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RESUMO 
 

Este texto objetiva discutir o valor da memória como fonte de pesquisa, destacando 
a sua importância para a investigação no campo da história da educação. Ele é parte 
de uma pesquisa de mestrado, cujo foco foi as relações de poder em uma escola pública 
durante o período de Ditadura Civil-militar no Brasil, tendo como fonte principal as 
memórias de oito professoras da rede pública de ensino e que lá trabalharam no 
período de 1964 a 1985. As memórias, às quais tivemos acesso, se revelaram com uma 
relação direta e afetiva com o passado e eram, antes de tudo, memórias individuais. 
Portanto, o doutrinamento ideológico sofrido pelos atores da pesquisa, cujas 
lembranças permaneceram durante muito tempo confinadas ao silêncio, ao não-dito, 
longe de levar ao esquecimento, permaneceram vivas em suas memórias. Podemos 
concluir que, na escola investigada, as relações de poder foram semelhantes aos tipos 
de relações produzidas na sociedade. Estas explicitam a dominação racional pautada 
no movimento de mando e obediência e fortemente permeada por elementos afetivos. 
Concluímos esta pesquisa acreditando ser ela um caminho que pode levar à 
valorização e a preservação da memória educacional local e de seus sujeitos.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

Memória, Relações de Poder, Professores 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

É consensual o pensamento de que a memória está presente nas construções do 
passado, de maneira que “o que recordamos não é exatamente o que aconteceu, uma 
vez que, ao mesmo tempo em que construímos o passado, ele também nos constrói” 
(Santos, 2003, p. 93). É desse entendimento que surge o interesse pelo estudo da 
memória e pelo seu uso como fonte de investigação. A relação entre a lembrança 
espontânea, a recordação solicitada e o silêncio faz da memória uma via de acesso a 
um tempo que já não é mais, entretanto trata-se de um tempo possível de ser 
reconstruído começando por buscar “o inventário dos arquivos do silêncio, e fazer a 
história a partir dos documentos e das ausências de documentos” (Le Goff, 1996, p. 
109). Assim sendo, o interesse da memória coletiva e da história já não se cristaliza 
exclusivamente sobre os grandes homens ou os acontecimentos, mas marca a entrada 
na história de outros sujeitos com variadas formas de interpretar o mundo.   

Sabe-se que, no cenário educacional mais amplo, as pesquisas na área da História 
da Educação no período ditatorial no Brasil, põem em relevância, principalmente, as 
ações de estudantes e educadores nos grandes centros (Germano, 1993; Saviani, 2008; 
Freitag, 1979; Cunha & Góes, 2006), ao passo que a história da educação local1 pouco 
aparece contemplada nos “documentos oficiais” e, portanto, o sujeito dessa história 
“menor” é silenciado. Esse comportamento negligencia a importância da investigação 
a partir das memórias de “pessoas comuns” como um caminho que pode levar à 
problematização de temas e objetos da educação não contemplados em outras fontes, 
neste caso, as escritas.   

Este estudo nos possibilitou levantar e identificar atores sociais na área da 
educação, cuja história de vida foi marcada por ações políticas e pedagógicas que 
permaneceram ‘cristalizadas’ em suas memórias. Estas, ao serem evocadas, 
convertidas em fontes e somadas aos documentos escritos aos quais tivemos acesso, 
nos possibilitaram compreender relações sociais e identificar espaços de poder cujas 
formas de operar foram determinantes para o silenciamento de muitos sujeitos, 
inclusive os atores sociais da pesquisa ora discutida.  

 

1. A MEMÓRIA COMO OBJETO E COMO FONTE DE PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

O termo memória tem a sua origem etimológica no latim e refere-se “à faculdade 
de lembrar e de conservar o passado e, também aos relatos que descrevem esse 
passado (re)vivido, pressupondo, assim, um narrador” (Brandão, 2008, p. 19). 

                                                   
1 O entendimento que temos aqui do termo ‘local’ empregado é o mesmo apontado por Neves (2008), ou seja, o de 
que “a história regional e local constitui-se, portanto, numa proposta de investigação das atividades cotidianas de 
comunidades conectadas historicamente num território, conscientes do pertencimento a ele, integradas, portanto, 
em afinidades territoriais, consangüíneas, políticas, culturais e econômicas (...) (Neves, 2002, p. 31). 
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Todavia, a compreensão que se tem da memória varia em diversas épocas e culturas. 
Inclusive, na Grécia Antiga, a memória era considerada uma entidade sobrenatural: 
era a deusa Mnemosyne (Vernant, 1973), mãe das nove musas que protegiam a arte e 
a história. Sacralizada, Mnemosyne foi responsável por uma das formas de 
reconstrução do passado na perspectiva de um tempo mítico e não cronológico. Foi ela 
quem revelou ao poeta os segredos do passado e o introduziu nos mistérios do além 
(Le Goff, 1996, p. 438).    

Também na Idade Média a memória tinha um papel de destaque no mundo social, 
no mundo cultural e no mundo escolástico. “Veneravam-se os velhos, sobretudo 
porque se viam neles ‘homens-memória’, prestigiosos e úteis” (Le Goff, 1996, p. 449). 
Pode-se considerar que Santo Agostinho foi o fundador da memória medieval. A sua 
obra Confissões constrói-se como louvor e confissão a Deus, por meio da qual 
Agostinho questiona a respeito de si, de sua fé e do tempo. Segundo este filósofo, a 
memória vive em um palácio e é como o ventre da alma, espécie de luz dos espaços 
temporais (Confissões X, 9; De Musica, VI, 8, 12). Agostinho atribui total poder à 
memória. Dessa maneira, ele destaca a força “retentiva" da memória, sua capacidade 
de conservar e fazer recordar as imagens e sensações recebidas do mundo. Assim, a 
Idade Média nos legou a concepção de memória enquanto força mediadora do diálogo, 
tendo o próprio Deus como interlocutor.  

Com o passar do tempo, essa concepção adquire novas nuances. Quase esvaziada 
de sua importância como fonte histórica, a mnemose fora reduzida à inferioridade da 
fonte “duvidosa”, tendo em contrapartida, o enaltecimento da fonte escrita, 
consubstanciada na crença de que a grafia era portadora da objetividade tão 
perseguida pelas Ciências Sociais, depois de ter se apropriado dos pressupostos 
teórico-metodológicos das Ciências Naturais, a partir do século XVII. Não obstante, a 
questão do poder da memória perdurou por séculos, mas só recentemente ela passou 
a ser alvo de preocupação das Ciências Humanas. 

No início do século XX, o conceito de documento histórico sofre um alargamento, 
principalmente pelas discussões dos precursores da chamada Escola dos Annales2, em 
1929, Lucien Febvre e Marc Bloch. Estes historiadores, além de contribuírem para o 
alargamento do conceito de fonte, desconstruíram a idéia de que a única forma de 
interpretar a realidade pelo historiador é através do documento escrito.  

Contudo, é no alvorecer do século XX que foram feitas algumas pesquisas com a 
memória e foi nesse contexto que o pesquisador Maurice Halbwachs analisou-a como 
sendo produto da coletividade. Halbwachs, como um bom discípulo Bergson e aluno 
fiel de Durkheim (Santos, 2003), buscou lidar com a memória como um fato social em 
debate com os principais pensadores de sua época. Para ele, não é possível pensar 
quadros sociais fora do processo de interações interpessoais (Santos, 2003). Segundo 
esse teórico, as pessoas não recordam sozinhas, ou seja, “um homem, para evocar o 

                                                   
2 Movimento historiográfico, fundado em 1929, com a criação da revista Annales d’histoire économique et sociale, 
pelos historiadores franceses Marc Bloch e Lucien Febvre, destacando-se por incorporar métodos das Ciências 
Sociais à História. (Burke, 1997, p.11). 
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seu próprio passado, tem, frequentemente, necessidade de fazer apelo às lembranças 
dos outros” (Halbwachs, 1990, p. 54).  

Ainda no século XX, surgem outras pesquisas com a memória, e foi nesse contexto 
que muitos estudos sobre ela seguem-se à luz do conceito de “memória coletiva” de 
Halbwachs (1990), a exemplo do sociólogo austríaco Michael Pollak (1989) que, ao 
teorizar nesse campo, distingue a memória oficial da subterrânea, evoca elementos 
novos como os não-ditos. Pollak (1989), discordando de Halbwachs (1990), aponta o 
caráter destruidor, uniformizador e opressor da memória coletiva nacional. Conforme 
pondera o mesmo autor, no outro extremo da memória oficial está a memória 
subterrânea, operando no silêncio e quase imperceptível, o seu trabalho de subversão. 

Pollak é enfático ao falar da pretensão de hegemonia por parte da memória oficial 
e, para tanto, tenta mesmo suprimir qualquer tipo de memória dissidente. Todavia, a 
sociedade é regida por princípios dialéticos e a chamada memória subterrânea faz o 
contraponto ao discurso oficial, valendo-se, muitas vezes, da oralidade como meio de 
difusão e da própria manutenção. Para Le Goff, ela é um instrumento e um objeto de 
poder. Conforme este historiador, uma das grandes preocupações dos grupos que 
dominaram e dominam as sociedades históricas é tornarem-se senhores da memória.  

Paul Ricoeur, em La mémoire, l’histoire et l’oubli (2007), vem corroborar esse 
modo de pensar quando postula acerca dos abusos da memória e do esquecimento, em 
que a manipulação da memória se converte em sua tônica. Para este filósofo, os abusos 
“resultam de uma manipulação concertada da memória e do esquecimento por 
detentores do poder”. Os sintomas desse processo manipulador, afirma ele, seria 
“excesso da memória, em tal região do mundo, portanto, abuso de memória; 
insuficiência de memória, em outra, portanto, abuso de esquecimento” (Ricoeur, 
2007, p. 93-95).   

Enfim, o século XX foi rico em teorizações acerca do valor da memória como fonte 
de pesquisa e categoria de análise. Houve até estudos que apontaram a memória não 
como uma construção puramente mental, posto que ela se serve de outros 
mecanismos, é o caso de Pierre Nora (1993), quando nos apresenta os lugares de 
memória no mundo material, mas sem abrir mão do simbolismo. De acordo com seu 
pensamento, os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há 
memória espontânea, “é preciso criar arquivos, é preciso manter aniversários, 
organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas 
operações não são naturais” (Nora, 1993, p. 13). “[...] A memória se enraíza no 
concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto” (Nora, 1993, p. 9), ou seja, o 
sentimento de perda da memória vivida leva à obsessão de criar cada vez mais lugares 
de memória que garantam a preservação dos restos.  

Contudo, foi na década de 1960 que o trabalho com a memória como fonte de 
pesquisa ganhou território amplo, embora ainda tivesse encontrado resistência nos 
setores conservadores da história tradicional, que desmerece o valor da memória como 
fonte confiável na pesquisa científica. Nora, ao diferenciar história de memória, já 
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denunciara essa postura em um de seus trabalhos3, quando afirmava que “no coração 
da história trabalha um criticismo destruidor da memória espontânea. A memória é 
sempre suspeita para a história, cuja verdadeira missão é destruí-la e a repelir” (Nora, 
1993, p. 9).  

Outrossim, a memória foi objeto de ampla investigação científica também no 
campo das Neurociências, onde se destaca a Neurobiologia. No Brasil, o médico Iván 
Izquierdo destaca as relações bioquímicas como mecanismos de construção da 
memória. Para esse pesquisador, a memória é a aquisição, a conservação e evocação 
das informações, dos fatos vividos por cada indivíduo e que, tanto a formação quanto 
a sua extinção – os esquecimentos – estão vinculados a um sistema complexo 
(Brandão, 2008, p. 9). Segundo ele, até mesmo a duração da memória está relacionada 
à “forma direta das modificações bioquímicas estruturais derivadas, por sua vez, da 
síntese de novas proteínas durante e depois da formação de cada uma delas” 
(Izquierdo, 2004, p. 21). Ademais, para esse pesquisador, a memória também passa 
pela emoção, razão que favorece um acontecimento ser mantido na memória.  

Percebe-se, assim, que é inegável a amplitude dos estudos construídos sobre a 
memória no decurso do século XX. Enfim, a memória é um campo de disputa, não se 
trata de um ato de pura introspecção. Assim, uma das finalidades principais do ato da 
memória foi o que Paul Ricoeur chamou de “luta contra o esquecimento”, pois não é 
somente o caráter penoso do esforço da memória que dá à relação [de luta da memória 
contra o esquecimento] sua coloração inquieta, “mas o temor de ter esquecido, de 
esquecer de novo, de esquecer amanhã de cumprir esta ou aquela tarefa; porque 
amanhã será preciso não esquecer... de se lembrar” (Ricoeur, 2007, p. 48). 

1.1.O CONCEITO DE FONTE 

O termo fonte, em dadas circunstâncias, se faz polissêmico. Conforme Dicionário 
da Língua Portuguesa, o uso mais recorrente que se faz desta terminologia, aponta 
para dois sentidos. Um deles tem a acepção daquilo que origina ou produz. Expressa, 
portanto, o manancial de água que brota do solo; nascente, chafariz, bica por onde 
corre água ou outro líquido. O outro sentido dado ao termo mostra o sentido de base, 
o ponto central, as informações, o apoio e a direção que se emite para processar todo 
um sistema coeso de conhecimentos. Além desses sentidos, a filologia assinala que 
fonte significa texto ou documento original (Saviani, 2006). Conforme Saviani (2006), 
as fontes estão na origem, constituem o ponto de partida, a base, o ponto de apoio da 
construção historiográfica que é a reconstrução, no plano do conhecimento, do objeto 
histórico estudado. Assim, “as fontes históricas não são a fonte da história, ou seja, não 
é delas que brota e flui a história. Elas, enquanto registros, enquanto testemunhos dos 
atos históricos, são a fonte do nosso conhecimento histórico, isto é, é delas que brota, 

                                                   
3 Nora, P. (1993). Entre Memória e História: a problemática dos lugares. In: Projeto História, (pp. 07-28). São 
Paulo: PUC. 
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é nelas que se apóia o conhecimento que produzimos a respeito da história” (Saviani, 
2006, p. 29). 

Nesse sentido, todas as fontes que encontramos, no processo de pesquisa, em suas 
mais diferentes formas de registro, constituem-se em documentos uma vez que 
“testemunham” a vida e o estar dos homens no mundo, e, como tal, são passíveis de 
crítica. Mas o que entendemos por documento?  

É consensual o pensamento de que o uso de documentos em pesquisa deve ser 
valorizado. Os estudos de Le Goff (1996) acerca do conceito de documento vêm 
respaldar-nos na compreensão de que “o documento não é qualquer coisa que fica no 
passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que 
aí detinham o poder” (Le Goff, 1996, p. 545).  

No que se refere à pesquisa ora discutida, reconhecemos que os documentos 
escritos dos quais lançamos mão, apresentam limitações no sentido de que eles 
sinalizam muito pouco para questões como: a prática docente dos professores, as 
relações de poder estabelecidas entre os gestores e os professores, metodologias de 
trabalho adotadas, embates ideológicos ocorridos no período, etc. É aqui que faz 
sentido a opção feita pela história oral, através das memórias de professores.   

1.1.1. A HISTÓRIA ORAL COMO PROPOSTA METODOLÓGICA: UMA VIA DE 
ACESSO À MEMÓRIA 

Na pesquisa histórica, a memória, como instrumento de investigação, é utilizada 
na busca de informações necessárias às indagações impostas pela dinâmica do objeto 
investigado, e, em outras situações, ela se converte no próprio objeto. Entretanto, ela 
nem sempre foi compreendida dessa maneira nas diferentes épocas e sociedades, pelo 
contrário, a busca do seu reconhecimento como fonte sempre suscitou fervorosos 
debates no mundo acadêmico, encontrando forte resistência nos setores 
conservadores da chamada História Tradicional.   

Foi nesse embate acadêmico de estudos da memória que a história oral4 ganhou 
corpo como proposta metodológica na produção do conhecimento histórico, e foi nos 
Estados Unidos, na Universidade de Colúmbia, em Nova York, em 1947, que surgiu a 
moderna História Oral (Meihy, 1996, p. 19). Entretanto, foi no final da década de 1960 
e início da década de 1970 que ela se consolidou, dando origem à Oral History 
Association (OHA), em 1966, com a sua publicação anual Oral History Review. A 
partir de então, as pesquisas fundamentadas na metodologia da história oral 
ganharam notoriedade no mundo acadêmico, despertando o interesse de renomados 
pesquisadores na área.   

                                                   
4 Conforme Amado e Ferreira, existem diferentes posturas que advogam ser a história oral uma técnica, uma 
disciplina ou uma metodologia. Optamos por reconhecê-la, como uma metodologia, por entendermos que esta 
apenas estabelece e ordena procedimentos de trabalho tais como diversos tipos de entrevistas e as implicações de 
cada um deles para a pesquisa (...), funcionando como ponte entre teoria e prática. (Amado; Ferreira, 2002).  
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Já no Brasil, a História Oral foi introduzida tardiamente, na década de 1970, com 
a consolidação, na Fundação Getúlio Vargas, de um projeto de história oral. No 
entanto, somente na década de 1990, ela ganhou relevo no cenário acadêmico 
brasileiro, com a criação da Associação Brasileira de História Oral, que congrega 
pesquisadores e estudiosos na área.  

Não obstante, sabemos que os julgamentos pelos quais passa a oralidade têm em 
seus discursos o argumento de que a memória não passa de uma reminiscência e que, 
portanto, está sujeita aos efeitos do tempo, podendo, em algumas situações, mudar os 
rumos da pesquisa. Uma análise particular dessa proposição apresentada são as 
narrativas de vida profissional dos docentes que, até pouco tempo, foram 
desconsideradas nos estudos educacionais. Para Catani (1997), isso ocorreu devido ao 
fato de que as experiências docentes foram analisadas em função de “parâmetros 
educacionais e, enquanto tais, vistas como não-científicas, portanto, não merecedoras 
de crédito” (Catani, et. al., 1997, p. 25). Tais narrativas supõem uma sequência de 
acontecimentos, mas, acima de tudo, pressupõem experiências.   

A lembrança dessas experiências veio à tona nos momentos de entrevistas. É uma 
lembrança carregada de saudosismo e, não raro, de certo receio em expor, para uma 
pesquisadora, as lembranças de suas relações sociais na escola, e fora dela, em um 
contexto de forte repressão política, em que nem tudo o que foi dito representava a sua 
totalidade.  Assim, convencemo-nos de que a experiência com a história oral realizada 
por nós ajudou-nos a compreender melhor a história da sociedade brasileira e a 
História da Educação no Brasil. 

2. AS MEMÓRIAS SILENCIADAS DOS SUJEITOS DA PESQUISA: ENTRE O DITO, O 
NÃO-DITO E O ENTREDITO 

Ao discorrer acerca da ‘memória em disputa’, Pollak (1989) retoma episódios na 
história como a ‘destalinização’, na antiga União Soviética; o retorno à Alemanha e à 
Áustria, dos sobreviventes dos campos de concentração; e o recrutamento forçado de 
homens, no início da Segunda Guerra Mundial, pelo exército alemão na Alsácia. 
Conforme o mesmo autor, esses exemplos têm em comum o fato de testemunharem a 
vivacidade das lembranças individuais e de grupos durante dezenas de anos, de 
maneira que ao se opor à mais legítima das memórias coletivas, a memória nacional, 
essas lembranças são transmitidas no quadro familiar, em associações, em redes de 
sociabilidade afetiva e/ou política (Pollak, 1989). São lembranças proibidas (caso dos 
crimes stalinistas), indizíveis (caso dos deportados) ou vergonhosas (caso dos 
recrutados à força) que se mantém no silêncio, mas guardadas em estruturas de 
comunicação informais não alcançando, portanto, o todo social. Vem daí [dessas 
lembranças] o que Pollak chamou de “zonas de sombra”, “silêncios”, "não-ditos". As 
fronteiras desses silêncios e "não-ditos" com o esquecimento definitivo e o reprimido 
inconsciente não são evidentemente estanques e estão em perpétuo deslocamento. 
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Essa forma de entender o ‘movimento’ das ‘lembranças proibidas’ nos moveu a 
avançar contra o silêncio que ainda permanecia no cotidiano das professoras da 
pesquisa acerca das experiências políticas e pedagógicas vivenciadas por elas, nos 
tempos de turbulência política no Brasil. Assim, buscar compreender as suas 
percepções acerca da ditadura no Brasil nos possibilitaria, fatalmente, adentrar acerca 
das relações sociais e políticas das mesmas fora da escola. Foi a via que encontramos 
para buscar, em suas memórias, as lembranças da docência em meio às práticas de 
poder local e, assim, compreendermos como as relações de poder manifestadas na 
sociedade refletiram no interior da escola pesquisada. Nesse sentido, ao serem 
questionadas acerca dos acontecimentos no cenário político brasileiro daquele 
contexto, as professoras não se mostraram alheias aos fatos políticos nacionais, 
tampouco aos fatos políticos locais. Entretanto, elas se posicionaram como alguém que 
deveria se colocar à margem de tais questões, já que a sua função era a de cumprir com 
as “obrigações” da profissão na escola: ensinar e educar. Assim, a professora Nicéa5 
relatou: 

Tinha um movimento tão grande na cidade, que eu te digo que a gente tinha medo 
de sair. Durante o dia, tinham soldados armados de verdade na Prefeitura e na 
Câmara de Vereadores. Na portaria da Câmara, teve um dia que ninguém 
entrava e ninguém saía de lá. No comércio repercutiu muito, o povo sempre 
falava. Os alunos falavam, mas nós “dava” aulas direitinho. [...] Não atrapalhou 
a gente dá aula não, a gente trabalhou direitinho. Mas agora a gente tinha medo. 
(Professora Nicéa) 

A fala da professora denota uma conduta de indiferença em relação à situação 
política do país. Ao afirmar que a situação política da cidade “não atrapalhou” o 
trabalho na escola, ela deixa clara a escolha feita por ela em não se “envolver” com os 
fatos, justificando essa postura ao declarar que “a gente tinha medo”. 

Esse posicionamento distanciado e, por vezes, alienado das questões políticas da 
época, não isentou essas professoras da sensação contínua do medo tão evidente em 
suas falas. Algumas entrevistadas, ao narrarem sobre a sua atuação política e as 
interrelações e relações de poder que extrapolavam o espaço escolar, lembraram-se 
das experiências políticas fora da sala de aula e da escola, assim como da participação 
em movimentos políticos e associações sindicais. Algumas afirmaram ser 
sindicalizadas, mas não compareciam às reuniões, já que tais experiências políticas 
lhes trariam diferentes formas de implicações, tanto para a sua vida pessoal quanto 
profissional, incutindo-lhes o sentimento de medo. Foi nessa direção que buscamos 
compreender os fatores externos que influenciaram as relações sociais no interior da 
escola, com vistas a situar os atores da pesquisa nessa conjuntura política da época 

                                                   
5Foi dada às professoras entrevistadas a opção de utilizarem pseudônimos nas entrevistas feitas, entretanto, as 
mesmas optaram, explicitamente, por utilizar o seu nome verdadeiro na pesquisa. 
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caracterizada pela prática de um “silêncio imposto”. Nesse sentido, no desenrolar da 
pesquisa, estávamos cientes de que o dizer e o não-dizer fazem parte do discurso e, 
assim, ao adentrarmos acerca das questões referentes à repressão política exercida 
pelos militares na época, a conversa com a professora Maria Vitória não se enveredou 
assunto adentro e, mesmo sendo provocada a falar, ela demonstrou resistência, 
silenciando sobre essas questões. Essa conduta adotada lembra-nos o que Pollak 
(1989) afirma sobre os significados do silêncio. Esses podem estar relacionados com 
diversos fatores: o medo de ser punido por aquilo que sabe é um exemplo disso. No 
relato da professora Maria Vitória, a despeito de a mesma ter rompido com o silêncio 
e declarado uma pressão sofrida pela conduta de um dos oficiais militares, ela não se 
libertou do medo da punição, uma vez que procurou certificar-se de que não corria 
mais “perigo” ao falar, silenciando-se logo em seguida.  

As práticas de poder manifestadas na escola refletiam muito o contexto ditatorial 
da época, em que foi fomentada uma “cultura da obediência e do silenciamento”, 
inclusive no interior das escolas (Germano, 1993). Assim, acreditamos que, conhecer 
a maneira como a escola se faz em suas relações cotidianas, é voltar-se para as suas 
relações tanto internas quanto externas e, nesse movimento, apreender como o poder 
perpassa as várias relações estabelecidas entre os seus sujeitos. É com esse olhar que 
buscamos compreender também como se deram essas relações da Escola Municipal 
Cláudio Manuel da Costa com o ambiente cultural e político ao qual ela se encontrava 
imersa no período ditatorial. Nesse sentido, percebemos que uma análise das relações 
da escola com a comunidade pela via das atividades comemorativas realizadas, 
sobretudo, em seu entorno, poderia nos dizer muito sobre as relações de dominação 
forjadas em seu interior. 

Foi, portanto, no contexto ditatorial no Brasil, que as atividades festivas nas 
escolas, sobretudo as de caráter cívico, adotaram uma dimensão de apologia à pátria, 
ou de enaltecimento aos “vultos” da História, favorecendo, assim, a propagação 
doutrinária do regime imposto e, portanto, a construção de uma memória nacional 
(Pollak, 1989). Assim, a comunidade escolar da Escola Municipal Cláudio Manuel da 
Costa era, frequentemente, “convidada” pelos oficiais militares e mobilizada a se fazer 
presente em suas comemorações cívicas.  

A partir dos relatos mnemônicos feitos pelas professoras, constatamos que, 
embora as comemorações cívicas fossem feitas com a participação e a dedicação das 
mesmas às atividades realizadas, elas nem sempre faziam por vontade própria, mas 
porque estava sendo exigido que se fizesse. Sobre essa questão, a professora Jucineide 
lembrou que: 

[...] No aniversário da cidade, eles [os militares] convidavam e os alunos 
participavam e (pausa) a gente tinha que ir, né? (risos). A diretora não exigia, 
mas a gente tinha que ir com os alunos. Geralmente acontecia na frente do Tiro 
de Guerra. Era pra cantar. Tinha desfile da Primavera. Também tinha as 
festinhas cívicas que a gente tinha que preparar os alunos para participarem. 
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Olha o que eu num esqueço era das programações do 7 de setembro. (Professora 
Jucineide). 

Não obstante, nem sempre a adesão dos professores a essas “propostas” eram 
espontâneas. Nesse sentido, Castro lembra que, por detrás da aparente conformidade 
e conivência que vem sustentando o exercício do poder em uma instituição, pode 
existir em seu estado latente, uma inconformidade com a ordem estabelecida que, se 
eclodisse, levaria ao embate e à luta aberta (Castro, 1994). 

Esse movimento comemorativo na rotina da escola era uma constante, de modo 
que essa prática educativa de moral e civismo implicava uma força plasmadora de  
comportamentos  e  inspiradora de atitudes, não apenas nos sujeitos da escola, mas na 
comunidade como um todo. Decerto, algumas comemorações, como os desfiles de 7 
de setembro, ocuparam lugar de destaque em suas memórias, presumivelmente, pelo 
ambiente político daquele contexto, reforçador das crenças e dos ideais cívicos. Não 
obstante, essas histórias narradas sugerem que as lembranças das professoras sobre 
as atividades comemorativas da escola, no seio da comunidade, remetem a uma 
pluralidade de sentimentos que vieram à tona, conferindo-lhes uma condição de 
sujeitos da história.  

Os “lugares de memória” abordados por Nora (2004) também foram evocados 
pelas professoras entrevistadas na pesquisa, em um exercício de construção de 
significados, ou seja, as colunas e o pátio da escola, que comportava as crianças 
enfileiradas traziam uma memória encarnada, uma lembrança viva e evocada de um 
tempo na vida dessas professoras que podia ser uma construção individual e coletiva. 
As professoras Jucineide e Lúcia lembraram-se desses lugares com clareza e 
sensibilidade.  

“[...] Participei com os alunos. No pátio, eles faziam a oração, cantavam o Hino 
e iam pra sala. Todos os dias... Era sagrado! Cantavam o Hino da Bahia, da 
cidade, faziam a oração” (Professora Jucineide).  

“No pátio, os meninos reuniam pra cantar o Hino Nacional, era uma beleza! Hoje 
em dia não tem mais isso” (Professora Lúcia).  

Em tais narrativas, percebe-se que o pátio da escola tornou-se um lugar, como diria 
Nora, material, simbólico e funcional, simultaneamente, apenas em graus diversos. 
Segundo este historiador, mesmo um lugar de aparência puramente material, como o 
pátio lembrado, só é lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura 
simbólica. Assim, mesmo visto, supostamente, como um lugar desprovido de 
significação simbólica, o pátio da escola, nas falas das professoras, era, ao mesmo 
tempo, um lugar material de um dado tempo histórico que serviu para uma “chamada 
concentrada da lembrança” (Nora, 1993, p. 22).  
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FIG. 1 | O pátio do Tiro de Guerra 06-006 onde, também, funcionava a Escola Municipal Cláudio Manuel da Costa.   Fonte: 
Fotografia da autora 

As experiências aqui apresentadas denotam o quanto as relações sociais na escola 
investigada, permeadas por um sentimento, ora de amizade, ora de respeito, pautadas 
na atenção, na generosidade, na competência refletem uma prática da dominação. As 
resistências e antagonismos comuns nesse tipo de organização institucional existiam, 
mas, é claro, não se manifestavam no dia-a-dia, evitando as situações de embate pela 
imposição dos pontos de vista ou de opiniões contrárias à ordem. Além do mais, em 
nome da confiança e do respeito, os professores se submetiam às ordens repassadas 
pelos órgãos administrativos da Rede Municipal de Ensino, transmitidas por seus 
superiores que, não raro, incorporavam a essas ordens os “pedidos” dos chefes do Tiro 
de Guerra, atenciosos, generosos e zelosos, cuja posição hierárquica eles reconheciam 
e respeitavam. 

 
CONCLUSÃO 

Trazer à tona histórias que evidenciam relações de poder narradas por sujeitos que 
representam a “história vista de baixo” (Hobsbawm, 1998) não constitui uma tarefa 
fácil. Entretanto, permitimo-nos o desafio e empreendemos uma caminhada em busca 
das fontes, sem perder de vista que tínhamos nas memórias das 08 professores 
entrevistadas o nosso maior ‘minadouro’. Nessa empreitada, vimos como uma grande 
riqueza, o trabalho empírico da história da educação local, o que significou a 
possibilidade de avançar na especificidade da educação regional, o que nos levou, 
fatalmente, à construção de um conhecimento histórico da educação, que é singular 
(local/regional), mas que também é parte integrante do nacional e que podem refletir 
as generalidades. 
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Nesta pesquisa, o professor da rede pública teve um papel de destaque: foi dele a 
voz que se fez ouvir (ou silenciar-se) neste trabalho. Assim, ao recorrermos às 
memórias de professores, não nos preocupamos em classificá-las em falsas ou 
verdadeiras, mas acreditamos que elas constituem uma via de acesso a um tempo 
vivido pelo seu portador. Evidentemente, deparamo-nos com certas imprecisões 
históricas em algumas declarações, contudo, levamos em conta o fato de que “em 
história tudo é documento e tudo deve ser interpretado, havendo sempre uma verdade 
nos erros e nas deformações da realidade” (Jourtard, 2005, p. 211). Em suas memórias, 
vários lugares vieram à tona, carregados de simbolismo: o pátio do Tiro de Guerra, 
onde a escola pesquisada funcionou, foi o mais mencionado. Houve evidências de uma 
memória coletiva, sustentada nos quadros sociais construídos e com os quais as 
professoras entrevistadas se defrontaram durante a sua vida.     

Enfim, ao evocar as suas memórias, as professoras entrevistadas revelaram um 
elevado nível de convergência em vários pontos de suas narrativas. Não obstante, 
sabemos das limitações, das distorções e dos silêncios, às vezes, evidentes e inevitáveis 
em suas lembranças. Nessa perspectiva, vemos que, ao falar de suas experiências 
docentes, as professoras com idade mais avançada mostravam-se mais reclusas, 
evitavam falar de “certas experiências”, era um não-dito que revelava muito a nós. 
Entendemos que esse é um silêncio que diz muito, pois, o que emergiu de suas 
narrativas trata-se de uma construção que cada entrevistada elaborou a partir de suas 
vivências, afinal, a interpretação das lacunas, das ausências, das distorções com o real 
conhecido está no centro da análise do documento oral, e esse é mais um desafio para 
nós, pesquisadores. 

Concluímos esperando contribuir com este texto para um entendimento e 
valorização maior da importância da memória como ‘instrumento’ de investigação e 
produção de conhecimentos, somadas às demais fontes escritas, sem desconsiderar o 
que as memórias têm a nos dizer. Afinal, “na mistura, é a memória que dita e a história 
que escreve” (Nora, 1993, p. 24). 
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RESUMO 

O artigo é resultado de investigação sobre as práticas docentes dos preceptores, 
educadores que atendiam em casa, no município de Juazeiro do Norte-CE entre os 
anos de 1930 e 1940. Interessou-nos, em particular, refletir sobre a importância da 
função educacional e social que teve a atuação dos preceptores entrelaçada à história 
do lugar a partir da perspectiva educacional, em remonte da memória coletiva 
recomposta a partir dos depoimentos de ex-alunos aliada a demais fontes históricas 
documentais. Como referencial teórico seguimos os pressupostos de Rousseau e 
Pestalozzi, por denotarem o sentido real de preceptor re-significando a educação a 
partir da atuação desse agente. Outros autores foram também considerados. Os 
resultados da pesquisa demonstraram que o preceptor foi um agente educativo e 
formador. Singularmente, orientando ao mesmo tempo em que exigia. O preceptor 
atuava também na formação moral do aluno, ensinando e permitindo valores que 
enxergava enquanto necessários à formação integral. Constatamos, prioritariamente, 
que a escola preceptora promoveu tanto ao preceptor quanto ao seu aluno, uma 
convivência diária que os tornavam íntimos. Nesse sentido, a casa-escola do preceptor 
foi um ambiente propício ao desenvolvimento cognitivo e ao mesmo tempo um espaço 
de relações. 
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História da Educação; Educação Preceptora; Prática Docente.. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta proposta carrega a intencionalidade de “preservação” da história da educação 
de Juazeiro do Norte-CE, no remonte da memória coletiva acerca dos primeiros 
professores enquanto protagonistas da história do lugar. Assim, inserindo-se em 
estudos de História da Educação, a presente produção se constitui na intenção de 
contribuir para o debate sobre a importância da função educacional e social que teve a 
atuação dos professores preceptores no referido município, entrelaçada à história do 
lugar a partir da perspectiva educacional.  

Procuramos construir, portanto, uma retrospectiva histórica ordenada, com o 
intuito de apreender os fatos, eventos, forças sociais e políticas que determinaram a 
história assinalada mediante a memória de ex-alunos destes preceptores. Cabe 
ressaltar, no entanto, que não se trata, porém, de pesquisar a atuação dos professores 
das primeiras escolas formais juazeirenses, mas sim, dos professores preceptores, 
educadores que atendiam seus alunos em casa, no período entre 1930 e 1940. 
Esclarecemos, entretanto, que ao nos depararmos com evidências históricas, 
anteriores e posteriores a este período, decidimos por romper com tal limite.  

O caminho metodológico incluiu proceder a um levantamento dos nomes desses 
“atores” sociais, sua origem, para então, revelar os princípios educacionais 
orientadores de sua prática, propiciando, em um sentido mais amplo, o encontro entre 
estes sujeitos e a história educacional desta cidade por meio do remonte histórico 
sobre os primeiros professores que atuaram no campo educacional de Juazeiro do 
Norte-CE, no período datado. 

A seleção de fontes bibliográficas, documentais e orais (entrevistas) foi realizada 
em vários lugares de Juazeiro do Norte-CE, entre os quais se destacam: acervos da 
biblioteca do Memorial Padre Cícero, da Sala de Memória Amália Xavier de Oliveira 
(SMAXO), residência dos entrevistados (ex-alunos dos preceptores de Juazeiro do 
Norte), indicação bibliográfica de outros pesquisadores da história local da cidade e 
demais materiais consultados que fazem parte do referencial teórico da pesquisa. 

Apresentamos sucintamente, os pressupostos de Rousseau e Pestalozzi, por 
denotarem o sentido real de preceptor para a educação. Encontramos em Rousseau 
(1968) Um processo em que o discípulo sob a orientação do preceptor, ladeados pela 
natureza, vivenciam fases sucessivas de desenvolvimento. Já em Pestalozzi (1946) 
conhecemos o pensamento sobre a escola elementar distinguindo a vida doméstica 
como centro de educação no qual a criança, naturalmente, se desenvolve. Família e 
educação se misturam num exemplo de preceptoria. 
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1.1. A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE: O SENTIDO DA 
ATUAÇÃO DOS PROFESSORES PRECEPTORES COMO COMPLEMENTO DA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Inicialmente, é preciso assinalar que o trabalho do preceptor começou antes que 
existisse a “escola” como se conhece hoje – padronizada por regulamento em formato 
de rede oficial de ensino e/ou sistema de educação de um país, funcionando em prédio 
próprio, atendendo às massas, etc. – quando é assinalada a figura do mestre, do 
preceptor, do tutor, vinculada à realeza, à nobreza e ao povo mediante diversos 
objetivos que iam desde o ensinamento religioso, moral até a preparação profissional. 
Epistemologicamente, o termo preceptor vem do latim praeceptor definido como “o 
que lança mão de algo antecipadamente, o que ordena, instrui, mestre” (Ferreira 1986, 
p. 362). 

O termo preceptor ao longo da história da educação vem referir-se a uma pessoa 
com conhecimento a ser transmitido. Não era formado especificamente para o 
exercício da função docente e o ensino viabilizado pelo preceptor não era formalizado, 
pois o bastante era o domínio do conteúdo para ensinar, visto que não havia uma 
exigência formal que validasse a aptidão ou não para a tarefa. Sua casa era a escola, a 
sala de aula de muitos que ali aprendiam a ler, escrever e contar e, cotidianamente, 
aprendiam lições para a vida. 

Os preceptores foram àqueles agentes, homens e mulheres, que assumiram o papel 
de socializar e instruir às crianças e jovens, com a finalidade de educar-lhes, em 
consonância com as distintas concepções e expectativas de sua época e de cada 
sociedade. O preceptor projeta sua importância para a constituição da educação 
formal e das funções da docência, hoje compreendida na acepção contemporânea do 
termo.  

Assim, para nos aproximar ainda mais do universo do preceptor como agente 
educacional abordamos a seguir concepções pedagógicas originárias em Rousseau e 
Pestallozi, sobre as quais gravitaram formas, normas e modelos que se constituíram 
em torno da sala de aula do mestre que conduzia seus discípulos de maneira original. 

1.2. ROUSSEAU: IDEIAS PEDAGÓGICAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A PRÁTICA 
DOCENTE DOS PRECEPTORES 

Nascido em Genebra, Suíça, Rousseau apresenta uma visão pedagógica avançada 
para além da razão que iluminava a mente humana além de contestadora dos obscuros 
ensinamentos medievais. Apontava a educação como sendo capaz de prestigiar o 
homem desenvolvendo-lhes habilidades pertinentes a uma formação integral tendo 
em vista a vida social. Para tanto, conforme Aranha (2006), advertia sobre a 
necessidade em “respeitar e conhecer” as características da criança não a tomando por 
adulto, mas valorizando-a ao reconhecê-la como terreno próprio para 
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desenvolvimento da dimensão intelectual. Centrando o processo ensino-aprendizagem 
no aluno, Rousseau (1968) era contrário à ideia de transmissão de conhecimento. 

Na obra intitulada Emílio ou da Educação, Rousseau (1968) tinha por finalidade 
tecer uma severa crítica à educação elitista que caracterizava a sua época. Combatia os 
métodos de ensino por estarem visivelmente amparados na repetição e “decoreba” dos 
conteúdos, além de defender a construção do conhecimento mediante a participação 
ativa do aluno despertada pelo próprio interesse. Em sua concepção, a educação não 
deveria se restringir à instrução, mas deveria ter como principais fins a formação 
moral e política do aluno.  

Rousseau (1968) esclarece que a orientação das primeiras etapas é fundamental 
para que a última fosse naturalmente alcançada, reinterando que ao formar o homem, 
o preceptor estaria contribuindo para prepará-lo para viver em qualquer sociedade 
visto que a natureza o educou para viver estados sociais usufruindo dos mesmos ou 
redimensionando-os e, logo, transformando-os a partir de sua atuação.  

Nesse contexto ainda adverte sobre a importância da motivação como fator de 
grande relevância numa moderna concepção de educação, chamando a atenção para o 
fato de que a mesma se dá no interior e se projeta no exterior, e que para isso é valioso 
que o discípulo não sofra imposições, mas perceba no processo a garantia da 
valorização dos seus interesses e necessidades em cada etapa do seu desenvolvimento. 

Por fim, em Rousseau (1968), outro ponto bastante salientado por esse pensador 
é o benefício da relação pautada na afetividade entre preceptor e discípulo. Destaca-a 
como determinante para eficácia do processo de aprendizagem que necessita ser 
dialógico. 
 
1.3. PESTALOZZI: A CONTINUIDADE DOS IDEÁRIOS ROUSSEAUNIANOS E A 
DEFESA DO MODELO EDUCACIONAL DE CASA-ESCOLA 
 

Na mesma linha de pensamento Rousseauniano, encontramos as ideias de 
Pestalozzi (1946), educador suíço-alemão e autor de obras educacionais como o 
romance "Leonardo e Gertrudes" (1781-1787), entre outros. Sobre o pensamento de 
Pestalozzi, encontramos o seguinte: 

Como bom discípulo de Rousseau, estava convencido da inocência e da bondade 
humanas. Por isso, é tarefa do mestre compreender o espírito infantil, a fim de 
estimular o desenvolvimento espontâneo do aluno, atitude que o distancia do 
ensino dogmático e autoritário. A psicologia proposta por Pestalozzi era ainda 
incipiente e ingênua, mesmo porque no seu tempo essa disciplina ainda não tinha 
se constituído como ciência, mas a sua tentativa indica uma direção que seria 
constante na pedagogia daí em diante (Aranha 2006, p. 210). 

Como ao preceptor apresentado por Rousseau, Pestalozzi adverte que é necessário 
considerar o ritmo da criança. Acrescenta que a família é a base da educação, portanto, 
o melhor lugar para a criança aprender. Rodeada de amor e experiências positivas que 
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incluem o trabalho vai sendo ensinada sem que haja a necessidade da rigidez imposta 
pelos dogmas ou autoritarismo presentes na escola tradicional. 

Aos professores, a nosso ver, também preceptores, orientava sobre o método a 
seguir, como encontramos nas evidências a seguir: 

É como a arte do jardineiro sob cujos cuidados mil árvores florescem e crescem. 
Ele em nada contribui para seu crescimento real; o princípio de crescimento está 
nas próprias árvores. Ele planta e rega, mas Deus dá o crescimento [...]. O mesmo 
com o educador; ele não confere qualquer poder aos homens. Ele apenas vigia 
para que nenhuma força externa prejudique ou incomode. Fiscaliza para que o 
desenvolvimento siga seu curso de acordo com sua própria lei (Eby 1962, p. 388). 

Considerava, então, o educador um jardineiro que rega a planta diariamente e 
observa seu crescimento criando as condições necessárias para o desenvolvimento 
pleno. Respeitando as fases dessa evolução. Sua maior finalidade era desenvolver a 
perspectiva prática e moral da educação, embora tenha contribuído de maneira 
grandiosa para o avanço da educação intelectual.  

O percurso das ideias aqui tratadas serve de base para a reflexão que nos 
dedicamos a seguir, também necessária de (re)constituição no escopo de compreender 
as concepções e contribuições da preceptoria como “modelo” de educação precursora 
ao sistema escolar brasileiro, na expectativa de perspectivarmos a importância, o papel 
social e educacional da figura do preceptor, alvo maior da nossa pesquisa. 

1.4 MEMÓRIAS DOS PROFESSORES PRECEPTORES DE JUAZEIRO DO NORTE-
CE 

Tomando o pensamento de Ecléa Bosi (1998 apud Soares, Minuzzi & Maciel, 2011, 
p. 132) acreditamos que “a memória transcende o próprio indivíduo, ou seja, 
demonstra aspectos da família, das instituições, dos grupos de convívio, da classe 
social, etc.”. Reconstruir, pois, a memória é permitir ao indivíduo a compreensão do 
processo sociocultural e do percurso temporal dos quais faz parte. 

Assim, compreendemos, naturalmente, o sentido da relação estabelecida entre o 
preceptor e seu discípulo ao ler o depoimento da ex-aluna Amália Xavier de Oliveira 
sobre sua preceptora Isabel Montezuma da Luz: 

Era a fada, cuja varinha de condão era representada pela Carta de ABC, a 
tabuada, os 5 livros de Felisberto de Carvalho, para as mais adiantadas; um 
pedaço de algodãozinho de fio aberto, linha vermelha e agulha para os trabalhos 
manuais e, finalmente, mandapolão (morim) para desfiar e fazer labirinto 
(Oliveira 2001, p. 289). 
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Nesse sentido, ao encontrarmos a história da educação de Juazeiro do Norte-CE 
(1930-1940) vamos escrevê-la através das práticas docentes de seus primeiros 
preceptores contadas pelos seus ex-alunos. 

Consideramos importante a fala da depoente Tereza Neuma ao contar em riqueza 
de detalhes e emoção seus primeiros anos escolares: 

Decorria o ano de 1957, apesar de estar matriculada no 1° Ano Forte, não tinha 
aprendido a ler. Sabia escrever corretamente, ditado não errava nenhuma 
palavra, letra bem legível, mas o principal não sabia, que era ler. Meus pais 
começaram a ficar preocupados, crianças de minha idade já liam corretamente, 
e comigo nada. E o pior de tudo isso é que já tinha passado por várias escolas, e 
a dificuldade continuava. Então indicaram para meus pais que perto de onde 
morávamos existia uma professora com uma pequena escola em sua própria 
residência e que ministrava suas aulas através de um método muito eficiente, o 
uso da palmatória, disseram para eles, ‘é um santo remédio, aprende mesmo’. 
Mamãe então foi conversar com a professora Antônia Silva Filha, Dona Toinha, 
explicou o meu caso e me entregou para ela, dizendo: ‘Minha filha é muito 
nervosa e emotiva; chora com facilidade; sente muita dor de cabeça e, fica 
envergonhada quando dizem que ela não sabe ler’. A palavra que se usava para 
qualificar essas crianças, criança rude. ‘Estou aqui para matriculá-la, mas peço-
lhe que lhe dê um pouco mais de atenção, pois acredito que com a senhora ela vai 
aprender, tenha paciência com ela (Entrevistada: Tereza Neuma Marques, 
01/05/2012). 

Nessa escola, denominada Escola Primária Particular Antonia Silva Filha, Dona 
Toinha, contada no rol de amizade das famílias mais importantes de Juazeiro do 
Norte-CE, dedicou uma boa parte de sua vida na alfabetização de crianças. As 
preceptoras, Dona Toinha e Dona Alice, irmãs de sangue e de ofício, faziam de sua 
casa, a escola, onde muitos tiveram acesso ao saber, às noções de higiene, cidadania, 
relações humanas e religião. Seus alunos eram muitos, a escola atendia manhã e tarde.  

Os depoimentos dos entrevistados trazem à tona os preceptores que marcaram/ 
marcam a história da educação juazeirense em seus primeiros tempos. Nesse contexto, 
adverte Amália Xavier de Oliveira, Padre Cícero: 

Não descurou a instrução dos poucos habitantes. Já havia em Juazeiro, antes de 
sua chegada, a escola regida pelo seu amigo professor Semeão Correia. Faltava 
uma escola para meninas e ele procurou arranjar. Não podemos precisar se foi 
logo a escola regida por D. Naninha, moça do Rio Grande do Norte, que criou a 
beata Mocinha [...] Sabemos que a escola foi por ele amparada e lá estudaram as 
mocinhas daquele tempo que apenas aprendiam a ler (Oliveira 2001, p. 62). 

Com base em nossas leituras damos conta de que na escola do Professor Semeão, 
os meninos, aprendiam a ler, contar, assinar o nome e a arte divina, a música. Já na 
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escola de D. Naninha, as meninas aprendiam a ler, escrever, contar e habilidades 
domésticas. 

Sob cuidadosa atenção do Padre Cícero, outros professores abriram suas escolas 
em Juazeiro: D. Carolina Gonçalves Sobreira e D. Generosa Moreira Landim. 
Guilherme Ramos de Maria, Mestre Miguel e Joaquim Siebra que atendiam aos 
meninos e Isabel Montezuma da Luz e Maria Cristina de Jesus Castro – beata Cotinha, 
que atendiam às meninas. 

O setor educacional da cidade teve grande impulso em 1908 com a abertura de um 
Colégio e escola de música dirigida pelo Professor José Teles de Marrocos, escritor, 
jornalista, defensor das ideias abolicionistas, a quem o escritor Irineu Pinheiro, citado 
por Oliveira, tece grandes elogios: “[...] diz em seu livro ‘Efemérides do Cariri’ haver 
sido aluno de José Marrocos fazendo-lhe elogios na sua observação acerca do método 
de ensino adotado pelo seu Mestre, dizendo que ele ensina de tal maneira que o aluno 
não esquecia” (Oliveira 2001, p. 275). 

No Colégio São José, o Professor José Marrocos não obstante, conforme sua 
biografia, não ter frequentado cursos especiais de “Práticas de Ensino” ou participado 
de sessões em “Laboratórios Pedagógicos”, desenvolvera a arte de ensinar, prestigiado 
pelo desempenho satisfatório de seus alunos. Essa foi uma experiência de ensino 
misto, para onde eram encaminhados os jovens de outras escolas na perspectiva de 
aprender Gramática Portuguesa, Aritmética, Francês e Latim. 

Em 1909 a instrução escolar em Juazeiro do Norte-CE contava com doze escolas 
particulares, que atendiam jovens do sexo feminino, seis escolas particulares, que 
atendiam jovens do sexo masculino, uma escola pública para os meninos e uma escola 
pública para as meninas. 

Considerando nossos objetivos tomamos a experiência da escola da beata Isabel 
da Luz, por compreendê-la como exemplo da educação preceptora: 

A escola é o mestre; localizada num salão com dimensões, luz e ar apropriados, 
ou numa simples sala com 4x3 metros de dimensão, uma mesa comprida e alguns 
bancos, será uma boa escola se regida por uma boa mestra a quem não faltem 
idoneidade e algum preparo intelectual. Até a sombra de um cajueiro pode ser a 
melhor sala de aula se ali pontifica a mestra, que é capaz de dirigir os educandos, 
no sentido de sua formação integral. Isabel da Luz era realmente uma dessas 
mestras (Oliveira 2001, p. 289). 

Essa era a forma devotada como a aluna Amália Xavier de Oliveira se refere à beata 
Isabel da Luz, sua professora a quem, para expressar sua homenagem afirma: “[...] 
uma dívida de gratidão, veneração, respeito e afeição filial, àquela que abriu os 
horizontes de minha inteligência, dando-me o que possuía, e que foi a base de minha 
formação intelectual” (Oliveira, 1984, p. 278). 

Priorizando a pessoa humana como sujeito e não objeto do processo, focaremos 
outro exemplo de educação preceptora. A Escola da “beata Cotinha” passou a 
funcionar em Juazeiro por volta de 1899, depois da independência política de Juazeiro 
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(1911) passou à categoria de pública. Professora formada pela Escola Normal do Rio 
Grande do Norte. Dentre outras, é relevante uma das características dessa casa-escola: 

[...] passou a ensinar também à noite, recebendo de cada aluno, a importância 
de 200 réis ou sejam dois tostões por mês para pagar o carboreto que iluminava 
a sala de visitas da casa da beata Minda da Cruz Neves, localizada, exatamente, 
onde é hoje a porta de entrada do suntuoso edífio do Colégio Mons. Macedo. Ali 
ensinava às domésticas, à noite. 

Muito evoluído para o seu tempo, o Pe. Cícero seguia fazendo acontecer o 
progresso do lugar ao mesmo tempo em que incluía nesse processo a valorização das 
camadas populares. Se para Rousseau e Pestalozzi, o homem deveria ser formado 
integralmente desde a tenra idade, muito grande seria o desafio a que se colocou a 
“beata” Cotinha.  

Outra escola que destacamos é a do Professor Salustiano, chegando a Juazeiro nos 
idos de 1912-1913, chamado afetuosamente de Salu. Era uma escola primária que tinha 
no método aplicado, evidências das “Escolas Funcionais”. Na visão do educador 
Claparéde (1954, p. 30): 

[...] para ser aplicado o principio de educação funcional nas escolas, é preciso 
considerar a psicologia da criança, visto que, de acordo com sua visão a criança 
não é um adulto em miniatura, incompleto e sim um ser que tem vida própria e 
possui seus próprios interesses. 

Sobre esse tipo de educação, esclarece tratar-se de uma escola que tem em seus 
objetivos, o desenvolvimento, nos educandos, de habilidades que lhes possibilite a 
inserção sociocultural utilizando a prática de trabalho, atividades recreativas e “no 
lar”. Acrescentando que “a escola deve ser ativa, isto é, mobilizar a atividade da 
criança, devendo ser mais um laboratório que um auditório” (Claparéde 1954, p. 
185). 

Seguindo nosso objetivo encontramos a Escola Nossa Senhora das Dores, sob a 
direção de Maria Pedrina, leiga, porém, esforçada e de grande responsabilidade. Para 
Oliveira (2001, p. 285): “D. Maria Pedrina, foi conhecida como uma professora que 
soube sacrificar-se realmente na sua missão de mestra, vivendo para seus alunos, a 
glória de sua vida, numa luta constante, só depondo as armas para exalar o último 
suspiro”. Um depoimento que nos leva a compreender que esse sacrifício era na 
verdade o ato de doar-se para ter a sua responsabilidade e intenção cumpridas. Era 
viver mais a “vida” da casa-escola do que sua própria vida. Era não medir esforços ou 
tempo para que seus alunos aprendessem. Como todo preceptor incansavelmente se 
colocando a disposição do aluno. 

Entrevistando o Sr. Jackson Matos, natural desse município, nascido em 1930, 
aposentado, “conhecemos” D. Luci Landim, sua primeira professora e madrinha de 
apresentação na Pia Batismal. A quem o ex-aluno, assim descreveu: 
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Educada, fina. Filha de um funcionário público federal dos Correios, alta, bonita, 
casada com Lourival Marques que se destacou como escritor e novelista no Rio 
de Janeiro, atendia meninos e meninas em sua escola que funcionava na casa de 
seu pai, Sr. José Landim. Formada nas Dorotéias, seu jeito de ensinar era 
refinado. Não tinha palmatória. Não havia medo. Era uma pessoa evoluída, já 
na escola de D. Adelaide, lá tinha palmatória, o negócio era brabo. Tinha também 
a escola de D. Branca, muito bem frequentada, ali o ‘pau cantava’ (Entrevista: 
Jackson Matos, 2014). 

Mais uma vez nos deparamos com uma expressão do sentimento de admiração que 
caracterizava a relação entre preceptor e aluno. Outro ponto que nos chamou a atenção 
foi a apresentação que o depoente fez da sala de aula: “Era uma sala de aula comum, 
um quadro, poucos bancos. Era preciso que alguns alunos levassem seus próprios 
bancos. A professora lecionava de aluno por aluno”. Uma educação personalizada foi 
o que podemos inferir. Acrescentou que ao sair dessa escola foi encaminhado para a 
Escola Normal Rural, onde não teve de dificuldade “para acompanhar o ensino”. E 
completa: “Na Escola de D. Luci era bom, tinha um recreio dentro de casa mesmo. As 
irmãs da professora ajudavam a administrar a escola”. 

Para prestigiarmos a todos os preceptores que encontramos ao longo da 
investigação chegamos à zona rural dessa cidade ao entrevistar o Sr. José Jaime 
Bezerra de Melo, natural de Missão Velha em 1925. Agricultor, comerciário, 
veterinário prático nos apresentou mais uma preceptora, Dona Maria Aguiar de Melo, 
mais conhecida como D. Leopoldina, D. Lica. 

Mãe de cinco filhos, Dona Leopoldina era descendente de portugueses. Era sua avó 
materna, e na sala de sua casa, no Sítio São José, dividia os afazeres de costureira e 
professora. A Escola Particular, no período da tarde, atendia meninos e meninas até o 
segundo ano primário. Entre a máquina de costura, cadeiras e bancos e uma mesa 
grande ensinava a ler, escrever e contar. Para Sr. Jaime, desde quando ingressou na 
escola regular, em 1935, as “lições” que aprendeu ali foram determinantes em sua vida: 

Costurava e dava aula ao mesmo tempo. Tarefa difícil. Influenciou muito a vida 
daquela comunidade rural. Muitos que passaram por essa escola se formaram. 
Eu passava meses na casa de minha avó, pois meus pais moravam em outro sítio, 
lá na Sussuarana. No recreio jogava pinhão. Estudei o primeiro, segundo e 
terceiro livro. A obediência, ser uma pessoa correta se aprendia também. Se não 
obedecesse a palmatória entrava em ação fosse quem fosse, neto, sobrinho [...]. 
Para mim o segundo livro foi o que mais me marcou, suas estórias eram 
engraçadas (Entrevista: José Jaime Bezerra de Melo, 2014). 

Essas lembranças animaram Sr. Jaime que logo se pôs a procurar a fotografia da 
escola e de sua professora e avó para nos mostrar. Para ele “era uma época boa para 
viver”. Contou-nos que estudava o “ponto”, mas o que mais lhe chama a atenção sobre 
aquela escola são os valores que aprendeu e que influenciaram sua história de vida. 
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Analisando suas considerações a cerca da função desempenhada pela professora na 
formação dos alunos nos leva a compreender o significado da escola preceptora: 

Era uma mulher que não só instruía em ler e escrever como também em educação 
moral. Fazia tudo para o menino saber quem era Deus. O menino chegava lá 
apagado. Ela ensinava a se comportar no mundo. Se errava era imediatamente 
corrigido. Até sobre alimentação ela ensinava (Entrevista: José Jaime Bezerra 
de Melo, 2014). 

Constatamos então que a família e a escola preceptora se misturavam em espaços 
e protagonistas. O respeito redobrado ampliava as possibilidades ao invés de restringi-
las. Está sempre com o preceptor estabelecia um vínculo que muito mais do que o 
conhecimento se firmava na confiança. 

Nesse universo, sob a direção do Dr. Plácido Aderaldo Castelo, foi inaugurada em 
13 de março do ano de 1934, em Juazeiro do Norte-CE, a primeira Escola Normal Rural 
do Brasil. Notificarmos que considerações em torno da ENRJN nos remetem à 
Amália Xavier de Oliveira, professora de renome e grande influência na cidade, 
uma das sócias fundadoras responsáveis pela instalação e manutenção da 
instituição. Nogueira (2011, p. 188), assim nos apresenta a educadora, a 
preceptora: 

Amália Xavier, Amália, Amada, Amanda, D. Amália. Filha de Juazeiro do 
Norte, nascida em berços tradicionais, possuía relações políticas por 
intermédio da influência de alguns membros da sua família; manteve laços 
estritos com Padre Cícero, inovou ao implementar práticas diferentes e 
diversificadas, visando à preparação da professora ruralista. Por tudo isso 
é reconhecida como uma Educadora que assinalou época em sua região. 

Para o ex-aluno e funcionário da ENRJN, Antonio Gomes dos Santos, a quem 
entrevistamos em 04/09/2012, que atuou nesta escola como auxiliar de 
serviços por mais de quatro décadas, atualmente aposentado, “D. Amália era 
forte em suas decisões e era quem comandava”. Ao ouvi-lo, buscamos encontrar o 
sentido de sua admiração e reconhecimento não nos prendendo à superficialidade de 
suas emoções no que encontramos a seguinte assertiva sobre a diretora Amália Xavier, 
apresentada no Jornal O Lavrador (1938, n. 29, p. 1), periódico dessa escola veiculado 
desde sua fundação, em 1974: 

[...] como em tudo há uma perna forte, uma cabeça orientadora para enfrentar 
as dificuldades da situação, aqui também, em nossa Escola, temos D. Amália 
Xavier de Oliveira, esteio forte do saber e do querer que, fonte erguida, marcha 
sem ver, sem ouvir e sem ligar aquilo que não lhe convém. Sua abnegação é 
completa – auxiliando a uns, aconselhando a outros. Mesmo quando castiga, 
mostra o amor que seu coração reto e puro consagra aos alunos. 
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Em suma, a educadora é sempre exaltada pela eficiência e coragem com que 
contribuiu na formação das professoras normalistas que passaram pela ENRJN. 

Agora, a partir do depoimento da ex-aluna Tereza Neuma, egressa da escola 
preceptora, retomamos o enredo com que iniciamos o presente capítulo: 

A cartilha usada por Dona Toinha na nossa turma [...] Lalau, Lili e o Lobo. [...] 
Foi aí que conquistei um grande sonho, o meu maior desejo naquele período de 
minha vida, o de saber ler. Com orgulho passava nas lojas e lia as placas, um 
pouco soletrando, mas finalmente atingi o tão esperado alvo. Dona Toinha 
dedicou uma boa parte de sua vida na alfabetização de crianças. Ela perdeu a 
conta de quantos alunos passaram por suas mãos, sabe que foram mais de vinte 
anos de dedicação total (Entrevistada: Tereza Neuma Marques, 2013). 

É interessante percebermos a admiração e reconhecimento que a aluna manifesta 
no relato. É de Dona Toinha, a mestra querida, o mérito de levar a seus alunos a 
“chave” que liberta o homem, a leitura. 

De acordo com Nilce Vasconcelos, também ex-aluna da educação preceptora e 
professora da Escola Normal Rural, a escola de D. Toinha deixou marcas tão 
significativas em sua vida que justificam a Mestra ocupar um lugar de destaque em sua 
memória: 

Um dia ela me levou um binóculo na minha loja e me perguntou o que fazer com 
aquela foto. ‘Gostaria muito de colocar num papel para guardar de lembrança’. 
Eu levei no posto Monark e mandei passar para o papel. [...] Então, com o 
consentimento dela, eu fiz três cópias. Uma dela, uma minha e a outra eu dei a D. 
Inez Mendonça. Mãe de Ludmila. Quando o tempo passou, sempre que eu ia a 
missa no Socorro, passava e via a porta aberta eu a visitava. Nem entrava, ela 
sempre aquele sorriso encantador nos lábios. Sei que ela também gostava muito 
de mim. Eu tinha comércio na R. Santa Luzia e quando ela passava para as 
compras no mercado parava e a gente conversava um pouco. Quando minhas 
filhas nasceram fui lá e mostrei a ela. E quando as meninas começaram a estudar 
fui lá novamente com as meninas para conhecer a minha primeira professora. 
Eu sempre tive uma grande admiração e carinho por ela. [...] como a figura da 
professora pesa na vida da criança. Guardo todas essas recordações. [...] O 
tempo com D. Toínha não será jamais apagado (Entrevistada: Nilce Vasconcelos, 
2013). 

Numa perspectiva de amor e pertencimento um ao outro através da conexão 
encontramos o sentido da vida. A leitura emocional sobre a primeira professora pela 
depoente não é ilógica, ao contrário, permite-lhe assumir o lado humano da relação. 

Nos documentos consultados e nos depoimentos facultados foi facilmente 
identificada a disciplina, enquanto característica da escola preceptora, porém, muito 
mais forte do que a rigidez imposta por esse elemento do método tradicional eram a 
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segurança e a confiança devotadas ao preceptor pelo educando. Como já frisamos, a 
formação dos educandos era de caráter integral, incluindo valores éticos e morais. 

Outro aspecto sinalizado nos registros que evidenciamos, é a organização 
curricular contemplando, além das disciplinas como Gramática Portuguesa e 
Aritmética, noções de higiene, cidadania, relações humanas, religião. 

A prática avaliativa consistia no desempenho a partir da memorização como 
método. “Tomar o ponto” significava saber se o educando tinha na “ponta da língua” 
toda a lição. As avaliações escritas eram cuidadosamente elaboradas. Inicialmente 
traziam uma capa com nome da escola, nome do aluno, Ano, Média atingida, 
Classificação no conjunto de alunos, Assinatura da Professora, Localidade e data. Para 
depois apresentar uma série de questões que deveriam ser respondidas pelos alunos 
com base nos questionários, ou nos “pontos” que todos tinham a obrigação de copiar 
em seus cadernos. 

A professora Valba Gondim de Sousa, que já atuou na gestão da Escola Normal 
Rural de Juazeiro do Norte-CE, natural de Jardim-CE, nascida em 10/10/1932, afirma 
sobre a Escola Particular de D. Toinha: 

Para ingressar na Escola Normal o aluno trazia de D. Toinha um 
encaminhamento dando conta que estava alfabetizado e se deveria ser 
matriculado no 1º. Ano ‘forte ou fraco’. Meus filhos foram alunos de D. Toinha. 
Os pais gostavam muito de sua escola. Era muito exigente. Era uma escola paga. 
Todo aluno era apaixonado por D. Toinha Até as unhas das crianças ela olhava 
para ver se estavam limpas. Luiz Eduardo, meu filho, que aprendeu a ler na 
Escola Particular de D. Toinha, hoje, é odontólogo. Acredito, também, junto a 
outros elementos, que em resultado da disciplina e dos ensinamentos que 
aprendeu ali (Entrevistada: Valba Gondim de Sousa, 2014). 

A preceptora, por muito tempo, leiga, se diplomou na Escola Normal Rural, 
concluindo o Quarto Ano Pedagógico. Em seus alunos e na memória de muitos 
juazeirenses permanece, até hoje, o respeito por seu trabalho, sua contribuição à 
construção de um referencial da educação nessa cidade. 

Finalmente na expectativa em termos contribuído para uma aproximação da 
história da educação de Juazeiro do Norte-CE ao universo dos professores 
preceptores, historicamente assinalado, reconhecemos o seu papel de mestre 
influente, fazendo do aluno, um discípulo obediente, que lhe respeita e admira. 

 

2. CONCLUSÃO 

A proposta de investigação do presente estudo projetou o significado da 
contribuição dos professores preceptores no desenvolvimento do sistema oficial de 
ensino de Juazeiro do Norte-CE priorizando o sentido de continuidade do lar, da 
família envolvendo os seus sentimentos, do preceptor, nas relações socioculturais.  
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Os documentos analisados revelaram “os bastidores” da escola preceptora além 
dos pressupostos pedagógicos que fundamentaram as práticas docentes assinaladas. 
Em sintonia com a leitura do mundo proposta pelo universo acadêmico apresentamos 
o sentido da atuação do preceptor para melhor compreensão dessa experiência. 

As memórias que utilizamos para contar a história dos preceptores desse 
município salientaram suas identidades e suas práticas docentes. Motivação, afeto, 
respeito e admiração permearam os relatos dos depoentes ao dizerem da relação entre 
estes e os preceptores.  

Chegamos à conclusão que o preceptor foi um agente educativo e formador. Em 
determinados momentos indo à frente indicando por onde o discípulo devia caminhar. 
Em outras ocasiões, organizando situações preenchidas pelo estímulo enquanto 
determinante para a demonstração de uma conduta ativa do aluno. 
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RESUMO  

O presente artigo tem por finalidade abordar as várias áreas de pesquisa a que se 
presta a investigação em Manuais Escolares, permitindo perscrutar as várias 
dimensões analíticas desta área de investigação, para depois, finalmente, nos 
centrarmos na exploração da metodologia de investigação de um estudo comparativo 
europeu em Manuais Escolares.  

O exemplo do estudo comparativo europeu que aqui trazemos configura-se como 
uma investigação aplicada em História da Educação com ligação à Educação Histórica, 
pois elege a formação das competências históricas como a sua preocupação através da 
análise do tratamento do conteúdo da Guerra Fria em Manuais Escolares da Europa 
e, sempre que possível, em Programas Escolares e/ou Orientações Curriculares das 
décadas de 1980 e de 1990. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Manuais Escolares de História, tendências de investigação, dimensões e 
categorias de análise 
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1. DIMENSÕES ANALÍTICAS NA INVESTIGAÇÃO EM MANUAIS ESCOLARES 

O Manual Escolar, como tema de investigação, tem sido uma aposta crescente no 
meio académico-científico e pedagógico-didático das últimas duas décadas, cruzando 
múltiplos fatores como objetos de estudo. Vejamos algumas das principais tendências 
de investigação em Manuais Escolares:  

- o Manual enquanto instrumento de manifestação da cultura escrita;  
- o Manual como lugar de confronto entre a autonomia dos autores, as orientações 

programáticas, as correntes pedagógicas e as conceções metodológico-didáticas 
inscritas no Manual; 

- a imagem que os Manuais transmitem do “outro” e a sua construção de 
identidade nacional associada a mecanismos de inclusão e de exclusão;  

- a memória histórica e a construção de identidades locais, nacionais e globais;  
- o multiculturalismo e pluralismo cultural;  
- a influência das tendências do conhecimento histórico na construção do Manual;  
- a utilização do Manual no ensino da História;  
- o Manual como dispositivo de ressignificação do Currículo Nacional numa 

abordagem de História e de Filosofia política no campo didático; 
- o Manual como fonte para a História da Educação e a sua importância na 

formação da cidadania dos alunos, ou seja, no âmbito da Educação Histórica, onde o 
presente estudo se enquadra.  

De facto, o estudo dos Manuais Escolares presta-se a pesquisas de natureza 
diferente, o que revela a complexidade desta área de investigação. Weinbrenner (1992) 
afirma que a investigação em Manuais é de natureza interdisciplinar e que pode ser 
subdividida em diferentes dimensões de análise, umas ligadas às questões científicas 
do Manual, outras sobre o seu design, outras que atendem ao seu conteúdo escolar e, 
ainda, outras que se detêm na sua natureza metodológico-didática. No entanto, as 
análises comparativas de Manuais de diversas nacionalidades são mais raras, embora 
existindo alguns estudos comparativos entre dois ou três países, mas até aqui eram 
inéditos estudos comparativos com uma abrangência geográfica mais lata.  

De seguida, vamos, então, apresentar um conjunto de considerações em torno das 
metodologias de investigação desta área de investigação, servindo-nos para isso de 
obras que continuam a ser as principais obras de referência a nível internacional, do 
Georg Eckert Institut e da UNESCO. Tratam-se das obras “History and Social Studies 
– Methodologies of Textbook Analysis” do Georg Eckert Institut e “Guidebook on 
Textbook Research and Textbook Revision” da UNESCO. 

A reflexão em torno da hermenêutica que fundamenta a investigação em Manuais 
Escolares circula por diferentes tendências de investigação, onde se distinguem as 
centradas no processo, outras no produto e outras ainda na utilização do Manual 
Escolar por professores e alunos, áreas que nos remetem para considerações sobre as 
dimensões e categorias de análise de acordo com o seu objeto de estudo (Weinbrenner, 
1992; Choppin, 1992): 
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a) dimensão da “teoria do conhecimento” – relativa à descrição da estrutura dos 
Manuais através da reconstrução da perspetiva epistemológica que nele se encontra, 
fazendo um levantamento do tipo de abordagem científica. Para isso, são analisados 
vários aspetos tais como o conteúdo do Manual; o tipo de afirmações que nele se 
encontra, avaliadas desde o ponto de vista linguístico até à sua fiabilidade; a formação 
de conceitos, se são aplicados de forma multiperspetiva e não tendenciosa e se são 
desenvolvidos por métodos indutivos ou dedutivos; a formação ideológica que procura 
estender, avaliando o carácter descritivo ou prescritivo das afirmações, a sua 
incorreção ou correção e a sua tendenciosidade ou imparcialidade; 

b) dimensão do “design” – o Manual evoluiu graficamente, facto que requer uma 
nova dimensão analítica associada ao campo da comunicação visual. Num passado 
ainda relativamente recente, os Manuais concentravam-se mais na narrativa do que 
nas fontes, facto que também lhe conferia um design completamente diferente da dos 
Manuais que começaram a emergir a partir da década de 1980 e sobretudo desde a 
década de 1990 até à atualidade, preenchidos com fontes muitos diversificadas como 
mapas, gráficos, imagens, ilustrações…; 

c) dimensão do “conteúdo” – do ponto de vista do conhecimento transmitido, da 
metodologia de ensino e do desenvolvimento de atitudes e valores, elementos que 
concorrem para responder até que ponto o Manual torna os alunos capazes no âmbito 
do saber e do comportamento. Para isso, torna-se importante verificar há correção e 
atualização científica; se o Manual apresenta as controvérsias em torno de conteúdos; 

d) dimensão da “metodologia de ensino da disciplina” – uma análise centrada em 
vários aspetos tais como a seleção de conteúdos e a sua legitimação, a sua estrutura e 
sequência, a organização de estratégias de ensino-aprendizagem da disciplina e, 
finalmente, a avaliação. Encontramos aqui uma análise focalizada em itens didáticos 
num cruzamento com as orientações dos Currículos; 

e) dimensão das “teorias pedagógicas” – uma análise focalizada nas teorias 
educacionais, compreendendo as funções didáticas que o Manual assume para o 
professor e para o aluno: analisar se o professor reconhece ou não no Manual uma 
ajuda para a preparação das suas aulas, pelas suas sugestões de motivação, pelo seu 
texto informativo e pelo tipo de experiências de aprendizagem que promove; se o aluno 
considera o Manual interessante, de fácil compreensão, de fácil utilização para o seu 
estudo e preparação para as avaliações escritas. Esta dimensão de análise desdobra-se 
em várias categorias sobre métodos de ensino, desde a categoria do paradigma 
educacional (o modelo didático ou conceção pedagógica nele subjacente); categoria do 
tipo de Manual (Manual, Caderno de Atividades, Manual Digital…); categoria das 
funções didáticas do Manual (tipo de apoio que este fornece para motivação, 
desenvolvimento dos conteúdos, síntese, aplicação e verificação de conhecimentos e 
competências); categoria das funções metodológicas do Manual, procurando analisar 
se este possibilita o aluno adquirir informação e desenvolver um pensamento crítico 
através da inclusão de métodos críticos; categoria de tipos de textos, tipos de estrutura 
de texto e inteligibilidade do texto de acordo com a sintaxe utilizada, clareza e correção 
da linguagem e funções de textos separados; categoria dos processos de aprendizagem 
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que promove, nomeadamente pelo grau de complexidade das sugestões que apresenta 
e o estímulo ao trabalho autónomo do aluno. 

Importa, também ainda, apresentar as categorias de análise do Manual definidas 
por Hummel (cit. em Santo, 2006): formato (capacidade do Manual estimular o aluno 
para a aprendizagem, por exemplo destacando nesta análise as ilustrações e a 
qualidade gráfica do Manual); conteúdo (o que dá sentido às aprendizagens do aluno 
e o motiva a “aprender a aprender”); legibilidade (elemento que facilita a compreensão 
do aluno); abordagem metodológica (as experiências de aprendizagem). 

Convém, também, salientar que a utilização de metodologias de carácter 
quantitativo e outras de carácter qualitativo permite uma complementaridade entre 
ambas, podendo o investigador tirar vantagens das duas perspetivas metodológicas, 
combinando-as na sua utilização. Pingel afirma o seguinte (1999, 38): 

That may enable him to find interesting answers concerning a contingency 
analysis, a field of research that is arousing growing interest among academics 
dealing with textual as well as pictorial representation. 

Relativamente aos métodos quantitativos, as variáveis frequência e análise do 
espaço conseguem determinar quantas vezes os conceitos, os nomes de 
personalidades ou a quantidade de páginas dedicadas a um determinado assunto, 
surgem no Manual. Embora através desta perspetiva quantitativa consigamos aferir 
critérios de seleção de assuntos, de fontes e até determinar os maiores destaques que 
o autor do Manual procura incidir, com esta não podemos obter dados sobre 
interpretação e valores. Já os métodos qualitativos de análise hermenêutica 
possibilitam chegar a conclusões sobre as mensagens que o Manual procura 
transmitir, a multiperspetiva em História ou, pelo contrário, explicações mono 
causais, aspetos estes que não podem ser medidos. 

É também importante acrescentar os critérios de análise dos Manuais, adotados 
pela UNESCO e elaborados por Pingel (1999, 41): “textbook sector componentes 
(education system; guidelines/curricula; adoption procedures; structure of publishing 
houses); formal criteria (bibliographic references; target group - school level, type of 
school; dissemination); types of texts/mode of presentation (authors’ intentions, if 
specified; descriptive author’s text – narrative; illustrations/photos/maps; 
tables/statistics; sources; exercises); analysis of content (factual 
accuracy/completeness/errors; up-to-date portrayal; topic 
selection/emphasis/representativeness; extent of differentiation; proportion of facts 
and views/interpretation); perspective of presentation (comparative/contrastive 
approach; problem-oriented).” 

Estes critérios representam os aspetos básicos de análise dos Manuais e, portanto, 
devem ser considerados como categorias muito gerais, havendo naturalmente 
necessidade de cada investigação definir as suas categorias de análise, mais 
específicas, de acordo com os objetivos da investigação.  
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2. DELINEAMENTO DE INVESTIGAÇÃO COMPARATIVA EM MANUAIS ESCOLARES 
E SEUS ASPETOS METODOLÓGICOS 

O exemplo do estudo comparativo europeu que aqui trazemos configura-se numa 
investigação aplicada em História da Educação com ligação à Educação Histórica, pois 
elege a formação das competências históricas como a sua preocupação através da 
análise do tratamento do conteúdo da Guerra Fria em Manuais Escolares de três zonas 
da Europa – Europa Ocidental, Europa do Norte e Europa de Leste – e, sempre que 
possível, em Programas Escolares e/ou Orientações Curriculares6 das décadas de 1980 
e 1990. Para isso, a nossa investigação foi estruturada de forma a dar resposta aos 
seguintes objetivos específicos: rever criticamente as perspetivas sobre a Guerra Fria 
que os Manuais e os Programas Escolares da Europa apresentam para o nível de ensino 
correspondente ao atual 3.º Ciclo do Ensino Básico Português; identificar os modelos 
pedagógicos utilizados no ensino da Guerra Fria, através dos quais se consegue 
desenvolver a Educação Histórica e as competências históricas; analisar a qualidade 
técnica e gráfica do Manual como elementos fundamentais da sua adequação à faixa 
etária a que se destina e reveladores da orientação metodológico-didática impressa no 
Manual. A ordem de apresentação destes objetivos também corresponde à ordem de 
importância decrescente dos mesmos.  

O critério da diversidade geográfica e da diversidade política na seleção de fontes 
foi fundamental para aferir contrastes no tratamento do conteúdo Guerra Fria. Tal 
parece-nos muito pertinente dada a natureza do conteúdo selecionado para a nossa 
investigação. Aliás, um dos aspetos que realça a originalidade deste estudo é 
exatamente a inexistência de outros trabalhos sobre o tema que permitam um lato 
alcance de conclusões pela possibilidade comparativa entre muitos países de diversas 
regiões europeias com diferentes opções políticas. Também a opção pela delimitação 
temporal definida para este estudo justifica-se pela pertinência do próprio conteúdo 
Guerra Fria, pois certamente oferece maiores potencialidades achar diferentes 
perspetivas ao analisarmos fontes provenientes do período da Guerra Fria e outras do 
pós-Guerra Fria. Outro critério de seleção das fontes foi o volume de informação sobre 
o tratamento do conteúdo nos Manuais, de forma a inferir se o tratamento deste é 
muito diferente de Manual para Manual, permitindo fornecer consistência ao objeto 
de estudo. Foi, ainda, tido em consideração a diversidade editorial. 

Trata-se de uma investigação hermenêutica, pois pretende encontrar os 
significados implícitos e explícitos sobre a Guerra Fria nos Manuais de História e 
também inclui uma reflexão empírica sobre o processo de ensino da Guerra Fria como 
conteúdo curricular, embora não incluindo, para isso, a investigação-ação, pois não 

                                                   
6 Referimo-nos “sempre que possível”, uma vez que a recolha de Programas Escolares para os diversos países em 
análise revelou-se com grandes dificuldades e, por vezes, de total inacessibilidade pela sua inexistência no maior 
acervo documental deste tipo de fontes, Georg Eckert Institut. 
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visa observar e analisar discursos e ações dos alunos, dos professores ou dos 
encarregados de educação como partes integrantes no ato pedagógico.  

As nossas fontes foram sobretudo recolhidas no Georg Eckert Institut. Foram 
analisados 62 Manuais distribuídos por três zonas da Europa e por 17 países: 9 países 
da Europa Ocidental, 2 países da Europa do Norte e 6 países da Europa de Leste. Em 
relação aos Programas recolheram-se 17 que se dividem geograficamente por 9 países, 
6 dos quais pertencem à Europa Ocidental, 1 da Europa do Norte e 2 da Europa de 
Leste. 

2.1. CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS MANUAIS ESCOLARES 

Para procedermos à análise de conteúdo dos Manuais definimos categorias de 
análise que nos permitiram uma codificação do levantamento da informação através 
de uma análise temática. Definimos, então, quatro categorias para a análise de 
conteúdo dos Manuais, distribuídas por três níveis de análise (nível descritivo, nível 
interpretativo e nível reflexivo). Estes três níveis de análise tiveram inspiração em 
Cabral (2005, 83), tendo sido adaptados para o nosso estudo. Apresentamos, de 
seguida, um quadro com a organização das categorias de análise do Manual Escolar. 
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 CATEGORIAS DE ANÁLISE DO MANUAL ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEIS DE 

ANÁLISE 

NÍVEL 

DESCRITIVO 

1. 

IDENTIFICAÇÃO 

DO MANUAL 

ESCOLAR 

 

- TÍTULO 

- AUTOR(ES) 

- ANO 

- LOCAL 

- EDITORA 

- Nº DE PÁGINAS 

- Nº DA EDIÇÃO 

- TIRAGEM DA EDIÇÃO 

- PROGRAMA A QUE PERTENCE 

- ANO DE ESCOLARIDADE 

- SIGLA UTILIZADA NA ANÁLISE 

2. 

CARACTERIZAÇ

ÃO DO MANUAL 

ESCOLAR 

 

2.1. QUALIDADE TÉCNICA/GRÁFICA: 

- CORPO DOS CARACTERES; 

- CLAREZA DE HIERARQUIA; 

- SELEÇÃO ICONOGRÁFICA; 

- QUALIDADE GRÁFICA DA SELEÇÃO ICONOGRÁFICA.  

2.2.ORGANIZAÇÃO INTERNA: 

- INTRODUÇÃO; 

- ÍNDICE; 

- APRESENTAÇÃO DO MANUAL AO ALUNO 

- APRESENTAÇÃO DE FICHA DE AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA; 

- APRESENTAÇÃO DAS IDEIAS BÁSICAS QUE 

RECORDAM OS ÚLTIMOS CONTEÚDOS DO NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE ANTERIOR; 

- ABERTURA DE TEMA; 

- ABERTURA DE UNIDADE; 

- TEXTO INFORMATIVO; 

- DADOS DE NATUREZA TEMPORAL; 

- DADOS DE NATUREZA ESPACIAL; 

- APRESENTAÇÃO DE BIOGRAFIAS DE 

PERSONAGENS HISTÓRICAS REFERENTES AO 

PROGRAMA ESCOLAR DAQUELE NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE; 

- BIBLIOGRAFIA. 
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NÍVEL 

INTERPRETATI

VO 

3. A GUERRA 

FRIA NO 

MANUAL 

ESCOLAR 

- Nº PÁGINAS DO CONTEÚDO GUERRA FRIA E % NO 

TOTAL DO N.º DE PÁGINAS DO MANUAL 

- ASPETOS ESSENCIAIS/PRINCIPAIS IDEIAS 

VEICULADAS NO TEXTO INFORMATIVO SOBRE A 

GUERRA FRIA 

- CONCEITOS  

- CITAÇÕES 

- QUALIDADE DOS DOCUMENTOS SOBRE A GUERRA 

FRIA ENQUANTO RECURSO  

- TIPOS DE DOCUMENTOS PARA O ESTUDO DA 

GUERRA FRIA  

- CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESCRITOS  

- RECURSOS SUGERIDOS AO PROFESSOR E AO 

ALUNO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  

- TIPOS DE PROPOSTAS DE EXPERIÊNCIAS DE 

APRENDIZAGEM PARA O ESTUDO DA GUERRA FRIA  

- ADEQUAÇÃO DAS PROPOSTAS DE EXPERIÊNCIAS 

DE APRENDIZAGEM PARA O NÍVEL ETÁRIO DOS 

ALUNOS 

- PROMOVE UM TRABALHO DE DIFERENCIAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

- PROMOVE A AUTONOMIA DO ALUNO COM 

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O SEU 

TRABALHO 

- APRESENTA UM RESUMO DAS IDEIAS BÁSICAS DA 

UNIDADE 

- APRESENTA UM ESQUEMA-SÍNTESE DA UNIDADE 

- APRESENTA PÁGINAS PARA SUSCITAR NO ALUNO 

O “QUER SABER MAIS”  

- APRESENTA FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA EM 

CADA UNIDADE/TEMA 

- APRESENTA BIBLIOGRAFIA SOBRE A GUERRA FRIA 

- OUTROS ASPETOS RELEVANTES 

NÍVEL 

REFLEXIVO 

4. ASPETOS 

QUE 

CHAMARAM 

MAIS À 

ATENÇÃO NA 
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ANÁLISE DO 

MANUAL 

ESCOLAR 

QUADRO 1 | Categorias de Análise do Manual Escolar 

Relativamente à primeira categoria de análise do Manual, “Identificação do 
Manual Escolar”, nela pretende-se apresentar os dados gerais de identificação do 
Manual que nos permitem demonstrar que a fonte enquadra-se nos critérios de 
seleção dos Manuais, nomeadamente em relação ao ano de publicação, ao ano de 
escolaridade e ao nível de escolaridade a que pertence. 

Na segunda categoria de análise do Manual, “Caracterização do Manual Escolar”, 
é nossa intenção aferir a qualidade técnica e a organização interna do 
Manual com a intenção de fundamentar a adequação ou não do manual à faixa 
etária do aluno ao nível da forma e de concluir sobre as etapas metodológicas do 
ensino-aprendizagem sugeridas pelo Manual. Para isso, desdobramos a nossa análise 
em dois parâmetros de avaliação: 

a) qualidade técnica/gráfica do Manual – possibilita-nos conclusões sobre a 
forma como o Manual é elaborado do ponto de vista do design em diferentes décadas 
e zonas da Europa, centrando-se a nossa análise no grafismo da apresentação do texto 
informativo e das fontes, com os seguintes objetivos: 

- relativamente ao texto informativo temos em consideração o tamanho e a 
hierarquia dos caracteres, de forma a avaliar a sua adequação à faixa etária dos 
alunos, o seu o grau de legibilidade e a sua clareza de hierarquia. Por exemplo, a 
apresentação dos títulos com tamanhos e/ou o tipos de letra diferentes de acordo com 
as subdivisões do Tema a tratar ou das várias rubricas da página, constitui um 
indicador da clareza de hierarquia dos assuntos a serem abordados nas páginas; 

- quanto aos recursos didáticos é sobretudo a análise da variedade da seleção 
iconográfica, o equilíbrio da sua distribuição nas páginas versus 
conteúdos da página e a qualidade gráfica desta seleção que é foi tida em 
consideração. Com estes itens de análise também pretendemos recolher dados para 
aferir o modelo pedagógico-didático que se encontra subjacente ao Manual, pois por 
exemplo, a existência ou não de fontes no Manual constitui um indicador sobre o 
modelo pedagógico-didático adotado; analisar a adequação do Manual à faixa etária 
a que se destina pelo tipo e pela variedade das fontes que apresenta; compreender a 
relação entre texto informativo e fontes na sua distribuição nas duplas páginas, 
conseguindo apercebermo-nos de eventuais desequilíbrios na estrutura do conteúdo 
apresentado, por exemplo, ao verificarmos se as fontes se encontram graficamente 
bem colocadas em consonância com a ordem de desenvolvimento do conteúdo no 
texto informativo, ou se pelo contrário, essas fontes estão desfasadas no espaço gráfico 
relativamente ao texto informativo.  

organização interna do Manual – a análise do desenho das Unidades 
Didáticas permite-nos fundamentar a sua coerência interna do ponto de vista das 
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etapas metodológicas do ensino-aprendizagem sugeridas pelo Manual e, 
em última instância, a avaliação da qualidade metodológico-didática deste, tendo para 
isso de desenvolver a verificação da existência dos seguintes aspetos: 

- introdução, índice, páginas de apresentação do Manual ao aluno, ficha de 
avaliação diagnóstica, páginas de apresentação das ideias básicas que recordam os 
últimos conteúdos programáticos do nível de escolaridade anterior, abertura de Tema, 
abertura de Unidade Didática, apresentação de biografias de personagens referentes 
ao Programa Escolar daquele nível de escolaridade e bibliografia geral do Manual7; 

- classificação do texto informativo em extenso ou em sintético; 
- fornecimento de dados de natureza temporal e de dados de natureza espacial 

quanto à sua frequência, desdobradas em “regular, irregular e não possui” e à sua 
qualidade de “boa, razoável e fraca”. 

Quanto à categoria de análise, “A Guerra Fria no Manual”, esta é de um nível 
interpretativo subdividida em dois grandes âmbitos de análise: 

âmbito do tratamento e interpretação do conteúdo da Guerra Fria, através da 
análise das ideias que procuram ser veiculadas e seu grau de aprofundamento no 
ensino-aprendizagem deste assunto e, desta forma, chegarmos até uma revisão crítica 
das perspetivas sobre a Guerra Fria neste período em estudo. Assim, importa ter em 
consideração os seguintes aspetos: 

- a proporção do número de páginas do Manual dedicadas ao estudo da Guerra 
Fria no total de páginas do Manual;  

- as principais ideias veiculadas no texto informativo;  
- os conceitos que são destacados;  
- citações que eventualmente merecem algum relevo na nossa análise e que até nos 

ajudam a fundamentarem as nossas conclusões. Aqui encontramo-nos numa 
investigação linguística, pois procuramos refletir sobre a forma como as mensagens 

                                                   
7 A existência ou não no Manual destes elementos ajuda-nos a concluir se o Manual se preocupa com a exposição 
da organização dos conteúdos num índice e com uma introdução para o aluno ou não; se há ou não uma 
metodologia de trabalho que ajude a promover a autonomia do aluno, por exemplo com a apresentação da 
organização do Manual para o aluno; se são fornecidos instrumentos de avaliação diagnóstica e formativa; se 
procura apresentar em síntese os últimos conteúdos trabalhados no nível de escolaridade anterior, para que o 
aluno tenha elementos para recordá-los e estabelecer a respetiva ligação com os novos conteúdos que irá começar 
a estudar neste novo nível de escolaridade; se a organização dos conteúdos e o seu trabalho é sequencializado 
numa estrutura de abertura de Tema e/ou de Unidade Didática, de forma a ordenar e a classificar os assuntos em 
blocos didáticos que contém alguma problematização ou motivação para iniciar o estudo de um novo assunto; se 
o Manual fornece outros elementos de consulta que sejam adjuvantes do desenvolvimento ou aprofundamento 
dos conteúdos, por exemplo biografias de personalidades históricas, atlas histórico, bibliografia, ou outros dados. 
Muitos destes dados, tais como o índice, a apresentação do modo de utilização do Manual, a explicitação do 
percurso pedagógico e os resumos, são designados por Gérard e Roegiers (1998) de “facilitadores técnicos e de 
facilitadores pedagógicos”, os primeiros que constituem uma ajuda à utilização do Manual e os segundos uma 
ajuda à aprendizagem. A recolha de todos estes dados permitir-nos-á atingirmos um dos objetivos da nossa 
investigação que aqui voltamos a recordar - analisar a qualidade técnica e gráfica do Manual como elementos 
fundamentais da sua adequação à faixa etária a que se destina e reveladores da orientação metodológico-didática 
impressa no Manual. 
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são caracterizadas e transmitidas, examinando também os factos, processos e 
personalidades presentes no texto (Pingel, 1999), como por exemplo, a utilização de 
adjetivação atribuída a determinadas personalidades históricas, ou de conotações 
pejorativas ou positivas.  

- a qualidade de recursos que são utilizados no ensino-aprendizagem da Guerra 
Fria classificados nos parâmetros de ilustrativa, informativa e reflexiva/interpretativa;  

- o tipo de fontes selecionados para o estudo da Guerra Fria (documentos 
iconográficos; documentos escritos; mapas; barra cronológica ou cronologia, 
gráficos/tabelas/quadros; esquema, documentos musicais; excertos de filmes 
históricos e/ou documentários e outros); 

- tipos de experiências de aprendizagem propostas e suas respetivas adequações à 
faixa etária dos alunos (análise oral e/ou escrita das fontes apresentadas no Manual; 
debate; visita de estudo; trabalho de pesquisa; construção de mapa e/ou barra 
cronológica; redação de texto argumentativo; redação de síntese; jogo lúdico; 
dramatização; visualização de excerto de filme histórico/documentário; audição de 
músicas/canções; outros); 

- recursos sugeridos ao professor e ao aluno no processo ensino-aprendizagem 
(utilização do caderno diário; quadro negro; materiais audiovisuais; recursos 
multimédia; Internet; Manual; Caderno de Atividades; outros);  

- a classificação e identificação dos documentos escritos apresentados para a 
Guerra Fria (documentos historiográficos, documentos históricos; documentos 
didatizados tais como poemas, anedotas, canções…); 

- a apresentação de bibliografia sobre este tema. 
âmbito metodológico-didático com a intenção de conseguirmos resposta a outro 

objetivo da nossa investigação, que se trata de identificar os modelos pedagógico-
didáticos utilizados no ensino da Guerra Fria, através dos quais se consegue 
desenvolver a Educação Histórica e as competências históricas. Para isso, delineamos 
na nossa análise a identificação dos seguintes elementos: 

- novamente o item sobre a qualidade dos recursos que são utilizados no ensino-
aprendizagem da Guerra Fria, em que pela sua classificação de “ilustrativos, 
informativos e reflexivos/interpretativos”, ajudar-nos-á a compreender a orientação 
que também se pretende no tratamento pedagógico-didático do conteúdo, ou seja, 
preocupações apenas centradas no saber, por vezes, até acrítico ou, pelo contrário, no 
desenvolvimento de um conjunto de competências reflexivas e críticas; 

- a existência de experiências de aprendizagem diversificadas ao ponto de 
promover a diferenciação pedagógica, ou seja, adequadas a diferentes níveis de 
aprendizagem e, por isso, apresentando diferentes níveis de dificuldade;  

- orientações apresentadas para o trabalho do aluno, promotoras da sua 
autonomia;  

- secções que promovam o aprofundamento (páginas para suscitar o aluno a “quer 
saber mais”), a síntese (página com esquema-síntese da Unidade Didática) e a 
consolidação do conteúdo, associada aos instrumentos de avaliação (páginas com ficha 
de avaliação formativa em cada Unidade Didática/Tema); 
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- outros aspetos relevantes que merecem destaque no Manual como elementos 
ligados à sua estrutura didática, tais como rubricas diversas, organização do texto 
informativo e das fontes. 

Finalmente, a última categoria de análise intitulada “Aspetos que chamaram mais 
à atenção na análise do Manual” tem um carácter reflexivo, onde desenvolvemos a 
nossa interpretação pessoal sobre cada um dos Manuais. A nossa interpretação dirige-
se para uma súmula dos princípios e dos critérios que presidiram à conceção daquele 
Manual e a forma de tratamento do conteúdo da Guerra Fria, para concluirmos sobre 
a perspetiva que emite acerca da Guerra Fria. Assim, aqui procuramos também 
descortinar o modelo pedagógico-didático subjacente ao Manual, embora tendo 
consciência que apenas quando usufruímos da oportunidade de observar a utilização 
do Manual em contexto de sala de aula, poderíamos chegar até conclusões mais firmes 
sobre a mobilização de um determinado modelo pedagógico-didático. Porém, tal não 
faz parte da metodologia delineada para esta investigação, pois a nossa investigação 
não tem um carácter empírico de análise do processo de operacionalização do Manual 
enquanto recurso pedagógico-didático, uma vez que não dedicamos um espaço de 
investigação à observação de aulas. Quanto às nossas conclusões sobre a perspetiva da 
Guerra Fria que o Manual deixa transparecer procuramos fundamentá-las com 
citações da fonte. 

As quatro categorias de análise do Manual definidas para este estudo não têm 
todas o mesmo peso de importância na nossa investigação, entrando em acordo com 
Pingel (1999, 39): 

Analysts should discuss how to weight the categories and findings, and they have 
to decide if they want to give all of them equal importance in the final assessment. 

Assim, a categoria “A Guerra Fria no Manual” é a que tem mais peso na nossa 
investigação, embora de forma muito interligada com a categoria “Aspetos que 
chamaram mais à atenção no Manual”, seguindo-se as categorias “Caracterização do 
Manual” e “Identificação do Manual”.  

Finalmente, em relação ao estudo dos Programas foram definidas as seguintes 
categorias de análise: finalidades/objetivos do Ensino da História; componentes do 
Programa; rubricas do Programa relacionadas com a Guerra Fria. 

Após a definição das categorias de análise de Manuais e Programas, seguiu-se a 
construção de duas bases de dados para lançamento das informações recolhidas nas 
fontes, que obedecessem às categorias que acabamos de apresentar. Foi a partir dessas 
bases de dados que analisamos os Manuais e os Programas em termos comparativos. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como conclusões do estudo detetámos necessidades de ajustes ao processo 
investigativo na definição dos critérios de análise das fontes com um maior 
desdobramento na classificação de informação. Após a construção das bases de dados 
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que comportavam os critérios de análise das fontes, desenvolvemos, então, todo o 
tratamento da informação dessas fontes, começando com a sua leitura integral, 
seguido da seleção da informação para o seu registo nas bases de dados. Foi neste 
momento de análise de conteúdo e respetivo preenchimento das bases de dados, que 
verificámos que tínhamos necessidade de proceder a alguns acertos na nossa base de 
dados decorrente da especificidade das informações. Por exemplo, houve necessidade 
de desdobrar alguns campos de classificação de alguns itens, tais como introduzir 
entre o “Boa” e “Fraca” a classificação de “Razoável”, ou para além do “Regular” e 
“Irregular”, o “Não possui” e ainda, não só “Adequadas” e “Inadequadas”, mas também 
“Não possui”.  

Também concluímos por toda a pesquisa bibliográfica relativa aos aspetos 
metodológicos da investigação na área de Manuais Escolares, que de alguma forma, 
permanece a tentativa de distinção entre análises qualitativas e quantitativas, 
empíricas ou interpretativas. A questão é colocada da seguinte forma por Weinbrenner 
(1992): 

This is summed up by the question as to how results of schoolbook research can 
be established according to acknowledged scientific methods. 

 
Verifica-se, ainda, que os métodos qualitativos versus quantitativos continuam a 

ser mais utilizados neste tipo de investigação, pela formulação das dimensões e 
categorias de análise de natureza qualitativa, estando também presente neste estudo. 
Porém, tal não afeta a credibilidade científica dos métodos utilizados nesta área de 
investigação, pois os critérios clássicos de autenticidade e credibilidade estão sempre 
presentes nas assunções e nas preposições da análise de conteúdo (Weinbrenner, 
1992). A discussão entre as vantagens e desvantagens de utilização de metodologias de 
carácter quantitativo e outras de carácter qualitativo é sempre algo que se aflora 
quando o investigador tem de tomar opções, sabendo à partida que ambas se 
completam. O investigador pode mesmo tirar vantagens das duas perspetivas 
metodológicas, combinando-as na sua utilização.  
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 RESUMO  

Este texto apresenta os resultados preliminares da pesquisa que toma como objeto 
de análise os álbuns ilustrados produzidos no interior paulista na primeira metade do 
século XX. Tais artefatos culturais são perscrutados tanto como objetos de análise 
quanto como fontes para a escrita da história da educação; e são lidos à luz dos 
referenciais teóricos oriundos da História Cultural e da Análise do Discurso, bem como 
da História da Educação e História Social da Imprensa. Destaca-se que naquele tempo 
e naquele espaço, uma das práticas dos grupos letrados da região foi a edição desses 
suportes, compostos majoritariamente por narrativas fotográficas, mas não apenas 
por elas. Em especial, enfatizava-se a educação formal ou informal da população. 
Capítulo recorrente, este era um assunto de grande vulto, tratado com verdadeira 
sacralidade, num tom consoante ao espírito da época.  Por isso, entendemos que os 
projetos dos grupos que os lançaram e os consumiram estão encarnados no próprio 
projeto dos álbuns, que era o de levar um modelo de civilização muito característico 
para além das fronteiras da região onde foram produzidos – e ainda atrair 
investimentos e dar visibilidade para a zona pioneira em ascensão. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Álbuns ilustrados; fontes impressas; história da educação paulista. 
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1. OS ALBUNS ILUSTRADOS DO SERTÃO PAULISTA (1900-1930): ANÁLISES 
PRELIMINARES8 

Muito já se escreveu sobre o processo de incremento capitalista pelo qual passou o 
estado de São Paulo na virada dos séculos XIX/XX. Temas como a cafeicultura, a 
imigração, o desenvolvimento das cidades e lavouras; a construção de uma malha 
ferroviária até então inexistente ligando os sertões do território à capital, ao porto de 
Santos e aos demais estados brasileiros; a urbanização e a racionalização de espaços 
públicos, a arquitetura da simbologia bandeirante, bem como os diversos projetos de 
modernização em voga no período são assuntos há tempos explorados pela 
historiografia (MILLIET, 1941; MONBEIG, 1983). 

Particularmente no que diz respeito à História da Educação, pesquisas 
demonstraram que um dos temas privilegiados para os grupos sociais que então 
monopolizavam os espaços consagrados do poder/fazer no estado era a Educação. 
Políticos, juristas, médicos, engenheiros, advogados, educadores, literatos e letrados 
em geral, dentre outros grupos, criam que a arquitetada modernização de São Paulo, 
e do país, se daria por intermédio do binômio saúde e educação, signos máximos do 
progresso a ser alcançado em nível nacional. 

Não por acaso, iniciativas como a criação dos grupos escolares, jardins de infância, 
escolas normais, ginásios e escolas de ensino profissionalizante tiveram grande 
acolhida em terras paulistas – ou mesmo se originaram por lá, como é o caso dos 
famosos grupos escolares, bem como do modelo de ensino primário instituído por 
Caetano de Campos, em 1893, e mais tarde adotado em parte do país.  

Este modelo era pautado pela existência de classes seriadas, de funcionários 
específicos para cada função dentro da escola, como é o caso da figura inédita do 
diretor, de um professor para cada série, etc. Objetivava-se racionalizar tanto o acesso, 
quanto a permanência dos alunos nas escolas, bem como os conteúdos abordados 
dentro de sala de aula (CARVALHO, 1989; SOUZA, 1998; MONARCHA, 2009).  

Pode-se afirmar o mesmo quanto às ações concernentes à saúde da população. 
Campanhas de esclarecimento em relação à transmissão, cura e profilaxia de doenças 
deram o tom aos mais variados discursos e práticas observadas no período: fundação 
de postos de higiene, santas-casas e espaços de pesquisas voltados para o 
conhecimento científico das enfermidades que então afligiam a população; criação de 
comissões e inspetorias médicas, formação de educadores sanitários, dentre outras. 
Tais ações, que fizeram parte do amplo projeto de intervenção social elaborado pela 
corporação médica no período – mas não apenas por ela - encontraram terreno fértil 
em solo paulista (ROCHA, 2009; MONARCHA, 2009). 

A região da Araraquarense, em especial, se mostrou palco privilegiado para o 
desenrolar heterogêneo desse processo de transformação física, social, étnica, política 

                                                   
8 Pesquisa financiada pelo CNPQ e FAPEMIG e desenvolvida junto ao Grupo de Pesquisa em História da 
Educação e História Regional Paulista; e Grupo de Pesquisa Intelectuais da Educação Brasileira: formação, idéias 
e ações. 
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e cultural ocorrida no estado. Ela foi uma das últimas fronteiras a ser preenchida pelo 
que Monbeig chamava de “marcha pioneira”, ou seja, o fenômeno de ocupação de 
terras até então desabitadas, ou ocupadas pelos índios. Também ficou conhecida como 
Araraquarense em função da identificação da região geográfica aos trilhos da estrada 
de ferro que saía de Araraquara, a partir de 1898, chegando até Catanduva, em1910, 
São José do Rio Preto, em 1912, Mirassol, em, 1933 e, finalmente, Presidente Vargas, 
atual Rubinéia, já na fronteira do estado de São Paulo com os estados de Mato Grosso 
do Sul e Minas Gerais, em 1952. 

Estudos realizados sobre aquele tempo e espaço demonstraram que proliferaram 
nas cidades da região iniciativas relacionadas à publicação de impressos de variadas 
envergaduras e diferentes gradações: livros regionalistas, jornais diários, boletins 
associativos, revistas bimestrais ou semestrais (católicas, integralistas, comunistas, 
liberais), estudos históricos, etnográficos e almanaques, num processo intenso de 
difusão de impressos. Da mesma forma, foram observadas as relações entre tal 
processo de disseminação de informações e de práticas sociais de publicação em nível 
regional - e o desenrolar contraditório da modernidade em curso (CAMPOS, 2003; 
2009).  

Destaque-se, todavia, que dentre esses diferentes veículos de comunicação postos 
em circulação, sobressaíam os álbuns ilustrados. Artefatos materiais e simbólicos 
poderosos, eles foram concebidos para serem peças propagandísticas das regiões onde 
eram confeccionados, mas, igualmente, para se tornarem espécies de documentos 
fundadores da região, desde aqueles tempos e além.  

Caminhas contemporâneos, os escrivães e fotógrafos do século XX também se 
debruçaram sobre um “novo mundo” e, assim como o escriba da frota cabralina, 
tentaram mapear, quantificar, contar e, por fim, eternizar aquilo que viam e viviam. 
Do ponto de vista historiográfico em geral, e da historiografia da educação em 
particular, os albuns constituem um corpus documental raro, valioso e inédito - visto 
que levantamento realizado demonstra que eles, apesar de serem citados como fontes 
secundárias para a realização de trabalhos científicos diversos, bem como utilizados 
como “provas” para a legitimação das narrativas oficiais sobre a história regional 
paulista, jamais foram tomados como objetos de pesquisa em si.9 Da mesma maneira, 
as questões educacionais reiteradamente destacadas em suas páginas nunca foram 
interpretadas à luz da historiografia educacional contemporânea. 

Do seu incontestável estatuto de “documento/monumento”, conforme definição 
clássica de Le Goff (2003) decorre a “operação historiográfica” efetivada (CERTEAU, 
1988) na pesquisa da qual este artigo é decorrente, qual seja: os álbuns são tomados 
como artefatos atravessados por relações de força desde o momento em que foram 
concebidos e postos em circulação, até os dias atuais.  

                                                   
9 A exceção é o artigo de Airton José Cavenaghi, São José do Rio Preto fotografado: imagética de uma 
experiência urbana (1852-1910), publicado na RBH em 2003. Nele, o autor analisa uma série de fotografias 
publicadas nos álbuns da cidade e que narram a sua fundação. 
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Por intermédio de sua leitura, vimos buscando rearticular fragmentos do passado, 
dando voz a um material até agora mantido contraditoriamente como tão eloquente e 
silenciado, tão presente e esquecido. Vimos transformando os álbuns (objetos) em 
documentos, alterando mesmo o seu estatuto, já que como bem indicou o pesquisador 
jesuíta, “o historiador trabalha sobre um material para transformá-lo em História” 
(Certeau, 1988, p.29). Amalgamamos tanto a forma de registro (os álbuns) quanto o 
problema da pesquisa atualmente desenvolvida: afinal, quais os significados inerentes 
à circulação destes impressos naquele tempo/espaço? Especialmente no que concerne 
à História da Educação, quais os sujeitos e práticas, bem como as imagens, dados e 
narrativas representados, passíveis de interpretação nos dias atuais? 

Buscamos partir tanto da materialidade do suporte (álbum) quanto da análise das 
fotografias que se constituem, em conjunto, numa verdadeira narrativa sobre o 
processo de transformação do interior paulista naqueles tempos. Partimos da hipótese 
de que tais álbuns foram importantes veículos de promoção das regiões onde foram 
confeccionados e por onde circularam, funcionando como espaço de visibilidade das 
elites e camadas médias regionais. Destaca-se, ainda, que a função do álbum era 
relevantemente propagandística: fazer crer nos ideais de um grupo social, de um 
estado do Brasil, de um modo de vida urbano em ascensão. Compreendemos que neles 
é possível verificar narrativas sobre o passado paulista, bem como projeções sobre o 
presente/futuro não apenas do estado, mas também da nação. 

Assim, entendemos que os projetos dos grupos que os lançaram e os consumiram 
estão encarnados no próprio projeto dos álbuns, que era o de levar um modelo de 
civilização muito característico para além das fronteiras da região onde foram 
produzidos – e ainda atrair investimentos e dar visibilidade para a zona pioneira em 
ascensão.  

Vale destacar que pesquisas anteriores já demonstraram que os grupos que os 
puseram em circulação foram os responsáveis pela criação e manutenção de um 
ambiente intelectual muito próprio na Araraquarense. Invariavelmente, foram tais 
grupos que editaram os jornais e revistas da região, produziram a literatura regional, 
encenaram as peças teatrais locais, proferiram as palestras e conferências (médicas, 
estéticas, jurídicas, educacionais) nos mais variados espaços de sociabilidade, 
fundaram as associações profissionais, beneficentes, clubes etc (CAMPOS, 2003; 
2009).  

A esse respeito, Miceli (2001) indicou que podemos pensar nos grupos sociais 
como formações em que indivíduos estabelecem relações sociais estáveis, construídas 
ora em torno de amizades, ora em razão de parentesco ou em função da simples 
sensação de pertencimento. Bontempi (2013), por sua vez, enfatiza que 

(...) esses grupos não são dados objetivamente ou projetados mecanicamente a 
partir de sua condição econômica, mas que são construídos por suas ações e 
relações, permanecendo em constante disputas por espaços de poder. Nessas 
lutas, um dos artefatos de persuasão e combate vêm a ser os discursos pelos quais 
tais grupos organizam a realidade social à luz de seus valores, convicções, 
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saberes especializados e projetos a serem agenciados pelo Estado (BONTEMPI, 
2013, p.9). 

Tomamos os álbuns como produtos culturais que manifestam os anseios de um 
grupo social, que é singular, no que diz respeito às suas características regionais, mas 
também é plural, no que concerne ao diálogo com projetos de outros grupos em curso 
na primeira metade do século XX, no Brasil e no mundo. Depreende-se, ainda, que as 
temáticas mais relevantes presentes nos álbuns, tais como educação, urbanização, 
saúde, filantropia e outras estão em diálogo com um projeto coletivo muito maior em 
curso no mundo ocidental no período: o projeto liberal burguês. 

Os álbuns selecionados para análise foram o Album de Araraquara (1915); o Album 
de Rio Preto (1918-19); o Album Ilustrado da Comarca de Rio Preto (1927-1929); o 
Album de Mirassol (1900-1925) e o Album de Mirassol (1929). Tal seleção se deu tanto 
em função do espaço geográfico escolhido (a Araraquarense), quanto em decorrência 
do período de publicação de tais suportes: a primeiras décadas do século XX. O recorte 
cronológico proposto ocorreu em função das datas das publicações do material, mas 
também em relação ao processo de expansão/ocupação das zonas pioneiras paulistas, 
ocorrido até os anos de 1950. Tal processo, conforme pioneiramente demonstrou 
Monbeig (1984), dos anos de 1950 em diante avançou para outros sertões: Paraná, 
Mato Grosso e Goiás. 

Tais suportes, se observados em conjunto, misturam milhares de fotografias sobre 
a região – os moradores, os ofícios, as fazendas, os animais, as plantações, os 
melhoramentos urbanos, os prédios monumentais, a dita evolução da Araraquarense, 
enfim – e em menor recorrência, estatísticas, poesia, propaganda, informação, 
história, memória, uma espécie de nascente colunismo social, jornalismo e mais um 
diversificado número de gêneros discursivos. 
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FIG 1| Capa do Album de Araraquara,  editado no ano de 1915, onde sobressaem elementos propagandísticos que 
buscavam identificar a urbe ao progresso e ao gosto refinado europeu: construção neoclássica entrelaçada em 
desenhos de inspiração art nouveau. 

Em meio aos diferentes gêneros observados, sobressaíam temáticas que buscavam 
evidenciar os signos do progresso em curso: melhoramentos urbanos (água, 
calçamento, rede de esgotos, dentre outros); engenharia e arquitetura 
(monumentalidade dos edifícios em construção, traçados de novas cidades onde antes 
havia mata nativa etc); personalidades regionais e estaduais (profissionais liberais, 
fazendeiros, políticos, mulheres e crianças representantes dos grupos mais abastados); 
trabalhadores em geral (alfaiates, tipógrafos e lavradores, por exemplo); educação 
formal da população do interior do estado (grupos escolares e ginásios, escolas 
normais, técnicas e rurais, professores e alunos).  

Conforme definição de Carvalho e Lima (p. 19, 1997), pesquisadoras dos álbuns da 
capital do estado, 

O álbum é um tipo de publicação iconográfica na qual são aglutinadas, segundo 
um arranjo específico, fotografias que pretendem representar diversos aspectos 
da cidade. Trata-se de um tipo de publicação no qual a imagem visual é 
predominante e assume um papel ativo na construção de sentidos, articulando-
se ao invés de submeter-se aos textos e legendas (Carvalho; Lima, 1997, p. 19). 

No caso da capital, foi desvelada uma viva produção de álbuns entre os anos de 
1887 a 1920, período em que se dava a reorganização espacial da cidade e em que os 
artífices de tais mudanças se apressavam em enaltecer os signos da racionalidade 
urbana que se desejava construir, além de publicitarem, via impresso, o 
disciplinamento espacial em curso.  
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No interior do estado, desde os tempos em que foram publicados, e mesmo nos 
dias atuais, visto que mantiveram o seu estatuto de “documentos fundadores”, os 
álbuns se constituíram como a voz das elites e camadas médias das cidades onde foram 
editados e ainda hoje gozam de grande reconhecimento entre determinados grupos 
sociais da região. As imagens neles publicadas adquiriram ao longo do tempo um 
caráter documental inequívoco, pois são tidas por parte da comunidade da 
Araraquarense como testemunhos do que realmente aconteceu no passado. 

À luz das proposições de Chartier (2007), pensamos tais suportes como elementos 
centrais da significação pretendida, qual seja: a Araraquarense seria o local em que a 
tradição dos velhos bandeirantes estava sendo ressignificada pelo empenho de 
modernização levada a cabo pelos pioneiros do século XX (fazendeiros, médicos, 
farmacêuticos, professores, políticos, jornalistas etc). Tanto da materialidade do 
álbum, quanto da mensagem que eles carregam, extraímos a reiteração de um trabalho 
árduo de autoafirmação dos homens e mulheres daquele rincão.  

Não por acaso, são fragmentos das conferências proferidas pelo jurista baiano Ruy 
Barbosa na cidade de São Paulo, em 1909, emoldurados por ricas ilustrações de flores, 
que abrem o Album de Araraquara. À época autoridade moral brasileira inconteste, 
intelectual polímata, ele também partilhava de um regime de verdade em franca 
construção em seu tempo e que associava a figura dos paulistas aos predicados de 
bravura, audácia e coragem. Uma ideologia que além de identificar o habitante do 
estado a uma espécie de raça privilegiada em relação ao restante da nação – e que 
promovia o apagamento da presença das etnias africanas em sua formação. Assim 
observamos no excerto em questão: 

Nessa epopéa da tuba épica, viu surdir o mundo novo a estirpe dos paulistas, 
filhos intractraveis do cruzamento entre o gênio europeu e a energia americana, 
de uma constituição à prova do medo e uma atividade inaccessivel ao cansaço. 

(...) Aqui retinem agóra todas as forjas do progresso e os rumores do porvir se 
orchestram na symphonia heroica da esperança; dirse-ia que das entranhas da 
terra se escuta o sentir da energia creadora em ondas sucessivas, sente-se o 
crescer da força, a exuberância da seiva, o amoro da vida, na intumecencia dos 
seios mysteriosos que debruçam para o berço das raças predestinadas (Ruy 
Barbosa. Album de Araraquara, 1915, p. 9). 

Sem exceção, este tipo de relato épico sobre os paulistas foi encontrado em todos 
os álbuns analisados. É o caso, por exemplo, do exemplar de Rio Preto (1918-1919), 
cuja abertura é escrita pelo advogado Oiticica Lins em tom heroico, teatral, dramático, 
enfim. A morte e a desventura espreitam o paulista.  

O herói, no entanto, não esmorece diante das agruras cotidianamente enfrentadas. 
Antes disso, se alimenta delas, e segue adiante. “Quem quer passar além do Bojador, 
tem que passar além da dor”, diria Pessoa sobre os heróis de sua terra.  “Lá vão eles, 
os sertanistas valentes e ousados, sob perigos a fazel-os pensar na morte sem lhes 
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entibiar, comtudo, a alma de ferra, em busca do Desconhecido! nos diz Oiticia Lins, 
sobre os desbravadores do sertão paulista.10 E acrescenta: 

Longas caminhadas, dias braseados por um sol adusto, tacteando na solidão, 
vadeando rios e galgando outeiros, sem norte, sem directriz, pés a sangrar nos 
pedrouços duros, sedentos e famintos, padecendo mil tormentos (...) (Oiticica 
Lins, Album de Rio Preto, 1918-1919, p. 23). 

De fato, talvez um dos pontos comuns mais significativos depreendidos da leitura 
conjunta dos álbuns seja a identificação do desejo dos seus artífices em “dar a ver” a si 
mesmos e as regiões das quais faziam parte. O fazendeiro Cândido Brasil Estrela, da 
cidade de Mirasol, por exemplo, justificava a empreitada da publicação do álbum 
daquela cidade justamente em função da necessidade de publicizá-la.11 Enquanto o 
político de Rio Preto, Adolpho Guimarães Corrêa, exaltava a publicação do Album 
Ilustrado da Comarca de Rio Preto, 1927-1929 visando, afinal, constituir a verdade dos 
fatos. 

É o município de Mirasol a gemma da comarca riopretana. Mostra-nol-o 
eloquentemente quer as suas terras de primeira ordem, feracissimas, tanto para 
o café como para todo gênero de cereais, arroz, feijão, milho, etc, quer a sua 
marcha vertiginosa na larga e formosa estrada do progresso (Candido Brasil 
Estrela. Album de Mirasol, 1900-1925) 

Não admira, assim, que as nossas cidades quase todas tenham sempre escapado 
a todo interesse histórico. Faltam-lhes pesquisadores pacientes, investigadores, 
que fixem os seus factos e tradicções (Adolpho Guimarães Corrêa. Album 
Ilustrado da Comarca de Rio Preto, 1927-1929, p. 14).12 

Os discursos de fundação são semelhantes, assim como o tom épico depreendido. 
Parte-se da constatação de uma falta: de registro, de conhecimento histórico e de 
educação para justificar a confecção dos álbuns, tidos como “definitivos” pelos seus 
escritores porque representariam uma espécie de “certidão de nascimento” das 
municipalidades.  

De fato, num tempo em que os levantamentos estatísticos oficiais ainda eram 
precários, e para além das simbologias envolvendo as narrativas em questão, dos 

                                                   
10 Conforme informações coletadas pelo historiador Lelé Arantes, Fernando Oiticica da Rocha Lins nasceu em 
Alagoas, em 1889. Filho de desembargador e governador do Estado, formou-se em Direito na Faculdade São 
Francisco. Mudou-se para Rio Preto na década de 1910, e lá ficou até 1920, quando se transferiu definitivamente 
para o Rio de Janeiro. Na capital, associou-se a Vital Brazil e ficou trabalhando no Instituto fundado pelo 
cientista em 1919 (ARANTES, 2010). 

11 Candido Brasil Estrela era fazendeiro, filantropo, dono de jornais e revistas em diversas cidades da região 
Araraquarense. Morou, sobretudo, em Mirasol. 

12 O mineiro Adolpho Guimarães Correa era tenente-coronel, advogado e político em São José do Rio Preto. Foi 
prefeito daquela cidade entre 1908 e 1914. 
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álbuns emergem importantes compilações de dados, atas de fundação, depoimentos 
dos primeiros colonizadores, fotografias primitivas, relatos pitorescos etc, que se 
constituem numa valiosa reunião dos tempos de fundação da região, 
independentemente das questões valorativas já expostas. Assim já intuía o famoso 
advogado e político santista Vicente de Carvalho, ao comentar a publicação do Album 
de Araraquara 

Temos o gosto algum tanto roceiro de preocupar-nos demais com a vida de 
outrem, e pouquíssimo, descuidadamente, com a nossa. Entretanto, a nossa terra 
e a nossa vida não são assim desinteressantes, sobretudo para nós. Cuidemos 
delas que vale a pena (Album de Araraquara, 1915, p. 3).13 

Conforme observamos, a confecção dos álbuns revela uma necessidade de 
reconhecimento partilhada. Por isso postulamos que esta forma de registro – álbuns 
– deve ser vista como uma estratégia econômica, já que seus autores visavam atrair 
investimentos para os locais que publicitavam; política, pois notabilizavam a 
administração pública das cidades; ideológica, já que propagavam os valores liberais 
em voga e, sobretudo, social, pois proporcionavam distinção e reconhecimento para 
os indivíduos e famílias que os constituíam. Não por acaso, os álbuns são materiais 
belíssimos, confeccionados em capa de couro, decorados com desenhos art-noveau, 
impressos em papel couchê, compostos por textos históricos que se iniciam adornados 
por espécies de iluminuras do século XX. 

Como exemplo da “educação fotografada”, destacamos as imagens a seguir. No 
intuito de propagar o desenvolvimento do “districto de paz de Santa Lucia” e de 
“Americo Braziliense” por exemplo, pertencentes ao município de Araraquara, 
deparamo-nos com um conjunto de oito imagens, cuja população era calculada em 
“10.000 almas” e “500 no povoado”, no caso de Santa Lúcia; e “8.000 almas, sendo 
700 na povoação”, no caso de Americo Braziliense. Dos oito retratos sobre tais 
localidades, cinco se detêm sobre o universo escolar, reproduzindo os prédios e as 
classes (alunos e professores) e revelando a importância da temática naquele 
tempo/espaço. 

A colonização, o domínio do homem sobre o mundo natural e a força para o 
trabalho que os letrados do sertão se empenhavam por documentar e divulgar estavam 
personificados, afinal, naquelas fotografias – e por meio de um mundo sensivelmente 
construído, como compete à fotografia, cuja plasticidade chega perto do leitor pelo 
canal da sensibilidade. 

Logo na primeira foto, a de Santa Lúcia (Fig. 2, 15,5X21cm), deparamo-nos com 
uma rara sobreposição de representações emolduradas. A menor, à esquerda, do largo 
da estação ferroviária (6X15cm), aparece em tomada panorâmica que denuncia o 

                                                   
13 A paginação dos álbuns é inexistente ou descontínua e heterogênea. O Album de Araraquara, por exemplo, 
apresenta páginas com numeração arábica e romana. Mas a maioria das páginas, entretanto, está sem 
numeração. 



 12 

caráter de conquista ainda incipiente do lugar. À direita, em maior destaque, 
observamos o edifício da escola pública (10x15cm), registrado na mesma perspectiva 
dos demais prédios públicos do álbum (diagonal, ascensional).  

Já a vista pontual da escola de Americo Braziliense (Fig 3, 13X17,5cm) nos revela 
a existência de um público dominantemente masculino e com alunos de idades 
diversas. Juntamente com a imagem de Santa Lúcia, avulta a simplicidade das 
instalações, se comparadas aos “templos de civilização” necessariamente urbanos 
perscrutados inicialmente por Souza (1998), e posteriormente por tantas outras 
pesquisas desenvolvidas no âmbito da historiografia da educação brasileira. 

Três personagens estão presentes na referida foto, no canto à direita, mas 
definitivamente eles não fazem parte da composição da cena: um menino que brinca 
ao rés do chão, de costas para o fotógrafo, e dois adultos alheios ao registro. Um deles, 
aliás, em flagrante análogo a inúmeras outras representações visuais sobre o 
trabalhador rural do Brasil e do mundo -  dos caipiras de Almeida Junior aos 
camponeses Jean-François Millet; das ilustrações do Jeca, de Lobato, aos trejeitos 
cômicos e hiperbólicos de Amacio Mazzaropi: roupa rústica para o trabalho duro na 
lavoura, chapéu de palha nas mãos, que se mantêm próximas à cabeça, insinuando o 
ato de enxugar o suor do rosto num momento de pausa para o descanso – ou para um 
“dedo de prosa” com um conhecido. 

 

           

FIG. 2| Distrito de paz de Santa Lucia; Fig. 3| Distrito de paz de Americo Braziliense. Album de Araraquara, 1915. 

As fotografias de LEMMI sobre as escolas de Santa Lúcia e Américo Braziliense 
(Fig 7 e 8), descortinam construções modestas, sem ostentação, mas cujo equilíbrio se 
mantém como modo de presença – das casas e do ator social envolvido. Em Santa 
Lucia (Fig 7), observamos a existência de duas entradas laterais, possivelmente 
destinadas para meninos, aqui posando com seu professor; e meninas, representadas 
pelas duas alunas à direita. Ambas as construções se erigem sob um chão de terra 
batida já dessemelhante daquele dos paralelepípedos do grupo escolar de Araraquara, 
com suas cercas apartando o prédio da escola do restante da comunidade e vice-versa, 
e jardins decorativos. 
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Entendemos que destacar os sujeitos, as instituições e as práticas educacionais da 
região foi a eficaz estratégia adotada pelas elites do período. Uma estratégia tão ou 
mais eficiente para o intento de se dar a ver desses grupos do que os outros ensejos de 
comprovação da idealizada modernização em curso. Tão ou mais simbólico do que 
ratificar a existência de ruas com calçamento e jardins públicos arborizados, clínicas 
médicas equipadas com aparelhos ultramodernos, ou mesmo fazendas repletas de 
imigrantes produzindo centenas de milhares de pés de café, era destacar a concretude 
das iniciativas educacionais. Dar a ver a educação demonstraria, afinal, a retidão e 
empenho daqueles que agiam para o “bem comum”, independentemente dos 
interesses partidários, econômicos e ideológicos dos próprios idealizadores do álbum 
(como o discurso quer fazer crer numa estratégia de persuasão própria ao gênero 
“álbuns” das cidades emergentes do sertão). Daí a urgência em avultar 
romanticamente, edulcorar aquele retalho de um tempo-espaço marcado pela 
direcionalidade dos álbuns, colocando o vivido acima da cotidianidade dos homens. 
Por isso o ator acaba por encarnar-se epicamente, como o sujeito que se cumpre 
segundo grandes feitos, num ufanismo que não dá lugar ao inacabamento e à 
contingência. 
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RESUMO  

O conceito de identidade está estreitamente vinculado à ideia de reconhecimento, 
formando-se a partir de discursos, representações e memórias. Esses três aspectos 
podem ser analisados nos livros didáticos – fontes inesgotáveis de conhecimento sobre 
uma dada sociedade e de um tempo histórico específico. Desse modo, objetivamos, 
com esse trabalho, compreender as representações da identidade nacional brasileira 
obteve na disciplina de Educação Moral e Cívica (EMC) no início do regime militar 
brasileiro, tendo como fonte de análise o livro didático Compêndio de Instrução Moral 
e Cívica, de autoria de Plínio Salgado, de 1965. Buscamos, a partir dessa fonte de 
pesquisa, analisar as principais premissas em relação à construção da identidade 
nacional na educação que, por sua vez, era imprescindível na formação de uma 
cidadania hegemônica e passiva ao autoritarismo e às ações do governo militar.    
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Livro didático de EMC, Representações, Identidade Nacional. 
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1. INTRODUÇÃO  

O interesse pelo tema não se deu de maneira súbita, mas se constituiu durante a 
escrita da dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal da Paraíba, cujo objetivo foi compreender as representações de 
cidadania nos livros didáticos de EMC durante o período ditatorial militar. Contudo, 
para além desse objeto, pudemos abarcar outras representações, como é o caso da 
identidade nacional construída durante o regime. Vale ressaltar que o livro didático, 
nesse sentido, tornou-se uma fonte essencial para a pesquisa, pois possibilitou análises 
diversas, desde conteúdos até imagens e materialidade da obra. 

Em relação ao conceito de identidade nacional, Bresciani (2007, p.31), para além 
de lugares comuns, o considera “um fundo compartilhado de idéias, noções, teorias, 
crenças e preconceitos, permitindo a troca de palavras, argumentos e opiniões sobre 
uma comunidade política efetiva”.  

Já para Anderson (2008), a identidade é um discurso construído. No entanto, 
considerar a identidade nacional uma construção, não faz dela algo irreal. Ao contrário 
disso, ela é uma realidade efetiva que, segundo Reis (2006, p.17), “envolve as mais 
viscerais paixões de um indivíduo”. Essas paixões, como o patriotismo ensinado nas 
escolas durante o regime militar, por exemplo, foram essenciais para a construção da 
hegemonia social no país. 

Ortiz (1994), também esclarece que a identidade nacional brasileira foi constituída 
historicamente a partir da raça e do meio geográfico. Diferente de outros países, onde 
a identidade se formou a partir da língua ou de fatores de superioridade nacional, no 
Brasil essa identidade se baseou na raça, a qual era vista como inferior. Acreditamos 
que esse aspecto gerou um sentimento identitário negativo para a sociedade, e sua 
utilização ideológica se tornou relevante para remodelação do conceito e sua 
representação patriótica durante o regime ditatorial. 

Partindo disso, compreendemos, então, que a identidade nacional também se 
forma por representações. Essas representações são construídas por grupos que 
buscam impor sua visão de mundo segundo interesses próprios. Segundo Chartier 
(1990, p.17), “as representações não são discursos neutros: produzem estratégias e 
práticas tendentes a impor uma autoridade, uma deferência, e mesmo a legitimar 
escolhas”. Há também, nesse caso, a formação de uma visão ideológica da identidade. 
Essa visão, por sua vez, foi inserida em livros didáticos, propaganda política, discursos, 
entre outros.  

Em relação ao discurso, Foucault (2010) o considera uma rede de signos que se 
ligam a outras tantas redes de outros discursos, em um sistema aberto, e que 
estabelece valores da sociedade que devem ser perpetuados. Esses valores podem ser 
patrióticos, conservadores ou morais como aqueles presentes nos livros didáticos de 
EMC durante a ditadura civil-militar. 

Nesse sentido, Andrade (2010, p.4) afirma que: 
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Os intelectuais serão os responsáveis pela formulação de modelos de identidade, 
e esta, vista agora como uma representação, expressa por meio de discursos de 
imposições de visões e interesses destes intelectuais, gerará também vários 
conflitos ideológicos, ou seja, lutas de representações, no qual cada intelectual 
buscará legitimar a sua concepção de identidade nacional. 

Um exemplo de intelectual durante o governo militar é o próprio autor da obra, 
Compêndio de Instrução Moral e Cívica, analisada nesse trabalho: Plínio Salgado. 
Além de defensor do golpe civil-militar, Salgado (1965) também defendeu o Estado 
autoritário e foi político prol ditadura. A partir de sua simpatia pelo fascismo, o autor 
reiterava um nacionalismo exacerbado e inquestionável nas páginas de seu livro 
didático. 

Conforme Hobsbawn (2008, p.110-111), é essencial formular um sentimento de 
lealdade perante o Estado e/ou sistema vigente. Assim, “[...] o nacionalismo poderia 
se tornar um instrumento enormemente poderoso para o governo, caso conseguisse 
ser integrado no patriotismo estatal, para tornar-se seu componente emocional 
central”.  

É relevante abordar, contudo, que mesmo o Estado obtendo um papel dos mais 
ativos na formulação de identidades, “isso não significa que o povo se submeteu a tudo 
o que a elite governamental propunha. Toda representação pressupõe, consentimento, 
ou seja, era o povo quem legitimaria ou não os projetos de identidade nacional” 
(Andrade, 2010, p.10). Desse modo, as apropriações, como Chartier (1990) já nos 
ensinara, não são unânimes na sociedade e na leitura. 
 

2. MÉTODO E FONTE 

No presente trabalho, utilizamos o livro didático de EMC de Plínio Salgado (1965) 
– analisado na dissertação – como fonte histórica para esse artigo. A obra foi a única 
encontrada do período inicial do regime militar e a consideramos uma fonte rara para 
a pesquisa por se  tratar, primeiro, de um livro didático anterior à obrigatoriedade da 
disciplina EMC no currículo escolar; segundo, pelo autor ser uma figura política de 
grande influência no país; e, por último, por obter representações de identidade 
nacional construídas durante o período inicial da ditadura que deram suporte às obras 
posteriores à obrigatoriedade da disciplina.   

Segundo Lajolo e Zilberman (1996, p. 121), o livro didático é fonte de conhecimento 
poderosa para a história de uma nação, “que, por intermédio de sua trajetória de 
publicações e leituras, dá a entender que rumos seus governantes escolheram para a 
educação, desenvolvimento e capacitação intelectual e profissional dos habitantes de 
um país”. Dito isso, a pesquisa sobre livros didáticos é de suma importância para a 
História da Educação e da sociedade. 

Em relação à escolha do livro didático de EMC, esta se deu pelo seu embasamento 
nacionalista e ideológico, bem como pela relevância dada à disciplina que se tornou 
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obrigatória em 1969, abarcando espaços nas grades curriculares de História e 
Geografia. A partir desse fato, proliferaram as edições de livros didáticos de EMC.  

Outro aspecto metodológico foi a escolha do nível escolar, pois buscávamos 
compreender as primeiras influências dessas representações para estudantes e 
cidadãos brasileiros. Portanto, o livro didático escolhido equivale ao ensino 
fundamental II (5ª a 8º série na nomenclatura do período). 

A análise dessa fonte contemplará uma caracterização material, um breve resumo 
sobre o autor da obra e, por fim, uma análise conteudista do discurso sobre as 
representações da identidade nacional em alguns capítulos do livro-fonte, orientando-
se pelos estudos de Chartier (1990). 

 
3. RESULTADOS 

Inicialmente, a obra se caracteriza por sua natureza conservadora. Por ter sido 
publicada antes do Decreto nº 869 de 1969 – que tornou a disciplina de EMC 
obrigatória em todos os níveis da educação brasileira–, e logo após o golpe civil-
militar, ela acaba por orientar as diretrizes e conteúdos para a obrigatoriedade da 
disciplina no país, em especial, pelo histórico do autor, que se relaciona aos 
fundamentos fascistas e conservadores.  

Ao investigr sobre requisitos como tiragem do livro em relação à quantidade e à 
distribuição nacional, a Editora FTD não dispôs de elementos para informar sobre 
essas questões, alegando tratar-se de um livro antigo. Esse contato foi feito primeiro 
por telefone e posteriormente obtivemos resposta via e-mail. No entanto, por se tratar 
de um livro de Plínio Salgado, personagem respeitada na época, acreditamos que sua 
tiragem foi ampla. 

Materialmente, o livro apresenta 150 páginas, mede 21,00cm x 13,50cm. Suas 
páginas são amareladas e as pontas da capa maltratadas devido à ação do tempo. A 
obra é caracterizada pela extensão da parte escrita dos capítulos, tendo o mínimo de 
imagem, ilustrações, cores e exercícios.  

 Em sua capa, de fundo cinza, há apenas o nome da obra, do autor e uma imagem 
simples de uma flor. Transpassando a capa, há também listras amarela e verde 
representando o patriotismo presente na disciplina. 

O material está dividido em três partes. O índice se apresenta ao final do livro e 
aborda o tema correspondente a cada parte: a primeira se refere ao tema 
“Fundamentos Morais”, com 10 capítulos; a segunda, “Interpretação da História”, com 
8 capítulos; e a terceira parte, intitulada “Formação do Espírito Cívico”, com 6 
capítulos.  

Os capítulos são formados pelo mesmo padrão: no início de cada um deles, há uma 
imagem, na verdade, um desenho com traços bem definidos em sépia, sem muitas 
cores, apenas representando o assunto que cada capítulo vai tratar. Em seguida, a 
especificação de qual capítulo se refere; o título; um pequeno resumo; o corpo do texto; 
e, por fim, um questionário pequeno, esse último composto por questões que 
facilmente são encontradas na parte textual e no resumo.  
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Em relação a autor, Plínio Salgado foi um personagem político bastante influente 
no país. Em uma viagem feita à Europa, encantou-se pelo chamado fascismo de 
Mussolini, na Itália – tal influência foi direta em seu posicionamento político. A partir 
disso, criou a Sociedade de Estudos Políticos (SEP) em 1932, a qual reunia intelectuais 
simpatizantes do fascismo. Posteriormente, lançou as diretrizes básicas para a criação 
da Ação Integralista Brasileira (AIB) e também articulou a reformulação da doutrina 
integralista fundando o Partido de Representação Popular (PRP) em 1945. Em 1964, 
participou como um dos oradores da Marcha da Família com Deus pela Liberdade 
contra João Goulart e apoiou o golpe civil-militar naquele mesmo ano, integrando-se 
à Aliança Renovadora Nacional (ARENA) – partido pró-militares. 

Já quanto ao tema de identidade nacional, Carvalho (2002, p. 12) elucida que: “Em 
geral, a identidade nacional se deve a fatores como religião, língua e, sobretudo, lutas 
e guerras contra inimigos comuns”. O que alimentava, em grande parte, a formação da 
identidade nesse momento era a guerra contra os “inimigos” do Brasil, isto é: 
comunistas, subversivos e oposição ao regime.  

Quanto ao conteúdo do livro, logo no capítulo VII, “Preparação para a vida militar”, 
Salgado (1965) expõe a importância do jovem e sua preparação na defesa da pátria. A 
história do Brasil e o nacionalismo são expostos como essenciais para formação de um 
recruta disposto a todos os sacrifícios pela sua nação. O autor finaliza o capítulo 
reafirmando isso: “É com êsse espírito, com êsse sentimento, com essa consciência de 
responsabilidade, com êsse fervoroso amor à Nação, que um jovem brasileiro deve 
vestir a farda e ingressar, com seus irmãos, na vida militar” (Salgado, 1965, p.37). 

Quanto ao Capítulo XI, denominado de “País, Pátria e Nação”, Salgado (1965, p. 
60) diferencia os três termos: “País é a terra, com suas paisagens e riquezas. Pátria é o 
sentimento de amor pela terra e seus habitantes. Nação é consciência de diferenciação 
dos demais grupos nacionais”. Segundo Hobsbawm (2008), o Estado e o nacionalismo 
criam a nação. Ou seja, a partir da formação desse espírito cívico e nacionalista, os 
conteúdos formariam uma unidade, uma identidade nacional a partir dos preceitos do 
regime que, segundo Salgado (1965, p. 60), limitavam-se em manter o: 

[...] culto de nossas tradições, pela sustentação dos princípios cristãos na essência 
e nas estruturas de nossas instituições políticas, pela rememoração dos nossos 
heróis, por um idealismo superior que nos conduza para um futuro consoante ao 
papel que devemos representar no concêrto internacional, segundo a vocação 
histórica que nos é própria. 

Percebemos o quanto o livro forma uma visão de mundo específica. Em A História 
Cultural entre práticas e representações, Chartier (1990, p. 16-17) elucidou que a 
História Cultural “tem por principal objecto identificar o modo como em diferentes 
momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Essa 
explanação teórica nos possibilita pensar as representações presentes nos livros 
didáticos, sobretudo sobre identidade nacional, e a realidade “construída, pensada e 
dada a ler” pelos militares aos leitores, isto é: estudantes brasileiros.  
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Em relação ao Capítulo XII, “Personalidade Nacional”, o autor reafirma a 
importância da memória das nações e da história. Para Salgado (1965, p. 61), esse 
conhecimento histórico esclarece nosso destino como Brasil: “ser continuador da obra 
civilizadora de Portugal, de onde proviemos”. Ao limitar Portugal como a semente 
germinadora do país, o autor empobrece não apenas a representação dos índios e dos 
negros na formação social e na identidade nacional, mas considera o papel 
“civilizador” algo a ser continuado. O termo “civilizar” se aproxima do processo de 
catequização e valorização da cultura de “1º mundo”. Essa concepção se baseia 
nitidamente em uma historiografia “eurocêntrica”, muito presente nesse período, que 
acabou por contribuir na legitimação de uma representação europeia, branca e 
civilizada da sociedade brasileira. 

Em continuação a essas concepções, no Capítulo XIII, denominado “Formação da 
nacionalidade brasileira”, o autor ressalta o papel de Portugal na formação da unidade 
da língua, religião, na consciência jurídica e na demarcação de território. Na imagem 
do capítulo há um bandeirante central bem vestido e com sua arma ao lado, e por trás 
dele há sua expedição com outros ditos “desbravadores” e escravos sem camisa 
carregando caixas.  

O autor defende ainda que a história do Brasil se iniciou com a monarquia e a partir 
dos êxitos militares, desconsiderando o papel indígena na formação histórica da 
sociedade brasileira. Ressalta também a ação dos “grandes bandeirantes” no 
desbravamento do território. Mas ao analisarmos a verdadeira função desses homens, 
consideramos que: 

O bandeirante foi fruto social de uma região marginalizada, de escassos recursos 
materiais e de vida econômica restrita, e suas ações se orientaram ou no sentido 
de tirar o máximo proveito das brechas que a economia colonial eventualmente 
oferecia para a efetivação de lucros rápidos e passageiros em conjunturas 
favoráveis – como no caso da caça do índio. (Davidoff 1984, p.29): 

A “caça” de índios era uma atividade lucrativa, mas violenta. Davidoff (1984) 
descreve, em seu livro, a barbárie contra as populações indígenas a partir de 
testemunhos de padres. O autor demonstra ainda que a construção do imaginário 
popular sobre esses homens não se vinculava à realidade, pois eram homens 
ignorantes, mal vestidos e pobres.  

O que percebemos é que tais “desbravadores” agiam pela sobrevivência e pela 
ganância. Ao fazê-los heróis e desconsiderar a violência contra os índios e a 
contribuição negra na sociedade brasileira, essa historiografia (praticada até antes do 
regime) propiciou um pensar histórico excludente e superficial que ainda hoje é 
percebido na sociedade.  

Ao fim do capítulo, o autor do livro afirma que: “Cumpre às novas gerações manter 
tão gloriosa herança de nossos antepassados, acrescentando-lhe nossos valores”. 
(Salgado 1965, p.66). No entanto, essas construções no ensino e nos livros didáticos 
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trazem para os dias de hoje não apenas a pouca identidade em relação à cultura 
indígena e africana, mas uma valorização excedida da cultura “de fora”.  

No capítulo XVII, “Nossas origens raciais”, Salgado (1965) considerou as origens 
nobres pelo fato de se originarem da Europa, tanto que apresenta, na imagem do 
capítulo, dois mestiços e no centro um europeu.  

Do cruzamento dessa raça poderosa e idealista com os ameríndios, resultou um 
tipo humano de grande valor: os bandeirantes, que conquistaram para nossa 
Pátria o imenso território que constituiu a sua base física. A contribuição do 
africano foi também boa, por tudo que êle trouxe de capacidade de trabalho e 
simpatia humana. (Salgado 1965, p.92). 

A contribuição africana, que a historiografia atual demonstra ter sido essencial 
para a formação cultural e étnica do povo brasileiro, é vista como complementar, bem 
como a do ameríndio. Essa visão historiográfica, hoje combatida pelos historiadores, 
proporcionou um olhar limitado sobre a história do Brasil e marcou a memória dos 
estudantes e cidadãos sobre esses ditos “heróis” e formação cultural.  

A identidade nacional, no livro, forma-se a partir de preconceitos e de preceitos 
nacionalistas e ideológicos, bem como a partir de representações históricas de um 
povo de raízes europeias, cristãs e branca, ou seja, em divergência com a realidade, 
mas em consonância com uma representação identitária que se quer construir. 

   
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o momento inicial do regime civil-militar pós-golpe de 1964, o livro 
de Salgado (1965) caminha em consonância com a conjuntura em que estava inserido. 
A obra traz concepções passivas para a formação do cidadão e da identidade nacional, 
colaborando para a formulação de uma representação patriótica, sacrificante, cristã e 
eurocêntrica. O papel de negros e indígenas na formação da identidade é colocado 
como complementar em relação ao papel do europeu civilizador e cristão. Isso 
contribui para o afastamento da identidade nacional relacionada à cultura afro-
brasileira/indígena, e os possíveis resultados disso. O fundamentalismo religioso, em 
conjunto com o nacionalismo exacerbado, marcam os conteúdos do livro e a noção de 
identidade.  

Percebemos que o objetivo dessas representações era a formação de certa 
hegemonia nacional para colaborar na legitimidade do regime e suas ações. Os livros 
didáticos e a educação, por sua vez, eram instrumentos essenciais para essa construção 
de visão de mundo, de identidade nacional e de sociedade. Sociedade essa passiva que 
deveria se portar patriótica, cristã e hegemônica para a manutenção da “ordem”. 
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RESUMO 

Neste trabalho concebe-se a imprensa como fonte de investigação que possibilita 
compreender sua trajetória, as principais lideranças e seus propósitos, os mecanismos 
de expansão, as táticas de comercialização/distribuição, assim como as estratégias 
impositivas de leitura que registram, comentam e participam da história da educação 
maranhense. Trata-se de descortinar os múltiplos sentidos que oferece ao avaliar-se a 
sua aparente não-educabilidade que objetivava formar opiniões e ideologizar, partindo 
de uma orientação política definida em detrimento do informacional/cultural e a 
gradativa exposição e permanência de escritos (na contramão) que referenciavam o 
papel do livro na sociedade, a atuação do livro escolar como ferramenta pedagógica 
nos ambientes de ensino e nos espaços de sociabilidade, a importância da leitura no 
progresso de um povo e a pronúncia de argumentos contrários às obras já publicadas, 
lidas e comercializadas, mas simultaneamente proibidas pelo sistema constituído. 
Tenta-se entender auxiliado pela História Cultural, a variabilidade de temáticas sobre 
o trinômio livro-leitura-leitor e a contínua variação nas formas da escrita, seja pelo 
teor do tema tratado ou pelo estilo concebido, seja pelos conteúdos discutidos nos 
vários níveis da recepção do discurso ou pela simples localização em lugares 
estratégicos que expressam interesses contrapostos, sugerindo assim a existência de 
múltiplos leitores dependentes da diversidade tipológica textual, como também a 
latência de múltiplas práticas leitoras.  
 

PALAVRAS-CHAVE:  

A Imprensa como fonte, Livro escolar, História da Educação Maranhense. 
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Ao falar da imprensa oitocentista no Maranhão podemos afirmar que o número de 
impressos em circulação é elevado, mas a existência da maioria dos jornais é curta, 
dependendo extremamente das questões políticas defendidas e das situações de crises 
surgidas no território nacional, tomando como referente de luta as diferentes 
momentaneidades representadas pelo I e II Império, até a Primeira República: a 
Imprensa Régia com a vinda da Corte Joanina, a Constituinte, a Revolução do Porto, 
a Abdicação, a Independência, as Juntas Governativas Provinciais, o Golpe da 
Maioridade, a Conciliação, dentre outros.  

A efervescência política e cultural da Província do Maranhão no século XIX, 
embora fizesse circular pelas ruas estreitas e ladeiras íngremes da capital, inúmeros 
jornais que se constituíam campos de disputa política entre conservadores e liberais, 
incluindo aqueles que só tratavam de questões religiosas, industriais ou literárias; 
também não se deixou de divulgar (ainda que em jornais com pretensões políticas) o 
cotidiano maranhense, neste caso retratando-se, criticando-se ou simplesmente se 
comentando os hábitos, os costumes e as múltiplas práticas baseadas no mais popular 
e no mais genuíno do povo de São Luís.  

Neles se tratou gradativamente nos noticiários identificados, o poder do livro e seu 
acesso, o papel do livro escolar adotado e seu uso nas escolas, a importância da leitura, 
as formas de se consumir os artefatos da cultura, baseados em práticas fixas de 
recepção do discurso, e as maneiras de se controlar os escritos em benefício de uma 
sociedade próspera inserida na moral, nos bons costumes e nos princípios de 
civilidade. Para Jorge (2008), a imprensa maranhense não apenas testemunhou a 
história mudando a direção dos acontecimentos, ela participou da vida política e 
cultural da província, embora “[...] alguns jornais [merecessem] maior atenção, pelo 
papel desempenhado junto à sociedade, em particular, pela participação de grandes 
nomes, ligados à política, à literatura, ao comércio e aos debates de cunho ideológico” 
(JORGE, 2008, p. 16).  

Nesse sentido, o tratamento dado às matérias registradas exigiu muito cuidado e 
receio, já que ao tentar apreender os significados que estão por trás dos discursos e ao 
querer compreender os sentidos que tinham esses escritos para os sujeitos envolvidos, 
se fez imperativo um arguto exercício de reflexão e de inteligibilidade que 
desmistificasse no plano cultural e social os termos propostos na imprensa e o papel 
que ocuparam estes elementos nos interdiálogos inscritos.  

Ou seja, não só foi imprescindível entender a importância que se dava ao livro 
escolar, a sua produção, a sua circulação e uso no cenário maranhense oitocentista, 
como também foi necessário abranger os argumentos gerados e estabelecidos entre 
quem escreveu e quem leia o jornal. Todavia é preciso considerar que a imprensa é o 
lugar de uma permanente regulação coletiva; isto é, o futuro de um periódico agrega-
se sempre “[...] a detalhes e discussões, a polêmicas e conflitos; mesmo quando [seja] 
fruto de uma vontade individual. A controvérsia não deixa de estar presente [nem] no 
diálogo com os leitores, [nem] nas reivindicações com seus criadores” (NÓVOA, 1993, 
p. XXXII).  
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Os materiais da imprensa são concebidos aqui como veículos de comunicação de 
um dado campo de saber. Esse mecanismo de divulgação das atividades intrínsecas ao 
jornal possibilitou compreender as trajetórias, as ideias dominantes em determinado 
período, as principais lideranças, os propósitos, as orientações e mecanismos de 
expansão, as táticas de comercialização e distribuição, as propostas de captação de 
adeptos e assinantes, as estratégias impositivas do ato de ler, dentre outros aspectos 
possíveis face às riquezas das contribuições discursivas advindas deste tipo de 
material, no qual se registra, comenta e participa da história, competindo ao 
historiador “[...] reconstituir os lances e peripécias dessa batalha cotidiana na qual se 
envolvem múltiplos personagens” (CAPELATO, 1994. p. 13).  

Dito isto, a escolha dos jornais como fonte primária e primeira para estudar O 
livro escolar no Maranhão Império (1821 – 1889): produção, circulação 
e prescrições - tese de doutorado defendida em 2012-, foi precisamente sustentada na 
aparente não educabilidade dos impressos destinados, em princípio, a formar opiniões 
e ideologizar, baseados nas atividades econômicas, políticas e sociais existentes em 
épocas datadas. Desta forma aspiramos entender o porquê num jornal que tinha como 
objetivo existencial pretensões opinativas e, em alguns casos, intenções 
ideologizantes, partindo de uma orientação política definida em detrimento do 
informacional e do cultural, permitiu gradativamente nas suas páginas colocar escritos 
que referenciavam o papel do livro na sociedade e a atuação do livro escolar como 
ferramenta pedagógica nos ambientes de ensino e nos espaços de sociabilidade, e 
saber o porquê se admitiu escrever sobre a importância da leitura no progresso de um 
povo ou a pronúncia de argumentos contrários a obras já publicadas, lidas e 
comercializadas, mas simultaneamente proibitivas por sua escrita discordante com o 
sistema constituído.  

A tentativa de perceber a razão da variabilidade de temáticas sobre o trinômio 
livro-leitura-leitor existente nos jornais e da contínua variação na forma da escrita 
nesse suporte, seja pelo teor do tema tratado ou pelo estilo concebido, seja pelos 
conteúdos discutidos nos vários níveis da recepção do discurso ou pela simples 
localização de escritos específicos, situados em lugares estratégicos dos jornais que 
objetivaram interesses contrapostos, nos sugere a existência de múltiplos leitores 
dependentes da diversidade tipológica textual, como também a latência de múltiplas 
práticas leitoras, embora de maneira sutil e quase despercebida no que se refere ao 
consumo cultural; contudo, se as referências diretas aos livros escolares e não-
escolares às vezes se faz intermitentes, dependendo dos fins do jornal e das diferentes 
momentaneidades no decorrer do Império, os anúncios de vendas de livros, as 
cooptações de subscritores para a produção das obras, os lugares de comercialização 
desses artefatos, os processos de aprovação e adoção dos livros escolares, assim como, 
as entradas de obras escolares e não-escolares, livros de regiões nacionais, como não 
nacionais, permeiam os jornais analisados, revistos e identificados.  

Em sendo assim, se no início da produção e edição dos jornais maranhenses não 
se objetivava expandir a discussão sobre a importância do livro, sobre o 
aprimoramento do ato de ler, nem se pretendia estimular a formação leitora como 
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prática cultural iniciática, e sim, perseguir o consumo materializado e capitalista do 
suporte como sustento para a estabilidade econômica e a consolidação da imprensa; 
com as práticas flagradas, com os escritos registrados no jornal e com a divulgação de 
obras propostas para produção e divulgação, paralelamente a esse consumo vendável 
do jornal, outro consumo de natureza distinta aparece, que ainda que não se capitalize, 
tem como fim último a produção de sentidos múltiplos e as apropriações várias que 
formam no sujeito atingido um leitor plural. 

Compreender o circuito do livro partindo da sua produção, distribuição, 
comercialização e proibição expressa nos documentos, a análise sobre os diferentes 
registros que denunciam certas tipologias da leitura partindo da variabilidade e da 
variação da escrita noticiosa exposta, e o entendimento das diferentes concepções do 
que seria o livro escolar e não escolar no Oitocentos, se transmutam em ações 
investigativas plurais que, confrontadas desde o ponto de vista instrutivo orientaram 
a entender a influência das representações construídas, elaboradas e discutidas nos 
jornais sobre o que se entendia por livro, leitura, leitor e, de como estes aspectos 
incidiram e foram cogitados no processo instrucional e educacional no século XIX. 
Estes elementos mediáticos ao mesmo tempo constituem-se em um campo fértil de 
investigação pouco explorado pelos pesquisadores locais, ao passo que o mapeamento 
das fontes, as análises e a reflexão abrem caminhos insuspeitos na História da 
Educação no Estado (CASTRO; CASTELLANOS, 2011).  

Sendo assim, para evitar a naturalização do documento, especificamente do jornal, 
foi preciso situá-lo na sua temporalidade, para a compreensão do processo social e 
cultural de sua produção e, consequentemente, tentar entender e interpretar o 
protagonismo dos textos produzidos no presente-ausente que foram consumidos por 
um leitor qualquer. Suporte cultural entendido como potente mecanismo de produção 
de memória, que deve ser problematizado de tal forma que o texto impresso se 
interprete como enunciado, ou seja, como intervenção que visa demarcar e fixar as 
formas de pensar sobre o livro escolar e sobre a leitura, expressadas por meio de 
valores, juízos, modo de classificação e justificativas para a ação dos indivíduos 
envolvidos nessas formas materiais, concebidas aqui como uma outra produção (DE 
CERTEAU, 1994).  

Ao trabalhar os jornais de uma forma sincrônica e diacrônica, estas trajetórias do 
fazer histórico proporcionaram um sem fim de possibilidades analíticas e 
interpretativas que dependem em grande medida do que se fala e de quem se fala, 
visando sempre o lugar do enunciador, se partimos dos pressupostos da história 
cultural, a qual “[...] tem por principal objetivo identificar o modo como em diferentes 
lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada e dada a 
ler” (CHARTIER, 1990, p. 17). Ou seja, ao preferirmos uma abordagem que nos 
auxiliasse a compreender a história cultural da sociedade e as práticas dos sujeitos, 
nos opomos à pretensa objetividade das estruturas como moldadoras dos indivíduos e 
reconhecemos as múltiplas inventividades intrínsecas “nas formas de fazer e de ser” 
(DE CERTEAU, 1994).  
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Nesse sentido, ao entendermos que as representações discursivas, as formas da 
escritura textual, as regras gramaticais e as expressões de uma época constituem-se 
certamente as tarefas mais lentas e as mais importantes a serem realizadas durante 
toda a fase de desbravamento das fontes, classificamos a imprensa maranhense (por 
ser muito ampla), dependendo não das posições políticas e sociais que seus 
responsáveis representavam, nem dos posicionamentos partidários ou não em que o 
jornal foi inserido por seus agentes, e sim da sua longevidade, da regularidade e 
incidências em que as temáticas referentes ao livro escolar ou não-escolar eram 
discutidas e expostas. 

Nessa direção, depois de selecionar os jornais e termos feito uma varredura nos 
assuntos propostos, entramos no estágio de separar e catalogar as notícias que se 
referiam ao livro em sentido geral, ao livro escolar de qualquer procedência, ao livro 
escolar escrito por autores maranhenses, e ao livro escolar maranhense produzido na 
província. No que se refere aos espaços transitáveis por esse artefato da cultura, 
catalogamos aquelas matérias que abordaram os espaços de sociabilidade, os lugares 
de produção, as estratégias de comercialização, as casas tipográficas, entre outras 
categorias de menor alcance. Posto isto e sentindo as limitações do jornal para dar 
continuidade à investigação, analisamos documentos de outra natureza para 
completar as informações que poderiam situar-nos no cerne do livro escolar 
maranhense e compreender os processos que o acompanharam. Foram utilizados, 
entre eles: os relatórios dos Presidentes de Província; os relatórios dos Inspetores da 
Instrução Pública; as correspondências e os ofícios por serem informações remetidas 
entre os(as) professores(as) e os Delegados Literários, entre estes últimos e os 
Inspetores, e entre os Inspetores da Instrução Pública e os Presidentes da Província 
(respeitando as hierarquias); os relatórios apresentados às Exposições; os manuscritos 
pertencentes à alfândega; os estatutos e o Regulamento Interno do Gabinete Português 
de Leitura; os Estatutos da Biblioteca Pública Provincial e os inventários-relatórios 
elaborados pelos guarda-livros ou pelos bibliotecários, e os livros escolares 
maranhenses e nacionais. 

Ao analisarmos as informações neles contidas no constante questionar das fontes 
visando seu alargamento, no cruzamento do expresso na imprensa com o registro dos 
manuscritos, e confrontando os dados com os relatórios digitalizados e impressos de 
diferentes naturezas, proporcionou penetrar no trajeto do livro escolar maranhense, 
seja no mercado do livro, seja no âmbito da instrução como ferramenta pedagógica de 
ensino (CASTELLANOS, 2011).  

Por outro lado, na busca de elementos que esclarecessem ainda mais sobre a 
representatividade do livro e no anseio de analisar o maior número de jornais na 
tentativa de ter mais indícios, a própria fonte apontou no decorrer da catalogação das 
notícias, nos procedimentos de seleção de matérias e na separação dos jornais com 
assuntos a fins, a prestar maior atenção às referências que constantemente se faziam 
aos livros utilizados nas escolas por meio dos anúncios e avisos, levando-nos a mapear 
os livros escolares colocados em circulação mediante a venda e o consumo, a procurar 
os processos de produção, divulgação e consumo, e a penetrar na dinâmica imposta 
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pela aceitação ou não dos artefatos na instrução maranhense a partir do entendimento 
dos trâmites de aprovação, adoção, substituição e veto.  Essa submersão nos arquivos 
ou em situações diversas, sugeridas pelas fontes mais inesperadas, faz que o 
historiador, ao emergir traga, “o elemento singular, o fato único, o momento 
irrepetível [emergindo] os paradigmas ao final das pesquisas” e não ao contrário 
(GINZBURG, 1989, p. 39). 

 
TITULO AUTOR LOCAL DE VENDA JORNAIS 

DOUTRINA CRISTA MONTPELLIER  

O CONCILIADOR 

A ESTRELA DO 

NORTE 

ARITMÉTICA BEZOUT  O CONCILIADOR 

GRAMÁTICA 

PORTUGUESA 

SOTERO DOS REIS TIPOGRAFIA NACIONAL ARGOS DA LEI 

ANTONIO ALVES PEREIRA  

CORUJA 

LIVRARIA DE FELICIANO 

MARQUES & CIA. 
 

CATECISMO POLÍTICO 

FELIPE ALBERTO 

PATRONÉ MARTINS 

MACIEL 

CASA DE PLANCHER 

(RIO DE JANEIRO) 
ARGOS DA LEI 

ÁLGEBRA BESOUT 
CASA DE FELISBERTO 

JOSÉ CORREIA 
 

GEOGRAFIA BEZOUT 
CASA DE AUGUSTO 

BARELLÁ 
 

GRAMÁTICA HAMONIERE E LEMON 
TIPOGRAFIA DE 

ABRANTES E LISBOA 
 

MANUAL DOS 

ESTUDANTES DE LATIM 

ANTONIO ALVES PEREIRA 

CORUJA 

LIVRARIA DE FELICIANO 

MARQUES & CIA. 
 

MANUAL ENCICLOPÉDICO 

PARA USO DAS ESCOLAS 

DE INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 

MONTEVERDE 

ANTONIO PEREIRA 

RAMOS DE ALMEIDA & 

CIA. 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

MÉTODO FACILÍSSIMO 

PARA APRENDER A LER 

MANOEL JOAQUIM DOS 

SANTOS (TRADUTOR) 

ANTONIO PEREIRA 

RAMOS DE ALMEIDA & 

CIA. 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

NOVO METODO DA 

GRAMATICA LATINA, 

REDUZIDO A COMPENDIO 

PADRE ANTONIO PEREIRA 
TIPOGRAFIA DE 

ABRANTES E LISBOA 
 

ORTOGRAFIA DA LÍNGUA 

NACIONAL 

ANTONIO ALVES PEREIRA  

CORUJA 

LIVRARIA DE FELICIANO 

MARQUES & CIA. 
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ROSSINI: PRINCÍPIOS 

GERAIS DE MUSICA 
ISEO 

ANTONIO PEREIRA 

RAMOS DE ALMEIDA & 

CIA. 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

GRAMÁTICAS FRANCESAS HAMONIERE 

CASA DE ANTONIO DA 

CUNHA GONÇALVES 

AFFONSO 

O FAROL 

MARANHENSE 

O CENSOR 

NOVO MÉTODO DE 

GRAMÁTICA LATINA 
 

CASA DE ANTONIO DA 

CUNHA GONÇALVES 

AFFONSO 

O FAROL 

MARANHENSE 

CARTAS DE PRIMEIRAS 

LETRAS 
 

CASA DE ANTONIO DA 

CUNHA GONÇALVES 

AFFONSO 

O FAROL 

MARANHENSE 

GUIA DE CONVERSAÇÃO 

FRANCESA 
 

CASA DE FELISBERTO 

JOSÉ CORREIA &CIA. 

O FAROL 

MARANHENSE 

ÁLGEBRA BESOUT 
CASA DE FELISBERTO 

JOSÉ CORREIA & CIA 

O FAROL 

MARANHENSE 

DICIONÁRIO LATINO  
CASA DE FELISBERTO 

JOSÉ CORREIA & CIA 
O CENSOR 

DICIONÁRIO DE FRANCÊS  
CASA DE FELISBERTO 

JOSÉ CORREIA & CIA 
O CENSOR 

O COMPÊNDIO DE 

GEOGRAFIA HISTÓRICA 
CAZADO GIRALDES  O CENSOR 

MAPA GEOHIDROGRÁFICO 

HISTÓRICO E MERCANTIL 
 

BOTICA DE MANOEL 

DUARTE GODINHO 
O CENSOR 

DICIONÁRIOS LATINOS  
D’MOARES E OUTROS 

AUTORES 
O CENSOR 

HISTÓRIA UNIVERSAL MILOT  BEM-TI-VI 

NOVA TABUADA DE 

MULTIPLICAÇÃO 

ADAPTADA PARA A 

PERCEPÇÃO DOS 

MENINOS QUE 

FREQÜENTAM AS 

ESCOLAS BRASILEIRAS 

 
TIPOGRAFIA DE F. S. N. 

CASCAES 
BEM-TI-VI 

CARTAS DE ABC   BEM-TI-VI 

NOVO MÉTODO DE 

PARTIDAS DOBRADAS 
 

FRANCISCO DE SÃO 

LUIS 

JORNAL 

MARANHENSE 
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ORTOGRAFIA NACIONAL 
ANTONIO ALVES PEREIRA 

CORUJA 

TIPOGRAFIA 

TEMPERANÇA 

JORNAL 

MARANHENSE 

DICIONÁRIO DE FRANCÊS 

– PORTUGUÊS 
 

MANOEL ANTONIO DOS 

SANTOS 

JORNAL 

MARANHENSE 

A HISTÓRIA DA RELIGIÃO  
ARMAZÉM DE JOSÉ 

MOREIRA DA SILVA 
A REVISTA 

COMPÊNDIO DE 

ORTOGRAFIA DA LÍNGUA 

NACIONAL 

ANTONIO ALVES PEREIRA 

CORUJA 
 A REVISTA 

COMPENDIO DA 

GRAMÁTICA LATINA 

ANTONIO ALVES PEREIRA 

CORUJA 
 A REVISTA 

MANUAL DOS 

ESTUDANTES DE LATIM 

ANTONIO ALVES PEREIRA 

CORUJA 
 A REVISTA 

PRINCÍPIOS GERAIS DE 

MECÂNICA 

A. DE SANCHES 

GOULÃO 
 O GLOBO 

COMPLEMENTOS DE 

GEOMETRIA DESCRITIVA 

RODRIGO RIBEIRO DE 

SOUSA PINTO 
 O GLOBO 

BOSQUEJO HISTÓRICO 

DA LITERATURA 

CLÁSSICA, GREGA, 

LATINA E PORTUGUESA 

ANTONIO CARDOSO 

BORGES DE FIGUEIREDO 
 O GLOBO 

PRINCÍPIOS DE MÚSICA  
ANTONIO JOSÉ SOARES 

DUARTE 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

ROSSINI: PRINCÍPIOS 

GERAIS DE MÚSICA. 3. ED 

MUITO CORRETA E MAIS 

AUMENTADA 

MANOEL JOAQUIM DOS 

SANTOS (TRADUTOR) 

LIVRARIA DE MONTEIRO 

E IRMÃO 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

MARQUESA DA BELA 

FLOR OU O MENINO 

ENJEITADO 

IZEO 
LIVRARIA DE MONTEIRO 

E IRMÃO 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

MANUAL ENCICLOPÉDICO 

PARA USO DAS ESCOLAS 

DE INSTRUÇÃO PRIMARIA 

MONTEVERDE 
LIVRARIA DE MONTEIRO 

E IRMÃO 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

TRATADO DE 

METRIFICAÇÃO 

PORTUGUESA PARA EM 

POUCO TEMPO E ATE SEM 

F. DE CASTILHO 
LIVRARIA DE MONTEIRO 

E IRMÃO 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 
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MESTRE SE 

APRENDEREM A FAZER 

VER VERSOS DE TODAS 

AS MEDIDAS E 

COMPOSIÇÕES  

ASTRONOMIA M.N. DO COUTO 
LIVRARIA DE MONTEIRO 

E IRMÃO 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

DICIONÁRIO DE BOTÂNICA BENEVIDES 
LIVRARIA DE MONTEIRO 

E IRMÃO 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

COMPÊNDIO DE 

GEOGRAFIA 
C. GERALDES 

LIVRARIA DE MONTEIRO 

E IRMÃO 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

GRAMÁTICA ESPANHOLA FARIA DE SOUZA 
LIVRARIA DE MONTEIRO 

E IRMÃO 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

GEOGRAFIA  ESTREBÃO  
PUBLICADOR 

MARANHENSE 

PRINCÍPIOS DE DESENHO   
PUBLICADOR 

MARANHENSE 

DICIONÁRIO FRANCÊS  FONSECA E ROQUETE LIVRARIA UNIVERSAL 
PUBLICADOR 

MARANHENSE 

DICIONÁRIO PORTUGUÊS   LIVRARIA UNIVERSAL 
PUBLICADOR 

MARANHENSE 

SELETA FRANCESA   LIVRARIA UNIVERSAL 
PUBLICADOR 

MARANHENSE 

GRAMÁTICA NOEL E CHAPSAL LIVRARIA UNIVERSAL 
PUBLICADOR 

MARANHENSE 

NOVO DICIONÁRIO 

PORTUGUÊS  
 LIVRARIA UNIVERSAL 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

VIDA DE D. JOÃO DE 

CASTRO 
 LIVRARIA UNIVERSAL 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

FABULAS DE LAFONTAINE  LIVRARIA UNIVERSAL 
PUBLICADOR 

MARANHENSE 

MANUAL DE HORAS 

MARIANAS PARA 

MENINAS 

 LIVRARIA UNIVERSAL 
PUBLICADOR 

MARANHENSE 

ATLAS DE DELAMARCK DELAMARCK LIVRARIA UNIVERSAL 
PUBLICADOR 

MARANHENSE 
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MÉTODO DE CANULI PARA 

VIOLÃO 
 LIVRARIA UNIVERSAL 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

MÉTODO DE CANULI PARA 

REBECA, PIANO E FLAUTA 
 LIVRARIA UNIVERSAL 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

ALFABETO PORTUGUÊS  BUILLET MAGALHÃES & CIA. 
PUBLICADOR 

MARANHENSE 

FATOS DA IGREJA RABELOS DA SILVA MAGALHÃES & CIA. 
PUBLICADOR 

MARANHENSE 

CURSO COMPLETO 

CONSTANDO DE 

ARITMÉTICA, ÁLGEBRA E 

GEOMETRIA  

OTTONO MAGALHÃES & CIA. 
PUBLICADOR 

MARANHENSE 

RETÓRICA CARVALHO LIVRARIA UNIVERSAL 
PUBLICADOR 

MARANHENSE 

MÉTODO FACÍLIMO PARA 

APRENDER A LER 
MANOEL DE MACEDO MAGALHÃES & CIA. 

PUBLICADOR 

MARANHENSE 

LIÇÕES DE HISTÓRIA DO 

BRASIL (OBRA ADOTADA 

PELO CONSELHO 

SUPERIOR DE 

INSTRUÇÃO PÚBLICA) 

   

GRAMÁTICA ADOTADA 

COMO COMPENDIO DAS 

AULAS PÚBLICAS  

SOTERO DOS REIS E 

AMÉRICO VESPÚCIO DOS 

REIS 

MAGALHÃES & CIA. 
PUBLICADOR 

MARANHENSE 

1º, 2º E 3º  LIVRO DE LEITURA ABÍLIO CESAR BORGES 
MAGALHÃES & CIA. PUBLICADOR 

MARANHENSE LIVRARIA UNIVERSAL 

OS JESUÍTAS PERANTE A 

HISTÓRIA 
OVÍDIO DA GAMA LOBO 

ESCRITÓRIO DE JOSÉ 

RODRIGUES DE MELLO 
O SÉCULO 

Quadro 1: Livros escolares que circularam no Maranhão Império divulgados pelos jornais (1821-1889) 

 
Ao determos nos escritos oitocentistas registrados nos jornais que tratam da 

influência do livro na educação de um povo, do papel do livro escolar no ensino 
primário e secundário, da importância do livro de leitura para o ensino do ler e do 
escrever, do leitor e de suas práticas nos espaços de leitura, e na tentativa de refletir 
até que ponto esse discursar repercutiu ou não no plano instrucional, tentamos por 
meio dos jornais, mapear o quantitativo da produção, comercialização, distribuição e 
controle dos livros escolares e não-escolares. A análise da circulação dos livros 
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escolares e não-escolares no cenário maranhense imperial permitiu compreender o 
significado que o livro e a leitura tiveram, identificando as notícias que referenciavam 
a importância da leitura por meio de suas tipologias, os escritos que se detinham a 
comentar positivamente ou a criticar as práticas do leitor no plural e as estratégias 
impositivas e disciplinarias (determinadas por mediação do jornal) sobre os leitores 
com respeito às leituras condenadas. 
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O Amigo do 

Homem 
 1  1   1        1 1 2 5     

1

2 

O Conciliador 4 3 2  1         2  2       
1

4 

Argos da Lei            1  1         2 

O Censor            1       1    2 

A Bandurra  1     1  1           1   4 

A Cigarra  1                     1 

A Estrela do 

Norte 
 2 2      1     2  1  9     

1

7 

Jornal dos 

Anúncios 
               1       1 

Echos do 

Norte 
 5  

1

4 
 2 

1

2 
 5 6   3 2  3       

5

2 

O 

Investigador 

Maranhense 

 4 6   1   2          1    
1

4 

Bem ti vi       1 1  1             3 

O Legalista  8 2 5     2 5    1   1    1  
2

5 

Jornal 

Maranhense 
1 3 1 7     2 3    1  1    5 2  

2

5 

A Revista  6 2 6   6  2 1   2 8      
2

0 
  

5

3 

A Imprensa  2     2 1               5 
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Quadro 2: ASSUNTOS TRATADOS NOS LIVROS ANUNCIADOS NOS JORNAIS 

(1821-1889) 

 
Essas polaridades presentes nas temáticas impressas ou manuscritas que trataram 

sobre o livro escolar e seu uso, sobre os livros escolares permitidos ou vetados, a 
respeito da não aceitação passiva dos(as) professores(as) pelos livros indicados pelos 
órgãos competentes, sobre as particularidades do leitor e suas práticas nas diversas 
situações de leitura, a propósito dos espaços de sociabilidade e da relação estabelecida 
entre os autores de livros e seus leitores nas conferências populares, são aspectos que 
tentamos desmistificá-los neste fazer do histórico, já que suas relações internas 
constituem-se em “secretas porosidades” que modificam os contratos linguísticos e os 
acordos propostos entre emissores e receptores tão difíceis, mas não impossíveis de 
serem calculados. Acordos que, para De Certeau (1995, p. 40) se estabelecem entre o 
“direito visível e o avesso opaco, entre aquilo que os escritos autorizados articulam e 
aquilo que deles é aceito”, ou seja, as diferenças entre o imposto e o recebido, entre as 
estratégias tributadas e as táticas exercidas diferem de quem seja o receptor e de que 
maneira receba o dado. Diferenças implícitas “[...] entre a comunicação que permite e 
a legitimidade que pressupõe, ou seja, acordos semânticos estabelecidos que se 
definem entre aquilo que se torna possível e aquilo que as torna críveis” (DE 
CERTEAU, 1995, p. 40).  

 
                                                   

14  No caso dos livros anunciados pelo Publicador encontram-se as notícias das obras adquiridas pelo Gabinete 
Português de Leitura. 
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CONCLUSÃO 

Concluiu-se, que embora a documentação primeira e primária da investigação 
tenha sido sustentada (em princípio) nos escritos expostos nos jornais que trataram 
sobre o livro e suas formas de produção e comercialização; nos registros que 
abordaram o livro escolar, sua distribuição e uso; nas referências feitas aos textos, à 
leitura e algumas vezes ao público leitor, mediadas pelos discursos identificados, pelas 
temáticas localizadas e pelos avisos, anúncios e propagandas que se remetiam ao livro, 
aos lugares de edição e de venda; na contramão, pela complexidade das notícias 
registradas em ditos jornais segundo o estilo da escrita, da localização na topografia 
no jornal, das intermitências das noticias e mesmo da irregularidade da fonte, a 
pesquisa no jornal como objeto nos direcionou paulatinamente a um outro objeto, no 
qual existe engendrados uma complexidade de elementos e pressupostos que se 
interrogados e analisados nos pode dar indícios da intra-historia da escola, da cultura 
escolar, das permanências possíveis se comparadas as culturas escolares, da cultura 
material escolar escolhida não de forma neutra, assim como dos projetos, das normas, 
das concepções de escola, de ensino, de sujeito e de sociedade que se pretendeu 
construir e formar.  

Nesse sentido, a imprensa local cumpre um papel fundamental como fonte para a 
historia do livro escolar maranhense, para a historia da leitura no Maranhão e para 
compreender a tessitura da história da educação regional, uma vez que se no início da 
sua produção e edição não se objetivava a discussão sobre a importância do livro, sobre 
o aprimoramento do ato de ler, nem se pretendia estimular a formação leitora como 
prática cultural iniciática, e sim, perseguir o consumo materializado e capitalista deste 
suporte, como sustento para a estabilidade econômica e a consolidação da imprensa; 
com as práticas flagradas neste fazer do histórico, com os escritos registrados neste 
suporte e com a divulgação de obras propostas para produção, adopção, divulgação e 
distribuição, paralelamente a este consumo vendável do jornal, termina aparecendo 
outro consumo de natureza distinta, que, ainda que não se capitalize, tem como fim 
último a produção de sentidos múltiplos e as apropriações várias, que formam no 
sujeito atingido um leitor plural, e repercutem em práticas culturais múltiplas que 
influenciam direta ou indiretamente instrução local. 
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PALAVRAS-CHAVE 

 Memorialismo, Educação rural, revista Uberlândia Ilustrada 

 

Relativamente ao emprego das fontes de pesquisa, a questão que perpassa o ofício 
do historiador na atualidade diz mais respeito a como empregar os diferentes 
documentos que lhes são disponíveis (escritos, iconográficos, sonoros, voluntários, 
involuntários e outros…) do que inquirir-se sobre quais seriam dignos de figurar como 
indícios sobre o passado. Na esteira da revolução documental empreendida sobretudo 
pelo movimento dos Annales, o historiador, tal qual ensinou Lucien Febvre1, aprendeu 
a extrair o seu “mel” de todas as flores e não apenas daquelas habituais. 
Fundamentando-nos nesse ensinamento, para a pesquisa que ora apresentamos 
fomos buscar o néctar, dentre outros documentos, nos escritos produzidos pelos 
memorialistas. O tema da pesquisa que desenvolvemos incide sobre a história da 
escola rural apreendida a partir de dois domínios, a saber: um que se situa no âmbito 
da economia política da educação e outro que incide sobre o cultural. Embora esses 
dois domínios devam ser apreendidos em conjunto, ainda que a partir de esferas de 
atuação particularizadas, para essa comunicação priorizamos o segundo aspecto, qual 
seja, o cultural. Partimos do pressuposto de que a compreensão da cultura deverá se 
dar, para os fins dessa pesquisa, segundo a acepção antropológica que a compreende 
como modo de vida, ou seja, como produção e expressão de uma dada realidade por 
meio de símbolos, rituais, produção artística, literatura e outras prátic 2 . Desse 
conjunto de manifestações que compõe o campo cultural selecionamos para essa 
investigação os escritos memorialísticos que tomam a história do município de 
Uberlândia menos como um cenário para as suas tramas e mais como personagem 
principal de seus enredos. Foram quatro os primeiros memorialistas a escreverem 
sobre a história de Uberlândia: Roberto Capri, Antonio Pezzuti, Jerônimo Arantes e 
Tito Teixeira. Capri publicou em 1916 um livro no qual registou aspectos da história 
de Uberlândia. Em 1922, Pezzuti, um cônego residente na mesma ciddade, publicou a 
sua versão para os mesmos fatos em um livro de 86 páginas. Arantes começou a 
publicar com mais frequência em 1935, quando teve início a edição de sua revista, a 
Uberlândia Ilustrada, e até hoje os seus escritos continuam sendo postumamamente 
editados na forma de livros. Finalmente, em 1970 Teixeira publicou o seu livro sobre 
Uberlândia, contendo dois volumes, sendo um deles destinado aos panegíricos. No 
momento, delimitamos a pesquisa nos escritos de Arantes, em particular daqueles 
publicados em sua revista Uberlândia Ilustrada, com a pretensão de responder à 
seguinte questão: Quais eram as representações construídas por Arantes, e divulgadas 
em sua revista, sobre o meio rural, seus habitantes e suas escolas? O recorte 
cronológico de 1935 a 1961 justifica-se por ter sido esse o período no qual o autor 

                                                   
1 Febvre, Lucien (1989). Combates pela História. Lisboa: Editorial Presença. 

2 Kuper, Adam (2002). Cultura: a visão dos antropólogos. Bauru: EDUSC. 
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publicou o periódico em questão. No que diz respeito à metodologia,  para a análise da 
revista fundamentamo-nos no que propõe Chartier3 para o estudo dos impressos e das 
práticas de leitura. Assim observamos tanto os conteúdos propriamente ditos das 
sessões que compunham a revista quanto os elementos caracterizadores de sua 
materialidade. Para ambos os aspectos adotamos os seguintes procedimentos: 1º.) no 
que concerne aos conteúdos, iniciamos a sua abordagem pela observação de duas 
grandes categorias: rural e urbano; em seguida, desdobramos essas categorias em 
grupos de sub-categorias com o intuito de aprofundar a coleta dos dados, bem como 
refinar a análise. Ressaltamos que algumas dessas categorias foram pré-estabelecidas 
de acordo com o nosso problema e objeto de pesquisa e outras emergiram da análise 
inicial das fontes consultadas. Como resultado dessa abordagem buscamos no rural os 
seguintes dados: espaço e lugar de trabalho e cultura, escolas rurais (edifícios, sujeitos 
e práticas) e população rural (fazendeiros, lavradores, homens e mulheres adultos e 
crianças). No que concerne a outra categoria, qual seja, o urbano, elegemos as 
seguintes sub-categorias: cidade (como espaço e lugar trabalho e cultura), comércio, 
indústria e escolas urbanas. 2º.) Relativamente à materialidade, analisamos as capas 
de todos os números editados para apreender como o meio rural era (e se o era) 
divulgado nas manchetes ali estampadas, bem como nos detivemos nas fotografias que 
as ilustravam; para tal, adotamos as mesmas categorias elencadas para os conteúdos. 
Nos anos de 1935 a 1961, Jerônimo Arantes idealizou, produziu e publicou 28 números 
da Uberlândia Ilustrada segundo uma periodicidade irregular que oscilou entre 
dezoito e um mês de intervalo de um número para outro. Nas páginas desse periódico 
ficaram estampados aspectos da história da formação do município de Uberlândia, 
biografias de “personalidades” da sociedade local, crônicas acerca da vida de “tipos 
populares”, estatísticas escolares, poesias, enredos de peças teatrais, publicidade de 
estabelecimentos comerciais e uma profusão de imagens fotográficas. Quanto aos 
resultados, apresentamos aqui uma síntese a partir dos dois elementos da análise, 
quais sejam: os conteúdos e a materialidade. Uma análise dos conteúdos veiculados 
em suas distintas sessões resulta inicialmente em uma compreensão das categorias 
relativas ao rural e, de outro lado, o urbano (espaço, sujeitos e escolas) como situadas 
em uma campo de disputas, ou de luta de representações, como assinala Chartier4 a 
propósito da composição conflituosa dessa dimensão do real. Nesse sentido, o rural 
como espaço e lugar de trabalho e cultura, as escolas rurais (edifícios, sujeitos e 
práticas) e a população rural (fazendeiros, lavradores, homens e mulheres adultos e 
crianças) surgem na revista em uma sessão denominada “Pelos Campos”, de cuja 
leitura depreendem-se representações positivadas daquele universo, tais como: a 
pujança e higiene da fazenda e a organização da escola. Contudo, em 1954 é publicada 
uma crônica sobre a situação dos médicos da roça em que se vê outro cenário, saem do 
palco a riqueza, a higiene, o fausto para ocupar a cena a carência, o abandono, o 

                                                   
3 Chartier, R. (1992). Textos, impressão, leituras. In: HUNT, Lynn (org.), A Nova História Cultural (pp. 211-238). 
São Paulo: Martins Fontes. 

4 Chartier, R. (1991). O mundo como representação. Estudos Avançados, 05 (11), 171-191.  
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isolamento, a falta de recursos materiais e hospitalares enfim, a descrição de uma “vida 
profissional ingrata e penosa”. A luta de representações prossegue em relação ao 
urbano, pois as suas instituições ora são enaltecidas ora criticadas. Quanto às escolas, 
encontramos notícias e reportagens sobre as escolas urbanas, as suas instalações, 
atividades culturais e docentes. Relativamente aos professores, são destacados aqueles 
que atuavam nos centros urbanos. Fotografias, notas de falecimento, homenagens, 
enfim visibilidade eram privilégios concedidos quase exclusivamente aos docentes das 
cidades. As escolas rurais, os professores e alunos são citados nas sessões onde se 
publicavam dados estatísticos relativos ao ensino primário no município; esses 
personagens são referidos de forma genérica e sem menção honrosa ou de distinção. 
Concernente à materialidade, nos temas que figuravam nas capas constatamos um 
predomínio de assuntos e de signos próprios de um modo de vida urbano, tais como: 
associações de comércio, aeroporto, cinema, comércio, dentre outros. Uma das únicas 
manchetes que faz alusão à categoria rural encontra-se no N. 17, contudo essa entrada 
não constitui a essência do que apresenta a capa de tal número, uma vez que são 
evidenciados outros temas. Nas fotografias ilustrativas das capas verifica-se outrossim 
a preeminência do urbano, tais como: instituições públicas e religiosas, praças e 
estabelecimentos comerciais. Concluímos que o emprego dos escritos 
memorialiísticos como fonte para a história da educação é fecundo por possibilitar 
uma compreensão ampliada do real. Os memorialistas não foram historiadores de 
formação, não fizeram cursos de história e nem davam aulas dessa disciplina em nível 
ginasial e tampouco colegial (equivalentes ao final do ensino fundamental e a todo o 
ensino médio existente nos dias atuais), também não faziam leituras acerca de teoria 
e metodologia da história. No entanto, a pesquisa e a produção de histórias da cidade 
constituíam-se para esses escritores na ocupação privilegiada para a qual destinavam 
grande parte de seu tempo. Ao tomarem a cidade como personagem e cenário de 
ambientação para as suas narrativas, os memorialistas fornecem os sinais que, uma 
vez decifrados5, podem nos conduzir a compreensão de aspectos da realidade não 
abordados em primeiro plano pela documentação depositada em arquivos e 
bibliotecas. Memorialistas produzem o real a partir da construção de significados e de 
sentidos para a trama dos sujeitos, e esses segnificados, já apontando para o segundo 
e último ponto de nossa conclusão, constituir-se-ão no status conferido ao espaço 
urbano e, por oposição, ao relativo anonimato do mudo rural, de seus habitantes e de 
suas escolas. Em suma, embora escrevendo sobre um município marcadamente rural, 
Arantes construiu uma história apologética sobre a cidade, por meio da qual enfatizou 
o crescimento urbano, destacou o comércio, as escolas e o papel desempenhado pelos 
pioneiros. Em contrapartida, a história do mundo rural, de seus habitantes, de suas 
práticas laborais, de sua cultura e de suas escolas foi relativamente silenciada e não 
encontrou nesses textos fundadores o espaço para se manifestar. 

 

                                                   
5 Ginzburg, C. (1989) Mitos, emblemas e sinais. São Paulo: Cia das Letras. 
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RESUMO  

Este artigo apresenta um percurso de pesquisa no campo da História da Educação; 
nele são revisitados dois arquivos escolares que, com o aporte metodológico da 
Educação Comparada, tem aproximadas suas culturas escolares. A comparação 
buscou evidenciar singularidades de cada instituição. A pesquisa é retomada 
apresentando seu percurso de investigação e destaca os seguintes passos: a construção 
do objeto de pesquisa, aparelhamento teórico e metodológico e tratamento e 
apresentação dos dados. O objetivo do artigo foi o de retomar métodos e técnicas de 
investigação, problematizando-os e complexificando a prática de pesquisa. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Arquivos escolares, Educação Comparada, Culturas Escolares. 
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1. UM PERCURSO DE INVESTIGAÇÃO. 

Este artigo propõe uma reflexão acerca de fontes, métodos e técnicas de 
investigação utilizadas em uma investida específica no campo da História da 
Educação. Tem como objetivo relatar e problematizar o percurso de pesquisa, 
discutindo o uso dos documentos tomados como fontes e os métodos utilizados para 
problematizá-los. Questiona assim o ponto de partida da escrita historiográfica, 
problematizando métodos e técnicas da investigação. Entende-se que este movimento 
permite que posturas metodológicas no campo sejam repensadas e questionadas.             

Para questionar um percurso de pesquisa, investigação e escrita é necessário 
entender a Educação Comparada como um campo. Ele é, como tal, dono de diferentes 
nuances – não é uniforme. Ao tratar o objeto como um campo e corroborando com o 
entendimento defendido neste artigo, António Nóvoa (1998, p. 51-82) o apresenta 
como oriundo de embates onde diferentes atores conversam, divergindo ou 
convergindo. A colocação de questões sobre o comparatismo em educação é também 
localizada como posta em dado momento histórico, em que estas problemáticas 
ganharam relevância.  Em excerto do livro “Histoire et Comparasion” o autor elabora 
cartografia do campo da Educação Comparada, situando suas diferentes tendências e 
aproximações metodológicas. Neste esforço ele define seus contornos e permite que 
este seja entendido em seu surgimento e recrudescimento.                                                    

 No sentido proposto por Nóvoa, esta pesquisa explorou o arquivo escolar da 
Escola Estadual Mista Desdobrada Vargem do Cedro (Vargem do Cedro, Santa 
Catarina – Brasil) e da Escola Isolada Modelo anexa à Escola Normal Carlos Gomes 
(Campinas, São Paulo – Brasil), de onde foram levantados documentos que se 
constituíram como fontes frente às problemáticas levantadas. As instituições estão em 
diferentes regiões do Brasil, e o componente geográfico foi importante em sua escolha. 
A primeira localiza-se na região conhecida como Baixo Capivari, no interior do estado 
de Santa Catarina, em meio à região sul do Brasil. Vargem do Cedro é distrito do 
pequeno município de São Martinho e é localizado a 17 (dezessete) quilômetros de seu 
centro.    

Seguem mapas físicos da região onde foi edificada a Escola Estadual Mista 
Desdobrada de Vargem do Cedro: na primeira vê-se mapa do Brasil com destaque ao 
estado de Santa Catarina; no segundo consta o mapa físico do estado, tendo destacado 
o município de São Martinho; por fim o terceiro mapa mostra o distrito de Vargem do 
Cedro. 
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FIG. 1 | Mapa físico SC (Brasil); FIG. 2 | Mapa físico São Martinho (SC); FIG. 3 | Mapa Físico Vargem do Cedro (SC). 

 
 Já a Escola Isolada Modelo compôs estrutura da Escola Normal Carlos Gomes 

entre os anos de 1936 e 1942. A sede da instituição se localiza no centro da cidade de 
Campinas (interior do Estado de São Paulo). Segue mapa físico da região, com 
destaque para a cidade de Campinas. 

FIG. 4 | Mapa físico – Campinas e arredores (2013).  

 
A opção por esses arquivos escolares responde ao acesso integral aos fundos 

documentais, possibilitado pelas instituições.  Esta permissão foi negociada junto aos 
membros da direção e demais funcionários, após expostas as intenções da pesquisa. 
Todavia, vale destacar a importância do critério geográfico neste processo: 
interessavam escolas distantes, porém viáveis para execução do trabalho. Como se 
tratava de uma pesquisa comparativa, a diferença geográfica serviu para ressaltar 
singularidades próprias a cada região do Brasil. Sobre isso Diana Vidal tece as 
seguintes considerações:  
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Especialmente para um país de dimensões continentais como o Brasil, com 
políticas descentralizadas no campo educacional até pelo menos 1930, e 
composto por uma diversidade étnica e cultural, a comparação entre as regiões 
e localidades deve participar do objetivo das investigações de cunho histórico 
(Vidal, 2001, P. 39). 

Para ela há possibilidade de escrita de pesquisas comparativas no interior do 
território nacional, sendo para isso necessária a atenção às singularidades regionais e 
institucionais, bem como a elaboração de denominadores comuns para a análise. 
Souza destaca ser a ordem conceitual envolvida nos modos de se referir às 
configurações espaciais do Brasil um dos desafios postos em uma abordagem 
comparativa (2013, p. 30-33). Cabe entender as distinções entre regiões e estados 
como gestadas em determinada configuração histórica, sendo elas também parte de 
estratégias discursivas. Dessa forma 

[...] o empreendimento da comparação no território nacional somente se justifica 
se se parte do pressuposto da diferença nas partes que compõem o estado 
nacional. [...] esse direcionamento pressupõe não apenas rever as interpretações 
instituídas, mas ampliar o escopo da problematização sobre as relações entre a 
educação e a criação do Estado nacional (Souza, 2013, p. 33). 

A visita às instituições se deu como demanda de pesquisa para escrita da seguinte 
dissertação de mestrado: “A Escola Isolada Modelo de Campinas (1937 – 1942) e a 
Escola Estadual Mista Desdobrada de Vargem do Cedro (1933 – 1944): Culturas 
Escolares e Educação Comparada”. Esta foi desenvolvida vinculada ao Programa de 
Pós Graduação em Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
situando-se na Área de Concentração de Filosofia e História da Educação. 

 Lança, portanto, os seguintes questionamentos: quais os caminhos metodológicos 
traçados para apreensão dos documentos como fontes? Quais foram as técnicas 
utilizadas e conclusões obtidas? Esse percurso de investigação é, para efeitos de 
análise, desmembrado em dois tópicos: “fundos documentais e fontes”, no qual é 
abordada a constituição do objeto de pesquisa; e “metodologia”, onde são listados 
referenciais teóricos e operacionalizados na análise.  
 

1.1. FUNDOS DOCUMENTAIS E FONTES  

Por arquivo escolar entende-se o fundo arquivístico cujos documentos são 
oriundos de diferentes atividades que compõem os vários âmbitos da vida escolar. 
Produzidos e recebidos em decorrência de atividades diárias de professores, pais e 
alunos, apresentam como especificidade a diversidade de gêneros dentro do mesmo 
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fundo documental1. Os documentos revisitados inseriam-se nos seguintes recortes 
temporais: entre 1933 e 1944 para aqueles retirados do arquivo escolar da Escola 
Estadual Mista Desdobrada Vargem do Cedro; e entre 1937 e 1942 para aqueles 
pertencentes aos fundos arquivísticos da Escola Normal Carlos Gomes.  

A escolha do âmbito cronológico se deu de acordo com a problemática e os 
objetivos da pesquisa. Uma vez que esta objetivava a proposição de comparações entre 
diferentes aspectos das culturas escolares das duas instituições, selecionou-se o 
recorte temporal com séries documentais menos lacunares, buscando o levantamento 
do maior número de documentos possível. No percurso no qual foi operado o recorte 
cronológico o arquivo escolar foi tomado como objeto, tendo apreendidas as suas 
diferentes temporalidades e questionados aspectos de sua constituição e edificação. A 
esse respeito são importantes as considerações de Certeau (1982, p. 85-88) quando 
fala sobre a construção dos objetos de pesquisa e, portanto, das unidades de 
compreensão das quais a mesma se ocupará. O autor entende que os métodos atuais 
da pesquisa histórica separam a elaboração de seus objetos e a acumulação dos dados. 
O arcabouço teórico atua em dois pólos: na construção de modelos e na atribuição de 
significado aos resultados da pesquisa. O historiador, neste movimento, passa a buscar 
pelo heterogêneo tecnicamente utilizável; deixa assim claros os desvios relativos aos 
modelos que os precederam.  Para ele 

[...] A pesquisa se dá objetos que têm a forma de sua prática: eles lhe fornecem o 
meio de fazer aparecer diferenças relativas às continuidades ou às unidades das 
quais parte a análise [...] (Certeau, 1982, p. 87). 

A composição da série documental que se torna objeto da pesquisa é um 
ordenamento; é através desta prática – operacionalizada metodologicamente – que os 
objetos tomam forma. A partir de então são relvados os desvios e edificadas novas 
interpretações que extrapolam modelos anteriormente dados. Em momento seguinte 
da visita às instituições fez-se a catalogação dos dados obtidos, ponto fulcral para 
organização destes e posterior composição da série documental. Para isso os 
documentos foram digitalizados, lidos e catalogados. A construção de uma ferramenta 
operacional para a sistematização e comparação de dados foi amparada pelo manual 
da ISAD_G 2 – Norma Geral Internacional para Descrição Arquivística. O acesso a ela 
se deu pela consulta ao Inventário Histórico Documental da Escola Normal Carlos 
Gomes; após isso, optou-se pela padronização da catalogação dos dados das duas 
instituições. 

                                                   
1 Por gênero entende-se a “forma assumida pelo documento de acordo com os signos utilizados para comunicar 
seu conteúdo” (São Paulo, Secretaria de Educação, p. 42). 

2 Trata-se o documento de Norma Geral Internacional para Descrição Arquivística, apresentando aspectos 
prescritivos, porém não normativos, considerados importantes para descrição e catalogação de documentos em 
arquivo. Foi a partir desta normativa que organizou-se inventário de fontes da instituição organizado pela 
professora Maria Cristina Menezes, sendo para tanto apreendidos alguns dos aspectos apresentados no manual.   
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Foram utilizadas na pesquisa as seguintes fontes: 6 (seis) Livros de Chamada, 1 
(um) Livro de Matrícula, 1 (um) livro de Registro Escolar pertencentes a Escola 
Estadual Mista Desdobrada Vargem do Cedro, 2 (dois) Livros de Chamada 
pertencentes a Escola Isolada Modelo (anexa à Escola Normal Carlos Gomes). 

 
CÓDIGO DE REFERÊNCIA BR SP EE CARLOS GOMES / CONTA: ENCG/EIM/SC/LC 01 – 02  

 

TÍTULO  LIVRO DE CHAMADA DA ESCOLA ISOLADA MODELO  

DATA 1º - 11 DE FEVEREIRO DE 1937 A 10 DE JUNHO DE 1939  – 01  

2º - 01 DE JULHO DE 1939 A 30 DE MAIO DE 1942 – 02  

NÍVEL SÉRIE DOCUMENTAL 

DIMENSÃO 02 LIVROS  

1º - 50 FOLHAS, MEDINDO 23,5 X 33 X 01 CM, EM ESTADO FÍSICO REGULAR;  

2º - 50 FOLHAS, MEDINDO 23 X 33 X 01 CM; EM ESTADO FÍSICO REGULAR.  

CONTEÚDO CHAMADA DA ESCOLA ISOLADA MODELO, CONTENDO NOME DO PROFESSOR, 

SÉRIE, MÊS, DIAS, REPETENTE, (CAMPO NÃO UTILIZADO), NÚMERO DE 

MATRÍCULA (CAMPO NÃO UTILIZADO), NÚMERO DE ORDEM, IDADE (CAMPO NÃO 

UTILIZADO), FREQUÊNCIA, SOMA (CAMPO NÃO UTILIZADO), NOTAS DE 

COMPORTAMENTO, NOTAS DE COMPILAÇÃO, COMPARECIMENTOS, FALTAS, 

PORCENTAGEM DIÁRIA (CAMPO NÃO UTILIZADO), RESUMO MENSAL, MATRÍCULA 

GERAL, VIERAM DO MÊS ANTERIOR, MATRICULADOS NO MÊS, ELIMINADOS, 

PASSARAM PARA O MÊS SEGUINTE, COMPARECIMENTOS, FALTAS, DIAS LETIVOS, 

FREQUÊNCIA MÉDIA, PORCENTAGEM DE FREQUÊNCIA, FALTAS DO PROFESSOR, 

ASSINATURA DO PROFESSOR.  

NOTA 1º - TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO FEITO POR SYLVIA SIMÕES 

MAGRO, EM 4 DE MARÇO DE 1937. FOLHAS RUBRICADAS PELA MESMA. 

PROCEDÊNCIA DO SUPORTE: TIPOGRAFIA SIQUEIRA/ SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA. CAMPO IMPRESSO, PREENCHIMENTO MANUAL.  

2º - TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO FEITO POR SYLVIA SIMÕES 

MAGRO, EM 4 DE JULHO DE 1939. FOLHAS RUBRICADAS POR GERALDO ALVES 

CORRÊA. PROCEDÊNCIA DO SUPORTE: COMPANHIA PAULISTA DE PAPEIS E 

ARTES GRAPHICAS/ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA. 

CAMPO IMPRESSO, PREENCHIMENTO MANUAL, SEGUNDO E TERCEIRO ANO.  

TABELA 1 | Exemplo de descrição dos livros de chamada. Fonte: Inventário Histórico Documental da Escola Normal de 
Campinas (2009). 

Após acessada tabela com catalogação de documentos da Escola Isolada Modelo, 
catalogaram-se documentos da Escola Estadual Mista Desdobrada Vargem do Cedro 
sob o mesmo padrão. 
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CÓDIGO DE REFERÊNCIA BR SC EE RODOLFO FEUSER / COTA: EEMDVC/LC 1-6  

TÍTULO  LIVRO DE CHAMADA  

DATA AGOSTO DE 1936 A NOVEMBRO DE 1938 COM O NOME DE “COLÉGIO SANTOS ANJOS”; DE 

SETEMBRO DE 1940 A OUTUBRO DE 1940 COM O NOME ESCOLA ESTADUAL MISTA 

DESDOBRADA DE VARGEM DO CEDRO – 01  

JUNHO DE 1937 A NOVEMBRO DE 1938 COM O NOME “COLÉGIO SANTOS ANJOS – ESCOLA 

PÚBLICA ESTADUAL MISTA”; DE NOVEMBRO DE 1938 A ABRIL DE 1939 COM O NOME 

“ESCOLA ESTADUAL MISTA DA VARGEM DO CEDRO” - 01  

MAIO DE 1939 A JULHO DE 1939 COM O NOME “ESCOLA MIXTA (SIC) VARGEM DO 

CEDRO”; JULHO DE 1939 A AGOSTO DE 1940 COM O NOME “ESCOLA ESTADUAL MISTA 

DESDOBRADA DE VARGEM DO CEDRO” – 01.  

OUTUBRO DE 1942 A JUNHO DE 1943 COM O NOME “ESCOLA ESTADUAL MISTA 

DESDOBRADA DE VARGEM DO CEDRO” – 01  

LIVRO CHAMADA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS REGISTROS DE MATRÍCULA ANO DE 

1944 - 01  

FOLHAS DE PAPEL ALMAÇO UTILIZADAS PARA REALIZAÇÃO DA CHAMADA DOS MESES DE 

SETEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 1946 (?) DA ESCOLA ESTADUAL DE VARGEM DO 

CEDRO – 02  

LIVRO DE CHAMADA DE OUTUBRO DE 1932 A JULHO DE 1935 COM O NOME “COLÉGIO 

SANTOS ANJOS” – O LIVRO É PREENCHIDO POR BENARDINA BRUNNIG ATÉ SETEMBRO DE 

1933, QUANDO É SUBSTITUÍDA POR IRMÃ MAURA.  

NÍVEL SÉRIE DOCUMENTAL 

DIMENSÃO 19 CM X 24 CM X 1 CM  

CONTEÚDO 1. CHAMADA DOS ALUNOS DO “COLÉGIO SANTOS ANJOS” (A PARTIR DE SETEMBRO DE 

1940, “ESCOLA ESTADUAL MISTA DESDOBRADA DE VARGEM DO CEDRO”).  

2. CHAMADA DOS ALUNOS DO “COLÉGIO SANTOS ANJOS – ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL 

MISTA” DE JUNHO DE 1937 A NOVEMBRO DE 1938, “ESCOLA ESTADUAL MISTA DA 

VARGEM DO CEDRO” DE NOVEMBRO DE 1938 A ABRIL DE 1939.  

3. CHAMADA DOS ALUNOS DA “ESCOLA MIXTA (SIC) VARGEM DO CEDRO”. DIFERINDO DOS 

ANTERIORES, NA PRIMEIRA PÁGINA, NO CAMPO “OBSERVAÇÕES”, POSSUI TABELA COM 

LEVANTAMENTO DE COMPARECIMENTOS E FALTAS DOS ALUNOS (MASCULINO E 

FEMININO) DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO ANO. DE JULHO DE 1939 A AGOSTO DE 

1940 A ESCOLA PASSA A SER CHAMADA “ESCOLA ESTADUAL MISTA DESDOBRADA DE 

VARGEM DO CEDRO”.  

4. CHAMADA DOS ALUNOS DA “ESCOLA ESTADUAL MISTA DESDOBRADA DE VARGEM DO 

CEDRO”. TODOS OS CAMPOS SÃO PREENCHIDOS MANUALMENTE PELA DOCENTE.  

5. CHAMADA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL MISTA DESDOBRADA DE VARGEM DO 

CEDRO REFERENTE AO ANO DE 1944. POSSUI CAMPOS NOME, IDADE (DIA, MÊS, ANO), 
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NATURALIDADE, FILIAÇÃO, PROFISSÃO DO PAI, ÉPOCA DAS INSCRIÇÕES (NA MATRÍCULA 

PRIMITIVA, NO ANO LETIVO) ANO DO CURSO, ELIMINAÇÃO (DATA, CAUSAS), 

OBSERVAÇÕES. TODOS ESTES SÃO PREENCHIDOS, POR SUA VEZ, POR REGISTROS DE 

CHAMADA.  

6. FOLHAS DE CHAMADA CONTENDO A CHAMADA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE 

VARGEM DO CEDRO FEITAS PELA PROFESSORA IRMÃ ESTEFÂNIA KOERICH NO MÊS DE 

SETEMBRO DE [1946]. DIAS DE REUNIÃO PEDAGÓGICA.  

7. CHAMADA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTOS ANJOS DE JULHO DE 1932 A OUTUBRO 

DE 1935; POSSUI PÁGINA INICIAL IMPRESSA COM INSTRUÇÕES DE USO, ONDE SE LÊ: 

“INSTRUCÇÕES”. POSSUI OS CAMPOS “NOMES, ANO DE CURSO, DIA DO MÊS, RESUMO 

GERAL DO MOVIMENTO DO DIA (DIA DO MÊS, FALTAS, COMPARECIMENTOS), NOTA DE 

EXAMES, COMPORTAMENTO, APLICAÇÃO, [...], COMPARECIMENTO DOS ALUNOS DURANTE 

O MÊS, FALTAS DOS ALUNOS DURANTE O MÊS (JUSTIFICADAS, INJUSTIFICADAS) [...], 

OBSERVAÇÕES. EM PÁGINA FINAL, SEM PAUTAS, ESCREVE-SE A LÁPIS UM TERMO DE 

FECHAMENTO.  

NOTA NO PRIMEIRO LIVRO HÁ ANOTAÇÕES DA PROFESSORA FELIPINA (DURANTE MÊS DE 

AGOSTO DE 1936), MARGARIDA (AGOSTO DE 1936 E JUNHO DE 1938) E TERESA (JUNHO 

A DEZEMBRO DE 1938, SENDO QUE, AO LONGO DO ÚLTIMO MÊS, NÃO PREENCHE CAMPO 

ONDE SE PEDE O NOME DA INSTITUIÇÃO). NO SEGUNDO LIVRO, A DOCENTE (IRMÃ MAURA) 

PASSA A PREENCHER CAMPOS “MÉDIA DOS EXAMES, APLICAÇÃO, COMPORTAMENTO, 

APROVEITAMENTO”, NÃO UTILIZADOS PELAS DOCENTES ANTERIORES. O TERCEIRO LIVRO 

POSSUI TERMO DE ABERTURA MANUAL. 

FEITO POR PATRÍCIO JOÃO DE OLIVEIRA EM JUNHO DE 1939 ANTES DA PÁGINA IMPRESSA 

DE INSTRUÇÕES. PROCEDÊNCIA DO SUPORTE: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (MOD. 

1234). CONTEÚDO IMPRESSO, PREENCHIMENTO MANUAL.  

O QUARTO LIVRO POSSUI TERMO DA ABERTURA FEITO NO RODAPÉ DA FOLHA IMPRESSA 

DE INSTRUÇÕES, FEITA, PELA PRIMEIRA VEZ, EM DUAS LINHAS, NUMERADA.  

O QUINTO LIVRO DESTINAVA-SE A MATRÍCULA, MAS FOI UTILIZADO PARA A CHAMADA DOS 

ALUNOS DA ESCOLA. LIVRO MATRÍCULA/CHAMADA REFERENTE AO ANO DE 1944. NA 

CAPA LÊ-SE “COLÉGIO SANTOS ANJOS – VARZEA DO CEDRO – LIVRO PARA MATRÍCULA”. 

POSSUI, NA CONTRACAPA, ASSINATURA ILEGÍVEL COM NOME DO CHEFE ESCOLA. 

ALGUMAS FOLHAS, EM SEU INÍCIO, PARECEM TER SIDO ARRANCADAS. NAS FOLHAS DE 

CHAMADA (2) AVULSAS ENCONTRADAS VÊ-SE AS CHAMADAS DOS MESES DE SETEMBRO 

E DEZEMBRO, JÁ FEITAS PELA IRMÃ ESTEFÂNIA KOERICH.  

CÓDIGO DE REFERÊNCIA  BR SC EE RODOLFO FEUSER /EEMDVC/LM/1  

TÍTULO LIVRO DE MATRÍCULA 

DATA 1934 – 1944 – 01 

NÍVEL SÉRIE DOCUMENTAL 

DIMENSÃO 19 CM X 24 CM X 1 CM  
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CONTEÚDO MATRÍCULA DOS ALUNOS DA ESCOLA (PÚBLICA) ESTADUAL VARZEA DO CEDRO, 

CONTENDO NOME DO MUNICÍPIO, NÚMERO DE MATRÍCULA, NÚMERO DE ORDEM DO ANO, 

NOMES, IDADES (DIA, MÊS, ANO), NATURALIDADE, FILIAÇÃO, PROFISSÃO DO PAE (SIC), 

ÉPOCA DAS INSCRIÇÕES (NA MATRÍCULA PRIMITIVA, NA MATRÍCULA DO ANO LETIVO) ANO 

DO CURSO, ELIMINAÇÃO (DATA, CAUSAS).  

NOTA O LIVRO NÃO POSSUI TERMO DE ABERTURA OU ENCERRAMENTO, MAS EVENTUAIS 

RUBRICAS DE AUXILIARES DE INSPEÇÃO, SOBRETUDO, AO LONGO DO ANO DE 1943. 

PROCEDÊNCIA DO SUPORTE: LIVRARIA MODERNA, FLORIANÓPOLIS. CAMPO IMPRESSO, 

PREENCHIMENTO MANUAL.  

CÓDIGO DE REFERÊNCIA BR SC EE RODOLFO FEUSER /EEMDVC/RE/1  

TÍTULO REGISTRO ESCOLAR – MATRÍCULA, FREQUÊNCIA DIÁRIA E APARELHAMENTO ESCOLAR 

(MODELO III).  

DATA ABRIL DE 1946 – 01 

NÍVEL SÉRIE DOCUMENTAL 

DIMENSÃO 21,5 X 24,5 X 1 CM  

CONTEÚDO LIVRO DE REGISTRO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL MISTA DESDOBRADA 

DE VARGEM DO CEDRO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO IMARUÍ (DISTRITO JUDICIÁRIO 

ADMINISTRATIVO DE VARGEM DO CEDRO). POSSUI PÁGINA IMPRESSA ONDE SE LÊ 

“INSTRUÇÕES PARA A ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DE REGISTRO ESCOLAR”.  

NOTA NA FOLHA INICIAL, COM BRASÃO E TÍTULO DE REPÚBLICA FEDERATIVA DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRASIL, SÃO DISPOSTOS CAMPOS IMPRESSOS, PREENCHIDOS 

MANUALMENTE. 

TABELA 2 | Descrição, segundo padrões utilizados no Inventário, das fontes pertencentes à Escola Desdobrada Mista 
Estadual Vargem do Cedro. 

Uma vez catalogados pôde-se perceber o volume documental e cotejar as 
informações, elegendo problemáticas que permitiriam tornar tratável o desvio frente 
aos modelos prévios. Para isso foi necessária a operacionalização teórica e 
metodológica.  
 

1.2. METODOLOGIA 

Para desenvolvimento da pesquisa a Educação Comparada foi tomada como 
metodologia, entendendo-a como meio para apreender as semelhanças e dissonâncias 
entre elementos distintos e especificidades de cada universo investigado. Compara-se 
para perceber singularidades, e coube ao pesquisador a criação de categorias de análise 
que permitissem ao estudo fugir da mera justaposição. 
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 A esse respeito levaram-se em conta as assertivas de Nóvoa (2001, p. 131-150) 
quando este atenta para a recente “reconciliação” da história com o recurso da 
comparação. Ao reportar-se à pesquisa, feita entre Brasil, Moçambique e Portugal, o 
autor sugere a construção de espaços que, uma vez historicizados, permitem elaborar 
importantes análises. Chama atenção para aspectos positivos do método: a inscrição 
de lógicas de comparação no tempo, dando-lhes historicidade, e a adoção de 
perspectivas metodológicas a questionarem o modelo de análise centrado unicamente 
na geografia nacional (Idem, p. 136). Por sua vez, em “Histoire et Comparasion”, 
Nóvoa (1998, p. 51– 82) elabora cartografia da Educação Comparada, situando suas 
diferentes tendências e aproximações metodológicas. Ao tratar o objeto como um 
campo associa a sua gênese aos embates ou associações entre diferentes agentes. O 
comparatismo em educação é situado também no momento histórico em que estas 
problemáticas ganharam relevância. Em suma, define contornos do campo da 
Educação Comparada, permitindo que este seja entendido em seu surgimento e 
recrudescimento (Nóvoa, 1998, p. 51-82). 

A adoção da Educação Comparada como metodologia para a pesquisa ocorreu com 
o objetivo de destacar singularidades institucionais, problematizando aspectos das 
culturas escolares estudados. Um dos riscos desta abordagem metodológica é a 
justaposição de problemas pré-estabelecidos – quando isso ocorre é grande a chance 
de que a composição da série documental se dê em função das problemáticas de 
pesquisa, e não o contrário. Para que seja historiográfica, a pesquisa precisa reordenar 
a massa documental e interrogá-la continuamente, elaborando e reelaborando 
hipóteses e problemáticas. Para fugir desse risco foram buscados denominadores 
comuns de análise, circunscrevendo um tema de pesquisa concreto 3. Neste caso o 
tema foi: a constituição das duas instituições de ensino primário e a edificação de seus 
arquivos escolares. 

 Os denominadores comuns para análise foram os seguintes: materialidade das 
fontes, perfil de ocupação discente e escritas marginais da docente responsável. Por 
meio dessas categorias foi possível aproximar-se dos cotidianos passados nessas 
instituições.  

 
2. CATEGORIAS, CONCEITOS E PROBLEMATIZAÇÕES  

As categorias de análise listadas foram feitas com operacionalização metodológica 
da Educação Comparada. Foram cunhadas para questionar a validade de 
nomenclaturas adotadas nacionalmente para definição de escolas primárias e também 
para refletir sobre a efetividade de legislações educacionais promulgadas para 
normatização do cotidiano escolar.  

Para operacionalização conceitual das categorias recorreu-se ao termo culturas 
escolares. Antonio Viñao Frago (2003, p. 56-66) as toma como possuidoras de uma 

                                                   
3 Sobre isso, Nunes (1998, s/p) ressalta ser dever do pesquisador a criação de categorias que permitam o avanço 
para além da justaposição dos casos estudados.  
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existência ligada às origens da escola como instituição. Ao tratar destas culturas em 
relação às reformas educativas indica que a cultura escolar tem caráter autônomo em 
relação às disciplinas, sendo esta cultura mediada pela instituição. Para ele 

 “[...] hay, pues, culturas específicas de cada centro docente, de cada nivel 
educativo y de cada uno de los grupos de actores que intervienen en la vida 
cotidiana de las instituciones de enseñanza, así como subculturas más 
específicas” (Viñao Frago, Op. Cit., p. 64). 

Ao dar ao conceito de cultura escolar uma aplicação plural ilumina-se a 
pluralidade de fazeres e práticas características de cada instituição, permitindo a sua 
categorização em subculturas. Dá-se maior liberdade no manejo dos vestígios das 
práticas inventariadas pelo pesquisador. Para a realização do estudo de Educação 
Comparada aqui reportado adotou-se o termo culturas escolares, considerando a 
variedade de fazeres e saberes oriundos da instituição escolar.  

Para estudo da primeira categoria (materialidade das fontes) foi estudada a 
materialidade que lhe é própria como suporte de uma escrita institucional, 
profissional ou escolar. Esta dá aos objetos uma corporeidade que é única uma vez que 
depende do consumo e apropriação inventiva dos sujeitos (VIDAL, s/d, p. 4). Sendo 
assim, a materialidade não se restringe a dimensão física do escrito, mas a sua 
corporeidade, uso e relação com demais componentes da instituição. Neste 
movimento foram retomadas as dimensões físicas das fontes, atentando para 
prescrições sobre o seu preenchimento. Interessou entender as fontes como parte de 
tecnologias de controle do trabalho docente e parte do patrimônio histórico educativo 
da instituição. Para análise foram retomadas medidas, quadros de preenchimento 
impresso, termos de abertura e fechamento, capas e contracapas.  

No que se refere ao estudo do perfil de ocupação discente – segunda categoria de 
análise – dados estatísticos tirados dos Livros de Chamada e Matrícula foram 
inventariados e plotados em forma de gráfico. Interessou apreender o perfil de aluno 
a frequentar ambas as instituições e suas movimentações ao longo do ano letivo – 
matrícula, reprovação ou desistência. Conforme Nóvoa (2001, Op. Cit.), a criação e o 
recrudescimento de mecanismos de descrição qualitativa e quantitativa dos alunos 
culmina em meios de geri-los. Esta gestão liga-se à construção de um lugar social para 
a escola e, concomitantemente, com a criação de um padrão de aluno apto a frequentá-
la (Idem, p. 143).   

Seguem gráficos feitos com dados de Livros de Chamada e Matrícula mostrando a 
flutuação do número de matrículas no inicio do ano letivo em cada instituição.  
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FIG. 5 | Número de alunos matriculados no início do ano letivo no intervalo entre 1933 e 1943 da Escola Estadual Mista 
Desdobrada de Vargem do Cedro.  

	

FIG. 6 | número de alunos matriculados no início do ano letivo no intervalo entre 1937 e 1940 da Escola Isolada Modelo. 

Interessou apreender a movimentação dos discentes como parte do processo de 
constituição do lugar social da escola primária nas duas localidades e posteriormente 
compará-lo. 
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A terceira categoria de análise abarcou as escritas marginais 4  das docentes, e 
intentou iluminar usos – para além dos meramente burocráticos – feitos do material 
de escrituração escolar. Interessaram as anotações marginais, os bilhetes e os 
memorandos. A ideia foi entender a dinâmica de seus usos e aproximar-se dos 
cotidianos escolares. Para isso, todos os documentos foram retomados para confecção 
de tabela5 de marcas de leitura. 
 

ITEM INSTITUIÇÃO MARGINÁLIAS/ 

ANOTAÇÕES 

BILHETES 

LIVRO DE CHAMADA 

1936 – 1940 

ESCOLA ESTADUAL 

MISTA DESDOBRADA 

VARGEM DO CEDRO 

3 -- 

LIVRO DE CHAMADA 

1937 – 1939 

ESCOLA ESTADUAL 

MISTA DESDOBRADA 

VARGEM DO CEDRO 

9 1 

LIVRO DE CHAMADA 

1939 – 1940 

ESCOLA ESTADUAL 

MISTA DESDOBRADA 

VARGEM DO CEDRO 

2 -- 

LIVRO DE CHAMADA 

1942 – 1943 

ESCOLA ESTADUAL 

MISTA DESDOBRADA 

VARGEM DO CEDRO  

1 -- 

LIVRO DE 

MATRÍCULA/CHAMADA – 

1944 

ESCOLA ESTADUAL 

MISTA DESDOBRADA 

VARGEM DO CEDRO 

-- -- 

LIVRO DE CHAMADA 

1932 – 1935 

ESCOLA ESTADUAL 

MISTA DESDOBRADA 

VARGEM DO CEDRO 

15 -- 

                                                   
4 Para efeitos de escrita deste trabalho entende-se como escrita marginal aquela que não apenas ocupa o espaço 
que não lhe cabia do material impresso como trata de aspectos não prescritos para constarem em escritos deste 
cunho. Desta forma algumas escritas descobertas ocupando-se de assunto prescritos, ainda que em margens, não 
foram contadas como tal.   

5 Tabela feita tendo como referência tabela de nome “Tipos de Marcas e Participação do leitor” construída por 
Mariane Martins em Monografia de Conclusão de Curso apresentada ao Departamento de História da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) sob orientação da Prof. Dra. Maria Teresa Santos Cunha de 
nome “Bisbliotecando vestígios silenciosos: acervo bibliográfico de Victor Márcio Konder (1920-2005)” defendida 
no ano letivo de 2013.   
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LIVRO DE MATRÍCULA 

1934 – 1944 

ESCOLA ESTADUAL 

MISTA DESDOBRADA 

VARGEM DO CEDRO 

-- 3 

QUADRO GERAL DO 

RESULTADO DE EXAMES 

– 1942 

ESCOLA ESTADUAL 

MISTA DESDOBRADA 

VARGEM DO CEDRO 

-- -- 

LIVRO DE CHAMADA 

1937 – 1939 

ESCOLA ISOLADA 

MODELO (ANEXA A 

ESCOLA NORMAL 

CARLOS GOMES) 

6 -- 

LIVRO DE CHAMADA 

1939 – 1940  

ESCOLA ISOLADA 

MODELO (ANEXA A 

ESCOLA NORMAL 

CARLOS GOMES) 

1 -- 

TABELA 3 | Tabela de marcas de leitura e de inscrições da docente nos documentos dos arquivos escolares da Escola 
Estadual Mista Desdobrada Vargem do Cedro (SC) e da Escola Isolada Modelo (SP). 

Na tabela são elencados, além do material revisitado, marcas de inscrição da 
docente nos registros de escrituração escolar vislumbrados principalmente através da 
marginalias, anotações diversas e bilhetes esparsos deixados nos documentos. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluiu-se que a ida aos arquivos, marco inicial da pesquisa empreendida, 
precedeu a elaboração de categorias para análise. Desta forma é possível fugir da 
tentação da busca por documentos já com hipóteses e problemáticas pré-
estabelecidas, o que ocultaria aspectos vitais para a pesquisa. Da mesma forma o 
recurso à Educação Comparada como metodologia para o trabalho foi eleito após 
digitalização e catalogação dos documentos tomados como fontes. 

 Como recurso para a pesquisa, a comparação permitiu salientar singularidades de 
cada instituição. Ainda que localizadas no interior do mesmo país as escolas 
pertenciam a regiões diferentes e revelaram dissonâncias significativas, sobretudo no 
que diz respeito às especificidades locais.  

Considerou-se a Educação Comparada, pois, como metodologia, mas também 
como um campo de estudos. Como tal se mostra transpassado por debates diversos, 
não sendo homogêneo em suas prerrogativas e postulados de trabalho. O que foi feito 
na pesquisa reportada foi a apropriação de estudos e leituras do campo e sua 
operacionalização da forma escolhida pela pesquisadora. 

 Concluiu-se também que o percurso de pesquisa em arquivos escolares deve 
tomá-los não apenas como lócus de guarda de documentos a serem, no movimento de 
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pesquisa, transformados em fontes. É importante tomar o arquivo escolar também 
como objeto, desnaturalizando suas condições de edificação, manutenção e pesquisa. 
Desta forma o pesquisador faz mais que instrumentalizar sua escrita; permite, 
portanto, que questione e altere sua prática historiadora, promovendo reflexões e 
problematizações diversas.  

Enfim, ao problematizar uma pesquisa já terminada o historiador da educação 
complexifica a própria prática, desnaturalizando posturas de pesquisa. Isso permite 
que sejam repensados percursos particulares de investigação que - após burilados e 
iluminados por leituras – viabilizarão reflexões sobre de maior vulto sobre produções 
da área.  
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RESUMO  
 

Este trabalho vincula-se a um programa de investigação histórica que privilegia 
estudos sobre processos de formação do ser social na transição da segunda para a 
“terceira modernidade do capital” (Alves, 2015), ou seja, de meados do século XX 
aos dias de hoje. Apresenta resultados iniciais de estudos que focalizam processos 
de formação de profissionais que atuam ou atuaram no campo da educação 
escolar, especialmente professores vinculados ao atualmente denominado 
primeiro ciclo do ensino fundamental, e profissionais que se dedicam ou se 
dedicaram à educação infantil (pedagogos e cuidadores, entre outros). Orienta-se 
pelas reflexões de Edward Palmer Thompson (2002) sobre as relações 
historicamente estabelecidas entre educação e experiência. Tem por objetivo 
conhecer as experiências vividas por tais educadores ao longo de suas trajetórias 
no magistério, destacando práticas e relações constitutivas do ser e fazer-se 
professor, tais como: ambiência cultural, experiência de vida, formação 
profissional inicial, formação continuada e interação com gestores, colegas, alunos 
e pais de alunos. Quanto à metodologia, busca apoio nos estudos de José Carlos 
Sebe Bom Meihy (2011; 2006) sobre o gênero história oral de vida. As narrativas 
dos entrevistados sobre suas próprias experiências constituem, assim, as 
principais fontes da pesquisa.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

 
Formação do Ser Social, Formação de Professores, Educação e Experiência. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho destaca a experiência vivida por três educadoras (professoras e 
monitoras) que hoje atuam no campo da educação infantil. Foram selecionadas de um 
grupo de oito, sobretudo por explicitarem, nas entrevistas concedidas aos autores, 
contradições que nos auxiliam a compreender, entre outros elementos, a influência 
exercida pela ambiência cultural e por cursos profissionalizantes na formação do 
professor, e, ainda, por serem expressão do processo de proletarização que essa 
categoria profissional vem sofrendo, não de agora, notadamente nos segmentos menos 
favorecidos da sociedade brasileira. São educadoras que atuam em uma instituição do 
Terceiro Setor25, voltada ao atendimento da infância na Baixada Santista. 

A escolha da instituição deveu-se a uma série de fatores. O fator determinante, 
entretanto, foi o tratamento bastante diferençado que a instituição escolhida tem 
dispensado à infância ao longo da sua história. Trata-se de uma instituição centenária, 
fundada na cidade de Santos em fins do século XIX com o objetivo de abrigar crianças 
órfãs, cujos pais foram vitimados por epidemias decorrentes das péssimas condições 
sanitárias da cidade naquele momento, tais como febre amarela, varíola e relacionadas 
à peste bubônica. O fato de Santos ser uma cidade portuária facilitou a entrada dos 
vetores associados a tais epidemias. 

Nos primeiros tempos, as práticas pedagógicas e administrativas dessa instituição 
eram de caráter basicamente assistencialista, pois fornecia apenas alimentos, roupas 
e abrigo às crianças órfãs. Posteriormente, ao longo do século XX, migrou para 
modelos de atuação pautados pelas modernas pedagogias, até ser recentemente 
requalificada como entidade educacional, tendo suas práticas educacionais alteradas 
por exigências da legislação que regulamenta a Educação Infantil no Brasil, ou seja, o 
atendimento às crianças de zero a seis anos de idade.26 Hoje, a instituição atende a 
cerca de 350 crianças de zero a seis anos de idade. 

As educadoras entrevistadas ingressaram na instituição como monitoras de 
creche, sem exigência de formação escolar específica. Isto, antes de a instituição ser 
requalificada como entidade educacional. À medida que adquiriam experiência, 
desenvolviam suas carreiras na própria instituição, inicialmente passando a exercer a 
função de assistente das professoras da pré-escola e, posteriormente, como professora, 
sendo necessário para tal a formação no curso de Magistério. Atualmente, com a 
exigência da graduação em Pedagogia para o exercício do ofício, as professoras 
entrevistadas, que ingressaram e progrediram na carreira interna da instituição sem a 
referida graduação, mostram-se preocupadas com o seu futuro profissional. 

Para a compreensão do alcance e da relevância política, social e cultural da 
investigação histórica que intentamos realizar, ao longo dos próximos anos, no âmbito 
do Grupo de Estudos e Pesquisas em História e Historiografia da Educação do 

                                                   
25 Setor formado por associações e entidades sem fins lucrativos.  

26 Estabelecido pelas seguintes normativas: Lei 11.114, de 16 de maio de 2005, e Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 
2006), notadamente no que diz respeito à formação de professores. 
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Programa de Pós-Graduação em Educação da universidade à qual nos vinculamos, 
gostaríamos de destacar: 1) o peso da experiência no processo de formação do ser 
social; 2) o uso que fazemos da historia oral para a consecução de um dos principais 
objetivos da pesquisa, qual seja, o de “dar voz”, por assim dizer, aos sujeitos das 
histórias de vida que serão neste texto narradas. Essas questões serão abordadas no 
tópico a seguir. 
 
2. EXPERIÊNCIA, FORMAÇÃO E HISTÓRIA DE VIDA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Como nos fazemos professor, educador, ou profissional de qualquer outro ofício? 
Que papel a formação profissional inicial, quando existente, desempenha nas práticas 
cotidianas dos trabalhadores? Quando inexistente, que lógica orienta tais práticas? É 
em Thompson (2002) que nos apoiamos para compreender, dimensionar e interrogar 
os processos de formação do ser social, tanto aqueles que enfatizam a valorização da 
experiência educada (da cultura letrada, refinada), quanto os que se estruturam a 
partir da experiência herdada (da cultura provinda da experiência, da “escola” da vida, 
quase sempre associada aos “pobres” e vista como subordinada), sem perder de vista 
a historicidade do social. 

A opção dos autores deste artigo é pela história oral como recurso metodológico, 
consoante as reflexões de Meihy (2011), que a considera uma solução moderna para 
compreender o comportamento humano, e aponta as seguintes possibilidades de uso: 
ferramenta, técnica, método, forma de saber e disciplina. Esse estudioso da oralidade 
define três gêneros de história oral, a saber: história oral de vida (biografia), história 
oral temática (para debates ou oposição à situações estabelecidas) e tradição oral 
(sujeitos coletivos). Adotamos a modalidade história oral de vida, e fazemos uso de 
relatos de experiências obtidos por meio de entrevistas, que são gravadas e 
transformadas em documentos escritos. A transposição da oralidade para a escrita 
ocorre, entretanto, por meio de um processo de produção de textos, tal como proposto 
por Meihy (2011). Em tal proposta, a transposição não se restringe à transcrição literal 
dos relatos gravados; contempla, ainda, um trabalho de textualização, de modo a 
tornar tais relatos inteligíveis; e, finalmente, um trabalho de transcriação – que é um 
relato literário na primeira pessoa –, momento em que o historiador cria o texto a 
partir do “tom vital” – que é uma frase que expressa sinteticamente o teor dos relatos 
gravados –, tornando-se, assim, autor com a colaboração do entrevistado.  

Antes da apresentação das narrativas das educadoras-colaboradoras selecionadas, 
faz-se necessário um último esclarecimento. O entendimento que os autores deste 
trabalho têm sobre a questão metodológica relativa à representatividade dos sujeitos 
que foram e ainda serão entrevistados na pesquisa funda-se, entre outras fontes, nos 
estudos e reflexões de Alessandro Portelli sobre a representatividade das fontes orais 
e das memórias. Para esse historiador, é o complexo horizonte das possibilidades o 
que constrói o âmbito de uma subjetividade socialmente compartilhada (Portelli, 
1996, p. 70). Para enfatizar a relevância histórica de tal subjetividade, Portelli evoca a 
experiência de Frederick Douglass – escravo nascido no estado norte-americano de 
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Maryland, em 1817, que fugiu do cativeiro e se envolveu com o movimento contra a 
escravidão. A propósito da percepção que os sujeitos têm uns dos outros – e tendo por 
base a percepção que Douglass explicita sobre seu feitor, James Hopkins, o qual, 
segundo ele, açoitava os escravos porque era obrigado e não porque gostasse –, Portelli 
afirma que o que define o horizonte de expectativas para os escravos açoitados, assim 
como para aqueles que nunca o foram, não é a experiência concreta do açoitamento, 
mas a possibilidade de ser açoitado. A experiência excepcional do escravo açoitado 
gera, segundo Portelli, a expectativa e orienta o comportamento dos demais. Esse 
mesmo raciocínio pode ser aplicado a sujeitos que vivem outras situações, tais como: 
operários vitimados por acidentes de trabalho; jovens que se deixam drogar; 
educadores e professores que não se adequam a exigências burocrático-
administrativas até então inexistentes; entre outros exemplos. O que importa, 
portanto, não é o que acontece, mas o que pode acontecer com sujeitos pertencentes a 
determinados segmentos sociais que vivem situações de risco, como, por exemplo, 
perda do emprego, da qualidade de vida e até mesmo da própria vida.   

 
3. HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORAS 

Oito professoras foram entrevistadas, como já dito anteriormente. Todas elas 
atuam na instituição de ensino que foi por nós selecionada, mas algumas delas 
também trabalham em outras instituições. Todas elas atendem crianças de quatro a 
seis anos de idade (pré-escola). Neste trabalho, destaque será dado às narrativas de 
três delas, como também já informado anteriormente. Nessas narrativas, evidenciar-
se-ão peculiaridades do processo de formação de cada uma delas, que serão retomadas 
ao final. 

 
3.1. EDUCAÇÃO: MISSÃO E PRÁTICA COMPENSATÓRIA 

Quero dar às crianças, tudo o que eu não tive: amor, carinho, respeito, 
consideração. (Silane) 

Eu me chamo Silane. Meu pai me deu esse nome. Sou filha de nordestino e de 
mineira. Como nordestino gosta de inventar nomes para seus filhos, fui contemplada 
com esse. Quando criança, não gostava dele. Depois, fui me habituando. Tenho 
quarenta anos de idade. Não me casei, mas tenho um noivo. Trabalho com educação 
há quase vinte anos, mas, como professora, não faz nem dois anos. 

Meu amor por crianças nasceu pouco antes de eu ter iniciado o curso de 
Magistério. Eu havia completado dezessete anos de idade, quando uma tia minha, irmã 
de minha mãe, pediu-me para cuidar da filha dela. Esse foi o meu despertar para a 
educação. Comecei a atuar na área por acaso. 

Minha mãe foi criada em um abrigo para menores, porque minha avó não tinha 
condições de cuidar dela. Foi abandonada pelo primeiro marido. No abrigo, ela sofreu 
muito. Teve o seu cabelo cortado, bem curto, e apanhava com frequência. Segundo 
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minha avó, não raro trazia o corpo coberto por hematomas. Anos depois, minha avó – 
já casada novamente –, lutou para tirar minha mãe daquele abrigo. Por ser analfabeta, 
teve que enfrentar muitas dificuldades, mas conseguiu resgatar minha mãe daquele 
lugar terrível. Naquela época, viver em abrigo não deveria ser nada fácil. Minha mãe 
sempre foi uma pessoa muito revoltada por causa desse seu passado de criança 
abrigada e maltratada e, também, por ter sido abandonada por seu marido, meu pai, 
quando eu tinha apenas três anos de idade. 

O passado de minha mãe marcou, de certa forma, o meu ingresso nesta instituição. 
Quando comecei a trabalhar aqui, disseram-me que havia uma vaga no abrigo e 
ofereceram-na a mim. Não me senti bem, lembrei-me imediatamente da experiência 
vivida por minha mãe, e declinei do convite, mesmo sabendo que o tratamento que 
aqui dispensavam às crianças abrigadas era muito diferente. Ofereceram-me, então, 
uma vaga de volante, que eu aceitei prontamente. Volante é a pessoa que dá apoio às 
professoras, monitoras e demais profissionais envolvidos com o cuidar e o educar das 
crianças. É aquele que supre necessidades surgidas no momento, tais como: dar banho 
em uma criança, trocar suas fraldas, limpá-la de vômitos, cocô e xixi, entre inúmeros 
outros afazeres. Não me envergonho de ter realizado esse tipo de trabalho, pois sempre 
tive de batalhar pela minha sobrevivência. Nessa minha luta cotidiana, fui babá, 
merendeira e lavadeira, entre inúmeras outras atividades. 

Depois de ter atuado como volante, comecei a atuar como monitora. As monitoras, 
à semelhança das volantes, também trabalham em período integral, das 8h às 18h. 
Elas são responsáveis, não pela docência, propriamente dita, mas pelo brincar. Pela 
manhã, auxiliam as professoras em sala de aula. À tarde, sem a presença das 
professoras, que trabalham apenas no período da manhã, brincam com as crianças. 

Tempos depois fui promovida e comecei a atuar como professora. Isso aconteceu 
em fins de 2013, cinco anos após eu ter ingressado na instituição. Antes, eu apenas 
cuidava das crianças menores, no maternal. Hoje, sou a responsável pela alfabetização 
de crianças maiores. Aprendi a alfabetizar com colegas, com a própria experiência. 
Não foi no Magistério, não, embora eu o tenha cursado e concluído. Isso foi em 1994. 
A escola formadora de professores não me ensinou a enfrentar os desafios postos pela 
prática cotidiana da sala de aula. Aprendi o que aprendi, vendo fazer e fazendo. 

Com minha promoção ao cargo de professora, passei a trabalhar apenas no período 
da manhã. Assim, com mais tempo disponível, e também por necessidade, comecei a 
trabalhar em outra escola, também ela particular, mas não conveniada Nessa escola, 
não atuo como professora, mas como auxiliar de professor. O meu ingresso nessa 
escola foi, entretanto, bastante incomum.  

Certa vez, acompanhando duas sobrinhas em um passeio promovido pela escola 
onde elas estudavam, uma criança passou mal e vomitou. Com muita naturalidade, 
aproximei-me da criança e comecei a cuidar dela. Cuidei e permaneci ao lado dela o 
tempo todo. Esse meu comportamento chamou a atenção das professoras, monitoras 
e demais funcionários da escola que acompanhavam as crianças naquele passeio. 
Quando a escola precisou preencher uma vaga de auxiliar de professor, fui logo 
lembrada por aquele meu “feito”. Fui convidada a compor o quadro de funcionários da 
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escola, aceitei e lá estou. Para mim foi muito bom, sobretudo do ponto de vista 
financeiro, pois consegui bolsas de estudos para as minhas duas sobrinhas. Aliás, são 
mais que sobrinhas. São como se fossem minhas filhas, pois sou a responsável por elas. 
Meu irmão, o pai delas, enveredou pelo caminho das drogas e, a mãe, bebia e vivia em 
más companhias. Hoje, ela abandonou o vício e tenta se reaproximar das filhas. Mora 
conosco: comigo, com minha mãe e com suas duas filhas, que são minhas sobrinhas-
filhas. Por ser uma tia-mãe, considero-me uma mãezona! Adoro beijar e abraçar 
crianças. A criança precisa saber e sentir que é amada e respeitada. A vida me ensinou 
a pensar e a agir assim. 

Minha infância não foi como a de minha mãe, mas eu também sofri muito. Fui 
molestada, sexualmente, mas só muito tempo depois consegui compreender o que 
havia se passado comigo. Estudei por um tempo em um colégio de freiras. Eu amei 
estudar lá, apesar do conservadorismo das irmãs. Eu tive aulas de religião e aprendi a 
agradecer a Deus as bênçãos recebidas. Mas tive de abandonar essa escola, porque 
minha mãe não conseguiu mais arcar com o pagamento das mensalidades. Em poucas 
palavras, fui abandonada por meu pai aos três anos de idade, fui molestada quando 
criança e tive de abandonar a escola que eu tanto amava. A vida dura que levei ensinou-
me a tratar a criança com respeito, dignidade e, acima de tudo, com muito carinho e 
amor. Tudo que eu não tive na infância, quero dar às minhas sobrinhas-filhas e às 
crianças que cruzarem o meu caminho. Essa é a filosofia desta casa, e é por isso que eu 
gosto de trabalhar aqui. 

Quero ser melhor do que sou. Quero ser professora com diploma, não com diploma 
conseguido à distância, mas em curso presencial. Eu quero crescer. 

 
3.2. EDUCAÇÃO: VOCAÇÃO E DOAÇÃO 

Ser professor é um ato de amor. É saber doar-se. É lindo! (Sheila) 

Meu nome é Sheila e tenho cinquenta e quatro anos de idade. Minha atuação no 
magistério é relativamente recente. Casei-me assim que concluí o curso colegial e, por 
uns bons anos, fiquei sem estudar. No Colégio Canadá, onde cursei o segundo grau27, 
duas professoras marcaram muito minha vida de estudante: a professora de Artes, 
Dona Leda, e a professora de Geografia, Dona Rute. Eram incríveis! Muito diferentes 
de alguns professores que tive em outra instituição escolar, onde havia estudado 
anteriormente, Colégio Cidade de Santos. Nunca esquecerei das reguadas que levava 
quando errava a tabuada, nem dos vaticínios que ouvia com frequência –Você não 
consegue e nunca conseguirá aprender. Apesar de negativos, tal punição e tais 
vaticínios não foram um obstáculo à minha formação. O que eu vivi no Canadá, 
sobretudo pela relação respeitosa e amorosa com as professoras Leda e Rute, 
sobrepôs-se às agruras dos meus primeiros anos de escolarização. Essas professoras 

                                                   
27 Correspondente ao atual ensino médio. 
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ensinaram-me a amar e a respeitar o próximo. Ensinaram-me que o professor é aquele 
que exerce a arte do amor. Ser professor é a profissão do amor. É lindo! 

Em meados dos anos de 1980, comecei a trabalhar na secretaria de um colégio 
particular, aqui em Santos. Como a secretaria fica próxima a uma sala de aula, várias 
vezes fui chamada a “cuidar” da classe até que a professora chegasse. Fazia aquilo com 
muito prazer e, aos poucos, fui tomando gosto pela coisa.  

Comecei a trabalhar nesta instituição em 2002, como monitora. Inicialmente, 
atuando no maternal e com crianças abrigadas, neste caso apenas nos finais de semana 
e revezando com outras colegas. Depois, já como professora, dado que eu havia 
concluído, em 2005, o curso de magistério, cursado no Colégio Acácio. 

Em 2013, prestei vestibular para Pedagogia em uma instituição particular de 
ensino superior, mas não fui aprovada. No ano seguinte, tentei novamente, passei, mas 
não ingressei porque não conseguiria arcar com os custos do curso. Apesar de todos os 
pesares, não desistirei. Um dia conseguirei realizar esse meu sonho, pois eu sinto que 
já nasci professora. Lembro-me que eu brincava de escolinha quando tinha nove anos 
de idade. Havia uma lousa em casa. Eu colocava minhas bonecas sentadas em 
cadeirinhas, e brincava com elas de professora. Eu também cuidava de uma prima 
quatro anos mais nova do que eu. O nome dela era Maria. Desde cedo, muito cedo, 
aprendi a amar e a cuidar de crianças. É um amor antigo, que foi reforçado pela 
convivência com as professoras Leda e Rute e, principalmente, com a coordenadora 
da instituição onde eu hoje trabalho. 

O curso de magistério trouxe-me conhecimentos. Aprendi a preparar seminários 
e, também, a ensinar. As dificuldades foram muitas, mas em momento algum pensei 
em desistir. Foi na vida, entretanto, na prática cotidiana do cuidar de crianças, que eu 
aprendi a educar. Realizei-me como professora nesta instituição. Tudo que sei, devo a 
ela. Aprendi a observar as crianças, e assim procedendo, percebi que eu poderia ajudá-
las. Sou muito amorosa.  

Ao longo de toda minha atuação como monitora nesta instituição, sempre procurei 
trabalhar em sintonia com as professoras. Não ficava sentada, parada, quieta, 
observando as crianças a brincar. Interagia com elas. Dançava, cantava, pulava corda, 
mas sempre com a anuência das professoras. Eu sempre perguntava: – Posso 
trabalhar com eles assim, professora? Procurava sempre associar o brincar com o 
aprender. Aprender a contar, por exemplo. 

Considero-me uma professora-pesquisadora. Sempre que posso, procuro na 
internet coisas novas. Sempre estou disposta a aprender. Embora o meu horário de 
entrada no trabalho, quando monitora, fosse às 8h, eu chegava uma hora antes, com 
as professoras, apenas para ver como elas procediam. Ficava lá, observando e 
absorvendo avidamente o saber fazer de cada uma delas. Não me importava, e ainda 
não me importo, de entrar no trabalho antes, sair depois e fazer horas-extras nos finais 
de semana. 

Ser professor é um ato de amor, é saber doar-se. Aqui, nesta instituição, as crianças 
são carentes, não só no que diz respeito à questão financeira. São carentes em todos os 
sentidos. São carentes, principalmente, de atenção, carinho e amor. Precisamos 
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aprender a respeitá-las. A criança precisa ser ouvida, compreendida e atendida nas 
suas necessidades físicas, intelectuais e morais. Modéstia à parte, faço isso com 
maestria. Às vezes, quando percebo algum comportamento estranho na criança, como 
o de falar palavras de baixo calão, cujo significado ela não sabe, chamo a mãe, converso 
com ela sobre o assunto e aconselho-a a tomar cuidado com a linguagem, sobretudo 
na presença das crianças. É assim! Ser professor é também estar atento ao que se passa 
dentro das casas das crianças que estão sob nossos cuidados. Vez ou outra tal 
procedimento gera, entretanto, alguns conflitos. Por exemplo, quando alguns pais 
batem ou ameaçam bater em seus filhos, estes reagem e afirmam que a professora diz 
que não é para bater em criança. Esses pais, geralmente as mães, vêm à escola, 
procuram-me e solicitam esclarecimentos. Então eu digo a eles assim: – Pois é 
mãezinha, é preciso conversar com a criança sobre o seu mau comportamento, olho 
no olho, mas jamais bater. 

Não é comum, mas já aconteceu de uma fralda suja permanecer na mochila de uma 
criança por dias. Com muito tato, conversei com a mãe sobre o ocorrido, que reagiu 
com falsa surpresa. Considero tal comportamento puro descaso de mãe. Tal descaso 
não se restringe à roupa suja da criança, esquecida na mochila por dias, ou roupas não 
lavadas com frequência, como toalhas de banho. A higiene corporal é também 
menosprezada. Não raro temos crianças com piolhos que lhes caem da cabeça e 
assustam seus colegas. Fingimos serem formiguinhas, para que a criança piolhenta 
não fique constrangida. Chamamos o pai, ou a mãe para que sejam instruídos sobre os 
problemas causados pelos piolhos e sobre procedimentos de combate a eles.  

Quando o assunto é religião, então é preciso ser experto e agir com muito jeitinho. 
Sou evangelizadora em um Centro Espírita da cidade. Certa vez, a coordenadora da 
instituição onde eu hoje trabalho acatou de muito bom grado uma proposta de aula de 
religião que eu lhe apresentei, tendo por base minha experiência com  evangelização. 
A proposta era muito boa, mas batemos de frente com os pais evangélicos, que não a 
aceitaram. Então, com muito jeitinho, fiz com que as aulas de religião acontecessem, 
deixando evidente apenas o seu molde cristão, não fazendo referência a termos que 
pudessem associar tais aulas a esta ou àquela religião. Deu certo, mas ainda há muito 
que aprender, que corrigir. 

Quero fazer Pedagogia. Penso que, como pedagoga, poderia ser mais útil àqueles 
que atuam no magistério: gestores, professores e monitores, principalmente. Sempre 
desejei ser orientadora, poder entrar em sala aula e dizer ao professor o que ele poderia 
fazer para melhorar sua prática, para trabalhar, por exemplo, com crianças portadoras 
de necessidades especiais (autistas, principalmente). Poderia, ainda, prestar 
concursos públicos, abrir outras “portas”. São muitas as possibilidades. Estou sempre 
disposta a tudo. Tenho certeza que vou conseguir, pois, com amor você consegue tudo. 
Eu sou assim. 
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3.3. EDUCAÇÃO: TRABALHO E EXPERIÊNCIA 

Aprendi a ser professora trabalhando, observando e conversando com as 
colegas, e ouvindo as crianças. (Elvira) 

Eu me chamo Elvira e tenho quarenta anos de idade. Sou professora há vinte e 
quatro anos, mas iniciei no magistério aos treze, trabalhando como auxiliar de 
recreacionista em uma creche do município, onde uma cunhada trabalhava. Foi essa 
minha cunhada que me introduziu  no universo da educação da infância. Embora eu 
já tenha trabalhado por mais de vinte anos como professora, quase sempre fui 
registrada na carteira de trabalho como recreacionista. 

Essa prática sempre foi, e ainda é, bastante comum nas escolas particulares 
dedicadas à educação infantil, que recebem crianças dos zero aos seis anos de idade. 
Os empregadores, donos dessas escolas, quando optam por registrar o professor como 
berçarista ou recreacionista, não têm de arcar com todos os custos relacionados à 
contratação de professores, como, por exemplo, a exigência legal de terem de pagar o 
piso salarial da categoria. Mesmo exercendo atividades relacionadas ao magistério, os 
professores não são registrados nessas escolas como professor. Foi o que aconteceu 
comigo. Trabalho como professora desde os meus dezesseis anos de idade, mas só bem 
recentemente, há dois meses aproximadamente, fui registrada como professora na 
instituição onde trabalho. 

Trabalho com crianças de zero a seis anos de idade desde o meu ingresso na 
carreira do magistério. Trabalhei em várias escolas infantis desde então, mas não 
ininterruptamente. Afastei-me do magistério quando nasceram os meus filhos, 
quando não gostava do ambiente de trabalho que me era oferecido, ou quando a escola 
encerrava suas atividades. Sempre trabalhei em escolas particulares. 

Ao longo dessa minha trajetória, participei de vários concurso públicos, mas nunca 
logrei conseguir uma vaga, seja por não ter sido aprovada, seja por não ter alcançado 
classificação satisfatória. Foram concursos na área da educação, da saúde e da 
segurança pública; nestas duas últimas, sempre para cargos administrativos. Gostaria 
muito de poder trabalhar em alguma instituição que me desse estabilidade e me 
remunerasse melhor. E assim foi. De escola em escola, de concurso em concurso, até 
chegar à instituição onde eu hoje trabalho. Fato ocorrido há três anos. Quando 
ingressei, fui contratada como monitora, mas há dois meses fui promovida, passei a 
reger minha própria classe e, finalmente, consegui meu registro de professora na 
carteira profissional. 

Tenho dois empregos, pois preciso garantir minha sobrevivência. Não sobra 
tempo, portanto, para cursos de aperfeiçoamento. Procuro atualizar-me e aprimorar-
me ouvindo palestras e pesquisando na internet. Recorro muito à internet. Assim vou 
levando a vida, ou a vida vai me levando. Educar a infância é um exercício que exige 
muitos conhecimentos. Precisamos ser mãe, psicóloga e professora, tudo ao mesmo 
tempo. Por isso, estar atualizada, e sempre aprendendo, é uma necessidade inerente 
àquilo que fazemos, mas nem sempre isso é possível. 
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Aprendi a ser professora com a dona da segunda escola infantil em que trabalhei. 
Eu tinha, então, dezesseis anos de idade. Em casa, meus pais nunca me incentivaram 
a atuar no magistério. Meu pai era motorista e, minha mãe, costureira. Meus irmãos 
não gostam e nunca trabalharam com educação. Talvez por ter nascido com certa 
inclinação para trabalhar com crianças, aprendi a ser professora mirando-me na 
prática daqueles em quem me apoiei. Depois vieram os métodos, as metodologias e as 
teorias acerca do bem educar.  

A dona dessa segunda escola em que trabalhei era professora de música e tudo o 
que ela fazia tinha que ser perfeito, um espetáculo. Não se satisfazia com pouco brilho. 
Queria sempre mais, muito mais. Ela vivia a observar atentamente as crianças, cada 
uma das crianças. Dizia ser preciso aprender com elas, falar a língua delas. Conhecê-
las, portanto, na sua singularidade, sem menosprezar as particularidades manifestas 
em cada uma delas. Se assim não procedêssemos, seriamos facilmente dominados por 
elas. Se quiséssemos moldar as crianças segundo determinados princípios e valores, 
seria preciso conquistar o respeito delas. Na escola dessa professora, não havia espaço, 
portanto, para as pedagogias não diretivas. Foi com ela que eu aprendi a ser professora 
e educadora de crianças. 

Ter aprendido a evangelizar e a praticar a evangelização foi outra experiência que 
também marcou o meu modo de ser professor. Essa minha experiência se deu no 
âmbito das atividades de evangelização desenvolvidas pela Igreja São Judas Tadeu, no 
bairro do Marapé, aqui em Santos. Por meio dessa experiência, aprendi ser possível 
trabalhar de forma lúdica. 

Há muito, ainda, a aprender. E todo novo aprendizado demanda tempo. Tempo 
que nem sempre temos, porque precisamos trabalhar para sobreviver.  

Gostaria de aprender Libras. É uma linguagem muito interessante, diferente, e eu 
gosto de aprender coisas diferentes. 

Considero-me uma pessoa e uma professora criativa. Gosto de ensinar canto às 
crianças. Mas, o que posso fazer para que as crianças se interessem pelo canto, pela 
música, sem fazer uso de instrumentos musicais e sem instrumentistas? Atividades 
assim não são muito atrativas para a criança. É preciso dar asas à imaginação. Haja 
criatividade! 

O professor é aquele que marca o ser humano. Marca-o para o bem, ou para o mal. 
Professor não é aquele que apenas ensina a criança, passando-lhe conteúdos 
(conhecimentos). É, principalmente, aquele que ensina a criança a ser. Por isso, ser 
professor, para mim, é prática prazerosa e sinônimo de realização pessoal e 
profissional. Aprende-se a ser professor trabalhando, relacionando-se cotidianamente 
com todos aqueles que nos cercam, com os colegas, mas, também, com as crianças que 
educamos.  

 
4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A ambiência cultural, a experiência herdada e a história de vida das entrevistadas 

marcam indelevelmente a trajetória profissional da maioria delas. Algumas são 
provenientes de famílias consideradas desestruturadas, ou seja, marcadas pela 
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ausência do pai, ou da mãe e, às vezes, de ambos. Em alguns casos, são mães solteiras 
de filhos de pais diferentes. Quase todas acreditam ter nascido com o dom para o 
magistério. Muitas brincaram de escolinha quando crianças, outras tiveram 
professores em quem se espelharam. Poucas foram incentivas em casa a ingressar no 
magistério. Os pais de quase todas têm pouca escolarização. Há, inclusive, casos de 
analfabetismo materno. Todas elas são possuidoras de repertórios linguísticos 
bastante modestos, o que não deixa de ser uma evidência de que as instituições 
escolares pelas quais passaram não conseguiram, por diversas razões, fazer frente à 
ambiência cultural de cada uma. Nenhuma cursou o magistério em escola pública. 
Nenhuma trabalhou ou trabalha em instituições públicas de educação da infância. 
Muitas não conseguem aprovação, ou boa classificação em concursos públicos, mas 
continuam a tentar. Antes de ingressarem na instituição onde atuam, todas 
trabalharam em escolas particulares de educação da infância. Outras, inclusive, 
trabalharam em instituições não vinculadas ao magistério. Todas começaram a atuar 
no campo da educação infantil como monitoras-volantes, ou seja, realizando tarefas 
que auxiliam o professor em sala de aula e, na ausência dele, brincando com as 
crianças em outros espaços do prédio escolar. Anos depois de terem ingressado na 
instituição, e mediante a vacância de cargos, assumiram a regência de classes e 
passaram a trabalhar em tempo parcial. Todas, sem nenhuma exceção, afirmam que o 
salário que recebem mal cobre as despesas de casa.  

As relações cotidianas com colegas e crianças nos espaços escolares são 
apresentadas como práticas incontestáveis de formação profissional. Pouca ou 
nenhuma importância as professoras entrevistadas atribuem ao curso de magistério e 
quase sempre repisam o velho e esgarçado jargão do senso comum, segundo o qual a 
teoria, na prática, é outra. Contraditoriamente, afirmam que gostariam de cursar 
Pedagogia. Algumas delas, entretanto, evidenciam clareza quanto às atuais exigências 
legais no que diz respeito à formação, em nível superior, dos trabalhadores que atuam 
no campo da  educação infantil. Quando inquiridas sobre o futuro, poucas explicitam 
vontade de abandonar o magistério. Com uma única exceção, a grande maioria 
representa a profissão como sacerdócio, não como trabalho e, muito menos, como 
trabalho assalariado. O amor materno parece ser o elo que une todas elas. Mãe: 
primeira e mais importante educadora do ser humano. Algumas procuram exorcizar o 
passado – de criança não amada, maltratada e violada – com o trabalho que realizam, 
tratando as crianças como gostariam de terem sido tratadas.  

É notório o processo de precarização do trabalho das educadoras da infância, 
caracterizado pela longa jornada de trabalho, pelos parcos rendimentos salariais e, 
ainda, pela carência de materiais necessários à realização das atividades que 
desenvolvem. As professoras, ou regentes de classe, que trabalham das 7h às 12h, 
recebem o piso salarial da categoria28  e, para sobreviverem (expressão usada por 

                                                   
28 Em 2015, o piso salarial para professores em jornada de 22 horas semanais, que lecionavam em escola que só 
ofereciam cursos de educação infantil (como é o caso da instituição selecionada para a realização desta pesquisa), 
era de R$ 927, 71 (novecentos de vinte e sete reais e setenta e um centavos). Esse valor já incluía o 
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algumas delas), precisam trabalhar em outras instituições de ensino, ou até mesmo 
realizar tarefas alheias ao campo da educação escolar. As demais educadoras 
(monitoras, cuidadoras, recreacionistas e berçaristas, entre outras usuais 
denominações) trabalham das 8h às 18h e recebem, segundo elas próprias, menos que 
o piso salarial do professor. A referência à carência de materiais para o 
desenvolvimento de certas atividades didáticas está presente, por exemplo, na fala de 
uma das professora entrevistadas. Ao discorrer sobre educação musical, essa 
professora assim se expressou: – O que posso fazer para que as crianças se interessem 
pelo canto, pela música, sem fazer uso de instrumentos musicais e sem 
instrumentistas? 

Como hipótese, pode-se afirmar que a realidade vivida pelas professoras 
entrevistadas talvez não difira muito da realidade vivida por inúmeras outras que 
atuam no campo da educação da infância considerada “menos favorecida”. Pode-se 
afirmar, ainda, estar-se diante de uma gritante evidência de que, no Brasil, o processo 
de precarização do trabalho do professor e de proletarização dessa categoria 
profissional começou pelo elo mais frágil do sistema, ou seja, pela educação infantil 
praticada em instituições do Terceiro Setor.  
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RESUMO  

 
Este estudo teve por objetivo analisar a conformação das prescrições oficiais para 
o ensino dos saberes geométricos no primeiro ano do curso primário em tempos 
da pedagogia da Escola Ativa. Para tanto, fundamentou-se na ideia de apropriação 
de Chartier (1991). Como fontes privilegiadas deste estudo, foram analisados 
programas do nível primário de ensino publicados nas cinco regiões brasileiras, 
nas décadas de 1930 a 1950. Este estudo mostrou que nem todos os programas 
aqui arrolados trazem apropriações do escolanovismo, como os de Mato Grosso e 
Pará, que embora prescrevessem exercícios e orientações de procedimentos de 
ensino dos saberes geométricos para os professores, não consideraram a criança 
como o centro do ensino e atividades que fossem relacionadas ao seu interesse. Já 
os Programas de Santa Catarina, Sergipe e Minas Gerais apresentaram sugestões 
de resolução de problemas da vida da criança, de uso da metodologia de projetos 
e desenvolvimento do ensino de acordo com as bases psicológicas, indícios de 
apropriações das propostas da Escola Ativa. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Movimento da Escola Nova ou Escola Ativa, também chamado por 
escolanovismo, foi um movimento de renovação educacional que iniciou no Brasil nos 
anos 1920. Esse Movimento contou com “diferentes grupos, tendências e posições, 
transformando os conceitos no campo pedagógico, as políticas educacionais, a 
formação de educadores e as práticas educativas” (ALMEIDA, 2009, p. 32).  

Esse Movimento de renovação considerou a educação como o eixo da questão 
pedagógica do intelecto para o sentimento, do lógico para o psicológico, da cognição 
para os processos pedagógicos, do esforço para o interesse, da disciplina para a 
espontaneidade, da quantidade para a qualidade. Nessa perspectiva, o professor 
estimularia, mas a iniciativa seria dos alunos (SAVIANI, 2009).  

No que tange ao ensino primário, de acordo com o Manifesto dos Pioneiros da 
Escola Nova de 1932, deveria ser gratuito e obrigatório. Ao professor caberia incentivar 
os alunos em atividades do próprio interesse. Esse Manifesto defendeu uma escola 
nova vista por outro ângulo: que apresentasse uma educação que permitisse às 
crianças um ambiente vivo e natural. Deveria também, beneficiar uma troca de 
experiências entre os alunos com atividades espontâneas (AZEVEDO et al, 2010). O 
princípio da ação foi deslocado para os alunos, quando lhes foi atribuído o 
protagonismo nas atividades e na construção dos conhecimentos, por meio dos 
métodos de projeto e centros de interesse (VIDAL, 2006). 

Para Valente (2014, p.6) trata-se de um periodo de instabilidade na educação, 
quando se pretendeu modificar os programas de ensino, metodologias e conteúdos 
escolares, conforme afirma:  

Há necessidade, então, de mudar os programas; de reorganizar os ensinos e isso 
não é algo que diga respeito somente aos métodos. Refere-se, também, aos 
conteúdos escolares. O que ensinar? Em que seriação? E, pergunta fundamental: 
como graduar os conhecimentos escolares de modo a que eles sejam compatíveis 
como os novos ensinamentos vindos da psicologia da criança? 

 A análise acerca da educação nesse período seria efetuada do ponto de vista 
filosófico, sociológico e psicológico (ARANTES et al, 2012, p. 579). 

 Essas considerações levaram ao objetivo desta investigação que é analisar a 
conformação das prescrições oficiais para o ensino dos saberes geométricos no 
primeiro ano do curso primário em tempos da pedagogia da Escola Ativa.  A relevância 
desta investigação é por serem raros os estudos referentes à história da educação 
matemática que remetem aos primeiros anos de escolaridade29 (VALENTE, 2010). 

                                                   
29 A matemática nos primeiros anos escolares é tema central do projeto “A constituição dos saberes elementares 
matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho em perspectiva histórico-comparativa, 1890-1970” 
desenvolvido pelo GHEMAT, coordenado pelo professor Wagner Rodrigues Valente. 
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Entende-se que este estudo pode contribuir para a compreensão das apropriações que 
foram feitas das propostas escolanovistas por esses programas. 

A noção de apropriação tomada neste estudo é como foi definida por Chartier 
(1991, p. 26-28) que “visa uma história social dos usos e das interpretações, referidas 
as suas determinações fundamentais e inscritas nas práticas que as produzem”, de 
forma que “o essencial é compreender como os mesmos textos, sob formas impressas 
diferentes, podem ser diversamente aprendidos, manipulados, compreendidos”. 
Como principal característica da Escola Nova admite-se aqui àquela que indicava ao 
professor ser o orientador em atividades ou projetos de interesse das crianças, 
relacionados à sua vida e que despertassem sua iniciativa para a ação, a criança era o 
centro do processo educativo. 

2. OS SABERES GEOMÉTRICOS NOS PROGRAMAS PRIMÁRIOS  

Os programas de ensino, de acordo com Valente (2014, p.2), consistem em uma 
“documentação normativa privilegiada para leitura dos saberes a serem ministrados 
na escola”. Para Goodson (1997) são dispositivos de prescrição e ordenação do 
conhecimento escolar e carregam em seu bojo as escolhas feitas, os objetivos 
traçados, os valores e concepções pedagógicas consideradas em determinada época, 
constituindo-se assim em importantes instrumentos que amparam a escola na 
concretização das finalidades sociais e culturais. Esse autor afirma ainda que os 
programas de ensino indicam uma diversidade de apropriações para a área 
educacional.  

Como fontes privilegiadas para este estudo, elegeu-se um programa de ensino 
primário de cada uma das cinco regiões brasileiras, aqui representadas pelos estados: 
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina e Sergipe. Esses programas foram 
publicados nas décadas de 1930,1940 e 1950 e estão presentes e disponíveis no 
Repositório30 da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na comunidade 
denominada “História da Educação Matemática” que é alimentada pelo GHEMAT31. 
Mais especificamente, selecionou-se as partes desses programas que de algum modo 
se referem aos saberes elementares geométricos para o primeiro ano do ensino 
primário.   

2.1. PROGRAMA DE ENSINO PRIMÁRIO DE SERGIPE 

O Programa32 de Ensino para o Curso Primário do estado de Sergipe foi publicado 
pela Diretoria Geral de Instrução e divulgado pela Imprensa Oficial de Aracajú, pelo 

                                                   
30 O repositório da UFSC pode ser acessado em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769. 

31 O GHEMAT utiliza esse repositório virtual para armazenar diferentes documentos de diversas partes do país, 
com o objetivo de contribuir para os estudos sobre a história da educação matemática brasileira. 

32 Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/124885 
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decreto nº 03/25 em fevereiro de 1931. Esse programa contempla matérias de ensino 
como: Leitura, Aritmética, Geografia, Desenho, Trabalho Manual, dentre outras.  

Nesse programa de ensino, para o conteúdo de Aritmética do primeiro ano 
primário, foram apresentadas orientações para a contagem, utilizando-se de objetos, 
e as operações fundamentais até a centena (SERGIPE, 1931). Os saberes geométricos 
se fizeram presentes no conteúdo de Artimética, de modo implícito, quando os alunos 
manipulariam os objetos e observariam suas características e semelhanças e em 
Trabalho Manual, com montagem e criação de objetos. As atividades deveriam ser de 
interesse das crianças, o que faz notar a centralidade do aluno no processo educativo. 
São características acordadas às propostas pedagógicas que se evidenciaram na Escola 
Nova que se relacionavam diretamente com a criança participando ativamente na 
construção do conhecimento (VIDAL, 2013).  

Nesse programa, além dos conteúdos indicados para cada ano do ensino primário, 
foram expostas orientações aos professores de procedimentos de ensino. Foi 
salientado que o programa mínimo da Escola Nova lhes dava liberdade e autonomia 
para “adaptar, criar mesmo, processos mais naturais e eficientes, e aos alunos ensejos 
francos de expandir suas atividades e predileções” (SERGIPE, 1931, p.14). Reconhece-
se nessas orientações apropriações da Escola Nova, visto que foi um período em que 
defendeu-se a necessidade de reorganização nos programas de ensino (VALENTE, 
2014). 

No conteúdo de Trabalhos, as meninas deveriam costurar, recortar, cortar em 
papel, etc.; para ambos os sexos, o professor sugeriria “construções em papel, papelão, 
tabuinhas, envelopes, caixas, cestas, um instrumento fácil de física, - uma balança, um 
pêndulo, um aeroplano” (SERGIPE, 1931, p.15), tudo o que o aluno quisesse e 
desejasse fazer livremente, podendo consultar à vontade os demais alunos em sala de 
aula. Dentre essas orientações havia a de realização de projetos que deveriam ser 
executados por dois ou mais alunos. O professor deveria incentivá-los nesses projetos, 
que poderiam durar semanas e meses. O importante era a iniciativa, a vontade de 
vencer e a perseverança dos alunos (SERGIPE, 1931). 

Consta ainda que esses projetos não deveriam ser difíceis, os alunos e o professor 
poderiam encontrar no comércio, gratuitamente, “rumas de papelão, tabuinhas de 
caixão de charuto, etc.” (SERGIPE, 1931, p.15). O professor deveria incentivar os 
alunos a desenharem antes de iniciar a execução dos projetos, e esse desenho 
acompanharia os trabalhos manuais, ou até poderia precedê-los. Com o emprego dos 
projetos como parte do processo de ensino, seria realizado o princípio da socialização 
escolar. Essas experiências treinariam os alunos para a análise de medidas verificadas 
por meio de trena, metro, passo, palmo, etc. Nesses exercícios os alunos teriam total 
liberdade de movimentos para examinar um quadro, uma cena, um objeto, etc. 
(SERGIPE, 1931). 

Essas sugestões de trabalhar os conceitos geométricos por meio de projetos 
também podem ser reconhecidas como apropriações das propostas do escolanovismo 
por esse programa do estado do Sergipe. Segundo Teixeira (1930), na Escola Nova as 
matérias deveriam ser vistas como a própria vida do aluno, distribuídas por meio de 
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centros de interesse e projetos, que propiciar-lhes-iam resolver um determinado 
problema ou executar um projeto. Nesse modo de ensino, os professores guiariam os 
alunos nas atividades, dando-lhes os subsídios necessários. Isto porque a finalidade 
do ensino era a de preparar o aluno para a vida, a relevância estava na criança e em 
seu interesse pelas atividades, de modo que fosse levada para a aprendizagem.  

2.2. PROGRAMA DE ENSINO PRIMÁRIO DO PARÁ 

Os Programas de Estudos Primários para as Escolas Noturnas33 foram aprovados 
pela portaria de 24 de Fevereiros de 1933, pelo Major Interventor J. de Magalhães 
Barata e publicados pelas Oficinas Gráficas do Instituto D. Macedo Costa, de Belém. 
Foi defendida a necessidade de alfabetização de um maior número possível de alunos 
que frequentavam a escola masculina no período noturno. 

Esses programas abordaram as seguintes matérias de ensino: Língua Nacional; 
Iniciação Matemática; Conhecimentos Gerais e Geografia. No que tange a Iniciação 
Matemática para o primeiro ano, constam os conteúdos que deveriam ser estudados: 
“ideia prática da numeração falada e escrita; algarismos arábicos; numeração romana; 
leitura e escrita dos números até 1.000.000; noção da unidade, dezena e centena; 
formação de números compostos; as quatro operações fundamentais; noções de 
extensão à vista de gravuras geométricas ou desenhos feitos no quadro negro, 
representando objetos familiares aos alunos; ideia de corpo e de linha”, bem como as 
orientações   para o professor trabalhar os conceitos com os alunos (PARÁ, 1933, p.7).  

Para o primeiro ano do ensino primário o professor deveria apresentar-lhes, de 
forma intuitiva, a noção de número de uma forma concreta em situações em que os 
alunos pudessem contar objetos, coisas e pessoas, espontaneamente. Quando os 
alunos tivessem aprendido a contar, o professor ensinar-lhes-ia como realizar 
pequenas operações mentais que pudessem ser úteis para a prática cotidiana de suas 
profissões, manuseando o “contador mecânico ou por meio de tornos de madeira, 
grãos de milho, etc.” (PARÁ, 1933, p.8). Posteriormente os alunos passariam a 
representar os números no quadro negro. Pode-se notar que as sugestões para o ensino 
dos saberes aritméticos no primário estão permeadas de uso de objetos utilizados para 
a instrução primária. 

As orientações para o ensino dos saberes elementares geométricos estavam 
voltadas à explicação das figuras geométricas ou as formas de objetos do cotidiano dos 
alunos, tais como: mesa, dado, escada, régua, dentre outros. Em seguida, o professor 
poderia sugerir a representação desses objetos em forma de desenho no quadro negro, 
pelos alunos. Para auxiliar na compreensão do conteúdo de linhas e suas classificações 
pelos alunos, o professor deveria apresentar “o conceito intuitivo do plano e das 
demais espécies, exemplificando com o chão, a telha, a escada, a garrafa, etc., e assim 

                                                   
33 Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/134339 
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por diante” (PARÁ, 1933, p.9). Desse modo, manteria o ensino intuitivo e concreto, até 
que o aluno reconhecesse as principais figuras geométricas.  

O que se percebe nesse programa do estado do Pará é que a todo momento foi 
salientada a participação do professor e o papel que deveria ter no peocesso de ensino, 
foram várias as sugestões de exercícios práticos com o apoio de objetos. Entretanto, 
não foi mencionada a centralidade do aluno no processo educativo e valorizado o seu 
interesse, não sendo reconhecidas apropriações das propostas da Escola Nova. Como 
afirma Valente (2014, p. 9), “não cabe ler a indicação de trabalho prático, de exercícios 
práticos, como elementos do ideário escolanovista. Trata-se de longa tradição de 
orientação para o ensino de Aritmética de que ele seja prático, subsidie e forme os 
egressos para a vida do trabalho”.   

2.3. PROGRAMA DE ENSINO PRIMÁRIO DE MATO GROSSO 

O Programa34 de Ensino Primário do estado de Mato Grosso foi divulgado pelo 
Regulamento da Instrução Pública do estado do Mato Grosso, boletim nº 22 em 
outubro de 1942. Esse programa de ensino primário foi dividido em: Escolas Isoladas, 
Escolas Rurais, Escolas Urbanas e Escolas Agrupadas. Em seus objetivos trouxe as 
orientações gerais de ensino que exigiriam revisões para que pudessem ser adaptados 
as “necessidades gerais da vida do estado e às peculiaridades de trabalho em cada uma 
de suas distintas zonas de produção” (MATO GROSSO, 1942, p.8). 

Nesse Programa a parte dedicada ao primeiro ano do curso primário abordou as 
seguintes matérias de ensino: Leitura e linguagem oral e escrita, Aritmética, Geografia, 
Desenho, Trabalhos Manuais, dentre outras. Não constam nesse programa, instruções 
específicas referentes aos conteúdos inerentes a essas matérias de ensino. Entretanto, 
foram apresentadas orientações gerais para auxiliar os professores na condução do 
trabalho educativo. Eles deveriam ensinar os conteúdos “do concreto para o abstrato, 
do simples para o composto e o complexo, do imediato para o mediato, do conhecido 
para o desconhecido” (MATO GROSSO, 1942, p.14).  

Ainda segundo essas orientações, o ensino deveria ser conduzido de forma 
intuitiva e a classe seria conduzida por regras que levassem ao caminho da indução. O 
professor conservaria a finalidade educativa do ensino e procuraria o melhor caminho 
para que seus alunos atingissem a aprendizagem. Os educadores seriam responsáveis 
pela instrução e “desenvolvimento harmônico de todas as faculdades infantis”, 
transformariam seus alunos em colaboradores do ensino, tornariam as lições 
interessantes, ensinariam pelo exemplo e pela palavra, evitariam a rotina no ensino e 
acompanhariam as lições parte a parte, “a experiência didática e a ciência pedagógica” 
(MATO GROSSO, 1942, p.15).  

O que se pode depreender na análise desse Programa é que, embora publicado em 
plena vigência do Movimento da Escola Nova, não apresenta reflexos de suas 

                                                   
34 Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/114997 
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propostas. Todas as orientações são de um ensino centrado no professor que deveria 
ser o responsável pelo ensino e aprendizagem. São características que se opõem ao que 
foi preconizado por esse Movimento, que defendia como papel do professor o estímulo 
ao interesse do aluno de quem seria a iniciativa, em uma educação que valorizasse os 
sentidos da criança para que houvesse uma percepção sensível nas atividades 
realizadas (REIS FILHO, 1995). Nessa nova escola, deveriam ser propiciadas situações 
dinâmicas relacionadas à vida da criança em atividades espontâneas que atendessem 
às suas necessidades educacionais e interesse (AZEVEDO et. al., 2010).  

2.4. PROGRAMAS DE ENSINO PRIMÁRIO DE SANTA CATARINA 

O Programa35 para os Estabelecimentos de Ensino Primário do Estado de Santa 
Catarinafoi publicado pela Secretaria da Justiça, Educação e Saúde, no âmbito do 
Departamento de Educação, pelo decreto nº 3.732, de dezembro de 1946.  

O Curso Primário Elementar era divido em programas: Programa de Leitura e 
Linguagem Oral e Escrita; Programa de Iniciação Matemática; Programa de Desenho 
e Trabalhos Manuais; Programa de Canto Orfeônico; dentre outros. 

O Programa de Iniciação Matemática foi iniciado com o tópico “Objetivos do 
Ensino” dos conteúdos matemáticos que deveria ser o de ampliar e corrigir os 
conhecimentos que a criança possuísse em relação às posições e dimensões dos 
objetos, e ainda, as técnicas das operações fundamentais deveriam ser iniciadas, de 
modo que os alunos se habituassem a “efetuar os cálculos com exatidão e a rapidez 
compatível com seu desenvolvimento; e na análise dos problemas simples 
relacionados com as experiências de sua vida infantil” (SANTA CATARINA, 1946, 
p.12). Pode-se reconhecer nos objetivos desse programa para o primeiro ano primário, 
características da Escola Nova, no sentido de recomendação para que fosse observada 
a relação aprendizagem do cálculo com o desenvolvimento da criança. No período da 
Escola Nova, passou-se a considerar as bases psicológicas na educação e o interesse da 
criança pelas atividades realizadas. Desse modo, destacou-se a resolução de problemas 
matemáticos que estivessem relacionados à vida prática da criança e que lhe 
possibilitasse a capacidade de raciocínio e de aprender (VIDAL, 2013).  

Na sequência desse Programa no tópico “Sumário da Matéria” foram elencados os 
conteúdos aritméticos que seriam estudados com os alunos, dentre os quais, os saberes 
elementares geométricos. No tópico “Geometria”, foram apresentadas as orientações 
para o estudo de “corpos de forma esférica, cúbica e cilíndrica” e comparação de 
objetos com essas formas (SANTA CATARINA, 1946, p.12). No item “Problemas e 
Exercícios”, as orientações foram para que o professor propusesse exercícios 
relacionados com a geometria. 

Em “Sugestões Práticas” para Iniciação Matemática consta que deveria ser feita de 
forma intuitiva e se utilizando de comparações de coleções e dos processos ativos, pois 

                                                   
35 Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/99620 
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toda criança trazia para a escola algumas ideias sobre formas e números. Com o 
desenvolvimento da aprendizagem, os alunos representariam o número por meio de 
figuras e desenhos. Para o ensino dos saberes elementares geométricos, foi sugerida a 
modelagem, o desenho e o recorte, de modo a firmar e intensificar os conhecimentos 
das crianças (SANTA CATARINA, 1946).  Também nesse item, foi salientado ainda:  

[...] deve o professor estimular nos alunos o desejo de resolverem os problemas 
que ocorrem nas atividades da classe, que sejam compatíveis, com seus interesses 
e com o seu desenvolvimento. Deverá também propor-lhes problemas simples 
para resolverem oralmente, aproveitando os dados reais extraídos da 
experiência do prorio aluno (SANTA CATARINA, 1946, p.13).  

 De acordo com Valente (2014) o escolanovismo defendia que os problemas se 
relacionassem com o cotidiano da criança e nos anos posteriores de escolaridade esses 
problemas se modificariam, retornando a ideia de preparar o aluno para a resolução 
de problemas da vida prática social.  

Em outro momento das “Sugestões Práticas” aos professores do 1º ano primário, 
esse Programa evidencia que: deveriam ser “ apresentados pelo mestre ou formulados 
pelos alunos” problemas para serem resolvidos, cujos assuntos estivessem 
relacionados com o meio em que viviam as crianças (SANTA CATARINA, 1946, p.17). 
Novamente observa-se nessas sugestões, a preconização da resolução de problemas 
próximos da vida das crianças, como foi defendido pelos princípios da Escola Ativa, 
que tinha como concepção de educação a “atividade pessoal, espontânea e ativa” das 
crianças (MONARCHA, 2009). Ainda pode-se colocar que era um novo modo de 
pensar o papel do professor, como um orientador e a criança passava a ser o centro do 
ensino. Desse modo, essas sugestões do Programa estavam acordadas aos ditames da 
Escola Nova, contribuindo para esperada modernização do ensino.  

No Programa de Desenho e Trabalhos Manuais, inicialmente foram apresentados 
os objetivos desse ensino: “desenvolver a capacidade de expressão gráfica e plástica, 
dotando a criança de habilidade técnica que permita interpretar, com segurança, 
rapidez e bom gosto, as ideias próprias e alheias” (SANTA CATARINA, 1946, p.33). 
Nessa matéria de ensino, para o primeiro ano do ensino primário, foram sugeridos 
desenhos espontâneos e de objetos, além de ilustrações de trabalhos escritos e 
histórias pelos alunos. Em Trabalhos Manuais foram sugeridas atividades de recortes 
de pedaços de papel, dobraduras e modelagem em plastilina ou barro. Em Desenho o 
ensino para o 1° ano deveria ser por meio de uma linguagem viva que servisse para o 
desenvolvimento da criança (SANTA CATARINA, 1946). Nota-se uma conformidade 
com as propostas da Escola Ativa, a preocupação com o desenvolvimento da criança 
que deveria aprender em situações reais de sua vida prática, em que a atividade fosse 
determinada naturalmente pelo seu interesse (VASCONCELOS, 1996).  
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2.5. PROGRAMA DE ENSINO PRIMÁRIO DE MINAS GERAIS 

O Programa de Ensino Primário Elementar36 foi publicado pela imprensa oficial 
de Belo Horizonte no ano de 1953 e republicado em 1957 e em 1961. Dentre as  matérias 
de ensino desse programa, em “Aritmética e Geometria” constam recomendações aos 
professores para que oferessem aos alunos, situações que lhes propiciassem o contato 
com os números de modo a auxiliar na interpretação e formação de imagens 
numéricas. Os conceitos dessa matéria de ensino foram distribuidos por ano e por 
semestre de cada ano escolar. Para o primeiro ano do ensino primário, primeiro 
semestre, as orientações foram para a construção da noção de número limitando ao 
estudo da dezena, noção de tamanho, de distância e de forma, por meio de situações reais 
e atuais. E gradativamente, para a contagem, deveriam ser utilizadas as situações 
concretas da vida da criança e introduzir o “conhecimento de metade da quantidade 
dos números pares, até 12” (MINAS GERAIS, 1957, p. 142-143). 

Ainda em “Aritmética e Geometria”, para o segundo semestre do primeiro ano do 
ensino primário, constam os seguintes procedimentos de ensino: “Desenvolver o 
raciocínio e o cálculo mental por meio de problemas e exercícios orais; aumentar 
gradativamente a contagem até 500 ou mais; ampliar, gradativamente, o uso e 
significado dos números ordinais, até o décimo”. Além disso, deveria ser intensificada 
a resolução de problemas, “introduzir a soma de número composto de dois algarismos” 
e trabalhar a moeda por meio da montagem de loja escolar, preparando a criança para 
a vida, permitindo-lhe refletir sobre suas ações no cotidiano (MINAS GERAIS, 1957, 
p. 143-145).  

 A matéria de ensino “Trabalhos Manuais, Modelagem e Desenho” foi apresentada 
como sendo um instrumento fundamental à educação dos alunos. Para o primeiro ano 
do ensino primário, nessa matéria de ensino, as indicações vieram em “Desenhar”, 
onde constava que os desenhos dos alunos deveriam representar “frutas inteiras e 
divididas ao meio; a bandeira nacional, atendendo as exigências quanto a largura; 
frisos ou gregos; aplicando o círculo, triângulo e o quadrilátero”. O segundo tópico, 
intitulado “Fazer”, abordava que os alunos deveriam criar: “vasos, porta-retratos, 
caixinhas em cartolinas, madeira, argila, com aplicações de figuras geométricas” 
(MINAS GERAIS, 1957, p. 263). 

As sugestões constantes nesse Programa foram para os trabalhos escolares fossem 
desenvolvidos por meio de problemas baseados em situações da vida dos alunos. 
Problemas esses “ derivados de unidades de trabalho ou projetos ou outras atividades” 
que correspondessem a “fontes de interesse” das crinças que poderiam ser utilizados 
para a introdução “dos fatos  aritméticos” (MINAS GERAIS, 1957, p.5). O que se nota 
nessa recomendação é que, embora esse programa tenha sido publicado na década de 
1950, ainda traz resquícios da Escola Ativa que tinha como proposição típica a 
resolução de problemas e ou a metodologia de projetos . De acordo com Leme da Silva 
e Valente (2013, p.865): 

                                                   
36 Disponível em <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/124732> 
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[...] Muito antes de se pensar na elaboração de uma das tendências atuais da 
Educação Matemática – a de resolução de problemas – como uma metodologia 
de ensino, os ventos escolanovistas, tentando varrer propostas consideradas 
antigas, tradicionais, já apregoavam a seleção e organização de atividades que 
fizessem sentido para o aluno. E elas deveriam ser propostas sob a forma de 
problemas. E os problemas constituiriam elementos centrais a fazer parte da 
metodologia de projetos, na dos chamados centros de interesse. 

Em especifico, em relação aos problemas de Geometria, esse Programa preconiza 
que deveriam “decorrer de circunstâncias reais, levando os alunos a atividades várias 
suscitando novos problemas e aumentando o círculo de experiência dos alunos” 
(MINAS GERAIS, 1957, p.141), o que indica novamente a consideração de problemas 
relacionados com a vida do aluno e vai ao encontro dos preceitos da Escola Ativa. De 
acordo com palavras de Vasconcelos (1996, p.20-21), foi um momento que em se 
defendeu “importância do interesse e da ação para todo conhecimento ativo, 
considerando-os como fatores fundamentais para a compreensão do desenvolvimento 
intelectual da criança”. Os problemas, nesse período da Escola Ativa, deveriam ser 
problemas próximos às situações reais, de forma a desenvolver a capacidade de 
raciocínio da criança e de sua aprendizagem (LEME DA SILVA; VALENTE, 2013). 

Outra recomendação desse Programa foi para seu desenvolvimento com 
sequenciamento e que as diversas unidades que o compunham, fossem estudadas com 
um encadeamento lógico e psicológico simultaneamente, etapa por etapa, não 
deixando margem para lacunas entre os conhecimentos estudados. Ainda foi 
recomendado o estudo dos erros, tanto nos problemas como nas operações, levando o 
aluno a colaboração no processo de ensino (MINAS GERAIS, 1957). Reconhece-se, 
assim, que as orientações desse Programa de Ensino Primário possuem outra 
característica da Escola Nova, além de preconizarem a resolução dos problemas 
relacionados ao cotidiano da criança, o princípio da graduação psicológica dos 
conteúdos, o que poderia auxiliar em uma sistematização dos conceitos estudados 
(VALENTE, 2014).  

 
3. CONSIDERÇÕES FINAIS 

O Movimento da Escola Ativa, que já ocorria em outros países, adentrou no Brasil 
e trouxe mudanças na concepção do papel do aluno na vida escolar. Ele passava a ser 
o foco do processo de ensino e a ação educativa deveria ser voltada para uma formação 
mais humana para o aluno. 

Após estudo, observações e intersecções, foi realizada a busca de semelhanças e 
diferenças que pudessem auxiliar no conhecimento das apropriações que esses 
programas elaborados nas diferentes regiões brasileiras nas três décadas fizeram das 
propostas do Movimento da Escola Nova (CHARTIER,1991).  

Neste estudo comparativo dos programas de ensino de estados representantes das 
cinco regiões brasileiras, em relação aos saberes elementares geométricos e 
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aritméticos na escola primária, no período do Movimento da Escola Nova, observou-
se que nem todos apresentaram apropriações das propostas escolanovistas, que foi o 
caso dos programas de Mato Grosso e Pará, publicados nas décadas de 1940 e 1930, 
respectivamente, e aqui representantes das regiões Centro-Oeste e Norte, os quais 
prescreveram exercícios e focaram suas orientações em procedimentos do professor 
no ensino da Aritmética e Geometria, entretanto, não privilegiaram a criança como o 
centro do ensino e atividades que fossem relacionadas ao seu interesse, um conceito 
funcional da educação na Escola Ativa (AZEVEDO et al, 2010).  

 Já os Programas dos estados de Santa Catarina, Sergipe e Minas Gerais, 
publicados, respectivamente, nas décadas de 1940, 1930 e 1950, trazem indícios das 
propostas reformistas da Escola Nova. Embora publicados em décadas distintas e 
regiões brasileiras diferentes nota-se que estão acordados aos princípios da Escola 
Nova em algum ponto.  

A começar pelo Programa de Santa Catarina, representante da Região Sul, que 
indicou, como procedimento de ensino, a resolução de problemas próximos da vida 
das crianças e compatíveis com seus interesses e com o seu desenvolvimento. Essa 
orientação também foi o cerne das indicações do programa de Minas Gerais, 
representante da Região Sudeste, além da menção que traz em relação a observação 
do princípio da graduação psicológica dos conteúdos, indicios de apropriação dos 
ideaário da Escola Nova (VALENTE, 2014).  

Já o Programa de ensino primário de Sergipe, representante da Região Nordeste, 
sugeriu a abordagem dos conteúdos aritméticos e geométricos no primeiro ano 
primário por meio de projetos, uma indicação que pode ser reconhecida como 
apropriação das propostas da Escola Ativa. Nesse novo modo de conduzir o ensino as 
atividades escolares não seriam mais impostas pelos professores e sim, atenderiam aos 
interesses dos alunos que seriam o centro do processo educativo (MONARCHA, 
2009). Desenvolver o ensino de uma matéria por meio de projeto, os professores 
guiando os alunos nas atividades atingiria a finalidade do ensino na Escola Nova que 
era a de preparar o aluno para a vida (TEIXEIRA,1930).  

Este estudo é ainda inicial e outras investigações podem ser realizados abrangendo 
um número maior de programas de diferentes estados brasileiros e, ainda, os outros 
anos do ensino primário, de modo a levantar outros comparáveis e ampliar os estudos  
sobre as apropriações que são realizadas no âmbito escolar, decorrentes dos 
movimentos de reforma educacional, como e Escola Nova, e compreender como esses 
movimentos influenciam a cultura escolar (CHARTIER, 1991). 
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RESUMO  

O presente trabalho teve como objeto de análise duas revistas de educação 
familiar que circularam em Portugal no período pós II Guerra Mundial, Os Nossos 
Filhos e Saúde e Lar. Foi nosso objetivo refletir sobre o contributo que a sua utilização 
como fonte poderia trazer para o campo da História da Educação, mais 
particularmente da história da maternidade e da infância. O nosso trabalho demonstra 
que a análise dos conteúdos difundidos nas revistas de educação familiar permite 
aceder a uma multiplicidade de vozes e de aspetos relativos à geração, criação e 
educação das crianças, contribuindo para a reconstrução, numa determinado espaço 
e tempo histórico, não só dos discursos dominantes sobre a maternidade e a infância, 
mas também, embora com algumas limitações, à realidade concreta da maternidade. 
  

PALAVRAS-CHAVE 

História da Infância; História da Maternidade; Revistas de Educação Familiar. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na segunda metade do século XX dá-se uma renovação do campo na história da 
educação. Emergem novas temáticas e abordagens metodológicas e assiste-se a uma 
crescente utilização de fontes até aí pouco utilizadas, tais como fontes orais, arquivos 
fotográficos, resíduos materiais, manuais escolares ou literatura (Magalhães, 2011; 
Rousmaniere, 2014; Sousa Júnior & Galvão, 2005). Em Portugal, essa renovação 
ocorre a partir dos anos 80, período em que se assiste à "abertura a novos temas e 
problemas, a presença em eventos científicos internacionais e o estabelecimento de 
uma agenda influenciada por referências que nos chegavam de outros países" 
(Mogarro, 2014, p. 536). 

No que diz respeito à emergência das novas temáticas salienta-se, por constituírem 
tema do presente trabalho, a história da infância e a história da maternidade. Embora 
possam ser entendidas como temáticas distintas, quando pretendemos analisar o que 
Frijhoff (2102) designa como história da educação da criança, ou seja “the imagery of 
childhood, how children should be, how they should quit their childish age” (p. 13), a 
história da infância e a da maternidade constituem dois temas imbricados um no 
outro, dificilmente analisáveis por si só. 

A difusão da obra de Ariès, A criança e a vida familiar no Antigo Regime, nos anos 
7, está na origem de um interesse crescente pela história da infância. Embora algumas 
das conclusões a que este autor chegou tenham sido alvo de discussão (e.g. Heywood, 
1987; Pollock, 1983; Shahar, 1990), a sua obra contribuiu não só para o 
desenvolvimento deste campo da história, mas também para a utilização, na análise 
do processo de construção social da infância, de metodologias e fontes diversificadas 
(King, 2007; Rocha & Gouvêa, 2010).  

No que diz respeito à história da maternidade, a obra pioneira nesta área data de 
finais dos anos 70 do século passado (Fouquet & Knibiehler, 1977). O interesse dos 
historiadores por este tema alargou-se, sobretudo a partir dos anos 90, a um conjunto 
diversificado de investigadores que, provenientes de diferentes áreas do saber (e.g. 
sociologia, psicologia), procuravam analisar não só a forma como a maternidade era 
concebida, ou seja, as representações de maternidade (e.g. Allen, 2005; Bassin, Honey 
& Kaplan, 1996; Knibiehler, 1997, 2000; Thurer, 1995), mas também os aspetos 
relacionados com a prática da maternidade, ou seja, com a geração, criação e educação 
de crianças (e.g. Apple, 2006; Arnup, 1994; Beatty, Cahan & Grant, 2006; Freire, 
2009).  

É precisamente em relação a este último aspeto – geração, criação e educação das 
crianças – que a história da maternidade e da infância se cruzam, dando lugar à 
história da educação das crianças ou, mais concretamente, e no que a este trabalho diz 
respeito, à história da educação das crianças pelas suas mães. Mais concretamente, 
estamos perante a história do que alguns autores designam de pedagogia doméstica 
(Schertz, 2009), pedagogia materna (Martins, 2008) ou cultura da maternidade 
socialmente apropriada (Hays, 1996), ou seja, das práticas de geração, criação e 
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educação das crianças que, num determinado espaço e momento histórico, se 
considera serem as mais adequadas.  

A análise da cultura da maternidade socialmente apropriada tem sido realizada 
por diferentes autores, que recorreram nos seus trabalhos a um conjunto diversificado 
de fontes: manuais de puericultura (e.g. A. G. Ferreira, 2000; Hays, 1996; Hulbert, 
2004; Martins, 2008); arquivos de “clubes de mães” (Grant, 1998); revistas femininas 
(e.g. Cross, 2004; Odland, 2010) e revistas de educação familiar (e.g. Foss, 2010; 
Pessoa, 2005; Schertz, 2009).  

No presente trabalho será apresentada a análise realizada a duas revistas de 
educação familiar publicadas em Portugal no período pós II Guerra Mundial, período 
marcado por uma valorização do papel das mulheres enquanto mães. A seleção das 
revistas foi efetuada com recurso ao Repertório Analítico da Imprensa de Educação e 
Ensino (Nóvoa, 1993), de acordo com os seguintes critérios: estar incluído na 
subcategoria Educação Familiar e ser publicada no período em análise. Foram, assim, 
selecionados dois periódicos: Os Nossos Filhos (NF) e Saúde e Lar (SL).  

De seguida procedeu-se à constituição do corpus documental. A partir da leitura 
de 84 números de cada uma das revistas foram selecionados 579 artigos (NF, n=429; 
SL, n=150) em que era abordada a temática da geração, criação e educação das 
crianças em idade pré-escolar. A opção pela inclusão no nosso trabalho somente de 
artigos relativos a esta faixa etária deve-se ao facto de ser nesta idade que a influência 
exercida pelas mães é mais determinante e o desenvolvimento da criança mais 
atentamente monitorizado (Grant, 1998).  

Este trabalho está divido em três partes. Em primeiro lugar, será descrito o 
contexto de emergência das revistas analisadas, em seguida procedermos à sua 
caracterização e, por último, à análise da sua pertinência enquanto fonte para a 
história da maternidade e da infância. 

 
1. CONTEXTO 

Desde finais do século XIX que se assistia, na sociedade portuguesa, a uma 
preocupação crescente com os problemas da infância, designadamente com as 
elevadas taxas de mortalidade infantil e com a falta de educação (M. M. Ferreira, 
2000). A denúncia dos problemas que afetavam as crianças portuguesas era 
acompanhada pela crença de que uma das principais soluções para esta questão, 
designadamente em relação às crianças mais pequenas, idades em que as taxas de 
mortalidade e de morbilidade infantis eram mais elevadas e que a escola não abrangia, 
seria a educação das mães. As mulheres tornam-se, assim, no alvo privilegiado de um 
conjunto de dispositivos cuja principal finalidade seria a educação para a maternidade  

É neste contexto que são reforçados, no final da década de 30 do século XX, 
dispositivos de iniciativa estatal, tais como a Obra das Mães pela Educação Nacional 
ou o Instituto Maternal (Pimentel & Melo, 2015). A sociedade civil também não fica 
indiferente aos problemas que afetavam as crianças portuguesas e assiste-se à criação 
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de instituições de assistência à maternidade e à infância de iniciativa privada, de 
escolas de pais e de programas radiofónicos e televisivos (Vilhena & Ferreira, 2014). 

As revistas de educação familiar constituem uma destas iniciativas. Concebidas 
por uma elite urbana e letrada, proveniente de diferentes campos do saber, que tinha 
em comum o desígnio de contribuir para a proteção da infância, através da educação 
informal dos pais, como é visível nas palavras que a seguir se transcrevem: 

Saúde e Lar deseja contribuir para essa campanha em prol da criança 
portuguesa convencida que está de que o valor de um país se avalia, sobretudo, 
pelo vigor da sua população. Quanto mais saudáveis forem as crianças, mais 
segura será a garantia de que os futuros cidadãos serão indivíduos prestáveis 
para o trabalho, que o mesmo é dizer a si próprios, à sua família e à prosperidade 
do país.  

Por isso, Saúde e Lar publica hoje mais alguns conselhos que julga indispensáveis 
para elucidar as mães portuguesas sobre este assunto de primacial importância 
(Esperando o mundo, 1947, p. 11). 

Não constituído o único veículo de difusão dos saberes científicos sobre infância 
estas revistas possuem um conjunto de características que tornam a sua utilização 
como fonte para a história da maternidade e da infância particularmente interessante. 
 

2. DESCRIÇÃO DAS REVISTAS: OS NOSSOS FILHOS E SAÚDE E LAR 

Embora ambas as revistas tivessem como finalidade a educação para a 
maternidade, Os Nossos Filhos é, como se escreve sucessivamente na primeira página 
dos seus números “a única revista para os pais que se publica em Portugal”, assumindo 
as questões relacionadas com a gestação, criação e educação das crianças como 
temática principal e direcionada para um público feminino. Saúde e Lar apresenta-se 
como uma revista generalista, dirigida a um público mais vasto, onde se abordam 
temas diversificados como, por exemplo, questões relacionadas com a saúde dos 
adultos ou com o envelhecimento, ausentes de Os Nossos Filhos.  

Em comum, para além da abordagem de temáticas relacionadas com a 
maternidade e a infância, tinham o fato de serem revistas comerciais, que os leitores 
podiam adquirir isoladamente ou através de assinatura. O seu caráter comercial é 
ainda visível na inclusão de publicidade que, a par com o dinheiro proveniente das 
vendas, constituiria uma fonte de receita essencial para garantir a sua publicação. 

Na Tabela 1 são apresentadas as principais caraterísticas das revistas em análise. 
 

 NF  SL 
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LOCAL DE PUBLICAÇÃO  LISBOA LISBOA 

PROPRIEDADE EDITORIAL “OS NOSSOS FILHOS” PUBLICADORA ATLÂNTICO 

PERIODICIDADE MENSAL; ANUAL APÓS DEZEMBRO 

DE 1958 

TRIMESTRAL; BIMESTRAL 

(JANEIRO DE 1944 A DEZEMBRO 

DE 1952); MENSAL 

PERÍODO DE PUBLICAÇÃO JUNHO DE 1942 – DEZEMBRO DE 

1964 

JANEIRO DE 1942 – FEVEREIRO 

DE 1987 

TIRAGEM DESCONHECIDA 33000 

CUSTO 5$00/6$00 (DEZEMBRO DE 1958) 2$50 

NÚMERO DE PÁGINAS 30/34 20/28 

DIRETORES MARIA LÚCIA SILVA ROSA ANTÓNIO DIAS GOMES (ATÉ 

JUNHO 1952); ERNESTO 

FERREIRA (ATÉ JULHO DE 1959; 

SETEMBRO 1969 A JULHO 1975; 

DESDE AGOSTO DE 1977); A. J. 

CASACA (AGOSTO 1959 A AGOSTO 

DE 1969) E ANTÓNIO SIMÕES 

LOPES BAIÃO (AGOSTO 1975 A 

JULHO 1977) 

TABELA 1 | Caraterização das revistas Os Nossos Filhos e Saúde e Lar (Fontes: Nóvoa, 1993; Vilhena, 2010) 

 

3. OS NOSSOS FILHOS E SAÚDE E LAR COMO FONTES PARA A HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO 

Nas revistas analisadas eram publicados diferentes tipos de textos, alguns deles 
ilustrados ou acompanhados por fotografias. Os textos foram classificados como: (1) 
miscelâneas (n=72), sendo colocados nesta categoria aqueles em que eram abordadas 
temas diversificados; (2) temáticos (n=428), quando versavam sobre um tema único e 
colaboração dos leitores (n=79), quando estavam incluídos em colunas destinadas à 
colaboração daqueles que liam as revistas.  

No ponto que se segue far-se-á referência aos autores dos textos analisados e, em 
seguida, apresentaremos os conteúdos dos mesmos. 
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4.1. OS AUTORES 

Apesar de nem todos os textos serem assinados ou de, nalguns casos, ser 
impossível determinar a profissão do autor, apresenta-se na Tabela 2 o número de 
textos escritos por autores oriundos de diferentes áreas do saber. 

 Médicos(as) e 
Enfermeiras  

Professores e 
pedagogos 

Escritores e 
jornalistas 

Peritos psi 

NF 101 (72,14% ) 29 (20,71% ) 9 (6,43% ) 1 (0,71% ) 

SL 51 (66,23% ) 20 (25,97% ) 3 (3,90% ) 3 (3,9% ) 

TOTAL 152 49 11 4 

TABELA 2 | Número e percentagem de artigos temáticos, segundo a área profissional do autor.  

 
A análise dos dados apresentados na Tabela 2 permite evidenciar a predominância 

de artigos escritos por profissionais de saúde, médicos, mas também, e sobretudo na 
revista Os Nossos Filhos, enfermeiras, como Maria Palmira Tito de Morais ou Maria 
Madalena Taveira, diplomadas em saúde pública e pediatria, respetivamente, nos 
EUA. Para tal terá contribuído, por um lado, o facto de os médicos se terem vindo a 
constituir, desde finais do século XIX, como um corpo profissional especialmente 
habilitado para intervir no campo da infância (Ferreira, 2003, 2010; M. M. Ferreira, 
2000) e, por outro, uma mudança de paradigma no campo dos cuidados de saúde, em 
que a preocupação com o tratamento é substituída pela ênfase nos cuidados 
preventivos (Ferreira, 2012). Esta transformação reforça, no que diz respeito à 
infância, a importância da educação para a maternidade, entendida como uma 
estratégia de prevenção dos problemas que afetavam estas idades. Como escreve Maria 
Madalena Taveira (1954), uma das dimensões essenciais para assegurar a saúde da 
criança era o “ensino ao público, o qual o deve tornar consciente das suas 
responsabilidades para com a criança” (p. 4). 

A difusão de textos produzidos por uma elite, a partir dos quais se pode aceder 
quer às representações dominantes de maternidade e infância, quer à cultura da 
maternidade socialmente apropriada, é acompanhada pela publicação de textos 
escritos pelas leitoras. Para além da existência de espaços destinados a esclarecer as 
dúvidas que as mães poderiam ter em relação à gestação, criação e educação dos seus 
filhos, presentes em ambas as revistas – Consultório: De alimentação e higiene 
infantil, Os teus problemas, Mãezinha, Os vossos problemas: Correio dos pais, em Os 
Nossos Filhos; Consultório Familiar, em Saúde e Lar – Os Nossos Filhos possui ainda 
um conjunto de colunas dependentes da colaboração das leitoras, tais como O 
Concursos dos Erros Educativos ou a rubrica Ajudem-nos! Quem não sabe é como 
quem não vê.  
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4.2. OS CONTEÚDOS 

Os conteúdos podem ser agrupados, de uma forma genérica, em textos e imagens. 
A nossa análise, e uma vez que o presente texto tem na sua origem um trabalho mais 
vasto em que se analisaram os discursos sobre as conceções e as práticas da 
maternidade (Vilhena, 2010), centrar-se-á sobretudo nos conteúdos dos artigos. No 
entanto, dada a importância da imagem como fonte não quisemos deixar de lhe fazer 
referência, ainda que de uma forma breve. 

4.2.1. OS TEXTOS  

A análise dos temas abordados nos textos publicados nas revistas sobre as práticas de 
geração, criação e educação das crianças, ou seja, da cultura da maternidade 
socialmente apropriada, foi realizada com base nos textos temáticos. Estes foram 
classificados de acordo com um conjunto de categorias - gerar, criar e educar – dividas, 
cada uma delas, em subcategorias (Tabela 3).  
 

 NF  SL Total 

Cuidados pré-

concecionais 

7 (2,29% )** 3 (2,46% )** 10 (2.34% )* 

Gravidez 15 (4,90% )** 6 (4,92% )** 21 (4,91% )* 

Parto 6 (1,96% )** 3 (2,46% )** 9 (2,10% )* 

GERAR 28 (9,15%)** 12 (9,84%)** 40 (9,35%)* 

Saúde e doença 70 (22,88% )** 29 (23,77% )** 99 (23,13% )* 

Alimentação 34 (11,11% )** 11 (9,02% )** 45 (10,51% )* 

Segurança infantil 11 (3,59% )** 2 (1,64% )** 13 (3,04% )* 

Cuidados diários 21 (6,86% )** 8 (6,55% )** 29 (6,77% )* 

CRIAR 136 (44,44%)** 50 (40,98%)** 186 (43,45%)* 

Educação moral 50 (16,34% )** 22 (18,03% )** 72 (16,82% )* 

Desenvolvimento 

emocional 

51 (16,67% )** 26 (21,31% )** 77 (17,99% )* 

Desenvolvimento 

cognitivo 

20 (6,54% )** 4 (3,28% )** 24 (5,61% )* 

Atividade lúdica 13 (4,25% )** 3 (2,46% )** 16 (3,74% )* 
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Desenvolvimento psico-

motor 

8 (2,61% )** 5 (4,10% )* 13 (3,04% )* 

EDUCAR 142 (46,41%)** 60 (49,18%)** 202 (47,2%)* 

TOTAL 306  122  428 

TABELA 3 | Temas dos artigos por revista. Nota: (*) percentagens calculadas em relação ao número total de artigos 
(n=428); (**) percentagens calculadas em relação ao número total de artigos em cada revista (NF, n=306; SL,  n=122) 

 
Os textos publicados nas revistas de educação familiar cobriam um vasto leque de 

assuntos (Tabela 3). Subjacente a todos eles, independentemente da temática, estava 
a ideia de que a geração, criação e educação das crianças devia ser realizada de acordo 
com os princípios ditados pela ciência e não de acordo com o que os colaboradores das 
revistas apelidavam de crendices ou superstições. A substituição dos métodos 
tradicionais de educação por uma educação moderna não parecia ser tarefa fácil, mas 
era algo a que as mães deveriam dedicar todo o seu esforço, em nome do bem-estar 
dos seus filhos, como explica António Correia, num texto intitulado precisamente A 
criança e as superstições: 

Acontece muitas vezes no seio de uma família numerosa existir uma única pessoa 
disposta a empregar os métodos e os preceitos indicados pela ciência na criação 
das crianças. Logo depois da criança nascer, essa pessoa bem intencionada 
começa a dirigir e a orientar dentro do lar todos os trabalhos que se relacionam 
com a vida do recém-nascido, empregando muitas energias na fiscalização do 
ambiente e nos cuidados a ter com a criança. Mas as pessoas teimosas e 
ignorantes não se convencem facilmente e, não propositadamente mas crentes de 
que estão elas no bom caminho, procedem de modo a ridicularizar, e a mostrar 
como inúteis todos os cuidados e processos que não sejam aqueles que, 
infelizmente, tanto têm contribuído para as assustadoras percentagens de 
mortalidade infantil e para a formação de crianças doentes e incapazes de gozar 
uma vida sã e feliz.  

E, por vezes, aquela pessoa que tão corajosamente estava disposta a cumprir com 
inteligência, boa vontade e paciência, desanimou e deixou vencer, não 
conseguindo manter a sua atitude intransigente e firme, que era 
fundamentalmente enfrentar os preconceitos e os hábitos condenáveis das 
pessoas pouco esclarecidas. 

Há necessidade de conseguir nestes casos uma personalidade forte, usando da 
maior intransigência e mesmo dureza, em certos casos, para que possa levar por 
diante essa tarefa admirável que é a educação de uma criança em harmonia com 
os princípios da experiência e da prática científica. Para isso, deve recorrer-se ao 
conselho de pessoas competentes e conscienciosas, adquirir os conhecimentos 
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necessários pela leitura de livros e revistas que ajudem a nossa tarefa e, 
sobretudo, procurar actuar com a maior paciência e decisão (Correia, 1948, p. 
10). 

Os títulos de alguns artigos dão-nos uma ideia mais clara de alguns dos princípios 
científicos que se procuravam difundir. A necessidade de acompanhamento médico da 
mãe durante a gravidez e no parto (e.g. É tempo de acabarem as “curiosas”, 1950), a 
defesa da amamentação (e.g. A mãe deve amamentar o seu filho, 1950), a importância 
dos cuidados de higiene (e.g. Limpeza diária da criança, Lacoste, 1951) ou da 
vacinação (e.g. Protejamos as crianças contra assassinos invisíveis, Smith, 1948), 
eram questões enfatizadas nos textos que diziam respeito à criação das crianças. Tidos 
como um elemento essencial na garantia da sobrevivência e na saúde das crianças, a 
preocupação com os cuidados com o corpo faz parte de uma estratégia mais vasta que 
tem como eixo condutor a prevenção da doença.  

No que diz respeito às dimensões relativas à educação das crianças, salientam-se a 
importância atribuída à atividade lúdica para o desenvolvimento cognitivo, emocional 
e moral da criança (e.g. O que o brinquedo representa para a criança, 1957), à 
educação sensorial para o desenvolvimento da inteligência e como estratégia de 
preparação para a entrada na escola primária (e.g. Educação auditiva, Pires, 1956), a 
referência aos conflitos próprios da infância e à forma como as mães deveriam 
proceder para garantir a saúde mental, presente e futura dos seus filhos (e.g. A fase 
‘edípica’ nas crianças será inevitável?, Petersen, 1949) ou para disciplinar a criança 
(e.g. Disciplina infantil, Bettencourt, 1956). Nestes textos é particularmente visível a 
influência de um discurso de inspiração psicanalítica, especialmente naqueles sobre o 
desenvolvimento emocional, assim como dos princípios oriundos do movimento da 
Educação Nova, na forma como se entendia que se devia proceder à educação 
intelectual da criança, Em relação a este último aspeto está-se perante a tentativa de 
importar para a esfera doméstica uma pedagogia oriunda das instituições de educação 
de infância, como é visível nas palavras que a seguir se transcrevem: 

Nunca se dirá, pois, demasiado aos pais: deixai agir as crianças. Tal é a base dos 
métodos pedagógicos chamados “activos” que, aplicados dentro do espírito que 
convém, poderiam transformar em três gerações a face do mundo.  

Quer isto dizer que é preciso deixar a criança fazer tudo quanto lhe apetecer? 
Certamente que não, porque isto seria, em muitos casos, perigoso para ela e, até 
mesmo, para os que a rodeassem. É necessário, simplesmente, deixá-la fazer tudo 
para o que se lhe possa deixar a iniciativa e não intervir senão em caso de 
necessidade absoluta. (Tièche, 1948, p. 10). 

Para além de nos permitir aceder à cultura da maternidade socialmente 
apropriada, a análise dos textos publicados nas revistas também nos pode dar indícios 
de algumas práticas educativas prevalecentes na sociedade portuguesa da época. A 
análise dos discursos acerca dos erros educativos das mães, designadamente aqueles 
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que são mencionados com maior frequência permite identificar alguns 
comportamentos que provavelmente seriam frequentes na época e que os autores 
procurariam erradicar. Um exemplo é a rubrica intitulada O que se não deve fazer 
dedicada exclusivamente à inventariação de erros cometidos na criação e educação das 
crianças, referidos em vários outros artigos, tais como colocar a criança a dormir com 
os pais; dar alimentos impróprios para a idade; o uso da chupeta; o excesso de mimo; 
a utilização de purgantes (Vasco, 1945); ou o limitar a autonomia e a atividade 
espontânea da criança (Vasco, 1946).  

Os autores dão ainda conta das dificuldades com que aqueles que procuravam 
difundir os princípios científicos de criação e educação das crianças se deparavam. 
Como explica Júlio Esmeraldo Gouvêa, numa entrevista em que é descrito o trabalho 
realizado na instituição que dirige, o Dispensário de Higiene Infantil do Funchal: 

As mães não compreendiam e eram até adversas aos conselhos e cuidados do 
Dispensário e era difícil aparecerem mais de uma vez se lá não lhes davam nada. 
Chegou-se mesmo a distribuir farinhas e leite só com o intuito de as prender e 
manter as crianças sob os cuidados do Posto (Almada, 1951, p. 14). 

Outro aspeto interessante é a possibilidade de realizar uma reconstrução histórica 
do contexto em que as crianças e as mulheres portuguesas viviam, das condições de 
materialidade, designadamente das suas condições de vida e dos problemas que mais 
as afetavam. Embora tenhamos consciência de que estamos perante discursos acerca 
de uma determinada realidade, e não da realidade concreta, a repetição de alguns 
temas, a descrição dos corpos das crianças ou dos problemas que mais afetavam 
aquelas que procuravam instituições de assistência materno-infantil, permite-nos 
vislumbrar um pouco do contexto social da época: 

A mulher daqui anda de sol a sol ao lado do homem; a cavar como ele, muitas 
vezes melhor do que (até aos últimos dias de gravidez). Ora, saindo de casa de 
manhã cedo e entrando à noite - levando consigo e sujeitando a todas as 
intempéries o filho recém-nascido, deitado numa canastra, com um frasco a 
servir de biberão esposto às moscas e às poeiras e abandonando a si próprios o 
mais velhinhos -, o que pode esperar-se dela? Chegada a casa cozinha à pressa 
umas couves e umas batatas que todos comem da mesma "malga" e... está o 
serviço doméstico concluído! No dia seguinte volta à mesma. Aos domingos, corre 
feiras e romarias. Dar banho aos filhos, lavar, remendar e passar a ferro, quem 
pensa nisso? (Carvalho, 1946, p. 14). 

Tal reconstrução permite-nos compreender que alguns dos princípios enunciados 
pelos colaboradores das revistas seriam de difícil aplicação, a maioria por questões 
relacionadas com os recursos materiais de que dispunham a maioria das famílias 
portuguesas, tais como a existência de um quarto próprio para a criança ou a vigilância 
periódica das crianças pelos médicos. Podemos afirmar que estamos perante uma 
representação imaginária (Fairclough, 2003) ou seja de um conjunto de práticas que 
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se pretendia disseminar, mas que, possivelmente, seriam aplicadas por uma minoria 
das mulheres portuguesas. As representações imaginárias são particularmente 
importantes quando se analisam processos de transformação, pois muitas vezes têm 
na sua origem novos discursos acerca de uma determinada realidade, facilitando assim 
a emergência de diferentes formas de ser e de estar. Neste caso estamos perante a 
emergência de uma cultura da maternidade socialmente apropriada, que se 
procurava difundir e à qual se esperava que, em nome do bem-estar das crianças 
portuguesas, as mulheres aderissem. 

As leitoras das revistas, que representavam uma minoria das mulheres 
portuguesas, parecem ter aderido à ideologia da maternidade que se procurava 
difundir, procurando, através da escrita de cartas para as revistas, encontrar resposta 
para as dúvidas com que se deparavam no exercício quotidiano da função maternal. 
As suas dúvidas abrangem temas tão divergentes como a forma de confecionar as 
papas dos bebés - "Por mais cuidado que tenha não consigo fazer a papa do meu filho 
sem 'encaroçar'? Quer fazer o favor de me ensinar a evitar este desastre?" (Sem título, 
1947, p. 24) - o tipo de atividades que poderiam realizar com as crianças - "Em que 
idade devo dar ao meu filho uma actividade construtiva e em que pode ela consistir?" 
(Como fazer uma criança gostar do trabalho, 1952, p. 7) – ou quais as obras que 
deveriam consultar para aceder aos princípios científicos de criação e educação dos 
seus filhos. 

A difusão da cultura da maternidade socialmente apropriada era reforçada pelas 
imagens publicadas nas revistas.  

4.2.2. AS IMAGENS  

As revistas de educação familiar permitem-nos aceder a uma iconografia da 
maternidade e da infância que pode ser utilizada para aprofundar o nosso 
conhecimento acerca dos processos educativos e da infância no passado (Dekker, 
2015). Entre as imagens que encontramos nas revistas salientam-se as fotografias de 
crianças, maioritariamente sozinhas ou acompanhadas pelas mães, mas também 
imagens de instituições de assistência à maternidade e à infância ou de jardins-de-
infância que acompanham as reportagens sobre as mesmas. Alguns artigos são ainda 
acompanhados de ilustrações com o objetivo de clarificar algumas instruções dadas no 
texto ou, como é o caso das imagens da rubrica Concurso dos erros educativos, para 
ilustrar um comportamento desadequado. 

A maioria das imagens representa crianças saudáveis e felizes, resultado, podemos 
supor, de uma educação moderna, e mães atentas e disponíveis, estando os pais 
praticamente ausente das páginas das revistas. Neste sentido, estas imagens 
reforçavam uma imagem idealizada de infância e maternidade, que se procurava, neste 
período, disseminar.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As revistas de educação familiar constituem um veículo de difusão de um discurso 
normalizador acerca da maternidade, pretendendo funcionar, como afirma Nóvoa 
(1993), como escola de pais e, consequentemente, como um elemento regulador das 
práticas educativas que têm lugar no seio da família. A análise dos textos e das imagens 
aí publicados permite-nos aceder ao que Hays (1996) designa de cultura da 
maternidade socialmente apropriada, ou seja, às práticas de geração, criação e 
educação das crianças que se considera, num determinado tempo histórico como as 
mais adequadas. A utilização destes periódicos como fonte para a história da educação 
das crianças poderá assim contribuir não só para uma melhor compreensão dos 
discursos sobre as práticas da geração, criação e educação das crianças que circularam 
em Portugal no período pós II Guerra Mundial, quer aqueles de uma elite simbólica, 
oriunda de diferentes áreas do saber, quer, embora com limitações, aqueles 
produzidos pelas destinatárias desses discursos, as mães.  
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RESUMO 

O presente resumo tem como tema a História Oral e suas contribuições para 
História da Educação, o que coincide com os objetivos do texto, o qual tenta evidenciar 
as relevantes contribuições da primeira em relação a segunda. Este trabalho é fruto de 
pesquisa bibliográfica com os principais teóricos da área: Thompson (1992), Portelli 
(1981), Meihy (2000), Bosi (1998), entre outros, o qual será usado como fonte em 
nossa pesquisa de doutoramento. 
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Desde a Antiguidade, diversos povos utilizavam a oralidade para transmitir seus 
valores, crenças e ensinamentos às novas gerações; a memória foi oral em sua origem, 
já que a transmissão era a única forma de transferência do saber e da cultura nas 
sociedades pré-letradas. 

De acordo com Thompson (1992), a primeira experiência em história oral como 
atividade organizada foi em 1948, na Universidade de Colúmbia. Portanto, podemos 
considerar que esta é uma metodologia nova no campo da historiografia, tanto no 
âmbito internacional quanto no nacional, pois no Brasil uma das primeiras 
experiências ocorreu em 1971, em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som, que tem 
se dedicado à preservação da memória cultural brasileira. Percebemos no país, que os 
movimentos e publicações vêm crescendo gradativamente, com o intuito de preservar 
a memória histórica.  

Embora tenhamos obtido as afirmações acima, sabemos da existência da Escola de 
Chicago que desde os anos 10, do século passado, refere-se à primeira importante 
tentativa de estudo dos centros urbanos combinando conceitos teóricos e pesquisa de 
campo de caráter etnográfico. A Escola de Chicago inicia um processo que aborda os 
estudos em antropologia urbana, em que o "outro" torna-se o "próximo". E essa 
aproximação era obtida por meio de entrevistas. 

Os maiores representantes desta escola são William I. Thomas, Florian Znaniecki, 
Robert E. Park, Louis Wirth, Ernest Burgess, Everett Hughes e Robert McKenzie. Da 
década de vinte à de trinta, a sociologia urbana foi quase sinônimo de Escola de 
Chicago.  

A passagem dos registros orais para os escritos marca o desenrolar do “progresso”, 
pois a oralidade conduz a um saber mais mecânico e a escrita tem maior liberdade. A 
passagem do oral para o escrito sem dúvida foi importante para a memória e para a 
história. 

Para entender melhor o assunto, é preciso responder a pergunta: O que é história 
oral? 

Para José Carlos Sebe Meihy (2000, p. 25-26),  

[...] a história oral é um recurso moderno usado para a elaboração de 
documentos, arquivamento e estudos referentes à experiência social de pessoas e 
de grupos. Ela é sempre uma história do tempo presente e também reconhecida 
como história viva. [...] História oral é uma alternativa para estudar a sociedade 
por meio de uma documentação feita com o uso de depoimentos gravados em 
aparelhos eletrônicos e transformados em textos escritos. 

Para Thompson “História Oral é a interpretação da história e das mutáveis 
sociedades e culturas através da escuta das pessoas e do registro de suas lembranças e 
experiências” (2002 p. 9). Nesse sentido, Portelli (1981) afirma que história oral é uma 
ciência e arte do indivíduo (p. 15). 

No mesmo sentido, a pesquisa aponta que história oral é o registro da história de 
vida de indivíduos. Isso porque focaliza suas memórias pessoais e também lhes confere 
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uma visão mais concreta da dinâmica de funcionamento e das várias etapas da 
trajetória do grupo social ao que pertencem. 

No estatuto da história oral, encontramos três procedimentos de pesquisa:  
(1) Para ser garantida como método, as fontes devem ser ressaltadas como centro 

da pesquisa; 
 (2) Já, como ferramenta, devem ser um simples depoimento; 
 (3) técnica é um recurso a mais a ser utilizado juntamente com a documentação 

paralela, escrita ou iconográfica.  
Encontramos também três modalidades de história oral:  
(1) de vida, com caráter subjetivo – por meio desta se deixa as pessoas falarem 

dando valor aos acontecimentos marcantes. Ela pode ser tanto individual quanto de 
família;  

(2) contribui para as biografias nas quais temos a modalidade história oral 
temática, que é muito utilizada como técnica por articular os diálogos com outros 
documentos; tem caráter objetivo, dessa forma, o colaborador não fica tão à vontade 
quanto na história oral de vida, pois o questionário da entrevista é mais direcionado; 

(3) A última modalidade é chamada de tradição oral. Ela opera com aspectos 
sociais subjetivos e o sujeito da pesquisa é menos individual e mais coletivo. 
Percebemos nessa modalidade a aplicação aos estudos das sociedades ágrafas, por 
serem ricos depositários de tradições orais e também no estudo do folclore e pela 
transmissão geracional (de geração para geração). 

Apesar de considerada a fonte mais antiga da história, a história oral na 
modernidade, para ser reconhecida, não deve ser apenas coleta de entrevistas, mas 
considerada decorrente de um projeto com intenção e procedimentos a serem 
realizados. Nesse sentido, é preciso alguns cuidados com a pesquisa oral: “[...] o que 
se considera é um tipo de história oral que se rende à homenagem ou à propaganda 
comercial”. E “Mesmo com a obrigatoriedade da participação eletrônica a história oral 
não se faz sem a participação direta, sem o contato pessoal” (MEIHY, 2000, p. 26-27). 

Dessa maneira, a condição mínima da história oral se faz por três elementos: o 
entrevistador, o entrevistado e a aparelhagem da gravação. 

A entrevista é o “coração” da história oral. Na condição de metodologia, depende 
dela a confiabilidade e o sucesso no bom desenvolvimento da pesquisa. Assim, 
entrevistar exige também habilidade, respeito, disposição em escutar sem emitir 
opiniões próprias, buscar informações prévias a respeito do tema, a fim de melhor 
organizar as questões. Dessa forma, Thompson (1992, p. 315) afirma: “As entrevistas 
como todo o testemunho, contêm afirmações que podem ser avaliadas. Entrelaçam 
símbolos e mitos com informação e podem fornecer-nos informações tão válidas, 
quanto qualquer outra fonte humana”. Esta afirmação mostra-nos, novamente, o valor 
documental que a história oral exprime. 

Meihy aponta os passos que deverão ser seguidos após a entrevista, os quais 
veremos a seguir: 

Após a entrevista, existe um trabalho a ser feito. Primeiramente, transcreve-se o 
texto (escrita igual à fala), depois se exige a textualização, eliminando as perguntas e 
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os erros gramaticais, por último a fase de transcrição, que é o texto totalmente 
elaborado. A entrevista transcrita pelo entrevistador torna-se documento, pois 
documento em história oral é o resultado da mudança de depoimentos do estado oral 
para o escrito (MEIHY, 2000, p. 102). 

Sabemos que, ao final do século XIX, o registro privilegiado pelo historiador era o 
documento escrito, sobretudo o oficial. Essa linha de pensamento era considerada 
positivista. Segundo Adam Schaff, o positivismo, paradigma rankeano, “atesta que o 
conhecimento histórico é possível como reflexo fiel, puro de todo o fator subjetivo, dos 
fatos do passado” (SCHAFF, 1978, p. 101).  

São três os pressupostos positivistas: o primeiro afirma que nenhuma 
interdependência existe entre o historiador e o objeto do conhecimento; o segundo 
pressupõe uma relação cognitiva conforme o modelo mecanicista (passiva, 
contemplativa) e por último o historiador é capaz de ser imparcial: “basta juntar um 
número suficiente de fatos bem documentados, dos quais nasce espontaneamente a 
ciência da história. A reflexão teórica, em particular filosófica, é inútil e até prejudicial, 
porque introduz na ciência positiva um elemento de especulação” (SCHAFF, 1978, p. 
102-103). 

Segundo Ciavatta (2004), a crítica iniciada na Idade Média e aperfeiçoada pelos 
positivistas restringia-se à verificação da autenticidade dos documentos. Colocado em 
primeiro plano, o documento triunfou nessa época, sobre o monumento. Mas agora, o 
que importa é a relação dos documentos com outras fontes e recursos.  

A história oral, para rever as versões oficiais da historiografia, torna os 
depoimentos orais em “histórias” da História. As memórias de pessoas que fizeram 
parte da história recebem grande importância pelo pesquisador oral que ali dá a 
oportunidade de expressão àqueles que realmente fizeram parte da história e que 
carregam consigo sua perspectiva frente aos fatos ocorridos, pois “A história oral 
contribui para o afloramento das ‘memórias subterrâneas’ represadas pelas 
imposições da ordem social” (CIAVATTA, 2004). 

As memórias orais podem vir em complemento a outras fontes, como os 
documentos oficiais, fotos, arquivo e outros. Algo que facilita o trabalho do 
pesquisador, já que os arquivos enfrentam problemas de conservação, desorganização, 
dispersão da documentação por vários espaços.  

 [...] a memória estimula a busca historiográfica, seja no plano, da compreensão 
e da representação da realidade. A memória desafia o historiador para uma 
explicação sobre o ordenamento dos objetos e a organização dos espaços, dos 
tempos e das coisas. Os relatos, orais e escritos, de natureza impressiva, 
favorecem a aproximação do historiador ao grau de envolvimentos dos agentes 
e dos sujeitos nas realizações das ações. A tradição oral estimula o debate e o 
alargamento das problemáticas, carecendo, porém, de comprovação e de 
análise, crítica apuradas [...] (MAGALHÃES, 2004, p. 157). 



 7 

“A memória é um cabedal infinito do qual só registramos um fragmento” (BOSI, 
1998, p. 39). Partilhamos desta afirmativa quando nos encontramos com a professora 
alfabetizadora pesquisada e várias recordações foram afloradas num momento 
informal não gravado. Sentimos que lembrança extrai lembranças. 

Para Meihy (2000, p. 56), “a noção de silenciados tem sido valorizada como um 
dos objetivos da história oral, pois, de certa forma, além de contemplar os ‘vencidos’, 
abre-se também para setores considerados da ‘elite’, que também não têm sido 
contemplados pela formalidade analítica vigente”. 

O autor propõe, ainda, a democratização deste tipo de pesquisa. Que ela não 
represente somente uma parte da sociedade, mas faça um trabalho integral dos 
vencedores e vencidos e não unilateral. Dessa forma, contribuiremos também para 
ruptura daqueles que, impregnados de tradicionalismo, ainda não conseguiram 
pensar em uma história construída por todos. 

As instituições educativas, como as pessoas, são portadoras de uma memória e 
de memórias. Essas memórias-representação, frequentemente assentes na 
transmissão oral, revelam-se fixistas, cíclicas, fruto de olhares particulares e 
consubstanciam-se em relatos dispersos, memórias factuais e justificativas de 
destinos de vida, marcadas não raro por arbítrios e exageros de vária ordem. 
[...] uma memória integrada nas práticas e nas representações do quotidiano, 
sobre as quais exerce influência, pois as instituições educativas tendem a 
produzir e a divulgar, sob a forma de monografia ou de relatos dispersos, um 
conjunto de informações por meio das quais procuram fazer jus aos rituais e à 
memória que desejam perpetuar (MAGALHÃES, 2004, p. 127). 

Notamos, assim, o grande alcance da história oral, por ser impossível apontar um 
lugar no mundo em que as pessoas não a estejam fazendo. Nesse sentido, acredita-se 
que as reflexões acerca da história oral, como metodologia de pesquisa, visem 
descortinar dúvidas e anseios de pesquisadores da área, contribuindo para utilização 
deste importante instrumento. 

Apesar de reconhecermos a importância da história oral ela ainda passa por uma 
série de desconfianças por ter caráter subjetivo, por precisar da memória e 
principalmente por muitos não a considerar documento após a transcrição e 
autorização dos narradores. Para Thompsom (2002) “O tema da memória será sempre 
uma questão fundamental para os historiadores orais, mas acho que deveríamos 
abordá-lo positivamente, com confiança na dupla força da história oral, tanto objetiva 
quanto subjetiva” (p. 23). 

As fontes orais são consideradas “arquivos da palavra”, mas devem apresentar 
limites e possibilidades. Um limite que devemos observar é que o fato do depoente, ao 
rememorar suas experiências, ao contá-las e emitir sua opinião, narrar a história de 
vida que pode não esclarecer os fatos passados, porque são interpretações atuais deles.  

Desde as primeiras aproximações com a professora alfabetizadora Eurides Pereira 
de Souza entendemos que a construção das entrevistas será fácil, pois a mesma se 
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prontificou a cedê-las. “A narração da própria vida é o testemunho mais eloqüente dos 
modos que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória” (BOSI, 1994, p. 68). 

O trabalho com as entrevistas requer um estudo e ação da ética neste campo de 
atuação. “O respeito pelo valor e pela importância de cada indivíduo é, portanto, um 
das primeiras lições de ética sobre a experiência com o trabalho de campo na História 
Oral” (PORTELLI, 1981, p. 17). O tratamento dispensado em todo processo das 
entrevistas é criterioso inclusive na devolutiva do material ao narrador/entrevistado. 

A entrevista é uma construção de conhecimento (SZYMANSKI, 2004). No 
momento da entrevista é estabelecida uma relação de igualdade e de diálogo entre 
entrevistado e entrevistador. Ora, o primeiro é quem tem a autoridade por ter o 
conhecimento a ser narrado, ora é o entrevistador pela sua condição de pesquisador. 
É um momento de “entre-vista”, uma troca, uma visão mútua (PORTELLI, 1981). 

Pretendemos usar a história oral como fonte por compreender a sua importância 
metodológica e também porque poderá preencher lacunas de outras fontes 
inexistentes como diários, cadernos de alunos, planos de aulas, etc.  

A história oral e as memórias nos oferecem um campo de possibilidades que são 
compartilhadas, quer sejam elas reais ou imaginárias. Quando um dado nos é relatado 
sem a segurança desejada, nos restam as aproximações das informações obtidas em 
seu sentido coletivo. Os relatos trafegam na memória, no tempo e no espaço com a 
desenvoltura do tempo presente, porque as referências se misturam. 

 Por meio dos relatos orais, quisemos saber se havia um esquecimento, um silêncio 
proposital, pois: 

Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 
preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam 
as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são 
reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva [...] O 
estudo da memória social é um dos meios fundamentais de abordar os problemas 
do tempo e da história, relativamente aos quais a memória está ora em 
retraimento, ora em transbordamento (LE GOFF, 1994, p. 426). 

Abordar a memória nesta pesquisa é procedente, tendo em vista que o tratamento 
das fontes nos subsidia para tal. A história oral faz desabrochar as “memórias 
subterrâneas” represadas. A memória então daria um sentido ao passado que nos 
escapou e que reside no discurso (FOUCAULT, 2005). E o discurso é oportunizado na 
narrativa, a qual não expressa realmente o acontecido, mas como foi experienciado: 

Trata-se de um processo em que o narrador é o sujeito/personagem da história 
e o narrar, o registro; a passagem do oral para o escrito faz parte da história que 
está sendo construída pelo narrador e pelo historiador/ouvinte. Pela história de 
vida, um mundo de vivências, de contradições e de projetos que não vingaram 
pode chegar até nós, não como realmente existiu, mas como foi experienciado e 
como, hoje, é visto retrospectivamente. Aqui não interessa a noção de 
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comprovação ou de objetividade dos fatos e, sim, de significação e representação 
(GUIMARÃES, 1997, p. 40). 

Nesse sentido, a memória para Le Goff é matéria prima para o historiador. Ela está 
submetida à história. A escrita da memória a salvaria do esquecimento, ou seja, a 
história é quem salvaria a memória. Aqui, a memoria vira documento, para a nova 
matriz teórica: Nova História Cultural. 

Le Goff estabelece em seus estudos  esses dois conceitos: 
As Memórias tornaram-se pouco a pouco elementos paralelos à história, mais do 

que história propriamente dita, pois que a complacência dos autores perante si 
mesmos, a procura de efeitos literários, o gosto pela pura narração desviam-nos da 
história e transformam-se num material da história (LE GOFF, 1994, p. 112). 

E acrescenta 

Tal como o passado não é a história, mas o seu objeto, também a memória não é 
a história, mas um dos seus objetos e simultaneamente um nível elementar de 
elaboração histórica [...]. Tal como as relações entre memória e história, também 
as relações entre passado e presente não devem levar à confusão e ao ceticismo. 
Sabemos agora que o passado depende parcialmente do presente. Toda a história 
é bem contemporânea, na medida em que o passado é apreendido no presente e 
responde, portanto, aos seus interesses (LE GOFF, 1994, p. 51). 

A memória se torna história. Existem laços fundamentais entre história e memória 
em todas as sociedades. A memória pode ser vista como uma conquista progressiva 
pelo homem do seu passado individual, como a história constitui para o grupo social a 
conquista do seu passado coletivo. Quando colocamos a memória fora do tempo, 
separamos radicalmente a memória, da história. Dessa forma, entendemos que a 
memória pode  conduzir à história ou distanciar-se dela. Ainda confundimos história 
e memória, mas é a primeira que se desenvolveu a partir do modelo de rememoração, 
da anamnese e da memorização. 

A palavra memória tem origem latina, deriva de menor e oris, e significa “o que 
lembra”. O significado da palavra memória tem ligação com o passado já vivido. Sob o 
ponto de vista histórico existe outra explicação, a qual memória é a deusa Mnêmesis. 
Ela teria nascido do amor do céu e da terra e faria a ligação do mundo da representação 
e o mundo real respectivamente. Na Idade Média, a memória passa a ter o significado 
da lembrança de Deus. 

Encontramos vários conceitos de memória que se convergem: “como propriedade 
de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de 
funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 
passadas, ou que ele representa como passadas” (LE GOFF, 1994, p. 423).  

A memória foi definida também como um glorioso e admirável dom da natureza, 
com a qual revocamos as coisas passadas, abraçamos as presentes e contemplamos as 
futuras. É considerada também como o primeiro trabalho da mente do homem, 
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quando nomeia o mundo, as sensações e os sentimentos (GIRON, 2000, p. 28).  
Memória e inteligências se apoiam mutuamente, assim como memória e imaginação.  
As comemorações contribuem nessa revocação do passado, como as festas de 
calendário.  

[...] a memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo 
tempo, interfere no processo ‘atual’ das representações. Pela memória, o passado 
não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as percepções 
imediatas, como também empurra, ‘desloca’ estas últimas, ocupando o espaço 
todo da consciência. A memória aparece como força subjetiva ao mesmo tempo 
profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora. (BOSI, 1998, p. 47). 

A respeito da memória política “os juízos de valor intervêm com mais insistência. 
O sujeito não se contenta em narrar como testemunha histórica ‘neutra’. Ele quer 
também julgar, marcando bem o lado em que estava naquela altura da história, 
reafirmando sua posição ou matizando-a” (BOSI, 1998, p. 453). 

A autora em sua obra nos apresenta Henri Bergson, filósofo que estudou a rica 
fenomenologia da lembrança. Este autor expõe os conceitos de tempo, memória, devir 
e energia. Outro teórico que a deu suporte foi Maurice Halbwachs, sociólogo, estudioso 
das relações entre memória e história pública. Ele não estuda a memória propriamente 
dita, mas os “quadros sociais da memória” e como acontece a reconstrução do passado. 
“Cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva” (BOSI, 1998, 
p. 413). Estes dois estudiosos a motivaram fazer um estudo na cidade de São Paulo nos 
anos 1970 por meio da memória de idosos (homens e mulheres), acima de 70 anos. A 
memória, contudo, se faz mais rica na fase idosa, porque para Bergson, não há 
percepção que não esteja envolto de lembranças, estas são a sobrevivência do passado.  

Em nossa pesquisa de doutorado “História e memória docente: a professora 
alfabetizadora no ensino rural Eurides Pereira de Souza (1966 – 1980)” é fundamental 
o trabalho com a história e memória. Nas primeiras aproximações com o objeto, para 
a construção do projeto de doutorado tivemos a oportunidade por meio de entrevista 
informal perceber que as narrações partiam do presente sobre um passado vivido.  

As memórias de Eurides estão  permeadas de lembranças, ideias e imagens do 
passado mas também de  esquecimentos, de paixões, frustrações, sonhos e alegrias, 
reconstruindo o sentido de sua vida e de sua atuação profissional, refazendo suas 
trajetórias e vivências, que não são apenas particularmente suas, mas do grupo em que 
estava inserida, como demonstra Halbwachs (1990, p.14): “a aventura pessoal da 
memória, a sucessão dos eventos individuais, da qual resultam mudanças que se 
produzem em nossas relações com os grupos com os quais estamos misturados e nas 
relações que se estabelecem entre esses grupos”. 

O estudo de suas memórias também conduz à descoberta de referências históricas 
que nem sempre são abordadas oficialmente como declara Sousa (2000, p. 54) 
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Utilizando memórias de alunos e professores, no intuito de apontar caminhos 
para a pesquisa, queremos esboçar aqui a possibilidade de identificar, por meio 
delas, certas referências históricas que conduziram à perda de dimensão 
histórica da experiência docente brasileira, cujos efeitos se fazem sentir, ainda 
hoje na diluição da identidade docente e na fragilidade do reconhecimento da 
irredutibilidade e singularidade da relação pedagógica.  

Trabalhar com memórias e trajetórias de vida é trilhar um território acidentado, 
pois trata-se de envolver-se com a paixão, os sonhos, os desejos, as vontades, a 
nostalgia, que escapam muitas vezes das rédeas da razão, mas essa experiência conduz 
à ampliação do conhecimento do passado e permite compreender a sociedade do 
período através do indivíduo que ali viveu. 

A professora estudada é idosa. Bosi percebeu um movimento peculiar à memória 
do idoso que tende a adquirir, na hora da transmissão aos mais jovens, que não se trata 
somente de um sentimento saudosista, mas:  

[...] a forma de ensino, de conselho, de sabedoria, tão bem esclarecida na 
interpretação que Walter Benjamin fez da arte narrativa. Aquilo que se viu e se 
conheceu bem, aquilo que custou anos de aprendizado e que, afinal, sustentou uma 
existência, passa (ou deveria passar) a outra geração como um valor (BOSI, 1998, p. 
481). 

Também encontramos em Giron (2000) a relação da história e memória. Para esta 
autora, a memória é matéria-prima para quem trabalha com a História, tanto no 
ensino como na pesquisa. É como matéria-prima e não como produto final que a 
memória deve ser trabalhada. A memória é um material delicado sobre o qual se 
debruça o historiador. 

Quando enveredamos a estudar a memória de uma professora alfabetizadora, o 
fizemos por acreditar que o processo da memória no homem faz intervir na releitura 
dos vestígios vividos por ele, adquiridos por meio dos diários, da imprensa, da história 
oral e das imagens. A linguagem falada e depois escrita é uma extensão importante das 
possibilidades de armazenamento da nossa memória. A acumulação de elementos na 
memória faz parte da vida cotidiana. Isso acontece mais na cultura dos homens sem 
escrita, do que na sociedade escrita. Mas não é fácil tocar na memória das pessoas, 
pois é muito delicado perguntar sobre o passado, pois podemos estar tocando em 
nervo exposto, escondido na névoa do passado (GIRON, 2000). 

Nas sociedades sem escrita há especialistas da memória, homens-memória, mas o 
conhecimento aí não é transmitido palavra por palavra. A memória coletiva aqui 
funciona numa reconstrução generativa e não segundo uma memorização mecânica. 
Existe uma dimensão narrativa, uma estrutura da história cronológica dos 
acontecimentos... A memória teria mais liberdade e criatividade, mas não é fácil 
compreender a passagem da memória oral à memória escrita. 

O aparecimento da escrita está ligado a uma profunda transformação da 
memória coletiva.  [...] A escrita permite à memória coletiva um duplo progresso, 
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o desenvolvimento de duas formas de memória. A primeira é a comemoração, a 
celebração através de um monumento comemorativo de um acontecimento 
memorável. [...] A outra forma de memória ligada à escrita é o documento escrito 
num suporte especialmente destinado à escrita. [...] Mas importa salientar que 
todo documento tem em si um caráter de monumento e não existe memória 
coletiva bruta (LE GOFF, 1994, p. 431-433). 

 Entendemos memória coletiva como o que fica do passado no vivido dos grupos, 
ou o que os grupos fazem do passado.  A memória coletiva impõe restrições sobre o 
que lembrar e a como julgar o lembrado. A escrita tem duas funções neste tipo de 
documento, as quais são:  

a) armazenar informações que permitem comunicar através do tempo e do espaço, 
e fornece ao homem um registro; 

b) passagem da esfera auditiva para a visual, permitindo que reordene, retifique 
palavras ou frases. 

Uma memória coletiva se desenvolve a partir de laços de convivência familiares, 
escolares, profissionais. Ela entretém a memória de membros, que acrescenta, 
unifica, diferencia, corrige e passa a limpo. Vivendo no interior de um grupo, 
sofre as vicissitudes da evolução de seus membros e depende de sua interação 
(BOSI, 1998, p. 408-409). 

O uso da história oral na pesquisa “História e memória docente: a professora 
alfabetizadora no ensino rural Eurides Pereira de Souza (1966 – 1980)” se apoia nos 
diversos argumentos aqui colocados oral como metodologia de pesquisa e por isso, 
objetiva por meio da História Oral contribuir para a História da Educação. 
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RESUMO 

A pesquisa "Expansão espaço temporal de instituições de ensino nos municípios 
do Estado do Rio de Janeiro (1896 - 1976) definiu os seguintes objetivos para este 
trabalho: descrever as características da formação territorial do município de 
Teresópolis, as relações com o município de Magé nos aspectos geohistóricos e 
culturais no período de 1896 e 1976; ilustrar nas sincronias de 1896 a 1976 a situação 
educacional do município de Teresópolis no Estado do Rio de Janeiro; analisar o 
processo de expansão de instituições de ensino no município de Teresópolis e demais 
municípios do Estado do Rio de Janeiro promovido pelas políticas públicas no período 
de 1896 a 1976; avaliar a situação educacional quando da FUSÃO dos Estados da 
Guanabara e Rio de Janeiro (1975). A consulta das fontes históricas e a aplicação da 
metodologia da pesquisa permitiram demonstrar que a descontinuidade das políticas 
públicas quanto aos problemas educacionais (evasão e repetência) provocou a 
expansão dos estabelecimentos de ensino causada pela demanda crescente por 
escolaridade (no País e no Estado do Rio de Janeiro) em função do crescimento 
demográfico particularmente da população jovem, no Brasil. A expansão teve caráter 
heterogêneo, limitou oportunidades educacionais em função das condições oferecidas 
pela administração municipal e governo estadual.  
 

PALAVRAS-CHAVE:  

Chorographia Fluminense; Magé Terra do Dedo de Deus; Instituições de Ensino. 
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1. INTRODUÇÃO 

O texto sobre Teresópolis, que pertenceu ao município de Magé até 1891, da 
continuidade aos resultados da pesquisa a sobre a “Expansão das Instituições de 
ensino no Estado do Rio de Janeiro (1896 – 1976)”. A delimitação espaço temporal do 
estudo foi baseada em fontes primárias e secundarias existentes sobre a situação 
educacional dos municípios, no ano de 1896, entre elas, a publicação “Chorographia 
Fluminense” de autoria de Antonio José Caetano da Silva relativa aos quarenta e oito 
municípios do Estado do Rio de Janeiro, (exceto o município do Rio de Janeiro). 

Outras fontes históricas, publicadas durante o processo de implantação da FUSÃO 
(entre os Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro), a partir de 1974, justificam os 
limites da diacronia (1896 – 1976). 

A pesquisa relatada neste texto teve os seguintes objetivos: descrever as 
características da formação territorial do município de Teresópolis, as relações com o 
município de Magé nos aspectos geohistóricos e culturais (1896 a 1976), ilustrar, nas 
sincronias de 1896 e 1976 a situação educacional do município de Teresópolis no 
Estado do Rio de Janeiro, analisar o processo de expansão de instituições de ensino 
no município de Teresópolis e demais municípios do Estado do Rio de Janeiro 
promovido pelas políticas publicas no período de 1896 a 1976, avaliar a situação 
educacional quando da FUSÃO dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. 

A metodologia aplicada na pesquisa histórica seguiu as seguintes etapas 
metodológicas: revisão da literatura sobre o tema do trabalho e sistemático 
levantamento e catalogação de fontes primárias e secundárias, organização de fichas 
organograficas, arquivo de documentos sobre os municípios do Estado do Rio de 
Janeiro, aplicação do processo de critica externa (autenticidade) e de critica interna 
(veracidade) ás fontes primárias e secundárias com definição de limitações, análise de 
documentos legais e oficiais para avaliar a situação educacional do Estado do Rio de 
Janeiro (1896 – 1976) e em Teresópolis. 

As fontes históricas pesquisadas, relacionadas com a expansão de instituições de 
ensino no Estado do Rio de Janeiro (1896 – 1976), foram as seguintes: 

• Texto de Antonio José Caetano da Silva “Chorographia Fluminense” (O 
Estado do Rio de Janeiro em 1896) publicado na Revista do Instituto 
Histórico e Geographico Brazileiro, Tomo LX, VII, P II, Imprensa Nacional, 
1906. 

• Livro de Renato Peixoto dos Santos sob o titulo “Magé a Terra do Dedo de 
Deus”, Edição Comemorativa do Centenário do Município de Magé (1857 – 
1957) publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Rio de Janeiro 1957. 

• Livro de João Oscar do Amaral Pinto, sob o titulo “Historia de Teresópolis, 
Síntese Cronológica”, publicada em 1991, Editora Cromo, Niterói, Rio de 
Janeiro. 

• Sinopse Retrospectiva do Ensino no Brasil - 1871/1954 principais aspectos 
estatísticos publicado pelo Ministério da Educação e Cultura, 1956. 
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• Estatísticas da Educação Nacional, 1971-73, publicada pelo Ministério de 
Educação e Cultura 1974.  

• Diretrizes para o Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, publicado 
pelo Serviço Gráfico da SECPLAN. 1975. 

• Regionalização - O processo de regionalização na área da educação e cultura 
SEEC/RJ, 1975. 

• Sistema de Supervisão Educacional, fundamentação, SEEC, 1976.  
• Sistema de Supervisão Educacional, fundamentação, SEEC, 1981.  

Como fontes secundárias foram utilizadas publicações, de vários autores, documentos 
sobre a situação educacional estudada no período de 1896 a 1976. A pesquisa histórica 
pode demonstrar que a descontinuidade das políticas publicas provocou a expansão dos 
estabelecimentos de ensino nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, especialmente 
de Teresópolis de forma heterogênea, na área geográfica, limitando oportunidades 
educacionais em função das condições oferecidas pela administração municipal e governo 
estadual. 

O texto produzido através da pesquisa histórica realizada apresenta síntese das 
características da formação territorial do município de Teresópolis (relações com 
Magé), a situação educacional e o processo de expansão das instituições de ensino em 
Teresópolis e Estado do Rio de Janeiro, a análise e avaliação do processo de expansão 
das unidades escolares atrelado ao crescimento demográfico nos municípios. 

O município de Teresópolis representa, no presente e no passado, a criação 
geohistórica. Situado no topo da Serra dos Órgãos é reconhecido no horizonte, nos dias 
ensolarados, pelas formações das serras, entre elas o “Dedo de Deus”. A aproximação 
com as terras do município evidencia as paisagens climatobotânicas, a Mata Atlântica, 
os Parques Estaduais, os problemas gerados pela situação do relevo e ação humana. 

A fama das condições saudáveis do clima de Teresópolis atraiu pessoas 
convalescentes, turistas, imigrantes, cientistas e estudiosos deslumbrados com a 
natureza. 

 A origem de Teresópolis, unida ao município de Magé, está fundamentada na 
ligação de caminhos com as Gerais nos quais as descidas rumavam para a Baia de 
Guanabara com os carregamentos do comércio colonial, ouro das minas para Portugal 
e Inglaterra. 

1.1. CARACTERÍSTICAS DA FORMAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS EM MAGÉ (ESTADO DO RIO DE JANEIRO) 

O município de Teresópolis anteriormente denominado Santo Antonio de 
Paquequer pertencia ao território de Magé. Por essa razão durante os séculos XVI, 
XVII, XVIII e XIX a evolução histórica esta totalmente relacionada com o município 
de Magé. 

Quando completavam os sessenta e cinco anos do descobrimento do Brasil (1565) 
o português Simão da Motta recebeu terras de sesmaria, de Estácio de Sá, como relata 
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Santos (1957: 46) “com setecentas braças de terras ao longo da água e mil braças pela 
terra a dentro”, no rio Magepe como reconhecimento pelos relevantes serviços 
prestados na defesa heroica do Rio de Janeiro ocupado pelos franceses (1555 – 1567). 

As terras da sesmaria de Magé foram povoadas, gradativamente, por familiares e 
amigos do proprietário possibilitando a fixação de residências no morro da Piedade, 
denominado Magepe Mirirm (Cacique pequeno). Ao longe, no horizonte, as serras e a 
formação do relevo “Terra do Dedo de Deus” barreira natural de acesso a Teresópolis. 

No período de 1519 a 1561 como documenta Pinto (1991) o acidente geográfico que 
emoldura Magé, “Dedo de Deus” foi ilustrado, em mapa, pelo cartógrafo Lopo Homem 
(que batizou a cordilheira como Picos Fragosos), ano de 1519. Outras produções 
cartográficas, do período mencionado foram as de Diogo Homem (“Dedo de Deus”, em 
1558) e as de Bartolomeu Velho (Serra dos Órgãos, 1561). Outra fonte mencionada por 
Pinto (1991) é a menção, no século XVI, da Serra dos Órgãos no Rio de Janeiro por 
Gabriel Soares de Souza na obra “Tratado Descritivo do Brasil” (1587). 

As terras de Teresópolis apresentavam vazios demográficos. As primeiras 
sesmarias, na região, são doadas em caráter assistemático, no século XVII 
(principalmente no período de 1655 a 1676. 

A administração colonial especialmente a da Capitania Real do Rio de Janeiro 
(criada em 1575) doava sesmarias com a intenção de povoamento e ocupação de áreas 
que possuíam ouro e outras riquezas minerais. 

Com as iniciativas das doações de terras os caminhos foram abertos iniciando a 
chegada a Ouro Preto em Minas Gerais. Os caminhos passavam pelo Rio de Janeiro 
(especialmente por Petrópolis, Teresópolis, Magé), valorizando a área geográfica da 
Capitania de Parayba do Sul (São Tomé) do inicio da colonização do Brasil. Um destes 
caminhos foi aberto pelo bandeirante Garcia Rodrigues Paes, autor do “Caminho 
Novo” passando por Teresópolis. A via de comunicação deu origem ao arraial de 
Paraíba do Sul. 

No período, século XVII e XVIII, houve o crescimento de doações de sesmarias. As 
razoes foram definidas pelas necessidades do povoamento do acesso as Gerais, de 
proteger as riquezas minerais, o local da exportação do minério em Magé, os portos de 
Mauá e do Rio de Janeiro. 

No século XVIII o Rio de Janeiro foi elevado a categoria de Vice Reino do Brasil 
(1763). A riqueza das Minas Gerais e de outros locais do Brasil (regiões Nordeste, 
Centro Oeste, Sudeste) atraia aventureiros para muitos assaltos aos carregamentos de 
ouro. Durante o século XVIII tornou-se comum os ataques, a busca de outros 
caminhos.  

No amo de 1784, como documenta Pinto (1991) o alferes Tiradentes é incumbido, 
pelo governador da Capitania de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes, de fazer o 
reconhecimento dos sertões desconhecidos, a “leste do caminho novo”. Tiradentes 
percorre os atuais municípios de Sapucaia, Teresópolis, Carmo, Cantagalo e funda o 
arraial Porto Novo do Cunha (Além Paraíba). Em 1786 o vice-rei Luiz de Vasconcellos 
comunica ao Reino a prisão do contrabandista Mão de Luva. Da comitiva que o 
prendeu fez parte o alferes Tiradentes. Durante o século XVIII as informações sobre 
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Teresópolis eram de um sertão ocupado por varias nações de índios bravos como 
ilustra a Carta Geográfica da Capitania do Rio de Janeiro, de autoria do topógrafo 
Maniel Vieira Leão do ano de 1797. 

No século XIX a ocupação do território por grandes propriedades carecia de 
população expressiva. As estradas eram ruins, os índios hostis. Com a chegada da 
Família Real Portuguesa no Brasil (1808) varias comitivas de estudiosos europeus 
visitaram Teresópolis, entre eles os botânicos Spix e Martins na Serra dos Órgãos. Os 
biólogos registraram em seus relatórios, elogios, espanto e êxtase. No ano de 1818 
George March arrenda a fazenda do Paquequer, Comari, origem da colonização 
gradativa de Teresópolis. A granja Comari (atualmente local de treinamento da seleção 
brasileira de futebol) tinha como proprietário os herdeiros do Joaquim Clemente da 
Silva Couto que recebeu a sesmaria no ano de 1780. 

No alto da Serra os herdeiros de George March iniciaram empreendimentos 
agrícolas e de hotelaria, o processo de colonização de Teresópolis. No ano de 1821 o 
Tenente Joaquim Paulo de Oliveira (provavelmente filho de Tiradentes) ocupa terras 
no Imbui, Bairro da Posse (falece em 1859 e deixa 10 filhos). Teresópolis passa a ser 
conhecido como região importante para a recuperação da saúde, para turismo. Os 
herdeiros de March receberão, futuramente, as series de pequenas casas e bangalôs 
para serem alugados as ricas famílias europeias radicadas no Rio de Janeiro. 

As famílias cresciam, os herdeiros casavam entre si, Teresópolis vai se 
transformando, de povoado a freguesia e cidade na segunda metade do século XIX. A 
Capela de Santo Antonio de Paquequer transforma-se em matriz, pelo Decreto nº829 
de 25 de outubro de 1855. O presidente da província do Rio de Janeiro cria a freguesia 
de Santo Antonio de Parquequer. O nome Teresópolis é mantido oficialmente em 
homenagem a Teresa Cristina, Imperatriz, mulher de D. Pedro II. No ano de 1890, foi 
transformado em capital da Estado do Rio de Janeiro (Decreto 127C de 6 de outubro 
de 1890). 

Até o ano de 1891, após a proclamação da Republica, Teresópolis pertencia a Magé. 
O Decreto nº 280, assinado pelo governador do Estado do Rio de Janeiro no dia 6 de 
Julho de 1891 cria o município de Teresópolis. 

Quanto a situação educacional cabe destacar, em 1860, a fundação do Colégio 
Valente pelo Dr. Luiz Manoel dos Santos (é o primeiro educandário organizado no 
lugarejo) e a inauguração, em 1866, do Liceu Theresopolitano pelo padre José Tintari 
e por Guilherme Leocadio Pinto. Foi o primeiro educandário, segundo o autor Pinto 
(1991) a adotar o sistema de internato. O seu nome foi posteriormente mudado para 
Liceu Conde D’EU. 

1.1.1. TERESÓPOLIS: SITUAÇÃO GEOHISTÓRICA, CULTURAL E EDUCACIONAL 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (1896 – 1976) 

A transformação de Teresópolis em município do Estado do Rio de Janeiro (1891) 
provocou algumas mudanças: Linha telegráfica (1891), implantação da Câmara 
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Municipal (1892), elaboração do “Código de Posturas” (1893), realização do primeiro 
Censo de Teresópolis (2720 habitantes em 1893), inauguração do primeiro trecho da 
Estrada de Ferro ligando o Porto da Piedade a Guapimirim (1895 – 1896). A partir do 
ano de 1901 (século XX) o crescimento sócio econômico e cultural passa a ser 
observado com a ocupação demográfica crescente no município. 

A situação educacional do Estado do Rio de Janeiro, mencionada por Silva 
(1906:273) em 1896 era a seguinte: 

"A instrução secundária é ministrada pelos Lyceus de Nictheroy, Campos e Barra 
Mansa e pelo Gynnásio Fluminense onde são ensinados todos os preparativos exigidos 
para a matricula dos cursos superiores. A inscrição primária está confiada as escolas 
de ambos os sexos. O número de todas estas escolas é de cerca de 500. Acrescendo o 
das mantidas pelas municipalidades que excedem de 200, pode-se dizer que a 
instrução publica primária no Estado é ministrada com vantagem". 

A área geográfica do Estado do Rio de Janeiro, em 1896, era aproximadamente de 
68.982 Km2. A população estimada totalizava 1.053.817 habitantes: 392.738 
habitantes (37%) na área urbana e 661.079 habitantes (63%) na área rural. No ano de 
1976 (SEPLAN) o total da população era de 10 milhões de habitantes com 
predominância de ocupação na área urbana (88%) especialmente no município do Rio 
de Janeiro (cerca de 5 milhões). O crescimento demográfico aumentou a demanda por 
oportunidades de escolarização. 

Diacronicamente, na evolução do final do século XIX e décadas do século XX 
podem ser comentadas as dificuldades para formação de quadros de recursos 
humanos para atuarem em magistério. A continuidade de estudos para a maior parte 
dos estudantes dos municípios do Estado do Rio de Janeiro só poderia ser realizada 
em Campos, Nictheroy, Barra Mansa e Rio de Janeiro. Houve indefinição da 
administração do Estado do Rio de Janeiro ou das municipalidades quanto à 
responsabilidade de fiscalização e manutenção das unidades escolares provocando 
consequências, a curto e longo prazo, quando da implantação do modelo sistêmico da 
organização educacional proposta pela Fusão. 

Em Teresópolis a situação educacional, apresentada por Pinto (1991), evidenciava 
os seguintes dados quantitativos de fundação de instituições de ensino no período de 
1896 a 1976: década de 10 (1), década de 20 (4), década de 30 (3), década de 40 (4), 
década de 50 (10), década de 60 (4) década de 70 (15).  

O documento intitulado "Regionalização", publicado pela SEEC/RJ (1975) divulga 
o processo de Regionalização no Estado do Rio de Janeiro, apresenta os organogramas 
da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, do Departamento de Educação e do 
Departamento de Cultura. No mesmo documento, considerando a implantação das 
Regiões. Programa anunciadas pela SECPLAN, relata a instituição dos Centros 
Regionais de Educação, Cultura e Trabalho (CRECTs) e Núcleos Comunitários de 
Educação. Cultura e Trabalho (NCECTs). Estes CRECTs e NCECTs foram criados 
visando aumentar a taxa de utilização das instalações, melhorar o rendimento dos 
estabelecimentos mediante a aplicação de critérios mais racionais e funcionais; ajustar 
constantemente a aplicação de investimentos educacionais e culturais ás necessidades 
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sociais; integrar atividades educativas com as áreas de trabalho, de saúde e do lazer. O 
modelo implantado baseou-se nos dispositivos do Decreto nº 75922, de 1º de julho de 
1975, relativos á criação do Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos CSU, do 
Governo Federal. 

Os 16 CRECTs implantados foram os seguintes: Rio de Janeiro, Niterói, Duque de 
Caxias, Cabo Frio, Rio Bonito, Nova Friburgo, Teresópolis, Campos, Itaperuna. 

A comparação de dados quantitativos sobre as instituições educacionais existentes 
em 1896 e 1976 (Tabelas I e II) e o agrupamento dos municípios está baseada no 
modelo e componentes dos 15 CRECTs (exceto Rio de Janeiro) divulgados no 
documento “Sistema de Supervisão Educacional” da SEEC/RJ (1976). 

A partir de 1976 o município de Teresópolis sedia o CRECT acompanhando as 
atividades educacionais em Teresópolis e em Carmo (NCECT). No ano de 1982 foi 
inaugurada a sede do CRECT, na Varzea por Arnaldo NIskier. 

1.1.1.1  EXPANSÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO: TERESÓPOLIS E ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO (1896 – 1976) 

O município de Teresópolis constituído como CRECT tinha o município de Carmo 
integrado como NCECT. 

No período de 1896 a 1976, na evolução histórica, permaneceram 47 municípios 
tradicionais e foram criados 17 perfazendo um total de 64 divisões administrativas. 
Estas unidades constituíram os municípios do Estado do Rio de Janeiro após a FUSÃO 
em 1975. 

Na tabela 1 a distribuição das unidades escolares nos CRECT em 1896. 
 

UNIDADES ESCOLAS/AGRUPAMENTOS NOS CRECT TOTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL 

NITERÓI 116 

RIO BONITO 55 

DUQUE DE CAXIAS 20 

BARRA DO PIRAÍ 65 

BARRA MANSA 55 

ANGRA DOS REIS 41 

PETRÓPOLIS 30 

TERESÓPOLIS 11 

TRÊS RIOS 22 

NOVA FRIBURGO 54 
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MACAÉ 20 

CAMPOS 109 

NOVA IGUAÇU 35 

CABO FRIO 67 

ITAPERUNA 35 

TOTAL 735 

Tabela l: Distribuição das unidades escolares do Estado do Rio de Janeiro segundo o agrupamento dos municípios por 
CRECT (adaptação para 1896) 

Fonte: Silva, A.J.C. “ Chorographia Fluminense” . (O Estado do Rio de Janeiro em 1896) 

Analisando o quadro geral das unidades escolares existentes no Estado do Rio de 
Janeiro, em 1896, pode ser observado que o CRECTs com maior quantidade de escolas 
era de Niterói (116) e os de menor número o de Duque de Caxias, o de Macaé (20) e o 
de Teresópolis (11). 

A fonte utilizada "Chorographia Fluminense" do autor Silva (1906) enumera 
quantidades de escolas concentradas nas sedes dos municípios, ressalta a 
administração estadual das unidades escolares. 

O crescimento da população brasileira, também teve reflexos do Estado do Rio de 
Janeiro, no período estudado, pressionou as administrações publicas para 
oportunidades de escolarização, através da crescente implantação de novas unidades 
escolares. 

Uma pequena demonstração da expansão das unidades escolares e do aumento do 
numero de matrículas não significa que houve a terminalidade de estudos dos alunos 
matriculados, em função dos problemas de evasão e repetência do passado e do 
presente nos sistemas de ensino do Brasil. 

As estatísticas de Educação Nacional, 20 anos mais tarde, publicadas pelo serviço 
de Estatística da Educação e Cultura do MEC (1974) evidenciam, no Estado do Rio de 
Janeiro, 1.785.548 matrículas e 7585 unidades escolares de ensino de 1° Grau 
demonstrando o crescimento da demanda por escolaridade e o aumento das unidades 
de ensino (incluindo o Estado da Guanabara). 

O fenômeno do crescimento de matrículas e a expansão das unidades escolares 
pode ser observado na Tabela 2 organizada a partir dos dados publicados no 
documento "Sistema de Supervisão Educacional" da SEEC/RJ. 

Em 1976 as unidades escolares estavam classificadas pela modalidade de nível de 
ensino de administração (estadual, municipal e rede particular). Para comparação 
foram agrupados os quantitativos relacionados com o ensino de 1° Grau 
(independentemente de especificação sobre a categoria de 1° ou 2° segmento). 
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UNIDADES ESCOLAS/AGRUPAMENTOS NOS CRECT TOTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL  

ESTADUALMUNICIMUCICMUNICIPALMUNI

CIESTADUAL NITERÓI 409 

RIO BONITO 196 

 DUQUE DE CAXIAS 398 

BARRA DO PIRAI 325 

BARRA MANSA 238 

ANGRA DOS REIS 134 

PETRÓPOLIS 207 

TERESÓPOLIS 105 

TRÊS RIOS 162 

NOVA FRIBURGO 471 

MACAÉ 167 

CAMPOS 608 

NOVA IGUAÇU 416 

CABO FRIO 189 

ITAPERUNA 526 

TOTAL 4551 

Tabela 2: Distribuição das unidades escolares do Estado do Rio de Janeiro segundo o agrupamento dos municípios por 
CRECT (adaptação para 1976) 

Fonte: SEEC/RJ Sistema de Supervisão Educacional, 1981. 

Na tabela 2 pode ser observado o crescimento quantitativo das unidades escolares 
(oficiais e particulares de todas as modalidades de ensino). Cabe destacar, a partir da 
década de 50 que as disciplinas do currículo estudadas pelos alunos (especialmente 
nos ginásios e cursos de formação de professores) eram: Francês, Geografia, Historia, 
Latim, Matemática, Ciências, Português, Educação Física, Trabalhos Manuais, 
Desenho, Física, Química, Canto Orfeônico, Psicologia, Higiene e Anatomia, Biologia. 

Por outro lado pode ser observado o crescimento quantitativo das unidades 
escolares paralelo ao crescimento demográfico nos municípios inclusive em 
Teresópolis. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No estudo realizado ficou documentado, a nível local e nacional, a importância da 
busca de novas fontes em História da Educação enfocando não somente dados 
quantitativos mas, principalmente , as ações dos atores, os professores , que junto a 
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diversas gerações , tem institucionalizado múltiplas formas pelas quais a história e 
dinâmica social são construídas pelos diferentes grupos sociais e culturais no Estado 
do Rio de Janeiro. 

A consulta das fontes históricas e a aplicação da metodologia da pesquisa 
permitiram demonstrar que a descontinuidade das políticas quanto aos problemas 
educacionais (evasão e repetência) provocou a expansão dos estabelecimentos de 
ensino causada pela demanda crescente de escolaridade (no País e no Estado do Rio 
de Janeiro) em função do crescimento demográfico particularmente da população 
jovem, no Brasil. A expansão teve caráter heterogêneo, limitou oportunidades 
educacionais em função das condições oferecidas pela administração municipais e 
governo estadual. 

O município de Teresópolis como outros municípios do Rio de Janeiro ainda 
apresenta problemas relacionados com os aspectos qualitativos e quantitativos do 
sistema educacional nos dias atuais. 
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RESUMO  

Este trabalho visa analisar o processo de dicionarização da Língua Brasileira de 
Sinais – Libras, assim denominada desde 2002. A metodologia utilizada é documental, 
de natureza qualitativa. O conjunto de fontes mencionadas engloba uma iconografia, 
listas temáticas, glossários, dicionários e um manuário, abrangendo o período que vai 
da segunda metade do Oitocentos até a atualidade. Inicia-se com uma breve 
panorâmica do surgimento de dicionários, prossegue-se com o esboço da elaboração 
dos primeiros dicionários de língua portuguesa no Brasil e toma-se como objeto 
primordial de reflexão a história da construção de obras lexicográficas de Língua 
Brasileira de Sinais. Assume-se e pretende-se demonstrar que o processo de 
dicionarização das línguas de sinais tem pontos de semelhança com o das línguas orais, 
e que os instrumentos de registro linguístico não são apenas meios para legitimar 
processos de expansão lexical, mas também se constituem em fontes de pesquisa que 
permitem investigar a historicidade da língua e de seus usuários. 
  

 

PALAVRAS-CHAVE 

História, Dicionarização, Libras.  
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1. INTRODUÇÃO37 

Como aparece o dicionário de uma língua? A pergunta do pesquisador José Horta 
Nunes (2010) conduzirá a breve panorâmica que passamos a traçar sobre a história do 
aparecimento dos dicionários. 

A construção do dicionário como objeto histórico está relacionada a certas 
condições de produção. No dizer de Nunes (2013, p.162), podemos entender “a 
invenção dicionarística como consequência de uma série de práticas lexicográficas 
historicamente situadas”, conforme pontuaremos a seguir. 

Os dicionários originam-se de listas de palavras utilizadas desde a Antiguidade até 
a Idade Média. O processo histórico de seu surgimento como instrumento linguístico, 
ao lado das gramáticas dos vernáculos, é marcado por três elementos fundamentais: a 
invenção da escrita, cerca de três mil anos antes de Cristo; a criação da imprensa, no 
século XV; e a cultura multilíngue e expansionista do Renascimento (grandes 
navegações e conquista de novos territórios; gradativa constituição dos estados 
nacionais europeus etc.). 

Até os primórdios da era moderna, no mundo ocidental, a língua do Estado, da 
Igreja e da cultura era o latim. A partir desse período (século XVI em diante), 
conhecido como o marco da ascensão dos vernáculos nacionais, línguas como italiano, 
francês, espanhol, inglês, alemão e tcheco passaram a ser cada vez mais usadas nos 
campos do Direito e da Administração. Além dessas, línguas como o flamengo e o 
português foram se tornando cada vez mais importantes também no domínio da 
literatura “impulsionadas pelo surgimento de livros impressos num vernáculo após o 
outro, desde 1460” (Burke, 2010, p. 78). A expansão dos vernáculos nessas esferas foi 
incrementada pelo crescimento da alfabetização entre os leigos, forçando o declínio do 
monopólio clerical no que se refere ao registro e acesso ao conhecimento. (Burke, 
2010) 

Conforme Auroux (1992), ocorre nesse período histórico um processo de 
“gramatização massiva das línguas”,38 tendo como base uma única tradição linguística 
europeia: a greco-latina. Entre os séculos XVI e XVIII vão surgir centenas de 
dicionários e gramáticas de línguas  vernáculas, além de “uma grande quantidade de 
dicionários de línguas indígenas da América e de línguas da África e do oriente” 
(Nunes, 2010), constituindo-se uma significativa rede continental de comunicação, 
primordialmente na Europa. 

Acompanhando a história de produção de dicionários em geral, as primeiras 
construções lexicográficas surgidas no Brasil nascem como listas de palavras. Sendo 

                                                   
37 Manuário: originalmente significando “manual” ou “relativo à mão” (cf Dicionário Eletrônico Houaiss da 
Língua Portuguesa 2009.3), esta palavra foi ressignificada por um professor surdo, em um contexto específico 
que será explicado no texto, passando, neste caso, a nomear um “dicionário ou glossário de sinais”. 

38 Auroux (1992, p. 65) assim define o conceito de gramatização “...o processo que conduz a descrever e a 
instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, que são ainda hoje os pilares de nosso saber 
metalinguístico: a gramática e o dicionário”. 
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um país de colonização, o interesse na produção dessas listas dizia respeito à 
necessidade de conhecer as línguas faladas para facilitar o contato entre colonizadores 
e nativos e promover a catequese dos índios. Assim, as primeiras listas foram 
elaboradas por missionários jesuítas entre os séculos XVI e XVIII e consistiam de um 
repertório bilíngue (português-tupi e tupi-português) contendo nomes de plantas, 
animais, partes do corpo humano e objetos da cultura indígena, dentre outros campos 
semânticos. 

Os primeiros dicionários brasileiros,  que eram bilíngues português-tupi, nascem 
dessas listas, contendo a marca do discurso religioso de seus organizadores e se 
caracterizando como instrumentos linguísticos de colonização: “Os dicionários 
bilíngues português-tupi guardam marcas de enunciação colonizadora, com os 
missionários-intérpretes traduzindo a voz do índio do ponto de vista da tradição 
ocidental.” (Nunes, 2010, p.9) 

Conforme analisa Nunes (2013), nos três primeiros séculos de colonização no 
Brasil houve um predomínio do que Auroux denomina de exogramatização, ou seja, 
falantes não nativos da língua elaboram dicionários da língua alvo, assim como foi o 
caso do colonizador espanhol em relação às línguas indígenas sul-americanas. Já a 
partir do século XIX, inicia-se um processo de endogramatização, isto é, os dicionários 
da língua portuguesa falada no país passam a ser elaborados por falantes nativos dessa 
língua. 

Em meados do século XVIII, com a expulsão dos missionários jesuítas do Brasil, 
iniciam-se as chamadas Reformas Pombalinas, que, sob forte inspiração iluminista, 
inauguram uma nova ordem discursiva pautada pelas ciências, as leis e o Estado. Entre 
outras medidas, Pombal decretou a proibição do uso das línguas indígenas em favor 
do português. 

Nesse período, surge o primeiro dicionário monolíngue de língua portuguesa – 
Dicionário da Língua Portuguesa, 39   elaborado por Antonio de Morais Silva, 
brasileiro que foi estudar Direito em Portugal. Conforme Nunes (2010, p. 10), essa 
obra “torna-se uma referência no século XIX até o século XX, marcando a consolidação 
da lexicografia de língua portuguesa.” No dizer do autor, entretanto, embora Morais 
Silva tenha introduzido em sua obra palavras brasileiras, ainda estava longe de 
representar o léxico próprio do país. 

A partir de então, desencadeia-se a produção de vários outros dicionários 
monolíngues brasileiros de língua portuguesa, como dicionários de regionalismos e 
dicionários de ‘brasileirismos’ (topônimos, nomes de animais e plantas, descrições de 
costumes indígenas e africanos) contendo palavras utilizadas no Brasil e não em 
Portugal ou com termos usados com outras significações em terras brasileiras. Trata-
se de uma adaptação das obras dicionarísticas portuguesas ao território brasileiro. É o 
que Nunes (2013) considera como processo de descolonização linguística, o qual, 

                                                   
39 Silva, A. M. (1789). Diccionario da Lingua Portugueza, composto pelo Padre D. Rafael Bluteau, reformado, e 
accrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro. Lisboa: Officina de Simão Thaddeo 
Ferreira. 
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ainda sem uma ruptura profunda com a matriz portuguesa, caracterizava-se pela 
diferenciação entre a língua do colonizador e a língua do colonizado. Toda essa 
produção era desenvolvida com a finalidade de complementar os dicionários 
portugueses. 

Este processo se intensifica ao longo do século XIX, marcado por uma conjuntura 
histórica de construção de uma identidade nacional e de constituição de uma língua 
nacional no Brasil a partir da independência, em 1822. Mas somente no século XX 
surgirão os primeiros grandes dicionários monolíngues brasileiros de língua 
portuguesa (como o Novo Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio F. Buarque de 
Holanda, de 197540), demarcando “uma ruptura mais ampla, com a construção de 
unidade de língua, de um imaginário de dicionário completo.” (Nunes, 2013) 

A partir da segunda metade do século XX, a lexicografia brasileira se consolida em 
definitivo. Além de nesse período os dicionários brasileiros passarem a ser mais 
utilizados do que os portugueses, a discursividade dessas obras é cada vez mais 
marcada pela inclusão de autores nacionais modernos, termos populares e de uso na 
mídia, o que faz dessas obras territórios de identidade nacional. 

Contemporaneamente, como reflete Nunes (2010), as formas de autoria e de 
produção escrita dos dicionários têm se alterado em virtude das novas tecnologias. 
Alem da informatização de dicionários antigos e atuais impressos, lembra-nos o autor 
que há sites que permitem a participação de internautas, como o Oxford, na Inglaterra, 
e o Caldas Aulete, no Brasil. E há uma série de novos textos eletrônicos (blogs, 
Wikipedia etc.) em que se multiplica a criação pessoal de glossários e de comentários 
sobre definições de palavras. Há ainda dicionários que lidam com outras 
materialidades significantes (imagens, vídeos, sonoridades), revelando a relação 
intrínseca entre língua, história e sociedade. E nós acrescentaríamos que neste aspecto 
destaca-se a dicionarização das línguas de sinais, em que se utilizam imagens 
(desenhos, fotos, vídeos), além da língua oral.  

Tal como ocorreu com as línguas orais, a construção de dicionários de línguas de 
sinais também nasce de listas de palavras. Porém, há importantes diferenças entre os 
fatores históricos que provocam o surgimento de dicionários de línguas orais e de 
línguas de sinais. Enquanto a dicionarização das línguas orais está relacionada à 
formação dos Estados nacionais, a dicionarização das línguas de sinais está 
intimamente relacionada à história da educação de surdos. 

Para melhor compreensão das condições históricas de produção dos dicionários de 
línguas de sinais, especialmente no Brasil, nos apoiamos na periodização proposta por 
Silva (2012): 

 

• Primeira etapa (1857-1959): Publicação de trabalhos de cunho pedagógico e 
dicionarístico na França, registrando sinais utilizados por alunos e professores do 

                                                   
40 Ferreira, Aurélio B. de Holanda. 1975. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 
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Instituto Nacional de Jovens Surdos – INJS.41  Por influência desses trabalhos, é 
produzida a primeira obra lexicográfica da língua de sinais usada no Brasil. 

•  Segunda etapa (1960- 1999): início das pesquisas científicas da língua de sinais 
nos EUA, com a publicação de trabalhos acadêmicos sobre elementos estruturais da 
American Sign Language. Lançamento  do primeiro dicionário, em 1965, de autoria 
de  Stokoe, Casterline e Coneburg: A Dictionary of American Sign Language on 
Linguistic Principles. No Brasil, surgem algumas obras organizadas por religiosos que 
tentam dar conta de parte do repertório de sinais utilizados no país e iniciam-se, a 
partir dos anos 1980, em algumas universidades, as primeiras pesquisas científicas 
sobre a língua de sinais brasileira. 

• Terceira etapa (2000 em diante): intensificação das pesquisas científicas sobre 
as línguas de sinais no mundo. No Brasil, promulgação da lei 10.436 (24/04/2002), 
sancionada pelo decreto 5.626 (22/12/2005), que reconhece a Libras como língua da 
comunidade surda brasileira em todo o território nacional. A partir de então, 
inaugura-se uma crescente produção dicionarística que vai sedimentando a história 
lexicográfica da Língua Brasileira de Sinais. 

A seguir abordamos com mais detalhes os fatos que marcam essa história. 
 

2. A DICIONARIZAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

O percurso de elaboração de glossários e dicionários de Libras pode ser 
relacionado com a história da educação de surdos no Brasil. Esta, por sua vez, pode 
ser examinada à luz do processo de evolução da concepção da sociedade brasileira 
sobre surdos e surdez; do contexto recente de ampliação da cidadania neste país; da 
atuação dos Movimentos Surdos, que assim como os demais movimentos sociais 
populares das últimas décadas propiciaram às minorias historicamente prejudicadas 
a oportunidade de lutar pelos seus direitos; e dos consequentes avanços das 
comunidades surdas nas conquistas educacionais e linguísticas dos últimos anos. 
(Mandelblatt, 2014) 

A educação de surdos no Brasil teve início em meados do século XIX. Embora 
desde o século XVIII já houvesse, especialmente na França, defensores das línguas 
gestuais, como referenciadas na época, como meios legítimos de comunicação entre as 
pessoas surdas, no nosso país a língua de sinais só veio a ganhar espaço a partir de 
1857, quando foi criada, no Rio de Janeiro, a primeira escola da América Latina para 
surdos com subvenção nacional, o Imperial Instituto de Surdos-Mudos, hoje Instituto 
Nacional de Educação de Surdos -INES.42 

                                                   
41 O INJS de Paris, fundado em 1791, é a mais antiga escola pública e laica para surdos no mundo. Foi criada para 
dar prosseguimento à obra filantrópica do abade Charles-Michel de L’Épée (1712 - 1789), que, em 1771, a partir de 
um metodo de ensino criado por ele mesmo, havia instituído com seus próprios meios um espaço escolar em 
Paris, onde crianças surdas eram instruídas coletivamente, de forma interativa, através da língua gestual francesa 
utilizada pela comunidade surda daquela cidade. 

42 Criado pela Lei nº 839, de 26 de setembro de 1857, atualmente o Instituto é referência nacional na área da 
surdez e da Educação de Surdos no Brasil. Para mais informações, ver www.ines.gov.br. 
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A instituição foi fundada por D. Pedro II, sensibilizado pelos argumentos de seu 
idealizador, o surdo francês Huet, ex-aluno do Instituto Nacional de Jovens Surdos - 
INJS de Paris, que trouxe consigo para nossas terras, além da experiência como 
professor na escola em que se formara, a Língua de Sinais utilizada em seu país. 

A concepção sobre surdez como deficiência intelectualmente incapacitante, que 
imperava na sociedade brasileira da época, assim como em tantas outras ao redor do 
mundo, levava ao entendimento de que a educação que as pessoas surdas 
necessitavam se limitava ao aprendizado da língua oral como instrumento para a 
comunicação básica e ao treinamento em algum ofício simples para que viessem a ter 
algum meio de subsistência.  

Dentro desta linha, a escola brasileira tinha como metas principais ensinar aos 
seus alunos (meninos e meninas, o que não era comum no século XIX) uma linguagem 
que os habilitasse a manter relações sociais, resgatando-os do isolamento, além de 
oferecer ensino profissionalizante, visando a garantir seu sustento e sua autonomia. 
Mesmo assim, a língua de sinais circulava entre os alunos, e as atividades de leitura e 
articulação labial (oralização) não eram ofertadas a todos, fazendo-se esse trabalho 
diferenciado apenas com os que tivessem possibilidades (a depender da etiologia da 
surdez, dos resquícios auditivos e das condições intelectuais), desejo e aptidões para 
tanto. 

O Instituto funcionava como internato e recebia alunos de todo o Brasil. Dessa 
forma, incorporava na comunicação entre seus alunos sinais advindos de todo o 
território nacional. E como um espaço em que foi se tecendo uma grande rede de 
intercâmbio linguístico, não é de se estranhar que tenha sido esse o lugar onde ocorreu 
a primeira tentativa conhecida de dicionarização da língua sinalizada de que se tem 
notícia no Brasil. Como na época os livros adotados na instituição eram traduções de 
obras francesas, seguindo essa mesma tendência, em 1875 o Instituto publicou uma 
iconografia inspirada numa produção de Pelissier, outro professor surdo do INJS de 
Paris. Denominado Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos, o trabalho foi 
elaborado por Flausino José da Gama, aluno e professor repetidor 43  da escola 
brasileira, e continha um registro de cerca de 400 sinais,  praticados pelos surdos na 
segunda metade do século XIX na província do Rio de Janeiro. (FIG. 1 e FIG. 2) 

 
                                                   

43 Seguindo o modelo de ensino adotado pelo Instituto de Surdos de Paris, no INES, alunos que se destacavam 
academicamente eram requisitados para cumprir funções tais como assistir aulas e repetir lições aos estudantes 
sob sua responsabilidade, acompanhar alunos no recreio, corrigir exercícios etc. (ROCHA, 2007) 
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FIG. 1 - Capa da Iconographia dos Signaes, de Flausino José da Gama; FIG. 2 - Página 20 da mesma publicação, com 
figuras, em uma estampa, ilustrando os sinais.  Fonte: Fac-símile da obra. Série Histórica produzida pelo Instituto 
Nacional de Educação de Surdos, 2011 - Volume 1. 

A produção de Flausino contou com a apresentação de Tobias Leite, então diretor 
do Instituto. Suas palavras, mais do que definir a obra como uma relação e descrição 
de sinais com sua tradução em língua portuguesa, destinada apenas a favorecer a 
comunicação entre os alunos dali, destacavam duas finalidades maiores que 
justificavam a publicação: divulgar para fora dos muros da instituição a língua (na 
época, linguagem) de sinais, assim favorecendo o diálogo entre surdos (na época, 
surdos-mudos) e ouvintes, e afirmar a importância de se ter um surdo, como Gama, 
numa função pedagógica de destaque.  No original: 

Este Livro 
tem dous fins: 

1° Vulgarizar a linguagem dos signaes, meio predilecto dos surdos-mudos para 
a manifestação dos seus pensamentos. Os pais, os profesores primarios e todos 
os que se interessarem por esses infelizes ficaráõ habilitados para entender e se 
fazerem entender.  

2º Mostrar o quanto deve ser apreciado um surdo-mudo educado.  
 (Fac-simile editado pelo INES, 2011, p.20) 
 
Observa-se, assim, por parte desse gestor,  uma certa valorização das pessoas 

surdas e de sua linguagem – ainda que se referindo a elas como “infelizes” – já que 
viabiliza a primeira publicação de caráter lexicográfico dicionarístico da língua de 
sinais brasileira, favorecendo um importante registro histórico. 

As políticas educacionais para surdos consagradas em várias partes do mundo 
no final do século XIX geraram um processo de negação do papel das línguas 
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sinalizadas e de proscrição dos sinais na educação dessas pessoas. 44  A 
argumentação era de que sua utilização desviava o surdo da aprendizagem da 
língua oral, considerada essencial para a socialização, e que sua organização na 
estrutura frasal e na estrutura de narrativa interferia e dificultava o domínio da 
língua escrita, fundamental para o desenvolvimento intelectual de qualquer 
indivíduo. 

Professores surdos em diversos países foram afastados de suas funções e, ao 
longo do século XX, no Brasil e no mundo, apenas em alguns lugares foi  possível 
aos alunos surdos manter, muitas vezes na clandestinidade, o uso da língua de 
sinais. Com isso, a produção lexicográfica nessas línguas ficou suspensa por várias 
décadas, tendo sido retomada, de maneira tímida, a partir do final da década de 
1960 e, com mais força, nos anos finais do século XX, como reflexo, mais uma vez, 
de uma tendência internacional. 

Paralela e contrariamente ao silenciamento imposto durante esse período, os 
estudos do linguista estadunidense William Stokoe a partir dos anos 1960, em que a 
língua de sinais americana foi descrita em seus aspectos gramaticais, acabaram por 
conferir a esta e às demais línguas sinalizadas o mesmo estatuto das línguas orais, 
marcando o início de um novo tempo e desencadeando transnacionalmente uma luta 
pelos direitos linguísticos das pessoas surdas. 

Destacam-se, na época, em nosso país, entre outros, dois trabalhos lexicográficos, 
que embora não tomassem a Libras como língua propriamente dita, são relevantes por 
configurarem a retomada do trabalho de registro do léxico de sinais. O primeiro foi 
Linguagem das Mãos, de 1969, do padre americano Eugênio Oates. (FIG. 3 e FIG. 4) 

 

   

FIG. 3 - Capa da publicação do Padre Eugênio Oates; FIG. 4 - páginas 105 e 106 da mesma obra.                 

Contendo 1258 fotos de sinais (chamados pelo autor de gestos ou mímica), sua 
tradução em língua portuguesa e a descrição de como praticá-los, essa obra, com forte 

                                                   
44 Para conhecimento e discussão mais aprofundada deste tema, sugere-se a leitura de Rocha, 2009. 
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influênica religiosa na seleção dos itens lexicais,  foi resultado de pesquisa e 
convivência do padre com surdos por todo o Brasil por mais de 40 anos de atuação no 
país como missionário da Congregação Redentorista.45    

Embora o paradigma pedagógico da oralização estivesse em plena utilização no 
Brasil, Oates reconheceu a importância do conhecimento e da divulgação da 
"linguagem das mãos",  afirmando no prefácio: 

O objetivo principal deste manual é, simplesmente, o de ajudar os surdos-mudos 
brasileiros a terem um melhor entrosamento na sociedade e que haja um 
melhoramento contínuo na sua vida social, educacional, recreativa, econômica e 
religiosa. (Oates, 1969) 

A segunda obra a ser ressaltada é Linguagem de Sinais do Brasil, de 1983, também 
de Oates, com a colaboração de Harry Hoemann, professor de psicologia da Bowling 
Green State University (Ohio, USA) e membro da Igreja Evangélica Luterana, e sua 
esposa, a ilustradora Shirley Hoemann. (FIG. 5) A obra foi financiada por organizações 
luteranas norte-americanas e suas três mil cópias foram destinadas à distribuição 
gratuita nas escolas com alunos surdos.  

 

 

 

 
 
 

 

 
FIG. 5 - Capa da publicação de H. W. Hoemann, Oates e S.A. Hoemann. 

Embora com uma quantidade menor de entradas (apenas 667), este trabalho foi 
além da função dicionarística de inventariar e descrever sinais em uso e seu significado 
em português, tendo os autores complementado a publicação escrita com registros em 
videotape de diálogos-modelo sinalizados. A publicação serve, assim, também aos 
estudiosos atuais, como fonte de pesquisa das formas de expressão e comunicação em 
língua de sinais utilizada em situações do dia-a-dia pelos surdos brasileiros na década 
de 1980. 

A partir do final dos anos 1980, o conceito de sociedade inclusiva, propagado pela 
ONU e baseado nos paradigmas de igualdade, equidade, remoção de barreiras e 
disponibilização de condições de acessibilidade a todos, ganhava espaço 

                                                   
45 Dedicada à evangelização dos pobres, essa congregação atua no Brasil desde 1893, contando com cerca de 
5.500 missionários em quase todo o território nacional. 
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mundialmente, refletindo-se no Brasil, que iniciava esforços para a inclusão social e 
ampliação da cidadania dos grupos minoritários. Estes, por sua vez, desde a década 
anterior já vinham se organizando nos chamados Movimentos Sociais Populares, 
buscando parcerias e abrindo diálogos e negociações com interlocutores como 
processos articulados para conquistas de direitos e exercício de cidadania. (Dagnino, 
1994) 

Com os surdos não foi diferente. Inspiradas nas primeiras agremiações surgidas 
ainda nos anos 1930,  nas décadas finais do século XX dezenas de associações foram 
criadas por essa comunidade, formando o que passou a ser conhecido como 
Movimento Surdo: coletivo de organizações que desenvolvem ações políticas e sociais 
voltadas para esse segmento, buscando expandir seus direitos sociais.  Neste processo, 
a manutenação e valorização da língua de sinais foi sempre prioridade e elemento 
central de luta, como aponta a pesquisadora da área: 

Vale ressaltar a importância do trabalho de preservação das associações de 
surdos [...], pois foram essas as principais responsáveis pela resistência e a 
sobrevivência da Língua de Sinais.[...] A preservação da Língua de Sinais e da 
Identidade Cultural Surda são condições necessárias para a garantia da 
autoestima e para a manutenção da energia pela luta por direitos em uma 
sociedade preconceituosa e excludente. (Monteiro, 2006, p. 297) 

No INES, na década de 1990, com o respaldo das ações políticas do Movimento 
Surdo, a Língua Brasileira de Sinais aos poucos voltava ao uso e buscava um novo 
status, com crescimento no léxico e amplitude maior nas trocas discursivas,  passando 
a ser reivindicada não apenas como língua de convívio, mas também como língua de 
instrução. Além disso,  desde os anos 1980 ela começava a se tornar objeto de estudo 
em algumas universidades, o que iria reforçar enormemente essas ações. 

A luta pelo reconhecimento da língua, estabelecida como a maior prioridade do 
Movimento Surdo nessa década, culminou na sua oficialização no país, em 2002, com 
o nome de Libras, e na conquista do direito dos surdos de receber escolarização nesse 
idioma e de aprender o Português apenas na sua modalidade escrita em 2005. 

Essa nova realidade, em que a concepção social de surdez calcada na deficiência 
vai perdendo terreno em favor de uma visão socio-antropológica baseada na diferença 
linguística e cultural, impulsionou o ingresso de grande número de surdos nas redes 
de ensino, exigindo que projetos e programas para ensino e divulgação da Libras, 
produção e distribuição de material nessa língua e formação e capacitação de 
profissionais para trabalhar com esses alunos fossem criados e implementados pelo 
país. Inaugura-se, assim, uma fase marcada por grande expansão lexical e intenso 
movimento de dicionarização da língua, com trabalhos tanto em versão impressa 
quanto eletrônica. 

Distinguem-se, nessa altura, mais duas publicações. A primeira é o Dicionário 
Enciclopédico Ilustrado Trilíngue, de 2001, coordenado por Fernando Capovilla e 
Walkyria Raphael, trazendo, nas 1860 páginas de seus dois volumes, sinais com 
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ilustrações e descrições de como realizá-los, além de exemplos de uso linguístico e de 
seus correspondentes em português e em inglês, sua classificação gramatical e seu 
registro em SignWriting.46 (FIG. 6) 

Uma nova edição ampliada, com mais de 9.500 sinais e apresentada em 2009 sob 
o nome de Novo Deit Libras - Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de Língua 
de Sinais Brasileira, contou também com a coordenação de Aline Maurício. (FIG. 7) 
Nessa edição, as entradas também incorporam a etimologia de diversos sinais da 
Libras, explicando a sua origem e descrevendo o porquê de sua formação. Todo esse 
cuidadoso detalhamento reflete bem o novo olhar sobre a língua de sinais, agora 
localizada em um patamar linguístico mais aproximado daquele das línguas orais. 

                 

                             

FIG. 6 - Dicionário de Capovilla e Raphael (2001); FIG. 7 - Novo DEIT, de Capovilla, Raphael e Maurício (2009). 

A segunda obra lexicográfica destacada no mesmo período é o Dicionário Digital 
Bilíngue - Português/Libras e Libras/Português, cujo desenvolvimento foi 
coordenado por Solange Maria da Rocha, então diretora do Departamento de 
Desenvolvimento Humano, Científico e Tecnológico (DDHCT) do INES, e produzido 
pelo Instituto. (FIG. 8) O dicionário foi organizado por lexicógrafos, linguistas e 
informantes surdos sob a direção, a convite de Rocha, de Guilherme de Azambuja Lira 
e Tanya Amara Felipe de Souza. Com duas edições (2003 e 2005), o trabalho trouxe 
duas grandes inovações na época: o fato de incorporar, por meio de filmagens, os 
movimentos dos sinais, sem precisar descrevê-los, tornando muito mais fácil o 
aprendizado de sua realização; e o acesso aos verbetes por meio de duas entradas, em 
português, por ordem alfabética,  e em Libras, através das configurações de mãos.47 

O dicionário, distribuído em CDs e em DVDs, e  disponibilizado online até o 
presente, contabiliza 8.000 palavras/sinais com os respectivos vídeos, além de 
exemplos em língua portuguesa e em Libras e informações sobre a classe gramatical 
do item pesquisado. 

                                                   
46 SignWriting: Sistema de escrita de línguas de sinais que expressa os movimentos, as formas das mãos, as 
marcas não-manuais e os pontos de articulação. 

47 Configuração de  mão  é a forma que as mãos adquirem na articulação de um sinal. 
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FIG. 8 - Página do Dicionário em sua versão atualmente disponibilizada online através do site do INES. 

Até esse ponto, as obras lexicográficas referentes à Libras se caracterizavam como 
glossários e dicionários de uso geral, registrando sinais usados pelas comunidades 
surdas brasileiras na sua vida cotidiana e escolar. Esta, até os anos iniciais do século 
XXI raramente ia além da Educação Básica, embora alguns surdos – constituindo 
poucas, mas importantes exceções – já estivessem cursando a pós-graduação ou até 
mesmo já tivessem conquistado o grau de Mestre ou Doutor em diferentes áreas do 
saber. 

Com a intensificação das ações dos movimentos sociais e com as políticas nacionais 
visando à remoção de barreiras à inclusão educacional das minorias, essa situação 
começa a se  modificar no  novo milênio. Expande-se a chegada dos surdos à Educação 
Superior e, com  isso, aumentam as demandas por novos itens lexicais para dar conta 
do complexo universo conceitual inerente aos contextos de ensino formal com o qual 
esses estudantes passam a ter contato cada vez maior. 

Deflagra-se, então, uma crescente produção de glossários bilíngues, objetivando 
registrar a criação espontânea de sinais acadêmicos necessários para a vivência dessa 
nova realidade.  São produtos especializados,  levados adiante por instituições públicas 
e privadas, além de iniciativas individuais, em diversos estados brasileiros e se referem 
a diversas áreas do conhecimento. (Favorito et al, 2012). Tais trabalhos se constituem 
não em dicionários, mas em listas temáticas de vocabulário, como ocorreu, de acordo 
com Nunes (2006), na história da dicionarização da maioria das línguas orais do 
mundo ocidental. 

É nesse contexto que se insere uma nova proposta, resultante do Projeto de 
Pesquisa Manuário Acadêmico, desenvolvido desde 2012 no Departamento de Ensino 
Superior (DESU) do INES. Trata-se da construção em progresso de um dicionário 
terminológico bilíngue (Libras-português, português-Libras), disponibilizado online, 
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com verbetes  nas duas línguas,  relacionados às áreas de Pedagogia e Ensino.  (FIG. 9 
e FIG. 10) 

 

                     
 

FIG. 9 - PáGINA DE NAVEGAçãO DO site (em construção) do MANUáRIO ACADêMICO; FIG. 10 - Exemplos de víDEOS 
REFERENTES à áREA DE PRODUçãO TEXTUAL, disponíveis na página do Manuário no Facebook. 

Concebido e liderado pelas duas professoras e pesquisadoras do DESU autoras 
deste artigo, o Projeto gerou um grupo de pesquisa composto por docentes (surdos e 
ouvintes), intérpretes, alunos e ex-alunos (surdos e ouvintes) da Graduação e da Pós-
Graduação  do INES, além de colaboradores externos. O fato de esse grupo estar 
inscrito no INES confere grande legitimidade ao projeto, uma vez que o Instituto se 
distingue como um território histórico de alto poder simbólico, caracterizando-se 
como espaço privilegiado para pesquisas visando a preservação e expansão da Libras 
como bem cultural da comunidade surda. 

A palavra manuário consta no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa com 
significados inteiramente diferentes daquele que nomeia o Projeto aqui referido. Neste 
caso, trata-se de um neologismo criado pelo professor surdo Valdo Nóbrega, membro 
do Grupo de Pesquisa, fazendo referência aos vocábulos ‘dicionário’ e ‘glossário’, mas 
indicando que, neste caso, o inventário é composto não (ou não apenas) de palavras 
escritas, mas sim (ou principalmente), de sinais ou itens lexicais da Libras e, portanto, 
produzidos com as mãos. 

Como resultados provisórios, divulgados em eventos acadêmicos e nas redes 
sociais, o Manuário já dispõe de um acervo de cerca de 900 sinais devidamente 
validados pela comunidade acadêmica surda ligada ao INES, referentes a conceitos 
nas áreas de  Estudos da Linguagem, Construção de Texto (produção escrita e 
produção visual), Sociologia, Antropologia, Ciência Política, Educação Bilíngue, 
Políticas Linguísticas, Disciplinas Escolares da Educação Básica (Matemática, 
Biologia, História, Geografia, Artes e Educação Física), além de sinais para designar 
autores de destaque nessas áreas. 
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Em relação aos verbetes, iniciou-se o trabalho pelos autores selecionados, criando-
se um produto televisivo: o Programa Manuário, realizado por meio de parceria com 
uma produtora de conteúdo audiovisual educativo supervisionada pelo Ministério de 
Educação e Cultura48 e veiculado pela TV INES.49 Já foram produzidos 50 episódios 
deste programa, cada um mostrando, através de um apresentador surdo, um pouco da 
vida e da obra de um pensador relacionado à Educação e o seu respectivo sinal 
validado pelo Grupo Manuário.50 Tais ‘minibiografias’ bilíngues serão inseridas como 
verbetes no futuro dicionário acadêmico. 

  
3. CONCLUSÕES 

A partir do que foi exposto, pode-se concluir que glossários, dicionários e demais 
instrumentos de registro linguístico, além de cumprir sua função como meios para 
legitimar processos de expansão lexical, também podem ser utilizados como 
importantes fontes documentais em que se inscrevem marcas da historicidade da 
língua neles inventariada e da trajetória de seus usuários na trama social. 

Como enuncia Burke (2010, p.29), “tanto as comunidades linguísticas como os 
indivíduos têm exercido papel ativo na história das línguas.” Sem dúvida, tal afirmação 
se aplica às comunidades surdas, cujas línguas, embora sem status de línguas de 
Estado, têm alcançado conquistas deveras importantes. 

Da condição de mímica para o status de língua, um longo caminho de lutas por 
mudanças nas políticas educacionais e linguísticas para surdos foi percorrido. 
Acompanhando esse percurso histórico, a dicionarização das línguas de sinais, 
retomada na segunda metade do século XX e com forte impulso a partir dos anos 
2000, vem registrando esse caminhar. 

Especificamente no Brasil, sobretudo após o reconhecimento e a oficialização da 
Libras, inúmeros glossários e alguns dicionários vêm sendo elaborados e cada vez 
mais, como se observa no Manuário, os surdos participam desse trabalho, criando, 
avaliando e chancelando os sinais que constituem o léxico da Libras. E assim se vai 
tecendo o necessário diálogo entre as línguas e o universo de semelhanças e diferenças 
que as constitui, pois como nos diz Mia Couto,51 “as línguas são os mais antigos e 
eficazes veículos de trocas”, através dos quais transitamos em outras cidadanias. 

 
BIBLIOGRAFIA 

                                                   
48 Trata-se da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP. 

49 Também fruto de parceria com a ACERP, a TV INES é a primeira e única webTV em Libras, com legenda e 
locução em português, formando uma grade de programação cem por cento  bilíngue e, portanto, totalmente 
acessível a surdos e ouvintes em todos os seus produtos. Acesso: http://tvines.com.br 

50 O acesso aos programas pode ser feito em: http://tvines.com.br/?page_id=333 

51 COUTO, M.  E se Obama fosse africano?: e outras intervenções. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. [pág. 
174). 



 17 

Auroux, S. (1992). A Revolução Tecnológica da Gramatização. Campinas: Editora 
da Unicamp. 

Burke, P. (2010). Linguagens e comunidades nos primórdios da Europa 
Moderna. São Paulo: Editora UNESP. 

Dagnino. E. (1994). Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de 
cidadania. In: Dagnino, E. Os anos 90: Política e sociedade no Brasil. São Paulo: 
Brasiliense. 

Favorito, W.; Mandelblatt, J.; Felipe, T. A.; Baalbaki, A. (2012). Processo de 
expansão lexical da Libras: estudos preliminares sobre a criação terminológica em um 
Curso de Pedagogia. In: LSI: Lengua de Señas e Interpretación, nº 3, p.89-102. 
Montevidéu. 

Mandelblatt, J. (2014). Políticas Públicas, (Des)Igualdade de Oportunidades e 
Ampliação da Cidadania no Brasil: o caso da educação de surdos (1990-2013). Tese 
de Doutorado em Ciência Política. Universidade Federal Fluminense - UFF, Niterói. 

Monteiro, M. S. (2006).História dos movimentos dos surdos e o reconhecimento 
da Libras no Brasil. In: Educação Temática Digital, v. 7, n. 2, p. 292-302. 

Nunes, J. H. (2006). Dicionários no Brasil: análise e história – do século XVI ao 
XIX. Campinas, SP: Pontes Editores; São Paulo, SP: Fapesp; São José do Rio Preto, 
SP: Faperp. 

 ____ (2010). Dicionários: história, leitura e produção. Conferência de 
encerramento do 8º Encontro de Letras da Universidade Católica de Brasília, em 
24/09/2010. Disponível em: 
 http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RL/article/viewFile/1981/1305. 

_____ (2013). A invenção do dicionário brasileiro: transferência tecnológica, 
discurso literário e sociedade. Revista Argentina de Historiografia Linguística, V. 2, 
p. 159-172. 

Rocha, S. M. (2007). O INES e a Educação de Surdos no Brasil. Vol. 1. Rio de 
Janeiro: INES. 

_____ (2009). Antíteses, díades, dicotomias no jogo entre memória e 
apagamento presentes nas narrativas da história da educação de surdos: um olhar 
para o Instituto Nacional de Educação de Surdos (1856-1961). Tese de Doutorado em 
Educação. PUC – Rio. 

Silva, N. M. (2012). Instrumentos linguísticos de Língua Brasileira de Sinais: 
constituição e formulação. Tese de doutorado em Linguística. IEL/UNICAMP. 
Campinas, SP. 
  



 2 

 

 

ID: 384 

 

FORMAÇÃO DE OPINIÃO ACERCA DA REFORMA EDUCACIONAL 

NO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO NOS ANOS 1970 
 
AUTOR: 
JACYARA BATISTA SANTINI 

FILIAÇÃO: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR 
 
  



 3 

RESUMO  

Esse artigo analisa os jornais diários enquanto fonte para a História da Educação 
e para isso debruça-se sobre o jornal brasileiro O Estado de São Paulo, que nos anos 
de 1970 e 1971 publicou uma série de dez textos explicativos sobre a reforma 
educacional no editorial Notas e Informações. Essa seleção de editoriais apresentou-
se na busca de fontes sobre o debate educacional no país durante a fase da 
promulgação da Lei 5692/71, que modificou profundamente a educação. Tais notas 
editoriais abordam o debate educacional no período que precedeu a promulgação da 
referida Lei e chamam a atenção pelo empenho que O Estado de São Paulo teve em 
explicar a reforma antes mesmo de sua efetivação. Com esse gesto, em meio a críticas 
e elogios, o jornal influenciou na aceitação pública e ajudou a formar uma opinião 
favorável sobre a reforma educacional que se daria no ano de 1971. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Jornal, Reforma Educacional, Lei 5692/71 
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FORMAÇÃO DE OPINIÃO ACERCA DA REFORMA EDUCACIONAL NO JORNAL O 
ESTADO DE SÃO PAULO NOS ANOS 1970 

A tangência é clara. O ponto onde acaba o 
jornalismo e começa a historiografia situa-se na 

esfera da ótica: perspectiva. 
Alberto Dines 

A História da Educação deve parte de suas reflexões à contribuição do jornal 
diário, especificamente, à opinião que se imbui de formar em seus leitores a respeito 
da educação. É o caso do jornal O Estado de São Paulo, veículo da grande imprensa52, 
que em 1970 e 1971 publicou uma série de dez textos sobre o anteprojeto da reforma 
educacional no editorial Notas e Informações. Essa seleção de notas apresentou-se na 
busca de fontes sobre o debate educacional no país durante o período da promulgação 
da lei 5692/71, que modificou sobremaneira a educação. 

O uso de uma fonte como o jornal implica, segundo Capelato (1988, p. 34) e Vieira 
(2007, p.12) um alargamento do conceito de fonte histórica, fruto da inclusão de novos 
objetos e novos tipos de documentos. No entanto é preciso analisar as condições de 
produção desse jornal. Ter ciência de quem produziu um dado jornal, por qual motivo, 
como e quando foi produzido é uma medida que conduz à desmistificação em torno de 
seu significado aparente. A leitura dos editoriais de O Estado de São Paulo, destinados 
a explicar a reforma educacional, possibilita acompanhar, de certa forma, as ideias a 
respeito da educação que circulavam na década de 1970.  

Tradicionalmente, até os dias atuais, OESP reserva a página n.º 3 para os 
editoriais. Na época e mesmo mais tarde, no período da censura prévia, estes 
costumavam aparecer sob o título “Notas e Informações” (mantido desde os 
primeiros tempos do jornal até hoje) – cerca de três a cinco matérias versando 
sobre temáticas nacionais e internacionais que representavam diretamente o 
pensamento do periódico, estando sob a responsabilidade da direção ou da chefia 
de edição. (Aquino, 1999, p. 42) 

O Estado de São Paulo iniciou suas atividades em 1875 sob o nome A Província de 
São Paulo. “Seus fundadores foram um grupo de republicanos, liderados por Manoel 
Ferraz de Campos Salles e Américo Brasiliense” (História do... O Estado de São Paulo, 
2014).  Em 1885 o jornalista Julio Mesquita, com 23 anos, tornou-se redator ao lado 
de Rangel Pestana, em 1888 junto à comemoração da abolição da escravidão aparece 
na primeira página o seu nome como diretor-gerente. Após a proclamação da 
República, no dia 1º de janeiro de 1890, o jornal mudou o nome e passou a se chamar 
O Estado de São Paulo. Em 1902, passou a ser propriedade única de Júlio Mesquita, e 

                                                   
52 Segundo Aquino (1999, p. 37) essa expressão define os jornais de grande porte em função do tamanho do 
empreendimento e da divulgação dos mesmos. 
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em 1906 retornou a ser sociedade anônima tendo o jornalista assumido o cargo de 
redator-chefe. Esse periódico, para Sodré (1977, p. 371), foi o grande órgão político que 
se desenvolveu mais rapidamente na capital do estado de São Paulo e na opinião de 
Aquino (1999, p. 37), um jornal liberal convicto.   

Em geral, a imprensa procura formar um vínculo com seu público, de acordo com 
o viés de informação por ela estabelecido. Dentre os vários periódicos que existem no 
mercado alguns, para garantir sua circularidade, procuram captar seu público com 
diversos recursos que podem ser um grande número de ilustrações, de títulos 
sensacionalistas, maior foco no esporte, no crime ou no sexo. Para Capelato, (1988) 
ainda que se utilizem de recursos para a sedução do público, os periódicos que se 
dirigem à elite se apresentam de forma sóbria, como é o caso de O Estado de São Paulo 
e do Jornal do Brasil. 

A imprensa fornece uma visão ampla da vida na sociedade, das suas relações 
internas, das suas tensões, de seu complexo funcionamento. Nesse sentido, fornece à 
historiografia um campo vivo de relações, um alargamento da visão e, com isso um 
enriquecimento para a investigação. “A imprensa permite uma ampla visada da 
experiência citadina: dos personagens anônimos, do plano público ao privado, do 
político ao econômico, do cotidiano ao evento, da segurança pública às esferas cultural 
e educacional” (Vieira, 2007, p. 13).   

Ao lado das esferas política e econômica, a esfera educacional esteve muito 
presente nas páginas do jornal diário O Estado de São Paulo na década de 1970, 
período da ditadura civil-militar no Brasil, marcado por repressões, cerceamento de 
opinião política e repressões, mas de outro lado por um desejo desenvolvimentista 
desdobrado em crescimento tecnológico e industrial. No dia 11 de setembro de 1970, o 
jornal publicou no editorial o texto “Reforma do ensino primário e de 2.º grau”, 
anunciando que nas edições posteriores haveria uma sequência de notas para informar 
ao leitor sobre o anteprojeto da reforma educacional referente a Lei 5692/71, a ser 
enviada ao Congresso no ano seguinte. A expressão informar, incorporada ao ofício da 
imprensa e no cotidiano da cidade, suscita constantes reflexões. Informação, educação 
e entretenimento são, segundo Briggs e Burke (2006), termos que ao longo dos séculos 
tiveram sentidos diversos dos empregados atualmente. O verbo informar, oriundo do 
latim, significava não somente relatar os fatos, mas formar a mente. (Briggs e Burke, 
2006, p. 188).  

Considerar a informação a partir do significado de “formar a mente” inclui a noção 
de múltiplos interesses que envolvem um jornal ou a sociedade política e econômica 
na qual ele se insere. Diante disso o contexto da ditadura civil-militar53  é de grande 
relevância tanto para a sociedade como para a imprensa da década de 1970. “A 
empresa jornalística coloca no mercado um produto muito específico: a mercadoria 
política. Nesse tipo de negócio há dois aspectos a se levar em conta - o público e o 

                                                   
53 Optei pelo uso da expressão ditadura civil-militar por concordar com Gonçalves (2012) que não é possível 
afirmar ter havido no período ditatorial uma homogeneidade de aceitação e de atuação, mesmo entre os militares 
e que sozinhos não poderiam ter entendido a ditadura por vinte anos. 
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privado (o público relaciona-se ao aspecto político, o privado, ao empresarial)” 
(Capelato, 1988, p. 18). 

Para a autora, a imprensa norteia-se pelo princípio da publicidade, pois veicula 
informações colocando-se como canal intermediário entre cidadãos e governo. 
Mesclam-se, portanto os direitos do público e os interesses do privado. Imbuído de um 
sentido de esclarecimento ao leitor, a respeito da aguardada reforma educacional, o 
editorial do jornal anunciou em seu editorial Notas e Informações54 , p. 3: 

Conforme notícia que recentemente divulgamos, decidiu o governo federal adiar 
para o próximo ano o envio, ao Congresso, do anteprojeto de reforma do ensino 
primario e de 2º grau, anteprojeto esse elaborado pelo Grupo de Trabalho 
instituído pelo decreto n.º 66.600 e emendado, em algumas de suas disposições, 
pelo Conselho Federal de Educação. [...]. Nessas condições, vamos deixar a 
análise pormenorizada da questão para mais tarde, às vesperas da materia a ser 
enviada ao Congresso. (A reforma... O Estado de São Paulo, 11 set. 1970). 

A análise pormenorizada viria em 1971, ano em que deu início a uma sequência de 
esclarecimentos sobre a reforma educacional no referido editorial nos dias 12, 13, 19, 
24, 29 de junho, 01, 03, 08 e 10 de julho daquele ano. Além de Notas e Informações, 
percebeu-se que na década de 1970 a educação, a reforma educacional e a Lei 5692/71 
também estiveram presentes em outras páginas do jornal O Estado de São Paulo. A 
análise das referidas notas, no contexto da repressão, pretende subsidiar as reflexões 
sobre as condições de produção do jornalista e a consequente formação de opinião 
sobre o tema. 
 

FORMAÇÃO DE OPINIÃO EM TEMPOS DE CENSURA 

Uma das maiores dificuldades para a imprensa nos anos da ditadura civil-militar 
foi a censura política e os modos como ela se impôs no cotidiano dos jornais. Para 
Aquino (1999), as questões referentes a esse instrumental repressivo são muito 
diversas e podem mudar as perspectivas sobre o tema pois, dependem de quais modos 
a censura política agiu sobre a imprensa escrita no caso do Brasil. No esquema operado 
pelos órgãos censores, uma das estratégias era a de provocar a autocensura e por meio 
de bilhetes ou telefonemas, o próprio jornal faria o papel repressor. Mas, diante disso 
haveria também os limites intrínsecos a essa ação no caso do jornal O Estado de São 
Paulo, como “na construção de estratégias cotidianas e diferenciadas de resistência 
utilizadas pelo jornal para dizer ao leitor que matérias estavam sendo censuradas” 
(Aquino, 1999, p. 23). Ao mostrar a seu público a existência de instrumentos prévios 

                                                   
54 Em respeito a fonte, preferi manter a escrita com a grafia original do texto apresentado pelo jornal O Estado de 
São Paulo. 
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de repressão, ocasionados pelo regime político, o jornal poderia ao mesmo tempo, 
revelar uma prática à distância ocultada de sujeitos ou posicionar-se como vítima.   

Sabe-se que alguns jornais de grande circulação sofreram os rigores da censura 
tanto no período do Estado Novo, em 1937, como na ditadura após o golpe militar de 
1964. No entanto, é importante considerar que além de outros jornais, 
contraditoriamente, O Estado de São Paulo se envolveu e participou ativamente 
apoiando o golpe. Capelato (1988) afirma que Ruy Mesquita55, em 1984, declarou que 
o envolvimento nesse episódio se devia ao perigo comunista iminente. 

Havia reuniões semanais dos grupos civis com quarenta a cinqüenta oficiais 
para articular o golpe. [...] O jornalista esclarece que seu pai � Júlio Mesquita 
Filho (um dos principais articuladores na área da imprensa) � discordava dos 
militares quanto ao prazo estabelecidos para o regime de exceção; eles 
propunham cinco anos e o diretor daquele jornal era a favor de uma coisa muito 
rápida, no máximo três anos. (Capelato, 1988, p. 54) 

A autora aponta que o jornalista Ruy Mesquita não se arrependeu de sua 
participação no golpe de 1964, apesar de seu desapontamento com os rumos dessa 
revolução, não dominada por autênticos revolucionários. Mesmo sentindo os horrores 
das ações violentas dos militares contra amigos, intelectuais e jornalistas conhecidos, 
o jornalista dizia ser esse o único caminho para impedir João Goulart de assumir o 
país. O Estado de São Paulo “entendia as atitudes de João Goulart como interferência 
demasiada do governante e usurpação dos direitos naturais dos indivíduos, portanto, 
como alvo de resistência da sociedade civil” (Aquino 1999, p. 39). Entretanto, nos anos 
de 1970 a 1974 o próprio O Estado de São Paulo acaba por manifestar-se sobre a 
censura: 

O Estado e o Jornal da Tarde não se dobram diante da censura imposta pela 
ditadura. Recusando-se a substituir as matérias cortadas pelos censores que 
ocuparam a Redação, o Estado começa a publicar versos de Os Lusíadas, de 
Camões e o Jornal da Tarde, receitas de bolos e doces com o objetivo de apontar 
a arbitrariedade aos leitores. (História do... O Estado de São Paulo, 2014) 

O Estado de São Paulo realmente assim procedeu, substituiu as matérias em várias 
edições daquele período56. Portanto, questiona-se sobre a posição desse jornal no 

                                                   
55 Ruy Mesquita (1925-2013) era irmão de Júlio Mesquita Neto diretor de O Estado de São Paulo desde 1890. 
Passou a trabalhar no jornal O Estado de São Paulo em 1948, tornando-se editor da seção internacional.  No ano 
de 1964 reuniu-se com os militares, antes do golpe que apoiou. Entretanto depois, junto a seu pai e seu irmão 
também passou a criticar a ditadura. Juntos, exerceram resistência à censura prévia, colocando no lugar das 
reportagens cortadas receitas e poemas. Em 1966, assumiu a direção do recém-criado Jornal da Tarde, diário que 
revolucionou a linguagem do jornalismo brasileiro. Após a morte de seu irmão, em 1996, assumiu a direção do 
jornal O Estado de São Paulo. (CORPO de... Estadão, 2013); (CARTA, 2013) 

56 Nas edições de 19/09/1972, 04/10/1972, 29/10/1972, 02/08/1973, 06/11/1973, por exemplo. 
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editorial, ao procurar informar o leitor, no decorrer de 10 notas, sobre a reforma 
educacional em vias de aprovação. Essa preocupação em auxiliar o leitor pode 
representar o apoio do jornal a uma espécie de propaganda do governo, denotando 
assim uma intenção de forçar a adesão do povo. Por outro lado, pode também ser 
resultado de uma possível imposição ao jornal O Estado de São Paulo, por parte do 
então governo militar, para coagir a população sobre os benefícios da reforma na 
educação. Mais do que a censura sobre esse jornal, o que chama a atenção de Aquino 
(1999) relaciona-se ao liberalismo ligado à grande imprensa e ao mesmo tempo, à sua 
postura. 

Somente o OESP e o Jornal da Tarde foram alvos de censura prévia (entre 
ago./set. 1972 e jan. 1975), enquanto que os demais praticavam a autocensura, 
acatando as determinações oriundas da Polícia Federal, seja na forma de 
bilhetinhos, geralmente apócrifos, seja por meio de ordens telefônicas às 
redações, e censurando internamente determinados assuntos considerados 
proibidos por essas ordens. (Aquino, 1999, p. 38) 

É possível que antes do ano de 1972, de 1970 a 1971 o jornal O Estado de São Paulo 
já tenha operado sob alvo da censura prévia e, portanto, recebido uma espécie de 
roteiro prévio do que se deveria informar sobre os projetos do governo da época. 
Aquino (1999), explicando a contradição de O Estado de São Paulo, afirma que o jornal 
operou nos limites estabelecidos entre o liberalismo e a democracia. Ao mesmo tempo 
em que fez apologia à democracia, discurso recorrente nos integrantes do regime 
militar, se insurgiu na defesa da intervenção armada contra o governo legalmente 
instituído, na defesa dos direitos de igualdade e propriedade entre os homens. De todo 
modo, o referido jornal acabou sofrendo os desdobramentos de um regime autoritário, 
o qual ajudou a implantar. 

Dando sequência às informações do jornal O Estado de São Paulo, segue parte da 
nota divulgada no dia 12/06/1971: 

Conforme prometeramos em editorial publicado sobre o assunto no ano passado, 
a 11 de setembro, agora que se avizinham os debates do Congresso sobre o 
assunto, vamos examinar a questão nos seus aspectos principais, assumindo 
plenamente a indeclinavel responsabilidade de opinar sobre o anteprojeto da 
maior importancia para os destinos da educação brasileira. Cremos que 
ninguém discutirá a necessidade, nos dias que correm, de rever a legislação 
relativa à estrutura e ao funcionamento dos ensinos primario e medio, agora 
rebatizados com os nomes de ensino de 1.º e 2.º graus. [...]. Ora, de acordo com 
a nova exigência constitucional, sendo tal ensino obrigatorio dos sete aos 
quatorze anos, sua duração automaticamente deveria ampliar-se para oito anos.  
(A reforma...O Estado de São Paulo, 11 jun. 1971) 

Logo no início do trecho selecionado há uma ênfase quanto ao comprometimento 
do jornal em opinar sobre o anteprojeto da reforma educacional. E, em seguida 
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denominar-se o único jornal naquele momento a discutir a legislação relativa ao 
funcionamento do ensino primário e médio, para de pronto colocar-se a serviço do 
leitor. Ao se tratar de recepção, é importante refletir sobre o leitor ao qual o jornal 
estaria se dirigindo. Para que fizesse sentido tal empenho, o leitor teria que, 
minimamente, ter uma certa perspectiva sobre os erros e os acertos da educação em 
seu tempo.  

O espaço concedido pelo O Estado de São Paulo para informar o leitor sobre a 
reforma educacional a ser empreendida pelo governo militar do então presidente, 
Emílio Garrastazu Médici57 tinha como foco preparar o público. Charaudeau (2013) 
trata a informação como ato de comunicação que depende diretamente da linguagem 
que evoca, em si, tanto um sistema de signos como um sistema de valores que 
comandam esse sistema de signos. Para o autor, a informação implica em que um 
indivíduo passe de um estado de ignorância para um estado de saber, graças à ação de 
alguém que, por esse motivo, poderia ser visto como um benfeitor. “Quem é o benfeitor 
e quais são os motivos de seu ato de informação? Qual é a natureza do saber a ser 
transmitido e de onde ele vem? Quem é esse outro para quem a informação é 
transmitida e que relação mantém com o sujeito informador?” (Charaudeau, 2013, p. 
33). Essas perguntas podem ser transportadas ao contexto das informações 
transmitidas pelo editorial do jornal O Estado de São Paulo, no sentido de se saber 
sobre o seu real interesse nos citados esclarecimentos. 

Considerando o contexto da recepção em jornais, Thompson, ao refletir sobre a 
expressão “comunicação de massa”, troca-a por “grande pluralidade de destinatários” 
(Thompson, 2011, p. 51), explicando que essa pluralidade não se compõe de uma 
grande junção de indivíduos passivos e indiferenciados. Para o autor o sentido da 
palavra comunicação é inadequado para compreender as informações veiculadas pelos 
jornais, associando o termo ao conceito de transmissão, uma vez que o fluxo de 
informações produzidas se dá, predominantemente, num sentido único.  

As informações que o jornal O Estado de São Paulo colocou a serviço do leitor 
enquadram-se no que Thompson (2011, p. 52) chamou de fluxo estruturado de 
mensagens, onde a capacidade de contribuição ou interferência é totalmente limitada 
e circunscrita. Não se trata de uma relação dialógica onde um indivíduo argumenta 
enquanto outro pode concordar ou formular uma contra argumentação, gerando com 
isso uma nova arguição para o primeiro indivíduo e assim por diante. Houve, portanto 
uma desigualdade nesse processo da pretendida comunicação, embora para o autor 
isso não signifique que o receptor seja destituído de poder. Assim, as explicações sobre 
a reforma educacional estiveram sob a voz do editor na seção de Notas e Informações, 
na qual a expectativa recaía mais à formação de opiniões do que às informações.  

Notas e Informações: os esclarecimentos do jornal O Estado de São Paulo sobre a 
Reforma Educacional na década de 1970 

Ao expor suas opiniões sobre os mais variados temas, a coluna Notas e 
Informações do jornal O Estado de São Paulo compõe uma importante fonte para 

                                                   
57 Presidente do Brasil nos anos de 1969 a 1974, período da ditadura civil-militar. 
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acessar os modos de como os editores influenciaram os seus leitores acerca da reforma 
educacional. Foram dez notas, publicadas em sequência, sendo a primeira no ano de 
1970 e as outras nove em 1971, devidamente numeradas, para facilitar o 
acompanhamento do leitor. Trataram, uma a uma, de aspectos distintos da reforma 
educacional.  

Balocco (2007), ao tratar de gêneros jornalísticos como o artigo de opinião e a carta 
do leitor, afirma que esses são percebidos como bases para o funcionamento discursivo 
do jornal, induzindo a compreensão da seção sob a ilusão da subjetividade das 
opiniões, enquanto as outras seções estariam ligadas aos “fatos” propriamente. Para a 
autora, “sustentam a ilusão de ‘referencialidade’ da matéria jornalística, com seus 
critérios de objetividade, neutralidade, imparcialidade e veracidade das informações” 
(Balloco, 2007, p. 272). Nos editoriais, aqui tratados, não foi possível verificar os 
critérios de imparcialidade e neutralidade no tema da reforma na educação, na década 
de 1970. 

Como as dez notas editorias demonstram certa contradição no que tange à 
produção e divulgação de informações no contexto da censura praticada pelo governo 
militar no período e para que se tenha tal percepção é oportuno um breve 
detalhamento. 

No primeiro editorial, A reforma do ensino de 1.� e 2.� graus � 1, do dia 12 de 
junho de 1971, esclarecia que em função das exigências da reforma do ensino superior 
o ensino que o antecedia necessitava de reformulação já que havia naquele momento 
duas concepções de escola muito distintas. O texto tratou da obrigatoriedade do ensino 
dos sete aos quatorze anos; da gratuidade do ensino nos estabelecimentos públicos e 
da redefinição do ensino primário e o ginásio, englobando-os num único grau com 
duração ampliada para oito anos.  

O segundo editorial, A reforma do ensino de 1.º e 2.º graus - 2, de 13 de junho de 
1971, abordava a mudança ou a correção das distorções no ensino médio provocada 
pela separação do ensino em ramos secundário, normal, industrial, comercial e 
agrícola. O texto considerou com simpatia a proposta de estrutura geral da escola e viu 
o anteprojeto de reforma como uma providência tomada em tempo. 

Aconteceu o que era previsível: as distorções não foram corrigidas e o curso 
secundário continuou a crescer de acordo com índices cada vez mais altos, em 
prejuízo dos ramos técnicos do ensino. Tanto que hoje, como ontem ou mais até 
do que ontem, se pode dizer que a falta de técnicos de nível médio no País é um 
problema cruciante. […]. O resultado é que as tarefas a serem executadas por tais 
técnicos são-no ou por indivíduos sem a necessária qualificação ou pelos próprios 
engenheiros, frequentemente subempregados [...]. O anteprojeto de reforma, por 
conseguinte, vem a tempo e a hora. Resta examinar se, efetivamente, ele se ajusta 
aos reclamos do País e às melhores sugestões da pedagogia e da filosofia da 
educação, seja nas suas linhas gerais, seja em alguns aspectos particulares. 
Vendo com simpatia a reforma, […], reconhecendo nela alguns equívocos, como 
o representado pela inaceitável ênfase dada ao ensino supletivo, passaremos, a 
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seguir, a analisá-la em função de seus temas mais relevantes. (A reforma... O 
Estado de São Paulo, 13 jun. 1971, p. 3) 

Considerando a ação da censura na época, reguladora do que poderia ou não ser 
dito, a posição do editorial sobre o anteprojeto como algo vindo em tempo certo parece 
uma satisfação ao órgão censor. Ao mesmo tempo em que alerta sobre uma demanda 
por técnicos profissionais no mercado de trabalho, põe em dúvida o anteprojeto 
quanto a sua resposta às necessidades específicas do país e às sugestões pedagógicas e 
filosóficas da educação. De um lado, o editorial demonstra adesão ao anteprojeto, de 
outro, reconhece seus equívocos e o critica principalmente com relação ao ensino 
supletivo. Provavelmente tenha lançado mão do elogio como uma tática para burlar a 
censura e lançar dúvidas aos leitores em relação as bases da reforma educacional. O 
uso de táticas ou de pequenas manobras são comuns em grupos sociais onde há uma 
insuficiência de poder (Certeau, 2014, p.94). 

Em outra data, a nota do terceiro editorial, A reforma do ensino de 1.º e 2.º graus 
– 3, de 19 de junho de 1971, informou sobre a reforma universitária e o reconhecimento 
de cada grau do ensino na sua significação integral e autônoma. Referiu-se à 
reordenação dos graus em 1.º e 2.º graus como uma organização melhor ajustada à 
Constituição vigente, bem como mais adequada às fases psicológicas do 
desenvolvimento humano. Afirmações dessa natureza conduzem à ideia de melhoria 
evidente na estrutura educacional, indo além de uma simples explicação ao leitor.  

O quarto editorial A reforma do ensino de 1.� e 2.� graus � 4, de 24 de junho de 
1971, justificou a denominação dos graus de ensino em 1.�e 2.�, afirmando que o 
primeiro grau deveria fornecer os elementos básicos da formação geral, e o segundo 
grau, ao mesmo tempo deveria reforçar a formação geral, e profissionalizar o 
adolescente, em nível médio. Examinando a combinação entre educação geral e 
habilitação profissional, defendeu o ensino técnico de nível médio que oferecia uma 
profissão ao jovem sem que necessitasse adentrar o ensino superior.  

A quinta nota A reforma do ensino de 1.� e 2.� graus � 5, de 29 de junho de 1971, 
se ateve ao exame da organização curricular, no anteprojeto de reforma para o ensino 
de 1.� e 2.� graus no que se referiu à parte comum, à definição dos objetivos e a 
amplitude do ensino em cada disciplina que dependeria do Conselho Federal de 
Educação. No entanto, se colocou contrário a definição de um currículo por parte do 
CFE para as habilitações profissionais do 2.º grau. 

De acordo com o § 3.º do art. 4.º do anteprojeto, “para o ensino de 2.º grau, o 
Conselho Federal de Educação fixará, além do conteudo comum, o minimo a ser 
exigido em cada habilitação profissional ou conjunto de habilitações afins”. Ora 
não nos parece, de maneira alguma, que deva o Conselho Federal de Educação 
envolver-se na fixação do currículo dessas ‘habilitações’, numa indesejável 
centralização que acabará levando, não temos dúvida, à regulação de todas as 
profissões de nível medio, em nível nacional com criação dos privilegios 
‘corporativos’ que sempre acompanham tais regulações. Cremos que a fixação de 
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tais curriculos deve ser deixada aos Conselhos Estaduais […]. (A reforma... O 
Estado de São Paulo, 29 jun. 1971, p. 3) 

Diante dessas afirmações, surge uma suspeita sobre a ação repressora da censura 
nesse editorial que discutiu a centralização dos currículos de 2º graus. A ausência de 
aplicação da censura pode ter ocorrido por uma questão estratégica, por que convinha 
aos censores que o jornal O Estado de São Paulo parecesse confiável aos olhos do leitor. 
Para Certeau (2014, p. 93) a estratégia é uma ação advinda de um postulado de poder. 
É “o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna possível a partir do 
momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um exército, uma 
cidade, uma instituição científica) pode ser isolado”. Não sendo visto como um jornal 
a serviço do governo, esse poderia prosseguir numa suposta promoção à aceitação da 
reforma educacional.  

Em sequência, na sexta nota, A reforma do ensino de 1.� e 2.� graus � 6 de 1.� de 
julho de 1971 abordou a matrícula por disciplina e a dependência no 2.�  grau, 
condicionadas ao relacionamento, ordenação e sequência dos estudos, devendo ser 
preservada a sequência do currículo. Apesar da aparente concordância o editorial foi 
contrário a essa proposta, julgando inadequado aplicar dispositivos do ensino superior 
ao 2.º grau. Ao se pretender uma formação integrada para o educando, “o regime 
seriado e a promoção global nos parecem essenciais: não cremos aconselhável que se 
parcelem os estudos, seja por uma matrícula incompleta, seja por uma promoção 
igualmente parcial”. (A reforma... O Estado de São Paulo, 1.º jul. 1971, idem). 

A sétima nota, A reforma do ensino de 1.� e 2.� graus � 7 de 3 de julho de 1971 
versou, principalmente, sobre a formação de professores e dos especialistas. Na 
sequência abordou os estudos adicionais, criação da carreira do magistério para os 
professores do 1.º e 2.º graus e antecipou a sua opinião sobre o ensino supletivo.  

Trata-se do art. 32, segundo o qual “o pessoal docente do ensino supletivo terá 
preparo adequado às características desse tipo de ensino”, dispositivo que 
consagra a formação de um “professor especial” que não sabemos bem qual seja, 
para um ensino absurdamente posto em pé de igualdade com a educação regular. 
[...] O �ensino supletivo� � paralelo ao sistema regular de ensino, é o maior 
pecado do anteprojeto. Pecado não venial, mas mortal. A ele dedicaremos nosso 
próximo comentário [...]. (A reforma... O Estado de São Paulo, 3 jul. 1971, p. 3) 

Em se tratando de um jornal como O Estado de São Paulo, que participou 
ativamente da instalação da ditadura civil-militar em 1964, pode-se supor que algumas 
insurgências quanto a alguns aspectos da reforma da educação possam ter-se 
configurado em uma forma de resistência. Por outro lado, dada a sua colaboração no 
regime autoritário, vários de seus editoriais podem não ter sido silenciados pelos 
órgãos da censura. 

Em sequência, a oitava nota, A reforma do ensino de 1.� e 2.� graus � 8 de 8 de 
julho de 1971 discute o ensino supletivo. Referindo-se a este como um sistema paralelo 
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e concorrente ao ensino regular, o reafirmou como “o maior pecado do anteprojeto de 
reforma da escola de 1.º e 2.º graus” (A reforma... O Estado de São Paulo, 7 jul. 1971, 
p. 3). O editorial se mostrou totalmente contrário às configurações do ensino supletivo 
no anteprojeto para a educação, temendo com isso a mais completa desorganização do 
sistema de ensino.  

A nona nota, intitulada A reforma do ensino de 1º e 2� graus � final, de 10 julho 
de 1971, última da série a respeito do anteprojeto de reforma do ensino no país, aborda 
o financiamento escolar e suas dificuldades. Ciente de que não abordou todos os 
aspectos sobre o tema, inicialmente, o editorial de O Estado de São Paulo retomou sua 
intenção ao longo da produção das notas para colocar-se junto ao leitor nesse final, 
prometendo-lhe novas inserções no jornal sobre a educação, ao longo do processo de 
instalação da reforma. 

Ao final dos comentarios em que analisamos globalmente alguns dos aspectos 
positivos e negativos do anteprojeto de reforma do ensino de 1.º e 2.º graus, não 
podemos deixar de registrar o nosso decidido apoio às disposições que nele 
tratam do problema do financiamento escolar. Voltaremos em comentarios 
avulsos, a tratar de outros aspectos do anteprojeto […]. (A reforma... O Estado 
de São Paulo, 10 jul. 1971, p. 3) 

Em seguida, ao discorrer sobre o financiamento na educação, o editorial referiu-se 
de forma elogiosa às providências expostas no Capitulo VI. Além disso, chamou a 
atenção para a responsabilidade e a importância da administração municipal, dando 
a entender, genericamente, que poucas foram as ocasiões em que a mesma participou 
de forma efetiva. 

À luz da experiencia colhida a partir de outubro de 1964, consolidando e 
ampliando o alcance da Lei n.º 4.440, em função das exigencias constitucionais, 
os artigos do anteprojeto abrem novo capítulo na política do financiamento 
escolar. A educação é um programa de responsabilidade solidaria da União, dos 
Estados e dos Municípios. [...]. A gratuidade e a obrigatoriedade constitucionais 
não podem ser mera letra morta.  (A reforma... O Estado de São Paulo, 10 jul. 
1971, p.3) 

O editorial afirmou ainda que a municipalização do ensino fundamental 
obrigatório e gratuito já era uma solução aventada por importantes educadores, mas 
que a falta de recursos e instrumentos legais não a efetivara até então. Viu nessa 
possibilidade, erigida pelo anteprojeto de reforma da educação a canalização de 
recursos para a expansão do ensino de 2.º grau e do nível superior. 
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CONSIDERAÇÕES 

A reforma educacional dos anos de 1970 do ensino do 1º e 2º graus foi instalada 
pela Lei 5692/71, poucos anos depois da Lei 5540/68 que modificou o ensino superior 
no Brasil. Muitos aspectos do ensino sofreram mudanças, no entanto, o jornal O 
Estado de São Paulo selecionou os temas: obrigatoriedade, gratuidade, graus de 
ensino, ensino médio, ensino técnico, organização curricular, matrícula por disciplina, 
carreira do magistério, ensino supletivo e financiamento escolar como principais para 
informar a população e formar uma opinião sobre a educação que se apresentava. 

O Estado de São Paulo foi subtancial na discussão de assuntos como economia, 
política e educação, possibilitando alterações na vida das cidades brasileiras. Se de um 
lado, pode moldar o modo de interpretação sobre a educação, de outro, proporcionou 
novas leituras a partir de suas posições relativas ao tema naquele período. 

Frente a parte do contexto social e politico, no qual os editoriais mencionados 
foram escritos, pondera-se quanto ao empenho dos órgãos da censura em se utilizar 
de estratégias para que o governo autoritário pudesse realizar seu projeto de país. Pelo 
exposto, o jornal O Estado de São Paulo também adotou inúmeras táticas e estratégias 
tanto no apoio da instalação do poder militar quanto na defesa de seus objetivos como 
empresa jornalística vítima da ação da censura. Curiosamente, não houve censura na 
sequência de notas editoriais aqui apresentadas que, imbuídas da tarefa de elucidação 
sobre a reforma educacional, externaram claramente tanto um apoio quanto uma 
crítica implacável em vários pontos. 
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RESUMO  

Este artigo propõe-se realizar um mapeamento dos grupos de pesquisas do Brasil 
cadastrados no Diretório do CNPq que integra a Plataforma Lattes e os quais dedicam 
seus estudos na área da História das Disciplinas Escolares. O mesmo destina-se a 
identificar tais grupos e delinear a configuração dos mesmos a partir de alguns 
critérios: a área do conhecimento; ano de criação; liderança e linhas de pesquisas, além 
de observar quais as fontes, os principais referenciais teóricos e as disciplinas escolares 
que estão sendo objeto de análise historiográfica a começar das produções de 
dissertações e teses concluídas referente ao período de criação de cada grupo até os 
dias atuais. Para tanto, foi utilizado a pesquisa online e uma revisão na literatura 
acerca da referida temática. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Grupos de Pesquisa, História das Disciplinas Escolares, Produções Científicas. 
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INTRODUÇÃO 

Estudos têm verificado o avanço do campo das pesquisas em História da Educação 
nos últimos tempos e uma de suas ramificações – a História das Disciplinas – tem 
proporcionado novos olhares para análise das práticas escolares e para o sistema 
educacional. “Tais estudos têm permitido não apenas adentrar à “caixa preta” da sala 
de aula, mas também desnaturalizar a instituição escolar historicizando a própria 
institucionalização da educação escolar” (VIDAL; FARIA, 2005. p. 118).  

Dentro desta dimensão, atentar para as produções que estão sendo desenvolvidas 
nesta área do conhecimento pode colaborar para que futuros pesquisadores tenham 
mais clareza acerca do que se tem escrito sobre o campo de pesquisa em História das 
Disciplinas no Brasil. 

Deste modo, o presente artigo busca realizar um mapeamento dos grupos de 
pesquisas do Brasil cadastrados no Diretório do CNPq que integra a Plataforma 
Lattes58 e os quais dedicam seus estudos na área da História das Disciplinas Escolares 
- campo de pesquisa relativamente recente no país. A pesquisa destina-se a identificar 
tais grupos e delinear a configuração dos mesmos a partir de alguns critérios: a área 
do conhecimento; ano de criação; liderança e linhas de pesquisas.  

Além disso, será averiguado quais as fontes, os principais referenciais teóricos e as 
disciplinas escolares que estão sendo objeto de análise historiográfica a partir das 
produções de dissertações e teses concluídas referente ao período de criação de cada 
grupo até o ano de 2015. 

Os Grupos de Pesquisas foram escolhidos como lócus de produção dada sua 
contribuição à expansão dos estudos em História da Educação, uma vez que a partir 
deles emergem relevantes pesquisas. Os trabalhos desenvolvidos por Hayashi (2007) 
comprovam o importante papel atribuído a esses no impulsionamento da produção 
científica brasileira. 

Com vistas à efetivação pretendida optou-se por restringir as fontes a serem 
investigadas. Deste modo, a análise foi efetivada através, inicialmente, de pesquisa no 
Diretório de Grupo de Pesquisa no site da Plataforma Lattes e em seguida, o currículo 
Lattes dos líderes de cada grupo, observando nas dissertações e teses concluídas e 
orientadas pelos mesmos o resumo (em alguns momentos a introdução) e a 
bibliografia. Para tanto, foi utilizado, sobretudo, a pesquisa online 59  e um 
levantamento bibliográfico acerca da referida temática.   
 

                                                   
58 Conjunto de sistema de informações, bases de dados e portais Web voltados para gestão de Ciência e 
Tecnologia. Foi criada para integrar os sistemas de informação das agências federais, racionalizando o processo 
de gestão. (HAYASHI, 2007) 

59 A pesquisa utilizou as palavras-chaves História das Disciplinas e Disciplinas Escolares como critério para 
delimitação do tema. Os resultados obtidos estão vinculados a elas, o que significa dizer que, podem haver outros 
grupos de pesquisas os quais estejam ligados à temática, mas por não contemplarem o termo pesquisado não 
puderam ser destacados neste trabalho. 
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1. O CAMPO DA HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS NO BRASIL 

Nota-se que o aumento das pesquisas que adotam as disciplinas escolares como 
objeto de investigação estão datados a partir de 1970 (VIÑAO, 2008) em um período 
em que o papel da escola em suas especificidades foram repensados a partir de 
pesquisadores como Ivor Goodson, na Inglaterra, André Chervel e Dominique Juliá, 
na França.  

Este campo procura enfatizar os motivos que levam a escola a ensinar o que ensina, 
bem como possibilita compreender a necessidade das práticas escolares que se 
materializam por meio das disciplinas. Isto só se tornou possível, entre outros motivos, 
dada a renovação na história da educação nos últimos anos a qual possibilitou uma 
nova forma de escrever e pensar a história. Esta mudança ganhou força, também, 
através do incentivo as pesquisas de novos objetos e ao alargamento do conceito de 
documento advindo da Escola dos Annales e das contribuições da Nova História 
Cultural, campo do qual a História das Disciplinas comunga. 

Entretanto, Nunes e Carvalho (1993) advertem que “os novos objetos da chamada 
nova história são novos na medida em que são objetos cuja historicidade adquire 
visibilidade, fazendo com que estudos sobre sua história passem a ser pensados como 
possíveis e relevantes” (NUNES, CARVALHO, 1993, p. 43). Portanto, historicizar uma 
disciplina permite não só adotar um objeto cultural como centro de investigação, mas 
também revelar práticas e saberes até então desconhecidos. À medida em que, para a 
história todo acontecimento é singular e vai adquirir um sentido a depender do cenário 
no qual está inserido e das fontes selecionadas, criticadas e articuladas pelo historiador 
(VEYNE, 1998). 

O enfoque da proposta de Chervel (1990) para o estudo da História de uma 
Disciplina Escolar deve levar em consideração a escola como um espaço de criação e 
não somente de reprodução de valores e que as disciplinas sejam produzidas dentro 
da escola a partir de suas relações com a cultura escolar. Em outras palavras, a 
disciplina escolar deve ser investigada a partir de sua constituição e suas finalidades, 
aspectos que segundo o autor vinham sendo negligenciados pela historiografia da 
educação. 

Para tanto é necessário, ainda conforme Chervel (1990), que a pesquisa não seja 
baseada apenas em documentos oficiais, mas também em documentos produzidos 
pelas instituições que põem a disciplina em ação: cadernos de alunos, provas escolares, 
atas de reunião de professores, livros didáticos, planos de aula, boletins, cadernetas, 
dentre outros que possibilitem novos olhares para escola. Logo, para Chervel o estudo 
em história das disciplinas escolares deve esforçar-se em compreender tanto a história 
de seus conteúdos e métodos como suas relações com “as finalidades às quais eles 
estão designados e com os resultados concretos que eles produzem” (Chervel,1990, p. 
187). 

Para Goodson (2001), o estudo em História das Disciplinas deve relacionar prática 
e processo compreendendo o currículo como uma construção social explicitando por 
que determinados saberes são considerados legítimos e outros não a depender do 
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momento histórico. Este autor sugere que seja desenvolvido um campo de estudo que 
tenha as disciplinas escolares como objeto central. 

Nessa linha de reflexão, Forquin (1992) entende que trabalhar na perspectiva da 
História das Disciplinas constitui-se numa reflexão histórica dos saberes escolares de 
forma a contribuir para dissolver a percepção natural das coisas. 

Assim,  

Uma ‘disciplina’ é igualmente, para nós, em qualquer campo que se encontre um 
modo de disciplinar o espírito, quer dizer de lhe dar os métodos e as regras para 
abordar os diferentes domínios do pensamento, do conhecimento e da arte. 
(CHERVEL, 1990, P.180) 

1.1. GRUPOS DE PESQUISA EM HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS NO BRASIL 
CADASTRADOS NA PLATAFORMA LATTES/CNPQ 

Ainda que a maior parte das produções na História da Educação, conforme 
pesquisas , demonstrem que estão vinculadas às pós-graduações em Educação, é viável 
salientar que muitos dos pesquisadores advém de grupos de pesquisas, nos quais 
preparam-se, participam de projetos e também produzem inúmeros trabalhos 
científicos que, muitas vezes, culminam na conclusão de dissertações ou teses, levando 
os grupos de pesquisas adquirirem um papel significativo no processo das produções 
científicas no Brasil. 

Conceituar algumas expressões adotadas pelo site do CNPq e utilizadas como 
critério para levantamento de dados na feitura deste trabalho torna-se necessário para 
melhor compreensão. 

Sob a perspectiva supracitada, o Diretório de Grupo de Pesquisa no Brasil tem 
como definição uma base de dados referente a pesquisadores, estudantes e técnicos, 
às linhas de pesquisa em andamento, às especialidades do conhecimento, dentre 
outras informações que possibilitam traçar um perfil geral das atividades científico-
tecnológicas no Brasil.  

Os grupos são constituídos de líder o qual deve ser doutor e tem a função de 
coordenar as atividades do grupo, geralmente composto por docentes de áreas 
afins, alunos de graduação e pós-graduação stricto sensu. Os grupos 
inventariados estão localizados, principalmente, em universidades, instituições 
isoladas de ensino superior com cursos de pós-graduação stricto sensu institutos 
de pesquisa científica e tecnológicas (CNPq, 2015) 

No entender de Hayashi (2007) as Repercussões dos Trabalhos do Grupo 
compreende um campo no qual os grupos devem informar as principais atividades 
desenvolvidas destacando a relevância social de suas produções e também um espaço 
para os mesmos narrarem suas propostas e objetivos, pois não há um campo de 
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registro específico para isso. Quanto às Linhas de Pesquisa, estas oferecem elementos 
para conhecimento das temáticas abordadas.  

De posse de tudo que foi explicitado, realizou-se, a princípio, no site da Plataforma 
Lattes consulta no Diretório de Grupos de Pesquisas/CNPq com o termo “História das 
Disciplinas” no campo “grupo”  e obteve-se 03 resultados. O mesmo foi feito com a 
palavra-chave “Disciplinas Escolares” onde foram encontrados 02 grupos. A utilização 
das duas expressões visou envolver a maior quantidade de grupos que dedicam-se a 
este assunto. 

Assim, o resultado totalizou em 03 grupos. São eles:  
1. Disciplinas Escolares: História, Ensino e Aprendizagem (UFS/SE) 
Líderes : Prof. Dra. Eva Maria Siqueira Alves e Prof. Dr. Fábio Alves 
2. Grupo de Pesquisa História das Disciplinas Escolares (PUC/PR) 
Líderes: Prof. Dra. Neuza Bertoni Pinto e Prof. Dra. Rosa Lydia Teixeira Côrrea 
3. História das Disciplinas Escolares e dos Materiais Didáticos 

(PUC/SP) 
Líderes: Profa. Dra. Circe Maria Fernandes Bittencourt e Prof. Dr. Kazumi 

Munakata 
O Grupo Disciplinas Escolares: História, Ensino e Aprendizagem (GPDEHEA) 

está vinculado a Universidade Federal de Sergipe na região Nordeste, ligado a área de 
Educação. Em recente artigo acerca do histórico de formação e das produções de seu 
grupo de pesquisa a professora líder cita que sua criação, em 2006, esteve ligada ao 
contato dela com o Prof. Dr. Kazumi Munakata, ainda no Doutorado, quando a 
primeira interessou-se pela temática ensinada pelo professor e decidiu investigar a 
História das Disciplinas no Atheneu Sergipense, lócus de sua tese.  

Quanto aos objetivos explicitados no Diretório do Grupo de Pesquisa no campo 
Repercussões do grupo, consistem em: 

Investigar as diferentes disciplinas escolares e acadêmicas com ênfase na 
história de suas configurações nos estudos secundários e superiores de Sergipe 
(séculos XIX, XX e XXI) e o processo de ensino aprendizagem desenvolvido nesses 
campos. Seus membros investigam também a história das instituições 
educacionais em Sergipe, os diferentes arquivos e os intelectuais atuantes nas 
instituições e nas disciplinas, voltando ainda a atenção para as pesquisas dentro 
da área da Educação Matemática (CNPq, 2015) 

Em relação as linhas de pesquisa do grupo, conforme CNPq, estão assim 
distribuídas: Arquivos Escolares (02 pesquisadores); Educação Matemática (02); 
História das Instituições Educacionais (02); História dos Intelectuais (03); História 
das Disciplinas (03); Práticas dos Intelectuais (01). 

Tendo em vista que o foco desta pesquisa centra-se apenas na História das 
Disciplinas, sobre esta linha, seu objetivo se constitui em “Investigar as diferentes 
disciplinas escolares e acadêmicas com ênfase na história de suas configurações, no 
processo de ensino - aprendizagem desenvolvido nesses campos” (CNPq, 2015). 



 8 

O grupo possui um total de 16 participantes entre pesquisadores, estudantes e 
técnicos. Conforme Alves (2012), as produções do grupo tem sido crescente com a 
participação em eventos científicos, livros, teses, dissertações e revistas. 

Dentre as disciplinas estudadas , concluídas e orientadas pelos líderes do grupo 
desde a sua formação aos dias atuais, encontram-se Religião, História, Retórica e 
Poética, Matemática, Desenho, Educação Moral e Cívica e Cálculo. 

O segundo Grupo de Pesquisa: História das Disciplinas Escolares criado em 2009 
é vinculado a Pontifícia Universidade Católica do Paraná na região sudeste e está 
ligada a área de Educação. Dentre as disciplinas trabalhadas do grupo ressalta-se a 
Matemática. 

Possui apenas uma linha de pesquisa: “História e políticas da Educação” com 24 
componentes entre estudantes e pesquisadores e cujo objetivo consiste em: 

Investigar o pensamento educacional brasileiro na sua relação com a história da 
educação e com as políticas educacionais. Compreende a formação de 
professores na perspectiva da história da educação e das políticas educacionais. 
Estuda o processo histórico dessas políticas e sua manifestação nas concepções, 
saberes e práticas educacionais. (CNPq, 2015) 

No que concerne às repercussões do Grupo, estão assim mencionadas: 

As atividades deste grupo tem gerado publicações e participações dos 
pesquisadores em atividades e eventos científicos tais como ENDIPE, ANPEd 
SUL, ANPEd Nacional, ENEM, Congressos internacionais e Nacionais de 
História da Educação, dentre outros. Foram produzidas teses e dissertações 
relacionadas a recortes específicos da temática do grupo, além de artigos em 
revistas indexadas. (CNPq, 2015) 

O terceiro grupo: História das Disciplinas Escolares e dos Materiais Didáticos  
estão localizados na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo na região sudeste. 
Sua área do conhecimento também está voltada para Educação e sua formação data 
de 2000 (no presente trabalho foi utilizado esta data como referência à criação do 
grupo), contudo é esclarecido no Diretório que o grupo já possuía suas bases desde 
1996. 

 As pesquisas articularam-se a partir de 2013 ao Projeto Temático "Educação e 
memória: organização de acervos de livros didáticos", integrando pesquisadores 
da USP,PUC-SP,UFF,UFMG, para organizar a Biblioteca de Livros Didáticos na 
FEUSP e desenvolver o banco dados de livros didáticos brasileiros, LIVRES. No 
plano internacional firmaram-se convênios junto ao INRP, da França com 
Espanha, Projeto MANES e com a Universidade de Turin, Itália-EDISCO. As 
pesquisas sobre livros didáticos articularam-se aos saberes neles veiculados 
integrando, portanto, as pesquisas sobre disciplinas escolares e atualmente tem 
desenvolvido pesquisas sobre disciplinas acadêmicas, notadamente as que 
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envolvem a formação docente. O grupo tem participado e organizado eventos 
nacionais internacionais, integrando-se há pesquisas argentinas, francesa, 
italianas e espanholas. (CNPq, 2015) 

Possui uma linha de Pesquisa: História da Educação Escolar cujo objetivo não foi 
registrado no devido campo. Possuem 18 componentes entre pesquisadores e 
estudantes. Entre as disciplinas pesquisadas, destacam-se História, Educação Física, 
Educação Moral e Cívica, Ciências Naturais, Filosofia, Geografia, Língua Portuguesa e 
Trabalhos Manuais. 

Ao analisar as dissertações e teses, elaboradas pelos grupos, foi considerado 
também os resumos (em alguns momentos foi necessário também ler a introdução) e 
a bibliografia de cada uma delas a fim de obter dados mais específicos. Sob este ponto 
de vista, foram observadas um total de 36 produções, sendo 25 a nivel de mestrado e 
11 de doutorado,  que abordam a História de uma Disciplina. Em meio a diversas fontes 
utilizadas sobressaem: estatutos, programas de ensino, atas de reunião de professores, 
livros didáticos, relatórios, ofícios, cadernos, provas, boletins, além de legislações e 
jornais. Constatou-se também que foi mencionado, na grande maioria, tanto no 
resumo quanto nas referências, os estudos dos autores Chervel, Goodson e Viñao 
Frago. 

Importante enaltecer que as produções da história de uma disciplina ocorrem sob 
diferentes perspectivas. No Grupo História das Disciplinas Escolares e dos Materiais 
Didáticos (PUC/SP), por exemplo, a maior parte dos estudos foram elaborados a partir 
de livros didáticos utilizados nas disciplinas. Diferente do grupo Disciplinas Escolares: 
História, ensino e aprendizagem (UFS/SE) cujo foco principal está na instituição 
escolar do Colégio Atheneu Sergipense não havendo um documento específico, mas 
diversificadas fontes produzidas por uma mesma instituição escolar. Já o grupo 
História das Disciplinas Escolares (PUC/PR) não possui um vínculo particular com 
uma instituição ou fonte específica, apresentando, portanto, estudos com fontes e 
instituições variadas. 

Ademais, após levantamento das dissertações que contemplassem uma Disciplina 
foi possível destacar estas: 
 

DISCIPLINAS QUANTIDADE DE DISSERTAÇÕES PERÍODO ESTUDADO 

ARITMÉTICA 1 1901-1932 

CÁLCULO 1 1972-1990 

CIÊNCIAS NATURAIS 1 1890-1920 

DESENHO 1 1905-1930 

EDUCAÇÃO FÍSICA 1 1990 

EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA                   2 1969-1993 
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  DÉCADA DE 1970 

FILOSOFIA                   1 NÃO FOI IDENTIFICADO60 

GEOGRAFIA 2 1960-1989 

HISTÓRIA 6 1894-1931 

 1906-1911 

 1942-1961 

 1942-2008 

 1993-1999 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

2 

 

1947-1980 E 2004 

 

MATEMÁTICA 

 

4 

1960-1970 

 1938-1943 

 DÉCADA DE 1970 

RETÓRICA E POÉTICA 1 1874-1889 

RELIGIÃO 1 1947-1968 

TRABALHOS MANUAIS 1 1902-1920 

TABELA 1 | Quadro 1 – Dissertações de Mestrado pelos grupos de pesquisa em História das Disciplinas 

Quanto às teses analisadas, sobressaem as matérias de História (05 trabalhos), 
Matemátima (04 trabalhos), Religião (01 trabalho) e História da África (01 trabalho) 
com predominância para o século XX. Observou-se também que a temática da história 
das disciplinas é mais comum a nível de mestrado, porém são mais aprofundadas 
quando aparecem a nível de doutorado. 

Assim, é viável inferir, nos três grupos analisados, que há estudos voltados tanto 
para as disciplinas escolares quanto para as acadêmicas, em especial àquelas 
relacionadas à formação de professores. Cabe destacar que, de acordo com estudos, a 
historiografia das disciplinas escolares tem se endereçado com mais ênfase para os 

                                                   
60 Este artigo utilizou a metodologia da pesquisa online e, como esta dissertação está datada de 2000 a biblioteca 
digital da PUC/SP só disponibiliza online teses e dissertações a partir de 2005. Também não foi encontrada a 
dissertação em nenhum outro site, apenas artigos do autor vinculados ao tema. 
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níveis de ensino anteriores ao nível superior, por isso o termo mais comum 
“Disciplinas Escolares”. 

Quanto ao período mais estudado sobressai o século XX em diferentes espaços.  
	

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

	Diante do exposto, é possível verificar que as produções dos grupos colaboram 
para os novos olhares e indagações conforme sugerem Nunes e Carvalho (1993). Uma 
vez que, diversas disciplinas, sobretudo História e Matemática, estão sendo 
historicizadas e desveladas, a partir de locais pontuais contribuindo para 
desnaturalização de verdades cristalizadas. Isso permite que pesquisadores 
interessados em semelhante objeto de pesquisa encontre um diversificado aporte 
teórico nesses grupos, bem como amplia as temáticas abordadas na História da 
Educação. 

Ao término deste artigo foi possível levantar conclusões não somente acerca dos 
objetivos inicialmente propostos, mas também atentar para a dificuldade encontrada, 
na obtenção de dados durante o processo de elaboração deste escrito. Uma vez que as 
informações contidas nos campos do Diretório dos Grupos de Pesquisa/ CNPq nem 
sempre estavam registrados ou causavam confusões no entendimento ou ainda, talvez 
por falta de campo específico, um misto de informações. Ao meu ver, ainda que exista 
um “padrão” estabelecido pelo site isso não fica muito claro no preenchimento dos 
dados. Assim, levando em consideração que esta página também é um meio pelo qual 
diversos pesquisadores fazem uso, repensar sua estrutura poderia facilitar futuras 
investigações. 

Destarte, através das dissertações e teses analisadas observa-se que a História das 
Disciplinas deve ser compreendida principalmente por meio de documentações 
produzidas dentro dos muros da escola e não somente com as “fontes oficiais” 
conforme advertiu Chervel (1990). Quanto ao período histórico, nota-se uma 
preferência pelo século XX e ainda uma certa escassez nos demais momentos 
históricos.  Por fim, nos grupos pesquisados há uma produção científica muito maior 
sobre história das disciplinas no nível de mestrado em relação ao doutorado.  
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RESUMO  

O presente estudo se propõe a apresentar a contribuição dos acervos documentais 
para o estudo da História da Educação, de modo especial de duas instituições 
confessionais que atuaram no Estado de Sergipe. Para tal pesquisa partimos das fontes 
encontradas nos arquivos das instituições pesquisadas, a saber: Orfanato da 
Imaculada Conceição e instituição Espírita Casa do Pequenino.  As fontes são 
ferramentas primordiais para o trabalho do historiador; elas são capazes de nos dar 
direções, ajudar a elucidar sentimentos, épocas, costumes e apontar os trajetos.  Elas 
nos proporcionam perceber os caminhos das muitas histórias, entre elas: a história da 
infância pobre e desvalida em Sergipe. Os fundamentos teóricos metodológicos deste 
trabalho estão contidos nos pressupostos da Nova História e História Cultural e tem 
como fundamentação teórica as pesquisas relacionadas ao uso de fontes, História da 
Educação e a Educação da Infância Desvalida, produzidas por pesquisadores, tais 
como: Gondra (2003),Vidal (2003), Marcílio (2008), Arantes (2009), Bassanezi 
(2012) dentre outros.  Foram utilizadas e analisadas as seguintes fontes: estatutos, 
atas, livros de matrícula, relatórios, ofícios, jornais e bibliografia especializada. A 
partir delas podemos perceber como se processava a educação nessas instituições, 
encontrando os pontos em que se unem e em que se distanciam. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Casa do Pequenino, Fontes, Orfanato da Imaculada Conceição. 
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1. ORFANATO DE SÃO CRISTÓVÃO: UM BREVE HISTÓRICO  

 “No ano de 1911, por iniciativa da senhora Josefa Felizarda, enfermeira 
responsável pelo cuidado das últimas irmãs religiosas da Santa Casa de Misericórdia 
de São Cristóvão, foi fundado o Orfanato de São Cristóvão cujo objetivo seria amparar 
crianças órfãs, preferencialmente meninas”.61 

Em uma de suas viagens ao interior do Estado, como de costume, com o intuito de 
arrecadar donativos para a Santa Casa de Misericórdia, Dona Josefa Felizarda levou à 
presença do Frei Cornélio Neises, OFM (Ordem Franciscana Menor), duas órfãs62 e a 
partir de então, juntamente com os freis Elias Essafeld e Joaquim Benke, ambos da 
OFM (Ordem Franciscana Menor), foi iniciado o processo de fundação do Orfanato, 
Ainda no mesmo ano chegaram outras meninas; vale lembrar que “muitas eram filhas 
de pais e mães viúvas” 63, mas que devido à situação de seus responsáveis, eram 
entregues aos cuidados da referida instituição. Com a chegada das novas internas, 
Dona Josefa Felizarda comunicou ao frei Cornélio Neises sobre o seu desejo de se 
afastar do serviço, uma vez que já não se sentia inclinada ao trabalho. Diante da 
situação foi convidada para a administração da casa, a Professora Maria Muniz, 
conhecida por Dona Mariquinhas que juntamente com sua irmã, Flora Muniz, 
passaram a cuidar das órfãs.  

As dificuldades eram incontáveis, por isso tinha-se a convicção de que o número 
de meninas não poderia ultrapassar 15. Apesar da pequena quantidade de internas, o 
trabalho não era fácil, por isso um grupo de moças da cidade que formavam a Pia 
União das Filhas de Maria se uniu à causa e realizavam os mais diversos trabalhos, tais 
como: limpeza, costura, trabalhos manuais, dentre outros. Foi nesse período que 
surgiu, com o objetivo de angariar fundos para a entidade, a “Sociedade Protetora”, 
que após ter elaborado o seu estatuto recebeu o nome de Orfanato de São Cristóvão 
para aquela casa de educação. Com a instituição da Sociedade Protetora, a Professora 
Maria Muniz informou seu desejo de se afastar dos trabalhos no orfanato. Desse modo:  

Em 1922, com a saúde abalada e sentindo-se cansada, a então diretora Dona 
Mariquinhas, solicitou ao vigário seu afastamento. Assim, Frei Cornélio resolveu 
pedir ao seu confrade, Frei Amando Bahlmann, que lhes enviasse algumas irmãs 
da recém-criada Ordem das Irmãs Missionárias da Imaculada Mãe de Deus. 
Essa ordem foi criada pelo Frei Amando Bahlmann juntamente com a irmã 
Maria Imaculada de Jesus. (Elisabeth Trombock)64.  

                                                   
61 Comunicação pessoal, Novembro 24, 1993.  

62 Não consta nos documentos do Lar da Imaculada Conceição (antigo Orfanato de São Cristóvão) nome ou 
procedência das referidas menores. 

63 Comunicação pessoal, Novembro 24, 1993. 

64 Livro de Crônicas da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus (1922-
1958). (p. 01). Arquivo do Lar da Imaculada Conceição.  
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Atendendo ao pedido Dom Amando Bahlmann enviou para continuar a missão de 
acolhimento às órfãs de São Cristóvão, as seguintes religiosas: Irmã Maria Escolástica 
Hilmer, Irmã Joana Bodefeld, Irmã Úrsula Lutig e Irmã Batista da Silva, todas neo-
professas. Desse modo, no ano de 1923 o Bispo, Dom José Thomaz Gomes da Silva, 
entregou a referida instituição aos cuidados da Congregação das Irmãs Missionárias 
da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, na pessoa da Reverenda Irmã Maria 
Escolástica Hilmer que na ocasião representava a Reverenda Geral da Congregação, 
Maria da Imaculada Conceição Trombock. 

Foi no domingo, 17 de Dezembro de 1922, que chegaram no trem bahiano, às 9 
horas da manhã, as primeiras Clarissas Missionárias da Imaculada Conceição 
em São Christóvão. Irmã Escolástica Hilmer, Ir. Joanna Bodefeld, Ir.Úrsula 
Lutich, Ir. Baptista da Silva vieram destinadas pela ordem da Revmª Madre 
Geral a tomarem conta do Orfanato, aos pedidos insistentes do Exmº Snr. Bispo 
D. José e do Vigário Frei Cornélio Neises, O.F.M. Foram mui respeitosamente 
recebidas na estação pelo Revmº Snr. Vigário Frei Bernardino; Dona Maria 
Muniz, directora do Orphanato; D. Lucina, diginissima Professora; 12 pequenas 
órfhãs, muitas Filhas de Maria e outras pessoas interessadas (...) Terminada a 
Santa Missa seguiram, a convite de D. Maria Muniz, ao Lar destinado, a antiga 
Casa de Misericórdia (...) que foi preparado para agradar as irmãs tanto a mesa 
como as cellas, depois d’uma festiva recepção com hynnos e declamações 
manifestando sentimentos de agradecimento a Deus, de respeito e obediência65. 

Após a recepção as irmãs foram informadas pela diretora “de tudo que era preciso 
saberem, fazendo logo o contrato de trabalharem com firmeza para o progresso da casa 
e o bem das pobres orfhanzinhas66”.  A cidade de São Cristóvão67, no momento da 
chegada das religiosas, contava com uma população extremamente pobre, o que 
certamente fazia do Orfanato um lugar de refúgio para as filhas dos mais necessitados. 
Embora contasse com a benevolência de alguns benfeitores, a maior parte de tudo o 
quanto era consumido vinha da população carente do lugar, assim registra o Livro de 
Crônicas:  

                                                   
65 Livro de Crônicas da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus (1922-
1958). (p. 01). Arquivo do Lar da Imaculada Conceição.  

66 Livro de Crônicas da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus (1922-
1958). (p. 01). Arquivo do Lar da Imaculada Conceição.               

67 A cidade de São Cristóvão está localizada na região geográfica leste sergipana, que compreende a faixa costeira 
e áreas circunvizinhas, e se caracteriza pela maior densidade populacional resultante da presença da área 
metropolitana de Aracaju. Foi fundada em 1590 pelas tropas do português Cristóvão de Barros.  A “Cidade de 
Sergipe”, como ficou conhecida, mudou de lugar duas vezes antes de se fixar na atual localização. A cidade é 
marcada pela presença forte da religiosidade popular e de ordens religiosas como as ordens franciscana e 
carmelita, entre outras (França & Cruz, 2007. p. 37). 
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Passaram-se em seguida os dias de trabalho, em bastante pobreza (...) Sentiram-
se as bênçãos do céo e nunca faltou o necessário, pois a população apesar de 
bastante pobre sentiam-se felizes em offerecerem pequenos presentinhos, como 
fructas, doces etc. Também com esmolas e donativos contribuíram para 
realizarem os projectos da transformação e do supplemento da Casa68.  

Mesmo com tantas dificuldades as religiosas não se abateram e assumiram outro 
compromisso, bem mais desafiador: abrir uma escola para acolherem as órfãs da 
instituição, uma vez que essas meninas não poderiam sair para estudar em outro lugar. 
Estando todas sob a tutela da congregação, caracterizaria-se grande preocupação que 
as internas deixassem o recinto do orfanato para qualquer atividade se não 
acompanhadas pelas religiosas.  

A solução para esse problema começou a despontar a partir do momento em que 
o Bispo de Aracaju, Dom José Thomaz Gomes da Silva, resolveu transferir, de forma 
“perpétua” para a congregação, o prédio e os bens que faziam parte da antiga Santa 
Casa de Misericórdia, onde o Orfanato se estabelecera. 

Durante estes dias, D. Amando, visitando o Exmº Snr. Bispo de Aracaju, D. 
Amando, trouxe de lá o documento que fossem transferidas em perpétuos 
domínios da nossa congregação todos os bens da Santa Casa de Misericórdia 
incluso o patrimônio, com a única condição de manter ahi um orphanato69.  

Ou ainda, como destacamos nos Estatutos do Orfanato de São Cristóvão, no qual 
se lê que: 

No caso de dissolução do Orfanato, por desistência das Religiosas a que está 
entregue, o prédio em que funciona e que foi doado “INPERPÉTUO” para este 
fim, pela Autoridade Diocesana, voltará, com todas as benfeitorias à Entidade 
doadora, bem como as apólices da Santa Casa de Misericórdia e as existentes e 
por existir em nome do Orfanato e, ainda, todas as rendas que puderem ser 
transferidas, isto é, subvenções e auxílios e, ainda, a casa onde funciona a Escola, 
e tudo enfim que constituía ou venha a constituir renda ou patrimônio70.  

Mediante os relatos acima, o prédio do Orfanato de São Cristóvão passou aos 
cuidados da congregação religiosa que a partir daquele momento desenvolveria todo 
um trabalho em prol da infância feminina pobre e desvalida. Assim, tendo recebido os 
domínios patrimoniais da instituição, no início do ano 1923 foi aberto, anexo ao prédio 

                                                   
68 Livro de Crônicas da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus (1922-
1958). (p. 02). Arquivo do Lar da Imaculada Conceição. 

69 Livro de Crônicas da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus (1922-
1958). (p. 04). Arquivo do Lar da Imaculada Conceição. 

70 Estatutos do Orfanato da Imaculada Conceição da Cidade de São Cristóvão – 1957. (p. 11). Arquivo do Lar da 
Imaculada Conceição.         
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do Orfanato, o Colégio da Imaculada Conceição com o principal objetivo de “trabalhar 
pela educação religiosa das crianças”71. 

Começou no dia 15 de janeiro do anno de 1923 a aula para as órphãs, em que a 
Irmã Superiora se incumbiu do ensino, ajudando nas lições de português D. 
Lucina. Conferiu-se pela manhã o ensino scientífico das 8 as 11 ½, pela tarde as 
orphãs foram emprehendidas nos trabalhos manuaes, em que principalmente se 
dedicaram a ponto de marca, por chegar neste ramo sempre bastante 
encomendas72. 

Aliados aos objetivos propostos pelas religiosas sobre como deveriam proceder aos 
ensinamentos naquela casa de educação, existiam ainda algumas questões que faziam 
parte do contexto vivido, a saber: “a feminização do catolicismo cada vez mais 
presente, principalmente nos manuais das congregações religiosas, ensinando a 
ensinar, propagando as virtudes e qualidades daquelas que irão ensinar”. (Lopes & 
Galvão, 2001. p. 72). Afinal, educação e fé eram ingredientes necessários à formação 
daquelas meninas. 

De maneira célere as notícias sobre a educação dispensada às meninas órfãs 
correram todo o Estado de Sergipe, bem como a região norte73 do Brasil, em especial, 
os estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco que enviariam, posteriormente, grande 
número de meninas para essa instituição.  

 

2. O QUE NOS REVELAM OS LIVROS DE REGISTRO? 

Através de seus livros de registros podemos observar o andamento da instituição, 
seu funcionamento e características, ou seja, muito pode ser elucidado através das 
fontes guardadas em arquivos escolares. 

Para ser admitida no orfanato, e, consequentemente, obter uma vaga na escola, a 
menor deveria apresentar alguns requisitos, tais como: faixa-etária entre 05 e 10 anos, 
ser órfã de um dos genitores, ter comprovação de registro civil como prova da idade 
requerida segundo os estatutos, atestado de orfandade expedido pelo delegado de 
polícia da capital, certidão de batismo, atestado médico que informasse a ausência de 
doença contagiosa e atestado de vacina. Mediante o cumprimento dessas etapas, 
caberia ao Diretor-Presidente aceitar ou não a requerente. 

Uma situação observada na instituição, através dos registros, era o fato de que 
apesar do rigor algumas meninas eram admitidas sem ter o nome, a idade ou filiação 
revelados, porém, eram indicadas por pessoas estimadas na sociedade. Um exemplo 

                                                   
71 Comunicação pessoal, Novembro 24, 1993.  

72 Livro de Crônicas da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus (1922-
1958). (p. 02). Arquivo do Lar da Imaculada Conceição. 

73 O termo – nordeste – só será usado a partir dos anos de 1940.  
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foi o registro acerca da chegada de uma menina, em 18 de abril de 1920, no qual se lê: 
“Do Exmº Snr. Dr. José Joaquim Pereira Lobo, um pedido do Revmº Director, no 
sentido de ser admittida neste orfanato a menor orphã (...) com annos (...) de idade, 
natural (...)74.  Ao analisarmos o caso ilustrado podemos perceber que esse tipo de 
artifício era utilizado como forma de “proteger a honra das famílias, escondendo frutos 
de amores considerados ilícitos”. (Arantes, 2009. p. 178) ou até  “servir  para defender 
a honra das famílias cujas filhas teriam engravidado fora do casamento”. (Marcílio, 
2006. p. 74).  Essa prática será legitimada, através do Código de Menores de 1927, em 
seu art. 6, por meio do qual se declara que: “As instituições destinadas a recolher e 
crear  exposto, terão um registro secreto, organizado de modo a respeitar e garantir o 
incógnito, em que se apresentem e desejem manter os portadores de creanças a serem 
asyladas”. (Decreto n 17.934-A, de 12 de outubro de 1927). 

2.1 - ATAS, CRÔNICAS, RELATÓRIOS, LIVROS DE MATRÍCULA E FREQUÊNCIA 
ESCOLAR: A INSTITUIÇÃO A PARTIR DE SEUS LIVROS 

Um ponto importante para o entendimento das práticas realizadas na Escola da 
Imaculada Conceição, diz respeito à análise dos livros da instituição. Ao abrirmos o 
livro destinado à inscrição das menores, podemos dispor de nomes das órfãs e dos 
genitores, cor da pele (branca, mestiça, preta ou morena), filiação (legítima e 
ilegítima), idade, data de ingresso ou saída e observações. Com um olhar mais 
direcionado para esses instrumentos, foi possível obter um perfil das famílias das 
internas. Assim, verificamos que a instituição não recebia apenas menores do 
município, mas de outras regiões de Sergipe ultrapassando, inclusive, os limites do 
estado.  

Através dos registros constatamos que quanto ao grau de instrução, os pais 
contavam com o curso primário; já as mães eram, em sua maioria, analfabetas. No 
tocante às atividades profissionais mais frequentes entre os pais encontramos: 
lavrador, mecânico, carpinteiro, pintor, açougueiro, tropeiro, barbeiro, chauffer, 
caixeiro, vaqueiro e estivador. Quanto às mães, grande ênfase aos trabalhos 
domésticos: cozinheira, dona de casa, engomadeira, lavadeira e tecelã. 

Quanto aos pedidos por vagas na instituição, os registros nos informam que com o 
passar dos anos a instituição passou a ser alvo de muitos pedidos, os quais vinham de 
pessoas importantes na sociedade sergipana e brasileira. Dos solicitantes, os ilustres 
mais presentes eram: Maurício Graccho Cardoso, Leandro Maciel, Lourival Baptista, 
Família Franco, Café Filho, dentre outros nomes. 

Os relatórios nos proporcionam uma visão do funcionamento geral da instituição. 
Dentre outras coisas neles constam: o número de internas; acompanhamento sanitário 
e educacional; despesas e problemas, tais como: “a falta de fazendas, calçados e, 

                                                   
74 Livro de Atas da Sociedade Orphanato de São Cristóvão (1991-1935). (p. 6). Arquivo do Lar da Imaculada 
Conceição.  
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sobretudo a escassez de espaço nos dormitórios” 75 . Atitudes como essas iam de 
encontro a tudo que pregavam as práticas higienistas, que visavam evitar doenças e 
criar hábitos saudáveis para a sociedade. 

A situação de higiene e saúde foi, muitas vezes, criticada pelo excesso de meninas 
que eram enviadas pelos órgãos do governo ou através de pedidos particulares; por 
isso encontra-se registrado no livro de Crônicas da Congregação, no ano de 1927, que: 
“por causa de tantas meninas tão pobres que entraram pelo governo, faltaram as 
camas necessárias no dormitório”76. As reclamações tinham procedência, uma vez que 
já existia todo um movimento em prol do higienismo que se pregava: 

Que o domínio da organização escolar deveria abranger a profilaxia de todas as 
moléstias do homem na idade dos estudos primários; a regulamentação 
escrupulosa das medidas essenciais contra as doenças transmissíveis. (...) Nesse 
sentido, a escola seria o ambiente adequado para se vacinar e revacinar os 
jovens. (Gondra, 2003, p. 533).  

Nos relatórios analisados, além das questões sanitárias nos é possível entender 
como se processava a educação das internas; a mesma era pautada no Curso Primário 
Fundamental com quatro anos de duração; as aulas eram ministradas por uma 
professora normalista, todos os trabalhos desenvolvidos na instituição eram 
voluntários, exceto da Professora Maria Paiva que recebia seus rendimentos dos cofres 
públicos do Estado. A instituição ainda contava com dois cursos complementares: 
Trabalhos Manuais e Artes domésticas. Ambos preparavam as internas para o mundo 
do lar. 

 
3. PRIMEIROS PASSOS DA CASA DO PEQUENINO 

No ano de 1949 o desejo dos seguidores da Doutrina Espírita em Sergipe, Martins 
Peralva, João Resende, Laura Amazonas, José Elson Fontes, José Mesquita Neto e 
Deusdeth Fontes, era fundar uma escola dentro da “Filosofia Espírita” para assistir às 
crianças carentes, cuja preocupação consistia em evangelizar, educar e instruir. 

Em 14 de março de 1966 era inaugurada a Casa do Pequenino. Assim, começa a ser 
colocada em prática a educação em favor das crianças pobres, sem atenção do poder 
público. Conforme podemos verificar no termo de abertura do Livro de Matricula do 
ano de 1966 – “servirá este livro para o registro da matrícula dos alunos da “Escola 
Amélie Boudet”, sito à Rua Dom José Thomaz, 588 em Aracaju – Sergipe”. Naquela 
oportunidade fora denominada como professora regente da escola a senhora Ana 
Maria Fontes, e a educadora Neyde Mesquita como diretora da referida Casa.   

                                                   
75 Relatório de Atividades de 1941. (p. 02). Arquivo do Lar da Imaculada Conceição.   

76 Livro de Crônicas da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus (1922-
1958). (p. 19). Arquivo do Lar da Imaculada Conceição. 
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Embora a Instituição abrangesse o complexo “Escola Amélie Boudet” e “Lar 
Meimei”, no ano de 1966 apenas a escola é ativada, de acordo com o artigo 2º do 
Regulamento Interno na Casa do Pequenino. 

A Escola Amélie Boudet é um anexo da Casa do Pequenino, funciona sob sua 
direção e se propõe a administrar o ensino primário, gratuitamente, obedecendo 
ao programa oficial adotado no Brasil, preparando seus alunos para admissão 
ao ginásio ou qualquer curso secundário nacional77.  

O Lar Meimei, que tinha por finalidade dar abrigo às crianças desamparadas, foi 
inaugurado a 29 de junho de 1967, com a presença de várias autoridades, membros da 
União Espírita Sergipana e de outros grupos espíritas, e da Drª. Laura Amazonas, 
personalidade importante para a consolidação daquele momento; a construção da 
Casa do Pequenino só foi possível após doação do terreno pela benemérita. 

A Casa do Pequenino, assim como as demais Escolas Espíritas, deveria seguir a 
Filosofia Espírita que iria auxiliar na condição do funcionamento e das metodologias 
adotadas pelas instituições.  Os seguidores da doutrina acreditavam que educar era 
criar hábitos sadios pela instrução, como as “experiências cognitivas que a escola 
proporciona e que estendem à sociedade”. (Vidal, 2003, p. 23).  

 
4. DIALOGANDO COM AS FONTES: REGULAMENTO INTERNO, LIVRO DE 
MATRÍCULA 

O cruzamento de fontes nos leva a um arcabouço de informações.  É preciso 
conhecermos “a origem dos documentos e a evolução histórica de sua confecção 
administrativa e armazenamento”. (Bassanezi, 2012, p. 146).  Assim, após a coleta dos 
documentos, inicia-se um longo diálogo com as fontes. Algumas vezes obtemos, de 
imediato, respostas às nossas interrogações, outras é preciso refazer o caminho para 
compreendermos o que elas, em silêncio, querem dizer; porém, “as fontes são a 
ferramenta primordial do historiador; elas são capazes de nos dar pistas, ajudar a 
elucidar sentimentos, épocas, costumes e apontar os trajetos por onde seguir”. (J. S. 
Santana, R. S. Santana & Rodrigues, 2012, p. 1). E foi nesse dialogar que nos 
deparamos com os primeiros documentos da Casa do Pequenino, o Regulamento 
Interno e o Livro de Matrícula. De posse dessa documentação, foi possível reescrever 
a história da instituição ou parte dela. 

Segundo o Regulamento os alunos deveriam ser preparados para admissão ao 
curso primário, ginásio ou qualquer curso secundário nacional e ainda se propunha a 
despertar na criança o sentimento de amor à pátria; fazê-la agir dentro do código do 
civismo, dando-lhe hábitos sadios, ordem, honestidade, cooperação e trabalho, e, 
acima de todos esses princípios, o mais elevado, o mais sincero e consciente, o amor a 
Deus.  Essa era uma das práticas realizadas dentro da estrutura do Lar. 

                                                   
77 Conferir Regulamento Interno Casa do Pequenino. Acervo da Casa do Pequenino. 
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Ao chegar ao “Lar Meimei” cada interno era informado sobre o local e tinham seus 
objetos guardados. Os que foram retirados das ruas recebiam seus pertences ao chegar 
à instituição, com a responsabilidade de zelar por eles.  O segundo passo adotado era 
o de apresentar o novo interno às demais crianças. 

Durante a leitura do Regulamento foi possível observarmos como era executada a 
rotina no Lar Meimei. Geralmente as crianças acordavam às seis horas da manhã e 
formavam duas filas à frente dos banheiros. A primeira atividade que deveria ser 
realizada no dia era a do cuidado com o corpo, que consistia em tomar banho, prática 
esta já apontada desde o século XIX como a mais indicada pelos princípios higienistas. 

Os métodos pedagógicos colocados em prática no “Lar Meimei” se voltavam para 
o cuidado com o corpo, o zelo pelas roupas, alimentação saudável e aulas de boas 
maneiras.  As crianças não iniciavam suas refeições e nem dormiam antes de fazer as 
orações.   Às sete horas da manhã todos deveriam estar à mesa para a primeira refeição 
do dia, porém antes era realizada uma oração que na maioria das vezes era conduzida 
pelas internas mais velhas, ou pela preceptora desse Lar.  Após as refeições todos 
deveriam retirar os pratos e talheres da mesa e levá-los para a cozinha; era uma forma 
de ensinar aos internos a manter a organização do espaço.  Aqueles que já se 
encontravam em idade de frequentar a “Escola Amélie Boudet”, dirigiam-se à aula. 

A limpeza do espaço ficava sob a responsabilidade das internas mais velhas, 
enquanto que as mais novas apenas auxiliavam, pois desde cedo era preciso discipliná-
las.  Quanto aos meninos, auxiliavam nos serviços elétricos e hidráulicos. Não bastaria 
apenas ao educando os conceitos de português e matemática.  O espiritismo entende 
por educação o processo de aperfeiçoamento das faculdades do espírito, e deveria ser 
trabalhado em cada interno o sentido de moral, responsabilidade e respeito. 

Iniciamos o processo de análise do Livro de Matrícula do ano 1966, da Casa do 
Pequenino, que trazia na sua capa as seguintes informações: nome da Escola, 
município, endereço, ano e nome dos membros da diretoria.  Ao folhearmos o livro foi 
possível percebemos a forma como havia sido organizado: número de matrícula, data, 
dia, mês, nome do aluno, série, novo ou repetente, data de nascimento, nacionalidade, 
natural, endereço, religião, profissão e grau de instrução dos pais. 

Por meio desta fonte de pesquisa descobrimos quantas e quais foram as crianças 
que vivenciaram as primeiras práticas na “Escola Amélie Boudet”. Durante o primeiro 
ano de funcionamento, apenas dezenove alunos foram matriculados; destes, nove 
eram do sexo masculino e dez do sexo feminino, variando em uma faixa de idade entre 
5 e 7 anos, exceção para dois alunos que se encontravam com quinze anos, idade essa 
acima do que seria permitido.  

Com relação aos endereços que constavam na ficha de matrícula dos alunos, em 
sua maioria eram da cidade de Aracaju. Outro ponto referente aos endereços é que os 
mesmos correspondiam aos respectivos locais de trabalho dos pais das crianças (Rua 
Vila Cristina, Avenida Augusto Maynard, Rua Dom José Thomaz, Rua Américo 
Curvelo, Rua Vereador João Claro, Rua Cedro, Praia 13 de julho). As ruas citadas 
ficavam próximas à Casa do Pequenino, em uma região privilegiada da cidade, o que 
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reforça que essas crianças eram filhas de empregadas domésticas que prestavam 
serviços nas residências localizadas naquela região.   

Em torno da filiação todos os alunos do ano de fundação apresentavam, nas suas 
fichas individuais, tanto o nome do pai como o da mãe, não havendo ausência de 
nomes na certidão de nascimento.  Quanto às profissões dos genitores houve uma 
variação; no que se referia à figura do pai pudemos constatar que eles eram: pedreiro, 
carpinteiro, pescador, servente, mecânico e pintor. As mães geralmente se definiam 
como “do lar”, ou empregadas domésticas. 

Vale ressaltar que embora se configurasse em instituição espírita, nenhuma família 
se declarou seguidor do espiritismo. Porém, o fato de não se declararem espírita não 
impossibilitava de realizarem a matrícula, levando em consideração que as Escolas 
Confessionais Espíritas não fazem distinção de cor e credo; além de que “zelar pela 
criança corresponde a um gesto de humanidade descolado da religião que transcende 
o âmbito das relações privadas, da família e da caridade para significar a garantia da 
ordem ou da paz social”. (Rizzini, 2008, p. 24); o importante era contribuir para que 
as crianças saíssem da margem de pobreza recebendo educação. 

Já no Livro de Matrículas de 1967 verificamos que no primeiro ano de 
funcionamento do “Lar Meimei”, sete foram as crianças que viveram na instituição.  
Essas crianças foram abandonadas por seus pais. 

As famílias dos setores populares, quase sempre associadas à ignorância, 
pobreza, descuido, vício, abandono, licenciosidade, e muitas vezes, vistas como 
criadoras de criminosos e delinquentes, eram acusadas de incapazes no que dizia 
respeito à educação e à formação de suas crianças. (Oliveira, 2012, p. 23).  

A função de dar abrigo para crianças carentes, embora fosse do estado, ficou, por 
muitas vezes, “nas mãos de grupos religiosos que recebiam fundos complementares, 
assim como doações de terrenos e imóveis antigos, de fontes governamentais e 
filantrópicas”. (Piloti, 1995, p. 35) para que pudessem acolher as crianças. 

 

5. ROMPENDO O SILÊNCIO DAS FONTES: ATAS, RELATÓRIOS E OFÍCIOS 

Durante a leitura das fontes foi sendo revelado que os seguidores da doutrina 
espírita se sentiam incomodados com a situação das crianças pobres do país. Esse 
incômodo é percebido através dos ofícios recebidos e remetidos pela União Espírita de 
Sergipe. Com a leitura dos mesmos percebemos a existência de outras escolas espíritas 
espalhadas pelo Brasil e troca de experiência entre elas. Vale ressaltar que a União 
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Espírita de Sergipe manteve contato com outras instituições, tais como: Asilo Santa 
Teresa78, Lar de Maria79, Instituto Maria80. 

Observamos nos relatórios, principalmente no referente a 196681, que a instituição 
contava com alguns médicos que desempenhavam suas atividades a título de caridade. 
Sobre as dificuldades são citadas as despesas que envolviam os materiais educacionais, 
vestimentas e alimentação, tudo era adquirido a título de doação e dos esforços dos 
seguidores da doutrina espírita.   Duas vezes ao ano uma fábrica de tecidos fazia doação 
de fazendas para que pudessem ser transformadas em roupas para os órfãos. Assim, 
era contratada uma costureira, geralmente nos meses de junho e dezembro, para 
confeccionar as vestimentas das crianças que seriam utilizadas durante todo o ano. Os 
documentos apontam que a instituição sobrevivia de subvenções federais, recebidas 
do Conselho Nacional da Criança, e de um convênio municipal que garantia o 
pagamento das professoras. 

De acordo com os relatórios não verificamos nenhuma epidemia dentro da 
estrutura da Casa do Pequenino, principalmente no espaço do “Lar Meimei”. Uma das 
preocupações dos organizadores era justamente a de não ultrapassar a quantidade de 
crianças estabelecida no Regulamento da instituição, pois a estrutura não permitiria. 

Ainda analisando os relatórios, começamos a entender como se processava a 
educação dos internos.  A partir dos sete anos passavam a frequentar a “Escola Amélie 
Boudet”; após a conclusão do curso primário eram encaminhados para cursarem o 
ginasial na Escola Governador Lourival Baptista. Para o ensino secundário eram 
matriculados nos Colégios Atheneu Sergipense ou Tobias Barreto. 

Embora a Casa do Pequenino abrisse as suas portas para a educação de ambos os 
sexos, no “Lar Meimei” havia uma preocupação em torno dos meninos que, ao 
completarem dezoito anos ou entrando na fase da puberdade, seriam convidados a 
deixar o internato. Nos relatórios analisados notamos que esta prática era para que 
não existisse envolvimento entre os internos e as internas da instituição.  Ao saírem, 
eram encaminhados para trabalharem no Banco do Estado de Sergipe. Os 
responsáveis pelo “Lar Meimei” acreditavam que, assim, cada ex-interno teria suporte 
para iniciar sua nova vida.  As meninas permaneciam, saindo apenas quando casavam. 
Algumas internas ficaram na instituição até a data em que a mesma foi desativada. 

 
CONSIDERAÇÕES 

                                                   
78 Oficio n 52 de 13 de março de 1948. Acervo da Casa do Pequenino 

79 Ofício s/n datado em 6 de janeiro de 1947. Acervo da Casa do Pequenino. A referida instituição está localizada 
na cidade de Belém, no Estado do Pará.   

80 Ofício s/n, de 6 de janeiro de 1947. Acervo da Casa do Pequenino. 

81 Relatório do ano de 1966. Acervo da Casa do Pequenino. 
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Muito pode ser vislumbrado através das fontes que estão espalhadas por muitos 
arquivos escolares; basta um olhar curioso e questionador. Em muitas instituições 
essas fontes, devido à falta de cuidado, acabam por enterrar partes importantes da 
historiografia escolar brasileira. Em ambas as instituições estudadas, os arquivos 
foram encontrados em um bom estado de conservação; às vezes lidamos com a falta 
de organização, mas os livros e os relatórios estão todos lá, esperando para 
estabelecerem um diálogo com o pesquisador. 

A reconstrução da história só é possível com a preservação das fontes, e quando 
chegamos a uma instituição cada documento encontrado nos revela um pedaço 
daquela história, que muitas vezes estava guardada ou esquecida em um canto. 

O Orfanato de São Cristóvão e a Casa do Pequenino eram instituições confessionais 
e, embora de credos diferentes, pudemos encontrar aproximações entre ambas. Entre 
as muitas relações encontramos nos arquivos documentos que nos dão pistas e nos 
possibilitam o entendimento acerca do cotidiano das duas instituições educacionais, 
bem como uma importante contribuição para a História da Educação em Sergipe.  
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de instituição da Unidade de Ensino 
Descentralizada de Vitória da Conquista, destacando os antecedentes da sua 
implantação por meio das memórias coletivas construídas pelo grupo de 
interlocutores que conduziram o seu movimento de criação e implantação: lideranças 
políticas nacionais e regionais que participaram da articulação política para designar 
a instalação dessa escola na referida cidade. No encalço desse objetivo utilizamos 
fontes escritas, iconográficas e fontes orais. Tomamos como recurso analítico a teoria 
da Memória Coletiva aportada por Maurice Halbwachs, buscando a sua articulação 
com os discursos produzidos e producentes pelos sujeitos desse processo. A pesquisa 
mostrou que não se trata apenas da implantação de centros como lugares da ciência, 
mas como lugares de disputas de poder, do ponto de vista do poder regional. 
Verificamos, nesse processo, a formação de memórias pessoais e coletivas que se 
constituem em conformidade com os lugares que os sujeitos ocuparam, de acordo com 
a sua localização regional, política, oficial. Assim, configurando uma importante face 
da história e memória social da UNED de Vitória da Conquista, que tem o seu processo 
de constituição carregado de singularidades e sentidos. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

 
UNED de Vitória da Conquista, Memória Coletiva,  Regionalismo 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As escolas técnicas federais brasileiras foram criadas em 1909 ainda como Escolas 
de Aprendizes e Artífices. Com exceção da escola do Rio de Janeiro, todas as outras 
foram situadas nas capitais dos estados82. No seu percurso histórico essas escolas 
passaram por diferentes reformulações na sua estrutura: de Escola de Aprendizes e 
Artífices até os atuais Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O 
processo de interiorização dessas insituições, porém, só terá início em meados dos 
anos 1980. A valorização social dessa escola, a sua interiorização, ou melhor, a sua 
expansão guarda consigo muitos elementos contraditórios e disputas claras ou 
veladas, que revelam o envolvimento de vários grupos de interesses políticos, 
regionais, etc. Estes grupos estruturaram a memória sobre a expansão das escolas 
técnicas federais a partir de suas visões de mundo, visões políticas, ideológicas e 
pedagógicas.  

O desencadeamento do processo de expansão do número de unidades escolares da 
rede federal de ensino profissional se deu a partir de 1986, quando, com empréstimos 
internacionais, foi deflagrado o PROTEC - Programa de Expansão e Melhoria do 
Ensino Técnico 83 . Esse Programa, de abrangência nacional, previa a expansão e 
interiorização do ensino profissional no país, a partir da instalação de unidades 
escolares em cidades do interior ligadas a uma escola técnica federal já existente na 
capital de cada estado.  

Investigamos particularmente a expansão da ETFBA (Escola Técnica Federal da 
Bahia) que, a nosso ver, se deu em duas direções: primeiro pela ampliação do número 
de unidades escolares com criação e implantação de quatro Unidades de Ensino 
Descentralizadas no interior do estado da Bahia e, também, pela ampliação do nível 
de atuação, quando em 1993, essa escola foi transformada em CEFET-BA. Dentro 
desse processo de expansão, nasceu a Unidade de Ensino Descentralizada de Vitória 
da Conquista - UNED de Vitória da Conquista, uma das quatro UNED que, juntamente 
com a Unidade Sede, constituem o CEFET BA, na década de 1990.  

Na pesquisa que realizamos sobre a criação, implantação e primeiros anos de 
funcionamento da UNED de Vitória da Conquista, dentro dessa política de expansão, 
particularizando o caso da Bahia, foram reveladas as condições  sobre as quais a escola 
foi instalada, por meio de fontes orais, escritas e iconográficas 84 . Nesse texto, 
apresentamos apenas um dos vieses da nossa pesquisa– as memórias coletivas 
construídas pelo grupo de lideranças políticas regionais e nacionais que conduziram 
esse movimento de criação e implantação da unidade escolar. 

                                                   
82 A escola do Rio de Janeiro foi instalada em Campos. 
83 Em 1986 o governo brasileiro contraiu, junto ao Banco Mundial, um empréstimo no valor de 74,5 milhões de 
dólares para a implementação do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico – PROTEC. Esse 
programa foi deflagrado pelo Presidente José Sarney em 24 de julho de 1986. E previa a construção de duzentas 
escolas técnicas. 
84 Cf Lima (2014) 
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Verificamos que no processo de instituição dessa escola há muitas memórias 
construídas não só por seus principais atores: trabalhadores e estudantes que 
vivenciaram e erigiram o dia a dia da instituição, mas também daqueles interlocutores 
- lideranças políticas nacionais e regionais - que, seja no ministério da Educação, na 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista ou na Câmara de Vereadores do 
Município, deram a sua contribuição para a instalação dessa escola na referida cidade. 
Neste texto traremos uma discussão voltada para as memórias desses últimos 

Para melhor compreender o processo de implantação dessa Unidade Escolar nos 
foi imprescindível o acesso à memória daqueles que articularam politicamente a 
criação da escola, ou seja, vislumbraram a escola do seu exterior. Á medida que fomos 
avançando com a nossa pesquisa, verificamos que a criação de uma  escola federal faz 
parte de um complexo maior que requer acirradas discussões políticas nas esferas 
governamentais disputando sua localização.  

Para um melhor entendimento desse processo, entrevistamos o então secretário 
geral do MEC, Ubirajara Brito; lideranças políticas da região de Vitória da Conquista, 
José Pedral Sampaio, Humberto Flores e Durval Menezes. Também buscamos nos 
documentos escritos registros de memória que favorecessem a compreensão do nosso 
objeto85. Com esse intuito, realizamos buscas no Arquivo Público Municipal de Vitória 
da Conquista, no Arquivo particular do Prof. Ruy Hermann de Araújo Medeiros que 
guarda o acervo particular do ex Secretário Geral do MEC, Ubirajara Brito. Contamos 
também com os arquivos institucionais e com o portal e-sic (Sistema Eletrônico do 
Serviço de Informação ao Cidadão)86, disponibilizado pelo Governo Federal, que nos 
enviou importantes documentos digitalizados. 

Isso porque, pensar a instalação da Unidade Descentralizada de Vitória da 
Conquista, por meio do seu processo histórico e político e da memória dos envolvidos 
com a escola em seus diversos níveis, possivelmente nos permite entender como as 
relações estruturais são articuladas com a sua temporalidade e com as tramas das 
relações sociais que a sustentou e a sustenta.  

Nessa perspectiva, no desenvolvimento da nossa investigação, tomamos como 
recurso analítico a teoria da memória aportada por Maurice Halbwachs, 
particularmente seus conceitos a respeito da: memória coletiva, memória individual, 
memória autobiográfica, tempo e espaço; buscando a sua articulação com os discursos 
produzidos e producentes pelos atores, que experenciaram o percurso histórico 
descrito pela UNED de Vitória da Conquista desde a sua concepção até a sua 
implantação. 

Deste modo, a pesquisa focaliza os documentos e  as narrativas de memória(s) 
construídas  sobre essa escola, tendo em conta os registros dos discursos dos seus 
sujeitos vivos e dos materiais escritos e iconográficos; tentando não perder suas 
múltiplas dimensões em função de nos aproximar ao máximo possível de uma das 

                                                   
85 Cf. Lima (2014) 

86 <Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema> 
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principais articulações educacionais dentro do estado da Bahia, ocasionando a noção 
de que a educação  de base tecnológica  é uma grande conquista para um município, 
seus sujeitos e, consequentemente, para a sociedade como um todo. 

1.1. UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE VITÓRIA DA CONQUISTA: A 
MEMÓRIA DOS GESTORES POLÍTICOS 

Os anos 1980 são fundamentais para a definição de políticas públicas no Brasil87. 
Particularmente no momento em que a Constituição Federal começa a ser debatida e 
estruturada. Ali compareceram demandas reprimidas desde questões de falta de 
escolaridade nas regiões Norte e Nordeste, até questões que vêm historicamente sendo 
debatidas como a centralização e a descentralização das escolas técnicas federais. À 
medida que essas questões surgiram, com problemas que pertenciam à federação, 
remetiam a posição sociopolítica das regiões e as relações de poder regional que aí se 
estabeleceram.  

O processo de “cefetização88” teve início em 1978, com a transformação das escolas 
técnicas federais do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais em Centro Federal de 
Educação Tecnológica.  A nova condição adquirida pelos novos CEFETs despertou nas 
demais escolas da rede federal do território nacional o interesse em “cefetizar-se”, ou 
seja, incorporar o ensino superior. Desse modo, a discussão sobre a “cefetização” das 
escolas técnicas federais alcançou a década de 1980 e 1990, resultando em debates 
veementes e em disputas político-regionais. 

Estados e municípios passaram a solicitar a criação de novas unidades escolares, 
ou a transformação das suas Escolas Técnicas Federais em CEFETs, possivelmente 
considerando que a instalação desse centro representaria ou daria visibilidade política 
a sua região e município, reconhecimento da sua potencialidade e desenvolvimento 
social e econômico.  

Talvez por isso, desde o final dos anos 1980 várias escolas técnicas federais 
reivindicaram ao MEC a sua transformação em CEFET89. Outras requeriam, ao menos, 
autorização para oferecerem cursos de nível superior, conforme assinala Ramos 
(1995). Contudo, apenas foram atendidas as escolas do Maranhão e da Bahia90. Quanto 
a isso nos questionamos: Porque somente esses dois estados foram contemplados na 
sua solicitação? Chama-nos a atenção o fato de que essas escolas se transformaram em 
Centros Federais de Educação Tecnológica depois da criação dos CEFETs históricos91, 

                                                   
87 Azevedo (2004) ressalta que só a partir da década de 1980 ganham centralidade, no Brasil, os estudos sobre as 
políticas públicas, sobretudo, através de espaços forjados nos cursos de Pós-Graduação. 
88 Processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFET). 
89 Enviaram a solicitação as escolas de Pelotas, Campos, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, 
São Paulo, Maranhão e Bahia. 
90Essas duas escolas são transformadas em CEFETs através de legislação própria: a da Bahia através da Lei 
8711/93, e a do Maranhão pela Lei 7863/89. 

91 Denominação dada aos primeiros CEFETs: Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  
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ou seja, não foram contempladas na primeira etapa do chamado processo de 
“cefetização”, nem na segunda etapa visto que a transformação se deu antes da 
promulgação da Lei n. 8948/94 que institui o Sistema Nacional de Educação 
Tecnológica e que também envolve a transformação de todas as escolas técnicas 
federais em CEFETs.  

O material pesquisado sobre o processo de “cefetização” no Brasil, como Cunha 
(2000), Campello (2005), Ramos (1995), Guimarães (1995), Lima Filho (2002), não 
faz referências às causas dessas transformações temporãs. Isso nos instigou a buscar 
tais informações nas memórias daqueles que testemunharam o processo em questão. 

Cabe-nos registrar que o então gestor do MEC, Ubirajara Brito - secretário geral 
do MEC de janeiro de 1988 a março de 1989 fez observações curiosas sobre como foi 
esse processo de expansão da rede federal de educação entre o final da década de 1980 
e início da década de 1990, na entrevista que realizamos. Segundo ele, o processo de 
expansão da ETFBA começou a ser concretizado a partir de 1988. Quando o 
perguntamos o porquê das transformações temporãs, ele respondeu: 

isso tudo depende de vontade política. No Maranhão nós fizemos porque 
estávamos no final do governo. Acho que foi feito para agradar o Sarney, ou 
qualquer coisa desse tipo. Aqui, nós não tivemos tempo de fazer, mas ficou 
praticamente pronto. A ideia, o projeto ficou pronto. Quando nós deixamos o 
governo, que entrou o Collor, o pessoal sabia que eu tinha interesse e Carlos 
Santana, que éramos do governo de Sarney, tínhamos interesse na Bahia, freou 
as coisas daqui.  

Segundo o então secretário, a “cefetização” dependeu das correlações políticas de 
interesse regional. Embora o projeto de “cefetização” das ETFs já fosse parte das 
políticas voltadas para a educação profissional no Brasil, o que veio mais tarde a ser 
explicitamente adotado no Governo Itamar Franco, com a “cefetização” das demais 
escolas técnicas federais, que ainda não haviam passado por esse processo, também 
houve disputas por sua localização. 

Ainda segundo Brito, quando Carlos Sant’Anna assumiu o Ministério da Educação 
e ele a secretaria geral do MEC, o ministro lhe atribuiu às funções administrativas e de 
gestão. Ele também foi nomeado ordenador de despesas do ministério e essa função 
lhe deu autonomia para tomada de decisões. Na sua entrevista revela: 

A primeira coisa que eu senti é que nós íamos passar pouco tempo, porque nós 
íamos ficar até o final do governo Sarney e eram mais catorze meses. Isso era em 
janeiro e íamos até março do ano seguinte. Eu então falei com Carlos: nós não 
vamos poder fazer nada de institucional. Vamos fazer um programa voltado 
para a infraestrutura das instituições de ensino no Brasil. Melhorar as que já 
existem e criar uma infraestrutura para o ensino fundamental que estava 
sucateado.  
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E continua enfatizando que sua intervenção, deveu-se a sua preocupação com os 
problemas e a parca distribuição da educação no Brasil: 

Eu conheci uma escola estadual em Eunápolis funcionando debaixo de um 
secador de cacau. Os meninos estavam estudando enquanto o mel de cacau caia 
em cima das suas cabeças. As escolas não tinham mobília, não tinham carteiras, 
não tinham cadeiras, não tinha mesa do professor, não tinham nada, não tinha 
quadro negro, não tinha absolutamente nada... Isso era o retrato da escola, eu 
diria, da Bahia para o Norte. De Minas Gerais para o Sul eram mais equipadas. 
[...]  

Segundo ele, como os estados do Sul e do Sudoeste estavam bem equipados de 
escolas, careciam apenas de verbas para transporte escolar e ginásios de esporte. O 
Ministério tratou de atendê-los, liberando verbas para a aquisição de ônibus escolares, 
quadras poliesportivas, ginásios, etc. E, ao Norte e Nordeste, deu atenção à construção 
de salas de aula.  Ressalta que em catorze meses, durante o governo de José Sarney, 
foram construídas, só na Bahia, 2.600 salas de aula e outras 4.500 foram remodeladas 
e equipadas. 

Também acentuou que na qualidade de Secretário Geral do MEC, e baiano, não 
poderia ter deixado de pensar na situação política da Bahia dentro do contexto 
regional, comentando, o seguinte fato com o Ministro da Educação, Carlos Sant’Anna: 
o Brasil tá ficando muito complexo do ponto de vista político e político 
administrativo. As oportunidades de um estado como a Bahia, politicamente, vão 
diminuir em lugar de aumentar.  

É com essa preocupação, que Brito, segundo ele próprio, se dirige ao Ministro 
dizendo que, diante daquelas circunstâncias era necessário privilegiar a Bahia com a 
construção de novas escolas técnicas. O então gestor do MEC assegura que, com os 
recursos do PROTEC, eles construíram 22 ou 24 escolas técnicas, dentre essas, 10 na 
Bahia92. Foi ele quem destinou orçamento para a construção das escolas técnicas 
industriais93 em Vitória da Conquista, Valença, Eunápolis e Barreiras, todas ligadas à 
ETFBA, conforme previa o PROTEC. E ainda mais três escolas agrotécnicas: Santa 
Inês, Guanambi e Senhor do Bonfim. Segundo ele as cidades de Nanuque, em Minas 
Gerais, na divisa com a Bahia; Caravelas e Porto Seguro não concretizaram as obras 
devido a posicionamentos adotados pelos seus prefeitos. As demais escolas, entre 12 
ou 14, ele distribuiu entre os estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Ceará, e outros que, segundo ele, foi “por ai espalhando”.  

Outras lideranças regionais, também remetem a criação da escola em Vitoria da 
Conquista, graças à presença do então secretário Ubirajara Brito no Ministério da 
Educação.  Na entrevista que realizamos com José Pedral Sampaio94, liderança política 

                                                   
92 Conforme o próprio Ubirajara Brito, 9 na Bahia e uma no Norte de Minas Gerais, na cidade de Nanuque. 

93 Essas escolas seriam chamadas de Unidades Descentralizadas de Ensino (UNEDs). 
94 Entrevista realizada em 07 de maio de 2013. 
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municipal que havia ocupado o cargo de prefeito em Vitória da Conquista por quatro 
mandatos, ele revela que: 

[...] quando foi feito esse programa do CEFET, o ministro da Educação era Carlos 
Sant’Anna que é baiano, [...]. O secretário Executivo do Ministério era nosso 
amigo Ubirajara Brito. Foi ele quem garantiu que uma das escolas constantes do 
Programa ficasse para Conquista95.  

[...] Eu fiquei muito tranquilo porque ele era o secretário geral do ministério de 
educação. 

[...] Então eu lhe digo que a gente deve muito à Ubirajara Brito que tinha 
interesse em Conquista. Ele é daqui da região, é amigo da gente, sempre fez 
política por aqui e era um homem forte no ministério. 

Também, o então secretário de comunicação da PMVC em 1989, Humberto Flores, 
no período da gestão de Murilo Mármore (sucessor político de Pedral Sampaio), 
atribuiu a Ubirajara Brito a criação da escola em Vitória da Conquista. Na entrevista 
com Flores, ele relatou que acompanhou o então prefeito municipal por duas vezes em 
Brasília, e nas duas vezes procuraram Ubirajara Brito para tratar do assunto 
relacionado à escola, entretanto eles foram à Brasília, em uma das vezes, 
especificamente para tratar desse assunto. Em suas palavras: 

[...] com absoluta convicção, até pela memória, modéstia à parte, privilegiada que 
tenho de me lembrar de detalhes, e fui testemunha ocular destes contatos de 
Murilo com Ubirajara Brito reivindicando a escola técnica para Conquista, mas 
devo lhe acrescentar o seguinte, quando nós buscávamos esta reivindicação a 
escola já estava decidida para Conquista através de Ubirajara. Ela veio para 
Conquista porque Ubirajara se tornou ministro96. Então nós devemos 100% a 
Ubirajara Brito.  

Na entrevista com Durval Menezes, que ocupou o cargo de Secretário de Educação 
do Município de Vitória da Conquista (1971-1972), depois foi diretor de uma das 
maiores escolas estaduais da cidade (1981-1982) – o Centro Integrado de Educação 
Navarro de Brito e mais tarde se tornou o gerente da DIREC 20 – Diretoria Regional 
de Educação de Vitória da Conquista (1996-1997), e  sempre teve participação política 
na cidade, estando atento a esses movimentos. Durval Menezes reafirma: 

Ubirajara Brito, que é filho de Tremedal, e se diz filho de Conquista, por adoção, 
[...] Então quando ele assumiu o ministério da educação, ele criou todas as 
                                                   

95 Forma coloquial para se referir ao município de Vitória da Conquista. 
96 Devido à problemas de saúde o ministro Carlos Sant’Anna precisou se afastar e Ubirajara Brito assumiu o 
Ministério da Educação. 
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condições para que fosse criada a Escola Técnica Federal em Conquista e, como 
na época, Pedral tinha a liderança política em Conquista, e ele tinha sido amigo 
e colega de Pedral, foram sempre correligionários políticos, então ele criou todas 
as condições para que se criasse a Escola Técnica Federal em Conquista.  

Os entrevistados corroboram com o pensamento de atribuir a criação da escola no 
município de Vitória da Conquista ao empenho do professor Ubirajara Brito. A edição 
do Decreto Legislativo no 64 de 07 de novembro de 1989 que referenda o convênio 
celebrado entre o Ministério da Educação, o Município de Vitória da Conquista e a 
Escola Técnica Federal da Bahia para a construção da UNED de Vitória da Conquista 
também evidencia o fato, pois ao referendar o convênio, os vereadores o fazem 
indicando para a UNED – Unidade de Ensino Descentralizada o seguinte nome: Escola 
Técnica Federal Professor Ubirajara Brito de Vitória da Conquista. Mais uma vez, 
verificamos a clara intenção dos representantes locais, nesse caso, do poder legislativo 
em reconhecer o possível empenho de Ubirajara Brito em destinar uma das duzentas 
escolas previstas no PROTEC para a cidade de Vitória da Conquista.  

O nome da escola, segundo o Decreto Legislativo no 64/89 deveria ser Ubirajara 
Brito, o que, para os entrevistados José Pedral, Humberto Flores e Durval Menezes, 
teria sido um tributo justíssimo, mas isso não ocorreu. Nem mesmo o próprio 
Ubirajara Brito sabe o que realmente aconteceu. Ele diz ter ouvido falar que a escola 
teria o seu nome, mas desconhece as razões pelas quais não tenha se concretizado esse 
fato, todavia acredita que seu nome não tenha sido dado à escola por medo. “Medo do 
governo Collor”, diz Ubirajara, talvez acreditando que fosse possível haver alguma 
retaliação à escola ou ao município pelo governo federal, caso a escola levasse o seu 
nome. 

Porém, nos questionamos: será que os vereadores teriam autoridade para nomear 
uma Escola Federal? De acordo com Humberto Flores, sim; pelo fato de haver se 
estabelecido um convênio. Ele também afirma que o nome foi indicado pelo então 
prefeito Murilo Mármore que enviou um ofício à câmara sugerindo aos vereadores que 
dessem aquele nome à instituição de ensino. É importante observar que na Bahia todas 
as quatro UNEDs recebem apenas o nome da cidade onde estavam localizadas, assim 
tivemos: a UNED de Barreiras, a UNED de Eunápolis, a UNED de Valença e a UNED 
de Vitória da Conquista. 

Evidentemente, que o PROTEC explicitava requisitos para a escolha das cidades 
onde deveriam ser implantadas as escolas, entretanto, conforme todas as entrevistas 
realizadas, apesar de na época, Vitória da Conquista atender aos requisitos, não foi 
isso o que mais contribuiu, nesse caso, foi decisivo a “vontade política” das suas 
lideranças. Nas palavras de Durval Menezes:  

Tudo em nosso país, praticamente, passa pelo crivo da política, mas não deveria 
ser assim. [...] O que faz chegar a uma cidade uma obra federal de grande porte 
é a política, infelizmente essa é a verdade. Se não tivesse a influência política de 
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Pedral, na época, se não tivesse Ubirajara Brito lá em cima, jamais essa escola 
ia chegar a Conquista. 

Em uma entrevista a uma revista de circulação local97, Ubirajara Brito destaca: 

[...] sempre separei minha vida pública da minha vida privada. Nunca pratiquei 
nepotismo, nem favoreci amigos com vantagens de origem pública. Mas, nunca 
titubeei em dar a um amigo as vantagens públicas que poderiam ser oferecidas 
a qualquer um. 

Essa postura coincide com seu pensamento por ocasião de sua gestão no MEC, 
quando considerou fundamental beneficiar a Bahia com as nove escolas federais. 

Finalmente, em 07 de setembro de 1989 quando foi lançada a pedra fundamental 
da Escola Técnica Federal em Vitória da Conquista. Segundo o professor Ubirajara 
Brito, na qualidade de representante do Ministério da Educação, fez questão de se 
fazer presente.  

Humberto Flores, em entrevista, relembra que, quando Carlos Sant’Anna, 
ministro da educação no governo do presidente José Sarney, deixou o cargo, indicou 
o nome de Ubirajara Brito para substituí-lo. Segundo ele, o fato foi lembrado durante 
o lançamento da pedra fundamental pelo próprio Ubirajara: 

Ele disse a Carlos Sant’Anna que iria assumir o Ministério, mas queria 
comunicar e gostaria da sua concordância para a construção da Escola Técnica 
em Conquista. O Carlos Sant’Anna então disse a Ubirajara: você agora é o 
homem que tem nas mãos a caneta e fará o que bem quiser e entender com 
relação à escola técnica federal. Você quer para Conquista, então faça em 
Conquista98.  

Em seguida, as obras foram iniciadas. Entretanto em março do ano seguinte houve 
uma mudança de governo. Fernando Collor de Melo assumia a Presidência da 
República e, um novo grupo passava a ocupar as esferas ministeriais desencadeando 
rupturas nos processos que estavam em andamento. Desse modo, a entrega da escola 
que estava prevista para março de 1990 ficou com prazo indefinido. Ubirajara Brito, 
em sua entrevista, atribuiu esse atraso a fatores políticos. Segundo Brito o grupo que 
assumiu o Ministério não era favorável às realizações que fossem do seu interesse e do 
Ministro Carlos Sant’Anna.  

Durante cinco anos, as obras foram realizadas não continuamente, mas com 
interrupções, conforme constatamos nas notícias dos jornais de época.  A inauguração 
da escola aconteceu em 24 de novembro de 1994. 

                                                   
97 Revista Personnalite. Por Lêda Nova – Lêda Nova entrevista Ubirajara Brito, julho de 2013 

Disponível em: <http://www.rejanemartinet.com.br/?s=revista+personnalite> 

98 Segundo Humberto Flores, a escola estaria, inicialmente, destinada a outra localidade no Estado da Bahia. 
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1.1.1 TECENDO OS FIOS POR ENTRE AS MEMÓRIAS – A UNED DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

O processo de constituição da história da ETFBA, particularmente da UNED de 
Vitória da Conquista, é vivenciado como em outras instituições, porém, carregada de 
certas singularidades e sentidos, de disputas políticas, do ponto de vista sobre suas 
necessidades educacionais, regionais e sociais.  

É importante ressaltar que parte dos componentes desse grupo, Durval Menezes, 
José Pedral, Humberto Flores e Ubirajara Brito, por exemplo, foram colegas de escola, 
correligionários políticos e apresentam vivências de parte da sua vida: ou a infância e 
juventude passada na cidade de Vitória da Conquista das décadas de 1940-1950, ou, 
mais tarde, quando comungavam dos mesmos ideais políticos que os uniram em torno 
de uma mesma ideologia no campo político partidário. Hoje são pessoas com idade 
variável entre 70 e 92 anos e não mais participam dos grupos políticos de outrora, 
estão aposentados, mas mantém esses vínculos. 

Como ressalta Halbwachs, a dinâmica de participação dos indivíduos nos grupos é 
decisiva para a rememoração do passado. As suas narrativas revelam memórias de 
indivíduos de um grupo que compartilharam, de algum modo, de uma visão política 
comum, de que o cargo público, deve responder pelos interesses da  comunidade, 
região da qual se origina seu representante.  

É interessante observar que esse “grupo” se refere ao processo político de 
instalação e inauguração da escola, remetendo-se principalmente a conquista política 
do grupo, principalmente, por meio de um de seus membros. O sentimento de 
pertencimento a um grupo social específico é muito forte para essas pessoas. 
Naturalmente, dentro desse grupo há muitas memórias comuns, memórias diferentes, 
mas comuns.  

A necessidade de situar uma lembrança no espaço também é verificada nas 
entrevistas. Humberto Flores, por exemplo, ao falar do lançamento da Pedra 
Fundamental para a construção da escola primeiro descreve o terreno preparado para 
tal solenidade. Em sua narrativa ele parece visualizar os lugares, primeiro o ônibus, 
lotado de autoridades municipais, depois a área limpa, terraplanada e preparada para 
o evento.  

As referências ao tempo cronológico são bastante reveladoras. Não há, nas 
narrativas, referências às datas específicas, mas as lembranças são narradas em forma 
de blocos temporais referentes a acontecimentos pessoais e políticos: antes ou depois 
de algum acontecimento mais marcante. “O ano em que eu me aposentei”, diz Durval 
Menezes; “foi durante a gestão de Murilo”, ou “depois de promulgada à constituinte”, 
são recorrências comuns para situar a lembrança no tempo.  

Corroborando com o pensamento de Halbwachs (2006), para ele, os quadros da 
memória coletiva, não nos conduzem a datas exatas, isso porque essa memória é uma 
corrente de pensamento contínuo que só retém do passado aquilo que está vivo na 
consciência individual ou do grupo. Nessa continuidade não há linhas de separação 
claramente traçadas, mas limites irregulares e incertos. Sem nos lembrarmos de um 
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dia, podemos recordar um período. À medida que se distanciam os acontecimentos 
são recordados sob a forma de conjuntos.  

Como podemos observar, ainda que seja fortemente marcada pela memória social, 
a memória individual também é presente nos discursos. Isso porque, as memórias 
individuais estão dentro do grupo, mas, guardam singularidades. Existe quem, embora 
se relacionasse politicamente com o grupo que conviveu, traz a memória de que ele 
tenha sido o sujeito central do processo. Cada um a seu modo, pensa ser o sujeito 
central em algum momento do processo, seja por ter encaminhado a burocracia, seja 
por ter realizado os encaminhamentos políticos. A partir de uma referência social, que 
é o grupo, a memória individual guarda certa singularidade.  

Analisando um pouco mais as memórias dos representantes políticos e do gestor 
do MEC, verificamos que os discursos desses sujeitos são portadores das 
representações que eles têm da sociedade e das suas necessidades. Eles entendem que 
a escola é um “importante equipamento educacional” para responder às demandas 
econômicas da região. Tanto para formar mão de obra qualificada para as indústrias 
ainda incipientes no município de Vitória da Conquista e região quanto para oferecer 
oportunidades de trabalho assalariado para os egressos das instituições, muito 
possivelmente, jovens oriundos da classe trabalhadora. O que dá a entender que esse 
pensamento coaduna com a concepção da Teoria do Capital Humano99 tão presente 
no pensamento da classe dominante não só naquele momento, mas que ainda 
permanece nos dias atuais. 

 É pertinente chamarmos a atenção para o fato de que, as memórias coletivas e 
sociais evidenciam individualidades e entrecruzamentos. Ou seja, ora é o sujeito que 
fala do lugar dele, é a sua memória individual que fala, embora seja como diria 
Halbwachs (2006), a partir da sua visão de mundo, da sua memória social; ora é a 
memória coletiva que fala, as experiências e vivências comuns. Essas memórias 
revelam quanto as nuances entre a política local e a nacional, de fato, são processos 
singulares. 

1.1.1.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

O processo de constituição da história da ETFBA, particularmente da UNED de 
Vitória da Conquista, como em outras instituições, é carregado de certas 
singularidades sentidos e significados, de disputas políticas, do ponto de vista sobre 
suas necessidades educacionais, regionais e sociais.  

Convém notar que a pesquisa nos mostrou que não se trata apenas da implantação 
de centros como lugares da ciência, mas como lugares de disputas de poder, do ponto 
de vista do poder regional. Percebemos que, a educação num país de dimensões 
continentais como o Brasil, sofre influência direta dos regionalismos.  Aqueles que 

                                                   
99 Cf. Schultz (1961) 
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assumem o poder se comprometem com o país como um todo, mas privilegiam a 
atenção às regiões com as quais mantém os seus vínculos.   

Aqui revelamos os bastidores da articulação política para privilegiar a Bahia na 
distribuição de Unidades Escolares financiadas com recursos do PROTEC. Essa 
revelação se torna pública através da memória dos participantes dessa articulação. 
Não é encontrada nos documentos, apenas na memória coletiva daqueles que 
protagonizaram essa ação.  

É evidente a importante contribuição de Maurice Halbwachs quando em seus 
estudos pioneiros, retira os estudos da memória exclusivamente do campo psicológico 
e atribui-lhe um caráter social, coletivo. Diante do esboço apresentado, pretendemos 
destacar que, a teoria da memória esquematizada por Maurice Halbwachs é possível 
constituir um importante aporte para os estudos das instituições escolares. Essa 
discussão, todavia, ainda tem sido apropriada pelos estudos em História da Educação.  

Sem abdicar a relação dialética entre a totalidade e a particularidade, avaliamos 
fundamental não desconsiderar que Maurice Halbwachs trouxe relevantes 
contribuições que podem propiciar um pensamento para as percepções produzidas 
pela memória coletiva que por sua vez se organiza a partir das diferentes combinações 
dos quadros sociais previamente instituídos e asseguram a coesão do grupo e o 
sentimento de pertinência entre seus membros, inferindo, portanto, uma inerente 
relação entre as múltiplas memórias coletivas. Memórias estas que permeiam o 
cotidiano das instituições escolares e, portanto, não devem ficar à revelia dos estudos 
em História da Educação. Naturalmente sem desprezar a filiação teórica que orienta o 
estudo da memória coletiva, mas considerando um debate que ao longo dos anos, tem 
levantado importantes revelações. 
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RESUMO  

Este artigo enfatiza o debate acerca dos usos das correspondências como fonte para 
os estudos de História da Educação religiosa católica. A investigação se debruça de 
modo específico sobre a escrita epistolar da professora italiana Chiara Lubich e tem 
como objetivos identificar e analisar como se configurou a atividade docente de Chiara 
por meio epistolar, verificando a abordagem formativa contida nestes escritos. O 
principal universo pesquisado é composto pelo epistolário “Lettere dei primi tempi”, 
uma coletânea histórica e literária que retrata 60 cartas escritas por Chiara entre 1943 
e 1949. O suporte teórico da pesquisa está fundamentado nos conceitos de 
representação, apropriação e materialidade, de Roger Chartier; habitus, carisma, 
campo religioso, relações simbólicas e capital cultural de Pierre Bourdieu; além de 
estratégia de Michel de Certeau. Após a leitura e fichamento das cartas, organizou-se 
um quadro temático composto por seis categorias. Mediante esse inventário, foi 
possível verificar a frequência com que ela escrevia sobre determinado assunto, como 
abordava estes temas e que ênfase dava. Foi possível também verificar os itinerários 
percorridos, os acontecimentos marcantes e o discurso pedagógico, bem como os 
aspectos que possibilitam a publicização das práticas educativas apresentadas nestes 
escritos.   

  
PALAVRAS-CHAVE 

Cartas de Chiara Lubich, História da Educação católica, Prática docente de 
Chiara Lubich. 
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1. CARTAS E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO CATÓLICA 

As cartas têm fórmulas muito conhecidas, porque aprendidas, inclusive nas 
escolas: a datação, o tratamento, as despedidas, a assinatura, o papel apropriado, um 
timbre ou uma marca, um envelope. No contexto educacional, elas aparecem, dentre 
outras formas, como recurso didático para aprendizagem dos alunos e como um 
exercício para professores e demais profissionais do espaço educativo. É um objeto 
material, que demonstra indícios de uma cultura e de um meio, vestígios de práticas 
sociais de uma época na qual o indivíduo está inserido.  

No catolicismo, desde sua origem, o uso epistolar tem sido uma estratégia 
pedagógica de formação. Ao lado de impressos como: manuais, catecismos, jornais e 
revistas católicas, as cartas servem para suscitar a exortação à fé, a perseverança no 
catolicismo e a exaltação das virtudes. Além dos epistolários deixados por muitos 
Santos, as autoridades da Igreja: Papa, Cardeais e Bispos mantêm o costume de 
escrever Encíclicas, Cartas Apostólicas e Cartas Pastorais para instruir os fiéis.  

No campo da História da Educação, as razões para se dar atenção a esse tipo de 
escritos são bastante evidentes. Tratando-se de disciplina que se volta para o 
estudo de processos de aprendizagem e de ensino de leitura e de escrita, práticas 
culturais como as de escrita de si são um prato cheio de interesse. Escrever cartas 
sempre foi um exercício muito presente em qualquer sala de aula, além de ser um 
veículo fundamental de comunicação entre a escola, as famílias e os alunos 
(GOMES, 2004, p. 9). 

Neste sentido, é possível perceber que as cartas se configuram como documentos 
originados de uma “escrita de si100” para o outro. De acordo com Dauphin & Poublan 
(2002), a qualidade do signatário, do destinatário ou das pessoas citadas valoriza o 
conteúdo. Os dizeres e os detalhes tornam-se signos ou indícios a serem interpretados 
– e isso é um prato cheio para o historiador.  

Muitos pesquisadores têm se debruçado sobre a escrita epistolar como objeto de 
estudo e como fonte de pesquisa e mergulhado na interlocução entre remetentes e 
destinatários em suas várias áreas. Este estudo sobre o epistolário de Chiara Lubich101 
professora italiana que, na década de 40 do século XX, fundou os Focolares102, situa-
se neste cenário e tem como objetivos identificar e analisar como se configurou a 
atividade docente dessa professora por meio epistolar e, especificamente, verificar 

                                                   
100 O conceito de “escrita de si” foi estabelecido por Foucault (1992), com uma série de estudos sobre “as artes de 
si mesmo”, enfatizando a estética da existência e o governo de si. No Brasil tem sido desenvolvido, dentre outros 
autores, por Ângela Castro Gomes (2004), com o intuito de fundamentar os estudos sobre diários, cartas e 
autobiografias. 

101 Ao longo do texto, nas demais referências a Chiara Lubich, utilizo apenas o nome Chiara, o sobrenome Lubich 
fica reservado para as citações. 

102 Movimento pedagógico católico, nascido no âmbito religioso, difundido em mais de 180 países – inclusive em 
Portugal e no Brasil – e que possui abertura ecumênica, diálogo inter-religioso e intercultural. 
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qual a abordagem formativa contida nestes escritos. Além disso, busca investigar a 
influência do pensamento de Francisco de Assis na escrita epistolar da educadora. 

O exercício da escrita epistolar de Chiara teve início em Trento. Contudo, 
provavelmente, ela não imaginava que suas cartas a pessoas de um dado local, anos 
depois, atingiriam uma circulação mundial e se tornariam objeto de estudo. 

Percorrendo sua trajetória, os primeiros registros epistolares localizados estão 
entre o final da década de 30 do século XX e a década de 40. São cartas a familiares, 
amigos, colegas de trabalho, alunas, padres, freiras e a grupos de pessoas. A 
correspondência era uma das práticas de comunicação possíveis e muito utilizada 
numa época anterior ao telefone, ao e-mail e aos meios de comunicação modernos.   

 
2.“LETTERE DEI PRIMI TEMPI” (CARTAS DOS PRIMEIROS TEMPOS)  

Chartier (2002b) define livro como um objeto material e, ao mesmo tempo, uma 
obra intelectual ou estética identificada pelo nome de seu autor. Por isso, enfatiza a 
importância de olharmos a publicação e seu criador e, ainda, a maneira como o 
impresso se apresenta: “A significação, ou melhor, as significações, histórica e 
socialmente diferenciadas de um texto, qualquer que seja, não podem ser separadas 
das modalidades materiais que o dão a ler a seus leitores” (CHARTIER, 2003, p. 46), 
quer dizer, o suporte e as formas de apresentação de uma publicação estão ligados ao 
conteúdo e devem proporcionar ao leitor uma primeira representação sobre o livro, 
antes mesmo de sua leitura.  
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Figura 1: Capa e 4ª capa do livro		

	

Fonte: LUBICH, Chiara. Lettere dei primi tempi (1943-1949): alle origini di una nuova spiritualità. Roma: Cittâ Nuova, 
2010.   

“Lettere dei primi tempi” é uma coletânea histórica e literária que retrata 60 cartas 
escritas por Chiara entre 1943 e 1949. O livro possui 229 páginas, mede 20 X 13 cm de 
espessura e 1½cm de lombada.  

Apesar de escritas por Chiara, as cartas publicadas neste livro passaram por um 
processo de seleção, digitação e organização antes de serem disponibilizadas em 
suporte impresso. Como afirma Chartier (2010), as formas e as disposições do texto 
impresso não dependem do autor, nesse caso específico, todo o trabalho ficou a cargo 
de um grupo composto por vários profissionais que fazem a catalogação dos 
manuscritos e cartas de Chiara no Centro Chiara Lubich.  

De acordo com os organizadores: 

Sendo ainda impossível pensar em publicar um epistolário completo, as cartas 
contidas neste livro foram escolhidas entre aquelas dos anos 1943-1949, um 
período de tempo no qual o carisma da unidade ou espiritualidade da unidade se 
foi formando, assim como as páginas deste livro se constituem um precioso 
documento (GILLET; D’ALESSANDRO, 2010, p.15, tradução nossa).  
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Apesar de não ter como objetivo detalhar o conteúdo das cartas contidas no livro é 
importante apresentá-las como forma de situar o leitor acerca de algumas 
particularidades da escrita de Chiara. Essas correspondências são reveladoras da 
personalidade da autora e de sua história entre os 23 e 29 anos (1943/1949).   

A metodologia utilizada na análise consitiu na elaboração de um quadro composto 
por seis colunas com uma pequena síntese de cada uma das cartas. Na primeira coluna, 
apresentam-se os destinatários, quando identificados, e os números das páginas onde 
a carta está publicada; na segunda, a data em que foi escrita e, quando revelado, o local 
onde Chiara estava; na terceira, a saudação inicial; na quarta, a saudação final; na 
quinta o tipo de assinatura utilizada – Silvia (nome de batismo)/Chiara (nome 
franciscano) – e, a sexta coluna ficou reservada para as observações, que serão 
comentadas posteriormente.  

Dentre as cartas mostradas no quadro, seis são para familiares: cinco para as irmãs 
e uma para a mãe, todas escritas entre 1944 e 1945. Uma carta é para Piera 
Folgheraiter, colega de trabalho na Obra Seráfica e com a qual Chiara já havia 
estabelecido um vínculo por meio da escrita desenvolvida na escola.   

Quanto aos outros destinatários, Chiara escreveu duas cartas para Elena 
Molignoni, uma jovem da província de Castello. Elena se referiu a essas 
correspondências em depoimento a Mina (1977). Chiata escreveu também a Duccia 
Calderari que à época tinha 22 anos, era da Cruz Vermelha Italiana e morava em uma 
casa na Praça Cappuccini. Chiara a incentivava a ser uma imitadora de Santa Catarina 
de Sena, que pôs sua vida em prol da humanidade e da evangelização das almas, 
tornando-se doutora da Igreja e padroeira da Europa. 

A professora de Trento estabeleceu também intercâmbio epistolar com diversos 
padres e freiras. Cinco cartas são ao Padre Raffaele Massimei (de agosto de 1947 a 
outubro de 1948); seis ao Padre Bonaventura da Malé (de março a dezembro de 1948); 
uma ao Padre Valeriano Valeriani e uma ao Padre Giovanni Pinesi. E ainda: uma para 
um grupo de religiosos; outra, a quatro religiosos; uma, a “uma religiosa”; e três para 
Irmã Josefina e Irmã Fidente (existe dúvida dos organizadores quanto a uma destas 
cartas, tendo em vista que Chiara não especifica o nome das destinatárias, apenas pelo 
conteúdo faz entender que possivelmente é dirigida às duas religiosas). 

Com relação às cartas para grupos, três são para as Jovens da Ordem Terceira 
Franciscana, todas em 1944; três para jovens próximas (entre 1946 e 1947); três a umas 
jovens de Anagni (entre 1947 e 1948); uma carta a um grupo de jovens e adultas que, 
supõe-se, também seja da região do Lázio, próximo a Roma; escreve a todos os 
membros do Movimento nascente; a um grupo da Sardenha; às jovens que entraram 
na comunidade dos “focolares” e a última carta publicada no livro é dirigida à 
comunidade de Roma.  

Alguns destinatários se destacaram pela quantidade de cartas endereçadas. Chiara 
escreveu sete para Fosca Pellegrini (de março de 1944 a agosto de 1945); três para 
Rosetta Zanoni (de novembro de 1944 a outubro de 1945); duas para Vittoria Salizzoni; 
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duas para destinatárias não identificadas,103 uma em 1945 e outra em 1948; duas para 
Anna Melchiori e uma para Irene Maragliani de Anzio, cidade próxima a Roma. 

Vittoria Salizzoni (2013), em publicação que trata dos diversos aspectos de sua 
história, relembrou aspectos ligados às cartas recebidas de Chiara.  

Escreveu-me algumas vezes e dessas cartas, restaram duas [...] Eu passava na Praça 
Cappuccini e Chiara me entregava uma carta para que eu lesse em Martignano104, 
onde tinha o nosso grupinho de quatro ou cinco moças. Eu lia em um celeiro e 
uma vez nos encontramos no sótão. Quando chegou-nos a primeira carta, 
queríamos encontrar um lugar reservado para lê-la juntas. Era inverno e fazia 
frio, assim procuramos um lugar quente (SALIZZONI, 2013, p.57, tradução 
nossa). 

A leitura destas cartas permite pensar que, mesmo se Chiara não tinha a ideia da 
circulação que essas mensagens iriam ter futuramente, já havia uma intencionalidade 
de que fossem lidas várias vezes e por várias pessoas. Por meio desses escritos, também 
se percebe a participação de Chiara nos movimentos da Igreja: Ação Católica, Ordem 
Terceira de São Francisco e Focolares. 

Na saudação inicial de suas cartas, Chiara utilizou as frases habituais que se 
costuma ler nas correspondências: “desculpe-me a demora em responder”; “há quanto 
tempo não nos vemos”; “recebi tua cartinha;” “faz muito tempo que não sei nada sobre 
você”; “te escrevo para responder tuas breves palavras”; “quanta alegria me dão os teus 
escritos”; “só agora posso escrever” e “respondo imediatamente a tua carta”. Além 
desses diálogos, ela também escreveu frases em latim, versículos bíblicos e fez 
referência ao dia ou à festa comemorados no calendário litúrgico.   

Na introdução, já é possível perceber a existência de reciprocidade na comunicação 
e que Chiara tinha uma atenção particular por cada pessoa. Na primeira carta 
endereçada a Fosca Pellegrini em 08 de março de 1944, Chiara diz: “talvez não 
imaginas quem te escreve, mas talvez ainda lembre daquelas moças na Via S. Marco 
[...] Sou Chiara, uma delas...” (LUBICH, 2010, p. 34).  

Na saudação final desta mesma carta, Chiara pede: “me escreva senhorita Fosca, 
diga-me suas notícias e me chame pelo meu nome franciscano: ‘Chiara”’. (LUBICH, 
2010, p. 36).  

Tal qual na saudação inicial, na saudação final também é possível encontrar frases 
conhecidas no âmbito epistolar como “queria te escrever mais, mas me falta o tempo”; 
“nos veremos em breve”; “me daria muita alegria se você puder me escrever”; “escreva-
me sobre você, diga-me como estás”; “reze por mim”; “abençoe-me”; “saudações a 
todos!” Chiara faz citações de textos da vida dos santos: Santa Teresa d’Ávila, Santa 

                                                   
103 Os organizadores classificaram como cartas a “desconhecidos”, as correspondências que não possibilitaram 
identificar os interlocutores de Chiara. Contudo, o fato de Chiara escrever “Irmãzinha”, pressupõe que se tratava 
de pessoas da Ordem Terceira Franciscana. 

104 Pequena cidade da região da Puglia. 
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Matilde, Apóstolo Paulo, Santa Clara, São Francisco, Santa Catarina, Santa Elena. E 
utiliza também frases características de sua escrita: “leia sempre aquilo que lhe 
escrevi”; “não mostrem para ninguém até que lhes autorize”. Emprega frases bíblicas 
e mensagens baseadas na espiritualidade do Movimento: “Jesus entre nós será nosso 
único guia, único mestre, único pai, não faltará a ninguém. Por Ele acreditamos em 
vocês e vocês podem confiar em nós” (Carta à comunidade de Roma, p. 222, tradução 
nossa). 

O pedido de desculpas aos destinatários também é encontrado em muitas cartas, 
Chiara o utilizou tanto ao registrar palavras fortes e incisivas ao destinatário, quanto, 
ao estar nas montanhas, redigindo seus escritos a lápis.  

Com relação às assinaturas, ela emprega Silvia em algumas, particularmente 
naquelas dirigidas à família e a pessoas mais próximas. Usa também os apelidos que 
possivelmente são carregados por laços de afeto familiar: Silvetta e Lila.  

Em virtude do pertencimento à Ordem Terceira Franciscana, assina como Chiara 
e também Irmã Chiara. Em algumas cartas, ela não se identifica por completo, talvez 
por conta das críticas quanto à nova doutrina que estava divulgando. Tratam-se das 
cartas escritas no período em que existiam comentários negativos quanto às suas 
ideias. Ela utilizou sinais como: ***, siglas: SC (Sorella Chiara = Irmã Chiara); Chiara-
Unidade; Jesus entre nós e a última carta contém assinaturas em grupo: Chiara, Giosi, 
Graziella e Livio.  

Ao lado, ou abaixo da assinatura, em algumas cartas, percebem-se também 
palavras que parecem um código: “W. Gesù! W Dio!” Possivelmente, trata-se de 
saudações franciscanas; no entanto, não foi possível obter a confirmação. Segundo 
Cavalcanti (2012), a ideia dessa evocação é a de uma expressão de louvor a Deus e a 
Jesus. Em português, equivale a dizer: Meu Deus meu Tudo! Ou Viva Deus! Ou ainda 
Viva Jesus! 

Referente aos locais de escrita identificados, destaca-se Trento, inclusive, em 
lugares inconvenientes como os refúgios. Escreve também de Assis, em suas inúmeras 
visita aos franciscanos; de Fiera di Primiero, na região do Trentino-Alto Ádige e, 
finalmente, escreve de Roma. Em uma das cartas, ela diz que esteve em S. Marco e que 
rezou pela destinatária. Possivelmente estaria em Veneza, pois nesta cidade está a 
catedral com o túmulo do Evangelista Marcos e como Chiara havia se inscrito na 
Università Ca’ Foscari de Veneza no ano escolar 1943-1944105, provavelmente, refere-
se a esse local.  

Observando as viagens e o deslocamento de Chiara nesse período, é possível 
pensar numa trilha que vai de Trento ao Trentino-Alto Ádige, de Trento a Úmbria e de 
Trento ao Lazio e do Lazio a Trento.   

Na leitura destas cartas, encontram-se muitas questões próprias da escrita 
epistolar. Além das expressões já relatadas, constata-se a perda e o encontro de 
envelopes com os endereços e a interrupção da intensidade da escrita. Outras 
particularidades que também se fizeram notar: Chiara faz várias saudações, deseja 

                                                   
105 Ela interrompeu o curso por conta da guerra. 
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votos de feliz Natal, de onomástico e de Páscoa. Em uma carta a algumas freiras, 
Chiara chamou atenção das religiosas para se apoiarem em Deus. Lembrou que ela, 
Chiara, passará, morrerá; no entanto, o criador do universo permanece e é TUDO. 
Dentre outros relatos, Chiara afirmou estar certa de que Deus a escolheu para esse 
trabalho porque ela O conhece e conhece Suas palavras.  

Sob a inspiração de Bourdieu (1989), pode-se afirmar que ela acreditava que tinha 
um carisma especial e isso lhe conferia um poder simbólico, uma autoridade que 
exercia de modo visível sob seus destinatários. 

Em outra carta, Chiara ratifica ter colocado o nome das destinatárias que estavam 
ausentes e das que estavam presentes atrás de um quadro do Imaculado Coração de 
Maria. Afirmou também que havia três anos de sua consagração a Deus, sozinha em 
Trento e naquele ano já eram 40 jovens. 

No que se refere ao trabalho dos organizadores das cartas para a publicação no 
livro, percebem-se as dificuldades na identificação dos remetentes e na constatação 
das datas de envio. Por exemplo, na 16ª carta, escrita às suas irmãs, Liliana e Carla, 
Chiara as chama de Janny e Chiarella. Janny era um nome que já havia aparecido em 
outras cartas e era evidente tratar-se de Liliana, mas Chiarella apareceu pela primeira 
vez. Assim, de acordo com os organizadores, aludia a alguma das jovens mais próximas 
de Chiara, porém unindo os dados encontrados na carta, é possível pensar que se 
dirigia às suas duas irmãs. A data é de janeiro de 1945, período em que os familiares 
estavam refugiados. Chiara diz que as havia esperado, possivelmente para as festas do 
Natal e Ano Novo e que elas não apareceram; por último, Chiara assina como “vossa 
Lila”, nome que possivelmente era utilizado apenas no âmbito familiar. 

Grande parte das cartas ocupa entre duas e três páginas do livro, algumas até 
quatro.  Os organizadores chamam atenção para o método do ensinamento de Chiara: 
deixar no coração do destinatário uma única palavra: “Sim106”. Em vários trechos, ela 
explanou em relevo a importância de dizer “‘Sim’ vivíssimo, fortíssimo, totalitário à 
Vontade de Deus” (LUBICH, 2010, p. 124).   

De acordo com a leitura das cartas é possível verificar que Chiara escreveu 
utilizando lápis e canetas. Dentre os locais de escrita aparecem as montanhas, o trem, 
os refúgios. E os correspondentes são familiares, padres, freiras, jovens da Ordem 
Terceira e dos Focolares.  

 
3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O intercâmbio epistolar de Chiara permite refletir sobre diversos aspectos 
formativos, políticos, religiosos e históricos das décadas de 30 e 40 do século XX. É 

                                                   
106 A palavra “Sim” é significativa na vida de Chiara. Sua consagração a Deus é vista como um “Sim” dado a Deus. 
Ela utilizava muito essa conotação do “Sim a Deus e à Sua Vontade” em escritos e pronunciamentos. Quando 
estava prestes a morrer, um dos membros do Movimento lhe perguntou: “Chiara, sabes que estás para entrar no 
seio do Pai para nunca mais sair?” E ela respondeu: “Sim!” Foi a última palavra que pronunciou. Pensando em 
seu carisma, poder-se-ia dizer que ela caminhou de um sim a outro sim! Da vida dedicada a Deus, ao possível 
“encontro com Deus”. 
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uma escrita autobiográfica, uma “escrita de si” e se assemelha a uma conversa com os 
destinatários. Ela diz o que fez, escreve sobre seus planos, dá orientações aos 
destinatários sobre como proceder e pede que lhe escrevam, que contem sobre eles. 
Esse exercício de escrita proporciona conhecer diversos momentos da sua vida. 

A respeito do uso e dos estudos sobre a escrita de si, Gomes (2004) lembra que: 

As práticas de escrita de si podem evidenciar, assim, com muita clareza, como 
uma trajetória individual tem um percurso que se altera ao longo do tempo, que 
decorre por sucessão. Também podem mostrar como o mesmo período da vida 
de uma pessoa pode ser “decomposto” em tempos com ritmos diversos: um tempo 
da casa, um tempo do trabalho, etc (GOMES, 2004, p. 13). 

Chiara parecia escrever com um objetivo definido: formar os destinatários, 
transmitindo-lhes um “novo” cristianismo diferente daquele evidenciado na época. 
Em Trento, não obstante a tradição cristã, a Igreja era marcada pelas práticas do 
Antigo Testamento, na figura do Deus que pune e castiga. E, neste sentido, levando em 
conta as devidas realidades das diferentes épocas, Chiara, tal qual o Apóstolo Paulo, 
não desprezou os ensinamentos contidos nas Escrituras Sagradas, mas tratou de 
enfatizá-los de uma maneira prática, procurando divulgar a possibilidade de viver de 
modo coerente com aquilo que Jesus ensinou.  

No contexto Franciscano, era como se quisesse gritar para o mundo, como fez o 
Santo de Assis: “Deus é Amor”, chamando atenção, dentre outros aspectos, para o 
sofrimento de Jesus na Cruz. A participação na Ordem Terceira Franciscana facultou 
a Chiara conhecer melhor a vida de São Francisco e Santa Clara. Isso possibilitou que 
o Santo de Assis exercesse uma relevante influência na vida da fundadora dos 
Focolares. Em vários escritos Chiara faz referência a Francisco:  

São Francisco chega até Deus através da natureza. O seu canto, que tem a 
intenção de abraçar o cosmo, exprime o conceito que ele tem de Deus: o Criador, 
o Pai de tudo aquilo que existe; por isso, os animais e as flores, o sol, a lua e as 
estrelas, homens e mulheres são todos irmãos e irmãs (LUBICH, 1979, p. 123). 

Ela endossava as Palavras de Francisco: “o Amor não é amado” e buscando reverter 
isso, falou para os grupos, viajou por diversas cidades e escreveu cartas, para ensinar 
às pessoas, para que muitos pudessem aprender com ela e como ela, de acordo com o 
seu exemplo, a amar e a seguir a Jesus.  

Na escrita de Chiara, é possível perceber a exposição de seu pensamento, a 
sinceridade de suas ideias e a clareza das sugestões. E ainda, a sua delicadeza em 
compartilhar alegrias e dores com os correspondentes e de assegurar-lhes a sua 
lembrança e o seu pensamento. 

Segundo Folonari (2012a), Chiara sempre afirmou que, no início, não pensava em 
fundar um movimento, o seu desejo era que todos fossem conhecedores da descoberta 
que ela havia feito: Que “Deus é Amor”. Porém o fato de reunir muitos adeptos à sua 
proposta fez surgir um grupo, que foi chamado Focolares e, mais tarde, reconhecido 
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pela Igreja como “Obra de Maria”107. Por conseguinte, até haver esse reconhecimento, 
Chiara precisou firmar-se no campo católico. Ela teve seus escritos analisados, prestou 
depoimentos às autoridades eclesiásticas e possivelmente foi o capital cultural 
adquirido em seu processo de formação escolar e religiosa e o capital social alcançado, 
mediante relacionamento com várias personalidades, que lhe possibilitou 
confiabilidade dentro do espaço católico e o consequente reconhecimento da Igreja 
acerca de suas atividades formativas desenvolvidas por intermédio dos Focolares. 
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RESUMO 

Neste trabalho, toma-se por objeto de estudo, o método científico desde a sua 
constituição na sociedade burguesa, a sua conversão em método de ensino na escola 
moderna. Assentada a discussão a partir do referencial teórico-metodológico marxista, 
frisa-se que, todas as produções humanas são históricas, sendo portanto, os inventos 
criados para cumprir necessidades específicas, e quando novas necessidades surgem, 
as produções humanas se transformam. Situada à investigação no âmbito histórico, 
considera-se que os métodos foram fundados sob o influxo das necessidades que se 
constituem nas sociedades, pela base material, modificado conforme as 
transformações na forma concreta de produção da vida. O objetivo principal consiste 
em evidenciar que o método de ensino construído pela base do método científico, 
conformado no princípio da racionalização, orienta a objetivação e a simplificação do 
ensino. Como procedimentos metodológicos à discussão buscaram-se as fontes 
clássicas, historiográficas desde Bacon, Descartes, passando por Ratke e Coménio, 
chegando a Compayré.   
 

PALAVRAS-CHAVE:  

Métodos, Inovação educacional, Educadores modernos. 
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1. O MÉTODO NA CIÊNCIA MODERNA E O MÉTODO CIENTÍFICO NA ESCOLA 
MODERNA 

Ao eleger como objeto de estudo deste artigo, o método científico desde a sua 
constituição na sociedade burguesa, a sua conversão em método de ensino na escola 
moderna 108 , assenta-se a discussão a partir do referencial teórico-metodológico 
abalizado por Marx e Engels em A Ideologia Alemã (1991). Entende-se, que a história 
é a ciência que efetivamente permite apreender e desvelar um objeto humano, que se 
traduz por sua produção. Logo, frisa-se, todas as produções humanas são históricas, 
sendo portanto, os inventos criados para cumprir necessidades específicas, e quando 
novas necessidades surgem, as produções humanas se transformam.   

Como procedimentos metodológicos utilizaram-se, as fontes clássicas, 
historiográficas, tomando por referência inicial para a recuperação dos aspectos que 
foram determinantes a instituição do método científico, Bacon e Descartes, passando 
por Ratke e Coménio, para abordar o método de ensino como instrumento de 
simplificação e objetivação do trabalho didático.  

O objetivo geral deste trabalho é o de evidenciar que o método de ensino 
constituído pela base do método científico, conformado no princípio da racionalização, 
foi reconhecido no campo educacional, para abalizar a objetivação e a simplificação do 
ensino, sendo três os objetivos específicos: um deles consiste em abordar a origem do 
método científico na sociedade moderna, o outro é apreender, mais amplamente, o 
papel que o método desempenha no trabalho didático na escola moderna e, por fim, 
abordar a transição do século XIX para o século XX, indicando as controvérsias 
instituídas por Compayré, que polemizava o método intuitivo, como principal 
instrumento as inovações no trabalho didático naquele momento histórico.  

1.1 O MÉTODO NA CIÊNCIA MODERNA: BACON E DESCARTES  

Objetiva-se, aqui, abordar as circunstâncias históricas em que foram forjados os 
métodos da ciência moderna, e que convergiram para a configuração dos métodos de 
ensino. A palavra método consolidou-se no século XVII, com o advento da ciência 
moderna, no momento em que já se fundava uma nova sociedade e se instaurava uma 
nova ciência. Francis Bacon na sua origem, anuncia que a natureza oferecia ao homem 
muito mais do que ele fora capaz de pensar até aquele momento, evidenciando que:  

Nem a mão nua nem o intelecto, deixados a si mesmos, logram muito. Todos os 
feitos se cumprem com instrumentos e recursos auxiliares, de que dependem, em 
igual medida, tanto o intelecto quanto as mãos. Assim como os instrumentos 
                                                   

108 O presente texto corresponde a uma parte da tese defendida em 2014, que tomou para exame os métodos e os 
conteúdos de alfabetização em manuais didáticos, na condição de instrumento de trabalho, utilizados nos séculos 
XIX e XX, para a formação de professores e para o ensino na escola primária. 
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mecânicos regulam e ampliam o movimento das mãos, os da mente aguçam 
intelecto e o precavêm (sic). (Bacon, 1999, p. 33). 

Nessa passagem, Bacon afirma que faltava ao homem os instrumentos adequados 
para ampliar as possibilidades de explorar a natureza. Tal feito, seria corroborado por 
um método mediado por instrumentos auxiliares ao intelecto humano, nesse sentido 
ele afirma: “os descobrimentos até agora feitos de tal modo são, que quase só se 
apoiam em noções vulgares”. O intelecto e os sentidos não contribuíam de forma 
satisfatória, oferecendo os benefícios útil e práticos aos empreendimentos humanos, 
enquanto não lançassem mão de meios que lhes permitissem novas descobertas.  

Para Bacon (1999, p. 36), haviam duas vias para descobrir a verdade. Uma delas é 
a que já existia, e estava em voga, porém, guiando-se por axiomas vulgares, consistira 
“no saltar das sensações e das coisas particulares, aos axiomas mais gerais” 
construindo a verdade inamovível, porém, falaciosa. A outra poderia ser edificada por 
um caminho mais prático, recolhendo “os axiomas dos dados dos sentidos e 
particulares, ascendendo continua e gradualmente até alcançar, em último os 
princípios máximos da generalidade”.  Nessa, as ideias seriam consubstanciadas pelo 
auxílio de instrumentos e, constituiria, então, o caminho mais reto para obter o 
conhecimento.  

Eis para Bacon dois caminhos: “Antecipação da Mente” e “Interpretação da 
Natureza”. No primeiro, a mente orienta-se por recursos inadequados, fundamentada 
no pensamento antigo e da escolástica. E, no segundo, propõe orientar-se pela 
utilização de “instrumentos e recursos auxiliares, de que dependem em igual medida, 
tanto o intelecto quanto as mãos” (Bacon, 1999, p. 33).  

Bacon propõe romper com as “descobertas” que se assentam pela via da 
“Antecipação da Mente”, advertindo que a verdade seja fundada mediante um método 
de investigação, defende a base de todo conhecimento na observação e na experiência.  
Portanto, tudo o que não fosse levantado por procedimentos sistemáticos, fossem 
quais noções fossem, de lógica ou física – substância, paixão, qualidade – ou de 
percepção imediata pelos sentidos – quente, frio, branco – estariam sujeitos a erros. 
Em verdade, tratava-se de fundar a ciência moderna, e operar com novos instrumentos 
de conhecer, para pôr em evidência um novo entendimento acerca das coisas e, com 
efeito, pôr em questão uma concepção de mundo. Daí, então, a construção dessa nova 
ciência ser a marca daquele momento histórico que subverte a ordem de conhecer, 
guiada por um pensamento contemplativo, para uma ordem instituída por um 
conhecer operativo, voltado para resultados práticos. Por essa direção, Bacon reclama 
para o empirismo vários procedimentos, por experimentos mediados por observações 
indutivas.  

Ressalte-se, a lógica articulada residia em um movimento de força entre duas 
civilizações: a feudal e a burguesia em ascensão. Em vista da construção de uma nova 
sociedade, impõe-se a total reformulação na concepção do conhecimento; daí a crítica 
sobre a filosofia escolástica, indicando nela um caráter abstrato e, portanto, destituído 
de valor prático para a vida do homem. Para Bacon, faltava aos escolásticos um método 
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sistemático e consistente, e a esse respeito escreve: “Tal como as ciências, de que ora 
dispomos, são inúteis para a invenção de novas obras, do mesmo modo, a nossa lógica 
atual é inútil para o incremento das ciências” (Bacon, 1999, p. 34). Frente a isso, Bacon 
assegura já ser tempo de o homem tomar plena posse de seus sentidos e dedicar-se 
inteiramente à experiência para, de forma correta e ordenada, proceder ao exame das 
coisas, recolhidos e organizados e levado à consideração os fatos concretos. Ao 
progresso da ciência e do conhecimento, há que descobrir o método, com uma ordem 
diferente e um novo processo. Trata-se de agir sobre a natureza. Daí a perspectiva de 
extrair pela via empírica, as qualidades das coisas: o saber natural se determina pelo 
operar na natureza: conhecer a natureza implica não apenas a percepção pelos 
sentidos ao contemplá-la, mas ir além da teoria que a margeava e aliar procedimentos 
e instrumentos que permitam ao homem obter benefícios práticos. 

Assim foi construído o embate contra as ideias que sustentavam os escolásticos. 
De uma parte, fundar a ciência moderna, base para mediar a mente e as experiências 
do homem no mundo físico. E de outra parte, o caminho que condiciona todas as coisas 
pela via do prático e do útil, e que prescreve, pela burguesia, conforme assinala Alves 
(2001, p. 82), toda a atividade para o desenvolvimento do mundo capitalista: “a 
preocupação maior que marca a visão de mundo burguesa é o domínio do mundo 
material”. Forma-se, daí, a visão de que a vida deve constituir-se pelo pragmatismo, 
“que focaliza qualquer coisa a partir da utilidade que possa ter em face daquele 
domínio”. 

Também, Descartes, em seu Discurso do Método (1637)109, indica a inutilidade 
daquela filosofia, pois tudo o que expressava o modo de vida estabelecido pela 
escolástica já contrastava com as novas descobertas e reclamava novas necessidades – 
o rompimento radical com a velha ordem. Eis o que propõe: “[...] fazer uma filosofia 
que seja útil à humanidade, e que tenha como princípio de averiguação da verdade o 
critério de utilidade” (Figueira, 2005, p. 10). A questão era colocar em dúvida as coisas 
que não eram estabelecidas pelo critério racional, portanto, da utilidade. Nessa 
perspectiva, a prática deverá sobrepor-se à teoria. Para superar aquela ordem e 
comprovar as limitações das ideias que davam base ao modo de conceber a sociedade, 
fazia-se necessário um método para demonstrar as coisas sistematicamente: dividir 
em pequenas unidades, o quanto possível, dos mais simples e mais fáceis de conhecer 
para, gradativamente, chegar ao conhecimento mais complexo, e sempre estabelecer, 
em cada caso, enumerações tão completas e revisões tão gerais, que nada omitissem. 

Enfim, Bacon e Descartes, entre os séculos XVI e XVII, desempenharam um papel 
decisivo na história da civilização ocidental no mundo moderno. Motivados por um 

                                                   
109 Obra clássica da filosofia em que Descartes (1596) deixa um legado para a humanidade. Grande filósofo 
francês, estudou no colégio de jesuítas de La Flèche. Em 1617, entrou para o exército servindo durante quatro 
anos sob as ordens do Duque de Nassau e do Baviera. Abandonou a carreira militar, para dedicar-se ao estudo da 
filosofia, publicando o Discurso sobre o Método em 1637, em Leida, seguido da Geometria, da Dióptrica e dos 
Meteoros. Em 1641, publicou Meditações e os Princípios da Filosofia em 1644. (DESCARTES, 1996).       
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mesmo problema, propõem uma visão pragmática na construção do método que viria 
a ser o instrumento de luta em favor de outro modo de conceber a vida.  

Bacon, pelo caminho da indução empírica, propõe o conhecimento pela 
observação e experimentação, e estabelece, nas palavras de Andrade (1999), o conceito 
de “Saber Ativo”, ou como chama Figueira (2005), “Ciência Ativa”. Descartes propõe 
o desvanecer das velhas ideias pelo “pensar e fazer”. A prática seria, então, a fonte do 
conhecimento, porque ela representava a negação de toda a verdade que sustentava o 
modo de vida instituído. O “fazer”, “a ação” e a “razão” eram o caminho para 
demonstrar a capacidade do “homem comum” e, sobretudo, colocar por terra tudo que 
era estabelecido como verdade, e que parecia tão real quanto inamovível.  

As frases Saber é poder, de Bacon e Penso, logo existo, de Descartes, têm sentido 
bem peculiar e singular naquele momento histórico. Ambas se referem à necessidade 
de ação do homem, para a subversão de uma ordem supostamente natural. A primeira 
visa combater a teoria contemplativa e munir-se de instrumentos auxiliares e seguros 
para operar sobre o mundo natural, daí o “saber pelo fazer”. De fato, tratava-se de 
escapar das verdades indiscutíveis e evidenciar as verdades passíveis de resultados 
práticos. E a segunda carrega o princípio do método de Descartes – a dúvida.  

Ressalte-se, pôr termo àquela ordem, não implicara abortar as verdades 
simplesmente por observar entre elas a “utilidade” ou “inutilidade”, mas de considerar 
as necessidades históricas que as determinam e que reclamam novos feitos que 
guardem correspondência com as condições objetivas, balizadas pelas transformações 
que evidenciam outras explicações, no âmbito das relações sociais. Portanto, é preciso 
considerar que o utilitarismo se constituía pelo combate – pois que, naquele momento 
o fazer prático estabelecia as bases possíveis para contrapor as ideias que se balizavam 
pela especulação – e prescrevia a ordem das coisas. O pragmatismo se instalou por 
uma preocupação burguesa marcada pelo domínio do mundo material, concebendo 
uma ciência baseada na observação e na experimentação.  

No confronto com a escolástica, os representantes da burguesia criaram as bases 
para a construção do método científico, sendo o fazer sistemático, o caminho para agir 
refletidamente, e a prática para alcançar resultados objetivos. Portanto, o método 
passa a ser o principal instrumento de simplificação e objetivação das obras humanas, 
sistematização que também alçou na educação um lugar essencial para orientar e erigir 
o trabalho didático. Assim, a discussão do método tornou-se constitutiva da questão 
educacional na sociedade moderna, presente nas contribuições dos pedagogos e 
pensadores modernos que se preocuparam com o trabalho didático do professor, o que 
será abordado a seguir.  

1.2. UMA TENDÊNCIA NA ESCOLA MODERNA – A INTUIÇÃO E O PAPEL DO 
MÉTODO NO TRABALHO DIDÁTICO 

Historicamente, desde a instituição do ensino para todos, com a proposta 
educacional que se configurou na Didática Magna, Coménio apontou o método 
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científico edificado na ciência moderna como a possibilidade de imprimir, no plano de 
didática, os princípios adequados para a instrução à nova sociedade. Nessa 
perspectiva, coube a intuição a raiz de um método que viria consagrar a cientificidade 
ao trabalho didático, tendo em Coménio e Pestalozzi os pedagogos que originalmente 
defende que a educação deveria centrar-se nas coisas. A questão que se coloca é: quem 
está na base desses educadores na instituição dos métodos de ensino?  

Conforme visto anteriormente, Bacon e Descartes, manifestaram suas lutas na 
conformação de um instrumento que permitiria ao homem romper com as “verdades” 
solidificadas na sociedade feudal, e que concorreria para fundamentar a ciência na 
sociedade burguesa. Foi um tempo revolucionário. Segundo Hobsbawm (1981, p. 262), 
essa época estendeu a ciência em todos os seus aspectos, e viu alargar o universo 
geográfico em direção ao progresso do comércio e ao aperfeiçoamento dos negócios, 
abrindo novos horizontes do mundo ao estudo científico, ao que Hobsbawm (1981) 
acrescenta: “a razão, a ciência e o progresso eram suas bases firmes”.  

Nesses termos, configurou-se a nova base para as relações entre os homens: os 
instrumentos, junto com os métodos para racionalizar a ação. Todavia, seguindo o 
pensamento do autor, dever-se-ia levar em conta que o progresso da ciência não é um 
processo linear, o seu avanço prossegue pelas descobertas de novos problemas ou 
soluções, de novas maneiras de enfocar os antigos, novas maneiras de enfrentar os 
velhos problemas e de novos instrumentos práticos e teóricos de investigação.  

Esclarece-se, reproduzindo as palavras de Figueira (2005, p.34), ao analisar a obra 
de Descartes: “A ciência da natureza não existe porque existem fenômenos naturais. A 
ciência da natureza existe porque, ao entrarem na vida dos homens, os fenômenos 
naturais ganham uma dimensão que não possuem enquanto tais”. Isso significa que 
conhecer um determinado fenômeno implica em este revelar-se útil e necessário.   

Frisa-se, as metodologias foram criadas em condições históricas determinadas a 
fim de permitir ao homem o desenvolvimento do conhecimento científico. Tais 
formulações, distinguiram-se pelo pragmatismo que em oposição ao antigo regime, 
suscitaram um movimento revolucionário assegurando a extinção da condição que 
concedia privilégios à religião, ao ócio, à nobreza e ao clero.  

O método científico constituiu, na sua base, o princípio da racionalização. Eis que 
seguindo o utilitarismo conferido a constituição do método científico, na transição da 
sociedade feudal para a sociedade capitalista, aprende-se a origem do método no 
âmbito da educação. Dotado de um caráter prático, validado para marcar limites e 
alcance de metas, foi reconhecido no campo educacional, no âmbito da organização do 
trabalho didático, para abalizar a objetivação e a simplificação do ensino. A 
importância conferida aos procedimentos técnicos, especialmente, do ponto de vista 
da obtenção do conhecimento – conteúdo – deve-se à sua natureza objetiva.  

Na esfera da sociedade moderna, a ampliação da educação escolar exigia condições 
objetivas e subjetivas para a constituição do ensino laico, gratuito e público.  Seguindo 
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o modelo à produção na sociedade moderna, a manufatura110, estabeleceu a divisão e 
especialização do trabalho, configurando no processo produtivo a simplificação e 
objetivação do trabalho, com desdobramento altamente lucrativo para o burguês que 
se firmava como capitalista, explica Souza (2010), porém, ao trabalhador subtraiu-lhe 
a possibilidade de alcance do trabalho produzido, bem como do conhecimento na sua 
integralidade, pois, ao gerar o sistema especializado, este método de trabalho, reduziu 
a atividade do trabalhador a uma tarefa especifica.  Foi sob essa base material que 
Coménio fundou o empreendimento de expansão escolar. Eis que aí reside a divisão e 
a especialização do trabalho didático que implica a objetivação e simplificação do 
ensino, proposta por Coménio no século XVII, afirma Fernandes (2014). 

Tal condição, pontuada por Alves (2005), se realiza na articulação dos elementos 
constituintes de um novo modo de organização do trabalho didático 111 : relação 
educativa, com os instrumentos que se caracterizam pelo método e pelo recurso 
material, pelo conteúdo e, não menos importante, pelo espaço físico. Assim, na 
transição do século XIX para o XX, quando foi sinalizado o imperativo de expansão do 
ensino, assentou-se intensa discussão em torno do método e dos recursos didáticos, 
dos instrumentos que responderiam às condições necessárias para organizar o ensino 
no século XX. Tratava-se, pois, de discutir o método que daria à pedagogia um caráter 
científico que melhor responderia, em termos objetivos, à prática didática.   

Foi nesse contexto que o método intuitivo – surgido na Alemanha no século XVIII, 
divulgado no decorrer do século XIX, nos Estados Unidos e na Europa – conhecido 
pela expressão lições de coisas, passou a ser matéria de discussão no Brasil, nas 
últimas décadas do século XIX, e primeiras décadas do século XX. Esse método foi 
aclamado como o único adequado à inovação, especialmente para o ensino na 
instrução primária, ganhando um lugar bem determinado: fazer frente ao chamado 
ensino tradicional, qualificado como abstrato, livresco e verbalista, portanto, 
inadequado para atender às necessidades da formação escolarizada que se revelava, 
naquele momento histórico, com uma perspectiva objetiva, pragmática, funcional e 
utilitarista.  

                                                   
110 Segundo Marx (1989, p. 386), “A cooperação fundada na divisão do trabalho adquire a sua forma clássica na 
manufatura. Predomina como forma característica do processo de produção capitalista, durante o período 
propriamente dito, que, grosso modo, vai de meados do século XVI ao último terço do século XVIII”. A 
manufatura desenvolveu-se como método de trabalho na forma de sistema cooperativo, e substituiu o trabalho 
individual, de natureza artesanal, dando origem ao trabalho de caráter coletivo, cujo método se constituía, na sua 
base, pela divisão do trabalho, realizado com auxílio de instrumentos conveniente a cada atividade. (Fernandes, 
2014). 

111 Conforme Compayré [191-?], os modos de ensinar dizem respeito à forma de organizar o ensino, 
sendo: individual, quando o mestre se dirige a apenas um aluno, simultâneo, se dirige a vários alunos 
ao mesmo tempo, a toda uma classe e mútuo, se dirige aos decuriões, que se encarregam de trabalhar 
com os grupos de alunos sob sua responsabilidade. Os métodos dizem respeito ao ensino 
propriamente, que se caracteriza por dois elementos que o regem, a ordem e a forma que articuladas 
devem ser seguidas. (Compayré [191-?] tradução nossa). Alves (2005) informa sobre a historicidade 
desses modos de ensinar na formulação da categoria organização do trabalho didático.   
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Daí o método intuitivo, ancorado nas lições de coisas – associado aos objetos, à 
observação e à experiência – marcar a objetividade na aquisição do conhecimento, e 
focalizar o aprender pelo pragmatismo e imediatismo.  O método intuitivo e as lições 
de coisas, foram expressões que, na época, transitaram vinculadas à ideia de oposição 
ao ensino qualificado pela expressão “tradicional” ou “escolástica”, caracterizados 
como programas propedêutico, enciclopédicos e conteudísticos. Todavia, a despeito 
do consenso entre os educadores a respeito da adoção do método intuitivo e das lições 
de coisas, essas expressões, no nível nacional e internacional, tiveram interpretações 
divergentes, logo, marcadas por contradições e ambiguidades, conforme mostrou 
Schelbauer (2003). Aqui, apreende-se, que de fato, as divergências não só iam além 
das questões metodológicas em si, como também, mascaravam problematizações de 
fundo, que diziam respeito a diferenças políticas e materiais.  

Foca-se, na sequência, a discussão conferida pelos educadores modernos em sua 
defesa, e nesse debate, a particularidade de Compayré112, historiador da ciência da 
educação, que embora admitisse a intuição como um elemento importante do método, 
questionava a existência de um método intuitivo 113. Ademais, colocou em questão 
aspectos das propostas que se apresentavam naquele momento histórico, e que 
tenderam a apontar a ênfase da educação em um dos aspectos daqueles elementos da 
organização do trabalho didático, mais precisamente, no método.  

1.2.1. A CIÊNCIA NA EDUCAÇÃO NA ESCOLA MODERNA: O MÉTODO INTUITIVO 
EM DEBATE POR COMPAYRÉ. 

Sob o influxo dos pensadores iluministas, e sob o viés cientificista, Compayré tece 
seu pensamento influenciado por Descartes, mas, a despeito de incorporar elementos 
das doutrinas e preceitos dos reformistas da pedagogia moderna, especificamente, os 
defensores da inovação, opôs-se ao que considerava “abuso e exagero”, como será 
abordado mais adiante.   

Embora Compayré não fosse crítico da tendência liberal que está na base da 
constituição das propostas educacionais modernas, no manual Cours de Pedagogie: 
théorique et pratique dialoga com os clássicos da Pedagogia, fazendo críticas em 
relação à apropriação dos métodos de ensino. Eis o que ele fala sobre Pestalozzi: um 
homem brilhante, de personalidade viva e ativa, porém de sentimentos confusos, que 

                                                   
112 Desde os finais do século XVIII, o debate em torno da Pedagogia como ciência foi destaque em 
diversos tratados e manuais que tiveram significativo crescimento no período que abrangeu da 
segunda metade do século XIX até a I Guerra Mundial, informam Borges e Gatti Júnior (2013). 
Compayré dedicou-se exatamente ao estudo da História da Educação, e da Pedagogia como ciência e, 
entre outros educadores, envolveu-se na tarefa de defender o caráter científico da Pedagogia, cujo 
objetivo era recorrer à ciência para instrumentalizar as práticas pedagógicas, segundo informa Bastos 
(2005).  
113 Veja-se, a esse respeito, o título de uma de suas obras, em que o questionamento torna-se questão central: Y a-
t-il vraiment une méthode intutive? (COMPAYRÉ, [191-?], 265).   
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o levam a dotar os métodos de um domínio superior ao dele mesmo. Tamanho seria o 
entusiasmo de Pestalozzi pelos métodos, que ele chegaria mesmo ao “fanatismo e à 
superstição114”. Compayré ([191-?], p. 252, tradução nossa) afirma que Pestalozzi, 
absurdamente, nega as suas próprias qualidades, quando diz que é preciso “encontrar 
as formas de ensino que façam do professor, [...] um simples instrumento mecânico 
de um método que deve seus resultados à natureza de seus processos, e não à 
habilidade de quem o pratica”. O método de ensino para Pestalozzi, seria de modo 
eminente, um instrumento que daria ao professor os caminhos práticos ao exercício 
de sua didática, pois ele é constituído por princípios claramente definidos que se 
concebe a uma didática orientada para desenvolvimento integral da criança. Para 
Pestalozzi, esse método deveria realizar-se gradualmente, do concreto para o abstrato:   

O vivo estímulo da curiosidade provoca tentativas que, se têm êxito positivo ou 
são encorajadas por outros, levam ao hábito de pensar.  Deve-se agir sobre a 
mente das crianças com elementos tirados da realidade e não com regras 
abstratas, e se deve ensinar mais com a ajuda de objetos do que de palavras. 
(Apud Manacorda, 2004, p, 264). 

Coménio e Pestalozzi valorizam o método de ensino pela experiência, porém, 
enquanto aquele utiliza-se de gravuras de objetos, para configurar o concreto, para 
Pestalozzi, a experiência deve ser com os objetos mesmos, pois, os desenhos na 
representação dos artefatos reais poderiam ser auxiliares em momento posterior, na 
passagem do desenho, à escrita e à leitura. 

Compayré opõe-se a Pestalozzi, aferindo que o método só vale pelo que vale o 
mestre. Para o pedagogo francês, para ensinar, o educador deve estabelecer com 
precisão sua didática para evitar o acaso e flutuar com as circunstâncias e com as 
novidades. O lugar do método seria o de colocar em ordem os pensamentos para 
melhor orientar uma ação, “deve se conduzir por princípios, com escolha e intenção, 
conforme as regras fixas, numa ordem pré-definida, isto é, calculada e desejada”. 
(Compayré, [191-?], p. 250, tradução nossa). Por essa perspectiva, o autor acusa os 
pedagogos modernos de estarem desprovidos de uma reflexão e clareza teórica, de 
perderem o significado e a medida da utilidade dos métodos.   

Entrementes, há que se assinalar que as bases do pensamento dos educadores 
modernos 115  como Rousseau, Pestalozzi, Froebel assentaram-se pelo princípio do 
ensino sob a perspectiva do desenvolvimento natural e progressivo, caracterizado pela 
individualidade. Nessa direção, deve-se também ter em mente o caráter do “método 
natural” na reforma da educação moderna. Esse método já existia desde Ratke e 
Coménio, pois estes pensadores partem da concepção de que existe uma lei que é 
própria da natureza. E nessa lei inclui-se o processo de aprendizagem da criança. 

                                                   
114 “A certains moments il pousse jusqu'au fanatisme, jusqu'à la superstition, son enthousiasme pour les 
méthodes [...]”(COMPAYRÉ, [191-?], p. 252). 

115 A esse respeito ver tese de Lancillotti (2008).   
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Dessa forma, caberia ao ensino encontrar o método que permitisse à criança o seu 
desenvolvimento natural, obedecendo a natureza que lhe é própria. Pestalozzi, à 
maneira de seus precedentes, ligou-se ao princípio da intuição concebendo que a 
criança deveria fazer as coisas por si mesmas. Assim, caberia ao professor estabelecer 
habilmente o exercício preparatório de capacidades mentais e sensoriais ligados à 
prática da vida social, o que a conduzirá à liberdade, ao autodesenvolvimento e, com 
efeito, a autonomia.  

Trata-se da percepção de uma educação pragmática, em detrimento de um ensino 
propedêutico, traduzindo-se em o quanto de prático e útil possa ser ao educando e à 
ordem social. Por trás desse princípio abaliza-se a concepção subjacente ao 
pensamento burguês que se instalava no interior da sociedade capitalista. Essas ideias 
vão se adensando, na conformação do modo simultâneo de ensino, de base comeniana 
e, portanto, manufatureira, uma vez que essa forma de trabalho foi a inspiração de 
origem do ensino coletivo, bem como necessária à sua democratização e 
universalização.    

E, ainda, conforme Manacorda (2004, p. 261), Pestalozzi, na Suíça, segue a trilha 
aberta por Rousseau, que evoca a natureza, “tanto no sentido da ‘bondade natural’ do 
ser humano, não perfeito, mas perfectível, quanto no sentido menos evidente, mas 
presente, da personalidade individual de cada criança”.  

Frisa-se, o educador suíço manifesta consciência dos problemas de seu tempo, e 
suas formulações democráticas se circunscrevem ás conquistas da burguesia que 
implicam problemas práticos e que vislumbram a educação primária do povo. A 
proposta de Pestalozzi foi “forjada sob a base histórica da consolidação da burguesia 
como classe dominante” (Lancillotti, 2008, p. 205), sob o influxo das ideias de 
desenvolvimento natural e integral da criança, orienta os princípios do ensino sob a 
perspectiva de assentar o trabalho didático mediado por instrumentos metodológicos 
“autônomos”, tendo como objetivo atribuir ao método de ensino a natureza do 
processo didático.  Sua intenção era oferecer um método tão simples de modo que 
qualquer pessoa pudesse ensinar as crianças, assim ele declara:  

Meu objetivo nesse sentido era levar tão longe a simplificação de todos os 
recursos de ensino que qualquer pessoa comum pudesse facilmente ensinar seus 
filhos e, com isso, tornar pouco a pouco a escola elementar quase supérflua. 
(Pestalozzi apud Incontri, 1997, p. 157).  

A possiblidade de ampliar o acesso à educação, implicaria em reduzir a 
importância do professor nessa fase escolar. Para Pestalozzi, a aprendizagem deveria 
dar-se como um processo espontâneo e livre, sendo o método de ensino o instrumento 
fundamental para o mestre suscitar o interesse pela aprendizagem. Nesse sentido, o 
professor deveria buscar os recursos em atividades comuns da vida. Daí, a condição 
para ativar as capacidades das crianças seria nada mais, nada menos que “aprende-se 
a fazer, e a conhecer, fazendo” (Zanata, 2005, p. 173). Desse modo, no seu processo de 
aprendizagem, a criança deveria ser auxiliada por objetos diversos, que, além de 
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propiciarem a associação entre os elementos a serem aprendidos, atrairiam a atenção 
do aprendiz, assegurando-lhe o aprendizado.  

Compayré, no entanto, em sua análise apreende a nova pedagogia no âmbito do 
trabalho didático sob a forma de “abuso e exagero”, e não como resposta às 
necessidades da sociedade que se implantara pela burguesia. Para ele os educadores, 
de modo geral, se envolvem mais com aquilo que está em voga, carentes de uma 
reflexão mais acurada, e esvaziam suas propostas educacionais. Faltam-lhes os 
fundamentos teóricos da pedagogia, por isso, invertem as relações no trabalho 
educativo. Valorizam aspectos do trabalho didático, como se eles fossem autônomos, 
haja vista a centralidade no método de ensino.  

Todavia, para o educador francês, os métodos se impõem em todas as obras 
humanas, sendo, portanto, tão necessários para o ensino, quanto o são para a ciência, 
tendo sua importância no trabalho didático, mas não são autossuficientes. Compayré 
adverte sobre à impropriedade das ideias que depositam a centralidade nos métodos 
de ensino, porém, ao fazê-lo, parece que ele mesmo não apreende a educação como 
uma atividade na realidade objetiva. O principal problema em suas críticas consiste 
em que, em suas análises, não reconhece que os instrumentos constituiriam em 
essência os novos rumos do trabalho didático.  

Compayré conflita com a natureza da reforma empreendida na educação moderna, 
ou, em outros termos, com o espírito de inovação que configura o método como 
instrumento de simplificação e objetivação do trabalho didático. Compayré adverte 
que, na condição que ora apresenta a didática na educação moderna, o ensino se 
tornou uma “arte laboriosa” para o professor, frente aos métodos, com vários nomes 
para designar as mesmas operações. Todavia, se se fizer um exame criterioso, concluir-
se-á que, genuinamente, existem apenas dois métodos: o indutivo e o dedutivo” 
(Compayré, [191?], p. 259, tradução nossa) que desdobrados em metodologias gerais 
e essenciais, são, fundamentalmente, esses os métodos científicos que emprestam à 
Pedagogia o caráter de ciência; são eles, portanto, que estão na base do ensino, sendo 
os demais ramificações ou apenas uma outra denominação para eles. Compayré, 
resistindo à perspectiva implícita na reforma da pedagogia moderna que se animaria 
por um entusiasmo exagerado e abusivo quanto ao alcance de um método intuitivo de 
ensino, que tem se constituído “moda” nos países europeus116. Para ele, faltariam nos 
escritos de autoridades da pedagogia moderna fundamentos mais amplos para dar o 

                                                   
116 Schelbauer (2003), em seu estudo a constituição do método intuitivo na província de São Paulo (1880-1889), 
mostra que no século XIX, nos debates ao assunto relacionado à instrução pública e à organização dos sistemas 
nacionais de ensino, o método intuitivo se coloca em evidência em âmbito mundial. Para demonstrar tal 
afirmação a pesquisadora apresenta, documentos de conferências pedagógicas, congressos e exposições 
internacionais, que ocorreram em vários países da Europa e das Américas, fóruns para a divulgação das inovações 
educacionais, desde meados do século XIX.  Entre os congressos, exposições e conferências, a autora cita: 
Congrès International de L’Enseignement, em Bruxelas (1880), As Conférences Pédagogiques de Paris (1880), O 
Premier Congreso Pedagógico Argentino, em Buenos Aires (1882), a Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro 
(1883), além de outros.    
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entendimento e equilibrar a utilização dos instrumentos e metodologias de ensino. 
Nessa condição indaga: Existe realmente um método intuitivo117?    
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RESUMO  

As correspondências, propostas nesta comunicação, trazem muitas informações  
não apenas sobre o trabalho de Martha Watts no Brasil como também sobre a 
educação de um modo geral e a tensão marcada pela polêmica religiosa na qual as 
lideranças católicas se envolveram no combate à presença do “invasor/forasteiro” 
protestante no final do século XIX e início do século XX. Logo, as cartas tornam-se 
documentos valiosos e interessantes para compreender o “processo civilizador” no 
Brasil. Enfim, nossa comunicação permite compreender um pouco o cotidiano de uma 
professora-missionária no final do século XIX e início do século, em especial, a sua 
atuação e ação entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, no período de 1895 a 1908, 
contexto em que criou e atuou no Colégio Americano de Petrópolis (1895-1900), no 
Colégio Mineiro (1902-1904), em Juiz de Fora, e no Colégio Izabela Hendrix (1904-
1908), em Belo Horizonte, como também contribuir para novas possibilidades 
metodológicas a partir de fontes, não um tanto novas ou inéditas, mas que indicam 
novas possibilidades de leituras e releituras no campo da História da Educação no 
Brasil, em fins do século XIX e início do século XX. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

EDUCAÇÃO METODISTA,CARTAS, HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
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INTRODUÇÃO 

Alguns trabalhos tem estudado a contribuição de missionários protestantes para a 
educação brasileira, promovendo a ampliação do campo de investigação na área da 
História da Educação no Brasil. Propor uma comunicação com base em cartas escritas 
por uma professora-missionária torna-se um grande desafio, sobretudo para 
desmistificar uma parte da história construída em relação ao protestantismo e sua 
ação histórica no processo educacional brasileiro. 

A utilização de cartas como fonte principal para a investigação e estudo da História 
da Educação no Brasil transcende pura e simplesmente o estudo sobre a questão a 
educacional, mas permite a compreensão do contexto histórico como um todo pelo 
viés da educação e do cotidiano apresentado nas missivas. A carga de informações  
históricas , as descrições de espaços urbanos, a forma de organização da sociedade e 
os usos e costumes da época registrados pelo olhar atento de uma viajante, no caso 
Martha Watts, professora e missionária. 

As correspondências, propostas nesta comunicação, trazem muitas informações  
não apenas sobre o trabalho de Martha Watts no Brasil como também sobre a 
educação de um modo geral e a tensão marcada pela polêmica religiosa na qual as 
lideranças católicas se envolveram no combate à presença do “invasor/forasteiro” 
protestante no final do século XIX e início do século XX. Logo, as cartas tornam-se 
documentos valiosos e interessantes para compreender o “processo civilizador” no 
Brasil. 

 
A MISSIVISTA 

Martha Watts nasceu nos Estados Unidos, no Estado de Kentucky, em 13 de 
fevereiro de 1845. Mais velha mudou-se para a cidade de Louisville, no mesmo Estado, 
na qual frequentou a Igreja Metodista da Broadway. Nesta congregação descobriu a 
vocação para ser missionária; embarcou para o Brasil em 1881 juntamente com três 
missionários.  

O primeiro destino de Martha Watts foi a cidade de Piracicaba, no Estado de São 
Paulo. Nessa cidade teve contato com Prudente de Moraes e Manoel de Morares, 
ambos lideranças do Partido Republicano Paulista. Estes homens  haviam pedido ao 
pastor metodista, que vivia entre os imigrantes norte-americanos em Santa Bárbara 
d’Oeste, que solicitasse uma educadora metodista para fundar uma escola de 
pedagogia que fosse inovadora, deforma que confrontasse a educação “conservadora” 
das escolas da época imperial. 

Ao chegar ao Brasil, Martha Watts recebeu o apoio dos Moraes, em cuja família foi 
acolhida e estreitou laços de amizade, permitindo abrir a primeira escola metodista no 
Brasil, em 13 de setembro de 1881 – o Colégio Piracicabano. Ao longo de 14 anos, a 
professora metodista se dedicou à educação de crianças e adolescentes na cidade de 
Piracicaba. Miss Watts deixou a escola piracicabana em 1895, já totalmente organizada 
e estruturada, transferindo-se para Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, onde 
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fundou o Colégio Americano de Petrópolis. Escolheu esta cidade porque a escola 
metodista no Rio de Janeiro, na antiga corte, enfrentava constantes problemas com a 
epidemia de febre amarela, ao ponto de encerrar suas atividades. Nos anos de 1900 e 
1902 viajou para Europa e EUA para tratamento de saúde; ao retornar resolveu se 
instalar em Juiz de Fora, atuando por um período no internato feminino da cidade – 
o Colégio Mineiro. 

O último momento da missão de Miss Watts foi vivenciado em Belo Horizonte, 
cidade na qual fundou o Colégio Izabela Hendrix, em 1904, onde permaneceu até 1907. 
Aposentada, retornou aos EUA, falecendo em dezembro de 1909. 

As cartas de Martha Watts nos permite, também, compreender o financiamento 
do projeto educacional metodista no Brasil. As missões metodistas norte-americanas 
foram implementadas em outros países  por meio da Junta de Missões da Igreja nos 
EUA. Este órgão foi responsável pela arregimentação e arrecada de fundos para a 
instalação e manutenção de seus projetos missionários. No século XIX houve a criação 
de várias sociedades femininas com objetivos iguais: fundar e financiar as missões. 
Dentre tantas sociedades femininas fundadas nos Estados Unidos, criou-se, no ano de 
1878, Woman’s Missionary Society da Igreja Metodista do Sul, que foi responsável pela 
implantação de grande parte das escolas metodistas no Brasil, acreditando que só as 
mulheres poderiam ajudar outras mulheres, o que era um pensamento de vanguarda 
para a época. 

O resultado dessa ação de fundação foi assumir a responsabilidade pela educação 
e assistência social de mulheres nos países pobres nos quais existissem as missões 
metodistas. Acreditavam que “civilizar as mulheres nativas”, educando-as de acordo 
com os padrões culturais do protestantismo, seria o meio para libertá-las da 
dominação masculina em que se encontravam, tornando-as independentes  e em 
situação de manter o próprio sustento. 

A Sociedade de Mulheres empenhou-se de tal forma na criação de escolas  
femininas  no Brasil  que determinou, de imediato, a abertura de 15 escolas em fins do 
século XIX e início do século XX. Todas estas escolas foram abertas no regime de 
internato feminino, porém mantinham alunos do sexo masculino em regime de 
externato; cabe um parênteses aqui: somente a partir da década de 30 do século XX, 
devido a autonomia da Igreja Metodista, que houve a permissão para a criação de 
internatos masculinos nestas denominações. Algumas escolas deste modelo foram 
fechadas por questões estratégicas, uma vez que grassavam as epidemias. O fato é que 
o investimento feito essa Sociedade superou ao da Junta Geral  de Missões da Igreja 
Metodista dos EUA. 

Para a sorte dos que trabalham com História da Educação, Martha Watts foi uma 
missivista de “mão cheia”. Sua troca de correspondências com seus superiores nos 
EUA e com familiares e amigos nos legou um riquíssimo registro das primeiras escolas 
que fundou do cotidiano não só de Piracicaba, mas do Brasil no final do século XIX. 
Suas cartas revelam  as intuições, efêmeras e permanentes, de uma mulher no final do 
século XIX que descobria uma nova cultura, um ambiente muitas vezes estranho, 
repleto de hábitos desconhecidos por ela, mas marcado por novidades na experiência 
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de cada gesto, de cada palavra. Suas missivas, algumas vezes, descrevem com cuidado 
e precisão os prédios e as construções, revelando um retrato das primeiras edificações, 
suas funções, seus usos. Em outras, dialoga sobre as diferenças culturais, destacando, 
em suas observações, o ritmo de quem estava aprendendo com a nova vida, sem 
inferiorizar os hábitos brasileiros. 

A experiência de ler as cartas neste momento, tão distante do cotidiano em que 
foram produzidas e trocadas, as missivas nos causa algum susto diante de algumas 
discrepâncias e particularidades que necessitam ser compreendidas e interpretadas  
no seu tempo, como também os seus destinatários, muitas vezes pensadas e escritas 
em atitudes privadas. As cartas são fontes com textos muito peculiares, na linha 
imaginária entre a literatura e a dissertação, o formal e o informal, uma conversa 
interrompida pelos ruídos da distância e do tempo. O que se lê e o que se escreve 
integram um jogo de leituras outras do próprio presente. Logo, nos traz uma boa 
intromissão do passado no nosso presente, nos remete à vida de uma pioneira que 
fundou o Colégio Piracicabano, o Colégio Americano de Petrópolis e o Instituto 
Metodista Izabela Hendrix. Enfim, nossa comunicação permite compreender um 
pouco o cotidiano de uma professora-missionária no final do século XIX e início do 
século, em especial, a sua atuação e ação entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, no 
período de 1895 a 1908, contexto em que criou e atuou no Colégio Americano de 
Petrópolis (1895-1900), no Colégio Mineiro (1902-1904), em Juiz de Fora, e no Colégio 
Izabela Hendrix (1904-1908), em Belo Horizonte, como também contribuir para novas 
possibilidades metodológicas a partir de fontes, não um tanto novas ou inéditas, mas 
que indicam novas possibilidades de leituras e releituras no campo da História da 
Educação no Brasil, em fins do século XIX e início do século XX. 

 
OS METODISTAS E O PROJETO EDUCACIONAL NO BRASIL 

O metodismo surgiu na Inglaterra a partir da Igreja Anglicana, numa espécie 
demovimento de reavivamento espiritual com viés social, tendo à frente os pastores 
John Wesley e Charles Wesley, na Universidade de Oxford. 

O pastor John Wesley teve a primeira experiência religiosa pessoal em 1738, 
tornando-se data oficial do início do metodismo. Tal experiência foi a motivação para 
o início do trabalhod  epregação religiosa para a classe trabalhadora. Se concentrou na 
prática de um tipo de evangelho “social”, no qual o cerne da questão era a melhoria 
das condições  de sobrevivência dos trabalhadores explorados nas minas de carvão. 
Publicou diversos livros em linguagem simples e popular sobre a saúde, religião e 
história da Inglaterra, direcionado à instrução da população mais pobre. 

 
CONSIDERAÇÕES 

A experiência de ler as cartas neste momento, tão distante do cotidiano em que 
foram produzidas e trocadas, nos causa algum susto diante de algumas discrepâncias 
e particularidades que necessitam ser compreendidas e interpretadas  no seu tempo, 
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como também os seus destinatários, muitas vezes pensadas e escritas em atitudes 
privadas. As cartas são fontes com textos muito peculiares, na linha imaginária entre 
a literatura e a dissertação, o formal e o informal, uma conversa interrompida pelos 
ruídos da distância e do tempo. O que se lê e o que se escreve integram um jogo de 
leituras outras do próprio presente. Logo, nos traz uma boa intromissão do passado 
no nosso presente, nos remete à vida de uma pioneira que fundou o Colégio 
Piracicabano, o Colégio Americano de Petrópolis e o Instituto Metodista Izabela 
Hendrix. Enfim, nossa comunicação permite compreender um pouco o cotidiano de 
uma professora-missionária no final do século XIX e início do século, em especial, a 
sua atuação e ação entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, no período de 1895 a 1908, 
contexto em que criou e atuou no Colégio Americano de Petrópolis (1895-1900), no 
Colégio Mineiro (1902-1904), em Juiz de Fora, e no Colégio Izabela Hendrix (1904-
1908), em Belo Horizonte, como também contribuir para novas possibilidades 
metodológicas a partir de fontes, não um tanto novas ou inéditas, mas que indicam 
novas possibilidades de leituras e releituras no campo da História da Educação no 
Brasil, em fins do século XIX e início do século XX e a atuação dos Metodistas na 
Educação no interior do Brasil. 
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RESUMO 

Este artigo foi escrito com o objetivo de operar materialmente com a ideia de que 
a problematização deve ser o ponto focal de todo o fazer historiográfico, da escrita da 
História, em específico da História da Educação. Intentou-se contribuir com a 
produção já existente no campo da História da Educação que utiliza os impressos 
pedagógicos como fontes privilegiadas, aqui tomadas à análise para responder de 
maneira complexa às perguntas: O que se pode fazer, em termos historiográficos, com 
uma fonte? Como se elege uma fonte? Quais possibilidades de adentrar os meandros 
que envolvem as tensões geradas no campo educacional ela pode revelar? Por que 
descrever a fonte? Qual relevância este procedimento apresenta para a operação 
historiográfica em particular, na operação realizada com a imprensa especializada em 
educação e ensino? A busca por respostas aos questionamentos suscitou reflexões 
afetas ao campo metodológico do fazer historiográfico da educação, trazê-las ao 
público é partilhar resultados provindos do risco de aceitar evidenciar, por meio de 
produção própria, resultados da operação historiográfica realizada com a premissa de 
que as fontes não falam por si e não existem a priori da sua eleição, como tal, pelo 
pesquisador. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Métodos e técnicas de investigação, história da Educação, Imprensa periódica 
Educacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo é operar materialmente com a ideia de que a 
problematização deve ser o ponto focal de todo o fazer historiográfico, de toda escrita 
da História, em específico da História da Educação. As perguntas do presente podem 
ser feitas ao passado, pelo historiador, buscando e produzindo respostas a partir da 
problematização das fontes e em outros vestígios. O documento é, pela operação 
historiográfica, constituído, ela defini os conjuntos, as séries, as relações e seu trabalho 
é o da interpretação. (CERTEAU, 2006.) 

Recriar o passado de forma a manter o rigor necessário à operação historiográfica 
sem deixar-se seduzir pela possibilidade de realizar uma assepsia ao que um dia exalou 
o odor da putrefação é desafio que ensina o pesquisador a mergulhar, na aparente 
inocência das fontes, para encontrar a desordem, os limites de uma oscilação, o 
instante de funcionamento irregular, a delimitar os domínios, possíveis, da pesquisa 
histórica. Bloch, (2001, p.20), afirma, “O bom historiador se parece com o ogro da 
lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça”.  

Como desdobramento do objetivo, que de forma mais geral direcionou nossa 
escrita, intentamos contribuir com a produção já existente no campo da história da 
educação que utiliza os impressos pedagógicos como fontes privilegiadas para analisar 
temas relacionados a reformas educacionais, formação de professores, história da 
leitura, história das disciplinas escolares, práticas pedagógicas dentre outras 
possibilidades. Pode ainda ser tomada à análise para responder de maneira complexa 
às perguntas: O que se pode fazer, em termos historiográficos, com uma fonte? Quais 
possibilidades de adentrar os meandros que envolvem as tensões geradas no campo 
educacional ela pode revelar? Segundo Bloch (2001, p.8) “mesmo o mais claro e 
complacente dos documentos não fala senão quando se sabe interrogá-lo. É a pergunta 
que condiciona a análise”. 

A formulação de perguntas, acerca das possibilidades que emergem da eleição da 
imprensa especializada em educação e ensino como fonte, revela o desejo de constituir 
respostas que atendam anseios teórico-metodológicos. Estas opções interrogativas 
geraram outras: Que expressões e diálogos este tipo de impresso faz circular? Quais 
grupos sociais são mais evidentes quando se questiona as teias de sociabilidade criadas 
pela forma de produção e circulação do impresso? Qual é o seu público leitor? Ela elege 
ou cria um público leitor? Ela propõe ou evidencia identidades para a comunidade 
educacional, fundamentalmente, professores e alunos? Como surgiram determinados 
enunciados e não outros em seu lugar? E as apropriações, como ocorrem? A busca por 
respostas aos questionamentos suscitou reflexões afetas ao campo metodológico do 
fazer historiográfico da educação, trazê-las ao público é partilhar resultados provindos 
do risco de aceitar evidenciar, por meio de produção própria, a premissa de que as 
fontes não falam por si e não existem a priori da sua eleição, como tal, pelo 
pesquisador.  

 Como as fontes foram eleitas? Basicamente porque suas coleções foram 
preservadas na íntegra, estavam em condições de serem “angariadas”, possibilitam a 
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organização de conjuntos e subconjuntos, de séries, ainda que limitadas, permitem 
caracterizar afastamentos e dispersões de acontecimentos, procedimentos que 
delineiam um traçado teórico-interpretativo, obviamente qualitativo, mas que pode 
valer-se de instrumentos quantitativos como o levantamento de dados, indicações 
numéricas, ou ainda de relações constituídas no campo dos significantes e 
significados, sem a pretensão de esgotar possibilidades para o alcance da pesquisa, ao 
contrário, apenas ampliá-las. O desafio é interrogar a fonte para pensar o outro, neste 
caso os objetos focais da História da Educação, circunscritos em espaço-tempo cultural 
específicos, sem desconsiderar o tempo próprio do pensamento do pesquisador, de 
maneira a “desintegrar a forma tranquilizadora do idêntico”, homogêneo e contínuo, 
é configurar o descontínuo para criar o passado e não para apropriar-se dele.  
(FOUCAULT, 2005, p. 12) 

Por que descrever a fonte? Qual relevância este procedimento apresenta para a 
operação historiográfica? Em particular na operação realizada com a imprensa 
especializada em educação e ensino? Em Foucault (2005, p.30) a resposta inicial 
ancorasse na possibilidade de tratar uma “população de acontecimentos”, tomados 
como forma finita do discurso. A materialidade da fonte, o agrupamento, a série, 
apresentam valor de amostragem que formam um conjunto discursivo finito porque 
limitado às sequências cristalizadas em seu suporte material. A descrição é um 
procedimento que amplia as possibilidades de interpretação porque permite modificar 
o que se pode perguntar à fonte. A desconstrução e reconstrução, fazer denominado 
descrição, tenta encontrar para além dos próprios enunciados discursivos, explicitados 
na fonte, as teias que o sustentam, possibilita questionar o seu aparecimento e 
manutenção e ainda entender “como as coisas foram historicamente contingentes, por 
tal ou qual razão inteligíveis, mas não necessárias”. Este é um instrumento que nós 
não saberíamos afirmar se fora utilizado ou criado pelo campo da História da 
Educação, mas com os pés no terreno da ousadia diríamos: os pesquisadores, deste 
campo, cavam pouco a pouco, ainda que, com certa, imprecisão, “fossos para definir 
seu próprio caminho metodológico”. (FOUCAULT, 2005, p. 19). 

Historicizar a linguagem das fontes e das ferramentas conceituais passa a ser 
primordial.  Novos interesses, novas interrogações, novos critérios de tratamento do 
arquivo, (re)historicizar à escola, o modelo e a forma escolar, o saber fazer. O 
historiador passa a interrogar o arquivo produzindo uma nova visibilidade. Novos 
temas ganham preferência dos historiadores o que possibilitou a criação de novos 
campos de investigação, como por exemplo, a história do livro, dos impressos 
pedagógicos, das práticas de leitura e etc. A ênfase na materialidade das práticas, dos 
objetos e de seus usos, vem possibilitando interrogar as fontes disponíveis na busca de 
compreender o que as pessoas fazem como os modelos que lhes são impostos ou com 
os objetos que lhes são distribuídos (Chartier, 1996). A ênfase nos usos diferenciados 
que são feitos de objetos ou de modelos pedagógicos (tenham caráter de lei, 
regulamentos, preceitos) para as práticas diferenciadas de apropriação. É esse 
deslocamento que faz com que o historiador da educação deixe de se interrogar sobre 
a inteligibilidade interna dos sistemas pedagógicos, deslocando o olhar para a 
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multiplicidade dos dispositivos materiais em que se inscrevem, como produtos 
culturais determinados e para os usos dos mesmos. 

Duas importantes categorias amparam a análise, que nos propomos a realizar, 
quando operamos com o impresso pedagógico Uma delas é estratégia, a arte dos fortes 
como a definiu Certeau (2006), diretamente vinculada à escrita e ao poder de 
modificação a ela atribuído pela sociedade atual. Os impressos pedagógicos, produtos 
desta escrita, institucionalizam-se como lugar de poder, como estratégias editoriais 
articuladas, num contexto de reforma escolar, de configuração de uma materialidade 
que se finaliza como dispositivo modelador de práticas de leitura e de novos modelos 
de formação de professores e na proposição dos conhecimentos pedagógicos 
reconhecidos como socialmente válidos.  Os impressos, na nossa perspectiva, 
constituem-se como produto de estratégias que deixam ler as marcas de usos 
prescritos e de destinação visados; fornecem indícios sobre as práticas escolares que 
se formalizam nos seus usos; o peso documental fortemente demarcado por sua 
relação com as estratégias das quais são produtos. 

Uma segunda categoria é apropriação, por definição, histórica. Para Chartier 
(1996) “nem as ideias, nem as interpretações são desencarnadas”, para recriá-las, 
construir novos sentidos e formas de interpretar há que se conhecer os suportes 
materiais que mediam as práticas de leituras, no caso deste artigo, leitura de 
professores(ras).  Estas duas categorias ampliam as possibilidades interpretativas do 
impresso e da mesma forma permitem a construção de novos significados 
subvertendo-lhes o sentido inicial.  

As considerações finais, encerram o artigo, mas não a discussão, apontam que, 
livros didáticos, manuais escolares, imprensa periódica especializada em educação, 
bibliotecas escolares, coleções dirigidas a professores, enfim essa multiplicidade de 
materiais, os impressos, passam a ser objeto e não só fonte de investigação. Objeto em 
um duplo sentido: como dispositivo de normatização pedagógica e como suporte 
material para as práticas escolares. A materialidade desses objetos passa a ser o 
suporte do questionário que orienta o investigador no estudo das práticas que se 
formalizam nos seus usos escolares. A materialidade do objeto impresso em sua 
configuração textual e tipográfica, “não existe texto fora do suporte que o dá a ler”, que 
não há compreensão de um escrito que não dependa das formas por meio das quais 
ele chega ao seu leitor. (Chartier (2002).  

Um dos usos mais recentes da imprensa que é tomada como fonte é para a 
composição de estudos biográficos, a título de exemplo apresentamos uma breve 
formulação sobre Dario Vellozo, Dario Vellozo, bem como os de Sebastião Paraná e 
Emiliano Perneta, seus colaboradores na manutenção da revista A Escola, Pátria e Lar 
e, ainda, na criação de outras, a saber: “Clube Curitibano”; “Revista Azul”; “O 
Cenáculo”; “Jerusalém"; “A Esfinge”; “Ramo de Acácia”; “Mirto e Acácia”; “Brasil 
Cívico”; “Pitágoras”; “Luz de Crótona” e “Lâmpada”.  A pesquisa debruçou-se sobre a  
revista, A Escola, fecunda do órgão do grêmio dos professores públicos do Paraná 
(1906-1910), expôs o pensamento pedagógico de Vellozo, enfatizando a educação 
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como meio privilegiado de construção da identidade do povo e da nação (ANDRADE, 
2007, p.202). 

Nesse sentido, os escritos de Sebastião Paraná e Emiliano Perneta também são 
contemplados neste trabalho, visto que eles eram homens que estavam ligados 
diretamente à manutenção da Revista Pátria e Lar. 

1.1. DARIO VELLOZO: ALGUMAS REMINISCÊNCIAS COM BASE NA REVISTA A 
ESCOLA 

Como se pode intuir, pelo título proposto a esta escrita, nosso objetivo é dar a ler 
reminiscências de um educador que, como personagem histórico, exerceu várias 
funções, dentre elas a de professor e editor, preocupado com a melhoria e qualidade 
do ensino no Paraná, nas primeiras décadas da recém instaurada república brasileira. 
Dario Persiano de Almeida Velozzo nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1869 e 
mudou-se para Curitiba em 1885; desde então, integrou-se ao estado do Paraná e fez 
dele seu espaço de atuação, vindo a falecer no ano de 1937.  

Vellozzo conheceu uma Curitiba que se movimentava na velocidade da luz, na 
urgência de mensagens telegrafadas, no acelerado do transporte por bondes, uma 
cidade que se modernizava e ansiava por homens “modernos”, este encontro lhe 
possibilitou inquietações posteriormente transformadas em ações no campo 
educacional.  

Dario Velozzo, professor do Ginásio Paranaense desde 1899, encampou a causa da 
melhoria do ensino por meio da divulgação dos ideais de educação da modernidade, 
para tanto, edita revistas, livros e manuais escolares dirigidos aos seus colegas de 
profissão. As revistas, A Escola (órgão do grêmio dos professores; 1906-1910), Pátria 
e Lar (1912-1913) e Brazil Civico (1918-1919), são ações que se caracterizam como 
estratégias em prol do que, por meio de seus escritos, definia como uma forma de 
“republicanizar a república”, especificamente no Paraná. Todo seu esforço de 
editoração consistiu em criar veículos de comunicação com vistas a fortalecer a 
formação e a profissão do ser- professor.  

A edição dos periódicos supracitados, número a número, divulgavam teorias que 
advinham de vários campos, os quais, naquele momento, em termos internacionais, 
tornavam-se disciplinas acadêmicas, a psicologia, história e filosofia fundamentaram 
os escritos de Velozzo e de seus colaboradores que tomaram a si a responsabilidade de 
fazê-las circular. O objetivo, somar esforços que pudessem forjar práticas docentes 
comprometidas com a racionalidade científica moderna. A crença em ações 
pedagógicas que priorizassem a racionalização do tempo, observação e quiçá a 
experimentação foi o alvo comum destas publicações, a escola, assim se esperava, 
deveria adequar sua rotina aos fundamentos que, postos em circulação pelos 
periódicos, chegariam com certeza a mesa do professorado. O impacto, assim se 
esperava, constatar-se-ia na qualidade do ensino! 
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As revistas editadas por Velozzo figuram dentre um rol de jornais, boletins, 
compêndios e livros que circularam no Paraná no início do século XX e se tornam 
expressivas à medida que o estado vivenciava o fim do período provincial que pode ser 
dividido em duas fases, de 1853 até a guerra do Paraguai (1864 - 1870) e o término 
desta guerra até 1889. A capital, Curitiba, abrigava sob sua responsabilidade uma 
população de 50.124 habitantes. O ideário de civilização e formação do povo brasileiro 
habitava a mentalidade do paranaense, a definição de parâmetros para que um projeto 
educacional, proposto em âmbito nacional, erigisse de forma satisfatória e figurasse 
como elemento unificador da nova ordem tornava-se central em outras localidades 
que não somente Rio de Janeiro e São Paulo.  Diferenciar a república do regime 
monárquico era tarefa árdua, abarcada por todos aqueles que partilhavam o ideal de 
que a nova forma política assumida pelo Brasil precisava de “brasileiros”. Essas 
transformações seriam possibilitadas pela educação e melhoria do acesso aos avanços 
tecnológicos.   

A especificidade do impresso “A Escola”, por exemplo, traduz-se como um material 
cujos destinatários/leitores seriam, de acordo com seus idealizadores, os professores 
atuantes no ensino, leigos ou não, reconhecidos nas páginas da revista como “artífices 
obscuros do progredimento social”. É importante ressaltar que esta revista, em seus 
princípios formuladores, veiculou interesses de um grupo com propósitos previamente 
definidos. O objetivo é que a mensagem escolhida para circular fosse apropriada por 
seu leitor, e não há imparcialidade; ao contrário, divulgava aspirações, apresentava 
necessidades e especificidades de um grupo social e os antagonismos pertinentes a 
toda dinâmica educacional. Este grupo era maçônico. 

A atuação editorial de Velozzo teve visibilidade maior devido à fama e respeito, 
adquiridos em seu trabalho como professor. No papel de educador, ele pôde 
demonstrar sua vasta erudição, escreveu vários livros dentre eles dois didáticos que 
foram muito utilizados pelas escolas: Licções de História (1902) e Compêndio de 
Pedagogia (1907), tiveram grande repercussão e receptividade no cenário educacional 
paranaense e em outros estados brasileiros.  

Professor de História Universal fez do conteúdo de suas aulas a base para os 
escritos contidos no livro Licções de História que fora editado por primeira vez em 
1902 e a esta sucederam-se mais seis edições, 1904, 1919,1943,1944,1948 e 1949, a 
obra versa sobre a história da humanidade, da pré-história até o período de sua 
primeira edição, seu formato prima por apresentar resumos e propor lições ao seus 
leitor.  

O Compêndio de Pedagogia, subsidiado pelo governo do Paraná, editado por 
primeira vez em 1907 e de uso obrigatório nos cursos normais do estado, caracteriza-
se como um manual para o curso de Pedagogia para a escola normal, três volumes dão 
o corpo do texto, cada um deles era direcionado a uma das séries que deveriam ser 
cursadas pelos(as) normalistas. Em História da Pedagogia, metodologias de ensino e 
pedagogia aplicada eram respectivamente os assuntos tratados.  

Segundo Vellozzo, os educadores e toda a sociedade deveriam somar esforços para 
o desenvolvimento das “faculdades físicas, morais e intelectuais” do homem, 
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preocupava-se, em última instância, com a constituição de um cidadão que se 
comprometesse com a república.  

O Dr. Sebastião Paraná nasceu em Curitiba, 19 de novembro de 1864 e faleceu 
em 8 de março de 1938 (...) Modesto e amável, foi dos que muito trabalharam pelo 
engrandecimento do torrão nativo. Honesto e sincero, só amizades conquistou (...) foi 
nomeado secretário da Junta Comercial do Paraná. Logo depois, prestou ótimo 
concurso, sendo nomeado lente de geografia geral e coreografia do Brasil Ginásio 
Paranaense e da Escola Normal. Exerceu ainda os cargos de: Inspetor escolar, 
deputado do Congresso Legislativo do Estado, Diretor da Biblioteca Pública, 
superintendente do ensino, diretor do Ginásio Paranaense e da Escola Normal 
(VULTOS. Gazeta do Povo, 1967).  

Emiliano Perneta, nascido em Curitiba, 3 de Janeiro de 1866 – falecido no dia 
21 de Janeiro de 1921) foi um poeta brasileiro. Nascido em um sítio de Pinhais, na zona 
rural de Curitiba, incorporando ao sobrenome um apelido de seu pai. Considerado 
maior poeta paranaense, começou influenciado pelo parnasianismo. Republicano no 
Império, tanto que no dia 15 de novembro de 1889 formou-se em direito, sendo 
escolhido orador da turma, fez um discurso inflamado em defesa da República, sem 
saber que a mesma havia sido proclamada horas antes no Rio de Janeiro. Foi 
abolicionista, continuando nos ideais da liberdade, passa a fazer palestras, publica 
artigos políticos e literários, assim como passa a incentivar, em Curitiba, a leitura do 
escritor Baudelaire, fato marcante para o surgimento do simbolismo no Brasil. 
Publicou seus primeiros poemas em O Dilúculo, de Curitiba, em 1883. Mudou-se para 
São Paulo em 1885, onde fundou a Folha Literária, com Afonso de Carvalho, Carvalho 
Mourão e Edmundo Lins, em 1888. No mesmo ano publicou as obras poéticas 
Músicas, de versos parnasianos, a Carta à Condessa d’eu. Foi também diretor da Vida 
Semanária, com Olavo Bilac, e colaborador do Diário Popular e Gazeta de São Paulo. 
Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1890. Lá, colaborou com vários periódicos e, em 
1891, foi secretário da Folha Popular, na qual foram publicadas as manifestações 
inicias do movimento simbolista, assinados pelos poetas B. Lopes, Cruz e Sousa e 
Oscar Rosas. De volta ao Paraná, criou a revista simbolista Victrix em 1902. Em 1913 
publicou o poema livreto Papilio Innocentia, para a ópera do compositor suíço Léo 
Kessler, sobre o romance Inocência de Visconde de Taunay.Sua obra poética inclui 
Ilusão (1911), no qual se faz presente a estética simbolista, Pena de Talião (1914), os 
póstumos Setembro (1934) e Poesias Completas (1945). Pelo seu dinamismo e obras, 
foi homenageado por diversos contemporâneos, entre eles, Nestor Victor, Lima 
Barreto, Andrade Muricy. Tais homenagens aconteceram em vida e também após a 
sua morte, ocorrida no dia 21 de janeiro de 1921 na pensão de Otoo Kröhne, na Rua 
XV de Novembro, 84. (Disponível em: 
http://centrodeletrasdoparana.blogspot.com.br/2009/05/emiliano- perneta.html).  
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1.1.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As revistas periódicas educacionais explicitam as estratégias traçadas para formar 
e atualizar professores, acerca da vida e obra de autores que ao longo das produções 
historiográficas fundamentavam os métodos mais modernos a serem aplicados na 
educação. Além disso, os editores tinham por objetivo fazer com que os professores se 
apropriassem dos princípios e de modelos indicados nos regulamentos e programas 
de ensino, na perspectiva de que suas práticas educacionais fossem transformadas. 

O editor, autor para o qual, por meio dos textos publicados nas revistas que ele 
mesmo editava, apresentou-se esta pequena biografia, trabalhou por assim dizer, 
sempre com um modelo de leitor-professor que se queria formar, acreditando que 
assim estariam assegurando a apropriação de princípios, modelos e práticas 
pedagógicas propostas por ele, Dario Vellozo e seus colaboradores, Emiliano Perneta 
e Sebastião Paraná. A organização tipográfica traduz, claramente, uma intenção 
editorial e pode revelar a marca, no próprio objeto, das maneiras de ler que se espera 
sejam praticadas pelo público, nesse caso, professores(ras).  

A escolha do impresso pedagógico como fonte e objeto para a escrita da historia da 
educação solicita considerar sua estrutura material, característica discursiva e de 
público de maior pertinência a quem a produção do periódico pretende impactar, para 
então se realizar a operação historiográfica. 
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RESUMO  

O texto apresenta o Banco de Dados de cartas escritas e enviadas por monitores e 
alunos das escolas radiofônicas, criadas pelo Movimento de Educação de Base (MEB). 
As cartas eram escritas para serem enviadas às equipes dos sistemas que compunham 
o MEB no Estado de Pernambuco, e constituíram o principal meio de comunicação 
entre as escolas radiofônicas e as equipes que compunham os sistemas do MEB neste 
Estado. O Banco de Dados está composto por cartas enviadas entre os anos de 1961 – 
ano da criação do MEB em âmbito nacional – até 1966 – ano em que o MEB encerra 
suas atividades em Pernambuco. São ao todo 649 registros representativos de uma 
amostra do conjunto de cartas que compõe o Fundo MEB, sob a guarda do Centro de 
Documentação e Informação Científica Professor Casemiro dos Reis Filho (CEDIC-
PUC/SP). Por meio do banco de dados foi possível identificar a diversidade de temas 
relatados nas cartas, relativos ao funcionamento das escolas radiofônicas e a 
participação de alunos, monitores e supervisores do MEB, além de aspectos relativos 
à vida das comunidades. Apresentamos também algumas características do gênero 
epistolar de escrita.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

Movimento de Educação de Base (MEB), escrita epistolar, História da 
Cultura Escrita  
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"vou pegar no meu lapis paralhe mostra as minhas letras e o que eu já a 
prendi na escola radiofônica que eu não sabia de nada e hoje em dia graças a 

deus eu já sei escrever um bilhete e qualquer nome e descupe os erros e borrãoes 
pela primeira vês [...]" João Felisberto da Silva, 1964. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O objetivo do texto, que se insere no eixo temático Fontes, Método e Técnicas de 
Investigação, é apresentar o Banco de Dados de cartas escritas e enviadas por 
monitores e alunos das escolas radiofônicas, criadas pelo Movimento de Educação de 
Base (MEB). As cartas eram escritas para serem enviadas às equipes dos diversos 
sistemas que compunham o MEB no Estado de Pernambuco e, por sua quantidade e 
frequência, podemos dizer que constituíram o principal meio de comunicação entre as 
escolas radiofônicas, as Equipes Locais, responsáveis pela elaboração das aulas e da 
programação radiofônica em geral, e as rádios transmissoras.  

Também temos como objetivo apresentar algumas reflexões relativas às 
características da escrita epistolar e à importância da guarda e da disponibilização para 
a pesquisa, de conjuntos documentais compostos por fontes produzidas no âmbito da 
vida cotidiana, chamadas de escritas das pessoas comuns, pelos pesquisadores que se 
dedicam a temática da História da Cultura Escrita118.   

As cartas que compõem o banco são fonte documental para a pesquisa de 
doutorado em História da Educação, intitulada Movimento de Educação de Base 
(MEB): as escolas radiofônicas do Estado de Pernambuco e a prática dos monitores 
(1961 – 1966). Na pesquisa desenvolvemos uma análise voltada para a prática dos 
monitores que estiveram envolvidos com o trabalho nas escolas radiofônicas criadas 
pelo MEB em Pernambuco. Apesar de utilizar fontes produzidas pelos dirigentes do 
MEB, a discussão se centra, sobretudo, na documentação produzida pelos monitores 
e alunos, composta pelas cartas119.  

O recorte temporal do banco de dados é o mesmo estabelecido para a pesquisa, 
desse modo, este conta com correspondências enviadas entre os anos de 1961 – ano da 
criação do Movimento em âmbito nacional – até 1966 – ano em que o MEB deixa de 
atuar no Estado de Pernambuco.  

As correspondências selecionadas estão sob a guarda do Centro de Documentação 
e Informação Científica Professor Casemiro dos Reis Filho (CEDIC-PUC/SP). A 

                                                   
118 Ver: Petrucci, A. (2003). La Ciencia de la escritura. Primera lección de paleografia. Buenos Aires: Fondo 

de Cultura Econômica.;  Gómez, A. C. (2002). De la mano al archivo. A guisa de prólogo. In: A. C. Gómez (coord.), 

La conquista del alfabeto. Escritura y classes populares. Gijón: Trea. 

119 Sobre as origens e características do MEB ver os trabalhos realizados por Fávero, O. (2006) Uma pedagogia 

da participação popular: análise da prática educativa do MEB – Movimento de Educação de Base (1961/1966). 

Campinas: Autores Associados;  e Wanderley, L. E. (1984) Educar para transformar. Petrópolis: Vozes. 
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documentação que integra o Fundo MEB foi acumulada ao longo do exercício das 
atividades do Movimento e foi adquirida por doações do Prof. Luiz Eduardo 
Wanderley, da PUC/SP, em 1991, e do Centro Ecumênico de Documentação e 
Informação - CEDI, em 1992. 

 O banco de dados que criamos para a pesquisa foi finalizado no mês de janeiro, 
totalizando 649 registros das cartas selecionadas no acervo, das Caixas 2(1), 2(2), 2(3), 
3, 3(1) e 4(1). Apesar do banco de dados não representar a totalidade das cartas que 
compõem o Fundo MEB– são 14 caixas descritas como Cartas de Monitor e de Aluno 
que em média possuem cerca de 500 cartas cada – a descrição das fontes por meio de 
palavras-chaves nos permite identificar na amostra, os temas mais recorrentes nas 
correspondências, além de classificá-las a partir da natureza dos assuntos tratados. 
Foram definidas, a partir do conteúdo das cartas, 62 palavras-chave utilizadas para 
classificação das mesmas. Essas estão divididas em quatro blocos que agrupam os 
temas relatados nas cartas e que foram definidos tendo em conta os objetivos da 
pesquisa:   

– ensino, aprendizagem e cotidiano das escolas radiofônicas: alfabetização; 
aluno; aprendizagem; aula; desinteresse; desistência; entusiasmo; escola radiofônica; 
frequência; turma; visita da supervisora; monitora; conteúdo; jogos; treinamento; Dia 
da Pátria. 

– organização e manutenção das escolas radiofônicas: folha de frequência; livro; 
material didático; matricula; rádio; teste; transmissão radiofônica; cartilha; dinheiro; 
notícias; carta; atividade.  

– conteúdos políticos e pedagógicos do MEB: animação popular; boa vontade; 
Clube de Vendas; comunidade; conscientização; cooperação; debate; democracia; 
Jornal do Monitor; luta; povo; programação radiofônica; Brasil; MEB; educação de 
base; equipe; SIREP.  

– assuntos da comunidade, condições de vida e de trabalho: religião; reunião; 
saúde; sindicato; camponês; carestia; família; férias; festa; trabalho; clima; 
comunismo; gravação; migração; poesia; reforma agrária; Golpe. 

Devido à variedade de assuntos que aparecem nas correspondências e, 
consequentemente, para que não tivéssemos um número ainda maior de palavras-
chave, optamos por inserir, após algumas palavras-chave, termos entre colchetes, que 
fornecem uma informação mais específica em relação ao conteúdo dos assuntos 
tratados nas mesmas. Apresentamos como exemplo a palavra-chave “escola 
radiofônica” – que aparece com bastante frequência nos registros, pois de um modo 
geral os monitores e os alunos ao escreverem pretendem comunicar aspectos de sua 
vivência na escola radiofônica – que pode aparecer seguida por palavras como: 
radicação, fechamento, manutenção, horário ou local. Outro exemplo é a palavra-
chave “monitor”, acompanhado dela pode-se encontrar o uso dos termos formação e 
trabalho, que se referem, respectivamente, a assuntos relativos ao processo formativo 
do monitor, e às condições de vida e de trabalho relacionadas ao exercício de suas 
atividades na escola radiofônica ou junto à comunidade.     
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Ademais, o Banco de Dados também permite identificar às cartas a partir da 
localidade em que foram escritas, da autoria, do destinatário e da data de produção. 
Assim, podem-se elencar as cartas e localizar aquelas escritas pela mesma pessoa ou 
produzidas por uma mesma escola radiofônica. Aquelas enviadas a um destinatário 
específico, ou produzidas em um determinado recorte de tempo. Os campos utilizados 
no formulário são: Caixa; Ordem; Data; Destinatário; Localidade; Remetente; 
Palavra-chave; Conteúdo; Transcrição e Observações.  

Para a confecção do banco de dados foi utilizado o programa Microsoft Acces 2007. 
Após o termino da pesquisa de doutorado o banco será disponibilizado em ambiente 
on-line, de modo a possibilitar sua consulta e utilização em futuras pesquisas 
desenvolvidas no âmbito da História da Educação, mas também de outras áreas de 
investigação como a História, a Sociologia e a Linguística. Além do banco de dados 
serão disponibilizadas as imagens digitais dos documentos de 420 registros dos 649 
que totaliza o banco. Estes foram reproduzidos pela equipe técnica do Cedic a nosso 
pedido e possibilitarão ao interessado o acesso a essas fontes sem a necessidade de 
consulta presencial ao acervo. A organização dos registros que possuem imagens 
digitalizadas do documento – que no formulário aparecem no  campo “ordem” – 
corresponde ao número de página digitalizada e disponível em arquivo PDF.  

O restante dos 229 registros que compreendem a caixa 2(1) e parte da caixa 2(2), 
correspondem a uma primeira fase de pesquisa no acervo e não possuem imagem 
digital. Para esses primeiros registros utilizamos a ordem de sequência em que as 
cartas estavam guardadas nas caixas, como forma de organização. Entretanto, é 
importante destacar que pelo fato de as cartas não possuírem um número de 
localização na caixa, ou nenhum tipo de indexação, não é possível assegurar que as 
mesmas se mantenham na mesma ordenação. De qualquer modo, o número fornece 
uma indicação do local aproximado em que a carta pode ser encontrada pelo 
pesquisador na caixa. 

Por serem as cartas o principal meio de comunicação entre as pessoas que 
participaram das escolas radiofônicas como militantes ou como alunos, esses relatos 
expressavam traços da realidade cotidiana e da cultura material que revelavam a 
prática do monitor. Desse modo, a partir do amplo campo que se abre para a realização 
da pesquisa em História da Educação nas últimas décadas, o historiador pode 
trabalhar com variadas possibilidades de temas e fontes, que revelam o passado em 
particularidades, capazes de compor um quadro de determinado período, sociedade 
ou evento120.  

                                                   
120 Ver: Bittencourt, C. M. F. (2003) Disciplinas escolares: história e pesquisa. In M. A. Toborda de Oliveira, & S. 
M. Franzi (orgs.), História das disciplinas escolares no Brasil: contribuições para o debate. Bragança Paulista: 
Edusf.; Bonato, N. M. da C. (2005) Os arquivos escolares como fonte para a história da educação. Revista 
Brasileira de História da Educação, Campinas, n. 10, 193-220.; Carvalho, M. M. C. (1998) Por uma história 
cultural dos saberes pedagógicos. In C.P. Souza & D. Catani (orgs.). Práticas educativas, culturas escolares, 
profissão docente (pp.31-39). São Paulo: Escrituras. 



 7 

Desse modo, reiteramos nosso objetivo de discutir as possibilidades do Fundo 
MEB, a partir da documentação organizada no Banco de Dados. Como mencionamos 
há pouco, nossa atenção se volta, sobretudo, para apresentar algumas possibilidades 
no campo da História da Educação, cuja produção historiográfica se situe no limiar 
entre o prescrito – as ideias e as normas – e o efetivo – as práticas.  

Acreditamos ser este um conjunto documental privilegiado para a produção de 
pesquisas no campo da História da Educação que revelem a diversidade de relações 
que se deram entre as populações camponesas atendidas pelo MEB no Estado de 
Pernambuco. 

1.1 CARTAS E OS ESCRITOS DAS PESSOAS COMUNS 

Os historiadores que se dedicam a investigar a História da Escrita no continente 
europeu, tendo como um de seus focos de estudo as escritas epistolares, nos contam 
que escrever cartas é uma prática tão antiga quanto a da própria escrita. Definida por 
Cícero como a comunicação entre ausentes, as formas tradicionais de escritas 
epistolares começaram a estabelecer-se já na Grécia Clássica e seguiram seu 
desenvolvimento ao longo da Roma Antiga. Nesse período começam a aparecer nas 
cartas os temas mais cotidianos da vida, ainda que a produção das missivas estivesse 
restrita aos meios eclesiásticos e à nobreza, grupos aos quais se restringia o acesso à 
escrita naquele momento121.  

No século XI com a emergente alfabetização que começa a se processar no final da 
Idade Média, as trocas de cartas começaram a ser mais frequentes e intensas, dando 
início a uma “civilização epistolar”, que se consolidou entre os séculos XVI e XVIII. No 
século XX entre 60 e 90% da população europeia já detinha o conhecimento da leitura 
e da escrita, de modo que o aumento significativo da troca de correspondência nesse 
período é considerado pelos pesquisadores como um dos indicadores do ingresso 
maciço dos europeus nos universos da escrita e da leitura122.  

A carta expressa, sobretudo, a necessidade de comunicação entre pessoas 
ausentes, e o fim do silêncio entre as mesmas, apesar da distância geográfica que possa 
existir entre elas 123 . Sendo assim, os escritos nela contidos possuem distintas 
motivações e formas. Escrever uma carta serve para comunicar ao outro um 
sentimento, que pode ser de alegria, de gratidão, de inquietude ou de lamento. Por 
meio de uma carta pode-se dar uma recomendação, pedir um conselho, solicitar um 
favor ou contar uma boa nova.  

Apesar da diversidade de manifestações que podem estar expressas nas cartas 
podemos falar da existência de um estilo epistolar de escritura, cuja característica 

                                                   
121 Ver: Gómez, A.C & Blas, V.S (orgs.). (2014). Cinco siglos de cartas. História y prácticas epistolares em las 
épocas moderna y contemporânea. Huelva: Universidad de Huelva. 

122 Gómez, A.C & Blas, V.S (orgs.). (2014). op. cit. 

123 Petrucci, A. (2003). op. cit. 



 8 

principal, seria a distância que se estabelece entre a expressão mais descuidada dos 
sentimentos e vivências do escritor, que poderíamos definir como expressão de sua 
individualidade, e as convenções literárias da escrita, presentes em textos dotados de 
uma intencionalidade narrativa, como por exemplo, o caso dos textos literários. Na 
escritura epistolar estas convenções se expressam por meio de certos protocolos de 
civilidade que devem estar presentes na estrutura da carta: 

Se trata de um sistema básico funcional y simple constituído por el encabezado y 
el saludo del remitente al destinatário, eventualmente un breve preâmbulo, una 
exposición de noticias y/o pedidos, um cierre de cortesias, saludos, buenos deseos 
y por último la suscripción del remitente, que falta solamente en los casos que ya 
se hubiera incluido de algún modo en la parte inicial o cuando, por algún motivo 
cualquiera, se prefira no incluirla”124.  

A definição, a circulação dessas regras epistolares – que podemos sintetizar 
basicamente em um cabeçalho, seguido de saudações e, às vezes, de um breve 
preâmbulo, exposição e encerramento com cortesias – e sua manutenção ao longo de 
um período de três séculos, foi bastante incentivada pelo que se definiu como 
aprendizagem por imitação, uma vez que a pessoa, ao receber uma carta, procura de 
forma geral, respondê-la a partir da estrutura daquela que lhe foi enviada125. Em 
alguns momentos da história, a escola desempenhou um papel importante na 
aprendizagem por imitação da escrita epistolar, ao promover atividades que 
ensinavam aos alunos como escrever cartas a amigos e familiares, realizando em 
algumas experiências pontuais, o intercâmbio de cartas entre estudantes de distintas 
regiões e países126. Outro fator fundamental para a fixação do que chamaríamos de 
regras da escritura epistolar foi a publicação de manuais de escrita epistolar em 
diversos países europeus, a partir do século XVII, que tinham como objetivo principal 
fixar a estrutura básica e os elementos que deveriam compor uma carta. 

 No Brasil tais manuais começaram a circular a partir do século XVIII. A primeira 
obra mencionada, neste século, foi Corte na Aldeia, livro do português Francisco 
Rodrigues Lobo, publicado em Lisboa, no ano de 1619. A obra tinha o caráter 
prescritivo típico dos livros de civilidade e dos manuais epistolares da época. Além 
disso, por ter sido publicada no contexto da dominação espanhola, pretendia levar aos 
aldeões os modos da corte, divulgando para além dos seus limites geográficos, o 
comportamento político e agradável que deveria ser expresso por todos os seus 

                                                   
124 Ibid. p.93. 

125 Gómez, A.C & Blas, V.S (orgs.). (2014). op. cit. 

126 Ver: Blas, V.S. (2004). “As Cartas e a Escola”. Los manuales epistolares para ninõs en la España del siglo XX. 
História da Educação, ASPHE/FaE/UFPel, Pelotas, n. 16, 59-77.; Aleixo, M. I. P. & Alves, M.C. (2008). Epístolas 
Infantis: fragmentos emergentes do quatidiano rural no tempo escolar (1955-1958). In: A. Gómez & V. S. Blas 
(orgs.). Mis primeros pasos. Alfabetizácion escuela y usos cotidianos de la escritura (siglos XIX y XX). Asturias: 
Trea.  
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membros. Quanto ao uso da língua portuguesa Corte na Aldeia se detém em regrar 
duas práticas fundamentais: a conversação vulgar que modula o diálogo entre dois 
personagens, e a escrita dos indivíduos em sociedade, cuja norma se rege pelo nome 
de civilidade em oposição à individualidade127. 

Essas publicações tiveram importância fundamental na perpetuação do modelo de 
escritura epistolar que conhecemos hoje e que seguimos praticando ainda que com a 
utilização de novos suportes. De um lado, a cortesia e o trato adequado que devemos 
ter para com aqueles a quem nos dirigimos. Esse se manifesta nas saudações formais 
que costumam iniciar a missiva, assim como nos votos de bem estar que costumam 
introduzir os assuntos. Em seguida declarar ao seu destinatário qual a intenção de sua 
carta que, em nosso caso, geralmente, era dar notícias da escola radiofônica ou dos 
alunos.  

De outro lado, a intimidade que o relato das coisas costuma despertar. Ao contar a 
alguém sobre algum acontecimento, algo de nossa intimidade se deixa manifestar 
sobre o papel, dando a quem nos lê alguns vestígios de nossas ideias e vivências.  Pelas 
cartas que monitores e alunos escreveram para dar notícias de sua experiência nas 
escolas radiofônicas podemos acessar as ideias, as experiências e encontrar traços da 
história pessoal e familiar de seus escreventes. As cartas também nos revelam traços 
da dimensão coletiva dos momentos em que foram escritas, e desse modo, nos permite 
estabelecer relações entre cultura escrita e a sociedade que a produziu128:  

Hoy nadie se cuestiona que las cartas son fuentes imprescindibles para escribir 
biografias, profundizar en las mentalidades y formas de vida de una sociedad 
determinada, reconstruir redes interpersonales de tipo político, social, 
econômico o cultural, o recuperar el peso de las emociones en curso de la 
historia”129.  

Primeiramente, interessa para nós, pensar que esse modelo estrutural da escrita 
epistolar possa ter se reproduzido e se difundido nos séculos seguintes, modulando, 
em alguma medida, o que seriam as dimensões fundamentais que entram em jogo no 
momento em que o autor da carta começa a escrever suas primeiras palavras. Entre as 
cartas por nós pesquisadas a quase totalidade delas apresenta a estrutura básica da 
carta, considerando-se que muitos de seus escritores talvez nunca tenham tido contato 
com um manual de escrita epistolar. As cartas mais próximas à estrutura epistolar 
convencional, no que se refere à organização e a riqueza das narrativas são, em geral, 
as que foram escritas por monitores, porém, entre as cartas escritas pelo grupo de 

                                                   
127 Barbosa, S. F. P. (2011). Códigos, regras e ornamentos nos secretários, manuais e métodos de escrever cartas: a 
tradição luso-brasileira. Veredas, Santiago de Compostela, 15, 79-106. 

128 Petrucci, A. (1998). História de la escritura e historia de la sociedad. Seminari Internacional d’ Estudis sobre 
la Cultura Escrita. Valência: Universitat de València.  

129 Ibid., pp.19. 
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alunos também encontramos a distribuição básica: saudação, desenvolvimento e 
despedida. 

Em segundo lugar, quando comparamos as cartas escritas por monitores e aquelas 
escritas por seus alunos, vemos como ambos os grupos estabeleciam distintas relações, 
quanto ao acesso e ao uso da escrita. Os alunos e alunas costumavam ser mais breves 
em seus relatos e na riqueza dos detalhes narrados. Escreviam, sobretudo, para 
manifestar seu contentamento em frequentar a escola e em alfabetizar-se. É comum, 
por exemplo, os alunos e alunas contarem ser aquela a primeira vez em que tomam 
um lápis para escrever uma carta a alguém. 

 

 

Fig.1 |.Carta de aluna, Verdejante, 22/11/1964; Fundo MEB – Cedic; BD [498] 

Esse relativo distanciamento dos alunos com relação à escrita – eram pessoas 
recém-alfabetizadas e com menos experiências mediadas pela cultura escrita – 
aparece na materialidade das cartas e em sua constituição formal e gráfica, que revela 
a “disciplina do gesto” inerente à produção da escrita130. Ainda que, de forma geral, 
mantenham a estrutura básica epistolar, que mencionamos anteriormente podemos 
apontar nas cartas outros elementos reveladores da relação dos alunos com a escrita: 

                                                   
130 Gómez, A. C. (2005). “El mejor retrato de cada uno”. La materialidad de la escritura epistolar en la sociedad 
hispana de los siglos XVI y XVII. Hispania, LXV/3, 221, 847-876. 
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as letras com formas mais desenhadas que revelam certa imperícia ou descontinuidade 
no ato de escrever; a distribuição do texto na folha e a utilização dos parágrafos nem 
sempre regulares; o uso de abreviações; a linguagem mais coloquial; a separação de 
sílabas; o emprego inseguro da maiúscula e dos sinais de pontuação. 

  

 

Fig. 2 | Carta de aluno, Passagem, s/d, Fundo MEB – Cedic; BD [286] 

As cartas escritas pelos monitores apresentam uma expressiva diversidade em seu 
conjunto, quanto aos aspectos materiais, e o distinto grau de interação que os 
monitores possuíam com a língua escrita. Tais características das cartas nos revelam 
a heterogeneidade do grupo de monitores que atuaram nas escolas radiofônicas de 
Pernambuco quanto ao acesso e os usos da escrita. Por meio da forma como o monitor 
estruturava sua carta e apresentava o conteúdo da missiva, assim como pela habilidade 
que demonstrava no manejo da caneta ou lápis para desempenho da grafia, podemos 
identificar as diferentes apropriações e usos da escrita por parte dos mesmos. 

Isso porque dentre o grupo de monitores havia uma diversidade de pessoas 
engajadas. Segundo os documentos oficiais do MEB, para que uma pessoa se dedicasse 
ao trabalho na escola radiofônica era preciso que fosse alfabetizada e tivesse 
engajamento para desempenhar o trabalho de educação de base junto à 
comunidade131 . Podemos encontrar uma quantidade expressiva de monitoras que 

                                                   
131 MEB. O Monitor. Apostila 4. s/d. p.3. Acervo UFF/RJ 
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eram professoras em escolas municipais ou particulares de sua comunidade, líderes 
sindicais ou membros de outros grupos ou movimentos ligados a Igreja Católica. Por 
outro lado, também podemos identificar por meio do conteúdo dos escritos, um grupo 
de pessoas que se propunham a dedicar-se ao trabalho na escola radiofônica, mas que 
possuíam pouca ou nenhuma experiência com a alfabetização de adultos. Para essas 
pessoas a atuação junto ao MEB era por si só uma formação, e não são raras as cartas 
em que tiram dúvidas sobre o conteúdo das transmissões radiofônicas, ou mencionam 
o aprendizado adquirido com as aulas. 

 

Fig. 3 | Carta de monitora, Patronato, 26/10/1963, Fundo MEB – Cedic; BD [303] 

 Podemos identificar, entretanto, uma estrutura recorrente nas cartas escritas 
pelos monitores a partir de algumas características, tais como: a) Forma de iniciar a 
missiva com uma saudação afetuosa ou respeitosa ao destinatário; b) Projeção de votos 
de saúde e de bem-estar, às vezes referindo-se não só ao destinatário, mas também a 
Equipe como um todo; c) Apresentação do conteúdo com o relato das notícias e 
solicitações. No desenvolvimento de sua carta era comum o monitor servir-se de 
elementos do conteúdo transmitido pela programação radiofônica, por exemplo, ao 
falar sobre determinada aula e seu conteúdo. Os monitores também utilizavam termos 
que aprendiam nas aulas ou nas ocasiões de treinamento, como “animados”, 
“desanimados” e “entusiasmados” para se referir aos alunos, ou “boa-vontade” quando 
falavam sobre seu trabalho na escola radiofônica. Também narravam elementos que 
constituíam a vida do camponês, seja no que se refere ao acesso à leitura e a escrita, à 
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sua condição de trabalho, à organização da comunidade em outros espaços, ou 
elementos de sua cultura, como a religiosidade e as festas realizadas na comunidade. 
Nesses casos, a narrativa se apresentava por meio de períodos cíclicos, definidos pelas 
festas e os períodos de colheita que determinavam a vida quotidiana dos camponeses 
e, em muitos locais, também determinavam a dinâmica de funcionamento das escolas 
radiofônicas; d) Encerramento, com escusas pelos eventuais erros e faltas, e despedida 
com votos de felicidade e anseios de um futuro encontro, muitas vezes manifestado no 
desejo de uma visita da supervisora à escola radiofônica. 

Pelas cartas podemos identificar as vozes dos monitores e de seus alunos por meio 
da escrita, assim como os usos cotidianos que estes fizeram da comunicação 
estabelecida por meio da carta. Essa comunicação entre ausentes, revela em sua 
estrutura a forma epistolar que caracteriza as missivas ao longo da história e também 
nos possibilita aclarar alguns usos e significados que seus autores conferiram à escrita 
em suas relações cotidianas. 

1.2 CARTAS DE MONITORES E DE ALUNOS: HISTÓRIAS DE CADA UM E DE 
TODOS 

As cartas de monitores e de alunos do MEB de Pernambuco são produtos da escrita 
popular, aqui entendidas como as atividades de cultura escrita “protagonizadas por las 
classes subalternas”132, como necessidade de dar vazão a “[...] voz y el testimonio de 
muchas personas que, a menudo, se situán en los umbrales de la sociedad”133.  São 
produzidas pela necessidade de escrever daqueles que encontram na carta a forma de 
comunicar suas vivências, dando voz a sua experiência por meio da escrita, ao mesmo 
tempo, em que rompem com suas normas mais rígidas, movendo-se entre o oral e o 
escrito, sem, contudo, caracterizar-se como uma simples transposição de um sobre o 
outro. 

Por meio da troca e da circulação das cartas se formou o que Armando Petrucci 
chama de “comunidades de escreventes” que, pequenas ou grandes, possibilitam o 
estabelecimento de laços de amizade e o fortalecimento de ideais políticos ou religiosos 
entre seus membros134. No caso do intercâmbio de cartas promovido pelo MEB, ainda 
que restrito a um espaço limitado de ouvintes que caracterizava cada Sistema, as 
emissoras constituíram um canal de comunicação de tipo aberto, que promovia a 
circulação de informações entre uma comunidade de pessoas ligadas por vínculos 
políticos, religiosos e que compartilhavam condições de vida e de trabalho muito 
semelhantes. 

                                                   
132 Gómez, A. C. (2002). op. cit., pp. 24.  

133 Ibid., pp. 25. 

134 Petrucci, A. (2003). op. cit., pp. 97. 



 14 

 

Fig. 4 | Carta de aluno, Tabira, s/d, Fundo MEB – Cedic; BD [462] 

Com as cartas os monitores e os alunos formaram uma comunidade de escreventes 
que por meio da programação radiofônica podia trocar informações e experiências. 
Escreviam não só para dar notícias sobre a vida nas escolas radiofônicas às 
supervisoras e professoras, mas também na expectativa de que sua carta fosse lida e 
respondida durante a programação. Narravam experiências positivas ou negativas que 
viviam na escola radiofônica e na comunidade, as quais pretendiam compartilhar com 
a comunidade de ouvintes. Os poemas escritos e enviados para serem lidos durante a 
programação, assim como os pedidos, enviados às rádios por meio das cartas, de 
gravações dedicadas a familiares e amigos, são elementos que também nos ajudam a 
conhecer esse intercâmbio. 

Nas cartas, os monitores manifestavam sua expectativa em relação ao trabalho de 
alfabetização e de educação de base que desenvolviam em sua comunidade, e nos 
contam sobre a dimensão política que atribuíam ao seu engajamento, como parte de 
uma atividade indispensável para a melhoria das condições de vida de seus alunos, da 
comunidade e para o desenvolvimento do Brasil. Alguns aspectos de dimensão 
religiosa também estavam relatados nas cartas, quando os monitores escreviam sobre 
o caráter missionário que atribuíam ao trabalho de educação de base, ou contavam 
sobre as festividades religiosas que organizavam com a ajuda dos alunos. Para estas, 
costumavam convidar por carta os membros das Equipes do MEB e também pessoas 
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das comunidades próximas, que eram avisadas do acontecimento por meio da 
programação radiofônica.  

As cartas são fontes por meio das quais podemos conhecer também práticas e o 
cotidiano das aulas nas escolas radiofônicas. Os acontecimentos que faziam parte da 
dinâmica cotidiana de organização da escola radiofônica, relacionados ao envio e 
recebimento de folhas de matrícula e frequência, as dúvidas sobre os procedimentos 
de matrícula dos alunos, a radicação de novas escolas, o fechamento de outras e a 
dinâmica das aulas. 

 

Fig. 5 | Carta de monitora, Passagem, s/d, Fundo MEB – Cedic; BD [584] 

Os monitores também usavam as cartas como meio de tirar dúvidas sobre os 
conteúdos veiculados nas aulas, solicitar materiais, comunicar o envio de remessas de 
dinheiro para pagamento dos mesmos e relatar os problemas relacionados à 
infraestrutura necessária para o funcionamento da escola radiofônica. São frequentes 
os problemas com o rádio ou com a transmissão das aulas pelas emissoras de rádio 
locais, assim como os impedimentos gerados pelo horário em que eram transmitidas 
as aulas radiofônicas. Também falavam sobre as dificuldades para conseguir os 
recursos financeiros e os materiais necessários para as aulas, amenizadas com 
campanhas para arrecadação de dinheiro junto à comunidade. 

Ademais, informavam sobre o aproveitamento da turma, às vezes contando sobre 
a dedicação de um aluno ou outro e o empenho daqueles que não deixavam de 
frequentar as aulas, mas também expressavam suas frustrações, geralmente sentidas 
em função da baixa frequência dos alunos, relatada como consequência da condição 
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do camponês como trabalhador rural e de sua dificuldade em acompanhar o conteúdo 
e o ritmo diário das aulas.  

As cartas escritas pelos alunos expressam, entre outras coisas, o sentido que 
atribuíam ao seu acesso à cultura escrita e ao conhecimento adquirido por meio da 
alfabetização, como instrumento que lhes possibilitava interagir na comunidade e se 
sentir-se parte integrante do desenvolvimento do Brasil. A alfabetização – que 
possibilitava aos alunos o acesso à escrita e à leitura, ainda que de forma não 
concomitante – e os conhecimentos que eram adquiridos sobre a organização política 
brasileira, aritmética, questões de saúde da comunidade, condições de trabalho e 
acesso à terra, eram mencionados pelos alunos como espécies de elos que ligavam sua 
realidade de camponês aos conteúdos pedagógicos trabalhados nas escolas 
radiofônicas. 

 Por suas características de produção, as cartas que compõem o fundo MEB nos 
possibilitam aclarar o ser e o sentir das classes populares e, por isso, sua guarda, 
conservação, organização e divulgação têm um papel fundamental.  São fontes que 
possibilitam a produção de pesquisas ligadas à história da educação em torno dos 
aspectos relativos à experiência pedagógica do MEB e também à história de forma 
mais ampla, pois, nos trazem as questões da vida dos camponeses, sua realidade 
material e seus sentimentos diante do acesso à cultura escrita. Por meio destas 
manifestam sua condição de vida e as relações de trabalho às quais estavam 
submetidos, sua religiosidade e sua cultura, por meio da produção de poemas.  

Tomando como inspiração os autores das cartas, que costumavam finalizar suas 
missivas enviando a seu leitor votos de saúde e desejos de boas novas, finalizamos 
nosso texto com o anseio de que as fontes coletadas e organizadas no banco possam 
render bons frutos a nossos leitores e incentivar trabalhos de pesquisa, principalmente 
na História da Educação e na História da Cultura Escrita, mas também em outras áreas 
do conhecimento. Ainda que o panorama para o futuro já se mostre promissor, a quase 
inexistência de arquivos específicos onde buscar essas fontes é decisiva para que a 
oferta de documentos produzidos no âmbito da escrita popular seja ainda escassa. O 
reduzido número de documentos que foram conservados ao longo do tempo faz com 
que os historiadores interessados na temática ainda enfrentem dificuldades para 
localizar fontes para suas pesquisas135. Nesse sentido, com a construção e organização 
deste nosso banco de dados digital, esperamos contribuir para facilitar o acesso de 
pesquisadores interessados, ao conjunto destas cartas escritas pelos monitores e pelos 
alunos do MEB de Pernambuco no contexto das escolas radiofônicas. 
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RESUMO  

Este texto vincula-se às investigações que problematizam a qualidade da educação, 
numa perspectiva histórica Tem como escopo a identificação e a discussão dos 
indicadores de qualidade da educação nacional, utilizados para definir e/ou mensurar 
a qualidade da educação. Apresentamos agora os resultados parciais relativos ao 
período de 1944 a 1971. O recorte temporal se justifica por ser, o ano de 1944, o de 
fundação da revista e, 1971, por ser o ano em que é veiculado, na RBEP, o artigo de 
autoria do grande educador brasileiro Anísio Spínola Teixeira, importante 
colaborador da Revista, intitulado: Educação: suas fases e seus problemas, pouco 
depois de sua morte. A análise documental, como estratégia metodológica, tem seu 
desdobramento nos marcos da metodologia histórico-crítica, procurando articular 
texto e contexto, analisando os documentos históricos que se constituem em fontes 
para o trabalho numa perspectiva dialética. A investigação possibilitou a percepção da 
relevância de conhecermos a contribuição deste importante veículo de divulgação das 
ideias pedagógicas, sobre o assunto, no período estudado. Naquele momento histórico, 
a escola primária foi colocada como parte importante do processo de modernização do 
país, o que tornou a questão da qualidade da educação e do rendimento escolar tema 
relevante no cenário educacional brasileiro.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Indicadores de Qualidade, Educação 
Brasileira. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho que apresentamos relaciona-se a pesquisa que estamos realizando e que 
trata de temática relacionada à História da Educação Brasileira. De forma mais 
específica, vincula-se às investigações que problematizam a qualidade da educação, 
numa perspectiva histórica, bem como a história das políticas educacionais em nosso 
país. O estudo tem como escopo a identificação e a discussão dos indicadores de 
qualidade da educação nacional, utilizados para definir e/ou mensurar sua qualidade, 
no período escolhido. Esta proposta, portanto, integra a investigação das raízes 
históricas da definição e adoção de indicadores que pretendem expressar a qualidade 
da educação promovida por nossas escolas.  

Para tanto, tomamos como fonte a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 
(RBEP). Neste momento apresentamos os resultados parciais relativos ao período de 
1944 a 1971. O recorte temporal se justifica por ser, o ano de 1944, o de fundação da 
revista e, 1971, por ser o ano em que é veiculado, na RBEP, o artigo de autoria do 
grande educador brasileiro Anísio Spínola Teixeira, importante colaborador da 
Revista, intitulado: Educação: suas fases e seus problemas, pouco depois de sua 
morte.  

A RBEP foi criada por sugestão do Ministro da Educação Gustavo Capanema, por 
perceber a importância de instrumentos editoriais para a divulgação de ideias e 
formação de um pensamento crítico e transformador. Temáticas palpitantes, 
relevantes e polêmicas passaram a fazer parte das páginas desse importante periódico, 
fonte significativa para os estudos da história da educação brasileira.  

A análise documental, como estratégia metodológica, tem seu desdobramento nos 
marcos da metodologia histórico-crítica, procurando articular texto e contexto, 
analisando os documentos históricos que se constituem em fontes para o trabalho 
numa perspectiva dialética. 

 
1.  A DISCUSSÃO SOBRE A TEMÁTICA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E A 
CRIAÇÃO DA RBEP 

A temática da qualidade da educação não é nova e apresenta tanta atualidade como 
no início do período de nosso estudo, com a inclusão da educação no projeto 
republicano de modernização do país. Alteraram-se os contextos sociais e políticos, 
sobretudo no momento atual, em que, na era da informação, ter acesso à educação ou 
não, faz uma abissal diferença.  

A discussão em torno desse tema ganhou maior relevância nas últimas décadas, 
em função das transformações ocorridas no mundo do trabalho, bem como das lutas 
sociais em favor de uma educação de qualidade para todos. Nesse cenário, o debate em 
torno dos indicadores que podem possibilitar a aferição da qualidade educacional vem 
acompanhando a discussão mais ampla sobre seu significado e sobre os processos para 
sua concretização.  
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Esse tema tem mobilizado a reflexão e a produção de conhecimento de parte de 
pesquisadores vinculados a diferentes áreas, sobretudo das Ciências Sociais. No 
campo educacional, no entanto, sua presença pode ser constatada desde a década de 
1920, com os escritos de autores vinculados à Escola Nova, onde o assunto teve forte 
presença. No entanto, a discussão estava mais relacionada à desigualdade no acesso e 
no fluxo, do que à qualidade.  

O tema da qualidade da educação e consequentemente de seus indicadores, é 
polêmico, divide os educadores, a partir dos referenciais que utilizam para abordar a 
questão. Marília Fonseca (2009) aponta que alguns autores utilizam como referência 
a função equalizadora da educação, o que remete à responsabilidade do Estado em 
relação à garantia da oferta, do acesso e da permanência de todos no sistema de ensino, 
o que articula a qualidade à noção do direito individual. Outros indicadores são 
apontados, ao se tentar situar a qualidade da educação, como a avaliação externa, o 
financiamento público, a formação docente, a inovação tecnológica. A partir da 
dinâmica interna das instituições escolares, destacam-se a gestão institucional, a auto 
avaliação, o currículo, que não são excludentes; antes evidenciam os diferentes 
aspectos a partir dos quais a qualidade pode ser apreendida. 

A definição de indicadores de qualidade da educação brasileira é parte integrante 
da história da educação republicana, sobretudo a partir dos anos 1920 do século XX. 
O ponto de partida dessa questão foi a crítica que passou a ser realizada sobre a 
qualidade da escola então existente. A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 
(RBEP) retratou de diferentes formas, ao longo de sua história, o debate educacional 
em torno da qualidade da instituição escolar.  

No contexto das mudanças políticas decorrentes da Revolução de 1930, Foram 
produzidas as condições para que a educação integrasse o projeto republicano. 
Gustavo Capanema, ministro da Educação a partir de 1936, assumiu a tarefa de criar 
as condições para que o desenvolvimento da pesquisa educacional pudesse contribuir, 
em bases científicas, com a solução dos problemas da educação nacional.  

Em 1937, foi criado o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – Inep, que se 
constituiu no primeiro órgão nacional que foi estabelecido de forma duradoura como 
fonte primária de documentação e investigação, com atividades de intercâmbio e 
assistência técnica. A partir da gestão de Lourenço Filho, o Instituto se consolidou, 
transformando-se, nos anos seguintes, numa referência para a questão educacional no 
País.  

Aproveitando estudos já existentes que contribuíram com a proposição de 
periodizações sobre o Inep, combinando fatores internos e externos José Carlos 
Rothen (2005) propôs uma conciliação entre os dois tipos de periodização, buscando, 
assim, compreender a organização interna do Inep e como ele se insere na rede de 
poder mais ampla.  

Ao concordarmos com a sistematização proposta por Rothen, a utilizamos para 
sistematizar nosso estudo, no que tange à RBEP. Trabalhamos, então, a partir da 
seguinte periodização: a) período da influência de Lourenço Filho (1944 a 1951); b) 
período de influência de Anísio Teixeira (1952 a 1971); c) período da busca de 
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identidade, que é subdividido em quatro: o de fortalecimento do Inep como centro de 
documentação (1972 a 1975); o da tentativa de desmonte do Inep (1976 a 1980); o da 
aproximação da comunidade acadêmica (1980 a 1995); e o da transformação do Inep 
em agência de avaliação (1995 a 2011).  

A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos constitui-se numa expressiva 
referência que integra o Patrimônio Histórico Educativo do Brasil. Criada em 1944, é 
publicada até hoje e tem dado contribuições significativas para a qualificação da 
educação brasileira. A partir dela muitos estudos têm revelado a sua relevância para o 
conhecimento do papel desempenhado pela imprensa pedagógica no desenvolvimento 
educacional de nosso país. 

No seu lançamento, o Ministro Capanema afirmou que o papel da revista não se 
limitava à divulgação de problemas gerais da pedagogia, mas devia lidar com os 
problemas pedagógicos especiais presentes na vida educacional do país. Neste 
trabalho estamos nos valendo de artigos publicados na revista que abordaram a 
temática dos indicadores de qualidade da educação, quer diretamente ou por assunto 
relacionado, já que este tema pode ser encontrado em muitos momentos da existência 
do periódico. De modo específico, o assunto á abordado no período de 1944 a 1971. 
 

2. A REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS E O ESTUDO DE 
INDICADORES DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO  

Em 1946, a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos publicou o artigo de Iza 
Goulart Macedo intitulado “Medidas de aproveitamento”136. A autora estava vinculada 
ao Instituto de Pesquisas Educacionais, da Prefeitura do Distrito Federal. O texto traz 
subsídios que permitem perceber a relevância da discussão que se instalou no Brasil, 
sobre a qualidade e o rendimento escolar, nos anos 1940. O foco de abordagem está 
centrado nos diversos meios de medir os resultados da educação. 

Segundo a autora, a avaliação da qualidade da educação ministrada em uma escola 
poderia estar vinculada à formação acadêmica de seus professores, ao seu 
equipamento material, ao número de volumes da sua biblioteca, de salas de aula, de 
laboratórios e, até, ao tipo de construção do prédio. Outra forma de avaliação estaria 
relacionada aos métodos empregados pelos professores, ou o procedimento dos 
alunos, mediante exames ou provas, orais e escritas, que eram utilizadas de diversas 
formas. 

Em se tratando de prova oral, apareciam diversas medidas: sob a forma de simples 
pergunta, em classe; de questionário, nas sabatinas; de interrogatório nas bancas de 
exames, ou sob a forma tradicional – dissertação, exposição, defesa de tese – nos 
exames de grau secundário e superior. Já a prova escrita aparecia sob a forma de 
simples questionário em exercício de aula ou em sabatina, dissertação sobre ponto 

                                                   
136 MACEDO, I. G. (1946).  Medidas de Aproveitamento. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos.  Rio de 
Janeiro, vol. IX, nº 24, set/dez, p. 52-67. 
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sorteado; a de tese para o doutorado. Todas essas formas de medida tinham evoluído, 
e muitas delas eram ainda usuais; não sabemos quanto tempo ainda seriam 
empregadas, até que outros instrumentos de medir e unidades mais adequadas 
possam ser utilizados (p. 54-55). 

Deixando de lado as medidas de inteligência, a autora centrou sua atenção nas 
medidas de aproveitamento, partindo de um questionamento contundente sobre o 
julgamento dos professores, em relação à avaliação das provas clássicas.  

Estamos habituados a ouvir: “o professor de uma turma é o mais autorizado juiz 
das provas de seus alunos”. Isto poderá ser verdadeiro para um número restrito 
de professôres que possuam longa experiência no ensino da matéria e, também 
imparcialidade em alto grau. O que se verifica, comumente, é o contrário. O 
professor da turma conhece o aluno, e quando julga sua prova, 
involuntàriamente, associa ao trabalho nela realizado os outros elementos que 
sabe existirem com relação àquele examinando, tais sejam: sua condição social, 
o tipo de trabalho que êle costuma realizar e tem possibilidade para fazê-lo, sua 
atitude em relação aos estudos, sua condição inicial na classe e sua posição 
relativa, o preparo que trouxe da série anterior, sua conduta em classe, e que 
mais? Tudo isso se entrelaça na mente do professor, de maneira sutil, e de certo 
modo, impede que êle aprecie, exclusivamente, os conhecimentos revelados e o 
trabalho realizado pelo aluno no momento da prova (Macedo 1946, p. 55-56). 

As provas de tipo tradicional apresentavam um outro inconveniente, que era a 
extensão dos conhecimentos por ela abrangida, considerada pequena e por isso, dava 
oportunidade a que se fizesse uma apreciação desigual dos conhecimentos dos alunos, 
ainda que o julgamento do professor permanecesse constante e imparcial. 

Na argumentação da autora, a desvantagem inerente às provas tradicionais residia 
nas próprias questões e nos meios de computar seus resultados; não era, portanto, 
necessariamente, falha do mestre. O defeito consistia em ser a prova um instrumento 
de medida muito variável. “Se existissem metros de diferentes magnitudes, ninguém 
utilizaria o metro quando desejasse segurança na mensuração e a significação do 
metro seria obscura e impossível de determinar” (p. 58). 

Era convicção da autora, portanto, que a exigência de maior objetividade, maior 
precisão, validade na mensuração e medida a adotar não era exagero de educadores 
modernos. Isto era o que eles vinham procurando alcançar por meio das provas do 
tipo teste. 

As características de um bom teste foram relacionadas e discutidas pela autora. 
Aqui, expomos apenas o que era necessário para assegurá-las, ou seja: a) objetividade; 
b) validade; c) precisão, constância, confiança, segurança ou fidedignidade; d) 
seletividade ou capacidade de discriminação. 

Em sua opinião os testes ofereciam a melhor promessa quanto às mensurações 
exatas. Acreditava, portanto, que era justificada a preferência que, naquele momento, 
os educadores tinham pelas provas de tipo teste (p. 67). 
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A questão da qualidade da escola foi tema do editorial da RBEP nº 34, em 1948, 
intitulado “Educação e técnica científica”137, segundo o qual estava longe o tempo em 
que não havia preocupação de verificar-se a eficiência da instituição escolar.  

Matriculado o aluno, o docente procurava, pelos livros e manuais consagrados 
pela rotina, conduzi-lo de degrau em degrau para a aquisição dos 
conhecimentos. Não havia seriação, programas ou mínimos a atingir durante o 
ano letivo. O aluno “passava de livro”, “trocava de posição” na sala de aula. 
Primeiro livro, segundo, terceiro; Aritmética primária, elementar, progressiva; 
Geografia primária, elementar, e assim por diante [...] O progresso era do aluno 
e não da classe. Na mesma sala os mais variados níveis de escolaridade. 
Poderíamos dizer modernamente: cada aluno representava uma classe de 
aceleração (p. 03). 

No entanto, com a ampliação do número de escolas e de alunos, a necessidade de 
sistematização dos trabalhos havia transformado a pequena classe num grande centro 
de educação. Em consequência, o ensino simultâneo havia exigido a organização de 
grupos de alunos com a mesma capacidade, a mesma experiência, ou, como se dizia 
antigamente, o mesmo adiantamento. Surgiram os sistemas públicos de ensino, e, em 
consequência, passou-se a constatar como avançavam os alunos, como se mostravam 
eficazes os métodos de educação, como ensinavam os mestres. Os grupos sociais 
passaram a avaliar a eficiência ou a ineficácia das escolas e das administrações 
educacionais. Ou seja, tornou-se comum medir a eficiência escolar, ampliando-se a 
busca dos meios mais adequados para organizar o sistema escolar, a fim de que se 
conferisse a sua eficiência e, paralelamente, dos instrumentos mais seguros para 
verificação do que rendia o sistema, a escola, a classe (idem). 

Nesse contexto, ampliou-se a pesquisa intensa dos meios científicos para 
verificação do rendimento escolar. Foram sendo adotadas medidas como classificação 
preliminar dos alunos, sua distribuição em classes seletivas ou homogêneas, 
reclassificação permanente durante o ano letivo, medida da inteligência dos escolares, 
provas objetivas procurando verificar, a cada passo, o rendimento de todos e de cada 
um. No Brasil, era grande o trabalho levado a cabo para que fossem instituídos técnicas 
e processos científicos que verificassem a eficácia do trabalho escolar. Educadores 
como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Almeida Junior, Coelho 
de Souza, Isaías Alves esforçavam-se para atingir esses objetivos. Reconhecendo que, 
cada vez mais, era necessário estabelecer instrumentos melhores para verificar a 
eficiência do sistema, da escola, da classe, a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 
dedicou o número referido para trazer ao debate tão importante problema pedagógico. 
A convicção era de que estava contribuindo para a formação de “uma mentalidade 
imbuída de propósitos que conduzam à eficiência a educação brasileira” (p.03-04). 

                                                   
137 Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. (1948). Vol. XII, nº 34, set/dez, p. 03. 
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Ainda nesse nº 34 da RBEP, Murilo Braga, Diretor do INEP, tratou da “Validade e 
fidedignidade nos testes coletivos de inteligência”138, quando se referiu ao rendimento 
escolar como critério para validação dos testes de inteligência, para o que estava sendo 
muitas vezes empregado. Esse critério estava baseado na suposição de que os mais 
inteligentes eram aqueles que obtinham os melhores resultados, e os menos 
inteligentes eram os que apresentavam baixos resultados no aproveitamento escolar.  

Várias objeções foram levantadas pelo autor, que afirmava que as notas atribuídas 
pelos professores, ao se utilizarem de provas clássicas, não eram dignas de confiança. 
Para tanto, enumerou diversas pesquisas que apontariam para tal consideração. Sua 
convicção era de que, quando em vez de provas clássicas os professores empregavam 
provas objetivas, o critério passava a ser mais digno de merecer confiança.  

As discussões sobre a qualidade da educação e seus indicadores ganharam um 
novo ingrediente, no âmbito desse número da RBEP. Em longo artigo intitulado “A 
homogeneização das classes na escola primária” 139 , a técnica em Educação Lúcia 
Marques Pinheiro retomou este tema que já havia sido defendido por Anísio Teixeira, 
quando de sua gestão no Departamento de Educação do Rio de Janeiro. A questão do 
rendimento escolar estava diretamente relacionada com o assunto que desenvolveu 
em seu trabalho. 

Considerada objetivamente, a idéia de educação implica a de realização de fins, 
de rendimento, portanto. Tôda escola é montada para produzir, para apresentar 
uma certa eficiência – a ser apreciada dos pontos de vista de formação, no 
educando, de hábitos motores, de conhecimentos, de atitudes, de normas e ideais 
de ação – eficiência quantitativa e qualitativa. Seu trabalho consiste em dispor 
os meios necessários à realização dos fins visados, e será tanto mais satisfatório 
quanto mais a escola obtenha nesse sentido. Podemos assim dizer que, 
proximamente, o trabalho escolar visa à obtenção de um rendimento cada vez 
maior. O problema da Escola é o problema do rendimento, e tudo serão aspectos 
dessa questão única. Tôda contribuição ao trabalho escolar terá de ser um meio 
de melhorar o rendimento dessa mesma escola. Ora, como aumentar o 
rendimento do maquinismo escolar? (Pinheiro 1948, p. 82). 

O trabalho da autora evidenciou a influência que o desenvolvimento da Biologia e 
da Psicologia educacionais, da Estética aplicada à educação e de outros ramos 
correlatos de estudos, no sentido de relacionar a eficiência do trabalho educativo à 
perspectiva experimental, vinculando os meios de ação aos fins buscados. O estudo 

                                                   
138 Braga, M. (1948). Validade e fidedignidade nos testes coletivos de inteligência. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, vol. XII, nº 34, set/dez, p. 27. 

138 PINHEIRO, L. M. (1948). A homogeneização das classes nas escolas primárias. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos. Rio de Janeiro, vol. 12, nº 34, set/dez, p. 82-139. 
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experimental da educação significava agir com um objetivo: “a verificação do resultado 
de uma determinada medida; preparar as condições para sua aplicação e seu estudo; 
dispor material e pessoal; enfim, realizar e interpretar os resultados, controlando a 
ação exercida” (p. 82). 

Nesse contexto, colocava-se o problema da organização de classes na escola 
primária, tema que levou a autora a tratar da problemática da homogeneização das 
mesmas. Lourenço Filho, em 1931, em São Paulo fez a classificação de mais de 15.000 
alunos e, no Rio de Janeiro, em 1933, classificaram-se as crianças pelos critérios 
combinados de “medida do desenvolvimento mental” e “aproveitamento escolar”. 

Na perspectiva exposta pela autora, teriam sido as condições, as necessidades e a 
filosofia de valores da época, de um lado, e, de outro, o desenvolvimento da Psicologia 
Educacional, que teriam evidenciado o problema da homogeneização de classes. O 
avanço da psicologia diferencial e, especialmente, dos instrumentos de medida, teria 
garantido, para a educação, os meios de que precisava para resolver o problema na 
prática. O trabalho de Lúcia Pinheiro apresentou uma significativa discussão sobre o 
assunto, que recuperamos em seus aspectos mais relevantes. 

Ainda no conjunto de seu trabalho, Lúcia Pinheiro apresentou uma análise sobre 
o valor, os prós e os contras à proposta de a homogeneização de classes, evidenciando 
a polêmica existente sobre o assunto, à época. Seu texto permite que percebamos, no 
contexto dos anos 1940 do século XX, o quanto a discussão relacionada com a 
qualidade da educação ganhava relevância, bem como o quanto a influência 
pedagógica norte-americana estava presente na veiculação e difusão das ideias sobre 
o tema, sobretudo pela importância da RBEP, no contexto educacional brasileiro. 

Em 1949, na RBEP de nº 37, foi publicado artigo do Prof. Rui Carrington da Costa, 
intitulado: “Será possível predizer e avaliar a eficiência da função docente?”140, que, 
originariamente, havia sido veiculado, em 1945, pelo Boletim do Instituto de 
Orientação Profissional “Maria Luísa Barbosa de Carvalho”, de Portugal. Mais uma 
vez, a questão dos indicadores de qualidade foi trazida à tona. O entendimento 
apresentado do autor era o de que o ensino só se media pelos resultados, ou seja, o 
mérito do professor era diretamente proporcional ao aprendizado dos alunos. Assim 
as qualidades professorais só teriam valor em função do efeito que produzissem na 
massa escolar. 

O centro de gravidade deslocou-se agora do professor para o aluno, quer dizer: 
o que era um fim tornou-se agora um meio. Ora, como o progresso dos alunos se 
pode avaliar por meio de testes de escolaridade, temos um novo método que 
permite a avaliação da eficiência dos mestres pelo emprêgo de tais testes. Êstes 
devem ser aplicados com um certo intervalo de tempo para se poder avaliar o 
progresso dos alunos. [...] Para se usar êste método tem que se considerar o 
material humano com que trabalham os professôres: é muito dessemelhante. 
                                                   

140 COSTA, R. C. Da. (1949). Será possível predizer e avaliar a eficiência da função docente? Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, vol. XXII, nº 37, set/dez, p. 79-114. 
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Torna-se, portanto, necessário igualar ou ter em conta as condições diferentes, 
como o número de alunos a ensinar, a sua preparação anterior, a sua 
inteligência, o sexo, os hábitos de estudo, etc (Costa 1949, p. 113-114). 

Na década de 50, a UNESCO iniciou a realização de um trabalho permanente, na 
América Latina, relacionado ao campo educacional. O Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos (INEP) publicou, em 1956, a obra A escola primária, gratuita e 
obrigatória, que continha as recomendações da Conferência Regional Latino-
americana sobre a educação primária. Em 1965, o INEP publicou o texto relativo às 
Conferências Interamericanas de Educação. A RBEP, já no início da década de 1960, 
passou a repercutir sobre a realização desses encontros patrocinados pela UNESCO. 
Em 1962, em seu nº 87, tratou da Conferência sobre Educação e Desenvolvimento 
Econômico e Social na América Latina. Em significativo editorial a Revista defende a 
relação entre educação e desenvolvimento econômico, tema que marcará fortemente 
o campo educacional nos anos 1960 e 1970.   

[...] o problema do desenvolvimento econômico passou a ser considerado não 
como da criação de riqueza mas como o da criação de capacidade de criar 
riqueza. Esta capacidade de criar riqueza é o produto do capital humano e 
consiste na pesquisa sistemática de problemas de produção e de organização dos 
agentes econômicos, públicos e privados. Os países industrializados, qualquer 
que seja sua organização política, despendem, além dos gastos em educação 
geral, em torno de 1,5% a 2% de sua renda nacional para fins de pesquisa e 
desenvolvimento da produção (p. 03). 

É nesse contexto que a RBEP divulga os resultados da Conferência realizada em 
1962, em Santiago do Chile. Na seção Documentação, a revista publica a Resolução A 
– Comitê I – sobre a Extensão e Melhoria da Educação em face do Desenvolvimento 
Econômico e Social. Entre as conclusões aprovadas pela conferência aparece a 
preocupação com a problemática dos indicadores do rendimento escolar, conforme 
podemos observar no trecho abaixo. 

Que na avaliação do rendimento escolar se entenda não apenas aos aspectos 
quantitativos, mas também aos qualitativos; no que se  refere àquelas conviria 
ter em vista , entre outras questões, a regularidade da assistência escolar e a 
percentagem dos alunos que terminam o ciclo de estudo correspondente. Na 
ordem qualitativa, aconselha-se considerar os hábitos, atitudes, conhecimentos e 
habilidades que desenvolvam ou adquiram os alunos e a contribuição dos 
estabelecimentos escolares para a satisfação das necessidades educativas e o 
desenvolvimento das comunidades. Essa avaliação permitirá estabelecer uma 
relação entre os recursos financeiros e humanos que se destinam à educação e 
seu rendimento (p. 57). 
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Na década de 1960, a RBEP mantém a discussão sobre os indicadores da qualidade 
da educação, já influenciada pelo modelo educacional tecnicista. É interessante 
observarmos o texto publicado em 1964, na revista nº 96, intitulado “Avaliação do 
rendimento escolar pela instrução programada”141, de Leônidas Hegenberg. O autor 
relacionou a questão da avaliação à “filosofia” que governava a medida de 
aproveitamento escolar. Ao tratar da utilização de exames ou sabatinas, afirmou que o 
princípio que regia essa forma de avaliar o trabalho do estudante enfatizava o erro. 
Talvez o seu emprego tenha nascido da convicção de que “errando é que se aprende”, 
ou de que aprendia com o erro. 

Comparando com a situação com a que prevalecia no uso dos computadores, o 
autor considerou que a “filosofia” era outra: a máquina não aprende com os erros, ela 
só “produz” se tudo estiver certo. Segundo esse autor, para que o aluno pudesse acertar 
sempre, a solução mais interessante era a instrução programada, que consistia em 
dar aos estudantes as informações de que necessitavam para um sequencia com dois 
traços característicos fundamentais: 1) a compreensão do tema se torna gradual, em 
pequenos “passos”, onde não haja possibilidade de errar; 2) cada passo se constrói em 
função de um interesse despertado pelo assunto, de modo a evitar a interrupção do 
trabalho. “Motivado”, o estudante desejaria continuar e poderia fazê-lo porque as 
dificuldades que vai encontrar eram todas facilmente superáveis. A programação do 
ensino seguia regras que não apresentariam maiores dificuldades, conforme o autor 
do artigo afirmou: 

Em suma, para programar um assunto, decompõe-se o tema em “fases” tão 
simples que seja imediato compreendê-las. Não se trata (note-se) de “baratear” o 
assunto até que êle seja acessível a um débil. Não. Trata-se, ao contrário, de 
modificar o processo de aprendizado, sem nenhum sacrifício de qualidade. 
Recorda-se, a seguir, que para aprender nada melhor que fazer alguma coisa, de 
tal modo que aquilo que se faça seja relevante para o que se busca aprender. 
Desde que a ênfase está no acêrto, a indicação do que é certo deve estar 
diretamente acessível a quem siga a programação, e êste é um dos princípios 
básicos que não pode ser violado (Hagenberg 1964, p.410). 

A discussão sobre as vantagens de ensinar através da instrução programada 
levantava diversos questionamentos, mas a conclusão do autor é bastante positiva. 

O programa bem feito permitirá que todos os estudantes aprendam um mínimo 
indispensável, contràriamente ao que sucede freqüentemente hoje em dia, quando 
um assunto é desconhecido da maioria, assimilado, em parte, por alguns, apenas. 
                                                   

141 HEGENBERG, L. (1964). Avaliação do rendimento escolar pela instrução programada. Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, vol. XLII, nº 96, out/dez, p. 409-412. 
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A instrução programada pode, com efeito, uniformizar a base de conhecimentos 
de todos. Considerando que essa “base” é mais ampla do que aquela que hoje se 
tem, já existe um progresso. Considerando ainda, que, fornecida a base, nada 
impede que se aproveite o bom estudante para tarefas “mais nobres”, o ganho 
parece indiscutível (Hagenberg 1964, p.412). 

Leônidas Hegenberg afirmou que já haviam sido conseguidos êxitos significativos 
com a técnica de ensino programado, aplicada a certos assuntos elementares, mas 
também junto à estudantes universitários (principalmente na Columbia University. 
Para os mais cépticos ele lembrava um fato elementar: 

[...] a instrução programada é comparável a um instrumento de precisão; 
entregue a indivíduos inexperientes, é inútil e pode, mesmo, quebrar-se; em mãos 
treinadas, porém, é capaz de prestar inestimáveis auxílios. Talvez seja essa uma 
das razões que levou o grupo da UNESCO, que aqui, durante um ano, até meados 
de 1964, andou pesquisando, com a participação de um bom grupo de professores 
brasileiros, a insistir na conveniência de só entregar os programas a pessoas 
prèviamente preparadas para usá-los (Hagenberg 1964, p.412). 

Na RBEP de nº 24, de 1971142, Anísio Teixeira, retomou o tema da relação, inerente 
e intrínseca, entre educação e política. E, nesse sentido, afirmou que, nas condições 
enfrentadas pela humanidade, em termos educacionais, o grande desafio já não era só 
a quantidade de escolas, já não era só no problema de organizar e melhorar o conteúdo 
do ensino fundado no passado; então, o importante era “o estudo da criança e de seus 
problemas e a descoberta do melhor método de acompanhar-lhe o crescimento e a 
aquisição da cultura de seu tempo e de seu presente e futuro” (p. 285). 

Tratando da política da educação de cada um e da educação para o futuro, Anísio 
Teixeira argumentou que os países desenvolvidos enfrentavam uma nova fase, onde a 
ênfase estava agora na educação individualizada, em educar não apenas todas as 
crianças, mas cada uma; e não para simples adaptação ao passado, mas visando 
prepará-la para o futuro. Ao comentar a situação no Brasil, a afirmativa do educador 
não deixa dúvidas sobre seu posicionamento educacional, conforme expresso a seguir. 

Se conseguíssemos realmente equacionar a problemática educacional, definir 
com objetividade os rumos e as metas a buscar e indicar com relativa 
precisão os modos e meios de afetivá-los e a marcha dos métodos e 
técnicas a aplicar, poderíamos talvez armar a processualística da 
transformação a fazer. Para isso, contudo, não bastariam planos e legislação, 
mas todo um esfôrço de formação do professor a ser levado a efeito, juntamente 
com projetos experimentais e ensaios de demonstração, a fim de 
                                                   

142 TEIXEIRA, A. (1971). Educação: suas fases e seus problemas. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio 
de Janeiro, vol. 56, n.24, out/dez, p. 263-461. 
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encaminhar e implementar as reformas e planos projetados. Não há receitas nem 
panacéias possíveis, mas longo, laborioso, gradual e contínuo trabalho de 
organização e de ação a ser conduzido com extrema tenacidade, mas também 
extrema paciência (Teixeira 1971, p.386 - os grifos são nossos). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A investigação que realizamos, a partir da RBEP, possibilitou a percepção da 
relevância, para o entendimento da problemática da qualidade da educação no Brasil, 
de conhecermos a contribuição deste importante veículo de divulgação das ideias 
pedagógicas, sobre o assunto, no período estudado. Naquele momento histórico, a 
escola primária foi colocada como parte importante do processo de modernização do 
país, o que tornou a questão da qualidade da educação e do rendimento escolar tema 
relevante no cenário educacional brasileiro. 

 O estudo que desenvolvemos mostra, com clareza, que a discussão sobre os 
indicadores de qualidade permeia o discurso educacional no período. A qualidade está 
vinculada à eficiência e eficácia da escola, no que se refere ao rendimento apresentado 
pelos alunos nas provas e testes escolares, concepção que vai se consolidando, em 
nosso país e que a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos divulga, nas diversas 
instâncias e espaços por onde circula. 

Através da pesquisa realizada foi possível identificar que essa problemática definiu 
a reorganização da escola, das classes e do sistema de promoção dos alunos, além de 
promover a reformulação dos programas, dos métodos, e da formação de professores. 
Nesse processo, a avaliação do rendimento escolar foi utilizada para a obtenção da 
qualidade, do disciplinamento e do controle da escola. 

A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, que integra o Patrimônio Histórico 
Educativo do Brasil, continua, em função das investigações que são a partir dela 
realizadas, a oportunizar a ampliação do conhecimento da História da Educação 
Brasileira. 
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RESUMO 
 

Neste texto apresentamos alguns resultados de pesquisa, inscrita no campo da 
história da educação, circunscrita ao cruzamento dos campos da história política-
jurídica e do pensamento curricular, que buscou mapear uma configuração do ensino 
secundário nos discursos projetados sobre as noções de cultura, formação humana e 
boa educação. Tal projeção tomou como fontes um conjunto de dissertações 
produzidas sobre o ensino secundário pelos/nos Grupos de Estudos e Pesquisas, 
Observatório de Cultura Escolar (UFMS) e História da Educação (UFMG), no período 
de 1999 a 2010. Tais fontes são tomadas na perspectiva de investigar 
comparativamente como foram tratados, observados e/ou analisados documentos 
oficias (Leis, Decretos, Portarias, entre outros) do ensino secundário, publicados no 
período de 1930 a 1960. Neste enquadramento, essa investigação está ancorada na 
hipótese de que os estudos sobre ensino secundário, produzidos pelas dissertações e 
teses, em comparação, de um lado, podem registrar processos de relativização cultural 
e ideológica promotoras de novas formas de entender a apropriação dos documentos 
legais nacionais e locais. De outro, pela necessidade de desmistificação das noções de 
cultura, formação humana e consciência patriótica que, quando transpostas para os 
documentos, parecem apenas uma versão singular fundada no processo de 
“universalização” deste nível de ensino.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

História do Ensino Secundário, História político-jurídica, Estudos Curriculares. 
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS 

Neste texto apresentamos alguns resultados de pesquisa143, inscrita no campo da 
história da educação, circunscrita ao cruzamento dos campos da história política-
jurídica e do pensamento curricular, que buscou apreender um sentido de 
configuração para o ensino secundário nos discursos projetados sobre as noções de 
cultura, formação humana e boa educação.  

O sentido de configuração144 que buscamos delineia-se na perspectiva de que por 
ser social, a configuração é sempre um espaço de síntese, provisória, do movimento 
dialético da realidade. Dessa forma, não se trata de reconstruir um “outro ensino 
secundário”, mas a dar lugar ao “outro do próprio ensino secundário”. 

Neste sentido, esta investigação está ancorada na hipótese de que: 

os estudos sobre ensino secundário, em comparação, de um lado, podem 
registrar processos de relativização cultural e ideológica promotoras de novas 
formas de entender a apropriação dos documentos legais nacionais e locais. De 
outro, pela necessidade de desmistificação das noções de cultura, formação 
humana e consciência patriótica que, quando transpostas para os documentos, 
parecem apenas uma versão singular fundada no processo de “universalização” 
deste nível de ensino (Silva, 2013, p. 7).  

O conjunto dos interesses, das crenças morais, religiosas e das posições sociais, 
provavelmente, estabeleceu diferentes princípios para o contrato educativo justo, ou 
mesmo para se alcançar a justiça, pois o ensino secundário pareceu fundar-se no 
princípio da meritocracia.  

Com inspiração nesses princípios, ao ensino secundário, em tese, parece ter sido 
delegado o poder de preparar o conjunto de uma faixa etária e assegurar uma 
repartição mais democrática das posições profissionais e hierárquicas na sociedade. 
Em conformidade com essa tese, o ensino secundário justo, democrático, estaria 
buscando cumprir o seu papel, ao oferecer uma formação moral a todos os indivíduos 
indistintamente, proporcionando meios para se constituírem como cidadãos capazes. 
Contudo, os critérios de seleção dos alunos para a entrada neste nível de ensino 
demonstraram a ideia de educar os mais capazes, ao estabelecer exames de seleção, ao 
mesmo tempo, que o Estado ao reconhecer direito à educação de todos, no entanto, 
impôs uma barreira camuflada pela ideia da elitização, do aproveitamento e da 
preparação dos dirigentes.  

                                                   
143 Observatório de Cultura Escolar (9): estudo histórico-comparado da produção de conhecimento sobre o 
Ensino Secundário (Silva, 2013), 

144 O conceito de configuração “serve como instrumento conceitual para modificar a visão antagônica e 
contraposta de indivíduo e sociedade; deve ser entendido como um padrão mutável no jogo das 
relações, cuja interdependência entre os atores sociais, forma um entrelaçamento flexível e com 
tensões” (Elias, 1980, p.142). 
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A par disso, tomamos como fontes, para as análises aqui pretendidas, um conjunto 
de dissertações e teses145 produzidas sobre o ensino secundário pelos/nos Grupos de 
Estudos e Pesquisas, Observatório de Cultura Escolar (OCE, UFMS) e História da 
Educação (GEPHE, UFMG), no período de 1999 a 2012. Tais fontes permitem 
investigar comparadamente como foram apropriados os documentos oficias (Leis, 
Decretos, Portarias, entre outros) do ensino secundário, publicados no período de 
1930 a 1960, na escrita dessas histórias do/sobre/acerca ensino secundário. 

Para tanto, recuperamos a premissa defendida por Depaepe & Simon146 “não é a 
fonte o que se encontra no início da operação historiográfica e, sim, as interrogações 
que se colocam à investigação e são essas decisivas para a utilização das fontes”. (2010, 
p. 102, tradução nossa). 

Dando forma a esta premissa, e apoiados na configuração, interrogamos um 
modelo para ensino secundário, que tanto sofre como assume ações que denotam 
equilíbrio de poder mais ou menos instáveis, dependendo da cultura da qual fazem 
parte. Diante disso, estabelecemos como áreas de comparação, a cultura, a 
formação humana e a boa educação. Vale ressaltar, que as áreas de comparação 
são procedimentos investigativos, construídos por 

percursos teórico-metodológicos do estudo comparado, que entendemos uma 
versão particular, por recorrermos ao cruzamento da educação 
comparada com a história comparada, esta última investigada pelos 
referentes do método histórico, que tem nos permitido buscar as diferenças e 
semelhanças do/no particular a partir dos processos históricos mais amplos 
(compreender a história como processo) e, reconstruí-las como parte de uma 
determinada realidade que é sempre complexa e aberta às transformações sob a 
ação dos sujeitos sociais (utilizando a história como método). (Silva, 2014, p. 4, 
grifos nossos). 

No caso deste estudo, as áreas de comparação estão submetidas a uma significação 
mais larga, que procura entender os mecanismos de constituição do discurso expresso 
na pauta de um ensino mais justo, não “porque reduziu a diferença quanto aos 
resultados favoráveis entre as categorias sociais e, sim, porque permitiu que todos os 
alunos entrassem na mesma competição” (Dubet, 2004, p. 541). 

Assim, os discursos acabam por criar uma concorrência discursiva e posicional, 
abstraindo-a da relação entre os estudos histórico-jurídicos e do pensamento 
curricular, por meio de um conjunto organizado de significados e práticas relacionado 
a um processo de valoração das ações, que devem ser vividas no e pelo acesso ao 
conhecimento. 

                                                   
145 Composto de seis dissertações e uma tese do GEPHE e, oito dissertações do OCE.  

146 “[...] no es la fuente lo que se encuentra en el inicio de la operación historiográfica sino el/los interrogante/es 
que se plantean en la investigación y son estos interrogantes los decisivos para la utilización de las fuentes” 
(Depaepe & Simon, 2010, p. 102). 
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2. UMA HISTÓRIA JÁ ESCRITA DO ENSINO SECUNDÁRIO BRASILEIRO 

Na historiografia sobre o sobre o ensino secundário brasileiro, anteriores a década 
de 1930, é comum referências às reformas sofridas desde 1837, após a criação do 
Imperial Collegio de Pedro, entre elas destacam-se as Reformas, Benjamim 
Constant (Decreto 981,1890), pela qual o ensino secundário começou a ser 
republicanizado; Epitácio Pessoa (Decreto 3890, 1901), que de um lado, alterou o 
currículo do ensino secundário ao incluir a lógica entre as matérias, retirando a 
Biologia, a Sociologia e a Moral, acentuando, assim, a parte literária em detrimento da 
científica; e, de outro, propôs o curso secundário como um mero curso preparatório 
para ingresso nas Faculdades existentes na época, reduzindo-o para seis anos; 
Rivadávia Correa (Decreto 8659, 1911) atribuiu ao ensino o caráter de frequência 
não obrigatória, abolindo os diplomas e, criando os exames de admissão às Faculdades 
(uma espécie de vestibular), que seriam realizados nas próprias instituições de 
ingresso dos candidatos; Carlos Maximiliano (Decreto 11.530, 1915), reoficializou 
o ensino no Brasil; e Rocha Vaz (Decreto 16782 A, 1925), reconheceu o curso 
secundário como curso regular, definindo seis anos seriados de estudos, com o intuito 
de oferecer um preparo geral e fundamental para a vida. 

Já entre os anos de 1930 a 1960, destaca-se o impacto das reformas empreendidas 
pelo ministro Francisco Campos (Decretos nº 19.890 de 18 de abril de 1931 e nº 
21.241 de 4 de abril de 1932) na organização (currículo, disciplinas e habilitações) e no 
funcionamento (cursos preparatórios, exames parcelados, frequência obrigatória), 
visando à formação e modernização deste nível de escolarização. 

Tais reformas estiveram no bojo do processo pelo qual o Brasil iniciou a 
reorientação de suas bases econômicas, políticas e sociais, marcada pela idealização 
de um modelo voltado à industrialização, centralização administrativa, urbanização e 
construção de um projeto nacionalista. 

Segundo Schwartzman, Bomeny e Costa (2000), esse projeto visava à formação do 
novo homem, em conformidade com as exigências de uma sociedade urbano-
industrial, que se pretendia implantar, sendo necessária a homogeneização cultural, 
linguística, ideológica e de costumes. 

Neste contexto somente com a publicação do decreto nº 4.244 de 09 de abril de 
1942, Lei Orgânica do Ensino Secundário, ou Reforma Capanema, atribuiu-se a este 
nível de ensino sua finalidade fundamental, “formar, em prosseguimento da obra 
educativa do ensino primário, a personalidade integral dos adolescentes; acentuar e 
elevar, na formação espiritual dos adolescentes, a consciência patriótica e a 
consciência humanística e; dar preparação intelectual geral que possa servir de base a 
estudos mais elevados de formação especial”.  

Para Souza (2008) a Reforma Capanema retomou o predomínio da formação 
humanista desinteressada, “destinada à formação de uma cultura enciclopédica, 
representando assim uma vitória dos setores conservadores da sociedade e o 
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rompimento com o tênue equilíbrio entre estes e os renovadores, característico da 
Reforma Francisco Campos” (p. 172).  

Em que pese o teor reformista deste conjunto legal, as transformações propostas 
não modificaram substancialmente as escolas do ensino secundário. E entre o período 
de 1946 a 1961, a atuação do governo federal limitou-se a iniciativas pontuais147, 
enquanto se debatia no Congresso o projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB). 

A LDB n. 4024, de 1961, incrementou a flexibilização do currículo por meio da 
indicação das disciplinas obrigatórias e das que deveriam ser optativas, ou 
complementares, o que indicou o predomínio das áreas cientificas e técnicas, em 
detrimento das humanidades. Em meio a isso, reorientou o controle que o governo 
central exercia sobre o ensino secundário, atendendo aos interesses daqueles que 
advogavam pela descentralização do sistema de ensino. 

Após 1964, com a ditadura civil-militar iniciou-se processo de redefinição da 
política educacional em todos os níveis, destinando ao Ministério do Planejamento o 
poder de decisão nas matérias de educação, dando forma às reformas pedagógicas 
previstas nos planos de reorientação do modelo político-econômico. 

A premissa básica deste modelo de organização fortalecia a dualidade no processo 
de formação do ensino secundário, ora destinado a preparar as elites governantes, ora 
os trabalhadores para a indústria. 

Neste quadro, torna-se necessário compreender a história deste nível de ensino, 
reconhecendo a originalidade da produção dos saberes da/nas/sobre as fontes eleitas, 
na perspectiva de que as mudanças desses saberes estiveram ligadas a muito mais, do 
que as mudanças sociais e políticas de um País, neste caso, ao desenvolvimento de 
duas regiões, o sul do Mato Grosso148 e Minas Gerais. Para tanto, configurou-se uma 
cultura escolar, conjunto de práticas, normas, ideias e procedimentos, que se 
expressaram em modos de fazer e pensar o cotidiano da escola secundária.  

 

3. SOBRE A COMPARAÇÃO NA OPERAÇÃO HISTORIOGRÁFICA 

O reaparecimento dos estudos comparados, na última década do século XX, no 
meio acadêmico e nas pesquisas em Educação, com diferentes propósitos e 

                                                   
147 Criação dos chamados programas mínimos de conteúdos, que foram executados por meio da Portaria n. 1.045 
de dezembro de 1951. Na sequência deu-se a criação da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 
Secundário (CADES), em 1953 e a criação do Fundo Nacional do Ensino Médio, em 1954; a promulgação das Leis 
de Equivalência, 1.076/50, 1.821/53 e 3.104/57, que buscou-se “articulação do ensino secundário aos demais 
ramos, permitindo aos estudantes a transferência de um ramo ao outro ou de um ciclo a outro, mediante exames 
de adaptação ou complementação” (Nunes, 2000, p.53). 

148 Essa porção do estado de Mato Grosso era constituída pelas cidades: “Corumbá, Miranda, Santana do 
Paranaíba, Nioaque, Coxim, Campo Grande, Aquidauana e Bela Vista; esses municípios são aqueles que depois, 
desmembrados em vários outros, viriam a constituir o estado de Mato Grosso do Sul”. (Queiroz, 1997, p. 115-116). 
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alinhamentos teórico-metodológicos, tem nos levado a interrogações desde a 
produção de generalizações e singularidades, na perspectiva da melhoria dos sistemas 
educativos, até o privilegiamento de dados estruturais. (cf. Silva, 2013).  

No atual contexto a perspectiva parece incidir sobre diferentes unidades e objetos, 
determinadas pela cultura e o discurso, transformando-se em argumento explanatório 
na medida em que consegue identificar por meio de reconstruções conceitualmente 
informadas, soluções de problemas historicamente realizados como realizações 
particulares daquilo que nos diferentes cenários, ou configurações socioculturais é 
estruturalmente possível.  

Diante disso, a realidade educacional em comparação pode levar a descoberta de 
regularidades, percepção de deslocamentos e transformações, construção de modelos 
e tipologias, identificação de continuidades e descontinuidades, semelhanças e 
diferenças, explicitando determinações mais gerais que regem os fenômenos sociais. 
Determinações essas que perpassam a ampliação dos conhecimentos acerca das 
teorias e técnicas da comparação, a partir da crítica ao que está apontado como ausente 
nas eleições das “ferramentas analíticas, incluindo noções de transferência, adaptação, 
hibridismo e tradução, que também são produtos da história, e as variáveis 
independentes que não podemos importar, sem dúvida, para organizar histórias sobre 
o passado149” (Findler, 2013, p. 225, tradução nossa).  

Se tomarmos a cultura, no campo histórico-jurídico, ela será apresentada como 
possibilidade da unidade do homem, respeitando suas diversidades quanto ao modo 
de vida e de crença, isto é, a aculturação. Contudo, a aculturação aparece não como um 
fenômeno ocasional, de feitos devastadores, mas como uma das modalidades 
habituais da evolução cultural de cada sociedade. Já no campo do pensamento 
curricular, a cultura perpassa todas as ações do cotidiano escolar, seja na influência 
sobre os seus ritos ou sobre a sua linguagem, seja na determinação das suas formas de 
organização e de gestão, seja na constituição dos projetos curriculares, desde o estudo 
sobre as disciplinas chegando às culturas escolares.  

Neste contexto, segundo Warde (2013) alguns autores ofereceram elementos para 
a construção de conceitos, ou mesmo, práticas de pesquisa, a saber: 

Chervel parecia afirmá-la de maneira mais contundente como original e se 
interessava principalmente pela construção dos saberes escolares;   

Julia fazia a ênfase da análise recair particularmente sobre as práticas 
escolares, o que o levava a distinguir entre uma cultura escolar primária e uma 
cultura escolar secundária; Forquin parece que procurava juntar duas 
tendências pensando a cultura escolar como ao mesmo derivada e como original 
                                                   

149 […] analytical tools—including notions of transfer, adaptation, hybridity, and translation—are also products of 
history, and not independent variables that we can import without question to organize stories about the past 
(2013, p. 225). 
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e; Antonio Viñao Frago dirá em seus primeiros textos sobre cultura escolar: 
é tudo o que se passa dentro da escola. (Warde, 2013, p. 41). 

Essa constatação faz com que percebamos que as possibilidades de investigações 
estão voltadas para a procura de caminhos tanto no sentido da construção do próprio 
conceito de cultura escolar na perspectiva de que tome a solidez e a elasticidade 
capazes de abrigar a complexidade das práticas sociais e dos sentidos da escola. 

No tocante à formação humana, está delineada pela perspectiva da cidadania, qual 
seja, o estatuto que rege, de um lado, o respeito e a obediência que o cidadão deve ao 
Estado e, de outro lado, a proteção e os serviços que o Estado deve dispensar, pelos 
meios possíveis, ao cidadão. Em se tratando do pensamento curricular, a preocupação 
com a função da formação humana foge de uma concepção utilitarista e liberal, pois é 
parte da concepção da escolarização justa, que se esforça por garantir a igualdade 
individual de oportunidades. 

E, em relação à boa educação, em um campo, considerada um bem primário150 
(Rawls, 2002), pois é presumível que um sujeito racional a deseje, não importando o 
que mais ele deseje. Uma vez que dela depende a compreensão da organização estatal, 
dos direitos e garantias individuais, valores culturais, bem como das obrigações e das 
consequências de seus atos. No outro, processo de interiorização de conteúdos do 
ensino, que são produtos de uma seleção realizada no seio da cultura, o que significa 
que não se ensina tudo o que compõe uma cultura, e que toda educação realiza uma 
combinação particular de ênfases e de omissões.  

Neste sentido tentar perceber essas áreas, em diferentes histórias de ensino 
secundário, na perspectiva da configuração de um “outro do próprio ensino 
secundário”, leva-nos à, também, perscrutar os limites das apropriações. 

 

4. UMA CONFIGURAÇÃO PARA O ENSINO SECUNDÁRIO NA ESCRITA SOBRE A 
CULTURA, A FORMAÇÃO HUMANA E A BOA EDUCAÇÃO 

Aqui operamos apenas com o estudo de 4 dissertações, sendo duas do OCE e duas 
do GEPHE, tomadas como fontes escritas, utilizando como critério de seleção, a 
proximidade dos estudos pretendidos, qual seja, momentos históricos distintos da 
organização deste nível de ensino, Era Vargas e República Nova, suas instituições 
escolares e a organização do currículo, particularmente, a proposição de disciplinas 
escolares.  

As dissertações escolhidas estão apresentadas a seguir: 
                                                   

150 (...) os direitos e liberdades básicos — liberdades civis e políticas; liberdade de circulação e escolha; 
oportunidades; riqueza, rendimento; poderes e prerrogativas de cargos e posições de responsabilidade nas 
instituições políticas e econômicas da estrutura básica; e as bases sociais do respeito próprio —, as pessoas 
acreditam realizar seus planos de vida, pois “são bens indispensáveis à realização, pelo ser humano, de sua 
personalidade moral, cuja reivindicação é justificada” (RAWLS, 2002, p. 302). 
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• Braga (OCE, 2005) pretendeu escrever uma história do ensino do Latim, 
como disciplina integrante do currículo do curso ginasial, no período 
compreendido entre 1938 e 1971, tendo como lócus histórico e social a 
Escola Estadual Maria Constança Barros Machado;  

• Neiva (GEPHE, 2008) investigou a implantação e a consolidação do Canto 
Orfeônico enquanto modalidade de educação musical na Escola Normal de 
Belo Horizonte, atual Instituto de Educação de Minas Gerais, no período 
compreendido entre 1934 e 1971;  

• Oliveira (OCE, 2009) investigou a história da disciplina escolar Francês 
pelo seu funcionamento no curso ginasial do Colégio Estadual Campo-
grandense, em Campo Grande, na época, Estado de Mato Grosso, entre 
1942 e 1962; e 

• Santos (GEPHE, 2010) estudou duas instituições particulares de ensino 
constituídas por missionários estrangeiros, alemães e norte-americanos, na 
cidade de Belo Horizonte, durante a primeira metade do século XX (1900-
1950). 

Cabe ressaltar, que não utilizamos essas fontes na perspectiva de análise e/ou 
avaliação dos exercícios teórico-metodológicos realizados, tampouco dos 
questionamentos acerca das fontes eleitas/acessadas para a escrita da história do 
ensino secundário, estamos, sim, interessados na história informada/construída, para 
alimentar o debate com a hipótese que elaboramos. 

O conjunto dessas dissertações estabelece como premissa para a construção 
histórico-analítica deste nível de ensino, o uso da legislação (Leis, Decretos, Decretos-
Leis, Portarias, entre outros), que de alguma forma informou, instituiu, possibilitou a 
operacionalização em diferentes tempos históricos da educação brasileira. 

A partir dessa consideração, passamos a observar as apropriações ofertadas às 
legislações no tocante às análises sobre os objetos eleitos. A recorrência à legislação, 
inicialmente, se apresenta como forma de resgate do processo constitutivo do ensino 
secundário nas distintas regiões do País. 

Até o ano de 1930, o CSM manteve curso particular. Só em 1931 passou [a] 
estabelecimento de ensino secundário reconhecido, quando obteve 
inspeção preliminar, sendo-lhe concedida a inspeção permanente pelo Decreto 
nº 775 de 27 de abril de 1936 [...] o CBM “é de fato agora, um colégio. Foi assinado 
um decreto pelo Exmo. Sr. Presidente da República (...) Eurico Gaspar Dutra no 
dia 09 de abril dêste ano [1946]”. O decreto informado autorizava o CBM a 
funcionar como Colégio: “O artigo 2º do decreto reza: 'A denominação do 
Estabelecimento de ensino secundário de que trata o artigo anterior passa a ser 
COLÉGIO BATISTA MINEIRO'”. (Santos, 2010, p. 72 e 132, grifos nosso).  

[...] a fim de dar cumprimento à Portaria nº 180/62 da Secretaria de 
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Educação, Cultura e Saúde do Estado tendo em vista a Lei das Diretrizes e Bases 
da Educação resolve pôr em vigor neste Estabelecimento a referida 
Portaria a partir do dia 26 do corrente, 2ª feira. Pela mesma são suprimidos do 
currículo: a) Latim do 1º ciclo, com opção no 3º colegial; Inglês da 2ª série (1º 
ciclo) com redução das aulas na 3ª e 4ª séries e curso colegial, Francês da 3ª e 4ª 
séries (1º ciclo) e do colegial, desenho das 2 primeiras séries (1º ciclo) [...] 
(Portaria nº 8/62, de 24 de março de 1962, Livro Portarias, 1957 apud Oliveira, 
2009, p. 23, grifos nosso). 

Buscando entender tal apropriação, passamos a indagar as estruturas e os 
processos, que determinam o alcance da legislação no processo de reconstituição 
histórica. Dito de outro modo, mais do que uma história política, o estudo das 
transformações desencadeadas na educação e, porque não dizer, na sociedade, por 
meio das legislações para/do ensino secundário, permite apreender tensões, que 
informam sobre os impactos causados na vida individual e coletiva, sobre a cultura, a 
formação humana e a boa educação, neste caso, em duas distintas regiões do País.  

No que se refere a Minas Gerais, particularmente, o estabelecimento de normas 
concernentes à organização do ensino secundário, encontra sentidos e significados que 
afeta diretamente as cidades e os sujeitos, divulgando e legitimando modos de vida, 
que ressoam diretamente na cultura. 

No âmbito nacional, foram se instalando pelo Brasil diversas Congregações 
religiosas de origem europeia, desde a segunda metade do século XIX, 
promovendo uma educação de valores culturais europeus, primando pela 
ordem e pela disciplina. (Santos, 2010, p. 86, grifos nossos). 

O repertório utilizado na disciplina, recomendado para todas as instituições de 
ensino do país era baseado, principalmente, no folclore nacional, objetivando 
assim a preservação dos valores culturais do povo brasileiro. (Neiva, 
2008, p. 59, grifos nossos). 

As proposições contidas nessas análises, acerca das instituições e/ou disciplinas 
escolares, podem ser vistas, também, como ato ou efeito de tornar escolar a vida social, 
submetendo os sujeitos, seus conhecimentos, seus valores e suas condutas aos 
imperativos da escola. 

Recorremos à Thompson (1981), por entendermos que tal submetimento impõe 
limites e, em última instância, estabelece condições para a ação dos sujeitos, isto é,  

 

as pessoas experimentam sua experiência como sentimento e lidam com esses 
sentimentos na cultura, como normas, obrigações familiares e de parentesco, e 
reciprocidade, como valores ou (através de formas mais elaboradas) na arte ou 
nas convicções religiosas. Essa metade da cultura (e é uma metade completa) 
pode ser descrita como consciência afetiva e moral. (Thompson, 1981, p. 189). 
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Os vestígios do ato ou efeito de tornar escolar, também foram identificados, na 
análise de dois momentos distintos de duas disciplinas escolares, Latim e Francês, no 
Colégio Campo-Grandense. 

em cada período da sua história no locus da pesquisa, a disciplina Latim 
configurou-se de acordo com:  A) fatores internos, ou seja, conforme a natureza 
dos conhecimentos sobre a língua latina então disponíveis, pelo nível de 
desenvolvimento em que se encontravam esses conhecimentos, pela formação 
dos profissionais atuantes na área; B) fatores externos, ou seja, as 
condições sociais, econômicas e culturais que determinavam a escola 
e o ensino, referentes, por exemplo: I) aos grupos sociais que tinham acesso às 
aulas; às expectativas, aos interesses e aos objetivos de tais grupos e 
da sociedade em geral em relação à escola e ao que se deve ensinar e 
aprender nela a respeito da língua latina; II) ao regime político em que a escola 
estava inserida, bem como o ensino do Latim, além da estrutura do sistema 
educacional. (Braga, 2005, p. 92-93, grifos nossos). 

... a disciplina Francês cumpria um papel elitizante voltado para grupos sociais 
específicos, que podiam não somente chegar e concluir um ensino secundário, 
como também tentar o ensino superior. (Oliveira, 2009, p. 204, grifos nossos). 

Esses vestígios também dão conta de elementos intrínsecos da forma e cultura 
escolares, pois além de identificarem as condutas e os conhecimentos mobilizados 
pelos sujeitos, permitem questões acerca das práticas, que regulam a vida social, em 
decorrência do acesso aos conhecimentos escolares.   

A produção desses elementos, contudo, serve para que percebamos que não é 
possível pensar determinado processo de escolarização separado da importância e 
legitimidade, que alcança no interior das experiências dos sujeitos. E, neste sentido, o 
processo de formação, ou porque não dizer, de autoformação, oferecido/construído 
aos/pelos sujeitos, pode resultar independente da intencionalidade. 

A formação, assim, parece mobilizada para o atendimento dos interesses de uma 
classe, contudo, os sujeitos experimentam as situações e as relações de aprendizado, 
determinados por necessidades e interesses que são, ou já foram ‘tratados’ pela 
experiência em sua consciência e cultura. 

Diante disso, longe de qualquer idealização, a formação ofertada pelo ensino 
secundário, dependente do imaginário social criado em torno das instituições 
escolares e/ou da importância das disciplinas, é vivida e alimentada pela vida material 
e as relações materiais em que os sujeitos estão imersos. 

Tal imersão remete-nos à premissa de que a cultura deve ser aprendida, e esta 
mesma cultura, também, oferece aos sujeitos as sensibilidades e as habilidades para 
sua inserção no mundo escolar.  

As escolas, portanto, produzem ou processam, tanto o conhecimento quanto 
as pessoas. Em essência, o conhecimento formal e informal é utilizado como um 
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filtro complexo para produzir ou processar pessoal, em geral por classes; e, 
ao mesmo tempo, diferentes aptidões e valores são ensinados a diferentes 
populações, frequentemente também de acordo com a classe (e o sexo e a raça). 
Na verdade, para essa tradição mais crítica, as escolas recriam de maneira 
latente disparidades culturais e econômicas, embora isso não seja, certamente, o 
que a maior parte das escolas pretenda. (Apple, 2006, p.68, grifo do autor). 

Exemplo disso pode ser apreendido nas fontes estudadas, quando os autores 
mencionam os dispositivos que as instituições utilizam na configuração da boa 
educação, vejamos: 

A disciplina rígida e a preocupação com a formação moral de seus 
frequentadores era fator diferencial dos colégios católicos, tornando-os de 
grande atrativo para as famílias abastadas, pois seu elevado nível cultural foi a 
razão principal da obtenção de seu prestígio perante a sociedade brasileira. 
(Santos, 2010, p. 88). 

Observa-se, então, a coexistência de um currículo para o ensino secundário com 
disciplinas humanísticas e disciplinas científicas; aquelas, porém, 
comprometidas na formação de uma cultura geral e moral do jovem e não 
necessariamente com a finalidade de prepará-lo para a vida prática e 
profissional. (Oliveira, 2005, p. 37). 

Para Goodson (2005), a explicação acerca das matérias escolares, métodos e 
cursos de estudo constituiu na história do currículo, de um lado, mecanismo para 
designar e diferenciar estudantes e, de outro, ofertou uma pista para analisar as 
relações complexas entre escola e sociedade. Esta última, ancorada na configuração de 
como escolas tanto refletem como refratam definições da sociedade sobre 
conhecimento culturalmente válido em formas que desafiam os modelos simplistas da 
teoria de reprodução.  

Neste quadro, a boa educação, alcançada com/pela forma constitutiva do processo 
de curricularização das ações de formação nas instituições escolares, incorre não 
somente na questão dos limites da experiência, mas na maneira de alcança-la, ou 
produzi-la. “A experiência surge espontaneamente no ser social, mas não surge sem 
pensamento. Surge porque homens e mulheres (e não apenas filósofos) são racionais, 
e refletem sobre o que acontece a eles e ao seu mundo”. (Thompson, 1981, p. 16). 

Braga (2005) evidencia essa questão ao registrar, que “numa disciplina, misturam-
se exposição de conteúdos e formação do espírito” (p.40). Já Santos (2010) corrobora 
essa análise, ao considerar que “as instituições de ensino de cunho religioso, se 
fundamentavam nos princípios de uma disciplina severa, de autoridade e obediência.”. 
(p. 100). 

Ao exporem tal leitura os autores advogam a disciplina, aqui entendida na 
perspectiva de conformação de comportamentos, como componente indissociável das 
análises sobre a boa educação. Em outras palavras, a boa formação, e sua consciência 



 14 

por parte dos sujeitos, estava concebidas como derivação do processo de formação, 
que em última instância não deixava de ser cultural. O comportamento “adequado”, 
neste sentido, passou a ser um dos responsáveis diretos pela formação humana, que 
no universo escolar, de instituições e ações coletivas alicerçadas em uma base cultural, 
acabou por colocar em segundo plano, as práticas individuais dos sujeitos cultos, 
formados solidamente e bem educados. 
 

5. NOTAS FINAIS (UMA CONSTRUÇÃO AINDA EM PROCESSO) 

Do ponto de vista metodológico as áreas de comparação traduziram não apenas a 
materialidade das noções eleitas, mas também os mercados simbólicos que descreveu, 
interpretou e localizou uma configuração para o ensino secundário. Nesse mercado as 
diferenças de incorporação e instrumentalidade das noções em análise, determinou 
que as fontes incorressem em um sentido de apropriação do conjunto legal, que estava 
nomeado pelo entendimento da educação secundária como direito de todos, tornando-
o um espaço gerador e fomentador da cultura, da formação humana e da boa educação, 
como práticas que marcaram tão somente a qualidade social. 

Dessa forma, os sentidos da apropriação deram-se à medida da designação. 
Medida essa, que de um lado, pareceu não ser determinada por uma história local e, 
sim, por uma história, que colocou à sombra e à margem os possíveis elementos de 
cada um dos jogos, que constituiu o ensino secundário nos movimentos das distintas 
vidas sociais, sul de Mato Grosso (Campo Grande) e Minas Gerais (Belo Horizonte). 
De outro, como diria Thompson (1984) a “radicalidade da gente comum” não se 
traduziu no desenho do coletivo, tendendo a edificar um padrão de análise, que 
compreende o conjunto criado por outros jogadores, àqueles da história já contada do 
ensino secundário. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Apple, M. (2006). Ideologia e currículo. Porto Alegre, RS: Artmed. 
Braga, H. dos S. (2005).  O ensino de Latim na Escola Maria Constança Barros 

Machado como reflexo da história da disciplina no Brasil (1939-1971). Dissertação 
(PPGE: Curso de Mestrado). Campo Grande: Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul. 

Brasil (2008). Decreto n° 19.890, de 18 de abril de 1931. Dispõe sobre a 
organização do ensino secundário. In: Vieira, S. L. et al. Leis de reforma da educação 
no Brasil: império e república. Brasília: INEP, p. 108-118, v. 2. 

_____.  (1996). Decreto nº 21.241 de 04 de abril de 1932. In: ROMANELLI, Otaíza 
de Oliveira. História da educação no Brasil (1930-1973). 18ª. ed. Petrópolis: Vozes, 
1996, p. 136-139.  



 15 

_____. (1942). Reforma Capanema. Decreto nº 4.244 de 09 de abril de 1942. 
Disponível em 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/5_Gov_Vargas/dec
reto-lei%204.244-1942%20reforma%20capanema-ensino%20secund%E1rio.htm  
Acesso em 14/08/2015 

_____. (1962). Lei n. 4024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional.  In: Documenta n.1, Rio de Janeiro, março. 

Depaepe, M. & Simon, (2010). Sobre el treball amb fonts: consideracions des del 
taller sobre la història de l’educació. Educació i Història: Revista d’Història de 
l’Educació, núm. 15 (gener-juny), p. 99-122. 

Dubet, F. (2004). O que é uma escola justa? Cadernos de Pesquisa, São Paulo, 
v.34, n. 123, p. 539-555, set./dez. 

Elias, N. (1980). Introdução à sociologia. Braga: Edições 70. 
Goodson, I. (2005). Currículo: teoria e história. Petrópolis (RJ): Vozes. 
Gonçalves Neto, W. (2009). Cultura escolar e legislação e Minas Gerais: o 

município de Uberabinha no início da República. In: Yazbeck, D. C. e Rocha, M. B. M. 
da. Cultura e história da educação: intelectuais, legislação, cultura escolar e 
imprensa. Juiz de Fora: Editora UFJF, p. 69-102. 

Neiva, I. K. de A. (2008).  Educação Musical Escolar: o canto orfeônico na escola 
normal de Belo Horizonte (1934-1971). Dissertação (Mestrado em Educação). Belo 
Horizonte: Faculdade de Educação da UFMG. 

Nunes, C. (2000). O “velho” e “bom” ensino secundário: momentos decisivos. 
Revista Brasileira de Educação, São Paulo, ANPED, n 14, p. 35-60. 

Oliveira. S. S. (2009), A história da disciplina escolar francês no Colégio Estadual 
Campograndense (1942-1962). Dissertação (PPGE: Curso de Mestrado). Campo 
Grande: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

Queiroz, P. R. C. (1997). Condições econômicas do sul de Mato Grosso no início do 
século XX. Fronteiras, Campo Grande, v. 1, n. 2, p. 113-136. 

Rawls, J. (2002). Justiça e Democracia. São Paulo: Martins Fontes. 
Santos, (2010). Católicos e Protestantes: escolas confessionais fundadas por 

missionários estrangeiros, Belo Horizonte – MG (1900-1950). Dissertação (Mestrado 
em Educação). Belo Horizonte: Faculdade de Educação da UFMG. 

Silva, F. C. T. (2013). Observatório de Cultura Escolar (9): estudo histórico-
comparado da produção de conhecimento sobre o ensino secundário. UFMS, CNPQ 
– Edital de Ciências Humanas. 

_____. (2014). Dos Estudos Comparados à Escrita Histórico-Social do 
Currículo: documentos curriculares como fontes. Mimeo: Pesquisa Pós-doutorado 
Sênior, CNPQ. 

Souza, R. F. de. (2008). História da organização do trabalho escolar e do 
currículo no século XX: (ensino primário e secundário no Brasil). São Paulo: Cortez. 

Schwartzman, S.; Bomeny, H. M. B.; Costa, V. M. R. (2000). Tempos de 
Capanema. São Paulo: Paz e Terra; Fundação Getúlio Vargas. 

Thompson, E. P. (1981). A miséria da teoria. Rio de Janeiro: Zahar. 



 16 

_____.  (1984). Tradición, revuelta y consciencia de clase. Barcelona: Crítica; 
Grijalbo. 

Warde, M. J. (2013). Investigações acerca da escola no espaço-tempo da cultura 
escolar. IN: Silva, F. C. T.; Pereira, M. V. M. Observatório de Cultura Escolar: estudos 
sobre escola, currículo e cultura escolar. Campo Grande: Editora UFMS, pp. 33-50. 

  



 2 

 

ID:526 

 

IMAGEM, DIDÁTICA E IDEOLOGIA NOS COMPÊNDIOS DE 

DESENHO DOS LICEUS DO ESTADO NOVO.  
 
AUTOR: 
FERNANDO PAULO CORREIA RODRIGUES 
 
FILIAÇÃO: 
UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
  



 3 

RESUMO  

Com esta comunicação pretendo apresentar uma parte do trabalho em curso de 
análise de imagens em manuais escolares, desenvolvido no âmbito do programa 
doutoral em Educação da Universidade de Aveiro, sob o título Imagem, didática e 
ideologia nos manuais escolares de Desenho dos liceus do Estado Novo. O estudo visa 
compreender a relação entre imagem, didática e ideologia — o objeto de estudo — com 
base na análise do conteúdo imagético de dez compêndios de Desenho. 

Destacando os aspetos metodológicos e iconográficos, apresentarei a 
problemática, os objetivos, o âmbito cronológico, as fontes, o quadro teórico, 
procedimentos e com informação sistematizada, tendo em conta o objetivo geral e as 
características do corpus de dados. 

A escrita nasceu do cruzamento de leituras, observações e reflexões, geradas num 
espaço triangular delimitado pelo atelier, a escola e a biblioteca, complementadas com 
a experiência de mais de duas décadas no ensino de Educação Visual.  

O tratamento da iconografia do Desenho na sua especificidade e funções, 
considerou os dados menos como fonte de informação histórica e mais como objeto: 
trata-se de uma análise de imagens e não com imagens. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Manuais escolares, Imagem, Ideologia 
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1. PROBLEMÁTICA, OBJETIVO E MÉTODO 

Este estudo, intencionalmente focado no visual, considerou as implicações da 
imagem enquanto artefacto e procurou encontrar padrões classificatórios, para além 
da sua marca documental, numa tentativa de ultrapassar quer o horizonte da mera 
visualidade, quer a descrição da singularidade da criação artística. No estudo da 
relação entre imagem, didática e ideologia recorreu-se a um desenvolvimento 
metodológico, do qual aqui se dá conta, em que se estabeleceram parâmetros e 
processos para, primeiro, descodificar as configurações originais da imagem (a 
iconografia) e, depois, descrever as “visões de mundo”, de que ela seria portadora (a 
iconologia), fruto das possibilidades da reprodução fotográfica dos manuais. A 
metodologia adoptada permitiu reconhecer na “iconosfera” 151  do Desenho, a sua 
capacidade de provocar efeitos ao nível da produção e sustentação de formas de 
sociabilidade, de organização e atuação do poder.  

Ainda que os procedimentos acima indicados pressuponham o inquérito da 
circulação e consumo das imagens, objetivou-se a análise das mesmas na sua 
imanência visual, naquilo que é dado a ver graficamente — as representações 
identitárias do Desenho —, independentemente dos postulados mais próximos de uma 
teoria da receção.  

As imagens materiais, com atributos físico-químicos, não têm sentido em si 
mesmas, é a interação social que lhes produz o sentido, nos lugares e circunstâncias 
em que os agentes intervêm: elas são socialmente construídas em contextos não 
replicáveis.  

Hoje, num período de uso maciço de imagens, em plena massificação da técnica, 
elas já não são as da sociedade do espetáculo, de Guy Debord (1991), a que nos 
habituáramos, mas as da circulação livre pela rede global, de Anthony Giddens (2002). 
As imagens deste estudo procederam do manual-documento, o mensageiro, mas, em 
absoluto, já não lhe pertencem: elas existem, doravante, digitalizadas, sem as marcas 
do tempo e libertas do suporte inicial. Ao olhar do tempo rápido da pós-modernidade 
— “modernidade tardia” de A. Giddens, “reflexiva” de U. Beck ou “líquida” de Z. 
Bauman — coloca-se cada vez mais o desafio, acima de tudo metodológico, de 
interrogar as imagens e os seus jogos de visibilidade para melhor os compreender (cf. 
Rodrigues, 2011). A opção metodológica subordinou-se ao objetivo de compreender a 
relação entre imagem, didática e ideologia em dez compêndios.  

No manual de Desenho, a imagem é imprescindível — ao contrário da “ilustração” 
no de outras disciplinas, onde actua em função do texto escrito, de valores estéticos ou 
motivacionais —, ela é o texto dominante na transmissão da informação. Esta 
investigação da cultura artística, mentalidades, imaginário e ideologias, tratará de 
fazer “análise da imagem” em vez de “análise com a imagem”.  

Intentando um esforço necessário de reconstrução de memórias e narrativas, pelo 
resgate das imagens dos Compêndios de Desenho, a problemática levantou 

                                                   
151 O conjunto de imagens acessível num dado contexto.  
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interrogações de vária ordem, as quais permitiriam delimitar o objeto e o método: O 
que estudar? Como formar um corpus e tratar os dados adequadamente?  

O manual, considerado o suporte de aprendizagem mais difundido e eficaz, é um 
instrumento impresso, intencionalmente estruturado para se inscrever num processo 
de aprendizagem, com o fim de lhe melhorar a eficácia (Gérard & Roegiers, 1998, p. 
15); contém textos escritos e imagéticos: uma escrita e uma iconografia. Justino 
Magalhães (2006, p. 5) reconhece a especificidade deste objeto “num complexo 
epistémico que contemple o triângulo básico da história cultural: o livro, o texto, a 
leitura”. O estatuto do manual faz dele um objeto privilegiado quando se procura 
compreender o tipo de conhecimento pretendido numa educação escolar; um valioso 
repositório dos discursos disciplinares, onde se materializam orientações curriculares, 
modelos de transposição de conteúdos e aprendizagens a fornecer a professores e 
alunos, quer no tempo escolar, quer no pessoal e profissional; um instrumento de 
regulação dos gestos e das almas (cf. Penim, 2011). Discursos (disciplinares) que 
segundo Michel Foucault, em A arqueologia do saber (2008), constituem uma massa 
envolvente de signos, através dos quais se produzem, compondo e decompondo, 
realidades em circulação. 

Na difusão de conteúdos visuais a narrativa desempenha um lugar central na 
medida em que, como afirmou Walter Benjamin, “Só aquilo que narra nos pode fazer 
entender” (1992, p. 27). A imagem per si tem um enorme poder narrativo. A ligação 
entre narrativa e entendimento introduz a pertinência da investigação: pela 
visibilidade que confere a determinados saberes, realizações e personagens, em 
detrimento de outros, a imagem é um elemento discursivo essencial à construção e 
transmissão de memória e ideologia.  

A metodologia seguida, ao procurar atingir uma conceção global, indutiva, 
orientada para o processo, para a interpretação e compreensão 152 , tem muitos 
atributos de uma perspetiva 153  qualitativa, mas inclui, igualmente, procedimentos 
orientados para a medição de resultados, próximos da perspetiva quantitativa. A 
utilização qualitativa de recursos iconográficos como fonte segue a “imagem 
testamento” de Marc Ferro154, seja em fotografias, desenhos ou esquemas. 

Questionar documentos pressupõe uma familiarização com o objeto, um 
conhecimento mínimo das fontes, o domínio de métodos experimentados noutras 
pesquisas (cf. Prost, 2008, pp. 75-76), porque o corpo físico e textual do manual retém 
um conjunto de informações do passado, mas ganha forma pelo trabalho do 
historiador que o manipula, seleciona e recorta. A história trabalha-o pelo interior e 
elabora-o; estabelece séries; distingue o que é pertinente do que não é; identifica 
elementos; descreve relações (cf. Foucault, 2008). O documento não está à mercê do 

                                                   
152 Nos termos de R. C. Bogdan e S. Biklen  (1994). 

153 Paradigma, tradição ou programa de investigação (Coutinho, 2011). 

154 No texto “O filme - uma contra-análise da sociedade?” (in Le Goff, J.; Nora, P., (Orgs.). História: novos 
objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988). M. Ferro trata o filme como produto, para identificar 
representações, ideologias, visões de mundo. 
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historiador, ele tem de ser procurado, circunscrito e instituído pelo questionamento, 
como defendeu Paul Ricoeur (1987). Como não existem factos históricos por natureza 
e o objeto se forma a partir da questão, procedi a um recorte no universo dos 
documentos possíveis, para os questionar e obter respostas. 
 

2. O TEMPO E O CORPUS 

A investigação convergiu no período entre as datas de 1932 e 1974, o tempo do 
Desenho Livre, Desenho à Vista, Composição Decorativa, Desenho Geométrico e do 
livro único. Os critérios que estiveram na base da seleção do corpus, em face das 
opções possíveis, emergiram dos objetivos gerais, da garantia de validade e 
representatividade e do número e particularidades dos manuais daquele período. 

Apesar das fontes utilizáveis pelo historiador constituirem apenas uma fina 
película em relação à totalidade dos textos produzidos (cf. Julia, 2001), o trabalho de 
pesquisa nem sempre se apoia na totalidade das obras: podem usar-se imagens 
destacadas, sequências, conjuntos. O material do corpus, mais de um milhar de 
imagens, pesquisado na Biblioteca Nacional, digitalizado e tratado informaticamente, 
obedeceu à seguinte distribuição: 

 

ANO NOME DO COMPÊNDIO   AUTOR(ES) 

1932 COMPÊNDIO DE DESENHO 

GEOMÉTRICO (3ª, 4ª E 5ª CLASSE 

DOS LICEUS) 

RAFAEL PINTO BARRADAS 

1940 COMPÊNDIO DE DESENHO (1º, 2º E 

3º ANOS DO ENSINO LICEAL) 

AUGUSTO DO NASCIMENTO 

1950 COMPÊNDIO DE DESENHO (1º 

CICLO DOS LICEUS) 

ALFREDO BETÂMIO DE ALMEIDA 

1950 COMPÊNDIO DE DESENHO (2º 

CICLO DOS LICEUS) 

ADOLFO FARIA DE CASTRO 

(TEXTO); FARIA DE CASTRO 

(DESENHOS) 

1955 COMPÊNDIO DE DESENHO (1º 

CICLO DOS LICEUS) 

ALFREDO BETÂMIO DE ALMEIDA 

1955 COMPÊNDIO DE DESENHO (2º 

CICLO DOS LICEUS) 

MANUEL FILIPE 
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1958 COMPÊNDIO DE DESENHO (2º 

CICLO DOS LICEUS) 

MARIA HELENA P. DE ABREU; F. 

PESSEGUEIRO MIRANDA. 

1962 COMPÊNDIO DE DESENHO (1º 

CICLO DO ENSINO LICEAL) 

ALFREDO BETÂMIO DE ALMEIDA 

1963 COMPÊNDIO DE DESENHO (2º 

CICLO DOS LICEUS) 

MARIA HELENA P. DE ABREU; F. 

PESSEGUEIRO MIRANDA 

1968 COMPÊNDIO DE DESENHO (2º 

CICLO DOS LICEUS) 

MARIA HELENA P. DE ABREU; F. 

PESSEGUEIRO MIRANDA 

TABELA 1| Manuais do corpus 

3. QUADRO TEÓRICO  

O texto citado de Marc Ferro aponta para o que seria uma transformação da 
iconografia em objeto para a história: partir da imagem, das imagens; não procurar 
nelas somente confirmações ou desmentidos de um outro saber, o da tradição escrita, 
mas considerar as imagens tais quais elas são.  

No campo das imagens dos manuais, e da arte em geral, o tempo fenomenológico 
é mais importante na apreciação do observador, do que o tempo histórico, porém as 
representações visuais e artísticas são fontes históricas, passíveis de análise, porque a 
“arte tem uma história e a arte funda a História”, como afirmou Heidegger em A 
origem da obra de Arte (1991). Ler uma imagem, como se pretende, é mais do que 
apreciar o seu esqueleto aparente: à pesquisa do legado físico, juntar-se-á a 
compreensão dos quadros culturais, sociais e históricos, que fazem parte do enredo no 
qual o autor interagiu, assim concluiu Kandinsky (1999): “toda a obra de arte é filha 
do seu tempo”; os fatores individuais: dados biográficos, personalidade e experiências 
culturais do artista.  

Toda a imagem é histórica e carrega consigo, mesmo que de forma indireta e 
inconsciente para quem a produziu, as ideologias, as mentalidades, os costumes, os 
rituais e os universos simbólicos do período em que foi produzida (Nóvoa, 1998, p. 10). 
Ela obedece aos códigos do contexto, incorpora uma forma de ver e é mais do que um 
mero registo mecânico. A sua compreensão pressupõe a aprendizagem de modos 
específicos de apropriação do visível, vejam-se, por exemplo, os registos técnicos da 
medicina, engenharia ou arquitetura.  

Os estudos do visual apresentam na atualidade uma diversificação e indefinição 
do campo motivadas, pelo menos, pela heterogeneidade dos suportes e dos contextos 
das representações visuais. A problemática fixou-se em quatro eixos de 
desenvolvimento — 1. Autoria, materilidade e estruturação; 2. Especificidade da 
imagem; 3. Didática; 4. Ideologia —, focando-se para isso na finalidade da pesquisa e, 
só depois, na tipologia documental de que se alimentou. O quadro teórico de análise 



 8 

das imagens155 colheu contributos de Laurent Gervereau (2007), G. Kress & Theo van 
Leeuwen (2006), Martine Joly (2003, 2007), Justo Villafañe (2006), entre outros, 
numa composição de cotejo entre as opiniões destes autores e as novas situações 
derivadas das contingências das fontes. Aprofundou-se o referencial teórico-
metodológico proposto por Justo Villafañe (2006), de uma “análisis sin sentido” — 
“sem sentido”, porque procura excluir o sentido —, ao tomar-se como objeto a natureza 
icónica de uma seleção da realidade, um repertório de elementos fáticos e uma sintaxe 
(pp. 23-30), num processo “que se pode enquadrar perfeitamente dentro da tradição 
formalista” (p. 193). Esta perspetiva, focada nos aspetos morfológicos do texto, 
subsidiária dos estudos iconográfico-descritivos, enquadra-se na fase da iconografia 
defendida por Erwin Panofsky.  

A procura de sentido, ao nível do paradigma metodológico, tem estado na base de 
aparelhos metodológicos de disciplinas da semiótica, teorias da informação e 
comunicação, sociologia, etc., dos quais Villafañe (2006, pp. 193-194) se distancia (o 
mesmo ocorre neste investigação) e que têm como denominador comum a redução a 
sentido de qualquer produto analisado. Na sua opinião, a busca do sentido revela-se 
inconclusiva. O autor salienta a importância de distinguir a análise em sentido estrito 
e o mero trabalho de crítica e que o facto diferenciador entre crítica e análise é que a 
primeira não depende de uma teoria do objeto (na crítica é lícito utilizar categorias não 
especificamente icónicas), ao contrário da segunda que se baseia numa formulação 
teórica prévia. 

Esquecemos, frequentemente, que a imagem não equivale à realidade. Ela contém 
um lado “espelho” e um lado “mapa”, segundo E. H. Gombrich, em Arte e Ilusão 
(1995): o lado espelho é o da analogia e da mimesis; o lado mapa é o das convenções e 
das linguagens.  

Martine Joly (2007, pp. 31-35), seguindo Peirce, propõe a distinção entre três 
grandes tipos de signos (aquilo que representa algo): o ícone, o indício e o símbolo, 
uma distinção útil na classificação de imagens, porquanto elas se dividem pelos três 
tipos. Também para Villafañe (2006, pp. 30-31) existem três tipos de “modelização” 
visual: a “representação” - em que a imagem representativa substitui a realidade por 
una forma analógica; o “símbolo” - ao atribuir-se certo significado conceptual a uma 
forma visual; o “signo” - a função convencional da imagem que substitui a realidade 
sem a refletir.  

As imagens qualificam a semântica daquilo que transmitem, mediante recursos 
icónicos, como o tamanho do plano, o formato ou as proporções. O que significa dizer 
que a mera utilização do método tradicional de análise de conteúdo, que sobrevaloriza 
os aspetos formais da imagem, não é eficaz, porque não aborda a significação plástica 
nem a influência que a “puesta en escena” tem sobre o sentido da imagem. Não é 
suficiente reduzir a imagem ao sentido, como pretende a semiótica, nem explicitar as 
chaves estéticas, as variáveis de estilo, o lugar ou a época, nos quais se produziu a 
imagem, como fariam a Teoria e História da Arte. Assim, poder-se-ia formular o 

                                                   
155 Não é oportuno incluir aqui a didática e a ideologia, privilegiou-se o tratamento da imagem. 
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conceito de significação plástica como a soma de todas as relações produzidas pelos 
elementos icónicos (pp. 171-174). Para entender o conceito há que afastar a lógica do 
sentido e aprofundar o que se poderia chamar de resposta perceptual organizada. Em 
suma, a significação precisa de sentido (componente semântico) e de elementos 
icónicos que se relacionem (significado plástico).  
 

4. DIMENSÕES E METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Uma boa análise define-se, antes de mais, pelos seus objetivos. A análise por si 
própria não se justifica e não tem interesse; ela deve servir um projeto e será este que 
lhe fornecerá a orientação e a constituição da metodologia (cf. Joly, 2007, pp. 47, 49). 
Por outro lado, definir o objeto de análise e aquilo de que falamos quando falamos de 
imagem (mensagem visual fixa) permitirá conceber um aparelho teórico que possa 
responder a esse projeto.  

Apesar da investigação sobre representações imagéticas em manuais denunciar a 
insuficiência de um quadro teórico consolidado, um crescente número de estudos 
acusa a existência de consenso relativamente a duas linhas de análise: a morfológica e 
a funcional. A primeira incide na caraterização da morfologia (características físicas, 
de produção e formas de apresentação dos conteúdos); a segunda na análise das 
representações (quanto à composição dos conteúdos, formas, funções, sentidos...)156. 
Conjugando estas duas linhas estudaram-se nos manuais quatro eixos e respetivas 
dimensões: Quanto à técnica de análise seguiu-se o procedimento clássico de análise 
de conteúdo, de Laurence Bardin (1995), adaptado a conteúdos imagéticos, uma 
técnica que permite fazer inferências válidas e replicáveis dos dados.  

Os procedimentos sistemáticos de descrição do conteúdo ocorreram em três fases: 
pré-análise, exploração do material, tratamento e interpretação de resultados. A 
análise exige tempo e não pode ser feita espontaneamente, pois a nossa visão só 
seleciona o que nos chama a atenção resultando daí uma leitura parcial. De acordo 
com Joly (2007, p. 92), a mensagem visual é composta por três tipos de mensagens: 
uma “plástica” (nas cores, formas, composição, textura); uma “icónica” (resultante da 
simples matéria de expressão dos signos icónicos figurativos); uma “linguística”. 
Igualmente relevante na análise é tanto a presença como a ausência de um elemento 
visual, porque estas resultam de uma escolha que a análise deverá ter em consideração 
(Joly, 2007, p. 53). 

A “metodologia analítica” de Villafañe, apresentada em Introduccion a la teoria 
de la imagen (Villefañe, 2006), desdobra-se em três passos: 1. uma exaustiva 
“operação de leitura”, para a obtenção dos dados suficientes para a definição plástica 
da imagem; 2. a definição de imagem, que permitirá averiguar as “variáveis de 
análise”; 3. a “análise plástica”, propriamente dita, que supõe o estudo sintético da 

                                                   
156 Por exemplo, na perspetiva de análise de Francisco Perales (2006), parte-se da diferenciação entre 1. as 
características formais do livro e 2. as características do seu conteúdo. 
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imagem e a explicação plástica da mesma. A sua metodologia (p. 170) permitiu-lhe 
analisar condições e processos de significação da imagem, inspirada quer nos 
“elementos de representação” que a compõem: 1. Espaciais: ponto, linha, plano, 
textura, cor e forma; 2. Temporais: movimento, tensão e ritmo; 3. Escalares: 
dimensão, escala, formato, proporção; quer numa sintaxe que diria respeito ao estudo 
da “estrutura da imagem” (estrutura espacial, temporal ou de relação) e à sua 
“significação plástica”. R. Aparici e A. García-Matilla (1998) propõem uma 
metodologia de leitura de imagens, de caráter objetivo, com a identificação dos 
elementos básicos da imagem (linha, ponto, forma, luz, cor, tom, enquadramento,…) 
e uma descrição conceptual da mesma (objetos, pessoas, localizações, ambientes); um 
estudo descritivo da imagem, de caráter subjetivo, em função das “mensagens ocultas” 
e características elementares (quanto a valores de iconicidade ou abstração, 
simplicidade ou complexidade, monossemia ou polissemia, originalidade ou 
redundância). 

Autores como M. Alonso e A. Matilla, em Imágenes en Acción (1990), referem que 
ler uma imagem com a mesma cadência visual da exploração de um texto escrito 
resulta pouco congruente, mas admitem que a rotina de exploração do campo visual 
se realiza principalmente pelos gestos da leitura (na qual ocorre uma primeira 
impressão global e, posteriormente, a focalização na forma segmentada) e que quando 
a imagem visualizada é complexa recorremos a hierarquias, isto é, seguimos uma 
ordem na análise. Numa leitura de imagens “tipográfica” 157  a análise denotativa, 
semelhante à leitura de um texto escrito, discorre do ângulo superior esquerdo para o 
inferior direito, consistindo na descrição dos objetos, coisas e pessoas, no contexto e 
localização em que se encontram. Por fim, a tarefa de interpretação a nível conotativo 
pressupõe a perceção do sentido do texto, do que permanece “oculto”, camuflado no 
sentido aparente; uma leitura subjetiva da imagem baseada em parte em 
possibilidades, como ocorre com muita da interpretação do conteúdo ideológico.  
 

5. PROCESSO E INSTRUMENTO DE ANÁLISE 

A opção pela análise das representações nos manuais decorre do interesse pelas 
imagens, para além do seu uso como mera ilustração; do pensar o objeto artístico-
cultural na sua centralidade para analisar o que se diz e como se diz. O processo de 
análise inspirou-se inicialmente nas categorias da proposta de Laurent Gervereau de 
uma grelha em três etapas. Este autor (2007, pp. 41-44) afirma que observar uma 
imagem de modo diferente do que com uma simples intenção de consumo fugaz é 
fazer-lhe perguntas; que perante uma imagem física (pintura), o historiador da arte 
será instintivamente compelido a tratar do estilo do documento, vai comparar o modo 

                                                   
157 Segundo R. Aparici e A. García-Matilla, em Lectura de imágenes (1998), além desta “teoria tipográfica” 
aplica-se uma “teoria da Gestalt” que parte da impressão global, em direção aos diferentes núcleos de interesse. 
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de representar os homens, os animais ou os ídolos. O semiólogo interessar-se-á pelo 
sentido da imagem; por aquilo que o artista quis exprimir e de que símbolo (s) se 
serviu; vai pegar na imagem e introduzi-la numa grelha de análise; ocupar-se-á da 
composição, em termos de «lugar significante»; passará daquilo a que chamam o 
«significante» (o sentido de base) para o «significado» (o sentido projetado). O 
historiador terá dificuldade em falar de uma imagem sem colocar questões como: de 
quando data? Quem a fez? Como foi interpretada na época? Qual foi a sua função? 
Interrogar-se se a imagem é representativa de um certo período etc.  

A imagem tem a ver com o imaginário, logo com o fugaz e com o imaterial; não se 
pode acantonar na reprodução; não é mera transposição do real; é “um real intrínseco 
com as suas propriedades e os seus circuitos” (Gervereau, 2007, p. 9). Assim, fizeram-
se leituras dos manuais, com o objetivo de obter tipologias imagéticas, físicas, autorais, 
de conteúdos, de organização interna ou simbólicas e distribuíram-se as informações 
resultantes por famílias temáticas, recorrendo a grelhas, numa abordagem 
pragmática. 

O trabalho interpretativo deverá garantir a informação necessária. Seguindo a 
orientação de que o tema é “unidade de significação que se liberta naturalmente de um 
texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (Bardin, 
1995, p. 131) estabeleceram-se unidades de significação, visando a constituição de 
categorias.  

Sem prejuízo de ulterior tratamento comparado de tipo qualitativo, grande parte 
do estudo resultou de uma abordagem quantitativa: o inventário, classificação e 
quantificação de todas as imagens e seus elementos, em cada manual, por grandes 
grupos temáticos. Analisaram-se quatro dimensões, em todos os compêndios, numa 
série de categorias e indicadores de medida, com recurso a grelhas-padrão 
“semiabertas”. Neste processo prestou-se especial atenção à frequência da aparição de 
determinados elementos da mensagem (Bardin, 1995). Os dados recolhidos, imagem 
a imagem, manual a manual, serviram o relacionamento da informação da totalidade 
dos manuais, por forma a obter-se uma visão global.  

As classificações adotadas para as imagens, entre muitas possíveis, encerram 
categorias intencionalmente abrangentes (como no caso de Símbolos em sentido 
explícito, no eixo iv), a designação não satisfaz totalmente, porque “todas as imagens, 
em última análise, são simbólicas” e poderá ser espartilhada em múltiplas subsecções 
(embarcações, armas, moedas, selos, túmulos, objetos, indumentária, etc.). Todavia, 
interessou sobretudo uma classificação que permitisse destacar classes essenciais de 
imagens: esquemas, retratos, objetos, paisagens, símbolos, o não-figurativo, etc. (cf. 
Matos, 1990, p. 75), numa leitura imanente sem atender aos efeitos sobre os leitores 
ou a intenções subjetivas dos seus autores. 

Relativamente ao instrumento de análise, adotou-se o software denominado 
webQDA, desenvolvido na Universidade de Aveiro, o qual funciona num ambiente 
colaborativo com base na internet. Constitui uma aplicação de análise qualitativa de 
dados, apresentando resultados em forma de matrizes numéricas, trianguladas, com 
discurso descritivo de cariz qualitativo no apoio a interpretações. A sua organização, 
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estrutural e funcional, assenta numa estrutura tripartida, percorrida nas diferentes 
fases do estudo, composta por Fontes, Codificação e Questionamento. 
6. EIXO I - AUTORIA E APRESENTAÇÃO DO MANUAL 

Este eixo de análise dedicado à autoria, materialidade e estruturação dos 
conteúdos, em três categorias, fornece, informação relevante e diversificada para a 
compreensão dos outros três eixos do estudo. 

 

DIMENSÃO 1. AUTORIA, MATERIALIDADE E ESTRUTURAÇÃO 

CATEGORIA 1. AUTORIA 

SUBCATEGORIAS: INDICADORES (DADOS DO MANUAL) 

NOME DO AUTOR ... 

PROFISSÃO/OCUPAÇÃO  

FORMAÇÃO DO AUTOR  

CATEGORIA 2. MATERIALIDADE DO MANUAL 

NOME DO MANUAL  

CICLO DE ESTUDOS/ANO(S)/CLASSES   

ANO DE PUBLICAÇÃO  

LOCAL DE PUBLICAÇÃO   

EDITORA  

VALIDAÇÃO: DECRETO-LEI DO MANUAL  

APROVAÇÃO OFICIAL (LIVRO ÚNICO/NÃO)  

COR NO MANUAL (NA CAPA E NO INTERIOR)  

ÁREA DA CAPA   

PESO  

NÚMERO DE PÁGINAS   

TIPO DE CAPA   

CATEGORIA 3. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

PRESENÇA DO PROGRAMA  
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CONTEÚDOS DO PROGRAMA NO MANUAL  

CONTEÚDO MAIS RELEVANTE EM NÚM. DE PGS.  

CONTEÚDO MENOS RELEVANTE EM NÚM. DE PGS.  

CONTEÚDO SUPRIMIDO (SEM IMAGENS NO MANUAL)  

RELEVÂNCIA DAS IMAGENS NOS CONTEÚDOS (CONTEÚDO COM 

MAIOR NÚMERO DE IMAGENS OCUPANDO UMA PG.) 

 

TEXTO INTRODUTÓRIO (PREFÁCIO/NOTA DE AUTOR...)  

PRESENÇA DE ÍNDICE  

MODO DE ORGANIZAÇÃO (POR ANOS/CONTEÚDOS...)  

QUADRO 1 | Categorias da Dimensão 1 

7. EIXO II - ESPECIFICIDADE DA IMAGEM 

Este segundo eixo correspondeu a uma abordagem morfológica e incide na oferta 
imagética da disciplina Desenho, no seu estado “nu”, tal como é apresentada nas 
páginas dos manuais.  

 

DIMENSÃO 2. CLASSIFICAÇÃO DA IMAGEM 

IDENTIFICAÇÃO DA IMAGEM (Nº DO MANUAL, PG., TEMA: “M1P5 PROJEÇÕES...”) 

CATEGORIA 1. TÉCNICA 

SUBCATEGORIAS: INDICADORES 

1.1.DESENVOLVIMENTO DA IMAGEM 1.VERTICAL 

2.HORIZONTAL 

3.SEM DESENVOLVIMENTO 

1.2.FONTE DA IMAGEM  

 

1.FOTOGRÁFICA  

2.NÃO FOTOGRÁFICA 

3.MISTA   

4.INDEFINIDA 

1.3.FORMATO (NA LINHA OU MANCHA DOS LIMITES) 1.QUADRADO 

2.RETANGULAR 

3.TRIANGULAR 

4.ARREDONDADO 

5.IRREGULAR 
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1.4.TIPO DE REPRESENTAÇÃO (PREDOMINANTE) 1.FIGURATIVA REALISTA  

2.FIGURATIVA NÃO REALISTA   

3.FIGURATIVA COM ESQUEMA  

4.NÃO FIGURATIVA 

5.NÃO FIGURATIVA COM ESQUEMA 

6.ESQUEMÁTICA  

7.REPRESENTAÇÃO MISTA 

1.5.REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO 1.BIDIMENSIONAL  

2.TRIDIMENSIONAL  

3.MISTA  

CATEGORIA 2. AUTORIA DA IMAGEM-OBRA DE AUTOR NO INTERIOR DO MANUAL 

2.1.AUTORIA DA IMAGEM-OBRA 

 

1.NOME: 

2.2.PROFISSÃO/ÁREA DO AUTOR  1.PINTOR; ESCULTOR, GRAVADOR... 

2.ARQUITETO 

3.FOTÓGRAFO 

4.ARTESÃO 

6.PROFESSOR 

7.ALUNO 

8.AUTOR (DO MANUAL)  

9.OUTRO 

10.NÃO IDENTIFICADA 

2.3.SEXO DO AUTOR 1.MASCULINO 

2.FEMININO 

3.NÃO IDENTIFICADO 

CATEGORIA 3. CONTEXTO A MONTANTE DA IMAGEM-OBRA DE AUTOR 

3.1. DATA DE PRODUÇÃO DA IMAGEM-OBRA DE AUTOR 1.SÉCULO: 

2.S.DATA  

3.2. LOCALIZAÇÃO/LUGAR (ASSOCIADO À IMAGEM-OBRA DE 

AUTOR) 

1.NOME DO LUGAR 

2.NÃO REFERIDO 

3.3. MEIO/TÉCNICA DA IMAGEM-OBRA DE AUTOR 1.IMAGEM PARA O MANUAL (MECÂNICA) 

2.DESENHO: GRAFITE; SANGUÍNEA; 

CARVÃO; PASTEL… 

3.PINTURA: ÓLEO; AGUARELA; GUACHE; 

LÁPIS DE COR... 

4.FOTOGRAFIA: A PRETO E BRANCO; 

CORES 
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5.ESCULTURA: RELEVO “TOTAL”; 

“PARCIAL” 

6.ILUSTRAÇÃO E ARTES GRÁFICAS: 

CARTAZ; EX-LIBRIS... 

7.GRAVURA: XILOGRAFIA... 

8.ARQUITECTURA-ENGENHARIA: DESENHO 

TÉCNICO 

9.ARTES DECORATIVAS/ARTESANATO: 

ARGILA; TÊXTEIS... 

10.OUTRO MEIO/TÉCNICA 

11.NÃO IDENTIFICADOS 

3.4. SUPORTE ORIGINAL DA IMAGEM-OBRA DE AUTOR 1.NOME DO SUPORTE: PAPEL, TELA, ... 

2.SEM INFORMAÇÃO  

CATEGORIA 4. ESTILÍSTICA 

4.1.COR NA IMAGEM 1.MONOCROM. (PRETO/BRANCO OU 

PRETO/VERMELHO...EM GEOMETRIA);  

2.COLORIDA (QUALQUER NÚM. DE CORES, 

EXCETUANDO PRETO, BRANCO, CINZA) 

4.2.COR-GESTO NA IMAGEM NÃO ESQUEMÁTICA  1.COLORAÇÃO EXPRESSIVA (COM “GESTO” 

DE AUTOR) 

2.COLORAÇÃO NÃO EXPRESSIVA (SEM 

“GESTO”/MECÂNICA)  

4.3.LINHA-GESTO NA IMAGEM  1.EXPRESSIVA (NÃO GEOMÉTRICA: À MÃO 

LIVRE) 

2.NÃO EXPRESSIVA (GEOMÉTRICA: NÃO À 

MÃO LIVRE) 

3.EXPRESSÃO MISTA 

QUADRO 2 | Categorias da Dimensão 2  

 

8. EIXO III - DIDÁTICA 

Este eixo, de análise funcional, versou o corpus formado pelas imagens que nas 
suas informações e indicações, em articulação com os textos escritos, definem posturas 
e ações didáticas. 
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DIMENSÃO 3. DIDÁTICA 

CATEGORIA 1. LIGAÇÃO AO PROGRAMA 

SUBCATEGORIAS: INDICADORES  

1.1.RELAÇÃO IMAGEM E PROGRAMA 1.SUBORDINADA AO PROGRAMA  

2.NÃO SUBORDINADA  

CATEGORIA 2. APRESENTAÇÃO DA IMAGEM NA PÁGINA 

2.1.APRESENTAÇÃO (DA IMAGEM EM FUNÇÃO DA 

EXPLORAÇÃO DIDÁTICA) 

1.ISOLADA (ÚNICA NA PÁG.) 

2.EM GRUPO (SEM RELAÇÃO DE 

DEPENDÊNCIA ENTRE ELAS) 

3.EM SEQUÊNCIA (GRUPO COM IMAGENS 

DEPENDENTES) 

4.ESTAMPA (IMAGEM DE 1 OU 2 PGS) 

CATEGORIA 3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

3.1.ANCORAGEM (LIGAÇÃO TEXTO ESCRITO-IMAGEM) 1.IMAGEM CITADA NO TEXTO (“A FIG.”; “A 

ESTAMPA”...)  

2.IMAGEM NÃO CITADA  

3.IMAGEM SEM TEXTO (SEM QUALQUER 

INDICAÇÃO) 

3.2.FUNÇÃO DA IMAGEM (NA ABORDAGEM IMEDIATA AO 

CONTEÚDO) 

1.EXPLICATIVA (IMAGEM CONCEITO-

IMPRESCINDÍVEL) 

2.DOCUMENTAL (COM ELEMENTOS 

SINGULARES: NOMES, DATAS, OBRAS...) 

3.INDICATIVA (DE PROCEDIMENTO, 

TRAÇADOS, TÉCNICAS) 

4.DEMONSTRATIVA (DO MANUSEIO DE 

MATERIAIS, EXEMPLO...) 

5.AVALIATIVA (FAZ PARTE DE EXERCÍCIO/ 

PROBLEMA DE AVALIAÇÃO) 

6.VÁRIAS FUNÇÕES  

7.FUNÇÃO NÃO IDENTIFICADA 

3.3.FUNÇÃO “ORGANIZADOR” DA IMAGEM (PRÉVIO OU NÃO 

EM RELAÇÃO AO TEXTO) 

1.ORGANIZADOR PRÉVIO  

2.NÃO ORGANIZADOR PRÉVIO  

3.4.JUÍZO DE VALOR (EM RELAÇÃO AO TEMA/À IMAGEM) 1.COM JUÍZO DE VALOR  

2.SEM JUÍZO DE VALOR 

3.5.LEGENDAGEM 1.LEGENDA COMPLETA (3 OU MAIS 

INFORMAÇÕES) 
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2.LEGENDA INCOMPLETA 

3.SEM LEGENDA 

3.6. MOMENTO DA IMAGEM NA UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1.MOTIVAÇÃO  

2.DESENVOLVIMENTO  

3.SÍNTESE 

4.AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

5.FINAL APRENDIZAGEM 

6.VÁRIOS MOMENTOS DA APRENDIZAGEM  

7.SEM RELAÇÃO COM A UNIDADE  

3.7.ORIENTAÇÕES DE LEITURA DA IMAGEM 1.COM ORIENTAÇÕES  

2.SEM ORIENTAÇÕES  

3.8.TIPO DE SABER NA RELAÇÃO ATIVA COM A IMAGEM (APENAS SE O ALUNO FAZ/DEVERÁ FAZER 

ALGUMA COISA) 

1.SABER REDIZER/REFAZER 

2.SABER FAZER COGNITIVO  

3.SABER FAZER GESTUAL  

4.SABER SER  

3.9. VERBO DO EXERCÍCIO COM IMAGEM  1.VERBO (APENAS EM EXERCÍCIO, ATÉ 3) 

QUADRO 3 | Categorias da Dimensão 3  

9. EIXO IV - IDEOLOGIA 

Neste eixo o estudo incidiu em elementos imagéticos com informações pertinentes 
à concretização de um levantamento do conteúdo ideológico presente nas imagens dos 
manuais de Desenho.  

 

DIMENSÃO 4. IDEOLOGIA 

CATEGORIA 1. CONTEXTO A MONTANTE DA OBRA DE AUTOR 

SUBCATEGORIAS: INDICADORES  

1.1. AUTORIA DO TÍTULO 1.TÍTULO ORIGINAL 

2.TITULO DO AUTOR DO MANUAL 

3.SEM TÍTULO 

1.2.CORRENTE ESTILÍSTICA 1.PERÍODO DA HISTÓRIA DA ARTE: 

1.3.MEIO TEMÁTICO  1.RETRATO/FIGURA HUMANA 

2.PAISAGEM 
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3.”NATUREZA MORTA” 

4.CENAS E COSTUMES 

5.ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES 

6.MEIO NÃO FIGURATIVO 

7.VÁRIOS  

8.OUTROS  

1.4.TÍTULO (SE OBRA DE AUTOR) 1.TÍTULO 

CATEGORIA 2. RELEVÂNCIA DA IMAGEM NA PÁGINA 

2.1.DESTAQUE 1.PG. PAR (VERSO) 

2.PG. IMPAR (FRENTE) 

3.PG. PAR E ÍMPAR  

2.2.TAMANHO DA IMAGEM NA PG. SUPERF.1 _< ¼ P. 

SUPERF.2 _¼ P. 

SUPERF.3 _ DE ¼ A ½ P. 

SUPERF.4 _½ P. 

SUPERF.5 _ DE ½ A 1P. 

SUPERF.6 _ 1P. 

SUPERF.7 _ >1P. 

SUPERF.8 _2P. 

SALIÊNCIA NO GRUPO DE IMAGENS DA PG. 1.NOME DO OBJETO EM “SALIÊNCIA” 

CATEGORIA 3. INVENTÁRIO DE ELEMENTOS PRESENTES NA IMAGEM 

SUBCATEGORIA 1. ELEMENTOS FIGURATIVOS EM IMAGEM NÃO ESQUEMÁTICA (APENAS UMA OPÇÃO POR 

RESPOSTA, EXCETUANDO EM “VALORES”) 

1.AMBIENTES  1.INTERIOR 

2.EXTERIOR 

3.MISTO 

4.INDEFINIDO 

5.VÁRIOS  

2.ANIMAIS  1.ANIMAL DOMÉSTICO (NOME) 

2.NÃO DOMÉSTICO (NOME) 

3.MITOLÓGICO (NOME) 

4.ANIMAL ESTILIZADO (GEOMÉTRICO...) 

5.INDEFINIDO 

6.VÁRIOS 

3.ATMOSFERA DA PAISAGEM  1.NOITE 

2.DIA 
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3.SOL 

4.CHUVA 

5.INDEFINIDA 

6.VÁRIAS  

4.CONSTRUÇÕES  1.EDIFÍCIO (NOME): (CASA/FÁBRICA...) 

2.VÁRIAS  

5.ESPAÇO FÍSICO-IDENTIFICAÇÃO 1.NACIONAL METRÓPOLE 

2.NACIONAL COLÓNIAS 

3.NÃO NACIONAL 

4.ESPAÇO INDEFINIDO 

5.VÁRIOS  

6.ESPAÇO FÍSICO-TIPO  1.CITADINO 

2.NÃO CITADINO 

3.ESPAÇO MISTO (SE OCORREM DOIS) 

4.ESPAÇO NÃO DEFINIDO 

7.FIGURA HUMANA-CLASSIFICAÇÃO 

(UMA OPÇÃO EM CADA CLASSE) 

NOME (SE REFERIDO): 

1.NÚMERO DE PERSONAGENS (1/2/GRUPO) 

2.GÉNERO (M/F,M. E F.) 

3.IDADE 

(CRIANÇA/JOVEM/ADUL./VÁRIAS/INDEF) 

4.PLANO (CORPO/MEIO 

CORPO/ROSTO/PORMENOR) 

5.ÂNGULO DE VISÃO PARA A PERSONAGEM 

(FRONTAL/PICADO/CONTRAPICADO) 

6.ATITUDE (SORRID./NÃO 

SORRID./INDEF./VÁRIAS) 

7.OLHAR DA PERSONAGEM (“DEMANDA”: 

PARA O ESPETADOR/”OFERTA”: 

DESVIADO/OLHAR INDEF./VÁRIOS) (VER 

KRESS & VAN LEEUWEN) 

8.TIPO DE ATIV. DA PERSONAGEM (SETOR 

PRIM/SEC/ 

TERC/DOMÉSTI./ESCOLAR/TEMPO 

LIVRE/.../VÁRIAS) 

8.OBJETOS-ÂMBITO 1.OBJ. DO LAR 

2.OBJ. TRABALHO 

3.OBJ. LAZER 

4.OBJ. ESTUDO-CULTURA 

5.OBJ. RELIGIÃO 
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6.OUTROS OBJETOS 

7.VÁRIOS OBJETOS 

9.PLANTAS 1.AUTÓCTONE 

2.AUTÓCTONE 

3.ESTILIZADA 

4.INDEFINIDA 

5.VÁRIAS 

10.TRANSPORTES 1.NOME (AUTOMÓVEL/AVIÃO/BARCO...) 

2.VÁRIOS TRANSPORTES 

11.VALORES NA PERSONAGEM/GRUPO 

(ATÉ 3 VALORES ASSOCIADOS À 

ATITUDE/ATIVIDADE/CONTEXTO DA PERSONAGEM/GRUPO 

COM MAIOR ESPAÇO OCUPADO NA IMAGEM) 

VALOR 1- RELIGIÃO: DEUS, DO ESPIRITUAL 

V.2- PÁTRIA: DA RAÇA, NACIONALISMO... 

V.3- AUTORIDADE: DA ORDEM/DISCIPLINA 

V.4- FAMÍLIA: RELAÇÕES 

FAMILIARES/AFETOS 

V.5- TRABALHO: OCUPAÇÃO COM EMPENHO 

V.6-NATUREZA:CAMPO,MAR, 

SERRA...IDEALIZADOS 

V.7- PROGRESSO: OBRAS, TRANSPORTES... 

V.8-HARMONIA SOCIAL: CONVIVÊNCIA NÃO 

FAMILIAR, RESPEITO, 

V.9-TRADIÇÃO: ARRAIAIS, COSTUMES, 

PRODUÇÕES POPULARES 

V.10- OUTROS VALORES/INDEFINIDOS 

SUBCATEGORIA 2. SÍMBOLOS EM SENTIDO EXPLÍCITO 

INVENTÁRIO DE SÍMBOLOS  

(ATÉ 3 NOMES DE OBJETOS/FORMAS SIMBÓLICOS, COM 

MAIOR ESPAÇO NA IMAGEM) 

-BANDEIRA, BRASÕES, FIGURA HISTÓRICA... 

 

SUBCATEGORIA 3. ELEMENTOS NÃO FIGURATIVOS 

DEFINIÇÃO DE FORMAS/VOLUMES 1.FORMAS/VOLUMES COM CURVAS 

2.FORMAS/VOLUME RETOS 

3.FORMASS/VOLUMES MISTOS 

SENTIDO DO “NÃO FIGURATIVO” 1.SENTIDO GEOMÉTRICO 

2.SENTIDO NÃO GEOMÉTRICO 

QUADRO 4 | Categorias da Dimensão IV  

10. CONCLUSÃO 
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Nesta análise da imagem privilegiou-se a descrição dos aspetos metodológicos. A 
investigação de onde provém decorre na fase de lançamento e tratamento de dados, 
no conjunto de dimensões, categorias, subcategorias e indicadores, obtidos nas 
propostas dos autores do quadro teórico e acrescentados de outros, no decorrer do 
processo no programa webQDA. 

Apresentou-se um primeiro eixo de estudo dedicado à autoria, materialidade e 
estruturação dos conteúdos nos compêndios; um segundo à oferta imagética da 
disciplina Desenho na sua especificidade; um terceiro ao corpus formado pelas 
imagens que definem posturas e ações didáticas e, por fim, um quarto, aos elementos 
imagéticos com informações pertinentes à concretização de um levantamento do 
conteúdo ideológico presente nas imagens dos compêndios de Desenho.  
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RESUMO  

Este trabalho parte de entrevistas de História Oral realizadas com professores de 
História que atuaram na escola pública de São Paulo entre fins da década de 1960 e 
meados dos anos 1990, período que abrange a duração da ditadura civil-militar 
brasileira (1964-1985). Por meio da articulação entre a perspectiva teórico-
metodológica própria a esse campo da historiografia e à História da Educação, sua 
proposta é demonstrar como as aproximações entre ambas permitem a compreensão 
de um momento histórico para além dos registros habituais: pondo ênfase na figura 
do professor, a análise desvela um universo pujante de autores de seus próprios textos, 
senhores de sua própria história e dotados de uma voz que precisa ser ouvida. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História Oral; educação brasileira na ditadura; atuação docente. 
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1. A HISTÓRIA ORAL E A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: APROXIMAÇÕES  

Uma vez eu estava dando aula sobre Grécia, uma 7ª série, falando sobre a escola 
platônica, a escola ateniense, como funcionava, daí eu olhei para o pátio, tinha um 
flamboyant na escola, um braço grande do flamboyant sobre a arquibancada da 
quadra, um fim de tarde lindo, quente, o sorveteiro na porta da escola, porque estava 
saindo a turma da Educação Física. Falei para a meninada: “Vamos descer. Vamos para 
o pátio”. Desci, fiquei lá com eles. “Pode comprar um sorvete? Pode”.158 

 
Esta é uma parte do relato da professora Yara, que lecionou Estudos Sociais e 

História na rede pública oficial paulista entre os anos 1960 e 1990. A situação descrita 
não é prevista em nenhum documento oficial e certamente não foi registrada em seu 
diário de classe, mas está inscrita nas memórias que guarda sobre sua atuação docente. 
O relato é vívido, é possível ver a cena em nossas retinas: o pátio escolar, a tarde 
calorenta, o suor dos alunos, a sombra generosa do flamboyant e, para finalizer, o 
sorvete!  

Apresenta-se aqui uma das primeiras aproximações da História Oral com a 
História da Educação: por meio dela, podemos experimentar o que Verena Alberti 
nomeou de “experiência do vivido”. De um lado, há uma identificação com o outro, 
com a experiência que ele viveu, semelhante a de outros professores; de outro, 
ressalta-se a singularidade de sua existência: quantos docentes já estiveram em 
semelhante situação? 

O relato ainda nos permite entrever uma situação inusitada: há algo de 
transgressor na atitude de Yara ao deixar a sala, espaço reservado para a aula de 
História, e rumar com seus alunos para outro lugar. Não por acaso, a atitude será 
objeto de repreensão por parte da direção, como veremos depois, pois algumas regras 
de conduta estabelecidas foram subvertidas. Grosso modo, podemos afirmar que se 
trata de algo inscrito na forma e na cultura escolar que não foi respeitado. 

É em torno destas relações que este texto se constitui: nas tensões entre a 
pretensão da História da Educação de reconstruir o passado e as possibilidades 
oferecidas pela História Oral como metodologia original, que permite a leitura das 
fontes ao mesmo tempo em que é criadora destas. 

A investigação que ora se apresenta parte de entrevistas de História Oral realizadas 
com professores de História que atuaram na escola pública de São Paulo entre fins da 
década de 1960 e meados dos anos 1990. 159Durante este período, entre 1964 e 1985, o 
Brasil viveu sob uma ditadura militar que provocou inúmeras transformações na 

                                                   
158 Entrevista com a professora Yara. 

159 O trabalho completo pode ser visto em LOURENÇO, Elaine. (2011) Professores de História em cena: 
trajetórias de docentes na escola pública paulista – 1970/1990. Tese Doutorado em História Social. 
Universidade de São Paulo/USP. Disponível em:  http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-
12062012-142415/publico/2011_ElaineLourenco_VOrig.pdf 
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economia e na sociedade, mudanças que chegaram às escolas tanto pelas reformas 
empreendidas no sistema escolar, nos currículos, nas novas disciplinas criadas, como 
no ingresso massivo de um novo contingente popular, que ainda não tivera assento 
nos bancos escolares.  

Tais entrevistas partiram da escolarização dos docentes, passaram por sua 
formação acadêmica e problematizaram suas carreiras, e no seu decorrer os 
entrevistados revelaram suas práticas e escolhas de sala de aula, sua relação com o 
currículo, com a ditadura. Foi possível notar nos depoimentos, assim, as diferentes 
relações que se estabeleceram nessa trajetória, com nuances que vão da adesão à 
resistência, passando por outros matizes. O mesmo pode ser dito em relação ao uso de 
materiais didáticos, às formas como cada um faz um balanço de sua carreira, às 
maneiras como cada um se relacionou com a mudança do público escolar. Para fins de 
identificação, serão chamados aqui apenas pelo seu primeiro nome, uma forma de 
conferir singularidade ao sujeito que fala, ao mesmo tempo que resguarda certo 
anonimato para suas revelações. 

 
1.1. A HISTÓRIA ORAL E SUA ORIGINALIDADE 

Para o historiador, toda fonte deve ser pensada em termos do potencial que oferece 
à análise e compreensão do passado. No caso das fontes orais, uma de suas forças está 
na possibilidade que oferece à aproximação ao cotidiano e suas facetas. Tal recurso 
nos permite abrir janelas no passado, vislumbrar novos aspectos de cenários já 
conhecidos, perceber outros atores sociais e, como em toda (re)construção 
historiográfica, trazê-los para o presente. Em texto que se tornou clássico, Paul 
Thompson ressalta tais aspectos e vai além, afirmando a diferença entre esse material 
e outras fontes. Segundo ele: 

 [...] escrever um livro que utiliza evidência oral, quer sozinha, quer junto com 
outras fontes, não requer, em princípio, muitas habilidades especiais além das 
necessárias para qualquer texto histórico. A evidência oral pode ser avaliada, 
julgada, comparada e citada paralelamente ao material de outras fontes. Isso 
não é mais difícil, nem mais fácil. De certo modo, porém, constitui um tipo 
diferente de experiência. (Thompson 2002, p.305). 

A experiência de entrevista não se reduz a uma mera “conversa”, mas permite uma 
interação original entre historiador e o sujeito histórico que é também sua fonte. Disto 
decorre a possibilidade de perguntas que, no caso de outros documentos, seriam 
impossíveis, já que nem todas as nossas questões se bastam pelos vestígios que temos 
do passado. De outro lado, a questão da interpretação se coloca tal como acontece em 
qualquer pesquisa: é preciso criticar, comparar, buscar aproximações, perceber o 
evidente, ouvir os silêncios. Fundamental é que a fonte obtida evidencia a presença da 
própria vida, o que leva Thompson a concluir: “a elegância da generalização histórica, 
ou da teoria sociológica, flutua muito acima da experiência da vida comum que está na 
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raiz da história oral. A tensão percebida pelo historiador é a tensão básica: entre 
história e vida real” (ibidem). 

Outro autor de referência nesse campo, Alessandro Portelli, parte do pressuposto 
que a entrevista é um momento de diálogo importante, em que entrevistado e 
entrevistador interagem e se tornam partícipes de um processo em que a lembrança 
do passado de um é motivada pelas questões apresentadas pelo outro. Neste caso 
torna-se impossível ocultar os personagens, não se pode afirmar uma “neutralidade” 
na própria construção das fontes. Segundo ele: 

Na história oral, enfim, o relato da história não é um fim em si mesmo. No que 
diz respeito ao entrevistador, visa à produção de um outro texto: uma fita, um 
video, e, principalmente, um texto escrito, um livro. Essas diferenças resultam 
num uso diferente do espaço: em vez de uma “roda” de ouvintes, a situação da 
entrevista institui uma bipolaridade dialógica, dois sujeitos face a face, mediados 
pelo emprego estratégico de um microfone. Em torno desse objeto os dois se 
olham. A ideia de que existe um “observado” e um “observador” é uma ilusão 
positivista: durante todo o tempo, enquanto o pesquisador olha para o narrador, 
o narrador olha para ele, a fim de entender quem é e o que quer, e de modelar seu 
próprio discurso a partir dessas percepções. A “entre/vista”, afinal, é uma troca 
de olhares. (Portelli 2010, p.20). 

É esta troca de olhares que permite, inclusive, acessar discussões que podem ser 
dolorosas. Uma das entrevistadas para esta pesquisa, por exemplo, foi presa e 
torturada pela ditadura, e foi exatamente a proximidade pessoal entre entrevistada e 
entrevistadora que permitiu, ainda no começo da conversa, que o assunto viesse à 
tona, trazido pela própria Arlete: 

 [...] trabalhei com História, mas, eu trabalhei também com Educação Moral e 
Cívica, OSPB [Organização Social e Política do Brasil] e no ano que eu fui presa 
eu era presidente do Centro Cívico, por ironia do destino (risos). É muito 
engraçado isso: presidente do Centro Cívico! (...) E tinha que assinar pra ser 
professora de Educação Moral e Cívica, tinha uma ordem que vinha direto do 
DOPS, você era cadastrada e tal. É evidente que depois que eu fui presa e voltei 
nunca mais eu ministrei essas aulas, né?... (risos) 

O riso ao final da fala é, a um só tempo, um reflexo de nervosismo por causa do 
assunto e também uma demonstração da confiança que havia na conversa. Ainda 
assim, o assunto atravessa o diálogo e estabelece um tempo diferenciado para a 
atuação da docente: “Tem um divisor de águas, que é antes da prisão e depois, porque 
daí ficou mais difícil de você poder... A gente tinha medo também, né, como é que ia...” 
A hesitação, as frases incompletas, dão uma ideia da dificuldade que era falar sobre 
algo tão doloroso.  

A trajetória de Arlete nos mostra ainda que para entender suas escolhas da 
carreira, suas práticas de sala de aula, suas opções no campo do ensino de História é 
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preciso conhecer seu passado. A sua prisão, por exemplo, aconteceu no momento em 
que atuava em uma escola na qual o diretor a perseguia. Ele não tem um papel especial 
no evento, mas esta experiência de interrupção é tão marcante que a professora, ao 
efetivar-se mediante concurso público, escolhe retornar à mesma escola, ainda que o 
diretor não estivesse mais lá e sua classificação lhe permitisse acessar outra unidade 
mais disputada. 

Neste ponto, é Ivor Goodson que nos chama a atenção para a importância de 
considerar as vidas dos professores como um dado fundamental para as pesquisas em 
Educação: 

Ouvir a voz do professor devia ensinar-nos que o autobiográfico, “a vida”, é de 
grande interesse quando os professores falam do seu trabalho. E, a um nível de 
senso comum, não considero este fato surpreendente. O que considero 
surpreendente, se não francamente injusto, é que durante tanto tempo os 
investigadores tenham considerado as narrativas dos professores como dados 
irrelevantes. (Goodson 2000, p.71). 

Outra entrevista, a de Severiano, ilustra de forma exemplar a pertinência de 
conhecer e, sobretudo, considerar o passado dos docentes. Sua formação acontece na 
Universidade de São Paulo durante a ditadura; ao ser perguntado de suas lembranças 
da faculdade, ele diz: “o período marcante da minha graduação é..., é polícia..., 
universidade de luto...”. Novamente, a hesitação se faz presente. Mais adiante, ainda 
se referindo a este período, ele afirma:  

E eles [os ditadores] deixavam ficar essa certa latência de que a repressão estava 
presente. Eu acho que nós, nós da minha geração, interiorizamos muito isso aí. 
Nós sempre fomos, tivemos cuidados, que não tinham antes e tiveram depois. 
Pode ser uma bobagem esses cuidados que nós tivemos, mas, nós fomos criados 
para ter esses cuidados. A polícia entrou em sala de aula quando eu estava na 
graduação na USP. O [professor Fernando] Novais dava seminário, ele 
simplesmente se levantou, puxou a porta e fechou a porta enquanto a polícia 
estava passando. Ninguém fez mais nada do que isso. Quer dizer, era o final do 
governo do Médici [1969-1974] naquele momento, todo mundo sabia o que estava 
fazendo. Mas eu presenciei esse tipo de coisa. Não é nada agradável.  

É desse ambiente de vigilância, de controle, que Severiano tenta escapar quando 
vai exercer sua prática como docente. É impossível não relacionar uma coisa a outra 
quando, ao ser indagado sobre a forma como avaliava seus alunos, Severiano afirma: 

Severiano – A avaliação era repressão (risos). Eu estou te falando o que passava 
pela minha cabeça antes. Avaliação é repressão. Portanto, o aluno participou das 
atividades, ele escolhia a nota. 
Elaine – Ahn... Era libertário... 
S – Sim, absolutamente libertário. 
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E – Auto-avaliação. 
S – Mas, eles gostavam de fazer prova, então eles me obrigavam a dar prova 
periodicamente para eles, os alunos. Eu tinha que andar dando aula para baixo 
e para cima. Eu falava: “Bobagem vocês pedirem prova, vocês têm que falar na 
aula, vocês estão falando, eu marco aqui as coisas”. Mas, eles queriam fazer 
prova, então periodicamente eles iam fazer prova. 

Se o professor quer evitar a repressão, precisa evitar a avaliação. O meu espanto 
fica nítido na conversa, revelando, por outro caminho, a interação entre entrevistadora 
e entrevistado. A própria pergunta foi feita com a intenção de debater a “avaliação”, 
prática intrínseca ao processo de escolarização. A resposta é surpreendente e não deixa 
de demonstrar um paradoxo: enquanto o professor propõe outras formas diferentes 
de avaliar seus alunos, estes se ressentem e, de certa forma, exigem a volta à tradição 
das provas. O evento demonstra a permanência de certos rituais que resistem ao 
tempo e ao espaço – a existência de uma cultura, ou ainda, de culturas escolares. 

As pesquisas em História da Educação, desta forma, podem ganhar em 
profundidade ao incorporar as entrevistas orais ao seu repertório. O procedimento 
permitirá um confronto com uma documentação não escrita e não oficial, a qual pode 
revelar, por exemplo, aspectos do dia a dia das instituições escolares que vão além dos 
registros nos “diários de classe” ou nos “cadernos dos alunos”. Essa metodologia 
também pode dar voz a quem tem pouco poder de enunciação nos discursos oficiais: o 
professor. Se considerarmos que as escolas possuem um público flutuante, 
representado pelos alunos, que “passam” pelas séries, e um público mais estável, o 
corpo docente, que vivencia seu ambiente ao longo da carreira profissional, trazer à 
tona os processos vivenciados pelos professores pode acrescentar muito aos saberes 
sobre o passado das escolas. 

 
1.2. A CULTURA ESCOLAR COMO PONTO DE PARTIDA 

Os estudos de História da Educação a partir de entrevistas realizadas com a 
metodologia da História Oral se tornam importantes sobretudo se tomarmos como 
ponto de partida a cultura escolar. Na definição metafórica de Dominique Julia, as 
disciplinas escolares são a “caixa-preta da escola”; justamente por isso, o seu estudo 
permite a revelação de aspectos cotidianos frequentemente desconsiderados e que, 
entretanto, podem nos mostrar o funcionamento da escola em seu âmago, em especial 
no que se refere às diferentes formas de manejo de um sem número de leis, decretos, 
currículos, materiais pedagógicos, etc. O autor ainda define que a cultura escolar é 
composta por um conjunto de normas e práticas aplicadas por um conjunto 
profissional que delas se utiliza – neste caso, os professores. Mais uma vez, o papel dos 
docentes é ressaltado aqui; mais uma vez, é possível pensar como isso pode revelar 
novas possibilidades de pesquisa.  

Nestes termos, percebe-se, por exemplo, um aspecto comum nas práticas dos 
professores entrevistados quando se referem ao momento de seu ingresso na rede 
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escolar, na virada da década de 1960 para a de 1970. Todos eram jovens – alguns deles 
ainda se encontravam na Universidade quando iniciaram a carreira – e isso os 
impulsionava a procurar novas alternativas, novos materiais, tal como conta o 
professor José Carlos: 

Então, pra você ter uma ideia do que eu tô falando, do nível de envolvimento, nós, 
logo em 71, 71 pra 72, a gente tava pensando em material didático, não tinha 
muita coisa no mercado, a gente achava que era muito difícil os alunos 
aprenderem com o material, que era ruim. A Marlene [professora de História], 
por exemplo, sugeriu pra gente pensar um livro que estava sendo lançado, que 
tinha umas coisas assim, meio moderninhas. A gente usava um do Gonzaga, que 
era um livro de História do Brasil, mas a gente não estava muito feliz. Então, nós 
resolvemos fazer uma apostila pros alunos. […] Mas, assim, por exemplo, o 
pessoal de Geografia era muito bom, não tinham muita experiência de ensino, 
mas tinham muito conhecimento da ciência, a Marlene era ótima, sempre foi uma 
excelente aluna, e eu também entrei no meio porque, no fim, eu estava no grupo. 
Pois, olha, elaboramos a apostila de História e Geografia pra quinta e pra sexta 
série, um sacrifício imenso, não tinha recurso, a gente não queria cobrar dos 
alunos. Contatamos uma escola de um conhecido não sei de quem pra imprimir 
isso naquelas impressoras à tinta, borrava tudo o que saía, passava o fim de 
semana que nem uns malucos, mandamos encadernar e tal. Pra você ter uma 
ideia, a gente usava esse material de apoio, o que a gente punha: a ideia que a 
gente tinha do que devia ser ensinado, mas com informação que tinha em livro 
mesmo, sabe? Depois, a gente acabou abandonando um pouco isso. 

A menção do professor José Carlos à articulação entre as disciplinas de História e 
Geografia permite um desdobramento da reflexão sobre a cultura escolar em direção 
à história das disciplinas escolares, tema que tem em André Chervel um dos autores 
fundamentais. Para Chervel (1990, p.200), as disciplinas são um conjunto formado 
por “um ensino de exposição, os exercícios, as práticas de incitação e de motivação e 
um aparelho docimológico”, os quais se interligam e adquirem diferentes valores a 
cada momento. Assim, as práticas de sala de aula que as entrevistas revelam podem 
auxiliar nas pesquisas da área ao demonstrarem que os conteúdos das aulas vão muito 
além das prescrições oficiais, dando concretude a análises como a de Dominique Julia, 
que, no rastro da análise de Chervel, afirma: 

[...] o estudo histórico das disciplinas escolares mostra que, diante das 
disposições gerais atribuídas pela sociedade à escola, os professores dispõem de 
uma ampla liberdade de manobra: a escola não é o lugar da rotina e da coação 
e o professor não é o agente de uma didática que lhe seria imposta de fora. [...] 
De fato, a única restrição exercida sobre o professor é o grupo de alunos que tem 
diante de si, isto é, os saberes que funcionam e os que “não funcionam” diante 
deste público. (Julia 2001, p.33). 
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Ainda nesse sentido, também é bastante significativa a fala da professora Júlia. 
Formada em Ciências Sociais, mas atuando na disciplina de História, ela questiona as 
práticas dos professores que teve na escola, em sua própria formação, e resolve que 
fará diferente com seus alunos; a partir daí, desenvolveu uma maneira peculiar de 
lecionar a matéria, mesclando componentes de várias disciplinas: 

Eu não gostava de História. História de memorização, eu não conseguia 
memorizar, e isso foi uma experiência interessante, porque, quando eu fui 
trabalhar como professora, eu descartei qualquer possibilidade de meus alunos 
terem que guardar fatos, nomes e datas. Então, o que fizeram comigo eu não fiz 
com eles, e preferi o modelo da Filosofia, que era trabalhar temas para que as 
pessoas se entendessem enquanto ser humano e ser social no universo em que eles 
estavam vivendo. Então, eu sempre trabalhei diferente dos meus colegas 
formados em História, porque os formados em História, isso eu estou falando do 
tempo que eu trabalhei, não sei como os cursos são hoje e como os professores 
que se formam hoje são, mas os professores de História eram de História, né? E 
eu acabei sendo a professora de História que trabalhava a História do ponto de 
vista da Sociologia, da Antropologia, da Economia, entendeu? Então, isso talvez 
tenha sido muito bom não só pra mim, mas para os meus alunos também, porque 
eles gostavam muito das aulas. Não a criançada, os adolescentes gostavam 
muito das minhas aulas, porque eu viajava muito com eles e aquele assunto 
inicial, podia ser qualquer um que fosse de História, eu trazia pra perto deles e 
via sob outros ângulos que não só o estritamente histórico. 

Tais procedimentos, não é difícil perceber, destoavam das práticas estabelecidas, 
habituais, na e pela escola do momento; ao fazê-lo, estabelecem tensões com a cultura 
escolar, constituída de regularidades e tradições, como os estudos de Antonio Viñao 
Frago, com sua proposta de fazer uma “arqueologia da escola”, demonstram. Tensões 
que se espraiaram também para os currículos, inclusive porque o momento em 
questão foi pródigo em reformas educacionais. Especificamente para o que nos 
interessa aqui, vale destacar que, em 1971, o governo militar fez uma grande reforma 
do sistema básico de escolarização, por meio da lei 5.692. Em decorrência dela, foram 
elaborados os Guias curriculares propostos para as matérias do núcleo comum do 
ensino de 1o grau, que ficaram conhecidos como “Verdão”, tanto por conta do tamanho 
e da cor de sua capa quanto pela associação ao uniforme militar. Nas entrevistas, 
contudo, percebe-se como o “comum” ficou longe de ser alcançado. A título de 
comparação, é possível relatar duas experiências opostas ao documento. A primeira 
delas é a fala do professor Rodolpho: 

O Verdão. Eu me entusiasmei muito com o Verdão. Porque o Verdão, ele trazia o 
tema, trazia toda a exploração que você podia, com os objetivos, naquela época 
era época dos objetivos. E o Verdão, ele foi a primeira tentativa de ordenar 
didaticamente a sala de aula. Pelo menos vejo assim. O professor que seguisse o 
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Verdão, ele tinha inclusive a orientação do que usar. (...) Não tinha exploração 
iconográfica, mas ele tinha inclusive algumas sugestões de como abordar. [...] A 
concepção foi boa, foi uma concepção de rede, né? Porque, o que a gente tinha de 
concepção de rede anteriormente? [...]. O Verdão já era o programa mais aberto, 
né? Então, a gente caminhava pelo Verdão com mais tranquilidade.  

Em outra ponta, temos o professor Guilherme, que lembra ter se apoiado em sua 
experiência docente para rechaçar o currículo: 

O Verdão, eu nunca tomei conhecimento. Quando você adquire alguma 
experiência na profissão, você fala: “Ai, isso é bobagem, isso é besteira, eu não 
vou ligar”. Você faz o que te dá na telha e vale. Se você acredita que está certo, 
vale... 

Se é impossível afirmar que o professor Rodolpho seguiu à risca todas as 
orientações curriculares do documento, em sentido inverso é igualmente impossível 
afirmar que o professor Guilherme nunca se apoiou no mesmo. O que fica, entretanto, 
é a afirmação de Viñao Frago que as sucessivas reformas escolares são julgadas e 
avaliadas por meio do filtro da cultura escolar. 

Vinão Frago nos lembra também de dois vetores fundamentais da cultura escolar: 
as relações de espaço e as relações de tempo. No que se refere ao primeiro, afirma: 

[...] o espaço escolar seria um lugar que tende a ser limitado como tal, e a 
fragmentar-se internamente em uma variedade de usos e funções de natureza 
produtiva, simbólica e disciplinar. Um espaço em que, internamente, a 
dissimulação e a ocultação disputam com a abertura e a transparência. (Viñao 
Frago 2007, p.70). 

A análise espacial precisa considerar o conjunto composto de edificações e lugares 
abertos, com usos variados, pois não há nada que seja feito ao sabor do acaso, segundo 
o autor. Tudo evidencia finalidades e intencionalidades, que precisam ser analisadas 
pelo pesquisador. Tudo deve convergir no mesmo sentido e há um “horror ao vazio, à 
insegurança e à incerteza”, o que levaria o imprevisível, o aleatório e o instável a 
tomarem o lugar do provável, do seguro e do previsível (Viñao Frago 2007, p.71). 

Neste ponto, ganha destaque o trecho que abre este texto e que agora é revelado 
em todo seu contexto, revelando o embate entre a professora Yara e a direção da escola 
quando a primeira desafia a lógica espacial inscrita na cultura escolar: 

Uma vez eu estava dando aula sobre Grécia, uma 7ª série, falando sobre a escola 
platônica, a escola ateniense, como funcionava, daí eu olhei para o pátio, tinha 
um flamboyant na escola, um braço grande do flamboyant sobre a arquibancada 
da quadra, um fim de tarde lindo, quente, o sorveteiro na porta da escola, porque 
estava saindo a turma da Educação Física, falei para a meninada: “Vamos 
descer. Vamos para o pátio”. Desci, fiquei lá com eles. “Pode comprar um sorvete? 
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Pode”. Comprou um sorvete, todo mundo tomou sorvete. Quando acabou a aula, 
a assistente de direção me chamou: “O que você estava fazendo na quadra?” 
“Dando aula”. “Por que na quadra?” “Qual o problema de ficar na quadra?” “Ah, 
mas a quadra é a sala de aula do Professor de Educação Física”. “Mas já tinha 
acabado o horário dele, ele não estava fazendo nada”. “Mas você não pode fazer 
isso, tem que ficar na sala de aula”. Eu falei para ela: “Você tem razão. Eu sou 
muito é burra, mesmo, viu? Eu estava tentando ensinar educação ateniense e 
esqueci que moro em Esparta” [risos]. Acho que até hoje ela está pensando nisso. 
[risos]. “É, porque a escola...”. Eu falei: “Olha, Odila, a escola, para mim, começa 
desse muro para lá. Escola é o mundo, não é aqui. Isso aqui, você só está dando 
um tempo aqui. Porque a escola é o mundo”. 

Os muros, neste relato de Yara, servem como demarcação de uma separação entre 
a escola e o “mundo”. No entanto, extrapolar os lugares determinados para cada aula 
é transgredir a ordem, a disciplina, e é motivo de repreensão por parte da direção 
escolar. Em outra narrativa, do professor Rodolpho, os muros reaparecem: agora na 
forma de uma experiência inovadora empreendida por um diretor de escola, que os 
entregou para os alunos em troca da ausência de pichação nas paredes. A iniciativa 
fora tomada em conjunto com um grupo de trabalho criado para ajudar a gestão 
escolar, ainda em começos dos anos 1970: 

E o curioso é que ele era um diretor bastante dinâmico, já faleceu, o Vladimir, e 
ele criou um muro, discutindo com esse grupo de trabalho, e eles tentaram 
resolver a questão dos palavrões na parede. E ele criou um muro, apelidado 
“Muro da verdade.” Ele avisou os alunos: “Vocês podem escrever o que quiserem 
aqui neste muro, mas nas paredes internas da escola vocês não vão escrever 
nada, porque aí nós vamos aplicar as sanções disciplinares”. E concordaram. Foi 
uma confusão, porque a turma escreveu pesado, mas, depois, eu saí. 

Há aqui um contraponto no espaço: o que é controlado pelos alunos, o que é 
controlado pelas normas escolares – o que também não deixa de ser uma transgressão, 
mas, neste caso, consentida pela direção. Não deixa de ser significativo, aliás, que o 
professor Rodolpho retome constantemente as vivências nesta escola, embora tenha 
ficado ali apenas seis meses. 

Os espaços destinados à escolarização também podem fugir dos muros escolares e 
ganhar as ruas, como nos casos de “estudo do meio”, metodologia que era empregada 
nos Ginásios Vocacionais e que não desaparece mesmo durante a ditadura militar. O 
que se percebe, novamente, é tanto a força de alguns métodos como seu emprego pelos 
jovens professores. Quem narra a experiência é, mais uma vez, o professor José Carlos: 

A gente fazia estudo do meio que articulava História, Geografia, Língua 
Portuguesa, Biologia. Alugávamos um ônibus com os alunos de uma série, descia 
a Serra do Mar pela Estrada Velha [de Santos], e eu começava a contar história, 
aliás, começava a contar ocupação urbana com o professor de Geografia, aí 
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passava, entrava na história da Serra do Mar, articulação, motivo da 
necessidade de um meio de comunicação do planalto com o litoral. Parávamos 
no meio da serra, os alunos com estaca, estaqueando, pegando o metro quadrado 
para ver que vegetação que tinha naquele metro quadrado, faziam relatórios, 
ficávamos dias corrigindo. Não é brincadeira isso, estou falando sério. Você tem 
que ver o olhar dessa molecada, assim, o olho deles com o regozijo, com aquela 
coisa, assim. Além de tudo, era uma coisa divertida. Aí, parávamos numa 
pedreira para fazer o perfil geomorfológico, para poder aprender a questão de 
formação de solo, da rocha. Íamos para as dunas em Agenor de Campos – que 
não tem mais, desapareceu – e acabávamos em Itanhaém, aonde a gente ia 
viajando pela cidade. E voltava todo mundo, os professores cansados e os alunos 
ainda com fogo pra fazer farra. Nós fizemos isso muitas vezes. 

Esta não era a única singularidade da escola Cidade de Hiroshima, até porque o 
estudo do meio sobreviveu em outras partes. A unidade ganhou este nome em função 
da grande comunidade de japoneses e descendentes que havia no bairro de Itaquera 
(zona leste da cidade de São Paulo) e, de maneira original, a maior festa que lá ocorria 
era justamente no dia 6 de agosto, data do lançamento da bomba atômica na referida 
cidade. Assim, frente às datas cívicas nacionais, sempre festejadas com pompa e 
circunstância, o local se destacava por dar relevo à outra cultura, mais significativa 
para a comunidade. Até as festas juninas ofereciam sukiyaki junto aos alimentos 
típicos da ocasião. 

As comemorações cívicas fazem parte de outro vetor importante para análise da 
cultura escolar: o tempo. De acordo com Agustin Escolano: 

Uma das modalidades temporais é o tempo escolar, um tempo também diverso e 
plural, individual e institucional, condicionante e condicionado por outros 
tempos sociais, um tempo aprendido que conforma a aprendizagem do tempo, 
uma construção, em suma, cultural e pedagógica, um “fato cultural”. O tempo 
escolar – como o espaço e o discurso escolares – não é, portanto, “um simples 
esquema formal ou uma estrutura neutra”, na qual se “esvai” a educação, mas 
sim uma sequência, um curso ou uma sucessão contínua de momentos nos quais 
se distribuem os processos e ações educativas, as tarefas escolares; um tempo que 
reflete determinados pressupostos psicopedagógicos, valores e formas de gestão, 
um tempo a interiorizar e aprender. (Escolano apud Frago 1995, p.70).  

É possível pensar o tempo escolar de diferentes perspectivas. Uma delas é a 
institucional (que regulamenta os ciclos, os programas, os calendários letivos), aqui 
representada pelas diretrizes da Secretaria da Educação de São Paulo e seus órgãos 
auxiliares. Vez por outra, esses momentos tão normatizados são confrontados pelo 
“tempo da greve”, não previsto e instaurador da insegurança e da incerteza em meio 
às regularidades. É preciso, pois, que se volte à ordem. O “tempo da greve” é tão 
imprevisível que até mesmo a professora Arlete, que pauta sua carreira pela militância, 
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sente um desconforto com ele, pois, segundo seu relato, “dividia o grupo”. Há que se 
perceber que, nos “tempos comuns”, as diferenças políticas e ideológicas ficam ocultas 
nas práticas cotidianas; no momento de confronto e acirramento de tensões, já não é 
possível permanecer calado, é preciso posicionar-se, e isso torna visíveis os conflitos, 
as divergências – e, como diz Arlete, os desdobramentos das posturas tomadas virão 
nos tempos que se seguem à retomada das aulas. 

Há outra dimensão do tempo, relativa a cada escola com suas especificidades, 
como o já citado caso da escola Cidade de Hiroshima. Aparecem também momentos 
“extraordinários”, como em uma fala do professor Severiano na qual menciona a 
passagem de enterros pela porta da escola, precedidos pela fanfarra, com as bandeiras 
hasteadas a meio-palmo. Segundo ele, tal fato mostraria que a escola fora integrada à 
comunidade local, num bairro periférico e violento, e o “extraordinário” passa a fazer 
parte da ordem do tempo daquela escola. 

As regularidades do tempo escolar no cotidiano são as mais presentes e percebidas, 
de maneira mais efetiva, a cada “toque de sinal” lembrando que é “hora de” passar de 
uma aula a outra, de uma classe a outra, ou do tão esperado “recreio”, um “respiro” em 
meio a tantos afazeres e tarefas realizados por professores e alunos. Mais uma vez, 
subverter esta ordem, realizar tarefas que não são apropriadas ao “tempo”, constitui 
algo a ser evitado. O exemplo abaixo, do professor Guilherme, ilustra a situação:  

Eu me lembro nesse colégio aqui, que é do Estado, não, é da Prefeitura, um 
aluno... Eu cheguei, falei o “boa tarde”, fui fazer a chamada, tinha um aluno 
cantando alto. Aí, eu falei: “Filho, eu preciso fazer a chamada agora. Para, 
então.” Ele me falou: “Ah, professor, eu tenho que cantar, porque é irresistível 
cantar.” Falei: “Tá bom, então canta um pouco, vai.” Aí, cantou, e eu falei: “Agora 
chega?” Ele falou: “Ah, não, professor, quero mais.” Falei de novo: “Então, você 
vai ter que sair da sala, ir cantar lá embaixo, tem 39 alunos aqui pra eu cuidar, 
né?” Ele falou: “Eu posso sair?” Falei: “Pode. Então, você vai cantar lá fora, na 
frente da diretora, entendeu?” Aí, fui chamado à atenção, que eu não podia 
colocar aluno para fora. 

A narrativa mostra que é preciso respeitar o “tempo da chamada”, que seria 
sucedido pelo “tempo da aula”. O professor chega a admitir certa inversão ao permitir 
que o aluno cante algo, mas a tentativa de continuidade é interrompida e o aluno é 
“convidado” a se retirar. Como o fato acontece já no fim da carreira do professor, 
quando a escola já se tornara um espaço de inclusão em que todos “deveriam” 
frequentar as aulas, é ele quem acaba advertido por sua postura; se isso acontecesse 
no início, provavelmente a advertência seria para o aluno, que deveria respeitar o 
horário da aula. É possível perceber aqui que os tempos mudam com o tempo, as 
normas e regulamentos mudam de acordo com os contextos sociais e as funções que a 
escola é chamada a desempenhar a cada momento. 
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1.3. O QUE É POSSÍVEL AFIRMAR 
 

Os exemplos aqui elencados mostram a potencialidade da História Oral para a 
História da Educação, sobretudo quando se parte do conceito de cultura escolar. Neste 
caso, os hábitos, os usos, as práticas, enfim, o conjunto de ações cotidianas nem 
sempre foram registrados nos papeis que regulam a atividade escolar, inclusive porque 
alguns deles representam subversões, reinterpretações, inovações, resistência frente 
aos rígidos regulamentos e normatizações. Ou, para evocar aqui Michel de Certeau 
(2012, p. 35), na “paisagem da pesquisa” em História da Educação, particularmente 
ao lidar com o contemporâneo, há que se “repensar táticas”, para assim escapar à 
“disparidade entre os espetáculos de estratégias globais e a opaca realidade de táticas 
locais”; ao fazê-lo por meio do recurso à História Oral (entre outros caminhos 
possíveis), podemos nos (re)aproximar das “práticas efetivas e cotidianas” (Certeau 
2012, p. 50), que documento algum é capaz de apreender. 
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RESUMO  

O texto busca apresentar um dos principais veículos da Imprensa Católica, a 
revista A Ordem (AO). Dentre os temas tratados em suas publicações, estava  a crítica 
contundente ao comunismo, ao Estado laico, assumido desde a Proclamação da 
República, em 1889, e ao movimento pedagógico da Escola Nova. A Encíclica Divini 
Illius Magistri, escrita pelo Papa Pio XI, em 1929, passa a ser o grande instrumento 
impresso utilizado pelos intelectuais católicos diante da correlação de forças políticas, 
como justificativa de seus posicionamentos diante do Estado com relação à educação 
cristã da juventude. Nesse sentido, o conteúdo da revista, articulado pelos seus 
intelectuais orgânicos na luta pela restauração, proporcionou um grande embate 
político e ideológico com o Estado na recuperação de sua hegemonia por meio da 
educação. A AO não foi apenas figurante nesse processo, mas uma ferramenta ideal no 
enfrentamento desse embate. 

 

PALAVRAS-CHAVE  
Escola Nova, Intelectuais, Imprensa e Educação.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por finalidade apresentar o ponto de vista de uma das revistas 
da Imprensa Católica como instrumento de análise aplicada à História da Educação 
no Brasil. O principal objeto de estudo é a Revista A Ordem, ligada a um grupo de 
intelectuais católicos, considerada como um dos principais veículos de difusão da 
ideologia católica brasileira. A revista, ora denominada de AO, foi fundada em 1921 
por Jackson de Figueiredo (1891-1928). Figueiredo foi professor, advogado, filósofo, 
político, considerado o principal organizador do movimento católico leigo dos anos de 
1920. Além da Revista AO, também fundou o Centro Dom Vital (CDV), em 1922, 
importante órgão de pesquisa e difusão dos preceitos católicos no Brasil. 

Segundo Velloso (1978), o CDV, desde a sua fundação, teve como linha de atuação 
a contraposição ao liberalismo e ao comunismo; além disso, buscava renovar a difusão 
da doutrina cristã no Brasil. Uma estratégia do grupo que se formou no CDV foi o apoio 
ao episcopado e a obra de recatolização dos intelectuais brasileiros. Portanto, o CDV 
passou, a partir de 1922, a se constituir como o principal órgão apoiador financeiro da 
AO.   

Basicamente, a revista combatia as posições contrárias ao Vaticano e, dentre os 
temas tratados, a maior ênfase de suas publicações periódicas era a crítica 
contundente ao comunismo, ao Estado laico – assumido desde a Proclamação da 
República, em 1889 –  e ao movimento pedagógico da Escola Nova. 

A intenção é demonstrar o quanto a AO, veículo de comunicação e divulgação 
católica, assumiu força política e decisória perante o Estado Novo a partir dos seus 
intelectuais na consolidação de um programa de educação nacional (SCHWARTZMAN 
et al, 2000). 

As justificativas dos católicos, naquele momento, baseavam-se nos fundamentos 
da Encíclica Divini Illis Magistri (DIM), promulgada por Pio XI, em 31 de dezembro 
de 1929. O conteúdo dessa encíclica foi totalmente direcionado à educação da 
juventude católica e ao reforço do papel da família na educação dos jovens. Ao 
determinar a ação católica na educação, segundo as normas da encíclica, os 
intelectuais do CDV confrontaram os fundamentos da filosofia da Escola Nova, em 
voga no final dos anos de 1920. Esse movimento teve seu ponto culminante com a 
publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. Por sua vez, os 
princípios defendidos pelos escolanovistas tratavam da laicidade, da gratuidade e da 
obrigatoriedade do ensino, confirmando o Estado como o protagonista na educação 
nacional. Essas premissas contrapunham-se frontalmente aos interesses da 
manutenção da escola católica. 

A revista tinha como principais representantes: Orlando Leal Carneiro, Alexandre 
Correia, Leonardo Van Acker, Tristão de Ataíde (Alceu Amoroso Lima) e Gustavo 
Corção, dentre outros, que, na sua grande maioria, combatiam o laicismo 

pedagógico, demonstrando resistência às mudanças sociais no confronto 
ideológico aos ideais laicos. 



 5 

Segundo Castilhos (2004), a Igreja, desde o final do século XIX, adotou 
procedimentos de atualização vinculados às estratégias de comunicação sem romper 
com seu passado, sempre mantendo o “núcleo duro”. Esse se caracterizou 
milenarmente pelo conjunto de seus dogmas e ideologias. Ainda em Castilhos, a 
dinâmica de atualização da Igreja se dá na incorporação de ideários e metodologias 
ligadas aos valores modernos e científicos (CASTILHOS, 2004). Para se inserir nesse 
debate educacional, a Igreja cria periódicos, editoras e Associações de Leigos.  

No caso da AO (1921) e do Centro D. Vital (1922), Velloso (1978) afirma que ambos 
surgem em um contexto social que tende a adotar uma cosmovisão cada vez mais 
agnóstica. Portanto, lutas travadas pela inteligência católica são a legitimação da Fé 
Católica perante essa sociedade, combatendo, na visão daqueles, os seus erros políticos 
e religiosos. 

Nesse sentido, a revista AO exerce, enquanto imprensa, o papel de formação 
político-pedagógica no preparo dos intelectuais orgânicos da Igreja, buscando o 
retorno da sua hegemonia, considerando a História da Igreja no Brasil até a 
Constituição Brasileira de 1891. 
 

2 A ESTRUTURA DA REVISTA A ORDEM 

Desde a sua fundação, a AO era editada em formato encadernado, apresentando, 
quase sempre, mais de 200 páginas escritas em forma de artigos por diversos autores 
de várias matrizes de concepção católica brasileira. Pretende-se ressaltar neste 
trabalho a análise de alguns dos artigos referente à educação, demonstrando a 
contraposição à Escola Nova. 

Na figura abaixo, escolhemos aleatoriamente a primeira página e o índice da edição 
de 1929, pesquisados na Hemeroteca da Biblioteca Nacional: 
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FIG. 1 | Capa e Sumário da Revista A Ordem, edição de 1929. 

Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional 
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FIG. 2 | Sumário da Revista A Ordem, edição de 1929. 

Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional 

 

Pelos periódicos que se pode pesquisar, alguns volumes são datados de 1929 a 
1956. Inicialmente, a AO era editada bimestralmente pela Tipografia São Benedito, na 
cidade do Rio de Janeiro. Nos anos de 1930, a edição passou a ser publicada 
mensalmente e os leitores podiam fazer assinaturas anuais. 

A redação da revista localizava-se na Praça XV de Novembro, nº 101, na cidade do 
Rio de Janeiro, também sede do CDV. A sustentação econômica da revista também se 
fazia pela publicidade, destacando: anúncios de profissionais liberais, comércio e 
construções, fábricas de papel, usinas de açúcar e carvão vegetal, escolas confessionais, 
tipografias, imobiliárias e comércio em geral. 

No corpo da capa da AO, apresentavam-se os nomes dos principais autores dos 
artigos, as informações resumidas sobre a gráfica e a sede CDV. Nas páginas seguintes, 
havia esta sequência: os anunciantes, o sumário, os créditos da revista, os preços de 
assinaturas e, antes do início dos artigos, uma citação de algum autor católico ou 
versículos bíblicos. Ao final, após os artigos, havia uma relação de sugestões de leituras 
e notícias sobre o CDV, terminando com vida e obra de clássicos da Filosofia Católica. 

Ressalte-se que, desde o início da revista, havia uma seção chamada Registro, 
contendo pronunciamentos, discursos de políticos a favor da religião católica, 
pequenas notas contra o regime soviético, destaques de principais missas no país e a 
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relação de novos Bispos no Brasil e nos países vizinhos. Dentre os textos encontrados 
em tal seção, destacamos uma notícia de 1931, volume XI: 

Liberdade Liberal 

O Uruguai pretendeu ser no Continente o país de ideias mais avançadas. Sua 
legislação contrariando a índole do povo inspirou-se em ideologias 
extravagantes e perigosas. Basta lembrar suas leis sobre o casamento, que 
praticamente equivalem-se a uma legislação do concubinato, senão da 
prostituição. Seguindo as inspirações desse liberalismo inconsequente o governo 
daquele paiz abriu às portas a invasão comunista. Reconhecendo oficialmente os 
soviets. 

Sem demora instalaram-se ali os mais temíveis agentes de Moscou. Com o fim de 
perturbar a vida do Continente, preparando-o para o advento da revolução 
Universal, que é um dos sonhos mais queridos dos algozes do povo Mártir, o povo 
Russo: Stalin e seus apaniguados (A ORDEM, 1931, p. 306). 

Este excerto é apenas um dos exemplos da propaganda anticomunista, aos moldes 
da revista estado-unidense Reader's Digest, traduzida para o português como 
Seleções, fundada em 1922, em formato aproximado de 18 cm x 15 cm. 

É importante ressaltar uma das seções da revista, chamada de Universitária, cujo 
destaque eram as notícias da Acção Universitária Cathólica. Essa seção foi criada em 
1929 com o objetivo de fomentar no meio universitário uma ação católica, tendo a 
revista AO como grande estimuladora de ideias, divulgando reuniões, missas, 
excursão, homenagem póstuma, crônicas de Natal, análise de livros etc. Dentre essas 
análises, destacam-se aqueles comentários de livros que não estariam de acordo com 
as concepções religiosas católicas, tais como o pragmatismo utilitário e imediatista, 
além de transcrições de palestras feitas pelos alunos no programa radiofônico da 
universidade. 

Um excerto do programa de rádio da AUC, transcrito na revista AO, reforça a 
necessidade de criação de um ambiente de Ensino Superior que difundisse as 
concepções de uma pedagogia católica: 

No terreno universitário, que é mais propriamente o seu terreno, procura a AUC 
formar um ambiente em que, pela intercomunicação entre os estudantes das 
várias escolas, venha a se criar o espírito verdadeiro de uma universidade, na 
qual o  conhecimento mútuo do que se estude e dos que estudam prepare uma 
unidade verdadeira de concepção que possa vir a ser a “alma mater” de uma elite 
consciente, constituidora do Brasil de amanhã (A ORDEM, 1932, p. 300). 

 

3. A ORDEM E O MANIFESTO DOS PIONEIROS DA ESCOLA NOVA 
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O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (1932), documento elaborado por 
Fernardo de Azevedo, e assinado por 26 educadores brasileiros, convocava o povo e o 
governo à reconstrução educacional do Brasil. Segundo o texto, o Estado passava a ser 
entendido como o protagonista da educação, considerando como um dos princípios a 
laicidade, uma vez que, segundo os educadores,  

[...] coloca o ambiente escolar acima de crenças e disputas religiosas, alheio a 
todo o dogmatismo sectário, subtrai o educando,respeitando-lhe a integridade 
da personalidade em formação à pressão perturbadora da escola quando 
utilizada como instrumento de propaganda de seitas e doutrinas. (HISTEDBR, 
1932, p.193).  

O principal alvo de recriminação da AO era, segundo os autores católicos, ser 
anticristão, antinacional e antiliberal. Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo 160  e 
Celina Padilha, entre outros, são considerados de linha comunista pelos católicos 
Alceu Amoroso Lima, Leonardo Van Acker, Alexandre Correia, Orlando Leal Carneiro 
etc. Argumentava-se que a concentração do ensino nas mãos do Estado teria como 
consequência a implantação do regime comunista no Brasil (VELLOSO, 1978). 

Os novos laicizadores do Ensino 

A Instrução Pública do Distrito Federal está entregue a um Doutor que, não 
obstante ter sahido da Congregações Marianas da Bahia, é um atheu 
impenitente. Conta-se que essa inimizade com Deus foi contrahida em uma 
viagem aos Estados Unidos. Neste particular, o Doutor Anísio anda um pouco na 
rabadilha do Senhor Medeiros de Albuquerque, que também já foi Diretor da 
mesma Instrucção e que não precisou mudar de clima para mudar de ideias, se é 
que as teve algum dia... O caso do Doutor Anísio lembra um pouco a história das 
precavidas mães do interior, a quem aterrorisa a ideia de mandar os filhos para 
os estudos na Capital pelo receio em que se percam entre as tentações de uma 
grande cidade. Os Estados Unidos são realmente um paiz de muito materialismo. 
Seus homens representativos, no entanto e muitos observadores sagazes da vida 
americana, repelem o juízo dos que fundam nesse materialismo as 
características do grande povo americano. Como quer que seja há de tudo nos 
Estados Unidos. Há o Bom e o Máo, o Doutor Anísio, porém, só enxergou o Máo. 
Perdeu a Fé! Tal q qual o estudantezinho, inexperiente, ‘bocó’, que não soube 
                                                   

160 Fernando de Azevedo foi o principal divulgador e apologista do movimento da Escola Nova no Brasil. Em 
Novos caminhos e novos fins: a nova política de educação no Brasil – subsídios para uma história de quatro 
anos (AZEVEDO, 1958), cuja 1ª edição é de 1931. Apesar de o subtítulo apontar certa pretensão, o objeto do livro 
incide sobre o processo da reforma da instrução pública do Distrito Federal, que foi por Azevedo dirigida entre 
1927 a 1930. (SAVIANI, 2007).  
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resistir às seduções do vício num grande centro urbano como o nosso (A ORDEM, 
1931, vol. XI, p. 306). 

É importante ressaltar que essas notas na seção Registro não tinham assinatura, 
portanto, não se pode afirmar qual, dentre os intelectuais que comumente escreviam 
na revista, poderia ter tecido tais comentários a um dos expoentes de Manifesto de 32. 

Como já afirmado anteriormente, o CDV era a instituição que respaldava a revista 
AO e tinha como característica fundamental a posição de força político-ideológica dos 
intelectuais leigos, formados no sentido de fortalecer a hegemonia católica a fim de 
salvaguardar A Ordem e a moral da sociedade brasileira. 

O que marca definitivamente essa posição contrária à Escola Nova é a divulgação 
da Encíclica Divini Illius Magistri, que significou para os católicos a afirmação de que 
a restauração da sua hegemonia só poderia ter sustentação por meio da educação. 
Devido a isso, a aproximação com o Estado se tornaria imprescindível.  

A Encíclica escrita pelo Papa Pio XI, em 1929, convoca todos os membros da Igreja 
Católica, exigindo uma ação efetiva em defesa da educação da juventude cristã. 
Conforme Velloso (1978), o conteúdo da revista basicamente fazia um apelo à 
juventude, pois se considerava como único grupo capaz de empreender a obra do 
nacionalismo, desde que fosse uma plena adesão à Igreja. 

Dentre os vários motivos da publicação do Papa Pio XI, a advertência aos perigos 
das transformações do mundo moderno era dirigida não somente aos jovens e aos 
educadores, mas também aos pais e às mães de família, falando acerca de vários 
problemas da educação cristã. Destaca-se o problema escolar e pedagógico, 
demostrando preocupação com a multiplicação de mestres coadunados com as novas 
teorias pedagógicas. Afirmava a Encíclica que a verdadeira educação é a cristã, que 
tem como fundamento a essência humana, onde o homem é imagem e semelhança de 
Deus, cabendo somente à Igreja a missão de educar. 

Segundo Velloso (1978), embora apelando para constantes demonstrações de 
força, a Igreja não desejava estabelecer um confronto direto com o Estado, 
pretendendo apenas que este lhe conferisse o devido prestígio perante às demais 
instituições, na medida em que ela representa os pretensos interesses da maioria da 
população brasileira. 

Anteriormente, com Leão XIII, as relações da Igreja com o Estado e suas inserções 
no meio educacional eram ainda mais estreitas. Em 1891, segundo Carneiro (1942), 
em seu artigo intitulado A educação, a família e a Igreja, até na Educação Física o 
sobrenatural poderia ser atingido, uma vez que a união do Estado com a Igreja, ambas 
as sociedades perfeitas, traduzia-se na concepção de um de base natural e a outra 
sobrenatural. Ou seja, a união perfeita do corpo e da alma.  

Na Carta do Papa Pio XI, questiona-se a quem cabe a função de educar. Nessa 
carta, o Santo Padre explica a importância de três estruturas da sociedade que 
considera necessárias para a formação humana: a família e a sociedade civil, como 
ordem natural, e a Igreja, de ordem sobrenatural. O homem, nesse sentido, sendo a 
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imagem e semelhança de Deus, deve ser educado pela Igreja. Consequentemente, a 
sociedade civil e a família devem seguir os preceitos cristãos da Igreja. 

Em 1934, Leonardo Van Acker (1934) escreve na AO de jan./jun. o artigo Educação 
Nacional e Ação Católica, lembrando aos leitores a importância de que essa ação na 
educação está contida nas normas da Encíclica: “É recomendada a escola, pública ou 
particular, integralmente católica em todos os graus de ensino” (ACKER, 1934, p. 20). 
Mais adiante, o autor descreve outra recomendação:  

Por esta razão, procurando para seus filhos a escola católica (proclame-se em 
alto e seja bem compreendido por todos), os católicos de qualquer nação do 
mundo não exercem uma acção política de partido, mas sim uma acção religiosa 
indispensável a sua consciência (ACKER, 1934, p. 20). 

A ação católica, resume Acker, deve contribuir para melhorar o ambiente 
extrafamiliar e extraescolar dos educandos. Carneiro (1942), por sua vez, afirma que a 
própria vida pedagógica do homem está ligada a uma grande instituição social: a 
escola. Portanto, é necessária a interação entre família, Igreja e escola, como o grande 
centro da educação. Quanto à relação entre educação e Igreja, o mesmo autor  diz que 
o direito da família é anterior ao Estado em matéria educativa, porque a criança nasce 
primeiramente na família e em espírito pelo batismo. Portanto, cabe à Igreja o direito 
de educar. 

 

4. A REVISTA A ORDEM E OS INTELECTUAIS DA ESCOLA NOVA 

Acker (1934), em seu artigo já aludido, critica que preponderou o socialismo 
democrático na educação, publicamente apregoado, em março de 1932, no Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova, de Fernando de Azevedo. Acker (1934) acusa que: 

No dito manifesto pleiteia-se a transformação da educação nacional pela escola 
democrática e socialista, regida pelos princípios cordiais do laicismo, da 
coeducação em todos os graus, da gratuidade e obrigatoriedade geral e do 
oportuno Monopólio do Estado (ACKER, 1934, p. 21). 

No final do ano de 1934, acontece a 5ª Conferência Nacional de Educação, 
realizada em Niterói, Rio de Janeiro, explicitando o embate entre intelectuais católicos 
e escolanovistas sobre o sistema geral de educação do país. Os católicos reafirmam a 
necessidade da valorização do ensino particular católico, pois, para Acker, essa mesma 
edição da revista declarava que o ensino católico estava em perigo:  

 

[...] onde quer que a liberdade deste é impedida ou de vários modos dificultada, 
nunca os católicos se esforçaram demais, ainda à custa de grandes sacrifícios, 
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para sustentar e defender as suas escolas e para procurar que se promulguem 
leis escolares justas (ACKER, 1934, p. 22). 

Em palavras mais contundentes, Acker destacava os perigos da Escola Nova: 

O que se propunha era levar a ‘mexicanização’ do ensino brasileiro, sonhada e 
vaticinada pelo Senhor Anísio Teixeira. (...) Em suma, salvo o ensino religioso 
facultativo, que era ponto de compromisso político, o projeto da bancada paulista 
não passa de fiel reprodução das sugestões socialistas do Senhor Fernando de 
Azevedo e da Comissão dos 32, na 5ª Conferência Nacional de Educação (ACKER, 
1934,  p. 22-23). 

Acker anuncia que, de acordo com o laicismo, da coeducação à revelia das 
exigências morais e naturais – bem como do monopólio claramente urdido –, já não 
era possível a deliberação nem acordo com os católicos. Conforme Cury (1978), para o 
grupo renovador, a escola, numa sociedade heterogênea e diversificada, deve estar 
acima de crenças, disputas religiosas e dogmatismos sectários. Tais realidades, que 
pertencem ao foro íntimo das pessoas, devem ser expressas dentro de seus próprios 
credos e jamais nas escolas, sendo considerados pelos intelectuais católicos como os 
novos laicizadores do ensino.  

Orlando Carneiro, na revista A Ordem, quando se refere à filosofia pedagógica do 
catolicismo, pondera que: “A Igreja é a depositária do universalismo pedagógico, 
porque ao espírito católico interessam todas as atividades educativas, combate os 
erros, mas não os homens que erram.” (PIO XII apud CARNEIRO, 1943, p. 463). 

Quando se refere ao aspecto nacionalista, há toda uma defesa da educação nacional 
contraposta à penetração da cultura norte-americana (VELLOSO, 1978). Velloso  
descreve que, no artigo Alfabetização ou escola do trabalho?, Laura Jacobina 
Lacombe condena os postulados filosóficos de Dewey em função de sua exaltação do 
trabalho e da liberdade, o que acarretaria o desconhecimento das especulações do 
espírito. 

O debate sobre educação se intensifica principalmente a partir de 1933, durante os 
trabalhos preparatórios da Constituinte. Os católicos enviam à Comissão Constituinte 
um memorial, redigido pelo Pe. Leonel França, no qual reivindicam a liberdade de 
ensino particular, ensino religioso facultativo nas escolas públicas e direito natural dos 
pais na educação dos filhos (VELLOSO, 1978). 

O Instituto Católico de Estudos Superiores, fundado em maio de 1932, é 
considerado uma nova força no movimento de restauração intelectual católica, pois, 
de acordo com o Instituto, o Brasil encontrava-se em um ambiente de anarquia 
pedagógica, de empirismo científico e incultura generalizada. A instituição anuncia 
seus propósitos de lutar pela restauração filosófica e teológica na educação nacional. 
A revista publica vários trabalhos realizados pelos alunos do referido Instituto 
(VELLOSO, 1978).  
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Devido ao trabalho desse Núcleo Acadêmico Católico, nos anos 40, surgiram no 
Brasil as Faculdades Católicas, que, um ano mais tarde, tornar-se-iam as Pontifícias 
Universidades Católicas, tendo como referência a Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro. 

  

 

FIG. 3 – Retrato de Jackson de Figueiredo, Reunião do Centro Dom Vital e Alceu Amoroso Lima no gabinete do Centro 
Dom Vital em 1959. 

Fonte: Acervo Centro Dom Vital 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a leitura de algumas edições da revista A Ordem, conclui-se que esta serviu 
como força política e ideológica no processo de restauração da Igreja, sendo 
considerada um dos principais veículos impressos de divulgação e reafirmação do 
papel da Igreja na educação. 

Essa reafirmação teve como estratégia fundamental a criação do Centro Dom Vital 
em 1921, com a formação de intelectuais leigos, objetivando combater as ideias 
contrárias e de oposição à Igreja Católica, sendo o Centro um dos principais apoiadores 
da revista. Esses intelectuais utilizavam-se dos documentos oficiais da Igreja para 
justificar a preponderância religiosa por meio da tradição cristã católica – que, 
segundo eles, seria de salvaguardar a educação nacional. A Encíclica Divini Illius 
Magistri passa a ser o grande instrumento impresso utilizado pelos intelectuais diante 
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da correlação de forças políticas, como justificativa de seus posicionamentos diante do 
Estado com relação à educação cristã da juventude. 

Nos anos de 1920 e 1930, alguns elementos da educação nacional em discussão se 
tornaram alvo das críticas da Igreja, tais como: Estado Laico; o ensino religioso 
facultativo nas escolas públicas; e o movimento da tendência pedagógica da Escola 
Nova. Conforme os autores da revista, a política educacional do Estado Laico não 
estava de acordo com a realidade nacional por ser o Brasil um país com tradição cristã 
católica e, portanto, seus filhos deveriam estudar em escolas católicas. Com o 
movimento da pedagogia da Escola Nova, o ensino religioso era facultativo nas escolas 
públicas. Esse movimento foi duramente criticado na revista, pois tal pedagogia estava 
totalmente desvinculada da religião.  

Enfim, a revista AO – articulada pelos intelectuais orgânicos da Igreja na luta pelo 
processo de restauração – proporcionou um grande embate político e ideológico com 
o Estado na recuperação da sua hegemonia por meio da educação. Nesse sentido, a 
revista não foi apenas figurante nesse processo, mas uma ferramenta ideal no 
enfrentamento desse embate. 
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RESUMO  

O estudo busca dar visibilidade ao processo de catalogação das cartas sobre 
instrução pública nos jornais O Araripe (1850-1860), O Cearence (1840-1899), Diário 
do Maranhão (1855-1858), Publicador Maranhense (1842-1886), Diário de 
Pernambuco (1825-1888) e Argos Pernambucano (1850-1852), Diário da Bahia 
(1833-1838) e Correio da Bahia (1871-1878). A escrita dessas cartas é ordinária de 
sujeitos que compuseram a instrução pública da época, professores, diretores da 
instrução pública e das escolas e de anônimos. A pesquisa permitiu catalogar esses 
escritos, servindo de fonte para pesquisas sobre Educação e Império no Brasil. 
Verificamos que os periódicos eram os instrumentos de difusão de informações para a 
sociedade, qualquer que fosse a posição social do leitor, não se percebia a mínima 
restrição pelo acesso à informação, haja vista que os jornais funcionavam como um 
elemento de ligação entre as fontes da notícia e o seu público alvo. Dentro deste 
contexto, quando se tratava de notícias de cunho informativo ou social, ou ao veicular 
matérias de cunho educacional, os jornais atuavam como um elemento de afirmação e 
concretização dos objetivos propostos. Assim, a opinião de professores e diretores 
ganhou visibilidade nas páginas dos periódicos, por meio desse gênero discursivo.  

 
PALAVRAS CHAVE: 

 Cartas, jornal, século XIX  
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo dar visibilidade às atividades de pesquisa 
desenvolvidas por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), cujo interesse é apresentar fontes para a História da Educação na Paraíba e 
no Nordeste161. O projeto Sociedade de correspondência e a instrução pública nos 
jornais do Nordeste no Império, financiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Edital Universal 2013, 
se insere nas ações do grupo de pesquisa Memória, História e Educação e do Núcleo 
de Estudos em Leitura e Escrita Michel de Certeau, ambos localizados na UFPB, e tem 
como integrantes estudantes da graduação de licenciatura - PIBIC e PIVIC162.  

A pesquisa em tela busca identificar, inventariar, classificar as cartas sobre 
instrução pública nos jornais O Araripe (1850-1860), O Cearence (1840-1899), Diário 
do Maranhão (1855-1858), Publicador Maranhense (1842-1886), Diário de 
Pernambuco (1825-1888) e Argos Pernambucano (1850-1852), Diário da Bahia 
(1833-1838) e Correio da Bahia (1871-1878). Tais cartas foram escritas por sujeitos 
que compuseram a instrução pública da época, professores, diretores da instrução 
pública e das escolas e de anônimos. Por meio da tipologia das cartas nos jornais que 
se estabeleceu em pesquisas anteriores (Sena, 2012; 2014), foi possível verificar a 
posição dos leitores-escritores na ordem social no Império e como eles se mobilizaram 
em seu interior. Assim, com escritos de reclamação, de pedidos, de ordem, de protestos 
e de agradecimentos, os professores e diretores marcaram os seus lugares sociais. Para 
tanto, apontaremos aqui o lugar de onde partimos para realizar essa pesquisa e 
apresentar as nossas motivações. Buscaremos, igualmente, traçar os caminhos 
metodológicos utilizados, bem como as técnicas usadas para a execução da 
investigação. 

Verificar se esses modos de escritas desses leitores-escritores, professores e 
diretores da instrução pública, se encontravam nos jornais de outras províncias do 
Nordeste – Bahia, Ceará, Maranhão e Pernambuco – no período imperial foi a 
motivação para realizar essa investigação, a qual permitiu catalogar esses escritos, 
servindo de fonte para pesquisas sobre Educação e Império no Brasil. As questões que 
direcionaram as atividades de catalogação foram: Os professores e diretores da 
instrução pública escreviam nos jornais de maior circulação no Ceará, Pernambuco, 
Bahia e Maranhão? Se sim, quais as reivindicações, os pedidos, as ordens ou 
comunicados que esses signatários faziam por meio da escrita epistolar nos jornais? 

                                                   
161 Embora esse termo possa parecer anacrônico para o século XIX, utilizo-o para delimitar o espaço geográfico 
atual, pois compreendo, a partir de Albuquerque Júnior (2009, p. 51), que “o Nordeste é filho da ruína da antiga 
geografia do país, segmentada entre “Norte” e “Sul”. “O espaço “natural” do antigo Norte cedera lugar a um 
espaço artificial, a uma nova região, o Nordeste, já prenunciada nos engenhos mecânicos ciclópicos usados nas 
obras contra as secas, no final da década anterior”. 
162 Bolsistas que colaboram com as atividades de pesquisa: Bianca Machado, Vanessa Gonçalves Lira, Thayane 
Alves e Larisse Sousa. 
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Havia outros os signatários? Quem eram os destinatários dos discursos sobre a 
instrução pública nos jornais? Quais são as estratégias discursivas que os autores das 
cartas utilizaram para transmitir o conteúdo? Qual o modelo de composição epistolar 
que os signatários se apropriaram para transmitir o conteúdo da carta?  

A escolha dos jornais das províncias da Bahia, Ceará, Maranhão e Pernambuco se 
deu em razão de estarem disponibilizados on line com maior circulação no site da 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, exceto o Diário de Pernambuco, o qual se 
encontra no site da University of Florida Digital Collections. Este por ser diário desde 
o seu surgimento, apresenta ampla circulação da província de Pernambuco, sendo, 
assim, eleito para a pesquisa. A restrição por quatro províncias foi em razão do tempo 
de execução da pesquisa e por muitos periódicos escolhidos serem diários, 
apresentando um volume imenso de informações para identificar e catalogar. Quanto 
aos jornais da província da Paraíba, a identificação e catalogação das epístolas foram 
realizadas no período de 2010 a 2012, em decorrência da pesquisa desenvolvida com 
financiamento do CNPq, por meio do Edital Universal 2010. 

Os periódicos tratados aqui não são especializados em educação e/ou ensino, 
entretanto estes registram fragmentos do cotidiano escolar, os quais nos possibilitam 
compreender determinados aspectos da instrução pública no Império, pois não foram 
“[...] lidos ingenuamente como uma informação direta e/ou neutra, de conteúdo 
denotativo e referencial simples [...]”, conforme Pécora (2005, p. 12) quando anuncia 
que os documentos epistolares são comumente tratados.  

Esses periódicos foram tratados como fonte para a identificação e catalogação das 
epístolas que tratam da instrução pública, considerando-as em suas especificidades e 
situando-as em suas condições de produção e circulação, tendo em vista que “a palavra 
constitui o meio privilegiado de acesso a atitudes e representações do sujeito” 
(Malatian, 2009, p. 196). Nessa perspectiva, esse tratamento auxilia na compreensão 
da instrução pública no Império, já que esse período histórico é considerado como um 
“tempo de passagem”, “idade das trevas” e/ou ainda por ser entendido “como um 
mundo onde, estranhamente, as ideias estão, continuamente, fora do lugar” (Faria 
Filho, 2000, p. 135). 

Ao tomar como fonte o jornal, foram consideradas as orientações de Barbosa 
(2007) a respeito de utilizá-los como fonte primária. Segundo a autora, os textos 
presentes nos periódicos apresentam uma linguagem alegórica, de modo que 
verificamos em que medida aquele texto, aparentemente sem sentido, guardou em si 
uma relação “secreta” com alguma notícia dada no mesmo jornal. A partir desse ponto 
de vista, consideramos também que o conteúdo no jornal não se constitui em um 
objeto único e isolado. Dito de outro modo, o conteúdo em si não podia ser dissociado 
do lugar ocupado pela publicação, já que “a imprensa periódica seleciona, ordena, 
estrutura e narra, de uma determinada forma, aquilo que se elegeu como digno de 
chegar até o público” (Barbosa, 2007, p. 30). Nesse sentido, foram consideradas “as 
diferenças na apresentação física e estruturação do conteúdo [que] não se esgotam em 
si mesmas, antes apontam para outras, relacionadas aos sentidos assumidos pelos 
periódicos no momento da sua circulação” (Luca, 2010, p. 132).  
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O jornal do século XIX se constitui em elementos variados, tornando-se 
“indisciplinado”, se compararmos aos jornais da atualidade, conforme Barbosa 
(2007). Fez-se necessário, também, considerar esse suporte, onde as cartas foram 
publicadas, como uma representação da escrita de um tempo e não como “um espelho 
fiel da realidade” (Morel, 2010, p. 8). O olhar atento sobre a imprensa permite verificar 
as diversas vozes propaladas nele bem como diferentes escritos que se fazem 
presentes, assinados ou não. O estudo nos e pelos periódicos possibilita reconhecer 
“que o século XIX não é fácil de ser compreendido, pois ao mesmo tempo próximo e 
distante de nós, gerou instituições, vocabulários e valores que, semelhantes aos atuais, 
são também bastante diferentes” (Morel, 2010, p. 9). Assim, a imprensa nesse período, 
e em qualquer outro, dever ser considerada como o lugar da recepção e difusão dos 
discursos múltiplos, onde e quando os debates culturais, políticos e literários se 
criavam e/ou se firmavam por meio da escrita.  

Após a identificação do corpus nos jornais, passamos para a segunda fase da 
pesquisa quando utilizamos como fonte os manuais de escrever cartas, a exemplo de 
Corte na aldeia (1618), de Francisco Rodrigues Lobo; La Secretaire à la Mode (1650), 
de Sieur de la Serre; Le Nouveau Secretaire de la Cour (1714) de Monsieur Milleran, 
O secretário português ou o método de escrever cartas (1801) de Francisco José Freire 
(Cândido Lusitano), Manual del escribiente (1831) de Romualdo Paronce e o capítulo 
destinado à escrita epistolar em O Código do bom-tom (1845) de José Inácio Roquette, 
Novo Secretário Português ou Código Epistolar (1860, 3ª ed.) J. I Roquette os quais 
se encontram disponíveis na internet, a fim de verificarmos a maneira de conceber e 
organizar a escrita epistolar, bem como apontar a relação que se estabelece entre esses 
manuais e o corpus, já que o dito também está revelado nas regras da comunicação 
epistolar. Esses manuais foram localizados na internet a partir das indicações nos 
trabalhos de Chartier (1991), Dauphin (1991), Gómes (2002), Sierra Blas (2003), 
Bastos (2004) e Barbosa (2011), os quais integram a literatura de civilidade, pois, o 
domínio da arte epistolar torna o sujeito cortês, polido e civilizado. Nessa perspectiva, 
Gómez (2002b, p. 15) afirma que “al escribir una carta, quien lo hace participa, 
conscientemente o no, de uma tradición asentada em el curso de los siglos, de um 
modo de hacer inveterado”.  

Ao considerar que fontes “são vestígios, testemunhos” e que são “uma construção 
do pesquisador, isto é, um reconhecimento que se constitui em uma denominação e 
em uma atribuição de sentido; é uma parte da operação historiográfica” (Ragazzini, 
2001, p. 14), essa pesquisa sobre a produção de fontes no âmbito da História da 
Educação é um trabalho complexo, em razão do desconhecimento de que as cartas 
podem ser tratadas no âmbito público, resultando somente de “atividades solitárias de 
introspecção, ainda que sua autoria possa ser partilhada por secretários, assessores ou 
familiares” (Malatian, 2009, p. 195). Assim, faz-se necessário tornar visível o discurso 
epistolar sobre a instrução pública no Império entre as províncias do Nordeste, de 
modo que proponho aqui produzir essa fonte, por criar novas formas de compreender 
esse gênero, dando a conhecer a forma e o conteúdo como este tem se apresentado no 
século XIX.  
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2. NO RASTRO DAS CARTAS SOBRE INSTRUÇÃO PÚBLICA NOS JORNAIS DO 
NORDESTE BRASILEIRO DO SÉCULO XIX  

A pesquisa nos jornais do Nordeste brasileiro do século XIX inventariou 1231 
escritos de professores, diretores, inspetores e outros sujeitos que compuseram a 
instrução pública da época. O corpus resultante dessa pesquisa está disponibilizado 
no site Jornais e Folhetins da Paraíba do século XIX 
(http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/index.html.), cujo espaço abriga 
pesquisas de professores da Universidade Federal da Paraíba sobre o século XIX na 
Paraíba, Brasil. 

Ao seguir as orientações de pesquisa no jornal, conforme apresentado no tópico 
anterior, verificamos que as cartas, costumeiramente, não eram publicadas em seção 
específica, podendo ser estar presente em qualquer parte do jornal. Para localizar esse 
tipo de gênero discursivo, foi preciso constatar que a carta no jornal não exibia a 
mesma estrutura das cartas privadas: data, saudação, conteúdo, despedida e 
assinatura. Em razão disso, adotamos o ‘paradigma indiciário’ (Ginzburg, 1989) para 
a identificação das epístolas nos jornais, de modo atentar para os detalhes, pistas ou 
indícios, pois, “se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – 
que permitem decifrá-la.” (Ginzburg 1989, p. 177).  

Ao lermos os jornais, preocupamo-nos em observar as repetições de assuntos, 
discursos, os destinatários, os signatários, para as informações cruzadas, ou seja, 
dados que remetem para cartas anteriores ou anunciam as posteriores, como por 
exemplo ‘esperamos respostas’. No que tange aos destinatários, atentamos para as 
seguintes expressões: ‘ao inspetor da instrução’, ‘ao diretor da instrução’, ‘ao delegado 
da instrução’ e ‘ao professor’. Já os signatários, a nossa atenção foi para os 
pseudônimos ou para o teor da epístola. A ausência de assinatura nas cartas publicadas 
nos jornais revela o cuidado que o leitor-escritor precisava ter para não sofrer 
represálias de outros leitores ou dos destinatários, bem como poderia se configurar 
como um meio dos editores/redatores aceitarem os seus escritos para serem 
publicados. Os leitores-escritores escreviam para o jornal com o objetivo de reclamar, 
pedir, ordenar ou requerer. Isso nos permitiu atentar igualmente para os verbos, os 
quais serviram de indícios para a classificação dos discursos, a saber: ordenar, 
mandar, remeter, pedir, verificar, cumprir e responder. Esses marcadores discursivos, 
nas variadas conjugações, possibilitaram classificar o conteúdo das cartas, bem como 
identificar os possíveis signatários e destinatários, pois, muitas das cartas não eram 
assinadas e/ou endereçadas explicitamente. 

As transcrições foram realizadas, mantendo as paragrafações, grifos em negrito ou 
itálico, as notações numéricas, as pontuações e a ortografia. Consideramos relevante a 
permanência da estrutura sintática do discurso, por entendermos que “uma mesma 
palavra pode conter matizes e significados distintos, dependendo se ela está só ou 
acompanhada de outros vocábulos” (Melo 2010, p. 20). A nossa compreensão para 
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preservar a escrita original é em razão do texto tão-somente pode ser entendido 
quando se conhece o seu contexto e a sua materialidade. Nesse sentido, adaptamos o 
quadro elaborado por Aldrigue e Nicolau (2009) - conforme Quadro 1-, e, quando se 
fez necessário, durante as transcrições, utilizamos as palavras “ilegível” ou “corroído” 
entre colchetes. A utilização da padronização explicitada no quadro acima foi 
necessária para deixar claro que no recorte havia uma limitação devido a conservação 
do jornal.  

 
EXPRESSÃO OCORRÊNCIA EXEMPLO 

[ILEGÍVEL] 
INDICA QUE UMA DESSAS SITUAÇÕES 

ACONTECEU NO TEXTO TRANSCRITO. 

ASSIM AO MODO DE [ILEGÍVEL] QUE HÁ 

TEMPOS. 

[CORROÍDO] 
VENDE-SE HUMA PROPRIEDADE 

[CORROÍDO] DE TRÊS ANDARES. 

QUADRO 1 | Legenda referente às expressões utilizadas nas transcrições  

Fonte: Adaptado de Aldrigue e Nicolau (2009). 

O processo de classificação das epístolas sobre instrução pública foi realizada 
conforme o quadro 3 de tipologia de cartas. A exemplo disso, o quadro 2, abaixo, exibe 
transcrições de cartas e suas respectivas classificações. Faz-se necessário ressaltar que, 
muitas vezes, os discursos identificados apresentam duplicidade de classificação. Há 
discursos que sua classificação não está de acordo com os manuais, já que esse material 
tem suas limitações de gêneros discursivos.   

 
CLASSIFICAÇÃO TRANSCRIÇÃO 

AVISO 

DIRECTORIA GERAL DA INSTRUCÇÃO PUBLICA 

 

EXPEDIENTE DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 1871 

 

     N. 728. – OFFICIO AO EXM. SR. DEZ. PRESIDENTE DA PROVÍNCIA. – TENHO A 

HONRA DE LEVAR AO CONHECIMENTO DE V. S. QUE, SEGUNDO ME COMUNICOU 

O PROFESSOR DA ESCOLA NOCTURNA DA FREGUEZIA DA CONCEIÇÃO DA PRAIA, 

AURELIO BENIGON CASTILHO, VERIFICOU-SE NO DIA 3 DO CORRENTE A 

ABERTURA DA MESMA ESCOLA, TENDO COMPARECIDO N’ESSA OCASIÃO 5 

ALUNNOS CUJO NUMERO ATÉ O DIA 11, SE TINHA JÁ ELEVADO A 15. (CORREIO 

DA BAHIA, 1871, N. 229(1), P. 1, (GRIFO NOSSO)) 

ORDEM 

EXPEDIENTE DO DIA 9 DE ABRIL DE 1872 

 

    1ª SECÇÃO. – ACTO. – O PRESIDENTE DA PROVÍNCIA A VISTA DO QUE 

INFORMOU O DIRETOR GERAL DA INSTRUCÇÃO PUBLICA EM 6 DO CORRENTE, 

CONCEDE A EXONERAÇÃO QUE REQUEREU THOMÉ CRIMAURIO DA SILVA. 

SUBSTITUTO DA CADEIRA PUBLICA PRIMARIA DA VILLA DE JACOBINA. 
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    ORDENA, PORTANTO, QUE N’ESTE SENTIDO SE EXPEÇAM AS NECESSARIAS 

COMUNICAÇÕES. (CORREIO DA BAHIA, 1872, N. 24(2), P. 1(GRIFO NOSSO)) 

PARECER 

    N. 4852.- BEMVINDO ALVES BARBOSA, PROFESSOR DA CADEIRA PUBLICA 

PRIMARIA DA CASA DE PRISÃO COM TRABALHO; PEDINDO SER CONSIDERADA A 

REFERIDA CADEIRA EM 3ª CLASSE. – NÃO TEM LOGAR O QUE REQUER O 

SUPPLICANTE, VISTO COMO DÁ AULA UMA SÓ VEZ POR DIA E NÃO PAGA 

ALUGUEL DE CASA PARA ELLA. (CORREIO DA BAHIA, 1873, N. 242(2), P. 

2(GRIFO NOSSO)) 

ORDEM 

–AO INPECTOR DA INTRUCÇÃ PUBLICA. – AFIM DE SER SATISFEITA A 

DETERMINAÇÃO DO GOVERNO IMPERIAL CONSTANTE DO AVISO DO MINISTERIO 

DOS NEGOCIOS DO IMPERIO DE 17 DE JANEIRO ULTIMO, CUMPRE QUE VMC. ME 

REMETTA COM A MAIOR BREVIDADE POSSIVEL UMA RELAÇÃO DAS AULAS 

PUBLICAS TANTO PRIMARIAS COMO SECUNDARIAS EXISTENTES NESTA 

PROVINCIA COM DECLARAÇÃO DO NUMERO DOS ALUNNOS DE UM E OUTRO 

SEXO QUE AS FREQUENTARÃO NO ANNO PROXIMO PASSADO, VISTO TER ESTE 

OBJETO DE SER CONTEMPLADO NO RELATORIO QUE POR AQUELLE MINISTERIO 

TEM DE SER APRESENTADO Á ASSEMBLEA GERAL LEGISLATIVA NA 2ª SESSÃO 

DA ACTUAL LEGISTURA163. (COUTINHO, IN: PUBLICADOR MARANHENSE, 1850, P. 

01, GRIFOS NOSSOS). 

 

PETIÇÃO 

 

AO DIRETOR DA INSTRUCÇÃO PUBLICA DA PROVÍNCIA PARA PROPOR PESSOA 

HABILITADA AFIM DE REGER A AULA DO ENSINO MUTUO DA CAPITAL DURANTE O 

IMPEDIMENTO DO PROFESSOR RESPECTIVO. (O CEARENSE, 1855. P.01, GRIFOS 

NOSSOS).                               

 

 

 

 

 

 

 

 

REPREENSÃO 

 

  ILLMº SENHOR MONTISUMA 

AGOA E CONSELHO, DIZ O RIFÃO, SÓ SE DÁ A QUEM PEDE; MAZ NEM POR ISTO 

DEIXA DE SER HUMA OBRA MERITÓRIA DAR BONS CONSELHOS. NÃO HE 

PRUDENTE, NÃO HE MESMO LEGAL, QUE V. M. ABANDONE SUA AULA DIAS E 

DIAS PARA ANDAR MASCATEANDO FAZENDAS PELAS FEIRAS DE PORTEIRAS E 

JARDIM. ASSIM OBRANDO, EM PREJUISO DE SUA REPUTAÇÃO DE ASSIDUO, V. 

M. AINDA SE FAZ OUTRO MAL, QUE VEM A SER, DEGRADAR-SE HUM POUCO DA 

ATTITUDE GRAVE E RESPEITOSA, QUE DEVE MANTER, COMO EMPREGADO DA 

INSTRUÇÃO, GENTE, QUE URGE SER MUI CIRCUNSPECTA. ESTÁ BEM VISTO QUE 

O POVO CONSAGRA POUCO RESPEITO A HUMA PESSOA, QUE SENTADO DEBAIXO 

DE HUMA LATADA COM HUMA MALA DE FAZENDAS ENTRE AS PERNAS E DE 

TODOS OS LADOS CERCADO DE GENTES GROSSEIRAS E ABJECTAS, PÔR-SE A 
                                                   

163 Matemos a escrita da época em todas as transcrições. 
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GRITAR EM PLENO AUDITÓRIO: = CHEGUEM FREGUESES, AJUDEM SEO PAE, QUE 

HE VELHO! ...   ACHO QUE ESTE PAPEL NÃO LHE ASSENTA; A HUM RAPAZ 

FICARIA MILHOR DESEJO-LHE SAUDE. ATÉ A FEIRA. SEO PATRÍCIO E AMIGO, O 

TRONXO. (O TRONXO, IN: O ARARIPE, 1856, P. 4, GRIFOS NOSSOS).   

 

 

QUADRO 2 | Classificações de cartas 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

No primeiro exemplo, frases como “[...] levar ao conhecimento de v. s. que, 
segundo me comunicou [...]” nos levaram a classificá-la como carta de aviso. Nessa 
perspectiva, Freire (1801, p. 183) afirma que “as cartas de aviso forão as primeiras que 
usam os primeiros escritores, por que não se inventarão composições epistolares para 
outro fim, mas para avisar amigos ausentes de cousas, que ou a eles ou a nós pertence”.  

No segundo, a palavra “ordena” suscitou a classificação como carta de ordem. 
Embora nos manuais não definem essa classificação, inserimos em razão das cartas 
apresentarem verbos que determinam essa configuração, a de ordem. De acordo com 
Sena (2014, p.90), “Estas cartas podem se configurar como aviso, uma espécie de 
comunicação, notícia curta comparada às demais cartas [...]. Por meio dessas 
mensagens, os signatários designam aos seus subordinados as suas atividades [...]”. 

Quanto ao terceiro exemplo, ainda que apresente a descrição de uma petição, ao 
final do discurso é dado um parecer, negando a solicitação do requerente. Na 
perspectiva, do manual de escrever carta, Roquette (1860, p. 52) define esta 
classificação como sendo “motivadas d’outras em que se consulta alguém, se lhe pede 
o seu parecer, o auxílio das suas luzes, a solução d’alguma dificuldade, etc.”.  

Os gêneros das cartas estão fundados na tradição da retórica, qual seja, a teoria e 
prática da argumentação persuasiva, conforme Aristóteles (2005). Este filósofo 
defende, na Retórica, a ideia de que o discurso de uma pessoa busca o convencimento 
com a palavra, pois todas as pessoas “tentam em certa medida questionar e sustentar 
um argumento, defender-se ou acusar” (Aristóteles 2005, p. 89), e, para se alcançar 
tal propósito, é preciso usar o logos (junção de costume e caráter de quem fala). Este 
amálgama do ato de discursar não pode ser desprezado, pois isso dá credibilidade. 
Segundo Aristóteles (2005, p. 89), “todas as pessoas de alguma maneira participam 
[da retórica], pois todas elas tentam em certa medida questionar e sustentar um 
argumento, defender-se ou acusar”. A importância de expor o aporte retórico do 
discurso epistolar demonstra que para cada tipo de carta há uma forma de discurso 
apropriada, e que, de acordo com Aristóteles, todo discurso é composto de três 
elementos, como o orador (signatário), o assunto de que fala (mensagem) e o ouvinte 
(destinatário). 
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CORTE NA ALDEIA 
(1618) DE 
FRANCISCO 
RODRIGUES LOBO 

LE SECRETAIRE A 
LA MODE (1650) DE 
SIEUR DE LA SERRE 

LE NOVEAU SECRETAIRE 
DE LA COUR (1714)  DE 
MONSIEUR MILLERAN 

 

MANUAL DEL 
ESCRIBIENTE 
(1831) DE D. 
ROMULADO 
PARONCE  

O SECRETAZRIO 
PORTUGUEZ 
COMPENDIOSAMENTE 
(1801 - 1823) DE 
FRANCISCO JOSÉ 
FREIRE 

NOVO SECRETÁRIO 
PORTUGUÊS OU 
CÓDIGO EPISTOLAR 
(1860 3 ED.) DE J. I. 
ROQUETTE 

CÓDIGO DO BOM TOM 
OU REGRAS DA 
CIVILIDADE E DE BEM 
VIVER NO XIXº SÉCULO 
(1875) DE J. I. 
ROQUETTE 

CARTAS DE NEGÓCIO 
E DAS CAUSAS QUE 
TOCAM À VIDA, 
FAZENDA E ESTADO 
DA CADA UM 

LETTRES D’ 
AFFAIRES, DE 
PLUSIEURS SORTES 
(CARTAS 
COMERCIAIS, DE 
VARIOS TIPOS) 

LETTRES D’ AFFAIRES, DE 
PLUSIEURS SORTES 
(CARTAS COMERCIAIS, DE 
VARIOS TIPOS) 

CARTA FAMILIAR CARTAS DE PEZAMES CARTAS MORAES E DE 
CONSELHO, OU 
EXHORTATORIAS 

 

CARTAS MORAES E DE 
CONSELHOS 

CARTAS DE NOVAS 
 

LETTRES D’ AVIS 
(CARTAS DE 
ACONSELHAMENTO) 

LETTRES D’ AVIS 
(CARTAS DE 
ACONSELHAMENTO) 

CARTA 
COMERCIAL 

CARTAS DE 
RECOMMENDAÇÃO 

CARTAS DE PARECER; 
 

CARTAS DE PEZAMES 

CARTAS DE 
RECOMENDAÇÃO 

LETTRES DE 
CONSEIL (CARTAS 
DE CONSELHO) 

 

LETTRES DE CONSEIL 
(CARTAS DE CONSELHO) 

 

BILHETE 
AMOROSO 

RESPOSTA ÀS CARTAS 
DE RECOMENDAÇÃO 

CARTAS DE 
CONSULTA, OU PARA 
PEDIR O PARECER 
D’ALGUEM 

 

CARTAS DE PARABENS 

CARTAS DE 
AGRADECIMENTO 

LETTRES DE 
REMONTRANCE 
(CARTA DE 
ADMOESTAÇÃO) 

LETTRES DE 
REMONTRANCE (CARTA 
DE ADMOESTAÇÃO) 

RECIBO CARTAS DE PARABENS CARTAS EM QUE SE DA 
PARECER 

 

CARTAS DE 
PRETENSÃO, 
REPRESENTAÇÕES E 
MEMORAES 

CARTAS DE 
QUEIXUMES 

LETTRES DE 
COMMANDEMENT 
(CARTA DE 
COMANDO) 

LETTRES DE 
COMMANDEMENT (CARTA 
DE COMANDO) 

ESTADO RESPOSTA A ESTAS 
CARTAS 

CARTAS DE 
REPREHENSAO E 
VITUPÉRIO 

CARTAS DE 
EUCHARISTICAS OU 
DE AGRADECIMENTO 

CARTAS DE 
DESCULPA 

LETTRES DE 
PRIERES (CARTAS 
DE ORAÇÃO) 

LETTRES DE PRIERES 
(CARTAS DE ORAÇÃO) 

CONTA CARTAS DE BOAS 
FESTAS 

CARTAS DE AMEAÇA 
 

CARTAS DE 
RECOMMENDAÇÃO OU 
D’EMPENHO 

CARTAS DE GRAÇA LETTRES DE 
RECOMMANDATION 

LETTRES DE 
RECOMMANDATION 

CONTRATO 
PRIVADA 

CARTAS DE 
OFFERECIMENTO 

CARTAS 
AFFECTUOSAS, 

CARTAS DE ÀS 
PESSOAS DE CUJA 
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(CARTAS DE 
RECOMENDAÇÃO) 

(CARTAS DE 
RECOMENDAÇÃO) 

SENTIMENTAES, E DE 
FAMÍLIA 

COMPANHIA NOS 
SEPARAMOS 

CARTAS PÚBLICAS LETTRES D’OFFRE 
DE SERVICE 
(CARTAS DE 
OFERTA DE 
SERVIÇO) 

LETTRES D’OFFRE DE 
SERVICE (CARTAS DE 
OFERTA DE SERVIÇO) 

 CARTAS DE 
AGRADECIMENTO 

CARTAS DE PEZAMES 
 

CARTAS DE QUEIXAS 

CARTAS INVECTIVAS LETTRES DE 
PLAINTES (CARTAS 
DE RECLAMAÇÃO) 

LETTRES DE PLAINTES 
(CARTAS DE 
RECLAMAÇÃO) 

 CARTAS DE DESCULPA 
E DE JUSTIFICAÇÃO 

CARTAS DE 
CONSOLAÇÃO 

 

CARTAS D’ESCUSA 

CARTAS 
CONSOLÁVEIS 

LETTRES DE 
REPROCHE 
(CARTAS DE 
REPROVAÇÃO) 

LETTRES DE REPROCHE 
(CARTAS DE 
REPROVAÇÃO) 

 CARTAS DE QUEIXAS CARTAS DE PARABENS 
OU FELICITAÇÕES 

 

CARTAS DE NEGOCIOS 
E ENCARGOS 

CARTAS LAUDATIVAS LETTRES D’EXCUSE 
(CARTAS DE PEDIDO 
DE DESCULPAS) 

LETTRES D’EXCUSE 
(CARTAS DE PEDIDO DE 
DESCULPAS) 

 CARTAS DE 
CONSOLAÇÃO 

CARTAS DE 
PRETENSÃO, 
MEMORIAS E PETIÇÃO 

CARTAS DE 
PARTICIPAÇÃO OU DE 
NOTÍCIAS 

CARTAS 
PERSUASÓRIAS E 
OUTRAS 

LETTRES DE 
COMPLIMENS DE 
DIVERSES SORTES 
(CARTAS DE 
ELOGIOS DE VÁRIOS 
TIPOS) 

LETTRES DE 
COMPLIMENS DE 
DIVERSES SORTES 
(CARTAS DE ELOGIOS DE 
VÁRIOS TIPOS) 

 CARTAS DE AVISO CARTAS DE SUPPLICA 
 

CARTAS DE BOAS 
FESTAS, D’ANNO BOM 
E DIA D’ANNOS 

 LETTRES DE 
CONCILIATION 
(CARTAS DE 
CONCILIAÇÃO) 

LETTRES DE 
CONCILIATION (CARTAS 
DE CONCILIAÇÃO) 

 CARTAS DE LOUVOR CARTAS 
EUCHARISTICAS OU 
DE AGRADECIMENTO; 

BURIS E SPARTIS 

 LETTRES DE VISITE 
(CARTAS DE VISITA) 

 

LETTRES DE VISITE 
(CARTAS DE VISITA) 

 

 CARTAS DE 
EXHORTAÇÃO E 
CONSELHO 

CARTAS DE  
RECOMMENDAÇÃO E 
D’EMPENHO 

 

 LETTRES DE 
CONGRATULATION 

LETTRES DE 
CONGRATULATION 

 CARTAS DE GENERO 
MIXTO; 

CARTAS A’S PESSOAS 
DE CUJA COMPANHA 
NOS SEPARAMOS; 
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(CARTAS DE 
CONGRATULAÇÃO) 

(CARTAS DE 
CONGRATULAÇÃO) 

 LETTRES DE 
CONSOLATION 
(CARTAS DE 
CONSOLAÇÃO) 

LETTRES DE 
CONSOLATION (CARTAS 
DE CONSOLAÇÃO) 

 CARTAS DISCURSIVAS CARTAS DE QUEIXAS 
 

 

 LETTRES DE 
REMERCIMENT 
(CARTAS DE 
AGRADECIMENTO) 

LETTRES DE 
REMERCIMENT (CARTAS 
DE AGRADECIMENTO) 

 SOBRE AS CARTAS 
SATYRICAS E 
DESPREZO 

CARTAS DE 
DESCULPAS E 
JUSTIFICAÇÃO 

 

 

 LETTRES DE 
RAILLERIE (CARTAS 
DE ESCARNIO) 

LETTRES DE RAILLERIE 
(CARTAS DE ESCARNIO) 

  CARTAS DE NEGOCIOS 
E ENCARGOS 

 

 

 LETTRES MÊLEES 
(CARTAS 
MISTURADAS) 

LETTRES MÊLEES 
(CARTAS MISTURADAS) 

  CARTAS DE BOAS 
FESTAS, D’ANNO BOM, 
E DIA D’ANNOS 

 

 LETTRES DE 
REPONSES 
(CARTAS DE 
RESPOSTAS) 

LETTRES DE REPONSES 
(CARTAS DE RESPOSTAS) 

  CARTAS 
APOLOGETICAS 

 

 

     CARTAS DE 
OFFERECIMENTO, E 
SUAS RESPOSTAS 

 

     CARTAS DE CONVITE, 
ESCUSA OU RECUSA 

 

     BILHETES DE CONVITE 
PARTICULAR 

 

     CARTAS DE 
RESIGNAÇÃO 

 

     CARTAS DE 
DESPEDIDA 
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     CARTAS DE 
PARTICIPAÇÃO OU 
NOTICIAS 

 

     CARTAS DE SIMPLES 
PARTICIPAÇÃO OU 
AVISO 

 

     CARTAS MIXTAS  
     MODELOS E 

FORMULAS DE 
REQUERIMENTOS E 
MEMORIAES 

 

     CARTAS DE 
COMMERCIO 

 

     CARTAS CIRCULARES  
     CARTAS D’ORDEM 

SOBRE COMPRAS, 
VENDAS, ETC. 

 

QUADRO 3 ! Tipologia dos manuais de escrever cartas 

Fonte: Dados da pesquisa (2015).



 

As cartas encontradas nos jornais do Nordeste foram inseridas em fichas criadas 
para esse fim. Em termos estruturais, formulamos um quadro em que constam o nome 
do jornal e a sua data de publicação; signatário e destinatário da carta e sua 
classificação; e recorte do jornal e sua transcrição, conforme exemplificamos abaixo. 

 
DIÁRIO DA BAHIA – 1837 

 ASSUNTO: OFERTA DE VAGAS EM HOSPITAL PARTICULAR 

JORNAL: DIÁRIO DA 

BAHIA 

DATA: 9 DE NOVEMBRO 

DE 1837 

SIGNATÁRIO: HOSPITAL 

PARTICULAR DOS 

BARRIZ. 

DESTINATÁRIO: LEITORES 

QUE NECESSITAM DE 

ATENDIMENTO MÉDICO 

CLASSIFICAÇÃO: NOTÍCIA 

HOSPITAL PARTICULAR DOS BARRIZ. 

    CONTINUA-SE Á RECEBER NO HOSPITAL SUPRA-MENCIONADO DOENTES DE 

AMBOS OS SEXOS, PELA DIARIA DE 2₡ POR CADA PESSOA, E 1₡ POR CADA 

ESCRAVO. 

    HÁ QUARTOS SEPARADOS PARA DOENTES DO SEXO FEMININO. 

    OS PROFESSORES ABAIXO ASSIGNADOS, DIRECTORES DO HOSPITAL, 

FAZEM, COMO DE COSTUME, CONFERENCIAS TREZ VEZES NA SEMANA. 

    JONATHAS ABBOT, LENTE DE ANATOMIA NA ESCOLA DE MEDICINA. 

    CEZAR PERSIANI, EX 1.º MEDICO DO HOSPITALDE LAGO. 

    ROBERTO DUNDÁS, MEDICO-CIRURGIÃO DO HOSPITAL BRITANICO NESTA 

CIDADE. 

 ASSUNTO: DIVULGAÇÃO DE CARTAS E LIVROS 

JORNAL: DIÁRIO DA 

BAHIA 

DATA: 9 DE NOVEMBRO 

DE 1837 

SIGNATÁRIO: 

COMERCIANTE 

DESTINATÁRIO: LEITORES 

CLASSIFICAÇÃO: 

NEGÓCIOS E ENCARGOS 

    - NA CASA DE LIVROS N.º 410, NO FIM DA LADEIRA DO TABOÃO, TEM PARA 

VENDER CARTAS DE ENTERRO DE DIFFERENTES PADRÕES, EM PAPEL DE 

PESO, Á 20 RS. CADA UMA, NOVAS COLLECÇÕES DE TRASLADOS PARA LIÇÃO 

DA MOCIDADE BRASILEIRA, CARTAS DE ABC, ARITHMETICAS, 

ORTHOGRAPHIAS, GRAMMATICAS PORTUGUEZAS, PELO PROFESSOR 

CASIMIRO, E LIVROS EM BRANCO. 

DIÁRIO DA BAHIA – 1838 

 ASSUNTO: SOLICITAÇÃO PARA NOMEAR PESSOA DE CONFIANÇA DA 

PROFESSORA PARA RECEBER CHAVE DE SUA PROPRIEDADE 

JORNAL: DIÁRIO DA 

BAHIA 

DATA: 3 DE JANEIRO DE 

1838 

SIGNATÁRIO: JOSÉ MARIA 

DAS NEVES E ALMEIDA 

VARELLA 

DESTINATÁRIO: D. 

ANGELICA, PROFESSORA 

PARTICULAR DE MENINAS 

CLASSIFICAÇÃO: AVISO 

AVISOS 

    - A SENHORA D ANGELICA, PROFESSORA PARTICULAR DE MENINAS, À RUA 

DE BAIXO, TENHA A BONDADE DE NOMEAR PESSOA DE SUA CONFIANÇA, PARA 

RECEBER A CHAVE DE SUA PROPRIEDADE, QUE O ABAIXO ASSIGNADO TEM 

OCCUPADO, NA CERTEZA DE QUE, NÃO O FAZENDO, DESDE JÁ DECLARA, E 

PROTESTA O ANNUNCIANTE NAÕ CONTINUAR A RESPONSABILISAR-SE PELOS 

RESPECTIVOS ALUGARES. BAHIA 2 DE JANEIRO DE 1838. – JOSÉ MARIA DAS 

NEVES E ALMEIDA VARELLA. 
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QUADRO 4 | Cartas coletadas no jornal Diário da Bahia (1833-1838) 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

Os discursos apresentados neste trabalho demonstram que os signatários 
escreviam para o jornal para dar parecer, avisar, reclamar, pedir, noticiar, 
repreender... Dar visibilidade a esses discursos sob a escrita epistolar é relevante por 
serem históricos e de serem de sujeitos que atuaram na instrução pública, já que a 
imprensa apresenta flagrantes sobre o cotidiano escolar de tempos passados, por meio 
de uma sociedade de correspondência que havia nesse suporte textual, veículo de 
comunicação mais comum do período. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O propósito de catalogar as cartas sobre instrução pública nos jornais do Nordeste 
brasileiro do século XIX e apresentá-las como fontes históricas da educação é tornar 
visível um gênero discursivo ainda pouco explorado no campo da historiografia da 
educação brasileira, em razão do desconhecimento de que as cartas podem ser tratadas 
no âmbito público, resultando somente de “atividades solitárias de introspecção, ainda 
que sua autoria possa ser partilhada por secretários, assessores ou familiares” 
(Malatian, 2009, p. 195).  

Compreendendo o papel do historiador, a partir de Carr (2002), como um 
selecionador, colocamo-nos a selecionar, classificar, sistematizar o discurso epistolar 
nos jornais para que pesquisadores reconheçam “[...] a origem e o momento histórico 
em que a fonte foi produzida, o alcance e o valor que se lhe pode atribuir, para que 
situação e em que circunstâncias ela foi produzida” (Melo 2010, p. 20). Apresentar o 
processo pelo qual se constituiu a catalogação das cartas nos jornais do Nordeste 
brasileiro no Império traz à tona como o historiador aborda os fatos do passado, por 
meio do tratamento das fontes, que, de acordo com Carr (2002, p. 71), “[...] a história 
como um processo de interação, um diálogo entre o historiador localizado no presente 
e os fatos do passado”. 

A realização de pesquisas sobre o gênero epistolar no âmbito da História da 
Educação nos permitiu criar novas formas de compreender esse gênero, dando a 
conhecer a forma e o conteúdo como este tem se apresentado no século XIX por meio 
dos jornais das províncias do Nordeste. Assim, esse material aqui apresentado 
possibilita justapor fontes, cruzar informações e cotejar documentos para a realização 
de outras pesquisas. Por meio dessa catalogação de fontes nos permite levantar 
indícios de uma sociedade de correspondência, a partir dos testemunhos dos 
signatários e do (os/as) destinatário (os/as) para a organização da cultura escolar, as 
formulações pedagógicas, instituições educacionais, sujeitos da educação e modos de 
escolarizar saberes no Império das províncias do Nordeste.   
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RESUMO  

O objetivo deste trabalho foi mapear caminhos que levem às fontes para a escrita 
da história do ensino secundário no Brasil no período que vai de 1837 a 1971. Trata-se 
de uma pesquisa bibliográfico-documental sobre as teses e dissertações em Ensino 
Secundário desenvolvidas nos programas de pós-graduação no Brasil e da legislação 
pertinente. Foram definidas categorias (tipos) de fontes para a análise dos dados 
coletados, a saber: documentais, arqueológicas, impressas, iconográficas, orais, 
biográficas e audiovisuais. Concluiu-se que as análises ensaiadas indicaram a 
necessidade, as possibilidades e alguns caminhos para escrever a história do ensino 
secundário no país. Para isso, tornou-se necessário, em primeiro lugar, mapear e 
problematizar as fontes primárias e secundárias e levantar hipóteses sobre como se 
realizou a implantação e a expansão do ensino secundário no Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Fontes, Ensino Secundário, Instituições Escolares. 
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1. INTRODUÇÃO164 

O uso de fontes é fundamental para a produção e sistematização do conhecimento 
histórico, pois testemunham, fundamentam e embasam a pesquisa histórica. Como 
nos lembra Saviani (2004), esses vestígios e indícios acumulados, guardados e 
preservados são indispensáveis para a compreensão dos processos históricos. Nessa 
direção, o tema deste artigo se inscreve no eixo “fontes, métodos e técnicas de 
investigação” e focaliza a busca por fontes que possam se tornar a base para a escrita 
da história do Ensino Secundário no Brasil, no período de 1837 a 1971. Pesquisas que 
vimos realizando há algum tempo sobre a história do Ensino Secundário no Brasil têm 
nos colocado diante de questões teórico-metodológicas que parecem ter sua origem na 
própria ambiguidade do termo “secundário” que adquiriu sentidos diferenciados em 
cada momento da história da educação no Brasil.  

Essa diferenciação de sentidos fez com que, na historiografia desse nível de ensino, 
termos de sentidos diferentes em cada momento histórico, tais como educação 
secundária, ensino secundário e ensino médio sejam frequentemente usados como 
sinônimos, embora com a conotação comum de nível intermediário de escolarização.  

No Brasil, a etapa média de escolarização voltada à juventude, que permitia o 
acesso aos cursos superiores, recebeu várias denominações ao longo de sua história: 
instrução secundária, ensino secundário, educação secundária, curso ginasial, curso 
secundário fundamental. As instituições de ensino secundário receberam, em cada 
período, denominações diferentes: Liceu, Colégio e Ginásio. O nome utilizado para o 
ensino secundário pela Reforma Benjamin Constant, de 1890, foi “curso médio”; em 
1901, a nova reforma educacional, Epitácio Pessoa, denominou “ensino secundário”; a 
reforma posterior, Rivadávia, de 1911, deu o nome de “curso fundamental”; pela 
Reforma Maximiliano, de 1915, o ensino secundário passou a chamar-se “curso 
gymnasial”; em 1925, com a Reforma Rocha Vaz, voltou com o nome “ensino 
secundário”.  

A partir da década de 1930, as reformas dividiram esse nível de ensino em dois 
ciclos: em 1931, a Reforma Francisco Campos aprovou o 1º ciclo como “curso 
secundário fundamental” e o 2º “curso secundário complementar”; em 1942, a 
Reforma Gustavo Capanema retomou o termo “curso ginasial” para o 1º ciclo, 
enquanto o 2º ciclo passou a ter duas opções para o jovem, “curso clássico” ou “curso 
científico”. Com aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Brasileira, em 1961, os dois ciclos do ensino secundário passaram a denominar-se: 
“ciclo ginasial” e “ciclo colegial”, e, finalmente, em 1971, pela Lei nº 5.692, o ensino 
secundário foi reformulado com a denominação “1º e 2º grau”.  

Como consequência dessa aparente ambiguidade, tornam-se difíceis decisões 
cruciais para a escrita da história desse nível de ensino: desde a periodização até o 
caminho para as fontes. Em sua acepção restrita, o marco inicial do Ensino Secundário 
no Brasil foi a transformação, em 1837, do antigo Seminário de São Joaquim no 

                                                   
164 Este trabalho é resultado de pesquisa financiada pelo CNPq  
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Collegio de Pedro II, inaugurado em março do ano seguinte. Inspirado no modelo 
francês de ensino secundário, esse estabelecimento tornou-se parâmetro para as 
demais instituições desse nível de ensino que só conseguiam autorização para 
funcionar se demonstrassem alinhamento total ao modelo.  

A obediência a esses dispositivos legais parece ter garantido uma certa 
uniformidade às instituições de Ensino Secundário no país. Essa aparente 
uniformidade pode ter sido garantida também pelo sentido que esse nível de ensino 
foi assumindo para os grupos que se consideravam elite desde a segunda metade do 
século XX, consenso permeado de embates e contradições que se aprofundaram nas 
décadas de 1950 e 1960, acompanhando as transformações da sociedade brasileira no 
período (Souza, 2008).  

Apesar disso, instituições diferentes em espaços e momentos históricos diversos 
apresentam peculiaridades que precisam ser analisadas se se pretende escrever a 
história desse nível de ensino no país, perpassada por debates e contradições. Muito 
provavelmente devido ao sentido que os ginásios assumiram como aspiração de 
grupos sociais em busca de ascensão social pela educação, instituições de Ensino 
Secundário constituíram o foco de dissertações e teses dos programas de pós-
graduação no Brasil, em várias áreas de conhecimento.  

Para escrever a história dessas instituições, os pesquisadores começaram a 
localizar, separar, organizar e analisar uma multiplicidade de fontes, em sua maior 
parte, escondidas nos arquivos escolares como “papéis velhos” e não facilmente 
disponíveis para a comunidade acadêmica. Considerando que essas fontes constituem 
uma das bases para escrever a história do Ensino Secundário, são apresentados neste 
trabalho, resultados parciais dos caminhos percorridos pelos pesquisadores para 
escrever a história do ensino secundário no Brasil tendo como foco principal o 
caminho para as fontes.  

Como recorte de um trabalho mais amplo, focalizam-se aqui as Instituições 
Escolares do Ensino Secundário para, a partir da análise da produção em teses e 
dissertações, propor caminhos que levem às fontes. O objetivo deste trabalho foi 
mapear caminhos que levem às fontes para a escrita da história do ensino secundário 
no Brasil no período que vai de 1837 a 1971. Tomando como marco inicial a criação do 
Collegio de Pedro II, em 1837, não sendo incluídas as iniciativas e processos de 
educação, anteriores e simultâneos, que visavam preparar os estudantes para o acesso 
aos cursos superiores. Processos que, segundo Alves (2012), teriam desestimulado o 
funcionamento regular das instituições de Ensino Secundário. A Lei nº 5.692/1971, 
Lei de Diretrizes e Bases do 1º e 2º Graus, que reestruturou o ensino incorporando os 
antigos níveis primário e secundário sob as denominações de Ensino de 1º Grau e de 
2º Grau, constitui o marco final do período investigado.  

 
2. METODOLOGIA 

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa bibliográfico-documental sobre as 
teses e dissertações em Ensino Secundário desenvolvidas nos programas de pós-
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graduação no Brasil e da legislação pertinente. No caso das teses e dissertações, 
selecionaram-se produções não exclusivas da área da Educação, pois, pesquisas com a 
temática voltada para História da Educação, neste caso específico, Ensino Secundário, 
têm lugar em diferentes áreas do conhecimento.  

O ponto de partida da pesquisa se deu através de busca eletrônica das teses e 
dissertações sobre ensino secundário, concretizada em agosto de 2015, na Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Banco de Teses da CAPES, Catálogo 
Corrente da Biblioteca Nacional, Catálogo da Rede Pergamum - Tese e Dissertação e, 
posteriormente, nos Catálogos Eletrônicos das Bibliotecas que não fazem parte desta 
Rede, mas que, pelo título e assunto, rementiam àquelas com temáticas voltadas aos 
aspectos específicos de instituições escolares de ensino secundário. Produções sobre 
Formação de Professores (Ensino Normal, Magistério), Ensino Técnico, Comercial, 
Industrial, Militar e Agrícola não foram incluídas.  

De posse das teses e dissertações recuperadas, foi feita uma lista em ordem 
alfabética das denominações das diferentes instituições objeto de pesquisa e a cada 
uma relacionadas as respectivas produções. Cabe salientar que, para as instituições 
que tiveram ao longo de sua história várias denominações, foi atribuída a última. Como 
resultado da prospecção de fontes em teses e dissertações, foram localizadas 126 teses 
e dissertações que pesquisaram instituições de ensino secundário em 19 estados 
brasileiros, defendidas no período de 1967 a 2015.  

Para esta análise, foram selecionados 16 trabalhos165 que representassem todas as 
cinco regiões do país com pelo menos dois estados. Assim, os trabalhos selecionados 
focalizam 17 cidades diferentes de 14 estados, a saber: Região Norte, Porto 

                                                   
165 Aksenen, E. Z. (2013). Os exames de admissão ao ginásio, seu significado e função na educação paranaense: 
análise dos conteúdos matemáticos (1930 a 1971). (Mest.Educ.)  – PUC PR, Curitiba. Barros, F. (2006). Lyceu de 
Goyaz: elitização endossada pelas oligarquias goianas 1906-1937. (Mest.Educ.) - UFU, Uberlândia. Cabral, M. A. 
da S. (2002). A invenção do aluno: a implantação do Primeiro Gymnasio da Capital, em São Paulo (1894-1917). 
(Mest.Educ.) – PUC SP, São Paulo. Dourado, B. B. (2010). Educação no Tocantins: Ginásio Estadual de Porto 
Nacional. (Dout. Educ.) - UFG, Goiânia. França, M. P. S. G. de. (1997). Raízes históricas do ensino secundário 
público na Província do Grão-Pará: o Liceu Paraense 1840-1889. (Mest. Educ.) - Unicamp, Campinas. Gentilini, 
S. M. (2001). Colégio Municipal de Belo Horizonte: a utopia possível (memória e história – 1948/1972). (Mest. 
Hist.) - UFMG, Belo Horizonte. Guimarães, D. V. S. (2012). Do ponto à forma: a disciplina Desenho no Atheneu 
Sergipense (1905-1930). (Mest.Educ.) - UFSE, São Cristovão. Lima, D. K. (2003). “O banquete espiritual da 
instrução”: o Ginásio da Bahia, Salvador: 1895-1942. (Mest. Educ.) – UFBA, Salvador. Nicolau, F. (2010). Para o 
bem da juventude e para o progresso da nossa cidade: uma análise sobre a emergência e constituição do Ginásio 
Salesiano Itajaí (Itajaí - SC, 1945-1956). (Mest.Educ.) - USP, São Paulo. Nolasco, S. R. (2015). O fazer-se cidadão: 
o jornalismo estudantil nas décadas de 1920 e 1930 no Liceu Cuiabano em Mato Grosso. (Dout.Educ.) - UFMT, 
Cuiabá. Oliveira, S. S. de. (2014). Implantação e organização do curso ginasial no sul de Mato Grosso: 
expressões de um projeto de modernização (1917-1942). (Dout. Educ.) - UFMS, Campo Grande. Perez, M. I. 
(2006). História de uma instituição pública de ensino secundário: implicações da democratização do ensino na 
cultura escolar. (Mest.Educ. Esc.) - Unesp, Araraquara. Pires, L. L. A. (1997). O ensino secundário em Jataí nas 
décadas de 40 e 50. (Mest. Educ.) – UFG, Goiânia. Rodrigues, R. P. (2010). A educação literária no Colégio de 
Pedro Segundo (1838-1854). (Mest. Hist.) – UFRRJ, Seropédica. Sousa, S. G. V. de. (2005). O papel social do 
Ginásio Manuel Borba em Goiana - PE: alternativa local de ensino secundário para rapazes (1947-1961). (Mest. 
Educ.) - UFPE, Recife. Vasconcelos, M.B. (2007). Liceu Piauiense (1845-1970): desvendando aspectos de sua 
história e memória. Dissert. (Mest. Educ.) - UFPI, Teresina. 
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Nacional/TO, Belém/PE; Região Nordeste, Aracaju/SE, Teresina/PI, Salvador/BA, 
Goiana/PE; Região Sul, Curitiba/PR, Itajaí/SC; Região Centro Oeste, Cuiabá/MT, 
Campo Grande e Corumbá/MS, Cidade de Goiás e Jataí/GO; Região Sudeste, São 
Paulo e Araraquara/SP, Rio de Janeiro (município da Corte)/RJ, Belo Horizonte/MG. 

As categorias (tipos) de fontes selecionadas para a análise dos dados coletados 
foram: documentais, arqueológicas, impressas, iconográficas, orais, biográficas e 
audiovisuais. As subcategorias surgiram no decorrer das análises, devidamente 
inseridas nas categorias de fontes pré-existentes. Considerando que todas as 
instituições de ensino secundário estudadas nas teses e dissertações, quer fossem 
particulares, municipais, estaduais ou federais, eram obrigadas a se adaptar à 
legislação de âmbito nacional para conseguir autorização, concluiu-se que a legislação 
seria uma das primeiras fontes para escrever a história desse nível de ensino.  

Para isso, foram coletados dados das legislações sobre Ensino Secundário em obras 
consideradas clássicas e no site da Câmara dos Deputados (Legislação); Portal de 
Legislação do Senado Federal; JusBrasil Legislação e Rede de Informação Jurídica e 
Legislativa - LexML Brasil. Posteriormente, foram recuperadas as cópias das 
legislações no JusBrasil Diários – Diário Oficial da União e no Portal da Câmara dos 
Deputados (Legislação). Os atos oficiais não disponíveis foram transcritos. Como 
resultado, foi construída uma lista praticamente completa com 923 dispositivos legais 
de 1837 a 1971 emitidos pelo governo central e federal, com as legislações originais, 
trabalho publicado com o título de Repositório da Legilação do Ensino Secundário 
(Pessanha, Assis, 2015). 

 
3. RESULTADOS 

Consultando esses trabalhos foi possível mapear uma grande variedade de fontes 
necessárias para a escrita da história do ensino secundário no país: Fontes 
Documentais: correspondências (ofícios e requerimentos), matrículas e frequências de 
alunos, folhas de pagamento de professores, listagens e pastas individuais de alunos; 
Arqueológicas: artefatos; Impressas: jornais, revistas; Iconográficas: fotografias; 
Orais: entrevistas com ex-alunos, antigos diretores e professores; Biográficas: artigos 
de cunho biográfico; entre outras.  

Além da tipologia das fontes, tornou-se importante recuperar os relatos das 
expedições aos acervos e arquivos não apenas para que se possa avaliar a  dimensão 
desse primeiro trabalho de separar, de reunir, de transformar em documentos certos 
objetos distribuídos de outra maneira. (Certeau 2010, p. 81, grifo do autor), mas para 
tornar conhecidos os percalços de pesquisas em acervos quase nunca organizados ou 
de fácil acesso.  

As informações sobre o caminho para as fontes para a escrita da história do ensino 
secundário no Brasil no período especificado foram organizadas por trabalhos, e estão 
apresentadas por ordem cronológica de publicação.  

França (1997), em seu trabalho sobre a implantação do Liceu Paraense, em 1841, 
em Belém tomou documentos oficiais como Relatórios dos Presidentes de Província e 
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Relatórios de Diretores da Instrução Pública. Constituído por dois cursos, um de 
Humanidades, com duração de 5 anos, e outro de Comércio, de 2 anos foi criado o 
Liceu Paraense, pela Lei nº 97, de 28/06/1841, que regulamentou não somente a 
instrução secundária como também a primária. O conjunto de leis foi consultado na 
Coleção das Leis da Província do Grão-Pará, disponível no Arquivo Público do Estado 
do Pará. Os “Relatórios apresentados à Assembléia (sic) Legislativa Provincial do 
Grão-Pará” presentes no livro Typografia de Santos e Filhos, de 1851, e as “Falas dos 
Presidentes da Província do Grão-Pará”, igualmente editado pela Typografia de Santos 
e Filhos, encontram-se no Arquivo Público do Estado do Pará e no acervo do Conselho 
Estadual de Cultura do Pará. 

Na pesquisa de Pires (1997) sobre escolas secundárias nas décadas de 1950 e 1960, 
em Jataí, Goiás, demonstrou-se o momento em que houve uma evidente expansão do 
ensino secundário na cidade, por ter a abertura de uma escola católica, uma 
evangélica, ambas privadas, e uma pública gratuita cooperativa. A consulta a jornais 
permitiu averiguar que, entre 1912 e 1933, três instituição de ensino secundário 
abriram as portas, contrariando uma informação corrente na cidade, de que a primeira 
escola secundária tinha sido o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Ex-alunos 
foram entrevistados com o intuito de obter o paradeiro dessas três instituições, 
descobriu-se que as escolas tiveram pouco tempo de funcionamento. Para se ter acesso 
a dados gerais sobre o município de Jataí, como economia, educação e religião, a 
autora consultou no IBGE. Utilizou-se da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 
No Museu Histórico de Jataí “Francisco Honório de Campos, foram consultados livros 
e jornais editados a partir da década de 1910. 

Gentilini (2001), com o objetivo de reconstruir a história e a memória do Colégio 
Municipal de Belo Horizonte, de sua criação, em 1948, até 1972, realizou um  exercício 
de cruzamento de fontes impressas como livros, monografias, teses, leis e decretos, 
artigos sobre ensino secundário na década de 1950, relatórios de Prefeitos de 1947 a 
1972, jornais e revistas e fontes orais que foram relatos dos sujeitos que vivenciaram o 
processo de constituição do Colégio Municipal. O procedimento metodológico para 
reunir os relatos orais foi realizado durante um ano, a partir de identificação e seleção 
dos entrevistados. Ao total, realizaram-se 25 entrevistas, com duração de até duas 
horas de depoimento. Foi traçado um roteiro, mas as entrevistas foram conduzidas de 
forma livre.  

Cabral (2002) investigou as práticas escolares do Primeiro Gymnasio da Capital, 
entre 1894 e 1917, em São Paulo/SP. A pesquisadora tomou para pesquisa documentos 
do Arquivo da Escola Estadual São Paulo como fichas individuais dos alunos, livros de 
matrícula, provas de exames de admissão, certificados do ensino preliminar, provas, 
atas da Congregação, atestados de vacinação e sanidade. No Arquivo do Estado de São 
Paulo foram pesquisados a Coleção de Leis e Decretos do Estado de São Paulo, artigos 
dos jornais A Província de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e o Correio Paulistano, o 
Regulamento da Instrução Pública de 1892 e o Regulamento do Primeiro Gymnasio 
da Capital de 1895. 
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A história do Ginásio da Bahia, em Salvador, foi escrita por Lima (2003) que 
delimitou o período de pesquisa desde sua abertura, em 1895, até 1942. Para isso, a 
autora pesquisou os acervos do Arquivo Público do Estado da Bahia, da Biblioteca 
Pública do Estado da Bahia, do Colégio Estadual da Bahia, da Fundação Clemente 
Mariani e do Instituto Histórico Geográfico da Bahia. Dessa busca foram 
transformados em fontes: regulamentos, relatórios anuais, processos disciplinares, 
folhas de pagamento, listagens e pastas individuais dos alunos, teses de concurso para 
professores, memórias do educandário, artigos de cunho biográfico, fotografias, 
entrevistas com ex-alunos e jornais. Documento como o “horário de aulas”, de 1900, 
traz informações sobre disciplinas e conteúdos programáticos; nos jornais A tarde e 
Correio de notícias, a pesquisadora localizou o "Horário para o curso do bacharelado 
durante o anno de 1900 do Gymnasio da Bahia." A partir dele, foi possível entender 
mecanismos organizacionais da instituição e os valores atribuídos a cada disciplina 
curricular. Enquanto que entrevistas demonstraram que de alguma forma o Ginásio 
da Bahia não era uma escola exclusiva de camadas altas. Buscando traçar o perfil dos 
alunos e alunas foi analisado um conjunto de 281 pastas contendo registros sobre 
discentes do Ginásio. 

Sousa (2005) buscou entender o papel social do Ginásio Manoel Borba, entre 1947 
e 1974, instituição particular de ensino secundário, situada em Goiana, Pernambuco. 
Resgatou a implantação, a organização e o funcionamento do Ginásio utilizando-se da 
legislação sobre a o ensino secundário, imprensas local e da capital do estado, 
entrevistas de ex-aluno e ex-professores, documentos oficiais, correspondências e 
fotografias. Consultou acervos da Biblioteca Pública Municipal de Goiânia e da 
Faculdade de Formação de Professores, que funciona hoje no antigo prédio do Ginásio 
Manoel Borba, Neles foram encontrados trabalhos escolares e monografias. Em 
relação às entrevistas, foram traçadas histórias de vida a partir de entrevista semi-
estruturada, partindo do princípio de que os atores dariam informações valiosas, 
tomando os fragmentos de memória, analisou-se o vivido conforme foi lembrado, 
sobre suas origens, percurso de vida escolar e profissional, bem como a relação entre 
os sujeitos, a cidade e a escola. 

Barros (2006) pesquisou a organização do Lyceu de Goyaz, entre 1906 e 1937, 
enfatizando as transformações por que passou o Lyceu de Goyaz relacionadas à 
política do estado. A pesquisadora serviu-se de documentos oficiais da instituição e do 
estado de Goiás, como diários oficiais, bem como da imprensa regional. Foram 
visitados e consultados acervos de quatro arquivos, a saber: Arquivo Histórico 
Estadual, em Goiânia, onde estão os Diários Oficiais do Estado e os jornais Folha de 
Goyaz e O Popular; o Gabinete Literário, em Cidade de Goiás, que guarda obras 
históricas sobre o estado de Goiás e os jornais A razão e O Goyaz – Órgão Democrata; 
o Centro de Referência Histórico das Escolas da Cidade de Goiás, mantido pela 
Secretaria de Educação e Cultura do Estado, onde estão armazenados documentos da 
instituição escolar Lyceu de Goyaz: são dossiês de alunos com histórico e registros de 
nascimentos, livros administrativos como termos de exames, registros de matrícula, 
atas de reuniões, atas de exames finais, ofícios, termos de visitas de inspetores, 
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boletins de notas de alunos, diários de classe, livro de caixa, folha de pagamento de 
docentes; Museu da Imagem e Som, tendo fotografias do estado de Goiás. 

Atendo-se ao processo de democratização do ensino ocorrido no Brasil, entre 1957 
e 1975, que modificou e transformou a cultura escolar, Perez (2006) debruçou-se sobre 
a história da Escola Estadual Bento de Abreu, em Araraquara/SP. A autora visitou os 
arquivos da Diretoria de Ensino de Araraquara e das escolas da rede pública de ensino, 
explicou que esses arquivos públicos apresentaram-se problemáticos quanto à 
localização e conservação de seus acervos, o que permitiu perdas e mesmo a destruição 
de documentos mal conservados. Apesar desse revés, o fato de Perez ser funcionária 
da rede estadual colaborou para uma circulação mais livre dentro dos acervos e 
arquivos escolares. A pesquisadora consultou monografias, álbuns e alguns jornais da 
cidade. Buscou dados estatísticos de expansão do ensino ginasial da cidade nos 
Recenseamentos Gerais do Brasil e do Estado de São Paulo e utilizou-se, ainda, da 
Coleção de Leis e Decretos do Estado de São Paulo. Como principal fonte de dados, 
tomou os “Mapas de Movimento” dos estabelecimentos de ensino pesquisados que 
permitiram observar o momento em que ocorreu o aumento da clientela escolar, 
“Prontuários de alunos e professores”, “Atas de reuniões” e “Atas de resultados finais”. 

Vasconcelos (2007) realizou sua pesquisa com o objetivo de apresentar aspectos 
da história e memória do Liceu Piauiense, no período de 1845 a 1970, em Teresina/PI. 
O autor utilizou fontes documentais e iconográficas como fotografias, obtidas no 
Arquivo Público do Piauí como Atas, Decretos, Relatórios de Presidentes da Província, 
Resoluções, Leis, no arquivo do próprio Liceu Piauiense, nas bibliotecas públicas e 
particulares. Relatando a dificuldade de se encontrar documentos para a pesquisa 
mesmo no Arquivo Público, Vasconcelos (2007) achou necessária a utilização de 
fontes orais. Dessa forma, aplicou entrevistas semiestruturada com ex-alunos, ex-
professores e ex-funcionários, baseado na história oral como metodologia. 

O Ginásio Salesiano Itajaí, em Itajaí, SC, constituiu objeto de estudo de Nicolau 
(2010). A autora procurou analisar e problematizar a instalação da instituição católica 
para meninos, as relações estabelecidas com demais instituições sociais e as 
descontinuidades instauradas no processo de estabelecimento desse ginásio. O 
exercício metodológico teve como objetivo analisar fontes documentais para 
identificação das práticas constitutivas do processo que engendrou o ensino 
secundário no Brasil. O caminho traçado para buscar as fontes esteve diretamente 
relacionado à trajetória de formação da própria pesquisadora que estudou no colégio, 
assim como seu pai. De modo que, as cadernetas contendo regras, penalidades, 
anotações, horários, notas, proposições morais que lhe foram emprestadas pelo pai 
facilitou o acesso aos documentos. Do acervo foram transformados em fontes: 
relatórios, jornais, anuários, atas, crônicas, estatuto/regimento interno, projetos-lei. 

Dourado (2010) investigou a educação no antigo norte goiano, atual estado de 
Tocantins, por meio da trajetória histórica do Ginásio Estadual de Porto Nacional. 
Apoiada nas memórias individuais e coletivas publicadas em uma obra produzida na 
região, a pesquisadora problematiza esse tipo de fonte e afirma não questionar a 
confiabilidade do teor narrativo, pois para ela não há neutralidade na abordagem do 



 

 
 

11 

passado. Foram pesquisados os acervos do Instituto Histórico de Goiás e do Instituto 
de Pesquisas e Estudos Históricos-Brasil Central, em Goiânia, e, em Porto Nacional, 
os arquivos do Ginásio Estadual de Porto Nacional, do Colégio Sagrado Coração de 
Jesus, da Diocese de Porto Nacional, da Câmara Municipal de Porto Nacional e da 
Secretaria Municipal de Educação de Porto Nacional. A autora afirma que as fontes 
lhe trouxeram a memória de uma composição particular e significados atribuídos à 
experiência e sentimentos que cada sujeito viveu dentro do grupo. No Arquivo 
Histórico do Estado de Goiás, em Goiânia, foram encontradas as “caixas dos 
municípios” do Tocantins compostas por mapas de matrículas e frequência dos alunos, 
bem como, termos de exames, termos de posse dos professores, relatórios e ofícios dos 
inspetores de ensino e da Câmara Municipal da cidade. 

Rodrigues (2010) teve como objetivo compreender a fundação do Colégio de Pedro 
Segundo, situado na Corte, no Rio de Janeiro, entre 1838 e 1854, em sua característica 
de colégio interno. Pesquisando no Núcleo de Documentação do Colégio Pedro II, o 
pesquisador trabalhou com fontes impressas e manuscritas. Em relação às fontes 
impressas utilizou decretos e leis sobre a instrução pública, Relatórios da Secretaria 
de Estado dos Negócios do Império apresentados anualmente pelo ministro do 
Império na Câmara dos Deputados, nos quais foi possível obter mapas do movimento 
de matrículas dos alunos, bacharéis formados, aprovados e reprovados nos exames. 
Foram tomadas fontes manuscritas ofícios trocados entre o Colégio Pedro Segundo e 
a Secretaria de Estado dos Negócios do Império, ofícios recebidos, Livro de matrículas 
nº 1, do Colégio de Pedro Segundo, livro de Atas dos Exames da instituição. 

Com objetivo de estudar a história da disciplina Desenho no Atheneu Sergipense, 
entre 1905 e 1930, em Aracaju/SE, Guimarães (2012) analisou práticas e 
determinações legais em níveis nacional e estadual, além de identificar a disciplina em 
questão no discurso dos intelectuais. Guimarães (2912) realizou sua busca por fontes 
no Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense. A autora selecionou 
legislação nacional e estadual, atas da Congregação do Atheneu Sergipense, 
correspondências administrativas, publicações na imprensa, relatórios 
administrativos, boletins e solicitações de materiais para aulas de desenho, Guimarães 
localizou ainda imagens em forma de lâminas para as aulas de Desenho. Quanto aos 
textos legislativos do estado de Sergipe, foram colhidos na Documentação Sergipana e 
na Hemeroteca da Biblioteca Pública Epifânio Dória, enquanto que a legislação 
pertinente ao ensino de Desenho e de Artes a autora tomou do acervo digital do site da 
Câmara Federal. 

Aksenen (2013) teve como objetivo compreender o significado, composição 
conteúdos matemáticos e função dos exames de admissão no Ginásio Paranaense 
(atual Colégio Estadual do Paraná), entre 1930 e 1971, em Curitiba. Ao optar pela 
pesquisa documental a pesquisadora ressalta a necessidade de questionar as fontes, e  
que a história oral foi utilizada como uma técnica, um procedimento. Foram coletados 
depoimentos de ex-alunos e ex-professores durante três anos que versaram sobre os 
exames de admissão. Além das entrevistas, buscou documentos no Departamento 
Estadual de Arquivo Público, nas Bibliotecas Pública do Paraná e da Pontifícia 
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Universidade Católica do Paraná, no Conselho Estadual de Educação e no Centro de 
Memória do Colégio Estadual do Paraná. Houve a tentativa extensiva, mas infrutífera, 
de encontrar exemplares de provas de exames de admissão em diferentes escolas e 
cidades. 

Oliveira (2014) pesquisou a implantação e a organização dos cursos ginasiais no 
sul de Mato Grosso, entre 1917 e 1942, mais especificamente em Corumbá e Campo 
Grande. O corpus documental da pesquisa foi formado por documentos impressos e 
digitalizados, tanto da escrita escolar, como da legislação e mensagens de governantes 
estaduais. Para isso foram visitados o Arquivo Público de Mato Grosso e o Instituto 
Memória do Poder Legislativo, em Cuiabá/MT; a Escola Estadual Maria Leite, o 
Colégio Imaculada Conceição e o Colégio Salesiano Santa Teresa, em Corumbá/MS; 
os acervos do Colégio Salesiano Dom Bosco e do Colégio N. S. Auxiliadora e o arquivo 
da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado (antigo Liceu 
Campograndense), em Campo Grande/MS. Desses acervos foram selecionados os 
“Regimentos”, “Relatórios mensais”, “Relatórios de inspeção prévia e permanente”, 
“Atas das provas parciais e atas de exame de admissão”, “Relatos das visitas” de 
inspetores, “Introduções dos relatórios”, “Crônicas” “Atas das sessões de reuniões”. 
Em relação ao acervos eletrônicos, “Mensagens de presidentes de províncias e de 
estados à Assembleia Legislativa de Mato Grosso” foram colhidas no site do Center 
Research Libraries e documentos do Liceu Campograndense lidos dos Arquivos 
digitalizados da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado (Pessanha; Assis, 
2011). Como documentos oficiais foram pesquisados a legislação educacional 
exposição de motivos de reformas educativas, decretos e leis. 

O ginásio público da capital de Mato Grosso, o Liceu Cuiabano foi investigado por 
Nolasco (2015). A pesquisa observou processos de formação de consciência e de 
aprendizagem da cidadania dos alunos da instituição de 1926 à 1937. A autora 
pesquisou nos acervos da Casa Barão de Melgaço e do Arquivo Público de Mato Grosso, 
e identificou uma produção de jornais estudantis de secundaristas própria de 
associativismo cultural. Essa imprensa educacional tornou-se fonte da pesquisa para 
se acessar o cotidiano através da imprensa, examinando conteúdo dos artigos. Foram 
encontrados dez jornais estudantis. Além da imprensa educacional foram selecionados 
documentos produzidos pela escola como “regulamentos”, “relatórios da Diretoria à 
Inspetoria da Instrução Pública”, “livros de registros de matrícula dos alunos”, “livros 
de atas da congregação do Liceu”, “registros de informações prestadas pela Diretoria 
às autoridades da Instrução Pública”, “livros de registro de correspondências da 
escola”, “registros dos exames de admissão e dos alunos”, “livros de registros de lentes 
e professores”, além de material avulso como ofícios e cartas. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora parcial devido aos limites à dimensão do texto, foi possível mapear 
caminhos que levam às fontes para a escrita da história do ensino secundário no Brasil 
no período. 
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As dificuldades para transformar documentos em fontes, além de exigir definição 

clara dos objetos, objetivos e periodização, exigem muita persistência e habilidade 
para acessar os acervos e arquivos. 

Algumas instituições como Bibliotecas e Arquivos públicos organizados e com 
acesso facilitado ao público como os mencionados acima, ainda constituem exceção e, 
principalmente quando se trata de instituições escolares, apenas guardam “arquivo 
morto” em que “papéis velhos” com histórias a serem contadas são mantidos mais por 
inércia do que se saiba a importância de sua preservação.  

De uma forma geral, e os trabalhos analisados não constituem exceção, os 
investigadores registram as dificuldades para trabalhar com esses acervos: desde a 
precariedade do acondicionamento e dos próprios documentos, até as barreiras 
impostas ao seu acesso, quando a instituição não abre as portas ao pesquisador, 
barreiras só quebradas devido a relacionamentos informais que atuam como 
facilitadores. Sem mencionar o tempo necessário para conseguir um mínimo de 
organização na documentação. Trabalho que, não poucas vezes precisa ser refeito a 
cada nova “expedição desbravadora”.  

A análise dos relatos das idas e vindas aos arquivos as tentativas de superar, as 
dificuldades de acesso, as descobertas da existência de documentos que começavam a 
fazer sentido no caminho da investigação e, muitas vezes, a angústia de saber que um 
ano ou um período inteiro de documentação tinha se perdido por problemas de má 
conservação, mostrou que todos viveram experiências muito próximas e que 
precisaram ser conhecidas e compartilhadas. 

Como fechamento, conclui-se que as análises aqui ensaiadas indicam a 
necessidade, as possibilidades e alguns caminhos para escrever a história do ensino 
secundário no país. Para isso, torna-se necessário, em primeiro lugar, completar o 
mapeamento e a problematização das fontes primárias e secundárias e levantar 
hipóteses sobre como se realizou a implantação e a expansão do ensino secundário no 
Brasil. Hipóteses que podem levar à construção de uma teoria e uma história das 
políticas de atendimento às demandas de escolarização dos jovens.  
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RESUMO  

A temática tratada nesta pesquisa foi a da composição de álbuns fotográficos de 
modo amador, com característica artesanal na Escola Caetano de Campos, de São 
Paulo. A relevância da abordagem temática desta pesquisa inscreve-se no esforço 
epistemológico de compreensão da constituição da imagem escolar produzida sobre e 
pela escola que se pretendeu construir e preservar. No que se refere ao conjunto dos 
álbuns são, ao todo, 24, dos quais 10 foram identificados como sendo compostos de 
modo artesanal, constituindo assim, o corpus documental desta pesquisa. No que diz 
respeito à temática, os compostos artesanalmente podem ser divididos em dois 
grupos: práticas escolares e efemérides. Metodologicamente focou-se na 
materialidade, nas condicionantes técnicas, o olhar do fotógrafo e no objeto enfocado, 
que são os elementos internos da fotografia. A partir da percepção do álbum como uma 
forma de registro da memória, pode-se investigar as práticas por meio das quais eles 
foram compostos e, por outro lado, as práticas que são representadas nas fotografias 
que os compõem. A análise de um álbum fotográfico implica a percepção da condição 
de série que o caracteriza. Concluiu-se que a iniciativa de compor álbuns fotográficos 
revela intenção e preocupação dos envolvidos com a preservação da memória 
institucional.  
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1. INTRODUÇÃO: O REGISTRO DE MEMÓRIAS E DE PRÁTICAS EM ÁLBUNS 
FOTOGRÁFICOS 

1.1. O ÁLBUM FOTOGRÁFICO COMO SÉRIE DOCUMENTAL 

A partir da percepção do álbum como uma forma de registro da memória, podem-
se investigar as práticas por meio das quais eles foram compostos e, por outro lado, as 
práticas que são representadas nas fotografias que os compõem. A análise de um 
álbum fotográfico implica a percepção da condição de série que o caracteriza. 

O álbum é um tipo de documento que se caracteriza primordialmente pela sua 
completude e pela sua lógica organizacional. Compõe uma narrativa sobre 
determinado assunto. Articula imagens e textos. Os textos apresentam-se sob a forma 
de legendas (identificatórias e/ou interpretativas), textos de apresentação e textos de 
acompanhamento. Nos álbuns aparecem os três tipos de relação entre texto e imagem 
apontados por Sophie der Linden, como será analisado neste capítulo. 

De acordo com Armando Silva (2008), o álbum assume ao mesmo tempo a função 
de arquivo, pois é uma forma de guardar as fotografias, e a de contar histórias, porque 
tem uma “vocação narrativa”. Há, pois, diferença entre guardar e classificar. Os álbuns 
têm uma ordem. O autor estabelece condições para que o álbum exista: o sujeito 
representado (a escola e seus atores), o meio visual de registro (a foto) e a técnica de 
arquivo (o álbum). Para o autor, quando se cumprem essas condições a narrativa já 
está presente. Acrescenta-se que, além da narrativa, esses pré-requisitos também 
estabelecem uma série documental. 

A composição de um álbum fotográfico é invariavelmente motivada pela intenção 
de preservação da memória, pelos registros fotográficos e pela mensagem apresentada 
na organização narrativa dos álbuns. Assim, um álbum é, antes de tudo, uma espécie 
de arquivo, pois, além de preservar dados, apresenta-os de modo organizado e 
sistematizado. Boris Kossoy reforça essa ideia ao afirmar que, “Quando o homem vê a 
si mesmo através dos velhos retratos nos álbuns, ele se emociona, pois percebe que o 
tempo passou e a noção de passado se lhe torna de fato concreta”.166 

A materialidade revela os princípios de organicidade que, por sua vez, revelam 
aspectos específicos da cultura escolar. Observa-se que há certo padrão na 
organicidade dos álbuns fotográficos escolares e, nessa série em especial, é possível 
distinguir dois grupos: os produzidos na escola de modo amador e artesanal, e os 
produzidos de acordo com técnicas e materiais profissionais. Entretanto, todos 
compõem uma ordem narrativa.  

Os álbuns são encomendados ou compostos com o objetivo de permanecer como 
suportes de memória com a função de arquivo e de salvaguarda dos fragmentos de 
histórias.  

                                                   
166 KOSSOY,. 2001, p. 100. 
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Os álbuns não são todos iguais na organização nem completados por idênticas 
motivações, o que torna importante averiguar tanto os diferentes motivos de seus 
relatos quanto a variedade de arquivos e condições [...] O arquivo é sempre uma 
maneira de guardar e hierarquizar que depende de quem o organiza, como é 
natural, mas também do objeto que será arquivado e de sua tradição.167 

O álbum, em si, compõe uma série, pois articula, de modo ordenado, documentos 
em seu interior. Além disso, tem-se a série dos álbuns escolares e, mais 
especificamente, a série dos álbuns escolares do Acervo da Escola Caetano de Campos. 
Desse modo, é lícito operar numa perspectiva que considere a articulação das séries 
compondo uma série múltipla. 

A percepção das recorrências permite que: 

[...] quando olhamos uma fotografia, não é ela que vemos, mas sim outras que se 
desencadeiam na memória, despertadas por aquela que se tem diante dos olhos. 
[...] a capacidade associativa e o estabelecimento de séries repousaria, em última 
instância, no estranho jogo que articula a fixidez da imagem fotográfica com a 
perenidade das lembranças de pessoas e acontecimentos.168 

A partir do pressuposto de que essa série documental mais ampla poderia ser a dos 
álbuns de fotografias escolares, e, num recorte mais estrito, no que se refere a esta 
pesquisa, a série dos álbuns fotográficos do Acervo da Escola Caetano de Campos, 
busca-se, neste estudo, perceber as relações entre essas dimensões, ou escalas. 
Percebe-se, assim, que, além de estar inserido em uma série, cada álbum também 
compõe uma série particular. 

Os álbuns fotográficos, ao apresentarem, de modo ordenado e dentro de uma 
lógica discursiva e narrativa própria, aspectos da cultura escolar, imprimem ao 
registro da história e da memória da escola uma dimensão disciplinadora do olhar a 
partir de elementos didático-pedagógicos, pois direcionam o olhar, ao imporem uma 
determinada ordem aos elementos que os compõem.  

As fotografias produzem memória e cultura visual, criam um discurso e uma 
imagem específica que direcionam a forma de a sociedade ver a escola e suas práticas. 
Esses olhares são registrados em textos e em imagens, profissional e 
amadoristicamente.  

Assim, considerando-se também que a Escola Caetano de Campos instituiu-se 
como modelo de excelência educacional, consequentemente produziu uma referência, 
não só de práticas de ensino e de forma escolar, como também de formas de se ver a 
escola como esfera privilegiada no tecido social. 

Assim, a série documental constituída pelos álbuns fotográficos da Escola Caetano 
de Campos possibilita estudar a série e seus casos, e verificou-se que, conforme afirma 

                                                   
167 SILVA, 2008, p. 41. 

168 SCHAPOCHNIK, 1998, p. 460 
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Ginzburg (2007), de fato “existem diferenças nas semelhanças”, pois as séries, sejam 
elas de quaisquer elementos, são compostas por semelhanças e por diferenças, de 
recorrências e de elementos singulares que diferenciam seus componentes. A união 
das similaridades e dos elementos que compõem certo tipo de padrão não exclui as 
peculiaridades. 

A partir do pressuposto de que o álbum apresenta características comuns, 
constituindo assim uma série documental, essa série mais ampla seria a dos álbuns de 
fotografias escolares, e, num recorte mais estrito, a dos álbuns fotográficos do Acervo 
da Escola Caetano de Campos. Buscou-se perceber as relações entre essas dimensões, 
ou escalas, analisando as peculiaridades do corpus documental desta pesquisa e os 
aspectos comuns à composição de álbuns fotográficos. Esse jogo de escalas entre as 
séries e a forma como elas se articulam ajudam a compreender as suas peculiaridades. 
 
 
1.2. A PRÁTICA DE COMPOSIÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS NO BRASIL 

Walter Benjamin localiza o surgimento dos álbuns fotográficos na época em que, 
segundo ele, os homens de negócios se estabeleceram profissionalmente como 
fotógrafos e em que se generalizou o hábito do retoque, resultando na brusca 
decadência do gosto.  

Eles (os álbuns) podiam ser encontrados nos lugares mais glaciais da casa, em 
consoles ou guéridons, na sala de visitas – grandes volumes encadernados em couro, 
com horríveis fechos de metal, e as páginas com margens douradas, com a espessura 
de um dedo, nas quais apareciam figuras grotescamente vestidas ou cobertas de 
rendas: o tio Alexandre e a tia Rika, Gerturdes quando pequena, papai no primeiro 
semestre da Faculdade e, para cúmulo da vergonha, nós mesmos, com fantasia alpina, 
cantando a tirolesa, agitando o chapéu contra neves pintadas, ou como um elegante 
marinheiro, de pé, pernas entrecruzadas em posição de descanso, como convinha, 
recostado num pilar polido.169 

Pedro Vasquez (2003, p. 40) também indica que a difusão do retrato no formato 
carte-de-visite motivou o surgimento do álbum fotográfico: 

Enquanto Walter Benjamin apresenta uma visão que pode ser definida como 
pejorativa e afetiva, em relação ao álbum fotográfico, Pedro Vasquez o apresenta a 
partir da perspectiva do consumismo e colecionismo. Annateresa Fabris (1998) e 
Sandra Koutsoukos (2010) apresentam-no como uma forma de diferenciação social, 
assim, como o carte-de-visite. Os álbuns eram, muitas vezes, importados, chegando, 
como afirma Fabris, ao “requinte do álbum sonoro”. A atividade do colecionismo 
impulsionou um comércio paralelo de molduras, estojos para daguerreótipos e álbuns 
(Fabris, 1998, p. 42). Além das dimensões de diferenciação e do colecionismo, para 
Annateresa Fabris (1998, p. 42) os “[...] álbuns fotográficos tornaram-se logo uma 
necessidade para a mentalidade classificatória” do século XIX. Para Gisele Freund 

                                                   
169 BENJAMIN, 1994, pp. 97-98. 
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(2011), o álbum particular do século XIX deu origem ao álbum coletivo quando a 
fotografia atingiu a imprensa.  

A difusão da prática de composição de álbuns englobou rapidamente uma 
variedade de temas, tais como retratos de personalidades famosas, reproduções de 
obra de arte e as de vistas urbanas (Fabris, 1998, p. 42). 

Resultantes de iniciativas dos fotógrafos, de acordo com Solange Ferraz de Lima 
(1998, p. 67), as vistas e os álbuns compostos a partir delas induzem a “formação de 
padrões visuais” e permitem o registro das mudanças ocorridas nas cidades, como é o 
caso do Álbum Comparativo – 1862-1887, composto por Militão Augusto de Azevedo, 
com imagens de São Paulo. As vistas também são comercializadas para compor álbuns 
pelos colecionadores. 

2.1. OS ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS DA ESCOLA CAETANO DE CAMPOS 

A preocupação com a preservação da memória institucional manifesta-se em 
diversos materiais produzidos no âmbito da própria escola e em estratégias 
institucionalizadas. Assim, outra experiência com a composição de séries no âmbito 
da Escola Caetano de Campos são os chamados Dossiês Didáticos, confeccionados 
durante anos pelos alunos sob a orientação da bibliotecária Iracema da Silveira.  

No Acervo da Escola Caetano de Campos, o maior conjunto temático entre os 
abordados nos álbuns fotográficos é o de formatura, ou dos “professorandos”, tanto da 
Escola Normal quanto do Ensino Secundário. São ao todo nove álbuns. Outra temática 
escolar abordada nos álbuns da Escola Caetano de Campos é a comemorativa, 
registrando efemérides, tais como o IV Centenário de São Paulo, o cinquentenário do 
Jardim de Infância e o cinquentenário do falecimento de Caetano de Campos. Há 
ainda um álbum de puericultura, seis do Jardim de Infância, um da Biblioteca Infantil 
e um do Jornal Nosso Esforço.  

De acordo com Boris Kossoy (2001, p. 29),  

[...] as instituições que guardam este tipo de documentação devem perceber que, 
à medida que esta se distancia da época em que foi produzida, mais difíceis as 
possibilidades de suas informações visuais serem resgatadas, e portanto menos 
úteis serão ao conhecimento, justamente por não terem sido estudadas 
convenientemente desde o momento em que passaram a integrar as coleções. 

Embora Kossoy reconheça que neste momento, início do século XXI, já exista uma 
conscientização maior das instituições a esse respeito, ou seja, da importância da 
preservação da memória e da devida identificação dos objetos culturais vestígios e 
representações das práticas que habitaram as instituições, ele afirma que há muito 
ainda para ser mudado em termos de mentalidade. No entanto, no caso da Escola 
Caetano de Campos houve preocupação na preservação da memória e na identificação 
dos registros fotográficos, pois, como já mencionado, os álbuns permitem melhor 
identificação do que as fotografias avulsas, e nesse conjunto documental há muitos 
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álbuns que apresentam identificação nas capas e nas legendas das fotografias que os 
compõem. 

A iniciativa de compor álbuns fotográficos revela forte intenção e preocupação dos 
envolvidos com a preservação da memória institucional. De acordo com o princípio de 
produção, há duas possibilidades que são aplicáveis e verificáveis no que se refere aos 
álbuns fotográficos da Escola Caetano de Campos: produzidos profissionalmente, por 
encomenda, ou produzidos artesanalmente no âmbito da própria escola. 

A circulação e a presença dos álbuns na Escola Caetano de Campos pode também 
ser analisada a partir de alguns registros fotográficos nos quais os álbuns aparecem, 
por exemplo, nos registros das comemorações do jubileu de prata do jornal Nosso 
Esforço, em 1961. Em registros dessa solenidade, o álbum também aparece como nos 
apresentados abaixo, nos quais pode ser vista com clareza a capa do álbum exposto na 
mesa em destaque.  

 

FIG. 1: “ Da. Carolina Ribeiro, a fundadora do ‘Nosso Esforço’ e Ana Maria Fernandes, a menor jornalista de 1961, 
apagaram as velinhas comemorativas do ‘Jubileu de Prata” . Álbum do Jornal Nosso Esforço. 

Esses exemplos permitem perceber o papel e a relevância atribuídos aos álbuns 
fotográficos na Escola Caetano de Campos, tanto como forma de preservação da 
memória institucional, quanto de manifestação de orgulho pela instituição. Percebe-
se que os álbuns não ficavam restritos ao museu e à biblioteca; eram orgulhosamente 
expostos e apresentados a autoridades e a visitantes.  
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2.2. A PRODUÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS PROFISSIONAIS E ARTESANAIS 

A materialidade revela os princípios de organicidade que, por sua vez, revelam 
aspectos específicos da cultura escolar. Além disso, a materialidade engloba 
dimensões internas que ultrapassam a concretude do álbum fotográfico. Como 
exemplo da dimensão externa, é possível apontar a forma de composição do álbum e 
seus realizadores.  

A materialidade geralmente acompanha o contexto no qual o álbum foi produzido. 
No caso do Acervo da Escola Caetano de Campos, o álbum do Jardim de Infância, que 
será aqui analisado, destaca-se justamente por essa peculiaridade, pois foi composto 
a partir de elementos típicos do jardim de infância e de suas práticas pedagógicas. De 
acordo com o princípio de produção, observa-se que há certo padrão na organicidade 
dos álbuns fotográficos escolares e, na série da Escola Caetano de Campos em 
particular, é possível distinguir dois grupos: os produzidos na própria escola, de modo 
amador e artesanal, e os produzidos de acordo com técnicas e materiais profissionais, 
por encomenda. Entretanto, todos compõem uma ordem narrativa. Com base no 
reconhecimento do padrão, o que muda é a experiência das personagens atuantes num 
determinado contexto histórico. A partir desses pressupostos, foram analisadas nos 
tópicos seguintes as peculiaridades desses dois tipos de álbuns escolares – profissional 
e amador – com base na diferença de produção e de materialidade que engendram 
diferentes formas de apropriação e circulação. 

2.3. ÁLBUNS ARTESANAIS PRODUZIDOS NA ESCOLA CAETANO DE CAMPOS 

No que se refere aos álbuns produzidos artesanalmente no âmbito da escola, 
possivelmente pelas próprias professoras e por outros servidores, interroga-se acerca 
das condições de sua produção e das motivações que a nortearam. A sua produção 
parece ter sido motivada pelo objetivo de registrar a história da escola e as práticas 
escolares, com a função de arquivo e de salvaguarda dos fragmentos de sua memória. 

Dentre os 24 álbuns componentes do Acervo da Escola Caetano de Campos, 10 
deles foram produzidos artesanalmente na própria escola, conforme quadro abaixo. 
Nesse conjunto, é possível destacar: Álbum de Comemoração do IV Centenário de São 
Paulo, Álbum Jardim da Infância, Álbum do Centro de Puericultura e o Álbum Jornal 
Nosso Esforço. Esses 4 álbuns foram destacados nesta análise porque, embora 
apresentem características comuns aos álbuns de produção artesanal, como será aqui 
analisado, apresentam também aspectos peculiares que devem ser observados para a 
compreensão da produção artesanal e dos objetivos que levaram à sua elaboração. 

A própria experiência de produzir os álbuns pode ser considerada como uma 
operação de fazer história, pois há deliberadamente a intenção de registrar os fatos e 
de preservar a memória. Além disso, na Escola Caetano de Campos, embora em alguns 
casos se perceba a participação direta dos alunos, a prática da composição dos álbuns 
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fotográficos parece ser orientada ou realizada pelos professores ou outros profissionais 
da educação, por exemplo, a bibliotecária. 

Em contraposição aos álbuns produzidos profissionalmente, esses são 
caracterizados pela utilização de artefatos comprados em papelarias e armarinhos ou 
confeccionados em páginas avulsas posteriormente encadernadas. O artefato 
apresenta, assim, “tábula branca” na qual serão inscritas memórias, impressões, 
objetos, imagens, de acordo com o olhar de quem o compõe com o objetivo de sua 
produção, e com as escolhas concretizadas na sua organização. Lembre-se que, 
originalmente, album é um termo latino que denominava as tábuas nas quais eram 
impressas as decisões dos pretores, a lista dos senadores, etc.  

Materialmente, os artefatos podiam ser adquiridos, e os álbuns, compostos de 
acordo com diferentes objetivos e com diferentes conteúdos. Suas folhas eram de papel 
cartão, amarradas à capa com cordão. Esses artefatos eram comercializados desde o 
século XIX. No entanto, o desenvolvimento da técnica fotográfica e a ampliação da 
produção de fotografia amadora geraram também a ampliação de demanda para 
álbuns vazios, para preenchimento artesanalmente e na esfera privada. 

Nos álbuns compostos artesanalmente, inclusive as capas eram identificadas 
manualmente. Como as capas eram de cor escura, as identificações manuais 
geralmente eram realizadas utilizando tinta branca. As capas dos 10 álbuns artesanais 
da Escola Caetano de Campos seguem esse padrão, com exceção da capa do Álbum do 
Jardim de Infância, que foi revestida com um tecido bordado.  
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FIG. 2: Capa do Álbum Jardim da Infância s/d. 

Na capa do Álbum do Jardim da Infância, a identificação é tanto pela inscrição 
verbal quanto pela pictórica. O bordado identifica o prédio construído para abrigar o 
Jardim da Infância, reconhecido pelas pessoas que conhecem o prédio ou sua imagem 
reproduzida por fotografias.  

Os álbuns vazios comercializados para preenchimento privado ou institucional e 
artesanal eram compostos de páginas em papel cartão, para oferecer um suporte 
menos flexível às fotografias e permitir o manuseio de modo a não desgastá-las tão 
rapidamente. As páginas em papel cartão também permitiam a colagem de outros 
materiais, tais como jornais, legendas, textos.170 

Nesse sentido, para Armando Silva (2008), os álbuns não são, portanto, arquivos 
exclusivamente de fotografias. Para o autor,  

Nele (álbum) incluem-se outros objetos, também visuais, mas nem sempre de 
natureza fotográfica. Ou seja, o álbum e, de forma literal, um livro aberto, não só 
                                                   

170 A prática de colar outros objetos além das fotografias nos álbuns é observada também nos álbuns de família cf. 
SILVA, Armando. Álbum de família: a imagem de nós mesmos. Trad. Sandra Martha Dolinsk. São Paulo: Editora 
SENAC São Paulo: Edições SEC SP, 2008. 
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porque está disposto a receber o que vier no futuro, mas porque nele entram 
diferentes objetos, da mais variada natureza, que se mesclam às fotos, dando 
abertura a um sentido de interação entre seus usuários, mesmo quando, em geral, 
esses objetos fazem parte do que chamamos “matéria do álbum”. Embora essa 
substância material afete o álbum, a diferenciam do relato visual como fato 
literário (SILVA, 2008, p. 64).  

De fato, muitas vezes podem-se encontrar objetos inseridos nos álbuns, 
acompanhando as fotografias. No entanto, no conjunto dos álbuns da Escola Caetano 
de Campos esses objetos restringem-se a materiais escritos, tais como noticias de 
jornais e programação de eventos. No Álbum do Jornal Nosso Esforço há, inclusive, 
exemplares do próprio jornal, notícias de jornais da grande imprensa sobre o jornal 
escolar e da programação das efemérides relacionadas ao jornal, como o Jubileu de 
Prata comemorado em 1961. 

 
 
2.3.1. ÁLBUNS COM TEMÁTICAS DE PRÁTICAS ESCOLARES 

No que diz respeito à temática, os álbuns compostos artesanalmente na Escola 
Caetano de Campos podem ser divididos em dois grupos: os relativos às práticas 
escolares e os relativos às efemérides. É preciso ressaltar que essa divisão foi aqui 
operada no sentido de evidenciar algumas particularidades desses álbuns, mas não 
restringem seu objetivo. O Álbum do Jornal Nosso Esforço, por exemplo, apresenta a 
prática escolar de composição de jornal e também a preocupação em documentar os 
aniversários do jornal.  

Podem-se identificar como pertencentes ao primeiro grupo os seguintes álbuns: 
“Nosso Esforço”. Órgão do Curso Primário. Instituto de Educação. “Caetano de 
Campos”, Biblioteca Caetano de Campos, Jardim de Infância turmas de 1931 e Jardim 
da Infância, s/d. 

Quando as fotografias eram coladas sem o uso das cantoneiras, geralmente eram 
decoradas com molduras desenhadas a mão. As molduras eram desenhadas imitando 
os clichês tipográficos dos álbuns profissionais e recorrendo aos dotes artísticos de 
docentes e alunos. 

As práticas pedagógicas são reveladas, entre outros elementos, pelo uso das 
mencionadas técnicas características do trabalho no Jardim de Infância.  



 

 
 

13 

 

Fig. 3: Página do Álbum do Jardim da Infância s/d. 

Retomando os elementos compositivos dos álbuns artesanais, as legendas eram 
inscritas a mão nas próprias páginas dos álbuns, ou datilografadas e coladas abaixo 
das fotografias. 

Nos álbuns fotográficos, o tipo de legendas mais comum é o de identificação do 
lugar, da data e das pessoas retratadas. Nos álbuns, a relação texto imagem é invertida, 
pois, enquanto nos textos jornalísticos, por exemplo, as imagens são frequentemente 
utilizadas apenas para ilustrar as notícias relatadas nos textos e para tornar a leitura 
mais agradável e o texto mais atraente, identificadas por exíguas legendas de 
identificação, nos álbuns fotográficos o foco são as imagens, e as legendas são apenas 
formas de registrar os dados relativos àquela imagem para evocar a lembrança 
posteriormente ou para as gerações futuras, tanto nos álbuns de família quanto nos 
escolares. 

Componente indissociável da fotografia, a legenda possibilita a identificação e 
caracteriza-se como um protocolo de leitura para a fotografia. Ao olharmos uma 
imagem, uma fotografia, primeiramente percebemos o registro imagético, e só depois 
lemos sua legenda. Entretanto, após a leitura retornamos o olhar à imagem, agora 
impregnada pela informação obtida, o que modifica o sentido inicial de nossa 
percepção. 
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Nos álbuns dedicados às práticas escolares a perspectiva narrativa fica evidente, 
como no Álbum das turmas do Jardim da Infância de 1931. Neste álbum as legendas 
narram a ordem das atividades e as fotografias mostram as imagens dessas atividades 
de modo narrativo e descritivo. A dinâmica da ação é revelada também pelo uso de 
gerúndio nas legendas: “Tirando a água do aquário/ Carregando o balde cheio d’água/ 
Enchendo o aquário”. As legendas das demais fotografias deste álbum seguem esse 
estilo de escrita. As fotografias aparentemente não são posadas, e mostram as crianças 
realizando as atividades do Jardim da Infância.  

Essa perspectiva cronológica linear do álbum do Jornal Nosso Esforço pode ser 
observada também na apresentação dos nomes dos “jornalistas” de cada ano, a partir 
de 1941 até 1961. O registro dos grupos de jornalistas por ano é interrompido apenas 
pelo registro das efemérides relativas à história do jornal, devidamente inseridos na 
cronologia. Além das festas de encerramento do ano, como a de 1939, há o registro dos 
aniversários de 10 anos e de 20 anos do jornal, respectivamente em 1946 e 1956, e do 
Jubileu de Prata, em 1961.  

Neste álbum há uma história narrada de modo aparentemente excepcional, mas 
inegavelmente com elementos que a constituem como tal. Conta-se a história de uma 
prática pedagógica, o jornal, a história da própria escola e também as histórias de 
professores e alunos, e a relação que a escola mantinha com ex-alunos e com a 
imprensa. Na análise do Álbum do Jornal Nosso Esforço, verifica-se uma ordem lógica 
e objetiva, característica do sentido narrativo peculiar aos álbuns fotográficos como 
gêneros de “escrita” da História. No que se refere ao Acervo da Escola Caetano de 
Campos, nos álbuns com características artesanais há indicações, em algumas 
fotografias, de que parecem ser de fotógrafos amadores. Essas identificações foram 
feitas no verso das fotografias, a mão, provavelmente pela pessoa ou pessoas 
responsáveis pela composição dos álbuns. Devido ao fato de se verificar certa 
regularidade na letra, acredita-se que essas inscrições tenham sido realizadas pela 
professora Iracema da Silveira, responsável pela Biblioteca Infantil. 

2.3.2. ÁLBUNS COM TEMÁTICAS DE EFEMÉRIDES E COMEMORAÇÕES 

Os álbuns que podem ser identificados tendo como temática principal alguma 
efeméride relacionada à escola são: Álbum de Comemoração do IV Centenário de São 
Paulo, Caetano de Campos [Álbum Caetano de Campos Cinquentenário do 
falecimento], “Nosso Esforço”. Órgão do Curso Primário. Instituto de Educação. 
“Caetano de Campos”, Biblioteca Infantil Caetano de Campos. Curso Primário. 
Instituto de Educação “Caetano de Campos” 1933-1966.  

Esse tipo de álbum também é marcado pela narrativa e pela contextualização, por 
exemplo, Álbum do Cinquentenário do falecimento de Caetano de Campos, que é 
iniciado com o seu retrato, seguido de fotografias do Museu Caetano de Campos, ou 
seja, do espaço dedicado à sua memória na escola, e só depois dessas são inseridas as 
fotografias do evento comemorativo, com sessão no auditório da escola.  
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O Álbum da Biblioteca Infantil, composto por registros fotográficos da trajetória 
histórica da biblioteca da Escola Caetano de Campos no período de 1937 a 1966, 
também é iniciado com a apresentação do espaço físico da biblioteca. Seguindo uma 
das características dos álbuns artesanais, é completado por recortes de jornais e 
programas de eventos realizados na Biblioteca durante o período anunciado no título. 
Percebe-se que o álbum foi produzido por Iracema da Silveira, bibliotecária 
responsável pela Biblioteca Infantil da Escola Caetano de Campos entre 1936 e 1966, 
quando se aposentou.  

Desse modo, os álbuns podem ser dedicados inteiramente a uma comemoração, 
ou englobarem comemorações, como é o caso do Álbum do Jornal Nosso Esforço. Este 
álbum também é iniciado com uma contextualização desde a criação do jornal. Na 
primeira página há um texto datilografado e colado que apresenta o jornal a partir da 
sua criação. O texto, intitulado “Nosso Esforço: sua fundação – sua vida”, afirma que 
o jornal foi criado por sugestão de Carolina Ribeiro, diretora da Escola Primária do 
Instituto Caetano de Campos de 1935 a 1948. O texto ainda se refere ao processo que 
culminou na escolha do nome do jornal por meio de eleição realizada nas duas 
primeiras edições.  

Na página seguinte, outro texto acompanhado de edições do jornal coladas na 
página do álbum faz alusão à perspectiva histórica: “E desde então, ele tem sido a 
‘menina dos olhos’ de seus pequenos leitores. Sucederam-se as gerações de alunos no 
Curso Primário e ele continuou acompanhando e registrando o que tem sido a vida da 
escola”. 

Retomando a análise da composição norteada cronologicamente, o registro dos 
grupos de jornalistas por ano é interrompido apenas pelo registro das efemérides 
relativas à História do jornal. Além das festas de encerramento do ano, como a de 1939, 
devidamente registrada com fotos e textos; há o registro dos já mencionados 
aniversários de 10 anos e de 20 anos do jornal, respectivamente em 1946 e 1956.  

O Jubileu de Prata do Jornal Nosso Esforço, comemorado em 1961, mereceu amplo 
destaque no álbum. O destaque a essa efeméride pode ser dimensionado pela 
quantidade de fotografias do evento constantes no álbum: o álbum é composto por 37 
fotografias e, destas, 18 são do Jubileu de Prata. Desse modo, foi o evento que mais 
teve espaço no álbum. As comemorações dos aniversários do jornal eram organizadas 
a partir de programações que, devido ao fato de terem sido inseridas no álbum, 
possibilitam compreender a dimensão auferida ao jornal no âmbito da escola. Nos 
álbuns comemorativos a organização cronológica parece ficar mais evidente, e as 
indicações das balizas temporais, mais claras, pois nesses casos a indicação das datas 
é fundamental.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que os álbuns fotográficos produzidos artesanalmente na Escola 
Caetano de Campos catalisam duas práticas pedagógicas desenvolvidas na escola: a 
confecção de álbuns fotográficos e as práticas neles registradas, por exemplo, a 
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produção de um jornal escolar – Jornal Nosso Esforço – e as práticas do Jardim da 
Infância. 

Como são assuntos específicos e particulares da escola, a confecção artesanal dos 
álbuns, devido à familiaridade com a temática tratada, permite garantir a 
caracterização detalhada e adequada das legendas. Além disso, registra e preserva 
aspectos da própria cultura escolar. A análise suscitou questões que ultrapassam sua 
materialidade e que incidem sobre suas condições de produção e sobre a própria 
cultura escolar.  

Nesse sentido, foi possível verificar uma clara intenção de registro das realizações 
e iniciativas da escola para preservação da memória dos trabalhos nela desenvolvidos 
e daqueles que os promoveram. Esses álbuns fotográficos representam, assim, 
artefatos de memória escolar de atividades realizadas e de momentos relevantes na 
história da escola e de seus artífices. 
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RESUMO  

Esta exposição aborda a relevância da Suma Teológica de Tomás de Aquino como 
fonte para o estudo da História da Educação Medieval. O objetivo principal é refletir 
sobre uma das Questões (q. 6, I-II) da Suma Teológica, intitulada O voluntário e o 
involuntário, para destacarmos as contribuições do teólogo dominicano para uma 
compreensão mais abrangente da formação humana. As análises realizadas neste 
trabalho têm como pressupostos teórico-metodológicos os princípios da História 
Social, expressos principalmente por Marc Bloch (2001). Assim, estudamos nosso 
objeto considerando a sociedade que lhe serviu de atmosfera, de modo que pudemos 
perceber o compromisso de Tomás de Aquino com os debates fundamentais de sua 
época. Nesse sentido, destacamos sua atuação como professor em diversas instituições 
universitárias do Ocidente cristão – da qual a Suma Teológica é resultado direto. 
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1. A SUMA TEOLÓGICA COMO FONTE PARA O ESTUDO DA HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO MEDIEVAL 

Este texto, situado no campo da História da Educação, tem o objetivo de refletir 
sobre uma das Questões da Suma Teológica de Tomás de Aquino (1225-1274), de 
modo a verificarmos sua importância como fonte para os estudos em História da 
Educação Medieval. Mais do que uma síntese da Teologia, a obra em questão foi escrita 
para a formação dos estudantes da Universidade de Paris, que participavam, 
cotidianamente, dos debates na instituição e precisavam conhecer os temas e as 
perspectivas que eram discutidas. Trata-se, portanto, de um documento importante 
para analisarmos o modo como os medievais, e mais particularmente Tomás de 
Aquino, concebiam a formação dos alunos nas Universidades. 

Considerando a amplitude da Suma, optamos por fazer um recorte e analisar a 
Questão 6 (seis) da I Seção da II Parte, intitulada O voluntário e o involuntário, que 
trata da natureza do ato humano. Nessa Questão, o teólogo dominicano esclarece que 
as ações especificamente humanas são voluntárias e sobre elas incidem uma série de 
‘defeitos’, como o temor e a ignorância. 

Para o desenvolvimento de nossas reflexões, partimos dos pressupostos teórico-
metodológicos da História Social, fundamentando-nos principalmente em Marc Bloch 
(2001). De acordo com ele, o historiador precisa analisar seu objeto numa perspectiva 
de totalidade, e isso implica considera-lo em relação à sociedade que lhe serviu de 
atmosfera. Assim, podemos nos questionar, por um lado, qual a relevância de debater 
o caráter voluntário das ações humanas no âmbito da Universidade medieval, num 
tempo de renascimento comercial e urbano e, portanto, de sistematização de novas 
formas de viver em sociedade (OLIVEIRA, 2008), bem como as razões pelas quais era 
importante que um mestre em Teologia dominasse esse tema. Por outro lado, podemos 
considerar as lições que Tomás de Aquino pode dar à nós, no presente, que vivemos 
um tempo diferente, mas partilhamos alguns desafios, como o de ensinar e aprender 
conteúdos, habilidades e hábitos positivos para o amadurecimento individual e 
coletivo. 

Esse último questionamento nos leva a pontuar mais um princípio da História 
Social que nos serve de guia, o de que o historiador se preocupa, em primeiro lugar, 
com os problemas do seu próprio tempo. O trabalho do historiador, nesse sentido, 
também deve ser considerado numa perspectiva histórica. Por isso, Bloch (2001) 
esclareceu que o ato de se interessar pelo passado e estuda-lo com rigor e método não 
surge do interesse pelas coisas antigas, mas sim do interesse pelo tempo presente e da 
convicção de que a História pode nos ensinar sobre os homens e as relações sociais. 

A Suma Teológica, de acordo com o próprio Tomás de Aquino, foi destinada aos 
alunos da Universidade. O teólogo começou a escrever a Suma em 1265, mesmo ano 
em que é enviado a Roma para dirigir a escola de Santa Sabina e que começa a escrever, 
também, seus comentários às obras de Aristóteles, mas não chegou a termina-la. Antes 
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de começar a compor a obra em questão, ele foi aluno, entre 1245 e 1248, e professor171, 
entre 1252 e 1259, em Paris, até ser levado a assumir compromissos da Ordem 
Dominicana em Nápoles, para a organização dos estudos da Ordem, e Orvieto, para 
servir à corte do papa Urbano IV que pensava uma união do Oriente cristão com o 
Ocidente cristão. Esse foi, com efeito, o contexto de surgimento da Suma 
(CARVALHO, 1999; TORRELL, 2004; LAUAND, 2011; RUSSELL, 2015). 

Acreditamos que os dados apresentados acima são relevantes, pois evidenciam o 
envolvimento de Tomás de Aquino com os estudos e o desenvolvimento da 
Universidade medieval. Além disso, as Questões da Suma Teológica têm a estrutura 
da ‘disputa’, prática sobre a qual se sustenta o método escolástico, sistematizado nas 
Universidades do século XIII: primeiro, fixa-se o problema, depois, elabora-se uma 
hipótese, em seguida, fazem-se objeções para confirmar a hipótese. Às admoestações 
seguem contra-objeções e a estas a elaboração da resposta pelo mestre, que respeita 
as posições defendidas no debate. Por fim, dão-se respostas às objeções (LIBERA, 
1990; LAUAND, 2004; OLIVEIRA, 2005). Consideramos que esse fato é fundamental 
porque, ao tratar de temas importantes para a civilização cristã ocidental na forma em 
que os universitários deveriam fazê-lo, o teólogo ensina não apenas o conteúdo, mas 
também o modo como os futuros mestres em Teologia precisariam abordá-lo depois 
de formados, constituindo-se, também, como modelo ‘profissional’ para os seus 
alunos. 

Contudo, acreditamos ser preciso destacar alguns aspectos contextuais para 
refletirmos sobre as relações entre a obra de Tomás de Aquino e a sociedade em que 
viveu e produziu, como o renascimento urbano e comercial, o surgimento das 
Universidades e das Ordens mendicantes. 

O período que compreende os séculos XI, XII, XIII e XIV, segundo Guizot (2005), 
foi marcado por uma série de mudanças decorrentes, principalmente, da consolidação 
do sistema feudal e dos renascimentos urbano e comercial. Estas transformações 
desenvolveram-se acompanhadas de outras, que colocavam em pauta novos interesses 
e valores. 

O historiador do século XIX analisa estas transformações e destaca o papel do 
comércio e das corporações de ofício, dos burgueses e dos mercadores que 
principiavam a expandir sua influência na cristandade, o que provocou o crescimento 
dos aglomerados urbanos: 

No momento em que a feudalidade já estava bem estabelecida, quando cada 
homem tomou seu lugar, fixando-se na terra, quando a vida errante cessou, ao 
final de um certo tempo, as cidades recomeçaram a adquirir alguma 
importância, desenvolvendo-se nelas, novamente, alguma atividade. Como 
vocês sabem, dá-se com a atividade humana algo semelhante ao que ocorre com 
a fecundidade da terra: cessada a desordem, tudo volta a germinar e a florir. 
Basta o menor clarão de ordem e paz e o homem retoma a esperança, e com a 
                                                   
171 Primeiro como bacharel sentenciário e depois como mestre de Teologia. 
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esperança o trabalho. É isso que ocorreu nas cidades; desde que o regime feudal 
se assentara um pouco, surgiram, entre os possuidores de feudos, novas 
necessidades, um certo gosto pelo progresso, pelo melhoramento. Para satisfazê-
las, um pouco de comércio e de indústria reapareceu nas cidades localizadas nos 
domínios desses senhores; a riqueza, a população, nelas reaparecem. (GUIZOT, 
2005, p. 34-35). 
Guizot considera que as cidades e o comércio renasceram em função dos novos 

interesses dos homens daquela época. Com efeito, este refinamento dos costumes 
averiguado por este autor impulsionou o crescimento das cidades, de modo que no 
século XIII elas figuravam como espaços essenciais para o amadurecimento da 
civilização. 

Oliveira (2008) também analisou esse processo e faz um destaque importante para 
o nosso trabalho, que é a questão dos ‘novos’ espaços de sociabilidade. Com o 
crescimento das cidades e a diversidade inerente à vida citadina, há a necessidade de 
os homens, que passaram a viver nesse novo contexto, desenvolver formas diversas de 
convivência em relação àquelas que imperavam nos feudos. O homem citadino é 
instado a dividir o espaço público da cidade com pessoas com interesses diferentes, 
até mesmo antagônicos em alguns casos, como mercadores, artesãos, clérigos, 
prelados e seus oficiais, frades mendicantes, mestres, estudantes, prostitutuas, etc. 
Acreditamos que essas questões, apontadas por Oliveira (2008), nos ajudam a pensar 
a relevância do debate apresentado por Tomás de Aquino na Questão 6 (seis) da parte 
I-II da Suma Teológica acerca da voluntariedade das ações humanas. 

Diante desses elementos, destacamos o desenvolvimento, neste período, das 
corporações de ofício, fato importante quando se trata do renascimento comercial e 
urbano. Guizot (2005) afirma que as corporações de ofício da Idade Média remontam 
a antiguidade romana, quando artesãos livres começaram a se organizar e trabalhar 
em proveito próprio, não mais como servos ou escravos. Acreditamos que Guizot 
(2005) refere-se à natureza das corporações de ofício que tiveram, durante o 
renascimento do comércio no Ocidente medieval, um papel essencial. Consideramos 
que esta análise sobre as corporações de ofício na Idade Média é fundamental para 
entendermos as reflexões tomasianas sobre a formação de mestres, visto que Tomás 
de Aquino fez parte de uma das principais corporações de ofício do século XIII, a 
Universidade. 

A Universidade surgiu, do mesmo modo como outras corporações, para organizar 
o trabalho dos intelectuais que, naquela época, precisavam lidar com as mudanças que 
estavam ocorrendo. Le Goff (2010) destaca a importância desta nova instituição, 
principalmente o papel exercido pela Universidade de Paris na constituição da 
cristandade e no processo de consolidação do pensamento escolástico. Com efeito, 
Paris era a cidade em que os estudos filosóficos e teológicos desenvolviam-se com mais 
intensidade e para onde afluíam estudantes de várias partes da Europa para estudar 
com grandes mestres, como Tomás de Aquino e Boaventura de Bagnoregio. Para se ter 
uma ideia, de acordo com Verger (2006), na Universidade de Paris, haviam quatro 
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nações, destinadas a abrigar mestres e estudantes conforme sua ‘proveniência 
geográfica’: França, Picardia, Normandia, Inglaterra. 

Nesse contexto, surgem também as Ordens Mendicantes, que irão se constituir 
como personagens centrais no desenvolvimento urbano e da Universidade.  

Tomás de Aquino ingressou na Ordem Dominicana entre 1244 e 1245 (CHENU, 
1967), período no qual as Ordens Mendicantes conhecerem uma grande expansão. 
Chenu (1967) afirma que os mendicantes, principalmente os Menores e os Pregadores, 
atraíram muitos jovens e pessoas ligadas aos estudos. Não é por acaso, portanto, que 
Tomás de Aquino ingressou ainda muito jovem na Ordem dos Pregadores. O autor 
ainda afirma que essa escolha do teólogo não agradou à sua família, que tentou impedi-
lo de vestir o hábito dominicano, visto que sendo filho de nobres feudais o plano era 
que ele assumisse um alto cargo num mosteiro tradicional – o mosteiro beneditino de 
Monte Cassino. 

Ainda sobre os Mendicantes, Chenu (1967) explica porque representavam o novo. 
A comparação que o autor faz entre as novas Ordens e as instituições monásticas 
antigas permite observar que, diferentemente destas últimas, Menores e Pregadores 
rompem com as tradições feudais que as antigas Ordens assumiram para si. Ao invés 
de alimentarem uma ‘espiritualidade aristocrática’, procuraram aproximar-se da 
‘plebe’ que, segundo Chenu, já tinha percebido sua importância na sociedade 
medieval. 

Esses acontecimentos históricos são importantes para entendermos o texto 
tomasiano, pois acreditamos que eles o tornaram possível e necessário. Por isso, 
quando consideramos o debate empreendido por Tomás de Aquino a respeito dos atos 
humanos devemos ter em mente seu compromisso com as questões de sua época, de 
modo que assim podemos, como nos ensina Políbios (1985, p. 44), “[...] tirar ao 
mesmo tempo proveito e prazer da História”. 

Em face disso e considerando nosso referencial teórico-metodológico, passemos 
agora à análise da Questão 6 (seis) da Primeira Seção da II Parte (I-II) da Suma 
Teológica. Como já mencionamos, essa obra foi escrita por Tomás de Aquino entre 
1265 e 1274 com vistas à educação dos estudantes da Faculdade de Teologia e, como 
suma, pretende reunir todos os assuntos e debates que um futuro teólogo precisaria 
dominar em seu campo de saber (LE GOFF, 2010). De acordo com Le Goff (2010), as 
sumas produzidas no século XIII são representativas do auge do método escolástico, 
que depois de Alberto Magno, Alexandre de Hales, Tomás de Aquino, Boaventura de 
Bagnoregio e Roger Bacon não criaria mais ‘monumentos’ tão notáveis. Bertrand 
Russell (2015) destaca o trabalho de Tomás de Aquino, principalmente as Sumas, 
como um ‘imponente edifício intelectual’. 

A Suma Teológica está dividida em 3 (três) partes, sendo que a segunda está 
subdividida em 2 (duas) seções. A primeira seção da segunda parte (I-II), na qual se 
localiza a Questão que estamos estudando, é dedicada homem e sua natureza: 

Após ter discorrido sobre o exemplar, a saber, Deus, e sobre as coisas que 
procedem do poder voluntário de Deus, deve-se considerar agora a sua imagem, 
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a saber, o homem, enquanto ele é o princípio de suas ações, possuindo livre-
arbítrio e domínio sobre suas ações. (TOMÁS DE AQUINO, ST, I-II, prol.). 

Além de esclarecer o tema central da segunda parte da Suma, o teólogo 
dominicano nos apresenta seu ponto de partida para analisar a natureza humana. Com 
efeito, ele considera que é preciso refletir sobre o homem como ‘princípio de suas 
próprias ações’ e um dos elementos que pode explicar sua complexidade inerente é 
justamente a voluntariedade dos atos humanos, tema da Questão 6 (seis). 

Assim, a Questão 6 (seis) está dividida em 8 (oito) Artigos: 1. O voluntário se 
encontra nos atos humanos?; 2. Encontra-se o voluntário nos animais?; 3. O 
voluntário pode ser sem ato?; 4. Pode a vontade sofrer violência?; 5. A violência causa 
o involuntário?; 6. O medo causa o involuntário?; 7. A concupiscência causa o 
involuntário?; e 8. A ignorância causa o involuntário? Diante dos questionamentos 
feitos por Tomás de Aquino através desses artigos, podemos afirmar que a educação 
dos estudantes da Faculdade de Teologia, que ao saírem da Universidade também 
seriam educadores no sentido mais amplo do termo, deveriam conhecer o princípio 
que dá aos homens a possibilidade de exercerem domínio sobre suas ações, a partir do 
qual podemos escolher o caminho a seguir. A ‘atualidade’ desse debate para o século 
XIII pode ser verificada a partir do que nos demonstrou Oliveira (2008) no texto que 
já citamos. 

No Artigo 1 (um), mestre Tomás questiona se os atos humanos são voluntários. 
Para provar que o homem age voluntariamente, ele parte do significado de ‘voluntário’ 
estabelecido por Aristóteles, Gregório de Nissa e Damasceno, os quais atestam que 
“[...] é voluntário não somente aquilo cujo princípio é intrínseco, mas com o acréscimo 
de ‘ciência’” (TOMÁS DE AQUINO, ST, I-II, q. 6, a. 1, resp.). Nesse sentido, podemos 
afirmar que os atos humanos são, sim, voluntários, pois o homem tem em si não 
somente os princípios de sua ação, de seus movimentos, mas também a capacidade de 
agir de acordo com o fim almejado. Não se trata, pois, de ações aleatórias, mas sim 
deliberadas, decorrentes de suas escolhas – algo que o homem só pode fazer porque é 
‘imagem’ de Deus, isto é, dotado de intelecto. 

O conceito tomasiano de intelecto é crucial para entendermos as afirmações do 
autor neste primeiro Artigo. Em A Unidade do Intelecto contra os Averroístas, Tomás 
de Aquino recorre ao próprio Aristóteles para provar que Averróis estava equivocado 
em sua interpretação acerca do intelecto e, ao fazer isso, nos fornece sua própria 
perspectiva. Ele argumenta que, diferentemente do que afirmavam os averroístas, o 
intelecto não é uma substância separada do corpo, mas sim uma das faculdades da 
alma humana. Além disso, é a faculdade que lhe dá a forma essencial: o homem só é 
homem porque possui uma ‘alma intelectual’. É nesse sentido que, no Artigo 2 (dois) 
da Questão 6, o autor estabelece a distinção entre o comportamento do homem e dos 
outros animais – o voluntário é perfeito no homem porque conhece o fim e suas razões 
e é imperfeito nos outros animais porque estes conhecem apenas o fim, sendo movidos 
em sua direção pelo apetite desprovido de racionalidade. 
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O Artigo 3 (três) é particularmente importante para nós, pois Tomás de Aquino 
questiona se é possível haver omissão voluntária. Destacamos essa problemática 
porque ela também evidencia o compromisso do autor com as questões do seu tempo. 
Segundo Le Goff (2008), os mendicantes foram os pioneiros de uma nova espécie de 
‘atendimento’ aos cristãos, a confissão auricular, além de serem os responsáveis pela 
‘criação’ do purgatório, isto é, o local para onde vão as almas que ainda precisam de 
remissão antes de tomarem lugar no paraíso. Nesse contexto, o debate tomasiano 
sobre a natureza do voluntário e sua vinculação com a omissão é particularmente 
relevante – um pecado se define não somente pela ação voluntária, mas também pela 
omissão voluntária: 

Por isso, porque a vontade, querendo e agindo, pode, e às vezes deve, impedir o 
não agir e o não querer, então, o não querer e o não agir lhe serão imputadas 
como se delas procedessem. Eis por que o voluntário pode existir sem ato: às 
vezes sem o ato exterior, mas com o ato interior, quando quer não agir; às vezes, 
sem o ato interior, quando não quer (TOMÁS DE AQUINO, ST, I-II, q. 6, a. 3, 
rep.). 

A passagem acima ilustra o nosso argumento, mas também ressalta um outro lado 
da problemática. Na perspectiva de Tomás de Aquino, podemos incorrer em erro 
quando não agimos no momento em que devemos agir, mas não agir voluntariamente 
quando não devemos agir é ato de virtude. Portanto, podemos verificar, nesse aspecto, 
que o conhecimento se coloca como elemento fundamental, tanto para o 
comportamento iniquo quanto para o comportamento virtuoso – a natureza 
voluntária dos atos humanos é o que define sua moralidade e o fato de mestre Tomás 
trazer essas reflexões para os estudantes de Teologia da Universidade é, para nós, 
indicativo das transformações que estavam acontecendo em sua época, bem como de 
sua consciência a respeito delas. 

Depois de tratar da voluntariedade como pressuposto de toda ação humana, 
inclusive da omissão, Tomás de Aquino aborda, no Artigo 4 (quatro), se a vontade do 
homem pode sofrer alguma ‘violência’ externa, passando a considerar os obstáculos 
para o ato voluntário que acabam por gerar, assim, atos involuntários. Na solução do 
Artigo, o autor distingue duas espécies de atos: o ato essencial da vontade, o querer; e 
os atos que imperados pela vontade, isto é, atos executados indiretamente pela 
vontade por meio de outras potencialidades e órgãos do homem. O primeiro, que 
deriva da atividade fundamental da vontade como potência apetita, não pode ser 
violentado, mas os segundos sim, na medida em que a execução pode ser interrompida 
por fatores externos – o ato de falar, por exemplo, que é impedaro pela vontade, pode 
ser impedido por uma mordaça. Assim, não se pode impedir alguém de desejar o que 
deseja, mas pode-se impedir alguém de perseguir o que deseja, na medida em que a 
coerção só pode ser exercida sobre os atos imperados pela vontade. 

À primeira vista, podemos ser tentados a uma interpretação aligeirada dos 
argumentos tomasianos e toma-los em absoluto, no sentido de afirmar que toda 
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coerção é naturalmente ruim por impedir que alguém alcance o que deseja. 
Entretanto, a lição que podemos extrair do Artigo 4 (quatro) é fundamental para 
entendermos sua importância para o desenvolvimento da civilização. Com efeito, se 
recordarmos aqui as contribuições de Oliveira (2008) sobre o ambiente citadino do 
século XIII podemos perceber a importância desse Artigo para o contexto no qual 
viveu mestre Tomás. As cidades, de acordo com Oliveira (2008), colocavam na ordem 
do dia novos padrões de sociabilidade que implicavam a necessidade de harmonizar 
interesses individuais com o bem-comum. Os indivíduos precisavam se submeter à 
uma determinada ordem para que a cidade pudesse continuar a existir e, assim, 
garantir-lhes uma atmofesfera propícia à vida. A coerção, aqui, não seria algo 
essencialmente deletéria, mas algo necessário para o amadurecimento dos indivíduos 
e das instituições. 

Nos Artigos subsequentes, Tomás de Aquino considera os elementos que podem 
prejudicar o ato voluntário, transformando-o em ato involuntário. No Artigo 5 (cinco), 
o teólogo dominicano nos apresenta seu conceito de ‘involuntário’, que não 
corresponde de maneira inequívoca ao significado que damos a essa palavra 
atualmente: “[...] o que é contra a vontade diz-se que é involuntário” (TOMÁS DE 
AQUINO, ST, I-II, q. 6, a. 5, resp.). Assim, entendemos que o ato involuntário para 
mestre Tomás não significa, como para nós hoje, algo fortuito, que acontece 
independentemente de nossa vontade, mas sim uma ação que contraria a natureza 
voluntária das ações humanas. Contam-se, na Questão 6 (seis), três circunstâncias nas 
quais podemos agir involuntariamente (contra a vontade): quando estamos com 
medo, quando cedemos à concupiscência ou quando ignoramos algo. O teólogo 
dominicano afirmará que, no que tange às ações do homem, o medo, a concupiscência 
e a ignorância não causam o involuntário de maneira absoluta – ninguém poderia 
afirmar, na perspectiva de Tomás de Aquino, que agiu contra a vontade por medo, por 
impulso ou por não saber; tais alegações deveriam ser, no mínimo, investigadas de 
perto e profundamente. 

No que diz respeito ao medo, o autor parte da Ética de Aristóteles para argumentar 
que “[...] os atos feitos por medo são mistos de voluntários e involuntários. O que é 
feito por medo em si considerado não é voluntário: mas torna-se voluntário 
casualmente, a saber, para evitar um mal que se teme” (TOMÁS DE AQUINO, ST, I-
II, q. 6, a. 6, resp.). A ação desencadeada pelo medo, nesse sentido, não pode ser 
considerada como involuntária, na medida em que o medo motiva alguém a agir, 
eventualmente, contra a vontade para evitar o que lhe dá medo. O que deve ser levado 
em conta, em última instância, é a motivação da ação (medo) e não a ação em si, 
denotando responsabilidade do agente à despeito da involuntariedade da ação 
executada. Aquele que assassina seu algoz por medo de que seja ele o assassinado não 
pode alegar que agiu involuntariamente. 

A concupiscência como causa do ato involuntário é abordada no Artigo 7 (sete). Na 
solução, Tomás de Aquino afirma que a concupiscência não pode ser considerada 
causa de atos involuntários, pois não se pode agir involuntariamente motivado pelo 
desejo em si, que é moralmente indiferenciado. Com efeito, acreditamos que a 
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concupiscência na obra de Tomás de Aquino, e particularmente neste Artigo, não pode 
ser considerada como sinônimo de precipitação, mas sim como uma das paixões da 
alma a partir da qual o indivíduo manifesta seu desejo enquanto ser total – composto 
de corpo e alma, matéria e forma. De fato, o autor abordará a conscupiscência com 
esse significado nas Questões que dedica às paixões da alma – a concupiscência é o 
conteúdo da Questão 30 (trinta) da mesma parte na qual se encontra a Questão 6 (seis) 
(I-II) que estamos analisando –, cravando o seguinte conceito: “[...] a concupiscência 
é o desejo de um tal prazer, que pertence ao mesmo tempo à alma e ao corpo, como 
indica a palavra mesma ‘concupiscência’” (TOMÁS DE AQUINO, ST, I-II, q. 30, a. 1, 
resp.). É nesse sentido que podemos entender o argumento do teólogo dominicano na 
Questão 6 (seis) de que a concupiscência é, na verdade, fundamento do ato voluntário, 
não do ato involuntário, uma vez que o homem é uma totalidade de corpo – origem 
primeira da concupiscência – e alma – origem primeira da sabedoria. 

O oitavo e último Artigo da Questão 6 (seis) é, para nós, particularmente 
importante, pois seu tema é a ignorância e como ela pode ser (ou não) causa do 
involuntário. Inicialmente, o autor afirma que ignorar pode gerar o involuntário na 
medida em que para agir voluntariamente precisamos conhecer a finalidade e, 
também, os meios pelos quais podemos alcança-la. Entretanto, é preciso distinguir 
diferentes formas de ignorância que não causam, necessariamente, ações contrárias à 
vontade. Para os limites deste texto, consideramos duas das formas pelas quais a 
ignorância afeta a vontade: por consequência e por antecedência. Primeiro, 
verifiquemos o que Tomás de Aquino afirma sobre a ignorância como consequência 
do ato da vontade: 

Por consequência, a ignorância afeta o ato da vontade, quando a ignorância é 
voluntária. Tal acontece segundo os dois modos de voluntário, dos quais já 
falamos. Primeiro, porque o ato da vontade leva à ignorância, como quando se 
quer ignorar para se livrar da acusação, ou não se afastar do pecado, segundo 
se lê no livro de Jó: “Não queremos conhecer os teus caminhos”. Esta se chama 
de ignorância afetada. – Segundo, é a ignorância voluntária quanto àquilo que 
se deve e se pode saber, pois não agir nem querer neste caso é voluntário, como 
foi acima dito. Nesse caso há ignorância, ou por que não se considerar, 
ignorância esta vinda de má eleição ou de paixão ou de algum hábito, ou de 
algum desconhecimento daquilo que se devia ter, mas que se descuidou de tê-lo; 
e é segundo este modo, a ignorância das leis universais, que todos devem 
conhecer, havendo então ignorância voluntária como proveniente da 
inteligência. – Como a ignorância é voluntária segundo alguns desses modos, 
não pode causar absolutamente o ato involuntário. Causa-o, no entanto, de certo 
modo, enquanto precede o movimento da vontade para fazer alguma coisa, o que 
não aconteceria havendo conhecimento atual (TOMÁS DE AQUINO, ST, I-II, q. 
6, a. 8, resp.). 
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Podemos observar, no excerto acima, que a ignorância não pode ser alegada como 
causa de ação supostamente involuntária quando ela deriva, justamente, da vontade 
do indivíduo. A ignorância voluntária, na perspectiva de mestre Tomás, talvez seja a 
espécie mais deletéria de ignorância, pois nesse caso escolhe-se permanecer na 
igonorância principalmente para eximir-se de responsabilidades. Dessa maneira, há 
duas formas de ignorância voluntária, isto é, aquela pela qual não se deseja conhecer 
por conveniência e aquela pela qual deliberadamente não se conhece quando, na 
verdade, se deveria e se poderia conhecer. 

Acreditamos que a ignorância voluntária seja considerada dessa maneira por 
Tomás de Aquino por dois motivos principais. Em primeiro lugar, ela conduz a hábitos 
e comportamentos que, como teólogo dominicano e, portanto, cristão, considera 
reprovável – como o adultério, por exemplo. Em segundo lugar, porque ignorar de 
propósito é negar a forma essencial do homem – a alma intelectiva, inclinada ao 
conhecimento das formas universais –, contrariando, por conseguinte, o princípio da 
criação do homem como ‘imagem’ de Deus. 

Por outro lado, é possível que o homem aja de maneira involuntária por causa da 
ignorância, isso quando ela antecede o próprio ato da vontade: “Por antecedência, a 
ignorância se refere à vontade quando não é voluntária, e entretanto é causa de 
querer o que de outra maneira não se quereria (TOMÁS DE AQUINO, ST, I-II, q. 6, 
a. 8, resp.)”. Assim, agir dessa ou daquela maneira em função da ignorância podem ser 
considerados atos involuntários, de modo que seus responsáveis podem ser absolvidos 
da culpa eventual. O ato involuntário derivado da ignorância é evitado, por 
conseguinte, por meio do conhecimento. Se se ignora que determinada ação é 
moralmente prejudicial, para si e para o outro, é preciso que ela seja ensinada e 
aprendida como tal, de modo que a educação se coloca, aqui, como um processo 
fundamental para o desenvolvimento da civilização. Além disso, para nós é 
significativo que Tomás de Aquino estabeleça distinção entre diferentes formas de 
ignorância numa obra direcionada à estudantes de Teologia da Universidade, o que 
denota a necessidade de certa sensibilidade da parte deles para identificar, na 
sociedade, atos decorrentes de ignorância voluntária e ações praticadas porque se é 
ignorante, realidades que exigiriam formas diversas de intervenção. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para finalizarmos nossas considerações, destacamos que as contribuições da Suma 
Teológica de Tomás de Aquino se expressam de duas maneiras distintas e 
complementares. De um lado, constitui-se como uma fonte para a História da 
Educação Medieval na medida em que, por meio de seu estudo, podemos conhecer 
melhor o modo como os homens do século XIII compreendiam a natureza humana, a 
sociedade e, principalmente, o processo educativo. Por outro lado, a análise das 
questões tomasianas permite extrair delas lições importantes para nos tornarmos 
professores e estudantes melhores, no sentido de sermos sensíveis aos condicionantes 
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da sociedade contemporânea sem perder de vista o que há nela de perene, de universal, 
justamente o que, de acordo com Bloch (2001), se constitui como objeto próprio da 
pesquisa histórica. 

Do ponto de vista da Suma Teológica como fonte histórica, podemos perceber que 
os estudantes de Teologia, destinatários primeiros de mestre Tomás, deveriam saber 
dintiguir as ações do homem que, na maioria das vezes, caracterizam-se como 
voluntárias, isto é, provenientes de um desejo consciente. A partir da obra de Tomás 
de Aquino e também da historiografia sobre seu contexto, acreditamos que esse debate 
se colocava indispensável para a realidade vivida por aqueles estudantes nas cidades 
medievais, caracterizada pela convivência, no espaço público, de grupos sociais 
diferentes e, por vezes, divergentes.  

Entretanto, a Suma Teológica entendida como fonte para a formação de 
professores no século XXI, podemos considerar o debate acerca da ignorância 
voluntária e da ignorância como causa de ações involuntárias. Assim como na época 
de Tomás de Aquino, nós continuamos a agir, eventualmente, dessa maneira e isso é 
particularmente problemático quando se trata do trabalho docente. Com efeito, 
ensinar implica responsabilidade para com o desenvolvimento do aluno, no plano 
individual, e da sociedade, no plano institucional. Nossas ações são, portanto, 
voluntárias, determinadas por finalidade conhecida e executada por meios também 
conhecidas, de modo que ignorar voluntariamente um desses aspectos resulta num 
processo formativo deletério, tanto para o aluno que (não) aprende quanto para a 
sociedade na qual esse aluno está inserido. Enfim, a obra tomasiana analisada numa 
perspectiva histórica nos ensina que a educação deliberadamente desprovida de um 
projeto claro de sociedade e de homem tende a não contribuir, ou contribuir muito 
pouco, para o desenvolvimento da civilização. 
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RESUMO  

Ao longo das últimas décadas a pesquisa em educação, com abordagem qualitativa, 
vem adotando as narrativas como uma estratégia investigativa. Está inserida nas 
ciências sociais, relacionada com os seres humanos, suas relações com o meio 
ambiente e fundadas no estudo da experiência. Apresenta o perfil do pesquisador 
narrativo como um participante que também vivencia a prática dos outros 
participantes, e que ao relatá-la, constrõe com eles significados, por estar, dentro das 
experiências vividas, contadas e recontadas. O papel da narrativa na pesquisa 
qualitativa evidencia tanto o caráter reflexivo, os modos de refletir, relatar e 
representar a experiência, produzindo sentido ao que se é, faz, pensa, sente, diz, como 
também o caráter investigador da experiência humana, onde a transformação 
dependerá da tomada de consciência e da abertura de cada sujeito, possibilitando 
reflexões e desdobramentos. A Pesquisa Narrativa é capaz de oportunizar, na área de 
educação, um mergulho interior, proporcionado não apenas pela investigação da 
própria prática, mas sobretudo, pelas lembranças e experiências formadoras, 
emergidas de acontecimentos que contribuíram para a formação pessoal e 
profissional. As pessoas são entendidas como a corporificação das histórias vividas, 
constituídas por narrativas sociais e culturais. É defendida como o estudo da 
experiência como história e como a forma de pensar a respeito dela. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao iniciarmos este artigo, partimos da concepção de que as narrativas estão 
presentes na vida humana de diversas maneiras e em diferentes épocas, sendo 
consideradas uma das formas mais comuns que utilizamos para nos comunicar.  

Reconhecemos que com a própria história da humanidade, a narrativa está 
presente em cada idade, em cada lugar, em cada sociedade e que nunca existiu em 
nenhum lugar um povo sem narrativa.  

Toda atividade humana envolve o uso da linguagem de diversas formas, seja por 
meio da linguagem visual, verbal, teatral, entre outras.  

A Narrativa é objeto de estudo da linguística, uma modalidade específica do 
discurso, da qual fazem parte os romances, as novelas, crônicas e outros.  

Compreendendo as narrativas para além da linguística, podemos dizer que a 
importância de narrar advém de uma necessidade de comunicação humana. Mais do 
que simplesmente comunicar, as narrativas são maneiras de transmitir experiências, 
por meio das histórias contadas. 

[...] narrativa é o melhor modo de representar e entender a experiência. 
Experiência é o que estudamos, e estudamos a experiência de forma narrativa 
porque o pensamento narrativo é uma forma-chave  de experiência e um modo-
chave de escrever e pensar sobre ela (CLANDININ; CONNELLY, 2011, p. 48)  

Ao contar nossas experiências nos reafirmamos, nos modificamo e criamos novas 
histórias. Assim, o ato de narrar é também um processo de aprendizagem, pois o 
sujeito ensina e também aprende, ouvindo outras narrativas que também servem de 
exemplos para suas ações.  

Desta forma, neste artigo pretendemos tratar da narrativa para além dos conceitos 
relacionados à linguística.  

Apresentaremos a Pesquisa Narrativa como caminho metodológico e seus 
pressupostos teóricos como novas possibilidades em pesquisa qualitativa.  

1.1. PESQUISA NARRATIVA QUALITATIVA: POSSIBILIDADES 

Ao longo das últimas décadas a pesquisa em educação, com abordagem qualitativa, 
vem adotando as narrativas como uma estratégia investigativa. Influenciados por John 
Dewey (1980), pedagogo norte americano que preconizou a teoria da Escola Nova, que 
visava o ensino centrado no aluno e uma educação democrática, reconhecemos os 
pesquisadores da área da educação como educadores interessados em vidas. O autor 
dizia que ‘vida’ é educação e que os educadores estão interessados na aprendizagem e 
no ensino e em como esse processo ocorre, “[...] eles estão interessados em saber lidar 
com as vidas diferentes, os valores diferentes, as atitudes diferentes, as crenças, os 
sistemas sociais, as instituições e estruturas e no como eles estão todos unidos para 
aprender e ensinar” (p.22).  
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Os teóricos Jean Clandinin e Michael Connelly (2011) ensinam que uma verdadeira 
Pesquisa Narrativa é um processo dinâmico de viver e contar histórias, e reviver e 
recontar histórias, não somente aquelas que os participantes contam, mas aquelas 
também dos pesquisadores.  

Em Pesquisa Narrativa, trabalha-se com textos de campo que podem ser: histórias 
de professores, escrita autobiográfica, escrita de diários, cartas, conversas, entrevistas 
de pesquisas, histórias de famílias, fotografias, caixas de memórias, experiências de 
vida e outros. Estes são considerados relevantes clareadores da memória, que 
precisam ser reconstruídos para se tornarem textos de pesquisa e atribuir-lhes sentido 
e significância social, sendo assim considerados como um rico potencial de pesquisa. 

A Pesquisa Narrativa está inserida nas ciências sociais, relacionada com os seres 
humanos e suas relações com o meio ambiente. Assim, ambas estão fundadas no 
estudo da experiência.  

Em defesa da Pesquisa Narrativa, toma-se as ideias de Walter Benjamin, nas quais 
a narrativa é posta como forma artesanal de comunicação “[...] ela mergulha a coisa 
na vida do narrador para em seguida tirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a 
marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 1994, p. 
205). 

A definição dada por Benjamin fortalece a crença de que pela narrativa há 
transformações, na medida em que dela se faz uso de forma reflexiva, possibilitando a 
reconstrução de novas práticas, com novos significados. 

A Pesquisa Narrativa é aquela que vê os sujeitos como mecanismos carregados de 
histórias; as experiências são contadas por meio das histórias vividas e permitem 
compor um cenário, uma imagem, uma paisagem, um panorama (MELLO, 2004). 

 O perfil do pesquisador narrativo em pesquisa qualitativa, é ser um participante 
que também vivencia a prática dos outros participantes e que sente urgência em relatá-
la, a fim de construir com eles significados que venham dar maior entendimento, por 
estar, de certa forma, dentro das experiências vividas, contadas e recontadas.  

Prado (2010) defende que ao adotar as narrativas como potentes possibilidades de 
experimentar e experienciar novas compreensões a respeito desse gênero discursivo, 
fundamental na constitutividade de nossa humanidade enquanto espécie, ratifica que 
“[...] ‘somos humanos’ porque temos a vontade de nos contar a outros humanos e de 
saber que as nossas histórias contadas serão, por sua vez, contadas a outros humanos, 
numa corrente de histórias que não se interrompe e perpetua a história dos homens e 
dos que nela, e dela, fazem parte” (p. 86). 

Narrar histórias, relembrar fatos, cores, cheiros, emoções, sensações, faz com que 
as histórias não sejam perdidas, pois ao serem narradas, as histórias são preservadas, 
não caindo no esquecimento, podendo “[...] ser de alguma maneira, re-contadas, re-
vividas, de modo a que esses sentidos se misturem e se mesclem uns aos outros, dando 
corpo a um sentido comum e coletivo” (BENJAMIN 1987, apud PRADO, 2010, p. 86). 

Na união e reunião de sentidos, os narradores buscam projetar imagens e buscar 
temas e relacionamentos para compartilhar sua história. Todos somos narradores, 
contadores de história, porque as produzimos, entretecendo-as com outras histórias, 
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com outros sentidos, “[...] construindo aquilo a que Bakhtin (1992) se refere como 
memória de futuro, ou seja, o cálculo de algumas possibilidades de futuro a partir do 
que contamos do passado e que produzem efeitos de sentido no presente, no ato de 
narrar, em constante devir” (PRADO, 2010, p. 86). 

Uma Pesquisa Narrativa pode ser desenvolvida pelo contar de histórias ou pela 
vivência de histórias. Se ouvimos as histórias e juntos tentamos construir significados, 
está se realizando uma pesquisa narrativa com foco no contar de histórias, porém se 
os participantes e eu vivemos juntos uma experiência e juntos tentamos construir seus 
significados, está se realizando uma pesquisa narrativa com foco na vivência de 
histórias (MELLO, 2004). 

Na Pesquisa Narrativa é importante estar atento e respeitar as condições pessoais 
dos participantes de uma pesquisa, prestando atenção aos seus sentimentos, 
esperanças e desejos, por exemplo. O pesquisador, em uma pesquisa narrativa, precisa 
considerar as condições sociais nas quais as pessoas vivem suas experiências. Assim, 
é necessário questionar: e se a história fosse diferente? E se as condições fossem 
diferentes? (MELLO, 2004). 

As histórias dos participantes são consideradas a própria pesquisa e não parte dela, 
pois não são somente simples textos a serem analisados e sim uma experiência 
recontada, revivida e interpretada.  

Ao metaforizar, Mello (2004) ensina que o pesquisador de narrativa não pode 
olhar somente as árvores, mas deve focar principalmente a floresta, para ver as 
histórias como unidades de significado ao invés de considerar somente as palavras, 
frases ou termos sintáticos como unidades de significados. 

Nesse exercício de alinhavar afirmativas, António Nóvoa, um dos principais 
pensadores da educação contemporânea, ressalva que é preciso dar nova vida à 
narrativa, trazê-la ao conhecimento de todos, garantindo ao sujeito suas ações 
humanas como foco do conhecimento, pois durante muito tempo o mundo foi visto 
como estrutura e como representação, e que se faz necessário vê-lo também como 
experiência, e isto obriga a invenção de uma nova epistemologia do sujeito.  

O papel da narrativa na pesquisa qualitativa evidencia tanto o caráter reflexivo, os 
modos de refletir, de relatar e representar a experiência, produzindo sentido ao que se 
é, faz, pensa, sente, diz, como também o caráter investigador da experiência humana, 
onde a transformação dependerá da tomada de consciência e da abertura de cada 
sujeito, possibilitando reflexões e desdobramentos outros. 

Pesquisadores narrativos aprendem que, não existe uma única forma de 
transformar os textos de campo em textos de pesquisa, que estes são construídos 
durante o processo numa relação conjunta do pesquisador e participante, e há um 
lugar para a memória na composição deles. 

Também se faz relevante considerar as anotações de campo como as formas mais 
importantes de registrar os “pedacinhos de nada” que preenchem os dias vividos 
(CLANDININ; CONNELLY, 2011). São esses pedacinhos de nada repletos de relações 
e interações que permeiam e enriquecem o cotidiano escolar, possibilitando o 
ressignificar constante de sentidos e significados. 
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Diante do exposto, a Pesquisa Narrativa é reconhecida como um tipo de pesquisa 
inovadora, ousada, que rompe alguns posicionamentos, suposições e representações 
da pesquisa, até então aceita academicamente.  

É a pesquisa que necessita de uma reflexão contínua, permeada pelo movimento 
de ir e vir, no vivenciar e que ao recontar as histórias vividas pelos participantes, pode-
se, por meio da linguagem metafórica, construir sentidos que ajudem a entender as 
questões propostas na pesquisa.  

A Pesquisa Narrativa é uma das muitas facetas possíveis em pesquisa qualitativa, 
capaz de oportunizar, na área da educação, um mergulho interior, proporcionado não 
apenas pela investigação da própria prática, mas sobretudo, pelas lembranças e 
experiências formadoras, emergidas de acontecimentos que contribuíram para a 
formação pessoal e profissional. As pessoas são entendidas como a corporificação das 
histórias vividas, constituídas por narrativas sociais e culturais. 

Assim como os aportes teóricos selecionados, a Pesquisa Narrativa é defendida 
como o estudo da experiência como história e, principalmente como a forma de pensar 
a respeito dela. 
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RESUMO  

O objetivo deste trabalho é apresentar como a questão da educação, também 
denominada de instrução naqueles idos do final do XIX e início do XX, foi tratada 
pelos republicanos recém-chegados ao poder com a queda da monarquia e a 
proclamação da república no Brasil em 1889. O trabalho aborda as posições assumidas 
pelo novo governo, o conjunto de leituras dos representantes políticos sobre o processo 
constituinte e o seu papel na organização do país e as propostas apresentadas. 
Priorizou-se a análise das emendas e da discussão sobre a educação na nova 
constituição que foi elaborada no final de 1890 e início de 1891, enfatizando a 
utilização dos debates políticos como ferramenta privilegiada para a compreensão das 
ações do Estado. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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1. O CONTEXTO 

O último quartel do século XIX testemunhou um conjunto de rápidas 
transformações no mundo ocidental. A expansão das máquinas, das fontes de energia, 
dos trens, dos meios de comunicação, dos avanços científicos, do crescimento 
populacional, da concentração urbana, da expansão dos mercados, da produção em 
larga escala de novas mercadorias, produtos, materiais e serviços, das novas correntes 
artísticas e dos processos de criação, das conquistas coloniais, das ideias socialistas, 
do crescimento dos movimentos e dos partidos políticos operários e, sem dúvida, do 
aumento das demandas por novos direitos políticos e sociais.172 Esse conjunto de 
transformações, pouco a pouco, acompanhou a expansão do capitalismo e foi 
(re)criando um universo que não parou mais de modificar-se, resultado da grande 
transformação proporcionada pelas mudanças analisadas por Karl Polanyi que dariam 
origem às características do mundo contemporâneo.173 

A expansão da sociedade de massas trouxe à tona a necessidade da readequação 
do papel do Estado e das suas instituições. As pressões sociais, principalmente dos 
trabalhadores, colocaram em questão os mecanismos de limitação da participação 
política da maioria da população, assim como inseriram as relações entre o mundo do 
trabalho e o capital, no conjunto legal existente na maioria dos Estados onde a 
industrialização e o capitalismo avançaram.  

Certamente, as transformações ocorridas na organização dos Estados liberais 
foram descontínuas, mas, no geral, o que se tornava cada vez mais importante era a 
questão da democracia. O acesso ao poder passou a fazer parte da discussão política 
em outros segmentos da sociedade. A questão democrática foi colocada, 
fundamentalmente, pela demanda da sociedade de massas, tendo papel singular nesse 
processo o movimento operário que apontou como reivindicação uma maior 
participação. A ampliação dos direitos passava pela sua associação aos direitos 
políticos, assim como a questão do acesso à igualdade passava pela reivindicação da 
igualdade do acesso.  

As transformações em curso, de uma forma ou de outra, atravessaram o Atlântico 
e desembarcaram nos portos brasileiros, vindas nas novas embarcações a vapor que 
também transportaram o café e os demais produtos tropicais à Europa e aos Estados 
Unidos.  

O objetivo deste trabalho é apresentar como a questão da educação, também 
denominada de instrução naqueles idos do final do XIX e início do XX, foi tratada 
pelos republicanos recém-chegados ao poder com a queda da monarquia e a 
proclamação da república no Brasil em 1889. O trabalho aborda as posições assumidas 
pelo novo governo, o conjunto de leituras dos representantes políticos sobre o processo 

                                                   
172 HOBSBAWM, Eric.(1982). A Era dos Impérios (1848 – 1875). 4 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
(Pensamento Crítico; 12) Ver também do mesmo autor A Era do Capital (1848-1875). 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra. 

173 POLANYI, Karl. (1988). A grande transformação: as origens da nossa época. Rio de Janeiro: Campus. 
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constituinte e o seu papel na organização do país e as propostas apresentadas. 
Priorizou-se a análise das emendas e da discussão sobre a educação na nova 
constituição que foi elaborada no final de 1890 e início de 1891, enfatizando a 
utilização dos debates políticos como ferramenta privilegiada para a compreensão das 
ações do Estado. A pesquisa debruçou-se sobre os debates e as propostas apresentadas 
pelos constituintes. Esses debates encontram-se registrados nos Annaes do Congresso 
Constituinte da República. Esses se apresentam publicados em duas edições. Uma 
edição de 1891, coeva aos acontecimentos, e a outra publicada em 1926, edição 
comemorativa da Reforma Constitucional de 1926. A segunda é mais completa e 
repara alguns equívocos e lacunas existentes na primeira.174 Encontram-se disponíveis 
no site do Congresso Nacional Brasileiro.175 

A compreensão sobre a formulação das ideias e dos textos implicou no 
reconhecimento do contexto. Aqueles homens eram fruto do seu tempo e as suas ideias 
diretamente vinculadas a ele. Nesse sentido, procurou-se também apontar alguns 
aspectos importantes para a compreensão para as posições assumidas. 

No Brasil, as últimas décadas do século XIX não foram imunes às mudanças que 
operavam no mundo naquele momento. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos as 
mudanças ocorridas colocaram em cena as questões que se relacionavam ao mundo 
do trabalho fabril, as demandas que delas emergiram e o papel do Estado liberal nesse 
novo contexto176, no Brasil vivia-se a problemática do fim da escravidão, da queda da 
monarquia e da organização institucional da nova forma de governo e de Estado 
tornado republicano e federalista. 

A crise do trabalho escravo, o movimento republicano e a queda da monarquia 
podem ser caracterizados como os três elementos mais significativos do cenário  
brasileiro nos ultimos anos do século XIX. Ordenar uma sociedade liberal e fazê-la 
coexistir com o trabaho escravo traduzia a enorme contradição e, fundamentalmente,  
as dificuldades da sociedade brasileira do período. Como identificar indivíduos 
maximizadores e atomizados numa sociedade marcadamente desigual do ponto de 
vista dos direitos civis? Como potencializar a capacidade individual de gerir bens 
materiais e deles usufruir numa sociedade desigual do ponto de vista social?  

Em 1890, a população brasileira era de cerca de 14 milhões de pessoas. A Capital 
da República, a cidade do Rio de Janeiro, tinha aproximadamente meio milhão de 
pessoas. Tratava-se da cidade mais importante do país e assim permaneceu durante 
as duas primeiras décadas do século XX. Centro administrativo, político, econômico e 
cultural. Em 1890, cerca de 24% da população da Capital da República era estrangeira, 

                                                   
174 Sobre os debates constituintes de 1890-1891, o perfil biográfico dos constituintes, as emendas apresentadas, os 
resultados das votações e os principais temas tratados, ver FERNANDES, Jorge Batista. (1997). Ordenando a 
República. Constituindo o Progresso. O Primeiro Congresso Constituinte da República. 1890-1891.Rio de 
Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2 vol. 

175 bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/13616 

176 MACPHERSON, C.B. (1978). A democracia liberal: origens e evolução. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 
(Biblioteca de Ciências Sociais) 
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número que só começa a ser alterado na década de 1920, quando, naquele ano, cai 
para 21%177, sendo predominante a presença portuguesa. No início do século XX, o Rio 
de Janeiro era a única cidade brasileira com mais de meio milhão de pessoas. São 
Paulo e Salvador somavam pouco mais de 200 mil habitantes cada uma.178 

Por se tratar da cidade mais importante, os dados existentes são mais numerosos 
e confiáveis, mesmo sabendo-se das suas limitações e fragilidades. Sendo a cidade o 
centro político e administrativo, a burocracia garantia um certo grau de organização e 
registro. 

Em relação à escolarização, as informações e os dados são pouco precisos. 
Oficialmente, entre 1890 e 1906, a população da capital aumentou cerca de 290 mil 
habitantes, no entanto os índices de alfabetização permaneceram no patamar de 52% 
e, somente no censo de 1920, esse número aumentou cerca de 10%, considerando o 
crescimento da população em torno de 350 mil habitantes, alimentado por imigrantes 
e migrantes.179 Dos quase 61% que, segundo as fontes oficiais, sabiam ler e escrever, 
cerca de 60% eram de pessoas com mais de 15 anos. A maioria dos analfabetos era de 
pessoas com faixa etária abaixo dos 15 anos. Esses percentuais são indicativos parciais 
sobre o caráter exógeno de parte da população da Capital. Em 1920 cerca de 40% das 
pessoas entre 7 e 14 anos não sabia ler e nem escrever. Não podemos deixar de 
mencionar que parte do crescimento da população provinha dos imigrantes e de 
movimento populacional interno. Quanto à escolarização dos imigrantes, esses não se 
diferenciavam muito dos nacionais. Exemplo pode ser dado para 1906, ainda 
vigorando altas taxas de chegada de imigrantes, principalmente de portugueses, 
italianos e espanhóis. Segundo o censo da capital desse ano, 48,67% dos brasileiros, 
52,90% dos italianos, 38,10% dos espanhóis e 44,30% dos imigrantes portugueses não 
sabiam ler e nem escrever.180  

Os dados nos ajudam a compreender parcialmente a situação do limitado acesso 
às ferramentas da leitura e da escrita e, indiretamente, possibilitam traçar argumentos 
sobre a reduzida participação política formal pela ausência dessas habilidades.  
Durante toda a Primeira República não houve disponibilidade pública de oferta que 
atendesse a demanda populacional crescente de vagas nas escolas, assim como a 
ausência de políticas de oferta de educação pública. Eram as marcas da República 
estabelecida no Brasil em 1889 e que, ao longo de 30 anos, continuou pautada pela 
ausência de políticas públicas de educação básica181 e de expansão no universo dos 

                                                   
177 BRASIL (1936). Anuário Estatístico do Brasill de 1936. Rio de Janeiro: IBGE, V.2,p.IV. 

178 LOBO, Eulália Maria Lahmeyer.  (1978). História do Rio de Janeiro (Do capital comercial ao capital 
industrial e financeiro). Rio de Janeiro: IBMEC. V.2. p.469 

179 BRASIL. (1936). Anuário Estatístico do Brasil de 1936. Rio de Janeiro: IBGE, v.2, p.iv. 

180 LOBO. (2002). p.291. 

181 Sobre a relação educação pública e legislação ao longo das constituições brasileiras ver: FÁVERO, Osmar (org). 
(1996). A Educação nas Constituintes Brasileiras (1923-1988). Campinas: Editora Autores Associados. (Coleção 
Memória da Educação). 
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direitos políticos.  Esses só eram franqueados aos brasileiros alfabetizados, de acordo 
com o Art. 70 da Constituição de 1891182 e permaneceu assim até 1985.  

Outro elemento importante na composição desse quadro é a característica 
excepcionalmente jovem da população da capital. Pouco mais de 60% da população da 
cidade do Rio de Janeiro tinha menos de 30 anos de idade, sendo que do total geral, a 
maioria relativa, cerca de 30%, era composta por homens e mulheres entre 15 e 29 
anos. Este perfil se manteve ao longo dos anos de 1890 até 1920.183 Evidente que os 
índices de natalidade eram acompanhados de altas taxas de mortalidade, 
principalmente entre os nascituros e na meia idade. 

Além da grande quantidade de analfabetos, ainda é possível concluir que parcela 
significativa da população era estrangeira como apontado anteriormente, mesmo 
excluindo os naturalizados. Somados os analfabetos, os estrangeiros, as mulheres, 
embora legalmente não houvesse nenhum impedimento a sua participação política, os 
menores de 21 anos, os militares de baixa patente e os religiosos, era significativo o 
contingente da população excluída do direito ao voto na principal cidade do país. 

Tanto nos momentos que antecederam a queda da monarquia e a proclamação da 
república, quanto ao longo da sua institucionalização, considerada aqui como as ações 
que buscaram organizar o Estado e definir o papel das suas instituições, não houve a 
apresentação de nenhum projeto significativo que buscasse superar a realidade 
educacional existente. 

A defesa das ideias republicanas, tendo como seu corolário o federalismo como 
forma de organização do Estado, alimentou-se das formulações liberais da época, e a 
Constituição de 1891 é um exemplo desse processo. Mas o que se deve salientar é a 
vinculação dessas ideias e propostas a uma leitura bastante peculiar do liberalismo. 

Os interesses regionais marcaram a história brasileira no império e na república. 
No entanto, durante a monarquia, parte desses interesses era gerenciado pelo Estado 
e a queda da monarquia apontou para a tarefa de reorganizá-lo para atender aos novos 
interesses presentes. Nesse sentido, as propostas de reformulação do Estado pouco se 
relacionaram às ideias e propostas dos libelos republicanos, radicais ou não, 
defendidos e identificados com os movimentos sociais e urbanos. Esses limites foram 
pronunciados pelos próprios republicanos que atribuíram à população a alcunha de 
bestializada.  A reorganização do Estado passava pelos interesses regionais das antigas 
províncias, principalmente pelos interesses dos cafeicultores das áreas em expansão 
do oeste paulista.  

A defesa da descentralização política e econômica do federalismo defendido pelos 
paulistas, presente no Manifesto de 1870 e ratificada na Constituição de 1891, 
limitava-se a apontar a necessidade de readequar a organização do Estado, em 

                                                   
182José Murilo de Carvalho ressalva que o Censo de 1890 não fornece diretamente o número de alfabetizados com 
mais de 21 anos. Conf. CARVALHO, José Murilo de.(1987). Os Bestializados:o Rio de Janeiro e a República que 
não foi. São Paulo: Companhia das Letras. Nota 22. p.174. Para os dados de 1920 conf. BRASIL. (1936), p.XIII. 
BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. 

183 BRASIL. (1936).p.IV 
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detrimento do atendimento aos pressupostos liberais vinculados à defesa da 
individualidade.184 Se na monarquia o liberalismo se limitava aos portões e cercas das 
fazendas, na nova forma de governo o que ficou em evidência foi a institucionalização 
dos interesses regionais numa leitura federalista profundamente centralizada e sob o 
gerenciamento de uma oligarquia hegemônica.185 

As questões que envolviam as preocupações centrais dos “novos” donos do poder 
ficaram circunscritas, essencialmente, à organização política e administrativa do 
Estado e essas já se encontravam na propaganda republicana, inaugurada quase 20 
anos antes da queda da monarquia.  

Publicado em 3 de dezembro de 1870 no jornal A República, o Manifesto Republicano 
foi a primeira declaração formal do movimento republicano. Neste documento, além dos 
problemas relativos à excessiva centralização do poder imperial e às atribuições do Poder 
Moderador, procurou-se, além de criticar os privilégios concedidos, apontar para a falta de 
legitimidade e de representação do sistema político imperial, ou seja, a questão dos 
obstáculos para a participação política ocasionados pelos regulamentos eleitorais e pelas 
fraudes eleitorais como marcas do sistema.186 

Maior liberdade no processo eleitoral e a autonomia para as províncias eram temas 
colocados como possibilitadores do avanço da liberdade, dos direitos, da democracia - 
embora, como o próprio documento afirma, esta fosse preterida em favor da 
descentralização - e da diminuição do controle do Estado sobre a vida dos indivíduos. 

187 No entanto, podemos afirmar que as propostas democráticas presentes nas ideias 
republicanas contidas no manifesto não contemplariam a perspectiva de igualdade 
defendida pelo liberalismo da época, mesmo levando-se em consideração que não 
estamos nos referindo aos direitos políticos, mas à igualdade entre os homens perante 
a lei.   

Com a proclamação da República não se estava estabelecendo uma mudança 
radical da sociedade, mas sim organizando um jogo para incorporar novos parceiros e 
continuar mantendo fora do jogo àqueles que nunca haviam participado dele. O que 
pode ser apontado como uma característica predominante nos primeiros anos da 
República é o papel de hegemonia exercido pelo Poder Executivo que estabeleceu as 
regras e buscou manter o monopólio do exercício do poder. 

É verdade que o discurso dos panfletos, manifestos e matérias publicadas nos 
jornais e revistas pelos republicanos, em nenhum momento defendeu a ampla 
participação política da população, não apresentou nenhuma proposta de inclusão da 
grande massa de ex-escravos e não vinculou a educação como ferramenta de acesso à 

                                                   
184 PRADO, Maria Emilia da Costa. (2005). Memorial das Desigualdades. O impasse da cidadania no Brasil 
(1870-1902). Rio de Janeiro: Revan. 

185 COSTA, Emilia Viotti da.  (1987).Da Monarquia à República: momentos decisivos. 4 ed. São Paulo: 
Brasiliense; FERNANDES, (1997).  

186 PESSOA, Reynaldo Carneiro. (1973). A ideia republicana no Brasil através dos documentos: textos para 
seminários. São Paulo, Alfa-Ômega. p.39-62. 

187 PESSOA, (1973). p.168-17 
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civilização defendida. Mesmo os mais radicais dos republicanos da época, como Silva 
Jardim, por exemplo, não tinham a preocupação de abordar a temática da escravidão 
e nem tão pouco de apontar propostas de incorporá-los à sociedade nacional após a 
abolição.  

É provável que, mediante os constantes decretos e medidas adotadas pelo Governo 
Provisório, o maior obstáculo, enfrentado pelos novos “donos do poder”, tenha sido 
tornar funcional o novo sistema político (levando em consideração o conjunto dos 
interesses existentes) e converter os programas defendidos durante a propaganda 
republicana em decisões políticas. 

Tornada inoperante pelo Decreto n°1, de 15 de novembro de 1889, a Constituição 
de 1824 deixava de regular as relações políticas e administrativas do país, criando a 
necessidade de medidas constantes para manter a operacionalidade do sistema 
político. O país seria governado por decretos sucessivos. Da mesma forma, o 
funcionamento do Estado ficava exclusivamente nas mãos do novo governo, que 
adicionava ao poder executivo a faculdade de legislar.  

Esta situação gerou desconforto entre alguns grupos políticos que se manifestaram 
pelo retorno à “legalidade” e ao término da concentração de poderes nas mãos do 
executivo. Essa questão suscitou enfrentamentos políticos entre grupos de matizes 
diferentes. Os positivistas defendiam a manutenção do poder “ditatorial” do Governo 
Provisório; os monarquistas, que não se converteram à república nos últimos 
instantes, condicionaram o seu apoio ao retorno à legalidade, ou seja, a adoção de uma 
constituição; os membros do Partido Republicano Paulista, representando os 
interesses dos cafeicultores de São Paulo, defendiam a aprovação rápida dos novos 
códigos reguladores do jogo político republicano, buscando, certamente, assegurar as 
ferramentas para o acesso ao poder. 

II. PREPARANDO O TEXTO  

Proclamada por um golpe militar, a institucionalização da nova forma de governo 
foi tarefa assumida pelos seus protagonistas, mesmo tendo o apoio de figuras ilustres 
como Ruy Barbosa ao processo. A maior preocupação era ter o controle sobre os 
procedimentos que definiriam os marcos legais da Nação. Nesse sentido, foram 
definidos o calendário, as regras eleitorais e o projeto a ser discutido pela constituinte. 
Essas ações foram possíveis porque o Executivo nacional exercia influência direta 
sobre os executivos estaduais, que munidos da tarefa de controlar o pleito, garantiram 
a vitória dos candidatos que interessavam ao Governo Provisório. O mecanismo 
adotado despontava como um ensaio do que iria se concretizar ao longo da Primeira 
República como a chamada “política dos governadores”. Pelo Regulamento Cesário 
Alvim, publicado em 23 de junho de 1890, a responsabilidade do pleito eleitoral 
passava a ser dos presidentes de intendência, retirando das autoridades judiciais a 
autoridade de fiscalizar as eleições. Esse poder era, durante a monarquia, assegurado 
pela Lei Saraiva, de 1881. Cabe destacar que os presidentes de intendência eram 
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nomeados pelas autoridades estaduais, que, por sua vez, eram nomeados pelo Governo 
Provisório. Talvez um dos objetivos fosse excluir quaisquer possibilidades dos 
monarquistas, definidos como inimigos da República, de atuar de forma contrária aos 
interesses do governo, pois se suspeitava que o Poder Judiciário fosse um espaço de 
influência de homens ligados à forma de governo derrubada. O Governo Provisório 
também buscou reorganizar o Poder Judiciário e os seus marcos legais como, por 
exemplo, a aprovação do novo Código Penal de 1890, ocorrida antes mesmo da nova 
carta constitucional, que foi aprovada em 1891. 

Além do controle sobre o pleito, o Governo Provisório também assegurou a sua 
interferência sobre os trabalhos dos constituintes. Elaborou o Projeto de Constituição 
para ser apreciado e apresentou uma proposta de regulamento interno que organizaria 
a discussão e aprovação da nova carta. Embora esta última tenha sido modificada pelos 
representantes eleitos, esses procedimentos evidenciam a preocupação de controlar o 
processo. 

Nas eleições saíram vitoriosos, em sua grande maioria, como já era esperado, os 
partidários do governo. Bacharéis em Direito, médicos, engenheiros e militares 
caracterizavam a maioria dos constituintes. Herança da tradição na formação 
educacional dos grupos dominantes da sociedade brasileira e com alto grau de 
continuidade dos que atuaram na vida política durante a monarquia.188 

Realizadas as eleições, definido o papel dos constituintes e as regras de 
funcionamento do Congresso, os debates se iniciaram com a constante preocupação 
dos representantes em se proclamarem responsáveis pelos destinos do país e 
atribuíam à constituição, que seria elaborada por eles, a tarefa de ordenar a República 
e estabelecer o progresso. Esse comportamento era comum às práticas parlamentares, 
assim como o recurso da retórica como instrumento de convencimento. Os discursos 
eram publicados pelo Jornal do Comércio da Capital Federal e isso garantia um certo 
grau de circulação ao que era debatido, embora limitado pelo analfabetismo presente 
na sociedade brasileira dos finais do século XIX, mesmo considerando as 
singularidades da cidade do Rio de Janeiro, onde, possivelmente, se encontrava maior 
número de pessoas escolarizadas, se comparadas às demais regiões do país. 

Em 1890, Deodoro da Fonseca, então presidente em exercício da república recém-
proclamada, em mensagem dirigida ao Congresso Nacional Constituinte, aponta para 
a importância da instrução pública como um dos elementos de progresso material 
responsável por “armarem as populações para a luta pela vida e pela Pátria 
indispensável é esclarecer-lhes de par, o entendimento que devem ter horizontes 
amplíssimos e claros”.189  

A mensagem de Deodoro foi pontual. Em nenhum outro momento do documento 
há menção sobre a importância da instrução pública ou posição sobre o papel do 

                                                   
188 FERNANDES, (1997). Vol II gráficos III e IV. p.210. Sobre a formação do pensamento político predominante 
na Constituinte de 1890-1891, conf. COSTA, João Cruz. (1956). Contribuição à História das Ideias no Brasil. Rio 
de Janeiro: José Olympio Editora. p.360. 

189 BRASIL. (1926). V.1, p. 164. 
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Estado. No Projeto de Constituição, encaminhado pelo Governo Provisório ao 
Congresso Constituinte, a questão da instrução pública foi tratada e apresentada com 
o mesmo grau de importância. 

Para a elaboração deste trabalho, foi fundamental a leitura completa dos Annaes 
do Primeiro Congresso Constituinte da República de 1890-1891. Além do 
levantamento de todas as emendas apresentadas aos artigos cujo tema era a educação, 
acompanhou-se as suas votações e procedeu-se ao levantamento de informações sobre 
os constituintes. Foram analisados o projeto do Governo Provisório, as emendas da 
Comissão dos 21, as emendas consideradas prejudicadas pela mesma Comissão, as 
emendas encaminhadas pelos constituintes durante os debates e todas as votações 
realizadas, apontando a aprovação, a rejeição e aquelas consideradas prejudicadas.    

Em estudo ampliado sobre a Constituinte Republicana de 1890-1891, verificou-se 
que 1005 emendas foram apresentadas e cerca de 8 foram encaminhadas à temas 
relacionados com a instrução.190  

No início das discussões constitucionais, o projeto do governo recebeu inúmeras 
críticas e mensagens inteiras de grupos políticos e da Igreja Católica. O Apostolado 
Positivista do Brasil encaminhou um conjunto de proposições para o Projeto do 
Governo. Nela, não há nenhuma referência à educação ou à instrução pública. Há 
menções à igreja, à família e à pátria. A título de exemplo, propõe que sejam retiradas 
as condições de escolaridade para o preenchimento dos cargos públicos civis de grau 
inferior, mas, ao defenderem a mudança da Capital Federal para outra cidade, 
criticaram as características da população da cidade do Rio de Janeiro como “massas 
nas quais, infelizmente, a instrução não penetrou ainda, nem a mínima educação 
cívica”.191 

De todas as discussões envolvendo o tema da instrução, a separação da Igreja 
Católica do Estado foi a que mais provocou pronunciamentos, principalmente porque 
o Projeto de Constituição do Governo Provisório, no seu Artigo 72 aponta para a 
ruptura entre as duas esferas. O arcebispo da Bahia também encaminhou uma 
representação para ser lida no Congresso. A mensagem é clara e evidencia a 
preocupação da Igreja Católica pelos caminhos jurídico-políticos tomados pela 
República, já que foi diretamente atingida pela separação da Igreja do Estado e pela 
possível “perda” de poder da interferência na educação. Acusa a República e o projeto 
de Constituição “uma ordem injustíssima, de ostracismo, contra um grupo de padres, 
que não tem outro crime senão educar e instruir a nossa sociedade”. Critica o ensino 
laico e a separação da Igreja do Estado atribuindo-lhe como consequência imediata o 
ateísmo.192 

Não foram poucos os debates envolvendo a temática da ruptura institucional entre 
a Igreja Católica e o Estado. João Batista de Sampaio Ferraz, Deputado do Distrito 

                                                   
190 FERNANDES, (1997). 

191 BRASIL. (1926). V. 1, p. 559. 

192 BRASIL. (1926). V.2, p. 465 
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Federal e Alexandre José Barbosa Lima, Deputado do Ceará, foram protagonistas de 
uma dessas discussões, cujo tema acabou tratando da questão da instrução. Para 
Sampaio Ferraz, a pouca educação pública limitava o apoio da sociedade à separação 
das questões do Estado dos assuntos religiosos. Por sua vez, Barbosa Lima atribuía o 
problema da pouca instrução a falta de ação do Estado.193 

A defesa do ensino religioso ganhou na França um modelo negativo. Para o 
constituinte José Luiz Coelho e Campos, Senador de Pernambuco, a “irreligiosidade” 
do ensino leigo  

pretende levantar o futuro sobre homens sem alma, espíritos sem coração, 
consciências sem fé, sem lei. O que eu quero evitar é o que se deu em França, onde 
a pretexto do ensino leigo, não se fala em Deus nas escolas (...) porque Deus não 
existe, como aconselham os diretores aos professores. (ACCR, 1926,v.2, p.571) 

Ainda circunscrito à separação entre a Igreja e o Estado, a importância atribuída 
ao casamento civil tornou-se outra polêmica calorosamente questionada pela bancada 
católica no Congresso 194 , determinados pelo n.4 do Artigo 72 do Projeto de 
Constituição do Governo Provisório. Ao criticar o fanatismo religioso, Jose Augusto de 
Freitas, Deputado da Bahia, enriqueceu os seus argumentos com os modelos 
estrangeiros. Remeteu seus argumentos a Bélgica como exemplo da existência da 
instrução pública que contribuiu com a educação cívica e salvou a nação do fanatismo 
religioso dos camponeses. O modelo estrangeiro enriqueceu as suas impressões sobre 
a instrução pública no Brasil. Para o constituinte, “no Brasil, país essencialmente 
católico, onde a escola rareia em todos os centros, onde o cidadão desconhece os seus 
direitos, e mal compreende os seus deveres, onde alei civil não é reconhecida do povo, 
que não sabe ler, onde a crença religiosa toca as raias do fanatismo”.195 

No geral, os pronunciamentos críticos ao caráter leigo da instrução pública foram 
feitos na defesa da liberdade do ensino, ou seja, garantir que a Igreja Católica 
continuasse a exercer a forte influência que sempre possuiu na cultura e na educação 
desde a colônia, mesmo considerando as rupturas da Reforma Pombalina. Importante 
lembrar que o Projeto de Constituição do Governo Provisório, no § 8 do Artigo 72, 
ratificava a exclusão da Companhia de Jesus, proibia a fundação de novos conventos 
ou ordens monásticas no país.196 O §8 do Artigo 72 foi retirado do texto constitucional 
pela aprovação de uma emenda supressiva encaminhada por Alexandre José Barbosa 
Lima, Deputado da Bahia.197 Francisco dos Santos Pereira, pertencente à bancada 

                                                   
193 BRASIL. (1926).V. 2. p.551 e 552. 

194 Sobre o papel da bancada católica no Congresso Constituinte da República de 1890-1891, conf. Flavio 
Rodrigues Neves. (2014). Vozes da Reação. Atuação católica e laicização do Estado Brasileiro (1890-1891). São 
Gonçalo: FFP/UERJ.  

195 BRASIL. (1926). V.3, p.322. 

196 FERNANDES, (1997). v.2. p. 346. 

197 BRASIL. (1926) V.2, p.609. 
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católica e Deputado da Bahia, ao criticar a separação da Igreja e do Estado, defendeu 
a liberdade de escolha sobre o ensino, apontando, inclusive o papel secundário do 
Estado frente às iniciativas livres e particulares. Para ele, se deveria deixa a decisão 
nas mãos da sociedade e não do Estado:  

Deixe-se cada um o direito que lhe compete. O que convém determinar-se é a 
esfera de atuação de cada um. Sou o primeiro a reconhecer que a instrução civil 
é um dos primeiros meios a civilização de um povo, e que todos os governos são 
obrigados a promovê-lo. Mas sou daqueles que entendem que o Estado não tem 
por missão substituir-se aos cidadãos e concentrar em suas mãos seus direitos e 
seus deveres pessoais, e sim favorecer e proteger, unicamente, a obra de seu 
aperfeiçoamento intelectual, físico e moral, que em questão de ensino a iniciativa 
deve pertencer a liberdade individual; e que ele só preste sua cooperação positiva 
quando necessária ou reclamada pela insuficiência  de estabelecimentos livres ou 
particulares. (ACCR, 1926, v.3, p.335). 

A educação e a instrução também tangenciaram outras questões. Quando os 
constituintes discutiram os artigos referentes aos direitos políticos, aos critérios de 
elegibilidade, de inelegibilidades, das franquias eleitorais, do voto dos analfabetos, dos 
religiosos, dos militares e das mulheres. Pelo projeto do Governo, por exemplo, o 
direito ao voto estava atrelado à alfabetização. No entanto, embora não fizesse 
nenhuma proibição formal ao voto feminino, subtendia-se que essas estavam 
excluídas de votar e de serem votadas. Foram encaminhadas algumas emendas 
propondo o direito ao voto às mulheres, assim como aos analfabetos, aos militares de 
baixo-patente e aos membros do clero. Todas foram consideradas prejudicadas ou 
foram rejeitadas.198 O constituinte Lauro Sodré, Deputado do Pará, ao criticar o direito 
de voto feminino defendeu que as mulheres deveriam ter acesso à instrução para não 
ficarem submissas aos interesses masculinos dos pais ou maridos.199 Essa discussão 
atravessou a segunda metade do século XIX e não foi diferente no Brasil. Desde a 
década de 1840 a questão do voto feminino, da sua relação com a família, da submissão 
ao marido e ao pai eram temas recorrentes no debate político europeu, por exemplo.200 

Havia o contraditório. Aqueles que se pronunciavam contrários ao silêncio 
hegemônico. Alexandre José Barbosa Lima, Deputado do Ceará, também da bancada 
católica no Congresso, apontou, em mais de um ocasião, o acesso à instrução como a 
principal ferramenta de acesso à informação e um dos deveres do Estado “desenvolver 
a instrução por todas as camadas, gratuita em todos graus.”201  

                                                   
198 FERNANDES, Jorge Batista. (2006).  “A Constituinte de 1890-1891. A institucionalização dos limites da 
cidadania”. ACERVO, Revista do Arquivo Nacional , V.19, n.1/02, jan/dez, p.53-68. 

199 BRASIL. (1926). V.2, p. 478. 

200 Ane Verjus. (2005).“Masculino e feminino no exercício do voto”. In. Leticia Bicalho Canêdo (org). O sufrágio 
universal e a invenção democrática. São Paulo: Estação Liberdade. p.405-449. 

201 BRASIL. (1926).V. 2, p. 501. 



 

 
 

14 

Por sua vez, outros constituintes defenderam abertamente o projeto oficial. José 
Cândido Lacerda Coutinho, Deputado de Santa Catarina, criticou duramente as 
propostas que garantiam o direito do voto aos analfabetos. Munido de retórica 
recheada de argumentos do liberalismo em vigor nos Estados contemporâneos, o 
constituinte argumentava que dar direito ao voto ao analfabeto era imprudente, 
porque retiraria dele a vontade de aprender para poder participar politicamente 
aumentando “o elemento de passividade que já abunda no nosso eleitorado (...) a 
concessão do direito eleitoral ao analfabeto tirar-lhe-ia um poderoso  incentivo para 
sair do seu estado de ignorância.”202  

É importante destacar que esse era um dispositivo predominante nos critérios 
limitadores dos direitos políticos onde havia eleições.203 

A relação entre formação escolar e direitos políticos pautou a tônica dos discursos 
de alguns representantes. Um deles, Thomaz Delfino dos Santos, Deputado de 
Alagoas, chegou a afirmar que não reconhecia melhor “aptidão e capacidade (...) do 
que os estudantes das faculdades e escolas superiores.” 204 

As posições assumidas resumiam-se, no atacado, a atribuir importância à 
instrução como ferramenta de avanço para a sociedade. Do seu caráter libertário 
(tomar consciência) ao seu caráter formador (ter condições de), a educação formal, 
denominada de instrução, era vista como algo positivo, mas poucos foram os que se 
posicionaram sobre a necessidade de garantir o seu avanço e propuseram ações 
concretas para a sua expansão.  

No geral, a instrução pública ficou circunscrita ao seu caráter discricionário de 
competências e da defesa da liberdade frente à laicização assumida pelo Estado após a 
queda da monarquia. Naquilo que foi traduzido em propostas, foi tímida a inserção 
dos constituintes nas alterações do que foi elaborado pelo Governo Provisório. Esses 
se resumiram a defender a liberdade do ensino e a limitar a atuação do Governo da 
União nas questões estaduais, sempre vinculando as atribuições às preocupações com 
a distribuição das rendas, dos tributos e da autonomia política local. Vejamos, como 
exemplos, as propostas encaminhadas e os seus destinos durante os debates 
constituintes de 1890-1891. 

Os debates constituintes se iniciaram no dia 15 de novembro de 1890 e a 
Constituição foi aprovada em 24 de fevereiro de 1891. Verão na capital da República. 
Além do calor, a cidade era assolada por epidemias de diversos tipos. Nesse cenário, o 
ideal de progresso encontrava-se, ilusoriamente, fora do território nacional.  

Ao longo dos dias, os debates tornaram os modelos externos em elemento 
obrigatório nos discursos. O exterior era o exemplo a ser seguido ou negado 
dependendo da questão debatida. Os exemplos funcionavam como ferramentas para 

                                                   
202 BRASIL. (1926) V.2, p. 542-543. 

203 Jairo Nicolau. (2003) “A participação eleitoral no Brasil”. In, Luiz Werneck Vianna (org). A democracia e os 
três poderes no Brasil. Belo Horizonte: UFMG; Rio de Janeiro:IUPERJ. 

204 BRASIL. (1926), V.3, p.386-387 
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qualificar os argumentos e, por trás deles, não havia, necessariamente, a vinculação 
com ideias e concepções. Um mesmo constituinte utilizava um país como modelo 
positivo para uma coisa e negativamente para outra. No geral, todos demonstravam a 
preocupação em elaborar uma obra que possibilitasse inserir o Brasil na “civilização” 
e, muitas foram as civilizações apresentadas por eles. A nova carta seria o caminho 
idealizado como uma fórmula para superar o atraso e as características negativas do 
país. O mundo legal resolveria os problemas e os descaminhos gerados pela 
colonização e pela monarquia. 

A formação educacional majoritária dos constituintes deu o tom ao formalismo 
legista da constituinte de 1890-1891, em que “boas leis” garantem “bons governos” e 
colaboram para construir uma “boa nação”. Atribuíram à monarquia os males e o 
atraso do país, associando-a, sempre que possível, com a escravidão. Atrelados aos 
exemplos do exterior, esses homens explicitaram suas visões de mundo e de sociedade. 
Os modelos positivos funcionavam para explicar as características negativas da 
organização política, social e cultural do país. Dos exemplos de federalismo à defesa 
de uma imigração qualificada, os constituintes atribuíam ao mundo legal a 
possibilidade de garantir a sua aplicação no Brasil. Ao mesmo tempo em que buscaram 
fórmulas para superar as dificuldades, as visões sobre o Brasil e sobre o povo brasileiro 
iam, pouco a pouco, sendo definidas nos discursos. 205 

Na visão de muitos constituintes, o Brasil era um país de grandes dimensões 
físicas, com sérias dificuldades de integração, de comunicação e formação, imperando 
o caráter limitado do sentimento de pátria. Muitos relacionaram essas dificuldades a 
existência de uma população carente de instrução. Outros apontaram que a nação se 
encontrava consolidada nas marcas da unidade da raça, da língua e dos costumes.206 
O povo, definido, na maioria dos discursos, como ordeiro, pacífico e receptivo às 
mudanças, foi, poucas vezes, relacionado às características negativas, mesmo quando, 
raramente, a escravidão foi mencionada. Era preciso, acima de tudo, legitimar uma 
república que havia sido proclamada “pacificamente”, sem violência e na ordem. A 
monarquia fora derrubada na mais perfeita tranquilidade e isso foi atribuído à índole 
do povo. 

Embora os discursos fossem adjetivados com referências aos países estrangeiros, 
à defesa em buscar o progresso, melhorar a raça, superar o atraso e a barbárie, no dia 
a dia dos trabalhos constituintes, o pragmatismo impôs-se silenciosamente por trás da 
retórica e os constituintes, representantes dos interesses das oligarquias estaduais, 
dedicaram-se, integralmente, à aprovação da organização política e tributária do país, 
recém transformado em federalista e republicano.  Quanto aos aspectos relacionados 
à instrução e ao papel do Estado em sua ampliação, o silêncio justificou-se pela 
percepção de que não era esse o caminho a trilhar para alcançar o progresso almejado 
e, de forma hegemônica, a discussão sobre a questão tangenciou o que seria o nó da 

                                                   
205 FERNANDES, Jorge Batista.(2012). “As boas leis, um bom governo e uma boa nação: a República e os que 
‘vivem sob o mesmo rancho’. (1890-1891)” In Revista UNIABEU, Belford Roxo, v.5, p.36-50. 

206 BRASIL. (1926). V.II, p.136 e 448.  
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república que precisava ser desatado, ou seja, resolver a distribuição dos recursos, dos 
impostos e do poder na nova forma de governo. 

Ao longo da consolidação do Estado nacional na monarquia, a educação ficou 
circunscrita a uma proposição vaga da Constituição de 1824 que abordava a ideia de 
um sistema nacional de escolas primárias, ginásios e instituições de ensino superior. 
Na prática, a estrutura do ensino caracterizava-se por: 1) Escolas primárias, para o 
aprendizado da leitura e da escrita; 2) Escolas secundárias, onde eram ministradas as 
aulas régias, que se caracterizavam como aulas avulsas de latim, grego, filosofia e 
retórica, continuidades da educação colonial implantadas pela Reforma Pombalina. 
Essas eram ministradas por professores que organizavam os locais de trabalho e eram 
pagos pelo governo; 3) Ensino superior, pontual. Baseado nos cursos de Direito (São 
Paulo e Olinda-PE), Medicina (Bahia e Rio de Janeiro), Engenharia (Rio de Janeiro) e 
os cursos militares (Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Fortaleza-CE). Em 1838, é 
fundado o Colégio Pedro II, cujo principal objetivo era servir de modelo para as escolas 
secundárias e atender à construção da identidade nacional que, juntamente como 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) encontravam-se enlaçados na 
questão da construção nacional e na sua difusão pela educação.207 

Em 1879, procedeu-se a uma reforma educacional. O então Ministro do Império 
Leôncio de Carvalho, através do Decreto 7.247, institui a liberdade do ensino primário 
e secundário na Corte (Cidade do Rio de Janeiro) e a liberdade do ensino superior em 
todo o Império. Essa “liberdade” consistia no direito de que qualquer um poderia 
ensinar e que a frequência dos alunos nos cursos secundários e superiores passava a 
ser livre, sendo obrigados a prestarem exames finais para concluir o curso.208 

O Brasil dos finais do século XIX e primeiras décadas do XX era profundamente 
marcado pela herança secular das estruturas econômicas baseadas na exportação, na 
monocultora e, fundamentalmente na escravidão e no poder local. 209  Mesmo 
considerando todas as possíveis novas interpretações sobre a dinâmica interna da 
acumulação do capital e das atividades do mercado interno, é pouco provável que nos 
rincões distantes do universo citadino, que no caso o século XIX eram predominantes 
na geografia do país, existisse o acesso à escola. Mesmo nos centros urbanos, como a 

                                                   
207 Sobreo papel do IHGB e do Colégio Pedro II na produção do discurso da Nação, conf. GUIMARÃES, Manoel 
Luiz Salgado.(2003). “História e Nação: Uma pedagogia para a modernidade” In. MAGALDI, Ana Maria, ALVES, 
Claudia e GONDRA, José Gonçalves (org). Educação no Brasil: história, cultura e política. Bragança Paulista: 
EDUSF. p.183-202. Do mesmo autor e sobre o mesmo tema, conferir: GUIMARÃES, Manoel Luiz 
Salgado.(1988).“Nação e Civilização nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma 
História Nacional” In. Revista Estudos Históricos. Caminhos da Historiografia. Rio de Janeiro, v.1, n.1, p.5-27. 

208 Para informações sobre a legislação e as ações pontuais do Estado ver: Paulo Guiraldelli. (2009) História da 
Educação Brasileira. São Paulo: Cortez. 

209 Existem muitos trabalhos sobre o sobre o tema. Destaque à obra de MELO, João Manuel Cardoso de. (1990). 
O capitalismo tardio. Contribuição à revisão crítica ad formação do desenvolvimento da economia brasileira. São 
Paulo: Brasiliense.  Em relação às estruturas de poder enraizadas e interiorizadas conferir a obra clássica de 
LEAL, Vitor Nunes. (1975). Coronelismo, Enxada e Voto: o município e o regime representativo no Brasil. São 
Paulo: Alfa-Ômega. 
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cidade do Rio de Janeiro, essa oferta era escassa. Da monarquia à primeira república 
e até muito recentemente, a ausência de políticas públicas de expansão do sistema 
educacional, as dificuldades do acesso e os limites à permanência na escola foram 
marcas da educação nacional. 

Durante os meses em que duraram os debates constituintes, de novembro de 1890 
a fevereiro de 1891, a questão educacional ficou limitada a alguns discursos e a uma 
menor quantidade de propostas e emendas. 

O Projeto de Constituição do Governo Provisório, encaminhado para ser apreciado 
pelo Congresso Constituinte, incorporou abertamente as características do liberalismo 
dominante nas ideias e nas características dos Estados Nacionais da época, mesmo 
com algumas leituras bastante peculiares. A tarefa de atribuir ao indivíduo a 
competência para superar as suas dificuldades não inibiu a preocupação de assegurar 
que os Estados e as suas oligarquias gozassem dos recursos e do poder nas suas 
localidades.  

A temática hegemônica nos discursos e na maioria das cerca de mil emendas 
apresentadas pelos parlamentares relacionava-se a problemática da distribuição das 
“rendas” entre o Governo da União e os Estados, antigas províncias do Império. No 
fundo, o que estava em jogo era resolver a distribuição dos impostos e a organização 
do poder político e administrativo. Quanto aos direitos políticos, por exemplo, seguia-
se à risca a tarefa de deixar de fora quem já estava e ratificar os limites que já haviam 
sido impostos no final da monarquia como, por exemplo, o Regulamento Eleitoral de 
1881.210 No que diz respeito à educação, ou à instrução pública, foi evidente que as 
considerações subjetivas sobre o papel e a importância da educação para o país e para 
o povo, que compuseram os poucos discursos referentes ao tema, não foram 
traduzidos em propostas de garantias e direitos ao seu acesso.  

III. O TEXTO 

A elaboração da nova constituição republicana foi dividida em quatro momentos, 
sendo três de discussões e votações. No primeiro, de acordo com o regimento interno 
encaminhado pelo Governo Provisório e aprovado pelo Congresso, este deveria eleger 
a sua mesa e montar uma comissão de 21 representantes para dar parecer sobre o 
Projeto de Constituição do Governo Provisório. Para o trabalho da Comissão dos 21, 
os constituintes encaminharam emendas ao Projeto de Constituição do Governo 
Provisório que também passou pela apreciação da Comissão. Após a eleição desta 
Comissão, os trabalhos constituintes foram interrompidos entre 22 de novembro e 10 
de dezembro de 1890, para elaboração do parecer da Comissão dos 21. Essa Comissão 
avaliou propostas de alterações ao Projeto e o reapresentou para ser discutido pelo 
Congresso. Após a apreciação da Comissão dos 21, o texto do Projeto passou a 

                                                   
210 Jairo Nicolau. (2002) “A participação eleitoral no Brasil”. Luiz Werneck Vianna (org). A democracia e os três 
poderes no Brasil. Belo Horizonte: UFMG.  



 

 
 

18 

Primeira Discussão. Nesse momento, os constituintes apresentaram emendas que 
foram votadas e ao final dessa etapa, o texto recebeu uma nova redação e a numeração 
de alguns dos artigos foi alterada. Esse novo texto, já com as alterações feitas na 
primeira discussão, foi novamente objeto de novas emendas e de um novo processo de 
votação, a Segunda Discussão, que ainda se repetiu mais uma vez. Na última etapa, 
chamada de Terceira Discussão, apenas as emendas aprovadas no momento anterior 
foram apreciadas. 

O que propunha o Projeto do Governo Provisório em matéria de educação?   
Os primeiros artigos que mencionam temáticas relacionadas à instrução aparecem 

no Título I – Da Organização Federal,  Seção I – Do Poder Legislativo, Capítulo IV – 
Das Atribuições do Congresso, sendo eles os artigos 33 e 34. O Art. 33 discorre sobre 
as competências privativas do Congresso Nacional. Esse artigo é composto de 38 itens, 
mas apenas no item 34 há referências à instrução. Nele, uma das competências do 
Congresso Nacional seria de “Legislar sobe o ensino superior no Distrito Federal”. O 
Art. 34 relativiza o papel do Congresso retirando dele a exclusividade sobre 
determinadas ações. Dos quatro itens que compõem esse artigo, três tratam 
exclusividade da questão da instrução e o parágrafo único remete às questões 
tributárias. Pelo Art. 34: 

Incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não privativamente: 1º. Animar no país, 
o desenvolvimento da educação  pública, a agricultura, a indústria e a 
imigração; 2º. Criar instituições de ensino superior e secundário nos Estados; 
3º. Prover a instrução primária e secundária no Distrito Federal. Parágrafo 
único: Quaisquer outras despesas de caráter local, na Capital da República, 
incumbe exclusivamente à autoridade municipal. (FERNANDES, 1997, V.2. 
p.309) 

As duas últimas menções à instrução ocorrem no Título II – Dos Estados. No n.5º 
do Artigo 62, que determina que “O ensino será leigo e livre em todos os graus, e na 
Seção II – Declaração de Direitos, Art. 72, §6º que estabelece que “Será leigo o ensino 
ministrado nos estabelecimentos públicos”. 211 

Na Primeira Discussão, o n. 34, do Art. 33 do Projeto foi considerado 
prejudicado pela aprovação de uma emenda da Comissão dos 21 ao n.32 do mesmo 
artigo.  O n.32 do art.33 tinha a seguinte redação antes de ser alterado: “n.32. Estatuir 
leis peculiares ao Distrito Federal.”212 A emenda aprovada alterou a redação para: 
“Legislar sobre a organização municipal no Distrito Federal, bem como sobre a polícia, 
o ensino superior e os demais serviços que na Capital forem reservados para o Governo 
da União”.213 O item do artigo não recebeu nenhuma outra proposta de alteração. Na 

                                                   
211 FERNANDES, (1997). V.2, p.337 

212 FERNANDES, (1997). V.2, p.308, 

213 Emenda aprovada. BRASIL (1926). V.1, p.1030. 
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nova redação do Projeto de Constituição para a Segunda Discussão, o n.32 voltou 
a ser n.34. 

Na Segunda Discussão, o n. 34 do Art. 33, recebeu duas propostas de alteração:  
• de Américo Lobo Leite Ferreira, Senador pelo Estado de Minas Gerais.214 

Propunha a inclusão da palavra “futuro” antes de “Distrito Federal”215. O 
próprio autor retirou a emenda no momento da discussão216;  

• de Alexandre Stockler Pinto de Menezes e Álvaro de Andrade Botelho, 
ambos Deputados pelo Estado de Minas Gerais. Propunha a supressão do 
ensino superior como competência privativa do Congresso Nacional. 217 
Essa emenda foi rejeitada.218 

O n.34 do Art. 33, da segunda redação do Projeto do Governo Provisório não foi 
modificado nas 2ª e 3ª discussões e tornou-se o n.30 do Art. 34 na redação final da 
Constituição. 

Quanto ao Artigo 34, a Comissão dos 21 recebeu sete emendas de alterações, sendo 
três aprovadas, sendo que uma foi rejeitada em seguida pelo Congresso, e quatro 
consideradas rejeitadas ou prejudicadas pela referida Comissão. Na Primeira 
Discussão só foram apreciadas as propostas apresentadas à Comissão dos 21. Foram 
rejeitadas ou consideradas prejudicadas:  

• a emenda do constituinte José Leopoldo Bulhões Jardim, Deputado pelo 
Estado de Goiás. Propunha a supressão do n.2 do Art. 34;   

• a emenda de José Hygino Duarte Pereira, Senador por Pernambuco. 
Propunha que fosse acrescentado à redação do n.2 do Art.34: “as 
instituições de ensino secundário no Distrito Federal”;  

• a emenda de Júlio Prates de Castilhos, Deputado pelo Rio Grande do Sul. 
Propunha ao n.2 do Art.34, a substituição da palavra “criar” por “auxiliar”;  

• e a emenda de José Lopes da Silva Trovão, Deputado pelo Distrito Federal. 
Propunha a substituição dos itens n.2 e n.3 por um único item e incluía na 
redação a criação de “instituições de assistência” como mais uma 
competência não privativa do Congresso.  

• Foram aprovadas pela Comissão dos 21:  
• emenda que propôs outra redação para o n.1 do Art. 34.219 Pela emenda 

aprovada, a redação do n.1 passou a ser: “Animar no país o desenvolvimento 
das letras, artes e ciências, bem como a imigração, a agricultura, indústria e 

                                                   
214 Para maiores informações sobre a biografia dos constituintes de 1890-1891, conferir: FERNANDES, (1997). 
V. 2. 

215 BRASIL. (1926). V.3, p.117. 

216 Emenda retirada. BRASIL. (1926). V.3, p.439. 

217 BRASIL. (1926). V.3, p.252. 

218 Emenda rejeitada. BRASIL. (1926).V.3, p.504. 

219 Na fonte, as emendas aprovadas pela Comissão dos 21 não têm autoria. BRASIL. (1926). 
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comércio, sem privilégios que tolham a ação dos governos locais”.220 A 
aprovação dessa emenda alterou a redação do n.1 do Art. 34 do Projeto do 
Governo Provisório, retirando a referência a palavra educação do texto e 
passou a ser n.2 na nova redação;  

• a emenda que foi apresentada ao n.3 e que propunha a supressão das 
palavras “primária e secundária” da redação foi aprovada pela Comissão 
dos 21, mas rejeitada pelos constituintes 221 , mantendo, assim, o texto 
original do Projeto do Governo Provisório; 

• por último, a emenda que propunha que o Parágrafo Único do Art. 34 fosse 
para o Art.66, que trata das despesas municipais do Distrito Federal, foi 
aprovada pela Comissão dos 21 e pelo Congresso222.  

Na Segunda Discussão, o Art. 34, com pequenas alterações e uma nova 
redação, recebeu onze emendas. Dessas, apenas cinco se relacionavam à instrução e 
as demais tratavam da redação ou de outros aspectos como, por exemplo, a imigração. 
Das cinco emendas encaminhadas, duas destinavam-se ao n.3, que tratava da criação 
de instituições de ensino superior e secundário nos Estados e três ao item n.4, que 
determinava a responsabilidade, não exclusiva, do Congresso, em prover a instrução 
primária e secundária no Distrito Federal.  

As emendas apresentadas ao n.3 foram: 
• emenda coletiva assinada pelos Senadores do Rio Grande do Sul Julio 

Anacleto Falcão da Frota e Ramiro Fortes de Barcellos, pelo Deputado por 
São Paulo Angelo Gomes Pinheiro Machado e pelos Deputados pelo Rio 
Grande do Su Julio Prates de Castilhos, Fernando Abbot, Homero Baptista, 
Antônio Augusto Borges de Medeiros, Victorino Ribeiro Carneiro Monteiro, 
Alexandre Cassiano do Nascimento, Joaquim Francisco de Abreu, Thomaz 
Thompson Flores, Alcides de Mendonça Lima, Antônio Adolpho da 
Fontoura Menna Barreto, Joaquim Francisco de Assis Brasil, Joaquim 
Pereira da Costa e Ernesto Alves de Oliveira. Propunha substituir a redação 
original do n.3 do Art.34 pela seguinte: “Auxiliar o ensino superior e 
secundário instituído pelos governos dos estados” 223 . Essa emenda foi 
rejeitada.224 

• emenda de Alexandre Stockler e Álvaro Botelho, ambos Deputados de 
Minas Gerais. Propunha a supressão do n.3225. Essa emenda foi rejeitada226. 

                                                   
220 Emenda aprovada. BRASIL. (1926). V.1, p.1031 

221 Emenda rejeitada. BRASIL. (1926). V.1, p. 1031 

222 Emenda aprovada. BRASIL. (1926). V.1, p.1032 

223 BRASIL. (1926). V.3, p.250 

224 Emenda rejeitada na Segunda Discussão. BRASIL. (1926). V.3, p.506. 

225 BRASIL. (1926). V.3, p.252. 

226 Emenda rejeitada na Segunda Discussão. BRASIL. (1926). V.3, p.506. 
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• As emendas apresentadas ao n.4 foram:  
• coletiva assinada pelos constituintes de Santa Catarina Fellipe Schimidt, 

Deputado, Lauro Severiano Müller, Deputado, José Cândido Lacerda 
Coutinho, Deputado, Carlos Augusto de Campos, Deputado, Luiz Delfino 
dos Santos, Senador, e Antônio Justiniano Esteves Junior, Senador. 
Propunha a supressão da palavra “primária” da redação do n.4 do Art.34227. 
Essa emenda foi aprovada na segunda228 e na terceira discussão229. Com a 
aprovação dessa emenda, foi retirada do Congresso a competência de 
prover a instrução primária no Distrito Federal. O texto final do n.4, do Art. 
34, da Constituição Federal ficou assim: “4. Prover a educação secundária 
no Distrito Federal”; 

• assinada pelos constituintes José Hygino Duarte Pereira, Senador de 
Pernambuco, e Amphilophio Botelho Freire de Carvalho, Deputado da 
Bahia. Propunha a supressão das palavras “instrução primária” 
argumentando ser de responsabilidade municipal e não da União.230 Essa 
emenda foi considerada prejudicada231; 

• assinada pelos constituintes Alexandre Stockler e Álvaro Botelho, ambos 
Deputados de Minas Gerais. Propunha a supressão do n.4 do Art.34232. Essa 
emenda foi rejeitada pelo Congresso233.  

Com exceção do n.4, os demais itens do Art. 34 não sofreram alterações na 
Segunda e na Terceira Discussão, sendo incorporado ao texto final da Constituição 
com alteração na numeração. O artigo Art. 34 passou a ser o Art. 35.234 

Primeira Discussão, o n.5 do Artigo 62, do Projeto do Governo Provisório,  que 
determinava que “O ensino será leigo e livre em todos os graus, e gratuito no primário” 
recebeu quatro emendas para serem apreciadas pela Comissão dos 21 e três para serem 
apreciadas pelo Congresso Constituinte. 

Das quatro emendas avaliadas pela Comissão dos 21, apenas uma foi aprovada por 
ela, mas foi considerada prejudicada pela aprovação de outra emenda, substitutiva ao 
caput do artigo. As outras três emendas encaminhadas ao n.5 foram rejeitadas pela 
Comissão dos 21. As emendas apreciadas pela Comissão dos 21 foram as seguintes: 

• sem autoria. Propunha a supressão de todos os itens do Art. 62. 
                                                   

227 BRASIL. (1926). V.3, p.75. 

228 Emenda aprovada na Segunda Discussão. BRASIL. (1926). V. 3, p.506. 

229 Emenda aprovada na Terceira Discussão. BRASIL. (1926). V. 3, p.787. 

230 BRASIL. (1926). V.3, p.110. 

231 Emenda considerada prejudicada na Segunda Discussão. BRASIL. (1926). V. 3, p. 506 

232 BRASIL. (1926). V.3, p.252 

233 Emenda rejeitada na segunda discussão. BRASIL. (1926). V.3, p. 506 

234 FERNANDES, (1997). V.2, p. 421 
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• de Casimiro Dias Ferreira Junior, Deputado do Maranhão, e José Lopes da 
Silva Trovão, Deputado do Distrito Federal. Propunha: “O ensino será 
sempre secular, gratuito e obrigatório nos primeiros graus superiores.”; 

• duas emendas propunham a supressão da palavra “leigo” da redação do n.5: 
a de Amphilóphio Botelho Freire de Carvalho e a de Francisco dos Santos 
Pereira, ambos Deputados da Bahia. 

• Três emendas foram encaminhadas à Primeira Discussão pelos 
Constituintes para serem apreciadas pelo Congresso. Foram elas: 

• coletiva, assinada por Lauro Sodré, Deputado do Pará, e outros 235 . 
Propunha que o caput do artigo fosse substituído pelo seguinte: “Cada 
Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis que adotar, respeitados os 
princípios constitucionais da União. 236  Essa emenda foi aprovada pelo 
Congresso237 

• de Casemiro Dias Vieira Junior, Deputado do Maranhão, que 
reapresentou, com alterações, a emenda que havia sido encaminhada para 
ser apreciada pela Comissão dos 21. Destinada ao n.5º do Art. 62, a emenda 
propunha que o “ensino será sempre leigo, secular, gratuito e obrigatório 
no primeiro grau, e livre nos graus superiores”. 238  Essa emenda foi 
considerada prejudicada pela aprovação do substitutivo ao caput do 
artigo239 ; 

• de Demetrio Nunes Ribeiro, Deputado do Rio Grande do Sul. Propunha a 
supressão de partes do caput e de todos os itens do Artigo 62.240 Também 
foi considerada prejudicada pelos mesmo motivos da emenda de Casemiro 
Junior.241 

A aprovação da emenda substitutiva, alterou a redação do artigo 62 para a 
Segunda Discussão. Todos os itens que compunham o artigo original foram retirados 
do texto, incluindo o n.5.  

Na Segunda Discussão, foram apresentadas quatro emendas ao artigo e 
nenhuma delas tratou do tema da instrução. Certamente, isso se explica pela alteração 
substantiva no conteúdo do artigo. A retirada do n.5 e a mudança no caput mudaram 

                                                   
235 Algumas vezes, o Annaes não registravam todos os formuladores das emendas e um nome era 
complementado com a palavra outros. 

236 BRASIL. (1926). V.2. p.286.  

237 Emenda aprovada. BRASIL. (1926). V.2. p.429. 

238 BRASIL. (1926). V.2, p.367. 

239 Emenda prejudicada. BRASIL. (1926). V.2, p.429. 

240 BRASIL. (1926). V.2, p.438. 

241 Emenda prejudicada. BRASIL. (1926). V.2, p.429 
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a sua natureza. A redação para a Segunda Discussão foi mantida no texto 
constitucional, sendo modificada apenas a sua numeração: de Art. 62 para Art. 63.242 

O Artigo 72, do Título IV – Dos Cidadãos Brasileiros, Seção II – Declaração de 
Direitos, foi objeto de muitas propostas e discursos em relação a sua forma e conteúdo. 
Este artigo tratava de questões importantes como a liberdade religiosa, a separação da 
Igreja do Estado, o casamento civil, a secularização dos cemitérios, a laicização do 
ensino público, a inviolabilidade do espaço privado, a liberdade de imprensa, o direito 
à defesa e ao habeas corpus, etc. No entanto, dentre todas as emendas encaminhadas 
à Comissão dos 21, apenas uma foi apresentada ao § 6º, que determinava que “será 
leigo o ensino ministrado nos estabelecimento públicos”. A emenda foi apresentada 
pelo Deputado da Bahia, Amphilophio Botelho Freire de Carvalho. Propunha que 
fosse adicionado ao texto “depois da palavra – públicos, esta restrição: - fundados ou 
sustentados pela União”. A emenda foi rejeitada.243  

Quanto às propostas dos constituintes para serem apreciadas pelo Congresso na 
Primeira Discussão, o § 6º recebeu seis emendas, quatro foram consideradas 
prejudicadas e duas foram rejeitadas.  O conteúdo das emendas, no geral, versava 
sobre o caráter laico do ensino. Foram apresentadas as seguintes emendas: 

• de Virgílio Clímaco Damásio, Senador da Bahia. Propôs a supressão do § 
6º, juntamente com os itens 5º e 8º, “por conterem disposições cabíveis em 
lei ordinária, e escusadas em uma Constituição” 244 . Essa emenda foi 
considerada prejudicada245; 

• de Amphilophio Botelho Freire de Carvalho, Deputado da Bahia. 
Reapresentou a emenda rejeitada pela Comissão dos 21. Essa propunha a 
adição, “depois da palavra - público – esta restrição: fundadas ou 
sustentadas pela União”.246 Essa emenda foi rejeitada pelo Congresso247; 

• coletiva, assinada pelos representantes Leandro Ribeiro de Siqueira 
Maciel, Deputado de Sergipe, Amphilophio Botelho Freire de Carvalho, 
Deputado da Bahia, Frederico Guilherme de Souza Serrano, Deputado do 
Ceará,  João Juvêncio de Aguiar, Deputado de Pernambuco, Francisco de 
Paula Oliveira Guimarães, Deputado da Bahia, e Francisco Coelho Duarte 
Badaró, Deputado de Minas Gerais. Propunha: “Será livre o ensino em toda 
a República”.248 Essa emenda foi considerada prejudicada249; 

                                                   
242 FERNANDES, (1997). V.2, p. 450 

243 FERNANDES, (1997). V.2, p. 349. 

244 BRASIL. (1926). V.2, p.461.  

245 Emenda prejudicada. BRASIL. (1926). V.2, p.592. 

246 BRASIL. (1926). V.2, p. 462-463. 

247 Emenda rejeitada. BRASIL. (1926). V.2, p.592. 

248 BRASIL. (1926). V.2, p.472. 

249 Emenda prejudicada. BRASIL. (1926). V.2, p.592. 
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• de Nelson de Vasconcelos, Deputado do Piauí. Propunha: “Depois de leigo 
– diga-se – livre, gratuito e não obrigatório. ” 250 Também foi rejeitada251 

O § 6º do Art. 72 permaneceu como o original do Projeto: “Será leigo o ensino 
ministrado nos estabelecimentos públicos” 252  O processo de votação dos demais 
artigos acarretou na alteração da numeração no texto da redação do Projeto para a 
Segunda Discussão. Nela, o Art. 72 passou a ser numerado como Art. 71, 
permanecendo o § 6º. No texto final da Constituição, a numeração voltou a ser a 
original, ou seja, Art. 72.  

Na Segunda Discussão, foram apresentadas quatro emendas ao § 6º do Art.71 
(nova redação), sendo duas rejeitadas, uma prejudicada e uma aprovada na Segunda 
Discussão e rejeitada na Terceira Discussao pelo Congresso. Foram elas: 

• de Francisco dos Santos Pereira, Deputado da Bahia. Propunha que a 
redação original fosse substituída por “Será livre o ensino em toda a 
República”.253 Essa emenda foi considerada prejudicada254; 

• coletiva, assinada por Joaquim Ignácio Tosta, Deputado da Bahia, 
Amphilóphio Botelho Freire de Carvalho, Deputado da Bahia, Francisco 
Coelho Duarte Badaró, Deputado de Minas Gerais, Francisco do Santos 
Pereira, Deputado da Bahia, Antonio Joaquim do Couto Cartaxo, 
Deputado da Paraíba, Antônio Joaquim Pires de Albuquerque (Barão de 
Vila Viçosa), Deputado da Bahia, Amaro Cavalcanti, Senador do Rio 
Grande do Norte, José Luiz Coelho e Campos, Senador de Sergipe,  
Aristides Augusto Milton, Deputado da Bahia, Francisco Prisco de Sousa 
Paraíso, Deputado da Bahia, Antônio Gonçalves Ferreira, Deputado de 
Pernambuco, Francisco de Paula Guimarães, Deputado da Bahia, Aristides 
Cesar Espínola Zama, Deputado da Bahia, João Juvêncio Ferreira de 
Aguiar, Deputado de Pernambuco, Almino Alvares Afonso, Deputado do 
Rio Grande do Norte, Joaquim Antônio da Cruz, Senador do Piauí, Garcia 
Dias Pires de Carvalho e Albuquerque, Deputado da Bahia,  Francisco de 
Paula Argolo, Deputado da Bahia, Miguel Joaquim de Almeida Castro, 
Deputado do Rio Grande do Norte, José Ferreira Cantão, Deputado do 
Pará,  Antônio de Amorim Garcia, Deputado do Rio Grande do Norte, 
Custódio José de Mello, Deputado da Bahia, Joaquim Cardoso Pereira de 
Melo (Barão de São Marcos), Deputado da Bahia, e José Bernardo de 
Medeiros, Senador do Rio Grande do Norte. Propunha a substituição do 

                                                   
250 BRASIL. (1926). V.2, p.535,536. 

251 Emenda rejeitada. BRASIL. (1926). V.2, p.592. 

252 Artigo aprovado. BRASIL. (1926). V.2, p.592. 

253 BRASIL. (1926). V.3, p.122. 

254 Emenda prejudicada. BRASIL. (1926). V.3, p.587. 
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item por: “O ensino será livre em toda a República”.255 Essa emenda foi 
rejeitada pelo Congresso256; 

• de Aristides César Espínola Zama, Deputado da Bahia. Propunha 
substituir “a palavra – leigo – por – livre”.257 Essa emenda foi considerada 
prejudicada258; 

• coletiva, assinada pelos Senadores do Rio Grande do Sul Júlio Anacleto 
Falcão da Frota e Ramiro Fortes de Barcellos, pelo Deputado por São 
Paulo Ângelo Gomes Pinheiro Machado e pelos Deputados pelo Rio Grande 
do Sul Júlio Prates de Castilhos, Fernando Abbot, Homero Baptista, 
Antônio Augusto Borges de Medeiros, Victorino Ribeiro Carneiro 
Monteiro, Alexandre Cassiano do Nascimento, Joaquim Francisco de 
Abreu, Thomaz Thompson Flores, Alcides de Mendonça Lima, Antônio 
Adolpho da Fontoura Menna Barreto, Joaquim Francisco de Assis Brasil, 
Joaquim Pereira da Costa e Ernesto Alves de Oliveira. Propunha: “Depois 
de leigo – acrescente-se – e livre o ensino, etc. 259  Essa emenda foi 
aprovada 260  na Segunda Discussão e rejeitada 261  na Terceira 
Discussão.  

No texto final da Constituição de 1891, o § 6º, do Art. 72, manteve a redação 
original do Projeto do Governo Provisório.262 

Por fim, no texto da Constituição de 1891: 
• o n.34 do Artigo 33 do Projeto do Governo Provisório263 tornou-se o n.30 

do Artigo 34264. Permaneceu nas mãos do Congresso Nacional a atribuição 
de legislar sobre o ensino superior na Capital da República, como havia sido 
proposto inicialmente; 

• o Artigo 34 do Projeto do Governo Provisório tornou-se o Artigo 35. Nele 
são discriminadas as competências não privativas do Congresso. O artigo 
original foi alterado em dois itens. No n.1 foi retirado a referência à palavra 
educação pública. No texto original do Projeto do Governo, o n.1º 
determinava que caberia ao Congresso “Animar, no país, o desenvolvimento 
da educação pública, a agricultura, a indústria e a imigração.”. No texto final 

                                                   
255 BRASIL. (1926). V.3, p.166. 

256 Emenda rejeitada. BRASIL. (1926). V.3, p.587. 

257 BRASIL. (1926). V.3, 259. 

258 Emenda Prejudicada. BRASIL. (1926). V.3, p.587. 

259 BRASIL. (1926). V.3, p.251. 

260 Emenda aprovada. BRASIL. (1926). V.3, p.587. 

261 Emenda rejeitada. BRASIL. (1926).  V.3, p.792. 

262 FERNANDES, (1997). V.2 p.460. 

263 FERNANDES,( 1997). V.2, p.418 

264 FERNANDES, (1997). V.2, p.417 
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da Constituição a redação passou a ser a seguinte: “2º. Animar no país, o 
desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como a imigração, a 
agricultura, a indústria e o comércio, sem privilégios que tolham a ação dos 
governos locais.” 265  No n.4, foi retirada a competência de prover a 
instrução primária no Distrito Federal, permanecendo apenas a educação 
secundária no corpo do texto.266 

• O n.5 do Artigo 62 do Projeto do Governo Provisório267, que definia o ensino 
livre e leigo em todos os graus e gratuito no primário nos Estado, tornou-se 
o Artigo 63. O seu conteúdo foi completamente alterado passando a ser o 
seguinte: “Cada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis  que adotar, 
respeitando os princípios constitucionais da União.”268 

• O §6º do Artigo 72 do Projeto do Governo Provisório, que definia a laicidade 
do ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. Mante-se 
inalterado.269 

IV. CONSIDERAÇÕES 

 
Após a aprovação da Carta de 1891, ficou evidente que as atribuições do Estado em 

matéria de educação pública ratificaram o pressuposto do liberalismo em vigor de que 
caberia ao indivíduo superar as suas limitações por conta própria. 270  Não havia 
nenhum dispositivo legal que obrigasse o Estado a implementar políticas públicas 
destinadas a superar os índices de analfabetismo e de baixa escolaridade da sociedade 
brasileira.  

Ao longo de toda a chamada Primeira República, os procedimentos permaneceram 
prisioneiros da afirmativa de que o que não era previsto no corpo legal não era 
obrigação. A Constituição de 1891 respondeu satisfatoriamente aos interesses da 
descentralização política almejada pelas oligarquias ascendentes da área em expansão 
das lavouras de café de São Paulo e isso se confirmou em seguida com o controle que 
essa mesma oligarquia garantiu sob a máquina do Estado até os anos 1930. O 
federalismo implementado garantiu o controle do Estado, seja do ponto de vista 
político, seja do ponto de vista econômico. 

                                                   
265 FERNANDES, (1997).V.2, p.421-422 

266 FERNANDES, (1997). V.2, p.422 

267 FERNANDES, (1997).V.2, p.451 

268 FERNANDES, (1997).V.2, p.450 

269 FERNANDES, (1997).V.2, p.460. 

270 CURY, Carlos Roberto Jamil. (1996).“A Educação e a Primeira Constituinte Republicana” In. FÁVERO, 
Osmar. (0rg).(1996). A Educação nas Constituintes Brasileiras (1923-1988). Campinas: Autores Associados. 
(coleção Memória da Educação) p.79. 
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Compreendido o processo de institucionalização da República como o resultado da 
sua organização jurídico e política, a nova forma de governo que estava sendo 
implementada era, na verdade, a pavimentação dos caminhos possíveis do acesso ao 
Estado e que não havia, para esses fins, representação política partidária, mas 
representação política das oligarquias. 

Como dito inicialmente, a Republica que possibilitaria o progresso da nação deixou 
bastante evidente quem participaria dela. Após a sua institucionalização, se confirmou 
que também não se planejava ampliar a participação nela. Não há, por exemplo, na 
Constituinte de 1890-1891, nenhum pronunciamento em defesa da expansão do 
acesso ao ensino por parte dos setores que se autoproclamavam as locomotivas da 
nação. Com exceção de Pinheiro Machado, nenhum outro constituinte paulista 
manifestou-se nesse sentido, assim como não se manifestaram os demais. Alguns 
constituintes isolados apenas arriscavam estabelecer à instrução pública papel 
significativo nos destinos da nação.  

O Governo Provisório ensaiou interferir n a instrução pública do Distrito Dederal 
com a Reforma Benjamin Constant.formulada em 1890 para ser implementada em 
1891271, ou seja, antes da aprovação da Constituição da República. Aliás, essa foi uma 
constante do Governo Provisório , que o fez também com o Código Penal de 1890.272 

No conjunto das emendas apresentadas, mesmo considerando as aprovadas, 
rejeitas e prejudicadas, a participação dos constituintes e as intervenções sobre o tema 
foram  mínimas. 

Certamente, é preciso tomar cuidado para não avaliar a postura dos constituintes 
de 1890-1891 com os olhos dos tempos atuais e mesmo esperando deles posturas qeu 
não compunham o contexto em que se encontravam. No entanto, a discussão da 
expansão da escolarização não era um tema perdido em tempos futuros. Aqueles 
homens observavam o mundo para garantir qualidade aos seus argumentos e, dessa 
forma, se omitiram na questão. A tarefa foi relegada, sem nenhuma prescrição 
constitucional específica, aos governos Estaduais.  

Quanto ao tema da educação nos debates constituintes e na primeira Constituição 
da República, constata-se que a educação, ou instrução pública, ficou à deriva com o 
silêncio hegemônico sobre a questão.  

                                                   
271 DELANEZE, TAÍS. (2007) As Reformas educacionais de Benjamim Constant (1890-1891) e Francisco 
Campos (1930-1932): o projeto educacional das elites republicanas. São Carlos: Universidade Federal de São 
Carlos. 

272 Ao longo da chamada Primeira República no Brasil, o que pode ser observado são os movimentos regionais , 
incluindo o Distrito Federal, na aprovação de reformas educacionais pontuais, correspondendo às 
caracaterísiticas do federalismo aprovado em 1891. Os anos de 1920 caracaterizaram-se pela implementação de 
várias dessas reformas pelos Estados: Anisio Teixeira na Bahia em 1925, Fernando de Azevedo no Distrito 
Federal, em 1928, Sampaio Dória em São Paulo, em 1920, Lourenço Filho no Ceará, em 1923, e em São Paulo, em 
1930, Franscisco Campos em Minas Gerais, em 1927, Carneiro Leão em Pernambuco, em 1930. Ver. 
GUIRALDELLI, (2009).p.31. 
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RESUMO  

O presente trabalho esta vinculado as ções do Grupo de de Estudos e Pesquisas 
Sócio Histórico dos Vales (GEPSHE) da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, que tem por objetivo pesquisar instituições, processos 
educacionais e seus agentes na cidade de Diamantina e região, no período da Colônia, 
Império e República. Esse munícipio localizado no norte de Minas Gerais, é 
considerado uma região histórica com tradições sócio-culturais relevantes para a 
constituição de um polo regional, sendo um ponto estratégico que atraiu diversos 
viajantes e garimpeiros. Além disso, a descoberta do ouro e do diamante em meados 
do século XVIII, tomou atenção desde a época da Colônia, transformando-a em um 
centro cultural e intelectual. Nessa pesquisa, buscamos compreender o cenário 
educacional diamantinense, a partir de um contexto particularizado de uma insituição 
que teve relevância para as processos educacionais e formação de professores, além 
disso, esse trabalho proporcinou a consituição de um acervo documental e 
iconografico, que foi importante para a consolidação do Museu Pedagógico. Nosso 
objeto de estudo é a Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda (EEPLM), que tem 
seu passado entrelaçado com outras instituições, dentre elas a Escola Normal Regional 
Américo Lopes, inaugurada em 1913, e, a Escola Normal Oficial de Diamantina, 
oficializada em 12 de outubro de 1928 pelo Decreto nº. 8.820. A metodologia utilizada 
foi a busca e o levantamento de fontes e bibliografia, seguidas de higenização e 
catalogação, buscando o diálogo com a imprensa e documentos oficiais. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Fontes, Escola Normal, Diamantina. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho está situado no campo da História da Educação e articulado 
com as ações do Grupo de Estudos e Pesquisas Sócio Histórico dos Vales (GEPSHE) 
da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que tem por objetivo 
investigar sobre o contexto educacional de Diamantina e região, nos períodos da 
Colônia, do Império e da República. A escolha por esse município especificamente está 
atrelada a ideia de que essa região tem suas tradições histórico-culturais calcadas nas 
heranças da extração de minérios, com o surgimento do Arraial do Tijuco, por volta de 
1831, ano que fora emancipada da região do Serro Frio. Contudo, apesar da relevância 
para o desenvolvimento de Minas Gerais durante Colônia e a consolidação de uma 
cidade importante para a região do norte do Estado, os aspectos sobre a história da 
educação do munícipio e dos arredores apresenta-se ainda com produções pontuais e 
fontes fragmentadas, não contribuindo para uma construção sistemática sobre os 
processos educacionais e seus agentes. 

Um dos objetivos desse trabalho foi contribuir para a construção de um acervo 
documental e material de uma escola que teve papel importante para educação 
diamantinense, para a compreensão de um contexto particularizado de uma 
determinada região compreendendo que as questões educacionais e políticas estão 
ligadas diretamente em uma conjuntura maior, de um Estado ou do país. A partir da 
concepção da Micro-História e da Nova História Cultural, nessa pesquisa foi possível 
observar os indícios da trajetória da Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda 
(EEPLM), desde sua origem, com a fundação datada de 12 de outubro de 1913 por 
iniciativa particular do professor Leopoldo Miranda até seus desdobramentos, 
encontrando-se em atividade atualmente. 

A investigação realizada a partir da EEPLM foi viabilizada a partir do apoio da 
diretoria da instituição no início da pesquisa, bem como seu acervo documental 
necessitar de tratamentos emergenciais para sua preservação.  Na pesquisa, um dos 
objetivos, foi a elaboração de uma análise sobre a organização das instituições 
educativas de Diamantina e região, no final do século XIX e a partir da instauração do 
regime republicano em 1889. Seguindo as direções de pesquisas realizadas 
anteriormente, onde a identificação da documentação da Câmara Municipal de 
Diamantina tangeu-se obre discursos e ações vinculadas pelo viés político-ideológico, 
da legislação educacional (VIEIRA; OLIVEIRA, 2002), como também da destinação 
de recursos e a participação dos sujeitos no processo de consolidação destas 
instituições educativas para a escolarização da sociedade diamantinense, num 
contexto circunscrito no município pedagógico 273 (GONÇALVES, 2012). 

                                                   
273 Município Pedagógico. “O município pedagógico é a entidade administrativa local na qual as autoridades 
constituídas, avançando para além das dimensões político-administrativas, promovem a educação a uma posição 
de centralidade para o alcance do desenvolvimento sócio-econômico e para a legitimação do poder”. 
GONÇALVES NETO, W. Município Pedagógico. Navegando na História da Educação. Glossário. 
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Para tanto, a metodologia utilizada para esse trabalho foi a pesquisa documental 
associada ao levantamento bibliográfico, constituindo-se de categorias de análises 
para a identificação das fontes encontradas. Paralelamente a essas iniciativas, foram 
feitas buscas a outras instituições educativas, museus, acervos públicos e privado, bem 
como a identificação de jornais que circulavam na cidade e fontes oficiais do Estado, 
para que auxiliasse na composição de um quadro educacional diamantinense. Ainda 
assim, uma das iniciativas desse trabalho, foi a busca de recursos financeiros e bolsas 
de iniciação cientifica para a constituição de uma equipe para a realização desse 
projeto. 

As ações realizadas dentro da EEPLM, foram pautadas a partir da necessidade da 
própria instituição, com a restauração de documentos, seguida de identificação e 
catalogação das fontes, objetivando, no final desse processo, a constituição e 
consolidação de um Museu Pedagógico dentro da escola. Assim, ao final desse 
processo, contabilizou-se a identificação de cerca de 592 documentos divididos em 23 
pastas conforme a categoria, além de recuperação fontes iconográficas e material 
escolar.  

Após essa catalogação e organização dos documentos, foi feita a transcrição de 
fontes seguida de análise, afim de se compreender a história da EEPLM. Desse modo, 
com o cruzamento de fontes e os vestígios deixados por elas, pudemos traçar a 
trajetória dessa instituição desde de sua origem em 1913, perpassando pela sua 
oficialização em 1928 pelo Decreto nº. 8.820, onde altera-se sua nomenclatura para 
Escola Normal Oficial de Diamantina (ENOD), ocorrendo, em 1938, seu fechamento 
através da Lei nº. 63. Com a mudança de governo no Estado de Minas Gerais, em 26 
de dezembro de 1951 pela Lei nº. 820, reabre-se a escola, que mais tarde passaria a se 
chamar EEPLM. 

Apresentaremos nesse trabalho dois tópicos, sendo o primeiro a apresentação dos 
resultados obtidos com a pesquisa de levantamento de fontes na EEPLM, e, a segunda 
constituindo-se do cenário político-educacional que permeou a Escola Normal Oficial 
de Diamantina, a partir de sua reabertura em 1951. Para tanto, utilizamos do discurso 
das reuniões dos professores presentes nas Atas da Congregação da ENOD, entre os 
anos de 1951 a 1957. 

 
2. INDÍCIOS DE UM PASSADO RECENTE: A ESCOLA NORMAL OFICIAL DE 
DIAMANTINA, 1951 A 1957. 

A Escola Normal Oficial de Diamantina foi reestabelecida através da Lei n. 840, de 
26 de dezembro de 1951, e se mantém em atividade na cidade até os dias de hoje. 
Contudo, com as diversas mudanças de nomenclatura da instituição, atualmente, essa 
é denominada Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda, onde podemos supor que 
ambas escolas contribuíram para os processos educacionais de Diamantina e Região. 

Entre 1951 até o presente momento, a existência de cinco designações para essa 
instituição educativa, validada por atos legais. A primeira foi Escola Normal Oficial de 
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Diamantina, citada anteriormente; a segunda, Colégio Normal Oficial, pela Lei 
Estadual nº. 2.945 de 08 em novembro de 1963; a terceira, Colégio Estadual de 
Diamantina, pela Lei nº. 4.941, 12 de setembro de 1968; a quarta, Colégio Estadual 
Professor Leopoldo Miranda, pela Lei 5.175, 06 de maio de 1969 e a última designação, 
Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda, pelo Decreto nº 16.244 de 08 de maio 
de 1974. As alterações nas denominações dessa instituição educativa ocorreram para 
adequação às alterações na legislação educacional brasileira, bem como de atender 
reivindicação da comunidade local em prol de homenagear o então professor Leopoldo 
Luís de Miranda274: 

[...] por ocasião do centenário do nascimento de Leopoldo Miranda, o povo 
diamantinense fez uma representação à Assembleia Legislativa, que mudou o 
nome do estabelecimento para Colégio Estadual Prof. Leopoldo Miranda, em 
homenagem a seu fundador. (MIRANDA, [s/d], p. 12) 

Com desenvolvimento da pesquisa, houve empenho em constituir o acervo da 
Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda, na catalogação de cerca 592 documentos 
divididos em 23 pastas. Os documentos encontrados são de temáticas variadas, como: 
ofícios, livros atas, correspondências, diplomas, documentos fiscais e financeiros, 
declarações, entre outros. Dentre esses documentos, trabalhamos também com a 
impressa, iconografias e livros antigos da biblioteca da escola. Fizemos um resgate de 
fontes no âmbito do patrimônio material da instituição, analisando arquitetura do 
prédio escolar, mobiliário, equipamentos utilizados nas atividades escolares. 
Buscamos outras fontes para que complementassem a pesquisa, como a impressa local 
e documentos de outras instituições educativas. Com intuito desvelar a história da 
instituição de acordo às fontes encontradas. 

 
NOME DA PASTA CODIGO DA PASTA NÚMERO DE DOCUMENTOS 

ATAS 1 ATA 36 

ATESTADOS  2 ATESTADO 14 

DOCUMENTOS DE PROFESSORES 3 DOCPROF 18 

E.E. PROFESSOR LEOPOLDO 

MIRANDA 

4 E.E.P.L.M 19 

ESCOLA NORMAL OFICIAL 5 E.NORMAL 19 

                                                   
274 Leopoldo Luiz de Miranda nasceu no dia 31 de outubro de 1868, na cidade Senador Mourão, MG. Faleceu em 
10 de novembro de 1947, em Belo Horizonte, MG. Foi escrivão da coletoria e Procurador Geral de Diamantina. 
Casou-se com a filha de Olímpio Mourão, Maria Mercedes Corrêa de Oliveira Mourão, e fundou a Escola Américo 
Lopes e lecionando na mesma instituição. 
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ABAIXO ASSINADO 6 ABA 02 

DIPLOMAS 7 DPL 18 

DOCUMENTOS PESSOAIS 8 DP 40 

CARTEIRINHAS 9  CARTEIRINHAS 05 

CERTIDÕES 10 CERTIDÕES 05 

CERTIFICADOS 11 CERTIFICADOS 09 

CORRESPONDÊNCIAS 12 CORRESP 27 

ADMINISTRATIVO 13 ADM 176 

LIVROS 14 LIVROS 46 

TERMOS 15 TRM 04 

FORMULÁRIOS EM BRANCO 16 MOD 31 

OFÍCIOS 17 OFC 59 

DECLARAÇÕES 18 DCL 12 

JORNAIS 19 JOR 08 

LEGISLAÇÃO  20 LGL 12 

PROGRAMAS 21 PRO 06 

REUNIÃO 22 REUNIÃO 13 

FINANCEIRO  23 FINC 33 

TOTAL 23 592 

TABELA 1 | Acervo da Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda 

No conjunto de Atas da Escola Normal Oficial de Diamantina (ENOD) do período 
de 1952 a 1957, realizou-se a leitura e análise das mesmas, neste primeiro ano de 
pesquisa. Com base nessa fonte, se verificou a relevância dessa Escola na tangência de 
suas práticas educacionais inseridas na sociedade num contexto circunscrito no 
município pedagógico de Diamantina, enfatizando suas relações políticos-
educacionais que a nortearam em um período de cinco anos aproximadamente. A 
escolha por trabalhar o período citado acima advém de um processo de reinstalação 
da escola, após a mesma ficar em torno de treze anos fechada, e reaberta oficialmente 
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pela Lei nº. 840, de 26 de dezembro de 1951, por ato do Governador do Estado de 
Minas Gerais, Sr. Juscelino Kubitschek. 

O livro de atas analisado tem cinquenta páginas já amareladas e com as bordas em 
algumas partes corroídas, no qual são relatadas as reuniões da Congregação dos 
Professores da Escola Normal Oficial de Diamantina, de 1952 a 1969. Nesse livro 
notamos algumas ações da instituição educativa identificando situações atípicas e 
rotineiras, mas fundamentais para o crescimento e consolidação da mesma. 

 

FIG. 1 | Termo de abertura do Livro de Atas da Congregação dos Professores da Escola Normal Oficial de Diamantina, 
24 abr. 1952. 

Ressalta-se que há nas relações políticas, sociais, econômicas e até mesmo 
religiosas da sociedade de Diamantina, a influência advinda da reabertura da ENOD, 
que se tornou elo norteador e referência no entrelaçamento com outras instituições de 
ensino. No conjunto de Atas existentes no livro, verifica-se todo um apelo político em 
torno da reabertura da escola, tendo em 24 de abril de 1952 a sua primeira reunião 
com presença de funcionários e professores da ENOD. A presença de autoridades 
locais de diversas áreas e personalidades políticas influentes marcaram a solenidade 
de reabertura da escola, como se encontra explícito na terceira ata do livro:  

[...] com a presença ilustre Governador do Estado Dr. Juscelino Kubitschek; o Sr. 
Governador do território do Acre Dr. João Kubitschek de Figueiredo; Dr. Odilon 
Behrens, secretário da Educação; Dr. Joubert Guerra, presidente do Tribunal de 
Contas do Estado; Dr. Celso Murta, diretor do Departamento de Estradas de 
Rodagem; Dr. Oswaldo Penido, oficial de Gabinete do Ministério da Justiça; 
Major Afonso Heliodoro, assistente Militar do Governador do Estado; o 
arcebispo D. Serafim G. Jardim; Dr. Moacyr Pimenta Brant, Juiz de Direito da 
Comarca; Dr. Lomelino Ramos Couto, prefeito; Sr. Anselmo Barreto; Inspetor 
Técnico do Ensino, o Sr. Diretor, professores e alunos do estabelecimento, 
realizou-se a reinstalação solene da Escola Normal Oficial. (CONGREGAÇÃO, 
1952, p. 3).  
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A presença dessas autoridades na solenidade denota a importância política-
cultural da instalação de uma instituição educativa em Diamantina, por exemplo, o 
governador do Estado de Minas Gerais Juscelino Kubitschek, natural de Diamantina, 
acompanhado de representantes dos governos estaduais e do executivo federal, do 
judiciário, da área militar, bem como representantes da Igreja Católica.  Esse fato nos 
chama a atenção, pois a reabertura dessa escola foi palco para a materialização desse 
ato político. Nota-se a presença da autoridade religiosa nessa solenidade, o bispo da 
região D. Serafim, que na situação abençoou o edifício e à entronização da imagem do 
crucificado no salão da diretoria. (Ibidem.).   

  

FIG. 2 | Registro fixado no verso do Crucifixo doado 
pelo Governador do Estado Minas Gerais, Juscelino 
Kubitschek e foi benta  

 

FIG. 3 | Frente do Crucifixo doado pelo 
Governador do Estado Minas Gerais, Juscelino 
e benzido no dia 06 de maio de 1952.  

 

 

 

A presença de personalidades nos ajuda a perceber sobre a importância sobre a 
reabertura dessa instituição educativa à época, para os agentes políticos, bem como 
para a própria sociedade, pois a mesma ofereceria oferta de vagas para formação de 
professores que atuariam na formação da sociedade. A ENOD marcou profundamente 
a sociedade diamantinense que preservou a existência da Escola Normal em sua 
memória coletiva e a preserva até os dias atuais, mais do que a identidade do atual 
nome da EEPLM. Segundo Werde; Britto e Colau (2007), a presença de uma escola é 
muito significativa para todo o município, isso independe do contato direto das 
pessoas em relação à instituição. Pois, existe uma afinidade estabelecida entre ambos.  

A apropriação dos elementos que constituem a base material da instituição 
escolar não é um processo circunscrito à comunidade interna, mas ampliando 
para a cidade. A materialidade da escola tem significado para a identidade 
institucional e para a sociedade, para os moradores das cercanias do prédio 
escolar. Implica na vida dos moradores da cidade, mesmo que estes não tenham 
estudado, trabalhado ou enviado seus filhos e netos para aquele estabelecimento 
de ensino. À cidade como um todo pertence à escola e, portanto, a preservação 



 

 
 

10 

da memória de instituições escolares está afeta ao ambiente no qual a escola se 
insere, às ruas e demais prédios, à vizinhança, bairro. (p.160). 

O evento de reabertura e o retorno às atividades da ENOD, além da expressiva 
presença de autoridades, movimentaram também a equipe interna da própria 
instituição educativa, da diretoria, de professores e demais servidores, que tiveram de 
tomar decisões visando o melhor funcionamento do estabelecimento. Nas Atas da 
Congregação encontram-se discussões dos temas recorrentes nas reuniões: horários, 
livros, programa etc. Em 24 de abril de 1952, durante a primeira reunião da escola, o 
diretor seguindo a indagação de uma professora, nomeou uma comissão composta por 
três professoras para lidar com a questão dos uniformes. Posteriormente, o Sr. 
Inspetor da mesma fez alguns pedidos aos presentes para uma melhor relação entre 
todos os funcionários do estabelecimento, bem como solicitou a presença discreta do 
Diretor da escola no cotidiano das aulas ministradas nas salas de aula, como uma 
forma de manter a disciplina. Finalizou e fez agradecimentos a todos que colaboraram 
com a organização do espaço físico para a implantação da escola. (CONGREGAÇÃO, 
1952, p. 1-2). 

Na segunda reunião do corpo docente, em 04 de maio do mesmo ano, ocorrida 
dois dias antes da reabertura oficial da escola, o diretor deixou claro que os 
representantes políticos viriam a cidade de Diamantina e instalariam o Grupo Escolar 
“Julia Kubitschek” (Ibidem., p. 2). A instalação de duas instituições educativas na 
mesma cidade, na mesma época, demonstra o investimento e a preocupação do 
Governo do Estado com a educação local e da região, e validava o prestígio dessa 
cidade diante de outras cidades do Vale do Jequitinhonha, que já havia recebido o 
estigma de uma região pobre e miserável. A educação está em estreita relação com as 
áreas econômica e política, que interferem substancialmente nos processos 
educativos. Consideramos que os princípios republicanos de escolarização para todos, 
à época, havia atingido parte da população, porém, outras estavam ainda por ser 
abarcadas pela mesma, e o seriam por foco de investimento político e/ou econômico.  

Apesar da escola pública brasileira nos primeiras décadas do século XX, ter como 
objetivo a escolarização das camadas populares, só foram integrados aqueles 
pertencentes aos setores ligados ao trabalho urbano, deste contingente ficaram 
fora da instrução pública promovida pelo Estado os pobres, os miseráveis e os 
negros. Setores que por volta de 1920 começam a reivindicar o seu espaço na 
instituição publica escolar, despertando na elite brasileira a preocupação com 
organização do sistema capitalista, que dependia da preparação da massa pra o 
mercado de trabalho. (PEREIRA; FELIPE; FRANÇA, p. 09, 2007) 

A preocupação com a educação, em grande parte do Brasil, nessa época, se voltou 
para o atendar ao movimento de desenvolvimento do país, com a necessidade de 
oferecer uma formação profissional para a população que estava crescendo em número 
e, migrando para as áreas urbanas. O ensino seria voltado para a massa com o intuito 
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de formar mão de obra qualificada para a realização de trabalhos principalmente na 
área industrial. Sendo assim, consideramos que o desenvolvimento econômico está 
interligado com o desenvolvimento educacional, e para tal precisa de investimentos 
financeiros para o custeio e manutenção tanto para a expansão quando para a questão 
da qualidade. Contudo, o que se têm observado nos registros demonstra outra 
realidade vivenciada, principalmente, na Escola Normal Oficial de Diamantina. 
Seguindo as análises realizadas por meio das atas, verificou-se que em um curto espaço 
de tempo, posteriormente, a sua abertura, a própria instituição passou por momentos 
difíceis em decorrência da escassez de investimentos do próprio Estado. O 
investimento inicial fora realizado, a manutenção para o prosseguimento das suas 
atividades não estava garantida. 

Em 1953, depois de ter se passado um ano após a reabertura da escola, na ata de 
reunião do corpo docente, consta uma preocupação com a obrigatoriedade do uso de 
uniformes pelos discentes. Toma-se a decisão e constitui-se um “Caixa”, a fim de 
beneficiar os alunos necessitados com os uniformes exigidos. A preocupação com a 
disciplina volta a ser pauta e, a tentativa de tornar o Curso Ginasial mais homogêneo 
com a modificação de horários. (CONGREGAÇÃO, 1953, p. 5). 

 No início do ano de 1954, houve uma reunião de professores e dentre os assuntos 
em pauta estavam os seguintes: a recepção de uma imagem de Nossa Senhora de 
Fátima em uma visita ao estabelecimento, necessidade de desenvolver a vida social 
escolar, e pontualidade dos professores com a entrega de notas mensais. Mas esses 
fatos não chamam tanto a atenção como o último tema discutido no final da reunião. 
Trata-se do recolhimento de taxas de Laboratório e Biblioteca, em que aprovam a 
constituição de um “Caixa”, para custear despesas necessárias, assim como efetuar 
compra de material para a conservação e higiene da casa.  As taxas deveriam ser 
recolhidas à coletoria local para a manutenção das atividades básicas da escola 
(Ibidem. 1954, p. 5-6).   

Em 1955, o Sr. Diretor marcou uma reunião com o corpo docente da escola para 
pedir exoneração do cargo, o que o motivou a isso foi a deficiência de material do 
próprio estabelecimento. Pois, não se contentando somente com pedidos, ele se 
ausentou da escola por cinco dias em uma tentativa frustrada de encontrar 
pessoalmente com o Sr. Governador. Ficou decido pelos professores que o diretor não 
deveria pedir demissão do cargo de diretor, pois essa atitude não sanaria os problemas 
da escola. (CONGREGAÇÃO, 1955, p. 6).  

Contraditória foi essa situação vivenciada pela diretoria dessa instituição 
educativa, que nesse momento, não bastasse à falta de manutenção do ensino pelo 
próprio Estado, o diretor da escola não fora recebido pelo governador do Estado de 
Minas Gerais, Clóvis Salgado da Gama. A intenção do Diretor da ENOD era de expor 
a realidade e as carências dessa escola, que não tinha condições de proporcionar um 
ensino de qualidade naquele momento. Nesse contexto, relação do Estado com a 
instituição educativa torna-se paradoxal, em período três anos após a sua instalação a 
escola passa por problemas ocasionados pela falta de assistência. O discurso na 
reabertura da mesma, promovido pelo Secretário da Educação foi incoerente as 
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atitudes realizadas e narradas nas Atas, atingindo o ápice em 1955. Em um curto 
espaço de tempo, a escola que havia vivenciado o brilho de sua reabertura assistida 
pelo Estado e por parte da sociedade diamantinense, se deparou com a falta de 
comprometimento do governo do Estado em seguida. 

Os problemas ocasionados pela falta de comprometimento do Estado com 
educação são refletidos no final do ano letivo, com grande número de reprovação de 
discentes na própria instituição. O assunto foi pautado na reunião da Congregação da 
ENOD, e foram elaboradas argumentações da possível causa e solução, por parte de 
uma professora sobre o baixo resultado obtido, passando pelos processos de seleção, 
enturmamento, atitude de acompanhamento da direção e envolvimento com as 
famílias dos alunos. A solução então seria uma divisão mental dos alunos, será que 
esse seria o problema de fato? Consideramos outras questões que poderiam contribuir 
para o baixo resultado no aproveitamento dos alunos, que inclui o material didático 
entre outras coisas. 

Finalmente uma das professoras presentes foi de opinião que as turmas não 
teriam sido bem divididas quanto ao grau mental dos alunos, sugerindo que se 
fizesse no início de ano um teste para selecioná-las, em vista da diversidade 
mental entre os mesmos. Disse também que, se nos primeiros meses fosse baixo o 
resultado de uma turma, tornassem os professores providências quanto ao 
aproveitamento da mesma, chamando o aluno ao diretor, comunicando aos pais, 
etc... Enfim, que se estudasse uma forma de encaminhar os alunos ao estudo. 
(Ibidem, 1955, p. 7). 

Nos anos que se seguiram, foram projetados debates constantes entre professores, 
em que cada um expôs seus métodos de ensino para ser discutido no corpo docente. 
Houve incentivo da diretoria para a organização do Grêmio, e a organização da 
biblioteca da escola para consulta dos alunos. Essa ação visou criar um ambiente 
escolar capaz de atrair os alunos, assim estimulando-os o gosto pelo estudo. 
(CONGREGAÇÃO, 1955, p. 7-8). 

No ano seguinte, a escola aparece com uma nova diretora na reunião do corpo 
docente. Uma das pautas discutidas foi à organização de um regimento interno. 
Posteriormente, a diretora discursa a respeito da organização da biblioteca, essa 
passagem pode ser notada por meio do seguinte trecho:  

Disse a Sra. Diretora que todos os alunos estão interessados e trabalhando no 
sentido de adquiri-la, entretanto, eles lançam um apelo ao corpo docente da 
Escola, para que colabore com eles, sugerindo a ideia de cada professor dar no 
início a quantia de C$ 50,00 e a contribuição de C$ 10,00 mensais. Os professores 
presentes concordaram e aplaudiram a ideia. (Ibidem, 1956, p. 8). 

Criando-se então uma comissão de professores para selecionarem os livros a serem 
adquiridos. Uns dos professores presentes ficaram encarregados de fazer circulares 
dirigidos ao comércio e indústria para colaborarem na compra dos livros. (Ibidem, p. 
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9). Um aspecto imprescindível foi a contribuição financeira por parte dos professores 
viabilizando financeiramente a constituição da biblioteca. Uma das saídas encontradas 
para conseguir o material didático necessário para a biblioteca foi pedir ajuda ao 
comércio local. Diante dos fatos relatados, a precariedade da ENOD para assuntos 
relacionados à aquisição de livros para a criação e manutenção de uma biblioteca 
escolar valida a oscilação do Estado na existência dessa instituição educativa. À época, 
questionaram se essa função da constituição de uma biblioteca e aquisição de livros 
não seria do Estado. Não seria isso um investimento para a educação? Outro assunto 
debatido nessa reunião foi a criação de uma associação dos pais e alunos, pois para um 
bom rendimento escolar necessário a cooperação dos pais.  

Em cinco anos de funcionamento da instituição educativa, posteriormente a sua 
reabertura, verificou-se que o seu cotidiano foi marcado por constantes embates 
visando a manutenção da mesma e a busca de melhorias no ensino a ser oferecido aos 
seus alunos. Enquanto o Estado, por alguns momentos, não priorizava a educação 
deixando alguns estabelecimentos às mazelas, o professorado se tornou questionador 
e assumiu frente de trabalho, a partir do momento que se propôs a desempenhar 
funções para além da sua incumbência posta nos suportes legais. A inconstância dos 
investimentos oriunda das prioridades e diretrizes de cada governo estadual 
promoviam reações do professorado da ENOD com vistas a manutenção da própria 
vida da instituição educativa. 

3. O CENÁRIO POLÍTICO-EDUCACIONAL MINEIRO: DA OFICIALIZAÇÃO A 
SUPRESSÃO DA ESCOLA NORMAL OFICIAL DE DIAMANTINA, 1928 A 1938. 

A Escola Normal Oficial de Diamantina tem sua oficialização pelo Decreto n. 
8.820, em 12 de outubro de 1928. Na impressa local, a época fora divulgada a seguinte 
manchete com destaque a dívida que a população local teria com a pessoa do 
Presidente do Estado pelo ato de absorver a Escola Normal na esfera pública de ensino: 
“Somos devedores ao Presidente Antonio Carlos da realização de uma das mais 
ardentes aspirações do povo diamantinense: A creação da escola normal official de 
Diamantina. Um gesto magnífico do eminente Chefe do Executivo Mineiro.” 
(DIMANTINA, 04 jan. 1929, p.1).  

Esse discurso convergiu com o movimento vinculado aos princípios 
fundamentados pela República de valorização à modernidade, principalmente, na 
questão da constituição de espaços arquitetônicos sofisticados, ocupando local central 
na sociedade, associado á valorização da formação de professores em metodologias de 
ensino-aprendizagem renovadas pelo conhecimento das novas ciências (FARIA 
FILHO, 2000). Ao analisar o discurso publicado no periódico local denominado 
Diamantina, encontramos evidências de vinculação com esse movimento de 
valorização da educação para moldar a sociedade, a exemplo da Escola Normal Oficial 
de Diamantina constituída no final dos anos 1920 na cidade. A mesma foi projetada 
para ser instalada em prédio com localização central. 
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Para condignamente installar a escola normal official desta cidade, auctorizou o 
presidente Antonio Carlos a construcção de um predio apropriado, de estylo colonial, 
que serà o mais bello e um dos mais espaçosos da cidade. [...] a Camara Municipal 
havia doado ao Estado, para essa instalação, o proprio Paço da Cidade. 
(DIAMANTINA, 04 jan. 1929, p.1)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIG. 3 | Escola Normal Oficial de Diamantina. 

A Escola Normal Oficial de Diamantina foi mantida em funcionamento até 15 de 
janeiro de 1938, quando foi suprimida pelo Decreto n. 63, assinado pelo governador 
do Estado de Minas Gerais, Sr. Benedito Valadares.  O Governador assim justificou a 
decisão de fechar seis escolas no Estado de Minas Gerais, no Decreto 63 de 1938. 

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atribuições; 
considerando que vai ser reformado o plano do ensino normal do Estado, já estando 
em elaboração o anteprojeto [...] considerando que existe no Estado grande número 
de Escolas Normais reconhecidas e [...] que, em muitas cidades, o Estado mantém, ao 
lado dessas escolas, estabelecimentos oficiais, cujos alunos poderão continuar o curso 
sem prejuízo do ensino, resolve: Art. 1o. Ficam suprimidas as Escolas Normais Oficiais 
situadas nas cidades de Diamantina, Montes Claros, Curvelo, Campanha, Uberaba e 
Itabira. (MINAS GERAIS, 1940, p. 41) 

Até presente momento, não foi possível contextualizar a argumentação do então 
Governador Valadares. Todavia, está em nossa pretensão aprofundar o conhecimento 
sobre esta interrupção, contraditória ao movimento de expansão das instituições 
educativas no país à época. 

O Brasil, nos anos 1930, vivenciava uma situação bastante crítica no âmbito 
educacional, marcado pela presença de um movimento de renovação política com 
discursos de melhorar a qualidade do ensino e o acesso à educação, e assim 
democratizando-a, diante de um cenário em que as escolas estavam vivenciando um 
processo de sucateamento na educação devido à falta de assistência e manutenção do 
ensino pelos órgãos públicos. Nesse sentindo Peixoto (2000, p. 86) argumenta: 

O governo, reconhecendo a importância da educação como instrumento de 
controle e persuasão e vendo nela um importante indicativo de seus propósitos 
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democratizantes e de sua preocupação em imprimir caráter científico ao tratamento 
das questões sociais (...).  

Essa argumentação esta presente no discurso do Presidente Getúlio Vargas (1930-
1945): "nunca no Brasil, a educação foi encarada de frente, sistematizada e erigida 
como deve ser, um legítimo caso de salvação nacional" (VARGAS apud idem). Para 
tanto, em 1931, Vargas criou o Ministério de Educação e Saúde Pública (MESP), que 
desencadeou uma série de mudanças com a intenção de orientação do padrão da 
educação no país de âmbito nacional. No governo de Vargas a atuação voltou-se para 
atender demandas advindas das classes desfavorecidas no âmbito social, para o 
movimento de inclinação religiosa católica e para o movimento militar, visando pela 
educação uma forte aliada para a construção de cidadãos com uma formação voltada 
para o civismo e a moralidade, favorecendo a criação da imagem do Estado educador, 
e do novo cidadão republicano.  

O período que se estende entre 1930 a 1937 marca a atuação do governo provisório 
e as lutas ideológicas sobre a forma que deveria assumir o regime no campo político; 
a atuação do governo no setor econômico (tentativas de superação da crise 
econômica), no setor social e educacional (tentativa de solução para os problemas 
relacionados ao disciplinamento da força de trabalho). Trata-se de um período muito 
rico em debates e em medidas no campo institucional, no sentido do estabelecimento, 
pela primeira vez no país, desde o Ato Adicional, das bases para uma política nacional 
de educação. (PEIXOTO, 2006, p.87) 

No Governo Vargas denominado Estado Novo, momento que ficou marcado pela 
proposta de nacionalismo, autoritarismo e da censura exercida pelo governo, numa 
forma encontrada por ele para se legitimar na presidência da república, diante de 
outros movimentos políticos, em algumas cidades do Estado de Minas Gerais, vivencia 
fato que se apresenta por conflituoso ao movimento de político de valorização da 
educação pública com a realidade.  

Em 1938, em Minas Gerais, o Governador do Estado realizou uma reforma 
educacional que produziu o fechamento de escolas públicas primárias e normais. 
Diante dessa situação houve a inclusão da Escola Normal Oficial de Diamantina que 
teve o seu fechamento com base o Decreto n. 63 de 1938. Segundo Ayres da Matta 
Machado Filho, em entrevista concedida a Peixoto, professor diamantinense que em 
poucas palavras fez um balanço sobre ação negativa do governo de Benedito Valadares 
enquanto governador do Estado de Minas Gerais em sua atuação na educação mineira, 
e diz:  

Posso afirmar que o período mais negativo para a educação foi mesmo o período 
do Valadares. Além de outras coisas, Benedito Valadares suprimiu várias escolas 
normais - a de Montes Claros, Diamantina e outras. A explicação que se costuma dar 
é que as escolas católicas teriam começado a se queixar, através dos bispos, da 
concorrência que as escolas públicas, com o seu ensino gratuito, estavam fazendo às 
escolas particulares... É uma coisa que não se perdoa ao Valadares.  (MACHADO 
FILHO apud PEIXOTO, 2000, p.102). 
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O argumento de Machado Filho pode ser considerado válido, pelo menos em 
Diamantina, que tem notória presença da Igreja Católica desde metade do século XIX, 
e sua representatividade no âmbito de instituições educacionais, desde 1864, com a 
instalação do Seminário Arquidiocesano de Diamantina (FERNANDES, 2005). 
Passado mais de sete décadas, o cenário educacional local foi alterado, e considera-se 
possível que a presença da Escola Normal Oficial de Diamantina, instituição pública 
na qual, dispunha de um ensino diferenciado em relação à maioria das instituições da 
época, pode ter causado incomodo a instituição de ensino confessional, que por sua 
vez pode ter influenciado o fechamento da mesma em 1938. A importância dessa 
instituição de ensino pode ser compreendida pela preocupação da mesma ter a sua 
materialização arquitetônica construída na área central da cidade, o que eleva o seu 
status, à época, pois as escolas centrais atendiam as “melhores camadas da sociedade” 
(LEMOS, 2011, p.4).  

As fontes disponíveis não foram suficientes para esgotar plenamente a questão 
sobre a oficialização e supressão da Escola Normal Oficial em Diamantina, inclusive 
há necessidade de contato com a documentação desta instituição referente ao período 
de 1928-1938, que foi transferida para Belo Horizonte sob a responsabilidade da 
Secretaria Estadual de Educação.   

Optamos, no primeiro tópico,  por descrever os cinco primeiros anos da instituição 
baseando-se no livro Atas de Reuniões da Congregação dos Professores, julgando 
necessária essa descrição que relata o momento de reinstalação dessa instituição, 
marcado pelo ato do Governador do Estado de Minas Gerais, o Sr. Juscelino 
Kubitschek, ao assinar a Lei n. 840, de  26 de dezembro de 1951. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda, espaço de escolarização da 
sociedade de Diamantina e região, tem sido o foco dessa pesquisa. Todavia, com os 
documentos contidos no acervo está sendo possível redescobrir e revelar fragmentos 
da história da educação das diversas instituições que existiram em seu prédio escolar. 
Iniciamos pelas questões da oficialização em 1928 da Escola Normal Oficial e o seu 
fechamento em 1938, pelo ato do governador Valadares.  

Cerca de treze anos passados, a Escola Normal Oficial foi reaberta. A equipe de 
pesquisa, após as primeiras ações de higienizar e identificar os documentos dispostos 
pela diretoria da atual EEPLM, e tomou-se logo a ação de digitar todo o livro Ata das 
reuniões dos professores da ENOD, com registros de reuniões de 24 de abril de 1952 a 
10 de janeiro de 1969. Essas primeiras análises foram importantes para a o 
constituição de novas pesquisas, nos quais estão em andamento em outras insituições 
de ensino superior no Brasil, tangendo as políticas de formação de professores e o 
papel das Escolas Normais para a constituição da nação. 

Os cinco anos analisados apresentam um corpo docente com o diretor da EEPLM 
comprometidos em buscar soluções para a manutenção, melhoria da qualidade de 
ensino, mesmo com a oscilação da presença de recursos de obrigação do Governo 
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Mineiro. A presença ativa do professorado com vistas a superar a falta de recursos, 
principalmente, em momentos de alteração dos governantes estaduais. A recuperação 
e a manutenção do acervo da EEPLM tem sido importante para a realização estudos 
de pesquisas na área da história da educação com vistas à compreensão da identidade 
da própria instituição educativa, bem como do processo escolarização ocorrida na 
cidade e região. 
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RESUMO  

Nesta comunicação apresentamos resultados finais da pesquisa “A história da 
Didática em instituições de formação de professores no Brasil (1827-2011) – fase I: 
fontes para a pesquisa”, desenvolvida no âmbito do programa e projeto integrado de 
pesquisa, “A história da didática em instituições de formação de professores no Brasil 
– 1827-2011”, iniciado em 2012, com o objetivo geral de localização, identificação, 
recuperação, reunião, seleção, sistematização e análise de fontes centradas na história 
de corpos de saberes considerado como sendo da Didática e das disciplinas de 
Didática, em instituições de formação de professores no Brasil, entre 1827 e 2011. Tais 
ações foram norteadas pelas formulações de Chervel (1990), sobre “finalidades reais e 
finalidades de objetivo”. O que chama de “finalidades reais” está relacionado ao por 
que se ensina o que se ensina, e o que chama de “finalidades de objetivo” está 
relacionado ao quê se deveria ensinar para satisfazer aos poderes públicos. Para a 
análise dos aspectos reunidos, privilegiamos o método de “análise dos aspectos da 
configuração textual” como concebido por Mortatti (2000). Concluímos que, mesmo 
considerando suas peculiaridades espaço-temporais, pareceu-nos que a disciplina de 
Didática, no período e instituições estudadas, teria se dedicado tanto para a 
profissionalização e funcionarização dos futuros professores, sobretudo em escolas 
públicas. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação, História das disciplinas de Didática, Fontes.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nesta comunicação apresentamos resultados finais da pesquisa “A história da 
Didática em instituições de formação de professores no Brasil (1827-2011) – fase I: 
fontes para a pesquisa”. Tal pesquisa foi desenvolvida no âmbito do programa e 
projeto integrado de pesquisa, “A história da didática em instituições de formação de 
professores no Brasil – 1827-2011”, iniciado em 2012, o qual, em virtude da amplitude 
dos questionamentos sobre o objeto da pesquisa e os aspectos teórico-metodológicos, 
foi proposto para ser desenvolvido em etapas ou fases, a começar pela etapa 
desenvolvida entre 01/10/2012 e 30/09/2014, com auxílio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP275, mediante a pesquisa, cujos resultados 
finais ora são apresentados, intitulada, como mencionado acima, “A história da 
Didática em instituições de formação de professores no Brasil (1827-2011) – fase I: 
fontes para a pesquisa”.  

Nessa fase I, as ações foram projetadas com o objetivo geral de localização, 
identificação, recuperação, reunião, seleção, sistematização e análise de fontes 
centradas na história de corpos de saberes considerado como sendo propriamente da 
Didática e das disciplinas de Didática, em instituições de formação de professores no 
Brasil, entre 1827 e 2011.  

Ainda, foram objetivos específicos da pesquisa: localizar, identificar, recuperar, 
reunir, selecionar, sistematizar e analisar dados e informações nas diversas fontes para 
a pesquisa; identificar as abordagens referentes aos conhecimentos das disciplinas de 
Didática nas várias instituições de formação de professores no Brasil; contribuir para 
a produção de uma história da Didática no Brasil que subsidie as reflexões e ações 
atuais, tanto na pesquisa quanto no ensino das disciplinas de Didática; subsidiar o 
desenvolvimento de outros projetos que no âmbito do projeto integrado e do programa 
de pesquisa mencionados encontram-se em desenvolvimento ou venham a se 
desenvolver. 

Tais ações foram norteadas pelas formulações de Chervel (1990), o qual afirma que 
o historiador das disciplinas escolares necessita buscar a distinção, o que ele não 
considera feito nas legislações pertinentes à educação, entre o que são “finalidades 
reais e finalidades de objetivo”. O que chama de “finalidades reais” passaria pela 
resposta à questão: Por que se ensina o que se ensina? E, o que chama de “finalidades 
de objetivo” passaria pela resposta à questão: o quê se deveria ensinar para satisfazer 
aos poderes públicos?  

Assim, nessa fase I, as ações foram projetadas, centradas na localização, 
identificação, recuperação, reunião, seleção, sistematização e análise de: fontes 
manuscritas como em atas escolares, registros de professores diplomados nas várias 
escolas de formação; fontes impressas, em especial, anais e anuários oficiais e não-
oficiais, inquéritos, jornais, legislação, programas de ensino, revistas educacionais 
periódicas, bibliografia variada de e sobre as várias épocas, no formato de livros ou 

                                                   
275 Processo FAPESP n. 2012/10609-0 
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coletâneas e os livros escolares ou didáticos, tomados como cartilhas ou como manuais 
de ensino; fontes decorrentes da oralidade, no formato de relatos, histórias de vida, 
depoimentos e entrevistas.  

Entretanto, todas essas ações foram desenvolvidas em instituições de formação de 
professores no Brasil, lócus da origem e desenvolvimento das disciplinas de Didática 
pesquisadas. Isso porque, com base em Chervel (1990), uma disciplina escolar não 
existe fora da instituição e distante do saber do professor que a constituiu.  

Para corroborar tal formulação, é possível citar os estudos de Bittencourt (2003), 
para quem “[...] a história das disciplinas escolares só pode ser escrita a partir da 
instituição, lócus, onde foi produzida.”  

Portanto, pesquisadores em história das disciplinas escolares afirmam que é 
preciso ir além de estudos legislativos, organizacionais, ou de demandas de 
escolarização e até mesmo de pensamento pedagógico dessas escolas e instituições de 
ensino e compreender a necessidade das práticas escolares que se materializam por 
meio das disciplinas, as quais imprimem nos agentes do processo pedagógico a 
identidade que torna tal instituição diferente, embora com o mesmo currículo, uma 
vez que os dispositivos legais buscam a normatização e padronização das diversas 
instituições. 

 
2. QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

O nosso interesse em desenvolver pesquisa histórica sobre a Didática em 
instituições de formação de professores no Brasil, como corpo de saberes sobre o 
“como ensinar”, entre 1827 e 1930, e como disciplinas, após 1930, é decorrente, num 
primeiro momento, da nossa crença de que, mediante os aspectos constitutivos da 
história da Didática, dos vários cursos de formação de professores no Brasil, em 
funcionamento em momentos históricos distintos, é possível se constituir o que se 
pode chamar de História da Didática na formação de professores no Brasil.  

Essa nossa formulação está pautada em Chervel (1990), para quem, uma disciplina 
escolar, 276  não existe fora da instituição e distante do saber do professor que a 
constituiu. Portanto, surgiu-nos a necessidade primeira de entender a relação da 
história das disciplinas de Didática com a história das instituições educacionais, lócus 
da sua origem e desenvolvimento. Assim, este projeto remete também ao campo de 
pesquisa sobre história das instituições escolares.  

Para corroborar tal afirmação, é possível citar os estudos de Bittencourt (2003) e 
de Pessanha (2003, p. 9), para quem “[...] a história das disciplinas escolares só pode 
ser escrita a partir da instituição, lócus, onde foi produzida.” Também, citam-se as 
afirmações de Gatti Jr. (2002), Lopes (2000) e Lopes e Mello (2004) que afirmam que 
as investigações sobre a história das instituições educacionais, ao lado das 

                                                   
276 Em nossa pesquisa, as disciplinas de Didática, tanto das escolas normais de nível secundário, como das 
instituições educacionais de formação de professores de nível superior, foram tomadas como disciplinas 
escolares. 
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investigações sobre a história das disciplinas escolares, possibilitam a realização de 
análises de “[...] singularidades sociais em detrimento das precipitadas análises de 
conjunto.” (Gatti Jr., 2002, p. 4). 

Para tanto, pesquisadores em história das disciplinas escolares afirmam que é 
preciso ir além de estudos legislativos, organizacionais, ou de demandas de 
escolarização e até mesmo de pensamento pedagógico dessas escolas e instituições de 
ensino e compreender a necessidade das práticas escolares que se materializam por 
meio das disciplinas, as quais imprimem nos agentes do processo pedagógico a 
identidade que torna tal instituição diferente, embora com o mesmo currículo, uma 
vez que os dispositivos legais buscam a normatização e padronização das diversas 
instituições.  

Assim, na pesquisa em Historia das Disciplinas Escolares e, neste nosso caso, na 
pesquisa sobre a História da Didática nas várias instituições de formação de 
professores no Brasil, é necessário, portanto, considerar que tais instituições 
educacionais estão inseridas em determinado meio social, que implica em uma 
identidade cultural que lhe é singular e que é, ao mesmo tempo, condicionante e 
condicionada por aspectos específicos das várias disciplinas escolares que compõem a 
estrutura curricular de cada uma dessas instituições.  

Nessa perspectiva, ainda é possível afirmar que este projeto também remete e se 
situa no campo de conhecimentos sobre cultura escolar.277 

À medida que a historia de uma disciplina se desenrola, sofre transformações no 
seu interior, as quais dificultam a analise de sua relação com a sociedade, dando 
a impressão de que só os fatores internos, ou aqueles relacionados com a ciência 
de referencia, fora, responsáveis pela sua historia. Encontrar os pontos 
principais desse processo, considerando as forças e os interesses sociais em jogo 
na historia de determinada disciplina, pode lançar mais luz sobre seus conteúdos 
e suas práticas com o objetivo de, se necessário, modificá-los para atender a 
novas necessidades, em vez de reproduzi-los como se fossem neutros e 
independentes. (Pessanha, Daniel & Menegazzo, 2004, p. 58). 

Daí podermos afirmar, assim como Faria Filho (1996), que a cultura escolar não se 
articula em torno do conhecimento, mas da possibilidade histórica de construção de 
uma instituição.  

Para Goodson (1995, p. 118), o objeto dos estudos em História das Disciplinas 
Escolares estaria mais relacionado à construção social do currículo e do conhecimento 
e, nesse sentido, interessa-se em compreender como “o estatuto, os recursos e a 

                                                   
277 Segundo Julia (2001, p. 10) cultura escolar se refere a “um conjunto de normas que definem conhecimentos a 
ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 
incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as 
épocas (finalidades religiosas, sócio-políticas ou simplesmente de socialização).” 
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estruturação das disciplinas escolares empurram o conhecimento da disciplina em 
direções específicas [...]” Sob essa perspectiva, ao comporem a área da história do 
currículo, a História das Disciplinas Escolares buscaria analisar no interior da 
instituição educacional a relação instituição/sociedade, enfatizando como as 
instituições são determinantes dos e, ao mesmo tempo, determinadas por 
conhecimentos da sociedade culturalmente legitimados, sendo, portanto, algo mais do 
que um simples instrumento de cultura da classe dominante.  

Por todo exposto, admitimos com Chervel (1990), que a constituição e o 
funcionamento das disciplinas de ensino colocam ao pesquisador alguns problemas, a 
saber: Como a escola começa a agir para produzi-las? Se a escola se limitasse a adaptar 
os conteúdos das ciências para seu público, mediante disciplinas, seria possível fazê-
lo totalmente? Para que tais disciplinas serviriam? Quais expectativas dos pais ou do 
poder público, as disciplinas atenderiam? De que maneira as disciplinas realizam a 
formação desejada sobre o espírito do aluno? Qual é o resultado do ensino? 

Segundo Chervel (1990), para responder esses e outros questionamentos, é preciso 
que se compreenda a amplitude da noção de disciplina e que se reconheça que uma 
disciplina escolar comporta não somente as práticas docentes da aula, mas também as 
grandes finalidades que presidiram sua constituição e o fenômeno de aculturação da 
massa que ela determina. Então, a História das Disciplinas escolares pode 
desempenhar um papel importante não somente na História da Educação, mas 
também na História Cultural. Para esse pesquisador, a disciplina escolar seria, então, 
resultado da passagem dos saberes da sociedade para a outra, sendo “[...] o preço que 
a sociedade paga à cultura para passá-la de uma geração à outra.” (Chervel, 1990 
apud Pessanha, Daniel & Menegazzo, 2004, p. 58).  

Quanto às finalidades das disciplinas, Chervel (1990) adverte que, é necessário que 
o historiador da educação busque fazer a distinção, o que ele não considera feito nas 
legislações pertinentes à educação, acerca do que são “finalidades reais e finalidades 
de objetivo”. O que chama de “finalidades reais” passaria pela resposta à questão: Por 
que se ensina o que se ensina? E, o que chama de “finalidades de objetivo” passaria 
pela resposta à questão: o quê a se deveria ensinar para satisfazer aos poderes 
públicos?  

Convivendo, ao mesmo tempo, com essa problemática, estão os professores cuja 
formação esta baseada na apropriação, na maioria das vezes, de disciplinas 
elaboradas, acabadas, que funcionarão sem surpresas, a menos que se ouse 
“desrespeitar” o seu “modo de usar”.  

Assim, caberá ao historiador da educação, estabelecer essa ligação entre o que é 
ensinado em cada disciplina e as finalidades desse ensino que a sociedade delega à 
instituição educacional. Para tanto, o historiador deve buscar, entre outros aspectos, 
os conteúdos que constituem as disciplinas; a descrição daqueles conteúdos que se 
materializam por meio do ensino e das práticas docentes, os quais, por sua vez, 
também se materializam no dia a dia da instituição, na evolução do aprendizado dos 
alunos, nas mudanças e permanências que decorrem da implementação dos projetos 
que são propostos. 
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Nesse processo, Goodson (1995) afirma que o professor é um dos principais 
envolvidos na construção de uma disciplina escolar que está diretamente ligada à 
“tradição disciplinar” predominantemente na história de uma disciplina, 
influenciando assim essa construção. Dessa maneira, mesmo que haja um 
planejamento idêntico para as várias instituições educacionais, em sua aula, supõe-se 
que o professor tenha domínio e autonomia para uma construção disciplinar segundo 
seu contexto e seus saberes acumulados para tal mediação. Para Goodson (1995), o 
currículo é a palavra-chave para se compreender melhor a instituição educacional ao 
longo do tempo.  

Portanto a constituição dos saberes específicos do currículo, de cada disciplina, 
neste caso das disciplinas da Didática, é resultado de um complexo processo 
envolvendo conflitos, mediações diferentes por diversos sujeitos e instituições, diante 
dos papéis que, em cada época e sociedade, foram e são atribuídos a essas instituições.  

Tendo em vista a grande variedade de instituições de formação de professores no 
Brasil e, portanto, a variedade de saberes que forma e formou os professores que 
atuam ou atuaram nessas várias instituições, para se estudar a história das disciplinas 
deve-se, ainda, considerar o saber professoral que se materializa em cada instituição, 
o que significa buscar aspectos de um conjunto heterogêneo de saberes que 
contribuem para a compreensão do campo de conhecimento sobre a história da 
formação de professores no Brasil.  

 
3. DESENVOLVIMENTO 

Conforme plano de trabalho, precedemos a um trabalho de localização, 
recuperação, seleção, ordenação e sistematização, mediante instrumentos de 
pesquisa, de bibliografia especializada sobre formação de professores no Brasil, que 
contenha dados e informações sobre instituições de formação de professores, em bases 
de dados on-line, dentre os quais o Banco de teses e dissertações CAPES, e em 
periódicos especializados da área de Educação, centralmente, de História da 
Educação. As buscas foram realizadas utilizando palavras chaves e suas variantes, 
como: escolas de formação de professores, escola normal, institutos de educação, 
formação de professores primários, história da formação de professores. Também, 
utilizando as mesmas palavras chaves, realizamos consulta a acervos físicos, a saber: 
Acervo da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências – FFC-Unesp-Marília-SP e 
Acervo da Biblioteca da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. 

Diante de uma vasta gama de instituições de formação de professores no Brasil 
localizadas, elegemos como critério para desenvolvermos nossos trabalhos, em busca 
de nossos objetivos, centralmente de localização, identificação, recuperação, reunião, 
seleção, sistematização e análise de fontes para subsidiarem o desenvolvimento deste 
e de outros projetos, em acervos públicos ou de instituições de formação de professores 
para as escolas primárias que foram ou ainda são de importância para a formação de 
professores do nosso estado e particularmente para as localidades onde nossos 
orientandos, tanto em nível de iniciação científica, quanto em nível de mestrado, têm 
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alguma proximidade, ou nessas instituições passaram ou passam por processos de 
formação de professores, tanto em nível secundário, quanto em nível superior.  

Observe-se que, como mencionado anteriormente, com a pesquisa cujos 
resultados finais ora são apresentados, estávamos iniciando um programa de pesquisa, 
no âmbito do qual perspectivamos o desenvolvimento de outros projetos, também 
mediante fases, com o quais esperamos abarcar um maior número de instituições de 
formação de professores para as escolas primárias, atuais escolas fundamentais – ciclo 
I, dos vários estados brasileiros, para, finalmente, produzirmos uma história da 
Didática, como disciplina ou corpo de saberes, em instituições de formação de 
professores no Brasil, entre 1827 e 2011. 

Daí que, abaixo, segue o quadro de instituições de formação de professores 
privilegiadas, segundo o critério mencionado acima, para realizarmos nossas 
pesquisas, neste primeiro projeto “A história da Didática em instituições de formação 
de professores no Brasil (1827-2011) – fase I: fontes para a pesquisa”, cujo período de 
realização foi de 01 de outubro de 2012 à 30 de setembro de 2014. 

 
ORIENTANDA INSTITUIÇÃO PRIVILEGIADA PROJETO OU ATIVIDADES DE 

PESQUISA A QUAL SE DEDICA 

VIVIANE CÁSSIA TEIXEIRA REIS –

BOLSISTA FAPESP – EM 

CONTRATAÇÃO 

ESCOLA NORMAL DO INSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO “LEÔNIDAS DO 

AMARAL VIEIRA”, O QUAL INICIOU 

SUAS ATIVIDADES EM 1928, 

PORÉM, ENTRE 1953 E 1975, 

PERÍODO DELIMITADO PARA A 

PESQUISA, ESSE INSTITUTO 

INSERIU-SE NUM PERÍODO DE 

DISCUSSÕES, INICIADO DESDE A 

DÉCADA DE 1940, SOBRE O 

LÓCUS A SER PRIVILEGIADO PARA 

A PREPARAÇÃO DOS VÁRIOS 

PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO E 

A FUNÇÃO DESSES 

ESTABELECIMENTOS NAQUELE 

PERÍODO, OU SEJA, A FUNÇÃO 

DOS CURSOS DE NÍVEL 

SECUNDÁRIO, REPRESENTADOS 

PELAS ESCOLAS NORMAIS, E DOS 

ESTABELECIMENTOS DE NÍVEL 

SUPERIOR, REPRESENTADOS 

PELAS LICENCIATURAS E PELO 

CURSO DE PEDAGOGIA. 

PROJETO DE PESQUISA – 

MESTRADO: A HISTÓRIA DA 

DIDÁTICA NO INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO LEÔNIDAS DO 

AMARAL VIEIRA – SANTA CRUZ 

DO RIO PARDO (1953-1975). 
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LEONARDO MARQUES TEZZA – 

BOLSISTA FAPESP – PROCESSO 

N. 2012/00158-0. 

CURSO EM QUE ESTUDA: CURSO 

DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DE 

FILOSOFIA E CIÊNCIAS – FFC-

UNESP/MARÍLIA-SP, ENTRE 2006 

E 2011. 

PROJETO DE PESQUISA – IC: A 

HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS 

ACADÊMICAS NA FACULDADE DE 

FILOSOFIA E CIÊNCIAS – FFC – 

UNESP DE MARÍLIA (2006-2011): 

AS DISCIPLINAS DE DIDÁTICA DO 

CURSO DE PEDAGOGIA EM FOCO 

VALESSA SUELLEN ALVARES 

FERREIRA SOTELO – BOLSISTA 

FAPESP – PROCESSO N. 

2012/00625-8. 

CURSO EM QUE GRANDE PARCELA 

DAS PRIMEIRAS PROFESSORAS 

PRIMÁRIAS DE SUA CIDADE, 

CIDADE DE MARÍLIA-SP, SE 

FORMOU, ENTRE 1944 E 1977. 

PROJETO DE PESQUISA – IC: A 

HISTÓRIA DA DIDÁTICA NA 

ESCOLA NORMAL LIVRE 

“SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS” 

DE MARÍLIA-SP (1944-1977).  

ALINE LAÍS DA SILVA – 

BOLSISTA PIBIC/CNPQ. 

CURSO DE MAGISTÉRIO SITUADO 

NA CIDADE DE OSVALDO CRUZ-

SP, CIDADE ONDE MORA, O QUAL, 

SOBRETUDO NA DÉCADA DE 

1980, FOI RESPONSÁVEL PELA 

FORMAÇÃO DE GRANDE 

CONTINGENTE DE PROFESSORES 

DA CHAMADA REGIÃO DA ALTA 

PAULISTA (REGIÃO ENTRE AS 

CIDADES DE MARÍLIA E 

PANORAMA). 

ATIVIDADES DE IC NO ÂMBITO DO 

PROJETO DE PESQUISA A 

HISTÓRIA DA DIDÁTICA EM 

INSTITUIÇÕES DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO BRASIL 

(1827-2011) – FASE I: FONTES 

PARA A PESQUISA, 

CENTRALMENTE JUNTO À “E. E 

BENJAMIN CONSTANT” DA 

CIDADE DE OSVALDO CRUZ-SP, 

DURANTE OS ANOS DE 1980. 

CILENE DAMASCENO DE 

FREITAS ALMEIDA – PIBIC SEM 

BOLSA. 

CURSO MAGISTÉRIO EM QUE 

OBTEVE A SUA PRIMEIRA 

FORMAÇÃO COMO PROFESSORA, 

AINDA EM NÍVEL SECUNDÁRIO, “E. 

E. LEÔNIDAS DO AMARAL VIEIRA”, 

TAMBÉM ENTRE 1953 E 1975, 

JUNTAMENTE COM VIVIANE 

CÁSSIA TEIXEIRA REIS, PORÉM 

DESENVOLVENDO ATIVIDADES, 

NECESSÁRIAS À INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA, DE SISTEMATIZAÇÃO 

DE DADOS E INFORMAÇÕES 

BIBLIOGRÁFICAS. 

ATIVIDADES DE IC NO ÂMBITO DO 

PROJETO DE PESQUISA A 

HISTÓRIA DA DIDÁTICA EM 

INSTITUIÇÕES DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO BRASIL 

(1827-2011) – FASE I: FONTES 

PARA A PESQUISA, JUNTO À “E. E. 

LEÔNIDAS DO AMARAL VIEIRA”, 

ENTRE 1953 E 1975,   

CRISTINA MIRANDA DUENHA 

GARCIA CARRASCO – PIBIC SEM 

BOLSA. 

CURSO CEFAM “ODINIR 

MAGNANI”, DA CIDADE DE TUPÃ-

SP, EM QUE INICIOU SEUS 

ESTUDOS SECUNDÁRIOS PARA 

FORMAÇÃO COMO PROFESSORA 

PRIMÁRIA. 

ATIVIDADES NO ÂMBITO DO 

PROJETO DE PESQUISA A 

HISTÓRIA DA DIDÁTICA EM 

INSTITUIÇÕES DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO BRASIL 

(1827-2011) – FASE I: FONTES 
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PARA A PESQUISA, JUNTO AO 

CEFAM DA CIDADE DE TUPÃ-SP 

TABELA 1| Instituições de formação de professores privilegiadas para realizarmos nossas pesquisas. 

 
Além das instituições mencionadas acima, privilegiamos para realizarmos nossos 

trabalhos de pesquisa, a atual E. E. “Cardoso de Almeida” de Botucatu, a qual iniciou 
suas atividades como Escola Normal Primária de Botucatu, em 1910, e sobreviveu, 
formando professores, às diversas reformas nas políticas de formação de professores 
no Brasil até finais do século XX. Também, privilegiamos realizar nossos trabalhos 
junto ao Curso Normal do Instituto Superior de Educação da cidade de Garça-SP 
(2003-2007), pelas suas peculiaridades na formação de professores, entre os anos de 
2003 e 2007, em nossa região paulista. 

Assim, dentre os acervos físicos consultados, estiveram: Acervo da Biblioteca e 
acervo documental localizado junto à Seção Técnica de Comunicações da Faculdade 
de Filosofia e Ciências – FFC-Unesp-Marília-SP; Biblioteca Professor "Sólon Borges 
dos Reis" do Instituto de Estudos Pedagógicos "Sud Mennucci" (Centro do 
Professorado Paulista – CPP); Acervo da Biblioteca e documental da E.E. “Dr. Cardoso 
de Almeida” – Botucatu-SP; Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo; 
Acervo público da cidade de Tupã-SP, o qual possui material documental sobre o Curso 
CEFAM “Odinir Magnani”, da cidade de Tupã-SP; Acervo da Biblioteca e acervo 
documental da E. E. Benjamim Constant de Osvaldo Cruz-SP; Acervo da biblioteca e 
documental sobre a Escola Normal Livre “Sagrado Coração de Jesus” de Marília-SP e 
Acervo da Biblioteca e documental da E. E. Lêonidas do Amaral Vieira de Santa Cruz 
do Rio Pardo-SP.   

Considerando-se o quadro teórico-metodológico que fundamenta a nossa 
pesquisa, assim como outras que integram ou venham a integrar o programa de 
pesquisa  “A história da Didática em instituições de formação de professores no Brasil 
(1827-2011)” do qual nossa pesquisa é decorrente, junto os acervos mencionados, 
realizamos trabalho de coleta de dados mediante os procedimentos de  identificação, 
localização, reunião, seleção e sistematização de documentos oriundos de vários 
fóruns de discussão (Poder Legislativo, Câmaras, Conselhos, etc.), assim como em 
diversos impressos e publicações.  

Da mesma maneira, buscamos localizar, identificar, reunir, selecionar, 
sistematizar aspectos das fontes bibliográficas publicadas nos vários formatos, 
sobretudo em livros e manuais de ensino, nos quais se acredita conterem os conceitos, 
conteúdos e referenciais teóricos privilegiados na disciplina em estudo. 

O corpus documental que foi possível reunirmos nessa primeira fase da pesquisa 
foi sistematizado no formato de quadros, de maneira a vir a constituir os instrumentos 
de pesquisa contendo as referências que já estão subsidiando ou subsidiarão as várias 
pesquisas no âmbito do programa e projeto de pesquisa “A história da didática em 
instituições de formação de professores no Brasil – 1827-2011”. Segundo Bellotto 
(1979, p. 133), o instrumento de pesquisa se caracteriza como uma das “[...] vias de 
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acesso do historiador ao documento, sendo a chave da utilização dos arquivos como 
fontes primárias da História.” 

Também, considerando o quadro teórico-metodológico em que está pautada a 
nossa pesquisa, se impôs, realizarmos um trabalho de compreensão de aspectos 
constitutivos de dado corpo de saberes considerados da Didática ou das disciplinas de 
Didática, de diversas instituições de formação de professores no Brasil, 
principalmente a partir dos sujeitos que os elaboraram e os divulgaram, os quais, cada 
qual em seu lugar histórico e social, consideramos como sendo testemunhos da 
Didática vivida. Essa compreensão foi responsável também pelas nossas opções 
metodológicas pautadas na história oral.  

A história oral centra-se nos sujeitos, em suas narrativas das situações vividas, nas 
experiências, na história (Meihy, 2000), com base em fontes orais, coletadas, 
centralmente, por meio de entrevista.  

Assim, foram realizadas entrevistas do tipo semi-estruturadas. Particularmente 
com relação à entrevista do tipo semi-estruturada, ressalta-se o fato de ela constituí-
se em um instrumento que possibilita a obtenção dos dados e informações em maior 
profundidade e abrangência, diferentemente da estruturada com questões mais 
fechadas.  

Como previsto no projeto da nossa pesquisa, para a realização da etapa de análise 
dos aspectos reunidos mediante os instrumentos de pesquisa elaborados, a 
encaminhamos mediante “análise dos aspectos da configuração textual” como 
concebido por Magnani (1993, 1997)/Mortatti (2000). São aspectos da configuração 
textual: 

[...] conjunto de aspectos constitutivos de determinado texto, os quais permitem 
à investigadora reconhecê-lo e interrogá-lo como objeto singular e vigoroso 
(Starobinski, 1988) e dele produzir uma leitura possível e autorizada, a partir de 
seus objetivos, necessidades e interesses. Tais aspectos referem-se: às opções 
temático-conteudísticas (o quê?) e estruturais-formais (como?), projetadas por 
um determinado sujeito (quem?), que se apresenta como autor de um discurso 
produzido de determinado ponto de vista e lugar social (de onde?) e momento 
histórico (quando?), movido por certas necessidades (por quê) e propósitos (para 
quê), visando a determinado efeito em determinado tipo de leitor (para quem?) 
e logrando determinado tipo de circulação, utilização e repercussão. (Mortatti, 
2000, p. 31). 

 
Considerando a grande quantidade e variedade de fontes localizadas, tal trabalho 

de análise ocorreu em blocos de fontes, os quais foram constituídos por meio de uma 
categorização, quanto às suas supostas finalidades, segundo Chervel (1990): 
Finalidades de objetivo e finalidades reais.  

 
4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 
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Quanto às fontes que consideramos terem sido produzidas com as finalidades que 
Chervel (1990) denomina como “de objetivos”, foram localizadas 61. Classificamos tais 
fontes como voltadas para a normatização, sendo: determinantes dos ideais de 
educação e ou de formação de professores (07); determinantes e ou organizadores dos 
espaços e serviços administrativos (33); determinantes e ou organizadores dos saberes 
para a formação de professores (16); e, determinantes e ou organizadores dos saberes 
para a formação de professores, em atendimento às demandas da escola primária (05). 
Tais fontes foram classificadas como voltadas para normatização, com base em 
Bittencourt (1998, p. 128) para quem: 

 a natureza formal desses documentos [com finalidade de normatização], 
independentemente do nível de clivagens que possa existir em relação ao 
currículo real que efetivamente ocorre na sala de aula, ao legitimar uma forma 
de conhecimento escolar reveste-se de um poder cuja dimensão política não pode 
ser omitida. 

O lugar institucional define o documento como um texto com finalidade de 
normatização, imprimindo-lhe um caráter oficial e fornecendo legitimidade a um tipo 
de discurso. Enfim, trata-se de fontes com finalidades “definidas pelo legislador”. 
Segundo Chervel (1990, p. 90), essas finalidades, não estariam voltadas para “[...] 
sancionar oficialmente uma realidade”, mas sim, com freqüência, “[...] para corrigir 
um estado de coisas, modificar ou suprimir certas práticas [...]” 

Quanto às fontes que consideramos terem sido produzidas com as finalidades que 
Chervel (1990) denomina como “reais”, as classificamos em duas sub-categorias: as 
voltadas para a legalização daquilo que era produzido pela ou na instituição – 
Impressos, publicações diversas – e, as voltados, para o pesquisador em história da 
educação,  a testemunhar o que foi vivenciado nas disciplinas de Didática ou com 
corpos de saberes que consideramos serem, propriamente, da Didática, as quais 
também classificamos em mais duas sub-categorias: fontes bibliográficas e relatos 
orais.  

As fontes as quais categorizamos como sendo voltadas para a legalização daquilo 
que era produzido pela ou na instituição – Impressos, publicações diversas – somaram 
um total de 67 fontes, constituídas por 41 planos curriculares que informam aspectos 
do conjunto das disciplinas dos cursos a que se referem, encontrados sob várias 
denominações, como: planejamentos, planos de ensino, programas das disciplinas; e, 
26 fontes que acreditamos possuírem relação com aspectos das disciplinas ou de 
corpos de saberes da Didática, como: cadernos, avaliações, boletins, históricos 
escolares, diplomas, registros de biblioteca, livros de matrícula, atas de visitas e de 
inspeção, discursos, informativos, históricos da instituição, calendários escolares, 
regimentos e códigos disciplinares.  

Também consideradas como tendo sido produzidas também com as finalidades 
que Chervel (1990) denomina como <<reais>>, porém, como mencionado, com 
sentido de testemunhar o que foi vivenciado nas disciplinas, localizamos 124 fontes 
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bibliográficas e coletamos 08 relatos orais de ex-alunos e ex-professores das 
instituições. As 124 fontes bibliográficas são compostas por: 57 manuais, compêndios 
ou guias para professores; 30 livros, contendo fundamentos da Educação; 26 revistas 
de educação; 05 livros, contendo aspectos da história da educação ou das instituições, 
alguns dos quais escritos por memorialistas. Ainda, foram encontradas 02 fontes 
contendo ou abordando aspectos legais da educação e 04 boletins. 

Concluímos que, pelo conjunto das fontes localizadas, mesmo considerando suas 
peculiaridades espaço-temporais, pareceu-nos que a disciplina de Didática, no período 
e instituições estudadas, teria se dedicado tanto para a profissionalização, quanto para 
a funcionarização dos futuros professores, sobretudo em escolas públicas.  

Entretanto, tais afirmações só poderão ser comprovadas em pesquisas sobre a 
história da Didática em cada uma das instituições, o que já vem sendo realizado no 
âmbito do projeto integrado e programa de pesquisa mencionados, portanto, em 
trabalhos de análise e interpretação das fontes à luz dos vários aspectos históricos que 
envolvem essa disciplina em cada instituição onde ela se desenvolveu. 
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RESUMO  

Nesta comunicação apresentamos resultados parciais da pesquisa, em 
desenvolvimento no âmbito do projeto de pesquisa integrado “A história da Didática 
em instituições de formação de professores no Brasil (1827-2011). No âmbito desse 
projeto integrado, nossa pesquisa tem como objetivo geral identificar e analisar 
aspectos da história da Didática nos Annuarios de Ensino do Estado de São Paulo - 
AEs, entre 1907 e 1927. Assim, nesta comunicação apresentamos aspectos da fonte 
privilegiada em nossa pesquisa, para o alcance dos nossos objetivos, a saber, aspectos 
dos AEs, publicados entre 1907 e 1927, os quais se caracterizam como fonte para uma 
história da Didática, como disciplina ou corpo de saberes a serem ensinados aos 
futuros professores das instituições de formação de professores, no estado de São 
Paulo-Brasil. Trata-se, portanto, de pesquisa documental, quantos às fontes e de 
abordagem histórica, cujo método adotado é o de análise do conteúdo, segundo Bardin 
(1977). Por meio dos dados desses conteúdos, é possível fazer a leitura dos AEs como 
um periódico veiculador de um universo específico de opiniões também sobre a 
Didática, além de elas serem orientadoras para a compreensão e domínio do campo 
educacional sob a lógica do poder oficial. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação, Annuarios do Ensino do Estado de São Paulo, Fonte para 
uma história da Didática. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 1893, o ensino público paulista foi organizado da seguinte maneira: ensino 
primário; ensino secundário; ensino superior. No estado de São Paulo, o ensino 
primário passou a compreender o curso preliminar, obrigatório, gratuito e destinado 
à educação das crianças de ambos os sexos de sete anos em diante, e o curso 
complementar, com taxa de matrícula destinado aos alunos habilitados nas matérias 
do curso preliminar, complementando-o.  

Ficou estabelecido que o curso preliminar seria ministrado pelas escolas 
preliminares, regidas por professores normalistas; pelas intermédias, regidas por 
professores habilitados de acordo com os regulamentos de 28-04-1869 e 22-08-1887, 
e pelas provisórias, preenchidas por professores interinos. Os professores habilitados 
conforme Regulamento mencionado eram aqueles habilitados para o magistério, 
mediante um curso completo para a obtenção de um diploma chamado “carta de 
normalista”.  

Além dessas escolas, os cursos preliminares eram ministrados nas escolas 
ambulantes, nos cursos noturnos e na Escola-Modelo anexa à Escola Normal da 
Capital.  

A partir da Lei n. 374, de 03-09-1895, o ensino primário passou a ser composto 
somente pelo curso preliminar, pois as escolas complementares passaram a funcionar 
como escolas de formação do professorado do ensino preliminar, já que a única Escola 
Normal que então funcionava, diplomava anualmente uma quantidade insuficiente de 
professores, além de ser acusada de onerar sobremaneira os cofres do Estado com suas 
despesas.  

Assim, as escolas complementares tiveram seus objetivos modificados e, em 1911, 
após serem totalmente reformuladas com a finalidade de formarem o professorado 
normalista primário, passaram a chamar-se escolas normais primárias. 

 Essa coincidência de ensino primário e preliminar durou seis anos, de 1911 a 1917, 
quando ressurgiu o curso complementar com o objetivo de completar o ensino 
primário e de preparar os alunos para o ingresso nas escolas normais.  

Finalmente, com a Reforma da Instrução Pública de 1920, o curso preliminar 
passou a ser definitivamente identificado com o ensino primário.  

Segundo Castro (2000), no final do século XIX e primeiras décadas do século XX, 
a demanda pelas escolas normais e complementares no estado de São Paulo-Brasil, 
voltadas para a formação do professorado, foi maior que a demanda pelos ginásios 
estaduais, pois, as escolas normais e complementares públicas constituíram-se à época 
em uma opção atrativa à população, mormente à dos filhos e filhas de imigrantes, à de 
baixa renda e/ou com poucas chances de acesso ao ensino superior, como a feminina, 
que via nessas escolas uma oportunidade para obtenção de um nível de escolaridade 
mais elevado. Sobretudo entre os anos de 1909 e 1920, essa demanda gerou 
preocupações por parte do Governo do Estado, no sentido de que as escolas de 
formação de professores mantivessem o padrão de formação idealizado pelos 
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primeiros reformadores republicanos, sobretudo na Escola Normal da Capital, tido 
como padrão de formação do professorado primário.  

Em decorrência, houve a disseminação de uma vasta quantidade de discursos das 
chamadas “altas autoridades” da instrução pública paulista, em busca da legitimação 
de suas próprias intervenções prescritivas e mantenedoras de normas, saberes e 
instituições por elas consagradas, sobretudo via Annuarios do Ensino do Estado de 
São Paulo – AEs, os quais se constituíram, à época em que circularam, em importante 
periódico representativo e veiculador desses discursos.  

Em todas as suas publicações, desde as inscrições presentes na capa, é possível se 
ter as informações de que os AEs teriam sido organizados periodicamente pela 
Diretoria Geral da Instrução Pública por ordem ou com a autorização do Governo do 
Estado de São Paulo.  

Constituíram-se, então, num conjunto dos relatórios apresentados a cada um ou 
dois anos pelo Diretor Geral em exercício ao Secretário do Interior, sobre o que tivesse 
ocorrido “de mais saliente” durante o seu período de administração (Dória, 1923, p. 
277). A partir da Reforma da Instrução Pública do Estado de São Paulo de 1892, ficou 
determinado ao Diretor Geral da Instrução Pública: “[...] apresentar todos os anos ao 
Secretário do Interior um relatório circunstanciado sobre o estado do ensino, fazendo-
o acompanhar dos dados estatísticos necessários à demonstração dos progressos 
obtidos.” (Annuario do Ensino do Estado de São Paulo (1920-1921), 1921, p. 261).  

Pretendendo manter a autoridade sobre suas concepções educacionais, o Governo 
Estadual aliou às ideias dos intelectuais, educadores e políticos liberais utilizando das 
publicações dos AEs para propagar suas ações intervencionistas no âmbito da 
instrução pública garantindo assim todo aquele conteúdo que é indispensável nesse 
campo, pois desde a virada do século, tudo ia se tornando independente além de ir se 
constituindo tanto quanto um campo teórico como também em uma esfera 
administrativa.  

Esse fenômeno pode ser comprovado a partir das informações contidas nos AEs, 
principalmente as referentes aos decretos e leis que anunciavam as alterações na 
legislação da instrução pública e as reformas educacionais de intensos investimentos, 
tanto no campo teórico como no campo administrativo.  
 

2. QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Segundo Chervel (1990), no texto sobre as disciplinas escolares, o termo disciplina 
até o fim do século XIX era usado apenas para indicar a vigilância dos 
estabelecimentos e sobre as más condutas que eram prejudiciais à educação e seus 
alunos naquela época.  

Antigamente os alunos do ensino primário e secundário eram educados sob um 
regime tipicamente disciplinar, já no ensino superior se começa a perder forças e passa 
a dar lugar ao ensinamento mais científico. Porém, após a primeira guerra mundial, 
as disciplinas começam a ganhar uma definição maior, um novo sentido ficando nas 
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novas tendências para o ensino primário e secundário, pois, antes era apenas o nome 
dado para classificar as matérias de ensino e a disciplina era uma maneira de 
disciplinar o espírito, além de aplicar métodos e regras para os diferentes tipos de 
conhecimento. Disciplinar significava ter conhecimentos dos conteúdos. “[...] uma 
‘disciplina’ é,  igualmente, para nós, em qualquer campo que se a encontre, um modo 
de disciplinar o espírito, quer dizer de lhe dar os métodos e as regras para abordar os 
diferentes domínios do pensamento, do conhecimento e da arte.” (Chervel, 1990, p. 
181). 

Ao analisar o real conceito de disciplina escolar, Chervel (1990) aborda várias 
questões que são fundamentais para orientar esta análise como, por exemplo: quem 
será o outro que precisa ser educado? Qual é a sua concepção de professor? Tudo isso 
se baseando na cultura escolar, pois teria sido tal cultura escolar quem nos forneceu 
as informações para obtermos essa compreensão. 

E com isso, é necessário analisar todos os aspectos que fazem parte dos saberes de 
uma cultura escolar, como, por exemplo, as práticas escolares, e para essa análise 
Chervel (1990) cita fontes muito importantes como: relatórios de inspeção, planos de 
ensino, manuais didáticos, relatórios dos professores, entre outros.  

Ainda, conforme Chervel (1990, p. 178), o conteúdo das disciplinas é determinado 
pelas finalidades da sociedade, pois, para ele, “disciplina é somente o que se ensina e 
ponto final.”  Quando um conteúdo é imposto, ele acaba se tornando comum, fazendo 
assim com que ele se torne mais fácil para ser ensinado aos alunos, e somente em um 
nível mais alto, no caso no nível universitário, é que se é mostrado o conhecimento 
cientifico ao aluno. 

Chervel (1990) acredita que a disciplina deva ter uma finalidade educativa, pois ela 
deve ser diferente de uma instrução por meio da qual, na escola, o que acontece as 
finalidades são totalmente impostas fazendo com que a disciplina só sirva para 
alcançar um objetivo e não tendo uma base pedagógica por trás, impedindo, portanto, 
que o aluno tenha uma aprendizagem real, verdadeira. Quando a disciplina possui 
uma finalidade educativa o professor teria a colaboração na definição dos conteúdos 
trabalhados em sala de aula. 

Portanto, é importante o professor buscar quais são os conteúdos que formam as 
bases das disciplinas, quais são as descrições desses materiais no ensino e nas práticas 
dos professores que utilizam no seu dia a dia, como está o andamento dos alunos em 
relação aos projetos implementados na escola. Enfim, o professor ficará responsável 
por interligar o que se é ensinado nas várias disciplinas e as suas finalidades deste 
ensino que são estabelecidas pela sociedade para a escola, considerando-se que faz 
parte dessa sociedade os educadores que elaboram tais finalidades a partir de 
motivações próprias e do grupo ao qual pertence. 

[...] A história das práticas de motivação e de incitação ao estudo atravessa de 
lado a lado toda a história das disciplinas. Trata-se não somente de preparar o 
aluno para uma nova disciplina, mas de selecionar, aliás com igual peso, os 
conteúdos, os textos, as narrações mais estimulantes, na verdade de levar-lhe a 
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se engajar espontaneamente nos exercícios nos quais ele poderá expressar sua 
personalidade[...] (Chervel, 1990, p.212). 

Assim, o aluno seria levado a aprender de uma maneira real. Portanto, a disciplina 
escolar deve ser o instrumento de transformação do conhecimento do aluno. 

Chervel (1990) separa dois tipos de finalidades: as “finalidades objetivas” e a 
“finalidades reais”. As “finalidades reais” passaria pela resposta à questão: Por que se 
ensina o que se ensina? E, o que chama de “finalidades de objetivo” passaria pela 
resposta à questão: o quê se deveria ensinar para satisfazer aos poderes públicos? 
Assim, caberá ao historiador da educação, estabelecer essa ligação entre o que é 
ensinado em cada disciplina e as finalidades desse ensino que a sociedade delega à 
instituição educacional.  

Para a apreensão dessas finalidades do ensino de dada disciplina, sobretudo das 
finalidades que a sociedade delega à instituição educacional, acreditamos, assim como 
Catani e Bastos (1997, p. 5), que a imprensa educacional apresenta-se como fonte 
privilegiada, à medida em que “[...] [permite] ao pesquisador estudar o pensamento 
pedagógico de um determinado setor ou de um grupo social a partir do discurso 
veiculado e da ressonância dos temas debatidos, dentro e fora do universo escolar.” 

Segundo Silva (s.d., p. 1): 

[...] as revistas e os periódicos constituem fontes privilegiadas, sendo uma das 
formas de se apreender, os modos de funcionamento do campo educacional, bem 
como as configurações específicas da vida e da cultura escolar. Seja enquanto 
imprensa educacional no seu conjunto, seja em relação a determinados 
impressos, ou ainda, por meio de seleções temáticas. 

Quanto aos Annuarios de Ensino do Estado de São Paulo – AEs, corpus da 
pesquisa ora projetada, Castro (2000) afirma que eles foram publicados, em uma 
primeira fase, entre os anos de 1907 e 1927. Constituíram-se à época em que 
circularam, num importante periódico representativo de um universo imaginário278 
acerca da instrução pública paulista construído pelas tidas “altas autoridades do 
ensino do estado de São Paulo” (Annuario Ensino do Estado de São Paulo, 1921, p. 
261) e, ao mesmo tempo, num mecanismo de mitificação de novas práticas e posturas 
disciplinares a serem incorporadas prioritariamente pelo professorado público 
primário. Castro (2000) utilizou-me do termo mitificação com o objetivo de enfatizar 
o quanto os discursos contidos nos AEs tentaram impor-se como os representantes 
das “verdades” a serem aceitas, acerca da situação da instrução pública no estado de 
São Paulo. 

Segundo Castro (2000), visando manter a hegemonia de suas concepções 
educacionais, o Governo Estadual aliado às ideias dos intelectuais, educadores e 

                                                   
278 O universo imaginário está aqui sendo tomado da mesma forma como o concebe Orlandi (1994, p. 57), ou seja, 
por meio da sua capacidade de constituir-se em referencial de sustentação das representações em nível subjetivo. 
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políticos liberais utilizava-se das publicações dos AEs para propagandear as suas ações 
intervencionistas no âmbito da instrução pública e garantir a sua imprescindibilidade 
nesse campo que desde a viragem do século ia autonomizando-se e constituindo-se 
enquanto um campo teórico e uma esfera administrativa próprios. Tal fenômeno pode 
ser comprovado por meio das informações contidas nos AEs, principalmente as 
referentes às leis e decretos que anunciavam as alterações na legislação da instrução 
pública e as reformas educacionais de intensos investimentos, tanto no campo teórico 
como no campo administrativo.  

Mediante os discursos de orientação oficial e de um vasto repositório de dados 
estatísticos, Castro (2000) afirma que os AEs buscavam promover uma visibilidade do 
aparelho escolar paulista 279  desejável para os fins administrativos do Governo 
Estadual.  

Para Castro (2000), tais premissas permitem a leitura possível dos AEs como 
periódico veiculador de um universo específico de opiniões sobre a instrução pública, 
orientadas para a compreensão e o domínio do campo educacional à lógica do poder 
oficial, ou seja, o que possibilita a sua tomada como um conjunto de representações 
coletivamente construídas a partir de uma orientação específica.280  

Assim, é preciso considerar, que as construções discursivas feitas pelos seus 
relatores apresentam características específicas no plano da seleção e 
organização dos seus conteúdos e da elaboração e fundamentação das suas 
ideias, visto que são produtos de um universo externo e também de um universo 
interno dos seus sujeitos, ou seja, do imaginário de um determinado grupo social 
e também do imaginário individual como afirmam Silveira e Doray (1989, p. 34).   

3. DESENVOLVIMENTO 

A partir dessas perspectivas, iniciamos nossos trabalhos em torno de duas 
dimensões sendo a das peculiaridades do conjunto dos discursos e a das 
especificidades de cada discurso distintamente - e de um eixo central - o das 
representações coletivamente construídas, cuja existência encontra-se ligada à sua 
capacidade de comandar atos (Mauss, 1969, p. 210 apud Chartier, 1989, p.183), não 
apenas no sentido de que os discursos dos AEs orientavam comportamentos, mas 
principalmente porque reconstituíam os elementos do ambiente no qual os novos 
comportamentos teriam lugar.  

Assim, mediante as etapas da análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), foi 
possível identificar discursos de prescrição aos futuros professores de leituras de 

                                                   
279 A expressão aparelho escolar paulista, por vezes utilizada neste texto, era uma expressão de época utilizada 
para designar o conjunto das instituições de ensino público e está vinculada à idéia dos primeiros republicanos de 
fazê-lo funcionar como um conjunto integrado (Castro, 2000). 

280 Entende-se aqui por representações, as “[...] estratégias de pensar a realidade e construí-la [...]”, tal como 
explicita Souza (1998, p. 18). 
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manuais didáticos; de cadernos e materiais de ensino; de relação de livros de leitura 
para alunos do ensino primário, bem como cadernos de caligrafia (com modelos 
impressos), para desenho e cartografia; de leituras de revistas educacionais, como: A 
Eschola Pública, Revista de Ensino, Revista Jardim de Infância; de leituras de obras 
estrangeiras, contendo aspectos das ideias pedagógicas que circulavam em outros 
países; de utilização das bibliotecas escolares; de métodos para o ensino leitura e 
escrita, para o ensino do desenho e de Caligrafia; para o uso da lousa; e, finalmente, 
prescrições para a participação dos professores em palestras pedagógicas.  

 
4. CONCLUSÕES 

Como conclusões parciais temos que, com a análise dos discursos de orientação 
oficial e de um vasto repositório de dados estatísticos, os AEs buscavam promover uma 
visibilidade da escola paulista desejável para os fins administrativos do Governo 
Estadual.  

Por meio dos dados desses conteúdos, é possível fazer a leitura dos AEs como um 
periódico veiculador de um universo específico de opiniões também sobre a Didática, 
ou seja, sobre o “como fazer” docente no ensino primário público paulista, além de elas 
serem orientadoras para a compreensão e domínio do campo educacional sob a lógica 
do poder oficial, ou seja, segundo um conjunto de representações construídas 
coletivamente a partir de uma orientação específica.  

Enfim, é possível considerar que os discursos contidos nos AEs apresentam uma 
orientação condutora, de cunho oficial voltada para as urgências administrativas do 
Governo do Estado. 
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RESUMO  

O presente artigo analisa Revoluções Brasileiras, de Gonzaga Duque, um livro 
didático de história, em que se propõe uma leitura do passado por meio de 
movimentos contestatórios da ordem vigente, nos quais o autor identificava as raízes 
da República no passado da nação Brasileira. A análise do conteúdo da obra foi 
empreendida ponderando sobre as escolhas, inovações e permanências desta narrativa 
histórica frente ao dialogo com a tradição do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
— IHGB. Para tanto foram selecionados os seguintes temas contantes em Revoluções 
Brasileiras: as escolhas em torno da figura de Tiradentes, como do uso do passado 
monárquico e, por fim da implantação da República no Brasil. Entendendo os livros 
didáticos como produtos de seu tempo e que, através deles, instituições são 
legitimadas e identidades construídas, se explicita a relevância do estudo desta obra 
de Gonzaga Duque: uma tentativa de estabelecer uma nova versão autorizada da 
História do Brasil para a República Brasileira, ou seja, uma contribuição para a 
legitimação do regime republicano e para construção de uma concepção de Nação e de 
uma identidade brasileira. 
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1. INTRODUÇÃO  

O estabelecimento da República no Brasil suscitou a criação de uma nova tradição 
que rompesse com os mitos e ritos da velha Monarquia e legitimasse a nova ordem. 
Atendendo a essa demanda, vários grupos concorriam para a criação do imaginário 
republicano.  Dentre os diversos veículos dos discursos, optou-se pelo estudo do livro 
didático, pois ele tem sido um dos responsáveis pela permanência dos discursos 
fundadores de nacionalidade.  

Norteado pelas considerações de Circe Bittencourt a cerca do livro didático 
compreende-se este como “um produto do mundo da edição que obedece à evolução 
das técnicas de fabricação e comercialização (...), um depositário dos diversos 
conteúdos educacionais (...). [e] um veículo portador de um sistema de valores, de uma 
ideologia, de uma cultura” (Bittencourt, 2008. p.14). Assim, partindo do pressuposto 
de que os livros didáticos são produtos de seu tempo e que, através dele, instituições 
são legitimadas e identidades construídas é que se insere Gonzaga Duque, e seu livro 
Revoluções Brasileiras, no âmbito dos estudos de História da Educação. O objetivo 
deste trabalho é analisar Revoluções Brasileiras, ponderando as inovações e 
permanências da narrativa deste singular livro didático de História, e entendendo a 
obra como uma contribuição para a legitimação do regime republicano e para 
construção de uma concepção de Nação e de uma identidade brasileira. 

Luis Gonzaga Duque-Estrada (1863-1911) nasceu e morou na cidade do Rio de 
Janeiro. Neste centro, Gonzaga Duque viveu e observou as diversas transformações 
ocorridas na cidade e em sua sociedade, incluindo mudanças políticas, nas relações 
sociais e urbanísticas.  Reconhecido crítico de arte, Gonzaga Duque atuou 
intensamente na imprensa periódica colaborando e fundando várias revistas e não 
muito diferente da intelectualidade de seu tempo também trabalhou no funcionalismo 
público.Não se restringindo a imprensa Duque publicou várias obras, as mais 
importantes são: A Arte Brasileira (1888); Revoluções Brasileiras (1898); Mocidade 
Morta (1899); Graves e Frívolos (1910); Horto de Mágoas (1914) e Contemporâneos 
(1929) sendo que as duas últimas publicadas postumamente.  

Para Gonzaga Duque, a ligação dos cidadãos com a República, passava pelo 
conhecimento da história nacional. Percebendo como uma obrigação a divulgação da 
história, Duque afirmava que “o conhecimento histórico das origens republicanas é 
um dever da educação de um povo livre, alenta a alma patriótica da mocidade e 
desenvolve a crença política no coração dos cidadãos” (DUQUE, 1998, p.7). Seu livro 
foi endereçado aos Conselhos de Instrução Pública, sendo recomendado pelos 
conselhos do Distrito Federal e dos estados do Paraná e Pernambuco. 

Assim sendo, Revoluções Brasileiras edifica uma história escrita a partir de 
movimentos contestatórios da ordem vigente. Uma das principais características do 
conteúdo é destacada no subtítulo – “Resumos Históricos”–, ou seja, a obra é formada 
por pequenos textos, cada um dedicado a uma contenda ocorrida no Brasil.  

Para a análise do texto recorreu-se as contribuições de Carlos Altamirano para 
quem a análise da obra deve ser feita lançando-se mão de elementos externos, contudo 
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deve ter como norte “los hechos del discurso”, pois esse é o diferencial, o que lança luz 
à explicação histórica não obtida por outros meios (Altamirano, 2005). A análise do 
conteúdo dos resumos históricos que compõem Revoluções Brasileiras foi feita 
através da figura de Tiradentes, do uso do passado monárquico e da implantação da 
República no Brasil. 

1.1 CONSOLIDANDO A NAÇÃO: O MITO DE TIRADENTES, O USO DA MEMÓRIA DA 
MONARQUIA E A REPÚBLICA NO BRASIL281. 
1.1.1. O MITO DE TIRADENTES  

A história cativante escrita por Duque trazia elementos de uma história social e 
conferia aos personagens ações e sentimentos. Essa condição mais humana estava 
aliada a uma história construída através de grandes homens, deste modo alguns 
personagens ganham feições mais honradas e altruístas, tonando-se candidatos a 
heróis, não só de seu movimento, como do povo brasileiro. A História deveria 
estimular boas condutas e o herói foi o meio utilizado para alcançar tal objetivo. 

Muitos nomes concorreram para se tornar o grande herói da república. A escolha 
se iniciou dentre os personagens envolvidos na Proclamação da República, contudo, 
tais nomes não encontravam ressonância nos sentimentos dos brasileiros. Por isso, 
tornou-se imprescindível buscar no passado figuras que tivessem maior apelo popular 
e que, de alguma forma, representassem o novo regime. Consoante José Murilo de 
Carvalho, 

A pequena densidade histórica do 15 de novembro ( uma passeata militar) não 
fornecia terreno adequado para a germinação de mitos. Era pequeno o numero 
de republicanos convictos, foi quase nula a participação popular (...) os 
candidatos a heróis não tinham, eles também, profundidade histórica, não 
tinham a estatura exigida para o papel. (...) Diante das dificuldades em 
promover os protagonistas do dia 15, quem aos poucos se revelou capaz de 
atender às exigências da mitificação foi Tiradentes (Carvalho 1990. p.57). 

Dos muitos homens que tiveram seus nomes registrados na narrativa histórica de 
Duque, um personagem, mais reconhecido por sua alcunha, se destacou. Conhecido 
como Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier teve salientada a sua participação na 
conspiração, nomeada pelo autor como Inconfidência Mineira. Assim, historiografado 
como um grande homem e retratado como um propagandista dos ideais de igualdade 
difundidos pela Revolução Americana, o autor apresenta Tiradentes: 

                                                   
281 Este artigo é uma versão de um dos capítulos da minha dissertação de mestrado, intulada “Gonzaga Duque e 
Revoluções Brasileiras: um olhar para a História do Brasil”, defendida na Universidade Federal de Minas Gerais 
– UFMG, em agosto de 2015.  
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Joaquim José da Silva Xavier, alferes da cavalaria de Minas, conhecido em Vila 
Rica pela alcunha de Tiradentes, por ter grande habilidade no manejo do boticão 
e no preparo de dentaduras artificiais. Vivendo vida nômade e mal-aventurada, 
(...) corria terras e por onde passava ia exaltando as vantagens do governo 
adotado pelos Estados Unidos, criando pra si a correntia reputação de louco, tal 
o desembaraço e entusiasmo com que expunha as suas idéias (Duque 1998, pp.25-
26). 

“Nômade” e “louco”, assim Tiradentes figurou nas primeiras linhas do resumo. 
Apesar de serem termos pejorativos, para Duque, são consideradas qualidades, já que 
foram essas características que levaram o personagem a articular a tentativa de 
conspiração, nas palavras do autor os “discursos de Tiradentes levaram alguns 
medrosos à convicção de que se tramava contra o domínio da metrópole. Não faltou 
quem fosse dar disso aviso ao governador, (...) murmurou o quer que fosse de 
indiferente às loucuras do propagandista” (Duque, 1998, p.26 grifo do autor).  

Assim sendo, o autor confere ao alferes o protagonismo do movimento a despeito 
de os planos da conspiração ser de construção conjunta, as ações de divulgação e a 
articulação são de exclusividade de Tiradentes. Sua “loucura” convenceu a alguns 
homens da elite, que tiveram seus nomes mencionados no resumo, porém os atos 
promovidos por esses membros foram considerados secundários. Para Gonzaga 
Duque, Tiradentes protagonizava o movimento e era, 

esse ignorante, escoriado pelas infelicidades, iluminado por uma centelha de 
ideal, fazia-se a alma da conjuração, o grande agitador da Independência, 
arrastando no seu entusiasmo doutos e tímidos, sacudidos de chofre em seus 
pensamentos de patriotas. Era ele quem avisava das reuniões secretas, quem 
animava os irresolutos, e saia a buscar pelos sertões novos recursos para a causa 
da liberdade (Duque, 1998, p.28)   

A batalha historiográfica em torno de Tiradentes foi, e ainda é, intensa; o que 
reverbera em diversas percepções do personagem. Porém ao se ponderar sobre o mito, 
José Murilo de Carvalho afirma que se pode construir “contra a evidencia documental; 
o imaginário pode interpretar evidências segundo mecanismos que lhe são próprios e 
que não se enquadram necessariamente na retórica da narrativa histórica” (Carvalho, 
1990, p.58).  Desta forma, as informações levantadas por Joaquim Norberto de Souza 
Silva, que questionam a liderança de Tiradentes e demonstram a conversão de seu 
ímpeto patriótico em fervor religioso, embora questionados em sua face histórica, são 
utilizados na construção do mito, uma vez que essa versão cristã ressoava nos corações 
dos brasileiros (Carvalho, 1990, pp. 62-64).  

Ao longo do resumo, o autor transforma o “louco” propagandista em um engajado 
revolucionário. Essa operação foi feita por meio da criação de imagens do personagem 
que o aproximava da construção de um mártir cristão. Então, em meio a essa disputa, 
Gonzaga Duque também associou a imagem de Tiradentes à figura do mártir cristão e 
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essa associação foi erigida através da atribuição de uma liderança messiânica e de uma 
missão profética ao alferes.  

À parte dessa construção do mártir cristão, uma pequena nota foi acrescentada 
pelos editores, uma anotação de Duque escrita em um exemplar de Revoluções 
Brasileiras encontrado na biblioteca do autor. Seu conteúdo versa sobre outra 
possibilidade de interpretação para o triângulo, sugerido pelo alferes, como símbolo 
da bandeira da futura república. Enquanto no texto principal o autor afirmou que 
“Tiradentes ideara [a bandeira] com três triângulos simbolizando os mistérios da 
santíssima trindade, de que ele era devoto” (Duque, 1998, p.29), a nota apontava que 
a referência simbólica do triângulo poderia estar relacionada, sim, à maçonaria. 
Conforme Duque, “o Sr. Mário Bhering supõe - aliás com visos de boa interpretação - 
que os triângulos eram concepções simbólicas da maçonaria, da qual Tiradentes fora 
irmão (Duque, 1998, p.29).   

Assim sendo, essa nota permite duas inferências. A primeira delas é a constante 
pesquisa realizada pelo autor e grande influência das revisões históricas de Mário 
Bhering no pensamento Duque. A segunda inferência é a clara opção do autor em 
edificar a imagem de Tiradentes associada ao mártir cristão, uma vez que ele dispunha 
de elementos da biografia do personagem que permitiam recuperar outras facetas do 
alferes.  

Portanto, corroborando a construção de Tiradentes como um mártir cristão, 
Gonzaga Duque amplifica a transfiguração do revolucionário patriótico para o mártir 
religioso principalmente após a passagem em que é narrada a delação da conspiração, 
indicando que o período da prisão de Tiradentes intensificou sua entrega à causa, 
assim Duque escreve, 

No Rio, retirado de quando em quando das masmorras da Ilha das Cobras, 
Tiradentes respondia aos interrogatórios sem negar as acusações. Acareado com 
os comprometidos que em sua companhia foram presos, a sua palavra firme, a 
sua larga voz de provinciano convicto, caíam nos ouvidos dos formadores da 
culpa desresponsabilizando os companheiros, humildes e angustiados diante das 
terríveis apreensões que seus espíritos criavam (Duque, 1998, p.31). 

Imputada a Tiradentes toda a carga de culpa, inicia-se o seu martírio. Para ampliar 
tal entrega e sofrimento, Duque apresentou os outros conjurados com grande 
debilidade, creditando a condição de herói apenas a Tiradentes, assim: 

Atirados por longos meses nos calabouços da Ilha das Cobras e depois nos 
segredos das cadeias (...), acorrentados como bandidos, inquiridos 
ardilosamente por juízes prevenidos (...). E o processo seguia vagaroso e 
rebuscador, aumentando o padecimento dos réus! A única voz que não tremeu, a 
única face que o medo não manchou, foram as de Tiradentes. Ele só era culpado. 
Que a pena infame recaísse sobre sua cabeça! E nunca de seus lábios saiu palavra 
que fizesse agoniar seus companheiros. Aos olhos desses míseros amedrontados 
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aquela figura de herói, bastante robusta para suportar a criminalidade do 
acordão, deveria iluminar-se gloriosamente, deslumbrando pela grandeza de 
sua alma, desumano pela idealização de seus sonhos (Duque, 1998, pp.31-32). 

Deste ponto até o final do resumo, é destacado o martírio de Tiradentes, que só 
terminaria na expiação, na redenção. Segundo Duque, após três anos de processo, é 
proferida a sentença do “louco Xavier” e dos demais conjurados, com um fim cruel, 
uma pena que não condiz com o crime cometido tampouco com a qualidade daqueles 
que sofreriam tal sanção. Neste cenário os sentenciados se abalaram, nem mesmo o 
consolo da fé, pela presença dos frades, aplacou os ânimos, apenas “Tiradentes era 
impassível, a fisionomia aclarada, o ouvido atento às exortações que o religioso lhe 
fazia” (Duque, 1998, p.33). 

Posteriormente, Duque apresenta a retificação da sentença, que comutava as 
penas de morte em degredo para dez dos onze sentenciados, sendo mantida somente 
a pena de Tiradentes. Deste modo, Tiradentes morreria para defender seus ideais e se 
completaria a conversão do alferes em mártir, pois, assim como cristo, expiaria com a 
morte a defesa de ideais contrários ao poder vigente. Nas palavras de Gonzaga Duque, 
a execução de Tiradentes: 

Aos primeiros clarões matutinos de 21 de abril, acordaram-no do sereno sono em 
que tinha passado a derradeira noite de sua vida. Estava calmo. Volveu os olhos 
para o religioso e pediu o crucifixo com que rezou por longos minutos, e, tendo-
se aproximado o carrasco, disse-lhe placidamente: 

— “Ó meu amigo! Deixe-me beijar-lhe as mãos e os pés”. 

Depois vestiu a alva ignominiosa e esperou, resignadamente a hora de seu 
martírio. Os representantes da justiça encontraram-no neste sossego de justo, 
quando vieram lhe notificar a sentença. Ele ouviu-a com imperturbável coragem 
(Duque, 1998, pp.33-34). 

Duas páginas do resumo foram dedicadas à construção do suplício do mártir. A 
narrativa segue tensa, emocionante e com claras aproximações a figura de cristo – 
como pode ser percebido na humildade do alferes perante seu carrasco – até 
desembocar no fim do personagem, na sua execução. Conforme o autor, 

Após um enxame de ciganos maltrapilhos, apareceu a alta figura da vítima, em 
alva, custodiada por baionetas. Caminhava firme, olhos postos no crucifixo que 
trazia nas mãos algemadas; seus lábios, por vezes, tremiam no fervor das 
orações; de seu pescoço pendia o baraço infamante cuja extremidade o carrasco 
negro segurava; dois frades de Santo Antônio ladeavam-no A espaços as 
matracas batiam e, de quando por quando, o préstito parava, um meirinho lia 
com voz rouquenha a sentença; mas, tambores rufavam e a marcha lenta, 
seguida de povo num sussurro arrastado de passos. (...) O mártir, alçando o 
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olhar para a Capela da Lampadosa, manifestou o desejo de orar diante de seus 
altares. Consentiram-no. Depois, retornou ao caminho. A procissão seguiu-o. E 
assim, de baraço e pregão, Tiradentes chegou à forca (Duque, 1998, p.35 - grifos 
meus) 

O alferes é apresentado como vítima de um regime que refutava seus ideais, 
sobretudo, os de liberdade e de república. Duque fez com que Tiradentes, o “louco” de 
propagar o ideal de liberdade, chegasse ao patíbulo como o mártir resignado, convicto 
que seu destino serviria a sua causa: a liberdade de sua pátria. Gonzaga Duque 
continua, 

Quando o carrasco passou o laço no poste, o herói da inconfidência quis falar à 
multidão, mas a corda o estrangulou ao peso do algoz; por momentos os 
estrebuchos sacudiram seu corpo... e, no espaço, à vista do povo, ficou oscilando 
lentíssimo o cadáver desse grande brasileiro que a História glorificou por toda a 
eternidade (Duque, 1998, p.35). 

Morreu com palavras por dizer, mas sua súplica serviria de exemplo. Cabe 
destaque que a morte de Tiradentes não pôs fim ao resumo. As últimas palavras de 
Duque sobre a Inconfidência Mineira foram dedicadas a Joaquim Silvério dos Reis, o 
delator. Procurando reforçar o valor de abnegação do indivíduo frente ao coletivo, o 
exemplo viria também através de uma ação repreensível.  

Dessa forma, o autor aponta que, por causa do egoísmo, o delator, que, visando 
apenas ao seu conforto e a ganhos pecuniários, sacrificou a sua pátria negando-lhe a 
independência. Se a História glorificou Tiradentes, o mártir cristianizado, também 
cabia a ela maldizer o nome de Joaquim Silvério dos Reis, investido na figura de Judas. 
Nas palavras do autor “a recompensa material foi grande, mas, enquanto um sagrado 
pano auriverde marcar ao mundo a terra brasileira, a sua memória será execrada e de 
nenhum lábio jamais sairá frase de piedade para a eterna infâmia de seu nome” 
(Duque, 1998, p.36).  

A primeira página do resumo subsequente ao da Inconfidência Mineira, que 
apresenta a Revolução de 1817, consta de um parágrafo que sintetiza o entendimento 
do autor sobre o lugar da experiência da malograda conspiração para o aprendizado 
do povo, bem como sobre o papel de herói atribuído a Tiradentes. Inscrevendo 
movimento e herói na “inevitável” linha do progresso, 

A tentativa revolucionária de Minas Gerais pela qual o generoso Tiradentes 
pagou no patíbulo o seu amor pátrio, fora o mais acentuado sinal do acordar de 
um povo que viera crescendo, preso à tutela da Metrópole, entre provocações e 
misérias. O sangue jorrado de esquartejamento do mártir da Inconfidência 
fecundou a terra sagrada do Brasil, já fertilizado pelo sangue de outros mártires, 
levando seiva e dando alento às raízes da Liberdade que começara a estender 
seus ramos ao sol para abrir a fronde protetora e verdejante (Duque, 1998, p.37).  
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Tiradentes, registrado como herói por Gonzaga Duque. Sob a caracterização de 
mártir cristão, pretendeu-se ampliar a aceitação, sobretudo a popular, do novo regime. 
Tiradentes, portanto, servia a Duque como um ponto de contato, um elo do passado 
com a ideia de república materializada no presente, estruturando, assim, sua teleologia 
republicana. 

1.1.2. O USO DA MEMÓRIA DA MONARQUIA E A REPÚBLICA NO BRASIL. 

A escrita da história através da ordenação do passado é uma tarefa do presente. 
Assim, visando à legitimação do regime, não só os heróis foram objetos de disputa, 
havia toda uma memória nacional para ser revista e adequada à nova conjuntura. O 
passado imperial arraigado na memória coletiva, com seus símbolos e tradições, com 
os quais o povo ainda se identificava, não poderia ser apagado ou esquecido. A 
legitimidade da República através da ligação com o passado nacional encontrou na 
tradição imperial um obstáculo.  

Então, o novo regime procurou construir novas tradições mais adequadas, 
expressas em hinos, bandeiras, em um novo calendário festivo.  Sendo imprescindível 
rememorar o período imperial através do prisma republicano a história escrita sob 
esses novos desígnios foi pautada por uma conciliação com o passado. 

Publicada pela primeira vez em 1898, ou seja, nove anos após a proclamação da 
República, Revoluções Brasileiras entrou nessa disputa pelo passado em um 
momento delicado, nos anos iniciais da consolidação republicana, o que tornou o olhar 
de Duque para a tradição imperial ainda mais criterioso a fim de gerar empatia e 
reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, gestar uma nova tradição. Assim sendo, 
percebe-se que a monarquia é valorizada na obra, sobretudo pela manutenção da 
unidade territorial, e execrada por ser exemplo de personificação, corrupção e abuso 
de poder. Para exemplificar essa afirmação, recorreu-se aos resumos que se referem à 
Independência, reconhecidamente um lugar de memória.  

No subtítulo do resumo sobre a independência do Brasil, Gonzaga Duque anuncia, 
escrito entre parênteses, o que seria evidenciado no evento: as “Tentativas 
Republicanas”. A informação que o subtítulo traz tem o intuito de aguçar e de fazer 
com que o foco do leitor se volte para tais tentativas. Dessa forma, até mesmo aquele 
leitor que por conhecimento prévio soubesse que o Brasil se fez independente sob uma 
monarquia, incorporaria a dimensão da disputa política incutida no evento e que a 
República havia sido uma possibilidade. 

Para apresentar o evento como fruto de uma disputa, foi atribuído grande destaque 
à maçonaria. Segundo o autor, muitos brasileiros insatisfeitos com a parcialidade de 
D. João VI, que favorecia aos portugueses, associavam-se em lojas maçônicas e 
discutiam alternativas para a política. Dessa forma a maçonaria seria a responsável 
pela articulação dos brasileiros, apresentava a ideia de autonomia e colocava no 
horizonte dois caminhos para a independência do Brasil, tanto a República quanto a 
Monarquia. Nas palavras de Duque, 
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 Das aspirações da parcialidade nacional resultou a reorganização da 
maçonaria que D. João VI havia perseguido e desbaratado. Muitos dos antigos 
membros de uma loja intitulada Distintiva, que funcionara em Niterói, fundaram 
nova agremiação em que o bacharel Joaquim Gonçalves Ledo (...) e outros 
irmãos, deram começo ao projeto da independência do Brasil, sob o regímen 
republicano. Pouco a pouco as lojas maçônicas surgiram (Duque, 1998, p.63). 

Após destacar a articulação dos brasileiros através da maçonaria, Duque inicia a 
apresentação dos personagens que se destacariam nesse evento: D. Pedro de Alcântara 
e Bourbon, José Bonifácio de Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo. O autor 
apresenta um príncipe regente bem informado e oportunista, que circulava e era bem 
recebido tanto pela Corte Portuguesa quanto pelas lojas maçônicas (chegando ao grau 
de Grão-Mestre da loja fundada por Gonçalves Ledo).  Esse trânsito entre grupos de 
objetivos tão distintos, no entendimento de Duque, seria em decorrência de sua 
volubilidade. 

 D. Pedro I foi construído negativamente e, mesmo ao ser elogiado, principalmente 
pela sua capacidade física, os elogios vinham acompanhados de comentários 
pejorativos sobre a sua moral. Desta forma, a independência empreendida por suas 
mãos se torna um capricho, retirando desse momento o encontro do povo com a tão 
ansiada liberdade.  O papel de herói da emancipação do Brasil foi entregue a outro 
personagem, apresentado de maneira bastante elogiosa, erigido como o Patriarca da 
Independência, José Bonifácio. Sua trajetória lhe creditava a condição de homem da 
ciência e era a experiência de vida que fazia do velho Bonifácio um homem ponderado 
e justo. Colaborando para a independência, Duque apresentou sua posição: 

Ao velho Bonifácio o projeto republicano afigurava-se temerário, já pela 
possibilidade de desagregamento das províncias, já pelos vivos exemplos da 
revolução francesa que ele de perto viu e que, com certeza, impressionaram mal 
ao seu calmo espírito de cientista educado com proteção numa corte manhosa e 
bronca. Foi, portanto, para implantar a monarquia no Brasil que ele trabalhou 
para a independência (Duque, 1998, p.68). 

No trecho anteriormente citado, percebe-se uma referência direta ao papel que 
caberia à monarquia no Brasil: a manutenção do território. Através do Patriarca, 
Duque justificava a opção monárquica, pois, temendo que a república não 
amalgamasse as diversas províncias, a saída era a figura forte de um monarca, cuja 
ação já conhecida e temida pelo povo, que teria raízes suficientemente fortes para 
manter o território continental. 

O projeto de independência do Brasil pautado na implantação de uma república é 
apresentado através de Gonçalves Ledo, um dos líderes da loja maçônica e defensor da 
imprensa periódica. Foi através desse personagem que Duque criou a dimensão da 
disputa de projetos e de outras possibilidades para o Brasil emancipado. Portanto, foi 
a partir desses três personagens que o autor escreve a independência como uma seara 
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de oportunidades, de projetos em disputa, maculando a versão de uma transição 
natural e esvaziando o papel de D. Pedro. 

 Ao longo do resumo, Gonzaga Duque descontrói a ideia de república através da 
atribuição de um caráter duvidoso de Gonçalves Ledo, apresentando seu lado egoísta, 
corrupto e oportunista, fazendo-o indigno de atuar politicamente, mas, sobretudo de 
implantar a república no Brasil.  

A despeito dessa construção, Duque alinha o tradicional Grito do Ipiranga em sua 
narrativa, como modo de tornar mais familiar o conteúdo, entretanto a ação ganhou 
contornos de um ato intempestivo de D. Pedro, pois toda a articulação para a 
concretização da independência foi orquestrada por José Bonifácio. Segundo o autor, 

Rápido espalhou-se o brado do Ipiranga com o estrépido de alegrias e festas. A 
obra dos patriotas fluminenses, desenvolvida e modificada por José Bonifácio, 
estava realizada. D. Pedro tornou-se ídolo do povo. Apagaram-se as lembranças 
de seus passeios noturnos com os oficiais da auxiliadora, que faziam escândalo 
no lar brasileiro; apagaram-se as censuras à sua vida ostensiva de moço; os 
nomes, sempre grifados, de suas amantes; as propaladas suspeitas do seu visível 
portuguesismo. Agora, era o príncipe querido: era o rei... Rei! Não. Rei seria 
pouco. Bonifácio achou que o povo estava acostumado com as festas do divino e 
preferiria um imperador de verdade. Fê-lo Imperador!(Duque, 1998, p.70-71).  

Desse modo, foi apresentada a Independência do Brasil, o momento edificado 
pelos historiadores como marco fundador da nacionalidade. O resumo sobre a 
independência serve como o padrão para os demais eventos do período monárquico.  

Revoluções Brasileiras, notadamente escrita para comprovar que o regime 
republicano, sempre foi uma aspiração nacional, aliou a visão republicana da História 
do Brasil à grande parte da memória da monarquia. Nessa conciliação da memória 
nacional, Duque procurou diminuir a importância dos tradicionais heróis da tradição 
monárquica, elegendo e enaltecendo outros personagens visando, assim, à criação de 
novos heróis, com valores e virtudes mais próximos do republicanismo. 

Destaca-se também o uso de recursos argumentativos, sendo o primeiro deles a 
imputação da falta de educação do povo à impossibilidade de implantação da 
República no Brasil. Deste modo, somente o Império através da empatia sentimental 
e pelo uso da força, seria capaz de assegurar a unidade de território e afugentar a 
anarquia, presente nas repúblicas vizinhas, o que aproxima o autor da retórica dos 
monarquistas. Por outro lado, o segundo recurso é alinhado com o discurso dos 
republicanos, apresentando o regime monárquico como maléfico para o povo, uma vez 
que sustentado uma elite aristocrática, representaria a personificação, a corrupção e, 
por conseguinte, a exploração do povo.  

O resumo sobre a “Proclamação da República (Rio de Janeiro – 15 de novembro 
de 1889)” foi escrito de modo bastante distinto dos demais, pois apresenta um recuo 
temporal que procura abarcar acontecimentos e transformações que seriam os 
antecedentes da República no Brasil.  
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Assim, apesar de seu subtítulo sugerir que o resumo abordará somente a 
proclamação em si, para dar maior densidade ao acontecimento, isto é, para mostrar 
que não fora um simples golpe militar que destituiu o imperador, Duque busca 
antecedentes para o evento, sobretudo as mudanças socioeconômicas iniciadas na 
década de 1870, que justificariam a implantação do regime.  

Duque inicia o resumo apontando que após a guerra do Paraguai, o ideal 
republicano ganhava força entre os brasileiros. Para o autor os militares exigiam uma 
nova inserção no governo imperial, pois adquiriram experiência e importância no 
combate da Guerra do Paraguai, todavia esbaravam na estrutura do Estado imperial, 
que impedia o crescimento dos militares em sua burocracia. Em uma sociedade 
nobiliárquica, poucos tinham o direito de galgar os postos mais altos do governo, 
inclusive na hierarquia militar, o que ia de encontro às necessidades das forças 
armadas.  

Todavia, o descontentamento crescia, sobretudo, fora dos círculos de beneficiados 
da política imperial e, conforme o autor, a perda de empatia com o Império favorecia 
a expansão do ideal republicano e, assim, “por todas as províncias do império 
espontaneamente surgiram simpatias à causa republicana” (Duque, 1998, p.187). 
Como expressão dessa discordância com os ditames da política, “os republicanos 
fundavam uma folha de propaganda cuja publicação foi iniciada com um célebre 
manifesto. Em seguida, a criação de um clube, vindo secundar a obra de propaganda, 
estabeleceu os princípios básicos do partido uniu os correligionários” (Duque, 1998, 
p.187). 

Sua explanação contra o regime monárquico chega ao seu ápice ao afirmar que “o 
povo não era monarquista” (Duque, 1998, p.189). Contudo se a monarquia foi 
questionada, o mesmo não aconteceu com o monarca D. Pedro II, que é retratado de 
modo bastante elogioso, não se constitui um herói, era bem visto, o que não ocorreu 
com o seu pai, D. Pedro I. Assim, as dificuldades do Império não estariam diretamente 
associada à figura do imperador se tornando fruto dos favorecimentos e da condição 
inerente do próprio regime, de modo que  

as dedicações que D. Pedro II tivera em principio do seu reinado, iam-se 
perdendo na morte e na velhice. Os novos favoritos traziam nos bolsos das 
casacas bordadas o cheque dos interesses sobre a confiança do monarca, e 
forçavam as portas do palácio de S. Cristóvão com as blasonadas parlamentares, 
a retorica retumbante dos jornais e dos panfletos incendiários. O grande império 
sul-americano desconjuntava-se. Os seus fundadores iludiram-se. O que eles 
fizeram não foi uma obra inteiriça de arquitetura nacional (...) mas sim uma 
obra postiça de um governo antagônico com a índole do povo (Duque, 1998, 
p.191). 

Após o questionamento do regime monárquico em si, Duque apresenta o último 
grupo a ser incorporado nessa legião de descontentes com o regime: os fazendeiros. A 
abolição da escravidão e, consequentemente as perdas envolvidas no processo, 
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levaram a adesão desses à causa republicana. Nas palavras do autor, “tocou ao furor o 
despeito dos fazendeiros. Em massa, cegos de raiva, voltavam-se para a República, 
como represália do golpe sofrido” (Duque, 1998, p.193).  

Dessa forma, o autor criou um cenário em que muitos se puseram contrários ao 
regime vigente e, novamente, reforçou a ideia que vincula educação, liberdade e 
república, afirmando que “em todos os pontos do império, em todas as cidades onde a 
instrução dignificava a atividade do homem, levantavam-se apóstolos republicanos” 
(Duque, 1998, p.193). 

Assim, depois de elencar os antecedentes do evento, o que não fizera nos resumos 
anteriores, Duque inicia a narrativa dos acontecimentos da implantação da república 
no Brasil. Em suas palavras, a proclamação da república: 

Então um grito de Viva a República! Sonorizou no ar e logo todas as bocas 
acompanharam este grito vibrante e quente, num delírio de expansões retidas, 
de alma que se reanima. O marechal Deodoro levantou seu quepe bordado, 
agitou-o comovido; militares e paisanos descobriram-se e ao som glorioso dos 
clarins a coluna revolucionária desceu ao paço da cidade, trazendo pelas ruas a 
alegre agitação de seus guerreiros, que iam acordando a massa estranha dos 
preocupados com a efêmera cenografia das finanças e a louca agiotagem das 
empresas mercantis para a realidade da existência de um povo ainda forte, ali 
constatado por essa mocidade fardada e também por essa mocidade a paisana, 
de carabina no ombro, nas fileiras dos bravos (Duque, 1998, p.197).  

Proclamada a república no Brasil, esta não encontrou resistência monarquista que 
atrapalhasse a “feliz realização do ideal brasileiro. O povo, o verdadeiro povo 
brasileiro, que viera através dos tempos lutando com sacrifícios pela liberdade e que 
nunca manifestou fraquezas para defender a honra da sua pátria” (Duque, 1998, 
p.198). Portanto, finalmente o povo teria alcançado seu destino, a liberdade plena 
estava ancorada no novo regime, o sentimento de Gonzaga Duque, atribuído a toda a 
nação está explícito no último parágrafo do resumo e do livro, 

E o trono desabou sem resistências, sem ruído, esoroado sobre a dissolução dos 
caracteres, que o cercava. Mas, o lodo infecto, transformar-se á em terra fértil, e 
a República há de triunfar serena e poderosa, levantando à luz da dignificação 
universal o nome da nossa Pátria (Duque, 1998, p.199). 

Ao abordar a proclamação da República, Duque alterou a postura conciliadora que 
havia adotado ao reler a história do Brasil. Apesar de resguardar a figura de D. Pedro 
II, o autor radicaliza no ataque ao regime monárquico, que, por ter o vício da corrupção 
na base de sua sustentação, não servia, portanto, ao povo brasileiro, que ansiava e 
lutava por liberdade. Recorrendo também à escrita edificante, o autor escreve de 
maneira elogiosa a ação de Deodoro, que superou as enfermidades para levar a 
liberdade para a sua pátria, de modo que ele pudesse se aproximar do ideal de herói. 
Nessa empreitada da criação do herói da República, Duque procurou destacar também 



 

 
 

15 

o personagem de Benjamin Constant, todavia no intuito de reforçar o 15 de novembro 
como lugar de memória, personagem este que aparece como um coadjuvante. 
 

CONCLUSÃO 

A partir do diálogo de Revoluções Brasileiras com a tradição historiográfica do 
período percebeu-se que Duque utilizou-se de propostas do IHGB, assim são 
destacadas duas permanências, ainda que adaptadas.  

A primeira relaciona-se a orientação para a história, que deveria ser pragmática, 
Mestra da Vida, sendo empregada através dos personagens e heróis, a fim de rechaçar 
os vícios e estabelecer e reforçar os valores, para Gonzaga Duque, republicanos. A 
segunda refere-se ao conteúdo, ao que deveria ser lembrado ou esquecido. O autor 
utilizou também dos temas já consagrados na historiografia que constavam nos 
programas de ensino, entretanto esses temas recebem nova abordagem sendo 
reinterpretados para que tenham sentido formativo almejado, isto é, fomentar as 
virtudes republicanas.  

A inovação da obra reside na sua opção por uma história temática, das “revoluções” 
ocorridas no Brasil, escrita por meio de uma narrativa, notadamente, teleológica e que 
tem a República como o fio condutor dos resumos.  Para o autor, era necessário 
apresentar para os jovens os movimentos contestatórios da ordem que de alguma 
maneira havia colaborado para a implantação do regime republicano, mostrando, 
assim, suas raízes na história. 

Percebeu-se na história escrita por Duque o uso de recursos e conteúdos da 
tradição do IHGB para uma nova finalidade. Essa história reúne a tradição e a 
inovação, na busca de consolidar um novo imaginário, uma sensibilidade que 
auxiliasse na consolidação da ordem republicana. 
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RESUMO  

Por meio de um percurso metodológico que sustenta a relação entre história e 
literatura, a pesquisa desenvolvida teve como principal objetivo analisar a história da 
educação da criança na Amazônia a partir de duas obras literárias elaboradas no 
período entre 1897 a 1920, em que o estado do Pará experimentou duas fases na sua 
economia: o auge e a crise da borracha. Essas duas fases que interferiu na formação 
educacional da criança paraense estão representadas nas obras Serões da Mãe Preta, 
do escritor paraense Juvenal Tavares e Chove nos Campos de Cachoeira, do escritor 
Dalcídio Jurandir. Com esse corpus literário, a pesquisa se inseriu numa abordagem 
histórico-literária, em que a literatura se constituiu a principal fonte de análise da 
educação da criança no período investigado. A pesquisa se amparou por um referencial 
teórico pautado na relação história e literatura, que segundo Chartier (1999), essa 
fonte aparece como objeto possível ou necessário da investigação histórica. Portanto, 
de acordo com a análise do objeto, as duas obras foram entendidas como fonte 
reveladora de tensões e conflitos, posto que os escritores, autores das duas obras foram 
considerados testemunhas do seu tempo ao transformaram fatos históricos em 
literários.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Fonte Literária da Amazônia, Educação da Criança paraense, História da Educação 
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1. INTRODUÇÃO 

Por uma necessidade de comprovar que “longe se vai o tempo de uma história 
positivista, que tomava os documentos como expressão de uma verdade histórica”282, 
este artigo que é fruto de um percurso teórico e metodológico que sustenta a relevância 
de uma tese que investigou a infância e a educação da criança na Amazônia paraense, 
tendo como principal fonte do estudo a literatura produzida no final do século XIX e 
início do século XX.  

Neste sentido, a tese se pautou na relação entre história e literatura na qual duas 
obras literárias de escritores paraenses constituíram-se espaços de construção social, 
privilegiados para o estudo da educação da criança, no período de 1897 a 1920, no 
contexto social, econômico, cultural e educacional da Amazônia paraense. 

 Portanto, foi no interior de uma abordagem histórico-literário que as duas obras 
literárias, a saber: Serões da Mãe Preta, escrita por Juvenal Tavares e publicada em 
1897 e Chove nos Campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir, foram tomadas como 
fonte histórica para o referido estudo que se deteve em analisar a educação da criança 
a partir dos discursos sobre a educação, segunto o ponto de vista dos escritores, os 
quais viveram e publicaram suas obras num dos momentos mais importantes da 
sociedade paraense: o auge e a crise da borracha. 

 Essas duas obras se constituíram a principal fonte de analise descritiva e 
interpretativa do referido objeto porque nelas foi possível compreender a educação  a 
partir do lugar que a criança ocupou nas duas criações literárias ao se considerar os 
modos de apropriação que os escritores trouxeram da sua realidade e do universo 
infantil relacionado ao período estudado.  

Definir-se, portanto, por um percurso metodológico para estudar a educação da 
criança na Amazônia paraense, foi preciso compreender as relações que constituem a  
formação da criança desde o seu reconhecimento no percurso da história e da sua 
inserção na literatura. Ademais, foi pensar rigorosamente em mediações adequadas 
na relação literatura e história, tendo em vista que a literatura é um dos discursos que 
efetivamente, ao assumir a preocupação com a infância, passa a construir um conceito 
ou imagem dela como sujeito. Mais que isso, a literatura pode-se dizer, socializa, 
antecipa e constrói representações da criança que circularam na sociedade da época283.  

No processo de reconhecimento da criança tanto pela história quanto pela 
literatura, as contribuições advindas de Phillipe Ariès284 foram indispensáveis para o 
momento observado, pois foi de onde se extraiu a criança fundamentalmente pura e 

                                                   
282 Gouvêa, Maria Cristina Soares de (2007). A literatura como fonte para a história da infância: possibilidades e 
limites. In: Para a compreensão histórica da infância. Lopes, Alberto; Faria Filho, Luciano Mendes de; 
FERNANDES, Rogério. Belo Horizonte: Autêntica. 

283Cf. Amarilha, Marly. Infância e Literatura: traçando história. Disponível em: 
http://www.ccsa.ufrn/ccsa/docente/marlyamar/download/inf_e_lit.doc Acesso em: 21/10/2012. 

 

3 Cf. Ariès, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 
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plena de potencialidades e, nos romances literários autobiográficos, foi inevitável a 
condição de vítima. 

Portanto, na relação história e literatura, foi recorrente os conceitos de práticas, 
representação e apropriação, cunhadas por Roger Chartier (2001) na modalidade da 
Nova História Cultural, posto essa modalidade histórica possibilitar aos pesquisadores 
recorrerem aos textos literários a fim de compreenderem um dado momento da 
história onde um determinado objeto esteja inserido no sentido de expandir as 
fronteiras da erudição histórica para além de suas limitações tradicionais, 
reconhecendo o papel ativo da linguagem, dos textos e das estruturas narrativas na 
criação da realidade histórica que envolveu a educação da criança contextualizada nas 
obras em diferentes tempos.  

Ressalta-se ainda que essa modalidade da história se configura um campo de saber 
atravessado pela noção de cultura, e em particular, ao me basear nos princípios 
teóricos desse referencial e ao fazer uso da fonte literária para contribuir com  questões 
históricas que designadas à educação da criança, possibilitou-me  privilegiar as 
questões regionais, já que as duas obras literárias foram produzidas na região norte do 
Brasil e as especificidades regionais, segundo Kuhlmann Jr. & Feranandes (2004), 
ainda são carentes de estudos e necessitam ser consideradas. 

Vale lembrar que, com a Nova História, a história passou a ser vista como uma 
enciclopédia, em que tudo merece atenção para se chegar à compreensão das relações 
estabelecidas pelo homem. Desse modo, todos os ramos de conhecimento são 
considerados relevantes para se entender a sociedade, entre os quais, a literatura da 
Amazônia, visto que o historiador moderno está sempre atento a tudo o que envolve o 
homem, sejam os conflitos políticos, econômicos e sociais; sejam os hábitos mantidos 
em sociedade ou as diversas situações do cotidiano. 

Posto isto, a possibilidade de dialogar com a Nova História Cultural traz 
abordagem que abre um manancial inesgotável de novas fontes, sejam quais forem, e, 
decidir pela literatura como fonte histórica para o estudo da educação da criança foi 
encontrar o lugar mais adequado que observei e mais coerente para acomodar o 
referido objeto que pretendeu também recuperar a imagem, discursos e práticas de 
crianças, suas singularidades, seus espaços de inserção com o mundo.  

Mediante a abordagem anunciada, ainda pude entender coerente trazer para o 
debate analítico os conceitos defendidos pelo historiador Roger Chartier (2001), que 
como representante dessa modalidade da história, defende também a recuperação de 
discursos e práticas de sujeitos historicamente marginalizados pelas sociedades, neste 
caso, as crianças que há séculos estiveram no anonimato social e que demoraram a ser 
reconhecidas como sujeitos, tanto pela história como pela literatura. Além disso, esse 
mesmo teórico concebe as formas narrativas do discurso histórico e literário como 
recursos fundamentais para interpretação e encadeamento de fatos e acontecimentos 
sociais, tendo em vista que é imprescindível que o contexto em que o discurso foi 
construído, sejam consideradas as representações, segundo o próprio Chartier (1990) 
são sempre definidas a partir dos interesses do segmento que as forjam. 
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Portanto, com o suporte referencial vinculado à História Cultural, a produção da 
pesquisa de doutorado de onde surgiu este artigo, faz parte da realidade que envolve a 
infância, esta entendida como atividade humana. Nessa operação, aglutina lugar 
social, prática científica e escrita, impulsionada por uma análise da infância na 
Amazônia paraense e os elementos constitutivos da formação da criança no contexto 
investigado, perfazendo considerações aos estudos da infância e o reconhecimento da 
criança no seio da modernidade e os seus desdobramentos no processo de 
transformação e mudanças, tendo como fonte a literatura do próprio lugar, neste caso, 
a literatura da Amazônia.  
 

2. A FONTE LITERÁRIA: POSSIBILIDADES INTERPRETATIVAS DE EDUCAÇÃO DA 
CRIANÇA 

Conforme foi anteriormente revelado, duas obras literárias se constituíram a 
principal fonte de estudo da educação da criança na Amazônia, no período de 1897 a 
1920. Tratam-se de duas obras selecionadas por se tratarem de duas fontes 
representativas dos acontecimentos que giram em torno da infância e da criança na 
Amazônia paraense, oferecendo aos leitores imagens, elementos, dilemas, discursos e 
práticas do universo infantil, dados importantes que, associados ao contexto de suas 
produções, tornam-se relevantes ao campo de discussão da história social da infância 
na Amazônia e da história da educação no estado do Pará, Brasil. 

Do mesmo modo, por parte da crítica literária, as duas obras são um bem cultural 
indescritível à intelectualidade paraense. Porém, assim como Juvenal Tavares que não 
se tornou um escritor conhecido do público, e, por conseguinte, sua obra não alcançou 
o reconhecimento devido no final do século XIX, Dalcídio Jurandir, com todo o 
reconhecimento da grandeza da sua obra, não conseguiu cair nas graças dos leitores. 
Torna-se imporante ressaltar a literatura, no estudo realizado, aparece como: 

[...] instrumento de um conhecimento mediador que faz ver um objeto ausente 
através da substituição por uma imagem capaz de reconstituí-lo em memória e 
de figurá-lo como ele é” (CHARTIER, 1990, p.20). 

Nessa perspectiva, as representações do mundo social, sejam elas literárias, 
iconográficas, entre outras manifestações artísticas, traduzem ambiguidades e 
inquietações nas crianças, em épocas históricas diferentes, pois, 

[...] a literatura permite o acesso à sintonia fina do clima da época, o modo pelo 
qual as pessoas pensavam o mundo, a si próprias, quais valores que giravam os 
seus passos, quais os preconceitos, medos e sonhos [...] (PESAVENTO, 2005, p. 
28). 
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Ou seja, representar é estar no lugar de, é presentificação de um ausente, cuja ideia 
central é o da substituição, que recoloca uma ausência e torna sensível uma presença, 
além de que, na urdidura da construção, tanto a história quanto a literatura tem como 
produto final uma narrativa construída a partir de um lugar, de momentos de uma 
realidade pensada e interpretada. 

No período investigado em que a obra Serões da Mãe Preta foi contextualizada, o 
estado do Pará experimentava um desenvolvimento sem precedente em toda a sua 
história. No plano político-administrativo, ganhava impulso o desenvolvimento 
urbano da cidade de Belém, fruto do extrativismo da borracha em plena ascensão. Era 
preciso adequar a cidade às transformações capitalistas, investindo na capital e 
diversificando suas aplicações em outras atividades, acrescenta Sarges (2002), que por 
conta dessas mudanças, se engendrou todo um processo de modernização da cidade 
de forma a facilitar o escoamento da produção e de divisas para os países centrais.285 

Nesse movimento, buscavam-se mudanças no setor educacional que atendessem 
aos novos princípios e valores difundidos principalmente pela intelectualidade da 
época. Então, reformar o ensino significava criar uma mentalidade nova que se 
adequasse às exigências do tempo. Nesse contexto, a escola desempenharia um papel 
fundamental, na medida em que caberia a ela se organizar e difundir as novas ideias 
que serviam de base para a transformação que se desejava operar no país286. 

Contudo, embora se tratem de temáticas semelhantes para a tese de doutorado 
desenvolvida junto ao Programa de Pós- educação da Universidade federal do Pará, as 
obras foram produzidas em condições distintas. Serões da Mãe Preta foi uma obra 
publicada mediante a sua aprovação pelo Conselho de Instrução Pública, do final do 
governo de Lauro Sodré.  

O período compreendia um forte investimento na instrução da criança e do povo 
em geral. Aos olhos da sociedade que buscava a formação de uma nação civilizada, a 
criança era vista como socializadora de valores, sendo que, no processo de mudanças, 
ela também virou alvo de interesse dos editores, o que gerou expectativa em torno da 
criação de uma literatura destinada ao público infantil no Brasil e ou personagem dos 
romances memorialísticos.  

No final do século XIX, a referida obra foi destinada à leitura de crianças e 
autorizada para ser adotada nas escolas do Pará, no período em que a literatura infantil 
ganhava espaço junto às editoras brasileiras e aguçava o interesse de escritores para 
publicarem para esse público. É uma obra se insere dentro do contexto de produção 

                                                   
285 Sarges, Maria de Nazaré (2002). Belém: Riquezas produzindo a Belle-époque (1870-1912). Belém: Paka-Tatu. 
p. 75 

286 FRANÇA, Mª  do P. Socorro Avelino Gomes de (2004). José Veríssimo (1857-1916) e a Educação Brasileira 
Republicana: Raízes da Renovação Escolar Conservadora. 186 f. Tese  (Doutorado em educação) -  Faculdade 
Estadual de Campinas, Campinas. Nesta tese, é possível ter uma visão geral da política de educação no Pará, no 
decorrer do século XIX. 
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da literatura infantil brasileira, do final do século XIX, decorrente do processo de 
reconhecimento da infância como campo de estudo e da criança como objeto de 
interesse da sociedade brasileira. 

Nessa obra, as crianças dialogam com uma contadora de histórias chamada pelo 
escritor de Mãe Preta, que lhes conta histórias condensadas de valores morais 
relacionados ao que se ensinava nas escolas no final do século XIX. Por meio dessas 
leituras, as crianças aprendiam a ler histórias e poemas, do mesmo modo como essas 
práticas eram trabalhadas pelas professoras em salas de aula, conforme o que era 
previsto no programa de leitura da época. 

[...] Os livros devem constar de assuntos úteis e ao alcance da inteligência dos 
alunos, tais como: narrações, factos históricos, fábulas apropriadas em prosa e 
verso, escritos sobre higiene, economia, agricultura, ciências naturais, etc. (A 
ESCOLA, 1900, p. 27). 

Assim como era previsto sobre o que as crianças deveriam aprender na escola, as 
obras literárias em questão, representam o real, que se liga e que não se pode desligar 
de sua realidade de texto construído pautado em regras próprias de produção, 
inerentes a cada gênero de escrita, de testemunho que cria um “real” na própria 
“historicidade de sua produção e na intencionalidade de sua escrita” (CHARTIER, 
1990, p. 62).  

 Ainda pode ser percebido em Serões da Mãe Preta, que a narradora assume o 
papel de professora quando chama a atenção dos alunos para uma determinada 
questão ou a um assunto importante para o entendimento geral de determinado 
conteúdo a ser apreendido pelas crianças no decorrer da leitura. Além disso, assim 
como exigido a uma professora no final do século XIX, que ela tivesse a competência 
com completo domínio da leitura para auxiliar no desenvolvimento intelectual das 
crianças, a contadora de história, nessa obra, também mostra essa capacidade, sem 
contar que as crianças deveriam contar com todo o afeto da mãe no seu processo de 
formação social, religiosa e moral nesse tempo que muito se investiu na educação da 
infância (ARIÈS, 2006) e no estado do Pará não foi diferente.  

Contudo, Serões da Mãe Preta apresenta temas diversos tais como, 
comportamento, ética, obediência, escravidão, liberdade e morte, sobrepõem-se à 
moralidade, embora seja possível concordar, 

 

[...] que a literatura infantil mais antiga era conservadora, porque inculcava 
comportamentos e atitudes de passividade nas crianças, preconizava obediência 
aos pais e submissão aos mestres. Mas a partir de tais considerações sugerir que 
tal literatura seja perniciosa porque a criança não é, por natureza, nem passiva, 
nem obediente, nem submissa, é erro grave, pois supõe que as crianças sejam por 
natureza alguma coisa (LAJOLO, 1994. p. 27).  
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Entretanto, observo que o texto de Juvenal Tavares está mais que adiante de um 
texto moralizador, mesmo que não se distancie dos ideais republicanos que visava o 
processo de formação do cidadão, o que culminou com o status de leitor que a criança 
conquista na sequência das histórias, assim quando ele é considerado apto a esse 
status por Mãe Preta.  

Por outro lado, ao considerar tal possibilidade, concluo que a criança é (re) 
apresentada na obra é a de classe mais favorecida, pertencente à área urbana da cidade 
de Belém, onde os investimentos econômicos foram mais aplicados. Desse modo, a 
criança é um sujeito de investimentos, em que o conhecimento é fator determinante 
para conquistar um lugar de destaque na sociedade, o que demonstra a preocupação 
de o autor qualificar a Mãe Preta e a preocupação desta para transmitir conhecimentos 
às crianças, com desta para o aprendizado da leitura, como símbolo de civilidade que 
correspondia ao contexto de produção da obra. 

Do mesmo modo foi possível analisar as condições de educação no decorrer das 
duas primeiras décadas do século XX, na obra Chove nos Campos de Cachoeira, do 
escritor Dalcídio Jurandir. A narrativa desse romance, assim como de todo o ciclo, 
focaliza o contexto humano, geográfico e cultural das vivências singulares dos 
moradores da Vila de Cachoeira, na ilha do Marajó, no Pará. Entre esses moradores, 
as crianças se destacam como personagens em meio às questões que cercam a vida 
desamparada do lugar. 

No contexto dessa obra, o cenário econômico da época é decadente, iniciado por 
volta de 1912, principalmente no interior da capital. No prefácio da sua obra, Dalcídio 
Jurandir relata a situação em que viveu no tempo em que a escreveu, alegando que a 
vida literária do Pará se movimentava em torno do ‘peixe frito’, por conhecer muito 
bem esse drama, o drama da pobreza, que dificultava a produção da sua obra que 
demorou em torno de dez anos após sua escrita para conseguir publicá-la. Nesse 
período era recorrente miséria no interior do Pará, no período pós-auge da borracha.  

Na referida obra, o narrador onisciente descreve as situações de descaso, da falta 
de políticas públicas para com a educação das crianças interioranas, especificamente 
num tempo em que os ideais democráticos se expandiam pela sociedade brasileira com 
o fim da Segunda Guerra Mundial. 

Na obra,  que é a primeira de um ciclo de obras escritas por Dalcídio jurandir, o 
personagem central é um menino chamado Alfredo, que vive em busca do sonho de se 
educar fora do lugar que ele percebe inadequado à sua formação, cuja educação é 
analisada pelo próprio personagem como uma educação sem qualidade, com métodos 
ultrapassados pela falta de preparo dos profissionais da escola onde ele e as outras 
crianças estudavam no interior do Pará. O trecho seguinte mostra um pouco do anseio 
do personagem Alfredo, que também não se identificava com o lugar. 

Era preciso sair daquela escola do seu Proença, da tabuada, do argumento aos 
sábados, da eterna ameaça da palmatória, embora nunca tenha apanhado, 
daqueles bancos duros e daqueles colegas vadios que todo dia apanham e ficam 
de joelhos, daquela D. Flor (JURANDIR, 1941, p. 110-111). 
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Nessa passagem da narrativa, o olhar crítico do personagem às condições de 
educação a que as crianças eram submetidas, revelam as condições da escola, da 
professora e dos métodos de ensino. 

Como crítico, assim como Alfredo, Dalcídio Jurandir, que além de escritor foi 
jornalista e instrutor público, reconhecia que a escola se constituía espaço elevado de 
formação, tanto na aquisição de conhecimentos quanto na formação de hábitos e 
valores, porém, via um problema nesses preceitos em relação à realidade onde eles 
atuariam como afirma: 

 [...] Não devemos manter o antagonismo entre a escola e o meio, a educação e a 
vida. O problema educacional está ligado ao problema da miséria, da fome, da 
pauperização das massas e da proletarização das populações urbanas e rurais 
(A ESCOLA, 1935, p. 42). 

Na citação, Dalcídio, reforça que a instituição se encontrava sob o domínio de 
preceitos e normatizações que a afastavam da realidade social, como seria o caso da 
escola mencionada na obra, onde a educação era concebida como métodos 
disciplinares rigorosos e práticas de humilhações às crianças. Além de que, o período 
era favorável à criança, reconhecida à época como um sujeito de direitos, mas que, na 
realidade, não eram garantidos ao se considerar o teor da narrativa.  

Essa situações observadas pelo personagem Alfredo, o desmotivava e o 
impulsionava a querer declinar do lugar. Seu desejo era estudar na capital onde, na 
sua imaginação, o progresso era visível e, por conseguinte a educação era de qualidade, 
diferente da realidade do lugar onde ele habitava.  

Os modos de abordar a educação nessas duas obras  publicadas em dois momentos 
diferentes na história do Pará, pois, Serões da Mãe Preta está contextualizada no 
momento em que os republicanos procuravam se desligar do império e, a todo custo, 
pelas condições econômicas do estado em alta, por ostentar o monopólio do comércio 
da borracha, todos os setores da sociedade paraense foram beneficiados, com destaque 
para o setor educacional com a expansão de grupos escolares por todo o estado, além 
de outros investimentos a favor da intelectualidade do povo paraense. 

Por outro lado, o contexto onde é ambientada a obra Chove nos Campos de 
Cachoeira revelam uma outra realidade, na qual se observa o sentimento de 
insatisfação do personagem em relação às condições da educação inadequada às 
crianças, sem contar com a falta de assistência à saúde, falta de moradia, entre outras 
questões que levam o personagem a questinar a educação de Vila de Cachoeira, lugar 
onde a obra é ambientda.  

Coincidentemente nesta mesma época, a criança se destacava, após toda uma 
longa  história de omissão,  como um sujeito de direitos à educação e assitência à 
saúde, Aos olhos dos governantes republicanos, a criança representava o futuro da 
nação e investir nele era investir no desenvolvimento e no progresso do país.  

Por essa diferença da educação revelada nas duas obras, pude compreender os 
discursos sobre a educação presentes em cada uma, pois, enquanto em Serões da Mãe 
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Preta havia um investimento favorável na formação educacional da criança, talvez 
favorecido pela boa condição econômica do estado no final do século XIX, em Chove 
nos Campos de Cachoeira, os discursos giravam em torno do abandono e do descaso 
público com a educação lugar, provavelmente pela crise do comércio da borracha, 
quando o Pará perdeu o monopólio para a Ásia, o que revela que os investimentos 
econômicos do início do século XX, não chegaram nos interiores da capital, assim 
como para os ribeirinhos da Vila de Cachoeira, onde Dalcídio Jurandir ambienta seus 
personagens.    

Desse modo, torna-se compreensível, o desgosto do personagem Alfredo o qual por 
meio da fantasia, da utilização do imaginário, se expressa através da ilusão e devaneio 
para elaborar seu discurso sobre a educação do lugar e sentir “[...] o cheiro do colégio, 
de rua calçada, de bonde andando [...]” (JURANDIR, 1941, p. 318). Alfredo queria 
estudar, queria sair de qualquer jeito de Cachoeira. 

Durante toda a narrativa esse personagem mostrou-se alucinado por esse desejo, 
se embebeu em sonho que foi a fuga, pois, para ele, era pela inteligência que a criança 
pobre consegue mudar o rumo da sua vida para melhor. 

Essa forma de pensar  do personagem faz da escola um campo de tensão e disputa 
para quem procura ascender socialmente como é o caso dessa criança que não via 
outra saída para um futuro promissor que não fosse através da educação.  

Desse modo, os textos literários em questão, são portadores de dados, os quais por 
várias razões apontam a importância de se conhecer o modo como, através do tempo, 
dos diferentes lugares e dos momentos vividos pela criança e ela mesma se percebe 
enquanto sujeito do discurso e sua relação com o mundo, de modo que esteja 
“construindo um sistema de ideias e imagens de representação coletiva e se atribuindo 
uma identidade” (PESAVENTO, 2005, p. 117).  

Considerando as obras estudadas neste artigo, tona-se possível reconhecer que a 
lietarura fornece material da mesma forma que as correspondências, os testamentos e 
os registros de cartório sobre uma sociedade ou uma época. Nesse caso, há de se notar 
que não se trata de uma interpretação ou crítica literária. Neste sentido, a análise não 
consiste apenas em uma visão interpretativa de uma obra, mas consiste, sim, em um 
estudo de objetivos complexos relativizadores, conforme os questionamentos e 
hipóteses impostos ao documento, estes podem trazer esclarecimentos sociais, 
culturais e políticos de um determinado tempo e de um determinado espaço social, 
segundo Le Goff (1992). 

Na visão de Freitas (1984), observar os traços culturais presentes nas obras 
literárias é um dos motivos pelos quais usar como documento histórico uma obra 
literária é muito pertinente, pois, é essa a história que a literatura remete quando em 
si exprime nostalgias, angústias, carências, mágoas, aspirações, desejos contidos 
daqueles que nunca ocupam um lugar na história, assim como a criança que demorou 
a ser reconhecida como sujeito individual e social e a educação a ela destinada no final 
do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, considerando as duas obras 
analisadas neste artigo.  
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Para Certeau (1975b, p. 175) “uma sociedade exprime frequentemente aquilo que 
ela está construindo pelas representações daquilo que está perdendo”. As obras 
literárias que melhor traduzem os movimentos sociais e históricos não são as que 
relatam de forma escrupulosamente exata os acontecimentos exteriores, mas sim as 
que exprimem aquilo que falta a um grupo social e não aquilo que possui plenamente. 
Nessa visão, o escritor vai dar uma forma às aspirações ainda inconsciente de um 
grupo, aquilo que lhe faltava. 

No caso do estudo que foi realizado sobre as duas obras lietrárias mencionadas 
neste artigo, fica entendido que assim como a sociedade fornece matéria prima para a 
confecção do texto literário, e este serve, de certa forma, um instrumento para se 
conhecer a estrutura social e educacinal da criança amazônica,  foi possível produzir 
uma inteligibilidade mais densa, mais complexa e mais rica a partir de suas narrativas. 

No seio dessas reflexões Certeau imprime que a literatura é uma modalidade do 
imaginário, e esta não tem a preocupação de mostrar a realidade, mas transformá-la, 
exprimindo o que nela está reprimido ou latente, como pode ser percebido na obra 
Chove nos Campos de Cachoeira quando o personagem Alfredo, de certa forma, 
denuncia o descaso do poder público para com a educação da criança ribeirinha, 
mostrando que a obra literária não representa o universo, mas ilustra os valores de 
uma cultura, ou seja, “mais do que uma imagem, a literatura seria antes, o 
imaginário da história” (CERTEAU, 1974a, 176). 

Portanto, a opção pela literatura da Amazônia como fonte histórica foi a garantia 
de contar com um instrumento teórico e metodológico eficaz, pois, o historiador, ao 
referir-se ao "mundo como representação", está considerando que sua "construção" se 
dá fundamentalmente no campo simbólico e, nesse sentido, é "moldado através das 
séries de discursos que o apreendem e estruturam". 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em face do que foi exposto no corpo do artigo, articulei as relações entre história 
e literatura de modo a deixar de lado o mito de que a ficção oferece tão somente um 
discurso inverídico da realidade para revelar as duas obras como fonte histórica por se 
tratar de um corpo ficcional, porém, passível de análise.  

Mediante essa intenção, pretendi levar o leitor de literatura ou o crítico literário a 
traçarem um paralelo entre o discurso literário e o discurso histórico, pois a história 
contada pela literatura da/na Amazônia na obra Chove nos Campos de Cachoeira não 
se distancia da história contada por um historiador, pois, como qualquer documento, 
se trata de uma história enriquecida com fatos contados pelo historiador literário.  

Por outro lado, apesar de integrar-se no gênero de tradição folclórica, Serões da 
Mãe Preta instiga o leitor pela forma como Juvenal Tavares procura representar, 
através das histórias de animais contadas às crianças, os modos de educar no final do 
século XIX a partir de práticas de leitura que aconteciam no seio da família. 
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Tais entrelaçamentos implicaram, também, como pesquisadora, apropriar-me das 
reminiscências desse passado a fim de reconstruir uma imagem do objeto investigado 
no momento em que ele se apresentou à humanidade no cenário social da Amazônia 
paraense, tanto no final do século XIX como na segunda década do século XX, quando 
o estado sentiu o efeito da crise econômica do estado. 

Então, pela sustentação teórica que embasou o estudo modelado nos conceitos de 
práticas, representação e apropriação, na relação história e literatura, o estudo está 
amparado também pela proposição historiográfica de Michel de Certeau, que leva em 
conta tempo e lugar de onde o discurso é emitido, e a construção histórica da criança 
e da infância na Amazônia paraense.  

Além de que, as obras literárias que constituíram o corpus da pesquisa, também 
possibilitaram expor os comportamentos da criança, os sentimentos e os valores 
sociais como práticas simbólicas de uma determinada realidade captada sob o olhar 
da literatura, no momento em que os autores elaboram uma (re) construção social e 
cultural do tempo de suas produções, mesmo que as infâncias não sejam tidas como 
“verdade absoluta”, e nem isso se almeja, mas que, do ponto de vista da ficção, sejam 
nas narrativas de Dalcídio Jurandir, em que o protagonista não aceita a sua realidade 
e/ou nas crianças desconfiadas de Juvenal Tavares, todas as possibilidades emergem 
para a produção de um trabalho que conduz à tarefa histórica, cultural de ser criança, 
com destaque para a forma de como ela foi educada. 

De todo modo, essas duas obras representantes da literatura da Amazônia, 
produzidas no Pará configuraram-se os lugares de onde se percebeu a fala da criança, 
seus anseios, seus discursos, os contextos que as identificam como sujeito, 

 [...] suas ações, seus comportamentos e suas condutas, como também toma a 
infância como objeto de análise, de maneira a decifrar o que Larrosa designa 
como enigma da infância (GOUVÊA, 2007, p. 30).  

Portanto, pelas discussões feitas que não abrangeram toda narrativa da obra Chove 
nos Campos de Cachoeira , mas apenas o universo infantil, tendo em vista que há 
nessa obra várias temáticas que já foram e ainda podem ser  estudadas, seja do ponto 
de vista literário, geográfico e até filosófico, creio que o estudo realizado e as análises 
feitas da educação da criança na Amazônia paraense no contexto histórico, político, 
socioeconômico, cultural e educacional do período investigado, a análise realizada 
pode ser considerada um ponto de partida para quem tem interesse em investigar no 
campo da história social da infância, tendo  literatura como fonte histórica associada 
a outros documentos importantes de uma determinada época. 

Enfim, reforça-se que as duas produções literárias carregam consigo um valor 
histórico e cultural significativo para quem tem interesse em estudar a criança e a 
infância na região amazônica, principalmente os ideais que permearam a política 
educacional do período aqui analisado, bem como outras práticas referentes à vida da 
criança.   
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RESUMO  

Este trabalho reflete a metodologia utilizada na pesquisa sobre a história de vida 
da professora Aurélia de Souza Braga (1909-1995), atuante na Baixada Fluminense, 
uma das oito regiões do estado do Rio de Janeiro. Elege as narrativas dos seus ex-
alunos, contemporâneos e familiares dentre o conjunto de fontes da investigação 
biográfica. As entrevistas realizadas, em áudio e vídeo, são o foco do presente trabalho. 
A forma como foram realizadas, tanto a recolha desses depoimentos como as 
interpretações destes, é aqui discutida pelos diálogos com Oresta López, Verena 
Alberti, Cléria Botelho da Costa e Ecléa Bosi. Aurélia Braga é a professora que se 
reconhece ter colocado – no período de 1930 a 1945 – o povoado de Belford Roxo no 
mapa do processo de escolarização do estado, lutou pela melhoria e ampliação do 
número de escolas municipais, e nesse lugarejo fundou uma sociedade de assistência 
materno-infantil, um jornal, uma biblioteca, um grupo de teatro e de canto orfeônico, 
no período em que a Ação Integralista Brasileira (AIB) atuou, e durante a ditadura 
Vargas. O trabalho com a História Oral suscitou algumas considerações sobre a ética 
quanto aos cuidados na tomada dos relatos. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Histórias de vida, história oral, ética na pesquisa. 
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1. NARRADORES E SEUS SEGREDOS 

Os discursos de quem não viu, são discursos; os discursos de quem viu, são 
profecias. (Padre Antonio Vieira, Sermão da Terceira Dominga do Advento, 
1669). 

Devo ter passado os olhos por esse sermão, quando pequena – os “sermões do 
padre” faziam parte de uma estante na casa da minha avó, na Solidão287 –, na época 
em que passei fome, de livro. Aurélia também deve ter visto isso, a coleção em capa 
dura compunha a biblioteca do meu avô que, dizem alguns narradores, ela vivia 
emprestando. Isso muito antes de eu pensar em existir. De qualquer forma, meu 
apetite não seletivo não era garantia de entendimento, mas nunca me preocupei com 
isto. Acho que intuía que um dia essas coisas lidas se encaixavam.  

Para narrar a história de vida de Aurélia de Souza Braga, primeiramente, ouvi 
muito contar sobre ela daqueles que conviveram com a professora como alunos, e pude 
compreender o que significa dizer de alguém com quem se conviveu intensamente por 
todos os dias letivos de vários anos da infância. Algumas histórias eu já havia escutado 
desde sempre, mas isso era algo que sabia poder estar repleto de mitificações e 
cristalizações nem sempre condizentes com o que tinha se passado. A princípio, achava 
que não encontraria muitos documentos escritos dela ou sobre ela, e esse foi somente 
o primeiro pretexto para a escolha da história oral como forma de pesquisar, mas que 
não se configura hoje como exclusividade, tendo em vista que a professora acabou 
deixando um legado e pistas dessas fontes nas mãos também dos seus ex-alunos.  

Quando dei os primeiros passos na busca por saber mais sobre Aurélia, sem 
dúvida, ouvir falar sobre ela foi importante para que pudesse construir um mapa 
mental para nortear inicialmente a pesquisa. Entretanto, o contato com as fontes orais 
proporcionou tanto mais que os narradores dessa história de vida ganharam 
protagonismo, dada a diversidade de pistas e informações que forneceram ao longo do 
trabalho. Além da história de vida da professora, me fizeram saber sobre as suas 
também, por sinal, muitas entrelaçadas com a minha. E passei a me sentir membro 
dessa rede, a pertencer a esse grupo, aquela, dentre eles, que escreve.  

Para não correr o risco de assemelhar-me ao malquisto Antonio Biá, encarregado 
de escrever a história de Javé288, cuja incompetência levou ao malogro da empreitada 
e ao fim do seu povoado, tantas eram as versões dependendo do narrador, ocupei-me 
de cuidados. O fato de ser descendente da rede de sociabilidade da professora Aurélia, 
e pertencer à comunidade que a acolheu na maior parte de sua vida, entre 1935-1995, 

                                                   
287 Solidão era o nome de um lugarejo de Belford Roxo, onde primeiramente viveu Aurélia quando migrou com a 
família, vinda do norte do estado. Lá ela fundou uma escola, utilizando as instalações de uma igreja católica. 

288“Narradores de Javé – a escrita pela sobrevivência”, é um filme brasileiro dirigido por Eliane Caffé, de 2003. 
Conta a luta de um povo, do Vale de Javé, localizado no Sertão Baiano, que busca garantir a sobrevivência da 
comunidade, ameaçada de ser inundada para construção de uma represa. A saída é escrever um “documento 
científico” que comprove a existência de um patrimônio histórico, condição imposta pelas autoridades do governo 
para justificar a sua salvação e preservação. 



 

 
 

5 

foi importante para que eu pudesse selecionar os narradores e obter deles a 
disponibilidade, o interesse e até o incentivo às iniciativas da pesquisa. Em geral fui 
recebida em suas casas com sabores, cheiros e afagos. 

Encontrei primeiramente Verena Alberti e seus estudos sobre a história oral, o 
método, desenvolvidos no Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e na definição 
que utiliza para pesquisa biográfica, baseada também em Rosenthal: “A denominação 
‘pesquisa biográfica’ significa que a biografia enquanto tal é o objeto. Me interessa 
saber como as pessoas constroem, para outrem, sua história de vida e porquê” 
(ALBERTI, 2004, p.55). Para essa autora, a melhor forma de serem recolhidos os 
depoimentos (auto)biográficos, é a que foi seguida por Plato 289  e a que tentei 
primeiramente adotar neste trabalho. Ou seja, “a grande narrativa do entrevistado, 
sem interrupção”; após, “perguntas de esclarecimento da narrativa recém-ouvida”; e, 
por fim, as “perguntas que ainda restam no roteiro preliminar”.  

Nesse sentido, o roteiro preliminar traçado para as entrevistas não contemplou 
buscar apenas saber os acontecimentos do período em que os entrevistados foram 
alunos ou contemporâneos da professora Aurélia, mas principalmente o que foi 
construído dessa história neles. O desenho de projetos de história oral, traçado por 
Linda Shopes (2001), e o detalhamento que essa autora faz das formas e 
procedimentos nas entrevistas, auxiliaram não só a traçar o roteiro para as entrevistas, 
mas principalmente algumas de suas recomendações me vinham à mente no momento 
em que estava frente a cada um. Procurei, nas primeiras entrevistas, seguir as 
recomendações de Alberti, que enfatiza que o entrevistador deve interferir o menos 
possível nas lembranças evocadas. Porém, entrelacei a isto a sensibilidade de Bosi 
(1979), que ao tomar os relatos de pessoas mais velhas estimula as recordações com 
objetos que possam evocá-las. Então, primeiramente mostrei a eles fotografias da 
época, e da professora Aurélia, juntamente com os exemplares do jornal escolar 
editado por ela e com textos deles ou dos seus pais e conhecidos, inclusive. Também 
foram mostradas fotografias do lugarejo, bem como da Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus, na Solidão, onde alguns estudaram.  

Utilizei para registro dos relatos um equipamento de áudio e vídeo, uma câmera 
digital, colocada em um tripé, de modo que eu poderia ficar com as mãos livres e 
manter um diálogo mais espontâneo, pois colocava a câmera de forma que se fazia 
quase esquecida pelo narrador no decorrer da entrevista. Decidi utilizar a câmera por 
dois motivos, primeiro para perpetuar a imagem dessas pessoas, e, segundo, porque 
queria captar gestos mais significativos que permitissem outras análises. Nesse 
momento eu não tinha ideia do quanto essa decisão foi acertada, porque quando 
procedi às transcrições o que resultou foi um texto escrito e não a própria oralidade. 
No texto não era possível identificar ritmos de falas, que as vezes mudam todo sentido, 
também algumas expressões faciais e corporais, as causas de hiatos de falas, dos 
silêncios, entre tantas coisas que se passam e que são ou não captadas pelo microfone, 

                                                   
289  Que realiza pesquisas em história oral na Alemanha, segundo Alberti (2004). 
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mas que são captadas pela câmera. Todavia são muito difíceis, quase impossíveis, de 
se reproduzir nas transcrições 290 . A possibilidade de rever as entrevistas foi 
importante para que pudesse proceder às análises. 

Entrevistar e recolher os dados para analisar juntamente com outras fontes foi um 
processo ao qual dei início muito cedo, logo no primeiro ano que ingressei no 
doutorado em 2012. Eu precisava escrever artigos e meu material não era suficiente 
para dar conta dessas escritas. Embora ainda não dominando toda teoria para 
proceder às interpretações, foram os dados recolhidos entre os narradores que me 
conduziram às outras fontes e acervos e contribuíram diretamente para que eu 
pudesse eleger os temas que utilizei para construir argumentos.  

Na prática, diante dos narradores da Solidão, fui descobrindo suas reações 
diferenciadas, durantes as narrativas, que, por vezes não fluíam como o esperado e de 
acordo com as observações da pesquisadora, não seguindo às intenções do meu 
principal referencial teórico, e isto sucedeu-se na maioria das vezes. Foi necessário 
instigar alguns com perguntas curtas, diretas e sem insinuações, porque, talvez, os 
narradores não houvessem se dado conta da importância de suas lembranças, e, em 
sua maioria, não vinham praticando o exercício de lembrar. A maior parte das 
entrevistas, realizei nas casas dos entrevistados, o que remetia a uma maior 
espontaneidade e certas características menos formais.  

No decorrer do período em que realizei as entrevistas, comecei a me fazer um outro 
questionamento: talvez, não fosse melhor construir um trajeto próprio para pesquisar 
a história de vida de Aurélia utilizando os recursos da história oral? Realizei, então, 
uma entrevista coletiva, com alguns narradores que já havia entrevistado e alguns que 
ainda pretendia, para buscar elucidações que me faltavam, julguei que necessitava, 
também, confrontá-los com algumas interpretações que havia feito do material 
coletado nas entrevistas e de outros documentos pesquisados. Utilizei para o registro 
das falas um gravador digital, pois a gravação em vídeo demandaria uma estrutura 
com diversas câmeras e eu temia perder a espontaneidade das narrativas.  

Afinal, se eram tantas especificidades na recolha dos testemunhos, começava a me 
preocupar as suas análises, essas, que iriam depender também da organização do 
recolhido, que fiz com a ajuda do programa ATLAS. ti291, e de um referencial para a 
busca de sentido de tudo isto. Interpretar desta forma é buscar sentidos naquilo que o 
narrador quis dizer, é uma viagem ao imaginário do outro, é empreender uma caçada 
ao invisível e ao que não foi escrito, para ampliar o campo da interpretação (COSTA, 

                                                   
290 Sobre a diferença entre a oralidade e a transcrição da oralidade, encontrei na bibliografia do curso do Prof. 
Jorge Aceves, que frequentei em El Colegio de San Luis, México: MOSS, W.  La historia oral: qué es y de donde 
provenie? En MOSS, PORTELLI, FRASER et al. (s.f.) La Historia Oral. Colección Los Fundamentos de las 
Ciencias del Hombre, nº 26. Buenos Aires: CEAL, pp 21-35. (Sem ano). 

291 O programa ATLAS.ti foi utilizado para ajudar a localizar e interpretar sistematicamente questões mais 
complexas escondidas em dados não estruturados, como trechos de documentos e também os textos transcritos 
que derivaram das entrevistas. O programa forneceu ferramentas que permitiram demarcar no escrito esses 
dados, por eixo temático, e anotar os resultados, trazendo à baila com maior rapidez a memória do que foi 
selecionado. 



 

 
 

7 

1998). Sendo assim, o que se interpreta pode não ser exatamente aquilo que o narrador 
quis dizer: 

Parto do entendimento de que o narrador, ao reconstruir um fato, imprime sua 
marca na interpretação; e o pesquisador, ao ouvi-lo, pode atribuir ao mesmo fato 
outro significado. Está posto o desafio: como o pesquisador pode fazer o trabalho 
interpretativo sem sufocar a voz do narrador? Como trabalhar a polifonia de 
vozes – narrador e pesquisador – na sua interpretação? (COSTA, 2014, p.47) 

Se realizar longas entrevistas individuais e uma coletiva, com duração entre uma 
hora e uma hora e quarenta minutos efetivas de gravação cada uma – que geraram 
uma média de 25 páginas de transcrição, ou seja, cerca de 450 páginas no total – 
demandou um esforço de pesquisa, organizar e interpretar esse material me parecia 
um exercício em terreno movediço, tantas as incertezas e possibilidades de erros. 
Preciso deixar claro que não sou um elemento neutro neste grupo, e mesmo que dele 
não fizesse parte, a minha própria subjetividade também estaria presente nessas 
análises, desde a separação das falas por eixo temático até a interpretação do narrado. 
Mas o que menos desejei foi sufocar as vozes dos que passei a chamar os narradores 
da Solidão.  

E, se a “vida humana es una ficción que el hombre inventa a medida que camina” 
(HELD, 1989, p.54), como contaram momentos de suas vidas? Como entrelaçaram 
esses trechos com a vida da professora? Afinal, o que ficou de Aurélia nesses 
narradores? 

1.1 HISTÓRIAS DE SOLIDÃO 

Para escolha e localização dos narradores, consultei a ata de fundação do Centro 
de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Belford Roxo (CENPRE), e 
privilegiei buscar primeiramente aqueles ex-alunos ainda residentes no município. Os 
primeiros levaram-me a outros, pelas lembranças e por ainda manterem contato. Por 
eles foi possível também localizar os familiares da professora, que presumi, 
principalmente importantes na elucidação de fatos da vida pregressa a sua chegada 
em Belford Roxo. Os demais, alguns filhos de pessoas mais próximas na rede de 
sociabilidade de Aurélia e, finalmente, procurei localizar pessoas que poderiam trazer 
informações sobre o movimento integralista na região do então município-sede de 
Nova Iguaçu e no município de São João da Barra, do qual Gargaú, local de origem da 
professora fazia parte. Após criar uma lista de possibilidades, entrava em contato, na 
maioria das vezes por telefone, e marcava, quando este se dispunha, a entrevista no 
local escolhido pelo entrevistado. 

Em geral, iniciava as entrevistas mostrando fotografias e outros elementos que 
pudessem trazer à tona as lembranças. Depois fazia uma pergunta do tipo: - “o que 
você se lembra da época em que estudou, ou conviveu, com Aurélia?”. Notei que a 
maioria dos narradores trazia lembranças de momentos com ela e fatos de sua vida, 
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também de pessoas e lugares de convivência, mas logo vinham à mente lembranças 
outras que tinham para eles uma grande significação. Lembrei do que Alberti havia 
dito sobre a vocação terapêutica da história oral. A autora chama de “vocação”, agora 
entendo, porque ao lembrar e pronunciar, aquele que fala consegue reelaborar ou 
recriar para si o seu passado, de forma a eliminar ou amenizar algo que lhe foi doloroso 
e/ou mobilizador de sensações marcantes e, de alguma forma, negativas, como 
procedem algumas terapias. A necessidade de falar sobre esses assuntos surgiu em 
muitos momentos das entrevistas.  

De cada um, recolhi relatos pronunciados, sussurrados ou engasgados. Os 
primeiros narradores escolhidos foram aqueles alunos da professora, tanto na Escola 
Sagrado Coração de Jesus – quando sediada na Igreja da Solidão ou no centro de 
Belford Roxo – quanto na E. M. Prof. Paris: Danilce Micho, Walter Vicente, Amilcar 
Fernandes, Fernanda Bicchieri, Ester Gomes e Cícero Rodrigues. 

Outro grupo se consistiu dos familiares da professora, todas descendentes do 
irmão Vicente de Souza Braga, tendo em vista que sua irmã, Aládia Braga, não deixou 
filhos e Aurélia não se casou, também não os teve. Vicente foi pai quatro filhas, das 
quais três e uma de suas netas foram entrevistadas. Das sobrinhas, apenas Vania não 
foi possível entrevistar por encontrar-se enferma. Tomei os relatos de: Vanda Braga, 
Vanilce Braga, Vanira Braga e Maria Amélia Braga. 

O terceiro grupo de narradores foi formado pelos filhos daqueles que participaram 
diretamente da rede de sociabilidade da professora e que conviveram com ela: Heloisa 
Bicchieri, Eliane Barcelos, Sara Rozinda Passos, Maria José Haddad e Antonio 
Ferreira. De alguns memorialistas da Baixada e do Norte Fluminense, como Paulo de 
Tarso Machado, Robinson Azeredo e Mario Menezes. Luiz Scapin foi escolhido por ter 
convivido com militantes integralistas na Baixada Fluminense e Jorge da Luz foi aluno 
do Patronato São Vicente, que Aurélia dirigiu nos anos 1960-70-80. A seleção dos vinte 
narradores teve por primeira intenção que Aurélia se fizesse conhecida por suas vozes. 
Mas não foi interpretado apenas o que eles disseram da professora, indo além, do que 
falaram também deles mesmos. Buscando ainda perceber possibilidades de outras 
interpretações e se, para o narrador ou narradora, “A anamnesis (reminiscência) é 
uma espécie de iniciação, como a revelação de um mistério. [Se] A visão dos tempos 
antigos, libera-o de certa forma, dos males de hoje” (BOSI, 1979, p. 48).  

Importante nessas intepretações, a percepção de que a maioria dos narradores se 
situa entre 65 e 90 anos de idade. Nove deles acima dos 75 anos. Cinco entre 70 e 75 
anos. E os demais entre 65 e 70. O perfil da minha amostra, portanto, encontra-se 
maciçamente na terceira idade, 80% está acima dos 65 anos. 30% do total dos 20 
narradores está na faixa dos 85 anos de idade. As lembranças evocadas pelos 
entrevistados precisaram ser observadas por esse viés, são memórias de pessoas mais 
velhas. Neste sentido elas possuem características comuns à faixa etária, que ressaltei, 
mas também aspectos individuais decorrentes da história, personalidade e da saúde 
física de cada um. 

Muitos e variados foram os relatos, cada narrador forneceu um ponto de vista 
diferente, ângulos que, ora construíam um mosaico de linhas fechadas, como um 
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vitral, ora deixavam perceber possibilidades de interseção. A forma como Aurélia se 
projeta e conquista notoriedade e respeito na comunidade foi algo percebido nesses 
relatos, que demonstram que a professora ao chegar à Baixada Fluminense vai 
trilhando um caminho que delineia tornar-se uma autoridade ocupando o lugar de 
professora, na sua condição de mulher. Para isto também foi importante conhecer as 
redes de sociabilidade que construiu e suas articulações políticas, suas acomodações 
ou resistências no cenário político vigente, entre 1930 e 1945, principalmente na 
relação integralismo e Estado Novo.  

Numa outra abordagem apareceu como se trata a memória nesse território de 
Belford Roxo, na Baixada Fluminense, lugar que surge esboçado nas narrativas. As 
representações que foram construídas ao redor de Aurélia também emergiram dos 
relatos, e, nesse âmbito, também, as associações entre a mãe, simbolizada para alguns, 
e a professora. Como se configurava a questão docente, como profissão, e a própria 
visão de Aurélia para esse exercício, bem como suas práticas políticas, pedagógicas, 
assistenciais e culturais, tudo isto é depreendido de alguma forma nas narrativas. E 
mesmo o fato do desconhecimento ou da ausência é significativo, é revelador.  

Foi possível perceber alguns aspectos das construções institucionais de escola, 
família e nação pelos relatos, e, ao fim de todas entrevistas, obtive muitas informações 
valiosas dessas fontes orais. Porém, todos esses temas foram, no decorrer da pesquisa, 
revistos à luz de outras fontes. Ao que não esperava, ao buscar saber sobre a infância, 
era encontrar relatos tão contundentes quanto à questão da exclusão, social e racial, 
que acabou surgindo nas narrativas de alguns, que permitiram compreender com mais 
propriedade a importância de todo trabalho biográfico para a memória coletiva, e, 
também por um compromisso ético, esses depoimentos se tornaram a pedra de toque 
para futuras abordagens da questão da exclusão racial da infância em possíveis outros 
estudos. Pollack (1989) analisa esse aspecto da história oral em detrimento do que 
chama “memória oficial”, em uma perspectiva que denomina construtivista: 

Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a 
história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte 
integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à "Memória oficial", 
no caso a memória nacional. Num primeiro momento, essa abordagem faz da 
empatia com os grupos dominados estudados uma regra metodológica e 
reabilita a periferia e a marginalidade. (POLLACK, 1989, p. 4) 

Alberti (2004) coloca um outro ponto de vista sobre o papel da história oral com 
aqueles que se situam “abaixo” na escala social, ou seja, para mim os indivíduos 
comuns, deixados de lado pela historiografia oficial. A conclusão da autora sobre esse 
aspecto da história oral é que esse argumento acaba por reforçar o estigma e o 
preconceito de que os “de baixo” não são “capazes de deixar registros escritos sobre si 
mesmos” (ALBERTI, 2004, p. 47). No caso de Aurélia, por exemplo, ela cuidou de 
deixar sim, como eu viria descobrir nos encontros para as entrevistas, porém, percebe-
se pela sua trajetória de vida que esteve muito mais preocupada com as ações do que 
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com os registros delas. Mas foi com Bosi (1979) e Kotre (1997) que encontrei outras 
faces desse mesmo prisma, a narrativa dos excluídos, no caso as memórias dos mais 
velhos. 

Como aspecto também comum, apareceram em todos os relatos a questão da 
mitificação, de variadas maneiras, dos pais, dos amigos, dos lugares, das instituições, 
dos acontecimentos. Mas sobre uma visão mitificada de Aurélia, como uma pessoa 
muito austera; que dominava a cena, e principalmente os homens e meninos; que todo 
mundo respeitava; que era muito culta; que lia muito; que era onipresente, onisciente 
e vidente, depreende-se também das falas dos narradores. Kotre (1997) diz que quando 
as pessoas envelhecem não precisam mais ser realistas para enfrentarem os desafios, 
a dureza da vida, com isso os laços com a realidade se afrouxam e se pode experimentar 
viver sonhos e ilusões. Isto se deve também ao fato de que se tem que lidar muito mais 
vezes com perdas e o “mito na memória ajuda a preservar o eu” (1997, p.217). 

Observei, primeiramente, que os que conviveram mais diretamente com Aurélia 
até o final de sua vida tinham uma visão um pouco menos mitificada da professora, 
utilizando menos expressões de intensidade em seus relatos e demonstravam menos 
uma certa “sacralização” de sua imagem. Imaginei que a mitificação tivesse haver com 
o fato de terem convivido com ela somente na infância, que era uma visão infantil, da 
criança que olha para uma pessoa que ocupa um papel de autoridade bem marcado. 
Numa leitura mais detida, pude encontrar vestígios do mito de Aurélia em todos os 
relatos, em maior ou menor grau, menos no de Luiz Scapin – o narrador não conheceu 
a professora, o seu alvo de criação do mito foi principalmente seu pai. A família do 
marido de Sara, os Passos, transmitiu o mito de Aurélia a sua geração. Em seu discurso 
a professora aparece como responsável sozinha por um grande feito, a união coletiva 
de todo Belford Roxo em prol de sua proteção. A figura mítica da heroína está desta 
forma consolidada. “A memória é a faculdade épica por excelência” (BOSI, 1979, p. 
48). 

Em Luvas Brancas, Kotre (1997, p. 216) explica que o gerontólogo Sheldon Tobin 
buscou quantificar o nível mítico das recordações, do nível 1, que significa 
“absolutamente nenhum mito”, ao nível 5, “um nível alto”. Essa classificação varia 
principalmente com a intensidade e quantidade de palavras utilizadas para explicar ou 
descrever pessoas, acontecimentos, lugares, tanto de forma positiva, quanto negativa. 
Não se trata aqui de proceder a esse tipo minucioso de análise, mas de compreender a 
questão da criação do mito de Aurélia pelo grupo estudado. Os resultados dessas 
pesquisas de Tobin apontaram que pessoas mais jovens tendiam a um nível de 
mitificação menor, ao que o autor acrescenta que não é que os mais jovens não pensem 
miticamente, é que o mito não está concentrado em suas lembranças, ao contrário dos 
mais velhos. Nas palavras de Kotre: 

Quero dizer que o eu está sendo reconfortado e nutrido em face da perda, que está 
recebendo um sentido do ‘sempre’ em face de um vazio que se aproxima. Quero 
dizer também – e aqui temos de estar conscientes de todo ecossistema da 
memória – que nossas experiências de vida e nossas identidades estão sendo 
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preparadas para uma transformação final em vida coletiva (KOTRE, 1997, p. 
218-219). 

Reflito, com o autor, que se nasce em um contexto coletivo, uma família, e as 
memórias são geradas coletivamente. Muitas lembranças que se evoca não foram, 
exatamente, depreendidas dos fatos vividos pelo indivíduo, mas foram geradas a partir 
do que ele escutou no interior do grupo familiar. Em grande parte da vida esse 
indivíduo passa a produzir lembranças próprias, suas, para ao final abrir mão delas. 
Suas lembranças passam a pertencer novamente à coletividade e, em geral, as pessoas 
“doadoras” das memórias tendem a cuidar que estas sejam as melhores. Aurélia 
cuidou disto, principalmente incentivando seus ex-alunos a fundarem um centro de 
memória da cidade, e deixou com eles, e nesse centro, muitos documentos e 
fotografias, fontes desta pesquisa. Pode-se dizer que a professora buscou formas de 
controlar aquilo que seria lembrado também a seu respeito. Uma dessas formas foi ter 
omitido, dos possíveis “recebedores” de memórias, fatos de sua vida pregressa a 
Belford Roxo e, possivelmente, suas relações com o movimento integralista. Mas esse 
pretenso controle é fugidio, na medida em que suas lembranças passaram a ser 
também lembranças de outrem, mescladas com tantas outras memórias e 
interpretações. 

A memória pessoal vista por este prisma é social, familiar e grupal e é construída 
pelos laços de convivência, familiares, escolares e profissionais (BOSI, 1979). No grupo 
cada um assume uma máscara, uma persona, e esta é com a qual o indivíduo se 
relaciona com outros. Goffman (1988) analisa que não é um acidente histórico o fato 
da palavra pessoa significar máscara. O eu, representado na vida cotidiana, necessita 
assumir suas “máscaras”. Estas são expressões daquilo que o indivíduo gostaria de ser 
e viver. Por isso ele afirma que a máscara é o verdadeiro eu: “Ao final, torna-se uma 
segunda natureza e parte integral de nossa personalidade” (GOFFMAN, 1988, p.32). 
Ao longo da vida, o indivíduo adquire um caráter e se torna pessoa. Não é por acaso, 
portanto, que cada narrador ao falar de Aurélia falou de si. A maturidade implica na 
assunção e consolidação das máscaras. Entretanto, além da questão das mitificações, 
encontrei outra comum, possível de ser percebida em muitos dos relatos, a solidão. 

No quarto mais velho da minha “amostra”, os na faixa dos 85 anos, ficou claro o 
sentimento de solidão. Primeiramente, pela atitude demonstrada por ter um 
“recebedor grato” de suas memórias. Não é sempre que na velhice se encontra essa 
ventura, alguém disposto a ouvir as lembranças, que nesse tempo da vida é o alento. 
Senti no pedido de Danilce Micho e de Amilcar Fernandes, de aproveitarem a ocasião 
da entrevista para reverem Walter Vicente, uma necessidade de preenchimento, de 
encontrarem essa identificação. De certa forma, os laços de amizade parecem 
estreitarem-se hoje, pelo reconhecimento de algo comum, creio que esse algo é a 
solidão da velhice. Com as dificuldades de locomoção inerentes à idade, os encontros 
são muito raros. Além disto, Amilcar queixa-se claramente da falta de interlocução. 
Ele adquiriu hábitos, gostos e reflexões, muitos deles estimulados pela professora, 
como a leitura, que não encontram ressonância na cultura na qual hoje se insere. 
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Talvez este seja um elo comum aos que estudaram com Aurélia e permaneceram em 
Belford Roxo. 

A solidão dos enfermos aparece nos relatos de Fernanda Bicchieri e na ausência de 
Vânia Braga, uma das quatro sobrinhas de Aurélia, a única delas que não consegui 
entrevistar. Aliás, a solidão de Aurélia no final da sua vida também aparece no 
desconhecimento de sua história, preferências e hábitos, pela família. A solidão de 
Jorge da Luz, por não lembrar quem foi sua família, é notória, mas os que tiveram 
mães e pais e que perderam, todos de alguma forma expressam a solidão decorrente 
dessa perda. Existe a “solidão de Copacabana”, os que hoje moram lá, a família de 
Aurélia e principalmente Ester Gomes, estão sós, apartados do lugar de origem, das 
pessoas desse lugar, de suas histórias coletivas, de Belford Roxo. Sim, também existe 
a solidão de Mário Menezes, compensada pelos registros de suas memórias, e a da 
narradora que escreve. 

Pertencendo ao grupo de pesquisa ao qual me vinculo, não posso crer que tenha 
sido apenas um “acidente histórico” o fato do rincão, que primeiramente acolheu 
Aurélia em Belford Roxo, chamar-se Solidão. Ana Chrystina Mignot (1993, 2002) 
trabalha com os detalhes, com os rodapés de páginas, com o paradigma indiciário de 
Ginzburg, mas principalmente com as palavras e objetos e os seus “segredos”. 
Concordo com a autora quando diz que nome não é neste sentido um acaso, ele dá 
identidade e identifica – as pessoas, seres, lugares e objetos aos quais pertence. 
Quando Aurélia chegou no rincão, pertencer à Solidão significava não ter luz, água 
potável, estar exposto à febre amarela, aos mosquitos, a andar muito para chegar ao 
trem. Ao trem que demorava horas para chegar à capital. Como lugar o nome indica 
isolamento, distância, falta de atenção do poder público. Porém, sabe-se que o 
sentimento de solidão não requer a falta de outras pessoas, pode ser sentido em lugares 
densamente ocupados. O sentimento também pode ser descrito como a falta de 
identificação, compreensão ou compaixão. 

Alguns filósofos, como Jean-Paul Sartre (2005), acreditam que a solidão é 
epistêmica, é parte fundamental da condição humana por causa do paradoxo entre o 
desejo consciente do homem de encontrar um significado dentro do isolamento e do 
grande vazio que representa o universo. A escola existencialista vê a solidão como 
essência do ser humano. Cada pessoa vem ao mundo sozinha, atravessa a vida como 
um ser em separado e, no final, morre sozinha. Aceitar o fato, lidar com isso e aprender 
como direcionar a vida de forma satisfatória seria a condição humana. Mas, 
parafraseando Nietzsche, ainda não foi resolvida uma deficiência na formação dessa 
condição, pelo menos não pela educação, seria o fato de que ninguém aprende, aspira 
ensinar, ou ensina a suportar a solidão (NIETZSCHE, 2004). 

Neste sentido, sem querer, afinal, atribuir juízos de valor à solidão, muitas 
questões emergiram das entrevistas com os narradores, mas talvez a que mais 
mobilizou a pesquisa, o grande guarda-chuva que abrigou todas as outras foi: como 
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Aurélia lidou com a solidão? A observação de Rilke não me saiu da mente: “Os mais 
solitários são, precisamente, os que mais contribuem para a coletividade”.292 

Ao cruzar as narrativas, outra questão que observei merecedora de cuidados é o 
que provoca nos narradores recordar o passado. Eliane Barcelos chamou-me a atenção 
para o fato de que ao recordar, muitas vezes o narrador se volta para falar e sentir como 
no passado. Quando, na entrevista, ela relatou um tombo que sofreu em meio a uma 
reunião política que envolvia Aurélia e sua mãe, foi que percebi o quanto eu havia sido 
ansiosa em meu foco de investigar questões que queria aprofundar sobre Aurélia. 
Neste momento em que a narradora se esforça para lembrar das vezes em que teve 
contato direto com Aurélia, ela está tentando sair do que lhe disseram sobre a 
professora para mergulhar naquilo que realmente a menina Eliane havia percebido 
dela. Nisto, ela faz uma volta ao passado e se vê novamente como a criança que 
acompanha a mãe para uma reunião que provavelmente para ela não tinha nenhum 
sentido. Ficava à margem do que se passava na sala da casa de Aurélia, brincando com 
suas sobrinhas e exposta aos acontecimentos, longe dos olhos e das atenções de sua 
mãe. Senti que ela caia pela segunda vez, agora diante dos meus olhos, e eu tinha tido 
a oportunidade de acolhê-la e não o fiz. 

Existem momentos em que é necessário na investigação sair da faceta de 
pesquisador, aquele que atua racionalmente, e deixar os aspectos sensível e empático 
expressarem-se. Lembrou-me disto Bosi (1979, p. XVIII), que lembrou de Walter 
Benjamin. Por que? Por isto mesmo, somente o que se coloca no lugar do outro vê o 
que é importante e merecedor de ser contado. Quando revi, dias depois, a gravação da 
entrevista de Eliane Barcelos senti-me despencando, naquele momento lembrei que 
recebi a narradora no centro de memória da minha instituição, porque ela estava de 
mudança de Belford Roxo, finalmente após a morte da mãe, e, por isso, não pode me 
receber em sua casa, como havia proposto. Mais preocupada em colher as informações 
necessárias à pesquisa, eu demonstrava frieza diante das emoções da narradora. Então 
é isso que é história oral? Não, não pode ser isto. Foi Eliane quem me fez refletir sobre 
os objetivos neste trabalho naquele momento. Foi seu tombo, que me fez acordar para 
buscar escrever sem perder de vista a sensibilidade, sem na verdade me perder. A 
matéria prima do meu texto não é um documento encontrado em um arquivo 
mantenedor de um tempo. Não é o vazio que aprisiona o buscador de evidências e 
provas de existência. Enfim, concluí que a matéria prima da história oral é sensível, 
volátil, alternadora, inspiradora, é sentimental.  

Na entrevista coletiva, focada nas questões da política da Baixada Fluminense, 
apenas Danilce Micho e Walter Vicente não participaram das discussões. Pude 
observar que apesar de terem o que dizer, eles estavam ali com outras intenções. 
Danilce levou suas poesias que fez sobre a escola e sobre a professora, e Walter havia 
me dado um diálogo, que representou na escola de Aurélia, um “teatrinho”. Escreveu 
de memória em um papel, e me entregou dias antes. Ele queria que alguém, uma das 
colegas, representasse outra vez com ele. Walter havia perdido a esposa há dois meses. 

                                                   
292 RILKE, Rainer Maria. (2007, p. 137) 
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Consegui encaixar a leitura de uma das poesias por Danilce, mas não houve tempo 
para treinarmos o diálogo de Walter. Percebi que os mais velhos tinham necessidade 
de expressarem os tempos de escola, sobre Aurélia, de outras maneiras, não daquela 
que havia planejado com duração e objetivos específicos.  

 

1.2 O CORO NO GRAN FINALE 

Entre as recomendações ao tratamento dedicado pelos entrevistadores aos 
entrevistados, ferramentas da história oral como metodologia de pesquisa, poderia 
figurar mais esta. É necessário perceber com quem se está lidando no momento em 
que o/a narrador/a rememora o passado. Percebi que nem sempre se lida com quem 
está à frente. Pode ser que neste esforço de retorno ao passado a pessoa do passado, 
neste caso a criança no seu sentimento, emerja para falar. Tomando a palavra, esse ser 
desconhecido tem necessidades, caprichos e emoções que precisam ser considerados, 
sob pena de se perder momentos valiosos não só para a pesquisa, mas de encontro com 
o outro. E isto também é história oral, mais um de seus aspectos.  

“Vejo a história como descontínua, posto que trabalho com as memórias como uma 
polifonia de vozes que compõem uma orquestra, na qual o pesquisador ocupa o lugar 
de maestro” (COSTA, 2014, p. 52). A imagem que Costa tem do trabalho de 
interpretação em história oral demonstra que nesse momento, no qual se dá sentido 
ao que foi dito, o pesquisador é o maestro. Mas enxergo que no momento da recolha 
dos depoimentos ele também o é. Os aspectos éticos da história oral são hoje discutidos 
por um grupo de pesquisadores que se debruça sobre as questões metodológicas, 
reunidos institucionalmente pela Associação Brasileira de História Oral (ABHO). No 
decorrer do trabalho de recolha dos relatos, percebi como importante o debate 
relacionado à fidedignidade do que é dito, à credibilidade do registro, à interpretação 
criteriosa à luz de teorias consistentes e, por último, mas não menos importante, ao 
tratamento dispensado aos narradores, que deve ser alvo de reflexões constantes. Há 
que se cuidar do “coro”. 

 
BIBLIOGRAFIA 

ACEVES, L. J. (1997) (Comp.)  Historia oral, Inst. Mora, México. 
ALBERTI, V. (2004). Ouvir contar: textos em história oral. – Rio de Janeiro: 

Editora FGV. 
BOSI, E. (1979). Memória e sociedade: lembrança de velhos. – São Paulo: T. A. 

Queiroz. 
COSTA, C. B. (2014). A escuta do outro: os dilemas da interpretação. História 

Oral, v. 17, n. 2, p. 47-67, jul./dez. 



 

 
 

15 

_______. (2008). "Conflictos e interpretaciones em la historia oral", ponencia 
presentada en el XV Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Historia 
Oral (IOHA), Guadalajara, 23-26 de septiembre. 

_______. (1998). Conflictos de interpretaciones em la Historia Oral. In: Voces 
recobradas. Revista de Historia Oral do Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos 
Aires. Año 8, nº 21. 

GOFFMAN, E. (1988). Estigma: notas sobre a manipulação da identidade 
deteriorada. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 

KOTRE, J. (1997). Luvas brancas: como criamos a nós mesmos através da 
memória. Trad. Flávia Villas-Boas. – São Paulo: Mandarim. 

LÓPEZ, O. (2001-2002). Las maestras rurales mexicanas, entre la tradicion e la 
modernidad. Memoria del Seminario, de Historia y Etnografia de la Educacion. El 
Colegio de San Luis. Universidad Pedagogica Nacional. Coord. Dra. Oresta López. 

_______. (2010). Que nuestras vidas hablen. Historias de vida de maestras y 
maestros indígenas tének y nahuas de San Luis Potosí. El Colegio de San Luis, San Luis 
de Potosí, México. 

MIGNOT, A.C.V. (1993). Decifrando o recado do nome: uma escola em busca de 
sua identidade pedagógica. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 
178, p. 616-638. 

_______. (2002). Baú de memórias, bastidores de histórias: o legado pioneiro 
de Armanda Alvaro Alberto. 1ª. ed. Bragança Paulista: Editora da Universidade de 
São Francisco. 

MOSS, W.  La historia oral: qué es y de dónde provenie? (Sem ano). En MOSS, 
PORTELLI, FRASER et al. (s.f.) La Historia Oral. Colección Los Fundamentos de las 
Ciencias del Hombre, nº 26. Buenos Aires: CEAL, pp 21-35. 

NIETZSCHE, F. (2004). Aurora. [Trad., notas e posfácio Paulo César de Souza] – 
São Paulo: Companhia das Letras. 

POLLACK, M. (1989). Memória, esquecimento e silêncio. Estudos Históricos, Rio 
de Janeiro, vol. 2, n. 3, p. 3-15 

RILKE, Rainer. M. BAER, Ulrich (Org.). (2007) Cartas do poeta sobre a vida: a 
sabedoria de Rilke. [Trad. Milton Camargo Mota] – São Paulo: Martins. – (Coleção 
Prosa). 

SHOPES, L. (2001). Diseño de proyectos de historia oral y formas de entrevistar 
Historia, antropología y fuentes orales, Nº 25, págs. 133-141. 

SARTRE, J.P. (1967). (Trad. Bento Prado Junior). Questão de método. 2ª. Ed. – 
São Paulo: Difusão Europeia do Livro. 

_______. (2005). A Náusea - 12ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 
 

  



 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

ID: 793 
 

 

A PROSOPOGRAFIA COMO ABORDAGEM PARA AS 

INVESTIGAÇÕES NO CAMPO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO  

 
 
 
AUTOR: 
CAROLINA MOSTARO NEVES DA SILVA 
BRUNO BONTEMPI JUNIOR 
 

 
  



 

 
 

3 

 A PROSOPOGRAFIA COMO ABORDAGEM PARA AS INVESTIGAÇÕES NO CAMPO 
DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

PALAVRAS-CHAVE:  

Prosopografia; métodos; pesquisa em história da educação. 
 
Faz parte da tradição do campo de investigações em história da educação no espaço 

luso-brasileiro o interesse pelo pensamento educacional e seus sujeitos. Por meio dele 
têm-se abordado, direta ou indiretamente, as pedagogias, as prescrições, as filosofias, 
as ideologias e as políticas educacionais ao longo da história. De início, seguindo a 
trilha e o modelo das tradicionais histórias da filosofia, o tratamento das ideias e seus 
autores (sempre os “grandes” pensadores ou reformadores) tendia a ser evolutivo, 
isolado dos contextos, “descarnado”. À medida, porém, que as pesquisas se 
desenvolviam e novos paradigmas impactavam o campo, o poder das estruturas sobre 
os sujeitos começou a se impor, paralelamente ao modo tradicional de tratamento 
destes objetos. Sucessivamente hegemônicos, os determinismos econômico e cultural 
minaram o interesse dos pesquisadores pelas consciências individuais, em detrimento 
das estruturas, tanto quanto a potência explicativa das “ideias” sobre as configurações 
dos objetos educacionais nos diferentes tempos-espaços de investigação.  

Mais recentemente, em investigações historiográficas afeitas à história política e à 
história social das ideias, o uso da noção de “intelectual” logrou recuperar a ação e o 
pensamento de sujeitos de diversas “estaturas”, mas desta feita inscritos em 
determinadas situações de enunciação, esgrimindo  repertórios compartilhados, 
intenções verificáveis, que, por fim, transcenderam suas condições individuais para 
expressar as ideias e ideologias dos grupos a que se identificam e fazem representar. 
Nessa linha, muitos pesquisadores basearam-se nas definições de Jean-François 
Sirinelli (2003, p. 242), que considera a existência de duas acepções para o termo 
“intelectual”, “uma ampla e sociocultural”, que englobaria criadores e mediadores 
culturais, e “outra mais estreita, baseada na noção de engajamento”. Emergiu, assim, 
um importante caminho teórico e metodológico para a investigação de trajetórias de 
vida de professores, diretores e inspetores escolares, políticos e jornalistas que se 
dedicaram às questões educacionais.  

Persiste, entretanto, possivelmente como uma herança do modo mais tradicional 
de abordar ideias em história da educação, a tendência ao isolamento dos sujeitos e 
seu tratamento como indivíduos excepcionais, à frente de seus tempos históricos, 
contribuintes para o progresso social ou para a evolução do pensamento pedagógico. 
Para evitar esse isolamento, o próprio Sirinelli (1986) já havia sugerido o trabalho com 
“instrumentos de investigação”, tais como as sociabilidades e a geração. Chama-se 
atenção, neste caso, para as redes de relações que os sujeitos estabelecem entre si, 
levando em consideração aspectos como a convivência institucional, a simpatia, a 
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amizade etc., ou mesmo, as associações eventuais em torno de manifestos, em 
congressos e petições.  

Esta vertente investigativa convida o historiador, portanto, a extrapolar a 
dimensão individual e discursiva em direção ao coletivo, uma vez que para a 
compreensão de coletividades, tão importantes quanto as manifestações de 
identidades eventualmente presentes nos discursos (representações, autoimagens, 
tradições), vêm a ser as propriedades sociais dos sujeitos que a compõem. Essas 
propriedades compreendem aspectos potencialmente convergentes em grupos de 
sociabilidade, tais como o pertencimento familiar, a ocupação profissional e a 
escolaridade, que são passíveis de busca e recuperação  pelo historiador mediante a 
construção de biografias coletivas. Em seu estudo sobre a gênese do Estado Moderno, 
Genet (1986, p. 10) destaca que  “somente o estudo meticuloso das origens sociais, 
regionais, relações familiares, carreiras e formações intelectuais” permitiria desvendar 
os laços que atam as estruturas sociais e explicar o seu funcionamento. 

A prosopografia baseia-se, portanto, na investigação de um conjunto de indivíduos 
a partir de características sociais observáveis (religião, educação, carreira, etc). Nessa 
perspectiva, acredita-se, como mencionou Hélène Millet (1991), que todo indivíduo 
pode ensinar algo sobre o grupo a que pertence. Importante referência para os estudos 
prosopográficos, Christophe Charle (2006, p.41) considera que  esse método parte de 
um princípio simples: “definir uma população a partir de um ou vários critérios e 
estabelecer, a partir dela, um questionário biográfico cujos diferentes critérios e 
variáveis servirão à descrição de sua dinâmica social privada, pública, ou mesmo 
cultural, ideológica ou política”. Para a definição dessa população, o investigador deve 
ter em seu horizonte uma pergunta de pesquisa preliminar, para a qual se justifica, 
inclusive, o recurso a tal abordagem. Os critérios de definição do grupo a ser 
investigado devem ser explicitados e justificados no trabalho, de modo que o leitor 
saiba, como aponta Millet (1991) exatamente de quem e do que se trata; isso é válido 
não só para a população investigada, mas também para seus subgrupos e categorias.  

Essa abordagem pode exigir um amplo espectro de informações que, por sua vez, 
levam a um conjunto diversificado de fontes. Conforme a natureza do grupo e do 
objeto de pesquisa é preciso consultar registros de nascimento, morte, casamento, 
apadrinhamento, atas de reunião, biografias, memórias, genealogias familiares, 
impressos, etc. Entretanto, há que se considerar que a dispersão dos dados e ausência 
de algumas informações, destacadamente em países como o Brasil – em que a 
consciência da necessidade de preservação da documentação histórica é recente – 
pode dificultar ou mesmo impedir a realização de alguns trabalhos, já que as lacunas 
de informação história podem ser fatais quanto se pretende estabelecer séries de 
dados.  

Para o campo de investigação da história da educação, a abordagem 
prosopográfica pode trazer contribuições significativas, sobretudo para investigações 
que visem a analisar objetos tais como os manifestos e seus signatários, cujos liames 
societários revelados podem reafirmar ou subverter a lógica dos posicionamentos 
individuais; os coletivos docentes, por exemplo, no que tange às trajetórias formativas 
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e distribuição institucional e regional; as histórias institucionais, notadamente na 
destinação social e política de egressos ou na movimentação interna dos quadros 
gerenciais e acadêmicos; as associações da sociedade civil em prol da educação, tais 
como sindicatos, sociedades humanitárias e entidades categoriais. Como afirma 
Charle (2006, p.44), “essas biografias coletivas permitem renovar as respostas às 
grandes questões, assim como auscultar os grandes batalhões da antiga história social, 
sem se fechar na estrutura pré-construída das fontes seriais e quantificáveis”, logo, 
podem prestar-se à revisão de temas clássicos da história da educação no espaço luso-
brasileiro, bem como à emergência de novos objetos e potenciais fontes de pesquisa.  
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RESUMO  

Nesta comunicação apresentam-se resultados da pesquisa, em nível de iniciação 
científica onde sobre passa a minha inquietação sobre a formação inicial dos 
professores entre 1983-191987, passando pela ideia de saber o que mudou na Didática 
desde então, o que se dava ênfase naquela época ao ensinar, e saber se a Didática que 
está nos documentos é a mesma que se aplica na sala de aula daquela época em 
questão. Com o objetivo de identificar e analisar aspectos da história da disciplina de 
Didática no EEPSG “Cultura e Liberdade”, da cidade de Pompeia durante a década de 
1987, mediante aos estudos da época, livros para professores em formação inicial e 
documentos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental com abordagem 
histórica, mediante a recuperação, seleção e sistematização de fontes documentais, 
dentre as quais, livros para professores em formação inicial, também denominados de 
manuais para professores, junto ao acervo da instituição mencionada e norteada por 
estudo bibliográfico. Os manuais encontrados as finalidades não eram tidas como 
meta para a formação dos professores, uma vez que a escola em questão priorizava a 
formação de professoras que fossem como mães para seus alunos, sabendo fazer seus 
trabalhos domésticos, dando conselhos e carinho aos alunos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Historia da Educação, práticas escolares, Didática. 
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Para Chervel (1990) é preciso analisar os ensinos escolares sempre em relação com 
suas finalidades, as quais eles se designam, juntamente com o resultado que eles 
produzem, pois, para esse pesquisador, é a partir dessa associação que será possível 
perceber mais claramente porque e como alguns ensinamentos estão inseridos em 
determinadas disciplinas e a quem tais ensinamentos favorece, ou seja, se estão a 
serviço da educação dos alunos ou de quem controla as instituições de uma forma em 
geral. 

Assim, é papel do historiador das disciplinas escolares identificar, classificar e 
organizar essas finalidades, as quais advém dos vários âmbitos, seja da sociedade, das 
famílias ou da religião que transferem para as instituições as tarefas educacionais que 
acreditam derivar da sociedade global. 

Mesmo não acreditando ocupar o mesmo patamar na prioridade da sociedade, as 
finalidades são igualmente necessárias e mesmo sendo distintas entre si, há uma 
correspondência entre elas. Esse conjunto de finalidades atribui à escola sua função 
educativa. 

Em torno de 1851, Chervel (1990) afirma ser possível identificar as primeiras 
finalidades, as religiosas, necessárias nas escolas populares no Antigo Regime. Tendo 
como o objetivo o dever do professor transmitir às crianças a educação religiosa, 
imprimindo, profundamente, em suas almas seu dever com Deus, com seus pais, para 
com os outros homens e consigo mesma. 

Posteriormente, as finalidades sócio-políticas teriam vindo, segundo Chervel 
(1990), assumir o lugar que antes era de papel da religião, onde sua meta era recuperar 
a boa ordem e desenvolver um espírito patriótico entre os alunos. 

Logo a seguir o que teriam surgido seriam as finalidades de ordem psicológica, 
com o propósito de desenvolver nas crianças um espírito de invenção, juntamente com 
a reflexão, o julgamento, o sentimento moral e os dotes da expressão, sobretudo com 
relação ao que pensam e ao que sabem.  

Uma das finalidades mais sutis seria, para Chervel (1990), as culturais. Seriam 
culturais essas que tem como base a aprendizagem da leitura ou ortografia, a formação 
humanista tradicional, socialização do individuo, o conhecimento como disciplina 
social, da ordem, do silêncio, da higiene, da polidez, dos comportamentos docentes 
entre outros mais. Mesmo sendo sutil no que diz respeito aos seus objetivos, nessa 
ordem de finalidade não há uma desatenção com a função de guarda, sendo de grande 
importância nas escolas do século XIX. 

Pode-se dizer então, que desde o início da criação das escolas há um conjunto de 
finalidades impostas, seja de ordem religiosa, sócio-politíca, psicologia ou cultural, em 
conjunto ou isoladamente, sempre norteando os ensinamentos transmitidos aos 
nossos alunos. 

Segundo Chervel (1990), essas finalidades de toda ordem encontram-se 
documentadas em textos oficiais como ofícios, leis entre outras mais. Assim, em 
Chervel (1990) nos questiona se todas as finalidades inscritas nos textos são, de fato, 
finalidades reais.  
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É isso que busquei identificar, por meio das fontes recuperadas, as chamadas 
finalidades de objetivo e finalidades reais, às quais teriam norteado o desenvolvimento 
da disciplina Didática no curso de Magistério da EEPSG “Cultura e Liberdade” da 
cidade de Pompéia-SP, entre 1985 e 1990. 

As finalidades de objetivo são apresentadas as escolas de certa forma que as 
obrigam a cumprir, sem saber se elas correspondem ou tem relação com as finalidades 
reais de cada escola, gerando uma generalização e padronização quanto aos objetivos 
que são almejados e que devem ser alcançados, sem pensar na individualidade de cada 
instituição. A partir dessa atitude, professores e até mesmo gestores se vêem em uma 
encruzilhada, não sabendo a que fins devem atingir, se são aqueles requeridos pelo 
governo ou aqueles que advêm das necessidades educacionais da sua escola e de seus 
alunos. 

As finalidades de objetivo são encontradas em documentos institucionais advindos 
dos diversos fóruns de discussão. Dentre os vários fóruns de discussão encontram-se 
os eventos de área. Para a área da educação, além dos Encontros Nacionais de Didática 
e Prática de Ensino – ENDIPE 293, um importante evento onde são comunicados 
resultados dos trabalhos e pesquisa desenvolvidas, e onde são discutidos e 
perspectivados caminhos para a resolução de problemas do nosso ensino e da nossa 
educação é o organizado pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Educação – ANPED. Assim, será aqui analisado como um documento que contém as 
finalidades de objetivo norteadora da disciplina de Didática, o livro Repensando a 
Didática,  localizado no acervo da instituição onde funcionou o curso de Magistério, 
lócus da disciplina de Didática analisada.  

É certo que, assim como manuais para professores, os livros, uma vez tendo sido 
utilizados nas disciplinas, podem ser fontes para que se identifiquem as chamadas 
finalidades reais daquilo que se materializou no dia a dia das instituições. Entretanto, 
não é o caso do livro mencionado, já que, ao meu ver, parecia que tal livro nunca fora 
aberto quanto mais usado na disciplina de Didática. Ou seja, uma vez no acervo, teria 
sido adquirido para nortear a disciplina de Didática, por meio de tudo que nele estava 
prescrito, uma vez que teria decorrido das discussões e pesquisas de autoridades da 
área. Mas, os indícios eram de que outras finalidades teriam vingado. 

E, nesse sentido, nos tópicos seguintes, apresento aspectos de material que 
realmente foi da disciplina de Didática: três (03) portfólios – Educação Física na 
Educação Infantil, Jogos Recreativos e Datas comemorativas –,  e um (01) caderno de 
receitas recuperados. Esse material foi de ex-alunas do Curso Magistério da EEPSG 

                                                   
293 Os Encontros de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE), desde a década de 1980, se legitimaram no Brasil 
como fórum de discussão privilegiado acerca de estudos, pesquisas e experiências em Didática e Prática de 
Ensino, norteador dos processos educacionais em um nível geral de ensino. Esses encontros trazem grandes 
contribuições para a educação como lócus do saber sobre a Didática e a Prática de Ensino e seus encontros que, 
atualmente, acontecem bianualmente, têm proporcionado valiosas contribuições para o avanço do entendimento 
que se tem sobre as esferas educacionais e para as propostas inovadoras na área de conhecimento à qual se 
dedicam. 
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“Cultura e Liberdade” de Pompéia-SP, entre 1985 e 1990, as professoras M (1985 a 
1987) e P (1988 a 1990), ambas atualmente professoras do Ensino Fundamental na 
instituição. Daí o porque do recorte temporal da pesquisa, como mencionado na 
introdução. 

 
1 REPENSANDO A DIDÁTICA: AS DISCUSSÕES ESQUECIDAS NAS PRATELEIRAS 

Ao ter o conhecimento que, para a realização da minha pesquisa, teria que localizar 
algum documento, livros, manuais didáticos ou sujeitos que teriam participado da 
história da Didática no curso Magistério da EEPSG “Cultura e Liberdade” de Pompéia-
SP, busquei estabelecer contato com as pessoas que trabalham, atualmente, na 
instituição onde funcionou esse curso. Além de minha mãe, ex-aluna do curso e 
atualmente professora, a professora M, eu podia contar com outra ex-aluna e também 
atualmente professora, a professora P, cujos períodos em que foram alunas, serviram 
de marco para os recortes temporais da pesquisa, como mencionado.  

Também, busquei localizar algum livro que teria sido utilizado para o ensino de 
Didática, supondo que seria uma fonte fácil de localizar. Busquei localizá-lo, 
primeiramente, na biblioteca municipal, já que em Pompéia-SP funcionou apenas uma 
escola a habilitação para o Magistério. Ao não encontrar livro algum, meu outro 
recurso foi ir até a escola em que se instalou essa modalidade de ensino, mas sendo 
mal recebida pouco tinha a fazer.  

Assim, não podendo explorar a biblioteca da escola, o que tinha a fazer era esperar 
que alguém da instituição tivesse em seu acervo pessoal algum livro ou outros escritos 
similares.  

Após semanas, retornando a instituição, com a ajuda de uma professora, consegui 
ter acesso à biblioteca e a começar a fazer minha busca. Ao procurar por alguns 
minutos, achei o livro Repassando a Didática. 

Esse livro é resultado de uma das discussões realizadas em 1987, em uma reunião 
com pesquisadores e professores de Didática, a X Reunião Anual da Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em educação – X ANPED. O livro foi 
coordenado por Ilma Passos Alencastro Veiga e, além dos resultados das suas 
reflexões, conta com resultados das reflexões de mais oito (08) pesquisadores da 
educação, centralmente autoridades da área da Didática. 
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FIG 1 | Capa e contracapa do manual 

Fonte: Biblioteca Particular do EEPSG Cultura e Liberdade. 

Assim sendo, descrevo o índice com os nomes de cada capitulo e os autores que 
respectivamente os escreveram. 

 
TEMÁTICA AUTOR 

DIDÁTICA: SUAS RELAÇÕES, SEUS PRESSUPOSTOS. OLGA TEIXEIRA DAMIS 

DIDÁTICA: UMA RETROSPECTIVA HISTÓRICA. ILMA PASSOS ALENCASTRO VEIGA 

PLANEJAMENTO DO ENSINO NUMA PERSPECTIVA CÍTIICA 

DA EDUCAÇÃO. 
ANTONIA OSIMA LOPES 

OS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO. 
MARIA EUGÊNIA DE LIMA E MONTE 

CASTANHO 

CONTEÚDOS ESCOLARES: A QUEM COMPETE A SELEÇÃO 

E ORGANIZAÇÃO? 
PURA LÚCIA OLIVER MARTINS 

A QUESTÃO DA METODOLOGIA DO ENSINO NA DIDÁTICA 

ESCOLAR. 
OSWALDO ALONSO RAYS 

NA DINÂMICA INTERNA DA SALA DE AULA:  LIVRO 

DIDÁTICO. 

MARIA BERNADETE SANTA CECILIA 

CAPORALINI 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM VANI MOREIRA KENSKI 

A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO MARIA ISABEL DA CUNHA 

Tabela 1 | Índice do livro "Repensando a Didática" 

Nesse manual que serviria como instrumento de formação dos professores e 
ministrado na disciplina de Didática, identifiquei a utilização dos estudos e 
pensamentos de autores como Dermeval Saviani e Paulo Freire, sendo também citados 
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os autores Libâneo, Gramsci, Snyders e alguns documentos da época. Esse manual 
fora distribuído como livro didático da disciplina de Didática, voltado para a formação 
de professores de 1º a 2º graus para as escolas da região onde havia a habilitação do 
magistério, a exemplo do que afirma Vidal (2001, p. ) sobre os manuais para 
professores: 

 [...] os manuais para professores são tomados como dispositivos para o 
“exercício disciplinado do olhar” dos futuros professores, evidenciando 
organicidade e coerência com uma proposta modelar de formação de 
professores, a qual se confronta e é recriada quando confrontada com as 
maneiras de fazer peculiar dos sujeitos da escola e que ocorrem no interior do 
cotidiano escolar.  

Entretanto, seja qual for a orientação do livro localizado, a verdade é que ele não 
saiu das prateleiras. Portanto, neles se encontram as finalidades de objetivo da 
disciplina de Didática, porém esquecidas. Assim, para uma história do que teria sido a 
Didática no curso de Magistério da EEPSG “Cultura e Liberdade”, compreendi que 
outro material responderia a esse questionamento, os quais apresento alguns aspectos 
na sequência. 

 
2. PORTFÓLIO: RECUPERANDO LEMBRANÇAS 

Ao adentrar na escola, minha missão era achar somente manuais para a análise da 
disciplina de Didática, entre 1967 e 1999, período em que foi oferecido cursos para a 
formação de professores na EEPSG “Cultura e Liberdade” de Pompéia-SP. Entretanto, 
nesse momento, consegui proceder ao recorte temporal da minha pesquisa, entre 1987 
e 1999, isso porque me encontrei com uma professora que ainda leciona nessa mesma 
instituição, a professora P, que estudou nesse período.  

Logo de início, essa professora relatou-me que entrou no campo da Educação por 
influência da família, pois tios, tias e mãe eram profissionais da educação, 
evidenciando todo o carinho que tem com a sua profissão e com tudo relacionado a 
ela. E, por conta disso, guarda em seu acervo pessoal material da época em que foi 
aluna do curso Magistério. Assim, por meio dessa professora P, ex-aluna do curso 
Magistério, tive acesso aos seus portfólios, os quais eram, para ela, de importantes 
lembranças. 

Uma dessas lembranças eram os portfólios de Educação Física Infantil e de Jogos 
Recreativos, nos quais eram registradas pelas alunas as atividades que teriam que 
desenvolver em sala, explicando o sentido que essas atividades teriam para a Educação 
Infantil. Abaixo, seguem as capas desses portfólios 
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FIG 2 | Portfólios de Educação Física Infantil e de Jogos Recreativos (1990) 

Fonte: Acervo particular da ex-aluna P, do magistério. 

Ainda com a intenção de se praticar atividades que no futuro seriam feita por elas 
com suas próprias salas, essa ex-aluna relata que ela tinha que realizar outras 
atividades para fazer parte de outro portfólio, atividades essas que seriam como aula 
dada por elas à sala, das datas comemorativas (explicando o motivo e entregando uma 
lembrancinha, como até hoje algumas professoras ainda fazem na Educação Infantil e 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental). 
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Já nos estágios no magistério, a professora P. afirma que foram feitos naquela 
mesma escola em que fizera o Magistério. Segundo afirmou, os estágios se resumiam 
em realizar um plano de aula prévio, pois no momento em que elas adentravam as 
salas de aula, as professoras se retiravam, só restando elas, os alunos e a professora de 
Didática. Essas situações teriam ocorrido no ano de 1989. 

Professora P. finalizou a entrevista frisando que foi de suma importância as aulas 
de Didática para a prática docente, resultando em segurança, organização e postura 
diante seus alunos. 

Conforme os portfólios localizados da professora P, ex-aluna do curso de 
Magistério da EEPSG “Educação e Liberdade” de Pompéia-SP, é possível afirmar que 
se tratava de uma disciplina de Didática para as várias áreas do conhecimento cujos 
conteúdos são ofertados tanto na Educação Infantil quanto nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, ou seja, essa disciplina de Didática, na prática, teria exercido função 
como as Didáticas Especiais, atualmente ofertada nos cursos de formação de 
professores sob a rubrica das várias metodologias. 

Também consegui recuperar um (01) portfólio  e um (01) caderno de receitas de 
outra aluna do magistério, a professora M., também docente da atual instituição onde 
funcionou o curso de Magistério em questão, do qual ela também foi aluna. Trata-se 
de um caderno contendo o como e o quê se trabalhar em datas comemorativas e outro 
caderno de receitas, associando a atividade da docência com crianças às funções 
domésticas a serem exercidas pelas mães. Segundo afirmou, nesses cadernos, feitos 
durante as aulas de Programa de Inf. Profissional, lecionadas pela professora de 
Didática, “com tudo que um bom caderno deveria ter”. 

Ainda, a professora M afirmou que fazia parte das aulas de Didática as exigências 
quanto à postura de professora, pois, conforme a professora de Didática enfatizava, 
uma boa professora sempre tem postura, letras bonitas, não só para que os alunos 
entendam, mas para que eles se espelhem na escrita da professora. Por fim mas 
também não menos importante, a professora M afirmou que era enfatizada a conduta 
que as futuras professoras tinham que ter perante seus alunos, rígida mas sempre 
carinhosa. 
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Figura 3- Datas comemorativas (dia das mães) (1990) 

Fonte: Acervo particular da ex-aluna do magistério. 

Por todo exposto, ao encontro do referencial da pesquisa, Chervel (1990), retomo 
as observações de Martins (2000, p. 11) sobre o processo de legitimação dos saberes 
escolares, a qual afirma que, 

A legitimação dos saberes escolares que se iniciaria na prescrição, passando pela 
regulamentação e definição dos conteúdos desses saberes de acordo com os 
objetivos atribuídos àquele ensino no processo educacional, realiza-se, em última 
instância, na prática do ensino, pelos professores e alunos. Para essa 
pesquisadora, “definir o caráter e o conteúdo de um conhecimento escolar insere-
se, pois, em uma série de relações de poder nas quais a educação está inscrita.” 

Assim, pelo que foi possível apresentar, o que prevaleceu na disciplina de Didática 
na EEPSG “Cultura e Liberdade”, em Pompéia-SP, entre 1985 e 1990, foram os 
conteúdos que expressam as finalidades reais, priorizando o ensinamento de práticas 
do dia a dia que a instituição e, sobretudo, a professora da disciplina de Didática 
acreditava pertencer à uma boa formação de professora, tendo uma postura firme, mas 
ao mesmo tempo acolhedora frente a sua sala de aula; ter um certo jeito de se 
comunicar e até mesmo se expressar perante aos seus alunos; um modo muitas vezes 
engessado de explicar os conteúdos; e ao mesmo tempo os educadores em formação 
deveriam possuir um sentimento de carinho e acolhimeto que deveria ser transmitido 
aos alunos, com o intuito de suprir o que muitas vezes essas crianças não tinham em 
suas casas.  
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RESUMO  

Neste artigo iremos discorrer sobre a História Oral como opção metodológica e, 
como tal, utilizaremos como baliza teórica a História Cultural que se apresenta com o 
propósito de identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 
determinada realidade é dada a ser lida. Para desenvolver a pesquisa sobre história da 
alfabetização no Triângulo Mineiro utilizaremos como fonte histórica as entrevistas 
cedidas por alfabetizadoras que atuaram no Triângulo Mineiro durante as décadas de 
40 a 70. Elas serão analisadas dentro da perspectiva da história oral. Assim, buscamos 
analisar do ponto de vista da História, Memória e Representação da Educação os 
sentidos inscritos nas práticas das alfabetizadoras. Neste estudo, as narrativas foram 
de extrema relevância como também as possibilidades de cruzamento e análise com 
os achados do Arquivo Público Municipal de Uberlândia e Arquivo Público Mineiro. 
Nesse sentido, a história apresenta-se como um campo de possibilidades e uma 
diversidade de abordagens metodológicas disponíveis às pesquisas historiográficas. A 
metodologia foi aplicada com base nos teóricos Burke (1992), Chartier (1990), 
François (1998), Julia (2001), Pesavento (2004), Thompson (1992), Frade e Maciel 
(2006). Destarte, foi de caráter elucidatório conhecer quais foram as narrativas 
produzidas pelas alfabetizadoras, bem como suas representações e experiências. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História Oral, Alfabetizadoras, Narrativas. 
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1. CONTEXTO DA PESQUISA 

Neste artigo iremos abordar a História Oral como uma opção metodológica e, 
como tal, utilizaremos como baliza teórica a História Cultural, a qual “tem como 
principal objeto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 
determinada realidade é dada a ler”. (CHARTIER, 2002, p.61).  

De acordo com esse autor, na História Cultural é importante considerar o consumo 
cultural ou intelectual como uma produção, que constitui representações nunca 
idênticas às que o produtor, o autor, ou o artista investiram na sua obra. Destarte, não 
existem os objetos históricos fora de suas práticas e nem discursos e realidades 
definidas, fixas em cada situação histórica. Assim, a relação do texto com o real é 
construída segundo modelos discursivos e delimitações intelectuais próprios de cada 
situação escrita.  

Assim, buscamos analisar do ponto de vista da História, Memória e Representação 
da Educação os sentidos inscritos nas práticas das alfabetizadoras. Para tanto, nos 
respaldaremos nas teorias que classificam as diferentes abordagens da pesquisa, 
sendo que esta proposta apresenta-se no campo das pesquisas qualitativas. 
Considerando a multiplicidade de elementos integradores de nosso objeto de estudo e 
que garantem sua identidade, é permitida a classificação da estrutura de estudo 
elaborada sob a ótica qualitativa.  

Nesta perspectiva, julgamos ser de caráter elucidatório conhecer quais foram as 
práticas das alfabetizadoras no período de 1955 a 1971 focalizando em suas narrativas 
quais foram os modos de conceber, ensinar e aprender a leitura e a escrita, como 
também quais as razões de suas escolhas. 

Uma proposta de investigação desta natureza foi possível em virtude de vários 
cruzamentos com base em textos impressos, arquivados ao longo dos anos e na 
memória daqueles personagens que participaram da História da Alfabetização em 
Uberlândia. Para Chartier (2002), nas representações a percepção do social não é um 
discurso neutro. Nela está embutida a vivência dos indivíduos, suas escolhas e 
condutas, suas práticas, concepção de mundo, valores, motivos, significados, atitudes, 
suas representações sobre determinada realidade, seja ela política, escolar, econômica, 
religiosa, social, entre outros. 

Tendo em vista que a prática escolar é influenciada por fatores externos como 
políticas educacionais e diretrizes pedagógicas e fatores internos expressos através das 
representações veiculadas pelos valores, motivos, comportamentos, entre outros, 
podemos afirmar que quem fazia as escolhas sobre como alfabetizar tinha concepções 
claras sobre os desdobramentos que essas opções acarretariam nas práticas das 
alfabetizadoras. 

Nesse contexto, buscamos construir quais foram os saberes e as práticas das 
alfabetizadoras desenvolvidas na sala de aula. Para isso, utilizamos as fontes orais, 
iconográficas e impressas, já que a Nova História privilegia a documentação massiva 
e involuntária em relação aos documentos voluntários e oficiais: arqueológicos, 
pictográficos, iconográficos, fotográficos, cinematográficos, numéricos e orais. Todos 



 

 
 

5 

os meios são tentados para vencer as lacunas e silêncios das fontes. Nesta perspectiva, 
trabalhamos com as fontes documentais e fontes orais.  

Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas orais temáticas, cujas 
narrativas alargaram de forma significativa a perspectiva dessa pesquisa contribuindo 
para a construção da História da Alfabetização em Uberlândia. Nesse sentido, 
reafirmamos que uma das grandes vantagens da utilização de depoimentos orais neste 
estudo está na possibilidade de também poder proporcionar à escrita da história a 
incorporação de atores e vozes que possivelmente seriam esquecidos, perdendo-se 
para sempre.  

É preciso considerar que a metodologia escolhida para coletar os depoimentos e as 
narrativas, por meio de entrevistas orais, poderá documentar uma versão do passado. 

A subjetividade é imperiosa: de quem fala, de quem pergunta e registra e de quem 
interpreta, mas indissociável da cultura, uma vez que os indivíduos interpretam 
o passado a partir do presente, ancorando-se na experiência cultural coletiva de 
um determinado tempo e de um determinado lugar. (SANTOS, 2001, p. 10). 

Neste estudo, as narrativas foram de extrema relevância como também as 
possibilidades de cruzamento e análise com os achados do Arquivo Público Municipal 
de Uberlândia, do Arquivo Público Mineiro e da Escola Estadual Bom Jesus. Nesse 
sentido, a história tem se apresentado como um campo de possibilidades singular e 
uma diversidade de abordagens metodológicas disponíveis às pesquisas 
historiográficas. As fontes iconográficas também foram utilizadas, uma vez que estas 
se inserem no paradigma indiciário. Destarte, a metodologia perpassa a pesquisa 
histórica e compreende a leitura e análise de fontes bibliográficas, matérias 
jornalísticas, análise de revistas da época e das entrevistas com alfabetizadoras. Enfim, 
não há uma única metodologia, pois o tratamento das fontes pode ser definido também 
pela sua própria característica. A metodologia foi aplicada com base nos teóricos: 
Burke (1992), Chartier (1990), François (1998), Julia (2001), Pesavento (2004), 
Thompson (1992), Frade e Maciel (2006). 

As entrevistas foram transcritas e analisadas dentro de uma perspectiva qualitativa 
e histórica com base nos referenciais teóricos apresentados. Foi de caráter elucidatório 
conhecer quais foram as narrativas produzidas pelas alfabetizadoras, bem como suas 
representações e experiências. Quais foram suas indagações, observações e as 
lembranças sobre as práticas em sala de aula. 

As histórias de vida são fontes primorosas na reconstituição de ambientes, 
mentalidade de época, modos de vida e costumes de diferentes naturezas. Enfim, 
podem captar com detalhamento o que pode ser denominado como “substrato de 
um tempo”. (DELGADO, 2006, p. 22). 

A história oral está presente em nosso cotidiano e tem grande importância para a 
pesquisa na medida em que revela os fatos pessoais que em sua maioria não foram 
documentados. 
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11. HISTÓRIA ORAL: A METODOLOGIA ESCOLHIDA 

No contexto atual deste estudo foi considerado como fundamental conhecer a 
importância de estudos relacionados às tradições culturais, sendo que a oralidade é o 
elemento essencial para a caracterização e consolidação da história oral. Desta forma, 
a história oral está presente em nossas vidas e tem grande importância para a pesquisa. 
Thompson (1992) enumera diversos exemplos de história oral as quais caracterizam 
as comunidades, os indivíduos e demonstra como a história oral é utilizada para 
transmitir suas atitudes e concepções.  

A História valoriza a memória do homem, mas esta não pode ser definida 
cronologicamente. No momento da entrevista o pesquisador/entrevistador deve estar 
atento às repostas, pois as lembranças não são cronológicas. Elas vão e vem, por isso 
devemos estar atentos aos relatos. 

A memória é essencial para o desenvolvimento de uma pesquisa que tenha como 
método a história oral. Como afirma Delgado “Finalmente, recorre à memória como 
fonte principal que a subsidia e alimenta as narrativas que constituirão o documento 
final, a fonte histórica produzida” (2006, p.16). Por isso é imprescindível estudar sobre 
a memória lembrando-se que para conceber o problema da recordação e da localização 
das lembranças é importante tomar como ponto de referência os contextos sociais 
reais que serviram de baliza para reconstrução da memória. 

As cenas podem ou não deixar um traço em nossa memória. E, para Halbwachs 
(2006), temos duas memórias: a individual e a coletiva. Sendo que a memória 
individual está interligada à memória coletiva, já que em sua maioria, a memória 
individual, foi vivenciada em um grupo o qual pode auxiliar na reconstrução desta 
memória. Porém, para que nossa memória se aproveite dos testemunhos dos outros é 
necessário que estes não tenham deixado de concordar com os pontos de contato de 
nossas memórias.  

Podemos dizer que a memória individual não é intrínseca (interna) à memória 
coletiva. Nossa memória individual é a lembrança dos nossos sentimentos no 
momento da cena, assim todos podem lembrar-se da cena, porém somente quem 
vivenciou poderá dizer o que sentiu naquele momento. Contudo para relembrar este 
sentimento muitas das vezes é necessário que alguém do grupo fale, relembre a cena 
para que o sentimento retorne.   Assim, a memória individual é um ponto de vista da 
memória coletiva. “Assim, na base de qualquer lembrança haveria o chamamento a 
um estado de consciência puramente individual que chamamos de intuição sensível – 
para distingui-lo das percepções em que entram alguns elementos do pensamento 
social”. (HALBWACHS, 2006, p. 42). 

Nossas lembranças estão sempre ligadas a uma base social, misturadas à imagens, 
pensamentos ligados a outras pessoas e aos grupos que nos rodeiam, por isso não nos 
lembramos da nossa primeira infância, porque nossas impressões não se ligam a 
nenhuma base social. Sendo assim, nossa memória não se apóia na história aprendida, 
mas sim na história vivida. E desta maneira iniciamos nossos estudos com a história 
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do Grupo Escolar Bom Jesus que é o lócus desta pesquisa e assim integra a lembrança 
coletiva de todas as alfabetizadoras entrevistadas. 

A lembrança corresponde a um acontecimento distante no tempo, a um momento 
de nosso passado.  

Quando dizemos que a recordação de certas lembranças não depende da nossa 
vontade, é porque a nossa vontade não é forte o suficiente. A lembrança está ali, 
fora de nós, talvez dispersa entre muitos ambientes. Se a reconhecemos são as 
forças que a fizeram reaparecer e com as quais sempre mantivemos contato. 
(HALBWACHS, 2006, p. 59). 

Nesse sentido, pode-se recorrer às lembranças de outros e se transportar a 
referências externas determinadas pela sociedade.  Assim, é importante para o 
funcionamento da memória individual a utilização de instrumentos tomados do 
ambiente, já que nossa memória está interligada ao grupo social ao qual pertencemos. 
A memória está ligada ao tempo e espaço do grupo social.  

Assim, não há memória coletiva que não aconteça em um contexto espacial. Ora, 
o espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem umas às 
outras, nada permanece em nosso espírito e não compreenderíamos que seja 
possível retomar o passado se ele não estivesse conservado no ambiente material 
que nos circunda. (HALBWACHS, 2006, p.170). 

 “A memória é uma reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma 
representação seletiva do passado”, como afirma Rousso (1998, p. 94). Assim como 
nossa memória sempre está interligada à memória do grupo esse passado nunca é 
individual, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional. 
Diante destas colocações, verificamos que a memória é de suma importância para se 
desvelar a História das Práticas de Alfabetização no Grupo Escolar Bom Jesus, no 
período de 1955 a 1971. 

As representações das alfabetizadoras estão dispostas nas entrevistas realizadas 
com as mesmas. Depoimentos nos quais as alfabetizadoras que atuaram no Grupo 
Escolar Bom Jesus, no período de 1955 a 1971, revelaram como foi o processo de 
alfabetização, a formação delas como alfabetizadoras, os alunos que frequentaram 
suas turmas e a estrutura física e política deste grupo escolar. 

Essas narrativas trazem as marcas do coletivo social que envolve as narradoras. 
Sendo assim, todo relato está impregnado de vivências sociais, o que nos leva a melhor 
compreender o processo de alfabetização no período estudado. Já que, 

Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência que tudo 
opõe uma à outra. A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse 
sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos 
os usos e manipulações, suceptível de longas latências e de repentinas 
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revitalizações. A história é a construção sempre problemática e incompleta do 
que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no 
eterno presente; a história uma representação do passado. Porque é afetiva e 
mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam; ela se alimenta 
de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou 
simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censura ou projeções. A 
história, porque operação intelectual e laicizante, demanda análise e discurso 
crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a história a liberta, e a torna 
sempre prosaica. (NORA, 1981, p. 9). 

Para a construção da História das Práticas das Alfabetizadoras foi utilizada a 
memória como fonte resgatada a partir das entrevistas (história oral). Esta trouxe 
grandes contribuições à pesquisa na medida em que revelou fatos pessoais que, em sua 
maioria, não foram documentados. O historiador deve estar atento às fontes 
documentais (cartas, jornais, relatórios etc.), questionar para quem foi escrito, por 
quem, por que, pois a história escrita pode ter sido adulterada. Pois, como afirma Le 
Goff: 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto 
da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças aí detinham o poder. 
Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva 
recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno 
conhecimento de causa. (LE GOFF, 1996, p.545). 

E, apesar da história oral ser uma representação das pessoas entrevistadas que 
viveram o momento pesquisado, e, por vezes ser adulterada, ainda assim, esta história 
torna-se um relevante instrumento para análise histórica.  

Nesse novo contexto historiográfico, inaugurado com a publicação da revista 
Annales d'histoire économique et sociale, em 1929, houve grandes questionamentos 
sobre a fidedignidade da evidência da história oral, porém devemos pensar e 
questionar se realmente apenas o que está escrito (documentos) seja verdadeiro. Como 
explica Thompson (1992), a ata de uma reunião descreve apenas aquilo que querem 
que seja divulgado; a autobiografia é uma reprodução daquilo que o autor deseja que 
seja evidenciado e está impregnada de concepções e valores.  

Os documentos escritos (história documentada) ocupam um status nas pesquisas 
cientificas porque foi difundida entre os pesquisadores uma concepção apoiada no 
pensamento positivista, o qual buscava a neutralidade e imparcialidade nas pesquisas.  

Porém, a história oral tem um valor extraordinário e por isso não deve ser reduzida 
a um mero documento adicional, já que toda história depende basicamente de sua 
finalidade social. Assim, os fatos coletivos ficam mais evidentes com a história oral, 
pois através dela podemos cruzar os depoimentos de várias pessoas de diversas 
camadas sociais envolvidas nestes fatos, bem como cruzar estes depoimentos com a 
história documental.  
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É a partir do início do século XX que os relatos orais vão gradativamente 
assumindo o patamar de fontes, contando com a contribuição das concepções 
advindas da Nova História. Segundo Thompson (1992), muitas vezes, quando uma 
pessoa é entrevistada sente-se de tal modo importante que é capaz de despertar forças 
em seu ser e a recuperação de lembranças acabam promovendo sentimentos que 
renovam suas vidas. 

A história oral é uma das formas de valorizar quem viveu em determinados 
contextos e pode nos relatar detalhes que provavelmente nunca seriam escritos nos 
documentos “oficiais”. Thompson expõe, em seu livro a Voz do Passado (1992), o 
quanto pecamos ao achar que apenas o que esta escrito é verdade; pois toda história 
depende basicamente de sua finalidade social e os fatos coletivos ficam mais evidentes 
com a história oral. Através dela, podemos cruzar depoimentos de várias pessoas de 
diversas camadas sociais envolvidas nestes fatos e preencher lacunas existentes. Sendo 
assim, a escolha das fontes também é uma seleção que o pesquisador faz e, desta 
forma, as entrevistas são transcritas e aprovadas pelos seus autores.  

Na nova perspectiva historiográfica a história oral é concebida como um método 
e, nesta condição, as entrevistas são consideradas como fundamento da investigação. 
Elas são um instrumento que recorre à vida das pessoas. A história oral oferece 
recursos para que o objetivo de uma dada pesquisa possa ser alcançado, envolvendo 
um conjunto de procedimentos que se iniciam na seleção das pessoas a serem 
entrevistadas e segue-se com a elaboração das perguntas a serem feitas, realização de 
entrevistas, transcrição dos depoimentos e, por último, a sua análise de acordo com o 
objetivo do estudo. É valido ressaltar ainda uma última característica do entrevistador 
que nem sempre é mencionada em meio aos demais critérios: aquisição de 
sensibilidade para as palavras.  

Portanto, a história oral tem a função de registrar as experiências das pessoas, pois 
é uma história que se constrói em torno das pessoas, de modo que o pesquisador e 
colaborador constroem sabedoria ao ouvir/narrar as histórias. Nesse sentido, a 
história oral é temática ao preocupar-se com temas específicos e busca na versão do 
narrador/entrevistado rememorar sua vivência, possibilitando analisar as 
experiências e trajetórias. Com isso, utilizaremos esta história para construir a 
História das Práticas de Alfabetizadoras em Uberlândia. 

Os depoimentos colhidos não são considerados dados complementares de outras 
fontes de informação, mas possuem valores próprios, são fontes fidedignas de 
testemunhos subjetivos, falados. Portanto, é essencial para a realização das entrevistas 
o gravador, já que as gravações não são editadas e possuem linearmente toda a história 
como realmente foi dita. É a história contada por quem vivenciou. 

Para realização das entrevistas foi realizada uma conversa, antes de gravar, com o 
entrevistado para que este se sentisse mais à vontade. Além disto, o lugar onde foram 
coletados os depoimentos foi escolhido com cuidado, pois deveria ser calmo, 
aconchegante e iluminado, ou seja, um lugar onde se possa conversar com 
tranquilidade. O dia e o horário também foram importantes, pois as entrevistadas 
deveriam sentir-se acolhidas, desejar ser entrevistadas e terem tempo para poder 
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lembrar-se de detalhes que, na pressa, podem ser ignorados. Pensando nisto, as 
entrevistas foram realizadas no dia mais apropriado para a coleta de depoimentos, sem 
a preocupação inconveniente do tempo. 

Como pesquisadora, levei um caderno de anotações para “colaborar com a hipótese 
do levantamento, preencher as lacunas do formulário” (TOMPSON, 1992, p.148). 
Além disso, houve um respeito mútuo (entrevistador/entrevistado) e um cuidado com 
a quantidade de perguntas, lembrando sempre que existe diferença entre entrevistas 
realizadas com jovens e idosos. Esta discrepância deve ser minimizada através da 
paciência, já que a pessoa mais idosa está interessada em passar para frente (divulgar) 
toda sua experiência não documentada, de maneira que ela quer servir de exemplo. 

Com este estudo pude perceber que o saber docente é histórico e precisa ser 
registrado. Nesse sentido, as histórias narradas pelas alfabetizadoras que atuaram no 
Grupo Escolar Bom Jesus, revelaram processos por meio dos quais, ao longo dos anos, 
construíram seus conhecimentos e suas práticas.  

Até o final do século XIX, os historiadores davam prioridade aos registros escritos, 
especialmente os considerados oficiais e as informações orais não eram  consideradas 
como fontes históricas. De acordo com Meihy, 

O domínio da palavra escrita sobre a oral sempre existiu e desde o princípio 
impôs uma guerra entre os dois códigos. Já nos registros das sociedades antigas, 
começando pelos egípcios com os chamados escribas, a palavra escrita passou a 
ganhar valor em detrimento da oral, que passava a ser recurso vulgar e 
território da comunicação comum e da transmissão da memória. (MEIHY, 2000, 
p. 42). 

Assim, não se questionavam a oficialidade destes documentos, porém criticava-se 
a fidedignidade da história oral, o que só começou a se modificar com a criação da 
Escola dos Analles, em 1929, a qual buscava uma ruptura com a História Tradicional. 
Sendo Bloch e Febvre seus principais idealizadores.  

A proposta inicial desta pesquisa era utilizar os cadernos de plano de aula das 
alfabetizadoras que atuaram no período da pesquisa. Porém, após iniciarmos as 
entrevistas descobrimos que as alfabetizadoras não guardaram os materiais que 
utilizaram para preparar suas aulas de alfabetização. Desta forma, além dos 
depoimentos das alfabetizadoras, utilizamos o Programa (Ensino Primário 
Elementar) como acervo documental para esta investigação, “pois os cadernos de 
preparações dos educadores, não são escassos e, na falta destes, pode-se tentar 
reconstruir, indiretamente, as práticas escolares a partir das normas ditadas nos 
programas oficiais ou nos artigos das revistas pedagógicas” (JULIA, 2001, p.17).  
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RESUMO  

Ancorada em um horizonte teórico-metodológico propiciado pela noção de 
arquivo, tanto no sentido a ela atribuído por Arlette Farge, quanto naquele 
desenvolvido ao longo da trajetória de Michel Foucault, a presente investigação 
devota-se a descrever e analisar a emergência de uma nova ordem social nos séculos 
XVIII e XIX, primeiramente em Portugal e depois no Brasil, consubstanciada nos 
impressos em circulação no período. A investigação inicia-se no terremoto de Lisboa 
em 1755 e  atinge seu termo com a estada da Corte portuguesa no Brasil e o 
concomitante estabelecimento da Gazeta do Rio de Janeiro. Por meio da constituição 
dessas duas frentes narrativas especulou-se sobre a ideia nascente de população como 
um dos elementos centrais da gestão política das vidas. Tratou-se, pois, de dar 
visibilidade a efetiva arte pedagógica de governar e da produção de uma economia de 
ordenamento populacional por intermédio de práticas simultâneas de informação e 
educação, as quais alimentaram as engrenagens de um processo constante e 
disseminado de correção e aperfeiçoamento dos modos de existir. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Terremoto, Gazeta do Rio de Janeiro, educação. 
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1. UM TERREMOTO 

Conta-se que o dia estava claro, de um azul profundo que só o céu de Lisboa parece 
ter. O sol de outono brilhava, sem nuvens para encobri-lo. Sábado, 1º de novembro de 
1755, Dia de Todos os Santos. Três elementos principais associaram-se para que o 
terremoto ocorrido naquele dia tivesse a envergadura de um apocalipse – a terra, a 
água e o fogo –, produzindo a morte de aproximadamente um terço dos habitantes de 
Lisboa e a destruição quase total da cidade. Difícil saber o número exato, pois a 
população lisboeta nunca havia sido recenseada (CHANTAL, s/d). De todo modo, um 
rasgo brutal naquele presente.  

A hecatombe começou pela terra, às nove horas e quarenta e cinco minutos.  
Depois de um rugido subterrâneo aterrador, houve um leve tremor, “tão pequeno, que 
a poucas pessoas atemorizou [...]. Mas depois de hum intervallo de 30 a 40 segundos, 
o abalo foy tão violento que as casas principiarão a se arruinarem”. Enormes fendas 
abriram-se no chão da cidade, “escureceo-se o dia pela densidade da poeira, e pouco 
mais de dous minutos durou a cerração, e o tremor. Descançou a terra menos de hum 
minuto, para de novo confundir tudo” (PEDEGACHE, 1756, p. 3).   

Logo entraria em cena o segundo elemento: a água. O vento noroeste soprava 
com violência e, por debaixo de um céu encoberto por uma névoa carregada de 
tênues fragmentos das construções dizimadas, compondo um ar quase irrespirável, 
o mar esbravejou, rugindo pela foz do rio. Sorvidas por uma voragem violenta, as 
águas do Tejo recuaram, deixando nu o seu leito. A força do maremoto foi 
avassaladora, a parte baixa da cidade ficou inundada.  

A terra continuava a tremer em espasmos mais fracos, e o que havia sobrado da 
abalada cidade ainda tombava lentamente. O fogo acendeu-se em ponto incerto. 
Algumas testemunhas relataram que “se começou a ver arder edeficios, em que as 
luzes, ou os fogoens das casas tinhão communicado o fogo aos madeiramentos” 
(MENDONÇA, 1758, p. 117); outras disseram que o ardor teve início em um rico 
palácio ao norte da cidade e que o vento noroeste o havia levado para o centro. 
Talvez tenha sido uma combinação de tais fatores, mais a ajuda de alguns 
saqueadores que ateavam fogo às construções.  

A quem olhava do alto, a cidade apresentava “o mais horrível espetáculo das 
chamas que a devoravão cujo o clarão allumeava, como se fosse dia, não só a cidade, 
mas todo os seus contornos” (RATTON, 1920, p. 20). A capital do Reino queimou e 
consumiu-se por aproximadamente seis dias. Os abalos, fortes ou fracos, 
repetiram-se por muitas vezes, decretando o fim da Lisboa que todos conheciam 
até então. 

Na tragédia, ainda um quarto elemento atuou: o homem. Depois dos primeiros 
tremores, algumas pessoas começaram a saquear e a vandalizar o que sobrara da 
cidade, escarafunchando os escombros atrás de objetos de valor. “Homens tão 
perversos, que desprezão as chãmas, e a morte, buscando na ruîna publica, huma 
fortuna criminosa. Os ladrões senhorearão a Cidade deserta, forçarão portas, e 
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saquearão as casas. A esperança da impunidade eterna animava cada vez mais o 
crime” (PEDEGACHE, 1756, p. 6).  

A cidade era um cemitério de cadáveres insepultos. Todo o centro ficou reduzido 
a “hum horroroso dezerto, em que senão via mais do que um monte de pedras, e 
acumulo de cinzas, ficando somente algumas partes dos edeficios levantadas, 
denegridas pelo fogo” (MENDONÇA, 1758, p. 123). Ali jaziam histórias, existências 
enterradas e certezas incineradas. As ruínas fumegantes exalavam um sinistro mau 
cheiro de cadáveres que assustava os sobreviventes, por ser considerado 
extremamente venenoso. Também “não havia sinais de ruas, vielas, praças, etc., 
apenas colinas e montes de destroços ainda a fumegar” (CARTA ANÓNIMA, 1990b, 
p. 197).  

Uma fissura no presente da cidade e na vida de seus habitantes. Um cenário de 
devastação absoluta, onde todos haviam perdido alguma coisa em meio ao entulho 
geral. Acontecera um lapso no tempo, um baralhamento nas maneiras de pensar o 
viver, pois “o ar que se respirava era de morte, e não de vida” (DEL PRIORE, 2003, 
p. 167). O terremoto desassossegou condutas, costumes e práticas, gerou uma 
transitória incredulidade nos hábitos corriqueiros, abriu fendas nos modos de ser 
e de agir, desestabilizando todo um conjunto de regras costumeiras e pondo em 
xeque os sentimentos considerados mais íntimos e naturais. Não é possível afirmar 
que o evento propiciou o fim de um mundo, mas se pode conjecturar a fabricação 
de uma ruptura, franqueando possibilidades anteriormente impensadas. O 
fenômeno remeteu aquele presente ao imprevisível, lugar da novidade absoluta, e 
incitou um processo de deslocamento irredutível às normas e ao conjunto de 
saberes instituídos. Um abalo que emaranhou a evidência da compreensão e 
desarranjou as grelhas usuais de leitura e entendimento da existência (FARGE, 
2002).  

O pulso forte do pós-terremoto teve nome: Sebastião José de Carvalho e Melo, 
futuro conde de Oeiras e posteriormente marquês de Pombal. O então secretário de 
Estado de D. José I reagiu às consequências do terremoto com ações pontuais e 
enérgicas difundidas por meio de uma série de comunicados e ordens, tendo 
editado 138 decretos em dois dias (CHANTAL, s/d). Procurava responder às 
necessidades de um povo destruído, recorrendo tanto a novos mecanismos de 
governança, cuja forma mesclou estratégias usuais e inéditas, quanto à tomada 
pública de um posicionamento racional e sereno diante do acontecido. Para tanto, 
sua atuação concentrou-se no âmbito logístico da circulação, entendida, no sentido 
amplo, como deslocamento, troca, contato, dispersão, distribuição e propagação de 
pessoas, mercadorias, informações e saberes.  

Segundo Dynes (2000), a ocasião do terremoto de 1755 foi a primeira vez em 
que o Estado chamou para si a responsabilidade de organizar uma resposta de 
emergência. Tal singularidade, projetada e executada pelo secretário Carvalho e 
Melo, marcou uma emergência importante na maneira de administrar a 
multiplicidade, de organizá-la, de estabelecer seus pontos de fraqueza e de força, 
de determinar coordenadas e trajetórias de ações.  
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Carvalho e Melo produziu formas de disseminação das medidas adotadas para 
contornar o caos e apoiou a circulação de textos partidários contendo explicações 
baseadas em causas naturais. Para a propagação de seus ditames aos seus 
executores, optou por cartas e editais. Por meio de decretos impressos em folhas 
avulsas distribuídas pela cidade e afixadas em pontos estratégicos, divulgou as 
regras e orientações aos habitantes, e apenas em poucos casos contou com a Gazeta 
para veicular suas intervenções. Em um livro publicado três anos após o terremoto, 
foram listadas e detalhadas as providências adotadas, bem como os decretos e as 
cartas utilizadas para tal empreitada. Eram 14 providências, assim dispostas:  

PROVIDENCIA I. Evitar o receyo da peste, que ameaçava a corrupção dos 
cadaveres, sendo innumeraveis, e não havendo vivos para os sepultarem pela 
precipitada, e geral deserção dos moradores de Lisboa.  

PROVIDENC. II. Evitar a fome, que necessariamente se havia de seguir, naõ só 
pelo motivo de não haver quem conduzisse os viveres; mas porque muitos 
Armazens delles havião sepultado as ruinas, e abrazado o incêndio. 

PROVIDENC. III. Curar os feridos, e doentes, que estavão desamparados nas 
ruas em perigo certo de morrerem.  

PROVIDENC. IV. Reconduzirem-se os moradores de Lisboa, que haviaõ 
desertado, para se restabelecer a povoação, sem a qual nada se podia fazer.  

PROVIDENC. V. Evitar os roubos, e castigar os ladrões, que havião metido a saco 
a Cidade, despojando as Casas, e os Templos.  

PROVIDENC. VI. Evitar que pelo mar se désse sahida aos roubos, e para esse 
effeito rondar o Rio. 

PROVIDENC. VII. Remediar a necessidade, em que estava o Reino do Algarve, a 
Villa de Setubal, e os portos da America, e India.  

PROVIDENC. VIII. Mandar vir algumas Tropas do Reino para servirem ao 
grande trabalho da Cidade, e seu socego. 

PROVIDENC. IX. Darem-se as commodidades precisas para o alojamento 
interino do povo. 

PROVIDENC. X. Restabelecer o exercido dos Officios Divinos nas poucas Igrejas, 
que se havião salvado, ou em decentes accommodações interinas.  

PROVIDENC. XI. Recolher as Religiosas, que vagavão dispersas, e darse-lhes a 
possivel clausura.  
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PROVIDENC. XII. Occorrer a diversas necessidades, em que estava o povo, as 
quaes por varias, e avulsas, se reduzem a huma classe separada.  

PROVIDENC. XIII Actos de religião em S. Magestade para aplacar a ira Divina, 
e agradecer ao Senhor tantos benefícios. 

PROVIDENC. XIV. Dão-se os meyos mais conducentes para a reedificação da 
Cidade. (FREIRE, 1758, s/p) 

Tais medidas englobam uma série de ações com vistas a garantir condições para os 
sobreviventes e sua efetiva utilidade na reestruturação da cidade e da economia. O 
cerne das medidas foi a vida de cada sobrevivente e, ao mesmo tempo, de todos. 
Entremeando as providências descritas no texto de 1758 e os decretos e bilhetes 
redigidos pelo próprio Carvalho e Melo, publicados na coletânea de textos Memórias 
secretíssimas do marquês de Pombal (CARVALHO E MELO, s/d), obtemos um bom 
repertório de ações e ditos da época, os quais possibilitam analisar as estratégias a que 
eles obedeceram e os gestos que sugeriram. Uma exuberância de atitudes e falas 
produzidas para circular e perdurar; escritos de um passado nem tão longínquo, nem 
tão ausente.  

O espaço dedicado aos súditos e suas relações com o conjunto de forças do Reino, 
tais como o território e o comércio, foi majoritário. O habitante sobrevivente e 
necessitado foi alvo de diversas ações referendadas pelo Rei, mas produzidas e 
executadas pelas mãos do secretário de Estado. Uma questão essencial era a volta dos 
moradores à cidade, citada na Providencia IV e sacramentada em um ofício de 
Carvalho e Melo aos 3 de novembro: “Sendo S.M. informado da inteira deserção que 
tem abandonado a cidade de Lisboa aos efeitos da presente calamidade [...] ordena [...] 
o acto meritório [...] de se recolherem à cidade todos os moradores que Deus conservou 
vivos” (CARVALHO E MELO, s/d, p. 79). Tal preocupação foi reiterada algumas vezes, 
e quase um ano após a tragédia, em 28 de outubro de 1756, quando os habitantes, 
assustados com o vaticínio de um novo terremoto, planejavam fugir da cidade, 
publicou-se uma medida para contenção da suposta debandada: “mande fixar esta por 
edital nas portas da cidade, ordenando, que dela [Lisboa] não possa sair pessoa alguma 
nos dias 30 e 31 do corrente, e 1 de Novembro próximo seguinte, sob pena de prisão a 
arbítrio de S.M.” (p. 108). 

 Além da necessidade de assegurar a permanência dos lisboetas na cidade, foi 
preciso garantir sua subsistência. Para tanto, o futuro marquês determinou “recolher 
os moleiros, padeiros e forneiros e de lhes fazerem continuar os seus ministérios e o 
carreto do pão e mais comestíveis à cidade, na forma em que antes praticavam, sem 
demora” (p. 72). Concomitantemente, conforme cita a Providencia IX, foram 
estabelecidas maneiras de habitar a cidade em ruínas, de modo a “prover todas as 
barracas que couber, no possível, em carros de bestas ou cavalgaduras” (p. 75) para 
enviar a Lisboa. 
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Outro movimento orquestrado pelo secretário de Estado perante o rastro da 
desgraça foi a identificação dos desviantes, dos habitantes resistentes à regulação: uma 
ação que cingiu tanto os ociosos quanto os ditos ladrões e malfeitores. Descrita na 
Providencia V, a iniciativa foi executada em duas fases. Primeiro se prescreveu uma 
investigação de reconhecimento dos desocupados; depois se ordenou a pena: 
combater o ócio com trabalhos obrigatórios.  

Em decreto publicado em 4 de novembro de 1755, há a convocação da polícia do 
bairro – diferentemente das tropas do Reino, conforme cita a Providencia VIII – não 
tinha a função de patrulhar, prender e enforcar ladrões, ou mesmo de vigiar os limites 
da cidade. Embora haja certa dificuldade de se estabelecerem com precisão os limites 
de atuação da polícia naquela época, suas atribuições tiveram uma ligeira mudança na 
gestão de Carvalho e Melo: se antes ela era menos atuante e pouco vinculada aos 
habitantes, após a catástrofe, sua função, grosso modo, passou a incluir medidas de 
fiscalização social e de ações preventivas de comportamentos considerados desviantes, 
intervindo na manutenção da ordem e na coexistência dos habitantes com vistas à paz 
pública cotidiana (LOUSADA, 2003). A polícia, então, atuava como um instrumento 
de integração dos indivíduos e de regulação da vida social (FOUCAULT, 2008e). 

O deslocamento para outras preocupações seria o preâmbulo de uma nova 
concepção de súdito: um desvio do interesse meramente quantitativo e operatório para 
uma preocupação quase personalizada e, ao mesmo tempo, totalizante com o bem-
estar, as necessidades e as convicções dos habitantes. Tal movimento, que 
personificaremos na figura do marquês de Pombal, emerge no período do pós-
terremoto e concentra-se na estratégia de tornar os próprios sobreviventes parte 
crucial da refundação da cidade e aprendizes de uma nova maneira de viver. Assim se 
esculpiu um processo identitário dos habitantes, preocupado com seus fazeres, saberes 
e quereres.  

As medidas tornaram os agentes do Estado elementos perceptíveis em todos os 
lugares, oferecendo um sinal claro de empenho na resolução dos problemas mais 
prementes dos habitantes. Tratava-se de um cenário de segurança, uma combinação 
entre a visibilidade das ações e a projeção do Estado, que nessa época personificava-
se no soberano. Assim, todo o conjunto de medidas foi elaborado a partir de soluções 
racionais e estratégicas, visando fortalecer a imagem do Rei. Estava em curso a 
emergência de um dos primeiros movimentos de proteção civil delineados em termos 
de prioridade pragmática e não religiosa (DYNES, 2000). Temos, portanto, o 
surgimento de novas relações que, de outro modo – e por meio de outros postulados 
–, vincularam os sujeitos a um vacilante conjunto de verdades, ainda em matizes 
indefinidas, mas com a função de normatizar as condutas, transgredindo as grelhas de 
inteligibilidade da época.  

Nossa abordagem distancia-se de tais investidas, centralizando-se no 
acontecimento que se processou naquela época, na indagação sobre os deslocamentos 
desencadeados por ele, nos modos de vinculação dos sujeitos com as manifestações de 
verdades e nos efeitos que essas relações cambiantes produziram. O interesse em 
analisar esse episódio deu-se pela irrupção do acaso que produziu uma nova relação 
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de forças, revirou práticas que se voltaram contra seus perpetradores, enfraqueceu e 
deu novas feições a percepções da existência, agregando-as às distintas maneiras de 
pensar o próprio existir. 

Assim, este estudo debruça-se sobre a maneira a partir da qual os súditos, antes 
apenas uma aglomeração quase informe de pessoas, acabaram por se constituir como 
um problema, alcançando outro patamar político e tornando-se assunto de interesse 
do Reino de Portugal. Investigamos de que modo foi possível conhecê-los e conduzi-
los, fundamentando-nos na asserção foucaultiana da impossibilidade de um governo 
sem que as condutas dos indivíduos sejam indexadas a um conjunto de postulados 
indicados como verdadeiros (FOUCAULT, 2014a).  

A análise do rasgo visceral que acometeu o cotidiano de Lisboa naqueles meados 
do século XVIII possibilitou o mapeamento das oscilações ocorridas na relação dos 
habitantes tanto com a desestabilização e mutação da ordem, quanto com um conjunto 
de verdades que concatenava os modos de existência. Assim, temos a emergência de 
uma racionalidade política e de uma estratégia de subjetivação mais abrangentes e 
eficazes.  

As antigas falhas e os repetidos fracassos na gestão dos problemas e das riquezas, 
bem como o consequente gasto excessivo de forças com resultados tímidos, 
delineariam o deslocamento das estratégias de condução, operando na Lisboa 
setecentista um giro político. Se a monarquia permaneceu em um mesmo eixo, 
fundamentada no direito divino de governar, os estratagemas de direção, por sua vez, 
entraram num redemoinho, justapondo novas formas e novos interesses de gestão. O 
foco das ações elevou a população a elemento de intervenção, ao passo que a economia 
passou a ser vista como campo prioritário, fazendo despontar um outro sistema de 
veridicção (FOUCAULT, 2008e). Os sobreviventes apareceram, então, como fim e 
instrumento dos gestos de governo, senhores de necessidades, mas também alvos de 
condução. Tal desvio abriu uma pequena trilha rumo à a uma diferente visão de mundo 
e de homem, porém continuava totalmente acoplada à ideia de revelação, fosse 
espiritual, fosse científica. 

A cidade destruída foi outra prioridade, e a reedificação de seu espaço aglutinava 
dois eixos importantes para a brisa inovadora que invadiu o coração, a alma e a mente 
do futuro marquês: o primeiro eixo foi a concretização de um plano urbanístico como 
cerne da mudança dos paradigmas político e econômico; o outro foi a utilização da 
nova cidade como agente pedagógico para a população. A partir da idealização e da 
construção de um espaço que conjugou os princípios sanitários – com as redes de água 
e esgoto – à ideia de circulação de ar puro e, mais tarde, de iluminação, a estrutura da 
cidade referendava o núcleo das noções abraçadas por Carvalho e Melo e iniciava seus 
moradores em novas práticas que consolidavam os princípios de saúde, 
aproveitamento racional de espaço e circulação.  

A Lisboa de Pombal constitui verdadeiramente o fenómeno de urbanismo do 
século XVIII [...]. Ela é ao mesmo tempo a última cidade antiga e a primeira 
cidade moderna. Última realização de um mundo de esquemas económicos 
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centenários, ela oferece-nos também o primeiro exemplo de um novo pensamento 
técnico – e já nela se vislumbram princípios urbanísticos que permanecerão 
válidos durante duzentos anos, até a primeira metade do século XX. Os seus 
princípios racionais, ou antes, funcionais, os pormenores técnicos, são outras 
tantas afinidades com o urbanismo que o mundo industrializado porá em valor. 
(FRANÇA, 1965, p. 98).  

Para concretizar os planos de refundação da cidade e de seus habitantes, a 
circulação de informações operou como estratégia fundamental, sendo meio de 
validação das explicações para o terremoto. Determinar uma causa natural abria a 
possibilidade de uma reconstrução sem o peso da culpa cristã e de sua posterior 
prostração penitencial. Desse modo, pela via dos dizeres oficiais, elaborados e 
incentivados por Carvalho e Melo, perfilou-se a explicação mais adepta da abordagem 
racional, classificando o sismo como fenômeno natural passível de ocorrer e de repetir-
se periodicamente. Os lisboetas eram assim convocados à reconstrução da cidade, a 
partir de um ideal arquitetônico que se impunha tanto às moradias quanto aos 
próprios habitantes.  

2. UM JORNAL  

Em 8 de março de 1808, o Príncipe Regente, a Rainha e toda a Família Real 
desembarcaram no Rio de Janeiro, a nova capital do Reino de Portugal. Narra-se que 
os habitantes da cidade foram quase todos observar a chegada da realeza e de seu 
séquito de nobres e fidalgos. O lugar havia sido enfeitado e as ruas estavam salpicadas 
de flores, pedaços de canela e ervas aromáticas. As portas das casas estavam cobertas 
por cortinados de fino tecido de seda ornado em alto-relevo, com fios de tafetá, e nas 
“janelas pendiam, em larga manchas policromas, colchas de seda e cetim” (NORTON, 
1979, p. 29).  

A cidade que recebeu a dinastia de Bragança e seus fidalgos oferecia uma natureza 
variada de matas, serras, mangues e rios. Com uma população reduzida no centro e 
espalhada pelos arredores, tinha limites bastante indefinidos. Sua divisão era feita por 
freguesias que limitavam o território por jurisdição religiosa. Uma cidade pequena, 
cujo centro contava com menos de 50 ruas e apresentava um ar rústico. Animais como 
cabras, porcos e galinhas perambulavam pelos passeios, e crianças nuas corriam e 
divertiam-se pelos caminhos de terra batida que desembocavam na mata. As ruas 
eram estreitíssimas e valas faziam o papel de sarjetas por onde corriam águas 
carregadas de esgoto e dejetos, contribuindo para que o local apresentasse um 
permanente mau cheiro; as casas, em geral, caiadas de branco, acomodavam no térreo 
o armazém e nos altos a família.  

A chegada da Corte e o afluxo de milhares de funcionários, militares, comerciantes 
e artífices estrangeiros invadiram a terra batida da acanhada cidade do Rio de Janeiro. 
Uma situação absolutamente nova tanto para a Colônia quanto para a Europa 
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transformaria as moradas, os caminhos, a aparência e os hábitos de parte dos 
habitantes daquela cidade – e, por conseguinte, de seus arredores. Criava-se uma nova 
configuração urbana com vistas a produzir uma população condizente com os 
parâmetros de um reino europeu. 

Dois novos procedimentos entravam em cena no Rio de Janeiro – a visibilidade 
e a circulação –, trazendo com eles a luz a clarear caminhos e atitudes, bem como a 
constância do movimento. Abria-se espaço para a fluência do ar e para a circulação 
das pessoas nas ruas, numa tentativa de desbotar as sombras e dissipar a 
estagnação da cidade e dos hábitos dos vassalos tropicais do Reino. Cultura e 
civilização europeias foram deitadas num terreno úmido e expostas aos ares 
escaldantes, diligenciando a construção de um presente limpo, claro, arejado e 
abastado. presente limpo, claro, arejado e abastado.  

 Em setembro de 1808, começou a circular na cidade o primeiro periódico 
brasileiro – a Gazeta do Rio de Janeiro –, produzido pela prensa da Impressão 
Régia, também primeira tipografia autorizada brasileira.  

A Gazeta do Rio de Janeiro circulou na capital da Corte entre 1808 e 1822. Como 
dito, foi o primeiro tabloide com licença de impressão e publicação, mas não o 
único, já que depois de algum tempo o Rei autorizou a veiculação de outros 
periódicos. Assim, em 1811, na Bahia, teve início a circulação de Idade d’ouro do 
Brazil, que perdurou até 1823; no Rio de Janeiro, o encarte literário O Patriota 
circulou de janeiro de 1813 até dezembro de 1814 (MOLINA, 2015).  

Pela primeira vez na Colônia, negociantes divulgavam suas mercadorias; 
médicos e cirurgiões ofereciam seus préstimos, procurando angariar clientela; 
artesãos anunciavam suas oficinas e seus serviços. Nas linhas prensadas sobre o 
papel vulgar, existências pulsavam. Músicos que pela primeira vez organizavam 
concertos na cidade procuravam atrair seu público. Senhores descreviam as 
indumentárias e as características físicas de seus escravos e escravas fugidos, 
oferecendo alvíssaras a quem os entregasse. Outros enalteciam as qualidades de 
sua escravaria, tentando vendê-la por bom preço, enquanto estrangeiros 
procuravam criados brancos para servi-los. Cozinheiros ofereciam seus préstimos, 
casas de pastos  anunciavam refeições. Enfim, era toda a vida da cidade que 
perpassava os anúncios da Gazeta. 

A veiculação da Gazeta impôs um novo hábito à Corte. As notícias, os anúncios 
e as raras opiniões do redator circulavam pela cidade e, em alguns casos, eram 
entregues nas próprias casas dos leitores. Uma forma de comunicação até então 
absolutamente inusitada aos habitantes da cidade; forma esta que compunha, junto 
com as iniciativas da Intendência da Polícia e de outras instituições, a 
reorganização dos costumes e a produção de novos hábitos na nova metrópole.  

Os dizeres da Gazeta pairavam sobre a cidade, como um aroma delicado e 
agradável ao rústico olfato colonial. Tal fragrância, emanada de uma fonte de 
realezas e rapapés, envolvia o Rio de Janeiro como uma nuvem de ensinamentos, 
conselhos, princípios e avisos que angariavam adeptos.  
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A transferência da Corte fez emergir deslocamentos que ocasionaram fendas 
nas convicções, franqueando novos percursos que precisavam ser percorridos a fim 
de que se constituíssem nexos e se moldassem velhos e persistentes arranjos. Houve 
um corte, a ruptura de uma situação assentada, separando dois mundos 
inconciliáveis entre si e sem possibilidade de recomposição. Estabeleceu-se um 
ponto de não retorno, estando comprometidas as lógicas que ali imperavam até 
então.  

Nessa conjuntura singular e excepcional que abalou a estabilidade sedimentada 
e as regularidades cristalizadas, suspendeu-se a habitual evidência da 
compreensão, tornando o senso dúbio e as grelhas de leitura da realidade confusas. 
Tais fraturas marcaram uma descontinuidade, abrindo o campo do possível, 
anunciando uma nova época e assentando as bases para a necessidade de mudança. 
Transformações que interferiram na existência das pessoas, forçando-as a inventar 
novas estratégias de sobrevivência, ou simplesmente outros modos de vida. Uma 
nova maneira de se portar e de conduzir o outro que ancorava no território 
brasileiro.  

Desse modo, naquele início do século XIX carioca, emergia uma ordem social 
inédita até então; com ela, surgia a necessidade de reinventar a cidade, redefinindo 
suas rotinas e seus itinerários, bem como nelas inscrevendo as existências dos que 
ali habitavam. Operando um recorte, vejamos os anúncios da Gazeta, neles havia 
um “afloramento do cotidiano, não em crônicas, não em negócios, mas como 
estranhas fulgurações, alguma coisa de agudo e de intenso”, tomando de 
empréstimo uma passagem formulada por Foucault (2006b, p. 219). Desse modo, 
a propagação dos acasos, dos pequenos aborrecimentos de cada um, passou não só 
a ser aceitável, como também esperada. Uma confissão voluntária, não da alma, 
não do recôndito devasso ou honrado, mas da superfície, da necessidade imediata, 
dos interesses mais minúsculos e inerentes aos acontecimentos diários. Objetos de 
uso pessoal e simples artigos materiais eram perdidos e achados, compondo uma 
enorme lista nos anúncios.  

Alguns perdiam “hum annel com hum diamante brilhante da India, [...] quem 
o tiver, ou souber quem o tenha, o entregue, ou denuncie, que receberá o premio 
merecido” (GAZETA DO RIO DE JANEIRO, 31 jul. 1811, s/p), enquanto outros nem 
se davam conta de que perderam “hum alfinete do peito cravado de pedras” 
(GAZETA DO RIO DE JANEIRO, 10 dez. 1814, s/p.). Havia mesmo quem não sentia 
a falta de “um cavallo sellado” (GAZETA DO RIO DE JANEIRO, 16 jun. 1810, s/p.).  

Os percursos dos ouros, das pedras preciosas, da carteira, do cavalo e do menino 
passaram por muitos olhos e muitas mãos, apartaram-se do seu curso e 
permaneceram inscritos em dizeres que atravessaram séculos. Trapos que 
resistiram às intempéries do tempo. Inanimados nos arquivos, estão disponíveis 
para serem colhidos, revelando-se indóceis no testemunho do frágil vigor que as 
ordens anteriores compuseram. Tais rastros sobreviventes dos ditos de uma época, 
em vez de narrar as ruínas de seu tempo, relatam os jogos de força no campo da 
constituição da verdade.  
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Aqueles anúncios foram, em sua época, mínimos murmúrios que descreveram 
e convocaram, numa profusão de narrativas, aquilo que era tido como comum; ditos 
e reditos que ajudaram a sedimentar o que, então, deveria ser natural, esperado e 
conhecido, produzindo uma algazarra discursiva tão cara à construção da memória. 
Naquele emaranhado de dizeres, definiu-se certo saber do cotidiano, o qual, se não 
teve sua origem no movimento da partilha pública das pequenas mazelas diárias, 
ao menos encontrou sua circulação, sua disseminação e sua apropriação, tornando-
se um dos elementos produtores do entendimento do que naquela época conheceu-
se por vida: o que se tinha ou se perdia, o que se queria ou não se queria. Trata-se 
de banalidades que conjuraram conhecimentos sobre como a vida deveria ser em 
seu aspecto mais corriqueiro, íntimo e banal: os modos de se sentar, de comer, de 
arrumar o cabelo, de dispor as vestimentas, de falar, de olhar etc.  

As maneiras de ser, os gostos e os costumes estavam estampados em cada 
passagem dos anúncios da Gazeta, oferecendo toda espécie de novidades para ex-
colonos, bem como artigos saudosos para os imigrantes europeus. Um gosto foi 
importado, afirmado e transformou-se em algo comum, como se vê a seguir:  

Miguel e Adolphe Martins Irmãos, na rua d’Alfandega Nº 39, tem para vender 
lenços para uso de tabaco [...], botas, botins, çapatos, chapeos, estojos com 
serviço próprio para viagem para homens, de qualidade superior [...] vários 
enfeites de gosto para Senhoras: plumas brancas e encarnadas, e outras, çapatos 
chapeos, tocas de seda e cassa,  lenços, coleirinhas, tiras bordadas, camizas de 
cambraia bordadas, camizinhas de montar a cavallo, coletes de barba com 
attacadores,  véos, chales de seda e de filó, vestidos de filó, bordados de ouro ou 
prata ou palha, vestidos de paninho, córtes de seda, e garça , rendas, blondas,  
tocas bordadas de ouro e prata (GAZETA DO RIO DE JANEIRO, 13 fev. 1819, 
s/p).  

Um tempo de mudanças e da emergência de um novo jeito de habitar, alimentar-
se, conversar, passear etc. Novos sujeitos estavam a ser constituídos; uma população 
emergia. Sujeitos nascidos como efeito das relações de poder e saber que prevaleciam 
no início do século XIX, na cidade do Rio de Janeiro.  

Os anúncios, naquele tempo de rara circulação de dizeres, expuseram a 
privacidade dos que voluntariamente publicaram suas demandas. Escritos de uma 
peculiar intensidade, banais em seu conteúdo e talvez até menores em uma escala de 
importância documental, mas demasiadamente belos aos olhos daqueles apaixonados 
pelos arquivos. São estes que narram a falta, o excesso, o roubo, a perda, o oferecido e 
o almejado. Pedaços de potências de vidas que estavam se modificando, espontânea 
ou forçosamente.  

Uma população híbrida, obra de uma configuração completamente ímpar aos 
olhos europeus, sem raízes reconhecidas, sem passado. Os indígenas, primeiros 
habitantes e senhores destas terras, foram dizimados, escravizados e desprezados; os 
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europeus e africanos que chegaram nas levas de colonização foram amalgamando-se, 
deixando de ser europeus e africanos para serem outra coisa.  

Um terremoto e um jornal: dois eventos que, de imediato, não oferecem nenhuma 
cumplicidade explícita, tampouco continuidade. Perscrutando cada um deles com um 
olhar genealógico, entretanto, foi possível determinar um leitmotiv que percorreu as 
duas narrativas: o nascimento da ideia de população. Não se tratou de uma discussão 
sobre as identidades ou mesmo sobre as alteridades, mas sobre a emergência de 
racionalidades políticas e econômicas em relação ao conjunto de habitantes de 
determinado local, para além da lógica que vinculava o número de súditos ao poderio 
da monarquia.  

Assim, a ideia de população que liga os três eventos surge na problemática de 
“como se governar, como ser governado e como governar os outros” (FOUCAULT, 
2008e, p. 118), questão que se afirmou em épocas de deslocamentos e realinhamentos 
dos processos de gestão da vida.  
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RESUMO  

O presente trabalho propõe pensar os jornais como fonte e objeto de estudo. O 
interesse surge, a partir da pesquisa realizada no Mestrado em Educação, na qual 
utilizamos como uma das fontes de pesquisa periódicos que estavam no acervo da 
instituição pesquisada, a saber: a Casa do Estudante do Brasil.  

A pesquisa dissertativa tinha como proposta de estudo investigar “o processo de 
inserção e presença feminina no espaço da Casa do Estudante do Brasil (1931 – 1951)”. 
Para tanto, foi de “vital” importância pesquisar no arquivo mantido pela CEB, que 
possui recortes de jornais que estão encadernados por atividades realizadas nesta 
instituição (teatro do estudante, cultura, entre outros), e dentro desta divisão 
organizados por ano. As fontes nos levaram a delimitar o recorte temporal da pesquisa 
e a saber que a União Universitária Feminina esteve presente na CEB para reivindicar 
assistência estudantil para mulheres do Ensino Superior da época.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Fontes, União Universitária Feminina, Casa do Estudante do Brasil. 
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1. PERIÓDICOS COMO FONTE DE ESTUDO 

O trabalho apresenta parte da dissertação defendida em 2012, no Programa de 
Pós-Graduação em Educação/Mestrado da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (PPGEdu/UNIRIO), intitulada: “A presença feminina na Casa do Estudante 
do Brasil (1931-1951): a atuação da União Universitária Feminina”, tendo como 
questão central: “Como foi o processo de inserção e presença feminina no espaço da 
Casa do Estudante do Brasil, no período 1931 a 1951?”.  

A Casa do Estudante do Brasil é uma Fundação, que fora criada em 1929 com o 
intuito de assistência estudantil, “oferecendo serviços médicos e odontológicos, bem 
como restaurante com programas de reforço alimentar, birô de empregos, com 
registros de pedidos da indústria e do comércio, matrículas na universidade, como 
também programa de psicologia aplicada e orientação profissional, concessão de 
bolsas, além de moradia.” (CANEN, 2002, p. 85). Nos estudos, ainda, da pesquisa de 
iniciação científica294 encontramos uma tese de Anna Amélia Carneiro de Mendonça, 
no II Congresso Internacional Feminista organizado em 1931, pela Federação 
Brasileira pelo Progresso Feminino. Anna Amélia, presidente da CEB, apontava a 
necessidade de um pavilhão feminino na referida Casa, trazendo como título de sua 
tese: “O problema da habitação para moças-estudantes e o projeto de uma casa para a 
estudante brasileira na organização da Casa do Estudante do Brasil”. O interessante e 
relevante a se pensar é que a tese apresentada em 1931 só terá fim em 1951, quando 
fora criada uma residência feminina na CEB, como afirma Mendonça: 

Uma residência Universitária para moças, vem sendo mantida pela Fundação 
Casa do Estudante do Brasil, desde junho de 1951, já tendo assistido a um número 
superior a mil universitários de quase todos os recantos do Brasil, entre residentes 
permanentes e de passagem pelo Rio, em férias. Atualmente, instalada em prédio 
próprio, na rua Alm. Gomes Pereira n.º86, Urca. (MENDONÇA, 1969). 

A criação de uma residência feminina após vinte anos da apresentação da tese de 
Anna Amélia, nos apontou possíveis trajetórias de luta e reivindicações por parte das 
mulheres para conquistar esse espaço. Partindo dessa questão, que a pesquisa foi 
desenvolvida e utilizou como fonte de estudo, também, jornais da época295.  

A importância das fontes deu-se para delimitar o recorte temporal da pesquisa, 
além de nos indicar que a União Universitária Feminina (associação estudada na 
iniciação científica) era a principal propulsora da reivindicação por espaços femininos 
na CEB. 

                                                   
294 A pesquisa de iniciação cientifica, orientada pela professora Doutora Nailda Bonato, foi desenvolvida com o 
subprojeto: As concepções da União Universitária Feminina. Associação criada em 1929, que agregava mulheres 
que já fossem formadas ou estivessem no Ensino Superior, teve como presidente Carmen Portinho. Essa 
Associação adveio da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, criada em 1922, teve como uma de suas 
principais integrantes e presidente desta Associação Bertha Lutz. 

295 Os jornais utilizados foram: A Noite, A Noite ilustrada, Correio da manhã, Gazeta de Notícias, O Globo, A 
Nação e A Nota. 
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Os jornais utilizados foram recortes de jornais das décadas de 1930 a 1950, 
pertencentes ao acervo da CEB e podem ser encontrados nesta Fundação. Estes estão 
encadernados por atividades realizadas nesta instituição (teatro do estudante, cultura, 
entre outros), e dentro desta divisão organizados por ano. 

O uso de jornais separado e salvo resguardado pela própria CEB nos levou a 
questionar: o que foi decidido ser guardado e excluído? Pois, vale frisar que tanto 
quanto o dito, o não dito pode revelar muitos conflitos, lutas pelo poder e dominância 
de uma determinada época. Assim: O documento não é qualquer coisa que fica por 
conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de 
forças que aí detinham o poder. (Le Goff, 1996). Logo, o documento precisa ser “visto” 
em sua dimensão temporal, social e cultural, tendo em vistas que os mesmo foram 
criados com determinados interesses, em diversas condições. Porém, na mesma 
medida, as fontes nos apontam acontecimentos, relações e perspectivas de um 
determinado momento, incluindo os chamados documentos “falsos”, que foram 
criados intencionalmente com um sentido de esconder algo. Para tanto, a 
compreensão desses aspectos colaboraram para o estudo com jornais, tendo em vista 
que os mesmo demonstram inexatidão, imparcialidade e tendenciosidade.  

Outrossim, os periódicos devem ser entendidos em face aos temas, linguagem, 
conteúdo, quem escreve o discurso, a que público o jornal ou revista pretendeu atingir 
e qual linha editorial o periódico seguia, pois: 

um tipo de documento que dá aos historiadores a medida mais aproximada da 
consciência que os homens têm de sua época e de seus problemas: mesmo quando 
informativo, não está livre de manifestações críticas e opinativas e omissões 
deliberativas (...) A imprensa como um meio de expressão das mais diferentes 
tendências reivindicatórias apresenta os problemas como foram vistos e sentidos 
pelos participantes – coloridos, portanto, pela própria vivência da situação. 
(Camargo apud, Carvalho, Inácio Filho, 2007, p. 54) 

Os jornais aqui apresentados foram das décadas (1930 a 1940) em que no Brasil 
havia um regime autoritário, que teve sua ampliação com o golpe do Estado Novo em 
1937, ou seja, a imprensa da época passava por censura e não podia publicar muitos 
dos acontecimentos, já que o governo freava essas ações. Este tipo de fonte propicia o 
acesso a informações sobre aspectos polêmicos e fugazes que ocorrem na sociedade 
e que acima de tudo, se posiciona com uma forte característica, a de querer intervir 
na realidade, criando e disseminando opiniões, não à toa o governo estadonovista 
implementa o Departamento de Imprensa e Propaganda, na tentativa de frear os 
impulsos da imprensa em fazer dar sua opinião como fato inabalável.  (NÓVOA, 
2007 apud VILLANOVA, 2008). 

Os jornais além das reportagens, também publicam algumas imagens que 
merecem destaque, pois tem o intento de não apenas retratar um acontecimento, mas 
fazer deste acontecimento um fato indiscutível.  

Mas qual seria a “verdade” construída pelos jornais sobre a CEB e a ligação com a 
União Universitária Feminina?  
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A presença feminina na CEB no período estudado se faz principalmente por meio 
da atuação da União Universitária Feminina naquele espaço de assistência. A UUF 
realizava já em 1933 o chamado “Chá das Calouras” e o “Chá da Vitória” que, segundo 
Carmen Portinho, uma das presidentes da UUF, significava uma tentativa de adesão e 
permanência das universitárias e das mulheres formadas a esta Associação.  

Sempre que uma mulher passava no exame para a universidade - em medicina, 
direito, engenharia ou qualquer outra área - procurávamos por ela e lhe oferecíamos 
o ‘chá das calouras’, aliciando-a para a associação. Quando uma mulher se formava, 
ofereciamos o ‘chá da vitória’. Íamos buscar as mulheres uma a uma. (PORTINHO 
apud NOBRE, 1999, p.19-20)   

Esses eventos e seus respectivos nomes são representativos, na medida que 
demonstram as dificuldades das mulheres para o ingresso e permanência no Ensino 
Superior à época, fato que deveria não apenas ser festejado, mas “visto” e noticiado 
para a sociedade.  

Outrossim, podemos constatar que o Chá das Calouras foi uma das estratégias que 
a União Universitária Feminina teve para agregar mais participantes a sua causa, 
tendo em vista seus objetivos e finalidades: 

Caberia a esta entidade reunir o elemento feminino graduado ou matriculado 
em Universidades e Escolas Superiores, no sentido de propiciar o auxílio mútuo e a 
“defesa dos interesses femininos nas profissões liberais”. Deveria, também, a União 
Universitária Feminina incentivar o desenvolvimento da intelectualidade feminina 
brasileira, despertando-lhe o espírito de colaboração na solução dos problemas 
sociais. (SOIHET, 1974. p: 33-4) 

O Chá oferecido às estudantes em seu ingresso no Ensino Superior era uma prática 
constante, e realizada ano após ano, sendo realizado muitas vezes na própria Casa do 
Estudante do Brasil, mostrando a presença feminina neste espaço, uma ocupação do 
espaço de assistência que elas desejavam e consideravam importante. Desta forma, 
podemos compreender o “Chá das Calouras” como uma ocupação de espaço político, 
pois este momento representaria para a Associação da UUF a conquista de uma nova 
integrante, e reforçaria que as mulheres também deveriam ter lugar garantido de 
assistência na CEB, já que existiam mulheres no Ensino Superior que necessitavam de 
apoio para continuação de seus estudos. Para assim, também realizarem o “Chá da 
Vitória”, que era o Chá de conclusão do curso.  

Esta ligação entre a CEB e a União Universitária Feminina não se fazia apenas no 
Chá das Calouras. Anna Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, presidente vitalícia 
da Casa do Estudante do Brasil, também foi vice-presidente da FBPF, entidade que 
criou a União Universitária Feminina. Por fim, temos que a União Universitária 
Feminina compunha a diretoria da CEB no ano de 1937, fazendo parte do Conselho 
patrimonial (jornal A Noite, 27 de janeiro de 1937). 

Transcrição do recorte: Eleita a nova diretoria da Casa do Estudante 
do Brasil, 

São intensas as atividades que vem sendo desenvolvidas na Casa do 
estudante do Brasil. Nossa simpática organização estudantil, cujos 
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trabalhos no momento, se convergem para o início da construção de sua 
sede definitiva, que vai ter início no mês entrante, procederam-se as 
eleições da nova diretoria, a qual ficou constituída dos seguintes 
elementos: Diretoria – Anna Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, 
presidente, Dr. Paulo Novaes, secretário, Dr Mario Britto, tesoureiro.  

Conselho patrimonial - Anna Amélia de Queiroz Carneiro de 
Mendonça, Dr. Mario Britto (professor), Dr. Paulo Novaes (ex-aluno), 
Nelson Ferreira (acadêmico) e os representantes do Diretório Central 
dos Estudantes do Rio de Janeiro, União Universitária Feminina e 
Federação Atlética dos Estudantes. 

Conselho Consultivo – Membros fundadores: Dr. Paschoal Carlos 
Magno, Dr. Chrysantho Moreira da Rocha, Dr. Letelba Rodrigues de 
Brito, Dr. Heider Correia Lima, Dr. Narcelio de Queiroz, Dr. Maria Luiza 
Bittencourt, Dr. Paulo Celso Moutinho, Dr Luiz Antonio de Andrade, Dr. 
Adhemar Portugal, Dr. Henrique Macedo Soares. Membros efetivos: Dr. 
Celso Kelly, Dr. Venancio Filho, Dr. Odylo Costa Filho, Dr. Heitor 
Sant’Anna, Dr. Felipe dos Reis, Dr. Joaquim da Costa Ribeiro, Dr. Helio 
Gomes, acadêmico Expedito Toledo Piza e o acadêmico Geraldo Avellar.  

Comissão executiva – Acadêmico Nelson Ferreira (diretor de 
Intercâmbio), Dr. Evandro Lins e Silva (diretor do departamento 
Judiciário), acadêmico Miguel Elias (diretor do Departamento de 
assistência médica), estudante Evandro Collares Quitete (diretor do 
Departamento social), acadêmico Heitor Nascimento e Silva (diretor do 
Serviço de Correspondência Nacional do Bureau de Informações e 
Intercâmbio), estudante Henrique Nogueira da Silva (diretor do arquivo 
do Bureau de Informações e Intercâmbio) e o acadêmico Alberto Cotrim 
R. Pereira (diretor do Serviço de Correspondência Internacional do 
Bureau de Informações e Intercâmbio). 

 
Ainda sobre o “Chá das Calouras” realizado na CEB, temos uma reportagem que 

mostra em 22 de maio de 1937, uma foto com aproximadamente 50 (cinquenta) 
mulheres, elas estão no restaurante da referida Instituição. Segundo a reportagem da 
Revista da Semana encontram-se mulheres ingressantes no ensino superior e 
veteranas. 
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FIG 1   |  O Chá das Calouras de 1937.  

Uma outra reportagem intitulada “Chá dos Calouros”, publicada no jornal A Nação 
de 13 de maio de 1937 também nos mostra a realização deste “chá das calouras”. 
Vejamos: 

Realizar-se-á amanhã, 14 do corrente, às 17 horas no restaurante da Casa do 
Estudante do Brasil, o tradicional ‘Chá da Caloura’, offerecido pela União 
Universitária Feminina. Há varias annos a U.U.F., vem realizando esta festa de 
cordealidade acadêmica, que hoje tornou-se indispensável à mocidade estudiosa 
feminina. A segundanista de Direito Cyrene Martins Villela Canedo, offerecerá o chá 
das calouras em nome da União Universitária Feminina, e a primeiranista de 
engenharia Maria Helena Souza, agradecerá em nome das calouras. Fará ainda 
parte do programma de recepção às calouras a homenagem que se fará à academia 
de Direito Lydia Machado que no anno passado, tirou primeiro logar absoluto entre 
homens e mulheres no exame vestibular. A União universitária Feminina, convida a 
todas as universitárias a comparecerem e espera que o ‘Chá da Caloura’ de 1937, não 
seja inferior  ao dos annos anteriores.  

Esta reportagem é um convite as mulheres estudantes do ensino superior para que 
compareçam ao Chá realizado pela União Universitária Feminina na Casa do 
Estudante do Brasil. O mesmo trecho da notícia, diz que este Chá já é uma tradição 
entre as mulheres ingressantes no ensino superior, afirmando que este evento 
acontece há vários anos.  
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A reportagem, intitulada Homenagem à caloura de 1937 – O Chá offerecido pela 
União Universitária Feminina -, do jornal Vanguarda de 11 de maio de 1937, também 
noticia este Chá, nos levando a conhecer melhor este movimento de mulheres. 

Informações adicionais: Querendo a directoria da União Universitária Feminina 
estimular a campanha de sócias, afim de aumengtar o seu corpo social, premiará as 
que arranjaram cinco socias, e são elas: Dra. Zélia Martins Pinho, consultora 
jurídica desta associação; Leda Boechat e Semíramis Machado, acadêmica de direito 
e bellas-arte, respectivamente. O premio consistirá num livro offerecido pela 
directoria a cada uma dellas. (Jornal Vanguarda, 1937) 

Vemos nesta reportagem o interesse da realização do Chá das calouras: agregar 
mais mulheres à entidade; sendo interessante pensarmos que além de atrair as 
mulheres do ensino superior através do chá, também existiu esforços para incentivar 
as já participantes da associação a trazerem mais mulheres para a causa, sendo o 
prêmio uma representação de uma conquista para elas, mais mulheres universitárias 
e pertencentes a uma associação que busca o desenvolvimento profissional feminino. 
Numa clara visão de fortalecimento deste movimento, em que acreditavam que com a 
vinda de mais mulheres em prol desta causa traria benefícios para as mesmas.  

Mas a União Universitária Feminina participava da CEB em outros momentos, 
como por exemplo para pensar sobre os objetivos dos universitários em geral, como 
publicou a Revista da Semana de 14 de setembro de 1946.  
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FIG 2   | A União Universitária Feminina  reunida na CEB.  

Transcrição: A União Universitária Feminina reuniu-se no sábado ultimo na 
Casa do Estudante do Brasil congregando os seus elementos de maior expressão 
para tratar de assuntos momentosos da entidade e da classe universitária no 
geral. O grupo acima foi posado por essa ocasião e expressamente para a Revista 
da Semana. 

Destacamos neste trabalho algumas reportagens que puderam representar parte 
da ligação entre a UUF e a CEB, e como os jornais da época noticiavam as atividades 
realizadas por estes mulheres, cabendo dizer que esta é uma pequena parte da 
dissertação, para problematizar os usos de impressos na pesquisa histórica. Pois, a 
CEB que teve como sua principal representante Anna Amélia Carneiro de Mendonça, 
sua presidente, tinha relações com o Governo Vargas, e apoio da militância feminista 
da época representada por mulheres como Bertha Lutz. Destarte, pensar sobre essas 
associações e seus papéis de assistência estudantil e agregação de mulheres do ensino 
superior e já formadas, é também pensar na atuação destas no movimento feminista 
da época, suas relações na sociedade, e como as mesmas se utilizavam disto para 
conseguir mais espaços, notoriedade para si e para suas causas. Vale pensar que ao 
noticiar um “Chá de Calouras ou da Vitória” como apenas um encontro entre as 
mulheres universitárias na CEB, não traz em suas linhas o real significado desses 
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encontros e atividades. Assim, os jornais por mais que propagassem esses momentos, 
não transcorriam juntamente com estas imagens as lutas feministas da época, como 
direito ao ingresso no Ensino Superior, igualdade de trabalho entre mulheres e 
homens, apoio á assistência estudantil com moradia para os estudantes, dentre outras 
causas da União Universitária Feminina e da própria CEB.  

Podemos assim, concluir que os jornais foram um instrumento utilizado pelas 
mulheres da União Universitária Feminina para dar visibilidade a sua entidade e as 
suas causas, ocupando espaços masculinos, e mostrando que as mulheres também 
poderiam estar ali. Espaços esses ligados a sua finalidade: a inserção e permanência 
do ser feminino no Ensino Superior, para que as mesmas pudessem atuar em carreiras 
que antes eram exclusivamente masculinas.  

Por fim, cabe salientar que a reflexão sobre as questões de gênero, o Ensino 
Superior da época (décadas de 1930 a 1950), pensando ainda sobre essas associações 
e suas presidentes, além de algumas integrantes de destaque a frente do movimento 
feminista da época são pontos importantes e que estão na dissertação completa 
defendida em 2012 (que usou fontes como jornais, revistas da CEB, cartas de Anna 
Amélia, imagens, entre outras). Logo o texto é um convite a leitura, e uma proposição 
a maior utilização de diferentes fontes na construção da História da Educação 
Brasileira.  
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RESUMO  

Esta Comunicação Individual é um estudo sobre as representações femininas em 
circulação nas páginas de O Tico-Tico. O conceito de gênero se institui como elemento 
norteador do trabalho. Foram pesquisados exemplares do acervo da Hemeroteca 
Digital pertencente à Biblioteca Nacional do Brasil. O recorte temporal, 1905 a 1925, 
abrange os 20 anos iniciais de circulação do impresso que se estendeu até fevereiro de 
1962. Fundada por Cardoso Junior, Luis Bartolomeu de Souza e Silva, Manoel Bomfim 
e Renato de Castro; é considerada a primeira revista ilustrada dedicada efetivamente 
às crianças brasileiras. Seu projeto de criação envolveu a ação de intelectuais que 
apostaram na imprensa não escolar como meio de difusão de conhecimentos e veículo 
voltado à formação moral da infância. Entre as representações a serem normatizadas 
estavam às relações de gênero. Diante dos dados analisados, identificou-se que as 
páginas de O Tico-Tico estavam imersas a perspectiva da mulher como alguém 
devotado à maternidade e ao casamento. Havia por parte das elites a preocupação em 
reforçar os princípios da moral burguesa na qual os meninos eram preparados desde 
cedo para enfrentar o mundo do trabalho e as meninas deveriam receber o 
conhecimento necessário para ser uma exímia rainha do lar. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Impresso Infantil, Gênero, Formação Feminina  
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1. UM IMPRESSO DEDICADO ÀS  MENINAS E AOS MENINOS  

Em 11 de outubro de 1905, uma quarta-feira, começou a ser vendida nas ruas do 
Rio de Janeiro, então capital da República, a revista infantil O Tico-Tico. A capa 
inaugural do semanário, pertencente à Sociedade Anoyma O Malho,  traz o título 
Manda quem póde e apresenta duas perspectivas sobre o lançamento da publicação. 
Composta por apenas dois quadrinhos, a primeira narrativa descreve uma versão 
fantasiosa sobre a criação de O Tico-Tico. Um grupo de crianças protesta junto à 
redação da revista O Malho, localizada à rua do Ouvidor no centro da cidade.  Com o 
punho em riste, meninos e meninas se dirigem a personagem O Malho, símbolo da 
gráfica e de revista de mesmo nome, para fazer uma série de cobranças. Assustado, O 
Malho indaga aos pequenos manifestantes se tal movimento é uma revolução: “- que 
é que querem, afinal de contas, ó pequenas esperanças da Pátria?”. Ouviu como 
resposta: “- Queremos um jornal exclusivamente para nós. Você, seu Malho, é muito 
bem feito, é muito divertido, mas...não nos basta! O segundo quadrinho mostra as 
crianças lançando os chapéus ao alto. Qual seria o motivo para tal mudança de 
humor? O Malho concordou em satisfazer o anseio das crianças: “- Futuros salvadores 
da Pátria e mães de família futuras, d’aqui em diante ás quartas-feiras, exigi de vossos 
Paes o Tico-Tico”.  

O uso das expressões pequenas esperanças da Pátria,  Futuros salvadores da 
Pátria e mães de família futuras, despertou-me questões: Como as crianças eram 
percebidas pela sociedade brasileira do início do século XX?  Qual o tipo de conteúdos 
cívicos era produzido para crianças?  Como se davam as relações de gênero no início 
do período republicano?  

A criação do referido  impresso envolveu a atuação de intelectuais que apostaram 
na imprensa não escolar como meio de difusão de conhecimentos voltados à formação 
das crianças brasileiras: Cardoso Júnior, Luis Bartolomeu de Souza e Silva, Manoel 
Bomfim e Renato de Castro. Inspirados pelo conteúdo das revistas ilustradas 
francesas, direcionadas aos meninas e às meninas, e pelas histórias em quadrinhos 
norte-americanas, tinham o objetivo de suprir uma lacuna na imprensa nacional, 
insistente em não produzir publicações que privilegiassem os anseios e as 
necessidades da infância. Destacavam-se os impressos franceses: Le Jeudi de La 
jeunesse (1902), La Jeunesse Illustrée (1903), Les Belles Images (1903), Le Petit 
Journal Illustré de La Jeunesse (1904) e La Semaine de Suzette (1905). Além das 
narrativas de Buster Brown (1902), personagem criado por Richard Felton Outcault e 
que serviu de modelo para o menino Chiquinho, figura símbolo de O Tico-Tico.  

O processo de desenvolvimento da revista brasileira estava em consonância ao 
processo de afirmação de uma literatura infantil brasileira. O lançamento do impresso 
coincide com o período de consolidação da literatura infantil escrita por autores 
nacionais e especialmente direcionada à criança brasileira. Segundo Hansen (2007) 
foi entre as últimas décadas do século XIX e o início do século XX que a 
intelectualidade se imbuiu de tal missão.  
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Ressalta-se que esse processo fez parte de um contexto maior de mudanças 
políticas e socioculturais cujas consequências foram o fim da Monarquia e a 
Proclamação da República em 1889. As elites republicanas defendiam a necessidade 
da construção de uma nova ordem social, na qual os vícios do Império deveriam ser 
superados em prol de uma sociedade dita moderna e calcada em comportamentos e 
valores inspirados na Europa. Um dos reflexos da postura renovadora foi às obras de 
modernização da área central do Rio de Janeiro, então capital do país. Apelidada de 
Bota – abaixo, a reforma liderada pelo Prefeito Pereira Passos (1902-1906) inebriou a 
Capital da República com um ar cosmopolita. As ruas estreitas e a arquitetura colonial 
deram lugar a edifícios e largas e arborizadas vias como a Avenida Central (1904). As 
pessoas passaram a circular de bonde elétrico. A cultura erudita ganhou um espaço de 
excelência com a inauguração do Teatro Municipal (1909). As mulheres passeavam 
pela área central da cidade trajando roupas fechadas, luvas e grandes chapéus. 
Vestuário mais adequado às temperaturas  europeias do que ao calor carioca. A adoção 
desses comportamentos significava o estabelecimento de uma espécie do contrato 
social voltado à manutenção da disciplina coletiva (SEVCENKO, 2006). 

Em consonância a perspectiva do começar de novo, a criança foi identificada como 
a personagem chave que após ser alvo de ações voltadas a sua formação moral, 
educacional e cívica estaria apta a romper os laços com um passado marcado pelo 
atraso em decorrência de mazelas como o analfabetismo. Segundo Camara (2010), os 
setores políticos e da intelectualidade no país passaram a divulgar a ideia de que se 
deveria criar junto à criança brasileira um espírito de amor a pátria. Esta perspectiva 
contribuiu para a consolidação do conceito burguês de infância. De acordo com a nova 
estrutura familiar os filhos ganharam o status de figuras centrais do lar (PERROT, 
2009). 

preferência por desenvolver uma publicação nos moldes das revistas ilustradas e 
não privilegiar o formato livro, estava vinculado ao processo de modernização da 
imprensa brasileira (HANSEN, Op.cit). Como também, o intelectuais-fundadores  de 
O Tico-Tico tinham jornais e revistas como principal instância de atuação. O uso da 
denominação intelectual vincula-se às categorias elaboradas por Sirinelli (2003) sobre 
os Intelectuais criadores e mediadores culturais. Neste grupo estão presentes: 
jornalistas, escritores e professores secundários. Caracterizam-se por usufruírem da 
imprensa como instância de sociabilidade. As redações e os conselhos editoriais das 
revistas constituem-se em locais para o compartilhamento de visões de mundo. “Em 
suma, uma revista é antes de tudo um lugar de fermentação intelectual e de relação 
afetiva, ao mesmo tempo viveiro e espaço de sociabilidade (...)” (p.249). Gomes (2009) 
descreve os intelectuais brasileiros do final do século XIX e início do século XX como 
“‘profissionais’ de produção de bens simbólicos, essenciais à legitimação de regimes 
políticos modernos” (p.26).  Sevcenko (2003) afirma que a intelectualidade encontrou 
na imprensa, com destaque para as revistas ilustradas, seu principal meio para  a 
circulação de um ideáio de modernidade e civilidade:  
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O acabamento mais apurado e o tratamento literário simples da matéria tendem 
a tornar obrigatório o seu consumo cotidiano pelas camadas alfabetizadas da 
cidade. Esse “novo jornalismo”, de par com as revistas mundanas, intensamente 
ilustradas e que são o seu produto mais refinado, tornam-se mesmo a coqueluche 
da nova burguesia urbana, significando o seu consumo, sob todas as formas, um 
sinal de bom-tom sob a atmosfera da Regeneração. Cria-se assim uma “opinião 
pública urbana, sequiosa do juízo e da orientação dos homens de letras que 
preenchiam as redações (p.119). 

Segundo Sodré (1999) e Luca (2008), os impressos produzidos em pequenas 
tipografias perderam espaço para as empresas jornalísticas. A inserção das “Máquinas 
modernas de composição mecânica, clichês de zinco, rotativas cada vez mais velozes” 
permitiram às publicações utilizarem ilustrações coloridas e fotografias. Além de 
aumentar e tornar mais rápida a impressão dos exemplares” (Ibidem., p.1).  Essa nova 
formatação dos impressos se fez presente em O Tico-Tico por meio da pluralidade de 
seções, o uso de páginas coloridas  e a presença de fotografias enviadas  pelos leitores.  

Embora fosse uma revista destinada à criança, a leitura dos exemplares de O Tico-
Tico indicam a existência de conteúdos elaborados de forma diferenciada para  
meninos e meninas.  Havia por parte das elites a preocupação em reforçar os princípios 
da moral burguesa na qual os meninos eram preparados desde cedo para enfrentar o 
mundo do trabalho e as meninas deveriam receber o conhecimento necessário para se 
tornarem, quando aldultas, exímia rainha do lar. Reflexo de um meio social, marcado 
por fortes traços conservadores e machistas, que vinculava o sexo feminino às 
representações de fragilidade e de submissão. No entanto, deve ser enfatizado que tais 
discursos possuíam um caráter ambíguo, pois eram as mulheres que tinham a 
responsabilidade de prover os cuidados e a formação moral necessárias ao 
desenvolvimento dos futuros homens de bem. Observa-se a questão da sobreposição 
da instrução moral do sexo masculino frente ao sexo feminino se fazia presente mais 
no âmbito dos discursos em circulação, principalmente, nos primeiros anos de 
existência da publicação. Para que a revista pudesse cumprir com a finalidade para a 
qual se propunha era necessário voltar seus olhar para as meninas.  

É preciso ressaltar que, embora o seu formato tenha sido inspirado em diversas 
publicações infantis, no contexto deste trabalho se privilegia sua relação com La 
Semaine de Suzette. O impresso brasileiro chegava a reproduzir em algumas de suas 
edições conteúdos da publicação francesa. Lançada pela editora Gautier-Languereau, 
La Semaine de Suzette começou a ser vendida em dois de fevereiro de 1905. 
Direcionada às meninas e jovens de oito a 14 anos pertencentes às famílias burguesas, 
seu objetivo era promover a formação moral e religiosa do sexo feminino. Seus 
exemplares eram vendidos sempre às quintas-feiras e traziam poesias, jogos, 
concursos, narrativas ilustradas, peças de teatro, receitas de cozinha, moldes para 
costura (COUDERC,2005). 

Em O Tico-Tico, as meninas e as mulheres burguesas deveriam ser belas, 
bondosas, prendadas e submissas. Não por acaso foram criadas seções específicas para 



 

 
 

7 

o sexo feminino centradas em temas considerados eminentemente de mulher, como a 
moda e os afazeres domésticos. Por meio da análise de conteúdo foram pesquisados os 
exemplares do acervo da Hemeroteca Digital pertencente à Biblioteca Nacional do 
Brasil (http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/tico-tico/153079).  

O recorte temporal abrange os 20 anos iniciais de circulação do impresso que se 
estendeu até fevereiro de 1962 Privilgiou-se o período entre 1905 e 1925, pois ele se 
consolidou como o momento de esturação dos primeiros espaços na revista 
considerados eminentemente femininos como: como: Secção para meninas, Secção 
para nossas leitoras, Figurinos para nossas leitoras, Para nossas leitoras. 

As reflexõs presentes nesta Comunicação Individual são referentes à tese de 
Doutorado As mães de famílias futuras: a revista O Tico-Tico na formação das meninas 
brasileiras (1905-1921) defendida em 2015, no âmbito do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da PUC-Rio.  

2. O TICO-TICO E AS MÃES DE FAMÍLIAS FUTURAS  

Em 16 de setembro de 1905 foi publicado em O Malho um anúncio referente ao 
lançamento de O Tico-Tico, no qual foram apresentava as regras de participação do 
primeiro concurso da revista intitulado O que é que o menino quer ser? De acordo com 
as instruções, só poderiam mandar soluções crianças do sexo masculino com até 12 
anos. Eles deveriam usar em suas redações o título O que eu quero ser, e dissertar 
acerca dos seguintes aspectos: qual profissão gostariam de ter e apontar os motivos e 
as razões para a escolha de determinada profissão. Ao vencedor seria pago um prêmio 
de 100$000 réis. As condições previam: 

As respostas serão curtas, não podendo occupar mais que uma página de papel 
almasso: as que excederem uma pagina de papel almasso não serão acceitas. As 
respostas devem ser enviadas a nossoescriptorio até o 30 do mez corrente, e 
devem trazer as verdadeiras assignaturas dos respectivos autores, a idade e o 
logar onde moram.É claro que nem os pais, professores ou quaesquer outras 
pessoas devem intervir nessas respostas, pois quem, por exemplo, preparasse ou 
emendasse a resposta dum menino não só desvirtuaria o intuito do concurso 
como praticaria um acto de falsidade que por si só, influiria pessimamente na 
moral do menino.Deixem os meninos responder inteiramente em conformidade 
com seu espírito e aspirações. A primeira virtude deste concurso estará nisso: 
desde logo o menino, dizer o que deseja ser, e pela maneira por que o disser , 
revelará suas tendencias, seu animo, seu valor. Desde logo o menino retratará o 
homem que guarde em si. E ao fim deste concurso, a que esperamos que 
concorram conforme as profissões mais desejadas, já nós poderemos calcular o 
que será o Brasil de amanhã, já poderemos prever si essa nova geração que ahi 
vem apontando terá a seiva e os ideais capazes de conduzirem esta grande patria 
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ao futuro que sonhamos brilhante. Como vêem, trata-se de um concurso 
interessantíssimo (p.40). 

Acerca do concurso, a não participação feminina pode estar vinculada a 
perspectiva de que a mulher deveria apenas se preocupar com o casamento e a 
administração do lar. Assim, elas não poderiam enviar respostas sobre futuras 
profissões. Como afirma texto publicado na edição do O Malho, de 23 de setembro de 
1905, sobre o referido concurso: “O pequenino bello sexo que não se magôe nem vá 
agora ficar maguado ou fazer pirraça. Para esse bello sexo, ainda em botão, abriremos 
muitos concursos depois” (p.13). No exemplar de O Tico-Tico,  de 28 de março de 1906, 
publicou o resultado do Concurso n.28 - Um passeio de baixo d’água. Na atividade 
semelhante a um quebra-cabeça, as crianças tinham que recortar as partes desenhadas 
e formar as imagens de um peixe e de um sapo. Os vencedores ganhariam prêmios de 
10$000. Em razão da facilidade, a publicação recebeu inúmeras cartas com a solução 
correta:  

No sorteio entre os que mandaram solução exacta as meninas desta vez 
passaram a perna nos meninos. A sorte escolheu-as a ellas, mas por certo o 
pequeno sexo forte é sufficientemente amavel para não se zangar com isso (p.16).  

Segundo Priore (2003), as expressões sexo belo e sexo frágil foram forjadas pelo 
pensamento científico com o intuito de consolidar os parâmetros de inferioridade do 
corpo feminino. Posteriormente, estas adjetivações romperam as barreiras dos 
compêndios médicos e emergiram como categorias no mundo social:  

Cristalizada pela forma de pensar de uma sociedade masculina, a evocação de 
imagens do corpo e da identidade feminina, na pluma de diferentes autores, 
refletia apenas subordinação: ele era menor, os ossos pequenos, as carnes moles 
e esponjosas, o caráter débil (p.177). 

Sidney Chalhoub (2001) ressalta a influência do conhecimento científico na 
conformação dos papéis sexuais de homens e mulheres, definidos pela ótica burguesa 
das elites do Rio de Janeiro do início do século XX.  Chalhoub cita o estudo de Jurandir 
Freire Costa (1979) sobre as teses defendidas na Faculdade de Medicina, Rio de 
Janeiro e Bahia, no século XIX. Costa pesquisou os discursos da diferença sexual 
centrados nas análises das características anatômicas. Os trabalhos acadêmicos 
visavam compreender como cada um dos sexos lidava com seus sentimentos. Em razão 
da fragilidade física, as mulheres foram descritas como delicadas e dóceis. Os homens 
foram caracterizados como indivíduos viris:  

Criatura fraca por natureza, as principais virtudes femininas passam a ser a 
sensibilidade, a doçura, a passividade e a submissão. (...) O homem ao contrário, 
caracterizava-se pelo vigor físico e pela força moral. Dominado pela sua 
virilidade, o homem amava menos que a mulher e seu interesse estava mais 
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voltado para o gozo puramente sensual. O homem era mais seco, racional, 
autoritário e duro (p.178). 

A história O inimigo das mulheres, de 30 de junho de 1909, ressalta 
questionamentos sobre o valor social da mulher. A narrativa descreve as ofensas 
deferidas pelo menino Lulu contra a irmã. Sistematicamente, o garoto se vangloria da 
suposta superioridade do homem frente à mulher. Lulu apenas toma consciência do 
valor da mulher quando se machuca e precisa de cuidados e de atenção. A irmã 
prontamente lhe faz curativo e o Lulu lhe diz que naquele momento tinha 
compreendido para quais tarefas  serviam  uma mulher.  

As  contruções sociais do feminino e do  masculino (SCOTT, 2012), reforçavam a 
existência de relações dicotômicas e assimétricas entre os sexos. Neste sentido, 
impuseram às mulheres, a prescrição do espaço privado do lar e a proteção do marido, 
como os remédios ideais para garantir o bem-estar feminino. Os conteúdos publicados 
em O Tico-Tico tinham como referências, as representações calcadas na definição da 
mulher como alguém devotado à maternidade, ao casamento e ao lar.  Outros modelos 
femininos também estavam presentes nas páginas da revista infantil, mas havia a 
preocupação de combatê-los via conselhos, histórias e discursos de cunho 
moralizador. A valorização da família nuclear resultou na instituição da categoria da 
“família feliz” (CAMPOS,2009, p.9). Este modelo exigia que mães e pais, 
preenchessem os requisitos idealizados de “esposas afetivas, sadias, belas, instruídas 
e castas, companheiras perfeitas para um marido também idealizado, laborioso, 
esforçado, portador de hábitos regrados, enfim” (Ibidem., p.90). Em consonância a tal 
pensamento, Maluf e Mott (2006) afirmam: “A arquitetura do lar feliz aprisionou 
homens e mulheres dentro de uma moldura estritamente normativa"(p.382). 

3. PÁGINAS DEDICADAS  ÀS GENTIS LEITORAS  

A leitura dos exemplares de O Tico-Tico permite identificar a presença de 
conteúdos considerados eminentemente femininos. Qual seriam tais assuntos? 
Beleza, cosméticos, elegância, moda, maternidade, saúde, trabalhos manuais e 
prendas domésticas. Algumas destas temáticas são facilmente demarcadas, pois a 
revista possui seções criadas somente para suas leitoras: Secção para meninas, Moda 
para nossas leitoras, Figurinos para nossas leitoras e Para nossas leitoras. Esse 
contexto, suscitou uma série de questões: Por que criar conteúdos específicos para o 
sexo feminino? Haveria uma diferenciação entre os conteúdos que toda a criança 
deveria saber e aqueles que apenas o gênero feminino deveria conhecer? Por que tais 
temáticas eram consideradas femininas? Por que esse tipo de informação era 
considerado importante para as leitoras do impresso infantil?  

Em O Tico-Tico, as seções femininas são entendidas como uma demanda das 
próprias leitoras.  A Gaiola d’ O Tico-Tico de 13 de novembro de 1907, publicou 
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resposta sobre o pedido de cinco meninas para a criação de espaços dedicados ao sexo 
feminino:  

A sua ideia é muito razoável, mas não a tinhamos comprehendido bem na 
primeira carta. Imaginávamos que desejavam uma secção para meninas com 
trabalhos, etc. Mas como explicaram agora, ainda é mais interessante. Estamos 
dispostos a satisfazel-as, mas esperem um pouco. E’ preciso imaginar e prepara 
os desenhos…. Em todo caso fiquem já sabendo que brevemente publicaremos a 
historia Mariquinha dorminhoca (p.12). 

No decorrer da pesquisa não foi encontrado o exemplar no qual a narrativa 
Mariquinha dorminhoca foi publicada. No entanto, demonstra-se que os 
colaboradores e os redatores de O Tico-Tico estavam atentos aos desejos das leitoras.  

Na revista, o processo de seleção e escolha dos temas abordados nestes espaços era 
um reflexo da imprensa feminina e dos manuais destinados às moças e às mulheres, 
em circulação dede as décadas finais do século XIX.  Segundo Luca (2013): 

Essa imprensa particulariza-se por dirigir-se para o público feminino, ainda que 
nem sempre tenha sido produzida por mulheres. Trata-se de um tipo de produção 
jornalística que não é movida pela necessidade de registrar o fato novidadeiro 
do dia anterior, matéria-prima por excelência do jornalismo. Pelo contrário, a 
imprensa feminina orbita em torno de temas perenes, não submetidos à 
premência do tempo curto do acontecimento. Moda, beleza, casa culinária ou 
cuidado com os filhos comportam uma abordagem circular, ligada à natureza 
circular, ligada å natureza e às estações do ano: afinal, receitas, recomendações, 
conselhos indicados para o inverno e o verão podem ser retomados em anos 
subsequentes, desde que revertidos de ar de atualidade e apresentados como a 
última palavra no assunto (p.448). 

Buitoni (2009) aponta que a imprensa feminina pode ser  inicialmente percebida 
como algo menor ou marcada pela passividade, porém “é mais ideologizada que a 
imprensa dedicada ao público em geral. Sob a aparência de neutralidade, a imprensa 
feminina veicula conteúdos muito fortes” (p.21). Em jogo, a disputa pela legitimação 
de determinadas representações femininas. De um lado, a conservadora na qual as 
mulheres devem ser  as rainhas do lar. De outro, a concepção de que o sexo feminino 
deveria se dedicar às atividades intelectuais mais do que às prendas domésticas. O fato 
de O Tico-Tico ter classificado determinados temas como adequados ao gosto 
feminino, evidencia que o impresso tinha o objetivo de validar um conjunto de regras 
e comportamentos a serem internalizados por suas leitoras. 
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3.1. SECÇÃO PARA MENINAS: UMA FORMAÇÃO PARA O LAR  

O Tico-Tico de 15 de maio de 1907, publicou sua primeira seção destinada às 
leitoras. Denominada Distracções para meninas, seu conteúdo é referente as prendas 
do lar. Ressalta-se o uso da palavra Distracções, sinônimo de passatempo, para 
intitular uma seção feminina. As atividades destinadas às meninas eram consideradas 
algo menor?  O texto alerta para o fato, das leitoras perderem muito tempo tentando 
fazer lindos adornos com rendas. Para facilitar a tarefa, a revista decidiu ensiná-las 
como usar tesoura e papel para criar bonitos enfeites. Esta foi a única edição localizada 
de Distracções para meninas. No exemplar de 31 de julho, do mesmo ano, foi 
veiculada a edição inaugural de Secção para meninas, espaço destinado a trabalhos 
manuais. Ainda não era uma coluna fixa. Passou a ser publicada com regularidade de 
1909 a 1919. Após este período, suas edições foram se tornando escassas até 1921, 
quando foi substituída pelas seções Prendas Femininas e Secção de meninas.	O		espaço	
era	inspirado na seção Nous habillons Bleuette (Nós vestimos Bleuette)  de La Semaine 
de Suzette. Na revista francesa, as leitoras aprendiam as prendas do lar para cuidar da 
boneca Bleuette. O número inaugural da revista francesa  traz a história O nascimento 
de Bleuette (COUDERC, Op.cit.).  A personagem ainda faz sucesso. Existem diversos 
sites dedicados à boneca, como também foi realizada uma exposição em sua 
homenagem, no Museu das Bonecas em Paris. No impresso brasileiro, a Secção para 
meninas pode ser considerada um manual infantil de formação da futura dona de casa. 
Seus exemplares ensinam: como bordar golas, fazer pontos de crochê, costurar roupas 
para bonecas, criar enfeites de mesa e elaborar de presentes sem gastar muito 
dinheiro. Quando crescesse, a leitora que houvesse seguido os conselhos contidos em 
cada um de seus exemplares, estaria pronta para administrar um lar. Seguindo a 
perspectiva de que:  

As matérias informativas voltadas para mulheres destacavam as atividades 
domésticas. Enquanto, para os meninos essas matérias em sua maioria 
enfocavam a construção de aviões de brinquedos e objetos diversos, muitas vezes 
envolvendo conhecimentos rudimentares nas artes da marcenaria ou 
serralheria, as dedicadas às mulheres – como as que compuseram a Seção para 
Meninas, publicada entre 1911 e 1919 -, centravam-se em trabalhos de costura, 
bordados e cerzidos, maneiras de arrumar a mesma de jantar e até mesmo a 
forma correta de dobrar um guardanapo (VERGUEIRO, 2005,p.178).  

Seguia-se o pressuposto de que as meninas tinham uma aptidão natural para este 
tipo de atividade. Em tom de aconselhamento, o texto reforça o estereótipo da função 
social da mulher de casar e cuidar do lar. As meninas são incitadas a utilizar seu tempo 
livre para treinarem ser donas de casa, ao invés de aprimorarem os estudos ou 
brincarem ao ar livre. Deixar-se tomar pela ociosidade poderia resultar em um futuro 
marcado solteirice ou um mau casamento. Ser prendada era um pré-requisito 
importante para um homem escolher sua futura esposa. Na edição da Secção para 
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Meninas  de 29 de dezembro de 1909, a temática da formação utilitária feminina é 
citada em trechos  do texto Como as meninas se podem tornar úteis numa casa: 

A's vezes, as meninas tem perdido dias inteiros, em diversões sem importância, 
para passar o tempo e, no entanto, existem em casa certos serviços leves, nos 
quaes poderiam empregar esse tempo com maior vantagem, acostumando-se a 
serem donas de casa. Quando não houver um irmão pequenino para cuidar e 
cobrir de carinhos, ou uma boneca para vestir, as meninas poderão divertir-se 
dobrando a roupa, limpando os torneados dos moveis, emfim, fazendo esses 
pequenos serviços que muito ajudam, despertando ao mesmo tempo a vontade 
de trabalhar, pois uma moça, por mais rica que seja, será muito inferior á 
pobresinha da rua que saiba cozer o seu vestido, cuidar de suas roupas e dos 
arranjos da casa. A ociosidade é mãi de todos os vicios, diz o dictado, e as 
meninas devem evital-a quanto puderem. [...] A's meninas cabem o crochet, a 
marca, os bordados, emfim, todos os paramentos do seu vestuário, que muitas 
vezes deixam de possuir, por não poderem comprar. E, no entanto, com grande 
facilidade os poderiam fazer. Antigamente não se procurava ver se uma moça 
era feia ou bonita, mas sim, se era prendada, se era uma boa dona de casa. E as 
meninas podem vêr em quadros e photographias que, muitas vezes, uma 
camponeza rude, sem ter uma idéa do que fosse uma avenida, um automóvel, 
sabia vestir-se e confeccionar os seus vestuários, sabia cuidar dos principaes 
serviços de uma casa, que, quasi sempre em nossos dias, e com os nossos 
empregados, deixam muito a desejar. Trabalhem, pois, e verão como se tornarão 
queridas de suas mamais c de todos aquelles que as conhecerem (p.6). 

A mulher devotada à família também deveria ter noções e conhecimentos sobre a 
decoração do lar. A partir do século XIX, a casa foi consagrada não apenas ao espaço 
de convivência da família, mais também como um o “espaço de aparência (aparência 
burguesa)” (MALTA, 2014, p.10). Os manuais tinham o sexo feminino como principais 
consumidoras. As páginas recheadas de lições de boas maneiras e posturas corretas, 
traziam “descrições do bom-tom, relações em sociedade, costumes, educação religiosa, 
as boas maneiras e a etiqueta” (CECCHIN; CUNHA, 2007, p.6). Inicialmente, este tipo 
de literatura era destinado ao espaço privado do lar, mas progressivamente ganhou o 
espaço da rua, em virtude do uso de seus exemplares nas instituições escolares 
femininas.  

3.2. LEITORAS NA  MODA: MENINAS E MULHERES ELEGANTES 

Para Freyre (2009) a moda significa 

 (...) uso, hábito ou estilo geralmente aceito, variável no tempo e resultante de um 
determinado gosto, ideia, capricho, ou influências do meio. Uso passageiro que 
regula a forma de vestir, calçar, pentear etc. Arte e técnica de vestuário. Maneira, 
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feição. Vontade, fantasia, capricho. Ária, cantiga, modinha. Canção típica do 
folclore. Fenômeno social ou cultural, mais ou menos coercitivo, que consiste na 
periódica de estilo, e cuja vitalidade provém da necessidade de conquistar ou 
manter, por algum tempo, determinada posição social (p.28). 

Segundo Souza (1987), a moda é um elemento de integração e, ao mesmo tempo, 
de distinção social. Com destaque para as últimas décadas do século XIX, tornou-se 
comum os impressos femininos brasileiros dedicarem páginas à reprodução de 
modelos publicados nas revistas francesas. Os discursos proferidos pelas elites 
republicanas, incluíam um novo modo de se portar e de se vestir. Para fazer parte desse 
espetáculo era preciso saber escolher o figurino correto. Priore (Op.cit.) ressalta o 
caráter simbólico e diferenciador da moda. Representa um código de aproximação ou 
de afastamento entre determinados grupos que compõem uma mesma sociedade:   

Ato de diferenciação, vestir-se era, em essência, um ato de significação. 
Manifestava, em termos simbólicos ou por convenção, ao mesmo tempo ou 
separadamente, uma essência, uma tradição, um apanágio, uma herança, uma 
casta, uma linguagem, uma proveniência social e geográfica, um papel 
econômico. Em resumo, a roupa tornava visíveis as hierarquias, segundo um 
código garantido e perenizado pela sociedade. Na elaboração da aparência, as 
classes dominantes procuravam, desde sempre, distanciar-se das classes 
populares. Não só pelo uso de tecidos e materiais prestigiosos, mas pela falta de 
conforto que levaria a um comportamento menos hierático (pp.205-206).      

As roupas podem ser consideradas uma espécie de protocolo de identificação. 
Junto à penteados bem feitos, a escolha da maquiagem e o uso determinados 
acessórios, constroem a linguagem da moda. Estar bem vestida também relacionava 
ao fato da mulher, principalmente as mais ricas, começarem a frequentar com mais 
constância os espaços fora do lar. As reformas urbanas ocorridas na cidade do Rio de 
Janeiro criaram novos espaços e logradouros que também passaram a ser ocupados 
pelo sexo feminino. O primeiro espaço em O Tico-Tico dedicado a vestimenta de suas 
leitoras foi Seção de nossas leitoras: figurinos modernos. De acordo com o texto 
inaugural, de 9 de junho de 1915, o lançamento foi um pedido do público feminino:  

Para satisfazer os constantes pedidos de nossas leitoras, daremos de hoje em 
deante, nesta secção, figurinos e licções de costura a nossas gentis leitoras. Além 
d’isso, daremos indicação sobre as cores, figurinos, tecidos, sapatos e demais artigos 
de vestuário mais em moda. Esperamos que nossas amiguinhas continuem a nos 
escrever, indicando os pontos sobre os quaes mais precisam de esclarecimento. E 
teremos muito prazer em satisfazer os seus pedidos (p.7). 

As seções não se limitam a apresentar os últimos lançamentos da moda, elas se 
constituem como um manual iconográfico do comportamento feminino. Por meio das 
imagens em circulação, as leitoras tinham a noção sobre os pré-requisitos necessários 
para se incluir no padrão exigido pela sociedade.  
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Os records da “verdadeira” elegancia são propriedade, a harmonia e a 
simplicidade. Um vestido ou chapéu com ornatos inultimente complicados não 
podem ser bonitos; podem conter detalhes lindos, mas em conjunto são 
desagradáveis. Esse é o primeiro ponto que se refere á simplicidade e ensina que 
os enfeites e guarnições devem se justificar pelo caracter do vestido ou utilidade... 
O segundo, que se refere á propriedade, é o de compreender que um vestido, um 
chapéu ou uns sapatos, que ficam muito bem em certas occasiões, são disparates 
em outras occasiões.Por exemplo, por bello que seja um vestido de sêda,ornado 
com setim e vidrilhos, e um chapéu de plumas opulentas denunciam máo gosto 
se uma moça usa d’elles para sahir pela manhã, fazendo compras, ou se fôr com 
elles a um “pic-nic”. Isso é um disparate tamanho como ir a uma recepção, á 
noite, com um vestido tailleur e um chapéu canotier. Cada cousa deve ser usada 
em  logar e hora apropriados. Quanto a harmonia á harmonia, ella consiste em 
pôr todos os attributos do vestuario em accôrdo  um com  outro.  Por exemplo, 
um vestido de linho não se pode combinar com uma blusa de cetim, ornada com 
rendas de sêda. Em compensação, uma saia de setim não se pode ornar com 
bordados de linho. Um vestido tailleur não admite chapéu de apparato, nem 
sapatos de entrada baixa. E há muitos outros pontos em que a elegancia sem 
manifesta pelo bom senso. Nada mais impróprio do que usar joias pela manhã, 
com um vestido de linho ou drap; nada menos elegante do que uma moça solteira 
usar joias opulentas. Essas cousas não são novidades da moda, são princípios 
fixos, que se devem observar sempre. De novidades, fallaremos no próximo 
numero. (PARA NOSSAS LEITORAS, 22/03/1916, s/p.) 

Para as meninas, um aprendizado a ser adquirido desde a infância. No tocante às 
jovens e as mães, reforçar que o modo como uma mulher se veste pode simbolizar a 
possibilidade de um bom casamento ou um sinal de prosperidade do marido.  Nas 
seções de moda de O Tico-Tico, as figuras femininas vestem elegantes blusas e 
vestidos, além de ostentarem chiques penteados. As imagens, fossem de meninas ou 
de mulheres, tinham como padrão de beleza: a pele branca e o corpo esguio.  Ostenta-
se expressões faciais serenas, um sorriso contido e olhar cândido. Os braços, as mãos 
e as pernas sempre postados em gestos delicados. Para além do bem vestir, estes 
espaços ressaltavam uma característica imprescindível ao sexo feminino: a elegância.  

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O Tico-Tico é composta de histórias em quadrinhos, personagens e seções que, por 
meio da diversão e da ludicidade, tinham o propósito de auxiliar na conformação de 
comportamentos e papéis sociais consonantes a um projeto de sociedade, calcado no 
desejo reformador das elites brasileiras. Entre as instâncias a serem normatizadas, 
pode-se claramente apontar às relações de gênero. As elites tinham a preocupação de 
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reforçar o modelo social no qual eles tinham de ser preparados para o mundo trabalho. 
Assim como, elas aprenderiam sobre prendas domésticas e os cuidados com o lar. 
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RESUMO  

A problemática mobilizadora da pesquisa circunstancia-se na hipótese de que a 
experiência educativa não escolar estaria a adquirir centralidade notável no interior 
do campo pedagógico, cujo alcance interventivo ultrapassaria, de modo crescente, o 
escopo das práticas estritamente escolares. Sob a denominação de expansionismo 
pedagógico, visa-se analisar tal movimento em um viés teórico-metodológico 
inspirado no pensamento de Michel Foucault: trata-se de investigá-lo 
arqueogenealogicamente a fim de circunscrever o contexto de sua emergência, bem 
como o campo de atuação da pedagogia, de modo a compreender sua expansão em 
termos de uma objetivação performativa de novos domínios. Intenciona-se, assim, 
compor um inventário dos saberes, das práticas e dos modos de intervenção que têm 
sido endereçados à experiência educativa não escolar, consideradas as relações que 
esta mantém com a própria forma escolar. A presente proposta tem como propósito 
explicitar as opções metodológicas feitas e seus efeitos no percurso investigativo, 
sobretudo no que diz respeito à escolha e à composição do arquivo empírico analisado.  
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1. INTRODUÇÃO 

2016. O Brasil é oficialmente uma pátria educadora.296 São Paulo é uma cidade 
educadora.297 Outras 477 cidades ao redor do mundo também o são – com direito a 
certificado atestando tal status. A ex-bailarina Ana Thomaz destaca-se como uma das 
gurus da defesa da desescolarização em solo brasileiro.298 Em outras terras, o jovem 
canadense Logan LaPlante prega o que denomina hackschooling,299 enquanto seu 
contemporâneo Dale Stephens, norte-americano, faz o mesmo em relação ao 
uncollege.300 De um lado a outro, um mote comum: mais educação – de preferência, 
fora da escola. 

É diante de um cenário assim desenhado que esta pesquisa se formula. Quais 
teriam sido, afinal, as condições de possibilidade para a atribuição de uma 
intencionalidade pedagógica às práticas exteriores à instituição escolar?  

A presente comunicação visa apresentar à discussão os achados dessa 
investigação,301 de modo a pôr em relevo suas opções metodológicas e seus efeitos no 
percurso da pesquisa, sobretudo no que diz repeito à composição do arquivo empírico 
analisado.  

O estudo em pauta é disparado pela hipótese de que experiências educativas não 
escolares estariam a adquirir centralidade cada vez mais proeminente no interior do 
campo educacional. Formulada nesses termos, tal conjectura daria lugar ao que tem 
sido provisoriamente denominado expansionismo pedagógico, movimento 
caracterizado por enredar as relações entre os homens e as experiências da vida como 
objetos passíveis de conhecimento e intervenção de natureza pedagógica. Segundo o 
diagnóstico de uma série de pesquisadores, facetas específicas desse mesmo 
movimento dilatador têm recebido tratamentos semelhantes, seja em termos de 
sociedade de aprendizagem (Noguera-Ramirez, 2009), de pedagogização (Bernstein, 
2003) ou de educacionalização (Depaepe, 2012). 

Animada pelo bordão foucaultiano que lhe é caro – a intenção de interrogar sobre 
aquilo que hoje somos, buscando evidenciar os jogos performativos em que nos 
encontramos inseridos –, esta empreitada investigativa considera ser a educação uma 
das instâncias intimamente envolvidas na produção dos modos contemporâneos de 

                                                   
296Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2015/01/dilma-toma-posse-e-anuncia-lema-do-novo-
governo-201cbrasil-patria-educadora201d>. Acesso em: 01 mar. 2016. 

297 Disponível em: <http://www.edcities.org/>. Acesso em: 01 mar. 2016. 

298 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QveTf5DekIo>. Acesso em: 01 mar. 2016. 

299 Disponível em: <http://about.me/loganlaplante>. Acesso em: 01 mar. 2016. 

300 Disponível em: <http://www.uncollege.org/>. Acesso em: 01 mar. 2016. 

301 Embora com conclusão prevista até o momento da comunicação no COLUBHE, a investigação a que aqui se 
refere ainda estava em estágio de finalização no momento de escrita deste texto. Assim, visa-se por ora apresentar 
alguns apontamentos analíticos que deverão substanciar a discussão mais aprofundada a ser feita durante o 
Congresso. 
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subjetivação. Tal perspectiva de compreensão da paisagem sociocultural 
contemporânea pode ainda ser definida nos seguintes dizeres do pensador francês: “a 
análise crítica de nosso mundo tornou-se algo cada vez mais importante. Talvez, o 
mais evidente dos problemas filosóficos seja a questão do tempo presente e daquilo 
que somos neste exato momento” (Foucault, 2010, p. 283).  

A fim de investigar o referido expansionismo pedagógico contemporâneo, algumas 
questões foram elencadas: quais teriam sido as condições de possibilidade da 
atribuição de uma intencionalidade pedagógica às práticas exteriores à instituição 
escolar? Por que se teria tornado necessário abarcar aquilo que antes estava fora do 
escopo pedagógico específico? Quais seriam os procedimentos e as práticas por meio 
das quais as intervenções pedagogizantes operariam no espaço não escolar?  

Não se trata de dizer que as modalidades de educação não escolar têm surgimento 
datado de determinado período; a rigor, há uma impertinência na própria definição 
de tais modalidades, uma vez que elas eram o que havia antes de a educação se 
escolarizar – por que, então, serem definidas a partir de uma instituição que lhes é 
posterior? Daí a importância de mantermos a ênfase na emergência de tais 
modalidades como objeto de saber, como alvo de conhecimento pelo campo 
pedagógico, ou seja, em sua performação enquanto outra coisa. Quando essas práticas 
deixam de ser meros fenômenos cotidianos e passam a estar investidas de 
conhecimento, de conceituação e de reflexão teórica, elas são imediatamente 
alavancadas ao estatuto de alvo das relações de poder. Ao serem mapeadas e 
supostamente compreendidas, passam a ser sistematizadas, regulamentadas, 
imbuídas de intencionalidades específicas.  

Ainda no que concerne às justificativas para uma tal problematização, é de se 
prever que elas por vezes podem chocar-se com a alegação de que o espraiamento do 
intento educacional é favorável ao progresso, à democratização, ao desenvolvimento 
etc. Porém, é preciso historicizar o senso comum e diagnosticar cerceamentos em 
curso, uma vez que os princípios de uma sociedade de aprendizagem estão inseridos 
em formas de governamento e constituem efeitos de poder. Formas e efeitos estes nem 
execráveis, nem desejáveis a priori, vale lembrar, mas indubitavelmente presentes 
entre os vetores que nos afetam e nos subjetivam dia a dia, mesmo – e sobretudo – 
quando não os notamos.  

Historicizar o senso comum: eis um dos objetivos que perseguimos. De que modo 
se produziu uma sociedade plenamente educável? Como chegamos a pensar o que hoje 
pensamos em consenso? Que matrizes de pensamento forneceram as bases sobre as 
quais aquilo que hoje somos tornou-se possível? Ou, então, que problematizações 
foram postas em pauta para que se pudesse formular os objetos atuais de nosso 
pensamento? As faces de resposta a essas questões são várias, e aqui é a uma delas, 
mais restrita e específica, que pretendemos lançar nosso olhar analítico: o que o 
arquivo que constituímos tem a nos dizer a esse respeito?  

A produção acadêmico-científica brasileira foi então eleita como locus analítico, 
entendida como um escopo suficientemente sólido e abrangente para testemunhar 
aquilo que se operou e se pensou no campo pedagógico ao longo das últimas décadas. 
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Foram selecionados dez periódicos da área educacional em um arco temporal que se 
inicia em 1944: Cadernos de Pesquisa; Educação e Pesquisa; Educação e Realidade; 
Educação e Sociedade; Perspectiva; Educar em Revista; Educação em Revista; 
Educação em Questão; Revista Brasileira de Educação; e Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos (RBEP). A análise de tal material deu-se em duas frentes: numa 
delas, foram os dez periódicos tratados em conjunto, considerando-se suas 
publicações das últimas duas décadas (1995-2014); na outra frente, a RBEP foi objeto 
de uma análise mais detida, considerada em toda sua extensão, desde a publicação em 
1944.302 

Por um lado, a intenção aí foi flagrar determinado momento em que a 
problemática da educação não escolar irrompia no bojo de discussões para as quais ela 
ainda não era resposta predominante, embora ali estivesse em germe. Tratava-se de 
buscar sua emergência em uma discursividade dispersa, na qual, decerto, conviviam 
outras possibilidades enunciativas. De outro lado, o intento foi abordar a pedagogia 
apresentada em tal material de modo a compreender sua expansão nos termos de uma 
objetivação performativa de novos domínios de atuação. Buscava-se, enfim, compor 
um inventário dos saberes, das práticas e dos modos de intervenção que têm sido 
direcionados à experiência educativa não escolar. 

2. APONTAMENTOS ANALÍTICOS 

Por ocasião da presente comunicação, trata-se de apontar alguns avanços 
analíticos feitos até o momento, os quais começam a traçar caminhos a novas 
compreensões acerca das interrogações levantadas de início.  

A título de uma sintetização a esse respeito, é útil manter a divisão metodológica 
proposta já no projeto inicial: de um lado, uma análise mais panorâmica e horizontal 
envolvendo as publicações de dez periódicos nas últimas duas décadas; de outro, uma 
investida mais verticalizada ao longo das sete décadas de existência da Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos. Em relação à primeira delas – análise das 
publicações de dez periódicos educacionais entre 1995 e 2014 –, pode-se dizer que sua 
consecução mais geral está concluída, embora ainda estejam previstos alguns 
aprofundamentos específicos. A seguir, faremos uma breve síntese dos resultados, a 
serem discutidos em maiores pormenores na comunicação. 

A partir de uma minuciosa inspeção nos 589 fascículos publicados pelos dez 
periódicos analisados no período em questão (1995-2014), foram selecionados 189 
artigos que tratavam de temáticas afins ao tema da educação não escolar. Destes, 28 
eram da safra de autores estrangeiros e foram contabilizados apenas a título de 
quantificação, restando 161 artigos brasileiros efetivamente analisados.  

                                                   
302 Quando da escrita deste texto, já estava em curso a ampliação do escopo do arquivo, com previsão para 
alcançar a margem de 32 periódicos e a abrangência temporal até o ano de 2015. Como a análise da nova porção 
do material ainda não havia sido concluída, não foi incluída na presente apresentação da pesquisa. 
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Na pretensão de construir um inventário do que tem se produzido a reboque de 
uma educação não escolar no contexto acadêmico brasileiro, foi-nos possível traçar 
algumas linhas de visibilidade. São elas, resumidamente:  

- De modo geral, a expansão do intento pedagógico para além dos limites 
escolares afirma-se como um movimento crescente nos últimos 20 anos.  

- Sua manifestação desponta em produções tanto nacionais, quanto 
internacionais.  

- Há algumas concentrações temáticas do assunto entre as publicações 
periódicas (destaca-se Educação em Revista, da UFMG) e as instituições acadêmicas 
(novamente, destaca-se a UFMG) que sediam estudos nessa direção.  

- A maior parte dos trabalhos manifesta-se, de algum modo, favorável a práticas 
educacionais não escolares, mas há uma parcela, ainda que reduzida, de textos críticos 
em relação ao tema.  

- O alcance de aplicação de tais práticas abrange ao menos 22 regiões temáticas 
distintas e paralelas: educação e infância; educação e juventude; educação de jovens e 
adultos; educação e velhice; educação e cidade; educação no campo; educação 
prisional; educação em museus; educação hospitalar; educação e mídia; educação e 
família; educação indígena; educação e cultura; educação e esporte; educação e meio 
ambiente; educação e movimentos sociais; educação e assistência; educação e religião; 
educação e saúde; educação e tecnologia; educação e trabalho; formação e atuação 
professional.  

- Num segundo esforço de classificação, agora mais globalizante, foi possível 
agrupar as categorias iniciais em seções mais amplas, as quais acabaram por 
evidenciar nichos gerais de operação das iniciativas educacionais não escolares. Desta 
feita, podemos reconhecer que tais iniciativas se expandem rumo a outras 
temporalidades, a outras espacialidades e a outras questões socioculturais, para além 
de seu escopo tradicional, circunscrevendo um campo bastante diversificado de 
atuação. Daí os três seguintes agrupamentos: educação na extensão da vida; educação 
na extensão dos espaços cotidianos; educação na extensão das questões socioculturais.  

 
Um dos principais saldos analíticos dessa etapa investigativa remete ao 

reconhecimento – já pressuposto – da existência de uma maquinaria educacional 
espraiada pelo espaço social, da qual a escola é certamente parte, mas não a única. Isso 
porque, se cidadão e aluno, em alguma instância, passam a ser condições subjetivas 
complementares dos indivíduos contemporâneos, não é exclusivamente na instituição 
escolar que essa associação vem sendo experienciada. Tal configuração, na visão de 
Roger Deacon e Ben Parker (1998, p. 141) acerca da crescente permeabilidade das 
fronteiras entre as escolas, os contextos e os sujeitos, implicaria também “uma 
reformulação, até mesmo uma intensificação da produção da cidadania normalizada” 
(p. 141). Assim, seria plausível admitir que, junto ao expansionismo pedagógico, 
haveria uma atualização produtiva de sujeitos-cidadãos intensamente pedagogizados. 

Em relação ao segundo procedimento de pesquisa – análise das publicações da 
RBEP desde sua fundação, em 1944 –, após o exame de todos os fascículos lançados 



 

 
 

8 

até 2014 (241 números), foram selecionados 176 textos que se mostraram alinhados à 
problemática em pauta e profícuos para desenredá-la, além de todos os escritos a título 
de apresentação e editorial (150 textos), os quais serão considerados na pesquisa 
devido à possibilidade que oferecem de se estabelecerem articulações entre o conteúdo 
dos artigos e as condições de sua veiculação. 

Uma vez selecionados, os textos foram pré-analisados a fim de que fosse possível 
produzir um primeiro crivo de compreensão. Desde então, diversas leituras têm sido 
feitas, aprofundando-se as camadas analíticas consideradas, mas ainda está em curso 
um esforço no sentido de afinar os resultados que poderão ser daí subtraídos. Assim, 
apesar de já adiantada, esta etapa da pesquisa encontra-se em plena execução, não 
oferecendo ainda resultados conclusivos como os que já se pôde apontar relativamente 
à primeira etapa. Seguem alguns breves apontamentos possíveis de se fazer no 
momento: 

- Diferentemente do que se esperava encontrar ao início da pesquisa, a época de 
maior concentração de nossa seleção não se deu em tempos mais recentes de 
veiculação da revista, mas justamente em seus primórdios: notou-se uma sensível 
confluência de textos sobre o tema entre os anos de 1944 e 1963, sendo que eles se 
tornam mais dispersos sobretudo após a década de 1990. Nossa leitura desse fato tem-
no entendido da seguinte forma: seria possível flagrar, naquele período de 
efervescência do tema, a emergência de questões e soluções para problemas que até 
então não estavam estabelecidas entre o escopo argumentativo dos pesquisadores; 
passada a novidade, tais proposições ter-se-iam assentado, naturalizando-se entre as 
preocupações e concepções das gerações seguintes. 

- Diversas são as remissões a momentos e acontecimentos históricos então 
contemporâneos ao contexto de produção textual. A temática do pós-guerra, por 
exemplo, é motor e ocasião a toda uma gama de artigos entre os anos de 1944 e 1963. 
Também o governo de Getúlio Vargas, vigente naqueles primórdios do periódico em 
pauta, aparece em constante remissão (assim como outros presidentes, porém em 
menor relevância). Já nos anos marcados pela atuação militar no Brasil, outros efeitos 
contextuais também são observados na produção acadêmica sobre o tema. Tais 
relações, não previstas de início, serão exploradas para a composição da escrita final 
da tese. 

- Quanto à classificação dos textos, eles por ora estão dispostos nas seguintes 
categorias operativas: definições de modalidades de educação; diagnósticos da 
realidade educacional brasileira; educação perante novas configurações sociais; crise 
da educação; defesa da escola; reforma escolar; educação popular; educação ao longo 
da vida; desescolarização; funções educativas de dispositivos não escolares; e 
formação do cidadão.  

 
Em 1944, no primeiro texto que se oferecia aos leitores da edição inaugural da 

RBEP, Lourenço Filho dispôs-se a discutir a educação em termos de um problema 
nacional. Se, de acordo com ele, a educação não se define independentemente do 
contexto em que ocorre, também no plano da Nação ela deveria ser um 
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empreendimento dotado de contornos específicos. “Espontânea e difusa, a princípio; 
intencional e sistematizada depois” (Lourenço Filho, 1944, p. 8), equivaleria a um 
processo regulador dos valores a partir das condições sociais impostas a cada 
momento. Num mesmo viés, a formação de um espírito nacional tomaria forma 
quando “forças espontâneas de coesão do grupo social” dessem lugar a uma 
“verdadeira ‘consciência’ do processo educativo” (p. 9). 

Intencional e verdadeira consciência aparecem aí em funções semânticas 
correspondentes e centrais na argumentação de Lourenço Filho. Denotam o 
surgimento de uma intencionalidade capaz de oferecer coesão a tendências educativas 
e gregárias que seriam próprias – e espontâneas – à vida social.  

Passada mais de meia década, argumento semelhante é recorrente nas 
formulações dedicadas à definição de âmbitos educativos formais, não formais e 
informais: mais uma vez, a espontaneidade versus a intencionalidade. Segundo Jaume 
Trilla (1999), por exemplo, haveria dois níveis de significação na proposição de uma 
cidade educadora, noção alinhada às iniciativas extraescolares: de um lado, o nível 
descritivo, que evidencia o fato de que todas as cidades educam, espontaneamente; de 
outro, o nível propositivo, marcado pela formulação de que as cidades devem educar, 
intencionalmente. Daí o autor também afirmar a existência de um currículo oculto em 
vigor no ambiente urbano, currículo este formado por “elementos de cultura, formas 
de vida, normas e atitudes sociais, valores, tradições, costumes, expectativas, desejos” 
(p. 217, tradução nossa). A passagem da dimensão descritiva à propositiva dar-se-ia 
por meio da transformação do “currículo implícito num currículo desejável” (p. 218, 
tradução nossa), ou seja, por meio da transformação intencional daquilo que operava 
de maneira supostamente espontânea. 

Entre Lourenço Filho e Trilla, uma série de outros casos poderia ser alocada em tal 
linha argumentativa, sobretudo a partir das fontes empíricas consultadas, mas 
também fora dela. Citemos mais dois exemplos célebres para o contexto deste 
trabalho: de um lado, Paulo Freire (1999, p. 49), para quem haveria “uma 
pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço”, devendo este apenas ser 
imbuído de intencionalidade pedagógica; de outro, Ivan Illich (1973, p. 38), com sua 
afirmação de que a “maior parte da aprendizagem ocorre casualmente e, mesmo, a 
maior parte da aprendizagem intencional não é resultado de uma instrução 
programada”. 

Em todos os casos, também um desfecho argumentativo comum: trata-se sempre 
de, uma vez constatadas, direcionar tais intencionalidades a propósitos determinados.   

Que a oposição entre espontaneidade e intencionalidade seja questão para o 
campo da educação não é novidade absoluta. No entanto, a recorrência do argumento 
em favor de fornecer justificativa e operacionalidade à investida sem rédeas do intento 
educativo não escolar acabou por colocar tal problemática em relevo. Seria a questão 
da intencionalidade um possível aguilhão analítico digno de destaque? Ou demasiado 
dada a controvérsias se pensada a partir de um referencial foucaultiano? 

Numa primeira aproximação, possível talvez seria situá-la em termos de 
representação e performatividade. Isso porque, ao se supor reconhecer um caráter 



 

 
 

10 

educativo subjacente às relações sociais para então investi-lo de uma intencionalidade 
determinada, está-se a falar em uma experiência educativa de ordem universal e 
natural, porque espontânea. Acompanhando Foucault, porém, alegaríamos que não 
há objetos a priori, mas objetivações – estas engendradas performativamente pelas 
próprias intencionalidades que deveriam apenas investir uma estrutura prévia. Daí se 
formularia o solo da produção discursiva de tais argumentos. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por ora, é possível apresentar alguns avanços analíticos feitos até o momento, os 
quais, se não respondem diretamente aos questionamentos levantados, começam a 
traçar caminhos a novas compreensões. 

Nesse sentido, na pretensão de construir um inventário do que tem se produzido a 
reboque de uma educação não escolar no contexto acadêmico brasileiro, foi-nos 
possível traçar algumas linhas de visibilidade. De modo geral, a expansão do intento 
pedagógico para além dos limites escolares afirma-se como um movimento crescente 
nos últimos 20 anos; sua manifestação desponta em produções tanto nacionais, 
quanto internacionais; há algumas concentrações temáticas do assunto entre as 
publicações periódicas e as instituições acadêmicas que sediam estudos nessa direção; 
a maior parte dos trabalhos manifesta-se, de algum modo, favorável a práticas 
educacionais não escolares; o alcance de aplicação de tais práticas abrange ao menos 
22 regiões temáticas distintas e paralelas, as quais perfazem quatro grandes eixos de 
dispersão do intento educacionalizante – na extensão dos tempos da vida, na extensão 
dos espaços cotidianos, na extensão das questões socioculturais, na extensão das 
preocupações com a formação e a atuação do campo pedagógico não escolar.  

Assim, um dos principais saldos analíticos da presente empreitada investigativa, 
na altura em que esta se encontra, remete ao reconhecimento da existência de uma 
maquinaria educacional espraiada pelo espaço social, da qual a escola é certamente 
parte, mas não a única. Isso porque, se cidadão e aluno, em alguma instância, passam 
a ser condições subjetivas complementares dos indivíduos contemporâneos, não 
parece ser exclusivamente na instituição escolar que essa associação vem sendo 
experienciada. Seria plausível assumir, portanto, que estaríamos a testemunhar uma 
dispersão das práticas educativas e um concomitante fortalecimento dos modos 
pedagogizantes – ou, em última instância, escolarizados – de modulação da 
experiência, dando margem a uma alunização radical dos sujeitos contemporâneos. 
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RESUMO 

A presente pesquisa investigou por meio dos vestígios históricos referentes à 
educação brasileira e em especial, piauiense, a legislação educacional do ensino 
primário, os reflexos do movimento renovador que atingiu os Estados brasileiros, a 
chamada Escola Nova. Foi possível observar várias reformas de ensino sendo 
prescritas em documentos legais e administrativos.  Dentre estes selecionamos como 
fonte de pesquisa, as Leis e os Decretos. Assim tem como objetivo: Analisar os reflexos 
da Escola Nova na legislação educacional, do ensino primário piauiense no período de 
1930. O aporte teórico da pesquisa está baseado em pesquisadores referente à 
historiografia regional, a partir de Brito (1996), Ferro (1996) Nascimento (2002) 
Martins (2009) dentre outros. As fontes utilizadas para a pesquisa foram: documentos 
oficiais disponíveis no Arquivo Público (Casa Anísio Brito) de Teresina. Os resultados 
apontam que a reforma educacional de 1933 foi realizada incluindo alterações 
curriculares propagando o espírito do nacionalismo durante o Estado Novo. Com a 
reforma de 1933 a escola, apesar de ser pensada para o povo, passou a trabalhar 
principalmente no processo de homogeneização social. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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1. INTRODUÇÃO 

No início do século XX se começa a usar termos como educação nova, escola nova, 
entre outros, era evidente a vontade de manter-se distante dos princípios, dos 
conteúdos, da organização e do que se entendia qual a finalidade da Escola e dos 
sistemas educativos que eram definidos no período oitocentistas. 

O movimento da Escola Nova mirava dar um novo destino ao país por meio de um 
plano modernizador da educação, desta forma rompeu com a ideia de educação 
tradicional.  O aluno passa então a ser o centro do processo educativo, acompanhado 
por uma metodologia mais ativa, onde o aluno fosse interventor no trabalho educativo, 
como também autônomos. Com essa nova forma de pensar a escola e o ensino, se 
ganha espaço em relação à pedagogia predominante e unívoca do período anterior. 

Em relação a educadores propagadores desta ideia, apresenta-se um dos mais 
conceituados pedagogos, Dewey, este por sua vez “[...] foi um dos maiores 
divulgadores dos princípios da Escola Nova e acreditava que a modernização de um 
país só seria possível pela educação.” Oliveira (2013, p. 111). Acreditava em um espaço 
dedicado a criança, dedicado a ela, fugindo de uma massificação despersonalizada, ou 
seja, o aluno é um ator do seu processo de ensino aprendizagem, olhando-o com um 
ser individual. 

Como disciplina acadêmica e campo de produção educacional, a História da 
Educação, vem se consolidando no cenário acadêmico e científico brasileiro. Grupos 
de pesquisas oportunizaram e continuam oportunizando discussões teóricas e 
metodológicas acerca do papel do historiador da educação. Estudos que abrangem 
uma infinidade de possibilidades de análises de seus múltiplos objeto e fontes, 
proporcionando o progresso das perspectivas históricas de interpretação. 

Nesse sentido o olhar que se faz sobre o uso das fontes, torna-se mais cuidadoso 
quanto a sua importância para a recuperação de um fato histórico, pois, essas fontes 
subsidiam as pesquisas como também leva à reflexão acerca de politicas educacionais 
locais e nacionais. É através das fontes que se torna possível recuperar informações 
sobre o passado. Podem significar marcas, vestígios, que talvez não sejam as mais 
apropriadas e precisas para a recomposição de um determinado fato ou experiência 
social. Mas é a partir delas que se recupera a memória. 

De acordo Lopes e Galvão (2001) o termo, Fontes, surge quando é formulado um 
problema pelo historiador. Só assim pode-se adquirir este status. Lembrando que além 
de um problema inicial, para que se possa garimpar as fontes é preciso selecioná-las, 
identificar os materiais que foram produzidos em uma determinada época e sociedade, 
criados por homens, mulheres ou por um grupo social, que servirão como base para 
dar respostas ou compreensão do que se investiga.  E por fim a historiografia se 
encarrega de interpretar e transformar em escrita tais dados. 

Logo, ser historiador requer possuir um olhar crítico sobre as fontes que se 
investiga, desconfiar das intenções de quem a produziu. E a partir dessa criticidade 
começam a surgir indagações como: o que é uma fonte? O que é documento? Onde foi 
escrito? quem elaborou? Qual a sua intencionalidade? O êxito dessa interpretação 
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ocorrerá com o nível de criticidade do pesquisador juntamente com a contextualização 
do documento-fonte. E é com essas perguntas que pode-se dizer que  “[...] somente 
quando o historiador faz perguntas se inicia a produção da História.” Lopes e Galvão 
(2001.p.92.).  E assim pode-se se deslanchar em questionamentos, pois enquanto 
houver perguntas, o material não foi suficientemente explorado. E é nesse caminho 
que as fontes servem como apoio para uma reconstrução historiográfica, no plano 
epistemológico, do objeto em estudo.  

Ao usar as fontes documentais como matéria prima para investigação histórica de 
um determinado povo e época, é necessário uma contextualização da mesma, pois 
corre o risco de ser uma mera interpretação do “eu acho”. Caindo no erro de 
julgamento do passado, da escrita, da fala, de tudo aquilo produzido pela sociedade do 
tempo estudado. Compreender que cada grupo social tem seus costumes e valores que 
não se pode julgá-los por tais atitudes que a nosso ver considera-se “errado”, ou seja, 
diante disto a atitude dos pesquisadores será entender o texto no contexto. 

 
2 A EDUCAÇÃO DO PIAUÍ: UMA BREVE RETROSPECTIVA DA TRAJETÓRIA DO 
ENSINO PRIMÁRIO PIAUIENSE NO SÉCULO XIX. 

De acordo com Ferro (1996) a segunda metade do século XX é marcada por uma 
efervescência no âmbito político e social, que produziu alterações no cotidiano da 
sociedade brasileira. A primeira república é o ponto de partida da educação elementar 
e propagação e democratização da escola no Brasil.  

Especificamente de 1900 até 1910, era vivenciado pelo Estado do Piauí um período 
de estruturação do ensino e somente em 1910 que se inicia a sua consolidação. Neste 
período são anunciadas algumas preocupações em relação à educação, e o Estado 
passa então a exercer a responsabilidade, de dar impulso a promoção do ensino. Como 
afirma Lopes (2001 p.23) “[...] buscava afirmar, em uma sociedade ainda pouco 
escolarizada, princípios como obrigatoriedade, a gratuidade, a laicidade e a co-
educação.”  É  em 1930 que o processo de educação entra de forma decisiva buscando 
dar organicidade a  

No séc. XIX o Estado do Piauí no que se refere aos seus aspectos legais e 
administrativos expandiu a criação do ensino primário na capital e no interior 
piauiense. Em 15 de janeiro de 1900 no decreto nº 158, o Governo do Estado determina 
a reorganização do ensino público primário do Piauí.  

Em 30 de março de 1910 com Lei de nº 548 ocorre reforma da instrução pública 
do estado, por Antônio Freire da Silva o governador na época. De acordo com  

Com o regulamento de 1910 encerra-se o período de “estruturação” e tem início o 
período de “consolidação”. As estruturas dos vários ramos de ensino mantidos 
pelo Estado vão sendo, gradativamente, implementados até alcançar o estágio 
em que adquirem caráter sistêmico. (Brito 1996 p.45) 
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Assim, a Lei determinava que o ensino fosse ministrado pelo Estado da seguinte 
maneira: Aulas gratuitas; Leigas e Dividido em: primário, normal e profissional. 

O ensino primário dividiu-se em particular e público, sendo este de 
responsabilidade ser ministrado oficialmente pelo Estado e pelas municipalidades, 
enquanto o privado por professores particulares e associações. O estado não se 
limitaria a ofertar do ensino primário somente para crianças, mas de acordo com a 
reforma, a ideia era se possível à criação de escolas primárias noturnas para adultos 
de ambos os sexos, com auxílio dos ensinos particulares, associações e professores 
públicos primários. 

Onde o ensino deveria promover a educação intelectual, moral e física, seguindo o 
método intuitivo e prático com base no sistema simultâneo. A educação física ocorreria 
por meio de ginástica, exercícios espontâneos e trabalhos manuais. O diretor geral da 
instrução pública fica responsável por supervisionar o ensino público juntamente com 
seus auxiliares.  O objetivo do ensino ministrado pelo Estado era formar os alunos a 
serem cidadãos capazes de exercerem seus deveres. 

 
3 O ENSINO PRIMÁRIO PIAUIENSE NOS ANOS DE 1930. 

Nos anos de 1920 ocorre uma preparação para a difusão excessiva dos métodos de 
educação modernos. No Brasil a passagem do regime monarquista parlamentarista 
para um regime republicano, permitia aos Estados brasileiros uma autonomia, pois 
essa mudança resultaria na descentralização das antigas províncias, como também 
visava o fortalecimento da Nação. Como dita Lima (2013, p.130) “Civilizar, Urbanizar, 
Modernizar e Uniformizar foram, então, palavras de ordem no esforço de colocar o 
Brasil nos trilhos da República.”.  

Nesta época a Educação é guiada por um novo paradigma, onde mirava o 
Progresso, à ordem social, como também a renovação do povo. E é nesse momento 
histórico, que a racionalização passa a ser um elemento constituinte da Escola, com o 
intuito de determinar novos procedimentos metodológicos, em que a nação brasileira 
iria se desenvolver. É com esse basilar, de progresso, regeneração, renovamento e de 
ordem social, que surge um sentimento de amor pela Pátria, pela Bandeira, criando 
assim, um ideal de nação, que seria alcançada com a civilidade do povo, como também 
a relação de harmonia com o País.  Desta maneira pretendia-se enaltecer a Pátria, 
como também:  

[...] ao progresso urbano eram os objetivos de um projeto divulgado como 
inovador, sendo a pedra de toque que iria lograr ao Brasil status de um país 
solene intelectual, social e economicamente. Lima (2013, p. 131).  

Vale recordar que, nas primeiras décadas do século XX, ocorreu um extenso 
movimento educacional constituído por uma série de reformas em todo o país. Essas 
reformas eram lideradas por diversos intelectuais da época, sendo propagada em 
quase todos os Estados brasileiros, levando em consideração pelo fato de que os 
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ensinos primário e secundário estavam sob a tutela das unidades federativas. E com o 
ápice desse movimento, onde objetivava renovar a educação brasileira, foi 
denominado de Escola Nova. 

Com o advento da Escola Nova, em especial no Brasil, alguns intelectuais da época 
se empenharam em divulgar esse movimento pelos estados brasileiros, um dos 
intelectuais tenaz foi Anísio Teixeira, este se tornou uma das figuras relevantes na 
Educação brasileira, por ser um ativo reformador educacional no Brasil, tendo como 
característica a defesa da Escola Nova. Os pensamentos reformadores tinham como 
bandeira, alfabetizar a população, com o fim de obter a salvação da Pátria através da 
educação. Mas para atingir esse propósito era necessária uma mudança considerável 
na Escola, desde recursos didáticos à formação do professor. Novos recursos 
pedagógicos modernos, e a capacitação de professores seria um passo, para alcançar a 
civilidade que pretendia atingir. Uma das ideias da Escola Nova era propagar o uso do 
método pedagógico intuitivo e a higienização social. 

No Piauí no período de 1930 marca a concretização de um projeto, em nível 
regional, que objetivava aumentar a oferta de salas de aula e educação formal para um 
maior número de piauienses. Logo nesse período já existiam propostas de 
modernização da sociedade brasileira, que privilegiava a educação como ponto 
essencial pra tingir tal objetivo. Dentre esses objetivos defendia-se a existência de 
estabelecimento de ensino em todo o País, do ensino primário e da instrução 
profissional e técnica gratuitos. Como afirma sobre a realidade antecedente a essas 
mudanças:  

No que tange ao número de sala de aula existia carência delas também. Luís 
Mendes Riberio Gonçalves, engenheiro civil e funcionário público desde os dez 
anos, relata que antes de 1930 haviam poucos prédios públicos. As salas de aulas 
funcionavam em prédios alugados ou em casas residenciais. (Nascimento 2002, 
p.61) 

O ensino público piauiense no período republicano sofria alguns estigmas que 
transfigurava a educação de modo geral, ou seja, em consequência de uma tradição 
herdada do Império. Que não se diluiu rapidamente ao longo do tempo: 

“O quadro herdado do Império não se modificou de forma substancial ao longo 
do tempo- quer no que se refere ao aspecto material, quer quanto às 
interferências políticas no exercício da profissão.” (Queiroz 2008, p. 12): 

A principal ideia sobre o ensino piauiense no período republicano era que através 
da educação popular a sociedade iria livrar-se de um perigo, a ignorância. Com essa 
ideia a obrigatoriedade do ensino, o Estado não estava preparado para assumir tal 
responsabilidade, já que não possuía nenhuma condição física e metodológica para dar 
início a implantação, estruturação e consolidação da instrução pública piauiense. 

A precariedade educacional estava em vários âmbitos, da estrutura física à do 
professor que algumas vezes era de acordo com Lopes (2001) semi-analfabeto ou 
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analfabeto, os salários eram atrasados e miseráveis, os concursos  eram fraudulentos 
devido a política partidária. Era frequente a inexistência de prédios escolares, falta de 
material didático. E com essas características propagava-se o ensino público do Piauí. 
Com o regulamento de 1910 era possível perceber as manifestações da influência de 
intelectuais que compunham a Sociedade  Auxiliadora da Instrução Pública.  

Um ponto que diferenciou os reformadores piauienses, dos anos 1930, dos 
nacionais foi que no Piauí, a maioria dos intelectuais envolvidos com a divulgação dos 
ideais da Escola Nova tinha uma estreita ligação com os partidos políticos. Os 
reformadores, durante os anos de 1920, em sua maioria estavam vinculados ao Partido 
Republicano além de pertencerem às famílias oligárquicas.  

Tinham o objetivo de promover a participação popular no regime republicano, e 
para que isso se efetivasse era essencial a expansão do ensino e sua melhoria, devido à 
realidade em que se encontrava o ensino, como: a falta de professores qualificados. 
Então se buscou uma solução: 

Desse modo a primeira providência foi a criação ainda em 1909, da Escola 
Normal Livre mantida pela Sociedade Auxiliadora da Instrução Pública para, 
em seguida criar-se pela Lei n 548 de 30 de março de 1910, a Escola Normal 
Oficial que viria ser instalada em maio do mesmo ano. (Brito 1996, p. 46) 

Observa-se que devido ao número pequeno de professores para atender a 
demanda, além da falta de qualificação para a docência, cria-se a Escola Normal em 
1910. Essa reforma surgiu com o intuito da República rever o seu compromisso com a 
educação do povo, ou seja, especificamente é na Primeira República que emerge as 
inquietações sobre a educação em todo o Brasil. Desta maneira, o ensino piauiense 
caminhava rumo a uma renovação pedagógica e normatizada, tendo em vista as 
transformações nos método, deu-se por influência da Escola Nova que se efetivava no 
Estado, a democratização da educação. 

 
4. REGULAMENTO GERAL DO ENSINO DO ENSINO DE 1933 

O Decreto nº 1.438, 31 de janeiro de 1933 (Figura 1) tinha como finalidade 
examinar e mudar a determinação legal sobre a instrução do ensino público do Piauí 
tanto, primário, secundário, como na Escola Normal. Baixada no governo de Landry 
Sales Gonçalves não ocorreram mudanças na parte administrativa, e sim na finalidade 
do ensino primário para as crianças, não sendo mais um mero transmissor de 
conteúdo, mas um ensino que buscava formar um indivíduo capaz de exercer a 
cidadania, para isso a educação moral é um fator determinante para tal finalidade. O 
que é possível perceber os reflexos da Escola Nova, já a educação era vista como 
componente de reconstrução social e estabilidade política, ou seja, era através da 
educação que a sociedade alcançaria o progresso. 

De acordo com esse decreto de 1933 a supervisão do ensino tinha como objetivo 
conhecer os fatores que influenciavam na instrução popular, desta maneira ocorreriam 
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observações das escolas com o intuito de promover o progresso que atuaria no 
professor, no meio social e nas autoridades. No período de 1930, o ensino primário 
passa então a promover a integração da criança ao meio social, conforme o Decreto n. 
1.438, 31 de janeiro de 1933 no art. 198. O ensino primário deveria seguir o modelo da 
Escola Nova, onde o educando teria a iniciativa de adquirir os conhecimentos por si, 
ou seja, ser participativo no processo de aprendizagem. Cabendo ao professor exercer 
o papel de guia esclarecedor.  

“A escola primária deveria ser o centro, de integração social da criança, 
oferecendo-lhe a educação básica e promovendo o seu desenvolvimento físico, 
mental e moral para o exercício da cidadania”. (Brito 1996.p.90)  

Com as ideias da Escola Nova, o método intuitivo a ser exercido pelos professores 
o uso desse método levaria ao desenvolvimento das aulas, para que assim os 
professores fugissem de uma prática de ensino usada na época: a memorização. 
Buscassem uma metodologia que envolvesse os alunos na compreensão do conteúdo, 
resultando em um raciocínio produtivo. É possível observar a presença desses ideais 
de prática e ensino, nas disciplinas ofertadas pela escola.    

A integração ao meio físico era prescrita não só na parte prática, nas disciplinas de 
agricultura e pecuária, trabalhos manuais e etc. Mas principalmente através da parte 
cívica expressa nos conteúdos de história, geografia, noções de educação moral e 
cívica.  

 “Ao lado ensino intelectual, o governo, também, incrementou os treinamentos 
físicos através de aulas de Educação Física, o que era um dos objetivos do Estado 
Novo: criar um homem novo”. Nascimento (2002, p.65) 

Esta parte do currículo propagava o espírito do nacionalismo tão divulgado 
durante o Estado Novo. Com a reforma de 1933 a escola, apesar de ser pensada para o 
povo, passou a trabalhar principalmente no processo de homogeneização social. 

Essa reforma de 1933 surgiu com o intuito de a República rever o seu compromisso 
com a educação do povo, ou seja, especificamente é na Primeira República que emerge 
as inquietações sobre a educação em todo o Brasil. Desta maneira, o ensino piauiense 
caminhava rumo a uma renovação pedagógica e normatizada, tendo em vista as 
transformações nos métodos, deu-se por influência da Escola Nova que se efetivava no 
Estado, a democratização da educação. 

Contudo, de maneira geral as ações planejadas e concretizadas serviram para 
repensar a escola primária existente, definir novos fins da educação e um novo modelo 
pedagógico a ser trabalhado. Serviu para divulgar expectativas em relação à escola 
primária e a educação, para arregimentar a população em torno de um projeto de 
modernidade para o Piauí e para o Brasil. 

Assim, o presente estudo proporcionou explicitar não só o projeto educacional 
elaborado para a educação piauiense no período de 1930, mas revelou como se deram 
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as apropriações, ideais da Escola Nova na educação piauiense durante o período de 
1930. 
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RESUMO 

Esse trabalho tem por objetivo refletir sobre a trajetória, escolhas, diálogos 
teóricos e entrecruzamento de fontes de uma pesquisa que teve como proposta 
problematizar os museus de história natural nos séculos XVIII e XIX como locus 
privilegiado da conformação dessa ciência, do colecionismo e da exibição da natureza. 
Para isso, reunimos um diversificado conjunto documental que incluiu tanto textos 
que delineavam interesses e domínios da História Natural, quanto memórias e 
instruções aos viajantes, naturalistas e preparadores, escritas, sobretudo, pelo 
naturalista Domingos Vandelli e seus discípulos que traçavam métodos de recolher, 
preparar, conservar e exibir. No exercício de reflexão e crítica a esses documentos 
reconhecemos como estava sublinhada uma dimensão visiva da ciência, seja na 
observação da natureza, seja na conformação de uma espacialidade de exibição 
orientada por uma ordenação metódica e uma disposição favorável às vistas e à 
instrução.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

História natural, museu, exibição.  
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1. APRESENTAÇÃO  

Esse trabalho303 tem por objetivo refletir sobre a trajetória, escolhas, diálogos 
teóricos e entrecruzamento de fontes de uma pesquisa de doutorado304 que teve como 
proposta problematizar os museus de história natural nos séculos XVIII e XIX como 
locus privilegiado da conformação dessa ciência, do colecionismo e da exibição da 
natureza. Mobilizando um conjunto diversificado de fontes colocamos sobre foco 
argumentos e expressões que sugeriam uma perspectiva visual e pedagógica da 
história natural.  

Nesse movimento, a partir de repertórios e interesses da história da educação 
incorporamos temática, problemáticas e fontes caras a outros campos de investigação, 
sobretudo da história das ciências e dos museus. Nesse diálogo foi possível entrecruzar 
questões propostas por esses campos pensando nos modos de exibição das coleções de 
história natural em um momento de conformação dos museus em Portugal e 
posteriormente no Brasil.  

 
1.1. FONTES E DIÁLOGOS TEÓRICOS 

Essa pesquisa mobilizou um conjunto de fontes, ainda pouco exploradas pela 
história da educação. Em diferentes arquivos portugueses, tais como na Academia de 
Ciências de Lisboa 305 , no Arquivo Histórico e Biblioteca Histórica do Museu de 
História Natural e da Ciência de Lisboa 306  e na Biblioteca Nacional de Lisboa 307 

encontramos textos produzidos nas últimas décadas do século XVIII. São Instruções, 
Memórias, Dissertações e Métodos escritos sobretudo, pelo naturalista Domingos 
Vandelli (1735-1816) e seus discípulos que delineavam o “fazer” da história natural. 
Vandelli chegou a Lisboa em 1764. Foi responsável pela instalação e direção dos 

                                                   
303 A participação no evento e a apresentação desse trabalho foram possíveis através de concessão de recursos do 
CNPq e da Fapemig.  

304 Esse trabalho é derivado da tese de doutorado "Maneira decente e digna de expor aos olhos do público”: 
modos de exibição da história natural (séc. XVIII e XIX), defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação 
e Inclusão Social – FaE/UFMG. Foi orientada pelos professores Bernardo Jefferson de Oliveira (FaE/UFMG) e 
João Carlos Pires Brigola (Universidade de Évora). Ressalto que a realização das pesquisas em Portugal foi 
possível pela concessão de bolsa pela CAPES para realização de doutorado sanduíche na Universidade de Évora. 
Também contou com o financiamento da Fapemig, com a concessão de bolsas de iniciação científica.  

305 Destacamos os manuscritos de Domingos Vandelli (1788 e 1779). 

306 Destacamos o manuscrito de Alexandre Rodrigues Ferreira (1781).   

307 Destacamos o manuscrito de Agostinho José Martins Vidigal (1783) e Vandelli (1781).  
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museus de história natural e jardim botânico da Ajuda em Lisboa (1768-1810) e da 
Universidade de Coimbra (1772-1791).308  

Reconhecemos nessas fontes a visagem de manual. A leitura comparada e refletida 
das instruções, métodos, memórias, verbetes sinalizavam para aspectos que 
tangenciavam uma dimensão visual reposta às práticas da história natural. Estavam 
insinuadas orientações que, pedagogicamente, ensinavam sobre a “arte de observar” e 
também de registrar, seja no diário, seja pelo debuxo. Também estavam prescritas as 
formas de coligir, matar, preparar e conservar, exercícios dos naturalistas a campo – 
mas também nos gabinetes e museus – que repercutiam nas formas como os 
espécimes deveriam ser dados a ver e, em uma aparência verossímil, por isso, também 
implicados nas formas de classificar, ordenar e exibir.  Além disso, revelaram aspectos 
importantes para o estudo dos modus de exibição. Apontam para a conformação de 
uma retórica visiva das Sciencia dos museus, expressão utilizada por Vandelli que nos 
mostra a aderência entre o fazer da história natural e o seu locus.  

A problematização desses documentos também foi balizada por um conjunto de 
aspectos que me permitiu recolocar e significar essas fontes nos contextos de produção 
e circulação. Alguns já bastantes debatidos pela historiografia da educação, sobretudo 
a conformação de um projeto político configurado no reinado de D. José I (1750-1777) 
que elegeu a educação - sob o controle do estado e secularizada - como estratégia de 
conformação da modernidade portuguesa no século XVIII. É nesse momento de 
aderência ao pensamento iluminista que serão gestadas pelo Marquês de Pombal, 
diferentes etapas de uma reforma na educação, incluindo os Estudos Maiores e a 
conformação dos novos Estatutos da Universidade de Coimbra em 1772, que incidiria 
sobre conteúdos e métodos de ensino e sobretudo, marcava a transformação na 
concepção de ciência (BOTO, 2011, 2010). Expressão disso foi a criação dos “Cursos 
das Ciências Naturais ou Filosóficas”, que incluía as Faculdades de Medicina, 309 
Matemática e Filosofia Natural (BRIGOLA, 2003; BOTO, 2011; VILLALTA, 2011). 
Previa-se nos Estatutos a criação de espaços como Hospital Escolar, Teatro 
Anatômico, Gabinete de Física Experimental, Laboratório Químico (BOTO, 2011). 
Além disso, o relevo dado à “observação direta dos seres e dos objetos e o 
experimentalismo como metodologia educativa” (BRIGOLA, 2003, p. 38), justificava 
e exigia a criação do Gabinete de História Natural, sublinhado nos Estatutos como 

                                                   
308 Aparentemente, sua vinda a Lisboa seria a docência no Colégio dos Nobres, mas permanece por quatro anos 
sem exercícios de funções oficiais. Nas correspondências de Pombal evidencia-se a relação estabelecida com 
Jacopo Facciolati, professor de lógica e reitor da Universidade de Pádua pedindo-lhe sugestões para a reforma da 
Universidade. O nome de Vandelli apareceria entre os nomes indicados pelo reitor para a docência no Colégio dos 
Nobres. Em 1768 Vandelli é nomeado como diretor do Jardim Botânico da Ajuda e com isso organiza-se uma 
“rede internacional de contatos científicos” com museus públicos, naturalistas e colecionadores privados. Vale 
ressaltar que Vandelli era discípulo e correspondente de Linneu (BRIGOLA, 2003, 2008). 

309 Boto (2011) analisa, sobretudo, as transformações na Faculdade de Medicina. A concepção desta como uma 
“filosofia do corpo humano” (p.17) que ancorava a prática médica na filosofia natural e ao estudo da anatomia 
humana. 
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meio de “adiantamento da História Natural” colocando à “vista contínua” objetos e 
coleções de produtos dos três reinos da natureza (BRIGOLA, 2003, p. 40). 

A partir desse quadro interpretativo que problematizamos a vinda de Domingos 
Vandelli a Portugal, e sua participação no processo de formação de naturalistas na 
Universidade de Coimbra. Foi preciso reconhecer como a história natural fez parte de 
um projeto político que incluiu a educação - e a formação nas ciências - como 
possibilidade de mudança e “esforço de modernização portuguesa, tanto para o Reino 
quanto para as demais partes do Império” (FONSECA, 2011, p. 100). Além disso, como 
a conformação das práticas colecionistas da natureza teve como pano de fundo um 
projeto vinculado ao desejo pragmático de sistematizar informações, que para além de 
um desejo de inventário, perspectivava um uso econômico dos recursos naturais ou 
ainda como sugere Boto (1996), “o desenvolvimento da ciência adquire nítida 
coloração política” (p.170).  

Mas o exercício sobre esses textos também guarda outra importância: foi possível 
recolocar questões, afinar compreensões sobre o “fazer” da história natural. Perceber 
gestos implicados no exercício de observar, classificar, dispor e exibir a natureza e que 
sugerem aspectos de uma cultura da visualização reposta às práticas da história 
natural.   

Tal problemática sugeriu-me uma miríade de possibilidades. Dentre essas, pensar 
as exibições que se ensaiam nos gabinetes e museus de história natural a partir das 
problemáticas de interesse da dita “cultura visual das ciências”. 310  Mesmo 
reconhecendo as possíveis ambiguidades e, sobretudo, as dificuldades em conceituar 
tal ideia, reconhecemos que há potencialidades de interpretação a partir desse prisma. 
Há um conjunto de perguntas que suscita a interpretação histórica das representações 
imagéticas das ciências: usos, formas de circulação, funções e propósitos persuasivos, 
técnicas de representação e produção de imagens, formas de recepção. 

A significação epistemológica das imagens, aqui não só aquelas 
fixadas/impressas/desenhadas/representadas na materialidade de uma superfície, 
percorre possibilidades de investigação que perpassa a produção, a comunicação e a 
validação das ciências (GOMES, 2014). M. Norton Wise (2006), nos chamou atenção 
para a potencialidade das investigações em história da ciência que focalizam a 
produção de imagens e a sua importância epistemológica. Para o autor, nas últimas 
décadas, há um crescente interesse na historiografia pela chamada “cultura visual da 
ciência” que se deriva, principalmente, do interesse pelas práticas científicas e cultura 
material. Nessa direção, o autor, trabalhando com uma ideia alargada de imagem, 
como algo que sugere percepção, visualidade e visualização, aponta para algumas 
formas com que a ciência se “apresenta” aos olhos: mapas, instrumentos óticos, 
projeções, gráficos e museus. Outro aspecto sublinhado é a necessidade de se 
compreender a interseção entre a cultura visual da ciência e a “cultura em geral”. 

                                                   
310 Em 2006, o periódico Isis (v. 97, n. 1), dedicou uma seção Focus para a discussão da cultura visual da ciência. 
Nesta encontramos importantes debates que ajudaram a compor nossa problemática de investigação.  
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Portanto, chama-se para a “órbita” de interesses da história da ciência não apenas 
técnicas, materiais ou “produtores de imagens científicas”, mas também convenções, 
processos de seleção (o que incluir ou excluir), temas, etc.  

Outro interesse de investigação relacionado à cultura visual da ciência são as 
chamadas performances científicas. Iwan Morus (2006) analisa como, ao longo do 
século XIX, espetáculos, mostras e espaços de exibição fizeram parte da linguagem da 
ciência. Nessa direção, o autor propõe pensar a ciência também como um espetáculo: 
lanternas mágicas, ilusões de óptica, experimentos públicos, panoramas, 
fantasmagorias, fizeram parte da retórica científica e da forma como esta recorria ao 
público. Aponta também como tais performances ou exibições fazem parte de novos 
regimes de visualidade que se desencadeiam ao final do século XVIII, sobretudo com 
a afirmação do olhar e da visão como sentidos da modernidade. Desse modo, os 
espetáculos científicos fazem parte de uma cultura de exibição mais ampla. Como 
sugerido por Jennifer Tucker (2006), quadros de sentido emergem quando se chama 
atenção para a ciência como uma cultura visual inserida em um contexto mais amplo 
e como parte das formas de significação que compõem a cultura. 

Desse prisma de análise reportamos também às exibições de coleções e exposições 
que se conformam nos museus nas últimas décadas do século XVIII e ao longo do 
século XIX como uma performance científica: como esta se apresenta, como conforma 
maneiras de ver e como, pedagogicamente, ensina como ver a ciência. O que nos 
parece potente, portanto, e que está sublinhado pelos autores que perspectivam a 
problemática da cultura visual da ciência é o aspecto da visualidade no processo de 
produção do conhecimento científico.  

Inspirados nessas problemáticas, mas alargando as possibilidades de 
interpretação, reconhecemos as exposições/exibições como imagens que se 
materializam, sobretudo, em uma espacialidade configurada em múltiplos planos e 
superfícies. Em uma dada espacialidade encerra-se uma coleção disposta. Reúnem-se 
objetos que encontram na exibição seu lugar no enredo da natureza. Ou como propõem 
Irina Podgorny e Lopes (2008), mobilizam-se práticas de ordenação que inserem os 
objetos em uma linguagem universal, por meio da descrição e da classificação (p.21). 
As coleções encerram, portanto, diferentes gestos. Há aí deslocamentos que 
perpassam o coligir – ou reunir o que estava disperso: a preparação, a taxidermia, a 
conservação, a nomeação e a classificação. Gestos repostos à “exibição”.  

 
2. VISORUIM DA NATUREZA 

Nessa esteira teórica a questão que perpassou a problematização das fontes esteve 
orientada por uma tentativa de compreensão dos modos de exibição da natureza, 
ensaiados, prescritos, conformados na segunda metade do século XVIII, que se 
estendem nas primeiras décadas do século XIX e que elegiam o gabinete e o museu – 
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conformados sob alguns registros visivos – como espaço de classificação, ordenação, 
disposição e exibição.311  

No exercício interpretativo das fontes colocamos sobre foco os argumentos, as 
afirmativas, os significados de palavras e expressões que me sugeriam uma perspectiva 
visual de uma ciência ou ainda como a história natural se conformava sob um registro 
visivo de colecionismo e exibição. 

[...] todas as cousas criadas, as mais belas, as mais preciosas, e as mais 
desejadas, todas as coisas em fim que se oferecem aos nossos sentidos, se 
compreendem no vasto objeto desta ciência.312 

O Filósofo que viaja ao Brasil não leva só o objetivo de conhecer lá mesmo os 
vegetais, e animais, sem dar copia deles, ou pelo debuxo, no caso dos animais 
serem ferozes, (?) não se poderem conservar, ou pela remessa das suas peles: 
umas e outras depois de preparados devem ser remetidos para poderem fazer 
parte do Gabinete Nacional, onde se devem apresentar aos olhos de todos depois 
de classificados, e reduzidos às suas ordens, gêneros, espécies, e variedades, ou 
bem descritas, no caso de serem novas [...].313 

Esses trechos de Agostinho José Martins Vidigal e Domingos Vandelli sugerem 
aspectos de uma cultura da visualização reposta às práticas da história natural: 
observar, exibir, dar-a-ver. Domingos Vandelli, em sua “Memória sobre a utilidade 
dos Muzeos d’Historia Natural”,314 nos traz elementos importantes que nos ajudam a 
problematizar as camadas de sentidos que foram se acumulando na conformação da 
noção ou do conceito de museu. 

A impossibilidade de poder-se ver todas as produções da Natureza espalhadas 
em países tão remotos, supre o Museu, no qual como em um Anfiteatro em uma 
vista d’olhos aparece o que contém o nosso globo (VANDELLI, 1788). 

 
                                                   

311 A leitura da tese de Renske Langebeek (2010) foi inspiradora para o delineamento do termo “modos de 
exibição”. O autor propõe-se à analise da “l’évolution et du mode d’exposition des objets de musées d’histoire 
naturelle” em uma perspectiva comparada do Museu Nacional de História Natural de Paris, do Museu Britânico e 
do Museu de História Natural de Leyde.  

312 VIDIGAL, 1783. 

313 VANDELLI, 1779.  

314 Esse texto faz parte do manuscrito Memorias sobre a utilidade dos Jardins Botanicos, e Muzeus d’História 
Natural. Para Brigola (2003), apesar de não ser datada a Memória sobre os Museus deve ter sido redigida entre 
os anos de 1785 e 1788. Essa afirmativa se deve à assinatura de Vandelli acompanhada pela designação “Da 
Sociedade Real d’Agricultura de Paris”, aceito como sócio dessa agremiação em 1785. A consulta desse 
manuscrito foi realizada na BACL (cota: 143/2, série vermelha). Também consultamos a transcrição de Brigola 
(2003).   
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A argumentação remete para aquilo que procuramos perscrutar: como 
determinadas palavras estão associadas à noção de museu e ajudam a conceituar esse 
espaço ainda em processo de conformação naquele momento. “Poder-se ver”; “em 
uma vista de olhos”; “Anfiteatro”. Iremos nos deter a essas expressões buscando 
compreender como se aderiram à ideia de museu. Amphithéatre: olhamos para um 
texto contemporâneo ao de Vandelli. Trata-se do verbete publicado na 
Encyclopédie. 315  Logo nas primeiras frases somos remetidos a uma definição 
construída a partir da ideia de visão: observar, contemplar; um lugar onde os 
espectadores, dispostos circularmente, podem ver bem. Olhando para contemplar. 
Visorium. Assim o chamam em latim.  

Certamente a associação museu-anfiteatro feita por Vandelli não é inaugural. 
Poderíamos encontrar vestígios dessa sobreposição de sentidos em outros textos, mas 
nos pareceu instigante perscrutar como o sentido do olhar, o exercício da visão estão 
implicados no gesto de colecionamento da natureza delineado nesses textos 
produzidos em Portugal nas últimas décadas do século XVIII.   

A narrativa vandelliana sublinha também mudanças da história natural no século 
XVIII e revela como os museus, implicados nesse processo, seriam reflexo e vitrine: 
“Neste Século a História Natural é mais cultivada, que nos passados, o que 
demonstram as grandes, e interessantes descobertas, e o avultado numero de 
Museus”. 316  A mudança de regime da história natural acabava, na perspectiva 
vandelliana, por transformar o interesse colecionista: “No passado século, e no 
principio do presente haviam muitos Museus de Medalhas, dos quais agora há poucos, 
e se preferem os da História Natural”.  De certa forma, o naturalista também sinaliza 
sobre a dilatação da experiência visiva a partir dos paradigmas que conformam a 
história natural. “O conhecimento das produções naturais, ou a História Natural em 
toda a sua extensão abrange o Universo”.317 Ao dizer sobre o locus de cultivo da história 
natural, os museus, Vandelli informava como essa ciência foi se conformando.  

A tentativa de definição e conformação desse locus conduz a narrativa vandelliana 
a uma outra metáfora: “Um Museu é um livro sempre aberto, no qual o observador se 
instrui com prazer, e facilmente; a memoria vem ajudada pelos olhos, e se conserva a 
atenção pelo prazer da vista”.318 O naturalista elabora seus argumentos reafirmando 
as utilidades do museu. 

Nos Museus se pode aprender facilmente a nomenclatura das produções da 
Natureza, fazer os confrontos e as observações para investigar a sua origem, 
formação, e quais usos tem na economia, na Agricultura, nas Artes, na Medicina, 
no Comercio, e quais são aqueles das quais imediatamente, ou mediatamente 
                                                   

315 DIDEROT, 1751. 

316 VANDELLI, 1788.  

317 VANDELLI, 1788. 

318 VANDELLI, 1788.  
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ainda não conhecemos os usos, para mais atentivamente, analisadas, para 
descobrirmos. 319 

Ao mesmo tempo em que a história natural projeta o conhecimento de todas as 
produções da natureza e expande as possibilidades da experiência visiva, a ciência cria 
mecanismos que confere bordas a esse investimento, sobretudo visual, sobre o mundo. 
Seriam então os museus responsáveis por transformar, condensar, reduzir a um ponto, 
a experiência visiva em dilatação sobre a natureza? Para Vandelli: “Em um Museu, 
onde a natureza, para assim dizer, esta reduzida a um ponto [...]”. 

Configurado a partir de uma retórica visual o museu e o gabinete comportariam 
um duplo movimento. Alargam os limites do que se pode e deseja ver, dispõe a 
natureza, também excessiva, ao olhar. Contudo, a espacialidade – que confere limites 
à exibição da natureza – as formas de disposição, ordenamento e classificação, seriam 
maneiras de tornar menos vertiginosa a experiência visiva da natureza. “A cultura 
ocidental parece ter sido fascinada e obcecada pelos “excessos” do visível, tendendo 
por um lado a dominá-lo, geometrizá-lo, verbalizá-lo e por outro ampliá-lo, dilatá-lo, 
alimentá-lo com novas anexações, prolongamentos e artifícios” (COSTA; BRUSATIN, 
1992, p.243-244). 

Uma outra utilidade dos museus é observada na narrativa vandelliana: formar o 
gosto. O naturalista, reconhecendo que o artista “não tem outro guia que a mesma 
Natureza” propõe: “por que não se dará a um Museu d’historia natural o nome de 
Escola a mais perfeita do gosto?” 320  No museu, onde se “subministra objetos 
inumeráveis” “se aprende a estima-los”. 321  No museu se “forma o gosto”: “juízo 
perfeito, que dá o justo valor a cada coisa”.322 É preciso inserir a narrativa vandelliana 
a um tempo de conformação da “ciência do belo” e da “doutrina do justo”. Nos séculos 
XVII e XVIII “se começa a distinguir uma faculdade específica a que são confiados o 
juízo e o gozo da beleza” (AGAMBEN, 1992, p. 139). O termo “gosto” se impõe nas 
línguas europeias, para designar “uma forma especial de saber que goza o objeto belo” 
(p.139). Esse “outro saber” “não pode explicar o seu conhecer, mas goza-o” (p.140). 
Sobre a especificidade desse “outro saber”, autônomo do conhecimento intelectual, a 
estética moderna irá se dedicar: o “cognitio sensitiva a par da lógica, intuição a par de 
conceito” (AGAMBEN, 1992, p. 140). 

Para Vandelli, “o museu é feito principalmente para instruir, e servindo também 
para divertir”.323 Para isso: “devem ser dispostas as produções naturais com gosto, e 

                                                   
319 Brigola (2003) destaca no texto de Vandelli argumentos que vincam a defesa “da utilidade dos museus de 
história natural”. O texto organiza-se de maneira a explicitar as múltiplas funções do museu, pensado como 
“instituição científica simultaneamente envolvida nos objetivos programáticos do poder político e empenhado em 
compromissos de alcance social” (p. 223). 

320 VANDELLI, 1788. 

321 VANDELLI, 1788.  

322 VANDELLI, 1788.  

323 VANDELLI, 1788. 
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que interessem os Curiozos, e que possam instruir, e inspirem novas ideias aos 
Sabios”.324 O tom da retórica visiva é feito por uma dupla visada, talvez paradoxal: 
gosto e a ciência, a curiosidade e a instrução. 325 Estaria então o modo de exibição 
conformado nesse limiar. Vandelli sabia da dificuldade desta (re)conciliação: “mas 
satisfazer todas estas vistas, sem apartar-se muito da ordem da Natureza, isso é muito 
dificultoso”.326 A construção textual de Vandelli parece deslocar de um ponto a outro: 
por um lado estaria o museu, disposto ao gosto, ao exercício do juízo que “pertence 
inteiramente àquela força unida aos sentimentos, a qual discerne sem discurso” 
(AGAMBEN, 1992, p. 144).  

Por outro lado, o museu estaria forjado para a instrução, pela e para a ciência, 
verdade e discurso, por e para algo que deva ser explicado. Há um regime perceptivo 
delineado no espaço de exibição: “A ordem é que faz um dos maiores merecimentos 
do museu”. 327  Na construção imagética/imaginária de Vandelli: “Um museo bem 
distribuído será o verdadeiro Teatro da Natureza, 328  no qual um Mestre poderá 
ensinar a História Natural; e donde um observador pode tomar o gosto e instruir-se; 
por isso, tudo deve ser distribuído na vista principal de instruir”. 

Nas entrelinhas parece haver uma dúvida. À exposição é reportada uma herança 
metafísica. A exposição poderia ser a costura da fissura entre gosto e conhecimento, o 
deleite e a instrução. Mas a pena do naturalista parece sublinhar a ciência. A memória 
é escrita em um momento de deslocamentos dos interesses colecionistas e de exibição. 
Estariam os museus a serviço da cultura da curiosidade para “particular 
divertimento”? “Muitos cuidam, que um museu não serve para outra coisa mais, que 
para divertir, e entreter um pouco de tempo com várias e bonitas Conchas, ou 
Borboletas de varias cores, etc”. O naturalista não duvida que “alguns pequenos 
museus sejam feitos por este fim, e que hajam também outros copiosos de produções 
naturais, que por falta de diretores inteligentes ficam inúteis, e somente servem de 
pura curiosidade”. 

                                                   
324 VANDELLI, 1788. 

325 Agamben (1992), ao discutir as significâncias dadas ao “gosto” nos séculos XVII e XVIII, aponta para uma 
“complexa herança metafisica”. A partir das noções de verdade e beleza em Platão, apresenta o problema 
metafísico da “fratura entre visível e invisível, aparência e ser”. “[…] a sabedoria não tem uma imagem que possa 
ser percebida pela vista, cabe à beleza o privilégio de ser o que de mais visível existe” (p.140). Seria “impossível 
apreender a verdade permanecendo no terreno das aparências e da beleza visível” (p.142). Verdade e beleza estão 
originalmente cindidas e a “tarefa paradoxal” de Platão, confiada à teoria do amor, seria “garantir o nexo (a 
unidade e ao mesmo tempo a diferença) entre beleza e verdade, entre o que de mais visível existe e a invisível 
evidência da ideia” (p.141). 

326 VANDELLI, 1788. 

327 VANDELLI, 1788. 

328 A associação entre museu e teatro está presente na construção de uma imagem de museu ideal feita por 
Samuel Quiccherberg em seu tratado “Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi” de 1565. “Un théâtre très 
étendu, refermant les matériaux propres et les reproductions exactes de la totalité de l’univers” (MAURIÉS, 
2002, p. 12).   



 

 
 

11 

A imaginária vandelliana revela, contudo, uma outra forma museal. Esta buscaria 
conciliar o estudo da natureza, a ordenação e uma disposição dirigida ao olhar: 
“dirigidos por sábios naturalistas, que além de ter dispostos com sistema, e dada a 
nomenclatura a todas as Produções naturais, sabem instruir os espectadores nos 
segredos da mesma natureza, a sua economia, e Policia, que fazem admirar a 
Onipotencia do Criador, conhecer as propriedades e usos sabidos e que investigam, 
sabem descobrir os desconhecidos”. 329  Vandelli chega a esboçar uma narrativa 
expositiva: museus “que explicam quanto é possível a formação, antiguidade, e 
revoluções do nosso Globo”. 

 Prescrever formas e materiais a serem utilizados na construção de gabinetes e 
museus fez parte também de algumas das instruções. Dispor e conservar exigia uma 
preocupação com a espacialidade. No Methodo, de Alexandre Rodrigues Ferreira, é 
reveladora a preocupação com a construção dos edifícios: “Como tem por objeto um 
Gabinete a conservação dos produtos que nele se hão de mostrar aos Curiosos, o lugar 
da sua fundação pede o primeiro cuidado. Sabe-se que a humidade tudo destrói: os 
lugares húmidos não são por consequência apropriados a um tal Edifício”.330 Um 
conjunto de prescrições informava como a arquitetura estava implicada na 
conservação das amostras. “[...] Ar sempre novo: um pavimento formado sobre 
matérias além de secas, preservativas da humidade; paredes nem demasiadamente 
grossas, nem delicadas: janelas rasgadas do alto a baixo [...]”.331 Sobrepunha-se a tais 
prescrições a imagem de uma outra espacialidade: “à maneira as que desejamos para 
os Hospitais, seja qualquer que for a arquitetura, porque ela pende de gosto, são 
circunstancias estas todas a nosso ver notáveis”.332 

Poucas das instruções e textos aqui mobilizadas como fonte para esta pesquisa 
trazem contornos nítidos de uma espacialidade de exibição e colecionamento. Uma 
delas, contudo, nos ajuda a pensar como a espacialidade era ordenadora de uma 
visualidade que se forjava para a natureza nos gabinetes e museus de história natural. 

Por Museu deve entender-se as coleções dos produtos dos três Reinos da natureza 
preparadas e ordenadas pelo método que diremos. O Edifício pois para guarda 
destes produtos deve ser de pedra e cal, os pavimentos de lajes, os tetos de 
abóboda, as casas espaçosas, que tenham porém mais comprimento que largura, 
as janelas, as quais devem ser muitas, hão de olhar para o Norte de maneira que 
ficando as salas bastantemente claras não estejam sujeitas a demasiado ardor 
do Sol. Este o edifício próprio para Museu.333 

                                                   
329 VANDELLI, 1788.  

330 FERREIRA, 1781. 

331 FERREIRA, 1781.  

332 FERREIRA, 1781.  

333 VIDIGAL, 1783. 



 

 
 

12 

Trata-se de um apontamento de Agostinho José Martins Vidigal, aluno de 
medicina da Universidade de Coimbra. O “Methodo de fazer Observações...” parece 
ter sido um exercício de reflexão e síntese sobre textos de instruções proposto pelo 
professor das cadeiras de História e Química Domingos Vandelli. 

De maneira sutil Vidigal inverte a ordem argumentativa apresentada nas 
instruções, geralmente iniciadas pela preparação das amostras. O estudante partiu de 
uma tentativa de definição de museu. Atenta-se que essa definição vem auxiliada pelo 
esboço de sua materialidade, de sua arquitetura. Apesar de curta a definição diz de 
uma espacialidade forjada para dar vistas à natureza. Leia-se: uma natureza 
selecionada, preparada e classificada. Também escrutinada, dominada. 

As memórias escritas por Vidigal foram divididas em duas partes. A primeira foi 
dedicada ao “método de fazer observações necessárias ao aumento da História 
Natural”. A segunda, como anunciado, foi dedicada aos meios de preparar, conservar 
e dispor nos Museus. Interessa-nos, sobretudo, esta. O capítulo 2º é intitulado: “Do 
método de preparar e dispor nos Museus os objetos do Reino Animal”. 
Aparentemente, seguindo o que havia sido anunciado na Prelação de suas memórias, 
Vidigal se propunha a sistematizar, a partir de um conjunto de referências, métodos 
de preparação de espécimes.334  

Porém, a leitura atenta permite ver que se trata de instruções para uma preparação 
que não se desenrola na atividade de recolha do naturalista envolvendo os primeiros 
cuidados para se evitar a corrupção das amostras, preparando-as para as remessas. 
Fala de uma preparação que se processa em um espaço por ele definido como museu. 
De maneira sutil percebemos que Vidigal fala de uma preparação para o “dispor”. Há, 
contudo, apontamentos de uma preparação que envolve técnicas de taxidermia, 
porém, o relevo está na preparação para a exibição ou conservação nos museus. Aqui 
está um tom inaugural desse texto. Para Vidigal: 

Os modos de preparar e conservar os produtos da natureza sendo muitos e 
diversos reduzem-se geralmente falando a quatro: 1ª a verem-se e disporem-se 
nos Museus; 2º Seca-los e conserva-los entre papeis; 3º descarnados, e cheias as 
peles de alguma matéria seca; 4º depositados em vasos de vidro, cheios de 
líquidos espirituosos.335 

Na sequencia do texto perfila modos de exibir adequada à cada amostra, objeto ou 
espécime. A preocupação com a visualidade expressa nas instruções de Vidigal 

                                                   
334 Vidigal sublinha o “tão necessário e agradável” estudo da História Natural, e o “proveito” deste no “Comércio, 
nas Artes e na Agricultura”. Cria uma argumentação que associa o estudo e a contemplação da natureza nos 
Museus dos “Príncipes, ou Nacionais”, a “aquisição de coleções copiosas, que de força devem ser compostas dos 
produtos da natureza derramados por todo o mundo”, as viagem e os “método de os recolher e conservar 
incorruptos; com todas as observações físicas e necessárias”. Todos esses elementos desencadeariam na 
sistematização de instruções escritas, nas palavras de Vidigal, por “alguns zelosos do bem público se empregam 
na composição de diversas memórias pertencentes a semelhantes fins”. (VIDIGAL, 1783). 

335 VIDIGAL, 1783. 
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envolvia escolhas de técnicas e o uso de substâncias que mais propiciariam a 
conservação das amostras e os suportes e aparatos que favoreciam o exibir.   

 
3. CONCLUSÕES: 

Tomar historicamente as formas de exibir tornou-se, pouco a pouco, tarefa 
complexa e, por isso, foi necessário reconhecer múltiplas possibilidades de abordagens 
e diálogos, dentre essas, aquelas apontadas por alguns autores que discutiram seus 
objetos de pesquisa sob uma perspectiva de uma cultura visual da ciência ou, mais 
precisamente, de uma linguagem visual dos museus e das exposições. Essas instruções 
e memórias escritas por esses naturalistas são conformadores de uma ciência e neles 
também foi possível reconhecer esboços de um espaço de exibição para amostras, 
espécimes, objetos, recolhidos, preparados, montados, classificados a serem expostos 
às vistas. Ao longo do exercício com as fontes e da escrita foi sendo conformada ou 
reconhecida uma ideia/noção que chamamos por regime visivo da história natural. 
Nesse rastro reconhecemos como estavam amalgamados a observação, a preparação, 
a classificação e a exibição. Gestos repostos a uma arquitetura de exibição, adequada 
às vistas, à conservação das coleções e à disposição. Por fim, destacamos que tais textos 
indiciam sobre a visagem que a natureza assumia em uma espacialidade e como se 
compunha um discurso forjado para ser visto: uma ordenação metódica, uma 
distribuição favorável às vistas e ao estudo. 

 
FONTES: 

DIDEROT, D. Amphithéatre. In: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers, 1751, t. I, p. 377.  

FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Méthodo de Recolher, Preparar, Remeter, e 
Conservar os Produtos Naturais. Lisboa: Academia de Ciências, 1781. 

VANDELLI, Domingos. Breves Instruções aos Correspondentes da Academia das 
Sciencias de Lisboa. [S.l. : s.n], 1781.  

VANDELLI, Domingos. Viagens Filosóficas ou Dissertação Sobre as importantes 
regras que o Filósofo Naturalista nas suas peregrinações deve principalmente observar 
[S.l. : s.n], 1779. (BACL – Série Vermelha – Cota: Vermelho 405). 

VANDELLI, Domingos. Memórias Sobre a utilidade dos Jardins Botânicos e 
Museus d’História Natural. [S.l. : s.n], 1788. (BACL - Série Vermelha – Cota: Vermelho 
143(2). 

VIDIGAL, Agostinho Joze Martins. Methodo De fazer Observaçoens, e Exames 
necessarios para augmento da Historia Natural, com os meios de preparar, conservar, 
e dispor nos Museos os diversos productos da Natureza. [S.l. : s.n], 1783.  

 



 

 
 

14 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

AGAMBEN, G. (1992). Gosto. In: Enciclopédia Einaudi: Criatividade-Visão. Porto: 
Imprensa Nacional, Casa da Moeda. p. 139-157.  v. 25. 

BOTO, Carlota. (1996).  Iluminismo e educação em Portugal: o legado do século 
XVIII ao XIX. Revista da Faculdade de Educação (USP), São Paulo, v. 22, n.1, p. 169-
191. 

BOTO, Carlota. (2010). A dimensão iluminista da reforma pombalina dos estudos: 
das primeiras letras à universidade. Revista Brasileira de Educação, v. 15, p. 282-299. 

BOTO, Carlota. (2011). O Curso de Medicina da Universidade Pombalina: ciência 
e pedagogia no Iluminismo português. In: FONSECA, Thaís Nívia de Lima. (Org.). As 
Reformas Pombalinas no Brasil. Belo Horizonte: Mazza Edições, p. 11-48. 

BRIGOLA, João Carlos Pires. (2003). Colecções, gabinetes e museus em Portugal 
no século XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

BRIGOLA, João. (2008). Domenico Agostino Vandelli: um Naturalista italiano a 
serviço de Portugal e do Brasil. In: CAMARGO-MORO, Fernanda de. et al. O gabinete 
de curiosidades de Domenico Vandelli. Rio de Janeiro: Dante, p. 41-52. 

COSTA, A.; BRUSATIN, M. Visão. (1992) In: Enciclopédia Einaudi: Criatividade - 
Visão. Porto: Imprensa Nacional, Casa da Moeda. p. 242-273. v. 25. 
FONSECA, Thais Nívia de Lima e. (2011). Professores régios na América Portuguesa: 
representações e práticas de obtenção de posições e privilégios na sociedade colonial. 
In: FONSECA, Thais Nívia de Lima e. (Org.). As reformas pombalinas no Brasil. Belo 
Horizonte: Mazza Edições, v. 1, p. 99-116. 

GOMES, Ana Carolina Vimieiro. (2014). Imagens na História das Ciências: 
modos de ver como modos de conhecer. (Mimeografado).  

LOPES, Maria Margaret. (1997). O Brasil Descobre a Pesquisa Científica: os 
museus e as ciências naturais no século XIX. São Paulo: Editora HUCITEC, p. 158-
204.  

MAURIÈS, P. (2002). Cabinets de curiosités. Paris: Gallimard, 259 p. 
MORUS, Iwan Rhys. (2006). Seeing and Believing Science. Isis, v. 97, n. 1, p. 101-

110 
PODGORNY, Irina; LOPES, Maria Margaret. (2008). El Desierto en una vitrina. 

México: Limusa, 280 p. 
TUCKER, Jennifer. (2006). The Historian, the picture, and the Archive. Isis, v. 97, 

n. 1, p. 111-120. 
VILLALTA, Luiz Carlos (2011). A Universidade de Coimbra sob o reformismo 

ilustrado português (1770-1807). In: FONSECA, Thais Nivea de Lima e (Org.). As 
reformas pombalinas no Brasil. Belo Horizonte: Mazza Edições, p. 157-202. 

WISE, M. Norton (2006). Making Visible. Isis, v. 97, n. 1, p.75-82. 
  



03/04/2016 14:48:00 

 

ID: 852 
 

A GEOMETRIA NO “MANUAL DO ENSINO PRIMÁRIO” (1938): 

LIVRO DIDÁTICO, LEGISLAÇÕES E JORNAIS COMO FONTES DE 

PESQUISA 
 
AUTOR: 
TATIANA SILVA SANTOS SOARES ( BOLSISTA FAPESB)  
EMANUEL SILVA SANTOS  
CLAUDINEI DE CAMARGO SANT’ANA 
 
FILIAÇÃO: 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) 
 
 



 

 
 

2 

RESUMO  

Os livros didáticos por muito tempo foram considerados como objetos 
descartáveis. Busca-se com este artigo, analisar o “Manual do Ensino Primário” 
(1938), de Miguel Milano,  legislações em vigor e jornais do período como fontes de 
pesquisa. No que concerne aos pressupostos teórico-metodológicos, este trabalho é 
fundamentado de acordo com a História das Disciplinas Escolares de André Chervel 
(1990). Com esta pesquisa, espera-se a construção de conhecimentos sobre o ensino 
da Geometria, descortinando uma história inerente à dimensão cultural. Dessa forma, 
nas análises as quais fizemos, encontramos atividades propostas orientando 
construções de figuras geométricas e uso de materiais os quais auxiliaram no 
desenvolvimento das atividades. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: TEMA E OBJETIVO  

Os livros didáticos por muito tempo foram considerados como objetos 
descartáveis, contudo ante os novos tempos de História Cultural, tornaram-se 
preciosos documentos para escrita da história dos saberes disciplinares (VALENTE, 
2007, p.41). Buscou-se com este artigo analisar o “Manual do Ensino Primário”(1938) 
(Fig. 1),  de autoria de Miguel Milano, legislações em vigor e jornais do período como 
fontes de pesquisa na área da História da Educação, sublinhado a História do Ensino 
da Geometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ao intercruzarmos as fontes documentais supracitadas estamos construindo no 

âmbito da pesquisa histórica, possibilidades de indagar sobre a que e a quem serviu 
como um dos instrumentos da prática institucional escolar (CORRÊA, 2000, p. 13). 

Desvendá-los requer que se tomem em consideração dois aspectos: primeiro, 
tratar-se de um tipo de material de significativa contribuição para a história do 
pensamento e das práticas educativas ao lado de outras fontes escritas, orais  e  
iconográficas e, segundo, ser portador de conteúdos reveladores de 
representações e valores predominantes num certo período de uma sociedade 
que, simultaneamente à historiografia da educação e da teoria da história, 

FIG. 1 |  CAPA DO LIVRO “ MANUAL DO ENSINO PRIMARIO”. 
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permitem rediscutir intenções e projetos de construção e de formação social. 
(CORRÊA, 2000, p.12) 

Desse modo, enxergar a história das disciplinas escolares como uma produção 
cultural, é vislumbrar  no cenário do sistema escolar um duplo papel, que vai além da 
formação como indivíduos, aquela é capaz de penetar, moldar, modifiar a cultura da 
soiedade global ( CHERVEL, 1990, p. 184).  
 
2.CRONOLOGIA E FONTES: “ MANUAL DO ENSINO PRIMÁRIO” ( 1938)  

O “Manual do Ensino Primário” do matemático Miguel Milano (1885-1971) 
apresentou-se em quatro volumes.  Analisamos apenas o do 4º ano. O manual é da 1ª 
edição de 1938, da Livraria Francisco Alves, abrangendo conteúdos de Linguagem Oral 
(Portuguez), Arithmetica, Geometria, Geographia, Historia do Brasil, Instrucçao 
Moral e Cívica e Sciencias Physicas e Naturaes.   

Em 20 de fevereiro de 1938, no Jornal Correio Paulistano336, órgão do Partido 
Republicano Paulista, na seção “Letras Escolares”337 (Fig. 2), há uma nota sobre o 
“Manual do Ensino Primário”,  de Miguel Milano.  

 

                                                   
336 Instituto de Estudos Brasileiros.  Disponível em: http://www.ieb.usp.br/guia-ieb/detalhe/105.  Acesso em 25  
junho de 2015. 

337 Correio Paulistano (1938). Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=090972_08&pagfis=22849&pesq=&url=http:
//memoria.bn.br/docreader#.  Acesso em 6 de março 2016. 

FIG. 2| LETRAS ESCOLARES . FONTE: CORREIO PAULISTANO, 20 DE FEVEREIRO 
DE 1938, P.23.  
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Neste artigo, o redator que assina apenas como A., destaca que Milano como 
escritor, sobressaiu-se pela quantidade volumosa de obras escolares. Há a reproduz de 
trechos da fala do autor sobre a  coleção, na seção “Palavras Necessarias” :  

O professorado publico paulista tem sido até hoje o operariado bem nutrido, ao 
qual se apresenta farta quantidade de matéria prima, insuficiente de 
instrumentos de trabalho e do qual se exige uma obra perfeita ou pelo menos bem 
acabada. Lutando com a falta de estímulo, com a extensão dos programas, com 
a carencia do tempo, com mil outros factores de ordem moral e material, e em 
meios as mais das vezes hostis, nem ao menos tem o consolo de poder valer-se de 
uma revista que lhe suavize a penosa tarefa, orientando-o, encorajando-o, 
dosando-lhe as lições o programma official− uma Revista inteiramente pratica, 
de professores para os professores. É esta lacuna que procuro preencher, com a 
publicação dos Manuaes do Ensino Primario, para o 1º, 2º, 3º e 4º annos, na 
elaboração dos quaes me empenhei com amor e afinco, por mezes a fio, valendo-
me da experiência auferida em mais de 30 annos de ensino. (Correio Paulistano, 
1938, p.23). 

O autor, como o jornal também o fez, superestima  a obra, como se a aplicabilidade  
em sala de aula por parte dos professores, fosse capaz de aniquilar  os problemas 
educacionais e a a equidade estabecerecia com a sua utilização. Ele afirma assim,  

que com elles, estou certo, desapparecerá um dos maiores, senão o maior entrave 
á efficiencia do ensino, que passará a ser uniforme em todo o Estado: com elles, 
economizará o professor tempo e dinheiro, e melhor poderá distribuir a matéria 
pelos mezes de aulas; por meio delles facilmente se estabelecerá o controle do 
ensino , na ordem ascendente da hierarchia escolar. (Correio Paulistano, 1938, 
p.23). 

Anteriormente, em 17 de setembro de 1937, o mesmo jornal já havia publicado uma 
notícia sobre o manual de Milano (Fig. 3 338).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

338Correio Paulistano(1937). Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=090972_08&pagfis=22849&pesq=&url=http:
//memoria.bn.br/docreader#. Acesso em 06 de março de 2016. 
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Nas edições do Correio Paulistano citados anteriormente,  enaltecem o autor do 

manual.  Este  foi delegado escolar, adjunto normalista do Grupo Escolar do Triumpho 
e vice-diretor. Com a chamada na matéria “PROFESSOR VIOLENTO! AGREDIU UM 
MENOR A SOCOS” (p. 6), Miguel Milano, é pauta no Diario Nacional339, em 23 de 
setembro de 1927:   

Quando entrava, hontem, no grupo escolar “João Kopke”, á alameda Cleveland, 
o menor léo, de 13 annos de edade, filho de Carlos Dias, residente á rua dos 
Andradas, 71, foi aggredido a soccos, por um motivo qualquer, pelo vice-director 
daquelle estabelecimento de ensino, professor Miguel Milano. O menor 
compareceu á delegacia  do 3º districto, onde apresentou queixa da aggressão, 
tendo sido mais tarde, com guia da respectiva autoridade, medicado no posto da 
Assistencia. Ha inquerito sobre o facto. ( Diario Nacional, 1927, p.6).340 

Dois jornais com ideários políticos testificam, mesmo que antagonicamente, o 
papel de Milano no cenário educacional paulista. Seja através de sua obra, ou de sua 
conduta profissional, estes reforçam o teor  de influência no processo de ensino e 
aprendizagem por seus discursos sem  parcialidade. 

Na sessão seguinte revisitamos os programas de 1934 em relação à Geometria. São 
nesses que Milano se fundamenta para constituir o seu manual e redigi na capa e na 
contra capa Rigorosamente de acôrdo com o programa oficial do estado de S. Paulo. 

 
3.CRIAÇÕES, LEIS, DECRETOS: PRESCRIÇÕES OFICIAIS ENTRE 1934-1938  

Gustavo Capanema Filho foi ministro da Educação e Saúde Pública no governo de 
Getúlio Vargas de 1934 a 1945. Em 13 de janeiro de 1937 foi criado o Instituto Nacional 

                                                   
339 Lançado em 14 de julho de 1927, o jornal foi considerado como um “instrumento de ação” do Partido 
Democrático paulista. Disponível em : http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/diario-
nacional. Acesso em 15 de março de 2016.   

340Diario Nacional( 1927). Disponível em : 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=213829&pasta=ano%20192&pesq=miguel%20milano. 
Acesso em  8 de março de 2016.  

FIG.3| MATÉRIA NO JORNAL. FONTE:  CORREIO PAULISTANO, 17 DE SETEMBRO DE 
1937, P.6. 
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de Pedagogia através da Lei n.º 378341. O objetivo do instituto era realizar pesquisas 
sobre os problemas do ensino em diferentes aspectos (Artigo 39). Em 1938, passou a 
denominar-se de Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) pelo Decreto-lei 
n.º 580 de 30 de julho342. Esse funcionaria como o centro de estudos de todas as 
questões educacionais relacionadas com os trabalhos do Ministério da Educação e 
Saúde.  

Na Revista de Educação do Estado de São Paulo343 (Volume VII),  setembro de 
1934,  em relação ao projeto de Programa Mínimo (Tab.1) para o curso Primário, o 
então diretor do ensino Francisco Azzi, declara:  

Autorizo a publicação deste projecto de <<programma mínimo>>, afim de que a 
Commissão que o elaborou, possa receber, durante um mez, as modificações que 
os professores e autoridades pedagógicas queiram propor, com o intuito de 
aperfeiçoal-o. (Revista de Educação, 1934, p. 173). 

O Programa Mínimo de 1934, prevalece até 1949.  Este é assim definido, pois com 
a alegação da diminuição dos períodos escolares, assim estabelece um programa 
mínimo indispensável (Silva &Valente, 2012): 

 
TRAÇADO COM AUXILIO DA REGUA E DO COMPASSO, DE ANGULOS, TRIANGULOS E QUADRILATEROS. 

CONSTRUCÇÃO DE POLYGONOS REGULARES. 

MEDIDA DA CIRCUMFERENCIA E DO PERIMETRO DOS POLYGONOS. 

AVALIAÇÃO DAS  ÁREAS DOS QUADRILATEROS, TRIANGULOS, POLYGONOS REGULARES E  DO CIRCULO. 

EQUIVALENCIA DE FIGURAS GEOEMTRICAS.PROBLEMAS. 

DETERMINAÇÃO DO VOLUME DO PRISMA RECTANGULAR E DO CYLINDRO. ACHAR A CUBAGEM DA SALA 

DE AULA, A CAPACIDADE DE UM CAIXÃO, ETC.  

TABELA 1 | Programa Minimo de Geometria . Fonte: Revista de Educação, 1934, p.183. 

Nos manuais, Milano afirma  que  contém é o programma maximo. Preferi-o ao 
mínimo porque entendo que este não pode ser estabelecido: depende da faculdade 

                                                   
341 BRASIL. Lei nº 378 de 13 de janeiro de 1937. Dá nova organização ao Ministério da Educação e Saúde Pública. 
Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 15 janeiro de 1937.Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-378-13-janeiro-1937-398059-publicacaooriginal-1-
pl.html.  Acesso em 19 de julho de 2015.  

342 BRASIL. Lei nº 580, de 30 de julho de 1938. Dispõe sobre a organização do Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 30 de julho de 1938. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del0580.html.  Acesso em 19 de julho de 2015.  

343Revista de educação. ( 1934). V.VII, setembro, São Paulo .  Disponível em: 
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/99961. Acesso em 09 de março de 2016.  
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transmissora do professor e do poder acquisitivo dos alumnos. (Correio Paulistano, 
1938, p.23). 
3.1. ENSINO DE GEOMETRIA NO” MANUAL DE ENSINO PRIMARIO” (1938) 

No manual, a Geometria é apresentada através de um Prrogramma Official, 
subdividido em 10 tópicos(Fig. 4 ), assim discriminados:  

Após uma análise nos objetivos pretendidos, verificamos a existência de texto 
explicativo sobre polígonos regulares e irregulares, tal como, inscrição de um 
pentágono regular em um círculo. Não identificamos exercícios nos quais fossem 
direcionados aos alunos sobre esse conteúdo.344  

Em um tópico subsequente, há a descrição de um estudo detalhado referente às 
figuras equivalentes, os quais seriam desenvolvidas lições ligadas as construções 
geométricas por meio de um roteiro orientado (Fig. 5).  

 
 
                                                   

344 Salientamos que abordamos no trabalho , o recorte de alguns assuntos.  

 

FIG. 4| PRROGRAMMA OFFICIAL DE GEOMETRIA . FONTE:MANUAL DO ENSINO PRIMARIO, 1938, P.137 
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Uma orientação presente neste capítulo, ressalta a importância do recorte e uso de 
materiais, como por exemplo, a cartolina: a verificação é fácil, fazendo uso de figuras 
traçadas e recortadas em cartolina (Milano, 1938, p.151). Assim, há indícios sobre a 
aproximação do abstrato com o concreto por intermédio de atividades ligadas ao 
recorte e construções de figuras geométricas. 

Na seção seguinte, Miguel Milano introduz argumentos sobre “Noções de escala”, 
apropriando-se dos estudos já desenvolvidos por Olavo Freire, no livro “Noções de 
Geometria Pratica”345. Deste modo, o uso de conceitos, a saber: copiar, augmentar, 
diminuir, reducção linear, metro, proporção, superficial, escala, escala de redução 
(Fig. 6) se faz presente. O ensino de escalas no Manual tem um enfoque 
predominantemente teórico, existinto apenas os conceitos apresentados sem objetivar 
e propor atividades destinadas aos alunos, como podemos comprovar nas figuras  7 e 
8: 

 
 
 
 
                                                   

345 Olavo Freire publicou em 1894, Noções de Geometria Prática, pela Editora Francisco Alves, do Rio de Janeiro. 

FIG. 5| FIGURAS EQUIVALENTES. FONTE: MANUAL DO ENSINO PRIMARIO, 1938, P.151 
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FIG. 6| NOÇÃO DE ESCALA. FONTE: MANUAL DO ENSINO PRIMARIO, 1938, P.153. 
FIG. 7| NOÇÃO DE ESCALA. FONTE:MANUAL DO ENSINO PRIMARIO, 1938, P.154. 
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No capítulo “Relação entre a circunferencia e o diametro”  (Fig. 9 e 10), Área do 
circulo (Fig. 10) e Polygonos estrellados (Fig. 10 e 11), Milano segue a mesma estratégia 
utilizada na seção sobre “Noções de Escala”, ou seja, não propõe  exercícios voltados 
para prática em sala de aula, enfatiza os aspectos teóricos e sequenciais do programa. 

FIG. 8| NOÇÃO DE ESCALA. FONTE:MANUAL DO ENSINO PRIMARIO, 1938, P.155. 
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FIG. 9| RELAÇÃO ENTRE A CIRCUMFERENCIA E O DIAMETRO. FONTE: MANUAL DO ENSINO PRIMARIO, 1938, 
P.155. 
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FIG. 10| RELAÇÃO ENTRE A CIRCUNFERENCIA E O DIAMETRO, ÁREA DO CIRCULO E POLYGONOS ESTRELLADOS. FONTE: 
MANUAL DO ENSINO PRIMARIO, 1938, P.156 E 157. 

FIG. 11| POLYGONOS ESTRELLADOS. FONTE:MANUAL DO ENSINO PRIMARIO, 1938, P.158. 
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Dos capítulos propostos por Miguel Milano, o que retrata “Os Polyédros”, é o que 
apresenta uma argumentação teórica e um roteiro de aplicação (construções) bem 
estruturado. Inicialmente, o autor define de forma organizada, clara e sequencial,  os 
conceitos imprescindíveis para compreensão do conteúdo. Utiliza-se a inserção e 
definição de palavras, tais como: polyédros, faces, arestas, vertices, Apothema, 
polyédro, angulo, tetraédro, pentaédro, hexaédro, hestaédro, octaédro, dodecaédro, 
dentre outros.  

Uma ação/orientação pretendida pelo autor (Fig. 12) nos chama a atenção pelo 
direcionamento no qual solicita a utilização de recurso didático (cartolina) para a 
obtenção das atividades propostas: desenvolvimento dos polyédros em cartolina – A 
reproducção dos polyédros em cartolina se faz do seguinte modo (Milano, 1938, 
p.159) : 

 
 Dessa forma, há indícios  de  uma tentativa de aproximação do abstrato com o 

concreto (materialidade), os quais poderiam auxiliar o ensino e a compreensão dos 
conteúdos. Posteriormente,  Milano inicia uma sequência de dezesseis planificações 
(Fig. 13 e 14), com desenhos e dobraduras (dobras em cartolina/folha),  um roteiro 
preestabelecido, ratificando a conexão entrea teoria e a prática, com a participação dos 
alunos (Fig.15). 

 
 
 

FIG. 12| POLYÉDROS. FONTE:MANUAL DO ENSINO PRIMARIO, 1938, P.159. 
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FIG. 13| POLYÉDROS FONTE:MANUAL DO ENSINO PRIMARIO, 1938, P.160. 

FIG. 14| POLYÉDROS FONTE:MANUAL DO ENSINO PRIMARIO, 1938, P.161. 
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O capítulo analisado sobre Polyédros, destina-se a construção, planificação, 

inserção de materiais concretos, participação dos alunos e roteiros de  ação, que aqui 
é evidenciado na sugestão de atividades, como verificamos nas figuras 12 até 15. 
Contudo, nossa pesquisa de carácter descritivo do tema, não se esgota. 

Por fim, o capítulo direcionado para o ensino da Geometria é encerrado com 77 
problemas sobre áreas e 32 problemas sobre volumes, mas isso será investigado em 
outra oportunidade. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A pesquisa sobre o “Manual do Ensino Primario” (1938), de Miguel Milano, 
imbricada aos periódicos, jornais, revista de ensino, leis,  verificou-se que o ensino de 
Geometria tratado nessa publicação, era condicionado a aplicação e fundamentação 
teórica e ao zelo pela realização de problemas, configurando assim, condições 
necessárias para o desenvolvimento da Geometria no 4º ano do curso Primário. Nas 
análises que fizemos, identificamos atividades propostas, construções de figuras 
geométricas/recorte e uso de recursos didáticos. 

É importante salientar que o presente artigo, mesmo ainda que esteja em estágio 
inicial, concentra-se como tarefa primordial, relacionar o ensino da Geometria no 
curso Primário, em particular do 4º ano, com as Leis e Programas Educacionais 
existentes no período entre 1934-1938.  

Ao estudar a história das disciplinas escolares, André Chervel concebe que uma 
“disciplina” é em qualquer campo que se a encontre, um modo de disciplinar o 
espírito, quer dizer de lhe dar os métodos e as regras para abordar os diferentes 

FIG. 15| POLYÉDROS FONTE:MANUAL DO ENSINO PRIMARIO, 1938, P.161. 
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domínios do pensamento, do conhecimento, da arte (CHERVEL, 1990, p. 180), dessa 
forma, o nosso estudo tenta contribuir para que se compreenda com mais exatidão a 
relação existente entre a história das disciplinas escolares e o ensino da Geometria no 
quarto ano primário de1938, ressaltando a importância das fontes documentais para 
a escrita da História da Educação Matemática.  
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RESUMO 

Sabemos que somos mais reféns dos textos impressos e pouco das imagens. A 
fotografia, como momento e fonte de memória visual, como fonte de investigação 
(qualitativa), fonte de informação, registo de instantes ou momentos é um contributo 
para a História da Educação. A imagem configurou todo um universo visual que tem 
influenciado em certos aspetos a historiografia (educativa, social), gerando uma 
maneira percetiva de conceber o mundo que modificou o conhecimento do mesmo, e 
principalmente muda o olhar que temos ou tivemos da realidade. Paralelamente a 
fotografia constitui um instrumento para a memória enquanto objeto de análise e, 
deste modo converte-se numa fonte visual (técnicas complementar de investigação 
qualitativa) sugestiva e privilegiada para a História, nas aceções que o investigador 
considere mais convenientes e válidas para os estudos historiográficos.  

Dividimos a nossa argumentação em três pontos fundamentais, utilizando como 
ilustração e explicação, algumas fotografias relacionadas com a infância (e a ‘outra 
infância’ diferente e diferenciada da dita normal, escolarizada e normalizada), 
instituições educativas e momentos de ensino. A tríade de pontos de análise são: A 
fotografia como fonte de informação (histórica); fotografia na (re) construção da 
Memória; metodologia (qualitativa) de uso da imagem fotográfica. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Fotografia histórica, fontes visuais, história da educação,  
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INTRODUÇÃO 

Sabemos que somos mais reféns dos textos impressos e pouco ou nada das 
imagens, na forma determinante de conhecer o mundo. A luta da escritura contra a 
imagem marcou a História e, neste caso específico, a História da Educação e H.ª da 
Educação Social. O texto foi-se aperfeiçoando e a imagem não. Contudo esta, 
especialmente a fotografia, com a sua hermenêutica de análise veio a ser um elemento 
complementar da nossa cultura, perante o texto. As imagens oferecem um testemunho 
de aspetos da realidade (social, educativa), nos contextos de algumas épocas, que os 
textos não dão (Freund, 1976). Elas são documentos visuais mudos, que 
conjuntamente com os documentos impressos constituem fontes históricas de 
memória. O seu aparecimento facilitou a reprodução e multiplicação mecânica de 
todas as coisas que nos rodeiam, bem expresso nas artes e nas ciências, sustentando 
um sistema de comunicação e de transmissão da informação sobre a compreensão do 
mundo. O historiador deve saber ler a imagem fotográfica, interpretando a sua 
iconografia. Daí que a imagem não só se contempla (olhar analítico e crítico), também 
deve ser lida (interpretada). Na perspetiva iconológica interessa-nos o significado 
intrínseco, os princípios subjacentes e os códigos culturais da época, para depois (re) 
construir o passado revelando os detalhes significativos, auxiliado pela dimensão 
verbal e textual (Rodríguez de las Heras, 2010: 44-51). 

Na verdade, a fotografia é um suporte ‘de’ e ‘para’ a memória, pois a sua força e 
atração percetiva reside na sua capacidade técnica de suspender o tempo e centralizar 
o espaço num momento dado. Ela permite-nos lembrar, recordar, transferir-nos na 
memória temporal aqueles momentos, fatos e aspetos que nos esforçamos em 
memorizar através da leitura textual. Visualizar as recordações pela fotografia é uma 
versão, entre outras (fontes) de fazer memória, de reter o passado num instante 
(preservação da memória histórica, biográfica, narrativa visual…) por essas imagens. 
A fotografia devolve-nos perante o nosso olhar percetivo essa transposição ao passado. 
Deste modo consideramos a fotografia como uma referência na memória, entre outros 
suportes mais recentes para a imagem (fontes visuais como o vídeo, cinema ou 
multimédia), com valor técnico e capacidade de descodificação das imagens e narração 
visual (Joly, 2003; Camarena y Villafuerte, 2001). É devido às suas capacidades 
percetivas e cognitivas que a fotografia é uma conceção visual de utilidade na 
investigação histórico-documental, histórico-educativa e histórico-social. Enquanto 
objeto de análise, converte-se numa fonte visual (técnica de investigação qualitativa) 
sugestiva e privilegiada para a História, nas aceções que o investigador considere mais 
convenientes e válidas para os seus estudos (Riego y Veja, 1994).  

Trataremos nesta análise hermenêutica sobre a fotografia, como fonte visual, 
enquadrada nas metodologias qualitativas de investigação histórico-documental e/ou 
histórico-educativa, de demonstrar que é uma fonte essencial para a memória. 
Dividimos a nossa argumentação em três pontos fundamentais, utilizando como 
ilustração e explicação, algumas fotografias relacionadas com a ‘outra infância’  
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diferente e diferenciada da dita normal, escolarizada e normalizada (menores detidos 
nas tutorias de infância e estabelecimentos tutelares).  

 
1.-AS FONTES VISUAIS E A INVESTIGAÇÃO HISTÓRICO-EDUCATIVA E SOCIAL 

É sabido que Walter Benjamin (1973: 61-83) teve experiências com imagens, num 
modo distinto de entender o mundo, desde a relação entre a câmara e a imaginação, 
na época de ‘reprodutividade técnica’ e de produção da imagem, em oposição da 
representação pictórica. A fotografia sendo um recorte da realidade, na sua condição 
de objeto emergente que detém um ambiente sensorial e temporal do passado, 
plasmado num retrato ou imagem fotográfica (Barthes, 2004). De facto, Benjamin 
(1973: 17-56) preocupou-se pela relação entre a imagem-história, do ‘aqui’ e ‘agora’, 
na procura de ler a realidade nos planos do visível e da existência. A fotografia (‘região 
da realidade’ registada pelo historiador) como forma do passado, estaria inscrita 
numa superfície, que atualiza o que foi vivido sob o olhar do leitor, sendo numa nova 
modalidade de experiência e memória disponível (fonte visual). 

Na verdade, a relação da fotografia com a história apresenta várias posturas 
metodológicas, por exemplo: uns vêem-na como uma fonte mais da história; outros 
como instrumento de investigação na história oral; outros um complemento para o 
historiador questionar concetualmente a sua área de saber, no âmbito teórico e 
metodológico. Acreditamos que a fotografia é algo mais que uma fonte, uma simples 
ilustração documental. Ela tem a virtude de registar e depositar recordações na nossa 
mente (memória individua e coletiva) em forma de instantes recriados e depis em 
processo de conexão com o discurso ou processo de compreensão (suportes da 
fotografia). As possibilidades da imagem fotográfica, como instrumento histórico, 
apresenta 3 fatores (Kurtz, 1994: 12-25): a imagem fotográfica como natureza gráfica 
entre a imagem (fotografia) - objeto (fotografado), com um elevado grau de valor 
representativo, pois transporta imagens com um suporte gráfico, com implicações na 
difusão do conhecimento visual (memória gráfica); consequências das mudanças 
estruturais nas diversas áreas devido ao conceito do próprio mundo gerado no tempo, 
estabelecendo-se como um referente na vida quotidiana, ou seja, a fotografia 
transforma a própria metodologia científica e estabelece uma base tecnológica. Como 
fenómeno histórico a fotografia, na sua estrutura técnica e aplicações, é um modelo 
histórico, uma fonte de memória cultural (relação com contexto textual e histórico). 

De facto, a fotografia é um reflexo da nossa sociedade e o historiador deve integrá-
la como instrumento e/ou fonte para conhecer, compreender e explicar a História. A 
sua capacidade de fixar e reter o momento/instante tem uma grande utilidade na 
reconstrução da realidade de um momento educativo, atividade social, de uma 
instituição, etc. (Tagg, 2005). Apresenta-se como fonte de informação, na estruturação 
do espaço e as suas caraterísticas configuradoras (educativas, sociais), por exemplo na 
etnografia escolar e na cultura material da educação, dos alunos e professores, em 
atividades socioeducativas,n as expressões, na vestimenta, artefactos escolares, etc. É 
importante, se a(s) fotografia(s) diz a verdade percecionada e transmitida pelo registo 
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visual ela é um reflexo fiel da realidade registada, nessa congelação do tempo e espaço 
ou da fragmentação da realidade (Viñao, 2000: 77-81).  

A descontextualização das fotografias supõem a intencionalidade (ideológica, 
psicológica, sociológica, educativa, técnica) do investigador/fotógrafo nessa pretensão 
de objetividade que desejam transmitir (Bourdieu, 2003). Há uma dialética entre a 
denotação e conotação na leitura das mensagens iconográficas, que revelam uma 
complexidade, pois o que dizem está sobre o guarda-chuva da subjetividade do leitor. 
Demonstraremos com algumas fotografias infanto-juvenis e de instituições educativas 
não formais que esses momentos recolhidos (constantes e invariantes da ação) 
permitem o diálogo com os protagonistas sobre o comportamento, intenções a aspetos 
visuais (Joly, 2003; Kossoy, 2001). 

 
2.-A FOTOGRAFIA NA (RE) CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA  

A fotografia integra a memória a partir do momento da sua conceção, 
demonstrando que pode preservar no tempo histórico esses instantes registados. Nos 
últimos séculos manteve-se a tradição pictórica e iconográfica como reflexo de formas 
de representação e imagens que vinculavam a fotografia com o ato de evocação da 
memória. É o caso das crianças e da sua infância que, a partir do seu descobrimento e 
construção social, com retratos individuais, familiares, em cerimónias, em situações 
sociais, educativas e atividades lúdicas e, até em momentos fúnebres complementam 
outra documentação escrita e significam um motivo para a memória. Por isso, a 
fotografia distingue-se pela sua capacidade de preservação no tempo das recordações 
de momentos, de acontecimentos ou situações biográficas do individuo e/ou de 
coletivos (Dorotinsky, 2005: 119-123). Entre todos os contributos da fotografia 
destacamos a sua capacidade de encerrar o tempo-espaço num instante (histórico-
educativo), que é uma qualidade da nossa memória ao confinar a informação visua,l 
que percecionamos num instante, numa infinidade de imagens. O instante torna-se 
testemunho da força de passagem do tempo, para além da possibilidade de mudar a 
interpretação com essa passagem temporal: muda o sentido e modifica o significado. 
Ou seja, o instante fotográfico encerra uma dupla conceção de processo (espiral) que 
‘arranca e retorna’ ao mesmo tempo, desde esse momento privilegiado que apresenta 
(estimulo à evocação, recordação). Devemos ver as fotografias como documentos de 
configuração de discursos, com um papel ativo na articulação e recuperação da 
memória individual e coletiva (social, escolar, educativa) (Burke, 2001). 

 
1.1. A FOTOGRAFIA COMO FONTE DE MEMÓRIA HISTÓRICA 

Ultimamente as novas tecnologias dão muita importância à imagem, numa 
expressão de uma cultura e sociedade complementaria às manifestações textuais e 
discursivas. É verdade que a imagem variou ao longo do tempo no âmbito das 
investigações sociais e educativas. A necessidade de (re) descrever um discurso textual 
deve fazer que o historiador afronte o domínio, a metodologia e a exploração de novas 
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fontes (visuais e orais) em benefício do processo de investigação. Somos mais reféns 
do texto e do discurso, que das imagens/fotografias (Kurtz, 1994). Na atualidade as 
fontes visuais irrompem nas investigações, na forma de conhecer e interpretar o 
mundo, a realidade contextualizada, próxima e longínqua no tempo histórico, 
impondo uma dialética entre o ‘texto-imagem’, que poderá levar à submissão de um 
sobre o outro. A luta pela escritura, o texto e a forma impressa contra a imagem, a 
fotografia e as fontes visuais e orais marca a história da humanidade, num diálogo 
interativo e de aperfeiçoamento entre ambos. A análise triangulada entre fontes e 
metodologias abre novas perspetivas ao historiador (Riego y Veja, 1994). Durante anos 
formamo-nos com o texto, no seu contexto, registamos a realidade, o ambiente 
envolvente e o seu pensamento mediante a escritura. Assim fizemos a história e a 
historiografia, mas pouco a pouco a imagem cobrou um valor metodológico nos 
estudos sociais e educativos. Esta evolução das fontes visuais permite construir a 
memória visual do homem, da realidade e do mundo em todas as suas manifestações. 
Reconhecemos uma certa inconsistência do discurso imagenético, devido a não se 
elaborarem suportes adequados de análise, independentemente da técnica e da 
sofisticação das tecnologias (Aumont, 2000: 98-104). Esses suportes desenvolveram 
a função ilustradora, iconográfica e decorativa de acontecimentos e sucessos 
históricos, ajustando-se aos parâmetros estéticos, políticos e epistemológicos da 
Ilustração, atribuindo-lhe um código de linguagem própria.  

Portanto, a consistência do discurso visual arranca com a fotografia, sem por de 
lado a herança visual de séculos passados. O aparecimento da fotografia, seja pelo 
retrato, registo de acontecimentos destacáveis, seja na sua utilização na imprensa ou 
pelo valor histórico de um momento visual, tudo isso facilitou a reprodução mecânica 
de todas as coisas envolventes, avantajando outras artes, para além de sustentar uma 
sistema de comunicação e transmissão de informação para compreender o mundo 
(Flusser, 2001: 34-57). As imagens com a criação a fotografia permitiram uma função 
de ‘descrição’ e ‘tradução’ do pensamento e conhecimento narrado nos textos e 
discursos (Escolano Benítez, 1993: 296-308). 

Na nossa perspetiva a fotografia não é só um suporte para a imagem é, 
principalmente um suporte ‘de’ e ‘para’ a memória (histórica), com uma capacidade 
técnica de suspender o ‘tempo’ e centralizar o ‘espaço’ num instante, num registo 
momentâneo, ou seja, recorda-nos aqueles fatos e momentos que memorizamos 
perante a leitura (Freund, 1976: 24-38). Visualizar as recordações pela fotografia 
constitui uma versão de fazer memória histórica, de não esquecer o passado, que se 
preserva nas imagens, que consecutivamente a fotografia devolve ao presente, perante 
o atento olhar do leitor e/ou investigador. Assim, a fotografia converteu-se numa 
referência metodológica na memória de outros suportes (visuais) recentes (aspetos 
técnicos, efeitos de luminosidade e focagem, descodificação, etc.), numa narração 
visual múltipla dada pela sua capacidade preceptiva e cognitiva (Flusser, 2001). 

Por vezes os historiadores pensam que a iconografia e/ou a fotografia é um recurso 
com novidade, incorporada nos trabalhos de investigação, com vínculo às novas 
tecnologias e à sociedade digital. Contudo, os investigadores da imagem e da 
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fotografia, que não sendo uma corrente historiográfica pioneira pretende dar-lhe um 
uso adequado. Eles devem adotar, entre as múltiplas metodologias de recolha de 
dados, essas distintas aplicações das fontes, com o reto de as aprofundar, decidindo 
pelas que têm melhor função de construir discursos (textuais, visuais) na atual 
historiografia: a (des)construção do objeto histórico-educativo de multiplicidade de 
temáticas; e as mutações metodológicas (quantitativos, qualitativos e mistos), com 
preponderância pela fenomenologia, biografia-narrativa, etnografia, hermenêutica da 
memória oral, etnologia, etc. tudo isso provcou várias tendências atuais (Nóvoa, 1997: 
15-23), por exemplo: a ‘microhistória da educação’ –microperspetivas; história 
material do ensino e da escola; a ‘nova história social da educação’ e a história da 
socialização; história das mentalidades educativas e história das representações; 
‘nova’ história cultural da educação numa perspetiva integrada; ‘nova história da 
política educativa’; ‘nova história das ideias pedagógicas’, história do pensamento 
pedagógico com discursos da época; etc.  

Ora bem as relações entre a fotografia e a História converteram-se num objeto de 
estudo, fundamentado numa nova forma de realizar história e atender à memória que 
contém a fotografia. Esta corrente historiográfica destaca as capacidades do 
investigador para a ‘análise e leitura’ das imagens, demonstrando a necessidade de 
refletir a possibilidade de ‘aprender a escrever’ com as imagens (Miranda, 2005). Daí 
as propostas de investigação na atualidade que pretendem entender a imagem 
fotográfica como elemento conformador do discurso histórico, ou seja, articular o 
discurso visual com o textual, tendo presente as propriedades das fontes visuais 
(tempo, emotividade, recursos técnicos e narrativos, evocação, etc.), de modo a 
considerar a imagem como um novo modo de (re) escrever e fazer História. 

 
1.2. A FOTOGRAFIA NA METODOLOGIA DA H.ª DA EDUCAÇÃO 

Uma fotografia é por si mesma uma fonte de investigação histórico-educativa ou 
social, já que contêm informação útil. A não utilização das fotografias com fins de 
investigação deve-se ao debate sobre a subjetividade (paradigma interpretativo e 
sociocrítico) das ciências sociais e humanas/ciências da educação, pela carência de 
rigor científico no uso dessa documentação visual. Existem sucessos, acontecimentos 
e fenómenos caraterísticos da sociedade do séc. XIX-XX que não podem ser explicados 
exclusivamente pela escrita, já que precisam das imagens para reforçar a análise e 
interpretação. Reconhecemos a importância das fotografias nas investigações 
histórico-educativas, como fontes e memória (visual) para a História, podendo gerar 
um mecanismo de sistematização da informação, tal como fazemos com outras fontes, 
catalogando, descrevendo e analisando as imagens temáticas, mantendo o contexto e 
as circunstâncias históricas em que registaram essa imagem e acrescentando a 
informação necessária ao seu uso científico. Até agora houve uma resiliência em 
considerar a fotografia/fontes visuais como fontes de investigação, reconhecendo-lhes 
subjetividade na análise e múltiplas interpretações, tirando mérito à objetividade com 
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o documento científico a ser tratado. Essa ideia que temos que a imagem é uma cópia, 
resultado de um processo imitativo ou reprodutivo provém da origem latina do termo. 

Reconhecemos, com alguma dificuldade, que a imagem fotográfica seja: 
*-Uma construção na que intervêm processos de perceção, seleção, registo, 

interpretação e (re) significação do que observamos e experimentamos à nossa volta. 
*-Uma (re) valorização do documento fotográfico concebendo-o como construção 

social e cultural, possível de ser explorado como fonte de investigação histórica. 
*-Um produto resultante da aplicação de um equipamento tecnológico mediado 

pelo sujeito que regista (fotógrafo), desde a cultura (e educação) as práticas 
quotidianas de uma época ou momento histórico, implicando o significado holístico 
da fotografia, considerando-a como um documento e/ou artefacto social, possível de 
interpretar o seu conteúdo e compreender a intenção do fotógrafo. Neste sentido o 
documento fotográfico contribui à análise historiográfica, dando indícios que foram 
relegados da história oficial e contextualizando-os corretamente no tempo, dando 
novos elementos para a História. Tal como na historiografia é importante saber quem 
escreveu um documento para análise, na fotografia é fundamental saber o autor 
(fotógrafo), quem lhe encarregou o registo (produtor) e os diversos suportes em que 
se encontra essa imagem material, as suas funções e significações. Assim, as 
potencialidades da fotografia são imensas tratando-se de uma representação icónica 
mais codificada do que habitualmente admitimos (Aumont, 2000; Burke, 2001). 

*-Um documento que questiona a problemática do investigador no uso das 
fotografias, no momento em que acede aos arquivos com fotografias 
descontextualizadas, falta de catalogação, sem informação complementar (legendas), 
mau estado de conservação, etc. Neste sentido devemos refletir se esses arquivos ou 
acervos fotográficos servem apenas para ilustrar as investigações ou se esse trabalho 
arquivístico deveria catalogar, contextualizar e tipificar esses documentos para uso 
científico. Assim o investigador ao valorizar as imagens como fonte de investigação, 
enfrenta-se à problemática de falta de recursos para a análise. Esta postura é relevante 
se queremos que as imagens fotográficas deixem de ser ornamentos e ilustrações e se 
convertem em documentos com potencialidade científica (Tagg, 2005: 49-67).  

Dependendo dos objetivos da investigação podemos considerar séries temáticas, 
periódicas, por autor, por coleções, onomásticas, etc. de modo a analisar as fotografias 
(series, álbuns, coleções), no processo histórico, relacionando-as por grupos de forma 
unitária. Haverá que saber a intenção do fotógrafo (tema, enquadramento, formato, 
luz, momento) – sintaxe. Ou seja, se ao investigador lhe interessa a informação da foto 
poderá (re) construir uma história, a partir dela, mas se lhe importa a sintaxe da foto 
utilizá-la-á para relatar uma história (educativa, social, cultural, etc.). Estas 
possibilidades (informação, sintaxe) têm um grande potencial científico, pois a 
reconstrução da história em todas as suas vertentes permite a interpretação dos 
fenómenos e momentos históricos. Devemos acostumar-nos a olhar e voltar a olhar à 
luz de outras fontes documentais as (séries) fotografias, no seu contexto e analisando 
as relações entre sujeito-objeto e sujeito-sujeito. 
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A única forma de utilizar a imagem fotográfica é documentando-a, conhecendo o 
contexto em que foi criada, o material utilizado de suporte, tipo de enquadramento, 
quem foi fotografado (objeto/registo), qual os motivos e intenções e os significados 
inerentes. Ao documentá-la temos duas possibilidades de procurar na fotografia: a 
objetividade o que o autor (fotógrafo) queria expressar e procurar o que significa, 
independentemente das intenções do próprio autor; a subjetividade do que diz 
relativamente às suas referências de coerência contextual e sistemas de significação. 
Esta metodologia de análise contemplará a análise morfológica e de conteúdo. 
Enquanto a primeira exige estudar as caraterísticas técnicas, formais e de composição 
da imagem (suporte, formato, tipo, tempo de luz, qualidade, enfoque do tema e 
estrutura formal), a segunda analisa o documento visual (holístico) e os detalhes 
envolventes (identificação dos elementos), necessitando duma ficha de descrição. 

 
3.-REVELAR A(S) OUTRA(S) INFÂNCIA(S) PELA IMAGEM FOTOGRÁFICA 

Um tema de interesse na H.ª da Educação (Social) tem sido as ‘Outras Infâncias’, 
a desvalida, abandonada, mendiga, vadia, marginalizada e delinquente detida ou 
encerrada nas instituições tutelares, de assistência e educação. A preocupação por esta 
área educativa permite-nos compreender os dispositivos que se estabeleceram para 
reprimir, assistir, recolher, proteger, educar e encerrar esses coletivos infantojuvenis 
que não se adaptavam às normas de socialização da época (Becchi, 2015). As reformas 
sociais, as regulamentações, a criação de instituições (asilos, casas de correção, 
colónias agrícolas, recolhimentos, casas pias, etc.), a maior parte estiveram a cargo da 
Igreja, as sociedades filantrópicas e beneficência em prol da criança (séc. XIX) são 
respostas a esse tipo de infância à ‘margem’. A partir de 1870 o Estado cria a Casa de 
Detenção e Correção de Lisboa, dando início a um percurso de institucionalização até 
finais do séc. XX, modificando as medidas, os modelos de tratamento, a legislação de 
proteção e prevenção, sendo a Lei de Proteção á Infância (1911), o motor dessa ruta de 
normalização jurídico-social, com as Tutorias Centrais de Infância (tribunais para 
menores com Refúgios de observação) e estabelecimentos específicos: escolas de 
reforma, reformatórios, institutos de reeducação, colégios de educação, etc. Tratava-
se de dotar esses menores de um conteúdo social, educativo, cultural e político. 

As 5 fotografias (negativos de gelatina e prata em vidro) selecionadas pertencentes 
à Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, produzida no estúdio Mário 
Novais (1933-83) e ao Arquivo da Direção-Geral de Reinserção Social (Museu/ 
Caxias), onde se conservam coleções de fotografias (arquitetura, espaços, programa e 
a prática reeducativa), de cada uma das suas instituições tutelares, estão inseridas num 
tempo histórico (séc. XX). A maior parte dos estabelecimentos tutelares, provenientes 
do séc. XIX (Casa de Detenção e Correção de Lisboa e Porto, Colónias Agrícola de Vila 
Fernando/Elvas), foram palacetes, conventos ou edifícios religiosos adaptados na sua 
arquitetura aos fins reeducativos e de regeneração moral dos menores, evidenciando-
se a figura do diretor, professores-prefeitos, guardas monitores e mestres das oficinas. 
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A historiografia do menor (a ‘outra infância e juventude’) não se pode fazer sem 
incluir essas imagens como fontes, tendo um valor documental próprio, sujeitas a uma 
análise adptada à linguagem jurídico-social e (re)educativa e a uma crítica elucidativa 
sobre os propósitos e as condições de encerramento institucional. As abordagens 
semiológicas, iconográficas e historiográficas sublinham as potencialidades dessas 
imagens como campo de investigação e conhecimento no contexto temporal. Nelas 
destacamos a organização das seções/pavilhões (preparatória, profissional, 
semiliberdade e serviços centrais), a graduação e governação, o aproveitamento dos 
internados, o regime disciplinar, o estilo de família (seções), as valências dos serviços 
com programas de feição educativa, agrícola e profissional, etc.  

Na FIG. 1, referente ao Reformatório de S. Fiel o diretor Dr. Ramos Preto receber 
no seu gabinete um menor (uniforme, cabelo rapado) acusado de uma falta disciplinar 
(regime do estabelecimento rígido) levando uma repreensão. O diretor servia de 
conselheiro e educador na reeducação dos internados, cumprindo-se a ordem e a 
disciplina como fatores de regeneração moral.  

 

	
FIG. 1 | Título: Diretor Dr. Ramos Preto com o internado no Reformatório de São Fiel. Fotografo A. Raposo, em 
gelatina retirada do negativo, datada de 1921?. Pertença ao Arquivo da Direção-Geral de Reinserção Social – DBI 
(Álbum do Ministério da Justiça e dos Cultos – SJTM, s/d, 17X12cm, p&b) 

Na FIG. 2 (Refúgio anexo à Tutoria Central da Infância de Lisboa, no antigo 
Convento de S. Patrício), os menores detidos (média de 6 meses) eram submetidos a 
testes antropométricos, um programa (re)educativo como se fosse uma escola, com os 
seus uniformes e cumprimento das regras de convivência e socialização. Na FIG. 3 no 
Refúgio da Seção feminina podemos ver as alunas terem uma aula interativa ao ar livre 
(lembrando alguma metodologia da escola nova – método Decroly), numa forma 
ordenada e disciplinada no seu processo educativo. 
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FIG. 2 | Título: Crianças no recreio exterior do Refúgio Anexo (Seção masculina) à TutoriaCentral da Infância de 
Lisboa (s/data -1912?). Pertença Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, produzida no estúdio Mário 
Novais (1933-83), foto em gelatina, retirada do negativo (série Tutoria de Infância de Lisboa). [Código -CFT003 
055038.ic]  

A educação elementar para as crianças internadas incluem-se na temática da 
cultura material da educação dos estabelecimentos tutelares: disposição das carteiras 
e dos alunos, ação do professor (secretária), metodologia de ensino, símbolos, mapas 
de diversas áreas de saber, quadro de ardósia (fixo na parede ou em tripé), etc. O 
material escolar das salas de aula nessas instituições tutelares (Escola de Reforma de 
Lisboa –Caxias) para aa aprendizagem dos internados provenientes das tutorias.   
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FIG. 3 | Título: Aula de educação elementar ao ar livre no Refúgio Anexo (seção Feminina) à TutoriaCentral da 
Infância de Lisboa (s/data -1912?). Pertença Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, produzida no 
estúdio Mário Novais (1933-83), foto em gelatina, retirada do negativo [Código -CFT003 055589.ic]  

A FIG. 4 podemos ver o refeitório (Colónia Correcional de Vila Fernando -Elvas), 
onde se juntavam as 3 seções tem escrito nas paredes frases, p. e. ‘Quem não trabalha 
Não come’ alusivos a máximas e a valores morais, que constituíam símbolos e guías 
desse desenvolvimento disciplinar dos internados. Na cabeceira de cada mesa com 8 
internados, o monitor mantem a ordem e disciplina durante a refeição. 

 

	
FIG. 4 | Título: Refeitório da Colónia Correcional de Vila Fernando –Elvas (s/data -193?). Arquivo da Direção-
Geral de Reinserção Social – DBI/Coleção Fotográfica ‘Colónia Correcional (Álbum de capa a couro e tela texturada, 
fotos coladas sobre cartão- Ministério da Justiça e dos Cultos – SJTM, s/d, 23X17cm, a p&b)  

A FIG. 5 retrata a aprendizagem profissional na oficina de carpintaria no 
Reformatório Central de Lisboa Pe. António d’Oliveira (sem data – 1912?), vendo-se a 
atenção dos aprendizes na realização dos trabalhos em madeira (bancadas), sob a 
supervisão do mestre, para além da disposição ordem das ferramentas nas paredes da 
oficina. Nestas instituições a aprendizagem de um ofício era fundamental para a 
(re)inserção e modo de vida laboral dos  menores ao sairem.  
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FIG. 5 | Título: Oficina de carpintaria na Escola Central de Reforma de Lisboa - Caxias (s/data -1914?). Pertença 
Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, produzida no estúdio Mário Novais (1933-83), foto em 
gelatina, retirada do negativo (série Tutoria). [Código -CFT003 056483.ic]  

A etnografia destas instituições de reeducação, os espaços, a arquitetura (edifício), 
os espaços de aprendizagem (salas de aula) ou de aprendizagens não formais (recreios, 
biblioteca, etc.), o material escolar (mobiliário), etc constituem um leque de produtos 
culturais e instrumentos de materialidade educativa, com os seus tipos e formas, com 
os seus conteúdos e usos, ou seja são objeto de pesquisa por revelarem os processos de 
socialização e institucionalização dos alunos e professores. As fotografias ao serem 
incluídas como material escolar parecem dissociar-se daqueles processos, mas elas 
mostram, em termos de socialização, a presença das pessoas na escola, a pertença a 
um grupo/turma, amizades, etc. (Viñao, 2000: 86-89) e, em termos de 
institucionalização ilustrações complementares de textos, recordações e registos de 
instantes. Estas fotografias são um género de fonte visual, em que fotógrafos 
profissionais foram solicitados pelas instituições educativas ou tutelares para 
realizarem o seu ofício e arte, produzindo um material de rotina de execução e 
codificação. 

 
(IN) CONCLUSÕES 

No momento que os historiadores assumiram a análise de subjetividades e formas 
de representação social e cultural, a fotografia, como fonte visual, começou a integrar-
se na análise histórico-educativa e social. Ao tratá-la como fonte de memória apresenta 
a sua especificidade, sendo uma ferramenta atrativa para os investigadores, ganhando 
consideração historiográfica. A imagem fotográfica passa a estar presente junto ao 
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texto escrito e documental. É verdade que os investigadores da educação (social) 
usaram pouco as fontes iconográficas e visuais ou tiveram-as em segundo plano, 
priorizando a leitura do texto, mas pouco a pouco fizeram-se ‘foto historiador’ dos 
momentos educativos, das explicações e análises historiográficas sobre a educação, a 
infância e juventude nos seus processos educativos e formativos (institucional e não 
institucional). A relação ‘texto’ e ‘imagem fotográfica’ expressa a complementaridade 
entre as linguagens verbal e icónica (Dorotinsky, 2005: 123-128).  

Por conseguinte a imagem apresenta uma linguagem com valor informativo 
superior ao da palavra, apesar da sua abstração e subjetividade nos significados e 
significantes. Daí se deriva a maior emotividade e eloquência percetiva da fotografia. 
Esta realidade unida à diferente natureza semiótica do enunciado icónico, frente ao 
linguístico, possibilita uma função comunicacional relevante da sua representação 
como fotografia. Como instrumento relevante para a H.ª da Educação (Social) a 
fotografia apresenta três fatores: a imagem fotográfica tem uma natureza gráfica de 
fiabilidade e exatidão que permite uma relação gráfica entre a imagem fotográfica e o 
objeto fotografado (valor representacional); a imagem fotográfica tem uma implicação 
estrutural em muitas áreas educativas, ou seja a fotografia transforma a própria 
metodologia científica e estabelece uma base tecnológica, onde operam avanços de 
conhecimento educativo e social; a fotografia como fenómeno histórico e educativo 
tem um grande interesse para a H.ª da Educação [Social], constitui um modelo 
histórico, uma fonte e um meio de identificação de momentos históricos retidos no 
tempo e espaço do passado da educação e do sujeito(s) da educação.  
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RESUMO  

Este trabalho apresenta resultados do projeto de pesquisa intitulado Constituição 
de acervo documental do Colégio de Apicação (UFS): Organização de documentação 
escolar permanente”, desenvolvida no período de 2013 a 2015, que contou com o apoio 
do programa institucional de bolsas de iniciação científica (FAPITEC/SE/CNPq/ 
PIBICJr e PIBIC/COPES/UFS). A pesquisa teve como objetivos criar um acervo de 
documentos produzidos nos anos de existência do Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal de Sergipe (CODAP-UFS); contribuir para a gestão documental, 
preservação da memória institucional do CODAP e da UFS; produzir um de banco de 
fontes para pesquisadores interessados na história de instituições escolares sergipanas 
e outros temas correlatos da cultura educacional. Com o projeto foi proposta uma 
separação e organização de documentos com a elaboração de fichas informativas e 
confecção de pacotilhas para o acondicionamento dos documentos. Os documentos 
catalogados apresentam uma grande variedade de informações decorrentes de 
atividades escolares desenvolvidas por professores, diretores, funcionários, alunos, 
entre outros. Daí a necessidade e importância para as ações de organização e 
preservação dessa massa documental. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Documentos, preservação, Colégio de Aplicação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta comunicação apresenta resultados do projeto de pesquisa Constituição de 
acervo documental do Colégio de Aplicação: Organização de documentação escolar 
permanente, desenvolvida no período de 2013 a 2015, que contou com o apoio do 
programa institucional de bolsas de iniciação científica (FAPITEC/SE/CNPq/ PIBICJr 
e PIBIC/COPES/UFS), e teve como objetivo a produção de um acervo de documentos 
produzidos nos anos de existência do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 
Sergipe (CODAP-UFS). As ações do projeto também foram pautadas pela nececissade 
de preservação da memória institucional e patrimônio cultural do Colégio e da 
Universidade.  

Os objetivos específicos do projeto giraram em torno das ações de identificar locais 
de guarda de documentação permanente da Instituição; separar e classificar dos 
documentos e a organização física de documentos em pacotilhas. No decorrer dessas 
ações também foram coletadas informações a respeito da história da instituição. 

A importância do projeto incide, igualmente, na criação e preservação de um 
acervo de documentos para a utilização como fontes para pesquisadores interessados 
na história de instituições escolares e outros temas correlatos da cultura educacional. 

  
2.  O COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
(CODAP-UFS) 

Os Colégios de Aplicação constituem um tipo especial de escola, criado por força 
do Decreto-Lei nº 9.053 de 12 de março de 1946, que determinava a obrigatoriedade 
do funcionamento de estabelecimentos de ensino, anexos às Faculdades de Filosofia, 
para que servissem para treinamento profissional dos futuros licenciados (BRASIL, 
1946). Assim, foram sendo criados ginásios de aplicação anexos às Faculdades que em 
seguida deram origem aos Colégios de Aplicação. 

Deste modo, a origem do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe 
está relacionada com a existência da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe 
(FCFS), fundada no ano de 1950, com o objetivo de formar professores para atuarem 
no ensino secundário e normal (Oliveira, 2013). E, em 30 de junho de 1959, para 
contribuir com esses objetivos, foi constituído o Ginásio de Aplicação da Faculdade 
Católica de Filosofia de Sergipe, criado pela Sociedade Sergipana de Cultura, com o 
desígnio de servir de apoio às práticas didáticas e pedagógicas, por meio de estágios 
de graduandos da mesma faculdade.  

No ano de 1966, o Ginásio de Aplicação passou a ser denominado de Colégio de 
Aplicação em decorrência da implantação do Curso Colegial.   

Quando da sua fundação, o Ginásio de Aplicação foi acomodado nas dependências 
da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. Em 1968, com a criação da Universidade 
Federal de Sergipe, a Faculdade de Filosofia e o Colégio de Aplicação que dela era parte 
integrante, foram incorporados e passaram a fazer parte da estrutura organizacional 
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da Universidade. Inserido na Universidade o Colégio de Aplicação continuava com o 
escopo de servir como campo para a execução de estágios para os alunos dos Cursos 
de licenciaturas. No ano de 1981, o Colégio de Aplicação passou a funcionar no Campus 
Universitário, instalado em salas do pavimento térreo de um prédio denominado de 
Didática III. Finalmente, no ano de 1994 passou a funcionar em prédio próprio 
localizado no Campus Universitário. 

No decorrer de sua existência, marcada por mudanças de denominação, de local 
de funcionamento e de desempenho de atividades variadas, os agentes educativos do 
Colégio de Aplicação (UFS) produziram diversos documentos. Aqueles que 
sobreviveram, se encontravam amontoados em armários, sem uma higienização e 
organização que permitisse uma adequada preservação e consulta de forma 
racionalizada. Com o projeto foi proposta uma reunião e organização desses 
documentos com a elaboração de fichas informativas e confecção de pacotilhas para o 
acondicionamento buscando preservar a massa documental e facilitar futuras 
consultas ao acervo. 

3. UM ACERVO DOCUMENTAL PARA SALVAGUARDAR 

Além de finalidades administrativas e jurídicas, pesquisadores da História da 
Educação tem enfatizado a importância da salvaguarda de documentos produzidos no 
decorrer da trajetória de uma instituição escolar, sobretudo, levando em conta o valor 
desses documentos para a preservação da memória institucional e de sua natureza de 
patrimônio cultural (Baeza, 2003). Também deve ser ressaltado o volor dos 
documentos do acervo escolar para a prática da pesquisa histórica e novas 
compreensões da trajetória educacional brasileira em diversas temáticas e 
abordagens.  

O debate a respeito da preservação da documentação escolar ainda é bastante 
cogente, sobretudo, levando em conta os relatos e/ou diagnósticos que dão conta das 
condições de precariedade como são encontradas a documentação escolar e os locais 
inadequados onde são acondicionados (Ribeiro, 1992). Comumente, o que se preserva 
no denominado “arquivo escolar” é a documentação comprobatório da vida escolar 
individual dos alunos, dossiê escolar, ou de questões funcionais de professores e 
funcionários. Muitos outros documentos, especialmente importantes para a escrita da 
história e para o patrimônio escolar, acabam sendo relegados e até mesmo descartados 
sem critérios que garanta fontes para a preservação da memória e mesmo do 
patrimônio cultural da instituição.  

Entretanto, é importante destacar que, a despeito de uma certa cultura do descarte 
das “coisas velhas”, em diversos estados do Brasil podemos encontrar a concretização 
de centros, arquivos, memoriais organizados por pesquisadores com o intuito de 
preservar e tornar acessível a documentação histórica produzida em instituições 
educacionais (Alves, 2015; Cardoso, 2014; Menezes, 2009). 
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A partir dessas considerações a pesquisa focou na salvaguarda de documentos de 
caráter permanente, ou históricos. Os documentos permanentes ou históricos são 
conjuntos documentais custodiados em caráter definitivo, em função do seu valor 
histórico e científico, constituindo-se em fontes de informações importantes da 
organização e de atividades desenvolvidas nos anos de existência da instituição 
(Bellotto, 1991) e que muitas vezes acabam sendo perdidos por falta de ações efetivas 
para sua preservação.  

Embora o alvo principal da pesquisa tenha sido a documentação histórica, 
documentos fora dessa classificação, mas que poderiam ser descartados, acabaram por 
ser incluídos nas ações de preservação, classificação e organização.  

Com o desenvolvimento das ações do profeto ficou demonstrada a importância em 
manter e cuidar do acervo documental escolar, onde está guardado registros 
importantes do percurso trilhado pelos diversos sujeitos da ação educativa 
(professores, funcionários e alunos), as ações e finalidades institucionais e as relações 
da escola com a comunidade externa. O acervo documental fornece fontes importantes 
para diversos temas de pesquisa, sobretudo, no campo da História da Educação. 
Contudo, para que isso possa acontecer de forma satisfatória, a documentação escolar 
precisa estar em constante organização e atualização. Igualmente, é necessário que a 
comunidade escolar tenha consciência da importância das ações de preservação para 
evitar descartes sem controle, o amontoamento, misturas e empilhamentos dos 
documentos. Tudo isso com a finalidade de que nenhuma informação seja perdida ou 
danificada e a memória cultural seja sempre preservada para finalidades diversas. 
Nesse sentido: 

A organização desses acervos, bem como a pesquisa e o registro da história da 
escola, além de terem o objetivo primeiro da preservação da memória e do nosso 
patrimônio cultural, podem proporcionar aos alunos situações para exercícios 
tais como: observar, separar, contar, medir, classificar, catalogar, comparar, 
descrever, higienizar, restaurar, acondicionar, elaborar cadastros, tabelas, 
relatórios, etc, atividades que fazem parte das abordagens científicas e podem 
ser apropriadas, segundo sua natureza, pelas diferentes disciplinas do currículo 
(Baeza, 2003, p. 6).   

Para os historiadores da educação, a preservação de acervos documentais de 
instituições escolares tem permitido o levantamento de questionamentos e a produção 
de compreensões a respeito das funções, atividades, sujeitos da ação educativa, dentre 
outros aspectos da história e cultura escolar de diversas instituições educativas 
(Magalhães, 1999; Menezes, 2011; Vidal, 2005). Assim, impulsionada pela existência 
e preservação de uma massa documental produzida nessas instituições as pesquisas 
têm sido bastante frutíferas com a produção de artigos em periódicos, livros, anais de 
eventos, dentre outras produções científicas e técnicas.  

A pesquisa que toma como objeto de pesquisa o arquivo escolar e sua 
documentação, pode igualmente estimular estudantes para a iniciação a atividades de 
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pesquisa histórica na proposta de problematizar a respeito de aspectos diversos da 
memória da escola. Nesse sentido, “O trabalho com documentos pode render boas 
aulas de educação patrimonial, aulas de história, de português, de redação e 
interpretação, além de proveitosas lições de cidadania” (Oliva, 2015, p. 46). 

Assim, em consonância com a valorização das ações de preservação dos 
documentos do arquivo escolar a pesquisa buscou identificar locais de guarda da 
documentação do Colégio, apresentando informações sobre as condições dos mesmos 
e ações para o melhor acondicionamento e preservação; classificação dos documentos, 
criando um inventário deles. Também buscou analisar a massa documental 
selecionada apresentando seus elementos característicos externos (título do 
documento, dimensão, tipo, suporte) e internos (data, conteúdo). 

4. DOCUMENTOS PERMANENTES DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO (UFS): UM 
CORPUS DOCUMENTAL DIVERSIFICADO 

A documentação encontrada durante os levantamentos era composta por um 
conjunto de documentos ou uma massa documental que, por questões aleatórias, 
sobreviveram ao desinteresse ou a cultura do descarte de documentos. Essa massa 
documental encontrava-se acondicionada em diversas pastas e/ou armários, muitos 
sem identificação e sem nenhum tipo de organização.  

Identificado os locais de guarda dos documentos foram iniciadas as ações de reunir 
a massa documental para posterior atividades de separação, identificação, 
classificação dos documentos coletados. Para isso, foram utilizados métodos e 
procedimentos da pesquisa histórico-documental e de técnicas de manejo de arquivos, 
seguindo as ações de localizar, reunir e classificar os documentos históricas buscando 
criar um sistema ou inventário. Também, foi realizada a higienização e organização de 
documentos com a elaboração de fichas informativas e posteriormente os documentos 
do acervo escolar foram separados e organizados em pacotilhas identificadas e/ou 
numeradas e acondicionadas em armário específico.  

Até o momento, foram confeccionadas 120 pacotilhas contendo uma grande 
variedade de documentos de diversos tipos, funções e períodos. Este corpus 
documental é formado, dentre outros, por livros manuscritos, projetos pedagógicos, 
legislação e regimento escolar, caderno de memórias, atividades do grêmio escolar, 
produções de professores, anais de encontros, fotografias diversas, plantas 
arquitetônicas, documentos de diversas ações e/ou atividades escolares (encontros 
culturais, reuniões de pais e mestres, excursões escolares, atividades esportivas).  

Em sequência a tabela apresenta uma relação das primeiras pacotilhas 
confeccionadas e uma breve descrição provisória dos documentos inseridos em cada 
uma delas. 
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NÚMERO DA 
PACOTILHA  

DESCRIÇÃO DOCUMENTAL 

PACOTILHA 01 ATAS DE RESULTADOS FINAIS DO GINÁSIO DE 
APLICAÇÃO DA FACULDADE CATÓLICA DE FILOSOFIA 
DE SERGIPE – LIVRO (1960-1985) 

PACOTILHA 02 ATAS DE PROVA ORAL DO GINÁSIO DE APLICAÇÃO 
DA FACULDADE CATÓLICA DE FILOSOFIA DE 
SERGIPE – LIVRO (1960-1964) 

PACOTILHA 03 ATAS DAS REUNIÕES / INSCRIÇÕES PARA EXAMES 
DE SELEÇÃO PARA A 5ª SÉRIE A PARTIR DO ANO DE 
1985 – LIVRO (1960-1988) 

PACOTILHA 04 REGISTROS DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS AOS 
EXAMES DE ADMISSÃO – LIVRO (1960-1984) 

PACOTILHA 05 ATAS DE PROVAS PARCIAIS PARA O GINÁSIO DE 
APLICAÇÃO DA FACULDADE CATÓLICA DE FILOSOFIA 
DE SERGIPE – LIVRO (1960-1984) 

PACOTILHA 06 REGISTRO DE ATAS DOS EXAMES DE 2º ÉPOCA – 
LIVRO (1961-1964) – LIVRO 

PACOTILHA 07 REGISTRO DE MATRÍCULAS DA 2ª SÉRIE DO 2º GRAU 
– LIVRO (1978-1985) – LIVRO 

PACOTILHA 08 LIVRO DE MATRÍCULA DA 2ª SÉRIE DO 2º GRAU – 
LIVRO (1978-1985) – LIVRO 

PACOTILHA 09 LIVRO DE REGISTRO DE MATRÍCULA DA 7ª SÉRIE DO 
1º GRAU DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO-CODAP/UFS – 
LIVRO (1984) 

PACOTILHA 10 LIVRO DE REGISTRO DE MATRÍCULA DA 7ª SÉRIE DO 
1º GRAU CODAP/UFS – LIVRO 
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PACOTILHA 11 LIVRO REGISTRO DAS REUNIÕES DA ÁREA DE 
“COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO” – LIVRO (1989)  

PACOTILHA 12 REGISTRO DE REUNIÕES DA ÁREA DE ESTUDOS 
SOCIAIS E EMC (RELAÇÃO DE PROFESSORES, 
ATIVIDADES DA ÁREA) (1989-1991) 

PACOTILHA 13 REGISTRO AS REUNIÕES DO CONSELHO TÉCNICO DO 
CODAP/UFS (1889-1990) – LIVRO 

PACOTILHA 14 REGISTRO DAS ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS/ATENDIMENTO AOS ALUNOS (1990-
1992) – LIVRO 

PACOTILHA 15 ATAS PARA REGISTRO DE REUNIÕES DO CONSELHO 
DE PROFESSORES DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (1990-1993) 
– LIVRO 

PACOTILHA 16 REGISTRO DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE 
AVALIÇÃO DE DESEMPENHO DOS DOCENTES DO 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SERGIPE (1990-1992) – LIVRO 

TABELA 1 | Documentos do Colégio de Aplicaçao (UFS). Relação de pacotilhas e descrição documental. 

Em geral, a massa documental é formada por documentos originais e apresenta 
uma diversidade de suportes (livro, caderno, folhas avulsas ou encadernadas, 
fotografias). Quanto as características internas, a documentação é bastante 
fragmentada e regista ou cobre um período que se inicia no ano de 1959, ano da 
fundação do Ginásio de Aplicação, até os anos de 1990, e apresenta um conteúdo 
bastante diversificado.  

Apesar, da pequena quantidade da documentação encontrada, levando em 
consideração a longa trajetória da instituição, a massa documental apresenta um 
conteúdo bastante importante. Assim, sobressai na documentação informações sobre 
o espaço escolar, ações dos agentes educativos (professores, funcionários, alunos), 
formas de ingresso, grêmio escolar, registro de reuniões, normas escolar e documentos 
da fundação da instituição. Em sequência, as imagens apresentam aspectos e tipos da 
documentação encontrada e catalogada. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os documentos catalogados apresentam uma grande variedade de informações 
decorrentes de atividades escolares desenvolvidas por professores, diretores, 
funcionários, alunos, entre outros, e contribuem para a compreensão da história e 
memória do Colégio e da própria Universidade Federal de Sergipe por meio do 
desenvolvimento de pesquisas. Daí a necessidade e importância para as ações de 
organização e preservação dessa massa documental. 

A respeito desse conjunto documental é possível apresentar algumas 
considerações: a) diversidade documental (livros manuscritos, imagens fotográficas, 
relatórios, livros de memórias, legislação etc.); b) bom estado de conservação;  c) 
potencialidade do conjunto documental para servir como fontes de estudos diversos. 

Assim, os levantamentos e organização da massa documental, além da 
contribuição para a preservação da memória e do patrimônio cultural da Instituição, 
permitirá a constituição de fontes para subsidiar e/ou fomentar pesquisas futuras. 
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RESUMO 

 A circulação de cartas foram, desde as origens da Companhia de Jesus, um meio 
privilegiado de comunicação, formação, planejamento e coesão interna da ordem, 
além de instrumento político estratégico de divulgação externa de seus feitos. Essa 
prática normatizada pelo superior geral da Ordem jesuítica é denominada Fórmula 
Scribendi, que dispunha as prescrições de Loyola sobre a escrita, a qual os 
missionários deveriam observar diligentemente. Nesse trabalho fez-se uso das Cartas 
Edificantes, que permitiu revelações do cotidiano dos inacianos nas missões. A 
acolhida aos jesuítas para a realização da missão pela população no sertão nordestino 
no início do século XX permitiu compreender outro viés da religião, além da educação, 
o aspecto da socialização. Dessa forma, conceder o merecido reconhecimento do 
trabalho jesuítico nas missões, que apesar da falta de estrutura e dificuldades 
conseguiram, na informalidade de suas ações, e por meio dos rituais religiosos, 
promover outra educação, para além da escolar no sertão baiano.  Efetivamente as 
missões jesuíticas tiveram um papel educador visto que através de seus ritos e crenças, 
transmitiram valores e condutas, mesmo que marcadas por contradições.  
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A pesquisa346 trata da ação missionária dos jesuítas portugueses no sertão baiano, 
tendo como objetivo investigar nas descrições das ações missionárias desses 
religiosos, a partir das Cartas Edificantes, suas percepções de educação. Por meio 
dessas missivas foi possível conhecer os relatos do dia-a-dia, que tendo partido dos 
próprios jesuítas, permitiu que fossem conhecidos através de suas narrações, sem 
intermediários, o seu cotidiano. O quadro exposto nas cartas sobre a continuação do 
trabalho jesuítico em seu segundo retorno ao Nordeste do Brasil despertou questões 
sobre os inacianos e suas visões de fé, educação e política, dentre outras. O trabalho 
buscou responder à seguinte questão central: quais as percepções de educação 
presentes nas Cartas Edificantes dos jesuítas portugueses, no sertão do nordeste 
brasileiro, no início do século XX? Com esse intento se fez uso da pesquisa 
bibliográfica e documental, especialmente das Cartas Edificantes datadas de 1912 e 
1913 apresentadas na publicação do Colégio d’Alsemberg na Bélgica, um dos pontos 
de apoio na Europa da Província Portuguesa da Companhia de Jesus. 

As Cartas escritas pelos Jesuítas foram utilizadas na pesquisa documental com a 
intenção de captar o sentido e o conhecimento mais próximo da realidade sobre as 
missões jesuítas realizadas no sertão baiano. A proposta de encontrar no fazer 
missionário do dia-a-dia comentários dos inacianos e revelações procurou entender, 
tomando as palavras de Certeau (1998), que as narrativas do cotidiano estão mais 
perto da intensidade da vida real. Com o fazer diário desses missionários descrito nas 
missivas mostrou-se além do aparente e provável, pois como diz o autor, é o invisível 
que interessa aos olhos do historiador.  

Conforme Certeau (1998) é na utilização do discurso do homem comum 
(ordinário) que surge o rastro das suas experiências culturais mostrando seu percurso 
sócio-histórico. Tal entendimento despertou para a compreensão de que tal aspecto 
devia ser considerado para a compreensão do papel dos Jesuítas, mesmo não sendo 
homens comuns, naquela sociedade. 

As Cartas revelaram o pensamento dos inacianos, suas ações e pareceres sobre a 
população proporcionando então uma valiosa contribuição para se alcançar o passado 
permitindo compreender com mais propriedade a experiência vivida pelos 
missionários no sertão nordestino do início do século XX . Como diz Londoño ( 2002, 
29-30),  

Nas cartas, os missionários apareciam como companheiros de Jesus que queriam, 
segundo os Exercícios Espirituais, ser colocados ao lado de Cristo pobre e padecer com 
ele. Mas para esse seguimento, os padres  precisavam saber o que fazer para alcançar 

                                                   
346Pesquisa apresentada no XI Congresso Luso-brasileiro de História da Educação realizado na Universidade do 
Porto, Portugal, 20 a 23 de junho de 2016.  O presente trabalho é parte da pesquisa de mestrado em educação 
intitulada: Cartas Edificantes dos Jesuítas no início do século XX no sertão do nordeste brasileiro: percepções de 
educação, defendida por Maria Valdenice Soares Craviée e aprovada na Universidade Católica de Brasília em 
2015, sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Ângelo de Meneses Sousa. Pleiteado apoio financeiro junto à Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAP-DF para a participação no evento. 
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seus fins. As cartas constituíam um espaço de tensão, de negociação, de recuos e 
principalmente de ação.   

As missivas como afirma o autor eram procedimentos indicados por Loyola e dessa 
forma se formava uma rede de informação, propiciando uma circulação da 
correspondência entre eles, o que facilitava e promovia uma eficaz revisão do trabalho 
por eles realizado, permitindo assim um planejamento do futuro. 

Essa prática defendida por Inácio de Loyola denominada Formula Scribendi , de 
acordo com Rodrigues (2010) tinha dentre as razões e vantagens a consolidação, a 
mútua edificação, a união dos membros da Companhia, a possibilidade de darem e 
retribuírem conselhos e ajuda oportuna, visto que a correspondência os unia e 
provocava entre eles um estímulo recíproco ao bem. É pertinente também destacar o 
que afirma Londoño (2010) de que as ações do indivíduo sem exceção, conforme a 
espiritualidade inaciana estava a serviço de Deus, e o escrever era uma forma de 
crescer espiritualmente, converter e pregar. Essa orientação tinha também a intenção 
de trabalhar o próprio Jesuíta, no sentido de compreender o desafio que se 
apresentava na conversão, uma vez que as cartas eram lidas pelos membros da 
Companhia. 

O sentido dessa indicação efetivada pelos inacianos parece ter alcançado seu 
objetivo dado a consolidação da própria Companhia deixando um legado sobre suas 
experiências missionárias. Além do aspecto histórico-social que a utilização das Cartas 
Edificantes como fonte principal trouxeram à pesquisa, estas permitiram vislumbrar 
outra perspectiva da história, visto que possibilitou um entendimento sobre o Brasil 
do início do século XX  a medida que detectou uma educação não formal realizada 
pelos Jesuítas, conhecidos pelos seus colégios e elaborada pedagogia, entre outros 
destaques. 

Essa educação fora dos muros dos colégios se constata nas narrativas das missivas 
sobre suas ações missionárias pelo sertão da Bahia. Como nesses trechos da carta de 
Pe. Sallustio ao R. Pe. Reitor d’Alsemberg datada de janeiro de 1913. 

O dia é cheio custando achar tempo para a reza de sacerdote e devoções de 
religioso, para despacho de impedimentos matrimoniais, bençãos  sobre os 
doentes. O padre missionário é tudo: médico, catechista, conselheiro, bispo. O 
jantar é quando calha. (Cartas Edificantes, 1913, p. 27). 

Nessa passagem observa-se o papel diversificado do missionário para com aquela 
população que vivia em pontos isolados com pouca ou nenhuma assistência do Estado. 
A mesma carta reforça o entendimento de como a religião realizou um papel educador 
observando também que o missionário jesuíta possuía  um papel além do de sacerdote. 
Assim  é narrado: 

É o padre que fala naquella palavra suave, commovente, forte, desconhecida, 
inimitável para elles, reconhecem ou melhor sentem, sem mais, que fala do que 
devem praticar , ou evitar, lhes persuade coisas boas...O padre, pode ralhar que 
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elles o estimam; pode mandar-lhes o que quiser se elles adregam intende-lo, 
cumprem: é o pastor, elles as ovelhas. (Cartas  Edificantes, 1913, p. 26) 

Muito além de ouvirem a palavra que trazia um ensinamento, ela era apreendida, 
pois como diz  Pe.  Sallustio eles sentiam. E eram persuadidos a praticarem “coisas 
boas”. Entende-se assim que na informalidade orientada pelos preceitos da religião  
esta mostrou sua capacidade educadora possibilitando aquele povo a oportunidade de 
ser pastor de si mesmo, permitindo que tivessem um melhor  entendimento da vida. 
Na mesma carta, em outro trecho fica clara essa característica de orientação dada pelos 
inacianos. É assim narrado: “O sermão acaba por cânticos e pela benção do 
Santíssimo. Encerrado vêem os avisos ou repreensões do vigário ou missionário”. 
(Cartas Edificantes, 1913, p.26).      

Certifica-se nessa descrição o papel de autoridade, que corrige e inculca condutas, 
ou seja, um papel de educador que por meio dos sermões ou de maneira informal 
ratifica tal papel.   Nesse sentido é interessante o que pondera Weber (1991), cujo 
entendimento sobre religião é tido como um sistema simbólico estruturado das 
condutas e aponta para o ethos que forma a experiência social e individual, um 
processo de disposições incontestáveis e sagradas. Pertinente também a contribuição 
de Weber (1991) sobre o papel educacional da religião visto que sujeitos religiosos 
realizam uma tarefa educativa e se põem numa posição de autoridade para cumprir 
uma missão sagrada. Por conseguinte, eles, ao transmitirem modos de vida, 
comportamentos e regras, oferecem a seus fiéis uma sujeição ética sistematizada, ou 
melhor, formas de entender e viver o mundo. 

Nessa carta do R. Pe. Arraiano ao Pe. Barros datada do mês de setembro de 1912 
há menção ao papel educador da religião, do papel do religioso jesuíta na educação do 
povo sertanejo. Nesse relato é explícito esse entendimento: é o povo simples que como 
aluno atento, aceita/escuta o que o padre/professor discursa/ ensina.  Assim é a 
narrativa: “[o povo] Recebe os missionários como verdadeiros enviados de Deus, ouve-
os com espírito de fé; é dócil em acceitar o que lhe dizem os missionários, por quem 
manifesta uma veneração sobrenatural ou extraordinária”. (Cartas Edificantes, 1913, 
p.18). 

Tal e qual o agir de um aluno, o sertanejo ouvia atentamente, quase um 
devotamento diante de um professor/mestre, o missionário Jesuíta que sabendo  de 
sua autoridade  a usava como encantador de mentes. 

No desdobramento da ação religiosa que educou, nas missões descritas pelos 
jesuítas foi possível verificar que a religião, também, possui um viés socializador ao 
agregar as pessoas nas mesmas. Novamente Pe. Sallustio revelou essa particularidade 
socializadora da religião nessa narrativa: “A “santa missão”, é um acontecimento para 
todo o povo, sobretudo para o sertanejo. A santa missão alvorota o povo simples e o 
commercio”. (Cartas Edificantes, 1913, p.25). 

Reforçando esse entendimento, a carta de R. Pe. Arraiano ao Pe. Barros de Sto. 
Antonio da Barra de 18/IX/1912 faz o seguinte relato “o povo sobretudo o do sertão 
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está ávido de missões. Acode a ellas de bem longe e com sacrifício, a não ser no tempo 
da sementeira ou colheitas”. (Cartas Edificantes, 1913, p.18).  

Ao se sentirem acolhidos e “notados” por meio das repreensões e conselhos aqueles 
sertanejos se sentiam valorizados, pois o abandono não estava mais ali, dado a atenção 
que por certo sentiam, assim como a sociabilidade promovida com as missões que 
provocava trocas e aquisição de novos valores.    

Na apresentação dessas narrativas sobre a passagem dos inacianos pelo sertão 
nordestino é possível resgatar algumas contribuições de Durkheim (1982) no que se 
refere a religião, procurando compreender o universo ideológico do fenômeno 
religioso, visto que a relação que o autor faz entre sociologia e religião auxiliou a 
desvendar como o fenômeno religioso e a educação têm traços comuns  e, portanto, o 
quanto a ação missionária dos Jesuítas colaborou na formação educacional da 
população do sertão nordestino. 

Charon (2001), citando Durkheim, assevera que este entende ser tarefa da família 
e da religião favorecer ao sujeito a assimilação dos valores da sociedade. Dessa forma, 
para o sociólogo, os valores e condutas apreendidas pelo indivíduo permitem que ele 
se auto regule de acordo com o aprendizado das regras morais contidas na religião. 
Portanto, para Durkheim (1982) a religião concede aos sujeitos elementos para 
conceber ideias, pensamentos e representações sociais que permitem apreender o 
mundo. Conforme esse entendimento as representações religiosas são representações 
coletivas que explicitam realidades coletivas, assim então, os rituais religiosos, seus 
encontros, louvores e celebrações são expressões que se originam de grupos reunidos. 
Por conseguinte, compreende-se que a religião seja por excelência, social, visto que 
assegura as primeiras associações grupais.(Durkheim, 1982). 

      Com a missiva de Pe. Lapa ao Pe. Socio de 29/XII/1912 é ratificado as 
ponderações de Durkheim (1982). Eis o relato “[...] a ordem do dia às 5 h missa pelo 
R. P. Moura; depois o povo ou os cantores entoavam o officio de N. Sra: ás 6, missa. 
6/1/2, pratica sobre os mandamentos e sacramentos e confissões até ás 11, hora que 
almoçamos . ( Cartas Edificantes, 1913, p. 21) . 

O agrupamento daqueles indivíduos na prática desses rituais religiosos que trazia 
todo um ensinamento proporcionava também momentos de socialização. A força do 
ritual encontra respaldo, novamente, em Durkheim (1982) que afirma que a função do 
rito é ordenar comportamento e a gama de variação de crenças religiosas que 
demonstra a pulsão ou arrebatamento criador da sociedade, como também a 
incessante investida dos indivíduos de galgarem uma vida superior em detrimento da 
vida diária, comum com seus afazeres. Não existe religião que não seja social, ela 
reflete o convívio coletivo, bem como é uma forma de reforçar as morais e regras 
coletivas da sociedade. Para o autor, seria por meio dela ( a religião) que as pessoas 
teriam condições de interagir e assim comprovar as normas sociais, ampliando a 
coesão do grupo e ratificando as ligações  comuns, o que fortaleceria a solidariedade 
social. 

Na mesma carta de Pe. Sallustio ao R. Pe. Reitor d’Alsemberg , fica claro esse viés 
social da religião: 
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À chegada do “santo missionário” saem grupos de cavalleiros 

a seu encontro e ter-se-ia como desdoiro para o terra se o  

padre entrasse sò ou pouco acompanhado. Os sinos tocam, 

o regozijo manifesta-se pelos foguetes e morteiros e assistência    

de todo o povo. As moças vestidas de branco, as filhas de Maria 

e associados, se os há na terra, as escolas com suas profes- 

soras e a musica esperam em filas o padre e o acompanham  

processinalmente ou à igreja ou a casa de hospedagem.  

 (Carta Edificantes, 1913, p.25). 

Essa outra passagem confirma esse aspecto socializador, é assim descrito: 

Há, durante a missão, as procissões do santo Cruzeiro, do 

Santissimo Sacramento e muitas vezes as procissões de 

pedras. {...} Então o missionário manda tocar o sino,  

promette a misericórdia de JESUS a quem fizer penitencia, 

ordena-se a procissão, canta-se o terço e là vamos todos 

a um monte ( Cartas Edificantes, 1913, p.28) 

As pessoas que se aglomeravam nas missões em busca da “salvação” cumprindo os 
rituais religiosos, compartilhavam trocas, recebiam o perdão de seus pecados e, de 
forma espontânea, talvez sem se darem conta, absorviam os ensinamentos que os 
enriquecia moralmente. Dessa forma, é possível alargar o espectro que a religião 
alcança, ou seja, além de educadora, é socializadora. 

É interessante citar a contribuição de Setton (2008) sobre religião que a considera 
outra matriz de cultura, (além da escola, família, etc), isto é, um espaço produtor de 
valores morais, identitários, sendo então espaços formadores de consciência. A autora 
pondera que, para refletir sobre essa relação entre religião e educação é necessário 
considerar as noções de cultura e socialização como mediação para esse entendimento. 
Assinala primeiramente a noção de cultura sob o aspecto antropológico, portanto, a 
entende como produto da operação material e simbólica dos humanos, capacidade de 
criar significados, de interagir como também de se comunicar através de símbolos. 
Dessa forma, a autora propõe aproximar as noções de educação e socialização, 
compreendendo que está em processo a construção de um ser integrado a um meio 
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social, que implica a negociação de modelo de comportamento validado a priori, em 
que se denota  um forte conteúdo moral e ético. 

Por meio das Cartas Edificantes foi possível entender que os padres e irmãos 
jesuítas ao levarem a palavra às missões, muito além do papel que o sacerdócio exigia 
e a aprendizagem que os ritos transmitiam introjetavam valores morais 
proporcionando momentos de socialização. Havia também um aprendizado também 
nas conversas informais quando do acolhimento dos missionários em suas 
residências, assim como nas despedidas. Eram trocas em que a transmissão de valores 
e contato com novas condutas, apresentavam ao homem simples do sertão uma 
realidade nova, um olhar diferente sobre o mundo e, consequentemente sobre eles 
mesmos. 

Vimos uma interessante conexão entre religião / educação / socialização, visto que 
a primeira nos remete a segunda e a terceira. Essa conjugação nos ajudou a entender 
os sentidos de educação por meio da religião ao inferir costumes e valores que por sua 
vez proporcionaram a socialização do homem do sertão que se reunia chamado pelos 
rituais religiosos por ocasião das missões.  

De fato os Jesuítas trouxeram com o retorno ao Nordeste do Brasil, no início do 
século XX, por meio das missões, importantes contribuições educando e socializando 
aquele povo que se sabe, vivia no abandono. As missivas em seus relatos das recepções, 
a descrição dos rituais religiosos que nas missões eram realizadas, a conversa informal 
do cotidiano quando da chegada dos Jesuítas para as missões ou chamamento por algo 
que a comunidade estava fazendo errado, trazem a dimensão do trabalho educativo 
empreendido. 

No contraponto do que foi analisado, entende-se ser necessário fazer algumas 
ponderações.  A relação educação e contexto social instigam a algumas reflexões. Foi 
possível observar nas narrativas dos jesuítas em suas missões pelo sertão do Nordeste 
do Brasil dentre outros aspectos, as condições de abandono da população, e nesse 
ponto, recorreu-se a Durkheim (1952, p. 38) que assim afirma: “É função do Estado 
proteger esses princípios essenciais, fazê-los ensinar em suas escolas, velar porque não 
fiquem ignorados pelas crianças de parte alguma; zelar pelo respeito que lhe 
devemos”. 

Entende-se, então, que, na visão do autor, o Estado deveria cumprir seu papel 
como participante importante na promoção social. O que se observou por meio das 
narrativas nas Cartas Edificantes foi uma falha do Estado e, nessa falha, a religião 
representada pelos jesuítas preencheu, em parte, o espaço vazio deixado. 

 Continuando com Durkheim (1952, p.58), averiguou-se o sentido da educação 
para a sociedade: A pedagogia “[...] tende, dia a dia a tornar-se função contínua da vida 
social”. E mais adiante, assegura o mesmo autor: 

Assim, no presente, como no passado nosso ideal pedagógico, até nas minúcias é 
obra social. É ela que nos traça o modelo do homem que devemos ser, e, nesse 
modelo, vem se refletir todas as particularidades de sua organização(Durkheim, 
1952, p.67). 
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Tais afirmações remetem a algumas considerações sobre a função da educação e 
sua repercussão na sociedade e para isso recorreu-se, assim, a Paulo Freire (1992), 
quando assevera que a educação possui sempre uma intenção, jamais neutralidade: 
“[...] toda prática educacional implica uma postura teórica por parte do educador. E 
essa postura teórica implica – às vezes mais, às vezes menos explicitamente - uma 
interpretação de mundo e do homem” (Freire, 1989, p.17), 

Assim, será reprodutora quando utilizada de forma a repetir a continuação do 
sistema vigente ou transformadora quando funda no ser humano um olhar indagador, 
crítico, possibilitando a transformação da sociedade, entendendo, porém, que a 
mesma se inicia em cada indivíduo em suas reflexões e análises do meio social. Desse 
modo, Freire (1989) concebia que o sentido da educação é colaborar no processo da 
transformação social. 
A educação reprodutora de que fala Freire (1993) transfere a cultura de uma 
sociedade, ou seja, valores e regras estão ali embutidos de forma clara ou de forma 
subliminar, o que implica uma reprodução do sistema vigente. É o que o autor chama 
de Educação Bancária voltada para a dominação e levando os educandos a serem 
espectadores do mundo: uma educação que reflete a sociedade opressora. Esse 
entendimento nos remete, mais uma vez, a Durkheim (1952, p.67), reforçando a ideia 
da continuidade de um sistema347: 

Em resumo, longe de a educação ter por objeto único e principal o indivíduo e 
seus interesses, ela é antes de tudo o meio pelo qual a sociedade renova 
perpetuamente as condições de sua própria existência. A sociedade pode viver se 
dentre seus membros existe uma suficiente homogeneidade. A educação perpetua 
e reforça essa homogeneidade fixando desde cedo na alma da criança as 
semelhanças essenciais que a vida coletiva supõe. 

É também pertinente citar Althusser (1970), visto que o sentido de fixar na alma 
nos traz a concepção de inculcação e, portanto, abriu espaço para a relação com a 
ideologia. Segundo o autor, ideologia não é apenas imposição de ideias. Sua execução 
ocorre em práticas assentadas nas instituições e que são legitimadas por rituais no 
âmago do Aparelho Ideológico do Estado. Em suas palavras: 

Designamos por Aparelho Ideológico de Estado certo número de realidades que 
se apresentam ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e 
especializadas... (a ordem pela qual as enunciamos não tem qualquer significado 
particular): o AIE religioso(o sistema das diferentes igrejas); o AIE escolar(o 
sistema das diferentes escolas públicas e particulares); o AIE familiar; o AIE 
jurídico; o AIE político (o sistemapolítico de que fazem parte os diferentes 
                                                   

347 Tal ponto não implica dizer que os dois autores possuem o mesmo posicionamento político-ideológico, pois 
Freire enfatiza a transformação da sociedade e Durkheim, a conservação do sistema vigente. Para Freire, a 
educação não tem apenas o papel de conservação, ela pode também promover a transformação social. A ênfase de 
Durkheim é de conservação social. 



 

 
 

11 

partidos); o AIE sindical; e o AIE da informação (imprensa, rádio- televisão, 
etc.). (Althusser, 1970, p.43-44) 

O referido autor concebe que as ideias possuem uma materialidade perceptível no 
dia-a-dia, ou seja, a materialidade da ideologia. Dessa forma, com sua existência 
material, ela é visível nas práticas, indispensável à reprodução das relações de 
produção, representantes dos interesses materiais de uma classe. Dessa forma, assim 
pontua:  

A existência das ideias de sua crença é material, porque as suas ideias são actos 
materiais inseridos em práticas regulados por rituais materiais que são também 
definidos pelo aparelho ideológico de que revelam as ideias desse sujeito... de uma 
oração, de uma contrição, de uma penitência, de um olhar, de um aperto de mão, 
de um discurso verbal<<interno>>(a consciência) (ALTHUSSER, 1970, p.84). 

Outro ponto também importante é a afirmação do autor de que as práticas sociais 
se dão via ideologia e que é por intermédio dos sujeitos que a ideologia existe. Então, 
conforme Althusser (1970), a função da ideologia é constituir os indivíduos em 
sujeitos: “[...] o indivíduo é interpelado como sujeito (livre) para que se submeta 
livremente às ordens do sujeito, portanto para que aceite (livremente) a sua sujeição..., 
e os atos de sua sujeição” (ALTHUSSER, 1970, p. 113). 

Diante desse entendimento, retomamos Freire (1993), que entendia que o 
processo educativo devia promover a libertação da consciência e a emancipação do ser 
humano, daí compreender o risco à consciência que trazia o modelo educacional 
quando a serviço das camadas sociais dominantes, propiciando a alienação ou não 
compreensão da realidade social, favorecendo a proliferação das desigualdades 
sociais. 

Isso posto, depara-se com uma incongruência. O objetivo da educação, 
formalmente representada pelas escolas, como diz o educador Freire (1993), é 
possibilitar a libertação da consciência, com a finalidade de se trabalhar a 
transformação social. Althusser (1970) entende a educação (escolar) como uma das 
formas do Aparelho Ideológico do Estado cuja finalidade é plantar ideologias e assim, 
conforme Durkheim (1973) perpetuar e reforçar a homogeneidade da sociedade. 
Encontra-se no pensamento de Bourdieu, citado por Nogueira & Nogueira (2002, p. 
18), o respaldo para tal contradição:  

Bourdieu questiona frontalmente a neutralidade da escola e do conhecimento 
escolar, argumentando que o que essa instituição representa e cobra dos alunos 
são basicamente os gostos, as crenças, as posturas e os valores dos grupos 
dominantes, dissimuladamente apresentados como cultura universal. 

E diante dessas considerações, mais uma contradição se apresenta, entendendo a 
religião e a educação como Aparelhos Ideológicos do Estado, cuja finalidade é incutir 
a ideologia dominante, nos termos de Althusser. Assim, o que dizer do papel dos 
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jesuítas portugueses no sertão do Nordeste cuja ação religiosa promoveu a educação? 
Por certo, no mínimo haveria o questionamento sobre o julgamento a respeito da 
intencionalidade dos inacianos. Todavia, a questão do contexto social é imprescindível 
para avaliar e, portanto, ponderar, relativizar. 

Diante do que foi analisado, entende-se serem necessárias algumas ponderações e 
reflexões teóricas sobre a relação entre a educação e o catolicismo, representados pelos 
jesuítas, e os conceitos de manutenção versus transformação social.    

 Em Durkheim (1952, p. 38) encontra-se a seguinte afirmação; “ É função do 
Estado proteger esses princípios essenciais, fazê-los ensinar em suas escolas, velar 
porque não fiquem ignorados pelas crianças de parte alguma; zelar pelo respeito que 
lhe devemos”. 

É interessante, assim, discorrer sobre o que Durkheim (1952) entende por função 
do Estado. Para o autor, a educação era fundamental para que a criança se 
transformasse em um ser social ativo, ou seja, via a educação como ponto prioritário, 
incluindo o Estado como responsável por sua execução dada a sua importância social. 
Em seu entendimento, o Estado não deveria monopolizar o ensino. A participação da 
iniciativa privada era viável, mas o Estado deveria fiscalizar para que não ocorresse 
uma educação antissocial, aquela que não estivesse coerente com os interesses da 
sociedade.  

Para o autor anteriormente citado, esses interesses da sociedade eram construídos 
em sociedade, surgidos no desenrolar das relações entre os indivíduos, tendo o Estado 
o papel de conservar tais ideias, isto é, a unidade moral, não significando que haveria 
sempre uma unanimidade, porém haveria o apreço à ciência, à razão e a ideias, noção 
cuja base seria a moral democrática. Assim, cabia ao Estado regulamentar e fiscalizar 
as instituições sociais, cujo ensejo era alcançar a harmonia social. 

É possível fazer alguns desdobramentos sobre a religião como Aparelho Ideológico 
do Estado, que por meio de suas instituições e agentes,  fugindo do papel de 
mantenedora da ordem social, teria cumprido uma função de agente transformador 
dadas as mudanças que trouxe na vida social da população do sertão. Assim, 
buscaram-se algumas proposições de Weber (1989), que entende as manifestações das 
religiões como respostas racionais a questões referentes aos problemas de sofrimento 
e sobre o destino. Julga o sociólogo que toda ação religiosa é racional em algum grau, 
visto que apresenta alguma finalidade para a vida cotidiana.  

Importante também ressaltar o entendimento de Weber (1989) sobre religião, 
definido por Giddens (2005, p.432), que reforça seu caráter racional, visto que 
promove mudanças. Assim afirma: “A religião não é necessariamente uma força 
conservadora, ao contrário, indica que movimentos sociais inspirados em 
determinadas religiões muitas vezes geram transformações impressionantes na ordem 
social”. 

O protestantismo é um exemplo, visto que, de acordo com Weber (1989), foi a 
origem da visão capitalista. Assim em suas próprias palavras: 
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As camadas firmemente estabelecidas em posses, honra e poder sociais 
geralmente cultivam a sua lenda estamental na direção de uma qualidade 
especial delas inerente, numa semelhança ao sangue: seu sentimento de 
dignidade se forma dessa existência, real ou pretensa. O sentimento de dignidade 
das camadas socialmente recalcadas ou dos estamentos valorizados 
negativamente (ou, certamente, não positivamente), em comparação, se 
alimenta mais facilmente da crença de que uma “missão” especial lhes foi 
confiada: seu dever garante o seu rendimento funcional ou constitui seu valor 
característico, a fim de que se desloque, então esse valor, para o outro mundo, 
para uma “tarefa” que lhes foi confiada por Deus. Uma das fontes do poder ideal 
das profecias éticas entre as camadas socialmente menos favorecidas está 
situada nesse estado de coisas, afastando a necessidade do ressentimento como 
alavanca. O interesse racional nas compensações materiais e ideais, como tal, foi 
perfeitamente suficiente (WEBER, 1989, p.96-97). 

Segundo o referido pensador, a religiosidade colabora para o entendimento do 
processo histórico de assentamento do capitalismo, fornecendo aos indivíduos 
modelos de comportamento ético-moral, permitindo aos sujeitos históricos 
atribuírem sentidos à sua vida em sociedade. 

Nesse ponto, é pertinente para se alcançar o intento sobre o papel nem sempre 
conservador da religião, articular algumas ideias a partir do conceito de ação social, 
conceito fundamental para Weber (1989). O autor reconhece o papel do indivíduo em 
sua ação social no processo histórico. Segundo Barbosa e Quintaneiro (2003, p. 104), 
“[...] a ação social é definida por Weber como toda conduta humana (ato, omissão, 
permissão) dotada de um significado subjetivo dado por quem executa e que  orienta 
essa ação”. 

 Weber (1989) fez uso do tipo ideal na obra “A Ética Protestante e o Espírito do 
Capitalismo” para elucidar a relação entre capitalismo e religião. Em seu 
entendimento, o capitalismo ocidental surgiu por meio de um tipo de racionalidade 
adotada e centrada no cálculo, no planejamento e na conduta acética em vistas do seu 
fim. Ele observou ainda a profusão de empresários e trabalhadores protestantes com 
qualificação nos países ditos industrializados, percebendo uma semelhança entre 
alguns valores no período de emergência do capitalismo e a ética calvinista. É possível, 
então, dizer que houve nesse período histórico a confluência da ação social e da 
ideologia (crença religiosa). Dessa forma, baseado nos valores aprovados e difundidos 
pelos adeptos do calvinismo, Weber (1989) focou na identificação de alguma relação 
entre ética religiosa alicerçada na atividade ininterrupta no mundo e as circunstâncias 
adequadas para o assentamento do capitalismo. Entenda-se por condições adequadas 
o momento histórico que oportunizou que as ideias calvinistas, isto é, ideias religiosas, 
determinassem o desencadeamento das atividades sociais. Como sustenta Weber 
(1989, p. 101): “Não as ideias, mas os interesses (materiais e ideais) é que dominam 
diretamente a ação dos homens”. O mais das vezes, as “imagens do mundo” criadas 
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pelas “ideias determinaram, feito manobristas de linha de trem, os trilhos nos quais a 
ação se vê empurrada pela dinâmica dos interesses”. 

Assim, concebe-se que a religião não deve ser vista apenas sob a ótica de uma açnao 
conservadora, como também é pertinente considerar qual o suporte que permite sua 
legitimação ao longo da história, talvez pela coesão dos grupos que congregam ou por 
estar historicamente ligada ao ser humano. O que de certa forma comunga com o 
entendimento de Bobbio (2000, p.144) sobre o posicionamento de Weber: “O ponto 
de vista weberiano é subjetivo, isto é, parte de uma crença, seja ela a crença na validade 
daquilo que é racional (segundo o valor ou segundo o objetivo) na força da tradição, 
ou na virtude do carisma”. 

Embora alguns autores e argumentos aqui elencados sejam de natureza, por vezes, 
distinta do catolicismo, bem como de matrizes teóricas que não reconhecem a religião 
como algo imanente ao homem, o que importou aqui foi tão somente apresentar que 
os jesuítas, como membros de uma ordem católica, diante da realidade social, política 
e econômica em que se defrontaram, inclusive por sua própria condição de exilados e 
perseguidos por ideologias, também tiveram um papel educacional transformador e 
não apenas reprodutor, conforme asseveram algumas historiografias de forma 
reducionista, e não, efetivamente, enfrentando a complexidade do real em suas 
mesclas de transformação e conservação ao longo dos jogos políticos da história, 
inclusive da história da educação, como não poderia deixar de ser. 
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PALAVRAS-CHAVE 

 Cultura material escolar, fontes, técnicas de investigação 

 

No ano de 2010, investigou-se a coleção de objetos científicos do Colégio Marista 
Arquidiocesano de São Paulo buscando uma “história da educação dos sentidos”. As 
coleções guardam mais de oitocentos objetos para o ensino de Física e Química, 
inúmeros modelos para as aulas de História Natural, centenas de exemplares de 
Mineralogia. Pesquisas preliminares apontam que grande parte dessa coleção foi 
adquirida entre meados do século XIX até os anos 1930. Esses objetos dispararam 
variadas perguntas: O que é isso? Para que serve? São objetos didáticos, mas como 
funcionam? Como os professores pensavam as aulas? Como os alunos se comportavam 
diante de tais inovações? Alguns objetos são um mistério por eles mesmos. As 
motivações para os seus usos se perderam no tempo. A pergunta “o que é isso” já o 
transforma em objeto de investigação. O objeto atrai a mão, o pesquisador quer pegá-
lo, observar os seus ângulos, compreender o seu funcionamento. Objetos chamam o 
corpo à ação. Neste caso, o primeiro movimento de pesquisa foi a forma intuitiva, dada 
pelos critérios de pesquisa das Lições de Coisas, seguindo as prescrições pedagógicas 
da disciplina de base científica do século XIX, levada a cabo como método de 
investigação. Admitindo que as Lições de Coisas ensinam a perceber o objeto em sua 
realidade concreta, para depois compreendê-los em funções mais complexas, 
acumulou-se, um primeiro conhecimento pelas próprias coisas. A ideia de uma 
educação dos sentidos, não valeu somente como mote da pesquisa, mas apresentou-se 
como condição essencial de pesquisa. Os artefatos devem ser objetos de investigações 
acadêmicas; são itens identificados com a ideia de memória e patrimônio; artifícios 
onde está cristalizado o tempo de trabalho; elementos que são portadores de valores; 
cultura que existe na forma de coisas. O que os grupos fazem com os objetos ao longo 
da História, nos faz pensar na dimensão da cultura material dentro de uma rotina. O 
entendimento das coisas físicas como área proveitosa para o estudo dos fenômenos 
históricos tem sido um apelo constante de diversos pesquisadores (Meneses 1983, 
Funari, 1993, Warnier, 1999, Souza, 2007). Artefatos  constituem o principal 
contingente da cultura material e pensa-se em como os sujeitos projetam, produzem, 
utilizam e consomem esses utensílios, absorvendo as relações sociais implicadas no 
arrolamento entre o homem e o espaço. Pensa-se nos usos que se faz deles, muitas 
vezes por meio de atitudes mecânicas, ações nem sempre conscientes, estudando uma 
possessão que tem aderência com a natureza, já que se trata de um domínio, na maior 
parte das vezes espontâneo, resultantes da ação do corpo. As relações sociais estão 
inscritas nas práticas, mas também existe a experiência corporal, que nos termos da 
técnica, é um exame do natural modelado por uma condição cultural.  Parte apreciável 
da cultura material é formada por objetos manejáveis. Portanto, a coexistência do 
corpo em meio à disposição espacial dos objetos; a conexão do mundo físico com a 
articulação do corpo na paisagem; a concepção de que o corpo se apresenta como 
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balizador da experiência material do homem; possibilita a percepção do caráter 
cultural das condutas corporais em associação aos artefatos. Objetos enviam 
lembranças, traz de volta um passado perdido. O personagem de James Joyce em No 
caminho de Swan rememorou um momento importante de sua infância ao beber um 
chá e comer uma madeleine, guloseima que ativou a sua memória. Diante da 
experiência do gosto volta-se à infância. Na prova vivida percebe-se a manifestação 
dos sentidos em relação ao objeto, que mobiliza a recordação e faz uma guinada no 
tempo. Objetos carregam as reminiscências de contextos mais amplos, embutidos em 
sua pequena dimensão material. Eles são ativadores da memória. Um passado é 
reposto e sua materialização é composta da tensão entre indivíduo e o coletivo, 
combinação entre o ser que lembra e os referenciais coletivos. São repertórios 
particulares que, individualmente apropriados e seletivamente recolocados, 
demonstram um vínculo comum entre os seres que convivem em sociedade. Os objetos 
são canais pelos quais marcas pouco evidentes se manifestam do passado, para o 
presente. Pode-se refletir sobre o alcance das coisas físicas na dinâmica dos hábitos 
inveterados. Pede-se para pensar o mundo material na sua particularidade, em vez de 
enxergá-lo como mera ilustração daquilo que o texto escrito prescreveu. Objetos 
possuem uma ubiquidade que não encontra paralelo na documentação textual. Eles 
não são evidências complementares. Acrescente-se a sua menor permeabilidade 
ideológica, as facilidades para tratamento quantitativo e comparativista, o caráter 
preponderante de anonimato. Tal caráter, associado à serialidade, à repetição, fazem 
dos artefatos excepcionais veículos para o estudo do quotidiano, o domínio do banal, 
da purificação do evento, das tendências quase em estado “natural”. Deve-se analisar 
criticamente a preponderância dos documentos escritos que se tornaram os 
documentos históricos por excelência. Artefatos possuem um código próprio a ser 
decifrado segundo a sua natureza e não por redução aos códigos verbais quando se 
procura a integração dos aspectos materiais e não materiais da cultura na correlação 
dos padrões de organização social e de comportamento. De curiosidades apreciadas na 
prática de Antiquariato, ou o culto de objetos antigos entre os séculos XVI ao XX, esses 
materiais, progressivamente, foram tornados fontes de informação para historiadores. 
Objetos tem a qualidade de estar em vários locais ao mesmo tempo e a sua simples 
presença o torna uma documentação excepcional para o estudo do acontecimento, 
entendido tanto na sua característica memorável, distintiva, quanto na sua 
eventualidade e acaso. A análise da cultura material depende de situá-la como suporte 
físico, concreto, da produção e reprodução da vida social. Os artefatos devem ser 
ponderados sob duplo aspecto: por um lado, ocupamo-nos com o efeito de certas 
formas particulares de organização da sociedade, determinadas historicamente, cuja 
informação está contida na própria materialidade do artefato; por outro, vemo-los 
como vetores que condicionam e canalizam a que se produzam e efetivem, em certas 
direções, as relações sociais. Por cultura material compreende-se o segmento do meio 
físico que é socialmente manejado pelo homem. Por apropriação social convém 
pressupor que o homem modela elementos do meio físico, segundo propósitos e 
normas culturais. Essa ação, portanto, não é aleatória, casual, individual, mas se alinha 
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conforme padrões, entre os quais se incluem os objetivos e projetos. Por conseguinte, 
o conceito “cultura material” pode abranger artefatos, estruturas, modificações de 
paisagem, como coisas animadas (terrenos, animais domésticos, interferências 
culturais) e, também, o próprio corpo, na medida em que ele é passível desse tipo de 
manipulação (marcações, sinalizações) ou, ainda, os seus arranjos espaciais (desfile, 
cerimônia litúrgica, cortejo, salas de aula, laboratórios). Além do objeto em si, por essa 
definição, percebemos que o universo de estudo da cultura material tem a ver com a 
relação do homem com a natureza; a ação humana na produção e no uso de coisas; 
composições estruturais complexas etc. Os estudos podem se voltar à listagem das 
características químico-físicas dos objetos, mas, ao mesmo tempo, acontece a partir 
dos desdobramentos teóricos e metodológicos advindos da interação entre o corpo e o 
espaço. Há barreiras entre as representações e os objetos reais, como se um inventário 
intelectual fosse mais importante à atuação dinâmica do corpo. A prática motriz diante 
do objeto e o uso do corpo como revelador das práticas sociais recaem em um fosso 
metodológico entre a matéria discursiva determinante e o estudo do objeto 
subsidiário. Pensando em método de investigação, a possibilidade proposta leva em 
conta as técnicas do corpo, tanto como registro empírico, antropológico, do passado, 
como o já apresentado, mas também, como comportamento corporal chamado pelo 
objeto, ação de motricidade feita pelo pesquisador. Em outros termos, não se 
abandona o acesso cognitivo dado pelos objetos ao longo das investigações. A 
reconstituição do gestual, mesmo que coberto por justificativas teóricas torna 
operacional a noção de cultura material e rompe com uma visão segmentária que 
postula a preferência por fontes escritas como acesso mais seguro aos dados e 
informações. Talvez haja mesmo a impossibilidade de deliberar se uma postura, 
percepção ou sensação existiu de fato no passado. O problema, que é de ordem 
metodológica, reside no “como fazer”? Independentemente dos graus de verdade que 
se possa atingir com uma pesquisa histórica, tudo parte de uma hipótese. Logo, 
necessita-se de uma  organização metodológica criativa que seja aplicada aos diversos 
tipos de documentação a que se tem acesso e de como será feito o seu tratamento. E 
nesse sentido, abrir mão de uma hipótese que se consubstancia a partir da abordagem 
sensorial da documentação é perder de vista um dado fundamental dentro dos estudos 
da cultura material antes mesmo de que tal possibilidade seja testada. O princípio de 
equivalência das fontes precisa ser considerado. A partir interrelação entre diversos 
tipos de documento, existe a possibilidade de melhores aproximações históricas que 
são postas à prova. O relato de experiência atesta que o manejo com objetos científicos 
em correlação com planos pedagógicos, prescrições de livros e revistas, apresentaram 
informações e dados de impossíveis captações somente com a documentação textual, 
o que cabe dizer que o pesquisador pensa com as suas próprias mãos.  
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RESUMO  

O trabalho aqui desenvolvido é resultado das pesquisas desenvolvidas na área da 
História da Educação na Universidade Federal da Bahia a respeito das transformações 
no cenário local da gestão pedagógica das escolas. Assim, objetivamos apresentar a 
História da Coordenação Pedagógica, que tem orientado as transformações ocorridas 
na atuação do Coordenador Pedagógico nos anos de 1959, surgimento da função na 
Bahia por ato legal até 1964. Nesse sentido, apresentaremos essa parte da pesquisa a 
partir das memórias da professora Dilza Atta, que tratará do início da implantação da 
coordenação pedagógica, das influências norte-americanas e europeias e dos 
tensionamentos entre que tipo de modelo a função deveria adotar - o americano ou o 
europeu -, além da influência política e econômica que culmina com a LDB nº 
4024/61. Para isso, utilizamos como metodologia da pesquisa, apresentando a 
justificativa metodológica e explicando as razões que nos levaram a optar pela 
Pesquisa Qualitativa, pelo uso da História Oral com profissionais que vivenciaram a 
função nas décadas de 1950 a 1964. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Coordenação pedagógica, história oral, memorias. 
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O INÍCIO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA BAHIA NOS IDOS DE 1959 A 
1964, A PARTIR DAS MEMÓRIAS DE DILZA ATTA: SUBSÍDIO PARA UMA 
HISTÓRIA ORAL. 

Tendo em vista a lacuna existente na produção da área, centramos nossa pesquisa 
na busca por conhecer o coordenador pedagógico no seu cotidiano, além de entender 
as transformações que aconteceram ao longo das seis últimas décadas - e que 
contribuíram para o atual estágio de desenvolvimento da função. Buscou-se perceber 
as contradições existentes nos processos em que a função foi forjada a partir da 
legislação e dos discursos dos sujeitos pesquisados. 

Desse modo, é necessário perceber os tensionamentos e as injunções da política e 
da economia sobre o exercício da função. Esses tensionamentos não ocorrem sempre 
de forma explicita, mas por meio de orientações da política e da economia que recaem 
sobre os agentes escolares, em especial sobre o CP. 

Por coordenador pedagógico (CP), por sua vez, entendemos o sujeito histórico 
responsável pela ação pedagógica na escola, que se utiliza do Projeto Político-
Pedagógico – PPP como estratégia de mediação entre os segmentos escolares. É o CP 
que, fazendo parte da equipe gestora, responde pela efetivação da ação pedagógica. 

Procuramos, desse modo, compreender os aspectos históricos que constituíram a 
função da coordenação pedagógica na década de 1950, analisando os marcos legais, 
organizados em Leis, Decretos e Resoluções que consubstanciam a função do 
coordenador. 

 
1. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Buscamos entender a memória como parte de um registro da experiência vivida 
pelos sujeitos da primeira parte da pesquisa, pois levamos em conta que suas 
memórias não constituem muitas vezes a memória oficial. A diferença entre memória 
oficial e memória subordinada carrega suas implicações e ideologias que determinam 
a forma como cada pessoa ou grupo experimentou o passado. 

Assim, assumimos a alternativa da diversidade para “evitarmos a polarização 
simplificadora entre ‘memória oficial’ e ‘memória subordinada’ e realizarmos uma 
análise mais rica dos testemunhos obtidos em nossa pesquisa”. (ALBERTI 2011, p.168) 

Nesse sentido, escolhemos para essa parte da pesquisa entrevistar as 
coordenadoras pedagógicas que atuaram no período compreendido entre os anos de 
1959 e 1964. Chegamos aos nomes das professoras Dilza Atta, primeira coordenadora 
da Bahia, nos anos 1960; professora Maria, coordenadora pedagógica nos anos 1960 e 
1970, figura também importante pois vivenciou, junto com a professora Dilza Atta, a 
transição do modelo da redemocratização para o modelo autoritário no país; 

Optamos por centrar as entrevistas em sujeitos que pudessem contribuir para o 
entendimento do períodos relatado; nesse sentido, evidenciamos a qualidade desses 
depoimentos para o desenvolvimento do trabalho, além da dificuldade na obtenção de 
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dados para compreensão de períodos como as décadas de 1950 e 1960, e que 
atendessem à matéria tratada. 

Nesse aspecto, Alberti nos diz que, 

Quanto ao número de entrevistados, um projeto pode optar por apenas um 
depoente, se seu relato estiver sendo tomado como contraponto e complemento 
de outras fontes e for suficientemente significativo para figurar como 
investimento de história oral isolado no conjunto da pesquisa. (ALBERTI 2011, p. 
174) 

O tipo desenvolvido foi de entrevistas temáticas, pois versavam sobre o 
envolvimento dos sujeitos com a função da coordenação pedagógica; dessa forma, 
utilizamos perguntas abertas que contribuíam para o relato da experiência dos sujeitos 
históricos. 

Reforçamos que desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, que se utilizou, para 
atingir o seu objetivo e realçar o seu objeto, de elementos da história oral. 

A pesquisa foi desenvolvida com base em técnicas e instrumentos da pesquisa 
qualitativa. Tais ferramentas de auxílio ao pesquisador contribuíram para a 
identificação, limite e observação do fenômeno, e foram escolhidas com base nos 
objetivos específicos que se queria alcançar.  

Nesse intuito, tratamos de reconstituir uma representação desse real, vivenciado 
por esses coordenadores pedagógicos que pertenceram a vários segmentos sociais e 
tinham um papel definido na escola. Nessa perspectiva, vale retornar ao pensamento 
de Chartier: “a cultura não se situa acima ou abaixo das relações econômicas e sociais, 
nem pode ser alinhada com elas”. O que percebemos nesse sentido é a importância da 
cultura no nosso trabalho, pois, como diz Lynn Hunt, as práticas, sejam elas 
econômicas ou culturais, dependem das representações utilizadas pelos indivíduos 
para darem sentido a seu mundo. 

1.1. ENTRE A INFLUÊNCIA EUROPEIA E A AMERICANA: QUAL CAMINHO SEGUIR?  

A partir do final da década de 1950, percebemos que o contexto político e 
econômico forjou o surgimento da função de CP no processo de expansão da 
escolarização e da influência do capital estrangeiro no país. O cenário político era de 
efervescência de novas ideias em torno de uma crescente busca por democracia, 
incluindo debates sobre a questão de quem seria o titular da responsabilidade de 
educar.  

A influência norte-americana, por sua vez, contribuiu na política educacional para 
a formação de multiplicadores em torno de uma proposta de CP que tinha seu foco no 
acompanhamento das metodologias de ensino com um caráter individualizado, 
explicitamente controlador e burocratizado que marcava o processo de 
acompanhamento do ensino primário.  
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No entanto, ao contrário, o foco nos mecanismos conjuntos de 
ensino/aprendizagem, com o caráter grupal e coletivo que essa ação tomou, à época, 
no ensino médio, "estão vinculados, por um lado, à origem diferenciada do processo 
de acompanhamento e, por outro, aos princípios que respaldavam aquelas opções.” 
(ATTA 2002, p.2) 

Por fim, importante salientar que no cotidiano desses sujeitos históricos já 
estavam sendo definidos os passos que somente iriam aparecer no momento posterior 
da história da educação brasileira: a culminância dos acordos MEC-Usaid resultou na 
Lei nº 5.540/68, que promoveu a reforma do ensino superior, e na Lei nº 5.692/71, 
que reformou o ensino de 1º e 2º graus, gerando um novo ciclo de formação e atuação 
do CP no cenário político nacional. Trataremos desse tema na próxima sessão. 

O desenvolvimento econômico aumentava as possibilidades de emprego, mas 
concentrava os lucros marcadamente em pequenos grupos nacionais privilegiados e 
também em grupos externos. Essa lógica de desenvolvimento econômico brasileiro 
não alterou a realidade nacional nem permitiu o fortalecimento de uma burguesia 
nacional. Ribeiro (2010), tratando da legislação educacional da nação em face das 
consequências da política econômica do país, refere-se ao erro que foi “manter a 
Instrução 113 da SUMOC, permitindo a entrada do capital estrangeiro em condições 
privilegiadas, com sacrifício do capital nacional, o que leva a uma consequente 
desnacionalização da burguesia industrial” (RIBEIRO 2010, p. 120) 

Ribeiro (2010) analisa o cenário político da época como marcadamente 
influenciado pelas pressões econômicas internas e externas, o que teve consequências 
nos rumos da política nacional.  

Essa orientação econômica, com reflexos na composição social e política 
brasileira, pois acaba por aproximar as duas forças eleitorais representadas pela 
UDN e pelo PSD, leva a um aguçamento dos dilemas enfrentados pelo Brasil, 
tanto no âmbito interno como externo, provocando novo período de intensa crise 
e exigindo reformulação do modelo em seu aspecto econômico. (RIBEIRO 2010, 
p. 120) 

Assim como citado pelo autor anteriormente, percebemos que o modelo 
econômico foi sendo sistematicamente alterado, mudando também a sociedade e os 
seus princípios. Ao fazermos a análise do desenvolvimento político, econômico e social 
do Brasil de 1946 a 1961, “constatamos, principalmente no aspecto econômico e nos 
embates políticos, a disputa por dois modelos de sociedade: o nacional 
desenvolvimentismo versus os defensores da privatização.” (AMADOR, 2005) 

As pressões econômicas internas e externas e a influência política vão aos poucos 
apresentando novos projetos de país. Dividida em torno de projetos de interesses 
minoritários, mas que consolidam um modelo de democracia, a sociedade também foi 
se transformando a partir de 1946. 

Amador (2005), em trabalho apresentado no Simpósio Nacional de História, 
refere-se a esse cenário político e econômico e social brasileiro dizendo que 
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O Brasil transformava-se muito, não só nos aspectos políticos na construção de 
uma sociedade democrática, mas principalmente no nível econômico, onde as 
mudanças eram significativas. A economia agroexportadora, que até então 
dominava as relações econômicas, terá na indústria uma nova concorrente, ou 
seja, o país deixa de ser hegemonicamente agrícola e passa a conviver com 
grandes centros urbanos industrializados. (...) O Brasil, a partir de 1946, 
começava a viver com maior intensidade a disputa entre os projetos 
imperialistas: o do nacional desenvolvimentismo, que atribuía ao Estado a tarefa 
de planejar o desenvolvimento do país, e o projeto da iniciativa privada, que se 
contrapunha à ingerência do Estado na economia, defendendo o 
desenvolvimento via capital internacional. No campo político vivíamos um 
período de relativa ordem institucional, pois, após o longo período da Ditadura 
Vargas, é estabelecida a democratização, principalmente com a Constituição de 
1946.(...) Em relação ao aspecto social, as maiores transformações ocorrem 
principalmente com a urbanização do país. Ocorrem manifestações populares 
que dão certo vigor ideológico à sociedade. A reorganização dos trabalhadores 
ganha fôlego, especialmente com os setores mais avançados que buscavam a 
criação de um partido político que representasse os interesses da classe.” 
(AMADOR 2005, p22) 

O autor anteriormente citado refere-se ao período de 1946 como sendo um 
momento de muitas transformações no Brasil. A democracia do período ganha fôlego 
com intensos debates e as organizações das categorias profissionais passam a se 
preocupar com o destino do país. A partir de 1946, observa-se uma efervescência no 
país em torno das questões nacionais. As diversas categorias começam a se organizar 
e lutar por direitos trabalhistas. “Os primeiros anos da redemocratização são agitados 
também no campo da educação, revelando elementos de contradição que expressam 
uma sintonia com o contexto político.” (VIEIRA 2007, p.300)  

“É nesta conjuntura de efervescência política e de transformações na economia, 
com novos atores sociais, que será elaborada a primeira Lei de Diretrizes e Bases para 
a educação brasileira.” (AMADOR, 2005). Percebemos uma disputa de forças entre os 
setores da sociedade: de um lado, os que apoiavam a presença do Estado na educação; 
do outro, os que entendiam a iniciativa privada como alternativa para a qualidade da 
educação.  

Isso fica claro nas defesas sobre escola pública e escola privada que irão se 
desencadear a partir da década de 1950. Costuma-se dizer que a discussão nessa fase 
foi motivada pelos choques entre as diversas correntes em defesa dos princípios da 
escola pública e da escola particular. Até a década seguinte, vai ocorrer uma 
radicalização nos embates sobre o seu papel no país. Deve-se, ainda, destacar o papel 
do Manifesto dos Educadores, 1959, como um momento de forte posicionamento 
político. 
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O confronto entre os defensores da escola pública e defensores da escola privada 
estava diretamente relacionado à disputa dos modelos de sociedade da época. 
Dessa forma, a escola pública tinha seus aliados nos grupos ideológicos que 
lançaram em 1959 o Manifesto dos Educadores, passando a contar também com 
o apoio de alguns setores das elites liberais da sociedade. Os privatistas tinham 
na Igreja Católica, que hegemonizava o ensino particular na época, seu mais 
forte aliado, e também contavam com o apoio dos setores ligados aos defensores 
da privatização da economia. (AMADOR 2005) 

A falta de acordo entre os setores que polarizaram a discussão sobre o processo de 
escolarização no Brasil levou a um adiamento do projeto da LDB. Os setores que eram 
contra a descentralização alegavam que isso poderia levar à privatização da educação; 
por outro lado, os setores que eram a favor da descentralização passaram a ser 
liderados pela Igreja Católica. 

Ribeiro (2010) apresenta as alegações feitas, a época, pela Igreja:  

Do ponto de vista pedagógico, a Igreja Católica acusa a escola pública de ter 
condições de desenvolver somente a inteligência e, enquanto tal, instrui mas não 
educa. Ela não tem “uma filosofia integral da vida”. A resolução do “problema do 
homem, das suas origens e dos seus destinos” só poderá vir por meio da “solução 
religiosa da existência humana”. Assim, a escola confessional seria a única que 
teria condições de desenvolver a inteligência e formar o caráter, ou seja, de 
educar. Em consequência desse raciocínio, acusa a escola pública de 
desadaptadora dos indivíduos às exigências da vida coletiva. “É preciso antes 
formar almas. Onde faltar esta cultura inferior que dispõe as consciências a 
qualquer sacrifício no cumprimento fiel dos seus deveres, toda a tentativa de 
harmonização entre o bem dos indivíduos e o bem das sociedades acha-se de 
antemão condenada a um malogro irreparável. Relaciona-se o aumento do 
índice de criminalidade com a propagação da escola pública. (RIBEIRO 2010, p. 
129) 

A campanha contra a escola pública foi tão intensa quanto a desenvolvida por seus 
defensores. O papel que essa escola iria desempenhar no desenvolvimento de um 
modelo laico, de qualidade e que garantisse o livre acesso das camadas mais baixas da 
sociedade surgiu como uma ameaça aos modelos de escola privadas e confessionais da 
época.  

O aspecto legal nos mostra que os anos 1940 vão ser marcados por reformas 
educacionais que passaram à história como as Leis Orgânicas do Ensino, alusão ao 
nome que cada uma teria, pois eram específicas. Apesar de suas consequências irem 
para além do período Vargas, nesse período são assinados decretos-leis referentes ao 
ensino industrial (Lei nº 4.073/42), ao secundário (Lei nº 4244/42) e ao comercial 
(Lei nº 6.141/43). Durante esse período é criado o Serviço de Aprendizagem Industrial 
(Senai – Decreto-Lei nº 4.048/42).  
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Somente após a morte de Vargas (1954) são propostas medidas relativas ao ensino 
fundamental (Lei Orgânica do Ensino Primário – Decreto-Lei nº 8.530/46). Também 
é criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC – Decreto-Lei nº 
8.621/46 e Decreto-Lei nº 8.622/46). 

Vieira (2007), em artigo publicado, analisou que as constituições expressam 
desejos de reforma da sociedade, apontando possibilidades sem assegurar garantias. 
Ao mesmo tempo, reforçam privilégios de grupos que fazem valer seus interesses junto 
ao Legislativo. O aprofundamento do tema permite apreciar o contraditório 
movimento da educação enquanto um valor que passa a se incorporar aos anseios 
sociais sem, contudo, oferecer a cidadania plena. Do mesmo modo, permite situar 
melhor as reformas de educação propostas ao longo da história. 

Em função da época que estamos tratando, Vieira(2007) diz que   

Com a reforma Capanema o sistema educacional brasileiro não só mantém como 
acentua o dualismo que distingue a educação escolar das elites daquela ofertada 
para as classes populares. Suas diretrizes vão orientar a educação nacional até 
a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
– Lei nº 4.024/61). Esta foi, sem dúvida, expressão da necessidade histórica de 
estruturação do sistema nacional de educação. (VIEIRA 2007, p. 300) 

Assim, identificamos que as disputas ideológicas ocorridas no campo político 
durante o período de elaboração da Lei nº 4.024/61 iniciaram-se duas décadas antes 
do início de sua vigência, de um lado com os movimentos sociais e um grupo de 
intelectuais que defendiam uma escola pública gratuita, laica e de qualidade e do outro 
com os partidários do liberalismo econômico, que defendiam que a educação das elites 
fosse fornecida pelas escolas confessionais e privadas. 

ALBUQUERQUE NETO (1995, p.727), em trabalho publicado, nos diz que 

Nesse cenário de redefinição dos rumos e da consolidação do capitalismo no país, 
aconteceram os debates em torno da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; por isso, a questão das atribuições, das responsabilidades e 
dos limites da ação do Estado na esfera educacional impôs-se sobre a questão da 
qualidade ou da própria necessidade da “reforma educacional”. 

Diante dos impasses e das disputas de poder, lastreados pelos interesses 
econômicos do capital nacional e externo, a LDB consagrou-se como uma lei de 
“conciliação” entre conservadores e liberais, o que agradou a ambos. Pode-se concluir 
que o texto convertido em lei representou uma “solução de compromisso” entre as 
principais correntes em disputa. Prevaleceu, portanto, a estratégia da conciliação” 
(AMADOR, 2005) 

Nesse sentido, percebe-se a existência de uma “democracia limitada”. Esse 
conceito, trazido por alguns autores, também se aplica às ideias pedagógicas que 
circulam no período. Assim, não podemos estranhar a “convivência” entre tendências 
conservadoras e liberais, traço marcante do debate traduzido na Constituição de 1946, 
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já que o texto aprovado na Lei nº 4.024/61 conciliou os dois projetos, garantindo à 
família o direito de escolha sobre o tipo de educação que deve dar a seus filhos e 
estabelecendo que o ensino é obrigatório do poder público e livre à iniciativa privada. 
(AMADOR, 2005; VIEIRA, 2007; ALBUQUERQUE NETO, 1995) 

Percebemos, assim, que os interesses foram conciliados, pois, para que todos 
pudessem ter seus objetivos representados na lei nº 4.024/61, houve um intervalo de 
tempo de 15 anos entre a constituição de 1946 e a LDB referida, no qual foram 
realizados debates e articulações sobre como poderiam coexistir dois modelos de 
educação, uma vez que o país ainda não possuía um sistema educacional consolidado. 

Nesse sentido, podemos dizer que os liberais obtiveram vitória na promulgação da 
LDB nº 4.024/61, pois não apenas prevaleceu o princípio da livre escolha das famílias 
sobre o modelo ideal de escola para seus filhos como também coube ao Estado 
brasileiro financiar a manutenção de tal modelo. 

Como diz Amador (2005), 

Também fica explícito na lei, quando trata “Dos recursos para a educação”, que 
o princípio da privatização concilia interesses do poder público com a iniciativa 
privada, estabelecendo cooperação financeira entre a União, Estados, 
Municípios e ensino privado principalmente através de bolsas a alunos carentes 
e também sob todas as outras formas de repasse de verbas que teriam como fim 
a educação.  Saviani, defendendo a tese da conciliação entre interesse público e 
privado na LDB, diz que os mesmos “serão aplicados preferencialmente na 
manutenção e desenvolvimento do sistema público de ensino”. E em seguida 
regula a concessão de bolsas bem como a cooperação financeira da União com 
Estados, Municípios e iniciativa privada sob a forma de subvenção, assistência 
técnica e financeira “para compra, construção ou reforma de prédios escolares e 
respectivas instalações e equipamentos”. (AMADOR 2005) 

Ribeiro (2010) apresenta em seu livro História da Educação Brasileira um estudo 
sobre a organização escolar no período tratado, e nos informa, por meio de extensa 
pesquisa, que “o Estado dedicou uma quantidade percentual maior em 1,1%, fazendo 
com que em 1965 a educação pública ficasse em 2º lugar nas prioridades. Os 
municípios, no entanto, baixaram em 2,6% as dotações para a educação pública. 
(RIBEIRO, 2010, p.123) 

A partir dos dados citados acima por Ribeiro (2010) e durante todo seu trabalho, 
fica clara a vitória dos privatistas na primeira LDB no Brasil, pois que no fundo 
significou liberdade para ampliação de mercado, lucratividade, ampliação das redes 
de ensino com contratação de pessoal e novas escolas: 

Confirma-se a continuidade da ampliação da rede escolar tanto quanto ao 
pessoal docente como à matrícula. Na década de 1955-1965 ela mais que dobrou. 
(...) vê-se que, apesar de uma melhora de 4,1%, tal ampliação ainda exige um 
contingente de professores não-normalistas de mais de 40% do total. Quanto à 
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porcentagem de evasão de alunos durante o ano letivo, medida pela diferença 
entre a matrícula geral e a efetiva, que desde 1935 vinha se mantendo em torno 
de 15%, em 1965 baixa significativamente para 8,7%, o que indica uma melhora 
na capacidade de retenção do aluno na escola. (RIBEIRO 2010, p. 125) 

Conforme citado por Ribeiro (2010), a ampliação da rede escolar exigiu a expansão 
do quadro de pessoal (docente e não-docente), ou seja, a educação começou a formar, 
no Brasil, um sistema maior e mais complexo, que exigia do órgão gestor estadual e 
municipal uma melhor maneira de acompanhar o desenvolvimento do trabalho 
pedagógico nas escolas. 

Nesse cenário de expansão, percebemos o surgimento da figura do coordenador 
pedagógico, que na LDB nº 4.024/61 teria a função de acompanhamento dos 
professores no desenvolvimento de suas atividades: 

Art. 62. A formação do orientador de educação será feita em cursos especiais que 
atendam às condições do grau, do tipo de ensino e do meio social a que se 
destinam. 

Art. 63. Nas faculdades de filosofia será criado, para a formação de orientadores 
de educação do ensino médio, curso especial a que terão acesso os licenciados em 
pedagogia, filosofia, psicologia ou ciências sociais, bem como os diplomados em 
educação física pelas escolas Superiores de Educação Física e os inspetores 
federais de ensino, todos com estágio mínimo de três anos no magistério. 

Art. 64. Os orientadores de educação do ensino primário serão formados nos 
institutos de educação em curso especial a que terão acesso os diplomados em 
escolas normais de grau colegial e em institutos de educação, com estágio de três 
anos no magistério primário. (BRASIL, 1961) 

Falamos de um período em que essa função (CP) estava nascendo e, portanto, não 
havia um modelo anterior que pudesse servir ao seu processo de implantação - ou seja, 
ela surgia na lei, mas poucos sabiam realmente como se dava o cotidiano da função.  

Albuquerque Neto (1995), em importante trabalho sobre a legislação e a política 
educacional brasileira, revela o papel e as pressões que foram exercidos pelas agências 
externas no processo de implantação e orientação da política de educação no país. 
Segundo o autor,  

Os acordos MEC-Usaid (...) “cobriram todo o espectro da educação nacional, isto 
é, o ensino primário, médio e superior, a articulação entre diversos níveis, o 
treinamento de professores e a produção e veiculação de livros didáticos. A 
proposta da Usaid não deixava brecha. Só mesmo a reação estudantil, o 
amadurecimento do professorado e a denúncia de políticos nacionalistas com 
acesso à opinião pública evitaram a total demissão brasileira no processo 
decisório da educação nacional. (ALBUQUERQUE 1995, p. 729) 
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A afirmação de Albuquerque (1995) anteriormente citada sobre os acordos 
bilaterais do Brasil com a agência americana é reforçada por ATTA (2002), que, em 
publicação já mencionada sobre o desenvolvimento do trabalho pedagógico na Bahia, 
revela que os primeiros coordenadores da Secretaria Estadual da Bahia, no final dos 
anos 50, participaram de cursos de formação nos Estados Unidos.  

Segundo Atta (2002), os primeiros grupos  

receberam capacitação específica em universidades americanas, para onde 
eram encaminhados sob os auspícios do Programa de Assistência Brasileiro-
Americana para o Ensino Elementar – PABAEE; eram multiplicadores para a 
capacitação de novos quadros.(ATTA 2002, p. 2) 

Nesse período - início dos anos 60 - passaram a existir dois grupos de 
coordenadores pedagógicos dentro do Órgão Central, que tiveram orientações 
distintas para a condução dos trabalhos nas escolas.  

A primeira delas, inspirada na tradição norte-americana, incidiu sobre o então 
denominado ensino primário e centrou-se na Secretaria de Educação, com o 
nome de Supervisão Escolar, enfatizando o controle desse órgão sobre as escolas. 
Diferente do Inspetor, responsável pela observância das normas administrativas 
e pelo cumprimento da legislação, o supervisor era, à época, um funcionário 
alocado na Secretaria de Educação, que visitava as escolas, semanal, quinzenal 
ou mensalmente, e, aí, cobrava dos professores desempenhos que, então, se 
identificam com a melhoria na qualidade do ensino, restringindo-se, porém, 
algumas vezes, à coleta de dados estatísticos.” (ATTA 2002, p. 1) 

Os coordenadores pedagógicos que seguiam a orientação americana assumiam a 
função como supervisores. Eram, assim, quadros da Secretaria de Educação 
escolhidos por seus superiores para o exercício da função, seus representantes formais. 
Atuavam como prepostos da Secretaria nas escolas e tinham a função de acompanhar 
o desenvolvimento das metodologias desenvolvidas pelos professores primários. 

O acompanhamento era precário em função da quantidade de escolas que estavam 
sob a sua responsabilidade, o que os levava a fazer um trabalho muitas vezes 
burocrático, de coleta de dados na maior parte do tempo que passavam nas escolas. 

O trabalho desenvolvido pelo Coordenador do ensino médio apresentava algumas 
diferenças em relação ao trabalho do supervisor de influência americana, pois ele era 
desenvolvido na própria escola. “Diverso do anterior, esse estilo de acompanhamento 
que não era conhecido como Supervisão, mas como Assistência, Orientação, 
Assessoria ou Coordenação Pedagógica, se localizou na escola e não em órgão central.” 
(ATTA 2002, p. 2) 

Suas funções também eram diferentes das anteriormente apresentadas, tais como 
sinaliza Atta a partir de sua experiência como CP. A definição do que era coordenador 
pedagógico na época é descrita a partir da experiência vivida. 
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Eu vou descrever o que eu fazia, eu me sentia responsável por fazer o grupo 
caminhar, eu tinha muito na cabeça que aquilo ali era um trabalho coletivo, tinha 
que lutar pela possibilidade de no sábado a gente se encontrar, um encontro 
semanal e dar voz a todo mundo, discutir tudo que podia ser discutido e anotar 
tudo,  terminada a reunião deixar tudo anotado bonitinho pra discutir na outra 
vez. Então, primeiro essa ideia da coletivização, segundo essa ideia da 
continuidade, eu acho que era muito minha preocupação, eu tinha que saber que 
isso era o que me cabia, por outro lado me cabiam umas coisas bem bestas assim, 
fulano tá precisando da apostila de não sei de quê, fulano tá precisando de um 
texto não sei quê, não tinha Google e aí eu ia procurar o texto que não sei quem 
tinha guardado. Era coordenar o trabalho das pessoas, o que eu fazia muito era 
coordenar, me preocupava com o grupo, com o desenvolvimento do grupo que tá 
crescendo e você tem que estar atento ao crescimento do grupo. (ATTA, 
entrevista, 23/04/13) 

A descrição de Atta (2013) contribui para o entendimento do exercício da função 
no seu cotidiano, demonstrando como o foco da matriz europeia era distinto do 
americano. A preocupação em torno das dificuldades vividas pelos alunos e as formas 
de buscar a sua permanência na escola, assim como o seu sucesso na sua vida 
acadêmica, mostram que o CP era um sujeito ativo no processo de 
ensino/aprendizagem. Isso é percebido tanto no enfoque da busca por unir o grupo 
para a participação nas reuniões como na motivação e no acompanhamento das 
provas/avaliações e na busca de textos para dar suporte à atuação do professor em 
sala. 

1.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do final da década de 1950, percebemos que o contexto político e 
econômico forjou o surgimento da função de CP no processo de expansão da 
escolarização e da influência do capital estrangeiro no país. O cenário político era de 
efervescência de novas ideias em torno de uma crescente busca por democracia, 
incluindo debates sobre a questão de quem seria o titular da responsabilidade de 
educar.  

A influência norte-americana, por sua vez, contribuiu na política educacional para 
a formação de multiplicadores em torno de uma proposta de CP que tinha seu foco no 
acompanhamento das metodologias de ensino com um caráter individualizado, 
explicitamente controlador e burocratizado que marcava o processo de 
acompanhamento do ensino primário.  

No entanto, ao contrário, o foco nos mecanismos conjuntos de 
ensino/aprendizagem, com o caráter grupal e coletivo que essa ação tomou, à época, 
no ensino médio, "estão vinculados, por um lado, à origem diferenciada do processo 
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de acompanhamento e, por outro, aos princípios que respaldavam aquelas opções.” 
(ATTA 2002, p.2) 

Por fim, importante salientar que no cotidiano desses sujeitos históricos já 
estavam sendo definidos os passos que somente iriam aparecer no momento posterior 
da história da educação brasileira: a culminância dos acordos MEC-Usaid resultou na 
Lei nº 5.540/68, que promoveu a reforma do ensino superior, e na Lei nº 5.692/71, 
que reformou o ensino de 1º e 2º graus, gerando um novo ciclo de formação e atuação 
do CP no cenário político nacional. 
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RESUMO  

Este trabalho apresenta parte da pesquisa História, Memória e Vivências: A EJA 
no Norte de Minas Gerais 1940-1960, investigando a historiografia local, 
reconstituindo a história e memória dos saberes e práticas de professoras. Procurou-
se compreender como procediam na alfabetização dos adultos, considerando as 
dificuldades daquela realidade para o saber sobre sua profissão. Situado no campo da 
Educação de Jovens e Adultos, focado na história oral temática. Os resultados da 
pesquisa apontam o modo como as trajetórias dessas educadoras foram construídas, 
marcadas pela coibição política e pedagógica em uma época em que o sertão do Norte 
de Minas Gerais era considerado uma região de “resistência habitual ao 
analfabetismo”. A presente pesquisa conduziu à percepção de que as professoras 
alfabetizadoras não somente criaram alternativas de trabalho ou mesmo aprenderam 
com suas próprias experiências, mas, se inscreveram em uma tradição, resgatando 
laços com a EJA, como tributárias, continuadoras e recriadoras de uma tradição. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História – Memória, Saberes e Práticas, Educação de Jovens e Adultos 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho sistematiza parte da pesquisa intitulada “HISTÓRIA, 
MEMÓRIA E VIVÊNCIAS: A EJA NO NORTE DE MINAS GERAIS - (1940-1960)”, 
trata-se, portanto, de uma pesquisa que se situa no campo da educação de jovens e 
adultos, cujo foco é a história oral temática. Diante desse campo de investigação 
inúmeras questões se colocam e visam esclarecer e revelar a história da alfabetização 
como, por exemplo, o que significava, naquela época (1940-1960), ser alfabetizadora 
da EJA? 

Por meio deste estudo, buscou-se revelar quem foram as professoras que atuaram 
no processo de alfabetização, os lugares e as condições em que alfabetizavam, o que as 
levou à profissão de professoras alfabetizadoras, qual era o nível de escolaridade, a 
origem (pertencimento) social e como eram vistas na (e pela) sociedade. Também, 
procurou-se evidenciar, entre outros aspectos quais eram as concepções teórico-
práticas construídas em torno do ato de ensinar e aprender, bem como os materiais 
didáticos utilizados, e o porquê de usar tais materiais. Em relação às instruções para o 
exercício da profissão de alfabetizadoras de adultos, coube questionar quem 
encaminhava essas instruções e qual a influência sociocultural das escolas para o Norte 
de Minas Gerais. 

A partir dos questionamentos elencados, esta pesquisa teve como pressuposto 
investigar a historiografia local, reconstituindo a história e memória dos saberes e 
práticas de sete professoras alfabetizadoras, analisando o contexto, o lugar, o espaço, 
bem como as dificuldades, problemas, resistências e, principalmente o significado do 
ofício de ser alfabetizadoras de adultos no período de 1940 a 1960. Como objetivos 
específicos este estudo buscou delimitar, inicialmente o período histórico, 
identificando, descrevendo e analisando os saberes e práticas mobilizadas pelas 
alfabetizadoras no processo ensino-aprendizagem dos adultos. Também os modos 
como essas alfabetizadoras utilizavam o método didático na condução da atividade de 
alfabetizar, tendo em vista a necessidade de aquisição do código alfabético e do 
desenvolvimento das habilidades de leitura e compreensão dos textos. Além disso, 
compreender como as alfabetizadoras norte-mineiras procediam na alfabetização dos 
adultos, considerando as dificuldades daquela realidade para o saber sobre sua 
profissão e sobre o saber fazer profissional.  

De tal modo, este estudo buscou privilegiar a história de homens e mulheres 
comuns, porque esses também fazem parte da história, e ainda em documentos não 
convencionais encontrar os vestígios dessa história. Contudo, as fontes oficiais não 
foram descartadas, ao contrário, estabeleceram um elo com as não-convencionais, e 
igualmente foram criticadas e analisadas. 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO: A HISTÓRIA ORAL 

Como recurso metodológico a história oral temática, que na contemporaneidade 
pode ser usada para se estudar a vida de pessoas, de grupos ou de comunidades, como 
possibilidade de acessar o passado, foi utilizada como forma de resgatar as memórias 
das alfabetizadoras selecionadas para esta pesquisa. 

No que se refere às fontes orais, essas assumem espaços e significados 
diferenciados, pela possibilidade de se reportar à memória coletiva pela via das 
experiências indi, pode-se considerar que a afetividade, o desejo, a inibição e a censura 
exercem manipulações conscientes ou inconscientes, sobre a sua memória individual, 
tanto no esquecimento, como viduais, em uma época e no âmbito de um determinado 
grupo social. Assim, no contexto desta pesquisa, a história oral se constitui como uma 
rica possibilidade. Todavia, conforme Le Goff (2003), ao buscar as experiências 
vividas por sujeitos concretosna recordação. Entendendo também que, muito do que 
é verbalizado ou integrado à oralidade, como gestos, lágrimas, risos, silêncios, pausas, 
interjeições ou mesmo as expressões faciais que, na maioria das vezes, não têm 
registros verbais garantidos em gravações, podem integrar os discursos que devem ser 
trabalhados para dar dimensão física ao que foi expresso em uma entrevista de história 
oral. A consideração da entrevista além do que é registrado em palavras é um dos 
desafios da história oral (MEIHY e HOLANDA, 2010). Portelli ressalta que: 

A entrevista não é um ato de extrair informações, e sim o abrir-se de um espaço 
de narração, um espaço compartilhado de narração, em que a presença do 
historiador oferece ao entrevistado alguém que está ali para escutá-lo, coisa que não 
lhe ocorre com freqüência (2010, p. 04). 

Entendemos, então, que toda pesquisa com entrevista é um processo social, uma 
interação, uma troca de ideias e significados, onde o respeito e a fidelidade devem ser 
imperativos ao ouvir a narrativa do outro, processo em que várias realidades e 
percepções são exploradas e desenvolvidas. Oliveira refere-se, assim, à História Oral: 

A história oral recupera aspectos individuais de cada sujeito, mas ao mesmo 
tempo ativa uma memória coletiva, pois, à medida que cada indivíduo conta a sua 
história, esta se mostra envolta em um contexto sócio-histórico que deve ser 
considerado. Portanto, apesar de a escolha do método se justificar pelo enfoque no 
sujeito, a análise dos relatos leva em consideração, como já foi abordado 
anteriormente, as questões sociais nele presentes (2005, p. 94). 

Conhecer os sujeitos cujas trajetórias profissionais e de vida foram marcadas pelo 
envolvimento na educação de jovens e adultos é relevante para compreensão do objeto 
deste estudo. As opções pessoais, os percursos de vida, os sonhos, as rupturas, as 
experiências, as descobertas, os modos de aprender e ensinar, estão registrados em 
forma de narrativas, as quais constituem uma fonte rica de reflexão sobre os processos 
de configuração que permeiam a EJA na contemporaneidade. Reconstituir a memória 
dessas educadoras, identificando suas representações sobre o ato de alfabetizar 
adultos em um período remoto, constituiu o caminho para a compreensão de como a 
educação de jovens e adultos foi ganhando a configuração que hoje conhecemos; 
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processo esse marcado por uma construção permanente, em que se delineiam lutas, 
rupturas, avanços e continuidades. 

Neste estudo, na fundamentação teórica, adotou-se o campo da História Cultural 
que, de acordo com a Escola dos Annales, concebe “uma etapa decisiva nesse processo 
de consolidação da história cultural e da emergência daquilo que passaria a ser 
nomeada como Nova História Cultural” (CAVALCANTE JUNIOR; SILVA; COSTA, 
2010, p.48), “para designar toda historiografia que se tem voltado para o estudo da 
dimensão cultural de uma determinada sociedade historicamente localizada” 
(BARROS, 2005, p.2). 

A historiografia tem sido compreendida como uma das possibilidades de 
investigação, e também pelos dilemas, controvérsias e conflitos. A História é um 
campo que nos possibilita montar mosaicos construídos com muitas “histórias”, 
escritas em espaço não-homogêneo, perpassado por diferentes tendências e orientado 
por uma diversidade de conceitos. Segundo Inácio Filho e Abreu, 

A riqueza em trabalhar dentro do campo de pesquisa e estudos da História da 
Educação é perceber como a Educação e a História se entrelaçam como dois 
campos distintos, mas que se completam. Acompanhar em cada leitura, em cada 
nova documentação, como as contradições sociais e históricas se evidenciam na 
Educação é esclarecedor e ao mesmo tempo instigante (2006, p.133).  

Compreender essas diversas abordagens fez parte da tarefa das pesquisadoras e 
constituiu-se como condição para o ofício de historiar a realidade, uma vez que, 
conforme os autores acima, História e Educação são dois campos que se imbricam, e 
podemos considerar que um encontra sustentação no outro. A historiografia 
tradicional abriu-se para acolher outras possibilidades de compreensão da realidade, 
que não é apenas política, mas, sobretudo social, visto que ser refere à dimensão 
humana. Para Araújo, Ribeiro e Souza (2011), a historiografia tem sua etimologia 
explicada pela junção de dois termos: história e escrita, ou seja, trata-se da “escrita da 
história”, podendo ser distintos dois sentidos fundamentais: 

o primeiro seria os processos de busca de evidências empíricas, de sua análise e 
de sua interpretação compreendidos como historiografia, uma vez que envolvem 
uma teoria e uma metodologia em vista da própria escrita da história” e o 
segundo trata-se de uma investigação sobre a história da escrita da história, uma 
vez que ela é sempre reescrita, é possível localizar seus diversos contornos 
interpretativos, suas aspirações, suas temáticas eleitas,suas ideologias 
(ARAÚJO, RIBEIRO e SOUZA, 2011, p.97). 

Alguns pesquisadores, dentre eles Santos (2001), corroboram que o número de 
estudos científicos na história da educação e da historiografia brasileira cresceu 
expressivamente nos últimos anos. Os estudos começaram a desvelar a história do 
sujeito que vive no anonimato e não só aquele que está nas fontes oficiais escritas pelas 
elites intelectuais. 
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Genericamente, podemos afirmar que História Cultural é um campo de trabalho 
que ganhou visibilidade a partir das últimas décadas do século XX, e tem sido 
utilizada para fazer referência a uma historiografia que tem por foco a dimensão 
cultural no estudo de uma determinada sociedade (um deslocamento da história 
social da cultura para a história cultural da sociedade). Recentemente, os 
historiadores culturais entendem que o termo cultura não pode estar associado 
apenas às artes e aos valores da elite. Por esta concepção, consideram a cultura 
numa perspectiva antropológica, que inclui os fazeres e práticas cotidianas de 
todos os grupos sociais (PESAVENTO, 2003, p. 15). 

Convém ressaltar que a preocupação em selecionar e analisar as narrativas das 
professoras alfabetizadoras pesquisadas não se deteve no fato dessas narrativas serem 
consideradas pelos cartesianos como subjetivas e nada confiáveis, mas na 
possibilidade de ouvir e registrar os saberes e práticas das entrevistadas. Assim, foi 
importante trazer à tona as vivências e experiências que antes pertenciam ao 
anonimato, também poder abranger uma parte da história da EJA que está presente 
em seu habitus, nos seus esquemas de pensamento e, mesmo após tantos anos, ainda 
é visto por elas com a mesma importância que teve no período em que atuaram.  

A memória parece um “pandemônio”, as lembranças estão todas lá e a partir do 
momento em que alguém se dispõe a ouvir, elas surgem naturalmente, e se surgem 
muitas vezes desencontradas é porque também para as lembranças existem os 
“interesses”, cabe ao pesquisador, de acordo com Bosi (2004), interpretar tanto a 
lembrança quanto o esquecimento. Inicialmente desencontradas, parecendo 
impossível recompô-las integralmente, a memória pouco a pouco vai compondo o 
mosaico e vai se podendo analisar cada fragmento de lembrança, tentando ajustar cada 
pequeno pedaço que após tantos anos já não se mostra tão completo, mas mesmo 
assim importante. Juntar cada peça desse mosaico constituiu-se numa grande tarefa 
de trazer o passado para o presente, ou seja, ao lembrar, ao reviver o passado, o 
presente vai se fazendo novo, de tal modo, tempo e espaço vão se (con)fundindo, 
criando um entrelaçamento na memória, o que não foi lembrado fielmente teve seu 
valor na reconstrução desse tempo e desse espaço. 

O caráter livre, espontâneo, quase onírico da memória é, segundo Halbwachs 
(2004), excepcional. Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 
reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado, 
“memória não é sonho, é trabalho” (BOSI, 2004). A lembrança é uma imagem 
construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de 
representações que povoam nossa consciência atual. 

Passível de ser lido como memória local, o Jornal Gazeta do Norte também  foi 
utilizado como fonte, visto que os acontecimentos relatados pelo periódico oferecem 
pistas úteis para a caracterização da esfera educacional da sociedade montes-clarense 
da época, em determinado momento. Embora a imprensa escrita possa ser analisada 
segundo óticas distintas, não se pode negar que, conforme Nóvoa (1997), trata-se de 
um corpus documental que, como poucos, traduz com abundância: 
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[...] os debates, os anseios, as desilusões e as utopias que têm marcado o projeto 
educativo nos últimos dois séculos. Todos os Atores estão presentes nos jornais e 
nas revistas: os alunos, os professores, os pais, os políticos, as comunidades [...] 
As suas páginas revelam, quase sempre ―a quente, as questões essenciais que 
atravessaram o campo educativo numa determinada época (NÓVOA, 1997, p. 
30). 

A imprensa, ao realizar essa operação “não natural” de criar lugares da memória, 
possibilita travar um diálogo com um determinado tempo, com modos de vida, com 
sujeitos que organizavam e reorganizavam suas vidas de forma distinta da 
contemporaneidade, porém com ações que ainda interferem diretamente no cotidiano, 
na atualidade. A imprensa, dessa forma, pensando-a como filtro, faz uma “seleção”, ao 
optar em publicar sobre este político em detrimento daquele, ao relembrar aquele fato 
da educação e não este; enfim, escolhe quais os valores que podem ou não virar 
memória. Entende-se memória como elemento capaz de revitalizar a compreensão do 
passado e, pensando nessa revitalização, buscamos entender como as alfabetizadoras 
identificavam, descreviam e analisavam seus saberes e suas práticas no oficio de 
alfabetizar adultos. 

Em uma palestra ocorrida no Brasil, em maio de 2007,Portelli afirmou que “atacar 
a memória é atacar a identidade de instituições”. Assim, neste estudo, analisar o jornal 
Gazeta do Norte foi também um exercício de provocar as instituições mencionadas 
pela imprensa, colocando em movimento a trajetória e a função dessa imprensa para 
o norte de Minas. Esse exercício propiciou o entendimento de como a memória foi 
construída pela imprensa local e de como, ao deixar seus resquícios, vai construindo 
outras memórias.  

Trabalhar a imprensa como fonte, parte do entendimento de que essa possibilita 
um diálogo direto com o processo histórico em questão, e traz à tona fragmentos de 
uma memória materializada pelo jornal. Na historiografia inúmeros trabalhos se 
destacam pela abordagem e questionamentos que constroem ou desconstroem o 
conceito de memória, como no trabalho de Le Goff (2003), para quem a memória 
significa apropriação de imagens e textos, fenômeno individual e psicológico, 
totalmente ligado ao tempo e à sua apropriação. Já Hobsbawm (1998) assevera que 
“passado é dimensão permanente da consciência humana” e é também “seleção do que 
é ou será capaz de ser lembrado” (p.231). 

Para o historiador, o acervo jornalístico se revela como uma possibilidade de 
pesquisa, desde o conteúdo das manchetes até a disposição dessas nas páginas dos 
periódicos. Portanto, indagar os jornais vai além da simples leitura de suas páginas, 
ou das informações que as compõem. O trabalho com essa fonte possibilita entender 
os interesses que são verbalizados por essa prática social e salientar a sua intervenção 
no cotidiano, pois, conforme Almeida (2006), “o jornal interfere e sofre interferências 
sociais”. As “fissuras da vida” que abarcam o ir e vir da linguagem, possibilitam refletir 
sobre o desenvolvimento humano e, no caso deste trabalho,propicia problematizar os 
processos de alfabetização, analisando possíveis dificuldades ou resistências, rupturas 
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e permanências ocorridos na educação de jovens e adultos no Norte de Minas Gerais, 
em meados do século XX.  

No que se refere a esta pesquisa, procurou-se as motivações que levaram os 
jornalistas e redatores a publicarem sobre alfabetização, analfabetismo, ato de ensinar 
e aprender, e foram essas publicações que possibilitaram estabelecer um diálogo com 
o passado, fazendo emergir as relações e interesses que não estavam registrados em 
letras garrafais nas páginas dos periódicos. Pensando a história por meio da imprensa, 
podemos tomá-la como prática social constituída de linguagem própria. Para alguns 
autores, a imprensa não passa de um meio informativo, porém, para outros se 
constitui de um ir e vir de informações, práticas, de posturas e projetos. Vale ressaltar 
que, neste estudo, não pretendemos contar a história da imprensa, mas destacar 
alguns aspectos relevantes desse meio de comunicação pela contribuição que 
disponibiliza àqueles que se propõem utilizá-lo como fonte de pesquisa.  

A imprensa, portadora e produtora de significações, possui um dos dispositivos 
privilegiados para forjar o sujeito, ou seja, pela necessidade de informar sobre fatos, 
opiniões e acontecimentos, procura engendrar uma mentalidade, se posicionando 
como um lugar estratégico de constituição do discurso. Sendo assim, ela (a imprensa) 
estabelece um espaço público através do seu discurso, que é social e simbólico, agindo 
como mediadora da cultura e da ideologia fixa normas, sentidos, organiza relações e 
disciplina conflitos (BASTOS, 2002, p.152). Normalmente carregada de intenções, ao 
incorporar e promover práticas que legitimam e privilegiam alguns acontecimentos 
em detrimento de outros, produz e divulga saberes que homogeneízam, modelam e 
disciplinam seu público alvo. 

Nesse direcionamento, compete ao pesquisador fazer uma desmontagem dos 
textos veiculados pela imprensa, filtrando as informações, a fim de desvelar os 
significados, as contradições e as diferenças implícitas nas falas que produz, para que 
não tomemos a notícia como sendo toda a realidade, nem as opiniões emitidas como 
representativas de todo o imaginário. O exercício da dúvida, mais do que nunca, deve 
se fazer presente quando se analisa as representações do passado (NETO, 2002, 
p.206-207). A imprensa é, pois, o espaço da comunicação, sendo o jornal uma parcela 
dessa imprensa, um documento histórico singular que tem um mosaico de notícias que 
estampa sua característica.  Ainda, conforme Neto (2002) é principalmente através da 
imprensa que se divulgam e se consolidam as principais representações sociais. Tendo 
a capacidade de formar a cultura e padronizar o povo, ela é preconizada também como 
veículo educativo, a responsabilidade do jornalismo na formação da opinião pública, 
na divulgação da informação, o acesso à diversidade de opiniões são colocados como 
elementos impulsionadores da civilidade, do progresso do país e da formação da 
nação. 

Assim, para qualificar este estudo, foram utilizadas fontes impressas e 
documentais e, nesse sentido, o Jornal Gazeta do Norte, conforme Veloso (2008), 
permitiu a compreensão do passado, laçando luz sobre questões contemporâneas. As 
edições do Gazeta do Norte foram selecionadas conforme as abordagens referentes à 
educação de Jovens e adultos, nas quais buscou-se não somente entender a 
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informação, mas também problematizar o sentido de pertencimento social das 
alfabetizadoras de adultos, como eram vistas na (e pela) sociedade , portanto, 
compreendidas como objeto de investigação. 
De tal modo, foram entrevistadas sete professoras que atuaram em escolas públicas 
de Montes Claros como professoras alfabetizadoras de jovens e adultos nos anos de 
1940 a 1960, como forma de recuperar as memórias e experiências vivenciadas por 
elas em sala de aula, num momento em que os desafios da educação e a necessidade 
de renovação das práticas eram impostas pelo regulamento do ensino e pelas novas 
demandas por leitura e escrita. De acordo com Santos (2001), a construção da 
identidade/profissionalidade de cada alfabetizadora está muito ligada ao seu 
ambiente familiar e cultural, por meio dos modelos e valores com os quais 
conviveram e se relacionaram em seu processo de escolarização e vivência 
profissional. As entrevistas com as professoras alfabetizadoras aconteceram por meio 
de um roteiro semiestruturado, tendo sido previamente explicados os motivos da 
pesquisa e esclarecida a intenção de desvelar suas histórias de vida, resgatando, 
através de seus relatos, o momento histórico (1940-1960) em que elas atuaram como 
alfabetizadoras de adultos. Neste estudo, no contexto das narrativas das 
entrevistadas, a abordagem escolhida foi a compreensão da história como memória 
coletiva do passado, consciência crítica do presente e premissa operatória para o 
futuro. 
 
 
3. O EXPERIMENTADO E O VIVENCIADO: A CONSTITUIÇÃO DA ALFABETIZADORA 
DA EJA 

A partir das trajetórias de vida e de trabalho das professoras alfabetizadoras fomos 
capazes de identificar suas representações sobre o período de 1940 a 1960 a respeito 
da alfabetização de adultos no sertão do norte de Minas Gerais. No contexto das 
narrativas das professoras alfabetizadoras procuramos destacar que a abordagem 
escolhida para este estudo é a compreensão da história como memória coletiva do 
passado, consciência crítica do presente e premissa operatória para o futuro (SOUZA, 
2000). 

No decorrer desta pesquisa os sujeitos com os quais nos deparamos são mulheres, 
casadas, solteiras, viúvas, mães, que, enfim, por alguma razão se tornaram professoras 
alfabetizadoras. Fontana (2003) analisa a questão do gênero na constituição da 
professora e o importante papel mediador do trabalho no processo de constituição da 
singularidade na trama das relações sociais, em que a esposa, a filha, a mãe e a 
professora se entrelaçam, modulando os modos de ser e de dizer de cada professora: 

Diferentes modos de relação da mulher com suas atividades ganham 
centralidade. Para a Dona de casa, a família é o catalisador de suas atividades e 
os papéis de esposa e mãe definem os contornos do seu modo de ser mulher e de 
reconhecerem-se como sujeitos. A atividade profissional é espaço de relações e 
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lugares sociais, que passam a ser vivido pela mulher. Esses lugares sociais 
implicam modos de ação e preocupações distintas das práticas familiares, 
passando a dividir com estas a definição de prioridades e sua própria motivação 
frente a elas. A atividade profissional não apaga os papéis de esposa, Dona de 
casa, mãe, filha. Acrescenta-se a eles, [...] mas rompe com a relação de 
continuidade e harmonia frente a eles. [...] a esposa, a Dona de casa, a filha, a 
futura professora, a estudante. [...] coexistem e enfrentam-se numa professora, 
reorganizando e mobilizando convicções, crenças e valores e também o próprio 
modo de viver cada um desses papéis configurando universos distintos, em que 
se contrapõem saberes práticos versus saber teórico; permanência e 
continuidade versus ética do progresso e da inversão para o futuro; afetividade, 
ternura, sensualidade versus competitividade e êxito intelectual (2003, p. 96-97).  

Em consonância com as ponderações da autora, verificamos que os saberes 
docentes são construídos e reconstruídos nos contextos históricos, sociais e culturais 
distintos. Tais saberes são constantemente reelaborados pelas professoras 
alfabetizadoras, de acordo com suas práticas do contexto real e complexo do ensino ao 
qual estavam inseridas.  

As professoras alfabetizadoras de adultos de outrora, assim como cada grupo de 
educadoras, possuem particularidades de reconhecimento social, imagens complexas 
que não dependem apenas dos níveis de escolarização, carregam uma imagem social 
definida, marcante, em que predomina a competência para o ensino das primeiras 
letras e contas, mas principalmente a benevolência, a dedicação e o zelo com seus 
alunos. Apesar desses traços promoverem um reconhecimento forte no imaginário 
social naquela época, contudo não conferia às professoras alfabetizadoras um estatuto 
profissional. Esse imaginário social ainda possui as marcas das professoras 
alfabetizadoras, construído há muitas décadas: “Ser professora ou professor é carregar 
uma imagem socialmente construída. Carregar o outro que resultou de tudo” 
(ARROYO, 2005, p. 30). Para compreendermos melhor nossa profissionalização, a nós 
mesmos enquanto educadores e refletir sobre que professor desejamos ou sonhamos 
ser, não devemos ignorar que o ofício do mestre das primeiras letras, do mestre 
alfabetizador, permanece no imaginário em que se entrelaçam traços sociais, afetivos, 
religiosos, culturais, ainda que secularizados. Não podemos esquecer que a ideia de 
vocação, missão, sacerdócio faz parte da autoimagem das professoras alfabetizadoras 
e das representações sociais por elas relembradas. Conhecer os mestres, seus saberes, 
suas práticas, suas histórias de vida é o melhor caminho para compreendermos a 
escola e o movimento educacional do passado e do presente, estabelecendo ações para 
o futuro. De acordo com Sacristán, 

meditar sobre o que ocorreu pode dar-nos perspectiva, impulsos e algumas 
inquietações mobilizadoras [...] Só podemos preencher o “porvir” a partir do presente 
com projetos, e estes estão enraizados nos ideais do passado e do presente (2000, p. 
39).  
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Para entender o momento educacional atual, é necessário estabelecer um diálogo 
com os sujeitos da história do magistério, os mestres das escolas, dando-lhes a 
oportunidade de ocupar a posição de destaque que lhes é de direito. Arroyo (2006) em 
suas ponderações, esclarece que: “tirando do baú dos esquecidos da história do 
magistério artes que não deveriam ter sido esquecidas. Artes de ofício. Saberes e 
sensibilidades aprendidas e cultivadas. Guardadas no cotidiano, nas gavetas das salas 
de aula de tantos mestres de agora e de outrora” (p. 09). 

Nesta categoria, ao construir os saberes das professoras alfabetizadoras 
entrevistadas, procuramos desnudar a identidade das antigas mestras, compreender o 
caminho fecundo por onde passaram para, assim, entender a nós mesmos, 
educadores, um pouco mais. Essa compreensão se deu através do ofício de ser 
professor, traços e hábitos que todos os mestres repetem, saberes e fazeres que são 
próprios de sua maestria. Nesta mesma linha de raciocínio Arroyo afirma que: 

O termo ofício remete a artífice, remete a um fazer qualificado, profissional. Os 
ofícios se referem a um coletivo de trabalhadores qualificados, os mestres de um ofício 
que só eles sabem fazer, que lhes pertence, porque aprenderam seus segredos, seus 
saberes e suas artes. Uma identidade respeitada, reconhecida socialmente, de traços 
bem definidos. Os mestres de ofício carregavam o orgulho de sua maestria (2006, p. 
18).  

O pensar e o fazer educativo moderno originam-se nas artes dos mestres 
educacionais do passado, no seu saber-fazer, e este sobrevive em nós, educadores e 
educadoras atuais, que, ao longo da nossa profissão, incorporamos as marcas de um 
ofício aprendidas e estabelecidas no diálogo de gerações, levando-nos a entender que 
os saberes específicos da profissão se reproduzem apesar de todas as alterações 
sofridas na educação e na própria profissão. As professoras alfabetizadoras ao longo 
de suas vidas foram se constituindo como pessoas e como professoras, na medida em 
que cada uma, em seus processos de formação com suas experiências de vida pessoal, 
familiar e profissional foram tomando para si os princípios e valores que produziram 
um modo de ser e de estar no mundo, ou melhor, um modo de pensar, sentir e agir 
como pessoas e como professoras. Afirmação interessante é a de Forquin (1992) 
quando diz que,  

a vida é o lugar da educação e a história de vida o terreno no qual se constrói a 
formação. [...] a análise dos processos de formação, entendidos numa 
perspectiva de aprendizagem e de mudança, não se pode fazer sem uma 
referência explícita ao modo como um adulto viveu em situações concretas do seu 
próprio percurso educativo (p. 167). 

O exame das trajetórias de vida das professoras alfabetizadoras que participaram 
desta investigação possibilitou múltiplas interpretações. Ao ler esse material, 
encontramos elementos que permitiram desvendar a constituição da subjetividade 
dessas professoras, como também conhecer o conjunto de fatores que contribuiu na 
formação dos seus saberes. Ao perscrutar a experiência vivenciada pelas professoras 
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alfabetizadoras foi possível compreender/identificar alguns aspectos que 
historicamente fazem parte da configuração da educação de jovens e adultos no Brasil. 

4. CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÕES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Constituiu-se em um grande desafio compreender o processo de configuração da 
educação de jovens e adultos. Para tanto, não se pode perder de vista a análise das 
trajetórias das professoras alfabetizadoras, cujos percursos de vida estão imbricados 
com a própria história e origem dessa área. É importante, nesse sentido, respeitar a 
singularidade dos caminhos percorridos por essas alfabetizadoras, mas também 
buscar o traço coletivo que entrelaça esses caminhos. Não podemos aprisionar as 
narrativas em um modelo analítico pré-estabelecido, é preciso permitir a escuta e a 
aventura da descoberta. 

Nessa perspectiva, constatamos que as narrativas das professoras alfabetizadoras 
apresenta-se como um campo aberto para múltiplas possibilidades de leitura e 
interpretação, pois são diferentes vozes e sentidos que perpassam, permitindo a 
travessia do relato individual, nomeado e singularizado, para a engenhosa construção 
do coletivo. Como o narrador descrito por Benjamim (1994), “sua narrativa assemelha-
se a sementes guardadas hermeticamente por milênios e que ainda conservam o poder 
de germinar” (p. 64). Portanto, recolher memórias, registrar vozes e, por meio delas, 
percursos de vida e de formação, pressupõe revelar as escolhas pessoais, os sonhos, as 
ideias e as práticas realizadas, conjugando processos de singularização com o traço 
coletivo que atravessa cada itinerário de vida. A partir dos relatos orais das 
entrevistadas verificamos a intercessão entre as concepções de alfabetização e as 
práticas pedagógicas das professoras alfabetizadoras de jovens e adultos. Diante dessa 
realidade, optamos por analisar em conjunto as categorias alfabetização e práticas, e 
não de maneira isolada. Também as respostas obtidas a partir das entrevistas foram 
consideradas de forma coletiva. Retomando a perspectiva das práticas pedagógicas 
utilizadas no período delimitado neste estudo, ficou evidenciado, por meio dos relatos 
das professoras alfabetizadoras que, em relação à concepção de alfabetização, 
especificamente em relação à alfabetização de jovens e adultos, elas concebem como 
ato de ensinar a ler e escrever e, em alguns casos, reduzindo ao ato de aprender a 
assinar o próprio nome.  

Ao indagar as professoras alfabetizadoras a respeito da concepção de alfabetização, 
percebemos que em vários momentos, ao falarem de suas práticas pedagógicas, as 
entrevistadas pautavam suas respostas a partir da vivência cotidiana, da elevação da 
autoestima, do ensino de artesanato e de práticas culinárias. É essencial, para a 
qualidade do processo de ensino em turmas de jovens e adultos, que os educadores 
atentem para o bom relacionamento com seus educandos, pautado no respeito à 
realidade existente, ao modo como pensam, sentem e agem, procurando adequar suas 
práticas à forma diferenciada de que necessitam. Essa confiança desenvolvida entre 
educador e educando torna-se essencial no processo de ensino, acarretando o 
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desbloqueio emocional do educando em relação à sua capacidade de aprender. Muitas 
vezes, ao se desconsiderar a realidade dos alunos adultos, o professor alfabetizador 
incorre no risco de estabelecer uma relação entre capacidade intelectual e 
analfabetismo, associando a condição de analfabeto a déficits individuais, e não a 
questões de desigualdades sociais. Assim, um problema que é eminentemente social 
se torna individual.  

Os relatos das professoras alfabetizadoras sobre a prática pedagógica 
apresentaram alguns pontos convergentes. O principal deles foi a falta de 
planejamento e o exercício solitário da docência, no qual fica evidente a precariedade 
em que a educação de jovens e adultos era oferecida. Como destacado anteriormente, 
algumas das entrevistadas exerceram a função de alfabetizadora de jovens e adultos 
na condição de leigas, pois somente concluíram o magistério depois de algum tempo 
de atuação, e mesmo assim, exerceram a profissão sem apoio pedagógico, sem 
acompanhamento e sem planejamento. Fica claro que esta situação angustiava as 
professoras, que ansiavam por maior acompanhamento. Acrescido a precária 
formação para o exercício da docência, a falta de planejamento, o trabalho solitário e 
pouco compartilhado, na fala das educadoras ainda é possível perceber as dificuldades 
com a infraestrutura das escolas, bem como a falta ou inexistência de material didático 
pedagógico para o trabalho com a alfabetização de jovens e adultos.  

É recorrente nos relatos das entrevistadas a alegação de que exerciam a docência 
em locais pouco apropriados, muitas vezes improvisados e basicamente utilizando a 
lousa e o giz. Quando afirmam que recebiam algum tipo de material avaliam que ou 
eram distantes da realidade, porque já vinham prontos de algum órgão educacional, 
ou eram mais apropriados para o trabalho com as crianças. Nesse aspecto as 
ponderações de Arroyo (2006) remetem à questão da infantilização do ensino de 
adultos, "devemos, nesse momento, ser capazes de inventar uma pedagogia da 
educação de adultos, construindo o pensamento pedagógico além da pedagogia 
infantil” (p. 89). Segundo esse pesquisador, ainda não temos no país nem um perfil de 
educador de jovens e adultos, nem um parâmetro de formação desses educadores. O 
perfil deste é plural e o processo é truncado, demonstrando que a EJA tem circulado 
mais entre os projetos de emancipação da sociedade que entre os projetos de educação. 

Ao relatarem suas práticas pedagógicas, as entrevistadas nem sempre associavam 
as precariedades destacadas acima às dificuldades de aprendizagem de seus alunos, 
pois, segundo elas, os alunos não mediam esforços para aprenderem, eram dedicados 
e cumpridores de seus deveres. Dessa forma, ainda que as adversidades se 
apresentassem como empecilho, as professoras alfabetizadoras não se deixavam 
abater, procuravam valorizar o interesse dos educandos. Quando descreveram essas 
práticas pedagógicas, se concentraram na dimensão afetiva que mantinham com seus 
alunos e com a docência, em detrimento da metodologia que utilizavam. Percebemos 
que de maneira geral elas apresentaram um saudosismo em relação à escola, à 
educação e aos alunos da época em que foram professoras alfabetizadoras de jovens e 
adultos. Apesar de destacarem as dificuldades, a pouca ou quase nenhuma condição 
de trabalho, elas acreditavam que a educação era melhor do que hoje, mesmo quando 



 

 
 

15 

afirmavam que atualmente as escolas possuem muito mais materiais e uma 
infraestrutura melhor. Também consideravam que tanto o ensino, quanto os alunos 
eram melhores. Conforme asseveraram o aluno do passado respeitava o professor, era 
“disciplinado” “obediente”, pacato e educado, sendo esse o aluno ideal. As professoras 
não se reportaram ao aprendizado dos seus alunos, mas ao comportamento que eles 
apresentavam em sala de aula, isso se justifica pelas representações que tinham sobre 
a educação. Assim sendo, ao nosso ver, as entrevistadas não concebem o processo 
ensino-aprendizagem, tal qual é idealizado na atualidade, por esse motivo ao 
relembrarem a prática docente efetivada não fizeram com base em pressupostos 
educacionais e sim com base em condutas comportamentais. 

Verificamos nos relatos das professoras alfabetizadoras que quando o foco da 
prática pedagógica era direcionado para o professor e não para o aluno, elas também 
demonstravam saudosismo. As suas considerações tiveram por base a relação afetiva, 
a relação professor-aluno-família-sociedade, confirmado aquilo que já ponderamos 
anteriormente em relação ao oficio de ser professor como uma missão, um sacerdócio. 
Elas retratam em suas falas uma concepção de educação em que o ensino estava 
imbricado à ideia de respeito, de afeição tanto pelos alunos, como pela própria 
sociedade. 

Além de se concentrarem no respeito que tinham por parte dos alunos e da 
sociedade pautaram seu relato também na relação afetiva entre elas e a docência. Toda 
dificuldade, precariedade, obstáculos que vivenciaram como professoras da educação 
de jovens e adultos parece que deixaram marcas menos profundas do que a relação de 
afeto com a profissão. 

Ao discorrerem sobre a relação ensino-aprendizagem, conferimos que há uma 
grande concentração nas atividades de leitura e escrita, como ditado, leitura 
individual, cópia etc. Aparece também, de forma secundária, o trabalho com 
matemática, sempre associado às atividades de adição, subtração, divisão e 
multiplicação, aludidas pelas professoras como o trabalho com “as contas”.  

De uma maneira geral as professoras entrevistadas apresentaram uma visão 
singular da educação de jovens e adultos, em muitos momentos dos relatos descrevem 
as situações vividas. Além de toda a precariedade colocada por elas, como falta de 
planejamento, de material didático pedagógico, infraestrutura deficiente, etc., 
pontuam outros aspectos que mereceriam uma análise crítica como, por exemplo, as 
condições vividas pelos alunos. As professoras relataram que eles vinham cansados, 
sem banho, sem alimentação. Relataram também a carga horária, sendo, em muitos 
casos de apenas duas horas diárias, mas não dão indício de que consideravam que estes 
pontos poderiam influenciar o processo ensino-aprendizagem. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reconstruir a memória e a história de professoras alfabetizadoras de jovens e 
adultos, entre o período de 1940 a 1960, constituiu-se o principal objetivo desta 



 

 
 

16 

pesquisa. Assim, uma questão primordial desta investigação foi entender o que 
significava ser professora alfabetizadora da EJA, naquele período (1940-1960). Na 
tentativa de encontrar resposta para o questionamento proposto, surgiram algumas 
inquietações, e com o intuito de subsidiar a questão fundante, busquei identificar 
quem foram as professoras que atuaram no processo de alfabetização de jovens e 
adultos? Em que lugares alfabetizaram e em que condições? O que as levou à 
profissão? Que concepções teórico-práticas construíram em torno do ato de ensinar e 
aprender? Estas questões se destacaram exatamente por serem as mais pertinentes e 
indicativas do que foi ser professora alfabetizadora na década de 1940-1960, no Norte 
de Minas Gerais.  

Nesse sentido, a partir das narrativas das professoras alfabetizadoras como 
testemunhas de um tempo vivido, dos documentos encontrados e das referências 
sobre o assunto, foi possível entender a documentação escrita e tecer a trama que se 
processou em torno dessas profissionais, quanto aos princípios da alfabetização de 
jovens e adultos. As narrativas, os documentos e as referências se constituíram em 
fontes importantes para que pudéssemos perceber o pensar, o sentir e o agir de sete 
professoras alfabetizadoras, que se transformaram em protagonistas na construção de 
um ideal de educação, com a missão de instruir e educar o povo analfabeto.  

Dentro das especificidades locais, este estudo contribuiu para ampliar a 
compreensão dos processos educacionais da cidade de Montes Claros- MG, 
demonstrando as conexões existentes entre a história local, regional e nacional e 
conferindo visibilidade às professoras alfabetizadoras de jovens e adultos, convocadas, 
para cumprir tão importante missão.  

Essa história se desenvolveu em um período marcado por muitas transformações 
sociais, políticas e econômicas na sociedade brasileira e refletiu, de forma contundente 
na educação, estimulando propostas de reformas institucionais voltadas para a 
erradicação do analfabetismo. Nessa perspectiva, a educação tornou-se responsável 
pelas mudanças que deveriam acontecer no país, para construir a nação e configurou-
se de maneira mais doutrinária, com caráter autoritário e nacionalista no período do 
governo do Estado Novo. 

Para tanto, utilizamos a história oral que é a mais apropriada para esse tipo de 
pesquisa. Tendo por base os apontamentos teóricos que subsidiaram este trabalho 
reportamos a Magda Soares (2003) quando utilizando da fala de Fontana pondera que 
o processo em que alguém se torna professor é histórico, portanto, “os indivíduos que 
se fizeram professores vão se apropriando das vivências práticas e intelectuais, de 
valores éticos e das normas que regem o cotidiano educativo” (p. 48) para constituir 
seu ser professor, não sendo esta construção desarticulada do momento histórico-
social. Portanto, ser professora alfabetizadora no momento histórico e no espaço 
geográfico escolhido para esta pesquisa, está intrinsecamente associado às vivências 
tanto educativas, como sociais, políticas, familiares das professoras alfabetizadoras.  

Finalizamos este trabalho na certeza de que as sete professoras alfabetizadoras de 
jovens e adultos selecionadas para este estudo, mesmo tendo exercido a docência nas 
conjunturas já destacadas, com as trajetórias pessoais e profissionais que a época 
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(1940-1960) possibilitava, e ainda que tivessem o magistério como sacerdócio, 
demonstraram um razoável entendimento da EJA. Fazemos esta afirmativa por 
verificar que no momento de seus relatos destacaram pontos cruciais para a garantia 
de uma alfabetização de jovens e adultos com responsabilidade e compromisso.  

Quando demarcaram como ponto positivo a valorização que o professor tinha na 
época, mesmo sem fazer uma análise de que essa valorização deveria estar atrelada a 
condições dignas de trabalho, elas indicaram a importância desse fato. Ao relatarem a 
falta de materiais didáticos pedagógicos específicos para a faixa etária dos alunos da 
EJA, demonstraram o quanto seria importante que os tivesse. A alegação de que 
exerciam a docência de maneira solitária, sem acompanhamento e com pouco 
planejamento, aponta como elas consideravam imprescindível realizar o seu trabalho 
de forma coletiva, planejada e apoiada em bases pedagógicas. Ao referendar a postura 
de seus alunos jovens e adultos, exaltando o comportamento obediente, educado e 
responsável, demonstram claramente reconhecer a necessidade de se tratar com 
distinção esses educandos e que a boa relação professor-aluno é fundamental para a 
efetivação de um bom trabalho.  
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RESUMO  

Essa pesquisa tem como objetivo geral investigar a História da Educação Primária 
do Piauí na década de 1930, do século XX, a partir de fontes (auto)biográficas. Este 
trabalho se baseia na pesquisa historiográfica e, como procedimento metodológico, 
utilizou-se a pesquisa bibliográfica.  E para análise das obras foi usado o método de 
análise de conteúdo de BARDIN (1977). As obras trazem informações sobre o cotidiano 
escolar do ensino primário de sujeitos piauienses que viveram a educação dos anos 
1930. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História, ensino, literatura. 
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1. ORIGEM E PERCUSOS DA PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO 
PIAUÍ, NA DÉCADA DE 1930, A PARTIR DA INVESTIGAÇÃO DE OBRAS 
(AUTO)BIOGRÁFICAS 

A presente pesquisa surgiu a partir de um estudo anterior realizado no Programa 
de Iniciação Científica da Universidade Federal do Piauí. A princípio, teve como 
questão norteadora a investigação de fontes alternativas, tais como revistas e 
almanaques. Em seguida, foi iniciada a análise de obras literárias, as quais são objetos 
da pesquisa atual, onde foram estudados documentos escritos de literaturas 
(auto)biográficas, contendo elementos que versem sobre o cotidiano das instituições 
de ensino primário, no recorte temporal dos anos 30, do século XX. 

O trabalho de investigação, na área de História da Educação, tem apresentado um 
grande crescimento. Diversos grupos de pesquisas surgem nas universidades com o 
intuito de buscar e divulgar informações que ofereçam condições de reflexão sobre a 
educação em um dado período histórico, cujas ressonâncias perpassam o momento 
educacional atual. Esses estudos ajudam a compreender a educação a partir de novas 
formas de saber. Permitem confrontar os achados, utilizando os recursos da 
historiografia corrente e mais além buscar novas formas de abordar objetos existentes. 
A história vista a partir de vestígios dos fatos passados, produz também possibilidades 
de reflexão sobre o futuro.  

A Nova História e, especialmente, a Nova História Cultural tem influenciado os 
pesquisadores para que investiguem temas antes considerados pouco importantes no 
interior da própria História da Educação. Ela vem postular a existência da história em 
todos os aspectos humanos. Dentre elas, a história da educação. Diante de novos 
objetos como este, surge a necessidade de novas fontes de pesquisas para suplementar 
os documentos oficiais. 

Com o alargamento das fontes, serviriam de fontes não apenas pressupostos 
políticos, mas também os aspectos culturais, sociais e econômicos da sociedade, que 
passaram a ser de interesse do pesquisador. A memória coletiva, biografias, imagens, 
estatísticas, foram algumas das fontes que começaram a despontar. Neste sentido, vem 
sendo configurada a nova tendência na pesquisa em história da educação, nos estudos 
nacionais e internacionais. 

O trabalho tem como tema o cotidiano escolar do ensino primário no Piauí de 
1930. E tem como objetivo geral analisar o cotidiano escolar do ensino primário, no 
Piauí de 1930, através de autobiografias literárias.  Quanto à metodologia após a 
seleção das obras de memórias, buscamos analisar as memórias dos autores 
localizando informações sobre o cotidiano escolar do ensino primário do Piauí da 
década de 1930.  

 A periodização escolhida neste trabalho é justificada, pois foi um momento de 
efervescência na expansão do ensino público, motivados pelas Reformas de Francisco 
Campos e Gustavo Capanema. E, pela curiosidade de se investigar como ocorria esse 
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ensino de fato, nos lugares onde as melhorias na educação se davam de forma lenta, 
com uma educação simples e muitas vezes leiga. 

Foi realizado dessa maneira um delineamento da pesquisa da história da educação 
a partir de autobiografias literárias, as quais constituem em registros da vida feita pelo 
próprio autor em determinado período, possibilitando assim o conhecimento de 
situações diversas sobre o cotidiano escolar a partir das memórias dos autores, 
oferecendo, para além dos documentos oficiais, o conhecimento de situações 
singulares da realidade da época. Apresentando um inestimável valor no estudo 
historiográfico exploratório da escolarização piauiense. Com a ampliação das fontes se 
tem uma compreensão do cotidiano escolar, que corresponde a um micro evento da 
sociedade, mas que também está ligado ao macro. 

Este estudo foi realizado com viés investigativo, dentro da abordagem qualitativa 
e descritiva, proporcionando uma visão geral aproximativa da realidade estudada, 
bem como a descrição das características do cotidiano escolar primário, estabelecendo 
uma relação de semelhança entre os relatos dos sujeitos. Para isso, utilizou-se da 
pesquisa bibliográfica e aplicou-se a metodologia de conteúdo de Bardin (1977), 
através do levantamento e organização de fontes documentais por categorização, 
especificamente, literaturas biográficas de autores piauienses que participaram do 
processo educacional primário, dentro do recorte temporal citado. Em relação às 
fontes coletadas foram estudadas as obras autobiográficas: de Leônidas de Castro 
Mello, de Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves e de Francisco Miguel de Moura.  
 

2. DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA PESQUISA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM 
FONTES DE LITERATURA AUTOBIOGRÁFICAS  

Construir a História da Educação a partir da pesquisa em fontes de literatura 
biográficas e autobiográficas trata-se de um procedimento delicado onde as memórias 
de educadores e alunos relatam situações que são próprias do indivíduo e  ao mesmo 
tempo do meio social do qual faz parte, ou seja, suas vivências e experiências se 
interligam com o contexto histórico, social, econômico em que situa. 

Segundo Halbawachs para se falar de memória é necessário diferenciar as partes 
do período segundo algum critério, pois cada um dos grupos tem sua própria história, 
onde se distinguem os acontecimentos. 

O mundo histórico é como um oceano onde afluem todas as histórias parciais [...] 
Apesar da variedade dos lugares e dos tempos, a história reduz os acontecimentos a 
termos aparentemente comparáveis, o que permite ligá-los uns aos outros, como 
variações sobre um ou alguns temas. (Halbawachs, 1990, p. 84-85)  

Na visão de Souza (2012, p. 31), através da pesquisa com narrativas, pode-se 
descobrir aspectos sócio-históricos, por meio da mediação entre a “história individual” 
e a “história social”. Ele cita ainda que há uma compreensão de que não é possível se 
separar o “eu profissional do eu pessoal, como do contexto histórico-cultural, político-
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ideológico e socioeconômico mais amplo em que se inserem os educadores e 
desenvolvem cotidianamente o trabalho docente”. 

Dessa forma, as representações sobre as vivências na educação são evidenciadas 
nas obras biográficas e autobiográficas, a partir de fatos em comum como ações dos 
sujeitos enquanto professores, profissionais da educação, políticos ou outra atuação 
direta ou indireta que contribuíram para esboçar o ensino primário do Piauí de 1930.  

Entre as tendências dos estudos em história da educação, destaca-se a abordagem 
teórica denominada “Nova História Cultural”. (FERRO, 2005).  Com ela surge uma 
grande variedade de fontes não convencionais como a literatura, as fotos, fontes 
iconográficas, hemerográficas, orais, entre outras. E, sobretudo, torna-se comum 
estudar as práticas culturais no cotidiano escolar, através das memórias, relações 
sociais entre os sujeitos do processo educacional. 

A propósito da escrita autobiográfica, Lopes (2006, p. 13) afirma que foram 
“escritos nos quais os sujeitos falam de si, construindo um texto em que sua trajetória 
de vida é o elemento central, mesmo que tangencialmente abordem temas outros”. A 
partir desses relatos, ou como o autor trata “acervos documentais particulares” podem 
ser tiradas informações sobre o campo da escolarização da sociedade piauiense e 
contribuir para a escrita da História da Educação do Estado. 

Dessa maneira percebe-se que existem inúmeras possibilidades de uso das 
literaturas autobiográficas, sobretudo, como fontes que podem ser estudadas na 
pesquisa da história da educação. Seja sobre o cotidiano escolar ou outros aspectos da 
instutuição escolar. 

A pesquisa em obras biográficas e autobiográficas de autores piauienses vem com 
o propósito de reconstruir para a história da educação, as memórias das pessoas, que 
de alguma forma estabelecem relação com a memória coletiva da época estudada. 
Neste trabalho, os atores sociais como alunos, mestres, engenheiro e político tem suas 
memórias resgatadas e são transformados em sujeitos históricos dentro da educação.  

 
3. NARRATIVAS (AUTO) BIOGRÁFICAS UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO 
PRIMÁRIA PIAUIENSE DA DÉCADA DE 1930 

As narrativas biográficas e autobiográficas a seguir irão relatar as Memórias de 
vida dos sujeitos pesquisados, no que diz respeito ao ensino primário dos anos 1930 
no Estado. A seguir, apresentam-se as fotos dos mestres escolas, Miguel Borges de 
Moura e de seu filho, Francisco Miguel de Moura. Sujeitos estudados a partir de obras 
biográficas e autobiográficas. 
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FIG. 1  Miguel Guarani                                      FIG. 2 Francisco Miguel de Moura 

A biografia Miguel Guarani: Mestre e Violeiro, contada pelo seu filho, que coletou 
documentos como cartas guardadas pelo irmão do seu pai, Antônio Borges de Moura 
(Toinho de Sinhô). Ele ainda se valeu das anotações e depoimentos dos filhos de 
Miguel Guarani, a contar com ele próprio, Francisco Miguel, sua irmã Maria Josefa de 
Sousa e Helena Josefa de Sousa.  

Entre as recordações encontra-se o relato de que o mesmo “lecionou em casas e 
fazendas, onde era chamado, em toda redondeza de Picos (de Itainapólis a Alagoinha, 
de Jenipapeiro a Guaribas e o sertão de serras planas e limítrofes com Valença e 
Pimenteiras)”.  E ainda de quando lecionou pela Prefeitura Municipal de Picos, no 
povoado de Aroeiras, no lugar da irmã, Adélia Rosa de Moura, quem era oficialmente 
a professora. Geralmente o mestre escola ensinava mais ou menos a metade da escola 
primária: primeira e segunda série e, em alguns casos extraordinários como o preparo 
de alunos para realizar a prova de admissão para o Ginásio, poderia ultrapassar esse 
limite (MOURA, 2005, p.43). 

Na obra foi escrita uma Crônica sobre o modo de ser do professor Miguel, escrita 
por um ex- aluno, João Bosco da Silva, poeta, contista, cronista e romancista. Na 
crônica, também é possível visualizar o funcionamento da escola e a prática do mestre 
Guarani, que segundo ele para época foi inovadora.   

Autodidata, inteligente, esforçado, também cantador e repentista, o professor 
Miguel foi, na realidade, quem alfabetizou e ensinou as aritméticas e as 
gramáticas a toda uma geração de alunos que tiveram a sorte de passar pelas 
suas mãos. Pelo menos contar e escrever uma carta, todos aprendemos [...] A 
escola tinha apenas uma sala para comportar desde criança de 7 anos até o 
marmanjo de bigode e barba no queixo. [...] Coisa que ninguém pensara fazer 
antes, o professor Miguel, num vislumbre de rara felicidade, resolveu tentar: 
separar em blocos a classe mista e multisseriada utilizando os critérios da faixa 
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etária e da escolaridade, ou seja, levando em conta o grau de desenvolvimento 
do aluno. (Moura, 2005, p.49).348 

Moura (2005) confirma que com essa iniciativa, mestre Miguel Guarani conseguia 
estabelecer um ensino mais homogêneo nas suas turmas.  E que a estratégia do mestre 
escola deu ótimos resultados, fato que o tornava um pedagogo nato. 

 Correlacionadas a esta última obra foram pesquisadas a biografia “Fortuna Crítica 
de Miguel Moura” que trata das Memórias de Francisco Miguel Moura, filho do mestre 
Guarani, e conta os fatos ocorridos quando acompanhava seu pai na sua infância no 
ofício de mestre escola. Seguia-o primeiro como aluno, depois como mestre. E sua 
autobiografia, intitulada “O Menino Quase Perdido”, que contém informações 
importantes sobre o cotidiano escolar do período de 1930 e 1940.  

Faz-se assim, uma extensão do recorte temporal para melhor entendimento do 
cotidiano escolar primário naquele período, pois os fatos relatados nas narrativas se 
expandem não são fixos como pode ser observado adiante. 

Francisco Miguel de Moura nasceu em 16 de junho de 1933, na fazenda “Curral 
Novo”, conhecida como Jenipapeiro por possuir grande quantidade dessas árvores na 
localidade. Era filho de Miguel Borges de Moura (Guarani), que foi mestre escola em 
várias vilas da região de Picos, tais sejam: Sussuapara, Bocaina, Aroeiras do Itaim, 
Angico Branco dos Macedos, Carnaíbas, começando pelos idos de 1939 e, a tiracolo, ía 
toda a família. (Ramos, 2008, p. 19).  

O relato de sua infância conta as memórias das aulas que o mestre Miguel Guarani 
lecionava de forma improvisada sob a sombra do juazeiro, ao redor de uma mesa 
grosseira no “vaquejador” da morada, local onde ficava a turma de aprendizes do ABC 
e da tabuada. Essas aulas também ocorriam às margens do rio Guaribas, abaixo da 
hoje cidade de Bocaina. Em relação aos seus primeiros estudos, Ramos (2008) afirma 
que foram, de certa maneira, irregulares. E que como o pai, é um autodidata. O curso 
primário foi disciplinado no próprio lar. Só estudou em escola quando se preparava 
para o exame de admissão ao curso ginasial. Os primeiros trabalhos, além da ajuda na 
lavoura da família, foram de mestre-escola, como mestre Miguel, seguindo aí os passos 
do seu pai, mestre Miguel Guarani. 

Na autobiografia de Moura (2009), percebe-se com mais detalhes como foi o 
cotidiano do ensino. Por exemplo, ele relata como era sua rotina de acompanhante do 
seu pai, ainda novo aos cinco anos, teve seu primeiro contato com uma escola debaixo 
de um juazeiro. 

Era no verão, tempo de vazante. O pai plantava alho, cebola e batata, nas 
vazantes do rio Guaribas, um pouco debaixo da confluência deste com o 
Riachão.[...] Uma mesa rodeada de bancos e tamboretes onde se sentavam 
alunos, eis a imagem que lhe ficou. Miguel, seu pai, ensinava a ler, escrever e as 
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quatro operações fundamentais da aritmética. Chico via tudo, mas não 
participava ainda como aluno. Ora simples observador, ora menino de recado 
de seus pais [...] “traga a lousa”, “ponha o peso em cima dos papéis senão o vento 
carrega’ [...]. (Moura, 2009, p. 83). 

No inverno de 1940, viaja com o pai para frequentar as aulas na casa de Izac 
Pereira, no lugar conhecido como Diogo (do outro lado do rio). Um dos episódios que 
o faz lembrar essa escola é relatado por Moura (2009), que a descreve da seguinte 
maneira: os assentos tinham a cor branca, eram estreitos e insuficientes para 
acomodar todos os alunos. E por isso ele ficava apertado entre os meninos mais velhos. 
Conta que alguns alunos mais velhos o beliscavam e mesmo sentindo dor não falava 
ao pai. Mas não aguenta e relata ao pai, que castiga os dois.  

O castigo acontecia de maneira com que os alunos eram envergonhados na frente 
dos demais. O daquele dia o mestre ordenou que ficassem “de pé, olhando pra parede, 
durante uma hora. Isto pra ficarem felizes, senão pegariam bolos de palmatória.” 
(MOURA, 2009, p. 84). Outra forma de controlar seus alunos era quando eles saíam 
da sala. Eles tinham que ir um de cada vez e carregando uma pedra que havia em cima 
da mesa. Quem demorasse muito era caçado pelo mestre.  

Quanto ao turno que estudavam, havia alunos de manhã e outros de tarde, e 
aqueles que mais se destacavam estudavam apenas um mês na escola do mestre 
Miguel Guarani. O autor relata que alguns alunos, no final do mês, já sabiam ler e 
escrever uma carta e ainda a tabuada de “cor e salteada” e, consequentemente, as 
quatro operações. “Era o diploma de doutor, na escola de mestre Miguel”. Enquanto 
outros, “mais fracos de inteligência”, demoravam até seis meses para aprender todas 
essas lições. 

Francisco Moura, o filho do mestre, afirma na sua autobiografia que não tem 
certeza de ter aprendido a ler e escrever, no período, que estudou na Fazenda de Izac 
Pereira. E relata como ocorriam as aulas de seu pai mestre Guarani, com o uso cartas 
de sílabas e de tabuada, os alunos repetiam e cantavam até aprender a palavra e as 
contas. Percebe-se o uso de cartilhas para o aprendizado das primeiras letras e da 
matemática elementar.. 

Mas o professor Miguel era um desasnador (que eles diziam ‘desarnador’ de 
meninos e adultos. Quem frequentasse a sua escola, aprenderia, por mais burro 
que fosse. Chico não se recorda o que foi que aprendeu no mês de escola da casa 
de Izac Pereira. Talvez tenha aprendido um pouco das primeiras letras. 
Balançando as pernas, ouvia e cantava com os colegas a carta de sílabas: um b 
com a = b + a = bá... um b com e = b + e = bé... um b com i = b + i = bi... Depois, a 
carta de nomes: soletre co-zi-nha. Era o nome maior que conseguiam; Ca-as, o 
menor. E, em seguida, a carta da tabuada: 2+2 = 4, 2+ 3= 5; ou 2 X 2 = 4, 2 X3 
= 6... (tá errado, não?). (Moura, 2009, p. 85). 
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Mas, quando se encerraram as aulas no Izacc Pereira e passaram-se alguns meses, 
foram a “Aroeiras do Itaim”, no ano de 1941. Sobre este período de estudo Francisco 
Moura diz lembrar-se da cartilha Para todos, em que havia nomes, frases, começo de 
historinhas.  

No ano seguinte, já avançado na leitura, acompanhava o pai na sua nova escola, na 
localidade chamada “Baixa” (de seu Izídio), onde terminava o baixão do “Angico 
Branco” (dos Macedos) e era paga pelo município de Picos, como a de Aroeiras do 
Itaim.  Entre os livros que lia, cita o Coração de Criança, primeiro duma série de 
quatro. Fala sobre sua experiência da alfabetização da seguinte maneira. 

[...]É como se tivesse aprendido num passe de mágica: dorme-se sem saber nada 
e acorda sabendo. Pela tabuada de multiplicar, a mais difícil, recebeu castigo do 
pai. Só deixaria de lê-la quando estivesse toda decorada. Era, assim, o dia todo 
com a carta de tabuada na mão. Só tirava dos olhos quando ia dormir. ... Com 
toda essa luta, nunca foi bom de conta[...]. (Moura, 2009, p. 86)  

Depois, só irá relatar sobre seus caminhos na educação já quando mestre-escola, e 
assim descreve o episódio de quando foi trabalhar na mesma profissão do pai, mestre-
escola. (MOURA, 2009, p.148-149): “Nos anos 1947 e 1948, o menino treinou os 
melhores lugares: as casas de Manoel Sinhô, Arlindo, Adelson, dos Lima, dos 
Zingueiras de Riachão e outros.” 

Todavia, conta que antes de trabalhar nessas casas, “melhores, de família,” 
Francisco era mandado pelo seu pai para as comunidades mais pobres, negras, 
periféricas, que viviam de trabalhar nas roças de mandioca e feijão, cultivo local 
próprio das serras, que ficavam distante do povoado e do rio.  

Em seu trabalho como mestre-escola, passou por algumas situações complicadas, 
pois não tinha a sabedoria e nem a prática do pai. Mas também houve períodos em que 
ele ficava satisfeito, como, por exemplo, quando ele viajava para a fazenda de seu 
Adelson, que era um “paraíso” e lá era muito bem tratado.  
 

4. PERCEPÇÕES GERAIS SOBRE AS NARRATIVAS 

Como percebe-se, o cotidiano escolar do ensino primário é relatado de maneira 
semelhante com a presença da(o) mestre-escola. Este era marcado pela rigidez dos 
professores e uma continuidade uniforme das aulas dos mestres escolas, que ocorriam 
em ciclos de um mês, três meses e até seis meses em alguns casos.  

Destaca-se a metodologia rígida do ensino das primeiras letras e dos cálculos. 
Sendo que objetivo crucial era fazer o aluno aprender a ler e a contar nas primeiras 
séries dentro de um prazo estipulado, geralmente de um mês. Porém, em alguns casos 
se dava em mais tempo, dependendo do aluno. O resgate desses relatos ajuda a 
conhecer momentos do ensino primário, de seus sujeitos. No campo historiográfico, 
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este tipo de pesquisa dá à historiografia possibilidades de visões diferentes sobre a 
realidade da educação no Piauí dentro do contexto da Nova História cultural.  

Dessa forma, a pesquisa sobre a História da Educação do Piauí, na década de 1930, 
a partir da investigação de obras autobiográficas busca demonstrar que o campo 
investigativo da História da Educação pode ser ampliado com a aplicação de novos 
métodos e ou, fontes alternativas, que não são comumente utilizados nos estudos 
pertinentes nessa área de estudo. E ainda, auxiliam na descoberta de reminiscências 
que dificilmente seriam reveladas por documentos oficiais. 
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RESUMO 

A pesquisa apresenta aspectos do entrelaçamento entre a fé e a ciência, na ação 
educativa dos jesuítas da Província Portuguesa, exilados no Brasil, no início do século 
XX. Com base em uma pesquisa bibliográfica e documental, centrada especialmente 
nos registros do Colégio Antônio Viera, em salvador – Bahia, desde a sua fundação, 
em 1911 até 1930. Buscou-se atingir os objetivos da pesquisa, fazendo, também, um 
cruzamento com outras fontes, como jornais da época e cartas. Os resultados 
evidenciam que um considerável número dos jesuítas da referida província eram 
notáveis estudiosos das ciências e, nas ações educativas, sobretudo, nos citados 
colégios estimularam e realizaram atividades de cunho científico e literário sem, 
contudo, abrir mão do cerne de sua missão religiosa, isto é, o cultivo da fé católica. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Jesuítas, Ciência, História da Educação. 
 
A Companhia de Jesus, desde sua origem, fora marcada por um rico e sui generis 

entrelaçamento entre a religião, a fé de seus fundadores, e a razão, advinda da 
formação doutoral desses mesmos homens que se dispuseram a singrar oceanos e 
desbravar territórios dantes nunca pisados pelos europeus em nome da fé, mas sempre 
com um planejamento eficiente e eficaz de suas ações, indubitavelmente calcadas no 
uso da racionalidade filosófica e científica. Assim como Iñigo de Onaz e Loyola, os 
outros fundadores, Francisco Jaso y Javier, Alfonso Salméron, Diego Laynez, Nicolas 
Bobadilla, de origem espanhola, quanto o português Simão Rodrigues de Azevedo e o 
francês Pierre Favre  tinham doutorado na universidade de Paris. 

Eles chamavam a atenção, tanto de seus conterrâneos, quando dos nativos, pela 
sua junção desses elementos, isto é, fé e razão, até hoje, em constante tensão, quanto 
a um equilíbrio que não subjugue um ou outro. Este foi um dos permanentes desafios 
dos inacianos que, mesmo não tendo a educação escolar em seu projeto primeiro de 
ação, segundo Couto(2008), por circunstâncias históricas e políticas, tiveram que 
assumir o espaço educativo escolar, dos colégios jesuítas, como uma das suas ações 
por todo o mundo. 

Em Portugal a Companhia de Jesus teve, também desde suas origens, um dos 
centros irradiadores de sua ação, a ponto de ter nas terras lusitanas a primeira 
província da Companhia de Jesus, devido, especialmente, ao notório apoio do 
monarca D. João III que foi, conforme Lopes(1992, p.68) “o primeiro Rei da Europa a 
chamar os Jesuítas e a abrir-lhes as portas sobre regiões imensas, em todos os pontos 
do globo”. Tal suporte oportunizou à Companhia de Jesus ter em suas fileiras no 
território lusitano, já em 1544,  quarenta e cinco membros, segundo Bangert(1985), 
dado notável, pois, somente quatro anos antes, em 1540, a Companhia tinha sido, 
oficialmente, instituída na Igreja Católica com a bula papal Regimini militantis 
Ecclesiae de Paulo III. 
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Sobre a temática abordada neste trabalho, convém destacar que em 1553 com a 
fundação do Colégio de Santo Antão em Lisboa, já era ministrado o ensino da 
matemática e das ciências que tivera perspectivas humanistas e renascentistas 
notoriamente aceitas e que lhe deram prestígio( Leitão, 2007). Séculos mais tarde, 
ainda em Lisboa, o Colégio Campolide e São Fiel foram notórios exemplos da ação 
educativa dos inacianos na promoção da ciência( Romeiras, 2015), tendo sido ou não 
uma reação às acusações da Companhia de Jesus ter uma educação obscurantista. 
Desses colégios, quando da expulsão dos jesuítas de Portugal em 1910, muitos de seus 
quadros se exilaram no Brasil, mas precisamente em Salvador, onde fundaram de 
início o Colégio Antônio Vieira; em seguida em Caitité, com o Instituto São Luiz 
Gonzaga e, posteriormente em Recife com o Colégio Manoel da Nóbrega, em vista de 
suas obras educativas.  

 

 

Figura 1 - O Colégio de Campolide, Lisboa em 1908 

 

Disponível em: http://webpages.fc.ul.pt/~fmromeiras/Broteria_/Colegios.html  Acesso em 
12.fev.2016 
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Figura 2 – Colégio São Fiel – Louriçal do Campo - Portugal - disponível em: 
http://webpages.fc.ul.pt/~fmromeiras/Broteria_/Colegios.html  Acesso em 12.fev.2016 

 

 

Figura 3 – Colégio Antônio Vieira – Salvador – Bahia – Brasil - Disponível em: 
http://www.cicloconteudo.com.br/projeto/colegio-antonio-vieira/ Acesso em 12.fev.2016 
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O presente trabalho se insere em uma pesquisa maior, interinstitucional, que 
envolve quase uma dezena de universidades brasileiras, sobre a ação política e 
educativa dos jesuítas, no período colonial, e especialmente, dos jesuítas portugueses 
no Nordeste do Brasil, no século XX, a partir da expulsão sofrida por esta Ordem, 
depois do advento da República em Portugal no ano de 1910, quando, dispersos em 
vários países, foi decidido a instauração de uma nova ação missionária em terras 
brasileiras, constituindo-se a Missão Setentrional da Província Portuguesa Dispersa. 
Esta pesquisa maior é coordenada pela Professora Maria Juraci Maia Cavalcante da 
Universidade Federal do Ceará. Possui como objetivos e metas, entre outros: 1) 
entender a decisão de migrar e o pronto acolhimento dos jesuítas portugueses por 
parte de figuras proeminentes do clero e da República do Brasil; 2) Analisar a dinâmica 
estabelecida pela rede de instituições escolares da Ordem, que viria a fundar o Colégio 
António Vieira e a sede da Província dos Jesuítas Portugueses, em Salvador, 
estendendo-a depois para outros estados; 3) intenta oferecer uma alternativa de 
análise e olhar externo à Companhia de Jesus, com o auxílio de outras fontes 
historiográficas, documentais, jornalísticas e orais; 4) a meta principal da pesquisa é 
examinar a participação desses jesuítas e da sua memória histórica como missionários 
do tempo colonial, na construção de um projeto de educação e história da educação 
nacional e formação de dezenas de jesuítas brasileiros, o que permitiu depois a criação 
da província dos jesuítas no nordeste brasileiro e a continuidade da ação educativa da 
Companhia de Jesus na região, até os dias atuais, faz parte da ação missionária dos 
jesuítas portugueses exilados pela República de Portugal. 

A metodologia, do conjunto da pesquisa, adotada parte da localização e construção 
de fontes historiográficas, documentais, jornalísticas, orais e iconográficas, com vistas 
a promover uma leitura cruzada, buscando-as em arquivos e bibliotecas das diversas 
cidades onde os jesuítas se radicaram, para analisar o papel que esses religiosos e 
educadores tiveram, com a ajuda de autoridades católicas e da nossa elite política, no 
contexto da Primeira República (1889-1930) e da ditadura do Estado Novo (1937-
1945), na discussão e definição de um plano local e nacional de educação, face à aliança 
firmada entre a República do Brasil e a Igreja Católica para modernização 
conservadora da sociedade brasileira.  

Especificamente para este trabalho tratar-se-á da ação missionária educativa dos 
jesuítas portugueses que chegaram no Brasil e se instalaram inicialmente na cidade de 
Salvador, Bahia, com a fundação do Colégio Antônio Vieira e a residência na Igreja de 
Santo Antônio da Barra, primeiras obras que instauraram a Missão Setentrional da 
Província Portuguesa Dispersa. Visa-se apresentar e problematizar o papel dos 
religiosos inacianos, enquanto homens de fé e, concomitantemente, eminentes 
cientistas nas suas lides educativas, sobretudo em seus colégios.  

Para tanto resgatamos alguns exemplos da produção científica nos seus colégios 
em Portugal e no Brasil, durante o período colonial, bem como e, sobretudo no período 
histórico, quando do segundo retorno dos jesuítas portugueses ao Nordeste do Brasil, 
isto é, no início do século XX. Com base em uma pesquisa bibliográfica e documental, 
centrada especialmente nos registros do Colégio Antônio Viera desde a sua fundação, 
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em 1911 até 1930,  bem como do Colégio Nóbrega, do Recife, no período de 1917 até 
1930, buscou-se atingir os objetivos da pesquisa, certamente fazendo, também, um 
cruzamento com outras fontes, como jornais da época, fotos e cartas. No presente 
trabalho, centraremos a apresentação destacando, apenas, o Colégio Antônio Vieira. 

Conforme em outro trabalho apresentado sobre a temática ora exposta( Sousa, 
2015), havia mencionado que o grupo de jesuítas que se exilou no Brasil, fixando a 
primeira residência em Salvador para se constituir a sede da Missão Setentrional da 
Província Portuguesa Dispersa vinha de colégios, entre eles o renomado Colégio de 
Campolide como o Pe. Luiz Gonzaga Cabral, que na época da expulsão, era o 
provincial; e outros padres e irmãos, advindos ou não desses colégios como João 
Arraiano, Júlio do Rosário, Alexandre Castelo, Guilherme Vilas Boas, Antônio 
Menezes e José Celestino Balazeiro e os irmãos Joaquim Diaz e Joaquim da Fonseca 
foram os primeiros a chegarem para a fundação do Colégio Antônio Vieira e a 
residência de Santo Antônio da Barra, iniciando a referida missão em terras baianas. 
(História Collegii Bahiensis Antônio Vieira, 1911). 

Desses jesuítas e dos que chegaram posteriormente, se não fosse suficiente a 
esmerada formação humanista e religiosa, alguns haviam se destacado em várias áreas 
científicas como, por exemplo, o Pe. Antônio Oliveira Pinto que fora professor de 
matemática e ciências naturais, juntamente com o francês Pe. Camilo Torrend, 
também professor de ciências naturais, no Colégio de Campolide, e o biólogo alemão 
Pe. Carlos Zimmermann, professor no Colégio de São Fiel, foram, entre outros, 
segundo Romeiras e Leitão(2012), co-fundadores da Sociedade Portuguesa de Ciências 
Naturais (SPCN) em 1907, bem como, anos antes, em 1902, Zimmermann e outros 
jesuítas349 fundaram a Revista Brotéria de Sciencias Naturaes do Colégio São Fiel. A 
referida revista foi um marco na presença e atuação dos jesuítas no campo das ciências 
em Portugal. 

                                                   
349 Segundo Romeiras; Leitão (2012, p. 323) a Revista Brotéria foi “Fundada em 1902, em Louriçal do Campo, 
por Joaquim da Silva Tavares S.J. (1866-1932), Cândido Azevedo Mendes S.J. (1874-1943) e Carlos Zimmermann 
S.J. (1871-1950), professores do Colégio de São Fiel, a Brotéria – Revista de Sciencias Naturaes destacou-se no 
panorama das publicações científicas portuguesas entre o ano da sua fundação e 2002”. 
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 Figura 4 - Antônio de Oliveira Pinto, SJ ( 1868 – 1933 ) 

Disponível em: http://webpages.fc.ul.pt/~fmromeiras/Broteria_/Oliveira_Pinto.html Acesso em 
12.fev.2016 
 

  
Figura 5 - Antônio de Oliveira Pinto SJ no Gabinete de Física no ano letivo de 1892-1893  

Figura 6 - Antônio de Oliveira Pinto SJ e outros estudantes do 2º ano de Filosofia no ano lectivo de 1892-1893 (Colégio 
de São Francisco, Setúbal) –  

Imagens disponíveis em: http://webpages.fc.ul.pt/~fmromeiras/Broteria_/Oliveira_Pinto.html Acesso em 
12.fev.2016 

O colégio Antônio Vieira, em Salvador, como primeiro estabelecimento de ensino 
fundado pelos jesuítas da Província portuguesa exilada, recebeu seus primeiros padres 
e irmãos, entre eles notáveis estudiosos das ciências e das letras. Nos registros do 
arquivo escolar , assim aparece o entrelaçamento da ação missionária e acadêmica, 
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estabelecida pelos padres e irmãos com os alunos, durante o período em que estavam 
no colégio, bem como posteriormente: 

Muitos jovens aplicados a estudos superiores, uma vez deixado o nosso Colégio, entraram para fazer parte do 

“Círculo Católico de Estudos”, dirigido pelo Pe. Luís Gonzaga Cabral. Aqui ele organiza reuniões frequentes, 

para abrir caminhos, de forma a se acostumarem a se exercer, em estilo literário próprio, nas verdades 

relativas à religião e à ciência. (História Collegii Bahiensis Antônio Vieira, 1911, p. 12-13). 

Nunes(2010) em seus estudos sobre um dos mais notáveis alunos do Colégio 
Antônio Vieira, o educador brasileiro Anísio Spínola Teixeira, ressalta que ele teve uma 
esmerada formação humana e religiosa, sem deixar em segundo plano o conhecimento 
científico, notadamente presente nos jesuítas pesquisadores  que no referido colégio 
lecionavam, como por exemplo, o padre Meyer, suíço de nascimento e dedicado à 
química, antigo professor da Universidade de Beirute; o padre Zimmermann, alemão 
e notável matemático; bem como o padre Camillo Torrend, naturalista francês e 
especialista em protozoários, que apresentava uma rica lista de publicações na Revista 
de Ciências Naturais “Brotéria”, como já mencionado, organizada por um grupo de 
professores jesuítas do Colégio São Fiel, em Portugal, antes de sua expulsão, com a 
instauração da República Portuguesa.  

Indubitavelmente, entre os padres e irmãos jesuítas do Colégio Antônio Vieira, o 
Pe. Luís Gonzaga Cabral, ou apenas, Pe. Cabral, como era conhecido, foi aquele que 
mais influenciou Anísio Teixeira, bem como outros notáveis, conforme asseveram 
Rodrigues(2002) e Oliveira; Couto(2011).  Um outro exemplo dessa presença 
marcante do Pe. Cabral podemos encontrar no escritor brasileiro Jorge Amado, que 
relata em uma de suas obras, O menino Grapiúna , que o referido sacerdote foi quem 
reconheceu e estimulou a sua verve literária, quando aluno do Colégio Antônio Vieira. 
Figura 8 - Foto do Pe. Cabral 

Fonte: Arquivo do Colégio Antônio Vieira - Salvador 
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Figura 7 - Foto da turma de Jorge Amado no Colégio Antônio Vieira – 1925  

Fonte: Arquivo do Colégio Antônio Vieira - Salvador 

No Diário Official da Bahia( 1924, p. 841-844) 350 há um registro sobre um discurso 
de Anísio Teixeira,  enquanto Inspetor Geral do Ensino do Governo da Bahia, na “Festa 
dos antigos alunos”, que fora organizada para parabenizar trinta e três “vieirenses” 
que concluíram o curso superior naquele ano, bem como realizava-se, 
concomitantemente, a festa de premiação anual do colégio. O discurso, assim inicia: 

A festa, que hoje celebramos aqui, é particularmente querida aos nossos corações 
e á nossa inteligência. Começados na vida, iniciados nas suas asperezas irremediáveis, 
voltamos ao antigo Collegio querido, onde formamos, talvez, o melhor de nosso 
espirito, para, na mesma perfeita familiaridade dos outros tempos, convivermos com 
os mestres e com os alunos de hoje. [...] Recebemos, nesses collegios de jesuítas, 
espanhados por toda parte e sempre idênticos, onde nos formamos, mais do que uma 
simples instrucção. Tivemos uma educação do pensamento, deram-nos vistas de 
conjunto lucidas e aprofundadas sobre philosophie, communicaram-nos, um pouco, 
os nossos mestres, os segredos desse methodo espiritual que constitue em toda parte 
a força poderosa do jesuíta e sobretudo, nos deram o grande complemento educacional 
indispensável – uma crença alicerçada com segurança na razão e na inteligencia. 

 Observemos que no referido documento há menção explícita e, portanto, um 
reconhecimento público de que a educação ministrada no Colégio Antônio Vieira pela 
Companhia de Jesus fora “mais que uma simples instrucção”, tratou-se na verdade de 
“uma educação do pensamento”, na qual se primava pelo seu amadurecimento, 

                                                   
350 Registro e agradeço o acesso a esta fonte histórica que é resultado de pesquisa de doutorado, em andamento, 
da Professora Lívia Maria de Goes Brito, sob orientação da Professora Doutora Jaci Maria Ferraz de Menezes, 
ambas da Universidade Estadual da Bahia – UNEB em Salvador. 
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consubstanciando “uma crença alicerçada com segurança na razão e na 
inteligência”. 

Por fim, a pesquisa aqui relatada, apenas em uma amostra, tem evidenciado o que 
Ronaldo Vainfas(2012) ressaltou em seu prefácio da coletânea intitulada “Origens da 
educação escolar no Brasil Colonial”, fazendo coro a opinião de vários historiadores, 
especialmente de História da Ciência, ao fato de que os jesuítas em sua ação educativa 
escolar, pelo menos em alguns de seus estabelecimentos, dedicaram-se às ciências 
naturais e ao experimentalismo. Desfazendo, assim, consequentemente, a apressada 
afirmação de que os inacianos preocupavam-se e ocupavam-se apenas com a religião, 
não tendo o ensino das ciências como objeto de seu desvelo entre as disciplinas e 
atividades realizadas em seus colégios.  

Como asseverava o Pe. Cabral(1925), o superior da Província Lusitana, na época 
da segunda vinda ao Brasil, os jesuítas nas suas relações do processo de civilização com 
a pedagogia, mais ainda do que Mestres, quiseram ser e foram Educadores. Esta foi a 
sua influência civilizadora. 

Concluímos ressaltando que a relação entre a razão e a religião, ou em outros 
termos, da fé e ciência, não se apresentou como algo tranquilo e fluente, antes fora 
uma permanente tensão e desafio para os jesuítas, mas que não poderia ser deixado 
de lado, sob o risco de, mais uma vez as necessidades do mundo moderno não terem 
seus apelos auscultados no seio do catolicismo. 
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PALAVRAS-CHAVES:  

Impressos; Fonte; temas educacionais. 
 
Este artigo destacou a importância do impresso como fonte e objeto de pesquisas 

em temas educacionais, sendo mais um instrumento de estudo da vida cotidiana e, 
sobretudo, uma contribuição para a História da Educação. Objetivou também 
evidenciar em algumas pesquisas que seus autores utilizaram os impressos como 
forma de demonstrar contexto social de uma determinada época e o pensamento 
educacional que marcou a sua história, trazendo os conflitos, debates, resultados das 
ações das figuras que construíram o processo educacional no Brasil. No que concerne 
à natureza metodológica, esta investigação fez um levantamento bibliográfico em 
algumas  obras que relatam e analisam a contribuição do impresso para educação em 
diferentes momentos. Necessário se faz registrar, a princípio, a história da imprensa 
escrita no Brasil, isso por que atravessando séculos este meio de comunicação tem 
deixado sua contribuição ao registrar naquele momento presente, ideias e ações 
daqueles do vivido. É pertinente ressaltar que a história do jornal impresso se 
confunde com a própria história do Brasil, isso porque surgiu com a vinda da família 
real portuguesa que criou o impresso Gazeta do Rio de Janeiro, lançado semanalmente 
em que trazia informações relacionadas tanto da corte no Brasil, quanto na Europa 
(Melo, 2003). Vários intelectuais se enveredaram pelos caminhos em que os impressos 
demonstram a função de divulgadores do pensamento educacional, dentre eles 
destaquei Nóvoa (2002), e Sobral (2012). O trabalho de Nóvoa (2002) considera a 
imprensa como uma das melhores ilustrações de extraordinária diversidade que 
atravessa o campo educativo. Desse modo, a imprensa está imbuída no processo de 
reconstrução do campo de pesquisa, inclusive na área dos estudos de história da 
educação, à medida que o olhar e a escrita dimensionam o campo de utilização das 
fontes e objetos de pesquisa. Os impressos como um espaço de difusão de ideias 
possibilita o diálogo entre as culturas, trazendo aspectos que conduzirão a entender o 
processo de comunicação em determinado contexto como forma de sociabilidade e 
importante fonte de pesquisa. Fazendo uma outra leitura da contribuição do impresso 
para história da humanidade, surge como guardador de memórias e histórias de 
práticas para que os homens e suas ações não caiam no esquecimento, tendo em vista 
a compreensão de determinado tempo e lugar. Evidencia-se o jornal impresso e sua 
trajetória na divulgação de noticias e, em especial, as de cunho educacional não 
perderam o seu valor diante dos avanços da tecnologia, uma vez que, continua a 
circular, pois há leitores que preferem essa fonte devido a sua forma, acesso e ser de 
fácil manuseio. O reconhecimento dessa fonte como instrumento de comunicação e 
informação de um passado recente, fez com que vários autores em suas respectivas 
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obras descobrissem que a utilização do impresso como veículo de comunicação das 
ações de suas personagens, bem como utilizá-los como fonte e objeto de pesquisa para 
obter informações concretas de seu objeto. A escolha desse tipo de fonte para esses 
autores parte para analisar os aspectos que circundam a educação, ganhando subsídios 
para comparar as ações do pensamento educacional de determinada época, assim 
como expor as proposta de eventos como as conferências de educação, votação em 
plenárias com alvo em disputas políticas e reportagens de artigos nos impressos. Foi 
utilizado como tendencioso ao ser portador das articulações das ações de Fernando 
Azevedo na defesa do sistema educacional integrado (Vidal, 2005). O impresso traz 
debates ardorosos e nos apresenta figuras que fizeram a construção da história da 
educação no passado recente, demonstrando através de arquivos e correspondências 
estampadas em suas páginas com imagens e charges criticando as decisões ou mesmo 
impondo outras ideias, como é o caso dos pioneiros da educação no Brasil trazendo 
uma grande provocação ao revisitar o pensamento educacional da Escola Nova, em 
que baseia seu texto em entrevistas e artigos em jornais. A forma escrita do ato de 
lembrar está imbricada com a história e memória através das transcrições dos fatos, 
acontecimentos, narrações em que certamente não só representa um indivíduo, mas 
toda a sua coletividade e esse é o caso dos impressos que se caracteriza principalmente 
na missão de divulgar informações e a especialização da tarefa de informar, por meio 
da escrita. Estudos acerca dos impressos e o papel que estes representam aos temas 
educacionais têm crescido no meio acadêmico. Uma área muito diversificada e ampla 
de fontes e objeto de pesquisas que reconstroem a história de determinada época, 
levando o impresso à categoria de documento histórico, surgindo como uma grande 
“vitrine” em forma de discurso para a sociedade. Aqui no Estado de Sergipe, temos 
referências de pesquisa em artigos, dissertações e tese que tomam os impressos como 
fonte e pesquisa em análises de discursos e conteúdos. Isso traz um respaldo de que os 
impressos têm sua importância no debate e sobrevivência de fatos históricos. No 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Sergipe (PPGED), esse 
foco investigativo tem se expandido substancialmente. Entre eles, destaquei alguns 
trabalhos que apontaram os impressos como fonte de pesquisa para investigar 
costumes, hábitos, posições políticas, entre outros fatores, a exemplo da dissertação: 
“Imprensa e educação: a difusão nas práticas no jornal Gazeta Socialista” (Santos, 
1999), que analisa como a educação sergipana foi divulgada no jornal “Gazeta 
Socialista”. Ou seja, não se tratou de investigar os impressos somente, mas perceber 
as interfaces que entrelaçam o que podem contar, o que dizem ou mesmo os que se 
calam e quando falam. Fora do PPGED, destaquei os estudos da imprensa, sobretudo 
a perspectiva comparativa e intercultural para compreender os fenômenos 
educacionais, bem como a educação no espaço e no tempo fez com que Sobral (2012) 
dirigisse aos impressos como “Vitrine das letras” uma vez que este expõe a interfaces 
dos discursos pedagógicas e modernidade nos impressos de dois países: Brasil e 
Portugal. Há uma diversidade de valores que se encontram impregnados nos 
impressos. Dentre elas, destaca-se a memória e a história em que os gestos, hábitos, 
saberes, estigma do corpo habitando esses aspectos na passagem e dentro da história. 
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Estes subsídios nos levaram a acreditar e eleger o impresso como uma potência e 
referência em que de posse de informações do passado possamos construir o presente 
independente do intervalo que ocorreram os acontecimentos. Nessa perspectiva, o 
sentido que se tem dado a memória, está impregnado de vários conceitos liderados 
entre a distância das ações e dos indivíduos que constroem suas histórias em 
sociedade. Desse modo, a memória não se caracteriza não só como memória 
individual, mas como coletiva, pois está ligada há um determinado grupo ou 
comunidade, são essas nuances que os impressos possibilitam como forma de registros 
marcantes resultando na memória escrita encarregando a história para fixa-la. 
Portanto, aqui foi apresentado em breve momento do que os impressos assumem uma 
forma importante como documento histórico se concebeu ao longo dos anos. 
Percebemos então que é um caminho longínquo e que conquistou um espaço como 
alvo de ser e estar entre a educação e a vida confirmada pela escrita. Constata-se a sua 
relevância por nos apresentar as categorias, enunciados, expressões e relação 
assegurando ao investigador a ser atraído pelo desconhecido ou escondido, do inédito 
ou não, nas entrelinhas das diversas mensagens que os impressos trazem.  
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RESUMO  

Com base material o debate educacional brasileiro em torno do projeto de lei sobre 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no período de 1959 a 1961, 
problematizaremos o modo como os intelectuais utilizaram da imprensa para divulgar 
projetos educacionais diversos e se inserir na disputa pela hegemonia. O referido 
debate constituirá o objeto de nosso estudo, pois se trata das lutas sociais travadas no 
Estado e na sociedade civil brasileira sobre o processo de constituição e consolidação 
da escola pública estatal. Nesse processo, diferentes intelectuais polarizaram-se em 
dois grupos fundamentais, a saber, os defensores da escola pública (grupo composto 
em especial por intelectuais de tendências liberais e socialistas) e os privatistas 
(formados pelos intelectuais da Igreja Católica e os donos das escolas particulares), os 
quais passaram a disputar espaços no congresso nacional, nas comissões 
parlamentares, nos círculos de intelectuais e na imprensa. Para melhor 
compreendermos o debate educacional anunciado anteriormente, faremos uso das 
categorias intelectuais, imprensa (enquanto aparelho privado de hegemonia) e 
hegemonia formuladas por Antonio Gramsci. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nesse texto problematizaremos o modo como os intelectuais utilizaram da 
imprensa para divulgar projetos educacionais diversos e se inserir na disputa pela 
hegemonia. Para tanto, tomamos como base material o debate educacional brasileiro 
em torno do projeto de lei sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no 
período de 1959 a 1961. 

O referido debate constituirá o objeto de nosso estudo, pois se trata das lutas 
sociais travadas no Estado e na sociedade civil brasileira sobre o processo de 
constituição e consolidação da escola pública estatal. Ganha centralidade nesse debate 
as discussões referentes 1) à natureza que as escolas brasileiras deveriam assumir 
(caráter público ou privado), 2) ao ensino religioso e 3) à subvenção do Estado às 
escolas privadas. (BARROS, 1960). Nesse processo, intelectuais, representantes de 
diferentes grupos sociais, polarizaram-se em dois grupos fundamentais, a saber, os 
defensores da escola pública (grupo composto por intelectuais de tendências liberais 
e socialistas) e os privatistas (formados pelos intelectuais da Igreja Católica e os donos 
das escolas particulares), os quais disputaram espaços no congresso nacional, nas 
comissões parlamentares, nos círculos de intelectuais e na imprensa. (BUFFA, 1979).  

Para melhor compreendermos o debate educacional anunciado anteriormente, 
faremos uso das categorias intelectuais, imprensa (enquanto aparelho privado de 
hegemonia) e hegemonia formuladas por Antonio Gramsci (2007). Elencamos essas 
categorias por entendermos que, na vida social, elas se imbricam e contribuem para a 
compreensão das ações políticas de intelectuais envolvidos com projetos educacionais 
de seu tempo e que se utilizaram da imprensa como meio de divulgação e disputa. 

O objeto de estudo aqui destacado, qual seja, o debate educacional brasileiro em 
torno do projeto de LDB, entre os anos de 1959 a 1961, manifestado por intelectuais 
por meio da imprensa, analisado a partir dessas três categorias por nós elencadas, 
demonstra que a relação intelectual, imprensa e educação pode ser mediada pela 
categoria da hegemonia. Isso implica considerar que o debate educacional em tela 
extrapola o âmbito pedagógico e assume conotações político-ideológicas, podendo ser 
entendido como uma expressão da luta de classes. Nesse processo de disputa pela 
hegemonia, as diferentes classes sociais recorreram aos intelectuais que estavam a seu 
serviço, os quais utilizaram a imprensa para divulgar e defender projetos e propostas 
educacionais próprias das classes a que estavam vinculados.  

Finalmente, com base nessas considerações, entendemos que essas categorias são 
importantes para a construção da história da educação, haja vista que elas nos 
permitem compreender que a ação política dos intelectuais pode ser entendida 
enquanto resposta às lutas reais travadas pelos homens de seu tempo na produção da 
sua existência. Portanto, torna-se possível compreender o intelectual e suas 
proposições na relação com as suas ações políticas no interior da luta de classes. 
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2. O DEBATE EDUCACIONAL EM TORNO DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA 
EDUCAÇÃO NACIONAL (LDB 4.024/61) 

As transformações sociais que ocorreram no Brasil na passagem do final do século 
XIX para o início do século XX desencadearam as discussões sobre a modernização da 
sociedade e a ampliação da oferta da educação nacional, tendo como referência, aqui, 
o período que vai até os anos de 1960. Essas transformações suscitaram debates sobre 
os rumos que o país trilharia em termos econômicos e políticos, ao qual o debate sobre 
a configuração do sistema de ensino era essencial. 

A proposta de elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) advém da necessidade de consolidar e dar unidade à regulamentação 
e estruturação da educação no país. Esse empreendimento é o desdobramento de 
iniciativas parciais e fragmentadas iniciadas em 1931-32 com os decretos do Ministro 
da Educação Francisco Campos, que se estende à década de 1940 com a promulgação 
das Leis Orgânicas do Ensino, de Gustavo Capanema. 

A necessidade de reorganizar e regulamentar a educação nacional pode ser 
entendida como uma das diversas demandas de transformações sociais postas pelo 
processo acelerado de industrialização brasileira, iniciado a partir de 1930. Em 
unidade à industrialização, pretendia-se criar uma ordem social democrática, por isso, 
tornou-se imperiosa a democratização das relações políticas e sociais e as conquistas 
de direitos políticos e benefícios sociais, por parte da classe média e operária, dentre 
elas, a expansão da oferta do ensino. Essas e outras transformações institucionais 
foram importantes componentes da ruptura político-econômica engendrada pelo país 
para ingressar na era da civilização industrial, no seleto rol de economias 
desenvolvidas. (IANNI, 1968). 

Para Octávio Ianni (1968), o desenvolvimento econômico, político e social vivido 
pelo Brasil, simbolizado pela industrialização acelerada, foi o resultado da busca pela 
autonomia econômica nacional. Para alcançar tal resultado, o país então vivenciou 
uma série de rupturas políticas e econômicas internas e externas, mesmo que parciais, 
que ocorreram entre as duas grandes guerras mundiais e o golpe militar. De acordo 
com Ianni (1968), essas rupturas podem se configurar de dois modos: 1) 
revolucionária, quando ocorre a ruptura total, quando altera a estrutura, os 
fundamentos da sociedade. Há o rompimento drástico dos vínculos externos e com as 
formas societárias tradicionais. Geralmente é caracterizada pela ascensão política e 
econômica de um grupo, ou classe, social; 2) reformista, ou parcial. Esta ocorre 
quando há mudanças sociais sem alterações nos fundamentos, na estrutura da 
sociedade. Não implica a substituição, mas a ascensão de outras frações de classes ao 
poder, do que se pode verificar a recomposição das forças políticas e econômicas de 
um país diante das mudanças sociais. 

No Brasil, as tentativas de rupturas estiveram presentes na história republicana. 
Desde a sua origem, houve tentativas de modernizar o país e romper com a sua 
estrutura social senhorial escravocrata e com a economia internacional dominante. 
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Contudo, as forças sociais lideradas pela elite agrária conseguiram frear e diminuir os 
avanços rumo à autonomia econômica e política do país, caracterizando a ruptura 
vivida no Brasil como reformista ou parcial.  

Para Ianni (1968), as quatro primeiras décadas foi um período de avanços para o 
processo de industrialização brasileiro, os quais foram possíveis pelos esforços de 
alguns grupos sociais progressistas e pelo contexto internacional favorável. As crises 
internacionais do capitalismo, simbolizadas pelas duas Guerras Mundiais e a crise de 
1929, abriram espaços para as economias subdesenvolvidas crescerem, pois 
modificaram-se as formas pelas quais as nações hegemônicas se relacionavam com as 
colônias e os países de economias dependentes. Os conflitos entre as nações 
hegemônicas e o enfraquecimento de umas em face das outras, permitiram à sociedade 
brasileira realizar tímidas operações de rupturas com a dependência externa e com a 
ordem social arcaica, por meio do fomento ao processo de industrialização nacional, 
abrindo novas perspectivas de desenvolvimento econômico e social ao país.  

Apesar dos avanços no setor industrial, isso não se deu de forma pacífica. Como 
vímos, as forças sociais digladiavam para decidir os rumos das mudanças sociais. 
Apoiado numa política populista, nos trabalhadores e na classe média, os chefes de 
Estado conduziram as transformações rumo a uma sociedade urbano-industrial, 
contudo, não sem resistências. O populismo entrava em colapso (IANNI, 1968) e 
passou de base de sustentação do projeto societário à alvo das reivincidações e ações 
políticas. 

Mesmo diante desse cenário, “[...] para parte da sociedade, era preciso insistir na 
consolidação destes novos tempos e administrar o atendimento das suas necessidades 
objetivas”. (SANFELICE, 2007, p.548). Decorrente disso, as correlações de forças 
nesse período ficaram bem estabelecidas, havia um grupo cuja proposta era dar 
continuidade ao projeto de industrialização independente e economia autônoma. 
Outro grupo reivindicava o desenvolvimento econômico e industrial sustentado pela 
associação de capitais, nacionais e estrangeiros. A crescente massa assalariada que, 
cada vez maior, reivindicava melhor distribuição de recursos, expressos em políticas 
públicas de cunho sociais, e democratização do acesso aos diversos setores e direitos, 
dentre eles, a educação. 

É esse o cenário em que o debate educacional lança suas raízes. O projeto de 
elaboração de uma LDB é a expressão da correlação de forças das décadas de 1940 e 
1950. O que estava em jogo eram os questionamentos: que tipo de formação humana? 
Para qual projeto societário? Pensar em um projeto educacional para a nação era 
responder esses questionamentos. Os rumos da sociedade brasileira era alvo de uma 
acirrada disputa e o debate educacional a acompanhou, se arrastando desde 1948, 
quando da elaboração do projeto original da LDB, até 1961, quando da sua aprovação. 

Como vimos anteriormente, a elaboração da LDB foi um encaminhamento 
garantido na Constituição de 1946. Já em 1947, o então Ministro da Educação, 
Clemente Mariani nomeia uma comissão com diversos educadores para elaborar um 
projeto de lei. Essa comissão contou com os principais nomes que estiveram 
envolvidos direta, ou indiretamente, com o movimento renovador da Educação e com 
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o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932: Lourenço Filho, Carneiro Leão, 
Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. De todos os membros da comissão, a maioria 
comungava com a tendência pedagógica escolanovista, exceto dois que eram 
representantes declarados dos educadores católicos, Alceu Amoroso Lima e padre 
Leonel Franca. 

A hegemonia dos escolanovistas na comissão se refletiu nas propostas resultantes 
dos trabalhos. Desses trabalhos resultou um anteprojeto de inspiração liberal-
democrata que deu origem ao projeto de LDB, que em outubro de 1948 foi 
encaminhado à Câmara Federal. O anteprojeto encontrou resistências às suas 
propostas, que foram expressas no parecer do relator Gustavo Capanema, em 1949. O 
impasse se arrastou até o ano de 1951, quando foi arquivado. O debate sobre o 
anteprojeto tomou vulto novamente a partir de 1956351 e voltou a ser discutido na 
Câmara em 1957352. A partir de então, o conflito escola pública versus escola privada 
reaparece e entra na pauta do dia de intelectuais e políticos. 

O debate que iniciou no âmbito parlamentar, saiu do Congresso e se alastrou na 
sociedade civil organizada por meio da imprensa. Os intelectuais passa então a utilizar 
das revistas e jornais para manifestarem seus posicionamentos diante do debate. Os 
privatistas acusavam os defensores da escola pública de atentar contra a família, no 
que se refere ao seu direito de “liberdade de ensino”, ou seja, ao direito dos pais 
escolherem a educação que julgarem mais adequada aos seus filhos. Ao passo que os 
defensores da escola pública, denominados genericamente pela historiografia da 
educação brasileira por liberais, entendiam que os privatistas buscavam a 
continuidade dos privilégios da Igreja e daqueles que exploravam comercialmente a 
educação escolar, ação essa que mantinha a educação como um privilégio social. 

O debate ilustrou as páginas do jornal paulistano O Estado de São Paulo. No 
referido jornal foram publicados dois manifestos que expressaram as ideias de ambos 
os grupos, que não eram homogêneos, pois congregavam intelectuais de diferentes 
vertentes teóricas e políticas, mas apresentavam uma unidade nos respectivos 
discursos. Publicado em 1º de julho de 1959, Manifesto dos educadores, Mais uma vez 
convocados, saiu em defesa da escola pública; em 26 de julho de 1959, Manifesto sobre 
as bases da educação, em resposta ao primeiro, os educadores de tendência privatistas 
se defendem. 

Redigido por Fernando de Azevedo e assinado por vários signatários do Manifesto 
de 1932 353  e vários professores de universidades públicas, o Manifesto dos 

                                                   
351 Em novembro de 1956, o deputado padre Fonseca e Silva pronuncia um discurso acusando Anísio Teixeira e 
Almeida Júnior de se insurgirem contra os interesses das escolas confessionais. Esse episódio irá promover um 
grande debate entre aqueles que defendem a escola pública e os fautores da escola privada, não pelo episódio em 
si, mas pelo que ele representou, o confronto de ideias acerca dos rumos da educação nacional. Ver Buffa (1979). 

352 Para maiores detalhes sobre o trâmite do anteprojeto e os debates em torno do mesmo, conferir Saviani 
(2006). 

353 “O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, disponível em: 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/22e/doc1_22e.pdf 
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educadores, Mais uma vez convocados, centrava-se na defesa da escola pública. 
Entendia-se que a escola pública era a única capaz de subtrair as imposições de 
qualquer pensamento sectário, político ou religioso e promover uma educação de base 
liberal e democrática. Defendia-se uma formação para o trabalho, o desenvolvimento 
econômico e para o progresso da ciência e da tecnologia, bases da civilização 
industrial. (MANIFESTO DOS EDUCADORES, 1959).  

Uma visão de mundo orientava as análises e os encaminhamentos contidos no 
documento em questão, uma visão da modernização capitalista que o Brasil vivenciou 
desde os anos e 1930. De acordo com Sanfelice (2007), essa visão modernizadora já se 
expressara na organização da educação nas reformas Francisco Campos e as Leis 
Orgânicas de Gustavo Capanema. Essas reformas já refletiam as mudanças que se 
buscavam para a educação da sociedade que nascia, diferenciando daquela sociedade 
rural que a precedera. Nessa perspectiva, a LDB consolidaria a ampliação do controle 
do Estado sobre a educação e atuando como provedor da educação do povo. Diante 
disso, a liberdade de ensino se configuraria um risco à esses avanços conquistados no 
âmbito educacional, qual seja, a expansão quantitativa da oferta de ensino. 

O documento indica que, no Brasil, a liberdade de ensino já foi experimentada, 
mas em um Brasil muito diferente do contexto em que se colocavam os 
signatários do Manifesto de 1959 e segundo eles mesmos expressavam: antes, um 
Brasil de economia rural, organização patrimonialista, pouco diferenciado e com 
um aparelhamento escolar simples, medíocre, constituído de dois sistemas 
desarticulados. De um lado o ensino primário, normal e de ofícios, incipientes, 
para os populares. De outro lado, para as elites, as poucas escolas secundárias e 
superiores. Hoje, uma sociedade baseada na economia industrial, de estrutura 
complexa, cada vez mais diversificada sob a dinâmica da industrialização e 
urbanização, com um conjunto educacional de estrutura complicada, mais rica 
em escolas, graus e tipos, em fase crítica de crescimento e reorganização. 
(SANFELICE, 2007, p.549-550). 

Por seu turno, os signatários do Manifesto sobre as bases da educação defendiam 
o princípio da liberdade de ensino e a família, enquanto grupo fundamental e modelar 
dos demais grupos sociais e dos processos educacionais. De acordo com o Manifesto, 
“[...] seus representantes, tais como as associações de pais e seus delegados, [...] têm 
prioridade na escolha do processo educacional. Portanto, a escola tem de ser 
instituição com características assemelhadas à família e não à repartição pública”. 
(MANIFESTO SOBRE AS BASES DA EDUCAÇÃO, 1959). Atacava os liberais 
acusando-os de “[...] através de uma escola neutra e uniformizante, esvaziar de 
significado espiritual a educação”. (MANIFESTO SOBRE AS BASES DA EDUCAÇÃO, 
1959). De acordo com o manifesto em destaque, a defesa da laicidade conduziu a 
civilização ao totalitarismo e ao desamparo espiritual. 

De acordo com o Manifesto sobre as bases da educação, a liberdade de ensino é a 
a possibilidade de se exprimirem, em experiências pedagógicas, tipos de educação que 
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atendam, na sua flexibilidade e variedade, a diversidade dos grupos humanos. Por isso, 
cabe ao Estado, não ao monopólio da educação, mas 

[...] o dever de estender a educação a todos. Cumpre-lhe, por isto, facilitar e 
estimular a iniciativa dos indivíduos e dos grupos sociais, sobretudo pela justa 
redistribuição dos recursos destinados à educação pelos contribuintes. Quando 
necessário, deve abrir escolas que, sem deixar de atender ás minorias, sejam 
expressão das aspirações da maioria. Só assim se satisfaz ao verdadeiro conceito 
de escola pública. Não a que se identifica como escola única para todos 
independentemente dos recursos financeiros de cada um, a possibilidade de se 
realizar nas suas aptidões, nas suas vocações e nos seus ideais. (MANIFESTO 
SOBRE AS BASES DA EDUCAÇÃO, 1959). 

Nota-se disso que o aspecto econômico da proposta privatista: recursos públicos 
para as escolas de iniciativa privada. De acordo com os educadores liberais, trata-se de 
uma “[...] inversão radical e pela qual o ensino público seria supletivo às instituições 
escolares privadas, ficando essas com a garantia dos recursos dos cofres públicos”. 
(SANFELICE, 2007, p.549). 

Do exposto, notamos que o debate que se manifestava na imprensa em torno do 
projeto de educação nacional, era profundo. O conflito na sua essência se dava entre 
projeto societários distintos, que por sua vez, possuíam suas manifestações 
educacionais e pedagógicas. De um lado, o grupo que defendia que era preciso insistir 
na consolidação do projeto modernizador vivenciado pelo país desde 1930, que não se 
materializara totalmente nos anos de 1950, cujas bases eram uma indústria 
independente e uma economia autonoma, fundadas nos princípios liberais-burgueses 
e nos modos de viver e trabalhar capitalista. A educação escolar não podia ficar à 
margem deste futuro. Confluente a essa proposta, defendia-se a escola pública como 
expressão de uma “[...] educação democrática, escola democrática e progressista, 
liberdade de pensamento e igualdade de oportunidades para todos”. (SANFELICE, 
2007, p.546-547). De outro lado, aqueles que se opunham, “[...] uma resistência à 
modernização, pelo menos de alguns elementos e instituições da sociedade brasileira, 
aos favoráveis e partícipes dela”. (SANFELICE, 2007, p.544). Projeto societário cujas 
bases se lançavam sobre o capitalismo associado e/ou independente (IANNI, 1968), 
sob a tutela norte-americana. A proposta educacional desse projeto se manifestava nas 
reivindicações dos privatistas. 

Compreendemos disso que a finalidade primeira do debate em torno da LDB, está 
para além dos fins educacionais. A razão de ser desse debate estava em imprimir na 
Lei principios e valores que coadunem com um projeto de sociedade, os quais 
orientariam todas as instituições educacionais e consequentemente, a formação ali 
engendrada. Trata-se de garantir que o Estado, por força de Lei, faça cumprir a 
reprodução de determinados princípios, ideias e valores em todas as escolas. Partimos 
do suposto que o Estado não é neutro, senão um aparelho utilizados pelos grupos 
hegemônicos para garantir a dominação. Por isso, entendemos que o grupo 
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hegemônico o utiliza, assim como, todos os aparelhos privados de hegemonia à 
disposição para garantir o consenso e a manutenção da sociedade. Como nos alerta 
Gramsci (2007), os grupos hegemônicos, por meio do Estado, tendem a criar um novo 
grau de civilização, de acordo com as mudanças impostas pelas necessidades 
produtivas. 

Se cada Estado tende a criar e a manter um certo tipo de civilização e de cidadão 
(e consequentemente de coninvência e de relações individuais), tende a fazer 
desaparecer certos constumes e atitudes e a difundir outros, o direito será o 
instrumento para esse fim (ao lado da escola e outras instituições e atividades) e 
deve ser elaborado até que esteja conforme a finalidade, que esteja maximamente 
eficaz e produtivo de resultados positivos [...] Na realidade, o Estado deve ser 
concebido como “educador” enquanto tende exatamente a criar um novo tipo de 
nível de civilização. (GRAMSCI, 2007, p.1570, tradução nossa). 

Diante disso, intelectuais de diferentes montas, conservadores e intelectuais 
engajados em organizações políticas de esquerda se debruçaram sobre a análise dos 
problemas econômicos, políticos e educacionais da sociedade brasileira. Interesses de 
diferentes grupos e as disputas entre as diferentes classes sociais foram catalisados por 
esses intelectuais que passaram a expressar e defender na imprensa os projetos 
educacionais dos grupos que eles representavam. 

 
3. À GUISA DE CONCLUSÃO: INTELECTUAIS E IMPRENSA, UMA RELAÇÃO 
MEDIADA PELA HEGEMONIA 

Do debate educacional manifesto pelo dualismo escola pública versus escola 
privada destacamos a relação entre as categorias intelectuais e imprensa, mediado pela 
hegemonia. Nota-se intelectuais realizando suas funções sociais na sociedade, qual 
seja, difundir ideias para o grande público em busca de garantir o seu apoio e consenso 
para avançar na disputa pela hegemonia. 

A partir da acepção gramsciana, por intelectuais entendemos os sujeitos sociais 
que assumem papeis de mediadores entre o mundo da produção e o complexo 
superestrutural (esferas ideológica, cultural, política e jurídica). São os profissionais 
especializados capazes de desempenhar atividades de direção cultural-ideológica que 
garantam o consentimento ativo das massas. De acordo com Gramsci (2007), os 
intelectuais não constituem uma classe autônoma, mas são sujeitos vinculados a uma 
das duas classes sociais fundamentais354, os detentores dos meios de produção ou o 
proletariado. 

                                                   
354 Gramsci (2007) nos alerta que a origem de classe não garante o exercício e a luta política a favor da mesma, 
pois uma classe pode recrutar dentre os integrantes de outros grupos sociais, a quem confiar a atividade de 
direção e organização da cultura. 
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Historicamente, as camadas intelectuais assumiram importante papel político-
ideológico no processo de disputa pela hegemonia. De acordo com Gramsci (2007), 
todas as classes sociais que pretendem fazer-se hegemônicas necessitam de uma 
camada de intelectuais, ou seja, de dirigentes. Por hegemonia entendemos a liderança 
cultural-ideológica de uma classe social sobre as outras. O referido pensador considera 
que a hegemonia de um grupo social sobre outro se manifesta de duas maneiras: como 
“dominação” e como “direção” intelectual e moral. Nesse sentido, o que uma 
hegemonia estabelece é um complexo sistema de relações e de mediações, cujo 
objetivo seja a capacidade de direção dos grupos subalternos pelos grupos 
hegemônicos.  

Se não todos os empreendedores, ao menos uma elite deles deve ter uma 
capacidade de organizador da sociedade em geral, em todo o seu complexo 
orgânico de serviços, até do organismo estatal, pela necessidade de criar as 
condições mais favoráveis à expansão da própria classe; ou deve possuir pelo 
menos a capacidade de escolher os “vendedores” (empregados especializados) a 
quem confiar esta atividade organizadora das relações gerais externas à 
empresa. (GRAMSCI, 2007, p.1513-1514, tradução nossa). 

Dessa forma, considera-se que no capitalismo avançado, ou no capitalismo 
ocidental, não haveria organização do poder somente pelo uso da força, pois o processo 
envolve, além disso, um conjunto de atividades econômico-produtivas, culturais e 
ideológicas que organiza o consenso e permite o desenvolvimento da direção 
(GRAMSCI, 2007). Gramsci confere à hegemonia um sentido de consenso ativo e 
direto, de participação efetiva dos indivíduos dos grupos subalternos nos projetos 
propostos pela classe hegemônica.  

Nesse processo de direção intelectual e moral, são utilizadas para produção e 
divulgação das visões de mundo as instituições da sociedade civil, (a escola, a 
imprensa, a igreja, o sindicato, partido político), também denominadas de “aparelhos 
privados de hegemonia”. (GRAMSCI, 2007). No pensamento de Gramsci, a sociedade 
civil se caracteriza como o lugar em que se decide a hegemonia, o palco de disputa, no 
qual se confrontam diversos projetos de sociedade, até prevalecer aquele que 
estabeleça a direção geral na economia, na política e na cultura.  

Daí a necessidade dos intelectuais no processo, já que são eles que catalizam os 
discursos, os projetos para a sociedade, e os divulgam. Eles são centrais, pois são os 
profissionais especializados da organização da cultura. De acordo com Gramsci 
(2007), é um erro atribuir essa responsabilidade a todos e quaisquer homens, pois ela 
requer o conhecimento do “tirocínio” da função, do funcionamento da superestrutura 
social. Nas palavras do autor: 

É pueril pensar que um “conceito claro”, oportunamente difundido, se insere nas 
diversas consciências com os mesmos efeitos “organizadores” de clareza 
difundida: isso é um erro “iluminista”. A capacidade do intelectual de profissão 
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de combinar habilmente a indução e a dedução, de generalizar sem cair no 
formalismo vazio, de transportar de uma esfera a uma outra de decisão, 
determinados critérios de discriminização, adaptando-os às novas condições, 
etc., é uma “especialidade”, uma “qualidade”, não é um dado do vulgar senso 
comum. Portanto, não basta a premissa da “difusão orgânica por um centro 
homogêneo de um modo de pensar e operar homogêneo”. (GRAMSCI, 2007, 
p.2267-2268, tradução nossa). 

Essa disputa se revela no objeto de estudo que destacamos para análise, o debate 
educacional brasileiro em torno do projeto de lei sobre as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), no período de 1959 a 1961. Os intelectuais, representantes 
de visões de mundos diferentes, digladiavam na imprensa para estabelecer o projeto 
educacional de seu grupo como hegemônico. Disso podemos afirmar que, na disputa 
pela hegemonia, a imprensa assume uma responsabilidade especial. Por meio dela, é 
possível realizar a elaboração de uma consciência coletiva relativamente homogênea. 
Contudo, isso requer um trabalho paciente e métodico de repetição das ideias, mas 
uma repetição que não seja mecânica, senão a contínua adaptação das concepções e 
conceitos às diversas peculiaridades e tradições culturais presentes na sociedade, 
aprensentando-as em todos os seus aspectos positivos. Para Gramsci (2007), 

O trabalho educativo-formativo que um centro homogêneo de cultura 
desenvolve, a elaboração de uma consciência crítica que ele promove e favorece 
sobre uma determinada base histórica que contenha as premissas concretas para 
tais elaborações, não pode se limitar à simples enunciação teórica de princípios 
“claros” de método: esta seria pura ação da “filosofia” do Setecentos [século 
XVIII]. O trabalho necessário é complexo e deve ser articulado e graduado: deve 
ser a dedução e a indução combinadas, a lógica formal e a dialética, a 
identificação e a distinção, a demonstração positiva e a destruição do velho. Mas, 
não no abstrato, mas no concreto, sobre a base do real e da experiência efetiva. 
(GRAMSCI, 2007, p.2268, tradução nossa). 

A partir da análise do nosso objeto, cotejado com os escritos de Gramsci (2007), 
fica mais claro os esforços empreendidos pelos intelectuais na imprensa e no 
Congresso. Disso podemos compreender que a sua finalidade é conquistar o 
consentimento das massas. Na correlação de forças expressa na sociedade capitalista, 
os dominados dão consentimento ativo à dominação, que é construída e alimentada 
pelas classes hegemônicas pelas ações dos intelectuais e por meio dos “aparelhos 
privados de hegemonia”, dentre eles, a imprensa. Por meio desses “aparelhos”, os 
intelectuais transmitem um ponto de vista classista como se fosse "universal", de 
todos, e a classe trabalhadora adere a essa visão de mundo que não lhe é própria e 
passa a agir de acordo com ela. 

Em outras palavras, a disputa pela hegemonia possui uma base material, assentada 
na cisão da sociedade em classes sociais e na divisão social do trabalho, mas se 
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manifesta nos campos político, cultural e ideológico. Isso significa que histórica e 
politicamente a elaboração da autoconsciência crítica de determinada classe social 
passa pela camada de intelectuais, pois é no campo das ideologias que os homens 
tomam consciência dos problemas do mundo econômico. Sobre isso, comenta 
Gramsci: 

É de recordar,  junto a afirmação de Engels, que a economia somente em “última 
análises” é a mola da história [...] por unir-se diretamente ao prefácio da Crítica 
da Economia Política, onde se diz que os homens tornam conscientes dos conflitos 
que se verificam no mundo econômico sobre o terreno das ideologias.  
(GRAMSCI, 2007, p.1592, tradução nossa). 

Outro ponto a destacar é que a conquista desse consentimento ativo não é 
mecânica, senão contraditória, dialética, conforme podemos verificar no debate 
educacional em torno da LDB de 1961. Houve uma disputa de projetos educacionais, 
da qual a conciliação foi a saída mais adequada. Ou seja, por se tratar de dois projetos 
de formação cujas raízes se lançavam na mesma classe social, por ora representados 
por grupos diferentes, a LDB aprovada no Congresso materializou propostas de ambos 
os grupos, liberais e privatistas. (SANFELICE, 2007). 

Por isso, julgamos necessário ter cautela na análise dos embates sociais, pois, 
apesar de classistas, as ideias que os compõem não são monolíticas, mas um agregado 
de visões de mundo, princípios e valores que variam de acordo com a classe e os grupos 
sociais que as originaram. Não podemos tomar a luta de classes de modo maniqueísta, 
bem contra o mal, pois ela se manifesta de diferentes formas entre as classes e suas 
frações (grupos sociais). A nosso ver, isso não invalida o uso das categorias que aqui 
expusemos, mas revela o quão contraditória e complexa é a realidade objetiva. O real 
é contraditório, provisório e, por meio da investigação científica, pode ser apreendido 
para além de suas manifestações empíricas. Para que possamos conhecê-la para além 
da aparência, podemos fazer uso das categorias análiticas aqui destacadas, pois elas 
nos permitem conhecer as regularidades e tendências gerais das relações sociais e de 
produção que engendram a sociedade e se manifestam na educação. 
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O GRUPO ESCOLAR PARANHOS E A NOVA CULTURA ESCOLAR NO DISTRITO DE 
IGUABA GRANDE – SÃO PEDRO D’ALDEIA – RIO DE JANEIRO 

PALAVRAS-CHAVE:  

Escolas praianas, grupos escolares, cultura escolar 
 
O artigo aborda a implantação do Grupo Escolar Praiano Dr. Francisco de Paula 

Paranhos na localidade de Iguaba Grande no ano de 1953, durante o segundo governo 
do Presidente Getúlio Vargas. 

O Grupo Escolar, oriundo de Escolas Praianas criadas nos anos 50, e construídas 
um pouco distantes da capital do país, a cidade do Rio de Janeiro, refletiam o ideário 
republicano da época, que estava ligada ao projeto de modernização das sociedades. 

Segundo a pesquisadora Marcia Quaresma, a criação das Escolas Praianas, criadas 
no pós-guerra, procurava aproximar essas localidades desse novo projeto de nação. A 
importância dessas escolas e sua implantação nos espaços onde foram construídas 
estavam relacionadas a um projeto maior, onde a educação aparece como um objeto 
imprescindível ao conhecimento e desenvolvimento da cultura local, como já foram 
estudados por alguns pesquisadores. 

O estudo relacionado a criação das Escolas Praianas é muito importante para o 
campo da historiografia da educação, pois revelam o cotidiano de uma escola mista 
inserida, muitas delas em localidades de baixo poder econômico e que atendiam a 
interesses políticos. Era necessário uma escola pública que atendesse aos interesses do 
governo e rompesse com o passado e na década de 50 a educação representava o futuro 
e a modernização de uma sociedade que buscava se distanciar do atraso. 

A construção das escolas rurais e praianas no Estado do Rio de Janeiro nos anos 
50 objetivava assim valorizar a localidade onde se inseria e a cultura local e de certa 
forma apontar uma preocupação do governo da época, como expressa a professora Lia 
Faria em seu artigo A escola fluminense: marcos históricos e oficiais, 2012. 

A escola implantada pelos republicanos veio com uma nova proposta, portanto 
deveria apagar as memórias da antiga, que apresentava padrões imperiais. A pesquisa 
nos favoreceu, pois a partir dela podemos perceber que esse modelo escolar veio 
favorecer a educação no interior do estado, uma vez que essas escolas objetivava 
oferecer a educação e ao mesmo tempo atender a um direito da população das 
localidades onde estavam inseridas. 

O Grupo Escolar construído pelo governo do estado na localidade de Iguaba 
Grande, foi inaugurado com o nome de Grupo Escolar Praiano (assim denominado por 
estar subordinado a uma inspetoria própria, sediada em Niterói, a inspetoria das 
Escolas Praianas), pelo então governador Ernani do Amaral Peixoto. Em seguida 
denominado Grupo Escolar Praiano Dr. Francisco de Paula Paranhos em homenagem 
a um político e médico da região que faleceu prematuramente. 
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No intuito de recontar a trajetória desta escola é que entendemos a importância 
das fontes, pois através delas se torna possível descrever os acontecimentos, as 
mudanças ocorridas no cotidiano escolar, as memórias das professoras e dos alunos 
que fizeram parte do passado e a cultura construída e desconstruída pelo tempo nessas 
escolas, que abordaremos de forma não muito aprofundada pelos limites encontrados 
principalmente pelas dificuldades com materiais disponíveis. Buscamos através das 
fontes entendermos a trajetória da escola uma vez que a princípio propomos um 
estudo que pode nos revelar a importância da implantação do Grupo Escolar para a 
localidade de Iguaba Grande, que à época pertencia ao município de são Pedro da 
Aldeia.  

A construção dessa escola fazia parte da política de modernidade implantada pelo 
então Presidente da República Getúlio Vargas em seu segundo governo, onde a 
educação tinha um papel importante. Este período foi de muita divergência política, 
pois o Getúlio que fora eleito democraticamente para este mandato, enfrenta duras 
críticas. A educação continuava sendo vista como um projeto desenvolvimentista, mas 
segundo alguns pesquisadores ficou devendo muito para uma proposta, que se 
afirmava como um impulso nacionalista ao desenvolvimento. 

Os anos 50 foram difíceis. A cidade do Rio de Janeiro, então capital do país é palco 
de muitas desavenças políticas e mudanças provocadas por Getúlio Vargas de ordem 
econômica. Se por um lado, ocorreu mudanças por parte do capital estrangeiro que 
entrava no país por conta da industrialização, por outro nos grandes centros ouve o 
aumento da população e uma diferença na concentração de renda. E no início da 
década de 50 vamos perceber o aumento na construção de escolas, confirmando uma 
necessidade do governo de concretizar o projeto de nação moderna, pois como 
podemos observar a educação é fundamental para o projeto de modernização. 

Refletimos as mudanças ocorridas com base nas leituras feitas de autores que 
apontam que as estruturas do mundo social não são um dado objetivo, tal como são as 
categorias intelectuais e psicológicas, Chartier, 1988,p.27. 

O Estado do Rio de Janeiro dos anos 50 se destaca na implantação de novas 
escolas. Tal política se enquadra no ideário republicano da época. Referências ao 
governo Ernani do Amaral Peixoto, o destacam como um governador, que investiu na 
educação, construindo novos prédios escolares, atendendo aos anseios da população, 
que desejava ingressar e dar continuidade aos estudos. Essa política se esbarra na ideia 
de escolarização para todos, uma vez que continuar os estudos era privilégio dos que 
tinham uma melhor condição financeira. A política de investimento na educação 
promovida pelo governador Amaral Peixoto vai entusiasmar os municípios a 
investirem na educação, Quaresma, 2010. A ideia era naquele contexto desenvolver o 
interior do estado, tento como proposta uma escola que atendesse aos anseios da 
comunidade, temos a educação sempre como a chave elementar, dinamizadora e 
modificador das estruturas sociais. Nas leituras realizadas encontramos evidências, 
que nos levaram a perceber que a estrutura educacional dos anos 50 no Estado do Rio 
de Janeiro estava muito próxima dos ideais da Escola Nova. 
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É importante perceber que nessas escola foram construídas histórias, que se 
constituíram em histórias culturais por estarem representando o cotidiano dos agentes 
envolvidos: professores, alunos e famílias. 

Desenvolver uma pesquisa historiográfica antes de mais nada, significa caminhar 
pela historiografia apreciando e analisando as fontes documentárias encontradas. Os 
Grupos Escolares despertam interesse por entendermos a riqueza de conhecimentos 
produzidos nesses espaços, através de pesquisas realizadas por historiadores da 
educação. Percebemos que nessa escola, havia a presença de uma cultura escolar, que 
se fazia necessária no que diz respeito a formação de um cidadão, eram normas e 
regras que deveriam ser respeitadas, como por exemplo, o uso do uniforme, a postura 
nas filas para cantar o Hino Nacional e rezar, o respeito ao dirigir-se ao professor, as 
brincadeiras infantis realizadas no pátio durante os recreios, a parceria das famílias 
que viam na escola a certeza de que seu filho estava construindo uma cidadania. 

As histórias vividas e construídas nesses espaços não desapareceram com o tempo. 
Através da pesquisa conseguimos concluir que o Grupo Escolar Dr. Francisco de 
Paranhos vem resistindo ao tempo, hoje com uma outra nomenclatura, não mais 
Grupo Escolar, o Colégio Estadual Dr. Francisco de Paula Paranhos oferece formação 
para alunos a nível médio e é o responsável por formar novos professores no 
município. 

Esse modelo escolar só veio enriquecer a educação no interior do estado e foi 
através das fontes documentais e das informações adquiridas que conseguimos saber 
que o Grupo Escolar Praiano não foi o único construído na região e que outros Grupos 
Escolares foram implantados e com a mesma importância. 

O Grupo Escolar construído em 1953 já sofreu algumas reformas, mas o 
interessante que ainda é possível se encontrar espaços preservados desde a sua 
implantação, como o pátio que continua lá, espaçoso e com seus arcos, facilitando o ir 
e vir dos alunos, permitindo o desenvolvimento de atividades coletivas por possibilitar 
a concentração dos alunos. Essa escola que só abrigava um turno, hoje possui três. 

Assim concluímos que o Grupo escolar fundado na localidade de Iguaba Grande 
em 1953 ainda hoje faz parte do cotidiano local, referenciado como a única escola de 
Formação de Professores do município e que seu prédio ao longo do tempo vem 
sofrendo adaptações para melhor atender a comunidade escolar. 

Toda pesquisa traz em seu desenvolvimento a busca pela verdade dos fatos, porém 
nem sempre isso é possível devido à dificuldade de acesso aos documentos 
necessários. Esperamos que nossa pesquisa tenha colaborado mais um pouco, na 
busca pela construção de uma historiografia educacional regionalizada que 
proporcione um desdobramento maior acerca da história da implantação dos grupos 
escolares.  
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RESUMO 

Este trabalho propõe uma análise da produção acadêmica sobre História da 
Educação na Amazônia brasileira, tomando por base as teses e dissertações 
defendidas nos Programas de Pós-Graduação em Educação e em História da região 
desde as suas fundações. O objetivo é construir um exame crítico sobre a 
estruturação regional do campo na perspectiva conceitual do lugar institucional de 
produção. Temas de pesquisa, corpus documental, periodizações e aportes teórico-
metodológicos foram as categorias observadas nos trabalhos. Consideramos também 
outros balanços realizados em âmbito nacional e regional, que nos serviram de 
marcos referenciais. Em essência, o interesse está na formulação de um modelo 
compreensivo sobre a produção em História da Educação nessa parte do Brasil, 
relacionado ao seu desenvolvimento institucional geograficamente marcado. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação no Brasil, Pós-Graduação, Amazônia.  
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1. INTRODUÇÃO 

A proposta deste artigo é desenvolver um panorama da produção em História da 
Educação no Norte do Brasil, que também compreende a região amazônica no seu 
território. Optamos por focar, especificamente, em teses e dissertações defendidas 
nos programas de pós-graduação em História e em Educação, cuja categoria 
consideramos de maior fôlego e representatividade das tendências na área, uma vez 
que grande parte das demais publicações decorrem desse gênero de produção. 

Selecionamos, então, 13 programas – 10 deles de Educação e 3 de História –, de 
acordo com a última avaliação da CAPES, de 2013 (que será detalhada na próxima 
seção). Foi conferida toda a sua produção, de acordo com os anos de instalação e a 
disponibilidade de acesso. Nem todos, no entanto, apresentaram trabalhos na área 
de História da Educação, pelo menos dentre os concluídos até o segundo semestre de 
2015. 

Dos programas nos quais foram identificados trabalhos de História da Educação, 
observamos uma concentração em dois únicos estados, Pará e Amazonas: o 
Programa de Pós-Graduação em Educação e o Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal do Amazonas (UFAM); o Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará (UEPA); o Programa de 
Pós-Graduação em História Social da Amazônia, o Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências e Matemáticas e o Programa de Pós-Graduação em Educação, 
da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

A base do levantamento foi, no geral, a plataforma online dos próprios 
programas, que disponibilizam suas teses e dissertações defendidas. Nenhuma tese 
foi identificada. Assim, compuseram este levantamento 50 dissertações, 47 
defendidas em programas de Educação (94%) e apenas 3 nos de História (6%). Além 
disso, 19 delas estão vinculadas às instituições do Estado do Amazonas (38%) e 31 ao 
do Pará (62%). 

Não é nossa intenção pressupor que as inferências construídas a partir desse 
conjunto sejam necessariamente estendidas a toda produção do campo, assim como 
afirmar que estes trabalhos representam a totalidade da produção sobre a temática 
nos programas listados, mesmo porque nem todas as instituições disponibilizaram o 
acervo completo dos trabalhos defendidos. Ainda assim, acreditamos que se trate de 
um volume expressivo. 

Mas é igualmente relevante pontuar que um número considerável de teses e 
dissertações, cujos objetos compreendem a história da educação na região Norte, tem 
sido desenvolvido em programas de pós-graduação de outras partes do país, 
inclusive em centros de referência desse campo – o que, aliás, não é um fenômeno 
recente. Um indicativo disso são os locais de titulação dos docentes nas instituições 
perscrutadas. A investigação desse quadro nos encaminha para os lugares de 
produção e os marcadores que tais formações – dentro e fora de cada região – 
conferem às práticas e aos resultados das pesquisas. 
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2. OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO NORTE DO BRASIL 

Para compreender o lugar que esta produção local/regional ocupa no panorama 
geo-político-institucional nacional, partimos de considerações a respeito dos seus 
desempenhos na Avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, sob 
responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). 

A avaliação é realizada trienalmente desde 1998, com o objetivo de certificar a 
qualidade da pós-graduação brasileira, orientando a distribuição de recursos de 
fomento à pesquisa; a identificação de assimetrias regionais e de áreas estratégicas 
do conhecimento; e o incentivo à criação e expansão dos cursos. 

São verificados, entre outros fatores, a produção científica do corpo docente e 
discente, aspectos curriculares e a infraestrutura das instituições. Os programas 
recebem notas entre 3 e 7, e a avaliação também determina o descredenciamento 
daqueles tidos como fracos ou deficientes (1 ou 2)1. 

 

69%

23%

8%

Conceito 3 Conceito 4 Conceito 5

	
FIG. 1 | CONCEITOS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA REGIÃO NORTE DO PAÍS 

 
                                                   

1  Informações sobre a Avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação da CAPES disponíveis em: 
<https://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao>, acessado em 23 de agosto de 2014. 
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Por meio dessa avaliação é possível verificar um dado sintomático a respeito da 
distinção regional que marcou o desenvolvimento da pós-graduação e da produção 
acadêmica brasileira: nenhum programa de pós-graduação nos campos da História 
ou da Educação situado nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste do país está ou 
já esteve entre aqueles qualificados com notas 6 ou 7, isto é, de excelência em nível 
internacional. 

Todos estão vinculados a instituições de ensino superior do Sul e, sobretudo, do 
Sudeste do Brasil – que concentra uma proporção de quase 75% desses mais bem-
conceituados cursos, a julgar pelas últimas três avaliações da agência. Aliás, nos 
campos que nos interessam (Educação e História), o Norte do Brasil só obteve sua 
primeira nota 5 em 2013, quando o Programa de Pós-Graduação em História Social 
da Amazônia foi considerado muito bom. 

Portanto, é documentada e oficial a discrepância regional na produção 
acadêmica brasileira, e nas áreas de História e Educação, em específico. Mas na 
maioria dos balanços que consultamos esse é um dado que não vai muito além da 
constatação estatística e da retórica histórica. Quer dizer, não identificamos um 
esforço direcionado ao exame e compreensão crítica da especificidade dessa 
produção avaliada como menor, quantitativa e qualitativamente, em relação às 
demais regiões – sobretudo, ao Sudeste. 

Ora, quais as implicações desse quadro de formação e produção acadêmica para 
o exercício da pesquisa? Que relações ele estabelece com as demais regiões e, 
especialmente, com os chamados centros de referência? De que lugar se fala quando 
são determinadas as características e tendências de um campo? Qual a relevância das 
produções regionais na composição de uma historiografia que se pretende nacional? 

 
3. O PERFIL DA PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA 

Buscamos, nessa seção, traçar um perfil da produção acadêmica em História da 
Educação na Amazônia brasileira, a partir de quatro principais categorias: os eixos 
temáticos, os recortes temporais e espaciais, as fontes documentais e os aportes 
teórico-metodológicos. A análise delas é realizada em comparação com balanços de 
mesma natureza em outras regiões do país, assim como sobre a própria região 
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Norte2. A maior parte dos resultados encontrados se filia às tendências observadas 
em outros estudos, compondo uma certa unidade nos encaminhamentos da área de 
pesquisa, cujos motivos também nos interessamos em perscrutar. 

A primeira dessas categorias é a dos Eixos Temáticos. Ela se refere aos grandes 
temas aos quais os objetos das teses e dissertações produzidas nos programas de pós-
graduação da região Norte estão vinculados. Como é possível observar no gráfico 
abaixo, dois temas tradicionais da historiografia educacional ainda representam, 
juntos, quase metade de todos os estudos aqui apreciados: 
 

12%

8%

8%

14%

14%

20%

28%

Outros

Formação de Professores e Profissionais da Educação

Movimentos Sociais e Educação Não Escolar

Currículo, Disciplinas Escolares e Práticas Pedagógicas

Intelectuais, Ideias e Representações

Políticas Educacionais

Instituições

	
FIG. 2 | EIXOS TEMÁTICOS DAS PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA 

 

Instituições – de formação, escolares e científicas – foi o tema mais pesquisado 
na região Norte do Brasil (28%),  e ele é seguido pelas Políticas Educacionais (20%). 
No geral, estas investigações se debruçaram sobre a trajetória histórico-educacional 

                                                   
2A maior parte dos balanços com os quais trabalhamos foram publicados em 2005, no livro Pesquisa em história 

da educação no Brasil, sob a organização de José Gonçalves Gondra. Nos dedicamos especialmente aos capítulos 

referentes à região Sudeste do país, historicamente o berço dessa produção e locus das principais instituições, 

grupos de pesquisa e pesquisadores de maior referência no campo. São, basicamente, os balanços dos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No mesmo livro há um único capítulo que se dedica às regiões Norte e 

Nordeste juntas; ele também foi levado em consideração. Já os trabalhos produzidos dentro e sobre a região 

Norte foram publicados como artigos científicos e também estão listados na bibliografia. 
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de escolas de expressiva relevância para uma comunidade, cidade ou estado; assim 
como sobre as principais reformas pedagógicas em determinados contextos políticos.  

Também nos balanços referentes aos estados da região Sudeste (especificamente, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), esta tendência foi observada, os dois eixos 
se revesando. A maioria deles considerou não somente teses e dissertações, mas 
outras produções científicas circulantes em periódicos e eventos especializados. Por 
isso, consideramos que a expressão desses dados é ainda mais incisiva em relação 
aos contornos que o campo tem assumido nas últimas décadas, desde que passou a 
se consolidar no Brasil no ambiente da pós-graduação. 

Já no balanço destinado às regiões Norte e Nordeste, uma vez quantificados em 
conjunto, os dados apresentaram uma singularidade. Políticas Educacionais ainda 
polariza grande parte dos estudos, mas a atuação da Igreja Católica no Nordeste 
também se destacou. 

Em seguida, Intelectuais, Ideias Pedagógicas, Representações, História do 
Currículo e das Disciplinas Escolares, bem como das Práticas Pedagógicas foram 
temas frequentes nos trabalhos de mestrados e doutorados em Educação e em 
História na Amazônia. Movimentos Sociais, Educação Não Escolar e Formação de 
Professores e Profissionais da Educação marcaram uma parte menor mas não menos 
relevante dos estudos. Nesses eixos, objetos menos tradicionais foram responsáveis 
por algumas inovações da produção em História da Educação, sobretudo no que diz 
respeito às documentações utilizadas3. 

Quase metade dessas teses e dissertações assentou seus objetos em um limite 
espacial específico: a capital do estado de origem do estudo (44%). E, uma vez que a 
produção se concentrou historicamente nos estados do Pará e Amazonas, Belém e 
Manaus foram, portanto, os mais frequentes locus das pesquisas. 

 
                                                   

3Educação indígena, Trajetória de Educadores, Educação Rural, Memória, Infância, e História do Livro e da 

Leitura foram temas agrupados no eixo Outros, cujo volume foi, individualmente, menos expressivo (no geral, um 

ou dois trabalhos). 
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FIG. 3 | RECORTE ESPACIAL DAS PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA 

 
O segundo mais frequente recorte espacial observado nas pesquisas foi o 

estadual (34%). Isso quer dizer que quase de 80% dos trabalhos centraram-se na 
capital ou no estado de origem da instituição ao que esteve vinculado, como limite 
geográfico das investigações. Outros 10% se debruçaram sobre outros municípios 
destes estados; e a exceção ficou com trabalhos que construíram seus objetos no 
conjunto da região amazônica  (4%), no país (4%) e em análises comparativas de 
intelectuais brasileiros e estrangeiros (4%). Portanto, 92% dos trabalhos centraram-
se na própria região ou em recortes dentro dela. 

Quanto aos recortes temporais, iniciamos nossa categorização pela natureza das 
temporalidades propostas nos estudos no que se refere à tradição historiográfica. O 
resultado que consideramos mais relevante, e um avanço para o campo, é o de que a 
maioria absoluta dos estudos propõe marcos temporais intimamente vinculados aos 
fenômenos educacionais investigados (98%), independente das sistematizações 
políticas tradicionais.  
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FIG. 4 | PERIODIZAÇÕES DAS PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA 

 
Do total, a maior parte se enquadra ainda naquilo que chamamos de 

periodizações tradicionais não restritas (52%): trabalhos que, ainda que propondo 
recortes temporais próprios – como no caso da longevidade de determinadas 
instituições escolares ou científicas, ou ainda do período de vigor de alguma reforma 
ou política educacional – situam-se no interior de periodizações políticas 
tradicionais. 

Por sua vez, um número igualmente relevante expressa a tendência crescente das 
pesquisas no avanço desta autonomia, uma vez que 46% desconsiderou esses limites 
temporais tradicionais. Quer dizer, esses trabalhos construíram seus objetos em 
zonas que abarcaram mais de um desses grandes blocos  – Colônia (1500-1822), 
Império (1822-1889), Primeira República (1889-1930), Era Vargas (1930-1945), 
Experiência Democrática (1945-1964), Ditadura Militar (1964-1985) e Nova 
República (1985-2000)4. 

Creditamos este comportamento da pesquisa não apenas na região Norte do 
Brasil como parte de um movimento geral do campo da História da Educação que, 
nos últimos anos, tem se consolidado no sentido de construir periodizações mais 

                                                   
4Esses blocos temporais tradicionais, limitados, no geral, por marcos políticos, são representados por meio de 

terminologia que variam muito pouco. Estes termos citados foram nossa opção representativa. Além deles, 

escolhemos também trabalhar com a categoria “Século XXI” para identificar os objetos assentados nos últimos 

quinze anos. 
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condizentes com seus próprios objetos de pesquisa, sem prejuízo para o diálogo já 
estabelecido com os grandes ramos da historiografia nacional e internacional. 

Aliás, esta aproximação dos trabalhos históricos educacionais com o campo 
historiográfico, observada nas duas últimas décadas do século passado, possibilitou o 
aprimoramento da produção de conhecimento na História da Educação, “seja pelo 
exercício de levantamento, organização e ampliação da massa documental a ser 
utilizada nas análises, seja pelo acolhimento de protocolos de legitimidade da 
narrativa historiográfica” (Faria Filho, Vidal & Paulilo 2004, p. 142). 

Abaixo, ainda utilizamos essa categorização tradicional para ilustrar os períodos 
mais acionados nas pesquisas em História da Educação do Norte brasileiro. 
Quantificamos todas as vezes em que tais períodos foram acionados, independente 
da pesquisa trabalhar mais de um, como nos casos acima descritos. 

 

[]%

[]%

[]%

[]%

[]%

[]%

[]%

[]%
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Império
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FIG. 5 | PERIODIZAÇÕES DAS PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA 

 
É evidente a permanência de dois períodos tradicionais na historiografia 

educacional, como evidenciado pelos demais balanços: Primeira República (45,8%) e 
Nova República (35,4%). Outros balanços levantaram hipóteses para o caso dos 
recortes temporais privilegiados (Vidal & Faria Filho 2003). Destacam-se: 

1) uma suposta tendência dos historiadores da área a optarem por recortes para 
os quais já haja uma determinada quantidade de trabalhos, evitando períodos 
inéditos ou pouco abordados; 

2) a consideração do recorte temporal de acordo com a maior oferta de fontes 
disponíveis; 
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3) a disseminação de um certo presentismo no campo da história da educação; 
4) a preferência pela história oral, o que naturalmente limitaria a imersão no 

passado. 
Não por acaso, é observável uma tendência à diversificação dos documentos 

pequisados no campo, em consonância com a proprosição de objetos e tratamentos 
metodológico-conceituais de maior popularidade na historiografia atual. Se por um 
lado, este movimento amplia o limite dos objetos elaborados atualmente, por outro, 
impulsiona a própria compreensão da educação como um objeto histórico, um 
conjunto muito vasto de temáticas para as quais distintas abordagens são possíveis, 
vinculado, porém não determinado por regimes políticos – ação ou consequência de 
conjunturas específicas (Veiga 2008). 

Vamos às fontes: 
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FIG. 6 | TIPOLOGIA DOCUMENTALDAS PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA 

 
As tipologias documentais utilizadas pelas pesquisas consultadas buscaram 

abarcar a diversidade dos processos histórico-educativos entre as instâncias do 
Estado, da sociedade civil e da escola. No entanto, ainda se concentram 
majoritariamente entre o Estado e a escola pública. A Documentação Oficial e a 
Legislação Escolar, ambos com 34,8%, representam as ações do Estado em geral e os 
seus expedientes administrativos na organização da educação: desde os decretos, 
mensagens e relatórios mais gerais da administração pública, até as legislações, 
regimentos e programas com conteúdos propriamente educacionais. A 
Documentação Escolar, com 32,5%, diz respeito à movimentação institucional da 
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escola, seus regimentos, programas, projetos político-pedagógicos, quer dizer, 
aqueles documentos que conformam e organizam o cotidiano escolar – mas não 
registram os modos pelos quais o cotidiano e as práticas educacionais tomam vida no 
seu interior.  

Por sua vez, a Produção Científica (16,2%) corresponde às obras impressas 
(geralmente livros), boletins ou periódicos científicos, produzidas por intelectuais 
que tratavam dos debates científicos e educacionais. Parte desta produção 
exclusivamente educacional era veiculada pela Imprensa Pedagógica (6,9%), jornais 
e revistas dedicados a divulgação e debate educacional. A Literatura – fontes 
literárias – (6,9%) e Relatos/Correspondências (6,9%) – relatos autobiográficos, 
relatos de viajantes e cartas jesuíticas –, bem como Outros (6,9%): álbuns familiares, 
fotografias de Belém e livros escolares, são as fontes menos acionadas nas pesquisas 
selecionadas, a despeito da riqueza de informações para a História da Educação na 
Amazônia.  

Em balanço anterior sobre a História da Educação na região, essa tendência já 
havia sido observada por Corrêa (2011), embora seu estudo recorte os trabalhos 
dedicados ao “Ensino Superior”, entre 1998 e 2009: na maioria das dissertações 
houve a predominância de fontes documentais oficiais, no qual o Estado e suas 
instituições são os agentes históricos dos fenômenos educativos. 

Nesse sentido, outros balanços foram realizados com diferentes recortes, fossem 
outras regiões brasileiras (Vidal et al 2005; Araújo 2005; Alves 2005; Faria Filho, 
Gonçalves, Caldeira 2005) fossem eventos (Faria Filho, Catani 2005) e revistas 
científicas da área (Galvão, Moraes, Gondra, Biccas 2008). Neles, observou-se que a 
predominância de fontes documentais oficiais era uma característica da produção em 
História da Educação entre as décadas de 1970 e 1980, e modificada nos anos 1990 e 
2000 com a crescente introdução dos protocolos da pesquisa historiográfica (dentre 
eles, a diversidade de fontes) no campo da pesquisa em História da Educação.  

Diante destes dados, é possível fazer duas observações. Primeiro, a pesquisa em 
História da Educação na Amazônia acompanha uma tendência historicamente 
estabelecida no campo de utilização de fontes documentais oficiais, mesmo que 
datada e superada. Segundo, essa produção já aponta para a tendência atual de 
diversidade e complexidade dos registros históricos dos processos educativos 
escolares e não-escolares: cada vez mais investiga o cotidiano e a cultura produzida 
no interior da própria escola, bem como perscruta fenômenos educativos não-
escolares nos domínios da sociedade civil. 

Notamos essa coexistência de tendências que, por sua vez, não é nem “atrasada” 
em relação as outras regiões – notadamente, o Sudeste, apesar da longevidade dos 
seus programas de pós-graduação, se comparados aos do Norte, bem mais recentes – 
e que talvez possibilite perceber quais são as peculiaridades da produção da região, 
conforme seus processos histórico-educacionais específicos e a introdução crescente 
aos protocolos da pesquisa historiográfica. 

Uma das dificuldades na triagem das informações das dissertações de mestrado 
selecionadas ocorreu na delimitação clara do aporte teórico-metodológico adotado 
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nas pesquisas. Na maioria dos estudos, a identificação do tipo de abordagem 
escolhida foi realizada. No entanto, houve aqueles em que não foi possível identificar 
ou simplesmente não há qualquer informação. Mesmo sendo a minoria dos estudos, 
consideramos esse tipo de falta de cuidado com a clareza das informações uma 
fragilidade em trabalhos que deveriam se pautar pelo rigor e pela probidade da 
redação com caráter científico. 

 

77,5

10,2

12,2

Identificado Não Identificado Não Informado

 

FIG. 7 | APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICODAS PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA 

Dos trabalhos identificados, a maioria afirma filiar-se aos domínios da História 
Cultural – ou citam autores que estão relacionadas a essa abordagem historiográfica. 
O Marxismo – ou a termos que dizem respeito ao espectro epistemológico do 
marxismo, como “materialismo histórico”, “materialismo histórico-dialético”, 
“método histórico-dialético” etc. – é reivindicado por 28,2% das dissertações 
consultadas. Os Outros, que perfazem 23%, são: História Social, Pierre Bourdieu, 
Giovanni Levi, Roger Chartier e Michel Foucault. 

Essa mesma dificuldade de identificação foi constatada por Corrêa (2011): 
“Chamou atenção constatar que somente um trabalho foi revestido por uma 
abordagem histórico-crítica [quer dizer, marxista], totalizando 25%, enquanto os 
demais 75%, mesmo que não tenham feito qualquer alusão a essa perspectiva, 
acabaram incursionando por um estudo histórico-educativo iluminado por prismas 
diferenciados” (Corrêa 2011, p.167). 
 



 

 
 

14 

28,2%

48,7%

23%

Marxismo

História Cultural

Outros

	
FIG. 8 | ABORDAGEM TEÓRICADAS PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA 

Assim, a maioria dos balanços citados anteriormente, nos seus diferentes 
recortes e objetos de análise, são unânimes em afirmar: a partir dos anos 1990, a 
História Cultural é a abordagem historiográfica predominante nos estudos em 
História da Educação, isto em razão do predomínio desta abordagem na pesquisa 
histórica. Convém dizer que a abordagem marxista perdeu a predominância 
conquistada nos anos 1970 e 1980, porém não deixou de ser uma referência 
importante dos estudos em História da Educação. 

Nesse sentido, a produção em História da Educação na Região Norte pauta-se 
pelas abordagens predominantes em outras regiões, notadamente, o Sudeste. Mas é 
interessante notar que, ao mesmo tempo, ainda utiliza-se tipologias documentais 
associadas ao Estado e à escola, o que, por sua vez, em parte, vai na contramão dos 
pressupostos epistemológicos da História Cultural: os processos e sujeitos culturais 
nas margens do poder, suas dinâmicas conflituosas com as relações de poder no seio 
da sociedade civil, ou em instâncias educativas não-escolares, em suma, a ampliação 
dos processos educacionais no próprio interior da escola e para além dos seus muros.  

Desse aparente descompasso, temos duas observações e uma possível explicação. 
O indicativo dos estudos avançarem na diversidade das fontes conforme os 
princípios da História Cultural. No entanto, talvez seja uma peculiaridade da 
produção da região a utilização de tipologias documentais oficiais analisados pelos 
aportes da História Cultural, em razão das dificuldades 
acessibilidade/consulta/conservação dos arquivos e acervos públicos de 
documentação, a utilização das fontes oficiais (mais bem conservadas, em alguns 
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casos, digitalizadas e disponíveis na internet) seja uma estratégia utilizada pelos 
pesquisadores da região para viabilizar suas pesquisas. Agora, a avaliação dos 
procedimentos analíticos da História Cultural sobre essa documentação oficial é algo 
que foge dos quadros deste estudo e já se apresenta como objeto de futuras 
pesquisas. 

No que tange a abordagem metodológica, a maioria dos estudos utilizou 
Entrevistas (39,2%), enquanto 28,5% trabalharam com a Análise de Conteúdo e 
17,8%, com a Análise do Discurso. Outros (14,2%) constituem-se em: 
Etnometodologia, método biográfico (Franco Ferrorelli), História Oral e observação 
participante.  

 

	
FIG. 9 | APORTE METODOLÓGICODAS PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA 

Conforme Corrêa (2011, p. 166), os estudos investigados “definiram a análise 
documental e a análise de conteúdo enquanto tecnologia auxiliar das investigações, 
representando 75% dos casos”. Quer dizer, ele também identificou a Análise de 
Conteúdo entre as principais abordagens utilizadas pelas pesquisas. Geralmente, os 
balanços associam aporte “teórico-metodológico”, uma vez que o pressuposto básico 
da pesquisa em História da Educação é a pesquisa documental (portanto, a natureza 
das fontes utilizadas) e os autores/conceitos empregados na pesquisa. Como esse não 
foi o caso, observamos que a uso mais intenso da Entrevista deve-se a recortes 
temporais mais próximos do presente, nos quais os sujeitos da pesquisa estejam 
disponíveis para depoimentos orais. 

 
4. O LUGAR DE PRODUÇÃO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO AMAZÔNICA 
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Nos orientamos pelas formulações de Michel de Certeau a propósito da 
construção do conhecimento histórico, ou o que ele chamou de operação 
historiográfica: “Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção 
socioeconômico, político e cultural”, e é “em função deste lugar que se instaura os 
métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os documentos e as 
questões, que lhes serão propostas, se organizam” (Certeau 1982, p. 66-67 – grifo 
nosso). 

O lugar social no qual o discurso histórico é constituído obedece a determinadas 
regras da disciplina, condições sociais, políticas e culturais e à própria subjetividade 
do sujeito do conhecimento – o historiador. Orientado por esse conjunto de relações 
e imposições, o conhecimento histórico é produzido e dado a ler no interior de uma 
comunidade, assim como para o público em geral. 

As regras da disciplina, as leis do meio científico, construídas por grupos ou 
instituições de saber e pesquisa, postulam o permitido e o interdito: indica quais 
objetos podem ser investigados e os códigos de sua leitura. A origem social (classe, 
raça, credo, região), suas preferências políticas (esquerda, direita, progressista, 
conservadora) ou os critérios de seleção de projetos de pesquisa (instituição de 
fomento) são os condicionantes sociais e institucionais que organizam o gradiente de 
escolhas e preferências do historiador na seleção de seu objeto de estudo. O seu 
discurso é originário de um lugar e é encaminhando por uma prática, por um fazer, e 
por procedimentos e técnicas de pesquisa. As regras da disciplina, referências do 
trabalho do historiador, estabelecem a seleção dos documentos relevantes para 
investigar o passado. Este processo de investigação é permeado por modelos de 
análise que servem de baliza entre a capacidade explicativa e seu limite (Certeau 
1982). 

Essa é a nossa perspectiva conceitual para a análise da produção em História da 
Educação na Amazônia. Percebemos que a região tem verificado um considerável 
crescimento na conformação de um campo de pesquisa. Os trabalhos têm 
acompanhado diversos encaminhamentos da disciplina em outras regiões, 
especialmente em relação à diversificação dos documentos e à inserção de 
referenciais teórico-metodológicos vinculadas aos domínios da História Cultural e 
História Social, como no caso de discussões em torno da cultura escolar, história do 
currículo e das disciplinas escolares. Investigações sobre instituições e livros 
escolares também compõe boa parte dos estudos. Além disso, no Norte, como em 
quase todas as regiões do país, a maioria dessas teses e dissertações tem se 
concentrado nos programas de pós-graduação em Educação, mesmo quando da 
inexistência de linhas e grupos de pesquisa específicos de História da Educação. 

Mas, a despeito dessas convergências, verificamos que a incorporação das 
inclinações do campo é apenas parcial – e esse não é um dado cujo juízo deva ser 
antecipado. Uma de nossas hipóteses é que tais tendências podem ser entendidas 
como projeções próprias de determinados lugares de produção responsáveis pela 
estruturação das diretrizes do campo. Os pesquisadores, uma vez inseridos em 
programas de excelência reconhecida, contam com estruturas de visibilidade 
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institucional e circulação nos principais meios de divulgação da área que, por 
consequência, lhes legitimam o status de referência. Assim, é estabelecida uma rede 
de consumo e de influência da produção acadêmica na qual vários aspectos da 
natureza metodológica e conceitual das pesquisas são definidos. Mas como resultado 
de lugares de produção específicos, a adoção de seus parâmetros em contextos 
históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais distintos demanda prudência. O 
lugar de produção vincula muito mais do que determina as diretrizes e tendências de 
pesquisa na composição geograficamente desigual do campo acadêmico da História 
da Educação no Brasil.  

Na apresentação do livro “Pesquisa em História da Educação no Brasil” (2005), 
José Gonçalves Gondra e Carlos Eduardo Vieira afirmam que a publicação:  

(...) permite, além de uma idéia do quadro nacional dessa especialidade, 
reconhecer continuidade e descontinuidades na história intelectual do campo, 
singularidade próprias das regiões, estados ou programas de pós-graduação e, 
também, perceber como os autores concebem o exercício da pesquisa e da 
escrita da história da educação que analisaram e que praticaram (Gondra, 
Vieira 2005, p. 9).  

A partir dessa constatação, Gondra e Vieira lançaram duas questões – “como 
reagir ao que estamos fazendo em pesquisa histórica e quais as possibilidades de 
construirmos plataformas mais homogêneas de estudos historiográficos para dar 
seqüência aos avanços representados pela coleção ora reunida?” –  e nove pontos de 
reflexões – dentre os quais, o que mais nos interessou foi o oitavo sobre “o 
crescimento e a distribuição da pesquisa”, que consistiu no reconhecimento da 
ampliação dos lugares de produção no país, se comparado aos anos 1980 e 1990, da 
concentração da pesquisa no Sudeste, mas um dos resultados do crescimento e 
distribuição da produção “é o surgimento de nuanças locais sobre temas consagrados 
da história da educação”.   

A escrita deste balanço é uma forma de reação sobre o que estamos fazendo em 
pesquisa histórica no Norte do país, no contexto de programas de pós-graduação 
recentes e corpus de produção acadêmica em construção, embora já apresente um 
perfil de pesquisa.  Como foi demonstrado, este perfil apresenta continuidades e 
descontinuidades em relação aos parâmetros estabelecidos pela produção em regiões 
com programas de pós-gradução consolidados – notadamente, o Sudeste – e que 
acabam, naturalmente, postulando as tendências e diretrizes do campo, e 
vinculando, por sua vez, as regras da disciplina, as leis do meio científico, o que é 
permitido e o que é interdito. Deste modo, devemos observar as descontinuidades, 
porque são nelas que estão presentes as peculiaridades do perfil da pesquisa em 
História da Educação na Amazônia.  

Considerando que uma tradição de pesquisa é estabelecida por um lugar de 
produção (no caso, a pós-graduação) com suas respectivas operações 
historiográficas: um lugar social (ou regional, ou epistemológico), os procedimentos 



 

 
 

18 

de análise (diferentes documetanções, diferentes metodologias) e uma escrita 
(diferentes formas de narrativa). Na verdade, as outras regiões já constituíram suas 
tradições de pesquisa: a partir dos seus processos históricos específicos, com suas 
temporalidades e temáticas e os corpus documentais possíveis em seus acervos 
públicos e privados, analisados por metodologias e aporte teóricos apropriados.  

Acreditamos que a região Norte esteja construindo sua própria tradição, 
conforme seus processos histórico-educacionais específicos e os registros históricos 
possíveis para a produção do conhecimento histórico educacional. Reconhecidos as 
pontecialidades e limites desta tradição, será muito mais profícuo o diálogo e os 
intercâmbios com a diferentes tradições – sendo necessário construirmos 
plataformas heterogênas que abarquem a diversidade da produção, cuja unidade seja 
garantida pelos protocolos da pesquisa historiográfica – que constituem a pesquisa 
em História da Educação no Brasil. 
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RESUMO 

A historiografia construiu um sólido percurso de problematização de suas formas de 
tratamento em relação à população negra. Esse processo resultou na produção de 
uma superação das narrativas que desconsidaravam os negros como um sujeito. Este 
movimento influenciou os procedimentos de escrita da história da educação que 
também passou questionar suas formas de representação dos negros. Atualmente, 
encontramos um investimento em pesquisas históricas que procuram reinterpretar 
os processos educacionais que envolveram a população negra. Isso tem possibilitado 
o surgimento de narrativas que colocam em primeiro plano as experiências 
educacionais que envolveram os negros em diferentes momentos da história. Mas, ao 
mesmo tempo em que encontramos um movimento de pesquisa que amplia a visão 
em relação à educação dos negros, encontramos também uma reafirmação dos 
modelos explicativos que os reduziram à escravidão. Neste texto problematizaremos 
algumas formas de representação dos negros na historiografia educacional brasileira 
procurando demonstrar os procedimentos de construção das interpretações que os 
desconsideraram como sujeitos, sobretudo através da negação de sua relação com os 
espaços escolares. Para realizar esta análise utilizaremos como referência os manuais 
utilizados para o ensino de história da educação que são um dos instrumentos mais 
comuns de difusão de ideias no campo educacional.  
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INTRODUÇÃO 

A historiografia brasileira vem problematizando suas formas de abordagem em 
relação à população negra promovendo, com isso, uma contestação do padrão de 
tratamento deste segmento em suas narrativas. Este processo foi construído a partir 
da crítica a um padrão de abordagem que teve sua origem nas interpretações 
relativas à sociedade escravista, cujo a principal característica era a negação dos 
negros como sujeitos: 

“O negro foi frequentemente associado na historiografia brasileira à condição 
social do escravo... para a historiografia tradicional, este binômio (negro-
escravo) significa um ser economicamente ativo, mas submetido ao sistema 
escravista, no qual as possibilidades de tornar-se sujeito histórico, tanto no 
sentido coletivo como particular do termo, foram quase nulas”. (Correa, 2000, 
p. 87) 

Na historiografia brasileira negros e escravos eram compreendidos como 
sinônimos. Isso resultou na construção de concepções que reduziram os membros 
deste grupo à condição de objetos, ou seja, indivíduos em situação de absoluta 
dependência, sem nenhuma capacidade de ação dentro da sociedade escravista.  

Estas abordagens enfrentam um movimento de contestação que vem sendo 
construído a partir de interpretações que procuram recuperar a subjetividade dos 
negros – seja na condição de livres ou de escravos. Esta mudança tem possibilitado a 
descrição de um quadro diferente da ação dos membros deste grupo e de suas formas 
de inserção no processo de constituição da sociedade brasileira.  

Este movimento influenciou os procedimentos de escrita da história da educação 
que também passou questionar as formas tradicionais de representação dos negros 
em suas interpretações dos processos educacionais. Atualmente, encontramos um 
investimento na produção de pesquisas históricas que procuram reinterpretar os 
processos educacionais que envolveram a população negra. Isso tem possibilitado o 
surgimento de pesquisas que colocam em primeiro plano as experiências que 
envolveram os negros em diferentes momentos da história.  

No entanto, ao mesmo tempo em que encontramos um movimento que amplia a 
visão em relação à educação da população negra, encontramos também uma 
reafirmação dos modelos explicativos que reduziram os negros à escravidão. 

  Neste texto problematizaremos algumas formas de representação dos negros na 
historiografia educacional brasileira procurando demonstrar os procedimentos de 
construção das interpretações que os desconsideraram como sujeitos, sobretudo 
através da permanente negação de sua relação com os espaços escolares.  

Para realizar esta análise utilizaremos como referência um dos instrumentos 
mais comuns no processo de difusão de ideias no campo educacional: os manuais 
utilizados para o ensino da disciplina de história da educação. Através da análise 
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deste material tentaremos demonstrar a forma recorrente de manifestação das ideias 
que excluíram os negros de uma relação com os processos formais de educação. Para 
isso, selecionamos manuais que estão ligados às três correntes que são admitidas 
como constitutivas do movimento de construção da historiografia educacional 
brasileira: tradicional, marxista e aquela que se estabeleceu mais recentemente a 
partir dos aportes teóricos da história cultural. Procuramos selecionar obras que são 
reconhecidas como representativas do padrão de narrativa de cada uma destas 
correntes para, com isso, analisar as formas recorrentes de estigmatização e exclusão 
dos negros da história da educação brasileira.    
 
O NEGRO NAS ABORDAGENS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO TRADICIONAL  

Uma das formas mais usuais do ensino da disciplina de história da educação 
ocorre através de obras organizadas na forma de manuais. Os manuais de história da 
educação são utilizados desde os anos de 1930 quando a disciplina foi definida como 
um dos conteúdos para a formação de professores. Este tipo de produção se 
caracteriza por sua finalidade didática, tendo como objetivo o tratamento da 
educação a partir de uma descrição que pretende demarcar suas linhas de 
desenvolvimento ao longo da história. Inicialmente, tratavam apenas da história 
geral da educação, mas foram progressivamente se especializando passando também 
a conferir destaque a história da educação brasileira (Warde e Carvalho, 2000). 

Portanto, para compreender a forma como os negros foram incorporados a este 
tipo de produção devemos ter como referência as obras produzidas a partir dos anos 
de 1970, pois, é neste período que aparece com maior frequência publicações que 
passaram a abordar o desenvolvimento histórico da educação no Brasil.  

É exatamente dentro deste período que encontramos um dos manuais 
característico do ensino da disciplina de história da educação: História da educação 
brasileira, de José Antônio Tobias, publicado pela primeira vez em 1972.  

Este livro tem todas as características dos manuais que foram construídos como 
suporte para o ensino de história da educação. Trata-se de uma obra construída com 
finalidades didáticas, onde encontramos os temas mais comuns da historia da 
educação brasileira - dos jesuítas, no século XVI, até as experiências educacionais do 
século XX.  

Neste livro encontramos um tópico voltado exclusivamente para o tratamento da 
educação dos negros. Isso se constitui como uma característica singular desta obra, 
pois esse é um tema que com pouquíssima frequência aparecia de forma explícita nas 
publicações de história da educação. Contudo, o assunto ocupa apenas três da mais 
de quinhentas páginas que compõe o livro, nelas encontramos basicamente a 
seguinte afirmação: 

 “O negro era o escravo e, para tal fim, chegou ele no Brasil. O jesuíta foi contra 
a escravidão, mas não pôde vencer a sociedade da Colônia e da Metrópole que, 
na escravidão, baseavam sua lavoura e economia. Por isso, o negro jamais 
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pôde ir a escola. Com dificuldade, conseguiam os missionários que, aos 
domingos, pudessem os escravos assistir à missa, rezada na capela dos 
engenhos ou em outro lugar (grifo adicionado).” (Tobias, 1972, p. 97) 

Depois desta afirmação em que a escravidão não é minimamente problematizada, 
e é reduzida a um conjunto de práticas que não se diferenciam no tempo e nem 
tampouco no espaço, o autor avança em direção ao século XIX afirmando que: 
“mesmo depois da proclamação da independência e mesmo com negros libertos, não 
lhes será, muitas vezes em mais de uma província, permitido frequentar escolas” 
(Tobias, 1972, p. 97). 

Esta obra foi reeditada em 1986 e, nesta nova edição, o autor acrescentou as 
províncias em que, segundo ele, era proibido aos negros frequentar escolas: Rio de 
Janeiro, Alagoas, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Acrescentou também a fonte de 
pesquisa de onde retirou estas informações: o livro A Instrução e as províncias: 
subsídios para a história da educação (1834-1889), de Primitivo Moacyr. 

Ao consultar o livro utilizado como fonte de pesquisa por Tobias (1972/1986), 
constatamos que sua interpretação operou a partir de uma série de generalizações 
que são reveladoras da forma como a educação dos negros foi incorporada à história 
da educação brasileira.  

No Rio Grande do Sul, encontramos indícios que sugerem que havia o algum tipo 
de impedimento para os negros frequentarem escolas. No livro de Primitivo Moacyr 
– que basicamente limita-se a descrever documentos oficiais relativos à instrução - 
encontramos a seguinte determinação em uma lei de 1837 da província de São Pedro 
do Rio Grande do Sul: “são proibidos de frequentar as escolas públicas: 1o. as 
pessoas que padecerem de moléstias contagiosas; 2º Os escravos e pretos ainda que 
sejam livres ou libertos.” (Moacyr, 1940, p. 431) 

A primeira generalização que constatamos no livro de José Antônio Tobias foi 
estender para várias províncias do país uma determinação que se referia ao Rio 
Grande do Sul ignorando as diferença regionais que separavam as diversas 
provinciais do Império. Isto fica claro quando contrapomos a situação do Rio Grande 
do Sul com as outras províncias citadas pelo próprio Tobias (1986).  

Em Minas Gerais, a lei proibia a frequência de escravos às escolas públicas e não 
de pretos livres, ou libertos. Isso fica claro na lei que, em 1835, estabeleceu a 
obrigatoriedade escolar em Minas: “somente as pessoas livres poderão frequentar as 
escolas públicas”. (Moacyr, 1940, p. 66) 

A diferença entre o que determinou a província de Minas Gerais e a do Rio 
Grande do Sul está longe de ser desprezível. É a diferença que, no século XIX, 
correspondia aos modos de existência que são a chave para o entendimento da 
sociedade daquele período, ou seja, a condição de livre e a de escravo. No entanto, ao 
comparar as duas províncias a narrativa construída por Tobias (1972-1986) nivelou 
as duas condições, como se o que foi determinado para o Rio Grande do Sul fosse 
tido como válido em outras províncias. 



 

 
 

6 

Em relação à província de Alagoas, não encontramos no livro de Moacyr (1940) 
qualquer referência em relação à impossibilidade dos negros frequentarem escolas. O 
que encontramos foi uma fala do Presidente da Província afirmando sobre a 
inconveniência de educar no mesmo espaço às crianças libertas pela Lei do Ventre 
Livre (1871) e as demais.  

Em relação ao Rio de Janeiro, encontramos uma passagem em que o Presidente 
da Província, em 1836, fala sobre a criação de uma escola voltada para o atendimento 
de crianças órfãos vetando a possibilidade dos escravos serem admitidos como 
alunos: “a administração seria cometida a um pedagogo encarregado ao mesmo 
tempo de ensinar a ler, escrever e contar as quatro operações, os escravos não 
poderão ser admitidos ainda que seus senhores se queiram obrigar pela despesa.”   

Logo em seguida, no ano de 1837, a reforma do ensino no Rio de Janeiro 
estabeleceu restrições que atingiram os escravos e os africanos, mas não os negros de 
modo geral: “eram proibidos de freqüentar a escola: os que sofressem de moléstias 
contagiosas e os escravos e os pretos africanos, ainda que livres e libertos.” (Moacyr, 
1940, p. 194-195) 

Portanto, em Minas Gerais, Alagoas e no Rio de Janeiro não encontramos nada 
que se compare à situação estabelecida no Rio Grande do Sul. Isto revela a 
improcedência de se universalizar a determinação desta província para as demais 
regiões do Império. Por outro lado, revela que Tobias (1972) tratou negros e escravos 
como uma só coisa, deixando de considerar inúmeras situações que distinguia os 
modos de existência para estas duas condições.  

Apesar dos limites e equívocos que destacamos em Tobias (1972), é necessário 
reconhecer que ele é um dos poucos autores a fazer referências explícitas à educação 
dos negros. Em outras obras a questão não aparece de forma explícita. No entanto, 
uma análise cuidadosa revela que o padrão de abordagem não é muito diferenciado.  

Este é o caso do livro A cultura brasileira: introdução ao estudo da cultura no 
Brasil, de Fernando Azevedo, que foi publicado pela primeira vez em 1943. Este livro 
não é, no sentido estrito do termo, um manual para ensino de história da educação, 
mas acabou transformando-se em uma obra de referência para área, na qual teve 
uma ampla divulgação através de variadas edições sendo, inclusive, utilizada para o 
ensino da disciplina. 

Neste livro não encontramos uma abordagem direta das questões relativas à 
educação dos negros, mas quando o consideramos a partir de sua estrutura e de sua 
fundamentação conceitual constatamos que trata o problema de forma semelhante 
ao que detectamos em Tobias (1972). 

Logo no início do livro de Azevedo (1963) encontramos a apresentação de dois 
conceitos que são estruturantes do padrão de abordagem seguido pela obra: 
civilização e cultura. Azevedo (1963) tem como objetivo produzir uma síntese da 
cultura brasileira, para isso fundamenta o seu conceito de cultura a partir de uma 
distinção com o de civilização. Neste processo de distinção dos conceitos, toma como 
referência Humboldt, para quem civilização refere-se à base material da sociedade, 
enquanto cultura refere-se ao universo simbólico. A partir desta perspectiva 
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conceitual considera de forma relativamente separada estes dois níveis da sociedade. 
Através destes conceitos Azevedo (1963) constrói uma síntese da cultura brasileira 
apresentando um conjunto de considerações em relação à base material da 
sociedade, pois entende que esta influencia a elaboração do nível representado pela 
cultura.  

Assim, encontramos na primeira parte do livro uma série de considerações sobre 
diversos aspectos do desenvolvimento social e político do país. Temas como raça, 
trabalho, evolução urbana e política são tratados como elementos primordiais do 
desenvolvimento da sociedade brasileira. Com isso, encontramos com frequência o 
tratamento da questão relativa à escravidão e sua influência no processo de 
constituição do país. Desta forma, os negros são tratados como um grupo que, como 
trabalhadores servis, foi fundamental na construção da sociedade brasileira. No 
entanto, estas influências estavam restritas ao do mundo do trabalho e a capacidade 
de se submeter ao comando e a ordem dos brancos:  

“É, certamente, graças a capacidade colonizadora dos portugueses e de seus 
descendentes brasileiros, de um lado, e de outro, à capacidade de trabalho e de 
submissão desses 1 500 000 escravos importados para os canaviais e os 
engenhos, que se multiplicaram os núcleos de produção, atingindo a 238 
fábricas um século depois de estabelecido o primeiro engenho no Brasil, e que 
coube ao Brasil, já no século XVII, a primazia da produção do açúcar no 
mundo...” (Azevedo, 1963, p. 90) 

Ao tratar do processo de constituição da sociedade brasileira, Azevedo (1963) faz 
referências constantes aos negros como escravos e a sua capacidade de se submeter 
ao projeto de colonização dirigido pelos portugueses e seus descendentes brasileiros. 

A primeira parte do livro é repleta de abordagens que apresentam os negros 
como seres tutelados. Mas, no restante da obra, cujo objetivo é tratar da cultura 
enquanto expressão das necessidades de um povo, os negros não são retratados. 

A escola como instrumentos de transmissão da cultura é abordada como uma 
instituição da qual os negros estiveram à margem, pois estes foram seres ativos na 
dinâmica econômica, mas se encontravam fora do universo cultural que - para ficar 
nos dizeres do autor: tende a satisfazer às necessidades espirituais através de uma 
elite incessantemente renovada, de indivíduos, sábios, pensadores e artistas que 
constituem uma certa formação social, acima das classes e fora delas. 

Apesar de não tratar explicitamente da questão relativa à educação dos negros, o 
tema está subentendido na narrativa e nas escolhas conceituais de Fernando de 
Azevedo (1963). Isso porque constatamos que ele reafirma a condição destes 
enquanto escravos e delimita lugares sociais bastante precisos para este grupo, entre 
estes é evidente que não considera a escola. 

Este padrão de análise que não aborda a questão referente à educação dos negros 
de forma explícita é, em geral, o mais frequente nas obras relativas à história da 
educação. Porém, como na grande maioria das vezes trata-se de obras de caráter 
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sintético que abordam todo o desenvolvimento da educação ao longo da história, 
sempre há alguma referência em relação aos negros - principalmente na condição de 
escravos.  

De uma maneira geral, o que distingue as narrativas é a forma como este grupo é 
incorporado ao processo de escrita da história. No caso da chamada história da 
educação tradicional, como vimos a partir de Azevedo (1963) e Tobias (1972), os 
negros estão alocados em lugares vinculados ao trabalho e às margens do processo de 
escolarização.  
 

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MARXISTA COMO PROLONGAMENTO DE UMA 
TRADIÇÃO  

Nos anos de 1970, houve uma transformação na forma de construção da história 
da educação, que passou a ser fortemente influenciada pelas teorias marxistas. Estas 
teorias começaram a ser utilizadas como uma das referências conceituais para 
elaboração das narrativas históricas, fazendo com que a educação deixasse de ser 
considerada como algo em si mesmo para ser situada em relação a outras dimensões 
da sociedade.  

Sob a influência das teorias marxistas houve uma modificação dos procedimentos 
de análise que passaram a valorizar novas fontes e novos objetos de pesquisa, estes 
por sua vez propiciaram uma reelaboração da escrita da história da educação. No 
entanto, esta transformação não alterou a dimensão utilitarista que marcava a 
corrente que a antecedeu (Lopes e Galvão 2001). Sob a inspiração das ideias 
marxistas história da educação passou a promover uma excessiva valorização da 
ideia de contexto histórico, conferindo grande destaque aos aspectos econômicos e 
políticos, sobretudo ao antagonismo entre as classes sociais que foi elevado à 
categoria de elemento explicativo das diversas dimensões do fenômeno educacional.  

Sob o impacto das teorias marxistas a história da educação foi transformada em 
uma teoria da práxis. Esta tinha como objetivo fixar modelos de ação e conduta que 
deveriam permitir aos educadores identificar os avanços da educação em direção à 
própria proposta do marxismo de realização plena do gênero humano dentro do 
desenvolvimento da história da espécie humana.      

A ênfase na noção de classe social deu origem a um padrão de narrativa que 
privilegiava as abordagens dos fenômenos estruturais diluindo em seu interior 
diferentes grupos sociais através da oposição entre dominantes e dominados. Neste 
tipo de narrativa encontramos uma dualidade conceitual semelhante àquela que 
registramos em Azevedo (1963), que opunha o mundo material (civilização) e o 
universo simbólico (cultura). Desta forma, as abordagens influenciadas pelo 
marxismo - centrada nos conceitos de infraestrutura e superestrutura - acionaram 
mecanismo que acabaram por reafirmar a condição da história da educação na sua 
versão tradicional (Warde e Carvalho, 2000). 
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Portanto, não modificaram o padrão de abordagem dos negros na história da 
educação. Ao contrário, reafirmaram a perspectiva que tratava negros e escravos 
como sinônimos, mantendo sua exclusão de uma relação com os processos formais 
de educação.  

É representativo deste padrão de abordagem o livro História da educação 
brasileira: a organização escolar, de Maria Luísa Ribeiro, publicado em 1977, e 
amplamente difundido por uma série de reedições. Nesta obra, a educação também é 
abordada desde o processo de colonização até o século XX, e é vista como um 
fenômeno da superestrutura social que se encontrava condicionada pela base 
material da sociedade. Os modelos explicativos foram construídos a partir de uma 
confrontação dialética entre infra-estrutura e super-estrutura e de uma tentativa de  
apreensão do movimento das classes sociais.  

Não há uma abordagem específica sobre as questões relativas aos negros, pois 
estes se encontram subsumidos no tratamento dado às classes dominadas e, como 
em Azevedo (1963), somente foram registrados quando se fazia referências à 
escravidão, ou ao mundo do trabalho: “a educação profissional (trabalho manual), 
sempre muito elementar diante das técnicas rudimentares de trabalho, era 
conseguida através do convívio, no ambiente de trabalho, quer de índios, negros ou 
mestiços que formavam a maioria da população colonial.” (Ribeiro, 1984, p. 29) 

Apenas em uma passagem aparecem questões que remetem às tensões raciais 
que se manifestaram na educação. Trata-se de um episódio que ocorreu em 1689 e 
foi denominado de Questão dos pardos: “esta questão surge da proibição, por parte 
dos jesuítas, da matrícula e freqüência de mestiços por serem muitos e provocarem 
arruaças. Como eram escolas públicas, pelos subsídios que recebiam foram obrigados 
a readmiti-los.” (Ribeiro, 1984, p. 29) 

Mesmo tendo registrado conflitos raciais em estabelecimentos educacionais já 
nos primeiros estágios do processo de colonização, a temática racial não recebeu 
desdobramentos no desenvolvimento da obra. O fato dos chamados pardos serem, 
em 1689, numerosos e se mobilizarem para obter acesso à escolarização, não foi 
considerado como um indicativo do comportamento deste grupo em direção a uma 
tentativa de afirmação no espaço social. Dentro do padrão de narrativa construído a 
partir das categorias marxistas, questões como esta não foram problematizadas. Os 
negros foram diluídos em meio às classes dominadas e não foram considerados como 
um grupo que possuía demandas específicas em relação à educação, ou ao mundo 
social como um todo. 

As mudanças que ocorreram na história da educação a partir de sua apropriação 
das teorias marxistas não permitiram uma modificação em relação ao tratamento da 
questão racial e não foram capazes de retirar os negros da invisibilidade que se 
encontravam nas narrativas oriundas de uma versão tradicional da historiografia 
educacional.    
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RENOVAÇÃO E TRADIÇÃO NA HISTORIOGRAFIA EDUCACIONAL BRASILEIRA NO 
FINAL DO SÉCULO XX 

No final do século XX, a história da educação passou por uma nova 
reconfiguração nos procedimentos de construção de suas narrativas. Este movimento 
foi impulsionado por uma relação cada vez mais estreita com movimentos que 
passaram a interferir no processo de construção das narrativas históricas como um 
todo, destacadamente a história cultural.  

Os trabalhos produzidos a partir desta nova orientação passaram a concorrer 
diretamente com as outras correntes da historiografia educacional propiciando 
mudanças significativas na compreensão dos mais diferentes aspectos da educação. 
Estes avanços seguiram em diversas direções e se refletem na qualidade e quantidade 
das pesquisas produzidas. Manifesta-se também na presença cada vez mais efetiva da 
história da educação nos programas de pós-graduação e no processo de estruturação 
da área educacional.  

No entanto, esta historiografia que possibilitou um aprofundamento em vários 
aspectos do processo educacional alterou pouco às interpretações tradicionalmente 
construídas em relação aos negros. Na verdade, encontramos uma relação dúbia com 
as suas formas de tratamento em relação aos negros, pois ao mesmo tempo em que 
cresce a produção que passou a reinterpretar a relação dos negros com os processos 
educacionais, encontramos também a reativação das ideias tradicionais sobre este 
segmento da população. Esta atitude mantém vivo um imaginário que pressupõe a 
escola como espaço ocupado apenas pela população branca.  

Para realizar uma análise das interpretações oriundas desta nova historiografia 
educacional encontramos dificuldades em recortar uma obra que possa ser admitida 
como representativa desta corrente. Ao contrário daquelas que a antecederam, não 
há um livro, ou um autor que possa ser admitido como representante do padrão de 
escrita que orienta esta nova forma de narrativa.  

Portanto, para viabilizar a análise que propomos escolhemos um trabalho que se 
diferencia do perfil daqueles que analisamos em relação à versão tradicional e 
marxista da história da educação. Escolhemos uma publicação que não é um livro, 
mas uma obra que foi lançada em três volumes e que, no seu conjunto, pode ser 
tomada como representativa do perfil que orienta a produção em relação a esta nova 
postura de escrita da história da educação.  

Este trabalho tem como título Histórias e Memórias da Educação no Brasil, foi 
organizado em 2004, pelas historiadoras Maria Sthephanou e Maria Helena Câmara 
Bastos. Os três volumes da coleção reúnem artigos de cinquenta e três historiadores 
que tratam de diferentes assuntos relativos à educação brasileira, entre os séculos 
XVI e XX.  

Dos cinquenta e um artigos que compõe os três volumes apenas um se refere aos 
negros, seu título é A pedagogia do medo: disciplina, aprendizado e trabalho na 
escravidão brasileira, seu autor é o historiador Mario Maestri.  
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Neste artigo o que encontramos é basicamente uma narrativa sobre os processos 
responsáveis pela incorporação dos africanos à sociedade escravista. Nele, há um 
grande destaque para a violência responsável pela transformação dos africanos em 
escravos - o que é apresentado como uma “pedagogia da escravidão”. Dentro desta 
pedagogia, o escravo é tomado como uma matéria inerte que é moldada a partir de 
elementos como a violência, a disciplina e o trabalho.  

O autor possui uma concepção muito próxima à que detectamos nas outras 
correntes da historiografia educacional, pois, segundo ele, “as poucas escolas 
urbanas estavam vedadas ao ingresso de negros livres, quem dirá aos cativos” 
(Maestri, 2004, p.205). A escola é apresentada como uma instituição que não era 
acessível aos cativos e em extensão aos negros, mesmo que livres. Este tipo de 
concepção justifica o fato da educação ser articulada com a escravidão apenas na 
perspectiva dos trabalhadores cativos.  

A partir desta formulação podemos dizer que ideia de uma pedagogia do medo -  
que dá título ao artigo - é uma versão educacional de uma postura que marca a 
história da escravidão e foi responsável pelo processo de coisificação dos negros e 
escravos. Chalhoub (1989, p.38) define esta perspectiva como a teoria do escravo-
coisa: “houve mesmo quem afirmasse que o homem formado dentro desse sistema 
social (a escravidão) apresentava um rudimentar desenvolvimento mental. Essas 
afirmações a respeito dos negros se fundamentavam naquilo que poderíamos chamar 
de teoria do escravo-coisa.”   

A pedagogia do medo pode ser entendida como uma versão educacional da teoria 
do escravo-coisa porque o conjunto de práticas que são apontadas como 
responsáveis pela formação dos cativos podem ser reduzidas a uma única palavra: 
adestramento.  

Na verdade, a visão de Mario Maestri (2004) é muito semelhante àquela que 
encontramos em José Antônio Tobias (1972). Ambos reafirmam a ideia de que os 
negros não podiam frequentar escolas. Além disso, colocaram no centro da análise a 
figura dos escravos concebendo a educação apenas do ponto de vista de um processo 
de subalternização que tinha como finalidade o adestramento dos cativos. Tobias 
(1972) compreendia que este processo estava vinculado às práticas religiosas, 
enquanto Maestri (2004) destaca a violência como seu elemento central.  

Se tomarmos como referência os novos estudos sobre a escravidão, podemos 
dizer que a noção de adestramento está ligada a excessiva valorização que a violência 
adquiriu nos modelos explicativos relativos à sociedade escravista. É inegável a 
presença da violência física como mecanismo de coerção sobre os escravos, mas, no 
entanto, sua visão como elemento presente no cotidiano da sociedade escravista deve 
ser relativizada (Mattoso, 1982). É preciso abrir espaço para análises que 
possibilitem um entendimento maior dos processos sociais que envolviam a relação 
entre senhores e escravos, inclusive do ponto de vista educacional.  

Os procedimentos que colocam a violência fora de uma relação direta entre 
senhores e escravos consistem em um conjunto de procedimentos manipulados pelos 



 

 
 

12 

senhores que objetivavam a preparação do escravo para uma adequação às situações 
que permeariam sua existência na condição de trabalhador cativo (Chalhoub, 1990). 

A partir do momento que a historiografia da escravidão começou a considerar 
possibilidades de entendimento em que a violência é relativizada na relação entre 
senhores e escravos, somos levados a construir uma visão bem mais complexa da 
sociedade escravista. Esta ressignificação implica em deixar de tratar os escravos 
como coisa para transformá-los em sujeitos. 

Para dar conta dessa complexidade a educação não pode ser reduzida a ideia de 
um mero adestramento e a uma concepção de pedagogia exclusivamente centrada na 
violência, ou no medo. Não se trata de uma desconsideração de uma dimensão 
educativa em relação aos escravos, na verdade, o que é passível de questionamento é 
a forma de entendimento que, como fez Maestri (2004), se limita a compreender esta 
educação através da violência. Concepções como a que este autor exprime na sua 
versão da pedagogia do medo podem ser criticadas em relação à maneira como 
conceberam o processo de formação do trabalhador escravo e também, em relação à 
reafirmação de que os negros, mesmo que livres, não frequentaram escolas. 

Estas duas ideias encontram na produção mais recente da historiografia 
brasileira abordagens que caminham em sentido diametralmente opostos.  

As pesquisas sobre escravidão vêm demonstrando que os negros não podem ser 
reduzidos à figura do escravo. Ser negro e ser escravo sempre foram situações 
distintas. Por outro lado, as experiências dos negros livres eram amplas e não podem 
ser confundidas como uma simples extensão da escravidão. E ainda, independente 
de sua condição, os negros demonstravam uma capacidade de movimentação na 
sociedade. Isso vem sendo recuperado a partir de análises que revelam as 
especificidades destes sujeitos sociais que agiram a partir de condições específicas. 

O fato de Mário Maestri (2004) ter reduzido a educação a uma dimensão que 
remete ao processo de adestramento do escravo é inadmissível e isso tem implicações 
no plano geral das abordagens contidas na obra História e memória da educação no 
Brasil, pois, a partir desta concepção, podemos inferir a maneira como os outros 
autores lidaram com seus respectivos temas no que se refere aos negros.  

A primeira coisa a destacar em relação a isso é que a obra reafirma uma 
diversidade de sujeitos no processo de formação da sociedade brasileira. Estes 
sujeitos são reconhecidos a partir de uma ligação com a educação. A obra tenta 
contemplar esta diversidade à medida que trata de grupos como indígenas, 
imigrantes, mulheres, crianças, intelectuais, religiosos, anarquistas, os negros 
(escravos), etc.  

Neste sentido, o fato da temática relativa aos negros ser abordada por um 
historiador da escravidão é um indicativo da permanência das representações 
tradicionais construídas sobre este grupo racial. Revelam a permanência de modelos 
tradicionais  construídos a partir da ideia de que falar de negros implica 
necessariamente em falar de escravos. De outro lado, manifesta-se um padrão de 
entendimento que reconhece que o fim da escravidão representou o desaparecimento 
do negro da história do Brasil. 
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Dessa forma, quando partimos para uma avaliação da obra Histórias e memórias 
da educação no Brasil a partir do padrão de tratamento conferido pela abordagem 
de Mario Maestri (2004), somos levados a crer que não há necessidade de incorporar 
os negros nas análises que se referem aos outros temas. Primeiro porque a 
escravidão seria o local apropriado para seu enquadramento na história e, segundo, 
porque o fato dos negros não terem frequentado escolas é um indicativo de que o 
processo de escolarização se deu sem relações com os membros deste grupo.  

Considerando a obra em questão, podemos dizer que as análises elaboradas a 
partir da renovação da historiografia educacional reafirmaram o padrão de 
invisibilidade da população negra, pois continuaram a difundir este tipo de 
percepção no interior da disciplina e na produção de caráter didático que tem como 
objetivo formar educadores.  

Neste sentido, pode-se atribuir à disciplina de história da educação a difusão das 
concepções que norteiam os debates atuais e que, de um lado, reafirmam 
permanentemente crença de que, no Brasil, os negros não frequentaram escolas e, de 
outro, que o processo de escolarização se fez sem relações com questões de natureza 
racial.  

A representação dos negros que figura nos manuais de história da educação não é 
referendada pelas pesquisas que foram produzidas mais recentemente. A partir dos 
anos de 1990, encontramos um conjunto de trabalhos que revelam diferentes formas 
de relação entre a população negra e a educação em vários períodos históricos 
(Barros, 2015). No entanto, estes trabalhos ainda tem uma penetração muito baixa 
no ensino da disciplina de história da educação e nos materiais destinados à 
formação de professores. 
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RESUMO  

Este texto é decorrente de um estudo desenvolvido com base em referencial teórico 
da História da Educação, para analisar a história de vida, o seu fazer-se, suas 
experiências e suas memórias numa determinada realidade social, assim como 
entender e apresentar as diferentes formas de classificar essa forma de relato, como a 
biografia educacional  e a (auto)biografia. No Brasil, esse campo de estudos 
aproximou-se de uma nova forma de escrever a história, possibilitando uma nova 
leitura, principalmente da escola, e os estudos passaram a ser mais localizados e 
contextualizados, lidando com períodos de tempo mais curtos. Objetivamos, com 
esta pesquisa, apresentar aspectos das diferentes formas de classificar relatos e 
relacioná-los com a História da Educação e formação dos educadores, e, para isso, 
usamos a metodologia qualitativa de investigação-formação  buscando relações entre 
o teórico e o metodológico, que permite apreender a realidade presente e o passado 
pela experiência dos atores que as vivenciam. Como considerações finais, é possível 
afirmarmos que ao descortinar contextos, histórias e memórias por meio das 
narrativas implicadas no sujeito em formação, é viável o caminhar, no sentido de 
apreender marcas e implicações do itinerário escolar, da vivência escolar e suas 
relações com a(s) escola(s) e o papel exercido por esses lugares/instituições na 
formação dos atores de pesquisa. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 

História da Educação, História de Vida, Autobiografia. 
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1. A HISTÓRIA DE VIDA, BIOGRAFIA EDUCATIVA E (AUTO)BIOGRAFIA, SUAS 
PARTICULARIDADES E IMPORTÂNCIA PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO DOS EDUCADORES 

Na tentativa de apresentar a importância de ouvir e resgatar a voz do professor e 
seus conhecimentos para os futuros e atuais educadores, esta pesquisa discorrerá 
sobre o mérito da História de Vida, Biografia e (Auto)biografia5 para a disciplina 
História da Educação. 

A exibição e a utilização, cada vez mais crescente das histórias de vida, 
(auto)biografias e das biografias educativas6 em contextos de pesquisas na área 
educacional, têm permitido evidenciar e aprofundar análises sobre as experiências 
educativas e educacionais dos sujeitos, bem como potencializar e  entender 
diferentes mecanismos e processos em temporalidades diversas, tornando mais fácil 
apreender e disseminar as histórias das relações educacionais que foram 
estabelecidas por vários sujeitos, torna-se fundamental o conhecimento das muitas 
práticas pedagógicas e processos formativos.   

Conjecturamos com esse cenário, que o pedagogo necessita de familiaridade com 
o trato do histórico e com o conjunto de reflexões sobre a História, quer no terreno 
teórico quer na atividade prática, objetivamos, com esta pesquisa, apresentar 
aspectos das diferentes formas de classificar relatos e relacioná-los com a História da 
Educação e formação dos educadores.  

Neste texto, discorreremos sobre  a história de vida, o seu fazer-se, suas 
experiências e suas memórias numa determinada realidade social, como o saber 
professoral e suas vivências na cultura escolar que o representa, assim como 
entender e apresentar as diferentes maneiras de classificar essa forma de relato, 
como a biografia e a (auto)biografia. Gêneros estes distintos que em comum têm o 
fato de serem baseados na sequência  de vida individual, ou não, e na sequência 
biográfica, como também de uma aparente uniformidade e especificidades em 
diferentes contextos e investigações.  

Para abordar as possibilidades, procedimentos de investigação, natureza e fontes 
da história oral, esse método se constitui como metodologia qualitativa de 
investigação-formação, buscando relações entre o teórico e o metodológico que 
delineiam na experiência de pesquisa sobre os temas biografia, (auto)biografia e 
história de vida no campo educativo e, especialmente na formação de futuros 
educadores(as) dirigida para a melhor compreensão do presente, que permite 
apreender a realidade presente e o passado pela experiência dos atores que as 
vivenciam e/ou vivenciaram.  

                                                   
5 Nóvoa (1988) utiliza parênteses para simplificar o duplo sentido da expressão, como movimento de 
investigaçãoe formação, onde se evidencia a narrativa do professor, como ator social. 

6 Termo  utilizado por Bragança (2009) que define a biografia sob a ótica educacional. 
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Apresentamos, todavia, distinções quanto à forma com que a trajetória de vida é 
elaborada e apresentada.  

Encontramos nas Ciências Humanas, e especificamente na historiografia da 
educação, uma mudança paradigmática que reconduziu o olhar do geral ao 
particular, da totalidade ao fragmento, da quantidade à qualidade, do criado ao 
criadores, do instituído ao instituinte. 

Nesta perspectiva, não podemos deixar de citar a obra de Nóvoa (1995), «Vida de 
Professores», livro este, que se tornou um clássico para os estudos de educadores, ele 
chama a atenção para uma questão muito importante que não pode ser desprezada 
pelos pesquisadores: «[...] ser professor obriga as opções constantes, que cruzam a 
nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar, e que desvendam, na nossa 
maneira de ensinar, a nossa maneira de ser». (NÓVOA, 1995, p. 9) 

A vida pessoal e profissional não são tão distintas como poderíamos imaginar, 
movidos por um afã científico, primeiramente, é importante considerar, como cita 
Mignot (2008, p.102): «[...] que não há uma escrita íntima que não tenha a 
dimensão da vida profissional, nem uma escrita profissional que não tenha a 
dimensão da vida pessoal.» 

As biografias educativas propiciam adentrar, por meio do texto narrativo, nas 
representações de educadores sobre as relações de ensino e aprendizagem, sobre a 
identidade profissional, os ciclos de vida e, por fim, possibilitam entender os sujeitos 
e os sentidos e situações do contexto escolar. No Brasil, esse campo de estudos  
aproximou-se de uma nova forma de escrever a história, possibilitando uma nova 
leitura, principalmente da escola, e os estudos passaram a ser mais localizados e 
contextualizados, lidando com períodos de tempo mais curtos. 

A História da Educação passou a se preocupar com a organização e o 
funcionamento interno das instituições escolares, com a expressão e/ou construção 
cultural no dia a dia escolar, com o estabelecimento do conhecimento, do currículo, 
das disciplinas escolares.  

Além das fontes oficiais, que têm recebido um novo olhar e um novo tratamento, 
outras fontes também passaram a ser usadas, tais como a fotografia, os manuais 
escolares, diários de classes, os jornais e revistas da época, a história oral, etc.  

Cada vez mais, existe uma preocupação com a melhoria da qualidade do ensino 
que requer bons professores para exercer a difícil tarefa de ensinar, nos diferentes 
contextos sociais e culturais. 

Existe por parte dos pesquisadores de todas as áreas do conhecimento, a 
inquietação de como tornar a docência uma profissão interessante e que os 
professores continuem aprendendo ao longo da carreira. Torna-se importante 
salientar que esse campo de estudo muito contribui para a aproximação da disciplina 
História da Educação para com os educandos, pois futuramente, serão estes os 
educadores e nada mais elucidativo e intenso do que refletir de antemão o que deu 
certo ou não, na sua própria educação e/ou na educação daqueles que te precederam. 

Destacamos em nossa pesquisa, a importância de uma reflexão de uma história 
que se escreve considerando as formas como nos educamos. 
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Ressaltamos o valor de compreender o próprio processo educativo percorrido 
como educando(a) e educador(a). 

No Brasil, o tema narrativas autobiográficas têm valorizado as experiências 
narrativas organizadas como memoriais de formação que, à margem de 
singularidades de cada uma das narrativas e da forma como são desenvolvidas pelos 
investigadores-formadores, valorizam a escrita reflexiva da história de vida, com 
uma temporalidade ampliada ou elaboradas de forma temática com ênfases oral e/ou 
escrita. 

Mediante a essas explanações, trazemos alguns questionamentos que serviram de 
referência para a realização desta pesquisa: 

• Qual o sentido da escrita de si e sobre si no processo de formação de 
educadores?  

• Como a escrita poderá ou não possibilitar aprendizagens sobre a 
profissão? 

• O que são histórias de vida e como emergem no campo da formação de 
educadores e da pesquisa em educação? 

• O que é a educação senão a construção sócio-histórica e cotidiana das 
narrativas pessoal e profissional?  

• Qual o papel da narrativa para a constituição do sujeito da experiência? 
Estas questões, que se entrecruzam, funcionam como fio condutor desta 

pesquisa, que ora apresentamos, onde tentamos dialogar com questões relacionadas 
à memória e seu papel na constituição da escola, das práticas pedagógicas e do 
cotidiano escolar. Buscamos entender a escola como um lugar privilegiado de 
memórias, e chamar a atenção  para o retorno ao biográfico educativo e aos relatos 
de vida, como nos atesta Demartini (2008, p. 40): 

[...] o retorno ao biográfico e aos relatos de vida indicam uma mudança no 
campo geral da investigação e da reflexão contemporânea nas ciências 
humanas; na produção do conhecimento, pois os sujeitos ganham vida, suas 
experiências e memórias ganham força. 

No campo educacional, educadores e educandos são pensados como sujeitos 
ativos que constroem conhecimento por meio de relações dialógicas que estabelecem. 
É na diversidade de situações e experiências por eles vivenciadas que a educação se 
concretiza. 

A construção de conhecimento implica em analisar, isto é, em desfazer a 
experiência da vida para melhor entendê-la, em movimentos de decomposição e 
recomposição que permitam chegar a uma compreensão mais profunda de seu 
sentido. 

Para que isso ocorra é necessário conhecermos melhor as formas de criar uma 
narrativa. 
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2. A BIOGRAFIA EDUCATIVA, HISTÓRIA DE VIDA E (AUTO)BIOGRAFIA E SUAS 
ESPECIFICIDADES COMO NARRATIVAS 

A biografia educativa se define como a história de um indivíduo redigida por 
outro. Existe, aqui, a dupla intermediação que aproxima da História de vida, 
consubstanciada na presença do pesquisador e no relato escrito que se segue. 

Tão importante quanto criar condições  para que os/as educadores(as) escrevam 
sobre a experiência docente, é dar visibilidade a estas escritas, onde o pessoal e o 
profissional se entrelaçam. Neste sentido, Mignot (2008, p. 100) salienta: 

Ao remexer os papéis esquecidos no fundo de gavetas, em armários ou 
caixinhas acumulados ao longo do tempo, a professora da rede pública 
municipal de ensino descobriu que eles guardam história de vida e formação, 
assinalam experiências, testemunham acontecimentos, evocam pessoas e fatos, 
despertam sentimentos. 

Certamente, como tantas outras colegas de profissão, ela desconhecia o valor 
desses velhos papéis para a compreensão das práticas pedagógicas, das trajetórias de 
vida, dos dilemas da sala de aula. Talvez seja por isso que muitas professoras 
destruam seus velhos papéis. É possível também que,  por esta mesma razão, 
mantenham distante de olhares indiscretos, em seus arquivos pessoais, documentos 
produzidos por alunos, como cadernos  de exercícios, cadernos de pontos, cadernos 
de cópia, cadernos de caligrafia, cadernos de anotações de aulas, cadernos de 
perguntas, cadernos de recordações, provas, colas, jornais escolares, bilhetinhos. 
Ainda da vida profissional, fichas de aulas, cadernos de planejamento, cadernos de 
atividades, relatórios, recados de pais, fichas de avaliação e álbuns diversos, também 
sobrevivem, conseguindo, assim, escapar ao trágico destino das escritas cotidianas 
ou ordinárias. 

Nestes papéis velhos, quase sempre, destinados à invisibilidade, há um corpus 
documental de inestimável valor como fonte histórica que pode fornecer informações 
e indícios sobre práticas cotidianas relativas ao ato de ensinar/aprender expressas 
nas narrativas que descrevem hábitos, costumes, valores e representações de uma 
época estudantil e escolar. 

Mignot (2008, p. 113), ainda salienta que: 

Escrever, preservar, expor e publicar estes papéis pode contribuir também para 
que as gerações futuras compreendam e interpretem as atuais tensões e 
contradições que perpassam o permanente processo de construção de uma 
escola pedagógica e politicamente comprometida com os anseios de um mundo 
melhor, mais justo e solidário.  
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A importância de guardar estes documentos é ainda maior, pois com a escrita em 
novos suportes, como a tela do computador, corremos o risco de não deixar rastros 
escritos do que acreditamos, sentimos, fazemos.  

Do ponto de vista epistemológico, os trabalhos centrados nos educadores 
apontam, tomando como referência a categorização de Nóvoa (1995), a utilização de 
entrevistas biográficas, a maioria dos textos por nós analisados7 focalizam narrativas 
temáticas centradas nos objetivos da investigação e algumas desenvolvem a análise 
considerando a universalidade da vida, com ênfase nos objetivos emancipatórios 
centrados na investigação-formação e, a seguir, trabalhos voltados para os objetivos 
teóricos, ligados à investigação. Quanto às dimensões mais focalizadas, os trabalhos 
centram-se de forma especial, nas temáticas ligadas à profissão educador. 

A História de vida é o relato de um narrador sobre sua experiência por meio do 
tempo, com a intermediação de um pesquisador. É um trabalho coletivo de um 
narrador/sujeito e de um intérprete. Por meio desta abordagem, configura-se um 
processo de conhecimento. A perspectiva de trabalho com as Histórias de vida, no 
campo educativo, emerge no âmbito do retorno do sujeito, em sua singular 
complexidade social, que as pesquisas em educação busca recuperar a reflexividade 
humana dos processos de construção do conhecimento em educação. 

As narrativas de educadores e educadoras apontam para o forte entrelaçamento 
entre o individual e o coletivo. A História de vida, no campo da formação docente, faz 
emergir a densidade da produção social de determinados significados apropriados 
pelo sujeito. Quem narra traz sempre os processos sociais de sua produção narrativa. 

A pesquisadora portuguesa Inês Ferreira de Souza Bragança (2009)  nos 
apresenta uma bela pesquisa sobre o tema em seu doutoramento intitulado « 
História de vida e formação de professores/as: diálogos Brasil e Portugal», onde 
ela descreve os campos disciplinares mais citados como referências de filiação dos 
trabalhos desenvolvidos sobre o tema, são a Sociologia, a História, a Antropologia, a 
Psicologia e a Filosofia, ou seja, as Ciências Humanas. 

Autores como Catani, Bueno, Sousa, Souza (1997); Perez (2003); Baudouin, 
Turkal (2000); Dominicé, Josso, Monbaron, Muller (2000) reforçam a 
interdisciplinaridade como o caminho de trabalho com as Histórias de vida, pois é no 
encontro de diferentes aportes que o processo e as possibilidades de análise e 
interpretação colocam-se de forma mais abastada. 

Do ponto de visto epistemológico, as Histórias de vida colocam-se como um 
movimento que lança um outro olhar sobre a vida e sua dinâmica e, 
consequentemente, institui uma outra forma de entender e trabalhar as Ciências 
Humanas, onde o particular e os frutos do cotidiano saem do lugar de sombra e 
assumem a cena como sujeitos da investigação. 

 E foi nesse contexto que os métodos  (auto)biográfico, especialmente na 
formação de educadores (NÓVOA & FINGER, 1988), que percebemos sua crescente 
ampliação e aprofundamento teórico-metodológico. 

                                                   
7 Nos  textos disponibilizados em Anais de Seminários  e Encontros de Histórias de vidas. 



 

 
 

8 

Com base nos estudos voltados para os educadores(as) e educandos(as) e sua 
formação, o aporte (auto)biográfico 8  reivindica uma nova epistemologia de 
investigação e de formação. Na pesquisa em formação de professores, de Souza e 
Mignot (2008) a «A emergência e a utilização, cada vez mais crescente, das 
autobiografias e das biografias em contextos de pesquisas na área educacional», 
capazes de trazer a voz dos educadores e educadoras sobre diversos aspectos ligados 
à profissionalidade, à prática, ao plano de carreira. 

Buscamos, com esta pesquisa, um diálogo partilhado em que pesquisadores e 
sujeitos responsabilizam-se pelo processo de construção de saberes. Um 
conhecimento de si, das relações que se estabelece com o seu processo formativo e 
com as aprendizagens construídas ao longo da vida. 

Ancorados no sentido histórico e sociológico deste aporte teórico-metodológico e, 
também, nos estudos sobre docência, a principal contribuição destacada é a 
possibilidade de escuta e de intercâmbio com sujeitos que, na ciência clássica, foram 
tomados como objetos.«Buscamos a valorização da vida, das vozes, das 
subjetividades, como alternativa de investigação para reconstruir a história e as 
políticas educativas e também as práticas de formação.» (MIGNOT, 2003, p. 38) 

É um caminho possível e necessário para o autoconhecimento reflexivo e para a 
disseminação de um saber professoral e de uma cultura escolar singular. 
 
A TÍTULO DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em cada um desses gêneros apresentados, um convite a pensar sobre os registros 
de experiências vividas no cotidiano pessoal e/ou profissional que possibilitam ao 
sujeito, enquanto autor e ator de sua própria história, eleger aprendizagens 
significativas e ressignificá-las no trabalho escolar.  

Tanto os recursos da biografia educativa quanto o conceito de história de vida, 
contribuíram para o desenvolvimento da abordagem (auto)biográfica que foi 
manifestando-se em uma multiplicidade teórico-metodológica de trabalhos no 
âmbito educativo. 

Escrever sobre a própria vida, ou baseado na história de vida, exige paciência, 
introspecção, tomada de consciência e, por isto, deve ser visto como uma conquista, 
um convite, uma sugestão. É um exercício formador e como tal , deve ser estimulado, 
incentivado, sem se tornar uma camisa de força para os educadores que 
cotidianamente inventam a sala de aula. 

Não podemos transformar esse tema em modismo, em solução para todos os 
problemas para a educação, ou em instrumento de controle e vigilância sobre o fazer 
docente. 

Mas, tão importante quanto criar condições para escrever sobre a experiência 
docente, é dar visibilidade às escritas e vivências de professores. 

                                                   
8 (Auto) biografia consiste na narrativa da própria existência e, nela é o próprio narrador quem se dispõe a narrar 
sua vida, relatando o encaminhamento que melhor lhe parece e tendo controle sobre os meios de registro. 
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Muitos são os exemplos que poderiam inspirar saberes e atuações, preservações e 
publicação das escritas de história de vida de professores, onde se partilham 
descobertas, dificuldades, desafios, dilemas, conquistas, erros e acertos. 

Se o professor introduz mudanças por meio de sua atuação, ele também se 
transforma por meio de sua prática pedagógica, mas, é preciso pensar sobre essa 
transformação, pois ao invés de adquirir novos conhecimentos, o professor pode 
apenas reforçar preconceitos e práticas inadequadas.  

Uma nova forma de encarar a História da Educação vem caracterizando as 
pesquisas do campo, que, nas palavras de Carvalho (2006), torna-se um «movimento 
de renovação teórica, temática e metodológica». Neste percurso, temas tradicionais 
estão sendo revistos e outros, como as memórias dos educadores ganham 
consideração. 

Portanto, perante tantos desafios, é saudável ter cautela no produzir  no campo 
da História da Educação. Acredita-se, entretanto, que, neste momento, entre os 
muitos desafios , o nosso como pesquisadores da História da Educação, ainda seja o 
de buscar a compreensão do fenômeno educativo no movimento histórico, 
priorizando o rigor científico-metodológico, sem, no entanto, abrir mão, como bem 
cita Nunes (1990, p. 36), «[...] da imaginação, da paixão e do desejo de sentir ou 
conversar com o passado». 

Dessa forma, num campo em que a fonte escrita ainda prevalece, apresenta-se 
como mais uma possibilidade de conhecimento e enriquecimento conceitual, a 
história de vida e as memórias e escritas de professores, como uma fonte a mais para 
se analisar a História da Educação brasileira. 

Acreditamos ter deixado claro a importância da História da Educação para a 
formação dos educadores, pois para o bom desempenho de sua função, nada mais 
eficaz do que ler, pesquisar e compreender sua própria história, e, a História da 
Educação é, em boa medida, a historiografia daqueles responsáveis pela transmissão, 
institucionalização ou não, dos saberes sociais, o educador. 
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RESUMO  

O trabalho problematiza contribuições da História Social e História Cultural para 
pesquisa, destacando contribuições dos historiadores Michel De Certeau e Roger 
Chartier. A estrutura textual do artigo não pretende primeiramente teorizar e após 
discutir a pesquisa desenvolvida, e sim puxar fios teórico-metodológicos fazendo o 
movimento da escrita operatória com conceitos priorizados e outros que se 
apresentam.  Produzindo, metaforicamente, o que chamo de teias. O que precisamos 
no momento do mapeamento das fontes, junto aos arquivos, é segundo FARGE 
(1991) deixar-nos surpreender por pistas, sinais. Meu objeto e objetivo de pesquisa é 
Arthur Ramos, o Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental e seus efeitos na relação 
Escola-Comunidade no Rio de Janeiro de 1930. Sabendo que não há datas redondas 
no fazer historiográfico, 1930, todavia, não foi um ano comum. No rastilho do final 
do século XIX e das duas primeiras décadas do século XX, este ano anuncia-se como 
o momento de tornar concreto um projeto de “unidade nacional” em vários campos, 
com destaque para o campo educativo. Homem envolvido nas tramas e nas 
representações do seu tempo é como vemos Arthur Ramos. 
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Educação, intelectuais , teorias/metodologias 
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1. PUXANDO FIOS 

O ato da escrita esconde muitas armadilhas e teias. Considero impossível escapar 
de todas; mas... puxar fios, buscar trançá-los e constituir o ato de escrever como um 
bordado penso ser o trabalho do historiador. 

O que o historiador fabrica quando se torna escritor? Seu próprio discurso deve 
revelá-lo. 

Aqui a estrutura textual não pretende primeiramente teorizar e após discutir a 
pesquisa desenvolvida, e sim puxar fios teórico-metodológicos fazendo o movimento 
da escrita operatória com os conceitos. Persigo uma escrita que seja 
problematizadora, apresentando um estilo onde a ousadia esteja presente. Penso que 
só há uma maneira de alcançar este horizonte que ora parece se aproximar, ora se 
afastar: escrevendo. 

Um primeiro fio que puxo é a importância de Michel De Certeau na configuração 
do campo de reflexão historiográfico da História Cultural. Reconhecido pelo vigor 
teórico-metodológico de suas reflexões, pela erudição, marcando o cenário 
intelectual pelo anticonformismo e a perspicácia; criticando os cânones da disciplina 
rígida, seguindo caminhos estranhos à lógica das instituições, estejam ligadas à 
Universidade, à Igreja, ao Estado. Torna-se conhecido como historiador pela 
produção sobre a mística e as correntes religiosas nos séculos XVI e XVII, avançando 
na sua produção para perceber e trazer para o centro das discussões a vida cotidiana 
dos sujeitos anônimos9, a problematização do conceito de cultura e a relação entre os 
intelectuais e a cultura popular10, entre outros temas.  

Se por um lado o campo da História Cultural constitui-se num campo 
consolidado11 com forte produção teórico-metodológica, ampliação dos objetos de 
estudos, diálogo com outras áreas do conhecimento, o manuseio e utilização das 
fontes; por outro (esse é seu dilema) corre permanentemente o risco de fragmentar-
se, devido aos diferentes ramos, subáreas, que fazem parte de seu cenário.  

A palavra Cultura que acompanha a palavra História tem sido objeto de várias 
discussões devido à impregnação de inúmeras definições  oriundas de outras áreas 

                                                   
9 Destacamos a obra A Invenção do Cotidiano- Volumes I e II, editada no Brasil pela Ed. Vozes 

10 Temáticas discutidas, em especial, no livro A Cultura no Plural. Ed. Papirus 

11Peter Burke em “Abertura: A Nova História, seu passado e seu futuro” nos ajuda a dialogar com a construção do 
campo da Nova História, ampliando o leque dessa construção e remetendo não só ao movimento de intelectuais 
americanos, mas recuando e afirmando que a argumentação recente de “substituição de uma história antiga por 
uma nova (mais objetiva e menos literária) é um tema recorrente na história da escrita da história. Tais 
afirmações foram feitas por Ranke no século XIX, pelo grande estudioso beneditino Jean Mabillon, que formulou 
novos métodos de escrita da fonte no século XVII, e pelo historiador grego Polibio, que denunciou seus 
companheiros como meros retóricos, cento e cinqüenta anos antes do nascimento de Cristo. No primeiro caso, 
pelo menos, a reivindicação da novidade foi consciente. Em 1867, o grande historiador holandês Robertt Fruin 
publicou um ensaio chamado” A Nova Historiografia”, uma defesa da história científica, rankeana”. (BURKER: p. 
18).  
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de conhecimento que há mais tempo sobre a mesma vêm se debruçando, destacando 
a Antropologia.  

 cabe então ao historiador não ignorar que o campo cultural não lhe pertence 
com exclusividade(...). Existe, ou pelo menos é possível, uma abordagem 
historiográfica desse campo, mas não é nem poderá ser jamais a única 
(FALCON, 2002, p.9). 

Mariza Correa explicitando o movimento dos antropólogos: de uma tribo voltada 
para si mesma, caminha para a articulação com outras áreas de conhecimento, 
incluindo-se aí a Educação. 

Ao trabalharmos com Cultura sem percebê-la como plural estamos tratando-a em 
seu sentido restrito. Tomando-a no seu sentido amplo, “compreende tanto a cultura 
intelectual quanto a material; a erudita e a popular; a cultura científica, filosófica e 
artística, mas, também, a alta cultura (ciências, filosofia, artes, literatura) e a 
cultura cotidiana, ou do senso-comum. A primeira chamada cultura dominante, ou 
das elites; a segunda é a cultura dominada, também dita popular.” (FALCON, 
2002: p. 11) 

Tais dicotomias passam por críticas e revisões, pois seus efeitos podem produzir 
um fazer historiográfico lidando com opostos binários, onde não só secundariza-se as 
relações entre esses pólos, como cada um deles é trabalhado a partir de um todo 
homogêneo e monolítico. Nesta maneira de teorizar, as limitações acabam 
ocorrendo, pois se trabalha com uma lógica basicamente formal e, além de pares 
opostos, corre-se o risco de não serem percebidas as diferenças que existem dentro 
de cada um deles na ação cotidiana daqueles que socialmente pertencem ou sentem-
se pertencendo a um dos grupos.   

Quais representações se produzem sobre o que é considerado ou não como 
popular? Michel De Certeau (2005), no livro A Cultura no Plural, recua do período 
contemporâneo até ao Antigo Regime buscando uma clareza maior do termo na 
literatura popular e, ainda que valorize os estudos de diversos intelectuais12, faz uma 
afirmação, no mínimo, instigadora: “Nesse fluxo de livros de eruditos, a literatura 
popular nem sempre diz seu nome” (p.66). Outra instigação de Certeau: “o “popular” 
deveria ser procurado entre os leitores” (p.66). 

Certeau define seu livro “A Cultura no Plural” como um livro de “passos 
esboçados e paisagens de travessias” (op.cit, p.18). Terreno claramente pantanoso, 
mas, nesta afirmação de Certeau sobre cultura, fica uma instigação para posterior 
aprofundamento: A cultura está para além de suas representações?  

No diálogo perspicaz com os autores que elege para discutir o “popular” Certeau 
não fecha suas reflexões nos mesmos e, ao contrário, interroga a utilização de 
repertório como dispositivo explicativo de si mesmo,  alertando que tais chaves não 
são auto-explicativas, podendo “revelar incidentalmente o olhar lançado pelo outro 

                                                   
12 Cita Robert Mandaru, Genevière Bollème, Marc Soriano. 
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para uma sociedade que se constrói sobre o silêncio e a exclusão do outro” (op.cit: p. 
73). Nessa direção somos levados a reencontrar a raiz do problema ao investigarmos 
o popular na história social: “a cultura popular apreende-se apenas segundo o modo 
de desaparecimento porque nosso saber se impõe, qualquer que seja o caso, não 
mais ouvir e não mais saber falar disso” (op.cit: p. 73). 

O trabalho do historiador na formalização de sua pesquisa produziria “erros”, 
insuficiências, cientificamente utilizáveis; mudando a pesquisa de sentido e direção, 
deslocando-se para os desvios que as combinações lógicas revelam, trabalhando nos 
limites para dar lugar aos “restos” e, portanto, de um passado que é produto de 
trabalho.  

No caminhar de suas pesquisas, Certeau produz A Invenção do Cotidiano, não 
mais relacionando diretamente a formas acadêmicas/ populares ou marginais de 
produzir cultura, mas “a operacionalidade e à virtuosidade das práticas correntes, 
dinâmica infinita da cotidianidade. Trata-se, talvez, de uma passagem do “plural” 
ao múltiplo e de figurações sociais no solo móbil que elas articulam”. (1990: p.18) 

Trabalho e lazer, cada vez mais, se reforçam um a outro, através de técnicas 
culturais: o happening, a informação, a comunicação, produzindo como efeito uma 
nova (não tão nova) gestão do trabalho: o mapeamento e a massificação. Fazeres 
distintos, qualificados segundo o lugar, homogeneizados no “fazer”.  

Entre o uso ou o consumo, o autor, além de remeter a trabalhos sobre bens 
culturais, ressalta que parece possível considerar esses bens para além de quadros 
estatísticos, como o repertório com o qual os usuários procedem a operações 
próprias; enfim o léxico de suas práticas. O que absorvem, recebem, pagam? O que 
fazem? 

Perguntas formuladas por Certeau, utilizando a “imagem do consumidor-
esfinge”: decifra-me ou te devoro? Esse deciframento é a tarefa que o autor se impõe, 
com todas as invisibilidades que o processo impõe ao pesquisador, ocasionado pelas 
astúcias do consumo, que, entre outras, se coloca na clandestinidade, num murmúrio 
incansável. 

Há, sempre, na argumentação de Certeau uma possibilidade de prática desviante, 
subversiva, que proporciona ao dominado utilizar para outros fins aquilo que lhe foi 
imposto, pela força ou sedução, pelo conquistador. Para isso um terreno importante 
refere-se ao uso da língua para buscar perceber as formalidades das práticas. As 
práticas cotidianas na região do uso da língua (um sistema) se apóiam numa 
problemática do enunciado e um alerta se apresenta e nos faz perceber que o 
“contexto do uso” remete aos traços que especificam o ato de falar e são efeitos dele. 
Para além de um sistema ou de uma ordem às relações de força definem uma rede, 
com combates ou jogos entre o forte e o fraco, e as ações que o fraco pode 
empreender: suas táticas e astúcias. 

Estratégias e táticas entram em negociações ou combates, influência recíproca, o 
que não que dizer relação de causa e efeito e sim movimento dentro do “fazer com”. 
Nesse movimento, realizam-se as práticas e, ainda que ache insuficiente para 
contemplar a concepção de movimento, o autor recorre para dar conta dessas 
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práticas à categoria de “trajetória”. O perigo para o pesquisador é que ao traçar 
pontos de uma trajetória formalizemos uma figura, um gráfico que tome o lugar de 
uma operação. 

Reconhecendo a importância de Foucault em suas reflexões, considerando a 
teorização do mesmo para o que chama de despertar epistemológico, Certeau, em 
“Retóricas das práticas, astúcias milenares”, busca o método freudiano (cuja 
produção admirava) como procedimento de análise das manipulações da língua para 
seduzir, captar, inverter a posição lingüística do destinatário. As “maneiras de falar” 
fornecem à análise “maneiras de fazer” um repertório de modelos e hipóteses.  

Mudanças no movimento das estratégias e táticas estariam já em circulação nas 
grandes cidades, da mesma maneira que estratégias e táticas utilizadas em outros 
registros sempre estiveram em circulação nas cidades, como espaço da multidão13.    

O historiador também é um narrador, que narra utilizando o suporte teórico-
metodológico que escolhe para construir sua narrativa e a matéria prima de seu 
trabalho: as fontes. O que precisamos no momento do mapeamento das fontes, junto 
aos arquivos, é segundo FARGE (1991) deixar-nos surpreender por pistas, sinais, 
porque o arquivo é “semejante a um bosque sin claros; al permanecer em él mucho 
tiempo, los ojos se acostubran a la penumbra, se entrevé la linde” (p. 56). 

Buscando fios na História Cultural, encontramos o fio teórico-metodológico da 
micro-história, entre outras abordagens, apontada por Chartier como a “tradução 
mais viva desta abordagem”, pois é: 

Radicalmente diferente da monografia tradicional, a micro-história pretende 
construir, a partir de uma situação particular, normal porque excepcional, a 
maneira como os indivíduos produzem o mundo social, por meio de suas 
alianças e seus confrontos, através das dependências que os ligam e dos 
conflitos que os opõem (CHARTIER, 1994, p.2). 

Uma das saídas possíveis da teia do enredar-se nas fontes é colocar-se no lugar 
de quem pergunta, de quem problematiza suas fontes como, também, colocar-se no 
lugar de aprendiz que adentrando na oficina teórica dos autores busca nas teorias 
seus aportes epistemológicos e uma intimidade cada vez maior com as metodologias 
usadas pelos mesmos, aproximando-se ou afastando-se dessas ferramentas com 
cuidado, buscando apropriar-se daquelas que lhe fornecerão maior segurança na sua 
travessia de transformar o seu objeto de pesquisa numa escrita historiográfica que, 
ainda que seja parte de quem escreve, é apropriada e transformada por quem a lê.  

O fim de um texto já representa sua própria morte, sua permanente leitura é 
tentar reviver aquilo que já não é mais: movimento do pensamento e de escrita do 
mesmo. O ato criativo só existe no momento fugidio de sua criação, depois é 
representação (ou representações) daquele momento, e através de sua circulação 

                                                   
13 O conceito de multidão desafia diversos autores. Cito alguns sem qualquer hierarquização: Walter Benjamin em 
O flâner, parte do texto A Paris do Segundo Império em Baudelaire; Michel de Certeau em A Cultura no Plural;  
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possibilita aos sujeitos que com ele tomam contato sua apropriação, seja para uso ou 
para consumo.  

Para Roger Chartier o trabalhar a escrita da história pressupõe “uma margem de 
incerteza irredutível e renunciando a própria noção de prova, que parecerá talvez 
decepcionante e um recuo relativamente ao propósito de verdade que constituiu a 
própria disciplina. Contudo, não existe outra via, a não ser postular – o que poucos 
se propõem fazer, segundo creio – quer o relativismo absoluto de uma história 
identificada com a ficção, quer as certezas ilusórias de uma história como ciência 
positiva”. (CHARTIER: 1990, p.88). 

 Chartier, pensador sobre práticas culturais, com pesquisas voltadas para a 
história de textos, impressos, leituras, cultura popular, opera com dois conceitos 
consideramos centrais na produção teórica do intelectual: práticas e representações. 
O texto impresso não é um simples espelho ou mero reflexo da sociedade onde foi 
produzido e por onde circula; já que modifica a realidade para educar as novas 
gerações, fornecendo uma imagem deformada, esquematizada, modelada, 
freqüentemente de forma favorável: as ações contrárias à moral são quase sempre 
exemplarmente punidas; os conflitos sociais, os atos delituosos ou a violência 
cotidiana são sistematicamente silenciados. O autor define seu conceito de práticas: 

“Esse livro propõe-se, acima de tudo, traçar um projeto intelectual e um espaço 
de investigação. O fundamento comum a ambos decorre da aparente 
contradição em que se encontra envolvida toda a história, ou toda a sociologia 
da leitura: quer se considere o caráter todo–poderoso do texto, e seu poder de 
condicionamento sobre o leitor – o que significa fazer desaparecer a leitura 
enquanto prática autônoma -; quer se considere como primordial a liberdade 
do leitor, o produtor inventivo de sentidos não pretendidos e singulares. [ ] 
Transformar em tensão operatória aquilo que poderia surgir como aporia 
inultrapassável é o desígnio, a aposta, de uma sociologia histórica das 
práticas de leitura, que tem por objetivo identificar, para cada época e para 
cada meio, as modalidades partilhadas do ler – as quais dão formas e sentidos 
aos gestos individuais -, e que coloca no centro da sua interrogação os 
processos pelos quais, face a um texto, é historicamente produzido um sentido e 
diferenciadamente construída uma significação”. (CHARTIER: 1990, p. 121).   

O conceito de representação é trabalhado por Chartier em “A construção do 
Estado Moderno e formas culturais: perspectivas e questões”. O Estado Moderno 
para consolidar-se precisa produzir representações para serem paulatinamente 
interiorizadas pela população, afastando o autor de construir o conceito como 
essência em si, como forma idealizada, e sim produzida historicamente.  

O autor discute essa construção e consolidação a partir de um ponto de vista 
particular (indicativo do lugar que ocupa na argumentação): um historiador da 
época Moderna, mais familiarizado com as práticas culturais (particularmente as 
práticas de leitura) do que com as formas políticas (CHARTIER: p.215).  
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Dois mecanismos traduzem, para Chartier, a nova configuração de Estado 
Moderno: a) espaço pouco a pouco definido como nacional, estabelecendo a 
hegemonia de uma casa, uma dinastia, uma soberania; b) modificação nas formas de 
dominação na unidade hegemônica, que dá ao soberano poder sobre os instrumentos 
monopólios e fiscais ou militares, que são fortes mecanismos de controle social.  

Chartier  constrói a ponte mais larga sobre a “Construção do Estado Moderno” e 
seu objeto de discussão teórica: modos de escrita e leitura; quando afirma que 
“examinar as condições culturais do Estado Moderno é, para começar, interrogar, 
os laços existentes entre o seu desenvolvimento e os progressos da alfabetização das 
populações”. (CHARTIER, p. 217). Metodologicamente, para esta análise, sinaliza a 
necessidade de considerar as rupturas que “afetaram os suportes materiais ou os 
locais de produção da “ escrita de Estado”, essa escrita dos representantes das 
autoridades públicas ou a eles dirigida. (CHARTIER, p. 218). 

As três grandes rupturas: 
a) a declaração oral pela fixação escrita 
b) substituição do recurso ao notário pelo de chancelarias  
c) por fim ao que faz recuar o manuscrito diante o texto impresso, alterando 

a escala da circulação dos documentos oficiais e da literatura de 
justificação e também dos escritos críticos denunciadores do Estado 
moderno nos seus abusos ou nos seus fundamentos. 

Na passagem das práticas da oralidade para as práticas da escrita ainda 
permanecem os gestos, as palavras de comando, o grito público que ainda ocupa o 
lugar do primeiro meio de publicação das vontades do príncipe. Mas, o quê conta 
para legitimar o texto impresso? A marca de uma dominação para todos que se torna, 
cada vez mais, visível e controladora das relações de sociabilidade pertinentes à nova 
ordem que se estabelece. Importante salientar, para fugirmos de uma historiografia 
linear e meramente descritiva que Chartier faz questão de reafirmar sua posição ao 
escrever: “se é legítimo associar o desenvolvimento do Estado moderno ao recurso 
crescente ao escrito (manuscritos e, depois, impresso) na administração dos 
homens e das coisas, é também necessário sublinhar vigorosamente que essa 
ligação se opera segundo modalidades específicas, que não são as dos Estados 
contemporâneos, encontrando resistências por parte das antigas maneiras de 
pensar e de mostrar o poder”. (CHARTIER, p. 219).   

Nessa consolidação outra exigência se apresenta: a constituição de séries 
homogêneas de “signos do poder” (coroa, moedas, armas, selos, programas 
arquitetônicos, etc...), considerando que a leitura dessas séries adquire sempre um 
caráter plural. Neste mesmo movimento situa-se a relação de rituais públicos, tanto 
os sagrados como os profanos, que são sobredeterminados por uma questão política, 
ou seja, construir as relações “harmoniosas” entre os grupos sociais. 

A consolidação da nova ordem – o Estado Moderno - se dá pelo movimento sutil 
e eficaz de passagem de um constrangimento imposto para um constrangimento 
interiorizado, do controle social ao autocontrole psíquico. Essa afirmação se 
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contrapõe a considerar o psíquico como uma essência em si (forma de idealismo), 
como algo que se dá de maneira a-histórica. 

Os textos políticos ou administrativos, sua circulação, seu uso e suas formas de 
apropriação, significam representações que pressupõem um destinatário, uma leitura 
que este fará (ou não), uma eficácia de convencimento. Apoiado na escrita, esse 
Estado precisa definir “políticas escolares”, lidando tanto com as ambições, as 
esperanças, as frustrações que o contingente estudantil trás para as crescentes 
formas escolares. Paralelamente é necessário produzir o conceito de individuo, 
responsável por seu êxito ou seu fracasso.  

 
2- PRODUZINDO TEIA: ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA. 

Num saltito de Capitu 14  adentro no meu objeto/sujeito de pesquisa: Arthur 
Ramos, o Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental e seus efeitos na relação escola, 
família, comunidade, no Rio de Janeiro de 1930. 

Sabendo que não há datas redondas no fazer historiográfico, 1930, todavia, não 
foi um ano comum. No rastilho do final do século XIX e das duas primeiras décadas 
do século XX, este ano anuncia-se como o momento de tornar concreto um projeto 
de “unidade nacional” em vários campos, com destaque para o campo educativo. A 
chamada Revolução de 1930 acende “luzes” de esperança de que a partir daquele 
momento, finalmente, o Brasil ingressaria na tão sonhada “modernidade”. 

Era no tempo da República15·...ainda jovem e que não se constituía para os 
brasileiros, que se consideravam “esclarecidos”, em uma “nação” moderna e 
civilizada.Visto ou vislumbrado de forma difusa, o “povo” passa a ser razão e objeto 
de ações que não só se pretendem salvadoras, mas formadoras de novas formas de 
pensar, sentir, viver a vida em sociedade.  

O ideário educacional da época toma a forma de escolarização institucionalizada 
– a escola – em um sentido profundo, político, onde as lamentações de uns e as 
censuras de outros, não impedirão de tornar nacional projetos educacionais que já 
haviam se manifestado em formas regionalizadas16. Projeto que podemos chamar de 
unificador, como talvez só encontremos similaridade no próprio projeto jesuítico. 
Marta M. Chagas de Carvalho (2005), ressalta: “o processo de unificação não é, 
apenas, ação narrada; é o agente e o sentido da ação... Em bravura e capacidade 

                                                   
14 A expressão “saltito de Capitu” é utilizada por Sidney Chaloub em seu livro Cidade Febril- Cortiços e Epidemias 
na Corte Imperial. Companhia das Letras. Capitu é uma das personagens centrais do livro Dom Casmurro de 
Machado de Assis. 

15 Utilizo-me da expressão Era no tempo da República, na esteira de Manuel Antônio de Almeida que começa seu 
livro Memória de um Sargento de Milícias.a Cidade do Rio de Janeiro, na época joanina. 

16 Reformas educacionais regionalizadas já vinham ocorrendo: em períodos anteriores, pelo Brasil: Sampaio 
Dória, em 1920, em São Paulo; Lourenço Filho, em Distrito 1922/1923, no Ceará; José Augusto, em 1925/28, no 
Rio Grande do Norte; Carneiro Leão, em 1922/26, no Federal e 1928, em Pernambuco; Lysímaco da Costa, em 
1927/1928, no Paraná; Francisco Campos, em Minas Gerais, em 1927/28; Fernando Azevedo, em 1928, no 
Distrito Federal; Anísio Teixeira, em 1928, na Bahia.   
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de sintetizar o sentido do processo, a ele só se equipara um seu homólogo, os 
jesuítas” (p.334). Notamos a influência destes professores que lutaram por 
renovação: “quando o movimento de renovação educacional toma para si, na 
década de 20, tarefa jesuíta de unificação nacional” (CARVALHO, 2005: p.336). 

Havia, porém, um claro descompasso entre as representações que os intelectuais 
tinham do “povo” e como ele se pensava. Se os primeiros, de certa forma, buscavam a 
homogeneização do diverso, este se mostrava na forma de uma multidão rebelde. Era 
necessário “civilizá-la”.  

O projeto educacional, em 1930, teve a figura emblemática de Anísio Teixeira à 
frente. Dentre seus legados encontramos as propostas entre escola e comunidade e a 
binômia capacitação/participação presente nas ações de construção do sistema 
escolar público dentro do objetivo maior de construir, finalmente, a moderna “nação” 
brasileira. Arthur Ramos17  é nomeado chefe do Serviço de Ortofrenia e Higiene 
Mental, do Instituto de Pesquisas Educacionais, da Diretoria de Instrução Pública, 
desenvolvendo o projeto de trabalhar a relação escola e comunidade dentro da 
perspectiva de produzir novos valores sociais na população em geral, disciplinar e 
prevenir desajustes das crianças. Naquele espaço-tempo os educadores afirmavam 
que se para o ensino das elites não havia necessidade de canais de difusão da ação 
educativa, havendo "harmonia” entre a ação e a população a que se destinava, o 
mesmo não se podia dizer da educação das "massas”. Neste caso, a escola precisava 
ter seu alcance disciplinador18 e formador de mentalidades ampliado de modo a 
atingir as classes populares através da escolarização de seus filhos.  

Anísio Teixeira agrega intelectuais, por vezes, com posições político-teóricas 
opostas, trazendo para frente da cena educacional do Distrito Federal um grupo que 
se lança no projeto de produzir a unidade nacional. Unidos por uma “vontade de 
mudar o país” lançavam projetos, construíam escolas, lutavam por melhor formação 
de professores, propondo nova relação da escola com a população. Ações, de certa 
forma, voluntaristas podem ter produzido aparente unidade do Movimento 
Escolanovista em meio às diferenças teóricas de seus participantes. Tenho, todavia, 
preocupação com a chamada “unidade do movimento”, já que pensar em “unidade” 
do movimento escolanovista é colocá-lo dentro de uma “camisa de força”. Um 
cuidado importante é não discutir à relação escola e comunidade centrada na figura 
meramente pessoal do chefe do Serviço de Higiene Mental: Arthur Ramos. Não cair 
na “armadilha” de falarmos do homem em si, e sim vê-lo como representante de uma 
época, analisando seus referenciais teóricos, as representações da população ainda 
majoritariamente analfabeta, efeitos produzidos a partir de suas ações e daqueles que 

                                                   
17 Médico alagoano, discípulo de Nina Rodrigues fica mais conhecido como Antropólogo e Etnólogo, tendo criado 
a Associação de Antropologia e Etnologia, em 1941, no Rio de Janeiro. É também homenageado, até hoje, como 
um membro “fundador” da Psicologia Social, no Brasil.  

18 Michel Foucault discute a sociedade disciplinar e os mecanismos disciplinadores em diversas obras,  como: 
Microfísica do Poder. RJ: Ed. Graal, 1990, As Palavras e as Coisas. SP, Martins Fontes por acordo com Portugália 
Editora Ltda, 1967; Microfísica do Poder. RJ, Graal, 1990.  
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delas partilharam, a circulação e apropriação pelas professoras escolhidas como 
interlocutoras locais das orientações que vinham do Serviço de Higiene Mental.  

A abertura da escola para mais intensa relação com a cidade, com o mundo 
urbano, trouxe à cena embates e conflitos, produzindo maneiras de olhar a escola, 
seus agentes, seu entorno, a cidade, gerando novos saberes e novas relações de 
poder. Estratégias e táticas de definiam e redefiniam na trama da sociedade de então, 
na disputa política de qual projeto de República seria vencedor, e mais do que nunca 
era necessário perceber o sentido oculto, daquilo que, mais profundo e ainda mais 
misterioso, se manifestava na profusão de falas proferidas em defesa da escola 
pública, laica, universal, e de qualidade para todos. 

Entendidas em caráter provisório percebemos que as palavras não têm o mesmo 
sentido para todos, nós fazemos com que ganhem sentido nas nossas práticas 
cotidianas. Entender o sentido dado às mesmas, para quem se dirigem, o que 
produzem é a árdua tarefa do pesquisador que ousa caminhar no caminho das 
incertezas. 

A escola - também pensada como a rede escolar – passa a ser vista como lugar 
estratégico privilegiado pela possibilidade de acesso ao conjunto da população, 
espaço potencializador das possibilidades de mudanças sociais e culturais mais 
amplas e, ao mesmo tempo, de manutenção e controle da ordem social. 
Estrategicamente, pensar a cidade e a rede escolar que por ela se espalha passa a ser 
fundamental para produzir a consolidar a dimensão redentora da escola.  

Nesta luta de “educar as famílias”, tornam-se auxiliares fundamentais as 
professoras das escolas públicas que agindo dentro da “uma rede” escolar 
encaminham as crianças com problemas. Ramos elabora inquéritos e fichas sobre os 
“alunos problemas”, feitos por professoras, seguem a orientação de Arthur Ramos. 
Fichas organizadas a partir de dois eixos básicos: Aspectos Material das Habitações e 
Aspectos Psico-social. Para Rizzini (2000) todos os exemplos parecem resumir os 
novos paradigmas defendidos por Arthur Ramos para a explicação do péssimo 
desempenho de muitas crianças e adolescentes na escola: os desajustamentos no lar 
causavam problemas afetivos, emocionais e psicológicos nos comportamentos. A 
criança bem recebida na escola e no lar não teria vontade de fugir, a criança tratada 
com carinho e proteção não iria furtar. As causas, em última instância, seriam não 
mais raciais, “mas essencialmente familiares e sociais”. (p.124) 

As fichas dos inquéritos seguem um padrão único, produzindo uma “certa” 
tipologia das crianças. Mas, interrogando-as um pouco mais, percebemos que 
nenhuma é assinada pela professora que conduziu o inquérito nas escolas e que se 
alguns são extensivos, outros são extremamente sucintos, o que nos faz retornar ao 
conceito de apropriação; pois se cada uma das envolvidas professoras no local dele se 
apropriou e o utilizou de uma maneira que transparece na escrita, como colocá-los 
sob a mesma égide unificadora? 

O jogo de poder, no encontro\desencontrado, entra em cena no embate entre 
práticas: ausência de poder e postulado de poder. Como efeito produz, em muitos 
relatos contidos nas fichas\inquérito, o apagamento do outro, seu silenciamento. 



 

 
 

12 

Silenciamento que somente outro relato contido em outro texto poderá ou não fazer 
falar. O pesquisador ao escrever, também exerce essa ação: faz o silencio falar. 

Por que escrever as histórias dos anônimos? Para exumar os mortos me responde 
Certeau, para fazer presente um passado que assim se presentifica. Os “sujeitos 
ordinários”, os “anônimos” já fazem parte do passado no ato da escrita 
historiográfica. Os historiadores os fazem retornar a cena da história, uma história 
das coisas e da vida, para entendermos o mundo e quem somos nós no mundo. Pelo 
menos assim nos explicamos e ao nos explicarmos nós definimos. 
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RESUMO  

As imagens em fotografias tiveram um papel de destaque na mídia impressa 
ilustrada no início do século XX, pois além de facilitarem a compreensão da 
mensagem, também ilustravam a posição de homens e mulheres em relação ao seu 
meio físico e social. A pesquisa discute uma forma não escolar de formação, que 
encontrou nos meios de comunicação impressos ilustrados, um instrumento de 
propagação de modos de ser e de se comportar femininos. Para tal, o estudo analisa 
as imagens de mulher veiculadas entre os anos de 1906 e 1910 nas capas do periódico 
Ilustração Portuguesa e se apoia na Teoria das Representações Sociais, idealizada por 
Moscovici (1978), para dar sentido a essas análises. As fotografias foram analisadas e 
classificadas em categorias. Como resultado, a pesquisa identificou a coexistência de 
tipos de mulher inscritas nas posturas, faces, vestimentas e na gestualidade. Nesse 
sentido é que compreendemos os retratos fotográficos em periódicos ilustrados como 
instrumentos de propagação de representações sociais de ser mulher no início do 
século XX. Foi possível observar que coexistiam diferentes representações de ser 
mulher. Elas correspondiam aos padrões existentes e desejáveis, e a um ideal de 
mulher em um Portugal republicano.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação e Formação do Ser Social, Imprensa Periódica Ilustrada, Identidade 
de Gênero. 
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1. INTRODUÇÃO 

A imprensa escrita, particularmente a imprensa de massa, é por muitos 
estudiosos considerada um dos ícones da modernidade. Essa imprensa teve um papel 
relevante na dinamização dos grandes debates públicos que circulavam nas 
sociedades a partir de meados do século XIX e na veiculação dos temas da vida 
privada e da vida privada dos personagens públicos, o que chegou a significar uma 
nova viragem da imprensa periódica no sentido da contemporaneidade. 
(Tengarrinha, 2013, p. 880). As histórias da vida privada e dos grandes movimentos 
sociais foram sendo narrados também pela imprensa ilustrada, que pretendia 
alcançar um público maior e mais diversificado, como os menos letrados e os 
analfabetos. É nesse contexto que a ilustração passa a fazer parte da imprensa 
periódica em Portugal, a partir de 1834, pois tornava o texto mais atrativo e facilitava 
a sua compreensão (Tengarrinha, 2013). O autor lembra ainda que um marco 
importante foi a introdução da fotografia na imprensa, que teve sua entrada 
definitiva nos fins do século XIX e início do século XX.  

As imagens em fotografias tiveram um papel de destaque na mídia impressa 
ilustrada, pois além de facilitarem a compreensão da mensagem, também ilustravam 
a posição de homens e de mulheres em relação ao seu meio físico e social. A 
fotografia veio satisfazer a necessidade de uma nova clientela burguesa de se 
representar a si mesma (Freund, 2010). Imagina-se, então, o seu impacto na difusão 
de informações e representações sobre temas da vida pública e privada no início do 
século XX e o efeito dos retratos de corpo inteiro, do torso, ou mesmo da face na 
propagação de modos de vida, hábitos, atividades de lazer e laborais. Nesse sentido, a 
expressão da identidade social se beneficiou com o advento da fotografia, que não só 
associava o sujeito ao seu grupo de pertença, como também o auxiliava a narrar a sua 
história e seus valores por meio de sinais exteriores. Os estudos sobre processos de 
formação do ser social encontram nos retratos fotográficos, e na análise da aparência 
corporal, um material simbólico para a compreensão de momentos históricos, uma 
vez que, The body has a history19 e se comporta de diferentes maneiras at particular 
historical moments.20 (Bynum, 1989, p. 171). 

Dentre as publicações portuguesas editadas nos inícios do século XX, uma delas 
chama a atenção, notadamente pela riqueza das imagens que ilustram as matérias 
que veiculam. Trata-se do suplemento semanal do jornal O Século, intitulado 
Ilustração Portuguesa. 21  Um dos principais trunfos desse periódico está 

                                                   
19 O corpo tem uma história. 

20 ... em determinados momentos históricos. 

21 Publicado às segundas-feiras, com uma tiragem inicial, para Portugal, de 15 mil exemplares. Assinaturas 
trimestrais, semestrais e anuais eram oferecidas, inclusive para assinantes de Espanha, Brasil e colônias 
portuguesas. A primeira série estendeu-se de 3 de novembro de 1903 a 12 de fevereiro de 1906; a segunda, de 19 
de fevereiro de 1906 a 29 de dezembro de 1923. A partir de 1931, sua publicação foi bastante irregular, e assim foi 
até 1993, quando deixou de circular. (Cf. Hemeroteca Digital, sítio da Hemeroteca Municipal de Lisboa. 
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contemplado no próprio título: as imagens, destacadamente as imagens fotográficas. 
Elas serão o foco deste trabalho que tem como objeto de reflexão e debate as 
representações de identidade feminina, que encontram na modernidade um 
momento de reformulações. Ao examinar esse fenômeno, a pesquisa discute uma 
forma não escolar de formação, que encontrou nos meios de comunicação impressos 
ilustrados um instrumento de viabilização. Para tal, o estudo faz um recorte da 
história da sociedade portuguesa, retratada nesse periódico, ao focar mais 
precisamente as imagens de mulher veiculadas entre os anos de 1906 (início da 
publicação da segunda série da revista) e 1910 (proclamação da República 
portuguesa). 

A escolha dessa mídia impressa deve-se, especificamente, ao fato de ela ter se 
constituído em um importante meio de comunicação em Portugal de acontecimentos 
políticos e econômicos locais e internacionais e de modos de ser típicos daquela 
população. A construção de gênero e o papel a ser desempenhado pelas mulheres na 
sociedade moderna eram um dos tópicos cobertos pelo periódico Ilustração 
Portuguesa (Vaquinhas, 2011a), o que justifica a sua escolha para a análise proposta 
nesse estudo.  

 
2. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Para se desenvolver o estudo aqui referido, foi preciso buscar apoio nas 
diferentes áreas dos saberes, como a história, a psicologia social e a história da 
fotografia, que permitiram com que o tema da identidade feminina fosse trilhado por 
diferentes caminhos, visto por diferentes lentes, compreendido por diferentes 
linguagens e acessado por diferentes metodologias. 

A perspectiva psicossocial deste estudo entende a identidade como sendo 
referendada pela cultura (Deschamps; Moliner 2008) e enquanto um lugar social 
(Duveen, 1998, p. 98), o que lhe confere um caráter de construção e de 
compartilhamento de valores, saberes e imagens pelos membros de um determinado 
grupo social. Essa perspectiva auxilia as análises históricas, ao considerar as imagens 
como representativas de processos de construção de identidades de gênero, 
enraizadas em contextos sociais e impactadas pelas relações entre os diferentes 
atores sociais num dado momento histórico. 

O estudo encontra na Teoria das Representações Sociais, idealizada por 
Moscovici (1978), o seu principal referencial teórico e metodológico. Para o autor, a 
teoria tem como aspiração elucidar os elos que unem a psicologia humana com as 
questões sociais e culturais contemporâneas. (Moscovici, 2003, p. 206). Por essa 
razão, ela assume como seu foco os processos de comunicação que facilitam 
interações sociais. Ao depararmos com ideias novas que nos perturbam, algumas de 
suas estranhas características são transformadas em direção ao familiar, ao que já 

                                                                                                                                                              
Disponível em: <http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/IlustracaoPortuguesa.pdf>. Acesso em: 
26 jan. 2015). 



 

 
 

5 

conhecemos. Essa procura pelo já conhecido, e que nos ajuda a entender o novo, é 
denominado por Moscovici (2003) como ancoragem. Nesse movimento de procura, 
categorizamos objetos e pessoas que nos são estranhos, classificando-os, nomeando-
os e atribuindo-lhes um valor e um lugar em uma escala hierárquica. Sem o processo 
de ancoragem, o novo, com suas ambiguidades e diferentes sentidos tornaria a 
interação humana muito difícil. A objetivação é outro processo que gera a 
representação social. Para Moscivici (2003), objetivar significa reproduzir um 
conceito em uma imagem. (Moscovici, 2003, p. 72). Nesse sentido, parte-se do 
pressuposto que as imagens femininas estampadas nas capas do periódico podem 
nos indicar formas de objetivação dessas identidades de gênero, mostrando-as para 
um mundo exterior, e apontar sobre quais categorias e saberes elas estão ancoradas.  

Como as representações sociais oferecem consensos e reduzem as margens da 
não-comunicação, possibilitando a criação de um repertório comum de 
interpretações e explicações, regras e procedimentos que podem ser aplicadas à 
vida cotidiana (Moscovici, 2003, p. 208), parte-se do pressuposto que as imagens 
fotográficas constituíram-se em um canal de produção e de expressão de um 
repertório de significados sobre ser mulher neste período histórico. Um repertório 
que oferecia aos membros de um mesmo grupo social uma certa coesão por meio de 
um modelo simbólico de imagens e de valores comuns sobre ser mulher.  

As tecnologias de comunicação facilitam e dinamizam o diálogo entre o 
individual e o coletivo e a intensidade e a rapidez com que essas informações 
circulam possibilitam o encontro do diferente e o confronto com o novo. Quando as 
representações sociais sobre determinados temas sociais são veiculadas pela mídia, 
alcançam um grupo amplo de pessoas, difundem e propagam conhecimentos de 
senso comum. Em um período de reformulação de saberes sobre o público e o 
privado e sobre o sentido de família, assim como as posições das mulheres nesse 
núcleo familiar, a imprensa teve um papel fundamental, pois veiculava modelos e 
traços sociais por meio de imagens e textos. Possivelmente emergentes de um grupo 
específico de sujeitos, nos seus diálogos cotidianos, as representações podem sair 
desse círculo de pessoas e alcançar outros grupos, difundindo representações sobre 
distintos temas sociais. Embora as representações sociais sejam construções dos 
grupos sociais, alguns grupos fazem suas ideias circularem de forma mais 
sistematizada. São formas de comunicação diferenciadas que Moscovici (2001) 
nomeia como difusão, propagação e propaganda. Os meios de comunicação 
caracterizados como difusão procuram socializar um saber comum com um discurso 
não sistemático. Não têm como meta criar um comportamento unitário, mas apenas 
comentar e fazer falar sobre um determinado assunto. Para Moscovici (2001), a 
circulação de conhecimentos via difusão possui um caráter de contágio. Já na 
propagação, existe um preparo maior às mensagens. A circulação de mensagens, que 
se enquadram nesta forma de comunicação, tem a função de exercer pressão para a 
uniformidade. As comunicações não visam diretamente à instauração de uma 
conduta, mas a elaboração de uma norma, uma convergência em torno de uma ideia 
comum. Para o autor, a propagação se parece com a imitação de ideias. The 
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dominating ideas of our time which are reproduced are those of dominating 
groups, instruments enabling them to retain power, and such ideas will be 
widespread. (Moscovici, 2001, p. 277).22 A propaganda, por outro lado, tem o poder 
de persuadir e, para Moscovici, ela está nas instituições. Nela, vemos a função 
reguladora que procura o estabelecimento da identidade do grupo e que visa à ação e 
à aderência de outros a uma ideia.  

A circulação de idéias por meio das fotografias nas capas do periódico parece se 
enquadrar na função de propagação de representações, pois exigiu um preparo maior 
às mensagens, incentivou a uniformidade, motivou a convergência em torno de uma 
ideia comum, e valorizou a imitação de padrões, que poderiam corresponder aos 
desejos de ascendência social de um público consumidor cada vez maior e mais 
diversificado em termos de estrato social. A hipótese é de que as imagens satisfaziam, 
portanto, a necessidade de representação de um público burguês que, como afirma 
Vaquinhas (2011b, p. 16), via na fotografia um mecanismo de produção de memória 
que permitia a afirmação do eu, tanto individual como coletivo. Outra hipótese, é 
que as imagens fotográficas representavam os futuros e desejáveis “traços” femininos 
a serem propagados na sociedade, indicando um “tipo” de mulher portuguesa que se 
almejava desenvolver, imitar e propagar.  

 
3. SELEÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DE IMAGENS  

As linguagens corporais e as imagens do corpo, da face e os ambientes, auxiliam a 
falar sobre nós mesmos e têm a importante função de comunicar emoções, 
sentimentos e traços da personalidade, apresentando assim, um valor metodológico 
no estudo das identidades de gênero no contexto dos estudos históricos (Mauss, 
1968; Dittman, 1987; Argyle, 1988; Cosnier, 1996; Gibbs, 2008). Os retratos, por 
expressarem hábitos, atitudes e características físicas, podem refletir categorizações 
sociais e identidade de gênero. Orientado por tais considerações, este estudo oferece 
um instrumento para se tentar compreender as representações que possivelmente 
circulavam na época e que estavam sendo propagadas pela mídia impressa. 

As fotografias selecionadas foram classificadas em categorias segundo a proposta 
de Bardin (1977). Essa classificação procurou responder aos seguintes 
questionamentos: Que elementos ocorrem com maior frequência em cada categoria? 
Como essas categorias se relacionam aos padrões culturais vigentes na sociedade da 
época e como elas se apresentavam como possibilidade histórica de 
superação/substituição desses padrões?  

Em um primeiro momento, procedeu-se à contagem do número de capas com 
imagens e retratos de mulheres na Ilustração Portuguesa, entre os anos de 1906 e 
1910. O objetivo foi identificar alterações na frequência de ocorrências dessas 
imagens ao longo desses cinco anos. Em um segundo momento, elaborou-se uma 

                                                   
22  As ideias que predominam e se reproduzem em nossos dias são as dos grupos dominantes, elas são 
instrumentos que mantêm esses grupos no poder, e serão disseminadas. 
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classificação por grupo social. Essa classificação baseou-se no título dado à 
fotografia, que identificava e nomeava a pessoa retratada, e a atividade que exercia: 
mulheres comuns, artistas e pertencentes à aristocracia e à alta burguesia.  

Na categoria “mulheres comuns”, foram agrupadas as fotografias de personagens 
do campo e da cidade. O título Tipo de beleza andaluza, por exemplo, foi atribuído a 
uma fotografia classificada nessa categoria, que mostra uma mulher com um lenço 
na cabeça, sorrindo. Não apenas fotografias foram agrupadas nessa categoria. Foram 
também consideradas imagens de mulher que se assemelham a pinturas ou a 
fotografias retocadas. Como retratavam um tipo de mulher da época, também foram 
consideradas na análise.  

Na categoria “mulheres artistas”, foram agrupadas fotografias de atrizes de teatro 
e cantoras, portuguesas e estrangeiras. Nesses casos, as fotografias continham títulos 
e suas personagens eram nomeadas, assim como suas atividades artísticas, como por 
exemplo, a fotografia da atriz Maria Falcão, em turnê pelo país. Também nesta 
categoria foram consideradas algumas pinturas que representavam artistas. 

A categoria “aristocracia/alta burguesia” reúne imagens fotografadas e algumas 
pinturas de condessas, rainhas e imperatrizes, portuguesas e estrangeiras, além de 
membros da alta burguesia. As imagens eram acompanhadas dos nomes das pessoas 
fotografadas. Exemplo: A senhora condessa de Penha Longa na sua escola com o 
senhor ministro da Justiça. Em alguns casos, as figuras eram anônimas, e 
retratavam um grupo de pessoas, como cenas de corridas de automóveis, por 
exemplo. 

Em um terceiro momento, foi feita uma leitura flutuante das imagens 
classificadas em cada uma das três categorias sociais descritas acima, considerando-
se apenas o ano de 1910. O objetivo era identificar elementos corporais que 
pudessem refletir categorizações sociais, de gênero e padrões culturais vigentes, que 
falassem sobre os “modos de ser” típicos daquela população e sobre um “tipo” de 
mulher portuguesa que se almejava desenvolver e propagar. Uma vez identificados 
esses elementos corporais mais salientes, foram computadas suas frequências. 

Percebeu-se que alguns elementos como local, expressão facial, gestualidade e 
ornamentos/vestimentas/acessórios indicavam representações de gênero e cada um 
desses elementos foram localizados e sistematizados em tabelas. O espaço, ou local, é 
uma dimensão que impacta na comunicação entre as pessoas, e sua demarcação 
regula a interação social (Knapp & Hall, 1999). Foucault (2004) também discorre 
sobre a questão do espaço no gerenciamento de um grupo de pessoas. Articulando 
essas ideias com a questão das representações de ser mulher, percebe-se que a 
demarcação e o uso desse espaço, ou cenários, nas fotografias, podem estar 
associados às identidades de gênero em construção, pois eles revelam as relações de 
poder e o gerenciamento de funções e de atividades da mulheres no início do século 
XX. 

Com relação à expressão facial, os estudos de Goffmann (2011) e de Fernandéz-
Dols e Carrera (2011), além daqueles já citados neste tópico, revelam que a face está 
entre as partes do corpo que melhor comunicam emoções. O sorriso também é 
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compreendido como a ação que se associa mais fortemente a esse sentimento 
(Rotenberg et al., 2003) e que nos remete às sensações de harmonia, proximidade e 
de interação entre as pessoas (Matsumoto & Hwang, 2013). Podem, assim, auxiliar 
nas análises das representações de gênero e de classe social no que se refere ao 
elemento cordialidade e proximidade entre diferentes grupos de pessoas. 

Os ornamentos, vestimentas e acessórios também auxiliam nas análises das 
fotografias, pois como afirma Hall (2011), os objetos de uso pessoal são pertinentes 
aos estudos sobre categorizações sociais, pois vão além das funções utilitárias 
transformando-se em sinais e funcionando como linguagens. O autor aponta que as 
roupas funcionam como meios de comunicação de conceitos como formalidade e 
casualidade, justificando a escolha da vestimenta como uma categoria de análise que 
indicaria associações entre identidades sociais e seus diferentes graus de 
formalidade/informalidade nas interações sociais. Gibbs e Matlock (2008) revelam 
que o corpo traduz ideias abstratas e que por essa razão torna-se um veículo de 
significados. Com apoio nesses estudos, as análises dos gestos nas fotografias 
também podem revelar representações identitárias veiculadas pela mídia impressa. 

As fotografias foram, então, agrupadas por semelhança, realizando-se uma 
contagem dos elementos obtidos. A mesma fotografia poderia conter elementos 
classificados em diferentes agrupamentos. Após essa tabulação algumas categorias 
foram identificadas e nomeadas, pois geraram núcleos de significação. 

O primeiro elemento diz respeito ao contexto ou local onde a fotografia foi tirada. 
Ele foi denominado de “local”. Fazem parte desse elementos, duas sub-divisões: 
“espaço interno”, onde foram classificadas as fotografias tiradas dentro de um 
ambiente fechado, e “espaço externo”, onde foram classificadas as fotografias tiradas 
em locais abertos como jardins, ruas, praças e margens de rios. O segundo elemento 
foi denominado de “expressão facial”, e contou com duas sub-divisões: “sorriso”, 
onde foram classificadas as fotografias nas quais as mulheres apareciam sorrindo, e 
“séria”, onde foram classificadas as fotografias onde as pessoas não apareciam 
sorrindo. O terceiro elemento refere-se às tomadas de corpo e postura e teve duas 
sub-divisões: “torso”, onde apareciam imagens de mulheres tiradas do torso para 
cima, e a sub-categoria “corpo inteiro”, onde se encontravam as fotografias de corpo 
inteiro. Um quarto elemento diz respeito à gestualidade e à posição dos braços, e foi 
denominado de “braços”. Esse elemento contém três sub-divisões: “braços 
dobrados”, onde foram agrupadas as fotografias onde os braços das mulheres 
apareciam dobrados, às vezes com mãos dadas a outras pessoas, mãos unidas, mãos 
no rosto, ou segurando um objeto, e “braços retos”, onde foram reunidas as 
fotografias onde as pessoas apareceram com os braços ao longo do corpo e não 
pareciam estar executavam nenhuma atividade. Na terceira sub-divisão não foi 
possível observar os braços e as fotografias foram nomeadas como “não aparece”. O 
quinto elemento faz referência aos acessórios que as mulheres usavam, e  foi 
denominado de “ornamentos/acessórios/vestimentas”. Fazem parte desse elemento 
três sub-divisões: “chapéu”, onde as figuras apareciam com chapeús, “sem chapéu”, 
quando as figuras não os portavam, e “lenço/manto/véu”, quando as figuras 
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continham um desses acessórios. Após essa tabulação, os elementos foram 
agrupados conforme uma classificação temática, por permitirem a identificação de 
núcleos de significação: emoção, ação e posição. 

 
4. RESULTADOS OBTIDOS 

Na tabela 1, vê-se a contagem das fotografias de mulheres nas capas do periódico 
em relação ao número total de exemplares de cada ano. 

 

 NO. TOTAL DE CAPAS NO. DE CAPAS COM IMAGENS DE 

MULHERES 

1906 45 22 (48,88%) 

1907 52 12 (23,07%) 

1908 52 16 (30,76%) 

1909 52 33 (63,46%) 

1910 52 35 (67,30%) 

TABELA 1 | OCORRÊNCIA DE FOTOGRAFIAS FEMININAS NAS CAPAS DA ILUSTRAÇÃO PORTUGUESA (NÚMERO TOTAL E 
FREQUÊNCIA) ENTRE 1906 E 1910. 

Foi possível perceber que, apesar da grande frequência de capas com imagens de 
mulheres no ano de 1906, e da sua redução em 1907, houve um progressivo aumento 
desse tipo de imagem até 1910. Essa maior visibilidade das mulheres pode indicar 
um aumento do interesse dos leitores por seu papel e função na sociedade, por suas 
atividades e tipo de envolvimento nos assuntos domésticos e públicos em geral. Pode 
indicar também, um desejo dessa mídia impressa de atrair um novo tipo de 
consumidor, o público feminino, desejo esse explicitado em um dos primeiros 
números da segunda série do suplemento. Se este foi o interesse, as imagens 
deveriam corresponder às diversas identidades existentes, aos diversos grupos de 
mulheres, às suas características, hábitos e costumes. Os resultados da próxima 
análise podem indicar que grupos foram considerados como representativos dessa 
sociedade. 

A tabela 2 mostra as fotografias classificadas segundo os grupos que se 
sobressaíram nas tiragens de cada ano. Os três tipos de grupos femininos foram: 
mulheres artistas, mulheres da aristocracia/alta burguesia e mulheres comuns. Esses 
grupos podem ser representativos dos tipos mais facilmente identificáveis na época, 
ou os que se pretendiam atingir com as tiragens, o público alvo. Podem também 
revelar as possíveis “identidades femininas” que se desejava propagar. Elas poderiam 
estar representando uma nova estrutura social, produto de profundas 
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transformações sociais, políticas e culturais dessa sociedade, ao valorizar cada uma 
dessas identidades no que elas têm de específico.  
 

 MULHERES 

ARTISTAS 

MULHERES DA 

ARISTOCRACIA / 

ALTA BURGUESIA 

MULHERES 

COMUNS 

TOTAL 

1906 5 (22,72%) 7 (31,81%) 10 (45,45%) 22 

1907 3 (25%) 4 (33,33%) 5 (41,66%) 12 

1908 5 (31,25%) 5 (31,25%) 6 (37,50%) 16 

1909 9 (28,12%) 11 (34,37%) 12 (37,50%) 32 

1910 8 (22,85%) 16 (45,71%) 11 (31,42%) 35 

TABELA 2 | CONTAGEM DE FOTOGRAFIAS FEMININAS NAS CAPAS DA ILUSTRAÇÃO PORTUGUESA POR CATEGORIA DE 
ANÁLISE: “MULHERES ARTISTAS”, “MULHERES DA ARISTOCRACIA/ALTA BURGUESIA”, “MULHERES COMUNS (1906 A 
1910). 

Foi possível fazer duas leituras sobre os dados da tabela 2. Embora representem 
as múltiplas maneiras de ser mulher, as características de grupos e sub-grupos, as 
diversidades, e as frequências são bastante diferentes. As “mulheres comuns” 
aparecem cada vez menos ao longo dos cinco anos. Em 1910, as mulheres da alta 
burguesia e da aristocracia apareceram em maior número de vezes que as outras 
categorias de mulheres, embora elas não fossem a maioria da população. Como 
lembra Santana (2011), o conteúdo dessas matérias, e pode-se afirmar que o 
conteúdo das fotografias também, tinham um significado sociocultural, pois davam 
às leitoras a impressão de estarem próximas do mundo da aristocracia e da alta 
burguesia.  

A tabela 3 mostra a frequência com que alguns elementos aparecem nas 
fotografias como “local”, “expressão facial” e “postura/corpo” e suas subdivisões, ou 
seja, se o local era interno ou externo, se a face aparecia sorrindo ou séria, e se o 
corpo inteiro, ou parte dele, aparecia na fotografia.  

 
 LOCAL EXPRESSÃO FACIAL POSTURA / CORPO 

INTERNO EXTERNO SORRINDO SÉRIA TORSO INTEIRO 

ARTISTAS  

(8) 

7 

 (87,5%) 

1 

 (12,5%) 

4 

(50%) 

4 

(50%) 

5 

(62,5%) 

3 

(37,5%) 

ARISTOCRACIA 

/ ALTA 

7 

 (43,75%) 

9 

 (56,25%) 

3 

 (18,75%) 

13 

(81,25%) 

2 

(12,5%) 

14 

(87,5%) 
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BURGUESIA 

(16) 

MULHERES 

COMUNS 

(11) 

4 

 (36,36%) 

7 

 (63,63%) 

7 

 (63,63%) 

4 

 (36,36%) 

4 

 (36,36%) 

7 

 (63,63%) 

TABELA 3 | CLASSIFICAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS EM CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS (FOTOGRAFIAS NAS CAPAS DO 
SUPLEMENTO ILUSTRAÇÃO PORTUGUESA NO ANO DE 1910). 

Com relação à dimensão espacial, ou seja, o elemento “local”, observa-se que a 
maior parte das mulheres foram fotografadas em ambientes internos, ou com um 
fundo neutro, opaco, que inviabiliza identificar onde estavam. Mesmo quando 
fotografadas em espaços externos, a maior parte posava no jardim, no parque, ou 
mesmo na rua, próximo à residência. Embora externo, esses espaços eram restritos e 
não indicavam uma vida ou atuação em espaços públicos e em momentos públicos. 
Em outras fotografias o contexto era incerto, espaços imaginários como balanços de 
flores, carruagens sem ruas, bancos de jardim. Há uma ausência grande de mulheres 
fotografadas em espaços públicos e em eventos políticos. O cenário dos retratos era 
prioritariamente o do campo e o da esfera privada e familiar. 

A tabela 4 mostra a contagem de dois outros elementos “gestualidade/braços” e 
“ornamentos/acessórios/vestimentas” e suas subdivisões, ou formas em que os 
braços apareciam nos retratos e o uso, ou não do chapéu e do lenço. 
 

 GESTUALIDADE / BRAÇOS ORNAMENTOS / ACESSÓRIOS / 

VESTIMENTAS 

DOBRADOS RETOS NÃO 

APARECE 

CHAPÉU SEM CHAPÉU LENÇO / 

MANTO / VÉU 

ARTISTAS  

(8) 

5 

(62,5%) 

0 

  

3 

(37,5%) 

4 

(50%) 

3 

(37,5%) 

1 

(12,5%) 

ARISTOCRACIA 

/ ALTA 

BURGUESIA 

(16) 

12 

(75%) 

2 

(12,5%) 

2 

(12,5%) 

8 

(50%) 

7 

(43,75%) 

1 

(6,25%) 

MULHERES 

COMUNS 

(11) 

10 

(90,9%) 

0 

  

1 

(9,09%) 

0 

  

8 

(72.72%) 

3 

(27,27%) 
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TABELA 4 | CLASSIFICAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS EM CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS (FOTOGRAFIAS NAS CAPAS DO 
SUPLEMENTO ILUSTRAÇÃO PORTUGUESA NO ANO DE 1910). 

Os resultados indicam que há diferenças grandes no uso dos braços e na sua 
posição o que muitas vezes indicava que a figura representava uma atividade, um 
trabalho, ou estava posando. Nesses casos, as fotografias de mulheres comuns quase 
sempre mostram o braço executando uma ação (90,9%). Nas poses, os braços 
aparecem segurando vestidos, leques e flores. Dar as mãos ao companheiro, rezar e 
cuidar de crianças, também eram situações que indicavam movimentos. Nesses 
casos, encontram-se as fotografias das mulheres do grupo da aristocracia e da alta 
burguesia (75%), e o das artistas (65,5%). Há também grandes diferenças no uso dos 
chapéus. Nenhuma das mulheres classificadas no grupo das mulheres comuns 
aparece de chapéu. Já 50% das aristocratas e das artistas fazem uso desse acessório.  

Vê-se que a vestimenta funciona como uma linguagem, como diz Hall (2011), que 
veicula uma mensagem sobre o status das pessoas, seu papel em um grupo social. As 
leitoras observam essas fotografias e se identificam ou não com elas. Nesse sentido, 
funcionam como propagadoras de representações sociais de ser mulher. 

Com relação aos núcleos de significação, observou-se a possibilidade de três 
agrupamentos ou categorizações: “emoções”, “posição social” e “visibilidade”. Na 
primeira, “emoções”, encontra-se o elemento “expressão facial”. Como a expressão 
da emoção se dá principalmente pela face, e o sorriso está mais associado ao 
sentimento de felicidade e cordialidade, pode-se afirmar que as mulheres comuns 
estavam mais associadas a esses sentimentos, pois apareceram com mais frequência 
nesse subagrupamento (63,63%). 

Na categoria “posição social”, encontra-se o elemento “ornamentos/acessórios/ 
vestimentas”, por serem eles indicadores de status social. Neste caso, o agrupamento 
das mulheres comuns também se destaca dos outros por ter apresentado uma alta 
frequência no elemento “sem chapéu” (72,72%). Em Hall (2011) vemos a explicação 
para esse resultado. O autor afirma que os ornamentos, vestimentas e acessórios 
auxiliam nas categorizações sociais, pois funcionam como meios de comunicação de 
conceitos como formalidade, no caso do chapéu, por exemplo. Assim, a ausência 
desse acessório propaga identidades sociais por meio de um indicador de 
informalidade, no caso das mulheres comuns, e de formalidade no caso das artistas e 
da aristocracia. 

Na categoria “visibilidade”, encontra-se o elemento “local”, por ser ele um 
possível indicador de diferentes funções e atividades laboriais e políticas das 
mulheres. As maiores disparidades foram encontradas entre as mulheres artistas, 
que tiveram a maior parte de seus retratos tirados em ambientes internos (87,5%), e 
as mulheres comuns, com a maior parte dos retratos em ambientes externos 
(63,63%). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos objetivos da pesquisa foi compreender como, na modernidade, a 
imprensa ilustrada veiculou modelos de mulher, que podiam ter sido múltiplos, 
complementares ou divergentes. Possivelmente, as afinidades e as formas de adesão 
a esses modelos dependeram de como os sujeitos, público alvo do periódico, se viam 
e se posicionaram em relação ao embate que se dava entre o público e o privado, 
entre o Estado e a sociedade civil.  

Como nos mostra Moscovici (2003), uma minoria, e os fotógrafos e editores 
poderiam ter assumido esse papel, podem popularizar um conhecimento, espalhando 
uma ideia nova em um ambiente social. No caso das novas imagens de mulher 
contidas nas publicações, elas passam a fazer parte das conversações cotidianas e a 
serem reconhecidas como familiares. Mas, Moscovici (2003) também nos lembra que 
a minoria não está livre das pressões da maioria e nesse sentido, evitam expressar 
suas idéias ou as ajustam ao senso comum. Portanto, compreendemos os retratos 
fotográficos em periódicos ilustrados como instrumentos de veiculação de 
convenções sociais de ser mulher no início do século XX, propagando também tipos 
de sujeitos, traços aceitáveis e padrões de comportamentos. A coexistência da mulher 
mãe e do lar com a trabalhadora poderia estar indicando esse desejo de difundir um 
novo ideal, assim como a necessidade de refletir tipos já existentes e aceitáveis de ser 
mulher em um Portugal republicano. As diferentes classes sociais, as distintas 
qualificações, atividades e condições de trabalho que estavam sendo retratadas nas 
fotografias permitiam imaginar essa diversidade de papéis e a multiplicidade de 
imagens de mulher que circulavam na época. Essas fotografias possivelmente 
tiveram o efeito de propagar representações, instalar um tipo comum de ser mulher, 
com normas de como se comportar, se vestir e se portar socialmente, sem entrar em 
confronto com o que era considerado familiar. Os padrões apresentados poderiam 
ser imitados pelo público consumidor dessa mídia e giravam em torno das 
polaridades: rural-urbano, trabalho no lar-trabalho fora do lar, elegância-
praticidade, séria-sorridente. Portanto, as fotografias encarregaram-se da tarefa de 
expressar novos modos de vida, subjetividades, traços humanos e identidades sociais 
e de confirmar outros modos de ser já conhecidos. 
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RESUMO  

Fonte e objeto, a obra de Primitivo Moacyr, publicada entre 1936 e 1942, coincide 
com o debate entre renovadores e tradicionalistas. Perscrutamos a contribuição de 
Moacyr para a historiografia da educação brasileira: qual foi o “subsídio para a 
história da educação”? Como relator dos debates parlamentares reuniu amplo 
conhecimento de práticas arquivistas; teve a oportunidade de estabelecer relações 
com políticos, intelectuais e educadores que, como ele, comungavam do princípio da 
instrução como responsabilidade do Estado. O processo pelo qual sua produção foi 
concebida e posta a circular, bem como as relações sociais, pessoais e intelectuais 
construídas ao longo de sua trajetória, e que o ajudaram a se inserir, utilizar e até 
mesmo construir um repertório educacional e histórico, ainda não foram 
suficientemente estudados. O debate metodológico se insere na interface da História 
Social, Política e da Educação Brasileira, tendo a história dos intelectuais proposta 
por autores como François Sirinelli e Ângela de Castro Gomes como centro analítico. 
Compreendemos que a produção bibliográfica de Moacyr acusa intencionalidade e 
corresponde ao interesse em divulgar uma coletânea de documentos sobre as ações 
estatais em prol da educação. Ao elaborar uma história documental oficial, reforçava 
o papel principalíssimo do Estado na educação nacional.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Historiografia, intelectuais, Primitivo Moacyr 
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A obra de Primitivo Moacyr se insere no quadro de complexidade política, social 
e educacional presente nas décadas de 1930 e 1940. Seja como fonte ou como objeto, 
o conjunto de sua obra abrange mais de uma dezena de livros sobre a história da 
educação brasileira, publicados entre 1936 e 1942, coincidindo com um período de 
efervescência no campo educacional marcado pelo debate e querelas entre 
renovadores e tradicionalistas, mais exatamente os católicos. Em pesquisas 
anteriores buscamos investigar as condições de produção e a repercussão dos seus 
livros, bem como sua trajetória. A partir dos dados obtidos, perscrutamos, neste 
trabalho, a contribuição de Moacyr para a historiografia da educação brasileira, ou, 
parafraseando o autor: qual foi o “subsídio para a história da educação” herdado de 
Moacyr?  

Nosso objeto se insere na interface da História Social, Política e da Educação 
Brasileira, tendo a história dos intelectuais como centro analítico, da maneira como 
era proposta, na França, por autores como Françoise Sirinelli e, no Brasil, por Ângela 
de Castro Gomes. Interessa-nos entender as condições sociais, políticas e culturais 
que autorizavam e legitimavam certos modos de pensar a educação e a História da 
Educação e de defender ou combater a escolarização.  

As funções exercidas por largo tempo possibilitaram a Moacyr contatos e algum 
conhecimento de práticas arquivistas, quiçá o gosto pelo documento. Ao mesmo 
tempo, possibilitou um conhecimento qualificado das nuances do poder legislativo e 
sua produção especifica – as leis. A partir desse espaço público e de poder, principal 
em sua vida trabalhista, cultural e política, teve a oportunidade de aprofundar as 
relações com legisladores – deputados e senadores, profissionais liberais e servidores 
públicos, jornalistas e intelectuais. Dentre tantos, muitos educadores que, como ele, 
comungava do princípio indeclinável da instrução como formação do povo e 
responsabilidade do Estado.  

O estudo da obra moacyrniana e do próprio sujeito perpassa o entendimento de 
como o Estado Varguista estabeleceu os critérios para a organização da educação 
nacional, bem como implantou os pilares de suas políticas estatais mais gerais. 
Ambos, Estado e indivíduo, agiam em conformidade com uma lógica de inserção no 
campo da modernidade educacional e nacional. Inscrita numa historiografia bem 
próxima da corrente valorizada pelo IHGB e apadrinhada por instituições como as 
referenciadas anteriormente, entendemos a produção moacyrniana inserida numa 
chave que estimula o conhecimento como requisito para o desenvolvimento, ou seja, 
a ciência a serviço do progresso.  

Com esse viés, identificamos a aproximação de Moacyr com os renovadores da 
educação nacional, cujos princípios foram publicizados no Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova, em 1932, muito especialmente o caráter científico. Para os 
Pioneiros, o campo educacional vinha apresentando uma riqueza e profusão de 
estudos científicos e experimentais suficientes para libertá-lo do empirismo 
tradicionalmente presente na área. 

A defesa da educação como ciência, afastando-a do empirismo e conformando-a 
num arcabouço científico, estimulou a busca pelo conhecimento sobre o que já se 
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havia feito, no Brasil, em prol da educação. Essa foi a missão perseguida por Moacyr 
que, já no seu primeiro livro, afirmava ser o Estado brasileiro bastante produtivo no 
tocante à educação.  

Outros exemplos podem ser elencados para demarcar a intencionalidade da 
produção historiográfica moacyrniana na efetivação de um modus operandi de se 
fazer história da educação no Brasil. O eixo em torno do qual elaboramos nossa 
compreensão tem como premissa uma historiografia articulada à condição científica 
aplicada à educação pelos escolanovistas.  

 
A PRODUÇÃO 

No seu primeiro livro – O ensino público no Congresso Nacional – Breve 
Notícia, de 1916, inicia e finaliza com o tema da ‘desoficialização’ do ensino, tomando 
a posição de ‘homem de estado’, bem como daquele que compreende o ensino como 
responsabilidade governamental.  

Como ‘homem de estado’, Primitivo Moacyr, em O ensino público no Congresso 
Nacional. Breves notícias (1916), exaltava as ações do regime republicano para “as 
cousas do ensino publico” afirmando que “a sua operosidade tem sido copiosa” 
(MOACYR, 1916, 5). Porém isso não o impede de expor os acalorados e, por vezes, 
inúteis debates e o arquivamento ou inexequibilidade de inúmeras legislações. Nos 
volumes sobre o período republicano cuida de dar visibilidade às iniciativas do 
Estado em prol da instrução pública e as tensões presentes no campo como subsídio 
para compreender o estágio educacional em que se encontrava a nação brasileira: 
pré-requisito fundamental para o avanço cultural, ou seja, o ‘movimento de 
renovação educacional’. 

Movimento este que, no campo político, correspondeu ao Estado Novo. Não 
desconsideramos o discurso valorativo implícito na denominação ‘Estado Novo’. Tal 
denominação encerra um jogo de forças, “um ato de poder, como os historiadores 
sabem por dever de ofício”, afirmam Gomes e Abreu (2009,1). Porém, temos como 
hipótese que a publicação dos livros de Moacyr se inscreve nesse “ambicioso projeto 
político-cultural” que cercou as ações governamentais, conforme as mesmas autoras 
anunciam (GOMES; ABREU, 2009, 2). 

O Estado Novo e seus ideólogos conseguiram trazer para si todos os méritos da 
criação de um país de todos, unificado política e culturalmente, através da 
construção de um povo mestiço, em termos festivos e musicais, tanto no samba 
e no carnaval, como em diversas manifestações folclóricas de todas as partes do 
país. O governo Vargas e a década de 1930 passaram a representar, na 
memória nacional, um momento de ruptura do passado cultural brasileiro. 23 

                                                   
23 GOMES; ABREU, 2009, 9. 
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Consoante a esse projeto, é notório o movimento de âmbito nacional em defesa 
da escola pública a partir dos anos 30. E não se trata de mera coincidência a 
concomitância com o desenvolvimento capitalista, articulando urbanização e 
industrialização. A ampliação da estrutura produtiva implicava em demandas sociais 
variadas, dentre elas a correspondência no campo educacional. Enfim, de quem era a 
responsabilidade pela educação? Para Moacyr, esta responsabilidade compete ao 
Estado; e o governo Vargas não se negou a exercer essa função, pelo contrário, deu 
vigor a ações que vão desaguar na LDB de 1961 (SANFELICE, 2007, 543). 

Nos primeiros anos da República não foram poucas as vozes clamando por uma 
solução de continuidade que só seria possível com a presença mais firme do Estado 
brasileiro. Moacyr apresenta muitas dessas vozes no trabalho de 1916, explicitando 
que o debate da ‘desoficialização’ do ensino foi encabeçado pelo Apostolado 
Positivista. Referindo-se ao discurso do deputado Anysio de Abreu (Piauí), 
manifesta-se:  

E com este discurso, abundantemente documentado, encerrou-se um dos mais 
memoraveis debates da Camara. E o projeto foi approvado sem emendas. As 
idéas positivistas, corporificadas nas emendas do Sr. Erico Coelho, só mais 
tarde, 17 annos depois, graças a uma época de atordoamento nacional, 
tornaram-se realidades... por tres annos apenas. 24 

Podemos observar a ideia de um órgão central numa outra dimensão – um centro 
de estudos –, implícita em muitos eventos como a Exposição Pedagógica, de 1883. 
Entre uma e outra, a propositura de Rui Barbosa. Antes mesmo de 1889, Rui Barbosa 
já apresentava tal propositura. Segundo Lourenço Filho (2005, 181), “Não desejava 
ele apenas um órgão colegiado, mas outro também que servisse à documentação e à 
difusão de novas idéias sobre o ensino, com investigação de seus problemas na vida 
nacional.” Respondia a essas mesmas necessidades, ou seja, ampliar o conhecimento 
e a compreensão do percurso educacional brasileiro, outras iniciativas como a 
criação da Diretoria Geral de Estatística (DGE) e o Pedagogium: “um órgão 
propulsor de reformas e melhoramentos de que carecesse a educação nacional” 
(LOURENÇO FILHO, 2005, 181). 

Para Carvalho e Mesquita  

[...] ao expor tal documentação, Primitivo Moacyr produziu elementos para 
uma crítica contundente à produção legislativa brasileira, cuja inoperância 
aparece em cada projeto, independente da qualidade e acerto deste. Assim, é 
possível justificar e cultivar uma descrença quanto ao futuro educacional se este 
dependesse, apenas, das ações legislativas.25  

                                                   
24 MOACYR, 1916, 40. 

25 CARVALHO; MESQUITA, 2013, 52. 
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O livro de 1916 antecipa uma trajetória de dimensão inigualável entre os anos de 
1936 e 1942 quando, já desfrutando da aposentadoria, Moacyr dedicou-se à escrita 
educacional. Nesse curto espaço de seis anos – tendo falecido em outubro de 1942, 
publicou quinze livros tratando da educação brasileira no período imperial e 
republicano até os anos 30 e mais dois trabalhos apresentados em congressos 
organizados pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB. 

A produção moacyrniana sobre a instrução nos tempos do Império presente nas 
publicações da Coleção Brasiliana, sob a égide de Fernando de Azevedo, pela 
Companhia Editora Nacional é composta de seis volumes. A Instrução e Império 
compõem-se de três volumes; outros três volumes cobrem A Instrução e as 
Províncias. Todos foram organizados de forma temática, segundo a classificação do 
autor. 

O primeiro volume de A Instrução e o Império foi publicado em 1936 e reúne a 
documentação mais relevante sobre a História da Educação no Brasil Imperial entre 
os anos de 1823 a 1853, embora retrocedendo para abordar as atividades jesuíticas e 
a administração joanina. Inicia sobre a Constituinte de 1823 e as reformas que se 
seguiram, apresentando programas escolares e estatísticas do setor, além dos 
diversos ramos do ensino então ministrados, como o jurídico, o médico, o 
profissional, o artístico, o científico e o militar. O segundo volume, publicado em 
1937, cobre o período entre os anos de 1854 e 1889, onde o autor apresenta e analisa 
as principais reformas que atingiram o ensino naquele momento da história 
brasileira, promovidas por Paulino de Souza, João Alfredo, Leôncio de Carvalho, Rui 
Barbosa, Almeida de Oliveira e o Barão de Mamoré. Os três últimos capítulos tem 
como base documentação relativa aos planos, sugestões e informações de Manuel 
Dantas, Leão Veloso e Antunes Maciel para a instrução pública e um congresso 
realizado em 1883. O terceiro e último volume abrange o período de 1854 a 1889 e 
traz, novamente, uma documentação sobre os diferentes setores do ensino jurídico, 
médico, politécnico, profissional, normal, religioso e artístico; detêm-se, ainda, nos 
exames preparatórios, nos cursos livres superiores e nas instituições científicas e 
literárias.  

O prefácio de Afrânio Peixoto, amigo particular e natural de Lençóis – Bahia, no 
1º. Volume de A instrução e o Império (1823-1853), vindo a público em 1936, afirma 
que o autor, “modestamente”, pensa que os seus livros contribuirão para “a futura 
história da educação brasileira”, no que retruca o prefaciador dizendo:  

Ela já está aqui, neste livro, novo, original, prestante, e, às vezes, melancólico, 
sobre iniciativas, a sequência de nossas ideias, a descontinuidade de nossas 
ações... O Brasil é principalmente Brasil, em educação... 26 

                                                   
26 PEIXOTO, 1936, 8. 
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Sobre a operação historiográfica, Afrânio afirma que “no Brasil não se pesquisa. 
(...) A história nessas condições é repetição, é comentado, é fantasia interpretativa.” 
(PEIXOTO, 1936, 7). Diferentemente o fez Moacyr que,  

[...] sobre educação nacional, investigou, nos arquivos, nas bibliotecas, nos 
livros, nos relatórios de governo e, de tudo, fez um livro objetivo, sem 
comentários, nem conclusões. Portanto, obra rara que vai produzir gerações de 
historiadores, que não o citarão... Que lhe importará? Que lhe importará 
mesmo o maldigam, depois de copiá-lo? 27 

A carta de Anísio Teixeira que abre o 3º. Volume acusa recebimento do segundo 
volume, tece algumas considerações e também elogia o trabalho de Primitivo 
Moacyr. Teixeira faz uma leitura dos esforços inócuos no campo da educação 
brasileira, caracterizado por “grandes planos gerais, com grandes debates de 
princípios, chocando ideais educativos” ao invés de “estudar os problemas 
concretos”, de “analisar as necessidades reais e típicas”, de forma a “examinar as 
dificuldades e facilidades características de execução, de realização”. Afirma que o 
trabalho de Moacyr “é um primeiro passo para o estudo intelectual da educação 
nacional. Com os seus volumes, estamos a sentir ao vivo como nunca faltaram 
ideias...” (TEIXEIRA, 1938, 11-12). Muito ao contrário, à abundância de ideias 
contrapunha a inoperância generalizada. Conclui dizendo:  

Se ao lado dos seus quatro volumes de história das ideias educacionais do 
Brasil, se fizer a história das realidades educativas do Brasil, talvez não se 
consiga senão um volumezinho mofino e franzino. Somos, assim esgalhados e 
frondosos em ideias, e pecos e estéreis, em frutos. O seu grande serviço está 
sendo o de nos mostrar isso e não apenas nos dizer isto. 28 

Apesar de contar com ampla e farta documentação, as passagens apresentam 
introduções ou comentários posteriores, mostrando-se não como um mero acúmulo 
de fonte, mas como uma obra que utiliza da seleção documental metodologicamente 
disposta pelo autor. A própria organização temática de cada volume, bem como as 
diferenças entre estes, apresentam rigor na proposição e composição da obra.   

O primeiro volume apresenta uma página com referências bibliográficas – dez ao 
todo – que vão desde a coleção de Leis do Reino de Portugal (1759-1808) e do Reino 
do Brasil (1808-1850), aos Relatórios do Ministério do Império (1830-1850), aos 
Anais da Assembleia Geral Legislativa (1823-1850). Traz à tona uma conferência 
ministrada por Serafim Leite, no Instituto de Educação, em 1934, além de duas obras 
em francês: Essais Statisiques sur le Royaume de Portugal et D'Algarve, de Adrien 

                                                   
27 PEIXOTO, 1936, 7. 

28 TEIXEIRA, 1938, 12. 
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Balbi, de 1822, e Instruction Publique au Brésil, de Pires de Almeida, de 1882. Cita o 
livro de Afrânio Peixoto – Cem anos de Ensino Primário (1826-1926), destacando o 
capítulo Centenário do Poder Legislativo e o artigo de Moreira de Azevedo – A 
Instrução nos Tempos Coloniais, publicado na Revista do IHGB. Menciona a Revista 
da Universidade do Rio de Janeiro (n.2 - Dezembro de 1932). Os demais volumes não 
apresentam referências bibliográficas, tendo em vista que a bibliografia presente no 
primeiro livro serviu de base para todos e pelo próprio caráter introdutório deste. 

As citações ao fim do primeiro volume apontam a diversidade da leitura 
bibliográfica do autor, mesclando o uso das fontes documentais oficiais, como 
estatísticas, pronunciamentos, reformas escolares, discursos políticos com a 
produção literária de intelectuais brasileiros e estrangeiros de seu tempo e de tempos 
anteriores. As indicações bibliográficas nos incitam a pensar no cuidado de Primitivo 
Moacyr em apreciar e considerar a produção existente sobre a instrução pública no 
Brasil. 

Para cada volume, Moacyr apresentou um conjunto de notas que refletem 
modalidades distintas no ofício historiográfico. No primeiro, as notas se concentram 
em explicações sobre os diversos capítulos. Cada nota é composta por trechos dos 
documentos e obras citados anteriormente, em comunhão com comentários 
expositivos do autor. No segundo e terceiro volumes Moacyr apresenta notas 
referenciando passagens do livro do conhecido viajante Louis Agassiz sobre a 
instrução no Brasil, comentando cada uma delas. Ainda no terceiro volume cita 
trechos das Falas do Trono (mensagens do Imperador ao Parlamento), também 
referentes à instrução pública entre os anos de 1854 a 1889, além de outros verbetes.  

Nos três volumes de A Instrução e as Províncias o trabalho metodológico segue a 
mesma linha da coletânea sobre o Império. Sob o tema regional e se utilizando de 
farta documentação sobre a história do ensino nas províncias do Brasil Imperial, 
Primitivo Moacyr cobre os diferentes setores do ensino, os exames e as instituições 
culturais, científicas e literárias entre os anos de 1834 e 1889. O primeiro volume 
abrange as províncias de Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. No segundo volume discorre sobre as 
províncias de Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. As 
informações sobre as províncias de Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás compõem o terceiro volume. Desconhecemos os 
motivos das divisões provinciais para cada volume; mas é possível afirmar que a 
apresentação cronológica responde à forma de organização das diversas fontes 
oficiais pesquisadas, expondo as propostas educacionais, reformas escolares, leis do 
ensino dentre outros no período de 1834 a 1889. São fontes provinciais, produzidas 
em cada canto do país imperial e outras, de origem nacional, se entrelaçando na 
trama que Moacyr constrói em cada capítulo.  

Assim como nos volumes sobre o Império, a bibliografia só é encontrada no 
primeiro volume de A Instrução e as Províncias: relatórios dos presidentes de 
províncias, a Coleção das leis provinciais, os relatórios dos diretores gerais de 
instrução pública; acrescido de um texto jornalístico de Tavares Bastos publicado em 
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‘A Província’, de 1870; Viagens ao Brasil (1866/1867) de Louis Agassiz, cujos trechos 
estiveram presentes nas notas na coletânea sobre a instrução pública no Império; e, 
por fim, Um inventor brasileiro, de Ataliba Nogueira (1934). Tais obras e o modo 
como foram utilizadas denunciam um rigor metodológico ao utilizar variada 
documentação oficial em conjunto com produções nacionais sobre a educação.  

Também nestes volumes Moacyr lança mão das notas. No primeiro volume, as 
notas se concentram em explicações sobre o que fora exposto em cada capítulo, 
utilizando-se das bibliografias contidas no mesmo volume. Já no segundo temos uma 
diversidade de fontes como a Estatística da instrução nas províncias, do Ministro do 
Império Paulino José Soares Ferreira, de 1869, transcrita na íntegra, com 
comentários de Moacyr; as leis matrizes da nossa instrução, tomando a Lei Francesa 
de 28 de junho de 1833 promulgada pelo ministro Guizot, como referência para toda 
a legislação provincial até 1854; dados estatísticos sobre a instrução na Europa e nos 
Estados Unidos e breves textos sobre o Magistério, Prédios escolares, Livros 
Escolares, produzidos a partir de notas tomadas aos Ensaios administrativos, de 
Francisco Octaviano, publicados no Jornal do Comércio, em 1851. No terceiro 
volume as notas se concentram no Plano de educação ou ensino público (1826) que 
teve como base a Carta XII de Americus, citada por Miguel Calmon du Pin e 
Almeida. Cada passagem desse plano foi comentada com longos parágrafos de 
Primitivo Moacyr. Assim, tanto nos volumes sobre o Império quanto sobre as 
Províncias podemos perceber uma preocupação com os usos das fontes e a 
apresentação destas, bem como a voz do autor sempre presente. 

 As fontes utilizadas por Moacyr e que permitiram tamanha produtividade foram 
os documentos do Estado, tanto da esfera legislativa quanto executiva, no nível 
federal e provincial/estadual. Lançou mão de copiosa documentação oficial dentre 
documentos parlamentares, legislações, relatórios de presidentes de províncias, de 
diretores da instrução pública e outros sujeitos envolvidos no cenário educacional, 
particularmente no campo da administração escolar em seus diversos níveis. Para 
Saviani (2004, 5) as fontes são o ponto de partido, é “ponto de apoio da construção 
historiográfica que é a reconstrução, no plano do conhecimento, do objeto histórico 
estudado.” Observa ainda o autor que os documentos, os vestígios, indícios e toda a 
miríade de objetos produzidos pelo homem não são fontes em si mesmo, mas se 
constituem enquanto tal pela operação historiográfica, movida por uma questão, um 
problema.  

Sendo assim, os documentos selecionados por Moacyr tornam-se fontes, 
subsídios para a história da educação. Mobilizados pelo autor que, indubitavelmente, 
tinha em mente um objetivo, um problema, uma questão a ser elucidada. Mesmo não 
explicitado, o propósito que o moveu a recolher vasta documentação configurou 
critérios, estabeleceu limites e delineou posições políticas quanto à educação 
brasileira, particularmente no quesito ação do Estado. 

À primeira vista, a concepção de história de Primitivo Moacyr se aproxima muito 
de um historicismo atrelado a uma concepção de verdade, ou a uma história oficial, 
perfilada nos artigos que compõem a legislação educacional e nos resultados, 
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justificativas e propósitos componentes dos relatórios produzidos pela esfera 
executiva. Desta forma, afasta-se do modelo preconizado pelos ensaístas a ele 
contemporâneos. Porém, está afinado com a corrente historiográfica ainda presente 
no Brasil, a qual valoriza em último grau o documento oficial, portador de um 
discurso de verdade. Mas, podemos considerar que esta era a ‘verdade’ buscada por 
Moacyr: as ações do Estado em prol da educação brasileira. E onde mais encontraria 
essa ‘verdade’ se não nos documentos oficiais.  

Em meados dos anos 30, a tom com a criação do Ministério de Educação e Saúde, 
o Ministro Gustavo Capanema preparou um projeto dando origem à Lei 378, de 13 de 
Janeiro de 1937, criando o Instituto Nacional de Pedagogia, com a missão de realizar 
pesquisas sobre os problemas do ensino nos seus diferentes aspectos. Em 1938, o 
Decreto Lei n. 580, de 30 de Julho, alterou o nome do órgão para Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos - INEP. Dentre os motivos expostos por Lourenço Filho para 
o INEP estava a necessidade de organizar a documentação. Entretanto, não havendo 
técnicos suficientes para cuidar dos assuntos propriamente pedagógicos, foi 
necessário ocupar pesquisadores externos. A documentação recolhida pelo INEP 
abrangia dados estatísticos, e um ementário geral da legislação sobre o ensino e 
educação, a partir dos primeiros atos do Reino Unido. Segundo Lourenço Filho 

O aspecto propriamente histórico encontrou um colaborador espontâneo na 
figura do inesquecível pesquisador Primitivo Moacyr, auxiliado, com rara 
dedicação, pelo Dr. Rui Guimarães de Almeida, também infelizmente já 
desaparecido. A ambos se deve a publicação da obra A Instrução e a República, 
em sete volumes, que o Inep editou nos anos de 1941 e 1942. 29 

Para Lourenço Filho, Moacyr foi um prestimoso colaborador do INEP, o que lhe 
teria valido, então, a publicação dos sete volumes de A instrução e a República pela 
Imprensa Oficial. Quanto à coautoria, não dispomos de outra fonte que confirme esta 
informação. Por outro lado, é importante mencionar que, simultaneamente à 
publicação pela Imprensa Oficial, outros livros de Moacyr continuavam sendo 
publicados pela Companhia Editora Nacional. 

Os volumes sobre o período republicano começam pelas reformas de Benjamin 
Constant (1890) até a reforma Rocha Vaz (1930). Organizado de forma temática, os 
sete volumes foram publicados entre 1941 e 1944. O 5º. Volume – Reformas João 
Luiz Alves e Rocha Vaz (1925-1930) foi publicado após sua morte. Tais reformas 
tratavam do ensino secundário e neste volume constam inúmeras apreciações dos 
educadores acerca desse nível escolar bem como as respostas de outros tantos a um 
questionário encaminhado pela ABE. Fazia parte do plano dessa coleção um volume 
sobre as universidades, que não veio a público. 

Além do aspecto temático, essa coleção apresenta outras particularidades como, 
por exemplo, referências bibliográficas. Para o volume 1, essas referências se limitam 

                                                   
29 LOURENÇO FILHO, 2005, 183. 
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às fontes documentais pesquisadas; porém, para o volume 4 – Reformas Rivadávia e 
C. Maximiliano (1911-1924), Moacyr informa vinte e cinco títulos da bibliografia 
educacional. Trata-se de outro indício acerca da importância do tema da 
‘desoficialização’ do ensino. Apenas para os volumes sobre o ensino secundário e o 
ensino agronômico não constam referências ou fontes.  

Nos dois volumes dedicados à instrução pública em São Paulo, na primeira 
década republicana, publicados pela Companhia Editora Nacional e disponíveis no 
portal da Brasiliana (www.brasiliana.com.br), Moacyr trata dos vários níveis de 
ensino – primário, secundário e superior, incluindo as especificidades dos cursos 
normal, agrícola e artístico. Para o nível superior, aborda a escola politécnica, o 
ensino médico e o jurídico. Nas referências bibliográficas ao final de cada volume 
indica as fontes pesquisadas – os Anais do Congresso Legislativo do Estado de São 
Paulo, a Coleção de Leis do Estado de São Paulo e relatórios dos Secretários do 
Interior e do diretor geral da geral da instrução. Dentre as obras de ordem mais geral 
cita História da Companhia de Jesus no Brasil, de Serafim Leite. Para a província de 
São Paulo faz referência a três títulos: Um Retrospecto (subsídios para a história 
pragmática do ensino público em São Paulo), do Professor João Lourenço 
Rodrigues, de 1930; O ensino em São Paulo, de José Feliciano de Oliveira, artigo 
publicado na Revista Educação, em 1932 e Cronologia Paulista, de Jacinto Ribeiro.  

Dantas (2001, 131), ao tratar do projeto editorial do INEP, discorre sobre o 
formato e o conteúdo do boletim mensal, publicado com o título de Subsídios para a 
história da educação brasileira. O boletim mensal divulgava a legislação federal da 
educação e informações gerais sobre o desenvolvimento da educação no país e no 
estrangeiro, ampliada com a inclusão das legislações estaduais. Esse periódico foi 
publicado de 1940 a 1944, sendo substituído pela Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos. Para essa pesquisadora, a justificativa para a criação dos Subsídios, ou 
seja, dos boletins, apoiava-se “na intenção de criar uma memória educacional do país 
centrada no arrolamento de atos legais.”  

Quando Moacyr passa a integrar o quadro do INEP como pesquisador, já havia 
publicado os seis volumes sobre a instrução no período imperial, utilizando o termo 
“subsídio” no subtítulo desses volumes. Pelas descrições que Dantas faz sobre o 
boletim do INEP, outras semelhanças e coincidências com os livros de Moacyr 
podem ser identificadas. Ou seja, a forma como a evolução da educação brasileira 
aparece nos boletins é semelhante à organização dada por Primitivo Moacyr nos 
volumes já então publicados na Coleção Brasiliana da Companhia Editora Nacional. 
No Boletim nº 17, de 1942, Lourenço Filho relata “o esforço para coligir toda a 
documentação referente à educação nos períodos anteriores à República, além do 
preparo para a utilização destas informações.” E continua dizendo da participação de 
Moacyr no INEP: 

com a desinteressada colaboração do Dr. Primitivo Moacyr, a quem já se 
deviam excelentes estudos sobre o ensino no império, vêm este Instituto 
ultimamente publicando a obra “a Instrução e a República”, de que já se 
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tiraram quatro volumes, e que se tirarão mais três (INEP, “Subsídios para a 
história da educação brasileira (ano de 1940)”. 30 

Dantas defende a hipótese de que Moacyr não foi chamado para publicar uma 
obra que já estava finalizada e que era de interesse do Instituto divulgar. O convite 
adveio de sua excelência na sistematização de dados, pois o INEP possuía esses 
dados e era necessária sua organização e ordenação.  Reconhece que a forma como os 
registros presentes no boletim mensal ‘Subsídios para a História da Educação 
Brasileira’ do INEP guarda muito do modo como Primitivo Moacyr organiza os dados 
referentes às províncias. Acrescenta, então, que tais ocorrências educacionais 
remetem à hipótese de que ao dispor no boletim mensal do Instituto as informações 
oriundas dos estados do mesmo modo como estas são apontadas nas publicações 
organizadas por Primitivo Moacyr, Lourenço Filho estaria referendando este formato 
para a história da educação.  
 

CENA FINAL 
É inegável a elevada contribuição de Primitivo Moacyr para a consolidação do 

ideal pretendido com criação do INEP, subliminarmente presente na defesa da 
educação como ciência: era preciso conhecer o que já se havia feito para lançar as 
bases do futuro. Considerando que a educação brasileira sempre foi pensada no 
campo estatal, ao ter seus livros publicados pela Imprensa Nacional, Primitivo 
Moacyr se colocou ao amparo do Estado, dando continuidade ao trabalho que já 
vinha desenvolvendo no INEP.  

Inscrita numa historiografia bem próxima da corrente valorizada pelo IHGB e 
apadrinhada por instituições como a Companhia Editora Nacional e o INEP, 
entendemos a produção moacyrniana inserida numa chave que estimula o 
conhecimento como requisito para o desenvolvimento, ou seja, a ciência a serviço do 
progresso. Nesse sentido, considerando os contatos de diferentes intensidades com 
os componentes da ‘trindade cardinalícia’31 da Escola Nova no Brasil, não é demais 
entender Moacyr como porta-voz dos escolanovistas, signatários do Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova (1932), os quais, dentre outros pleitos, defenderam no 
manifesto o ‘preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões 
à invenção e à iniciativa’ como ‘fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma 
sociedade’. Criticavam o “empirismo grosseiro” característico das ações educativas 
do estado brasileiro até então, enaltecendo ‘o tratamento científico dos problemas da 
administração escolar’. 

                                                   
30 Boletim nº 17, 1942. Apud: DANTAS, 2001, 132. 

31 Termo utilizado por Saviani para designar os educadores Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço 
Filho. 
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Empirismo este que Moacyr não se cansou de exemplificar em suas obras e que 
Anísio Teixeira (1938) tão bem resumiu - fartos em ideias e pecos em realização – e o 
próprio Afrânio Peixoto (1936) também se expressou: “O Brasil é principalmente 
Brasil, em educação.” 

Moacyr inaugurou uma escrita da história da educação brasileira com as 
pesquisas arquivistas. O processo pelo qual tal produção historiográfica fora 
concebida e posta a circular, bem como as relações sociais, pessoais e intelectuais 
construídas ao longo da trajetória de Moacyr, e que o ajudaram a se inserir, utilizar e 
até mesmo construir um repertório educacional e histórico, ainda não foram 
estudados de maneira a canonizar interpretações. Nossas pesquisas se inserem 
nestas lacunas, trazendo à tona a necessidade de tratar a obra como fonte e objeto. 

Compreendemos que a produção bibliográfica de Moacyr não foi fortuita, ao 
contrário, acusa intencionalidade. Respondeu a um propósito, a um convite mesmo 
que não formulado oficialmente, mas estimulado por aqueles com os quais convivia, 
pelo ambiente que frequentava, pela percepção do interesse que poderia promover a 
divulgação de uma coletânea de documentos organizados, sistematizados, sobre as 
ações estatais em prol da educação brasileira. Para tanto, contribuíram as 
sociabilidades possibilitadas pelo trabalho desenvolvido na Câmara dos Deputados e 
a familiarização com a documentação parlamentar e do Estado. O interesse pelos 
assuntos educacionais levado a público com o livro de 1916 – O ensino público no 
Congresso Nacional o aproximou, dentre outros motivos, a intelectuais e educadores 
do calibre de Afrânio Peixoto, Lourenço Filho e Anísio Teixeira. 

Daí a confiança expressada no subtítulo dos livros – “subsídios para a história da 
educação no Brasil”, ou mesmo pela saudação de Afrânio Peixoto no 1o. volume 
publicado. Não por acaso, a matriz moacyrniana de apresentar a legislação brasileira 
como subsídio para a história da educação no Brasil foi tomada por Lourenço Filho 
como modelo para a memória educacional. Primitivo Moacyr não pretendeu fazer 
uma “interpretação” do Brasil. Não foi um ensaísta, mas sim um historiador. Não só 
estava atualizado com a concepção historiográfica predominante em sua época – a 
história documental –, como também foi um precursor no campo da história da 
educação brasileira ao dar visibilidade à profusa e inoperante legislação educacional.  

De outra forma, concluímos que ao elaborar uma história documental oficial, ou 
seja, ao lançar mão de documentos produzidos na esfera do Estado, buscava reforçar 
o papel principalíssimo que este deveria ocupar na educação nacional. Esta posição é 
claramente visível desde o seu primeiro livro, ainda de 1916, ao eleger a defesa da 
responsabilidade do Estado no campo educacional frente às propostas de 
desoficialização do ensino, até o destaque para as reformas de ensino implantadas 
nas primeiras décadas do século XX. 
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RESUMO  

Esta comunicação pretende, por um lado, sistematizar alguns dos principais 
aspetos da reflexão teórica recente sobre as possibilidades e os limites do uso da 
biografia ao nível da investigação histórica e, por outro, refletir sobre alguns 
momentos do percurso biográfico de um matemático português do século XX, José 
Sebastião e Silva (1914-1972), na sua relação com algumas dimensões dos contextos 
em que viveu e de que foi participante ativo, em particular no campo da educação. 

Utilizaremos como fonte principal os relatórios elaborados e enviados por 
Sebastião e Silva ao Instituto de Alta Cultura, sobre a sua atividade no Centro de 
Estudos Matemáticos de Lisboa, que acompanha o seu percurso académico, 
profissional e científico nas diversas vertentes. Este centro de investigação, anexo à 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sob a égide do Instituto para a Alta 
Cultura, foi criado em 1940 e funcionava na dependência do Ministério da Educação 
Nacional, cuja estrutura integrava. Complementarmente são utilizados artigos de 
jornais, de revistas científicas e de divulgação matemática, bem como 
correspondência e outros escritos, constantes do seu arquivo pessoal e de outros 
arquivos pessoais e institucionais.  
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1. A BIOGRAFIA NA INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA 

Marcada por períodos de alguma suspeição, a biografia tem sido nos últimos 
tempos alvo de um intenso movimento de renovação ganhando uma outra 
legitimidade como fonte da história e como género historiográfico. No seu percurso, 
segundo F. Dosse (2005), os estudos biográficos passaram por três fases: 1) Idade 
heroica; 2) Biografia modal; e 3) Idade hermenêutica. Na opinião de G. Levi (1996) 
podemos organizar os estudos biográficos com base numa tipologia de quatro 
categorias: 1) Prosopografia e biografia modal; 2) Biografia e contexto; 3) Biografia e 
casos extremos; 4) Biografia e hermenêutica. A historiadora brasileira V. Borges 
(2005) sugere que o tipo mais completo de biografia seria aquele em que o biógrafo 
realiza um “mergulho na alma” de seu biografado, conseguindo penetrar no que 
veríamos como a intimidade da pessoa já desaparecida, através dos documentos da 
“escrita de si” ou de “produção de si”: memórias, autobiografias, correspondência, 
diários, fotografias, objetos pessoais, a sua biblioteca, etc., e a partir destes, outras 
fontes surgirão, nomeadamente as relacionadas com o seu campo de produção. 
Como em qualquer trabalho de investigação histórica, não há regras ou métodos 
indiscutíveis para se atentar à escrita de uma biografia. A consciência recente da 
inevitável relatividade e subjetividade do conhecimento científico, permite-nos olhar 
de uma outra maneira para o problema da verosimilhança dos dados biográficos, no 
pressuposto de que as representações dos atores não só fazem parte da história como 
ajudam a construí-la. O reconhecimento deste facto não desobriga os historiadores 
de procurarem atingir o maior grau possível de rigor e de objetividade recorrendo 
aos instrumentos e ao percurso metodológico típicos da história. O biógrafo tem de 
reunir o maior número possível de conhecimentos sobre o seu personagem pela 
“floresta” dos arquivos, a fim de se aproximar, tanto quanto possível, da sua verdade 
com o máximo de “precisão, autenticidade e probidade” (Orieux, 1986, p.33). 

Os estudos biográficos podem ser inseridos nas abordagens micro-históricas pela 
forma como é delimitado o objeto de estudo, submetendo-o a uma análise micro e 
convocando potencialmente vários olhares na tentativa de alcançar um 
conhecimento aprofundado sobre esse objeto. Através de vários “indícios, sinais e 
sintomas”, propõe-se “o particular como seu ponto de partida”, muitas vezes a partir 
de um individuo, e a investigação prossegue, “identificando seu significado à luz de 
seu próprio contexto específico” (Levi, 1992, p.154). Um contributo importante para 
a compreensão e a prática desta metodologia foi dado pela ampla circulação do livro 
organizado por Jacques Revel, Jogos de escalas: a experiência da microanálise 
(1998). No seu artigo, Revel evidencia que a originalidade da abordagem micro-
histórica está na noção de contexto, que recusa “o unificado, homogéneo” dentro do 
qual e em função do qual os atores delimitariam suas escolhas; a proposta é, pelo 
contrário, a de constituir “a pluralidade dos contextos” que são necessários à 
compreensão dos comportamentos observados.  

Um dos problemas centrais da biografia é o da relação entre o particular e o 
geral, ou seja, entre os indivíduos e o contexto, necessariamente plural e 
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pluridimensional, em que eles se inserem e com o qual interagem. São várias as 
questões mais específicas que lhe estão subjacentes como, por exemplo, o problema 
da liberdade de escolha dos atores em face dos condicionalismos sociais com que se 
confrontam, o qual é analisado, entre outros, por G. Levi: 

Parece-me, ao contrário, que deveríamos indagar mais sobre a verdadeira 
amplitude da liberdade de escolha. Decerto essa liberdade não é absoluta: 
culturalmente e socialmente determinada, limitada, pacientemente 
conquistada, ela continua sendo no entanto uma liberdade consciente, que os 
interstícios inerentes aos sistemas gerais de normas deixam aos atores. Na 
verdade nenhum sistema normativo é suficientemente estruturado para 
eliminar qualquer possibilidade de escolha consciente, de manipulação ou de 
interpretação das regras, de negociação. A meu ver a biografia é por isso 
mesmo o campo ideal para verificar o carácter intersticial – e todavia 
importante – da liberdade de que dispõem os agentes e para observar como 
funcionam concretamente os sistemas normativos, que jamais estão isentos de 
contradições (Levi, 1996, p.179-180). 

Mesmo que recusemos o império do contexto, o estabelecimento do encadeado 
fino das relações entre biografado e contexto(s) é algo absolutamente incontornável 
na elaboração de uma biografia. Qualquer indivíduo é o resultado de um processo 
complexo de construção social. O condicionamento social é um dado à partida. O que 
é variável é a sua natureza e o seu grau. O biógrafo tem, por isso, de estar atento às 
margens de liberdade que os indivíduos conseguem conquistar ao longo do percurso 
sinuoso das suas vidas, colocando uma “dose de indeterminação” num processo 
também ele marcado por algum “determinismo”. O problema da relação entre o 
indivíduo e o(s) contexto(s) não tem uma solução de natureza geral, sendo necessário 
verificar, de forma subtil e precisa, para cada caso concreto, como se estrutura esse 
emaranhado de fios que ligam os dois planos. Como nos diz V. Borges, “o grave 
problema da necessidade ou do determinismo versus o fluxo caótico e aleatório da 
vida nunca está claro em cada vida”, sendo, por isso, necessária “uma procura lenta e 
cuidadosa de afirmações sobre cada vida” (Borges, 2010, p.222). 

Por outro lado, nenhuma biografia é linear. O alerta de P. Bourdieu, ao referir-se 
à “ilusão biográfica”, mantém-se atual. Não há um sentido único para uma vida. Esta 
é sempre fragmentária e compósita. É, por isso, necessário tentar captar os diversos 
planos que a compõem, para além das continuidades e descontinuidades que 
caracterizam a sua trajetória. É ainda importante ter em conta que nenhum 
indivíduo é separável daqueles com que interage no desempenho da diversidade de 
papéis sociais que lhe são cometidos. É nessa interação que ele se constrói como ator 
social. Daí que os olhares de hoje procurem valorizar as redes, também elas plurais, 
de relações sociais e as sociabilidades com elas articuladas. 
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2. PERCURSO BIOGRÁFICO DE JOSÉ SEBASTIÃO E SILVA 

José Sebastião e Silva nasceu a 12 de dezembro em Mértola, pequena vila do 
interior do Alentejo (Portugal). Há escassos dados sobre a sua infância e juventude e 
o que se sabe deve-se a relatos posteriores. 

Muito cedo a morte lhe arrebatara o Pai, ficando a educação e o sustento da 
família – que o compreendia a ele, e a mais três irmãos, – a cargo exclusivo da 
Mãe, professora primária que exercia o ensino com exemplar dedicação […] 
Depois, as crescentes dificuldades económicas da família ocasionaram um facto 
raro, e de talvez decisivas consequências para a configuração de um destino: 
aos 13 anos de idade, o jovem José Sebastião e Silva começou a dar lições a 
colegas do liceu, para aumentar os escassos réditos familiares […] ensinara 
Latim a colegas seus durante o 2ºciclo […] seguindo as aulas do 6º ano de 
Ciências, estudou como autodidacta o Latim do 6º ano de Letras, para poder 
continuar a leccionar os explicandos que não queriam perder o bom mestre que 
até ali tinham tido (Guimarães, 1972, 5-6).32  

Na sua juventude adoeceu por duas vezes, “uma no período liceal e outra no 
decurso dos estudos universitários […] com uma doença para a qual, na época, os 
recursos da Medicina eram muito limitados: a tuberculose” (Ferreira, 1997, p.22). 

Em 1933 matriculou-se no curso de Ciências Matemáticas da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, que concluiu com alta classificação em 1937. 
Não tendo sido chamado para assistente da Faculdade começou a lecionar em 
colégios particulares e a dar aulas individuais e decidiu frequentar o Curso de 
Ciências Pedagógicas, de forma a obter a habilitação necessária para o exercício 
oficial do magistério liceal, que não chegou a concluir. Em 1939 integrou-se no 
Movimento Matemático33 que então surgia em Portugal e solicitou uma bolsa de 
estudo ao Instituto de Alta Cultura. Em 1940 é criado o Centro de Estudos 
Matemáticos de Lisboa e foi-lhe concedida a bolsa, fazendo assim parte do primeiro 
grupo de investigadores deste centro. Este facto marcou uma viragem na sua vida; 
passou a dispor de tempo e ambiente para se dedicar ao que mais desejava fazer: 
estudos e investigações de Matemática. Os seus primeiros trabalhos, alguns iniciados 
no seu tempo de estudante de licenciatura, foram publicados na Portugaliae 

                                                   
32 Guimarães, A. A. (1972). Vida e obra de José Sebastião e Silva. Texto não publicado, acessível online na página 
da Escola Secundária Sebastião e Silva em http://www.esss.edu.pt.  

33 Movimento informal de matemáticos portugueses que teve um papel muito importante no desenvolvimento da 
investigação e divulgação da ciência em Portugal, fundando um conjunto de iniciativas: a revista científica 
Portugaliæ Mathematica (1937); o Seminário Matemático de Lisboa (1938) que tomou em novembro de 1939 o 
nome de Seminário de Análise Geral; o Centro de Estudos de Matemáticas Aplicadas à Economia (1938); a revista 
Gazeta de Matemática (1940); o Centro de Estudos Matemáticos de Lisboa (1940); a Sociedade Portuguesa de 
Matemática (1940); o Centro de Estudos Matemáticos do Porto (1942); a Junta de Investigação Matemática 
(1943). 
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Mathematica (revista científica criada pelo Movimento Matemático, ainda em 
publicação sob a responsabilidade da Sociedade Portuguesa de Matemática). 
Participou de forma ativa nas atividades que se desenvolviam: no âmbito da 
atividade do centro, os resultados dos estudos coletivos iam sendo apresentados e 
discutidos em seminários internos, divulgados em cursos públicos e em séries de 
conferências organizadas pelo Centro; apresentou comunicações em congressos luso-
espanhóis34; colaborou na revista Gazeta de Matemática; foi sócio fundador da 
Sociedade Portuguesa de Matemática.     

Em 1942 é contratado como 2º assistente da sua Faculdade e em 1943 parte para 
Roma, com vista a preparação da sua tese de doutoramento, como bolseiro do 
Instituto da Alta Cultura junto do Istituto di Alta Matemática.  

O período da ocupação alemã, em Roma, foi trágico para os italianos, duro 
para nós. A nossa actividade científica teve de ser muitas vezes interrompida, 
para resolver problemas vitais de alimentação ou de vestuário, através de vias 
longas e tortuosas. Tivémos de nos resignar a géneros de trabalho que podem 
parecer incompatíveis com a posição dum bolseiro mas que eram 
indispensáveis se o bolseiro queria viver ou ter forças para trabalhar […] Por 
outro lado, a acumulação de reservas alimentares, para fazer face às incertezas 
do futuro – sobretudo, a um hipotético estado de emergência que a todos trazia 
preocupação – era um problema difícil que exigia tempo e energia. Tudo isto 
agravado, no meu caso, pela falta de saúde, que me obrigava a seguir um 
tratamento intenso e assíduo […] Mas não era só deste modo indirecto que se 
manifestava a Guerra em Roma. Os bombardeamentos, os atentados, as 
escaramuças – eram também aqui uma realidade. E a zona em que nós 
habitávamos, na vizinhança imediata do comando alemão, não era dos menos 
expostos. E é curioso este pormenor: muitas das nossas cartas, artigos, etc. 
enviados para Portugal, foram escritos a som de explosões ou de forte fuzilaria, 
por baixo das nossas janelas (J. Sebastião e Silva, 1944).35 

Apesar destes condicionalismos, a sua estada em Roma foi muito produtiva, uma 
vez que publica mais trabalhos e produz investigações de grande alcance e 
originalidade, incluindo a sua tese de doutoramento. Regressou a Portugal em fins de 
1946, concluiu provas de Doutoramento em 1949 e foi nomeado 1º Assistente da 
Faculdade de Ciências. Em 1951 casou com Virgínia Tavares Peres, licenciada em 
Filologia Germânica e professora do ensino liceal, desta união nasceram três filhos. 

                                                   
34 O Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências, encontro científico promovido pelas Associações 
Portuguesa e Espanhola para o Progresso das Ciências, realizava-se com regularidade em várias cidades, entre os 
dois países, desde 1921. 

35 Arquivo Histórico do Instituto Camões, Processo de José Sebastião e Silva: Carta de 4 de Agosto de 1944 de 
José Sebastião e Silva para o Secretário do Instituto de Alta Cultura.   
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A procura de alguma estabilidade profissional ligou-o ao Instituto Superior de 
Agronomia, entre 1951 e 1960. São desse decénio a maioria dos seus trabalhos 
publicados no domínio em que seria considerado um dos grandes especialistas do 
seu tempo: a Análise Funcional. Sob a sua direção, o Centro de Estudos Matemáticos 
de Lisboa é restabelecido em 1952 e aí, durante vinte anos, orientou muitos 
investigadores portugueses e estrangeiros. Desde 1952 foi colaborador da revista 
americana Mathematical Reviews e desde 1958 da revista alemã Zentralblatt für 
Mathematik36; também foi reviewer do Journal of Symbolic Logic. Em 1956, ganhou 
o prémio Artur Malheiros, atribuído pela Academia das Ciências de Lisboa, que três 
anos depois elegê-lo-ia académico correspondente e, em 1966, membro efetivo.   

Este curriculum, com incontestável prestígio internacional, determinou a sua 
nomeação, por convite, para Professor Catedrático da Faculdade de Ciências de 
Lisboa em 1960, função que desempenharia até ao final da sua vida. Para além de ter 
sido o responsável pela renovação do ensino da matemática no nosso país, questão 
que desenvolveremos mais à frente, é ainda de destacar que foi consultor do 
Laboratório de Física e Energia Nucleares, membro da Comissão Portuguesa da 
União Matemática Internacional e do Comité Executivo do Groupement des 
Mathématiciens d’Expression Latine.  

É nesta pluralidade de sentidos que a biografia de Sebastião e Silva se 
desenvolve. As ideias matemáticas mais avançadas circulavam entre os diversos 
países, os investigadores faziam parte da sua formação académica no estrangeiro ou 
para lá iam trabalhar, correspondiam-se entre si, participavam em congressos 
internacionais, contribuíam para as revistas da especialidade e partilhavam a sua 
leitura. Sebastião e Silva integrou essas redes de sociabilidade e contribuiu para a 
produção e circulação internacional do saber matemático bem como para a sua 
apropriação local. Não podemos esquecer que o contexto político em que ele viveu 
foi, no caso português, excetuando a infância e juventude, marcado pela longa 
duração do regime autoritário português liderado por Salazar, o autonomeado 
Estado Novo. Importa, assim, ter em conta também a complexidade (e ambiguidade) 
das relações entre o percurso do cientista e o próprio itinerário do regime.  
 

3. PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO DA MATEMÁTICA NOS LICEUS 

Nos vários textos que redigiu para o ensino universitário, como professor de 
Matemática do Instituto Superior de Agronomia e da Faculdade de Ciências de 
Lisboa, introduzui novas abordagens nos temas que lecionava, procurando 
acompanhar a evolução e a modernização da própria ciência e tendo em conta a 
especificidade do ensino; entre as cadeiras com análogas designações “há diferenças 
de finalidade que se refletem necessariamente em diferenças de programas e mais 
ainda numa divergência das orientações pedagógicas a imprimir nos cursos” (J. 

                                                   
36 As mais importantes revistas internacionais de crítica à produção matemática original de todos os países. 
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Sebastião e Silva, 1957) 37 . As suas propostas de reforma, pareceres e reflexões 
abrangiam desde linhas gerais até aos pormenores do programa e da forma de 
ensino.  

As suas críticas e ideias sobre a Matemática que se ensinava nas escolas não 
superiores surgiram nos anos 1940, em artigos publicados na Gazeta de Matemática 
(uma das revistas criada pelo Movimento Matemático, ainda em publicação sob a 
responsabilidade da Sociedade Portuguesa de Matemática). Nos anos 1950 redigiu 
manuais escolares para o ensino secundário, de Geometria Analítica Plana e de 
Álgebra (em coautoria), que foram adotados em todas as escolas do País por 
orientação do Ministério da Educação Nacional. Foi também nesta década que teve 
origem um movimento de dimensão internacional que tinha como objetivo a 
renovação do ensino da Matemática, de modo a adaptá-lo às exigências da revolução 
científica e tecnológica que ocorria na época. Sebastião e Silva representou Portugal 
junto da Comissão Internacional de Instrução Matemática (CIEM ou ICMI) e da 
Comissão Internacional para o Estudo e Melhoramento do Ensino da Matemática 
(CIEAEM). Para atualizar o ensino da Matemática admitiu-se ser preciso começar 
por atualizar os conhecimentos do corpo docente e, a pedido de professores do 
ensino liceal, Sebastião e Silva realizou em 1959 uma série de palestras no Liceu 
Normal de Pedro Nunes, sobre o tema “Introdução à Lógica Simbólica e aos 
Fundamentos de Matemática”, e durante o ano letivo de 1962/63, na Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, um curso sob a forma de palestras seguidas de 
discussão sobre vários temas de matemática moderna (lógica matemática, teoria dos 
conjuntos, álgebra abstrata, elementos de topologia, fundamentos axiomáticos de 
aritmética e geometria de Euclides).  

 No relatório38 que redigiu, na qualidade de secretário da subcomissão portuguesa 
do ICMI, em 1962, expressava o seu acordo com a necessidade de se modernizar o 
ensino da Matemática mas manifestava algumas preocupações:  

Nous pensons que ces innovations doivent être éxécutes avec une extrême 
prudence et le plus fin tact pédagogique, si l’on ne veut pas créer chez les élèves 
une répulsion invincible pour les mathématiques ou les conduire à l’acquisition 
d’un formalisme vide, tout à fait stérilisant. En effet, la moderne orientation 
abstraite des mathématiques est une épée à deux tranchants, d’aprés l’usage que 
l’on en fait: elle peut rendre l’enseignement beaucoup plus attirant et beaucoup 
plus efficace; mais, mal appliqué, elle peut aussi conduire à des résultats à peu 
près opposés (Silva, 1962, p.25). 

                                                   
37 Arquivo pessoal de José Sebastião e Silva, Manuscrito: “Sobre a natureza das cadeiras de Matemática do 
Instituto Superior de Agronomia”, de 3 de Agosto de 1957. 

38 Publicado na Gazeta da Matemática nº 88-89 de Julho-Dezembro 1962, com o título “Sur l’introduction des 
mathématiques modernes dans l’enseignement secondaire”. 
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Em 1963 foi nomeado, pelo Ministro da Educação Nacional, para Presidente da 
Comissão de Estudos para a Modernização do Ensino da Matemática nas escolas 
portuguesas, no 3º ciclo do ensino liceal (denominação da época correspondente ao 
atual ensino secundário), cuja atividade era regulada por acordo celebrado entre o 
Ministério da Educação Nacional e a Organização Europeia de Cooperação 
Económica (OECE, agora OCDE). O objetivo era elaborar um projeto de reforma, 
inserida na proposta internacional, que se considerava necessária e urgente de modo 
a acompanhar a evolução da Ciência e da Técnica. O ensino da Matemática devia 
refletir essa evolução, o que implicava modificar os programas e não só, dizia 
Sebastião e Silva: 

A modernização do ensino da Matemática terá de ser feita não só quanto a 
programas, mas também quanto a métodos de ensino. O professor deve 
abandonar, tanto quanto possível, o método expositivo tradicional, em que o 
papel dos alunos é quase cem por cento passivo, e procurar, pelo contrário, 
seguir um método ativo, estabelecendo diálogo com os alunos e estimulando a 
imaginação destes, de modo a conduzi-los, sempre que possível, à redescoberta 
(Silva, 1964, p.1) 

A experiência da Matemática Moderna, nome por que ficou conhecido o projeto 
desenvolvido por esta comissão de estudos, iniciou no ano letivo 1963-64 em três 
turmas, lecionadas por professores que orientavam estágios nas três escolas do País 
(em Lisboa, Porto e Coimbra) e que faziam parte dessa comissão. Nos anos seguintes, 
o projeto foi sendo alargado progressivamente a outras escolas, foram formados 
novos professores e elaborados textos de apoio para os alunos e professores das 
turmas experimentais. Estes textos, Compêndio de Matemática e Guia para a 
utilização do Compêndio de Matemática, foram redigidos por Sebastião e Silva e são 
ainda hoje uma referência para quem estuda e ensina Matemática. Pretendia 
reelaborá-los e fazer uma nova edição dedicada a todos, não só às turmas 
experimentais, desejo que foi interrompido pela sua doença e morte prematura. No 
entanto, foi um projeto bastante inovador e que marcou gerações de portugueses. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sua vasta obra, produzida a par da intensa carreira como investigador e 
professor universitário, abarca muito mais do que os progressos científicos e 
tecnológicos e nos vários textos que redige sobre a ciência, a universidade, o ensino, 
desde o nível mais elementar ao superior, é clara a sua preocupação sobre toda a 
problemática que os envolve. Por detrás da obra está o homem: um membro de uma 
família, com uma certa cultura, com determinados vínculos de amizade, com a sua 
experiência de vida. Estas duas dimensões - vida e obra - devem ser pensadas juntas 
pelo biógrafo, sem reducionismo, articulando-as, pondo-as em tensão (Dosse, 2005). 
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O matemático deve sempre evitar o perigo da deformação profissional, que 
pode ser nociva para a própria atividade científica […] Nas horas vagas, o seu 
espírito deve orientar-se para outros domínios: procurar na arte, na literatura, 
na filosofia, um equilíbrio que foi perturbado (sem cair num diletantismo 
dispersivo, outro perigo a evitar!). E ter presente o conselho de David Hume no 
seu Ensaio sobre o Intelecto Humano: “Sê um filósofo, mas, no meio de toda a 
tua filosofia, sê ainda e sempre um homem” (J. Sebastião e Silva, 1950, p.6).  

Para além de membro destacado do seu campo científico, Sebastião e Silva foi, 
como já notámos, um ativo divulgador científico, tendo ainda uma presença 
assinalável no campo pedagógico, não só como autor de manuais de apoio ao ensino 
universitário e pré-universitário, mas, também, como protagonista central de um 
projeto educativo inovador, o esforço de modernização do ensino da matemática em 
Portugal em sintonia com o amplo movimento internacional que prosseguia 
exatamente esse desiderato. 
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RESUMO  

A emergência de um novo modo de pensar a materialidade – que reclama para si 
aspetos subjetivos e imateriais – permite problematizar o quotidiano escolar a partir 
de perspetivas diferentes daquelas que tradicionalmente têm sido adotadas pelos 
historiadores. Isto é, permite desafiar os binómios no interior dos quais estes 
constroem os seus objetos, os analisam, problematizam e compreendem. A presente 
comunicação explora esta possibilidade a partir da análise de um artigo publicado 
em 1937 por um grupo de alunos no seu jornal escolar. O objetivo é perceber o modo 
como nele se articulam diversos aspetos da materialidade e como o historiador os 
pode considerar no estudo das narrativas dos estudantes em geral e das excursões 
escolares em particular. A ideia é abraçar a hibridez da publicação numa análise 
capaz de tomar a narrativa como um todo plural. No interior deste exercício torna-se 
possível pensar o ofício do historiador na medida em que este é convidado não 
apenas focar-se naquilo que lhe é dado a ver e a perceber, mas também admitir a 
possibilidade de que o que o impacta enquanto leitor faz igualmente parte da 
compreensão do seu material empírico.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Ofício do historiador, materialidade, excursão escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na última década o estudo da materialidade escolar tem contribuído para o 
aparecimento de novos objetos de investigação e de novas perspetivas e, assim, para 
a possibilidade de um alargamento das problematizações geradas no interior da 
História da Educação. Desde aspetos ligados aos espaços e objetos do quotidiano e da 
cultura da escola até às questões da comunicabilidade e preservação da sua herança e 
memória, a materialidade escolar começou também a incluir aspetos subjetivos da 
narrativa e as dimensões afetivas e sensoriais de testemunhos tanto orais como 
escritos.  

Nas palavras de Jane Bennett, este novo modo de ‘ver’ a materialidade é um 
projeto filosófico que consiste em “pensar devagar uma ideia que corre depressa nas 
nossas cabeças modernas: a ideia de que a matéria é passiva, crua, bruta e inerte” 
(2010, p. vii). É neste sentido ainda que a ideia de que a “matéria importa” – no 
original, matter matters – se apresenta em várias correntes teóricas 
contemporâneas. Na esteira de Karen Barad (2003), também Lisa Rosén Rasmussen 
(2012, 2014) propõe um deslocamento teórico que passa por interiorizar que “as 
práticas discursivas não precedem os fenómenos materiais nem vice-versa. Em vez 
disso, é uma questão de simultaneidade – processos discursivo-materiais em 
transformação” (2014, p. 188).  

Ao abraçar esta ideia de materialidade, a materialidade escolar insere-se no eixo 
de problematização que Lynn Fendler designa por “teoria não-representacional” 
(2014). Isto é, uma abordagem cuja experimentalidade visa diluir fronteiras e 
distinções (entre imagens, textos, representação e realidade), colocando tudo no 
mesmo plano epistemológico onde “nem a subjetividade nem a objetividade são 
essenciais ou predeterminadas” (2014, p. 119). Segundo Fendler, esta perspetiva 
permite imaginar novas formas de materialidade uma vez que se apresenta como 
uma “alternativa crítica às duas principais correntes epistemológicas, nomeadamente 
o construtivismo social e o empirismo lógico” (Ibidem, p. 119).  

Se, por um lado, a linguistic turn trouxe a possibilidade de uma análise crítica do 
discurso entendido como "um sistema que é essencialmente processual, 
metodológico e que molda o modo de questionar ao invés de seu conteúdo" (Bridges 
2006, p. 269), por outro uma ética da materialidade (Fendler 2014), uma material 
turn, pode abrir os horizontes dos historiadores da educação tanto metodológica 
como teoricamente. De facto, o estudo da materialidade escolar alargou-se 
sobremaneira e compreende agora simultaneamente os elementos objetivos e 
subjetivos, materiais e imateriais que permitam problematizar o quotidiano escolar a 
partir de perspetivas radicalmente diferentes daquelas que tradicionalmente têm 
sido exploradas pelos historiadores. Isto é, permite desafiar os próprios binómios no 
interior dos quais o historiador constrói os seus objetos, os analisa, problematiza e 
compreende. No contexto dos desafios lançados por estes contributos teóricos, a 
presente comunicação explora esta possibilidade de análise e de problematização 
historiográficas da materialidade escolar a partir de um exemplo particular.  
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Para tal, será analisado um artigo sobre uma excursão de estudo produzido por 
um grupo de alunos do Externato Academia Figueirense e publicado em 1937 em 
dois números do seu jornal – O Académico Figueirense (Fig.1)39.  

FIG. 1 | CABEÇALHO DO JORNAL O ACADÉMICO FIGUEIRENSE. ÓRGÃO DA ASSOCIAÇÃO ESCOLAR DO COLÉGIO ACADEMIA 
FIGUEIRENSE: MENSÁRIO EDUCATIVO, INSTRUTIVO E RECREATIVO, FIGUEIRA DA FOZ, III (5), P.1, PUBLICADO EM 
16/02/1936. 

O objetivo é perceber o modo como num único artigo se articulam diversos 
aspetos da materialidade e o modo o historiador os pode considerar na análise das 
narrativas dos estudantes em geral e no estudo de atividades extracurriculares, como 
as visitas e excursões de estudo, em particular. Nomeadamente o modo como, 
naquilo que é simultaneamente a história e o relatório de uma viagem, a alternância 
entre textos objetivos e subjetivos, o entrelaçamento de aspetos visuais e discursivos, 
a sucessão de espaços e ideias, etc. se traduz numa coletânea articulada e coesa de 
perspetivas singulares à qual o leitor não fica indiferente. A ideia é tomar a própria 
hibridez da publicação numa análise sistemática e inclusiva, capaz de tomar a 
narrativa como um todo compósito onde forma e conteúdo são parte fundamental e 
integrante da comunicação das perceções dos estudantes. 

No interior deste exercício de tentar diluir binómios, torna-se possível 
problematizar o ofício do historiador. No limite, o meu argumento é o de que, no 
estudo da materialidade escolar, o investigador deve não apenas focar-se no aquilo 

                                                   
39 O ACADÉMICO FIGUEIRENSE. Órgão da Associação Escolar do Colégio Academia Figueirense: Mensário 
educativo, instrutivo e recreativo, propriedade do Colégio Academia Figueirense, Figueira da Foz: C.A.F., 1933-
1959. “O Académico Figueirense é o jornal escolar de uma instituição particular de ensino. Nele colaboram 
professores, figuras da vida cultural portuguesa e, sobretudo, alunos, expressando as preocupações, anseios e 
opiniões relacionados com o Colégio e com questões sociais e educativas da época. O diferente estatuto dos 
participantes reflete-se no estilo, profundidade de análise e dimensão dos artigos. As intenções do jornal são de 
ordem formativa e informativa, veiculando ideias patrióticas, enaltecendo figuras históricas e registando 
trabalhos e opiniões de alunos.” Cf. (Nóvoa 1993, pp. 11-12). Uma das razões pelas quais escolhi esta publicação 
prende-se com o facto de nela serem enfatizadas atividades extracurriculares tanto quanto aspetos da vida 
quotidiana da escola, muitas vezes recorrendo a textos e imagens. De facto, não só estão frequentemente 
presentes aspetos menos formais da escolarização como a imagética é usada extensivamente. Como se as imagens 
– sobretudo fotografias – fossem por um lado inseparáveis da escrita e por outro um meio para cativar o leitor. 
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que lhe é dado a ver e a perceber, mas também admitir a possibilidade de que o que o 
impacta enquanto leitor faz igualmente parte da compreensão do seu material 
empírico. 
 
2. “EXCURSÃO DE ESTUDO PELO ALENTEJO E ALGARVE” – MATERIALIDADES 
ENTRELAÇADAS 
2.1. UM ARTIGO SINGULAR 

O artigo “Excursão de Estudo pelo Alentejo e Algarve”, como tantos outros da 
mesma publicação, combina textos com fotografias e desenhos40. Contudo, este 
artigo destaca-se dos restantes por diversas razões.  

A primeira, e talvez a mais evidente, é o facto de ser o único cujo cabeçalho que, 
ocupando toda a largura da página em ambos os números em que foi publicado, 
articula texto com elementos pictóricos (Fig.2). O aspeto mais proeminente é o título, 
escrito em letras maiúsculas com diferentes fontes tipográficas, em cujo local da 
excursão surge enfatizado a negrito. Uma vez que tanto visitas de estudo como 
excursões escolares eram realizadas frequentemente, tendo em conta o conjunto de 
artigos publicados neste jornal41, é como se o destaque fosse não tanto a atividade em 
si, mas o local onde ela decorreu. A acompanhar o título estão dois emblemas 
heráldicos, ladeados por elementos naturais, que fazem a referência aos brasões de 
armas de duas das cidades visitadas, Beja e Faro42.  

FIG. 2 | CABEÇALHO DO ARTIGO “EXCURSÃO DE ESTUDO PELO ALENTEJO E ALGARVE” (AA.VV., 1937B, P.7, AA.VV., 1937C, 
P.3).  

                                                   
40 Com exceção do cabeçalho e do itinerário da excursão, todos os desenhos publicados neste artigo estão 
assinados por Moreira Júnior, um artista figueirense, e foram muito provavelmente retirados de outras 
publicações. Infelizmente, no que respeita às fotografias, não há qualquer indicação do autor tanto nas legendas 
como no corpo do texto. 

41 Cf., por exemplo, Anon. (1934), Silva, J. A. S. (1935), Oliveira, M. M. (1935), Cardoso, J. F. (1935), Pinto, J. F. 
(1935), Dias, L. O. (1936), Freitas, O. J. (1936), Mendes, J. F. (1936), AA.VV. (1937a), Correia, R. (1937), 
Gonçalves, M, F. (1938), Caldas, L. M. (1938), Sousa, M. J. P. P. (1941), Pais, A. J. T. (1941), Biscaia, A. M. (1941), 
Mello, N. (1947), Baltar, C. A. F. (1950), Lopes, J. A. P. (1950), Alves, M. A. (1950), Nogueira, R. (1952), e Anon. 
(1954).  

42 Respetivamente, à esquerda e à direita do título. 
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 Embora fosse comum a publicação de alguns artigos ser repartida por dois 
números do jornal – muitas vezes por uma questão de gestão de espaço –, outro 
aspeto que contribui para a singularidade deste artigo é o facto de este ocupar quase 
oito páginas. A começar pela ênfase dada à apresentação da excursão logo na 
primeira página, com o itinerário marcado no mapa de Portugal colocado ao centro a 
ocupar pelo menos um terço da página (Fig. 3), também a riqueza visual e textual43 o 
caracterizam. No total são catorze pequenos relatórios de estudantes e dezoito 
imagens, das quais onze são desenhos e sete são fotografias. O seu hibridismo, pelo 
uso de diferentes tipos de imagens, de diferentes textos e, mesmo dentro do mesmo 
texto, de diferentes tipos de narrativas, convida o leitor a ver e imaginar, pelos olhos 
e mãos dos alunos, os locais que eles visitaram (Fig. 4). Por fim, a narrativa 
surpreende pela articulação entre pequenos textos assinados pelos alunos que os 
escreveram e um narrador anónimo que vai fazendo as pontes entre textos. 
 
 
 

 
FIGS. 3 E 4 | PRIMEIRA À TERCEIRA PÁGINAS DA “EXCURSÃO DE ESTUDO PELO ALENTEJO E ALGARVE”. (AA.VV., 1937B, 
PP.7-9).  

2.2. AA.VV. – AMÁLGAMA DE PERCEÇÕES, UMA ÚNICA NARRATIVA 

A narrativa sobre a excursão destes estudantes começa pela mão de um autor 
anónimo. Ele/a(s) começa(m) por informar o leitor de que a ideia de rumarem ao sul 
do país nasceu numa reunião da Direção da Associação Escolar dos Alunos, fruto da 
iniciativa do “vogal da Secção de Excursões e Festas, o aluno da 6ª classe, António de 
Figueiredo Dias” (AA.VV. 1937b, p. 7). O autor explica ainda que, por forma a serem 
“devidamente ponderadas as suas probabilidades”, “auscultou-se a opinião dos 
alunos através de uma inscrição em que se obrigavam ao pagamento de 5$0044 

                                                   
43 É interessante notar, contudo, que esta articulação entre imagens e textos é mais cuidada na primeira parte do 
artigo. À medida que o leitor avança na peça, o uso de imagens torna-se mais esparso. 

44 Cinco escudos. 
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durante vinte semanas” (Ibidem., p. 7). Em breves dias, escreveu, estavam vinte e 
três sócios inscritos: dez alunos da 6ª classe, seis da 5ª, dois da 4ª, quatro da 3ª e um 
da 2ª, num total de vinte rapazes e três raparigas, cujos nomes completos são 
listados na primeira página. A eles juntaram-se quatro adultos: o diretor de excursão, 
dois professores e um auxiliar. Feito o balanço das receitas, ficou a Associação 
encarregue das despesas com a alimentação dos excursionistas. Da informação 
introdutória consta ainda a menção de que, numa reunião preparatória, “os alunos 
foram divididos em grupos e determinada a cada um deles a sua missão” (Ibidem. p. 
7) e que a partida ficou agendada para a manhã de dia 4 às 5 horas e 30 minutos. 
Nada, contudo, informa o leitor sobre os ditos grupos ou respetivas tarefas. Mais 
ainda, na primeira página nada esclarece o mês exato em que ocorreu a excursão45, a 
sua duração ou tão pouco os detalhes do planeamento desta atividade.  

Posto estes dados iniciais, o autor apressa-se a começar a história da viagem, 
onde narra aspetos da paisagem e dos locais pelos quais vão passando, mas também 
o ambiente entre os excursionistas: 

Á [sic] esquerda, o Liz serpentea [sic] por entre os choupos as suas águas ainda 
adormecidas. Depois de Leiria, a Batalha (…), Alcobaça, ridente na sua 
moldura verde, pequena povoação a uns quilómetros à frente, vê-se de relance, 
num golpe de vista em que a retina mal fixa a fachada do convento (…). De uma 
das curvas, espraia-se a vista à direita em extensa planura até ao mar–na 
Concha de São Martinho, de água muito quieta, envolvida por sua casaria 
muito branca. (…) As povoações rareiam mais. (…) Seguimos agora, sem 
precipícios nem barrancos, o Tejo barrento onde se destacam velas 
avermelhadas que se deslocam velozes. Aqui e ali, manadas de touros olham 
espantados a camionete vermelha, atraídos pelas canções dos viajantes… 
(AA.VV. 1937b, p.8).  

Com a descrição detalhada da jornada, o leitor viaja no espaço e no tempo, 
oscilando naturalmente entre relances da paisagem e apontamentos pessoais, à 
medida que este autor anónimo vai contando a história da viagem. História essa que, 
aliás, serve de narrativa maior do artigo. Através dela, é nos dado a saber, por 
exemplo, a rota da excursão e o seu o horário, nomeadamente a que horas chegaram 
ou partiram de determinados locais. De igual modo, este autor anónimo vai 
assinalando a passagem dos dias: 

                                                   
45 A única informação de que o leitor dispõe no início deste artigo é que a excursão terá ocorrido depois de 
Janeiro: “ficou assente que a partida se faria na madrugada de dia 4, uma vez que se encontravam removidas 
certas dificuldades sobre a travessia do Tejo, motivadas pelo temporal desencadeado com desusada violência, em 
todo o Pais [sic], nos fins de Janeiro” (AA.VV. 1937a, p. 7). Contudo, mais à frente, no decorrer da história é 
referido “No dia seguinte, 10 de Fevereiro, fizeram-se as visitas ao Aquário de Algés, Jerónimos, Museu dos 
Choches e Jardim zoológico (AA.VV., 1937b, p.5) 
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 Cerca das 18h abandonámos Montemor, em direção a Évora. As azinheiras são 
agora em grande número, imprimindo à paisagem um tom escuro, de tristeza… 
Começa a anoitecer e as meias tintas do céu adensam mais a nota de 
melancolia que nos vem do arvoredo. A-pesar [sic] de tudo, na camionete, os 
capazes cantam, desafinadamente é certo, mas cantam, talvez no desejo de 
reagirem contra essa influência da natureza. Três quartos de hora depois, 
fazemos a nossa entrada na cidade de Évora (…) Tínhamos percorrido 368 
longos quilómetros e não é preciso dizer mais nada para bem se compreender a 
alegria experimentada ao tomarmos posse dos quartos que nos estavam 
destinados na Pensão Eborense. (…) Dia 5 – segundo dia da excursão (AA.VV. 
1937b, p.8).  

É justamente a partir do segundo dia da excursão que o que, no decorrer desta 
narrativa maior, outras mais pequenas vão sendo incluídas. Estas consistem em 
relatórios sobre alguns dos sítios visitados e foram escritos por rapazes e raparigas 
entre o 3º e o 6º ano do ensino liceal46. Estes textos são, na sua maioria, narrativas 
‘objetivadas’ uma vez que, usando uma linguagem elaborada – como se retirada de 
um livro ou da lição in situ –, recaem principalmente sobre aspetos factuais 
(históricos, arquitetónicos, científicos, etc.). Ainda assim, muitos destes textos 
entrelaçam aquelas descrições com observações pessoais, como se ambas fossem 
fundamentais para se compreender tanto a aprendizagem sobre os locais visitados 
como a experiência de cada aluno: 

Ao começar a minha descrição não posso deixar de falar de Évora, a cidade 
museu de Portugal, riquíssima de monumentos e antiqüíssima [sic]. A sua 
antiguidade é assinalada pelos vestígios da época pré-histórica nas imediações, 
Ruínas de Cetobriga [sic], pelo templo de Diana dentro da própria cidade e que 
atesta a passagem dos romanos pela Península, a Idade-Média [sic] pelas suas 
muralhas e algumas igrejas e Sé Catedral. Numa dessas igrejas, datando do 
séc. XV, há a notar um monumento, curiosidade raríssima talvez na península e 
até na Europa; é a capela dos Ossos da Igreja de S. Francisco, destinada à 
meditação. Encimando a porta cujos humbrais [sic] são constituídos de ossos 
humanos, nota-se a seguinte inscrição: ‘Nós ossos que aqui estamos/ Pelos 
vossos esperamos’. Atravessando a porta, a impressão que nos causa a entrada 
não se desfaz, antes se acentua ainda mais devido ao ambiente lúgubre que ali 
reina. (…) A meia luz [sic] reinante imprime-lhe ainda mais o aspeto tétrico e 
aumenta o nosso mal estar [sic]. (AA.VV. 1937b, p.10). 

                                                   
46 Entre os onze e os quinze anos. 
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A introdução destas pequenas narrativas individuais é assinalada com um título a 
negrito, geralmente referindo-se ao local visitado, seguido no nome do autor e 
respetivo ano de escolaridade. Estas constituem notas simultaneamente objetivas e 
pessoais que complementam a narrativa maior na medida em que elas são 
estrategicamente colocadas sempre que os excursionistas chegam a determinados 
locais. Ainda assim, é pelos pormenores que se percebe que a sequência escolhida 
não segue a ordem cronológica dos eventos. Por exemplo, embora o relato da visita à 
capela dos ossos (Figs., 5 e 6), redigida pelo aluno da 6ª classe Jorge Nogueira e 
Silva, esteja publicada na página 10, já na página anterior e a propósito de uma outra 
visita tinha escrito o aluno Manuel Carvalheiro: “Depois da impressionante Capela 
dos Ossos, fomos visitar a Casa Pia.” (AA.VV. 1937b, p.9).  

 
FIG. 5 | ARRANJO ENTRE IMAGENS E TEXTO ONDE, NO INTERIOR DA NARRATIVA MAIOR SE INSERE O RELATO DA VISITA À 
CAPELA DOS OSSOS. FIG. 6 | FOTOGRAFIA QUE ACOMPANHA O RELATO, INTITULADA “ÉVORA – CAPELA DOS OSSOS NA 
IGREJA DE S. FRANCISCO”. (AA.VV., 1937B, P.10). 

 
Uma vez terminado cada um destes apostos, a narrativa maior é retomada e, com 

ela, a jornada dos alunos e do leitor. A transição entre narrativas é feita de diferentes 
formas, umas mais óbvias que outras, sendo que uma constante é a diferença entre o 
tamanho de letra utilizado. Assim, embora algumas passagens sejam assinaladas com 
um espaçamento maior ou com a introdução de um elemento gráfico, os pequenos 
relatos têm um tamanho de letra inferior ao da narrativa maior (ver Figs. 7 a 9). 
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FIG. 7 | TRANSIÇÃO ENTRE RELATO SOBRE A CAPELA DOS OSSOS E NARRATIVA MAIOR (AA.VV., 1937B, P.10). FIG. 8 | 
TRANSIÇÃO ENTRE RELATOS SOBRE O MUSEU MARÍTIMO E O MUSEU E CAPELA DE SANTO ANTÓNIO (AMBOS EM FARO), 
INTERCALADO PELA NARRATIVA MAIOR (AA.VV., 1937C, P.3). FIG. 9 | TRANSIÇÃO ENTRE RELATO SOBRE A PRAIA DA 
ROCHA E NARRATIVA MAIOR (AA.VV., 1937C, P.4). 

 
Estes exemplos mostram como esta transição é feita da forma mais articulada 

possível, como se – perante a diversidade de autores, relatos e temas abordados – o 
narrador anónimo o tivesse feito a posteriori. Na transição entre texto sobre a praia 
da rocha e narrativa maior, por exemplo, esta articulação é feita de tal modo que, não 
fosse a diferença do tamanho de letra, ela passaria completamente despercebida ao 
leitor mais desatento.  

Outro aspeto importante desta narrativa plural prende-se com os temas 
abordados nos pequenos relatos dos alunos e a sua distribuição em número ao longo 
do artigo. Embora a articulação entre diferentes narrativas seja cuidadosamente 
feita, não é claro o critério para a escolha dos temas dos pequenos relatos. Enquanto 
ao narrador anónimo cabe a sucessão cronológica dos eventos, a descrição da 
paisagem a par da deslocação entre terras e pequenos apontamentos sobre algumas 
localidades por onde passaram ou onde fizeram curtas paragens47, as pequenas 
narrativas dos alunos focam um a dois dos locais visitados sem que seja dada qual 
razão que justifique a sua escolha. Nas visitas no Alentejo, destacam-se 
maioritariamente monumentos e museus, ao passo que no Algarve – embora 
havendo referências a museus e monumentos – o destaque vá para a atividade 
piscatória e para a indústria de conserva de sardinha, quer na visita a Vila Real de 
Santo António quer já em Sines. Em Lisboa, por sua vez, destacam-se as visitas ao 
Museu dos Coches, ao Jardim Zoológico e ao Aquário de Algés. 

                                                   
47 É curioso notar que o quarto dia da excursão é exclusivamente narrado pelo autor anónimo e que, mesmo 
assim, este não se estendeu além daquilo que, no conjunto do artigo, foi sua responsabilidade. Assim, em uma 
dúzia de curtos parágrafos, aquele enumerou os locais de passagem entre Faro e Caldas de Monchique. 



 

 
 

11 

Tal como o título do artigo não deixa dúvidas sobre aquele que é o foco geográfico 
da excursão, também o número de relatos publicados incide maioritariamente sobre 
o Alentejo e Algarve. Ainda assim, nada na narrativa maior dá a perceber que depois 
da visita a Sagres, já rumo a norte, os alunos entendam esta parte da viagem como o 
seu regresso. De facto, é como se este só se assinalasse na última etapa, entre Lisboa 
e a Figueira da Foz.  

À medida que a excursão se aproxima do seu fim, e com ela a sua narrativa, 
também as transições se tornam mais escassas na medida em que as pequenas 
narrativas se sucedem apressadamente, quebrando o que até aqui aquele que tinha 
sido o seu padrão de inclusão. Assim, e para grande surpresa do leitor, o artigo não 
termina com o narrador anónimo. Em vez disso, o artigo termina com um texto, 
consideravelmente longo, sobre o Aquário de Algés escrito por um aluno da 4ª classe. 
Isto poderá ser justificado pela falta de espaço no âmbito daquele número do jornal, 
seja pela dimensão deste relato final, seja pela extensão total do artigo. Finalmente, é 
interessante notar que a ‘pressa’ em terminá-lo é também expressa na ‘corrida contra 
o tempo’ do próprio horário da excursão, já que no penúltimo relato, sobre o Jardim 
Zoológico, o estudante informa o leitor que aquando daquela visita “faltavam ainda 
visitar outros animas, mas a hora ia-se adiantando” (AA.VV. 1937b, p. 8).  

 
3. PENSAR O OFÍCIO DO HISTORIADOR  

A análise deste artigo, ainda que a sua apresentação seja aqui sumária por força 
tanto da sua riqueza textual e imagética como da complexidade de articulações nele 
presentes, permite pensar o ofício do historiador e, nomeadamente, o do historiador 
da educação na medida em que, naquilo que é simultaneamente a história e o 
relatório de uma viagem de um grupo de alunos, aquele é convidado não apenas a 
compreender a narrativa como um todo, mas também envolver-se nela. De facto, a 
alternância entre textos descrevem a realidade por eles observada e que dão conta da 
experiência vivida, o entrelaçamento de aspetos visuais e discursivos, a sucessão de 
espaços e ideias num tempo que é o da narrativa de uma excursão, traduz-se, neste 
exemplo particular, numa coletânea articulada e coesa de perspetivas singulares à 
qual o leitor não fica indiferente.  

Ao focar-se nas questões da comunicação da experiência de alunos mais do que 
na procura de respostas objetivas sobre o modo como as visitas e excursões escolares 
foram conduzidas num contexto e tempo determinados, torna-se possível considerar, 
simultaneamente, os aspetos visuais e textuais como elementos igualmente 
fundamentais para compreensão do objeto de estudo. Ou seja, o historiador é 
impelido a deixar de tomar a análise do discurso como único método escrutínio 
objetivo do passado. Ao fazê-lo, é como se – por colocar textos e imagens no mesmo 
plano epistemológico (Fendler 2014) – se tornasse possível uma aproximação afetiva 
ao seu objeto de escrutínio sem que, por isso, perca a objetividade, mas antes 
ampliando o seu horizonte analítico. Na verdade, não se trata apenas de tomar as 
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imagens como elementos que permitem ‘mostrar’ o que o grupo viu e onde, mas 
como viu e como o experienciou.  

É no interior deste discurso – agora entendido num sentido mais amplo como os 
“processos discursivo-materiais em transformação” (Rosén Rasmussen 2014, p. 188) 
– que uma incursão pelos aspetos da paisagem e pelos locais visitados se torna 
também uma história das sensações, das emoções (Matt 2011) de quem por eles 
passou. Tomado como um todo, este discurso funciona como um convite ao leitor a 
viajar no interior das perceções dos alunos, tanto no tempo como no espaço, entre 
materialidade e imaterialidade. Além disso, centrando-se tanto na forma como no 
conteúdo, esta abordagem permite-lhe ainda explorar uma prática de escrita coletiva 
em potência que, no limite, o afeta e impacta enquanto leitor. 

Seja através de uma teoria não-representacional ou um pós- 
moderna/estruturalista/humanista48, a atenção às “matérias da materialidade”49 
(Rosén Rasmussen 2012, p.117) permite ao historiador uma consciencialização, no 
decorrer do trabalho de pesquisa, do modo como ele opera sempre no interior de 
binómios e, assim, questionar o modo como tensões, dicotomias e divisões entre 
objetivo/subjetivo, sujeito/objeto, material/imaterial, história/estória têm 
influenciado o modo como pensamos sobre o mundo. Por fim, importa abraçar os 
diferentes fragmentos de cada objeto como suscetíveis de articulação entre si, na 
construção de um ponto de vista particular, mas também como catalisadores de uma 
prática historiográfica refletida que se problematiza a si própria, pensando o 
presente:  

A ontologia crítica de nós mesmos tem de ser considerada não, certamente, 
como uma teoria, uma doutrina, nem mesmo como um permanente corpo de 
conhecimento que se vai acumulando; ela tem que ser concebida como uma 
atitude, um etos, uma vida filosófica em que a crítica do que somos é, ao mesmo 
tempo, a análise histórica dos limites que nos são impostas e uma 
experimentação da possibilidade de ir além eles. (Foucault 1984, 13-14)50 

                                                   
48 Na verdade, ao utilizar-se o prefixo "não" ou "pós", embora estejamos a tentar demarcar-nos de perspetivas 
binárias, estamos simultaneamente a reproduzi-las, pelo menos a nível linguístico. Vd. Giorgio Agamben sobre a 
natureza contingente e redutora deste tipo de denominações: “Conceitos como pós-moderno, de novo 
renascimento, de humanidade ultra-metafísica, revelam o grão de progressismo escondido em todo o 
pensamento da decadência e no próprio niilismo: o que importa é, em todos os casos, não perder a nova época 
que já chegou ou chegará, ou, pelo menos, poderá chegar, e cujos sinais já podem ser decifrados à nossa volta.” 
(1999, p. 82). Do mesmo modo, a propósito da designação do tempo histórico, vd. Sérgio Niza: “Chamar a um 
tempo histórico pós já é um caso inquietante. Dizer pós-moderno significa também que a modernidade foi tão 
determinante que o que vem a seguir é apenas o que aconteceu depois de então.” (2012, p. 498) 

49 No original “matters of materiality”. 

50 No original: “The critical ontology of ourselves has to be considered not, certainly, as a theory, a doctrine, nor 
even as a permanent body of knowledge that is accumulating; it has to be conceived as an attitude, an ethos, a 
philosophical life in which the critique of what we are is at one and the same time the historical analysis of the 
limits that are imposed on us and an experiment with the possibility of going beyond them.” 
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RESUMO  

Trata-se de uma investigação acerca de cinco conferências educacionais ocorridas 
no Brasil nos anos de 1920: Conferência Interestadual do Ensino Primário (RJ, 
1921); Congresso de Ensino Primário e Normal (PR, 1926); Primeiro Congresso de 
Instrução Primária (MG, 1927); Primeira Conferência Estadual do Ensino Primário 
(SC, 1927); Primeira Conferência Nacional de Educação, promovida por intermédio 
da ABE (Curitiba, 1927). Destes eventos, foram destacados seis intelectuais: Orestes 
Guimarães, Sampaio Dória, Lysimaco Ferreira da Costa, Carneiro Leão, Francisco 
Campos e Lourenço Filho. O objetivo foi perceber como os reclames da expansão, 
gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário comparecem no debate do período, 
podendo ser tomados como investimento para a modernidade pedagógica. O 
percurso teórico metodológico situou as conferências, a priori, no repertório dos 
anos de 1920 – conferências, reformas educacionais e a difusão de ideias. Os 
intelectuais foram compreendidos como atores do repertório analisado e que, pela 
ressonância de suas ações, pode-se propor que reivindicavam a modernidade 
pedagógica, propondo projetos em consonância com os ideais pretendidos para o 
progresso e modernidade da nação.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Conferências educacionais; intelectuais; modernidade pedagógica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Apresenta-se uma investigação, na perspectiva da história da educação, que 
discute a compreensão de projetos para da nação e modernidade pedagógica, com 
centralidade em cinco conferências educacionais51 ocorridas no Brasil nos anos de 
1920: CIEP-RJ – Conferência Interestadual do Ensino Primário (Rio de Janeiro, 
1921); CEPN-PR – Congresso de Ensino Primário e Normal (Paraná, 1926); ICIP-MG 
– Primeiro Congresso de Instrução Primária (Minas Gerais, 1927); ICEEP-SC – 
Primeira Conferência Estadual do Ensino Primário (Santa Catarina, 1927); ICNE-
ABE – Primeira Conferência Nacional de Educação, promovida por intermédio da 
ABE (Curitiba, 1927). Destes eventos foram destacados seis intelectuais: Orestes de 
Oliveira Guimarães, Antonio de Sampaio Dória, Lysimaco Ferreira da Costa, Antonio 
de Arruda Carneiro Leão, Francisco Luís da Silva Campos, Manoel 
Bergström  Lourenço Filho. 

No sentido de pensar as conferências educacionais como possibilidade de 
investigar os projetos para o Brasil, que assinalavam a requerida modernidade para 
nação, os conceitos de moderno/modernidade, repertório, intelectuais, deram 
sentido ao percurso teórico-metodológico trilhado. 

Sobre o que pode ser correspondente ao moderno Le Goff informa que este par 
antigo/moderno se desenvolveu em um contexto equívoco e complexo. Afirma que 
“(...) cada um dos termos e correspondentes conceitos nem sempre se opuseram um 
ao outro: ‘antigo’ pode ser substituído por ‘tradicional’ e ‘moderno’, por ‘recente’ ou 
‘novo’ (...)” e também “(...) porque qualquer um dos dois pode ser acompanhado de 
conotações laudatórias, pejorativas ou neutras”. Este par – antigo/moderno – e o 
seu jogo histórico e dialético são gerados entre aquilo que é moderno, onde a 
consciência da modernidade nasce do sentido de ruptura com o passado. Antigo 
ainda se desloca para outros comparativos: modernidade, modernização, 
modernismo (LE GOFF, 1990; 1997, p. 02). 

No Brasil dos anos de 1920, argumentava-se sobre os ideais do 
moderno/modernidade ao mesmo tempo em que o país procurava equiparar-se com 
novas técnicas de modernização em diversos setores da sociedade e também discutia 
em outras áreas um movimento modernista. É possível presumir que o que constitui 
o par antigo/moderno – no Brasil dos anos de 1920 – implica a este último abarcar 
os sentidos do que ele próprio representava (o moderno como consciência da 
modernidade), a modernização (como modernas técnicas que respondessem às 
necessidades do momento histórico), o modernismo (as transformações sugeridas e 
efetivadas no campo cultural, sobretudo no campo das artes). 

                                                   
51 Será utilizada a expressão conferências educacionais para designar tanto estas quanto o que se intitula 
congresso. Os eventos já foram tratados: Nagle (2001) faz referência a CIEP-RJ; Hoeller (2009; 2012); Hoeller e 
Daros (2012) e Azevedo (2012) trazem aspectos da ICEEP-SC. Melo (2010) investigou o ICIP-MG. A ICNE-ABE 
foi objeto de discussão em ordem cronológica: Carvalho (1987/1998), Schmidt (1997); Galter (2002); Vieira 
(2007); Bona Junior (2005); Bona Junior e Vieira (2007).  O CEPN-PR por Bona Junior (2005); Bona Junior e 
Vieira (2007). 
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Pode-se propor as conferências – composição e proposição – como elementos 
que compunha o moderno/modernidade nos anos de 1920, uma vez que também 
com elas e por meio delas se pretendia atingir  a renovação educacional. Tais espaços 
se concretizavam também pelas discussões, debates, embates entre sujeitos – aqui 
intelectuais – que explicitavam suas ideias, concepções e projetos que tinham como 
alvo o novo, o progresso, enfim a modernidade educacional.  
 

2. REPERTÓRIO, CONFERÊNCIAS EDUCACIONAIS E INTELECTUAIS 

Propõe-se, que as conferências educacionais tomadas podem ser analisadas por 
sua intersecção no contexto dos anos de 1920, situando-as, a priori, em um 
repertório que se articula na tentativa de consolidar propostas ou projetos para a 
nação que buscavam também a modernidade educacional.  

Tilly (1993, p. 265) significou a expressão como repertório de confronto, ao 
mesmo tempo em que procurou responder os questionamentos citados 
anteriormente:  “Como suas contrapartes teatrais, repertório de ação coletiva não 
significa performances individuais, mas meios de interação entre os pares ou 
conjuntos maiores de atores. A companhia, e não um indivíduo, mantém um 
repertório52”. 

O repertório dos anos de 1920, no Brasil, foi compreendido por alguns elementos 
– conferências educacionais; reformas educacionais e difusão de ideias – e pelo 
destaque a alguns sujeitos - intelectuais. 

Os intelectuais foram tomados como atores do repertório analisado e que, pela 
ressonância de suas ações, pode-se propor que reivindicavam a modernidade 
pedagógica, propondo projetos em consonância com os ideais pretendidos pela 
nação. Todavia, ao se identificar estes sujeitos como intelectuais, implica em pensar 
que este termo – intelectual – nem sempre é de fácil definição.  

Sirinelli propõe o intelectual numa concepção ampla e sociocultural que “(...) 
engloba os ‘criadores’ e os ‘mediadores’ culturais” e “(...) estão abrangidos tanto o 
jornalista como o escritor, o professor secundário quanto o erudito” e ainda “(...) 
postam-se  uma parte dos estudantes, criadores ou ‘mediadores’ em potencial, e 
ainda outras categorias de ‘receptores’ da cultura”. A segunda definição, de natureza 
política, mais estreita, baseada na noção de engajamento do intelectual na vida da 
cidade (SIRINELLI, 2003, p. 242; 1986). O autor também propôs e operou com uma 
metodologia envolvendo como ferramentas de investigação as noções de itinerários, 
sociabilidades e geração. 

Os aspectos compartilhados – reservadas as proporções e especificidades – pelos 
intelectuais destacados apresentam itinerários que em alguns aspectos se 

                                                   
52 Tradução livre: “Like their theatrical counterparts, repertoires of collective action designate not 
individual performances, but means of interaction among pairs or larger sets of actors. A company, 
not an individual, maintains a repertoire” (TILLY, 1993, p. 265).  
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aproximam. Não se tratam de perfis idênticos ou homogêneos e nem mesmo de 
posição social comum, pois os fatores econômicos, da formação escolar, cultural, 
políticos nem sempre se mostraram semelhantes ou aproximaram o percurso dos 
intelectuais destacados.  

Desses intelectuais, nem todos gozavam de recursos econômicos favoráveis, 
porém o que os aproxima pode ser reconhecido pelo valor cultural, preservado pelo 
meio familiar (de origem) que, com maior ou menor condição econômica permitiu 
que a educação tivesse lugar privilegiado.  

Todos fazem parte da chamada “geração nascida com a República53”, não no 
sentido de terem nascido após o ano de 1889, entretanto, a proximidade entre eles 
pode ser assinalada pela identificação de que todos tiveram parte ou todo o seu 
percurso de formação e, principalmente, de atuação profissional no contexto do 
Brasil republicano.  

Destaca-se a aproximação dos mesmos pelas experiências comuns, delineadas 
pela ambiência social, cultura e política dos anos de 1920, que os colocavam em 
condição de participarem e de proporem nos espaços das conferências educacionais, 
percebendo ainda outros elementos que compunham o repertório do qual eles faziam 
parte. Suas biográficas levam a considerar que perpassaram as décadas de 1910, 1920 
e 1930 – alguns para além desses períodos –, atuando no campo educacional em 
nível regional nos seus Estados ou nível nacional e que possuíam articulações com a 
área política, educacional e cultural, dentro e fora do país.  

Ainda como traços comuns de seus itinerários, percebe-se, reservadas às 
particularidades de cada caso, que esses sujeitos que estavam à frente ou 
participavam das conferências eram os mesmos que, junto a outros, ocupavam 
cargos54 na esfera da administração pública federal ou dos Estados; participavam na 
imprensa jornalística ou como autores: redigiam pareceres acerca de temáticas 

                                                   
53 Cardoso (1924/1978). 

54 Orestes Guimarães: 1911-1918: Inspetor Geral do Ensino do Estado de Santa Catarina (1911-1918); Inspetor 
Federal das Escolas Subvencionadas pela União, no Estado de Santa Catarina (1918-1931). Sampaio Dória: 
Diretor da Instrução Pública de São Paulo (1920-1921);  1º Procurador Geral do Superior Tribunal Eleitoral e 
Consultor Jurídico da Secretaria de Educação de São Paulo (1934); Juiz do Supremo Tribunal Eleitoral e  após a 
queda do Estado Novo (1945), ministro da justiça dos negócios do interior. Lysimaco Ferreira da Costa: 1925-
1928: Inspetor Geral do Ensino do Estado do Paraná; Secretário da Fazenda do Estado do Paraná (1928-1930). 
Carneiro Leão: Diretor geral da instrução pública do Distrito Federal – RJ (1922-1926); Secretário da justiça e 
negócios interiores de Pernambuco (1928-1930); Diretor do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio 
(1931-1933); Diretor do Instituto de Pesquisas Educacionais do Distrito Federal (1934);  Criou e dirigiu do 
Centro de Pesquisas Pedagógicas da Universidade do Brasil. Francisco Campos: Secretário de Estado do 
Interior Justiça e Educação de Minas Gerais (1926-1930; Assumiu o Ministério de Educação e Saúde Pública 
(1930); Consultor-geral da República, em caráter interino (1933); 1935-1937: Secretário da Educação do 
Distrito Federal – RJ (1935-1937); Assumiu o Ministério da Justiça (1937-1942). Lourenço Filho: Diretor geral 
da instrução pública do Ceará (1922-1923); diretor-geral da instrução pública do Estado de São Paulo (1930-
1931); Chefe de Gabinete do Ministro da Educação e Saúde – Francisco Campos – e organizador dos planos da 
Faculdade de Educação Ciências e Letras (1931); 1935: direção do Instituto de Pesquisas Educacionais do 
Distrito Federal (1935); organização e direção do INEP (1938-1946); direção do Departamento Nacional de 
Educação (1947-1951).  
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políticas ou relacionadas à educação; organizavam coleções de obras didáticas ou 
compareciam no circuito literário e cultural do país, publicando suas ideias, 
proferindo discursos e conferências; mantinham articulação com o governo dos seus 
Estados ou com o governo federal ou com entidades civis ou organizações – 
associações, ligas, academias, etc – de atuação ou projeção nacional. Acumularam ou 
perpassaram atividades em instâncias distintas: alguns foram políticos (com filiação 
partidária), juristas, poetas, escritores, exerceram atividades em jornais.  

Todos foram professores e exerceram funções públicas e administrativas ligadas 
à educação 55  – foram inspetores ou diretores da instrução pública em Estados 
brasileiros ou na capital federal –, estiveram envolvidos em movimentos 
reformistas56 ou que pretendiam a renovação educacional, em âmbito estadual ou 
federal; e participaram de conferências educacionais, compondo o que aqui se 
assinala como integrantes de um repertório. Suas propostas, no interior das 
conferências não partiam de posicionamento isolado, mas estavam marcadas por 
suas vinculações, conexões e seus deslocamentos construídos no interior de um 
repertório que abarcava diversas ações, elementos e sujeitos.  

Tais fatores imprimiram legitimidade àquilo que representavam ou mediavam. 
Intelectuais com características individuais, modos, propostas e itinerários distintos, 
mas que permitem ser pensados nas suas variantes, numa geografia invariável, que 
os coloca em defesa das causas nacionais/educacionais. Destacados no interior das 
conferências estiveram, em articulação com um projeto mais amplo: um projeto 
político de nação, por via da cultura e da escola ou ainda um projeto cultural e 
político para a nação. 

Quanto às conferências educacionais investigadas e dos intelectuais destacados, 
Orestes Guimarães teve maior participação (CIEP-RJ; ICEEP-SC;  ICNE-ABE. 
Sampaio Dória compareceu na CIEP-RJ como representante da Liga Nacionalista de 
São Paulo, sendo o participante que mais discursos proferiu (quatro) como também 
representou Lourenço Filho por meio do  Plano Geral de Pratica Pedagogica, como 

                                                   
55 Exerceram o magistério: Orestes Guimarães: escola isolada; diretor de grupos escolares em São Paulo e 
Colégio Municipal de Joinville – SC.  Sampaio Dória: Ginásio, Curso Normal, Escola de Comércio Álvares 
Penteado, Faculdade de Direito de São Paulo (Emérito),  participou da fundação, dirigiu e foi proprietário do 
Lyceu Nacional Rio Branco. Lysimaco Ferreira da Costa: Ginásio Paranaense, Escola Agronômica do Paraná, 
Escola Normal de Curitiba, Faculdade de Engenharia do Paraná diretor da Escola Agronômica do Paraná, 
Ginásio Paranaense e Escola Normal de Curitiba. Carneiro Leão: Universidade do Recife, Colégio Pedro II 
(RJ), Universidade do Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (Emérito), 
diretor desta Universidade. Francisco Campos: Faculdade de Direito de Belo Horizonte, Faculdade Nacional de 
Direito do Rio de Janeiro. Lourenço Filho: Grupo Escolar, Escola Normal Primária (anexa à Escola Normal 
Secundária de São Paulo), Escola Normal de Piracicaba (SP), Escola Normal de São Paulo,  Instituto 
Pedagógico de São Paulo, Universidade do Distrito Federal e foi Reitor da mesma, Universidade do Brasil 
(Emérito), participou da fundação, organização e direção do curso primário do Lyceu Rio Branco e da 
organização e direção do Instituto de Educação do Distrito Federal. 

56 Orestes Guimarães: 1910/1913: Santa Catarina. Sampaio Dória: 1920: São Paulo. Lysimaco Ferreira da 
Costa: 1920-1924: Paraná. Carneiro Leão: 1922: Distrito Federal/RJ; 1928: Pernambuco. Francisco Campos: 
1927: Minas Gerais. Lourenço Filho: 1922: Ceará. 
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está sendo realizado na Escola Normal de Piracicaba57. Carneiro Leão fez parte, 
com Orestes Guimarães, da comissão organizadora da CIEP-RJ. O envolvimento de 
Francisco Campos deu-se somente com o ICIP-MG, quando esteve à frente da 
comissão preparatória e de organização, foi o presidente do evento. Lysimaco 
Ferreira da Costa tem seu nome ligado a três conferências: organizador do CEPN-PR,  
da ICNE-ABE e figurava como o primeiro da lista de pessoas, especialmente 
convidadas para a ICEEP-SC, porém  não compareceu, mas enviou mensagens de 
congratulações e designou representante. Considera-se a participação de Lourenço 
Filho em duas conferências: na CIEP-RJ não compareceu, mas suas ideias 
circularam por meio da memória apresentada por Sampaio Dória e compartilhou do 
espaço da ICNE-ABE com Lysimaco Ferreira da Costa e Orestes Guimarães.  
 

3. GARANTIR O ESPÍRITO DA NACIONALIDADE E A MODERNIDADE PEDAGÓGICA: 
EXPANSÃO58, GRATUIDADE E OBRIGATORIEDADE ESCOLAR 

Como se pautar como nação moderna sem escolas suficientes, com o alto índice 
de analfabetismo indicado no período, sem a gratuidade e obrigatoriedade escolar? 
Expansão, gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário deveriam estar em 
primeiro ponto da pauta para superar os atrasos que eram assinalados no contexto 
educacional brasileiro à época. Sem escolas suficientes, sem a gratuidade das 
mesmas e sem a obrigatoriedade de frequentá-las como pôr em execução projetos 
para a nação? De nada valeria propor para a área educacional se não tivessem escolas 
gratuitas em proporção suficiente ou se tendo-as, as crianças não as frequentassem.  

A aparteada tese Diffusão do ensino primário. Fórmula para a União auxiliar a 
diffusão desse ensino; Obrigatoriedade relativa do ensino primário; suas 
condições, foi analisada pela 1ª comissão da CIEP-RJ. 

As críticas mais contundentes foram as de Sampaio Dória que iniciou reclamando 
a não apreciação da sua memória59 e, após isto, procedeu na crítica, ponto a ponto, 
das conclusões apresentadas. Indagou porque deveria a União ficar encarregada 
somente da subvenção e argumentava: “acaso a installação directa de escolas 
federaes, dentro das condições por nós indicadas na ‘Memória’ que apresentamos, 
attenta contra á grandeza da Patria?” (BRASIL, 1922, p. 99-100). 

                                                   
57 Ruy Lourenço Filho (apud LOURENÇO FILHO, 2001b, p. 5) registra que seu pai (Manoel B. Lourenço Filho) 
levou “o documento a seu mestre e professor Antonio de Sampaio Dória, que iria representar a Liga Nacionalista 
de São Paulo, na CIEP-RJ. Sampaio Dória apresentou sua memória sobre a educação nacional e, em anexo, o 
plano elaborado por Lourenço Filho. “No dia seguinte ao da conferência, o professor Lourenço Filho tornou-se 
um nome nacional”. Esta tese voltará a tratar sobre este Plano. 

58 Expansão: a compreensão deste termo também comparece nas fontes indicado como sinônimo de difusão ou 
ampliação do ensino primário. 

59 Memória era o termo utilizado para expressar as proposições dos participantes da CIEP-RJ e que eram 
originárias das seis teses 
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Outros também se pronunciaram, dentre eles Carneiro Leão, Orestes Guimarães, 
sobre as conclusões emitidas, todavia o fizeram de modo mais brando e alguns até 
com elogios aos trabalhos realizados, ainda assim houveram diversas emendas que, 
por vezes, localizavam os participantes consonantes em alguns pontos e discordantes 
em outros.  

A emenda60 n. 4 de Sampaio Dória foi posta em votação e foi rejeitada, “contra os 
votos dos Srs. Sampaio Dória, Orestes Guimarães, Americo Motta, D. Esther de 
Mello e D. Maria Reis Santos” (BRASIL, 1922, p. 120). 

Se no caso acima  Sampaio Dória e Orestes Guimarães estavam em acordo, na 
votação da emenda do representante do Estado de São Paulo, Freitas Valle61 – acerca 
do percentual de subvenção da União para a expansão do ensino primário – 
estiveram em lados opostos: Sampaio Dória no  grupo a favor; Orestes Guimarães, 
juntamente com Carneiro Leão e outros, votaram contra. A emenda foi aprovada por 
doze votos a dez (BRASIL, 1922, p. 121).  

O parecer aprovado  da primeira tese da CIEP-RJ manteve, em grande 
proporção, o que a 1ª comissão havia exposto em sua primeira versão. Também se 
percebe o tom conciliador mantido que não estabeleceu a obrigatoriedade do ensino 
primário de modo absoluto, permitindo que se considerassem as observações feitas 
acerca das dificuldades orçamentárias ou das condições geográficas do país; também 
não se definiu a faixa etária circunscrita pela obrigatoriedade e nem a duração do 
curso primário. 

Todavia, o parecer final aprovado não foi suficiente para acalmar os ânimos dos 
presentes na ICEEP-RJ. Sampaio Dória, novamente tomou a palavra, alegando que, 
a tão a sua “tão caluniada reforma” (1920), não só não mutilou, mas havia integrado 
o aparelho escolar paulista, porém, as críticas tem se fixado no seu  

único ponto vulnerável, o seu pobre calcanhar de Achilles é esta a reducção de 
gratuidade do ensino primario e da obrigatoriedade de frequencia a dous annos 
apenas. Não se confunda, porém, reducção do ensino primário com reducção da 
gratuidade. Pela reforma da instrucção paulista, o ensino primário, ali foi 
elevado de 6 para 7 annos em 10 escolas; a gratuidade é que foi reduzida a dous 
annos. No mais, que é quasi tudo, aquella reforma, de que sou o principal autor, 
realizou uma avançada vertiginosa para o ideal. Si, pois S. Paulo era o modelo 
da instrução pública entre nós, agora mais que nunca, exceptuada a reducção 
                                                   

60 A emenda: “É gratuita e obrigatoria a frequência escolar ás crianças de sete a 14 annos” e ficavam exonerados 
desta obrigação: a) “as crianças que residirem além de dous kilometros da escola, ou si não houver vaga nas 
escolas existentes até esta distancia; b) as incapazes ou atacadas de molestia contagiosas ou repulsivas; c) os 
indigentes, emquanto o Governo não lhes fornecer e vestuario indispensavel á decencia e á hygiene; d) os que 
receberem, em casa, ou em escolas particulares, instrucção identica a dada nas escolas publicas primarias 
(BRASIL, 1922, p. 107). 

61 Freitas Valle argumentou dada a amplitude dos problemas brasileiros: “fazer-se depender a obrigatoriedade da 
existência de caixas escolares é arriscado, pois estas podem ser insufficientes, e isso retardará a execução da 
medida” (BRASIL, 1922, p. 121). 
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da gratuidade, é lá que o Brasil terá de buscar o melhor padrão de ensino 
primario e normal. Si se aventurar por caminhos differentes, fará obra de 
fancaria (BRASIL, 1922, p. 146). 

Situadas no mesmo repertório, as reformas educacionais eram evocadas no 
interior das conferências e entrecruzam argumentações relacionadas aos aspectos da 
expansão, gratuidade e obrigatoriedade escolar, gerando também tensões e debates. 

Henrique da Silva Fontes – representante de Santa Catarina na CIEP-RJ – 
espelhou a reforma paulista com o contexto catarinense, rebatendo as afirmações de 
Sampaio Dória sobre o que dizia ser uma inovação na reforma paulista. No tocante 
ao curso primário com duração de sete anos, afirmou que em Santa Catarina isto já 
estava proposto desde 1911, pela reforma inspirada e executada por Orestes 
Guimarães e seguia exaltando a atuação de Orestes e do seu Estado, enquanto 
Sampaio Dória intercortava o discurso, refutando que não havia mencionado 
“inovação”, mas sim que havia elevado o ensino primário a sete anos; também não 
havia se referido a Santa Catarina e, tampouco, a Henrique da Silva Fontes, 
questionando: “Quando e onde me referi a V. Ex.? Não fiz referencias pessoaes” 
(BRASIL, 1922, p. 155).  

Os apartes exigiram que Henrique da Silva Fontes se dirigisse à autoridade 
máxima da CIEP-RJ, observando: “Sr. Presidente, quando na última sessão, eu e 
outros desejavamos dar apartes ao orador, V. Ex. pediu que não o perturbassemos. 
Não creio que haja aqui dous pesos e duas medidas. Solicito para mim a applicação 
da mesma medida”. Pedido deferido, procedeu citando que Sampaio Dória havia 
mencionado que ele era defensor de escolas de três ou quatro anos regidas por um só 
professor, o que não representava suas ideias e nem a realidade catarinense. 
Novamente, intercalou Sampaio Dória: “Mais uma vez, não fiz referencias pessoaes” 
(BRASIL, 1922, p. 156). 

Mesmo diante do clima, por vezes acalorado, Sampaio Dória prosseguia 
intervindo, opinando e impondo sua presença. “Corre nesta Conferência, que eu sou 
partidário do ensino primário reduzido de dous annos, sem mais nada. Nunca 
preguei tamanho absurdo e heresia tamanha. Pelo contrário, sempre que tenho tido 
ensejo, me tenho manifestado em sentido opposto” (BRASIL, 1922, p. 182). 
Sustentou que estava em acordo com os outros participantes, de que a escola 
primária deveria ser destinada às crianças de sete a quatorze anos de idade, 
entretanto, esta questão ainda foi alvo de críticas posteriores por Carneiro Leão e 
Orestes Guimarães, o que pode dar indícios de que a questão não tenha encerrado 
em clima amistoso. 

A atuação de Sampaio Dória na referida reforma foi criticada por Carneiro Leão, 
quando o mesmo estava à frente da instrução pública do Distrito Federal (1922-
1926). As ações reformistas de Carneiro Leão, no Rio de Janeiro, foram compiladas 
por ele em 1926, sob o título O ensino na capital do país e estão registradas as 
críticas: 
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É, pois, improcedente e até perigosa toda campanha que busque fixar em 2, 3 ou 
4 anos o curso primário, no Brasil. O próprio São Paulo que, por motivos 
financeiros, julgou solucionar o problema com a redução do estágio gratuito, 
voltou atrás, estabelecendo o ensino primário em 6 anos, compreendendo os 2 
do curso complementar. (LEÃO apud SILVA, 2006, p. 75). 

Carneiro Leão explicitava no Projeto (n. 238) da sua reforma no Distrito Federal, 
que o ensino primário seria obrigatório e teria a duração de quatro anos na etapa 
fundamental e dois anos na etapa complementar, desde que houvesse escola pública 
ou particular subvencionadas e em condições de receber toda a população escolar de 
sete a catorze anos, dentro de cada perímetro escolar. 

Se Carneiro Leão criticou a Reforma de Sampaio Dória em São Paulo, Silva 
(2006) observa que a realidade catarinense foi fator que mereceu comentários 
elogiosos  do mesmo, que observou que a organização do ensino em Santa Catarina, 
dentre outros pontos favoráveis, era composta de “[...] jardim de infância, escola 
primária e curso complementar de três anos, dando ao ensino popular o prazo de 
nove anos completos” (LEÃO apud SILVA, 2006, p. 76).  

Problematizando a realidade brasileira, Raul Gomes62, em tese na ICNE-ABE, 
questionou a respeito das atribuições do governo federal e das responsabilidades dos 
Estados acerca da expansão e obrigatoriedade do ensino primário. O proponente 
apresentou um amplo relatório estatístico, tanto numa perspectiva geográfica – dos 
diversos estados brasileiros – quanto histórica, para demonstrar que a 
obrigatoriedade escolar figurava como “letra morta” na legislação pertinente, pois 
apesar de prevista há anos, não havia, até aquele momento, encontrado uma 
“execução sistemática e perdurável em nenhum estado do Brasil” e questionou:  

se o minúsculo Estado de Santa Catarina, numa prova admirável da 
compreensão e do alcance dos sacrifícios empregados na educação popular, 
aplicava em 1921 20% de sua renda na instrução, porque esse Brasil de 193463, 
cujo grau de evolução e progresso conquistado (...) não reservará, para a 
estupenda e redentora tarefa de incorporação da totalidade da classe de seis 
anos, a ínfima, a simples porcentagem de 8% sobre a soma da receita geral? 
(ASSOCIAÇÃO..., 1927a, p. 572; 583). 

Entretanto, pelo reconhecimento dado por alguns – dentre eles Carneiro Leão e 
Raul Gomes – ao contexto catarinense, no sentido que continha em sua legislação a 
previsão da obrigatoriedade escolar e até menção de modo elevado pelos 
investimentos na área educacional, isto não pode ser interpretado como se Santa 

                                                   
62 Foi professor, redator do jornal O Estado do Paraná e signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova (1932). 

63 O projeto apresentado por Raul Gomes, em 1927 na ICNE-ABE, deveria consumar seus objetivos no ano de 
1934. (ASSOCIAÇÃO..., 1927a). 
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Catarina tivesse equacionado tais questões. A realidade deixava a desejar em diversos 
aspectos, incluindo a falta de frequência regular dos alunos às aulas, que minava a 
questão da obrigatoriedade (HOELLER, 2009). 

Razões essas que podem ser interpretadas como motivadoras para que Cid 
Campos – Secretário do Interior e Justiça de Santa Catarina – manifestasse a 
necessidade de realização da ICEEP-SC e, a partir dela, se pretendesse, “uma quase 
completa reforma” que não colocou em xeque muitas das determinações das 
reformas anteriores de 1910/1913, promovidas por Orestes Guimarães, sobretudo, ao 
tocante ao ensino primário (HOELLER, 2009).   

Participantes da ICEEP-SC, dentre eles Orestes Guimarães, assinaram uma 
petição, destacando o Decreto de 04 de dezembro de 1926, frente à necessidade de o 
Estado fazer “cumprir rigorosamente os preceitos do alludido decreto em relação á 
frequencia nas escolas de menores de até 14 annos”. Na sequência da petição feita, 
Orestes Guimarães pronunciou que aprovava a medida da obrigatoriedade e 
lamentava quanto à “diminuição da matrícula nos 3º e 4º annos dos 
estabelecimentos públicos é (que era) reduzida pelo motivo de approveitamento do 
trabalho dos menores”, estendeu seus comentários, condenando a reforma paulista, 
promovida por Sampaio Dória, em 1920, que reduziu o ensino primário para dois 
anos, naquele Estado, em 1920 (SANTA CATHARINA, 1927b, p. 105-106). 

O Regulamento da Instrução Pública derivado das ações empreendidas por 
Lourenço Filho na reforma educacional no Ceará acerca do ensino público difere da 
de São Paulo, proposta por Sampaio Dória, e se aproxima das defesas de Carneiro 
Leão e Orestes Guimarães. Sobre a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário 
previa-se no “Art. 36 - São obrigadas a frequência escolar gratuita as crianças 
analfabetas de 7 a 12 anos de idade” (CEARÁ, 1922b).  

Tensões se revelaram também no CEPN-PR em torno das (im)possibilidades de 
ver contemplada a obrigatoriedade escolar no Paraná.  A tese de Segismundo 
Antunes Netto – lente da Escola Normal e Inspetor Escolar de Ponta Grossa – que 
defendeu a obrigatoriedade do ensino, teve no parecer da comissão de análise que se 
reconhecia a necessidade de difundir “a luz do alfabeto, tornando obrigatório” no 
Paraná (PARANÁ, 1926b). Entretanto, a tese provocou entre os presentes debates 
acalorados: a “these foi relatada pelo professor N. Meira de Angelis. Encetada a 
discussão proferiu brilhante discurso contra a obrigatoriedade o professor José 
Cardoso, director do grupo escolar de Jacarezinho” (ESTADO..., 1926d, s. p.).  

Apesar dos apartes, essa tese e outras duas que tratavam da mesma temática 
foram aprovadas, pois se defendeu que “o ensino obrigatório deve necessariamente 
formar parte na legislação, e encarnar-se nos costumes dos países que querem viver 
em toda a plenitude da vida da civilização, do progresso e da grandeza da 
humanidade”. Entretanto, se argumentava que era necessário que “firmemos 
primeiro as paredes e depois ponhamos o telhado ao gigantesco edifício, para que 
não passemos mais tarde pelo vexame de vermos ruída por terra a sabia lei da 
obrigatoriedade do ensino”, pois ainda era necessário investir em ampliação de 
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número de escolas, em especial, nas zonas rurais e no aparelhamento técnico das 
mesmas (PARANÁ, 1926b). 

Moreno (2003, p. 56) demarca que a obrigatoriedade do ensino primário esteve 
na pauta de discussão do cenário paranaense ao longo de toda a década de 1920 e, 
dentre os reformadores, Lysimaco Ferreira Costa foi o único que oscilou, 
favoravelmente, quanto à discussão sobre a obrigatoriedade, tanto que uma das teses 
oficiais do CEPN-PR se estabeleceu nos termos que questionavam: Há necessidade 
de se tornar rigorosamente obrigatório o ensino elementar no território 
paranaense? 

A ocorrência de Minas Gerais – ICIP-MG –foi pensado em articulação com a 
reforma da instrução pública no Estado de Minas Gerais, autorizada pelo governo 
mineiro, em 1926, cuja responsabilidade, como já destacado, esteve sob Francisco 
Campos que convocou o certame para pensar a reforma que implementou, em 1927.  

Das ações derivadas da reforma educacional de 1927, fomentada por Francisco 
Campos no interior do ICIP-MG, propôs-se à expansão de escolas para o Estado e 
definiu ao ensino primário a obrigatoriedade de frequência, em acordo com a faixa 
etária de sete a quatorze anos de idade, estendendo-se até os dezesseis anos em 
relação aos indivíduos que, aos quatorze não estivessem habilitados nas matérias do 
curso primário, facultando tal medida em casos semelhantes aos apresentados pelas 
reformas de Orestes Guimarães (SC); Lourenço Filho (CE), e Carneiro Leão (PE),  
atribuindo penalidades também aproximadas (MINAS GERAIS, 1926; 1927a; 1927b; 
1927c).  

No repertório analisado e dos intelectuais destacados, tanto as conferências 
educacionais quanto as reformas educativas, como também as defesas e 
argumentações dos intelectuais destacados em outras circunstâncias, levam a 
considerar que propor projetos educacionais que colaborassem com o desejo de 
progresso e modernidade da nação brasileira, deveriam ser contemplados aspectos 
que pudessem garantir educação que contribuísse para a formação de cidadãos que 
estivessem em sintonia com o desejado. A modernidade consistia em ultrapassar a 
condição indesejada, rumo ao futuro, ao progresso, sendo necessário garantir a 
formação de cidadãos saudáveis, bons e uteis à nação.  Os intelectuais como atores 
do repertório demarcado nos anos de 1920, não fugiam a discussões e debates que 
envolviam tais questões, uma vez que o progresso e modernidade da nação sem o 
alcance na melhoria educacional, não seria possível.  
 

4. CONCLUSÕES 

Em relação às conferências analisada, observa-se que o clima entre afirmação de 
propostas, confirmação de posicionamentos e exigência da compreensão das 
pertinências ou não das ideias dos participantes e da busca por demarcação de 
lugares, pode ser atribuído a todas as ocorrências. 
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As reformas educacionais, rememoradas, demonstram articulação das ações dos 
intelectuais com os espaços das conferências educacionais, fazendo perceber que 
ambas – reformas e conferências – participavam do repertório dos anos de 1920, do 
qual os intelectuais faziam parte, e auxiliaram no delineamento dos projetos 
educacionais para o país. 

Percebe-se que os princípios da expansão, gratuidade e obrigatoriedade do 
ensino primário não poderiam ficar fora das propostas dos anos de 1920, pois eram 
esses princípios que, em tese, garantiriam a efetivação dos projetos pautados para a 
nação. A escola primária obrigatória era tomada como lócus privilegiado para o 
cultivo dos sentimentos, consciência e identidade nacionais, ao mesmo tempo em 
que deveria contemplar ideais de uma educação renovada pelos novos meios e novos 
fins da educação para a formação do cidadão brasileiro e republicano que a sociedade 
brasileira exigia para aquele momento, segundo a retórica do período. 

O movimento reformista dos anos de 1920, do qual os intelectuais – Orestes 
Guimarães, Sampaio Dória, Lourenço Filho, Carneiro Leão, Lysimaco Ferreira da 
Costa e Francisco Campos – fizeram parte, é representativo dos assuntos relativos à 
expansão, gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário, assim como as 
conferências educacionais foram lugares de circulação destas ideias e fazem perceber 
que o proposto por eles, somam-se às vozes de outros sujeitos naquele momento e se 
articulavam com o desejo de estabelecer o Brasil como nação moderna. 
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RESUMO  

Este trabalho apresenta o resultado da investigação a manuais pedagógicos com o 
objetivo de estudar a orientação para a aplicação de testes aritméticos no curso 
primário brasileiro nas primeiras décadas do século XX e também, verificar suas 
premissas na atualidade. Os manuais de autoria do português Faria de Vasconcelos 
Lições de pedologia e pedagogia experimental, publicado em 1909 e Como se ensina 
à aritmética: didáctica, em 1933 circularam no Brasil. Considerando a orientação a 
professores para a aplicação de testes aritméticos no curso primário, interroga-se: 
Que discurso é apresentado em tais manuais pedagógicos? Quais as intenções do 
autor português ao propor essa prática? Para essa análise foram considerados os 
estudos da História Cultural. Concluiu-se que, por meio de aplicação de testes 
aritméticos mensurava-se a aprendizagem do aluno, com a intenção de evidenciar os 
erros resultantes de metodologias de ensino que não consideravam os estudos 
psicológicos da criança. A orientação docente para aplicação de testes apresentados 
no manual português de 1933 tiveram origem nos estudos contidos no manual de 
1909. Em suma, os testes aritméticos tinham a finalidade de legitimar a prática da 
Pedagogia Científica, sendo incorporados às práticas pedagógicas brasileiras, que 
possuem traços dessa proposta ainda hoje. 
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Manuais pedagógicos, testes aritméticos, Faria de Vasconcelos. 
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1. A PROLIFERAÇÃO DOS TESTES NO INÍCIO DO SÉCULO XX, OS MANUAIS 
PEDAGÓGICOS COMO FONTES DE PESQUISA E O MOVIMENTO DA ESCOLA NOVA  

Nas primeiras décadas do século XX, tempo marcado por reformas educacionais 
no Brasil, fervilhavam novas propostas de ensino com a finalidade de mudança do 
método pedagógico tradicional, à época considerado pelos reformadores 
ultrapassado. A Nova Pedagogia busca se apoiar nos estudos da Psicologia para   
alcançar cunho científico. Assim, almeja consolidar-se pela aplicação de testes, e pela 
criação de laboratórios de experimentação, que desenvolveram a análise de padrões e 
a classificação do desenvolvimento das crianças. Tais representações construídas 
nesse período perduram até hoje nas escolas brasileiras.  

Para Roger Chartier (1990), as representações se referem ao modo como em 
diferentes lugares e tempos a realidade social é construída por intermédio de 
classificações, divisões e delimitações, tornando-se uma “história cultural do social 
que tome por objeto as representações do mundo social”, e essas representações são 
proferidas em discursos. 

Nas representações presentes no contexto escolar brasileiro da atualidade é 
comum vermos muitos professores defenderem a ideia de que melhor se realiza um 
trabalho pedagógico quando se consegue ministrar aulas para salas homogêneas. 
Isso ocorre desde quando surgiu a necessidade de classificar os alunos de acordo com 
o nível de aprendizagem: em uma sala separam-se os alunos que aprendem dos que 
não aprendem o conteúdo do currículo escolar. As avaliações classificadoras, em 
forma de teste, têm a função de fornecer o diagnóstico do aluno referente ao nível de 
sua aprendizagem. E também se pode diagnosticar a aprendizagem de uma escola 
com relação às demais escolas de uma rede educacional, como, por exemplo, as 
avaliações feitas para mensurar e comparar os níveis de ensino. Nesses casos, muitas 
vezes a finalidade é atingir uma meta imposta pelos seus dirigentes e/ou legislação 
em vigor e classificar a “melhor” e a “pior” escola entre as avaliadas. Corroborando 
essa explicação, as palavras do pesquisador em história da educação matemática, 
Wagner Rodrigues Valente, descrevem as marcas deixadas na cultura escolar: 

Houve um tempo em que se buscou substituir a arte de ensinar por um modo 
científico de tratar a educação. E esse tempo conformou muitos dos elementos 
presentes atualmente no cotidiano das escolas. Dizendo de outro modo, trata-se 
de uma época em que foram introduzidas normativas e práticas que fazem 
parte até hoje da cultura escolar e esse período poderá ser estudado por meio 
da História Cultural.(Valente 2014, p. 1). 

O presente estudo norteou-se por indagações que surgiram após a consulta de 
documentos/fontes que revelaram vestígios possíveis de análise e escrita de uma 
narrativa histórica. Assim, delimitando o objeto da pesquisa, tomando como recorte 
a orientação para a aplicação de testes aritméticos no curso primário, este trabalho 
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tem por finalidade contribuir com a história da educação matemática com pesquisas 
de base a manuais pedagógicos portugueses.  

Lançando mão de manuais pedagógicos do autor português Faria de Vasconcelos 
como principais fontes de pesquisa, interroga-se: Que discurso pode ser lido nos 
manuais pedagógicos portugueses referentes à aplicação de testes aritméticos no 
curso primário? Quais as intenções do autor português ao propor essa prática?  

Ao consultarmos arquivos/repositórios deparamos com um repertório de 
manuais pedagógicos pertencentes ao cenário escolar brasileiro das primeiras 
décadas do século XX. Ao situá-los no contexto em que foram escritos, considerando 
a individualidade de cada um, evidencia-se a ambição de determinados grupos 
intencionados em recomendar aos seus leitores novas propostas de ensino forjadas 
por seus interesses. Foram produzidos com o objetivo de guiar o trabalho docente, 
sendo utilizados como estratégia pelos seus autores para ensinar novas 
metodologias, considerando aspectos políticos, filosóficos e/ou pedagógicos. 

Entendemos como estratégia, de acordo com a definição de Michael De Certeau, 
uma ação que supõe a existência de um lugar próprio, “ser a base de onde se podem 
gerir as relações com uma exterioridade”. (Certeau 2011 p. 95). Essa ação ajustada à 
realidade deste estudo, pode ser interpretada como a imposição do uso de 
determinados manuais pedagógicos para consolidar certas práticas de ensino, de 
interesse de quem as impõe. As estratégias, ainda de acordo com Certeau (2011 p. 95) 
“são capazes de produzir e impor”. Elas são impostas por quem detêm o poder, isto é, 
governantes e legisladores que determinam o currículo, a metodologia e os 
programas de ensino escolar a serem executados. 

Em continuidade à pesquisa intitulada Manuais pedagógicos e a orientação 
matemática aos professores do curso primário em tempos de Escola Nova, (Marques 
2013), em que foram estudados os manuais para o ensino de matemática com o 
intuito de analisar o discurso para o ensino dessa disciplina na década de 1930, foi 
eleito, entre aqueles analisados, o manual de Faria de Vasconcelos, Como se ensina à 
aritmética: didáctica, por se destacar pela proposta de aplicação de testes 
denominados aritméticos no curso primário. Neste estudo incorporamos, como 
novidade, o manual Lições de pedologia e pedagogia experimental com o propósito 
de compor o corpus desta pesquisa. Tais escolhas fundamentam-se pela chegada 
desses manuais no Brasil nas primeiras décadas do século XX, orientando a prática 
docente. O manual Como se ensina à aritmética: didáctica, publicado em 1933, por 
exemplo, fez parte do Programa de Ensino do Instituto de Educação de São Paulo 
“Caetano de Campos” no ano de 1936. Tudo indica que tal adoção tinha a finalidade 
de propor mudanças na prática de ensino tradicional em matemática já legitimada 
pela cultura escolar naquele tempo. Elege-se como conceito de cultura escolar a 
definição do autor Dominique Julia (2001 p.10): “um conjunto de normas que 
definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto 
de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação 
desses comportamentos”. Essa definição alcança a intenção do presente estudo, que 
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objetiva compreender as intenções dos autores, considerando a época e o local em 
que foram produzidos. 

Na descrição das autoras Silva e Vicentini (2006), comparando Brasil e Portugal, 
a história dos manuais pedagógicos foi semelhante em ambos os países. Consideram 
que o início do século XX foi o momento crucial para a legitimação da pedagogia e do 
magistério como profissão, por vincular-se ao movimento da Escola Nova. Afirmam 
que as disciplinas ditas pedagógicas ganharam mais espaço no currículo escolar e 
tenderam a se articular com as ciências da educação. Tal fato culminou não só na 
proliferação de manuais pedagógicos escritos no período como também “um certo 
aprimoramento das temáticas já expressas nos títulos, que denotaram um tom 
‘cientificizado’, inédito até então”. (Silva; Vicentini 2006, p. 2.857). 

Por volta de 1909, em Portugal, no mesmo período citado pelas autoras Silva e 
Vicentini (2006), foi publicado o manual Lições de pedologia e pedagogia 
experimental com a finalidade de oferecer uma dimensão científica para a atividade 
pedagógica. Após fazer uma revisão bibliográfica, na tentativa de elucidar o contexto 
em que tal manual foi escrito, destaca a pesquisa da autora Ana Clara Bortoleto Nery, 
que ao fazer uma busca à biblioteca da Escola Normal Primária de Piracicaba, 
deparou com essa obra em seu acervo. Na narrativa de Nery (2013) esse é o livro 
mais antigo da categoria encontrado no acervo da biblioteca, tendo sido adquirido 
enquanto ainda era Escola Complementar, com data provável de chegada à biblioteca 
em 1911, ou seja, com pouquíssimo intervalo entre a publicação e sua aquisição.  

O autor Diniz (2002) também apresenta o mesmo manual em seu artigo 
denominado Faria de Vasconcelos nas sete partidas64 do mundo. Para ele, o manual 
constitui uma síntese do trabalho desenvolvido pelo autor luso na Bélgica, que a 
princípio iniciou sua pesquisa na área das Ciências Sociais e posteriormente migrou 
para a área da Psicologia, com o intuito de obter um melhor suporte para a pesquisa 
no campo da Pedagogia. Diniz (2002) afirma que o autor tinha a preocupação de 
registrar as experiências de estudos sobre a criança e a psicologia experimental que 
vivenciava. Descreve que, enquanto prosseguia sua atividade docente na 
Universidade Nova de Bruxelas, Faria de Vasconcelos manteve vínculo com Portugal, 
ao menos ocasional, para os portugueses atestarem seu manual. Afirma que, Lições 
de pedologia e pedagogia experimental foi o livro mais citado do autor português, 
cuja segunda edição foi publicada em 1925 pelas Livrarias Aillaud, com filiais na 
Livraria Chardon, do Porto, e na Livraria Francisco Alves, do Rio de Janeiro. Teve 
tradução para o idioma espanhol, em 1931, sendo amplamente divulgado na América 
Latina com três edições, impresso na Antiga Casa Bertrand, em Lisboa.  
Paralelamente às suas funções universitárias na Bélgica, Faria de Vasconcelos cria, 
em 1912, três anos após a publicação do manual em questão, a escola Bièrges-Lez-
Wavre65 um dos maiores feitos em sua trajetória intelectual. 

                                                   
64 O termo “partidas” utilizado no título do artigo do autor português Diniz (2002) tem o mesmo significado que 
“partes”, ou seja, Faria de Vasconcelos nas sete partes do mundo. 

65 Escola com característica escolanovista. 
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O movimento da Escola Nova no Brasil, diferentemente dos outros países, 
assumiu uma dimensão política ao propor a renovação do sistema público, 
constituindo-se em elemento aglutinador de reformas do aparelho escolar municipal 
ou estadual nas várias regiões do país, reformas essas implementadas pelas 
Diretorias de Instrução Pública antes mesmo do surgimento das Secretarias de 
Educação. (Vidal 2013). 

É importante ressaltar que muitas das propostas de renovação do ensino, ditas da 
pedagógica escolanovista, eram reproduzidas nos relatórios de inspetores de ensino e 
na legislação vigente. As principais propostas eram: assegurar que a criança estivesse 
no centro do processo de aprendizagem; a prática do higienismo como 
disciplinarização do corpo e comportamento do aluno; a cientificidade da 
escolarização e o destaque em relação à construção do conhecimento do aluno no ato 
de observar e intuir. Para dar suporte à cientificidade da pedagogia eram utilizados 
os estudos da psicologia experimental. Desse modo, eram produzidos discursos para 
escolarização das grandes massas por meio dos testes com a intenção de constituir 
classes homogêneas para garantir a centralidade da criança no processo educativo. 
(Vidal 2013, p. 498).  

Em Portugal, do mesmo modo, formava-se no início do século XX um novo 
paradigma pedagógico com o objetivo de articular e tornar coerentes a psicologia e a 
pedagogia. Nesse período, Faria de Vasconcelos apresenta em seus escritos o 
conhecimento da pesquisa de Decroly. Analisa e compara os diversos tipos de 
anormalidades e as suas classificações. Apresenta soluções sociais adaptadas em 
diversos países. Propõe a criação de vários tipos de escolas, os asilos-escolas para 
idiotas e imbecis profundos, denominações utilizadas nesse período para a 
classificação dos alunos avaliados por testes específicos. Recomenda também escolas 
especiais para atrasados mentais e pedagógicos, munidas da colaboração médica e 
pedagógica. (Diniz, 2002).  

Devido a suas inúmeras viagens, Faria de Vasconcelos conhece a ciência 
pedagógica nos vários países e reconhece o avanço das novas teorias na América 
Latina. Acredita que a criação de laboratórios de pedologia nas escolas tornar-se-ia o 
quinto pilar no desenvolvimento da pedagogia.   

 
2. OS TESTES ARITMÉTICOS NOS MANUAIS PORTUGUESES: ALIADOS DA 
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 

O manual Lições de pedologia e pedagogia experimental anuncia a necessidade 
do professor de estudar e compreender a criança. É considerado, de acordo com 
Catani e Silva (2009) um dos manuais pedagógicos mais empenhados em apresentar 
estudos sobre a infância em Portugal, com o propósito de contribuir para que o 
professor primário conhecesse “o tipo médio da criança portuguesa”. O autor tinha a 
intenção de regular melhor a atividade escolar, e explica: 
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Hoje, porém, estamos em presença de uma pedagogia nova, cujas 
características principais podemos reduzir a estes três fatos fundamentais: a) 
Estudo científico da criança; b) Associação eficaz do médico e do educador; c) 
Colaboração sincera da família e da escola na obra educativa. São estes três 
fatos que dão à pedagogia nova uma base científica, a única sobre que deve 
assentar o desenvolvimento regular da criança sob os diferentes aspectos por 
que tenhamos de encará-lo. (Vasconcelos 1909, p. 9-10). 

Esse manual foi objeto de grande interesse entre os estudiosos da época, que o 
consideraram uma grande novidade no meio educacional. Ao longo dos capítulos o 
intelectual português apresenta críticas à prática pedagógica dos professores naquele 
período, em consequência de alguns professores acreditarem que a criança 
aprenderia do mesmo modo que o adulto. Para Faria de Vasconcelos, o ensino deve 
adaptar-se ao desenvolvimento físico e psíquico da criança. Afirma que “o educador 
deve descer até ela, respeitá-la nas suas pretensas frivolidades e ridicularias que, sem 
dúvida, representam a forma que reveste a satisfação das necessidades 
imprescindíveis do seu organismo”. (Vasconcelos, 1909, p. 8). 

O autor luso afirma que o professorado deve receber orientações para uma nova 
formação, com o objetivo de educar de maneira psicológica e pedológica. Define a 
pedologia como “ciência experimental da criança sob os diferentes aspectos” com a 
finalidade de,  

[...] conhecer o corpo da criança (estatura, peso, etc.) normal e anormal, a sua 
evolução, os órgãos dos sentidos, o seu espírito, as qualidades e defeitos físicos e 
mental, tanto sob o ponto de vista geral aplicável a todas as crianças, como sob 
o ponto de vista das diferenças e variedades individuais. (Vasconcelos 1909, p. 
10). 

O que salta os olhos ao ler o manual Lições de pedologia e pedagogia 
experimental, no subitem “Estudo científico da criança”, é o propósito do autor de 
diferenciar as crianças umas das outras antes de submetê-las a métodos de ensino 
para que se atendam às necessidades individuais de cada uma. Assim se fundamenta 
a ideia de que os professores têm de ter conhecimento do estudo científico da criança 
para poder dar atenção às particularidades fisiológicas e psicológicas de cada uma. 
Destaca que primeiro se deve saber o que a criança está apta a saber, antes de saber o 
que se deve ensinar-lhe, considerando psicologicamente e fisicamente quem se 
pretende ensinar e educar. Faria de Vasconcelos garante que, na época, fazia pouco 
tempo que ele próprio havia compreendido o problema educativo sob um ponto de 
vista científico e que todos os países já estavam à procura de subordinar os métodos, 
os programas de ensino e a formação de professores às necessidades individuais 
físico-psíquicas da criança. (Vasconcelos 1909, p. 10-11). 

Na sequência da análise elegemos o primeiro volume de matemática da 
Biblioteca de Cultura Pedagógica, o manual intitulado Como se ensina à aritmética: 
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didáctica, publicado em 1933. Tal biblioteca foi criada em 1926 por Faria de 
Vasconcelos em Lisboa. Esse manual se propõe a anunciar as novas doutrinas, 
iniciativas e técnicas pedagógicas consideradas modernas e que outros livros de 
didática ainda não haviam tratado. Faria de Vasconcelos defende que a aritmética é 
uma disciplina do mais alto valor e, também, motivo do maior número de fracassos 
por parte dos alunos, indicando ser este um dos motivos que o levou a escrever 
manuais para o ensino de matemática. Tal afirmação confirma-se quando propõe, 
em seu manual, apresentar propostas para colocar em evidência alguns dos fatores 
que concorrem para o insucesso dos alunos e indicar novos meios para obter 
melhores resultados na prática escolar. (Vasconcelos 1933). 

As recomendações feitas no manual Como se ensina à aritmética: didáctica 
estavam apoiadas, de acordo com o autor, nos resultados das investigações mais 
recentes [em 1933] feitas no domínio da didática, renovada pela psicologia e pela 
experimentação científica. É importante retomar a informação já dita anteriormente 
sobre a adoção deste manual no programa de ensino do Instituto de Educação 
“Caetano de Campos”, em São Paulo, considerado modelo de educação para as 
demais escolas normais do Brasil. Buscavam-se autores com reconhecimento 
internacional para disseminar as ideias do movimento da Escola Nova no país. Os 
governantes traziam de fora o que havia de mais atualizado sobre o assunto.  

A orientação para a prática pedagógica contida nos manuais revela o expediente 
escolanovista com a intenção de combater as práticas tradicionais de ensino.66 
Propõe um ensino ativo, que faça a criança raciocinar e que tenha a ver com a vida 
infantil. Evidencia a menção feita por Faria de Vasconcelos ao “movimento das 
medidas educativas” no manual de 1933. Afirma que um dos fatores que contribuiu 
para a renovação do ensino de aritmética foi a aplicação das medidas educativas a 
essa disciplina. Tal movimento iniciou-se nos Estados Unidos com os autores Stone, 
sobre problemas de raciocínio, e Courtis, no que se refere à mecânica da aritmética. 
Faria de Vasconcelos afirma que a origem dos testes denominados de de aritmética 
deve-se principalmente a Courtis, devido a sua iniciativa e empenho. Desse modo, o 
surgimento da nomenclatura testes aritméticos deve-se a esses dois autores, 
pioneiros na sua criação e aplicação. (Vasconcelos 1933). 

O intelectual português reforça a afirmação sobre a necessidade de o professor 
ter conhecimento da psicologia para melhor desempenho docente. Garante que o 
professor se beneficiará do conhecimento psicológico, aplicando-o como metodologia 
para o ensino de aritmética. Ressalta a importância do conhecimento de estudos 
psicológicos por usufruir dos benefícios trazidos para a educação matemática, e 
explica: 

[...] a psicologia infantil tem contribuído para o progresso do ensino da 
aritmética, mas para atingir o objetivo esperado é necessário, além do 
                                                   
66 Entende-se como práticas tradicionais de ensino no contexto escolar brasileiro a memorização de 

conteúdos matemáticos como método de aprendizagem. 
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conhecimento psicológico do aluno, o conhecimento psicológico da disciplina e 
dos métodos e processos a ensinar. (Vasconcelos 1933, p. 18). 

Considerando a afirmação do autor luso, indaga-se: qual o discurso lido nos 
manuais portugueses para a aplicação de testes aritméticos em alunos do curso 
primário?  

Segue uma breve descrição dos testes aritméticos contidos nos manuais 
pedagógicos portugueses. Subdividem-se em três categorias, conforme explicação do 
pesquisador português: testes de inquirição, testes de diagnóstico e testes de prática. 

2.1. TESTES DE INQUIRIÇÃO 

Faria de Vasconcelos cita exemplos de testes que se encaixam na finalidade da 
categoria denominada de testes de inquirição, os denominados: testes de seleção, de 
acasalamento, série de lacuna, de diferença e identidade e testes de verdade e 
falsidade. Segue tabela explicativa: 

 
CATEGORIA OBJETIVO SUBDIVISÕES APLICAÇÃO 

TESTES DE 

INQUIRIÇÃO 

 

SÃO APLICADOS 

COLETIVAMENTE. TÊM A 

FINALIDADE DE AVALIAR 

CONHECIMENTOS E 

CAPACIDADES DOS ALUNOS 

EM ARITMÉTICA. REVELAM 

AOS PROFESSORES SE O 

APROVEITAMENTO ESTÁ 

ACIMA OU ABAIXO DA MÉDIA 

ESTIMADA. PERMITEM MEDIR 

OS RESULTADOS OBTIDOS EM 

UMA ESCOLA OU NUM 

SISTEMA ESCOLAR, 

PROPORCIONANDO A 

COMPARAÇÃO ENTRE 

ESCOLAS. (VASCONCELOS 

1933). 

TESTES DE 

SELEÇÃO 

SÃO COMPOSTOS DE EXERCÍCIOS E 

PROBLEMAS, CADA UM COM CINCO 

OU MAIS RESPOSTAS. O ALUNO 

DEVE ESCOLHER A RESPOSTA 

CORRETA ENTRE AS CINCO 

APRESENTADAS. 

TESTES DE 

ACASALAMENTO 

SÃO CONSTITUÍDOS POR DUAS 

SÉRIES DE OITO OU MAIS TÓPICOS 

QUE O ALUNO ASSOCIA A 

COLUNAS. O ALUNO INDICA QUAIS 

OS CONTEÚDOS DA SÉRIE B, POR 

EXEMPLO, CORRESPONDEM AOS 

TÓPICOS DA SÉRIE A. 

SÉRIE DE 

LACUNAS 

SÃO EXERCÍCIOS COM O OBJETIVO 

DE PREENCHIMENTO DE LACUNAS 

COM PALAVRAS, NÚMEROS OU 

SINAIS. OS ALUNOS DEVEM 

PREENCHER A INFORMAÇÃO 

FALTANTE NA LACUNA 

APRESENTADA NO TESTE. 

TESTE DE NESTE TESTE SÃO USADAS SÉRIES 
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DIFERENÇA E 

IDENTIDADE 

DE PARES DE NÚMEROS, 

QUANTIDADES E EXPRESSÕES 

NUMÉRICAS. O ALUNO INDICA SE 

CADA PAR TEM O MESMO VALOR 

OU VALOR DIFERENTE, MARCANDO 

O PAR COM UMA LETRA 

CONVENCIONAL.  

TESTE DE 

VERDADE E 

FALSIDADE 

ESTE TESTE É COMPOSTO DE UMA 

SÉRIE DE FÓRMULAS, REGRAS, 

DEFINIÇÕES, OPERAÇÕES. O 

ALUNO DEVERÁ INDICAR POR UM 

SINAL CONVENCIONAL SE O 

TÓPICO DADO DE CADA VEZ É 

FALSO OU VERDADEIRO. 

TABELA 1 | CATEGORIA DE TESTES DE ARITMÉTICOS: TESTES DE INQUIRIÇÃO 

Alguns desses testes podem ser agrupados sob a categoria de testes de 
capacidade, poder ou habilidade, quando têm por fim medir até que ponto o aluno é 
capaz de resolver problemas ou fazer exercícios cada vez mais difíceis, dependendo 
da finalidade. Assim, compreendemos que os testes citados por Faria de Vasconcelos 
(1933) fazem parte do grupo maior de testes denominados de inquirição e têm a 
finalidade de avaliar os conhecimentos e as capacidades dos alunos em aritmética. Os 
resultados desses testes podem apresentar aos seus aplicadores informações sobre o 
aproveitamento individual de cada aluno avaliado, mesmo que seja aplicado de 
maneira coletiva, e também avaliar o grupo.  

2.2. TESTES DE DIAGNÓSTICO 

No manual pedagógico de 1933, Como se ensina à aritmética: didáctica, Faria de 
Vasconcelos relata que iniciou um período de crescente atenção à construção de 
testes de diagnóstico. Esses testes têm duas funções principais: a primeira consiste 
em descobrir os erros que os alunos cometem nas operações, processos e problemas 
aritméticos; a segunda, em descobrir as causas desses erros. São aplicados no início e 
no fim do ensino de um conteúdo predeterminado em aritmética. Esses testes podem 
ser aplicados coletivamente ou de maneira individual. A aplicação coletiva revela os 
tipos de erros, e a aplicação individual, além de identificar os tipos de erros, aponta 
as causas de ineficiência da metodologia de ensino para que sejam corrigidas.  
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Como exemplo de testes de diagnóstico selecionamos os testes aritméticos dos 
autores Buckingham e Maclatchy,67 que tinham a finalidade de entender a extensão 
do conhecimento dos números que têm as crianças de seis anos de idade ao entrar 
para a escola primária. 

Os testes eram aplicados individualmente à criança. Para essa investigação foram 
aplicados seis testes em 1.356 crianças, pertencentes a 17 cidades, não reveladas, 
aldeias e distritos rurais da época. (Vasconcelos 1933).  

Segue tabela com testes de diagnóstico: 
CATEGORIA ORDEM OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

APLICAÇÃO 

TESTES DE 

DIAGNÓSTICO 

1º CONTAR DE 

MEMÓRIA 

APLICA-SE INDIVIDUALMENTE. PEDE-SE QUE A CRIANÇA 

CONTE ATÉ ONDE TEM CONHECIMENTO DOS NÚMEROS, 

UM A UM. POSTERIORMENTE SUGERE A CONTAGEM DOS 

NUMERAIS DE DEZ EM DEZ. 

2º CONTAR OBJETOS DE MANEIRA INDIVIDUAL. PROPÕE A CONTAGEM DE 

OBJETOS. O AUTOR NÃO ESCLARECE QUAIS OBJETOS 

FORAM UTILIZADOS E DE QUE MANEIRA FORAM 

APRESENTADOS AOS ALUNOS. 

3º REPRODUZIR 

NÚMEROS 

AS CRIANÇAS ESCOLHEM UM DETERMINADO NÚMERO DE 

OBJETOS PERTENCENTES A UM CONJUNTO MAIOR E 

RESPONDEM À PERGUNTA: “DÁ-ME... (NÚMEROS E 

ESPÉCIE DE OBJETOS) ”.  

A PROPOSTA DE APLICAÇÃO CONSISTIA NA REPRODUÇÃO 

DE NÚMEROS INDIVIDUALMENTE COM A INTENÇÃO DE 

QUE O ALUNO REPRESENTASSE OS NÚMEROS COM OS 

OBJETOS. O AUTOR NÃO CITA QUAIS ERAM OS OBJETOS 

UTILIZADOS PARA A APLICAÇÃO DESTE TESTE. 

 

4º NOMEAR NÚMEROS TAMBÉM CONHECIDO COMO “TESTES DE CONCEITOS 

NUMÉRICOS”. ATRIBUIR O NOME CORRETO AOS 

SÍMBOLOS NUMÉRICOS. 

5º CONHECIMENTO DE 

COMBINAÇÕES DE 

SOMA 

EXAMINAVAM-SE AS CRIANÇAS A PARTIR DE DEZ 

PROBLEMAS VERBAIS PARA VERIFICAR SE CONHECIAM 

ALGUMAS COMBINAÇÕES DE SOMA. FARIA DE 

VASCONCELOS APRESENTA AS COMBINAÇÕES QUE 

FORAM EMPREGADAS NESTE TESTE “5+1, 7+1, 1+9, 4+4, 

4+6, 5+2, 8+2, 4+5, 5+3 E 3+5”. 

                                                   
67Não foram encontrados na literatura brasileira estudos que apresentem tais autores. 
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6º COMBINAÇÕES DE 

SOMA COM 

OBJETOS 

O OBJETIVO DOS TESTES ERA AVERIGUAR SE A CRIANÇA 

TINHA O CONHECIMENTO DE UM DETERMINADO NÚMERO 

DE COMBINAÇÕES DE SOMA REPRESENTADOS POR 

OBJETOS.  

A PRIMEIRA COMBINAÇÃO ERA 2+2, O EXAMINADOR 

MOSTRA DOIS BOTÕES E QUESTIONA “QUANTOS BOTÕES 

HÁ AQUI”? APÓS A RESPOSTA DO ALUNO, O EXAMINADOR 

COBRE OS BOTÕES E MOSTRA OUTROS DOIS BOTÕES 

SEGUIDOS DA MESMA PERGUNTA FEITA 

ANTERIORMENTE. NA SEQUÊNCIA, O EXAMINADOR 

“DISSIMULA” O 2º GRUPO, AO MESMO TEMPO EM QUE O 

1º, E PERGUNTA “QUANTOS SÃO DOIS BOTÕES E DOIS 

BOTÕES” (VASCONCELOS 1933, P. 45).  

QUANDO O ALUNO RESPONDIA CORRETAMENTE, 

SIGNIFICAVA QUE ERA CAPAZ DE IDENTIFICAR NOS SEUS 

COMPONENTES UM 4 INVISÍVEL; E A RESPOSTA ERA 

MARCADA NA COLUNA DE UMA TABELA DENOMINADA 

‘INVISÍVEL’.  

QUANDO O ALUNO CONSEGUIA CHEGAR A ESSE 

RESULTADO SOMENTE OLHANDO OS OBJETOS 

APRESENTADOS, A RESPOSTA DADA PELO ALUNO ERA 

ANOTADA EM UMA TABELA NA COLUNA DENOMINADA 

“VISÍVEL”.  

TABELA 2 | CATEGORIA DE TESTES ARITMÉTICOS: TESTES DE DIAGNÓSTICO 

Para a aplicação dos testes mencionados anteriormente foram utilizadas questões 
aritméticas de maneira diferente dos testes de inquirição, que tinham a função de 
mensurar o desempenho individual e também perante a sala. Para este caso a 
intenção era diagnosticar os principais erros cometidos e assim os professores 
poderem adequar a melhor metodologia de ensino de acordo com a dificuldade que a 
partir dos testes persistem em ser o alvo dos principais erros, indicando qual o 
conteúdo que o aluno ainda não aprendeu.  

2.3. TESTES DE PRÁTICA 

Os testes de prática, de acordo com Faria de Vasconcelos, vêm seguidos da 
aplicação dos testes de diagnóstico com a ideia de sanar os problemas encontrados 
por meio da prática de ensino ideal ao avaliado. Entre estes testes está a coleção de 
testes de prática de Courtis. 
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Segue exemplo de teste de prática empregado para o método de adição: “a) Deve-
se somar de cima para baixo ou de baixo para cima? ”. De acordo com Faria de 
Vasconcelos, o problema foi estudado experimentalmente. Os testes de prática 
revelaram que os grupos de crianças de sete escolas que somaram de cima para baixo 
obtiveram resultados superiores. Descreve os testes embasado na teoria de 
Buckingham, que garante que a partir dos resultados obtidos nessa pesquisa deve-se 
ensinar a somar de cima para baixo. Diante de tal afirmação, o autor português 
apresenta o seguinte questionamento em seu manual: “Haverá algumas razões que 
justifiquem a superioridade do método? ”. Na sequência, explica: “uma delas reside 
no fato de ser a soma de cima para baixo que traz a mão e os olhos até o ponto onde a 
resposta deve ser escrita, reduzindo a probabilidade de erro”. (Vasconcelos 1933, p. 
82). 

A segunda explicação para essa justificativa de adição, de acordo com o autor 
luso, é que, em caso de haver em uma coluna de cinco ou seis números de dois 
dígitos que exija o “transporte”, durante a soma, se for realizada ao contrário, de 
baixo para cima, os olhos e as mãos da criança se movimentam mais vezes do que de 
cima para baixo. 

O pesquisador português apresenta outro exemplo que partiu da seguinte 
questão: “A soma e a subtração devem ser ensinadas conjuntamente ou 
separadamente? ” Citando outro teste de prática aplicado por Buckingham em sete 
escolas diferentes, a conclusão a que chegou foi de que sejam ensinadas 
separadamente. 

Faria de Vasconcelos concluiu e recomendou aos professores que a prática deve 
destacar: 

1) Aprendizagem separada dos diferentes casos de combinações dos números, 
tanto as fundamentais, como as derivadas. 2) Trabalhar mais com números 
pequenos do que com grandes”. 3) Trabalhar mais com colunas curtas do que 
com colunas compridas. 4) Emprego de métodos diretos para vencer as 
dificuldades da técnica e supressão, por conseguinte das chamadas “muletas” 
do ensino que constituem maus hábitos de trabalho. 5) Individualizar o ensino e 
a prática da técnica das operações mediante os seguintes meios, entre outros: 
a) emprego de “tests” de diagnóstico dos defeitos e erros dos alunos; b) emprego 
de “tests” de prática corretiva. (Vasconcelos 1933, p. 138). 

Os indícios apontam discurso semelhante ao lido no manual de 1909 do autor 
luso. Levam-nos a crer que Faria de Vasconcelos, ao escrever o manual de 
matemática, tinha a intenção de utilizar-se dos testes aritméticos para comprovação 
da eficácia da metodologia de ensino que anunciava há décadas. Embora afirmasse 
em citação no manual de 1933 que sua intenção era sanar os problemas de ensino da 
matemática, as evidências indicam a intenção do uso dos recursos da matemática 
para fortalecer seus estudos de psicologia que perduraram por praticamente toda a 
sua trajetória intelectual. Sua pesquisa e escritos reforçam seu interesse pelo estudo 
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psicológico da criança. Assim, como estratégia, escreve manuais para o ensino de 
aritmética com o objetivo de legitimar tal método defendido.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluiu-se que a proposta adotada por Faria de Vasconcelos tinha o propósito 
de ampliar o conhecimento dos professores a respeito dos estudos na área da 
psicologia experimental, propondo uma nova metodologia com a finalidade de sanar 
os problemas encontrados no ensino da matemática.  

Tudo leva a crer que, além desse propósito, Faria de Vasconcelos, por meio da 
orientação para a aplicação dos testes aritméticos, buscou comprovar a eficácia de 
seu método de ensino, desenvolvido ao longo da sua trajetória intelectual, utilizando-
se das vantagens que a matemática lhe ofertava: a possibilidade de mensurar a 
aprendizagem do aluno e evidenciar os erros resultantes de metodologias de ensino 
malsucedidas, utilizando-se de percentuais, tabelas e dados estatísticos. Os testes 
aritméticos contidos nos manuais portugueses tinham a finalidade de legitimar a 
prática da pedagogia científica defendida pelo autor luso. 

Boa parte desses métodos está presente ainda hoje em muitas práticas utilizadas 
nas escolas brasileiras. Os testes ainda são utilizados de maneira a comparar o 
desempenho do aluno perante seu grupo, em busca de um padrão homogêneo de 
desenvolvimento, desconsiderando o desenvolvimento a partir das peculiaridades de 
cada indivíduo. Os testes apresentados assemelham-se aos utilizados na atualidade. 
Alguns são conhecidos com outras nomenclaturas, como, por exemplo, os testes de 
seleção, testes de múltipla-escolha e testes de verdadeiro ou falso, geralmente 
aplicados em concurso público, vestibular etc. 

Este estudo revela sobretudo que muitas teorias que desembarcaram no Brasil 
foram apropriadas, perdendo a relação com o todo que a teoria abarcava e afastando-
se da essência de sua diretriz original.  
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RESUMO  

As condições de produção da pesquisa em educação são aqui discutidas, por meio 
da análise dos relatos de histórias de vida de dez pesquisadores realizados em São 
Paulo. Para compreender como estes pesquisadores desenvolveram suas teses ou 
dissertações; quais os impasses enfrentados na coleta de dados no âmbito das 
abordagens qualitativa, partimos de questionamentos acerca das concepções de 
pesquisas que subjaz ao trabalho de investigação. As ideias de autores como 
Thompson, (1978) Berger (1992), Bourdieu (2003) & Zanten (2004)) entre outros, 
serviram de suporte para nossas análises. Por conclusões admite-se a importância de 
uma concepção de pesquisa coerente com as abordagens qualitativa, como forma de 
estabelecer referências metodológicas e conceituais. Assim como a necessidade de 
investimentos nestes estudos, não apenas para delinear as melhores estratégias de 
ação na sala de aula, mas também para inspirar políticas eficazes em educação. 
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Pesquisa em educação, histórias de vida, sala de aula  
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1. INTRODUÇÃO 

Procurou-se então instaurar uma relação de escuta ativa e metódica, tão 
afastada da pura não-intervenção da entrevista não dirigida, quanto do 
dirigismo do questionário. (Bourdieu, 2003, p.695) 

No presente texto, pretende-se analisar itinerários de pesquisa para compreender 
algumas das condições de produção da pesquisa em educação e suas relações com o 
ensino. Para tanto, tomou-se como lócus de investigação, entrevistas com histórias 
de vida de dez pesquisadores realizadas por ocasião de nossa pesquisa de doutorado 
defendido em 2009. A escolha desses pesquisadores se deve ao fato de suas teses ou 
dissertações, terem sido analisadas por nós no âmbito de nossas pesquisas de 
mestrado, cujo objetivo foi efetivar um balanço da produção em educação que tomou 
a sala de aula como objeto de estudo nos anos de 1989-99. O que resultou em uma 
série de indagações a respeito das condições de produção daqueles trabalhos, 
originando-se aí o nosso trabalho de doutorado, do qual parte das análises se 
constituem neste artigo.  

As condições de produção da pesquisa em educação são aqui discutidas, por meio 
da análise dos relatos de histórias de vida. Para compreender em que condições estes 
pesquisadores desenvolveram suas teses ou dissertações, quais os impasses 
enfrentados na coleta de dados no âmbito das metodologias qualitativas em 
educação, partimos de questionamentos do tipo; em que lugar se coloca o 
pesquisador em educação? Quais as concepções de pesquisas que levam a campo e o 
que defendem em termos de pesquisa. O autor Berger (2009), ao discutir tal questão, 
aponta dois lados em que o pesquisador pode assumir. De um lado aquele que ao 
observar uma determinada situação ou determinados atores sociais e suas relações, 
apresentam-lhes uma verdade a qual eles desconhecem, desconsiderando sua 
realidade e colocando-os em situação de quem nada sabe sobre sua própria prática? 
De outro, um pesquisador que trabalha a partir e com um conhecimento já existente, 
evidenciando-se assim o que há de fundamental nestes saberes, nestas práticas. Em 
outras palavras quais são as concepções de pesquisa que subjaz ao trabalho efetuado 
pelos pesquisadores em educação ao enveredar pelos caminhos da investigação 
qualitativa. 

 Em um contexto, até então marcado pela orientação tecnicista, em finais dos 
anos de 1960 e início dos anos de 1970 é que surgiram os primeiros programas de 
pós-graduação em educação do país, nomeadamente, na PUC do Rio de Janeiro em 
1965, na PUC de São Paulo em 1969, seguido do programa da Faculdade de Educação 
da USP, em 1971. Entretanto nas revisões e balanços efetuados, registra-se que 
somente a partir da década de 1980, começam a surgir os primeiros estudos que se 
autodenominavam qualitativos, tendo se expandido de fato nos anos de 1990, com 
um conjunto de estudos que se autodenominavam etnográficos, autobiográficos, 
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observação participante, pesquisa-ação, ou ainda pesquisas que operavam uma 
mescla entre as várias abordagens.  

Assim, o recurso metodológico mais recorrido pelos pesquisadores em educação 
no Brasil, atualmente, são os da pesquisa qualitativa, sob a influência de 
questionamentos levantados pelos movimentos sociais populares, aos métodos mais 
tradicionais de pesquisa e suas reivindicações por maior intencionalidade política e 
maior integração entre a investigação e a sociedade brasileira. Contudo, tais estudos, 
nem sempre apresentaram o cuidado e o rigor suficientes para descrever os 
acontecimentos cotidianos ou para identificar os significados das ações dos agentes 
sociais do ponto de vista do próprio ator social, revelam as pesquisadoras, Bueno, 
Chamilian, Sousa & Catani (2006). Embora as abordagens qualitativas se mostrem 
metodologias férteis ao exame das questões de ensino, uma vez que aí as interações 
entre investigador e investigado pressupõem uma aproximação ou mesmo uma 
espécie de parceria como defende alguns estudiosos da área, exige-se uma reflexão 
aprofundada à realização de tais estudos, diante das implicações que as questões 
teórico-metodológicas apresentam para se estudar fenômenos multifacetados, como 
os da educação e da história da educação. 

Em história da educação, os autores Vidal & Faria (2012) atestam que ao longo 
dos anos de 1990, assiste-se a uma mudança substantiva na forma própria de 
organizar e realizar tais pesquisas. Além da continuidade da tradição das 
investigações efetuadas individualmente, emergiu “uma multiplicidade de grupos de 
pesquisa que se impuseram o desafio de investigações de escopo alargado, de longo 
prazo e com grande preocupação com o mapeamento, organização e disponibilização 
de acervos documentais” (p. 59). A demarcar definitivamente a compreensão de uma 
história da educação ao mesmo tempo, como uma subárea da educação e uma 
especialização da história.  

Em Portugal, um balanço da produção historiográfica portuguesa, efetuado por 
Pintassilgo & Mogarro (2012) cujo corpus analisado representou uma espécie de 
amostra da produção portuguesa ao modo de um “estado da arte”, atesta que a 
“História da Formação de Professores, em articulação com a História da Profissão 
docente, tem sido uma das áreas a manifestar algum dinamismo na investigação 
portuguesa recente” (p.29).  Para os autores, os estudos de António Nóvoa e seus 
colaboradores, em 1987, apresentaram um diálogo profícuo ao evidenciarem 
potencialidades, entre a História e a Sociologia, além de nos dar a conhecer o quadro 
institucional de Portugal. Este dinamismo “decorre tanto do reconhecimento do 
papel desempenhado historicamente pela formação de professores e respectivas 
instituições, no âmbito do processo de profissionalização da atividade docente, como 
da consciência da importância assumida pela memória histórica na construção de 
uma identidade profissional”. Pintassilgo e Mogarro (2012, p. 39, itálico conforme os 
autores). Segundo os autores este processo conduziu os olhares para o conhecimento 
e reconhecimento dos professores, colocando-os no centro da agenda das 
investigações em educação em Portugal, e também no Brasil, acrescentamos. 
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Conforme a autora Zanten (2003) a tradição dos métodos qualitativos de 
pesquisa, vem do final do século XIX e princípio do século XX, “desenvolvidos para 
trabalhar com grupos sem cultura escrita, com sociedades alijadas do mundo 
desenvolvido ou com grupos marginalizados na sociedade”. (p. 26). Muito diferente 
do contexto atual, no qual, os atores, sujeitos em formação, também por influência 
da escola, tendem a ser mais reflexivos e a adotarem posturas mais críticas. Outro 
ponto importante que a autora toca é o caráter de denúncia que estes estudos 
assumem, muitas vezes servindo ao controle social, ainda que contrários aos 
objetivos dos pesquisadores.   

Ao refletirmos sobre os métodos qualitativos, em uma situação de pesquisa na 
qual, os atores sociais focalizados, se encontravam em posições de destaques no 
campo educacional, muitos com suas carreiras já estruturadas, ou até mesmo o caso 
de uma das entrevistadas que se encontrava aposentada, foi tarefa difícil. Primeiro, 
porque vai na contramão da tradição destes estudos conforme observou Zanten 
(2003), depois porque muitas dessas reflexões não aparecem em manuais de 
metodologia e por último, porque os estudos sobre a vida e o ofício de pesquisadores 
na área da educação são praticamente zero. Nestas circunstâncias, a preparação do 
entrevistador teve de ser muito cuidadosa, para tanto foi efetuado um levantamento 
de informações básicas sobre os entrevistados, conforme recomenda Thompson 
(1978) 

O primeiro ponto é a preparação de informações básicas, por meio da leitura 
ou de outras maneiras. A importância disso varia muito. A melhor maneira de 
dar início ao trabalho pode ser mediante entrevistas exploratórias, mapeando o 
campo e colhendo ideias e informações. Com a ajuda destas, pode-se definir o 
problema e localizar algumas das fontes para resolvê-lo. Do mesmo modo que a 
“entrevista piloto” de um grande levantamento, uma entrevista de coleta de 
informações genéricas no início de um projeto local pode ser uma etapa muito 
útil. E naturalmente não há razão alguma para fazer uma entrevista, a menos 
que o informante seja de algum modo, mais bem informado do que o 
entrevistador. Este vem para aprender e, de fato, muitas vezes consegue que as 
pessoas falem exatamente dentro desse espírito. (1978, pp.254, 255) 

Para o autor, perguntas ingênuas, porém perspicazes, podem até deixar o 
informante mais à vontade e desafiado a dar maiores detalhes a respeito. Mas, em 
geral, o que ocorre é que quanto mais se sabe, maior o número de informações se 
pode obter, principalmente, no caso de entrevistas com intelectuais,  

Um controle semelhante de detalhe pode ser estabelecido para uma entrevista 
de história de vida, no caso de o sujeito ser uma personalidade pública, ou um 
escritor, ou possuir documentos pessoais em quantidade suficientes. Muito 
embora parte desse material – como os próprios textos do sujeito – seja 
acessível antes do início da entrevista, pode-se conseguir mais resultados com 
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as primeiras entrevistas, que levem à correspondência, à descoberta de novos 
documentos e, finalmente, a mais entrevistas em outro nível de indagações. 
Claro que nem todo informante proeminente se dispõe a submeter-se a um 
processo de pesquisa passo a passo. Thomas Reeves descobriu que entrevistar 
intelectuais liberais norte-americanos exigia uma preparação trabalhosa e 
completa. Frequentemente, eram ocupados demais para conceder mais do que 
breves entrevistas, de modo que era essencial que se fizessem “perguntas 
específicas, muito bem fundamentadas”. Ainda pior, se se parece demonstrar 
hesitação, ou estar procurando obter informações às cegas, o relacionamento 
entre os participantes de uma entrevista pode destruir-se rapidamente. Os 
intelectuais liberais parecem especialmente interessados em testar suas 
credenciais para ser um historiador oral, mediante o exame do seu 
conhecimento do assunto em discussão (Thompson, 1987, pp.255, 256). 

Optou-se por um tipo de entrevista (semiestruturada) com história de vida, nem 
totalmente livre e tão pouco inteiramente dirigida por um roteiro fixo. Em verdade o 
autor de A voz do passado: história oral classifica as entrevistas como estruturada, 
não estruturada e mista, sendo que essa última coincide com a forma que utilizamos. 
Uma conversa mais livre, em que a testemunha é convidada a falar sobre um 
determinado assunto, com o tempo que precisar, pode obter informações pertinentes 
e ainda captar alguma dimensão “subjetiva”. Distanciando-nos de uma entrevista 
completamente estruturada, em que o entrevistador mantém o controle, explica 
Thompson (1978)   

O objetivo de uma entrevista deve ser revelar as fontes do viés, fundamentais 
para a compreensão social, mais do que pretender que elas possam ser 
aniquiladas por um entrevistador desumanizado “sem um rosto que exprima 
sentimentos”. Na verdade, nenhum historiador oral, que eu saiba, tem 
defendido o estilo de entrevista com questionário rigidamente inflexível (p.258). 

O autor adverte que o êxito de uma entrevista depende ainda da simpatia e 
compreensão do entrevistador em relação à opinião dos informantes e, 
principalmente, da disposição não apenas para calar-se, como também para escutar, 
resistindo à tentação de interromper ou discordar dos informantes (Thompson, 
1978). Alerta a estas e outras implicações da pesquisa qualitativa, focalizamos relatos 
de dez pesquisadores, entre eles um homem e nove mulheres, nascidos em sua 
maioria em São Paulo, uma pesquisadora que nasceu em Minas Gerais e uma outra 
nos Estados Unidos, em viagem dos pais, mas que voltou para São Paulo, ainda 
recém-nascida. Todos, ao tempo da entrevista, viviam e trabalhavam na capital e 
Grande São Paulo. Filhos de profissionais liberais: médicos, professores, 
comerciantes, relataram suas histórias de vida e contaram como tornaram-se 
pesquisadores e desenvolveram suas pesquisas de mestrado e doutorado. 
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1. AS ENTREVISTAS68 

Aos entrevistados foi enviado um roteiro síntese das principais questões a serem 
abordadas na entrevista, assim como os acordos a respeito dos procedimentos a 
serem seguidos durante as entrevistas e, posteriormente, em relação às devoluções, 
aos nomes, às autorias, etc. A seguir, um quadro elaborado para melhor 
compreensão de nossas análises. 

2.2 QUADRO DOS ENTREVISTADOS69 

NOME FICTÍCIO 

DO 

INFORMANTE 

LOCAL E DATA DA ENTREVISTA PÁG.ENTRE 

VISTA 

A) ROSA PINHEIROS. SP. 15-02-07 45FLS 
B) MARA CID. UNIVERSITÁRIA. SP. 06-02-07 19FLS 
C) JOANA CID. UNIVERSITÁRIA. SP. 02-04-07 25FLS 
D) LAURA PERDIZES. SP. 4 E 11-04-07 62FLS 
E) CÉLIO PERDIZES. SP. 27-04 E 02-07-07 59FLS 
F) SELMA ITAIM-BIBI. SP. 20-07-07 35FLS 
      G) ROSANA SOROCABA-SP. 25-08-07 30FLS. 
H) EDNA MOOCA. SP. 18-12-07 2FLS. 
I) NINA TAUBATÉ. SP. 19-12-07 30FLS 
J) RITA TAUBATÉ. SP. 19-12-07 38FLS 

 
A sala de aula como parte da vida e do ofício desses pesquisadores foi abordada, 

incluindo informações sobre a infância, a entrada no ensino fundamental e a escolha 
da profissão docente. Posteriormente, a conversa versou sobre a entrada na 
universidade e a feitura da pesquisa propriamente dita. Esses tópicos possibilitarem 
estabelecer uma cronologia da vida do entrevistado e acabaram por se constituir em 
eixos estruturadores das entrevistas, que em conjunto com as ideias colhidas nas 
vozes dos pesquisadores possibilitaram estabelecer algumas categorias de análises. 
Sem deixar de atentar para os riscos da transcrição, de jogar "deliberadamente com a 
pragmática da escrita (principalmente pela introdução de títulos e subtítulos feitos 
de frase tomadas da entrevista) para orientar a atenção do leitor para os traços 
sociologicamente pertinentes que a percepção desarmada ou distraída deixa escapar” 
(Bourdieu, 2003, p. 709, itálico conforme o autor). 

                                                   
68Foram gravadas em fita K7, aparelho analógico e depois transcritas, compondo um volume de 345 páginas, 
assim como um acervo de aproximadamente 18 fitas.  

69 O quadro explicita o nome atribuído a cada um dos entrevistados, (para preservar suas identidades), local e 
data da entrevista, assim como o total de páginas de cada entrevista transcritas. Como se pode observar, as 
entrevistas realizadas com os pesquisadores Laura e Célio ocorreram em duas sessões. 
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A sala de aula como parte da vida e do ofício desses pesquisadores foi abordada, 
incluindo informações sobre a infância, a entrada no ensino fundamental e a escolha 
da profissão docente. Posteriormente, a conversa versou sobre a entrada na 
universidade e a feitura da pesquisa propriamente dita. Esses tópicos possibilitarem 
estabelecer uma cronologia da vida do entrevistado e acabaram por se constituir em 
eixos estruturadores das entrevistas, que em conjunto com as ideias colhidas nas 
vozes dos pesquisadores possibilitaram estabelecer algumas categorias de análises. 
Sem deixar de atentar para os riscos da transcrição, de jogar "deliberadamente com a 
pragmática da escrita (principalmente pela introdução de títulos e subtítulos feitos 
de frase tomadas da entrevista) para orientar a atenção do leitor para os traços 
sociologicamente pertinentes que a percepção desarmada ou distraída deixa escapar” 
(Bourdieu, 2003, p. 709, itálico conforme o autor). 

2.3 PESQUISA QUALITATIVA. PRIMEIRA COISA, NÃO HÁ VERDADES ABSOLUTAS 

Ao discorrer sobre as concepções de pesquisa que levou a campo, a informante 
Rosa declara, 

(...) se você descobrir que não há verdades absolutas, você já andou 50%, então 
você não é o portador da verdade absoluta, elas são relativas, são temporais e 
elas podem ser revistas né? Então quando você tem isso claro, você já se coloca 
diferentemente (...) o que eu quero com o meu fazer, e quais são os fins, (...) 
quem é o homem do século XXI que eu quero formar no Brasil em relação ao 
resto do mundo né? Ou seja, particular e universal, é isto que eu tenho que ter 
claro na minha cabeça (...) (Entrevista realizada em 15-02-2007, p.21) 

Sobre a pesquisa qualitativa, a entrevistada Nina diz: 

Eu acho que ás vezes ela é feita, no sentido assim de achar que é mais fácil, mas 
pelo contrário acho que é muito mais difícil, ela exige uma fundamentação 
epstemológica mesmo e metodológica muito mais, (...) E que você vai ser 
neutra, isso não existe, (...) você entender que não existe uma única forma de 
ver a verdade e que sua forma de ver não é necessariamente a melhor né? e ter 
essa abertura esse olhar mais amplo, mais aberto pra tentar entender o ponto 
de vista e as formas de trabalho do outro. (...) (entrevista realizada em 19-12-
2007, p.13) 

Para Selma a ideia era contribuir,  

Já era com a ideia de contribuir com a prática, eu parti da prática e a minha 
ideia era contribuir com a prática. Então eu fui descobrir qual era a teoria pra 
isso eu precisava de teoria né? E inicialmente eu brigava com a teoria por isso 
que eu passei pela contagem regressiva na universidade, não via sentido, ao 
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mesmo tempo sempre estudei muito (...). (Entrevista realizada em 20-07-2007, 
p.31) 

As três informantes acima citadas tocaram em pontos cruciais acerca da pesquisa 
qualitativa. Desde o rompimento com as concepções de um conhecimento absoluto, 
ao rigor metodológico, até a intensão de intervir na realidade investigada. Enquanto 
outra entrevistada discorre sobre a preferência quase que exclusiva dos 
pesquisadores em educação pelos métodos qualitativos e o abandono de abordagens 
quantitativas, Para Mara, 

(...) na verdade a educação abandonou, deixou nas mãos dos economistas, e 
hoje quem fica falando sobre educação é a imprensa, por que o que a imprensa 
valoriza são os dados, (...) você vai ver quem está falando lá na mesa é no 
máximo demógrafo né, e os educadores? Eu acho que é um furo nosso é uma 
área que agente precisaria investir. Eu cheguei na pesquisa qualitativa quase 
que fluindo né, nem vi que existia outra coisa, (...) a gente lia nosso cenário, a 
gente lia os resultados de pesquisa, ainda não havia essa avalanche numérica e 
estatística que tem hoje, também sou contra, não precisa trabalhar dado de 
ontem porque já não vale o dado de antes de ontem, educação é cada dez anos 
para mudar uma coisa, não é essa coisa de ficar produzindo, produzindo dados, 
mas é preciso também, construir essa análise. A outra coisa (...) você vai fazer 
mestrado, doutorado, você vai fazer isso sozinho com um gravador na mão 
entrevistando alguém, todo mundo acaba fazendo isso que você está fazendo né, 
você vai entrar numa escola e vai pesquisar, um pouco a escolha acaba sendo o 
que é possível fazer. (Entrevista realizada em 06-02-2007, p.12) 

Nesta passagem, a informante além de comentar as implicações do predomínio 
dos estudos qualitativos na educação, avalia a nossa posição do entrevistadora.  

2.4 A ENTRADA EM CAMPO: SÓ A PALAVRA PESQUISADORA, JÁ CRIAVA UMA 
CELEUMA INCRÍVEL 

Sobre a entrada em campo no momento da coleta de dados a entrevistada Joana 
revela as dificuldades para ser aceita como observadora na escola pesquisada, assim 
como a diferenças existentes entre um momento de pesquisa e um momento de 
ensino. 

Então, eu precisava dizer, que eu era uma pesquisadora, só a palavra 
pesquisadora, já criava uma celeuma incrível. Precisava dizer que eu estava 
fazendo uma pesquisa, que gostaria de visitar a escola e, que gostaria de falar 
primeiro com a coordenadora, depois tem a anuência do professor, depois 
conversar com os alunos, que os dados seriam coletados, que haveria sigilo. 
Bom, aí a duras penas disseram que estava tudo (...) eu dava aula de Educação 
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Física e saí, como professora (...) mais ou menos arrumada, uma calça, uma 
sandália, o cabelo em ordem, quando eu fui coletar dados, a professora estava 
dando aula, na quadra, muito suada, com os cabelos em pé, como a gente fica 
na prática. Então eu olhei pra mim, eu olhei pra ela e falei, eu tenho que mudar 
a minha roupa, porque isso pode criar um distanciamento (...) no modo de falar 
(...) negar informação porque eu não me identifico com ela”. (...) (Entrevista 
realizada em 02-04-2007, pp. 6,7) 

A informante Mara revelou outras estratégias para entrada em sala de aula, de 
modo a escapar das armadilhas de obter dados meramente reproduzidos pela própria 
realidade criada para a pesquisa, ao descrever, (...) “eu chegava meio de surpresa, 
falava posso assistir sua aula hoje embora eu já tivesse combinado que ia fazer, tudo, 
mas... tem muita resistência a isso (...) um deles acabou colocando entrelinhas (...) 
que eu incomodava (...)”. (p.47).  E continua, 

(...) Eu senti uma rejeição muito grande dos professores no início da minha 
pesquisa tá, depois eu fui perceber que isso tinha haver com o fato de eu ter sido 
apresentada pela diretora da escola que acabou se afastando, então isso deu 
uma aliviada porque eu não tava mais identificada com a figura dela, algumas 
pessoas não gostavam, se você entra por aquele caminho, você fica identificada 
com aquilo né? (...) Qual é a imagem que elas tinham de mim, aparece muito 
mais a imagem que elas faziam de mim e da minha (pp. 54, 55) 

(...) eu fiz duas entrevistas longas e uma terceira que foi quase uma conversa 
informal (...). Quando eu fui fazer a segunda eu já tinha deixado nas mãos de 
cada um dos entrevistados uma cópia da transcrição e a primeira pergunta que 
eu fiz foi você gostaria de mudar alguma coisa...não foi assim, você  leu? Você 
gostaria de mudar alguma coisa, você ficou satisfeito¿ (Entrevista realizada em 
06-02-2007 p. 58) 

A mesma informante parece ter consciência da dificuldade que o ator social 
apresenta ao se colocar para uma investigação e das expectativas que se criam sobre 
as pesquisas, quando observa que as pessoas podem fazer o favor de aceitar o 
pesquisador, abrir esse espaço de conversa e até contribuir com a sua pesquisa, mas 
não são obrigadas. E continua mostrando como os resultados da pesquisa depende 
do equacionamento destas questões, no momento da coleta dados,  

A primeira sensação das pessoas é de que elas são avaliadas, elas me pediram 
muito retorno nesse sentido “o que você achou, como você avalia como é que você 
percebeu” ta? e eu sempre dizia, dizia com toda a sinceridade, olha, eu nunca fui 
professora primária (...) Você  vê aquela pesquisa que trata de tudo e não trata de 
nada e a busca de soluções muito a curto prazo que reduz a capacidade crítica do 
pesquisador, aquilo que poderia ser a sua contribuição, você deixa de dar pra 
tentar fazer papel do educador que é dar solução prática, acaba  nem fazendo o 
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que poderia ser o seu papel que é a longo prazo, criar novas maneiras de pensar, 
questionar o processo nas coisas mais básicas, mais estruturais, colocar 
perguntas (...) é aquela pesquisa que você lê assim “a professora não interage com 
alunos dessa, daquela forma, a professora não, não”.(...) (Entrevista  realizada em 
06-02-2007,pp. 59, 60) 

Segundo a informante Laura relatou, com a recorrência dos pesquisadores aos 
métodos qualitativos de pesquisa, dos anos noventa para cá, garantiu-se uma maior 
aproximação da Escola com a Universidade, e com isso a saída dos pesquisadores dos 
corredores e salas das universidades, enquanto os professores vieram às 
universidades, observa a entrevistada em entrevista realizada em 04/04/2007 (p. 
14).  

O entrevistado Célio relatou como conseguiu entrar na escola para coletar os 
dados. “(...) uma coisa que facilitou, sem dúvida, foi o fato de que eu era professor da 
escola, né? Na época, eu era professor naquela escola, então isso facilitou a escolha 
das professoras também, nós conversamos com elas e escolhemos duas que toparam 
trabalhar (...)”, (Entrevista realizada em 27-04-2007, p.9) 

As dificuldades de uma professora, em falar de sua prática em sala de aula foi 
revelada pela pesquisadora Nina que ao retornar para uma próxima conversa, mudou 
um pouco a sua forma de perguntar, utilizando-se dos dados da observação, 

Então eu comecei, em vez de perguntar sobre a pratica eu falava, olha observei 
tal coisa assim, que você faz me parecendo interessante queria que você 
contasse um pouco como é que você chegou a isso tal, então favoreceu muito 
porque ai na verdade eu trouxe a pratica pra discussão (...) eu acho que isso me 
deu uma riqueza de informações muito maior com certeza, então eu tive 
entrevistas muito longas né, por isso que eu acabei parando na terceira. (...)A 
prática foi se tornando mais consciente pra elas, a propria prática foi se 
tornando mais clara. Na medida que isso ia acontecendo foi se tornando 
também mais facil pra elas falarem, não que elas não quisessem falar, más 
também por uma defesa, as vezes porque a gente não tem clareza daquilo que a 
gente faz e do porque que a gente faz.(Entrevista realizada em19-12-2007, p 06) 

A mesma entrevistada observou que muitos pesquisadores vão a escola, coletar 
os dados para sua pesquisa com a idéia somente de discutiir a questão política, 
enquanto o professor se encontra desesperado com a aprendizagem do aluno e quer 
saber como ensinar e atenta para situações específicas da sala de aula, no momento 
dacolleta de dados,  

Então, eu acho que o desafio maior realmente é você hã... digamos assim, se 
mover nesse ambiante, que ao mesmo tempo é muito familiar pra você, mais... e 
você naquele momento está olhando com os olhos do pesquisador né? então pra 
você não ficar no óbvil, no senso comum né? não é uma coisa descritiva, eu 
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também não fui lá pra... fazer um trabalho laudatório, do trabalho da 
professora, eu tinha realmente que tentar compreender aquilo não é? (p. 23) 

(...) a primeira vez que eu entrei na sala de aula dela, ela gritava, não é gritar, 
ela falava alto, pra qualquer teoria que você for (...) aí eu comecei a entender, 
eu comecei a perceber, eu comecei a entender que ela falava meio assim, ela 
ocilava, tinha uma coisa meio ocilante “ Hum não pense que eu não estou vendo, 
você já fez o seu serviço?” não era grito mas era uma coisa enfática, (Entrevista 
realizada em 19-12-2007, p. 27) 

A informante conclui que do teórico pesquisador que chega apontando o dedo, o 
professor não suporta, pois ele entende a crítica a escola, diretamente ao trabalho 
dele. Mas defende que o professor da universidade se aproxime da escola 
fundamental porque isso oxigena a universidade. 

2.5 AS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA: TINHA UM MARIDO QUANDO 
COMEÇEI DEPOIS ACABEI SEPARANDO  

Não se tem dados precisos de quantos pesquisadores casados se separam em 
meio ao desenvolvimento de um mestrado ou doutorado e as implicações disto para a 
pesquisa, sabe-se que não é pouco, informalmente são muitas brincadeiras que se 
ouve, muitas advertências de pesquisadores mais experientes em sala, já é quase um 
clichê entre nós esse fato. Inclusive a própria autora deste trabalho, enfrentou uma 
separação com duas crianças ainda pequena. O que será que isto quer dizer. Embora 
esta não tenha sido uma questão para o nosso trabalho, não podemos deixar de 
evidenciar que muito pouco se conhece sobre a vida e o ofício de professores 
universitários e pesquisadores.  

A entrevistada Mara revela as dificuldades enfrentadas por ela, primeiro no início 
da pesquisa, 1989, quando ainda trabalhava como professora em uma escola básica 
da rede pública, a equacionar 30 horas de trabalho em sala de aula, mais as matérias 
do mestrado, e depois já como professora na universidade tinha que dá aula, viver 
com o salário e fazer as disciplinas, sem nenhuma possibilidade de afastamento, 
tendo contado com o apoio informal dos colegas. Conta, 

No doutorado o que eu acho que foi mais difícil foi conciliar esse três papeis né? 
continuar dando aula (...), o papel de pesquisadora e mãe né... quer dizer 
apesar de que o pai sempre esteve lá presente, ajudando mais na época ele tinha 
um trabalho que exigia muitas horas fora de casa também, então não é uma 
presença que eu pudesse contar ali (...) essas coisas, criança pequena você sabe, 
não tem jeito que as exigências não dá pra ultrapassar. (Entrevista realizada 
em 06-02-2007 p.8) 
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Para outra entrevistada a questão financeira foi muito difícil, e como se não 
bastasse ainda teve de enfrentar uma separação de seu casamento, Revela Rita, 

(...) tinha o marido quando começei depois acabei separando a orientadora 
falou que era muito comum acontecer isso, a minha orientadora foi uma 
psicologa ela também não só foi a orientadora foi terapeuta também sabe na 
época foi tudo então talvez encheu a minha vida quer dizer desafios, eu sou uma 
pessoa que gosta de desafios você esta entendendo, eu gosto de enfrentar coisas 
e enfrento. (...) (Entrevista realizada 19-12/2007, p.34) 

2.6 RELAÇÃO COM O ORIENTADOR: EU ME RESPONSABILIZEI, LEIO, RELEIO, 
DISCUTO 

Sobre as questões das relações pesquisador-orientador da pesquisa, a 
entrevistada Rosa revelou que para ela orientação é troca de experiência e orientação 
se faz a todo momento. Como professora universitária aposentada, a entrevistada 
declara que a orientação para ela é sagrada, absolutamente pessoal. Sem procurar 
generalizar, observa: “Quando um orientando precisa eu tenho que arrumar um 
lugar para ele, sábado domingo vem em casa, sem hora para acabar (...) é como eu 
falei, eu me responsabilizei, leio, releio discuto” (p. 14). E continua, 

(...) muitos são de fora, não dá pra um orientando vim lá de Belo Horizonte e 
chegar aqui e falar: eu não vou te atender, eu já vi gente fazer isso, orientando 
telefonar e falar manda dizer que eu não vou atender. Ninguém, ninguém te 
obriga a fazer esse trabalho, você não é obrigado, sua responsabilidade é sua 
obrigação social, (...) você tem que passar a diante isto, se você acredita na 
educação. Muitas vezes o orientando não quer nem orientação, muitas vezes 
eles precisam falar com você porque eles estão numa sinuca de bico na vida 
deles, particular. Então você tem que escutá-lo ajudá-lo (...) (Entrevista 
realizada em 15-02-2007, p.14) 

2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para colocar um ponto, em uma reflexão ainda bastante longe de ser esgotada,  
faz-se necessário revelar o comprometimento de cada pesquisador professor 
entrevistado, com a sua área de trabalho. Esse encantamento mesmo com a 
educação, a sala de aula e a pesquisa conforme comenta a entrevistada  Rosana,  

Eu falava que as crianças não gostam da escola, mas isso é uma afirmação, não 
é uma constatação, mas algumas gostam outras não gostam, por que? A maior 
parte das crianças com as quais eu trabalhei eram de uma população 
desprivilegiadas, então elas gostavam da escola, tinha merenda (risos), tinha o 
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contato com outras crianças, proteção, os pais vêm na escola essa proteção da 
rua, mas estudar mesmo, qual a criança que gostava de estudar? Então era 
muito difícil eu aceitar essa ideia de que estudar não fosse interessante e não 
fosse prazeroso. (Entrevista realizada em 25-08-2007, p. 3) 

A entrevistada Edna relata seu envolvimento com a sala de aula,  

(...) quando me formei em Pedagogia, eu fui ser professora das primeiras series 
do Ensino Fundamental, mais especificamente, trabalhei com terceira série e, 
mais uma vez a sala de aula me angustiou, eu sai da Faculdade com muitos 
sonhos, muitas teorias, muitos  ideais e quando eu entrei na sala de aula eu me 
deparei  com trinta moleques cheios de vida completamente distante de tudo 
que eu (...) conhecia, que eu sabia, que eu tinha me preparado e, estas crianças 
me arrancaram deste lugar teórico que eu vivia e me obrigaram a me construir 
como professora de um jeito diferente, que eu nem imaginava que construiria, 
muito engraçado nesta época eu tive um sonho que eu estava, numa praia e 
todos os meus alunos na beira do mar e que eles entravam na arrebentação das 
ondas e se embolavam e eu ia junto tentava segurá-los e me afogava junto com 
os grandes e era essa a sensação que eu tive, estar  resgatando de dentro do 
mar com ondas e uma rebentação, tendo que lidar comigo nesta situação e com 
as crianças. (Entrevista realizada em 18-12-2007, p. 01) 

As expectativas dos pesquisadores entrevistados, se revelaram também no dizer 
da informante Laura sobre o desejo que tem de ver chegar os estudos dos 
professores, na escola e na sala de aula, mas também nas políticas públicas de 
educação e que tais políticas tem de levar em conta aquilo que se tem pesquisado. Os 
entrevistados revelaram um comprometimento com o campo profissional, capazes de 
levar a cabo a tarefa de lecionar, pesquisar, orientar e produzir conhecimento, a 
despeito dos poucos investimentos que temos. Compreendemos que os 
investimentos na pessoa do professor e do pesquisador são urgentes para estabelecer 
referências metodológicas e conceituais. Assim como, a criação de espaços de 
formação/investigação a respeito da vida e do trabalho de professores e 
pesquisadores, cujos estudos sirvam não apenas para delinear as melhores 
estratégias de ação na sala de aula, mas também e, principalmente, para inspirar 
políticas em educação.  
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RESUMO  

O presente texto resulta da realização de uma pesquisa bibliográfica, localizada 
no campo da História da Educação. Busca compreender as continuidades e 
descontinuidades na prática de pesquisa em educação no Brasil nos últimos anos. 
Considerando a complexidade da tarefa proposta, salientamos o caráter primário do 
estudo e o classificamos, assim, como um ensaio. Questiona-se: quais pressupostos 
teóricos, epistemológicos, metodológicos estão sendo utilizados nas pesquisas em 
educação no Brasil entre os anos de 1960 a início do século XXI? Quais opções 
teóricas, epistemológicas e metodológicas problematizam a educação a partir dos 
cotidianos escolares? Justifica-se a opção pelo período devido ao fato de 1966ser o 
ano em que se registra o primeiro programa de pós-graduação stricto sensu em 
educação no Brasil. As fontes utilizadas foram artigos acadêmicos focalizados no 
período histórico estudado. Conclui-se que a discussão a respeito da diversidade de 
possibilidades metodológicas na realização de pesquisas no campo da educação é 
muito relevante e necessária, dada a diversidade de temáticas e problematizações 
que podem ser produzidas no campo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente texto resulta da realização de uma pesquisa bibliográfica, localizada 
no campo da História da Educação. Busca compreender as continuidades e 
descontinuidades na prática de pesquisa em educação no Brasil nos últimos anos, 
identificar as abordagens teóricas, metodológicas e filosóficas que têm caracterizado 
a produção de pesquisas no campo educacional e problematizar os impactos desses 
processos na educação brasileira. Considerando a complexidade da tarefa proposta, 
salientamos o caráter primário do estudo e o classificamos, assim, como um ensaio.  

O estudo foi realizado a partir dos seguintes questionamentos: que pressupostos 
teóricos, epistemológicos, metodológicos e filosóficos estão sendo utilizados nas 
pesquisas em educação no Brasil entre os anos de 1960 a início do século XXI? Que 
opções teóricas, epistemológicas, metodológicas estão sendo utilizadas a fim de se 
problematizar a educação a partir dos cotidianos escolares? O objetivo principal do 
estudo foi evidenciar as principais tendências dos modos de pesquisas no campo 
educacional através do recorte histórico da pesquisa compreendendo os anos de 1960 
a início do século XXI. Justifica-se a opção pelo período devido ao fato de 19670 ser o 
ano em que se registra o primeiro programa de pós-graduação stricto sensu em 
educação no Brasil. Vale destacar que, antes desse período, as pesquisas em educação 
eram realizadas sistematicamente em centros de pesquisa ligados ao Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep), vinculados ao Ministério da Educação 
(MEC). As fontes utilizadas foram de caráter bibliográfico. Debruçamos-nos sobre 
artigos acadêmicos que versam sobre a temática, focalizados no período histórico 
estudado. A opção de apresentar o texto a partir de obras de autores na ordem 
cronológica deu-se com o intuito de ajudar o leitor a relacionar a produção das 
pesquisas educacionais ao contexto histórico e social do Brasil. Já que 
compreendemos a história como a [...]  ciência do tempo e da mudança [e que] 
coloca a cada instante delicados problemas para o historiador [...] (Bloch 2001, p. 
25),  essa opção não deve ser confundida com o caráter linear que muitos atribuem à 
historiografia.  

O levantamento bibliográfico realizado mostrou o quanto é importante a 
discussão a respeito da diversidade de possibilidades metodológicas na realização de 
pesquisas no campo da educação, dada a diversidade de temáticas e 
problematizações que podem ser produzidas no campo. 

 
2. A PESQUISA: DILEMAS NA TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Dos anos 70 até os dias atuais, pudemos observar a criação de diversos 
programas de pós-graduação e centros de pesquisa em Educação no Brasil, assim 
como uma grande diversidade de metodologias de pesquisa utilizadas por esses 
núcleos. É nesses programas e centros que se concentram os maiores grupos de 

                                                   
70 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) -  27 alunos matriculados. 
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pesquisa em investigações individuais e/ou coletivas, realizadas no campo da 
educação como forma de pensar e refletir a partir dos cotidianos, em diferentes 
níveis e práticas educacionais. 

Nos anos 70, a pesquisadora Gouveia (1976) realizou dois estudos (1971 e 1976) 
acerca da produção de pesquisa no Brasil. Ela fez um levantamento nas 
comunicações apresentadas em reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC)71 e na Revista Caderno de Pesquisa72.  De modo geral, apesar do 
visível crescimento do número de pesquisas educacionais realizadas no intervalo dos 
dois estudos, ainda apresentavam um baixo número de investigações e um viés 
teórico ou metodológico pouco diversificado e definido.  

A análise de Gouveia (1976) apresenta constatações que caracterizam a produção 
científica no Brasil, tendo como pano de fundo as pesquisas no campo educacional. 
Em relação às informações oriundas do levantamento realizado a partir da SBPC, 
aponta a autora que, entre 1970 e 1976, não ocorreram alterações significativas na 
produção de pesquisas educacionais. Já naquela época registrava-se a dificuldade de 
se obter financiamento de pesquisa, com destaque para os estudos relacionados à 
elaboração de currículos e à avaliação de programas, os quais foram os mais 
impulsionados no levantamento realizado73 . Ao que parece, [...] o potencial de 
crescimento da pesquisa no período analisado centrava-se mais na orientação 
teórica dos/as pesquisadores/as e no equipamento metodológico de que dispõem do 
que no tipo específico de produtos que investigam [...] (Gouveia 1976, p.77). 

No que se refere às informações da Revista Caderno de Pesquisa, Gouveia (1976) 
chama a atenção para o fato de que, semelhante ao que se percebeu na SBPC, a maior 
parte das pesquisas se relacionava à ‘avaliação de currículos ou programas’. A 
pesquisadora observa que estudos interessados em investigar fenômenos como a 
evasão, a repetência e o rendimento escolar avançaram nesse período inicial dos anos 
70. A preocupação não era mais apenas em [...] caracterizar psicológica ou 
sociologicamente os sujeitos e o meio ambiente de que se origina [...] mas também 
em compreender a influência dessas características, como vieses independentes 
sobre a aprendizagem [...]. (Gouveia 1976, p. 78). 

A despeito do avanço teórico-metodológico ressaltado por Gouveia (1976), 
devemos considerar as reflexões que a autora empreendeu a partir dos estudos 
supracitados sobre a relevência das pesquisas educacionais realizadas no Brasil na 
década de 70. Gouveia (1976) defende que a relevância é um aspecto delicado a ser 
considerado numa análise dessa natureza. A autora identifica duas ordens de 
relevância – a científica ou teórica e a prática ou social. Nesse contexto, assinala que 
embora as duas esferas incorporem juízo de valor, a relevância teórica pode ser mais 

                                                   
71 22ª e 28ª reuniões anuais realizadas respectivamente em 1970 e 1976.  

72 Publicada pela Fundação Carlos Chagas (São Paulo). Foram analisados todos os artigos que apresentavam 
relatos de pesquisa dos números da revista de 1970 a 1974, totalizando 74 artigos 

73 29,4% dos projetos financiados pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, atualmente Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
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objetivamente estabelecida, uma vez que os próprios programas de pesquisa podem 
orientar os/as pesquisadores/as a eles vinculados a se aproximarem da literatura 
relacionada ao seu campo de pesquisa. Por outro lado, a relevância social da pesquisa 
exige não somente aproximação teórica e de metodologia de pesquisa, mas também a 
produção de investigações [...] que contribuam para o diagnóstico ou a solução de 
um problema social [...] (Gouveia 1976, p.78). Isso porque 

[...] o que se considera problema depende não só de fatos e de condições 
objetivas, mas principalmente, da maneira pela qual se ‘define’ a situação. Uma 
mesma taxa de analfabetismo pode não constituir problema em uma sociedade 
ou em determinado momento histórico e causar grande preocupação em outro. 
Por outro lado, num mesmo momento, certos fatos podem preocupar 
seriamente alguns indivíduos ou grupos sem que sequer sejam percebidos por 
outros. (Gouveia 1976, p.78). 

Outra importante constatação de Gouveia (1976) diz respeito aos estudos sobre a 
organização escolar e aos sistemas administrativos em que as escolas estão inseridas. 
Para a autora, este locus de pesquisa ficou muito desguarnecido na década de 70 no 
Brasil, uma vez que sobre esse tema foram encontradas [...] apenas duas das cento e 
noventa e seis comunicações apresentadas na reunião da SBPC em 1976 e um 
dentre os cento e quarenta e três projetos financiados pelo Inep no período de   
1972-76  (Gouveia 1976, p. 78).  

Ainda em relação à década de 70, Cunha (1979) evidenciou a adoção de métodos 
ou técnicas de pesquisa herdadas de centros de pesquisa internacionais mais 
avançados nesta área, além do estrangeirismo. O autor destaca que predominavam 
também nos estudos brasileiros o tecnicismo, o sistemismo e o idealismo. Os 
principais questionamentos feitos por Cunha (1979) diziam respeito à falta de 
abordagens políticas e filosóficas próprias no trabalho dos/as pesquisadores/as 
brasileiros/as da época e às pesquisas não refletirem os cotidianos escolares. Em 
suma, as pesquisas em educação desenvolvidas no Brasil nas décadas de 40 e 50 
estavam mais voltadas para os contextos psicológicos da educação, tendo a relação 
professor-aluno como principal foco de análise.  

Mello (1983) reforça essa tese ao afirmar que a pesquisa educacional no Brasil 
nesse período foi fortemente marcada pela psicometria. A autora sinaliza ainda que:  

Com a criação do CBPE [Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais] e dos 
CRPE [Centro Regional de Pesquisas Educacionais] que funcionavam em 
algumas capitais, e que se organizaram por iniciativa de educadores como 
Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, a ênfase nos estudos psicológicos foi 
substituída pela preocupação com estudos sociológicos (Mello 1983, p. 68).       

Gatti (1983), em estudo a respeito da pós-graduação e da pesquisa em educação 
no Brasil, de 1978 a 1981, afirma que, somente a partir da criação do Inep, em 1938,  
do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e dos Centros Regionais de Pesquisas 
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Educacionais, os estudos científicos a respeito do pensamento educacional brasileiro 
ganharam espaço e força para sua produção. Até então, as pesquisas nessa área eram 
escassas e isoladas. Nesse contexto, ainda na década de 30, surgiram as tentativas 
iniciais de publicação sistemática de estudos direcionados para a área educacional, 
resultando, durante os anos 40 e 50, nas primeiras revistas especializadas em 
estudos educacionais74 (Gatti 1983).  

A mesma pesquisadora aponta as décadas de 60 e 70 como significativas no 
âmbito da pesquisa educacional brasileira, pois cursos de pós-graduação começam a 
ser implantados e rapidamente expandidos. Segundo Gatti (1983, p. 4): Entre 
1971/72, criaram-se dez cursos de pós-graduação em educação no sentido estrito, e 
até 1975 dezesseis estavam instalados.  Essa expansão leva ao surgimento de grupos 
de pesquisa, à formação de professores no exterior (que posteriormente serão 
integrados aos Programas de Pós-Graduação de univerdiades brasileiras), à 
concentração de recursos humanos de alta formação, etc. Tudo isso vai compor o 
ambiente propício para o desenvolvimento das pesquisas em educação. 

Entretanto, Gatti (1983) chama a atenção para o fato de que, mesmo com essa 
mudança positiva no que diz respeito à ampliação do número de programas de pós-
graduação, muitas pesquisas careciam de melhor fundamentação teórica e 
metodológica. Ou seja, ao avanço quantitativo não equivaleu um avanço qualitativo. 
Gatti cita Mello (1981) afirmando que, também, buscava-se muito respaldo em 
métodos de outras ciências, como a psicologia e a sociologia, por exemplo, 
geralmente vindos de outras culturas, e essa importação acabava comprometendo as 
análises. 

 Não se pode esquecer, porém, que o a reflexão de Gatti (1983) recai sobre a 
primeira década dos cursos de pós-graduação em Educação no Brasil. A própria 
autora reflete sobre a necessidade de se esperar o amadurecimento desses cursos e, 
consequentemente, das pesquisas realizadas por seus alunos. Para tanto, estabilidade 
e continuidade eram necessárias. 

A fim de verificar a produção científica na área de Educação de 1978 a 1981, Gatti 
(1983) realizou uma pesquisa analisando o tema e o conteúdo de dissertações, teses, 
artigos e livros publicados por alunos desses cursos de pós-graduação em tal 
período75. Nessa pesquisa, a autora analisou: a relação dos trabalhos desenvolvidos 
com as áreas de concentração a que estão vinculados, a distribuição regional dos 
programas de pós-graduação, os docentes e a formação no exterior, a produção dos 
programas e suas condições, o corpo docente dos programas, a implantação do 
doutoramento em educação, a produção científica dos programas. Os resultados 
apontaram a necessidade de melhoria em muitos aspectos, como: romper com o 

                                                   
74 Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e as séries Monografias, Estudos e Documentos, 
Pesquisa e Planejamento, ligadas ao CBPE e aos CRPEs; revistas Atualidades Pedagógicas, da Editora 
Civilização Brasileira, e Revista de Pedagogia, da USP (Gatti 1983). 
75 A amostra foi definida com dados de diferentes órgãos: CAPES,  CNPq, FINEP, SEPS-MEC e FAPESP, além de 
entrevistas com professores e alunos de seis pós-graduações e de seminários sobre pesquisa educacional. 
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modismo que faz com que determinados temas sejam os mais abordados nas 
pesquisas, ou que sejam escolhidos apenas por se relacionarem a linhas preferenciais 
das agências de financimaneto; a dispersão das linhas de pesquisa, resultante de 
fatores múltiplos como, por exemplo, a rápida expansão da implantação dos 
programas de pós-graduação; a dissociação entre pesquisa educacional e meio 
ambiente; a manutenção de equipes de pesquisa duradouras; a variação temática de 
orientações por parte de uma mesma equipe, dificultando aprofundamento e 
tradição em determinada questão educacional; o isolamento das pesquisas em 
educação dentro das pesquisas em ciências humanas e sociais; o problema de 
veiculação e troca de informações entre programas, ou mesmo dentro do próprio 
programa; o problema de circulação de informações pela baixa distribuição de 
publicações e revistas e de fluxo de bibliotecas; a falta de costume de produção para 
publicação por parte dos pesquisadores; os problemas de financiamento; os desafios 
que os problemas sociais são para os órgãos públicos; o pouco tempo que os docentes 
possuem para se dedicarem à pesquisa, dada a carga horária excessiva de aula e 
atividades administrativas; a pouca autonomia que os pesquisadores possuem em 
relação a  políticas específicas e às metas das agências de fomento; o imediatismo nos 
resultados; a necessidade de participação maior/efetiva dos pesquisadores na 
elaboração da política  em educação. 

Assim, Gatti (1983) aponta que naqueles anos iniciais dos cursos de pós-
graduação, muito ainda havia a mudar para que a pesquisa em Educação se 
fortalecesse e se firmasse de modo consistente.  

Brandão (1986) ressalta que nos dez anos após a criação do primeiro programa 
de pós-graduação no Brasil, ocorreu uma taxa de crescimento significativa – uma 
média de dois cursos por ano.  As pesquisas realizadas nessa época focam uma 
abordagem mais política, desenvolvendo estudos tipicamente econômicos, talvez 
pelos movimentos que ocorriam no cenário político brasileiro (Gatti 2001). As 
décadas de 60 e 70 enfatizam, principalmente, as investigações relacionadas aos 
investimentos necessários para o avanço da educação no país, ao retornarem a 
atenção para os currículos e os programas de ensino, novamente os estudos 
psicopedagógicos ganharam força nos centros de estudo. Brandão (1986) afirma que, 
de 1979 a 1984, foi observado um período de estabilidade no crescimento dos 
programas. No entando, o número de alunos continuou a crescer e [...] expandiu-se 
de forma impressionante (mesmo levando-se em conta a taxa cumulativa dos que 
estão no segundo e terceiro anos) de 27 (em 1966) para 2.235 (em 1976) [...] 
(Brandão 1986, p. 28).  

Na década de 80, os estudos de cunho psicopedagógicos se ampliaram, trazendo 
discussões a respeito da formação do professor, alfabetização e ensino de disciplinas 
específicas nos diversos níveis escolares. Capitaneada pelos movimentos sociais 
emergentes nesta década, a pesquisa etnográfica ganha espaço na educação ao ser 
utilizada para investigar os pormenores da escola. Da mesma forma, a pesquisa 
qualitativa ganhou força neste período e foram sendo incorporadas outras 
metodologias de investigação, como os estudos de caso, a pesquisa participante, a 
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pesquisa-ação, análises de discurso e de narrativas, estudos de memória, histórias de 
vida e história oral.  Esses métodos buscavam discutir muito mais o aspecto social e 
menos o econômico da educação. Ainda sobre os anos 80, Mello (1983) afirma que, 
impulsionados especialmente pelos órgãos de fomento à pesquisa educacional, foram 
realizados encontros e elaborados documentos com vistas à análise e ao debate sobre 
essa área. Nesse movimento, destaca como principais preocupações da comunidade 
de educadores: [...] a pobreza dos recursos destinados à pesquisa; [a] falta de maior 
autonomia na definição de temas e métodos [e a] desvinculação da pesquisa da 
realidade sócio-educacional do país [...] (Mello 1983, p. 67). 

Tendo como problematizações fundamentais as contribuições da educação para a 
transformação da sociedade e o papel da pesquisa para essa transformação, Mello 
(1983, p. 68) salienta: 

 Parace-me que os modismos e a facilidade de cooptação que caracterizam as 
escolhas dos temas e os enfoques da nossa pesquisa em educação e que, em 
última instância, são determinadas pelas condições históricas e estruturais da 
sociedade brasileira, realizam-se pela mediação de dois movimentos que são 
mutuamente associados e que só didaticamente poderiam ser separados [...] 
POBREZA TEÓRICA e INCONSEQUÊNCIA METODOLÓGICA.  

Para Mello (1983), a pobreza teórica se dá devido ao fato de os/as 
pesquisadores/as não terem, à época, um modelo interpretativo que desse conta de 
compreender os fenômenos próprios da educação. Utilizavam-se, via de regra, os 
modelos baseados na Psicologia, na Sociologia e na Economia, o que acarretava a 
redução da educação apenas a uma das dimensões que a compõem, ferindo o caráter 
complexo dos contextos educacionais. Mello (1983, p. 69) propunha: 

[...] não é possível chegar à análise e ao questionamento da política educacional 
estudando questões psicopedagógicas. Ao contrário, supô-las separadas indica 
sérias dificuldades em se abordar a educação em sua totalidade. [...] a 
dificuldade em elaborar modelos teóricos que articulem as muitas dimensões 
constituintes da totalidade da educação determinou que ela se reduzisse, ou ao 
atacado com o sociologismo e o economicismo, ou ao varejo, com o 
psicologismo, o tecnicismo e o psicopedagogismo [...] a superação das falhas da 
pesquisa educacional depende de conseguirmos entender claramente a natureza 
da própria educação, e seu papel, potencial e limites na transformação social 
da sociedade brasileira hoje. [...] Para superar essa inconsequência 
metodológica, não podemos escapar de um questionamento sério a respeito de 
quais concepções de educação inspiram nossa prática de pesquisa, o que 
implica em entender um pouco os modelos metodológicos dominantes nas 
ciências humanas.  

Para Brandão (1986), avaliar o conhecimento produzido na área da educação 
pressupõe a análise das teses e dissertações apresentadas nos programas de pós- 
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graduação no país. Reconhece, no entanto, que muitos desses trabalhos não se 
constituem como pesquisas. Ele caracteriza essas produções como trabalhos 
acadêmicos mais extensos, exercícios de estudo realizados no seio dos programas. 
Mas não se constituiam como prática de pesquisa. O autor destaca os impactos que o 
reduzidos prazos para a entrega final dos trabalhos têm sobre os textos finais 
apresentados como relatórios de pesquisa. Salienta que, ao qualificar a maior parte 
desses trabalhos como pesquisa, corremos o risco de [...] desqualificar a pesquisa e 
contribuir para reforçar o estigma de que as ciências humanas constituem “área 
menos exigente” [...] (Brandão 1986, p.25). Observa, também, que existia um 
incentivo por parte do governo para que a produção de pesquisas na área educacional 
ocorresse no mesmo ritmo em que ocorre no campo tecnológico. Todo esse processo 
acarreta sérios prejuízos para a pesquisa em educação nos anos 80.  

Gatti (2001) também faz uma reflexão a respeito dos métodos de pesquisa 
aplicados na área da educação no decorrer do século XX. Segundo a autora, foi 
somente no fim da década de 60, quando foram implantados os cursos de pós-
graduação, mestrados e doutorados nas universidades, que as pesquisas 
amadureceram.  Gatti (2001) cita Gouveia (1971, 1976) ao falar dos métodos de 
pesquisa que predominaram: primeiramente um enfoque metodológico; em seguida 
(anos 50), voltado para as condições culturais e tendências de desenvolvimento da 
sociedade brasileira; nos anos 60, foram produzidas pesquisas de natureza 
econômica. Na década de 70, houve um avanço em relação à ampliação do leque de 
temas abordados e em relação à metodologia.  

[...] os estudos começam a focalizar mais equitativamente diferentes 
problemáticas: currículos, caracterizações de redes e recursos educativos, 
avaliação de programas, relações entre educação e profissionalização, 
características de alunos, famílias e ambiente de que provêm, nutrição e 
aprendizagem, validação e crítica de instrumentos de diagnóstico e avaliação, 
estratégias de ensino, entre outros. [...] Passou-se a utilizar tanto métodos 
quantitativos mais sofisticados de análise, quanto qualitativos e, no final da 
década, um referencial teórico mais crítico, cuja utilização se estende a muitos  
estudos. (Gatti 2001, p. 67). 

É nítido o avanço que ocorreu na década de 70, mas Gatti (2001) ressalta que o 
contexto político e social da época, abarcando também o início dos anos 80, era de 
cerceamento de liberdade de expressão. Assim, por mais que se expandisse o leque 
de temas/tipos de pesquisas, predominaram, nessa época, os estudos que 
priorizavam a técnica em detrimento das questões sociais. Em um segundo momento 
dos anos 80, com o surgimento e o fortalecimento de movimentos sociais, há uma 
mudança de tendência que encaminhou as pesquisas para temáticas sociais, 
reflexivas, com influência de teorias marxistas.  

Seguindo a cronologia, a mesma pesquisadora apresenta a década de 90 (e fins 
dos anos 80) como um período que recebe um número expressivo de pesquisadores 
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que se formaram no exterior, atendendo à demanda da expansão do ensino superior 
e da pós-graduação no Brasil. A inserção desses/as pesquisadores/as no quadro 
brasileiro de pesquisas fez com que se diversificassem os trabalhos tanto temática 
quanto metodologicamente.  Além disso, começam a aparecer estudos voltados para 
a análise das pesquisas educacionais realizadas até então, no que diz respeito à sua 
consistência e significado. Ainda nesta década, firmaram-se grupos de pesquisas com 
temáticas variadas:  

[...] alfabetização e linguagem, aprendizagem escolar, formação de professores, 
ensino e currículos, educação infantil, fundamental e média, educação de jovens 
e adultos, ensino superior, gestão escolar, avaliação educacional, história da 
educação, políticas educacionais, trabalho e educação. (GATTI 2001, p. 68-69).  

Segundo a autora, a expansão ocorrida acabou gerando alguns problemas 
teóricos e metodológicos, em decorrência de serem buscadas categorias em outras 
áreas de estudo (sociologia, economia, psicologia, psicopedagogia), sem conseguir 
dar consistência a questões especificamente educacionais. Também houve a 
influência de modelos de pesquisas exteriores (Estados Unidos, Inglatera, França), 
que chegavam ao Brasil com certo atraso e sofrendo interpretações superficiais de 
seus fundamentos. Outra fragilidade apontada é a escolha de problemas de pesquisa 
de caráter superficial e/ou imediatista, com perguntas que buscavam solucionar 
pequenos impasses cotidianos que não são, segundo Gatti (2001), próprios da 
investigação científica.   

Citando Luna (1988) e Franco (1988), Gatti (2001) reflete sobre a existência ou 
não de conflitos teórico-metodológicos nas pesquisas dos anos 80.  Para Luna (1988 
apud Gatti 2001, p. 72), [...] se o pesquisador explicita sua pergunta, ou problema, 
com clareza, elabora os passos que o levam a obter a informação necessária para 
respondê-la e indica o grau de confiabilidae na resposta obtida [...] os conflitos 
metodológicos serão falsos, pois possivelmente apresentarão um referencial 
adequado para a proposta. Já Franco (1988) não entende que a adequada formulação 
desses requisistos apresentados por Luna seja suficiente para garantir a consistência 
da pesquisa, pois metodologia não define teoria, vice-versa.  

Gatti (2001) argumenta que parte desses conflitos teórico-metodológicos resulta 
da expansão dos métodos qualitativos (análise de conteúdo, estudo de caso, pesquisa 
participante, estudos etnográficos, antropológicos, etc.), tomando espaço dos 
métodos experimentais e empiristas que, com seus conceitos de neutralidade e 
objetividade, sofriam críticas sobre a capacidade explicativa que possuíam para 
pensar os fenômenos educacionais.  

Houve, então, um embate entre métodos quantitativos, com suas medidas bem 
definidas, suas estatísticas avançadas, e métodos qualitativos que combatiam as 
pesquisas traduzidas em números. As críticas foram tantas que as pesquisas 
quantitativas tiveram uma redução significativa em sua produção (Gatti 2001). 
Entretanto, a autora aponta que a expansão das pesquisas qualitativas não garantiu a 
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qualidade das produções, chamando a atenção para que os estudos de caráter 
qualitativo não [signifiquem] uma banalização (Gatti 2001, p. 75).  

A autora ainda ressalta que o importante, independente do método adotado, é 
que haja domínio de técnicas e abordagens, o que não ocorre, segundo pôde ser 
constatado por ela em pesquisa realizada. Alguns trabalhos examinados por Gatti 
(2001) apresentaram fragilidades em vários aspectos: hipóteses, variáveis, uso 
inadequado de modelos estatísticos, problemas de interpretação, falta de 
embasamento teórico, metodologia confusa, entre outros aspectos mais.  

Assim, segundo Gatti (2001, p. 76), [...] nem tudo o que se faz sob o rótulo de 
pesquisa educacional pode ser realmente considerado como fundado em princípios 
da investigação científica.  

Dentre as pesquisas qualitativas que tiveram sua ascenção nas últimas décadas 
do século XX está a pesquisa com os cotidianos, que ganha força em Programas de 
Pós-Graduação stricto sensu de algumas universidades brasileiras. De acordo com 
Alves (2008, p. 20), [...] só é possível analisar e começar a entender o cotidiano 
escolar em suas lógicas, através de um grande mergulho na realidade cotidiana da 
escola.  Mais tarde, foi incorporada à pesquisa com os cotidianos a ideia das redes de 
conhecimento e de tessitura de conhecimento em redes.   

Para Alves (2008), essas pesquisas promovem no pesquisador o sentimento de se 
fazer parte do cotidiano que está sendo pesquisado, era preciso se desprender do 
arcabouço teórico-metodológico aprendido e trabalhado, indo além da pesquisa com 
objetos, passando, então, a trabalhar com processos e movimentos que estavam 
operando no cotidiano em que se encontrava o pesquisador. Alves (2008), como uma 
das precursoras das pesquisas com os cotidianos no Brasil, deixa explícito que 
compreender esse método de pesquisas só é possível a partir do momento em que o 
pesquisador o experimenta.  

Segundo Alves (2008, p. 21), [...] como a vida, os cotidianos formam um ‘objeto’ 
complexo, o que exige também métodos complexos para conhecê-lo. Dessa forma, a 
autora sugere quatro aspectos que, em sua opinião, são necessários discutir a fim de 
entender essa complexidade. O primeiro é o movimento por ela denominado de ‘o 
sentimento do mundo’, fazendo referência ao poeta Carlos Drummond de Andrade. 
Nesse movimento, é preciso mergulhar com todos os sentidos no que se deseja atuar. 
Mergulhar no cotidiano é a proposta inicial. Para o segundo movimento, a autora dá 
o nome de ‘virar de ponta cabeça’, nesse sentido cabe ao pesquisador pensar de outra 
forma, com outras possibilidades os métodos de pesquisa tradicionalmente 
utilizados. O terceiro movimento, a autora chama de ‘beber em todas as fontes’, pois 
é necessário ampliar as discussões, incorporando a ideia de complexidade, sabendo 
lidar com a diversidade, o diferente e o heterogêneo. E, por fim, o movimento 
denominado ‘narrar a vida e literaturizar a ciência’, ou seja, para a autora é 
imprescindível uma nova maneira de escrita, para além do discurso teórico e 
conclusivo (Alves 2008).  

Trazendo a discussão para os dias atuais, as narrativas surgem como forma de 
apresentar a produção dos dados da pesquisa, e os relatos dos sujeitos praticantes 
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dos cotidianos são tidos como expressões das práticas cotidianas. Conclui-se que as 
expressões em forma de narrativa rompem com a dureza científica da academia e 
com os tradicionais métodos de pesquisa. Usando a narrativa como método de 
pesquisa, incluímos também a conversa oral e as rodas de conversa. Nesse sentido, 
cada palavra, cada expressão faz parte da produção de dados e cabe ao pesquisador 
não selecionar as melhores ou mais válidas falas, pois todas as que são produzidas no 
cotidiano da pesquisa são potentes e possíveis de serem utilizadas para futuras 
problematizações.  

As teses e dissertações produzidas nos Programas de Pós-Graduação em 
Educação no Brasil têm sido produzidas adotando, dentre outros métodos, as 
narrativas. Em suma, as diversas opções teóricas, epistemológicas e metodológicas, 
cada uma com a sua dimensão e aposta política, fazem partem de uma vasta 
produção acadêmica no campo da educação brasileira e têm contribuído muito para 
o campo. 

Ferreira (2009) também reflete sobre os métodos de pesquisa em educação no 
Brasil. Segundo ela, a partir das principais publicações de autores que se dedicam ao 
assunto, as pesquisas em geral atuam em duas linhas metodológicas, a pesquisa 
positivista e a pesquisa com base nas teorias críticas. No entanto, alguns grupos de 
pesquisadores com grande atuação no cenário de educação no Brasil têm sem 
debruçado sobre as pesquisas com uma abordagem pós-crítica e pós-moderna da 
educação.  

A autora reconhece os avanços dados na área de pesquisa em educação, mas 
destaca alguns pontos que ainda carecem de melhoria: 

a) uma concepção de ciência que alie os fenômenos educacionais e a pesquisa, 
sustentada teoricamente e divulgada nos meios educacionais, evitando a confusão 
teórica e apoliticidade com que se revestem muitas pesquisas nos dias atuais;  

b) uma opção teórico-metodológica efetivamente embasada nos referenciais 
teóricos dos professores-pesquisadores, sustentável e evidenciada a partir dos 
caminhos da pesquisa;  

c) uma avaliação e divulgação de resultados das pesquisas, com periodicidade, 
com permissão de acesso à comunidade acadêmica à base de dados atualizados e a 
periódicos que efetivamente sejam publicados em tempos regulares. (Gati 2009, p. 
52-53). 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendeu-se, a partir do levantamento realizado, a ampla discussão que tem 
sido produzida no campo da metodologia de pesquisa ao longo do século XX e início 
do século XXI no que diz respeito às conceptualizações teóricas que embasaram as 
pesquisas realizadas nos programas de pós-graduação, particularmente em 
Educação, das universidades brasileiras entre o período de 1960 a início do século 
XXI. Ao longo do estudo, observou-se uma grande diversidade de metodologias de 
pesquisa utilizadas por esses programas de educação. É nesses programas e centros 
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de pesquisa que se concentram os maiores grupos de pesquisa em investigações 
individuais e/ou coletivas, realizadas no campo da educação como forma de pensar e 
refletir a partir dos cotidianos em diferentes níveis e práticas educacionais. 

Inicialmente, em meados da década de 70 do último século, os programas de 
pesquisa se dedicavam a avaliar os currículos e os programas escolares das escolas 
brasileiras. Os estudos estavam interessados em investigar fenômenos como a 
evasão, a repetência e o rendimento escolar. Além disso, emergiu a adoção de 
métodos ou técnicas de pesquisa herdadas de centros de pesquisa internacionais 
mais avançados nesta área. Além do estrangeirismo, predominavam nos estudos 
brasileiros o tecnicismo, o sistemismo e o idealismo. Posteriormente, somente a 
partir da criação do Inep, em 1938, e de outros órgãos de fomento à pesquisa, os 
estudos científicos a respeito do pensamento educacional brasileiro ganharam espaço 
e força.  

Na década de 80, os estudos de cunho psicopedagógicos se ampliaram, trazendo 
discussões a respeito da formação do professor, alfabetização e ensino de disciplinas 
específicas nos diversos níveis escolares. O principal orientador dessas pesquisas 
foram os movimentos sociais emergentes nesta década. Ganha espaço na educação a 
pesquisa etnográfica, ao ser utilizada para investigar os pormenores da escola. Da 
mesma forma ocorreu com a pesquisa qualitativa e outras metodologias de 
investigação, como os estudos de caso, a pesquisa participante, a pesquisa-ação, 
análises de discurso e de narrativas, estudos de memória, histórias de vida e história 
oral.   

Posteriormente, na década de 90, houve um número expressivo de pesquisadores 
que se formaram no exterior, atendendo à demanda da expansão do ensino superior 
e da pós-graduação no Brasil. Esses pesquisadores fizeram com que se 
diversificassem os trabalhos tanto temática quanto metodologicamente.  Ainda nesta 
década, firmam-se grupos de pesquisas com temáticas variadas: alfabetização e 
linguagem, aprendizagem escolar, formação de professores, ensino e currículos, 
educação infantil, fundamental e média, educação de jovens e adultos, ensino 
superior, dentre outros. Ao final do século XX e nos primeiros anos do século XXI, 
destaca-se a pesquisa com os cotidianos, que ganha força em Programas de Pós-
Graduação stricto sensu de algumas universidades brasileiras.  

Sabemos da importância deste estudo a fim de se discutir a respeito da 
diversidade de pesquisa realizada no Brasil e seus desdobramentos nas políticas 
educacionais, assim como nos cursos de formação de professores, nas práticas 
escolares e em outros contextos de produção científica. Assim, consideramos a 
necessidade de outros e permanentes estudos sobre o fazer pesquisa no campo da 
educação nos programas de pós-graduação das universidades brasileiras. 
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RESUMO  

O trabalho tem como objetivo analisar as memórias literárias de autoras latino-
americanas buscando compreender a formação de comportamentos infantis a partir 
da perspectiva de gênero. Buscaremos nos pautar em uma nova categoria de análise, 
utilizando a sociologia, a partir dos estudos de Elias (1994) sobre a modelação dos 
comportamentos, a individualização da criança e as relações de poder, surgidas nas 
relações familiares e de formação educacional. A literatura será a possibilidade de 
enxergarmos a produção de identidades pelos discursos advindos da escrita das 
autoras. A proposta visa averiguar as proximidades e distanciamentos entre as 
infância(s) brasileiras, argentinas e uruguaias, descritas sobre as memórias de 
autoras mulheres entre o início do século XX, delimitando alguns elementos ou 
configurações que permeiam a convivência entre meninos e meninas. Como 
resultados, consideramos que a poética, a imaginação, a criatividade das autoras 
aparecem sob as reminiscências de suas infâncias, sobretudo, pelos sentimentos, 
atitudes e posturas das crianças em relação ao adulto e a maneira como vamos 
constituindo e construindo nosso saber a respeito da vida e das nossas relações 
sociais, assim, as obras literárias nos permitem indicar caminhos para se pensar as 
infâncias existentes na América Latina e, consequentemente, as relações de poder.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Relações de poder, escrita de mulheres, criança latino-americana. 
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1. INTRODUÇÃO  

O artigo tem como objetivo discutir as relações de gênero, a partir das memórias 
de infância das autoras da América Latina como Brasil, Argentina e Uruguai, em que 
buscamos compreender como a formação dos comportamentos de meninos e 
meninas.   

Tomaremos, primeiramente, como objeto de estudo a categoria infância, 
analisando a criança a partir da concepção disposta por Farias Filho (2004); 
Sarmento (2008); Gouvea (2009), de que há várias infâncias, independentemente de 
classe social, econômica, política ou religiosa, há de se levar em conta, as inúmeras 
maneiras de se compreender a criança elaborando, assim, as infâncias existentes em 
determinado período histórico-social, visando-a, não somente, dentro de uma 
perspectiva social ou cultural, mas a partir de várias concepções do ser criança. 
Tentaremos colocá-la num lugar de destaque, sem desmerecê-la como um simples 
objeto de estudo e nem como aquela que não sabe menos, destarte, como aquela que 
sabe outra coisa. (Cohn, 2006). 

As crianças, desde muito pequenas, produzem cultura, participam de uma 
maneira ativa de seus grupos sociais, tanto aprendem, como também, elaboram 
conhecimento, seja pela observação cotidiana das atividades dos adultos, seja no seu 
próprio aprendizado. 

A escrita das autoras será instrumento de percepção sobre as diferenciações entre 
meninos e meninas, que aparecem como marcas, indícios nos discursos dessas 
autoras que determinam que o masculino se sobreponha sobre o feminino, 
entretanto, em dadas configurações têm uma luta que se determina de acordo com as 
relações sociais dos quais essas crianças estão inseridas. Elas não são totalmente 
passíveis de modelação ou normatização, elas também, interagem, participam, 
opõem-se às normas ou regras.  

Para uma análise sociológica da criança, nos pautaremos nos estudos de Elias 
(1994) sobre a modelação dos comportamentos, a individualização da criança e as 
relações de poder, surgidas nas relações familiares e de formação educacional.  

A literatura será a possibilidade de enxergarmos a produção de identidades pelos 
discursos advindos da escrita das autoras, visualizando que produção é elaborada 
sobre os sujeitos e como se organiza as práticas de construção da mulher. 

Tentaremos buscar nas memórias das autoras, elementos, indícios e vestígios que 
nos possibilitem verificar as aproximações e distanciamentos das infâncias latino-
americanas acerca da formação dos comportamentos infantis, mediados pelas 
relações de poder como desvelamento de uma construção social sobre a mulher, já 
que:  

Na oposição entre feminino e masculino, o homem quem detém a hegemonia, e 
a corporidade feminina será utilizada para justificar as desigualdades sociais, 
uma vez que é vinculada a feminilidade ao corpo, e a masculinidade, à mente, o 
que acaba por restringir as ações das mulheres, confinadas às exigências 
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biológicas de reprodução, deixando assim aos homens o campo do 
conhecimento e do saber. (Abeu 2010, p. 69) 

A partir desse pressuposto, queremos compreender como as meninas e meninos 
vinculados em início do século XX foram elaborados conforme suas formações 
familiares e sociais, em relação à questão de gênero, além de saber como as normas e 
regras foram instituídas e adequadas aos comportamentos.  

1.1. AS INFÂNCIAS NA LITERATURA  

As memórias escolhidas tratam-se de autoras de diferentes países, com 
particularidades e peculiaridades voltadas ao seu contexto social e histórico acerca de 
seu período de infância.  

A escolha se fez, por elas terem em comum o período histórico vinculado às suas 
memórias e por se tratar de rememorações que perpassam sobre construções sociais 
sobre meninos e meninas em fase de formação.  

Buscamos compreender quais as características próximas ou mesmo díspares 
referentes aos países como Brasil, Argentina e Uruguai que podem elucidar modelos 
de infâncias que permeiam um ideário acerca das crianças da América Latina, bem 
como, delimitar alguns elementos ou configurações que permeiam a convivência 
entre meninos e meninas.  

A obra brasileira, Olhinhos de gato de Cecília Meireles permeia o cotidiano de 
uma família de classe média alta que vive entre as décadas de 1939 e 1940 num 
bairro tradicional do Rio de Janeiro de uma menina atenta, sensível e curiosa que 
retrata os afazeres, o trabalho e ensinamentos de pessoas de sua família, 
empregados, amigos, vendedores, amas e negros. 

A menina vai relatando sua descoberta do mundo, suas angústias, alegrias e 
curiosidades em meio à pequenez do qual se enxerga. A rotina da cozinha, o farfalhar 
das roupas enfeitadas, o cantar do passarinho, o silêncio dos pequenos bichos e o 
cheiro que vem do quintal da fazenda, repleto de frutas e flores, vão dando vida à 
autobiografia da autora Cecília Meireles.  

A autora dispõe seus personagens através de denominações carinhosas e sob a 
ótica infantil, Olhinhos de Gato é a própria menina narradora, a avó, Boquinha de 
doce; a ama, Dentinho de arroz. Toda narrativa poética vai desenrolando-se a partir 
do cotidiano simples e enigmático da menina Cecília, em que tantos humanos como 
os bichos fazem parte de um mesmo cenário, de curiosidade e imaginação.  

Seus medos, dúvida e apreensão sobre a perda de seus entes queridos e a morte 
aparecem de maneira enfática durante toda sua memória, como flashes que oram são 
mais nítidos ou mais obscuros, em meio às inúmeras histórias, rituais antigos e 
diversas superstições. E, é nesse cenário que as mulheres vão sendo descritas pela 
menina narradora, são elas que compõem o mundo imaginário da menina, contam, 
apresentam, dispõem a vida a partir da fantasia e irrealidade.  
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A avó, a ama, a cozinheira, as vizinhas, as amigas da avó aparecem realizando os 
afazeres domésticos, as tarefas rotineiras, usando roupas luxuosas ou nada 
confortáveis, fazendo as fofocas, cuidando e instruindo as crianças. São elas que 
apresentam os ditos populares, o folclore, as lendas, as crendices e a imaginação.  

A menina vai sendo formatada, educada, instruída pelas mulheres que compõem 
os espaços das brincadeiras, do alimento, do momento de aprender a se comportar, 
de moldar-se aos padrões sociais.  

A concepção da menina que tudo é finito é o que a deixa triste e preocupada com 
a vida, ela busca refúgio nos guarda-vestidos, nas caixas esquecidas, no cheiro de 
mofo que podem deixá-la refugiar-se do seu medo da morte e na sua decepção sobre 
a velhice.  

O masculino apresenta-se como a força, o trabalho, a certeza e a realidade, os 
homens são os trabalhadores, os vendedores, os moleques que possuem a liberdade 
de ir e vir, de fazer e desfazer o que as meninas compuseram como organização e 
estrutura da vida.  

Para a menina-personagem, os meninos, aparecem como aqueles que não 
precisam se encaixar em normas, em roupas desconfortáveis, em brincadeiras 
solitárias e de reprodução do cotidiano feminino.  

Eles têm ousadia, robustez, fibra, as mulheres, por sua vez, são aquelas que se 
dispõe de certa sutileza, fragilidade, subjetividade.  

A relação masculina e feminina vai se compondo como opostos em que, o 
primeiro, se impõe sobre o segundo, formalizado por qualificações e conceitos que 
perfazem um ideário da mulher como aquele que é menor, inferior e 
imperceptivelmente diminuto em relação ao homem.   

A obra da autora argentina Norah Lange, Cuadernos de infância, publicada em 
1939, retrata um cotidiano de uma família de classe média alta que viveu em 
Mendoza, Argentina em meio sua ascensão e dificuldades financeiras, permeados por 
mudanças de casas e adequações sociais da família.  

As memórias da menina narradora enfatizam a formação de cinco irmãs e um 
irmão, através da instrução de sua mãe, empregadas e preceptora. Suas memórias 
são descritas em meio aos grandes cômodos da casa, a magnitude dos móveis, do 
casarão. Suas percepções, dúvidas, curiosidades estão acerca dos lindos jardins, às 
regras e determinações de sua preceptora e mulheres mais velhas.  

Havia uma distinção quanto ao tratamento e cuidados com o irmão e as demais 
irmãs, além disso, a menina personagem era vista de maneira diferente em relação às 
outras, já que seu estereótipo de beleza não se encaixava no que a família, amigos, 
visitantes e empregados definia como belo.  

A menina vai mostrando sua família a partir da perda de seu pai tem um antes e 
depois da morte dele, de forma que a mãe e as irmãs sofrem com as mudanças 
advindas pelo ocorrido, num primeiro momento, a família estruturada, amparada; 
após a morte, a ausência, as dificuldades financeiras e de estruturação para a mãe 
que se vê perdida perante o ocorrido e, não sabe como tomar as rédeas da situação.  
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As mulheres são descritas pelas roupas, pelos quartos de costuras, pela cozinha, 
pelos jardins, pelos cuidados e educação das crianças, aparecem de maneira 
sorrateira nos quintais, nos quartos e cozinha da casa. São elas responsáveis pelas 
brincadeiras, lazer das meninas e ludicidade das meninas; os homens aparecem no 
curral e lidas com animais, com as reuniões às portas fechadas no escritório e com o 
trabalho intelectual. 

A diversão nas brincadeiras de roda, os momentos de silêncio e solidão da 
menina, a adequação às roupas pesadas e repletas de laçarotes e a preocupação com 
aparentar-se bonita eram elementos que perfazem toda a narrativa de Norah Lange. 
Suas inquietudes e ansiedade por compreender as diferenças entre as irmãs e ao 
irmão pequeno são persistentes durante suas memórias.  

A menina Norah vai dispondo suas angústias e suas dúvidas a partir das posturas 
e comportamentos das mulheres de seu convívio se questionam sobre a forma como 
tudo é realizado a partir de um modelo, por exemplo, as brincadeiras em grupo, em 
que todas tinham que fazer sempre de maneira igualitária, e ela, se opunha porque 
queria fazer algo sozinha ou diferente. Por não seguir um padrão de beleza e 
estereótipo de menina, sentia certo menosprezo pelos visitantes ou empregados.  

Havia uma formação muito rígida de comportamentos, como se portar, como 
adequarem-se perante as visitas, aos estudos e até mesmo às brincadeiras, as 
mulheres descritas na obra eram aquelas que mostravam a realidade de maneira 
mais subjetiva às meninas; os homens perpassam a ideia de vitalidade, violência, 
fortaleza e realidade.  

Para a uruguaia Juana Ibarbourou, em sua obra Chico Carlo, publicada em 1944, 
sua autobiografia acerca de seu primeiro amor, em que ela, a personagem principal 
se passa como Suzana, uma menina muito inquieta e curiosa que retrata um pequeno 
lugarejo, a partir de seus espaços públicos e privados, descritos por insignificância e 
desimportância, como as paredes, os muros, as estátuas, o cemitério, o cachorro.  

A menina vai elaborando suas memórias a partir da pequenez que se faz a 
infância, seus sonhos, suas indagações, seus desejos, sua religiosidade e crendices 
são elementos que definem a menina que congregam realidade e imaginário. Ela vai 
nos apresentando a menina e as mulheres, mãe, tia, amas, escravas, professoras, 
vizinhas, de sua narrativa como aquelas que a ensinam como ser comportada, como 
agir mediante determinadas situações, como a fragilidade feminina se elabora 
perante a força e determinação masculina.  

Aprende que as mulheres é que são as guardiãs das tradições que trazem a 
religiosidade e fluidez das tarefas que competem, somente, a elas, a ser 
concretizadas, como o preparo dos alimentos, o cuidado com a casa, com as visitas à 
igreja ou ao cemitério, com a ‘contação’ de histórias, com a educação das crianças, 
com a responsabilidade de colocar-se no lugar do homem que sairia para a guerra. 

 Ademais, pelo contexto histórico da guerra, os homens são descritos como 
heróis, como domínio, valentia e poder. Ao seu primeiro amor, Chico Carlo, a 
menina se contrapõe como aquela que seria a sonhadora, a fútil, volúvel, delicado e 
superficial, e ele, destarte, o idealizador, o consciente, o selvagem e intenso.  
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Nas três obras analisadas, há uma elaboração binômia entre o masculino e 
feminino, as reminiscências das autoras não as deixam distanciar do que foi a cultura 
social e histórica, em início do século XX, sobre o estereótipo formalizado para 
determinar o lugar social da mulher, como aquela que se restringia aos cuidados do 
lar e da família.  

Conforme dispõe Bourdieu (1996), as autoras não podem ser destituídas de seu 
campus social, em que o artista e sua arte são formulados conforme uma autonomia 
relativa, vinculado a um campo que impõe suas condições de relações objetivas e 
dentro de um campo social, como um reflexo daquilo que o autor vive, já que este é 
elaborado por lutas e manutenção de poder, o que determina reflexos em todos os 
envolvidos no campo literário, neste caso, temos que avaliar não o artista, mas sim, o 
campo da produção artística.   

O campo literário, do qual estão vinculadas as autoras, atua como um espaço de 
forças que interfere sobre as pessoas que estão em seu interior, sendo de uma 
maneira diferenciada conforme a posição que este ocupa em seu meio social, o que 
poderia implicar em certa concorrência.  

Analisar, dessa maneira, a escrita dessas autoras mediante suas memórias de 
infâncias, é tentar compreender como se compôs a formação da criança através de 
suas relações familiares e de instrução informal acerca de comportamentos, 
imposição de regras e normas que foram legitimadas pelos sujeitos e suas 
subjetividades.  

Depreendemos que as infâncias existentes nos três países de referência, não se 
distanciam das maneiras e hábitos instituídos aos comportamentos ao que tange a 
elucidação da menina em diferenciação ao menino. 

1.2. AS RELAÇÕES DE GÊNERO E DE PODER NAS CONFIGURAÇÕES  SOCIAIS 

Quando nos propusemos a analisar as memórias de autoras sob uma perspectiva 
da infância, queríamos averiguar se a escrita de mulheres nos apresentaria algumas 
diferenças em relação à produção do ser menina como algo relevante ou com 
distinção valorativa.  

Pudemos observar que as autoras não conseguiram fugir ao habitus social sobre 
a função da mulher e na elaboração da menina enquanto ser social.  

As memórias das autoras constituíram meninas que se concretizam através de 
metáforas de intangibilidade, fragilidade, efemeridade, devaneio e imaginação. Os 
adjetivos descritos às meninas se elaboram por componentes que as colocam como 
suscetíveis a aceitação, à compreensão e adequação aos preceitos masculinos.  

Percebemos que as memórias e autobiografias se fazem de várias figurações em 
que as mulheres se efetivam, se impõem ou destacam. Como foi o caso das 
composições femininas, das amas, negras ou preceptoras que se apresentam em 
posição autoridade em relação à educação e aos cuidados com as crianças, ou seja, 
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mesmo estando socialmente inferiores às demais funções sociais, quando em suas 
atuações de cuidados, elas se posicionavam como autoridades naquelas tarefas.  

Eram elas que educavam a partir das histórias, dos costumes, religião e 
crendices. Determinavam normas, regras de conduta e comportamentos. Nesse 
contexto, se figuravam como superiores às crianças.  

Nessa relação, as crianças, também, participavam de maneira ativa, já que as 
regras nem sempre eram aceitas passivamente, as maneiras de se portarem mediante 
as visitas, os alimentos que deveriam comer para beneficiar a saúde delas, as roupas, 
as brincadeiras, os hábitos e bons costumes, eram componentes que insistentemente 
foram relatados nas memórias das meninas.  

Nas figurações entre mulheres e homens, há um peso menor da mulher em 
relação às suas qualidades ou atuação social. Elas aparecem como responsáveis pelos 
espaços privados: cozinha, o quarto, as salas de costuras, sala de jantar, quando 
aparecem nos espaços públicos está localizadas nos jardins, quintais, às visitas à 
igreja, ao cemitério, às casas das vizinhas, às reuniões com chás e conversas fúteis ou 
na substituição do homem quando estava ausente ou quando vem a falecer. 

A distinção e condição da mulher em relação ao homem se fazem na ênfase de 
sua subjetividade, frivolidade, inventividade e vulnerabilidade.  

Explicita-se de maneira contumaz, também, a adequação dos comportamentos e 
atitudes das meninas em diferenciação ao do menino. As brincadeiras, as 
aprendizagens, a rotina eram dispostas de maneira mais rígida às meninas, do que 
aos meninos.  

Para a menina caberia a ordem, organização, severidade; para o menino, a 
desordem, a flexibilidade e permissividade.  

Em Olhinhos de Gato de Cecília Meireles, há vários personagens meninos que 
aparecem em sua narrativa, conquanto, um menino que sempre aparecia na casa da 
avó da menina-personagem, era aquele que a incomodava demasiadamente.  

Para ela, o garoto era sinônimo de bagunça, estripulia, desordem, já que ela tinha 
tudo organizado, e ele, quando aparecia, desestabilizava sua rotina, seus brinquedos 
sua vida, já que este, não seguia uma norma ou regra, tinha liberdade, não seguia 
normas. O ser masculino apresenta-se como brutalidade, força, perturbação, não 
uniformidade.  

As três obras apresentam itens muito próximos sobre a composição das infâncias 
das meninas, principalmente, sobre os comportamentos diferenciados para o menino 
e a menina, além disso, podemos destacar outro elemento em comum da escrita das 
autoras: a morte que aparece como elemento condutor das inquietações, 
questionamentos, angústias delas. 

Definimos que as autoras em suas memórias demonstram o quanto são 
relutantes acerca as roupas luxuosas e desconfortáveis, dos padrões 
comportamentais que devem assumir ou fazer, da individualidade e diferença para a 
transformação do comum e naturalizado pelos seus grupos de convívio.  

Elas aderem aos arquétipos sociais, mas demonstra sua inquietude, sua 
incompreensão acerca do que ocorre a sua volta.  
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A escrita das autoras as coloca num entre-lugar do que gostariam de ter feito 
enquanto meninas, com o que puderam fazer e que gostariam de ter realizado em 
suas infâncias. 

Todos os desejos, vontades, ideais foram colocados numa perspectiva de sonhos, 
imaginação, possibilidades, de forma que tais aspirações não são descritas 
claramente por elas, são os entre-ditos, sinais e vestígios do que seu eu-menina 
queria ser ou fazer.  

Elas adequavam-se aos modelos comportamentais e de formação, contudo, 
percebemos suas inquietações, relutâncias sobre seus modos de ver e viver seus 
cotidianos.  

Em todas as obras as mulheres são aquelas que ensinam por meio das 
brincadeiras, cantigas, histórias, lendas, contos e faz-de-conta; os homens são 
aqueles que estão atrelados ao trabalho, a força, ao concreto.   

Ao elaborar esse binômio: força versus fragilidade, descritos pelo homem e 
mulher nas obras literárias, observamos que a atuação da mulher se compõe de 
maneira estratégica na formação das meninas. 

 São elas quem organiza a vida doméstica em meio à ludicidade, criatividade e 
equilíbrio, conduzem seus cotidianos de maneira harmoniosa, em meio à imposição e 
força masculina.  

Nesse contexto, as infâncias das autoras nos deixam perceber o embate velado 
das mulheres em meio ao mundo social masculino em que elas não podem ser 
definidas como frágeis ou submissas, mas que possuem estratégias de disputa que é 
produzido nas relações sociais de cada grupo do qual estão inseridas.  

Se avançarmos numa análise sociológica, Hargreaves ancorado nos estudos de 
Norbert Elias, podemos inferir que “a civilização é um processo no decorrer do qual 
os indivíduos aprendem a controlar suas pulsões animais, a regular e a refrear os 
instintos e afetos a fim de dar-lhes formas mais pacificadas”. (Hargreaves 2014, 
p.457). 

 O que nos demonstram que posturas, comportamentos femininos podem ser 
descritos como normatizados pelo imaginário, o subjetivo, abstrato como as 
inúmeras descrições das meninas sendo ensinadas pelas inúmeras histórias, 
brincadeiras, cantigas. Diferentemente da descrição do masculino como aquele que 
forma o menino através do trabalho, luta, guerra, esforço, violência e liberdade. Uma 
evocação de poder, agressividade e força. 

Norbert Elias dispõe que é através da competição que temos uma distinção entre 
o masculino e o feminino, o poder simbólico investe-se no corpo masculino através 
de imagens de uma masculinidade agressiva, associada a noções mais gerais de poder 
social.  

A composição dos personagens femininos como frágeis, sonhadoras, sensíveis 
são construídas pela oposição dos meninos descritos nas obras: os meninos de rua, o 
menino visitante de Cecília Meireles; o namorado Chico Carlo da menina Ibarbourou 
e o irmão da menina Norah Lange são aqueles que se impõe a partir da construção de 
adjetivos como força, agressividade, desordem, liderança, liberdade e violência, em 
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oposição, as meninas que são vulneráveis, sonhadoras, organizadas, oclusas e 
afáveis.  

Além dessa análise sobre violência masculina, podemos também, inferir a partir 
dos estudos elisianos sobre relações de poder, consideramos que as meninas tinham 
seus espaços de poder, assim, como as mulheres que aparecem de maneira 
secundária às narrativas, como as amas, as preceptoras, as cozinheiras, as esposas 
que interagem, participam. As subjetividades aparecem nas estratégias de cada uma 
delas: meninas ou mulheres de acordo com o grupo que participam. 

Percebemos que as infâncias vão sendo dispostas como momentos de 
diferenciações entre crianças e adultos, as crianças aparecem sempre juntas dos 
adultos num cotidiano doméstico, contudo, são nas brincadeiras e atividades de 
instrução que há uma separação maior das crianças, elas participam de um momento 
específico, o de aprendizagem e de formação.  

Em relação aos comportamentos, as meninas das três obras, demonstram 
relutância ao ter que se adequar às regras e normas sociais, como vestimentas, modo 
de falar, dirigir-se ao adulto, enfim, há uma relação de poder, entre as meninas, suas 
amas, parentes e cuidadoras, de forma que, em dados contextos, as meninas estão 
em situação privilegiada à essas mulheres; em outros, elas é quem se impõem 
perante as meninas, quando estão ensinando, por meio da imposição de regras, 
normas a serem cumpridas.   

A partir do exposto, consideramos que as meninas e seus comportamentos 
descritos nas obras, podem nos conduzir a uma compreensão das infâncias com 
conformidades e entrelaçamentos que nos permitem distinguir a formação da 
mulher latino-americana inserida num caráter relacional de poder.  

2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES   

Analisar as obras literárias, a partir de uma perspectiva sobre a infância, nos 
possibilita pensar a criança como ser social que participa e interage culturalmente 
com seu grupo.  

As meninas-narradoras vão tecendo suas escritas e nos deixando vestígios, 
marcas, indícios que a relação de poder é construída, não somente, na dominação 
masculina, como também, nas relações de grupo que se faz de espaços de poder.  

As obras apresentam uma mostra de meninas sendo educadas, ensinadas, 
formatadas em um ambiente descrito entre: familiares e meninas; meninas e 
meninas; meninas e empregadas; meninas e preceptoras além de meninas e 
meninos, de forma que nesses vínculos podemos observar as relações de disputas de 
poder, em que as crianças, também, detinham sua imposição, autoridade sobre o 
adulto e vice-versa.  

Há várias mostras de que nos momentos específicos de aprendizagem das 
crianças, estas não aceitavam passivamente a imposição de regras, valores ou 
normas, ocorria um embate recíproco entre adultos e crianças. As crianças 
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dispunham-se como participantes, interagindo e impondo-se como seres sociais 
definidos por subjetividades e espontaneidade.  

A produção da imagem da menina em oposição ao menino aparece sob uma 
perspectiva de habitus social, em que o masculino apresenta-se como superior e 
sobreposto ao feminino, reforçado pela força, objetividade e valentia.  

Por outro lado, as escritas das autoras nos dão vestígios de que elaboração 
hierárquica do masculino sobre o feminino, também continha outras maneiras da 
mulher se colocar em oposição, através de estratégias de hostilidade, instituídas nas 
diversas formas de relação social dos grupos, em que elas reagiam, contrapunham 
através de sua convivência privada, especificamente, na familiar.  

Contudo, tais estratégias de tentativa de colocar-se socialmente aparecem de 
maneira muito incipiente e pouco substanciosa, já que as mulheres restringiam-se 
aos ambientes privados.   

Sobre a esfera pública, observamos que as mulheres descritas nas obras possuem 
pouca possibilidade de atuação feminina, visto que a elas cabiam os afazeres 
domésticos, os cuidados com as crianças e atividades rotineiras. 

 São apresentadas como aquelas que são responsáveis pela rotina, pela formação 
da criança, para os cuidados com tarefas relacionadas à cozinha, ao cozer, aos 
espaços insignificantes e privados, como os quartos da casa, os jardins e os 
ambientes de costuras, cabiam a elas, as histórias, as lendas, as brincadeiras, o 
imaginário.  

Aos homens temos os trabalhos intelectuais, os negócios, as atividades 
comerciais, as reuniões, os saraus, atividades que denotassem força, vitalidade como 
o trabalho braçal, a guerra e o tino comercial.   

Toda a subjetividade, o abstrato, o irreal aparecem vinculados ao gênero 
feminino, as meninas, apresentam-se em meio à formação com ditames masculinos, 
mas com possibilidades de elucidação do feminino.  

As autoras conseguem ultrapassar os aspectos negativos relacionados ao gênero 
feminino e evidenciam sinais de que a mulher, elaborada como o ‘outro’, também, 
consegue apresentar-se como ser social que mesmo forjado pelo modelo hegemônico 
masculino, possui, porém, suas vontades e interesses.  

O menino é produzido sob a égide da brutalidade, violência, força, rigidez, há 
várias mostras nas obras literárias que o masculino se ampara nessas características 
como o menino que mata os gatos, que trabalha desde sua infância, enquanto a 
menina permanece em casa, na obra de Cecília Meireles, como na de Ibarbourou em 
que o personagem principal Chico Carlo quer comprar um rifle para matar seus 
inimigos, enquanto a menina quer brincar com sua boneca ou na obra Cuaderno de 
infância  em que a violência simbólica sob a personagem que não tem aparência 
feminina e se opõe às normas de formação é vestida de menino para se moldar aos 
padrões de beleza social.  

Observamos que as meninas não se colocam passivamente nas obras, elas 
relutam, infligem, opõem as várias imposições seja dos adultos ou mesmo entre as 
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próprias crianças, o que nos mostra que a criança também participa culturalmente de 
seus grupos e se estabelece como sujeitos sociais.  

Consideramos que as obras dos três países analisados possuem muitas 
aproximações quanto à compreensão de que em cada período histórico e social, são 
constituídas infâncias e que estas, compõem dentro de suas particularidades, algo 
muito comum entre elas, a concretização de que o ser menino se elabora 
diferentemente da menina, em que o feminino é compreendido como subjugado, 
inferiorizado ao masculino.   

Quanto à análise sociológica, inferimos que as escritas das autoras perfazem um 
habitus social, as três autoras, descrevem a mulher como aquela que é dependente do 
homem, que deve manter-se submissa, desempenhar tarefas sem muito valor, tendo 
relevância nas tarefas relacionadas ao cotidiano familiar e doméstico.  

De acordo com as relações estabelecidas entre seus grupos, elas quem 
formalizam as regras de formação familiar, organizam a vida privada, definem 
valores sociais aos comportamentos infantis, produzem conhecimento, princípios e 
legitimam alguns princípios sociais entre as próprias mulheres e com as crianças.   

Sobre as infâncias existentes nas obras literárias, cogitamos que há várias 
infâncias em cada uma das obras apresentadas, pois além das crianças personagens 
que compõem uma elite social havia, também, as crianças-escravas, as crianças filhas 
das empregadas, as crianças de rua, as crianças-trabalhadoras, as crianças-pobres, as 
crianças-órfãs que aparecem secundariamente nas escritas das meninas-autoras, mas 
mostrando um fundo social-histórico do lugar de cada menino ou menina.  

De acordo Kuhlmann Jr. a categoria infância não pode ser descrita como um 
conceito estático e singular, já que a criança é descrita pela narrativa de um adulto e 
não aparece de acordo com como o sujeito dessa história, sem denominar apenas a 
infância, porém, “as infâncias, já que no plural o termo ultrapassa o significado de 
apenas um conceito, uma representação, e passa a dar significado tanto ao contexto 
como as variáveis desse contexto”. (Kuhlmann jr.; Fernandes 2004, p.29). 

Ainda, sobre uma análise sociológica, ao explorar a participação da criança no 
cotidiano familiar e social, consideramos que a criança participava constantemente 
do convívio de adultos, porém percebemos uma maior individualização da criança, 
nas situações de aprendizado ou formação escolar informal, em que estas, 
relacionavam-se, exclusivamente, com outras crianças.  

Tal situação é denominada por Elias (1994) como um processo de 
individualização do sujeito:  

A remodelação do indivíduo durante o crescimento, o processo civilizador 
individual em cujo decurso ele se desloca do ponto de partida do 
comportamento infantil, que é o mesmo em toda parte, para se aproximar mais 
ou menos do padrão de civilização atingido por sua sociedade, torna-se mais 
difícil e demorado. Prolonga-se o lapso de tempo necessário para preparar os 
jovens para os papéis e funções mais complexos dos adultos. À medida que 
aumenta o hiato entre comportamento espontâneo das crianças e a atitude 
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exigida dos adultos, torna-se cada vez menos possível colocar a criança, em 
idade precoce, como se faz nas sociedades mais simples, no degrau inferior da 
escola funcional cujo topo se pretende que ela alcance. [...] Durante um período 
extenso e que ainda continua a se alongar, as crianças e os jovens são isolados 
dos círculos adultos: frequentam a escola e estudam em universidades, 
agremiações técnicas e outras instituições especialmente organizadas para o 
preparo dos moços. (Elias 1994, p. 104)    

 A criança apresenta-se de maneira misturada aos adultos, todavia, nas situações 
de aprendizagens familiares ou mesmo com as preceptoras, há uma distinção, 
separação, individualização dessas crianças, em relação ao ambiente adulto. 
Compreende-se como um momento de maior separação entre meninas/meninos; 
crianças e adultos.  

Discorremos que a escrita das mulheres analisadas retrata a primazia masculina 
sob o feminino, definindo o ser mulher como aquele relacionado à fragilidade, 
futilidade, emotividade, debilidade e etéreo. Ao masculino, elementos que compõem 
a força, violência, labor, ao substancial e concreto.  

Por outro lado, as autoras também, nos deixam mostras de que tal composição do 
ser feminino perpassa por outros elementos que permitem compreender o papel da 
mulher nos espaços privados, em que esta consegue manter relação de poder e de 
atuação entre seus próprios grupos, por meio da sua inventividade, maleabilidade, 
devaneio e docilidade como utensílios ou armamentos de participação social, mesmo 
que restrito aos seus ambientes privados de atuação.    

Ponderamos que as infâncias construídas pelas autoras meninas nos possibilitam 
compreender as diversas crianças existentes no Brasil, Argentina e Uruguai tendo 
condições de denotar as proximidades e peculiaridades de cada uma delas, assim 
como a formação de comportamentos a partir de uma relação de gênero entre 
meninos e meninas, dos quais, apreendemos que a menina é elaborada e legitimada a 
partir de uma construção do ser masculino, mas que mesmo sob um parâmetro social 
hierarquizado pelo homem, ela participa e interage culturalmente de seus grupos 
sociais, nos quais, deste, pode ter a possibilidade de disputar seu espaço como sujeito 
social.  
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RESUMO  

O texto a seguir foi escrito com Aureliano Candido Tavares Bastos, a quatro 
mãos: quanto ele escreveu, em 1866, a lista de apontamentos que expressariam suas 
ideias sobre a instrução no Império. Na condição de historiadora, por meio de uma 
determinada forma de operação historiográfica, aqui  em 2016, reescrevi suas notas 
procurando recuperar que tipo de lógica, de pensamentos e de ideias poderiam estar 
sustentando seus apontamentos. Para esse objetivo, o texto foi escrito na primeira 
pessoa do singular, da mesma forma como foi escrito pelo autor, na maioria das 
vezes, quando faz refere a si próprio. Para além de um atualização do discurso e da 
língua, trata-se de uma narrativa que pretende fazer emergir com maior força a 
presença do sujeito e colocar no nível mais imperceptível possível a presença do 
historiador ou ainda de das categorias interpretativas. Apoiados nestas, muitas vezes, 
se reconstrói um objeto mais afeito às categorias adotadas em si, do que 
propriamente a uma plena experiência historiográfica. Em outras palavras, inverte-
se o sentido e a importância das outras em detrimento desta. A ideia é trazer, para o 
presente, por meio desta narrativa, o stimmung, ou a atmosfera intelectual e política, 
na qual Tavares Bastos viveu, compartilhou e ajudou a constituir na cena pública 
imperial, a partir do debate sobre a educação. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Tavares Bastos; manuscritos sobre educação; produção de presença  
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INTRODUÇÃO 

Sabemos que os cadernos recebiam os registros dos assuntos que seriam tratados 
posteriormente em artigos publicados em jornais, livros e discursos parlamentares. 
Assim, o presente trabalho toma como fontes principais os manuscritos sobre a 
educação, escritos pelo político alagoano, como subsídio para a sua inserção política, 
no Império, e as publicações em alguns dos maiores jornais de circulação no período, 
tal como o Correio Mercantil, além dos livros de sua autoria. Tais documentos estão 
ainda inéditos no suporte impresso e estão disponíveis em meio magnético no acervo 
da Biblioteca Nacional. Para o fim de atribuir maior organicidade ao texto, foram 
propostos subtítulos que emergiram a partir da incidência que os temas, a estes 
subjacentes, aparecem nos tópicos tratados pelo autor. 

Considerando as passibilidades deste trabalho, elaborado com foco neste evento,  
nos limitaremos às vinte e quatro páginas iniciais do primeiro caderno, intitulado 
Instrucção – Volume I - Agosto de 1866. 

 “KNOWLEDGE IS POWER”- BACON  

Para se compreender em profundidade qualquer processo de instrução é preciso 
que se estude e pesquise em documentos oficiais e em publicações confiáveis dados 
que possibilitem apreender a questão e formular proposições que possam, de fato, 
serem realizadas. Assim, começo registrando neste caderno de notas, alguns livros e 
relatórios que podem ajudar a compreender a questão da instrução pública no Brasil 
e em alguns países mais adiantados. Por meio destas notas, pretendo sustentar os 
argumentos que serão apresentados nas sessões da câmara e também publicações em 
artigos de jornais. Alguns dos dados aqui apresentados foram ou serão retirados das 
seguintes impressos: 

1º - O protocolo de 1862, em diversas (lugares) 

2º - O segundo volume do mesmo (1865) 

3º - Pastas dos negócios do Império 

Livros sobre instrução pública: vide os relatórios do Superintendente  de Nova 
York, e dos seus ajudantes, sobre métodos, processos, exemplos, etc. 

Relatórios do Ministro da Instrução Pública de Buenos Aires, e do 
“Departamento de Las Escuelas” (Cad. 1, 1866, p. 01). 

Organização da Instrução Popular nos Estados Unidos: artigo de Laveleye, na 
Revista dos Dois Mundos, de 15 de Novembro de 1865. (Já foi resumido 
adiante). 
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Idem, na Inglaterra, Canadá e Austrália. O mesmo, na mesma Revista de 1 de 
jan. 1866. O Ensino obrigatório e meios práticos, exposição da organização 
existente em França. O mesmo na Revista de 15 de abril de 1866. (idem). 

Livros pedidos ao Garnier, em agosto de 1866:  

1- Instrução nos Estados Unidos, obra publicada em Sueco, por P.A. Silvestrom, 
traduzido em inglês por Frederico Rovan. 

2- Historie d’uma bouchée de pain, por M. Jean Macé, mostrando como as 
noções de Química Agrícola e Industrial,  de Astronomia e Pisicologia podem 
ser postas ao alcance das moças. 

3- M. Rendu e Os escritos sobre a instrução primária na Inglaterra. Sobre o 
mesmo assunto, o livro de M. Beyntiens (1864) (Cad. 1, 1866, p. 02). 

4- U. W. Senion, Suggestions on popular education. 

5- Rapport sur létas actual de 1º enseignenment em Belgigua, em Allemagne el 
em Suissa, por M. Baudowin, inspector general del’ instruction (memória) en 
France. 

6 - Rapport de M.Matthess Arnald, publié, sobre a  forma de  Blue Book [...] de 
parlament Anglais (pedidos ao Garnier, em Agosto de 1866.) 

7 - Mr. Cousin: Instrução pública na Alemanha. Mr. Cousin discute o ensino 
obrigatório, e lhe é favorável. Desenvolve também a organização da instrução 
Secundária na Alemanha (Cad. 1, 1866, p. 03)76. 

A REALIDADE BRASILEIRA E POLÍTICAS PARA A INSTRUÇÃO PÚBLICA 

Se se quer uma nação como as mais desenvolvidas do mundo, é preciso que o 
ensino primário seja obrigatório, como já se vê em muitas destas. No Brasil essa 
realidade ainda está longe de ser verificada. Entretanto, parece que o presidente da 
província do Maranhão, Lafayette (1834-1917), já entendeu esse fato, posto que em 
um novo regulamento estabelece alguns elementos para a instrução primária 
obrigatória. Para isso, é necessário que se considere alguns aspectos, tais como a 
responsabilidade de oferecer a instrução pública incluindo escravos e pessoas que 
vivem nas lavouras, e a de subsidiar estas iniciativas. É preciso também definir como 
estes subsídios podem ser distribuídos pelo governo geral, entre as províncias.  

                                                   
76 Para facilitar a identificação dos textos com o caderno do qual foram extraídos, utilizo a seguinte forma de 
referência: Cad. 1, 1866 e a respectiva página. 
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Como um primeiro deles está que cada proprietário rural de no mínimo cem 
escravos deve ter a obrigação de fundar e manter uma escola de primeiras letras para 
seus filhos, seus familiares e seus escravos. Da mesma forma, um conjunto de 
proprietários com menos escravos, dentro de determinado distrito ou localidade, 
deve ser obrigado a manter uma escola cotizando-a com a província. E o governo 
deve recomendá-la. 

Como um segundo aspecto, no que se refere aos subsídios, o governo poderá 
prover a manutenção destas escolas primárias constituindo um fundo especial a 
partir da cobrança de 1% sobre o valor das exportações dos gêneros mais cultivados 
em cada região ou província, como por exemplo, o café no Rio de Janeiro, o algodão 
em Alagoas, o açúcar na Bahia, etc. O produto de vendas das terras públicas terá 
igual aplicação (Cad. 1, 1866, p. 4). 

Como o terceiro deles, está que a subvenção vinda do governo geral, no valor de, 
por exemplo, mil contos, poderia ser distribuída de forma proporcional entre as 
províncias. Todavia, a subvenção deverá ter para uma destinação determinada para a 
construção de casas de escola primária, aquisição de mobília, utensílios, livros, 
modelos e engajamento de professores-modelos. E a subvenção só será dada às 
províncias que reformarem a sua instrução sobre estas bases comuns, e 
principalmente sobre estas: elevação dos ordenados dos professores; ensino misto 
dos seres em geral, nas cidades, definir o número de escolas, considerando o de 
habitantes. Seria oferecido a instrução primária e elementar, ou a profissional, das 
ciências físicas, do direito constitucional brasileiro, da sua historia e geografia, 
agronomia, etc. Mais além, será necessário definir melhor os meios repressivos para 
que o ensino seja obrigatório. Da mesma forma, quais poderiam ser as contribuições 
locais ou municipais (Cad. 1, 1866, p. 5).  

A plena liberdade no estabelecimento de escolas particulares, ou sejam de, 
indivíduos ou associações, deverá ser defendia, tanto para instituições religiosas 
como civis. Uma forma de se estimular a instrução será por meio da exigência dos 
certificados do  exame primário para todos os cargos públicos, de qualquer natureza. 

O quarto e último ponto a ser considerado se refere às escolas normais, que 
deverão funcionar em casas especialmente construídas para isso, em 5 pontos (ou 
mais) do Império, e sustentadas pelo Estado. Os professores dessas escolas serão 
engajados nos Estados Unidos,  no Canadá, na Escócia ou em lugares Especiais da 
Europa, Holanda, Vancouver. As escolas normais formarão os professores-modelos, 
que deverão ir, em cada uma das províncias da sua circunscrição, ensaiar os novos 
professores em novas casas de escola (Cad. 1, 1866, p. 6). 

A insuficiência das escolas primárias atuais e a criação em cada município de 
internatos está demonstrada em publicação do Correio Mercantil,  de 21 de agosto de 
1866, sob o título A lavoura no Parlamento, assignada por M. da R. Miranda e Silva. 
Eis o trecho: 
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No Brasil, como passamos a demonstrar nem da Instrução primária fornecida 
pelo estado a agricultura participa, posto que as escolas de primeiras letras 
estejam disseminadas por toda a parte. 

Com a criação das cadeiras de primeiras letras em todas as cidades, vilas e 
freguesias o estado tem em vista, é verdade, derramar a instrução por todas as 
classes da sociedade; mas é fora de dúvida que por esse meio, mau grado seu, 
ele não preenche seu fim, porquanto essas escolas são mais que exclusivamente 
frequentadas por algumas cujos pais residem em seus circunvizinhanças. Os 
que ficam retirados uma e mais léguas, os agricultores propriamente ditos, por 
conseguinte, não utilizam destas escolas, porquanto para frequentá-las faz-se 
mister o aluno morar na cidade, vila ou freguesia, onde estiver a cadeira do 
ensino primário, e isso requer que o pai tenha ali casa própria ou de algum 
amigo, cujo os cuidados confiam seus filhos, com o que nem todos os lavradores 
podem contar. 

Portanto, os agricultores não se aproveitam ou antes não podem se aproveitar 
de tais escolas, e eis porque dizemos que nosso país nem da instrução primária 
fornecida pelo estado a agricultura participa. 

Já, que tratamos de tal assunto, e que o meio adaptado não preenche o seu fim, 
seja-nos permitido anunciar uma ideia que temos a respeito, com a qual, 
pondo-a em prática, o estado conseguirá a difusão da instrução, não só pela 
agricultura, que merece, mas ainda por todas as outras classes da sociedade. 
Animamo-nos a apresenta-la porque é dever de todo cidadão contribuir com o 
seu contingente, grande ou pequeno, para o bem de seu país e, pois, boa ou má 
ideia, apresentamo-la na boa intenção de concorrer com o nosso pequeno óbolo 
para a prosperidade da infeliz agricultura  e a bem do país. Eis em duas 
palavras a ideia:  

Suprimirem-se as cadeiras de primeiras letras de todas as freguesias, com as 
quais o estado gasta não pequena soma, criar-se em cada município ou cabeça 
de comarca num estabelecimento onde os alunos encontrem ensino, cama e 
mesa mediante uma mensalidade daqueles que dispuseram de alguns recursos, 
e grátis aqueles que forem reconhecidamente indigentes. Em tais 
estabelecimentos só se admitirão como internos os alunos que residirem 
distantes das cidades que foram criados ou estabelecimentos. 

Com a criação de tais estabelecimentos, não obstante a mensalidade e a 
distancia que existirá para alguns, fornecendo aos alunos ensino, cama e mesa, 
o estado prestará melhor serviço do que o que faz com as atuais escolas, 
portanto remove o obstáculo que impede os agricultores de se utilizarem ao 
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ensino fornecido pelo governo. E com tais estabelecimentos, [...] o estado podem 
impor instrução primária como uma obrigação, em outros termos, instrução 
primaria compulsória (Cad. 1, 1866, p. 9). 

Dessa forma, para o autor do artigo, o ensino obrigatório no Brasil seria aplicável 
às cidades e vilas e a seus arredores, compreendidos em sua área. Quanto ao resto, é 
inadmissível. Mas, nestes termos, já não seria um pequeno serviço. Seja como for, 
para isso, é necessário primeiramente obter um conjunto de informações necessárias 
para se ter ciência da realidade no país. Para isso, seria importante enviar uma 
circular a cada um dos presidentes, pedindo-lhes, ou ao seus secretários: 

1º Exemplares da última lei do orçamento; idem das tabelas distributivas das 
diferentes verbas; idem do balanço do último exercício encerrado ou publicado; idem 
do orçamento municipal último; sua receita e despeja. 

2º Do regulamento em vigor, de instrução pública; e dos anteriores e revogados. 
3º Do relatório último da presidência, ou do último do inspetor da instrução 

publica na província, se existe. 
4º Nota dos vencimentos dos professores e professoras, primários e secundários; 

com indicação do que é ordem e do que é gratificação. 
5º Número de escolas; numero de paróquias; numero de municipalidades. 
6º Fonte de imposto para melhoramento da instrução pública (Cad. 1, 1866, p. 

10).  
Além dessas informações será preciso obter as seguintes:  
1. Quanto gastam as províncias com utensílios de escolas quais, e se as pagam as 

câmaras. Exemplares de cada um. 
2. Quanto gastam com aluguel de casas;  quantas são de  
propriedade pública; condição em que se acham; espaço ocupado pela escola ou 

pelas salas das classes. 
3. Meninas matriculadas e frequentes em cada escola no período dos últimos 

cinco anos, com os algarismos de cada ano.  
4. Vencimentos dos professores e professoras , distinguindo-se ordenado da 

gratificação. 
V.B [note bem]. Estas informações devem ser pedidas em requerimento à câmara 

(Cad. 1, 1866, p. 11). 
Ainda se referindo às despesas com a instrução pública, pelos orçamentos das 

províncias e do Império, é preciso levantar a conta, comparando o que gastamos com 
o que gastam outros países, com o que gasta a França, por exemplo. Esta, pelo 
orçamento geral, pouco gasta: as municipalidades fazem a maior parte da despesa. 
Conhecida a nossa despesa, podemos distribuí-la pelo número de alunos. Da mesma 
forma, a despesa com os vencimentos dos diversos professores em diversos países 
(Jules Simon, L’École, pag. 101, 108 e nota).  Seria produtivo acrescentar um paralelo 
com a nossa despesa geral e provincial. Para isso é necessário exigir as informações 
das províncias (Cad. 1, 1866, p. 12). 
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É preciso definir quais as instâncias do estado serão responsáveis pela Nomeação 
do professor. Quem o deve nomear? O presidente? Seria esta uma boa forma de usar 
o poder dessa instância? Não intervirá nisto mal a política? Não intervém 
atualmente? Eu prefiro que, como na América do Norte, o superintendente, o diretor 
da instrução pública, escolha, nomeie e demita.  Concentram-se nele todas as 
faculdades precisas, conforme nota de Jules Simon, L’Écoles (pag. 96.). O argumento 
que sustenta essa ideia é a da compensação, isto é, o diretor de instrução pública é 
incompatível para o exercício de qualquer outro cargo público e eletivo. Não pode ser 
eleito se não tiver anos depois de haver sido recomendado das funções. Assim, ele é a 
pessoa mais apropriada para esta atividade (Cad. 1, 1866, p. 14). 

A esta altura, alguns pontos já podem ser constituintes para uma base de reforma 
geral: nas localidades, em que, ou por economia, ou por falta de professor idôneos, 
ou pelo diminuto numero de discípulos de ambas os sexos, não convier estabelecer 
escolas para cada um destes, se estabeleça uma escola mista para ambos. Dê 
preferência a mestre, sejam tais escolas regidas por mestras, competindo a estas em 
tal caso, vencimento maior para se encontrarem mais idôneas (Cad. 1, 1866, p. 14). 

As escolas mistas em todo o Império serão reconhecidas e admitidas. Assim, os 
pais de família passam a enviar os seus filhos e filhas a uma escola pública ou 
particular, qualquer, seja regida por professor ou professora, a seu arbítrio, conforme 
lhes for mais cômodo à vista das distâncias ou seguindo a maior confiança que lhe 
inspire a idoneidade do professor ou da professora.  

Desta forma, poderá haver, em uma escola dirigida por professora, meninos com 
meninas, e, vice-versa, em outra dirigida por professor, poderá ser recebidas 
meninas. A razão é a seguinte: a escola mista nada tem que agrave a moral. Na 
meninice é uma preocupação jesuítica essa da separação dos sexos. A confusão adoça 
os costumes, inspira numa fecunda rivalidade, faz da escola uma verdadeira família, 
e dos mestres e mestras, verdadeiros pais. Finalmente, estabelecido isto,  é manifesto 
que o ensino primário ficará sendo uma carreira para as mulheres. É provável que 
elas absorvam como nos Estados Unidos. Com isto, ganharão a moralidade pública, o 
espirito nacional, e a própria instrução. Uma mulher instruída forma maior numero 
de homens educados do que um homem e a razão está que a sua vida no lar 
doméstico, e a vida exterior do homem; o seu predomínio sobre os filhos e a 
desatenção do homem distraído por outros encargos (Cad. 1, 1866, p. 15). Desse 
modo, o regime das escolas mistas seria adaptável desde já em todo o Brasil, porque 
em todas as províncias há maior número de escolas de meninos que de meninas, 
existindo paróquias em que não há nenhuma de meninas (Cad. 1, 1866, p. 16). 

A INSTRUÇÃO PÚBLICA EM OUTROS PAÍSES 

Segundo a Revistas dos Dois Mundos, de 1a de agosto de 1866, à página 583 e 
seguintes, a Instrução Primária na Holanda prevê o princípio da laicidade em sua 
organização. O ensino de qualquer religião revelada é uma abstração. Mas a frente 
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pretendo apresentar algumas demonstrações desse fato, extraídas da revista citada 
(Cad. 1, 1866, p. 7). 

Em França, as escolas mistas, são em geral, escolas regidas por professor, escolas 
para o sexo masculino, onde são recebidas meninas : é assim que de 18.147 escolas 
mistas, 15.407 são regidas por professor, e só 2.740 por professora. (Jules Simon, 
pag. 135.) Nos Estados Unidos é mais geral a escola mista regida por professora, 
mesmo a escola, mista secundária ou do ensino do segundo grau (vide no outro 
caderno77 os algarismos sobre New York) (Cad. 1, 1866, p. 16). 

Nos Estados Unidos é de antiguíssima origem a obrigatoriedade escolar. No 
código de leis do Connecticut promulgam em 1650 (cod. of 1650), segundo 
Toqueville (Democracy In America, Vol. 1º Cap. 2, p. 50 ) se bem asseguradas as 
disposições: criam-se escolas em todos os municípios  (comunas). Obriga-se os 
habitantes diretos impostos para sustentá-las.  Fundam-se escolas especiais no 
mesmo sentido. Os magistrados municipais devem velar em que os pais mandem os 
filhos à escola. Têm direito de multas os que a isso se recusem e, no caso de 
reincidência, a sociedade apodera-se  do filho e faz o que o pai devia fazer (Cad. 1, 
1866, p. 17). 

E qual é o Estado de ensino primário em Portugal? Será possível engajar 
professores normais em Portugal? Ou seja, enviá-los para que complementem a sua 
formação iniciada aqui nas escolas normais. Os métodos e os conhecimentos estão ali 
bastante adiantados? O ensino é obrigatório em Portugal. Há que encaminhar estas 
questões, tais como a possibilidade de ali engajarmos bons mestres para ensinarem 
os novos métodos em nossas escolas normais. É preciso saber sobre os métodos de 
ensino primário, principalmente a escolha de livros e modelos; sobre os atlas de 
geografia, etc. Assim como também os resultados do método repentino do Castilho 
(1800-1850)78, e quais os modelos ali adaptados para isso, tais como gramáticas, 
exercícios de gramática, excertos de clássicos e literatura, dentre outros (Cad. 1, 
1866, p. 19).  

PROFESSORES: CARREIRA E APOSENTADORIA 

Para ter bons professores no interior é mister pagar-lhes melhor. Ora, sem 
argumentar a despesa, poderia fazê-lo quanto às escolas das vilas e povoações, 
admitindo, em vez de uma escola para cada sexo, uma só para ambos, mista, sendo o 
reitor delas homem ou mulher, recebendo um vencimento razoável. Assim, em vez de 
professor e professora, com vencimentos de 6 a 900 contos de réis, pague-se a um só 
para o ensino de ambos as sexos o total dessas duas quantias, e elevará a 
possibilidade de encontrarem melhores professores (Cad. 1, 1866, p. 7). 

                                                   
77 Trata-se do caderno 2, que não será abordado neste estudo. 
78  Como se sabe, trata-se de um escritor romântico português, polemista e pedagogista, criador do Método 

Castilho de leitura. 
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Pensando em alguns meios para a aquisição de professores: como um primeiros, 
as escolar normais, como acima descrevo na página 6), deverão ser regidas por 
professores engajados no estrangeiro, ou sejam aqueles que estiveram lá para 
aprender as boas práticas. Em segundo, professores que desde já, as províncias 
mandem engajar em Portugal ou em países estrangeiros sabendo o português e em 
terceiro lugar, os jovens brasileiros a quem se mande praticar os novos métodos nos 
países estrangeiros por conta de cada província  e do estado (Cad. 1, 1866, p. 8).  

Há que se pensar em alguns estímulos para os professores: como um primeiro, 
definiriam-se prêmios segundo o bom resultado do seu ensino. Em segundo, 
estabeleceriam-se a preferência para quaisquer cargos, coeteris paribus, depois de 6 
anos de serviço. O terceiro ponto, estará a hierarquia a do ensino, por meio da qual o 
provimento para as aulas secundárias será feito por concurso entre os professores 
primários e, na falha deste, é que se nomeará um estranho. E dos secundários 
retirem-se por concurso, igualmente, os superiores e os das faculdades (Cad. 1, 1866, 
p. 8). 

Os meios de estímulo vão ao encontro da necessidade de abrir novas aspirações 
nos professores. O livro de Jules Simon (pag. 98) expõe o modo como a legislação 
francesa gradua os vencimentos, segundo os anos de serviço (Cad. 1, 1866, p. 13). Um 
meio me ocorre para graduar as vencimentos dos professores no Brasil, em forte 
escala ascendente, segundo os anos de efetivo serviço, por exemplo: 

- título provisório nos três primeiros anos, com 800 $, pelo menos, ao professor 
de ambos os sexos, 

- findo o terceiro ano, exame de habilitação e titulo definitivo, com  1ooo $ de 
ordenado. 

- findo o sexto ano, 1ooo $. 
- Depois de 10, novo exame de habilitação em matérias superiores, que habilitem 

o professor a passar ao ensino do segundo grau, e lhe deem direito ao vencimento de 
1: 800$. Este será o máximo da instrução primaria. 

- Em concurso, passa o professor primário do segundo grau, passar ao ensino 
secundário e então vencerá 2: 400 $. 

- Daí ainda pode entrar nas escolas normais, e nas do ensino superior nas  
faculdades e institutos especiais, nos quais se pague maior vencimento que 2:400 $.  

- Os presidentes de províncias apresentarão cada ano ao governo geral os 
professores do ensino secundário, que mereçam entram (Cad. 1, 1866, p. 12) em 
concurso para o provimento de cadeiras no resumo secundário, do normal ou do 
superior, e dos das faculdades e institutos, dependentes da administração geral. 

- As pensões de aposentadoria só tinha o professor direito depois de certo ano de 
efetivo, provando impossibilidade física ou moral. Depois de quinze anos de efetivo, 
o professor faz direito à aposentadoria mesmo quando não tenha impossibilidade 
física ou moral. Mas, a pensão dessa aposentadoria corresponderá ao número de 
anos de efetivo serviço, sendo paga inteira depois de  20 anos.  
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- O que servir depois destes vinte anos, receberá mais tantos por cento por 
continuar, mas não pode continuar sem sofrer um exame, e sem mostrar-se 
habilitado nos novos métodos. 

- O que ensinar as matérias do curso [...] em dois anos, receba por cada aluno 
aprovado em exame a gratificação de ..... $. (Cad. 1, 1866, p. 13) 

Uma outra ponto que interfere na vida dos professores está relacionado à 
liberdade religiosa. A exigência do ensino do catecismo nas escolas primarias, fecha 
aos não católicos a profissão do ensino. Esta intolerância é um absurdo. Sua 
gravidade cumpre notar que, na Corte, nem a Lei de 17 de setembro de 185179, nem o 
regulamento de 185480, se formando a instrução contém disposição que separa o 
professor protestante, porquanto nem exigem o juramento, nem falam de doutrina 
católica, mas do ensino de doutrina cristã e da aplicação dos evangelhos. Nos 
regulamentos de 53, 54 e 55 para os cursos de direito e de medicina, nem o 
juramento das lentes , nem o dos professores compreende a religião católica (Cad. 1, 
1866, p. 17). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo pretendeu apresentar os resultados parciais da pesquisa 
desenvolvida durante o estágio pós doutoral em Stanford University – CA/USA, 
entre 2014 e 2015. A pesquisa se estruturou a partir da investigação sobre novas 
possibilidades de constituição de chaves analíticas no campo da história e da 
historiografia, tomando como objeto e fonte um conjunto de documentos com cinco 
volumes manuscritos, sobre a educação, escritos pelo intelectual alagoano Aureliano 
Cândido Tavares Bastos (1839-1875), no Brasil Império.  

A análise proposta sobre as interlocuções do intelectual com as ideias em 
circulação no período, investigadas por meio dos manuscritos, têm como objetivo 
aprofundar os estudos e análises históricas que permitam pensar na “produção de 
presença” como uma possibilidade de se conhecer e produzir narrativas sobre um 
determinado objeto histórico, tomando como referência as fontes e análises sobre 
estes mesmos objetos. Os objetivos propostos convergem para a ideia central deste 
estudo, que seria a possibilidade de elaborar formas de conhecimento que partam 
das análises interpretativas e suas narrativas, mas a superem, que vão além da 
atribuição de sentido aos objetos, deslocando-se para narrativas mais 
presentificadas, mais eivadas de vida, mais móveis, cambiantes, menos estabilizadas: 
trata-se de um processo de produção de presença ou, em outras palavras, uma 
objetivação das sensibilidades. 

                                                   
79 “Autorisa o Governo para reformar o ensino primario e secundario do Municipio da Côrte. Coleção de Leis do 
Império do Brasil - 1851, Página 56 Vol. 1 pt I” (Publicação Original). 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-630-17-setembro-1851-559321-
publicacaooriginal-81488-pl.html Acesso em 13 de março de 2016. 

80  
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Esta pesquisa incide mais diretamente sobre o período em que Tavares Bastos 
escreveu os cadernos sobre a educação, ou seja, entre 1866 e 1868, considerando sua 
inserção política como deputado pelo estado de Alagoas, e o debate sobre a educação 
presente na cena pública do Brasil Império.  

Durante o percurso investigativo, consolidou-se o reconhecimento de que os 
estudos históricos sobre a educação, de uma maneira geral, têm avançado muito no 
Brasil e no mundo. Não apenas em termos quantitativos mas, sobretudo, em termos 
qualitativos, quando se pode observar, de modo geral, refinamento nas análises, 
escolha e tratamento metodológico das fontes e objetos, além de uma maior 
familiaridade e interseção com outras áreas do conhecimento, tais como a filosofia, 
política, a sociologia, a antropologia, estudo de gêneros e etnias, dentre outros. Longe 
de se pensar nos “louros” e cientes de que essa realidade aumenta os desafios para os 
historiadores, o reconhecimento desta levou-nos a uma outra questão a ser 
enfrentada: como podemos pensar novas formas de produzir conhecimento histórico 
para fazer avançar o campo?  

Alguns trabalhos do professor de história da literatura comparada da Stanford 
University, Hans Ulrich Gumbrecht, apontam para o fato de que esta realidade pode 
provocar uma possível estagnação, sobretudo se consideramos a predominância de 
modelos interpretativos muito cristalizados, justificado por um certo esgotamento do 
modelo analítico interpretativo elaborado na modernidade. Segundo o professor, 
ainda que em diversos níveis este tenha sido superado, alguns elementos 
permanecem, de forma bastante recorrente. Dentre eles, o de que a única forma de 
produzir conhecimentos nas humanidades seria por meio de análises interpretativas.  

A proposição do autor sugere que a insistência e a exigência de retomada de 
trabalhos considerados como clássicos, hegemônicas na academia, sempre relidos, 
muitas vezes de forma enviesada e apressada, para atribuir sentido aos objetos de 
estudos, tem a ver com a incapacidade de produzir a presença desses mesmos 
objetos. Isto é, o sentido construído por meio da apropriação por parte dos autores 
passam a representar o próprio objeto, que no entanto, muitas vezes, permanece 
passivo e em silêncio, na experiência de existência reduzida à análise ou apenas como 
uma espécie de “ventríloquo”, manipulado pelas teorias. Assim, mesmo com o 
avanço do campo e das consistentes chaves teórico-metodológicas adotadas, alguns 
dos principais trabalhos de história, em geral, e história da educação, em particular, 
dizem quais os sentidos os autores atribuem aos objetos ou o que os objetos 
históricos queriam ou poderiam estar querendo dizer. 

A possibilidade de conhecer novos processos de pesquisa, para além das formas 
interpretativas analíticas hegemônicas na academia, tem sido o “motor” deste estudo. 
Não obstante os esforços interpretativos, realizados por meio da operabilidade de 
consistentes chaves conceituais adotadas, permanece ainda a sensação de que alguns 
objetos estudados permanecem inacessíveis, em silêncio, num passado imóvel e, 
numa imagem um pouco dramática, soterrado pelas análises. Com as assertivas 
apresentadas, não estamos defendendo a improdutividade ou a inutilidade das 
análises interpretativas. Bem ao contrário, foi muito em função de um grande 
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refinamento das análises históricas interpretativas constituídas, sobretudo a partir 
da modernidade que, por um lado, possibilitou a emersão de novos conceitos, novos 
objetos e novas metodologias. Não há dúvidas de que “[...] os textos e os conceitos 
são os meios mais adequados para uma abordagem interpretativa do passado.” Por 
outro lado, foram esses mesmos refinamentos, que permitiram a formulação de 
novas questões e partindo destes, apontam também alguns de seus próprios limites. 
Isso teria se dado porque, “[...] até mesmo as mais básicas jogadas intelectuais de 
historização parecem alterar-se assim que elas começam a servir ao desejo de tornar 
presente o passado, e essas alterações obrigam-nos a revisitar alguns requisitos e 
pressupostos básicos da profissão de historiador” (Gumbrecht, 2010, p. 154).  

De acordo com as proposições do literato podemos inferir que não é o passado 
que precisa das ações do presente para ter um sentido, para reviver, ainda que de 
forma sintomática. Seria o presente que precisaria do passado para se constituir 
como tal, para produzir significados, entendimentos sobre si mesmo. Entretanto, 
paradoxalmente, não haveria entre nós um lugar muito bem definido para o passado 
mais presentificado, mais experiencial, mais tangível, mais próximo, mais objetivo. 
As ações historiográficas geralmente se estabilizam na construção interpretativa do 
sentido, mas paradoxalmente, também não se satisfazem com esta. Esse fato, de 
acordo com o referido autor, explicaria, ao menos em parte, o crescente interesse 
atual pelos museus, como se estes funcionassem como uma constante sedução do 
passado para a sua permanência entre nós. 
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SITUANDO O PROBLEMA E DEFININDO O PERCURSO METODOLÓGICO DA 
PESQUISA: HISTÓRIA E MEMÓRIA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE 
ENSINO FUNDAMENTAL ÁGUA MANSA COQUEIROS 

 

PALAVRAS- CHAVE:  
História Oral. Memória. Rio Verde-GO. 
 
O texto aqui apresentado trata dos estudos parciais do projeto de pesquisa: História e 

Memória da Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental Água Mansa Coqueiros no 
município de Rio Verde – GO, visando contribuir para ampliação dos estudos da 
historiografia da educação local, regional e brasileira, possibilitando a elaboração de 
documento científico sobre sua memória. A pesquisa está efetuada com a adoção 
metodológica dahistória oral dentro de uma linha de abordagem qualitativa.Os dados da 
pesquisa de campo foram coletados por meio de entrevistas, questionários, observação e 
análise de documentos pesquisados em arquivos públicos, institucionais e particulares. O 
recorte temporal desses estudos contempla os acontecimentos e cenários de 1997, ano de 
criação da escola até 2014. Dessa forma, na metodologia da história oral o pesquisador pode 
criar e recriar fontes. Olhar o passado não pode ser um exercício de nostalgia, lembranças 
simples e saudades. As sociedades, em sua organização política, econômica, social e cultural, 
pensam o passado de diversas formas e o narra de distintas maneiras. Nesse sentido, como 
afirma Portelli (1997), é impossível reviver o passado sem resgatá-lo e colocá-lo no coração. 
Sabemos que o campo da história oral não é um espaço único de interpretação teórico-
metodológica. Analisar as alternativas de uso da História Oral nas pesquisas em História da 
Educação e, mais especificamente, nos estudos das culturas escolares, passa pela apropriação 
de todo um movimento histórico que retirou os sujeitos dos becos e alçou-os à condição de 
agentes ativos e inventivos. Mudanças profundas e importantes ocorreram, culminando em 
novos questionamentos, novos problemas de pesquisa, novas fontes.A memória coletiva é 
pautada na continuidade e deve ser vista sempre no plural, memórias coletivas. Ora, 
justamente porque a memória de um indivíduo ou de um país estão na base da formulação de 
uma identidade, que a continuidade é vista como característica marcante. A História, por 
outro lado, encontra-se pautada na síntese dos grandes acontecimentos da história de uma 
nação, o que para Halbwachs (2004) faz das memórias coletivas apenas detalhes.A parte mais 
específica do trabalho de campo foi o momento das entrevistas. Na história oral de vida este 
momento prevê três etapas: a pré-entrevista, a entrevista propriamente dita e a pós-entrevista 
(Meihy, 2002).A pré-entrevista é a etapa que precede ao encontro, onde será realizada a 
gravação. Foi o momento em que fiz os primeiros contatos com os pioneiros/narradores, às 
vezes por telefone, outras vezes me dirigindo à própria escola. Nesse momento aproveitei a 
oportunidade para explicar como cheguei até eles, para apresentar os objetivos da pesquisa e 
para ressaltar a importância de sua participação (Meihy, 2002). Realizei meu contato com 
pioneira na criação da Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental Água Mansa, a 
senhora Zélia Ferreira de Andrade via telefone, pois a mesma reside atualmente no município 
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de Confresa-MT a aproximadamente 1000 km de Rio Verde-GO. Coloquei-a par da pesquisa, 
onde a mesma se colocou à disposição demonstrando interesse e emoção. Marcamos o dia, o 
local e a hora, já que a mesma viria a Rio Verde para participar das eleições. Começaria então 
minha primeira entrevista. Já na presença da depoente, ainda com o equipamento desligado, 
expliquei que nada do seu depoimento seria utilizado ou publicado sem sua autorização 
prévia, apresentando a carta de cessão. Esclareci como seria sua participação, comunicando 
que se trataria de uma conversa, um diálogo que envolveria três aspectos: suas memórias em 
relação ao surgimento da escola, sua trajetória pessoal, sua formação e as suas experiências 
profissionais.O êxito de uma entrevista depende de todo o processo vivenciado pelo 
pesquisador/entrevistador, e no diálogo que estabelece com o depoente/entrevistado. Nesse 
sentido, ela tem seu início a partir da elaboração do planejamento, da escolha dos sujeitos e 
do roteiro de questões. Os primeiros contatos são importantes para o estabelecimento de um 
clima de confiança, respeito e compromissos entre o pesquisador/entrevistador e o 
depoente/entrevistado. Para isso, é necessário ao pesquisador/entrevistador uma certa 
compreensão das relações e posturas humanas. Uma compreensão de que as pessoas são 
diferentes, cada uma tem suas próprias maneiras de ser e de pensar e, diante de um gravador, 
podem ter as mais diversas reações.Nesse sentido, Thompson considera que: Há algumas 
qualidades essenciais que o entrevistador bem-sucedido deve possuir: interesse e respeito 
pelos outros como pessoas e flexibilidade nas reações em relação a eles; capacidade de 
demonstrar compreensão e simpatia pela opinião deles; e, acima de tudo, disposição para 
ficar calado e escutar (THOMPSON, 1998, p. 254).A segunda entrevista foi realizada com 
senhor Afonso Lázaro do Couto, um personagem importante na criação da escola, já que o 
mesmo foi quem doou o primeiro recurso didático para das atividades, um quadro negro de 
1,20 x 1,00. Os passos para a realização da entrevista foram semelhantes a anterior.Foi 
realizada uma visita a Secretaria Municipal de Educação do município onde coletamos dados 
indispensáveis para o corpus escrito da pesquisa. Para Meihy (2002), a investigação 
aprofundada deve igualmente passar por fontes secundárias, obras de análise e documentos 
públicos e privados, com o objetivo de compreender o período e inteirar-se dos 
acontecimentos e das situações políticas, econômicas e sociais. Foi nesta visita que tive 
acesso aos arquivos da secretaria municipal de educação tendo acesso as leis de criação e 
funcionamento da escola, dentre outras informações, sendo viabilizado o contato para a 
terceira entrevista. Foi agendado dia, local e horário para a mesma. A professora Neusa Dias 
de Oliveira foi professora na escola por dois anos, período em que a mesma funcionou em um 
paiol improvisado. Belas lembranças!Para operacionalização da pesquisa alguns 
procedimentos estão sendo adotados, tais como organizar caderno de campo contendo a lista 
de controle do andamento do projeto: Dados do Projeto (Nome do Projeto, Orientador do 
Projeto, Instituição patrocinadora e Entrevistadores), Dados do Depoente (Nome completo, 
Local e data do nascimento, Endereço atual, Documento de identidade, Profissão atual), 
Dados dos Contatos (Indicação do contato, Data de contato, Forma de contato, Data(s) da(s) 
entrevista(s) e Local da(s) entrevista(s)),  Dados do andamento das etapas e de preparo do 
documento final (Primeira transcrição,  Textualização, Transcrição, Conferência e Carta de 
cessão de direitos) e Envio de correspondências (Data da carta de apresentação do projeto, 
Data do agradecimento(s) da(s) entrevista(s), Data da remessa da entrevista para conferência 
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e Data da carta de cessão).A subjetividade vem sendo bastante reverenciada na metodologia 
da história oral. Esta deve contribuir na construção de textos originais, na organização dos 
dados, na interpretação da realidade, sem privilegiar aquelas preposições que o 
pesquisador/educador já tem a priori. Nesse sentido, é sempre recomendável nos 
perguntarmos se o que a realidade apresenta é analisado a partir da perspectiva crítica. A 
subjetividade pode ser o ponto forte da pesquisa. A prática durante as entrevistas foi a de 
rememorar diferentes relações espaço-temporais em que cada entrevistado se narra em sua 
relação com o outro. Trata-se de uma releitura do eu, do outro, do nós, tornando evidente 
como o tempo presente marca e dá ênfase às relações do passado.Analisar as alternativas de 
uso da História Oral nas pesquisas em História da Educação e, mais especificamente, nos 
estudos das culturas escolares, passa pela apropriação de todo um movimento histórico que 
retirou os sujeitos dos becos e alçou-os à condição de agentes ativos e inventivos. Mudanças 
profundas e importantes ocorreram, culminando em novos questionamentos, novos 
problemas de pesquisa, novas fontes.A intenção da pesquisa é compreender o processo da 
memória como algo que não é puramente individual, que não representa exatamente o que se 
passou, mas que é, muitas vezes, fruto de uma construção social de um grupo de indivíduos. 
Para Stephanou e Bastos (2005, p. 420), a memória é "uma espécie de caleidoscópio, 
composto por vivências, espaços e lugares, tempos, pessoas, sentimentos, 
percepções/sensações, objetos, sons e silêncios", ou seja, o processo de composição das 
memórias é marcado pelas lembranças, pelos esquecimentos, pelas falas e pelos silêncios. 
Assim, foi possível encontrar uma comunidade de memória que congrega alunos, professores 
e demais funcionários da Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental Água Mansa 
Coqueiros. A escola em questão constituiu-se em um marco em suas vidas, é uma referência 
sempre presente na reconstrução permanente de suas identidades. 

 

BIBLIOGRAFIA 

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Ed. Centauro, 2004. 
MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Manual de História Oral. 4.ed. São Paulo: 

Loyola, 2002. 
PORTELLI, Alessandro. O que faz a História Oral diferente. In: Revista do 

programa de estudos pós-graduados em História, PUC-SP, n. 14, fev. 97, p. 31. 
THOMPSON, Paul.A voz do passado. Tradução de Lólio Lourenço de Oliveira. 2. 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 1998. 
STEPHANOU, Maria e BASTOS, Maria Helena Câmara.História, Memória e 

História da Educação. Petrópolis: Vozes, 2005, volume III, p.416 –429. 



 

 
 

5 

 

ID: 915 

 

Cultura Escolar, Memória, Fontes e Objetos: O Corpus da 

Pesquisa em História da Educação e História Cultural. 
 
Autor: 
MARIA ZENEIDE CARNEIRO DE ALMEIDA 
 
 



 

 
 

6 

CULTURA ESCOLAR, MEMÓRIA, FONTES E OBJETOS: O CORPUS DA PESQUISA 
EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E HISTÓRIA CULTURAL. 

 

PALAVRAS=CHAVE 

História da Educação e História Cultural; Corpus da pesquisa; Fontes e objetos 

 

Neste texto proponho apresentar os percursos metodológicos do trabalho 
realizado para elaboração da tese de Doutorado em História Cultural sobre a 
memória de velhos mestres-escolas do sertão mineiro, no período de 1924-1944. O 
recorte temporal reporta-se aos acontecimentos históricos transcorridos entre os 
anos de 1924 a 1964, um período rico da historiografia brasileira, palco de intensos 
debates sobre a educação pública, liderados pelo “Movimento da  Escola Nova,”  no 
Brasil, que  iniciou nos anos 1.920 e estendeu-se até início da década de 1.960, com a 
promulgação da Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, em 1961; 
arrefecendo-se, compulsoriamente, com o início do período da ditadura militar, em 
1964. O recorte espacial e geográfico está configurado numa região de trinjunção e 
entroncamentos , nas divisas dos estados brasileiros de Minas Gerais, Bahia e Goiás, 
e atulamente parte do Tocantins. 

 Assim, pois, o trabalho, tendo como referência as contribuições da História 
Cultural, é pautado nos estudos regionais e locais sobre a história da educação nos 
estados de Goiás e de Minas Gerais. O tema estudado contempla os conceitos de 
memória e identidade, articulados aos dois eixos do objeto de estudo: a escola e os 
mestres/professores, considerados a partir das memórias que seus alunos 
construíram sobre suas práticas e a experiência de vida na escola. O propósito deste 
estudo (da tese) foi contribuir, especialmente, para dar maior visibilidade aos 
segmentos sociais afastadas dos centros urbanos, sobre os quais as informações que 
referenciem seu passado em suas diferentes manifestações, ainda não foram 
suficientemente investigadas.  

 No primeiro capítulo da tese, discuto como o objeto do estudo foi reconstruído 
por meio da organização tanto de um corpus oral como do corpus escrito. Os corpi 
oral e escrito constituem-se no arcabouço em que foram sistematizados os grandes 
temas abertos pelas narrativas e interpretados como representações. As entrevistas 
que formam o corpus oral da pesquisa contribuíram para a reconstrução do passado, 
entendido como uma releitura das experiências e demandas do momento presente 
daqueles que narram.  Os entrevistados foram compreendidos como colaboradores, 
pois compartilharam da construção do conhecimento sobre as experiências de 
escolarização no sertão mineiro, em uma determinada fase histórica (1924 a 1944). 
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 As entrevistas “pilotos” e as exploratórias, como ensina, Paul Thompson 
(1998, p. 254-255), tiveram o objetivo de mapear o campo de investigação, colhendo 
idéias e localizando as fontes de informações genéricas no início da elaboração do 
projeto, contribue para um melhor delineamento dos percursos. Daí,a  
preocupação central do objeto de estudo do projeto da tese foi o de reconstruir as 
memórias, sobre o tema da escolaridade nesse espaço geográfico com a singularidade 
que, acredito, o estudo representa. E, ainda pelo conteúdo e pelos poucos trabalhos 
historiográficos sobre educação brasileira no campo da reconstrução de memória 
para além da perspectiva oficial/institucional.  Nisso, constitui-se a contribuição que 
o estudo buscou trazer para a constituição de um campo, como nos lembra Le Goff “a 
história de um povo sem história”, pelo menos sob a ótica da cultura escrita, letrada 
e/ou acadêmica. Incluo, portanto, nessa composição dos cenários e da região, 
recortes de algumas informações sobre o Grande Sertão, os lugares e espaços da 
pesquisa – “lugares de memória”- orienta Pierre Nora (1993).   

 O Corpus escrito: elaborado por meio de pesquisa documental realizada em 
arquivos públicos e particulares/privados, pelo estudo de 
documentos escritos (diarios de clase,   cader netas de anotações e prestação de 
contas, dos registros dos alunos, da escola,  do profesor, registro de frequência 
(diários de classe),  cadernos escolares, das lições e das práticas escolares, cartas de 
correspondencia oficial e pessoal,  memórias escritas, fotos, materiais didáticos, 
como cartilhas e livros buscados na internet ou fotografados no Museu do Professor 
(ou Centro de Referência do Professor) e no arquivo Público de Belo Horizonte (MG); 
objetos e aportes buscados para conceder materialidade às pistas indicadas pelas 
narrativas, entendidos como composições e vestígios. Ou seja, o diálogo com diversos 
tipos de documentos para conquistar maior amplitude e profundidade na 
investigação e suas análises. 

 Cléria Costa (2006, p.16), considera que essas fontes são 
intercomplementares, uma vez que “os procedimentos metodológicos que orientam 
as pesquisas que trabalham com o corpus oral pouco diferem dos procedimentos 
usados no corpus escrito”. Ambos ancoram-se nos procedimentos da pesquisa 
histórica na abordagem qualitativa.  Apesar de muitos considerarem que os registros 
tidos como oficiais na maioria das vezes retratam a visão de mundo da classe 
dominante, acredito que podem propiciar um diálogo muito rico, permitindo uma 
análise com diferentes expressões e significados sobre uma mesma realidade 
vivenciada por diferentes segmentos e personagens, como também possibilitar ao 
pesquisador cruzamentos de muitos olhares  sobre o tema estudado. 

  
 Para o cotejamento e análises dos dados foram buscados diferentes processos 

culturais, bem como as experiências sociais em seus tempos e lugares. Esse 
cotejamento foi realizado também sobre os temas que emergiram das entrevistas, 
após cuidadosa transcrição e análise do seu conteúdo. Com base nesse conteúdo 
foram elaborados os quadros temáticos, que contribuíram, sem dúvida, para a 
seleção dos grandes temas de estudo da tese, a partir dos quais originaram e foram 
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estruturados seus capítulos e organizada toda composição teórica da tese. As 
contribuições dos estudiosos da História da Educação, Cultural e Memória, 
ancoraram os procedimentos metodológicos para realização da pesquisa de campo e 
a construção do corpus documental , tanto das fontes escritas quanto das fontes 
orais. 

  Enfim, dentre os objetivos desse ensaio aqui apresentado estão os de: trazer 
parte das reflexões que foram desenvolvidas para elaboração da tese junto ao grupo 
de pesquisa aos estudantes (bolsistas e orientandos) e pesquisadores que integram o 
grupo de pesquisa, dando continuidade às leituras e reflexões sobre os referenciais 
teórico-metodológicos utilizados nas pesquisas  com base nos  pressupostos da 
História Cultural e Oral , História da Educação, cujos conceitos podem lançar luzes 
para o entendimento da importância dos  novos objetos, temas e fontes em História 
da Educação  com  abordagem  teórica que contempla três eixos: Educação, Memória 
e Identidade. Como também ampliar e aprofundar os conhecimentos relativos à 
História da Educação e cultura brasileira; analisar a importância e o significado da 
Educação Brasileira em diferentes abordagens historiográficas do campo 
educacional, por meio  das leituras e discussões na disciplina História da Educação 
que ofereço no programa de Pós-Graduação strito sensu em Educação.   

 Assim, o grupo de pesquisa congrega vários projetos de pesquisadores que 
compõem o Diretório de Pesquisadores registrado no Conselho Nacional de 
Pesquisa-CNPq, credenciado e certificado pela Pró-Reitoria da Instituição ao qual se 
vincula, à rede de pesquisadores do HISTEDBR/UNICAMP/FE. O grupo vem 
apresentando os resultados da pesquisa em eventos regionais, nacionais e 
internacionais, com publicações de artigos e livros.  Os temas estudados contemplam 
também, conceitos de memória e identidade, articulados aos dois eixos do objeto de 
estudo: as instituições educacionais/ a escola e os mestres/professores, considerados 
a partir das memórias sobre suas práticas e experiências da vida escolar. Portanto, 
dialogar com as experiências e práticas educativas, bem como com os significados da 
escolaridade para diferentes segmentos da população brasileira; compreender o 
papel e o significado da escolarização para toda uma coletividade em seu tempo e 
lugar, articulando-os às indagações do presente; compreender e refletir sobre as 
mudanças que ocorreram nas escolas, no papel e funções do professor, da família, 
dos gestores e da sociedade em relação ao significado da educação para as futuras 
gerações.  
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RESUMO  

A proposta desta comunicação pretende abordar as colaborações do pensamento de 
Walter Benjamin para se investigar a formação da criança nas primeiras décadas do 
século XX, época na qual o pragmatismo de John Dewey tornava-se uma das 
principais referências dos estudos da Escola Nova no Brasil. Uma leitura de Dewey 
nos permite entender como a sua concepção progressiva de infância é inseparável de 
uma visão evolucionista da História, na qual apagar a memória dos antigos, das 
tradições é fundamental para formar o homem novo.  O argumento a ser 
desenvolvido aponta a visão benjaminiana como um campo teórico metodológico 
para educadores e historiadores, porque nela, a valorização da experiência infantil é 
inseparável de uma nova leitura da história da infancia. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Infância, Benjamin, História. 
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INTRODUÇÃO 

O conceito que atribuímos à infância hoje, não é inaugural, é fruto do que se foi 
pensado sobre a infância em épocas anteriores. A principal consequência disso é 
enxergarmos infância como algo que deve ser moldado conforme a moda do dia, e a 
criança obrigada a acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo.  

Uma influência em relação às formas de interpretação da criança é possível 
através do conceito de experiência do projeto escolanovista de John Dewey.  
Conforme consta em sua obra Experiência e Educação (1934), Dewey abarcava uma 
visão progressiva, pois ele entendia que a educação deveria estar centrada nas 
experiências da criança proporcionando uma aprendizagem gradual e autônoma. A 
infância estaria no centro desse debate por ser projetado como “ser do futuro” que 
iria corrigir a humanidade, onde o tempo da criança era o tempo do progresso, de 
aceleração, sem olhar para trás. A infância, assim como a vida, era apenas uma etapa 
a ser superada, vivida de forma vazia, em busca de um “vir a ser”. A escola, na 
inspiração escolanovista, teria a tarefa de regenerar os males sociais. Para tanto, 
apagar toda a tradição seria a primeira tarefa para formar o homem novo. 

Mas é exatamente a colocação de uma visão progressiva sobre a infância que o 
filosofo alemão W. Benjamin enfrentará. Pensar em um desenvolvimento progressivo 
da criança, não se separa de uma visão evolucionista da História, que classificava 
diferentes grupos ou sociedades pelo nível de domínio técnico. Sua crítica se 
estenderia não apenas a formação infantil, mas também a arte, a técnica e o modo de 
vida moderno, que passava a artificializar as relações humanas. Para Benjamin, o 
tempo da infância era também o tempo da História, porque a vida deveria ser vivida 
de forma plena, o que hoje já não é mais possível, em consequência da aceleração das 
formas de vida moderna, como Benjamin ressalta em O Narrador (1985). 

O autor de Passagens propõe uma reconsideração sobre a infância, não mais 
pensada como fase do desenvolvimento humano, pois o seu mundo não era diferente 
do mundo dos adultos. Este sujeito tinha no lúdico uma forma de se religar ao 
passado e as tradições exigia dos adultos, explicações simples, mas não infantis. 
Neste sentido, guardava distância da ideia de que a criança não compreendia 
assuntos sérios. Pelo contrário, conforme Benjamin, ela compreendia mesmo as 
coisas mais abstratas e pesadas, desde que fossem apresentadas de maneira simples, 
honesta e espontânea.  

Colocadas estas reflexões iniciais, neste trabalho buscamos apresentar algumas 
colaborações sobre a experiência da criança na modernidade, a partir do confronto 
entre as teorizações de Walter Benjamin e John Dewey. A análise sobre a infância se 
desenvolve a partir de textos do próprio Benjamin e de comentaristas da teoria 
crítica da cultura, da infância e da modernidade, como Pereira (2009), Schlesener 
(2011), Santi (2012) e Ferreira (2015). O diálogo com Dewey, sobretudo com a obra 
Experiência e Educação, é fundamental para estabelecer distinções entre os modos 
como os dois autores enxergam a infância, a relação entre adulto e criança, o conceito 
de experiência e o sentido de tradição infância que direcionam os seus escritos. 
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No campo da história da educação, Marcelo Ride (2012) tematiza a cultura 
material como fonte de pesquisa e investigação historiográfica, o que nos permite 
considerar o brinquedo como um objeto que possibilita à criança acesso à valores de 
uma determinada cultura. Clarice Nunes (2005) traz algumas reflexões sobre como 
esta discussão serve de aporte teórico-metodológico no campo da pedagogia. Ao lado 
de Nunes, Gagnebin (2012), Mitrovich (2011) e Lowy (1996), são outros autores que, 
durante muito tempo, estiveram em contato com a obra de Benjamin, e que estão 
nesta discussão como importantes referências teóricas. 

O texto está organizado em três partes. A primeira seção apresenta e discute o 
lugar da criança no projeto da Escola Nova e qual o conceito de experiência que 
fundamenta o seu projeto, bem como, as distinções do entendimento de experiência 
e tradição em Benjamin. 

Na segunda seção, tematizamos as contribuições do pensamento de Walter 
Benjamin sobre os brinquedos e as brincadeiras infantis, analisando de que maneira 
a ideia de infância se vinculou a uma nova leitura da história, que visa à retomadada 
tradição e da memória do que foi sufocado, reprimido no processo de constituição da 
modernidade. Em Brinquedos e jogos (1928), História Cultural dos brinquedos 
(1928) e A hora das crianças (2015), Benjamin reúne alguns dos textos sobre a 
criança onde faz uma crítica contundente aos dogmas da indústria moderna81 de 
brinquedos.  

Desta discussão emergem outros conceitos que perpassam o seu amplo projeto 
teórico, a saber: a experiência moderna, a reconstrução da história a partir de 
detalhes e ruínas, a temporalidade como repetição ou como criação, noções que, no 
conjunto do seu pensamento, se entrelaçam. 

 
1. A EXPERIÊNCIA DA CRIANÇA NA MODERNIDADE 

O sentido que atribuímos à infância é produto de construções sociais e, portanto, 
a ideia de experiência infantil é sempre condicionada pelo contexto histórico-social 
em que a criança está inserida. A título de exemplo, a visão adocicada da criança 
como um ser puro e distante das asperezas do mundo adulto, chega como uma 
maneira de reagir às formas severas de como a infância era concebida na Idade 
Média. O movimento escolanovista se insere nesta busca de ruptura com a teoria 
tradicional no campo da educação, tendo como inspiração o filósofo norte-americano 
John Dewey. 

No contexto de escolarização das décadas de 1920 e 1930 no Brasil, o 
pensamento escolanovista ganha forças, já que pretende sanar os problemas sociais a 
partir de uma educação adequada aos novos tempos. Isto colocava Dewey na mesma 

                                                   
81 A crítica à indústria cultural já vinha sendo trabalhada pelo Instituto de Pesquisa Social, graças ao qual 
muitosdos textos de Benjamin puderam ser publicados.O Instituto seria o ponto de convergência de um grupo de 
pensadores nascidos na virada do século XIX para o XX, basilarmente formado por Theodor W. Adorno (1903-
1969), Max Horkheimer (1895-1973), Erich Fromm (1900- 1980) e Herbert Marcuse (1898-1979).  
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linha de otimismo dos intelectuais de seu tempo. Em seu projeto de Escola Nova, 
Dewey se coloca contra o pensamento tradicional, por fazer do aluno um receptor 
dos conhecimentos que foram incorporados pelas gerações anteriores. John Dewey 
propõe romper com este pensamento e o confronta com os interesses reais da 
criança, pois a teoria tradicional impõe os padrões desenvolvidos para adultos sobre 
aqueles que ainda caminham lentamente para a maturidade. 

 
É contra esta imposição dos mais velhos aos mais jovens que Dewey passa a 

enfatizar a individualidade. Para ele, a aprendizagem é um processo que se dá por 
experiência e não pelo saber acumulado por textos e professores. Em reação à 
concepção positivista de sociedade da teoria tradicional, o projeto escolanovista de 
Dewey acreditava que era através da experiência que o conhecimento deveria ser 
adquirido. Não é lido, não é contado, é experimentado. Na crença em um 
conhecimento que fosse inteiramente novo e útil, ele era um critico radical da visão 
tradicional do mundo, considerando-a conservadora. Cabia às crianças romperem 
com a sujeição às regras e padrões estabelecidos pelo mundo adulto. 

Benjamin também irá concordar com Dewey em diversos pontos, porque ele 
enxerga na imposição do adulto os efeitos do racionalismo ocidental fruto dos ideais 
iluministas: "Isso se deve ao fato de que até o século XIX [...] o adulto constituía para 
o educador o ideal a cuja semelhança ele pretendia formar a criança" (BENJAMIN, 
2002, p. 98). Sua crítica se dirige ao fato de o adulto se considerar como o estágio 
mais avançado da criança e, portanto, um modelo a ser atingido, na mesma posição 
das sociedades europeias como a parte mais avançada da humanidade.  

Certamente, a diferença fundamental entre os dois pensadores está no conceito 
de experiência. Dewey formula um conceito de experiência que, conforme podemos 
analisar, é muito próximo da ideia de vivência e de contexto: 

Ninguém questionaria o fato de que uma criança que mora em uma favela tem 
uma experiência diferente de uma criança que mora em um lar de uma família 
de classe média culta; [...] ou que um menino do litoral tem experiências 
diferentes das de um menino do sertão (DEWEY, 2011, p. 40). 

Trata-se de uma experiência que se materializa no presente vivido pela criança, e 
a este presente que ela deve adequar. É um conceito de experiência que converge 
com a lógica atual de modernidade, que visa o progresso e a manutenção da ordem 
estabelecida. O papel ativo da criança na Escola Nova significa considerá-la como 
uma tábula rasa, que não necessita da história de seus antepassados, pois o que 
interessa é formação do homem novo.  

Esta formação não agradava Benjamin, porque a tradição, a memória dos 
antigos, as fábulas ligam a uma época pré-capitalista. O sentido de tradição 
apropriado por Benjamin, não pressupõe que os conhecimentos acumulados no 
passado, nos sirvam no presente de forma autoritária, mas é o que permite “[...] 
recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria 
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experiência, mas em grande parte a experiência alheia) [...]” (BENJAMIN, 2012, p. 
240). É tarefa do historiador, rememorar este passado em busca de promessas não 
realizadas e dos sofrimentos que foram abafados pela História oficial que tem sido a 
comemoração das façanhas dos heróis, aqueles que apenas contribuem para o 
progresso da sociedade burguesa. É um passado que precisa vir à tona, pois se não 
houver rememoração, haverá esquecimento, e com ele o silenciamento dos 
sofrimentos vividos no passado. Cabe ao historiador deste presente resgatar as 
memórias, e incorporar o messias82 que vem para dar voz aos gemidos. Só quem 
sabe ler alegoricamente as cifras dessas esperanças derrotadas, contidas no exercício 
da rememorização, pode salvar a História. 

Diante disto, a experiência da criança serve para o historiador como uma forma 
de entrar em contato com outra temporalidade, já que ela não se encontra nos 
moldes da civilização atual.  Como analisa Schlesener (2011, p. 133), a criança habita 
o mundo “[...] sem a preocupação de definir ou respeitar limites, criando outras 
relações de pertencimento e temporalidade, que resultam em novo conhecimento do 
mundo”. A relação da criança com a cultura se dá sempre no campo da produção e 
não da reprodução, porque ela se coloca no mundo de forma a questionar os sentidos 
dados e lhe confere novos significados, mecanismos que ela encontra para sobreviver 
à cultura que lhe é imposta.  

Em Experiência (1913), obra da juventude de Benjamin, já sugere a importância 
desse conceito para sua teoria, por que faz uma crítica ao adulto que subestima a 
capacidade da juventude e também da criança. Nas palavras do autor: 

A máscara do adulto chama-se ‘experiência’ [...] ele sorri com ares de 
superioridade [...] de antemão ele já desvalorizava os anos que vivemos, 
converte-os em época de doces devaneios pueris, em elevação infantil que 
precede à longa sobriedade da vida séria (BENJAMIN 2002, p. 21). 

A experiência das crianças é entendida como diferente da experiência dos 
adultos, pois enquanto o adulto narra a sua experiência com êxito, a criança a recria. 
Em Brinquedos e Jogos, o filósofo alemão coloca que enquanto descreve sua 
experiência, a criança se fundamenta na repetição típica da brincadeira e dos jogos 
como forma de elaboração de suas experiências. Segundo o autor, a “[...] essência do 
brincar não é um ‘fazer como se’, mas um ‘fazer sempre de novo’” (BENJAMIN, 
2002, p. 102). 

Assim como a criança encontra formas sutis de resistência às formas de vida e 
cultura do presente, cabe ao historiador procurar subverter à historiografia que, 
baseada em uma visao evolucionista da história, enxerga o passado como sucessão de 

                                                   
82 Lowy (1996) tematiza a relação entre Messianismo e Revolução nas obras de Benjamin, onde o historiador 
incorpora, metaforicamente, o messias que vem para salvar a História, assumindo um compromisso com a 
história não-oficial, daqueles que foram vencidos. 
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vitórias fundamentais ao progresso da humanidade. Esta visão progressiva abre mão 
dos conhecimentos tradicionais e propõe uma visão positiva do presente.  

É a este entusiasmo para com o presente que Benjamin dirige todo o seu 
pessimismo, pois encontra nesta visão de desenvolvimento histórico uma forma de 
manutenção da classe dominante, que parece fazer progredir a destruição da 
humanidade. Benjamin está fazendo referência à perda de sociabilidade comunitária, 
o que nos faz pobres, pois destituído de experiências coletivas, o humano se 
aproxima da barbárie. Nunes (2005, p. 89) explica que, para Benjamin 

a verdadeira experiência […] não se encontra no meio das massas civilizadas 
nem nasce simplesmente da existência do homem em sociedade. A experiência 
'verdadeira' nasceria da palavra poética, da relação com a natureza, o mito, a 
memória e a tradição. 

Deste modo, é no que se refere à noção de experiência e ideias sobre criança e 
infância, que o autor enxerga nesta experiência a possibilidade de construção de 
outra racionalidade, diferente daquela empregada pela modernidade. Como analisa 
Santi (2012, p. 208) "A infância é a chave da experiência perdida para o adulto, que o 
coloca de novo na possibilidade de criação de um tempo (e de uma experiência) não 
mecânico, não aprisionador".  

Em O Narrador, Benjamin denuncia o definhar da experiência na modernidade e, 
por outro, esboça simultaneamente, a necessidade de sua reconstrução. Nos dizeres 
de Gagnebin (2012): 

[...] de um lado, demonstra o enfraquecimento da Efahrung no mundo 
capitalista moderno em detrimento de um outro conceito, a “Erlebnis”, 
experiência vivida, característica de um indivíduo solitário, esboça, ao mesmo 
tempo, uma reflexão sobre a necessidade de sua reconstrução para garantir 
uma memória e uma palavra comuns, malgrado a desagregação e o 
esfacelamento social (p. 9). 

A experiência se torna cada vez mais escassa na modernidade, em função da 
incapacidade dos sujeitos de narrar acontecimentos memoráveis, dos avanços 
tecnológicos característicos do progresso, o que acaba por minimizar  a memória 
coletiva deles. Para Benjamin, a partir da modernidade, a experiência se torna cada 
vez mais individual, uma “experiência vivida”, isolada. A ideia de vivência se refere 
ao capitalismo e a sua capacidade de gerar traumas, cuja vida do indivíduo se resume 
em interpretar os choques e as tensões da vida moderna, habilitando-o a viver como 
autômato, sem passado e sem futuro. 

Assim, podemos compreender que, mesmo Dewey sendo contrário à ideia 
tradicional de imposição do adulto em relação à criança, o seu conceito de 
experiência está muito próximo do de vivência. Com um conceito de experiência tão 
de acordo com este presente, Dewey mostra o seu desejo de adequar a criança a este 
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novo tempo e, por isto mesmo, não reflete criticamente sobre a barbárie moderna, 
pelo contrário, o que está relacionado à modernidade é visto como avanço. 

À contrapelo dos intelectuais de sua época, Benjamin refuta a imposição do 
adulto, pelo fato de que tal imposição visa justamente a adequação da criança a 
civilização. Mitrovich (2011) explicita em seu estudo que este conceito de experiência 
pode ser entendido como uma forma de resistir à cultura. Na tese VII Sobre conceito 
de História, Benjamin irá propor uma investigação historiográfica contra esta 
corrente: 

Todos os bens culturais têm uma origem sobre a qual não se pode refletir sem 
horror [...] Nunca houve um momento da cultura que não fosse também um 
momento de barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o 
é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. A tarefa de todo e qualquer 
historiador é escovar a história a contrapelo (BENJAMIN, 2012, p. 245). 

Nenhum elemento da cultura fez ainda justiça aos sofrimentos vividos no 
passado, na verdade, estes tesouros só fazem acumular o peso sobre as costas da 
humanidade. Assim, a sua oposição radical em relação à Dewey, consiste nesta 
recusa ao que propõe a modernidade, de acomodação em relação ao presente, porque 
é fundamental atender a súplica dos derrotados, pois "[...] uma história 
verdadeiramente humana deve estar mais voltada para os sofrimentos do passado 
que para as promessas do futuro" (MITROVICH, 2011, p. 76). 

Além de definir um tipo de infância adequada à modernidade, teóricos como 
Dewey ajudaram a expandir um novo meio de produção com a indústria e a produção 
em serie de brinquedos. O homem novo requisitado deveria se ajustar a esta nova 
ordem social e produtiva. O contraponto de Benjamin nos explica como as mudanças 
na produção de brinquedos, com a consolidação da sociedade capitalista, interferem 
drasticamente no campo da infância, que agora passa a ser alvo de investimento. 

A produção em massa do brinquedo, por exemplo, se justificava pela necessidade 
de se atender aos desejos infantis de ludicidade, assim compreendidos pelo conceito 
moderno de infância. Significava, portanto, que o adulto agora considerava a infância 
como uma idade própria, com suas necessidades. Desse modo, a Escola Nova se 
coloca de maneira positiva frente a indústria de brinquedos ou a qualquer novidade 
dirigida à infância. Supõe que através das inovações, também os novos métodos 
escolares na educação infantil, incluindo os jogos, caminham para a mudança. 
 

2. BRINQUEDO E CULTURA MATERIAL: PARA UMA HISTORIOGRAFIA DA 
CRIANÇA 

Todo brinquedo traz junto de si estilhaços da sociedade, da economia, da política, 
das artes e da ética das relações sociais. Como analisa Pereira (2009) o brinquedo 
carrega em si uma época, um modo de ver o mundo e de relacionar-se com as 
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crianças, uma forma de educar e apresentar a tradição, um projeto de sociedade. É 
assim que W. Benjamin vê o brinquedo, como um lugar de produção da cultura 
material.  

Observando os brinquedos com atenção, Benjamin nos convida a perceber a 
riqueza que há nos detalhes. Essa forma de percepção traduz sua perspectiva 
metodológica de produção de conhecimento. Como o passo do poeta em Boudelaire, 
este também deve ser o passo do historiador: "[...] ele deve apanhar na capital o lixo 
do dia que passou. Tudo o que a grande cidade deitou fora, tudo o que perdeu, tudo o 
que despreza, tudo o que destrói - ele registra e coleciona" (BENJAMIN, 1975, p. 16). 
Mas Benjamin acentuava que contar a história apenas a partir dos fragmentos 
também era insuficiente. Era insuficiente tentar compreender a realidade dos 
brinquedos apenas a partir do espírito infantil, e permanecer na totalidade da 
infância, porque o brinquedo era parte de uma ampla rede social e cultural. 

Marcelo Ride (2012) nos ajuda a compreender o brinquedo industrializado 
enquanto mercadoria, como um objeto de análise histórica. O autor advoga que o 
consumo do brinquedo, enquanto mercadoria, não pode ser visto exclusivamente do 
ponto de vista econômico, como ato final da cadeia produtiva, mas como um 
momento de recepção de mensagem e expressão de valores.  Quando um adulto 
oferece um brinquedo para a criança, ele faz isto em conformidade com a 
representação do que deve ser um brinquedo. Em Benjamin, também é entendido 
que o fetichismo da mercadoria ultrapassa o interior das indústrias, porque ocorre 
principalmente com a mediação social: "Para Benjamin, o fetichismo se manifesta 
não na produção das mercadorias, mas em sua circulação" (GAGNEBIN, 2012, p. 37).  

Benjamin (2002) relata que antes do século XIX, o brinquedo era produzido de 
forma artesanal por pais e filhos, o que significava uma forte ligação entre a criança e 
a família. Na paulatina passagem de um modelo artesanal de produção para um 
modelo industrial, o brinquedo deixou de ser um produto de “restos”, para ser um 
produto industrializado, onde o novo substituía a tradição.  A sua critica à produção 
industrial alerta que 

[...] quanto mais atraentes, no sentido corrente, são os brinquedos, mais se 
distanciam dos instrumentos de brincar; quanto mais ilimitadamente a 
imitação se manifesta neles, tanto mais se desviam da brincadeira viva 
(BENJAMIN, 2002, p. 93).  

O adulto termina por esquecer que a criança pode criar os seus brinquedos, 
porque a criança tem um poder imaginário superior ao adulto e capaz de transformar 
qualquer objeto e espaço em brincadeira, inclusive acomodada às suas necessidades 
vitais, físicas e psíquicas.  

Foi esse o olhar singular para a infância que mobilizou Walter Benjamin a 
escrever e apresentar programas de rádio para crianças entre os anos de 1927 e 1932, 
sem jamais subestimar a capacidade de compreensão do seu público, tratando dos 
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mais variados assuntos, como economia, política, tecnologias, enfim, sobretudo que 
lhe pudesse chegar sincera e diretamente do coração.   

Como observa Pereira (2009) propor uma programação que tivesse por 
interlocutores as crianças, dá-nos a dimensão do lugar ativo no qual Benjamin 
reservaria às crianças na cultura e, da importância que a temática da infância ocupa 
em sua obra. Benjamin diz que não precisamos artificializar o ambiente das crianças, 
tampouco os seus brinquedos, porque o brinquedo industrializado retira o papel 
ativo da criança que é o de criação. Passeio pelos brinquedos de Berlim II reforça sua 
preferência: “Para mim não há nada como os brinquedos de papel” (2010, p. 69), 
pois nos brinquedos de papel as crianças são as construtoras e podem encontrar 
facilmente a matéria prima para sua produção. 

O brinquedo produzido nas fábricas é portador de uma intenção pré-
estabelecida, fato que revela o seu caráter homogeneizador, uma vez que lá é pensado 
em um brinquedo que seja adequado a todas as crianças. Mas espaço das 
brincadeiras e dos jogos infantis, para Benjamin, resistia ao que se pretendia 
inculcar. Ao contrário do que o adulto acreditava a brincadeira nem sempre 
significava imitação, pois nela a criança recriava as situações ao seu modo. Mesmo o 
brinquedo industrializado, portador de uma intenção preestabelecida, não limitava a 
capacidade criativa da criança. 

Benjamin argumentava a respeito da capacidade mimética da criança. O seu 
conceito de mímesi não se restringe ao de imitação, mas se aproxima ao de 
libertação. Sobre a brincadeira infantil o autor mostra que a criança tem uma intensa 
ligação com a natureza, ela não imita apenas pessoas, mas objetos, animais, seres 
místicos e tudo o que a sua imaginação alcança: “A criança não brinca apenas de ser 
comerciante ou professor, mas também de moinho de vento e trem” (BENJAMIN, W. 
2014, p. 117). Porque ela ainda é cheia de magia que transcende pelos olhos e 
encantam o mundo a sua volta, ao tempo em que conversa com ele fora da 
hierarquia.  

A recuperação do conceito da mímesis aristotélica, como o oposto da imitação, é 
um conceito fundamental para o ofício do historiador que compreende a operação 
historiográfica como uma forma de compor a identificação entre documento e o 
evento ou a experiência humana. A busca das semelhanças não pode ser confundida 
com a procura da identidade: o modelo dessa busca é o mundo do inconsciente, o 
mundo dos sonhos em que os acontecimentos não são nunca idênticos, mas 
semelhantes. À vista disto, a produção de semelhanças pode ser reconhecida nas 
brincadeiras infantis é porque a criança estabelece outra relação com o tempo, e é no 
processo de educação que ela vivencia e se adapta às formas temporais do adulto. 

Essa maneira peculiar da brincadeira infantil se opõe a velocidade desenfreada 
da indústria, porque a criança não precisa de algo mirabolante para se divertir, dos 
brinquedos de última geração que a mídia divulga insistentemente a fim de provocar 
o sentimento de necessidade. Pelo contrário, ela age "Como se soubesse do caráter 
provocativo, insubordinado, de tal atitude, a criança deseja mais tudo aquilo que não 
foi destinado a ela: ela quer os farrapos, os detritos, o lixo" (SANTI, 2012, p. 210). 
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Neste momento, o objeto aparentemente mais inútil, toma uma forma diferente dada 
pela criança, uma que o adulto jamais tenha visto. A sua brincadeira não se torna 
enfadonha em função da simplicidade dos objetos transformados em brinquedos por 
ela, uma vez que a brincadeira é norteada pelo que Benjamin nomeou de lei da 
repetição. 

Sabemos que a repetição é para a criança a essência da brincadeira, que nada 
lhe dá tanto prazer como “brincar outra vez”. O obscuro ímpeto da repetição 
não é menos violento nem menos astuto na brincadeira do que o impulso sexual 
do amor. Não é por acaso que Freud acreditava ter descoberto nesse impulso 
um “além do princípio do prazer”. (BENJAMIN, 2012, 270 - 271).  

Esta eterna vontade de repetição é o que Freud denomina atividade mental no 
processo primário, em que a mente da criança não consegue controlar os seus 
desejos, obedecendo ao princípio do prazer (Peter Gay, 2012). 

Pensar a relação entre a produção artesanal de brinquedos e a sua produção 
industrializada implica ultrapassar uma visão evolucionista de história em distinguir 
diferentes grupos ou sociedades pelo nível de domínio técnico. Para Benjamin, a 
criança mantém vivo algo que se perdeu com o advento da modernidade e que tem 
como paralelo o que os intelectuais identificam como a crise da experiência. 

Entender essa perda implica explicitar alguns aspectos da modernidade, na perda 
de referências coletivas, substituídas pela vivência individual e solitária do homem 
moderno que rompeu os laços com o passado.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este debate sobre a formação da infância em torno dos fragmentos teóricos 
do filósofo alemão Walter Benjamin, supomos ter colaborado para revisitar os 
postulados da Escola Nova nas decadas iniciais do século XX.  Como abordamos, 
tratava-se de um contexto marcado por grande aceleração industrial, e os projetos 
para a criança a colocavam como um ser ativo, frente à cultura, criativa e crítica, por 
seu estranhamento ao que lhe é imposto.  

A produção literaria desses dois intelectuais revelava, entretanto, lados opostos 
de intepretação, sobre a infancia, numa mesma época. Dewey elaborou um conceito 
de experiência ajustado àquela época, pois entendia que a criança precisava se 
adequar a este novo tempo. Na contramão, Benjamin entendia que a experiência da 
criança por não se realizar de maneira mecânica, como pressupunha as formas de 
vida moderna, não deveria ser moldada de acordo com as necessidades da 
atualidade. À luz das teorizações de Benjamin, o historioador que lida com a 
experiência da criança deve entendê-la como uma forma de entrar em contato com 
outra temporalidade, pois ela não se encontra nos moldes da civilização atual.  Frente 
a isto, entendemos que o ofício de quem produz historiografia consiste em incorporar 
o intelectual que vem para salvar a história, de modo a se ater a tudo que nos religue 
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ao passado, pois é nele que está enterrada a história dos oprimidos e seus gemidos 
sufocados elo peso da modernidade e do progresso. Contudo, deve compreender que 
este passado já se foi e a forma como o historiador olha para ele é fundamental para 
influenciar o curso da investigação. Portanto, entende-se o motivo da historiografia 
ser um trabalho tão delicado e laborioso.   

A nossa pobreza atual é das experiências coletivas e de uma sociabilidade 
comunitária nas quais se fundamentavam as sociedades pré-capitalistas. Reconhecer 
esta perda implica em entender que estamos caminhando para a barbárie, porque 
passamos a nos contentar com pouco, com uma experiência em definhamento, sem 
olhar para o lado e nem para trás. Tidos como de tabula rasa, a sociedade nova nos 
veste com antolhos e nos condiciona a olhar do presente para o futuro, nos deixando 
pobres, em uma espécie de esvaziamento histórico. Mas se é das ruínas que se produz 
história, é na ausência de condições sociais que possibilitam a experiência (a 
sociabilidade comunitária), que o historiador deve evocar deliberadamente essa 
memória (involuntária) sepultada pelo desenvolvimento do capitalismo, de forma a 
tornar acessível ao homem moderno às lembranças e esperanças relacionadas com 
outro tipo de sociabilidade. 

Esta breve introdução ao conceito de experiência benjaminiano, que visa 
provocar um mal estar na cultura atual, nos aponta a necessidade de aprofundar a 
reflexão sobre as formas atuais de educação. A título de exemplo, uma das grandes 
preocupações dos pedagogos tem sido a procura febril por materiais e brinquedos 
que sejam mais adequados às crianças. Contudo, eles esquecem da fantasia e da 
criatividade que permeiam o universo infantil, e também da sensibilidade que a 
permite se encantar com elementos que os adultos desprezam, como os trapos, lixos 
e restos: é com eles que elas produzem o seu brinquedo.  Isso nos instiga a repensar 
como a escola dialoga com os ideais de infância na modernidade e com as práticas 
modernas de relacionamento. Consideramos que a educação teria a essência do não-
acabamento, ou da possibilidade de conhecer o humano, mas de nunca conhecê-lo 
completamente. Daí a importância do respeito às singularidades, às sensibilidades e 
os desejos, aqui em particular, da criança. 

Tentar atualizar a teoria de Benjamin ao mundo moderno para instrumentalizar, 
seja o professor ou o historiador, ou para pensar numa escola ideal, seria cair num 
extremo romantismo e abrir mão de categorias fundamentais, ao tempo em que isso 
se limitaria a trazer um método, uma medida pragmática. Pelo contrário, intentamos 
contribuir para que se busque uma perspectiva historiográfica, que veja na tarefa de 
quem escreve a história, uma nova maneira de religamento com o passado, ou como 
diria Clarice Nunes, recuperar o que se perdeu do lado oposto das certezas. 
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RESUMO  

O texto reflete sobre o processo de elaboração de uma metodologia de pesquisa. A 
rede de referenciabilidades coloca-se como possibilidade interpretativa que permite a 
compreensibilidade de movimentos ocorridos em uma temporalidade, considerando 
relações estabelecidas em diferentes dimensões de espacialidade em que sujeitos 
agem sobre e pelo lugar que ocupam suas ações no tempo histórico. Analisamos 
crônicas jornalísticas e cartas entendendo que os laços de trabalho entre Mistral e 
Meireles  retratam o tempo em que viveram e simultaneamente nos possibilita 
compreendê-lo. O conceito de rede de referenciabilidades advém do movimento de 
interpretação dessas fontes à luz do conceito de referência ricoeuriana e de rede de 
sociabilidade na perspectiva da História Cultural e naquilo em que esses aportes 
teóricos não responderam. Nesse movimento de interpretação foi possível comparar 
laços de trabalho em territórios geográficos distintos. A perspectiva de interpretação 
institui-se pela simultaneidade do processo de compreensibilidade tecida a partir de 
similitudes que conduzem à identificação de convergências e divergências, 
continuidades e descontinuidades, movimentos de idas e vindas pela ocupação do 
território feminino da palavra no tempo vivido. Desafios que promoveram ações de 
formação do leitor que se romperam pelos desafetos e por interesses conflitantes 
inerentes a um projeto de sociedade. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Rede de referenciabilidades, Metodologia, Fontes de pesquisa.  
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste texto é refletir sobre a rede de referenciabilidades como 
metodologia de pesquisa na área da História da Educação. Ao nos depararmos com 
crônicas jornalísticas e cartas - fontes históricas - produzidas pelas intelectuais83 
Gabriela Mistral e Cecília Meireles, limites e desafios advieram do percurso de escrita 
da história comparada (Schirewer, 1997)84. 

Ao tomar as crônicas como fonte de análise, o desafio foi o de pensar essas fontes 
jornalísticas datadas para além dos limites de sua produção. Enfrentamos esse 
desafio, a partir do conceito de tempo histórico. Para realizar essa análise, foram 
selecionadas as crônicas escritas por Mistral e Meireles, que tratam direta ou 
indiretamente de temas ligados à educação. 

Considerando os limites e as possibilidades de interpretação das crônicas 
analisadas, a pretensão foi a de identificar relações entre os sentidos que ambas as 
intelectuais atribuíram a essas produções jornalístico-literárias para refletir sobre 
suas ideias em tempos cronológicos distintos, ao enfrentarem os problemas dos 
países em que atuaram. Referimo-nos ao México e ao Brasil, respectivamente. 
Analisamos essas fontes não para acatar as soluções apontadas por aquelas 
intelectuais com o intuito de preencher lacunas da formação do leitor na 
contemporaneidade, mas para interpretar discursos educacionais por elas proferidos 
nos espaços públicos que ocuparam. Interpretamos as crônicas atentas ao inédito – 
fundamentos da modernidade educacional - e que pode provocar a suspensão de 
certezas. As informações que circularam nessas crônicas e que permitiram 
compreender particularidades desse tempo histórico atribuem contornos fixos a 
alguns dos fios da rede. 

As cartas foram interpretadas com o intuito de refinar as análises das crônicas 
jornalísticas no que se refere, principalmente, às concepções de educação popular 
que Mistral e Meireles defenderam quando atuaram na formação do leitor, nas 
décadas de 1920 e 1930, respectivamente.  

 A linha metodológica escolhida apoia-se em dois pontos: um que procura 
identificar os laços geracionais, a partir do que essas duas intelectuais disseram a 
seus pares, o que interfere no segundo, nas relações instituídas pela rede de 
referenciabilidades. Essa rede nos possibilita reinterpretar os ideais compartilhados, 
ao identificar os traços da dimensão privada que naquelas cartas se colocaram, assim 
como os pensamentos educacionais que nelas vigoraram e que remetem a uma 

                                                   
83Adotamos neste artigo a acepção dada ao termo intelectuais por Cecília Meireles, qual seja: alguém que 
consegue, ao olhar “as coisas do alto, vê-las em conjunto, ainda sem perder o encanto dos seus pormenores: 
contemplando o mundo como apartado dele, ama a variedade de ideias, sem se perder nos seus contrastes, com 
esse gosto, que só o pensamento universalista encontra, de ver emergir dentre as ondas contraditórias a realidade 
humana em sua figura completa” (Meireles, 1932). 

84 Para ler sobre a comparação entre os laços de trabalho que Mistral e Meireles estabeleceram em torno do 
discurso de formação do leitor nas primeiras décadas do século XX, no México e no Brasil, respectivamente, ver 
Ferreira (2014). 



 

 
 

27 

dimensão pública, permitindo entender os discursos que marcaram a novidade da 
modernidade educacional. 

Nesse percurso investigativo identificamos nos laços geracionais fios 
encadeadores da rede de referenciabilidades, entendida como possibilitadora de 
sentidos advindos das dimensões éticas, estéticas, sociais, educacionais, artísticas, 
políticas, afetivas, entre outras. Os sentidos advieram da investigação de fatos que 
ocorreram na modernidade educacional a partir de uma concepção de passado aberta 
a novas interpretações.  

Para defender a metodologia, atentando para a necessidade de instituirmos um 
rigor acadêmico que não represente uma mera junção entre dois campos 
metodológicos já consagrados na análise de fontes documentais, ampliando, dessa 
forma, a visão sobre o objeto de pesquisa, apresentamos o texto em questão como 
uma narrativa do percurso diante das fontes. As escolhas são aqui narradas a partir 
da visão do pesquisador diante das análises pelas leituras teóricas do conceito de 
referência ricoeuriana e de rede de sociabilidade, na perspectiva da História 
Cultural. Ambas incursões metodológicas foram ora possibilitando interpretações e 
ora apontando limites para as respostas que procurávamos. Desse modo, em um 
primeiro momento trazemos esse percurso de aproximação e de afastamento e, na 
sequência, aspectos conceituais da rede de referenciabilidades a partir da 
identificação de meandros de constituição de laços de trabalho. 
 

2. A CONSTRUÇÃO DA REDE DE REFERENCIABILIDADES: NARRANDO 
PERCURSOS DE COMPARABILIDADE  

Durante o processo de escrita da dissertação85 alguns pontos se colocaram como 
forma de desdobramento da pesquisa que nos permitiu definir o tema de 
doutoramento: como a criança era entendida no tempo em que a intelectual Cecília 
Meireles esteve à frente de territórios políticos. Todavia, no recorte daquele texto foi 
possível identificar que a artífice dialogou com outros intelectuais de sua geração e o 
ponto que precisava ser definido era por qual deles os fios da nova pesquisa seriam 
tecidos e a rede estabelecida.  

A necessidade de definir essa escolha conduziu o percurso de constituição do 
projeto de doutoramento para caminhos distintos e, simultaneamente, 
complementares. Distintos na medida em que tanto intelectuais brasileiros quanto 
aqueles de outros países possibilitariam uma comparação entre projetos de nação 
que impactavam em políticas de formação da criança. Complementares por ser 
possível identificar que esses intelectuais eram contemporâneos de Meireles, 
portanto, estavam inseridos em um mesmo contexto histórico, cultural, social, 

                                                   
85 A dissertação de Ferreira (2007), defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, intitulada No veio da esperança a essência etérea da criança 
diversa na escola: o jogo inquieto do discurso jornalístico de Cecília Meireles. 
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político e, em alguns casos, econômicos, entre outros pontos de aproximação. O 
reconhecimento desse solo comum complexificou o processo de escolha do sujeito e 
também do objeto de pesquisa. Havia o tema, mas não o foco sobre o qual o objeto se 
definiria, pois era preciso escolher o que cotejar e por quem olhar esse percurso para 
chegar ao como estabelecer vieses comparativos. Referimo-nos aos educadores 
brasileiros Henriqueta Lisboa, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, por exemplo, à 
francesa Mme Artus Perrelet e à chilena Gabriela Mistral. Sendo os laços de trabalho 
que a última instituiu ao longo de sua trajetória jornalística, educacional, literária e 
política os escolhidos como fonte para análise e definição dos componentes cotejados 
na rede de referenciabilidades.  

O que fica desse percurso de dúvidas quanto à escolha do sujeito que dialogaria e, 
dessa forma, possibilitaria a comparação com o percurso educacional traçado por 
Meireles é o fato de as duas intelectuais pertencerem a uma mesma geração, terem 
compartilhado experiências em torno da formação do leitor, delineando contornos de 
conquistas e dilemas. 

Era necessário então identificar pontos que caracterizavam aquele tempo 
histórico, compreendendo aspectos que se colocavam como marcos espaciais de 
ocupação daquelas intelectuais elencadas como sujeitos de pesquisa, tendo como 
mote investigativo da rede o projeto que pensaram sobre a formação da criança e a 
mulher leitora em países geograficamente distintos, mas que formam uma mesma 
espacialidade: a América Latina86. Para essa identificação fomos às fontes produzidas 
por Mistral e por Meireles nos diversos espaços públicos que ocuparam para que 
pudéssemos comparar os percursos profissionais e pessoais e recortar o que dessas 
fontes responderia aos problemas elencados na pesquisa. 

Conseguimos compreender que o que fizemos foi a identificação de similitudes 
para a definição dos sujeitos com quem iríamos traçar diálogos que nos permitissem 
defender um ideário de educação daquele tempo histórico.  

A necessidade de detectar o solo comum pela definição do tempo histórico, das 
espacialidades e dos sujeitos pela identificação de similitudes políticas e educacionais 
em dois países da América Latina definiu um percurso de singularidades que 
diferiam, por exemplo, se a escolha fosse pelo encontro entre a francesa Mme 
Perrelet, que veio ao Brasil para contribuir com a formação de professores que 
pudessem pensar o desenho como forma de compreender sentidos que a criança 
atribui ao mundo. Na mesma medida, se a comparação fosse entre escolhas políticas 
dos intelectuais que assinaram o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova87 ao lado 
de Meireles ou se fossem com aqueles que se destacaram por escreveram para 

                                                   
86Trata-se dos projetos de educação que advieram da Reforma Educacional mexicana de 1922, protagonizada pelo 
Secretário de Educação Pública José Vasconcelos, e da Reforma Educacional Brasileira administrada por Anísio 
Teixeira quando atuou como Diretor Geral de Instrução Pública do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em 1931. 

87O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, documento assinado por vários intelectuais vinculados à Associação 
Brasileira de Educação, apresentava os ideais educacionais que deveriam pautar a escola no contexto da 
modernidade educacional. 
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crianças aqui no Brasil, como foi o caso da poetisa Henriqueta Lisboa. Dúvidas que 
reforçaram a importância não só da definição do solo comum, mas também do 
quanto esse solo é entendido pelas espacialidades. 

As redes de compreensibilidade foram formadas pelo entendimento das duas 
intelectuais agindo no tempo em que viveram, enfrentando barreiras culturais, 
sociais, econômicas, territoriais que foram ora conduzindo-as a ocupação de novos 
territórios políticos, aproximando-as de seus ideais, e ora afastando-as.  

Os problemas por elas vivenciados, colocados pelos percursos de trabalho que 
instituíram no movimento de deslocamento dos espaços privados de ocupação da 
mulher para os públicos, assim como aqueles que advieram da implementação dos 
projetos de formação do leitor que defenderam, foram de fundamental importância 
para o estabelecimento da rede de referenciabilidades. 

Foi por essa rede que foi possível identificar continuidades e descontinuidades do 
projeto de formação do leitor pensado por essas intelectuais em diálogo com outros 
de sua geração, entendendo que os desafetos representaram cortes fundamentais e 
decisivos nas redes que traçavam, conduzindo-as a outros lugares, alterando fluxos e 
provocando a ocupação de novos territórios.  

Com base no percurso empreendido para a definição dos elementos que 
sustentaram a rede, o que registramos como fator a ser considerado é a 
impossibilidade de definirmos, mesmo considerando o rigor acadêmico, uma ordem 
hierárquica para a escolha dos critérios de reconhecimento de temporalidade, 
espacialidade e sujeitos no processo de tessitura das redes que sustentam 
argumentos em torno de experiências. O que constatamos é que esse processo 
acontece de forma simultânea e singular, sendo necessário considerar variáveis 
contextuais. Todavia, esse caminho não é fluido, pois na medida em que ocorrem as 
incursões às fontes é possível delinear ocupações espaciais precisas que dão 
sustentação às análises: nexos causais fundamentais no movimento de definição dos 
nós e dos fios que conduzem a novos nós e novos fios. O movimento de análise 
implica na constituição de um mosaico de informações em que o desafio é o de não 
deixar fios soltos: amarrá-los, reinterpretando-os num exercício de definição de 
referenciabilidades que possibilitam refletir sobre causas e consequências de 
problemas do tempo histórico que colocam limites, mas apontam possibilidades de 
atuação. No recorte que sustenta a argumentação deste texto seria, por exemplo, 
pensar simultaneamente as dimensões social, cultural, econômica, política, ética, 
estética, territorial, educacional e, na mesma medida, o tempo histórico como 
possibilitador das ações das intelectuais no campo literário, jornalístico, educacional 
e político. 
 

3. A REFERÊNCIA RICOEURIANA E A REDE DE SOCIABILIDADE: PONTOS DE 
ENCONTROS E DESENCONTROS NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS  
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Durante a pesquisa, quando nos vimos diante do desafio de sustentar os 
argumentos a partir das contribuições dos campos metodológicos da Hermenêutica e 
da História Cultural, percebemos que os diálogos que Gabriela Mistral e Cecília 
Meireles travaram entre si e com outros intelectuais na modernidade educacional 
representavam um elemento importante para entender o pensamento educacional de 
ambas. Cada um dos aportes teóricos elencados possibilitava pensar na influência 
dos intelectuais no pensamento educacional das duas poetisas a partir de pontos de 
vista complementares, a saber: a Hermenêutica, no plano da interpretação das 
experiências compartilhadas pelas intelectuais em um solo comum – a modernidade 
educacional; a História Cultural, no plano dos sentidos que advieram das relações 
estabelecidas por essas intelectuais em sua dimensão afetiva, atentos aos implícitos 
que uma imersão em culturas distintas pode promover. Consideramos, assim, as 
contribuições do campo da História Cultural, no que se refere à rede de 
sociabilidade.  

No que tange à Hermenêutica, o pensamento de Ricoeur (1995) que entende por 
referência aquilo que surge no jogo da compreensibilidade, da elaboração do sentido, 
em que o discurso narrativo vale-se de um duplo movimento: o que nos permite um 
afastamento do real, a configuração, e o que nos possibilita uma aproximação com o 
real, a refiguração, tendo como ponto comum o mundo vivido como validação do real 
ou pretensão de verdade. Buscamos, então, compreender em que medida, no campo 
intelectual, as ideias de Mistral influenciaram o pensamento de Meireles, e vice-
versa, identificando o solo comum que as une, ou seja, as conexões que entabularam 
entre si e com outros intelectuais. No entanto, o que fizemos não foi a junção das 
duas perspectivas teóricas, utilizando-nos o que delas pudesse responder aos 
problemas que se colocaram àquele tempo.  

Para situar a atuação de Mistral e de Meireles nos projetos educacionais que 
desenvolveram na modernidade educacional, importa aclarar o que compreendemos 
por tempo histórico em que situamos a concepção de modernidade educacional como 
inacabada88 . Em consonância com a hermenêutica ricoeuriana (Ricoeur, 2007), 
destacamos a temporalidade, condição fenomênica de percepção do tempo vivido, 
que se efetiva através de marcações metodologicamente diferenciadas: cronometria, 
cronologia, cronografia e cronosofia. 

As três primeiras dizem respeito à marcação cronológica propriamente dita. A 
cronometria associa-se à marcação cíclica, isto é, a que se repete indefinidamente - 
dia, semana, mês, ano. A cronologia é a marcação linear de períodos como século e 
milênio e que, portanto, não se repete. A cronografia diz respeito à percepção da 
passagem temporal pela sucessão de acontecimentos com marcação definida uns em 
relação aos outros. É o ponto de referência em uma narrativa, no caso deste texto, a 
modernidade educacional. Por último, a cronosofia diz respeito aos sentidos 

                                                   
88Rocha (2011) e Nunes (2009) elencam pontos diferentes para entender e polemizar o acontecimento da 
modernidade, apesar de ambos defenderem que se trata de um acontecimento inacabado, cujos dilemas ainda 
permanecem na contemporaneidade. 
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atribuídos aos acontecimentos cada vez que se vai a eles, percebendo-os como 
inacabados, permitindo, portanto, especulá-los, pesquisá-los, reinterpretá-los. O 
tempo histórico constitui-se, nessa concepção metodológica, em um jogo constante 
entre essas quatro dimensões. 

A modernidade educacional é compreendida, então, como um tempo amorfo 
(Ricoeur, 2007), porque o sentido para este tempo não está posto. Essa modernidade 
não é tomada apenas em sua circularidade – cronometria – ou em sua linearidade – 
cronologia. Interpretá-la é produzir um sentido novo para os acontecimentos a partir 
das imbricações entre cronografia e cronosofia. 

Ao realizarmos o movimento de comparação no tempo histórico em que viveram, 
constatamos que as respostas não estavam na perspectiva cultural nem na 
hermenêutica, mas na relação entre o que se assemelha nas trajetórias de ambas as 
intelectuais, atentando para a temporalidade em que se inseriam, nas relações que 
arquitetavam na ocupação de espacialidades, agindo sobre aquele tempo 
modificando-o e sendo por ele modificadas. 

Consideramos as contribuições da História Cultural, no que se refere à rede de 
sociabilidade, como mais uma referência que, em articulação com outras, auxiliou 
na compreensão de como as ideias de Mistral influenciaram o pensamento de 
Meireles, e vice-versa, identificando o que as une. Trata-se de laços que instauraram 
entre si e com outros intelectuais formando referenciabilidades que são na 
contemporaneidade retomados, rompendo, dessa forma, com o tempo cronológico 
de produção dos discursos. 

Defendemos que para compreender essa influência mútua é necessário perceber 
o sentido que se instaura quando uma experiência é vivida a partir de referências 
comuns, compartilhadas pelo humano. Isso implica entender, nas cartas e nas 
crônicas, os laços geracionais, considerando percursos, contextos e outros elementos 
implícitos nesses textos. Gomes (1993, p.65) aponta que “se os espaços de 
sociabilidade são ‘geográficos’, são também ‘afetivos’, neles se podendo [...], pensar 
uma espécie de ‘ecossistema’, onde amores, ódios, projetos, ideais se chocam, 
fazendo parte da organização da vida relacional”. Essa dimensão afetiva dos laços 
geracionais requer considerar experiências advindas dos lugares frequentados por 
ambas as intelectuais, atentando para o tempo e os sujeitos que neles circulavam, 
dialogando com uma ideia de tempo simultâneo e de duração, observando possíveis 
aproximações e/ou afastamentos.  

Não se trata de uma sobreposição da contribuição de um e/ou outro campo 
teórico, como dissemos anteriormente, mas do esforço de compreender laços 
geracionais de outro lugar: o da experiência como referência. Essa concepção 
acrescenta ao conceito de rede de sociabilidade, pautado na História Cultural, a 
existência de lugares e relações, nos quais o solo comum (referência) seja 
comunicado e o sentido edificado. Acrescenta ainda a ideia de que os desafetos, que 
Gomes (1993) define como “ódios” afasta as duas intelectuais daquilo que defendiam, 
portanto, rompem os nós da rede, mesmo tendo clareza de que instituem novos nós 
que geram laços de trabalho.  
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A análise dos enfrentamentos que geraram desafetos a ambas aponta para o 
aumento da distância entre o que defendiam e o que se operacionalizou, gerando 
rupturas que não foram reconstruídas, mas sim destruíram projetos. Referimo-nos, 
no caso de Meireles, ao afastamento de atuações em espaços públicos específicos que 
mesmo quando retomados perderam a dimensão inicial de luta por uma educação 
pública e por um lugar para a criança nos debates educacionais, ou a destruição total 
do Centro Cultural Pavilhão Mourisco. No que se refere à Mistral ao deslocamento 
para atuações em esferas políticas mais amplas que não lhe possibilitava uma 
influência direta a questões educacionais, como o fato de terminar sua significativa 
trajetória pública atuando como embaixadora do Chile nos Estados Unidos, longe 
dos ideias educacionais que lhe foram tão caros. 

Pensar o tempo histórico do acontecimento dos projetos de formação de leitor na 
modernidade educacional e a dimensão afetiva advinda do(s) lugar(es) em que esse 
acontecimento se manifestou permite compreender o processo de instituição dos 
laços geracionais. Laços que podem ser percebidos a partir dos sentidos que 
emergem dos diálogos que Mistral e Meireles travaram entre si e com seus 
contemporâneos, nos lugares que frequentaram, nos livros que leram e nos textos 
que escreveram. O entrelaçamento dessas ações e, simultaneamente, suas 
especificidades, constituem a rede de referenciabilidades, tecida de diversos campos 
da experiência humana, que foram detalhadamente trabalhados na tessitura da rede 
defendida em processo de doutoramento. 

Conscientes da riqueza interpretativa das fontes, respeitando a dimensão de 
autoria que nelas se coloca, pois nos vemos diante de narrativas que revelam estilos, 
procuramos conservar a curiosidade intelectual, identificando características 
geracionais – pontos cruciais da rede de referenciabilidades. Em suas narrativas do 
cotidiano, observamos como Mistral e Meireles manifestavam, pela escrita das 
crônicas e das cartas, acertos, aberturas e dilemas, vivenciados nos espaços públicos 
que ocuparam. Esse fato, que dificulta a apreensão do passado, ao mesmo tempo 
instiga a dialogar com outras fontes para entender os possíveis acontecimentos que 
ocorriam naquele tempo, tanto para o remetente quanto para o destinatário, 
considerando os explícitos e os implícitos do contexto do tempo histórico. A incursão 
àquelas cartas pessoais e às crônicas jornalísticas permite compreender a fronteira 
tênue entre a dimensão individual do tempo vivido pelas intelectuais, e a coletiva, 
que remete a um mesmo tempo histórico em que os discursos foram produzidos.  
 

4. O DIÁLOGO COM AS FONTES COMO POSSIBILITADORA DE SENTIDOS PARA A 
REDE DE REFERENCIABILIDADES 

Para o estudo do percurso desenvolvido pelas intelectuais Gabriela Mistral e 
Cecília Meireles num contexto social, econômico e cultural, diferente da sociedade 
atual tomamos como base a possibilidade de compreendê-las através dos textos que 
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produziram, identificando o esboço de novos seres no mundo.  Entendendo as fontes 
que ambas produziram como um “conjunto de referências abertas pelo texto [...] a 
espiritualidade do discurso se manifesta pela escrita, libertando-nos da visibilidade e 
da limitação das situações, abrindo-nos um mundo, a saber, novas dimensões do ser 
– no – mundo” (Ricoeur, 1989, p.190). 

Portanto, um texto escrito, ao ser tomado como fonte investigativa, pode 
ultrapassar seu tempo de produção, sem as amarras dos sentimentos do autor que o 
produziu num dado tempo cronológico. A busca por essa quebra de linearidade, ao 
analisar os fatos históricos a partir de vivências compartilhadas descritas de forma 
narrativa, dá-se num movimento de retomada que um contexto outro oferece. Nessa 
perspectiva, a obra das duas intelectuais, embora datada, encontram-se inacabadas: 
ações humanas abertas a interpretações. 

O discurso das intelectuais é entendido como conexão central em vários pontos 
da rede de referenciabilidades, materializações temporais, pois “tudo o que se narra 
acontece no tempo, desenvolve-se temporalmente; e o que se desenvolve no tempo 
pode ser contado” (Ricoeur, 1988, p.24) por, pelo ponto de vista cultural, encontrar 
representações.  

Ao tomarmos a linguagem das fontes crônica e carta pela relação de alteridade a 
concebemos como viva e dinâmica, constituindo-se, portanto, em forma de registro 
da experiência humana. A compreensibilidade dessas fontes não ocorre de forma 
diferente, a despeito das especificidades de cada gênero porque são entendidas como 
produções humanas. Quando falamos que: “isto que Mistral e Meireles escrevem é 
uma crônica ou uma carta”, já fazemos uma interpretação. Essa interpretação deixa 
um sentido para além do seu enunciado, levando-nos a compreender o texto como 
ação. Uma ação deixa um rastro, põe sua marca quando contribui para a emergência 
do curso dos tempos, que se tornam documentos da ação humana. Aqui 
compreendida como “um fenômeno social, não apenas porque é a obra de vários 
agentes, de tal modo que o papel de cada um deles não se pode distinguir o dos 
outros, mas também porque os nossos atos nos escapam e têm efeitos que não 
tínhamos visado” (Ricoeur, 1989, p.195). 

A análise de estratégias discursivas de ambas as intelectuais, na perspectiva da 
História cultural, possibilita "identificar o modo como em diferentes lugares e 
momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler" 
(Chartier, 1990, pp.16-17), quer seja a leitura das fontes como fenômeno social, 
marca do humano que permite interpretar acontecimentos registrados em textos no 
tempo em que são gerados. 

Nesse ponto, o pensamento do filósofo Paul Ricoeur apresenta uma 
intertextualidade com a discussão aqui proposta de compreensibilidade das fontes 
produzidas pelas intelectuais que nos permitem constituir a rede de 
referenciabilidades: “o que diz o texto importa mais do que aquilo que o autor quis 
dizer; doravante, toda a exegese (significado) desenvolve os seus processos no seio da 
circunscrição de significação que rompeu as suas amarras com a psicologia do seu 
autor” (Ricoeur, 1989, p.189).  Com essa interpretação, o discurso é tomado na sua 
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dimensão de alteridade, pois seu sentido ocorre pela interação do leitor a quem se 
dirige, nesse caso, leitores de gerações que sucederam aquela que produziu o 
discurso e que, na mesma medida, sofreu a influência de pensamentos de gerações 
anteriores numa perspectiva de circularidade. Nesse sentido, constitui-se como 
formas de compreensão do tempo histórico nas e pelas relações que os sujeitos tecem 
pelas ações que exercem no mundo materializadas pelas linguagens: obras 
inacabadas.  

Tomamos a concepção de inacabamento para a rede de referenciabilidades, que 
atribui movimento à interpretação, para pensar a questão da historicidade. Nessa 
perspectiva de análise, a constituição do sujeito histórico, como parte da sociedade 
que o afeta e/ou quando é por ela afetado, já não é a do conhecimento histórico 
concebido como método; ela designa a maneira como o existente se relaciona com os 
existentes: suas intencionalidades, as dimensões éticas e estéticas das escolhas, entre 
outros fatores que permitam interpretar esse movimento de formação da consciência 
histórica. A compreensão já não é a réplica das ciências do espírito à explicação 
naturalista; ela diz respeito a uma maneira de ser próxima do ser, anterior ao 
encontro de entes particulares. Ao mesmo tempo o poder da vida de se distanciar 
livremente em relação a si mesma, de se transcender, torna-se uma estrutura do ser 
finito. Se o historiador pode medir-se pela própria coisa, igualar-se ao conhecido, é 
porque ele e o seu objeto são ambos históricos, podendo, portanto, formar conexões 
que se enredam desdobrando-se em novas ações do presente, considerando o 
passado e o futuro: um entrelaçar de concepções ideológicas. 

Trata-se do entendimento do ser histórico e ideológico como aquele que defende 
ideais por estar no mundo e que, portanto, não há como ser isento de uma concepção 
de mundo. Dessa forma, concebemos a visão ideológica dos espaços ocupados pelas 
duas intelectuais  como possibilidade de conhecer o pensamento de Mistral e de 
Meireles.  

Os laços de trabalho que Mistral e Meireles instituíram, ao se deslocarem do 
espaço privado para o público, quando atuaram nos campos literário, jornalístico e 
educacional, identificados nas crônicas jornalísticas que produziram, repercutiram 
em outras esferas de atuação, revelando-se em cartas que trocaram entre si e com 
outros intelectuais tempos depois, o que constituiu mais fios da rede de 
referenciabilidades.   

Ambas as fontes são consideradas como registros de eventos singulares do 
passado que ganham significado pela análise do contexto em que se inserem, 
portanto, pelo entendimento de ações simultâneas desencadeadas por intelectuais de 
gerações que se tocam na e pela rede de referenciabilidades. Buscamos compreender 
a produção das fontes pelas duas intelectuais nas minúcias de detalhes, no que tange 
à perspectiva cultural, centrada na intersubjetividade do pesquisador, mas também 
na articulação dos discursos que se entrecruzam na produção de enunciados que 
caracterizam o tempo histórico de confecção dos discursos expressos nas crônicas e 
nas cartas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo que discutimos neste texto na defesa da rede de referenciabilidades como 
uma forma de interpretar fontes de forma comparada, identificando discursos 
produzidos em um solo comum- o tempo histórico- pelas relações estabelecidas em 
dimensões de sociabilidade aproximamo-nos e nos afastamos na busca pela 
edificação de diálogo com conceitos advindos da hermenêutica ricoeuriana e da 
história cultural. 

Aproximamo-nos quando consideramos Cecília Meireles e Gabriela Mistral como 
mulheres que romperam com paradigmas do tempo em que viveram na produção de 
obras que encontram reflexos e refrações em discursos contemporâneos na luta pela 
formação do leitor desde a infância. Nesse sentido, entendendo o discurso como ação 
da linguagem humana que se realiza temporalmente e que para interpretá-los 
precisamos olhar para fragmentos de acontecimentos históricos que no tempo se 
coloca atentos à totalidade que os constitui. 

 Distanciamo-nos da concepção de rede de referência ricoeuriana na medida em 
que o que tomamos como conexão central para as fontes escolhidas a ideia de que 
ultrapassam o tempo de produção sim, sem dúvida, mas também possibilita 
compreendê-lo nas realizações nele dadas.  

Nessa concepção é possível compreender que se trata de mulheres de seu tempo e 
interpretá-las pelas fontes que produziram em um dado tempo cronológico é 
entendê-las nas ações dos laços geracionais do tempo histórico e no que neles se 
colocam como desafio de compreensibilidade. A interpretação da obra ultrapassa o 
tempo de produção, mas, na mesma medida, diz por uma análise simultânea, 
comparada com produções de espacialidades distintas e complementares ou 
divergentes, de acontecimentos que marcam aquele tempo e podem ser pensados e 
ressignificados em temporalidades cronológicas distintas. 

Nessa perspectiva de compreensão da rede de referenciabilidades, ao tomarmos a 
rede de sociabilidade como mais uma conexão do processo de interpretação, 
afastamo-nos dela própria, no campo da História Cultural, quando entendemos a 
dimensão afetiva com implicações diferentes nos afetos e nos desafetos, sendo os 
desafetos descontinuidades dos fios da rede. Nas minúcias sem abandonar a 
totalidade as fontes se colocam, mas considerando, especialmente, aspectos 
simultâneos de uma mesma realidade. 

Consideramos a simultaneidade da ocupação dos espaços públicos das 
intelectuais, entendidos nas exigências da modernidade educacional, tempo em que 
se encontram similitudes e, consequentemente, oportunidade para comparar 
acontecimentos, o que nos levou a identificar relações de causalidade encadeadas por 
pontos específicos e complementares. Temporalidade. Espacialidade(s). Sujeito(s). 
Agentes e, simultaneamente, pacientes que sofrem interferências do tempo histórico 
por meio da ocupação de espaços distintos e complementares: conexões da rede de 
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referenciabilidades que marcam confrontos e consensos, possibilitando que 
cotejamentos sustentem análises sobre formas de organização sociais que são frutos 
de historicidades diversas em contextos semelhantes. Esse movimento de 
simultaneidade interpretativa possibilita o mapeamento das fontes e o recorte do 
foco que responde a(s) questão(ões) de investigação: análises comparadas de pontos 
de divergência que se originam em similitudes. 

Cada um dos aportes teóricos elencados possibilita pensar por um lugar 
específico: a Hermenêutica, na interpretação das experiências características na 
modernidade educacional; a História Cultural, nos sentidos que advieram das 
relações firmadas na dimensão afetiva. Todavia, o que fomos interpretando implica 
considerar não só o tempo histórico, os lugares e as dimensões afetivas, mas sim 
como os implícitos de um tempo histórico permite entender aproximações e 
afastamentos de concepções. Ao avançar no movimento de comparação, atentos aos 
pontos de entrecruzamento determinados por aspectos inferenciais, muitas vezes 
marcados por ausências, é necessário entabular relações e ir tecendo-as, procurando 
conexões centrais, consensuais ou não, em torno de um discurso específico, no caso 
em questão, aqueles que circulam em torno da defesa de um lugar para criança em 
políticas públicas de formação do leitor. 

Encontramo-nos, no momento, desenvolvendo a referida metodologia na 
pesquisa sobre ensino de História e Geografia nos anos iniciais e formação 
continuada de professores, elencando pontos de comparabilidade no processo de 
estabelecimento de referentes para análise89. A ideia é a de que possamos, com base 
em diferentes pontos de vista, identificar respostas às questões que levantamos sobre 
a metodologia da rede de referenciabilidades e, na mesma medida, lacunas que 
possam refiná-la. Com esse pensamento, reiteramos a concepção de inacabamento 
da metodologia enfatizando a dimensão de possibilidade interpretativa que se coloca 
na busca por respostas que contribuam para delinear novas pesquisas. 
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RESUMO  

Os congressos e encontros em História da Educação no espaço luso-brasileiro 
tem particularmente assinalado estudos voltados à circulação cultural em educação, 
lançando, inclusive, o desafio de se formular ferramentas para se pensar o “geral” ou 
“comum” e as particularidades intrínsecas às experiências educativas. Conforme tal 
perspectiva, afigura-se relevante, segundo acreditamos, compreender o alcance e os 
significados assumidos pelo exercício comparativo, no domínio da história da 
educação e das “passagens” e intersecções culturais entre diferentes realidades geo-
espaciais, integrando uma reflexão a propósito dos instrumentais utilizados pela 
historiografia da educação brasileira com vistas a sopesar a adoção da perspectiva 
comparada nos estudos de história da educação efetuados no país desde a década de 
1990, procurando ao mesmo tempo historicizar a abordagem comparativa enquanto 
categoria analítica (no entrecruzamento dos estudos que focam a história, a educação 
e a história da educação) e levantar as contribuições trazidas pelo aporte 
metodológico representado pelas “connected histories”, termo cunhado pelo 
historiador indiano Sanjay Subrahmanyam a partir de suas investigações sobre a 
presença portuguesa no continente asiático entre os séculos XVI e XVIII. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

História da educação comparada, connected histories, historiografia da 
educação brasileira 
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1. À GUISA DE UMA DEFINIÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA  

Nos horizontes vislumbrados contemporaneamente o campo de história da 
educação tem problematizado algumas barreiras cronológicas e geo-espaciais que se 
notabilizaram por demarcar as fronteiras dos estudos na área praticados na esfera do 
ensino e da pesquisa. Isso vale tanto no que se relaciona à periodização, em que se 
tem buscado questionar as balizas clássicas oriundas da história político-
administrativa (no caso do Brasil: Colônia-Império-República) quanto no que tange 
à adoção de uma visada que, escapando aos constrangimentos lançados pela 
construção de uma narrativa histórica de cariz nacional, é sensível aos trânsitos e 
trocas levadas a cabo por experiências em nível tanto regional e local quanto em 
âmbito continental e mundial, conferindo destaque para variadas formas de 
circulação cultural, em que se incluem as de pessoas, ideias, métodos e materiais e 
pedagógicos.  

Os congressos e encontros em História da Educação90 tem particularmente 
propiciado estudos voltados à circulação cultural em educação, lançando, inclusive, o 
desafio de se formular ferramentas para se pensar o “geral” ou “comum” e as 
particularidades intrínsecas a cada experiência educativa. E é exatamente consoante 
com a perspectiva de compreensão dos significados da comparação em história da 
educação e das “passagens” e intersecções culturais entre diferentes realidades geo-
espaciais que a contribuição desta comunicação se concentra, integrando uma 
reflexão a propósito dos instrumentais utilizados pela historiografia da educação 
brasileira com vistas a sopesar a adoção da perspectiva comparada nos estudos de 
história da educação efetuados no país desde a década de 1990, procurando ao 
mesmo tempo historicizar a abordagem comparativa enquanto categoria analítica 
(no entrecruzamento dos estudos que focam a história, a educação e a história da 
educação). 

Inspirado por tais ponderações, apresentou-se projeto de ensino, pesquisa e 
extensão ao Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, projeto ao qual está associada 

                                                   
90 Além dos encontros de caráter local e regional organizados pelas associações científicas da área e pelas 

instituições universitárias e seus programas de pós-graduação no país, sublinhamos o Congresso Brasileiro de 
História da Educação (CBHE), o Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação (COLUBHE), o Congresso 
Ibero-americano de História da Educação Latino-americana (CIHELA) e o International Standing Conference for 
History of Education (ISCHE). Permanecendo tão somente no âmbito dos CBHE’s, percebe-se que dos oito 
encontros promovidos até hoje, com exceção do I, do VI, do VII  e do VIII congressos, ocorridos, respectivamente, 
em 2000 no Rio de Janeiro/RJ, em 2011 em Vitória/ES, em 2013 em Cuiabá/MT e em 2015 em Maringá/PR, 
conta-se, a partir da observação dos eixos temáticos, a presença do tema História Comparada da Educação (nome 
com que aparece no II Congresso e suas variantes: como Estudos comparados, no III; e Historiografia da 
educação brasileira e história comparada, no IV e V) em 4 congressos. Ainda assim, os eventos que não 
continham eixo temático explicitamente identificado como História Comparada da Educação, apresentaram em 
sua programação conferências e mesas coordenadas que abordaram a temática, com destaque para o último 
congresso, realizado em Cuiabá em maio de 2013, o qual contou com a mesa Circulação de sujeitos e ideias na 
Educação, sendo o próprio nome com que se intitulou o encontro bastante sugestivo: Circuitos e Fronteiras da 
História da Educação no Brasil.   
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esta comunicação, em que se postula testar a capacidade operatória de conceitos e 
categorias presentes em substantivos trabalhos de historiadores da educação que 
vem se debruçando há algum tempo sobre as escalas espaciais, cronológicas e 
epistemológicas da percepção de objetos históricos. Assim, a partir de um 
levantamento preliminar e incompleto dos periódicos científicos e demais 
publicações do campo da história da educação no Brasil, observou-se que a 
apreciação de tais objetos tem variado bastante em relação à adoção de uma postura 
comparativa e mesmo quanto ao esforço analítico de conceituação e delimitação da 
ferramenta em marcos teórico-conceituais. Em sintonia com essas considerações e 
circunscrevendo-nos às balizas cronológicas indicadas anteriormente – início da 
década de 1990 aos dias atuais – do ponto de vista de sua operacionalização o projeto 
intenta rastrear um conjunto heterogêneo de fontes e, por seu intermédio, analisar os 
estudos vinculados às problemáticas que denominamos de comparativa e conectiva 
(esta última abarca nomeadamente as contribuições trazidas pelo aporte 
metodológico representado pelas “connected histories”91).  

O conjunto de fontes a que se aludiu abrange as teses e dissertações 
produzidas nos programas de pós-graduação do país, os trabalhos apresentados no 
GT 2 da Anped (História da Educação) e aqueles publicados nos anais de alguns 
congressos da área, aqui especificamente das edições do Congreso Iberoamericano 
de Historia de la Educación Latinoamericana (CIHELA), do Congresso Luso-
Brasileiro de História da Educação (COLUBHE) e do Congresso Brasileiro de 
História da Educação (CBHE). O conjunto ao qual nos referimos engloba também 
alguns periódicos da área, entre os quais selecionamos a Revista Brasileira de 
Educação (RBE), a Revista Brasileira de História da Educação (RBHE), a Revista 
História da Educação (RHE), ligada à Associação Sul-rio-grandense de 
Pesquisadores em História da Educação (ASPHE) e os Cadernos de História da 
Educação, publicação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em História e Historiografia 
da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia.   

 Almeja-se, portanto, a partir desse levantamento, levar a cabo um trabalho de 
aprofundamento da reflexão acerca do problema comparação/conexão, orientados 
aqui por uma dimensão inter e transnacional, o que implica – com vistas à 
potencialização do arsenal teórico e metodológico do qual se dispõe atualmente nas 

                                                   
91 O termo é cunhado pelo historiador indiano Sanjay Subrahmanyam (especialista em história da presença 

portuguesa na Ásia) e emerge no bojo da constatação da inadequação, observada pelo autor, das várias 
abordagens, eminentemente suportadas no dado comparativo, levadas a cabo por estudiosos do “ocidente” e do 
“oriente” a respeito de fornecer explicações para o desdobramento do encontro entre europeus e asiáticos 
ocorrido após o século XV. Antes que procurar num e outro continente, de modo compartimentado, o 
desenvolvimento das condições que propiciaram o surgimento do Estado moderno na Europa e – o que a esse 
fato se associa – a consolidação do capitalismo no mundo ocidental e a subjugação econômica e, em muitos 
aspectos, também cultural, dos povos compreendidos desde o Mar Vermelho até o Mar da China, Subrahmanyam 
privilegia em sua análise uma mirada que ultrapasse os limites impostos pela categoria comparativa, apurando o 
olhar para as conexões entabuladas entre Europa e Ásia e as fertilizações que esse encontro produziu nas várias 
culturas de um e outro continente.  
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pesquisas em história da educação no espectro luso-brasileiro – a aproximação com 
vertentes historiográficas estrangeiras. 

Tal programa pretende ser enfrentado pela adoção de determinados 
procedimentos metodológicos os quais, espera-se, possam oferecer um esboço 
preliminar dos principais temas e/ou objetos alvos de comparação da historiografia 
da educação brasileira. A expectativa é a de que tal esboço revele as eventuais 
regularidades no arco das comparações, especialmente no que respeita aos períodos, 
lugares e atores representados em maior intensidade e, a partir daí, possibilite-nos a 
traçar algumas hipóteses a respeito das implicações e das ressonâncias a propósito 
dos itinerários trilhados pelos investigadores do campo de história da educação no 
Brasil no último quarto de século.  

Com relação a esta comunicação, as fontes pesquisadas correspondem a um dos 
periódicos arrolados anteriormente, a Revista História da Educação (doravante 
denominada apenas RHE), e às atas do III Congresso Brasileiro de História da 
Educação (doravante denominados apenas CBHE). 

1.1 A REVISTA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

No que tange à RHE, o procedimento de pesquisa adotado partiu de três 
verificações acerca de todas as edições da revista, a fim de identificar com a maior 
amplitude possível os trabalhos que adotassem a perspectiva comparativa. A 
primeira verificação foi feita através de um sistema de busca online para selecionar 
os artigos que em seu conteúdo contivessem a palavra “comparação” ou “conectada”, 
em seguida foi feita uma análise de seu título e conteúdo para com o objetivo de 
certificar que se enquadrava como objeto desta pesquisa. A segunda verificação foi 
através de uma leitura dos sumários de todas as edições publicadas no período de 
vinte e cinco anos analisando os resumos daqueles títulos que remetessem a estudos 
comparados ou histórias conectadas. Por fim, na terceira verificação, foram 
utilizados, conjuntamente, os dois métodos. 

Foram analisados quatrocentos e noventa e nove artigos publicados na revista 
História da Educação da Associação de Pesquisadores de História da Educação 
(ASPHE) desde sua primeira edição em 1997, a planilha com os artigos encontrados 
que se enquadram no objeto desta pesquisa segue em anexo, mas já é possível 
identificar sinais de uma presença significativa, ainda que incipiente, de estudos 
comparados em História da Educação e uma quantidade, embora menor, de artigos 
que adotem a perspectiva das histórias conectadas. 

Desses quatrocentos e noventa e nove artigos apenas dois tratavam de histórias 
conectadas enquanto onze tratavam-se de estudos comparados de História da 
Educação que podem ser classificados conforme o gráfico a seguir:  
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1.1.1. OS CONGRESSOS BRASILEIROS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

Em primeiro lugar é necessário estabelecer algumas advertências quanto às 
variações em aprofundamento teórico e metodológico tanto das comunicações do 
referido congresso entre si quanto, especialmente, dessa modalidade de texto face à 
exigências mais rigorosas exigidas para submissão de artigos para periódicos 
científicos.  Em segundo, registra-se que operamos com uma classificação sugerida 
pela própria organização do III CBHE, isto é, apreciamos as comunicações 
integrantes do eixo que englobava no próprio título a ideia de comparação, no caso 
do congresso em foco, “Estudos comparados”. Um sobrevoo pelos títulos das 
comunicações dos demais eixos, no total de oito, não indicou explicitamente que se 
pudesse encontrar trabalhos que se dispusessem a encetar alguma análise 
precipuamente comparativa ou – o que mais nos interessa – que se propusesse a 
refletir metodologicamente e/ou a testar alguma ferramenta comparativa. Não 
obstante, reconhece-se que a partir da leitura integral das comunicações poder-se-ia 
eventualmente deparar com trabalhos que abordassem a educação comparada, a 
história comparada, a história da educação comparada ou a história comparada da 
educação (Saviani, 2001), porém, o mais frequente foi encontrarmos comunicações 
no próprio eixo “Estudos comparados” que sequer exercitavam algum tipo de 
comparação, quanto mais uma reflexão conceitual acerca da ferramenta.  

No III CBHE o eixo 2 – “Estudos comparados” – não contou com nenhuma 
sessão de comunicações coordenadas, tendo recebido apenas comunicações 
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individuais de pesquisa. Ao todo, o eixo apresentou 13 trabalhos, porém, como 
indicamos acima, nem todos voltados especificamente ao tema que nomeia o eixo.  

De modo geral, as comunicações podem ser agrupadas em dois núcleos, 
subdivididos, cada um deles, em mais dois grupos. De um lado há os trabalhos que 
operam na dimensão da comparação entre 2 ou mais dados e, de outro, aqueles que 
se propõem a observar os eventuais pontos de contato ou regimes de circulação entre 
os dados estudados. Internamente a essas perspectivas, nota-se que parte das 
comunicações se regula exclusivamente pela estruturação de balizas que apontam 
para as similitudes e as diferenças entre as realidades observadas, e outra que, 
conquanto também se valham desse mecanismo de aproximação e distanciamento, 
ultrapassa essa noção mais tradicional, lidando com as fertilizações efetuadas entre 
os dados comparados.   

Das 13 comunicações mencionadas, apenas 10 lidam com a perspectiva 
comparada. A seguir, entabulamos algumas considerações acerca do universo 
observado. 

Em BAÍA HORTA, José Silvério. A mobilização da juventude na Itália (1922-
1945), em Portugal (1936-1945) e no Brasil (1937-1945), o autor procura estudar três 
casos de criação de associações da juventude em países que viveram governos 
autoritários entre as décadas de 1920 e 1940. Neste trabalho se percebe tanto a 
organização clássica da comparação dos regimes autoritários e das modalidades de 
grupamentos da juventude quanto uma sensibilidade para a “influência” de uma 
experiência sobre outra, o que leva suportaria uma interpretação que corroborasse 
uma transferência de modelos culturais entre Itália, Portugal e Brasil.  

O objetivo da comunicação de COSTA NETO, Pedro Leão da; FERREIRA, Naura 
Syria Carapeto. Sobre a institucionalização do ensino de filosofia no Brasil: dois 
exemplos, é reconstruir duas distintas trajetórias de institucionalização do ensino de 
filosofia no Brasil: a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, criada em 1934 
e a Escola de Filosofia e Letras da UDF (1935), depois Faculdade Nacional de 
Filosofia, integrante da Universidade do Brasil (1939). Grosso modo o texto não faz 
comparação alguma, apenas aponta algumas idiossincrasias das duas instituições. 
Trata-se de uma longa descrição, sem operar com nenhuma ferramenta de 
comparação. 

A comunicação de FERNANDES, Ana Lúcia Cunha. A “santa causa da instrução” 
e o “progredimento da humanidade”. Revistas pedagógicas e construção do 
conhecimento pedagógico no Brasil e em Portugal no final do século XIX, possui 
como meta comparar discursos especializados sobre educação no Brasil e em 
Portugal no final do século XIX na perspectiva comparada. Para tal, analisou duas 
revistas pedagógicas, a brasileira Revista Pedagógica e a portuguesa Revista de 
Educação e Ensino. Nesse aspecto, as revistas são tomadas enquanto um ponto 
importante de intersecção das redes educativas: ponto de encontro de discursos e 
organizações. A autora também trabalha no horizonte das diferenças e similitudes 
entre o funcionamento das duas revistas, porém, apresenta a singularidade de 
problematizar o cânone do modelo nacional, optando pela dimensão transnacional. 
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Não toma Brasil e Portugal como realidades isoladas, mas é sensível aos pontos de 
contato e de ruptura entre ambas realidades, percebendo-as como unidades 
pertencentes ao contexto de uma comunidade imaginada – fenômeno ocorrido 
num determinado espaço-tempo. 

Em FERREIRA, António Gomes; VECHIA, Ariclê. Instruir as elites em meados 
do século XIX; o Liceu de Coimbra e o imperial colégio de Pedro II, é realizada uma 
comparação dos planos de estudos das duas instituições mencionadas no título, com 
a apresentação dos respectivos planos curriculares. A comparação logra apontar uma 
série de similitudes quanto à periodização: criação das instituições, reformas. O 
objetivo principal é observar como o ensino secundário se inseria no âmbito das 
possibilidades políticas e sociais que se abriam com a consolidação da racionalidade 
burguesa em meados do século XIX nos dois países. Os autores trabalham com a 
ideia de proximidade cultural entre Brasil e Portugal. O texto funciona mais ou 
menos no seguinte registro: partem da constatação de uma semelhança 
(proximidade cultural), para identificar as diferenças – como cada país encaminhou 
a questão da participação dos dois estabelecimentos secundários de ensino no 
processo de racionalização burguesa das respectivas sociedades.  

O artigo de FREITAS, Marcos Cesar de. Cuidar da infância "rústica": um estudo 
comparado sobre estratégias educacionais direcionadas às crianças de lugares 
considerados arcaicos (Portugal e Brasil, 1860-1935), aborda os intelectuais 
brasileiros e portugueses que apresentam uma visão não convencional da rusticidade 
– do analfabetismo e do semi-analfabetismo. Põe em cena os vínculos entre 
intelectuais de uma e outra margem do Atlântico no que respeita a essa 
caracterização da rusticidade e de seu ator. O que no fim das contas deságua na 
elaboração de uma plataforma mais ou menos compartilhada. Distintamente de 
outras comunicações aqui estudadas, o artigo de Freitas se estrutura não em função 
das semelhanças e diferenças que orientaram intelectuais brasileiros e portugueses 
na abordagem do homem rústico, mas sim, busca observar as porosidades entre os 
retratos produzidos aqui e além-mar, salientando que o interesse pela rusticidade, 
especialmente na transição do século XIX para o século XX constituiu um fato 
notável na história intelectual de Brasil e Portugal.  

O artigo de HEROLD JR., Carlos. A Educação física e os sistemas nacionais de 
ensino: análise das relações entre o pensamento educacional europeu e brasileiro 
(1870-1920), tem como escopo realizar um estudo comparativo entre o pensamento 
educacional europeu e brasileiro no que tange ao aproveitamento da educação física 
enquanto disciplina escolar entre 1870-1915. Não se propõe precipuamente a 
comparar os “pensamentos em educação física na Europa e no Brasil” em termos de 
semelhanças e diferenças, realiza apenas uma longa descrição de tratados do campo 
do cuidado com o corpo. A única comparação efetuada pelo autor leva a matizar o 
itinerário da educação física na Europa em termos da luta entre o trabalho e o 
capital, o que levou ambos a defender a inclusão da educação física na escola; já no 
Brasil conclui pelo desânimo em relação ao exíguo apoio que a tese da introdução da 
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educação física na escola angariava entre a elite letrada, tendo o país que esperar até 
os anos 1930 para assistir a concretização desse processo. 

A comunicação de MOGARRO, M. J.; MENEZES, Maria Cristina. Os arquivos 
escolares no Brasil e em Portugal; uma pesquisa comparada se propõe a apresentar 
experiências de tratamento de arquivos escolares em Portugal e no Brasil, porém, só 
aparece nas atas do congresso a exposição do trabalho de Mogarro, relativo ao caso 
português. Não há exposição nem análise no que se refere ao Brasil, portanto, não há 
comparação.  

O trabalho de RIBEIRO, Maria das Graças M. De Caubóis e caipiras: os land 
grant colleges e a Escola Superior de Agricultura de Viçosa opera de modo a 
identificar as similitudes e diferenças entre os estabelecimentos agrícolas norte-
americano e brasileiro. Os pontos de comparação escolhidos pela autora remontam 
às finalidades proclamadas nos atos de criação das 2 instituições, a forma como se 
constituiu a administração e os eixos sobre os quais foram organizadas suas 
atividades. Elenca algumas categorias que são objeto de análise comparativa: 
modernização agrícola, ensino superior agrícola, educação rural e extensão rural. 
Para além da caracterização pormenorizada de cada uma das instituições, Ribeiro 
logra empreender um estudo acurado da circulação de pessoas, métodos e 
concepções de ensino no continente americano.  

O objeto de estudo do texto de BATISTA, Vivian; CORREIA, Antônio C. L. Os 
manuais pedagógicos e o discurso da formação de professore: saberes em viagem 
permanente diz respeito aos manuais pedagógicos (livros de pedagogia, didática, 
metodologia e prática de ensino) escritos para formação de professores no Brasil e 
Portugal a partir de finais do XIX até o XX. Move-se no âmbito da pesquisa 
financiada pela União Europeia – PRESTiGE e o desdobramento dessa iniciativa no 
espaço luso-brasileiro (acordo Capes- ICCTI). O matiz característico do trabalho 
responde pela compreensão de que os manuais são lugares específicos de divulgação 
de conhecimentos entre professores. Afastando-se da organização que privilegia o 
arrolamento das similitudes e discrepâncias entre os manuais pedagógicos do Brasil 
e de Portugal, os autores tendem a observar antes as constâncias nos itinerários das 
escolas de massas no Ocidente do mundo moderno. A ênfase recai na circulação de 
objetos pedagógicos e das representações quanto ao discurso pedagógico veiculado 
por esses manuais no espaço luso-brasileiro.  

O objetivo da comunicação de WERLE, Flávia Obino Corrêa; TRINCHÃO, 
Gláucia. Construindo a trajetória da posição do desenho na formação de 
professores: Bahia e Rio de Janeiro – 1835-1889, é comparar a história da inserção 
da disciplina desenho em escolas secundárias das províncias do Rio de Janeiro e da 
Bahia desde a criação da primeira escola normal do Império até o fim do regime. 
Anuncia que suas fontes são as leis provinciais e os relatórios de presidentes de 
província e diretores de instrução pública, porém, ao longo do texto, só se valeu dos 
registros formulados por Primitivo Moacyr (A instrução e o império). A comparação 
praticamente não existe, não apresentando análise, apenas descrição de um ou outro 



 

 
 

10 

estabelecimento de ensino que inclui nos planos de estudo a disciplina ou conteúdos 
de desenho.  

A comparação, portanto, tem se pronunciado, no campo da história da educação 
brasileira, na convergência com uma metodologia que prioriza os entrecruzamentos, 
as conexões, os diálogos entre os atores da experiência educativa de Brasil e Portugal. 
Tal perspectiva já vem sendo posta em prática desde a década de 1990, quando, por 
exemplo, Rogério Fernandes, então professor da Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação da Universidade de Lisboa alude aos caminhos cruzados da História da 
Educação no Brasil e em Portugal. Malgrado as variações quanto às abordagens 
comparativas e ao aprofundamento da reflexão sobre as ferramentas de comparação, 
é possível observar, à guisa de uma breve e sucinta conclusão em vista do sub-recorte 
sobre o qual nos debruçamos, que a reflexão acerca do passado educativo brasileiro 
demonstrou uma nítida sensibilidade quanto à apreciação dos respectivos objetos de 
estudo num plano que não se atém apenas à dimensão nacional, encontrando 
narrativas empenhadas em efetuar análises comparativas e relacionadas à circulação 
cultural em escala continental e global,  cuja característica principal apresentada, 
indubitavelmente, relacionou-se com a investigação dos projetos de atualização 
histórica levadas a efeito no Brasil com vistas ao ingresso do país no rol de nações 
modernas.   
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RESUMO  

A utilização da História Oral como metodologia de uma investigação no campo 
da História da Educação, tem-se ampliado sistematicamente nos últimos anos, 
tomando percursor de muitas pesquisas que colocam no centro das análises as 
narrativas dos sujeitos que tiveram envolvimento direto ou indireto com o objeto a 
ser estudado. Essa modificação foi proporcionada pelos diversos movimentos 
historiográficos, principalmente após o surgimento da Escolas dos Annales, que 
ampliou o conceito de fontes e objetos para os estudos históricos. Neste trabalho, 
legitimamos a utilização da da História Oral como percursor de pesquisas que tem 
como objetivo a estudar, por exemplo, a “Formação de Professores”, dando 
pressupostos teóricos e epistemológico da consituição da fonte oral como método, 
contraponto o uso desta como técnica, evidênciando as experiências e memórias dos 
sujeitos. Dessa maneira, a fundamentação teórica que nos dá base a essa concepção 
metodológica, se constitui em um campo de discussão e confrontamento de ideias, 
assim, que temos construído nosso quadro teórico para sustentar as reflexões entre o 
campo de pesquisa e o campo teórico. O desafio de mudança de postura no 
movimento de pesquisar qualitativamente foi movido para modificar a forma de 
escrever, de buscar fontes que pudessem elucidar melhor o problema, qualificar e dar 
peso científico, as vozes dos sujeitos e as reflexões e análises. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História, Memória e Formação de Professores. 
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1. INTRODUÇÃO 

A história oral, utilizada como um dos procedimentos metodológicos de análise 
crítica e interpretação da realidade se alicerça na busca de qualidade e profundidade 
investigativa com os atores sociais envolvidos no processo de construção do 
conhecimento. 

Construir um artigo específico dedicado à História Oral foi feita, com o intuito de 
dar maior visibilidade a uma metodologia de pesquisa que, apesar de seu recente 
reconhecimento no Brasil dentre outros países, ainda necessita de ampla divulgação 
estimulando a propagação e reconhecimento da História Oral como metodologia de 
pesquisa. Pois,  

Apesar da dimensão que a História Oral tem atingido no debate sobre as 
tendências da historiografia brasileira contemporânea, há ainda grupos de 
pesquisadores que não aceitam a História Oral pela seletividade, alegando também 
a falibilidade das fontes orais. Esses integram uma tradição historiográfica, 
centrada em documentos oficiais ou congêneres (FREITAS, 2006, p.35).92  

A utilização da metodologia da História Oral, tem sido utilizada com mais 
frequência no Brasil, e o debate entorno da mesma possibilita reflexões sobre o 
registro dos fatos históricos tendo como fonte a voz dos próprios protagonistas. 

Para tanto, organizamos este artigo com um tópico sobre a pesquisa qualitativa e 
os estudos biográficos onde apresentamos como compreendemos esse diálogo; no 
segundo tópico apresentamos a nossa escolha pela História Oral e pelo gênero da 
História Oral Temática; mapeamos o campo teórico dessa abordagem metodológica, 
onde apresentamos o campo da memória como sendo a pedra “preciosa” para 
coletar, registrar e pensar sobre as narrativas. 

Acreditamos que todas as pesquisas necessitam definir o percurso teórico-
metodológico para assim poderem encontrar caminhamos e assim compor os 
possíveis achados das pesquisas.   

Neste contexto, a metodologia de trabalho para uma pesquisa tem por condição 
ser um movimento dialogado com o espaço de estudo, com os professores, com as 
questões postas, os objetivos pretendidos e com a forma com que a pesquisadora 
pensou e vivenciou o processo deste estudo-a pesquisa – sua episteme, sua condição 
de lente para enxergar e apresentar a realidade e sua validade diante do que foi 
proposto. 

No nosso caso, que elegemos investigar “Formação de professores”, via 
instituições, buscando compreender modos de conceber e fazer as práticas na Escola, 
neste contexto estamos nos permitindo conhecer o universo de subjetividades dos 
sujeitos, suas histórias, lembranças, ligações entre passado, presente e futuro. Isto 
acontece porque nos interessa enveredar e mergulhar em um processo rico e 

                                                   
92 FREITAS, Sônia Maria de. História oral: possibilidades e procedimentos. 2. Ed. – São Paulo: Associação 

Editorial Humanistas, 2006, p. 35. 
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singular, de escuta, observação, análise e interpretação, com uma finalidade de fazer 
revelar o vivenciado e experimentado.  

Compreendemos que esse processo possibilita novas perspectivas de pesquisa e 
nos permite conhecermos saberes e práticas experimentadas por professores, 
diretores, alunos, esse processo nos dá acesso a outro tempo, a situações diferentes 
das que vivemos atualmente. O sentimento que tem nos ocupado nos nossos estudos 
tem sido o de imaginar, refletir, solidarizar-se, compartilhar de momentos 
importantes, vivido pelos sujeitos entrevistados, tecendo identidades com o 
vivenciado e experimentado na história.  
 

2. A ARTE DE TECER FIOS DE LINHO: PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS DA 
HISTÓRIA ORAL PARA O CAMPO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me 
resignar a seguir um fio só; meu enredamento vem de que uma história é feita 
de várias histórias. Clarice Lispector93 

A escolha da epígrafe desse artigo, extraída do conto de Clarice Lispector, foi feita 
por acreditarmos, assim como a autora, que a história é constituída por inúmeros 
fios e são esses que nos possibilitam a reconstrução da mesma, uma história é 
constituída de várias histórias e para conhecê-las acreditamos ser necessário lançar 
mão da História Oral como caminho metodológico, como uma das possibilidades 
para recuperar os registros do passado com auxílio da memória dos sujeitos de hoje.  

Desta forma, para Santos (2001) quem faz opção pela História Oral tem a 
possibilidade de ter um o caminho metodológico, que já se constitui como uma 
vivência histórica, de relações tecidas entre o pesquisador, sua realidade social, suas 
vivências teóricas, que acabam por proporcionar marcas em nossa postura como ser 
humano e pesquisadora, como o próprio autor afirma: rechaço um caminho pela 
eleição de outro.  

Vendo desta forma, a definição por utilizar a História Oral como metodologia 
para investigarmos por exemplo “a Formação de professores”, e como ela se 
constituiu e se desenvolveu, é uma das possibilidades que se apresenta como um 
reflexo da nossa própria condição no mundo, na maneira como nos preocupamos e 
pensamos sobre a realidade formativa de tais professores, que funciona como um 
reflexo daquilo que somos e vivenciamos no decorrer de nossas construções também 
como professoras.  

A partir dessa compreensão, podemos afirmar que o desejo de conhecer os 
movimentos em que os atores que participam de nossas pesquisas se constituem no 
dia a dia ao se tornarem professoras, tem nos solicitou algumas posturas diante da 
observação, análise, e constituição de um referencial teórico-metodológico para 

                                                   
93 Os Desastres de Sofia. In: Felicidade Clandestina, 1988, p. 100. 
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manter o diálogo conosco e com a realidade a partir de nossas leituras, de nossos 
encontros, de nossos desejos.  

Seguindo esses pressupostos, a opção por uma abordagem qualitativa de 
pesquisa nos foi apresentada como uma exigência do que temos nos comprometidas 
a investigar, assim como se tornou uma necessidade do nosso modo de pensar, 
perceber e construir e reconstruir o vivenciado e experimento por outras professoras.  

Os estudos dessa área, tem apontado e acreditamos neste postulado que como 
pesquisadoras, ao optar pela pesquisa qualitativa nos comprometemos a uma 
mudança interna de propósitos, de valores, de olhar para a realidade, de 
compreender de outra forma a condução da pesquisa, da análise, da narrativa, da 
busca incansável pelos achados, da relação da pesquisadora com ela mesmo e com o 
outro.  

Para Brito, (2011), o qualitativo, nesta perspectiva, centra-se no processo e não 
simplesmente com os resultados, ou com a validade das descobertas. Isso tem se 
tornado um desafio para as pesquisadoras autoras deste artigo, até porque nessa 
relação ambos são construídos mutuamente – pesquisadora e campo de investigação.  

Dessa forma, nos nossos estudos e orientações a cerca da utilização dessa 
metodologia, tem sido necessário despir-nos constantemente de algumas marcas, 
olhares, e construir outras bases, outros valores que possam demarcar um 
afastamento de velhos hábitos internalizados da pesquisa quantitativa, para a 
reconstrução de outros caminhos internos de subjetividades que se desdobram em 
práticas, já experimentadas em outros estudos.  

Ao lidar com as subjetividades e memórias dos sujeitos, estamos interagindo o 
tempo todo com o que os cercam, como constroem suas histórias e interferem na 
construção de outras tantas histórias, estamos, muitas vezes, nos defrontando com 
nossos espelhos, com nossas interações, com nossas limitações, com percursos dos 
outros, e que muitas vezes compõe o nosso percurso.  

Vendo desta forma, a pesquisa qualitativa é uma possibilidade de fazer valer a 
perspectiva de relações de complexidade entre todos os envolvidos em um campo de 
pesquisa. É uma possibilidade de contrapor ao movimento da cientificidade baseada 
na idéia da separação entre as pesquisadoras, o objeto de conhecimento e os 
processos de construção de novos conhecimentos a partir das análises dos dados 
adquiridos com o auxílio dos instrumentos utilizados nesta pesquisa.  

A pesquisa baseada numa abordagem epistemológica qualitativa apresenta na 
sua condição um movimento de ruptura com a assepsia característica da pesquisa 
quantitativa e desenvolvida com base na lógica da não interação entre os sujeitos, o 
contexto e as pesquisadoras. A lógica do qualitativo é de justamente modificar essa 
concepção de distância que poderiam separar as pesquisadoras de sua condição 
humana, que o permite refletir, recolocar-se, aprender, fazer conceitos, refazer 
percursos e se possibilitar a formar-se na sua condição de observadoras, 
interpretadoras, de sujeitos que analisam.      

Nesse sentido, é necessário ter consciência que seremos nesta perspectiva 
interpretadores do outro, como afirma Gertz (2008), o olhar de fora sempre será um 
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segundo olhar e que é nesse segundo olhar que as vozes dos outros são postas em 
destaque, fazendo valer assim a responsabilidade de quem observa, percebe e 
comunica ao mundo o que viu, sentiu, apreendeu e aprendeu. (BRITO, 2011). 

Igualmente, podemos afirmar que uma pesquisa gera possibilidades de 
encontros, com outras idéias, com outros sujeitos, com outras formas de 
compreender a realidade e construí-la, é um encontro com outras experiências, com 
outros momentos da história que compõe nossas histórias, enfim é um encontro com 
outro encantamento.  

 Para Brito, (2011), foi neste contexto que, ela se coloca na condição de construir 
um espaço de diálogo entre os professores colaboradores da pesquisa, que realizou 
com suas memórias, com os valores construídos durante sua jornada como pessoa e 
profissional, como parte e como sujeito da história e da organização da vida e da 
carreira de professor. 

Nesta caminhada, tem se tornado necessário ampliarmos nossa visão histórica, 
política e cultural das relações tecidas pelos sujeitos que entrevistamos dos nossos 
percursos individuais e coletivos que permeiam a constituição da carreira docente. 
Assim, tem sido necessário entender que a teoria é tida como uma propriedade 
construída durante o percurso das pesquisas, o que nos faz entender que no lugar de 
confluências entre o que já está prescrito, pretendemos constituir, com as narrativas, 
novos sentidos sobre o problema estudado em cada pesquisa.  

A teoria, neste contexto tem sido compreendida por nós, não como um lugar de 
confluências entre o que se encontrou no campo de pesquisa com o que se escreveu a 
priori sobre o fenômeno. A teoria para nós é um espaço de confrontamentos entre 
idéias concebidas e idéias apreendidas para a constituição de outras idéias, outras 
teorias. É dessa forma que temos construído nosso quadro teórico para sustentar as 
reflexões entre o campo de pesquisa e o campo teórico. O desafio de mudança de 
postura no movimento de pesquisar qualitativamente foi movido para modificar a 
forma de escrever, de buscar fontes que pudessem elucidar melhor o problema, 
qualificar e dar peso científico, as vozes dos sujeitos e as reflexões e análises feitas 
por nós.  

Em nossos processos de reflexões, entendemos que natureza do objeto não se 
constitui na perspectiva de buscar apenas o(s) “porquês” dos acontecimentos do 
torna-se professor, ou o porquê de fazer a caminhada de uma forma e não de outra. 
Estamos na busca de compreender para além dos “porquês”. Buscamos o como a 
caminhada foi construída e quais construções foram possíveis de serem realizadas 
neste caminhar. (BRITO, 2011). 

Entendendo nossas pesquisas dessa maneira, acreditamos na possibilidade da 
eleição de uma linha de pensamento que estabeleça nas experiências formativas a 
sua condição de caminhar, que respeite as vozes dos professores como vozes da 
história de um grupo, de um tempo histórico. Isso implicou em encontrar um 
percurso que foi capaz de nos dar condições de manter o respeito ao espaço do outro, 
a interação entre professores envolvidos na pesquisa, a aprendizagem socializada, à 
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reflexão, a valorização da condição humana e dessa narrativa. Assim, os caminhos da 
História Oral nos foram apresentados ainda no mestrado como essa possibilidade. 
 

3. HORIZONTE DE HISTÓRIAS: A MEMÓRIA E A HISTÓRIA PARA A COMPOSIÇÃO 
DO PASSADO 

A complexidade com a qual nos propusemos lidar nos nossos estudos: o universo 
formativo do professor, ou quando queremos analisar os modos de conceber e de 
fazerem suas práticas pedagógicas, quando investigamos a história da sua formação e 
atuação, esses sujeitos que fizeram suas formações em instituições legalmente 
autorizadas a formar docentes.  

Essas são temáticas as quais nos fazem optar a escolher essa metodologia de 
pesquisa, pois acreditamos que esse caminho tem sido capaz de satisfazer o que nos 
propusemos a investigar. 

Brito (2011), acredita que não é só uma questão de temperamento, mas de 
afinidade, de afetividade, de motivação, o estudo (auto) biográfico nos permite 
adentrar nesses espaços da subjetividade formativa dos sujeitos escolhidos para 
participarem de um estudo. Isso porque são esses movimentos contidos no exercício 
de oralizar ou escrever suas histórias de vida, de formação e das relações tecidas 
nesse movimento, que propiciaram aos pesquisadores mergulharem e serem 
apresentados ao universo no qual os narradores estavam submersos.  

Baseado nas crenças de Correa (2001), a escolha pelo caminho biográfico tem se 
dado em função de entender que ele possibilita:  

Inicialmente, compreender os processos vividos pelas professoras nos seus 
percursos formativos, no sentido dado ao que as narradoras dão aos seus atos, 
as suas lógicas que organizam sua vida cotidiana, seus sistemas e vínculos com 
os outros, suas relações com as instituições, e também as buscas por uma 
identidade social; 

Como também estabelecer, no desenvolvimento da investigação, relação de 
implicação entre pesquisadora e os professores envolvidos neste estudo, quer 
dizer, permite uma troca da estrutura do poder tradicional nas pesquisas, com 
a forma de entender a produção de conhecimento via narrativas; 

Por último, tanto os princípios como as proposições da aproximação biográfica 
tem ressonância com nossa concepção de ciência, e com o trabalho de 
investigação.94   

                                                   
94  Adaptação nossa de uma passagem do texto intitulado “La aproximación biográfica como uma opción 

epistemológica, ética e metodológica”. Rosário Correa (2001).  
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Apresentamos aqui parte dos movimentos da História Oral e seus 
desdobramentos no campo das pesquisas sociais, como sendo mais uma forma de 
justificá-la e aproximá-la de nossa pesquisa em educação. Podemos iniciar afirmando 
que a História Oral surgiu com o movimento da École dês Annales 95, chega como um 
meio de valorizar as fontes orais e as vozes dos excluídos.  

Durante as décadas de 70 e 80 do século passado as transformações ocorridas no 
campo da pesquisa fomentaram a possibilidade de perceber nos depoimentos, nas 
narrativas orais e escritas uma relação verticalizada entre os acontecimentos 
históricos e os impactos disso nos registros das pessoas “comuns”, daquelas que por 
muito tempo foram silenciadas por uma pesquisa que valorizava a macro realidade, 
as narrativas coletivas, em detrimento das vozes de quem viveu e não só passou pela 
história, mas foi protagonista da história. 

Para Freitas,  
sem dúvida, esse movimento – chamado por Peter Burke de Revolução Francesa 

da Historiografia – revolucionou a História no que diz respeito a conceitos, 
abordagens e métodos. O grupo dos Annales passou a ser denominado, mais tarde, 
de “Nova História”, dedicando-se, sobretudo, à história do cotidiano e das 
mentalidades. Os historiadores desse grupo apontaram para a necessidade de a 
História se dedicar menos aos acontecimentos, aos heróis e à cronologia dos fatos 
(2006, p. 42). 

Assim, a partir dos trabalhos e estudos desenvolvidos pela chamada Nova 
História, acorrera um redimensionamento aos acontecimentos, aos fatos descritos 
em documentos oficiais - eles não eram mais os únicos a serem legítimos para 
testemunhar a História como até então era apresentada. A substituição da narrativa 
tradicional de acontecimentos por uma história-problema; a valorização da história 
de todas as atividades humanas e não apenas da história política; a aceitação de 
espaços de diálogos entre as disciplinas como geografia, sociologia, psicologia, 
economia, lingüística e a antropologia social; a introdução de aspectos da vida social 
nos estudos da história; a ênfase na história econômica, demográfica e social 
(estudos regionais, coletivos e comparados); a descoberta e utilização de novas fontes 

                                                   
95 Essa nomenclatura “Escola dos Annales” foi forjada devido a importância que a “Revista dos Annalles” teve 

durante seus longos anos (1920-1989) de produção.  A revista foi criada como tentativa de oposição ao Antigo 

Regime Historiográfico que destinava às fontes escritas o único espaço aceito como fonte. Peter Burke (2010), 

aponta que esta escola teve três gerações: a primeira (1920-1945), Lucien Febvre e Marc Bloch (seus fundadores) 

que carrega como pressuposto uma colaboração interdisciplinar; A segunda fase, que se inicia em 1945 logo após 

a II Guerra Mundial, fase em que mais se aproximou de uma “escola” por conta de seus conceitos diferentes 

(estrutura e conjuntura) onde Fernad Braudel é seu representante; a Terceira fase, em 1968, que foi 

profundamente marcada pela fragmentação em linhas de pensamentos e ao mesmo tempo pela entrada de 

mulheres nesse espaço dominado por homens.  
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(tradição oral e vestígios arqueológicos) 96 , segundo Freitas (2006), foram as 
diretrizes anunciadas por Burke que marcaram definitivamente os trabalhos dessa 
Nova História, afirmando mais vez que as fontes da história não se restringiam mais 
às fontes ditas como oficiais. 

Neste sentido, descobrimos que há várias possibilidades constituídas para dar 
status e valer as narrativas orais como metodologia nas pesquisas. Com exceção do 
primeiro grupo que nem a reconhece como fonte, os outros três se apropriam delas 
de acordo com suas convicções. Como consequência de um grupo mais tradicional, 
por muitos anos várias tribos indígenas e/ou africanas, grupos sociais das mais 
variadas etnias deixaram de ser representados, estudados e entendidos como 
fazedores de história sem falar de professores alfabetizadores, uma vez que muitos 
desses grupos viam na oralidade (na chamada Tradição Oral) a sua forma de registro 
e de expressar suas histórias. Os grupos subsequentes apontam na direção de um 
entendimento e utilização do espaço da oralidade apenas como ilustrativa ou no 
máximo reforçadora de uma história factual, mas nunca como a possibilidade de 
história vivenciada e experimentada. “A esses pesquisadores que defendem essa 
visão, diríamos que todo documento é questionável e que todo documento escrito ou 
iconográfico é limitado e subjetivo” (FREITAS, 2006, p. 44), passível do mesmo tipo 
de questionamento que se fez por muito tempo a História Oral.   

Temos acreditado, e investido nossas pesquisas e estudos nas possibilidades de 
cruzamento entre fontes para outras formas de compreender a história dos homens, 
essa para nós tem sido uma das alternativas que mais condiz com a multiplicidade 
posta no mundo. Os grupos elegem sua forma de se expressar, processar, armazenar 
suas histórias e conhecimentos sobre suas vivencias, suas memórias, suas tradições. 
Cabe a quem quer entender, respeitar a forma, procurar dialogar com as várias fontes 
para fazer valer a condição de pesquisadoras, tradutora do outro e de nós. 

Aqui no Brasil, segundo Moraes: 

embora a introdução da História Oral seja marcada nos anos 70 pelo 
Programa de História Oral do CPDOC, que se preocupava em recolher 
depoimentos da elite política nacional, a expansão mais significativa é datada 
nos anos 90, principalmente com a criação da Associação Brasileira de História 
Oral (1994), com a realização de seminários e a divulgação de estudos na área 
(2003, p. 1). 

Temos a afirmação de a produção acadêmica dessa área, cresce e se utiliza a 
História Oral em diferentes áreas do conhecimento. Para Moraes (2003), as 

                                                   
96 Essas características citadas pela autora Freitas (2006) que constituem esse parágrafo, foram adaptadas por 

nós. O texto original está na p. 41 da referida obra. 
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narrativas vêem ganhando espaço e legitimidade nas pesquisas em diversas áreas 
como na sociologia, na antropologia, na história97 e na educação.  

Como nos afirma Santos  

Saindo dos domínios propriamente da pesquisa histórica, a “História Oral” tem 
hoje uma característica pluridisciplinar e abrange diversas modalidades de 
relatos. E, ainda, a “História Oral” vem sendo utilizada com finalidades 
distintas: na formação de banco de dados cujo interesse está no próprio 
registro ou documentação de fatos ou questões a que de outra forma não se 
teria acesso; na pesquisa histórica em que se procura por meio de testemunho 
reconstituir fatos ou acontecimentos pretéritos; e, por último, como método de 
pesquisa na investigação de determinados problemas e questões que requerem 
uma abordagem histórico-sociológica (2001, p. 41). 

Sobre as pesquisas que fazemos, o terceiro aspecto é justamente o que mais nos 
interessa – como metodologia de pesquisa. Nela damos, aos narradores status de 
autores, e isso se dá por meio das narrativas sobre suas trajetórias, que são 
singulares, narrar sobre como a profissão aconteceu no seu processo de vida, de 
como se situam no mundo do trabalho, de se reconhecerem como sujeitos de um 
processo e fazedores de história que repercute no coletivo de uma profissão, de um 
grupo. 

Dessa forma, ter na História Oral um método de pesquisa é pensá-la como um 
meio pelo qual apresentaremos a forma como os sujeitos do presente, aqui 
entendidos como sujeitos de uma pesquisa pensam sua condição, pensam sobre as 
relações tecidas pela história acerca das vivências e experiências, de seu trabalho, de 
sua carreira, e como é ser sujeitos da história. Assim, ter a História Oral como 
método é devolver aos sujeitos a autoria de suas histórias para que elas sejam 
narradas, registradas, transcritas, autorizadas, analisadas e divulgadas como fontes 
tão verdadeiras e confiáveis, como também subjetivas e objetivas, válidas para servir 
de referência como qualquer outra fonte. (SANTOS, 2001).  

Aqui é importante então, apresentar alguns conceitos que elucidaram a nossa 
caminhada no diálogo com o entendimento da História Oral.  

Queiroz, afirma que a História Oral deve ser entendida como  

um termo amplo que recobre uma quantidade de relatos a respeito de fatos não 
registrados por outro tipo de documentação, ou cuja documentação se quer 
complementar. Colhida por meio de entrevistas de variada forma, ela registra a 
experiência de um só indivíduo ou de diversos indivíduos de uma mesma 
coletividade (1988, p. 19). 

                                                   
97 Segundo Harres (2004) a História foi a última disciplina da área das ciências do humano a incorporar essa 

metodologia entre seus instrumentos de pesquisa. Isso se deve ao processo de constituição da mesma como 

ciência que rejeitou o testemunho dando ênfase na fonte escrita.    
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Já para Thompson  

a História Oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida 
para dentro da própria história e isso alarga seu campo de atuação. Admite 
heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do 
povo. Estimula professores e alunos a se tornarem companheiros de trabalho 
(1992, p.44). 

Lang, conceitua História Oral como um trabalho de pesquisa que se baseia em 
fontes orais, coletados em entrevistas, e é parte constitutiva do método biográfico; 
por isso, não deve ser vista apenas como uma técnica para coleta de dados orais. 
(1995, p.34) 

Concordando com os autores citados, consideramos então que a História Oral 
nos aponta para outras maneiras de perceber a realidade, de entender a história e 
respeitar os bastidores como um movimento que compõe e contribui para novas, 
outras leituras acerca de um fato social. Daí afirmar que a História Oral proporciona 
um espaço metodológico que agrega outros caminhos no processo de registro de 
vida, de formação, de constituição dos sujeitos ou de grupos. A História Oral assim 
nos é apresentada como outra maneira de nos posicionar diante da realidade e dos 
sujeitos que a tornam real. 

Thompson afirma que  

por meio da história, as pessoas comuns procuram compreender as revoluções 
e mudanças por que passam em suas próprias vidas: guerras, transformações 
sociais como as mudanças de atitude da juventude, mudanças tecnológicas 
como o fim da energia a vapor, ou migração pessoal para uma nova 
comunidade. [...] A História Oral não é necessariamente um instrumento de 
mudança; isso depende do espírito com que seja utilizada. Não obstante, a 
História Oral pode certamente ser um meio de transformar tanto o conteúdo 
quanto a finalidade da história. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da 
própria história e revelar novos campos de investigação (1992, p. 21-22). 

Isso só reforça a ideia de que a História Oral para o que nos propusemos a 
estudar/pesquisar foi uma possibilidade concreta de visualizar como os professores 
escreveram suas histórias de formação, sua história de vida junto a instituição, a sua 
vida familiar, sua relação com o trabalho, suas conquistas pessoais e seus 
sentimentos junto a uma história que ajudou a forjar e sob a qual foram forjados. 

Sendo assim, trazer para este estudo a oralidade, ouvir de cada narrador, um o 
reflexo desses movimentos de criação, de transformação na ação diária de cada 
docente, e sentir a forma como isso se deu e ficou registrado na memória de cada um. 
É descobrir sentidos diversos que são desenhados pelos sujeitos que fizeram com que 
a história local ou regional acontecesse.   

Nesse contexto cabe nos perguntar, como recuperamos nossas histórias, tivemos 
que estudar e entender o significado e o lugar da memória que aqui passou a ser vista 
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como uma possibilidade de entender uma história partilhada por determinado grupo 
e ao mesmo tempo perceber-se como constituinte desse mesmo movimento na 
condição de atores e autores de um processo histórico de uma região, de uma 
profissão ou de uma instituição.  

Nas palavras de Harres “é a experiência do indivíduo com o passado que precisa 
ser compreendida, o que implica termos em conta o trabalho da memória na 
formação das identidades pessoais e sociais” (2004, p. 145).  

Nessa condição a memória dos “outros”, daqueles que construíram nos 
bastidores a sua história pessoal e ao mesmo tempo a história coletiva e social deve 
ser entendida como um material vivo para apreciação e elaboração de nossas formas 
de entender o contexto estudado.  

Voltando essas reflexões para o campo da educação, situamos, especificamente, a 
História de Vida e de Formação nos trabalhos apresentados pelo grupo de estudo e 
pesquisa de Nóvoa (1995) que teve participação especial nesse movimento, pois 
sustentou na década de 90 outros tantos grupos de pesquisa, inclusive aqui no Brasil, 
apontando a História de Vida, a (auto) biografia, como sendo possibilidades 
concretas de tramitação no universo da formação, da história, do contexto histórico, 
e dos significados dados aos educadores ao ato de ensinar, de aprender, de se tornar 
professor, de se sentir parte de um grupo de trabalho e responsável pelo 
desenvolvimento de outros tantos colaboradores.  

Para Nóvoa “a utilização contemporânea das abordagens (auto) biográficas é 
fruto da insatisfação das Ciências Sociais em relação ao tipo de saber produzido e da 
necessidade de uma renovação dos modos de conhecimento científico (1992, p. 18).” 

Particularmente para a Educação, foco de nossos interesses, Nóvoa afirma que ao 
contrário das outras áreas citadas acima (Sociologia e Antroplogia),  

a introdução do método biográfico no domínio das ciências da educação não 
provocou grandes debates teóricos e epistemológicos; menos impregnadas do 
que as outras ciências sociais por uma perspectiva positivista, as ciências da 
educação compreendem de modo intuitivo a importância do método biográfico, 
que veio a revelar não apenas um instrumento de investigação, mas também (e 
sobretudo) um instrumento da formação (1988, p.12).  

E isso devido à possibilidade de uma escuta mais atenta das narrativas com vista 
a conhecer melhor os processos pelos quais os formadores constituem sua formação, 
seus processos indenitários e seu reconhecimento no grupo, na profissão. Ainda para 
este autor, essa abordagem inaugura outro momento de estudos sobre o que ele 
afirmou ser uma “nova epistemologia da formação”. (BRITO, 2011). 

Para Nóvoa, é nesse movimento de relembrar, de relatar, de refletir sobre sua 
história que outro processo se inicia: o de formar-se novamente diante de si, de 
reencontrar-se, de rememorar-se.  

Contrária a uma racionalidade que marcou as pesquisas sobre a escola, os alunos 
e os professores nas décadas de 60, 70 e início dos anos 80, os estudos em torno das 
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histórias de vida veem contracenar com esta ótica. A crise dos paradigmas 
hegemônicos da ciência moderna foi o ponto de apoio para sustentar os movimentos 
em torno da valorização das subjetividades do cotidiano escolar, no qual os estudos 
sobre os professores e seus saberes e processos indenitários tomou fôlego nas 
academias e espaços outros de pesquisa. 

Para Josso outra estudiosa da história oral, 

[...] o entusiasmo pela perspectiva biográfica aparece inseparável da 
reabilitação progressiva do sujeito e do ator98 . Esta reabilitação pode ser 
interpretada como um retorno do pêndulo depois da hegemonia do modelo de 
causalidade determinista das concepções funcionalistas, marxistas e 
estruturalista do indivíduo, que predominaram até o final dos anos setenta 
(2004, p. 20). 

Nesse movimento de retomada do sujeito, ator para o centro do processo da 
história e consequentemente da pesquisa é que nos situamos para compreender e 
fazer revelar o que temos nos propostos a estudar e responder nas nossas 
investigações. 

A necessidade de conhecer para além dos porquês, como posto anteriormente, 
alimenta a nossa perspectiva de enveredar pela história contada pelos outros e suas 
reflexões sobre um pensamento coletivo, que reflete o tempo todo sobre nossos 
pensamentos, nossas ações, nosso olhar para si e para o outro, reflete a nossa 
compreensão do significado de formar e formar-se.   

Para Fonseca, a primeira enfoca “as vivências e as representações individuais. As 
experiências dos homens, constitutivas de suas trajetórias, são rememoradas, 
reconstruídas e registradas a partir do encontro de dois colaboradores: narrador e 
pesquisador. ” Sendo assim a História Oral de Vida constitui para Fonseca uma 
possibilidade de transmissão da experiência de vida via narrativas (1997, p. 36-39). 

A História Oral Temática, nestas pesquisas, tiveram e tem sua importância por 
apresentar de maneira mais singular e aguda parte da história de vida de uma pessoa 
ou de pessoas de um grupo.  

 Santos e Araújo afirmam que o trabalho com  

História Oral Temática parte de um assunto específico, preestabelecido. A 
objetividade é mais direta, aproximando-se mais da apresentação de trabalhos 
analíticos em diferentes áreas do conhecimento acadêmico. Procura buscar a 
verdade pela narrativa de quem presenciou um acontecimento, ou dele tenha 
                                                   

98 A autora comenta que a reabilitação desses dois termos (ator e sujeito) se deu em virtude do sucesso da Teoria 

dos Sistemas, proposta por Bertalanffy (1972), que introduziu a abertura e a indeterminação no seio de uma visão 

determinista, quer seja linear ou multifatorial, pela mediação do conceito de autopoiésis*, caracterizando, no 

campo as individualidades. (JOSSO: 2004, p.20) * autopoiésis, termo cunhado por Maturana e Franscisco Varela 

que significa “produzir a si mesmo”.  



 

 
 

14 

uma versão. Nesta modalidade, os detalhes da história pessoal do narrador só 
interessam quando se relacionam, ou revelam, aspectos úteis à informação 
temática (2007, p. 197).  

Desta maneira, o trabalho com a História Oral temática tende a satisfazer às 
pesquisas que querem ter acesso ao que os sujeitos da ação pensam, fazem, porque 
fazem, de que forma fazem, mais como uma condição de fazer revelar/valer aquelas 
verdades do que de validá-las ou concluí-las para um rol de outras verdades já 
conhecidas. As pesquisas neste contexto se comprometem a anunciar as vozes de 
sujeitos que pensam, aprendem, refletem, crescem profissionalmente e se 
desenvolvem em suas profissões. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Defender a História oral sem nos comprometermos em estudar e entendermos o 
campo da memória isso é importante na medida em que as narrativas se valem de 
um tempo, de um acontecido, de uma forma de falar sobre o que viveu, sentiu, 
aprendeu.  

Estudos sobre os diferentes aspectos da memória e da identidade docente são 
imprescindíveis no registro do processo de formação de professores e na 
rememoração de aspectos considerados relevantes na construção da nossa 
identidade docente, na compreensão do fazer-se. 

A utilização da memória nos nossos estudos tem sido pensada como fator 
dinâmico de interação entre passado e presente. Percorrendo os caminhos da 
memória objetivamos compreender aspectos da profissão docente oriundos do 
processo de formação.  

Pensar o passado nos faz mergulhar em nossa memória e com ela as lembranças 
de um tempo distante. Refletir o lugar da memória e a memória do lugar de formação 
de professores nos faz pensar sobre o cotidiano da escola de formação docente e 
compreendê-la como lócus de preservação e socialização de marcas culturais, como 
centro recriador da memória e da cultura local e ainda, compreender a prática 
educativa, como um espaço plural de memória e narração.  

Ao investigar a formação docente, pelo viés da história oral, contamos com o 
auxílio da memória a fim de retomar acontecimentos específicos de um passado 
distante, para tal, essa pesquisa manteve-se centrada na formação inicial de 
professores ocorrida à partir do período de 1953 e que toma a vida do aluno e do 
professor como importante elemento reflexivo. Nesse sentido nossos estudos estão 
assentados no resgate de memórias e na recriação de saberes e fazeres de uma 
comunidade local, na recuperação das práticas educativas ocorridas no cotidiano da 
escola.   
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RESUMO  

Esse texto procura apresentar alguns elementos sobre o debate existente no 
campo de investigação intitulado História Intelectual. Para tanto, o divido em quatro 
momentos inter-relacionados. A princípio, argumento sobre a importância da 
temática no âmbito da História da Educação contemporânea. Em um segundo 
momento, procuro apresentar a natureza das preocupações com a figura do 
intelectual e a sua relação com a História das Ideias, em sua vertente americana, e a 
História dos Intelectuais, em particular, a produzida na França. Após isso, elaboro 
um breve mapeamento de aspectos importantes para compreender a evolução 
recente desse campo a partir de alguns de seus personagens centrais como, por 
exemplo, o britânico Quentin Skinner e o historiador alemão Heinhart Koselleck, 
situando-os no interior de tradições intelectuais que sobre as suas trajetórias 
exerceram papel relevante. Finalmente, discuto o contributo dessa perspectiva 
teórica e metodológica para o entendimento dos fenômenos educacionais e, em 
particular, o entendimento da própria escrita da História da Educação.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

História Intelectual; Intelectuais; História Conceitual   
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A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E A ESCRITA SOBRE OS INTELECTUAIS NA 
ATUALIDADE 

Observa-se um processo de redefinição metodológica no campo da História da 
Educação em relação ao intelectuais, em especial, nas iniciativas destinadas ao 
estudo desses sujeitos e de suas trajetórias, percebe-se, por um lado, a existência de 
investigações interessadas na ação dos intelectuais e nos elementos geradores de sua 
escrita que, todavia, não parecem traduzir um exercício de exploração mais 
cuidadoso sobre os instrumentos teóricos e metodológicos utilizados por seus 
agentes. Uma conseqüência é que talvez pareça ter fundamento a crítica a certo 
psicologismo e a um caráter excessivamente descritivo e pessoal associado à escrita 
das trajetórias desses sujeitos, bem como à mitificação de seu lugar enquanto 
protagonistas de uma história educacional.Ou seja, muitas vezes, deixam-se de lado 
os aspectos que os singularizam enquanto sujeitos qual seja as suas contradições, o 
caráter descontínuo de seus itinerários, os elementos de interação envolvendo outros 
sujeitos e a produção dialógica das ideias, bem como as transformações várias e 
inevitáveis constituintes de uma vida. 

No entanto, por outro lado, estudos produzidos na última década, tanto no 
contexto europeu (Rémond, 2003; Sirinelli, 1998, 2003; Lorenzo, 2005; Vilanou, 
2006; Magalhães, 2007, 2015), para citar apenas algumas poucas referências, têm 
elaborado uma crítica muitíssimo interessante à natureza tanto da historiografia e a 
figura do intelectual, como também da própria historiografia da História da 
Educação. Em solo brasileiro, alguns inspirados nesse novo lugar ocupado pela 
História da Educação, na tradição inglesa de Cambridge ou na História Conceitual 
(Alves, 2012; Costa, 2015; Faria Filho; Inácio, 2009; Vieira, 2015), estão preocupados 
com a introdução de novas perspectivas de olhar esses indivíduos, procurando 
identificar as perguntas adequadas a fazer quando utilizamos o conceito de 
intelectual ou no intelectual como categoria epistêmica. Ou seja, como, afinal, 
assimilar de forma adequada essa tradição de pesquisa que é a História Intelectual a 
partir do manuseio dos problemas internos à própria historiografia da educação. 

Esse texto é conseqüência de nossa produção sobre intelectuais no contexto da 
historiografia da educação recente, na qual é possível identificar, entre vários de seus 
desdobramentos, não apenas a eleição de novos objetos, novas estratégias 
metodológicas e problemas não usualmente tratados (Fonseca, 2008), mas também 
a consideração da participação de sujeitos não protagonistas ou mesmo aqueles que 
se encontram não no centro, do ponto de vista geográfico, das discussões. Além 
disso, a sua circulação entre outras localidades, assim como os diversos espaços de 
atuação, isso conduzido por um olhar distinto daquele que privilegia o protagonismo 
de ideias ou sujeitos, mas sim o que procura compreender as suas trajetórias, as 
redes de sociabilidade que engendram a projeção desses indivíduos e que envolvem 
instituições, publicações e espaços educativos de diversos formatos, representações e 
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práticas, assim como o seu papel no processo de escolarização entre tantos outros 
elementos (Leite; Alves, 2011). 

De fato, é possível identificar proficuidade nessa produção, no entanto, como 
acima referi, há ainda certa deficiência no trato do conceito de intelectual ou talvez 
uma preocupação excessiva de, identificando conceito e o autor responsável por ele, 
associá-los de forma imediata ao sujeito investigado, sendo guiado, desse modo, por 
elementos presentistas muito mais perniciosos ao entendimento do sujeito do que o 
seu contrário. Além disso, há certa desconsideração da palavra intelectual enquanto 
categoria epistemológica, derivando daí, por vezes, uma dubiedade na abordagem 
dessa figura e em sua relação com a educação e com a sociedade. O termo intelectual, 
do nosso ponto de vista, aparece muito mais como uma adjetivação dos sujeitos 
pesquisados e menos como um conteúdo a ser investigado de forma minuciosa, em 
todos os elementos possíveis a indagar que envolvem tanto a produção de ideias do 
sujeito em seu contexto local como em sua relação com dimensões mais amplas. 

Na próxima seção, apresentaremos alguns elementos que nos auxiliam a 
entender as discussões em torno da figura do intelectual no ocidente, o 
desenvolvimento do campo intitulado História Intelectual, em seu diálogo, do nosso 
ponto de vista, indissociável, da História dos Intelectuais e da natureza do estudo das 
ideias. 

 
DA HISTÓRIA DOS INTELECTUAIS À HISTÓRIA INTELECTUAL  

Considerando a já extensiva literatura existente sobre o tema, parece ser 
importante como se dá a constituição de uma espécie de modelo do intelectual na 
modernidade no qual é possível introduzir personagens como Voltaire ou Rousseau 
(Dosse, 2007), por exemplo, e, mais recentemente, tratar o Caso Dreyfuss como fio 
condutor e considerá-lo revolucionário no campo intelectual, pois esse pode servir de 
espectro para discernir as transformações que afetaram os intelectuais na segunda 
metade do século XX. O caso Dreyfuss, ao longo do século XX, desdobra-se em 
inúmeras tentativas de problematizar a figura do intelectual enquanto conceito além 
de várias tentativas de prescrever ou mesmo definir o seu comportamento. Ou seja, 
preocupações com a historicidade das ideias, com os tipos de práticas que esses 
sujeitos protagonizaram, quais profissões seguiram (o ofício), discussões em torno de 
sua pertença social (classe), a necessidade de seu engajamento ou de seu sacerdócio 
(neutralidade), enfim, o caso Dreyfuss se tornou uma espécie de tipo ideal para 
pensar sobre o papel do intelectual e a própria História dos Intelectuais. Não por 
acaso, essa se desenvolve muito fortemente na França e tem a sua história 
intrinsecamente associada à história política e, mais recentemente, à figura do 
professor Jean-François Sirinelli (2003). 

De forma concomitante à efervescência dessas discussões no contexto francês 
que conduziram a essa associação entre História dos Intelectuais e a prática 
investigativa na França, outros desdobramentos se deram em relação à natureza das 
ideias e de seu estudo e, a partir daí, de certa confusão em relação à História dos 



 

 
 

5 

Intelectuais e o seu indissociado vínculo com à História Intelectual. Tentaremos 
argumentar sobre essa relação e do encontro dessas perspectivas a partir da entrada, 
saída e re-entrada das ideias e do pensamento em cena, bem como do retorno do 
político para pensar os intelectuais. 

A indagação sobre o que seria uma história intelectual não é uma questão recente 
no contexto europeu. No entanto, no Brasil, parece se tratar de área de discussões 
mais recentemente travadas, talvez em função da tradução, nas duas últimas 
décadas, de obras substanciosas que investigam o pensamento político moderno. 
Uma das conseqüências tem sido repor a pergunta sobre a sua natureza e adequação 
em um contexto distinto do qual se originou (Silva, 2002). De todo modo, pode-se 
dizer que se trata de domínio no qual se encontram investigadores das mais diversas 
áreas de pesquisa, instituindo, para alguns, muito mais dúvidas do que 
esclarecimentos. Trata-se de uma área investigação pluridisciplinar na qual se 
aglutinam perspectivas distintas de se abordar sujeitos, formas de sociabilidade e 
textos como, por exemplo, a história dos intelectuais, a história das ideias, o 
pensamento social, análise do discurso entre outras e, muitas vezes, confunde e 
pouco elucida em função talvez da disciplinarização autônoma das áreas.  

Além disso, certa confusão derivada da busca do conceito mais adequado de 
intelectual conduz, do nosso ponto de vista, à ambigüidade e à insegurança no trato 
dessa figura ao invés de seu esclarecimento. Uma alternativa com a qual 
concordamos é talvez a preocupação maior com o tipo de comportamento que têm 
esses indivíduos e as mudanças pelas quais esse comportamento vai sendo alvo ao 
longo de certo período histórico (Rodrigues, 2005). De fato, ao vir à baila a palavra, 
imediatamente, em qualquer fórum público, as dúvidas se encontram em torno das 
representações existentes sobre esse sujeito e o lugar dele nos dias atuais. No 
entanto, por ora, não trataremos do problema conceitual de modo substancial, mas 
sim da natureza da área e de suas perspectivas.  

De modo geral, a História Intelectual é tratada como sendo um domínio 
relativamente novo que tem encontrado profunda ressonância no interesse de 
investigadores nas últimas décadas. No entanto, há certa confusão em considerá-la 
um procedimento de análise ou uma disciplina em formação (Silva, 2003).  Além 
disso, a própria expressão tem compreensões distintas nos contextos americano, 
voltado para preocupações essencialmente lingüísticas, e o francês, mais próximo de 
uma sociologia dos intelectuais, da história das ideias e/ou de uma sociologia da 
cultura. Para Dosse (2007), toda uma corrente da história intelectual se define como 
uma crítica à história das mentalidades, e aqui eu incluiria também a história das 
ideias, propondo “um enfoque mais complexo das representações, essas que não 
podem ser reduzidas a simples reflexo das categorias sócio-profissionais” (Dosse, 
2007, p. 128-129). 

De fato, ao se tratar de História Intelectual, de imediato, nos vem à mente ideias 
e história das ideias. Aqui é preciso fazer duas observações a título de esclarecimento. 
A princípio, a ênfase na história das ideias pode sugerir que estamos lidando com 
abstrações autônomas que em certo momento, ou por algum acidente, ancoram na 
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mente humana e o nosso papel seria o de penetrá-la e descobrir a sua origem última. 
Algo que lembra muitíssimo parte do pensamento alemão de inspiração hegeliana no 
XIXX e a empreitada filosofica de Wilhelm Dilthey e a sua Geistesgeschichte. O 
termo história intelectual, por outro lado, indica que a ênfase está em um aspecto da 
atividade humana, da mesma forma como fazem a história econômica e/ou história 
política.  

No entanto, é preciso lembrar que a história das ideias foi expressão escolhida 
entre os anos de 1920 e 1930 pelo filósofo americano, A. O. Lovejoy (1873-1962), 
para designar a sua própria abordagem idiossincrática para o estudo da vida do 
passado publicada em seu livro “A grande cadeia do ser: um estudo de uma ideia” 
(2005). Uma abordagem que consistia essencialmente em isolar o que denominou 
universais ideias-unidade (unit-ideas), das quais, segundo ele, todas as doutrinas 
mais complexas e teorias originadas da Filosofia foram compostas. Trata-se de uma 
perspectiva eminentemente idealista e imanentista da história das ideias, supondo a 
história do ocidente como sendo atravessada “por la permanência de algunas ideas 
importantes, animadas por uma búsqueda de plenitud, teniendo en su base una 
visión del equilíbrio de la naturaleza” (Dosse, 2007, p. 183). Em 1940, ele funda o 
Journal of the History of ideas. A abordagem de Lovejoy dominou o campo 
universitário americano durante pelo menos uma geração, levando à elaboração de 
listas imensamente exaustivas das unidades particulares de ideias. Embora a sua 
influência tenha diminuído nas últimas décadas (e a própria Revista que fundou 
tornou-se menos mecânica e sectária na sua abordagem), o termo história das ideias 
é, pelo menos nos Estados Unidos, ainda freqüentemente identificado com o seu 
trabalho e tende a causar mal-entendidos não apenas no contexto americano, mas 
também em contextos distintos como o ibero-americano. 

Ao longo de algumas poucas décadas, a força desse modo de abordar as ideias foi 
gradativamente diminuindo e, de modo concomitante, novas ideias e pontos de 
vistas foram emergindo de contextos distintos, mas talvez guiados por inquietações 
similares cuja tendência foi colocar em dúvida a própria modernidade e o seu legado 
fundado na razão e no caráter universal de certas ideias. A crítica foi derivada, por 
um lado, de certos integrantes do movimento dos Annales e a sua preocupação com 
as condições sociais de produção. Lucien Fevbre (1989) e a sua conhecida expressão 
para tratar essa forma de modalidade de história das ideias desencarnadas é comum 
ainda nos dias atuais para se referir a um tratamento do pensamento ou das ideias 
indissociado de seu contexto de produção. Por outro, uma muito interessante 
perspectiva crítica é derivada dos inúmeros desdobramentos suscitados pela The 
Linguistic Turn, expressão comumente associada ao conjunto de ensaios, com o 
mesmo título, organizados e publicado em 1967 por Richard Rorty, profundamente 
ressonante ao paradigma estruturalista francês que, àquele período, inicia os seus 
anos de profundo impacto no pensamento ocidental através de figuras como Michel 
Foucault, Jacques Derrida e Jacques Lacan. Esses tempos pós-modernos trazem 
inúmeras conseqüências sobre a história intelectual, mas não apenas sobre ela como 
é sabido, pois a ideia de texto, de modo geral, é trazida ao palco das humanidades. 



 

 
 

7 

De fato, ainda que exista um campo de tensão entre nossa interpretação e as 
possibilidades que o texto nos dá, as palavras não tem significado em si, mas mudam 
de acordo com o período histórico, grupo lingüístico e os seus leitores. Isso significa 
dizer que certos termos podem mudar completamente de sentido ou até perder 
qualquer significado a um leitor contemporâneo. Ou seja, a partir da virada 
lingüística, as ideias de leitura e interpretação podem ser pensadas, portanto, como 
campo de tensão e também enquanto processo dialógico, intersubjetivo, mas 
também social de produção de sentido. 

 O próprio Skinner, em uma de suas primeiras importantes publicações 
metodológicas, publicada em meados dos anos de 1960, assim inicia o seu texto:  

“Vivemos em tempos pós-modernos (não sou o primeiro a notar) e um dos 
traços mais desafiantes da cultura pós-moderna é o profundo ceticismo acerca 
do projeto humanista tradicional de interpretar texto” (Skinner, 2002, p. 90). 

Ou seja, a crítica derivada de diversos lugares e que tiveram certos elementos 
comuns que a permitiram, trouxeram à tona inúmeras tentativas de conciliar ideias, 
correntes de pensamento, formas de pensar, os intelectuais, sociabilidade, entre 
outros tantos aspectos que fizeram e fazem parte desse campo de investigação. Além 
disso, também trouxe, para a cena, o debate entre internalismo e contextualismo, do 
nosso ponto de vista, uma espécie de falso debate que acabou gerando tipologias as 
mais variadas para situar autores, obras e abordagens metodológicas. As ideias, em 
seu final, não se encontram ausentes, mas também não são concebidas de forma 
abstrata como na perspectiva de Artur Lovejoy, mas sim no interior de sistemas, de 
correntes de pensamento e no caráter dialógico que funda a relação entre as 
estruturas sociais e a ação dos indivíduos.  

Diante dessas questões, conceituar essa área de investigação não parece ser das 
tarefas mais fáceis. No entanto, parece ser relativamente necessário para fins 
didáticos e de esclarecimento de alguns movimentos recentes do ponto de vista das 
investigações. Desse modo, é possível esse exercício inclusive para a nossa própria 
organização do pensamento. Assim, poder-se-ia dizer que a História Intelectual 
designa “todas as espécies de estudos históricos concernentes a obras, doutrinas, 
formas de pensamento, tradições de saber, movimentos etc. na esfera erudita da 
cultura, diferenciando-se assim das pesquisas de mentalidades, do imaginário, dos 
processos culturais simbólicos e das dimensões sociais da cultura” (Lacerda; 
Kirschener, 2003, p. 29).Para alguns, talvez esse destaque relativo à esfera erudita 
da cultura possa parece inadequado ou problemático por talvez não considerar 
diretamente correntes de pensamento que circulem à margem. De qualquer modo, 
aqui há a ênfase nas dimensões sociais da cultura. Por outro lado, poderíamos pensar 
então, e com esse ponto de vista concordamos mais, que: 

a História intelectual, domínio pluridisciplinar por excelência, possibilita 
diferentes enfoques, como o dos contextos de produção de idéias, o dos agentes 



 

 
 

8 

socioprofissionais e o das correntes de pensamento. Situada, portanto, na 
interseção de diferentes disciplinas (História, Sociologia, Filosofia etc.), ela 
parece visar dois pólos de análise: de um lado, o conjunto de funcionamento de 
uma sociedade intelectual (o ‘campo’, na versão de Pierre Bourdieu), isto é, suas 
práticas, seu modo de ser, suas regras de legitimação, suas estratégias, seus 
habitus; de outro lado, as características de um momento histórico e 
conjuntural que impõe formas de percepção e de apreciação, ou modalidades 
específicas de pensar e de agir de uma comunidade intelectual. Em outras 
palavras, a História Intelectual, tal como nós a percebemos, teria por principal 
pressuposto restituir, do ponto de vista sociológico, filosófico e histórico, o 
contexto de produção de uma obra (Silva, 2003, p. 16, grifo nosso).  

De todo modo, o consenso, nessa área de reflexão, como já foi ressaltado, é 
precário, ainda que seja possível mapear as discussões e os pontos de vista 
relativamente distintos. Assim, partimos do suposto de que a História Intelectual 
contemporânea nos apresenta três vertentes metodológicas que se debruçam sobre a 
categoria intelectual. A primeira se distingue pelo apego a uma noção historicista de 
contexto, a “entender-se no sentido da redução do significado dos textos a seu valor 
documental, de expressão ou resposta a uma situação histórica particular” (Lacerda; 
Kirschener, 2003, p. 32). Historiadores da Escola de Cambridge como Quentin 
Skinner, J. G. Pocock e John Dunn são os mais conhecidos dessa variante em função 
da busca por reconstruir os universos comunicativos em que se originaram os 
escritos elaborados por esses pensadores clássicos. A segunda vertente, intitulada 
New Intellectual History aglutina duas tendências, a hermenêutica, especialmente 
aquela derivada de Hans-Georg Gadamer e o desconstrucionismo de Jacques 
Derrida, o primeiro se centrando na ideia de unidade do texto e o segundo 
privilegiando a polissemia e os elementos contraditórios dos processos textuais. 
Também é possível introduzir aqui a História dos Conceitos de Reinhart Koselleck e 
a introdução das categorias espaço de experiência e horizonte de expectativa 
(Koselleck, 2006), isso em função do legado da hermenêutica existencial de Gadamer 
e de sua ideia de narrativa histórica sobre a obra desse historiador alemão (Koselleck, 
2014). No entanto, o elemento central talvez seja o fato de ele identifica na análise do 
que ele denomina coletivos singulares a forma de tornar o conceito como elemento 
central da prática do historiador, articulando-o a uma nova forma de tratar as 
temporalidades passado, presente e futuro e introduzindo uma prática integradora 
de pensar tanto teórica como também metodologicamente o objeto de estudo da 
História.   

Nessa perspectiva, destaca-se a discussão da natureza da experiência 
hermenêutica e de seu elemento central, cujas conseqüências sobre a experiência 
educacional são várias, qual seja a ideia de abertura e, finalmente, uma análise da 
estrutura da abertura: a pergunta e a resposta. A despeito de sua diversidade 
originária, a expressão hermenêutica, refere-se ao problema da compreensão e/ou 
interpretação do significado de textos, ações humanas e produtos culturais. Aqui as 
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implicações sobre a História Intelectual são várias. Como é possível pensar o papel 
do investigador do presente? Qual é o lugar, afinal, desse investigador que urge 
pensar o passado acreditando em seu contributo para o entendimento de seu próprio 
presente e quiça o futuro? É possível pensar em alguma unidade interpretativa e qual 
seria o elemento guia dessa procura? Uma ética?   

As conseqüências também sobre as ideias de presente e passado, método e as 
categorias de compreensão e explicação são várias e sobre elas se debruçaram os 
críticos. Jürgen Habermas argumenta que Gadamer aceita acriticamente o 
significado tradicional porque ele negligencia o poder da razão de revelar a gênese 
dos preconceitos e sequestra daí aqueles cuja autoridade é derivada da força e não da 
razão; nele há ausência de crítica do poder e da ideologia. Em Paul Ricoeur, herdeiro 
contemporâneo dessa tradição, encontramos a afirmação da necessidade do que ele 
denomina de uma hermenêutica da desconfiança, cujo eixo central é a afirmação da 
possibilidade de análise estrutural da obra, possibilitando um reencontro entre as 
ideias de compreensão e explicação. Finalmente, em Jacques Derrida, para além das 
críticas metodológicas anteriores, há a acusação mais radical qual seja a ideia de que 
Gadamer permanece atrelado às ideias de verdade e de significado em torno da 
linguagem e do círculo hermenêutico. Em Derrida há a consideração fundamental de 
que a linguagem é um sistema descentrado de significantes em que nada é 
significado transcendental.  As conseqüências dessas críticas são, por um lado, 
salvaguardar o caráter originário do método em História qual seja a sua proximidade 
com certa concepção de ciência interpretativa e, por outro, desdobrar-se em um 
relativismo radical ou em uma visão neopragmática da História próxima do 
pensamento de Richard Rorty que, por seu turno, é mais próxima da virada retórica 
de Skinner (Skinner, 2002) 

Finalmente, Michel Foucault e a sua ideia de um intelectual específico é tratado 
por muitos como uma terceira perspectiva de análise na história intelectual. A figura 
do intelectual específico aparece em Foucault a partir do momento em que ele é 
convidado por Daniel Defert a participar como coordenador, no início dos anos 70, 
de uma comissão de pesquisa sobre as condições de prisão, isso em função de seu 
envolvimento com alguns personagens militantes de esquerda na França. A 
preocupação dele ao abordar a prisão é deixar os outros falarem, não impondo 
limites àqueles que têm o direito de falar. De acordo com Bert (2013): 

o intelectual específico, tal como definido por Foucault, está às voltas com o 
atual e o presente. Ele se dedica a inventar novas formas de ação que escapam 
ao militantismo tradicional. Eficiente em um campo determinado, esse 
intelectual deixa de ser, como em Sartre, portador de uma forma de 
universalidade ou porta-voz, mas, antes de tudo, passa a ser um ‘conhecedor 
especializado’ que alimenta sua crítica de maneira local, a partir de uma 
politização dos problemas cotidianos (Bert, 2013, P. 46). 
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Ainda que seja possível identificar esse mapeamento em torno da História 
Intelectual e, como se vê, guiado por variações inevitáveis entre os seus autores, para 
esse momento, há ainda, do nosso ponto de vista, certa confusão na esfera nacional, 
em particular, devido ao trato do conceito e à preocupação excessiva por organizar 
autores e formas distintas de investigação, daí talvez a História dos Conceitos, em 
função de sua defesa em agregar elementos conceituais, discursivos, sociais e 
culturais possa vir a ser uma modalidade de História Intelectual a ser dada atenção 
mais cuidadosa. 
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RESUMO  

Resumo: Historicamente as leis são criadas visando atender às necessidades de um 
determinado local e tempo, levando em consideração aspectos culturais, ideológicos e 
políticos sobre os quais atuam. Nesse sentido, os parlamentares da União pretendiam 
fomentar o estímulo a uma “educação eugênica” pela adoção de medidas legislativas e 
administrativas à higiene social buscando o “melhoramento” racial através de medidas 
sócio/educativas; logo, para os eugenistas, o fator “educação” teria apenas o objetivo 
de estimular as boas estirpes dos “bem nascidos”. O projeto de lei defendido no Art. 
138, da Constituição de 1934, pretenderia atuar diante de uma população constituída 
em sua maioria de negros e mulatos, dificultando que estes contraíssem casamento 
com pessoas brancas de nível social elevado. O presente trabalho buscou analisar o 
discurso de parlamentares e eugenistas que defenderam e articularam o anteprojeto 
que defendia o estímulo a educação eugênica 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação, eugenia, Constituição 1934. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As doutrinas raciais ganharam destaque no Brasil em meados do século XIX a 

partir do discurso de médicos, sanitaristas e juristas que tiveram contato com as ideias 
de raça que aparecem em Georges Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707-1788), Paul 
Brocca (1824-1880), e Cesare Lombroso (1835-1909), por exemplo, ganhando 
conjuntura na política imigratória e na Proclamação da República.  

Durante a República, a imagem de um Brasil branco se caracterizou pelo incentivo 
à entrada de imigrantes, privilegiando aqueles de origem europeia tendo em vista o 
“branqueamento da raça”1. 

Tal ideologia influenciou sobremaneira o discurso de parlamentares desse mesmo 
período sendo responsável por articular na Constituição de 1934 medidas que viessem 
a demonstrar o que a sociedade branca e alfabetizada idealizava para a educação no 
Brasil. A mesma Constituição que estabeleceu a garantia de ensino primário e sua 
gratuidade em todo o estado nacional brasileiro, também defendia através do Art. 138, 
o estímulo à educação eugênica como uma necessidade ao país, defendido pelo 
discurso inflamado de parlamentares, médicos e políticos eugenistas que 
consideravam  que ações de ordem social, filantrópica ou educativas seriam apenas 
paliativas e não resolveriam o problema da raça. 

Este artigo pretende discutir o modo como foi articulado entre os eugenistas o 
anteprojeto que foi discutido e aprovado por parlamentares a fim de promover a 
eugenia na educação em todo o país. Para isso, foram analisados além de autores que 
discutem sobre o assunto, documentos de época como os Annais da Assembleia 
Nacional Constituinte de 1933/1934, o Boletim de eugenia (1929/1933), os Annais do 
1º Congresso Brasileiro de eugenia (1929), entre outros documentos relevantes que 
tratam sobre a temática. 

1.1 EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE REFORMA. 

O final do século XIX e início do século XX foi marcado por transformações de 
ordem política e social que mudariam significativamente os rumos da nação a se 
construir. Politicamente, a instauração da República possibilitou não apenas 
mudanças na organização política/administrativa do país, como articulou os rumos 
esperados ao seu desenvolvimento, de um modelo agrário para um urbano/industrial. 
Nesse sentido, vale ressaltar que o processo abolicionista, as lutas sociais pelo interior 
do país e as ideologias marcadas pelos defensores de uma “ordem” nacional, 

                                                   
 
1 Giralda Seyfert, “Eugenia, racismo e o problema da imigração no Brasil”, in Isidoro Alves, & Elena Moraes 

Garcia, eds. VI Seminário Nacional de Historiada Ciência e Tecnologia. Anais do VI Seminário Nacional de História 
da Ciência e da Tecnologia (Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de História da Ciência, 1987), pp. 248-252, na p. 
248.  
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marcariam as diretrizes nacionais para a formação do cidadão desejado para a nação 
em desenvolvimento. Evidentemente que a política dos anos 30, marcada pelo pós 
revolução, abriria uma série de reformas políticas ambicionada por uma elite que, até 
então, fazia parte de uma oligarquia periférica. É nesse meio de reformas que a 
educação ganha espaço na política nacional, como um meio utilizado pelo estado a fim 
de moldar o indivíduo para a vida moderna.  

Sendo assim, qual seria a formação necessária para uma população que em sua 
maioria, era constituída de pessoas pobres, analfabetas e doentes, estigmatizadas pela 
sua cor diante de uma elite branca que articulava o desenvolvimento social e 
econômico do país à condição racial de sua população? A educação é temática iminente 
nos discursos de parlamentares, médicos e escritores no início do século XX, movidos 
pelo projeto de modernização da sociedade brasileira. Na Plataforma da Aliança 
Liberal, lida no Distrito Federal em janeiro de 1930, durante o lançamento da 
candidatura de Vargas à Presidência da República, a educação apareceria como um 
dos instrumentos apropriados para assegurar a “valorização do homem” e melhorar a 
condição de vida dos brasileiros sob o ponto de vista moral, intelectual e econômico. 
A mesma plataforma ainda continha um destaque para o problema da saúde, cuja 
solução teria como medida imediata o saneamento. (HORTA, 1994). 

A promoção da saúde no saneamento dos males, da falta de higiene, bem como as 
epidemias que se alastravam diante das condições sociais e sanitárias daquele mesmo 
período, tornou-se prioridade naquele momento. A criação do MES (Ministério da 
Educação e Saúde) pelo Decreto n° 19.402 de 14 de novembro de 1930, se constituiu 
em uma das primeiras medidas do Governo provisório que permitiu ao Estado 
nacional e capitalista em formação uma atuação mais objetiva em relação aos 
problemas educacionais do país. As Reformas de Francisco Campos, primeiro titular 
do recém criado ministério, foram, segundo Moraes (1992), pluralistas no discurso, 
centralizadoras e coercitivas, perfeitamente de acordo com as ideias de seu autor e do 
governo que representava. 

Toda lei é uma síntese. Todavia, ao colocá-la em execução, as contradições se 
revelam, pois, interesses particulares ou de grupos são contestados, as resistências se 
acentuam, as falhas da lei aparecem. Tais contradições aceleram o debate e novas 
alternativas são propostas, novas leis são aprovadas. 

1.2 A CONSTITUIÇÃO DE 1934 

Nas primeiras décadas do século XX, o Estado liberal começava a apresentar 
indícios de uma grande crise. A Alemanha institucionalizara a social-democracia; a 
Revolução Soviética, por sua vez, impusera a presença organizada da massa de 
trabalhadores no poder. Do ponto de vista formal, inspiraram-se os estadistas de então 
na Constituição de Weimar de 1919 e na Constituição Republicana espanhola de 1931. 
(POLETTI, 2012). 
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A Constituição de 1934 surgiu como “resposta” à Revolução Constitucionalista de 
1932 buscando justificar as diretrizes de uma politica centralizada no governo de 
Getúlio Vargas, sob os moldes representativos da politica Nazi/Fascista europeia; 
sendo assim (...) a lei tanto poderia ser percebida como instrumento da dominação de 
classe – ou “máscara do domínio de uma classe” (THOMPSON, 1987, p. 350). 

O Decreto n° 21.402 de 14 de maio de 1932, do Governo provisório, fixou o dia 3 
de maio de 1933 para a realização das eleições à Assembleia Constituinte, e criou a 
Comissão para elaborar o anteprojeto da futura Constituição. As temáticas foram 
distribuídas e o tema a parte que versava sobre “Família, Educação, ordem Econômica 
e Social” ficaram a cargo de José Américo, João Mangabeira e Oliveira Vianna, este, 
reconhecido eugenista e defensor da proibição de imigrantes asiáticos no Brasil. 

O anteprojeto cuidava da família, que merecia a proteção especial do Estado, 
repousando sobre o casamento e a igualdade jurídica dos sexos. Da Cultura e do 
Ensino, o anteprojeto era pródigo em normas programáticas de grande alcance social. 

Das principais medidas adotadas nesta Constituição a respeito da educação, 
podemos considerar: 1. A participação da União em todos os ramos e níveis de ensino; 
2. O direito à educação; 3. A ação supletiva da união aos Estados e municípios; 4. a 
aplicação dos recursos públicos em educação; 5. O ensino religioso. (BESSA, 2001). 

Percebe-se pela investigação do segundo, quarto e quinto temas que o direito a 
educação, formulado por aquela Constituição, não se fez de pleno direito2. Acrescenta-
se a isso a fragilização do princípio do direito à educação, decorrente da composição 
dos renovadores como o agente católico, na delimitação de quem exerce a educação: a 
“família”, eufemismo de particular ou privado, e os poderes públicos. 

As leis da educação são apresentadas como sínteses de múltiplas determinações, 
visto que expressam projetos políticos e de civilização carregados de sonhos, desejos, 
direitos, deveres, preconceitos, interesses públicos e privados, enfim trazem em si as 
contradições presentes na sociedade. (CASTANHA, 2011). Todavia, a 
institucionalização da sociedade do direito ou do ordenamento jurídico não é uma 
tarefa muito simples, pois no processo estão envolvidos interesses contraditórios 
presentes nas forças políticas, sociais, nos interesses individuais e de grupos, que 
compõem a sociedade. Nesse contexto, emerge o Estado e seus aparatos como 
instituição mediadora das contradições, tornando-se um espaço de intersecção entre 
as classes. 

                                                   
 

2 O Art. 150 da mesma constituição aponta a necessidade de criação de um plano nacional de educação, de 
competência da União, dirigido a todos os graus e ramos de ensino. Este por sua vez, deveria obedecer as normas 
e garantir o ensino obrigatório e gratuito. No entanto, o primeiro PNE (Plano Nacional de Educação) surgiu em 
1962 elaborado na vigência da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024 de 1961. 
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1.3 EDUCAÇÃO E EUGENIA.  

Renato Kehl3, um dos grandes nomes da eugenia no Brasil, editor proprietário do 
Boletim de Eugenia, comparou a educação com a medicina terapêutica, afirmando que 
se deveria pensar no doente, antes da doença, no educando antes da educação4. 

Segundo Kehl, as características herdadas eram mais importantes que as 
condições oferecidas pelo meio em que o indivíduo se encontrava. Ao afirmar que 
“quem é bom já nasce feito”, Kehl defendia que a educação possui limitações em 
relação às características hereditárias, e por assim ser os indivíduos deveriam ser 
educados conforme os atributos de cada organismo. A educação nesse sentido serviria 
para fazer transparecer as boas características, aflorar as qualidades inatas, as 
habilidades e aptidões não descobertas ou pouco exploradas. Ou seja, Kehl dava mais 
importância à nature do que à nurture. Ele assim, se expressou:  

Não é por simples meios legaes e educativos e nem sempre por processos 
correctivos, que se obtem typos fortes, belos e moralizados de homem, mas sim 
pelos fructos de uniões matrimoniaes entre indivíduos sadios, portadores, 
portanto, de sementes eugenizadas e em seguida pela protecção pré-natal dos 
mesmos5. 

A humanidade se compõe de tres espécies de gente: gente innata intrinsecamente 
humana, gente domesticável ou gente doente ou indomável, esta ultima intangível a 
todos os processos e esforços educativos. (...) eis por que, a educação esbarra, 
impotente, em muitos casos, não conseguindo domesticar um indocil, cuja 
constituição é resultante de um processo hereditário irremovível6. 

A maioria dos autores que deixaram suas contribuições no Boletim de Eugenia, 
incluindo Kehl e Domingues, concordava que somente através da educação e de 
condições sociais favoráveis à população, não seria possível introduzir mudanças 
significativas na nação. A herança era mais importante. Sem uma “boa herança”, os 
efeitos da educação não seriam significativos: "O meio revela as formas em potencial 
no genotypo dos seres, e nada mais”7. Por essas razões a genética deveria ser ensinada 
na escola, desde cedo: “E a Genética deve ser ensinada desde a Escola Primária, por 

                                                   
 

3 Renato Ferraz Kehl, médico, farmacêutico, diretor Administrativo da Bayer do Brasil, um dos idealizadores da 
Eugenia no país. 

4 Renato Kehl, “Educação e Eugenia”, Boletim de Eugenia. 1(9, o I, set/1929), p. 1. 

5 Renato Kehl, “Crescei e multiplicai-vos”, Boletim de Eugenia. 2 (18, jun.1930), p. 3. 

6 Renato Kehl, “Educação e Eugenia”, Boletim de Eugenia. 1 (9, set.1929), p. 2. 

7 Octavio Domingues, “O meio revela”, Boletim de Eugenia. 2 (16, abr.1930), p. 4. 
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ser a sciencia-mater da Eugenia, no relativo a todos os seres vivos; é a sciencia que 
ensina a apurar boas qualidades, á luz da Biologia” 8.  

O ideal de educação para boa parte dos eugenistas estava associado à formação da 
consciência eugênica com o intuito de que os jovens não contraíssem matrimonio com 
raças e classes sociais diferentes. Tinha em vista que os casais pudessem gerar filhos 
eugenizados em número maior que os degenerados. Para tal fim, seria necessário que 
os jovens contraíssem matrimonio de forma antecipada, concorrendo para a formação 
de uma elite nacional. Ou seja, os jovens considerados eugenicamente sadios, 
deveriam ter filhos logo no inicio do matrimônio, de forma que o número de filhos 
fosse maior do que em casais degenerados, contribuindo assim para a formação do 
país.  

Um dos objetivos dos eugenistas, principalmente os ligados à Comissão Central 
Brasileira de Eugenia era difundir a eugenia e ganhar credibilidade política frente ao 
governo.  

Octavio Domingues acreditava que através do conhecimento dos princípios da 
hereditariedade e de sua divulgação bem como das recomendações eugênicas, que 
deveriam estar presentes em todas as etapas do processo educacional, seria possível 
formar uma “consciência eugênica” no país. Através da educação, haveria a 
possibilidade de um controle de heranças, o que facilitaria o surgimento de boas 
heranças9.  

Em um de seus artigos, Domingues explicou como os programas de partidos 
políticos na época, organizaram seus projetos visando melhorias na educação segundo 
os parâmetros eugênicos. Segundo o autor, o PRP (Partido Republicano Paulista), 
muito sabiamente havia incluído na parte referente à organização educacional um 
item que previa a “organização de um plano geral para o desenvolvimento da eugenia 
no Brasil”10.  

Podemos acrescentar que nas Constituições de 1934 e 1937 há vários artigos que 
defendem os ideais eugênicos. Por exemplo, no Artigo 138 da Constituição de 1934, 
que determinava que à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das 
respectivas leis caberia: 

Estimular a educação eugênica; 

                                                   
 

8 Renato Kehl, “O ensino da genética nas escolas primárias”, Boletim de Eugenia. 1 (11, nov.1929), p.2. 

9 Octavio Domingues, Hereditariedade e eugenia, pp. 19-20; 22-23 e 57; Domingues, A hereditariedade em face 
da educação, pp. 138-140; Waldir Stefano, Octavio Domingues e a eugenia no Brasil: uma perspectiva 
mendeliana, p. 30.  
10 Octavio Domingues, “A eugenia e os recentes programas políticos”, Boletim de Eugenia. 4 (39, jul./set. 1933), 
p.3. 
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f) Adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a 
moralidade e a morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a 
propagação das doenças transmissíveis11. 

Os artigos acima citados referentes à Constituição Federal de 1934, foram criados 
a partir do anteprojeto articulado pela Comissão Brasileira de Eugenia, formada por 
11 membros exclusivos, sendo estes liderados pelo presidente da comissão Renato 
Ferraz Kehl. Entre os membros, encontram-se:  

Presidente: Renato Ferraz Kehl 

Secretaria: E. Penna Kehl (esposa de Renato Kehl) 

Dr. Belisario Penna : Ex diretor Geral do departamento Nacional de Saúde 
Pública. 

Dr. Gustavo Lessa: Inspetor Sanitário do departamento Nacional de Saúde 
Pública. 

Dr. Ernani Lopes: Diretor da Colônia de Psicopatas. 

Prof. Porto Carrero: Professor de Medicina Publica da Universidade do Rio de 
Janeiro. 

Dr. Cunha Lopes: da assistência Nacional de Alienados. 

Prof. S. de Toledo Piza Jr.: Professor de Zoologia da Escola Agrícola de 
Piracicaba. 

Prof. Octavio Domingues: Professor da Escola Agrícola Superior de Piracicaba. 

Dr. Achiles Lisboa: Ex. Diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

Farm. Caetano Coutinho: Farmacêutico-Inspetor do Departamento Nacional de 
Saúde Publica. 

Segundo Kehl, (1937) a Comissão Central Brasileira de Eugenia apresentou a 
Comissão que elaborou o anteprojeto da futura Constituição Brasileira, o seguinte 
trabalho: 

 

“A Comissão Central Brasileira de Eugenia, constituída na capital da Republica 
para o estudo e propaganda dos ideais de regeneração física e moral do homem, 
                                                   
 

11 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil – 1934. Artigo 138. www.planalto.gov.br acesso em: 
20/05/2009.  
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aproveitando o momento em que se debatem ideias e princípios, a incluir na 
futura lei básica, julgou oportuno divulgar pela imprensa as proposições 
aprovadas pelos seus membros, abaixo assinados, dentro das quais entende 
favorecer a constituição das famílias para o bem da nacionalidade”. 

Essas proposições, mutatis mutandis, concordam, nos seus pontos fundamentais, 
com as sustentadas pela comissão da Sociedade Alemã de Higiene Racial, instalada a 
18 e setembro de 1931. 

1ª As condições somato-psiquicas de todos os indivíduos e do povo, em geral, 
dependem essencialmente das suas disposições hereditárias; 

2 ª O processo bio-social de um povo se assenta, portanto, na preponderância 
das gerações de indivíduos bem dotado sobre as de indivíduos com déficit dos 
caracteres ótimos transmissíveis por hereditariedade. 

3 ª A eugenia nessas condições, proclama como absolutamente necessários os 
esforços tendentes a conservação e a multiplicação das famílias constituídas e de 
prole sadia, de bem dotados, combatendo as causas que concorrem para 
dificultar a sua existência e a sua função geradora, útil a nacionalidade. 

4 ª  Para assegurar essa conservação e sua multiplicação, impõe-se medidas de 
proteção econômica a tais famílias. 

5 ª Auxílios pecuniários aos órfãos de pais que se salientaram pelo seu valor e 
pelas suas obras, quer tenham sido trabalhadores manuais, artísticos ou 
intelectuais, a critério da junta, que terá em conta o cabedal hereditário ótimo 
dos referidos pais. 

6 ª Diretores de sucessão que favoreçam os trabalhadores dos campos no sentido 
de garantir a estabilidade econômica das famílias sadias e proliferas de 
agricultores e criadores. 

7 ª Medidas legais que facultem o casamento na idade mais favorável possível 
para a procriação de todos os indivíduos considerados eugenizados e de valor 
intelectual comprovado. 

8 ª Seleção rigorosa para os candidatos a cursos acadêmicos e para os cargos 
públicos, tendo em vista premiar os indivíduos considerados eugenizados e de 
valor intelectual comprovado. 

9 ª Impedimento ao casamento dos indivíduos patentemente degenerados, 
tarados e dos que, pelos seus antepassados, provenham evidentemente de 
ascendentes com cabedais genotípicos incompatíveis com a boa progenitura. 



 

 
 

12 

10 ª A fim de que as proposições acima mencionadas possam ser adotadas, 
impõem-se a imediata instrução e educação eugênica nas escolas primarias e nos 
ginásios sobre assuntos de biologia humana, hereditariedade e eugenia. Nas 
escolas normais e superiores será obrigatório esse ensino, acompanhado da 
organização de arvores genealógicas de indivíduos sãos e de indivíduos 
degenerados, para provar a necessidade imperiosa da campanha eugênica e 
evidenciar a responsabilidade inerente ao ato da geração. 

11 ª O Estado tendo em consideração os itens acima, empenhar-se-á, desde já, 
para a defesa das futuras gerações, na preservação e multiplicação das boas 
linhagens das diversas classes de trabalhadores sadios e úteis, sejam manuais, 
artísticos ou intelectuais. As medidas sumariamente expostas são indispensáveis 
para resguarda-las da degeneração, ao mesmo tempo que favorecem o aumento 
de suas proles. São recursos básicos, ao lado da educação, para elevar o nível 
médio, somato-psiquico, da nacionalidade”. 

Vale ressaltar que para os eugenistas, a educação agia como um fator de 
conscientização para possíveis mudanças comportamentais entre jovens e adultos 
visando o matrimônio entre pessoas de uma mesma classe social e etnia e não apenas 
o conhecimento de teorias e leis sobre hereditariedade. 

A finalidade da educação segundo Kehl seria evitar a má formação e a ignorância 
por parte dos estudantes sobre orientação sexual, relações conjugais e criação dos 
filhos. As meninas deveriam ser preparadas para as futuras obrigações do lar e da 
maternidade, compreendendo a nobreza de uma maternidade sadia onde as boas 
características seriam transmitidas às futuras gerações12. 

Em Lições de Eugenia, Kehl afirma que os esforços educativos deveriam promover  
a formação de uma consciência sanitária e eugênica, criando entre os escolares um 
novo ideal, uma nova mentalidade, a mentalidade dos equilibrados, cujo desígnio seria 
a regeneração eugênica para o bem próprio e coletivo, no presente e no futuro13. 

Durante a realização do 1º Congresso Brasileiro de Eugenia em 1929, o Dr. Levi 
Carneiro proferiu uma conferência sobre educação e eugenia onde expôs suas 
conclusões a partir do ideal eugênico defendido. A seu ver, a educação possuiria um 
papel, mas tornavam-se perda de dinheiro os investimentos realizados com a educação 
dos degenerados. Seria preciso então impedir de todos os modos, a proliferação dos 
tarados. O autor questionou se a educação seria o corretivo necessário de cada 

                                                   
 

12 Renato Kehl, “Causas da desorganização matrimonial: falhas da educação moderna”, Boletim de Eugenia 2 (19, 
jul.1930), p. 2. 

13 Renato Kehl, Lições de Eugenia, p. 286. 
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individuo ou se somente a hereditariedade se fizesse sentir originariamente em cada 
indivíduo14. 

Gustavo Riedel, titular da Academia Nacional de Medicina, apresentou no mesmo 
congresso suas considerações sobre psiquiatria e educação eugênica. Segundo o 
eugenista, as ações de profilaxia mental como, supressão dos tóxicos, educação física 
e moral, seriam um complemento para o ideal eugênico agindo como um ideal de 
medicina preventiva15. 

Percebemos deste modo que varias das ações educativas nesse período estavam 
associadas direta ou indiretamente aos ideais de saúde, sendo que um mesmo 
ministério atenderia as necessidades dos dois órgãos. 

Ainda sobre a indagação referente à educação como uma proposta eugênica, 
Octavio Domingues 16 , expôs suas considerações. Ele não aceitava a herança de 
caracteres adquiridos, isto é, que a ação continuada do meio sobre os seres vivos, 
pudesse fazer nascer caracteres adquiridos e hereditários. A seu ver, não tinham sido 
apresentadas evidências de que isso ocorresse de fato. Sendo assim, a educação só 
poderia agir como filtro apontando quais os biótipos seriam os mais evoluídos 
intelectualmente, e cuja adaptação à vida, à sociedade, às profissões fosse mais 
eficiente. No entanto, não se devia pretender que seus efeitos, puramente fenotípicos, 
passassem a ser genéticos, inscrevendo-se no patrimônio biológico17.  

Pode-se dizer que as reformas educativas criadas neste período tiveram no ideal 
de formação eugênica uma proposta moral, de bons costumes e melhorias no 
condicionamento físico, visto este fator ser de ordem significativa para a formação de 
uma raça fisicamente forte, com padrões estéticos que definiriam segundo os 
parâmetros eugenistas, a nobreza de uma raça18.  

Segundo Getúlio Vargas (1938), em mensagem lida à Constituinte de 1933, 

“Todas as grandes nações, assim merecidamente consideradas, atingiram nível 
superior de progresso pela educação do povo. Refiro-me a educação, no 
significado amplo e social do vocábulo: física e moral, eugênica e cívica, 
                                                   
 

14 Levi Carneiro, “Educação e Eugenia”, Actas e Trabalhos do 1º Congresso Brasileiro de Eugenia (Rio de Janeiro, 
1929), p.107-116.  

15 Gustavo Riedel, “O dispensário Psyquiatrico como elemento de educação eugênica”, Actas e Trabalhos do 1º 
Congresso Brasileiro de Eugenia (Rio de Janeiro: 1929), p. 305-308.  

16 Octavio Domingues era membro do Comitê Central de Eugenia no Brasil, da Eugenics Society de Londres e da 
American Genetics Assotiation e foi Diretor de Boletins de Eugenia juntamente com Renato Kehl e Salvador de 
Toledo Piza Junior a partir de 1932. 

17 Octavio Domingues, “Limalhas de um eugenista. A educação sob o ponto de vista eugênico”, Boletim de 
Eugenia. 4 (40, out/dez. 1932), p. 4.  

18 Paulo de Godoy, “Eugenia e Educação Física”, Anais do Primeiro Congresso Paulista de Educação Física São 
Paulo: 1942, p. 1. 
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industrial e agrícola, tendo por base a instrução primária de letras e a técnica e 
profissional”. 

A política educacional desenvolvida em meados das décadas de 1930 e 40 tinha 
por objetivo formar o cidadão brasileiro segundo os moldes desenvolvidos em países 
europeus, tendo como proposta para o desenvolvimento físico, a contribuição efetiva 
para a formação moral e disciplinar do individuo. Os ideais de uma educação eugênica 
estão presentes na Constituição de 1937 que foi outorgada por Getúlio Vargas no dia 
10 de novembro de 1937, no mesmo dia em que foi implantada a Ditadura do Estado 
Novo. É importante mencionar que a educação física, considerada integrante da 
educação eugênica, tinha caráter obrigatório. 

Percebe-se que a obrigatoriedade exigida por lei está diretamente articulada a um 
ideal político que objetivava através das atividades físicas o condicionamento moral e 
disciplinador, indispensável para a formação de um estado totalitário e ao mesmo 
tempo populista.  

O filho de Getúlio Vargas, Luthero, durante uma visita que fizera a Berlim em 1939, 
teve a preocupação de enviar a seu pai um trabalho produzido por N. Alvarenga sobre 
as organizações esportivas alemãs. Getúlio, muito provavelmente lhe atribuiu 
importância já que criou no Brasil uma Academia Nacional de Educação Física19.  

Em 1942, Paulo de Godoy, médico assistente do Departamento de Educação Física 
de São Paulo, defendeu a prática de atividades esportivas para fins eugênicos. Ele 
explicou:  

 
“A fisicultura moderna tem por missão modelar eugenicamente a nacionalidade 

na formação de homens sadios e fortes, cultos e bons, capazes de elevar e glorificar 
a sua terra pela força da inteligência, assim como de defendê-la em qualquer setor 
pela força muscular, pela energia, pela combatividade, pela vontade de agir”.20.  

1.4 O DISCURSO PARLAMENTAR EUGENICO 

 A partir de análise dos Annais da Assembleia Nacional Constituinte de 
1933/1934, percebemos o enfático discurso de parlamentares em relação à defesa da 
educação eugênica. Segundo o parlamentar Pacheco e Silva (1934), 

No que tange a educação eugênica, e a sua importância na saúde da raça, é o 
bastante, para demonstrar a sua magnitude , citar uma das proposições da Sociedade 
Alemã de Higiene Racial. A condição imprescindível para a consecução dos fins da 
higiene racial é a instrução e a educação eugênica. Todas as escolas frequentadas pela 

                                                   
 

19 Maria Luiza Tucci Carneiro. O anti-semitismo na era Vargas. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 92. 

20 Paulo de Godoy, “Eugenia e Educação Física”, Anais do Primeiro Congresso Paulista de Educação Física, 1942, 
p. 1. 
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mocidade devem ter cursos suficientes de Biologia e Eugenia. Todas as escolas 
superiores devem ser dotadas de cadeiras especiais para o estudo da hereditariedade 
humana e higiene racial (Eugenia), com possibilidades de pesquisas. A Eugenia deve 
constituir tema de ensino e de exame para os médicos e para as outras profissões, as 
quais assiste o dever de esclarecer o povo. (...) como complemento da educação 
eugênica, cumpre também aos poderes públicos cuidar da educação sexual. 

As constantes citações da política alemã para o melhoramento da raça nos indicam 
a forte influencia nos discursos parlamentares, como nos diz Marinho (1987), quando 
afirma que na primeira carta republicana repercutiu preponderantemente o exemplo 
americano; na de 1934 de par com o fortalecimento da ordem democrática, incidiu o 
pensamento europeu de conteúdo social, já sistematizado, com relevo na constituição 
de Weimar. 

O mesmo parlamentar ainda faz relatar que, 

(...) felizmente para mim, o assunto é de tal ordem que eu não creio haja entre os 
representantes de todos os recantos do Brasil quem tenha opinião discordante  e 
não reconheça a urgência de se cuidar do aperfeiçoamento da raça.  

Varias são as prerrogativas condizentes a fatores como imigração e ao exame pré-
nupcial que justificam os ideias defendidos em prol da educação eugênica no tocante 
a conscientização das relações matrimoniais entre raças. Em justificação ao Art. 110, é 
assim retratado: 

Velar pela sanidade e melhoramento da família e da raça, no presente, 
combatendo cientificamente os males que as afligem, anulando ou atenuando a 
ação devastadora das endemias ou epidemias que lhes são comuns, tornando o 
meio ambiente menos nocivo ao homem; velar pela sanidade e melhoramento da 
família e da raça, no futuro, evitando casamentos entre inaptos para a boa 
geração ou casamentos prejudiciais para a prole descendente. É preciso numa 
palavra, como bem afirmou Roosevelt, “dar combate ao assassinato da raça”. 

No final do século XIX e início do século XX, o governo norte americano adotou 
medidas legislativas em vários estados como fator de melhoramento racial. O 
parlamentar Alfredo da Mata assim se expressa: 

O povo norte-americano, povo de técnicos sempre ávidos de progresso material 
e social, impregnado de ciência desde as escolas até a imprensa, conhecedor de 
métodos biológicos de cultura e de criação, é o povo que habita a terra prometida 
da eugenia. Não pormenorizarei; mas esta ciência faz parte dos programas 
escolares e universitários. 

Em Conferência realizada no 1° Congresso Brasileiro de Eugenia (1929) sob o título 
“Educação e Eugenia” o  parlamentar Levi Carneiro em defesa dos ideais eugenicos, 
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expressa que a educação é uma construção na areia, e que os degenerados deveriam 
ser eliminados ou logicamente esterilizados.  

O mesmo parlamentar ao citar autores consagrados da Biologia e da Antropologia 
como Weissmann, Mendell e Pearson, buscou justificar em seu discurso a importância 
da hereditariedade para educação, afirmando que na variedade dos traços humanos a 
influencia da herança é sete vezes maior que a do meio. 

Ao mesmo tempo que o autor julga a existência de um tempo individual e social, 
pois os “caracteres” por ela obtidos não são transmissíveis hereditariamente tendo o 
Estado a incumbencia de difundi-la, o parlamentar evidencia que 

(…) o ensinamento da Eugenia é o mesmo da educação; a defesa da raça depende, 
como a do indivíduo da educação. Só a educação completa a obra stricta da 
Eugenia. O erro da escravidão negra, a exclusão da immigração estrangeira 
branca abundante durante 3 seculos e meio, fizeram com que o povoamento de 
nosso território coubesse, apenas, a portugueses, a africanos, a mamelucos, a 
mestiços. Conseguiram crear do equador aos trópicos uma nacionalidade das 
maiores sinão a maior nacionalidade atlantica de feição distincta e propia, 
diversa nas feições características, na structura moral, no aspecto physico, na 
formação intelectual. Tanto mais importante ha de ser aquí o papel da educação, 
sua parte na formação do nosso povo, quanto mais graves se considerem os erros 
habidos pela transgressão ou pela inobservância das normas da Eugenia. (…) de 
agora em deante, para solução dos nossos problemas de educação, havemos de 
ter em conta, mais atentamente que até agora, os ensinamentos da Eugenia. 

Há de se considerar que no Brasil a influência do discurso eugenico percorreu 
diversos setores como a imigração,  a literatura, a medicina e principalmente as 
políticas relativas a educação; como fator de melhoramento da raça na busca de 
melhorias sociais para o país, os eugenistas justificavam suas ações ressaltando a 
importancia da imigração branca e do desenvolvimento das boas “estirpes” sendo esse 
o real objetivo da educação eugénica. Negros, mulatos, índios e asiáticos estariam a 
parte deste projeto social, pois sendo limitados as condições próprias de sua raça, não 
alcançariam o mesmo desenvolvimento que os elementos da raça branca. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A eugenia tem sido objeto de vários estudos no Brasil e no mundo. No Brasil, 
particularmente, as questões raciais sempre tiveram grande destaque, em grande 
parte pelo modelo de colonização implantado no país e à miscigenação advinda do 
mesmo.  

Entre os eugenistas brasileiros, a educação foi uma das temáticas de maior 
discussão, permitindo que tais prerrogativas viessem a determinar o modelo social 
preterido no país. Considerada por grande parte dos adeptos, a educação teria apenas 
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a função de estimular as habilidades dos “eugenizados” cabe pois que para os 
elementos “disgênicos”, tal investimento seria dispendioso visto a impossibilidade de 
atingir progressos ante a falta de habilidades provenientes de fatores hereditários.   

O projeto elaborado pela Comissão Brasileira de Eugenia, que possibilitou 
mudanças na constituição de 1934, promulgando o Artigo 138, determinava a 
responsabilidade da União, dos Estados e Municípios, nos termos da respectiva lei, do 
estímulo à educação eugênica, condicionando à educação como prática de 
melhoramento racial. 

A partir de estudo do artigo referido, identificamos quais as determinações do 
Comitê de Eugenia ao defender a educação eugênica, quais as possibilidades e as ações 
estipuladas pelos membros efetivos deste quadro, e de que forma o estado poderia 
juridicamente auxiliar no processo de formação da nação brasileira segundo os seus 
interesses. Concluímos deste modo, que a Constituição de 1934 foi divergente no modo 
como definiu seus conceitos a respeito da educação a qual se pretendia legislar. Ao 
mesmo tempo em que se discute a obrigatoriedade de ensino gratuito no país, a partir 
da criação de um Plano Nacional de Educação, defende-se o estímulo a “Educação 
Eugênica”, amparada por um discurso de exclusão do pobre, negro e imigrante.   

Compreender como foram criadas as leis que estimulavam a educação para o 
melhoramento racial em favor do branqueamento da população, nos permite 
identificar caminhos sobre os quais as atuais discussões em torno de uma educação 
para “todos” possam ser definidas como prioridade do estado.  
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RESUMO  

 

O presente texto é parte de um doutoramento que focou a formação docente tendo 
os estudos comparados como perspectiva de análise. As dinâmicas sociais da 
globalização e a reforma educacional dela decorrente colocou essa formação como a 
solução para o problema da qualidade educacional. A educação comparada tem sido 
abordada por duas tradições investigativas, a primeira representada por alguns 
autores vinculados à universidade de Standford, os quais se destacam Meyer e 
Ramírez comumente citados nos trabalhos como ‘neoinstitucionalistas’, e a segunda, 
normalmente representada por Schriewer, que se opõe à primeira, por não levar em 
conta a idiossincrasia cultural e não salientar a variedade das estruturas 
estabelecidas pelas inter-relações existentes na constituição histórica de cada nação. 
No campo da formação de professores, ambos os estudos são necessários porque 
permitem compreender que as teorias que advogam haver padronização ou 
subordinação do nacional ao internacional não são suficientes para explicar a 
complexidade dos processos formativos em cada país. Ao se fazer uma análise local, 
notou-se a existencia de uma circularidade de sujeitos, atores e textos que operavam 
com as chamadas ‘externalizações’-, mas faziam-na de modo sincrético, isto é, por 
meio de seleções e apropriações consideradas mais adequadas as realidades 
vivenciadas em cada localidade.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

Formação de professores, Estudos Comparados, Globalização. 
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INTRODUÇÃO 

No cenário social atual tem aparecido com muita frequência, em âmbito nacional 
ou internacional, uma retórica sobre a importância da formação de professores para 
garantir a eficácia da educação escolar no desenvolvimento geral das nações. Parte 
dela relaciona-se com as mudanças que vêm ocorrendo em diferentes setores da vida 
social e educacional que associam a profissionalização docente à melhoria na 
qualidade do ensino. Esse interesse tem se consubstanciado em reformas educativas 
desencadeadas em vários países.  

Ao investigar estas reformas foi primordial voltar-se para a multiplicidade de ação 
dos textos e sujeitos que dela participaram como atores: reformadores, intelectuais, 
políticos, administradores, professores, jornalistas, pais e a opinião pública. Mas há, 
também, a circularidade das ideias, os deslocamentos dos sujeitos, as interações 
efetuadas entre os Estados-Nações e os processos de trocas internacionais 
estabelecidos. Gruzinski (2001) afirma que há textos e autores que, ao circularem em 
determinados espaços, produzem novas sínteses, resultados de apropriações e da 
circulação de saberes que circunscrevem as reformas em práticas sociais.  

Grosso modo, pode-se afirmar que nesse contexto, é possível apreender algumas 
dimensões que enunciam conhecimentos políticos, epistemológicos e profissionais da 
profissão, com o objetivo de entender o modo de produção das políticas públicas para 
a formação continuada, considerando a circulação de saberes – o conhecimento 
difundido e os principais protagonistas – com o uso da abordagem teórico-
metodológica da comparação apoiando-se nos conceitos de estrangeiro indígena, de 
Popkewitz e de externalizações, de Schriewer.  

 
1. AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS PRÁTICAS DE FORMAÇÃO 

No Brasil, foi a partir do início da década de 1990 que começou a circular um 
conjunto de textos que reunia características comuns sobre a formação e o trabalho do 
professor. Na maior parte destes textos – internacional/nacional -, a valorização da 
experiência, evocação da memória, da reflexão e a visão de que o professor é um 
produtor de saberes práticos entre outros, formaram uma espécie de consenso sobre 
as formas de se ver e compreender o trabalho docente.  

Desde o final do século XX tem sido cada vez mais recorrente o uso de termos que 
ensejam uma nova profissionalização docente, tais como prática reflexiva, 
epistemologia da prática, saberes docentes, pesquisa-ação, competências, 
globalização, etc. Em relação à formação continuada, os discursos ora acentuam sua 
importância para o aperfeiçoamento profissional do professor, ora que são parte de 
ações políticas impostas por organismos internacionais.   

Recorrer à abordagem comparada foi uma forma de evitar posturas maniqueístas, 
tais como as que afirmam serem estas formações um ajustamento ao ideário 
neoliberal, o que não contribuem em nada para explicar a complexidade envolvida 
nesse campo. Foi justamente para compreender as externalizações – entendidas como 
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modos de garantir coesão sobre a profissão docente – que foi preciso recorrer à análise 
do material impresso de um programa de formação continuada.   

Essas tentativas de coesão em torno da formação do professor organizam o 
discurso educacional, trazendo textos e autores com uma proposta que contém foros 
de cientificidade. Tecem representações em torno de diversos aspectos da educação 
formal, da escola, do desenvolvimento infantil, da sua psicologia, dos fundamentos 
filosóficos, históricos, da própria formação e prática docente, etc.  

Trata-se da síntese de uma vasta literatura, produzida por diversos nomes e 
relacionada a diferentes instituições e áreas. Foi assim que determinados saberes se 
constituíram e circularam através do material impresso do Programa de Educação 
Continuada (PEC)-Municípios, os quais foram elaborados a partir da seleção que, 
professores das duas universidades responsáveis pelo seu conteúdo, fizeram de 
algumas ideias sobre a formação docente, apresentando e organizando o discurso em 
tornos das práticas e em razão do léxico e da semântica que foram disponibilizados.  

Apesar da denominação formação continuada, o PEC-Municípios foi um curso que 
ofereceu formação inicial em nível superior e diplomou professores, em efetivo 
exercício, em 18 meses, diferentemente dos cursos regulares de Pedagogia, que duram, 
em média, quatro anos. Por se tratar de professores que já atuavam no magistério, os 
exames para ingressar no curso foram dispensados e a seleção foi feita por meio de 
provas e títulos, sendo o tempo de serviço um dos critérios para pontuar e classificar 
os inscritos.   

As universidades participantes (USP e PUC-SP) foram responsáveis pelos 
conteúdos do curso e expediram os diplomas, com validade nacional, no curso de 
Pedagogia - Licenciatura Plena para o Magistério em Educação Infantil e nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental, titulação que permitia aos seus portadores a 
continuidade dos estudos em nível de pós-graduação. O PEC-Municípios exigiu 
discussões e estudos das universidades envolvidas, porque, embora tivessem um 
reconhecido histórico na área de formação docente, o modelo e formato assumidos 
seriam diferentes daqueles empregados nos cursos convencionais. Ambas as edições 
(Estadual e Municipal) apoiaram-se no artigo 81 da LDB/96, que prevê a organização 
de programas sistemas nacionais de ensino.  

Diante de um diagnóstico não muito positivo – via avaliações externas – de que a 
educação ainda estaria muito longe da ideal, constatou-se que, para haver melhoria, 
seria preciso investir na formação do professor pela via da universitarização. Foram 
com essas preocupações que o Estado de São Paulo, a partir de 1996, pressionado pelo 
governo federal, passou a adotar medidas de descentralização do poder, assumindo, 
no âmbito da sua jurisdição, a responsabilidade por essa formação.  

Nesse contexto, o PEC foi parte integrante da política educacional pós LDB/96, da 
SEE/SP, seguido das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) do ensino 
fundamental, das recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e 
dos dispositivos expedidos pelos Conselhos Nacional e Estadual de Educação 
(CNE/CEE) relativo à formação de professores para a educação básica. Uma iniciativa 
pública que refletiu uma das linhas de ações do Estado, inserida em uma cultura 
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formativa, próxima de algumas ideias difundidas pela literatura pedagógica em âmbito 
mundial, como por exemplo, aquelas voltadas para o conceito de profissional prático-
reflexivo, a mobilização da experiência adquirida ao longo do magistério e a habilidade 
de solucionar problemas.  

O material foi organizado sob a forma de cadernos espirais, que reuniram um 
conjunto de textos teóricos e de atividades práticas elaboradas pelos professores 
especialistas das USP e PUC-SP, no qual selecionaram e fizeram circular entre os 
cursistas um conjunto de textos que produziram uma imagem sobre os modos de ser 
professor e considerados por eles mais eficazes para melhorar o processo de ensino. 
Eles foram definidos como subsídios científicos, teóricos e práticos e disponibilizados 
aos professores que, por meio das leituras e as atividades por elas balizadas, puderam 
entrar em contato com textos sobre a profissão que circulam nacional e 
internacionalmente. 

Apesar de nenhuma das versões do PEC ter se apresentado como uma modalidade 
de curso de educação à distância, mas presencial, sua organização e estrutura contou 
com o apoio de recursos comumente utilizados nessa modalidade de ensino. A análise 
do material produzido permitiu compreender que a proposta de currículo para essa 
formação se desvencilhou das disciplinas tradicionais do curso de Pedagogia, tais 
como oferecidas nas universidades, e optou por uma organização temática, como 
forma de adequar o currículo ao perfil dos participantes e priorizar as questões 
consideradas mais relevantes para a contemporaneidade.  

Pelas características dessa formação continuada, que uniu uma iniciativa do poder 
público às universidades visando mudar o trabalho docente e a qualidade do ensino, 
exigiu o mapeamento daquilo que foi oferecido e selecionado como mais relevante 
para a profissão, nesse caso, os saberes curriculares, as teorias educacionais, de 
aprendizagens e as práticas pedagógicas presentes em seu material didático. 
Conteúdos estes que foram assumidos como definidores de um quadro discursivo 
sobre a profissionalização do professor. Por ter sido pensado e projetado em um 
espaço acadêmico de produção do saber. 

Apesar do PEC-Municípios te sido oferecido por um período de apenas dois anos, 
ele mobilizou as experiências e os saberes trazidos pelos professores participantes, 
considerados leigos e buscou conferir cientificidade aquilo que esses docentes 
pensavam e faziam. A análise de seus impressos mostrou-se reveladora de aspectos 
importantes de uma nova cultura profissional que procurou instituir e reconstituir 
identidades, valores e ideias e se configurou como uma fonte de elaboração e 
divulgação do discurso pedagógico, evidenciando práticas específicas de construção e 
publicação de conhecimentos sobre educação.  

 Contudo, a escolha desse tipo de fonte revelou apenas os aspectos voltados para o 
modo institucionalizado da formação, com seus dispositivos organizacionais, 
curriculares, processos de certificações em espaço de práticas de linguagens 
especializadas e normativas, já que o material foi elaborado tendo em vista as 
necessidades formativas que o próprio Estado estabeleceu como ideal. Em virtude 
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dessa especificidade surgiu uma proposta formativa ligada ao trabalho e à produção 
de si mesmo como profissional.  

Essa formação realizada em determinadas estruturas organizacionais que fizeram 
circular conhecimentos selecionados e elaborados por especialistas de diversos 
campos, produziu um quadro discursivo de natureza científica que, associado a outros 
conhecimentos, como os elaborados a partir da prática, reconfigurariam o estatuto 
profissional dos professores, ao menos no âmbito das intenções de seus formuladores.  

 
2. AS POSSIBILIDADES DOS ESTUDOS COMPARADOS NAS INVESTIGAÇÕES 
ACERCA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: AS ESCOLHAS TEÓRICAS  

A globalização é um dos temas que tem ocupado os debates no campo das ciências 
da educação e possibilitado a retomada dos estudos na perspectiva da comparação, 
uma vez que ela se mostra fértil na elucidação das práticas de formação propostas 
atualmente. Considera-se que estas práticas estão a funcionar como mediadoras das 
intenções políticas e materializadas em impressos que trazem uma circulação 
institucionalizada de textos, ideias e autores de referencia nacional e internacional.  

Canário (2006), ao se basear nos estudos de Nóvoa (2005), salienta que para haver 
novos olhares no campo educacional, a perspectiva teórica da comparação precisa se 
desprender da materialidade do Estado-Nação e das definições física do espaço ou 
cronológica de tempo e enfatizar mais os espaços interpretativos ou de sentidos para 
que o local e o global possam ser vistos como fenômenos interdependentes.  

As políticas educacionais e as práticas formativas de professores em muitas 
pesquisas estão sendo consideradas como subordinadas aos imperativos de uma 
racionalidade econômica de ordem mundial. Contudo, os debates em torno desse 
assunto não são tão simples assim. Há duas dimensões a ser considerada, a primeira, 
de caráter nacional e a segunda, sem excluir diretamente a primeira, como fruto de 
orientações internacionais.  

No âmbito nacional, o objeto de estudo se volta para o sistema nacional de ensino, 
visando apreender a forma, os modos que os discursos de referências mundiais são 
selecionados e redefinidos localmente. A globalização põe em xeque a territorialidade 
geográfica tradicional, já que as pessoas, os bens de consumo e as informações – os 
sistemas de trocas - não conhecem mais fronteiras. Apesar de estas conexões serem 
cada vez maiores e as fronteiras menores, isto não é suficiente para afirmar que exista 
uma submissão do nacional ao internacional, ou ainda uma padronização cultural. 
Esse posicionamento assegura um diálogo mais flexível aos estudos, em especial para 
aqueles que reduzem tudo a lógica neoliberal internacional.  

Dale (2004) examinou a relação entre globalização e educação, comparando duas 
abordagens, uma designada de Cultura Educacional Mundial Comum (CEMC), que 
surgiu das teses de John Meyer e a equipe de Stanford, nos EUA; e a outra, a que o 
próprio Dale defende, denominada de Agenda Globalmente Estruturada para a 
Educação (AGEE). No primeiro caso, defende-se que os sistemas educativos nacionais 
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e o currículo proposto podem ser explicados por meio de modelos universais de 
educação. No segundo, a AGEE analisa que apesar de haver algumas semelhanças as 
diferenças são mais relevantes. Para os pesquisadores de Stanford, os quais Dale 
(2004) denomina ‘institucionalistas mundiais’, os Estados são influenciados por uma 
ideologia dominante e as políticas nacionais apenas guiadas por forças supranacionais, 
isto é, pela incorporação de um modelo, especificamente ocidental e supostamente 
único.  

Dale (2004, p.443.), inspirado em Meyer, afirma que é preciso reconhecer que “as 
variações nacionais continuam fortes, que a cultura mundial está longe de ser 
homogênea e que a incorporação do modelo pode acontecer num nível meramente 
ritual”. Schriewer (2001) reconhece que a modernidade representa um novo tipo de 
civilização global, o que não quer dizer que haja uma padronização mundial uniforme 
de significados, cuja compreensão passa pela noção de internacionalidade, que vê o 
mundo como construções semânticas, analisadas pela ótica de cada contexto: nacional 
ou cultural e à medida de suas necessidades internas. Nesse sentido, Schriewer (2001) 
apoiando-se na teoria de Luhmann (1981) afirma que:  

(...) as externalizações com recurso ao meio internacional são características dos 
países já industrializados, com condições de vida modernas altamente 
desenvolvidas enquanto que as sociedades tradicionais, por conseguinte, a maior 
parte dos países do terceiro mundo que nas últimas décadas se tornaram 
independentes, procuram preferencialmente uma orientação no decurso da sua 
história. (p.22-23).  

A compreensão da teoria desenvolvida por Luhmann foi feita com base no estudo 
da autopoiese. Elaborada pelos biólogos Humberto Maturana e Francisco Varela1, 
cujos estudos afirmam que, apesar de um organismo se apropriar de materiais 
externos para produzir uma célula, esta última só poderia ser produzida dentro de um 
organismo vivo ou autopoiético. A etimologia deste termo vem do grego auto que 
significa ‘mesmo’ e poien que quer dizer ‘produzir’. Seguindo essa linha de raciocínio 
Luhmann estendeu as características da autopoiese descritas na biologia aos sistemas 
sociais.  

Dito de outro modo, em um sistema autopoiético suas estruturas internas são as 
únicas que podem determinar o que existe e o que é possível existir. Nesse sentido, 
recorre-se à ideia de seleção, ou seja, o sistema seleciona os elementos de acordo com 
o sentido que ele atribui aos elementos, o que não faz sentido, é descartado, mas este 

                                                   
 

1 De acordo com Mariotti (1999), ao contrário de Humberto Maturana, o biólogo Francisco Varela considera que o 
conceito da autopoiese não deveria ser estendido ao social, já que essa noção aplica-se estritamente à origem de 
sistemas vivos mínimos. O ensaio, sobre a autopoiese, foi originalmente publicado em inglês na página de 
Humberto Maturana do site italiano Oikos, na Internet. O endereço é: www.oikos.org/maten.htm. Cf. MARIOTTI, 
H. Autopoiese, cultura e sociedade. Pluriversu – Complexidade política e cultura, 1999. 
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descarte também não é definitivo, uma vez que um elemento que não tem sentido hoje 
pode vir a ter amanhã.  

Sendo assim, é partindo da teoria dos sistemas e da reflexão (de Luhmann), que se 
caracteriza a sociedade como um sistema autoreferencial que Schriewer (2001) 
desenvolve sua tese da externalização para entender o campo educacional. A 
contribuição desse conceito reside em evidenciar os processos de reinterpretação 
daquilo que lhe é exterior de acordo com sua lógica interna:  

As externalizações são como foi demonstrado inicialmente, por um lado, 
interpretações auto referenciadas, que tornam o meio internacional acessível na 
medida das necessidades internas ao próprio sistema. Por outro lado, as 
construções da internacionalidade, que emergem dessas interpretações, também 
não são inteiramente separáveis das estruturas dominantes do sistema 
internacional e das dimensões de poder, prosperidade e predomínio, que definem 
o próprio sistema. (p.30).  

No processo de externalização há uma abertura a situações mundiais ou como 
afirma Schriewer (2001, p.30): “o cruzamento de tendências opostas de integração e 
fragmentação, de difusão ideológica global e recepção contextual”. Sendo assim, as 
duas abordagens podem ser complementares, já que o neoinstitucionalismo analisa o 
macro e a externalização a lógica interior do sistema. Nesse sentido, é preciso 
compreender essa rearticulação do discurso, característico do hibridismo discutido 
por Popkewitz (2004) que compõem os imaginários nacionais da reforma por meio da 
ideia de estrangeiro indígena, o qual o autor utiliza para:  

(...) dirigir a atenção a um tipo particular de herói e discursos globais heroicos 
de mudança que são trazidos a locais específicos da administração social pela 
construção de imaginários nacionais. Considero estrangeiro nativo, 
particularmente importante às compreensões contemporâneas da relação entre 
conhecimento e o poder nas reformas educacionais. É comum na política e na 
pesquisa nacional que os heróis do progresso sejam estrangeiros, imortalizados 
em tentativas de reforma. Os nomes e autores estrangeiros, por exemplo, 
aparecem como sinais do progresso social, político e educacional em debates 
nacionais. (p.118). 

Com esse conceito é possível analisar o discurso da reforma sobre à formação 
profissional dos professores e sobre outros aspectos da escolarização que se 
caracterizam por esse amálgama, essa mistura sincrética ou híbrida de práticas 
discursivas que estão a organizar uma nova memória coletiva sobre o que é ser 
professor.  

Ao buscar apoio em estudiosos de outras áreas para entender como se opera essa 
circulação de ideias mundiais nos países ditos periféricos, encontra-se um autor como 
Gruzinski (2003) que, ao propor novos sentidos e métodos para o trabalho dos 
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historiadores a partir dos estudos comparados, analisa a necessidade de deixar a visão 
etno e europocêntrica da história e avançar o olhar para além das fronteiras.  

Gruzinski (2003) assinalou que existe a possibilidade de projeções do local no 
global, desde que as conexões possam ser restabelecidas e as análises se apoiem nas 
representações dos olhares cruzados que, ao invés de estudar o ‘olhar europeu’ sobre 
o resto do mundo prefere considerar os olhares e representações cruzados. Para ele, a 
globalização corresponderia a uma tentativa de difusão unilateral de ideias e formas 
sofisticadas, estratégicas e elitistas dos saberes europeus – tais como a filosofia, a arte, 
a literatura – a todo o contexto extraeuropeu, como se este pudesse ser ignorado. Na 
perspectiva por ele proposta, trata-se mesmo de realizar um estudo daquilo que ele 
chamou de ‘mestiçagem’, entendido como algo que vai além de uma bricolagem 
cultural, mas que examina a resistência às imposições políticas externas.  

As políticas em torno da formação dos professores passam então a serem 
permeadas pelo discurso da qualidade e da eficiência, em especial quando se recorre à 
ideia da mobilização dos saberes destes profissionais por meio do resgate de suas 
memórias, ou quando os levam a crer na necessidade de refletirem sobre suas práticas. 
Trata-se de um consenso de que é preciso haver na formação docente uma 
aprendizagem ativa e voltada para a resolução de problema ou, dizendo de outro 
modo, que tem a experiência dos sujeitos e a capacidade de refletir e agir sobre suas 
ações como base de sustentação das práticas educativas.  

Essa convergência, como afirmou Law (2001, p.123) indica que a seleção e 
organização de ideias e conhecimentos no ambito educacional são circulares, em 
especial, as que se referem à formação dos professores. Por isso, ele afirma que “as 
fronteiras precisam ser policiadas, mas, mesmo assim, as suas ambiguidades e 
sofisticadas nuances, podem ser invertidas”, já que a sua eficácia deve ser garantida 
através de sua constante reformulação. Entende-se que então, que esse policiamento 
das fronteiras na formação do professor precisa ser pensado por meio das interfaces 
discursivas e sua circulação, uma vez que textos, livros e artigos voltados para esse 
campo são considerados um veículo do discurso pedagógico, o que justificaria essa 
possibilidade de orientar as pesquisas pela via dos estudos comparados.  

Os estudos de Ortiz (1994) corroboram com a ideia acima exposta, na medida em 
que o autor afirma que a cultura local sempre recria os sentidos e significados dados 
aos elementos culturais mundializados. Para ele, a cultura global é formada por uma 
rede de significados mundiais capaz de ser compreendida pelas pessoas de vários 
países, pois os sentidos locais já existentes reinterpretam as suas influências.  

O principal aspecto na mundialização da cultura é a crescente troca entre as 
pessoas, ideias e instituições carregadas de significados, símbolos e imagens. Essa rede 
de significados, essa cultura de escopo global pode ser percebida por meios de 
símbolos externos que convivem diariamente com as pessoas. Schiriewer (1995) 
salienta que os elos internacionais entre educadores são tão estreitos e as trocas tão 
intensas, que é possível falar de um público educacional mundial:  
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Tendências à internacionalização e à globalização também se verificam em áreas 
de interações sociais tão cruciais para as sociedades modernas como os 
subsistemas sociais para a educação e o treinamento, isto é, as organizações de 
grande porte, amplamente desenvolvidas, das escolas e universidades, incluindo 
os esforços de controle e reflexão voltados para esses sistemas na forma de 
políticas educacionais, planejamento, pesquisa e teoria. (p.242).  

Os conceitos de globalização, internacionalização ou mundialização ajudam a 
manter uma atitude intelectual que considera a existência de influências globais, mas 
admite o cruzamento entre as dinâmicas globais e as locais. Assumir essa posição 
implica em dizer que o imaginário social em torno da formação de professores, dada a 
própria condição colonizada do país, sempre teve uma referência ao exterior, mas 
fortemente ligadas às peculiaridades de âmbito local, impondo às questões educativas 
uma lógica própria. A metáfora do dique é utilizada por Schriewer (2001) para auxiliar 
na compreensão do conceito de externalização.  

As formas de externalização, apesar de fazerem referência a uma abertura 
sistêmica da autorreflexão em relação ao exterior, permanecem actos 
interpretativos internos ao sistema, que não fornecem informação fidedigna 
acerca da forma como os processos históricos na realidade ocorreram, ou acerca 
do que, de facto, está a acontecer do mundo. Estas externalizações operam como 
se fossem diques, que um sistema é induzido a abrir ou a fechar, conforme as 
necessidades internas. (p.18)  

É a partir dessa metáfora do dique que se pode circunscrever qualquer análise dos 
processos nacionais ou internacionais em torno dos modelos de formação docente e 
de práticas educativas realizadas em âmbito local. Uma das características do discurso 
que se impõem sobre a formação profissional docente é o seu caráter eminentemente 
prescritivo e salvacionista. Não obstante, a educação sempre foi (e ainda é) associada 
a um projeto de nação moderna, democrática, cidadã, sendo utilizada como a base de 
projetos reformistas. Sendo assim, a formação recebida no contexto da reforma 
precisa sim ser analisada por meio das externalizações que estabelecem com autores, 
textos, teorias e ideias que circulam mundialmente e que em solo nacional funcionam 
como estrangeiros indígenas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Realizar um estudo em torno da formação de professores por meio das categorias 
conceituais presentes na literatura comparada contribuiu para identificar os 
‘mediadores culturais’, isto é, autores, textos e ideias que foram trazidos e 
materializados nestas práticas formativas e, cuja análise documental de seus cadernos 
permitiu entender a difusão dos discursos dos especialistas no campo da educação que 
legitimam determinadas formas de pensar e falar sobre educação.  
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A profissionalização docente não se faz de modo endógeno, porque ela seria 
indissociável do lugar que os membros ocupam nas relações de produção e do papel 
que desempenham. A educação comparada olha o mundo como um texto, observando 
as complexas relações entre saberes e poderes, que instituem modos de pensar e agir, 
mediante os sentidos que atribuem aos saberes e ações destes outros, que é o que 
possibilita imaginar ou (re) imaginar as comunidades. Esses outros é que servem de 
referência, legitimando práticas ou ações, como parte de um campo em que se 
organizam e se articulam centros e periferias, produzindo sentidos e definindo limites.  

A abertura ao exterior, no material impresso do PEC-Munícipios, ocorreu pelo 
intermédio dos especialistas acadêmicos, aos exemplos estrangeiros, numa tentativa 
de reforçar crenças, valores e ideologias consideradas universais e indispensáveis, em 
torno das quais se organizou, também, o discurso político da formação profissional 
dos professores no País.  

A expressão negociação científica empregada nada mais é do que o resultado das 
relações estabelecidas entre a produção de conhecimento feita pelos especialistas nas 
universidades e a sua oferta, ou circulação voltada para a formação de professores, 
tendo a SEE/SP como instância mediadora da produção e transmissão de uma nova 
cultura profissional. Os textos também atuaram como mediadores, no 
desenvolvimento das relações internas e entre as diversas instituições, descrevendo 
novas coalizões em torno de novos padrões culturais, políticos e econômicos.   

Nesse caso, os saberes podem ser transmitidos pelas coalizões feitas entre esses 
especialistas, oriundos do campo acadêmico, professores e as instâncias públicas, que 
organizaram um determinado discurso para a educação2. Estratégias discursivas em 
torno de um objetivo comum foram utilizadas, por meio de uma dupla valorização, a 
da formação pela seleção de saberes acadêmicos, expressas por reconhecidas 
autoridades no campo, e a dos sujeitos, pela mobilização de suas experiências.  

Retomando-se, assim, a proposta reflexiva, que apareceu vinculada aos textos e 
atividades por uma sobreposição de imagens globais, nacionais e locais, que se 
encontraram via externalizações.  

Dentre as experiências relatadas, estrangeiras ou nacionais, não foram 
identificados traços comuns em relação aos objetivos de formação, planejamento 
pedagógico e rotina, mas, sim, em torno de ideias mais genéricas, como o papel do 
professor/educador e a relação comunidade x escola. Em relação à primeira, o ponto 
convergente entre as reformas, ao menos nas citadas, foi à redefinição do papel do 
adulto frente a uma concepção de adulto e criança como sujeitos ativos da 
aprendizagem.  

Nesse caso, olhar o outro foi um modo de “contar histórias” ideais, para servir de 
“lições” e inserir a formação local no discurso (atual) e global. Heróis e heroínas, os 
autores especialistas em educação, mobilizados no próprio texto, foram realizados por 

                                                   
 

2 Lembrando que as fronteiras de atuação destes atores não se limitam a um campo ou outro, na medida em que 
boa parte deles transita em ambos. 
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meio de debates nacionais, de pesquisas realizadas em diferentes nacionalidades e 
universidades, e movimentaram esse diálogo direto entre o global e o local, bem como 
essa forma de circulação do discurso educacional global. 
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RESUMO 

 
A presente discute as ações pedagógicas do Movimento de Educação de Base no 

Município de Fonte Boa nos anos de 1967 a 1980. O trabalho tem como objetivos 
analisar as ações pedagógicas do Movimento de Educação de Base e as suas 
contribuições para o município de Fonte Boa, identificar como ocorreu a implantação 
do MEB no município de Fonte Boa e quanto tempo durou; conhecer os impactos 
causados pelas ações do MEB no município de Fonte Boa e analisar se o MEB oferecia 
uma educação crítica ou catequética para os alunos. Para fundamentar a pesquisa 
buscou-se obras de autores como Fávero (2006), Peixoto Filho (2003), De Kadt 
(2009), Wanderley (1984), Marlúcia Paiva (2009) e outros que contribuíram para o 
melhor entendimento do Movimento de Educação de Base. O MEB desempenhou um 
papel importante para o município de Fonte Boa não só por ter desenvolvido ações 
acerca da alfabetização de adultos, mas também por ter contribuído com a educação 
política, com a saúde, a organização de sindicatos e lideranças, o incentivo e 
valorização da cultura popular e os benefícios do esporte para a vida da população 
ribeirinha.  
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1. AS CONTRIBUIÇÕES DO MEB PARA A POPULAÇÃO EM FONTE BOA/AM 

O trabalho desenvolvido pelo Movimento de Educação de Base em Fonte Boa foi 
voltado para a melhoria da qualidade de vida da população menos favorecida e suas 
ações tiveram o objetivo não penas de alfabetizar adultos mais desenvolveu um 
trabalho que contribuiu para o surgimento e fortalecimento das organizações 
comunitárias e dos movimentos populares, numa perspectiva de transformação social, 
bem como, viu a necessidade de alfabetizar as crianças ribeirinhas, filhos de pais que 
não tiveram a oportunidade de estudar na idade própria e que pela primeira vez 
tiveram a oportunidade de segurar em uma caneta juntamente com seus filhos. 
Segundo (Paiva 2009, p.81), “mesmo sendo aulas radiofônicas destinadas a 
adolescentes e adultos muitas crianças foram nelas alfabetizadas, em muitos lugares 
era a única escola existente e, além disso, a escola funcionava quase sempre na casa 
do monitor onde normalmente residiam as crianças”.   

O MEB criou movimentos populares, organização comunitária, formou lideranças 
e também atuou na política educativa do povo e seu objetivo era “ajudar na 
organização dos trabalhadores, incentivando, estimulando e animando sua criação 
onde não existe”. (Relatório nacional anual, 1978, p.09). O MEB procurava 
conscientizar o povo acerca dos seus direitos e seus deveres como cidadão, ou seja, a 
educação que o MEB passava no município de Fonte Boa se estendia para além da 
alfabetização de adultos.  De acordo com as narrativas dos entrevistados, o MEB foi o 
primeiro programa a atuar no interior por meio de aulas radiofônicas, que 
desempenharam um papel importante no combate à exploração das massas populares 
que viviam isolados na imensa extensão territorial do município de Fonte Boa. Acerca 
dessa questão (Peixoto Filho 2010, p. 19) salienta que:  

O MEB foi o único a utilizar o rádio como meio e instrumento para sua atuação 
educativa e pedagógica [...] ele não só realizou em profundidade a sua proposta 
como também trouxe para a educação brasileira, por meio de seus trabalhos 
concretos, contribuições para a utilização do rádio como instrumento didático e 
pedagógico para a educação popular em geral e para a alfabetização de adultos. 

Nos primeiros anos de implantação do MEB em Fonte Boa os monitores de cada 
comunidade se deslocavam para Tefé a fim de receber treinamentos para manusear os 
aparelhos de rádio para a transmissão das aulas, pois ainda não tinha uma equipe para 
aplicar esses treinamentos no município de Fonte Boa. Como o MEB tinha chegado há 
pouco tempo no município de Fonte Boa e não existia escolas, as aulas eram realizadas 
nas casas dos monitores ou na casa de alguém da comunidade que dispunham de um 
espaço para a realização das aulas. É o que nos afirma Maria, ex-monitora do MEB em 
Fonte Boa:  

No tempo que eu trabalhei não tinha um colégio ainda. Eu dava aula na minha 
casa, porque minha casa era grande três quartos e tinha uma sala grande, eu 
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dava aula na sala da minha casa, mais antes quando comecei a dar aula era na 
casa do meu sogro, depois que passou a ser na minha casa, meu marido fez os 
bancos e as mesas, ele não sabia ler mais sabia trabalhar com carpintaria, não 
tinha nome a escola aí eu coloquei o nome da nossa escola de São Jorge.   

Cabe destacar ainda que, nesse contexto, a educação era de difícil acesso, os 
monitores eram agricultores, no decorrer do dia trabalhavam nos seus roçados e a 
noite se tornavam monitores, as casas eram simples, possuíam apenas a mesa, os 
bancos, o quadro negro e como não tinha luz elétrica os alunos estudavam a luz de 
lamparina. Em âmbito nacional, (Paiva 2009, p. 52), afirma que: 

As condições das escolas radiofônicas estavam longe de atingir os preceitos 
mínimos essenciais para o funcionamento de uma escola: o local era iluminado 
por lamparina, poderia ser a sala da casa do monitor, um alpendre, um terreiro, 
uma latada. Mas, apesar dessa precariedade, os monitores desenvolviam seu 
trabalho com dedicação. 

Os monitores daquela época, não dispunham de uma formação específica para 
ensinar, muitos possuíam apenas noções básicas de leitura e de escrita, mas o pouco 
que sabiam não deixavam de ensinar para os que não tiveram a oportunidade de 
estudar. Segundo (Peixoto Filho 2003, p.50), “A educação é vista como processo de 
aculturação, isto é, era preciso que aqueles que sabiam, ou melhor, que eram 
educados, que detinham o conhecimento, doassem aos que não sabiam, aos ‘incultos’, 
a erudição, a ‘cultura universal”.   

Outra questão importante que se percebeu na fala dos entrevistados foi o fato de 
que antes do MEB desenvolver suas atividades no município de Fonte Boa, os pais que 
não queriam ver seus filhos crescerem sem saber ler e escrever pagavam professores 
particulares para alfabetizá-los. Como os casais tinham muitos filhos e não dispunham 
de recursos financeiros para arcar com a educação de todos, apenas um dos filhos era 
escolhido para estudar, geralmente o mais velho ou o que possuía uma facilidade 
maior para aprender. Percebeu-se também que muitos dos monitores que trabalharam 
no MEB estudaram com professores particulares. De acordo com Maria, ex-monitora 
do MEB em Fonte Boa: “meu pai pagou professor particular pra mim aprender ler, 
e o que eu aprendi eu ensinei pro meu esposo, meus filhos e meus cunhados. ” 

Além dessas questões, o MEB contribuiu para a construção das comunidades, pois 
naquele momento não existia, os ribeirinhos viviam isolados em suas comunidades, e 
para facilitar o trabalho de escolarização do MEB, os supervisores visitavam os 
moradores com a intenção de incentivá-los a se aproximarem uns dos outros. O ex-
supervisor Carlos Ney em entrevista concedida em 2015 nos relata que: 

O nosso ribeirinho, nosso caboclo morava muito isolado você chegava no rio  
Paraná num afluente aqui do Solimões vamos falar aqui no  caso da Maina-Alti 
Paraná o que o MEB fazia com que esse pessoal se juntasse se agrupasse pra não 
ficar tão isolado pra facilitar o trabalho da educação do MEB. O Dom Joaquim 
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foi muito importante na época, o Dom Joaquim financiou a construção daquele 
que a gente chamava de casa comunitária que era a escola, que servia para 
reuniões e festa caso a comunidade precisasse, onde tinha três casa, quatro casa 
construía uma casa comunitária aqui e vamos chamar o pessoal mais próximo 
pra mudarem as casas para aquela área e isso aconteceu muito e facilitou o 
trabalho pra gente. 

O MEB, no primeiro momento, enfrentou resistência por parte de alguns 
ribeirinhos, mas com o passar do tempo o povo foi percebendo que a ideia de formar 
comunidade estava dando certo e os que insistiam no isolamento foram se 
aproximando “pois viram que era melhor ficar juntos do que separados” (Supervisor 
do Meb Fonte Boa: Carlos Ney).  

Partimos da premissa de que a educação de base oferecida pelo MEB, veio de uma 
maneira sutil e simples, ajudou os povos que viviam distantes das cidades, da escola e 
do convívio social, veio tratar das dificuldades não só no âmbito da educação, mas 
também da saúde, da agricultura, das técnicas de manejo e de outras ações para 
facilitar a vida na comunidade. O MEB então foi conquistando seu espaço nas 
comunidades criando escolas para os ribeirinhos estudarem e o monitor foi 
considerado peça chave, neste processo. Segundo (De Kadt 2007, p.155),  

o monitor é uma das peças mais essenciais da engrenagem do MEB. Durante o 
primeiro ano de operação, ele (ou ela) era nomeado pela direção e, mais tarde, 
passou a ser escolhido pelos próprios camponeses. [...] No início, era considerado 
como a ligação entre a escola e a equipe que dirigia o sistema; pessoa que recebeu 
alguma educação formal e era, ao menos, semialfabetizados. Era uma espécie de 
auxiliar sem remuneração, que transmitia as instruções dos programas para os 
alunos, conferia seus exercícios, fazia-os ir ao quadro negro, estimulava os mais 
lentos e liderava as discussões. Este último aspecto de suas tarefas era o mais 
dependente de sua capacidade de liderança.   

Nesta investigação, todos os entrevistados afirmaram que os monitores eram 
pessoas queridas pelos moradores das comunidades e desenvolviam um trabalho de 
educação muito importante, estavam sempre preocupados em resolver os problemas 
da comunidade, a fim de proporcionarem uma melhor qualidade de vida para todos. 
Esses monitores, visitavam todas as residências com o intuito de fazer as matriculas 
dos alunos, incentivando-os a estudarem e buscarem novas oportunidades. 

Acredita-se que só foi possível os monitores desempenharem suas funções com 
êxito por causa dos encontros e dos treinamentos recebidos pelos supervisores e 
coordenadores do MEB de Tefé e de Fonte Boa. A luz desse entendimento, (Paiva 
2009. p. 69), ressalta que:  

O treinamento era instrumento educativo de grande importância, pois visava à 
preparação dos monitores para a tarefa específica de uma escola radiofônica [...] 
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nesse treinamento o monitor aprendia a lidar com o rádio no processo de 
recepcionar as aulas que eram transmitidas pela emissora.   

Portanto, os treinamentos realizados pelos supervisores e coordenadores eram de 
grande relevância para os monitores, pois quando estavam em sala de aula eram vistos 
pelos alunos como verdadeiros líderes e para desempenhar este papel teriam que 
estarem preparados. Segundo Maria, ex-monitora do MEB em Fonte Boa: 

esse impulso de ensinar de ter coragem pra ensinar, que na época tudo era difícil, 
eles davam impulso pra gente né, conversava com agente né, ensinava, e sobre a 
brincadeira também eles sempre estavam pra ensinar, pra brincar com agente 
como boa né, chegava na comunidade na época pra incentivar mesmo agente, 
muita vezes agente estava fraco, não tinha força, eu não ia fazer, eles chegavam, 
podia ate levar em frente cânticos, tudo eles ensinavam cânticos pra gente, e 
essas atividades assim, quando almoço assim junto, faziam comemorações 
sempre. Organizar a gente a estudar. Naquela época ninguém se disponibilizava 
pra fazer palestra, e eles se disponibilizavam, e eles davam o conhecimento pra 
gente. 

As fontes documentais revelam que as supervisões eram realizadas com 
frequências nas comunidades e muitas vezes a equipe do MEB dormia na casa dos 
ribeirinhos ou na casa comunitária onde aconteciam as aulas ou festas na comunidade. 
Nestas visitas, os supervisores conversavam com os monitores para saber se os alunos 
estavam gostando das aulas, se frequentavam a escola e se a comunidade estava 
assistindo as programações da Rádio Educação Rural. 

Cabe destacar ainda que, os supervisores buscavam formar lideres nas 
comunidades, para que estes, lutassem por melhorias não só para si mais para a 
comunidade em geral. Para formar o cidadão nesta perspectiva, os supervisores 
elaboravam materiais para explicar nos treinamentos o conceito de liderança e o perfil 
de um líder.  No Relatório de Treinamento de Liderança Comunitária do MEB (1978, 
p.04), retrata bem esta questão: 

Noções de liderança são pessoas que exercem certas influências, dirige, orienta 
certos grupos para alcançar um objetivo. Ex: capitão do time de futebol convida 
a turma para uma partida. Um cidadão convida o povo para um ajuri, um 
professor ensina a turma de alunos, etc. Liderança é uma comunidade, é o meio 
pelo qual ela se desenvolve.    

Agregado a isso, o MEB pretendia formar líderes comunitários não apenas para 
ajudar a comunidade a crescer, mas também para que estes colaborassem com a 
equipe do MEB, resolvendo os problemas referentes as aulas radiofônicas no momento 
em que os supervisores não estivessem presentes nas comunidades. De acordo com o 
Relatório de Treinamento MEB (1978, p. 03): 
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O homem tem obrigação de procurar melhorar, de cumprir com seus deveres e 
por direitos de lutar. Pra que a vida do interior possa se modificar, é preciso que 
seu povo comece a se organizar. Somente a cooperação pode trazer solução aos 
problemas de um lugar.  

Portanto, a formação de lideres dentro das comunidades, a escolha de alguém que 
se preocupasse de fato com os problemas de toda a comunidade, sem receber nenhuma 
gratificação foi uma das ações mais bem articuladas do MEB. Neste contexto, o povo 
ribeirinho era esquecido pelos governantes e pelo poder público e o MEB juntamente 
com a igreja católica, buscaram a libertação dessa população tão sofrida, que viviam a 
margem da sociedade, sofrendo pela falta de saúde, educação, transportes, 
saneamento básico e explorados pelos latifundiários.  

Em decorrência de tal situação, a equipe do MEB desenvolveu atividades na área 
da saúde e para isso, foi necessário oferecer cursos de primeiros socorros, para que os 
próprios moradores da comunidade ao acontecer um acidente pudessem prestar os 
primeiros socorros aos doentes antes de chegar ao hospital da cidade. Com esta 
iniciativa, dava-se início a educação para a saúde nas comunidades mais longínquas 
da região do Médio Solimões. De acordo com a Apostila do Curso de Saúde (s/d, p.01), 
o principal objetivo do curso de primeiros socorros e de saúde era: 

fornecer esclarecimentos básicos para que possa socorrer a um doente 
acidentado, ou vitima de mal súbito. Ou seja, evitando hemorragia, mantendo a 
respiração impedindo o agravamento de lesão, prevenindo o paciente, 
protegendo ossos quebrados, transportando cuidadosamente.  

Do ponto de vista macro, verificou-se que o MEB criou os cursos de saúde 
comunitária, a fim de minimizar as inúmeras dificuldades que existiam nas regiões 
menos desenvolvidas, como falta de saneamento, de postos de saúde e de transporte 
que levassem os doentes até o hospital mais próximo. De acordo com (Paiva 2009, 
p.37):  

Na raiz desses males, encontravam-se, além da pobreza, a falta de informação e 
de formação para a prática da higiene e a inexistência ou precariedade a saúde 
pública. O consumo de água contaminada, por exemplo, surgiu como uma 
questão da calamidade, visto que a população rural bebia água de rios, açudes, 
barreiros e poças, nos quais também bebiam, tomavam banho e satisfaziam suas 
necessidades biológicas os animais que por ali passavam. 

No que se refere ao âmbito local, verificou-se que a equipe do MEB se preocupou 
em conhecer os problemas enfrentados pelo povo ribeirinho, buscou valorizar os 
conhecimentos prévios dos moradores das comunidades, e integrou estes moradores 
a sua equipe de trabalho. Foi escolhido nas comunidades o curandeiro, que era uma 
pessoa mais idosa da comunidade ou que possuía mais conhecimentos sobre remédios 
caseiros e plantas medicinais. Sua função era de ajudar os moradores da comunidade 
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no momento em que estivessem sofrendo com dores, verminoses, picadas de cobras e 
etc. Era como se fosse o enfermeiro da comunidade, esse curador também participava 
dos cursos de saúde promovidos pelos supervisores do MEB, que traziam enfermeiros 
e agentes de saúde que trabalhavam no hospital da cidade para ministrarem as 
palestras e os cursos acerca desta temática. Nesses cursos era ensinado como aplicar 
injeção, fazer curativos, socorrer afogados, o que fazer quando o paciente estivesse 
com febre alta, náuseas e vômitos. Para (Wanderley 1984, p. 106):  

O processo educativo do MEB girava em torno de noções fundamentais, tais 
como: pessoa, ação humana, homem como agente de criação de cultura, 
comunicação entre os homens, trabalho revelador do sentido do homem e de sua 
transcendência sobre o mundo, criatura humana feita à imagem e semelhança 
de Deus, conhecimento mínimos, mudança de atitudes, instrumentação das 
comunidades, conscientização e animação popular. 

Assim, percebe-se que o MEB em Fonte Boa se preocupou não apenas com a 
educação do povo ribeirinho, mas também com o bem-estar dessa população e 
proporcionou conhecimentos acerca da educação, da saúde e valorizou a cultura dos 
menos favorecidos.  

Quanto ao material pedagógico utilizado nos cursos de treinamentos, percebeu-se 
que era elaborada apostila pelos supervisores e distribuídas para os escritos. O 
material tinha uma linguagem simples e de fácil interpretação, uma vez que os alunos 
apresentavam dificuldades para interpretar textos e por isso, optou-se por um material 
mais ilustrativo, ou seja, com desenhos para facilitar o entendimento do aluno. 

Além disso, o MEB em Fonte Boa também promovia cursos de parteiras. Como 
não existiam postos de saúde nas comunidades e o único hospital ficava na cidade e 
era muito distante, as senhoras mais experientes eram quem faziam os partos das 
mulheres gravidas nas comunidades. Para isso, havia o curso para treinar as parteiras, 
que deveriam acompanhar e orientar as mulheres gravidas. Encontra-se a seguir um 
trecho da Apostila do MEB (s/d, p.01), no Curso de Treinamento de Parteiras:  

Doenças durante a gravidez: Hoje vamos falar somente da inchação que não é 
doença mas indica que uma doença está maltratando a mulher grávida e pode 
mata-la. Esta inchação é bem perigosa e indica que a pessoa está anônima ou 
que os rins estão funcionando mal. No primeiro caso precisa tomar fortificante a 
base de ferro como sulfato ferroso, no segundo precisa diminuir ou suprimir 
completamente o sal na comida. Se a gestante não for tratada a tempo, pode ter 
convulsões e perder os sentidos. Você poderá reconhecer o estado grave que exige 
o tratamento médico quando, além da inchação do rosto, das mãos e das pernas, 
a gestante se queixa de dor de cabeça muito forte, perturbação na vista, mal-
estar e tonteira. Precisa então levar a gestante ao medico na maior urgência 
possível. 
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Ao analisar as fontes documentais verificou-se que os cursos eram aplicados nas 
próprias comunidades, pois ao invés dos moradores se descolarem para a cidade que 
era distante, faziam ali mesmo e não precisavam ficar dias foras de casa e dos seus 
trabalhos de agricultura e de pesca. 

Outra contribuição que o MEB deixou para a população no município de Fonte 
Boa, foi a politização, naquela época a maioria da população era desprovida de 
escolarização e muitos se tornavam presas fáceis para os políticos no período das 
eleições. Pensando nisso, o MEB de Fonte Boa procurou orientar os eleitores para que 
exercessem o direito de votar de forma consciente, uma vez que, muitos não sabiam 
como escolher os candidatos que o representariam, votavam apenas por influência de 
outras pessoas ou porque era prometido algo em troca. Diante dessa realidade, os 
supervisores buscaram instrumentos para conscientizar o trabalhador da importância 
do voto.  

O departamento de Fonte Boa criou os boletins informativos “Poronga” com o 
objetivo de informar o povo sobre os seus direitos e deveres. Os exemplares eram 
distribuídos para os alunos e discutidos em sala de aula. Segundo Carlos Ney ex-
supervisor do MEB em Fonte Boa, os boletins.  

Foram criados aqui mesmo em Fonte Boa. Era feito da seguinte forma: a gente 
recebia dos monitores das comunidades dos problemas que estava acontecendo 
e a gente fazia um estudo critico disso ai publicava alguma coisa a respeito disso 
tinha uma parte que a gente chamava de educação política que era exatamente 
tratando essa questão que permanece como hoje em dia caso  da venda do voto 
daquele negocio de você votar no candidato porque ele tinha feito algum favor. 
A gente alertava a população pra não acontecer isso. Era distribuído 
mensalmente cada comunidade recebia esse informativo e era discutido na sala 
de aula. O monitor era instruído pra que esse informativo não ficasse de posse só 
dele mas ele discutisse com a turma. 

Nesse sentido, podemos perceber o quanto o MEB contribuiu com a educação 
política do povo, pois, conscientizou as massas populares a não se deixarem 
influenciar por falsas promessas dos candidatos. Além disso, buscou romper através 
de palestras e discursos a concepção de que o homem do campo era um ser ignorante 
e fácil de manipular.  A cerca dessa problemática, (Paiva 2009, p. 44), afirma que:  

O setor de politização desencadeia vasta campanha no estado, vários boletins são 
elaborados e distribuídos aos milhares nas comunidades rurais, além de 
amplamente divulgados pelas emissoras de educação rural [...]. Eis uma 
mensagem da campanha: juntos nós pensamos: nos salários que assassinam 
crianças, nos barracões que furtam o suor, nas fábricas que pedem matérias 
primas, na economia que precisa se equilibrar, nas propriedades imensas sem 
aproveitamento, nas áreas enormes, sem dono, nos preços injustos, nos trustes 
que engolem tudo, na terra de quem muito pedimos e nada damos. Pensamos, 
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enfim na nossa agricultura do meu e seu Brasil, agricultura que exige reforma, 
reforma que exige homens, homens sérios e honestos escolhidos por você, por seu 
voto, reforma que sobretudo: necessita de um povo que a queira, povo que a exija, 
povo que é feito de cada um de nós, povo que é você. 

Podemos ver que essa educação política alcançou muitos estados brasileiros e 
principalmente as comunidades rurais que eram as mais necessitadas. Com essa 
educação política muitas pessoas passaram a ter uma visão mais crítica acerca do voto, 
passando a exigir mais dos governantes e cobrando suas propostas de campanha. A 
esse respeito, (Wanderley 1984, p.158) salienta que: 

Para completar o entendimento do processo conscientizador operado pelo MEB, 
vale ressaltar outro elemento - politização - que foi bem menos trabalhado nos 
textos do Movimento e que foi ganhando relativamente mais consciência nas 
atividades práticas. Ele se constituía numa dimensão fundamental da 
conscientização, porém entendida diferencialmente pelas equipes e traduzida por 
outras expressões como educação politica e politica em estrito senso. [...] o uso do 
termo politização ganhou notoriedade inicial a partir das atividades 
implementadas pelo setor de politização do SAR, em Natal, que desenvolveu uma 
atuação organizada na linha politizadora, durante o ano de 1962, e foi 
apresentado num texto discutido no I Encontro de Coordenadores como parte da 
programação geral, elaborado por um representante daquele setor e que 
trabalhava bem próximo do MEB.  

Os boletins deram tão certo que o MEB em um segundo momento passou a 
distribuí-los também para a população residente na zona urbana, pois era preciso 
conscientizar e despertar o espírito crítico na população em geral. Diante disso, viu-se 
a necessidade de criar o informativo “As Fontes” com o objetivo conscientizar o povo 
a reivindicar seus direitos como cidadão, cobrar dos políticos melhorias na educação, 
saúde, saneamento básico, etc. Tais informativos eram elaborados bimestralmente e 
distribuídos pelos supervisores nas residências dos moradores do município de Fonte 
Boa. Caso o responsável não se encontrasse em casa o informativo não era entregue as 
crianças, uma vez que, estas poderiam danificar o material. Com o passar dos tempos 
os informativos passaram a ser distribuídos mensalmente nas residências e as 
temáticas variavam conforme a necessidade da população. Os assuntos geralmente 
versavam sobre educação, saúde, voto consciente, datas comemorativas, direitos, 
deveres, literatura, cultura, lendas, etc. O informativo tinha formato de mini jornal, 
escrito em máquina de datilografia, no qual eram digitados os assuntos do jornal e 
deixado espaços para as gravuras, que eram todas feitas manualmente pelos 
supervisores. 

Outra contribuição importante do MEB foi à criação do sindicato dos 
trabalhadores rurais para que o povo ribeirinho tivesse conhecimento da legislação 
referente às questões trabalhistas. Embora esta discussão e/ou orientação tenha 
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iniciado no primeiro momento das ações do MEB, o sindicato dos trabalhadores rurais 
em Fonte Boa foi criado apenas em 1990. Encontra-se a seguir um trecho que retrata 
a importância do sindicato e os benefícios para a população.  

A equipe do MEB queria criar um sindicato rural para a população de Fonte Boa 
com a intenção de buscar o direito do povo, então foi feita a discussão com os 
comunitários e cada um dos que estavam presentes na reunião da assembleia 
ficou responsável em discutir a criação dos sindicatos com a comunidade. 
Inicialmente o setor vai se reunir mais uma vez para melhores discursões e as 
comunidades se reúnem para lançar a ideia do sindicato e daí partiremos para 
a criação de comissões pré-sindicais que seriam mais tarde delegacias sindicais, 
cada uma dessas comissões seria o próprio setor e ficaríamos em experiência por 
todo o ano e o seguinte, e se tudo ocorrer bem, em 1990 fundaremos o sindicato.  
(Relatório de Viagem, 1980, p.07).  

Portanto parte-se da premissa de que o MEB não só contribuiu para a alfabetização 
de adultos, uma vez que esta se estendeu para além da escolarização. Foi a partir 
dessas ações que o povo passou a exigir mais pelos seus direitos, a não se deixar 
oprimir pelos governantes e a não ter medo de falar o que pensa.    
 

1.1. AS AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS DO MEB EM FONTE BOA 

 O MEB no município de Fonte Boa não possuía um prédio próprio para o 
escritório e nem escolas, era disponibilizado apenas uma sala para discutir ou resolver 
as questões administrativas, que ficava situada no salão Taraquatiua.  

Quanto ao material didático pedagógico para as aulas, verificou-se que apesar do 
movimento ter convênio com o MEC, os materiais foram elaborados por muito tempo 
pelos supervisores e estes tinham formato de cartilhas, que levavam em consideração 
a realidade vivenciada pelos educandos.  A equipe elaborou as cartilhas “Poronga” e 
“O Ribeirinho” que era um material pedagógico muito usado nas escolas. A “Poronga” 
era subdividida em cadernos de português e de matemática, com assuntos básicos para 
a alfabetização e seguia o método de Paulo Freire, ou seja, utilizava palavras do 
cotidiano dos alunos, como por exemplo: bacuri, carambola, tambaqui, etc, palavras 
que faziam parte do dia a dia do povo ribeirinho.  

 Quanto a Cartilha “O Ribeirinho” que não deixava de ser um material didático de 
alfabetização e primeiras contas elaborada após três anos de estudo, em que foi 
pesquisado o levantamento do universo vocabular realizada pela equipe de educação 
de base do MEB, no qual foi feito a elaboração e aplicação dessas cartilhas adequadas 
a realidade do povo que viviam nas comunidades do rio Solimões. Segundo (Freire 
1981, p. 21) “É necessário que os textos sejam em si um desafio e como tal sejam 
tomados pelos educandos e pelo educador para que, dialogicamente, penetre em sua 
compreensão”. 
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Ou seja, os textos de leituura devem ser elaborados pelos educadores desde que 
correspondam a realidade concreta dos alfabetizandos facilitando assim a 
compreensão dos educandos com os vocabulos trabalhados, a nossa cultura é rica em 
diversidades e porque não trabalhar as palavras dessa diversidade dentro das salas de 
aula pelo fato dos educandos já cochecerem por ouvirem no seu cotidiano.  

O MEB não alfabetizava apenas os jovens e os adultos mais tambem as crianças, 
as aulas aconteciam nas casas dos monitores e a turma tinha cerca de 25 alunos entre 
jovens, adultos e crianças. Segundo as narrativas dos monitores era necessário a 
utilização de duas metodologias em sala de aula, pois geralmente os adultos não 
tinham paciência para dividir o mesmo espaço com as crianças e reclamavam com 
frequência do barulho que faziam durante as aulas. Os adultos chegavam a escola 
cansados dos seus trabalhos na agricultura e para que não houvesse evasão escolar, 
esses alunos foram divididos em duas turmas. As crianças de até 12 anos foram 
matriculadas pela manhã e os jovens e adultos a noite. 

Em relação aos desafios enfrentados pelos alunos constatou-se que enfrentavam 
dificuldades para estudar, precisaria ter muita força de vontade, pois muitos deles 
moravam em comunidades distantes da escola, ou não havia escola  na comunidade e 
os alunos precisavam se deslocar de canoa para outra comunidade. Segundo Albertino, 
ex-aluno do MEB o aluno saia de casa as cinco horas da madrugada para chegar a 
escola as sete horas da manhã e no meio do caminho pelo rio ia transportando os 
demais alunos em sua canoa, muitos saiam de casa sem fazer suas refeições para poder 
chegar a escola a tempo de assistir as aulas.  

De acordo com o relato da ex-monitora Raimunda “muitos alunos queriam 
estudar, mas não tinham condição de comprar materiais básicos como por exemplo: 
cadernos e canetas”. Sensível a essa questão, os monitores faziam artesanalmente os 
cadernos dos alunos, compravam folhas de papel almaco dobrava ao meio, costurava 
com papelão para fazer a capa dura do caderno, e destribuia para aqueles que não 
tinham condições de comprar seus materiais. Os monitores, eram geralmente 
moradores da comunidade, possuia apenas as séries iniciais do ensino fundamental, 
no entanto esse trabalho era feito com dedicação, planejamento e força de vontade. 

Em fim, percebeu-se que os sujeitos que se envolveram no MEB em Fonte Boa se 
orgulham de terem feito parte desse movimento, até hoje, se emocionam ao lembrar 
do movimento, pois as ações dessa equipe fez um trabalho diferenciado. Se atualmente 
as comunidades possuem escolas, cadeiras, mesas, merendas escolares, professores  
formados, postos de saúde, transporte para levar os alunos as escolas, foi graças as 
lutas desenvolvidas pelo Movimento de Educação de Base. Portanto, esses são os 
principais beneficios adquiridos pela população dos moradores das comunidades 
rurais pertencentes ao municipio de Fonte Boa.    

Ao desenvolver esta pesquisa foi possível conhecer como se deu as diversas ações 
do Movimento de Educação de Base em Fonte Boa e que este movimento foi 
significativo para a transformação da realidade da população ribeirinha no Médio 
Solimões. No decorrer desse trabalho verificou-se que o MEB enfrentou muitos 
desafios, mas buscou superá-los com a colaboração dos ribeirinhos.  No primeiro 
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momento (aproximadamente três anos) o MEB em Fonte Boa foi dependente do MEB 
de Tefé, mas em um segundo momento passou a ter autonomia e tomar suas próprias 
decisões, inclusive elaborar seu próprio material didático.  

Pode-se considerar, grosso modo, que o MEB desempenhou um papel importante 
para o município de Fonte Boa não só por ter desenvolvido ações acerca da 
alfabetização de adultos, mas também por ter contribuído com a educação política, 
com a saúde, a organização de sindicatos e lideranças, o incentivo e valorização da 
cultura popular e os benefícios do esporte para a vida da população ribeirinha. 
Reconhece a partir da fala dos entrevistados que o Movimento de Educação de Base 
teve uma participação ativa nas comunidades, buscou discutir com o ribeirinho as 
dificuldades e as estratégias para superá-las e nomeou lideres nas comunidades para 
estarem à frente dos desafios. A formação de lideranças foi umas das ações mais 
importantes desenvolvidas pelo MEB, pois proporcionou aos ribeirinhos habilidades 
para trabalhar com a diversidade e auxiliar o povo em suas comunidades. 

É importante ressaltar que o MEB procurou contribuir para o crescimento e 
amadurecimento dos comunitários que viviam isolados sem informação da realidade 
vivida e sem uma conscientização política. A população ribeirinha era humilde, 
desprovida de escolarização e na maioria das vezes era manipulada ou enganada por 
aqueles que detinham conhecimento e recursos financeiros. Vale destacar o papel 
desempenhado pelos supervisores do MEB em Fonte Boa, pois foi através de seus 
esforços que este trabalho pode ser efetivado. Os supervisores tinham que deixar suas 
famílias e fazer as viagens de supervisão que duravam dias, no entanto, estavam 
sempre dispostos a ajudar os ribeirinhos. 

Para finalizar, recomenda-se a todos que não conhecem a história do Movimento 
de Educação de Base que busquem conhecer essa história, pois se hoje temos escolas 
adaptadas nas comunidades, postos de saúde, transporte para os estudantes e luz 
elétrica foi graças ao esforço e dedicação desse movimento.  

Assim, acredita-se que pesquisar a história do MEB, foi de grande relevância, pois 
proporcionará a oportunidade de divulgar as ações desenvolvidas pela equipe de Fonte 
Boa para os estudantes e pesquisadores da área de educação de jovens e adultos e 
educação popular. 
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RESUMO  

Análise do percurso histórico da disciplina História do Maranhão no currículo do 
ensino estadual a partir 1902, quando foi estabelecida a disciplina, no currículo da 
Escola Normal, em São Luís - MA. Objetiva-se analisar como a disciplina História do 
Maranhão vem sendo ministrada no sistema estadual de ensino por meio do currículo 
oficial. Para tanto, são consideradas as contribuições dos estudos sobre a Nova 
História, especificamente em História Cultural. A análise sobre Currículo se 
fundamenta nos princípios teórico-metodológicos da Nova Sociologia da Educação 
através da História das disciplinas escolares de Ivor Goodson e André Chervel que 
ressalta o aspecto político do currículo, bem como o caráter de tradição presente na 
implantação das disciplinas escolares. A pesquisa é qualitativa, tendo como método de 
abordagem, o hipotético-dedutivo; e o comparativo como método de procedimento. 
Para tanto, utiliza-se, enquanto fontes: Regulamentos do ensino público entre 1902 e 
1915, os jornais “A Pacotilha” e “Diário do Maranhão” periódicos da primeira década 
do século XX. A partir dos aspectos apontados pela pesquisa, compreende-se que a 
disciplina História do Maranhão em sua trajetória, se fundamentou no processo de 
“invenção da tradição” ao instituir os conteúdos curriculares a serem abordados no 
âmbito da História Regional.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

História do Maranhão, Disciplina Escolar, Intelectuais. 
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A “INVENÇÃO DA TRADIÇÃO”: O SURGIMENTO DA DISCIPLINA ESCOLAR 
HISTÓRIA DO MARANHÃO 

Este artigo é parte de uma pesquisa que enfoca a análise histórica e documental 
acerca do percurso de legitimidade e desenvolvimento da disciplina História do 
Maranhão no currículo da rede pública de ensino. A investigação abordou em sua 
problemática, como a disciplina História do Maranhão vem sendo ministrada no 
currículo estadual de ensino.  

Para tanto, se fundamentou nas contribuições da análise sobre Currículo pelos 
princípios teórico-metodológicos da Nova Sociologia da Educação através da História 
das disciplinas escolares de Ivor Goodson e André Chervel que ressalta o aspecto 
político do currículo bem como o caráter de tradição presente na implantação das 
disciplinas escolares aproximando o estudo em História da Educação à pesquisa 
histórica. Este ponto do estudo trata do processo de implantação da disciplina História 
do Maranhão no ensino estadual através do currículo da Escola Normal em 1902. 

A instituição de uma disciplina escolar não caracteriza somente um processo 
técnico de inclusão de um componente curricular no programa de estudos de 
determinado sistema educativo. O currículo está vinculado a representações de poder, 
denotando considerável alcance sociopolítico na organização de conteúdos. Não se 
pode falar em neutralidade no currículo, pois ele é veículo de ideologia, da filosofia e 
da intencionalidade educacional. As disciplinas escolares possuem caráter de tradição 
à medida que estabelecem invenções, construções institucionalmente forjadas com 
base em sistemas de crenças e valores no contexto histórico de uma sociedade 
(HOBSBAWN, 2012).  

Conforme Julia (2001, p. 33), “as disciplinas escolares não são nem uma 
vulgarização nem uma adaptação das ciências de referência, mas um produto 
específico da escola”. Ao mesmo tempo em que uma disciplina escolar representa a 
institucionalização de um conhecimento de cunho cientifico na educação formal, ela 
não se restringe a um complexo de conteúdos selecionados.  

A definição do corpus disciplinar perpassa pelo aspecto político que enfoca os 
objetivos do ensino em uma sociedade. “Os processos sociais que envolvem a produção 
do significado do conhecimento disciplinarizado assumem diferentes sentidos em 
função das múltiplas e variadas contingências históricas” (LIBÂNEO, & ALVES 2012, 
p. 230). A atribuição de significados a uma disciplina escolar, portanto, abrange um 
processo relacional por meio de disputas no meio social acerca do que é válido para se 
estudar em determinado contexto histórico. Paralelamente, caracteriza-se como 
diferencial diante do processo de definição do que está apto a ser selecionado para 
compor o discurso de uma disciplina. 

A pesquisa em história das disciplinas escolares contribui, portanto, na realização 
do inventário das práticas de instituição do conhecimento disciplinarizado 
demarcando suas rupturas e permanências. Considerar a dimensão política na 
construção do currículo traçando a história das disciplinas escolares permite desvelar 
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no cotidiano dos sistemas educacionais, os elementos propulsores de uma sociedade e 
suas conjunturas.  

Convém examinar atentamente a evolução das disciplinas escolares, levando em 
conta diversos elementos que, em ordem de importância variada, compõem esta 
estranha alquimia: os conteúdos ensinados, os exercícios, as práticas de 
motivação e de estimulação dos alunos, que fazem parte destas ‘inovações’ que 
não são vistas, as provas de natureza quantitativa que asseguram o controle das 
aquisições (JULIA, 2001, p. 34). 

A análise histórica do currículo problematiza a desmistificação de determinadas 
disciplinas elucidando os elementos sociais e políticos que influenciam na seleção de 
conteúdos e por sua vez, nas tradições que legitimam a coesão do grupo social ao qual 
pertence o sistema educativo. A ampliação das capacidades humanas pela via da 
formação escolarizada surge como instrumento vinculado a condições ideológicas e 
materiais. Isso demonstra, portanto, a importância de uma pesquisa educacional 
crítica que reconheça nas escolas a construção de significados por meio das formas de 
poder.  

Grupos sociais, ambientes e contextos sociais inteiramente novos, ou velhos, mas 
incrivelmente transformados, exigem novos instrumentos que assegurem ou 
expressem identidade e coesão social, e que estruturem relações sociais. Ao 
mesmo tempo, uma sociedade em transformação torna as formas tradicionais 
mais difíceis ou até impraticáveis. (HOBSBAWN & RANGER, 2012, p. 328). 

Torna-se imprescindível caracterizar o contexto histórico de implantação de uma 
disciplina escolar. A análise da conjuntura social e política permite notar que aspectos 
incidem sobre a inclusão e delimitação de conteúdos nos currículos dos sistemas de 
ensino bem como nos padrões de permanências e rupturas impressos no saber 
disciplinarizado. 

Nesse sentido, o período que compreende a implantação da História do Maranhão 
como disciplina escolar corresponde à primeira década do século XX, 
tradicionalmente denominado pela historiografia nacional como Primeira República. 
Caracteriza, portanto, um contexto de reformulações no campo da instrução pública 
maranhense.  

Nesse contexto, surge a figura política de Benedito Leite1 que no período de 1893 
a 1908, definiu os moldes do governo no Maranhão, traçando medidas e reformas 
administrativas executadas por aqueles que ocupavam o cargo de governador. Na 

                                                   
 

1 Natural de Rosário, de abastada família. Cursou Direito em Recife exercendo cargo de promotor no interior do 
estado e ingressando na política a partir do apoio de Gomes de Castro (VIVEIROS, 1957, p. 04).  
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administração da instrução pública, ressalta-se sua parceria com Barbosa de Godóis2. 
É através da atuação de Benedito Leite que surgem avanços no sistema de ensino 
público na primeira década republicana. 

No cenário nacional, destacam-se as reformas implementadas com o início da 
República pelo governo Federal. Dentre elas, a Reforma Benjamin Constant ocorre por 
meio do Decreto nº 981, de 8 de novembro de 1890 que, embora limitada ao Distrito 
Federal, constituiu-se em referência para a organização do ensino nos Estados. 
Fundamentada em moldes positivistas, direcionou a composição dos currículos 
enfocando aspectos científicos. O objetivo da reforma era superar o ensino de cunho 
humanístico enquanto herança da educação jesuítica com influência em São Tomás de 
Aquino, pela qual se ressaltava o princípio filosófico da essência universal e imutável. 
A concepção positivista de Benjamin Constant superava a ideia de uma essência 
vinculada a Deus e enfocava a natureza humana, racional, considerando a escola 
pública, instituição laica, gratuita e universal (SAVIANI, 2011). 

Diante desse quadro, foram estabelecidos no Maranhão regulamentos para 
organização do sistema de ensino. O governo de José Thomaz da Porciúncula institui 
em 1890 um decreto direcionado à instrução pública, dividindo-a em primário, 
secundário e técnico. “Esse decreto, mantinha o Liceu com a introdução de algumas 
reformas em sua organização, cria a Escola Normal, um Conselho Superior de 
Instrução Pública e um Instituto Técnico” (ANDRADE, 1984, p.30).   

As alterações no campo educacional do Maranhão se fundamentavam no 
movimento reformista nacional centrado no discurso do progresso pela urbanização e 
industrialização. Até então, o ensino secundário maranhense vinculava-se ao Liceu3 
numa perspectiva propedêutica que enfocava o acesso ao ensino superior fora do 
Estado pelos filhos de famílias privilegiadas. 

A Escola Normal promovia nesse período suas ações iniciais. Após várias 
iniciativas de implantação de cursos para a formação de professores e mediante a 
necessidade requerida pelo contexto, a Escola Normal foi criada anexa ao Liceu, 
compartilhando docentes e algumas disciplinas. “O curso tinha duração de três anos e 
podia ser frequentado por alunos dos dois sexos” (SALDANHA, 2008, p. 115). Os 
objetivos da Escola Normal4  previam “não só instruir os alunos professores, mas 
também exercita-los na maneira prática de ensinar, educando-os na methodologia 
peculiar a cada uma das disciplinas” (DIÁRIO DO MARANHÃO, 24 jul. 1890).  

Em comparação ao período anterior, os currículos de 1890 do Liceu e da Escola 
Normal apresentam uma composição de disciplinas mais cientificista do que literária. 
“Enquanto os estabelecimentos de ensino vinculados às instituições religiosas 

                                                   
 

2 Antonio Batista Barbosa de Godóis nasceu em São Luís, aos10 de novembro de 1860 e faleceu no Rio de Janeiro, 
aos 4 de setembro de 1923. Formou-se em Direito pela Faculdade de Recife e foi procurador da Justiça Federal no 
Maranhão. Dedicou-se também ao magistério (AML, 2008). 

3 Criado em 1838, foi o único estabelecimento de ensino secundário na Província (CABRAL, 1984). 

4 Art. 232 do Regulamento da Escola Normal de 22 de junho de 1890 
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dedicaram-se a uma educação mais humanística, os estabelecimentos sob orientação 
positivista implementaram um ensino de caráter mais técnico” (STEPHANOU & 
BASTOS, 2011, p.170). 

Apesar de ter representado um avanço na instrução pública maranhense, a Escola 
Normal sofreu os impactos das problemáticas que assolavam o Estado no período após 
a Proclamação da República. “Por essa época, a crise econômica que se abateu sobre o 
Estado, repercutiu sobre o sistema educacional prejudicando a sua consolidação e 
dificultando ainda mais sua expansão” (ANDRADE, 1984, p. 31). 

Mesmo diante dos esforços realizados para sua criação e funcionamento, a Escola 
Normal foi, muitas vezes alvo de campanhas visando a sua extinção em virtude da 
pequena produtividade. Cabe ressaltar que no contexto marcado por problemas 
econômicos, tal ação se dava no sentido de encerrar as atividades da referida 
instituição como mecanismo de contenção de gastos para reverter a crise.  

Era um instituto incompleto, por muitos motivos, entre os quais avultavam a 
deficiência dos programas para o objetivo visado, a falta de aparelhamento 
didático adequado, o ridículo ordenado dos mestres, quase todos os professores 
do Liceu que recebiam dezesseis mil réis mensais por esse acréscimo de serviço. 
Assim organizada, ela nunca poderia preparar professores em número suficiente 
para a transformação do magistério maranhense, carreira ingrata e cheia de 
privações para os que a abraçavam [...] nestas condições, a Escola Normal só 
podia ter sido o que, de fato, conseguiu ser. Com um curso de três anos, formou 
num quatriênio, isto é, em duas turmas, apenas cinco professoras normalistas 
[...] nenhuma delas foi aproveitada no magistério: no interior do Estado, porque 
lhes não ofereciam vantagens (VIVEIROS, 1957, p. 165 – 166). 

Em meio a essa conjuntura, Benedito Leite assume o desafio de impedir a extinção 
da Escola Normal, sugerida pelos políticos na perspectiva de saneamento das despesas 
estaduais. Em seu mandato de deputado no ano de 1895, com base no discurso liberal 
da educação redentora, defende a crença na formação do professor primário como 
objeto propulsor de revitalização da Escola Normal. Assim, institui em sua reforma no 
sistema educativo, a criação de uma escola de aplicação; posteriormente denominada 
Escola Modelo, dirigida por Barbosa de Godóis.  

Deu-se-lhe novo corpo docente, escrupulosamente escolhido sem atender a credo 
político, na intelectualidade maranhense, e cometeu-se-lhe a direção ao maior 
pedagogo maranhense de seu tempo _ o Dr. Almir Parga Nina5. Dotou-se-lhe de 
material didático de primeira ordem, modernizaram-se-lhes os métodos de 
ensino. Anexou-se-lhe um curso de aplicação [...] foi transformada num instituto 
de ensino modelar, que constituía honra de nossa terra e orgulho de nossa gente 
                                                   
 

5 Médico que assumiu a direção da Escola Normal no ano de 1899 Cf. (GOVERNADOR, 1900).  
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e para onde levávamos, com justificada vaidade, nossos visitantes (VIVEIROS, 
1957, p. 172). 

A primeira década republicana caracteriza, portanto, um contexto de 
reformulações no campo da instrução pública maranhense. Para tanto, o discurso 
educacional enfoca a transição de uma concepção mnemônica de ensino para uma 
perspectiva cientificista a partir da ideologia positivista de educação pelo progresso. 

É nessa conjuntura que se pode perceber como se forjou a tradição representada 
pela implantação da História do Maranhão como disciplina escolar. Os programas 
curriculares estabelecidos para o ensino secundário no Liceu e, posteriormente, na 
Escola Normal, caracterizam o ensino de História. De início, focado no estudo da 
formação social e política no Ocidente, sua reorganização possibilitou 
desdobramentos da disciplina com a inclusão de conteúdos nacionais e, por 
conseguinte, regionais. 

A disciplina denominava-se História Universal6, caracterizando-se pela exposição 
da formação da sociedade ocidental numa trajetória de perspectiva evolucionista 
fundada em aspectos eurocêntricos. Os temas compreendiam os períodos da 
Antiguidade, Idade Média, Modernidade e Idade Contemporânea.  

A exposição era realizada pelo professor e lida pelo aluno que, em seguida, faria 
o resumo. Esse resumo seguia um roteiro apresentado como ‘Quadro Sinótico’, 
dividido em ‘personagens’, ‘atributos’, ‘feitos e acontecimentos’ e ‘datas’. O 
método exigia decoração, mas requisitava, pela produção do quadro sinótico, 
outros esquemas comparativos e analógicos que, por sua vez, auxiliavam na 
memorização do que era considerado essencial no aprendizado da História 
(BITTENCOURT, 2004, p.124). 

No advento da República, a disciplina História permaneceu enfocando a 
construção da memória nacional e objetivando a formação da nacionalidade centrada 
no ideário republicano. “Ainda que essa disciplina tivesse sofrido mudanças em seus 
conteúdos e métodos, sua finalidade principal não fora modificada, qual seja a de 

                                                   
 

6 A disciplina História Universal contemplava os seguintes temas: História Antiga, que compreendia desde as 
monarquias ditas orientais até as invasões bárbaras e deveria ser trabalhada em 24 tópicos. A Idade Média era 
apresentada a partir do marco das invasões bárbaras ocorridas na Antiguidade, sendo que se priorizava, nesse 
momento, a discussão dos modos de vida dos povos bárbaros, e era encerrada com o tema da Igreja no século XV. 
Quanto aos estudos sobre a Idade Moderna, deveriam ser iniciados por meio de uma breve retomada acerca “das 
grandes épocas do período medieval”. Nesse momento, os principais acontecimentos políticos ocorridos na 
Europa eram apresentados por meio de 23 tópicos, dentre os quais se destacam a “revolução política: progresso 
da autoridade real da França, Carlos VII e Luis XI”, a “guerra das duas Rosas”, a “unidade governativa e 
territorial da Espanha”, a “dinastia de Avis”, as “descobertas marítimas dos portugueses e espanhóis”, o 
“renascimento das letras e das artes: Itália, França, Alemanha, Portugal e Espanha”, a “reforma protestante”, a 
“origem e desenvolvimento da colônia inglesa” e a “filosofia no século XVIII”. Já a História Contemporânea 
estabelecia como marco a Revolução Francesa (GASPARELLO, 2004).  
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contribuir, fundamentalmente, para a constituição de identidades nacionais” 
(BITTENCOURT, 2004, p. 76). 

A matriz epistemológica do ensino de História, nesse momento, se pautava no 
modelo francês. Abordava, em seus conteúdos, os grandes acontecimentos e as ações 
dos homens considerados heróis, denotando a influência positivista nesta área de 
conhecimento. Desse modo, a disciplina História no período republicano foi 
subdividida em História Universal e História do Brasil. 

A disciplina História do Brasil abordava um conjunto de informações referentes à 
nação utilizando as ações dos chamados grandes heróis. Partia dos estudos referentes 
aos descobrimentos marítimos realizados pelos portugueses e espanhóis. O roteiro era 
encerrado com a apreciação dos fatos vinculados à proclamação da república: ao dia 
“15 de novembro” (GASPARELLO, 2004). Cabia ao professor, transmitir o 
“sentimento da terra e da gente” através de uma narrativa distinta daquelas pontuadas 
apenas por nomes e datas, típica dos anais e memórias do Império. Para tanto, a escrita 
e o ensino da história-pátria deveriam além de relembrar os fatos, exaltar seus 
protagonistas contribuindo para a integração do povo brasileiro por meio de modelos 
de conduta, fomentando a nacionalidade projetada pela República (BITTENCOURT, 
2002). 

O processo de reconfiguração da disciplina História com a República fica visível na 
comparação dos programas curriculares previstos para o Liceu Maranhense em sua 
implantação ainda no Império e sua reforma já na primeira década republicana. 
Notam-se inclusões de disciplinas pautadas no cientificismo e, no caso da História, seu 
desdobramento com a inclusão da História do Brasil.  

Em sua implantação, o Liceu apresenta a disciplina História Universal nos moldes 
supracitados. “O currículo do Liceu fortalecia a literatura e a história com um ideal 
humanista personificada pela Grécia, Roma e França, o que pode estar ligado ao 
convencimento de nossos intelectuais, quanto à opção pela cultura europeia” 
(RIBEIRO, 2014, p. 73). Nota-se a ênfase no padrão europeu como modelo a ser 
exaltado. A referida concepção pode ser percebida ainda nos anúncios de aulas 
particulares presentes nos jornais da época: 

O abaixo assignado acaba de abrir na casa de sua residência, aulas de primeiras 
letras. O programma das ditas aulas é o mesmo adaptado nas do ensino público. 
Também se propõe a ensinar, matérias de cursos preparatórios tais como: latim 
rudimentar, francês, geographia e historia universal. Mariano Cesar de 
Miranda Leda (DIARIO DO MARANHÃO, 12 jun 1880, grifo nosso). 

Na equiparação ao Ginásio Nacional, Viveiros (1954, p.23) refere que “foi 
completado o curso de belas letras com uma cadeira de História antiga, média e 
moderna, com especialidade do Brasil”. A reorganização curricular denota, nesse 
sentido, a inclusão da abordagem sobre a História do Brasil como indício do foco na 
identidade nacional proposto pelos intelectuais da República. O referido processo 
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também pode ser percebido no currículo da Escola Normal. Em sua implantação, 
assim se configurava o programa: 

Ao ser estabelecida no contexto da reforma que previa uma postura inovadora à 
instrução pública e vinculando-a ao progresso do país, a organização curricular da 
Escola Normal já demonstra a oferta da disciplina História do Brasil. O programa de 
estudos apresenta a disciplina no 1º Ano do curso. Porém, ainda permanece com a 
ênfase nos conteúdos de História Universal nos outros anos. Com a reforma Benedito 
Leite em 1895, surgem alterações no Regulamento da Escola Normal publicado em 
1896. O currículo passa a privilegiar os componentes humanísticos na formação das 
professoras.  

Ocorre, portanto, a inclusão da História Natural num sentido de fundamentação 
das bases científicas na formação das normalistas: influência da concepção positivista. 
No âmbito do conhecimento histórico, permanece a História Universal, assim como a 
História do Brasil com a seleção de conteúdos abaixo especificada: 

Historia – as civilisações antigas, a grega e a romana; idade media, moderna e 
contemporânea (noções muito geraes). Mencionar-se-ão os acontecimentos 
políticos, scientificos, litterários e artisticos de cada época memorável; serão 
expostas as causas que determinaram o progresso ou o estacionamento da 
civilisação nos grandes períodos históricos, apreciados os homens 
extraordinários que cooperavam para as revoluções da humanidade [...] noções 
da história dos povos americanos especialmente do Brazil, devendo ser a 
principal preocupação no ensino, a historia pátria, educativa e despertadora do 
sentimento nacional (DIÁRIO DO MARANHÃO, 8 mar 1900).  

Diante desse contexto, cabe ressaltar o pequeno detalhe representado pelo 
acréscimo da expressão “especialmente do Maranhão”. Apesar de breve referência, a 
presença de tal observação no título da disciplina História do Brasil revela o interesse 
dos intelectuais vinculados à instrução pública maranhense do período, em fomentar 
o estudo de aspectos da História Regional. 

Como parte do processo de reestruturação da Escola Normal a partir da Reforma 
promovida por Benedito Leite, em março de 1900, o programa de ensino da instituição 
é reconfigurado. A referida ocasião é marcada pela instituição de uma disciplina 
específica no campo da História voltada para a abordagem de aspectos regionais. E 
assim, observa-se no programa curricular de uma instituição pública maranhense de 
forma pioneira, a disciplina História do Maranhão. A atribuição de ministrar as aulas 
do referido componente ficou a cargo do Prof. Antonio Baptista Barbosa de Godóis, 
sendo suas ausências em caso de viagem de estudos, supridas pelo “cidadão Antonio 
Francisco Leal Lobo” (DIÁRIO DO MARANHÃO, 9 abr 1900). 

A disciplina História do Maranhão foi incluída na programação do 3º ano da 
Escola Normal. Nesse quadro, percebe-se a organização da História partindo da Geral, 
passando pela nacional ate o estudo regional. De acordo com Godois (1904), a reforma 
do instituto culminou com o início do curso de História do Maranhão em 1902, 
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enquanto matéria separada da História do Brasil. O autor relata o caráter de 
continuidade da disciplina ao mencionar a História do Brasil como seu pré-requisito, 
considerando-a “inseparável da história geral da nação” (GODOIS, 1904, p.V). 

Além disso, ele deixa transparecer o caráter experimental da disciplina ao 
caracterizá-la como específica do currículo da Escola Normal, sendo ministrada com 
base em preleções. Nota-se nesse ponto, o caráter intempestivo da implantação desse 
componente curricular diante da afirmação de Godois sobre “o pouco tempo que teve 
para o curso e as preleções” (GODOIS, 1904, p.VI).  

O processo de instituição da disciplina não demonstra, portanto, planejamento 
prévio por parte dos intelectuais. Godois, por sua vez, assume a regência em virtude 
de sua experiência no trabalho com as disciplinas História Geral e do Brasil, cabendo-
lhe a seleção dos conteúdos nas preleções.O protagonismo de Barbosa de Godois na 
criação da disciplina pode ser conjecturado a partir do alerta deste intelectual sobre a 
necessidade de reorganização da disciplina de História do Brasil e História dos povos 
americanos no relatório da Escola Normal sobre o ano de 1899. 

Não podia distrahir com outra materia o ensino da Historia patria, não me 
parecia pedagogico misturar lições dessa disciplina com a da Historia dos povos 
americanos [...] Resolvi, pois, fazer uma aula subsidiaria e, assim, consegui o 
preparo das alumnas, tanto numa, como n’outra matéria, dando-se lições da 
nova disciplina (RELATORIO DA ESCOLA NORMAL DO MARANHÃO, 1899). 

Em meio a esse processo, infere-se que a criação da disciplina História do 
Maranhão partiu da redistribuição dos conteúdos referentes à História nacional. Nesse 
contexto, sendo necessário delimitá-los mediante a abordagem da história dos povos 
americanos, Godois transformou o tema em componente curricular. À época, 
acumulando a função de diretor da instituição, Godóis demonstra ter direcionado a 
organização do curso de História do Maranhão.  

Ao discutir sobre a validade do ensino de História do Maranhão, Godois ressalta a 
importância dessa disciplina na instrução pública. Segundo o professor, “ninguém 
deixará de reconhecer com effeito, que pela sua especificidade essa materia deva 
merecer um interesse fora do comum quer no seu leccionamento, quer no seu estudo” 
(DIARIO DO MARANHÃO, 15 maio 1911).  

Cabe ressaltar que a instituição da referida disciplina não se deu somente por 
distribuição de carga horária ou conteúdos. O currículo, além de mecanismo técnico é 
elemento político no contexto histórico e social. A iniciativa de Godóis expressa suas 
vinculações com um “lugar social”, com seu papel no campo da intelectualidade 
maranhense. 

Após três anos de inserção da História do Maranhão no currículo da Escola 
Normal, os documentos demonstram sua inclusão na instrução pública maranhense. 
Em 13 de abril de 1905, o governo do Estado através do Decreto de nº 47, assinado por 
Alexandre Collares Moreira Júnior oficializa a inclusão da História do Maranhão no 
currículo oficial da rede estadual. 
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O governo do Estado, tendo em consideração a conveniência do ensino e boa 
marcha dos trabalhos nas Escolas Normal, Modelo, e nos Grupos escolares, 
decreta: Art. 2º - O ensino de História do Maranhão que abrangerá todo o 
período desde a conquista do Maranhão até a sua adhesão à republica, sendo 
graduada a sua intensidade de accordo com a categoria d’esses institutos. Terá 
como o de Noções de Historia Universal, de História dos povos americanos e 
História do Brasil, objectivo especial de despertar o mais possível o sentimento 
patriótico, sendo apreciados os acontecimentos mediante o estado de suas causas 
e da influência que tiveram na civilisação local e destacados os personagens que 
concorreram para o engradecimento e progresso do Maranhão (DIÁRIO DO 
MARANHÃO, 13 abr 1905). 

A partir do decreto, a disciplina passou a compor os programas curriculares do 
ensino primário da rede estadual. Apenas o Liceu não contou com a sua inclusão em 
virtude da equiparação curricular com o Ginásio Nacional. Nessa perspectiva, os 
grupos escolares passaram a oferecer a disciplina História do Maranhão, 
anteriormente abordada como “conteúdo de Instrucção cívica” (DIÁRIO DO 
MARANHÃO, 3 ago 1904). 

O alcance social da História do Maranhão enquanto disciplina escolar pode ser 
percebido nos anúncios dos jornais da época. Nesse contexto, além das noções gerais 
de História e da História Pátria, os serviços oferecidos pelos professores particulares 
passaram a incluir em seus reforços aulas de História do Maranhão. 

Durante o percurso de férias, oferece o abaixo assignado, as vantagens de um 
ensino especial de matérias que formam o curso preparatório dos alunos dos 
gynasios e collegios cathegoricos. As materias são: Portuguez, Arithmetica, 
Geographia, Chorographia, Historia Patria, Historia da America, Historia do 
Maranhão e Pedagogia. Henrique Serapião Gomes Santos (DIARIO DO 
MARANHÃO, 13 nov 1906). 

As bases para a caracterização da História do Maranhão enquanto disciplina 
escolar assentam-se em questões ideológicas e sociais próprias do contexto referente 
à primeira década republicana no Maranhão. O papel de Godois enquanto 
protagonista desse processo, sua relação com esse cenário histórico, as resistências 
enfrentadas pela disciplina bem como suas redefinições são os pontos a serem 
debatidos na próxima seção deste capítulo. 

A organização do roteiro e a seleção de conteúdos tiveram Godois como 
protagonista. O “pai” da disciplina história do Maranhão atuou num contexto da 
primeira década republicana caracterizado como um cenário de crise econômica. Em 
sua visão, o Maranhão precisava se reerguer diante do país tendo a história obtido o 
caráter de “mestra da vida” (KOSELLECK, 2006). 

A história colonial maranhense, que até lhe servira como inspiração para a 
composição do hino do Estado, nesse aspecto, é rememorada como a história-
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modelo, depositária do passado privilegiado do Maranhão – história esta que 
poderia servir como espelho no qual as futuras gerações pudessem se mirar e 
identificar. Desta forma, percebemos que a formação das identidades locais, 
junto ao desenvolvimento do sentimento de amor à terra estavam relacionados 
com a reconstrução das experiências no tempo, cujo passado deveria ser lido de 
modo a inspirar confiança no futuro dos rumos tomados no Maranhão (MELO, 
2010, p. 06). 

É nessa conjuntura que se pode perceber como se forjou a tradição representada 
pela implantação da História do Maranhão como disciplina escolar. Na análise dos 
programas curriculares estabelecidos para o ensino secundário no Liceu e 
posteriormente na Escola Normal, pode-se perceber a caracterização do ensino de 
História. De início, focado no estudo da formação social e política no Ocidente, sua 
reorganização possibilitou desdobramentos da disciplina com a inclusão de conteúdos 
nacionais e, por conseguinte, regionais. 

Na trajetória evidenciada pela disciplina História do Maranhão, é possível notar 
sua estrita relação com o contexto histórico e as expectativas dos intelectuais. De sua 
proveniência para a disseminação das concepções sobre a história regional com o 
advento da República, o saber local disciplinarizado não constituiu unanimidade em 
sua organização. 

As considerações da pesquisa neste ponto permitem caracterizar o processo de 
implantação da disciplina História do Maranhão na rede oficial de ensino. Com relação 
ao contexto histórico, ressalta-se o caráter de transição dos mecanismos políticos e 
ideológicos enquanto impulsionador das alterações no currículo escolar na invenção 
de uma tradição. 
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RESUMO  

No âmbito da historiografia da educação paulista podemos afirmar que há uma 
lacuna a ser preenchida referente às ações e estratégias adotadas pelos deputados 
estaduais e pelos partidos políticos paulistas entre os anos de 1948 e 1962, a partir da 
política educacional do Poder Executivo Estadual de expansão da rede de 
estabelecimentos de ensino secundário que se instaurava nesse período. O objetivo 
deste texto é analisar o modo pela qual se deu a política educacional do Estado de São 
Paulo em torno da expansão do ensino secundário entre os anos de 1948 a 1962. Para 
melhor compreendermos o jogo político implicado nesse período histórico, 
recorremos do arcabouço teórico da História Cultural, especialmente da Nova História 
Política. As fontes utilizadas nesse estudo até o momento nos levaram a perceber que 
os deputados estaduais tiveram um papel decisivo na difusão do ensino secundário, e 
o fizeram de forma estratégica, utilizando-se da demanda social pela escola secundária 
como artifício político, objetivando sua permanência no poder. De todo modo, não 
resta dúvida que reconstituir essa história se torna imprescindível uma vez que o 
Ensino Médio permanece como um instrumento de diferenciação social e educacional 
e como um dos principais problemas da educação no Brasil.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação, História do Ensino Secundário, Política Educacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Estado de São Paulo, a expansão da rede de estabelecimentos secundaristas se 
deu em dois momentos: o primeiro, a partir da década de 1930, quando o Estado, 
chefiado pelos interventores federais, contou com a contrapartida dos municípios para 
a criação de 55 ginásios oficiais (das 58 escolas secundaristas criadas nesse período); 
o segundo, a partir do fim da Era Vargas, com o restabelecimento do Poder Legislativo 
e, por conseguinte, da ação dos deputados estaduais, que viam na escola secundária 
uma grande oportunidade política, ampliando assim o número desses 
estabelecimentos de ensino para 561 escolas (96 na Capital e 465 nos municípios do 
interior) ao final do ano de 1962. 

Isto posto, verificamos que existem vários estudos que abarcam questões 
relacionadas ao ensino secundário no Estado de São Paulo das décadas de 1940 a 1970. 
Entre esses, destacamos o estudo de Sposito (1984) que por sua vez analisou a 
expansão da rede de ginásios públicos no município de São Paulo ocorrida entre as 
décadas de 1940 e 1970, com o intuito de identificar as transformações ocorridas no 
sistema educacional a partir as expectativas sociais da população em relação à 
educação.  

Souza (2008) abordou questões do ensino secundário a partir da problematização 
do currículo e da organização do trabalho escolar, envolvendo os rituais e os modos de 
conceber e praticar o ensino, a distribuição do tempo, a constituição das classes e 
séries e o sistema de avaliação, escrutinando o domínio das prescrições, das práticas e 
dos embates no campo educacional com o intuito de retratar em múltiplas dimensões 
o processo de transmissão da cultura e de constituição da educação básica no Brasil. 

O estudo realizado por Beisiegel (1964) teve por finalidade identificar e apresentar 
os interesses político-eleitoreiros inerentes à expansão do ensino secundário de uma 
sociedade paulista preocupada em acompanhar, por meio da educação, o recente início 
do processo de industrialização e urbanização do Estado de São Paulo. Após analisar 
998 projetos registrados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) 
entre 1947 e 1958, dos quais 961 eram projetos de iniciativa dos deputados, Beisiegel 
atribuiu o contínuo e acelerado expansionismo desse nível de ensino aos deputados 
estaduais que, vistos como agentes políticos responsáveis pelo “processo de 
democratização do ensino secundário” (1964, p. 198), tinham o papel de proporcionar 
as articulações necessárias à criação e à instalação das novas unidades escolares, 
atendendo às reivindicações da população e, ao mesmo tempo, consolidando relações 
de compromisso e prestigiando seus cabos eleitorais nos municípios para conquistar 
votos nas próximas eleições, com o intuito de se manterem no poder. Entretanto, esse 
estudo restringiu-se em analisar os projetos de lei apresentados na ALESP, 
oferecendo-nos dados relevantes que nos permitem compreender como ocorreu o 
processo de expansão do ensino secundário no período mencionado. 

Nesse contexto, faz-se oportuna a afirmação de Max Weber (1999, p. 526): “quem 
pratica política, reclama poder: poder como meio ao serviço de outros fins – ideais ou 
egoístas -, ou poder “pelo próprio poder”, para deleitar-se com a sensação do prestígio 
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que proporciona”. Logo, é importante pensarmos tal relação (bem como suas possíveis 
variáveis) frente ao contexto político brasileiro, especialmente no período de 
redemocratização do país do Pós-Era Vagas, vislumbrando uma melhor compreensão 
a quem (ou a que grupo social) de fato servem os homens “eleitos” pela sociedade para 
representa-la, e com quais propósitos estes o(s) serve(m)? Há que se acrescentar nesse 
questionamento a função dos partidos políticos de intermediários entre a sociedade 
civil e o Estado que ao se esquivar de sua finalidade acabam não equacionando a 
dicotomia existente entre ambas esferas e, por outro lado, acabam se transformando, 
do ponto de vista individual, em instrumentos da realização de projetos pessoais de 
poder (Costa, 1994). 

Com efeito, no âmbito da historiografia da educação paulista, sobretudo no que 
tange ao campo político, e entendamos aqui o termo campo sob a óptica 
bourdieuseana, podemos afirmar que há uma lacuna a ser preenchida referente às 
ações e estratégias adotadas pelos deputados estaduais e pelos partidos políticos 
paulistas entre os anos de 1948 e 1962, a partir da política educacional do Poder 
Executivo Estadual de expansão da rede de estabelecimentos de ensino secundário que 
se instaurava nesse período. Nesse ponto, entendemos que uma contribuição para a 
área da História da Educação Brasileira possa vir a partir de um estudo utilizando-se 
dos procedimentos inerentes à tramitação dos projetos de lei na ALESP, no que tange 
mais especificamente aos critérios adotados (se haviam e como eram aplicados) e 
como era debatida pelos legisladores a criação de um ginásio oficial em um 
determinado município do Estado de São Paulo, uma vez que alguns municípios com 
menor representatividade no cenário estadual eram contemplados com ginásios 
oficiais, em detrimento de outros municípios com maior expressão, sobretudo por 
fatores econômicos, que não possuíam tais estabelecimentos de ensino até então. Esse 
é o caminho que estou enveredando no decorrer do curso de Doutorado em Educação 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências da 
UNESP – Campus Marília, cujos resultados parciais são apresentados nessa reflexão. 

O objetivo deste texto é analisar sucintamente o modo pela qual se deu a política 
educacional do Estado de São Paulo em torno da expansão do ensino secundário entre 
os anos de 1948 a 1962. Para melhor compreendermos o jogo político implicado nesse 
período histórico, recorremos do arcabouço teórico da História Cultural, 
especialmente da Nova História Política, além dos trabalhos de Roger Chartier sobre 
o conceito de representação, e de Pierre Bourdieu sobre a noção de campo, que irão 
nortear a análise documental.  

Somados ao arcabouço teórico adotado para o desenvolvimento desse estudo, 
entendemos que os procedimentos e instrumentos metodológicos incidirão 
inicialmente no levantamento e análise da legislação educacional do Estado de São 
Paulo desse período. Com base nas informações coletadas ao longo do processo de 
tramitação de tais propostas dos parlamentares, por meio da consulta de tais 
documentos in loco (ou seja, no arquivo da ALESP), pretendemos analisar as relações 
existentes entre os partidos políticos, bem como dos deputados entre si, ou ainda, de 
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ambos com o Poder Executivo Estadual, com vistas à sanção de seus projetos outrora 
apresentados.  

Ademais, justificamos que o recorte histórico adotado se deve aos fatos históricos 
ocorridos no cenário sócio-político e econômico em âmbito nacional, notadamente: o 
período de redemocratização a partir do fim do Estado Novo (Era Vargas) e a 
restauração do Poder Legislativo; o pluripartidarismo que, entre outros aspectos, 
possibilitou uma maior participação dos deputados na vida política do país; o processo 
de urbanização e industrialização do Brasil – ocorrido de forma intensa no Estado de 
São Paulo. Destacamos que nesse cenário de efervescência há ainda que acrescentar 
as mudanças do sistema educacional advindas da promulgação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei Federal n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961). 

1.1. A ATUAÇÃO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO NA EXPANSÃO DOS GINÁSIOS OFICIAIS SECUNDARISTAS (1947-1963) 

Após ter sido deposto em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas deixou o posto de 
Chefe da Nação, assumindo essa função o então Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, José Linhares, indicado por militares e civis ligados ao governo e à oposição. 
Linhares, por sua vez, extinguiu alguns órgãos de repressão 1  criados outrora por 
Vargas, e revogou a data das eleições para governadores, previstas para ocorrerem 
entre outubro e dezembro daquele mesmo ano, com o propósito de conceder um prazo 
maior para os grupos políticos estaduais se organizarem e competirem em condições 
semelhantes aos interventores nomeados durante o Estado Novo (Carone, 1980). 

 Com a vitória do general Enrico Gaspar Dutra à Presidência da República, o qual 
tomou posse do cargo em 31 de janeiro de 1946, iniciou-se o processo da instalação da 
Assembleia Nacional Constituinte2, resultando em uma nova Constituição para o país, 
que trouxe para o sistema político novas determinações, tais como o alistamento e o 
voto obrigatórios e a periodicidade das eleições – quatro anos para a Câmara dos 
Deputados e oito anos para o Senado. 

Em São Paulo, Adhemar Pereira de Barros saiu vitorioso nas primeiras eleições 
democráticas para Governador do Estado realizadas em janeiro de 1947 e, em julho do 

                                                   
 

1  Cita-se, por exemplo, o Tribunal de Segurança Nacional, criado em setembro de 1936. Foi extinto a partir da 
promulgação da Lei Constitucional n. 14, de 17 de novembro de 1945, publicado no Diário Oficial da União em 24 
de novembro de 1945. 

2A Constituinte de 1946 foi a quarta assembleia reunida no país para elaboração do seu estatuto político 
fundamental. Eleita no pleito federal de dezembro de 1945, reuniu-se, pela primeira vez, em sessão preparativa, a 
2 de fevereiro, sob a presidência do ministro Valdemar Falcão, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. 
Composta por 328 representantes - 42 senadores e 286 deputados -, que consumiram cerca de 70 dias no preparo 
do projeto, a Assembleia Constituinte de 1946 teve seus trabalhos estendidos até 18 de junho, quando então foi 
promulgada a nova Constituição. (FGV/CPDOC, 2012). Vide: 
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/glossario/anconstituinte. 
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mesmo ano foi promulgada a Constituição do Estado de São Paulo, elaborada por sua 
Assembleia Constituinte, consolidando a nova ordem política vigente, onde o Poder 
Legislativo era exercido nos Estados pelas Assembleias Legislativas3. 

Nesse contexto, percebe-se que a organização política do país se reconfigura, no 
entanto, os atores políticos permaneceram, em boa parte, os mesmos do período 
anterior, como bem colocado por Souza: 

[...] se em 1945 foi deposto o Presidente Vargas, na liderança do processo de 
redemocratização do país manteve-se a mesma elite política que comandava o 
regime deposto e sob sua direção promoveram-se as primeiras eleições nacionais 
e a formulação da Carta Constitucional de 1946 que deixou praticamente intacto, 
em pontos cruciais, o arcabouço institucional do Estado Novo. (Souza 1976, p. 
64) 

Ao mesmo tempo, a legislação eleitoral colocava obstáculos à criação e a existência 
dos partidos políticos, favorecendo sobremaneira a preponderância dos partidos 
políticos com abrangência nacional em detrimento dos partidos menores, regionais. O 
artigo 109 do Decreto-lei n. 7.5864, de 28 de maio de 1945 impõe a obrigatoriedade 
dos partidos políticos apresentar assinaturas de pelo menos 10.000 (dez mil) eleitores, 
distribuídos entre pelo menos 5 (cinco) estados, para fins de registro junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral5. 

O Código Eleitoral, em seu artigo 114 possibilitava ainda ao referido tribunal negar 
registro ao partido cujo programa contrariasse os princípios democráticos, ou os 
direitos fundamentais do homem conforme definidos na Constituição vigente. 

                                                   
 

3 No caso do Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa à época do período estudado era composta por 
deputados eleitos por sufrágio universal, voto secreto e direto, com sistema de representação proporcional dos 
partidos políticos. 

4 Decreto-lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945. Regula, em todo o país, o alistamento eleitoral e as eleições a que se 
refere o art. 4º da Lei Constitucional nº 9, de 28 de fevereiro de 1945. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7586.htm. 

5 A Justiça Eleitoral brasileira é formada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelos tribunais regionais 
eleitorais (TREs), pelos juízes e pelas juntas eleitorais. Todos esses órgãos têm sua composição estabelecida pela 
Constituição Federal e competência pelo Código Eleitoral. O TSE, instituição criada pelo Decreto n° 21.076/1932 
– com o nome de Tribunal Superior de Justiça Eleitoral – e instalada em 20 de maio do mesmo ano, em um 
prédio na Avenida Rio Branco, centro do Rio de Janeiro. Seu primeiro presidente foi o Ministro Hermenegildo 
Rodrigues de Barros. Cinco anos depois, a Constituição do Estado Novo, outorgada por Getúlio Vargas, extinguiu 
a Justiça Eleitoral e atribuiu à União, privativamente, o poder de legislar sobre matéria eleitoral. O TSE só foi 
restabelecido em 28 de maio de 1945, pelo Decreto-Lei n° 7.586/1945. No dia 1° de junho do mesmo ano, o 
Tribunal foi instalado no Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, sob a presidência do Ministro José Linhares. Um 
ano depois, a sede da instituição foi transferida para a Rua 1º de Março, ainda no Rio de Janeiro. Em abril de 
1960, em virtude da mudança da capital federal, o TSE foi instalado em Brasília, em um dos edifícios da 
Esplanada dos Ministérios. Onze anos depois (1971), a sede do Tribunal foi transferida para a Praça dos Tribunais 
Superiores. No dia 15 de dezembro de 2011 foi inaugurada a nova sede do TSE. 
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Nesse contexto, Souza (1976, p. 116) afirma que, “entre os médios e pequenos 
partidos, parece que aqueles fortemente concentrados em alguns estados e 
possuidores de algum vínculo com as máquinas estaduais tinham melhores chances 
de sobreviver [...]. É o caso do PL (gaúcho), do PR (mineiro) e do PSP (paulista)”. 

Vale ressaltar ainda que o artigo 114 foi acionado apenas uma vez, contra um 
partido detentor de considerável prestígio: o Partido Comunista que, no Estado de São 
Paulo, por exemplo, elegeu a terceira maior bancada para a Assembléia Legislativa no 
pleito realizado em 1947, totalizando 11 deputados eleitos6. 

Utilizando-se do cenário político configurado no Estado de São Paulo entre 1947 e 
1963, objeto do nosso estudo, preliminarmente verificamos nas quatro legislaturas que 
compõem o recorte histórico desse projeto, ou seja, de 1947 a 19637, uma sazonalidade 
na composição das bancadas pelos partidos na ALESP, que merece destaque: 

 

LEGISLATUR

A / 

PARTIDOS 

POLÍTICOS8 

PDC UDN MTR PSD PTN PRT PTB PSB PST PL PR PSP PCB PRP 
TOTA

L 

1947-1951 2 10 0 26 0 0 14 0 0 0 3 9 11 1 76 

1951-1955 5 11 0 9 10 2 12 2 1 1 3 19 0 2 77 

1955-1959 4 7 0 12 8 3 6 4 3 1 7 17 0 3 75 

1959-1963 11 9 0 7 10 6 6 6 6 2 7 16 0 5 91 

TOTAL: 22 37 0 54 28 11 38 12 10 4 20 61 11 11 319 

TABELA 1 | Número de Parlamentares que atuaram que cada Legislatura entre 1947-1963 (por partido 
político)  

Em nosso entendimento, possivelmente tal oscilação se deve à perda de 
prestígio do deputado estadual em um determinado município e/ou região do 
Estado de São Paulo, por não atender continuadamente às reivindicações da 
população local e/ou regional, ou ainda, em outros casos, dado o surgimento de 

                                                   
 

6 Tiveram seus mandatos extintos os seguintes deputados estaduais eleitos pertencentes ao Partido Comunista do 
Brasil: Armando Mazzo, Caio Prado Júnior, Catulo Branco, Clóvis de Oliveira Neto, Estocel de Moraes, João 
Sanches Segura, João Taibo Cadorniga, Lourival Costa Villar, Milton Caíres de Brito, Roque Trevisan e Zuleika 
Alambert. 

7 Vigência das primeiras legislaturas da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo do período de 
redemocratização do país: 1ª Legislatura: 14/03/1947 a 31/01/1951; 2ª Legislatura: 31/01/1951 a 31/01/1955; 3ª 
Legislatura: 31/01/1955 a 31/01/1959; 4ª Legislatura: 31/01/1959 a 31/01/1963. 

8 PDC (Partido Democrata Cristão); UDN (União Democrática Nacional); MTR (Movimento Trabalhista 
Renovador); PSD (Partido Social Democrático); PTN (Partido Trabalhista Nacional); PRT (Partido Republicano 
Trabalhista); PTB (Partido Trabalhista Brasileiro); PSB (Partido Socialista Brasileiro); PST (Partido Social 
Trabalhista); PL (Partido Libertador); PR (Partido Republicano); PSP (Partido Social Progressista); PCB (Partido 
Comunista Brasileiro); PRP (Partido de Representação Popular). 
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novos partidos políticos durante o período analisado, bem como o 
desaparecimento de outros, a exemplo do Partido Comunista Brasileiro (PCB) 
que, como já mencionamos, foi declarado em 1947 ilegal pelo Tribunal Superior 
Eleitoral e, em consequência disso, seus deputados eleitos tiveram seus 
mandatos extintos no ano seguinte.  

Neste ponto, mapear a criação e instalação de ginásios oficiais, 
confrontando tais dados com os autores dos seus projetos de Lei e os redutos 
eleitorais (sejam eles do deputado ou do partido político do qual este fazia 
parte), pode ser visto como um bom indicador para compreendermos melhor o 
processo de expansão dos ginásios oficiais no Estado de São Paulo.  

Outrossim, mensuramos o número de ginásios criados em relação aos 
governadores à frente do Poder Executivo paulista, conforme apresentado na 
Tabela 2: 

 
GOVERNADOR MANDATO  PARTIDO 

POLÍTICO 
Nº DE GINÁSIOS 

CRIADOS 

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 14/03/1947 A 31/01/1951 PSP 83 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 31/01/1951 A 31/01/1955 PSP 58 

JÂNIO DA SILVA QUADROS 31/01/1955 A 31/01/1959 PDC 169 

CARLOS ALBERTO ALVES DE CARVALHO 

PINTO 
31/01/1959 A 31/01/1963 PDC 169 

TABELA 2 | Ginásio Estaduais criados versus Governadores (Estado de São Paulo – 1947-1963). 

Adhemar Pereira de Barros, eleito Governador do Estado de São Paulo pela 
coligação PSP-PCB, tomou posse em 14 de março de 1947, cujo mandato se 
estendeu até 31 de janeiro de 1951. Nesse período, promulgou a instalação de 
83 ginásios oficiais, sendo que os 24 primeiros estabelecimentos de ensino 
foram criados somente em 1948 (01 ginásio no bairro da Penha, no município 
da Capital e os demais nos municípios de Andradina, Araguaçú, Bariri, 
Bebedouro, Cafelândia, Garça, Guararapes, Monte Aprazível, Olímpia, 
Ourinhos, Promissão, Santo Anastácio, São Vicente, Tanabi, Tupã, São Pedro, 
Porto Feliz, Tambaú, Brotas, Pederneiras, Votuporanga, Hortolândia e 
Palmital).  

Desse modo, constatamos ainda que Adhemar de Barros não promulgou a 
instalação de nenhum ginásio oficial no decorrer dos anos de 1949 e 1951, e os 
demais 59 ginásios dessa gestão seriam criados todos em 1950 por meio de duas 
leis, ambas datadas de 02 de janeiro de 1950: a Lei Estadual n. 607, por meio 
da qual criou ginásios em 22 municípios do Estado, e a Lei Estadual n. 613, que 
instalou outros 37 ginásios em outras diversas localidades. Utilizando-se do 
mesmo critério, a segunda gestão adhemarista, outrora iniciada em 31 de 
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janeiro de 1963, proporcionou a criação de outros 46 ginásios entre os anos de 
1963 e 1964 (sendo 07 no município da Capital), totalizando 129 
estabelecimentos de ensino dos 479 ginásios criados no período estudado. 

Diferentemente do seu antecessor, o então governador Lucas Nogueira 
Garcez priorizou a criação de ginásios no município de São Paulo (Capital): dos 
58 estabelecimentos secundaristas criados em sua gestão, 16 seriam instalados 
em bairros e/ou distritos paulistanos, a saber: Casa Verde, Belenzinho, 
Tucuruvi, Indianápolis, Barra Funda, Bom Retiro, São Miguel Paulista, 
Tatuapé, Vila Maria, Itaquera, Aclimação, Vila Esperança, Vila Prudente, Pari, 
Alto da Mooca e Brás, ou seja, 27,59% do total de escolas. 

Nesse contexto, verificamos a partir de uma análise preliminar a existência 
de dois movimentos distintos realizados por atores políticos que pertenciam a 
um mesmo partido: a política adhemarista de oferta do ensino secundário em 
cidades paulistas e a prioridade dada pelo seu sucessor no que tange à criação 
de escolas ginasiais na Capital do Estado. Seria esta uma estratégia para 
garantir e/ou aumentar os redutos eleitorais do PSP e seus aliados? 

Candidato da aliança do PDC (Partido Democrata Cristão) com o PSB 
(Partido Socialista Brasileiro), Jânio da Silva Quadros governou o Estado de 
São Paulo de 31 de janeiro de 1955 a 31 de janeiro de 1959. Em sua gestão foram 
criados 169 ginásios (01 em 1955; 09 em 1956; 108 em 1957; 41 em 1958; e 10 
em 1959), sendo 32 estabelecimentos na Capital e os demais em municípios das 
mais diversas regiões administrativas paulistas, um recorde até então. 
Igualmente, seu sucessor Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinho, entre 31 de 
janeiro de 1959 e 31 de janeiro de 1963 promulgou leis instituindo outros 169 
estabelecimentos de ensino secundário (34 na Capital e 135 em outras cidades 
paulistas). Do mesmo modo, em que medida tal atuação teria contribuído para 
que Jânio Quadros tivesse alcançado a Presidência da República em 1960? 

Conforme indicado na Tabela 2, já mencionada, ao todo foram criados 479 
ginásios estaduais. Desse montante, aproximadamente 65% foram instituídos 
nas gestões cujos governadores pertenciam ao PDC, e 35% nas administrações 
Adhemar de Barros e Lucas Nogueira Garcez, ambos membros do PSP. 

Em suma, o mapeamento geopolítico dos ginásios oficiais, ainda por fazer, 
impõe-se como elemento esclarecedor na análise, especialmente para uma 
melhor e mais ampla compreensão da ação dos deputados estaduais frente à 
questão da expansão do ensino secundário em âmbito paulista, uma vez que, 
nessa nova conjuntura política, Beisiegel afirma que,  

Após a queda do Estado Novo, a criação de um ginásio estadual passou a 
depender da promulgação da lei aprovada na Assembléia Legislativa do 
Estado. As providências relacionadas à criação da escola, desde as 
primeiras solicitações locais até o início das atividades letivas do 
estabelecimento, implicam em um conjunto de iniciativas que movimenta 
numerosos agentes da política e da administração escolar. O deputado 
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ocupa posição central nesse consulto de iniciativas. (Beisiegel, 1964, p. 
152-153). 

Logo, a localização desse conjunto de escolas secundárias públicas pode 
revelar aspectos interessantes sobre as articulações políticas das elites locais 
com as lideranças no comando do Poder Executivo e do Poder Legislativo 
estadual. 

Desse modo, apresentamos resultados preliminares do estudo proposto a 
partir do recorte histórico adotado cujo levantamento de informações foi 
realizado na Coleção de Leis e Decretos do Estado de São Paulo e no site da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, indicados nas Tabelas 3 e 4. 

Em linhas gerais, podemos afirmar que a expansão do ensino secundário 
abrangeu todas as regiões fiscais (administrativas) do Estado de São Paulo com 
preponderância a região na qual se encontra o município da Capital, 
representando 24,2% do número total de ginásios criados à época. Vale 
destacar que inicialmente haviam 12 regiões administrativas e, ao final do 
período analisado, esse número havia se elevado para 15 regiões, sendo Rio 
Claro, Marília e Fernandópolis as últimas regiões criadas, respectivamente, a 
partir do desmembramento de outras regiões já existentes. 

Isto posto, faz-se necessário verificar se a criação de ginásios oficiais no 
Estado de São Paulo ocorreu de maneira proporcional (ou não) ao tamanho de 
cada região fiscal, seja pelo número de municípios existentes quanto pela 
população residente que a compunha. Ao que tudo indica, tal expansão ocorreu 
de maneira de maneira regular, especialmente nos anos 1950, 1957 e 1962 em 
que verifica-se os maiores percentuais de criação de ginásios oficiais, 
respectivamente, 59, 108 e 59 estabelecimentos de ensino, nos quais todas as 
regiões administrativas foram contempladas com pelo menos 01 ginásio oficial. 
Ademais, percebe-se que os principais partidos políticos atuaram na expansão 
da rede de ginásios oficiais em todas as regiões, senão, em sua maioria, 
evidenciando uma possível concorrência. 

Outro aspecto que, é possível constatar se refere a uma participação mais 
efetiva (em termos quantitativos) de deputados de alguns partidos políticos em 
detrimento de outros no que concerne na atuação em torno da criação de 
ginásios secundaristas. A Tabela 4 mostra que do montante de escolas criadas 
no período analisado, 16,7%, 13,8% e 11,5% foram através de projetos de lei 
propostos por deputados estaduais do PSP, PTN e PSD, respectivamente, ou 
seja, 42% do total. 

Vale ressaltar que os eleitores demonstravam nesse período um maior 
interesse nas eleições legislativas estaduais do que as nas eleições legislativas 
federais, o que acirrava a disputa pelas cadeiras da ALESP. Tal fato se deve ao 
maior contato dos eleitores com os deputados estaduais se comparado aos 
deputados federais, “inclusive porque os candidatos ao legislativo estadual 
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possuíam redutos eleitorais em áreas geograficamente menores do que os 
deputados federais” (Lima, 1983, p. 56). 

Nesse contexto, verifica-se ainda que a atuação dos deputados estaduais se 
dava de duas maneiras: concentrada, ou seja, propunham projetos de lei de 
criação de ginásios em seu reduto eleitoral, geralmente em municípios 
contíguos alocados entre uma e/ou duas regiões administrativas, classificados 
por Barry Ames (2012) como municípios concentrados-dominados. A segunda 
maneira, classificada por este autor de municípios dispersos-dominados pode 
se referir àqueles deputados que atuam e propõem a criação de escolas em 
municípios em diversas regiões do Estado de São Paulo e, nesse contexto, 
possivelmente mantinham acordos com líderes locais que retribuíam com votos 
o apoio do deputado estadual dado àquelas localidades sob a forma de 
melhorias infra estruturais, como por exemplo, a escola, vista por muitos como 
um meio de ascensão social. 

Vale ainda ressaltar que o Poder Executivo também submeteu projetos de 
leis à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo objetivando a criação de 
ginásios que, por conseguinte, representaram 13,8% dos estabelecimentos 
criados no período. Dos 66 ginásios criados por proposta do Poder Executivo, 
43 foram de autoria de Jânio Quadros, 22 de autoria de Adhemar de Barros e 
01 de autoria de Lucas Nogueira Garcez.  

Ademais, há que se destacar ainda a criação de 62 escolas pela Comissão de 
Educação e Cultura, cujos membros procuraram estabelecer critérios de ordem 
educacional para a questão do crescimento do número de unidades escolares, 
ou seja, não aceitando as injunções de natureza política que sistematicamente 
intervinham no processo (Sposito, 1984). Naturalmente, sua atuação foi 
efêmera, haja vista a multiplicidade de interpretações em função do interesse 
dos deputados em atender os municípios que, em sua maioria, compunham 
seus redutos eleitorais. 

Com efeito, no caso do Estado de São Paulo, percebe-se de maneira 
preliminar a existência de ambas as configurações postuladas por Barry Ames, 
como podemos notar na atuação dos atores políticos estudados e, que para 
Bourdieu tal cenário pode ser entendido como um campo (político), ou seja, um 
espaço social multidimensional de relações sociais entre agentes que 
compartilham interesses em comum e disputam por objetivos específicos com 
o intuito de conservarem suas posições, ou seja, a estrutura do campo é um 
estado de relação de forças entre os agentes envolvidos. 
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1947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1948 1 1 0 2 2 2 2 1 2 2 5 4 0 0 0 0 24 

1949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1950 5 2 5 6 3 3 6 6 2 6 9 5 0 0 0 1 59 

1951 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

1952 7 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 14 

1953 3 0 0 1 2 3 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 16 

1954 4 1 1 1 3 4 2 1 2 1 3 0 0 1 0 0 24 

1955 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1956 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 9 

1957 34 3 11 8 6 7 3 4 7 6 4 4 6 5 0 0 108 

1958 6 2 1 3 3 4 2 3 2 4 5 2 0 4 0 0 41 

1959 3 2 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13 

1960 18 2 1 4 2 1 2 3 1 2 3 3 2 2 0 0 46 

1961 15 2 2 4 3 3 3 3 3 0 0 2 3 0 4 0 47 

1962 15 3 3 7 2 8 3 1 2 1 1 0 2 4 7 0 59 

1963 1 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 14 

TOTAL POR REGIÃO 

FISCAL 
116 20 26 40 32 38 32 26 23 25 30 22 17 20 11 1 479 

% TOTAL POR 

REGIÃO FISCAL 
24,2

% 
4,2% 5,4% 8,4% 6,7% 7,9% 6,7% 5,4% 4,8% 5,2% 6,3% 4,6% 3,5% 4,2% 2,3% 0,2% 100,0

% 

TABELA 3 | Ginásio Estaduais criados por Região Fiscal do Estado de São Paulo (1947-1963)  
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TOTAL 

POR 

ANO 
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1947                                 0 

1948               1 1         22     24 

1949                                 0 

1950                             59   59 

1951               2       1         3 

1952               1 8   2       3   14 

1953           1   2 8   1 2 2       16 

1954   1 1 1   2   2 5   3 3 6       24 

1955               1 1               2 

1956                 5   2 1   1     9 

1957   1   5 3 4 1 26 15 2 6 11 8 26     108 

1958   1   6 1   2 6 11     8 5 1     41 

1959       1       1 6 2   1 1 1     13 

1960   3   3 3   2 5 5 1   8 2 14     46 

1961   6 1 3 4 1 2 6 7 1 1 13 1 1     47 

1962   12   4 3 2 5 2 8 3   16 3     1 59 

1963   5       2 3       2 2         14 

TOTAL POR 

PARTIDO POLÍTICO 
0 29 2 23 14 12 15 55 80 9 17 66 28 66 62 1 479 

% TOTAL POR 

REGIÃO FISCAL 
0,0% 6,1% 0,4% 4,8% 2,9% 2,5% 3,1% 

11,5

% 
16,7

% 
1,9% 3,5% 

13,8

% 
5,8% 13,8% 12,9% 0,2% 100% 

TABELA 4 | Ginásio Estaduais criados por Partido Político representado na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (1947-1963). 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação de qualidade para todos é um desejo comum da sociedade 
brasileira, afinal, é pelo intermédio de um sistema de ensino de excelência que 
tanto almejamos que perpassam todas as condições necessárias para se garantir 
melhores condições de vida para a população e, por conseguinte, de 
desenvolvimento do país. Sendo essa uma premissa incontestável, a grande 
questão que emerge nesse debate é: por que nossa sociedade ainda não usufrui 
de uma política pública educacional eficiente e extensiva a todas as camadas 
sociais para que seja possível alcançar todos os patamares desejados, sejam eles 
de ordem econômica, social, política e cultural? Por que a qualidade e a 
quantidade não podem ser proporcionadas simultaneamente quando falamos 
de educação? 

Se por um lado o saudosismo da política educacional adotada na Era Vargas 
para um ensino secundário de excelência vem à tona no debate educacional, 
impregnada da rigidez no cotidiano escolar e pela diferenciação social conferida 
por essa escola, por outro lado, temos a convicção que se tratava de uma 
oportunidade concedida a poucos, excluindo da escola uma massa esmagadora 
que se via à margem da possibilidade de ascender socialmente por não poder 
frequenta-la.  

Com o fim da Era Vargas e o ressurgimento da democracia em nível 
nacional, verifica-se que no Estado de São Paulo a expansão da rede de 
estabelecimentos de ensino secundário foi fortemente impulsionada pela ação 
dos deputados estaduais, que viam na demanda crescente por esse nível de 
ensino uma grande oportunidade política. Logo, verificamos a existência de um 
campo político que merece ser estudado, campo este que pode ser entendido 
como um espaço multidimensional de relações sociais entre atores políticos 
(deputados estaduais, partidos políticos, Poder Executivo, etc.) que 
compartilham interesses em comum e disputam objetivos específicos com o 
intuito de conservarem suas posições, ou seja, a estrutura do campo é um estado 
de relação de forças entre os agentes envolvidos. 

Por esse viés, concordamos com Beisiegel quando este afirma que os 
deputados estaduais se tornaram “veículos de expressão de necessidades 
educacionais emergentes” (1964, p. 102), uma vez que o atendimento “às 
reinvindicações populares aparece como um dos mais eficazes instrumentos de 
mobilização do eleitorado” (1964, p. 103) e, para atender tal eleitorado, “a 
atuação do deputado é muitas vezes decisiva: cabe-lhe exercer pressão sobre os 
órgãos públicos encarregados das tarefas relacionadas à instalação da escola” 
(1964, p. 154). 

Igualmente, o que deve chamar a atenção é a instalação de ginásios oficiais 
em municípios que possuíam (e até hoje possuem) pouca representatividade 
socioeconômica perante o Estado, em detrimento a outros municípios com 
maior relevância e que por sua vez não foram contemplados à época com um 



 

 
 

3 

estabelecimento de ensino secundário. Ao que tudo indica, não haviam critérios 
específicos que norteavam um estudo prévio que determinasse a real 
necessidade da instalação (ou não) de um ginásio oficial em um determinado 
município, sugerindo assim que a expansão dos ginásios oficiais no período 
estudado atendia prioritariamente a interesses políticos. 

As contradições do processo de expansão do ensino secundário instigam 
algumas reflexões como, por exemplo, as representações em torno do valor 
social da educação secundária para diferentes grupos sociais residentes em 
grandes e pequenos núcleos urbanos, as relações de poder no interior das elites 
políticas regionais e o significado das iniciativas locais em prol da educação. 
Com efeito, o mapeamento geopolítico dos ginásios e colégios oficiais, ainda por 
fazer, impõe-se como elemento esclarecedor na análise. A localização desse 
conjunto de escolas secundárias públicas pode revelar aspectos interessantes 
sobre as articulações políticas das elites locais com as lideranças no comando 
do Executivo estadual. 

De todo modo, não resta dúvida que reconstituir essa história se torna 
imprescindível uma vez que o Ensino Médio, ainda hoje, permanece como um 
instrumento de diferenciação social e educacional e como um dos principais 
problemas da educação no Brasil. Por fim, os estudos em torno da política 
educacional se revelam um recurso potencial para compreender o papel que a 
escola secundária exercia no recorte histórico pretendido, na sociedade em 
geral, bem como questões pouco investigadas na historiografia da educação 
paulista, como as que elencamos neste texto. 
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RESUMO 

 Este artigo remete à pesquisa de doutoramento, em que estudamos a 
relação entre religião católica e educação escolar, fundamentando-nos na 
perspectiva antropológica de DaMatta (2010), das representações sociais de 
Moscovici (2010) e Jovchelovitch (2000) e a educacional de Saviani (2008). 
Com base nas leis 10649/2003 e 11645/2008 que determinam a 
obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira  na construção da cultura 
brasileira, desenvolvemos o estudo de caso da Escola Estadual Monsenhor 
Amantino, Sabinópolis, MG, Brasil (1953-2012), oriunda do movimento 
ultramontano. Questionamos: Como a instituição escolar, de ensino 
fundamental e médio, poderia assumir os princípios que remetem ao 
pensamento democrático, sendo ela, no contexto investigado, uma instituição 
nascida para enfrentar o avanço do pensamento laico? Investigamos a cultura 
escolar, o cotidiano, os documentos públicos e entrevistamos sujeitos da 
educação, de modo a compreender o universo simbólico que circula e produz o 
cotidiano escolar. A instituição escolar, instituição social, reproduz os processos 
sociais e seus conflitos inconscientes ou não. Nela, discursos sociais se 
naturalizam como hábitos e ritos, exercendo a força de controles sociais. 
Concluímos que o fazer educacional da escola investigada (re)produz 
representações advindas do universo religioso católico, que mantém uma 
memória social de silenciamento; um passado que não passa.   
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INTRODUÇÃO 

A memória dos que foram silenciados, àqueles que, 

resistindo à violência e à segregação, nos dizem que é 

necessário rever a história, narrar o que foi silenciado, 

para construir outro porvir. 

Que os sons aqui retratados possam fazer emergir 

outras narrativas... 

A PESQUISA SOBRE A CULTURA ESCOLAR: MOBILIZAÇÕES 
INVESTIGATIVAS... 

Este artigo constitui-se um recorte da pesquisa de doutoramento, em que 
estudamos a relação entre religião católica e educação escolar, fundamentando-
nos na perspectiva antropológica de DaMatta (2010), das representações 
sociais de Moscovici (2010) e Jovchelovitch (2008) e a educacional de Saviani 
(2008). Tendo por referência as leis 10649/2003 e 11645/2008 que 
determinam a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira e a 
importância dos saberes dela decorrentes, na e para a construção da cultura 
brasileira, desenvolvemos o estudo de caso da realidade da Escola Estadual 
Monsenhor Amantino, Sabinópolis, MG, Brasil (1953-2012), originada do 
movimento religioso ultramontano. Mobilizada pela questão: Como a 
instituição escolar, de ensino fundamental e médio, poderia assumir os 
princípios que remetem ao pensamento democrático, sendo ela, no contexto 
investigado, uma instituição nascida para enfrentar o avanço do pensamento 
laico? Investigamos como docentes, dessa escola pública, representam as 
relações entre a igreja católica e as práticas pedagógicas desenvolvidas na 
instituição. Partimos do entendimento que a instituição escolar é, sobretudo, 
uma instituição social que como tal, reproduz os processos sociais e seus 
conflitos inconscientes ou não. Nela, discursos sociais se naturalizam como 
hábitos e ritos, exercendo a força de controles sociais. Nesse artigo, 
apresentamos documentos e significações veiculadas pelas  representações 
sociais que remetem às aprendizagens remotas, marcadas pelo forte controle 
social religioso e por relações assimétricas entre os sujeitos. Nas relações 
estabelecidas mantemos memórias sociais, que funcionando como fantasmas 
sociais (porque não nomeados), exercendo controle social hierárquico ao 
homogenizar os discursos dos educadores e manter a invisibilidade dirigida à 
cultura negra. 
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O exercício do controle social pelo discurso católico possibilitou a 
construção de identidades católicas nessa cidade. No processo de 
colonização, de modo violento, a religião fixou um território simbólico e 
conservador. Nele, a dualidade do modo de pensar do colonizador luso 
definiu suas relações com os indígenas e africanos. Os primeiros, por 
serem cristãos católicos, acreditavam no direito de dominar e explorar os 
não cristãos e não católicos. Em tais relações, a marca da superioridade 
branca e o modelo patriarcal mantinham a hierarquização social, na qual 
se justificava o poderio branco-europeu. No entanto, em um movimento 
contra-hegemônico, as diferentes etnias brasileiras imprimiram também 
suas marcas. Daí, a existência de um catolicismo com ‘dimensões 
brasileiras’, distinto do europeu. (Lima,2013,p.16) 

Optamos pela pesquisa qualitativa que envolveu diferentes estratégias 
metodológicas: entrevistas com docentes das disciplinas de Arte, História e 
Ensino Religioso, observações do cotidiano escolar e pesquisa de documentos 
oficiais: escolares, municipais, estaduais e federais. Analisamos documentos 
escolares como Projeto Político-Pedagógico, planos de aula, documentos 
públicos estaduais, paroquiais e municipais de modo a analisar as 
representações (consensuais e reificadas) que circulam no espaço e na cultura 
escolar.  

Os dados revelaram que as idéias e práticas da instituição escolar 
pesquisada são englobadas por representações sociais  que mantém em 
circulação o pensamento hierarquizador, atemporal e a-histórico, marcas 
‘invisíveis’ do discurso religioso conservador. Os entrevistados, docentes e 
equipe pedagógica, (re)produzem relações não-dialógicas, nelas a ausência de 
narrativas que reconheçam os saberes e as trajetórias afrodescententes, 
articulando-a com o real e suas questões sociais, reafirmam sistemas de saberes 
etnocêntricos. Assim, a inclusão dos saberes populares no  cotidiano escolar se 
restringe aos textos oficiais, a segregação, pela invisibilidade cultural e social 
dos alunos de origem popular e negra, acaba por reafirmar um contexto de 
saber no qual a diversidade e a alteridade não é reconhecida. Os saberes do 
universo reificado científico circulam no contexto educacional, através dos 
livros, das leis e dos instrumentos legislativos, sem, no entanto, constituir um 
novo universo consensual capaz de desconstruir os costumes, os ritos e as 
relações  aprendidas via o sistema simbólico religioso.  Portanto, no cenário 
escolar constatamos ritos, discursos e hábitos que, contrastando com os 
registros documentais que apontam para uma escola laica e democrática, 
mantém naturalizadas representações e modos de agir, que dizem de nossa 
história social, marcadamente hierarquizada, patriarcal, escravagista.   Assim, 

Recompondo o processo dos fenômenos culturais, religiosos e subjetivos, 
fomos nos deparando com os silenciamentos culturais que marcam a 
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história do Brasil e, em particular, de Sabinópolis: a subordinação da 
cultura negra e do feminino ao modelo branco, católico e europeu; os 
conflitos de poder que emanados da relação Igreja e Estado, seja no 
período colonial e imperial, seja na transição para a república; a 
invisibilidade do racismo, aprendido e justificado por uma concepção de 
superioridade branca; a dualidade de modos de pensar que imprimem um 
olhar excludente, moralizante e hierarquizante sobre o diferente, sobre a 
sexualidade; a naturalização da desigualdade social. Silenciamentos estes 
que, atrelados ao poder da religião como instituição e como território 
sagrado, originaram comportamentos tabus. (Lima 2013,p.18) 

 
O PROCESSO INVESTIGATIVO, A ARTICULAÇÃO DE SABERES NUMA 
PERSPECTIVA MACROSSOCIAL E MICRO COMO FORMA DE 
ENTENDIMENTO DA REALIDADE PESQUISADA... 

A investigação sobre a educação escolar deu-se como continuidade do 
processo de compreensão da função da religião católica na construção da 
subjetividade mineira e brasileira1. Dialogando com pensadores brasileiros e 
outros, buscamos compreender as representações sociais, que sendo expressão 
dos processos sociais, (re)produziam 2  no contexto educacional, saberes, 
hábitos e tabus que remetem/remetiam ao nosso passado histórico. A escolha 
conceitual das representações sociais no processo investigativo não foi 
aleatória. Como argumenta Moscovici(2010, p.37) as representações “[...] 
implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação na memória 
coletiva e uma reprodução na linguagem que, invariavelmente, reflete um 
conhecimento anterior e que quebra as amarras da informação presente”. Pelos 

                                                   
 

1 Via mestrado, investigamos e analisamos como a Religião Católica construiu um universo simbólico sobre o 
qual foi edificado as relações sociais, produzindo subjetividades.  Parte dos dados de pesquisa, foram 
apresentados no IX Congresso Luso Brasileiro de História da Educação, realizado na Universidade de Lisboa, 
Instituto de Educação, em 2012, através de comunicação individual, com o titulo: Subjetividade e 
Religiosidade: um estudo da religião católica em Sabinópolis.  Cabe mencionar que sendo eu, natural 
da cidade e com formação em Psicologia, a mobilização de pesquisa fez-se pela necessidade de compreender 
como a religião católica produziu subjetividades, sobretudo, subjetividades assujeitadas. Via memórias orais, dos 
filhos dos colonizadores, idosos,  a recomposição dos cenários sociais, políticos e subjetivos  foram discutidos e 
analisados, bem como os processos de silenciamentos dele decorrentes.  

2Ao colocarmos entre parênteses o prefixo re, destacamos o processo de manutenção de valores e ideias que são 
cotidianamente ensinados nas mediações sociais ainda que elas ganhem novas formas e vozes (polifonia), 
prevalecem núcleos figurativos e de sentidos que reificam uma memória coletiva. Entendemos que os sujeitos 
sociais, apropriam-se e re-produzem valores, costumes e pensamentos que são mediados nos processos sociais e 
comunicacionais. Portanto, nas re-produções temos a manutenção de memórias coletivas e sociais, que 
naturalizadas, não são questionadas. Na familiaridade dos costumes e rituais  reifica-se uma identidade social, 
uma fixação dos sentidos aprendidos  
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mecanismos de ancoragem e objetivação, buscamos significar o real (naquilo 
que ele traz de inédito), de modo a tornar familiar o não familiar. Portanto, 
partimos da hipótese de que o universo simbólico religioso e as representações 
dele decorrentes, atravessavam o cenário escolar, definindo formas de 
comportamento, relações, constituindo os costumes, naturalizando ritos e 
modos de pensar, reproduziam também  silenciamentos aprendidos da e na 
relação com o sagrado. 

O entendimento do funcionamento representacional, elos que mantém a 
história cultural, veiculando imagens, significados através da linguagem e das 
interrelações entre os sujeitos sociais, permitiu a construção dos procedimentos 
de pesquisa, pelos quais, procuramos recompor os cenários sociais e históricos, 
numa perspectiva macrossocial e assim, voltar o olhar sobre o cotidiano 
escolar- perspectiva microssocial, de modo a analisar, refletir e compreender o 
que levou à produção dos sentidos, hábitos, tabus  percebidos no 
funcionamento escolar e a manutenção naturalizada de fazeres: ao seja, a 
chamada cultura escolar.  

DaMatta(2010) argumenta que a sociedade brasileira tem um 
funcionamento social relacional, através do qual, concilia valores de seu 
passado colonial hierarquizador, com os valores democráticos, republicanos. 
Funcionamos socialmente mantendo uma cultura que concilia valores 
contraditórios: os democraticos e os coloniais. Nestes, a hierarquia, 
reproduzida por via do discurso sagrado religioso,Outro Mundo (Da Matta 
2010), justificava as desigualdades sociais e a sobreposição dos valores brancos, 
europeus, aos outros povos. Estes, entendidos como inferiores, incapazes e 
selvagens, poderiam (e ainda, o são) ser tratados e mantidos sob a guarda e o 
domínio do colonizador.   Não obstante, no cenário democrático, ainda que o 
discurso religioso não seja mais um instrumento de legitimação das 
desigualdades sociais, a naturalização com que lidamos com a injustiça, à 
violência dirigida ao outro, o desejo de sobreposição de valores pessoais sobre 
os valores públicos, revelam nosso dilema social: dizemos querer e ser 
democráticos, mas comportamos aristocraticamente. Portanto, o 
comportamento social  revela que a igualdade é relativizada. 

 Com o processo de democratização social brasileiro e a instituição de 
políticas públicas de reconhecimento, os ‘coletivos feitos desiguais’, no dizer de 
Arrayo (2010), tiveram acesso à educação pública e gratuita. A existência e o 
acesso desses coletivos à educação exigem outros modos de fazer, outros ritos 
que reconheçam a diversidade social, e, sobretudo, a longa história de 
subordinação de seus saberes ao saber etnocêntrico dos colonizadores. Nesse 
sentido, ao longo do processo investigativo, colocamos em análise as memórias 
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sociais. Nelas, o ambiente educativo das escolas públicas de Sabinópolis 3  , 
refletiam  o  olhar eurocêntrico, porquê as referências escolares traduziam os 
ideais brancos: as melhores turmas, os melhores alunos, referências de 
comportamento, eram os das famílias tradicionais – filhos e descendentes dos 
colonizadores. No entanto, nossos saberes cotidianos, extra escola, diziam da 
nossa origem de bisneta de colonizadores portugueses e das marcas da cultura 
negra. Saberes que se revelam  na linguagem4, nos costumes da população que 
habita a cidade, nos hábitos culinários, no modo de vivenciar a religiosidade,  
fortemente marcada pela religiosidade popular.   

Por outro lado, os problemas sociais indicam como essa população, ‘feita 
desigual’(Arroyo 2010) é excluida e marginalizada. Os indices de analfabetismo 
da população negra em Sabinopolis  ilustram o panorama brasileiro, mas 
sobretudo, caracterizam uma sociedade conservadora, agrária, pobre. Na 
manutenção do analfabetismo, reproduzimos relações econômicas e sociais 
desiguais. Com o índice de  analfabetismo de 26,4% entre a população preta, 
com faixa etária  em torno de 15 anos de idade ou mais (IBGE5, 2010), tal 
porcentagem aumenta conforme se avança a faixa etária: 33,7% da população 
preta, entre 40 a 59,  não sabem ler ou escrever.  Os dados quantitativos 
expressam a desigualdade social e escolar. 

Os dados são significativamente distintos no que se refere à população 
branca, o índice de analfabetismo se reduz a 50% em relação ao índice da 
população preta, a incidência de pobreza do município é de 51,51% (IBGE, 
2010). Os dados do IBGE (2010) constatam que a população branca atinge 
3188 pessoas, a preta1919, a amarela 255, a parda 10.364 pessoas e a 
indígena 8. Perfazendo um  total de 15. 704 pessoas, das quais: 10.136 
residem na região urbana e 5.568 na região rural. Cabe considerar que, 
apenas no final do sec. XX, o Brasil conseguiu garantir acesso escolar à 

                                                   
 

3 A análise das memórias sociais, para além dos diálogos com a realidade escolar investigada, implicou a revisão 
das memórias pessoais,nas quais os cenários históricos e seus silêncios se revelaram. Assim, a lembrança do 
processo escolar vivido, possibilitou o entendimento da ausência de narrativas que pudessem reconhecer e dizer 
da diversidade dos coletivos feitos desiguais. O ano de 1988, quando concluímos o ensino médio na escola 
Estadual Monsenhor Amantino, foi também o ano da promulgação da Constituição Federal,considerada 
Constituição Cidadã,  por garantir em seu texto a inclusão social dos grupos historicamente marginalizados. 
Explica-se o porquê de, ao longo do nosso período escolar, não ter sido discutido sobre a influência multicultural 
no Brasil. Ressalta-se que a Constituição, pelo artigo 210, parágrafo 1, tornou o ensino religioso facultativo. Este 
era obrigatório e restrito ao catolicismo. 

4  A pesquisa documental do acervo paroquial revelou a forte influencia do povo africano. Documentos do arquivo 
público mineiro indicam que a regiao de Serro Frio, da qual Sabinópolis se origina, concentrou grande parte de 
escravos africanos,  do povo banto. 

5 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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população brasileira, tendo ainda o desafio de garantir a permanência e 
a qualidade de ensino. (Lima2013,p.21) 

 Os dados estatísticos demonstram que a população sabinopolitiana é 
majoritariamente negra, conforme definição do próprio IBGE, por população 
negra se entende o ‘conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas’ 
(Santos 2010,p.150).  Para discutir a cultura escolar em sua relação com os 
saberes da população historicamente excluída,  consideramos a leitura 
antropológica e social, associada aos estudos de Saviani (2008) sobre a 
educação pública brasileira. Entendemos, como Saviani(2008), que não temos 
um sistema nacional de ensino, pois nas lutas políticas pela educação, 
prevaleceu os interesses sociais de classes. Portanto, no processo de 
organização da educação formal como direito social, se revelam os conflitos 
políticos e sociais que impossibilitam ainda a organização do sistema 
educacional. Conforme Saviani (2013, p. 219): “A questão do Sistema Nacional 
de Educação permaneceu em aberto.[...] O texto aprovado da LDB de 1996 não 
contemplou a organização do Sistema Nacional de Educação”. Temos, pois  
uma estrutura educacional que concilia valores contraditórios de uma 
sociedade de classes, desigual e injusta. Assim, a perspectiva crítica e histórica 
permitiu ler os dados encontrados, relacionando-os aos cenários sociais e 
políticos. A análise do contexto educacional considerou os impactos das 
políticas neoliberais que precarizam o trabalho e o fazer docente. Já a 
articulação dos dados com a teoria das representações sociais possibilitou a 
leitura  dos contextos relacionais e comunicacionais nos quais os saberes são 
produzidos (reproduzidos) e mantidos naturalizados (Jovchelovicth, 2008). 

Ressaltamos que o estudo das representações sociais ( na perspectiva 
histórico crítica) remete a dois universos simbólicos distintos: o universo 
consensual e o reificado. O primeiro se refere aos discursos e imagens que 
fundamentam as relações sociais que sustentam o senso comum; o segundo 
refere aos discursos e imagens da ciência, da religião, das ideologias (Moscovici 
2010,p.72). No espaço escolar, constatamos que circulam representações dos 
dois universos. Entretanto, sendo a escola uma instituição social na qual os 
conhecimentos são transmitidos e produzidos, o processo de ensino e 
aprendizagem deve ser mediado por representações do universo reificado, que 
fundamentam o saber científico e o acumulado pela humanidade.  O discurso 
religioso, em tal conjuntura, deve ser compreendido como construção social, 
histórico, sendo  necessário a reflexão sobre as diferentes religiões e os saberes 
étnicos raciais que compõem a cultura brasileira. Sobre este prisma, rompe-se 
com a concepção a-histórica e a-temporal sobre as religiões/sagrado, 
sobretudo, sobre a hegemonia do saber religioso católico. Tudo isto, pautou as 
entrevistas com os educadores responsáveis pelas disciplinas de: Artes, 
Religião, História, com os membros da direção e da administração pedagógica, 
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buscamos compreender como os sujeitos relacionavam a influência política e 
social da religião católica na cultura sabinopolitana e na escolar.  

Desnaturalizar o olhar sagrado/tabu sobre a religião e discutir sua 
influência política e cultural nos processos de silenciamento de grande parcela 
da sociedade brasileira é imprescíndivel  à construção da cidadania laica e 
democrática. Portanto, uma postura reflexiva e crítica requer dos educadores o 
reconhecimento de que os saberes são produções humanas e históricas. No 
reconhecimento da historicidade dos saberes religiosos, o comportamento tabu 
poderia ser questionado. O acesso ao conhecimento e a construção do 
pensamento reflexivo e crítico deveria, pois mobilizar valores igualitários, 
fundados no reconhecimento da diversidade humana, e a cidadania laica. Não 
obstante, o estudo de caso do cotidiano escolar da Escola Estadual Monsenhor 
José Amantino, nos fez deparar com um retrato caricatural 6  da sociedade 
brasileira em suas diversas alianças entre os poderes: do Estado, das Famílias 
e da Igreja e as formas invisíveis de dominar o negro, negando-o.   
 

O CENÁRIO EDUCACIONAL: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, AS 
MEMÓRIAS SOCIAIS... 

A mobilização para pesquisar como os saberes afro-brasileiros eram 
discutidos e trabalhados na escola pública mineira, partia do conhecimento de 
que, a cultura mineira e sabinopolitana foi constituída no universo simbólico 
do catolicismo.  Via catolicismo tridentino, a Igreja Católica controlou o 
catolicismo popular e libertário, imprimindo o tabu como forma de 
silenciamento das diferenças (Lima 2006). Hipotetizamos, pois que 
comportamento tabu perpassaria o cotidiano escolar e impossibilitaria uma 
discussão pública sobre a diversidade étnico e religiosa.  

A abertura democrática, o direito social a educação, garantidos pela 
Constituição de 1988, possibilitaram o acesso da população negra à escola 
pública, não obstante, as leis 10639/2003 e 11645/2008,   era necessário 

                                                   
 

6  Nos artigos: Política e Religiao não se discute. Discute-se!(2015) E Sons do Silêncio: a relação entre Religião 
Católica e Educação Escolar (2015), ambos publicados no I Congresso Luso-Brasileiro de Ciencias das 
Religiões.Universidade Lusofona,Lisboa. Discutimos as relações tabus e como elas ocultam as relações de 
compadrio, de aproximação e conchavos entre as famílias proprietárias de terra e a instituição Igreja, ilustrando 
um modelo de Estado Clientelista. Analisamos algumas fontes documentais que retratam tais relações.  No artigo: 
Justiça e Poder Social: Memórias Sociais (2015), publicado no Educere, XII Congresso Nacional de Educação, 
Pontificia Universidade Catolica do Paraná, Brasil, apresentamos a análise sobre a dificuldade histórica de 
ocuparmos a Rua, como local público de expressão e manifestação popular, e a necessidade das mudancas 
institucionais sobre a Justiça. Esta nascida para controlar os negros e formar a Guarda Nacional, após a vinda da 
familia Real para o Brasil, no modelo de Justiça instituido no país, temos as marcas do pensamento colonial. o 
espaço da Rua- carrega representaçoões de marginalidade, dirigida aos negros, aos estrangeiros e aos índios. 
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compreender como os educadores trabalhavam  e no cotidiano escolar, lidavam 
com assuntos historicamente aprendidos como tabus: a religião, a sexualidade, 
a política e a negritude. 

Focando as representações sociais como elos, imagens, significações e, 
portanto, linguagens que expressam memórias coletivas (Moscovici,2010), 
procedemos  a observação do cotidiano escolar e seus rituais. No processo de 
observação, as relações entre docentes e discentes revelou um contexto 
comunicacional vertical, assimétrico. A exigência de filas e rituais religiosos, 
nos quais as orações católicas se repetiam, reafirmavam hábitos escolares que 
remetiam ao passado religioso, no qual a instituição escolar fora fundada. Os 
rituais de oração, diariamente, organizavam o início das atividades escolares, a 
presença de um oratório no pátio interno da escola, onde imagens católicas 
eram expostas, e ainda o crucifixo afixado na entrada da secretaria escolar não 
eram problematizados pelo corpo docente e ou da direção escolar como uma 
contradição, frente ao caráter laico e democrático da escola pública. 

 

 

FIG.1. Oratório Pátio Interno da E. E. Monsenhor Amantino. Foto: Lima, 2012.  

Os símbolos católicos  remetem ao passado brasileiro recente, no qual a 
religião católica era oficial do Estado, por outro lado,  revelam ao nosso 
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processo de constituição como cultura,  posto que a  origem da cidade de 
Sabinopolis, originada no contexto colonial, estava intimamente relacionada à 
Igreja Católica 7 . Entretanto, no ambiente escolar, outros símbolos da 
diversidade religiosa brasileira não estavam postos. O silêncio, ritualizado na 
ausência de outros símbolos, fazia apontamento para a manutenção de um 
único saber religioso: o católico.  

Ao longo do processo de observação, os documentos escolares foram lidos 
e analisados de modo a compreender o fazer pedagógico. Na análise dos 
documentos escolares, dois enfoques foram priorizados:  das políticas públicas 
que organizavam a estrutura escolar, e a organização pedagógica que focava o 
contexto regional. A leitura dos projetos políticos pedagógicos, planos de ensino  
objetivou analisar a coerência entre planejado e realizado, de modo a 
compreender como no fazer cotidiano, a educação escolar traduzia os 
pressupostos republicanos e igualitários  que as políticas públicas visavam 
garantir.  Esses procedimentos precederam as entrevistas com os docentes e a 
direção escolar.  

Nos Planos de Ensino8  de 2010, ano em que realizamos a pesquisa da 
instituicao escolar, encontramos definições que caracterizavam os estudantes. 
Ao analisarmos o Projeto Político Pedagógico, do ano de 2005, nos deparamos 
com a definição repetida nos Planos de Ensino.  No trecho abaixo reproduzimos 
o texto: 

A clientela predominante é de classe média baixa em busca de uma 
situação financeira melhor. Face a isso, encontramos  pais com uma 
jornada intensa de trabalho e, em conseqüência, filhos administrando 
sozinhos a própria vida, sem nenhum acompanhamento em casa. 
Por essas e algumas outras razões adiante enumeradas, os alunos vêm 
apresentando os seguintes problemas: 

ausência de limites; 

falta de sentido na família (desagregação familiar); 

descrença em uma justiça social e convicção de que ela só é possível de 
ser obtida pela próprias mãos; 

                                                   
 

7 Nomeada como São Sebastião dos Correntes, no inicio do séc.XIX, a cidade nasce por doação de terras à 
paróquia de Vila do Príncipe- atual, Serro. Por meio de escritura pública, um casal serrano doa à Irmandade São 
Sebastião, as terras que originaram: São Sebastião dos Correntes/ atual, Sabinópolis. Durante 153 anos a religião 
católica e suas diferentes vertentes de catolicismo: popular, tridentino (conservador) e renovador  foi a única 
religião oficial aceita no município.(Lima,2006) 
8 Planos de Ensino deHistória, Quìmica, Educação Física, Fisica, e outros. 
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forte tendência à formação de “gangs”; 

sérios problemas relacionados a drogas; 

crescente aumento de agressividade. 

Toda essa situação gera muitos conflitos dentro da sala de aula, tornando 
difícil a aprendizagem.  (Sabinópolis, 2005. Projeto Político 
Pedagógico da E.E. Monsenhor José Amantino)(grifos nossos). 

No texto  transcrito não encontramos menção à condição étnica dos 
discentes/dos seus pais e tampouco, uma análise reflexiva sobre o processo 
ensino e aprendizagem em sua complexidade,  podemos dizer que a concepção 
sobre a dificuldade de aprendizagem se reduz ao educando e suas questões. A 
invisibilidade étnica se reafirmaria no tabu dos docentes, na dificuldade em 
nomear a cor e a origem negra da população atendida e na ausência de relações 
que colocassem em análise  a realidade regional e as relações com a história 
cultural colonial e escravocrata. 

 Não obstante ao tabu expresso nas entrevistas, os núcleos de significação 
dos planos de aula, ilustram elos que remetem ao racismo, silencioso, invisível 
e naturalizado. As significações de marginalidade, perigo e incapacidade são 
representações do senso comum social e escolar. No discurso religioso, 
universo simbólico que alicerçou o período colonial e imperial,  o negro, a 
mulher e  os índios foram significados como incapazes e inferiores. No período 
republicano,  o discurso científico deu ‘nova’ configuração as significações, 
reafirmando-as na lógica do darwnismo social e na ideia de raça pura. No Brasil, 
a lógica científica  fundamentou políticas públicas de branqueamento, através 
das quais,  buscou-se elevar o nível social e cultural do povo brasileiro; 
promovendo, assim, a vinda do imigrante europeu e asiático, de modo a 
garantir que pudessemos nos ‘transformar’ numa nação.  As políticas públicas 
de branqueamento tomavam o negro como um problema social, ‘ignorando’ e 
negligenciando o processo da escravatura e da exclução a ele imposto. 

 Os documentos escolares  retratavam significações do senso comum, 
apontando para o que seria observado durante a pesquisa, a ausência de 
narrativas  educacionais capazes de reconhecer os saberes  da população negra  
e o distanciamento existente nas relações educador e educando. Prevalecia no 
ambiente educacional, a pedagogia tradicional e os processos comunicacionais 
não dialógicos. Estes elementos reiteram a defesa feita por Saviani(2013) e por 
Aranha (1981) quanto a necessidade da formação continuada do profissional da 
educação, pois este não colocando em análise as próprias aprendizagens,   
reificavam as memórias coletivas da sociedade hierarquizada  da qual são 
frutos. 

Processos dialógicos revelam aproximação dos interlocutores; processos 
não dialógicos, o distanciamento e a dominação entre os 
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interlocutores(Jovchelovitch,2008,p. 241-242). São múltiplos os fatores que 
levam à aproximação ou ao afastamento, mas cabe dizer da importância do 
reconhecimento do outro em sua alteridade e diferença. Reconhecimento 
fundamental à construção da relação dialógica. No contexo pesquisado, a 
relação entre educadores e educandos, historicamente, revelou-se assimétrica 
e hierarquizante. Até os anos 2000, a escola pública estadual foi à única, no 
município, a ofertar formação em ensino médio. Portanto, grande parte dos 
educadores que nela lecionavam eram seus ex-alunos. No grupo de educadores, 
predominantemente formado por mulheres, encontramos homens e mulheres 
de etnia negra, de origem social de classe popular. Nos fatores sociais e de 
gênero podemos explicar o silenciamento histórico, indicando que o processo 
formativo os manteve vinculados à consciência comum (Saviani,2008).   

A observação do cotidiano escolar e o convívio diário com os estudantes, 
nos espaços extra-classe, permitiu ver um comportamento diário: cada 
estudante, ao sair da sala, carregava consigo seus pertences escolares. A análise 
do fenômeno observado e o entendimento do contexto de saber hierarquizador, 
onde relações de  dominação ainda reafirmam saberes e significações que os 
silenciam em suas trajetórias, nos levou a uma hipótese: o comportamento 
estudantil seria uma forma de resistência e de enfrentamento frente à violência 
simbólica  do espaço escolar.   Utilizando as categorias sociologicas propostas 
por DaMatta(1997), percebemos a mochila como uma metáfora da Casa, nela 
os pertences  das populações ‘feitas desiguais’ são mantidos, de modo a 
resguardá-los . O cuidado com os pertences, o medo deles serem apropriados 
por outros, indicam que a escola não é percebida como lugar de acolhimento, 
confiança  e de pertenciamento.  Ela é significada como espaço da Rua, lugar de 
marginalidade e de segregação. 

 
BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS... 

A pesquisa constatou a mudança do perfil da escola pública brasileira, a 
democratização do ensino público, o que exige a mudança dos rituais, dos 
discursos, dos modos de organização do fazer educacional, pois em tais 
atividades, ainda, temos a forte influência do pensar ahistórico e atemporal- o 
pensar do Outro Mundo, no dizer de DaMatta (2010). Por ele, o educando é 
nomeado e tratado como a-luno, tendo sua história social negada, omitida e ou 
negligenciada. A escola pública, conforme se revelou no estudo de caso (Lima 
2013) reproduz os valores de uma cidadania católica, ao reproduzir a lógica do 
compadrio, da hierarquia, e da branquitude, naturalizando nossos fantasmas 
sociais (DaMatta, 2010). 

Colocou em evidência a necessidade de revermos os rituais educacionais, 
por eles os atores escolares veiculam significações que negam a historicidade 
dos sujeitos sociais, os processos cognitivos e os saberes dela decorrentes. No 
ambiente escolar, as relações de assimetria e de dominação entre os 
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interlocutores naturalizam formas de saber de uma comunidade tradicional 
(Jovchelovitch,2008). Nele se mantém  nossa memória social colonizada, 
hierarquizada, sulbaterna.  

Ao investigarmos como as políticas de reconhecimento e afirmativas (lei 
10639/2003 e 11645/2008) são, efetivamente, trabalhadas, constatamos que 
não basta a implantação da lei, é necessário a formação continuada do 
educador, a garantia de condições de trabalho que o possibilite refletir sobre o 
seu papel social e sua trajetória educacional. Sem colocar em análise crítica as 
aprendizagens sociais, religiosas e formativas, resta-lhe a consciência e o senso 
comum. 

 A construção de relações dialógicas requer o resgate de múltiplas narrativas 
que foram silenciadas e significadas como subalternas.  Requer práticas 
educacionais  que dialoquem com os saberes populares, e seus múltiplos modos 
de expressão, rompendo com a lógica da hieraquização social e política 
veiculada no espaço escolar. A ruptura dos modelos aprendidos requer a ação 
coletiva dos que fazem o dia a dia escolar. O conflito e o confronto dos 
interlocutores e seus saberes exige o argumentar e o questionar, práticas 
dialógicas, condições para transformar os saberes disciplinares que edificaram 
a sociedade brasileira, em particular a sabinopolitana. 
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RESUMO 

Neste texto analiso o discurso de excelência na política geral do ensino 
primário em Moçambique, entre 1995 e 2003. Para isso, estudo da legislação 
educacional, as estatísticas educacionais e alguns textos publicados na revista 
tempo. Este intervalo temporal é posterior ao período 1990-1992, marcado pela 
aprovação de uma nova Constituição da República de Moçambique (CRM) e 
pela revisão da lei do Sistema Nacional de Educação (SNE). Dessas revisões 
resultaram mudanças no discurso político-ideológico, princípios e objetivos do 
SNE. Assim, o governo moçambicano passou a permitir a participação do setor 
privado no ensino e manteve para si a organização e promoção da 
aprendizagem à luz da CRM, tendo a educação sido declarada pública, secular, 
direito e dever de todos os cidadãos. A transição do mono ao multipartidarismo 
(em 1990) foi acompanhada pela reforma de serviços públicos e do setor da 
educação, até então caracterizados por uma administração centralizada. Com o 
fim da guerra, em 1992, o ensino primário tinha passado por uma considerável 
expansão. No entanto, até 1994, permaneciam certos problemas cuja solução 
carecia de ideias inovadoras, destacando-se, dos desafios considerados 
urgentes, o requisito da “qualidade de ensino”, fato que impulsionou a tomada 
de medidas julgadas entratégicas entre 1995 e 2003.  
 

PALAVRAS–CHAVE 

Discurso, excelência, ensino primário. 
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INTRODUÇÃO 

No período pré-colonial, a região que hoje é Moçambique caracteriza-se 
pela fixação dos povos bantu 1 , que eram comunidades de agricultores e 
pastores vivendo em linhagens dirigidas por um chefe investido de poderes 
políticos, jurídicos, religiosos e auxiliado por um conselho de anciãos. A 
estrutura do poder político era mais vasta do que o poder exercido pelo chefe 
da linhagem que, regra geral, baseava-se em conquistas militares, sendo que a 
linhagem vencedora passava a exercer supremacia sobre a vencida. 
Presumivelmente, entre os séculos IX e XIII ter-se-ão fixado, na região, 
populações oriundas do Golfo Pérsico, tendo fundado aí centros comerciais e 
com o crescimento demográfico e novas invasões, a estrutura política tornou-
se mais complexa, com umas linhagens dominando outras. Finalmente, 
formou-se, na região, estados como o Zimbábwè e Mwenemutapa. Com as 
migrações, guerras entre linhagens e o desenvolvimento do comércio, surgiram 
diferenças regionais de ponto de vista cultural, linguístico e político. 

Moçambique, que ficou independente de Portugal a 25 de Junho de 1975, 
herdou uma vasta história e experiência educativa, mas, por força das condições 
económicas e sociais que o país apresentou nos anos que se seguiram à 
independência, optou, até o final dos anos 1980, por um projeto socialista, com 
a nacionalização dos principais serviços, implantação, promoção e expansão de 
programas sociais em várias áreas, incluindo na educação. Assim, o acesso à 
educação passou a ser um direito e dever de todos os cidadãos, e imperativo 
para o desenvolvimento nacional2. Nessa ordem de ideias, o ensino primário foi 
declarado obrigatório, gratuíto e laico. No mesmo período, Moçambique viveu 
16 anos de guerra, terminada em 1992 com a assinatura de um Acordo de Paz, 
tendo dado início ao processo de democratização do país.  

O presente texto proponho-me a analisar a apropriação do discurso de 
excelência na política geral do ensino primário, considerado nível básico em 
Moçambique, no período que se estende de 1995 a 2003. O ano de 1995 é 
marcado pela aprovação da Política Nacional de Educação (PNE), instrumento 
de definição de metas e objetivos educacionais numa perspectiva sistêmica, 

                                                   
 

1 A palavra bantu (que significa humanos) é formada por ba ou va (prefixo que designa o plural) e ntu ou inthu 
(que significa pessoa humana). Versões desta palavra ocorrem em todas as línguas bantu da África subsahariana. 
Os bantu são um grupo etnolinguístico localizado principalmente na África Subsahariana, que engloba cerca de 
400 subgrupos étnicos diferentes. Presume-se que os bantu sejam originários dos territórios que atualmente 
correspondem aos Camarões e ao sudeste da Nigéria. Estes povos eram agricultores, caçadores e ferreiros. Mais 
detalhes [online] em: http://www.mz.one.un.org/por/Mocambique/Historia-de-Mocambique.  
2 O interesse pela qualidade do ensino e da aprendizagem tem vindo a aumentar nos últimos anos. Este crescente 
interesse fundamenta–se, não só na crença na contribuição do investimento no capital humano para o 
crescimento económico, mas também noutros benefícios intangíveis que a educação e formação proporcionam 
aos indivíduos, às comunidades e à sociedade como um todo (Zimbico, 2012, p.1). 
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tendo em vista a reorganização do SNE; ao passo que o ano de 2003 assinala o 
fim da implementação do Plano Estratégico da Educação (PEE) 1999-2003 e 
do antigo Programa Curricular do Ensino Primário, ao mesmo tempo que é 
marcado pela aprovação do primeiro Regulamento Geral das Escolas do nível 
primário. Neste regulamento, as escolas do Ensino Primário são vistas como 
“estabelecimentos de ensino que visam o desenvolvimento das capacidades do 
educando de modo a permitir-lhe viver e trabalhar com dignidade, participando 
plenamente na melhoria da qualidade de vida e prosseguir com a sua 
aprendizagem ao longo da vida” (Diploma Ministerial n.° 54/2003, de 28 de 
Maio). 

Parafraseando Foucault (1996), para quem um sistema de ensino 
corresponde a maneira política de manter ou modificar a apropriação dos 
discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo, sendo os 
enunciados, dentro de cada discurso, que marcam o que estabelecem um 
regime de verdade; considero a escola como elemento indispensável e 
constituinte das relações sociais que contribuem, contraditoriamente, para a 
sua transformação e manutenção. Assim, a escola passa a destacar-se como 
espaço institucional de produção e de disseminação do saber sistemático (ou 
sistematizado) e historicamente produzido pela humanidade. É nessa ordem de 
ideias que, dentro das relações sociais historicamente definidas pela 
humanidade, a “qualidade” do ensino primário aparece como requisito 
fundamental e sem a qual a sociedade moçambicana não pode alcançar o 
progresso e caminhar em direção ao desenvolvimento e bem–estar. 

Um relatório da AfriMAP & OSISA aponta que as políticas educativas 
moçambicanas, entre sucessos e desafios, resultam de uma longa história, da 
experiência deixada pela colônia portuguesa e das escolhas políticas da Frente 
de Libertação de Moçambique (FRELIMO) desde a luta de libertação no 
período de 1964 e 1974 (AfriMAP & OSISA, 2012). 

Não obstante o esforço que se empreende na oferta e expansão de um ensino 
de qualidade, a todas as crianças em idade escolar, persiste uma percepção 
generalizada segundo a qual esse esforço não tem surtido os efeitos desejados, 
se avaliado na ótica do requisito do que se considera ser a sua “qualidade”. 
Neste texto faço uma reflexão sobre aspectos tidos como contribuindo para a 
avaliação da qualidade do ensino primário em Moçambique, buscando 
responder à seguinte pergunta: como o discurso de excelência na política geral 
do ensino primário tem sido apropriado e em que medida influenciou o 
desempenho deste subsistema de ensino no período de 1995 a 2003? 
 

1 A “CONSTRUÇÃO” DO DISCURSO DE “FRACA QUALIDADE” DO ENSINO 
PRIMÁRIO EM MOÇAMBIQUE 
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Nos anos que se seguiram à independência nacional, o discurso de 
excelência era veiculado através de expressões como “sólida preparação 
política, ideológica, científica, técnica, cultural, física e uma elevada educação 
patriótica e cívica”, entre outras. Com a revisão da CRM (em 1990) e da Lei do 
SNE (Lei n.° 4/83, de 23 de Março) – aprovada em tempo de construção de uma 
República socialista (a República Popular de Moçambique), foi revista (pela Lei 
n.° 6/92, de 6 de Maio) com o objetivo de adequá-la ao contexto da construção 
de um Estado de direito democrático e multipartidário. Pelo Diploma 
Ministerial n.° 63/91, de 26 de Junho, foi aprovado o Regulamento Geral das 
Escolas do Ensino Privado, revisto três anos depois, pelo Diploma Ministerial 
n.° 126/94, de 5 de Outubro, sob o argumento de que a experiência aconselhava 
ao reajustamento dos comandos do diploma legal anterior, com vista a adequá-
lo às já referidas transformações ora em curso. Como consequência, um novo 
discurso, considerado de cunho neoliberal, passava a dominar o campo da 
Educação, com expressões como a planificação e gestão estratégica da 
Educação, gestão da qualidade total e a busca da eficiência a fazerem parte do 
vocabulário corrente no setor. 

O discurso de “qualidade” começa a aparecer, com destaque, após a 
aprovação da PNE, pela Resolução n.° 8/95, de 22 de Agosto – instrumento que 
assume a educação como fator essencial para o progresso3. Nesse momento, 
Moçambique passou a integrar a Southern and Eastern Africa Consortium for 
Monitoring Educational Quality (SACMEQ), organização sem fins lucrativos 
que acolhe 15 Ministérios da Educação da África Austral e Oriental. A sua 
missão é conduzir pesquisas e atividades formativas que contribuam para a 
formação de planificadores e pesquisadores educacionais em habilidades e 
técnicas que lhes permitam monitorar, avaliar e equiparar as condições gerais 
de escolarização e qualidade do ensino básico; bem como  produzir informação 
para a planificação de um ensino de qualidade (Zimbico, 2012).  

No diagnóstico do PEE 1999-2003, cujo lema era “Combater a exclusão, 
renovar a Escola”, o requisito de “qualidade” aparecia como um dos problemas, 
depois do “limitado acesso à escola”. Segundo o MINED, nessa altura “os pais 
não queriam simplesmente lugares para os seus filhos nas escolas. Eles queriam 
ter a certeza de que, uma vez matriculados na escola, os seus filhos aprendiam 
alguma coisa” (1998, p.10).  

Naquele momento, o MINED considerava que os níveis de procura da 
escola só seriam sustentáveis, se a qualidade de ensino melhorasse ao longo do 

                                                   
 

3 A teoria de investimento em capital humano postula que sem acesso e uma educação de qualidade não pode 
haver desenvolvimento em todas as facetas. Contudo, esse postulado não passa de um “regime de verdade” que se 
criou e afirmou ao longo dos tempos, tornando-se numa “verdade universalmente válida”, daí que se acredite que 
todos os sistemas de ensino tenham sido formulados para responder às necessidades dos cidadãos que habitam 
os países a que esses sistemas estejam vinculados. 
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tempo, pois, entendia que mesmo com baixos níveis de ingressos, a qualidade 
de ensino na maioria das escolas continuava insatisfatória. Se no Ensino 
Primário do I Grau (EP1) (1.° ao 5.° ano) a média do rácio alunos/professor era 
de 61:1, em algumas províncias era, ainda, mais elevada (ex.: 81:1 em Gaza). No 
Ensino Primário do II Grau (EP2) (6.° ao 7.° ano), a média do rácio 
alunos/professor era de 41:14. A maioria destes alunos assistia às aulas em dois 
turnos e em zonas urbanas e peri-urbanas era comum haver três turnos. Os 
materiais básicos de aprendizagem eram escassos ou inexistentes e a qualidade 
das infra-estruturas era considerada péssima, outro problema que se considera 
ligado à qualidade de ensino devido ao tipo de material com que se constrói as 
salas de aula conforme ilustram as figuras 1 e 2. Muitas crianças ainda não 
assistem às aulas em salas material convencional, mais de 30 anos após a 
aprovação da Lei do SNE.  

Até 1998, o MINED considerava que os professores não estavam 
qualificados para os postos que ocupavam, sendo que “aproximadamente um 
quarto de todos os professores do EP1 não possuía formação e a maioria tinha 
apenas seis anos de escolarização e um ano de formação profissional” (MINED, 
1998, p.10-11).  
 

       

 

FIG. 1| Escola Primária (em Manhiça)/Maputo (1982).                           FIG. 2| Escola Primária (em 
Chókwè)/Gaza (2015). 

                                                   
 

4 Estatísticas Oficiais de Educação (2003/2004). 
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Para além das qualificações dos professores e da qualidade das instalações, 

a estrutura e o conteúdo do currículo, era considerado cada vez mais 
inadequado para uma economia em rápida mudança e para as exigências 
sociais 5 . Com efeito, a estrutura curricular que vigorou até 2003 era 
considerada demasiado rígida e prescritiva. Segundo o MINED, deixava pouca 
margem para adaptações aos níveis regional e local, sendo que muito do que se 
ensinava nas escolas primárias era “de uma relevância ou utilidade prática 
duvidosa”. No EP2, o currículo tinha múltiplas disciplinas, com um professor 
para cada uma delas, o que na ótica do MINED aumentava os custos e obstruia 
a expansão dos ingressos neste nível. Para além disso, a eficácia interna do 
subsistema era considerada muito baixa, especialmente no caso das raparigas. 
Para sustentar esse argumento, o MINED evocava “a diminuição da 
percentagem de ingressos de raparigas nos níveis mais elevados do sistema” 
(MINED, 1998, p.11).  

As taxas médias de repetência e desistências atingiam os 25 a 15 por cento em cada 
um dos níveis, respectivamente. Como resultado, apenas cerca de 25 por cento dos 
alunos que ingressavam na primeira classe conseguiam concluir com sucesso e sem 
repetir as cinco classes do EP1. As taxas de transição para o EP2 eram também baixas, 
o que significa que apenas 6 em cada 100 alunos que entravam na escola conseguiam 
se graduar no EP2 (MINED, 2003).  

Dos aspectos acabados de enumerar constam apenas os negativos, fato que parece 
sugerir um diagnóstico que visava legitimar a necessidade de serem desencadeadas 
ações estratégicas que revertessem este quadro.  

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A “qualidade de ensino” corresponde ao nível de preparação dos alunos com 
vista uma participação ativa no desenvolvimento das suas vidas e do meio em 
que vivem. O marco de ação de Dacar definido na Conferência Mundial sobre a 
Educação para Todos (em 2000), enfatizou a necessidade de incremento do 
acesso a um ensino de qualidade como uma das metas, ou seja, que a excelência 
na leitura, escrita, cálculo e outras habilidades básicas fosse garantida para 
todos (UNESCO, 2009). 

Dos vários significados que a palavra “qualidade” assume, Diaz (2003) 
distingue três que parecem aproximr-se da concepção oficial da qualidade de 
ensino em Moçambique. Assim, o primeiro relacionado com a eficácia, está 
ligada à obtenção dos resultados. O segundo refere–se ao que se aprende e à 
sua relevância para o indivíduo como para a sociedade. Neste sentido, um 

                                                   
 

5 Face a esse problema, até 2003 já estava em curso o processo de revisão curricular do Ensino Primário em 
Moçambique. 
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ensino de qualidade é aquele cujos conteúdos respondem ao que o indivíduo 
necessita para se desenvolver intelectual, efetiva e socialmente. A terceira 
dimensão está ligada à qualidade dos processos e meios disponíveis para o 
desenvolvimento das experiência educativas. Neste sentido, um ensino de 
qualidade é aquele que oferece aos alunos um adequado contexto físico para 
aprendizagem, um corpo docente capacitado e estratégias didáticas adequadas. 

A partir da distição dos significados de “qualidade”, na ótica de Diaz, 
percebe-se que este conceito ainda está em construção e o seu significado vai 
sendo aceite à medida que forem sendo disseminadas mensagens que o 
legitimam. 

2.1 INICIATIVAS DE GESTÃO DE QUALIDADE NO ENSINO PRIMÁRIO EM 
MOÇAMBIQUE 

Os teóricos da “qualidade” descrevem-na do ponto de vista do atendimento 
das necessidades do “cliente”, sendo indispensável para o efeito um canal de 
comunicação permanente com os que utilizam os seus serviços (a sociedade, as 
famílias e os alunos), a fim de clarificar o que almejam e, a partir daí definir 
como satisfazer as suas expectativas. Esse mecanismo estabelece uma relação 
entre a qualidade e os processos utilizados pela escola no sentido de ajustar-se 
constantemente às necessidades particulares dos seus “clientes”, com base no 
princípio de que a escola do passado cultua a reprovação e o fracasso, 
diferentemente da escola de qualidade total que cultua a aprovação e o sucesso.  

Um dos maiores problemas referido como estando ligado à expansão do 
acesso ao ensino primário é que a mesma tem sido obtida, em alguma medida, 
em detrimento da qualidade do processo educativo. Ligado a isso, tanto os 
investimentos na construção de infraestruturas, contratação de professores e 
demais profissionais para as escolas, não têm sido suficientes para atender 
adequadamente às exigências do setor, como, também, as várias políticas e 
medidas adoptadas para acelerar o processo têm sido criticadas pela sua 
precariedade. 

Conforme o referenciado, em 1994, o MINED produziu um plano-diretor 
para a educação geral, em que estabelecia várias prioridades, entre asquais: a 
descentralização da gestão das escolas; (ii) a inclusão de materiais escolares em 
línguas locais; a adequação dos métodos de ensino à realidade dos professores; 
e o encorajamento da participação do setor privado no ensino. Na sequência, 
em 1995 foi aprovada a PNE, que oferecia à educação seus objetivos, 
prioridades e estratégia de sua implementação.  

Por sua vez, o PEE para além de facilitar a coordenação e planificação de 
médio-prazo, reforçava o compromisso com as prioridades definidas na PNE, 
com destaque para a manutenção e melhoria da qualidade da educação 
(Bartholomew, Takala & Ahmed, 2010).  
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A planificação estratégica na educação inspira-se nas leis de mercado, sendo 
uma decisão proveniente da necessidade do uso racional de recursos e da 
eficiência. Vista numa perspectiva analítica da tradição de pensamento 
neoliberal, a política educativa, enquanto política pública de total ou parcial 
responsabilidade do Estado, é desafiada, justamente porque concebe-se que tal 
como outras políticas sociais a política educativa só será bem sucedida caso 
tenha por orientação principal os ditames e as leis que regem os mercados – o 
privado (Azevedo, 1997, p.17).  

Entre 1996 e 1999, houve um esforço de construção e recuperação das 
escolas primárias destruídas ou afetadas; o aumento do número de professores 
com formação, melhor distribuição das escolas dos níveis primário pelo país; o 
aumento das taxas de rendimento escolar e redução dos índices de desistência; 
e o aumento gradual do número de raparigas nas escolas (AfriMAP & OSISA, 
2012, p.39). 

Numa avaliação que culminou com a revisão do currículo do ensino 
primário, constatou-se que os objetivos não estavam sendo cabalmente 
atingidos. Até 2003, no geral, os círculos de interesse não eram incentivados, 
como parte integrante do currículo até então vigente, reduzindo-se a atividade 
de ensino-aprendizagem ao limitado tempo de contacto entre o professor e o 
aluno. O ensino era considerado “mecanizado, baseado na memorização, em 
detrimento de processos pedagógicos ativos, virados ao desenvolvimento de 
competências, quer dizer, para o desenvolvimento integral e harmonioso do 
aluno” (MINED, 2003, p.18). Para fazer face a esses problemas foi 
desencadeado um projeto de reforma curricular com a qual o ensino primário 
conheceria inovações como: a introdução de ciclos de aprendizagem; ensino 
básico integrado; currículo local; progressão por ciclos de aprendizagem, 
introdução de línguas moçambicanas, inglês, ofícios e educação moral e cívica. 

2.2 O DISCURSO DE QUALIDADE E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Uma vasta literatura indica que a formação docente é fundamental para o 
alcane de um ensino de qualidade. Por exemplo, Rockoff (2004), e Aslam e 
Kingdom (2008) consideram que os professores correspodem ao fator mais 
influente no rendimento escolar dos alunos. Segundo eles, os desníveis de 
rendimento escolar entre escolas e distritos são atribuídos às diferenças nas 
características e estilos de ensino dos professores. Na mesma ordem de ideias, 
a Política Nacional de Educação – Resolução nº 8/95, de 22 de Agosto – 
considera a formação inicial e em exercício dos professores como fundametais 
para a elevação do redimento escolar dos alunos.  

Os estudos da relação entre os recursos educacionais e o rendimento escolar 
dos alunos têm sido contraditórios relativamente à ideia segundo a qual a 
colocação de professores considerados “qualificados” traduz ganhos na eficácia 
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escolar (Hanushek, 2005). Mesmo assim, na tentativa de melhorar a eficácia 
das escolas, as autoridades educacionais identificam medidas que incluem a 
afectação de “melhores professores”, ainda que não haja evidências suficientes 
sobre uma possível relação consistente entre a qualificações dos professores e o 
rendimento escolar dos alunos.  

Numa pesquisa que estabelecia uma relação entre as qualificações dos 
professores e o rendimento escolar dos alunos do Ensino Primário na Cidade 
de Maputo, capital de Moçambique, Zimbico (2012) não encontrou nenhuma 
evidência que corroborasse a tese segundo a qual quanto maiores forem as 
qualificações dos professores tanto maior também será o rendimento escolar 
dos alunos, fato que sugere mais pesquisas visando identificar o 
comportamento de fatores presumivelmente ligados a um ensino considerado 
de qualidade. 
 
3 METODOLOGIA 

Para responder a pergunta proposta neste trabalho, opto pela abordagem 
quantitativa e qualitativa, que me permitem fazer um estudo descritivo, 
analítico e crítico  da forma como o discurso de excelência, expresso através do 
termo “qualidade” tem sido construído, afirmado e utilizado. Os dados de que 
me sirvo são extraídos da legislação educacional, estatísticas educacionais e da 
revista tempo. 

A partir da legislação é possível avaliar a apropriação do discurso de 
excelência desde a entrada em vigor da CRM de 1990. As estatísticas ajudam-
me a quantificar as metas e os objetivos do subsistema de Ensino Primário; e a 
a revista tempo permite-me avaliar a construção da “qualidade” como “regime 
de verdade” recorrente, em momento da apropriação dos ditames neoliberais. 

O modelo teórico que critico baseia-se na perspectiva da PNE, que postula 
a melhoria da qualidade da educação como implicando “[…] agir sobre os inputs 
necessários para o êxito do processo de ensino e aprendizagem, as condições 
em que se realiza esse processo e avaliar o desempenho dos produtos do ensino, 
em função dos objetivos previamente estabelecidos”6. 

 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

Analisar o discurso da qualidade do ensino primário em Moçambique 
pressupõe compreender alguns antecedentes, desde o tempo da educação 
tradicional até à atualidade. No período pré-colonial, o das comunidades bantu 

                                                   
 

6 Lê-se no preâmbulo da Resolução n.° 8/95, de 22 de Agosto, que aprova a Política Nacional de Educação em 
Moçambique e Estratégia de Implementação. 
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de caçadores e recoletores, o sistema educativo era de âmbito informal, 
caracterizado pela tradição oral na transmissão dos legados e experiências. 

Durante a colonização portuguesa, foi constituído um sistema de ensino de 
duas vertentes diferentes, sendo uma para as populações “indígenas” e outra 
para as elites.  As escolas para “nativos” que ensinavam a “educação indígena” 
eram orientadas por missionários católicos, e as escolas para “brancos e 
assimilados”, eram geridas pelo Estado ou entidades privadas. Dessa forma, o 
ensino era considerado discriminatório e ligado à religião sob os princípios de 
escolarização primária obrigatória e gratuíta.  

Com a independência, todo o cidadão passou a ter direito à educação, houve 
esforços na expanção e renovação do ensino primário; organização de 
campanhas de alfabetização para crianças, jovens e adultos, que se 
encontravam fora do sistema escolar; e a formação de quadros do ponto de vista 
quantitativo e qualitativo. Contudo, a instabilidade político-militar dos anos 
1980 teve reflexos negativos na rede escolar, devido às destruições causadas 
pela guerra. 

Desde ao fim da guerra, em 1992, Moçambique procura oferecer a 
escolarização primária universal a todas as crianças em idade escolar, fato que 
se pode observar no crescente número da taxa bruta de admissões que variou 
de menos de 60 para 100% entre 1992 e 1999, e no crescimento de rede escolar 
no período de 2000 a 2003 (MINED, 2003). Terão contribuído para este 
crescimento as escolas privadas, que segundo o MINED, “complementam os 
esforços do governo na nobre missão de garantir o acesso de ‘todos’ à Educação. 
Mas todas elas confrontam-se com dificuldades várias decorrentes de uma 
multiplicidade de fatores do quotidiano”7. Face a isso, o MINED entende que as 
escolas privadas devem criar condições para transpor os desafios resultantes do 
seu funcionamento.  Os mecanismos ou atributos de melhoria de qualidade nas 
instituições de ensino primário, incidem sobre vários fatores organizacionais, 
sociais e pessoais, que auxiliam os objetivos traçados pelo PEE 1999-2003.  

O então Ministro da Educação (1995-1999), Arnaldo Nhavotso, considerou 
que “não havia desenvolvimento possível se a Educação não estivesse em 
condições de formar o pessoal que os diversos setores de atividade precisam”8. 
Segundo acrescentou, essa formação tem que ser em quantidade e qualidade 
para que a eficiência dos serviços seja a olhos vistos e com resultados 
compensadores tanto para os executantes como para o país em si. 

Percebe-se no discurso de Nhavotso que a educação de qualidade é 
considerada a única saída para o desenvolvimento do país, num momento em 
que o problema da corrupção era também considerado fator nefasto à 

                                                   
 

7 Texto extraído da revista Tempo, n.° 1347, p.4, edição de 13 de Outubro de 1996. 
8 Texto extraído da revista Tempo, n.° 1280, edição de 2 de Julho de 1995. 
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qualidade. O grupo editorial, do n.° 1408 da revista Tempo considerou que “na 
Educação ainda não passava quem soubesse. Num país onde o “cabritismo”9 já 
era vício10. A tabela 1 mostra os esforços empreendidos na expansão da rede 
escolar e do   acesso. 

 
TABELA 1 | Alunos, turmas, salas de aula e professores do Ensino Primário (1996 – 2003). 

 
De uma forma geral, entre 1996 e 2003, há um significativo aumento nas 

taxas de transição do EP1 ao EP2, na taxa de escolrização bruta, nos efetivos 
escolares (alunos, professores e turmas) e nas salas de aulas. Estes requisitos 
são considerados essenciais na busca de um ensino de qualidade.  

Com a implementação da Lei n.° 6/92, de 6 de Maio, houve lugar ao 
exercício privado do ensino em Moçambique. À melhoria da qualidade do 
ensino associam-se fatores comunitários, uma vez que à comunidade é 
concedida a oportunidade de participar na gestão da escola. Por isso, “a 
participação de outras entidades, incluindo comunitárias, cooperativas, 
empresariais e privadas no processo educativo”, prevista no artigo 1 da Lei n.° 
6/92, de 6 de Maio, constitui uma base legal de implementação de uma gestão 
participativa e comunitária. 

“As escolas comunitárias têm um papel social relevante na medida em que 
oferecem possibilidades de estudi a milhares de crianças de várias idades que 

                                                   
 

9 A palavra “cabritismo” é usada em Moçambique para se referir à corrupção. Provém do provérbio Tsonga “o 
cabrito come onde está amarrado”, uma tentativa de alguns agentes dos serviços públicos moçambicanos 
justificarem seus atos de corrupção praticados no local de trabalho. 
10 Texto extraído da revista Tempo, n.° 1408, p.10, edição de 1 de Novembro de 1998. 

   1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ensino Primário  do I Grau
Taxa de admissão bruta 75,0% 75,5% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0% 105,0%
Taxa de escolarização bruta 61,7% 66,2% 70,8% 75,8% 80,9% 85,9% 90,8% 95,7%
Alunos                                 Total 1,573,957 1,728,442 1,902,010 2,114,965 2,343,993 2,586,110 2,841,982 3,111,515

            Graduados 75,139 80,893 90,101 102,801 119,720 137,813 158,046 183,002
Turmas                                Total 33,206 36,084 39,217 43,163 47,353 51,722 56,277 61,010
Salas de aula                        Total 19,251 20,920 22,736 25,024 27,453 29,986 32,626 35,370
                                          Novas 1,669 1,816 2,288 2,429 2,533 2,640 2,744
Professores                          Total 26,503 28,807 31,700 35,249 39,067 43,107 47,366 51,859
                                          Novos 2,834 3,469 4,183 4,523 4,816 5,126 5,440
Ensino Primário  do II Grau
Taxa de Transição EP1 - EP2 80,6% 81,0% 82,0% 83,0% 84,0% 85,0% 86% 87,0%
Taxa de escolarização bruta 14,8% 15,3% 15,9% 17,0% 18,7% 21,1% 23,9% 27,2%
Alunos                                 Total 136,773 144,652 153,950 168,275 189,297 218,394 253,926 295,168
                                   Graduados 19,888 21,418 22,580 24,067 26,408 29,818 34,509 40,150
Turmas                               Total 2,958 3,145 3,361 3,690 4,170 4,832 5,643 6,559
Salas de aula                      Total 1,479 1,747 1,867 2,050 2,317 2,684 3,135 3,644
                                          Novas 268 120 183 267 367 451 509
Professores                         Total 2,656 2,809 3,007 3,306 3,741 4,342 5,079 5,903
                                         Novos 206 254 359 501 676 824 926
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não puderam matricular-se nas escolas oficiais e que não suportam os encargos 
das escolas privadas”.11 Apesar do reconhecimento do seu papel destas escolas 
no alargamento do acesso, até 1995 os seus alunos da 5ª e 6ª classes “iam ao 
exame sem nota de frequência, o que lhes era prejudicial. Isso acontecia porque 
estas escolas não eram reconhecidas pelo MINED, ainda que seguissem o 
programa nacional de educação”12.  

Percebe-se que o este reconhecimento era um processo ainda em 
construção, pois, até meados dos anos 1990 os alunos das escolas comunitárias 
tinham um tratamento diferenciado dos das escolas públicas, do ponto de vista 
da sua avaliação final, uma medida administrativa que lhes era prejudicial do 
ponto de vista pedagógico. 

Considera-se que a qualidade no ensino primário também depende da 
formação do corpo docente, considerado base para aumentar a competência na 
sala de aula13. A criação de Zonas de Influência Pedagógica (ZIP) visava formar 
uma “base para o desenvolvimento do ensino, por um determinado período, 
realizando ações de coordenação e aperfeiçoamento pedagógico dos 
professores”. “Sois o garante da educação em Moçambique” – dizia o Dr. 
Leonardo Simão, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 
(1995 – 1999) aos graduados da Universidade Pedagógica em 199514 . Esta 
mensagem reafirmava a confiança do SNE na formação de professores, vista 
como prioridade, num momento em que  muitos “Professores do EP1 e EP2 não 
tinham o Ensino Secundário”15, fato que chamava à necessidade mais esforços 
na formação de professores. A tabela 2 mostra o efetivo dos cursos de formação 
de professores primários de 1996 a 2003. 
 

 
                                                   
 

11 Texto extraído da revista Tempo, n.° 1273, p.24, edição de 18 de Junho de 1995. 
12 Texto extraído da revista Tempo, n.° 1273, p.23, edição de 18 de Junho de 1995. 
13 Pelo Diploma Ministerial n.° 135/99, de 29 de Dezembro, foram criadas as Zonas de Influência Pedagógica 
como mecanismos de promoção do aperfeiçoamento contínuo dos professores em exercício. 
14 Texto publicado na revista Tempo, n.° 1290, p.8, edição de 10 de Setembro de 1995. 
15 Texto publicado na revista Tempo, n.° 1398, p.27, edição de 16 de Agosto de 1998. 

Cursos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Cursos de 3 anos                Total 3,793 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810

Graduados 952 767 716 902 781 749 864 789
Cursos de 2 anos                Total 200 640 1,080 2,150 2,700 2,700 2,700 2,700

Graduados 128 300 434 1,002 869 983 887
Total Geral                         Total 3,993 4,450 4,890 5,960 6,510 6,510 6,510 6,510

Graduados 952 895 1,016 1,336 1,783 1,618 1,847 1,676
2,834 3,469 4,183 4,523 4,816 5,126 5,440Professores recrutados 
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TABELA 2 | Efetivos dos cursos de formação de Professores (1996 – 2003). 

 
Até meados de 2003, momento em que estava em curso o projeto de 

transformação curricular do Ensino Primário, o “índice de desistências tendia 
a baixar” 16 .  Mesmo assim, alguns desafios persistiam, pois, “apesar dos 
esforços que se têm realizado ao nível do MINED, parceiros e a sociedade civil 
em geral, na construção de escolas, mais salas de aulas e formação de 
professores, Moçambique ainda se debate com enormes dificuldades para sanar 
alguns problemas. Dados oficiais indicam que a rede escolar cresceu de 53% 
para 96% desde o fim da guerra (em 1992) até 2003. Mesmo assim, há 
atualmente, no país, crianças e professores que continuam a trabalhar debaixo 
das árvores e por vezes devido a certas condições climatéricas são obrigados a 
ficar dias sem atividades”17.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto buscou analisar o discurso de excelência, a partir da concepção 
da qualidade do ensino primário de Moçambique, como forma de contribuir 
para o debate e reflexão sobre a permanente melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem neste nível. Os dados apresentados permitem constatar que a 
qualidade de ensino é um fenômeno complexo, que nunca corresponde às 
expectativas, daí que a sua busca seja incessante e permanente. Há uma 
percepção generalizada segundo a qual o alcance de um ensino considerado de 
qualidade depende de vários aspectos internos (como organização, condições 
materiais, formação docente, disciplina, ética, planificação e gestão 
participativa na escola), e externos (como questões políticas, económicas e 
sociais). 

A legitimação dessa percepção, transforma-a em “regime de verdade”, 
fazendo com que todos os elementos que, direta ou indiretamente, intervêm no 
processo de ensino e aprendizagem unam esforços com vista o alcance de um 
ensino de qualidade. Assim, os investimentos cada vez maiores na construção e 
apetrechamento de novas salas de aula, formação inicial e em exercício dos 
professores, incremento do número de alunos nas escolas, entre outros, são 
uma manifestação concreta da crença no modelo teórico assumido pela PNE e 
adotado por este trabalho, em que esse desiderato é visto como resultado do 
agregado de recursos colocados à disposição do subsistema de Ensino Primário, 
bem como da forma como esses recursos têm sido geridos. 

 
                                                   
 

16 Texto publicado na revista Tempo, n.° 1535, p.19, edição de Junho de 2003. 
17 Texto publicado na revista Tempo, n.° 1536, p.19, edição de Junho e Julho de 2003.  
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RESUMO  

Este estudo está inserido no contexto de uma linha de pesquisa que visa a 
investigar a história das instituições, as práticas educativas e os sujeitos 
históricos, em especial, nos interiores do Maranhão (Nordeste do Brasil), área 
de estudo relevante e inédita, mas pouco explorada pela pesquisa acadêmica. 
Nessa direção, o tema proposto está vinculado a projetos de pesquisa que têm 
como campo de observação a Ordem Capuchinha dos Frades Menores e a 
Congregação das Capuchinhas brasileiras em sua ação missionária e educativa 
no Maranhão do final do século XIX ao século XX. É por essa razão que se 
explora a ação de um frei-inspetor de ensino – Osvaldo Coronini – que 
enveredou pelo trabalho de supervisão de escolas primárias do município de 
Imperatriz (Oeste do Maranhão) entre os anos de 1966 e 1973. Desse modo, 
investiga-se as estratégias político-educacionais de uma figura instigante: 
padre italiano comprometido com a melhoria de educação escolar, bem 
relacionado com as autoridades militares que comandavam o país na época. 
Levanta-se indícios de que forma essas práticas educativas incidiram na 
expansão do ensino público de Imperatriz e região. Verifica-se também se há 
vestígios do legado do padre na atualidade. Para tratar dessas questões recorre-
se basicamente à pesquisa arquivística. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação (Maranhão – Brasil), Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos, Escola Pública. 

 



 

 
 

5 

Esta investigação se propõe a enriquecer as pesquisas em andamento sobre 
a história da educação dos interiores do Maranhão pela via da análise das 
práticas educativas da Ordem e da Congregação capuchinhas. Como mostra o 
historiador Carlo Ginzburg (2004) em suas narrativas históricas – O queijo e os 
vermes é um exemplo de pesquisa que surgiu por acaso – nesses processos um 
achado surpreendeu: ao levantar os documentos sobre a ação educacional 
capuchinha nas várias cidades do Maranhão, detectou-se a existência de um 
frei-inspetor de ensino de escolas primárias do município de Imperatriz, que 
atuou no contexto da ditadura militar entre os anos de 1966-1973. Perseguindo 
então a documentação da Ordem, a literatura regional e a especializada, 
desenvolve-se uma pesquisa de linha sincrônica e diacrônica, que procura 
reconstituir indícios e contextos das iniciativas de Frei Osvaldo Coronini 
relacionadas à expansão do ensino público em Imperatriz e região.  

Nesse percurso, chama a atenção a farta documentação do Arquivo 
Histórico da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos de São Luís do 
Maranhão (AHOFMC), que dispõe de um acervo variado, que reúne todo tipo 
de registro que diz respeito à vida e missão de Frei Osvaldo no Maranhão. De 
fato, nesse acervo há documentos pessoais, curriculum vitae, relatórios, 
portarias de nomeação para o cargo de inspetor de ensino, provisões para o 
mandato de vigário e pároco, cartas avulsas (recebidas e enviadas pelo frei), 
livro de crônicas, necrológios editados pela Ordem Capuchinha, que fornecem 
uma pequena biografia de Osvaldo e revelam o que os capuchinhos retêm de 
sua memória e o que desejam preservar e propagar. Além da pesquisa 
arquivística foram realizadas visitas domiciliares junto a lideranças que 
conheceram ou estudaram a trajetória de Frei Osvaldo, especialmente da 
comunidade de Coquelândia, onde ele morou e trabalhou intensamente (trata-
se de uma antiga capela, configurada hoje em Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima). Com todo esse material em mãos, tem-se a impressão de que este 
artigo é apenas a ponta de um iceberg. 

Lendo a documentação primária, vê-se logo que Osvaldo Coronini (1932-
2008) impressiona pela trajetória permeada por muitas contradições.  

Em primeiro lugar, ele trabalhou arduamente pela expansão do ensino 
primário na região de Imperatriz, um lugar onde havia poucas escolas e um 
analfabetismo histórico (Carvalho, 2006; Cruz, 2012). Para se ter uma ideia, 
transcorridos quase cem anos de fundação da cidade, apenas 28% da população 
era alfabetizada conforme indicou o recenseamento de 1950 (IBGE, 1959, p. 
198).   

Na verdade, até a década de 1960, Imperatriz era considerada local de difícil 
acesso e por essa razão vivia isolada do restante do Maranhão e do Brasil. 
Desenvolveu-se somente após a construção da Estrada para Grajaú e da 
Rodovia Belém-Brasília (Cabral, 1992; Franklin, 2010). Essa realidade 
repercutiu no campo educacional, trazendo uma imensa demanda de 
escolarização e sensibilizando agentes como Frei Osvaldo, que instalou uma 
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escola de alfabetização em cada capela administrada pelos capuchinhos, a 
maioria direcionada para crianças, mas algumas escolas noturnas voltadas para 
a população adulta.  

Nos documentos, ele mesmo denomina esse projeto de “capelas-escolas” e 
se mostra um exímio articulador do corpo docente feminino, acompanhando 
passo a passo o cotidiano das salas de aula e a formação das professoras (a 
maioria era professora leiga). E, como homem religioso que era, aproveitava a 
ocasião para recrutar as professoras para a catequese das crianças que 
frequentavam as capelas que sediavam as escolas. Também chama a atenção o 
fato de que muito antes de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(2013) preconizar que o calendário escolar deve “adequar-se às peculiaridades 
locais, inclusive climáticas e econômicas” (cf. art. 23), Frei Osvaldo organizava 
o ano letivo das escolas da zona rural de acordo com a rotina de trabalho 
agrícola das famílias.   

Como se apontou, sua iniciativa se dá no momento em que ocorre uma 
explosão demográfica em Imperatriz e, consequentemente, uma grande 
demanda de alfabetização no contexto do desenvolvimento trazido pela 
construção das rodovias. À época, a população com maior poder aquisitivo 
podia recorrer à escola das freiras capuchinhas, a Escola Santa Teresinha, 
existente até os dias de hoje (Custódio, 2015). Todavia, as famílias mais pobres, 
sobretudo dos povoados, ficavam à mercê do Estado, da vontade política dos 
governantes e dos parcos recursos financeiros para o financiamento do ensino 
público. Talvez pensando nessas questões e sendo detentor de um capital social 
(Bourdieu, 1980), reconhecido como uma autoridade e um agente qualificado 
da incipiente cidade, Osvaldo aceitou o cargo de inspetor de ensino. Portanto, 
inquirir sobre sua ação político-educacional mostra que, mesmo agindo no 
âmbito político-institucional de um tempo de ditadura militar no país, mas 
longe dos grandes centros urbanos e dos próprios centros de poder, o frade 
lutou pela expansão do ensino público a ponto de encampar o projeto de 
“capelas-escolas”.  

No entanto, ele não hesitou em deixar o cargo de inspetor de ensino quando 
se desentendeu com o novo prefeito, Renato Cortez Moreira (1934-1993), que 
assumiu o primeiro mandato de 31/01/1970 a 31/01/1973, e o segundo 
mandato em janeiro de 1993, vindo a falecer no dia 6 de outubro do mesmo ano 
(Sanches, 2003, pp. 107-108). Renato Moreira, como é mais conhecido, era do 
MDB (Movimento Democrático Brasileiro) que fora criado “com remanescentes 
da dissolução dos partidos políticos em outubro de 1965”, no contexto das 
arbitrariedades da ditadura militar. Esse partido era uma das forças políticas 
que faziam oposição aos governos militares e, por extensão, à antiga ARENA, 
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partido que apoiava o regime militar. O MDB atuava, em tese, “na organização 
das massas em defesa das liberdades democráticas” (Cunha, 2009, p. 23).1    

Em meio aos novos contextos políticos locais, Frei Osvaldo pediu 
exoneração do cargo no dia 11 de março de 1972, por meio de uma carta 
endereçada ao prefeito, alegando que sua convicção pessoal e religiosa não lhe 
permitia “aceitar imposições de pessoas que visam somente o bem particular e 
partidário, a prejuízo do bem comum e da educação do nosso povo”. Em outra 
carta, escrita no dia 13 de março de 1972, pode-se apreender vestígios do pivô 
dos conflitos: o novo governo, segundo o frei, tinha garantido que não haveria 
perseguição política. Entretanto, transcorridos dois anos, somente professoras 
ligadas ao MDB eram indicadas pelo “chefe político” e não mais pelo padre-
inspetor de ensino. Concomitantemente, foram exoneradas antigas professoras 
recrutadas por Frei Osvaldo que, segundo ele, eram da ARENA e esse era o 
principal motivo da demissão delas. Havia ainda boatos de que seria criada 
outra escola municipal em Coquelândia (onde Osvaldo residia) “em oposição à 
escola dirigida pelo padre”, cuja direção seria delegada a uma professora 
protestante.  

Evidentemente que Renato Moreira respondeu às cartas de forma 
contestatória e com contra-argumentos às colocações do frei. Todavia, os 
argumentos do prefeito parecem perder força frente às revelações do frei em 
outra carta, dirigida ao Diretor da Educação, professor Roberto Cassemiro Dias, 
aos 7 de abril de 1973. Nesta o frade agradece ao professor por tê-lo comunicado 
sobre a exoneração de Olga Borba do cargo de diretora e professora municipal, 
porém, expressa sua indignação:  

Exonerar uma pessoa de reconhecida competência no ensino, a qual 
cursou a Escola Normal em Caxias, para dar lugar a pessoas 
semianalfabetas, penso que não seja sinal de grande progresso para o 
nosso Maranhão e não seja conforme os ideais da gloriosa Revolução do 
ano de 1964. (Cartas avulsas, 1973). (grifo nosso). 

De qualquer forma, essas controvérsias apontam as intrigantes e inusitadas 
relações sociais e de poder na trama cotidiana dos governos locais, permeadas 
por muitas disputas pelo campo educacional: padre X prefeito; lideranças 
alinhadas com ARENA X MDB; católicos X protestantes. E também a 
fragilidade das relações políticas nos interiores do Brasil, pautadas em práticas 
clientelistas, haja vista que o MDB apregoava uma linha democrática, contudo, 
não é isso o que se percebe em Imperatriz a partir das cartas de Frei Osvaldo.  

                                                   
 

1 Em 1979, o governo promoveu a reforma da lei orgânica dos partidos políticos, dividindo a frente oposicionista. 
Sendo assim, os agremiados do MDB criaram partidos mais alinhados com a corrente progressista (PT, PDT, PTB 
e PMDB) e outro mais conservador (PP). E os aliados do regime militar criaram o PDS. 



 

 
 

8 

Por outro lado, conforme se pode inquirir da documentação examinada, o 
frei não era simpatizante de Renato Moreira ou do próprio MDB? Ou queria se 
eximir da tomada de posição política desde a campanha do então candidato 
Renato Moreira quando fora convidado para trabalhar nela, mas recusara? Seja 
como for, mais tarde, o frade recebeu diploma do Exército brasileiro (1981) e 
comenda do Governo do Estado e da Política Militar de São Luís (1982). E não 
se pode esquecer que ele usou a expressão “gloriosa revolução” na supracitada 
carta ao Diretor de Educação de Imperatriz, referindo-se ao golpe militar. 
Estaria agindo com diplomacia, como sugere um frei arquivista abordado 
informalmente, considerando que os padres estrangeiros temiam a deportação 
caso as autoridades não se agradassem deles? Ou era mesmo simpatizante da 
ARENA e dos militares?  

Do ponto de vista ideológico, pode-se inquirir quais pressupostos teórico-
teológicos embasam a visão de mundo e as práticas socioeducativas de Osvaldo. 
Embora ele não se reconhecesse seguidor da Teologia da Libertação2 (essa 
questão não transparecesse em nenhum documento), sua prática parece 
fundamentar-se nas premissas também defendidas por essa teologia que 
propõe a inter-relação da fé com a vida social e política. Além de investir nas 
supracitadas “capelas-escolas”, em Coquelândia ele criou uma usina de arroz, 
que funcionava como uma cooperativa agrícola, e fundou um hospital (hoje, 
ambos estão desativados). Diga-se também que: seja em Coquelândia, seja em 
qualquer outro lugar de Imperatriz, parte do seu tempo era dedicada à 
animação das famílias que lutavam pela posse da terra frente às ameaças de 
fazendeiros que chegaram ao lugar depois do povo e, mesmo assim, se 
autodeclaravam seus donos legítimos.3 Assumindo a posição de porta-voz dos 
posseiros, Osvaldo escreveu muitas cartas às autoridades locais e regionais, a 
seus olhos, denunciando os desmandos dos fazendeiros e exigindo 
providências.  

Finalmente, pode-se reconhecer Osvaldo como um frade-educador 
estrategista: “as estratégias são ações que, graças ao postulado de um lugar de 
poder” [a inspeção das escolas municipais por exemplo], “elaboram lugares 
teóricos” [como discursos e cartas] “capazes de articular um conjunto de 
lugares físicos” [como as capelas-escolas], “onde as forças se distribuem” 
(Certeau, 2009, p. 96). E como nessa acepção o poder é relacional, no caso das 
prováveis relações diplomáticas do frei com os militares, talvez vale para o 

                                                   
 

2 Corrente ou escola teológica da Igreja Católica que apregoa a intrínseca relação entre religião e política na 
perspectiva de o cristianismo intervir na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

3 Imperatriz iniciou seu processo de crescimento demográfico depois das migrações nordestinas por ocasião da 
grande seca da década de 1950 (Beltrami, 1963). Grande parte dessa população ocupou as terras outrora 
pertencentes às populações indígenas (Cabral, 1992; Carvalho, 2006).  
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capuchinho aquilo que Certeau também sugere:  engenhosidades do fraco para 
tirar partido do forte... 

Sobre o legado de Frei Osvaldo, ao que indicam os depoimentos4, este vai 
bem mais além de benfeitorias físicas erguidas no pequeno povoado de 
Coquelândia (igreja, casa paroquial, hospital e usina de arroz). Testemunham 
que a luta por educação era, de fato, uma das prioridades do capuchinho que, 
além do projeto de “capelas-escolas”, coletava recursos financeiros junto a seus 
amigos italianos para destiná-los a bolsas de estudos para meninas e moças de 
“boa família”:     

Ele se interessava, né? Ele incentivava o povo, ele incentivava muito. No 
tempo do frei Osvaldo a coisa era outra. Ativou muito, melhorou muito a 
escola. (Seu Francisco Henrique).Então ele falou para Toinha, que era a 
moça catequista, que procurasse uma menina no meio daquela 
quantidade de mocinhas que tinha lá, alguém que fosse interessada 
também em estudar, de famílias boas, família comportada e tudo, né? 
Então no meio dessa escolha toda fui a escolhida. (Dona Cândida). 

Tanto os ensinamentos do frei quanto sua luta pela educação ainda 
permanecem vivos na memória desses moradores. Quem foi de alguma forma 
beneficiado pela ação do missionário conta que hoje valoriza a educação escolar 
e gosta de estudar: 

Tudo que eu sou eu devo a ele, né? Porque também se não tivesse sido ele, 
eu estaria no interior, talvez já tivesse até morrido, como muitas das 
minhas amigas da época já não existem mais, problemas de saúde e tudo. 
(Dona Cândida).  

Frei Osvaldo era tudo para a região. Ele não se apaga no coração de 
ninguém. Meu pai era trabalhador dele, ele ajudou nós todos, na época, a 
estudar em Imperatriz. Eu sou semente dele. (Dona Maria Helena). 

É possível que o incentivo recebido do capuchinho para que valorizassem 
os estudos e a ajuda financeira que possibilitou a conclusão do ensino primário 
e, posteriormente, do ginásio em escolas particulares (como a Santa Terezinha, 
das capuchinhas), tenham contribuído para que algumas mulheres optassem 
pela profissão docente. Atualmente, duas delas são gestoras educacionais, 
sendo uma de escola particular que leva o nome do religioso (Educandário Frei 

                                                   
 

4 Sr. Francisco Henrique da Cunha; D. Maria Helena Marques Lopes, ex-aluna, hoje gestora educacional; D. 
Almerinda Pereira Nunes, ex-professora leiga que trabalhou em uma das “capelas-escolas” da época; D. Cândida 
Carvalho Batista, ex-bolsista; e Maria Luísa Coelho Brandão, ex-professora normalista que auxiliava o frei na 
formação das professoras leigas. Todos eles conviveram com o frei nas décadas de 1960 e 1970. 
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Osvaldo) e outra de escola pública (Escola Dom Pedro I), que funciona no 
povoado de Coquelândia.  

O legado de Osvaldo Coronini pode ser captado também nas representações 
do povo de Coquelândia, que parece ter aprendido a lutar pelos seus direitos a 
partir do exemplo dado por ele. É o caso da gestora da escola pública, que desde 
o ano de 2008 conseguiu que o ensino médio fosse implantado em Coquelândia, 
beneficiando cerca de cem jovens que estudam no período noturno. Digno de 
nota: essa escola é municipal, mas conseguiu fazer um convênio com a 
Secretaria de Estado da Educação para implantar o ensino médio, evitando 
assim que os estudantes se desloquem para estudar em Imperatriz, que fica a 
quarenta quilômetros de distância do povoado.  

Em suma, as memórias detêm a imagem de um frei que se preocupava 
muito com a educação do povo, se interessava pelo desempenho de seus 
bolsistas e providenciava material didático para as professoras leigas, 
especialmente quando exerceu a função de inspetor de ensino: 

Ele era tão responsável, que cada bimestre eu e minhas duas amigas que 
também ele era responsável por elas, nós íamos levar o nosso boletim para 
ele assinar [...]. Olhava tudo. Quando a gente fracassava um pouquinho, 
ele dizia: “Ora, ora, você não pode tirar uma nota dessa!”  (Dona 
Cândida). 

Ele trazia livros, caixas de livros [...]. Tinha aquele Nosso Tesouro, era um 
livro que tinha tudo: matemática, português... Aí ele falava que a gente 
tinha aqueles livros assim em conjunto, porque pra vir muitos livros era 
mais difícil pra nós. Ele explicava que nós deveríamos trabalhar com 
aquele livro [...] se reunia com os professores, trazia merenda, as 
primeiras merendas que entraram aqui foram trazidas por ele. (Dona 
Almerinda). 

Atualmente, em praticamente todos os povoados onde Osvaldo trabalhou 
como missionário (Coquelândia, Lagoa Verde, Cidelândia e muitos outros) há 
escolas públicas, o que evidencia a relevante parcela de contribuição do frei para 
diminuir o índice de analfabetismo do lugar. É interessante destacar ainda que, 
em algumas localidades, segundo os depoimentos, boa parte das professoras 
leigas prosseguiu os estudos e exerceu a profissão nas décadas seguintes, vindo 
a se aposentar nessa função: 

As jovenzinhas iam se desenvolvendo e a gente ia colocando elas como 
professoras, essas meninas que hoje são essas professoras que estão se 
aposentando. Aparecida, Maria Oneide e Gorete, todas foram formadas 
dentro desse tipo de coisa que a gente iniciou. Tinha catequese, livro. Ele 
trazia livro, os primeiros livros bons que nós trabalhamos foi com ele.  
(Dona Almerinda). 
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De acordo com os relatos, Osvaldo também lecionou ensino religioso, em 
diversas oportunidades, nas poucas escolas da rede pública que existiam na 
cidade de Imperatriz e na escola das freiras (Santa Teresinha). Assim, pode-se 
dizer que ele exerceu variadas atividades educativas ao longo de sua trajetória 
em Imperatriz, que vão desde a supervisão do ensino primário das escolas 
primárias municipais até o projeto de “capelas-escolas”, passando pelo 
magistério do ensino religioso, o que atendia ao principal objetivo da igreja, 
promover uma educação da fé e, em última instância, catequizar e recrutar 
novos fiéis: 

Ele dava aula de catecismo naquele tempo. No colégio Estado de Goiás ele 
dava aula também. Ensinava a rezar, a cantar, os mandamentos, rezar o 
terço; era assim. Os meninos sabiam os mandamentos da lei de Deus, da 
igreja, sabiam o sacramento.  (Dona Maria Luísa). 

Em se tratando do legado de Frei Osvaldo, um outro fator não pode deixar 
de ser considerado: a partir de sua ação educativa, pode-se salientar que o 
missionário italiano é exemplar pelo fato de ter assumido um cargo político em 
benefício das escolas públicas, ao contrário da maioria dos capuchinhos que 
também colaborou com a alfabetização do povo, mas por meio das escolas 
paroquiais. Provavelmente, é por essa razão que os depoentes dizem, sem 
exceção, que Frei Osvaldo é especial. Ou seja: ele se tornou crível e assim 
conseguiu manter a adesão de seus fiéis, animando suas representações e suas 
convicções de religião ao tempo das longas durações (Certeau, 2010):  

Comecei a trabalhar com esses quinze meninos [...]. Então, me deram esse 
direito de trabalhar e com esse direito eu fiquei até hoje, porque eu não 
estou trabalhando na escola, mas eu trabalho na igreja, abro a igreja, 
fecho a igreja, oro mais as irmãs e ainda hoje trabalho. (Dona Almerinda).    

E como é impossível separar o religioso do educador, talvez por esse motivo 
se possa entender melhor a renúncia de Frei Osvaldo do ofício de inspetor do 
ensino quando mudaram os rumos políticos partidários de Imperatriz e 
práticas clientelistas parecem ter assolado a educação. Recorre-se, mais uma 
vez, às supracitadas ideias de Michel de Certeau (2010, pp. 29-30) para se 
compreender a cosmovisão do frade: 

Muitas instituições parecem abandonadas exatamente por aqueles que se 
querem fiéis a uma exigência da consciência, da justiça ou da verdade. 
Aquele que emigra [e Osvaldo emigrou do cargo de inspetor), por vezes 
com grande barulho e protestos [ele apenas escreveu duras cartas ao 
prefeito], porém o mais das vezes silenciosamente e como uma água a 
escorrer, é a adesão – a dos cidadãos, a dos filiados a um partido ou a um 
sindicato, a dos membros de uma Igreja. O próprio espírito que animava 
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as representações as abandona. Ele não desapareceu. Está em outro 
lugar, no estrangeiro, longe das estruturas que sua partida transforma 
em espetáculos lamentáveis ou em liturgias de ausência. (grifo do autor). 

Em outras palavras, Osvaldo não deixou de investir na educação. O trabalho 
de angariar fundos para bolsas de estudos prosseguiu quando ele foi transferido 
para outros lugares do Maranhão. Na verdade, assumiu esse ofício até sua 
morte, em sua terra natal, conforme atesta a correspondência dele com as 
pessoas da comunidade de Coquelândia e de Imperatriz (há cartas do povo nos 
arquivos dos frades; há cartas de Osvaldo na casa do povo).   

Em suma, as conclusões apontam que Frei Osvaldo se tornou uma figura de 
destaque na comunidade imperatrizense e aproveitou a função de inspetor 
municipal de ensino para promover a alfabetização e a catequese (ensino 
religioso) em todas as escolas pelas quais era responsável, repetindo assim, uma 
prática observada em escolas paroquiais e em outras atividades desenvolvidas 
pelos capuchinhos com crianças e jovens no Maranhão. Ao mesmo tempo, o frei 
parece ter tirado proveito dessa situação, pois na ausência de catequistas para 
o ensinamento da doutrina católica nas capelas, as próprias professoras 
contratadas cumpriam essa função, no tempo escolar e não escolar. O governo 
também lucrou, considerando a carência de profissionais qualificados ou 
disponíveis para trabalhar no interior do estado.  

Outro aspecto conclusivo diz respeito à metodologia adotada pelo frei, que 
enquanto inspetor também chama a atenção, já que o acompanhamento às 
professoras ocorria através de encontros mensais a fim de dar orientações 
específicas por meio de palestras ministradas por ele, que tinham como objetivo 
atender as necessidades diagnosticadas em cada instituição de ensino, além de 
buscar conhecer de perto os problemas vivenciados nas escolas e possibilitar a 
troca de experiências entre as professoras, entrega e explicação do material 
didático a ser utilizado. Uma concepção de supervisão que, se comparada com 
as propostas adotadas no ensino regular da época, em Imperatriz e em outros 
municípios do interior do Maranhão, pode ser considerada inovadora.  

Enfim, pela leitura dos vários documentos, enriquecida com a escuta dos 
depoimentos, percebe-se que a atuação de Frei Osvaldo na área educacional 
atendeu à demanda do lugar e contribuiu para que a educação escolar fosse 
democratizada durante o período de seu mandato como inspetor de ensino, 
oferecendo educação gratuita não apenas para crianças e jovens, como também 
para adultos, em salas de aula que funcionavam no período noturno. Pode-se 
dizer que a prática educativa adotada por ele tornou possível o acesso de um 
número cada vez maior de pessoas à alfabetização.  

Desse modo, as estratégias político-pedagógicas do frade-inspetor 
favoreceram uma significativa parcela da comunidade local. Mas, devido a 
contendas políticas, seu trabalho não teve continuidade. Assim, os motivos que 
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levaram o frei a renunciar ao cargo de inspetor de ensino indicam que as 
políticas educacionais de Imperatriz estavam à mercê do governante municipal 
e imbricadas com práticas de clientelismo. É um exemplo de que a contribuição 
dos capuchinhos, desde fins do século XIX, com a implantação de escolas 
paroquiais, apoio às escolas públicas e criação de outros tipos de instituições 
educativas em todos os cantos do estado maranhense, não foi suficiente e nem 
devidamente aproveitada pelo Estado para a construção de um sistema 
educacional promissor (até hoje os índices de escolarização no Maranhão estão 
entre os mais baixos do país).  

Fica como perspectiva de pesquisa posterior a investigação das razões de o 
projeto capuchinho não ter tido continuidade ou desdobramentos político-
educacionais, considerando desde a complexidade das relações entre a Igreja e 
o Estado no Brasil até outros fatores de ordem sociopolítica. Por outro lado, há 
de se reconhecer que, mais de quarenta anos depois de ter deixado a região onde 
atuou como inspetor de ensino, ainda são visíveis os vestígios do legado de Frei 
Osvaldo Coronini, pois os traços de sua ação educativa podem ser vislumbrados 
nos depoimentos de ex-alunos que hoje atuam na área de educação e 
reinventam os aprendizados e os saberes apropriados naquele tempo, ou ainda 
na mudança da qualidade de vida em consequência do incentivo ao estudo que 
receberam do missionário. 
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RESUMO  

Este trabalho analisa o processo formativo do operário das indústrias da cidade 
de Sorocaba/SP, processo este utilizado pela Escola Profissional Mixta de 
Sorocaba, buscando entender os fatores motivadores para o uso de tal método 
e que trabalhador estava sendo formado na Instituição. Analisa-se neste artigo 
a importância da Estrada de Ferro Sorocabana tanto como participante no 
processo de ensino dos alunos como no destino dos egressos. Entre os 
documentos pesquisados destacam-se os livros de registros de matrículas que 
forneceram os nomes dos alunos e os cursos escolhidos por eles; os boletins 
registravam as notas, faltas e o valor recebido pelos trabalhos efetuados pelos 
alunos para a ferrovia. Para o acompanhamento dos egressos e a relação deles 
com a Sorocabana, foi utilizado um livro de registro dos funcionários e 
pensionistas da empresa, disponível no acervo do museu ferroviário de 
Sorocaba. Este livro forneceu o nome dos funcionários e, confrontando-se os 
nomes, estabeleceu-se nexo entre alunos e empregados. Dois ex-ferroviários 
foram entrevistados – os Senhores Jardel Pegoretti e Milton Marinho Martins 
- contribuindo para melhor compreensão da prática do educando/trabalhador 
no âmbito escolar e no cotidiano da fábrica. Os pagamentos efetuados pela 
ferrovia referem-se aos dias trabalhados pelos alunos, durante o período letivo. 
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1. INTRODUÇÃO  

Este trabalho analisa o processo formativo do operário das indústrias da 
cidade de Sorocaba/SP, processo este utilizado pela Escola Profissional Mixta 
de Sorocaba, buscando entender os fatores motivadores para o uso de tal 
método e que trabalhador estava sendo formado na Instituição. Analisa-se 
neste artigo a importância da Estrada de Ferro Sorocabana tanto como 
participante no processo de ensino dos alunos como no destino dos egressos 
oriundos da Escola Profissional Mixta de Sorocaba.  Neste sentido, a Estrada de 
Ferro Sorocabana se apresenta tanto como incentivadora da instituição escolar 
como interessada nos formandos da escola. A periodização estipulada, 1929-
1942, abrange desde o início de funcionamento da Instituição e se estende até 
a sua reorganização para atender o disposto pelo Decreto-Lei Federal número 
4.073, de 30/01/1942, que promulgou a “Lei Orgânica do Ensino Industrial”. 
Esta Lei promoveu uma nova organização para o ensino profissional no país.  

Consultas foram efetuadas aos arquivos históricos disponibilizados pelo 
Centro de Memória da instituição. Entre os documentos pesquisados destacam-
se os livros de registros de matrículas que forneceram os nomes dos alunos e os 
cursos escolhidos por eles; os boletins registravam as notas, faltas e o valor 
recebido pelos trabalhos efetuados pelos alunos para a ferrovia durante o 
período letivo.  

Para o acompanhamento dos egressos e a relação deles com a Sorocabana, 
utilizou-se um Livro de Registros de Funcionários e Pensionistas com data de 
1965 da empresa, disponível no acervo do museu ferroviário de Sorocaba. Este 
livro forneceu o nome dos funcionários e, confrontando-se os nomes, 
estabeleceu-se nexo entre alunos e empregados da empresa. As pesquisas no 
museu ferroviário de Sorocaba revelaram, também, a existência de folhas de 
sequência de trabalho utilizadas pelos alunos constantes do material das séries 
metódicas. 

As análises em jornais da época contribuíram com notícias e curiosidades; 
anais da Câmara de Vereadores, almanaques e livros históricos, retrataram as 
articulações existentes entre a Escola Profissional Mixta de Sorocaba e a 
Estrada de Ferro Sorocabana. Estes documentos foram pesquisados, entre 
outros locais, na Biblioteca Pública Municipal, na Biblioteca Pública Infantil 
Municipal, no Museu Histórico de Sorocaba, no Instituto Histórico e Geográfico 
de Sorocaba, na biblioteca da Universidade de Sorocaba – Uniso, e no Gabinete 
de Leitura Sorocabano. 

No âmbito do ensino profissional foram consultados autores como Carmen 
Sylvia Vidigal Moraes, Luiz Antonio Cunha, Bárbara Weinstein, Simon 
Schwartzman, Celso João Ferretti e João dos Reis Silva Jr, Maria Alice Rosa 
Ribeiro. 

Dois ex-ferroviários foram entrevistados. A escolha dos mesmos aconteceu 
obedecendo a critérios de proximidade, no período estudado, com a instituição, 
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tais como alunos, professores e funcionários. Nos casos aqui relatados, ambos 
trabalharam na escola. Agendou-se local e horário sugeridos pelos 
entrevistados e seguiu-se um roteiro contendo questões semiestruturadas. O 
primeiro entrevistado foi o professor Milton Marinho Martins, nascido em 
1921, ex-secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Sorocaba, ex-
professor e ex-diretor do curso Ferroviário da Sorocabana. O segundo 
entrevistado foi o professor Jardel Pegoretti, nascido em 1927, ex-presidente do 
Gabinete de Leitura Sorocabano, ex-aluno e ex-professor da instituição. O 
Senhor Jardel frequentou, como aluno, a instituição escolar quando o prédio 
original situava-se á Rua Barão do Rio Branco. 

Com os resultados obtidos na pesquisa, o trabalho procura demonstrar 
como foi o processo formativo do operário sorocabano, no período de 1929 a 
1942, aglutinados estrategicamente pela ferrovia e ocorrido na Escola 
Profissional Mixta de Sorocaba. 
 

2. APONTAMENTOS SOBRE A URBANIZAÇÃO DE SOROCABA E A ESTRADA 
DE FERRO SOROCABANA 

A criação da Escola Profissional Mixta de Sorocaba, hoje denominada 
Escola Técnica Estadual Fernando Prestes, insere-se num período de intensas 
transformações que aconteceram, tanto em Sorocaba quanto na capital do 
Estado, nos anos anteriores e que se seguiram à abolição e ao advento 
republicano, transformações essas motivadoras de um expressivo processo 
urbanizador que se iniciara em meados do século XIX, mais precisamente nos 
anos 50 e 60, quando o tropeirismo viveu seu período de glória. As atividades 
urbanas, necessárias em função da feira de muares, tornaram-se a base da 
economia sorocabana, atraindo muitos comerciantes, manufatureiros, 
profissionais liberais, pequenos industriais, bem como atividades artísticas, 
culturais e de lazer. 

O comércio de tecidos, área geradora de maior lucro, explorado por 
importantes personalidades da sociedade, proporcionava a acumulação de 
capital e permitiu, juntamente com outros fatores, o capital agroexportador 
algodoeiro existente durante curto período de tempo, e, a construção da 
primeira fábrica de tecidos da cidade. 

O desejo modernizante, suscitado e desenvolvido na cidade de Sorocaba, 
envolveu um roteiro de influências e apropriações. Como escreve Carvalho 
(2010, p. 48), “por exemplo, quando os jornais sorocabanos comparam a 
urbanização da cidade com outras do estado de SP, como Botucatu e Campinas, 
usando a situação desses municípios como modelos para uma série de 
“melhoramentos” que poderiam e deveriam ocorrer em Sorocaba. 
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A continuidade do processo urbanizador se dá, também, com a criação, 
através de Luís Mateus Maylasky, da Companhia Sorocabana, que “só se 
converteu em realidade a partir do instante em que seus dirigentes passaram a 
apresentá-la como uma via de ligação – tornada indispensável pela Guerra do 
Paraguai (1864/1870) – entre a Fábrica de Ferro São João Ipanema e a capital 
paulista.” (Bonadio 2004, p. 129).  

As construções da fábrica de tecidos e da Estrada de Ferro Sorocabana 
impulsionaram a vida urbana existente, demandando, consequentemente, 
novas profissões e um novo modelo de trabalhador. No final do século XIX, 
Sorocaba já se destacava com um grande polo industrial, contando com um 
número de unidades empresariais maior que a Capital: cinco fábricas de 
móveis, três de chapéus, uma de calçados, a de extração de calcários e granitos 
em Itupararanga, três de fiação e tecelagem – Nossa Senhora da Ponte, Santa 
Rosália e Santa Maria – e a estamparia de Votorantim. 
 

3. A ESCOLA PROFISSIONAL MIXTA DE SOROCABA 

Nas duas primeiras décadas do século XX, o quadro de trabalhadores das 
organizações sorocabanas era composto, notadamente, por operários 
originários do continente europeu, com alguma experiência em entidades que 
defendiam os interesses da classe trabalhadora. O declínio da importação de 
mão de obra, a proibição pelo governo da continuidade de exploração do 
trabalho infantil e as reivindicações ocorridas entre 1910 e 1920, pela redução 
da jornada de trabalho, pela melhoria dos salários e contra os abusos cometidos 
pelos empresários, motivaram a classe dirigente a preparar cientificamente, 
isto é, através de escolas, a mão de obra necessária. 

Horácio Silveira, recorrendo a Moraes (1990, p. 228), escreve que o 
“acelerado ritmo de progresso das indústrias aumentava cada vez mais a 
necessidade de obreiros dotados de técnica mais aperfeiçoada”. E perguntava: 
“como atender, na medida do possível, essa carência de mão de obra 
especializada?” A resposta seria empreender a racionalização do processo de 
ensino aprendizagem, de modo a garantir que se pudesse qualificar, no menor 
tempo, o número e o tipo de trabalhadores requisitados pelo mercado 
industrial. 

Neste contexto surgem e são reelaboradas as escolas técnicas. Contando 
com o poder dos seus industriais e com o respaldo de seus representantes 
políticos, nas esferas estadual e federal, Sorocaba obtém, através da Lei número 
1860 datada de 30 de Dezembro de 1921, a autorização para o funcionamento 
da Escola Profissional Mixta de Sorocaba. Apesar de existir a autorização para 
funcionamento, a escola só iria iniciar suas atividades em 1929. Um dos 
possíveis motivos para a demora de quase oito anos da instalação da escola pode 
ter sido a Reforma da Instrução Pública de São Paulo, publicada em forma de 
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decreto n. 3.858 em 11 junho de 1925, regulamentada em dezembro daquele 
ano, em forma de lei, qual seja, a Lei n. 2.095, de 24 de dezembro de 1925, 
realizada por Pedro Voss. Empossado como Diretor Geral da Instrução Pública 
no final de 1924, Pedro Voss foi Diretor da Escola Normal de Itapetininga, 
portanto próximo de Julio Prestes, e 12º diretor da Escola Normal da Capital 
(Nery 2008, p. 85). O currículo da escola primária, elaborado a partir da 
Reforma de 1925, não foi alterado até 1960 (idem, p.167). 

No governo de Carlos de Campos, a reforma de 1925, promovida e realizada 
pelos “tradicionalistas” liderados por Pedro Voss, introduziu algumas 
modificações no funcionamento das escolas profissionais que são 
extremamente criticadas pelos educadores “reformadores” entre os quais se 
destacam Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. Como correção do problema 
“bastava adotar o regime norte-americano do “self-government”, ou seja, 
oficializar a seção industrial das escolas, ‘dando-lhes a amplitude precisa para 
vir a constituir a verdadeira fonte de receita necessária à manutenção da casa’” 
(Moraes 1990, p.226). 

Ao criticar a Reforma de 1925, Fernando de Azevedo incorpora o ensino 
profissionalizante à Reforma que tem seu nome, gestada e aplicada na capital 
do país entre os anos de 1927 a 1930. Incorporando experiências educacionais, 
no que diz respeito aos “materiais de construção”, utilizadas na América 
(México), Europa (Rússia e Viena), técnicas, sob o aspecto didático, “como as 
de Montessori, Decroly e outras”, a Reforma havia pretendido fazer da escola 
“um aprendizado do trabalho em comum e uma iniciação na vida econômica e 
social” (Carvalho 2000, p.247). A Reforma do Rio de Janeiro, segundo a mesma 
autora (idem, ibidem) fez de certo modo suas as posições de Anísio Teixeira que 
passara a postular “a cultura e o trabalho unificados em todos os graus da 
educação nacional [...] objetivando concretizar o princípio da escola única 
centrada no trabalho”. 

A instalação da Escola Profissional Mixta de Sorocaba aconteceu durante o 
mandato de Julio Prestes como governador do estado, época em que o grupo de 
reformadores atuava em São Paulo e era favorável às ideias de Roberto Mange 
relacionadas à qualificação do trabalhador, e que, além de criticar a não 
instalação das escolas já criadas, também enfatizava a necessidade de criar e 
instalar outras. Mange tinha ligações com Horácio da Silveira com quem já 
havia trabalhado e que era diretor da escola feminina da Capital; mantinha 
relações com Gaspar Ricardo Junior, diretor da Estrada de Ferro Sorocabana 
além de outros empresários ligados ao CIESP – Centro das Indústrias do Estado 
de São Paulo.  

Os interesses da ferrovia eram os principais motivos para a instalação da 
escola. Os primeiros passos do ensino profissional ferroviário no Brasil, 
segundo Galli (1962, p. 46) foram dados em 1924 quando os diretores da 
Estrada de Ferro Sorocabana sentiram "a necessidade de pessoal melhor 
preparado para as mais diversas funções, principalmente no setor das 
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Oficinas." Continua o autor na mesma página esclarecendo a forma de 
preparação dos aprendizes. Escreveu ele que 

os aprendizes vagueavam pelas oficinas e pela observação junto aos 
artífices e feitura de pequenos trabalhos, iam aprendendo o ofício. Além 
de demorado, este tipo de aprendizagem apresentava outros 
inconvenientes. Não havia a bem dizer, um aperfeiçoamento contínuo, que 
é imprescindível para o desenvolvimento progressivo da técnica. O 
aprendiz assimilava tão somente o que o artífice sabia fazer, e este, por 
sua vez, apresentava uma evolução técnica muito lenta, por falta de boa 
fonte de novos conhecimentos. Além disso, todos os defeitos e incorreções 
porventura apresentados pelos empregados antigos, eram igualmente 
assimilados pelos aprendizes. (Galli 1962, p.46). 

Detectadas as ineficácia e ineficiência na forma de preparo dos operários, 
seria necessário dar uma formação metódica aos aprendizes. 

Gaspar Ricardo Junior, no Relatório Anual da Estrada de Ferro Sorocabana 
de 1931, explicitou a necessidade da Escola Profissional Mixta de Sorocaba 
servir à ferrovia.  As palavras do Diretor sugerem que a instalação da Escola 
Profissional Mixta de Sorocaba começou a ser pensada alguns anos antes de 
1929, tão logo se comprovou a eficácia das séries metódicas aplicadas pelo Liceu 
de Artes e Ofícios de SP - LAO. Gaspar Ricardo Junior completava, no Relatório 
Anual da Estrada de Ferro Sorocabana de 1932, página 206, que "era natural 
que uma Escola Profissional Estadual, como o é a de Sorocaba, prestasse seu 
concurso em primeiro lugar às empresas industriais estaduais, portanto, à 
Estrada Sorocabana.” 

A instalação da escola acontece no momento em que se consolida uma nova 
proposta de qualificação, baseada na especialização do trabalhador em uma 
única operação, na sua moralização e ajuste à sociedade de classes, e, em cursos 
que pudessem fornecer, em curto espaço de tempo, mão de obra preparada às 
indústrias.      

A escola foi instalada em 09/06/1929, na Rua Barão do Rio Branco, nº 
228/280, esquina com a Rua Álvaro Soares, ruas centrais da cidade. A casa 
possuía duas entradas, sendo uma reservada ao setor masculino, pela Rua 
Barão do Rio Branco, e a outra, reservada ao setor feminino, pela Rua José 
Bonifácio, atrás da escola. Em 1930, a seção feminina foi transferida para a Rua 
Monsenhor João Soares, no “sobradão” do “Barão de Mogi Mirim enquanto a 
masculina permaneceu no prédio original” (Moraes; Alves 2002, p. 150).  

A escola funcionou naqueles locais até meados de 1940, quando, em 
12/9/1948 foi inaugurado o novo prédio próprio, na Avenida Comendador 
Pereira Inácio, onde hoje funciona a ETE Rubens de Faria e Souza. Em 1960 a 
Fernando Prestes foi transferida para o Seminário São Carlos Borromeu, na 
Avenida Eugenio Salerno, prédio este que, durante muito tempo, abrigou o 



 

 
 

10 

Seminário Diocesano; finalmente, em 1980, foi transferida para a Rua Natal, 
340 (segundo prédio próprio), espaço dividido, durante os anos de 1982 até 
1992, com a Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus “Roberto 
Paschoalick”, onde se encontra atualmente. 

 

4. O PROCESSO FORMATIVO DO OPERÁRIO SOROCABANO 

O declínio da importação de mão de obra, a proibição pelo governo da 
continuidade de exploração do trabalho infantil e as reivindicações ocorridas 
entre 1910 e 1920, pela redução da jornada de trabalho, pela melhoria dos 
salários e contra os abusos cometidos pelos empresários, motivaram a classe 
dirigente a preparar cientificamente, isto é, através de escolas, a mão de obra 
necessária. O tipo de trabalho e a forma de preparo são descritos pelo senhor 
Jardel Pegoretti, esclarecendo que o superior, um português,  

olhou bem para mim e disse: “Tu vieste aqui para trabalhar?”. Eu 
respondi: “sim senhor, estou aqui me apresentando para trabalhar!”.  
“Então toma a sua ferramenta”. Eu olhei e não vi ferramenta, e falei: “eu 
não estou vendo a ferramenta”. “Está sim. É aquela vassoura e aquele 
caixão. Traga para começares a varrer a seção”. Respondi: “Está bom. 
Sim senhor! Então como é que eu começo?”.  “Você começa aqui e vai até o 
fundo e do fundos volta para cá”. Era um pavilhão mais ou menos de 300 
a 350 metros que na época da guerra esse pavilhão foi apelidado de 
“Monte Castelo”. 

Com relação ao nível de escolaridade dos funcionários da ferrovia, o senhor 
Jardel conta que "de todo esse pessoal trabalhando, poucos eram 
alfabetizados." O analfabeto não tem as habilidades de leitura, de escrita e de 
cálculo necessárias para viabilizar seu desenvolvimento pessoal e profissional, 
consequentemente, não está em condições de ler e entender instruções no 
ambiente de trabalho; de sugerir correções adequadas ou novas formas de 
processo no oficio que desenvolve. Tampouco os analfabetos estão organizados 
ou politizados para tomarem a palavra, fazerem reivindicações, sendo eles, à 
época, interessantes para a ferrovia. Assim, tornaram-se, em função das novas 
tecnologias que surgiam, um entrave para a indústria. O analfabetismo, aliado 
à forma ineficaz e ineficiente de preparo, passou a ser um problema. Seria 
necessário “dar uma formação metódica aos aprendizes” (Galli 1962, p.46). 

Ao analisar o curso de mecânica do Liceu de Artes e Ofícios - LAO, Moraes 
(1990, p. 219) escreve que “visava-se a formação integral do obreiro, capaz de 
dominar todas as elaborações da mesma matéria-prima – sua única 
especialidade – alternando-se apenas na aprendizagem das operações técnicas 
em que se apoiavam os exercícios fundamentais da arte escolhida. Conforme o 
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método proposto por Victor Della Vos, os alunos deveriam executar, nos três 
anos de mecânica, todas as séries educativas e tecnológicas. Terminada a série 
preparatória, ‘educativa e média’, os trabalhadores começavam a produzir 
profissionalmente. Os trabalhos iniciais, baseados no sistema Slojd, tinham por 
objetivo iniciar os alunos no manejo dos instrumentos, de acordo com alguns 
princípios de ordem higiênica e fisiológica”. (Moraes 1990, p. 219) 

Observou-se, por meio da análise de material didático pertencente ao 
acervo da instituição e outros existentes no Museu Ferroviário, que no processo 
formativo dos operários a Escola Profissional Mixta de Sorocaba fez uso das 
séries metódicas, fornecendo aos alunos folhas de instrução que continham 
etapas, modelos e medidas de como desenvolver as tarefas solicitadas. Ferretti 
e Silva Jr. (2006, p. 69) indicam que "os materiais são organizados de modo a 
proporcionar a execução de tarefas com o apoio das Folhas de Instrução, tendo 
por base a organização por grau de dificuldades, evitando o improviso e 
promovendo um grau de sistematização de tarefas". Destacam os autores que 
"para cada espécie de trabalho há uma série de tarefas e operações que levam o 
aluno à progressão de seus conhecimentos sobre a prática de corte. Para tanto, 
para cada tecnologia há um conjunto correlato de tarefas que devem ser 
executadas". Em relação à função do professor, Ferretti e Silva Jr (2006, p. 71), 
escrevem que "ao professor cabe à orientação e acompanhamento da evolução 
dos trabalhos, devendo dominar, ele próprio, cada uma das técnicas". O 
material, portanto, prosseguem os autores, "tem a característica de 
proporcionar ao aluno a execução, de modo individualizado, do passo a passo 
de cada uma das etapas necessárias à aprendizagem do ofício, tendo o professor 
o papel de corrigir, controlar e evitar erros no processo de execução das 
atividades do aluno". Explicam que "o uso das séries metódicas retira do mestre 
instrutor a centralidade do processo ensino-aprendizagem, se seguida à risca e 
supondo que a apropriação do professor mantenha um alto grau de identidade 
com o material didático". 

Reforçando a posição dos autores, o Sr. Milton Marinho Martins, um dos 
entrevistados, descreve, efusivamente, dizendo que as séries metódicas eram 
“maravilhosas! Maravilhosas! As séries metódicas, cada aluno com seus 
próprios desenhos para executar as suas peças”. 

Neste sentido, os cursos oferecidos pelas escolas profissionais e técnicas, e 
seus conteúdos programáticos, visavam prover as fábricas com o operariado 
nacional devidamente qualificado segundo as necessidades dos industriais.  

A instituição de Sorocaba, inicialmente denominada Escola Profissional 
Mixta de Sorocaba, enquadrou-se apenas por três anos como escola profissional 
primária, com ciclo escolar de dois anos, visto que, a partir de 1932 tem sua 
denominação alterada para Escola Profissional Secundária Mista de Sorocaba 
e ciclo escolar de quatro anos. Essa alteração de nome pouca ou nenhuma 
diferença fez em relação às disciplinas que seriam ministradas: a mudança só 
seria iniciada a partir de 1936, com a disciplina Economia Doméstica, e em 
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1937, com a disciplina Geografia e História.  Estas alterações se conservaram 
até 1942 quando o Decreto-Lei federal nº 4.073, de 30/01/1942, promulgou a 
“Lei Orgânica do Ensino Industrial”, estabelecendo nova organização para esse 
tipo de ensino, no país. (Laurindo 1962). 

A Escola Profissional Mixta de Sorocaba, inicialmente funcionando como 
primária, foi criada em 1921 e instalada em 1929, articulava-se com o ensino 
primário e forneceu cursos industriais básicos e de aperfeiçoamento. 
Destacam-se os cursos de Mecânica, Marcenaria, Tecelagem, iniciados desde o 
começo da escola; o curso de Aperfeiçoamento da EFS e o curso Ferroviário, 
iniciados a partir de 1931, em acordo firmado pelo Estado com a EFS. Neste 
sentido entende-se que a escola foi instalada já adequada às exigências do 
mercado e da política, visto que, os cursos oferecidos estavam estreitamente 
ligados à indústria, permitindo que, em curto espaço de tempo, a partir de 1933, 
obtivesse o status de secundária, sendo sua denominação alterada para Escola 
Profissional Secundária Mista de Sorocaba. 
 

5. A RELAÇÃO ENTRE A ESCOLA PROFISSIONAL MIXTA DE SOROCABA E A 
ESTRADA DE FERRO SOROCABANA 

A partir do Decreto nº 5.884, de 21/04/1933, que instituiu o Código de 
Educação, vários outros surgiram, como o 6.537, o 6.566 e o 6.604. O Decreto 
nº 6.537, de 04/07/1934, estabelecia um sistema de cooperação entre as 
Diretorias das Estradas de Ferro do Estado, o Governo, municipalidades e 
empresas particulares. Desta forma, foram criados núcleos de ensino 
profissional, escolas com o objetivo de permitir o funcionamento de Cursos de 
Ferroviários, em localidades onde não existissem escolas profissionais. O 
núcleo de ensino profissional destinava-se, ainda, a auxiliar o ensino 
profissional de outras atividades industriais ou agrícolas, promovido pelas 
Prefeituras Municipais ou empresas particulares. Em diversas escolas 
profissionais do estado, foram criados e funcionaram, também, cursos de 
ferroviários. 

O Curso de Ferroviários da Sorocabana, mantido pela Estrada de Ferro, teve 
início em 1931; o Núcleo de Ensino Profissional entrou em funcionamento em 
1935; ambos funcionaram junto à Escola Profissional Mista de Sorocaba. 

No intuito de conseguir alunos adequados aos interesses dos industriais, as 
atividades desenvolvidas por Roberto Mange em conjunto com Lourenço Filho, 
companheiros que eram no IDORT, estavam relacionadas com a psicotécnica e 
que contribuíram para deixar sua marca no movimento escolanovista 
brasileiro. A proposta de “educação científica”, segundo Moraes (1990), 
ancorada nos princípios tayloristas e nos fundamentos da psicotécnica, gerou 
novas diretrizes no campo da educação e fez parte do projeto da Escola Nova.  
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O professor Milton Marinho Martins, um dos entrevistados, esclarece o 
processo seletivo para ingresso do aluno na Escola Profissional Mixta de 
Sorocaba. Nas palavras do Sr. Milton quando questionado sobre o uso da 
pscotecnia e a existência de vagas reservadas para os cursos: “tem tudo isso. 
Essa é fácil. É outra organização maravilhosa. Existia o exame de admissão. 
Inscreviam-se, para o curso CFO, de oficina, uma média de 150 alunos para 
selecionar 40. Era uma boa média.” Relembra o professor Milton que 

[...] para os que iriam para o setor de oficina tinha a parte prática, exame 
prático. Havia uma bomba de “chutes”, uma bomba aspirante premete, 
pequena, miniatura. Essa é outra história engraçada, também. Vinha um 
inspetor de São Paulo só para aplicar esse teste, no candidato, depois de 
aprovado no exame teórico. Punha o aluno na mesa, o inspetor punha a 
bombinha na mesa e falava: “tem um aparelhinho aqui para você montar. 
Quanto mais rápido você montar a bombinha, melhor; se você não souber 
montá-la, tudo bem; se você começar monta-desmonta é ponto negativo; 
se você fizer a montagem de uma vez e permanecer à vontade sem 
desmontar, melhor ainda.” Dava algumas instruções ao aluno e marcava 
no cronômetro. Tinha um tempo certo para a montagem, meia hora para 
cada um, não lembro bem. Vinha um inspetor só para isso. 

Com os resultados dos testes, os alunos eram encaminhados às áreas de 
interesse da ferrovia. O professor Milton explica como se dava o 
direcionamento dos estudantes. Depois que começavam as aulas 

a primeira série era estudo geral e oficina também. Eles passavam um 
pouquinho em cada setor para ver a aptidão dele. No fim do primeiro ano 
é que definia o setor que ele iria. Os mais inteligentes, os mais aplicados 
iam para eletricidade, tornearia, etc. Os demais tinham que se contentar 
com as vagas existentes em ajustagem, ferraria, marcenaria, etc. No 
segundo ano em diante cada um ia na sua própria bancada, no seu próprio 
setor. 

Observa-se, neste formato de seleção, a valorização do trabalho do 
especialista: o engenheiro, o médico e o psicólogo nos recrutamentos dos 
futuros alunos em detrimento ao desejo da pessoa. Vincula-se a atributos e 
qualidades individuais, como, por exemplo, na desenvoltura no tratamento das 
séries metódicas, habilidades motoras ou dimensão do tórax, em detrimento a 
uma experiência de vida social. 

Jardel Pegoretti, o segundo entrevistado, explica o horário de 
funcionamento da escola, dizendo: 

Conforme a matéria nós entrávamos às 7 horas e o encerramento era às 
11 horas. Entre 11 e 13 horas, que seria o nosso retorno ao lar, o almoço. 
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Nós tínhamos que estar lá no lajeado, que era o Fernando Prestes, às 13 
horas, que seria a aula prática do aprendiz da profissão. Era das 13 às 17 
horas, com 20 ou 15 minutos de lanche no meio do período. Aos sábados 
nós entrávamos às 7 horas saíamos ao meio dia. Era um horário normal 
de trabalho, de indústria. 

Outro aspecto importante entre a instituição de ensino e a Estrada de Ferro 
Sorocabana diz respeito à forma de custeio efetuada pela ferrovia na parte da 
formação profissional especializada. O valor pago era destacado no boletim do 
aluno, mês a mês, proporcionalmente aos dias frequentados e ao desempenho 
efetuado para a produção de artefatos de interesse da ferrovia, cujo valor base 
era específico para o ano ou série do curso e crescente para os anos seguintes. 
Segundo o professor Milton, primeiro entrevistado, que trabalhou na escola a 
partir de 1944, 

via-se a média das matérias teóricas; os professores das oficinas davam 
notas - tinha um boletim próprio da oficina no qual eram dadas as notas 
das peças executadas – o professor examinava a peça e dava a nota. A 
média da oficina com a média teórica dava a média geral, e, pela média 
geral eles tinham o vencimento; tinha uma tabela e quanto maior a média 
maior era o vencimento.  

Entende-se, pelo exposto, que a produtividade, aliada à competição entre 
os alunos, era estimulada pela ferrovia por meio do pagamento financeiro. 
Pode-se hipotetizar que tarefas mais complexas e a necessidade de se produzir 
maiores quantidades poderiam ser atribuídas àqueles alunos com maior média. 

A criação do curso de Ferroviários aconteceu através do Decreto estadual 
número 6.537 de 04 de Julho de 1934 e, segundo Laurindo (1962), foi extinto 
pelo Decreto nº 18.087, de 20/04/1948.    

Percebeu-se, para os cursos noturnos masculinos e femininos, que as 
disciplinas teóricas não tinham avaliação alguma, sugerindo que as aulas eram 
estritamente práticas enfatizando a área de trabalho escolhida. Quando 
comparadas às disciplinas oferecidas pelo, por exemplo, Liceu Sorocabano, 
escola também secundária, onde apareciam, 30 anos antes, Português e Latim, 
Francês e Inglês, Aritmética e Geometria, Álgebra e Trigonometria, História, 
Elementos de Ciências Naturais (Química, Física e História Natural), 
Escrituração Mercantil, Geografia e Cosmografia, Educação Moral e Cívica, 
compreendendo o estudo das Constituições Estadual e Federal, e 
Conhecimentos Práticos do Direito Pátrio, pode-se afirmar que o objetivo da 
Escola Profissional Mixta de Sorocaba era o de instruir os seus alunos, sem se 
preocupar com a formação integral. 

Para atender às disciplinas dos cursos, 138 profissionais passaram pela 
Instituição escolar no período estudado, sendo 71% do sexo masculino; 18% 
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eram efetivos; 72% contratados; 6% interinos (substitutos); e, 4% 
comissionados. Percebe-se o viés altamente industrializante dos cursos, visto 
que 81% dos profissionais – professores e auxiliares – estavam diretamente 
ligados às disciplinas técnicas/práticas e outras relacionadas a estas, em 
detrimento à formação integral do aluno.  

Observou-se, durante o período pesquisado, que a maior evasão estava 
concentrada entre as 1ªs e 2ªs séries – 69% considerando os cursos Vocacionais 
e 59% excluindo os mesmos - podendo-se hipotetizar que com apenas os seis 
meses iniciais do curso os alunos estariam minimamente preparados para 
pleitear vagas no mercado de trabalho, optando por este a continuar na escola. 

Percebe-se que o uso das séries metódicas foi crucial no processo de 
preparação dos futuros operários, reduzindo expressivamente o tempo de 
aprendizagem dos alunos. 

A análise dos diplomados no período estudado conclui que acima de 55% 
dos alunos tinham como destino final de emprego a Estrada de Ferro 
Sorocabana; revela ainda que acima de 75% dos 21 cursos oferecidos no período 
estudado, mesmo aqueles destinados às mulheres, forneciam mão de obra para 
a ferrovia. 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apresentados neste trabalho estão inseridos na pesquisa 
desenvolvida no curso de doutorado da Universidade de Sorocaba e que, entre 
outras análises, estuda a relação entre a Escola Profissional Mixta de Sorocaba 
e a Estrada de Ferro Sorocabana, no período entre 1929 e 1942. Entre as fontes 
pesquisadas destacam-se, pelo lado dos alunos, os livros de registros de 
matrículas, os boletins, os livros dos diplomados; e pela empresa, o Livro de 
Registro dos Funcionários e pensionistas, datado de 1965, e a entrevista de dois 
ex-funcionários da instituição. 

Percebeu-se viés altamente industrializante dos cursos, visto que 81% dos 
profissionais – professores e auxiliares – estavam diretamente ligados às 
disciplinas técnicas/práticas e outras relacionadas a estas, em detrimento à 
formação integral do aluno. 

Verificou-se que este modelo de ensino, sistematizado de acordo com o 
trabalho desenvolvido dentro das fábricas, definido e difundido 
pragmaticamente fora dos muros escolares visando aos interesses laborais do 
mercado, está longe de criar uma consciência crítica que propicie o efetivo 
exercício da cidadania, além do que impossibilita uma ação e participação mais 
coletiva, pois impede que cada cidadão se aproprie do conhecimento produzido 
historicamente pela humanidade (Lombardi  2003). 
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RESUMO  

O objetivo desta Pesquisa é analisar a evasão docente a partir dos fatores que levam 
a desistência dessa profissão analisando histórias, trajetos e formação, buscando avaliar 
também a permanência como construção da identidade profissional. Trata-se de avaliar, 
baseados em conceitos de Michel Foucault, mas particularmente suas análises sobre as 
instituições disciplinares e os jogos de poder/resistências no interior da sociabilidade 
moderna, os elementos responsáveis pela evasão e/ou pela permanência de professores 
das escolas públicas no contexto das políticas educacionais desenvolvidas no Brasil, 
inferindo que os problemas da realidade escolar no país deveriam ser entendidos como 
resistência política à ordem estatal e não apenas como patologias ou desvios morais dos 
educandos e dos professores. A pesquisa revelou vários motivos que levam um(a) 
professor(a)  a desistir da docência, dentre os quais: a baixa remuneração; más 
condições de trabalho; falta de identificação profissional ou pessoal; desinteresse e 
desrespeito por parte dos alunos; desvalorização social da profissão. O que se constatou, 
acerca da evasão docente, se constituiu em uma tentativa de delimitar e caracterizar 
esse fenômeno que vem crescendo a cada dia no Brasil e também de compreender sob 
um ângulo específico as relações entre as variáveis que o determinam. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Formação Docente, Evasão, Políticas Educacionais  
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EDUCAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL 

A ideia de um “Estado em ação”, instituindo políticas para a educação, é 
recente no cenário brasileiro. A história das políticas educacionais no Brasil 
mostra um entrelaçamento com a forma conservadora e patrimonialista com a 
qual o Estado e a sociedade foram sendo maquinados. As bases da nossa 
realidade social  tinha como centro um  modelo econômico agroexportador  e o 
trabalho escravo que fortalecia o ambiente. Não se tinha a preocupação com o 
direito à educação, vindo esta aparecer tempos depois. (ARAUJO, 2006). 

Segundo relatos históricos, foi somente em fins do século XIX e início do 
século XX, no contexto da Primeira República - quando o Estado brasileiro 
Oligárquico deslocava-se para uma “arrumação” Moderna/liberal, assumindo 
um modelo intervencionista – que a educação começou a ser reclamada como 
necessária ao “desenvolvimento do país”.  

Nesse mesmo período, diversas vozes começaram a reclamar uma Política 
Educacional Nacional dando vida a organizações colegiadas, tais como a 
Associação Brasileira de Educação, cujos marcos de luta se firmaram no 
Manifesto dos Pioneiros da Educação na década de 1930. Lançado em 1932 o 
manifesto foi, sobretudo, um documento de política educativa no qual para 
além da defesa da Escola Nova, estava a causa/luta maior da/pela escola pública 
laica, sendo esta responsabilidade do Estado. Ressalto que as diretrizes desse 
manifesto influenciaram a constituição de 1934 (SAVIANI, 2005). 

Iasmin da Costa Marinho (2005), relata que no decorrer dos anos no Brasil 
a Política Educacional fora definida de formas diferentes, por ser um elemento 
de normatização do Estado e que envolve interesses políticos diversos, no 
entanto, a Política Educacional de um país deve ser guiada pelo povo, 
respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. 

Entende-se que o trabalho de construção de uma Política, envolve grupos 
de pessoas, num mesmo espaço geográfico e que têm os mesmos desejos, metas, 
sonhos e valores, visto que, não podem ser esquecidos pelos que fazem nascer 
no seio da sociedade a educação de um povo. 

 É necessário trazer a memória alguns dos documentos que foram 
elementares a produção das Políticas Educacionais do nosso país, que faz-se 
presente e atual às dificuldades educacionais do Brasil o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova de 1932, marco na definição de prioridades e 
metas educacionais que necessitavam ser efetivadas. Segundo ela, o 
documento, como o próprio título faz referência, foi o pioneiro e notável 
instrumento de regulamentação da situação educacional brasileira, não 
funcionando apenas como um alerta a sociedade, mas também, como 
inspiração ao surgimento das Leis que regem a nossa educação. 

Através de suas pesquisas e estudos, Iasmin da Costa Marinho nos aponta 
que a principal fonte de implementação da Educação Nacional e das Políticas 
que assim as definem é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que no 



 

 
 

6 

avanço dos anos foram reformuladas até o modelo atual datado de 1996 que 
sofreram alterações de acordo com os governos. 

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE NO 
MUNDO GLOBALIZADO 

Alguns teóricos, entre eles Freitas (2002), comentam que as reformas 
educativas nesse universo contemporâneo põem os educadores frente a dois 
desafios: fazer de novo a escola como local de trabalho e fazer de novo a si 
mesmo como o ser pessoa e o ser profissional da educação. 

Apesar de ser habitado por seres dotados de vontade e capazes de se 
narrarem e de se transformarem nas narrativas que produzem sobre si 
próprios, o campo educativo, o ter-se em conta os estudos que são produzidos 
a seu propósito, parece ser estruturado por um conjunto de entidades onde 
estes seres estão ausentes ou têm o sentido da sua existência exclusivamente 
dependente das relações que estabelecem com estas entidades. A ter-se em 
conta estes estudos, com efeito, os modos de existência dos professores reduzir-
se-iam às representações que eles têm dos currículos escolares, das escolas, dos 
sistemas de formação, que os envolvem ou das suas propriedades 
socioculturais, da mesma forma que as propriedades socioculturais das famílias 
dos alunos, a sua participação ou a representação que têm da escola ou as 
expectativas escolares dos alunos ou das suas famílias definirem os modos de 
existência dos alunos ou dos jovens da escola. (CORREIA & MATTOS (2001:11). 

Consideremos a construção da identidade profissional docente como 
representação de indivíduos que dividem tempos, momentos e espaços num 
mundo globalizado, sem fronteiras, onde cada um dos sujeitos interfere 
profundamente em suas expectativas e percepções. 

Como comenta Tardif  (2004),  a docência também exige uma socialização 
na profissão e uma vivência profissional através dos quais a identidade 
profissional vai sendo pouco a pouco construída e experimentada, e onde 
entram em jogo elementos emocionais, de relação e simbólicos que permitem 
que um indivíduo se considere e viva como professor e assuma assim, subjetiva 
e objetivamente, o fato de realizar uma carreira no ensino.(TARDIF, 2004, 
p.79). 

O  professor é o” profissional da educação que domina determinados 
saberes e, ao mesmo tempo, assegura a extensão ética dos saberes que dão apoio 
à sua práxis no cotidiano do seu trabalho”. Podemos afirmar, então, que a 
Educação é uma prática social e que o professor em sua plena e constante 
atividade, torna a docência em uma atividade contextualizada. 

Antônio Bolivar (2006), no seu mais recente livro, faz uma reflexão e uma 
análise a respeito da crise de identidade profissional dos docentes. Segundo 
esse autor, as mudanças das últimas décadas geram ambiguidades e 
contradições na situação profissional dos professores. A crise de identidade 
profissional docente deve ser compreendida no cenário de uma certa 
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decadência dos princípios ilustrados modernos que davam sentido ao sistema 
escolar. 

Essas mudanças não estão apenas ligadas ou associadas  à profissão 
docente como com um quadro mais geral de transformações sociais, que 
fragmentou os espaços tradicionais de identificação sexual, religiosa, 
familiar ou ocupacional”. (BOLIVAR, 2006,p.25). 

De acordo com Nóvoa (1996), toda profissão é capaz de comprovar uma 
identidade. Ela não é uma coisa adquirida, não é algo se possa colocar à venda. 
A identidade é um lugar de lutas e de possíveis conflitos, é um espaço que se 
constrói de maneiras de ser e de estar no trabalho que se exerce. Por isso se fala 
mais em processo identitário usando assim os mesmos destaques, os mesmos 
movimentos que mostram o jeito como cada um se sente e se diz professor. 

Vive-se, hoje, num mundo globalizado onde a formação do professor e a 
formação continuada se encontram num palco de grandes discussões. Sabe-se 
que  ambas as formações tornaram-se uma necessidade para o mercado de 
trabalho. É de grande importância uma parada reflexiva sobre precisas 
mudanças nas políticas e práticas dessas formações. 

Imbernón (2010), argumenta que aconteceu um grande salto no 
conhecimento tanto teórico como na prática de formação continuada do 
professor, mas que é necessário olhar para as pegadas do caminho e ao seu 
redor sem fazer nenhuma manifestação, para ver aquilo que vai nos servir e 
eliminar aquilo que não funcionou, e que se possa construir, edificar, novos 
pontos de escolhas, que beneficie a formação dos professores e, portanto, a 
educação realizada por eles. Visto que, só acontecerá mudanças na prática 
educacional quando o professor resolver modificá-la e  sentir que esse é o 
momento exato de tudo acontecer. 

PERMANÊNCIA E DESISTÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
DOCENTE 

De acordo com estudos de Pimenta (2002) a identidade não pode ser 
considerada um dado verdadeiro, puro, eterno, nem a mostra que possa ser 
adquirido, mas é um processo contínuo em construção do sujeito fazedor da 
história e presente nela. A profissão de professor, como as demais, traz à tona 
num dado momento e contexto histórico dado como referência às necessidades 
que foram colocadas pelas sociedades adquirindo estatuto e legalidade 
próprios. 

Da maneira como uma identidade se forma a partir do social da profissão, 
da revisão diária dos significados sociais e da revisão das tradições, ela se 
transforma também através do significado que cada professor, enquanto 
apresentador e escritor de sua própria história, confere à atividade docente no 
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seu dia a dia, mediante seus valores, da sua maneira  de situar-se no tempo, de 
sua narrativa de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústia, 
medos e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor (PIMENTA 
2002). Portanto, a identidade do professor é construída ao longo de todo o seu 
percurso enquanto profissional do magistério. Portanto, é no processo de sua 
formação que são mantidas fortes as opções e intenções da profissão. Assim, a 
identidade vai sendo formada com a partir das experiências e história do 
professor em coletividade e na sociedade (PIMENTA E LIMA, 2004). 

Há em toda parte do mundo, professores que questionam o seu trabalho, 
demonstrando fragilidade, cansaço, não tendo mais confiança naquilo que faz, 
surgindo assim, a insegurança, considerando-se rendendo menos com pouco 
desempenho. Esses são os professores que se encontram à margem da 
desistência, do desinteresse pela docência. 

A relação entre as identidades herdadas, aceitas ou recusadas pelos 
indivíduos, e as identidades visadas, em continuidade às identidades 
precedentes ou em ruptura com elas, depende do modo de reconhecimento 
pelas instituições legítimas e por seus agentes que estão em relação direta com 
os sujeitos envolvidos. A construção das identidades se realiza, pois, na 
articulação entre os sistemas de ação que propõem identidades virtuais e as 
trajetórias vividas no interior dos quais se forjam as identidades “reais” as quais 
os indivíduos aderem (DUBAR,2005,p.140). 

Há docentes no decorrer da sua carreira que passam pelo processo de 
construção da identidade. Esse tipo de profissional na atribuição de suas 
atividades pedagógicas conseguem bons êxitos, sendo capazes de criar um 
ambiente calmo e sereno, tendo facilidade de permitir que o outro seja social, 
viva em  harmonia, sendo ainda capaz de despertar a aprendizagem do seu 
aluno. A maior batalha dessa questão é o de acalmar conflitos de uma maneira 
correta e sociável. A interação é indispensável numa sala de aula tanto para 
docentes como para discentes. Isso constrói conhecimentos. 

A PRÁTICA DOCENTE NO COTIDIANO ESCOLAR 

Em tempos contemporâneos, onde a Educação tem passado por grandes 
transformações, a prática docente acompanha parâmetros diferentes daqueles 
presentes em séculos passados. Nosso maior desafio é criar uma escola sem 
muros, onde todos possam debater, discutir, opinar, ter acesso ao 
conhecimento e trabalhar práticas pedagógicas diferenciadas. Com essa 
perspectiva trabalha-se para exterminar os modelos tradicionais das escolas, 
surgindo o tipo de escola que sonhamos, onde todos ensinam e aprendem: 

[...] a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de 
transmissão dos conhecimentos já constituídos, Sua prática integra 
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diferentes saberes, com os quais o corpo docente mantém diferentes 
relações, Pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado 
pelo amálgama, mais ou menos coerente de saberes oriundos da formação 
profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais.(...) 
TARDIF(2008, p.36); 

O professor exerce na escola um papel fundamental na escola, o de 
educador comprometido  com toda a escola. Nóvoa (1995), alerta para o fato de 
que a prática educativa comumente está associada ao processo de ensinar e 
aprender sendo que com frequência o objeto de pesquisa é a ação didática, o 
fazer pedagógico. Para esse autor, a boa formação do professor não passa 
apenas pela prática: “A prática, por si só, não forma. O que forma é a reflexão 
sobre a experiência e a prática”. 

Segundo Nóvoa (2001) para atender às novas exigências da profissão o 
docente necessita de atualizações constantes A formação inicial é apenas o 
primeiro passo de uma caminhada, o professor precisa estar em formação 
continuada, individualmente e coletivamente, e para atender a complexidade 
das salas de aula atuais. 

É através de uma formação continuada que o professor poderá abandonar 
um caminho cheio de tropeços, dificuldades, desvalorização profissional e 
desmotivação, adquirindo assim mais conhecimentos e mais aperfeiçoamento 
dos saberes. A formação é, pois,  uma temática bastante discutida, 
principalmente nas instituições escolares. O professor que participa de uma 
formação torna-se um docente  que estuda e pesquisa, transformando-se ainda 
num sujeito capaz de pensar, refletir e agir corretamente para como o seu 
trabalho profissional. 

Nóvoa (1995), acredita que muitos deles fazem mal o seu trabalho devido à 
incapacidade de cumprirem um enorme leque de funções. Para além das aulas, 
devem desempenhar tarefas de administração, reservar tempo para programar, 
avaliar, reciclar-se, orientar os alunos e atender os pais, organizar várias 
atividades, assistir à seminários e reuniões de coordenação, de disciplina ou de 
ano, vigiar edifícios e materiais, recreios e cantinas.(NÓVOA, 1995,p.108) 

A EVASÃO DOCENTE 

Quando se pensa na profissão docente há um quadro histórico e uma 
representação social que guardam certa ambiguidade uma vez que o exercício 
da profissão docente tem aproximado, de forma variável e em contextos 
diferentes, ora a um estatuto mais próximo do funcionário, ora do técnico ou, 
pelo contrário socialmente idealizado em termos mais próximos do artista ou 
do missionário. Não é fácil inferir em que medida esses fatores interferem na 
percepção que a sociedade tem da profissão docente, mas de qualquer modo, é 
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frequente a referência à “vocação” e ao “jeito” para ser professor, o que não 
costuma ocorrer da mesma forma a respeito de outras profissões (ROLDÃO, 
1998). 

Em meio a tantas insatisfações na docência, com reflexos por toda parte, 
que um grande número dos nossos jovens já não têm mais o magistério como 
escolha profissional. Acredita-se que todo professor tem sua consciência 
profissional, sua consciência prática, uma história de vida, mas nada disso 
impedirá do docente ter consequências não intencionais de suas atividades, as 
quais poderão levá-lo a uma possível desistência ou até mesmo abandono.  

Em relação as atividades docentes, percebe-se que há uma exigência muito 
grande, por parte, não só das políticas educacionais, mas também das escolas, 
no que diz respeito à sua capacidade de pensa e agir. Todos os dias o número 
de professores que abandonam ou desistem da sua carreira aumenta 
consideravelmente: “Não é qualquer um que pode ser professor [...] a formação 
do professor é algo muito sério. Requer investimento pessoal, institucional, 
público, político e social” (PIMENTA, 2002,P.15). 

A remoção de uma escola para outra é um mecanismo de evasão mediante 
o qual os professores tentam escapar de situações conflituosas ou de más 
relações com os colegas. Considera-se a remoção como um tipo de abandono, 
pois muitas vezes o docente sente-se insatisfeito com o local de trabalho e 
consegue uma transferência para um lugar onde ele possa sentir-se mais 
satisfeito, visto que, ele também poderá encontrar mais dificuldades, até piores 
do que o local anterior. 

É importante deixar evidente que o professor mantém com a escola diversas 
relações, seja na sua prática pedagógica, na sua maneira de ensinar, nos 
projetos de ações que apresenta, na gestão, enfim. A capacidade  que o professor 
tem de agir de modo específico adiciona-se  ao desequilíbrio da educação que 
se torna cada vez mais grave tendo como consequências: “desmotivação pessoal 
e elevado índice de absenteísmo e de abandono, insatisfação pessoal traduzida 
numa atitude de  desinvestimento e de indisposição constante”. (NÓVOA, 
1995). 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Estudo realizado em 2009 pela Fundação Victor Civita (FVC) em parceria 
com a Fundação Carlos Chagas (FCC),revelou que um grande número dos 
nossos jovens já não têm mais o magistério como escolha profissional. Apenas 
2% dos estudantes do terceiro ano do ensino médio apontou a pedagogia ou 
algum tipo de licenciatura como primeira opção de carreira. Analisando os 
aspectos negativos da profissão, 40% apontaram a baixa remuneração. Outros 
fatores são o desgaste da profissão e os baixos salários. Cerca de um terço dos 
entrevistados cogitou a ideia da docência, mas se afastaram pelos fatores 
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negativos ligados à carreira. Investigar as razões para essa desistência em massa 
ajuda a compor o painel de baixa atratividade da carreira docente. 

Para tanto, fez-se necessário uma rápida avaliação sobre a educação pública 
e as políticas educacionais que vem se desenvolvendo no Brasil, 
contextualizando-as historicamente, analisando a prática docente no cotidiano 
escolar e os descaminhos ou as mudanças de trajetórias que acontecem na vida 
do professor como permanência ou desistência na construção da identidade 
profissional. A metodologia adotada baseou-se em pesquisa bibliográfica que 
deu subsídios sobre questões teóricas e de conteúdo sobre o objeto de estudo, 
bem como conversas, historias de vida e entrevistas com professores sobre o 
tema em questão. Tendo como referência a experiência na produção material e 
simbólica de suas vidas fez-se imprescindível não dissociar a permanência e a 
desistência dos conceitos de evasão e identidade docentes. O que contribuiu 
para uma reflexão mais ampla nas relações existentes entre o docente que 
permanece e o que desiste da sua profissão.  

o estudo revelou que dentre todos os problemas apontados pelos 
professores, que segundo eles levariam a evasão docente, a baixa remuneração 
é apontada como fator principal. A baixa remuneração, os problemas de saúde, 
a falta de perspectiva quanto a mudança na rede pública, a falta de condições 
dignas de trabalho, foram citados nesse trabalho, como sendo os principais 
causadores do abandono da docência, por parte dos professores. Para os 
professores que permanecem é frequente a referência à “vocação” e ao “jeito” 
para ser professor assim como à perspectiva quanto a mudanças nas políticas 
públicas educacionais. Para muitos desses, o exercício da profissão docente é 
idealizado em termos mais próximos do artista ou do missionário. 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, Gilda Cardoso de (2006). Município, federação e educação: instituições 
e ideias políticas no Brasil. In: Reunião Anual da ANPED, 29, Caxambu. Anais 
eletrônicos. Caxambu, MG: ANPED. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda (2006) Filosofia da Educação. São Paulo: 
Moderna.  
BRANDÃO, Carlos Rodrigues (1996) O que é educação. São Paulo:Brasiliense.  

BELLO, José Luíz de Paiva (2001) Educação no Brasil: A história das rupturas. 
Rio de Janeiro: Pedagogia em Foco.  

CORREIA, J. A. Matos, MANUEL. (2001). Solidões e Solidariedades nos 
quotidianos dos professores. Porto: ASA. 

CARROLO, Carlos (1997) Formação e Identidade Profissional dos professores IN: 
ESTRELA, Maria Teresa(org.). Viver e Construir a profissão. Porto: Porto Editora.  

DUBAR,C.A (2006) Crise das Identidades: a interpretação de uma mutação. 
Portugal: Afrontamento. 



 

 
 

12 

ESTEVE, J.M., (1992) O Mal-Estar Docente, Lisboa: Escher/ Fim de século –
Edições. 

FREITAS, Helena (2002) A Pedagogia das Competências como “Política” de 
formação e “Instrumento” de Avaliação. In: VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas 
(org). Avaliação Políticas e Práticas. São Paulo: Papirus.  

FREITAS, Lourival C. (2005) Mudanças e Inovações na Educação. 2. Ed. São 
Paulo: EDICON.  

FREIRE, Paulo (1996) Pedagogia da Autonomia – Saberes Necessários à Prática 
Docente, 19º Ed. São Paulo: Paz e Terra. 

LIBÂNEO, José Carlos (2008) Organização e Gestão da escola, Teoria e Prática/ 5 
ed. Goiânia: MF LIVROS. 

___________ (2001) O Professor e a Construção da sua Identidade Profissional. 
IN: Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa.  

NÓVOA, António (1995). Os Professores e as Histórias de Vida. In: NÓVOA, A.( 
Org.). Vidas de professores. 2 ed. Porto: Porto Editora.  

___________ (org.) (1995) Profissão Professor. 2.ed. Porto: Porto Editora.  
___________ (2009) Professores Imagens do Futuro Presente, Lisboa: Lisboa 

Editora.  
PERRENOUD, P. (1993) Práticas Pedagógicas, profissão Docente e formação: 

Lisboa: Dom Quixote.  
PIMENTA, Selma Garrido (2002) De professores, pesquisa e didática. Campinas: 

Papirus.  
___________ (2005) Formação de Professores. Identidade e Saberes da Docência. 

IN: Saberes Pedagógicos e atividade docente. São Paulo; Cortez, Editora.  
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira (2005) História da Educação no Brasil. 

Petrópolis: Vozes.  
SAVIANI, Dermeval. (2005) A Política Educacional no Brasil. In. STEPHANOU, 

M.; BASTOS, M. H. C. (Orgs). Histórias e Memórias da Educação no Brasil. Petrópolis 
-RJ: Vozes.  

SARAMAGO, José (2000) A caverna. São Paulo: Cia das Letras. 
SOUZA, João Francisco de (2007) E a educação popular quê? Uma pedagogia para 

fundamentar a educação, inclusive escolar, necessária ao povo brasileiro. Recife: 
Bagaço. 

TARDIF, Maurice. Saberes Profissionais dos Professores e Conhecimentos 
Universitários!. Revista Brasileira de Educação, Nº 13, . Jan/Fev/Mar/ Abr2008, p.5-
24 

___________ (2008) Saberes Docentes e formação profissional. 9.e Ed. São Paulo: 
Vozes.  

  



 

 
 

3 

 

 

ID: 137 

 

A EDUCAÇÃO PRIMÁRIA NO ESTADO DO PARANÁ NA 

DÉCADA DE 1960: ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS PARA O 

ENINO DA MATEMÁTICA  
 
AUTOR: 
REGINALDO RODRIGUES DA COSTA 
 
FILIAÇÃO: 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - BRASIL 
 
  



 

 
 

4 

RESUMO   

O escopo deste trabalho está relacionado com a Educação Primária no Estado 
do Paraná durante a década de 1960. A periodização e a abrangência temporal 
deste estudo têm como marco inicial a implantação da Lei nº 4024/61, que 
instituiu o ensino de grau primário e de grau médio. O objetivo desta 
investigação é revelar e descrever o encaminhamento dado pela Secretaria da 
Educação e Cultura, ao Ensino Primário e ao ensino da matemática. Nesse 
sentido a questão que norteou o processo de pesquisa foi: Quais são as 
orientações expressas nos documentos oficiais da Secretaria da Educação e 
Cultura do Paraná para a Educação Primária e para o ensino da matemática 
durante a década de 1960? Numa perspectiva histórico-comparativa o estudo 
identificou os conteúdos, os recursos didáticos e as metodologias indicados e os 
correlacionou com as orientações expressas nos documentos com os 
referenciais teórico-metodológicos indicados, manuais didáticos e revistas 
pedagógicas da época. A partir da análise das orientações paranaenses foi 
possível estabelecer relações entre o Ensino Pré-Primário e Primário do Paraná 
com outros estados como, por exemplo, o Estado da Guanabara e Rio Grande 
do Sul, e também com as orientações instituídas pelo Ministério da Educação e 
Cultura. 
  
PALAVRAS-CHAVE 

Educação Primária, ensino da matemática, educação paranaense. 
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1. INTRODUÇÃO  

No Brasil, e consequentemente no estado do Paraná, a partir da Lei nº 
4.024/61,  a educação básica brasileira é constituída pelo ensino de grau 
primário e de grau médio. Este último, composto por dois ciclos, o ginasial e o 
colegial, que “abrangerá, entre outros, os cursos secundários, técnicos e de 
formação de professores para o Ensino Primário e Pré-Primário” (Brasil, 1961). 
A partir do Plano Nacional de Educação e da lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 4.024/61, os estados da Federação foram orientados a 
organizar seus sistemas estaduais de ensino.  

Um outro aspecto a ser considerado se refere ao fato da Lei nº 4.024/61 
atender à Carta de Punta del Este que propunha erradicação do analfabetismo 
nos países sul-americanos. A política educacional brasileira sofre uma 
expressiva influência de agentes externos quando institui acordos de 
cooperação com órgãos internacionais, principalmente dos Estados Unidos, o 
que resulta numa restrição de suas políticas às ideias externas ao cenário 
brasileiro educacional. Essas influências permearam a capacitação de 
professores, a organização do sistema de ensino e também as orientações 
curriculares para o ensino primário a partir da década de 1960. E isso não foi 
diferente com o Paraná, a quantidade expressiva de acordos e convênios 
estabelecidos entre o estado paranaense e o Ministério da Educação reforçam a 
percepção de que as orientações foram instituídas de cima para baixo. A 
educação paranaense sofreu uma verticalização nas políticas pensadas e 
elaboradas por organismos externos. Observa-se uma prescrição de referenciais 
e sua adoção nos currículos para as escolas paranaenses sob o controle e 
orientação da Secretaria de Educação e Cultura do Paraná - SEC. 

Em 1963, é estabelecido o Convênio Especial celebrado entre o Ministério 
da Educação e Cultura e a Secretaria de Educação e Cultura do Paraná. Desse 
convênio resulta a instituição do Plano Trienal de Educação (Paraná, 1963a). 
Nesse Plano, a educação é concebida como investimento para a formação do ser 
humano e o rendimento escolar é medido pelo número de diplomados nos três 
níveis de ensino. Reafirmando os objetivos e os princípios contidos na LDB nº 
4.024/61, o Sistema Estadual de Ensino paranaense é instituído a partir da lei 
nº 4.978/64. Nesse documento a Educação de Grau Primário era constituída 
pela Educação Pré-Primária para crianças de até sete anos e pelo Ensino 
Primário, obrigatório, a partir dos sete anos de idade.  
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FIG. 1 | Sistema Estadual de Ensino do Paraná – 1964ª. FIG. 2 | Decreto nº 10.290/62 e Portaria nº 56/63. 

 

Segundo essa legislação o Ensino Pré-Primário objetivava o 
desenvolvimento integral da criança nas dimensões social, emocional e 
psicológica (Paraná, 1964a). Além da organização dos espaços escolares e da 
estrutura física o Capítulo I, expressos na lei nº 4.978/64, destacava a 
abordagem “de modo informal nos campos da linguagem, da matemática”, com 
a intenção de desenvolver práticas educativas nesse nível de ensino envolvendo 
conceitos e noções relacionados com a matemática. Já o Ensino Primário, tinha 
como função, desenvolver o raciocínio e a expressão da criança integrada ao 
meio físico e social. Este nível de ensino foi organizado em seis séries, sendo a 
última destinada ao ensino de artes e de técnicas industriais e economia 
doméstica. 

 

2. NOÇÕES DE MATEMÁTICA NO ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO 

Para compreender o Ensino Pré-Primário, sua organização, suas normas de 
funcionamento e as orientações para o planejamento de ações pedagógicas para 
esse nível de ensino, e mais especificamente as noções e os conhecimentos que 
deveriam ser desenvolvidos no campo da matemática com crianças até sete 
anos de idade, considera-se necessária a interpretação e análise do decreto o nº 
10.290 de 13 de dezembro de 1962 e a Portaria 56/63 (FIG. 2), publicados 
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anteriormente à lei nº 4.978/64, que dispõe sobre o Ensino Primário e Pré-
Primário na rede estadual de ensino e estabelece também o Regimento dos 
Jardins de Infância.  

Esse documento trazia sugestões de atividades para o trabalho no Jardim 
de Infância e referenciais teórico-metodológicos que fundamentavam as 
orientações oficiais a serem utilizadas pelos professores atuantes neste nível de 
ensino. O mesmo documento apresentava um conjunto de sete atividades que 
deveria compor o planejamento e a rotina diária do Ensino Pré-Primário: 

O trabalho diário deverá girar em torno de atividades como: 1- Educação 
social; 2- Trabalho espontâneo e criador; 3- Conhecimento da natureza; 
4- Educação rítmica e musical; 5- Recreação e jogos; 6- Pensamento e 
linguagem; 7- Educação perceptiva e lógica (Paraná, 1963b, p. 24). 

O importante para este estudo, são os vestígios dos conhecimentos, das 
noções e dos conceitos relacionados com a matemática. A partir da análise das 
orientações expressas no documento que continha o decreto nº 10.290/62 e a 
portaria 56/63 foi possível identificar indícios do campo matemático nas 
atividades relacionadas com Pensamento e Linguagem e Educação Perceptiva 
e Lógica. 

Nas atividades de Pensamento e Linguagem a proposta estabelecia a 
integração da linguagem com todas as matérias, isto quer dizer que, por meio 
das conversas e das discussões promovidas em sala a criança poderia 
sequenciar os eventos e as informações fazendo uso do pensamento lógico. A 
ênfase na constituição da representação simbólica pela criança é muito presente 
nas orientações que integravam o processo de alfabetização por meio da leitura 
e da escrita, dessa forma, os conhecimentos que são apontados como 
necessários indicavam a contagem, comparação, noções de posição, direção, 
tamanho e critérios de classificação de coleções. Pode-se perceber a intenção de 
desenvolver um trabalho pedagógico que contemplasse o vocabulário 
fundamental da matemática como também, o desenvolvimento de habilidades 
mentais como a comparação, ordenação, seriação e correspondência. 

Nas atividades de Educação Perceptiva e Lógica a intenção era “a aquisição 
de noções elementares de tamanho, peso, forma, quantidade, número” (Paraná, 
1963b, p. 41). Nesse sentido as orientações enfatizavam a necessidade de 
desenvolver ações que levassem a criança a relacionar tamanho e forma aos 
objetos que fazem parte da sua realidade. O ensino do número deveria ocorrer 
a partir das situações reais de sala de aula, como a quantidade de alunos e a 
organização de móveis na sala. É importante observar que havia uma 
distribuição das noções matemáticas em momentos específicos do período 
escolar anual (FIG. 3), conforme pode-se observar na figura abaixo: 
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FIG. 3 | Noções da Educação Perceptiva e Lógica para o Ensino Pré-Primário. 

 
O Ensino Pré-Primário no Estado do Paraná, após o governo Ney Braga, é 

mantido como política educacional e tornou-se foco da Divisão de Ensino Pré-
Primário no governo Paulo Pimentel. Em 1966, a Secretaria de Educação e 
Cultura organizou e publicou o guia intitulado “Preparando Sabidões” (FIG. 4), 
que “vem se juntar ao “Planejamento de Atividades para o Jardim de Infância” 
contido na Publicação nº 10 da Secretaria de Educação e Cultura do Paraná” 
visando “auxiliar as educadoras de nossas Instituições Pré-escolares, no seu 
roteiro de trabalho. Selecionamos, para conseguir nosso intento, sugestões e 
material didático que consideramos de suma importância para o 2º período do 
Jardim de Infância ou no ano anterior a alfabetização” (Paraná, 1966, p. 11). 
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FIG. 4 | Guia: Preparando Sabidões. 

 
Pode-se perceber que o referido material sofreu uma ampliação do que 

eram as orientações da Portaria 56/63, pois, além de conter as setes categorias 
de atividades indicadas para serem desenvolvidas no Ensino Pré-escolar, o guia 
trazia uma série de experiências e materiais pedagógicos com o intuito de 
desenvolver a discriminação visual, associação de ideias, sequência lógica e a 
coordenação motora (Paraná, 1966, p. 58). A capacidade de identificar 
semelhanças ou diferenças entre os objetos e figuras era contemplada em 
atividades onde a classificação passava ser o pano de fundo e com graduação de 
dificuldade ao longo do desenvolvimento dessas práticas em sala de aula.  

Os objetivos quanto à educação perceptiva e lógica eram os mesmos da 
Portaria 56/63, porém, havia indicação mais evidente de se trabalhar “os nomes 
dos números com coleções; associação dos símbolos numéricos à quantidade 
até 9; problemas orais simples; reconhecimento dos sinais – soma, subtração, 
igual” (Paraná, 1966, p. 83). 

A partir dos documentos foi possível inferir que naquela época tinha-se a 
intenção de desenvolver o senso topológico e espacial ainda no Ensino Pré-
Primário. Como orientação aos professores, para o trabalho com os sólidos 
geométricos eram indicadas atividades de manipulação e construções. Porém,  
as atividades  propostas não consideravam os objetos reais do cotidiano e sua 
semelhança com o “cubo, cilindro, prisma, cone, paralelepípedo” (Paraná, 1966, 
p. 86). As noções de formas eram exploradas com ampla diversidade de 



 

 
 

10 

materiais, como por exemplo, com figuras em papelão que deveriam ser 
ordenadas a partir de diversos critérios, tais como, semelhança ou diferença.  

As orientações descritas no início da década de 1960 expressavam uma 
estreita relação entre as orientações paranaenses com as intenções do 
Ministério da Educação e Cultura. Nas suas orientações para o Ensino Primário 
de 1962, o guia “Matemática na Escola Primária” produzido no âmbito do 
Programa de Emergência ressaltava o uso de materiais na elaboração e fixação 
de conceitos e noções na aprendizagem inicial de matemática (MEC, 1962, p. 
25): 

A objetivação do ensino é indispensável no período de iniciação 
matemática. Os objetos representam para a criança o apoio em realidades 
concretas, indispensável a seu espírito como base de pensamento e de 
compreensão de fenômenos e auxílio à fixação. Manejando objetos ela 
conseguirá, com grande facilidade, reconhecer suas formas e 
propriedades geométricas, aprenderá a contar e guardará logo os 
resultados das combinações de números, por compreender nitidamente a 
estrutura íntima dessas combinações e a maneira por que se realizam. Por 
isso, além dos objetos que a criança poderá ver, pegar e manejar para 
conhecimento das formas e de certas propriedades geométricas, ou para 
realizar medições e avaliações, é aconselhável o uso de coleções diversas, 
especialmente para a prática de contagem e das operações. 

Em relação à contagem o guia de ensino do MEC (1962) orientava o 
processo de contagem de 1 até 10 inicialmente pela contagem rítmica por meio 
da recitação e de cantigas e, posteriormente, a partir de situações de sala de aula 
o professor deveria propor a contagem concreta com uso de objetos da sala e 
materiais concretos, com tabelas e a identificação e escrita nos numerais e, por 
fim a contagem por grupos que consistia no agrupamento de quantidades com 
o propósito de juntar números iguais. A representação gráfica dos numerais é 
muito enfatizada no guia, de forma que, a cada ação realizada era sugerida a 
escrita ou a identificação do número em fichas ou no quadro negro. 

Quanto ao número, o guia “Preparando Sabidões” faz uma distinção entre 
os tipos de contagem e difere num aspecto do guia do MEC: as atividades de 
recitação numérica: 

A contagem não deve ser recitativa e sim racional. Isto quer dizer que não 
vamos dar à criança uma lista de vocábulos sem significação (um, dois, 
três, etc.), e sim fazê-la contar, ver e pegar uma variedade de objetos 
como: uma folha, duas folhas, quatro folhas, cinco folhas ou – uma, duas, 
três, quatro pedrinhas, sementes, flores, etc. [...] Fazer a criança contar e 
reconhecer cada quantidade (Paraná, 1966, p. 86). 
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As orientações e atividades indicavam que a contagem deveria ser 
graduada, ou seja, inicialmente deveriam ser realizadas atividades com objetos, 
para a quantificação. Percebe-se um equívoco, quando se orienta identificar os 
“nomes dos números com as coleções até 9 (nove)” e, somente depois faria a 
“associação dos símbolos numéricos à quantidade” (Paraná, 1966, p. 87). 

Para a iniciação com operações e problemas o guia orientava o educador a 
tratar de quantidades que pudessem ser representadas concretamente, com 
objetos ou gravuras (FIG. 5). Ao mesmo tempo, sugeria que os sinais de adição 
e subtração fossem inseridos nas situações propostas (FIG. 6). 

 

 

 

FIG. 5 | Atividades com operações e problemas (1966). FIG. 6 | Orientações para o ensino de contagem 
(1966). 

 

3. A MATEMÁTICA NO ENSINO PRIMÁRIO PARANAENSE 
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No documento sobre Sistema Estadual de Ensino do Governo do Estado do 
Paraná de 1964, o Ensino Primário “tem por fim o desenvolvimento do 
raciocínio e das atividades de expressão da criança e a sua integração no meio 
físico e social” (Paraná, 1965a, p. 18). Este nível de ensino apresentava uma 
variedade na sua estrutura, pois, com base no nº 10.290 de 13 de dezembro de 
1962, publicado anterior à lei nº 4978/64: 

Art. 1º: O ensino primário no Estado do Paraná será ministrado em seis 
séries anuais nos grupos escolares. § 1º: Nas casas escolares, o ensino 
primário será ministrado em cinco séries anuais, podendo existir classes 
de sexta séries quando houverem instalações apropriadas, especialmente 
oficinas de artes industriais. § 2º: Nas escolas isoladas, a duração do curso 
primário será ampliada de três para quatro séries anuais. 

A sexta série do Ensino Primário tem como objetivo o ensino de artes e de 
técnicas industriais e economia doméstica, mas, ao mesmo tempo tinha a 
obrigatoriedade de cumprir os programas das cinco disciplinas “do 1º ciclo do 
ensino médio, ou sejam, Português, Matemática, Geografia, História e 
Ciências” (Paraná, 1962). 

Como forma de consolidar os princípios contidos na LDB nº 4024/61 e do 
Sistema Estadual de Ensino e subsidiar a prática dos professores no Ensino 
Primário, a Secretaria de Educação e Cultura do Paraná, a partir do Centro de 
Estudos e Pesquisas Educacionais, elaborou e publicou o Manual do Professor 
Primário do Paraná no ano de 1963 (FIG. 7).  
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FIG. 7 |  Manual do Professor Primário do Paraná. 

  

Inicialmente, a coleção seria constituída de seis volumes, sendo, um para 
cada série do ensino primário. Nas palavras desse secretário é possível perceber 
a intenção da veiculação deste material: 

A Secretaria de Educação e Cultura institui e está publicando esta coleção 
denominada “Manual do Professor Primário do Paraná”, que se destina a 
orientar os professores primários do Estado na sua nobilitante missão de 
ensinar. Será o nosso manual um guia para a execução dos novos 
programas de ensino, que foram elaborados para o novo curso primário 
de seis anos recentemente instituído. [...] O “Manual do Professor Primário 
do Paraná” se constituirá de 6 volumes, correspondendo às 6 séries do 
novo curso primário do Estado, e terá uma tiragem de 25.000 exemplares, 
para a distribuição gratuita aos professores primários. [...] Acreditamos 
que o presente Manual vai ao encontro do desejo do educador – ter em 
mãos um instrumento real de trabalho, para conduzir, realmente, o aluno 
pelo caminho do aprendizado (Paraná, 1963, p. 6). 

No manual é possível observar a concepção predominante sobre a disciplina 
de matemática no ensino primário da época: 

O ensino da matemática na escola primária visa fornecer aos alunos os 
instrumentos básicos para a participação na vida em sociedade e, por 
conseguinte, dotá-los de conhecimentos utilizáveis na resolução de 
problemas com que irão defrontar na vida diária. Deve, portanto, o 
professor aproveitar todas as situações reais que se apresentarem no 
desenvolvimento dos programas e atividades escolares, para ensinar 
matemática em situação real (Paraná, 1963, 1964 e 1965). 

O manual apresentava ainda, os objetivos específicos para cada série, 
conforme podemos observar na tabela abaixo: 

 

Volume I – 1ª série Volume II – 2ª série 

Despertar o gôsto e o interesse pela 

matemática levando a criança a utilizar 

com segurança, rapidez e exatidão as 

primeiras técnicas matemáticas. 

Desenvolver na criança o raciocínio, a 

atenção e o espírito de observação, 

dotando-as das noções necessárias à 

Fixar e ampliar as noções adquiridas 

na 1ª série. 

Desenvolver a capacidade de análise e 

a de resolver problemas da vida 

prática. 
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resolução de problemas na vida prática 

(Paraná, 1963) 

Fixar e ampliar as técnicas das 

operações fundamentais, favorecendo 

reações de exatidão e rapidez. 

Formar hábitos de exatidão, 

segurança, ordem e clareza na 

execução dos cálculos. 

Gradativamente, levar à abstração do 

conceito de número (Paraná, 1964) 

TABELA 1 |  Objetivos para o ensino da matemática – 1º e 2º volumes do Manual do Professor Primário 
do Paraná (1963 e 1964). 

 

Além dos objetivos cada volume trazia o que era denominado de “mínimo 
essencial” para cada série do ensino primário. Para a primeira série, o manual, 
apontava algumas noções fundamentais da matemática relacionadas com a 
quantidade, tamanho, posição, distância, tempo e medidas. Também era 
explicitada uma sequência de atividades para a constituição do senso numérico 
pela criança, que inicialmente se daria pelo “estudo objetivo dos números de 1 
a 9” com a contagem a partir de materiais e objetos, paralelamente com a leitura 
e a escrita dos numerais. Ainda em relação ao número, indicava o estudo dos 
números até 20, com variações na constituição dos valores para a apropriação 
das regras do sistema de numeração decimal orientando o professor a tratar os 
agrupamentos de 10 em 10 como forma de construir a noção e o entendimento 
da constituição dos números até 100 na primeira série do Ensino Primário.  

Para a primeira série, eram introduzidas as operações de adição e subtração 
com a preocupação de registrar os cálculos realizados. Para além do campo 
numérico a resolução de problemas é indicada como metodologia para abordar 
algumas noções de tempo e do sistema monetário. O campo geométrico, para a 
1ª série, se resume no tratamento dos sólidos geométricos como a esfera, cubo 
e o cilindro, mas apontava a necessidade de representar graficamente as formas 
geométricas contidas nos objetos contidos no espaço. Para a 2ª série do Ensino 
Primário, o manual reforçava a continuidade de tratar das noções intuitivas 
sobre quantidade, tamanho, posição, distância, tempo e medidas. O campo 
numérico é ampliado ao inserir a numeração até 10.000 integrada com a 
leitura, escrita e a contagem. Aliada à essa prática, era indicada a expansão do 
entendimento sobre quatro operações, inclusive com uso dos números 
fracionários que, concomitante nos campos das medidas e das grandezas, a 
unidade passa ser decomposta em meio, terço, quarto, etc. Já em relação ao 
ensino da geometria, além dos sólidos e dos desenhos das figuras geométricas 
era introduzido o estudo das linhas (reta, curva, quadrada e mista) e também 
da reta enquanto posição (horizontal, vertical e inclinada). A maior parte física 
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do manual se ocupava em expressar orientações sobre como os professores 
primários poderiam desenvolver os conteúdos matemáticos com sugestões de 
atividades e por uma quantidade significativa de exercícios (FIG. 8, FIG. 9). 

 

 

FIG. 8 | Atividades de operações para 1ª série (1963). FIG. 9 | Atividades de operações para 2ª série 
(1964). 



 

 
 

16 

No ensino da Matemática desse período, a concepção presente nesses 
manuais fundamentava-se no pragmatismo. Essa característica pode ser 
identificada a partir das orientações que postulavam o domínio e a constituição 
do pensamento abstrato instituído pela via do concreto (Paraná, 1964). São 
apresentados aos professores dois elementos necessários para que a criança 
tome gosto pela disciplina de Matemática: a objetivação e a motivação. 

A objetivação, segundo o manual paranaense, é uma prática apoiada no uso 
de recursos físicos como coleções e conjuntos de objetos ou ilustrações, isso 
significa que, era fortemente expressa a necessidade do professor utilizar 
pauzinhos enlaçados em dezenas, cubos, latinhas e outros recursos pedagógicos 
como os cartazes de valor lugar. 

Já a motivação seria o “que mantém interessada e pronta para receber os 
ensinamentos” (Paraná, 1963, p. 68), entende-se como o incentivo a partir de 
jogos e brincadeiras utilizadas pelo professor que manteria “vivo o interêsse 
infantil, pois, este, agindo como um motor, impulsionará a criança para a 
frente, tornando-a sempre pronta a receber ensinamentos e a bem 
desempenhar a sua tarefa” (Paraná, 1964, p. 80). 

Percebe-se uma referência aos processos educativos constituintes do 
método intuitivo, assim, a percepção e a construção do conhecimento 
matemático se daria pela ação da criança e pelos seus sentidos sobre objetos 
que pudessem expressar os fatos matemáticos, juntamente a isto tem-se a 
inserção de atividades lúdicas como forma de atrair o interesse e a participação 
do aluno na aprendizagem da matemática. Mas, é preciso destacar que a 
quantidade de atividades mecânicas, como as “continhas” de cada operação 
aritmética, era numerosa, exaustiva e repetitiva. 

O campo geométrico e o de medida mesmo com a indicação de relacionar 
situações com o campo numérico têm um destaque secundário, logo, ficam 
relegados a poucas sugestões e orientações. Por exemplo, na 1ª série o uso do 
calendário era indicado para a constituição de noções sobre dia, semana e mês, 
havia também a indicação de uso de um relógio construído para o ensino de 
hora e meia hora. Já sistema monetário era tratado com a manipulação de 
cédulas e moedas com simulação de compra e venda de produtos na sala de 
aula. Com a geometria o enfoque se dava pela correspondência de objetos do 
cotidiano com os sólidos geométricos que, inicialmente, na 1ª série, se resumia 
ao cubo, ao cilindro e à esfera. 

Na 2ª série não se identifica avanços significativos, quanto aos campos das 
medidas e da geometria, da mesma forma na 1ª série os conceitos são os 
mesmos com um mínimo de aprofundamento. De forma muito clara eram 
indicados recursos e atividades lúdicas para o desenvolvimento das atividades 
sobre esses dois campos matemáticos. No entanto, é preciso destacar que havia 
uma preocupação com tratamento em relação às formas geométricas: 
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Iniciar o conhecimento das formas geométricas através das cousas, que a 
criança vê. Entretanto, não esquecer, que só a forma geométrica perfeita 
recebe o nome do sólido geométrico. É por esse motivo, que insistimos seja 
usada a expressão “forma aproximada ou forma semelhante à forma de”, 
quando esta não corresponder exatamente à do sólido (Paraná, 1964, p. 
162). 

Nesse sentido identifica-se a presença de uma expectativa da representação 
euclidiana ou, até mesmo cartesiana, do espaço e dos objetos ao enfatizar a 
representação gráfica exata de uma determinada forma, esquecendo-se que 
essa habilidade de representação passa por transformações geométricas e, no 
caso não estará constituída pela criança, na 2ª série o que se pode esperar é uma 
representação do espaço afim, onde os objetos são mantidos na sua quantidade 
e na sua posição, sofrendo deformações. 

O presente estudo permitiu estabelecer uma aproximação das orientações 
contidas no manual sobre os tipos e o uso dos recursos e materiais considerados 
necessários para aprendizagem matemática com as produções destinadas aos 
professores que eram distribuídos pelo Programa de Assistência Brasileiro-
Americana ao Ensino Elementar – PABAEE. Para Porto “ao usar o material 
concreto para fins de demonstração a professora deve seguir a mesma ordem 
que deseja que os alunos usem, quando executarem seu trabalho escrito” (1959, 
p. 21), assim, o material tinha como função habituar e estabelecer a ordem 
formal do registro na criança. A autora também reforça que “a criança se 
interessa pelas ideias quantitativas e pelas relações numéricas, quando pode 
percebê-las. E é através da manipulação que ela penetra e descobre as verdades 
aritméticas” (Idem, p. 23). 

Ao dimensionar quais eram os referenciais que fundamentavam as 
orientações contidas no Manual do Professor Primário do Paraná, além da 
indicação da bibliografia, identifica-se uma relação muito estreita com as 
revistas pedagógicas da época, como a Revista do Ensino do estado do Rio 
Grande do Sul.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao propor compreender os encaminhamentos dados ao ensino da 
matemática na educação primária paranaense foi possível estabelecer um 
cenário sobre esse nível de ensino e ao mesmo tempo trazer à tona vestígios do 
ensino das noções e conceitos da matemática. 

O estudo realizado sobre o Educação Primária paranaense possibilitou 
perceber que as orientações oficiais sobre o Ensino Pré-Primário e o Ensino 
Primário do estado do Paraná refletiram a adoção das orientações oficiais 
elaboradas e divulgadas pelo Ministério da Educação e Cultura na década de 
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1960. As fontes utilizadas neste estudo mostraram um alinhamento da proposta 
paranaense com os programas de ensino de outros estados da federação. Esse 
entrosamento supera os conceitos e das noções relacionados com o campo 
matemático, vai ao encontro das sugestões de atividades e também dos 
materiais e dos recursos indicados. O que sugere uma unidade de pensamento 
e de entendimento sobre a constituição do pensamento matemático na época.  

Para o Ensino Primário as orientações sobre o ensino dos conteúdos, 
relacionados com numeração, seja em relação ao sistema de numeração ou em 
operações, fornecem sempre um exemplo da utilização de material pedagógico, 
seja ele estruturado como material dourado, ou alternativo, como conjunto de 
palitos de madeira ou cartaz valor lugar.  

Em relação às operações aritméticas, assim como, o significado de cada uma 
delas, era tratado também os diversos tipos de algoritmos existentes. Por 
exemplo, o processo de decomposição do subtraendo (chamado também de 
empréstimo), o processo austríaco ou aditivo para a subtração 1 , ou das 
subtrações complementares – no caso de divisão. Além dessa abordagem, entre 
outras, ao final da unidade, a respeito de cada uma das operações são 
apresentadas mais de duas centenas de exercícios graduados em níveis 
diferentes de dificuldades. 

Diferentemente do que ocorreu com números e operações, as orientações 
sobre medidas e geometria são superficiais. Resumem-se a algumas poucas 
sugestões de atividades, sem maiores discussões sobre o processo de 
aprendizagem; somente orientações do que pode ser feito, sem menção de 
objetivos. 

O entrosamento entre o governo estadual e federal, no âmbito das 
orientações para o Ensino Primário e Pré-Primário, pode ser percebido quando 
a resolução de problemas é considerada o método ou a metodologia indicada 
para tratar questões matemáticas: 

As condições dos problemas devem ser as mesmas da vida real. Os 
problemas devem ser propostos de acordo com as ocupações e interesses 
da classe, de modo que os alunos, sentido a necessidade de resolvê-los, se 
apliquem à solução movidos por verdadeiro interesse (MEC, 1962, p. 26).  

A resolução de problemas era expressa nos documentos paranaenses como 
metodologia que poderia ser aplicada no ensino da Matemática. Eram 
apresentados os passos que deveriam ser seguidos para se resolver problemas. 
São eles: apresentação, leitura, análise, objetivação, disposição e tipos de 

                                                   
 

1 O processo austríaco se caracteriza pela adição entre o subtraendo e o resto (resultado) para determinar o 
minuendo o todo. Podemos afirmar que se configura num tipo de problema de subtração entre parte e parte para 
determinar o todo. 
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problemas. Do mesmo modo, os jogos eram uma alternativa metodológica, 
mas, conforme o manual, sua função era “para treinar e fixar a aprendizagem 
de todos os itens do programa” (Paraná, 1964, p. 164). 

Foi possível também perceber a constituição de um currículo para o Ensino 
Pré-Primário e Ensino Primário semelhante à de outros estados da federação, 
das referências apontadas nos guias e manuais analisados identifica-se uma 
semelhança com programas de ensino dos estados da Bahia (1957), Rio Grande 
do Sul (s/d) e da Guanabara (1960). Da mesma forma, havia a referência nesses 
documentos ao Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino 
Elementar – PABAEE. 

A concepção de aprendizagem, contida nos documentos oficias, ocorreria 
por três vias: o uso de material concreto, o emprego de jogos e brincadeiras e a 
resolução de problemas. 

Os fundamentos sobre o uso de jogos e recreações no ensino da matemática 
tem como aporte teórico a obra de Irene de Albuquerque 2  que tinha suas 
convicções sobre o uso deste recurso no aprendizado da disciplina de 
matemática: 

A professora primária que deseja exercer, com sincero e real devotamento, 
a sua nobre e patriótica função, deve trabalhar inspirada por uma 
preocupação constante. Tornar simples, atraente e vivo o ensino da 
Matemática. A prática constante e bem-orientada dos JOGOS é um índice 
infalível pelo qual podemos aferir, com absoluta segurança, do progresso 
e desenvolvimento do ensino. A professora primária que, na aula de 
Cálculo e Geometria, não pratica, semanalmente, com seus alunos, Jogos 
e Recreações Matemáticas, poderá ser tudo o que quiser, mas não será 
nunca uma BOA PROFESSÔRA (Albuquerque, 1958, p. 11-12). 

Outro aspecto a ser considerado, remete-se ao fato da ênfase dada na ação 
manipulativa de objetos que era expressa e tida como ação necessária e 
adequada aos propósitos estabelecidos para a aprendizagem da matemática no 
Ensino Primário. Ressalta-se também a ênfase dada nos programas e 
orientações sobre a necessidade do “preparo” dos alunos nesse nível de ensino 
como forma de garantir o sucesso na aprendizagem de matemática, isto é, havia 
um fim para esse nível de ensino, que era o de possibilitar ao aluno situações 
que promovessem a constituição de conceitos e habilidades que seriam úteis na 
aprendizagem e aprofundamento do campo matemático na escola e também em 
situações reais da sua vida cotidiana. 

                                                   
 

2 A referida professora era catedrática do Instituto de Educação do Distrito Federal (RJ), professora dos Cursos 
de Aperfeiçoamento do INEP e professora primária da cidade do Rio de Janeiro. Suas obras eram direcionadas 
para o ensino da matemática e publicou algumas obras em colaboração com o professor Julio Cesar de Mello e 
Souza – Malba Tahan. 



 

 
 

20 

 

BIBLIOGRAFIA 

Albuquerque, I. (1958). Jogos e recreações matemáticas: 1ª e 2ª séries. Rio 
de Janeiro: Conquista. 

Brasil. MEC (1961). Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as 
Diretrizes e Bases para a Educação Nacional. Brasília, DF, 28 dez. 1961. 

MEC, (1962). Matemática na escola primária. Guanabara: Programa de 
Emergência. 

Paraná, (1962). O Ensino primário no Paraná: Nova seriação e programas 
para os grupos escolares e casa escolares. Curitiba: SEC. 

Paraná, (1963). Manual do professor primário do Paraná. v. 1, Curitiba: 
SEC. 

Paraná, (1963a). Secretaria de Educação e Cultura. Plano Trienal de 
Educação. Curitiba: SEC. 

Paraná, (1963b). Ensino Pré-Primário: Regimento dos jardins de infância e 
planejamento de atividades. Curitiba: SEC. 

Paraná, (1964). Manual do professor primário do Paraná. v. 2, Curitiba: 
SEC. 

Paraná, (1964a). Sistema Estadual de Ensino: Lei nº 4.978/64. Curitiba: 
Conselho Estadual de Educação. 

Paraná, (1965). Manual do professor primário do Paraná. v. 2, 2ª edição, 
Curitiba: SEC. 

Paraná, (1965a). Relatório do Governo Ney Braga: 1961-1965. Curitiba: 
SEC. 

Paraná, (1966). Preparando os sabidões: processos que auxiliam a 
alfabetização. Curitiba: SEC-FUNDEPAR. 

Porto, R. A. (1959). Ver, sentir, descobrir a aritmética. Belo Horizonte: 
PABAEE, 1959. 

Revista do Ensino, 1960, Ano IX, n° 69, junho, RS.  Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/127634. 

Revista do Ensino, 1961, Ano X, n° 74, março, RS. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/127639.  

Revista do Ensino, 1961, Ano X, n° 75, abril, RS. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/127640.  

Revista do Ensino, 1961, Ano XI, n° 78, setembro, RS. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/127643. 

  



 

 
 

3 

 

 

ID: 141 

 

DO BIOPODER À PSICOPOLÍTICA DO CORPO 

EDUCATIVO (1910-1926) 
 
AUTOR: 
JOSÉ VIEGAS BRÁS & MARIA NEVES GONÇALVES 
 
FILIAÇÃO: 
UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS 
CEIED-CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES EM EDUCAÇÃO & 
DESENVOLVIMENTONULLAM MAECENAS VITAE SAGITTIS 
 
  



 

 
 

4 

RESUMO  

Partimos da análise da construção do corpo num cenário histórico, o da 1ª 
República portuguesa (1910-1926), tendo em consideração que o 
desenvolvimento da civilização do corpo se transformou numa verdadeira 
questão política e educativa. O corpo, não sendo um dado biológico imutável, é 
a origem e a consequência de um complexo processo de elaboração 
sociocultural e educativo. Foucault (1987, p. 28) sublinha que os historiadores 
têm estudado o corpo de diferentes perspectivas (demográficas) e que eles 
demonstraram como os processos históricos estavam implicados naquilo que é 
considerado como o fundamento biológico da existência. Como objectivo geral 
pretendemos saber o efeito das novas relações de poder instauradas com a 
República. Utilizámos como fontes: legislação, reformas escolares, imprensa 
pedagógica, cartilhas e manuais de civilidade, boletins da Sociedade de 
Instrução Militar Preparatória. A Metodologia utilizada baseou-se nos 
seguintes descritores dicotómicos: Religioso vs laico; Saúde vs doença; Vassalos 
vs cidadãos e Doutrina-cristã vs civilidade. Com este trabalho podemos concluir 
que o novo imaginário republicano rompeu com a legitimidade religiosa e 
hierárquica do Antigo Regime e tentou despertar um novo sentimento de 
pertença ao Estado Republicano, fabricando com as novas práticas um cidadão 
republicano, agora laico, forte e saudável. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Corpo, Educação, República 
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1– INTRODUÇÃO 

Diz-nos Bourdieu (1999, p.55) que as “propriedades corporais são 
aprendidas através de esquemas de percepção cujo uso nos actos de avaliação 
depende da posição ocupada no espaço social.” Significa dizer que quando se 
muda de espaço social, vamos encontrar por consequência mecanismos que 
levam as pessoas a alterar os seus esquemas de percepção. Como no espaço 
social existe uma relação assimétrica, quer dizer, de dominação, de mando-
obediência, é inevitável encontrarmos “mecanismos-estratégias” de poder que 
levem as pessoas a aderir ao tipo de relação dominante instituída (ou que se 
quer instituir). Esta é uma questão a considerar na mudança do regime 
monárquico para o regime republicano. Apesar de uma certa ideologia 
republicana se poder remontar a 1820, só nas últimas décadas do século XIX é 
que o Republicanismo surgiu como doutrina (Marques, 1980, p.61). Neste 
sentido, trata-se de saber se no cenário histórico da 1ª República (1910-1926), 
o corpo foi objecto deste trabalho de inculcação, tendo-se com isto 
transformado numa questão política. Tal como nos refere Fernandes (1988, 
p.63), não existe dominação política se “a um mando não corresponder 
obediência”. E se, como nos diz Agambem (2013, p.39), história e significação 
produzem-se simultaneamente, importa neste quadro particular compreender 
como se fez ver e sentir a significação correspondente.  

O corpo, não sendo um dado biológico imutável, é a origem e a 
consequência de um complexo processo de elaboração sociocultural e 
educativo. Foucault (1987, p. 28) sublinha que os historiadores têm estudado o 
corpo de diferentes perspectivas (demográficas) e que eles demonstraram como 
os processos históricos estavam implicados naquilo que é considerado como o 
fundamento biológico da existência. É na dimensão existencial do espaço e do 
tempo que as forças políticas, económicas, religiosas, etc., deixaram as suas 
marcas. Portanto, se, por um lado, é necessário desnaturalizar o corpo para o 
entender, por outro, importa saber como tem vindo a ser construído o corpo 
educacional. Ainda segundo Foucault (1987), com o início da era moderna, a 
vida começa com os mecanismos e os cálculos do poder do Estado, tornando-se 
o indivíduo uma estratégia política. A transição do Estado territorial para o 
Estado da população põe em destaque a importância da vida biológica e da 
saúde da nação. O desenvolvimento do capitalismo está ligado ao poder 
disciplinar e, neste sentido, novas tecnologias estão surgindo na direcção de se 
tornar o corpo dócil e sobretudo útil, produtivo. Com Foucault (1987), a política 
torna-se biopolítica que é a forma de governo da sociedade disciplinada. 
Foucault nota, em Vigiar e Punir (1987), como certas normas tentaram dominar 
o corpo e se multiplicaram os programas de adestramento baseados na análise 
rigorosa do movimento físico, exercitando as pessoas numa determinada 
maneira. Esses programas iniciaram-se nos exércitos que inauguraram novos 
processos de treino militar, mas depois esses princípios aplicaram-se aos 
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hospitais, às fábricas e às escolas. Enquanto a biopolítica é a forma de governo 
da sociedade disciplinada, em que se fixavam umas normas e se intentava 
dominar o corpo, com a psicopolítica (Han, 2015) intenta-se controlar a psique 
das pessoas e oferecer-lhes uma aparente liberdade. Assim, com a psicopolítica 
- um conhecimento de dominação que permite intervir na psique e condicioná-
la a um nível prerreflexivo – o corpo molda-se segundo as forças dominantes e 
fica constantemente sujeito a novas técnicas de poder que actuam de forma 
silenciosa, gerando dependências, ajustando-se à psique em vez de a disciplinar 
(Han, 2015).  

A passagem do biopoder para a psicopolítica assinala uma nova forma de 
domínio, de convencimento. Trata-se de um processo de conquista, de 
alteração nas convicções das pessoas. Na realidade, o que está em questão é a 
conversão das pessoas a um novo regime – republicanismo versus monarquia. 
Com esta conversão, mais não se quer que uma nova obediência, utilizando-se 
para os devidos efeitos uma técnica mais subtil que os conhecidos e tradicionais 
castigos e torturas. Esta nova técnica actua a nível mental, como se tratasse de 
um poder hipnótico, potencialmente mais cativante e sedutor. E nisto reside o 
seu poder de convencimento, querendo com isso obter lealdade e obediência. A 
ideia é colocar o homem a viver num novo “grupo”, numa nova “família” – o 
republicanismo. Já não se trata de reprimir para conseguir a obediência mas 
colocá-lo a desejar da maneira que se pretende, despertar-lhe a vontade de 
vinculação aos ideais do regime republicano. O sucesso do regime está 
dependente da adesão das pessoas. Neste sentido substitui-se a tradicional 
perseguição-punição, pela cooperação. Esta é uma nova técnica mental com um 
alcance mais potente que os métodos anteriores. 

Utilizando a expressão de Han (2015, p.16), perguntamos como se forma o 
nós político com capacidade de acção comum? O discurso educativo da 1ª 
república está imbuído pelo positivismo. A crença no progresso está convicta 
da possibilidade de evolução. Considera-se que para o aperfeiçoamento da 
espécie, a educação científica tornaria possível a desejada regeneração social. O 
positivismo apresentava-se como uma ultrapassagem do estado teológico e 
metafísico. A educação mostra-se como a alavanca fundamental e necessária da 
mudança desejada (Pintasilgo, 1998). Como atingir a psique de forma subtil? 
Como controlar o comportamento submetendo-o a um controle psicopolítico? 
É preciso uma ortopedia que proceda a uma concertação diferente da sociedade 
meramente disciplinar. Não se podem criar “máquinas” obedientes. É 
importante tocar no sentimento das pessoas de modo a deixarem de ser uma 
massa indiferente, uma maquinaria sem capacidade de sentir. Agora quer-se 
optimizar o vínculo Estado-população através do laço afectivo. Por esta via 
consegue-se reforçar a componente motivacional, conseguindo-se com isso 
uma grande dose energética. 

Partindo das preocupações enunciadas, pretendemos atingir os seguintes 
objectivos: (i) saber o efeito que as relações de poder e de dominação tiveram 
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nos alvores da República nas políticas educativas e na criação, através de uma 
nova evangelização, de um Homem Novo republicano e laico; (ii) Compreender 
as técnicas de governo que se desenvolveram para controlar a população a favor 
dos interesses do Estado; e (iii) Abordar o corpo educativo como objecto de um 
saber medicalizado e como objecto de um saber político-militar.   

As Fontes utilizadas foram: a legislação, reformas escolares, imprensa 
pedagógica, cartilhas cívicas, manuais de civilidade, boletins da Sociedade de 
Instrução Militar Preparatória e almanaques republicanos.  

A Metodologia seguida baseou-se nos seguintes descritores dicotómicos: 
Religioso vs laico; Saúde vs doença; Vassalos vs cidadãos e Doutrina-cristã vs 
civilidade. 

 
2. REFORMAR - PARA UM NOVO ENRAIZAMENTO ONTOLÓGICO COM 
O MUNDO 

A ideia de reformar é entendida no sentido amplo do termo. Deseja-se 
chegar às emoções através de vários canais de acesso. Por meio de um quadro 
legislativo, da publicidade, da imprensa, dos comícios, etc. pretende-se criar as 
condições necessárias que sirvam de matérias-primas para suscitar não só 
cognições mas também sentimentos de pertença. Não se trata apenas de fazer 
o enquadramento normativo como no poder disciplinar. Trata-se de conquistar 
o biológico pela psique, penetrando nos seus pensamentos, nos seus desejos. 

Com a emergência do Partido Republicano em finais de Oitocentos, inicia-
se um processo de republicanizar os cidadãos, um projecto político e cultural 
que visava uma adesão do sujeito ao projeto republicano acompanhada pelo 
sentimento de liberdade. Ora, acontece que esse projeto republicano, na sua 
essência, não deixou de se revelar uma forma eficaz de subjectivação e de 
submissão (Han, 2015). A intelligentzia republicana usou, pois, uma série de 
dispositivos educacionais como técnicas de poder que influenciaram a vida 
psíquica dos agentes educativos que os levaram a aceitar sem contestação a 
nova ordem antidinástica, isto é, a aderirem à perspectiva da realidade 
republicana que, imperceptivelmente, os ia formatando. Diríamos hoje, 
utilizando o conceito de psicopolítica de Han (2015), que a propaganda 
republicana utilizou um sistema de dominação que, em vez de recorrer ao poder 
opressor, usa um poder sedutor, inteligente que consegue que o sujeito se 
submeta por si mesmo à teia de dominação sofisticada. O sujeito submetido não 
está consciente da sua submissão. Foi um poder inteligente que ditou normas 
de comportamento do inconsciente colectivo. A tríade da Revolução Francesa - 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade – tão apregoada pelo republicanismo – 
acaba por ser uma falsa ideia de liberdade pois, após a implantação da 
República, quem não fosse adepto do republicanismo era marginalizado e 
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perseguido.… O republicano Salazar Moscozo, n’ A Folha Democrática, 
escrevia sem assombro: 

O Partido Republicano [tem de] afugentar de si os clericais, os 
reaccionários, os jesuítas, os monárquicos, que só apelam para o povo 
para o aviltar” (ano I, n.º 7, 1 de Março de 1883).  

A republicanização inicia-se com um lento processo de psicologização que 
passou pela inculcação e doutrinação – com mais ou menos subtileza - da 
mundividência cívica. É neste sentido que a educação, eleita pela elite 
antidinástica como pedra-de-toque da retórica antimonárquica, emerge 
discursivamente na imprensa, nos comícios, nas conferências e nos dispositivos 
específicos eleitorais (mandato imperativo, manifestos eleitorais e cartas aos 
eleitores). A propaganda republicana, enquanto estratégia de comunicação e de 
mobilização do eleitorado, foi devidamente arquitectada e montada pelos 
dirigentes do Partido Republicano que culpavam a Monarquia e a Igreja 
(sobretudo os jesuítas) pela crise em que o país estava mergulhado. O então 
deputado republicano, João de Meneses, numa comemoração da Escola 31 de 
Janeiro, insistia nas despesas da família real em detrimento da valorização da 
cultura e da educação: “Em Portugal, gasta-se mais com a guarda real dos 
archeiros do que com livros e revistas para as bibliotecas” (Vanguarda, ano X, 
n.º 2963, 1 de Fevereiro de 1905). O discurso iterativo no valor da educação é 
uma forma que a propaganda republicana tem de levar à interiorização e 
aceitação dos valores republicanos e à recusa liminar da monarquia. O 
editorialista do jornal pedagógico A Voz Escolar insistia: 

Instruí, se quereis que o bem seja preferido ao vício, ao crime, e o trabalho 
ao ócio. 

Instruí, se amais a virtude e a verdade, a civilização e o progresso. 

Instruí, enfim, se vos agrada ter em cada homem um cidadão, e em cada 
cidadão um democrata!... 

Fazei luz. Reduzi, iluminai as trevas. 

Que o futuro vos não esmague com tremenda responsabilidade” (A Voz 
Escolar, ano I, n.º 16, 20 de Junho de 1878). 

A instrução era, pois, a chave para combater o vício e o crime, para se ser 
um bom cidadão e um bom democrata e para se espalhar a luz e o progresso.  

A par da educação para todos, emerge no discurso republicano de forma 
recorrente e persuasiva a educação cívica. Um colunista do jornal A Bandeira 
Republicana Democrática, num artigo que intitulou precisamente Necessidade 
da educação política do povo constata a indiferença da classe popular pela 
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escola e mostra a sagacidade política dos partidos monárquicos em 
perpetuarem a ignorância do povo para, deste modo, permanecerem no poder. 
No seu entender, se os governos monárquicos não pusessem “tropeços ao 
desenvolvimento da instrução popular”, as “instituições viciosas que não têm 
razão de ser, há muito haveriam já desaparecido” (A Bandeira Republicana 
Democrática, ano I, n.º 2, Julho de 1878). Com base neste pressuposto, são 
recorrentes no periódico, afirmações como estas:  

Só no Partido Republicano há apóstolos dedicados à instrução no sentido 
generoso da palavra, só do seu desenvolvimento e particularmente da 
instrução política e moral confiamos a vitória dos mesmos princípios, 
vitória que temos por infalível num prazo mais ou menos próximo (A 
Bandeira Republicana Democrática, ano I, n.º 2, Julho de 1878). 

Temos de novo a inculcação na psique de que só os republicanos velavam 
pela instrução política e moral. O regime republicano pressupõe um povo 
instruído e esclarecido, subentendendo-se que ao sistema monárquico convém 
um povo ignorante: 

Segundo os monarquistas, no governo monárquico representativo, o povo 
soberano pode exercer os seus direitos sem conhecimento de causa, isto é, 
soberanamente bruto; no governo republicano é mister que ele seja 
sapientíssimo. 

- Porquê? 

- Porque tem de eleger um presidente em vez de aclamar um rei!” (Partido 
do Povo, ano II, n.º 112, 13 de Setembro de 1879). 

E para legitimar a necessidade de se instituir a educação cívica no nosso 
país, Consiglieri Pedroso (professor no Curso Superior de Letras e deputado 
republicano) dá como exemplos a França, a Inglaterra e os Estados Unidos onde 
a “educação do povo e especialmente a sua educação cívica” constitui “o lema 
comum de todos os partidos e de todos os ministérios” (Pedroso, 1886, vol. I, p. 
8). E faz referência aos diferentes países que têm distribuído pelas classes 
populares milhões de pequenos folhetos, folhas volantes ou Manuais do 
cidadão, onde, numa linguagem simples, se elucida o povo sobre os seus 
direitos e deveres. Neste contexto, impõe-se convocar aqui o contributo 
inestimável da revista Educação Nacional que publicou um Suplemento  com a 
rubrica As lições de educação cívica (Educação Nacional, ano I, n.º 2, 11 de 
Outubro de 1896, p. 12). Eram apresentadas sob a forma de um diálogo travado 
entre um professor e um aluno, o Luís, que, num registo coloquial e familiar, 
colocava questões ao mestre sobre a organização do exército, o funcionamento 
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dos tribunais, as eleições, o Parlamento, os impostos, a honra de servir a pátria 
e tantas outras temáticas afins.  

Estava criada, pois, a dinâmica cultural e educacional para em finais de 
1901, mais concretamente pela Lei de 24 Dezembro, se instituir a disciplina 
Noções Primeiras de Educação Cívica que figura, apenas, na matriz curricular 
do 2.º grau do ensino primário.  

Para a elite republicana, a finalidade da instrução cívica é claramente 
explicitada num dos primeiros editoriais do periódico O Vintém das Escolas 
(1902-1905): o fim da instrução cívica não é somente levar ao espírito dos 
alunos um certo número de conhecimentos positivos. O que principalmente 
convém nos domínios de tão útil instrução, é dispor-lhe a alma para amarmos 
a liberdade, a pátria e respeitar a lei” (O Vintém das Escolas, 1ª série, fasc. 3, 
20 de Outubro de 1902). 

Apos a institucionalização da educação cívica no plano de estudos, verifica-
se uma profusão de manuais escolares e de títulos na imprensa dedicados a esta 
disciplina. Progressivamente, os doutrinadores republicanos vão aliando a 
educação cívica ao ensino laico. A génese da laicização republicana teve a ver 
com o movimento que, lenta e polemicamente, foi revelando a autonomia do 
direito civil em relação ao direito divino e o valor da consciência do indivíduo e 
da razão enquanto foi deixando de considerar a religião como base constitutiva 
da vida social, da ordem e da moral. João Chagas (1894), no seu habitual estilo 
panfletário, registava metaforicamente: “1789 cortou as asas ao direito divino, 
1793 cortou-lhe a cabeça” (p. 77). A elite republicana através de uma 
propaganda aguerrida ia interiorizando nas mentes a ideia de que a educação 
cívica era imprescindível para formar cidadãos livres, impedir a corrupção 
eleitoral, implantar um novo regime político e preparar o cidadão-soldado. Feio 
Terenas, num comício em Alcochete, no ano de 1908, dava como exemplo a 
França que, “pelo ensino cívico firmou a sua República, preparando gerações 
para a defesa da pátria e da liberdade”. Finaliza o comício revisitando algumas 
das ideias-chave da propaganda eleitoral antidinástica: “Reforme-se tudo isso 
e disponha-se o governo a gastar dinheiro com a instrução. É vergonhoso! 
Gasta-se com a polícia e a guarda municipal 1000 contos e o orçamento 
consigna apenas para a instrução 346 contos” (Vanguarda, ano XI, n.º 4020, 
24 de Março de 1908  

A importância da Educação Cívica, dada a sua componente endoutrinadora, 
era determinante para a laicização do ensino e para a consagração e legitimação 
da República. Essa disciplina viria a torna-se nuclear no projecto pedagógico 
republicano e seria denominada o “evangelho das escolas”.  

 
3. AMAR A PÁTRIA E CONSTRUIR O PORTUGAL GUERREIRO 

O amor à Pátria faz-se peelo valor formativo dos símbolos (hino, 
bandeira,...) mas também se fez pela criação e  implementação da Instrução 



 

 
 

11 

Militar Preparatória (IMP). Com a IMP pretendeu-se um novo tipo de 
estratégia. Agora temos uma intervenção de carácter mais performativo. Não se 
trata apenas de disciplinar mas de sentir o próprio corpo, de impregnar 
sensações, imagens que vão cativando e conquistando a adesão. Faz-se a ligação 
entre as técnicas de poder de dominação para as técnicas do eu. Cada um é 
levado, seduzido a transformar-se a si próprio, de tal modo que coincida com 
os ideais da dominação. A auto-exploração entra em convergência com os ideais 
de dominação – ser cidadão útil, satisfeito por estar ao serviço da pátria. O 
corpo torna-se uma força produtiva, optimizando as qualidades exortadas.  

Chegados ao poder, os republicanos poem em prática o ideário educativo 
defendido na propaganda. Poucos dias após a implantação da República, 
António José de Almeida, na qualidade de ministro do Interior (que tutelava os 
assuntos da instrução), assina o decreto  que extinguia o ensino da Doutrina 
Cristã nas escolas primárias e nas normais primárias, substituindo-o pelo da 
Educação. E a 26 de Maio de 1911, o ministro da Guerra do Governo Provisório, 
António Xavier Correia Barreto, institui a IMP. O próprio diploma que cria a 
IMP enuncia no seu art. 1.º as finalidades que presidiram à sua criação:  

A instrução militar ministrada aos mancebos, antes de atingirem a idade 
do recrutamento e serem incorporados nas unidades de tropa, tem por fim 
facilitar a sua preparação como soldados durante as escolas de recrutas, 
e permitir que a duração dessas escolas seja reduzida o mais possível, sem 
prejuízo para o valor e solidez do Exército (D.G. de 27 de Maio de 1911). 

Este decreto - seguindo como modelos inspiradores os exemplos de países 
como a Prússia, Japão, França, Suíça e Alemanha - desenha uma ideia de escola 
associada à do Exército a fim de “educar a nação para o serviço das armas e da 
defesa da pátria” (D.C.D. sessão n.º 123, de 30 de Maio de 1912, p.13), segundo 
a terminologia do deputado Cunha Macedo.  

A criação da IMP visava concomitantemente a formação moral e patriótica 
dos jovens e a sua preparação física. Desta forma, os soldados, se por um lado, 
ficavam, através da educação cívica, mais aptos a cumprir os seus deveres de 
cidadãos e a ter consciência dos seus direitos, por outro, tornavam-se mais 
robustos através da ginástica educativa (Brás & Gonçalves, 2009, p. 110). 

A própria instituição militar - que estava a ser reestruturada por toda a 
Europa - carecia de um novo tipo de soldado, um indivíduo bem preparado 
fisicamente, mais instruído e com uma boa formação cívica. A instrução pré-
militar afigurava-se ser uma forma de ter indivíduos com destreza física e, 
simultaneamente, poder dar resposta, no caso de conflito, às necessidades de 
uma mobilização rápida, diminuindo, assim, o tempo de recruta e poupando 
dinheiro ao financiamento das forças militares. Como bem sintetizava o 
deputado Helder Ribeiro: “à medida que a IMP se for desenvolvendo e 
estabelecendo por todo o país, poderemos reduzir o número de semanas fixado 
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para as escolas de recrutas das diferentes armas” (D.C.D. sessão n.º 126, 13 de 
Junho de 1913, p. 15). Norton de Matos, enquanto titular da pasta da Guerra, 
afirmava que a IMP “podia fornecer soldados nas condições de estarem só 4 
meses nas fileiras” (D.C.D. sessão n.º 45, 17 de Agosto de 1915, p. 3).  

A IMP, ao ser ministrada, fazia que o exército fosse “uma escola de 
regeneração da raça”, e um meio de tornar os “cidadãos robustos quanto 
possível” (D.S.R. sessão n.º 59, 19 de Maio de 1926, p. 10) se se atendesse à 
actividade física e à higiene: 

A higiene deu início a um novo processo de psicologização. A higiene 
invadiu a sociedade e medicalizou os hábitos de vida, introduziu o dever 
de saúde, levando cada um a cuidar de si próprio. A higiene mais não é do 
que um saber que veio permitir uma nova salvação, um novo exercício de 
regulação e vigilância. É um saber que veio estruturar a sociedade, 
transformar a população e cada um em particular. Este processo de 
mudança veio exigir de todos uma busca de aperfeiçoamento a partir de 
uma nova matriz, um novo imaginário. Um novo mundo mental foi 
criado, novas formas de pensar, sentir e agir foram introduzidas na vida 
das pessoas, e nesta precisa medida, podemos dizer que uma nova alma 
foi criada. A partir deste novo saber, cada um se problematizou (se 
pensou) e construiu de maneira diferente. Neste sentido, a higiene é 
também um conhecimento 'psi'” (Brás, 2008, p.113). 

Tanto a higiene, como a educação cívica como a IMP eram dispositivos que 
integravam o mito do homem novo preconizado pela elite antidinástica que 
corporizaria a robustez física, a defesa da pátria e uma assunção cívica e laica. 
Neste sentido, o educador republicano João de Barros apelava aos professores 
primários para que “na moral educativa não faltem esses dois elementos: 
higiene do corpo, para dar saúde física, robustez e equilíbrio; higiene da alma 
para que um vivo clarão de orgulho sério e de crença na vida ilumine todas as 
acções e faça frutificar todos os ideais” (A Federação Escolar, n.º 127, 2 de 
Agosto de 1914). 

A IMP foi entendida como o local privilegiado para isso se fazer. Com ela 
pretendia-se, desde cedo, levar as crianças a pensar, a viver e a sentir que não 
pertenciam exclusivamente à família, mas que se integravam numa 
comunidade mais ampla. Daí a importância de socializar os jovens, através da 
IMP, com um novo modo de viver. A IMP colocou-se, assim, como um 
instrumento de educação do carácter e de competências necessárias à vida 
projectada no imaginário republicano. Este trabalho foi assegurado pelas 
tecnologias de poder a que Foucault chamou disciplinas. Neste processo, temos 
a destacar o corpo como principal foco de disciplinar a mente. Este novo 
imaginário trouxe novas exigências. Educar a juventude, segundo os valores da 
sociedade republicana e laica emergente, era um novo imperativo. Como 
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referem (Brás & Gonçalves, 2009, p. 128): Este novo poder da IMP atravessa o 
corpo e faz dele um novo objecto de saber. Este novo poder e saber impregnam-
se nos corpos e gravam-se nas consciências. Através da héxis corporal 
pretendeu-se exercitar as qualidades humanas necessárias para alcançar as 
finalidades dos ideais republicanos. Pela vivência se exercitou a imaginação, o 
que serviu para transmitir e levar à apropriação da cosmovisão antidinástica. 
Com a héxis corporal pretendeu-se chegar ao hábito da mente e despoletar 
sentimentos apropriados ao ideário republicano. E visou -se despertar novas 
sensibilidades, novas disposições da consciência, de modo a permitir às pessoas 
situarem-se no mundo social, ensinando-as a preferir. As potencialidades desta 
prática, desta vivência, estão no facto de ser diferente das grandes narrativas. 
Por ser mais subtil, passa mais despercebida. 

 
4 - CONCLUSÕES  

Em certo sentido podemos dizer que com a 1ª República se verificou uma 
certa sacralização do corpo. Até à implantação da República houve uma relação 
estreita entre o poder político e o religioso. Mas foi com a república que se 
intensificaram os cuidados relativos ao corpo. O discurso anticlerical dos 
republicanos correspondeu a uma sacralização do corpo. A regeneração do 
homem, em oposição à decadência, teve inevitavelmente o corpo como 
competência a ser trabalhada e desenvolvida. A república pretendeu despertar 
o civismo, o amor à pátria, servindo o corpo como o factor de produção de toda 
esta nova empreitada. Para isso, reivindicou um corpo rejuvenescido, forte, belo 
e saudável, apto moralmente para participar na construção da república. A 
regeneração da raça e a devoção à pátria não podiam ficar comprometidas. É 
neste sentido que é decretada a Instrução Militar Preparatória que tem por fim 
educar os mancebos no plano cívico e militar, fazer a socialização política dos 
cidadãos (Diário do Governo, 27 de Maio de 1911). Só assim se pode fazer o 
apelo patriótico e combater a humilhação do ultimatum britânico de 1890. 
Preparar o futuro cidadão-soldado requer e introduz uma nova preocupação 
com o corpo. Num outro plano de ataque, as campanhas contra a surmenage e 
a favor da vacinação, a preocupação higienista e inspecção aos espaços 
escolares para que estes fossem arejados, ventilados e arborizados, inscrevem-
se na mesma linha de preocupação. A regeneração da raça era condição 
necessária para a regeneração social. 

Para alcançar os seus intentos, o governo(s) da república utilizou(aram) a 
via sentimental para conquistar a solidariedade dos cidadãos. Este vínculo é 
fundamental pois funciona como a base energética da acção. A psicopolítica 
marca a sua particularidade a partir daqui. É nisto que ela se diferencia do 
biopoder. Pelo processo de interiorização toma conta do indivíduo, desperta-
lhe a motivação e a vontade, não o deixando indiferente ou revoltado. 
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Por outro lado, importa considerar o papel formativo da imagem. Neste 
contexto, não nos parece desprovido de significado que o ícone representativo 
da república fosse o corpo de uma mulher. Para Crespo (2011, p.13), “a mulher 
republicana induz coragem, ousadia. Tem uma certa modéstia, mas ao mesmo 
tempo sugere que o futuro estaria na criação de um homem novo. O peito 
opulento evoca o sentimento maternal, ao mesmo tempo que se apresenta como 
objeto de desejo e de transformação da realidade”. Assim, o impacto da imagem 
marca uma ruptura com o passado. E a imagem é um símbolo. Foi este símbolo 
que a República quis passar para que a comunidade se dele apropriasse. 
Retomando a linha axial do título e do início do texto verificamos que o regime 
republicano, através de uma nova evangelização cívica e laica, fabricou um 
homem novo e uma alma nova e nessa fabricação actuou-se ao nível do corpo e 
da psique. A educação cívica, o culto da higiene e dos exercícios físicos, o ensino 
laico e a IMP seriam instrumentos de socialização política e da coesão nacional 
e meios de regenerar a pátria e revigorar a alma nacional. Com estas matérias 
curriculares temos os ingredientes fundamentais da aprendizagem das 
disposições para o exercício da cidadania “livremente” consentida, pois c0mo 
dizia António Sérgio (1915,p.45), a educação cívica meramente teórica seria um 
absurdo. Para ser cidadão não basta habitar o território, é preciso participar na 
res publica. 

Fernanda (2005, p.31) diz-nos que para Ricoeur o “problema do mal não é 
apenas um problema especulativo: exige a convergência entre pensamento, 
acção (no sentido moral e político) e uma transformação espiritual dos 
sentimentos”. Apesar de todas as vicissitudes ocorridas na 1ª república, foi 
nesta convergência que os republicanos tentaram trabalhar o robustecimento 
moral e físico do corpo da criança. Ainda que o projecto cultural de transformar 
a sociedade tivesse ficado muito aquém do que seria de esperar, na realidade, 
para os republicanos o trabalho educativo  - e particularmente o trabalho 
educativo do corpo – foi considerado o principal “motor” de desenvolvimento 
da humanidade. 
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RESUMO  

Esta comunicação tem por finalidade discutir a ruptura nas relações entre 
Estado e Igreja Católica em Portugal, com foco nas disputas travadas em torno 
das dimensões cultural e educacional, durante a Primeira República (1910-
1926). As fontes que subsidiaram a pesquisa foram: os jornais Diário do 
Governo, O correio de Mafra, O clamor de Mafra, O Século. Estes documentos 
foram buscados na Biblioteca Nacional de Portugal, Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo e no Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. Pela documentão analisada percebe-se a preocupação dos 
republicanos portugueses em organizar o ensino, pois o processo de 
escolarização representava para eles um dos principais baluartes do regime 
republicano. Para todos os efeitos, os republicanos queriam mais do que 
simplesmente ensinar a ler e a escrever às crianças portuguesas. Sua intenção 
era, sobretudo, fazer emergir uma outra ideia de escola, doravante mais 
patriótica e totalmente vinculada aos valores do republicanismo. Nesse cenário, 
as relações entre o Estado e a Igreja durante a Primeira República portuguesa 
(1910-1926) foram – nos seus primeiros anos – baseadas na política laicizadora 
do governo. Relativamente à Educação e à reorganização do ensino, os 
republicanos aplicaram-lhe um sistema tripartido: laico, obrigatório e gratuito.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação, Igreja Católica, Primeira República Portuguesa. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho resulta das pesquisas desenvolvidas com o apoio financeiro 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 
da Fundação de Ampara à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). 
Nosso objetivo com as investigações realizadas foi apresentar/discutir as 
rupturas/aproximações nas relações entre Estado e Igreja Católica em Portugal, 
com foco nas disputas travadas em torno das dimensões cultural e educacional, 
durante a Primeira República (1910-1926).. Entretanto, posteriormente, como 
resultante de várias negociações com a igreja, observa-se uma forte e intensa 
reação da Igreja Católica à ação laicizadora promovida pelos republicanos 
portugueses. Em consequência dessas negociações/cissões há uma 
reaproximação entre Estado e Igreja Católica e, já nos anos de 1920, se celebra 
o reatamento diplomático com a Santa Sé (Vaticano).  

Entretanto, não podemos caracterizar toda Primeira República portuguesa 
como um   período apenas marcado pelas tensões, ou mesmo por rupturas 
definitivas, pois observa-se, em vários momento, o estreitamento das relações 
entre católicos e republicanos. Exemplo desse ambiente de “distensão” foi a 
“reintrodução” dos princípios do catolicismo nas escolas lusitanas, como a 
adoção de currículos com disciplinas ligas a “história sagrada”; além das 
comemorações de “datas santificadas”. Portanto, pode-se afirmar que houve 
uma “ilusão” dos republicanos ao instaurarem o novo regime, o qual 
rapidamente deu lugar à decepção e à crítica com a afirmação de novos projetos 
regeneradores (o salazarismo a partir de 1926). Ou seja, pela investigação 
realizada pode-se indicar que ocorreu aproximações/tensões entre Estado e 
Igreja Católica. Mas a apreensão desse quadro histórico nos remete à 
Constituição da Primeira República Portuguesa, implantada a partir de 5 de 
outubro de 1910, a qual impôs a separação do Estado com a Igreja Católica, 
conforme prevê o art. 2: “a religião católica apostólica romana deixa de ser a 
religião do Estado e todas as igrejas ou confissões religiosas são igualmente 
autorizadas, como legítimas agremiações particulares, desde que não ofendam 
a moral pública nem os princípios do direito político português”. Isso 
significava que “o Estado deixava de subsidiar o culto católico, extinguia as 
côngruas impostas aos cidadãos, considerava livre o culto de qualquer religião, 
permitindo que as casas a isso destinadas tivessem a aparência de templo 
(Serrão e Marques, 1991, p. 495). Além de decretar a separação entre o poder 
político o espiritual, o Estado confiscou parte dos bens eclesiásticos em 
Portugal.  
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A formação do Partido Republicano (Marques, 1991, p. 404)1 se beneficiou 
do descontentamento com a monarquia. O povo estava ressentido. A maneira 
como a monarquia reagiu ao ultimato inglês — cedendo territórios — estimulou 
a primeira tentativa de derrubá-la para implantação da república, em 31 de 
janeiro de 1891, na cidade do Porto. Não fosse a reação armada da Guarda 
Municipal, o golpe teria sido bem-sucedido. Os simpatizantes e difusores 
centrais do republicanismo eram os escritores. Mas o movimento republicano 
contava com apoio da pequena e média burguesia, do operariado e das 
atividades revolucionárias de sociedades secretas. A propaganda republicana 
criticava a corrupção, a monarquia e o clero; defendia a descentralização 
política e econômica, bem como a dinamização do poder local.  

A propaganda republicana cresceu, a crise e o descontentamento se 
agravavam, e o rei foi acusado de passar o tempo se distraindo em vez de 
estar à frente do governo. Então veio o regicídio: em 1908, o rei dom Carlos 
e o príncipe Luís Felipe foram assassinados em Lisboa. Em outubro de 1910, 
um governo provisório — presidido pelo professor Teófilo Braga — foi 
nomeado. O novo governo elaborou as primeiras leis do regime republicano, 
com esperança de mudanças. Iniciava-se assim a primeira República, que 
durou até 1926. O novo regime de governo era um modo de manter a 
democracia parlamentar, pois o povo estava cansado de sofrer com a 
monarquia. 

Em 1911, ocorreram as primeiras eleições para a assembleia nacional 
constituinte, que elaborou a primeira constituição republicana portuguesa — a 
de 1911. Os poderes políticos tiveram esta distribuição: o Legislativo pertencia ao 
parlamento, oficialmente designado pelo congresso da República; o Executivo, ao 
presidente da República e ao governo; o Judicial, aos tribunais. Foram criados, 
então, outra bandeira — a da República; outro hino nacional — a Portuguesa; e outra 
moeda — o escudo. Composta de 87 artigos, a nova Constituição institucionalizou a 
supremacia do Poder Legislativo sobre o Executivo.  

Após muitas lutas, em agosto de 1911, a Constituição foi aprovada e 
consagrou o princípio da supremacia parlamentar, relativamente consensual 
entre os republicanos. Segundo tal princípio, o presidente da República, 
responsável pela nomeação dos ministros, é eleito pelo Parlamento, que pode 
destituir o presidente, mas não pode ser dissolvido por ele. Eleito por quatro 
anos, o presidente não pode ser reeleito no quadriênio seguinte — condição que 
enfraquece sua magistratura. O sistema eleitoral criado pelo governo 
provisório, que regeu as eleições republicanas, determinou leis regulatórias da 
eleição de deputados e senadores, criados pela Constituição, e se destinava a 

                                                   
 

1 Segundo Marques, o Partido Republicano Português foi organização internamente em 1909, com a “Lei 
Orgânica do partido, aprovada no Congresso republicano de Setúbal de 1909, estabelecia uma organização 
bastante democrática, assente no voto dos eleitores republicanos seus membros”. MARQUES, 1991, p. 404. 
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eleições suplementares, que ocorreriam em 1911. As determinações 
fundamentais (reforçadas na lei de julho de 1913) incluíam voto secreto e direto 
de cidadãos que soubessem ler e escrever, ou seja, chefes de família do sexo 
masculino. O corpo eleitoral se aproximou de 850 mil pessoas. Ainda em 1911, 
a legislação estabeleceu um princípio singular: nos círculos onde o número de 
candidatos singulares ou em lista não excedesse a representação a que o círculo 
tinha direito, a votação seria dispensada e quem se candidatou seria eleito 
automaticamente. 

Dentre as realizações centrais dos primeiros governos republicanos, 
capitaneadas então pelo primeiro governo de Afonso Costa, está a criação do 
Ministério da Instrução Pública, decisivo para apontar os rumos da educação 
e de sua relação com a igreja católica. O governo republicano tomou medidas 
com enfoque na laicização do Estado (com a lei da separação da Igreja, que 
propiciou a expulsão das ordens religiosas e nacionalização dos seus bens),2 
na legislação social (que autorizou e regulamentou o direito de greve, 
instituiu o descanso semanal obrigatório e limitou o horários de trabalho, 
medidas favoráveis ao operário, que tinha apoiado ativamente a revolução 
republicana) e na educação (em que o ensino primário elementar passou a 
ser obrigatório e gratuito para crianças com idade entre 7 e 12 anos, bem 
como neutro, ou seja, sem interferência religiosa); também foi fomentada a 
educação superior com a criação das universidades de Lisboa e do Porto. 

Em jornais de época, o povo clamava pela educação dos filhos: 

É do nosso esclarecido collega O Domingo, que vê a luz da publicidade em 
Aldegallega do Ribatejo, o curioso artigo que em seguida publicamos: Não 
nos cansamos de repetir que a instrucção em Portugal está atrazadissima. 
E infelizmente uma verdade que se impõe aos olhos de todos e que nos 
envergonha perante as demais nações. Segundo uma estatística feita 
sobre o censo de 1898, apurou-se a seguinte porcentagem de analphabetos 
sobre a população do universo: Portugal occupa o logar de honra com 
67,35 por cento; Italia, 52,93; Polonia, 39,82; Hungria, 37,69; Russia, 
36,42; Austria, 32,60; Grecia, 25,18; Roumania, 17,75; Belgica, 15,22; 

                                                   
 

2 A Constituição da primeira república portuguesa, implantada em 5 de outubro de 1910, impôs a separação entre 
Estado e igreja católica. O Art. 2 prevê que “[...] a religião católica apostólica romana deixa de ser a religião do 
Estado e todas as igrejas ou confissões religiosas são igualmente autorizadas, como legítimas agremiações 
particulares, desde que não ofendam a moral pública nem os princípios do direito político português”. PORTUGAL. 
Lei da Separação do Estado das Igrejas. Lisboa: Companhia Portuguesa, 1914. Noutros termos, “[...] o Estado 
deixava de subsidiar o culto católico, extinguia as côngruas impostas aos cidadãos, considerava livre o culto de 
qualquer religião, permitindo que as casas a isso destinadas tivessem a aparência de templo” — SERRÃO, Joel; 
MARQUES, Oliveira A. H. Portugal: da monarquia para a república. Lisboa: Presença, 1991, p. 495. O Estado 
ainda confiscou bens eclesiásticos em Portugal, o que foi objeto de numerosas negociações do país com a Santa Sé 
no decorrer da década de 1930 e concluídas com a assinatura da Concordata, em 7 de maio de 1940.  
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Turquia da Europa, 14,79; Bohemia e Moravia, 8,98; Hespanha, 8,71; 
Irlanda, 7,28; França, 3,50; Inglaterra, 3,49; Hollanda, 3,38; Escocia, 
2,83; Allemanha, 2,49; Noruega, 1,02; Suecia, 0,74; Suissa, 0,60; 
Dinamarca, 0,49. Se nas cidades e villas a porcentagem dos analphabetos 
é grande no campo é enorme. É rarissimo encontrar ahi um rapaz que 
saiba ler e escrever. No campo, em geral, os paes dão por mal empregado 
o tempo que os filhos gastam na Escola, preferindo vel-os entregues a mais 
profunda mandrice, affirmando (como ainda ha bem poucos dias um nos 
disse) que isto de saber ler e escrever só é bom para gente rica; que nos 
pobres é perfeitamente dispensável, que os seus paes e avós não sabiam 
ler e nem por isso deixaram de viver bem, que na Escola mettem ideas 
novas na cabeça dos rapazes e que os estragam para o serviço no campo. 
E outras mil razões qual d’ellas a mais disparatada e absurda! (O Correio 
de Mafra, 1911, p. 2)  

Com efeito, a expectativa quanto à educação era grande. A propaganda 
republicana nos jornais reiterava: era preciso criar escolas, alfabetizar o povo e 
fazer reformas educacionais. Os dados da trazidos pela citação acima são 
sintomáticos dessa propaganda, pois revela um quadro pouco animador do 
avanço da alfabetização nas primeiras décadas da República. Segundo 
Marques, em 1911, a população de Portugal tinha 75,1% de analfabetos. Isso 
quer dizer que o governo monárquico não deu à educação a importância dada 
às estradas de ferro, ao comércio ou às finanças. Em primeiro plano, os bens 
materiais; em segundo, o desenvolvimento cultural. O programa de governo 
republicano postulava o contrário — valorizar o plano intelectual —, mas muitas 
vezes teve de lutar contra a falta de dinheiro, como se lê em texto veiculado pela 
imprensa: 

A luz incommoda os governos maus, como cega as aves nocturnas. As 
trevas sim. São estas onde manobra perfeitamente a immoralidade, onde 
impera a corrupção. A instrução para que? De que serve esta? O povo com 
os olhos abertos ia estorvar os governos nos seus desmandos e 
arbitrariedade, como sentinella vigilante dos próprios interesses. Com os 
olhos fechados não se vê nada e tudo corre, assim as mil maravilhas a 
favor de governos ineptos e profundamente desmoralizados (O clamor de 
Mafra, Mafra, 1907, p. 1). 

As reformas educacionais tiveram implicações no sistema educacional. A 
reforma Rodrigues Sampaio, de 1878 — mas regulamentada em 1881 —, 
descentralizou o ensino, logo os municípios tiveram certa liberdade para gerir 
a educação. Nesse período, foram criadas instituições escolares: do maternal a 
escolas superiores; também surgiram cursos noturnos para adultos.  
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Todavia, a descentralização foi efêmera. Um decreto de 6 de maio de 1882 
centralizou, nas mãos do Estado, os serviços de instrução primária que as 
reformas de 1878 atribuíram às câmaras municipais. A promulgação, em 1890, 
da lei referendada por Lopo Vaz dava início à centralização do ensino — agora 
uma realidade desolada — e acabava com conquistas como o Conselho Superior 
de Instrução Primária, a inspeção técnica permanente, as juntas escolares, as 
comissões de exames e as verbas destinadas às despesas com tais exames. De 
novo, “[...] o Estado monopolizava a administração do ensino, sem advertir que 
restaurando os antigos comissariados e escravizando a escola aos interesses de 
um estreito partidarismo, inutilizava, num momento, todo esse laborioso e 
fecundo trabalho de alguns anos” (Alves, 1908, p. 503). 

Ante uma taxa de analfabetos de quase 80% da população, que deixava 
Portugal atrás de outros países europeus; ante a necessidade de acompanhar a 
evolução desses países — dos quais a facilidade de comunicações nos pôs mais 
próximos; e ante as iniciativas de pedagogos, escritores, jornalistas, 
parlamentares e dirigentes de associações de classe, um novo diploma do 
ensino primário foi elaborado, pois era preciso — dizia João de Deus — 
“Derramar a plenos jorros a luz do alfabeto é dever indeclinável de quem está à 
frente dum país; como condição de dignidade humana, diremos que o homem 
que não sabe ler é bárbaro”.3 Assim, manteve-se a divisão desse nível em dois 
graus; em traços gerais, seus programas eram sensivelmente idênticos aos da 
reforma de Rodrigues Sampaio (como fogem ao escopo da pesquisa, esses 
programas não são detalhados aqui). Além de ser obrigatório e gratuito, o 
ensino primário se destinava a crianças dos dois sexos na faixa etária 6–12 anos; 
crianças residentes a mais de dois quilômetros de distância de uma escola 
gratuita, pública ou particular, permanente ou temporária (havia escolas 
móveis,4 para ajudar a combater o analfabetismo) eram desobrigadas.  

Como não havia escolas públicas para a maioria das freguesias, a República 
criou e ampliou essa modalidade de ensino. Cada escola primária previa ensino 
nos dois graus — em regra, uma para cada freguesia e para cada sexo. Não havia 
regime de coeducação entre os sexos; mas se houvesse número de alunos 
insuficiente, então era criada uma escola mista. Além disso, essa reforma previa 

                                                   
 

3 Apud MARQUES, 1991, p. 50. João de Deus nasceu em São Bartolomeu de Messines, a 8 de março de 1830, filho 
de Isabel Gertrudes Martins e Pedro José dos Ramos, modestos proprietários dali naturais e residentes. Em 
1876, menos de um ano após a morte de António Feliciano de Castilho e perante a descrença em que caíra o 
Método português de Castilho, João de Deus se envolveu nas campanhas de alfabetização, escrevendo a Cartilha 
maternal, um novo método de ensino da leitura que o distinguira como pedagogo. 

4 Criadas nos anos finais da monarquia, mas não oficialmente — a oficialização foi obra da Associação de Escolas 
Móveis pelo método João de Deus —, possibilitaram suscitar uma consciência cívica e política ampla nos anos 
pré-implantação da República. Em 1913, propôs-se a criação das primeiras 120 escolas móveis oficiais dotadas da 
respectiva verba, distribuída no país todo. A primeira escola móvel foi aberta em 1º de outubro de 1913, em Leça 
da Palmeira, para 100 alunos. Cf. MARQUES, 1991, p. 522. 
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concessão de subsídios a escolas particulares que assegurassem, a alunos 
pobres, ensino primário gratuito dos dois graus, dispensando-se a criação de 
uma escola primária oficial. Onde as circunstâncias o exigissem, podiam ser 
criados cursos noturnos ou dominicais para adultos. A grande inovação, porém, 
eram tanto a possibilidade de criação do ensino infantil5 em Lisboa, no Porto e 
em localidades mais importantes quanto o ensino para cegos e surdos-mudos 
(art. 22 do decreto 8, de 24 de dezembro de 1901). 

As escolas primárias deviam funcionar em edificações próprias, adequadas 
e se situarem em áreas centrais e de fácil acesso. Tinham de ter vestiários, 
alpendre coberto para recreio discente, jardim e edifício para habitação docente 
— se possível, independente da escola. A área para cada aluno na sala de aula 
não devia ser inferior a um metro quadrado. A sala devia ser convenientemente 
equipada com material didático: carteiras, quadro-negro, mapas, coleção de 
pesos e medidas e outros. Para estudar, construir, administrar, fiscalizar, 
conservar e instalar os edifícios escolares, foi criada uma direção técnica (art. 
381), atuante com a Direção Geral de Instrução Pública e subordinada ao 
respectivo diretor-geral. A fiscalização do ensino caberia a inspetores nas 
circunscrições escolares — em cada haveria uma secretaria de inspeção para 
registrar, dar expediente, arquivar e fazer estatística do setor de educação da 
respectiva área. 

Também foi criada a inspeção sanitária escolar, a cargo de inspetores 
sanitários, delegados e subdelegados de saúde, que inspecionavam e 
fiscalizavam colégios, escolas e demais estabelecimentos públicos e particulares 
de instrução. Foram criadas caixas econômicas escolares e comissões 
promotoras de beneficência e ensino em cada freguesia cuja função era realizar 
o ensino obrigatório e facilitar, a alunos necessitados, meios indispensáveis à 
sua frequência escolar. Sobretudo, tinham funções de beneficência escolar 
entre alunos e de estímulo entre particulares, a fim de angariar a contribuição 
de donativos para a causa da instrução. A comissão da caixa escolar incluía 
pároco, professor e cinco cidadãos nomeados pela Direção Geral da Instrução 
Pública. Enfim, nessa reforma, a aprovação no curso de escolas normais ou 
habilitação do magistério primário era aquilo que habilitava para o exercício do 
magistério primário. O provimento era feito pelo governo, por meio de 
concurso documental dos candidatos.  

Após a reforma de 1901 e 1902, foram criadas mais de 561 escolas, de 
modo que no fim de 1906 havia 5.226 — cerca de 2 mil para o sexo feminino 
(a esse montante se agruparam, nos três anos seguintes à implantação da 
República, mais 800 escolas primárias, das quais 500 entraram em 
funcionamento). Mas a taxa de 75,1% de analfabetos em 1911 numa 
população de 5 milhões de habitantes indicava que a demanda superava a 

                                                   
 

5 As escolas infantis se destinavam a educação e ensino de crianças de 4 a 6 anos de idade. 
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oferta e permite supor que as reformas não alteraram muito o quadro 
educacional, que em geral continuava atrasado em relação ao de outros 
países da Europa, como salienta Carlota Boto: 

A escola que vê entrar a República em Portugal é ainda uma instituição 
primária que não logrou obter a desejada homogeneidade, a desejada 
unificação por todo o território do continente. É, muito aquém disso, uma 
instituição pobre, fragmentária, que atende populações as mais 
diversificadas e que não dispõe dos necessários recursos para seu papel 
educativo. Essa escola é responsável por uma prática desacreditada pelas 
populações, incapaz que se revela de atender seus próprios objetivos 
declarados: as crianças não aprendem, em sua maioria, nem a ler, nem a 
escrever, nem a contar (Boto, 1997, p.192). 

Se os investimentos na educação eram insuficientes, o aperto na gestão dos 
serviços educacionais era constante. Só o primeiro grau do ensino primário era 
gratuito, mas este não dava acesso ao ensino secundário, cujo requisito era o 
ensino do segundo grau, que permitia entrar nos liceus e só existia em centros 
urbanos mais importantes. De fato, à maioria dos portugueses era difícil galgar 
outros graus de ensino (secundário e superior), sobretudo caso se considere que 
mais de três quartos da população vivia na zona rural. 

Em 1911, veio a primeira reforma republicana do ensino. No dizer de 
Marques, essa reforma foi descentralizadora. 

As reformas republicanas do ensino primário e o espírito que as animava 
influenciaram consideravelmente a qualidade da instrução oficial aberta 
a todos. Foram escassos, todavia, os seus efeitos no que respeita à 
educação das massas, devido à constante pobreza do Estado. A legislação 
de 1911 estabeleceu instrução oficial e livre para todas as crianças aos 
níveis infantil e primário, e escolaridade obrigatória entre as idades de 
sete e dez anos. Tanto métodos quanto disciplinas seguiam os sistemas à 
época mais atualizado. O princípio geral da descentralização levou o 
Governo a confiar aos municípios a organização e a superintendência da 
instrução primária, regra mantida até 1918 (neste ano voltou novamente 
a depender do Governo). O ensino elementar foi classificado em infantil e 
primário, com este último abrangendo três graus, primário elementar, 
primário complementar e primário superior (Marques, 1980, p. 84-85)  

Eis a distribuição da rede escolar primária nessa reforma: em cada freguesia 
havia uma escola primária para cada sexo; quando não, por causa de densidade 
escolar exígua, havia uma escola mista, que lecionava os graus elementares e 
complementares. Onde não fosse possível instalar escolas fixas, seriam criados 
cursos temporários ou escolas móveis, que funcionariam, ao menos, por dez 
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meses consecutivos. A importância das escolas móveis para o país foi destacada 
pelo ministro da Instrução Pública: 

As escolas móveis são absolutamente indispensáveis na luta contra o 
analfabetismo, neste momento não podemos perder tempo, é necessário 
agir rapidamente. Não podemos esperar que o artista, o trabalhador, o 
operário, venham à escola; é necessário que a escola vá ao “atelier”, à 
oficina, à fábrica, ao campo. É a escola que deve procurar o analfabeto, e 
não podemos ficar aguardando que o analfabeto venha procurar a escolar 
(O Século, 1913, p. 1).6  

A reforma de 1911 dividiu o ensino primário em três graus — elementar, 
complementar e superior (art. 4) —, prolongando-se por três anos e sendo 
obrigatório à faixa etária 7–14 anos, exceto a quem morasse a mais de dois 
quilômetros de qualquer escola, oficial ou particular gratuita (art. 37). A título 
de curiosidade, vejamos os programas para o grau elementar: ensino da leitura 
e escrita, contas da história da pátria e lendas tradicionais, noções sumárias de 
geografia geral sobre províncias, cidades e vilas portuguesas, moral prática, 
breves noções de educação social, econômica e cívica, aritmética e geometria 
elementares, sistema métrico, desenho e modelação, canto coral e dicção, 
higiene e ginástica, jogos e trabalhos manuais, conforme sexo e região (art. 9).  

Dada a riqueza disciplinar, os programas de ensino merecem estudo à parte, 
mais detalhado, com enfoque no conteúdo de cada disciplina, num viés 
comparativo dos programas de ensino primário do Brasil e de Portugal, o que 
foge ao propósito desta pesquisa. Os programas do grau complementar tinham 
estrutura relativamente idêntica, mas eram mais amplos — incluíam ensino de 
caligrafia e fotografia, prática de exercícios militares, jardinagem e horticultura. 
Duravam dois anos (10 a 12 anos de idade). Há quem diga que sua extensão era 
excessiva para os alunos e que ignorava as reais capacidades mentais das 
crianças. 

A reforma também tornou gratuitos (art. 34) os ensinos infantil, primário, 
complementar e superior. Deviam ser criadas em bairros de Lisboa e do Porto, 
capitais distritais, povoações com mais de dez mil habitantes e em centros fabris 
ou comerciais importantes (art. 35). As escolas de ensino primário superior (cujos 
docentes eram escolhidos pelo governo dentre pessoas habilitadas com o curso da 
escola ou mediante concursos por provas públicas), 

[...] destinam-se não somente a aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos 
nas escolas elementares e complementares, mas também, e 
principalmente, a estimular, desenvolver e educar, por uma 

                                                   
 

6 ENTREVISTA  do Ministro da Instrução Pública, Dr. Sousa Júnior. O século, Lisboa, 13 jun. 1913, p. 1. 
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aprendizagem conveniente, nos alumnos que as freqüentem, as aptidões 
naturaes que possuam e que desejam valorizar para a vida. [...] O regime 
d’estas escolas é o da co-educação dos sexos (Diário do Governo, 1911, p. 
2). 

Também foi criado o Ministério da Instrução Pública, em 1913, ao qual 
ficaram dependentes “[...] os serviços da Instrução no continente e ilhas 
adjacentes, à exceção das escolas profissionais que à data da presente Lei estão 
subordinadas ao Ministério da Guerra e da Marinha” (Diário do Governo, 1913, 
p. 5). Também coube ao ministério — como representante direto do governo — 
a inspeção escolar, cujo objetivo era cumprir os regulamentos e garantir a boa 
prática pedagógica. A segunda reforma pós-República veio em 1919, com o 
ministro da Instrução Pública Leonardo Coimbra. Segundo Marques, ela “[...] 
preencheu o remanescente período republicano, complementada por diplomas 
diversos de regulamentação e ligeiras alterações” (Marques, 1991, p. 530). A 
reforma mudou vários níveis de ensino, mas nos atemos aqui à instrução 
primária. Regulado pelo decreto 5.787–A, de 10 de maio de 1919, esse nível foi 
dividido em três graus: infantil, primário geral e primário superior. O infantil 
previa a faixa etária 4–7 anos, em regime coeducativo, ministrado em três 
classes, respectivamente: 4 a 5 anos de idade, 5 a 6 e 6 a 7. O primário geral 
(obrigatório) era para crianças de 7 a 12 anos de idade, o primário superior para 
crianças de 12 a 15 anos. Caso não se pudesse criar escolas infantis, então seriam 
criadas classes preparatórias exclusivas para crianças de 6 a 7 anos de idade nas 
escolas de ensino primário. O ensino infantil seria gratuito e preparatório para 
o primário geral; incluiria desenvolvimento físico e intelectual, educação dos 
órgãos dos sentidos e da fala, bem como cultivo dos sentimentos morais. Os 
programas de ensino se harmonizavam mais com o desenvolvimento físico e 
intelectual da criança que os programas da reforma de 1911; e o ensino era 
ministrado por um corpo docente qualificado, sob forma de representações 
plásticas com material froebeliano e material da professora Maria Montessori.  

A reforma previa, ainda, que o governo promovesse, em todos os círculos 
escolares e a cada quatro anos, conferências pedagógicas públicas e obrigatórias 
para o professorado do respectivo círculo (o país foi dividido em três 
circunscrições escolares, cada qual agrupando vários distritos com sede, 
respectivamente, em Lisboa, Coimbra e Porto; por sua vez, as circunscrições se 
dividiam em círculos com número de 75). Se a reforma manteve a estrutura da 
inspeção escolar do ensino primário das reformas anteriores, ela aproximou os 
inspetores de círculo do Ministério da Instrução Pública.  

A rotina nesse período supunha o dia escolar de seis horas, incluindo 
intervalos de disciplina para disciplina nunca inferiores há 15 minutos. Sempre 
que o tempo permitisse, a quinta-feira era destinada a excursões ou passeios de 
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estudos. O horário das crianças que frequentavam escolas particulares 7  e 
oficiais era de 30 tempos semanais. O tempo destinado a cada lição do ensino 
infantil e das duas primeiras classes do ensino primário não excedia 30 
minutos; nas três últimas classes do ensino primário geral, era de 45 minutos. 
Além disso, o Dia da Árvore era comemorado nas escolas com um fervor tal que, 
em 1923, a portaria de 17 de março determinou que em todas as escolas de 
ensino primário normal, superior e geral escolhessem um dia do mês de abril 
para celebrarem a Festa da Árvore; a fim de que as crianças percebessem esse 
valor educativo, a celebração era acompanhada de preleções patrióticas. 

Essa reforma atribuiu muitas funções às juntas escolares. 8  Uma era 
organizar o orçamento anual do ensino primário do concelho. As juntas tinham 
fundo próprio — fundo escolar de cada concelho —, que incluía o produto do 
imposto especial municipal para instrução primária, lançado sobre 
contribuições gerais diretas do Estado, o produto de subsídios ou quaisquer 
donativos, heranças e legados de particulares, o produto de contribuições 
extraordinárias legalmente autorizadas e, ainda, o produto de subsídios do 
Estado para o caso de deficiências de receita proveniente do imposto próprio. 
Além disso, tinham de construir edifícios escolares e pagar despesas com sua 
reparação, conservação e limpeza, alugar casas para escolas; criar cursos 
noturnos e dominicais e propor ao governo a criação, transferência, 
conservação ou suspensão de escolas; organizar cadastro escolar e 
professorado, nomear docentes interinos, conceder aos professores licença de 
até 30 dias em cada ano civil, provendo sua substituição, e pagar seus 
vencimentos; impulsionar o desenvolvimento do ensino primário; 
superintender a assistência escolar e assistir alunos necessitados; comprar 
material didático e mobiliário escolar. 

Em 1923, como ministro da Instrução Pública, João Camoesas apresentou uma 
proposta de lei à Câmara dos Deputados para reorganizar a educação nacional, que 
não chegou a ser aprovada porque o governo caíra. A reforma ficou no papel. Seu 
projeto foi debatido entre docentes primários, cuja maioria o aprovou, mas 
combatido pelo professorado do ensino secundário (liceal), que não via com bons 

                                                   
 

7 Cabe dizer que, assim como no Brasil, uma parcela da população de Portugal pagava por aulas particulares para 
seus filhos. A instrução primária não se confinava, como foi dito, ao ensino oficial. No país todo havia uma rede, 
às vezes densa, de escolas particulares onde se ministravam as primeiras letras e se preparavam os alunos para os 
exames do primeiro e segundo grau. Tanto particulares quanto coletividades, por razões lucrativas ou ideológicas, 
dirigiam e organizavam escolas primárias, dotando-as de programas e meios, muitas vezes, superiores aos do 
Estado. Era também o caso dos republicanos e da maçonaria, em que se contaram algumas das iniciativas mais 
fecundas do ensino particular. Cf. MARQUES, 1991. 

8 Criada por Rodrigues Sampaio, em 1878, cada junta continha dois representantes da Câmara Municipal — 
presidente e o vereador do pelouro da instrução —, subinspector ou inspector escolar, inspector sanitário escolar, 
um professor primário eleito pelos colegas do concelho e dois representantes do povo. 
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olhos a expansão do ensino técnico, pois o sistema educacional português nesse 
período seria todo reorganizado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A política laicizadora do Estado estava em curso e as relações entre o Estado 
e a Igreja agravaram-se no decorrer dos primeiros anos da República, fruto da 
aplicação dessa política, como, por exemplo, a lei do registo civil obrigatório, o 
fim do ensino da religião nas escolas, a introdução do divórcio, o fim dos 
feriados religiosos e uma nova ordem de expulsão dos jesuítas, ou a extinção 
das congregações religiosas. Também há três momentos que são importantes à 
compreensão: a) 1911 é publicada a Lei de Separação do Estado das Igrejas, 
em  de 20 de abril. Esta lei, composta por 196 artigos, seguiu algumas 
orientações da Lei de Separação que fora apresentada em França, em 1905; b) 
1913, Apelo de Santarém, que funcionou como um dos pontos de partida para 
a reação da Igreja Católica que seguiu  “numa dupla direcção: por um lado, 
pressionando directamente o poder, por outro, instigando à unidade e à 
organização das massas católicas” (Ferreira, 2002, p. 18); c) Em 1917, Centro 
Católico Português, assume-se como a voz política da Igreja Católica.  

Já em 1918, jornais católicos publicaram as diversas alterações 
apresentadas pelo ministro da Justiça, Alberto Moura Pinto, que se mostrou 
“disposto a libertar o ensino religioso nos estabelecimentos particulares da 
fiscalização do Estado” (Ferreira, 2002, p. 150). A aproximação entre o Estado 
e a Igreja também se sentiu em termos políticos. Nas eleições de 28 de abril de 
1918, a Igreja, por meio do Centro Católico, aconselhou o voto em Sidónio que 
acabou eleito Presidente da República. As relações entre o Estado e a Igreja 
caminhavam para uma normalização eficiente, e o reatamento das relações 
diplomáticas nesse período , entre Portugal e o Vaticano, foi tido como um 
procedimento esperado e normal.  

Para os republicanos, a escola era a fonte primordial da obtenção da 
educação. Esta visava a colocação do indivíduo no correto caminho do 
progresso. A educação “possibilitaria esse encaminhamento dos povos para as 
Luzes” (Moura, 2004, p. 431). A ideia de uma Educação uniforme vinha desde 
o início da recomposição política pós-revolução liberal. A nova classe política 
tinha consciência que só um plano concreto de Educação Nacional poderia 
prover, a todos os portugueses, a liberdade almejada pela Revolução 
instaurada. Tomando o exemplo do que fizeram os liberais, os republicanos 
consideravam que o controle da Educação nacional era um dos melhores meios 
para atingir um fim único: libertar o Ensino das mãos da Igreja Católica. Os 
republicanos dirigiram uma ação laicizadora contra a escola confessional e 
provocavam a cisão do ensino em Portugal. Os republicanos publicaram um 
decreto-lei, em 3 de janeiro de 1911, que referia aos “membros das associações 
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religiosas autorizados a viver em Portugal, na situação de secularizados, não 
poderiam exercer o ensino ou intervir na educação como professores, 
empregados, directores ou administradores de qualquer estabelecimento de 
ensino” (Moura, 2004, p. 437).  

Se a legislação republicana não deixava dúvidas quanto ao papel que o 
ensino religioso deveria ter na sociedade, os republicanos demonstraram na rua 
a sua aplicação, com frequentes manifestações anticlericais. A política 
educativa da República foi colocada em marcha e os resultados começaram a 
aparecer. No ano letivo de 1911-1912 os republicanos abriram 6.412 escolas 
primárias. Mas de 1911 a 1926, a abertura de novas escolas não acompanhou o 
fluxo inicial do regime. Em 1913, o jornal de Lisboa, A Capital, denunciava que 
800 escolas estavam fechadas por dificuldades financeiras. Em 1926, o início 
da Ditadura Militar, que marcou o fim da República, foram abertas 711 escolas. 
A escola republicana foi um projeto de renovação das mentalidades.  

Os professores  eram vistos como “agentes” do regime e da nova 
legitimidade do saber. As leis escolares veiculadas pelos republicanos exigiam 
que o professor desempenhasse a função educativa, como missionários do novo 
ideal, possuídos pela “mística do ABC e guiados pelo método de João de Deus, 
andavam de terra em terra no apostolado de ensinar a ler e a escrever” (Moura, 
2004, p. 435). Escola republicana acabou por ser um fracasso, enquanto 
objetivo político do regime. Rui Ramos acusa os republicanos de nunca terem 
perfilhado uma escola barata, reduzida ao mínimo (um professor sem 
habilitações, ensinando em sua casa a ler e a escrever). Educação e instrução 
pública uniforme, republicana e laica  caíram por terra, pois “as escolas públicas 
haviam falhado espectacularmente. Não houve maior decepção durante toda a 
República” (Madureira, 2003, p. 541). 

As relações entre o Estado e a Igreja durante a Primeira República 
portuguesa (1910-1926) foram baseadas na política laicizadora do Governo 
republicano e esta acção teve grandes repercussões nos anos seguintes. Na 
educação, os republicanos aplicaram-lhe um sistema tripartido: laico, 
obrigatório e gratuito. Reestruturaram o ensino religioso, mas limitando-o, 
uma vez que determinaram o encerramento da Faculdade de Teologia. As 
divisões no interior do Partido Republicano, a reação da Igreja Católica, a 
ditadura de Sidónio Pais, forma fatores que a redefiniram as relações entre o 
Estado e a Igreja. A ilusão dos republicanos que instauraram o novo regime deu, 
rapidamente, lugar à decepção e à crítica com a afirmação de novos projetos 
regeneradores.  
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TEMA 

O tema educação integral tem ocupado um espaço relevante nos debates 
dos pesquisadores em educação escolar devido a sua recenticidade e relevância 
no Brasil. Com a intenção de expor e incentivar as discussões do tema, bem 
como as suas peculiaridades, este trabalho visa discorrer sobre da história e da 
trajetória da primeira instituição pública de ensino em tempo integral no Brasil: 
o Centro Educacional “Carneiro Ribeiro”, idealizado por Anísio Teixeira, no 
recôncavo baiano nos anos 1950.  

Teixeira, integrante do movimento Escola Nova no Brasil, enunciou muitas 
vezes sobre educação integral nos seus discursos. Sua defesa iniciou juntamente 
com os intelectuais do Manifesto dos Pioneiros ocorrido em 1932 no cenário 
brasileiro. O legado ideológico do movimento escolanovista não era uma opção, 
mas uma necessidade para o educando como sujeito de direito, criticando a 
baixa qualidade da escola pública.  

Os escolanovistas defendiam para a escolarização brasileira uma concepção 
prática do projeto que tomava a cultura do aluno como “ponto de partida” para 
uma educação que estaria voltada para os interesses do educando. Portanto 
seria a cultura do estudante que deveria priorizar os afazeres escolares, e a 
escola um ambiente reprodutor da realidade social do aluno, de onde este sai 
pronto para a vida em sociedade para exercer a sua cidadania. Todavia, seria 
essa lógica pragmática que dialogaria com os interesses do progressismo, 
ambos presentes nas falas da Escola Nova. 

Projeto especialmente idealizado pelo próprio Anísio Teixeira. O Centro 
Educacional “Carneiro Ribeiro”, mais conhecido como CERC, ou o centro 
baiano, consistiram em um projeto grandioso, sendo considerado o primeiro 
Centro Popular do Brasil. Foi implantado em Salvador, a pedido do governador 
Otávio Mangabeira enquanto Anísio Teixeira era secretário de Educação e 
Cultura da Bahia.  

Nunes (2009) aponta que o Centro se concretizara no cenário brasileiro, 
norteados pelas diretrizes escolanovistas, com base na democratização da 
educação pela ampliação dos processos escolares, inspirando até os dias atuais 
outras experiências de ensino integral no país. 
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Anísio Teixeira valorizava no projeto do CERC, a infraestrutura e os espaços 
físicos, mostrando a relevância do espaço físico para a qualidade da educação. 
Também sobre a implantação do Centro, afirmou-se, a profunda relação entre 
o prédio escolar e a qualidade do ensino na escola de horário integral. 

Contudo, no ano de 1964, Anísio Teixeira foi afastado do cargo político que 
ocupava na Secretaria de Educação o que ocasionou a não continuidade do 
Centro no contexto baiano. Acreditava que, mesmo que sua experiência não 
fosse adiante ela seria inspiração para futuras experiências de educação integral 
não apenas no contexto baiano, mas em todo o cenário escolar brasileiro.  

O Centro Educacional “Carneiro Ribeiro”, do estado da Bahia nos anos de 
1960, se faz um marco, além de importante referência para os estudos de 
educação integral no Brasil. As experiências de educação integral do Centro 
consolidaram-se como as que mais se aproximaram das ideias pragmáticas da 
Escola Nova, recebendo em seu contexto histórico elogios e perseguições que 
marcaram o seu legado para a formação integral no Brasil.  

  

OBJETIVOS 

Este trabalho visou discorrer sobre a primeira experiência de escolarização 
pública em tempo integral: o Centro Educacional “Carneiro Ribeiro" - CERC. 
Para tal o objetivo geral desta pesquisa foi pesquisar sobre o Centro 
Educacional Carneiro Ribeiro, observando suas ideologias, propostas e 
trajetória, observando sua contribuição para os caminhos da escolarização 
pública em tempo integral no Brasil.  

 
AMBITO CRONOLÓGICO 

Esta pesquisa tem o intuito de investigar na literatura a história do Centro 
Educacional Carneiro Ribeiro, que manteve as suas atividades no cenário 
baiano entre 1950-1959. As referencias utilizadas nesta comunicação científica 
provém de diversos autores que discorrem sobre o tema educação integral e da 
temática do CERC. Desde autores da época como Teixeira (1959) até autores 
contemporâneos como Santos (2015) nos trarão a luz os aspectos históricos, 
que circundam a trajetória da instituição. 

 

METODOLOGIA 

É certo que toda pesquisa é de cunho bibliográfico, mas, além disto, esta de 
que estamos tratando pode ser considerada de cunho documental. De cunho 
bibliográfico, pois consiste na analise de um aparato importante sobre o tema 
produzido pela comunidade cientifica como periódicos, artigos, monografia e 
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tese de mestrado. Ainda é denominada documental, pois, toda a sua analise 
ocorre em torno da observação de documentos oficiais como documentos 
internacionais, leis e decretos federais a cerca do tema proposto para esta 
pesquisa. É de suma importância esclarecer que aqui nesta pesquisa os mesmos 
não são meros documentos, mas tem a relevância de instrumento de coleta para 
analise de uma problemática que norteiam e orientam o assunto a ser 
pesquisado e refletido de forma coesa e condizente com o cenário atual da 
educação brasileira. 

Logo a bibliografia para esta pesquisa tem a importância para, 
primeiramente, enriquecer a mesma, além de ajudar na opinião das autoras 
destas linhas e para que contribua também, como forma de informação para os 
leitores deste trabalho cientifico a cerca do assunto, uma vez que artigo contará 
com importantes citações a cerca do tema. Logo o que seria, e do que adianta 
uma pesquisa se não tem valor para o pesquisado? Que antes de qualquer coisa 
a pesquisa cumpra com a sua função social para com o seu contexto, trazendo 
contribuições para a sua comunidade escolar, dentro de uma pratica refletida. 

Ainda das características dessa pesquisa, a mesma se coloca como 
qualitativa. Ela não possui entrevistas ou dados estatísticos, mas tem a essência 
de suas ações em torno de analise documental, que será sempre confrontada 
com a realidade, onde se contará ao invés de variáveis a inferência dos dados, 
não sendo permeada por números estatísticos, mas por deduções cabíveis de 
acordo com o que foi analisado durante a pesquisa.  

É sabido por todos que é de suma importância a presença de três elementos 
na pesquisa: a observação, a entrevista e a analise de pesquisa. Quanto a esta 
por ser do tipo documental, com relação a entrevista e observação dos sujeitos, 
será usado como referencial que supra essas duas vertentes imprescindíveis 
dentro da pesquisa os relatos contidos em artigos da comunidade acadêmica e 
pretende-se confrontar estes dados com os documentos oficiais utilizados na 
pesquisa e cenário da temática pesquisada. 

 
FONTES UTILIZADAS (REFERENCIAL TEÓRICO) 

Para realizar essa pesquisa, nos cercaremos de referenciais renomados a 
respeito do objeto de pesquisa: o CERC. Autores como Teixeira (1959) Portilho 
(2005), Nunes (2009) e Santos (2015) nos remeterão a história desta 
importante instituição escolar em tempo integral que dispõe a respeito desta 
instituição de suma importância e amplamente citada nos estudos de educação 
integral no Brasil. 

 
CONCLUSÕES FINAIS/INICIAIS DO TRABALHO 

Como considerações finais (iniciais) visto a recenticidade do tema e a 
relevância deste objeto de estudo, o CERC, no debate da educação integral, 
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podemos dizer que, os Centro foram as experiências de escolarização pública 
que mais se aproximaram do legado de Anísio Teixeira e da Escola Nova sobre 
educação integral, com grande valorização das experiências dos educandos e do 
espaço físico, tendo o seu fim emplacado em meio a questões partidárias que 
influenciaram a opinião pública. 
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 RESUMO  

O objetivo deste texto é apresentar e discutir a trajetória histórica da 
Educação do Campo no Brasil, as lutas coletivas que foram determinantes para 
tornar a Educação do Campo como política pública. Destacam-se algumas 
conquistas, como aprovação de Diretrizes, Pareceres, Resoluções, Decretos 
(marcos legais) que instituem e orientam a Educação do Campo como política 
pública específica. Apontam-se alguns dos desafios que o movimento Por uma 
Educação do Campo tem pela frente na perspectiva da materialidade do que foi 
conquistado nos últimos 15 anos, como direito da classe trabalhadora que vive 
e trabalha no e do campo. Entendemos que é necessário manter-se na luta para 
que de fato seja implementada a Educação do Campo que corresponda às 
necessidades dos camponeses e camponesas.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação do Campo, Lutas Coletivas, Conquistas e Desafios. 
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1. INTRODUÇÃO. 

Ao longo da história do Brasil à classe trabalhadora foi negado o direito de 
acesso aos bens materiais e imateriais básicos para uma vida digna. Quando nos 
remetemos aos sujeitos da classe trabalhadora do Campo, essa negação se torna 
mais visível e crítica porque é impregnada de estereótipos criados a partir de 
imagens pejorativas, discriminação e desvalorização desses sujeitos e do espaço 
em que vivem. Romper com esse estigma tem sido um grande desafio nas lutas 
pela implementação de um projeto popular de educação e de desenvolvimento 
do campo, que possa promover novas relações sociais, políticas, culturais, 
educacionais e produtivas, compreendendo o campo como espaço social de 
vida.  

Nas duas últimas décadas, tem-se assistido na sociedade brasileira à 
emergência e consolidação de um movimento nacional que, no âmbito das mais 
diversas organizações e movimentos vinculados ao meio rural, tem afirmado 
princípios e práticas de um outro paradigma de Educação no e do Campo e de 
relações de produção. 

Nesse contexto, a crítica à realidade brasileira, sobretudo à situação 
educacional do povo que trabalha e vive no e do campo, fez emergir a Educação 
do Campo como movimento de oposição ao modelo de desenvolvimento que 
privilegia a classe dominante. Desse modo, Educação do Campo como conceito 
e prática é pensada a partir das experiências educativas dos movimentos 
sociais. É um contraponto ao silenciamento do Estado e à expressão educação 
rural, frequentemente usada por diversos segmentos da sociedade ao se referir 
às precárias escolas do meio rural. O termo “do campo” anuncia um 
entendimento de que não basta construir escolas no campo, mas que o povo do 
campo tem direito a uma educação vinculada à sua história, à sua cultura e ao 
lugar onde vive.  

Desse modo, a Educação do Campo está ligada aos problemas e desafios que 
atravessam o cotidiano da população camponesa diante da ausência de 
investimentos públicos para o campo. Outro desafio refere-se à luta pela terra 
frente ao latifúndio improdutivo e à grande concentração da propriedade de 
terra. 

Nesse contexto, torna-se importante analisar e compreender a trajetória 
histórica, as lutas e as conquistas que foram determinantes para configurar a 
Educação do Campo no Brasil, como ela foi ao longo do tempo, ganhando 
espaço e sendo reconhecida no território, sobretudo pelo Estado. Ao mesmo 
tempo, é importante tomar consciência dos desafios que o Movimento Por uma 
Educação do Campo tem pela frente na perspectiva da materialidade do que até 
então foi conquistado como direito da classe trabalhadora que vive e trabalha 
no campo. 
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2.TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL: HISTÓRICO E AS 
LUTAS COLETIVAS. 

A trajetória das escolas no campo é marcada por momentos de abandono e 
pouco investimento governamental, pois a educação no meio rural brasileiro, 
ao longo do tempo, foi tratada como políticas compensatórias. Segundo Leite 
(1994), mesmo o Brasil sendo um país eminentemente agrário, a educação rural 
nunca passou de programas e projetos de natureza socioeducativa, como por 
exemplo: Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL (1967) e o 
Programa de Expansão e Melhoria da Educação no Meio Rural - EDURURAL 
(1982), entre outros que sempre priorizaram as vontades do sistema capitalista 
e nunca atenderam de fato os reais interesses dos povos do campo.  

A desvinculação do sujeito do campo em relação à educação escolar é fruto 
desse processo histórico tão marcante, que mesmo com a educação tornando-
se, constitucionalmente, um direito de todos desde 1988, ainda hoje perduram 
as discrepâncias nos índices educacionais entre campo e cidade.  

O termo educação rural refere-se à educação destinada aos povos do campo  
fundamentada no que Arroyo (2007) chama de paradigma urbano: a vida urbana 
é tida como ápice da civilização, possuidora de cultura e, consequentemente, de 
direitos. Tudo isso, segundo Fernandes (1999), devido ao estabelecimento de um 
sistema de subordinação do campo à cidade, do modo de vida rural ao modo de 
vida urbano.  

Silva (2005) pontua que a educação rural desrespeita a realidade onde está 
inserida, destrói a autoestima dos camponeses, não se coloca a serviço de seu 
crescimento. Desse modo, a educação rural, ao longo do tempo, incorporou no 
inconsciente dos/das alunos/as a busca da felicidade na cidade, levando-os/as 
a acreditar que, “para serem felizes, teriam de migrar para as cidades; que 
teriam de abandonar a agricultura para ter oportunidade de vida; que a 
agricultura ‘era o cabo da enxada’, era o trabalho penoso que seus pais 
realizavam, porque não sabiam ler”. (Moura, 2005, p. 20).  

Observamos que o imaginário desenvolvido pela educação rural incentivou 
perspectivas de vida distantes da realidade do campo, ocasionando a negação 
do próprio campo, de seus sujeitos e de suas lutas em detrimento da valorização 
da cidade como um lugar de vida melhor. Em contraposição ao modelo de 
educação rural, surge uma proposta de educação construída pelos movimentos 
populares de luta pela terra organizados no movimento camponês, a Educação 
do Campo. Caldart (2004), ao definir Educação do Campo afirma tratar-se  

de um processo de construção de um projeto de educação dos 
trabalhadores e das trabalhadoras do campo, gestado desde o ponto de 
vista dos camponeses e da trajetória de luta de suas organizações. Isto 
quer dizer que se trata de pensar a educação (política e pedagogia) desde 
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os interesses sociais, políticos, culturais; ou trata-se de pensar a educação 
(que é um processo universal) desde uma particularidade, ou seja, desde 
sujeitos concretos que se movimentam dentro de determinadas condições 
sociais de existência em um dado tempo histórico (...). E, sobretudo, trata 
de construir uma educação do povo do campo e não apenas com ele, nem 
muito menos para ele. (p. 12) 

Essa educação se fundamenta na existência de escolas do campo, que 
consistem em “escolas com um projeto político pedagógico vinculado às causas, 
aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura do povo trabalhador do campo” 
(Arroyo, Caldart e Molina, 2004, p. 27). E mais do que isso, uma educação 
aliada a um projeto popular de desenvolvimento de uma nova sociedade 
(Benjamin e Caldart, 2000).  

Diante do descaso e da negação dos governantes em relação ao acesso à 
educação para a população do campo, os movimentos sociais e sindicais do 
campo, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, a 
Comissão Pastoral da Terra – CPT e Movimento dos Atingidos por Barragens - 
MAB, dentre outras organizações e movimentos, mobilizaram-se em prol da 
luta por uma Educação que atendesse às necessidades dos povos do campo.  

A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos 
sociais por uma política educacional para comunidades camponesas: 
nasceu da combinação das lutas dos Sem Terra pela implantação de 
escolas públicas nas áreas de Reforma Agrária com as lutas de resistência 
de inúmeras organizações e comunidades camponesas para não perder 
suas escolas, suas experiências de educação, suas comunidades, seu 
território, sua identidade. (Caldart, 2009, p.2) 

Desse modo, “na sua origem, o ‘do’ da Educação do campo tem a ver com 
esse protagonismo: não é ‘para’ e nem mesmo ‘com’: é dos trabalhadores, 
educação do campo, dos camponeses” (Caldart, 2010, p. 108). Seguindo essa 
perspectiva, Arroyo (2011, p. 246) afirma que “a ampliação e democratização 
da educação básica e a inserção dos setores populares na escola pública tiveram 
como um dos mais decisivos determinantes a pressão dos movimentos sociais” 
(p.247).  

Para Arroyo (2011), os movimentos sociais “colocam a luta pela escola do 
campo como direito na fronteira de uma pluralidade de direitos: a saúde, a 
moradia, a terra, o teto, a segurança, a proteção da infância” (p.244). A 
ampliação da consciência do direito à escola está intrinsecamente ligada à luta 
pela melhoria dessas condições básicas de sobrevivência. Para o autor, a escola 
vai deixando de ser vista como uma dádiva da política clientelista e vai sendo 
exigida como direito.  
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Como observado, a educação sempre foi pauta de luta dos movimentos 
sociais do campo, mas foi a partir dos anos 1990 que começou a nascer o 
movimento “Por uma Educação do Campo”. O I Encontro Nacional de 
Educadores e Educadoras da Reforma Agrária - I ENERA, realizado no ano de 
1997, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, pode ser 
considerado como marco inicial para a luta por uma Educação do Campo. Mas 
o seu nascimento oficial se deu no ano de 1998, por meio da realização da I 
Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo, organizada a partir 
da parceria do MST, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, 
Universidade de Brasília-UnB; Organização das Nações Unidas para a 
Educação - UNESCO, Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF.  

A partir dessa conferência, foram organizadas e desenvolvidas várias ações, 
como seminários, fóruns em nível de estados e municípios, na perspectiva de 
debater a Educação do Campo na direção de novas proposições coerentes com 
a vida dos povos do campo, encorpando, assim, a luta dos movimentos sociais 
e sindicais pela garantia de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do 
campo. Essas primeiras estratégias de luta foram sigulares para o andamento e 
as conquistas do movimento da Educação do Campo no Brasil. 

2.1 CONQUISTAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. 

No mesmo período de preparação da I Conferência Nacional por uma 
Educação Básica do Campo, os movimentos sociais e sindicais do campo 
conquistaram o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 
PRONERA, em abril de 1998. Esse Programa foi criado na perspectiva de 
consolidar uma política pública de educação do campo, instituída no âmbito do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA e executada pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Inicialmente, destinava-
se apenas aos beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA; 
mais tarde, passou a incluir também os beneficiários do Programa Nacional de 
Crédito Fundiário - PNCF1. 

É preciso destacar que o PRONERA, como uma ação contra-hegemônica 
educativa, criou as condições para a implementação de oferta de cursos em 
diversas modalidades de ensino nas áreas de reforma agrária. Segundo a II 
Pesquisa Nacional sobre a Educação na Reforma Agrária (Brasil, 2015), o 
PRONERA promoveu a realização de 320 cursos nos níveis Educação de Jovens 
e Adultos, fundamental, ensino médio e ensino superior, envolvendo 82 
instituições de ensino, 38 organizações demandantes e 244 parceiros, com a 

                                                   
 

1 O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Secretaria de Reordenamento Agrário, desenvolve 
o Programa Nacional de Crédito Fundiário-PNCF, que oferece condições para que os trabalhadores rurais sem 
terra ou com pouca terra possam comprar um imóvel rural por meio de um financiamento.  
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participação de 164.894 educandos. Essas ações qualificaram a formação 
educacional e profissional de trabalhadoras e trabalhadores, melhorando suas 
vidas, reescrevendo seus territórios e mudando o campo brasileiro para melhor. 
Esse programa tem sido um instrumento de resistência, de luta, que, por meio 
da educação, da escolarização e da formação, constitui sujeitos coletivos 
conscientes de seu papel histórico e social.  

É visível que nos últimos anos a Educação do Campo torna-se presente na 
agenda política/pública do Brasil, contudo é importante destacar que a 
dinâmica que colocou a Educação do Campo no cenário político nacional, não 
provém de uma iniciativa do Estado, mas sim das lutas dos movimentos sociais 
e sindicais do campo, pesquisadores militantes da área, dentre outros coletivos 
que defendem os direitos dos povos do campo. Essa ação de sujeitos coletivos 
é, segundo Molina (2011), uma das características mais marcantes da inclusão 
da Educação do Campo na agenda política do país.  

Em 2002 foi realizado em Brasília um Seminário Nacional de Educação do 
Campo que ampliou o debate sobre políticas públicas específicas para os povos 
do campo, culminando com a aprovação das Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica nas Escolas do Campo - Parecer n.36/2001 e Resolução 
1/2002 do Conselho Nacional de Educação (Ministério da Educação [MEC] 
(2001 e 2002). Essas Diretrizes trazem o entendimento de que o campo é um 
espaço “de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a 
própria produção das condições de existência social e com as realizações da 
sociedade humana” (Mec, 2002, p.1).  

Essa legislação inaugura o marco legal da Educação do Campo, na medida 
em que reincorpora um conjunto de reivindicações dos povos organizados do 
campo, reafirmando o direito à educação dos/das camponeses e camponesas, e 
centraliza as questões das especificidades e realidades locais. Coloca em 
evidência preocupações conceituais e estruturais historicamente reivindicadas 
pelos movimentos sociais e sindicais do campo, tais como: formação 
diferenciada de educadores e educadoras do campo; a valorização da 
diversidade de sujeitos existentes no campo; uso de práticas educativas 
contextualizadas; possibilidades de diferentes formas de organização do 
trabalho pedagógico da escola; adequação dos conteúdos às peculiaridades 
locais, dentre outras (Trindade, 2011). 

No parágrafo único do art. 2°, as Diretrizes propõem uma educação com 
base na realidade da classe trabalhadora do campo, entendendo-a como aquela 
que se compõe dos sujeitos que trabalham e vivem no/do campo. Apontam que 
a identidade da escola do campo deve ser definida por essa realidade. (Mec, 
2001). 

Frente à pressão dos movimentos sociais e sindicais do campo ao governo 
federal pela construção de uma política pública de Educação do Campo, em 
2003 foi criado, dentro do MEC, um Grupo Permanente de Trabalho de 
Educação do Campo - GPT. Nesse mesmo período o MEC publicou as 
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Referências para uma Política Nacional de Educação do Campo, tendo como 
pressupostos: a educação como um direito dos povos do campo, a existência de 
um movimento pedagógico e político do campo e a educação como estratégia 
do desenvolvimento territorial sustentável (Brasil, 2004). Logo depois, criou-
se, dentro do MEC, uma Coordenação-Geral de Educação do Campo -CGEC e 
uma Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD, 
hoje, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão – SECADI para pensar as políticas públicas educacionais nas áreas de 
alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em 
direitos humanos, educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola e 
educação para as relações étnico-raciais. 

No atual momento, a SECADI desenvolve um conjunto de ações, programas 
e/ou políticas educacionais voltadas ao campo, articuladas ao Programa 
Nacional de Educação do Campo  - PRONACAMPO2, lançado em março de 
2012.  

No sentido de continuar a luta e o debate da Educação do Campo, em agosto 
de 2004 foi realizada em Luziânia, Goiás, a II Conferência Nacional Por uma 
Educação do Campo, com o lema “Educação do Campo: direito nosso, dever do 
Estado!”.  Segundo Caldart (2012), esse lema: 

Expressou o entendimento comum possível naquele momento: a luta pelo 
acesso dos trabalhadores do campo à educação é específica, necessária e 
justa, deve se dar no âmbito do espaço público, e o Estado deve ser 
pressionado para formular políticas que a garantam massivamente, 
levando à universalização real e não apenas princípio abstrato (p.260). 

Essas conquistas foram importantes no processo de fortalecimento da luta 
e demarcação de território por dentro dos órgãos governamentais.  A luta dos 
sujeitos coletivos do campo foi gradativamente conquistando a legitimidade 
jurídica da Educação do Campo, por meio de um conjuntos de leis, 
constituindo, assim, os marcos normativos da Educação do Campo. Inserem-se 
nesse conjunto de leis o Parecer nº 36, de 04 de dezembro de 2001 e a 
Resolução CNE/CEB nº 1, de 03 de abril de 2002, que instituem as Diretrizes 

                                                   
 

2 O objetivo desse programa é oferecer apoio técnico e financeiro aos estados, Distrito Federal e municipios para a 

implementação da política de Educação do Campo, visando à ampliação do acesso e à qualificação da oferta da 

educação básica e superior, por meio de ações para a melhoria da infraestrutura das redes públicas de ensino, 

visando ainda à formação inicial e continuada de professores, à produção e à disponibilização de material específico 

aos estudantes do campo e quilombolas, em todas as etapas e modalidades de ensino. Web site. Acedido: fevereiro 

15, 2015, em http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-

inclusao/programas-e-acoes?id=18720.  
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Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, já citadas neste 
trabalho. Temos a Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008, que 
estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o 
desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do 
Campo. No entendimento de Pires (2012), essa resolução 

busca fortalecer a Educação do Campo como direito quando recomenda 
que os sistemas de ensino adotem medidas que assegurem o cumprimento 
do artigo 6º da Resolução CNE/CEB n.1/2002, quanto aos deveres dos 
Poderes Públicos na oferta de Educação Básica às comunidades rurais, o 
que deve ser realizado em regime de colaboração entre os estados e seus 
municípios ou mediante consórcios municipais (p.110). 

Destacamos ainda a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre 
o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola 
aos estudantes da educação básica, incentivo para a aquisição de gêneros 
alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente 
pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando 
as comunidades tradicionais indígenas e remanescentes de quilombos. 
Evidencia-se ainda o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que se 
constitui como uma referência importante na história da educação do campo, 
ao instituir a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica e disciplinar a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior - CAPES no fomento a programas de formação 
inicial e continuada. 

Em agosto de 2010 foi criado o Fórum Nacional de Educação do Campo - 
FONEC, que se caracteriza como uma articulação dos sujeitos sociais coletivos 
que o compõem, pautando, além da Educação do Campo como direito, o 
compromisso coletivo de contraponto ao agronegócio, de combate à 
criminalização dos movimentos sociais e de proposição de políticas públicas de 
Educação do Campo.  Nesse mesmo ano, temos a aprovação do Decreto nº 
7.352, que dispõe sobre a política de Educação do Campo e o Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA.  O art. 1º desse Decreto 
versa: 

A política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da 
oferta de educação básica e superior às populações do campo, e será 
desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas 
estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto neste Decreto. 
(Ministério da Educação [MEC], 2010, p.81). 

Esse Decreto destaca os princípios da educação do campo, tais como o 
respeito à diversidade, a formulação de projetos político-pedagógicos 
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específicos, o desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da 
educação e a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do 
campo.  Define no § 1º, I do art. 1º quem são as populações do campo, a saber: 
os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os 
ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores 
assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os 
caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir 
do trabalho no meio rural. (Mec, 2010, p.81) 

Autores como Arroyo (2011), Caldart (2010) e Molina (2012) apontam que 
as lutas e mobilizações dos movimentos sociais do campo são fundamentais 
para a conquista e a garantia de direitos historicamente negados aos povos do 
campo. Hoje, são visíveis as conquistas do movimento Por Uma Educação do 
Campo, não só no âmbito dos marcos legais, como também da materialidade de 
ações. 

No ano de 2012, outro importante passo foi dado para a consolidação da 
Educação do Campo, a realização do II Seminário Nacional de Educação do 
Campo, em Brasília, que teve como um dos seus objetivos discutir o 
fortalecimento da organicidade do FONEC, articulado às ações nos estados e 
territórios, bem como o debate sobre projeto de campo e participação política 
dos movimentos sociais e sindicais. 

Pode-se dizer que, com muita luta, os povos do campo estão rompendo a 
cerca do latifúndio do conhecimento, haja vista que o acesso ao ensino superior 
como uma das reivindicações dos movimentos sociais e sindicais do campo, a 
duras penas, tem merecido atenção, a exemplo dos cursos de Licenciatura em 
Educação do Campo, que contam hoje com mais de 40 turmas ofertadas e em 
andamento nas universidades públicas no país. E outros cursos como 
Pedagogia, História, Geografia, Sociologia, Ciências Naturais, Agronomia, 
Direito, Medicina Veterinária, que vêm sendo ofertados aos filhos/as dos/das 
camponeses/as no Brasil . Evidencia-se, ainda, a criação de núcleos, grupos, 
linhas, observatórios de pesquisa em Educação do Campo e de Programa de 
Pós-graduação lato sensu e stricto sensu pelas universidades públicas como 
resultado das reivindicações dos povos organizados no campo brasileiro. 

Tudo isso, no entendimento de Trindade (2011), são “avanços conquistados 
com o protagonismo coletivo dos movimentos sociais e sindicais do campo 
‘irrigado’ pelas contradições do movimento dialético da história, nas diversas 
dimensões das políticas públicas para os sujeitos do campo” (p.60). 

O acesso à universidade e outras conquistas no campo do direito vêm 
causando um desconforto para as classes dominantes do país. Esse “mal-estar” 
que se materializa em reações dos setores dominantes é um sinal de que essa 
luta não vai ser “pacífica”, como se pode exemplificar com as ações judiciais 
impetradas pelo Ministério Público contra os programas de ensino superior do 
PRONERA, no sentido de impedir o funcionamento de cursos superiores, 
específicos, oferecidos aos/às filhos/as filhas dos/das trabalhadores/as do 
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campo pelas universidades públicas (Martins, 2009), acusando que esses 
cursos específicos, ferem a constitucionalidade da igualdade de direitos. A 
persistência da luta tem contribuido para o entendimento por parte de alguns 
setores da sociedade, a necessidade das políticas públicas afirmativas no 
processo de reparação e/ou diminuição da desiguldade social que vive o povo 
brasileiro, em especial no campo.  

Trindade(2011) destaca que as tensões e os conflitos que envolvem a disputa 
pelo projeto de desenvolvimento do campo e a luta pela garantia de direitos, são 
significativos no processo de materialização de lutas instituídas por sujeitos 
sociais organizados em movimento, instituintes de ações contra-hegemônicas 
capazes de provocar transformações concretas na sociedade. Nesse sentido, o 
movimento dialético da história aos poucos vai consolidando a Educação do 
Campo não apenas como modalidade educativa no interior do sistema como 
apontam os documentos oficiais educacionais. Ela está se materializando como 
categoria, pois o conteúdo, o significado e o movimento que a constituem 
produzem novas práticas e compreensões sobre um determinado fenômeno 
educativo no Brasil. São práticas que têm ajudado os povos do campo a ocupar 
os espaços e construir hegemonia no que lhes é de direito. Na compreensão de 
Fontana (2003), 

hegemonia significa supremacia de um grupo ou classe sobre outras 
classes ou grupos; ela se estabelece com meios diferentes do recurso à 
violência ou à coerção. Nos escritos do cárcere, Gramsci usou hegemonia 
como um modo de explicar a derrota política; e, nos seus escritos 
anteriores, a hegemonia também é usada para descrever a posição de 
liderança da classe trabalhadora no contexto de uma aliança com outras 
classes (p.114).  

Nessa perspectiva, o Movimento da Educação do Campo vai se constituindo 
e se fortalecendo na contradição da história forjado nas lutas sociais dos 
sujeitos que ajudam a fazer a história. Essa educação poderá forjar um espaço 
de produção de conhecimento e de cultura que recuse a neutralidade e promova 
rupturas com o sistema hegemônico capitalista e, sobretudo, que não esteja 
alheio às lutas de classes. Conforme adverte Cury (2000, p.88),“a hegemonia se 
dá no contexto das relações de forças existentes na sociedade de classes e no 
interior das organizações culturais, e revela o caráter contraditório dessas 
relações.” 

 
3. DESAFIOS. 

Embora o Movimento da Educação do Campo tenha conquistado avanços 
nessas útimas décadas, inserindo o tema tanto na agenda do governo quanto na 
das universidades, vem também sofrendo derrotas. Além do avanço da fronteira 
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agrícola com vistas à produção de commodities, grandes obras do governo 
federal – a exemplo das usinas hidrelétricas – têm desalojado trabalhadores 
rurais e comunidades de seus territórios. De acordo com a Comissão Pastoral 
da Terra (CPT), em 2014 foram registrados 1.018 conflitos por terra em todo o 
território brasileiro. 

Na dimensão da materialidade das políticas públicas existem inúmeros 
problemas que precisam ser urgentemente resolvidos, como o fechamento de 
escolas no meio rural pelos gestores municipais, a formação dos 
educadores(as), a organização curricular, pois as escolas do campo precisam de 
um olhar diferenciado, para que sejam atendidas as necessidades da sua 
população. Segundo o Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixiera, nos útimos 15 anos mais de 37 mil 
escolas foram fechadas no campo no Brasil; em 2014, foram 4.084. 

Nesse sentido, são muitos os desafios que o movimento “Por uma Educação 
do Campo” tem a enfrentar, que vão desde a materialização daquilo que foi 
conquistado no campo do direito ao enfrentamento ofensivo ao capital de modo 
que possamos reafirmar a Educação do Campo como resistência ao 
agronegócio, ao latifúndio e às interferências do capital nos rumos da educação 
dos/das camponeses/as. 

 
4. CONSIDERAÇÕES.  

À guisa de conclusão, entendemos que a Educação do Campo nasceu das 
mobilizações dos movimentos sociais, sindicais e populares do campo em prol 
de uma educação que respeite os saberes e especificidades dos camponeses e 
das camponesas, frente à ausência de políticas educacionais que contemplem a 
realidade das pessoas do campo. Se hoje a Educação está na agenda do governo 
federal,  deve-se esse mérito aos movimentos sociais, sindicais e populares do 
campo, que têm desafiado a hegemonia do agronegócio na sociedade e sua 
influência nas políticas públicas educacionais, assim como têm convocado a 
população camponesa para debater o projeto de desenvolvimento do campo 
vigente na sociedade brasileira. 

As contradições, as tensões e os conflitos na forma dialética de compreender 
a realidade têm ajudado a contruir as concepções, os princípios, os 
fundamentos e as práticas de Educação do Campo que vêm sendo 
materializados no território brasileiro. Entretanto, sabemos que é necessário 
manter-se na luta para que os marcos legais, conquista dos sujeitos camponeses 
organizados, sejam implementados e possibilitem que os povos do campo 
rompam a cerca do latifúndio do conhecimento. Reafirmamos que é preciso 
continuarmos, incansavelmente, na resistência à expansão do capital no campo 
brasileiro e potencializarmos a luta pela construção e manutenção de políticas 
públicas de Educação do Campo que fortaleçam as comunidades camponesas. 
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RESUMO  

O presente artigo objetiva refletir os cenários histórico-políticos e legais do 
estágio para a formação de professores no Brasil e, como parte destes, 
apresentar uma proposta de estágio para a formação de professores em 
exercício na educação básica no Estado do Amazonas, componente do currículo 
elaborado para a formação de professores no Curso de Pedagogia da 
Universidade do Estado do Amazonas, oferecido em atendimento ao Plano 
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR/UEA. A 
partir desta apresentação, sintetiza os conceitos e cenários histórico-políiticos 
de constituição do estágio e os resultados de uma experiência no cenário 
amazônico, consolidados em relatos de alunos e professores. Com base nesta 
experiência, propõe um novo cenário político para a formação de professores, 
tendo o estágio como eixo curricular e ressaltando que a metodologia definida 
na proposta de estágio em íntima relação com a pesquisa para a 
reflexão/reconstituição de teorias e práticas apresenta resultados significativos 
no que tange à formação e constituição da identidade profissional docente. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Estágio, Formação, Prática docente refletida. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tema proposto sinaliza para a reflexão dos cenários histórico-políticos e 
legais da definição do estágio para a formação de professores no Brasil e avança 
na análise da constituição e execução de uma proposta de estágio capaz de 
atender a política atual de formação de professores na especificidade 
amazônica. 

Além de pesquisar as concepções teóricas e normativas para compreender 
os objetivos do estágio para a formação de professores, o estudo realizado 
buscou comprender/definir um cenário formativo aproximado à prática de 
estágio com professores que já exercem a docência. 

Deste modo, objetivamos discutir os cenários das práticas formativas ao 
longo da história da formação de professores, situar o Programa Nacional de 
Formação de Professores para a Educação Básica – PARFOR no interior destes 
cenários e os resultados preliminares da proposta de estágio do curso de 
Pedagogia, constante do relato de alunos e professores, assim como apresentar 
uma alternativa para uma nova política de estágio. 

Por fim, definimos o estágio como o elemento mediador entre a formação 
inicial do professor e a formação continuada, devendo ser compreendido como 
a hora e o espaço da prática refletida, ou seja, a efetivação da prática refletida. 

2 CENÁRIOS DA PRÁTICA DOCENTE EM ESTÁGIO: BASES TEÓRICAS E 
LEGAIS 

O estudo da formação de professores, particularmente quanto ao estágio, 
revela uma cisão da unidade teoria e prática, constatada pela análise da 
concepção de estágio (PIMENTA, 2002) e por pareceres normativos. 

Ao analisar a concepção de formação, Alarcão (2010) identifica cenários 
orientadores da prática profissional e que acompanham a história da educação, 
conforme pressupostos político-ideológicos de cada contexto, quais sejam: 

• Imitação artesanal: demonstração e imitação de práticas 
(concepção tradicional de educação baseada na reprodução); 

• Por descoberta guiada: pressupõe conhecimentos teóricos sobre 
o ensino; a tarefa do estágio é observar diferentes professores em 
atuação, seguindo etapas: 1) observação simples; 2) participação em 
tarefas de ensino; 3) seleção e organização de unidades de ensino; 4) 
assumir responsabilidade total pelo ensino: desenvolver capacidades 
de imaginação e autocrítica; 

• Clínico (anos 50): prática de ensino em sala de aula (entendida 
como uma “clínica”), baseada na observação e análise de situações 
reais de ensino; 
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• Behaviorista: micro-ensino (anos 60); etapas do estágio: análise, 
identificação de tarefas, aplicação de mini-aula gravada.  

• Psicopedagógico: objetiva o desenvolvimento da capacidade de 
resolver problemas e tomar decisões conscientes adaptáveis a 
situações reais. Adota como etapas de estágio: conhecimento, 
observação, aplicação. 

• Pessoalista: Propõe como atividades a organização de 
experiências, a reflexão sobre estas e suas consequências e a 
observação objetiva-subjetiva, considerando percepções, 
sentimentos e objetivos. 

• Reflexivo: define como atividades a ação, experimentação e 
reflexão dialogada sobre a ação, possibilitando a sistematização de 
novo conhecimento. 

• Ecológico: propõe a realização de experiências em contextos 
diversificados, mediadas por relações interpessoais. 

• Dialógico: propõe considerar a linguagem e o diálogo crítico na 
análise de situações de ensino, revelador do pensamento e partilha 
de teorias por professores. 

A síntese quanto a concepção de estágio realizada por Pimenta (2002) 
ressalta que a concepção de estágio até os anos 80 o descreve como “imitação 
de modelos teóricos”, o que tendia a distanciar a prática da docência da 
realidade escolar concreta.  

Esta concepção sofreu crítica do movimento de educadores nos anos 80 e 
90, que defenderam a escola como “instituição social”, com “função específica” 
de “produção e difusão do saber historicamente acumulado [...]” (PIMENTA, 
2002, p. 58). Neste contexto, advoga-se que a formação do professor deve aliar 
teoria à prática social, a ser realizada na escola, locus da educação, influenciada 
por uma realidade social, histórica e política. 

Em face a esta realidade, estudiosos da educação e formação dos 
profissionais da educação aliaram-se, a partir da década de 80, ao movimento 
mundial que defende a formação alicerçada na pesquisa, que possibilita a 
ampliação de teorias, confrontação e aprimoramentos de métodos e técnicas de 
ensino, assim como “ação-reflexão-ação” (Schön, 1992), o que significa a 
relação entre teoria e prática (realidade) ou entre auto-reflexão e atividade 
profissional, para romper com a ênfase a técnica (racionalidade técnica). 

A partir deste movimento que conquistou a inserção em textos legais das 
ideias de prática indissociável da teoria, escola como lócus da reflexão e 
exercício da docência, os cursos e programas de formação, foram orientados 
por meio de Diretrizes Curriculares Nacionais (anos 2000) a definir o estágio 
em articulação com todos os conteúdos da formação e a ser realizado “a partir 
do início da segunda metade do curso” (Resolução CNE/CP 1/2002, Art 13, § 
3º) e “com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, visando à 
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atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas observações 
realizadas e a resolução de situações-problema” (Idem, § 1º). 

É neste contexto que surgiram programas de formação de professores, com 
o objetivo de atender a meta de formar professores em nível superior para 
atuação na educação básica, a exemplo do Plano Nacional de Formação de 
Professores – PARFOR, que marca o cenário atual de formação de professores 
e a proposta de estágio que atende a seus objetivos.  

No entanto, apesar de propostas de reconfiguração da concepção teórco-
prática do estágio, que o caracterizaram como apreensão da realidade concreta, 
através da observação, descrição, registro, interpretação e problematização ou 
tendo a prática social como ponto de partida, ainda é bem presente no discurso 
de alunos a ideia de um estágio meramente cartorial, ou seja, limitado ao 
preenchimento de fichas e relatórios.  

Portanto, tratar do estágio na formação de professores requer refleti-lo no 
interior de um movimento renovador, que o associa a alicerces teóricos e 
experimentais (aqui entendidos como práticos) e que permitem ao professor 
resolver conflitos, problemas e aprender, por meio destes, novos 
conhecimentos para aplicar em situações problemas futuros.  

Esta reflexão foi proposta numa concepção de estágio, elaborada e 
desenvolvida no Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas, 
oferecido em resposta ao Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica (PARFOR), caracterizada no item a seguir. 

2.1. UM CENÁRIO DE ESTÁGIO NO AMAZONAS 

Como parte da política de formação de professores no Brasil, foi criado em 
2009 o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 
(PARFOR), gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) que fomenta, dentre outros, a oferta cursos de 
Licenciatura para docentes em exercício na rede pública da educação básica 
que não tenham formação superior (Resolução CNE nº 1, de 11/02/2009). 

No estado do Amazonas o PARFOR foi iniciado em 2009, executado por 
três instituições de ensino superior públicas, sendo o Curso de Pedagogia da 
Universidade do Estado do Amazonas, objeto de análise deste artigo que trata 
do estágio oferecido por este, inciado em 2010, com 8 turmas. 

Na organização curricular do Curso, conforme aprovado em Projeto 
Pedagógico, o estágio curricular foi definido em 3 etapas, sendo o estágio I como 
90 horas-aula, o estágio II com 120 horas-aula e o estágio III com 120 horas-
aula. 

O estágio foi oferecido a 527 alunos distribuídos em oito municípios do 
estado do Amazonas, a saber: Borba, Humaitá, Itacoatiara, São Paulo de 
Olivença, Tefé, Manacapuru, Manaus e Parintins, o que representa um grande 
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desafio de organização e orientação, considerando a grande extensão geográfica 
do Estado do Amazonas.  

É importante neste ponto caracterizar o cenário formativo, o que aqui 
consideramos como a especificidade do público atendido pelo curso e os lócus 
de atuação/estudo (formação) e que descreveremos em itens a seguir: 

a) O Amazonas é a maior unidade federativa do Brasil, com uma área de 
1 559 159,148 km² e com grandes distâncias entre a Capital (sede de 
organização do Curso) e seus municípios, tendo como uma das maiores, a 
distância entre Manaus e Maraã (um dos Municípios) onde foi ofertado o Curso 
de Pedagogia, correspondente a 633,3 Km em linha reta; 

 Os alunos, em sua maioria, distantes da sede do município, se tornando, 
em muitos casos, uma operação complicada e dispendiosa devido as 
especificidades geográficas da região; 

A supervisão e acompanhamento pelo professor nos locais de estágio 
demandam recursos financeiros e disponibilidade exclusiva do mesmo, para 
acompanhar as atividades durante o semestre letivo das escolas onde os 
professores-alunos exercem a docência e não em todo semestre. 

Em face deste desafio de organização e orientação das atividades de estágio, 
foi elaborada uma proposta de estágio que atendesse a especificidade de 
formação acima descrita, conforme apresentaremos no item a seguir. 

2.1.1. ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

Na elaboração da proposta, manteve-se a matriz curricular do Curso 
regular, porém várias configurações foram feitas e muitos encontros de estudo 
e discussão foram realizados. Estes estudos ressaltaram a necessidade de uma 
alteração na proposta do Curso regular, de modo a atender as peculiaridades da 
oferta modular. 

Na proposta considererou-se também a impossibilidade de 
acompanhamento in loco de cada aluno-professor em formação, devido as 
dificuldades de acesso a algumas comunidades, o tempo e os recursos 
necessários para tanto, não previstos no Plano de Aplicação de recursos 
definido pelo PARFOR. 

Portanto, foi necessário reestruturar a proposta de operacionalização do 
estágio, embora se mantendo a fundamentação da formação orientada pela 
pesquisa da própria prática docente, mas com adaptação de instrumentos à 
realidade formativa dos alunos atendidos, conforme explicaremos nos itens 
seguintes. 

A partir deste diagnóstico e definições operacionais preliminares, definiu-
se que o estágio se constituiria num “espaço de reflexão sobre a carreira 
docente”, revendo conceitos sobre ser professor e pensando na condição de um 
professor eterno “aprendiz da profissão” (LIMA, 2012, p.31). Sua orientação foi 
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definida pela relação “prático-investigativa”, que sinaliza para a  pesquisa, 
enquanto orientadora da prática profissional do professor (PIMENTA, 1999, 
2002). 

Para operacionalizar a proposta foram pesquisados textos sobre o estágio, 
selecionados e socializados aos professores formadores da Universidade do 
Estado do Amazonas, assim como foram definidos os instrumentos de avaliação 
do estágio, como sendo o CADERNO DE REGISTROS E MEMÓRIAS e o 
PROJETO DE APRENDIZAGEM. 

Como instrumento para o registro das atividades do estágio, foi adotado o 
CADERNO DE REGISTROS E MEMÓRIAS, cujas anotações foram orientadas 
pela técnica da narrativa1, o que possibilitou o acompanhamento estratégico 
neste processo de auto formação, pois foi percebido que os alunos empenharam 
esforços para não só descrever, mas analisar o descrito, transformando-o em 
narrativas. 

Quanto a narrativa, Alarcão (2003, p. 103) explica que: 

 [...] podem incidir sobre aspectos vários da sua profissão e focalizam-se 
frequentemente sobre si próprios, assumindo assim um caráter 
autobiográfico. Mas podem também ter como foco de atenção os alunos, a 
escola [...] perante a educação, isto é tudo aquilo que permita compreender 
as finalidades e os contextos educativos. 

O CADERNO também teve como objetivo possibilitar o acompanhamento 
do professor no desenvolvimento do estágio em cada fase, como sua realização, 
dificuldades, carga horária, criação de novas propostas e os impactos na escola 
com a atuação do aluno durante o curso. 

Quanto ao PROJETO DE APRENDIZAGEM este substitui a elaboração de 
um plano de aula e permite, no ato de elaboração, que o professor realize a 
reflexão descrita por Donald Schön, “na e sobre a prática”.  

Esta opção, além de exigir um diagnóstico inicial pelo professor, reitera a 
pesquisa, unindo professor, alunos e prática de investigação de realidades e 
conteúdos. 

Além disto, esta proposta atende aos objetivos para a formação pelo 
PARFOR, definidos pela Capes, uma vez que ressalta a necessidade do aluno-
professor, ao elaborar e desenvolver o projeto, questionar a própria prática, 
suas condições de exercício da prática pedagógica, a realidade de seus alunos, 

                                                   
 

1 Tem como objetivo de promover reflexões sobre o ser/fazer docente e se somará à técnica de escrita 
autobiográfica, compondo o memorial, definido como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e orientado pelas 
disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica I e II. 
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seus interesses, valores de cada município ou comunidade em que trabalha e 
vive. 

A elaboração do Projeto de Aprendizagem deve considerar alguns aspectos, 
descritos por Sacristán et al (2000): 

1. Pensar ou refletir sobre a prática antes de realizá-la; 

2. Considerar que elementos intervêm na configuração da 
experiência que os alunos terão, de acordo com a peculiaridade do 
conteúdo curricular envolvido; 

3. Ter em mente as alternativas disponíveis: lançar mão de 
experiências prévias, casos, modelos metodológicos, exemplos 
realizados por outros; 

4. Prever, na medida do possível, o curso da ação que se deve tomar; 

5. Antecipar as consequências possíveis da opção escolhida no 
contexto concreto em que se atua; 

6. Ordenar os passos a serem dados, sabendo que haverá mais de 
uma possibilidade;  

7. Delimitar o contexto, considerando as limitações com que 
contará ou tenha de superar, analisando as circunstâncias reais 
que se atuará: tempo, espaço, organização de professores, alunos, 
materiais, meio social, etc; 

8. Determinar ou prover os recursos necessários. 

Além destes pontos, é necessário refletir que o professor é mediador no 
processo, portanto deve partir da realidade e necessidades dos alunos, para 
definir os conteúdos a serem desenvolvidos. Deve-se considerar também que, 
enquanto projeto, é uma previsão, uma proposta que será modificada e 
reconstruída no curso de sua implantação. 

E nessa proposta, a possibilidade de criação, recriação é fundamental para 
o processo de orientação professor-orientador/aluno-professor, pois será nos 
momentos de socialização dos projetos criados e em execução, que poderão ser 
ajustadas condutas do processo pedagógico, por meio da reflexão com apoio 
nos conteúdos estudados ao longo do curso. 

Feita a definição dos instrumentos de orientação e avaliação das atividades 
de estágio, também foi necessário realizar a distribuição da carga horária, 
estabelecendo-se 1/3 da carga horária para estudos (parte teórica) e 2/3 para 
atividades na própria escola e para encontros de orientação/socialização de 
atividades com os professores orientadores (parte prática). 
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Para que a proposta se efetivasse, foi necessário convocar e realizar reuniões 
com secretários de educação e diretores de escolas dos municípios-sede 
envolvidos, momento em que a proposta foi apresentada, discutida e ajustes 
foram feitos para atender a realidade. Também foram realizados encontros com 
os professores formadores da Universidade que residem e trabalham em 
centros ou núcleos distantes da sede, por meio do sistema IPTV (internet 
protocol television, que promove a conectividade da TV com a internet), que 
permitiu a transmissão de informação em tempo real, com os coordenadores 
explicando a proposta em Studio de TV e a interação para troca de ideias ou 
resolução de dúvidas.  

Portanto, a caracterização desta proposta de estágio como processo de 
pesquisa centra-se na ideia de que a aprendizagem da profissão se efetiva pela 
prática de ensino centrada num processo de pesquisa ou formação com 
pesquisa na própria prática, tentando refletir sobre o quê e como estão 
refletindo, em cujo processo se estabelece uma relação entre a universidade 
com as escolas e as comunidades onde atuam os alunos do PARFOR. 

Este processo deve redundar numa tomada de consciência da profissão – 
seu fazer e significado, um fator importante, conforme define Freire (apud 
LIMA, 2012, p. 37) “para avaliação crítica do processo de construção da ação 
pedagógica e sua reconstrução”.   

Na literatura que trata do estágio, as orientações ressaltam que, para que 
isto ocorra, não basta ir à escola campo de estágio.  É necessário que as 
observações e/ou participações realizadas pelos alunos sejam consideradas no 
currículo do curso. 

Assume-se que o professor pode produzir conhecimento a partir da prática, 
desde que na investigação reflita intencionalmente sobre ela, problematizando 
os resultados obtidos com o suporte da teoria, como pesquisador de sua própria 
prática. 

Para isso é preciso alcançar os seguintes objetivos:  
• Compreender o estágio como atividade articuladora e integradora no 

currículo do curso; 
• Assumir o estágio como espaço de aprendizagem; 
• Aprender a refletir individual e coletivamente; 
• Superar o tecnicismo das práticas pedagógicas;  

Para que esta perspectiva de um processo de aprendizagem profissional 
desenvolva-se institucionalmente é necessário pensar a Escola e a Universidade 
num processo de formação inicial e continuada que contemple o ENSINO e a 
PESQUISA como integrantes de um mesmo processo formativo. 

Com base nestes pressupostos, o professor terá a possibilidade de refletir 
sobre sua prática, problematizando-a, distinguindo as dificuldades que ela 
coloca, pensando alternativas de solução, testando-as, procurando esclarecer 
razões subjacentes a suas ações, atividades próprias de uma atitude 
investigativa, caracterizando o professor como produtor de conhecimentos 
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práticos sobre o ensino, além de promover o resgate de lembranças de práticas 
e da formação, “fazendo-se e refazendo-se”, como explicava Paulo Freire. 

Com esta organização foi viabilizado um processo de orientação à reflexão 
sobre a prática pedagógica e como resultados da proposta, apresentamos 
relatos de professores e alunos que ressaltam a importância do estágio 
realizado, conforme orientações da proposta aqui relatada, destacando 
contribuições para uma revisão de suas práticas em sala de aula. 

2.1.2. ANÁLISE DA PROPOSTA E ATIVIDADES DE ESTÁGIO PELOS 
PROFESSORES-ORIENTADORES E ALUNOS-PROFESSORES 

Os professores-orientadores foram o elemento-chave no 
desenvolvimento da proposta pela participação ativa nas reuniões de estudo, 
planejamento e avaliação. Em suas análises os professores destacaram questões 
relativas à concepção, às atividades e à orientação/acompanhamento dos 
alunos nos estágios. 

Dentre estas questões ressaltamos a ruptura com um conceito de estágio 
meramente instrumental para o conceito de experiência de formação e 
momento de revisão de práticas de ensino, não apenas para alunos-professores 
em formação, mas também para os professores-orientadores, conforme relatos 
a seguir: 

Professor 12: “[...] é muito interessante a experiência de estágio, você se 
sente de novo reaprendendo [...] ele é um reaprendizado, ele ressignifica a 
nossa prática [...]”. 

Professor 2: “[...] essa proposta não é só para o aluno, mas para 
professores. Eu confesso que embora já tenha 20 anos [...] essa proposta 
mexeu muito comigo, a ponto de [...] eu refletir minhas posturas, [...]”. 

São relatos que evidenciam a importância do estudo em conjunto por 
professores, não apenas para definir itens do plano de ensino, mas para a 
compreensão do estágio como atividade de reflexão contínua de experiências e 
suas bases teóricas, aliado a importância do professor, em qualquer nível de 
formação que se encontre, se colocar na posição de permanente “aprendiz da 
profissão”, como enfatiza Lima (2012, op. cit.). 

E, no caso dos alunos-professores já em exercício profissional, os 
professores-orientadores destacaram a reflexão de suas práticas com apoio no 

                                                   
 

2 Adotaremos esta denominação e ordem numérica sempre que tratarmos dos professores-orientadores e seus 
relatos, conforme ordem de exposição durante reuniões de avaliação. 
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referencial teórico estudado, assim como mudanças de comportamento, olhar 
e conscientização, como evidenciam alguns relatos: 

Professor 6: “[...] são alunos-professores [...] que fazem a prática, mas não 
tinham esse aporte teórico, esse embasamento da teoria, para eles 
enxergarem: isso que eu faço é ludicidade, isso que eu faço é justamente 
essa relação professor-aluno, [...] eles iam verificando e nosso papel de 
orientador, ir mostrando isso para eles [...]”. 

Professor 8: “[...] o que a gente percebe é a mudança de comportamento 
dos alunos, a partir do estágio II, [...] a mudança de comportamento, de 
olhar, por que a gente [...] consegue perceber a partir do estágio II a 
diferenciação de olhar [...]. 

[...] o interessante é essa consciência que eles começam a ter a partir do 
estágio I; tem uns que chegam até a te chamar: Puxa! eu fazia tudo errado, 
ou então alguns comentários: eu estava no caminho certo, eu só queria ter 
certeza, ou: eu tinha medo de fazer isso, mas agora a gente tem a base 
[...]”. 

Estes depoimentos revelam o cumprimento do estágio para professores em 
exercício, como espaço de diálogo sobre suas práticas, confirmando a tese de 
Pimenta e Lima (2004), para as quais o estágio, “[...] para quem já exerce o 
magistério [...]” se constitui para estes professores em “espaço de reflexão de 
suas práticas, a partir das teorias [...]”, promovendo a ressignificação de 
práticas ou a sua confirmação, tendo uma teoria que as fundamente, para 
garantir a certeza expressa em um dos relatos acima. 

Importante destaque também dado pelos professores orientadores foi sobre 
os encontros a cada finalização das etapas de orientação em que os mesmos 
expunham suas dúvidas e observações importantes que se caracterizou como 
troca de experiências de formação no Amazonas, uma vez que envolveu 8 
municípios em várias comunidades do interior do Estado nas quais os alunos 
atuavam. 

No que tange aos alunos-professores, as narrativas levaram-nos a 
perceber um perfil de professores, profissionais abertos a aprendizagem, com 
vistas a encontrar soluções para os problemas educacionais, no que diz respeito 
ao ensino, suas metodologias e relações professor-aluno, aluno-aluno, aluno-
professor, escola-família, dentre outras. 

Ao discutirem a realidade, assumindo postura de pesquisador, apontam a 
necessidade de re-orientação da prática docente, quando indicam, por exemplo, 
a necessidade de revisão e adoção de outras metodologias de ensino, a 
importância do planejamento, de melhorias na relação professor-aluno, dentre 
outras observações. 
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Estes relatos e posicionamentos registrados nos cadernos, quando 
questionados pelos professores-orientadores em momentos de socialização, são 
justificados à luz de teorias estudadas e revelam o olhar crítico, questionador, 
constituído durante a formação. 

Para Freire (1996) este olhar constitui o que denomina “Pedagogia do 
Olhar” ou conforme Lima (2012) “olhar de observação”, que revela fatos 
escondidos em rotinas ou situações corriqueiras. A esta observação, se somam, 
conforme Lima (2012) diálogos, como ocorre nos momentos de socialização e 
que compõem o que Pimenta e Lima (2004) intitulam “pluralidade de 
discursos”, reveladores de lutas, contradições, resistências e que permitem 
compreender a realidade observada. 

Deste modo, a prática de observação e registro pelo estagiário, não se reduz 
a observação e preenchimento de um instrumento, mas possibilita a 
compreensão do fenômeno educativo, se o registro for confrontado com 
referenciais teóricos que ampliem a sua compreensão. 

Outro dado significativo que extrairmos dos cadernos é a definição de 
estágio construída pelos alunos-professores, que atendem a solicitação de, ao 
final dos registros de cada etapa, destacar as contribuições do estágio para sua 
formação e que revelam a preocupação em registrar seu significado. Dentre as 
definições encontradas, destacamos:  

“O estágio é uma etapa importante no processo de desenvolvimento e 
aprendizagem do aluno, porque promove oportunidades de vivenciar na 
prática conteúdos acadêmicos, propiciando desta forma, a aquisição de 
conhecimentos e atitudes relacionadas com a profissão escolhida pelo 
estagiário. Além disso, o programa de estágio permite a troca de 
experiências [...], bem como o intercâmbio de novas ideias, conceitos, 
plano e estratégias” (Aluno do Curso de Pedagogia/PARFOR). 

No que tange às contribuições do estágio-pesquisa, os relatos 
reconhecem a importância da pesquisa na formação, a exemplo do relato a 
seguir, que consideram o estágio como: 

“espaço [...] mais promissor do professor em formação [...] que é a sala de 
aula, pois é precisamente nela se manifesta a diversidade de situações da 
relação professor e aluno. O professor, ao refletir sobre a sua práxis 
cotidiana de forma contextualizada, demonstra a sua inquietude, devendo 
buscar subsídios para sua formação, por meio da pesquisa” (Aluna do 
Curso de Pedagogia/PARFOR, 2015). 

Ou como “[...] um novo olhar para a metodologia nas práticas 
educacionais”, cujo relato inferimos como propiciado pela observação, 
comparação e análise de metodologias e práticas de ensino nas escolas. 
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Dentre os depoimentos significativos quanto a questão do olhar, 
destacamos a apreciação de um dos alunos, para o qual, há muitas contribuições 
a destacar, que incluem repercussões na vida profissional e pessoal. 

“[...] mas o poder da observação, poder ver com o olhar do outro e ter uma 
forma de vê além do que os meus olhos vêem. Isso me chamou muito a 
atenção até em casa poder compreender o que está em volta de um 
determinado problema, às vezes para enxergar o que está por trás de um 
determinado comportamento, etc. 

Hoje vejo que sou um profissional com capacidade de ouvir melhor o 
outro, seja ele criança, [...], etc” (Aluno do Curso de Pedagogia/PARFOR, 
2015). 

Portanto, o depoimento revela mudança de percepção quanto a prática 
docente ou a construção da “pedagogia do olhar” (FREIRE, 1996), assim como 
a resposta as perguntas para a identificação profissional, conforme buscado no 
projeto de estágio desenvolvido no Curso.  

Em outro depoimento, uma das alunas expressa ressignificação de práticas, 
como segue: 

“A melhor coisa que poderia me acontecer, pois me conduz a um rumo 
mais certo de entendimento do real...olhar as crianças com mais 
flexibilidade... prestando atenção em suas dificuldades; antes só queria 
saber de dar minha aula e pronto... agora não; quero que seja uma aula 
boa para eles...procurando a melhor forma para ajudar seu 
entendimento” 

O depoimento desta aluna nos momentos de socialização revelou 
arrependimento com suas antigas práticas. A mesma revelou que se questionou 
se era professora como a professora da sala onde estagiou, cuja postura revelava 
descompromisso com a educação.  

Além disto, reforça o exposto por Pimenta e Lima (2004, p. 127), para as 
quais o estágio para quem já exerce a docência é “retrato vivo da prática docente 
[...]” e “possibilidade para ressignificar suas identidades profissionais [...]” que 
as autoras definem como inacabadas, face as novas demandas sociais e 
cognitivas. 

Em face destes relatos, é significativo destacar a relevância de uma proposta 
de estágio que efetivou a reflexão das práticas de docentes experientes, pelo 
exercício da observação, registro, análise a luz de teorias e ressignificação de 
seus saberes profissionais. 
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3 UM NOVO CENÁRIO PARA O ESTAGIO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

O estágio sempre foi definido como o momento da aprendizagem 
profissional, devendo ser acompanhado por profissional competente. Em 2008 
foi aprovada a Lei no. 11.788/08 que disciplina o estágio na atualidade e 
reafirma o estágio “ato educativo escolar supervisionado [...]” (Art. 1º.), 
devendo serem oferecidas atividades diversificadas. 

Porém, o que observamos ao pesquisar concepções de estágio de 
universidades da atualidade é que ainda prevalece uma prática que se limita a 
orientação para o preenchimento de fichas em breve período de observação na 
escola, sem o devido exercício da atividade docente, como determina a 
supracitada lei. 

Em face a este cenário, propomos para a definição de uma nova política 
formativa, a partir do estágio, os seguintes pontos: 

• Atribuir dimensão prática a todas as disciplinas do currículo de 
formação, de modo a inserir o aluno, futuro profissional, na 
realidade escolar, refletindo-a e propondo ações que resolvam os 
problemas identificados, a luz de orientações teóricas em estudo; 

• Correlacionar o estágio com todas as disciplinas do currículo, de 
modo a construir um rol de saberes orientadores da prática docente; 

• Afirmar o estágio como momento de interlocução teoria-prática com 
o objetivo de, pelas observações/reflexões, constituir novas teorias e 
práticas; 

• Definir a pesquisa-ação como base das atividades do estágio 
supervisionado, de modo a possibilitar melhor compreensão do 
contexto escolar e suas práticas; 

• Adotar como percurso metodológico-prático do estágio o seguinte 
roteiro: observação participativa/pesquisa bibliográfica; diagnóstico 
para definição da metodologia de ação; análise de 
dados/resultados/reelaboração teórico-prática; 

• Cumprir a definição de estágio (Lei no. 11.788/08) enquanto ato 
SUPERVISIONADO, de modo a garantir a integração 
universidade/escola e a troca de saberes. 

Em face destes ideais acreditamos que saltaremos rumos a nova 
reconfiguração do estágio enquanto eixo nuclear dos cursos de formação de 
professores e não mais como elementos isolados, ou terminais como 
denominou Pimenta (2004) ao tratar do estágio na década de 80. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo procuramos, de forma sintética, caracterizar os cenários de 
estágio na formação de professores do ponto de vista histórico-político e neste 
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movimento, já nos anos atuais, apresentar a proposta de estágio como parte do 
Curso de formação de professores no Amazonas (Curso de Pedagogia), 
elaborado para atender a proposta de formação da Comissão de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

A proposta de estágio apresentada revela o atendimento de um cenário com 
especificidades territoriais e contextuais que exigiram a configuração de uma 
proposta que atendesse às necessidades formativas de alunos-professores que 
exercem a docências em municípios/comunidades distantes da Capital do 
Estado, sede da Universidade. 

A metodologia de formação pautada na relação estágio-pesquisa revelou 
avanços nos processos formativos de professores e pelos relatos de professores-
formadores e alunos-professores foi possível perceber mudanças de concepção 
quanto a docência e o reconhecimento da importância de uma reflexão 
alicerçada em teorias, para compreensão da dinâmica escolar, seus desafios e 
possibilidades. 

Todas as reflexões realizadas para a configuração da proposta e os 
resultados obtidos, conforme práticas de professores e alunos, assim como seus 
relatos, nos permitiram esboçar um novo cenário de formação a partir do 
estágio, enquanto núcleo da proposta curricular para formação docente. 

Por fim, entendemos e reforçamos que o estágio na atualidade deve ter 
como ponto de partida a investigação da/na escola, problematizando-a, numa 
relação interdependente entre teoria-prática, envolvida num conjunto de ações 
que lhe permitirão ampliar o horizonte de sua compreensão de ser professor, 
num movimento em busca do significado do trabalho e de sua atuação.   
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RESUMO  

No presente texto, buscamos evidenciar a trajetória vivida, no contexto da 
Secretaria Municipal de Educação- SMED, período de 2005-2012, no que se 
refere aos princípios da gestão democrática na educação e as dificuldades em 
exercê-los a partir do contexto das macro políticas educacionais. A reflexão se 
deu a partir dos mecanismos de participação por ocasião da elaboração de 
textos balizadores, da Rede Municipal de Ensino, pertencente à região sul do 
Brasil. Os referidos textos foram discutidos e elaborados com a participação da 
comunidade escolar (professores, alunos, equipes diretivas), da sociedade civil 
organizada, do Sindicato dos docentes e do Conselho Municipal de Educação e 
tiveram como fundamento os princípios da gestão democrática e suas tensões 
no contexto das avaliações em larga escala e do neoliberalismo. Um dos marcos 
desse processo, na arena municipal, que engendra a gestão democrática foi o 
empoderamento das comunidades escolares e a consulta popular realizada 
através da organização de duas Conferências Municipais de Educação. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Políticas educacionais, Gestão democrática, Arena municipal. 
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1. INTRODUÇÃO 

O cenário de estudo foi o município de São Leopoldo, pertencente ao Estado 
do Rio Grande do Sul, com uma população de 209.611. A rede municipal de 
educação possuía 36 escolas de ensino fundamental, sendo 20 delas com ensino 
fundamental completo e 15 com Educação de Jovens e Adultos - EJA, 9 escolas 
de educação infantil, 35 escolas de educação infantil conveniadas e 1 escola de 
artes1. 

Neste município, a administração foi liderada pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT), durante dois mandatos, de 2005 a 2012, baseando-se nos 
ideais difundidos na campanha eleitoral de 2004 buscou desenvolver uma 
política de inclusão social e de “desenvolvimento de uma cidadania plena, 
sustentada em valores fundamentais, tais como a democracia, a solidariedade 
e a igualdade” (Plano de governo, 2004). Esses ideais, conforme se verifica nos 
documentos estudados, direcionaram o trabalho pedagógico da Secretaria de 
Educação.  

Um dos marcos da gestão da administração municipal foi a “consulta 
popular”. Tal consulta era realizada por diferentes secretarias do governo e que 
objetivavam ouvir a comunidade e com ela demandar sobre os diferentes 
aspectos políticos e administrativos. As discussões e decisões abrangiam um 
grande espectro de temas, desde questões conceituais até onde e como 
deveriam ser investidos os recursos da cidade. 

Em relação a educação, as propostas da SMED enfatizavam a 
democratização do sistema de ensino e a reestruturação curricular, com o 
intuito de romper com um processo histórico de autoritarismo enraizado na 
rede municipal. Autoritarismo esse sentido pelo magistério municipal com a 
anulação das eleições de diretores, que se deu em 2002, às vésperas das 
mesmas, e indicação/imposição por parte da Administração Municipal das 
equipes diretivas. 

Para reverter essa situação, o primeiro ato administrativo do prefeito eleito, 
gestão 2005-2008, em relação à educação, foi a aprovação da Lei que 
estabelecia a eleições para diretores das escolas, ampliando o conceito de 
equipe diretiva das unidades escolares (diretor, vice-diretor e supervisor 
pedagógico).  

Muitos eram os desafios colocados para a SMED relacionados à construção 
da gestão democrática e da garantia da educação de qualidade na rede 
municipal de educação. Para compreendermos as diversas iniciativas realizadas 
pela SMED na garantia do princípio e na construção da gestão democrática 
elencamos (3) três ações que julgamos representativas do período para 
exemplificar os movimentos das políticas educacionais na arena municipal. 

                                                   
 

1 Fonte: Site Prefeitura Municipal de São Leopoldo, www.saoleopoldo.rs.gov.br.  Acesso em 10/10/2012 
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Nesse sentido, organizamos nossa pesquisa para entender como cada uma das 
ações a seguir foi organizada e posta em prática de forma a considerar alguns 
dos seus resultados e efeitos. As ações foram: (1) Movimentos da gestão em São 
Leopoldo: construção da política a partir da I e II Conferência Municipal de 
Educação; (2) Construção das Orientações Curriculares Municipais; (3) 
Aprendizagem para todos/as: o caso das avaliações externas. 

A opção metodológica, neste trabalho, tem por base as contribuições de Ball 
& Bowe (1992), baseadas nos estudos de Mainardes (2006), a partir da 
abordagem do ciclo de políticas. Optamos por essa abordagem, principalmente, 
porque ela tem possibilitado compreender o processo das políticas 
educacionais em diferentes contextos e permite uma organização metodológica 
para entender a trajetória das políticas educacionais - desde sua formulação até 
a prática. Além disso, apostamos nessa abordagem para compreensão das 
políticas pelos seguintes motivos: 1 - possibilita uma relação entre as 
perspectivas micro e macro; 2 - aposta nos atores e no seu papel ativo no 
processo da política; 3 - possibilita a análise dos contextos da política de forma 
não linear, mas no mundo da complexidade, dos conflitos e contradições; 4 – 
inclui, na análise, a produção, a tradução, a interpretação e a reinterpretação da 
política. 

A arena que retratamos, neste texto, foi a da elaboração do texto e suas 
reverberações na prática, pois, como o próprio ciclo de políticas propõe, é 
possível encontrar outros contextos/arenas aninhados ou relacionadas nessa 
discussão. Dessa forma, as arenas em muitos momentos se fundem como em 
uma espiral, na qual o começo e o fim não estão firmemente marcados. As ações 
que serviram de análise e trabalho nesse texto mostram justamente que ao 
propor determinadas políticas o munícipio também passava por um contexto 
de influências internas que repercutiam na elaboração do texto e na formulação 
de outras políticas. De mesma maneira, ao mesmo tempo que o munícipio era 
alvo de políticas federais governamentais, o próprio também se posicionava 
como um contexto de prática com possibilidades de recriar determinas ações. 
É esse processo que iremos expor a partir de agora. 
 
2. MOVIMENTOS DA GESTÃO: CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA A PARTIR DE 
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

Um marco importante na trajetória da gestão democrática foram as duas 
Conferências Municipais de Educação que contaram com ampla participação 
da comunidade na discussão e definição dos rumos da educação local. 

A 1ª Conferência Municipal de Educação, realizada em 2005, foi organizada 
pela SMED e envolveu representação de segmentos da comunidade escolar 
(pais, alunos, professores, equipes diretivas e entidades educacionais 
envolvidas com a educação pública municipal), objetivando construir Eixos e 
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Diretrizes norteadores para a educação municipal. No documento final da 
conferência, registram-se seis princípios básicos para a educação municipal, 
conforme indicado a seguir: 

1)Educação como processo participativo de construção e apropriação do 
conhecimento e de tecnologias para a transformação da sociedade; 2) 
Educação de qualidade social, direito de todos e dever do Estado e da 
Família, passando pela democratização do acesso e garantia de 
permanência e aprendizagem, com igualdade de condições e sem 
discriminação de qualquer natureza; 3) Prática educacional democrática, 
participativa e dialógica, como pressuposto do processo de construção 
social do conhecimento; 4) Acesso às tecnologias na rede  pública, 
possibilitando a qualificação e inclusão social; 5) Respeito à diversidade 
cultural, étnica, religiosa, política, sexual, de gênero e geracional; 6) 
Educação com autonomia, organicidade e unidade, oportunizando 
experiências de democracia plena, buscando superar todas as formas de 
desigualdades (SMED, 2005). 

Foram estabelecidos quatro eixos, decorrentes dos princípios acima 
arrolados: a) acesso e construção de uma educação inclusiva; b) pesquisa, 
produção e socialização do conhecimento; c) democratização da gestão e do 
espaço escolar e d) profissionalização dos trabalhadores em educação.  

Dessa maneira, a SMED, nos anos seguintes, buscou cumprir os princípios 
e definições realizadas na I Conferência e a esse processo se somaram outras 
ações propostas com base na gestão democrática do ensino público como, por 
exemplo: autonomia financeira com repasse direto às escolas, construção de 
calendários escolares com a comunidade escolar, construção de orientações de 
recursos humanos com as equipes diretivas e na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) Congresso dos docentes e discentes e Conselho de Classe participativo. 

A II Conferência Municipal de Educação ocorreu no primeiro semestre de 
2012. O objetivo principal era atualizar os princípios e diretrizes da I 
Conferência Municipal de Educação e (re)discutir os rumos da educação 
considerando as necessidades e desejos dos educadores, das comunidades 
escolares e também acompanhar as mudanças que o município estava passando 
oriundas de um processo considerado em desenvolvimento. 

A organização da Conferência esteve a cargo de uma comissão, 
descentralizando o processo das mãos do executivo municipal.  A comissão foi 
constituída pela SMED, Conselho Municipal de Educação (CME) e Sindicato 
dos Professores Leopoldenses – (Ceprol). 

A proposta de trabalho foi organizada em três eixos de discussão que se 
apoiou num documento base que continha um texto introdutório a cada tema e 
após as demandas daquele eixo que foram construídos pela comissão. Os eixos 
foram: 1) Consolidação da gestão democrática da escola pública; 2) Tecnologias 
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na educação e educação tecnológica e 3) Garantia de aprendizagem para todos 
e todas. 

Houve encontros mensais para problematização de cada tema com 
palestras e diálogos de mediadores, suporte para elaboração de propostas e 
votação na Conferência Final, onde também foi referendado o documento final 
do II Congresso da EJA e o documento das orientações curriculares da rede 
municipal de educação que seguiu um processo paralelo de organização. 

Os documentos base estiveram disponíveis por meio eletrônico para 
propostas durante todo o processo da Conferência e de acesso a comunidade, o 
que gerou facilidade de acesso aos professores, entretanto dificultando o acesso 
de pais e comunidade em geral. Esta escolha gerou consequências no que se 
refere aos tipos de emendas que foram realizadas, como exemplo, pode se dizer 
que ocorreu invisibilidade das vozes da comunidade e maior destaques para as 
propostas dos educadores. Essa constatação traz implicações e 
questionamentos à forma de exercício da gestão democrática que enquanto 
processo exige a participação e o deslocamento de indivíduos para um coletivo.  
 
3.  CONSTRUÇÃO DAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES MUNICIPAIS 

Para uma exposição e análise mais aprofundadas, optamos por detalhar o 
processo de construção das Orientações Curriculares Municipais que 
envolveram a Rede Municipal de Educação numa discussão sobre currículo, 
perpassando desde os níveis da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino 
fundamental, abarcando também a modalidade EJA e Educação Inclusiva 

O trabalho iniciou-se a partir da proposta da Diretoria Pedagógica da 
SMED, que há algum tempo vinha propondo formações a respeito do currículo 
e problematizando-o. Para o grupo de trabalho, dessa diretoria, conforme 
depoimento da coordenadora, era importante essa ação, pois “pensar o 
currículo era também uma decisão política e pedagógica”.  

Confirma-se esse entendimento do grupo, conforme expresso no 
documento base de discussão: Entende-se que currículo 

[...] não são conteúdos prontos a serem repassados aos estudantes. São 
antes, uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas 
em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, 
intelectuais e pedagógicas. Conhecimentos e práticas expostos ás novas 
dinâmicas e reinterpretados em cada contexto histórico (Indagações sobre 
o Currículo, 2008, p.9)2. 

                                                   
 

2 Material disponibilizado pela SMED para estudo e debate.  
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A preparação para esse momento foi realizada em momentos de formação 
como o Programa de formação “Socializando Saberes e Práticas” que trabalhou 
com uma perspectiva de (re)estruturação curricular. Nesse sentido, o objetivo 
era socializar os saberes e as práticas docentes que circulavam na rede 
municipal como forma de criar espaço para propostas e também aprofundar as 
discussões sobre as diversas temáticas que perpassavam o repensar do 
currículo. Os trabalhos centravam-se na proposta pedagógica do 1º ano do 
Ensino fundamental, recém implantado, nas questões étnico-raciais, nas 
questões de gênero, nos direitos das crianças e adolescentes, nas artes, nas 
infâncias, nas juventudes, nas adultezes, nas implicações do ensino religioso na 
escola pública, diversidade e inclusão, para citar alguns temas. Não é possível 
nominar toda a abrangência do Programa no período de 2007 a 2010, mas 
acreditamos que os exemplos demonstram a concepção que guiou os trabalhos. 

Outra atividade realizada, com o intuito de discutir o currículo da rede 
Municipal foi o “Seminário Indagações sobre Currículo”, o qual foi resultado de 
grupos de estudos realizado com as supervisoras das escolas municipais de 
educação infantil, fundamental e de artes sobre o material do Ministério da 
Educação que deu nome ao seminário. Nesse trabalho, muitas indagações, 
questionamentos, relações, possibilidades, dificuldades foram levantadas a 
respeito do currículo escolar. 

Em 2011, iniciou-se o trabalho de construção das orientações para 
rediscussão do currículo da rede municipal de educação. O processo de 
participação constituiu-se por grupos, de acordo com as áreas de 
conhecimentos necessárias para compreender o currículo na sua totalidade. 
Para tanto, para auxiliar e contribuir, nesse trabalho, foram convidados 
professores da Educação Básica e das diferentes modalidades, organizados por 
componentes curriculares e/ou modalidades, que já haviam coordenado 
formações da SMED nas mesmas áreas.  

Os grupos tiveram como tarefa elaborar um texto de referência para 
posterior discussão da rede municipal e dos órgãos e entidades ligadas ao 
Sistema Municipal de Educação. Na EJA, a SMED utilizou-se do espaço de 
formação dos docentes, que possuiam carga horária específica de formação, 
para elaborar e discutir coletivamente todo o texto que compõe o documento 
das orientações curriculares. 

O processo de construção coletiva do texto exigiu muitos encontros para 
elaboração do texto e depois um encontro coletivo de todos envolvidos, no qual 
durante dois dias foi realizada a leitura conjunta e sugestões ao texto inicial. 
Além dos profissionais da Diretoria Pedagógica participaram desse processo 
inicial trabalhadores em educação da Rede Municipal, representantes das 
escolas de Educação Infantil Conveniadas e o Conselho Municipal de Educação. 

A organização do documento das Orientações Curriculares foi constituído 
da seguinte forma: apresentação, introdução, princípios e bases da educação 
municipal leopoldense, organização curricular, etapas e modalidades da 
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educação básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental de 9 anos, Ensino 
Fundamental – primeira fase: cinco anos iniciais, Ensino Fundamental – 
segunda fase: quatro anos finais, Ensino Fundamental: modalidade EJA, 
modalidade Educação Especial, referências e glossário. 

Diante do documento construído a SMED criou as possibilidades de 
discussão à rede utilizando-se formação continuada, no mês de julho, na 
oportunidade do recesso escolar. A formação consistia em dois dias, nos quais 
no primeiro momento os trabalhadores em educação discutiam, analisavam, 
sugeriam e faziam proposições ao texto base. E no segundo momento 
participavam de uma palestra que tinha como intenção problematizar as 
questões a respeito do currículo escolar. Também puderam sugerir alterações 
no texto a comunidade em geral por meio de acesso ao documento eletrônico 
no portal da SMED. 

Nesse processo a SMED recebeu um total de 930 emendas ao texto base. 
Que desdobravam-se em 267 aditivas, 192 supressivas, 405 modificativas, 54 
substitutiva e 12 de redação. 
 

 

 

FIG. 1 Tipo de emendas 

Fonte: elaboração própria baseada no material disponibilizado pela Comissão Organizadora (SMED, 
2011). 

Trabalhou na organização desse material uma comissão formada pela 
SMED, CME e CEPROL – Sindicato para sistematizar as propostas das escolas. 

A sistematização do documento foi finalizada em duas audiências públicas 
no ano de 2012, nas quais todas as propostas passaram por votação, num 
grande esforço de sistematização da comissão. 



 

 
 

11 

Na apresentação do texto consta 

As orientações curriculares municipais caracterizam-se como uma 
ferramenta pedagógica, um referencial, um material de apoio, um 
movimento preliminar de organização e um ponto de partida para uma 
série de reflexões e de discussões voltadas à elaboração dos planos de 
estudos das escolas. Elas não devem ser, portanto, entendidas ou 
utilizadas como um currículo “padrão”, estático, “engessado” a ser 
desenvolvido na Rede Municipal de Educação – RME - São Leopoldo. 
Como o próprio nome já diz, é uma referência para orientar a articulação 
entre planos de estudo dos diversos níveis, os componentes curriculares e 
a realidade específica de cada escola. Por isso, precisam ser analisadas 
por todos os envolvidos no processo político pedagógico, além de estarem 
articuladas com a realidade local (Orientações Curriculares da Rede 
Municipal de Educação – São Leopoldo, 2011, p.2). 

Dessa forma, apostamos que a Rede Municipal contou com orientações 
curriculares, efetivamente discutidas, do ponto de vista das oportunidades de 
participação. Entretanto, como assumimos o estudo das políticas baseados na 
abordagem do ciclo de políticas, especialmente no que diz respeito aos 
diferentes movimentos que elas realizam na perspectiva dos mais variados 
contextos e por entender que aconteceu a transposição do documento do 
contexto da sua elaboração para o contexto da prática, caberia um estudo mais 
aprofundado em relação a sua contribuição no contexto da prática e as 
diferentes interpretações dadas pelos atores nesse contexto. 
 
4. A APRENDIZAGEM PARA TODOS/AS: O CASO DAS AVALIAÇÕES 

A partir de 2006, as ações da SMED também foram pautadas pelas 
definições das políticas educacionais nacionais como é o caso da avaliação de 
larga escala. 

A SMED, por sua proximidade com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
– UNISINOS participou das atividades do Observatório de Educação, desta 
universidade, procurando não só compreender a lógica dessas avaliações em 
larga escala, como também encontrar formas de trabalhar seus índices com a 
rede municipal de educação e com a comunidade local, abrindo espaços para as 
discussões locais, sem a lógica dos rankeamentos nacionais.  
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Em 2005, ano em que saiu pela primeira vez o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica - o IDEB3, o município de São Leopoldo atingiu média de 
4,2 nos anos iniciais, e média 3,5 nos anos finais do ensino fundamental. Na 
segunda medição dos índices, em 2007, o município obteve IDEB 4,3 nos anos 
iniciais e 3,7 nos anos finais, e no ultimo resultado atingiu 4,9 nos anos iniciais 
e 4,0 nos anos finais, ou seja, manteve-se dentro das metas projetadas pelo 
Ministério da Educação (MEC), as quais prevê que, até 2022, o Brasil alcance 
padrões internacionais de qualidade na educação que é a média 6,0 no IDEB. 

A SMED, em 2008, através de sua Diretoria Pedagógica, organizou o 
primeiro Fórum de Educação, em parceria com o Programa de Pós-Graduação 
em Educação da UNISINOS – PPGEdu/UNISINOS, abordando a temática da 
avaliação de larga escala. Naquele momento, a questão colocada era 
compreender o processo de constituição das avaliações externas.  

Ainda em 2008, as escolas da rede municipal realizaram a Provinha Brasil. 
Para isso, a SMED propôs encontros para orientar e esclarecer o processo de 
aplicação e, também, para discutir o significado e as implicações da avaliação 
no contexto escolar no segundo ano da escolarização obrigatória. Nesses 
encontros, foram trabalhadas as metas do Compromisso Todos Pela Educação, 
bem como o que era e quais seriam as implicações da assinatura desse 
compromisso pela rede municipal de ensino de São Leopoldo. 

No mesmo ano de 2008, quase no seu término, a SMED recebeu a 
informação de que dezessete escolas de sua rede estavam incluídas no Plano de 
Desenvolvimento da Educação da Escola - PDE-Escola, devido aos baixos 
índices que as mesmas obtiveram nas avaliações que compõem o IDEB. Diante 
desse novo desafio, houve vários encontros com as equipes diretivas e membros 
das comunidades escolares envolvidas para orientações sobre o instrumento, 
formas de realizar o diagnóstico, preenchimento dos instrumentos, previsão de 
ações. O tempo de realização do PDE-Escola era extremamente curto, sendo 
realizado entre os meses de novembro a março, e deveria contar com a 
participação da comunidade escolar. 

A concepção do PDE-Escola remonta ao FUNDESCOLA4, programa que foi 
aplicado nas regiões norte, nordeste e centro oeste do Brasil. Sua ótica é a da 

                                                   
 

3 O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de 
desempenho nas avaliações do INEP, o Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB – para as unidades da 
federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. Disponível em: http://ideb.mec.gov.br/ acesso em 
16/05/2010 

4 Fundescola - Fundo de Fortalecimento da Escola: programa Ministério da Educação, cofinanciado pelo BIRD - 
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e elaborado em parcecia com as secretarias estaduais e 
municipais de educação. Estabelece um conjunto de ações para o ensino público fundamental regular nos estados 
das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. Disponível em:  

http://www.fnde.gov.br/index.php/fundescola-apresentacao. acesso em 24/6/10. 
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administração gerencialista, pois os instrumentos de coleta e análise dos dados 
são evidentemente planejados por administradores, com o intuito de objetivar 
e racionalizar os resultados. Ou seja, é um planejamento sob a ótica 
gerencialista que prevê a participação da comunidade escolar, pois a equipe 
diretiva da escola deveria reuni-la para comunicar a mesma que a escola 
encontrava-se na iminência de receber os recursos. Apesar de as orientações 
terem sido no sentido de que o trabalho fosse feito o mais coletivamente 
possível, as informações e análise do material eram passíveis de ficar 
concentradas na mão do grupo de sistematização da escola, devido ao pouco 
tempo de organização e execução do trabalho.  No caso de não concordar com 
o PDE-Escola, e não querer realizá-lo seria necessário informar isso à 
comunidade, abrindo mão dos recursos. 

Segundo a análise da presidente do Comitê Estratégico Municipal do PDE-
Escola e supervisora pedagógica da SMED, Lucrécia Raquel Fuhrmann, “apesar 
dessa sua lógica gerencialista, o PDE-Escola fez com que a escola se debruçasse 
sobre os dados de sua realidade e a analisasse, propondo mudanças de 
estratégias para a resolução dos problemas prioritários que foram elencados 
por ela”.  

Através dos Planos de Ação realizados pelas instituições, a SMED pôde 
verificar, de maneira mais objetiva, as necessidades das escolas nos diversos 
âmbitos, como formação continuada, estrutura física, acessibilidade, 
investimentos, reorientando assim o seu próprio trabalho. 

No ano de 2009, o MEC lançou a discussão, através de várias conferências 
municipais e estaduais, sobre o Sistema Nacional Articulado de Educação, 
visando a Conferência Nacional de Educação - CONAE, propondo diretrizes 
nacionais para educação em todos os níveis de ensino. Um dos eixos discutidos 
foi a avaliação de larga escala como forma de garantir a qualidade e o controle 
da educação brasileira. No processo de discussão realizado no município, houve 
muitas vozes contrárias a esses processos externos de avaliação. Entretanto, a 
Avaliação de Larga Escala, no documento final da CONAE 2010, traz algumas 
considerações interessantes sobre o tema, com olhares mais amplos sobre esse 
processo do que o texto inicial proposto para debate:   

No que concerne aos fins da educação, conceito de ser humano, de 
diversidade e projeto de sociedade, e apostando numa visão ampla de 
avaliação, que se contrapõe à centralidade a ela conferida e que resulta 
em controle e competição institucional, sinaliza-se a necessidade de novos 
marcos para os processos avaliativos, incluindo sua conexão à educação 
básica e superior, aos sistemas de ensino e, sobretudo, assentando-os em 
uma visão formativa, que considere os diferentes espaços e atores, 
envolvendo o desenvolvimento institucional e profissional. (...) Dessa 
forma, a avaliação deve considerar o rendimento escolar, mas, também, 
situar as outras variáveis que contribuem para a aprendizagem, tais 
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como: os impactos da desigualdade social e regional na efetivação e 
consolidação das práticas pedagógicas, os contextos culturais nos quais se 
realizam os processos de ensino e aprendizagem; a qualificação, os 
salários e a carreira dos/das professores/as; as condições físicas e de 
equipamentos das instituições; o tempo de permanência do/da estudante 
na instituição; a gestão democrática; os projetos político-pedagógicos e 
planos de desenvolvimento institucionais construídos coletivamente; o 
atendimento extraturno aos/às estudantes que necessitam de maior 
apoio; e o número de estudantes por professor/a em sala de aula, dentre 
outros, na educação básica e superior, pública e privada. (DOCUMENTO 
FINAL CONAE, 2010)  

Entretanto, apesar do olhar processual sobre a avaliação no texto da 
CONAE que tenta expressar os fatores extraescolares e intraescolares como 
determinantes para os resultados (índice e qualidade) da educação as ações do 
governo federal vão em outro sentido.  Além das avaliações já existentes foi 
lançado em 2012 o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) que 
prevê uma série de metas a serem alcançadas para que todas as crianças possam 
ter garantidos seus direitos de aprender a ler e escrever até o final do 3º ano do 
Ensino Fundamental.  Entre as metas estabeleceu avaliação externa ao final do 
3º ano. Além disso, o Ministério da Educação já tinha anunciado o estudo de 
uma avaliação externa para a Educação Infantil. 

Constata-se que uma das tônicas desenvolvidas nos últimos períodos são as 
avaliações externas que tem focado seu discurso da garantia da aprendizagem. 
Esse discurso, extremamente homogeneizante, era encontrado em grande parte 
dos documentos disponibilizados pelo MEC para as Secretárias Municipais de 
Educação, os quais podemos compreender, a partir do Ciclo de Políticas, como 
um discurso negociado com amplos setores que demostram interesses no 
campo educacional. No caso das avaliações externas, no período de 2005 a 
2012, no munícipio pesquisado, percebemos que a equipe pedagógica esteve 
imbricada em diversas contradições. Do mesmo modo que questionavam as 
avaliações externas pela sua lógica de foco nos resultados, definições 
curriculares, interesses dos integrantes do Compromisso Todos Pela Educação 
entre outras questões, o discurso das políticas advindos dos diversos espaços 
como formações e fóruns sobre programas do governo federal reforçavam o 
caráter de garantia de direitos. Essas contradições perpassaram a forma de 
implementação das políticas de avaliação em larga escala no período analisado. 
Porém, questiona-se se mesmo diante da resistência da equipe pedagógica da 
SMED, esses questionamentos tiveram alguma repercussão na arena da 
prática. 
 
 
5. ENTRELAÇANDO AS ARENAS: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Para finalizarmos este texto indicamos que esse trabalho contou com as 
contribuições da abordagem do ciclo de políticas de Stephen J. Ball e Bowe e do 
trabalho de Mainardes, optamos por essa abordagem, principalmente, porque 
ela tem possibilitado compreender o processo das políticas educacionais em 
diferentes contextos e permite uma organização metodológica para 
compreender a trajetória das políticas educacionais - desde sua formulação até 
a prática. 

A arena que retratamos, neste texto, foi a da elaboração do texto e suas 
reverberações na prática já que ao mesmo tempo que acontecia a elaboração do 
texto também haviam as influências advindas tanto do macro contexto como 
das disputas entre as representações das políticas. A intenção era compreender 
o contexto de propostas de políticas locais a partir de ideais construídos no 
contexto de uma Secretaria de Municipal de Educação que recebe as influências 
do contexto nacional e internacional.  

É importante lembrar, como já referido no texto, que o processo de 
formulação de políticas é um ciclo contínuo, no qual as políticas são formuladas 
e recriadas. Assim, cabe salientar que os três ciclos principais de políticas são o 
contexto de influência, de produção de texto e o contexto da prática. “Esses 
contextos são inter-relacionados, não têm dimensão temporal, nem sequencial 
e não constituem etapas lineares. Cada um deles apresenta arenas, lugares e 
grupos de interesse e envolve disputas e embates” (MAINARDES, FERREIRA 
e TELLO, 2011, p.157). 

Desta forma, podemos afirmar que as ações desenvolvidas a partir da SMED 
tiveram como foco os princípios da gestão democrática da escola pública, como 
recomenda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), 
quando estabelece os princípios e os fins da educação nacional em seu artigo 
3º, inciso VIII. Entretanto, analisando o desenvolvimento das políticas 
educacionais no macro contexto, é possível perceber a interferência de outros 
regimes de organização e financiamento da gestão. Essas interferências com 
frequência reproduzem a lógica baseada no mercado. 

As opções da SMED não foram realizadas de forma a promover esses ideais 
de mercado, mas aconteceram no bojo de uma indução macro, através de 
programas e financiamentos quase sempre ligados ao governo federal, por meio 
do Ministério da Educação. Programas, compromissos, acordos como o 
Compromisso Todos pela Educação, PDE-Escola, Pró-Jovem, Prova Brasil, 
PAR, entre vários outros que alojam a concepção de quase-mercado 5  na 

                                                   
 

5 Quase-mercado é o termo utilizado para denominar a mercantilização da oferta educacional. São quase porque 
diferem do mercado convencional em aspectos importantes. A esse respeito, ver o artigo de Miguel Angel Alegre 
Canosa (Casi-Mercados, segregación escolar y desigualdad educativa: una trilogia con final abierto, educação e 
Sociedade, v.31, n.113, 2010). 
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educação. Vários estudos como de SILVA (2002); PERONI, (2003) tem 
demonstrado a indução aos estados-nação de adotarem a lógica gerencialista. 
Essa indução pertence ao contexto de influência presidida pelo Banco Mundial 
e organizações, tais como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência 
e Cultura (UNESCO), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Comissão 
Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) e outros. 

A pesquisa sinalizou como resultado do movimento da gestão democrática, 
realizado principalmente por meio das Conferências Municipais de Educação, 
que elas criaram um marco na história da gestão educacional municipal, pois 
possibilitou, aos diversos segmentos da comunidade, as definições e rumos da 
educação local. 

Nesta perspectiva, uma análise aprofundada das ações desenvolvidas e aqui 
relatadas compuseram discursos. Esses discursos demonstraram um 
entrelaçamento de ideias e conceitos democráticos, participativos, 
gerencialistas e neoliberais. A lógica do mercado não é reproduzida na forma 
da gestão, no município analisado, mas está ligada estreitamente aos discursos. 
A arena municipal acaba reproduzindo os documentos oficiais e o 
financiamento de programas recheados dessa lógica. É possível, dessa forma, 
compreender a rede tecida nas outras arenas e que de maneira contundente 
criam mecanismos indutores de políticas macro na arena micro. 
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RESUMO  

Os professores, membros dos GEPDES, constituem-se em sindicatos sem 
qualquer enquadramento legislativo na sequência do movimento encetado a 25 
de Abril de 1974. A criação de estruturas de formato sindical, após 25 de Abril, 
iniciou-se, primeiramente, no Norte. A 29 de abril de 1974, cria-se o Sindicato 
dos Professores do Norte (SPN). Em Coimbra, os docentes, em 30 de abril de 
1974, constituem o Sindicato dos Professores da Zona Centro (SPZC). Em 
Lisboa, a 2 de maio é fundado o Sindicato de Professores da Zona da Grande 
Lisboa (SPZGL), mais tarde SPGL. Todos os sindicatos dirigidos por Comissões 
Instaladoras Provisórias tinham por missão elaborar e fazer aprovar os 
estatutos, criar as condições para a eleição das direções sindicais, bem como 
efetuar ações reivindicativas junto da tutela - a democratização da gestão das 
escolas, a formação de professores, inicial e contínua, a carreira profissional e 
o estatuto socioeconómico, o reajustamento de letra, as colocações e as 
reconduções. As primeiras eleições para as direções sindicais, já segundo os 
respetivos estatutos decorreram entre 1975 e 1977. 
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Professores, associativismo docente, sindicalismo docente. 
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Na sequência do movimento encetado a 25 de Abril de 1974 operou-se uma 
relevante alteração constitucional. Um novo regime, agora, num quadro 
democrático, estava em construção. Em cumprimento do programa do 
Movimento das Forças Armadas (MFA) determina-se a “abolição da censura e 
exame prévio, a liberdade de reunião e de associação e a liberdade de expressão 
e pensamento sob qualquer forma”. 

 Estava aberto o caminho para a liberdade pela qual os membros dos 
Grupos de Estudo do Pessoal Docente do Ensino Secundário (GEPDES) tinham 
lutado desde a sua criação em 1969/1970.  

Este período histórico, de 1974 a 1977, coincide com a fase mais conturbada 
e de maior crescimento do movimento sindical da história recente do nosso 
país, conhecido como Período Revolucionário em Curso (PREC), “o PREC criou 
a imagem de um movimento sindical forte, ofensivo e mobilizador” (Stoleroff, 
1995).  

É neste contexto político que os GEPDES, em 28 de abril, aprovam uma 
saudação ao Movimento das Forças Armadas e delineiam os assuntos 
prioritários: constituir uma associação ou um sindicato e as principais 
reivindicações. 

Os professores, membros dos GEPDES, constituem-se em sindicatos sem 
qualquer enquadramento legislativo. A criação de estruturas de formato 
sindical, após 25 de Abril, iniciou-se, primeiramente, no Norte. A 29 de abril de 
1974, cria-se o Sindicato dos Professores do Norte (SPN). Em Coimbra, os 
docentes reuniram-se, no Teatro de Bolso do TEUC, em 30 de abril de 1974, 
constituindo o Sindicato dos Professores da Zona Centro (SPZC). Em Lisboa, a 
2 de maio é fundado o Sindicato de Professores da Zona da Grande Lisboa 
(SPZGL), mais tarde SPGL. Realiza-se, assim, a primeira reunião geral de 
professores, com três pontos na ordem de trabalhos – informações, eleição da 
comissão instaladora, saneamento dos cargos superiores e diretivos do MEN.  

A 4 de maio os professores do ensino primário reúnem-se, em Lisboa. Já 
antes de 25 de Abril, se tinham realizado reuniões com professores do ensino 
primário e do ensino superior, quer no Norte quer em Lisboa, tudo indicando 
um modelo de sindicato único. Entre 8 e 13 de maio, realizam-se reuniões de 
delegados de educadoras de infância, do ensino primário, secundário, médio e 
superior. 

No entanto, forças contrárias tentaram forçar a criação de sindicatos de 
setor. Em Bragança, pretende-se criar uma Associação de Professores, 
representativa de todos os estabelecimentos de ensino oficial e particular. Em 
Lisboa, “um grupo de professores liceais, ditos de habilitação própria, 
pretendem formar uma Associação de Professores do Ensino Liceal (APEL) à 
margem das estruturas sindicais”. No Norte é entregue no Ministério do 
Trabalho, os Estatutos de um Sindicato dos Profissionais da Educação. 

Uma outra questão se colocou aos dirigentes dos GEPDES: sindicatos 
nacionais ou regionais. A ideia de um sindicato nacional, abrangendo todos os 



 

 
 

6 

graus e setores de ensino, com a integração do Sindicato Nacional de 
Professores1, esteve na mente dos docentes, ao criarem a Delegação do Norte 
do Sindicato dos Professores, a Delegação da Grande Lisboa e Sul, e a Delegação 
do Centro, tendo como órgãos superiores o Congresso e uma Comissão 
Nacional.  

Logo após a criação das delegações regionais de zona, foi constituída a 
Reunião Nacional de Executivos (RENE), posteriormente designada Reunião 
Nacional de Sindicatos. O “Projeto sintético do Estatuto da Federação dos 
Sindicatos dos Professores (FESIP)”, apresenta, a proposta de criação de uma 
estrutura que “representasse o Professorado Português a nível nacional e 
internacional e a sua ação norteia-se e desenvolve-se com absoluta 
independência em relação ao poder estatal, ao patronato, aos partidos políticos 
e aos credos religiosos”.  

Todos os sindicatos dirigidos por Comissões Instaladoras Provisórias 
tinham por missão elaborar e fazer aprovar os estatutos, criar as condições para 
a eleição das direções sindicais, bem como efetuar ações reivindicativas junto 
da tutela. 

As divergências no que respeita a orientação da política sindical vão dar 
origem a um “mapa sindical” bem diferente do que se delineara em 25 de Abril. 
Os campos ideológicos, em 1975, estavam claramente demarcados e as 
estruturas sindicais tornar-se-ão palco de grandes lutas internas.  

Dirigentes e ativistas dos Grupos de Estudo, na fase declinante do 
caetanismo, situam-se sem exceção nas fileiras da oposição política ao Regime; 
alguns estão mesmo ideologicamente próximos ou até vinculados (ou virão a 
vincular-se após o 25 de Abril) a organizações ou simples correntes políticas de 
vária inspiração: liberal, socialista, comunista, trotsquista, maoísta, etc. Sendo 
o PCP a organização política de mais importante e estruturada inserção no 
mundo do trabalho, antes e logo após o golpe militar, não surpreende, verificar 
que as estruturas sindicais provisórias dos professores apareçam, de maneira 
geral e num primeiro tempo, hegemonizadas por elementos daquele Partido, 
ou sob a sua influência. (Grácio, 1983, pp. 786-789) 

Uma das questões fraturantes do movimento sindical docente foi, sem 
dúvida, a opção por uma das emergentes linhas sindicais, unidade sindical, ou 
a unicidade sindical. A unicidade é defendida pelo PCP e o princípio da unidade 
pelos restantes partidos, Partido Socialista, Partido Social Democrata, e pelos 
movimentos de extrema-esquerda, tendo o ponto de rutura sido atingido com a 
aprovação pelo I Governo Provisório da lei da “unicidade sindical”. A 13 de 
janeiro de 1975, Vasco Lourenço, toma posição “em torno da lei sindical”, e 

                                                   
 

1 Sindicato corporativo para os professores do ensino particular foi criado em março de 1939. O sindicato exigia 
uma inscrição obrigatória e tinha como objetivos o controle e a regulação da atividade. 
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pronuncia-se “por unanimidade, pelo princípio da unicidade sindical”. E, a 21 
de janeiro de 1975, o Conselho de Ministros aprova, por maioria, o diploma.  

O encontro de dirigentes e militantes sindicais socialistas, em 16 de janeiro 
de 1976, em Aveiro, marca oficialmente o projeto de divisão do movimento 
sindical. No seguimento deste encontro, realizou-se, a 14 de fevereiro de 1976, 
no Porto, uma reunião de representantes sindicais, em que foi decidido redigir 
uma “Carta Aberta”, endereçada aos trabalhadores, às direções sindicais e ao 
secretariado da Intersindical, a qual foi publicada a 27 de abril. Em 26 de março 
de 1976, um plenário da Intersindical, reage às primeiras movimentações da 
“Carta Aberta”. O grupo da “Carta Aberta” dará origem, em 27 e 28 de outubro 
de 1978, à UGT - União Geral de Trabalhadores, constituída por sindicalistas 
ligados ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata. Em 30 de setembro 
de 1976, a lei de unicidade sindical é revogada pelo PS, então no Governo, 
através do Decreto-Lei n.º 773/76, de 27 de outubro. 

Uma outra questão fraturante foi a que teve a ver com o apelo à greve 
surgido ainda durante a vigência da CIP do Sindicato Nacional de Professores. 
No entanto, em algumas escolas a situação é bem diferente. Um comunicado da 
Comissão coordenadora da luta dos professores provisórios2, de 17 de junho de 
(1975), informa que estes docentes continuavam sem receber nas férias, 
“vendo-se obrigados a mendigar de escola em escola colocação para o ano 
seguinte”, acusam o MEC de transferir, para Ministério da Coordenação 
Económica, o assunto do pagamento nas férias, e as estruturas sindicais, de se 
“terem mostrado absolutamente incapazes de defender, a tempo, os interesses 
dos provisórios”. A ausência de defesa tem levado “muitas escolas a encetar, 
isoladamente, processos de luta, estando muitas delas já em greve” e, sendo 
esta, o último recurso, “apelam à greve às reuniões de conselho de turma para 
atribuição das classificações do 3º período”.  

Os executivos nacionais estavam atentos a esta situação e num comunicado 
à classe reconhecem que o problema da colocação e recondução dos professores 
sem habilitação possa ser “uma possibilidade de divisão no campo sindical” e 
que “esta possibilidade de divisão tem de ser encarada de frente pelas estruturas 
sindicais e que se deve evitar o desemprego […]” e mais adiante “apelam às 
escolas que encetaram formas de luta as suspendam até decisão final unitária”. 
Propõem ao MEIC que publique um despacho que garanta trabalho a todos os 
professores “qualquer que seja a sua habilitação” e “assegure condições de 
formação científica e pedagógica a estes docentes (Comunicado de 11 de junho 
de 1975). 

As primeiras eleições para as direções sindicais, já segundo os respetivos 
estatutos decorreram entre 1975 e 1977. 

                                                   
 

2 Consideramos curiosa esta reivindicação se a compararmos com o primeiro objetivo da criação dos Grupos de 
Estudo em 1969/70. 
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No Norte, os estatutos do SPZN, são aprovados em 29 de julho de 1975. Em 
Lisboa, os estatutos do SPGL são aprovados a 17 de dezembro de 1975. Em 
Coimbra, em 1977, houve as primeiras eleições para o SPZC.  

Inevitavelmente houve uma continuidade apreciável entre a ação e as 
reivindicações dos Grupos de Estudo do período de 1971-74 e a formação de um 
sindicato de professores, depois do golpe de Estado de 25 de Abril. (Stoer, 1985, 
p. 56) 

As reivindicações dos GEPDES, iniciadas em 1969, vão estar na ordem do 
dia logo após a constituição dos sindicatos, em 25 de Abril de 1974, e nos anos 
seguintes. São, fundamentalmente, a democratização da gestão das escolas, a 
formação de professores, inicial e contínua, a carreira profissional e o estatuto 
socioeconómico, o reajustamento de letra, as colocações e as reconduções.  
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PALAVRAS-CHAVE 

Infância, higiene, políticas públicas. 
 
O Serviço Sanitário de São Paulo foi instituído com a República, sendo 

organizado a partir de 1891. Passou por reformas significativas em 1896, 1911, 
1917, 1925 e 1931. Em 1938, foi extinto, quando foi criado o Departamento de 
Saúde. 

A higiene infantil, do pré-natal à idade pré-escolar competia a este serviço, 
desde 1911. No decorrer das reformas pelas quais passou o Serviço Sanitário 
paulista, as políticas voltadas à infância foram passando por transformações e 
são ampliadas em 1931, com a criação da Inspetoria de Higiene e Assistência à 
Infância. 

A higiene da criança escolar era incumbência da Diretoria de Instrução 
Pública, sendo executada pela Inspeção Médico-Escolar. Em 1931, a saúde da 
criança escolar passa para o Serviço Sanitário, que desde 1911, desenvolvia 
serviços voltados para as escolas. 

Neste trabalho, vamos analisar as diferentes políticas voltadas à infância, 
do pré-natal à idade escolar, implantadas pelas reformas pelas quais passou o 
Serviço Sanitário de São Paulo no período de 1911 a 1938. 

As fontes utilizadas são a legislação paulista referente ao Serviço Sanitário 
e os relatórios encaminhados pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa, 
que permitem analisar o desenvolvimento da lei a ser cumprida. Os 
documentos utilizados estão disponíveis no arquivo público de São Paulo, parte 
deles já disponíveis digitalmente na internet. 

De acordo com Faria Filho (1998, p.98), na historiografia da educação 
brasileira, a legislação foi entendia como “expressão e imposição, única e 
exclusivamente, dos interesses das classes dominantes”. Refutando tal olhar 
para esta fonte, o autor defende que a legislação seja vista em suas várias 
dimensões e em sua dinamicidade. “A lei é linguagem da tradição e dos 
costumes, do ordenamento jurídico e da prática social”. 

Dessa forma, tendo como fontes documentais os textos legislativos e os 
relatórios dos presidentes, interventores e governadores de São Paulo no 
período, a pesquisa insere-se na perspectiva da História Cultural. 

Entre o final do século XIX e as primeiras três décadas do século XX, era 
elevada a taxa de óbitos de crianças nos primeiros anos de vida. Na reforma de 
1896, pouca coisa foi feita pelo Serviço Sanitário, resumindo-se à fiscalização 
das amas de leite. Apenas em 1911 esta atividade tornou-se uma seção do 
Serviço Sanitário, sendo criada a Inspetoria de Amas de Leite, que tinha como 
finalidade o exame das nutrizes no ponto de vista da saúde geral, aptidão para 
o aleitamento e natureza do leite de que dispunham. O atendimento era voltado 
para os bebês, filhos de indigentes (Ribeiro, 1993). 
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Em 1917, foram ampliadas as atividades voltadas à infância, com a criação 
do Instituto de Proteção à 1ª Infância. Além do exame das amas de leite e dos 
recém-nascidos, foi criado um consultório para atendimento aos pobres, um 
lactário, para fornecimento de leite, um pequeno laboratório para pesquisas 
clínicas e uma farmácia. Na década de 1920, o problema da mortalidade infantil 
foi visto como uma questão de educação sanitária. Na reforma de 1925, foi 
criada a Inspetoria de Educação Sanitária e Centros de Saúde. Nos centros de 
saúde, os bebês recebiam consultas e atendimento médico e eram fornecidos 
leite e farinha para correção de deficiências alimentares. Havia também as 
Escolas de Mãezinhas, que ensinavam a forma científica da maternidade 
(Freire, 2008). As educadoras sanitárias, mulheres e professoras primárias na 
grande maioria (Rocha, 2005), faziam visitas aos domicílios da população 
carente, onde eram entregues panfletos de propaganda de higiene infantil e 
preenchidas fichas com informações sobre as mães e os bebês. 

Na reforma de 1931, o atendimento à primeira infância passou a ser feito 
pela Inspetoria de Higiene e Assistência à Infância, que teve atribuições 
ampliadas. Além dos exames das amas de leite ou das mães, era feito 
tratamento de sífilis gratuito das gestantes e das crianças. Eram inspecionados 
e fiscalizados todos os lugares que abrigavam crianças, como habitações 
coletivas e domicílios pobres, visando a correção das falhas observadas na 
higiene e nas medidas de profilaxia das endemias. As ações envolviam 
vigilância, educação profilática e assistência higiênica das crianças. As 
instituições particulares de assistência à infância, subvencionadas pelo Estado, 
com o qual mantinham acordo de cooperação mútua, também eram 
fiscalizadas. A mãe trabalhadora teve proteção nesta legislação. 

Em relação à criança em idade escolar, desde 1913 a higiene escolar era 
apontada como necessária. Até então, havia apenas a Assistência Dentária 
Escolar, criada por iniciativa particular. Foi criada a Inspetoria Médico-
Escolar, submetida à Diretoria de Instrução Pública, sendo remodelada pela Lei 
nº 1.451, de 30 de dezembro de 1916. Ela tinha como incumbência a inspeção 
médico-sanitária das escolas na capital, atendendo estabelecimentos públicos e 
particulares, de ensino primário, secundário e profissional. Os inspetores 
visitavam os estabelecimentos, investigando salas de aula e dormitórios. 
Realizavam exames individuais, inspeções gerais, vacinações e revacinações 
contra varíola, preleções sobre higiene individual, coletiva e pedagógica, 
expedindo boletins médicos e dentários. Aplicavam intimações para 
melhoramentos em estabelecimentos escolares e interditavam alunos com 
doenças transmissíveis. Os médicos interviam na escolha dos métodos mais 
adequados. 

Em relação à escola, as reformas do Serviço Sanitário, de 1911 e de 1917, 
traziam prescrições para espaços escolares, mobiliário, escolha de métodos e 
materiais de ensino, distribuição das matérias de estudos, das horas de classes, 
dos recreios e dos exercícios físicos. 
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Em 1925, a Inspetoria de Educação Sanitária e Centros de Saúde era 
responsável pela educação da população em geral. Foi criado um curso de 
educadores sanitários no Instituto de Higiene, formando um novo agente para 
atuar na conscientização higiênica individual da população (Rocha, 2003). O 
curso era voltado para as professoras que estivessem atuando em sala de aula, 
que deveriam ser multiplicadoras da educação sanitária. As educadoras 
sanitárias atuavam também nos centros de saúde. 

Pelo decreto 4.891, de 1931, foi criada a Inspetoria de Higiene Escolar e 
Educação Sanitária, que ficou com as atribuições da antiga Inspetoria de 
Educação Sanitária e Centros de Saúde e da Inspeção Médico-Escolar, que 
pertencia à Diretoria Geral de Instrução Pública. A legislação de 1931, como a 
de 1925, propunha que fosse promovida a formação da consciência sanitária da 
população em geral pelos processos mais práticos, de modo a impressionar e 
convencer, os educandos e implantar hábitos de higiene. Diferente da proposta 
de centralização dos serviços na reforma de 1925, a educação sanitária deveria 
ocorrer nas escolas, nas fábricas e em quaisquer outros estabelecimentos onde 
melhor se fizesse sentir. A Inspetoria de Higiene Escolar e Educação Sanitária 
deveria atuar também em colônias de férias, estâncias climatéricas e escolas 
para débeis. 

Para esta comunicação foi feita a análise das diferentes prescrições 
formuladas durante as reformas do Serviço Sanitário para o atendimento à 
infância, visando analisar mudanças pelas quais vão passando as políticas 
instituídas para a higiene infantil. Entendendo que o ordenamento jurídico não 
é isolado, mas se encontra num contexto de normas com relações particulares 
entre si (Faria Filho, 1998), analisaremos as políticas voltadas para a infância 
em relação às demais instituições ligadas ao Serviço Sanitário e à Secretaria dos 
Negócios do Interior, transformada em Secretaria de Educação e Saúde Pública 
do Estado de São Paulo em 1931. 
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PALAVRAS-CHAVE 

Almeida Júnior, Organização do ensino, Concepções administrativas 
 
 
O artigo, ao interrogar-se acerca da visão de Almeida Júnior em relação à 

própria administração quando Diretor do Ensino no Estado de São Paulo, 
propõe-se a apresentar um comparativo entre os dispositivos legais que 
organizaram a Diretoria do Ensino em 1933, 1934 e 1935.  O recorte temporal 
da pesquisa compreende o período entre 1933, ano de instituição do Código de 
Educação do Estado e São Paulo e 1938, ano da saída de Almeida Júnior da 
Diretoria do Ensino. A metodologia de comparação legislativa permite entender 
as mudanças e permanência ocorridas em relação à organização da Diretoria do 
Ensino. Além disso possibilita analisar o posicionamento político-ideológico de 
Almeida Júnior em relação a esse movimento. As leis e regulamentos relativos 
a organização do ensino no Brasil já eram numerosos no início do século XX. O 
Código de Educação do Estado de São Paulo, de 1933, considerava que a 
situação social e econômica exigia a reorganização da educação “em novas 
bases”. Dessa forma, o decreto n. 5884, ao instituir o Código de Educação, 
intentava “coordenar e unificar” toda a legislação escolar. Esse propósito se 
justificava “pelo vulto dos interesses coletivos e individuais ligados a educação 
pública”. Almeida Júnior, assumindo o cargo de Diretor do Ensino em 1935, 
analisou e criticou a legislação educacional de acordo com a percepção própria 
do lugar que ocupava, demonstrando sua forma de compreender a Diretoria e 
sua administração. Segundo Almeida Júnior (1951, p. 174), a simples nomeação 
para diretor do ensino não conferia ao nomeado a onisciência em matéria de 
educação. Mas considerava que o êxito na execução dependia estritamente da 
convicção de quem executa. Sugeriu que tanto a organização da Diretoria 
quanto as atribuições do Diretor definidas pela legislação foram marcadas por 
alterações que restringiram seu campo de atuação. Almeida Júnior 
fundamentava essa afirmação nas mudanças observadas em três decretos: no 
Código de Educação de 21 de abril de 1933 – no qual participou da elaboração 
como colaborador de Fernando de Azevedo – que, ampliando as atribuições da 
Diretoria Geral do Ensino até então existentes, mudou-lhe o nome para 
Departamento de Educação; no decreto n. 6019, de 10 de agosto do mesmo ano 
que, apenas três meses depois, determinou a volta do antigo nome: Diretoria 
Geral do Ensino; sete meses depois, no decreto 6425, de 9 de maio de 1934, que 
passou a denomina-la Diretoria do Ensino. Na visão de Almeida Júnior, essa 
última alteração acompanhou as sucessivas restrições impostas ao 
departamento, tirando-lhe o adjetivo “geral”, para dar-lhe simplesmente o 
nome Diretoria do Ensino. Compreendia as alterações não como apenas 
nominativas, mas também como mudanças no campo de jurisdição da 
Diretoria, que incluíam as atribuições legais do diretor do ensino. 
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Determinadas pelo artigo 11 do decreto n. 6425, de 9 de maio de 1934, essas 
atribuições foram comentadas pelo diretor do ensino no Anuário do Ensino de 
1936. Afirmou que ao examinar tais dispositivos, notou graves omissões. Na 
visão de Almeida Júnior, as funções descritas no decreto restringiam sua 
atuação. Publicou no Anuário do Ensino de 1936 que, para benefício do ensino, 
deveriam ao Diretor competir funções menos burocráticas e mais eficazes, em 
relação aos seus colaboradores.  Almeida Júnior ponderava que as duas funções 
essenciais - “importantes e indeclináveis” -  da Diretoria do Ensino, em matéria 
de educação primária eram a de fiscalizar e a de orientar. Defendia a primeira 
colocando-a como uma forma de “articular, coordenar, estimular e incentivar”, 
acrescentando que “a ação fiscalizadora não merece o desdém com que muitos 
a encaram”. Sobre essa função, afirmava que não tinha dúvidas quanto ao seu 
desempenho e que era uma tarefa que não deveria ser menosprezada 
(ALMEIDA JÚNIOR, 1951, p.73). Conceituada como o lado pedagógico do 
ensino, a segunda função – orientar – era vista por Almeida Júnior como uma 
função omitida na execução das tarefas administrativas. Admitia que as 
autoridades escolares eram absorvidas pelo volume crescente de trabalhos 
burocráticos, desconsiderando a questão da orientação. Apesar de afirmar que 
os dispositivos legais eram restritivos, no boletim n. 1, publicado também no 
Anuário da Educação de 1936, Almeida Júnior afirmava que as circunstâncias 
levaram a Diretoria do Ensino a omitir a sua segunda função. Além disso, do 
ponto de vista do diretor do ensino, a cisão da direção do ensino em duas 
parcelas sendo uma “administrativa” e outra “técnica” causava o 
enfraquecimento da Repartição Central e era uma disposição irrealizável do 
decreto. A questão da técnica, também foi avaliada alguns anos mais tarde por 
Lourenço Filho, como restritiva da organização educacional. O diretor do INEP, 
no Boletim 12 de 1941 compreendia que o qualificativo “técnico”, era 
empregado para designar órgãos ou serviços, referindo-se estritamente à 
técnica didática e representando esforços no sentido “do ensaio de novos 
processos de ensino, ou de esclarecimento do pessoal docente”. Lourenço Filho 
(1941) afirmava que essa designação não abrangia o preparo de material para o 
planejamento e a revisão constantes dos sistemas escolares considerados em 
seu conjunto. Apesar dessa perspectiva estar presente nos relatos dos 
administradores, Almeida Júnior utilizava estratégias na organização do ensino 
que abrangiam os aspectos técnicos, mas também envolvia questões da 
administração. Nesse sentido, verifica-se na imprensa a publicação de notícias 
acerca dos problemas técnicos e administrativos do ensino sob a direção de 
Almeida Júnior. Em notícia do jornal “Folha da Manhã”, em 23 de agosto de 
1936, o articulista descrevia a reunião entre Almeida Júnior e os vinte e um 
delegados regionais que superintendiam as escolas primárias do Estado. 
Relatava que, de acordo com os regulamentos, a reunião tinha a finalidade de 
estudar vários assuntos de natureza técnica e administrativa. Nessa percepção, 
os doze temas estudados pelas comissões foram coordenados pelo Diretor do 



 

 
 

11 

Ensino em um conjunto de trabalhos de ordem técnica e administrativas sem 
distinção. Por um lado, Almeida Júnior compreendia seu cargo como limitado 
em função das alterações legislativas. Por outro, afirmava que, devido às 
demandas inerentes à repartição, dedicava-se mais a determinada função em 
detrimento de outra. Entendia que a descentralização do poder da diretoria 
trazia dificuldades práticas em sua atuação. Assim, o Código de Educação que 
previa unificar “leis desarticuladas e dispersas que elaboradas em diferentes 
épocas e sob orientações várias” e que poderiam resultar em “embaraços a 
administração e entraves ao desenvolvimento normal do aparelho escolar do 
Estado”, começou passar por modificações legais e de execução logo após sua 
promulgação.  As diferentes interpretações acerca da administração do ensino 
público é uma problemática que pode contribuir para compreender algumas 
práticas e estratégias empregadas pelo Diretor do Ensino a partir das formas 
pelas quais entendia sua própria atuação. Essa questão é permeada pela 
compreensão de que, de acordo com Raquel Gandini (2010, p. 12), “o 
pensamento político dos agentes sociais se revela e pode ser conhecido por suas 
ações, por suas práticas, que os expressam talvez melhor do que os discursos”. 
Para além de conhecer o pensamento político, importa também a verificação 
das relações do diretor do ensino com o estado, o estatuto social que construiu 
sua identidade intelectual e as formas possíveis de compreensão dos problemas 
educacionais do período frente ao posicionamento de Almeida Júnior. Com esse 
estudo pretende-se examinar as diferentes formas de compreensão acerca da 
diretoria e do cargo de diretor do ensino, bem como as diversas representações 
da organização do ensino que circularam à época. É nessa direção que esta 
comunicação busca entender o modo como Almeida Júnior se posicionava 
quando imerso nesse campo político além das formas pelas quais a 
historiografia tem identificado sua atuação. Para essa análise, estudou-se os 
Anuários do Ensino de 1936 e 1937, a legislação e a imprensa periódica. As 
publicações de Almeida Júnior também são utilizadas como fontes de pesquisa, 
visto que é autor de uma vasta obra acadêmica e conforme Raquel Gandini 
(2010 p. 13) bem observou, escrevia sobre os fatos que estava vivenciando, 
registrava os acontecimentos e pronunciava-se sobre as questões que se 
apresentavam nas diferentes fases de sua carreira. Assim este artigo é uma 
tentativa de entender alguns aspectos da política e da administração do ensino 
no Estado de São Paulo entre 1935 e 1938 buscando uma compreensão dos 
modos pelos quais ocorreram as mudanças na organização da diretoria do 
ensino e como essas mudanças foram interpretadas, representadas e 
veiculadas. 
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RESUMO  

O artigo resulta de pesquisa acerca da Revista do Ensino, publicação da 
Diretoria de Ensino Primário da Paraíba, considerada como um das mais 
importantes do periodismo pedagógico paraibano (ARAÚJO, 1984). Para fins 
do presente artigo, focaliza a reconfiguração da Revista segundo as diretrizes 
político-pedagógicas do Estado Novo, observada no número 16, editado em 
agosto de 1938.  Como corpus de análise, destaca as seguintes peças do número 
em foco: o Editorial, a matéria intitulada “Novos rumos à educação na Paraíba”, 
o Decreto nº 961, de 11 de fevereiro de 1939, e o artigo do professor Mario 
Gomes, “Noção de comportamento”.  Nessa análise, procede a uma 
contraposição da matéria “Novos rumos à educação na Paraíba” a uma, de título 
similar, “Novos destinos”, publicada no nº 1 da Revista. Quanto às demais, 
lança mão de dois traços característicos das concepções estadonovistas, o 
nacionalismo e o higienismo, conforme as formulações, respectivamente, de 
SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA (2000) e de VEIGA (2007). Respeitando 
a categoria da contextualização, a abordagem específica da Revista é precedida 
de uma breve descrição do quadro político paraibano, após a deflagração do 
Estado Novo, destacando uma apresentação do interventor Argemiro de 
Figueiredo.   

  
PALAVRAS-CHAVE 

Estado Novo e educação; Política e educação na Paraíba; Revista do 
Ensino da Paraíba. 
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INTRODUÇÃO 

O artigo resulta de uma pesquisa acerca da Revista do Ensino, publicação da 
Diretoria de Ensino Primário da Paraíba, considerada como um das mais 
importantes do periodismo pedagógico paraibano (ARAÚJO, 1984), editada pela 
Imprensa Oficial e criada pelo Decreto n. 287, de 18 de maio de 1932, promulgado 
por Gratuliano da Costa Brito, então Interventor Federal Interino no Estado da 
Parahyba.  

Circulando por dez anos (1932 a 1942), a Revista deixa o legado de 18 números, 
distribuídos em 15 volumes, cuja digitalização constituiu o primeiro momento da 
referida pesquisa, após o qual procedemos ao estudo crítico-analítico do periódico, o 
que nos permitiu caracterizá-lo, com base no referencial gramsciano, como um 
veículo da imprensa oficial, cumprindo finalidades político-ideológicas de criação de 
consensos e de legitimação do bloco no poder.  

Na esteira dessa constatação mais ampla, analisamos o papel de disseminação 
do ideário escolanovista e de afirmação de frações remanescentes do epitacismo – 
grupo político vinculado ao presidente Epitácio Pessoa – no poder do Estado, 
desempenhado pela Revista nos seus três primeiros anos de circulação.  

Para fins do presente artigo, focalizamos a reconfiguração da Revista segundo as 
diretrizes político-pedagógicas do Estado Novo, observada no número 16, editado em 
agosto de 1938.   

É importante ressaltar que, para nossa análise, partimos do entendimento de que 
a imprensa desempenha um papel fundamental na disseminação de projetos 
políticos-ideológicos, ou seja, busca difundir e sedimentar tais projetos na sociedade, 
transformando interesses de classe em interesses gerais. 

Como corpus de análise, destacamos as seguintes peças do número em foco: o 
Editorial, a matéria intitulada “Novos rumos à educação na Paraíba”, o Decreto nº 
961, de 11 de fevereiro de 1939, e o artigo do professor Mario Gomes, “Noção de 
comportamento”.  Nessa análise, procedemos a uma contraposição da matéria 
“Novos rumos à educação na Paraíba” a uma, de título similar, “Novos destinos”, 
publicada no nº 1 da Revista. Quanto às demais, lançamos mão de dois traços 
característicos das concepções estadonovistas, o nacionalismo e o higienismo, 
conforme as formulações, respectivamente, de SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA 
(2000) e de VEIGA (2007).  

Respeitando a categoria da contextualização, a abordagem específica da Revista 
é precedida de uma breve descrição do quadro político paraibano, após a deflagração 
do Estado Novo, destacando uma apresentação do interventor Argemiro de 
Figueiredo e a sua atuação no âmbito da educação do estado da Paraíba. Por fim, 
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apresentamos propriamente a discussão sobre as primeiras repercussões do ideário 
estadonovismo na educação paraibana, mediante a análise da Revista do Ensino.  

 
1. ESTADO NOVO, POLÍTICA E EDUCAÇÃO NA PARAÍBA  

O Estado Novo, no âmbito da historiografia brasileira, foi caracterizado como um 
momento complexo e de grandes conflitos ideológicos, a saber: “ascensão da Aliança 
Liberal, do comunismo, do integralismo e de questões regionais colocadas pelas 
dificuldades das antigas oligarquias retiradas do poder com a revolução de 30” 
(ROCHA, 2008, p. 20), no qual o então presidente Getúlio Vargas, mediante o Golpe 
de 10 de novembro de 1937, instituiu um novo regime político no Brasil, o Estado 
autoritário de centralização político-administrativa, tornando-se um ditador. Vargas 
passou, deste modo, a governar mediante decretos-leis, cuja publicação destes 
dispositivos legais significava a efetivação dos mesmos.  

Neste cenário brasileiro, focando especificamente a educação, em conformidade 
com Horta (2012), todo discurso e leis que partiam do governo, convergiam para 
deixar o sistema educacional a serviço da implantação e consolidação do regime 
autoritário. Tratando especificamente dos discursos, alguns temas se sobressaíram 
“a concepção da educação como problema nacional, a ligação entre educação e saúde 
e a ênfase na educação moral” (HORTA, 2012, p.4).  Vinculados a esses temas 
estavam camuflados diversificados interesses, como: a necessidade de atuação de 
alguns setores militares na suposta resolução de alguns problemas na educação do 
país, a exemplo do desenvolvimento e fortalecimento físico da juventude e a ênfase 
na formação moral e cívica, tendo a igreja como grande incentivadora, como 
especifica o mesmo autor: 

[...] Em torno a esses temas, movem-se no Brasil, no período de 1930-1945, 
diferentes forças da sociedade civil e do Estado: os militares, que buscam, 
em nome da segurança nacional, interferir diretamente na politica 
educacional no intuito de conformá-la à política militar do país; a Igreja, 
que luta pela introdução e manutenção do ensino religioso nas escolas 
públicas e pela liberdade de ensino, enquanto garantia da existência de 
suas escolas e, de uma forma mais ampla, pressiona pelo atendimento de 
suas reivindicações por parte do Estado [...] finalmente, o próprio Estado, 
que aproveita ao máximo as divergências existentes, reconciliando-as e 
arbitrando os conflitos, para atender aos diferentes grupos das classes 
dominantes, mas que, em última análise, procura colocar o sistema 
educacional a serviço de sua política autoritária. (HORTA, 2012, p. 5) 
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No que tange às leis, podemos evidenciar a própria Constituição de 1937 que 
preparou todo o cenário para a implementação e regulação da política autoritária e 
as leis orgânicas do ensino, idealizadas pelo então Ministro da Educação Gustavo 
Capanema. Na Constituição de 1937, dois artigos são emblemáticos para destacar a 
atuação do Estado quanto a esse âmbito na sociedade brasileira: 

Art 125 - A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito 
natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, 
de maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou 
suprir as deficiências e lacunas da educação particular. 

 Art 128 - A arte, a ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e a 
de associações ou pessoas coletivas públicas e particulares. É dever do 
Estado contribuir, direta e indiretamente, para o estímulo e 
desenvolvimento de umas e de outro, favorecendo ou fundando 
instituições artísticas, científicas e de ensino. (BRASIL, 1937) 

Considerando os artigos acima citados, não há dúvidas de que o Estado retira de 
si a responsabilidade para com a Educação Pública, assumindo muito mais um papel 
secundário, ora como colaborador e ora contribuinte. De um modo geral, quanto à 
educação, o texto desta Constituição Federal, 

[...] caracterizou-se mais por uma redação um tanto literária e, até certo 
ponto, utópica, do que pelo tratamento objetivo e jurídico da matéria, não 
ficando bem especificadas as atribuições da União, dos estados e dos 
municípios em relação aos problemas da instrução pública no país. 
(NISKIER, 1989, p.277) 

De acordo com Freitag (1980, p.52), a política educacional no Estado Novo, além 
de assumir o papel de ratificar a implantação do regime autoritário e repressor, 
mediante a legislação, visava “transformar o sistema educacional em um 
instrumento mais eficaz de manipulação das classes subalternas”. 

Na Paraíba, o Estado Novo vai ser implantado e conduzido pelo interventor 
Argemiro de Figueiredo (1937-1940), ex-secretário do interior na administração de 
Gratuliano Brito (1932-1935). Argemiro, mediante uma jogada estratégica, reuniu as 
forças políticas locais em prol do golpe de Getúlio Vargas, conquistando assim o 
cargo de Interventor Estatal, como é destacado no seguinte fragmento: 

Na Paraíba, a força e o prestígio do agora Senador José Américo, 
garantiam as oligarquias no poder. Essa correlação de força permitiu a 
José Américo, indicar o nome do sucessor do interventor Gratuliano Brito 
para o governo do Estado,  sendo ele à época o secretário do interior e 
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Justiça e presidente do PP no Estado, Argemiro de Figueiredo. Argemiro 
de Figueiredo será a Segunda peça fundamental para dar continuidade ao 
projeto de Vargas de centralizar o poder no País[...] Argemiro - agora 
interventor com o apoio de Vargas - consegue plenos poderes, ofusca o 
Americismo e comanda a polícia paraibana até 1940.(AGRA FILHO, n.d.) 

De acordo com Silva (2012), o trabalho de promover a união entre oligarquias 
diversas, Igreja católica, alguns trabalhadores, apresentou, sobretudo, como objetivo 
gerar o silêncio e desmobilizar quaisquer grupos que se mostrassem contrários aos 
planos de Vargas, corroborando assim com a função atribuída aos interventores dos 
Estados, qual seja, de verdadeiros “delegados do governo federal” (NISKIER, 1989). 

Sobre as impressões acerca da atuação política de Argemiro, destaca-se o 
seguinte: 

Com sua posse pode-se observar um novo momento político, levando o 
governo da Paraíba a uma polarização e inovação no comando dos 
destinos da administração estadual. O fortalecimento do estado continua, 
mas o caráter centralizador e urbano de seus antecessores é quebrado por 
uma descentralização administrativa, expansão da máquina pública, com 
alto endividamento estatal, e, no campo político verdadeira contra-
revolução. Os grupos inter-oligarquicos alijados do poder no pós-30 
retornam com grande força. A base de seu governo é formada por antigos 
perrepistas (grandes e médios proprietários de terras), potentados do 
algodão em Campina Grande, e Igreja Católica. De caráter repressivo, seu 
governo reprimiu com toda violência qualquer tipo de manifestação 
comunista como também programou as medidas cabíveis para a 
consolidação do “Estado Novo” em terras Paraibanas. (SILVA, 2008, 
p.04) 

Durante seu governo, o chefe do Executivo Argemiro, recebeu destaque por ser 
responsável por uma modernização autoritário e corporativo. Impulsionou a 
agricultura e a programação e realização de obras públicas. Este interventor também 
se sobressaiu como conciliador das oligarquias paraibanas e agente de propagandas 
em torno de si como político e de seu governo (SILVA, 2012).  

Na educação, o governo de Argemiro enfatiza a perspectiva propagada por 
Vargas, qual seja: de uma educação pautada no patriotismo, nacionalismo e civismo, 
fazendo uso da instrução como verdadeira máquina de propaganda política, 
principalmente em função do regime autoritário. Ademais, com esse novo regime 
político é retomado o ideário de que na educação se localizava considerável parte da 
solução dos problemas nacionais.  
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É importante destacar que na Paraíba antes mesmo do golpe de 1937, Argemiro 
já vinha trabalhando no âmbito educacional na disseminação do regime autoritário 
que posteriormente se instaurou, como podemos acompanhar no trecho abaixo: 

Com o apoio decisivo da Igreja, Argemiro silencia no Estado os setores nos 
quais seriam capazes de repercutir os anseios de renovação da educação 
propalados no sul do país, anseios estes que seriam totalmente desfeitos 
pelo golpe de novembro. Desde muito antes, no entanto, Argemiro vinha 
adequando à máquina estatal ao autoritarismo oligárquico e encontraria 
seu caminho livre no Estado após a perda de sentido da candidatura de 
José Américo à presidência da República em virtude do golpe. Todavia, 
em outubro de 1937 já se encontrava instalada a “Comissão Nacional de 
Propaganda contra o Comunismo” em João Pessoa, que funcionava no 
gabinete do diretor do Liceu Paraibano. E, em 3 de novembro, um decreto 
do governador obriga os professores do Estado a transformar suas aulas 
em “focos de civismo” através de agressiva propaganda anticomunista. 
(KULESZA et. al, 2001, p.09) 

Em conformidade com o autor anteriormente citado, durante esta interventoria 
na Paraíba a matrícula geral do ensino primário decresceu, tendo aumento apenas 
no ano de 1945 em diante, quando encerra esse governo discricionário. Foi diminuído 
também o número de unidades escolares e o número de professores.  

 
2. A REVISTA DO ENSINO DA PARAÍBA: NOVOS RUMOS?  

Conforme explicitamos na introdução deste artigo, a Revista do Ensino, órgão da 
Diretoria do Ensino Primário, foi criada pelo professor José Baptista de Mello, “um 
expoente do escolanovismo paraibano nos anos vinte e trinta”, ou  como “principal 
articulador do Movimento da Escola Nova [na Paraíba]” (CARVALHO, 2002, p. 4),  
tendo por finalidade “levar ao professorado do interior [...] o que se processa nos 
centros adiantados, em assuntos de educação” (MELLO, 1996, p. 98). 

Assim, a Revista do Ensino configura-se como um veículo de disseminação dos 
princípios e diretrizes do escolanovismo sendo apontada como:  

[...] a grande mensageira dos métodos de ensino, oferecendo ao 
professorado a possibilidade de erros e acertos igualmente frutíferos para a 
solidificação do bom profissional dessa área tão delicada quanto controvertida 
– a educação (Araújo, 1984, p.33). 
À vista do exposto, parece-nos, pois, lícito supor que o primeiro número da 

Revista, lançado em abril de 1932, no mês seguinte à veiculação do Manifesto dos 
Pioneiros da Escola Nova, atestaria uma nítida vinculação ao ideário escolanovista, 
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manifesta tanto no editorial – expressão do direcionamento ideológico do periódico 
– como nos artigos publicados.  

Em trabalho anterior (RODRIGUES; SILVA; BERNARDINO, 2012), analisamos 
a disseminação do ideário escolanovista nos três primeiros números da Revista do 
Ensino, publicados no ano de 1932. Em se tratando, mais epecificamente, do número 
inaugural da Revista, constatamos a ênfase na concepção da “escolarização [como] 
motor da história” (NAGLE, 2011, p.134), claramente explicitada já na epígrafe do 
editorial desse número, bem como em artigos elaborados por integrantes do corpo 
editorial do periódico, como sejam:  

• Caixas Escolares, de J. Batista Leite, em que a instrução popular é 
apontada como “... fator precípuo em que repousam o desenvolvimento 
social de um povo e o dinamismo economico de uma nação” (REVISTA 
DO ENSINO, 1932, p.31);  

• Cooperação que se impõe, no qual o Prof. Mario Gomes proclama que, da 
educação, “ depende a elevação moral de um povo que se  inscreve no rol 
da gente civilizada” (REVISTA DO ENSINO, 1932, p. 35); 

• Hygiene escolar1, de Joaquim Santiago, para quem “não há fórma de 
governo boa, para um povo atrazado e corroído pela lepra do 
analphabetismo” (REVISTA DO ENSINO, 1932, p. 39).  

Afirmada, mediante essa rápida demonstração, a compatibilidade do 
primeiro número da Revista do Ensino com o perfil de periódico de 
disseminação do ideário escolanovista, cabe-nos verificar permanências ou 
rupturas desse perfil naquele que podemos denominar de segundo momento 
de circulação (1937-1942), correspondente à instauração e vigência do Estado 
Novo (1937-1945).  

Por considerarmos o número 18, conforme já explicitado na Introdução, 
como a primeira edição da Revista pós-Estado Novo, a ele direcionamos nossa 
análise, focalizando as matérias ressaltadas na sequência do texto. Cabe 
ratificar que, à exceção da matéria “Novos rumos à educação na Paraíba”, a 
análise das demais peças selecionadas pauta-se por dois traços característicos 
das concepções estadonovistas, o nacionalismo e o higienismo, conforme as 
formulações, respectivamente, de SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA 
(2000) e de VEIGA (2007). 

À semelhança do número inaugural, em lugar do título “Editorial”, a 
matéria que cumpre a função de apresentar o periódico aparece, no número 18, 
nomeada de “Revista do Ensino”. Demarcando a nova orientação, em vez de 
apresentada, como na edição inaugural, como um periódico cuja finalidade 

                                                   
 
1 Manteremos, nas citações da Revista do Ensino, a grafia original. 
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seria permitir, aos professores, o acompanhamento dos novos métodos e 
processos de ensino (REVISTA DO ENSINO, 1932, p. 3), no número ora 
focalizado, a Revista é definida como 

[...] orgão destinado a orientar os professores do Estado em tudo que se 
refere aos diversos problêmas educacionais da Paraíba. 

Como publicação tipicamente educativa Revista do Ensino tem uma 
ampla finalidade. Néla deverão ser tratados todos os assuntos de ordem 
técnica (Revista do Ensino, 1938, p. 3). 

Segue o editorialista afirmando que a Revista “acolhe em suas paginas 
franca colaboração do professôrado, dêsde que esta colaboração se enquadre 
dentro das suas diretrizes programáticas” (Revista do Ensino, 1938, p. 3). 

Nos trechos citados, explicitam-se dois elementos nodais do 
direcionamento dado à educação pelo Estado Novo: naquele primeiro, reduzir 
“todos os problemas educacionais da Paraíba” a “assuntos de ordem técnica” 
reflete o discurso oficial do governo federal que, a propósito de extirpar a 
influência daquelas ideologias consideradas como perigosas, notadamente o 
comunismo, defende a neutralidade política da educação, assumindo uma 
reducionista concepção do processo educativo como técnica. Na esteira dessa 
construção, afirma a “posição nitidamente imparcial do Estado no ensino” 
(VARGAS, apud HORTA, 1994, p. 171). Tal retórica, segundo o autor ora 
referenciado, “perde toda a sua razão”, uma vez que, no Estado Novo, a escola 
torna-se, nitidamente, “um aparelho ideológico a serviço do Estado” (idem). 

Esse papel de aparelho ideológico guarda relação com o elemento expresso 
no segundo excerto citado, em que a restrição posta para a publicação das 
colaborações dos professores remete ao rígido controle, à excessiva 
centralização e à uniformização idecorrentes da “intervenção global do Governo 
Federal no sistema de ensino”, de que “não escapariam nem mesmo os métodos 
de ensino, o livro didático e o material escolar” (HORTA, 1994, p. 173). 
Padronização e “conteúdo nacional” que, segundo Schwartzman; Bomeny; 
Costa (2000), conferiam – ao lado da erradicação das minorias étnicas, 
linguísticas e culturais – significado à “constituição da nacionalidade”, 
“culminação de toda a ação pedagógica do ministério, em seu sentido mais 
amplo” (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 156). 

 Como forma mais efetiva de difusão das ideias nacionalistas entre os mais 
novos, o Estado Novo enfatizou a educação moral, a educação cívica e o canto 
orfeônico nas escolas. Conforme afirmaria Getúlio Vargas: 

Não se cogitará apenas de alfabetizar o maior número possível  mas, 
também, de difundir princípios uniformes de disciplina cívica e moral, de 
sorte a transformar a escola primária em fator eficiente na formação do 
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caráter das novas gerações, imprimindo-lhe rumos de nacionalismo sadio 
(Vargas apud Horta, 1994, p. 173). 

No que concerne ao canto orfeônico, considerado como uma das mais 
eficazes maneiras de desenvolver os sentimentos patrióticos do povo, o canto 
do Hino Nacional tornara-se obrigatório nos estabelecimentos públicos e 
privados de ensino, já a partir de outubro de 1936, por meio da Lei nº 259, de 1 
de outubro de 1936 (HORTA, 1994). 

Para além dos aspectos até o momento destacados, a formação do cidadão 
para engrandecer a Pátria com seu trabalho implicava, na compreensão dos 
governantes, “a necessidade de preparação de uma raça forte, capaz de amar e 
merecer esta Pátria engrandecida” (HORTA, 1994, p. 147). Tratava-se de, desde 
o ensino primário, 

[...] despertar e acentuar na criança as qualidades e aptidões de ordem 
física, intelectual e moral que a tornem rica de personalidade e ao mesmo 
tempo dotada de disciplina e eficiência, estes dois atributos essenciais do 
cidadão e do trabalhador (CAPANEMA apud HORTA, 1994, p. 168). 

Assim, conforme analisa Horta, o Ministro da Educação “[ocupou-se] de 
três questões importantes na perspectiva de utilização da educação como 
instrumento a serviço da ideologia autoritária: a educação física, a educação 
moral e o canto orfeônico” (HORTA, 1994, p. 169) 

O destaque à educação física e a associação do engrandecimento da pátria à 
“preparação de uma raça forte” explicitam outro elemento fundante da 
educação estadonovista: o higienismo, mesclado com concepções eugenistas, 
do qual decorre a introdução das disciplinas de higiene, ginástica e educação 
física no currículo das escolas normais, primárias e secundárias. Conforme 
Veiga (2007), “os princípios médicos e higienistas tiveram uma forte 
caracterização moralista. Eram pautados pela associação entre as condições 
higiênicas de vida e de moradia dos pobres e a condição moral” (VEIGA, 2007, 
p. 260). 

Tais princípios serão incorporados à educação paraibana por meio do 
Decreto nº 961, de 1939, quase inteiramente constituído das prescrições acerca 
da educação física, da educação cívica e da educação moral2. Dada a relevância 
desse documento legal e a clareza com que nele são apresentados os traços 
característicos da educação estadonovista, fazemos, a seguir, a transcrição – 
ainda que longa – dos três capítulos referidos. 

 
                                                   
 
2 Esses temas correspondem a três dos cinco capítulos constituintes do Decreto, sendo os outros dois dedicados à 

Educação Artística (um artigo) e às Disposições Transitórias que normatizam a implantação do disposto no Decreto. 
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DECRETO Nº 961, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1939 

Dispõe sobre a organização escolar do Estado e dá outras providências. 

 

Argemiro de Figueiredo, Interventor Federal no Estado da Paraíba, 
completando a organização da lei nº 16, de 13 de dezembro de 1935, e com 
o fim de arregimentar a mocidade estudantina, creando uma mentalidade 
nova, de acôrdo com o espírito do regime implantado no Brasil, pela 
Constituição de 10 de Novembro, toma as seguintes resoluções, quanto ao 
regime escolar do Estado: 

DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Art. 1º - Fica instituída obrigatoriamente a educação física em todas as 
escolas primárias e secundárias do Estado. 

§ único – Êsse serviço será orientado por um superintendente que terá os 
auxiliares e monitores que se fizerem necessários. 

 Art. 2º - A a educação física junto às escolas será também auxiliada por 
elementos de corporações militares que se encarregarão dos exercícios, 
marchas, paradas, acantonamentos, etc. 

 Art. 3º - É estabelecido o uniforme único de acôrdo com o modêlo 
adotado pelo Departamento de Educação para todos os alunos das 
escolas, com ligeiros distintivos dos estabelecimentos a que pertecerem.  

DA EDUCAÇÃO CÍVICA 

Art. 4º - O culto à bandeira é obrigatório em todos os estabelecimentos de 
ensino público e particular. 

Art. 5º - Haverá diariamente, antes do início do expediente escolar, o 
hasteamento da bandeira, no pateo interno das escolas. Esta solenidade 
terá a presença dos professores, funcionarios e alunos que entoarão nêsse 
momento o hino nacional. Igual solenidade deverá ser feita por ocasião do 
seu arreiamento. 

Art. 6º - As datas nacionais e do Estado serão comemoradas festivamente, 
cumprindo aos professores, nêsses dias, fazer preleções alusivas ao fato 
que se comemora e ainda promover paradas escolares, as quais terão, 
obrigatoriamente, o comparecimento dos docentes, funcionarios e alunos. 
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Art. 7º Fica determinada a leitura, devidamente comentada, da biografia 
fos grandes vultos da patria em todos os ramos ou atividades, bem como 
a narrativa dos feitos heroicos da Nacionalidade. 

Art. 8º - Os professores farão diariamente, preleções, em suas classes, 
sobre assuntos patrios, de respeito ás leis do país e ás suas autoridades, e 
de combate sistemático a tudo quanto possa atentar contra o regime e seus 
dirigentes. 

DA EDUCAÇÃO MORAL 

 Art. 9º - Os professores levarão na mais alta conta a educação moral 
dos seus alunos, a qual deve ser encarada sob dois aspectos: 1º - a 
preventiva; 2º - a reformativa. 

 § 1º - Na primeira, encaminhá-los-á á pratica do bem, por meio de 
preleções constantes contra os vícios e os males que de qualquer modo 
possam prejudicar á formação moral dos educandos. Na segunda, 
corrigindo, mostrando-lhes os erros cometidos ou aplicando os castigos 
que o regulamento da Instrução Pública estabelecer. (REVISTA DO 
ENSINO, 1938, p. 12-13). 

Mesclando concepções eugenistas e higienistas, associadas à normalidade 
ou anormalidade dos comportamentos e dos “tipos de crianças”, o artigo 
“Noção de comportamento”, de autoria do professor Mario Gomes3, permite-
nos perceber, ademais, o papel atribuído ao professor no sentido de manter o 
bom comportamento, ou seja, a passividade, dos alunos. Vejamos, a seguir, 
excertos desse artigo: 

Um dos assuntos mais interessantes a considerar em materia pedagogica 
é o comportamento do aluno. 

Há vários tipos de crianças que se podem classificar em relação ao 
comportamento; inquietas, impulsivas, emotivas etc.; com acentuado 
index de normalidade. Há ainda os pervertidos mentirosos cleptomanos 
com index inferior de normalidade. 

Uma observação mais ou menos demorada poderá dar-nos a certeza 
sôbre o comportamento dêste ou daquêle escolar. Esta observação deve 

                                                   
 
3 Figura destacada da educação paraibana, responsável, naquele momento, pelas secções  de Bibliotecas, Cinema 

Educativo, Publicações e Instituições Auxiliares de Ensino do Departamento de Educação do Estado da Paraíba.  
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sôbre tudo basear-se em fátos concretos e nunca firmar-se em simples 
deduções. 

O papel do professôr é sempre o de orientador e coordenador do 
comportamento (Revista do Ensino, 1938, p. 31-32) 

O até o momento exposto demonstra, conforme compreendemos, o 
atrelamento da linha editorial da Revista do Ensino às concepções e diretrizes 
educacionais do Estado Novo e sua configuração como disseminadora desse 
ideário, em aparente ruptura com sua orientação inicial, vinculada ao 
movimento escolanovista, segundo apresentamos, ainda que ligeiramente, no 
início deste item.  

Na intenção de melhor elucidar essa reorientação, selecionamos duas 
matérias, de títulos similares, publicadas em números da Revista do Ensino 
que, a nosso ver, correspondem aos seus dois momentos: o nº 1, de abril de 
1932, de orientação escolanovista, e o nº 16, de agosto de 1938, estanovista. A 
primeira, “Novos destinos”, de autoria do professor Alcides Lima, e a segunda, 
“Novos rumos à educação na Paraíba”, produzida pelo Departamento de 
Estatística e Publicidade do Departamento de Educação da Paraíba.  

Ao tratar dos “Novos Destinos” da instrução pública paraibana, o articulista 
parte da afirmação da instrução pública como responsável pela “solida 
formação” das “novas organizações políticas e sociaes”, [cabendo] a revolução, 
no seu vasto programma de realizações, incluir como base para o soerguimento 
do nivel moral e intellectual do Brasil, o ensino primario obrigatorio” (Revista 
do Ensino, 1932, p. 47) . 

Após ratificar que “é a instrucção publica [...] aquelle [problema] que deve 
merecer o mais cuidadoso amparo, porque delle dependerá necessariamente a 
facilidade da resolução de todos os outros” (Revista do Ensino, 1932, p. 47), e 
de fazer um breve balanço das realizações do governo estadual no campo da 
educação, o professor Alcides Lima afirma que “muito se tem feito pela 
instrucção publica na Parahyba, dentro do actual regime dictatorial” (Revista 
do Ensino, 1932, p. 48).  

Por fim, o professor conclui sua matéria, renovando sua profissão de fé no 
poder regenerador da educação: “Não precisamos pois ir mais longe, para 
chegarmos a conclusão de que é a instrucção publica o principal elemento, sem 
o que os destinos do Brasil não poderão ser rumados dentro da bôa ordem e dos 
verdadeiros princípios de democracia” (Revista do Ensino, 1932, p. 48). 

Já para o Departamento de Estatística e Publicidade, os “Novos rumos à 
educação na Paraíba”, consubstanciam-se no ordenamento legal instituído pelo 
interventor Argemiro de Figueiredo, a saber, a Lei nº 16, de 13 de dezembro de 
1935, e pelo Decreto nº 961, de 11 de fevereiro de 1938 – anteriormente 
apresentados no presente artigo. Antecedendo à explicitação e justificativa das 
medidas istauradas por esses dispositivos, notadamente o Decreto, são 
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apresentadas formulações bastante ilustrativas das concepções norteadoras 
daquele órgão, a seguir transcritas. 

A Paraíba, integralmente subordinada ao ritmo do Estado Novo, 
implantado no Brasil, pela Constituição de 10 de Novembro, atravessa 
uma fáse de dinamismo, com a concretização de um vasto programa de 
construções, não só pelo aspecto material que empolga logo á primeira 
vista, mas sobretudo pelo lado moral, que é sem duvida um dos objetivos 
imediatos da atual carta constitucional que creou no país um forte espírito 
nacionalista. 

Uma das mais prementes exigências do momento é, indiscutivelmente, a 
formação de uma mentalidade nova, sadia e culta, que será creada por 
meio de uma intensa campanha educacional, imprimindo-se ao regime 
escolar rumos claros e definidos, com o fim de disciplinar gerações para 
consolidar as instituições estatais, gerações que possam fortalecer e 
garantir as suas nacionalidades, conduzindo-as para destinos gloriosos 
dignos da cultura e da civilização. 

As crianças paraibanas, em face da organização escolar existente, são 
amparadas pelo Estado, que lhes dá tudo, desde a saúde até os 
conhecimentos necessarios para a sua estabilidade na vida pratica, sem 
lhes pedir quasi nada, apenas que mais tarde elas continuem a grande 
obra que se procura realizar dentro de nossos limites geográficos, de 
acôrdo com as nossas possibilidades economicas e com as nossas reservas 
culturais (Revista do Ensino, 1938, p. 7) 

Procedendo a uma comparação das duas matérias, observamos, antes de 
tudo, a permanência da concepção redentora ou regeneradora da educação, 
comum a ambas as concepções – escolanovista e estadonovista. No entanto, 
enquanto a segunda matéria apresenta nítida identidade com o ideário do 
Estado Novo, o mesmo não pode ser afirmado quanto à primeira, em relação ao 
escolanovista, haja vista os elogios ao “atual período ditatorial” e a vinculação 
da educação à construção da “boa ordem”, formulações não consonantes coma 
concepção liberal norteadora do movimento da Escola Nova no Brasil do início 
da década de 1930. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao debruçarmos nossa análise sobre a Revista de nº 16, publicada em 1938, 
foi possível verificar uma recondução na orientação político-ideológica da 
Revista do Ensino da Paraíba, como observamos anteriormente. Já no editorial, 
apareceu um norteamento bastante destoante em relação à revista de nº 1, 
publicada em 1932, a saber, uma exigência mais técnica, na qual os 
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colaboradores pudessem expor os assuntos pedagógicos de forma prática, 
metódica, clara e simples. Ademais, é proposto também trazer mais gráficos, 
informações estatísticas, recenseamento, instituições escolares, imprensa 
escolar dentre outros aspectos que venham no sentido de divulgar 
satisfatoriamente a instrução pública do Estado, como fazendo parte desse 
“novo” que foi disseminado no país com o estadonovismo. 

Observamos a retomada do culto à bandeira, a obrigatoriedade à exaltação 
dos ditos grandes vultos e feitos históricos nas escolas, propostos a serem 
comemorados de forma solene e com a presença de docentes, discentes e 
funcionários. Além da ênfase na formação para o nacionalismo, verificamos 
também o foco no higienismo, mediante a propagação da cultura física, 
marcada pela educação física no currículo das escolas normais, primárias e 
secundárias. 

Portanto, mediante os números da Revista do Ensino analisados e por ser 
um órgão oficial, ficou evidenciado que esse periódico de cunho pedagógico vai 
mudando sua orientação político-ideológica conforme ao clima político do 
momento, como, neste caso, saindo de uma orientação pautada 
predominantemente no escolanovista para um norteamento estadonovista. 
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RESUMO  

Os conhecimentos produzidos acerca da História da Educação Infantil nos 
permite dialogar com as especificidades de cada instituição de acolhimento à 
infância e concomitantemente com as vivências culturais desenvolvidas no seio 
da escola, possibilitando conhecer os sujeitos, as práticas pedagógicas e os 
espaços compreendidos como locus do saber. Nessa perspectiva, objetivamos 
analisar as práticas escolares produzidas no cotidiano do Jardim de Infância 
Modelo de Natal, nos anos de 1953 à 1965, sob a ótica da fotografia.  A escola 
em questão foi escolhida pelo pioneirismo na educação da infância, além de 
promover um modelo educacional capaz de formar a criança integralmente, 
seja nos aspectos: intelectuais, moral e cívico. Como critério de análise optamos 
pelo uso da Cultura Escolar, tendo como fio condutor Julia, Frago e Escolano; 
e na apreciação Iconográfica trazemos Kossoy e Dubois. Compondo os 
procedimentos metodológicos, debruçamo-nos sobre as imagens cedidas no 
Acervo Histórico do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
(IESP), além do uso das Mensagens Governamentais, a Legislação e acervos 
pessoais. Diante do exposto, compreendemos que o Jardim de Infância Modelo 
de Natal, nos anos de 1953 à 1965, produzia uma cultura específica, concebendo 
o espaço como produtor e reprodutor de saberes, formando hábitos e 
comportamentos civis.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Cultura Escolar, Iconografia e Jardim de Infância. 
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1. FOLHEANDO VELHOS LIVROS 

Folhear velhos álbuns de fotografias é um reencontro com a própria vida, é 
trazer, à memória, momentos, histórias, passados. As imagens amareladas, 
gastas com o tempo, guardam e, ao mesmo tempo, revelam segredos, emoções, 
projetos, costumes e práticas. Elas são “testemunhas da verdade” para que não 
nos esqueçamos de um passado remoto e para que continuem vivas na memória 
fotográfica.  

A motivação acerca do objeto de estudo revela um aspecto de cunho 
particular da trajetória profissional da pesquisadora que inseriu sua carreira na 
Educação Infantil, considerando-a uma das mais importantes e significativas 
experiências vivenciadas profissionalmente. Foi o encanto de conhecer o 
processo histórico da infância e como se deu a evolução dos espaços destinados, 
em um primeiro momento, para o cuidar e, posteriormente, para o educar, 
trazendo à tona o desejo de me embrenhar em tais conhecimentos e contribuir, 
de certa forma, para o entendimento sobre a História da Educação Infantil em 
Natal. 

Os conhecimentos produzidos acerca da História da Educação Infantil nos 
permite dialogar com as especificidades de cada instituição de acolhimento à 
infância e concomitantemente com as vivências culturais desenvolvidas no seio 
da escola, possibilitando conhecer os sujeitos, as práticas pedagógicas e os 
espaços compreendidos como locus do saber. 

No início do século XX é criado, sutilmente, na cidade de Natal, o primeiro 
Jardim de Infância. Falamos sutilmente, porque, em sua configuração inicial, a 
instituição entrelaçava-se aos princípios educacionais propostos pelo Ensino 
Primário, compondo uma das cadeiras (Cadeira Mista Infantil) do Grupo 
Escolar Augusto Severo, permanecendo no mesmo prédio durante décadas.  

A história do primeiro jardim de infância da capital potiguar ainda 
relaciona-se com a Escola Normal que buscava fundamentar-se nos princípios 
pestalozziano, atribuindo papel relevante à observação como processo de 
aprendizagem. Por dar grande relevância à arte de ensinar, eles contavam com 
a Escola Modelo (Grupo Escolar Augusto Severo) para o curso de formação das 
normalistas. 

O primeiro Jardim de Infância Modelo, em Natal, é instalado num novo 
prédio que foi construído no ano de 1953, na Rua Trairi, em frente à Praça Pedro 
Velho, oferecendo uma educação para as crianças que viviam em torno da 
1Instituição. Com esse novo espaço, amplia-se o campo de aplicação didático-
pedagógico para a Escola Normal de Natal, visando à integração do 

                                                   
 

1 A partir da análise dos álbuns de formatura do Jardim de Infância percebemos que os alunos que frequentavam 
a instituição eram crianças de famílias com alto poder aquisitivo. Além da escola localiza-se numa área nobre da 
cidade. 
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desenvolvimento da pesquisa educacional à formação docente, oferecendo uma 
educação pautada nas principais teorias pedagógicas destinadas à criança.    

O prédio, idealizado mediante as exigências do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos (INEP), passa a exibir um espaço de estudos e pesquisas 
sobre a criança, objetivando, assim, a criação de um Centro de Formação de 
Professores Especializados, composto por: Jardim de Infância, Curso primário 
modelo e a Escola Normal. Nele era exigida na formação das professoras “uma 
sólida fundamentação científica, estudos e pesquisas experimentais sobre o 
desenvolvimento infantil e a observação da criança” (KUHMANN, 2009, p. 
187). 

Fugindo da imposição e da impessoalidade que caracterizam os 
documentos oficiais, o Jardim de Infância deixou sua marca através da 
memória fotográfica. Os vários registros de atividades dos alunos nos permitem 
compreender o cerne cultural da Instituição, suas práticas e modelo educativo. 
Embora tenhamos o entendimento de que numa pesquisa histórica não há 
como chegar a uma verdade absoluta dos fatos, priorizamos a busca constante 
pela aproximação dos acontecimentos, na tentativa de responder ao objeto de 
estudo, mas sem o intuito de esgotar as múltiplas respostas possíveis.  

Preservar sua memória histórica torna-se precioso para nós, historiadores, 
tendo como grande relevância reconstruir e guardar uma parte da história da 
educação infantil em Natal.  Nessa perspectiva, objetivamos analisar as práticas 
escolares produzidas no cotidiano do Jardim de Infância Modelo de Natal, nos 
anos de 1953 à 1965, sob a ótica da fotografia. A escola em questão foi escolhida 
pelo pioneirismo na educação da infância, além de promover um modelo 
educacional capaz de formar a criança integralmente, seja nos aspectos: 
intelectuais, moral e cívico.  

Com a construção do Jardim Modelo, nos anos de 1953 a 1965, ressaltamos 
as configurações organizacionais e estruturais, e as práticas escolares que 
contribuíram para a formação integral do sujeito. O período delimitado 
encontra justificativa em dois momentos históricos que caracterizam a 
consolidação do Jardim de Infância Modelo. Em 1953, ano de inauguração do 
novo prédio da instituição, e 1965, ano de transferência para o Instituto de 
Educação.  

Para subsidiar o trabalho, optamos utilizar a abordagem da Histórica 
Cultural, tendo como critério de análise a categoria Cultura Escolar com Julia, 
Frago e Escolano, a fim de configurar o modelo educacional da instituição em 
questão. Essa cultura nos possibilita tratar elementos constituintes de um 
cotidiano escolar, pois refletir sobre sua cultura é refletir sobre as práticas 
pedagógicas desenvolvidas no dia-a-dia, é entender os sujeitos que compõem 
aquele espaço, é analisar os saberes e conhecimentos produzidos e 
reproduzidos no espaço escolar, é reconhecer a escola como um espaço de 
formação do indivíduo.  
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Ora dialogamos com os autores da Iconografia como Barthes, Kossoy e 
Maud, por compreenderem a apreciação iconográfica como produto ideológico 
e cultural, transcendendo uma análise puramente descritiva, mas na definição 
de sentidos e efeitos de sentidos causados no próprio pesquisador, compondo o 
nosso instrumento de análise.  

Se toda história é escolha, escolhemos “salvar” os vestígios do passado do 
Jardim de Infância da Capital de Natal. A partir da imagem trazemos elementos 
de uma força irresistível, pois “com a fotografia, não nos é mais possível pensar 
a imagem fora do ato que a faz ser” (DUBOIS, p.15, 2009). A fotografia torna-
se a expressão cultural da sociedade, nela exteriorizam-se costumes, fatos 
sociais e políticos, monumentos, habitações e etc, possibilitando acesso aos 
diferentes estratos sociais contidos nas informações visuais apresentadas como 
realidade (KOSSOY, 2012).  

O debruçar das fontes históricas deu-se a partir de uma rotina de visitas ao 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGO/RN) e ao 
acervo Histórico do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
(IESP). Nessas instituições, foi feito um árduo trabalho de pesquisa resgatando 
materiais que fundamente a história do primeiro jardim de infância na capital 
do Rio Grande do Norte. Destacamos as Mensagens Governamentais, a 
Legislação (Leis e Decretos), algumas edições do Jornal “O paiz”, além do uso 
de acervos pessoais de ex-alunos do jardim, produção bibliográfica, planta 
baixa da instituição e da icnografia. Le Goff (1994) afirma que “tudo o que 
permite a descoberta de fenômenos em situação (a semântica histórica, a 
cartografia, fotografia aérea, a foto-interpretação) é particularmente útil”. 

As imagens possuem evidência histórica. Nelas encontramos uma forma de 
transmitir informações que abordam temas políticos, econômicos e sociais e, 
também, do cotidiano das pessoas e da própria história cultural (BURKE, 
2004). Em vista disso, os conteúdos das fotografias do Jardim de Infância 
natalense, nos apresentam indícios de uma cultura escolar, principalmente, se 
relacionadas à planta baixa da instituição abordando aspectos culturais, tais 
como higienização, práticas pedagógicas, ludicidade, entre outros, presentes no 
âmbito escolar, assim “passam” a ser detentoras de sentidos e significados.  

As fotografias nos fornecem elementos que nos ajudam a analisar o 
cotidiano escolar do Jardim de Infância. Diante do exposto, percebemos através 
das imagens, e demais fontes, que o Jardim de Infância Modelo de Natal, nos 
anos de 1953 à 1965, produzia uma cultura específica, concebendo o espaço 
como produtor e reprodutor de saberes, formando hábitos e comportamentos 
civis.   
 

2. A CAPITAL NATALENSE E O CONTEXTO EDUCACIONAL 
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O Brasil, na década de 40, vivencia um processo de redemocratização, após 
um longo período de lutas contra o arbítrio e a favor da democratização que 
finalmente foi concretizada por meio da promoção de eleições e pela 
consequente extinção do Estado Novo. Em decorrência desse novo contexto, 
Getúlio renuncia premido pelas pressões dos militares. No campo educacional, 
observou-se a volta de discussões e debates sobre a democratização da 
educação, assim como a defesa dos princípios referentes à igualdade e à 
descentralização, os quais foram incorporados ao novo texto constitucional de 
1946, que restabelecia o Estado democrático. 

Com a Constituição de 1946 era de obrigatoriedade a União, Estado e 
Município investirem uma porcentagem dos recursos financeiros arrecadados 
na educação primária, denominado Convênio Escolar. Com a assinatura e 
execução do plano de distribuição do auxílio federal para a construção de 
escolas primária, Decreto-Lei n° 9 256, de 13/05/46, diversos foram concedidos 
pelo Governo Federal destinando-se a construção de prédios escolares, isto é, 
as Escolas Rurais, Grupos Escolares, Escolas Normais e um Jardim de Infância. 

Havia uma comissão delegada a ficar responsável pelo Convênio estabelecia 
uma relação entre o projeto arquitetônico e a proposta pedagógica que 
direcionaria as construções dos prédios, ou seja, uma arquitetura adequada às 
exigências pedagógicas.  Essa nova concepção proporciona a participação de 
educadores no planejamento dos prédios escolares.  

A forma como o ambiente escolar era pensado imponha um projeto 
modernizador de ensino, valorizando os aspectos específicos da psique infantil, 
isto é, era pensado um projeto que visava o bem estar da criança e como ela se 
desenvolveria no contexto escolar. Segundo Buffa, (2002, p.13)  

“o processo educativo não se restringe à relação individual entre professor 
e alunos. Quem realmente educa é um ambiente geral, uma Paidéia, um 
clima cultural complexo que envolve, num mesmo processo educativo, 
alunos, professores, administradores da escola e população”. 

A Comissão ainda propunha questões acerca da qualidade e adequação do 
mobiliário e também da escolha do local no qual a escola seria implantada. 
Mediante esses fatores, a Comissão propõe diretrizes para a construção dessas 
novas instituições.   

Na cidade do Natal, as condições locais e possibilidades financeiras 
determinou a escolha do local para a construção do Jardim de Infância Modelo 
no bairro de Petrópolis, uma vez que a ocupação do espaço urbano da Cidade 
de Natal ganha valor na década de 1940, período da Segunda Guerra Mundial, 
com o acréscimo na construção de moradias que preencheram os vazios 
urbanos e concretizaram bairros que estavam em processo de formação. A 
consciência do valor e da importância da educação pré-escolar e 
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consequentemente a preocupação em oferecer o maior conforto e qualidade 
para as crianças foram condicionantes para tal preferência.  

A construção do Jardim de Infância Modelo levou 10 anos para ser 
concretizada, desde o acordo feito em 1943 com o Convenio Nacional do Ensino 
Primário, o qual deliberava verbas para a melhoria da educação. A negociação 
para a construção de um novo prédio para o Jardim de Infância começou a ser 
feita em março de 1943,  

“(...) eram as Prefeituras obrigadas a contribuir, anualmente, para os 
cofres estaduais com 10% de sua receita, a partir de1944, contribuição 
aumentada de 1% em cada ano subsequente. Em 1949 essa contribuição já 
estava em 15%”. (Mensagem Governamental, 1951). 

Segundo o Governador Sylvio Pedroza, em seu relatório à Assembleia 
Legislativa de 31 de Julho de 1951, as prefeituras não estavam cumprindo com 
os deveres assumidos nesse Convenio. O caso era que as escolas estavam 
abandonadas, os prédios com instalações velhas, muitos deles em ruínas. 
Muitos deles “simplesmente de aluguel, inadequados, sem bancos, carteiras, 
sem instalações sanitárias, sem material pedagógico, desprovidos inteiramente 
de tudo quanto é imprescindível à escola” (MENSAGEM GOVERNAMENTAL, 
1951). 

O acordo firmado junto ao 2M.E.S através do I.N.E.P3 com o Governo do 
Estado, possibilitou a execução do novo prédio destinado a educação da 
infância natalense, garantindo auxilio para a compra de equipamentos e 
aparelhagem pedagógica. 
 

3. IMPLATAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA MODELO (1953) 

A nova concepção educacional surgida pelos escolanovistas influencia 
fortemente a construção de novos prédios de instituições para a infância 
nacional. Esse movimento dá suporte para a fundamentação pedagógica e a 
organização espacial do Jardim de Infância Modelo.  Em seu discurso de posse 
da diretoria do INEP, em 1952, Anísio Teixeira examina o programa de ensino 
brasileiro, e nele expressa sua opinião quanto à educação.  

Quando a educação, com a democracia a desenvolver-se, passou a ser não 
apenas um instrumento de ilustração, mas um processo de preparação 
real para as diversas modalidades de vida em sociedade moderna, 

                                                   
 

2 Ministério de Educação e Saúde 

3 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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deparamo-nos sem precedentes nem tradições para a implantação dos 
novos tipos de escola (Teixeira, 1957, p.72). 

Anísio defendia a educação como um “processo contínuo de reorganização 
e reconstrução da experiência, pois essa é a característica mais particular da 
vida humana” (BUFFA, 2002, p.101). Para ele, a escola era viva, já que as 
crianças, em suas vivências cotidianas, aprendiam coisas novas e adquiriam 
novas experiências diariamente. Tomado desse ideal de educação, o governador 
Sylvio Pedroza (1951- 1956) coloca em prática a construção do Jardim de 
Infância Modelo, a partir dos recursos conveniados com INEP/MEC e a 
contrapartida do Estado, possibilitando sua construção e inauguração. 
Conforme mensagem desse governador, a construção do jardim estaria 
reparando uma “antiga falha do nosso sistema educacional” (RELATÓRIO 
OFICIAL, 1952, p.9). 

O Diário Oficial de 17 de Maio de 1953 torna público, a inauguração do 
Jardim de Infância Modelo de Natal, exaltando o imponente edifício construído 
pelo Governo do Estado, sob a responsabilidade do Departamento de Educação. 
Neste dia, o governador Sylvio Pedroza presidiria a solenidade de inauguração 
recebendo os familiares e autoridades locais. 
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O Jardim de Infância Modelo (FIGURA 1), inaugurado em 23 de Maio de 
1953, localizava-se defronte à Praça Pedro Velho 4, nº400, esquina da Rua 
Trairi com a Avenida Prudente de Morais, bairro Petrópolis.  

Figura 1: Fachada da entrada do Jardim de Infância Modelo. 

Fonte: Instituto de Educação Superior Presidente Kenedy  

 Situada numa área nobre da capital e particularmente acesso para uma das 
mais importantes vias de circulação a Avenida Deodoro da Fonseca, oferecia 
uma educação para as crianças em torno da Escola. 

O acordo firmado junto ao M.E.S 5 através do I.N.E.P6 com o Governo do 
Estado possibilitou a execução do novo prédio destinado à educação da infância 
natalense, garantindo auxílio para a compra de equipamentos e aparelhagem 
pedagógica. Desse modo, a escola criada na modernidade estava vinculada a um 
projeto político fundamentado num ideal de “ordem e progresso”, na qual se 
visava alfabetizar os cidadãos para assumirem condutas morais e cívicas 
produzidas pela cultura nacional.  

                                                   
 

4 Em 24 de Outubro de 1937, é inaugurada na Cidade Nova, a Praça Pedro Velho. Ela foi uma das muitas 
praças construídas no segundo governo do prefeito e engenheiro Gentil Ferreira de Souza. Foi nessa gestão, no 
final dos anos 30, que houve a “desconstrução da Natal colonial”, na qual a população assistiu a passagem da 
cidade oitocentista para outra, moderna e capitalista.  Foram então criadas duas vias de acesso de veículos. 
As duas partes da praça dividida tiveram as seguintes destinações. A área entre as ruas Seridó e 
Potengi foi reservada para a construção de residências (no ANEXO A pode-se ver o término da 
construção de uma dessas casas). A outra foi ajardinada com quadras esportivas, um parque infantil 
com aparelhos para exercícios e diversão. A Praça tinha diversos equipamentos, por isso mesmo, 
congregava diferentes públicos que para lá iam à busca de usufruir de seus momentos de lazer. Havia 
um artístico coreto, quadras de basquete e voleibol, parque infantil, tanques que funcionavam como 
aquários para aves. O local era ponto de encontro das famílias e da juventude natalense.  
5 Ministério de Educação e Saúde 

6 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Considerando a imaturidade cognitiva e as condições específicas do 
universo infantil, o Jardim de Infância foi pensado na perspectiva de propor um 
ambiente agradável, sadio, espaçoso, onde as crianças tinham condições de 
brincar e aprender, não só dentro de sala de aula, mas em todo espaço da 
instituição. A consciência do valor e da importância da educação pré-escolar e, 
consequentemente, a preocupação em oferecer o maior conforto e qualidade 
para as crianças foram condicionantes para tal preferência.   

O sucesso do trabalho desenvolvido com as crianças do jardim dependia de 
várias condições, uma delas seria a escolha do local e planejamento de sua 
construção, considerando as condições materiais para a implantação de um 
Jardim de Infância Modelo. A concepção de criança e de infância também é um 
forte aspecto influenciador na edificação de tais espaços.  

As condições locais e possibilidades financeiras da cidade do Natal 
motivaram a escolha do local e espaço para a construção do Jardim de Infância 
Modelo, no bairro de Petrópolis. Essa escolha justifica-se, uma vez que a 
ocupação do espaço urbano da Cidade de Natal ganha aumento na década de 
1940, período da Segunda Guerra Mundial, com o acréscimo na construção de 
moradias que preencheram os vazios urbanos e concretizaram bairros que 
estavam em processo de formação. 

Objeto de grande cuidado, a Instituição implantada beneficiava a nova 
política educacional. O tipo de construção, dotado de recursos modernos, 
obedecia às condições de clima e oferecia a singularidade que caberia a cada 
alunado. Isso ocorreu num contexto de importante expansão urbana de Natal, 
proporcionada pela criação de vias, aumento no número de moradias, 
transferência de capital para o setor imobiliário, elevação da renda familiar, 
entre outros fatores. A população tem um crescimento significativo entre as 
décadas de 40 (54.836 habitantes) a 60 (162.527 habitantes).  

A inauguração do Jardim de Infância Modelo era algo esperado pela 
sociedade natalense. Noticiado no Diário Oficial de Natal de 24 de Maio de 1953 
reforça o momento solene de abertura. No grande dia, havia a presença de 
políticos, familiares, imprensa, alunos, professores, todos ansiosos com esse 
novo espaço educacional. Monsenhor João da Matha Paiva, também estava 
presente, abençoando o prédio. No dia, houve uma homenagem dos Jardins de 
Infância de Natal ao Jardim de Infância Modelo.  

Na figura seguinte, podemos contemplar esse momento tão prestigiado, o 
qual teve a presença do Governador do Estado Sylvio Pedroza (FIGURA 2). A 
criança, anuncia publicamente a importância de uma educação voltada para a 
pequena infância, afirmando diante das autoridades, valores morais e cívicos 
da sociedade natalense.  
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Figura 2: Saudação de um aluno do Jardim Modelo ao governador Sylvio Pedroza, 1953.  

Fonte: Arquivo do Instituto Presidente Kennedy 

Sua construção “dispendeu o Estado à importância de um milhão e cem mil 
cruzeiros (Cr$ 1.100.000,00)” (MENSAGEM GOVERNAMENTAL, 1953, p. 
236). O prédio obedecia às exigências técnicas e pedagógicas determinadas pela 
planta de arquitetura do INEP/MEC, porquanto se defendia que a criança iria 
ao Jardim para adquirir experiências e conhecimentos, viver e conviver com o 
outro, considerando o processo maturacional do indivíduo (MENSAGEM 
GOVERNAMENTAL, 1953). 

O Jardim de Infância, ao se mudar para a Praça Pedro Velho, em 1953, 
assume uma nova organização estrutural, havendo de fato a materialização de 
uma instituição escolar destinada à educação da infância. De acordo com Veiga 
(2007, p.229), “a aplicação dos princípios da nova pedagogia suscitou 
alterações no espaço escolar, modificou o padrão das salas de aula e introduziu 
materiais pedagógicos inovadores”.  

Sua arquitetura escolar articulada com a proposta pedagógica consolidaria 
um sistema de valores e crenças. Assim, a cultura escolar desenvolvida aborda 
um conjunto de aspectos institucionalizados que caracterizam a escola como 
organização e que inclui 

“(...) práticas e condutas, modos de vida, hábitos e ritos, a história 
cotidiana do fazer escola – objetos materiais – função, uso, distribuição 
no espaço, materialidade física, simbologia, introdução, transformação 
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(...) – e modos de pensar, bem como significados e idéias compartilhadas” 
(Frago, 1994, p. 68). 

O Jardim de Infância da Praça Pedro Velho, em 1953, assume uma nova 
organização estrutural, já que, durante décadas, as crianças do jardim 
dividiram espaço com o Ensino Primário, funcionando em uma sala de aula. 
Com o “JIM 7 ”, houve de fato a materialização de uma instituição escolar 
destinada à educação da infância. Para atender a nova clientela de aluno, numa 
perspectiva de educação integral, exigia-se da escola um novo programa 
arquitetônico.  

De acordo com Veiga (2007, p.229), “a aplicação dos princípios da nova 
pedagogia suscitou alterações no espaço escolar, modificou o padrão das salas 
de aula e introduziu materiais pedagógicos inovadores”. A escola, nesse 
contexto, deixa de ser um complexo de salas de aula e passa a ser pensada como 
um espaço de desenvolvimento integral da criança, isto é, físico, intelectual e 
moral.  

A arquitetura do Jardim de Infância Modelo configurava-se no 
protomodernismo com influência de Le Corbusier. As fachadas simplificam-se, 
eliminando formas rebuscadas. Os beirais e os ornamentos se restringiam a 
pequenos frontões, marcando a entrada da escola. Outro aspecto marcante de 
sua estrutura seria os arcos plenos semelhantes às edificações religiosas, 
neocolonial. O edifício simplifica-se, sem ornamentos, devido também à 
necessidade de economia financeira aliada à facilidade construtiva.  

A proposta arquitetônica tinha como principal fundamento integrar a 
criança ao meio físico da escola. Para tornar a circulação pela escola de fácil 
acesso e segura, era necessário que o prédio possuísse apenas um andar. Suas 
salas de aula, niveladas ao solo, tinham entradas e saídas próprias, de modo que 
a professora supervisionasse as atividades, tanto de sala quanto dos brinquedos 
ao ar livre.   

Segundo Foucault (1987, p.143), a escola seria materialização da vigilância. 
Nela as crianças estariam constantemente sendo observadas. O autor afirma 
que 

(...) o exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue, pelo jogo 
do olhar, um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a 
efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente 
visíveis aqueles sobre quem se aplicam.  

A estrutura do prédio possibilitava o deslocamento, tanto horizontal quanto 
nos corredores. O pátio externo servia como lugar de interação e convivência 

                                                   
 

7 Jardim de Infância Modelo. 
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social. Contendo um só pavimento, suas áreas internas eram amplas para que 
as crianças pudessem correr, brincar, investigar, observar e manipular, além de 
oferecer comodidade aos pequeninos. Essa proposta resultou numa escola que 
propõe um espaço de convivência, configurada em uma planta de forma de U 
ou V, conforme o terreno, de tal modo que o “miolo” do prédio esteja livre para 
o encontro entre as crianças. Desse modo, a construção da arquitetura escolar   

(...) não é mais feita simplesmente para ser vista (fausto dos palácios) ou 
para vigiar o espaço exterior (geometria das fortalezas), mas para 
permitir um controle interior, articulado e detalhado – para tornar 
visíveis os que nela se encontram; uma arquitetura operadora de 
transformações nos indivíduos. (Foucault, 1987, p.143) 

 

 

A forma como foram distribuídos os espaços facilitou o controle da 
circulação. A área externa, localizada em um espaço central, facilitava a 
supervisão. Assim, cada ambiente distribuído no âmbito escolar assume uma 
característica pedagógica, como por exemplo: as salas de aulas e pátios. A 
valorização ao corpo possibilitou a construção de recreios, ginásios e espaços 
amplos contribuindo para o equilíbrio físico e mental dos alunos. Na figura 3, é 
possível perceber a distribuição espacial do Jardim de Infância de Natal. 

Figura 3: Planta baixa do Jardim de Infância Modelo 

Fonte: SMCE/SEEC/RN  
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 A localização e organização do Jardim de Infância Modelo situavam-se 
num ponto central, de fácil acesso para os educandos e educador, numa área 
isenta de perigos e de boas condições de salubridade. A posição do prédio 
permitia a entrada de luz e ar, exercendo uma forte ação sob os corpos infantis. 
Visava-se construir um prédio com condições indispensáveis para o 
desenvolvimento da criança, seja físico, intelectual, social ou emocional. 
Segundo Buffa, (2002, p.13),  

O processo educativo não se restringe à relação individual entre professor 
e alunos. Quem realmente educa é um ambiente geral, uma Paidéia, um 
clima cultural complexo que envolve, num mesmo processo educativo, 
alunos, professores, administradores da escola e população. (...) O espaço 
físico da escola, sua fachada e estrutura, o jardim, as salas de aula, os 
corredores, a sala dos professores e do diretor, enfim, toda a organização 
arquitetônica do espaço é parte importante desse determinado ambiente 
que educa.  

Sendo assim, os espaços educativos estariam dotados de significados e 
transmitiriam importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores do 
chamado currículo oculto, ao mesmo tempo em que impõem suas leis como 
organizações disciplinares (ESCOLANO, 1998). As crianças ao chegarem ao 
Jardim de infância deixam de lado seu lar e conforto familiar, passando a fazer 
parte de um novo grupo de crianças e adultos. A partir das vivências e 
interações cotidianas, possibilitava-se a formação do sujeito em sua 
integralidade. Para isso, era necessário um espaço acolhedor, informal e 
tranquilo, fundamental para que alcançassem a aprendizagem.  

A arquitetura é um fator relevante, pois atendia as exigências dos padrões 
nacionais para a edificação dos jardins de infância, com grandes janelas  e 
arcos ornamentais em seus amplos alpendres. As salas de aula eram amplas e 
espaçosas, abrigavam em torno de 20 a 30 crianças, adaptadas as suas novas 
necessidades.  Além de proporcionar conforto e uma postura corporal correta, 
o mobiliário foi disposto de maneira a facilitar a movimentação dos alunos. 

Seguindo os preceitos de Maria Montessori, a aprendizagem estaria no 
ambiente escolar e no material pedagógico. O ambiente escolar deveria oferecer 
mobiliário proporcional à altura e ao desenvolvimento das crianças. E o 
material pedagógico visava desenvolver os sentidos e deveria ser manipulado 
individualmente. Assim, as condições materiais da sala de aula favoreciam a 
aquisição de bons hábitos e de higiene, facilitando as atividades em conjunto e 
garantindo as exigências peculiares da comunidade local.  

Na imagem a seguir (FIGURA 4), é possível observar esses aspectos 
abordados. As mesas em forma de arco integravam as crianças nas atividades 
de grupo, oportunizando atitudes de cooperação e socialização. Ela representa 
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um momento de integração da família com a escola, na festa do Dia das Mães 
de 1954, produzindo e reproduzindo, nessas relações, a cultura escolar local.   

 

Figura 41: Comemoração do Dia das mães no Jardim Modelo (1954). 

Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

Desse modo, em conformidade com Veiga (2007), as salas de aula foram 
adaptadas às novas necessidades do público infantil. Além de planejadas para 
proporcionar conforto e uma postura corporal correta, o mobiliário foi disposto 
de maneira a facilitar a movimentação dos alunos. Nesse período,  

(...) são criadas linhas especiais de cadeiras e mesas para o jardim de 
infância e para as primeiras series do ensino elementar. (;...) a criança 
tem livre acesso ao material pedagógico. (...) algumas classes criam 
“cantinhos de atividades”, minibibliotecas e pequenos museus – armários 
com exposição de objetos. (Veiga, 2007, p.230). 

Outro elemento de suma importância refere-se à criação da área externa 
ampla, com pátios recreativos. É possível perceber o entendimento da 
importância do brincar para as crianças pequenas. Um desses momentos de 
inteiro prazer e aprendizagem destinados à criança pequena pode ser 
evidenciado em espaços amplos e abertos onde elas poderiam exercitar seus 
corpos. Anísio Teixeira, um dos pensadores da Escola Nova enfatizava  

[...] a importância da criança pré-escolar ser vista não apenas sob o 
ângulo da saúde física, pois seu crescimento, desenvolvimento e formação 
de hábitos envolveriam facetas pedagógicas, como habilidades metais, 
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socialização e importância dos brinquedos. (Kuhlmann, 2009, p. 186 grifo 

do autor) 

Desse modo, o processo educativo não estaria restrito às relações 
individuais entre professor e alunos. A aquisição de hábitos saudáveis de cultivo 
ao corpo fazia parte do cotidiano escolar, tendo como primazia a formação de 
atitudes necessárias à vida. A Figura 5 representa bem esse momento 
recreativo. 

Figura 5:2 Atividade de recreação (1954) 

Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

A recreação seria um aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil. 
A partir de atividades lúdicas e exercícios espontâneos, a criança entra em 
contato com o ambiente e se torna mais objetiva e observadora. Com isso, ela 
aprende a manipular os objetos, desenvolve o equilíbrio e a habilidade 
corporais.  

As crianças do Jardim de infância iniciam uma nova etapa de 
desenvolvimento, deixando de lado seu lar e conforto familiar, passando a fazer 
parte de um novo grupo de crianças e adultos. Neste momento, ela vivencia 
novas experiências como exemplo o uso de materiais estranhos. Um espaço 
acolhedor, informal e tranquilo é fundamental para que ela alcance esses 
objetivos mais facilmente. Por isso, o Departamento Nacional da Criança 
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(DNCr), em 1952, defendia a existência de matérias pedagógicos adequados ao 
nível maturacional da criança,    

(...) apropriado para a educação das crianças: caixa de areia, quadros-
negros, bolas, blocos de madeira, bonecas, lápis, tesouras, livros, papel, 
quadros, roupa de bonecas, pastas de modelos, livros de pano, pratos para 
bonecas, brinquedos de animais, “puzzles”, carrinhos de bonecas, material 
de costura. caixinhas, cubos, embutíveis, pianos, etc. (Kuhlmann, 2009, p. 
187)  

Com este novo espaço, amplia-se o campo de aplicação didático-pedagógico 
para a Escola Normal de Natal, dentro do Jardim de Infância Modelo, visando 
à integração do desenvolvimento da pesquisa educacional à formação docente. 
A escolarização seria iniciada no Jardim de Infância, destinado a crianças de 4 
a 6 anos de idade. O ingresso do aluno no jardim era visto de forma positiva 
pela comunidade educacional, pois interferia no seu desenvolvimento nas 
séries iniciais.  

Considerando a imaturidade cognitiva e as condições específicas do 
universo infantil, o Jardim de Infância foi pensado na perspectiva de propor um 
ambiente agradável, sadio, espaçoso, onde as crianças tinham condições de 
brincar e aprender, não só dentro de sala de aula, mas em todo espaço da 
instituição. Conforme Abi-Sáber (1957, p.75),  

“O espaço é de importância fundamental. Em salas espações, amplas, 
arejadas e bem iluminadas, a professora imaginativa e de bom gosto 
disporá de tal maneira os moveis e o material de manipulação, que 
estimulará constantemente a atividade infantil”. 

Desse modo, o sucesso do trabalho desenvolvido com as crianças do Jardim 
dependia de várias condições, uma delas seria a escolha do local e planejamento 
de sua construção, considerando as condições materiais para a implantação de 
um Jardim de Infância Modelo. Não podendo descartar a concepção de criança 
e infância, como um forte aspecto influenciador na concepção e edificação do 
espaço escolar.  

No final do mandato do governador Sylvio Pedroza, em 28 de janeiro de 
1956, foi inaugurado o novo prédio do Grupo Escolar Modelo que seria 
destinado ao Instituto de Educação, nele foi instalado a Escola Normal e a 
Escola de Aplicação e o Jardim Modelo, anexo. O estabelecimento situava-se 
em frente a praça Pedro Velho, atualmente Praça Cívia, edificado ao lado do 
Jardim de Infância Modelo da capital.  

A criação do Instituto de Educação é orientada mediante a Lei 2171, de 
dezembro de 1957, que reformulou o Ensino Primário e Normal do Estado, nela 
exigia-se a transformação do Grupo Escolar em Instituto de Educação, 
determinado pelo Art.19 que obrigava ter em Natal tal estabelecimento com 
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caráter experimental em seus cursos de pesquisas (RIO GRANDE DO NORTE, 
1957).  

Após as reformas exigidas pelo INEP para a construção dos institutos, o 
prédio passou a aproximar-se das demais Escolas Normais existentes no Brasil, 
como veremos a seguir: 

A escola funciona em prédio próprio, em ambiente favorável ao 
desenvolvimento de senso estético, com salas de aula e de reuniões, 
laboratórios e oficinas, auditórios e campos de recreação, favoráveis ao 
desenvolvimento da personalidade do futuro educador. A escola se 
compõe de unidades escolares ou dispõe de centros de treinamento 
indispensáveis à realização dos trabalhos de prática pedagógica, estudos, 
observação e pesquisas – Jardim de Infância, Curso primário modelo, 
Escolinha de Arte e Artesanatos, posto de puericultura, parque infantil etc. 
(Caldeira, 1956, p. 41 apud Aquino, 2007, p.102). 

Percebemos que o modelo educacional proposto no instituto era pautado 
por atividades diversificadas que contemplava a formação global do indivíduo 
seja em seu aspecto intelectual, artesanal, artístico, esportivo e recreativo, 
realizadas num espaço adequado e planejado para cada componente curricular.  

A regularização oficial do Instituto de Educação veio com seu o 
desligamento do Atheneu pela Lei de nº 2.639, de janeiro de 1960. Com ela 
foi oficialmente instituído o Instituto de Educação que compreendia: a 
Escola Normal de 1° e 2° ciclos, o Jardim de infância, a Escola de Aplicação e 
cursos de extensão e aperfeiçoamento. Cada um era dividido pelo seu aparato 
administrativo sob a direção geral do instituto.  

A falta de espaço que atendesse a demanda de alunos e das dependências 
exigidas para o funcionamento da instituição levou a construção de um novo 
instituto. Sendo assim, posteriormente, um novo prédio foi construído para o 
Instituto de Educação, localizado na rua Jaguarari, onde atualmente recebe o 
nome de Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy. O prédio foi 
inaugurado em 22 de novembro de 1965, com a ilustre visita do Senador Robert 
Kennedy, irmão do Presidente Kennedy, passando a chamar Instituto de 
Educação Presidente Kennedy, homenageando o Presidente dos Estados 
Unidos.  

O prédio continha 20 salas de aula. Sendo 7 para o Grupo Escolar; 10 para 
o Ginásio Normal; 1 Pavilhão de Física e Geologia, e 2 de Artes Industriais, e 
mais 4 grandes salões de estudos e laboratório, fora o Pavilhão do Jardim de 
Infância.. O Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy tinha a 
capacidade de acolher 2.400 alunos, distribuídos nos seus três turnos. 

O processo de institucionalização da Educação Infantil na rede pública de 
Natal veio a ser regulamentada através do Decreto n° 517, em 15 de setembro 
de 1960, pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Com o compromisso 
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assumido pelo Ministério da Educação em ocupar-se da educação pré-escolar, 
na década de 80, surge o discurso da educação pré-escolar dos 0 aos 6 anos. 

No ano de 1961, há no âmbito educacional, uma grande mudança para a 
educação infantil, é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei 4024/61) a qual propunha a inclusão dos jardins-de-infância no sistema de 
ensino: 

Art. 23 – A educação pré-primária destina-se aos menores de até 7 anos, 
e será ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância”. Art. 24 – 
“As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete anos 
serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em 
cooperação com poderes públicos, instituições de educação pré-primária 
(Oliveira, 2005, p. 102). 

Mesmo com a elaboração da LDB (Lei 4024/61), a educação infantil na 
década de 60, período dos governos militares, continuou com sua característica 
assistencialista, uma educação destinada às crianças carentes para assistir suas 
necessidades físicas e biológicas. Já nos jardins-de-infância, essa educação era 
pensada de uma forma diferente. A criança não estava na instituição apenas 
para ser cuidada, assistida, mas para desenvolver novas aprendizagens 
escolares.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

À medida que nos aprofundamos na pesquisa, começamos a perceber a 
íntima relação que o Jardim de Infância de Natal estabelecia com o progresso 
educacional existente no início do século XX. Os governantes, educadores e 
intelectuais do Estado começam a pensar numa educação que seria específica 
ao público infantil. A criança, entendida como sujeito capaz de aprender, passa 
a ser o centro do processo educativo. É nesse sentido que a escola se reconfigura 
num espaço em que reúne os maiores “tesouros” das famílias e a esperança da 
sociedade republicana.   

Em certa medida, percebemos que no Brasil e em Natal há uma 
reformulação do ensino se adequando às novas necessidades da criança 
republicana. Mesmo buscando fundamentar a implantação do Ensino Infantil 
em Natal, no modelo educacional do Jardim de Infância Menezes Vieira (Rio 
de Janeiro) e o Jardim de Infância Caetano Campos (São Paulo), no início do 
século XX, apenas décadas depois houve a efetivação desse ideal de educação. 
Essas Instituições pioneiras serviram como moldes para outras, elas 
apresentavam uma proposta pedagógica baseada no método intuitivo e 
possuíam uma estrutura física adequada às características específicas da 
criança. Em Natal, o ensino infantil desenvolveu-se a “curtos passos”.  
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RESUMO  

O presente trabalho versa sobre as práticas educativas desenvolvidos no 
período de 1958 a 1981, numa instituição sócio-educativa, denominada 
Parque Infantil , na cidade de Campinas. Localizado em bairro operário, tal 
instituição tinha como função assistir, recrear e educar as crianças entre 04 
e 12 anos de idade, filhas dos trabalhadores das industriais locais. 
Concebido no final da década de 30 na cidade de São Paulo, o projeto dos 
parques infantis se diceminou nas décadas seguintes nas cidades do 
interior do Estado. No final da década de 1950, Campinas inaugura vários 
parques infantis em diferentes bairros operários, entre eles o Parque 
Infantil Prof. Carlos Zink que conserva um arquivo histórico que conta com 
fotografias e material didático da época, onde as festas ocupam lugar 
central. As festas no contexto desta instituição derivam de um calendário 
escolar normatizado pela administração municipal e são aqui 
compreendidas como práticas que compõem um currículo educativo para 
a infância e  são peças centrais na constituição de um currículo para a 
educação das crianças (Goodson, 2008). Autores como Le Goff (2013), 
Farge (1991) e Bourdieu (2009) sustentam o cotejo dos documentos 
enquanto que Becchi (s/a) e Larossa (2000) ajudam a pensar significados 
para a infância educada. 
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OS PARQUES INFANTIS CAMPINEIROS E A HISTÓRIA DAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS NA EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA 

O nascimento é o anúncio do novo, do desconhecido, mas é também “o 
princípio de um processo em que a criança, que começa a estar no mundo e que 
começa a ser um de nós, será introduzida no mundo e se converterá em um de 
nós. Esse processo é, sem dúvida, difícil e incerto” (LAROSSA, 2003, p.187). 

Larossa (2003) olha para a infância na perspectiva de uma impossibilidade 
de captura do que de fato ela é. Ao mesmo tempo considera que essa busca é 
intensa e incessante e são várias as disciplinas que produzem uma considerável 
gama de saberes e conhecimentos sobre as crianças. Sob outra perspectiva, a 
pesquisadora italiana Egle Becchi (1994)  tem se dedicado aos estudos sobre a 
infância ocidental.  No seu texto, “Retórica de infância” a autora diz que o  
significado da palavra infância se caracteriza por duas qualidades, a metonimia 
e a litotes. Metonimia porque a infância é traduzida como in-fans, ou seja,  não 
sabe falar.  Daí a infância é não palavra e por isso fala-se por ela. Também é 
litote porque é percebida como o que não é.  A condição da criança é a de ser 
infante e não-adulto;  e não falar é não ser adulto. São, portanto, os adultos que 
falam da/pela criança sobre sua infância.  

No século XX, a biologia genética teve papel central na compreensão sobre 
a infância, mas segundo Becchi (1994),  embora as metáforas dessa área do 
conhecimento ampliem os conhecimentos que temos sobre as crianças, 
também  nos  afasta cada vez mais da natureza da infância, uma vez que sempre 
às enquadram numa perspectiva reduzida da experiência humana.  

Entre estes extremos, exemplo de um lado e modelo do outro, mais  uma 
vez a infância se dissolve. Na menos vistosa, mas não por isso menos 
insidiosa, metaforização do texto piagetiano, esta perde a palavra, e se 
reparte e se complica ao mesmo tempo, tornando-se um mecanismo 
intrincando e pouco identificável, que aos poucos “interioriza” as próprias 
ações e as traduz em “operações” do pensamento, imagens, 
representações, símbolos, movidos por um drive em direção de um 
equilíbrio cada vez mais pregnante, um caso e uma ilusração de uma 
realidade divaricada da qual se busca os pontos de ligação (BECCHI, 
1994, p. 81). 

A perspectiva de Becchi sobre o significado da infância no século XX é 
valiosa  por lançar luz à algumas teorias que vão converger em vários discursos 
narrativos no campo educacional no Brasil, a partir da segunda metade do 
século. 

Assumindo juntamente com Becchi(1994) e Larossa (2003) a necessidade 
de olharmos com estranhamento aos discursos criados sobre as  crianças e suas 
infãncias, tenho me deparado com inquietações na arena das práticas 
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educativas. Atuando inicialmente como professora da educação infantil da rede 
pública municipal de ensino (desde o ano de 2000), e posteriormente como 
coordenadora pedagógica nesta mesma rede, as práticas educativas sempre me 
inquietaram.  

No trabalho com as crianças, muitas vezes me peguei questionando as 
práticas que estava reproduzindo. Frequentemente o espaço-tempo do brincar 
era disputado com o tempo para as “atividades” reconhecidas como escolares. 
As festividades também sempre ocuparam um demasiado tempo do 
planejamento mensal o que muito me entediava. Transitando entre reproduzir 
praticas cristalizadas e legitimadas na  educação infantil e, inventar outras 
propostas pouco comuns, fui aprendendo a exercer a profissão.  

A segunda fase de minha vida profissional na área educacional é marcada 
pela atuação no cargo de Coordenação Pedagógica de Educação Infantil nesta 
mesma rede pública. Neste cargo tenho como obrigação participar do desenho 
das políticas educacionais no âmbito do município.  Nesse município, a saber, 
Campinas, os 15 coordenadores pedagógicos de educação infantil concursados 
tem como atribuição desenvolver políticas de formação, avaliação, currículo e 
planejamento do atendimento de uma rede que conta com 32 mil matrículas de 
crianças na educação infantil, distribuídas em 165 unidades educacionais. Os 
coordenadores pedagógicos não se confundem com os orientadores 
pedagógicos que atuam diretamente nas unidades educacionais, compondo a 
equipe gestora dessas. 

Escrita de documentos curriculares, organização de formações 
continuadas, palestras, exposição de atividades das crianças, cursos, são 
algumas das ações que são exercidas pelos coordenadores pedagógicos além 
daquelas que estão relacionadas ao atendimento da demanda onde  a máxima 
“garantir o acesso e permanência” das crianças ganha espaço central, uma vez 
que não se trata apenas de atender as crianças mas de se pensar o como isto é 
feito considerando que o desenho do atendimento e da própria estrutura de 
funcionamento vão evidenciando concepções, possibilidades e limites ao 
trabalho educativo. Que práticas educativas são viabilizadas nas nossas 
unidades educacionais? Estas são importantes questões que devem estar 
presentes e subsidiar o desenho das políticas municipais.  

A compreensão sobre como as práticas educativas vão se constituindo e 
consolidando em detrimento de outras, requer um olhar para o passado, para a 
constituição da própria educação infantil, da própria educação da infância.  

Na amplitude de ações que pode envolver a atuação no cargo de 
coordenadora pedagógica, faço destaque ao projeto que coordenei juntamente 
com outras quatro colegas no período de 2009 a 2013, que teve como finalidade 
a preservação da documentação histórica das unidades públicas municipais de 
educação infantil. Projeto este que ficou conhecido como Projeto Memória.   

O Projeto Memória desencadeou ações voltadas à preservação da memória 
de algumas unidades  públicas de educação infantil, envolvendo tanto a 
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preservação da história oral, como a organização, acondicionamento e 
digitalização de fotografias e documentos textuais e ainda a produção e edição 
de um vídeo institucional com depoimentos de diferentes sujeitos que 
participaram da construção da história da educação infantil no município.  

É no contexto de participação profissional nesse projeto que tive acesso aos 
documentos de uma unidade educacional inaugurada no ano de 1958, na época 
denominada de  “Parque Infantil Professor Carlos Zink” e desde 1981 conhecida 
como Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Prof. Carlos Zink.  

Vale lembrar que os dois primeiros parques infantis foram criados na 
década de 1940 em Campinas, e mais oito parques no ano de 1958. Entre esses 
oito, situa-se o Paque Infantil Prof. Carlos Zink o qual abriga o arquivo aqui 
estudado. Os poucos mais de dez parques infantis que existiram na cidade entre 
1940 e 1981, foram instalados em grandes áreas verdes,  contando com uma 
pequena edificação contendo salão central, salas para biblioteca, médico, 
dentista e depósito, sala de professores, banheiros com chuveiros, cozinha e 
copa cozinha. Localizados em bairros operários, tinham como finalidade 
oferecer cuidado, assistência médica e recreação às crianças entre 3 e 12 anos, 
filhas dos trabalhadores locais. Nos parques infantis atuavam diferentes 
profissionais, entre eles professores de educação física, recreacionista, médico 
e dentista. Os parques infantis, juntamente com outras instituições abrigaram 
e oferecerem cuidados e educação às crianças pequenas, passando a integrar a 
partir de 1981, a rede municipal de educação infantil, organizada por Escolas e 
Centros Municipais de Educação Infantil (EMEIs e CEMEIs), equivalentes a 
pré-escola e creche, respectivamente.  

Os documentos encontrados no parque infantil Prof. Carlos Zink foram 
recentemente organizados pelas profissionais dessa unidade educacional a 
partir do envolvimento e participação no  Projeto Memória.  

Não há dúvidas de que a ocupação do cargo de coordenadora pedagógica 
me trouxe alcance privilegiado ao arquivo e, mais do que encontrá-lo e poder 
manuseá-lo com bastante liberdade,  o que está em jogo é  refletir como a 
atuação neste cargo me  possibilita lançar um olhar para o arquivo 
(BOURDIEU, 2009).  Que problemas se mostram relevantes a partir desse 
lugar profissional? De outro modo: a experiência na coordenação pedagógica 
conduz-me a quais inquietações diante do arquivo? 

Nessa perspectiva metodológica, a forma de indagar e conduzir a pesquisa 
não se dá de modo  neutro, mas ao contrário, caminha a partir dos interesses e 
possibilidades interpretativas que vão sendo construídas por mim, 
pesquisadora que, assumindo a vida profissional de envolvimento com a 
educação infantil, vai buscando também tornar mais claro e transparente o 
percurso metodológico de problematização e leitura dos documentos. 

A partir da experiência profissional, a definição de um problema que parece 
histórico no campo da educação infantil é a construção de sua tradição 
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curricular (Goodson, 2008). Uma tradição em que a assistência social e a 
escolarização antecipada, tem marcado as disputas.  

Segundo Goodson, o currículo é uma política pública para a educação. Não 
é um rol de disciplinas. É a disputa de poder que envolve a definição do que 
deve compor as práticas educativas de uma instituição. O que deve ser ou não 
ensinado é fruto de disputas, e representa interesses de diferentes grupos e 
instituições sociais.  

Compreender as práticas educativas, mas também as práticas assistenciais, 
desenvolvidas no antigo parque infantil Prof. Carlos Zink implica em olhar para 
os conhecimentos que foram legitimados e ganharam a atenção das 
normatizações da secretaria de educação e também o cotidiano dos parques 
infantis. No entanto, é preciso ressaltar que currículo não é aqui entendido 
como uma prescrição, mas sim como a articulação entre a prescrição e sua 
materialização no cotidiano em que para acessar o passado busco suas 
evidências através de fotografias e materail didático de modo geral, encontrado 
no arquivo.  

Em suma, poderia dizer que para fazer uma história do currículo de 
educação infantil, aqui compreendido como um currículo não só prescrito mas 
em ação, objetivo primeiro da pesquisa de doutorado, tomo o parque infantil 
professor Carlos Zink  como objeto de pesquisa.  A partir de seu arquivo tento 
realizar uma discussão ainda inicial sobre o currículo desta instituição através 
de uma incursão em dois tipos de materiais diferentes: um conjunto de histórias 
infantis e dois álbuns de fotografias.  
 

1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ARQUIVO 

Encontrei o arquivo da unidade educacional Prof. Carlos Zink ainda no 
início do doutorado (2012) quando numa visita após sua última reforma, a 
professora participante do projeto memória me mostrou o armário que estava 
organizando com documentos e materiais diversos que estava encontrando e 
coletando nos diferentes lugares da escola.  

No âmbito do Projeto Memória as ações formativas específicas sobre a 
conservação, guarda e organização dos documentos foram pontuais e 
insuficientes para constituir uma política municipal de preservação. Assim, os 
documentos que estão sob a guarda do Parque Infantil Prof. Carlos Zink não 
seguem uma catalogação sistematizada e criteriosa, no entanto, apresentam 
marcas que evidenciam a tentativa de formas de organização. 
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FIG. 1 | Armário Projeto Memória – diferentes 
temporalidades;   

FIG. 2 | Armário Projeto Memória – documentos década de 1960 e 1970. 

Nas prateleiras do armário, materiais de diferentes temporalidades. Uma 
boneca de pano com um caderno de registro datando de 2012, juntamente com 
as fotografias que vão desde a década de 1960 até os dias atuais.  

Entre os documentos encontrados, um acervo significativo de fotografias 
que traz, ano após ano, registros de festas e atividades que se repetem. 
Apresentações de crianças nos mesmos momentos festivos, no decorrer dos 
anos. Atividades físicas em que as crianças repetem ou reproduzem um tipo de 
encenação/coreografia, todas iguais!   

Há uma boa quantidade de materiais didáticos de décadas passadas que 
estão em bom estado de conservação. Vários livros de histórias infantis com 
slides ilustrativos, apresnetados como material para professor, estão 
preservados neste armário. Fitas de vídeo e de áudio, discos infantis, livros para 
professores, registros mais atuais com as atividades que envolvem o trabalho 
com o Projeto Memória. Todos materiais de um mesmo armário e agrupados 
com a finalidade de constituir o arquivo de documentos históricos desta 
unidade educacional.  

No armário, o espaço é compartilhado com documentos mais recentes, 
incluíndo produções das crianças que foram selecionadas e guardadas ali, 
justamente para serem portadores de memória de trabalhos desenvolvidos com 
as crianças. Armazenar documentos de diferentes temporalidades é uma ação 
intencional dos profissionais da escola preocupados e sensíveis à preservação 
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de sua memória. Uma ação que visa cuidar para que no futuro outros sujeitos 
possam acessar o trabalho que hoje está sendo desenvolvido com as crianças.   

Que tipo de história pode ser contada por estes documentos? Documentos 
que são fragmentos, parte de um universo maior onde muitos outros (senão a 
maioria) já foram perdidos, extraviados ou descartados.  

O conjunto desses documentos pode trazer várias informações sobre o 
modo de funcionamento do antigo parque infantil ao longo dos anos, revelando 
mudanças em seu quadro de profissionais, horário de funcionamento, 
mudanças arquitetônicas, as chefias  e órgãos que administravam o parque 
conforme assinado e carimbado em vários documentos. Dados e informações 
que se relacionam com documentos já analisados em pesquisas anteriores sobre 
os parques infantis campineiros.  

Os documentos sob a guarda deste antigo parque trazem dados relevantes, 
reveladores das minúcias de sua organização, fatos e informações 
desconhecidas e/ou pouco exploradas, ao mesmo tempo que trazem lacunas, 
falta de informações, períodos sem registro e documentação.  

O texto “ La atracción del archivo”, de Arlette Farge (1991), subsidia o 
contato, manuseio e análise dos documentos do arquivo escolar do antigo 
parque infantil Prof. Carlos Zink.  

O historiador, às vezes, quer procurar no arquivo apenas aquilo que lhe 
aparece como um tesouro escondido deixando de lado os detalhes que 
poderiam ser preciosos para análise. Nesse sentido, o olhar para o arquivo 
requer atenção para o que parece comum, corriqueiro, cotidiano, repetido.  

Segundo Le Goff (2013) os documentos históricos tomados como fontes 
indicam relações de poder das sociedades a que pertencem.  

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 
produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí 
detinham o poder. Só a análise do documento enquanto monumento 
permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo 
cientificamente, isto é, com o pleno conhecimento de causa (LE GOFF, 
2013, p. 495). 

Para o autor, documento é monumento e só pode contribuir para uma 
história geral se assim for analisado, ou seja, se as condições de sua produção 
forem consideradas em sua leitura. Para ele, “o documento é uma coisa que fica, 
que dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz 
devem ser em primeiro lugar analisados, desmistificando-lhe o seu significado 
aparente” (LE GOFF, 2013, p. 497).   

O antigo parque infantil Prof. Carlos Zink, embora tenha sob guarda 
documentos de sua história, eles dizem respeito as demais instituições com este 
mesmo status. Dialoga, portanto, com conhecimentos, discursos e conceitos de 
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uma época, marcados por conhecimentos advindos de outras áreas como a 
higiene, a religião, a saúde e a educação.  
 

2. CONSTRUINDO UMA HISTÓRIA CURRICULAR 

Após o trabalho de inventariar os documentos encontrados no antigo 
parque infnatil Prof. Carlos Zink, logo percebi que tinha diante de mim um 
arquivo que me permitiria indagar sobre o efetivo trabalho pedagógico 
desenvolvido naquela instituição.  

Logo  percebi que alguns temas, conteúdos e festas como a junina, por 
exemplo, mesmo apresentando variações,  perduravam ao longo de toda a 
existência dessa instituição mas não pertenciam somente a ela, e se 
reproduziam em outras instituições.  

Por fatores diversos, algumas práticas (novamente é possível citar a festa 
junina) foram reconhecidas como essenciais na educação das crianças 
pequenas de tal modo que se consolidaram como legítimas neste segmento, 
compondo uma tradição curricular. Nesse sentido, é que o questionamento 
sobre as práticas levou-me, necessariamente, ao estudo da história curricular.  

Ao pensar  o currículo como construção social histórica, Goodson estabelece 
uma relação entre a diferenciação curricular, ou seja, a adequação curricular 
aos grupos de indivíduos conforme o lugar que ocupam na sociedade, e a 
mentalidade sobre o que cada um desses grupos precisam desenvolver. No 
século XIX, às elites era esperado que desenvolvessem capacidades mais 
complexas de pensamento, e menos práticas, mais próximas ao próprio campo 
universitário, de modo que “A medida que se ia descendo os diversos níveis de 
escolarização, percebia-se que o currículo se tornava progressivamente mais 
rudimentar, era transmitido mecanicamente e tinha uma “orientação prática” 
(GOODSON, 2008, p.89).  

Essa ideia é bem importante aqui porque nos permite pensar como a 
educação infantil, hoje reconhecida como primeira etapa da educação básica, 
foi construindo um tipo de tradição curricular  ligada a especificidade do grupo 
de indivíduos a quem se destina - as crianças.  

Tal  distinção (quanto ao nível de educação) supõe considerar que a 
educação das crianças pequenas, se desenhou pelo reconhecimento de que o 
saber se mostra de modo imediato e prático na vida das crianças, com base em 
diversas áreas da ciência que foram construíndo narrativas e discursos sobre o 
quê e como deveria ser ensinado às crianças desde a “mais tenra idade”.  

A formação moral e intelectual das crianças foi anunciada como uma 
preocupação educacional da época e não se restringe a essa coletânea. De forma 
ainda pressipitada é possível afirmar que a educação das crianças vai se 
moldando pela adaptação e fragmentação do conhecimento escolarizado e pela 
necessidade de educar o comportamento infantil.  
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A ideia de um currículo com características específicas da educação infantil 
foi também percebida pela pesquisadora mexicana Alba (2013) questionando 
se “existían características semejantes que nos permitan hablar de una cultura 
escolar como nível educativo? (ALBA, 2013, p.21).  

No caso brasileiro, pensar a educação infantil a partir dos parques infantis 
requer levar em conta que estamos falando de sujeitos que gozam de pouco 
prestígio social (as crianças pequenas). Estamos falando de uma educação 
muito ligada à prática dos cuidados físicos, muitas vezes delegados às mulheres  
e confundidos com o amor materno. A relação cuidado e educação está no bojo 
dessa discussão e entender o papel do cuidado e da assistência no processo 
educativo é fundamental para entender a constituição desse currículo.  

A partir  dessas questões, foi possível identificar alguns elementos que 
compuseram o trabalho educativo nessa instituição. Aqui destaco: eventos 
festivos e datas comemorativas tais como “Festa Junina”, “Festa do Natal”, 
“Páscoa”, formatura das crianças que vão ingressar no primeiro ano. Grande 
parte do conteúdo festivo e dos eventos tratam de questões religiosas e da 
valorização dos eventos cívicos. Além das festas e eventos, as histórias infantis 
são marcadas pelas temáticas que tratam de lições de higiene, asseio corporal e 
bons comportamentos. 

2.1. AS FESTIVIDADES REGISTRADAS NAS FOTOGRAFIAS 

O cotidiano do parque infantil estava previamente desenhado com 
comemorações e festejos de ordem cívica e religiosa, conforme a normativa 
municipal do Calendário Escolar do anos da  década de 1960 e 1970, flagrado 
em 125 fotografias de dois álbuns mais antigos do arquivo da escola.   

Páscoa, dia das mães, festa junina, festa do folclore, festa da primavera, 
despedida do parque (formatura) e natal, são os eventos mais documentados. 
Todos eles constantes na normativa escolar do período enfocado.   

Os dias de comemorações cívicas como 7 de Setembro, por exemplo, não 
foram documentados nas fotografias, mas estão muito presentes na 
determinação do calendário escolar.  

Os eventos festivos pertence à discussão das práticas educativas que foram 
desenvolvidas e deram vida a um currículo educativo na instituição sócio-
educativa. Eventos que não eram atividades isoladas, mas demandavam ações 
que lhe antecediam como ensaios para as apresentações das crianças no 
momento prestigiado do evento.   
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FIG. 3 | Festa Junina 1961;  FIG. 4 | Casamento na Roça 25/06/1977. 

Festa junina dos anos de 1961 e 1977.  Festa popular, tradicional no contexto 
educativo, sobretudo no contexto da educação infantil. Foi documentada e 
registrada desde o início dos anos 1960 até os dias atuais. As crianças vestidas 
com roupa denominada caipira. As meninas com vestidos de tecido de chita, 
flores pequenas e grandes, ou de noivas, de branco e véu. Os meninos com 
calças de falsos remendos, camisa xadrez. Chapéu de palha na cabeça da 
criançada.  

O que este acontecimento pode revelar? O que a sua repetição pode indicar? 
A construção de uma cultura escolar, a representação de um imaginário 

sobre a vida das pessoas no campo, a cristalização de uma prática que revela as 
múltiplas relações entre educação e religião,  infância e tradição. Símbolos, 
significados e representações compartilhados pelo grupo urbano acerca do  
sujeito que vive no campo. Uma festa que mostra formas de convivência e 
divertimento da população residente no bairro industrial da cidade, na segunda 
metade do século XX. São possibilidades de análise para o acontecimento da 
Festa Junina. 

A fotografia documenta um breve momento da dança que encena o 
casamento caipira. O acontecimento, captado pela lente da câmara fotográfica 
indica uma forma de dramatizar, estereotipar e até mesmo brincar com a 
representação desse evento – o casamento na roça. Pode também indicar o 
esforço em retratar com verossimilhança um evento que acontecia em contextos 
rurais, afim de perpetuar uma tradição. 

A leitura desses documentos na perspectiva do reconhecimento das práticas 
educativas desenvolvidas no parque infantil perpassa pela constituição da 
cidade industrializada em detrimento do espaço  que antes era 
dominantemente rural, grande produtora de café e algodão que foi Campinas.  
A história de Campinas é também a história da industrialização paulista e 
brasileira. Fruto das mudanças econômicas e políticas que marcaram o século 
XX e produziram o surgimento das grandes cidades.  
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Além de rememorar um evento típico da vida rural, a festa junina revela as 
estreitas relações entre as tradições populares valorizadas e reconhecidas como 
de relevância social, as crenças religiosas tipicamente católicas  e a educação da 
infância a partir da repetição desses eventos.  

A educação religiosa dá notável destaque à tradição católica, ao passo que  
há um apagamento das tradições de outras religiões. Outros eventos como 
Páscoa e Natal também compõem o acervo fotográfico desta instituição.  

Tomando como base a premissa de que o projeto educacional do Parque 
Infantil Prof. Carlos Zink, sugere estreita relação entre educação moral e 
religião,  recorro a Cunha (2007)  para melhor compreender essa relação.  

O referido pesquisador ao estudar Educação Moral e Cívica e Ensino 
Religioso nos anos de 1960 e 1970, abordando o cenário educacional no período 
da ditadura militar, considera: 

 Divergências de fundo entre o ER (Ensino Religioso) e a EMC (Educação 
Moral e Cívica) não foram encontradas no período estudado. Ao 
contrário, a inserção de vasto material do ER no material didático da 
EMC é expressão objetiva da sintonia entre ambas as disciplinas, no que a 
Igreja Católica, mais do que qualquer outra entidade religiosa, deu sua 
contribuição ativa e consciente (CUNHA, 2007, p.301, grifos meus). 

De certo não estamos falando da disciplina Moral e Cívica dentro do parque 
infantil mas de um conjunto de histórias e práticas que tratam dessa temática 
(civismo) e que estão alinhadas com as determinações legais de âmbito nacional 
e municipal do período. 

2.2. AS HISTÓRIAS INFANTIS COM SLIDES 

O arquivo pesquisado possui uma coletânea de 47 histórias infantis 
contadas através de diapositivos. O diapositivo ou slide foi uma tecnologia 
utilizada na década de 1970 no Brasil. Segundo Parra (1970) os slides ou 
diapositivos são recursos audivisuais  importantes para o ensino uma vez que:  

As pesquisas têm demonstrado que uma aula com o auxílio de diapositivos 
e diafilmes, além de despertar o interêsse dos alunos, pelo esclarecimento 
melhor que dá ao conteúdo, acelera a aprendizagem, aumenta a retenção, 
facilitando sobremaneira a tarefa de aprendizagem (PARRA, 1970, p. 
150). 

 Embora as histórias infantis e seus diapositivos  não deixem evidências de 
como foram reproduzidos às crianças, traz indicações sobre práticas de leitura 
com crianças pré-escolares. Também diz muito sobre o que se esperava que o 
professor fizesse com o material.  
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Nesse sentido o livro de Parra (1970), ao discorrer sobre os recursos 
audiovisuais da época toma a teoria da psicologia da aprendizagem de Jean 
Piaget como fundamento do uso das tecnologias. Considera que quanto menor 
a criança mais simples deve ser a imagem, de modo que fotografias não se 
mostrariam apropriadas para tratar de temas com crianças menores do que 8 
anos de idade uma vez que nesta idade seu pensamento ainda é muito intuitivo 
e voltado à prática (p.40).  

A concepção expressa acima pode ajudar a olhar para esse conjunto de 
histórias infantis ilustradas com diapositivos que, segundo a sugestão de uso do 
próprio material deveriam ser exibidos de modo que o adulto conduziria a 
narração (leitura do adulto em voz alta) da história que também acompanhava 
o material. 

De um modo estamos ao lado de uma tecnologia educacional fundamentada 
na teoria piagetiana, de outro, nos deparamos com um conjunto de temas que 
compunham os ensinamentos necessários ás crianças.  

A utilização de personagens animais, a infantilização do texto, a rima como 
forma estética poética e a insistência em algumas fórmulas como, por exemplo, 
a ideia de que a casa é o lugar mais seguro para o animal (ou a criança), são 
algumas características marcantes dessas histórias, consonantes com a 
produção em massa da literatura infantil de caráter utilitarista e consumo 
escolar (LAJOLO & ZILBERMAN , 2007). 

A presença das lições de moral e de ensinamentos religiosos, bem como a 
imagem da criança disciplinada e obediente, se inserem nessa linha histórica 
da constituição da produção da literatura infantil mais especializada 
característica das décadas de 1950 e 1960.  

Das 47 histórias infantis, 7 foram produzidas por uma editora evangélica e 
traziam historias diretamente voltada ao ensinamento religioso. As imagens, 
bem pouco infantilizadas, retratavam episódios e passagens bíblicas. No 
entanto, há de se destacar que a grande maioria (32) foram produzidas por uma 
empresa editorial maior  (AVP - Produções Audio Visuais Brasileiras) cujas 
histórias tinham maior riqueza literaria, contanto com vários títulos adaptados 
ou de autoria da escritora Elza Fiúza. É verdade que na grande maioria, as 
histórias apresentam ensinamentos de comportamentos, mas não deixam de 
ser musicalizadas e as frases rimadas. Os textos contém narrador e personagens 
diferentes. Muitas histórias acompanham um disco com as musicas das 
histórias. Na verdade, a figura do professor, deveria conseguir manusear todo 
esse aparato tecnológico que já vinha composto de enredo, imagem e som.   

Se de um lado as crianças estariam envolvidas em práticas de leituras, o foco 
do conteúdo é a educação do comportamento. As lições de moral buscam criar 
um sujeito dócil e passivo diante do mundo. Aceitando o lugar que deve ocupar. 
Há implícita uma concepção de criança como um ser que deve ser moldado. 
Educação no sentido de definir a “forma” que a sociedade (ou uma parte dela) 
quer o Ser Humano.  
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O recurso audio visual traduz aqui a tentativa de tornar o momento mais 
atrativo, mais ilustrativo. A inovação tecnológica era instrumento para atingir 
o maior número de crianças de uma vez, mas nem por isso representou 
mudanças nas concepções sobre o conteúdo ali projetado. Impresso, em 
imagens, musicalizado... a mensagem poderia continuar sendo a mesmo.  

Também não podemos deixar de considerar que o parque infantil é 
caracterizado como uma instituição sócio educativa e isso significa que um 
olhar apenas para a escolarização nessa espaço é uma forma reduzida de 
compreender seu atendimento. Educação aqui não é tratada como o conjunto 
de disciplinas e conhecimentos da escola regular, mas também no sentido de 
formação do caráter muito mais do que antecipação ou acesso ao conhecimento 
escolar por tempo mais prolongado.  

Se pensarmos que essa caracteristica marcante de formação do caráter foi 
preponderante nessa instituição podemos então pensar como essa tônica foi 
também constituindo a própria prática educativa com as crianças.  

Aqui é importante também fazer uma reflexão sobre os adjetivos sócio e 
educativa. A princípio poderíamos associar a qualidade “sócio” às práticas mais 
voltadas a higiene, alimentação, ou assistência social de modo geral. Ao passo 
que ao adjetivo “educativo” poderíamos realizar a associação com as práticas de 
ensino e aprendizagem de alguns conteúdos escolares. No entanto, meu 
pressuposto é outro: há uma fusão entre educação e assistência de tal modo que 
as práticas educativas são atravessadas pelos conhecimentos advindos do 
campo da saúde, higiene, religião e são marcadas pelo viés assistencial. O 
mesmo acontece com as práticas mais ligadas à higiene, saúde que tornan-se 
mais didáticas e educativas incorporadas nos materiais e recursos educativos.  

Nessa direção é que ao olhar para as histórias infantis percebo que o 
conteúdo destas respondem à demandas do campo da higiene, da assistência, 
dos ideias políticos e econômicos da sociedade brasileira bem como da religião 
predominante (a católica) no que se refere á educação das crianças.  

O conjunto desses ensinamentos e práticas vai conformando uma espécie 
de tradição na área da educação e assistência das crianças de tal modo que 
ambas se fundem e confundem. Poderia dizer que na educação infantil , a idéia 
de educação esta fortemente atrelada a idéia de formação do carater e pouco 
ligada ao ensino e aprendizagem do conhecimento historicamente acumulado. 
O acesso ao conhecimento, mesmo que seja aquele recortado e já definido pelas 
disciplinas escolares é rudimentar ao passo que o investimento na formação do 
cárater é maior e mais evidente, ocupa grande parte do tempo institucional e do 
conteúdo didático oferecido às crianças seja em forma de história, seja em 
forma de evento, de práticas cotidianas como formação de filas e o próprio 
asseio corporal.    

O parque infantil não era uma instituição isolada, compunha um conjunto 
de outras instituições que assistiam, recreavam e educavam às crianças. Nesta 
perspectiva, as práticas culturais transbordam estas instituições e transitam 
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entre elas. O conceito de “forma escolar” defendida por Vincent, Lahiri e Thin 
(2001) contribui na discussão em torno das práticas educativas na infância 
desenvolvidas no parque infantil, uma vez que: 

Além da importância da escola e da escolarização nas nossas formações 
sociais, do papel das classificações, julgamentos e percepções escolares 
fora da instituição escolar, a predominância do modo escolar de 
socialização se manifesta pelo fato da forma escolar ter transbordado 
largamente as fronteiras da escola e atravessado numerosas instituições 
e grupos sociais. (VINCENT, LAHIRI, THIN, 2001, p.39) 
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RESUMO  

Objetivamos discutir a expansão da escola primária no Rio Grande do 
Norte, no período de 1945 a 1961. Essa temporalidade compreende o período 
de redemocratização, com o fim da Era Vargas, pós Segunda Grande Guerra, 
que abrange as lutas em defesa da escola pública, culminando com a 
promulgação da Lei n. 4.024/1961, que traçou diretrizes gerais para a educação 
nacional e, em contexto estadual, o final do governo Dinarte Mariz. 
Fundamentamos a análise sobre a expansão da escola primária no Rio Grande 
do Norte na interpretação de Leis, Decretos, Regimentos Escolares e 
Mensagens dos Governadores, durante o período de 1945 a 1961. Nesse período, 
a ênfase da expansão da escola primária esteve nas modalidades escola isolada 
e subvencionada, no contexto em que a reforma educacional do governo 
Dinarte Mariz apontou para a resolução de problemas educacionais relativos à 
escola primária. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Expansão, Escola primária, Modalidades de escola. 
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1. PALAVRAS INICIAIS 

Neste trabalho, objetivamos discutir a expansão da escola primária no Rio 
Grande do Norte, no período de 1945 a 1961. Essa temporalidade compreende 
o período de redemocratização, com o fim da Era Vargas,  pós Segunda Grande 
Guerra, que abrange as lutas em defesa da escola pública, culminando com a 
promulgação da Lei n. 4.024/1961, que traçou diretrizes gerais para a educação 
nacional e, em contexto estadual, o final do governo Dinarte Mariz.  

Essa temporalidade em destaque é orientadora à análise, mas não é fixa, 
pois, para compreensão do processo de expansão da educação primária é 
necessário recuos e/ou avanços temporais, pois a história se faz na tessitura de 
tempos e espaços múltiplos, uma vez que os fatos e eventos históricos estão 
conectados.  

Fundamentamos a análise sobre a expansão da escola primária no Rio 
Grande do Norte na interpretação de Leis, Decretos, Regimentos Escolares e 
Mensagens dos Governadores, durante o período de 1945 a 1961, dispostos à 
pesquisa nos arquivos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Norte (IHGRN), no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte, no 
Arquivo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte e no 
Arquivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   

2. UMA HISTÓRIA DE EXPANSÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA NO RIO GRANDE 
DO NORTE (1945-1961) 

Em 1945 o presidente Vargas foi deposto e os Estados iniciaram ações para 
a (re)democratização do Brasil. Entretanto, apesar do processo de 
(re)democratização, os Governos dos Estados continuaram administrados por 
interventores. Nesse contexto, inicialmente, foram nomeados interventores os 
presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais até a normalização democrática. 
(Lima, 2010). 

Entre novembro de 1945 a julho de 1947, observamos a presença do jurista 
Seabra Fagundes, primeiro governante, que administrou o Estado no curto 
período de novembro de 1945 a fevereiro de 1946, sendo sucedido pelo 
empresário Ubaldo Bezerra de Melo, no período de 13 de fevereiro de 1946 a 15 
de janeiro de 1947, e em seguida pelo general Orestes da Rocha Lima, de 15 de 
janeiro a 31 de julho do mesmo ano. 

Sobre a organização e expansão da Escola Primária no período, não 
localizamos documentos que indicassem alguma gestão do governo Seabra 
Fagundes nesse campo. Nos interrogamos se essa ausência se deu pelo seu curto 
período de governo, ou pela insuficiência de fontes identificadoras. No governo 
Ubaldo Bezerra de Melo, há registro de decretos destinando a criação de apenas 
três cadeiras primárias no Grupo Escolar 30 de Setembro, em Mossoró; uma 
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Escola Reunida no meio rural, no distrito de Patú, em Ceará Mirim; e uma 
escola isolada no Sítio Reforma, município de Caicó. (Rio Grande do Norte, 
1948b, 1948c, 1948d).  

 No entanto, no curto governo de Orestes da Rocha Lima (15/jan a 
31/jul/1947) foi sancionado o Decreto-Lei n. 683, de 10 de fevereiro de 1947, 
que instituiu a Lei Orgânica do Ensino Primário para o Estado do Rio Grande 
do Norte, implementada – conforme as normas estabelecidas na denominada 
Reforma Capanema, pelo Decreto-Lei n. 8.529, de 2 de janeiro de 1946, ou Lei 
Orgânica do Ensino Primário. Observamos, entretanto, que o intervalo entre a 
sanção do Decreto-Lei n. 683 e a posse desse interventor foi muito curto, exatos 
vinte e seis dias, possibilitando a interpretação de que esse Decreto já vinha 
sendo gestado nos governos anteriores, seguindo as diretrizes da Lei Orgânica 
do Ensino Primária, de âmbito federal.   

A referida Lei Orgânica do Ensino Primário do Rio Grande do Norte no 
Capítulo I, Artigo 1º, apresentava as seguintes finalidades: 

a) Proporcionar a iniciação cultural que a todos conduza ao conhecimento 
da vida nacional, e ao exercício das virtudes morais e cívicas que a 
mantenham e a engrandeçam, dentro de elevado espírito e fraternidade 
humana; 

b) Oferecer, de modo especial, ás crianças de sete a doze anos, as 
condições de equilibrada formação e desenvolvimento da personalidade; 

c) Elevar o nível dos conhecimentos úteis à vida na família, à defesa da 
saúde e à iniciação do trabalho. 

Considerando tais finalidades, o ensino primário, seguindo as diretrizes da 
Lei Orgânica do Ensino Primário, federal, abrangia duas categorias de ensino: 
a) o ensino primário fundamental, destinado às crianças de sete a doze anos; b) 
o ensino primário supletivo, destinado aos adolescentes e adultos. O ensino 
primário fundamental era ministrado em dois cursos sucessivos: o elementar, 
com quatro anos de duração e o complementar com dois anos. O ensino 
primário supletivo tinha um só curso: o supletivo, com duração de dois anos.  

Outra demarcação da Lei Orgânica do Ensino Primário do Rio Grande do 
Norte foi a referente aos estabelecimentos de ensino primário mantidos pelos 
poderes públicos. Assim, seriam mantidos pelo poder público a Escola Isolada, 
quando possuísse uma só turma de alunos, entregue a um só docente; a Escola 
Reunida, quando houvesse de duas a quatro turmas de alunos, e número 
correspondente de professores, e o Grupo Escolar, quando possuísse cinco ou 
mais turmas de alunos, e número igual ou superior de docentes. 

O período de implantação da Lei Orgânica de Ensino foi também o das 
eleições para Governador do Rio Grande do Norte. Nessas eleições de 1947, 
José Augusto Varela elegeu-se governador e permaneceu no cargo de 31 julho 
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de 1947 a 31 de janeiro de 1951. Esse Governador mostrou-se profícuo na 
organização de escolas isoladas em localidades do interior do Estado, através 
dos Decretos n. 1.649, de 14 de outubro de 1947, e o n. 1.735, de 18 de outubro 
1948. Os documentos analisados indicam a criação de 20 unidades de ensino 
distribuídas nos municípios de Padre Miguelinho, Angicos, Acari, Jucurutu, 
Caraúbas, São Miguel, Macau, Caicó, Patu, Serra Negra do Norte, Apodi, Pedro 
Velho, São José de Mipibu e Macaíba. O regime republicano, pós Segunda 
Grande Guerra, nos Estados, foi construíndo muito lentamente o sistema 
público de ensino e, podemos dizer, ofertando escolas de qualidade duvidosa, 
particularmente, no nordeste do país, caso exemplar observamos o Rio Grande 
do Norte. 

Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia sucedeu José Augusto Varela, assumindo 
em janeiro de 1951. Em julho do mesmo ano, veio a falecer em desastre aéreo. 
Dessa forma, Sylvio Piza Pedroza, vice governador, assumiu o governo de 16 de 
julho de 1951 até o final do mandato, em 31 de janeiro de 1956. 

Na passagem do governo de José Augusto para o de Sylvio Pedroza, foram 
iniciadas políticas públicas destinadas à expansão do Ensino Normal com a 
implantação dos chamados Cursos Normais Regionais instituídos pela Lei 
estadual n. 204. (Rio Grande do Norte, 1949). A deliberação para a instituição 
dos Cursos Normais Regionais ocorreu no governo de José Augusto Varela 
(1947-1951), no entanto a execução se deu no Governo de Sylvio Pedroza (1951-
1956). 

Esses cursos também seguiram as orientações da Reforma Capanema, ou 
Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto Lei 8.530, de 02 de janeiro de 1946, 
que ao regulamentar o ensino normal, criou três tipos de estabelecimentos de 
ensino: o Normal Regional, correspondendo ao primeiro ciclo do ensino 
normal, a Escola Normal e os Institutos de Educação.  

Os Cursos Normais Regionais foram inicialmente criados junto às Escolas 
Normais de Natal e Mossoró e seguiram as normas do Decreto Estadual, n. 683, 
de 10 de fevereiro de 1947, que adaptou a legislação estadual à Lei Orgânica do 
Ensino Normal de 1946. (Rio Grande do Norte, 1948a). Esses cursos foram 
descritos por Sylvio Pedroza como “providência utilíssima”, pois se 
configuravam como alternativa para solucionar os problemas da formação de 
professores nas cidades mais afastadas de Natal, capital do Estado. (Rio Grande 
do Norte, 1952, p. 10). Mais uma vez o governo do Rio Grande do Norte optou 
pelo nível mais elementar de ensino, pois os outros dois tipos requeriam mais 
verbas, mais cuidados para sua criação. 

Os Cursos Normais Regionais, que eram destinados à formação de Regentes 
para o Ensino Primário, foram implantados em cidades do interior do Estado 
como: Açu, Alexandria, Angicos, Apodi, Ceará Mirim, Florânia, Macau, 
Martins, Nova Cruz e Pau dos Ferros. (Aquino, 2007). 

Sylvio Pedroza ressaltou que, com a efetivação desses cursos, em poucos 
anos os municípios do Estado contariam com “[...] professores diplomados em 
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número suficiente para provimento de suas escolas, atualmente, em grande 
maioria, regidas por professores leigos, sem o conveniente preparo 
educacional.” (Rio Grande do Norte, 1952, p. 10).  

A expansão dos Cursos Normais Regionais visava à formação docente e para 
amenizar um problema que se tornava cada vez mais preocupante: a falta de 
professor habilitado para o ensino primário. (Aquino, 2007). Desse modo, era 
uma defesa do governo Sylvio Pedroza que a expansão ocorresse paralela à ação 
de formação docente veiculada pelos Cursos Normais Regionais.    

Foi nesse contexto que esse Governador, em Mensagem à Assembleia 
Legislativa, proferida em 1952, admitia a necessidade de uma reforma 
educacional, “[...] visando o aperfeiçoamento dos processos educacionais, em 
consonância com a diretriz traçada pelo Ministério da Educação e Cultura, [...].” 
Para tanto, as ações iniciais foram de prover a formação docente com os Cursos 
Normais Regionais. 

Nessa mesma Mensagem, relatou que foram construídos 05 grupos 
escolares, 10 escolas isoladas e 17 escolas rurais.  Referiu ainda que, à época 
(1952) existia um total de 610 Escolas Isoladas, 39 Escolas Reunidas, 71 Grupos 
Escolares, nos quais lecionavam 1.357 professores, com 56.956 alunos 
matriculados. Quanto às escolas primárias subvencionadas pelo Estado, 
tiveram elevação para o número de trezentas. (Rio Grande do Norte, 1952, p. 
11).  

A reforma educacional, sinalizada por Sylvio Pedroza, aconteceu no governo 
de Dinarte de Medeiros Mariz que assumiu o Estado, em 1956, a época, o Rio 
Grande do Norte tinha 65 municípios. O governador eleito instituiu a Reforma 
do Ensino Primário pela Lei n. 2171, de 06 de dezembro de 1957. Essa reforma 
havia sido anunciada por Dinarte Mariz, em sua Mensagem à Assembleia 
Legislativa do Estado, em 1º de junho de 1957, num contexto de denúncia de 
problemas no sistema educacional do Estado. O governador descreveu o 
sistema educacional potiguar e seus problemas da seguinte forma: ensino 
primário deplorável, regido por uma legislação antiquada; grupos escolares da 
capital superlotados de professoras e os do interior fechados. (Rio Grande do 
Norte, 1957). Dinarte Mariz, ainda ressaltou que  

O ensino primário é atualmente ministrado em 81 Grupos Escolares, 60 
Escolas Reunidas, 705 Escolas Isoladas, 446 Escolas Subvencionadas, com 
a matrícula total de 85.358 alunos, sendo 20.810 na capital e 64.542 no 
interior; para uma população escolar aproximadamente de cento e trinta 
mil crianças, temos por conseguinte um ‘déficit’ de cerca de 45.000. 

No magistério estão 1.643 professoras, das quais 650 diplomadas e 1.093 
leigas. (Rio Grande do Norte, 1957, p. 130). 



 

 
 

9 

Portanto, em termos percentuais, o Rio Grande do Norte atendia 65,6 % dos 
alunos em idade escolar e apresentava um déficit de 34,6%.  Diante desse 
quadro educacional, o governador Dinarte Mariz continuou sua explanação, 
declarando a necessidade da “Renovação de Ensino” no que concerne a 
valorização da professora primária, inclusive a que atuava no interior do estado; 
a substituição da inspeção escolar pelo trabalho da orientadora educacional; 
criação de Institutos de Educação em Natal, Caicó e Mossoró; cursos de 
aperfeiçoamento de professores em Natal, no Distrito Federal, na Bahia e no 
Rio Grande do Sul, com bolsas de auxílio aos estudos; instalação de bibliotecas 
infantis; ampliação do atendimento a merenda escolar, de 16.443 para 31.917 
escolares. 

A Reforma do Ensino Primário, Lei n. 2171, de 06 de dezembro de 1957, 
entrou em funcionamento no mesmo ano em que se constatou o registro da 
construção de Grupos Escolares nos municípios de Alexandria, Grossos, 
Currais Novos e Luiz Gomes; reconstrução dos Grupos Escolares de São José 
de Mipibú e São Paulo do Potengi, bem como a indicação da construção de 
dezenas de escolas isoladas com recursos exclusivos do Estado, sob o critério de 
“[...] localizar essas escolas onde já existirem classes funcionando em condições 
precárias de acomodações materiais.” (Rio Grande do Norte, 1957, p. 134).  

As Principais mudanças previstas por essa Reforma foram: a) Faixa de 
escolarização para homogeneização das classes; b) Curso complementar de 
preparação profissional com duração de dois anos; c) Ano letivo de no mínimo 
200 dias; d) Plano de 70% de aprovação do professor entre os alunos. 

Na Mensagem governamental de 1958 foi registrada a realização de cursos 
de aperfeiçoamento para diretores e professores das escolas primárias da 
capital e do interior do Estado. Os ministrantes desses cursos foram os 
professores enviados pelo INEP, a exemplo de Júlio César de Melo e Sousa, 
Juracy Silveira e Eny Caldeira. Também participaram como ministrantes 
desses cursos de aperfeiçoamento, professoras potiguares como: Carmem 
Pedroza, Maria Alexandrina Sampaio, Renèe Pinheiro Borges, Ezilda Elita do 
Nascimento. A coordenadora dos cursos foi a professora Lia Campos, que viera 
indicada por Anísio Teixeira para realizar cursos de aperfeiçoamento didático-
pedagógico na Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte, vindo, 
posteriormente, a fixar residência no Estado, tornando-se diretora do Centro 
de Estudos e Pesquisas Educacionais da Secretaria de Educação e Cultura do 
Rio Grande do Norte. (Rio Grande do Norte, 1958, p. 136). 

Alguns professores recebiam bolsas de estudo para se aperfeiçoarem em 
outros estados da federação, conforme a seguinte declaração: “[...] conseguimos 
para o nosso magistério primário na Bahia, Distrito Federal, São Paulo e Rio 
Grande do Sul, um número de Bolsas de Aprendizagem e Aperfeiçoamento 
[...].” (Rio Grande do Norte, 1958, p. 138). 

Escolas primárias ainda funcionavam em três ou quatro turnos. À época, 
entre “[...] Grupos Escolares, Escolas Reunidas, Escolas Isoladas e 
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Subvencionadas, dispõe o Rio Grande do Norte de perto de 1.500 
estabelecimentos de ensino do nível primário. Perto de 100.000 alunos 
estudam nestas escolas. Mesmo assim faltam escolas para mais de 50 mil 
meninos, [...]. O magistério primário é constituído por cerca de 621 professoras 
diplomadas, enquanto o número de leigas ainda é particularmente elevado, 
[...].” (Rio Grande do Norte, 1958, p. 140). 

No ano letivo de 1958, iniciou-se a aplicação da reforma de ensino nos 
Grupos Escolares da capital e de Mossoró. (Rio Grande do Norte, 1959). No 
intuito de asseverar a aplicação da reforma, em 1959, foram distribuídas pelo 
MEC para curso de aperfeiçoamento em outros estados, mais 53 bolsas de 
estudo para o magistério primário. Os cursos de aperfeiçoamento ocorreram 
nos centros de especialização do Sul e Sudeste do país, nas áreas de Artes 
Industriais, Metodologia da Linguagem, Prática de Ensino, Metodologia da 
Matemática, Regência de Classes, Orientadores Educacionais, Jogos e 
Recreações e Arte Infantil. (Rio Grande do Norte, 1959, p. 54). 

Realizaram-se no Estado, também, cursos ministrados, por técnicos do 
MEC, para diretores e orientadores educacionais; cursos de treinamento para 
professores não diplomados das Escolas Reunidas e Isoladas da capital; 
missões pedagógicas, seminários e círculos de estudo para implantação da 
reforma no interior do Estado, nos municípios: Carnaúba dos Dantas, Jardim 
do Seridó, Ceará Mirim, Pau dos Ferros, Currais Novos, Caicó, Areia Branca, 
Acarí, Macau, Angicos, Nova Cruz, Açu, Mossoró, Jardim do Seridó e Pau dos 
Ferros. (Rio Grande do Norte, 1959, p. 54). 

No âmbito da aplicação da Reforma do Ensino Primário do Governo de 
Dinarte Mariz a ação de formação docente aliou-se a expansão do ensino 
primário, de forma que nesse período foram construídos Grupos Escolares em 
Grossos, Currais Novos, Canguaretama, Afonso Bezerra, José da Penha, São 
Miguel, Alexandria e Luis Gomes; Escolas Artesanais em Natal, Caicó e 
Mossoró, anexas aos respectivos Institutos de Educação. Ainda foram 
reformados (ampliação e melhoramento) os Grupos Escolares Izabel Gondim, 
30 de Setembro, Almino Afonso, Barão da Serra Branca, Frei Miguelinho, Aurea 
Barros; Escola Rural de Vaca Brava, Serra de Santana, Juvenal; Escolas 
Reunidas Josefa Sampaio; Jardim de Infância Modelo. (Rio Grande do Norte, 
1959, p. 56). 

No período de 1945 a 1961, a ênfase da expansão da escola primária esteve 
nas modalidades escola isolada e subvencionada, contexto em que a reforma 
educacional do governo Dinarte Mariz apontou como resolução de problemas 
educacionais relativos à escola primária tais como: presença de professores 
leigos, superlotação de grupos escolares, estabelecimentos de ensino fechados 
e improvisação das instalações físicas das escolas isoladas. Logo, mais uma vez 
repetimos, a solução mais fácil foi o barateamento da educação, pois as Escolas 
Isoladas demandavam menos recursos. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que o período de 1945 a 1961 pode ser dividido em três fases: 
a primeira fase compreende os anos de 1945 a 1951, em que as ações de 
continuidade da expansão do ensino primário enfatizavam a construção física 
de escolas; a segunda, compreende a instalação dos Cursos Normais Regionais 
e a preocupação do governo com a formação dos professores leigos, a partir 
1951; a terceira fase foi inaugurada pela Reforma do Ensino Primário de 1957, 
na qual as ações conjugavam a criação de novas escolas de ensino primário com 
as ações de diplomação dos professores. 

No contexto da institucionalização da escola primária no Rio Grande do 
Norte, no período de 1945 a 1961, foi a Escola Isolada, em detrimento das 
demais modalidades de escola, a modalidade com maior expansão em 
quantidade. A escola isolada se caracterizava como modelo ideal, pois favoreceu 
a expansão da escola primária pelos municípios do interior, nas regiões e 
microrregiões do Estado.  

Os governos consideravam maior viabilidade de implantação desses 
estabelecimentos de ensino, uma vez que parcela significativa, quiçá a maioria, 
funcionava em casa alugada, nas quais se organizava classes mistas de alunos, 
sob a responsabilidade de um professor, por vezes, leigo e com contrato 
temporário. 

As escolas isoladas funcionavam em prédios não construídos para tal 
finalidade, o governo estadual requeria cooperação de prefeituras e de 
particulares para realizar reformas nesses estabelecimentos de ensino.  Assim, 
o foco da expansão esteve na modalidade Escola Isolada. Dessa forma, 
evidenciou-se maior investimento nessa modalidade de escola nos municípios 
do Estado do Rio Grande do Norte, embora tenhamos constatado a expansão 
de outras modalidades em menor intensidade, a exemplo das escolas 
subvencionadas e dos grupos escolares. 
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RESUMO  

      Este trabalho propõe-se a identificar e analisar os documentos que 
registram a formatação da Educação Especial como uma política pública no 
Brasil. Para cumprir o objetivo proposto, são analisados documentos 
elaborados à época, que serviram como linhas mestras de ações posteriormente 
efetivadas. No conjunto do material analisado encontram-se documentos 
internacionais, relatórios técnicos, legislação e documentos orientadores 
produzidos pelo Ministério da Educação ou por sua solicitação a especialistas 
nacionais e estrangeiros. As análises pretendem identificar o conjunto de 
argumentos e as características filosóficas e ideológicas (Gramsci, 1987) que 
sustentam as proposições desse material. Propõe-se, ainda, discutir como essa 
perspectiva filosófica incidiu na organização de linhas de ação claramente 
definidas posteriormente pelo Governo Brasileiro. Se não consideradas, ainda, 
completamente como parte da estrutura da educação geral, nesse momento 
inicia-se um processo em que pessoas com deficiência passam a ser vistas como 
alunos, como público a ser atingido por políticas educacionais, mesmo que de 
forma parcial e restrita em relação às expectativas de seu desempenho e sua 
inserção na sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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1. INTRODUÇÃO 

O embrião do atendimento público direcionado a pessoas com deficiência 
no Brasil pode ser identificado à época do Império, com a criação, por Decretos 
Imperiais, de duas instituições para pessoas com deficiências sensoriais na 
década de 1850 (Jannuzzi, 1985).  A partir de então, ações esporádicas foram 
efetivadas pelo setor público, como instalação de algumas classes especiais em 
escolas públicas. Com o advento da República, há a continuidade de instalação 
dessas classes e a criação de escolas especiais em alguns estados, mas ainda não 
era possível identificar a existência de uma política coordenada especificamente 
para esse setor. Havia um conjunto de leis estaduais do qual emanava, direta 
ou indiretamente, orientações para a formação das classes e escolas e, em 
alguns casos, indicando a desobrigação da matrícula escolar a alunos 
considerados incapazes, anormais ou ainda àqueles que não possuíam 
condições econômicas para frequentar a escola ou diante da inexistência de 
vagas. Na segunda parte do século XX, durante o regime militar, algumas ações 
convergem para mudança desse quadro, com o estabelecimento de proposições 
claras, que passaram a direcionar as ações da educação para essas pessoas em 
todo o país. Com foco justamente nesse período, este trabalho propõe-se a 
identificar e analisar documentos que registram a formatação da Educação 
Especial como uma política pública no Brasil.  

Para cumprir o objetivo proposto, foram analisados documentos 
elaborados à época, que serviram como linhas mestras das ações 
posteriormente efetivadas. As análises pretenderam identificar o conjunto de 
argumentos e suas características filosóficas e ideológicas (Gramsci, 1987) que 
sustentaram as proposições desse material. Propôs-se, ainda, discutir como 
essa perspectiva incidiu na organização de linhas de ação claramente definidas 
posteriormente pelo Governo Brasileiro. O material foi analisado tomando-se o 
contexto estrutural brasileiro, que contou com o estabelecimento de certo tipo 
de proteção social, no conjunto das propostas e ações desenvolvimentistas 
(Draibe, 2005). A análise da documentação buscou entender os processos de 
sua elaboração, como fruto de tensões sociais, ancorados nos trilhos da história 
(Gramsci, 1987).  

A delimitação do período estudado foi se conformando a partir da 
identificação de um marco institucional: a criação do Centro Nacional de 
Educação Especial (CENESP), em 1973. Saviani (2007) alerta para as 
dificuldades na proposição de periodização nas pesquisas históricas. Não 
ignorando o desafio dessa proposição, para delimitação do âmbito cronológico, 
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esta pesquisa propôs-se a buscar os fios ideológicos e políticos que culminaram 
com criação do CENESP e estudar sua influência no campo educacional, até sua 
transformação em Secretaria de Estado, na década de 1980. Dessa forma, o 
período estudado vai de 1958, com o início das Campanhas do Ministério da 
Educação para a população com deficiência, até 1986, quando o CENESP é 
transformado em Secretaria de Estado.  

2 PRIMEIROS MOVIMENTOS DE ÂMBITO GERAL: AS CAMPANHAS 
NACIONAIS DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES (1958-
1973) 

A partir da primeira metade do século XX, o Brasil viveu um período de 
organização como país republicano, com a formação de um olhar direcionado à 
modernidade. A educação pública obedecia a um conjunto de leis e ações 
desarticuladas, a depender, muitas vezes, do compromisso de cada estado. O 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 critica essa situação: 

[...] se depois de 43 anos de regime republicano, se der um balanço ao 
estado atual da educação pública, no Brasil, se verificará que, dissociadas 
sempre as reformas econômicas e educacionais, que era indispensável 
entrelaçar e encadear, dirigindo-as no mesmo sentido, todos os nossos 
esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não 
lograram ainda criar um sistema de organização escolar, à altura das 
necessidades modernas e das necessidades do país (p. 188). 

Ações efetivas são cobradas para a formação de uma educação pública 
articulada, com clareza em seus princípios e com a adoção do conhecimento 
científico: 

Onde se tem de procurar a causa principal desse estado antes de 
inorganização do que de desorganização do aparelho escolar, é na falta, 
em quase todos os planos e iniciativas, da determinação dos fins de 
educação (aspecto filosófico e social) e da aplicação (aspecto técnico) dos 
métodos científicos aos problemas de educação. Ou, em poucas palavras, 
na falta de espírito filosófico e científico, na resolução dos problemas da 
administração escolar (p. 188). 

 A partir de final da década de 1950, o Brasil viveu o período denominado 
por autores como nacional-desenvolvimentismo (Oliveira, 1989; Ianni, 1996; 
Draibe, 2005), quando deixa de ser predominantemente agrário-exportador 
para se industrializar. No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), ideais 
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de modernização e desenvolvimento concretizam-se na construção de uma 
nova capital com o intuito de levar progresso ao interior do país e abrir e 
incentivar a instalação de indústrias estrangeiras.  

Do ponto de vista do pensamento desenvolvimentista, o capital externo 
era visto como colaborador num processo que levaria o país à autonomia e ao 
desenvolvimento. Para os países desenvolvidos, havia a percepção de que o 
subdesenvolvimento era sinônimo de miséria e esta condição predispunha à 
aceitação de formas inadequadas de organização social e econômica. Portanto, 
era preciso auxiliar os países periféricos na defesa do sistema democrático 
(capitalista) contra as ameaças de “ideologias antidemocráticas” (Cunha, 1991). 
Assim, recursos financeiros externos foram acompanhados por um conjunto de 
proposições técnicas e de procedimentos (modus operandi), que fizeram parte 
de planos de assistência técnica para a formação de serviços nacionais, 
incentivados e implementados pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e pelo Ponto IV por toda a 
América Latina (Gaio, 2008; Mendonça, Xavier, Breglia, Chaves, Oliveira, Lima 
& Santos, 2006).  

O espírito do Programa de Metas no Brasil fundamenta-se na 
racionalidade, no planejamento e na antevisão dos problemas a serem 
enfrentados por seus projetos. A educação, à semelhança do cumprimento das 
metas em setores econômicos e financeiros, deveria submeter-se também à 
planificação, à racionalidade e à experimentação sustentada por bases 
científicas. Foi dado enfoque à educação profissionalizante (Saviani, 2007) e as 
estratégias de ação e os projetos para essa área foram conduzidos por um forte 
aparato conceitual e técnico em acordo com as linhas mestras do governo. A 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) atuou justamente na esfera da planificação, ou seja, junto a órgãos 
encarregados de estudar as condições reais da educação e de conceber soluções 
para o ensino no Brasil (Cunha, 1991). 

A preocupação com a adoção de ações de bases científica e racional na 
educação já estava presente no Brasil, desde as primeiras décadas do século XX. 
A exemplo, temos a contribuição de Helena Antipoff (1892–1974), para quem 

A tentativa de agrupar crianças em classes homogêneas, [...] nada mais 
faz que obedecer a um princípio fecundo, encontrado na ordem do dia nos 
estabelecimentos industriais. Esse princípio é o da organização racional 
do trabalho, posto em evidência por W. Taylor, desde o fim do último 
século. [...] O agrupamento dos alunos em classes homogêneas, segundo 
seu desenvolvimento mental, é, neste sentido, uma das combinações de 
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organização racional do trabalho pedagógico (Antipoff, H. 1930s citado 
por Dias, 1995, p.43). 

 O impulso à industrialização e seus impactos na reorganização social, 
econômica e geográfica do país levaram ao aumento da demanda por escola 
primária e o surgimento contingente considerável de alunos com problemas de 
aprendizagem (Ferreira, 1993; Kassar, 1999). Apesar da demanda, a 
escolarização obrigatória brasileira era de apenas quatro anos e a rede de 
escolas atendia uma reduzida parcela da população, situação esta registrada e 
criticada pela UNESCO, em relatório datado de 1963 (publicado no Brasil em 
1982).  

Para enfrentar os problemas crônicos da educação brasileira (como a taxa 
de analfabetismo da população de 56% em 1940), a partir de 1947, o MEC 
promoveu a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), a 
Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) e a Campanha Nacional de 
Erradicação do Analfabetismo (CNEA) (Jannuzzi, 2004; Rafante, 2015), sendo 
que a pressão para o atendimento das pessoas com deficiências também foi 
absorvida por esse caminho (Jannuzzi, 2004; Bueno, 2004; Rafante, 2015).  

A Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro (Decreto n° 
42.728/1957) teve por objetivo “promover [...] medidas necessárias à educação 
e assistência no mais amplo sentido, aos deficientes da audição e da fala, em 
todo o Território Nacional” (Brasil, 1957, art. 2°). A receptividade em relação ao 
que outros países vinham desenvolvendo na área fazia-se presente e, no 
documento, a cooperação técnica com instituições estrangeiras era enfatizada: 

[...] para a consecução dos objetivos previstos no artigo anterior, a 
Companha [sic] deverá: [...] c) financiar bôlsas de estudos, inclusive 
transporte de bolsistas, no país e no estrangeiro para fins de aperfeiçoar 
e formar pessoas especializado [sic] na pedagogia emendativa; d) manter 
um serviço de intercâmbio com instituições nacionais e estrangeiras 
ligadas ao problema dos deficientes da audição e da fala (Brasil, 1957, art. 
3°). 

O Decreto n° 44.236/1958 estabeleceu a Campanha Nacional de Educação 
e Reabilitação dos Deficitários Visuais, que se propunha a “cuidar da integração 
dos cegos e amblíopes reabilitados em atividades comerciais, industriais, 
agrárias, científicas, artísticas e educativas, tanto em instituições de natureza 
privada quanto oficiais” e “promover a integração dos deficitários visuais nos 
estabelecimentos de ensino dedicados aos videntes” (Brasil, 1958, art. 3º). 
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Ressalta-se que nesse período havia, por um lado, a forte presença de, ao 
menos, duas percepções que se interconectavam e se complementavam: a de 
que as pessoas com deficiências possuíam incapacidades intelectuais, portanto 
a escolarização não seria possível para grande parcela delas, e a de que a atenção 
a elas era um assunto de filantropia. Muitas instituições especiais que surgiram 
durante o século XX tiveram como ponto forte a atenção às atividades diárias e 
a reabilitação (atenção no campo da saúde). Por outro lado, há o surgimento e 
a disseminação dos pressupostos da normalização, que deram sustentação ao 
movimento de integração. Kassar (2011) registra que o dinamarquês Bank-
Mikkelsen desenvolve ideias que contêm o princípio de Normalização e o 
introduz na legislação de seu país em 1959, através do Mental Retardation Act 
e, quase dez anos depois, o sueco Bengt Nirje formaliza o princípio e o publica 
(Nirje, 1999 citado por Kassar, 2011). Assim, Normalização e Integração 
passam a fazer parte do discurso e da legislação de vários países.  

Nesse período também, foi aprovada a Declaração dos Direitos da 
Criança (1959), que estabelecia a crianças defeituosas ou incapacitadas o direito 
a receber tratamento, educação e cuidados especiais exigidos por sua condição 
peculiar (ONU, 1959). No ano seguinte, ocorreu a adoção da Convenção relativa 
à Luta contra a Discriminação no campo do Ensino, pela Conferência Geral da 
UNESCO, que no Brasil foi formalmente regulamentada pelo Decreto nº 63.223 
em 1968. 

A influência dos organismos internacionais e demais órgãos e entidades 
estrangeiras se mostrava presente não só na formação do pessoal especializado, 
mas também como modelo a ser seguido. Ao se expor um dos objetivos da 
Campanha para Deficientes Visuais, se diz que a ela caberia: “instalar e manter 
em funcionamento Centros de Reabilitação e Oficinas Protegidas, para 
deficitários visuais, tendo como paradigma as instituições do mesmo gênero, 
reconhecidas como modelares, pelos órgãos competentes da Organização das 
Nações Unidas”. Ainda, objetivava-se “manter intercâmbio com instituições 
nacionais e estrangeiras ligadas ao problema dos deficientes da visão” (Brasil, 
1958, art. 3°, grifo nosso). 

O Decreto nº 48.961/1960 instituiu a Campanha Nacional de Educação e 
Reabilitação de Deficientes Mentais, que tinha a finalidade de promover 
educação, treinamento, reabilitação e assistência educacional das “crianças 
retardadas” (Brasil, 1960, art. 3º). No documento, estava prevista a cooperação 
técnica e financeira com entidades públicas e privadas que se ocupavam dessa 
população e a manutenção de intercâmbio com instituições nacionais e 
estrangeiras (Brasil, 1960, art. 3°, I, VII).  
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Em 1961, finalmente foi aprovada a primeira lei educacional a regular 
todas as etapas e modalidades da educação brasileira (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação - Lei 4.024). Essa lei estabeleceu que a educação do excepcional 
devesse ser enquadrada no sistema geral de educação, sempre que possível. 
Percebe-se, aí, incorporação dos princípios de normalização e integração, já 
presentes em âmbito internacional. 

Durante a década de 1960, pode ser verificado um crescimento substancial 
de instalações de classes e escolas especiais, públicas e privadas, em diferentes 
estados do Brasil (Brasil, 1975), seja em decorrência das campanhas, seja pela 
aprovação da LDB/61 que, explicitamente, faz menção a presença das crianças 
“excepcionais” nas escolas, e, ao mesmo tempo, garante aporte de recursos 
técnicos e financeiros dos poderes públicos a “toda iniciativa privada 
considerada eficiente pelos conselhos estaduais de educação, e relativa à 
educação de excepcionais”, ou ainda por pressão do movimento de pessoas com 
deficiências e/ou de pais e profissionais ligados a elas que, principalmente a 
partir da década de 1950, passaram a se organizar em associações em defesa de 
seus direitos (Jannuzzi, 2004). 

3 CENESP: INSTITUCIONALIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL (1974-1985) 

No início da década de 1970, o movimento de integração já era forte, de 
modo que em 1971, é aprovada a Declaração de Direitos do Deficiente Mental e, 
em 1975, a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, pela Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas. No mesmo ano, o MEC recomendou 
a extinção das campanhas e a criação de um grupo de trabalho para definir as 
características de uma unidade executora para essa questão (Lemos, 1981; 
Rafante, 2015). Assim, foram organizados o Departamento de Educação 
Complementar (DEC) e o Grupo Tarefa de Educação Especial (GTEE) 
(Jannuzzi, 2004; Rafante, 2015). 

Durante o regime militar (1964-1985), a idealização do projeto de 
desenvolvimento econômico foi condicionada ao que se denomina por “fascínio 
da modernização”. Gaio (2008) acredita que a argumentação em favor da 
modernização foi utilizada como empecilho para um desenvolvimento 
autônomo, transformando-se em mecanismo de dominação ou de controle da 
política interna pela externa. A associação direta entre o capital brasileiro e o 
capital multinacional tornou-se estratégia preferencial para o desenvolvimento 
do capital monopolista no país (Bresser Pereira, 2010; Ianni, 1996). 
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A educação apresentava um papel de destaque na disseminação de 
valores e ideologias, tanto para a formação de certa elite - dos grupos dirigentes 
de órgãos públicos -, quanto dos setores populares para sua inserção na 
produção econômica, nas esferas que o demandassem. Na especificidade desse 
contexto histórico, político e econômico foi proposta a criação do Centro 
Nacional de Educação Especial (CENESP), fruto dos estudos do Grupo Tarefa 
de Educação Especial (GTEE).  

O CENESP nasceu priorizando a integração social e escolar dos alunos 
com deficiências, procurando otimizar os recursos disponíveis e os 
conhecimentos das pesquisas médicas, biológicas e psicológicas para a 
prevenção e para a educação (Jannuzzi, 1985). Foi criado através do Decreto n° 
72.425/73 no governo militar de Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), no 
Ministério da Educação e Cultura como Órgão Central de Direção Superior, 
“com a finalidade de promover em todo o território nacional, expansão e 
melhoria do atendimento aos excepcionais”, com “autonomia administrativa e 
financeira, sendo as suas atividades supervisionadas pela Secretaria Geral do 
Ministério da Educação e Cultura” (Brasil, 1973, art. 1º).  

Para a organização da pasta da Educação Especial, o Ministério da 
Educação e Cultura contou com a contribuição de consultores de instituições 
especializadas e órgãos governamentais brasileiros, entre os quais Antônio dos 
Santos Clemente Filho e Justino Alves Pereira, presidentes da Federação 
Nacional das APAEs nos períodos 1963-1965 e 1977-1981, respectivamente;  
Helena Antipoff, fundadora da Sociedade Pestalozzi no Brasil e Dorina da 
Gouvêa Nowill, diretora da Campanha Nacional de Educação dos Cegos-MEC e 
fundadora e presidente da Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Também 
contou com assessores técnicos e consultores internacionais, “uma colaboração 
prestada pela USAID [United States Agency for International Development] ao 
Grupo-Tarefa, promovendo a vinda ao Brasil de dois dos mais notáveis 
especialistas norte-americanos em Educação Especial”, entre os quais David M. 
Jackson e James J. Gallagher e Esko Kosunen da UNESCO (Pires, 1974, p. 75).  

Quando da apresentação do relatório intitulado Sugestões para o 
planejamento da Educação Especial no Brasil, Gallagher expõe com grande 
minúcia os “modelos possíveis para a oferta de serviços educacionais aos 
retardados mentais” (Gallagher, 1972, p. 107). Segundo o consultor, a variedade 
de condições nas diferentes localidades do Brasil argumentava contra a adoção 
de uma única estratégia para a implantação de atendimentos às pessoas com 
deficiência (Gallagher, 1972). 
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A proposta apresentada não se limitava aos serviços de atendimento, 
mas dizia respeito a critérios para encaminhamento e sugestão de formas de 
avaliação dos alunos por testes psicológicos específicos e currículos. Sobre o 
“retardado mental educável” e o currículo a ele destinado se afirma: 

[...] pode-se esperar que, com a sua maturidade, vençam o currículo da 
escola primária, mas não vão além dele. [...] Usualmente é necessário 
apresentar lições menos difíceis, fazendo adaptações de material para 
atender a habilidades de abstração limitada. O material de leitura deve 
ser preparado, usando-se as experiências próprias da criança ou da 
família como base de aprendizagem. A matemática deve focalizar 
aspectos da vida, como compras. Não álgebra, nem geometria (Gallagher, 
1972, p. 105). 

Não bastasse o pensamento comumente difundido de que a 
aprendizagem da pessoa com deficiência mental fosse um empreendimento 
difícil, mesmo impossível, tal concepção, ao partir da afirmação de um técnico 
estrangeiro, reforça as poucas expectativas em relação ao desempenho e 
inserção social dessa população, mesmo que o caminho escolhido fosse o da 
proposição de políticas para a alteração da desassistência vigente. A 
profundidade da influência dessa concepção na constituição do CENESP e na 
assunção da Educação Especial como assunto e responsabilidade estatal não 
deve ser desconsiderada. 

A despeito da autocrítica sobre a consultoria, sobre a qual se disse 
implicar o reconhecimento de que “nenhuma pessoa vinda de fora para o Brasil, 
que tem sua própria cultura e tradição, pode ou deve tentar forçar uma maneira 
única para a obtenção de suas metas” e que a expectativa era de que “entre as 
sugestões, algumas possam ser julgadas úteis” (Gallagher, 1972, p. 131), é 
preciso destacar o tom professoral com que certas medidas são sugeridas. A 
consultoria, com certa ascensão e autoridade sobre o Grupo-Tarefa, fala na 
fixação e implementação de diretrizes políticas e estratégias “decorrentes dos 
princípios doutrinários que orientam a educação especial” (Gallagher, 1972, p. 
98). Ao fazer essa afirmação, imprime-se a ideia de que os conceitos trazidos 
por ele (experiência norte-americana) seriam as referências da educação 
especial e de sua organização: 

No Ministério da Educação dos Estados Unidos foi estabelecido [...] um 
Departamento Especial para Educação da Criança Deficiente, 
encarregado de administrar todos os programas de educação da criança 
deficiente. Este fato [...] também permitiu que o Ministério da Educação se 
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empenhasse em um planejamento coordenado para a oferta de serviços de 
qualidade para a criança excepcional (Gallagher, 1972, p. 127-128). 

De acordo com Gallagher (1972), o trabalho de planejamento realizado 
pelo Ministério da Educação brasileiro poderia levar o Brasil a evitar erros 
cometidos em seu país e, ao mesmo tempo, a aproveitar inúmeras inovações 
que surgiram. O entendimento é de que seria necessário rever instrumentos já 
existentes a fim de determinar o que poderia ser adaptado aos objetivos 
brasileiros. A ONU ratificava esse posicionamento dizendo-se consciente de 
que “determinados países, em seu atual estágio de desenvolvimento” podiam 
“desenvolver apenas limitados esforços” para que as pessoas com deficiência 
fossem capazes de “desenvolver suas habilidades” e promover “quanto possível, 
sua integração na vida normal, buscando apelar à ação nacional e internacional 
para assegurar que seus princípios fossem utilizados como base comum de 
referência” para a proteção dos seus direitos (ONU, 1975, p. 1). 

Na década de 1980, há a concorrência de diversas correntes e concepções 
na área da Educação Especial e o envolvimento das pessoas com deficiência nos 
rumos das políticas sociais que as tangenciavam, incluindo a educação.  

Outro elemento a ser considerado diz respeito à convergência entre o 
discurso nacional em relação ao atendimento especializado e as proposições dos 
organismos internacionais de cooperação multilateral. Nesse momento, técnica 
e novas tecnologias são vistas como grandes armas para a eficácia no 
atendimento à pessoa com deficiência, com as políticas públicas tanto 
induzindo o seu desenvolvimento, como sendo por estas induzidas. A título de 
exemplo, há o Programa de Ação Mundial para as pessoas com Deficiência, 
aprovado pela Assembleia Geral da ONU (Resolução 37/52 de 1982), em que a 
deficiência é delimitada quanto ao seu “papel” dentro da nova ordem 
econômica internacional: 

A transferência de recursos e de tecnologia dos países desenvolvidos 
para os países em desenvolvimento, que está prevista na nova ordem 
econômica internacional, bem como outras disposições visando a 
fortalecer a economia dos países em desenvolvimento, seriam benéficas 
para as populações desses países e especialmente para as pessoas 
deficientes. O fortalecimento da economia dos países em desenvolvimento, 
particularmente das suas zonas rurais, geraria novas oportunidades 
de trabalho para as pessoas deficientes, assim como os recursos 
necessários para o financiamento das medidas preventivas, de 
reabilitação e igualdade de oportunidades. Bem administrada, a 
transferência de tecnologia apropriada poderia levar ao 
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surgimento de indústrias especializadas na produção industrial de 
dispositivos e materiais próprios para remediar os efeitos de deficiências 
físicas, mentais ou sensoriais (ONU, 1982, p. 21, grifos nossos).  

Torna-se claro que além de ampliar as oportunidades de trabalho e 
inserção social dessas pessoas, a política de cooperação internacional visava 
transferir não o conhecimento ou patentes tecnológicas, mas induzir à 
aquisição de tecnologia (ONU, 1982, p. 21). A produção de tecnologia própria é 
apresentada como uma possibilidade, porém futura. Aos poucos, a tecnologia 
passa a tomar importância no discurso sobre a proposição e a organização das 
políticas de atendimento em Educação Especial, tratada como problema 
exclusivamente técnico. O princípio da cooperação técnica com países 
desenvolvidos é amplamente difundido nos países em que o desenvolvimento 
técnico e tecnológico ainda era incipiente e o argumento era o de que estes 
precisavam ser auxiliados (ONU, 1982). 

O governo de José Sarney (1985-1990), primeiro após o período de 
ditadura militar, promulgou o Decreto nº 91.782/85 que instituiu um comitê 
sob a presidência do Ministro da Educação, para traçar uma política de ação 
conjunta destinada a aprimorar a educação especial e a integrar na sociedade, 
as pessoas portadoras de deficiências, problemas de conduta e superdotadas 
(Brasil, 1985a, art. 1º). Na ocasião, em sua Exposição de Motivos n° 219/85, o 
então Ministro da Educação Marco Maciel afirmou que era chegada a hora de 
se redefinir a política da Educação Especial, devendo compatibilizá-la com as 
diretrizes consignadas na democratização do ensino: “com vistas a abrigar no 
sistema educativo formal parcela da população que depende, 
fundamentalmente, de iniciativas do poder público”. Também afirmou a 
necessidade de ser proporcionada a todos “a participação nos processos 
educativos, que se distinguirão dos métodos convencionais tão-somente pela 
adoção de técnicas apropriadas às condições especiais dos deficientes” (Brasil, 
1985b, p. 13, grifos nossos).  

Apesar do reconhecimento de que essa população necessitava de ações 
do Estado, afirmava-se que as condições de escolarização no país seriam 
suficientes, subestimando-se o fato de que seria necessário mais do que 
soluções técnicas para a concretização desse objetivo. Nesse momento 
preparava-se a extinção do CENESP e articulação da pasta da Educação 
Especial em outra instância. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O CENESP teve por finalidade gerir a Educação Especial até sua 
transformação em Secretaria de Educação Especial (Brasil, 1986a), como órgão 
central de direção superior do Ministério da Educação. Suas atribuições foram 
assumidas por este novo órgão e pela Coordenadoria Nacional para a 
Integração da pessoa portadora da deficiência (Brasil, 1986b). Transformada 
em uma Secretaria, a Educação Especial passou a possuir outro status na 
estrutura regimental do Ministério da Educação, uma vez que deixa de ser 
representada por um órgão autônomo para se tornar órgão central de direção 
superior. 

É no período de 1973 a 1986, marcado por um regime político autoritário, 
que ocorre a institucionalização da Educação Especial no Brasil, com o 
reconhecimento e a organização dos seus serviços, e sua consideração como 
política pública no conjunto das demais políticas educacionais, sob impacto de 
movimentos internos e externos. Como uma das consequências dessa 
perspectiva, passa a haver grande disseminação de classes especiais e oficinas 
pedagógicas, instaladas em escolas públicas, em praticamente todo território 
nacional.  

O movimento de disseminação de serviços iniciados na década de 1960 
tem seu fôlego ampliado, a partir da instituição do CENESP. Se não 
consideradas, ainda, completamente como beneficiárias da educação geral, 
nesse período da história da educação brasileira inicia-se, um processo em que 
as pessoas com deficiência passam a ser vistas como alunos, como público a ser 
atingido por políticas educacionais, mesmo que de forma parcial e restrita em 
relação às expectativas de seu desempenho e mesmo à inserção na sociedade.  

Cabe dizer ainda que além de incentivar o acolhimento nas escolas 
regulares/comuns de um número crescente de alunos com deficiências, a 
política educacional proposta nesse período também favoreceu uma prática que 
mereceu críticas por parte da academia (Ferreira, 1993), que foi a matrícula de 
populações pobres em classes especiais para deficientes mentais. A visão 
redutora das capacidades dos alunos, que incluía uma população que não 
necessariamente apresentava deficiência por causa orgânica, mas era assim 
classificada por apresentar idade “inadequada” para matrícula escolar, iria 
estar presente ainda por algum tempo, mesmo durante o regime democrático, 
na disposição e no estabelecimento da Educação Especial brasileira. 
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RESUMO  

O presente artigo pretende refletir sobre as origens da positivação do direito 
ao ensino público primário obrigatório e discutir se a noção de direito à 
instrução pública, entendido pela teoria constitucional do século XX e 
conceituada por Karel Vasak como direito social de segunda geração (ou 
dimensão) teria sido antecipadamente incorporada, como direito social, ao 
texto da Constituição do Império do Brasil de 1824. O método dedutivo-
normativo e a técnica histórica serão utilizados para a extração discursiva do 
conhecimento histórico-constitucional e de direito comparado, a partir de 
premissas gerais aplicáveis à hipótese apresentada. A investigação de fontes 
primárias pouco conhecidas, como as Fallas do Throno, citadas no texto com a 
sua grafia original, somadas à análise de documentos constitucionais, da 
doutrina jurídica produzida no Império e de estudos históricos serviram de base 
para a conclusão de que a Constituição Imperial de 1824, em seu artigo 179, 
XXXII, foi profética e arrojada antecipando em décadas a garantia de um direito 
à educação, entendido como direito de segunda geração, inserindo-o no rol das 
Garantias dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros (Título 8º., 
artigos 173 a 179), ainda que não textualmente como um direito social. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Ensino público primário, Direitos de segunda geração, Constituição 
Imperial de 1824. 
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1. INTRODUÇÃO 

O acesso ao ensino público primário, entendido como direito fundamental 
era quase uma utopia no Brasil colonial, como de resto, aliás, na própria Europa 
onde “só havia universidades, collegios, academias para os ricos, os filhos da 
classe dirigente. O povo recebia parcamente e por excepções a instrucção 
primária nas sachristias das igrejas e conventos” (Carvalho 1927, p.295). 

Nesse período, e fora dos locais religiosos, havia a figura do professor 
particular, que não raro exercia seu magistério de forma itinerante. Em geral, 
“vendiam o seu ensino às famílias ricas ou faziam partidos, de pagamento 
mensal, para os mais pobres, reunidos da redondeza, numa casa comum, cujo 
dono fora o iniciador do contrato”. (Carvalho 1927, p. 295) 

O ensino era ministrado principalmente pelos jesuítas e, interessante notar, 
a frequência reunia filhos de famílias abastadas, comerciantes menores, 
lavradores e até mesmo índios, sendo que para estes últimos estavam 
reservados os colégios das missões. (Carvalho 1927, p. 295) 

Todavia, como muitas famílias tinham reservas em enviar seus filhos a 
instituições religiosas com medo de verem-nos tornarem-se religiosos, os 
mesmos inacianos exerciam um magistério ambulante, recebendo pequena 
ajuda financeira provinda da metrópole. 

Como bem lembrou Fernandes, 

A questão da instrução pública prendia-se à questão do financiamento. A 
base do pagamento dos professores das escolas “menores” continuava a 
ser o imposto do Subsídio Literário instituído por Pombal em 1772. Essa 
base revelava-se insuficiente e não havia vontade política de alargá-la. 
(Fernandes 2003, p.552) 

No período joanino já se encontrava no Brasil uma estrutura de ensino 
ainda precária com professores de primeiras letras, gramática latina, filosofia, 
retórica  e grego em algumas vilas. Em seu reinado o ensino recebeu uma 
importância uma pouco mais acentuada, principalmente por uma atividade 
legislativa que tentou estruturar a instrução no Brasil. Prova disso é que, 
destaca Fernandes (2003), às vésperas da independência, em 1º. de agosto de 
1822, o “Manifesto de Sua Alteza Real o Príncipe Regente Constitucional, e 
Defensor Perpétuo do Reino do Brasil aos Povos deste Reino” declarava: 

Cidadãos de todas as classes, mocidade Brasileira, vós tereis um código de 
instrução pública nacional que fará germinar, e vegetar viçosamente os 
talentos deste clima abençoado, e colocarão nossa Constituição debaixo da 
salvaguarda das gerações futuras, transmitindo a toda a Nação uma 
educação liberal, que comunique aos seus membros a instrução 
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necessária, para promoverem a felicidade do grande Todo Brasileiro. 
(Fernandes 2003, p.563) 

Mas quando e onde surgiu a idéia da instrução pública obrigatória?  
 

2. AS ORIGENS DO ENSINO PÚBLICO OBRIGATÓRIO 

A concepção de ensino público e obrigatório surgiu na Alemanha, no início 
do século XVIII, ainda sob a influência da Reforma Protestante. De acordo com 
Manacorda: 

A instrução popular, auspiciada pela reforma, foi se concretizando na 
Alemanha com a primeira instituição, sob a iniciativa de Reyher em 1642, de 
escolas de vila (Dorfschulen), no estado de Gotha, e das escolas para os pobres 
de Herman Francke, em Halle, em 1695; depois, com a proclamação da 
obrigatoriedade de instituir os Dorfschulen no reino da Prússia sob Frederico 
Guilherme I, em 1717; enfim, com o nascimento das escolas científico-técnicas 
(Realschulen) em Berlim, em 1747. (Manacorda 1992, p.235) 

Paradoxalmente, em pleno absolutismo, foram assentadas as bases para a 
edificação de um sistema moderno de políticas públicas voltadas para a 
instrução estatal obrigatória. 

A imperatriz da Áustria, Maria Teresa, afirmava que a “a instrução é e 
sempre foi, em cada época, um fato político”. Nesse sentido, decretou em 1760 
a formação da Comissão da Corte (Hofkommission) para o Império, 
equivalente a um ministério da educação. Dessa forma, a educação deixa de ser 
um assunto privado e eclesiástico, sob controle do Estado, para transformar-se 
em um assunto e instrumento do Estado. (Manacorda 1992, p.247) 

O Iluminismo ressaltava a importância da educação e da “fé no progresso” 
para promover mudanças nos “pensamentos e ações das pessoas”, mas 
especialmente para realizar alterações nas “instituições estatais e sociais”. Para 
tanto, Maria Teresa revogou privilégios corporativos e eliminou a “auto-
regulação” das guildas nas províncias do Império. O centralismo aboliu a 
autonomia feudal e expandiu, simultaneamente, a nova burocracia do governo 
com a criação de “escritórios regionais do governo central” com o objetivo de 
realizar a unificação e a fusão em diferentes domínios – dentre eles a educação 
- submetidos ao “pensamento do governo esclarecido”. (Faimann 2007, p.7) 

O principal responsável por essa mudança de paradigma foi o abade 
agostiniano Johann Ignaz von Felbiger, que havia desenvolvido uma 
experiência semelhante na Prússia de Frederico II. Maria Teresa confiou a 
Felbiger a supervisão da reforma educacional do Império. 

O governo de José II conseguiu elevar a taxa de frequência à escola e, 
consequentemente, o grau de alfabetização da população, aumentando a 
coerção sobre os pais recalcitrantes e praticando controles mais rígidos na 
escola. (Faimann 2007, p.10) 
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Na França, durante o período da Convenção (1792-1795), a escola foi 
utilizada como peça de propaganda da Revolução Francesa. O professor deveria 
ensinar às crianças a Declaração dos Direitos do Homem de 1789. A Convenção 
proclamou que todo cidadão tinha o direito à educação e, nesse sentido, 
encarregou o Comitê de Instrução Pública da Assembléia Legislativa de 
preparar uma nova organização da educação. Essa tarefa foi facilitada graças à 
apresentação por Condorcet do Rapport sur l´instruction publique, em 21 de 
abril de 1792, que “sustentava a necessidade de uma instrução para todo o povo, 
aos cuidados do Estado e inspirada num laicismo absoluto: uma instrução, 
enfim, única, gratuita e neutra”. Dessa forma, o ensino foi encarado como um 
importante fator de unificação da pátria em torno do ideal republicano e 
utilizado para produzir cidadãos úteis ao país. (Manacorda 1992, p.250) 

Evidencia-se, assim, um ponto em comum entre os “déspotas esclarecidos” 
e os revolucionários franceses: a educação pública para a juventude, sem 
discriminação de sexo, era indispensável ao bem estar do povo e fundamental 
para assegurar o próprio futuro do Estado.  

As idéias iluministas, materializadas nas constituições da França do século 
XVIII e na constituição espanhola de Cádiz (1812), inspiraram os constituintes 
portugueses de 1821. 

 É o que se pode inferir a partir da leitura do artigo 22 da Constituição 
francesa de 1793; do artigo 296 da Constituição francesa de 1795; do artigo 366 
da Constituição espanhola e do artigo 237 da Constituição portuguesa de 1822. 
Vejamos: 

Constituição francesa de 1793: 

Art. 22. A instrução é uma necessidade de todos. A sociedade deve 
favorecer com todo seu poder o progresso da razão pública e colocar a 
instrução à disposição de todos os cidadãos. 

Constituição francesa de 1795: 

Art. 296. Há na República escolas primárias onde os alunos aprendem a 
ler, a escrever, os elementos do cálculo e os da moral. A República provê o 
custo de alojamento para os professores empregados nessas escolas.  

Constituição espanhola de 1812: 

Art. 366. Em todos os povos da Monarquia se estabelecerão escolas de 
primeiras letras, nas quais se ensinarão aos meninos a ler, escrever e 
contar, e o Catecismo da Religião Católica, que compreenderá também 
uma breve exposição das obrigações civis. 

Constituição portuguesa de 1822: 
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Art. 237. Em todos os lugares do reino, onde convier, haverá escolas 
suficientemente dotadas, em que se ensine a mocidade portuguesa de 
ambos os sexos a ler, escrever, e contar, e o catecismo das obrigações 
religiosas e civis. 

Art. 238. Os atuais estabelecimentos de instrução pública serão 
novamente regulados, e se criarão outros onde convier, para os ensino das 
ciências e artes. 

Segundo Miranda (apud Moraes e Silveira 2012, pp.112-75), “vem de Cádis 
a matriz forjadora das nacionalidades”; nesse sentido o constitucionalismo 
“nasceu tanto em Portugal como no Brasil ao mesmo tempo”, e, em ambos os 
territórios, “é filho da Revolução do Porto de 1820”. Ademais, diferente do que 
aconteceu no Antigo Regime europeu, que optou por convocar cortes formadas 
pelos representantes das três ordens sociais – clero, nobreza e povo –, “o 
mundo luso-brasileiro tomou o caminho de convocar e eleger Cortes 
Constituintes”. 

Quando da convocação de representantes junto às Cortes Gerais e 
Constituintes Extraordinárias, que teve lugar em Portugal em 1821, os 
deputados da Junta paulista (Antonio Carlos, Campos Vergueiro e Diogo Feijó)  
levaram consigo um conjunto de instruções sobre a questão do ensino que 
reivindicavam a construção de “um sistema de ensino próprio do Brasil e capaz 
de formar o capital humano necessário ao seu desenvolvimento” (Fernandes 
2005, p.27), conforme indicado abaixo: 

Multipliquem desassombradamente as escolas primárias e instalem em 
cada província brasileira, aulas práticas de medicina, cirurgia, veterinária, 
matemáticas elementares, física, química, botânica, horticultura, mineralogia e 
zoologia. Conviria a criação de uma universidade (Cerqueira 1993, p. 253). 

De acordo com Bonavides e Andrade,  

no Projeto Antonio Carlos havia já o germe de uma declaração social de 
direitos (...) ele prometia “escolas primárias em cada termo, ginásio em 
cada comarca e universidade nos mais apropriados locais” (...) bem como 
a “catequese e a civilização dos índios”, a par da “emancipação lenta dos 
negros”, pondo assim o dedo na ferida da escravidão, fadada a ser o 
pesadelo da monarquia. Até o problema do desemprego veio a ser 
considerado num dos artigos do Projeto, que instituía casas de trabalho 
para os que não acham empregos. (Bonavides & Andrade 1989, p.101) 

É plausível supor que, a experiência de Antonio Carlos como deputado nas 
Cortes Portuguesas que aprovou a primeira Constituição lusitana, em 23 de 
setembro de 1822, contribuiu para a sua concepção sobre a educação 
posteriormente discutida na Assembléia constituinte brasileira.  Marcílio 
(2014, p.35) informa que nas memórias do irmão de Antonio Carlos, Martim 
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Francisco Ribeiro de Andrada Machado, existiam vários trechos traduzidos da 
obra de Condorcet, anteriormente citada. 

A seguir, abordaremos aspectos constitucionais e da doutrina jurídica sobre 
o ensino no Brasil no período imperial. 

 
3. A EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO IMPERIAL 

No período imperial, o Projeto original da Assembléia Constituinte de 1823 
dispunha sobre regras bem definidas sobre o tema da educação, a saber: 

Título XIII – Da instrucção publica, estabelecimento de caridade, casas de 
correcção e trabalho 

Art. 250. Haverá no Imperio escholas primarias em cada termo, 
gymnasios em cada comarca. E universidades nos mais apropriados 
locaes. 

Art. 251. Leis regulamentares marcarão o numero e constituição  desses 
uteis estabelecimentos. 

Art. 252. É livre a cada cidadão abrir aulas para o ensino publico, 
contanto que responda aos abusos. 

(...) 

Art. 254. Terá igualmente cuidado de crear estabelecimentos para a 
cathequese e civilisação dos indios, emancipação lenta dos negros, e sua 
educação religiosa e industrial. (mantida a grafia original) 

É interessante notar como na versão final da Constituição do Império, de 
25 de março de 1824, a proposta original se dissipou gerando um novo 
conteúdo prático e ideológico. Vejamos o resultado final: 

Título 8º - Das disposições gerais e garantias dos direitos civis e políticos 
dos cidadãos brasileiros 

Art. 179.  Inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos cidadãos 
brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 
seguinte: 

(...) 

XXXII - A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. 
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José Antonio Pimenta Bueno, quando se dedica ao tema do presente artigo, 
em sua “Secção 14ª. Do Direito á instrucção”, a seguir: 

§ 1º - Da instrução primária   

606 – A instrução primária é uma necessidade, não desta ou daquela 
classe, sim de todas, ou de todos os indivíduos; o operário, o artífice mais 
humilde, o pobre precisa saber ler, escrever, e pelo menos as primeiras 
operações aritiméticas, aliás ele depende de outro, que o acaso lhe 
ministra, e não oferece a si mesmo a garantia a mais indispensável. Ao 
par dessa necessidade é também essencial que o povo tenha pelo menos as 
noções fundamentais da moral, da crença religiosa, para que cada 
indivíduo possua germens de virtude, e ideias dos seus deveres como 
homem e cidadão. 

(...) 

Esta instrução deve por isso mesmo não só ser gratuita, mas também ser 
posta ao alcance de todas as localidades; ela demanda finalmente uma 
inspeção ativa e zelosa, métodos fáceis e perfeitos, compêndios calculados 
por madura sabedoria. (Bueno 1857, p.440) 

O salto qualitativo começa a ser dado a partir da Lei de 15 de outubro de 
1827, que manda criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vila e 
lugares mais populosos do Império . Era o ensino primário sendo instituído 
obrigatoriamente no Brasil. Posteriormente, por lei de 1 de outubro de 1828, o 
ensino primário foi passado à fiscalização dos municípios. Mas, sem o aporte 
adequado do Estado, com professores mal qualificados e quase sempre carentes 
de remuneração, aliados esses problemas a uma quase ausência de livros 
escolares o ensino público era ministrado por cadernos de mestres 
incompetentes e cartas particulares irrisoriamente escritas. Com isso as 
mulheres do povo raramente aprendiam a ler e escrever. 

Em uma população disseminada pela vastissima area do paiz, occupada 
no labor de suas roças, fazendas e engenhos, se não fora o ensino 
ambulante, contratactado pelos particulares com professores de partido, 
até os principaes proprietários e seus herdeiros ignorariam os primeiros 
rudimentos de instrucção, que os dados pelo governo só aproveitavam a 
população littoranea ou aos mais concentrados núcleos de povoação do 
interior. (Carvalho 1927, p.195) 

É Bueno que menciona, ainda, a Lei de 15 de outubro de 1827 que 
determinou a criação de escolas primárias em todas as localidades populosas, 
com o “intuito de crear uma educação nacional homogênea e uniforme, que 
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gere e generalise o carater brazileiro em todas as provincias, ao menos em 
todos os centros mais populosos dellas”. (Bueno 1857, p. 440) 

Em oposição à gratuidade do ensino primário o artigo 179, XXXIII, prega 
que os colégios, universidades não recebam o mesmo tratamento diferenciado 
do inciso anterior. Tal era a situação da educação no Brasil na gênese de sua 
vida constitucional. 

No Brasil, as contradições de um país constitucionalmente liberal (apesar 
do excrescente poder moderador) e assentado na economia escravista, 
provocou o afastamento da maior parte da sua população da escola pública e 
gratuita, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX. 

Verificou-se, contudo, a partir das inéditas e reveladoras pesquisas 
conduzidas por Marcílio, que:  

A aula régia de primeiras letras possuía, digamos, caráter democrático, 
pelo menos até 1854. Nesse ano, a Lei No. 133 estabeleceu o “Regulamento 
da Instrução Primária e Secundária no Município da Corte”, que deve ter 
tido reflexo em todo o resto do País. Por ela, só estavam admitidos no 
ensino público primário e secundário a população livre e vacinada, 
proibiu-se a admissão de escravos. Até essa data, no entanto, é freqüente 
a presença de escravos nas aulas públicas. Numa sociedade fortemente 
hierarquizada e escravista como a de então foi uma surpresa 
encontrarmos alunos de todas as categorias sociais na mesma classe; esse 
caráter democrático vem registrado nas listas de alunos (que traziam a 
filiação de cada criança). Conviviam na mesma sala de aula filhos das 
famílias mais importantes da cidade ao lado de filhos de cidadãos livres 
comuns, de filhos ilegítimos, de crianças expostas (abandonadas ao 
nascer), filhos de escravas; crianças brancas, pardas e negras; ricas e 
pobres. Essa realidade que surpreendemos nas listas de alunos era 
prevalecente em toda a primeira metade do século XIX. Essa não era uma 
situação exclusiva da cidade de São Paulo. Vimos, em arquivos de Belo 
Horizonte, que o mesmo ocorria nessa fase em Minas Gerais. (Marcílio 
2014, p.32) 

 
4. O ATO ADICIONAL DE 1834 

É nesse contexto constitucional imperial que tivemos a edição do Ato 
Adicional, Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834, que foi a única reforma àquela 
constituição e visava a supressão do Conselho de Estado.  

Tal Ato, dentre outros, volta a fazer menção ao tema educação em seu artigo 
10, § 2º, in literis: 

Art. 10. Compete às mesmas Assembleias legislar: 



 

 
 

12 

(...) 

§ 2º Sobre instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la, 
não compreendendo as faculdades de Medicina, os Cursos Jurídicos, 
Academias atualmente existentes e outros quaisquer estabelecimentos de 
instrução que para o futuro forem criados por lei geral. 

No dizer de Visconde do Uruguay embora as Províncias passassem a ter a 
competência geral para legislar sobre instrução pública, na verdade a 
Assembleia Geral continuava com a mesma competência para legislar sobre o 
tema em todo o território nacional, e uma não exclui a outra  

Assim essa dualidade gerava a seguinte situação no campo da instrução 
primária: a Assembleia Geral podia criar estabelecimentos de instrução 
primária e secundária em qualquer recanto do Brasil. 

Obviamente que essa concomitância de atribuições poderia gerar conflitos. 
Por isso, Uruguay pregava que: 

Teria sido preferível, a meu ver, que fosse encarregada a cada Poder 
tarefa marcada e definida, que fossem estabelecidos meios eficazes de 
fazer convergir pra o mesmo fim os por eles empregados, e para desfazer 
conflitos. Nada há pior em administração do que a mesma atribuição 
confiada a diversos, e essa mesma vaga e indefinida, e bem assim a falta 
de meios para desfazer conflitos e restabelecer a regra e a harmonia. 
(Uruguay 1865, p.189) 

Pode-se notar das informações sobre os gabinetes ministeriais acima que 
muito embora o tema da educação estivesse elencado no texto principal da 
Constituição Imperial, a estrutura de poder pouco oferecia de prático para a 
implementação da atividade escolar no Brasil imperial. Vimos que a estrutura 
de poder não enquadrava a questão educacional como algo de fundamental 
importância. 

Já na época Bueno propugnava pela necessidade de subdividir o Gabinete 
Ministerial, então com seis pastas para criar “um ministério especial da 
instrucção publica” (Bueno 1857, p. 441). 

Sua proposta constava em criar mais dois Ministérios, ou Secretarias de 
Estado como se referia autor: o do comércio e trabalhos industriais ou públicos 
e outro, de instrução pública e cultos. (Bueno 1857, p. 259) 

Pelo menos externamente a monarquia se preocupava com o ensino, haja 
vista a edição de Decreto legislativo de 26 de julho de 1827, versando sobre a 
uniformização da remuneração dos professores públicos de primeiras letras 
(Câmara 1966, p. 219). 

 
5. A EDUCAÇÃO NAS “FALLAS DO THRONO” 
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No período imperial foram proferidas sessenta e sete “Fallas do Throno” , 
ocasião em que o Imperador apresentava um relatório das condições do Estado 
para o Poder Legislativo, quando da abertura e do encerramento das Sessões 
Legislativas. A primeira ocorreu em 1823, quando da abertura dos trabalhos da 
Constituinte convocada por D. Pedro I. Em seguida, uma série contínua delas 
ocorreu a partir da 1ª Legislatura, 1826 – 1829, até a última, na abertura da 4ª 
Sessão da 20ª Legislatura, em 3 de maio de 1889.  

Essas falas eram bastante sintéticas dando conta apenas dos fatos mais 
relevantes. No tema educação podemos tecer uma apresentação, diríamos, 
pouco lisonjeira. Muito embora o tema da instrução pública fosse recorrente 
naquelas falas quando comparado com outros assuntos, por vezes nos dá a 
impressão – e isto não está longe da realidade à época – que a preocupação do 
governo com o ensino, público e privado, não mereceu a atenção devida, muito 
embora fossem cantadas loas ao papel importantíssimo da educação para o 
engrandecimento moral de nosso povo e para o desenvolvimento do país. 

Na fala de 1823, na esteira da Assembléia Constituinte apresentou-se um 
quadro bastante genérico, embora cheio de esperanças:  

Tenho promovido os estudos publicos quanto é possível, porém necessita-
se para isso de uma legislação particular. Fez-se o seguinte: comprou-se 
para engrandecimento da bibliotheca pública uma grande collecção de 
livros dos de melhor escolha; augmentou-se o número das escolas, e algum 
tanto o ordenado de seus mestres, permittindo-se, além disso, haver um 
sem número dellas particulares: conhecendo a vantagem do ensino 
mútuo, tambem fiz uma escola pelo methodo lancasteriano. (Fallas 1889, 
p. 11) 

Na abertura da 1ª Legislatura, em 6 de maio de 1826 o tema educação é tão 
sintético que quase não existe: “Deve merecer-vos sumo cuidado a educação da 
mocidade de ambos os sexos” (Fallas 1889, p.125). 

Na Fala de 1830, a 6 de maio, portanto já na 2ª Legislatura o assunto da 
educação vem enredado com a questão religiosa, tão prezada à época. 
Interessante, ainda, notar a resposta da Câmara dos Deputados ao chamamento 
imperial. Vejamos, em primeiro, a) a fala imperial e, a seguir, b) a resposta 
legislativa: 

a) “A educação da mocidade, que tem constantemente sido o objecto de 
minha imperial solicitude, requer toda vossa atenção. É mister que os 
princípios da religião catholica apostólica romana, que professamos, e que os 
preceitos da moral christã sejam cuidadosamente ensinados, e praticados nas 
escolas elementares em todo o Imperio”. (Fallas 1889, p.179) 

b) “Quanto aos princípios da religião, e preceitos da moral christã, primeira 
barreira contra os transbordamentos do crime, e base da educação da 
mocidade, principal incumbência dos parochos para isso estipendiados, já a lei 
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providenciou, que fossem ensinados nas escolas primárias; e por isso espera a 
camara, que o governo a faça executar”. (Fallas 1889, p. 182) 

Façamos, agora, uma singela resenha do tratamento dispensado pelo 
governo imperial a partir do conjunto de “Fallas”.  

3ª Legislatura 

3/5/1836 - “...os brasileiros têm necessidade de uma educação nacional: 
sem esta nunca teremos accôrdo nos pontos mais vitaes á sociedade” 
(Fallas 1889, p.262). 

4ª Legislatura 

3/5/1839 – Relata sobre a inteligência do Ato Adicional, Lei de 12 de 
agosto de 1834, que reformou a Constituição imperial “...e um systema 
regular de instrucção publica que habilite devidamente a mocidade 
brasileira para os importantes cargos da vida social, tanto na ordem civil, 
como militar”. (Fallas 1889, p. 300). 

7ª Legislatura 

3/5/1851 – “Clama aos parlamentares pela elaboração de leis que 
provejam á educação popular”. (Fallas1889, p. 454). 

10ª Legislatura 

3/5/1857 – “As reformas com que têm sido atendidos os diversos ramos do 
ensino vão produzindo seus desejados effeitos” (Fallas 1889, p. 515). 

12ª Legislatura 

6/5/1865 – “Invocando o vosso amor pelo bem público (...) cuidareis 
também ... do melhoramento ... da instrucção pública”. (Fallas 1889, p. 
603). 

13ª Legislatura  

22/5/1867 – “De não menor desvelo se torna digna a instrucção pública”. 
(Fallas 1889, p. 639) 

9/5/1868 – “O desenvolvimento da educação e instrucção pública deve ser 
um dos principaes objetos de vosso desvelo”. (Fallas 1889, p. 639).  

14ª Legislatura 
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6/5/1870 – “O desenvolvimento moral e material do Imperio depende 
essencialmente de diffundir-se a instrucção por todas as classes da 
sociedade”. (Fallas 1889, p. 660). 

3/5/1872 – “Podemos, portanto, seguindo sempre o conselho de uma bem 
entendida economia, atender com maiores beneficios à educação do povo, 
bem como á lavoura.” (Fallas 1889, p. 681). 

21/12/1872 – “Em taes circunstâncias, e mediante o zelo com que tens 
fortalecido o nosso crédito, podemos prosseguir o patriotico empenho de 
diffundir e aperfeiçoar cada vez mais a educação e instrucção pública”. 
(Fallas 1889, p. 690).   

3/5/1873 – Aqui, o tema mereceu um texto mais acurado: 

A educação popular e a diffusão das luzes, necessárias a differentes classes 
sociaes, carecem de um plano mais largo e aperfeiçoado, que vos será proposto. 
No intuito de realizar este fecundo pensamento, objeto de constante desvelo do 
governo, tem este procurado dar o mais acertado emprego aos meios de que 
póde dispôr, e animar os benemeritos esforços que por toda a parte se 
manifestam no mesmo sentido, movimento que observo com a maior 
satisfação, e muito abona o carater de nossos compatriotas. (Fallas 1889, p. 701) 

A resposta da Câmara foi a seguinte:  
Aguardando a proposta do Governo de Vossa Majestade acerca de um plano 

mais largo e aperfeiçoado para a educação popular, e difusão das luzes 
necessárias às diferentes classes sociais, a câmara folga de que na realização de 
tão fecundo pensamento tenham sido os patrióticos desvelos do governo 
correspondidos pelos esforços beneméritos, que se manifestam por toda  a 
parte, e que tanto abonam o caráter de nossos compatriotas. (Fallas 1889, 
p.706).  

A partir dessa fala, a Câmara cobrou do governo um projeto que se 
concretizaria apenas com o Decreto 7247, de 19 de abril de 1879 – Reforma o 
ensino primário e secundário no município da Côrte e o superior em todo o 
Império. 

15ª Legislatura 

15/9/1873 – Esta fala se deu no encerramento da Assembléia Geral.  

“A instrucção publica, que precisa de um regimen legal mais desenvolvido 
e dotação correspondente à importancia de seus fins, como 
opportunamente vos será proposto, recebeu alguns beneficios, em que sem 
dúvida persistireis, aproveitando-se os intuitos nacionaes, demonstrados 
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por numerosos fatos da iniciativa individual, que o governo tem a peito 
animar e dirigir”. (Fallas 1889, p. 710) 

5/5/1874 – “A educação e instrucção popular continuam a ser o objecto 
dos mais assiduos cuidados do governo, e ser-vos-á apresentado um 
plano, tendente a dar systematico e mais vigoroso impulso a esse 
progresso essencial, a que a iniciativa particular presta o mais louvável 
concurso” (Fallas 1889, p. 715) 

12/9/1874 – Na fala de encerramento da Assembléia Geral destacou o 
Imperador que “Além do orçamento geral do Imperio, mencionarei, como 
mais urgentes, a reforma eleitoral, os auxílios à lavoura e a organisação 
do ensino primario e secundario.” (Fallas 1889, p.722-723) 

16ª Legislatura 

1/2/1877 – “A instrucção publica continùa a merecer do governo a maior 
solicitude. Foram creadas no municipio da côrte escolas de segundo grau, 
e as normaes, destinadas a preparar professores para o ensino primario 
de ambos os sexos, terão de ser brevemente inauguradas. Nas provincias 
este ramo de serviço apresenta sensível progresso, limitado, porém, pela 
falta de meios de que podem dispôr. Si os melhoramentos materiais por 
ellas empreendidos têm recebido vosso auxilio, justificada será qualquer 
despeza que autorizeis para coadjuvar esse grande elemento de 
civilisação”. (Fallas 1889, p. 743). 

18ª Legislatura 

17/1/1882 – “A instrucção pública, que muito especialmente vos 
recomendo, continua a merecer os assiduos cuidados do governo” (Fallas 
1889, p. 798). 

3/5/1883 – “O Governo não tem descurado o ensino público, mas necessita 
este de profunda reforma, da qual sem dúvida vos occupareis, 
compenetrados de que não há assunto mais digno de vossa solicitude” 
(Fallas 1889, p. 815). 

20ª Legislatura 

3/5/1887 –“Reconhecida a necessidade de reforma do ensino em seus 
diversos graus, espero que tomeis em consideração o projecto, que já vos 
foi apresentado, sobre o ensino primario e secundario; bem assim a 
proposta que vos será submettida, alterando os estatutos das faculdades 
de direito”. (Fallas 1889, p. 848).  
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6. A INSTRUÇÃO NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1824 COMO DIREITO 
DE SEGUNDA GERAÇÃO ? 

Para Karel Vasak, os direitos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 se dividem em duas categorias: de um lado, os direitos civis 
e políticos; de outro lado, os direitos econômicos, sociais e culturais. No 
entanto, a recente evolução das sociedades humanas exige o desenvolvimento 
de uma terceira categoria de direitos humanos, que o Diretor Geral da UNESCO 
qualificou de “direitos de terceira geração”. Depois dos “direitos-atributos” de 
primeira geração (direitos civis e políticos) - atributos porque que são oponíveis 
ao Estado - e os “direitos de crédito” (poder de reivindicar do Estado 
contraprestações positivas, principalmente serviços) de segunda geração 
(direitos econômicos, sociais e culturais) – chega-se aos direitos humanos de 
terceira geração, ou direitos de solidariedade, internacionalmente reconhecidos 
como o direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente sadio e 
ecologicamente equilibrado, o direito à paz e o direito ao patrimônio comum da 
humanidade. (Vasak 1977, p.28) 

Verifica-se que a Constituição Imperial de 1824, no seu artigo 179, inciso 
XXXII, garantia aos cidadãos brasileiros a instrução primária gratuita. Tal 
dispositivo, em estágio larval, antecipa um direito social decorrente das 
reivindicações das classes exploradas e marginalizadas pela Revolução 
Industrial que ansiavam, como bem sintetizou Lafer, por um “direito de 
participar do bem-estar social, entendido como os bens que os homens, através 
de um processo coletivo, vão acumulando no tempo. É por essa razão que (...) 
são direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade.” (Lafer 1988, 
p.127) 

Mesmo não tendo sido tão avançada, a Carta outorgada de 1824, ao declarar 
a instrução primária gratuita a todos os cidadãos, acabou por adotar um dos 
fundamentos do “constitucionalismo social, tão peculiar às conquistas do nosso 
século”. (Bonavides & Andrade 1989, p.101) 

Assim, o dispositivo constitucional que previa o ensino público primário no 
Império poderia ser qualificado como um “proto-direito” de segunda geração. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise da Constituição do Império do Brasil de 1824, da 
historiografia especializada, da doutrina do juristas mais abalizados, das “Fallas 
do Throno” e de outras fontes primárias, podemos sentir que o tema da 
instrução pública no Brasil Império sempre mereceu destaque nas 
manifestações públicas; todavia, naqueles tempos régios, como ainda agora, a 
má administração de recursos, quando não a falta deles, o pouco empenho 
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legislativo em dotar o país de um regramento mais eficiente e adequado às 
diversas realidades brasileiras, impediram a sua implementação na extensão e 
na profundidade exigidas. 

Nota-se que os discursos jurídicos e parlamentares estavam distantes da 
prática de políticas educacionais realmente comprometidas com o ensino 
público primário.  

A leitura dos documentos demonstra o quanto o Imperador Pedro II 
preocupava-se com a questão do ensino; ainda assim, não foi o suficiente para 
realmente calcar as bases de uma sociedade instruída, culta e preparada para 
as demandas nacionais. 

Pode-se concluir que a Constituição Imperial, em seu artigo 179, XXXII, foi 
profética e arrojada antecipando em algumas décadas a garantia de um direito 
à educação inserindo-o, de fato, no naipe dos Direitos Civis e Políticos dos 
Cidadãos Brasileiros (art. 173 a 179), ainda que não textualmente como um 
direito social. Dessa forma, podemos falar na existência de germens de um 
direito de segunda geração, entendido como direito de crédito, à maneira de 
Karel Vasak. 
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RESUMO  

A relação entre educação básica e profissional no Brasil está marcada 
historicamente pela dualidade e pela funcionalidade da educação ao modelo de 
desenvolvimento econômico do país, ensino profissional para os trabalhadores 
e ensino propedêutico para as classes dirigentes. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira (LDB) de 1996 não consolidou o fim do dualismo na 
educação brasileira. Fernando Henrique Cardoso, por meio do Decreto nº 
2.208/97, separou o ensino médio da educação profissional. Em 2004, no 
governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Decreto nº 5.154/2004 possibilitou 
integrar o ensino médio à educação profissional. Este artigo, portanto, pretende 
analisar o Curso Técnico em Agropecuária diante dos Decretos 2.208/97 e 
5.154/2004, no Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica 
(CEFET) em Urutaí, tendo como metodologia a educação comparada, 
analisando-se a última turma do ensino médio da instituição, regida pelo 
Decreto nº 2.208/97, e a primeira turma, regida pelo Decreto nº 5.154/2004. 
A pesquisa é subsidiada por: Canário (2006); Ciavatta, Frigotto e Ramos (2005) 
e Halls (1990). Como resultado, busca-se compreender a importância do ensino 
médio e da educação profissional na perspectiva da formação dos sujeitos que 
tiveram acesso à instituição de ensino no referido período. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação comparada, ensino médio, educação profissional. 
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1. INTRODUÇÃO 

A proposta desta pesquisa é comparar o Curso Técnico em Agropecuária no 
Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica (CEFET), em Urutaí, 
Goiás, diante dos Decretos 2.208/971 e 5.154/042.  

Como abordagem metodológica, optou-se pela pesquisa qualitativa, de 
cunho documental, que objetiva apresentar as perspectivas teórico-
metodológicas de educação comparada. Destacaram-se os seguintes documentos 
e fontes, localizados nos arquivos institucionais, que serviram de base para a 
pesquisa empírica: projetos político-pedagógicos dos cursos técnicos em 
Zootecnia, Agricultura, Agroindústria, Infraestrutura Rural e Alimentos; projeto 
político-pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 
Médio; livros de matrículas; livros de conclusão dos cursos; certificados, diários, 
fichas dos alunos e os Decretos 2.208/97 e 5.154/2004. 

2. EDUCAÇÃO COMPARADA 

Dominique Groux (1997) afirmou que a comparação em educação tem um 
sentido: ela nunca é gratuita. Quando efetuados com rigor, os aspectos comuns 
e as diferenças referentes à problemática fornecem informações mais 
relevantes do que desse mesmo problema em um contexto único. A comparação 
do Curso Técnico em Agropecuária, diante dos Decretos 2.208/97 e 
5.154/2004, contribuíram para gerar uma dinâmica que favorece a 
compreensão do curso diante do tempo e da legislação. 

A educação comparada, na maior parte das vezes, tem assumido uma 
dimensão internacional, mas pode também assumir uma nacional, regional ou 
supranacional (Halls, 1990). O estudo em questão é nacional e visa 
compreender o sentido do Curso Técnico em Agropecuária diante das políticas 
governamentais. “A Educação Comparada não pode só relacionar o que 
aconteceu. O seu objetivo último não deve ser o de encontrar semelhanças ou 
diferenças, mas de encontrar sentido para os processos educacionais” (Ferreira, 
2008, p. 136). 

Os decretos foram criados para atender interesses econômicos e políticos 
do momento em que foram criados. A reforma do ensino profissional, 
produzida pelo Decreto 2.208/97, tem que ser vista no contexto da reforma da 
educação na década de 1990 que, por sua vez, se insere no bojo de uma reforma 

                                                   
 

1 Decreto de 17 de abril de 1997, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

2 Decreto de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências. 
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mais ampla, tendo o Estado como objeto e como modelo países do primeiro 
mundo. O Brasil precisava desenvolver-se e necessitava para este 
desenvolvimento formação de recursos humanos. Segundo Acacia Kuenzer 
(2006), 

Nesta linha de raciocínio, as políticas do atual governo, com vistas a 
implementar uma nova ordem nas estruturas de produção e consumo de 
bens e serviços, repousaria numa forte base de sustentação a ser 
construída por uma sólida educação geral e tecnológica, voltada para a 
preparação de profissionais capazes de absorver, desenvolver e gerar 
tecnologia. (p.40). 

Luiz Inácio Lula da Silva, ao assumir o governo federal em 2003, defrontou-
se com discussões acerca do Decreto nº 2.208/97 de forma mais acirrada em 
relação à separação obrigatória entre ensino médio e educação profissional, o 
que causou mobilização nos setores educacionais vinculados ao campo da 
educação profissional. O governo poderia ter revogado o Decreto nº 2.208/97, 
mas não o fez, preferindo um novo decreto. O Decreto n° 5.154/2004 tem como 
mérito a integração do ensino médio à educação profissional, segundo o Art. 
4º: “A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no § 
2o do art. 36, art. 40 e parágrafo único do art. 41 da Lei nº 9.394, de 1996, será 
desenvolvida de forma articulada com o ensino médio”. O novo decreto 
possibilita a integração do ensino médio à educação técnica, mas mantém a 
educação técnica de forma subsequente e concomitante. Os teóricos da 
educação profissional Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) justificam a opção do 
governo: 

A opção por não se enviar um projeto de lei sobre a educação profissional 
e/ou ensino médio no início do governo Lula foi, então, uma conclusão 
baseada em duas razões. A primeira, a urgência de sinalizar mudanças 
nesse campo e o fato de um projeto coerente com os interesses 
progressistas precisar ter conteúdo e vigor político para enfrentar as 
forças conservadoras no Congresso Nacional. Isto exigiria um tempo de 
elaboração bem maior do que o utilizado para a minuta de decreto. O 
trâmite de um projeto como este no Congresso Nacional certamente seria 
longo, em função tanto do embate entre as forças que o compõem quanto 
da agenda de votações. (Frigotto, Ciavatta e Ramos, 2005, p. 6). 

Com o decreto, o governo procurou atender às duas demandas: dos 
educadores, que exigiam a possibilidade de integração do ensino médio à 
educação profissional, e da sociedade, que procurou não contrariar os 
interesses das forças conservadoras. Considera-se que a opção por diferentes 
formas de ofertas de educação profissional no nível médio (integrada, 
concomitante, subsequente) se deve ao fato de que o país não estava preparado 
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em relação à estrutura física e de pessoal para atender toda a demanda, 
evitando confronto com os empresários da área educacional. O ensino médio 
integrado à educação profissional no Brasil era e é ofertado na rede federal de 
educação profissional e tecnológica, composto por instituições com referencial 
histórico e que atuam com êxito nos vários componentes que constituem a 
formação integral. No entanto, nas redes estaduais, o ensino médio integrado à 
educação profissional não tem o mesmo “alcance”, como relata Moura (2010). 

Já no âmbito estadual, atualmente, apenas algumas redes, cabendo destacar 
a do Paraná, atuam de forma mais significativa no ensino médio integrado à 
educação profissional. Entretanto, há diferenças cruciais entre as condições de 
funcionamento da Rede Federal e dos sistemas estaduais dentre as quais 
destacamos a forma de ingresso, que é universal nos sistemas estaduais e 
realizada por meio de rigoroso processo seletivo na Rede Federal de Educação. 
(p. 76). 

A educação comparada reconhece e tenta reconciliar esses choques de 
interesses dos decretos, analisando-os em uma instituição da rede federal de 
educação no Curso Técnico em Agropecuária. A respeito dos objetivos da 
educação comparada: 

Sobre os propósitos do estudo da educação comparada, pois, embora 
reconheça e salvaguarde a existência de cultura e sistemas de educação 
nacionais, tenta reconciliar os interesses em choque esse campo de 
investigação tem procurado promover a compreensão dos sistemas 
educacionais, à luz de sua cultura, estrutura política e objetivos nacionais 
(Canário, 2006, p. 40).  

Comparar é um método específico de propor e pensar essas políticas 
direcionadas à educação profissional. A comparação ajuda a compreender os 
dois decretos por meio da identificação das semelhanças e diferenças.  Segundo 
Barros (2014, pp17-18), a comparação: 

Dispõe a confrontar dois objetos ou realidades ainda não conhecidos de 
modos a que os traços fundamentais de um ponham em relevo os aspectos 
do outro, dando a perceber as ausências de elementos em um e outro, as 
variações de intensidade relativas à mútua presença de algum elemento 
em comum. (Barros, 2014, p. 17-18).  

Os dois decretos em análise são direcionados para o ensino médio e 
profissional no Brasil, mas em contextos históricos diferentes. O estudo tem 
como foco a aplicação dos decretos em uma instituição de ensino federal que, 
oferece ensino propedêutico e técnico. A análise do curso Técnico em 
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Agropecuária no IF Goiano-Câmpus Urutaí na modalidade integrada e 
concomitante ajuda a compreender a implantação dos Decretos nº 2.208/97 e 
5.154/2004 no Brasil. 

3. O CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA NO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - CÂMPUS URUTAÍ  

A instituição federal em Urutaí implementou o Decreto nº 2.208/97 em 
2000. Nesse ano, a instituição passou a oferecer o Curso Técnico em 
Agropecuária como técnico agrícola com habilidades específicas. As 
modalidades escolhidas e implantadas foram: Agricultura, Agroindústria, 
Alimentos, Infraestrutura Rural e Zootecnia. O ensino médio passou a ser 
ofertado pela instituição independente dos cursos técnicos, com matrícula 
distinta. Em conformidade com o Decreto nº 2.208/97, em seu Art. 5º, “a 
educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e 
independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante 
ou sequencial a este”. 

Os cursos na área de Agropecuária, seguindo o Decreto nº 2.208/97, 
contaram antes com uma pesquisa de demanda junto aos 15 municípios 
circunvizinhos à escola. A pesquisa tinha uma equipe de funcionários da 
instituição nomeada pelo diretor, que elaborou um instrumento de pesquisa, 
consultando produtores rurais, alunos oriundos de escolas dos municípios 
próximos e da comunidade em geral. O resultado da pesquisa para cursos de 
habilitação na área agrícola mais indicados foi: “Técnico em Engenharia Rural, 
36,4%; Técnico em Zootecnia, 34,5%; Técnico em Agricultura, 14,9%, e Técnico 
em Processamento de Alimentos, 14,2%, num total de 17.331 respostas” 
(Projeto para Reconhecimento do Curso Técnico Agrícola com Habilitação em 
Infraestrutura Rural, 2000, s/p). 

O Curso Técnico em Engenharia Rural, de acordo com a pesquisa, recebeu 
preferência para ser implantado na instituição, mas não foi. Os documentos 
não justificam os motivos por que não ofereceram o curso. Ao se analisar o 
quadro de funcionários administrativos e docentes da escola pelos projetos de 
curso, nos quais é possível constatar que a instituição não possuía pessoal com 
formação necessária para oferecer o Curso Técnico de Engenharia Rural. 

Em 2008, ano de transição do CEFET em Urutaí para o IF Goiano, Câmpus 
Urutaí, essa mudança ocorreu devido à Lei nº 11.892/08:  

São instituições de educação superior, básica e profissional, 
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com 
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base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as 
suas práticas pedagógicas. (Brasil, 2008). 

A instituição implementou o novo decreto com a reabertura3 do Curso 
Técnico em Agropecuária. Este passou a ser ofertado na modalidade 
integrada ao ensino médio, implementando o Decreto nº 5.154/04, que 
determina, nos incisos I, II e III do § 1º do Art. 4º, que: “A educação 
profissional técnica de nível médio será desenvolvida de forma articulada 
com o ensino médio” e “dar-se-á de forma integrada, concomitante e 
subsequente ao ensino médio”. Os cursos técnicos na área de Agropecuária 
com habilidades específicas (Agricultura, Agroindústria, Alimentos, 
Infraestrutura Rural, Zootecnia) não foram ofertados a partir de 2008 na 
modalidade concomitante e subsequente à instituição. Optou-se, porém, em 
oferecer nesta modalidade o Curso Técnico em Agropecuária. 

Os cursos técnicos de Agroindústria e Técnico em Alimentos exigiram um 
grande investimento em equipamentos. Nos projetos de cursos elaborados pela 
escola, descrevem-se os maquinários que foram adquiridos pela instituição 
para oferecer os referidos cursos com verbas da Secretaria de Educação Média 
e Tecnológica. Ministério da Educação (SEMTEC) e do Programa de Expansão 
da Educação Profissional (PROEP). “Equipamentos adquiridos no biênio 
1999/2000 com verbas do, segundo convênio assinado em 30 de junho de 1999, 
com objetivo de melhor instrumentalizar a Instituição na ministração dos 
cursos” (Projeto do Curso Técnico em Agroindústria da Escola Agrotécnica 
Federal de Urutaí, 2000, s/p). O Decreto nº 2.208/97 apresentou as 
concepções e normas sobre as quais se desenvolveu o Programa de Expansão 
da Educação Profissional (PROEP). Este programa financiou o ensino 
profissional no Brasil com dinheiro do Banco Mundial e, dentre as exigências 
desta agência financiadora, estava a separação entre ensino básico e técnico, 
como afirma Kuenzer (2010): 

É sempre bom lembrar que esse decreto, atendendo ao acordo realizado 
entre o MEC e o Banco Mundial, teve como principal proposta a separação 
entre o ensino médio e a educação profissional, que, a partir de então, 
passaram a percorrer trajetórias separadas e não equivalentes; e que foi 
por meio dele que se criaram as condições para a negociação e 

                                                   
 

3 Reabertura: utilizo este termo porque a instituição iniciou o Curso Técnico em Agropecuária na modalidade 
integrada ao ensino médio, em 1978, tendo que desarticulá-lo em virtude do Decreto nº 2.208/97. 
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implementação do PROEP, em atenção às exigências do Banco Mundial. 
(p. 256). 

Kuenzer (2006) classifica os programas de financiamento de educação 
profissional e tecnológica em três linhas que propõem a organizar e 
operacionalizar a política de educação profissional e tecnológica do atual 
governo. A primeira linha constitui uma proposta reformulada do Plano 
Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR) 1995/2002, o Plano 
Nacional de Qualificação (PNQ) - 2003/2007, que financia ações por meio dos 
conselhos estaduais e municipais do trabalho, com os recursos cada vez mais 
exíguos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A segunda linha congrega 
os programas que apresentam efetiva vinculação da educação profissional 
com a educação básica, tais como o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (PRONERA), o Programa de Expansão da Educação 
Profissional (PROEP), o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, 
Qualificação e Ação Comunitária (PROJOVEM) e o Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional à Educação Básica, na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), ambos criados no governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva.  

Com relação aos recursos destinados ao financiamento da educação 
profissional e tecnológica é possível perceber a ausência de uma política pública 
para essa modalidade de ensino, fazendo com que ela seja em grande parte 
subsidiada por programas de financiamento pontuais, em muitos casos 
vinculados a acordos feitos entre o governo brasileiro e os organismos 
internacionais. Esse fato nos remete à inexistência de uma política pública de 
Estado coesa, que estabeleça critérios para o financiamento dessa modalidade 
de ensino em sua totalidade. De acordo com Kuenzer e Grabowski (2006), 

[...] a razão fundamental para que essa política seja de Estado é o 
reconhecimento do papel estratégico que desempenham a educação e a 
produção do conhecimento científico tecnológico e sócio-histórico no 
processo de construção de uma sociedade de novo tipo, fundada na justiça 
social a partir da participação de todos na produção, na fruição do que foi 
produzido, na cultura e no poder, o que demanda processos educativos que 
articulam formação humana e sociedade na perspectiva da autonomia 
crítica, ética e estética. (Kuenzer e Grabowski, 2006, p. 315). 

Conforme o relatório final da Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica (2006), a inexistência de previsão legal, sistemática 
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e organizada para o financiamento da educação profissional e tecnológica tem 
como consequência a oferta desarticulada e insuficiente dessa modalidade de 
ensino. No âmbito federal, a oferta se manteve por meio da rede federal de 
educação tecnológica. No âmbito estadual, a oferta foi reduzida, comparada à 
demanda, ficando a cargo dos estados sua complementação. No âmbito 
municipal são poucos os municípios que destinam recursos orçamentários à 
manutenção da educação profissional e tecnológica. Nos municípios da região 
sudeste de Goiás, atendidos pela instituição, os municípios de Orizona e 
Silvânia ofereciam o Curso Técnico em Agropecuária em Orizona, em uma 
instituição financiada pela prefeitura. A LDB de 1996 não define a 
responsabilidade da educação profissional no Brasil “A cargo de quem estará 
essa educação profissional? Da União, dos Estados, dos municípios, das 
empresas, da iniciativa privada, indistintamente?” (Saviani, 2001, p. 216). 

Sobre a instituição de ensino técnico e profissional em Urutaí, mantida com 
verbas do Ministério da Educação e na vigência do Decreto nº 2.208/97, o 
governo não repassava verba suficiente para mantê-la dentro dos padrões da 
instituição. Isto ficava registrado no projeto do curso de Agricultura, 
Agroindústria, Alimentos, Infraestrutura Rural e Zootecnia: 

É consenso entre docentes e servidores técnico-administrativos que não se 
concebe, em pleno limiar do 3º milênio, uma instituição ensimesmada, 
apresentando um custo aluno/ano insustentável, desarticulada do setor 
empregador e isolada por uma metodologia não integradora. (Projeto 
para Reconhecimento do Curso Técnico Zootecnia, Agricultura, 
Agroindústria, Infraestrutura Rural e Alimentos, 2000, s/p). 

Essa afirmação está em todos os projetos dos cursos técnicos pesquisados e 
elaborados de acordo com o Decreto nº 2.208/97. 

A equipe que elaborou o projeto deixou claro que as verbas enviadas pelo 
Ministério da Educação para a escola eram insuficientes e não concordavam 
com o Decreto nº 2.208/97, sancionado pelo presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Este projeto foi enviado para a aprovação da (SEMTEC/MEC), no 
decorrer do ano 2000. Os projetos foram aprovados pela secretaria sem menção 
sobre as exigências da instituição de ensino.  

Em 2008, o Decreto nº 5.154/2004 foi implantado na instituição de ensino. 
Neste mesmo ano, ocorreu a implantação dos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFET), efetivação que exigiu investimento. Os dados 
divulgados no site do Ministério da Educação informavam que o investimento 
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total para abrir 190 mil vagas nos IFET era de R$ 1,1 bilhão, de 2008 a 2011. A 
Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no Art. 7, inciso I, diz que: “ministrar 
educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público 
da educação de jovens e adultos”. Diante das exigências da legislação, novos 
cursos técnicos integrados ao ensino médio foram criados. Em 2009, foram 
oferecidas três turmas do curso de Agropecuária e duas de Informática; em 
2010, foi mantido o mesmo número de vagas de 2009 e, em 2011, três turmas 
de Agropecuária, duas de Informática, uma de Administração e duas de 
Alimentos. Os cursos técnicos foram concomitantes e subsequentes a uma 
turma na área de Informática e duas turmas técnicas em Agropecuária 
anualmente.  

Para o Curso de Técnico em Alimentos, Integrado ao Ensino Médio, não 
houve candidatos em número suficiente. Acredita-se que foi devido à 
localização que as vagas ficaram ociosas na instituição. Urutaí é um município 
com aproximadamente 3.000 habitantes, e os alunos são oriundos dos 
municípios vizinhos (Orizona, Silvânia, Leopoldo de Bulhões, Vianópolis, Santa 
Cruz, Palmelo, Goiandira, Ipameri, Urutaí, Nova Aurora, Ouvidor, Catalão, 
Pires do Rio, Cristianópolis e Cristalina), do norte de Minas Gerais, Mato 
Grosso e Distrito Federal. Os alunos de outros estados e de localidades distantes 
de Urutaí com baixa renda residem na instituição no regime de internato. Nas 
cidades de Pires do Rio, Ipameri, Palmelo e Orizona, os alunos usam transporte 
diariamente para chegar à instituição, tendo gastos com alimentação e 
transporte. 

Os cursos técnicos integrados (Informática, Administração) não 
apresentam concorrência como acontece nas outras instituições federais de 
ensino:  

A forma de ingresso, que é universal nos sistemas estaduais e realizada 
por meio de rigoroso processo seletivo na Rede Federal de Educação de 
maneira que se tornar aluno destas escolas não é fácil, pois a concorrência 
é muito elevada, já que a quantidade de vagas oferecidas é muito menor 
do que a demanda da sociedade. (Moura, 2010, p. 76).  

O Curso Técnico em Agropecuária, Integrado ao Médio, apresenta uma 
pequena concorrência no exame de seleção. A instituição oferece curso técnico 
ligado à Agropecuária desde 1957, iniciou com o Curso de Iniciação Agrícola 
(1957), Mestre Agrícola (1963) e Técnico em Agropecuária (1978). A instituição 
tornou-se uma referência de formação técnica na área de Agropecuária. Goiás 
é um estado essencialmente agrícola.  
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Goiás vem se apresentando frente ao Centro-Oeste e ao Brasil, na 
produção dos principais grãos que atendem ao consumo da sociedade e às 
exportações de produtos em suas formas originais e nos subprodutos 
agropastoris os quais representam o esteio da balança comercial nestes 
primeiros anos do século. (Maia, 2005, p. 89). 

Frigotto (2010) assim expõe sobre o curso técnico integrado: “Portanto, 
trata-se de uma educação não dualista, que articule cultura, conhecimento, 
tecnologia e trabalho como direito de todos e condição da cidadania e 
democracia efetivas” (p. 37). O curso foi organizado com o currículo com carga 
horária que contemple a área propedêutica e técnica, mas não conseguiu, de 
fato, promover a integração.  

O projeto do Curso Técnico em Agropecuária, Integrado ao Ensino Médio, 
elaborado após o Decreto nº 5.154/04, continuou sem integração efetiva entre 
a área técnica e o ensino básico. Observe:  

A organização curricular do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao 
Ensino Médio observa as determinações legais presentes nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e Educação Profissional de 
Nível Técnico, nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 
nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional, nos 
Decretos nº 5.154/2004, bem como nas diretrizes definidas no projeto 
pedagógico do CEFET-Urutaí-GO. (Projeto Pedagógico do Curso Técnico 
em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, 2007, p. 18). 

O projeto apresenta as disciplinas do ensino médio com as ementas de 
acordo com as Diretrizes Curriculares do ensino médio. Após apresentar todas 
as disciplinas da educação básica com as respectivas orientações do Plano 
Curricular Nacional, seguem as disciplinas da educação técnica com as ementas 
dos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional. 

Frigotto (2010) expõe que existem dois obstáculos a serem enfrentados pela 
sociedade e pelo governo para possibilitar a integração dos cursos técnicos ao 
ensino médio. O primeiro são as diretrizes promulgadas pelo Conselho Federal 
de Educação, que as concebe de acordo com o Decreto nº 2.208/97, e o segundo 
é a barreira de resistências das políticas estaduais que devem ser quebradas.
 .   

O conceito de integração, entretanto, vai além da forma. Não se trata de 
somar os currículos e/ou e cargas horárias referentes ao ensino médio e 
às habilitações profissionais, mas sim de relacionar, internamente à 
organização curricular e do desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem, conhecimentos gerais e específicos; cultura e trabalho; 



 

 
 

14 

humanismo e tecnologia. A construção dessas relações tem como 
mediações o trabalho, a produção do conhecimento científico e da cultura. 
(Ramos, 2010, p. 51-52). 

A instituição apresenta condições necessárias para desenvolver ações que 
promovam a integração do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao 
Ensino Médio, possui professores capacitados em regime de dedicação 
exclusiva e estrutura que favorece a promoção do ensino com laboratórios nas 
áreas propedêuticas (matemática, física, química, dentre outras), de 
informática e técnicas. 

A interdisciplinaridade propicia a interlocução entre os diferentes saberes 
que compõem o currículo (técnicos e propedêuticos) por meio de planejamento 
e execução coletiva de suas ações. A integração do Curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio não ocorreu efetivamente na 
instituição, conforme constatado no Projeto Político Pedagógico do Curso, mas 
tem tudo para se efetivar. 

Os alunos egressos do Curso Técnico em Agropecuária, na vigência do 
Decreto nº 2.208/97 e do Decreto nº 5.154/04, alcançaram 90% de aprovação 
no vestibular e, destes, apenas 5% optaram por trabalhar como técnicos. Os 
números mostram que esses jovens buscam o ensino superior.  

Os alunos que buscaram a instituição para sua formação possuíam 
condições financeiras diferenciadas da maioria dos jovens brasileiros, que 
precisam trabalhar e estudar. Eles, ao cursarem o Curso Técnico em 
Agropecuária na vigência dos dois decretos, tinham que dedicar o dia aos 
estudos. A instituição oferece oportunidade aos alunos que precisam trabalhar 
de estudar ao manter o internato. Os discentes internos recebem moradia, 
alimentação e enxoval de cama e banho, e os alunos precisam apresentar 
empenho nas atividades acadêmicas. 

A instituição, ao manter o internato, mesmo em número inferior ao número 
de alunos externos, oportuniza um ensino de qualidade a todos e contribuiu, 
desta maneira, para vencer o dualismo no ensino no Brasil. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto aos resultados da pesquisa comparada sobre o Curso Técnico em 
Agropecuária na instituição técnica federal em Urutaí-Goiás em relação à 
constância dos dois decretos, observam-se professores e funcionários 
insatisfeitos com o formato de educação segundo o Decreto nº 2.208/97. A 
afirmação em todos os projetos pedagógicos dos cursos técnicos (Agricultura, 
Zootecnia, Agroindústria, Infraestrutura Rural e Alimentos) implantados de 
acordo com a legislação de 1997 é que os professores solicitavam o Curso 
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Técnico Integrado ao Ensino Médio e estruturado com o mercado, o que seria 
o Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. 

 O Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio encontrou 
um novo contexto na instituição, com professores recém-nomeados, sendo a 
maioria composta por mestres e doutores, mas com pouca experiência como 
docentes. A instituição de ensino, nessa nova conjuntura, apresentava novas 
exigências, tais como: formação de docentes, pesquisa e extensão, requisitos 
que não existiam ou que apresentavam com menor rigor aos professores no 
período CEFET referente ao Decreto nº 2.208/97. 

O Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, implantado 
de acordo com o Decreto nº 5.154/04, continuou desarticulado em relação à 
educação básica e técnica e em relação à teoria e prática. Os alunos do Curso 
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio matriculavam-se na 
instituição objetivando um ensino médio de qualidade, pois a instituição conta 
com corpo docente de qualidade. Os egressos localizados nas turmas 
pesquisadas comprovam o ensino de qualidade referente ao ensino médio, e os 
alunos que concluíram o Curso Técnico em Agropecuária no período dos dois 
decretos alcançaram em média 90% de aprovação nos vestibulares. 

Os egressos que escolheram entrar no mercado de trabalho como técnicos 
em Agropecuária não chegaram a 5%, número alusivo às duas configurações do 
Curso Técnico em Agropecuária. É necessário criar uma concepção de 
integração efetiva do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, em que as 
deficiências sejam superadas e se produza uma nova proposta pedagógica, com 
esforço permanente de investigação e busca de toda equipe pedagógica da 
instituição. 
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 RESUMO 

Apresenta-se a venda do colégio Aurora, do casal Mosconi, em Caçador/SC, 
em 1938, e o direito de ensinar. A transação aos irmãos maristas tem sido 
apresentada sob os argumentos da nacionalização da educação. Sem 
desconsiderar essa linha de interpretação, até porque ocorre no mesmo ano do 
Decreto 406, de 1938, Lei da Nacionalização, considera-se que o direito de 
ensinar materializa-se e explica-se no contexto da implementação de políticas 
públicas, entendendo-se estas como o Estado implantando um projeto de 
governo (HOFLING 2002, p.31). Assim, há que levar em conta que, tanto o 
casal Mosconi era estrangeiro, porque da Itália, como a Congregação religiosa 
Marista, porque francesa, seus dirigentes provinciais e diretores de colégios 
vinham, na sua maioria, da França (ambos os agentes educacionais 
estrangeiros). Naquela conjuntura, os maristas, também estrangeiros, 
ofereciam, ao governo de Santa Catarina e do Brasil garantias, quanto às 
finalidades da oferta de educação escolar, uniformização do ensino e da cultura, 
uma unidade entre Igreja e Estado tanto mais que tinham já em curso, a 
expansão dos seus colégios. Trata-se de pesquisa documental. Consubstancia-
se como um estudo da história das políticas educacionais. O objetivo é explicitar 
a venda do colégio Aurora no projeto dos governos varguista e catarinense. 
 

PALAVRAS-CHAVE  

      Colégio Aurora, Direito de Ensinar, História das Políticas Educacionais.  
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1. INTRODUÇÃO 

Apresenta-se neste texto estudo sobre a venda do colégio Aurora pelo casal 
Albina e Dante Mosconi à Congregação Marista e o direito de ensinar tal qual 
vigia à época da transação, 1938, no contexto do Estado Novo. Constitui-se 
como pesquisa documental que considera a Constituição de 1824, Ato Adicional 
de 1834, Constituição de 1891, 1934 e 1937, os Decreto-Lei n. 1617 de 1 de 
outubro de 1928 e n. 436 de 7 de novembro de 1933 do Governo de Santa 
Catarina, recorre-se à literatura pertinente ao tema e tempo histórico. 

Localizado em Caçador/SC, o colégio Aurora foi criado em 1928, pelo casal 
Albina e Dante Mosconi. Tinham recém chegado ao Brasil, em 1923, cinco anos 
após o final da Primeira Guerra Mundial e um ano desde que Benito Mussolini 
fora nomeado primeiro ministro no reino italiano de Vitor Emanuel III.  O casal 
vinha já do Rio Grande do Sul, para onde tinha ido após uma rápida passagem 
por São Paulo, como tantos imigrantes à época, inicialmente fixaram-se em 
Sarandi e depois em Passo Fundo, onde no colégio dos maristas Albina Mosconi 
tinha lecionado matemática e Francês.  

Viviam-se no Brasil, os últimos anos da República Velha, tempos de 
disputas face à emergência de novas forças sociais e seus projetos políticos que 
se confrontavam com poderes constituídos tanto regionalmente como na recém 
República Federativa proclamada em 1889. A região onde estava Caçador, de 
posse do Estado de SC desde os acordos do fim da Guerra do Contestado em 
1916, explorava, exportava madeira pelo caminho de ferro que ligava São Paulo 
ao Rio Grande do Sul.  

 Ali, na então denominada Vila Caçador, sede do Distrito de Santelmo, 
criado em 1928 pelo município de Porto União, o casal Mosconi fixou 
residência. Em viagem de trem de Passo Fundo para Curitiba onde 
intencionavam se instalar, tinham recebido convite de Leônidas Coelho de 
Souza, engenheiro e dono de empresa colonizadora, para residiram em 
Caçador.    

 Dante a Albina Mosconi formavam um casal ilustrado, ela era normalista, 
ele engenheiro, construía estradas, pontes, igrejas, projetou o prédio do próprio 
colégio Aurora, em madeira e estilo colonial, cuja fotografia se apresenta neste 
texto, sendo que a construção iniciou em 1930. 

As luzes do conhecimento se derramando nos sertões do Estado de Santa 
Catarina, novas promessas de vida, novas auroras eram possíveis. Em 1938, já, 
no contexto do Estado Novo, e apenas 8 anos após o projeto de construção do 
prédio já como educandário, o colégio Aurora foi vendido para os irmãos 
maristas, Congregação religiosa fundada, na França, por Marcelino 
Champagnat, chegada ao Brasil em outubro de 1897. 
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FIG. 1 |	O Aurora projetado por Dante Mosconi  

Fonte: Arquivo pessoal de Nilson Thomé 

O Aurora criado pelo casal Mosconi, conforme Relatório da Inspeção ao 
Prédio do Colégio Aurora, em Santelmo, elaborado em 1934 pelo Inspector 
Escolar Nunes Pereira servia  a uma zona de cerca de 150.000 kms quadrados, 
interessando a população de 360.000 habitantes, por beneficiar a mocidade em 
idade ginasial dos Municípios paranaenses: Clevelândia, de Palmas, e de União 
da Vitória; catarinenses: de Cruzeiro, Xanxerê, Canoinhas, Curitibanos, Lages 
e Campos Novos; rio grandenses do sul: de Lagôa Vermelha e Bôa Vista do 
Erechim. O Colégio está, como se vê , em zona suburbana Mun. de Porto União, 
mas dentro em pouco, a sua situação será considerada zona urbana da vila de 
Caçador (PEREIRA, APUD THOMÉ 2001, p. 320).  

Tem-se, então reconhecimento oficial da importância do Aurora para a 
região, atravessada que tinha sido pela Guerra do Contestado (1912-1916) e que 
se inseria nos complexos geográficos e econômicos do Brasil e mundo contando 
com o caminho de ferro São Paulo - Rio Grande do Sul, para tal. 
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FIG. 2 | Vila Caçador, Distrito de Santelmo, com o Aurora ao fundo. 

Fonte: Arquivo pessoal de Nilson Thomé 

 Feliz encontro, esse, do casal Mosconi com o engenheiro Coelho de Souza, 
que em 34 se tornou o primeiro prefeito do recém criado município de Caçador, 
já agora com considerável atividade de exploração da madeira.  

Com apoio da população composta por significativa presença de imigrantes 
italianos, criaram ali um curso primário, um de Guarda Livros, era preciso 
formar quem fizesse os registros das madeiras exportadas pelo trem até ao 
porto de São Francisco, e um Normal, quando Em Santa Catarina, na década 
de 1930, existiam somente seis escolas normais secundárias. As Escolas 
Normais de Florianópolis e Lages eram gratuitas. As quatro particulares 
estavam assim localizadas: uma em Florianópolis, anexa ao Colégio Coração 
de Jesus; outra anexa ao Colégio Santos Anjos, em Porto União; a terceira 
anexa ao Colégio Aurora, em Caçador, e a quarta anexa ao Colégio Coração 
de Jesus, em Canoinhas (DANIEL; DAROS 1999, p.19). 

 Em regime de internato e externato o casal Mosconi dava início à formação 
escolar dos membros da elite econômica, à época, da região e inscrevia-a no 
cenário educacional catarinense já que o meio oeste sofria de pouco caso do 
governo do Estado. Há a considerar que com estas empreitadas educacionais 
do casal Mosconi o ensino secundário chegou a Caçador uma vez que: O Colégio 
Aurora foi o primeiro estabelecimento do oeste catarinense a oferecer o ensino 
secundário em nível ginasial (TRIDAPALLI 2009, p.19). 

Em 1938, dez anos após a sua criação, e no contexto do recém instalado 
Estado Novo, o Aurora foi vendido para a Congregação Marista. Essa transação 
tem sido apresentada e explicada predominantemente, como expressão da 
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política de nacionalização da educação em Caçador. Neste texto, sem 
desmerecer essa linha interpretativa, considera-se que a venda do Colégio 
Aurora aos Maristas ganha maior explicação se levarmos em conta o direito de 
ensinar expresso nas Constiutições da jovem República brasileira; de 1891, 
1934, 1937 e a conjuntura política do Estado Novo, caracterizada pela 
constituição do Estado brasileiro intrínsico ao projeto de urbanização e 
industrialização de parte da burguesia do país e suas políticas de 
homogeneização cultural e linguísta. Efetivamente, o livre direito de ensinar 
reiteradamente expresso nas Cartas Constitucionais atrás citadas, desde a 
primeira de 1824, houve que se compor com a conjuntura história da venda do 
educandário que aqui em tela, não só porque vigia a política de nacionalização 
do ensino, mas porque os irmãos maristas, na sua maioria estrangeiros, de 
origem francesesa, ofereciam maiores e melhores garantias ao governo 
varguista e seu projeto político como se explica em seguida.  

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO COLÉGIO AURORA: CENÁRIO 
EDUCACIONAL E O DIREITO DE ENSINAR 

O final da década de vinte do século XX, quando da criação do Aurora, e os 
anos que se lhe seguiram são de grande tensão no mundo e não menos no Brasil.  

Vivia-se o período entre guerras, com fortes disputas entre os países, 
ascensão de ideologias facistas, disputas das indústrias química, do aço, do 
petróleo, crescia a indústria bélica, procurava-se pela superação da crise de 
1929 que tinha tido fortes repercussões na economia brasileira em muito 
dependente da produção e exportação do café. 

 Nesse contexto a conjuntura histórica brasileira caracterizava-se pela 
emergência de forças políticas, ligadas a projetos de urbanização e 
industrialização que ora se aliavam ora disputavam o poder com setores da 
oligarquia cafeeira mais moderna ligada ao trabalho assalariado portadora de 
ideologias liberais e positivistas que estiveram presentes na proclamação da 
República em 1889 em embate com setores conservadores. As tensões advindas 
das disputas apontadas, foram equacionadas, frequentemente, por meio de 
acordos político-econômicos que envolviam ciclos de ocupação do poder de 
Estado (FAUSTO 2006) onde estava presente o protecionismo, principalmente 
aos cafeicultores (mas também aos produtores de cacau, algodão, açúcar e 
borracha) e a criação de órgãos de caráter organizativo do processo de 
modernização e industrialização como o IDORT, que construíam as 
justificativas científicas para tais empreendimentos. 

O acirramento dos conflitos em decorrência da quebra da bolsa de Nova 
York (em 1929), acarretando a queda de preços internacionais do café, 
culminou com um levante contra a ordem política existente, a deposição do 
presidente por um golpe militar preventivo e a instituição de um governo 
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provisório (CUNHA 1980, p. 149-150). Este golpe – que visava a mudança do 
regime político em aliança com partidos das oligarquias dissidentes e das 
camadas médias urbanas, contando com a participação dos tenentes (IDEM 
p.207) – é reconhecido como um dos marcos da revolução burguesa e do avanço 
do capitalismo no Brasil. 

O Brasil modernizava-se, um país urbano e fabril começava a se formar, as 
lutas operárias se intensificavam. O setor de aceleração das forças produtivas 
reunia-se no partido republicano. Para este setor convinha o regime 
republicano, a instrução escolar, a formação e reprodução da classe 
trabalhadora. Às vésperas de 1930 estas mudanças contribuíram para a crise de 
hegemonia das oligarquias tradicionais. Em 1930, o presidente paulista 
Washington Luis, de acordo com a Política do Café com Leite, deveria indicar à 
eleição presidencial o mineiro António Carlos de Andrade, sua escolha recaiu, 
entretanto, no chefe do governo estadual de São Paulo – Júlio Prestes. O partido 
republicano paulista estava dividido e por todo o país o movimento tenentista 
ganhava volume e poder. A formação da Aliança Liberal sinalizava 
fracionamento das elites políticas. Os resultados das eleições, depois de grande 
campanha e agitação principalmente dirigida às massas urbanas, deram ganho 
a Júlio Prestes. Porém, após o levante militar, deposição do presidente 
Washington Luis, a Junta Pacificadora entregou a Getúlio Vargas a presidência 
da república brasileira. Esta nova conjuntura da formação social brasileira 
apresentava fracionamento das elites, novas demandas de classes subalternas e 
respostas imediatas das elites que assumiam o governo. 

O Governo Provisório de Vargas (1930-1934) produziu, de imediato, 
instituições para a condução das políticas de educação formal e não formal, 
fundando os Ministérios do Trabalho, da Indústria e Comércio e o da Educação. 
À frente do primeiro ficou Lindolfo Collor, do segundo Francisco Campos 
(1930-1932), depois Gustavo Capanema (1934-1945). Em 1931 foi criado o 
Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT) que exerceu influência 
decisiva na formulação das políticas da Era Vargas, incluindo as de educação e 
do trabalho. Aqueles que presidiram estes órgãos se pautavam em orientações 
ora fascistas e nazistas e ora keynesianas. 

 Após a Revolução de 30, para o Estado de Santa Catarina, Vargas nomeou, 
em 1933, como interventor, seu correligionário Aristiliano Laureano Ramos, do 
clã do Ramos ligado ao latifúndio produtor de gado do Planalto Catarinense, 
substituído em 1935 pelo primo Nereu Ramos como governador eleito e após 
1937, como interventor nomeado. Vargas prestigiou os Ramos e o que 
representavam nas disputas pelo governo do Estado. Do ponto de vista 
educacional o Estado de SC adequava-se aos tempos e suas condições 
históricas. Segundo Fiori, em 1906, haviam 157 escolas públicas e as 
matrículas assinalavam 4. 970 alunos. As unidades escolares públicas e 
privadas, atingiam 177 e o corpo discente alcaçava 6.707 alunos (FIORI, 
APUD LAGO 1994, p.39). Ao findar a primeira década do século XX, SC estava 
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afinado com os ventos reformistas que preconizavam mudanças nos métodos 
de ensino, próximas à escola ativa e na organização escolar. No  governo Vidal 
José de Oliveira Ramos foi feita a Reforma Orestes Guimarães, (Lei n. 846, de 
11 de outubro de 2010) que introduziu no Estado os Grupos Escolares. Registre-
se que a região à qual pertencia a Vila Caçador só pode ser considrada 
catarinense após os acordos do fim da Guerra do Contestado em 1916, esteve de 
fora, durante anos, de iniciativas do governo do Estado e a educação escolar se 
fazia por meio das escolas de imigrantes e iniciativas privadas, nomeadamente 
das próquias e congregaçoes religiosas. É neste contexto de pioneirismo e da 
inicitiva privada que se pode entender a criação do Aurora por Albina e Dante 
Mosconi. 

 Em 1935, inicia-se em SC a Reforma Educacional Trindade, assim chamada 
porque coordenada pelo professor Sanchez Bezerra Trindade que buscou se 
ajustar às mudanças institucionais derivadas da Revolução de 30, que 
marcou o início do governo ditatorial de Getúlio Vargas, das interventorias 
nos Estados, enfim, de forte cunho centralizador (IDEM p.41). 

Neste cenário é que se pode entender a presença em Caçador, do casal 
Mosconi na criação, à frente do Aurora e na venda do seu educandário aos 
maristas. 

Vigiam no Brasil, em 1928, os princípios da Carta de 1891, elaborada após 
a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, pelo seu art. 72 inciso 
24, assegurava o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e 
industrial (CURY 2005, p. 13). Todavia, a despeito das pressões em contrário, 
A Constituição não derrogou a existência de uma rede oficial, sob cuja norma 
se preservaria a oficialização dos diplomas (IDEM). Isto implicava em 
conjugar a iniciativa de particulares na oferta da educação, sob o princípio do 
livre direito, porém sob a tutela, quando necessária do grupo que estava no 
poder e seu projeto de governo. Isto significa que cabia aos governos e seus 
órgãos, autorizar, reconhecer os educandários, dar equiparação de estudos, 
reconhecer o direito de emitir diplomas. Tratou-se, afinal, mesmo que o 
princípio de livre ensino se mantivesse na Constituição de 1934, conforme  
Capítulo II, art. 150, c)  liberdade de ensino em todos os graus e ramos, 
observadas as prescrições da legislação federal e da estadual (Brasil, 1934), 
de regulamentar esse direito num processo já conhecido por oficialização e 
desoficialização.  

Após o golpe de 37, que impôs a ditadura, dando início ao Estado Novo, em 
11 de maio de 1938, portanto já em um contexto de maior controle do Estado, 
Vargas e o ministro Capanema assinam o decreto n. 421, pelo qual se reconhece 
a liceidade de fundação de estabelecimentos tanto da parte dos poderes 
públicos quanto das pessoas naturais e às pessoas jurídicas de direito privado 
(art. 1º) desde que respeitem os preceitos estabelecidos (CURY 2005, p. 18). 
Apesar do controle ditatorial e de organização centralizada do ensino com o 
ministro Capanema (1934-1945), o referido decreto se compõe com o exarado 
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na Constituição de 1937 que declarou, apesar dos tempos, em seu art 128. A 
arte, a ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e a de associações 
ou pessoas coletivas públicas e particulares (BRASIL, 1937).  

Neste cenário jurídico e político o casal Mosconi vendeu seu educandário à 
Congregação Marista. 

	

 

3. A VENDA DO AURORA NO CONTEXTO DE IMPLANTAÇÃO DO ESTADO 
NOVO 

Em 1938 o casal Mosconi, como já dito, vendeu o seu educandário para a 
Congregação Marista. Radicados no Rio Grande do Sul, desde 1900, os maristas 
vinham criando colégios nas colônias antigas e já possuíam uma Editora- a FTD 
(Frère Théophane Durant)-, para atender às necessidades de formação e de 
material educativo, num tempo que a Europa via proliferar movimento 
anticlerical e no Brasil teses do cientificismo positivista.  

Tem-se dado relevância à política varguista de nacionalização 1938, 
através do Decreto Federal n406 de 04, de maio conhecido como Lei da 
Nacionalização, que determinava quanto ao ensino, em seu art. 85, em 
todas as escolas rurais do país, o ensino de qualquer matéria será 
ministrada em português, sem prejuízo do eventual emprego do método 
direto no ensino das línguas vivas:  
§ 1º As escolas a que se refere este artigo serão sempre regidas por 
brasileiros natos.  
§ 2º Nelas não se ensinará idioma estrangeiro a menores de quatorze (14) 
anos.  
§ 3º Os livros destinados ao ensino primário serão exclusivamente escritos 
em línguas portuguesa.   

§ 4º Nos programas do curso primário e secundário é obrigatório o ensino 
da história e da geografia do Brasil.  
§ 5º Nas escolas para estrangeiros adultos serão ensinadas noções sobre 
as instituições políticas do país. 

Este dispositivo legal tem sido avocado para se explicar a transação em 
pauta, assim: “Com a implantação do Estado Novo, impedido de exercer 
cargos de direção, em 1937, o casal Mosconi vendeu o Ginásio Aurora [...]”( 
THOMÉ 2007, p. 320), mas o próprio pesquisador nos deixou informação que 
a política de nacionalização já era anterior à chegada dos Mosconi, pois  já por 
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ocasião da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), com a entrada do Brasil no 
conflito contra a Alemanha, o Ministério do Interior havia determinando o 
imediato fechamento de duzentas escolas particulares catarinenses, na 
maioria teuto-brasileiras, nas quais não se ministrava a Língua Portuguesa ( 
THOMÉ 2007, p. 87). 

Por outro lado apesar do casal não se naturalizar brasileiro, em 
(TRIDAPALLI 2009, p. 61) encontra-se que:Não encontramos, em toda a 
pesquisa, fatores que denunciem uma postura étnica italiana do casal dentro do 
colégio. Pelo contrário: o que os dados mostraram foi justamente uma 
preocupação em relação à formação de cidadãos brasileiros. A presença do Tiro 
de Guerra e a criação da Escola de Instrução Militar registram a aliança com o 
exército na educação de novos soldados. 

Também, a mesma autora nos revela que:  Até 1938 Dante e Albina 
continuaram dirigindo o Colégio Aurora, mas os problemas financeiros foram 
aumentando e a solução encontrada foi a venda e que o próprio Govenador/ 
Interventor do Estado Nereu Ramos participou das negociações e que lhe 
interessava a venda aos maristas (IDEM). 

Quando da venda do Aurora tinham-se passado apenas cinco anos após 
Decreto Estadual 436, de 1933, que reconheceu a equiparação do Curso Normal 
do Colégio Aurora à Escola Normal Catarinense conforme segue: Sete de 
novembro de 1933, Palácio do Governo, em Florianópolis: O coronel Aristiliano 
Ramos, Interventor Federal no Estado de Santa Catarina, Considerando que os 
cursos organizados pelo Colégio Aurora, de Santelmo, no município de Porto 
União, estão funcionando regularmente, observando as leis e os regulamentos 
em vigor aprovados pelo Governo do Estado; Considerando que o Curso Nor-
mal, mantido pelo Colégio Aurora se acha nas condições estabelecidas na lei 
n.1617, de 1º de outubro de 1928. DECRETA: Art. 1 – Fica equiparado á Escola 
Normal Catarinense, o curso Normal do Colégio Aurora; de Santelmo, n. 303, 
município de Porto União. Art. 2 – Revogam-se as disposições em contrário 
(SANTA CATARINA, 1933, p. 77).   

Na verdade, os tempos eram outros, os maristas ofereciam mais confiança 
e condições ao Estado de Santa Catarina na efetivação de uma política de 
ensino, de homogeneização da cultura e formação do Estado Nacional tão do 
interesse da burguesia que em disputa e ou alianças hegemonizava o projeto de 
Brasil à época, o Estado stricto- sensu estava em ação  intervencionista.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo aqui apresentado da venda do Colégio Aurora, em Caçador, Estado 
de Santa Catarina, pelo casal Mosconi à Congregação Marista na perspectiva da 
história das políticas educacionais permite apontar que as leis, os decretos 
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compõem e explicam-se em projetos de governo próprios a grupos sociais que 
se alternam e ou se aliam nas disputas pelo hegemonia política. 

 Interessava ao governo Nereu Ramos a presença dos maristas à frente 
daquele educandário.  

Já com colégios no Rio Grande do Sul e uma Editora (a FTD) para produção 
de material didático. Os maristas eram bem vindos à região há pouco tempo  
incorparada ao Estado, onde havia forte presença de italainos e alemães.  

Não havia oposição ao casal Mosconi, apenas o ensino por ele iniciado se 
colocava, então, em outras dimensões e finalidades. 

 Tratava-se, com essa transação de garantir condições de realização de 
políticas de ensino que concorressem para o forteleciemnto do Estado e o 
projeto de modernização, urbanização e industrialização do Brasil.  

O princípio do livre direito de ensinar compunha-se com os interesses do 
projeto histórico em disputa, da urbanização, industrialização e inserção do 
Brasil na divisão do trabalho no contexto de 1938. 
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RESUMO  

Em 1937, com o pretexto de acabar com a instabilidade politica e impedir 
um “Complô Comunista”, Vargas deu um golpe de Estado e instaurou um 
regime ditatorial – o “Estado Novo”. Neste período - 1937 a 1945, foram 
implementados projetos de padronização ideológica e cultural. Segundo 
Francisco Campos, o ideólogo do regime e redator da Constituição de 1937, a 
educação deveria ser um instrumento de propagação da ideologia do Estado 
Novo entre as crianças. No projeto de Estado Nacional centralizado, a educação 
inseria-se na proposta de formação de uma identidade nacional, na construção 
da “brasilidade”, visando formar física e mentalmente o “novo homem” para 
um novo Estado. A nacionalização integral das populações não deveria se ater 
apenas à educação escolar, mas também na extra- escolar. Para implementar o 
‘projeto educacional nacionalista’ varias medidas foram tomadas tais como a 
publicação de livros de cunho patriótico, a criação da instituição Juventude 
Brasileira que deveria auxiliar na difusão da ideologia entre as crianças e os 
jovens por meio de inúmeras comemorações cívicas. Toda e qualquer 
manifestação de cunho regional ou que divergisse do regime, eram sufocadas. 
Em resultado inúmeras escolas foram fechadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Estado Novo, padronização da educação, inculcação ideológica. 
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1. INTRODUÇÃO 

No contexto internacional do inicio do século XX, marcado por grandes 
crises, o modelo liberal tornou-se alvo de inúmeras criticas e a ideia de um 
estado intervencionista, eivado de componentes nacionalistas, ganhou espaço. 
Surge, então, na Europa uma nova direita contrarrevolucionária, antiliberal, 
antissocialista, extremamente nacionalista, que carregava um discurso 
revolucionário, com a proposta de um “novo homem”. A nova direita utilizava 
um arsenal doutrinário e ideológico de cunho revolucionário para mobilizar as 
massas em prol da unidade nacional contra um inimigo que podia estar tanto 
dentro como fora das fronteiras nacionais. Com a ascensão de Adolf Hitler ao 
poder na Alemanha, em 1933, o fascismo foi transformado em uma forte 
corrente politica que teve uma ampla esfera de influencia em vários países 
europeus. Os movimentos nacionalistas difundidos em vários países europeus 
foram incorporados e endossados por políticos e intelectuais brasileiros, 
quando se buscou construir conceitos de brasilidade, nacionalidade, cidadania, 
identidade nacional, homogeneizando e consolidando uma cultura própria. 

A configuração institucional e ideológica do governo Vargas que teve inicio 
em 1930 e prolongou-se ate 1945, foi influenciada por este contexto 
internacional, profundamente marcado pela ascensão de ideologias e 
movimentos da extrema direita, notadamente o nazismo alemão e o fascismo 
italiano. A educação brasileira também reproduziu alguns aspectos da educação 
fascista: a educação formal como processo de reprodução ideológica controlada 
pelo governo central. Adoção de medidas centralizadoras no sentido de criar, 
via educação um ‘novo homem brasileiro’, disseminar a repulsa aos regimes 
democráticos e parlamentares, ao ideário comunista e aos nacionalismos, 
desenvolver o culto aos heróis nacionais, principalmente ao Chefe da Nação, a 
criação de uma organização chamada Juventude brasileira para estimular o 
nacionalismo exacerbado. 

 

2. O GOVERNO VARGAS DE 1930-1937: DO FORTALECIMENTO DO 
PODER CENTRAL AO REGIME DITATORIAL 

Em decorrência de um movimento revolucionário, em 1930, Getúlio Vargas 
assumiu o cargo de Chefe do Governo Provisório. Vargas adotou medidas 
centralizadoras passando a governar por meio de decreto-lei e limitou o poder 
dos Estados, fortalecendo o poder o executivo federal. Pressões políticas 
fizeram que em 1934 fosse votada uma Constituição orientada por princípios 
liberais-democráticos. Vargas foi, então, eleito indiretamente como Presidente 
da República, por um período de quatro anos.  Durante este período 
constitucional, os partidos políticos voltaram à cena. Cresceu a atuação da Ação 
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Integralista Brasileira (AIB), uma organização de inspiração fascista, que tinha 
por ideário a defesa do nacionalismo, o combate aos valores liberais e rejeição 
ao comunismo. Por outro lado foi criada, em 1935, a Aliança Nacional 
Libertadora (ANL) que reunia comunistas e socialistas com o objetivo de fazer 
frente à AIB e ao governo Vargas. 

Aproveitando-se da Lei de Segurança Nacional de 1935, Vargas decretou a 
ilegalidade da ANL. Esta ação resultou numa série de levantes em diversas 
partes do país. Sob a alegação de conter o “ perigo vermelho” Vargas decretou 
estado de sítio em fins de 1935, seguido pela declaração de “estado de guerra” 
que suspendeu todos os direitos civis e passou a reprimir os comunistas. Vargas 
consolidou sua aliança com os militares, com os empresários, com a igreja e 
com os integralistas.  

Com o pretexto de acabar com a instabilidade política e de impedir um 
“Complô Comunista”, em novembro de 1937, Vargas deu um golpe de Estado, 
instalando um novo regime político centralizado no Poder Executivo - o 
chamado Estado Novo. 
 

3. A POLITICA EDUCACIONAL NO “ESTADO NOVO”: PADRONIZAÇÃO DO 
ENSINO 

Com o pretexto de acabar com a instabilidade política e de impedir um 
“Complô Comunista”, em novembro de 1937, Vargas deu um golpe de Estado, 
instalando um novo regime político centralizado no Poder Executivo - o 
chamado “Estado Novo” que se estendeu até 1945. 

O novo regime, suspendeu todos os direitos políticos, aboliu os partidos e 
as organizações civis e empreendeu perseguição a todos aqueles considerados 
uma ameaça à “paz da nação” e “inimigos da nação”. Francisco Campos o 
ideólogo do Estado Novo e redator da Constituição de 1937, justificava o 
fechamento do Parlamento apelando para os perigos inerentes ao jogo 
democrático. Seu pensamento político estava comprometido com o 
fortalecimento do poder central e com o autoritarismo. Defendia que o 
mandatário da nação gozava de legitimidade não apenas como chefe do povo, 
mas como representante legitimo. Estava-se diante de um regime totalitário 
embasado no militarismo e no nacionalismo ufanista que fora buscar inspiração 
nos regimes fascistas europeus.  

A política educacional adotada no Estado Novo é fruto de um longo 
processo. Desde 1930, a política educacional no Brasil visava o estabelecimento 
de uma educação  nacional. No projeto de Estado Nacional centralizado, a 
educação inseria-se na proposta de formação de uma identidade nacional, na 
construção da “ brasilidade”, visando formar física e mentalmente o “ novo 
homem” para um novo Estado.  
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Segundo Francisco Campos a educação deveria ser um instrumento de 
propagação da ideologia do Estado Novo entre as crianças (Campos, 1941.p. 
65). O Ministro da Educação, Gustavo Capanema, defendia que Educação não 
poderia ser neutra; deveria se colocar a serviço da Nação. Enfim, a disposição 
geral era de educar a infância e a juventude dentro da doutrina do Estado Novo, 
via sentimento (Horta, 2012. p. 151, 152). 

Vargas defendeu a expansão do ensino primário por todo o país, de acordo 
com o estabelecido pela Constituição, porém, esta educação deveria ser aos 
moldes do regime recém-estabelecido: uniforme, nacionalista, militarista e 
arma de luta ideológica. Além de alfabetizar, a escola primária tinha por 
finalidades expressa, incutir nas crianças o sentimento nacional: “Não se 
cogitará apenas alfabetizar o maior numero possível, mas também de difundir 
princípios uniformes de disciplina cívica e moral, de sorte a transformar a 
escola primaria em fator eficiente na formação do caráter das novas gerações, 
imprimindo-lhe rumos de nacionalismo sadio” (Gazeta do Povo, 23 de maio de 
1939, p.1). 

A Educação deveria ser também, uma arma de luta ideológica contra os 
inimigos internos e externos da nação. Para tanto, era de suma importância 
infundir nas crianças e nos jovens os preceitos de moral e civismo, o sentimento 
de Pátria. A Educação deveria ser um elemento decisivo na luta contra o 
comunismo e outras ideologias que pretendiam contrariar e subverter o ideal 
de nacionalidade e de nossas inspirações cívicas (Vargas, 1940).  

Se o projeto estadonovista estava alicerçado no ideal da unidade nacional 
era natural que a construção do novo sistema educacional visasse a 
homogeneização dos conhecimentos transmitidos e a construção de valores 
nacionais. Era imperativo abrandar as diferenças regionais e eliminar as 
diferenças culturais e os nacionalismos cultivados pelos grupos de estrangeiros 
ou “alienígenas” e seus descendentes nas regiões de imigração. Para 
Schwartzman (2000) “o abrasileiramento” destes núcleos de imigrantes era 
visto como um dos elementos cruciais do grande projeto cívico a ser cumprido 
através da educação, tarefa que acabou exercendo de forma mais repressiva do 
que propriamente pedagógica, mas na qual o Ministério da Educação se 
empenharia a fundo”. 

Segundo Bomeny (1999, p.139) o projeto educacional elaborado traduzia de 
forma clara o ideário do Estado Novo: Formar um “homem novo” para um 
Estado Novo, conformar mentalidades e criar o sentimento de brasilidade. A 
questão da nacionalização da educação, no conjunto do território brasileiro, 
colocava-se como uma questão prioritária. A consolidação do Estado Nacional 
era o fio condutor de todos os processos de interferência dos órgãos oficiais, 
ligados ao aparelho do Estado Novo brasileiro, não existia espaço político algum 
para a manutenção e convivência desse projeto ideológico com grupos culturais 
estrangeiros. 
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A associação feita pelo governo entre Educação e Segurança Nacional em 
1936 enalteceu a educação como instrumento de controle e deu ao Exercito, a 
quem pertencia o monopólio da Segurança Nacional, o direito e o poder de 
intervir nas questões relativas à educação (Bomeny, 1999). O Estado Brasileiro 
tornou-se um Estado militarizado que  implementou “uma política de  
nacionalização” para conter uma questão considerada de “segurança nacional”, 
a assimilação dos diferentes grupos étnicos estabelecidos no país. Apesar da 
Campanha de Nacionalização ser direcionada a todos os grupos de imigrantes, 
os alemães e seus descendentes foram os mais atingidos. Muito embora o 
Estado Novo estivesse assentado em princípios fascistas e se inspirasse alguns 
elementos da ideologia nazista, criou-se um confronto entre nacionalismos. Era 
o “ Nosso” conta o “deles”. 
 

4. TRANSFORMANDO OS FILHOS DOS IMIGRANTES ALEMÃES EM 
CIDADÃOS BRASILEIROS. 

Para o governo e para o Exército Brasileiro, as escolas mantidas nos núcleos 
de colonização alemã, se constituíam nos focos de orientação da doutrina 
nazista. Para o Chefe do Estado-maior  do Exército, Góis Monteiro, o projeto de 
“germanização” em funcionamento em todos os Estados do Sul, estava 
embasado na questão da educação das crianças ( Bethlem, 193, 40-43). 

Segundo o alto comando do Exercito, 

Nestas escolas, tudo era puramente germânico, desde os letreiros das 
classes aos ensinamentos morais escritos nos quadros, às gravuras das 
paisagens, cenas heroicas e retratos de heróis alemães, aos estatutos, aos 
livros, aos métodos, aos programas, tudo enfim. Perdia-se a sensação de 
Brasil [...] (Bethlem, 1939, p. 45 ). 

Se para os imigrantes alemães e seus descendentes o projeto de 
germanização estava fundamentado na educação, o projeto nacionalizador 
brasileiro tinha como meta atingir o âmago da questão – a educação (Bethlem, 
1939, p. 18). Para o Exercito, a germanização da infância era iniciada no lar, 
mas chegava ao lar pela educação secular dada nas escolas e que formava a base 
da família. Esta educação era manipulada pelos agentes nazistas. (Bethlem, 
1939, p. 41). 

A escola, espaço de formação das crianças- futuros cidadãos, - foi alvo da 
reprodução do confronto maior, espelhou a intenção ideológica de ambos os 
lados; centralizou o confronto dos nacionalismos. A serviço de quem ela deveria 
estar? Ela deveria formar futuros cidadãos brasileiros ou futuros cidadãos 
alemães? 
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A escola primária - espaço de formação dos cidadãos- deveria deixar de ser 
um aparelho instrutivo e transformar-se num sistema plasmador de 
personalidades ajustadas e produtivas. A criança era vista como um objeto de 
inculcação ideológica. Segundo Vargas, “era preciso plasmar na cera virgem que 
é alma da criança, a alma da própria Pátria” (VARGAS XXX). Infundir-lhes o 
amor à Pátria Brasileira, a disciplina cívica e moral. Para moldar ‘na cera 
virgem’ a noção de Pátria Brasileira o governo valeu-se da escola. 

Em 1938, foram Decretados vários Atos de Nacionalização, do sistema de 
ensino. A escola, considerada o “celeiro” de futuros cidadãos passou a ser alvo 
da Campanha Nacionalista. O Decreto – Lei nº 406 de 4 de maio de 1938, 
conhecido como “ Lei da Nacionalização”, estabelecia que o ensino de qualquer 
matéria seria ministrado em português [...]; que todos os professores e diretores 
deveriam ser brasileiros natos, proibia o ensino de idiomas estrangeiros a 
menores de 14 anos; os livros destinados ao ensino primário deveriam ser 
exclusivamente em língua portuguesa. As escolas existentes nas regiões de 
imigração, via de regra, eram mantidas pela comunidade, os professores e 
diretores eram imigrantes ou seus descendente, ensinavam na língua da terra 
de origem e segundo os valores de sua cultura. As culturas estrangeiras eram 
consideradas “exóticas” e inimigas da ideologia nacionalista brasileira. Enfim, 
tudo o que era estrangeiro representava perigo para o Brasil. A aplicação do 
disposto neste Decreto significava a extinção de escolas mantidas pelos grupos 
de imigrantes que, na sua maioria localizavam-se nas zonas rurais. 

A legislação sobre da nacionalização da educação trazia regras cada vez mais 
especificas que iam cerceando cada vez mais manifestações de   caráter cultural 
da população dos imigrantes e seus descendentes. Em 8 de março de 1940, o 
Decreto 2072, estabeleceu adoção da Educação Moral, Cívica e Física para a 
infância e a juventude brasileiras visando a formação da consciência patriótica, 
desenvolver nos meninos, o amor ao dever militar, a aquisição da disciplina e 
de hábitos e praticas higiênicas. O mesmo Decreto criava uma instituição 
denominada ”Juventude Brasileira” destinada a promover dentro e fora das 
escolas, a educação cívica, moral e física da juventude e da infância brasileira. 
A Juventude Brasileira sob a vigilância do Presidente da Republica deveria 
servir de base e complemento da educação ministrada pela escola, visando 
desenvolver a consciência de seus deveres para com a Pátria. A inscrição nesta 
instituição   era obrigatória para crianças de 7 aos 18 anos que estivessem 
frequentando a escola.  Entre as suas atribuições estava também a formação de 
Centros Cívicos nas escolas que deveriam estimular o canto do Hino Nacional e 
o culto à Bandeira Nacional, promover desfiles e demais cerimônias cívicas. 
(Decreto – Lei, n. 2072, arts. 1º -4º;5º-10ºe 14º- 16º.) A identidade nacional 
precisava ser formada com elementos comuns como a língua, a cultura e o 
sentimento de pertencimento à nação brasileira. 

As chamadas “escolas estrangeiras” em decorrência dos vários Decretos-
Lei, foram proibidas de utilizar a língua materna no ensino, sendo obrigatório 



 

 
 

10 

o ensino em língua portuguesa; tiveram que adotar novos planos de estudos e 
modificar suas praticas pedagógicas e educativas, dispensar os professores que 
não soubessem ensinar em língua portuguesa e, as que não conseguissem isto, 
foram fechadas. Foi implantado um forte sistema de Inspeção Escolar, que 
deveria garantir o cumprimento das determinações governamentais. 

O Exercito considerado “o maior agente nacionalizador, a mais completa 
escola na qual se nivelam todos os tipos e todos os caracteres” fez varias 
incursões pelo interior do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, visando 
implantar as novas medidas do governo. (Bethlem, 1939, p.38,9). 

O Departamento Nacional de Propaganda (DNP), posteriormente 
Departamento de imprensa e Propaganda (DIP) passou a publicar Cartilhas/ 
Catecismos de inculcação da ideologia do regime e de exaltação da figura de 
Vargas direcionados quer para as crianças e a juventude: O Brasil é Bom (1938) 
e O Catecismo Cívico (1938), Getúlio Vargas: o amigo das crianças (1940), A 
juventude e o Estado Novo (1942). A meta era forjar na mente de toda a 
população a ideologia do Estado; para tanto, era necessário penetrar nas escolas 
e no lar. As crianças, mais suscetíveis de inculcação ideológica serviram como 
instrumento de difusão da ideologia dentro do lar. O livro O Brasil é Bom, 
publicado pelo DNP em 1938 destacava: “Menino: Le este livrinho com atenção. 
Aprende estes ensinamentos. Se teu pai e irmãozinhos sabem ler, faze com que 
o leiam contigo. Se eles não sabem ler, prestarás um serviço ao teu Brasil, lendo-
o em voz alta para que eles o ouçam e aprendam o que nele se ensina. (O 
BRASIL, 1938). 

Enfim segundo o próprio Vargas destacava no livro “Getúlio Vargas - o 
amigo das crianças” publicado em 1940, “é preciso plasmar na cera virgem, que 
é a alma da criança, a alma da própria Pátria”. (Vargas, 1940). Os professores 
além de transmitir os conhecimentos requeridos, deveriam “em seu apostolado 
cívico” infundir o amor à terra e imprimir um “nacionalismo sadio” por meio se 
sugestões emotivas inspiradas nos sentimentos do coração (A Juventude, 
1942). 

Os conteúdos contidos nos livros didáticos, além contemplar aspectos da 
nova organização do Estado Brasileiro, fazer propaganda do regime e de seu 
Chefe, tratava de identificar os “inimigos” internos e externos da nação e de 
rechaçá-los. Um dos “inimigos mais atacados era a Aliança Nacional 
Libertadora, uma organização comunista, porém o Integralismo, um Partido de 
Extrema Direita, os imigrantes e seus nacionalismos também eram alvo de 
ataques contundentes. 

Segundo o Catecismo Cívico (1938), o Estado Novo fez reformulações na 
organização do Estado, em todos os setores de interesse vital para a 
nacionalidade brasileira. Algumas questões que afetavam a nacionalidade 
brasileira foram solucionadas pela aplicação de Decretos-Lei, entre elas 
destacava-se a Campanha de Nacionalização dos grupos de imigrantes, “que no 
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passado, devido à incúria dos governos, passaram a constituir verdadeiros 
corpos estranhos enquistados no organismo nacional”. 

Algumas lições do livro O Brasil é Bom (1938) são endereçadas aos 
imigrantes: “O imigrante é um mal para o Brasil? Não, o imigrante que trabalha 
no campo, que exerce atividade agrícola, é um colaborador da riqueza nacional. 
O imigrante que ensina seu filho a falar a nossa língua e a ser um bom brasileiro 
merece o nosso respeito e a nossa estima. Só não merecem o nosso respeito e a 
nossa estima os que se convertem em elementos de perturbação da vida 
nacional, exercendo atividades políticas proibidas pela Constituição do Brasil. 
O Brasil é dos brasileiros. O Brasil acolhe os estrangeiros, mas não quer 
inimigos debaixo de seu teto. (O BRASIL,1938). 

O escotismo, considerado “uma escola pratica de civismo” foi introduzido 
nos Estados da região Sul, como mais um elemento de formação cívica da 
mocidade, iniciando-os nos “mais tenros anos, no templo incomparável do 
amor à Pátria”. Como doutrina educacional completa, consegue sem 
militarizar, criar uma juventude com consciência altamente patriótica, 
“orgulhosa de sua nacionalidade e apta física e moralmente, a derramar seu 
sangue pela soberania de sua Pátria”. (Bethlem, 1939, p. 88-90). 

O movimento escoteiro, apoiado pelo Exercito, entendeu seus braços por 
todos os núcleos de colonização no Paraná e em Santa Catarina. Em 1939, já 
eram mais de seis mil participantes, que visavam criar nos filhos dos colonos, 
uma mentalidade cívica brasileira. A criança educada aos moldes do escotismo, 
seria um agente nacionalizador que se infiltraria no lar e abalaria um dos 
baluartes dos “agentes dissociadores”. (Bethlem, 1939, p. 92-93) 

A Campanha de Nacionalização, que se desenrolou, a partir de então, tinha 
como pressuposto que havia ocorrido um descuido quanto à formação dos 
valores morais constitutivos da nação. Nacionalizar tinha como premissa 
ideológica a Educação Moral e Cívica e, ao Exército cabia inculcar no elemento 
que oferecia risco para a integridade nacional, os valores patrióticos brasileiros 
A escola foi eleita como o mecanismo de inculcação, nas mentes das crianças, 
do nacionalismo e patriotismo. Era necessário que o nacionalismo a ser 
inculcado passasse a ser o brasileiro. 

As Secretarias de Educação sob ordem direta do Interventores do Estados, 
criaram em pelo menos em três Estados do Sul do Brasil: Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, um elaborado esquema de “Inspeção Escolar”. A 
Inspeção Escolar era entendida na perspectiva de “supervisão” ou de 
“fiscalização” que visava garantir o cumprimento das determinações 
governamentais. Cabia à Inspeção Escolar verificar se a Direção da Escola 
estava sob a responsabilidade de brasileiros, se o professor era brasileiro ou 
pelo menos dominava a língua portuguesa e, se as Escolas mantinham o ensino 
em língua portuguesa, o ensino da Historia e da Geografia Pátrias, o culto aos 
heróis nacionais. Qualquer descumprimento da Lei era punido com fechamento 
da escola ou ate mesmo prisão do professor. 
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Com a entrada do Brasil na Segunda Grande Guerra, a questão da educação 
das crianças de ascendência alemã ficou mais acirrada. As medidas 
nacionalizadoras já haviam sido tomadas, muitas escolas já haviam sido 
fechadas ou substituídas por escolas públicas, mas a fiscalização por meio da 
Inspetoria de Instrução Publica ficou ainda mais rigorosa. Alguns políticos, 
intelectuais e a imprensa passaram a combater de forma ainda mais veemente 
os imigrantes alemães e suas práticas educacionais, sociais e religiosas. 

Consideradas um dos ramos de penetração nazista no Brasil, parte da 
imprensa brasileira, usava de linguagem simbólica e ácida, ao referir-se às 
escolas dos filhos de imigrantes alemães. Segundo Martins (1942) os Nazistas 
inoculavam nas crianças nascidas no Brasil - como se fossem sementes, “o pólen 
do partido Nazista”. Estas sementes, quando brotassem seriam hibridas: 
brasileiros, com “alma alemã e nazista”. 

“[...] Aquele do qual não se colhe os frutos, mas as sementes para o 
replantio em grande escala. É que , no futuro, as mudas não deveriam ser 
mais importadas, apenas enxertadas pela planta exótica do credo 
Hitlerista, ate lá, entretanto, que se colocasse o pólen da doutrina do 
partido na semente selvagem para que no milagre da fecundação, 
brotasse a monstruosidade política da alma de um no corpo do outro. Daí 
esses trabalho de alquimia maldita e inconfessável nas escolas alemãs” (O 
DIA, 19 de março de 1942.p.8). Era inaceitável a condição de teuto- 
brasileirismo. Isto é, ter “amor á nova pátria, mas também ter fidelidade 
à velha Pátria-mãe ( O DIA, 19 de março de 1942. p. 8). 

	
 

5. AS PRATICAS PEDAGÓGICAS E EDUCATIVAS NO “ESTADO NOVO” 

A campanha de nacionalização que visava a aculturação dos imigrantes 
principalmente do Sul do Brasil, se estendeu por varias esferas. As práticas 
educativas visando a inculcação dos valores nacionais às crianças de origem 
alemã, se expandiam por um âmbito mais amplo do que   o ambiente da sala de 
aula. O calendário brasileiro passou a ser carregado de comemorações de 
caráter cívico - que visavam difundir valores e condutas de acordo com o ideário 
nacionalista. Comemorava-se a Semana da Pátria, o aniversário do presidente 
e do Estado Novo, o dia do trabalho, de Tiradentes, de Duque de Caxias, da 
bandeira, da raça, do Soldado e realizava-se Congressos de Brasilidade. Estes 
eventos eram comemoradas por meio conferências, recitais, concertos, 
apresentação de ginasticas, teatro e grandes desfiles. Esta faceta do projeto de 
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nacionalização foi aplicado de forma coercitiva nas escolas, pois seguiam 
determinações do DIP e do Ministério da Educação que estabeleciam uma 
programação que deveria ser seguida à risca, pois havia fiscalização do 
cumprimento das normas. O objetivo era o de transformar os filhos dos 
imigrantes em cidadãos pelo desenvolvimento do sentimento pátrio. 

Neste sentido, o ensino do Canto Orfeônico e atividades cívicas tais como o 
hasteamento da Bandeira Nacional e canto de hinos pátrios tornaram-se 
praticas semanais obrigatórias nas escolas. Assim como, a participação dos 
alunos em grandes manifestações apoteóticas cívicas nas quais havia 
conferencias visando despertar os sentimento pátrio, sessões de declamação, o 
entoar de hinos de louvor à Pátria e desfiles. Destes grandes desfiles 
participavam os militares e os escolares liderados por Bandas e Fanfarras.  Os 
pais de alunos e a população em geral eram incitados a participarem destas 
comemorações. Em todas estas festividades buscava-se aproximar Getúlio 
Vargas da população, a fim de imprimir sua imagem como ‘pai da Pátria’. 
Vargas fazia visitas à varias cidades e Estados do Brasil. Sua presença e seus 
discursos conferiam um ar de encantamento na população. 

No Rio Grande do Sul, por exemplo, as autoridades estaduais idealizaram e 
puseram em prática um “método de readaptação ou reeducação dos filhos 
desses colonos”. Esta reeducação deveria se processar de forma lenta, mas 
segura, de forma a incutir nas crianças os valores nacionais. (Diário da Tarde, 
Curitiba, 9 de setembro de 1944, p.1). A chamada Campanha Cívica visava a 
aproximação, a cooptação e a integração das crianças. A Semana da Pátria 
servia para levar à Porto Alegre centenas de crianças das regiões rurais, os 
chamados “coloninhos” ou ‘gauchinhos’ que participavam dos festejos 
patrióticos. 

Estas crianças eram hospedadas em casas de famílias porto-alegrenses 
selecionadas ou no Palácio do Governo. Durante sete dias, lhes era oferecido 
um ambiente de brasilidade e a possiblidade de conhecerem o Brasil, através de 
aspectos inteiramente inéditos para eles. Era uma nacionalização sentimental. 
As crianças ficavam como que imersas em um mar de emoção e de patriotismo. 
Elas eram bem tratadas, recebidas no Palácio do Governo com “uma mesa de 
doces e guaraná” e envoltas num clima de exaltação patriótica. Assistiam aos 
festejos patrióticos que compreendiam desfiles com bandas de musica, a 
entoação do Hino Nacional, o culto à Bandeira nacional. Segundo a imprensa, 
estas crianças ficavam deslumbradas ante os desfiles escolares, as 
demonstrações de educação física e a revista militar. O articulista conclui 
afirmando que estas praticas bem revelavam que esses ‘patriciosinhos’ da zona 
rural ignoravam, totalmente, a existência de Brasil, como expressão de 
civilização politica (Diário da Tarde, Curitiba,25 de novembro de 1941, p. 1-6). 

Tudo era feito de maneira a expressar grandiosidade e ufanismo com o 
proposito de impressionar o publico. O maestro Villa Lobos enfatizava que a 
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musica tinha o poder de socialização, predispondo o individuo a substituir a 
noção egoísta de individualismo pela integração na comunidade. 

Uma questão que assustou a população em geral, principalmente depois da 
entrada do Brasil na Guerra foi o fantasma do “quinta –coluna”. Alguns 
intelectuais e os principais jornais do país propagaram a desconfiança e o medo 
generalizados estimulando a delação e a criação de um verdadeiro mercado 
negro de informações. O alvo visado era o suposto “traidor” da Pátria. Nesse 
contexto, multiplicavam-se livros e artigos denunciando o problema.  

O fantasma do ‘quinta–coluna’ amedrontava as crianças de ascendência 
alemã nas escolas. Nas cerimônias cívicas, os alunos todos marchavam e 
cantavam hinos pátrios carregados de conteúdos nacionalistas. As crianças de 
ascendência alemã tinham que participar, mas eram discriminadas pelas 
professoras e pelas demais crianças e recebiam maus tratos físicos e 
psicológicos. Uma  descendente de alemães relatou que  numa das 
comemorações do dia da Independência do Brasil,  com apenas sete anos de 
idade, foi empurrada pela professora para afrente dos alunos, com a ordem 
“Canta, sua quinta- coluna, canta”. Embora não soubesse cantar em português 
procurou obedecer para evitar outros castigos. Imediatamente começou a pular 
e fingir que cantava junto com as demais crianças. O aluno tinha que simular, 
fazer de conta que cantava para não sofrer castigos ou deboche. Professoras 
também relataram que tinha que tinham a obrigação de fazer os alunos 
descendentes de alemães cantar os hinos mesmo que eles não soubessem 
pronunciar as letras das musicas e não entendessem o que cantavam. “Sabe, é 
que as notas musicais ficam nos sentidos, e aos poucos eles iam criando amor 
pela Pátria. A gente precisava inculcar na mente deles os valores de amor à 
Pátria onde nasceram ou que os recebeu. O ato de cantar carregava o símbolo 
da brasilidade. Consequentemente quem não cantasse era visto como inimigo  
da Pátria e identificado como “quinta-coluna”. 

	
 

CONSIDERAÇÕES 

O Governo Federal auxiliado pelos estaduais implementaram a Inspeção 
Escolar que visava a fiscalização das escolas de imigrantes.  Os Inspetores 
Escolares faziam visitas constantes às escolas e avaliava o cumprimento das 
determinações do Estado, em especial sobre o ensino da língua portuguesa, da 
historia e da geografia do Brasil e a realização das cerimonias cívicas semanais 
tais como o hasteamento da bandeira nacional e o canto do Hino Nacional. 
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A implementação das medidas nacionalizadoras resultou no fechamento de 
centenas de escolas nos estados do Sul do país. Segundo dados do Relatório do 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) de 1940, no Rio Grande do 
Sul forma fechadas 103 escolas e abertas 238; em Santa Catarina as fechadas 
somavam 298 e as abertas 472, no Paraná foram fechadas 78 e abertas 70 e em 
São Paulo as fechadas somaram 284 tendo sido abertas apenas 51. (Bomeny, 
1999, 160). Vários autores estimam um numero muito maior de escolas 
fechadas sem que fossem substituídas por outras, no entanto estes dados 
fornecidos pelo governo revelam a amplitude da questão; o numero de crianças, 
de famílias e de professores envolvidos. 

A língua portuguesa passou a ser o critério fundamental da nacionalidade, 
justificando a nacionalização do ensino e o fechamento das “escolas étnicas”. A 
impossibilidade de substituir todas essas escolas por escolas “brasileiras” traria 
graves prejuízos para as crianças nas áreas de colonização, mas era preferível 
assim, como sintetizou o General Meira de Vasconcellos: “Antes criarmos 
ignorantes que criarmos traidores” (Bethlem, 1939.p.66) 

A implementação das medidas nacionalizadoras resultou no fechamento de 
centenas de escolas nos estados do Sul do país. Segundo dados do Relatório do 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) de 1940, no Rio Grande do 
Sul forma fechadas 103 escolas e abertas 238; em Santa Catarina as fechadas 
somavam 298 e as abertas 472, no Paraná foram fechadas 78 e abertas 70 e em 
São Paulo as fechadas somaram 284 tendo sido abertas apenas 51. (Bomeny, 
1999, 160). Vários autores estimam um numero muito maior de escolas 
fechadas sem que fossem substituídas por outras, no entanto estes dados 
fornecidos pelo governo revelam a amplitude da questão; o numero de crianças, 
de famílias e de professores envolvidos. 

O Estado de Santa Catarina foi o mais visado pela Campanha de 
Nacionalização. Alguns autores estimam que foram “erradicas mais de cem 
escolas da região” e que os professores considerados “ nocivos” aos sentimentos 
patrióticos foram expulsos das escolas. Os professores que continuaram a dar 
aulas em língua alemã quando já estava em vigência a lei da nacionalização 
foram presos. A prisão era assinalada como um ato necessário para libertar as 
crianças do pernicioso preceptor que, dia a dia, infiltrava-lhes no espírito o mais 
tremendo dos venenos. 

Com entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial a Campanha 
Nacionalista que já estava em curso tornou-se ainda mais repressiva. Com a 
propagação do fantasma do “quinta –coluna” a população em geral e as crianças  
filhas de imigrantes alemães de forma particular sofriam preconceito e 
perseguição nas escolas. 
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RESUMO  

Esta pesquisa analisa as propostas de educação para crianças negras 
contidas em leis de abolição gradual da escravidão de diferentes países, 
buscando compreender o debate travado no Brasil durante a construção e 
implementação da Lei do Ventre Livre. Para tal, foi realizada uma investigação 
de inúmeras normativas de países escravocratas nos séculos XVIII e XIX, assim 
como de anais do parlamento da Câmara dos Deputados e do Senado e 
relatórios do Ministério da Agricultura do Brasil. Foi observado que, embora 
não haja originalidade na proposta brasileira, a Lei do Ventre Livre 
diferenciava-se em muitos aspectos. Grande parte das leis estadunidenses 
estabeleciam os “contratos de aprendizagem”; a de Nova Granada obrigava o 
senhor a providenciar educação, vestimenta e alimentação; a de Portugal a 
alimentar e educar; a de Cuba a prover formação no ensino primário e 
aprendizagem de arte ou ofício. A brasileira, no entanto, deixou a educação a 
cargo do Estado e limitou-se às crianças entregues pelos senhores. Todas as 
normativas convergiam ao condicionar a liberdade da criança à obrigatoriedade 
de servir ao senhor de sua mãe ou outro responsável até uma idade 
determinada, para recompensar gastos com sua "manutenção", que não 
necessariamente incluía a educação. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação dos negros, Abolição gradual da escravidão, Lei do Ventre Livre  
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei do Ventre Livre brasileira, nº 2.040 de 28 de setembro de 1871, 
também denominada Rio Branco, determinou que os filhos das mulheres 
escravizadas nascidos a partir daquela data seriam livres, devendo permanecer 
sob a autoridade dos senhores de suas mães até 8 anos de idade, período em 
que estes deveriam criá-las e tratá-las. Após essa idade, os senhores poderiam 
optar entre entregar o menor ao governo, por uma indenização, ou utilizar seus 
serviços até que completasse 21 anos. Esses menores, nascidos 
condicionalmente livres pela lei, eram comumente denominados “ingênuos”. 
Cabia ao governo, quando recebesse alguma criança entregue ou abandonada 
pelos senhores, levá-la a uma associação autorizada que, por sua vez, deveria 
criá-la e tratá-la enquanto fosse menor, constituir-lhe um pecúlio e procurar 
uma colocação quando completasse 21 anos; durante esse tempo, a associação 
poderia utilizar seus serviços. 

Embora o termo “educação” não tenha sido utilizado literalmente como um 
compromisso dos senhores com os ingênuos sob sua autoridade ou do Estado 
com os ingênuos entregues, esta questão foi uma das maiores preocupações do 
governo imperial brasileiro. O Ministério da Agricultura, responsável pela 
implementação desta lei no Brasil, abordou o assunto com grande frequência 
em seus relatórios oficiais compreendidos entre os anos de 1876 e 1882. No 
documento de 1876, o Ministro da Agricultura Thomas Jose Coelho de Almeida 
afirmou que precisava planejar os meios necessários para prover a educação 
dos ingênuos que completariam em breve 8 anos de idade. Em 1877, o ministro 
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú apresentou uma estimativa da 
quantidade de ingênuos que seriam entregues e das despesas do governo com 
as indenizações aos senhores e a educação dos menores. Tal preocupação se 
apresentou nos anos seguintes, mas foi sendo atenuada com a constatação do 
baixo número de ingênuos entregues, não havendo necessidade de se criar 
estabelecimentos próprios à sua educação, bastando inseri-los nas instituições 
já existentes, como as de órfãos e desvalidos e os asilos agrícolas. A educação 
ou a instrução, nas dimensões da formação intelectual, física e moral, dos que 
traziam os “vícios” da escravidão, fossem ingênuos, escravizados ou seus 
descendentes, foi por muitos anos apontada como importante ao progresso da 
nação no novo sistema de trabalho livre, em discursos do governo e da 
imprensa, mas foi com a Lei do Ventre Livre que essa preocupação obteve maior 
destaque.  

Durante o processo de elaboração da Lei, no parlamento, os deputados 
fizeram inúmeras menções a normativas de abolição gradual da escravidão de 
outros países (Cf: CONGRESSO NACIONAL DO BRASIL, 2012). O bacharel em 
direito Joaquim Saldanha Marinho, que exerceu o cargo de Deputado Geral do 
Brasil por vários mandatos, publicou um artigo em janeiro de 1874, afirmando 
que a Lei do Ventre Livre teria sido uma cópia da Lei do Vice-Reino de Nova 
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Granada. Segundo ele, muitas leis estavam sendo transplantadas de leis 
estrangeiras, com “pessima tradução”, o que dificultava a sua execução, embora 
a lei em questão se configurasse como uma grande providência no Brasil (Jornal 
A Regeneração, 1874). Este trabalho tem por objetivo analisar  as propostas de 
educação para as crianças negras nascidas livres de mães escravizadas, no 
contexto dessas outras normativas, buscando compreender o debate travado no 
Brasil durante a sua construção e implementação. Para tal, foi realizada uma 
investigação de inúmeras leis de países escravocratas nos séculos XVIII e XIX, 
assim como de anais do parlamento da Câmara dos Deputados e do Senado e 
relatórios do Ministério da Agricultura do Brasil.1   

 
2. A LIBERTAÇÃO DO VENTRE EM OUTROS PAÍSES  

No ano anterior à Lei do Ventre Livre brasileira, Cuba instituiu a Lei Moret, 
que declarou livres os filhos de mães escravizadas nascidos a partir da data de 
sua implantação – 4 de julho de 1870, assim como os escravizados que tivessem 
completado ou viessem a completar 60 anos de idade. Os pais legítimos ou 
naturais que fossem livres podiam reivindicar a tutoria da criança liberta, desde 
que indenizassem o senhor pelos gastos. A lei declarou livres os escravizados 
que serviram sob a bandeira espanhola na insurreição e os pertencentes ao 
Estado, devendo este protegê-los e proporcionar meios para sua subsistência 
sem tirar sua liberdade, assim como conduzir à Africa os que desejassem. 
Também proibiu que se vendesse separadamente as crianças menores de 14 
anos de suas mães e os escravizados unidos por matrimônio.  

Além disso, a Lei Moret regulamentou que os escravos nascidos entre 17 de 
setembro de 1868 e a data da lei deveriam ser adquiridos pelo Estado mediante 
um pagamento ao senhor. Estas crianças e aquelas que nascessem livres pela 
lei deveriam ficar sob a curadoria dos senhores de suas mães, com a obrigação 
de mantê-las, vesti-las, assisti-las nas enfermidades e prover-lhes o ensino 
primário e a educação necessária para exercer uma arte ou ofício, podendo 
aproveitar do seu trabalho sem retribuição alguma até que completassem 18 
anos. Nessa idade, o liberto ganharia metade de um salário de um homem livre, 
de acordo com a classe e ofício, e a outra metade seria destinada a um pecúlio, 
sendo-lhe entregue ao completar 22 anos de idade, quando adquiriria o pleno 
gozo de seus direitos, cessando a tutoria. Esta poderia também cessar com o 
matrimônio do liberto, pelo abuso de castigos do senhor e no caso de o tutor 

                                                   
 

1Este trabalho está inserido na pesquisa de doutorado da autora - “Educação dos negros em Santa Catarina: 
narrativas, expectativas, experiências (1850-1889)”, defendida em 2015, realizada na Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, sob orientação do professor Dr. José Gonçalves Gondra. A investigação das normativas foi 
desenvolvida sobretudo na etapa de estágio sanduíche, na Universidade de Illinois – Champaign-Urbana, 
orientada pelo professor Dr. Jerry Dávila, com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) – Governo Federal do Brasil. 



 

 
 

7 

prostituir ou favorecer a prostituição do liberto. Nota-se que, se a questão da 
prostituição do menor liberto foi citada na lei, deveria haver alguma incidência 
de casos naquele período. Seria interessante investigar se a prostituição de 
ingênuos era recorrente no Brasil, assim como os casos de senhores que 
exploravam sexualmente as mulheres escravizadas.2 

A normativa a que Saldanha Marinho se referiu, no artigo de jornal 
anteriormente citado, foi instituída na Colômbia, pertencente ao Vice-Reino de 
Nova Granada, em 21 de julho de 1821. Esta é semelhante à brasileira no que se 
refere à libertação, com restrições, da criança nascida de mãe escravizada a 
partir da instituição da lei e na criação do fundo de emancipação. Entretanto, 
as condições eram bem diferentes: os senhores tinham a obrigação de educar, 
vestir e alimentar essas crianças, e estas deveriam indenizá-los com obras e 
serviços até completarem 18 anos; se antes da idade indicada, os pais, parentes 
ou outras pessoas quisessem levar a criança, deveriam pagar ao senhor por 
esses gastos (CONGRESSO NACIONAL DO BRASIL, 2012, p. 445-447).  

Os parlamentares brasileiros também consultaram a Lei de 24 de julho do 
1856 de Portugal, que instituiu que os filhos de mulher escravizada que 
nascessem nas províncias ultramarinas depois da publicação da lei seriam 
considerados de condição livre. A lei determinou que eles deveriam servir 
gratuitamente aos senhores de suas mães, até completarem 20 anos de idade. 
Os senhores, por sua vez, eram obrigados a alimentá-los e educá-los. Quando 
as mães conquistassem a liberdade, seus filhos de até 4 anos de idade lhes 
seriam entregues, cessando as obrigações dos menores quanto aos serviços e 
dos senhores quanto à educação e tratamento. 

Nos Estados Unidos também foram instituídas leis de emancipação gradual 
através da libertação do ventre escravizado. Tais leis, denominadas por parte 
da historiografia estadunidense como leis “post-nati”, foram introduzidas em 
alguns estados da região norte. A medida inaugural ocorreu na Pensilvânia, no 
dia primeiro de março de 1780, decretando que todas as pessoas, inclusive 
negras e mulatas, nascidas dentro do estado a partir daquela data, não deveriam 
mais ser consideradas “servas por toda a vida” ou escravas, sendo totalmente 
extinta e para sempre abolida a “servidão por toda a vida” ou escravidão de 
crianças em consequência da escravidão de suas mães. O ato foi minucioso 
quanto às condições da libertação: os que nasceriam escravos, servos por toda 
a vida ou servos por anos, caso não existisse esta lei, deveriam ser considerados 
servos (mas não “por toda a vida”) e prestar serviços ao mandatário até 28 anos, 
da mesma forma que nos “contratos de aprendizagem” (“indenture”) de 4 anos, 

                                                   
 

2 O “Manifesto da Confederação Abolicionista do Rio de Janeiro” afirmou que a Lei do Ventre Livre, 
“longe de ter sido uma aurora de esperança para os miseros espoliados da liberdade, foi pelo contrario um 
decreto de exterminio de crianças, de prostituição de mulheres, de hecatombe de uma raça”. Cf: Jornal O 
Despertador, 1883. 
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sujeitos a punições, com direito a socorro em caso de maus tratos e às chamadas 
“freedom dues” – uma espécie de recompensa ao servo no final do contrato de 
aprendizagem, além de outros privilégios. Entretanto, se a criança fosse 
abandonada, os supervisores dos pobres deveriam vinculá-las a um contrato de 
aprendizagem até a idade de 28 anos. (PENSILVÂNIA, 1780) 

Os “contratos de aprendizagem” (“indenture” ou “apprenticeship”), comuns 
na Inglaterra desde o período medieval, eram contratos de trabalho firmados 
entre proprietários de terras e trabalhadores rurais ou aprendizes de ofícios, 
amplamente utilizados no processo de migração de ingleses pobres e 
desempregados para as terras americanas, podendo ser válido “por anos” ou 
“por toda a vida” (“Servant for life” ou “Servant for years”). Tais trabalhadores 
ou aprendizes, denominados “criados” ou “servos” (“servants”), deveriam 
passar por um processo de aprendizagem ou treinamento a partir da prática de 
algum trabalho, mas eram forçados a serviços penosos e a longas horas 
semanais, sofrendo castigos físicos e vivendo em condições sub-humanas. 
Podiam ser alugados ou vendidos para outros proprietários, que ficariam 
responsáveis por lhes fornecer comida, abrigo e saúde, embora a sua 
negligência tenha implicado em elevada taxa de mortalidade.  

Em Virgínia, na década de 1640, sendo metade da população composta de 
criados, muitos sem contrato formal ou com cláusulas indesejadas, a 
Assembleia Geral decidiu normalizar os termos dos contratos, como proibição 
de fornicação, definição de idade do criado, tempo e condições de trabalho e as 
“freedom dues”, que podiam ser uma porção de sementes, terras, ferramentas, 
roupas, moedas, etc. Por volta de 1860, o trabalho por contrato de 
aprendizagem, inicialmente ocupado quase que unanimemente por brancos 
ingleses pobres, passou a perder espaço para o trabalho escravo dos negros 
africanos, mas continuou sendo utilizado e reapropriado no novo sistema 
econômico (Cf. Encyclopedia Virginia, 2014). Não obstante o nome sugerisse, 
não havia necessariamente um processo de “aprendizagem”, tampouco havia 
obrigação de vínculo com a educação formal e, em muitos casos, assemelhou-
se ao trabalho escravo, mantendo-o mesmo após a abolição da escravatura. 

A regulamentação post-nati de Rhode Island de fevereiro de 1784 também 
propunha o estabelecimento do contrato de aprendizagem, embora com menos 
detalhes. Esta determinava que nenhuma pessoa nascida no estado a partir de 
março daquele ano deveria ser julgada serva ou escrava, e as crianças 
declaradas livres deveriam permanecer com suas mães por um tempo após o 
nascimento, enquanto seus senhores seriam obrigados a mantê-las e apoiá-las 
em boas maneiras. Esse apoio e manutenção deveria ser às custas das cidades 
onde eles residissem, desde que as respectivas câmaras municipais pudessem 
vincular as crianças como aprendizes, ou prover seu apoio e manutenção, a 
qualquer momento depois que eles chegassem à idade de 1 ano, e antes de 
alcançar os 21 (homens) e 18 anos (mulheres). As pessoas emancipadas 
deveriam ser amparadas como outros pobres e não à custa separada dos 
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requerentes, se eles se tornassem onerosos; na idade compreendida entre 21 ou 
18 anos (homens ou mulheres) e 40 anos, deveriam ser providas com corpo e 
mente sadios. Para além disso, a lei afirmou que a Assembleia tinha o “desejo 
sincero” de que as crianças fossem educadas nos princípios da moral e da 
religião e instruídos em leitura, escrita e aritmética. E, para determinar a 
provisão para tal apoio, manutenção, educação e instrução, as respectivas 
câmaras municipais ficariam obrigadas a ajustar e liquidar as contas em nome 
desta e se tornariam responsáveis pelo pagamento dos montantes previstos e 
permitidos. (RHODE ISLAND, 1865, p. 7-8)  

No mesmo ano, em Connecticut, o “Ato relativo a indígenas, mulatos e 
negros servos e escravos”, tratando de diversas questões, concedeu a libertação 
a todos os escravizados que completassem 25 anos de idade, desde que nascidos 
após o dia primeiro de março de 1784, não obstante a mãe ou o pai estivesse 
mantida(o) em servidão na hora de seu nascimento (CONNECTICUT, 1884, p. 
235). A lei ponderou que a abolição da escravatura deveria ser efetuada o mais 
rapidamente, como era coerente com os direitos dos indivíduos, a segurança 
pública e o bem-estar. Esta normativa não mencionava a instituição de 
contratos de aprendizagem, embora permitisse a servidão até a idade citada. 
Também não abordava a questão da instrução.  

Contudo, Connecticut mostrou-se interessada na instrução dos libertos ao 
aprovar na Câmara, em 1794, um projeto de lei que propunha libertar todos os 
negros e mulatos após o primeiro dia do mês de abril de 1795 e dar providências 
sobre sua educação e sustento. Segundo o projeto, todos os escravos com até 25 
anos de idade, de corpo e mente sadios, na data indicada, deveriam ser 
vinculados com um contrato de serviço aos seus antigos senhores, ou a outras 
pessoas, caso estes não desejassem. A partir dessa idade, os senhores ou 
proprietários deveriam dar aos criados, em sua demissão, duas peças de roupa 
e um valor estipulado na lei. Os senhores seriam também obrigados a 
possibilitar a instrução e educação religiosa aos seus antigos escravos, 
libertados pela lei, sob pena de multa e perda do contrato de serviço. A educação 
feminina proposta se restringia ao conhecimento da leitura, enquanto a 
masculina incluía escrita e aritmética, o que aponta para as expectativas de 
conhecimento básico, fundamentadas em diferenciações sexistas (como em 
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alguns casos no Brasil, que serão apontados). O projeto de lei, entretanto, não 
foi aprovado no Senado e a abolição foi efetivada somente em 1848.3 

A Lei post-nati de Nova Iorque, em 1799, decretou que qualquer criança 
nascida de uma mulher escravizada dentro do estado, após o quarto dia de julho 
daquele ano, deveria ser considerada nascida livre, desde que a criança fosse 
serva do proprietário legal de sua mãe, até a idade de 28 anos (homem) e 25 
anos (mulher). Determinou que o proprietário ou cessionário teria direito ao 
serviço de tal filho até que alcançasse a referida idade, da mesma forma como 
se essa criança tivesse sido obrigada a serviço pelos supervisores dos pobres. 
Neste caso, o proprietário deveria entregar ao funcionário do município um 
certificado por escrito, no prazo de nove meses após o nascimento da criança, 
contendo informações sobre ela, sob pena de pagar uma multa de cinco dólares, 
e mais um dólar para cada mês sem a entrega do mesmo. A pessoa com o direito 
ao serviço da criança poderia, dentro de um ano após o nascimento, optar por 
abandonar tal direito, devendo notificar ao município para que ela fosse 
mantida pelos administradores ou superintendentes dos pobres. (NOVA YORK, 
1799.)  

Com regras semelhantes, o “Ato para a gradual abolição da escravidão” de 
Nova Jersey, de 15 de fevereiro de 1804, tornou livres as crianças nascidas de 
ventre escravizado após o dia quatro de julho de 1804, diferenciando-se da lei 
anterior na idade máxima para o vínculo ao contrato de serviço: 25 anos para o 
sexo masculino e 21 anos para o feminino (NOVA JERSEY, 1804). Apesar de 
não fazerem referência ao nome “contrato de aprendizagem”, as leis post-nati 
de Nova Iorque, Nova Jersey e Connecticut operaram de forma similar às de 
Pensilvânia e Rhode Island, ao obrigarem um vínculo de servidão da criança 
que nasceria “livre” (não escravizada) ao proprietário de sua mãe ou a um outro 
responsável. O vínculo era compreendido como uma forma de recompensar o 
senhor pelos gastos com a manutenção de tais crianças, assim como na lei 
brasileira. Tal manutenção poderia ou não incluir a escolarização, mas somente 
no ato de Rhode Island isto foi explicitado como um desejo do governo.  

                                                   
 

3Transcrição nossa do manuscrito microfilmado: “And it shall be the duty of every such person who shall take 
any such Minor to Serve as aforementioned to cause him, her, or them to be instructed, the females in reading, 
and the males in reading, writing, & arithmetic, and also in the principles of the Christian Religion. And any 
person who shall neglect his or her duty therein, and be thereof convicted shall pay a fine, not exceeding thirty 
shillings, on one conviction, at the discretion of the Assistant of Justice before whom the trial is had, to the 
Treasury of the Town where such minor or minors belonged at the time of his or her being bound in service, to be 
received by the Treasurer of such Town on information and proof thereof with costs of prosecution, before any 
assistant or Justice of the peace in such Town. And after such conviction if any person so convicted shall continue 
to neglect his or her duty in educating and instructing such minor as aforesaid, it shall be the duty of the Civil 
Authority and Selectmen of such Town, and they are hereby empowered, on complaint and proof thereof to 
remove such Minor or Minors and bind him, her or them, to some other person who will take proper care of their 
Education and Instruction as aforesaid.” In: CONNECTICUT, 1794. 



 

 
 

11 

O Plano proposto pelo antiescravista David Rice na Convenção 
Constitucional de Kentucky de 1792 também objetivava a libertação do ventre. 
Sugeria que todos nascidos a partir de uma determinada data fossem livres e 
qualificados por uma educação adequada para torná-los cidadãos úteis, de 
forma a melhorar a indústria do país e, em tempo de guerra, fazer com que eles 
não fossem o terror, mas a força e defesa do Estado (RICE, 1792). Já o livro “The 
wrong of slavery, the right of emancipation, and the future of the african race 
in the United States” (“O mal da escravidão, o direito de emancipação, e o futuro 
da raça africana nos Estados Unidos”) de Robert Dale Owen, publicado em 
1864, na Filadélfia, defendia uma emancipação incondicional e absoluta, 
criticando a obrigatoriedade dos contratos de aprendizagem nas legislações 
abolicionistas. Além disso, reforçava a importância da criação de um 
Departamento dos Libertos (“Freedmen's Bureau”) para ajudar os negros que, 
por gerações, foram desprovidos dos seus direitos, como cultura, melhora 
moral e mental e educação (OWEN, 1864, p. 226-227).  

No mesmo ano, em Nova Iorque, o livro “The negro problem solved”, de 
Hollis Read, também defendeu a tese de uma emancipação incondicional e 
universal, mas para que os negros fossem enviados de volta à África, 
qualificados e educados, na expectativa de se ter uma África com comércio 
iluminado e um extensivo esquema de colonização, com governo, leis e 
instituições cristãs. Para tal, seria essencial dar-lhes uma instituição própria, 
com custo baixo ou gratuito (READ, 1864). A ideia de enviar os negros para a 
África não era nova: em 1816, um grupo de brancos ricos em Virgínia criou a 
Sociedade Americana de Colonização, que defendia a emigração dos negros 
para acabar com a escravidão. Eles ganharam apoio dos abolicionistas que não 
acreditavam na possibilidade de convivência entre brancos e negros e de alguns 
escravocratas que queriam se livrar dos negros subversivos. O governo do 
presidente James Monroe chegou a comprar terras na África ocidental para tal 
emigração, em 1819, criando a República da Libéria, em 1846, com 12 mil 
negros emigrados (EISENBERG, 1999). 

A partir das leis analisadas, pode-se verificar que, embora não haja 
originalidade na proposta brasileira, posto que desde o século anterior alguns 
países do continente americano já conduziam experiências semelhantes, a Lei 
de 28 de setembro de 1871 não foi propriamente uma cópia “transplantada” de 
uma lei estrangeira. Pelo contrário, há muitas diferenças quanto às leis 
analisadas. Nova Granada (1821), Portugal (1856) e Cuba (1870) exigiam que 
as crianças nascidas livres pela lei trabalhassem até uma determinada idade 
para os senhores, que, por sua vez, tinham a incumbência de providenciar a 
educação dos menores. A lei de Cuba acrescia a exigência de se ofertar instrução 
primária e formação para um ofício ou arte. Os estados de Pensilvânia (1780), 
Rhode Island (1784), Connecticut (1784), Nova Iorque (1799) e Nova Jersey 
(1804) obrigavam um vínculo de servidão das crianças até que alcançassem a 
idade estipulada, mas apenas o segundo estado citou a educação, registrando o 
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desejo de prover formação moral, religiosa e em leitura, escrita e aritmética às 
custas das câmaras municipais. A lei brasileira, por sua vez, deixou a educação 
sob a responsabilidade do governo, restrita aos ingênuos que lhe fossem 
entregues pelos senhores. Em comum a todas normativas, havia a condição de 
que a criança seria obrigada a servir ao senhor de sua mãe ou a outro 
responsável, até uma idade determinada, como recompensa pelos gastos com 
sua criação, que não necessariamente incluía a educação. 
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RESUMO  

O objetivo deste artigo é apresentar a evolução histórica da educação 
profissional a distância no Brasil, desde seu surgimento até a 
institucionalização da Rede e-Tec Brasil, uma política pública que tem 
proporcionado maior abrangência da formação profissionais de nível técnico, 
capacitando, por exemplo, em 2011, mais de 75 mil profissionais a distância. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, histórica e comparativa associada à 
prática docente e de gestão educacional dos autores, à análise de experiências 
de instituições públicas e privadas, e à interpretação da legislação que rege esta 
modalidade o ensino no Brasil. O resultado revela que a educação profissional 
a distância é uma prática educacional que deve ser ampliada num país como o 
Brasil, de dimensões continentais e de urgente qualificação profissional técnica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Compreender a evolução histórica da educação profissional sempre foi um 
desafio para os estudiosos que buscam o conhecimento necessário para a 
analisar a elaboração e implementação de políticas públicas e práticas 
educativas no campo da História da Educação.  

No Brasil, a educação profissional vem sendo ofertada desde o período 
colonial. Muitas leis, decretos e portarias possibilitaram a implementação de 
diversas políticas públicas relacionadas à oferta de cursos profissionais,  
contudo  o número de vagas nunca foi suficiente para suprir a demanda. 

Há aproximadamente uma década, o governo federal tem demonstrando 
grande interesse em preencher a lacuna na formação de profissionais de nível 
técnico, deixada como legado pela política neoliberal adotada pelo país na 
última década do século XX. 

Em 2007 e 2008, respectivamente, implementou duas importantes 
políticas públicas voltadas à formação profissional: a criação do Sistema Escola 
Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil), com o objetivo de ampliar e 
democratizar a formação técnica e tecnológica por meio da educação a 
distância, ofertada por instituições públicas; e, a ampliação da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, através da criação dos 
Institutos Federais (IFs), voltados principalmente para a oferta de cursos 
técnicos. Foram criadas mais  de 450 unidades de ensino técnico com a oferta 
de mais de 400 mil vagas, contudo, não foi suficiente para atender a demanda.  
Sendo assim, o governo passou a incentivar os IFs a ofertarem a educação 
profissional a distância, financiando cursos técnicos nesta modalidade de 
ensino por meio do e-Tec Brasil. 

A Educação a Distância (EaD) é definida pela legislação brasileira como 
uma modalidade de educação escolar, ou seja, uma forma diferenciada de 
ofertar a educação, atendendo as características do público e com as 
especificidades didático-pedagógicas para tal. (BRASIL, 1996).  

Será que esta prática educativa aponta para um caminho mais curto e 
menos dispendioso em termos de recursos financeiros com a mesma qualidade 
do ensino presencial que mereça ter politicas públicas especificas voltadas para 
ela?  Quais foram as principais politicas públicas voltadas à EaD 
implementadas no Brasil?  

Estas e outras perguntas serão respondidas no desenvolvimento deste 
artigo que busca revelar o histórico da educação profissional no Brasil na 
modalidade EaD.  



 

 
 

6 

2. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

Nos dois primeiros séculos após a colonização, a educação profissional no 
Brasil se restringia aos pobres, sendo os principais lugares de aprendizagem as 
Corporações de Ofícios, a Casa-grande dos senhores de engenho, as Casas de 
Fundição de Moedas e os centros de aprendizagem de ofícios da Marinha.  

Com a Independência, logo veio a extinção das Corporações de Ofícios e 
pouco depois a descentralização do ensino, que resultou na oferta do ensino 
primário e secundário como responsabilidade das Províncias. (GARCIA, 2015, 
p. 4).  

Em 1856, foi criado o primeiro liceu denominado Liceu de Artes e Ofícios 
do Rio de Janeiro, que serviu de modelo para a criação de outros em diversos 
estado brasileiros. Era de iniciativa privada, mantida principalmente pela elite 
burocrática e econômica, mas recebia subvenções oficiais. (BIELINSKI, 2009).  

No período republicano, além da continuidade dos liceus, ganharam lugar 
iniciativas públicas de oferta de cursos profissionalizantes como, por exemplo, 
as escolas profissionais de Campos, Petrópolis, Niterói e Paraíba do Sul, todas 
no estado do Rio de Janeiro, criadas por Nilo Peçanha enquanto foi presidente 
deste estado. Sua contribuição não se restringiu ao Rio de Janeiro, pois quando 
esteve na presidência da república promoveu a institucionalização da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica ao criar 19 Escolas  de Artífices, 
em diferentes estados do país. (BRASIL, 2015, p.2) 

A criação das Escolas de Aprendizes Artífices não significou uma integração 
do trabalho com a educação, pois esta era de base teórica e intelectualista, 
voltada para a formação dos ricos, enquanto a formação profissional era de base 
prática, e sua pouca oferta, voltada para os pobres (GONÇALVES, 2005, p. 2).  

No início de 1937, foi  publicada a Lei nº 378 , pela qual as Escolas de 
Aprendizes Artífices foram transformadas em Liceus, para o ensino profissional 
de todos os ramos e graus, continuando a ser destinado aos mais pobres, 
confinados no ensino primário e profissional. “A educação da grande maioria 
da população não proporcionava acesso ao Ensino Superior”. (BATISTA, 2011, 
p. 35).  

Segundo FARIA (2010), depois da Constituição de 1937, que em seu “artigo 
128 tornava livre a oferta de ensino por instituições/associações particulares” 
(p.121), somada a redução dos impostos sobre o papel e a necessidade urgente 
de mão de obra qualificada para o recente crescimento industrial, duas 
iniciativas privadas, inauguram a oferta regular de educação a distância no 
Brasil, por meio de postagem de material pelo correio: o Instituto Monitor e o 
Instituto Universal Brasileiro. 

A partir de 1942, passou a vigorar uma série de Decretos-leis conhecida 
como “Reforma Capanema” ou “Leis Orgânicas de Ensino”, a partir da qual todo 
ensino profissional brasileiro passou a ter regulamentação. (GARCIA, 2015, p. 
7).  
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A primeira foi a Lei Orgânica do Ensino Industrial de 1942, depois a Lei 
Orgânica do Ensino Comercial, em 1943, e por último a Lei Orgânica do Ensino 
Agrícola, em 1946. Nestas normas, o ensino técnico profissional passou a ser 
considerado de nível secundário e o ingresso nas escolas passou a depender de 
exames de admissão. Os cursos foram divididos em dois ciclos. O 1º ciclo, 
denominado curso básico, compreendia quatro anos de estudos após o ensino 
primário. O 2º ciclo,  era o curso técnico, com duração de 3 ou 4 anos, a ser 
frequentado pelos egressos do curso básico.  Os estudantes que concluíssem o 
2º ciclo poderiam ser admitidos no ensino superior desde que o curso 
pretendido tivesse relação direta com o curso comercial finalizado. (BRASIL, 
1942).  

Em sintonia com as Leis Orgânicas da educação profissional, foi publicado 
o Decreto-Lei nº 4.127/42, que estabeleceu as bases de organização da Rede 
Federal de estabelecimentos de ensino industrial, instituindo quatro tipos de 
escolas federais: as escolas técnicas, para ensino de 1o e 2o ciclos; as escolas 
industriais,  para ensino de 1o ciclo; as escolas artesanais, para cursos de curta 
duração; e, as escolas de aprendizagem, para os trabalhadores das indústrias.  

A expansão das escolas técnicas federais não foi suficiente para atender a 
demanda da indústria por qualificação profissional técnica, que era um dever 
estabelecido pela Constituição do Estado Novo de 1937. Por iniciativa do 
governo, criou-se então em 1942 o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria. O 
mesmo ocorreu com a Confederação Nacional do Comércio em 1946, com a 
criação do Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). (BRASIL, 
1937)  

Em 1959, pela Lei nº 3.552, as escolas federais foram transformadas em 
autarquias, ganhando autonomia administrativa e pedagógica, mas 
continuavam vedando ao aluno progressão para cursos superiores, exceto no 
seu ramo profissional.  

A fixação por Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 
nº 4.024/61, aproximou o ensino profissional ao ensino acadêmico, contudo na 
prática a  formação profissional continuava desvalorizada socialmente. 

Na década de 1970, com a aceleração do crescimento econômico, houve uma 
forte expansão artificial de cursos profissionais. Em 1971, o governo publicou a 
Lei nº 5.692, reformando a LDB na parte que antecede ao ensino superior, 
criando o ensino de 1o e 2o Graus.  Com esta norma, todas as escolas secundárias 
do Brasil estavam obrigadas a ofertar cursos técnicos.  

Em 1978, surgiram os três primeiros Centros Federais de Educação 
Tecnológica (CEFETs), que tinham como objetivo, além dos cursos técnicos, 
formar engenheiros de operação e tecnólogos.  

Com a aprovação da LDB, Lei 9.394/96, a educação profissional ganhou 
notoriedade no Brasil. Contudo o texto da lei não definiu competências e 
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responsabilidades sobre ela. Segundo Saviani (1997, p. 216), era essa a intensão 
do governo, 

(...) como consequência o descomprometimento do MEC em relação às 
escolas técnicas federais, provavelmente a experiência mais bem-sucedida 
de organização do nível médio a qual contém os gérmens de uma 
concepção que articula formação geral de base científica com o trabalho 
produtivo. 

Este descomprometimento estava alicerçado numa perspectiva neoliberal 
de retrair a oferta de educação profissional pelo poder público a fim de criar 
terreno fértil para a preponderância da iniciativa privada. (PACHECO, 2012).  

As ações foram em quatro frentes: 1) restrição orçamentária para os cursos 
técnicos públicos; 2) reforço da dualidade e flexibilização para oferta, por meio 
de regulamentação da LDB; 3) empréstimo para a iniciativa privada constituir 
suas próprias escolas de cursos de curta duração; e, 4) impedimento legal de 
surgimentos de novas escolas pública federais.  

Segundo Tavares (2012, p. 11). com as quatro frentes houve um 
congelamento na criação de vagas e escolas públicas para esta modalidade 
educacional. Somente a partir de 2004, ocorreu a retomada da oferta de cursos 
técnicos federais motivados pelos investimentos financeiros governamentais.  

 A publicação do Decreto 5.154/04 representou uma nova concepção para a 
Educação Profissional e Tecnológica (EPT), segundo o qual esta passou a ter 
possibilidade de integração ao ensino médio, ampliando assim a perspectiva de 
participação do governo na oferta deste nível educacional e permitindo que 
todos os alunos de escolas públicas ou privadas pudessem frequentar o ensino 
médio e o ensino técnico ao mesmo tempo, na mesma grade curricular e na 
mesma escola. 

Em 2005, foi sancionada a Lei 11.195/2005, que permitiu a  expansão da 
educação profissional brasileira, sendo criadas 214 novas escolas técnicas entre 
2005 e 2007. (TAVARES,2012, p. 12 

Através do Decreto nº 5.840/06 foi criado Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA) com o ensino fundamental, médio e educação indígena. (BRASIL, 
2015, p. 6).  

Em 2007, o Ministério da Educação lançou o Programa Brasil 
Profissionalizado, com o objetivo de “financiamento de obras de infraestrutura, 
desenvolvimento de gestão, práticas pedagógicas e formação de professores” 
nas redes estaduais de educação, visando a retomada da oferta em articulação 
nacional, sendo o programa articulado com novas políticas como: o Catálogo 
Nacional dos Cursos Técnicos; a nova lei de estágios; o programa de  
profissionalização para jovens e adultos; e, o ensino técnico a distância.  
(COLOMBO, 2008, p. 8). 
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Em 2008, além da publicação da Lei 11.741, que alterou a LDB 
acrescentando ao seu corpo a Seção IV-A, do Capítulo II, o qual resssalta que os 
cursos profissionalizantes fazem parte da educação básica, o Ministério da 
Educação reorganizou a Rede Federal de Educação Profissional ao criar 38 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia a partir do potencial 
instalado e congregando as antigas Escolas Técnicas Federais, CEFETs, Escolas 
Técnicas vinculadas as Universidades Federais, Escolas Agrotécnicas Federais 
e o Colégio Pedro II. 

Os Institutos Federais passaram a agregar novas características na oferta de 
educação profissional. A expansão de novos câmpus ocorreu principalmente 
para o oeste do país, em locais de pouco ou nenhuma oferta educacional. 
Passaram a ter políticas inclusivas e a ofertar, além do ensino, também a 
pesquisa e a extensão para os alunos do Ensino Médio Técnico e uma maior 
integração entre formação geral e formação técnica e tecnológica. Passaram a 
verticalizar a oferta da profissionalização começando por cursos de FIC 1 , 
passando pelos Cursos PROEJA, pelos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 
Médio,  pelos cursos superiores de graduação ou de tecnologia, por mestrado 
profissional e até doutorado.  

Em 2011, foi lançado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (PRONATEC) com a finalidade de interiorizar, expandir e 
democratizar a oferta de educação profissional no Brasil.  

Além dos cursos regulares, mantidos com recursos orçamentários ordinário 
do Ministério da Educação, o PRONATEC financiou outros cursos na sua 
própria rede, mas também nas “redes estaduais, distritais e municipais de 
educação profissional e tecnológica” bem como no “Sistema S, como o SENAI, 
SENAT, SENAC e SENAR”. (MEC, 2015).  

Apesar de todos esses avanços, a educação profissional ainda é uma 
modalidade inacessível a muitos jovens e adultos, pois levar a educação básica 
presencial para este vasto país já não é tão fácil.  A tarefa é ainda mais difícil no 
caso da educação profissional, que exige altos investimentos em tecnologia e 
infraestrutura escolar, tais como materiais didáticos e laboratórios específicos. 
Diante deste cenário, a Educação Profissional a Distância surge como meio 
facilitador para a aceleração da oferta de cursos técnicos no Brasil e um meio 
de assegurar o acesso a todos.  

                                                   
 

1 Segundo o Decreto nº 5.154/2004, FIC são cursos para “capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 
atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e 
tecnológica”. Os cursos são de curta duração variando no mínimo 160 até 400 horas em mais 644 cursos segundo 
o Guia Pronatec de Cursos FIC (BRASIL, 2015). 
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3. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A DISTÂNCIA  

A Educação a Distância evoluiu muito no decorrer do tempo, passando da 
correspondência via correios às mídias modernas. É evidente que ganhou mais 
espaço e notoriedade com o desenvolvimento e a incorporação das novas 
tecnologias digitais. 

Segundo FARIA (2010, p. 34 e 42), “a evolução da EaD acompanhou a 
evolução das tecnologias de comunicação que lhe dão suporte, o que não 
significa necessariamente evolução pedagógica”, mas de toda forma o avanço 
da tecnologia de suporte “permitiu um avanço qualitativo e quantitativo”, sendo 
a primeira oferta em EaD um curso profissional por correspondência.  

Os Estados Unidos e a Suécia foram os pioneiros nesta modalidade de 
ensino profissional, que o Brasil conheceria, em seus moldes mais rústicos, a 
partir de 1891. 

Em 1728, um professor de taquigrafia anunciou na Gazeta de Boston sua 
disposição de ensinar esta técnica com o envio semanal de materiais para 
ensino e receber tutoria por correspondência (FARIA, 2010, P. 135). 

Em 1833, foi criado um curso de contabilidade na Suécia, pelo Instituto 
Liber Hermodes. Neste mesmo ano, um anúncio em inglês em um seminário 
sueco Lunds Weckoblad, anunciou uma oportunidade de estudar composição 
por meio de postagens. 

Em 1840, o inglês Isaac Pitman criou um sistema de ensino de taquigrafia 
na base de fichas que enviava para seus alunos, via intercâmbio postal. Esta 
experiência comprovada de interação contínua entre aluno e professor a 
distância é considerada por muitos, verdadeiro marco do início do EaD. 

Após Pitman, outros exemplos bem sucedidos de experiências em EaD 
podem ser mencionados como Thomas J. Foster que, em 1891, iniciou na 
Pensilvânia (EUA) um curso sobre medidas de segurança no trabalho de 
mineração, e, o sueco Hans Hermod, diretor de uma escola que ministrava 
cursos de línguas e cursos comerciais, que lançou em 1898 o primeiro curso por 
correspondência, na área de contabilidade.  

O rádio desde suas primeiras transmissões comerciais em 1907, em Nova 
York, foi imediatamente incorporado ao processo educacional a distância. 
Iniciava-se a segunda geração deste tipo de modalidade de ensino pelo rádio, 
que seria seguido pela televisão.  

A oferta da EAD foi se ampliando. Na década de 1930, diversas 
universidades norte-americanas começaram a ofertar cursos a distância.  

Na década de 60, embora as universidades à distância tenham sofrido muito 
preconceito, a criação da Universidade Aberta da Grã-Bretanha (Open 
University) em 1969, foi um marco, pois trouxe a utilização de novos meios 
como a televisão e os cursos intensivos em períodos de recesso da educação 
convencional. Esta experiência acabou se transformando em um modelo de 
EaD, gerando muita competitividade nos cursos presenciais. Na mesma década, 
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foram criadas mais duas importantes universidades de EAD: a Universidade 
Aberta da Venezuela e a Universidade Estadual a Distância da Costa Rica 
(FIALA, 2008, p. 2). 

Com a chegada da transmissão televisiva em 1930, que era assistida na 
Alemanha em salas especiais, o termo educação a distância passou a substituir 
o estudo por correspondência, e o seu uso foi popularizado pela Open 
University, com a oferta de seus cursos a partir de 1971. 

Contudo, o uso da correspondência postal estreou a educação a distância 
preenchendo as lacunas dos sistemas de ensino formal quanto à 
profissionalização e continua, até os dias atuais, mostrando que é uma 
ferramenta poderosa e aliada das outras mídias. (GIUSTA; FRANCO, p. 28). 

Das correspondências às mais modernas tecnologias de informação e 
comunicação, a EaD evoluiu através dos tempos. Já são mais de dois séculos de 
experiências que permitem afirmar que esta modalidade de ensino vem 
contribuindo significativamente para a formação profissional em diversos 
países, assim como no Brasil.  

4. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A DISTÂNCIA NO BRASIL 

No Brasil, a educação profissional a distância foi iniciada em 1891 com a 
oferta de um curso de datilografia por correspondência, anunciado nos 
classificados do Jornal do Brasil. Desde então, outras experiências bem 
sucedidas de Educação a Distância por meio dos correios, rádio, televisão, 
satélites e internet contribuíram para o avanço desta modalidade de ensino no 
país. Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, a EaD deu 
um salto qualitativo e quantitativo em sua oferta, principalmente, a partir do 
uso da internet na transmissão das aulas, visto que o aluno em qualquer lugar 
do país poderia receber uma qualificação profissional a distância. Contudo, é 
importante resgatar o longo trajeto histórico do uso das tecnologias que vem 
permitindo a formação técnica no Brasil durante mais de um século. Embora 
iniciada no final do século XIX, somente em meados do século XX os avanços 
nesta modalidade de ensino se tornaram mais visíveis. 

Entre as décadas de 1920 e 1950 ocorreram importantes avanços que se 
tornaram marcos na história da EaD no Brasil, sendo que alguns deles já 
apresentavam um cunho de formação profissional. Por ordem cronológica, os 
que mais se destacaram foram: a fundação da Rádio Sociedade do Rio de 
Janeiro, em 1923; a criação do Serviço de Radiodifusão Educativa, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, em 1937; a fundação do Instituto Rádio 
Monitor (1939) e o Instituto Universal Brasileiro (1941), ambos em plena 
atividade atualmente. Em 1946, o SENAC iniciou suas atividades, criando em 
1950 a Universidade do Ar, cobrindo localidades fluminenses e paulistas.  
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Pode-se considerar que a primeira escola brasileira de educação 
profissional a distância, com estrutura e consistência pedagógica  foi o Instituto 
Radio Monitor, implantada pelo imigrante húngaro Nicolás Goldberg. Este 
utilizando sua experiência em eletrônica e implantou o primeiro curso técnico 
por correspondência no país. A metodologia consistia no envio de apostilas e 
um kit de componentes eletrônicos aos alunos, enquanto a interação se dava 
por correspondências enviadas pelos correios.  

Em 1941, derivada da experiência do Instituto Radio Monitor, um dos seus 
antigos sócios, montou Instituto Universal Brasileiro (IUB),    com “cursos 
informais” de “datilografia, taquigrafia, estenografia e eletrônica em rádio” 
(FARIA, 2010, p. 19). Sendo as cartilhas e manuais produzidos pelo IUB, 
enviado aos alunos via correio e estes devolviam as lições respondidas. 

Dois fatores induziram o surgimento destas instituições e tantas outras de 
ensino não-oficial a distância profissional, inicialmente, voltado para o rádio-
técnico. De um lado o artigo 129 da Constituição de 1937, que preconizava o 
ensino “pré-vocacional destinado as classes menos favorecidas” e “fundando 
institutos de ensino profissional” que poderiam ser de iniciativa dos governos 
ou “dos indivíduos ou associações particulares” (BRASIL, 1937). De outro, o 
processo de industrialização pela substituição de importações, o incremento de 
equipamentos elétricos e eletrônicos, entre eles, o rádio no Brasil, que “à época 
já possuía mais de 50 emissoras” e necessitava de técnicos para instalação e 
serviços de reparos nas mais longínquas regiões do país (FARIA, 2010, p. 84).  

Entre as décadas de 1950 e 1970 muitos brasileiros receberam uma 
formação profissional a distância devido aos projetos colocados em prática nas 
décadas anteriores. Um exemplo foi a instalação em São Paulo, em 1962, da 
empresa estadunidense Occidental School, especializada em educação por 
correspondência, que passou a atuar na área da eletrônica, produzindo revistas 
e cursos. 

Vários institutos particulares que promoviam a educação profissional, tanto 
na área da eletrônica, datilografia e contabilidade, passaram a oferecer cursos 
de  formação escolar geral pós primário, de Madureza Ginasial, por 
correspondência. Foi a possibilidade dada pelo artigo 91 do Decreto Lei 
4.244/1942, da “Reformas Capanema” que permitia aos maiores de dezenove 
anos a obtenção de licença ginasial por ensino realizado particularmente. O 
mesmo Decreto não mencionava o ensino a distância, mas em seu artigo 69 
deixava livre o ensino secundário ministrado pela iniciativa particular. 
Combinando as possibilidades legais de ambos os artigos muitas empresas 
passaram a divulgar cursos por correspondência de formação geral, visto contar 
com boa base metodológica e de estrutura, advindas do ensino profissional a 
distância.   

A década de 1970 foi, especialmente, marcada pela implantação do Projeto 
Minerva, que embora não seja considerado de educação profissional, foi de 
grande relevância, pois contribuiu para o aumento da escolarização de 
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brasileiros adultos. Tal projeto utilizou-se do rádio para difusão das aulas. 
Todas as emissoras do país eram obrigadas a transmitir a sua programação, 
uma forma encontrada pelo governo para garantir o acesso ao ensino para os 
estudantes que não podiam frequentar a escola no modelo tradicional.  

Embora a EaD  tenha surgido em 1891 no Brasil, foi somente em 1961 que o 
governo brasileiro tratou dessa modalidade de ensino como política pública.  

Segundo ALVES (1994), o marco legal para educação a distância no Brasil 
ocorreu com a promulgação da primeira LDB, por meio da Lei nº 4.024/1961. 
Em seu artigo 25, parágrafo segundo, destacava que “os cursos supletivos serão 
ministrados em classes ou mediante utilização de rádio, televisão, 
correspondência e outros meios de comunicação que permitam alcançar o 
maior número de alunos” (BRASIL, 1961).  

A regulamentação mais detalhada sobre o tema veio em 1971, mas 
“específica para o ensino supletivo a distância” por ser considerada uma 
educação de menor qualidade, voltada aos pobres e devido à precariedade dos 
correios. (ZANLUTTI, 2006, p. 35).  

Os motivos dessa demora podem ser considerados insignificantes e até 
mesmo discriminatórios, mas se justificam pelo momento político vivenciado 
pelo país naquele, pois tratava-se do regime militar.  

Mesmo sem regulamentação, muitos cursos profissionais livres a distância 
foram ofertados no Brasil antes da década de 1970. Tratava-se de uma 
experiência comprovada de educação a distância por vários motivos como, por 
exemplo, por ser sistemática, por haver interação entre a instituição e os alunos, 
por se submeter aos controles dos órgãos e governo, tendo solidez no formato 
que perdura até os dias atuais. 

Desde então, diversas outras instituições têm conquistado relevância social 
na qualificação profissional a distância. No que diz respeito à educação pública 
nesta modalidade, a ausência de legislação específica atrasou seu avanço. 
Foram as instituições privadas que conquistaram espaço, ofertando cursos 
profissionalizantes considerados livres, sem necessidade de registros formais, 
devido ao não intervencionismo do poder público.  

Entre as décadas de 1970 e 1980 várias iniciativas privadas passaram a 
ofertar cursos supletivos a distância, através do uso combinado da televisão, 
aulas via satélite e conjunto de materiais impressos. Até 1990 a EaD continuava 
a ser considerada no Brasil uma educação de menor qualidade, voltada para 
cursos profissionalizantes e escolarização supletiva. A partir daí diversas 
políticas públicas implementadas culminaram no fortalecimento da EaD no 
Brasil. 

Em 1990, houve uma mobilização no ambiente universitário para que as 
novas tecnologias fossem usadas para cursos superiores de EaD. Em 1992,  foi 
criada a Universidade Aberta de Brasília (Lei estadual 303/1992). Em 1995, é 
criada a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED). Até a aprovação 
da nova LDB, (Lei 9.394/06) as propostas de regulação para EAD referiam-se 
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apenas à educação superior, pelo fato de a educação profissional figurar como 
parte da educação básica.  

A LDB, no seu artigo 80, abriu novos horizontes para essa modalidade em 
todos os níveis da educação, estabelecendo que “o Poder Público incentivará o 
desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos 
os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”.  

Apesar disso, os primeiros projetos formais de educação profissional de 
nível médio somente começaram a ser pensados com a regulamentação do 
artigo 80 da LDB a partir da publicação do Decreto nº 5.622/05. 

O Decreto nº 5.622/05 foi o marco legal que inaugurou o início da oferta de 
cursos formais da educação profissional, fortalecendo e incentivando a 
implantação de cursos técnicos de nível médio subsequente na modalidade a 
distância. O referido decreto também possibilitou a implantação, por parte do 
Ministério da Educação, da primeira política pública voltada ao incentivo da 
oferta de cursos técnicos de nível médio na modalidade a distância pelas 
instituições de ensino público.  

O Ministério da Educação, em 2007, através do Decreto nº 6.301/07, 
implantou o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil  (e-Tec Brasil), cujo 
objetivo, descrito em seu artigo primeiro, é o “desenvolvimento da educação 
profissional técnica na modalidade de educação a distância, com a finalidade 
de ampliar a oferta e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, 
públicos e gratuitos no País”. Portanto, o poder público reparou o débito 
histórico com a educação profissional a distância. 

Por meio do e-Tec Brasil, o governo brasileiro passou a formalizar os 
procedimentos para a oferta da educação profissional a distância; a promover 
investimento orçamentário específico; a acompanhar e avaliar os cursos e a 
incentivar a utilização das novas tecnologias digitais. O programa passou a ser 
um verdadeiro sistema educacional, atuando em rede, criando padronização 
mínima e alcançando capilaridade nacional.  

A formatação e modelo e-Tec-Brasil, segundo o decreto, segue a mesma 
configuração atribuída a já implantada Universidade Aberta do Brasil – UAB, a 
única diferenciação consiste no nível de ensino. Cabe ao Ministério da Educação 
a seleção de instituições de ensino de educação profissional interessadas na 
oferta de cursos técnicos na modalidade de educação a distância, bem como o 
credenciamento dos polos de apoio presencial para o apoio técnico e financeiro 
pelo órgão. 

O e-Tec Brasil passou por uma reformulação em 2011 para adequar-se ao 
PRONATEC. O decreto 6.301/07 foi revogado pelo decreto 7.589/2011. O MEC 
extinguiu o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil e institui a Rede e-Tec 
Brasil. O termo e-Tec Brasil permaneceu, por estar popularizado a sua 
significação. Mas não foi somente uma alteração de nomenclatura, a principal 
diferenciação foi a valorização da autonomia pedagógica das instituições de 
educação profissional e o incentivo ao uso de diferentes metodologias 
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tecnológicas. Essa diferenciação ampliou significativamente o número de 
instituições no Programa e o número de matriculas cresceu de 28.744 para 
75.364, com o recém criado Rede e-Tec Brasil.  

A Rede e-Tec Brasil é um importante programa de incentivo a educação 
profissional a distância com a oferta de vagas públicas e gratuitas. Há, porém, 
diversas outras iniciativas de oferta de cursos de educação profissional, na 
modalidade a distância, pela iniciativa privada, segundo o Sistema Nacional de 
Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) contribuindo 
para a ampliação das oportunidades educacionais e sociais por meio da 
educação profissional a distância no Brasil. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evolução histórica da educação profissional a distância aponta para uma 
tendência de superação dos problemas iniciais que se referiam, principalmente 
à qualidade do ensino. Com a evolução das tecnologias de informação e 
comunicação a EaD deu um grande salto qualitativo, tornando-se atraente não 
só para os estudantes mas também para professores que passaram a dedicar 
suas carreiras a esta modalidade de ensino.  

Percebe-se que, no Brasil, a discriminação da EaD está ficando no passado. 
Importantes universidades, públicas e privadas, passaram a ofertar educação 
profissional a distância por reconhecerem nela uma oportunidade de 
democratizar o acesso a uma educação de qualidade. Tudo isso é consequência 
das politicas públicas implementadas nas últimas décadas pelo governo 
brasileiro.  

A educação a distância teve seu início voltado para a profissionalização e, 
mesmo sendo privado, direcionado aos pobres. Foi absorvida pela 
universidade, se aperfeiçoou, adotou novas mídias, ganhou notoriedade e 
recebeu regulação oficial.  

O que se deseja que esta construção histórica, é mostrar que é possível esta 
modalidade de ensino retornar parcialmente a sua origem, ou seja, preparar 
profissionais de nível médio a distância,  para contribuir para a superação da 
dualidade e do confinamento aos pobres, não apenas focado na produção de 
mão de obra, mas como fator de indução ao desenvolvimento nacional. 
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RESUMO  

O presente estudo visa analisar o processo de institucionalização da 
formação docente no Brasil, destacando os projetos desenvolvidos por 
diferentes intelectuais. Para tal, foi realizada uma análise na historiografia 
brasileira, a partir de obras que estudam as primeiras instituições de formação 
docente em nível superior no país. Em se tratando de um trabalho de pesquisa 
histórica, o estudo foi desenvolvido mediante procedimentos metodológicos 
envolvendo a análise documental e a análise bibliográfica, ambas ancoradas nos 
pressupostos da Nova História Cultural. Portanto, diante da leitura de um 
importante acervo historiográfico e de consultas a alguns dispositivos legais, 
sobre a formação docente no Brasil, foi possível identificar que somente após o 
século XX iniciou-se o funcionamento dos primeiros cursos destinados à 
formação de professores em nível superior no país, a partir da criação dos 
Institutos de Educação. Entretanto, a consolidação desses cursos superiores só 
ocorreu após a década de 1940, com a criação e legitimação das Faculdades de 
Filosofia. 
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Diante da leitura de um importante acervo historiográfico e de consultas a 
alguns dispositivos legais, sobre a formação docente no Brasil, foi possível 
identificar que somente após o século XX iniciou-se o funcionamento dos 
primeiros cursos destinados à formação de professores em nível superior no 
país. Anterior a este período, uma tentativa de instalação dessas unidades de 
ensino ocorreu sem sucesso com a criação do Curso Superior anexo a Escola 
Normal de São Paulo1, por meio da Lei Estadual nº. 88 de 18922. Esse curso 
com apenas dois anos de duração, seria mantido pelos cofres estaduais e tinha 
como objetivo formar professores para as escolas normais e ginásios criados 
pela mesma lei. 

Essa proposta de ensino superior na Escola Normal de São Paulo 
permaneceu até o ano de 1920, quando foi elaborada uma nova Lei Estadual 
para a reestruturação da Instrução Pública3. Desenvolvida pelo Diretor-Geral 
de Ensino “Sampaio Dória” e sob a influência de Georges Dumas4, essa reforma 
foi responsável pela criação da primeira Faculdade de Educação no Brasil com 
a finalidade de aperfeiçoamento pedagógico dos professores e a disseminação 
da cultura geral. Entretanto, essa iniciativa marca a irrelevância que teve a esse 
tempo, pois mesmo sendo criada por Lei essa instituição não chegou a ser 
instalada.  

Dessa forma, até o início do século XX, a tradição brasileira de formação 
em nível superior restringiu-se principalmente as Escolas de Medicina, 
Odontologia, Farmácia, Direito e Engenharia. Nesse período, não existiam 
instituições superiores com cursos voltados para a formação do magistério, 
sendo que a formação dos professores era garantida mediante cursos pós-
primário, oferecido pelas Escolas Normais. Diante dessa afirmação, Chagas 
(1976) alega que: 

A formação do magistério em nível superior é conquista recente na 
história educacional brasileira pós-jesuítica. De fins do século XIX até os 
anos 30 [...] o que tivemos foi uma “escola normal” destinada a preparar 

                                                   
 

1 A Escola Normal de São Paulo também era conhecida como Escola Normal da Praça ou Escola Normal da 
Capital. Essa escola foi criada e instalada em 1846. Sua trajetória histórica é marcada por fechamentos e 
reaberturas, sendo que sua reabertura definitiva ocorreu em 1880.  

2 A Lei Estadual nº. 88 foi responsável pela Reforma da Instrução Pública em São Paulo, em 8 de setembro de 
1892 . Cf. Antunha, H. C. G. (1974). Universidade de São Paulo - Fundação e Reforma. Tese de Livre Docência, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 

3 Essa Reforma foi concretizada, através da Lei Estadual de São Paulo nº. 1.750 de 8 de dezembro de 1920, pelo 
Diretor-Geral do Ensino Sampaio Dória. Cf. Fétizon, B. A. de Moura. (1994). Faculdade de Educação: 
antecedentes e origens. In. Revista Estudos Avançados. São Paulo/SP: Editora USP, Vol. 8, nº. 22, pp. 365-373. 

4 Georges Dumas era francês e exercia o cargo de docente da Sorbonne, na França. Seu objetivo era criar no Brasil 
uma Escola Normal Superior, inspirada no modelo francês. Seu projeto influenciou a criação da USP e da 
Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, criada em 1937.  
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os professores “de primeiras letras”: um curso geralmente de três anos que 
se assentava sobre um ensino primário [...]. (Chagas, 1976, p. 57). 

Segundo Hilsdorf (2003), a partir da década de 1920, várias reformas na 
organização escolar foram realizadas buscando atender um novo projeto de 
cultura. A presença de adeptos da Escola Nova no sistema de ensino 
impulsionou essas reformas e estimulou a rivalidade entre as propostas de 
remodelação da educação escolar elaborados pelos escolanovistas e integrantes 
do grupo católico.  

Perante essa interpretação, Carvalho (1998) acrescenta que, 

Se em 20 houve propostas modernizadoras, seu sentido não foi o de acenar 
a educação como forma de mobilidade e ascensão social para as classes 
populares. Articuladas no âmbito de um projeto de construção da 
nacionalidade, tais propostas privilegiaram não a satisfação de uma 
demanda da população e sim a efetivação de um particular projeto da 
sociedade. (Carvalho, 1998, p. 26).  

A mesma opinião é compartilhada por Evangelista (2002), que sustenta o 
seguinte discurso: 

O projeto de reformas educacionais era parte destacada do projeto 
civilizador que propugnava a construção de uma cultura onde a ciência e 
a técnica sustentariam a racionalidade do trabalho; a proposição de 
políticas públicas, a expansão do mercado; a homogeneização da 
sociedade; a projeção brasileira internacional; a construção do Estado 
nacional. Criar universidades e formar o professor secundário faziam 
parte desta estratégia. (Evangelista, 2002, p. 19). 

No rol das diferentes propostas educacionais5 destinadas às mudanças no 
ensino superior, foi aprovado em 1931 o Estatuto das Universidades Brasileiras 
mediante a promulgação do Decreto Federal nº. 19.851 de 11 de abril. Esse 
regulamento foi resultado de um agitado processo de estudos e debates sobre a 
situação do ensino superior brasileiro, que tinha por finalidade estabelecer os 
padrões de organização e funcionamento das instituições superiores em todo o 
país.  

De acordo com Mendonça (2002) várias reações foram desencadeadas em 
repúdio ao que foi estabelecido no documento. Basta lembrar que o próprio 

                                                   
 

5 Na mesma época partia do Rio de Janeiro e de São Paulo um amplo movimento com membros de diversas 
entidades (Politécnica do Rio, Academia Brasileira de Ciências, Academia Brasileira de Educação, Instituto 
Franco-Brasileiros de Alta Cultura e da imprensa, através do jornal “O Estado de São Paulo”) que buscavam 
analisar e propor modelos de universidade para o Brasil, incluindo sugestões relativas à preparação do 
magistério. 
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Estatuto foi elaborado a partir da união de diversas propostas colocadas por 
diferentes grupos da Associação Brasileira de Educação, como estes não 
compartilhavam das mesmas idéias, o Estatuto acabou contrariando “gregos e 
troianos”, ou seja, engenheiros e católicos. Enquanto o primeiro grupo criticava 
a centralização do Governo Federal e a criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras com a restrita função de formar professores; o segundo 
acusava o projeto de laicizante. 

Entre os vários dispositivos, o Estatuto (Decreto Federal nº. 19.851 de 11 de 
abril de 1931, Art. 5º, inciso I) ordenava que: 

Art. 5º A constituição de uma universidade brasileira deverá atender às 
seguintes exigências: I- congregar em unidade universitária pelo menos 
três dos seguintes institutos do ensino superior: Faculdade de Direito, 
Faculdade de Medicina, Escola de Engenharia e Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras. (Brasil, 1931, p. 60.). 

Diante dessa reestruturação no ensino superior surge novamente um 
significativo interesse pela criação de uma unidade específica de formação de 
professores, agora reunida aos estudos referentes à seção de ciências e letras. 
Para o Ministro dos Negócios da Educação e Saúde Pública, Francisco Campos 
(1930-1932), responsável pela elaboração do Estatuto, a Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras permitiria a universidade transcender os limites do 
interesse puramente profissional imprimindo-lhe o caráter propriamente 
universitário. 

Na Exposição de Motivos do Ministro Francisco Campos sobre a Reforma 
do Ensino Superior, ele explica que a instalação dessa nova unidade teria um 
caráter eminentemente “utilitário e prático”, não seria apenas um órgão de alta 
cultura ou de ciência pura e desinteressada, mas deveria ser antes de tudo um 
Instituto de Educação cuja função precípua seria a formação de professores em 
nível superior (Fávero, 2000). 

A justificativa para esse caráter híbrido e ambíguo estava em que era 
preciso ter cautela ao se instalar pela primeira vez no país um instituto de alta 
cultura, pois essa instituição não poderia ser organizada de uma vez e de forma 
exclusiva. 

Apesar da ênfase do Ministro em instalar a referida faculdade torna-se 
necessário ressaltar que esta foi apresentada no texto do Estatuto como 
condição possível e não, como obrigatória. Assim, continuava admissível a 
instituição de universidades com as três faculdades tradicionais6 sem abrir 
espaço acadêmico para os estudos pedagógicos.  

                                                   
 

6  Faculdades de Direito, Medicina e Engenharia. 
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Um episódio similar ocorreu no mesmo ano, com a organização da 
Universidade do Rio de Janeiro (URJ). Criada desde 1920 pelo Governo 
Federal, a URJ foi reestruturada por meio do Decreto-Lei nº. 19.852/31, o qual 
estabeleceu a criação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras (FECL) com 
a finalidade de manter cursos destinados a prática da investigação e a formação 
de professores secundários (Brasil, 1931). 

A FECL foi organizada com a integração de três seções: de Educação, 
Ciências e Letras. Essas seções compreendiam diversas disciplinas referentes 
aos cursos de Matemática, Química, Física, Letras, Ciência da Educação, 
Ciências Naturais, Filosofia, História e Geografia. A frequência dos alunos na 
faculdade conferia o diploma de licenciado dos respectivos cursos (Brasil, 1931). 

Como até 1934 essa faculdade ainda não havia sido instalada, foi elaborado 
no mesmo ano uma Exposição de Motivos que justificava a importância de 
criação dessa unidade na URJ e um anteprojeto com o plano de preparo que 
procurou satisfazer duas necessidades fundamentais: a formação dos 
professores secundários e das escolas normais; e o desenvolvimento da cultura 
desinteressada (Fávero, 2000). 

Embora o Decreto tenha criado a Faculdade de Educação, esse dispositivo 
não se concretizou e os cursos de formação de professores não chegaram a ser 
instalados. Ante o referencial bibliográfico utilizado nesse estudo, não foi 
possível compreender o desinteresse pela faculdade. Segundo Fávero (2000) o 
exame das fontes também não permitiu explicar, o motivo dessa unidade ter 
sido postergada por tantos anos. 

Apesar da reorganização da URJ no ano de 1931, a primeira universidade a 
ser criada segundo as normas do Estatuto das Universidades foi a Universidade 
de São Paulo (USP)7, fundada em 25 de janeiro de 1934. Essa instituição 
apresentava em sua estrutura uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL-USP) que segundo Fernando de Azevedo8 passou a ser a “célula-mater” 
da universidade, tendo por objetivo a realização de altos estudos 
desinteressados e a pesquisa.  

                                                   
 

7 A USP foi o resultado de um projeto educacional liberal defendido por Fernando de Azevedo, que pretendia 
formar uma elite pensante que dirigisse o Brasil e um novo professorado de acordo com os princípios da Escola 
Nova e da educação científica e profissionalizante. O projeto paulista pretendia recuperar a hegemonia política, 
perdida com a derrota da Revolução Constitucionalista em 1932, com a conquista da hegemonia cultural. Cf. 
Antunha, H. C. G. (1974). Universidade de São Paulo - Fundação e Reforma. Tese de Livre Docência, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 

8 Educador, ensaísta, e sociólogo, Fernando de Azevedo (1894-1974) foi o principal introdutor das concepções do 
sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917) no Brasil. Foi Diretor geral da Instrução Pública do Distrito 
Federal (1926-30); Diretor Geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo (1933); Diretor da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo (1941-42). Cf. Toledo, M. R. (1995). Fernando de Azevedo e a Cultura 
Brasileira ou As Aventuras e Desventuras do Criador e da Criatura. Dissertação de Mestrado em Educação, 
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, SP, Brasil. 



 

 
 

9 

Ao ser criada, a USP também incorporou o Instituto de Educação de São 
Paulo por meio da Escola de Professores, com a finalidade de formar o 
magistério primário, secundário e também técnicos de ensino, em nível 
superior9. Assim, enquanto o Instituto de Educação da USP desenvolvia e 
abordava os estudos pedagógicos; a FFCL era responsável por oferecer os 
conteúdos específicos das matérias que pretendiam lecionar nos cursos 
secundários. 

Dessa forma, a USP tornou-se a primeira unidade universitária a fornecer 
esse tipo de ensino, como explica os estudos de Evangelista (2002):  

A primeira experiência de formação do professor em nível universitário, 
no Brasil, ocorreu entre 1934 e 1938 no Instituto de Educação da 
Universidade de São Paulo, permitida legalmente pelo Estatuto das 
Universidades Brasileiras, Decreto nº. 19.851, de 11.04.1931. Responsável 
pela instituição do sistema universitário como forma preferencial para a 
organização do Ensino Superior no país, previu um padrão geral, 
admitindo organizações universitárias variadas, o que conduziu Antunha 
a denominar a USP de variante paulista. (Evangelista, 2002, p. 22).  

Ainda de acordo com Evangelista (2002) o Instituto de Educação de São 
Paulo já se encontrava organizado e em funcionamento desde 1933, quando foi 
instituído por Fernando de Azevedo e passou a fornecer cursos de nível superior 
e de caráter profissionalizante para a formação do professorado, por meio da 
anexa Escola de Professores. Essa unidade de formação pedagógica foi 
resultado da transformação do antigo Instituto Pedagógico, o qual por sua vez 
havia sido criado em 1931 com a extinção da Escola Normal da Capital.  

Infelizmente, o Instituto de Educação da USP foi fechado em 1938, 
resultando na transferência de parte de seus professores para a Seção de 
Educação (depois seção de Pedagogia) da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras. Sobre esse fato Bontempi (2012) explica que 

[...] a recepção e os primeiros tempos dos professores e assistentes 
transferidos do IE para a FFCL não foram momentos agradáveis. As 

                                                   
 

9 É preciso mencionar que antes da criação do Instituto de Educação da USP outras unidades de ensino, de forma 
não institucionalizada, também desenvolveram cursos de nível superior para a formação de professores. Alguns 
exemplos: A Escola de Aperfeiçoamento de Minas Gerais criada em 1929 por Francisco Campos, o Instituto de 
Educação do Distrito Federal criado em 1932 por Anísio Teixeira e o Instituto de Educação de São Paulo criado 
em 1933, por Fernando de Azevedo. Cf Peixoto, A. C. (1981). A Reforma Educacional Francisco Campos — Minas 
Gerais, governo presidente Antônio Carlos. Dissertação de Mestrado em Educação, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Minas Gerais, MG, Brasil.; Vidal, D. G. (2001). O exercício disciplinado do olhar: livros, leituras e 
práticas de formação docente no Instituto de Educação do Distrito Federal (1932-1937). Bragança Paulista: 
EDUSF.: Evangelista, O. (2002). A formação universitária do professor: o Instituto de Educação da 
Universidade de São Paulo (1934-1938). Florianópolis: Cidade Futura. 
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situações desconfortáveis vividas por alunos e professores ligados às 
novas cátedras e aos novos cursos da parte pedagógica indicam ter vivido 
uma espécie de “estatuto informal” a incorporar os novos cursos e 
cátedras no conjunto da FFCL da USP. (Bontempi, 2012, p. 2). 

De acordo com alguns estudos foi possível entender que além de vários 
motivos de enfoque administrativo, alguns desentendimentos políticos entre 
Fernando de Azevedo (diretor do IE-USP) e alguns membros do grupo católico, 
os quais permaneciam aliados ao Interventor Federal do Estado, Ademar de 
Barros, e ao Ministro da Educação, Gustavo de Capanema, contribuíram para o 
seu fechamento. Em presença dos desafetos políticos, Evangelista (2002) expõe 
a seguinte opinião: 

Azevedo ligava-se as forças contrárias a Ademar de Barros, Interventor 
Federal no Estado, e articulava um discurso que dificultava a inserção do 
ideário católico na formação dos professores. O fechamento do Instituto e 
a concomitante transferência de suas atribuições à FFCL, sob a direção de 
um católico – Alexandre Corrêa - poderia garantir a difusão da moral 
cristã, como também um mercado que se afigurava fugido diante da 
defesa da escola pública, gratuita e laica. (Evangelista, 2002, p. 191). 

Uma trajetória similar a Escola Normal de São Paulo, ocorreu com a Escola 
Normal do Distrito Federal. Esta foi transformada em Escola de Professores e 
em 1932 incorporou-se ao Instituto de Educação do Distrito Federal, 
juntamente com as escolas primária, secundária e jardim de infância. Nesse 
ano, a Escola de Professores passou a oferecer cursos de nível superior para a 
formação do magistério (Vidal, 2001). 

Em 1935, Anísio Teixeira 10  criava a Universidade do Distrito Federal 
(UDF), através do Decreto Municipal nº. 5.513/35 voltada especialmente, à 
renovação e ampliação da cultura e aos estudos desinteressados. Logo, o 
Instituto de Educação do Distrito Federal, foi incorporado a UDF pela Escola 
de Professores, que ao ser agrupada passou a denominar-se Escola de Educação 
(Brasil, 1935). 

Ao analisar o Decreto (Art. 4º), foi possível concluir que ao contrário do 
Instituto de Educação da USP que tinha como objetivo exclusivo a formação 

                                                   
 

10 Anísio Spínola Teixeira nasceu em 12 de julho de 1900 em Caetité (BA). Filho de fazendeiro estudou em 
colégios de jesuítas na Bahia e cursou direito no Rio de Janeiro. Diplomou-se em 1922 e em 1924 já era inspetor-
geral do Ensino na Bahia. Foi nomeado diretor de Instrução Pública do Rio de Janeiro, onde criou entre 1931 e 
1935 uma rede municipal de ensino que ia da escola primária à universidade. No ano de 1962 tornou-se membro 
do Conselho Federal de Educação, no qual atuou até 1968. Muitas de suas idéias eram inspiradas na filosofia de 
John Dewey (1852-1952), de quem foi aluno. Cf. Nunes, C. (2000). Anísio Teixeira: a poesia da ação. Bragança 
Paulista/SP: EDUSF.  



 

 
 

11 

pedagógica dos professores; o Instituto de Educação da UDF apresentava como 
finalidade principal: prover a formação do magistério em todos os graus de 
ensino, formar os especialistas de educação e concorrer como centro de 
documentação e pesquisa para a formação de uma cultura pedagógica nacional. 

Cunha (1980) procurou explicar essas diferenças a partir da vinculação das 
duas experiências universitárias a uma dupla vertente do pensamento liberal 
no campo pedagógico. A USP seria expressão do liberalismo elitista de 
Fernando de Azevedo, enquanto a UDF se vincularia ao liberalismo igualitarista 
de Anísio Teixeira. Entretanto, essas categorias não dão conta de esclarecer 
integralmente as divergências efetivamente existentes entre os dois projetos de 
universidade. 

Na UDF, Anísio esclarece que a Faculdade de Educação, Ciências e Letras 
era representada pela Escola de Ciências (integrada a Faculdade de Direito); 
Escola de Educação (anexa ao Instituto de Educação) e pela Escola de Filosofia 
e Letras.  

Contudo, essa universidade municipal teve existência breve devido à 
perseguição feita a seu idealizador que foi acusado de comunista. Essa situação 
deu origem à expressão de Fávero (2000), a “utopia vetada”. O veto se 
consumou com o Decreto-Lei nº. 1063 de 20 de janeiro de 193911, por iniciativa 
do Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema (1934-1945) e integrantes 
do grupo católico representado por Alceu de Amoroso Lima, os principais 
opositores de Anísio Teixeira e de sua Universidade da Educação12. 

De acordo com Mendonça (2002),  

[...] a extinção da UDF foi resultado da confluência de interesses da Igreja 
e do governo federal, em um momento em que estes redefiniam seus 
respectivos papeis, bem como o caráter das relações que mantinham entre 
si. Para a igreja, a UDF ameaçava especialmente pelo seu caráter laico 
[...] Do ponto de vista do governo federal, a UDF se inviabilizaria por se 
tratar de uma iniciativa do poder municipal, em um momento que crescia 
aceleradamente a tendência ao centralismo. (Mendonça, 2002, p. 122). 

Antes dessa medida a Universidade do Rio de Janeiro foi novamente 
reorganizada, passando a se chamar Universidade do Brasil (UB) mediante Lei 
nº. 452/37. Representando o padrão federal “por excelência” do governo 

                                                   
 

11 Esse Decreto determinou a transferência de unidades da UDF para a Universidade do Brasil. 

12 Esse projeto de universidade elaborado por Anísio Teixeira desafiava a reforma universitária de Francisco 
Campos, pois os estatutos da UDF foram aprovados pelo prefeito e não pelo Ministério da Educação como o 
recomendado, além disso, não possuía as três faculdades exigidas. Também, contrariou os interesses do grupo 
católico, que não aceitava ter sido excluído da elaboração do seu projeto e estar ausente do corpo docente. Cf. 
Schwartzman, S. & BOMENY, H. M. B. (1984). Tempos de Capanema. São Paulo/SP: Fundação Getúlio Vargas e 
Editora Paz e Terra. 
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ditador, essa universidade foi constituída por 15 faculdades denominadas de 
nacional, entre elas a de Educação, Filosofia, Ciências e Letras. Segundo 
Schwartzman e Bomeny (1984), 

Formada em 1937, a nova Universidade do Brasil teria como um de seus 
principais objetivos implantar em todo o país um padrão nacional e único 
de ensino superior, ao qual a própria USP se deveria amoldar. Ela teria 
ainda um outro objetivo mais geral, que era estabelecer um sistema estrito 
de controle de qualidade no ensino superior [...]. (Schwartzman & 
Bomeny, 1984, p.145). 

Para assegurar o seu imediato funcionamento, o governo extinguiu a 
Universidade do Distrito Federal e transferiu algum dos seus cursos para a 
Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras (FNFCL) então criada. A 
Prefeitura cedeu igualmente alguns prédios em que funcionava a UDF. 

No processo de incorporação o Instituto de Educação da UDF não foi 
anexado a Universidade do Brasil. O motivo alegado por Capanema, diz 
respeito à necessidade de excluir do âmbito do ensino superior os cursos de 
formação de professores e especialistas da escola primária.  

Desse modo, a formação pedagógica era destinada exclusivamente aos 
docentes do ensino secundário e tinha um caráter meramente complementar 
no processo de preparação do professor, o que ficaria evidente o esforço de 
Capanema em garantir com que ela se fizesse exclusivamente após a formação 
de cultura geral realizada na FNFCL, em um único ano, com o curso de Didática, 
também desenvolvido na FNFCL. (Mendonça, 2002). 

Esse modelo tornou-se realidade a partir do Decreto-Lei nº. 1.190 de 4 de 
abril de 1939, que organizou definitivamente a FNFCL/UB. Com a 
reestruturação, essa unidade passou a denominar-se Faculdade Nacional de 
Filosofia e estabeleceu a separação do diploma de bacharel e licenciado. 

Embora a Faculdade Nacional de Educação tivesse sido criada, não foi 
instalada. Para Sucupira (1969) na época não havia sido amadurecido 
suficientemente a consciência dos problemas educacionais, nem existia a 
convicção de que o educador carecia de um ambiente específico para uma 
formação técnico-profissional especializada. No entanto, de acordo com 
Mendonça (2002): 

[...] a decisão final de Capanema de excluir da estrutura da UB a projetada 
Faculdade Nacional de Educação não se fundamentava apenas em razões 
de ordem financeira ou burocrática, mas constituía mais uma expressão 
de seu projeto de formação das elites, baseado em uma concepção 
organicista do sistema de ensino (ele próprio, expressão da visão 
orgânico-corporativa da sociedade), que, por sua vez, contrapunha a 
cultura humanística à ciência e a técnica – estas entendidas como núcleos 
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de dois sistemas de ensino paralelos e diferenciados. (Mendonça, 2002, p. 
165). 

Deste modo, devido às dificuldades de instalação e consolidação das 
Faculdades de Educação no Brasil, a responsabilidade pela formação do 
magistério superior foi transferida para as Faculdades de Filosofia. Essa 
instituição estruturou seus cursos em duas modalidades: o bacharelado em 
diferentes graduações (Matemática, Filosofia, Química, Biologia, Física, etc.) e 
a licenciatura por meio do Curso de Didática, com a duração de um ano 
acrescentado ao bacharelado13.  

Como modelo padrão, a Universidade do Brasil representou a organização 
do ensino superior no país durante todo o período que vai de 1940 a 1965 
quando passou a denominar-se Universidade Federal do Rio de Janeiro. No ano 
seguinte iniciou-se a aprovação de um conjunto de normas para reestruturação 
do ensino superior, constituído especialmente pelos Decretos-Lei 53/66 e 
252/67 e a Lei 5.540/68 que passou a ser caracterizada de Reforma 
Universitária14. 
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RESUMO  

Este trabalho investiga o Movimento Brasileiro de Alfabetização – 
MOBRAL em Varginha - MG, no período de 1970 a 1985. O MOBRAL foi criado 
em 1967, período de ditadura militar no Brasil. Sua meta prioritária era 
erradicar o analfabetismo no país em dez anos de atuação, já que o índice de 
analfabetismo se encontrava elevado. Os métodos de ensino utilizados 
advinham da educação tecnicista, a qual contrastava com a filosofia de 
educação proposta por Paulo Freire, que propunha uma educação libertadora. 
O objetivo deste trabalho é compreender o discurso médico higienista presente 
no MOBRAL, que se pelo material didático. Como aporte teórico-metodológico, 
são adotadas algumas “ferramentas foucaultianas”, especialmente aquelas que 
nos ajudam a compreender as ações da biopolítica e a promoção do “cuidado de 
si”, que atuam a fim de governar os sujeitos por meio de procedimentos 
disciplinares. É possível observar as inúmeras ações desenvolvidas pelo estado 
militar voltadas à promoção da saúde dos alunos do MOBRAL. Destaca a gestão 
e o cuidado para com a vida da população, que buscava argumentos a partir da 
origem da vida. O discurso médico higienista reforçava a manutenção de bons 
hábitos de saúde e higiene à produção de corpos dóceis e disciplinarizados ao 
trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta resultados da dissertação O MOBRAL faz 
mais do que ensinar a ler e a escrever: manifestações biopolíticas para o 
controle de adultos analfabetos em Varginha – MG (1970 – 1985), e, tem como 
objetivo compreender os aspectos biopolíticos1 que regulamentavam a vida da 
população de alunos pobres, analfabetos e trabalhadores do MOBRAL em 
Varginha – MG.  

O início do período militar (1964 – 1985) foi marcado pela falta de atenção 
e investimentos as questões relacionadas ao crescente analfabetismo entre 
jovens e adultos.  Segundo Paiva (1987), apenas em 1966, diante da negativa 
repercussão internacional dos elevados índices de analfabetismo, aliada aos 
apelos e insatisfação da Unesco, é que o estado preocupou-se em elaborar 
estratégias para combater o analfabetismo.  

O analfabetismo representava uma “mancha negra” ou a “chaga” da 
sociedade brasileira, a qual precisava urgentemente ser eliminada. As pessoas 
de baixa renda, que não sabem ler e escrever, são consideradas menos 
civilizadas, dependentes e politicamente incapazes. O ato da leitura e escrita 
representa condições de idoneidade, inteligência e independência, enquanto 
não dominá-lo significa incapacidade, ignorância e independência (FERRARO, 
2009). Desta forma, o fato de não ter o domínio das aptidões de escrita e leitura 
ganha o caráter de estigma e emerge como problema nacional, principalmente 
em tempos regime militar, onde a busca pelo progresso e desenvolvimento rege 
a busca desenfreada pelo crescimento econômico nacional/das elites. 

Em 15 de dezembro de 1967, surgiu a proposta de alfabetização vigente 
durante o o regime militar, o Movimento Brasileiro de Alfabetização – 
MOBRAL, instaurado pela lei 5.379, durante o governo Costa e Silva e sob os 
auspícios do ministro da Educação e Cultura Tarso Dutra.   Freitas & Biccas 
(2009) salientam que o MOBRAL tinha como meta prioritária erradicar o 
analfabetismo no país em dez anos de atuação. A elaboração da proposta de 
ensino do MOBRAL inicialmente foi confiada a Mário Henrique Simonsen, 
economista, e depois, a Arlindo Corrêa de Oliveira, um engenheiro que se 
tornou presidente do MOBRAL Central. A compreensão educacional dos 
responsáveis pelo desenvolvimento da metodologia de ensino do MOBRAL 
advinha da educação tecnicista, em que a utilização da alfabetização funcional 
valorizava apenas a aquisição de técnicas elementares de leitura, escrita e 
cálculo, aperfeiçoando assim a mão de obra direcionada ao mercado de trabalho 
através de seu comprometimento com ideais da família, da comunidade e 
patriotismo. Vale ainda ressaltar que a metodologia de ensino proposta no 

                                                   
 

1  A biopolítica atua afim de governar os sujeitos por meio de procedimentos disciplinares, usando como 
dispositivos a gestão da saúde, alimentação, sexualidade, entre outros. 
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MOBRAL claramente se mostrava oposta aos ideais de Paulo Freire, que 
defendia uma educação libertadora, que ampliasse a consciência crítica e 
reflexiva dos sujeitos, tornando-os autônomos. 

As iniciativas dos movimentos sociais no âmbito da alfabetização de adultos 
foram monopolizadas pelo estado, uma vez que os movimentos de educação 
popular foram truncados com o advento da ditadura e considerados ilegais. As 
diversificadas ações almejadas pelo MOBRAL corroboram o seu interesse em 
criar mecanismos que aproximassem o estado militar da população suscetível 
ao analfabetismo e fragilizada devido às disparidades socioeconômicas. Fica 
clara a intenção do estado ditatorial em criar dispositivos de controle com vistas 
a conter os possíveis movimentos contestatórios ao regime ditatorial. 

 

2. O CONTEXTO DO MOBRAL EM VARGINHA – MG 

No que tange aos processos de educação de adultos no âmbito local, o 
programa MOBRAL iniciou suas atividades em Varginha – MG no ano de 1970, 
e se estendeu oficialmente até o ano de 1985. Para este trabalho, apresentam-
se como fontes o livro didático “Um passo a mais”, desenvolvido pela  MOBRAL 
para orientar o (a) professor (a) no que diz respeito ao uso do material didático, 
e, o caderno de planejamento da professora Véra Tavares, que seguia 
meticulosamente as instruções do material didático. O livro é o material 
didático do Programa de Educação Integrada (PEI 2 ), responsável por dar 
continuidade ao processo de educação de adultos, iniciado com o Programa de 
Alfabetização Funcional (PAF3). Os pressupostos que norteavam a metodologia 
de ensino do MOBRAL abordavam principalmente os eixos higiene e saúde, 
trabalho, civismo, educação e cultura. Os discursos proferidos a partir destes 
temas agiam como balizas à manutenção do regime militar, uma vez que ao se 
entremearem disciplinavam o corpo e a mente da população de adultos pobre e 
analfabeta. Os desdobramentos do MOBRAL na cidade de Varginha 
corroboravam a metodologia de ensino tecnicista, difundida pelo material 
didático distribuído nacionalmente.  

                                                   
 

2 O aluno considerado alfabetizado pelo Programa de Alfabetização Funcional – PAF, era promovido para o 
Programa de Educação Integrada - PAF, fase mais avançada que englobava, além de português e matemática, a 
disciplina Ciências e Integração Social. 

3 O Programa de Alfabetização Funcional tinha vistas em alfabetizar os adultos e ensinar noções básicas de 
matemática. 
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O livro “Um passo a mais” embasava as aulas da professora Véra Tavares4, 
que seguia meticulosamente as instruções do material didático. A professora 
lecionou no MOBRAL por oito anos, e, após a extinção oficial do programa em 
1985, continuou a ministrar aulas utilizando o material didático destinado ao 
MOBRAL até o ano de 1990. Sua formação advinha de uma escola católica, o 
Colégio dos Santos Anjos, por sua vez um colégio de freiras e o único do 
município e da região que disponibilizava espaço adequado e condições para 
atuar na formação de professoras.  

No que se refere ao perfil dos alunos que frequentavam o programa, em 
âmbito nacional é possível afirmar que se tratava de alunos provenientes das 
classes populares e trabalhadoras. Em âmbito local, tal característica 
permanecia, e era acrescida de algumas particularidades. Os alunos que 
frequentavam o MOBRAL em Varginha – MG eram predominantemente 
pessoas idosas e adultos, provenientes das classes trabalhadoras. Vale 
mencionar que havia um equilíbrio em relação aos gêneros, tanto homens 
quanto mulheres frequentavam as aulas. 

Os desdobramentos do MOBRAL na cidade corroboram com as premissas 
técnicas metodológicas previstas pelo material distribuído nacionalmente. 
Além disso, destaca-se o forte vínculo do programa à igreja católica, as ações de 
cunho médico-higienista e o estabelecimento da educação moral e cívica. Além 
dessas perspectivas encontrarem respaldo na escola, outras instituições de 
poder atuavam em consonância à difusão dos discursos catolicista, higienista e 
moral, tais como a igreja, a mídia e o saber médico. 

O programa MOBRAL, que tinha como pressuposto principal promover a 
alfabetização de adultos, também se incumbiu de atuar nos âmbitos da saúde, 
religioso e cívico. Destaca-se, portanto, a prevalência das ações de cunho 
médico-higienista e o estabelecimento da educação moral e cívica. Além dessas 
perspectivas encontrarem respaldo na escola, outras instituições de poder 
atuavam em consonância à difusão dos discursos catolicista, higienista e moral, 
tais como a igreja, a mídia e o saber médico. 

 Como aporte à pesquisa, visando compreender as relações de poder 
estabelecidas no MOBRAL em Varginha – MG, são adotadas algumas 
“ferramentas foucaultianas”, especialmente aquelas que nos ajudam a 
compreender a “produção de saber e de verdade”, no que se refere a teoria do 
discurso, e a promoção da “biopolítica”, a qual estabelece mecanismos de 
controle à população, com o intuito de normalizar a sociedade (FOUCAULT, 
1988). 

 
                                                   
 

4 Será utilizado o nome real da professora, por acreditar-se que a memória é fundamental na construção da 
história, e a utilização de nomes fictícios atua no sentido de apagar importantes sujeitos da memória 
historiográfica. 
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3. A BIOPOLÍTICA NA REGULAMENTAÇÃO DA VIDA DO ESTUDANTE 
POBRE, ADULTO E ANALFABETO DO MOBRAL EM VARGINHA – MG 

Muito além do eixo-temático Saúde e Higiene, as aspirações de cunho 
higienista 5  eram aspectos presentes nas ações educativas do MOBRAL. A 
abordagem de aspectos de higiene e saúde desse programa se encontrava 
entremeada ao material didático, às campanhas da igreja católica, às notícias 
dos jornais O Correio do Sul e A Tribuna Varginhense e ao Programa de 
Educação Comunitária para a Saúde6. A influência higienista tangia desde os 
objetivos gerais do programa MOBRAL. A este respeito, Côrrea (1979) destaca 
a importância em conduzir os alunos a se empenharem na conservação da 
saúde e na melhoria das condições de higiene pessoal, familiar e da 
comunidade.  

Embora as práticas higienistas tenham prevalecido no início do século XX, 
devido as sucessivas ondas de epidemias (varíola, febre amarela, tifo, 
tuberculose, etc) que dizimavam parcelas importantes das populações urbanas, 
percebe-se que estas continuaram a fazer parte do cenário brasileiro meio 
século depois. Sobre o higienismo, Carvalho (2012) assinala: 

Este discurso médico-social, de um Brasil doente e necessitado de 
educação (...) foi proferido por diferentes sujeitos e instituições que 
tomaram para si a missão de salvar o país da ignorância, da incivilidade 
e da doença, e transformá-lo em uma unidade nacional com indivíduos  
instruídos, saudáveis, disciplinados fisicamente e moralmente e aptos 
para o trabalho, contribuindo assim para o progresso do país (p.2). 

A condição do estudante adulto, trabalhador, pobre e analfabeto no sistema 
de escolarização brasileiro está fortemente ligada às noções do higienismo e à 
construção de uma nação organizada, moralizada e saudável. Proporcionar a 
esses estudantes, por intermédio da escola, as formas necessárias de convívio 
em sociedade se tornou fundamental na disseminação dos ideais higienistas.  

                                                   
 

5 A preocupação com a saúde da população teve presença constante nos governos brasileiros, principalmente na 
primeira metade do século XX. As sucessivas ondas de epidemias levaram aos médicos a uma reflexão sobre as 
razões da sua ocorrência, dando origem a uma corrente de pensamento conhecida como higienismo, que via o 
espaço urbano como um grande campo patológico merecedor de estudos e intervenções, tanto sob o seu aspecto 
físico quanto moral. 

6 Criado pelo MOBRAL em 1976, o programa tinha o objetivo de propiciar melhores condições de saúde e 
saneamento à população rural, e, para isso, seria necessário um trabalho educacional que motivasse e orientasse 
quanto aos problemas referentes à saúde e ao saneamento básico. As premissas do programa afirmam que a 
saúde depende de fatores que estão associados às condições sociais, econômicas, culturais e educacionais de cada 
indivíduo. Sendo assim, era de responsabilidade dos municípios criar estratégias no intuito de incutir aspirações 
higiênicas na mentalidade e no corpo da população. É importante ressaltar que no município de Varginha – MG, 
as ações do programa de Educação Comunitária para a Saúde se estendiam ao meio urbano. 
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Conforme mencionado, o MOBRAL não se restringia apenas à 
alfabetização. O programa passou a apresentar inúmeras facetas voltadas à 
educação para a saúde, para a cultura e campanhas em geral preocupadas com 
o bem estar e seguridade da população. As principais ações em Varginha no 
período abordado foram: campanha pelo Registro Civil (1978); Projeto Alfa – 
responsável por diagnosticar casos de alunos que apresentavam problemas de 
saúde que interferissem negativamente na aprendizagem; concursos literários; 
cursos destinados aos alunos, com duração de quatro meses53: Higiene e 
Segurança no Lar – Alimentação, Nutrição e Dietética – Cuidados da Mãe e da 
Criança – As principais doenças: como identificá-las, preveni-las e curá-las – 
Primeiros Socorros; Convênio do MOBRAL com a televisão para o programa de 
alfabetização funcional. Dessa forma, observa-se a ampla dimensão de serviços 
prestados à sociedade oferecidos pelo MOBRAL. 

O saber médico, amplamente difundido pelas campanhas de educação para 
a saúde, atuava como mecanismo biopolítico no controle da população de 
adultos pobres, analfabetos e trabalhadores. A disseminação dos ideais 
higienistas no programa MOBRAL procedia a fim de preservar a saúde do pobre 
analfabeto trabalhador. Para o progresso do país, era importante que a mão de 
obra estivesse forte e saudável. O discurso proferido pelo estado militar em prol 
da saúde da população pode ser compreendido dentro da perspectiva adotada 
por Foucault (1991), a governamentalização do estado. Esta, ocorre por meio do 
estabelecimento de práticas e saberes responsáveis pela administração do 
governo do outro, articulados pelas diversas artes de governo para dar coesão 
ao seu exercício sobre a população, disciplinando-a e regulando-a. Portanto, os 
discursos de verdade relativos aos cuidados de higiene e saúde, estão 
permeados por preceitos de moralização, representando assim o exercício de 
controle e governo da população. 

A gestão e o cuidado para com a vida da população no MOBRAL buscava 
argumentos a partir da origem da vida. Nesta perspectiva, destaca-se o texto 
gerador do livro Um passo a mais, o qual discorre sobre a concepção da vida: 
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FIG. 1|Concepção da Vida – Livro Didático Um passo a mais (1981) 

Transcrição do texto gerador:  

Quando um espermatozóide encontra um óvulo, ocorre a fecundação e um bebê 
irá se formar no útero da mãe. 

Muitas doenças, no entanto se transmitem pelo contato sexual de pessoas 
doentes: são as chamadas doenças venéreas. A sífilis é uma doença muito 
conhecida. 

A higiene é a medida mais segura para evitar o contágio dessas doenças. 

Que cuidados são tomados na sua família quando uma mulher está esperando 
um bebê? 

Converse com seus colegas sobre a importância do tratamento pré-natal e da 
assistência médica durante a gravidez e parto (p.39). 

O texto gerador se inicia com uma explicação biológica sobre a maneira pela 
qual a vida humana é concebida. Imediatamente, faz prescrições sobre o 
cuidado que se deve tomar para não contrair as doenças venéreas, ressaltado a 
importância da higiene nos cuidados pessoais. Para integrar o(a) aluno(a) à 
discussão, são destacados os cuidados básicos que uma mulher deveria ter 
durante a gravidez. As imagens postas corroboram o discurso do texto gerador: 
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o corpo materno visto do ponto de vista biológico e a imagem de uma mulher 
grávida saudável em um cenário natural. 

É esboçada uma biopolítica, que se ramifica e penetra nos capilares da vida 
(PAGNI, 2011). A concepção da vida está fortemente ligada à responsabilidade 
materna, em ter uma vida saudável e buscar os meios necessários para 
assegurar a proteção da criança. Pois, o estado militar provém todos os meios 
necessários para otimizar a saúde da população. No caso da mulher grávida, 
destaca-se o pré-natal e a prevenção às doenças venéreas, que afetam a saúde 
sexual da mulher, do parceiro e podem até mesmo colocar em risco a vida do 
bebê. 

O estado ditatorial é ao mesmo tempo aquele que acolhe, permitindo ao 
indivíduo viver, e, aquele que pune, coibindo o direito da população à vida, por 
meio da tortura e de outros atos violentos. O indivíduo que tem o direito de 
viver é aquele trabalhador, honesto, pode ser também o pobre e analfabeto, que 
contribuem por meio do labor ao progresso do país e à ordem pelo seu 
silenciamento e conformidade às imposições do estado. O direito à vida apenas 
é retirado daqueles indivíduos que representam ameaça à ordem ditatorial, os 
vadios, preguiçosos e rebeldes, que representam perigo à vida da população.  

O poder sobre a vida é característico da soberania do estado. A este respeito, 
Foucault (1999) discorre:  

Parece-me que um dos fenômenos fundamentais do século XIX foi o que se 
poderia denominar a assunção da vida pelo poder: se vocês preferirem, 
uma tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo, uma espécie de 
estatização do biológico ou, pelo menos, uma certa inclinação que conduz 
ao que se poderia chamar de estatização do biológico. Creio que, para 
compreender o que se passou, podemos nos referir ao que era a teoria 
clássica da soberania que, em última análise, serviu-nos de pano de fundo, 
de quadro para todas essas análises sobre a guerra, as raças, etc. Na 
teoria clássica da soberania, vocês sabem que o direito de vida e de morte 
é um de seus atributos fundamentais. [...] Dizer que o soberano tem direito 
de vida e de morte significa, no fundo, que ele pode fazer morrer e deixar 
viver, em todo caso, que a vida e a morte não são desses fenômenos 
naturais, imediatos, de certo modo originais ou radicais, que se 
localizariam fora do campo do poder político. (FOUCAULT, 1999, p. 286). 

Michel Foucault designou duas modalidades de exercício do poder: 
soberania e disciplina. Em seu trabalho de transição da discussão sobre a 
emergência, na modernidade, de uma sociedade em que as disciplinas passam 
a recobrir todo o tecido social, é configurada uma verdadeira sociedade 
disciplinar, com seus dispositivos de constituição dos corpos, de seu controle e 
de sua utilidade do trabalho. Em outros termos, o autor define o direito de 
soberania ao direito de fazer morrer ou deixar viver. 
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Nesta perspectiva, é importante trazer à tona as contribuições de Giorgio 
Agambem sobre o papel do estado na regulamentação da vida, principalmente 
o estado de exceção. Agamben (2002) infere que a biopolítica se concebe nas 
ações de deixar viver e deixar morrer,e, está intrinsecamente ligada aos 
processos de soberania do estado, fazer matar e deixar viver. Para o autor, a 
biopolítica abarca uma dimensão ontológica, sendo intrínseca à experiência 
política ocidental desde seus primórdios, constitutiva da sua própria política e 
das relações de poder político. 

A vida, em sua nudez biológica, passa a ser assumida pela política, fazendo-
a viver ou deixando-a morrer, de acordo com os interesses geridos pelo 
permanente estado de exceção que a acompanha, otimizando as formas de vida 
humana para contemplar, a partir de uma lógica de produção e consumo, os 
interesses em jogo nas relações de poder (ASSMAN e BAZZANELLA, 2012). 
Neste viés reflexivo, Agamben (2002) ressalta: 

A dupla categorial fundamental da política ocidental não é aquela amigo-
inimigo, mas vida nua-existência política, zoé bios, exclusão inclusão. A 
política existe porque o homem é o vivente que, na linguagem, separa e 
opõe a si a própria vida nua e, ao mesmo tempo, se mantém em relação 
com ela numa exclusão inclusiva (p. 16). 

O poder político reside sobre a vida em sua dimensão biológica, em sua 
característica sacrificável, submissa ao poder de morte do soberano. O pobre, 
analfabeto e trabalhador é excluído da sociedade por não apresentar mínimas 
condições de civilidade, uma vez que não pertence ao mundo letrado. Sendo 
assim, para promover a inclusão destes sujeitos, o estado militar desenvolve o 
MOBRAL, com vistas a incluir estes sujeitos à sociedade. Porém, essa inclusão 
se dá por meio da imposição de preceitos moralistas e doutrinários à ordem 
ditatorial, responsáveis por manter a população silenciada, conformada e 
obediente ao estado militar. 

Concomitantemente aos preceitos de valorização da vida trabalhados pelo 
material didático, a professora Véra Tavares seguia as orientações ao professor 
e em seu planejamento de aula dava continuidade às ações de controle ao corpo 
e à vida, inerentes ao estado militar. A sequência didática é iniciada com o 
cartaz gerador7 com a palavra vida: 

 
                                                   
 

7  É importante ressaltar que após a discussão dos cartazes geradores, estes continuavam a ser explorados por 
meio do uso das palavras envolvidas em atividades gramaticais, tais como separar sílabas, formar frases, leitura, 
etc. 
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FIG. 2| Plano de Aula Vida – Caderno da professora Véra Tavares (1983) 

Novamente, é retratada a imagem da vida relacionada à maternidade, como 
demonstrado no cartaz gerador e a palavra vida. O debate orientado sobre o 
cartaz gerador busca os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os 
significados da palavra vida e reforçam uma visão amorosa sobre a 
maternidade: “O que as mães lembram e pensam quando vê esta mãe com este 
bebê (09/03/1983)”. 

Na motivação a professora destaca:  

Lembrar os filhos que já nasceram. Dos filhos, quando eram pequenos; 
dos cuidados que devemos ter com uma criança. De tudo porque a mãe 
passa para ter uma criança, para ter uma criança. Dos cuidados que a 
mãe deve ter para nascer o filho.  

O filho criado é trabalho dobrado; Por que? 
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Vocês que são mães acham que é difícil criar os filhos? Por que? As 
gestantes antes de ter o filho deve procurar assistência médica. A utilidade 
de uma maternidade. Os principais cuidados com o recém nascido, olhos, 
umbigo, mal de sete dias. Necessidade de parteiras em lugares sem 
recurso. Alimentação do bebê.  

- Lembranças de quando éramos pequenos. 

- Gratidão com os nossos pais pelo que passaram e fizeram por nós. As 
dificuldades mais comum na nossa infância. As diferenças entre as 
famílias e suas aspirações (09/03/1983)”. 

O texto desenvolvido pela professora ressalta os cuidados relativos à higiene 
e saúde, primordiais para a saúde da mãe e do bebê. Também faz um apelo 
afetivo à maternidade e às lembranças que cada indivíduo possui sobre a 
infância.  

Os discursos proferidos sobre a vida são dirigidos à família, tendo como foco 
principal a mulher. Às mães de família era conferida a responsabilidade de gerir 
e cuidar da vida, uma vez que têm como tarefa atuar na formação da população. 
O MOBRAL atua educando a mulher, desenvolvendo qualidades específicas 
para armar o espírito afetivo da mulher enquanto mãe, abarcando-lhe 
responsabilidades na educação dos filhos, à orientação do esposo nos bons 
preceitos morais, e assim, preparando os cidadãos para a pátria. A função social 
da mulher como mãe vai desde a concepção da criança, aos cuidados 
fundamentais à manutenção da vida, por meio de cuidados com a saúde e 
higiene da família. 

As normas de disciplinarização à sociedade difundidas pela mulher, pobre, 
analfabeta e responsável pela concepção da vida, perpassam pelo dispositivo da 
sexualidade, sobre o qual Foucault (1985) discorre: 

O homem ocidental aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva 
num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de 
vida, saúde individual e coletiva, forças que se podem modificar, e um 
espaço em que se pode reparti-las de modo ótimo. Pela primeira vez na 
história, sem dúvida, o biológico reflete-se no político; o fato de viver não 
é mais esse sustentáculo inacessível que só emerge de tempos em tempos, 
no acaso da morte e de sua fatalidade: cai, em parte, no campo de controle 
do saber e de intervenção do poder. Este não está mais somente às voltas 
com sujeitos de direito sobre os quais seu último acesso é a morte, porém 
com seres vivos, e o império que poderá exercer sobre eles deverá situar-
se no nível da própria vida; é o fato do poder encarregar-se da vida, mais 
do que a ameaça da morte, que lhe dá acesso ao corpo (p. 134). 
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Do saber médico provém o conhecimento necessário ao estado para definir 
as formas e os dispositivos de controle da vida da população, que determinam 
o deixar viver ou o deixar morrer de acordo com os interesses políticos postos. 
Gondra (2000) corrobora que, para que o saber médico e o estado exerçam as 
ações de controle à vida da população, a escola se configura como um 
importante meio de difusão dos ideais higienistas. Na expansão da medicina, a 
escola não é esquecida, nem a educação, pois para realizar a intervenção 
médico-higienista, é necessário atuar não apenas no espaço público da escola, 
mas também no espaço privado das casas. No que se refere ao MOBRAL, a 
relação medicina/higienismo/escola se desenvolvia a partir das específicas 
orientações dadas ao professor por meio do material didático e outros cursos 
de formação destinados aos professores do MOBRAL, uma vez que os mestres 
eram os destinatários principais capazes de difundir as prescrições médicas à 
população pobre, analfabeta e trabalhadora. Sobre o papel da medicina na 
sociedade, Gondra (2000) define que: 

Apresentando-se como vanguarda da civilização, a medicina definia seu 
papel pedagógico pela necessidade de difusão de um saber e de uma 
verdade que fundamentavam a ação coordenada de todos, já que no corpo 
médico residiria a verdade a ser ensinada tanto ao governo, quanto a 
população, que são ignorantes (p. 34). 

O discurso médico determinava, entre outros, procedimentos de higiene a 
serem praticados no ambiente escolar e também fora deste. A educação escolar 
promovida pelo MOBRAL era um dispositivo de controle voltado à erradicação 
da ignorância e à produção de um futuro ordeiro, homogêneo e civilizado. A 
partir daí, a vida era gerida e controlada pela biopolítica do estado ditatorial. 

É importante ressaltar que o poder sobre a vida da população, exercida pela 
biopolítica, se desenvolve a partir de duas formas principais. De um lado, por 
meio do biopoder, que teve origem no adestramento, utilidade e docilidade do 
corpo pelos procedimentos das disciplinas, processo demonstrado 
extensivamente em Vigiar e Punir de Michel Foucault. De outro, ele nasceu no 
“corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como 
suporte dos processos biológicos; a proliferação, os nascimentos e a 
mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as 
condições que podem fazê-los variar”. Essas formas, ao mesmo tempo, 
anatômicas e biológicas, individualizantes e especificantes, designam uma série 
de intervenções e regulamentações, uma verdadeira biopolítica da população, 
cujo papel principal “não é mais matar, mas investir sobre a vida” (FOUCAULT, 
1985, p. 131). 

No estado militar, o governo apresenta seu “investimento” e cuidados com 
a vida da população por meio das prescrições à uma vida saudável e 
demonstrando suas ações efetivas de prevenção a doenças e zelo com o bem 
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estar da sociedade. O MOBRAL atuava na disseminação de medidas educativas 
e preventivas propostas pelo estado militar, com o intuito de promover a 
educação sanitária e tratar os males que atingiam a população. A medicina 
preventiva possibilitaria a otimização da vida, evitando uma série de doenças e 
contribuindo para a saúde da população. Sendo assim, o trabalhador 
permaneceria forte e saudável. 

Para a disseminação dos preceitos higiênicos e de saúde para a formação 
dos alunos pobres, analfabetos e trabalhadores, os dispositivos e discursos 
educacionais proferidos pelo programa MOBRAL foram fundamentais. Os 
objetivos o progresso do país, mudar a precária situação física dos alunos 
trabalhadores carentes e mudar seus hábitos de higiene, possibilitava a 
otimização de sua saúde e também a de suas famílias. Essa transformação teve 
como mecanismo difusor os professores, os quais tinham seus discursos 
legitimados por meio dos profissionais de apoio: médicos, psicólogos, 
nutricionistas, agrônomos, entre outros. Moldar corpos e conformar as mentes 
por meio dos ideais higienistas era um discurso intrínseco à metodologia 
educativa do MOBRAL em Varginha. 

 
CONSIDERAÇÕES 

É preciso reconhecer que a ideologia propagada no período ditatorial, que 
visava à formação de cidadãos íntegros moral e civilmente, encontrava  na 
educação um grande respaldo para se firmar enquanto discurso de verdade. Em 
se tratando do MOBRAL em Varginha, o livro didático Um passo a mais e a 
prática pedagógica da professora Véra Tavares, contribuíram para a 
disseminação de uma educação embasada nos pressupostos higienistas. Sendo 
assim, os ideais almejados pela ditadura, a disciplina e a moralização do adulto 
pobre, analfabeto e trabalhador, eram estabelecidos por intermédio do contexto 
educacional. 

A disseminação dos preceitos higiênicos e de saúde se direcionava a 
formação de trabalhadores submissos e disciplinados. O controle biopolítico 
atuava nas mentes, com vistas a promover uma formação moral, e nos corpos, 
tornando-os dóceis e obedientes. Moldar corpos e conformar as mentes por 
meio dos ideais higienistas se configurava como discurso intrínseco à 
metodologia educativa do MOBRAL em Varginha. 

As atividades de cunho higienista que difundiam pressupostos pautados na 
valorização da vida condensam, reafirmam e solidificam as ações voltadas à 
saúde circunscritas no material didático e proferidas nos discursos orais por 
entidades de liderança e apoio ao programa. Ao mesmo tempo, reforçam o 
atrelamento da manutenção de bons hábitos de saúde e higiene à produção de 
corpos dóceis e disciplinarizados ao trabalho, responsável pelo progresso e 
aquecimento da economia nacional. 
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 Outro aspecto que indica o crescimento das ações de cunho higienista no 
programa MOBRAL é o contínuo apoio e entrelaçamento dos profissionais da 
medicina às ações higienistas impregnadas em metodologias educativas, 
fazendo-se presente nas mais diversas atividades do programa. Além dos 
médicos, outros profissionais se sobrepõem ao conhecimento pedagógico, tais 
como enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e até mesmo os agrônomos. O 
discurso inverso afirma que são profissionais de apoio, no entanto, tais 
profissionais reafirmam a necessidade de legitimar as ações pedagógicas, que 
não apresenta um saber convincente isoladamente.  

 A concepção da vida e a permissão ao ato de deixar viver, que se inicia 
pelos cuidados maternos desde a gravidez à infância, estendendo-se aos 
cuidados com a família de modo geral, representa as ramificações da biopolítica 
e os mecanismos de controle à vida da população. Para tal, conta-se com o apoio 
de ginecologistas, que acompanham as mães durante o período de gestação, e, 
os pediatras, que conduzem a vida sadia da infância. Solidificar os 
conhecimentos da mãe e a respeito de bons hábitos de higiene e saúde, aspectos 
que vinham sendo trabalhados pelo material didático, jornais e discursos 
proferidos oralmente por entidades de apoio ao MOBRAL, atua na preservação 
da vida e manutenção de corpos sadios e dóceis.  

Pelas ramificações da biopolítica e dos mecanismos de controle atuantes no 
MOBRAL, sutilmente eram impostas as regras e normas de comportamento, 
que direcionavam as ações dos estudantes adultos analfabetos, ao mesmo 
tempo em que imprimiam as noções de moralidade e prática de si, com o intuito 
de normalizar a sociedade. 

O MOBRAL em Varginha-MG corrobora a dicotomia existente entre a 
educação libertadora de Paulo Freire e as metodologias de ensino propostas, 
assim como são notórias as intenções do estado em promover por meio da 
educação dos adultos uma educação moral e cívica. Neste sentido, Carvalho 
(2012) aponta: “Todo este mecanismo biopolítico tinha por objetivo intervir nos 
hábitos e costumes dos indivíduos, que necessitariam adotar uma nova postura 
diante de si e diante da população, pois o que está em jogo é a sobrevivência e 
o progresso de um estado” (p.53). E assim, o estado com o auxílio da igreja e da 
sociedade civil permanecia exercendo poder e controle sobre a vida do 
indivíduo e da população, visando ao silenciamento e a conformidade das 
massas.  

 
FONTES 

Livro do Programa de Educação Integrada do MOBRAL Um passo a mais 
(pertencente à professora Véra Tavares) (1981) 

Caderno de Planejamento de Aula (pertencente à professora Véra Tavares) 
(1983 – 1984) 
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RESUMO  

No conjunto das práticas educativas realizadas nos espaços escolares 
encontramos aquelas que ainda carecem ser mais evidenciadas: as festas 
religiosas, acadêmicas e cívicas, compreendidas como rito e festa, os quais se 
interpenetram. Identificamos estes rituais festivos no âmbito de do Colégio dos 
Irmãos Maristas “São Francisco de Paula”, nas primeiras décadas do Século XX, 
em São Luis do Maranhão - Brasil, analisando-os como, na constituição da 
cultura escolar, eles contribuíram para a formação do “bom cristão e o virtuoso 
cidadão”, lema do referido Instituto. Partimos do reconhecimento das festas 
escolares como práticas educativas pelas quais se processam os atos de 
atribuição e pertença na constituição  identitária do aluno Marista por meio dos 
ritos que as compõem. Tomamos como fonte exemplares do periódico “Labor”, 
publicado mensalmente pelos alunos do mencionado colégio, e como 
referência: Burke (1992), Chartier (1994), Certeau (2009), Dubar (1997), 
Durkheim (1996), Julia (2001), Ribeiro Júnior (1982) e Segalen (2002). As 
práticas educativas vivenciadas no espaço escolar por meio dos rituais festivos 
trazem muito do caráter sagrado e profano com que os mesmos se revestiram, 
pelas intencionalidades manifestas e não manifestas de suas realizações, bem 
como nos faz considerar a explícita relação estabelecida entre festa, ação 
pedagógica e inculcação.  
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Práticas educativas, Espaços escolares, Rituais festivos. 



 

 
 

5 

1. INTRODUÇÃO 

Quando os Irmãos Maristas1 chegaram ao Brasil, em 1897, a Igreja Católica 
vivenciava sua separação do Estado, em decorrência da Proclamação da 
República. Entretanto, esta separação não seguiu o modelo francês, visto que 
não foram feitas restrições ao ensino realizado nas escolas confessionais e a sua 
coexistência com as escolas públicas, contribuindo para consagrar-se o sistema 
dual de ensino, oficializado na Constituição de 1891.  

Eles somaram-se a outros institutos religiosos europeus presentes no País 
na formação de um novo tipo de laicato, oriundo, em sua maioria, da classe 
média, surgindo e consolidando-se uma nova cristandade conservadora.  

Neste contexto, os Irmãos Maristas chegaram ao Maranhão em 1908, 
respondendo ao convite da Igreja local a fim de suprir a carência de colégio 
católico para meninos e rapazes, quando fundaram o Colégio “São Francisco de 
Paula”, tendo desenvolvido suas atividades educativas até 1920, quando se 
retiraram do solo maranhense por múltiplos fatores (NUNES, 2000). 

Os registros destas práticas educativas foram encontrados nos 23 
exemplares do jornal "Labor” publicados pelos alunos do Colégio “São 
Francisco de Paula”, de 1913 a 1917, e no Jornal "A Tarde", de 1915, que foram 
localizados nos arquivos da Biblioteca Pública “Benedito Leite”, em São Luís do 
Maranhão, em 1999, quando da elaboração de minha Dissertação de Mestrado, 
intitulada: “Os Primórdios da Obra dos Irmãos Maristas no Maranhão (1908-
1920)”, (NUNES, 2000).  

Entretanto, no conjunto das práticas educativas realizadas nos espaços 
escolares, dentre os quais o Colégio “São Francisco de Paula”, encontramos 
aquelas que ainda carecem ser mais evidenciadas: as festas religiosas, 
acadêmicas e cívicas, muitas das quais noticiadas no periódico estudantil 
mencionado.  

No presente artigo, as compreendemos como rito 2  e festa, que se 
interpenetram, portanto, rituais festivos, visto que, conforme Segalen: 

As festas apresentam características mistas, tendo sempre associado um 
viés sagrado ou sacralizante ao divertimento. Na verdade, rito e festa se 
interpenetram sem, no entanto, cobrir-se totalmente: são campos 
secantes, caracterizados por sua definição espaço-temporal. [...] A linha 

                                                   
 

1 O Instituto dos Irmãos Maristas foi fundado pelo padre francês Marcelino Champagnat, em 1817, com o objetivo 
de diminuir a carência de educação humana e cristã existente na zona rural francesa, na época. 
2 “O rito ou ritual é um conjunto de atos formalizados, expressivos, portadores de uma dimensão simbólica. O rito 
é caracterizado por uma configuração espaço-temporal específica, pelo recurso a uma série de objetos, por 
sistemas de linguagens e comportamentos específicos e por signos emblemáticos cujo sentido codificado constitui 
um dos bens comuns de um grupo.” (SEGALEN, 2002, P. 31). 
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divisória é tênue, e talvez não seja conveniente nem necessário traçá-la de 
maneira definitiva. (SEGALEN, 2002, p. 92)  

Identificamos, pois, estes rituais festivos no âmbito desta escola 
confessional masculina nas primeiras décadas do Século XX, em São Luis do 
Maranhão, e analisando-os como, na constituição da cultura escolar (JULIA, 
2001), elas contribuíram para a formação do “bom cristão e o virtuoso cidadão”, 
lema do Instituto dos Irmãos Maristas, à luz das orientações da Igreja Católica.  

Estas orientações estavam explicitadas na Encíclica "Pascendi" e no Decreto 
"Lamentabili", do Papa Pio X", publicados em 1907, os quais destacaram o 
papel da educação realizada nos seminários, colégios e universidades católicas 
na defesa de seus posicionamentos antimodernistas. No Brasil, foi dada ênfase 
à educação dos jovens por meio das escolas católicas e das publicações de 
periódicos católicos, como mecanismos de oposição à mentalidade liberal-
positivista, tendo em vista a reação católica ao clima laicista pós-proclamação 
da República. (CURY, 1978).  

Partimos do reconhecimento das festas escolares como práticas educativas 
pelas quais se processam os atos de atribuição e pertença (DUBAR, 1997) na 
constituição identitária do aluno Marista como o “bom cristão e o virtuoso 
cidadão”, por meio dos ritos que as compõem. 

Para tanto, buscamos os contributos de Burke (1992), Chartier (1994), 
Certeau (2009), Dubar (1997), Durkheim (1996), Julia (2001), Ribeiro Júnior 
(1982) e Segalen (2002). Iniciamos apresentando o cenário onde ocorreram 
estas práticas educativas, o mencionado Colégio “São Francisco de Paula”, em 
seguida, discorremos sobre as práticas educativas vivenciadas por meio dos 
rituais festivos, conforme registradas em o “Labor”, para tecermos nossas 
considerações. 

 
2. O CENÁRIO  

O Colégio foi inaugurado no dia 2 de abril de 1908, dia da festa de São 
Francisco de Paula, cujo nome recebeu, sendo instalado num dos pontos 
centrais da cidade, no Palácio Episcopal, na Praça Dom Pedro II, na área lateral, 
de frente à atual Praça Benedito Leite.  

Durante os primeiros doze anos de atividades no Maranhão, vinte e três 
Irmãos desenvolveram seus trabalhos educativos, sendo a Comunidade dos 
Irmãos Maristas no Maranhão composta exclusivamente de franceses, até o ano 
de 1917 quando se registrou a presença do primeiro Irmão brasileiro em solo 
maranhense e em 1920 contou com dois espanhóis. 

O corpo docente era composto, na maioria, pelos Irmãos Maristas, e os 
exemplares de o “Labor” de junho de 1913 e de março de 1914 apresentam 
informes que nos levam a constatar a existência de um professor leigo no 
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quadro docente do Colégio São Francisco de Paula: o professor Raimundo 
Campos, que ministrava a disciplina Português. 

O corpo discente era formado exclusivamente de meninos e rapazes, os 
quais organizaram o periódico intitulado “Labor”, que era publicado 
mensalmente com quatro páginas, e nas edições especiais, com oito páginas, as 
quais incluíam o editorial, artigos, notícias do Instituto Marista, do clero do 
Estado, poesias, piadas, indicações de leitura, correspondências recebidas.  

Nele, também constavam as sessões: Notas Colegiais, onde eram colocadas 
notícias curtas e variadas; Croquis/Retratinho, em que eram apresentados 
dados relativos aos aspectos físico e comportamental de algum aluno, para que 
fosse descoberto pelos leitores. O jornal estudantil registrava, detalhadamente, 
os eventos mais importantes do Colégio, incluindo os discursos proferidos na 
ocasião e imagens fotográficas.  

O impresso discente tinha como gerente o aluno José P. Martins, como 
Diretor, Rubem Ribeiro de Almeida, que mais tarde veio a se tornar um dos 
mais famosos mestres e literatos do Estado, e como tesoureiro, Odilon B. de 
Carvalho.  

No editorial de fundação, eles assim expressam seus ideais:  

Não resta a menor dúvida que o "Labor" seja um orgam de estudantes (...) 
onde possamos desenvolver nossa linguagem ainda presa dos 
preconceitos da obediência paterna. O leitor talvez se enfastie de comprar 
o "Labor" para ler. Não fará isso, graças ao echo da sua autonomia, 
porque desproteger uns moços que principiam na santa vontade de um fim 
justo e verdadeiro como é jornalismo, é querer desmanchar uma seara, 
cujas sementes poderão ainda serem úteis à sua terra natal.  

Desta maneira, em o "Labor" os alunos expressavam suas ideias, as quais 
refletiam a absorção dos princípios educativos e valores repassados por estes 
educadores, principalmente na defesa do catolicismo, e por manifestarem-se 
claramente contrários ao ensino laico e às medidas contidas no artigo 24 do 
Decreto 11.530, de 18 de março de 1915, a Reforma de Ensino Carlos 
Maximiliano; que vedava a equiparação ao Colégio D. Pedro II dos colégios 
mantidos pelos religiosos. 

Encontramos na imprensa discente do Colégio “São Francisco de Paula” – 
“Labor”, a tradução de uma cultura escolar perpassada pelo cunho religioso 
católico e suas representações (CHARTIER, 1994, p.17). Portanto, a imprensa 
discente como fonte ou objeto de estudo, pode constituir-se uma das 
“variedades de evidências”, segundo Burke (1992), as quais os/as 
historiadores/as podem utilizar no estudo da cultura escolar.  

Desta maneira, os periódicos produzidos pelos alunos podem contribuir 
para fazer emergir o cotidiano das práticas educativas em uma perspectiva 
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histórica, na qual tudo o que é relativo à atividade humana é visto como um 
objeto da história (CHARTIER, 1994).  

	
 

	
 

3. OS RITUAIS FESTIVOS 

Segundo Durkheim (1996):  

As crenças religiosas são representações que exprimem a natureza das 
coisas sagradas e as relações que elas mantém entre si, seja com as coisas 
profanas. Os ritos são regras de conduta que prescrevem como o homem 
deve comportar-se com as coisas sagradas. (DURKHEIM, 1996, p. 24) 

De acordo com o supracitado autor “As coisas sagradas são aquelas que as 
proibições protegem e isolam; As coisas profanas, aquelas a que se aplicam 
essas proibições e que devem permanecer à distância da primeira”. 
(DURKHEIM, 1996, p. 24). Entretanto, ele chama atenção para o fato de que 
um objeto se torna sagrado pela razão de assim o tratarmos. Há, portanto, uma 
imbricação entre o sagrado e o profano, já que são definidos desta maneira pelo 
ser humano. 

Assim sendo, das práticas educativas vivenciadas no espaço escolar do 
Colégio “São Francisco de Paula” por meio das festas religiosas, acadêmicas e 
cívicas trazem muito do caráter sagrado e profano com que as mesmas se 
revestiram, bem como pelas intencionalidades manifestas e não manifestas de 
suas realizações na busca de educar “o bom cristão e o virtuoso cidadão”. Razão 
pela qual, passamos a destacar alguns destes momentos festivos vividos e 
relatados por seus alunos ao longo de cinco anos letivos. 

Nos 23 exemplares do jornal "Labor" pesquisados encontramos referências 
às celebrações das datas religiosas, às visitas do Arcebispo, às Missas e as 
Primeira Comunhões realizadas no Colégio.  

O relato das cerimônias de Primeira Comunhão é matéria central da página 
três do “Labor” publicado em Outubro de 1915 trazendo detalhada a noticia do 
evento, assinada pelo aluno Waldemir Guterres: 

O dia 10 de Outubro foi um dos mais felizes do anno de 1915, para os 
alumnos deste Collegio. Na missa das sete horas alguns delles, preparados 
e confessados, esperavam ansiosos o momento de satisfazerem o seu 
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maior desejo que era receber pela primeira vez Aquelle que se declarou o 
Amigo das crianças. 

Destacamos o trecho do artigo "Surrexit, non est hic!", na página 1 de Abril 
de 1914, por ocasião da Semana Santa, assinado pelas iniciais M.F.:  

Que diversas são a gloria do mundo e a gloria de Jesus! É semelhante a 
primeira a um relâmpago que nasce, brilha, offusca e desaparece no po do 
sepulcro, onde duas palavras formam o compendio de toda as misérias 
humanas: Aqui jaz. A vida heróica dos heroes e dos grandes começa com 
o brilho e acaba nas trevas do esquecimento. (...) Não assim as glorias de 
Jesus, cuja ressurreição celebramos entre alleluias e hosannas festivas. 
Semelhante ao sol (é a belíssima comparação de Vieira) nasceu humilde, 
si bem que pela divindade, possuisse a luz (...) nada há tão semelhante ao 
sol, como a ressurreição de Christo.  

As festas alusivas a Nossa Senhora passaram a ser celebradas solenemente, 
como a festa de Nossa Senhora de Lourdes (11/2), de Maria Auxiliadora (24/6), 
de Nossa Senhora do Carmo (16/7), e, principalmente o Mês Mariano, em maio. 
Assim registrou o "Labor" (Maio/junho, 1914, p.2), na nota "Maio, mez de 
Maria":  

De manhã cedo, na missa quotidiana, um numero crescente de fervorosos 
jovens vem à santa meza, aos pés de Nossa Senhor, alimentar-se do Pão 
dos fortes, receber a divina comida que Jesus nos preparou em seu amor 
immenso. As graças succedem às graças, os favores aos favores e é a mão 
cheia que a virgem divina prodigaliza suas bençams.  

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi também amplamente divulgada 
no jornal dos alunos, não somente no mês de junho, no período de sua festa, 
quanto na vivência da prática da comunhão na primeira sexta-feira de cada 
mês, feitas em Seu louvor.  

Sobre este período festivo, o mesmo exemplar de o Labor informou em 
outra nota, “As Grandes Festas”, que “Os mezes de Maria e do Sagrado Coração 
de Jesus foram celebrados com magnificência.” (LABOR, Maio/junho, 1914, p. 
3). 

Os alunos também fizeram registro nas páginas de seu periódico de diversas 
festas de natureza acadêmica, dentre as quais as solenidades para divulgação 
do Quadro de Honra, Leitura de Notas e bem como a Festa do encerramento 
das aulas e a Festa de colação de grau. 

Muitas destas atividades mereceram registro na imprensa local, como “O 
Estado”, “A Pacotilha” e "A Tarde", no qual encontramos a nota publicada em 
26 de outubro de 1915:  
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Teve lugar, hontem, nesse acreditado estabelecimento ensino, a festa do 
encerramento das aulas do curso letivo deste ano. Perante uma escolhida 
assistência calculada em mais 800 pessoas, iniciou-se as 15 1/2 horas a 
parte teatral, (constou de um hino escolar, por um grupo de alunos; de 
uma saudação por Fabio Macedo; de uma aprezentação do drama cristão, 
em 3 atos, "O signal da cruz", que agra (intensamente; da chistoza 
comédia "Cenas de aula" e impagável monologo "O meu nariz", merecendo 
todas, pelo seu fiel desempenho, estrondozas salvas de palmas. Depois, o 
monsenhor Vicente Galvão fez a entrega dos diplomas aos alunos bem 
sucedidos nos exames. Uma excelente festa escolar a do Colégio São 
Francisco Paula. Nos intervalos fez-se ouvir a banda da policia.  

Sobre a cerimônia da Leitura de Notas, o aluno Antonio Brandão, no 
"Labor“, de Abril de 1914, página 2, teceu o seguinte comentário: “Esta reunião, 
sempre esperada com grande ansiedade, tomou desta vez maior importância. 
Foi presidida pelo Exmo. E Rvmo. Sr. Bispo. Mgr. Galvão e pelo Revmo. Padre 
Penido.”  

Relatos que nos fazem aludir às palavras de Isambert, citado por Segalen 
(2002), ao afirmar: 

Em primeiro lugar, a festa é evidentemente um ato coletivo [...] é uma ação 
simbólica, na medida em que evoca um ser, um acontecimento, uma 
coletividade [...] A ação própria da festa é a simbolização. Mas o caráter 
simbólico envolve outro aspecto: para que o símbolo seja reconhecível, é 
preciso que ele esteja relativamente fixado. A festa assume formas rituais, 
obrigatórias, sem que o rito tenha aqui necessariamente caráter religioso 
nem obrigação de um valor moral. (ISAMBERT, apud, SEGALEN, 2002, 
p. 92). 

No que tange às festas cívicas, encontramos o registro da comemoração ao 
dia 12 de outubro, Dia do Descobrimento das Américas, assim foi noticiado na 
página 3 de o “Labor” de outubro de 1915:  

A directoria do Collegio sempre solicita, cada vez que se lhe offerece a 
opportunidade, em incutir no coração dos jovens estudantes que 
frequentam suas aulas, sentimentos patrioticos iniciou por occasião dessa 
data um serie de sessões que pretende continuar no anno vindouro. Em 
comemoração à data de 12 de outubro os alunos do colegio S. Francisco de 
Paula, reuniram-se em sessão magna, falando nessa ocasião o diretor Ir. 
Agostinho, que, finda a sua dissertação, deu a palavra ao aluno Luiz Silva. 
Este disse, com entusiasmo, algo do dia que hoje transcorre. Ao terminar, 
uma salva de palmas partiu da numerosa assistencia.  
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E quanto à inserção à época da educação cívica e militar nas escolas 
católicas, dentre elas os colégios Maristas, Azzi (1996, p. 321) registrou:  

A introdução da educação cívica e militar nos colégios católicos foi uma 
consequência resultante do esforço pela equiparação do ensino. Tendo 
obtido a equiparação do ensino, os colégios tinham que adaptar-se à 
legislação oficial. A adoção destas medidas modificou de forma expressiva 
o ritmo de vida dos estabelecimentos dirigidos por padres e Irmãos. A 
presença frequente de um instrutor militar dentro dos muros do colégio 
fez com que pouco a pouco o aspecto cívico e militar adquirisse uma 
proeminência na rotina escolar os alunos passaram a adotar uniformes 
militares e a exercitar-se no uso de instrumentos bélicos. Por sua vez, a 
terminologia militar passou a fazer parte do vocabulário normal dos 
alunos. 

As demais datas cívicas brasileiras mereceram destaque nos números de o 
“Labor” tanto pelas atividades realizadas internamente, como pelas 
participações do Colégio “São Francisco de Paula” em comemorações externas, 
como desfiles pelas ruas da cidade ao lado de outras instituições escolares 
ludovicenses. Sendo, pertinente a observação feita por Segalen (2002, p. 93) 
sobre a difícil separação entre a festa e o rito também no campo político: 

Em graus diferentes sempre existe um pouco de um dentro do outro. Essas 
definições e suas incertezas se aplicam especialmente aos ritos que 
concernem ao capo político, quer celebrem um herói mítico ou não, um 
poder real quase divinizado ou quem sabe até uma coletividade nacional, 
local ou territorial. (SEGALEN, 2002, p. 93) 

Por outro lado, as alterações mencionadas por Azzi (1996) ocorridas nos 
Colégios Maristas no Brasil nos remetem à Julia (2001) na sua concepção de 
cultura escolar, na qual se insere o conjunto de normas que estabelecem 
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar. Bem como nos faz considerar a 
explícita relação estabelecida por Ribeiro Júnior entre festa, ação pedagógica e 
inculcação, assim expressa: 

A festa é uma forma ritual, tradicional, de inculcação dos princípios 
pedagógicos elaborados pela cultura do povo e que formam o “habitus-de-
ser-povo”. A festa é uma verdadeira ação pedagógica, que integra 
sanções, autoridade e um modo específico de inculcação. (RIBEIRO 
JÚNIOR, 1982, p.43) 

Desta maneira a ênfase dada pela Igreja Católica à educação de meninos e 
jovens por meio de seus variados mecanismos dentre os quais as práticas 
educativas em rituais festivos, reforçava e referendava sua reação ao clima 
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laicista de então, materializando-se em terras maranhenses mediante a atuação 
das escolas confessionais como o Colégio “São Francisco de Paula”. 

Vemos também que este processo envolve mecanismos aos quais Dubar 
(1997) denomina de atos de atribuição “aos que visam definir ‘que tipo de 
homem (ou de mulher) você é’, isto é a identidade para o outro” e de atos de 
pertença, “aqueles que exprimem ‘que tipo de homem (ou de mulher) você quer 
ser; isto é, a identidade para si” (DUBAR, 1997, p. 106). 

Assim, encontram-se dois processos identitários heterogêneos: a atribuição 
da identidade pelas instituições e agentes em interação direta com o individuo 
– processo relacional (Identidade para outro), neste caso mediante as normas 
e regras do Colégio “São Francisco de Paula” e do Instituto Marista por meio de 
sua proposta educativa; e a incorporação da identidade pelos próprios 
indivíduos – processo biográfico (Identidade para si), manifestada pelos 
discursos dos alunos redigidos nos cinco anos de publicação de o “Labor”, 
incorporando os valores repassados pelas práticas educativas vivenciadas neste 
espaço escolar. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a proposta educativa Marista no período em foco, a partir 
do lema do Instituto, era esperado do “bom cristão” que assumisse estas 
orientações em sua vida; frequentasse, regularmente, os sacramentos e 
defendesse sua fé. E do “virtuoso cidadão”, que se posicionasse como cidadão 
católico, defensor da educação, da família e da imprensa católicas, diante deste 
contexto.  

Para tanto, as referidas festas constituíram-se em “uma verdadeira ação 
pedagógica” (RIBEIRO JÚNIOR, 1982), e em ritos, como “maneiras de agir” 
(DURKHEIM, 1996) e como “maneiras de fazer” (CERTEAU, 2009), num 
processo de sacralização do profano, tendo em vista “um viés sagrado ou 
sacralizante” do divertimento (SEGALEN, 2002).  

 O estudo revela também como estas práticas reforçaram a identidade 
educativa do Instituto Marista por meio da incorporação de seus princípios 
pedagógicos, mediante os atos de atribuição e pertença (DUBAR, 1997) por 
parte de seus docentes e discentes.  

Assim sendo, os registros dos rituais festivos incorporam-se na 
possibilidade de uma leitura da historiografia educacional brasileira a partir da 
investigação histórica da cultura escolar, que nos permite novas possibilidades 
e novos caminhos, como os que emergem da visualização e dos estudos da 
imprensa discente. 
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RESUMO  

O presente estudo investiga o federalismo brasileiro no que concerne a 
pauta educacional no período de 1988 a 2013. Em forma de pesquisa 
historiográfica, de caráter comparado, parte do Projeto de Decreto Legislativo 
PDS 460/2013, do Senador Cristovam Buarque (PDT-DF), que propõe a 
Federalização da Educação Básica, com a devida modificação do Art. 211 da 
Constituiçã Federal, determinando que caberá a União o financiamento da 
Educação Básica Pública no país, em perspectiva comparada com a 
promulgação da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, analisa o 
federalismo brasileiro, a forma como se articulam os entes federados plenos e 
o processo da municipalização da educação. Propõe, portanto, um estudo 
bibliográfico e documental correlacionando três categorias  básicas: 
federalismo, município e educação. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Federalismo, municipalização, história comparada.  
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1. INTRODUÇÃO 

 O presente projeto de pesquisa está vinculado à linha de pesquisa Teoria e 
História da Educação, do Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade Federal de Pernambuco. Propõe um estudo bibliográfico e 
documental correlacionando três categorias básicas: federalismo, município e 
educação. 

 Trata-se de uma pesquisa historiográfica, de natureza comparada, que 
analisa o federalismo brasileiro no que concerne a pauta da educação, a forma 
como se articulam os entes federados plenos e o processo de municipalização 
da educação. A pesquisa parte do Projeto de Decreto Legislativo PDS 460/2013, 
do Senador Cristovam Buarque (PDT-DF), que propõe a Federalização da 
Educação Básica, com a devida modificação do Art. 211 da Constituição Federal, 
determinando que caberá a União o financiamento da Educação Básica Pública 
no país. No que diz respeito ao atual sistema de colaboração recíproca e 
democrática entre as instâncias governamentais, o senador questiona a 
capacidade de produzir políticas públicas por parte dos Estados e Municípios 
como forma de garantir a manutenção e desenvolvimento do Ensino. A partir 
da análise da atual proposta, pretendemos trabalhar a trajetória do federalismo 
brasileiro a partir de 1988, marco da inclusão do município enquanto ente 
federado pleno. O período analisado será do ano de 1988 ao ano de 2013, em 
perspectiva comparada, e os balizamentos cronológicos foram escolhidos com 
base na promulgação da Constituição Federal de 1988 e com o início da 
tramitação do Projeto de Decreto Legislativo acima citado. O objetivo não será 
o de realizar uma síntese desses vinte e cinco anos de história (1988-2013), 
nossa ambição é a de apreender um quadro comparativo de políticas públicas 
educacionais no tocante ao federalismo na pauta educacional. 

Na forma de um estudo bibliográfico e documental, esta pesquisa trabalha 
com três categorias básicas: educação, federalismo e 
município/municipalização. Primeiramente, para justificar a escolha da 
abordagem municipalista, apesar de inúmeros trabalhos trabalhando a 
temática, o levantamento da produção apontou para a existência de inúmeras 
pesquisas que analisam quantitativamente a situação dos municípios e estados, 
enquanto entes federados, na gestão, planejamento e manutenção da educação 
básica. Esta produção científica possibilitou o conhecimento cada vez mais 
preciso das desigualdades territoriais em matéria de educação devido a 
questões como: heterogeneidades socioeconômicas e a baixa capacidade de 
produzir políticas públicas dos governos estaduais e municipais. No entanto, 
poucas são as pesquisas que trabalham a temática com abordagem 
historiográfica, traçando a trajetória do federalismo brasileiro em relação a 
educação com enfoque no município. 

O desenvolvimento da pesquisa, com o objetivo de responder as perguntas 
aqui desenvolvidas, estão apresentadas em 3 capítulos. O capítulo introdutório 
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apresenta uma contextualização e a própria formulação o objeto de estudo, os 
objetivos da pesquisa, os referenciais que deram suporte teórico, o lugar do 
Federalismo brasileiro no debate acadêmico, historiografia do tema, definição 
da estrutura da pesquisa e, ainda, os procedimentos que serão utilizados.  

O segundo capítulo – Municipalização das Matrículas na Educação Básica: 
Configuração histórica – introduz a terceira categoria trabalhada pela pesquisa, 
isto é, com enfoque no município. Apresenta um panorama analítico da 
municipalização das matrículas, sua configuração histórica; do histórico do 
atendimento educacional com responsabilidade administrativa dos municípios 
brasileiros; no tocante a categoria federação trabalha a implantação do 
federalismo cooperativo na Constituição Federal de 1988 e  como se deu a 
repartição de competências entre os entes federados regida pelo regime de 
colaboração e, por fim, desloca a análise para o município de Recife como forma 
de apreender a partir dos conceitos de tática e estratégia, o papel de cada agente 
político (federal e municipal) na atual discussão a respeito do federalismo na 
pauta educacional.  

O terceiro, e último, capítulo – Federalização da Educação Básica: A 
atuação do Legislativo Na Regulamentação da Educação - propõe a análise da 
proposta de Federalização da Educação Básica, desta forma estuda também a 
atuação do legislativo nacional na regulamentação da Educação. Para tal, toma 
a Proposta do PDS 460/2013, analisa a estrutura e funções do legislativo 
nacional e do município. O capítulo tem como objetivo principal analisar como 
o federalismo é abordado na proposta de Federalização da Educação Básica que 
tramita no Congresso Nacional. Por fim, trás o questionamento: O federalismo 
é uma demanda republicana? E abre o eixo de análise, ainda que 
superficialmente, para uma análise sul-americana que tem como objetivo 
principal o encaminhamento da pesquisa para o doutoramento.  

Os referenciais teóricos, definições conceituais e metodológicas, que irão 
orientar a pesquisa  (Certeau, 1994; Revel 1998); a configuração histórica do 
federalismo utilizada para a construção do primeiro capítulo provém de 
diversas áreas do conhecimento: Federalismo educacional (Gilda Cardoso de 
Araújo, 2005; Carlos Roberto Jamil Cury, 2007, 2008, 2010; Abrúcio, 2010), 
da Ciência Política (Marta Arretche,1996), da própria Teoria Política (Noberto 
Bobbio, 2004), e do federalismo fiscal (Pinto, 1989, 2000). 

1.1. FORMULAÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA – OS OBJETIVOS DA 
PESQUISA 

O objetivo geral da pesquisa é é analisar a questão da formação do sistema 
nacional de Educação sob o prisma do federalismo realizando uma análise 
histórico-comparada de dois momentos: o primeiro está ligado ao Projeto de 
Decreto Legislativo 460/2013, de autoria do Senador Cristovam Buarque (PDT-



 

 
 

7 

DF), que propõe a alteração do Art. 211 da Constituição Federal determinando, 
assim, que caberá a União o financiamento da Educação Básica no Brasil, 
rompendo com o atual sistema de colaboração reciproca entre os entes 
federados no país. O segundo momento, retoma a Constituição Federal de 1988 
que definiu o atual sistema de colaboração recíproca entre os entes 
governamentais para gestão democrática da Educação e, como particularidade 
do federalismo brasileiro, foi responsável pela inclusão do município como 
terceiro ente federado plenos, caso único entre as federações existentes, o que 
impulsionou o rápido processo de municipalização da Educação. existentes, o 
que impulsionou o rápido processo de municipalização da Educação. 

Como objetivos específicos foram estabelecidos os seguintes: 
- Analisar a configuração histórica do federalismo brasileiro, articulando-o 

com as práticas “federalistas” ocorridas no município do Recife. 
- Identificar a partir dos conceitos de tática e estratégia o papel de cada 

agente político (federal e municipal) na atual discussão a respeito do 
federalismo. 

- Analisar como o federalismo é abordado na proposta de Federalização da 
Educação Básica que tramita no Congresso Nacional. 

1.1.1. EPISTEMOLOGIA DA PESQUISA 

Essa seção busca justificar a escolha dos autores que irão fundamentar 
eoricamente a pesquisa: Michel de Certeau e Jacques Revel. A escolha desse s 
autores decorre de suas análises singulares, conceitos e metodologias. Para tal, 
realizaremos um debate a respeito da epistemologia da pesquisa e o referencial 
teórico definido nessa abordagem.   

A pluralidade metodológica advinda da perspectiva epistemológica de 
Certeau e Revel, com a reflexão tanto do cotidiano e os possíveis métodos de 
pesquisa que o seu estudo requer e produz indicando a insuficiência dos 
métodos quantitativos – generalizações e estatísticas – para a compreensão da 
dinâmica que envolve o objeto de pesquisa, quanto do jogo de escalas da 
análise.  

De Certeau (1994) em sua obra “A invenção do Cotidiano – Artes de Fazer” 
propõe um estudo das lógicas que movem as práticas cotidianas, o objetivo, 
segundo o autor, ao tratar de um tema tão fundamental é de torna-lo tratável 
criando um conjunto de questões teóricas e métodos para que o estudo da vida 
cotidiana seja incluído na produção científica. Especificamente na área de 
Educação, essa abordagem visa inovar em comparação com o que vem sendo 
produzido a partir de referencias do cientificismo moderno, realizando análise 
das práticas singulares e plurais e o uso que os meios populares fazem das 
culturas difundidas pelas elites. 
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Duas categorias e/ou conceitos trabalhados pelo historiador francês serão 
aqui amplamente utilizadas e são elas: estratégia e tática. A estratégia será 
relacionada, diretamente, a Federação brasileira, um lugar próprio, sujeito de 
querer e poder e estabelecido com sua relação de poder. Esta postula um lugar 
suscetível a ser circunscrito, de onde se podem gerir às relações com uma 
exterioridade de alvos ou ameaças. A sua definição é bem clara nas palavras de 
Certeau (1994): 

Chamo de estratégia o cálculo das relaçõs de forças que se torna possível 
a partir do momento em que um sujeito de querrer e poder é isolável de 
um “ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito em um 
próprio e, portanto, capaz de servir de base a uma gestã de suas relaçõs 
com uma exterioridade distinta. (Certeau 1994, p.36) 

A segunda categoria, tática, será relacionada ao papel do município de 
Recife e seus agentes individuais enquanto agentes políticos, na atual discussão 
a respeito do federalismo no que concerne a pauta educacional, investigaremos 
posiçõs adotadas, em momentos específicos, pelo município, ente federativo 
pleno, nas políticas descentralizadoras de educação. Essa categoria nã consegue 
ser definida nas pesquisas estatísticas, que só encontrem o homogêneo. Sua 
definição encontra-se assim colocada. 

Denomino, ao contrário, “tática” um cálculo que não pode contar com um 
próprio, nem, portanto, com uma fronteira que distingue o outro como 
totalidade visível. A tática só tem por lugar o do outro. Ela aí se insinua, 
fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à 
distância. Ela não dispõe de base onde capitalizar seus proveitos, 
preparar suas expansões e assegurar uma independência em face das 
circunstâncias”. (Certeau 1994, p.46) 

A tática é determinada pela ausência de poder, de lugar; a estratégia, por 
outro lado, é organizada pelo postulado de um poder. Portanto, as instituições 
representam as “estratégias” e as pessoas comuns, não produtoras, as táticas. 

Jacques Revel, historiador francês e, atualmente, diretor de estudos da 
École de Haute Études en Sciences Sociales, busca desde a década de 1980 
inserir as escalas de observação nos debates historiográficos, no entanto, o 
programa de uma Micro-História encontrou bastante resistência entre os 
defensores e convictos dos hábitos e práticas da historiografia dominante. Seu 
livro Jogos de Escala: a experiência da microanálise (1998), que nasceu do 
seminário “Antropologia Contemporânea e Antropologia Histórica”, será o 
referencial teórico utilizado pela análise realizada neste capítulo. 

Como epistemologia da história a microanálise ainda se encontra em fase 
de teste no Brasil, dentre várias razões por conta da nossa dificuldade de obter 
registros/fontes suficientes a respeito dos eventos no tempo. Na área de 
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Educação, especialmente, temos poucos registros documentais das práticas que 
antecedem a década de 50 do século XX. No caso da proposta fundamenta nesta 
pesquisa, por se tratar de um recorte historiográfico ligado a história do tempo 
presente essa dificuldade não é recorrente.  

Dentre as potencialidades apresentadas por essa proposta, uma delas é de 
que a Macro-História já tem seu enredo montado e nossa educação foi 
concebida segundo seus preceitos. A prática da microanálise tem como mérito 
principal, segundo o autor, ajudar-nos a perceber melhor o embaralhamento 
das lógicas sociais. 

1.1.2. O FEDERALISMO BRASILEIRO NO DEBATE ACADÊMICO 

Esta seção analisa o debate e a produção acadêmica sobre o tema do 
federalismo no Brasil, buscando oferecer a dimensão de como este tema tem 
sido abordado e realizar uma articulação conceitual com a produção acadêmica, 
não somente no campo das pesquisas educacionais, como também em sua 
configuração político-administrativa descrita em trabalhos dos campos do 
Direito e Ciências Políticas. Segundo Almeida (2001) apenas recentemente, a 
partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, é que a Ciência Política 
e Ciência Econômica vêm introduzindo o tema do federalismo como campo de 
investigação e análise. 

O objetivo é definir o que é federalismo, diferenciar federalismo de 
federação e de federalização, diferenciar de outras formas de organização 
estatal. A presente seção promove a análise da política não apenas como texto, 
mas sim como prática discursiva e prática social. Sendo assim, como as ideias 
de federalismo cooperativo foram se configurando historicamente e ganhando 
materialidade no cenário político e educacional brasileiro a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1988? Que transformações ocorreram 
na estrutura do federalismo brasileiro pós-1988 e quais possíveis implicações 
para as políticas educacionais no país? 

Serão também apresentadas as matrizes conceituais do federalismo: Dual, 
Centralizado, Cooperativo.  

No que concerne a descentralização característica do federalismo 
cooperativo, a própria dinâmica federativa brasileira e as diversas concepções 
de descentralização educacional é, primordial, trabalhar o próprio termo 
descentralização enquanto polissêmico e, com isso, as diferentes concepções e 
entendimentos no campo epistemológico para compreender a educação 
enquanto política pública. Arretche (1996) abre o debate justamente com a 
desconstrução dos mitos da descentralização, tratando do consenso em torno 
das virtudes e expectativas de superação de problemas identificados no Estado 
dada a descentralização e a identificação imediata entre centralização e práticas 
não democráticas de decisão, por exemplo. Para atender ao objetivo, Marta 
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define três argumentos principais que visam descontruir estes mitos: a 
associação entre descentralização e democracia; o entendimento de que a 
descentralização implicaria em um esvaziamento de funções do nível central do 
governo e de que reduziria os elevados graus de apropriação privada dos bens e 
serviços do Estado nas estruturas burocráticas. 

O primeiro argumento desconstruído é o que aponta consenso entre a ideia 
de descentralização e democracia, Arretche, pelo contrário, aponta que a 
concretização dos ideais democráticos depende menos da escala ou nível de 
governo e mais da natureza das instituições que participam do processo 
decisório. Para justificar sua tese, ela utiliza como exemplo a história de 
formação das instituições políticas na França e na Espanha. O segundo 
argumento está ligado a ideia de esvaziamento de funções no poder central, pelo 
contrário a autora demonstra que o sucesso da descentralização depende de 
uma redefinição do papel estratégico do governo federal em um novo arranjo 
federativo, ou seja, para que as medidas descentralizadoras funcionem 
corretamente precisa-se do fortalecimento das capacidades institucionais e 
administrativas do governo central. Como terceiro e último argumento, seria o 
ideal de redução de apropriação privada de bens públicos, a autora descreve o 
histórico do uso clientelista de recursos públicos. O tema Clientelismo será 
amplamente trabalhado no capítulo destinado aos municípios e a natureza das 
instituições responsáveis pela oferta educacional. 

Foram pré-definidos 7 descritores para buscas nos periódicos, sendo eles: 
Municipalismo, Federalização, Federalismo, Ensino Fundamental I, Ensino 
Fundamental II, Educação Básica, Educação Municipal. A pesquisa está, 
atualmente, na fase de realização do estado da arte, portanto nem todos os 
descritores estão aqui apresentados e a posterior refinada da pesquisa criará as 
categorias básicas de análise. No momento, apresentamos o resultado da 
análise paras categorias de Federalização, Federalismo, Municipalização e 
Municipalismo. 

Nos bancos de teses e dissertações, tivemos como critério para a seleção das 
mesmas o "Federalismo" e “Federalização”, onde ao total foram 160 (cento e 
sessenta) teses e dissertações, com os mais diversos títulos, inclusive em áreas 
de produção diversas como das ciências políticas e econômicas e do direito. 
Neste primeiro momento, se apresentam as pesquisas encontradas nos 
programas de pós-graduação em Educação no país. 

Oliveira (1995) analisa, com base nos mecanismos jurídicos garantidos pela 
Constituição Federal promulgada em 1988, as formas de intervenção jurídica 
para que a sociedade possa cobrá-los. Araújo (2005), em sua tesa intitulada 
“Município, Federação e Educação: História das instituições e das ideias 
políticas no Brasil”, analisa a configuração das instituições políticas municipais 
e federativas, a forma de assimilação dessas instituições políticas no Brasil e 
como se articulam à organização da educação nacional. O trabalho discute os 
fundamentos conceituais e históricos da relação entre o federalismo, poder 
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local e educação, a partir da ideia original de federação concebida pelos 
fundadores do federalismo norte-americano – James Madison, Alexander 
Hamilton e John Jay.  

Cassini (2011), que teve sua dissertação orientada pela Prof. Dra. Gilda de 
Araújo, parte da problemática falta de regulamentação do regime de 
colaboração na Carta Magna brasileira que apresentou o mesmo enquanto 
instituto a ser aplicado nas relações intergovernamentais, deixando sua 
definição a cargo de uma posterior Lei Complementar. Desta forma, tem como 
objeto de pesquisa o Regime de Colaboração, inserido no aspecto jurídico-
político, que trata da repartição de competências entre os entes federados. Para 
seu estudo utilizada marcos teóricos advindos do campo da Educação, História 
e Ciências Políticas. De forma a atender o objetivo geral de análise das 
tentativas de regulamentação do regime de colaboração para a Educação que 
tramitaram no Congresso Nacional, pós-Constituição Federal de 1988, a partir 
de projetos de Lei específicos e das Emendas Constitucionais.  

Define seu método de investigação como um estudo histórico-conceitual da 
forma de Estado, uma análise interpretativa da atuação do Poder Legislativo e, 
ainda, uma pesquisa analítico-interpretativa ao considerar a ação do Poder 
Legislativo. Para tal, utiliza a Sociologia Compreensiva de Max Weber. 

Seu percurso de pesquisa aponta que desde a inserção do regime de 
colaboração na Carta Constitucional de 1988, diversos projetos de Lei foram 
propostos para normatizar seu devido funcionamento e regulamentação. No 
entanto, percebe-se que a indefinição das “formas de colaboração” e sua 
caracterização a partir de acordos celebrados e instituídos por meio de 
consórcios públicos dificulta o atendimento do sistema por parte dos entes 
federados. Caso o regime de colaboração venha a ser regulamentado, segundo 
a tese defendida pela autora, e configurado enquanto um instituto obrigatório, 
o regime não correria o risco de ser um instrumento sujeito a jogos de poder e 
ausência de colaboração das unidades subnacionais. 

Andrade (2011) analisa o processo de criação dos sistemas municipais de 
educação e suas implicações no exercício da autonomia do Poder Local e, 
também, na institucionalização do regime de colaboração entre os três entes 
federativos. 

Costa (2012), orientado pela Prof. Dra. Janaína Specht, investiga as 
características desenvolvidas pelo federalismo brasileiro, após a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, em constante diálogo com as políticas de 
financiamento da educação básica pública. Dedicação especial é deslocada a 
análise das políticas de Fundos Contábeis, a partir da segunda metade da 
década de 1990, até o final da década de 2000, primeiro direcionados para o 
ensino fundamental e, depois, para toda a educação básica pública e parte da 
privada. Propõe uma abordagem histórico-crítica em paralelo com a presença 
de análises qualitativas com dados apresentados em gráficos, quadros e tabelas. 
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Ribeiro (2012) serve como referência e introdução para estudos a respeito 
do pacto federativo brasileiro. Para tal, ele realiza um estudo da correlação 
entre o federalismo brasileiro e as políticas públicas educacionais, tendo como 
elemento norteador as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – 
STF. Ribeiro realiza a análise dos votos dos ministros em relação as políticas 
educacionais e o pacto federativo, considerando de que é a partir dessa Corte 
que teremos a garantia da manutenção da ordem constitucional em um estado 
federal. 

O autor trata de duas formas genéricas do federalismo: a cooperativa e a 
dual (dupla), e considera essencial para o estudo do federalismo brasileiro a 
comparação com o federalismo norte-americano para entendermos bem o 
processo de descentralização de papéis e responsabilidades entre os entes 
federados. No Brasil, temos, em especial, duas particularidades: o fenômeno de 
repartição de competências foi inverso, os poderes amplos estavam 
concentrados na União, ocorrendo uma atribuição de competências aos 
Estados-membros, ou seja, ocorreu uma desconcentração de competências da 
União para os Estados. E como segunda particularidade temos o município 
como ente federado, o que, na ordem mundial, é uma inovação brasileira e, 
também, complica o entendimento do pacto federativo.  

Os debates das políticas educacionais e o federalismo se configuram como 
constantes por estudiosos da área de educação devido as controvérsias que se 
dão nas bases da competência de cada ente, nas situações de conflito entre o 
poder central e os poderes locais. Por fim, o autor lança um questionamento 
interessante, de que o interesse do pacto federativo é pela convivência 
harmoniosa de seus entes e não, por assim dizer, da erradicação das 
diversidades regionais. 

Também tivemos a seleção de pesquisas ligadas ao campo das Ciências 
Políticas, linha de pesquisas ligadas as Instituições Políticas Brasileiras. A dizer: 
Ceneviva (2011), orientado pela Prof. Dra. Marta Teresa da Silva Arretche, fonte 
recorrente ao longo de nossa pesquisa, objetiva investigar se o nível de governo 
responsável pela prestação da política pública importa para a qualidade dos 
serviços públicos oferecidos a população. O caso empírico analisado para 
atender tal objetivo foi o caso da descentralização da educação fundamental no 
Brasil, ou seja, o efeito da municipalização das matrículas e dos gastos em 
educação no desempenho acadêmico dos alunos, das escolas municipalizadas e 
das redes escolares a partir de um grupo experimental de escolas que estavam 
sob controle estadual e foram transferidas para o controle municipal.  

As evidências empíricas reunidas pelo autor apontam que o nível de 
governo não importa para o desempenho acadêmico. Esta comprovação não 
implica, necessariamente, que a descentralização no nível de atendimento 
educacional não seja positiva, segundo o autor, apenas demonstra que não 
houve impacto positivo sobre a proficiências dos alunos. No tocante as 
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matrículas, a expansão da municipalização apresentou um efeito negativo sobre 
o rendimento das escolas das redes municipais. 

Diniz (2011) busca mensurar a eficiência da aplicação dos gastos em 
educação e identificar relações empíricas que validem a tese de que as 
transferências condicionais da educação fundamental são desfavoráveis à 
eficiência da aplicação de recursos. O aporte teórico da pesquisa é proveniente 
do Federalismo Fiscal e da teoria econômica da educação.   

1.1.3 O MUNICIPALISMO NO DEBATE ACADÊMICO 

Em um segundo momento, recorremos a pesquisa de trabalhos de analisam 
as medidas de descentralização educacional de perfil municipalista adotadas a 
partir da década de 80, e, especialmente, nos anos 90 com a implantação do 
FUNDEF, no banco de teses e dissertações com o descritor “Municipalismo” e 
“Municipalização”. Encontramos em comum muitos estudos que relacionam a 
análise ao estudo de caso de municípios, assim como o faremos na presente 
pesquisa. Também neste sentindo, selecionamos os seguintes trabalhos que 
trabalham o processo de municipalização: 

Oliveira (1987) desenvolveu um estudo de caso sobre o clientelismo, 
articulando as ideias de planejamento educacional com as práticas políticas do 
poder tradicional local no processo de municipalização da educação, é, 
sobretudo, um estudo sobre o planejamento educacional no nível regional. 
Pinto (1989) analisa o impacto da municipalização do ensino do 1 grau, do 
ponto de vista financeiro, e busca apontar alternativas para uma gestão 
democrática dos sistemas de ensino que tenha eficiência e equidade na 
aplicação de recursos. Para tal, o autor realiza uma análise do sistema tributário 
brasileiro e das principais fontes públicas de financiamento da educação no 
país. É leitura obrigatória para entendimento da distribuição fiscal entre os três 
entes federados e, também, das desigualdades regionais.  

Rosar (1995) analisa a política educacional destinada ao ensino de primeiro 
grau a partir da década de 70, com a promulgação da Lei 5.692/71, com o 
objetivo de induzir a municipalização do ensino, transferindo encargos para o 
município, sem a realização de um investimento financeiro para suprir a 
transferência para essa instância. A autora analisa a centralização de recursos a 
nível federal versus a descentralização do sistema educacional, realidade ainda 
presente nos dias de hoje no planejamento, gestão e financiamento do sistema. 
Dentre os projetos analisados no Nordeste brasileiro, temos o Pronasec, Projeto 
Nordeste, Edurural, Polonordeste e Promunicípio, todos financiados pelo 
Banco Mundial e projetados com base na concepção educacional da 
organização. O trabalho já antecipa a leitura do mesmo processo em outros 
países da América Latina, relacionando a política de descentralização 
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educacional ao projeto macro da globalização e do neoliberalismo, contribuindo 
para a desconstrução do Estado e dos sistemas nacionais de Educação. 

Bioto (2000) ao analisar os aspectos econômicos e políticos do processo de 
municipalização relaciona o mesmo a lógica do processo de reestruturação do 
Estado brasileiro, com diminuição do seu papel e de suas funções. Borghi 
(2000) realiza um estudo de caso em três municípios do interior paulista afim 
de averiguar em que medida estes municípios vinham apresentando condições 
de manter ou melhorar a qualidade de ensino, a partir de 1996 com a 
institucionalização do processo de municipalização do ensino. Tem como 
método de pesquisa a realização de entrevistas com dirigentes dos municípios 
e análise documental. Essa pesquisa será de extrema importância como possível 
forma de metodologia com a análise das entrevistas realizadas pela autora. 

Borguetti (2000) também parte das vias de estudo de caso, realizado com o 
estudo da implantação da rede municipal de ensino fundamental do município 
de Marília, objetivando verificar se há melhoria na qualidade de ensino ou a 
recentralização do nível local por parte dos agentes da Secretaria Municipal de 
Educação. Um artigo mais recente da autora (BORGUETTI, 2004) intitulado “ 
Municipalização: Descentralização ou aumento do poder? ” segue o mesmo 
caminho ao analisar como se porta o poder local neste contexto de 
descentralização administrativa. Bassi (2001) analisa o financiamento das 
redes municipais de educação básica do Estado de São Paulo a partir de sete 
municípios (Aguaí, Alfredo Marcondes, Cubatão, Descalvado, Diadema, Itatiba 
e o município da capital, São Paulo), no período anterior e posterior à 
implantação do FUNDEF, em perspectiva comparada na década de 90. Fica 
claro como a implantação do Fundo induziu um intenso processo de 
municipalização no estado e modificou o perfil educacional das redes 
municipais.  

Fermino (2011), orientado pelo Prof. Dr. Marcos Edgar Bassi, fonte 
presente na atual pesquisa, analisa as repercussões da implementação das 
políticas de Fundos (FUNDEF e FUNDEB) na partilha dos recursos e 
transferência de responsabilidades no atendimento da educação básica entre o 
governo estadual e os governos municipais no estado de Santa Catarina, 
concluindo que as políticas de fundos induziram a municipalização do ensino 
no Estado tomado como referência de análise. Os dados utilizados pelo autor, 
como estatísticas educacionais disponíveis na base do INEP e orçamentos do 
Tribunal de Contas do Estado servirão de base para pesquisa de cunho 
municipal aqui proposta. 

1.2 ESTRUTURA METODOLÓGICA DA PESQUISA 

Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa, de cunho descritivo-
explicativo, com a eventual utilização de dados quantitativos em estatísticas a 
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respeito da educação brasileiro (matrícula, dados orçamentários, 
administração educacional por ente federado, etc). O procedimento de análise 
está estruturado em quatro momentos: o primeiro histórico-conceitual, 
remonta a configuração do federalismo do Estado brasileiro, numa análise 
política e historiográfica; o segundo analítico-descritivo de funcionamento da 
dinâmica federativa brasileira com analise do município enquanto ente 
federado pleno; o terceiro de caráter interpretativo analisa a proposta de 
federalização da educação básica em duas frentes: União e município e o 
posicionamento do município do Recife em forma de estudo de caso. 

O desenvolvimento da pesquisa, para a coleta e registro de dados, seguirá 
os seguintes procedimentos: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e, 
possivelmente, entrevistas. Kulhmann (2006) foi de extrema importância por 
tratar das questões dos estudos comparados na história da educação através de 
levantamento bibliográfico e sua articulação com a análise de processos 
comparativos de classificação de nações. O alerta para a importância de se 
considerar o processo histórico na análise dos fenômenos em realidades 
distintas, ou seja, a incorporação da dimensão histórica em toda e qualquer 
análise comparada.  Além da produção no campo das nações, reflexões que 
historiadores da educação têm produzido sobre os estudos históricos 
comparados entre diferentes países, Saviani (2001) indica a necessidade da 
realização de história comparada da educação no interior do próprio país. 

O procedimento de análise e interpretação de dados, especialmente em uma 
pesquisa de cunho qualitativo, como defende Luna, passa por um processo de 
escolha de unidades de análise mais complexo, sobretudo porque estaremos no 
terreno de categorias de análise. No momento, para fins de uma pesquisa de 
caráter historiográfico utilizaremos as categorias, delimitadas por Michel de 
Certeau, em seu livro A invenção do Cotidiano, de estratégia e tática. 

Os registros que auxiliarão no debate a quantas andam a discussão sobre o 
Federalismo Educacional em Recife serão fontes governamentais: anais da 
Assembleia Legislativa de Recife que se encontram no portal de Companhia 
Editora de Pernambuco (CEPE), o regimento interno da Câmara dos 
Vereadores e o regimento interno da Assembleia de Pernambuco. Em nível 
macro, teremos como fonte legislativa o Projeto de Decreto Legislativo do 
senador Cristovam Buarque e a Constituição Federal de 1988. 
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RESUMO  

        Analisaremos como a Escola de Aprendizes de Artífices se relaciona ao 
desenvolvimento de um ideal de cidade moderna, na Natal do início do século 
XX. Com o estabelecimento da República, em 1889, aumento o desejo da elite 
dirigente em transformar as cidades brasileiras, em especial as capitais, em 
espaços da ordem, do progresso e do moderno. As Escolas de Aprendizes, 
criadas em 1909, enquandram-se nesse contexto, procurando transformar as 
classes perigosas, como referidas pela elite, em uma massa ordeira e bem 
disciplinada de cidadãos úteis à nação. Em Natal, a Escola de Aprendizes 
mistura-se ao teatro, ao bonde, às obras de calçamento, à construção de praças 
públicas, à edificação dos primeiros Grupos Escolares, entre outros 
equipamentos e obras que visavam, por um lado, construir uma nova 
materialidade para a cidade e, por outro, uma nova alma para seus cidadãos.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

Escola de Aprendizes Artífices, Natal, República 
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1. A REPÚBLICA E AS CLASSES PERIGOSAS 

Em 15 de novembro de 1889 era proclamada a República no Brasil. O novo 
regime nascia apartado por completo das classes populares. Estava longe de 
representar o “ideal da coisa pública”, a “tradição republicana popular” voltada 
para a “participação do povo na vida administrativa”, como conceituava o 
historiador Câmara Cascudo (1984, p. 203). Esse povo, na verdade, continuava 
a causar medo e repulsa na elite dirigente, como no Império. Classes populares 
era, ainda, sinônimo perfeito de classes perigosas.  

O lema escolhido para compor a bandeira nacional, Ordem e Progresso, 
inspirado no positivismo ortodoxo (Carvalho, 2007, p. 18) deixava claro o modo 
de pensar e agir daqueles que passaram a governar o Brasil a partir de 1889. 
Esses homens desejavam superar o que chamavam de “arcaísmo” do Império, 
elevar o Brasil ao nível das nações mais civilizadas e progressistas do mundo. 
Mas, para tanto, era necessário manter a ordem social intacta. O povo deveria 
assistir à República.  

Por meio de Chalhoub (2001, p. 65-78), pudemos ver que o termo “classes 
perigosas” tinha no Brasil sentido e uso bem mais amplos do que o que se via 
na Europa. Embora houvesse grave preocupação com os negros libertos a partir 
da segunda metade do século XIX, não eram só eles que causavam medo entre 
os grupos que dirigiam os destinos do país. Aqueles que eram pobres, 
miseráveis, citados em boa parte da documentação analisada por nós como 
“desfavorecidos de fortuna”, também entravam no discurso da elite como 
homens sem uma moral rígida, sujeitos vacilantes que, tanto quanto aqueles 
negros libertos, podiam se tornar vadios, viciados e criminosos. Os pincéis 
dessa elite pintavam um cenário caótico, sobre o qual era necessário intervir 
com firmeza e rapidez.  

Essa necessidade urgente de exercer domínio sobre as classes tidas como 
perigosas para a ordem nacional levou a um fato um tanto quanto inusitado na 
recém-criada República brasileira: antes mesmo de o regime lançar uma nova 
Constituição, a qual seria responsável, entre outros aspectos, por regular o 
funcionamento do Estado republicano brasileiro, decretou um novo código 
penal, o qual apresentava um capítulo inteiro, o de número XIII, voltado aos 
vadios e capoeiros (Brasil, 1890, p. 53).  

A punição por si só, porém, já não era considerada prática frutífera. A 
educação aparecia, a partir de fins do século XIX, como um instrumento capaz 
de transformar os membros das classes perigosas em cidadãos úteis à nação 
brasileira. Já no projeto do ministro do Império Ferreira Vianna, apresentado 
ao Congresso em 1888, meses após a abolição (Anais, 1888, v. 3; 6), ficava claro 
que apenas a repressão não seria suficiente para exercer o controle sobre os que 
ameaçavam o bom funcionamento da sociedade. As instituições escolares 
poderiam, de uma maneira mais efetiva, impregnar nos desafortunados os 
valores e comportamentos que deveriam guiar a vida em sociedade, com 
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destaque para o trabalho. Além disso, elas poderiam preparar esses homens 
para o mercado de trabalho, o que colaboraria para o progresso nacional. Mas, 
é claro, em primeiro lugar vinha a ordem.  

É sabido que já no Império (1822-1889) foram tomadas algumas iniciativas 
no campo da educação profissional, com o objetivo de controlar as ditas “classes 
perigosas” através da cultura do trabalho. Como principais exemplos, temos as 
Casas de Educandos Artífices, criadas pelos governos provinciais, e os Liceus, 
instituídos por sociedades privadas e que recebiam subvenções dos poderes 
públicos. Em 1889, viria a República. Mantinha-se a preocupação com as 
classes perigosas, o que pode ser evidenciado pelo já referido Código criminal 
de 1890. A Constituição, promulgada no ano seguinte, era bastante vaga ao se 
referir à educação. Afirmava a laicidade do ensino praticado nos 
estabelecimentos públicos e definia atribuições das unidades federativas 
(Brasil, 1891). Não citava o ensino técnico-profissional. Não significava isso que 
não houvesse, por parte dos líderes republicanos, preocupações com a educação 
das ditas classes perigosas. Mas, também naquele momento, as prioridades 
eram outras. A Constituição deveria esboçar o novo Estado republicano e cuidar 
para que essas classes não tivessem acesso ao poder, o que se fez com as graves 
restrições ao voto.  

O ano chave para o ensino profissional no Brasil será mesmo, como nos 
aponta Fonseca (1986, p. 169-172), o de 1906. Neste ano, a Câmara dos 
Deputados propôs a inclusão de um crédito de até 100:000$000 (cem contos 
de réis) no orçamento do Ministério da Justiça e Negócios Interiores1, destinado 
à instituição de escolas técnicas e profissionais nos estados brasileiros. Lacônica 
quanto à implantação dessas escolas, além de definir valores a serem gastos, a 
proposta apenas dizia que o Presidente da República deveria se entender com 
os governos dos Estados para tal realização.  

Não seria ainda naquele momento que o governo republicano dispenderia 
seus esforços no desenvolvimento do ensino profissional no Brasil. Mas, de 
qualquer modo, vemos que naquele ano de 1906 começava a tomar corpo e a se 
fixar, nítida, a idéia da necessidade do governo federal no problema (Ibid., p. 
170), razão pela qual pode-se dizer que a proposta da Câmara dos Deputados 
pode ser tomada como um marco significativo para a história do ensino 
industrial no Brasil.  

Ainda no referido ano, o então candidato à presidência, Afonso Pena, 
tratava em seu manifesto da criação de escolas de ensino técnico e profissional 
como meio para desenvolver a indústria nacional (Ibid., p. 172). Pouco tempo 

                                                   
 

1 A Educação, sem um ministério próprio ainda, fazia parte da pasta da Justiça e Negócios interiores, o que revela, 
como apontamos aqui, que a Educação era vista como meio para manter a ordem social. Apenas em 1930, com a 
chegada de Vargas ao poder, é criada o Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 1937, passou a se chamar 
Ministério da Educação e Saúde.   
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depois, Pena foi o primeiro presidente a se referir a esse ramo de ensino em um 
discurso de posse. O chefe do Executivo federal dizia que “a criação e 
multiplicação de institutos de ensino técnico e profissional muito podem 
contribuir também para o progresso das indústrias, proporcionando-lhes 
mestres e operários instruídos e hábeis” e auxiliando as escolas de comércio já 
existentes (Pena apud Bonfim, 2004, p. 97).  

Concluído o primeiro ano de seu mandato, o presidente Afonso Pena falava 
ao Congresso sobre suas ações no governo e os problemas a serem enfrentados 
pela nação brasileira. Dentre esses, destaca a Instrução Pública, que vivia, 
segundo o presidente, “num regimen de vacillações e incertezas”, de modo a 
necessitar de “uma reforma séria e capaz de satisfazer as exigencias do ensino 
moderno”, a qual deveria ser guiada pelos exemplos praticados em países da 
Europa ocidental e nos Estados Unidos. Por fim, Pena dava ênfase ao ensino 
profissional e técnico, destacando, como fizera em seu discurso de posse, sua 
importância para o “progresso da lavoura, do commercio, industria e artes” 
(Brasil, 1906, p. 7).  
 

2. AS ESCOLAS DE APRENDIZES ARTÍFICES: UM NOVO OLHAR DA 
REPÚBLICA SOBRE A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

No governo de Afonso Pena, contudo, não houve tempo para reformas. O 
presidente viria a falecer em junho de 1909. Seu vice, Nilo Peçanha, assumiria 
naquela mesma data a presidência do Brasil.  O novo presidente, na época em 
que foi governador do estado do Rio de Janeiro, já havia investido no ensino 
profissional, criando, por meio do decreto 787/1906, três escolas para ensino 
de ofícios e uma outra para o aprendizado agrícola, nas cidades de Campos, 
Petrópolis, Niterói e Paraíba do Sul (Fonseca, 1986, p. 174). Pouco tempo após 
assumir a presidência da nação, seria a vez de, por meio do decreto número 
7.566, criar uma rede de escolas de ensino profissional espalhadas pelos estados 
brasileiros.  

O referido decreto, lançado em setembro de 1909, deixava claro que essas 
Escolas, que aliavam o ensino primário ao aprendizado de um ofício, eram 
destinadas, preferencialmente, aos desfavorecidos de fortuna, um sinônimo 
mais suave para classes perigosas. Permanecia na elite brasileira o medo em 
relação a tais classes. Permanecia, igualmente, a concepção de que o ensino 
poderia transformar a alma daqueles desfavorecidos de fortuna, fazendo com 
que adquirissem “hábitos de trabalho profícuo” que os afastassem da 
“ociosidade, escola do vício e do crime” (Brasil, 1909, p. 1). A letra da lei deixava 
claro que ainda se temia o povo e que os mitos da preguiça, da promiscuidade e 
da tendência natural ao crime e vícios continuavam a ser associados às classes 
populares.  
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Nesse sentido, não podemos atribuir, como faz Fonseca, um “espírito 
renovador” (1986, p. 160) à República brasileira. O que o novo regime fez foi, 
com um velho olhar, lançar novas estratégias para controlar as classes 
populares, entre as quais aquela que nos interessa, a criação de uma rede de 
ensino profissional, formada por Escolas que tinham as mesmas finalidades – 
educar e transformar homens ociosos e vadios através da cultura do trabalho – 
e regidas pelas mesmas normas, definidas pelo governo federal.   

Entre a proclamação da República e a criação das Escolas de Aprendizes 
passaram-se vinte anos. O desejo por educar aquelas classes perigosas já era 
bem claro no final do século XIX, mas a República tinha, como chegamos a 
apontar, outras batalhas a travar: o regime precisava criar uma identidade, um 
herói – Tiradentes foi o escolhido (Carvalho, 2007, p. 55-73) –, conter a 
oposição de resistentes monarquistas, que ainda clamavam pela volta de Dom 
Pedro II, derrotar os sertanejos de Canudos, liderados por Antônio Conselheiro, 
e estabelecer uma política de controle sobre os estados da federação.  

No início do século XX, essas batalhas já haviam sido vencidas pela 
República. Especialmente a partir do governo de Campos Sales (1898-1902), o 
governo federal conseguiu uma relação de equilíbrio com as oligarquias 
estaduais que, por sua vez, em troca de verbas aos seus estados e cargos federais 
aos seus apadrinhados, garantiam a sustentação do poder central. O povo, é 
claro, não fora incluído nesses acordos. A República, já dissemos, não era 
pensada para ele.  

Nos anos seguintes ao governo Campos Sales, a educação passa a ser tema 
mais comum nos relatórios dos presidentes e chega, pela primeira, a um 
discurso de posse. É nesse momento, também, que começam a se formar os 
primeiros grupos escolares em boa parte dos estados brasileiros, como foi o 
caso do Rio G. do Norte, cujo governo inaugurou, no ano de 1908, o grupo 
escolar Augusto Severo2. No estado do Sergipe, esses grupos começam a surgir 
a partir do ano de 1911 (Azevedo; Stamatto, 2012, p. 27). Na cidade de Belo 
Horizonte, capital planejada de Minas Gerais, os grupos escolares são criados 
também a partir de 1908 (Faria Filho, 1998, p. 2), onze anos após a inauguração 
da cidade. Escola e espaço urbano estão, em todos esses casos, imbricados.  

É na cidade que o regime republicano tentará mostrar a sua face mais 
encantadora, sua face moderna. Destacam-se, no início do século XX, as obras 
do prefeito Pereira Passos, que governou o Rio de Janeiro, capital federal, entre 
os anos de 1902 e 1906. Sua reforma estava claramente “inspirada nas 
intervenções do prefeito Haussmann (1853-1870) ao transformar a cidade de 
Paris em metrópole moderna” (Leme, 2005, p. 358). Antes do engenheiro 
Passos, no início do regime republicano, o Rio de Janeiro havia sido governado 

                                                   
 

2 Apenas no período de 1908 a 1914, no segundo governo de Alberto Maranhão, foram criados vinte e seis grupos 
escolares. Entre 1916 e 1927, foram criados mais treze grupos (Azevedo; Stamatto, 2012, p. 43-44).  
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por um médico, Barata Ribeiro, que realizou uma operação de “limpeza” do 
centro do Rio, retirando dessa região da cidade aqueles cortiços, entre os quais 
o famoso “cabeça de porco”3, habitados pelas classes perigosas.   

Temos, portanto, um processo de modernização excludente (Faoro, 2000). 
Deve-se destacar que esse processo é sentido também na Natal do início do 
século XX. No ano mesmo da publicação do decreto de nº 7.566, uma crônica 
lançada no jornal A Republica dava bem o tom das transformações materiais 
pelas quais a cidade vinha passando, narradas pela visão daqueles que 
comandavam o governo do Estado e de sua capital. No texto, o personagem 
Epaminondas pegava o bonde e deparava-se com uma touriste smart vinda do 
Rio de Janeiro. Encantado pela bela e elegante senhora, resolveu desvendar-lhe 
a nova cidade que ia se descortinando no trajeto do bonde.  

São várias as passagens e os símbolos que denotam o progresso vivido pela 
cidade naqueles anos iniciais do século XX. O bonde é um desses símbolos, que 
remete à ligação de diferentes espaços da cidade, espaços antes desconectados. 
O porto era outro desses elementos que representavam sua modernização: 
porta de entrada da urbe, vinha passando por reformas naqueles tempos, as 
quais visavam ampliar os contatos de Natal com o restante do mundo civilizado. 
O bairro de Cidade Nova, referido na crônica como a “nova cidade” (A 
Republica, 02 jun. 1909), também se destaca no texto, que nos faz pensar que 
os homens que arquitetaram o primeiro bairro planejado de Natal criam que 
seus ares poderiam ser irradiados para o restante da urbe. Todos esses 
elementos refletem processo de modernização de Natal, e são facilmente 
percebidos na fonte analisada.  

Contudo, há um elemento por vezes pouco notado, mas que não deve ser 
negligenciado: a educação. Epaminondas, além de exaltar as transformações 
materiais vividas pela cidade, destacou também mudanças importantes na área 
da educação, entre as quais citou a reorganização do ensino primário no 
estado4, incluindo a criação de grupos escolares na capital e no interior, a 
inauguração da Escola Normal de Natal, em 1908, e, ainda, da Escola de 
Música, no mesmo ano. E por que esse aspecto não pode ser negligenciado?  

Aqueles que dirigiam os destinos do Rio Grande do Norte e a capital 
potiguar referiam-se diversas vezes, em especial nas matérias do jornal A 
Republica, a um descompasso entre as transformações materiais realizadas em 
Natal e o comportamento de seus habitantes, que pareciam desconhecer, na 
visão dos dirigentes, o valor daquelas mudanças vividas pela cidade. Era como 

                                                   
 

3 Para uma análise desse processo de “limpeza” do centro do Rio de Janeiro, ver artigo Semente da Favela, de 
Richard Negreiros de Paulo (2003).  

4 Para uma análise dessa reorganização, feita em especial por meio da lei estadual nº 249/1907 e pelo decreto 
estadual nº 178/1908, ver História da profissão docente em Natal/RN (1908-1920), de autoria de Arisnete 
MORAIS e Francinaide SILVA (2009).  
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se houvesse um descompasso entre o corpo e a alma da cidade. Cremos ser 
importante apontar que na República o projeto de desenvolvimento da 
educação, em especial a voltada para os desafortunados, e de modernização das 
cidades caminham lado a lado. Ambos remetem à ideia de novo, ao desejo do 
país de integrar o concerto das nações civilizadas e progressistas e de, ao mesmo 
tempo, estabelecer uma identidade à República recém instituída, a qual deveria 
se opor diretamente à imagem, criada pelos republicanos, do Império. Nesse 
sentido, se a República representava o novo, o moderno, o progressista, a 
Monarquia, por sua vez, era símbolo do velho, do arcaísmo, do atraso.  

Deve-se observar ainda que a cidade é o local por excelência daquelas 
classes perigosas. Nela se amontoam os homens marcados pelos vícios, os 
desocupados, vadios, aqueles, enfim, que importa controlar para a manutenção 
da ordem. Não à toa, nas cidades se concentram os asilos, hospitais, leprosários, 
prisões e as escolas, instituições que se multiplicam no Brasil entre fins do 
século XIX e início do XX. Instituições de vigilância, disciplinares, como aponta 
Foucault (2009), mas que, é certo, não são hermeticamente fechadas, nem 
impermeáveis a resistências.  

Essas instituições fazem parte de uma experiência do moderno. As Escolas 
de Aprendizes nascem exatamente nesse contexto em que o desejo pelo 
moderno, pelo progresso unia-se a uma necessidade expressa pela elite 
dirigente de controlar uma massa perigosas de pobres desordeiros, que, 
segundo alegação dessa elite, era incapaz de compreender os valores do 
moderno, da civilização. As Escolas deveriam cuidar desses homens, discipliná-
los e, ao mesmo tempo, contribuir para o progresso material da nação, para o 
desenvolvimento da indústria brasileira.   
 

3. A ESCOLA E A CIDADE 

Natal foi fundada em 25 de dezembro de 1599, sendo uma das mais antigas 
cidades estabelecidas pelos portugueses em terras brasileiras. Mas o escritor 
Câmara Cascudo dizia em crônica do ano de 1929 que a urbe natalense “imita 
cidade recem fundada”, cuja verdadeira idade só era denunciada pelo 
“enveizamento das arterieas [sic]” (Cascudo, 1929).  

O sentimento expresso por Cascudo era compartilhado pelos que 
administravam a cidade, os seus intendentes, para os quais Natal era uma urbe 
de direito, mas não de fato. Com o regime republicano, cresceu o interesse da 
elite local em transformar a cidade ou, talvez seja mais adequado dizer, tornar 
Natal uma cidade, dando-lhe o grau de civilização e progresso que marcava as 
modernas urbes da Europa e da América, bem como a cidade do Rio, então 
capital federal.  
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Esses homens da elite5 viam a oportunidade de levar Natal a um outro 
caminho, posto que com a instauração do regime republicano a cidade estaria 
agora em suas mãos, e não mais nas de “forasteiros”, como eram chamados 
aqueles naturais de outros estados, indicados pelo governo imperial para 
comandar o Rio Grande do Norte. O nativismo era intenso no discurso desses 
republicanos (Bueno, 2002), assim como o era o sentimento de que Natal 
precisava ser remodelada, tornar-se “cidade de fato” e estabelecer sua 
centralidade sobre o território potiguar (Arrais, 2005, p. 124-139).   

Diante do exposto, a Natal do início do século XX é uma cidade marcada 
por uma série de transformações, entre as quais podemos destacar as obras de 
calçamento, a construção do Teatro municipal Carlos Gomes, de novas praças 
e, inclusive, de um novo e aprazível – ao menos no campo das ideias, na vontade 
dos que o planejaram – bairro, cujo nome, Cidade Nova, revelava os desejos da 
elite local em transformar o espaço urbano de Natal, expressava o anseio dos 
republicanos em distanciarem-se dos tempos da monarquia, mormente 
caracterizados pelo seu discurso como tempos de decrepitude e atraso6.   

  

 
Nos primeiros anos da República, porém, pouco se fez. O mapa de 1864 

representa ainda bem a cidade do fim do século XIX, já na República. O bonde, 
por exemplo, importante meio de transporte para as cidades da época, só 
chegaria em 1907, puxado por dois burros. Em 1911, com a chegada da energia 

                                                   
 

5 Ver uma breve análise dessa elite no capítulo I de O corpo e a alma da cidade (Arrais; Andrade; Marinho, 2008) 
e em Natal, outra cidade! (Santos, 2015), também no primeiro capítulo.  

6 Ver matérias publicadas n’A Republica, periódico que era o órgão do Partido Republicano Federal no Rio 
Grande, tais como DIVAGANDO, A Republica, Natal, 16 ago. 1913; INTENDENCIA Municipal. Governo 
Municipal, Relatorio... A Republica, Natal, 30 jan. 1908. Além das publicações d’A Republica, destaca-se ainda a 
conferência de Manoel Dantas, Nata d’aqui a cincoenta annos, realizada em 1909 e publicada no mesmo ano 
(DANTAS, 2009).  

FIG. 1 | Mapa de Natal, elaborado por Gustavo Dodt em 1864. Fonte: Ferreira et al, 2008, p. 49 
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elétrica, inaugurava-se, finalmente, o bonde elétrico. As obras de calçamento 
realizadas a partir dessa época, intensificadas na gestão de Omar O’Grady, na 
década de 1920, aliadas à construção de estradas de rodagem, à obra da Estrada 
de Ferro Central do Rio Grande do Norte e às reformas do porto, iniciadas em 
1893, ajudaram a conectar os diferentes espaços de Natal, a capital ao interior 
e, por fim, ao exterior, embora com fragilidades permanentes no período 
estudado  

Ainda no ano de 1911, a Intendência7 tornou a região do Alecrim, antes 
ligada à Cidade Alta, um novo bairro da cidade, também por meio de resolução 
municipal. A ideia era trazer esse espaço da cidade, formada em essência por 
populares, alguns frequentadores da Escola de Aprendizes, para as teias do 
poder da municipalidade. Como bairro, o Alecrim, habitado desde a segunda 
metade do XIX, tinha seus limites melhor definidos, uma divisão em distritos 
e, em consequência, uma fiscalização mais rígida de suas atividades, ao menos 
em teoria, por parte dos funcionários da Intendência, o que permitiria a essa 
instituição uma arrecadação de tributos mais significativa. (Santos, 2015, p. 
263-264).    

Na década de 1920, a região das Rocas, área popular da cidade de onde 
vinha também signigicativo número de alunos da Escola, passa a fazer parte da 
área de ação da Intendência. Ao integrar outras regiões da cidade às teias de 
poder da Intendência, os membros dessa instituição, liderados por O’Grady, 
desejavam também civilizar aquele “populacho” indesejado (A Republica, 11 
set. 1917; 11 jun. 1918). Para tanto, algo além das obras materiais era necessário. 
Cascudo, o educador/político Henrique Castriciano, Eloy de Souza, entre 
outros, viam um significativo descompasso entre as mudanças materiais 
percebidas nas formas da cidade e o comportamento ainda atrasado da 
população local, explicado por variadas vezes pela falta de educação dos mais 
humildes, impossibilitados de entenderem os avanços realizados pelo novo 
regime em sua cidade e incapazes de usarem de maneira adequado aparelhos 
urbanos, tais como praças, o mercado público e o bonde, por exemplo (Santos, 
2015, p. 249-250).  

Esse tal descompasso foi retratado em crônica de Castriciano, na qual o 
autor ressaltou a presença de um tipo humano matuto, meio “acabrunhado”, 
fechado em si, ainda bastante comum nas terras natalenses do início do século 
XX:  

                                                   
 

7 Trata-se da instituição que governava o município, agregando os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário até 
o ano de 1929. Antes, na Constituição estadual de 1926, é instituído o cargo de prefeito da capital, e a Intendência 
passa a ter função deliberativa, cabendo ao prefeito o Executivo. Omar O’Grady foi o último presidente da 
Intendência e primeiro prefeito da capital, tendo maior autonomia para administrar a cidade, em especial, pelo 
bom relacionamento que possuía com aqueles que comandavam o estado do Rio Grande do Norte.  
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A Republica como que reformou a capital; esta alargou-se, estendeu se, 
porém os melhoramentos não alteraram a sua physionomia da aldeiã. [...]  

(...) O jardim, o theatro, o calçamento e o nivelamento de certas ruas(...), 
deram nos um ar mais distincto, embora o conjuncto da cidade (...) [e] o 
aspecto dos habitantes, deva impressionar pouco satisfactoriamente o 
viajante que notará logo a nossa curiosidade matuta. [...] (Castriciano, 
1907) 

O “barulho” desses populares chegava também ao bairro criado 
inicialmente para a elite (Siqueira, 2014) e referido como o mais aprazível da 
cidade em diversas matérias d’A Republica, a Cidade Nova. Afinal, deve-se 
considerar que esse bairro habitado exclusivamente pela elite local. Um bom 
número de desafortunados aprendizes, por nós mapeados8, vinham do bairro 
criado em 1902. Os jornais locais, em especial A Republica, mostram que o 
intento daquele grupo social de limpar a região, retirando dali casebres e 
ranchos em uma operação de “bota abaixo”9, não foi de todo concretizado. Além 
da constante reclamação de animais soltos no bairro (A Republica, 04 dez. 
1906), a queixa de um morador abastado sobre um “batuque infernal”, gerado 
pela prática do zambê, uma “diversão popular barata” (A Republica, 08 ago. 
1904), entre tantas outras fontes, demonstram que Cidade Nova continuava a 
ser um bairro formado também por populares. 

A pensar na educação desses homens, no relatório da Intendência de 1905, 
o coronel Joaquim Manoel, então a presidir a instituição, afirmava o interesse 
na “creação de um instituto em que o ensino fundamental e a aprendisagem de 
artes e officios ministre á infancia, por processos adeantados e methodos 
racionaes, a educação litteraria e profissional tão necessaria ao cidadão na luta 
pela vida [grifos nossos]”, de modo a seguir caminho semelhantemente adotado 
pelos “povos de cultura mais adiantada” (A Republica, 16 jan. 1905). Acontecia, 
contudo, que os valores arrecadados pela Intendência eram à época muito 
baixos.   

Esses investimentos passaram a ser realizados no governo de Alberto 
Maranhão, especialmente em seu segundo mandato, entre 1908 e 1914 
(Azevedo; Stamatto, 2012). A inauguração da Escola de Aprendizes, em 1909, 
recebida com entusiasmo pela elite local, representou um novo passo no 

                                                   
 

8 Mapeando dados presentes em livros de matrícula das décadas de 1920 e 1930, vimos que 104 alunos da Escola, 
cerca de 7,8% dos 1339 identificados, vinham das Rocas. Relativamente ao Alecrim, o número é bem maior: 456 
aprendizes eram desse bairro, o que representa pouco mais de 34% do total. De Cidade Nova, vinham 180 
aprendizes (13,4% do total). Os demais vinham da Cidade Alta (310; 23,2% do total) e de outras localidades (250; 
18,7% do total).  

9 Sobre esse processo, ver A Republica, 14 jan. 1905. Em crítica ao “bota abaixo”, o oposicionista Diario de Natal 
apelidou a Cidade Nova de Cidade das Lágrimas (DIARIO de Natal, Natal, 24 jan. 1905).  
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processo de mudanças vividas pela cidade e visava, em especial, transformar a 
mentalidade dos de “pés no chão” (A Republica, 11 nov. 1905). Já vimos que os 
populares não eram tábula rasa e que, vendo e vivendo a cidade de uma maneira 
distinta daqueles que a administravam, resistiram a certas mudanças propostas 
pela Intendência Municipal (Santos, 2015). A Escola de Aprendizes também 
será espaço para essa resistência, aspecto que já começamos a investigar     

O que expomos até o momento reflete o nosso entendimento de que a Escola 
se relacionou fortemente com a cidade, e de que essas relações com o espaço 
urbano natalense foram além, é certo, das formas da arquitetura escolar e da 
localização da escola nesse espaço. A Escola de Aprendizes de Natal se encaixou 
no discurso republicano de “ordem e progresso”. Ao mesmo tempo em que esse 
estabelecimento escolar se esforçou em formar uma “alma nova” entre seus 
aprendizes, ele contribuiu também, mesmo que timidamente, para o 
desenvolvimento da indústria e da economia local, sem conseguir se separar, é 
certo, das tramas que marcaram a política do estado do Rio Grande do Norte e 
de sua capital.  

Em uma de suas crônicas, Manoel Dantas escrevia com admiração e 
entusiasmo sobre a festa de encerramento de mais um ano letivo, no derradeiro 
dia de novembro de 1913:  

Vi hontem, admirei com orgulho de brazileiro e fé de patriota (...) nos 
lavores do ferro obedecendo como um pedaço de cêra á pericia dos 
forjadores, nas evoluções militares mostrando a disciplina desses futuros 
defensores da Patria, no vigor physico que é o hymno da natureza á saude 
do corpo, na elevação moral transparecendo na desenvoltura com que o 
humilde comparece para receber o premio conquistado, vi em tudo isto a 
formação de uma alma nova, a eclosão (...) desse Brazil unido e forte (...) 
(A REPUBLICA, 02 dez. 1913). 

As palavras de Dantas que, tempos depois, em 1924, tornar-se-ia presidente 
da Intendência Municipal de Natal, remetem a três valores fundamentais nas 
práticas pedagógicas desenvolvidas na Escola: a cultura prática, o 
desenvolvimento moral e a valorização da pátria. Na imagem abaixo, vemos 
esses valores sendo reforçados.  
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Fig. 2 | Desfile cívico na Escola de Aprendizes de Natal, em 30 de novembro de 1913. Fonte: arquivo do 
IFRN 

Na fotografia, vemos o grupo de aprendizes da Escola reunidos para a festa 
de encerramento do ano letivo de 1913. Em relato de um ex-aluno da Escola, 
Evaristo Martins de Souza, vemos que tudo foi organizado para reforçar os 
valores que a instituição escolar desejava transmitir aos seus aprendizes. O 
batalhão escolar formara-se ainda em julho, como um “meio de manter a 
frequencia e estimular os alunos” (A Republica, 02 dez. 1913). Figurou, assim, 
como uma espécie de atividade extracurricular que servia como estratégia para 
disciplinar os alunos e neles desenvolver o amor à pátria, pelas práticas 
militares, bem como tentava solucionar um problema já sério vivido pela Escola 
naquela época, a evasão de seus discentes.  

As fontes pesquisadas deixam claro que, dentro do recorte temporal 
trabalhado neste artigo, a Escola tinha a função principal de disciplinar um 
grupo genericamente denominado de “desfavorecidos de fortuna”, 
naturalmente inclinados, de acordo com o discurso oficial, aos vícios e crimes.  

Nesse sentido, chama atenção a fala do Ministro Pereira Lima, no relatório 
de 1918, sobre o ensino moral e cívico: “devem ser, sobretudo, vividos; devem 
emanar da vida de cada dia e, mesmo, de cada instante do estabelecimento. (...) 
Ponham-se aos olhos da creança habitos constantes de disciplina, de ordem, de 
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obediencia, de polidez e de bondade, e quase toda a obra considerar-se-há 
feita.” (Brasil, s.d., p. 140). Dito de outro modo, a formação da “nova alma” 
referida por Dantas passava pela construção de uma nova moral ligada à 
disciplina, à ordem e ao patriotismo, sendo o trabalho um caminho, e não um 
fim, para se alcançar esse propósito.  

Mas a cidade parecia falhar nesse processo de ensino-aprendizagem. 
Insistia, em seguidas resoluções, em mudar comportamentos como o de urinar 
no chão do mercado público ou o de levar animais para pastarem nas praças da 
cidade (Santos, 2015). Não adiantava; não era suficiente. A urbe não conseguia, 
aparentemente, se comunicar com todos. Entre a cidade e os desafortunados os 
ruídos eram constantes, impedindo a transmissão da mensagem da “ordem e 
progresso”.   

A Escola, por sua vez, continuava a apresentar, na década de 1920, altas 
taxas de evasão, as quais não conseguiram ser superadas pelo Serviço de 
Remodelação do ensino profissional, não obstante o fato de o grupo comando 
por Luderitz ter trazido alguns ganhos às Escolas. Em Natal, os “indesejáveis” 
continuavam a perambular pelos espaços da cidade, sendo um senão, na visão 
da elite que a administrava, a enfear sua feição pretensamente moderna. Em 
virtude disso, como pudemos ver, Omar O’Grady, como presidente da 
Intendência, apoiou a criação do Dispensário de pobres Symphronio Barreto. A 
ação, posta nos relatórios do governo municipal como uma das principais do 
novo gestor, foi complementada pela resolução municipal nº 258, de junho de 
1925, responsável por proibir a mendicância nas ruas da capital potiguar (A 
Republica, 06 jun. 1925; 05 ago. 1925; 10 jan. 1926).  

Natal era uma cidade de “papel”. Os homens que administravam a urbe 
acreditavam na força da lei como elemento modelador do social, mas a lei, em 
sua plenitude, é inconcretizável (Rolnik, 1999), posto que é constantemente 
confrontada como uma realidade social mais dura do que a pensada pelos seus 
idealizadores. Essa realidade era formada por muitos desfavorecidos de 
fortunas, marginalizados, desalojados dos planos pensados pelos membros da 
elite local.  

Ao fim da década de 1920, preocupado com o crescimento futuro da cidade, 
o engenheiro Omar O’Grady contratou junto ao arquiteto Giacomo Palumbo o 
Plano Geral de sistematização de Natal, elogiado por Cascudo em virtude de 
conseguir modernizar a cidade, sem desconsiderar sua história (Cascudo, 
1929). Com o movimento de 1930, dita Revolução pelos que lideraram o 
processo, O’Grady foi destituído da prefeitura. O plano geral de sistematização, 
com seu zoning, seria usado apenas em parte na década de 1930, pelo escritório 
de engenharia de Saturnino de Brito. 
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FIG. 3 | Prancha 01 do Plano Geral de Sistematização de Natal. Fonte: Cigarra, 1929. 

 
A cidade planificada, pensada para o futuro (Cigarra, 1929), ficou no papel. 

O desejo de ordená-la, retificá-la não pôde ser concretizado, ao menos não 
como idealizado pelos gestores. O zoneamento previa, contudo, ampliar uma 
tendência de segregação espacial já existente, destinando, por exemplo, ao 
Alecrim, o papel de bairro operário. E a Escola, que papel lhe cabia nesse 
processo de construção de uma nova cidade? 

Se o plano Geral procurava retificar as ruas coloniais, enviesadas como dizia 
Cascudo (1929), a Escola tencionava retificar os alunos. A resistiram à ordem 
que se lhes desejava impor, muitos abandonaram a Escola, ou dela foram 
expulsos. Outros não tinham meios para se manter, tendo que retornar ao 
interior. Apenas em 1937, momento em que a Escola recebia investimentos 
maiores do governo federal (Fonseca, 1986) o livro de matrículas registrou 31 
desses casos (Escola, 1937). Tidos como indesejáveis na cidade, a Escola parecia 
também não conseguir integrá-los. 
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OS QUADROS PARIETAIS DA ESCOLA NORMAL CAETANO DE CAMPOS 
(1890-1950) 

PALAVRAS-CHAVE 

Quadro parietal, cultura material escolar, Escola Normal Caetano de 
Campos 

 
Essa comunicação busca apresentar breve análise sobre os quadros 

parietais existentes na Escola Normal Caetano de Campos entre 1890 e 1950, 
período em que este material didático foi amplamente utilizado. Para tanto, 
pretende expor como os quadros parietais foram produzidos e distribuídos, 
especialmente, como se deu sua circulação entre os países ocidentais; 
identificar os discursos e métodos pedagógicos implicados na utilização dos 
quadros parietais como recurso didático; como foi apropriado para a utilização 
como material didático na mediação do ensino e aprendizagem entre 
professores e alunos; quais tipos de conhecimento produziu; e de que forma 
educou os sentidos dos alunos desta escola, considerando as relações sociais 
subjacentes à sua produção e uso e a interação entre sujeito, objeto e espaço. 

O quadro parietal é um material didático usado para a transmissão de 
conhecimentos escolares. É uma representação gráfica de determinados 
conteúdos escolares numa superfície plana. São chamados de parietais, pois são 
pendurados nas paredes para serem observados por todos os alunos 
simultaneamente. 

O uso sistemático dos mais diversos materiais didáticos na escola está 
associado às mudanças ocorridas na virada do século XX. Ao longo do século 
XIX, as humanidades, padrão de ensino então consolidado, passaram a ser 
criticadas. Para alguns intelectuais ligados à educação, as práticas pedagógicas 
então empregadas nas escolas baseavam-se exclusivamente nas palavras dos 
mestres e dos compêndios. Privilegiavam o ensino de definições, princípios 
gerais, sínteses, generalizações e regras abstratas, de modo que os alunos 
aprendiam a partir da repetição excessiva do que escutavam e liam nos 
manuais, o que requisitava apenas o uso passivo da memória. Desse modo, o 
aprendizado era maquinal e não era exigido do aluno o exercício da reflexão 
(SCHELBAUER, 2003).   

Em contraposição ao ensino denominado “livresco”, preocupado com a 
valorização das palavras e da memorização, evoca-se o contato direto com as 
coisas, por meio da experimentação. Dessas críticas, a partir da segunda metade 
do século XIX, surgiram novas propostas pedagógicas que valorizaram a 
experiência, a observação e a manipulação das coisas, entre elas o método de 
ensino intuitivo. 
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Este método, cujas ideias tinham como referência direta as proposições de 
Pestalozzi e Froebel, amparava-se na epistemologia empirista de Francis Bacon, 
John Locke e David Hume, que em meados do século XIX já estava bastante 
aceita e disseminada. Segundo essa concepção, os sentidos humanos consistem 
na verdadeira fonte de conhecimento humano. A experiência sensível permite 
aos homens conhecer o mundo diretamente e são as percepções geradas pelos 
sentidos e a observação e a experimentação das coisas que promovem o 
entendimento, a reflexão e o juízo (VALDEMARIN, 2004).  

De acordo com as proposições do método intuitivo, então, o conhecimento 
deve partir dos dados empíricos, obtidos por meio da observação e da 
experimentação direta das coisas, e, somente então, a partir daquilo que foi 
percebido por meio do uso dos sentidos para as definições, generalizações, 
abstrações e formulação de princípios. O aprendizado deve ir do concreto ao 
abstrato; das partes para o todo; e do simples para o difícil. 

Este método tem como base a intuição, considerada como a forma mais 
natural e espontânea da inteligência humana, pois é uma faculdade inerente ao 
ser humano, que possibilita que o conhecimento da realidade seja feito pelo 
próprio indivíduo, sem intermediários, no seu contato com as coisas do mundo; 
e de forma involuntária, sem a necessidade de grande empenho 
(SCHELBAUER, 2003). 

Amparada neste método de ensino, a escola, de qualquer nível, estava 
preocupada com a educação dos sentidos de seus alunos. Para observar, 
manipular, experimentar, na tentativa educar os sentidos, se fez necessária a 
utilização de instrumentos e objetos, entre eles os quadros parietais. 

Para a realização dessa comunicação, foram consultados quadros parietais, 
fotografias, catálogos da Maison Dayrolle, livros de inventário, ofícios, 
correspondências, relatórios dos diretores e relatórios dos inspetores de ensino 
existentes no acervo da Escola Estadual Caetano de Campos e no Arquivo do 
Estado de São Paulo. 

A pesquisa tem como principais referenciais teóricos os estudioso da 
Cultura material e cultura material escolar, como Ulpiano Bezerra de Meneses 
e Rosa Fátima de Souza, que propõem estudar o mundo físico a partir de sua 
materialidades e também como mediadores das relações sociais. Segundo os 
autores é indispensável encontrar o que está oculto nos objetos, o que e que 
sujeitos estão implicados em sua produção e a partir de que normas culturais; 
quais relações sociais revelam, na medida em que são usados como 
intermediadores; como modificam o ambiente que lhe é exterior; e como se 
transformam ao longo do tempo na relação com os sujeitos. 

Os quadros parietais são, ao mesmo tempo, um artefato usado para o ensino 
e uma representação visual de determinado conteúdo numa superfície plana 
com esta mesma finalidade, por isso, esta investigação tem como principais 
referenciais teóricos os estudos da cultura material e da cultura visual. 
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Os estudiosos da cultura material entendem que os artefatos são 
mediadores das relações sociais, fazem a mediação entre o indivíduo e o mundo. 
Logo, são documentos históricos que revelam a própria cultura, pois são 
suportes materiais da vida em sociedade.  

Os objetos apresentam indícios do modo de como os indivíduos os 
idealizaram, planejaram, desenvolveram, produziram e usaram. Da mesma 
forma, descortinam os hábitos do cotidiano, ao evidenciar como se dá a 
manipulação dos artefatos pelo corpo e a forma com os indivíduos se 
posicionam e locomovem num determinado espaço em função da disposição 
dos artefatos dos quais fazem uso, isto é, mostrar como os corpos são 
condicionados e regulados, como se adaptam e transformam, na relação com os 
objetos (BRAGHINI, 2013). 

Estudar os artefatos é pensá-los como produtos e também como vetores de 
relações sociais (MENESES apud BRAGHINI, 2013), por isso, estudar os 
quadros parietais é identificar o que e que sujeitos estão implicados em sua 
idealização e produção e a partir de que normas culturais; quais relações sociais 
revelam, na medida em que são usados como mediadores; como modificam o 
ambiente que lhe é exterior e os sujeitos que com eles interagem; e como se 
transformam ao longo do tempo na relação com os indivíduos. Pensar a cultura 
material no âmbito escolar significa pensar os objetos como vestígios das 
finalidades culturais da escola; dos conteúdos disciplinares; dos métodos 
pedagógicos e das práticas educativas, isto é, da cultura escolar. 

Para a realização desta pesquisa, adoto a categoria que pensa a cultura 
visual de maneira mais abrangente, isto é, que pensa a cultura visual a partir de 
“diferentes experiências visuais ao longo da história em diversos tempos e 
sociedades” (KANUSS, 2003, p. 110), a qual entende que o olhar é uma 
construção social e que há, portanto, modos de ver, como diz Berger (1972), 
uma vez que o que se sabe ou acredita interfere no modo de ver as coisas. Aquilo 
que é visto é uma relação entre quem vê e aquilo que é visto. 

Dessa forma, as imagens encarnam modos de ver na medida em que foram 
recriadas ou reproduzidas por um sujeito. Ao mesmo tempo, quando essa 
imagem é olhada por outro indivíduo, este a percebe ou aprecia através do seu 
próprio modo de ver. Neste ato de olhar a imagem, encontram-se, portanto, 
dois modos de ver que podem ser distintos, e que, neste momento, estabelecem 
uma relação um com o outro. É por isso que pensar uma imagem é sempre 
pensá-la em função de seu espectador (BERGER, 1972). 

O foco da cultura visual é analisar as imagens como representações visuais, 
ou seja, resultado de processos de produção de sentido em contextos culturais. 
Em outras palavras, o enfoque da cultura visual é a visualidade, isto é, o registro 
visual em que a imagem e o significado operam, levando em consideração os 
“aparatos, instituições, discurso, corpos e figurações” (KNAUSS, 2003, p. 114) 
nos quais está inserida e que tornam possível que determinada imagem adquira 
significado (KNAUSS, 2003).  
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Nessa perspectiva, estudar os quadros parietais significa pensar como se 
deu a experiência visual no cotidiano da escola, quais significados estas imagens 
adquiriram no contexto escolar: como são produzidos e distribuídos, como as 
relações sociais se organizam em torno da produção, circulação e uso dessa 
imagem, o lugar do aluno e do professor como expectadores, como sujeitos 
necessários para a promoção do significado visual, como representam ou 
figuram o mundo em formas visuais. 
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RESUMO  

Depois do entusiasmo dos primeiros anos do novo regime, a política 
educativa viseense vacilou perante obstáculos de natureza financeira, 
burocrática e político-partidária. As práticas divorciaram-se dos discursos ou 
ignoraram-nos por completo, fazendo com que a luta contra o analfabetismo e 
a criação de uma rede escolar tenha sido mais retórica do que concreta. 

Este estudo teve início no âmbito de uma dissertação de mestrado 
apresentada à Universidade de Aveiro, cingindo-se apenas ao período que 
medeia entre 1910 e 1919. De então para cá, o trabalho desenvolvido, que abarca 
os 16 anos da I República, procura caraterizar as políticas educativas, agentes, 
professores e alunos desse período e perceber as razões dos limites da ação do 
município viseense em prol da instrução e de uma sociedade nova. Ainda que 
este estudo se encontre numa fase embrionária, é possível afirmar já, com 
segurança, que também em Viseu os progressos verificados no domínio da 
educação foram limitados. 

Nesta intervenção, apresenta-se o essencial das conclusões da investigação 
a decorrer, em História da Educação, sobre as políticas educativas, em Viseu, 
durante a I República, procurando perceber as relações entre nacional e local, 
entre centros e periferias.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

I República, Ensino Primário, Viseu. 
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INTRODUÇÃO  

Este estudo procurou compreender a realidade educativa viseense e a forma 
como a mesma traduz, ou não, os discursos do republicanismo, isto é, de que 
modo os discursos e as práticas dos republicanos viseenses correspondiam aos 
discursos oficiais da I República no dominío da instrução.  

De igual modo, procurou-se caraterizar a situação da rede escolar em Viseu, 
em 1910, e conhecer, com rigor, a obra desenvolvida pela República neste 
concelho, no âmbito da educação (número de escolas construídas e reparadas; 
número de professores e sua consideração social; evolução das taxas de 
escolarização; numero de alunos e interesse das famílias na sua educação; papel 
dos inspetores; a ação dos vereadores da instrução; o papel da imprensa local). 

Dada a natureza de uma dissertação de mestrado, optou-se por estudar 
apenas o período que medeia entre 1910 e 1919, ainda que a opção tenha 
também sido imposta pela dificuldade de estudar com cuidado o grande volume 
de documentos reunidos e pelo pouco tempo disponível para a análise do seu 
conteúdo, sistematização e tratamento, impossibilitando, assim, o estudo de 
todo o período. De resto, alguma historiografia não olha a I República como um 
todo homogéneo. A. H. Oliveira Marques evoca a “grande variedade da história 
do primeiro terço do século XX” para defender “diversas possibilidades de 
periodização”1.  

Mas se é difícil entender a I República temporalmente como um todo 
homogéneo, mais difícil parece percebê-la espacialmente como um todo 
uniforme. De facto, estudar a república como fenómeno “nacional” exige a 
compreensão do que se passou no conjunto dos “locais” desse “nacional”. Como 
salienta Jorge Ramos do Ó “focalizados sobretudo no sistema da temos 
trabalhado bem menos, quer ao nível local e regional, quer na comparação com 
as realidades extramuros”2. Isto é, importa desenvolver estudos de história 
local e regional e estudos de história comparada para se perceber melhor o que 
de facto se passou.  

Na verdade, ainda sabemos pouco sobre a ação concreta dos republicanos 
no domínio da educação. Desconhecemos a sua ação, concelho a concelho, 
como não sabemos, de facto, o número de escolas construídas, as posições dos 
republicanos da “província” sobre a questão da “instrução” e não conhecemos 
o que se relaciona com a administração escolar, com a avaliação, a formação 
dos professores, a origem social dos alunos que frequentam este subsistema de 
ensino, o número, identidade e formação dos professores, e as suas ligações ao 
poder político. A historiografia da educação explorou um elevado número de 

                                                   
 

1 A. H. de Oliveira Marques, 1991, p. 9. 

2 Jorge Ramos do Ó, 2007, p. 55.  
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fontes dos arquivos centrais. Agora é preciso explorar as fontes locais, estudá-
las numa relação íntima com as realidades políticas, económicas, sociais e 
culturais locais, para percebermos os limites e o alcance do trabalho realizado. 

Esta pesquisa em história da educação lançou mão de um grande volume de 
documentos inéditos coligidos no Arquivo Distrital e Municipal de Viseu, 
havendo necessidade de, tal como refere Jorge Ramos do Ó, “estabelecer uma 
tipologia para caracterizar a diversidade de textos escritos que [foram] 
utilizados na pesquisa e de submeter as fontes a um exame judicioso, quer dizer, 
a uma crítica externa e interna”, pois, trabalhar “com dados credíveis, que 
retratem com precisão a realidade, é um requisito indispensável em qualquer 
investigação científica […]”3. 

Cruzei a informação municipal (atas, etc) com a informação de dois 
periódicos, publicados nesses anos e documentos de Arquivo Municipal. A 
leitura das atas da Câmara Municipal e das Comissões Executivas da Câmara 
permitiu a realização de 810 fichas de informação diversa sobre a educação no 
período em apreço; de forma semelhante, a leitura da imprensa local, 
nomeadamente O Comércio de Viseu e A Voz da Oficina – permitiu isolar um 
conjunto de 350 recortes, o que perfaz um total de 1160 documentos sobre a 
Educação, em Viseu, durante a I República, entre 1910 e 1919.  
 

1. POLÍTICAS EDUCATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

Inicialmente, em Viseu parece ter havido consonância, nas palavras, entre 
os governos municipais e o Governo Central quanto à importância política da 
instrução. Ainda que, globalmente, os resultados sejam modestos, as diversas 
direções do município viseense não defraudaram as expetativas criadas pelo 
republicanismo na fase da propaganda, No entanto, no terreno, as práticas 
afastavam-se do discurso dominante. 

Em 10 de outubro de 1910, a Câmara Municipal de Viseu criou um pelouro 
da Instrução Pública, de que era responsável o Vereador Paulino José Pereira 
Cardoso4. Como se pode ver, a criação de um Pelouro da Instrução Pública é 
anterior à instituição do Ministério da Instrução Pública. Este pelouro foi sendo 
ocupado um pouco ao sabor das contínuas mudanças de liderança política que 
marcaram este período histórico. Mas o que quero evidenciar é o facto de, desde 
início, o republicanismo viseense não ter defraudado as expetativas, criando um 
pelouro apenas para tratar dos assuntos da instrução. Verifica-se também que, 
em 1914 e 1915, foram criadas comissões para tratar de assuntos de instrução. 

                                                   
 

3 Jorge Ramos do Ó, 2007, p. 52. 

4 Sandra Patrícia Alves Lopes Ferreira, 2013, p. 137.  
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Assim, podemos afirmar que, em Viseu, pelo menos formalmente os assuntos 
referentes à Instrução eram tidos em consideração, tendo as vereações interesse 
e sensibilidade em promover uma pátria nova emancipada pela instrução, 
como dizia Manuel de Arriaga, em 1912, no III Congresso Pedagógico5. 

Não obstante a consonância com o ideário republicano, ao longo do período 
estudado, os titulares do pelouro da instrução apenas fizeram 12 intervenções 
sobre educação e instrução em reuniões de câmara. Essas intervenções põem a 
nu a natureza das conceções de educação que tinha a autarquia ao longo desses 
anos, como fornecem dados preciosos para a caraterização do universo 
educativo de Viseu. 

Nas palavras, os responsáveis municipais manifestavam uma grande 
vontade política de alfabetizar a população, mas os obstáculos – financeiros e 
político-partidários –acabam, muitas vezes, por se sobrepor a esses desejos. 
Isso aconteceu, por exemplo, relativamente à longa novela da construção para 
o edifício próprio das escolas centrais – que acabou por não sair das palavras, 
pelo menos até 1919 –, na conversão da escola feminina da freguesia Oriental 
em central e na questão de um jardim-escola que também não terá sido criado. 
Destes projetos só temos certeza que se tenha concretizado o da escola central 
feminina. 

Mas de que modo a Câmara Municipal de Viseu protagonizou uma 
governação consonante com os discursos da I República para a instrução? Foi 
notório o seu esforço para garantir a frequência escolar do maior número de 
alunos. A política municipal relativamente a esta questão era de diligenciar para 
o cumprimento da Lei, tal como se pode constatar na ata da Câmara de 3 de 
agosto de 1914: 

“Ainda resolveu mandar afixar editais nas freguesias dos concelhos, 
recomendando aos pais e tutores dos alunos e a todas a pessoas a cargo 
de quem estiver a educação das crianças, de idade entre os 7 e os 14 anos, 
que os obriguem a ir às escolas primárias sob a penalidade estabelecida 
para eles na Lei, de um escudo por cada vez até cinco em cada ano letivo”6. 

No tocante ao pagamento dos ordenados dos professores, as vereações 
municipais procuraram ser cumpridoras, embora isso nem sempre tenha 
acontecido. Em 1914, por exemplo, não dispondo de verba para pagar aos 
professores, a Câmara socorre-se da sua conta na caixa económica para suprir 
essa necessidade: 

                                                   
 

5 António Nóvoa, 1987, II, p. 531.  

6 AMV, Actas da Câmara Municipal, 3 de agosto de 1914, liv. 43, fl. 47. 
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“O Sr. Presidente informou que não havendo dinheiro suficiente na 
tesouraria para pagamento de diferentes despesas entre as quais figurava 
a dos vencimentos aso professores, haviam sido levantados da Caixa 
Económica, em 28 de maio último 2000$00 para o indicado fim, ficando 
depositados na mesma caixa, depois deste levantamento 3000$00”7. 

As críticas às vereações republicanas de Viseu, no estrito domínio da 
educação, estavam relacionadas essencialmente com a falta de escolas, com a 
falta de condições de higiene em que as escolas existentes se encontravam, mas 
também com o persistente problema do analfabetismo. 

A Câmara Municipal de Viseu deu um contributo algo apreciável à 
instrução, não obstante terem existido vereações mais diligentes do que outras, 
colaborando, dentro do possível, com a criação de novas escolas, pedidos de 
beneficiação das casas das escolas em mau estado e, de um modo geral, 
contribuindo no sentido de facilitar a vida dos professores no tocante a cumprir 
prazos nos concursos, realização de transferências e permutas requeridas, 
pagando, quase sempre, salários atempadamente. Convém referir que a Câmara 
cumpriu esse papel, mesmo estando sob pressão de um ativo centro de 
resistência monárquica local – a monarquia foi restaurada por seis dias, de 19 
a 25 de janeiro de 19188. Importa mencionar que foi na cadeia do Fontelo, em 
Viseu, que esteve detido Machado Santos um dos militares republicanos que, 
tendo-se batido na Rotunda, “mais contribuiu para derrubar a Monarquia, mas 
que nesta cidade recebia visitas dos monárquicos e, porventura, daqui muito 
conjurou para pôr fim a um governo republicano”9.  
 

2. AS ESCOLAS DE VISEU 

No que que à situação do “parque escolar” viseense diz respeito, em 1904, 
com base num documento da Administração do Concelho de Viseu10, havia 57 
escolas, com 2914 alunos, distribuídos por 32 freguesias, que no conjunto 
integravam 304 lugares com povoamento disperso. Os dados reunidos 
permitem concluir que nem sempre as freguesias mais populosas tinham maior 
número de escolas, não tendo havido, durante a monarquia constitucional, em 
Viseu, qualquer racionalidade na distribuição das escolas do concelho. De resto, 
essas disparidades continuaram a manter-se durante a I República, tendo a 

                                                   
 

7 AMV, Actas da Comissão Executiva, 3 de junho de 1914, liv. inum, fl. 90. 

8 António Rafael Amaro e Jorge Adolfo Marques (org.), 2010, p. 70. 

9 Idem, ob. cit., p. 71. 

10 ADV, Fundo de Instrução, Cx. 72, n.º 52, 27 de junho de 1904. 
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própria Câmara consciência manifesta de que havia uma má distribuição das 
escolas pelas freguesias.  

A leitura das atas, quer as das sessões da Câmara Municipal, quer as da 
Comissão Executiva Municipal, não deixam dúvidas: de um modo geral, as 
escolas que existiam no concelho de Viseu não possuíam edifícios próprios; a 
maioria estava arrendada a particulares ou contava com a boa vontade de 
cidadãos, ou entidades, como as Juntas de Paróquia, que tomavam sobre si o 
compromisso de fornecer gratuitamente casas para as escolas, por algum 
tempo. Como refere Maria João Mogarro, as escolas em casas alugadas, prática 
comum no século XIX, constituíram uma forma de contornar as dificuldades 
financeiras do Estado. Compilei referências a 21 arrendamentos mencionados 
nos documentos de arquivo, como podemos constatar pela análise do Quadro 
1. 

 
1 CASA PARA A ESCOLA DE NESPRIDO, FREGUESIA DE POVOLIDE1 

2 ESCOLA DE LOUROSA DE CIMA E VILA CHÃ DE SÁ2 

3 CASA PARA A ESCOLA MISTA DE REPESES3 

4 ESCOLA DE ORGENS4 

5 ESCOLA DA FREGUESIA DE SILGUEIROS5 

6 ESCOLA MASCULINA DE FARMINHÃO6 

7 ESCOLA OFICIAL DE LOUROSA7 

8 ESCOLA DO SEXO MASCULINO DO LOUREIRO DE CIMA, FREGUESIA 

DE SILGUEIROS8 

9 ESCOLA DO SEXO FEMININO DE LORDOSA9 

1

0 
ESCOLA DO SEXO MASCULINO DO LOUREIRO DE CIMA, FREGUESIA 

DE SILGUEIROS10 

1

1 
ESCOLA DO SEXO MASCULINO FREGUESIA DE BODIOSA11 

1

2 
CASA PARA A ESCOLA DO SEXO FEMININO DE BIGAS POR 28$0012 

1

3 
ESCOLA DE BARBEITA13 

1

4 
ESCOLA DE CEPÕES E RESPETIVA HABITAÇÃO PARA O PROFESSOR 

PELA RENDA ANUAL DE 25$00, PERTENCENTE AO SR. ANTÓNIO ALVES14 

1

5 
ESCOLA DE TRAVASSÓS DE ORGENS15 

1

6

. 

ESCOLA MISTA DE LUSTOSA16 

1

7 
ESCOLA MISTA DE VIL DE MOINHOS ARRENDADA PELA QUANTIA 

ANUAL DE 30$00 PERTENCENTE A ALFREDO GOMES17 
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1

8 
ESCOLA DO SEXO MASCULINO DA POVOAÇÃO DE ABRAVESES, 

PERTENCENTE AO SR. ADOLFO DE SÁ CARDOSO, POR 50$00 ANUAIS18 

1

9 
ESCOLA DO SEXO FEMININO DE PASSOS DE SILGUEIROS, 

PERTENCENTE AO PROPRIETÁRIO MIGUEL MOREIRA DA CUNHA, POR 

60$00 ANUAIS19 

2

0 
ESCOLA PRIMÁRIA DE SANTOS EVOS20 

2

1 
ESCOLA PRIMÁRIA DE SILGUEIROS21 

1AMV, ACTAS CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU (ACMV), 26-12-1912, LIV. 42, 

FL. 46. 2 AMV, ACTAS DA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL (ACEM), 13-05-

1914, FL. 77. 3 AMV, ACEM, 20-05-1914, FL. 80. 4 AMV, ACEM, 01-07-1914, FL. 

108. 5 AMV, ACEM, 19-08-1914, FLS. 138-139. 6 AMV, ACEM, 09-09-1914, FL. 

10. 7 AMV, ACEM, 16-09-1914, FL. 18. 8AMV, ACEM, 30-09-1914, FL. 26. 9 AMV, 

ACMV, 10-10-1914, LIV. 43, FL. 113. 10 AMV, ACMV, 10-10-1914, LIV. 43, FL. 

113. 11AMV, ACMV, 10-10-1914, LIV. 43, FL. 113. 12AMV, ACEM, 28-10-1914, 

FLS. 40-41. 13 AMV, ACEM, 25-11-1914, FL. 54. 14AMV, ACEM, 16-12-1914, FL. 

70. 15 AMV, ACEM, 20-01-1915, FL. 87. 16AMV, ACEM, 11-02-1915, FL. 95. 
17AMV, ACEM, 04-03-1915, FL. 108. 18AMV, ACEM, 09-09-1915, FL. 55. 19AMV, 

ACEM, 07-10-1915, FL. 68. 20 AMV, ACEM, 30-11-1916, FL. 28. 21 AMV, ACMV, 

29-12-1919, LIV. 44, FL. 147. 

QUADRO 1 | Escolas Arrendadas, 1912-1918. 

Os documentos de arquivo dão conta da criação de 7 escolas primárias, 
como mostra o Quadro 2: 

 
1 ESCOLA DO SEXO FEMININO NA POVOAÇÃO DO ALMARGEM1 

2 ESCOLA PRIMÁRIA DO SEXO FEMININO DO COUTO DE BAIXO2 

3 ESCOLA MISTA DE PRIME3 

4 ESCOLA MISTA DE RIBAFEITA4 

5 ESCOLA DO SEXO FEMININO NA POVOAÇÃO DE VILA CHÃ DE SÁ5 

6 ESCOLA MISTA DE PINDELO, FREGUESIA DE SILGUEIROS6 

7 CASA PARA A ESCOLA PRIMÁRIA MISTA DA POVOAÇÃO DA 

ESCULCA, FREGUESIA DE ABRAVESES7 

1 AMV, ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU (ACMV), 11-01-1915, 

LIV. 43, FL. 166. 2 AMV, ACMV, 06-02-1915, LIV. 43, FL. 190. 3 AMV, ACMV, 

30-08-1916, LIV. 44, FL. 82. 4 AMV, ACMV, 22-11-1916, LIV. 44, FL. 89. 5 
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AMV, ACMV, 22-11-1916, LIV. 44, FL. 89. 6 AMV, ACMV, 22-11-1916, LIV. 

44, FL. 89. 7 AMV, ACTAS DA COMISSÃO EXECUTIVA, 20-12-1917, LIV. 

INUM, FL. 116 

QUADRO 2 |Escolas Primárias construídas entre 1915 e 1919.  

Nos discursos proferidos pelos vereadores da Comissão Municipal 
Administrativa, em relação à educação, evidenciam-se as melhores intenções, 
como aquelas que se afirmam em abril de 1911: 

“animada do sincero desejo de concorrer, quanto as suas forças o 
permitirem, para que a reforma do ensino primário produza todos os seus 
efeitos benéficos, e cônscia das suas grandes responsabilidades que pela 
mesma reforma lhe são impostas (…)”.11 

O esforço desenvolvido em prol da edificação de escolas de raiz, não foi 
apenas retórico, pois há obra foi feita: foram construídas sete escolas. Mas pode 
considerar-se débil, tendo em conta as necessidades da região.  

Basta recordar O Povo Beirão, que deplorava o facto de Viseu “ser uma das 
cidades piores dotadas do país”12 ao nível de escolas primárias. Também O 
Comercio de Viseu lamentava “a percentagem do analfabetismo no distrito [ser] 
de 80,3%”13.   

E de algum modo, passou-se o mesmo no domínio das escolas móveis – 
foram criadas duas para o ensino primário. A criação de apenas duas escolas 
móveis (e uma escola móvel agrícola) parece reforçar a convicção de que os 
governos municipais viseenses não se empenharam a fundo na questão do 
combate ao analfabetismo nos adultos. A primeira referência a uma escola 
móvel, no período estudado, é de 1913 e encontra-se em O Comércio de Viseu:  

“A Escola Móvel de Viseu já está a funcionar, na Escola Central, na rua do 
Gonçalinho. A matrícula continua aberta e a aula funciona já, todas as 
noites, das 20 às 22”14.  

Não foram iniciativas pontuais, como as duas escolas móveis ou a criação 
de três escolas noturnas, de que também existe referência documental, que 
permitiram obviar o problema do analfabetismo no concelho, particularmente 

                                                   
 

11 AMV, Actas da Câmara Municipal, 6 de abril de 1911, liv. 40, fl. 209. 

12 “O engrandecimento de Viseu”, O Povo Beirão, n.º 463, 1 de novembro 1916, pp. 2-3. 

13 “Numeros”, O Comercio de Viseu, n.º 3016, 29 de julho de 1915, p. 1, c. 2. 

14 “Escola Móvel de Viseu”, O Comercio de Viseu, n.º 2840, 20 de Novembro de 1913, p. 2, c. 3. 
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entre a grande massa de adultos iletrados, que no concelho de Viseu rondava os 
43.758 (17.283 “varões”, 26.475 “fêmeas”15). 

 

 3. OS PROFESSORES DO CÍRCULO ESCOLAR DE VISEU 

“O homem vale, sobretudo, pela educação que possui”16– principia assim o 
preâmbulo do Decreto de 29 de março de 1911, que atribui à educação uma 
importância fundamental. Como afirma Maria Cândida Proença, “o grande 
ideal republicano seria a educação para todos sem distinções como elemento 
indispensável ao ressurgimento nacional que a obra de regeneração da 
república pretendia realizar”17. Para alcançar tal desiderato era necessário ter 
professores capazes de cumprir esses objetivos.  

Assim, era necessário formar professores republicanos, professores capazes 
de formar cívica e culturalmente os cidadãos da República. Como se sabe, no 
Decreto de 29 de março de 1911, são enunciadas as grandes opções ideológicas, 
políticas e organizacionais para a educação republicana: “Os jovens devem ser 
educados na fidelidade à república, fidelidade, aliás, que vai ser exigida durante 
todo o período republicano aos funcionários públicos incluindo, portanto, 
professores e inspetores”18. Como refere António Nóvoa, os diferentes regimes 
políticos consideraram “o controlo da educação como uma questão vital para a 
sua sobrevivência e reprodução”19.  

A este propósito o historiador citado salienta que um dos traços mais 
característicos do comportamento dos professores do ensino primário - traço 
particularmente visível no princípio do século XX, dada a sucessão de 3 regimes 
políticos distintos – é a “aceitação passiva da ordem estabelecida e das ideias 
sociais e políticas dominantes”. Assim, com poucas exceções, “os professores 
foram monárquicos até 1910, republicanos de 1910 a 1926 e nacionalistas 
depois de 1926, dito de outro modo, estiveram sempre de acordo com o regime 
político vigente”20.  

Vamos encontrar ecos do exposto no comportamento dos professores em 
Viseu: em novembro de 1910, num documento enviado ao Ministro do Interior, 
o subinspetor António Bastos Cardoso Pinto, testemunha a existência de 126 

                                                   
 

15 Cf. Censo da População de Portugal no 1.º de Dezembro de 1911 […], 1913, p. 249. 

16 Direção Geral da Instrução Primária, Decreto n.º 9223 de 29 de março de 1911, p. 3. 

17 Maria Cândida Proença, 2010, p. 1 

18 José Fernando Flores Andrade, 1995, p. 71. 

19 António Nóvoa, 1987, II, p. 610. 

20 Ibidem. 
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professores, apreciável número para um círculo escolar como o de Viseu. E 
salienta a “grande devoção” dos professores viseenses “pela felicidade pátria”21.  

Embora o ideal republicano tivesse atraído inúmeros professores, durante 
os anos da propaganda, não podemos deixar de atentar na data do referido 
documento que parece testemunhar uma imediata adesão do professorado 
viseense ao novo regime que despontava, na esperança, naturalmente, de ver 
resolvidos os seus problemas de classe. Todavia, não temos para já outros 
documentos que nos permitam afirmar que essa adesão foi espontânea, pois, 
como sabemos, a República vai exigir a vinculação formal aos seus ideais.  

3.1. ESTATUTO SOCIOPROFISSIONAL DOS PROFESSORES DO ENSINO 
PRIMÁRIO DE VISEU 

A situação dos professores do ensino primário, em Viseu, não foge muito do 
panorama geral que se vivia no resto do país. Na sua maioria, vivem com um 
parco salário. Embora fossem elogiados publicamente, tanto pelas entidades 
governamentais, como pelas elites locais, na prática os professores 
continuavam numa situação social pouco prestigiada. Na generalidadede, 
debatiam-se com inúmeras dificuldades. Mostram-no bem as 17 referências 
existentes nos documentos do arquivo municipal que permitem dizer que os 
professores iam requerendo subsídios de renda à Câmara, como podemos 
confirmar pelo Quadro 3. 

 
AN

O 

ESCOLA 

19

14 

PROFESSOR DA ESCOLA MASCULINA DE S. SALVADOR1 

19

14 

PROFESSOR DA ESCOLA MASCULINA DE S. SALVADOR2 

19

14 

PROFESSORA DA ESCOLA MASCULINA DE S. JOÃO DE 

LOUROSA3 

19

14 

PROFESSORA DA ESCOLA DO SEXO FEMININO DE LOUREIRO 

DE CIMA4 

                                                   
 

21 ADV, Fundo de Instrução, Cx. 94, n.º 66, 11 de novembro de 1910. 
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19

14 

PROFESSORA DA ESCOLA DO SEXO FEMININO DE LORDOSA5 

19

14 

PROFESSOR DA ESCOLA DE TORREDEITA6 

19

14 

PROFESSOR DA ESCOLA DE FARMINHÃO7 

19

15 

PROFESSORA DA ESCOLA DE POVOLIDE8 

19

15 

PROFESSOR DA ESCOLA DE TRAVASSÓS DE ORGENS9 

19

15 

PROFESSORA DA ESCOLA DE LORDOSA10 

19

15 

PROFESSOR DA ESCOLA DE S. PEDRO DE FRANCE11 

19

15 

PROFESSOR DA ESCOLA DE BARBEITA12 

19

15 

PROFESSOR DA ESCOLA MASCULINA DE PASSOS, 

FREGUESIA DE SILGUEIROS13 

19

15 

PROFESSORA DA ESCOLA DO SEXO FEMININO DE 

SANGUINHEDO DE CÔTA14 

19

16 

PROFESSOR DA ESCOLA MASCULINA DE BODIOSA15 

19

16 

PROFESSOR DA ESCOLA MASCULINA DO CAMPO16 

19

16 

PROFESSORA DA ESCOLA DO SEXO FEMININO DE 

FARMINHÃO17 
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 AMV, Actas, 27 de abril de 1914, liv. 43, fl. 52; 2 AMV, Actas da Comissão Executiva, 
29 de abril de 1914, fls. 64-65; 3 AMV, Actas da Comissão Executiva, 6 de maio de 1914, 
fl. 69; 4 AMV, Actas, 10 de outubro de 1914, liv. 43, fl. 112; 5 AMV, Actas, 10 de outubro 
de 1914, liv. 43, fl. 112; 6 AMV, Actas da Comissão Executiva, 11 de novembro de 1914, 
fl. 47; 7 AMV, Actas da Comissão Executiva, 9 de dezembro de 1914, fl. 61; 8 AMV, 
Actas da Comissão Executiva, 11 de fevereiro de 1915, fl. 95; 9 AMV, Actas da Comissão 
Executiva, 11 de fevereiro de 1915, fl. 95; 10 AMV, Actas da Comissão Executiva, 11 de 
fevereiro de 1915, fls. 95-96; 11 AMV, Actas da Comissão Executiva, 25 de fevereiro de 
1915, fl. 103; 12 AMV, Actas, 13 de agosto de 1915, liv. 43, fl. 246; 13 AMV, Actas, 27 de 
agosto de 1915, liv. 43, fl. 256; 14 AMV, Actas da Comissão Executiva, 14 de outubro de 
1915, fl. 73; 15 AMV, Actas, 22 de janeiro de 1916, liv. 44, fl. 46; 16 AMV, Actas da 
Comissão Executiva, 17 de outubro de 1916, fl. 9; 17 AMV, Actas da Comissão 
Executiva, 26 de outubro de 1916, fl. 12. 

QUADRO 3 | Subsídios de Renda.  

No conjunto dos documentos referentes aos 126 professores inventariados, 
as alusões mais frequentes prendem-se com a regularidade dos pagamentos de 
salários e subsídios atempadamente, licenças por doença, permutas e subsídios 
de renda. Os inspetores fiscalizavam muitas situações destas: 

Mandar inspeccionar a professora da escola de Cepões, em serviço na 
escola masculina de Travassós de Cima – Amélia de Almeida […] por ter 
dado mais de noventa faltas por motivo de doença durante o actual ano 
lectivo, nomeando para fazer parte da Junta a que o mesmo § se refere, o 
facultativo municipal Dr. José de Melo Ferrari22. 

Como salienta Áurea Adão, “as dificuldades burocráticas criadas no 
aparelho de Estado provocaram queixas contra os processos complicados no 
intrincado labirinto da sua contabilidade que levavam ao não pagamento 
durante largos meses dos subsídios de renda de casa, de expediente e 
limpeza”23.  

Uma outra vez, também a imprensa local se refere a este problema, 
espelhando as angústias de um grupo socioprofissional,que parece ter sido 
abandonado pelos governos republicanos. Em 1916, A Voz da Oficina, 
semanário socialista, afirma num estilo panfletário:  

                                                   
 

22  AMV, Actas da Comissão Executiva, 14 de junho de 1917, fl.5. 

23 Áurea Adão, 2012, p. 34. 
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“terá fome, negra e pun pungente fome, de pão e de direitos, e trabalhará 
sob o olhar rancoroso de inspeções facciosas. Eis a situação real do 
professor primário português. Nem pão, nem consideração, nem estima”24. 

Na verdade, por razões financeiras e outras, a situação profissional do 
professor do ensino primário não registara significativas alterações. A situação 
dos professores servia de arma de arremesso político, pois até a imprensa 
conservadora clamava contra a situação dos professores.  

Neste momento, é ainda reduzido o conhecimento que tenho desses 
professores. Sabemos agora os nomes de muitos, mas faltam biografias destes 
homens e mulheres, como se cruzavam na teia social. Só um trabalho mais 
profundo irá permitir um retrato coletivo 
 

4. A INSPEÇAO NO CÍRCULO ESCOLAR DE VISEU  

Como defende José Andrade, “os governantes republicanos tentam 
executar nos primeiros anos, tanto no ensino primário, como no ensino liceal, 
uma política descentralizadora que havia sido uma das tónicas dos seus 
discursos quando se opunham à monarquia”25. 

Apesar de a referida reforma de 1911 (Decreto de 29 de março) ter 
estabelecido a descentralização na administração do ensino primário, este 
“conceito de descentralização – segundo José Andrade – traduz-se 
essencialmente numa transferência de encargos financeiros do Estado para as 
Câmaras Municipais e não numa transferência de competências na elaboração, 
acompanhamento e controlo do projeto educativo. Na verdade, a administração 
central, através dos serviços de inspeção, é a entidade a quem compete fiscalizar 
o cumprimento das leis e regulamentos da instrução primária (art.º 145.º, 5.º) 
e orientar e aconselhar pedagogicamente os professores no respeitante aos 
métodos de ensino e aos processos de educação moral (art.º 150.º, 5.º) ”26. 
Também A. Henriques Carneiro corrobora esta ideia ao afirmar: 

“As competências transferidas não envolveram a componente pedagógica. 
Efetivamente, o que tinha a ver com a organização e o desempenho das 
escolas e dos professores, o cumprimento dos programas e o controlo da 

                                                   
 

24 [António Figueirinhas], “Notas de um Libertino – O professor primário”, A Voz da Oficina, n.º 1020, 16 de 
agosto de 1916, p. 2, c. 3-4. 

25 José Fernando Flores Andrade, 1995, p. 85 

26 Idem, ob. cit., p. 72. 
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prática docente, mantinha-se sob responsabilidade dos serviços centrais, 
que estavam presentes no terreno através da Inspeção”27. 

Existem ecos do que ficou exposto nas atas da Câmara Municipal. No ofício 
de 13 de dezembro de 1913, em que o Inspetor do Círculo Escolar de Viseu 
verifica se “as folhas de vencimento dos professores para o próximo mês de 
janeiro já estão a ser processadas pelas Câmaras Municipais por forma a 
poderem ser pagas adiantadamente […], habilitando, assim, a secretaria da 
Câmara à organização deste serviço, remetendo duas folhas: a dos vencimentos 
e a dos subsídios para a renda da casa”28. Sem outros elementos, parece ser 
possível afirmar que os inspetores vigiavam de perto o cumprimento das leis e 
regulamentos emanados pela administração central.  

A documentação compulsada sobre a organização da inspeção no círculo 
escolar de Viseu permite concluir que, através da Inspeção o Estado pretendia 
exercer um controlo político traduzido na fidelidade à República. Foram 
registadas 109 referências a alusões às múltiplas atribuições dos inspetores de 
círculo e de circunscrição nas atas da Câmara Municipal e da Comissão 
Executiva. Em Viseu, a inspeção escolar constituía um poderoso instrumento 
da política da República para a instrução. Ao controlo político, traduzido na 
fidelidade à República, acrescentava-se o controlo administrativo. De resto, a 
bibliografia sobre este domínio da educação reconhece que, apesar da transição 
de competências relativas à administração do ensino para as câmaras 
municipais, a inspeção mantinha-se na dependência direta do poder central e 
exercia um apertado controlo de escolas, professores e alunos, fazendo da 
descentralização mais um produto dos discursos (mesmo com suporte 
legislativo) do que uma realidade regulamentada e concreta. Na verdade, os 
inspetores estavam ao serviço de um modelo de Estado-nação.  

Foi possível reunir 109 referências às múltiplas atribuições dos inspetores, 
como se pode ver:  

22 prendiam-se com a organização dos estabelecimentos de ensino e 
administração escolar;  

8 referiam-se a alterações no horário escolar;  

3 sobre constituição de júris de exame;  

3 com o controlo e assiduidade dos professores;  

                                                   
 
27 A. Henriques Carneiro e Serafim Amaro Afonso, 2008, p. 257 
28 AMV, Actas da Câmara Municipal, 18 de dezembro de 1913, liv. 42, fl. 221 
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4 providenciando material escolar para as escolas primárias;  

15 referentes à organização de propostas graduadas dos candidatos ao 
magistério primário da respetiva circunscrição;  

4 em que o inspetor verifica o cumprimento do pagamento dos vencimentos 
aos professores;  

3 referências alusivas às vistorias às casas das escolas.  

O estudo dos testemunhos documentais reunidos sobre este grupo 
profissional permitiu verificar que as relações entre os inspetores e os 
municípios, apesar de regulamentadas por parte do Estado, nem sempre eram 
pacíficas. Em Viseu, foi possível inventariar 8 referências que comprovam as 
relações menos cordiais que se estabeleceram entre estes dois poderes. A leitura 
dos documentos municipais não deixa espaço para dúvidas: nos litígios que 
opuseram, por vezes, a Câmara Municipal de Viseu e o inspetor do Círculo 
Escolar de Viseu, António de Bastos Cardoso Pinto, o Ministério da Instrução 
Pública defendeu sempre o inspetor, mesmo perante ofícios que a Câmara fazia 
chegar ao Ministério dando conta dos excessos e linguagem inconveniente por 
parte do inspetor. 
 

5. OS ALUNOS  

As notícias mais frequentes na imprensa local referem os alunos, 
nomeando-os, a propósito dos exames. A leitura das 13 breves referências 
inventariadas permite afirmar que estamos perante alunos, filhos das elites 
locais, ou de filhos de correligionários e amigos. De qualquer modo, importa 
salientar que não nos espanta o silêncio da imprensa local e da documentação 
de arquivo sobre os alunos. Na verdade, o aluno não constituía o objeto do 
sistema de ensino. Para a imprensa local, o aluno não ocupava o centro das 
preocupações e das políticas educativas. O objetivo era a República. Era a 
Pátria. Daí que todos estes discursos devam ser vistos mais como textos de luta 
política e cultural do que testemunhos de luta pela instrução, pela educação em 
sentido restrito. 

Diversos autores salientam que o discurso pedagógico do período 
republicano conduziu a uma valorização extrema da escola primária, 
considerada a base de todo o progresso e surgindo como uma componente 
fundamental do projeto regenerador subjacente ao republicanismo. A escola 
primária constituía o local ideal para promover a formação dos cidadãos 
patriotas e republicanos idealizados pelo novo regime. Era nela que se 
pretendia extirpar os vestígios do que se considerava ser uma educação jesuítica 
e monárquica e, simultaneamente, se procurava implantar a República no 
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espírito e no coração dos portugueses. Desta forma seria desejável que o 
analfabetismo fosse, com a I República, uma realidade ultrapassada. Mas não 
foi! Não obstante as múltiplas iniciativas no campo da alfabetização, tanto de 
crianças como de adultos, o analfabetismo grassava no país. Em Viseu, apesar 
dos recenseamentos apontarem para a existência de grande números de 
crianças analfabetas, a verdade é que só cerca de metade dessas crianças ia à 
escola, principalmente, nas zonas rurais. Não foi por acaso que, por diversas 
vezes, a Câmara Municipal de Viseu fez pressões para que as famílias 
colaborassem com os poderes instituídos de modo a permitirem regular a 
frequência da escola dos seus filhos. Resta saber se esses esforços mais não 
eram do que uma forma de escamotear o pouco que ia sendo feito no domínio 
da instrução, pois há elementos suficientes para me fazerem pensar que se havia 
famílias que retiravam os filhos da escola, outras havia que os queriam 
alfabetizar. Em 1911, dizia o vereador da instrução: “há 257 crianças do sexo 
feminino recenseadas mas que se não encontram matriculadas nas escolas 
oficiais e mesmo que o desejem não podem frequentar as escolas oficiais porque 
não as há que comportem tamanha frequência”.29  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A mais recente historiografia sobre educação durante a I República mostra 
que a importância que o republicanismo atribuiu ao ensino primário acabou 
por ser quase apenas retórica e ideológica. Evidentemente que não podemos 
desprezar o facto de o regime ter sido atravessado por convulsões políticas e 
económicas que poderão ajudar a explicar a modéstia dos resultados de muitos 
dos seus projetos. Ainda assim, foram os republicanos os primeiros a colocar a 
educação no primeiro plano das preocupações políticas de um programa 
governamental e a atribuir à educação um papel decisivo no processo de 
construção do Estado-nação e do desenvolvimento, não obstante as 
dificuldades sentidas na economia, pois Portugal continuaria, até aos anos 
1950, um país “essencialmente rural”. 

Ainda que os resultados sejam modestos, os governos municipais viseenses 
não defraudaram as expetativas criadas pelo republicanismo na fase da 
propaganda. Em 1911, a primeira câmara republicana de Viseu cria um Pelouro 
de Instrução Pública e, entre 1914 e 1915, chega a constituir duas “comissões 
para tratar de assuntos de instrução”. Mas se os discursos de alguns militantes 
da causa da instrução estavam em consonância com o discurso oficial, as 
práticas coletivas nem sempre foram as melhores. Nas palavras, os 
responsáveis municipais manifestavam uma grande vontade política de 

                                                   
 

29 AMV, Acta da Câmara Municipal, 26 de janeiro de 1911, liv. 41, fl. 173. 
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alfabetizar a população, mas os obstáculos financeiros e político-partidários 
acabaram, muitas vezes, por se sobrepor a esses desejos.  

O balanço que se pode fazer desta primeira tentativa de compreensão do 
Ensino primário é naturalmente positivo. Evidentemente, as conclusões deste 
estudo são ainda provisórias porque a sua fundamentação se encontra 
inacabada e o cruzamento com as informações de outros documentos 
incompleta. Sobre este tema será necessário alargar o âmbito da pesquisa 
realizada, nomeadamente ao período não estudado, lendo toda a imprensa local 
e analisando a restante documentação municipal. 

Por fim, gostaria de dizer que este estudo abre caminho a um conjunto de 
estudos urgentes no domínio da História da Educação, em Viseu. Faltam-nos 
biografias dos inúmeros professores, inspetores e autarcas recenseados, que 
deram à educação o melhor do seu esforço, o melhor das suas vidas. Faltam-
nos estudos pormenorizados sobre os orçamentos da Câmara Municipal de 
Viseu, que nos permitam avaliar o peso que a educação tinha neste período.  
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RESUMO 

Propomos situar historicamente a Escola Técnica Federal do Rio Grande do 
Norte - ETFRN enquanto instituição educacional e sua perspectiva de formação 
educacional a partir das leis vigentes à época. Analisando, historicamente, o 
currículo da ETFRN e a perspectiva de formação educacional a partir deste 
currículo com “foco” na história da disciplina de Educação Física. Utilizamos 
nesta pesquisa documentos do arquivo permanente da instituição, o arquivo 
virtual de memórias e entrevistas do Portal da Memória do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. A orientação 
teórico-metodológica utilizada para análise foram Chamlian (2012); Chervel 
(1990); D’angelo (2007); Fernandes e Freitas (2007); Franklin (1991); Meireles 
(2010); Santos (2006); Saviani (2003); Tubino (1992); Viñao (2008); as 
legislações pertinentes; a pesquisa documental (GIL 2008) e o método 
indiciário (GINZBURG 1983). Historiar a ETFRN é importante, uma instituição 
de relevante contribuição para a sociedade natalense com sua função social da 
formação do cidadão para o mercado de trabalho. A formação educacional 
oferecida pela ETFRN é uma formação omnilateral, educação profissional e 
tecnológica nas suas funções científica, humanística, cultural e do trabalho na 
construção de sujeitos críticos, criativos, agentes de transformação econômica 
e social sustentável no âmbito local e regional. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

História do Currículo, História da Disciplina, Educação Física na ETFRN. 
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INTRODUÇÃO 

A Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte – ETFRN instituída no 
Rio Grande do Norte desde 1968. É uma instituição educacional que traz grande 
inquietação quanto a sua proposta pedagógica e sua função social na formação 
omnilateral, pois apresenta a formação profissional a partir do conhecimento 
técnico e humanístico em nível de 2º grau, haja visto que à época era essa a 
divisão utilizada na educação. 

Ao ser analisada, a ETFRN se propõe a esta finalidade formando o cidadão 
para o mundo do trabalho e este poderá ser encaminhado ao mercado de 
trabalho ou optar por continuar os seus estudos posteriores. 

O principal interesse da pesquisa é problematizar a cultura escolar da 
educação física em sua relação com a formação para o trabalho na ETFRN, 
compreendendo como ocorreu essa estruturação, no âmbito desse nível 
educacional? Como aconteceu a articulação da educação física na educação 
profissional técnica de nível médio, no processo de formação dos trabalhadores, 
ocupando o espaço no campo do conhecimento? No entanto, a disciplina de 
educação física apresenta e acompanha as atualizações ocorridas socialmente 
na sua forma de aplicação e nos seus conteúdos abordados na escola. 

Neste momento da pesquisa optamos por uma pesquisa documental, de 
acordo com Gil (2008, p. 50), por se tratar de documentos variados 
encontrados no arquivo permanente da referida instituição tais como: diários 
de classe, grade curricular, proposta pedagógica, histórico escolar, fotos, 
imagens e outros documentos pertinentes à pesquisa. Pretendendo realizar um 
mapeamento da disciplina de educação física a partir dos diários, da proposta 
pedagógica, da legislação e dos conteúdos abordados na disciplina. 

Abordaremos a disciplina de educação física enquanto conteúdo a ser 
aprendido e ensinado o que pode permitir e auxiliar no desenvolvimento da 
disciplina enquanto comportamento e educação do corpo. Com isso, reafirmar 
o papel da disciplina de educação física na instituição de educação 
profissional/técnica, sua importância e necessidade ou não. 

O método indiciário de Ginzburg (1983) que consiste da construção da 
história a partir dos indícios, ele afirma que o historiador está limitado em suas 
pesquisas, pois suas experiências estão vedadas, sendo justificada pela busca de 
novas formas de abordagem do objeto de estudo, este método é utilizado nesta 
pesquisa, pois a pesquisa documental foi necessária para retratar a época 
estudada com recorte temporal entre 1968 a 1998, os documentos que foram 
possíveis de ter acesso no arquivo permanente do IFRN para a pesquisa 
constam de documentos a partir do ano de 1976, sentimos falta de documentos 
dos anos 1968 a 1975, tornando necessária a utilização do método indiciário 
para documentar este período. 

O Portal de Memória do IFRN na página virtual da instituição permitiu o 
acesso as entrevistas onde professores, funcionários, ex-gestores, alunos, ex-
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alunos, em alguns casos professores que são ex-alunos, esta situação não é uma 
exceção, muitos professores ou funcionários são ex-alunos desta unidade de 
ensino, falando de suas experiências e lembranças na ETFRN. 

Portanto, pretendemos configurar uma história da cultura escolar da 
educação física na ETFRN, realizando um estudo com a finalidade de abordar 
a ETFRN, enquanto instituição de educação profissional técnica que forma o 
cidadão omnilateral para poder exercer sua cidadania, através da prática social 
e ser inserido no mundo do trabalho ou ainda poder continuar sua formação 
acadêmica, permitindo a escolha do rumo que se quer dar ao seu futuro seja 
profissional ou acadêmico. 
 

1. A ETFRN, “SEU” CURRÍCULO E A EDUCAÇÃO FÍSICA 

Em 1942 a partir do Decreto-lei nº 4.127, de 25 de fevereiro são 
estabelecidas as bases de organização da rede federal de ensino industrial, 
configurando a rede federal de estabelecimentos de ensino industrial 
constituída de: escolas técnicas; escolas industriais; escolas artesanais; e 
escolas de aprendizagem. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - LDB, nº. 5.692, de 11 de 
agosto de 1971, torna todo currículo do segundo grau técnico profissional de 
maneira compulsória, estabelecendo a formação em caráter de urgência de 
técnicos para o mercado de trabalho. De maneira que as ETF passam a 
aumentar o número de matrículas, também implantam novos cursos técnicos 
de acordo com a demanda do mercado de trabalho. 

No final da década de 1970 a Lei 6545/78 estabelece a transformação de 
algumas ETF em Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFET o que 
confere a estas instituições atribuições como a formação de engenheiros de 
operação e tecnólogos que mais tarde vem a ser estendida às outras instituições. 

A lei 8948/94 dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação 
Tecnológica, esta estabelece a transformação gradativa das ETF e Escolas 
Agrotécnicas Federais – EAF em CEFET, levando em consideração as 
organizações estruturais, didático-pedagógicas, administrativas e de recursos 
humanos encontradas em cada Unidade de Ensino, a partir dos critérios 
estabelecidos pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC. 

Porém a ETFRN mantêm-se como ETF e sua transformação definitiva em 
CEFET só acontece após 1998, neste meio tempo é iniciada a transição, ficando 
a Instituição de Ensino por alguns anos utilizando as duas nomenclaturas e a 
partir de 1995 inicia o processo de implantação do CEFET, de acordo com a 
pesquisa no arquivo permanente da instituição, esse processo foi elaborado 
com a participação de toda a comunidade escolar inclusive ex-alunos da 
ETFRN. 
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1.1. O CURRÍCULO E A EDUCAÇÃO FÍSICA: POR UMA HISTÓRIA DA 
DISCIPLINA 
1.1.1. HISTÓRIA DAS DISICPLINAS: EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL 

 
“Por outro lado, o campo da História das Disciplinas Escolares procura 

enfatizar o porquê de a escola ensinar o que ensina, em vez de tentar responder 
o que a escola deveria ensinar.” (SOUZA JR e GALVÃO, 2005. p. 393). Com 
essas palavras Souza Jr e Galvão (2005) demonstram que o percurso percorrido 
para uma disciplina integrar um currículo perpassa pelo contexto histórico da 
finalidade dos conteúdos estabelecidos e o que foi ensinado/aprendido. 

As disciplinas escolares são parte integrantes do currículo, estando sujeitas 
às possibilidade de acontecer ou não a sua elaboração e implementos. 
Apresenta suas particularidades, podendo interferir na história do currículo. 

Para Chervel, “a disciplina, é por sua evolução, um dos métodos da 
escolarização” e sua marca é encontrável “em todos os níveis e em todas 
as rubricas da história tradicional do ensino, desde a história das 
construções escolares até a das políticas educacionais ou dos corpos 
docentes” (1990, p. 220). 

A história da disciplina deve ser analisada para que possa ser compreendida 
a sua necessidade no currículo da instituição, devemos entender seu contexto 
histórico e consolidar a presença dessa disciplina ou ainda retirá-la do 
currículo, conforme a necessidade do conhecimento a ser ensinado e aprendido 
na instituição de educação. 

A partir da metade do século XIX é que, segundo Chervel (1990), a 
expressão disciplina passa a ter conotação de “conteúdos de ensino”, antes 
disso, a expressão disciplina refere-se às normas de convivência e conduta e 
manutenção da ordem estabelecida. 

Vago (1999) aponta em seus estudos que a educação física no início do 
século XX era um recurso para a regeneração da raça e de preparação para o 
trabalho que contribuia para o projeto social republicano, fundamentado na 
história cultural da educação. Afirma que a disciplina de Educação Física foi 
inserida no programa da escola primária de Minas Gerais, objetivando o 
desenvolvimento dos futuros cidadãos dependente da prática de exercícios, 
evidenciando a preocupação com o aperfeiçoamento e o fortalecimento físico 
racional e sistemático. 

A história da Educação Física apresenta as raízes das crenças e dos valores 
que estão ligados à prática esportiva e de exercícios físicos em determinados 
momentos históricos, permitindo uma análise crítica ao planejamento, 
organização e dinamismo nas vivências práticas de Educação Física. 
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Ao conhecer essa história podemos contextualizar a prática pedagógica e 
situá-la cronologicamente a partir da construção histórica da Educação Física, 
sendo possível afirmar se esta prática é pertinente ao contexto ou está sendo 
aplicada no contexto inadequado, concretizando a evolução da prática 
pedagógica de Educação Física. Contudo o processo de construção do 
conhecimento de Educação Física passa por diversas mudanças ao longo dos 
anos e como todo conhecimento estará em permanente evolução, pois segundo 
Freire (1996) somos seres inacabados em constante transformação. 

Conforme Santos (2006) Rui Barbosa preconizou a obrigatoriedade da 
Educação Física nas escolas primárias e secundárias, pois apresentou um 
projeto de “Reforma do Ensino Primário e Várias Instituições Complementares 
da Instrução Pública” de maneira que ao tratar da Educação Física propõe 
fundar uma escola normal de ginástica para formar professores, instituindo em 
cada escola normal uma única seção para esse ensino. 

O Ministro Gustavo Capanema, também, alerta para a obrigatoriedade da 
prática de Educação Física nas escolas, e do aconselhamento desta prática, em 
todos os estabelecimentos de ensino, sendo necessária a formação científica e 
técnica dos exercícios físicos, também objetivando o desenvolvimento do nível 
esportivo no País. 

 Para entender melhor o contexto pelo qual passou a Educação Física 
trouxemos a divisão elaborada por Ghiraldelli Jr (2003): 

• Educação Física Higienista (até 1930) a prática da Educação Física é 
necessária para a saúde, a assepsia social e saneamento público, na busca 
de uma sociedade livre de doença, através da disciplina escolar; 

• Educação Física Militarista (1930-1945) tem o papel de formar 
indivíduos obedientes e adestrados, objetivando um maior 
“aperfeiçoamento da raça” ou forjar “máquinas humanas” por meio do 
desporto e treinamentos especiais de artes marciais para o adestramento 
do homem para as batalhas; 

• Educação Física Pedagogicista (1945-1964) busca integrar uma 
disciplina educativa por excelência por meio da escola, tendo a ginástica, 
a dança e o desporto como meios da educação do alunado com a finalidade 
de ensinar regras de convívio democrático e de preparar as novas 
gerações para o altruísmo, o culto a riquezas nacionais, etc; 

• Educação Física Competitiva (pós 1964) privilegia o treinamento 
desportivo para o Esporte de alto nível ou alto rendimento; e 

• Educação Física Popular em função da ludicidade, da solidariedade e a 
organização e mobilização dos trabalhadores na tarefa de construção de 
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uma sociedade efetivamente democrática a partir das preocupações com 
as reivindicações dos partidos populares. 

Essa divisão de Ghiraldelli Jr (2003) traça um esboço sobre as tendências e 
correntes norteadoras da Educação Física no Brasil de maneira cautelosa, pois 
uma pode ter influência na outra ou ainda ter sido incorporada por outra, 
podendo ser incorporadas pelos conceitos dos professores, levando “a um 
ecletismo pouco produtivo”. (GHIRALDELLI JR, 2003. p. 16). Devemos ficar 
atentos a essas tendências, pois a prática muitas vezes só se altera após a 
concepção das diretrizes perderem a hegemonia, o que ocorre de diferentes 
maneiras nas regiões do País. 

1.1.2. HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS: EDUCAÇÃO FÍSICA NA ETFRN 

A pesquisa documental realizada no arquivo permanente do IFRN e no 
Portal de Memória do IFRN permitiu que fosse compreendido o contexto no 
qual podemos entender de qual maneira a instituição compreende o conceito 
de disciplina, enquanto campo de conhecimento, segundo Comenius apud 
Chamlian (2012), organizados sob a forma de programas, sugerindo a ordem 
do raciocínio e dos procedimentos intelectuais, sendo portanto, competência do 
professor estimular e ajudar a desenvolver. E como essa instiuição transmite 
esse conhecimento a partir deste currículo organizado para esta e por esta 
instituição? Ao compreender, amplamente, a noção de disciplina reconhecemos 
que a disciplina escolar agrega as práticas docentes de sala de aula às 
finalidades constitutivas e a aculturação de massa determinada, 
proporcionando papel importante na história cultural. 

“Uma "disciplina", é igualmente, para nós, em qualquer campo que se a 
encontre, um modo de disciplinar o espírito, quer dizer de lhe dar os 
métodos e as regras para abordar os diferentes domínios do pensamento, 
do conhecimento e da arte”. (CHERVEL, 1990, p. 180). 

Esse pensamento de Chervel (1990) denota que a partir da disciplina é 
possível disciplinar o espírito abordando o pensamento, o conhecimento e a 
arte. O interesse pela disciplina, enquanto campo de conhecimento, tem como 
consequência a disciplina do espírito. 

1.1.3. O CURRÍCULO 

As “investigações do passado podem ajudar a resolver problemas 
curriculares do presente” (FRANKLIN, 1991, p. 43), o que nos afirma a 
importância da história do currículo como campo específico de estudo. 
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“A história curricular considera a escola algo mais do que um simples 
instrumento de cultura da classe dominante.” (Goodson, 1995, p. 120) o estudo 
da história do currículo está intrinsecamente ligado a história geral da 
educação, constitui um campo de estudo com objeto próprio. No entanto “a 
inegável relação do currículo com as matérias que o conformam e, portanto, 
com as disciplina escolares, a história daquele e a história destas não se 
confundem.” (SAVIANI, 2003, p. 22). O que permite o estudo da disciplina na 
história de um currículo, eis que cada disciplina têm sua história específica. O 
estudo da história de determinada disciplina ao longo do tempo, permite que 
sejam explicadas as transformações ocorridas na disciplina, podendo ser 
identificadas as mudanças dos conteúdos e os métodos de ensino. 

A construção do currículo deverá ser pensada “ao tentar aproximar o 
currículo aos interesses e experiências dos alunos da classe operária que 
freqüentavam essas escolas.” (VIÑAO, 2008, p. 180). Dessa maneira Viñao 
(2008) pensa essa construção utilizando como parâmetros as experiências 
adquiridas fora do ambiente escolar e no ambiente escolar, permitindo uma 
interação entre os conhecimentos do educando. 

O currículo pode ser considerado um programa educacional destinado a 
realizar certos objetivos, tendo como objeto central desse processo educacional 
o aluno para quem deve convergir todas as atenções, utilizando meios 
educacionais para realizar tais objetivos podendo variar em suas características. 
Ao ser compreendido como as experiências organizadas e supervisionadas pela 
escola, assumindo a responsabilidade, para determinar quais destas 
experiências é a mais significativa para o desenvovimento e formação máximos, 
completos e harmoniosos da personalidade integral do educando, sendo 
harmonioso com as necessidades da sociedade e nos fins da humanidade em 
geral. Dessa forma o currículo é instrumento de ação comum e de integração 
dos agentes da ação educativa, devendo atentar para a natureza, necessidades, 
capacidades de aprendizagem do aluno, bem como suas reações emocionais, 
psicológicas, sociais e físicas. “O currículo, para ficar em apenas um exemplo, 
deve estar estruturado para obedecer às exigências do mercado, incluindo ou 
retirando disciplinas de acordo com elas.” (VAGO, 1999. p. 38). 

A escola tem como função desempenhar proporcionalmente que o 
adolescente possa aprender o mundo físico, social, psíquico e, saiba utilizar, 
selecionar, transformar e criar, como também, relacionar-se com seu 
semelhante. A escola é uma instituição diferente de outras instituições sociais, 
a partir do seu plano geral de organização considerando as relações aluno-aluno 
e aluno-professor, tendo como tarefa transmitir a matéria ou conteúdo da 
educação, que consiste de corpos de informação e de habilidades que se 
elaboraram no passado, à nova geração. Respaldando o jovem para as suas 
futuras responsabilidades e para o sucesso na vida, por meio do material de 
instrução. 
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A Proposta Curricular - PC da ETFRN que foi localizado no arquivo 
permanente do IFRN consta do ano de 1995. A PC 1995 traz em seu corpus uma 
reflexão sobre o currículo que 

“Ao longo do tempo o currículo assumiu características próprias que 
refletem diferentes visões de mundo, pressupostos valorativos diversos, 
concepções variadas de educação que indicam o seu comprometimento e 
a sua filiação com o modelo de sociedade vigente a cada época histórica.” 

Demonstrando a necessidade de assumir as diferentes reflexões de mundo 
numa sociedade em sua época histórica o currículo deverá assumir essas 
características, pois era centrado em conteúdos da ação docente com o objetivo 
de aquisição de conhecimentos e destrezas básicas. A PC 1995 vêm defendendo 
a idéia de se rever a questão do currículo dentro de uma abordagem histórico-
crítica da sociedade e da educação. Apesar da proposta de mudança na 
construção do currículo estar focada em conceitos integradores na prática a 
conotação é diferente, pois continua privilegiando o conhecimento de 
conceitos, fatos e destrezas básicas sem estimular a capacidade de raciocínio, a 
passividade dos alunos, a memorização, a desvinculação da realidade, e a 
distância entre professores e alunos. 
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FIG. 1 | Grade curricular da área de geologia e mineração, da Escola Técnica Federal do Rio Grande do 
Norte, apresentada na Proposta Curricular de 1995. Fonte: Proposta Curricular 1995, Arquivo IFRN. 
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A disciplina de educação física nesta estrutura curricular da ETFRN está 
presente em todos os anos de curso com uma carga horária de 2 horas aulas 
semanais, conforme a figura 01. Perfazendo uma história do currículo da 
instituição o que permite ser feita uma análise sobre a conjuntura 
organizacional e de interesses da instituição, também entender o momento 
histórico pelo qual a sociedade passava naquele período e quais os interesses 
dessa sociedade. 

 
1.2. CULTURA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 “A cultura escolar intervém em outras práticas culturais da sociedade da 
mesma forma em que sofre a sua intervenção: há entre as práticas 
escolares e as demais práticas sociais uma relação de tensão permanente 
– e não de submissão permanente. Certamente a problematização em 
torno das questões ligadas ao mundo do trabalho e ao próprio mercado é 
mais que necessária, não como obediência da escola a seus ditames, mas 
como possibilidade de intervenção social para contribuir em sua 
transformação.” (VAGO, 1999. p. 38 e 39). 

Portanto a cultura escolar também interfere na cultura social numa relação 
de tensão entre as práticas escolares e outras práticas sociais, pois intervém na 
transformação em torno dos questionamentos relativos ao mundo do trabalho 
em consonância com a escola. A partir dessa constatação Vago (1999) afirma 
que a cultura escolar está intrinsecamente ligada as práticas culturais da 
sociedade. E a educação física enquanto prática escolar também apresenta estas 
características de intervenção social e contribuir com a transformação. No 
entanto, “é preciso reconhecer que cultura constitui um nome aplicável a um 
campo semântico e, como tal, em processo contínuo de ampliação e 
complexificação” (FALCON, 2002), tornando complexo o estudo da cultura 
escolar. 

Para iniciar a pesquisa sobre a cultura escolar da educação física na ETFRN, 
visitamos o arquivo permanente do IFRN. A pesquisa iniciou pelos diários de 
classe da disciplina de Educação Física, a partir do ano de 1976, esta fonte 
colaborou para o conhecimento do conteúdo ministrado nas aulas de educação 
física da época. 

Registros do período (fevereiro a março, março a abril e maio a junho de 
1976), dias letivos e faltas por dia de aula, observações, natureza da sessão que 
seriam as aulas ministradas por dia de aula, os exames práticos de suficiência, 
porém não há registro da descrição deste exame prático de suficiência, o 
professor acrescenta uma folha com o mapa geral do desenvolvimento dos 
alunos ao final da disciplina com conceito e total de faltas, e por fim apresenta 
um exame médico-biométrico que consta da data do exame, idade, peso e 



 

 
 

14 

estatura do aluno, laudo e observações, esta deveria ser feita por um médico 
onde percebemos a ausência do nome do médico. 

Os planos de aulas encontrados, da década de 1990, constam de conteúdos 
descriminados mais detalhadamente, também localizamos alguns documentos 
que fazem referência a grade curricular da instituição na década de 1970, nestes 
documentos foram encontradas algumas propostas curriculares em construção 
e os documentos que estavam sendo elaborados e preparavam a instituição para 
a confecção do currículo, por fim o projeto de implementação da proposta de 
1995. 

 A pesquisa no arquivo permanente do IFRN foi uma experiência 
maravilhosa, no entanto podemos constatar algumas dificuldades de acesso ao 
material quanto a separação, pois quem separa o material são as funcionárias 
do arquivo que fazem a seleção do que será utilizado pelo pesquisador. 
Podendo, nesta seleção, ficar algum material perdido devido ao julgamento ter 
sido feito por uma pessoa alhiea a pesquisa. Porém esse material é de 
fundamental importância para o embasamento desta pesquisa, pois a partir 
deste é possível ter conhecimento dos conteúdos ministrados nas aulas de 
educação física das décadas de 70, 80 e 90, quantas aulas eram ministradas por 
turma e por semana e quanto tempo cada sessão de aula, quantos professores 
de educação física ministravam aulas. 

Constatamos que acompanhando o crescimento das matrículas e do 
número de cursos implantados aumentou a quantidade de professores, ao final 
dos anos 70 aparecem as turmas de modalidades esportivas, como: atletismo, 
vôlei, basquete, ginástica rítmica, handebol, e a turma especial. E em 1976, oito 
professores ministram aulas de educação física, nos anos 80 chega a treze 
professores, as aulas eram ministradas em duas sessões de aula por semana por 
turma, as turmas de educação física eram compostas por alunos de diversos 
cursos existia e divisão por gênero, sendo turmas masculinas e femininas.  

A turma especial, ao pesquisar os diários pude entender que, era uma turma 
sob a responsabilidade de um fisioterapeuta para a realização de exercícios 
específicos para reabilitação dos alunos, seja ocasionadas por deficiência ou 
lesão. 

A partir do Portal de Memórias do IFRN as entrevistas disponibilizadas 
permitiram um entendimento de que a disciplina era utilizada em seus dois 
aspectos, enquanto campo de conhecimento e também com relação ao 
comportamento dos alunos. Também percebemos a importância da educação 
física enquanto referencial, pois o professor Erivaldo Cabral em sua entrevista 
lembra do campo de futebol ser de areia. 

Dos trinta e um entrevistados no Portal da memória do IFRN, quinze deles 
fizeram referência a educação física de alguma maneira, seja na participação 
em jogos, ministrando aulas, dos espaços das aulas de educação física e a 
importância dessa prática na formação humana. Dessa forma percebemos o 
quão a educação física tem participado da cultura escolar. 
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O ex-aluno da ETFRN, Madson Fernandes ingressou na escola e na 
modalidade de vôlei, ele afirma que na época a escola tinha grande 
reconhecimento em todos os esporte, no handebol, basquete, vôlei, atletismo e 
no futebol, lembra que o Colégio Marista fez um movimento para retirar a 
escola dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte – JERN’s, afirmando que 
deveriam ser transferidos para os Jogos Universitários de Rio Grande do Norte 
– JURN’s, alegando o alto nível técnico dos atletas da escola. Também afirma 
que a estrutura adequada para a prática das modalidades, como a construção 
de um ginásio poliesportivo amplo e coberto e do campo de futebol, permitiu o 
avanço da prática esportiva e beneficiou o desenvolvimento das modalidades 
esportivas. 

Ferdinando Teixeira, professor de Educação Física da ETFRN, em sua 
entrevista ao Portal de memórias do IFRN, constata no inicialmente as 
dificuldades dos espaços das aulas de educação física, pois existia a invasão de 
animais sendo necessário limpar todo o gramado e o espaço para prática de 
educação física. Ele afirma que com a constituição de uma equipe de 
profissionais de educação física a história em jogos na escola tomou um novo 
rumo, pois as equipes de atletas da escola eram consideradas adversários 
extremamente fortes, em todas as modalidades. “A disciplina interna da escola 
era muito forte, muito rígida” palavras do professor Ferdinando o que 
culminava na presença dos alunos nos treinos e aulas de educação física a 
qualquer momento. Essa estratégia escolar, afirma professor Ferdinando, dá 
segurança ao aluno. Os professores participavam de cursos de atualização, 
treinamentos que traziam a participação na formação do jovem, demostrando 
este, não apenas ser um atleta e sim um homem. 

A educação física segundo Vago (1999) se apresenta sob   

“Novas maneiras de organizar a escola (e, nelas, o enraizamento do ensino 
de educação física) estão sendo instituídas em confrontos como esses. Aqui 
é fundamental destacar a intervenção possível dos(as) professores(as) 
nesse processo. Como sujeitos sociais praticantes, eles(as), de fato, 
participam também da instituição e da consolidação de novas práticas 
escolares.” (p. 39). 

Seria a disciplina de seus corpos o que abre a possibilidade para a atuação 
da Educação Física enquanto disciplina? Havia a necessidade desta disciplina 
dos corpos para que o conteúdo fosse ensinado e aprendido pelos discentes? A 
disciplina de Educação Física auxilia a disciplina enquanto campo de 
conhecimento? 

Historicamente a Educação Física estava direcionada a aquisição de 
padrões motores fundamentais entre as décadas de 1970 e 1980, apresentando 
uma normatização nas investigações relativas ao desenvolvmento motor. 
Porém entre as décadas de 1980 e 1990 o enfoque concentra as investigações 
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no entendimento dos processos do desenvolvimento motor e não centraliza no 
produto do desenvolvimento motor. 

A partir destas informações históricas referente a disciplina de Educação 
Física e a pesquisa realizada no arquivo permanente do IFRN e no portal de 
memória do IFRN constatamos que na ETFRN a Educação Física apresenta 
características militarista, higienista, pedagogicista, competitiva e por fim 
popular, pois acompanha o desenvolvimento da Educação Física no contexto 
histórico-social vigente. No entanto, o que vem a prevalecer enquanto 
característica principal na prática de Educação Física é a competitiva, sendo 
constatado que inicialmente acontecia separação das turmas por gênero o que 
é fundamentado a partir dos diários de classe da década de 1970 onde nas 
primeiras aulas ministradas do semestre era realizado uma seleção para 
grupamento que pelo entendimento é a separação em nível de habilidades, foi 
possível encontrar as modalidades de futebol, handebol, voleibol e ginástica 
enquanto conteúdos que mais recorrentes à serem ministrados nas aulas. 

Na ETFRN o treinamento desportivo que culminava nas atividades de 
competição era ministrado pela equipe de docentes, na pesquisa histórica 
constata-se o sucesso das equipes nas competições locais, regionais e nacionais 
das quais participavam. Ao visitar a sala de troféus é constatado, no período da 
ETFRN que os atletas conjuntamente com o apoio de seus técnicos e da 
instituição conquistaram muitos títulos nas várias esferas, visto que em um 
período da história foi cogitado que os alunos da ETFRN deveriam competir 
com os alunos do Ensino superior, pois sempre obtinham êxito nas competições 
estaduais em várias modalidades esportivas. Já na década de 1990 os conceitos 
passam por uma modificação e a equipe docente de Educação Física, 
acompanhando a evolução da disciplina, passa a implantar a característica de 
Educação Física Popular, conforme Ghiraldelli Jr (2003, p. 21) 

“Ela é, antes de tudo, ludicidade e cooperação, e aí o desporto, a dança, a 
ginástica etc. assumem um papel de promotores da organização e mobilização 
dos trabalhadores. E, mais que isso, a Educação Física serve então aos 
interesses daquilo que os trabalhadores historicamente vêm chamando de 
‘solidariedade operária’.” 

Com isso podemos afirmar que a prática de Educação Física Popular emerge 
da prática social dos trabalhadores, pois as lideranças anarquistas não 
apoiavam a prática de Educação Física e de esportes o que foi desmistificado 
quando o Partido Comunista Brasileiro - PCB passou à frente do Movimento 
Operário e Popular, com isso organizou eventos esportivos com grande sucesso. 
Possibilitando a concepção da construção de uma sociedade efetivamente 
democrática. 

Os conteúdos das aulas de Educação Física dos anos de 1991, no arquivo, 
são apresentados na forma de plano de aula, permitindo um melhor 
entendimento do que era ministrado nas aulas de Educação Física 
apresentando conteúdos com caráter de consciência corporal, ludicidade, 
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recreação e solidariedade, não mais características, essencialmente, 
competitivas. A grade curricular proposta traz em seu escopo a disciplina de 
Educação Física presente integralmente nos três anos de curso e em um 
semestre letivo no quarto ano, dentre estes períodos ela é incorporada a grade 
curricular com duas horas aulas semanais, perfazendo um total de duzentos e 
dez horas aulas. 

As aulas de Educação Física apresentavam uma metodologia competitiva, 
pois os alunos participavam democraticamente da escolha de como desejavam 
praticar as aulas de Educação Física, por serem oferecidas diversas 
modalidades, como futebol de campo, futebol de salão – futsal, voleibol 
masculino e feminino, basquetebol masculino e feminino, handebol masculino 
e feminino, judô misto, natação misto, atletismo misto, dança misto, educação 
física misto e outras em diversos horários, sendo nos três turnos, permitindo ao 
aluno a escolha pela prática que mais lhe interessasse no horário que 
entendesse ser o melhor para ele. 

Dentre as diversas ofertas de modalidades os docentes realizavam uma 
seleção para a formação das equipes que representariam a Escola nas 
competições. Demonstrando um caráter discriminatório, presente no esporte 
de alto rendimento. Porém, os alunos não deixavam de praticar a Educação 
Física por ser obrigatória no currículo da ETFRN e estava presente, na grade 
curricular, durante todo o curso apenas facultado em algumas situações 
conforme a legislação em vigor. 
 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do exposto podemos afirmar que a análise histórica da disciplina de 

Educação Física na ETFRN acompanha o conhecimento científico e tecnológico 
exigido pelos processos de produção e, a escola, por sua vez, deve influenciar 
desde cedo a configuração do mundo do trabalho como uma plataforma para o 
avanço tecnológico e para o consumo. Para isso, é fundamental que o currículo 
seja pensado em conjunto com os atores da instituição para a elaboração de um 
currículo que cumpra sua função e alcance o seu objetivo na busca da formação 
omnilateral do homem, entendida como desenvolvimento da totalidade das 
capacidades humanas, sem perder de vista seus determinantes históricos e a 
possibilidade de uma ação mais efetiva no meio social. 

Nesse sentido, os problemas da educação somente podem ser 
compreendidos no contexto dos problemas da cultura. Com demasiada 
frequência, nós, educadores nos vemos em uma moldura estreita e artificial, de 
maneira que os problemas da educação deveriam ser examinados fora de seu 
ambiente acadêmico, profissional e colocados no momento pelo qual a 
civilização está atravessando. Portanto, a história da disciplina de Educação 
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pode ser contada após pesquisa histórica em documentos da instituição, pois é 
uma das disciplinas que está inserida no contexto da instituição desde a criação 
da Escola de Aprendizes e Artífices, numa conotação que acompanha o 
momento histórico da época. Enquanto isso, a prioridade deverá ser consolidar 
essa oferta que conjuga ensino médio e educação profissional na perspectiva da 
formação integral dos sujeitos que a ela tiverem acesso, com caráter universal 
além de ser pública, gratuita, laica e de qualidade, apenas sendo implantada sob 
a permissão das condições objetivas da sociedade brasileira e os anseios de uma 
educação emancipatória com a garantia de uma democratização do ensino, 
efetiva, e a redução da desigualdade social. 

Finalmente, é preciso ter claro que a disciplina de Educação Física ofertada 
no currículo da ETFRN, de acordo com a caracterísitca da instituição, 
acompanha os avanços tecnológicos permitindo a evolução na metodologia de 
ensino e aprendizagem da disciplina de Educação Física no contexto de uma 
instiuição de educação profissional e tecnológica de 2º grau ou, nos dias de hoje, 
de ensino médio. Com a realização deste estudo é igualmente importante 
compreender a educação profissional e tecnológica nas suas funções científicas, 
humanísticas, tecnológicas, culturais e do trabalho na construção de sujeitos 
críticos, criativos, agentes de transformação econômica e social sustentável, 
especialmente, no âmbito local e regional. 
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RESUMO  

O presente artigo versa sobre a implantação do Programa Educação Pré-
Escolar no Município de Florianópolis, em 1976, em meio ao Programa 
Nacional de Educação Pré-Escolar, anunciado em 1975, no contexto de lutas 
sociais por creches e pré-escolas, durante o regime de ditadura civil-militar no 
Brasil. Propomos identificar aproximações e distanciamentos entre os dois 
programas, pelas marcas discursivas da esfera nacional que ressonaram ou não 
na municipal. O caminho metodológico deu-se pela análise documental e 
história oral. Como referencial teórico, optamos pelos estudos sobre a análise 
crítica do discurso (ACD) de Norman Fairclough (2001). Em síntese, a pesquisa 
identifica aproximações entre os dois programas, com algumas peculiaridades, 
e que dizem respeito: à clientela a ser atendida, crianças carentes econômica e 
culturalmente; defesa de uma educação pré-escolar integral, que atendesse à 
criança nos aspectos de saúde, nutrição e educação; utilização de espaços 
ociosos, embora, no programa local, isso só tenha acontecido no início. 
Também foram observadas importantes diferenças no programa de 
Florianópolis, seja na previsão de espaços específicos e de mobiliário adequado 
ao atendimento das crianças, seja no material didático e nos brinquedos 
adquiridos para a educação infantil; e sobremaneira, na ênfase dada à 
contratação de professoras habilitadas para atuar na pré-escola.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação, Políticas Públicas para Educação Infantil, Análise 
Crítica do Discurso. 
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1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR BRASILEIRA 

A década de 1970 foi determinante na política educacional para as crianças 
de zero a seis anos no Brasil, pois o governo federal, em pleno regime de 
ditadura militar, no contexto de lutas sociais, lança as bases do Programa 
Nacional de Educação Pré-Escolar para atender à demanda de crianças de 
classes populares. Este período representa um marco nas políticas públicas 
destinadas a este segmento, vindo a influir significativamente nas deliberações 
da educação das crianças pequenas nas décadas seguintes. 

Um ano após o anúncio desse programa nacional, cujas metas incluíam seu 
desdobramento na esfera estadual e municipal, é implantado, em 1976, o 
Programa Educação Pré-Escolar no Município de Florianópolis, capital do 
estado de Santa Catarina. Não obstante as semelhanças entre os dois 
programas, foram identificados importantes distanciamentos por conta, 
principalmente, da influência do Colégio Coração de Jesus, pertencente à rede 
particular, de caráter confessional católico e destinado à educação de crianças 
de classe média e alta. Dessa instituição vieram a mentora do programa 
municipal, a primeira coordenadora do setor pré-escolar da Secretaria de 
Educação, Saúde e Assistência Social (Sesas), a primeira diretora e as primeiras 
professoras, formadas ao nível de 2º grau, com habilitação em educação pré-
escolar. 

 

2. A GRANDE CRUZADA PARA A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NA PRÉ-
ESCOLA  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de n. 5.692/71, inaugurou 
na década de 1970 a obrigatoriedade do ensino dos sete aos 14 anos, além de 
mudanças no ensino de 1º e 2º grau. No entanto, “foi totalmente vaga” (Gohn, 
1992, p.68) em relação à educação das crianças menores de sete anos. Não 
obstante, foi a partir da metade da década 1970 que ocorreram mobilizações 
mais efetivas de parte do governo federal em relação à educação das crianças 
pequenas, por conta de um período marcado por grandes mudanças no 
contexto político e social do Brasil, decorrentes das que se operaram no sistema 
econômico na década anterior. Nesse período, intensifica-se, no meio urbano, 
a inserção das mulheres no mercado de trabalho e maior acesso das mulheres à 
educação escolar, fenômenos que vieram à tona acompanhados das bandeiras 
de emancipação e mobilização dos movimentos sociais urbanos, sob influência 
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da liderança feminina1, por meio do qual surgem as reinvindicações por creches 
(Campos, 1985; Rosemberg, 1989; Gohn, 1992).  

Nessa conjuntura, as políticas educacionais para este segmento tomaram 
proporções de urgência nacional e o governo federal lançou as bases de um 
programa de baixo custo, propondo-se garantir atendimento à população 
infantil das classes populares em larga escala. Tal proposta se deu pela 
associação entre organismos intergovernamentais e o governo militar2, por 
meio do qual a estratégia de participação da comunidade – em especial, como 
voluntários do programa –, apaziguou tensões decorrentes desse regime, o que 
conferiu à educação pré-escolar um caráter preventivo no discurso da 
segurança nacional (Rosemberg, 1992, 2002).   

Frente aos altos índices de repetência e evasão escolar nas primeiras séries, 
o Programa Nacional de Educação Pré-Escolar adotara a concepção de 
educação compensatória, de preparação para o ingresso no ensino de 1º grau e 
dentre as suas orientações constava também uma ampla participação da 
comunidade, seja pela cessão de espaços e uso de material de sucata, seja pelo 
trabalho voluntário. Estas são algumas marcas discursivas da grande cruzada3 
proposta para a crise educacional brasileira, tendo como protagonistas as 
crianças em idade pré-escolar.  

Vale lembrar que os governos militares assumiram o Brasil com o Golpe de 
Estado de 1964, justificado ideologicamente pela doutrina da segurança 
nacional como combate à desordem, à subversão comunista e à corrupção, 
supostamente instaladas no País. O processo de democratização em curso desde 
a década de 1940 foi abruptamente interrompido. Uma das primeiras medidas 
do novo regime, dentre outras, foi silenciar os movimentos sociais e os setores 
vinculados à educação. No contexto da repressão e da cassação de direitos, o 
discurso no imaginário social “aparece, desde a primeira hora, como 
salvacionista” (Germano, 2008, p.321).   

Neste sentido, o apelo salvacionista estava visivelmente expresso nas 
normativas do Conselho Federal de Educação, em especial na Indicação Nº 45 
– Educação Pré-Escolar,4 e em pareceres afins, que se referem a uma grande 
cruzada em prol da educação pré-escolar para as crianças de classes populares, 

                                                   
 

1 São movimentos de base, que surgem em São Paulo e que vão se tornar um movimento unitário, o Movimento 
de Luta por Creches, que na década de 1980 cresce com a grande adesão das mulheres operárias (Rosemberg, 
1989). 

2 Apesar de as origens desse modelo serem datadas da década de 1960, sua efetivação só veio a ocorrer nos anos 
finais da década de 1970, no quarto governo militar, sob a égide de um plano federal de assistência social em 
consonância com a Doutrina Brasileira de Segurança Nacional (Rosemberg, 1992).  

3 Termo encontrado em normativas do Conselho Federal de Educação.  

4 Vale lembrar que esta normativa é de 1974, publicada um ano antes dos documentos do Ministério da Educação 
e Cultura aqui analisados. 
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consideradas “problema nacional, dado o seu nível de privação” (Brasil, 1979, 
p.27). Vamos encontrar também nos documentos publicados pelo Ministério da 
Educação e Cultura a partir de 1975, o mesmo discurso apontando a educação 
dessas crianças como solução tanto na prevenção e correção dos problemas 
sociais – pobreza e marginalidade –, quanto dos problemas educacionais – 
evasão e repetência no ensino de 1º grau. 

Lançadas as bases para a implantação de um programa de educação pré-
escolar em nível nacional, o que será observado mais efetivamente em 1975, é a 
mobilização do Ministério da Educação e Cultura por meio de uma série de 
estudos e publicações visando a reverberar na esfera estadual e na municipal.  

 

3. APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE OS DOIS PROGRAMAS 

Em 1975, o documento Educação Pré-Escolar – uma nova perspectiva 
Nacional anunciou: “É decisão do Ministério da Educação e Cultura [...] lançar 
um Programa Nacional de Educação Pré-Escolar” (Brasil, 1975b). Um ano após, 
o Projeto Núcleos de Educação Infantil (Sesas, 1976) apresenta o Programa 
Educação Pré-Escolar no município de Florianópolis.  

Junto às fontes documentais, realizamos a pesquisa por meio da análise de 
fontes orais, o que possibilitou descortinar outras histórias no sentido sugerido 
por Portelli (1997, p.31), de que entrevistas “sempre revelam eventos 
desconhecidos ou alguns aspectos de eventos conhecidos: elas sempre lançam 
nova luz sobre áreas inexploradas”. Não no sentido de preencher lacunas, pois 
como alerta Alberti (2004, p.16), faz-se necessário considerar que a 
singularidade da história oral e a característica da oralidade enquanto 
documento não consistem “no ineditismo de alguma informação (...) de que se 
ressentem os arquivos de documentos escritos” e, sim, na peculiaridade da 
história oral e suas configurações socioculturais que permitem recuperar o 
vivido de acordo com quem viveu. 

A hipótese de uma influência direta do documento nacional sobre o local foi 
confirmada por Telma Guilhermina Rezende Hoeschl, uma das mentoras do 
projeto. A professora, pertencente ao quadro do Colégio Coração de Jesus, 
representou a Secretaria do Estado de Santa Catarina no Iº Encontro Nacional 
de Coordenadores de Educação Pré-Escolar dos Sistemas de Ensino, em Belo 
Horizonte, em junho de 1975, por ocasião das discussões sobre o Programa 
Nacional de Educação Pré-Escolar. Nesse encontro, teve contato não só com 
os documentos publicados na época, mas também com as discussões sobre a 
pré-escola em nível nacional. Relaciona a elaboração Programa Educação Pré-
Escolar no Município de Florianópolis à orientação nacional, afirmando ter 
utilizado o documento Educação Pré-Escolar – uma nova perspectiva 
Nacional no Projeto Núcleos de Educação Infantil: “Claro, utilizei ele, porque 
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ele foi o norteador” 5, afirmação evidenciada à medida que o documento local e 
o nacional foram sendo comparados e analisados. 

Os princípios norteadores levantados no texto do documento nacional 
foram tomados como categoria de análise para efeito de comparação com o 
texto do documento local. Por meio desses princípios, foi possível evidenciar as 
aproximações e os distanciamentos entre os dois programas e perceber, 
inclusive, que em certa medida as aproximações entre o documento nacional e 
o local também ocorriam por contradições comuns aos dois programas.  

O documento Educação Pré-Escolar – uma nova perspectiva Nacional 
(Brasil, 1975b, p.12) anuncia, no seu primeiro princípio, que o programa “se 
destina a oferecer as condições para o desenvolvimento da criança, de acordo 
com sua idade e suas necessidades”. Este mesmo princípio adverte sobre o 
treinamento de habilidades, mas afirma, em contrapartida, que também se 
espera um bom desempenho na escola de 1º grau e ressalta que pesquisas já 
demonstravam que as crianças que frequentaram a pré-escola tinham mais 
sucesso escolar. 

O Diagnóstico preliminar da educação pré-escolar no Brasil, por sua vez, 
já associava às crianças carentes as seguintes características, que justificavam a 
urgência da preparação para o ingresso no 1º grau: 

a) apatia; b) dificuldade em concentrar a atenção; c) dificuldade no uso 
adequado da linguagem oral e da formulação do pensamento abstrato 
(generalizar a partir de situações concretas); d) dificuldade em ajustar-se 
aos padrões esperados (segundo a cultura dominante); e) rendimento 
inferior aos padrões normais, quando submetidas a métodos formais de 
estudo (Brasil, 1975a, p.27). 

A este discurso de múltiplas carências se aliava a preocupação de “colocar a 
grande massa de crianças culturalmente marginalizadas num nível de relativa 
igualdade de desenvolvimento” em relação às crianças das classes médias e 
altas (Brasil, 1979, p.26). 

A questão da educação pré-escolar preparatória do 1º grau, justificada pela 
educação compensatória, será explicitamente evidenciada no documento 
Educação Pré-Escolar – uma nova perspectiva Nacional, na parte destinada 
ao currículo que propõe às crianças em idade próxima ao ingresso no 1º grau 
apenas a preparação para o ingresso na escola como solução emergencial ao 
“desenvolvimento de habilidades específicas, que lhes facilitem a aprendizagem 
da leitura e da escrita” (Brasil, 1975b, p.22). 

Ao tempo em que preconiza uma educação pré-escolar de caráter 
preparatório, justificada pelos altos índices de repetência na 1ª série do 1º grau, 

                                                   
 

5 Entrevista realizada com Telma Guilhermina Rezende Hoeschl em 5 de março de 2012 (Brant, 2013). 
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o documento esboça uma preocupação com o respeito às fases de 
desenvolvimento e a idade da criança, o que não deixa de representar, em certa 
medida, uma contradição no interior de um mesmo texto. Neste sentido, no que 
entendemos como contradições presentes nos textos sobre as políticas 
educacionais, há que se avaliar as vozes dissonantes em sua composição e 
escrita, pois, ao considerar o contexto em que foram produzidos, a discussão da 
educação pré-escolar obedecia a vários interesses e a mais instâncias públicas6 
que não só a educação. 

Fairclough (2001, p.171) considera que a prática discursiva passada confere 
um significado potencial aos textos, geralmente heterogêneos e dotados de uma 
significação complexa, e até contraditória. Ressalta o autor não ser a coerência 
uma propriedade dos textos, mas uma propriedade que os intérpretes lhes 
impõem: “Diferentes intérpretes, incluindo seu (sua) produtor (a), 
possivelmente geram diferentes leituras coerentes do mesmo texto”.  

O Projeto Núcleos de Educação Infantil (Sesas, 1976, p.6), em relação ao 
primeiro princípio defendido pelo documento do Ministério da Educação e 
Cultura, anuncia, da mesma forma, que “se destina a oferecer as condições para 
o desenvolvimento da criança, de acordo com idades e suas necessidades”. Este 
princípio, a exemplo do especificado no documento nacional, também presta 
atenção à idade e às necessidades da criança, valendo-se inclusive das mesmas 
palavras. O projeto de Florianópolis também prevê uma educação pré-escolar 
de caráter preparatório e de compensação de carências, por meio do qual dois 
dos seis objetivos estabelecidos para o programa local tratam do assunto: 
“Preencher as lacunas e deficiências (carências) provenientes da estrutura 
familiar; preparar as crianças satisfatoriamente à aprendizagem na escola [...]” 
(Sesas, 1976, p.3). 

A estreita relação dos textos – o nacional e o local –, até mesmo pelas 
contradições comuns, pode ser compreendida no que Fairclough (2001, p.134) 
considera serem os textos “inerentemente intertextuais, constituídos por 
elementos de outros textos”, por meio dos quais, referindo-se à relação 
dialógica entre eles, a produtividade pode ser realizada pela transformação e 
reestruturação de textos anteriores, assim como era dialógica a estruturação 
social entre a esfera nacional e a municipal. O que é observado entre o texto 
nacional e o texto local é a marca de uma mesma prática discursiva, o que 
permitiu localizar aproximações entre eles.  

A questão da clientela a ser atendida está presente em todos os princípios 
que regem o programa nacional. O segundo princípio, prevê: 

                                                   
 

6 As ações governamentais em prol da educação pré-escolar na década de 1970 estiveram sob o olhar das várias 
instâncias federais, representadas pelo Ministério da Educação e Cultura, o Ministério da Saúde e o Ministério da 
Previdência e Assistência Social. 
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Os aspectos de educação, nutrição e saúde serão sempre integrados, tendo 
em vista sua intercomplementação no desenvolvimento humano, 
principalmente infantil. As crianças oriundas de meio socioeconômico e 
cultural carente estão expostas a doenças infecto-contagiosas e a 
deficiências físicas e mentais ocasionadas pela desnutrição. Preocupações 
exclusivas com aspectos educacionais ou nutricionais isolados não tomam 
a criança como um todo e podem ser inócuos (Brasil, 1975b, p.12).  

O princípio da educação integral também foi localizado no Projeto Núcleos 
de Educação Infantil, em dois dos seis objetivos:  

Favorecer o desenvolvimento integral da criança em seus primeiros anos 
de vida, para que sua integração social seja melhor, e para criar-lhe um 
bem-estar geral [...]; propiciar [...] atendimento de forma integrada nas 
áreas da educação, saúde, nutrição e recreação (Sesas, 197, p.3). 

Na parte referente às justificativas do Programa Educação Pré-Escolar no 
Município de Florianópolis, é levantada a necessidade de preparar a criança 
para o ingresso na escola em função de alguns fatores que vão ao encontro do 
discurso nacional, como a condição desprivilegiada das crianças carentes, as 
quais, geralmente “sofrem de subnutrição, de faltas de cuidados de saúde e de 
carência de estímulos ao desenvolvimento normal e equilíbrio de suas funções 
cerebrais (...), repercutindo mais tarde na idade escolar” (Sesas, 1976, p.3). Em 
entrevista, Sônia Luciano, responsável pelo setor de educação pré-escolar do 
município de Florianópolis na época, alega que o fato de a estrutura atender à 
educação pré-escolar com três secretarias numa só – Educação, Saúde e 
Assistência Social – facilitou o trabalho de implantação da educação integrada, 
por trabalharem em conjunto. 

O terceiro princípio do programa nacional trata da integração da família e 
comunidade nas atividades de educação pré-escolar, através do serviço 
voluntário, justificada pela questão do barateamento dos custos do programa. 
O Diagnóstico preliminar da educação pré-escolar no Brasil (Brasil, 1975a, 
p.63) alertava ainda sobre o cenário nacional:  

Insuficiência numérica de educadores com preparo adequado é problema 
que afeta a educação pré-escolar em quase todas as unidades federadas 
[...]; além de professores formados em nível de 2º grau, empregam-se 
pessoas formadas em 1º grau, mães de família, estagiários de faculdade 
de educação, enfermagem, medicina, serviço social, etc. 

Percebe-se, na referência à participação da família no programa, um fato 
recorrente no texto: considerar que, para sugestões paliativas, sempre haveria 
algum ganho, como a proximidade de pais e filhos. Talvez, por isso, alguns 
desses encaminhamentos, como no caso de apelo a voluntários, tenham sido 
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naturalizados pelas próprias famílias ou pelos profissionais que trabalhavam no 
programa, pois, adverte Fairclough (2001: 156), o que é proposto no texto pode 
assumir a proporção de pressuposições como “formas efetivas de manipular as 
pessoas [...] difíceis de desafiar”, o que pode ser entendido como algo já 
estabelecido, imutável. 

O Projeto Núcleos de Educação Infantil também prevê a integração da 
família à escola: “Integrar a família e a comunidade como forma de integração 
social” (Sesas, 1976, p.7). Contudo, vale destacar que essa integração não tem o 
mesmo significado da que propunha o documento nacional – o voluntariado –
, pois, ao contrário, em Florianópolis, desde o início foram contratadas 
professoras para o trabalho direto com as crianças, como também pessoal para 
outras funções, muitas vezes da própria comunidade ou da família, segundo 
narrativa de Sônia Luciano, com o diferencial de que eram remunerados:  

Reunimos a comunidade. [...] oferecemos serviço remunerado para 
merendeira, serventes [...]. No dia da matrícula, os pais inscreviam os 
filhos e também se inscreviam para trabalhar. [...] Depois fizemos as 
entrevistas com as professoras “7.  

Desde o início da implantação do Projeto Núcleos de Educação Infantil, em 
1976, foram contratadas professoras formadas ao nível de 2º grau, no Curso 
Técnico de Materno Infantil do Colégio Coração de Jesus8 – magistério, com 
habilitação específica para a pré-escola –, para trabalhar tanto nos núcleos de 
educação infantil, como nas creches, ao contrário do que acontecia 
nacionalmente no mesmo período e nas décadas seguintes. O que se observou 
Brasil afora foi a associação entre trabalho voluntário e contratação de pessoas 
leigas (Arce, 2001; Campos et al, 2006).  

No programa nacional, a questão do apelo ao serviço voluntário e à 
participação da comunidade para trabalhar com as crianças parece ter 
influenciado também o conteúdo do quarto princípio: “Todo o pessoal 
envolvido em programas de educação pré-escolar será preparado” (Brasil, 
1975b, p.13). Havia uma preocupação com o treinamento do pessoal, muito 
possivelmente em função de serem voluntários e não necessariamente 
professores, ou seja, não terem formação adequada para desenvolver o trabalho 
com as crianças9.  

                                                   
 

7 Entrevista com Sônia Maria Dutra Luciano, concedida em 19 de dezembro de 2011 (Brant, 2013). 

8 Este curso funcionou, em Florianópolis, entre os anos de 1973 e 1979 e habilitava as alunas para a pré-escola 
(Brant, 2013). 

9 O programa nacional refere-se a duas grandes dificuldades, frente à demanda potencial: a escassez de recursos 
financeiros e humanos. 
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Sobre o princípio de preparação do “pessoal envolvido”, o Projeto Núcleos 
de Educação Infantil vale-se da mesma premissa e até das mesmas palavras 
quando prevê “realizar encontros, seminários e cursos de treinamento e 
atualização, destinados ao pessoal envolvido com a educação pré-escolar” 
(Sesas, 1976, p.8). É preciso lembrar, contudo, que no projeto local a ênfase era 
a contratação de professoras formadas para atuar na pré-escola, portanto o 
mote desse projeto não era preparação do pessoal envolvido, mas sim formação 
continuada.  

Um quinto princípio, que aparece no documento nacional, diz respeito à 
necessidade de as atividades desenvolvidas estarem de acordo com a cultura 
nacional, não desconsiderando, no entanto, trabalhos já existentes nos 
“diversos países e de comprovada qualidade, mas tão somente evitar as 
traduções puras e simples, sem qualquer adaptação ao nosso idioma, costumes 
e hábitos” (Brasil, 1975b, p.13). Parece haver, por um lado, uma preocupação de 
não importar modelos sem as devidas adequações à realidade brasileira, como 
também uma preocupação em considerar a diversidade cultural num país de 
proporções territoriais como o Brasil.  

A preocupação com a diversidade cultural não foi contemplada no Projeto 
Núcleos de Educação Infantil, que não considerou, ao nível das prescrições, a 
adequação as diferentes culturas presentes nas várias localidades do município, 
sobretudo as do interior. Pelo contrário, a preocupação era com a cultura 
dominante – urbana –, em detrimento da cultura das comunidades do 
“interior”, motivo pelo qual se justificava a implantação da pré-escola também 
nestas comunidades.   

O sexto princípio do documento nacional anuncia a importância do 
programa de educação pré-escolar ser “objeto de constante orientação e 
supervisão, com o objetivo de elevar a produtividade de cada aspecto e do 
global, detectar problemas e sugerir soluções” (Brasil, 1975b, p.13). O 
documento local mostra igual preocupação dentre as funções do Setor de 
Educação Pré-Escolar: “Definir objetivos e estabelecer diretrizes para a 
educação pré-escolar no município; coordenar, orientar, supervisionar as 
atividades técnicas-docentes e administrativas” (Sesas, 1976, p.8).  

O sétimo princípio do programa nacional diz respeito ao espaço físico, com 
a recomendação de “utilizar sempre os espaços físicos disponíveis na 
comunidade, evitando a construção de prédios específicos”. Dentre as 
justificativas, estava a de redução das despesas, além da urgência na 
implantação do programa. Recomendava-se que os recursos alocados fossem 
destinados, para sua melhor aplicação, em “adaptação de prédios e ampliação” 
e, ainda que houvesse necessidade de construções, que fossem caracterizadas 
“pela simplicidade e funcionalidade” (Brasil, 1975b, p.13-14). 

Recomendava-se, assim, a utilização de vários tipos de espaços disponíveis 
na comunidade como salas, salões paroquiais, pátios cobertos de escolas, 
quartéis, praças, ruas e parques. Vale ressaltar que a indicação de uso de tais 
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espaços também estaria ligada às modalidades alternativas de atendimento 
previstas no programa nacional, por meio do qual se possibilitariam diferentes 
tipos de atendimento, atingindo uma maior parcela da população infantil. Em 
contrapartida, apontavam-se algumas preocupações como minimamente 
indispensáveis para os locais de atendimento, “que não ofereçam riscos à 
criança; que possuam, em local próximo, banheiros e cozinha; que possuam 
água potável [...]; se for possível, dispor de salas específicas para as atividades” 
das crianças (Brasil, 1975b, p.25). 

O Projeto Núcleos de Educação Infantil, por sua vez, prevê apenas a 
modalidade institucionalizada de atendimento. Inicialmente, nos núcleos de 
educação infantil, com atendimento de crianças de quatro a seis anos em meio 
período e, posteriormente, em creche, com atendimento em período integral, 
para crianças de zero a seis anos. Indicava também que as unidades iriam 
funcionar, de preferência em ruas pouco movimentadas e em prédios da 
própria Prefeitura Municipal de Florianópolis “ou adaptados especialmente 
com esta finalidade, criando-se, desta forma, ambientes adequados às 
atividades do pré-escolar” (Sesas, 1976, p.8).  

Ostetto (2000) indica que o primeiro núcleo de educação infantil, 
inaugurado em Florianópolis no ano de 1976, começou o atendimento das 
crianças numa igreja desativada e que o espaço adaptado funcionou até 1979, 
quando foi concluída a primeira edificação pela prefeitura. O segundo núcleo 
de educação infantil foi inaugurado em 1977, e também não iniciou o 
atendimento em prédio próprio, tendo funcionado junto à antiga escola 
municipal, que havia sido desativada. Em 1983 a escola de madeira foi demolida 
e nesse mesmo local foram construídas salas novas para atender às crianças em 
idade pré-escolar.  

Em certa medida, o Projeto Núcleos de Educação Infantil seguiu a 
orientação nacional ao utilizar espaços ociosos da comunidade na abertura das 
duas primeiras unidades de atendimento em Florianópolis. Contudo, isso 
aconteceu somente nos dois primeiros anos, pois, a partir de 1979 e nos anos 
subsequentes, a prefeitura investiu na construção de prédios próprios.  

O oitavo, e último, princípio apresentado no documento Educação Pré-
Escolar – uma nova perspectiva Nacional – diz respeito aos meios de 
comunicação de massa, em especial à televisão educativa, como meio auxiliar e 
imprescindível tanto para conscientizar as comunidades sobre a “necessidade, 
a importância e os objetivos da educação pré-escolar, bem como de suas 
possibilidades na participação dos programas” ou ainda “como meio didático” 
(Brasil, 1975b, p.14). 

O programa local não faz menção a este tipo de meio de comunicação, seja 
para conscientizar a comunidade da importância da pré-escola ou sensibilizar 
para o trabalho voluntário, seja como meio didático. Ao contrário, o 
convencimento junto à comunidade foi realizado pelas pessoas que estavam à 
frente da implantação do programa de Florianópolis, como relata a professora 
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Marisa Machado, primeira diretora contratada, ao afirmar que: “Antes (...) de 
fazermos as matriculas, nós trabalhamos na pesquisa de campo, (...) para ver se 
havia o interesse de ter uma pré-escola (...). A maioria achou uma boa ideia, 
gostaram” 10. 

Antes de finalizar esta parte da análise dos princípios que regeram o 
programa nacional e o local, apresentamos uma questão, prevista em ambos, 
que nos parece reveladora do atendimento à criança pré-escolar: o material 
didático. No programa nacional, mesmo admitindo que se poderia adquirir 
materiais específicos, a recomendação do Ministério da Educação e Cultura era 
de aproveitar o material existente na comunidade ou o considerado como 
inservível pelo comércio ou indústria locais; móveis e brinquedos “construídos 
de tábuas, caixotes de madeiras, etc”. Para as atividades artísticas criadoras, 
além dos lápis e tintas indispensáveis, “serão aproveitadas caixas de papelão de 
diversos tamanhos, fios, barbantes, contas, palhas (...)” (Brasil, 1975b, p.26).   O 
documento Projeto Núcleos de Educação Infantil de Florianópolis não segue 
esta recomendação, nem faz referência ao uso ou utilização de materiais 
disponíveis na comunidade; ao contrário, apresenta uma lista de materiais a 
serem adquiridos pela gestão pública: 

[...] lápis (preto e cores) estaca, tintas (pincéis), cola tenaz, tesouras sem 
ponta, instrumentos musicais, argila, papel (vários tipos) para as 
atividades, cartolina, jogos de recreação de sala, massa para modelagem, 
blocos lógicos, fichas, livros de estória, fantoches, toca disco, discos 
(diversos), brinquedos – carrinhos – bolas – bonecas, revistas velhas, giz, 
mimeógrafo (a álcool), tesouras, projetor de slides, material de educação 
física, bolas, cordas, etc. (Sesas, 1976, p.10). 

Segundo Telma Guilhermina Hoeschl, que participou da elaboração desse 
projeto, a referida lista teve por base a experiência que ela tinha na escola 
particular, visto que trabalhava no Colégio Coração de Jesus: “Então esse 
material também foi o mínimo necessário que a gente achou que devia ter, para 
não começar por baixo” 11. Isto é confirmado por Sônia Luciano - que também 
trabalhou nessa instituição da rede partícula - e enfatiza que o município 
também adquiriu blocos lógicos, jogos de encaixe, de montar, o bate-pino, 
carrinhos de madeira e casinha de bonecas, que eram utilizados no Colégio 
Coração de Jesus e que ela, por conhecer os fornecedores, teve acesso ao mesmo 
tipo de material para a Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social. 

 
                                                   
 

10 Entrevista com Marisa Machado, concedida em 13 de novembro de 2012 (Brant, 2013). 

11 Entrevista com Telma Guilhermina Hoeschl, concedida em 5 de março de 2012 (Brant, 2013). 
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4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

Em síntese, ao analisar o Programa Educação Pré-Escolar no Município 
de Florianópolis e o Programa Nacional de Educação Pré-Escolar, 
constataram-se algumas aproximações, inclusive, pelas próprias contradições 
presentes nos dois programas: uma pré-escola que possibilitasse o 
desenvolvimento da criança de acordo com as idades e necessidades, ao mesmo 
tempo em que estabelecia uma educação preparatória. A clientela a ser atendida 
também era a mesma – crianças carentes econômica e culturalmente –, afora 
outras aproximações: defesa de uma educação pré-escolar integral, que 
atendesse à criança nos aspectos de saúde, nutrição e educação; utilização de 
espaços ociosos, embora, no programa local, isso só tenha acontecido no início 
do programa; preparação de pessoal, apesar de no programa nacional constar 
uma preocupação acentuada em relação a treinamento prévio e, no local, a 
preocupação estivesse mais voltada à formação continuada, dada a formação 
inicial das professoras. 

Também foram observados importantes distanciamentos, dentre os quais 
os relacionados à participação de famílias e voluntários, visto que em 
Florianópolis foram contratadas professoras, além de pessoal para outras 
funções; ou ainda, no tocante a brinquedos e a material didático, para os quais 
não se previa a utilização de material de sucata, mas de material específico a ser 
adquirido; ou nas modalidades de atendimento, para o qual o programa local 
previa somente a institucional e não as informais, ou modalidades alternativas, 
sugeridas no programa nacional.      

Nas adequações do Programa Educação Pré-Escolar no Município de 
Florianópolis em relação às prescrições nacionais, acreditamos que a influência 
do Colégio Coração de Jesus foi determinante, seja na previsão de espaços 
específicos e de mobiliário adequado ao atendimento das crianças, seja no 
material didático e nos brinquedos adquiridos para a educação infantil. Tal 
influência aparece, sobretudo, na ênfase dada à contratação de professoras 
habilitadas para atuar na pré-escola. O Colégio Coração de Jesus foi tomado 
como referência já na indicação das pessoas que de lá vieram para elaborar e 
implantar o programa, conferindo à instituição – destinada à educação das 
elites – uma força simbólica na educação das crianças das classes populares.  

A identificação dos discursos presentes nos documentos nacionais e de seus 
conceitos-chave é essencial para se compreender a mudança social que vinha 
sendo “desenhada” pela retórica discursiva da época, que viria modificar o 
cenário da educação pré-escolar na década de 1970 e gestaria importantes e 
significativas mudanças já na década de 1980 – na transição do regime da 
ditadura para o da democracia –, culminando na Constituição de 1988 e no 
reconhecimento da criança pequena como cidadã e sujeito de direitos, dentre 
eles o direito à educação e, na década de 1990, com a edição da Lei de Diretrizes 
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e Bases da Educação Nacional de 1996, com o reconhecimento da educação 
infantil como etapa inicial da educação básica.  
 
BIBLIOGRAFIA  

Alberti, V. (2004). Ouvir contar: textos em história oral. Rio de Janeiro: 
Editora FGV.  

Arce, A. (2001). Documentação oficial e o mito da educadora nata na 
educação infantil [mimeo]. Cadernos de Pesquisa, (113), 167-184.  

Brant, P. R. S. S. (2013). Do perfil desejado: a invenção da professora de 
educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (1976-1980). 
Dissertação de mestrado, Universidade do Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis, SC, Brasil. 

Brasil. Ministério da Educação e Cultura (1975a). Diagnóstico 
preliminar da educação pré-escolar no Brasil, Brasília.  

Brasil. Ministério da Educação e Cultura (1975b). Educação pré-
escolar – uma nova perspectiva nacional, Brasília.  

Brasil. Ministério da Educação e Cultura (1979). Legislação e 
normas da educação pré-escolar, Brasília.  

Campos, M. M. (1985). Pré-escola: entre a educação e o assistencialismo. 
Cadernos de Pesquisa, 53, 21-24.  

Campos, M. M., Füllgraf, J., Wiggers, V. (2006). A qualidade da educação 
infantil brasileira: alguns resultados de pesquisa. Cadernos de Pesquisa, 127 
(36), 87-128.  

Fairclough, N. (2001). Discurso e mudança social. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília.  

Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social (1976).  
Programa educação pré-escolar no município de Florianópolis: 
projeto núcleos de educação infantil, Florianópolis.  

Germano, J. W. (2008). O discurso político sobre a educação no Brasil 
autoritário. Cadernos Cedes, 76 ( 28), 313-322. 

Gohn, M. G. M. (1992, julho). Educação infantil: aspectos da legislação – do 
Departamento da Criança ao Projeto Jorge Hage. Pro-Posições, 3 (2), pp. 66-
79. 

Ostetto, L. E. (2000). Educação infantil em Florianópolis: retratos 
históricos da Rede Municipal (1976-1996). Florianópolis: Cidade Futura.  

Portelli, A. (1997, fevereiro). O que faz a história oral diferente. Projeto 
história, Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e de 
Departamento de História da PUC-SP, 14, pp. 25-40. 



 

 
 

17 

Rosemberg, F. (1989). Creche. São Paulo: Cortez. 
Rosemberg, F. (1992). A Educação pré-escolar brasileira durante os 

governos militares. Cadernos de Pesquisa. (82), 21-30. 
Rosemberg. F. (2002). Organizações multilaterais, Estado e políticas de 

educação infantil, Cadernos de Pesquisa. (115), 25-63.  
 

  



 

 
 

3 

 

 

ID:579 

 

UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

INSPIRADA NA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 
 
AUTOR: 
ALBONI MARISA DUDEQUE PIANOVSKI VIEIRA 
FILIAÇÃO: 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - PUCPR 

 
  



 

 
 

4 

RESUMO  

O artigo tem por objeto discutir as políticas públicas de formação 
continuada dos professores na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, no 
período 1963-1996, tema que vem sendo estudado na linha de pesquisa 
“História e Políticas da Educação”, do Programa de Pós-Graduação – Mestrado 
e Doutorado em Educação, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O 
recorte histórico ora selecionado abrange o período 1986-1989, relativo à gestão 
do prefeito Roberto Requião, quando se implantou o 4º Plano Educacional, 
inspirado nas ideias pedagógicas de Saviani. O objetivo do trabalho, portanto, 
é refletir sobre as implicações da adoção da pedagogia histórico-crítica na 
formação continuada de professores da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, 
nesse período. Do ponto de vista metodológico, trata-se de pesquisa de caráter 
documental, que teve apoio em relatórios disponíveis no Arquivo da Rede 
Municipal de Ensino de Curitiba, contando com a contribuição teórica de Mello 
(1995) e Saviani (2008), entre outros. Os resultados obtidos evidenciaram a 
ênfase da formação continuada dos professores voltada ao desenvolvimento das 
competências técnicas e políticas necessárias à execução da proposta 
pedagógica implantada.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Pedagogia histórico-crítica; formação continuada; Rede Municipal de 
Ensino de Curitiba. 
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1. INTRODUÇÃO 

O início da década de 1980 foi decisivo na história nacional e municipal, 
com mudanças radicais que afetaram a estrutura da sociedade brasileira e 
determinariam marcantes consequências futuras. 

Dentro da euforia das liberdades políticas que vinham sendo 
reconquistadas, após longo período de regime militar, no Paraná e em Curitiba1 
o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) conseguira eleger 
seus candidatos. Assim, José Richa e Maurício Fruet assumiram, 
respectivamente, os cargos de Governador do Estado e de Prefeito de Curitiba.  

O modelo econômico implantado no Brasil pelos militares, depois de 1964, 
“concentrador de renda, excludente, voltado para o mercado externo” (Gohn, 
1991, p. 10), porém, continuava o mesmo nos anos 80. Essa situação era de tal 
forma grave e complexa que mesmo a retomada do processo de crescimento 
após 1984 não foi suficiente para recuperar os indicadores dos anos 70. “Alguns 
analistas chegam a denominar essa fase de ‘a década perdida’. Perdeu-se 
impulso e esgotou-se o modelo de crescimento”, explica Gohn (1991, p. 10). 
Nesses anos, porém, é possível identificar não apenas perdas, mas também 
avanços significativos no plano sócio-político, com a restauração da vida 
democrática (Gohn, 1991). 

A administração do PMDB municipal representava, também, em Curitiba, 
a expectativa popular de mudanças, diante da profunda crise econômica e social 
que se vivia, com boa parcela da população vivendo abaixo dos níveis mínimos 
de subsistência. Como a política econômica do Estado nacional mantivera-se a 
mesma dos anos anteriores, os governos estadual e municipal, conquanto 
acenassem com avanços significativos no plano sócio-político, tiveram 
necessidade de conviver com práticas retrógradas que lutavam contra sopros 
de maior participação e responsabilidade. 

De acordo com a proposta de democracia participativa, que era o lema da 
campanha do PMDB, o prefeito Maurício Fruet, em sua gestão na área 
educacional, adotou uma política de superação da postura tecnicista, exigindo 
uma ação mais crítica e democrática por parte dos professores. Estimulou a 
valorização da participação da comunidade no processo educativo, a autonomia 
da escola, o planejamento dinâmico, a interação entre o Estado e a sociedade e 
a promoção da democracia. Na gestão seguinte, do prefeito Roberto Requião, 
esse trabalho teve continuidade, com uma política cada vez mais comprometida 
com a maioria da população, que considerava as necessidades diagnosticadas 
junto às escolas.  

                                                   
 

1 Curitiba é a capital do Estado do Paraná, situado ao Sul do Brasil. 
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A partir desse retorno à democracia podem ser identificados, portanto, dois 
períodos histórico-educacionais bastante significativos, elencados na 
classificação elaborada por Miguel e Vieira (2006), consoante segue: 

1. 1983-1985 – Período correspondente à gestão de Maurício Fruet, como 
prefeito, no decorrer do qual foi publicado o manifesto “Políticas da Educação 
para uma Escola Aberta”, elaborado a partir das discussões e reflexões entre os 
profissionais da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, evidenciando o 
compromisso expresso com a população de baixa renda. 

2. 1986-1989 – Período correspondente à gestão de Roberto Requião, como 
prefeito, durante o qual foi implantado o 4º Plano de Educação do Município 
de Curitiba, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, com 
fundamento na pedagogia histórico-crítica. 

Essas mudanças de caráter político estimularam discussões sobre o 
currículo que vinha sendo adotado nas escolas do município, o que exigiu o 
estabelecimento de uma política efetiva de formação continuada do corpo 
docente, operacionalizada pela Divisão de Treinamento Pedagógico da 
Diretoria de Educação da Rede Municipal de Ensino (RME), que atuava desde 
1979 e que foi, mais tarde, na gestão do prefeito Roberto Requião, substituída 
pela Divisão de Aperfeiçoamento Profissional. Esses dois setores da Secretaria 
Municipal de Educação propiciaram destacada quantidade de eventos voltados 
à formação continuada dos docentes. 

Este trabalho, portanto, se insere na linha de pesquisa “História e Políticas 
da Educação”, do Programa de Pós-Graduação – Mestrado e Doutorado - em 
Educação, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que nos últimos anos 
vem estudando as políticas públicas de formação continuada dos professores 
da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. O recorte histórico compreende o 
período 1986-1989, quando se implantou o 4º Plano Educacional no município, 
inspirado nas ideias pedagógicas de Saviani, e tem por objetivo refletir sobre as 
implicações da adoção da pedagogia histórico-crítica, na formação continuada 
de professores. 

Do ponto de vista metodológico, trata-se de pesquisa de caráter 
documental, que teve apoio em relatórios disponíveis no Arquivo da Rede 
Municipal de Ensino, contando com a contribuição teórica de Mello (1995), 
Tomacheski (2003) e Saviani (2008), entre outros. 

Lüdke e André (1986, p. 38) consideram que a análise documental é uma 
valiosa técnica de abordagem de dados qualitativos, complementando 
informações obtidas por outras técnicas e desvelando aspectos novos de um 
tema ou problema. Tem-se por certo que “a história não é jamais a repetição do 
arquivo”, como observa Farge (2009, p. 75), “mas desinstalação em relação a 
ele”.  

 Os resultados obtidos evidenciaram a ênfase da formação continuada dos 
professores voltada ao desenvolvimento das competências técnicas e políticas 
necessárias à execução da proposta pedagógica implantada.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 UM CURRÍCULO INSPIRADO NA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

As Diretrizes Gerais da Rede Municipal de Ensino de Curitiba para o 
período 1983-1985, contrariando a concepção liberal que vigia anteriormente, 
propuseram não mais formar os alunos como “instrumentos a serem 
manipulados pelo sistema capitalista”, mas sim, dotá-los “dos requisitos 
básicos para a sobrevivência num mundo em mudança, aliados ao despertar de 
uma consciência crítica e atuante na sociedade a que pertencem” (Curitiba, 
1983, s.p.). A pedagogia histórico-crítica foi assumida, então, como a que 
melhor se identificava com a concepção revolucionária de educação. De acordo 
com Duarte (2001): 

A Pedagogia Histórico-crítica, tal como ela encontra-se esboçada, na 
forma de primeiras aproximações, nos trabalhos de Dermeval Saviani, é 
a concepção pedagógica que entendemos ser compatível com nossa 
fundamentação filosófica e com nosso compromisso político, bem como 
aquela com base na qual entendemos ser possível apresentar uma crítica 
radical ao ‘aprender a aprender’ e às interpretações neoliberais e pós-
modernas [...] (Duarte, 2001, p. 4). 

Analisando a evolução desse processo, pode-se dizer que as raízes da 
pedagogia histórico-crítica, concebida num sentido amplo, estão localizadas no 
movimento francês de 1968, que estimulou o surgimento das teorias críticas - 
da violência simbólica, de Bourdieu e Passeron (1970), e da escola capitalista, 
de Baudelot e Establet (1971) -, as quais passaram a ser conhecidas e estudadas 
no Brasil, e, de alguma forma, como destaca Saviani (2008, p. 66), 
impulsionaram “a crítica ao regime autoritário e à pedagogia autoritária desse 
regime, a pedagogia tecnicista”. Análises e reflexões sobre a educação foram 
alimentadas pelas ideias críticas que, embora não apresentassem uma proposta 
de intervenção prática na educação, faziam a crítica da educação existente. A 
partir dessa crítica, os educadores perceberam que era preciso buscar formas 
de atuar criticamente na prática pedagógica, indo além do campo teórico e 
crítico. Coube a Saviani, que se dedicou intensamente à elaboração de uma 
concepção teórica que atendesse a essa exigência, em 1979, chegar à elaboração 
de uma concepção que denominou “histórico-crítica”, e que “procurava reter o 
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caráter critico de articulação com as condicionantes sociais que a visão 
reprodutivista possui, vinculado, porém, à dimensão histórica que o 
reprodutivismo perde de vista” (Saviani, 2008, p. 70). A contraditoriedade da 
função política da educação e seu cumprimento pela mediação da competência 
técnica, demonstrada por Guiomar de Mello, em sua tese de doutorado (Mello, 
1995), colaborou para definir o entendimento da nova concepção. Ficava claro 
que os professores se mostravam incompetentes do ponto de vista técnico, sem 
condições de transmitirem o saber escolar às camadas dominadas, porque a 
competência técnica exige também a competência política, que não era 
privilegiada pelo tecnicismo na formação docente. 

 O saber sistematizado, o conteúdo, de acordo com a pedagogia histórico-
crítica, não interessava à pedagogia como tal, mas como “um meio para o 
crescimento do aluno”, deixando para o cientista o conhecimento como um fim 
(Saviani, 2008, p. 74). À formação dos alunos não interessava assimilar o saber 
enquanto resultado, mas sim a aprendizagem do processo de sua produção, 
historicamente considerada. 

Elaborando uma síntese da tarefa a que se propõe a pedagogia histórico-
crítica, relativamente à educação escolar, Saviani (2008) menciona que ela 
implica em:  

a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber 
objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua 
produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como 
as tendências atuais de transformação. 

b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne 
assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. 

c) Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas 
assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o 
processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação 
(Saviani, 2008, p. 9). 

Na pedagogia histórico-crítica, a responsabilidade da escola em relação ao 
saber sistematizado, sua transmissão e sua assimilação, é extremamente 
relevante. Para bem desempenhar essa tarefa, os professores devem possuir 
competência técnica, não no sentido tecnicista, mas envolvendo o domínio 
adequado do saber escolar a ser transmitido, um entendimento das múltiplas 
relações entre os vários aspectos da escola, uma compreensão das relações 
entre o preparo técnico, a organização da escola e os resultados de sua ação, 
bem como uma compreensão mais ampla das relações entre a escola e a 
sociedade. 

Foram esses os fundamentos teóricos que justificaram a ênfase na formação 
continuada dos professores da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, que 
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necessitavam discutir não apenas os aspectos técnicos de sua prática, mas 
também a compreensão da história, partindo das condições materiais da 
existência humana. 

Ao assumir a Prefeitura Municipal de Curitiba, em 1986, Roberto Requião 
mostrou-se compromissado com a democratização do conhecimento e a 
transformação da sociedade. Dentre suas metas, a que se referia à 
democratização do conhecimento pela ampliação da oferta escolar previa, como 
sub-metas que interessavam à formação continuada do professor, o apoio 
técnico-pedagógico às escolas e o aperfeiçoamento profissional permanente. 

O Currículo Básico elaborado em 1988, que havia sido inspirado na 
pedagogia histórico-crítica, veio sintetizar as propostas de ação da Secretaria 
Municipal de Educação, voltadas ao processo de democratização da sociedade 
brasileira. De acordo com Tomacheski, 

O Currículo Básico/88 da RME de Curitiba representa um projeto 
pedagógico, produto de estudos, reflexões e debates, sistematizados no 4º 
Plano de Educação, gestão 85-88, reunindo os esforços de vários 
profissionais da própria rede e de algumas universidades. Esse trabalho 
representou um marco importante na história da educação municipal que, 
nesse processo histórico, foi sendo realimentado pelas políticas 
educacionais que se sucederam (Tomacheski, 2003, p. 21). 

A autora destaca, ainda, que “o caráter inovador das políticas municipais” 
serviu de inspiração para as políticas estaduais de educação.  

Com a aprovação do Currículo Básico, inúmeras oportunidades de 
formação continuada foram ofertadas aos professores, envolvendo atividades 
voltadas ao planejamento do trabalho docente e cursos ministrados conforme 
solicitação das escolas, além de oficinas e grupos de estudos. O estabelecimento 
da semana móvel favorecia a organização de oficinas e cursos, bem como a 
formação de grupos de estudos, sem prejuízo do atendimento dos alunos. Era 
fundamental que os docentes e o pessoal administrativo estivessem preparados 
para trabalhar com a nova pedagogia.  

As contradições internas à sociedade capitalista, na qual se inseria a escola, 
passaram a ser objeto de reflexão pelos professores, tanto em sua concepção 
teórica, quanto em sua prática. O compromisso com a transformação da 
sociedade permeou as atividades dedicadas à formação continuada dos 
professores e uma dinâmica diferenciada se instalou nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino de Curitiba. 

É de se observar que a pedagogia histórico-crítica, voltada à transformação 
da sociedade, inseria-se numa proposta de governo que, no entanto, admitia a 
dominação de uma classe social sobre a outra, desde que houvesse a garantia 
da cidadania para todas. A escola e, nela, os professores, trabalhavam, portanto, 
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com uma concepção de sociedade que não era aquela em que se inseria o 
processo educacional do qual participavam naquele momento.   

O 4º Plano Municipal de Educação inspirado na pedagogia histórico-crítica, 
fundamentada nas ideias de Saviani (1986), buscava resgatar a escola como 
parte do sistema social, em seu papel de instrumentalizar as pessoas, mediante 
a aquisição de conhecimentos sistematizados, para a prática da cidadania. 

 

2.2 A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES NO PERÍODO 1986-1989 

As políticas educacionais definidas para o período correspondente à gestão 
do prefeito Roberto Requião (PMDB), entre 1986 e 1989, abrangiam três 
grandes metas: a democratização do conhecimento pela ampliação da oferta 
escolar, o compromisso da ação escolar com a transformação da sociedade e a 
integração da ação educativa com as demais ações sociais. Para Requião, a 
ampliação da oferta escolar era considerada uma “forma de pagamento da 
dívida social para com a classe trabalhadora” (Curitiba, 1986, p. 7). 

Cada uma dessas metas foi dividida em sub-metas, contendo as atividades 
e os respectivos meses em que deveriam ser desenvolvidas (Curitiba, 1987). 

Do ponto de vista da democratização do conhecimento pela ampliação da 
oferta escolar, previa-se a ampliação das oportunidades de acesso e 
permanência na escola (meta 1); o apoio técnico-pedagógico às escolas (meta 
2); o apoio à estrutura e funcionamento da escola (meta 3); o aperfeiçoamento 
profissional permanente (meta 4), e o apoio à integração escola-comunidade 
(meta 5) (Curitiba, 1987).  

Aspectos relativos à instrumentalização do pessoal docente e pedagógico-
administrativo e ao assessoramento na elaboração e reformulação de Planos 
Curriculares estavam presentes na meta 2, com sub-metas que especificavam 
“apoio técnico-andragógico permanente, desde a elaboração do currículo até o 
processo de realimentação do trabalho junto às classes” (Curitiba, 1987, p. 13), 
“assessoramento pedagógico aos professores” (Curitiba, 1987, p. 20) nas 
escolas e no Departamento de Educação, a “participação em cursos, encontros, 
seminários e congressos” (Curitiba, 1987, p. 21), e o “assessoramento direto ao 
corpo docente e técnico das escolas com relação à atualização em métodos e 
técnicas de ensino” (Curitiba, 1987, p. 23). A “troca de experiências entre 
professores” (Curitiba, 1987, p. 36) e o “planejamento, organização, 
coordenação e realização de encontros para discussão de propostas 
pedagógicas” (Curitiba, 1987, p. 45) também estavam previstos. 

A meta 3, que propunha a “instrumentalização de supervisores e 
orientadores para uma atuação mais integrada e efetiva na prática escolar” 
(Curitiba, 1987, p. 63), previa a realização de reuniões com coordenadores de 
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área, supervisores e orientadores, cursos de atualização profissional, 
participação em cursos, reuniões, grupos de estudo, seminários e congressos.   

Na meta 4, especificamente voltada ao aperfeiçoamento profissional 
permanente, inseriam-se, como sub-metas, inúmeras ações voltadas à 
formação continuada dos professores:  

4.1 Implantação de uma sistemática de atendimento setorial que permita 
atuação direta do Departamento junto à escola e ao professor. 

4.2 Utilização dos dias da semana móvel para atendimentos setorizados 
por áreas e por séries. 

4.3 Programação de oficinas sobre temas diversos e por solicitação da 
escola. 

4.4 Realização de cursos diversos de capacitação. 

4.5 Formação de grupos de estudos sobre temas relevantes e novas 
metodologias. 

4.6 Intercâmbio de experiências entre instituições educacionais (Curitiba, 
1987, p. 7). 

Diante dessa proposta educacional, em que o papel do professor assumia 
nova dimensão, era fundamental desenvolver uma política de aperfeiçoamento 
sistemático dos docentes, para que pudessem identificar as contradições 
emanadas das relações sociais e elaborar um currículo escolar em que as 
necessidades dos alunos fossem contempladas.  

Assim, foram previstas atividades que tratavam do planejamento, da oferta 
de cursos conforme solicitação das escolas ou setores, da organização e 
divulgação desses cursos, que eram acompanhados e avaliados pelos cursistas. 
Estabeleceu-se a semana móvel para atendimentos setorializados e 
programaram-se oficinas, cursos e a formação de grupos de estudo sobre temas 
relevantes. Um desses temas era a Constituinte 2 , de cujos trabalhos 
participariam também “Associações de Pais e Mestres e Associações de 
Moradores para organização de debates sobre o tema” (Curitiba, 1987, p. 91). 

Para suprir as carências dos docentes nesses aspectos, foram oferecidas 
inúmeras oportunidades de formação continuada ao corpo docente, por meio 
da realização de encontros, seminários e congressos, no início de cada semestre 
e durante o ano letivo. Procurou-se facilitar a participação dos professores 

                                                   
 

2 Em 1987, discutia-se a atual Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 
1988.  
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mediante a oferta de cursos de forma flexível. Condicionava-se a promoção na 
carreira docente à participação nos cursos, como maneira de se estimular o 
professor a investir na sua formação. 

Ao se analisar os cursos ofertados, verifica-se que poderiam ser de 
atualização, aperfeiçoamento e especialização. O emprego da atualização como 
formação docente passava a contemplar o rol de possibilidades oferecido aos 
professores para que se adaptassem às novas necessidades educacionais. Esse 
termo foi bastante utilizado na década de 80, no sentido de “por em dia os 
conhecimentos”. Com efeito, de acordo com Koogan e Houaiss (1994, p. 88), o 
ato ou efeito de atualizar-se significa “tornar atual, adaptar às novas 
necessidades”. 

Outra inclusão dentre os cursos oferecidos eram os destinados a 
aperfeiçoamento, com carga horária entre 120 e 359 horas. Essa denominação 
era utilizada pela legislação vigente e foi mantida. 

Quanto aos cursos de especialização, com carga horária superior a 360 
horas, correspondiam aos cursos de pós-graduação que eram oferecidos por 
instituições de educação superior e às quais um número significativo de 
docentes acorreu, em busca de uma certificação que lhes facilitasse o acesso a 
melhores níveis no plano de carreira docente do Município. 

As ações voltadas à área pedagógica, no período, dirigiram-se 
especialmente ao desenvolvimento de uma política de aperfeiçoamento do 
pessoal, com vistas ao resgate do compromisso político e à competência técnica 
do professor (Mello, 1995). Os educadores se ressentiam de sua formação pouco 
politizada e voltada exclusivamente ao tecnicismo. Cabia-lhes, no entanto, 
repensar a ação educativa e o seu próprio papel, de forma a que pudessem atuar 
na descentralização das decisões, em uma relação mais horizontal, envolvendo 
pais, alunos e professores no processo educacional, valorizando a cultura do 
aluno e instrumentalizando-o para uma atuação crítica, transformadora e 
participante. Os professores deveriam também realizar projetos e programas 
pedagógicos que significassem avanços metodológicos positivos. Era preciso 
que estivessem preparados para esse desafio. 

Tais necessidades propiciaram significativo aumento no número de cursos 
programados e realizados, atendendo-se inclusive às reivindicações 
apresentadas pelos próprios docentes, nos Seminários Municipais.  

A execução dessa nova política enfrentou limitações de diferentes nuances: 
não se dispunha de dados efetivos sobre a qualidade do ensino ministrado nas 
escolas; os recursos humanos, físicos e financeiros não eram suficientes para 
concretização das ações programadas; os entraves na liberação de recursos 
oriundos de projetos estaduais e federais; a burocracia administrativa, que 
retardava ou impossibilitava decisões; a pequena participação dos pais na 
eleição dos diretores das escolas (Curitiba, 1987).  

Não obstante essas dificuldades, pode-se inferir que foram cumpridas as 
metas e sub-metas estabelecidas para o período e que tratavam do apoio à 
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instrumentalização do pessoal docente e pedagógico-administrativo, do 
assessoramento pedagógico aos professores, com a oferta de cursos, encontros, 
seminários e congressos, nos quais eram discutidas as implicações da 
pedagogia histórico-crítica na educação municipal. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Numa sociedade que procurava superar suas contradições na área 
educacional, mas que tinha seu modo de produção calcado no capitalismo, a 
formação continuada de professores de acordo com a pedagogia histórico-
crítica suscitou discussões, reflexões e estudos que colaboraram para o 
desenvolvimento docente esperado. 

Considerando-se as metas e sub-metas propostas na área educacional para 
o período correspondente à gestão do prefeito Roberto Requião (1986-1989), 
verifica-se que a oferta de formação em encontros, treinamento, atualização, 
aperfeiçoamento e especialização era bastante diversificada e buscava se inserir 
nas disponibilidades e no cotidiano dos professores participantes. Além disso, 
atendia às reivindicações emanadas dos próprios docentes, a partir das 
necessidades sentidas na prática pedagógica. Estavam subjacentes a essa 
formação continuada o papel político do professor e sua valorização como 
elemento fundamental na transformação da sociedade, o que corroborava a 
ênfase no desenvolvimento das competências técnica e política. 

Analisando-se o período de uma forma geral, pode-se inferir que, apesar 
das dificuldades, o papel político do professor e sua valorização foram 
consignados.  
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RESUMO  

A ideia central consiste no desenrolar da história da institucionalização da 
educação pública na Cidade do Rio de Janeiro “a contrapelo” à luz das teorias 
de Walter Benjamin. De um lado, a história oficial e de outro a desconstrução 
da “história dos vencedores” e a indicação de outras possibilidades históricas, 
silenciadas e esquecidas. O trabalho do materialismo histórico seria então de 
“escovar” a historia a contrapelo, propondo uma visão histórica “do ponto de 
vista dos vencidos” e uma crítica à história oficial. A partir de fontes 
bibliográficas, documentais e iconográficas, envolvendo levantamento de dados 
em arquivos públicos, buscamos traçar um estudo comparativo sobre a 
arquitetura escolar de 1870 a 1945, de modo a elucidar o contexto sociopolítico 
bem como as tendências pedagógicas ditas inovadoras advindas do período. 
Com a defesa de uma “educação para todos”, o projeto civilizatório é marcado 
por uma série de ações preventivas, educacionais e higienizadoras consideradas 
necessárias para o progresso. Verifica-se que este processo de expansão da 
escolarização oculta um aprofundamento das desigualdades sociais em virtude 
de um modelo elitista da educação. Enfim, observamos que o espaço-escola é 
expressão de um ideário social republicano que aponta para uma determinada 
filosofia educacional.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

História da educação pública, arquitetura escolar, cultura escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ideia central do trabalho consiste no desenrolar da história da 
institucionalização da educação pública na Cidade do Rio de Janeiro “a 
contrapelo” à luz das teorias de Walter Benjamin. De um lado, a história oficial 
e de outro a desconstrução da “história dos vencedores” e a indicação de outras 
possibilidades históricas, silenciadas e esquecidas. O trabalho do materialismo 
histórico seria, nesse sentido, de “escovar” a historia a contrapelo, propondo 
uma visão histórica “do ponto de vista dos vencidos” e uma crítica à história 
oficial. 

O objetivo compreende traçar um estudo comparativo sobre a arquitetura 
escolar das Escolas do Imperador às Escolas de Anísio Teixeira durante o 
Governo de Getúlio Vargas, buscando elucidar o contexto sociopolítico do país 
à época de construção das escolas bem como as tendências pedagógicas ditas 
inovadoras advindas do período. Tomamos como referência para delimitação 
do objeto de estudo o trabalho “Escolas Públicas do Primeiro Grau – inventário, 
tipologia e história” sob a coordenação de Rachel Sisson (1990). São definidos 
então quatro períodos na construção de prédios escolares na Cidade do Rio de 
Janeiro: “Escolas do Imperador” (1870-1889), “Ecletismo Republicano” (1889-
1926), “Missões / Neocolonial” (1926-1930) e “Modernismo Arquitetônico” 
(1930-1945).  

Partimos do pressuposto de que os projetos arquitetônicos de edifícios 
escolares são reflexos de projetos educacionais vigentes atrelados ao contexto 
sociopolítico da época. Com a proclamação da República em 1889, a construção 
de instituições escolares se torna uma constante nas primeiras décadas do 
século XX, processo desencadeado a partir da década de 1870. O crescimento 
do capitalismo industrial e a consequente urbanização das cidades atribuíam à 
educação o papel de formação da mão-de-obra qualificada.  

A escola é um reflexo da cidade marcada por uma série de reformas urbanas 
e educacionais. O crescimento urbano desperta a necessidade de se investir em 
infraestrutura e na higienização do espaço escolar desde o final do século XIX, 
quando o potencial pedagógico das cidades começa a se fortalecer no processo 
de configuração do espaço urbano. Enfim, “havia uma cultura urbana em 
processo acelerado de transformação a ser decifrada e cabia à escola ensinar 
hábitos que ajudassem as crianças mais pobres a interpretar a realidade” 
(Nunes, 1994, p.197). 

Este trabalho está estruturado em duas partes: a primeira compreende uma 
apresentação das teorias de Walter Benjamin no Capítulo 2 - “Refletindo sobre 
o conceito de história segundo Walter Benjamin”; e a outra apresenta o objeto 
de estudo no Capítulo 3 “A escola na contramão da história a contrapelo”, 
visando uma aplicação na prática das teses benjaminianas com base no método 
do materialismo histórico. Logo, as teses são discutidas de forma “aleatória” 
com o objetivo de possibilitar um maior entendimento do objeto de estudo. 



 

 
 

6 

Porém, no capítulo 3 optamos por adotarmos uma lógica temporal quanto à 
história da educação pública, mas de forma alguma o seu discurso oficial. Daí a 
importância do discurso dialético fundamentado no materialismo histórico 
como instrumento de uma reflexão crítica sobre o período em questão. 
 
2. REFLETINDO SOBRE O CONCEITO DE HISTÓRIA SEGUNDO WALTER 
BENJAMIN. 

Segundo Walter Benjamin, inexiste uma trajetória linear da história que se 
dá justamente na contradição e não na homogeneização e naturalização da 
história. Portanto, deve-se evitar uma postura conservadora reprodutivista da 
história. Neste sentido, é fundamental adotarmos uma postura dialética entre 
a mônada e o método fragmentário-microscópico de análise da realidade, onde 
cada fragmento da realidade possui as contradições da própria realidade. Le 
Goff (2003) também critica a linearidade da história. Para ele, história é a 
ciência do passado na medida em que este passado se torne objeto da história 
em permanente construção. Já Marc Bloch assim como Lucien Febvre acredita 
que é preciso “estar atento às relações entre presente e passado, isto é, 
compreender o presente pelo passado, mas também compreender o passado 
pelo presente” (Apud. Le Goff, 1993, p.34). Na Tese IV, Benjamin afirma que “o 
presente ilumina o passado, e o passado iluminado torna-se uma força no 
presente” (Löwy, 2005, p. 61).  

É importante destacar que não se trata de uma descrição exaustiva de cada 
fragmento, mas sim de uma história “a contrapelo”, ou seja, não do ponto de 
vista dos vencedores e sim aquela história reprimida e silenciada que deve ser 
reconstruída no presente considerando seus sinais de alteridade e de resistência 
no contexto sociopolítico. Esta relação dialógica entre o passado, o presente e o 
futuro não deve, portanto, estar fundamentada na empatia (Einfühlung) com 
os grandes heróis da história oficial, o que inviabilizaria outras possibilidades 
históricas capazes de responder no presente às narrativas ocultadas no passado.  

“O conceito mais importante do materialismo histórico não é, para ele, o 
materialismo filosófico abstrato: é a luta de classes” - Tese IV (Löwy, 2005, p. 
59). A história enquanto instrumento de transformação social não pode ser 
vista como produto das forças produtivas, mas sim de uma permanente luta de 
classes sob um viés material e espiritual para além do modelo mecanicista da 
infraestrutura e da superestrutura de Marx. A força emancipadora contra o 
sistema opressor de dominação política está na práxis revolucionária das 
classes oprimidas do proletariado, tendo em vista que “... não há luta pelo futuro 
sem memória do passado” - Tese XII (Löwy, 2005, p. 109). 

A relação dialética entre materialismo histórico e teologia é a base da luta 
dos oprimidos, que nos remete a dois conceitos fundamentais para o 
entendimento do conceito de história de Walter Benjamin: a rememoração e a 
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redenção messiânica. É importante destacar que rememoração aqui não supõe 
contemplação das “verdades eternas” ditadas pela história oficial. Não se trata 
de um olhar nostálgico do passado, mas sim de uma reinterpretação da 
experiência histórica carregada de fatos promotores de mudanças 
revolucionárias no presente. Segundo Le Goff (2003), a memória coletiva deve 
servir para a libertação e não para a servidão dos homens! 

Walter Benjamin questiona a ideologia do progresso e faz uma crítica à 
concepção historicista e positivista da história a favor do progresso, que se 
pretende “neutra”, portanto “articular o passado historicamente não significa 
conhece-lo tal como ele propriamente foi. Significa apoderar-se de uma 
lembrança tal como ela lampeja num instante de perigo” - Tese VI (Löwy, 2005, 
p. 65). Eis aqui o papel do materialismo histórico: instrumentalizar o sujeito a 
decifrar o conteúdo oculto na tradição histórica dos dominantes.  

Benjamin afirma ainda, que é justamente no momento de perigo, que o 
sujeito histórico pode encontrar a “estrela messiânica da redenção” capaz de 
induzir transformações revolucionárias. Em outras palavras, a história deve ser 
vista como possibilidade e não como determinação, onde cada um tem como 
tarefa histórica assumir o seu tempo enquanto sujeito crítico, ativo e consciente. 
Logo, recorrendo a um recurso imagético, não podemos assumir aqui a postura 
de Angelus Novus (Tese IX), um anjo da história que percebe o passado como 
uma catástrofe, mas que não resiste à tempestade – o progresso nem à 
“escovação da história a favor do pelo”. Não podemos encarar o progresso como 
um fenômeno natural produto de uma ideologia positivista!  

 
3. A ESCOLA NA CONTRAMÃO DA HISTÓRIA A CONTRAPELO. 

3.1 BREVE HISTÓRICO ENTRE ARQUITETURA E EDUCAÇÃO: OS PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS DE EDIFÍCIOS ESCOLARES ENQUANTO EXPRESSÕES 
DE UM IDEÁRIO SOCIAL REPUBLICANO A FAVOR DO PROGRESSO.  
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FIG. 1 | Escola Gonçalves Dias no início do século XIX FONTE: Arquivo Público - CREP/SME 

A implantação de uma rede pública de ensino no país acontece em 1870 com 
a criação das Escolas do Imperador, que serviram como referência no modo de 
organização dos espaços escolares até 1930. Neste período, as escolas de 
primeiras letras destinadas às famílias mais abastadas da Corte deixam de 
ocupar espaços improvisados cedidos pela comunidade e passam a ocupar 
prédios de uma arquitetura eclética monumental, em respeito aos modelos 
europeus característicos da época como uma forma de colonização cultural. As 
Escolas do Imperador foram erguidas por determinação do Imperador Pedro II 
a partir de 1870 como, por exemplo, a Escola de São Cristóvão - Escola 
Municipal Gonçalves Dias (Figura 1), e representaram pela primeira vez a 
implantação de uma rede pública de ensino. Havia uma preocupação quanto à 
localização das escolas em áreas de fácil acessibilidade e adoção de critérios 
higiênico-sanitários, sempre se destacando na paisagem urbana (Sisson, 1990). 
Nas Escolas do Imperador, a instrução era gratuita, separada e diferenciada por 
sexos.  
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FIG. 2 | Escola Municipal Floriano Peixoto (1922). FONTE: Arquivo Público - CREP/SME 

No período de 1889 a 1926, o estilo do Ecletismo Republicano predomina 
nos projetos arquitetônicos de edifícios escolares. Com a Proclamação da 
República em 1889, a educação se torna peça-chave no projeto de 
desenvolvimento do país. Busca-se legitimar novos espaços educativos com a 
implantação dos grupos escolares no Rio de Janeiro (1893-1897), em 
atendimento à densidade populacional. Em termos arquitetônicos, observamos 
que os novos grupos escolares do Distrito Federal não se opõem aos “palacetes” 
das Escolas do Imperador marcados pela adoção do estilo eclético, porém o 
estilo art-noveau introduz elementos como gradis e cúpulas de metal, reflexo 
do início do processo de "industrialização” do país, que se reproduz inclusive 
em programas arquitetônicos diferenciados para as instituições escolares, a 
exemplo da Escola Floriano Peixoto (Figura 2), que se caracteriza por um 
partido arquitetônico panóptico adotado, sobretudo, em presídios. (Sisson, 
1990, p.70). A divisão do espaço escolar em alas ainda predomina nos projetos 
arquitetônicos, porém as escolas passam a adotar programas 
profissionalizantes visando formar mão-de-obra especializada para as 
indústrias que se instalavam nos subúrbios em paralelo à criação das vilas 
operárias. “O culto ao trabalho e à indústria é, ao mesmo tempo, o culto ao 
progresso técnico – tema que ocupa Benjamin intensamente desde os anos 
1920” – Tese XI (Löwy, 2005, p. 101).  
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FIG. 3 | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (1930). FONTE: Arquivo Público - CREP/SME 

No período de 1926 a 1930, a monumentalidade dos prédios ecléticos cede 
espaço a uma arquitetura marcada pelo nacionalismo com referência a 
arquitetura civil portuguesa, rompendo a tradição com os estilos pretéritos e 
vigentes na Europa. Entretanto, as modificações no campo da arquitetura 
escolar são mais significativas na organização interna do espaço escolar do que 
na concepção arquitetônica monumental adotada nas fachadas das edificações. 
Durante a Gestão de Fernando de Azevedo (1927 a 1930), o plano de construção 
de edificações escolares foi marcado pela adoção do Estilo Neocolonial, como o 
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Figura 3). Os projetos 
buscavam responder às necessidades impostas pelo movimento renovador da 
educação, adotando salas com ampla iluminação e ventilação, laboratórios e 
gabinetes dentários e médicos; além de introduzir a coeducação, salvo no 
ensino profissional, através da adoção de acesso comum aos estudantes e da 
flexibilidade na disposição do mobiliário na sala de aula, que contribuiu para 
reduzir o conservadorismo nas práticas educativas.  
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FIG. 4 | Escola Municipal Portugal. FONTE: Arquivo Público - CREP/SME 

No período de 1930 a 1945, os prédios monumentais passaram a significar 
a elitização da educação e o desprezo para com a educação dos mais pobres. A 
arquitetura funcionalista advinda do Estilo Modernista oferecia modelos 
ampliáveis de escolas-padrão e o diálogo com os preceitos escolanovistas era 
revitalizado (Vidal e Faria Filho, 2000, p.30). O Governo de Getúlio Vargas 
fortalece o processo de construção de uma identidade nacional com base nos 
setores da educação, arquitetura e urbanismo. Com base no Plano Agache de 
remodelação urbana da cidade do Rio de Janeiro, destaca-se o Plano Diretor de 
Edificações Escolares de Anísio Teixeira, à frente da Diretoria de Instrução 
Pública do Distrito Federal, que foi responsável pela construção de 25 prédios 
escolares, como Escola Portugal do tipo nuclear de 8 classes (Figura 4). 

A proposta de Anísio Teixeira se destacava pelo inovador sistema de ensino 
integral, onde as crianças frequentavam as escolas nucleares para o ensino 
regular no primeiro turno e aos parques escolares para atividades sociais, 
físicas, musicais, sanitárias e alimentares no segundo turno. Projetava-se uma 
arquitetura escolar funcional reflexo da modernidade, se apresentando como 
uma proposta viável para se reverter o problema educacional do país, a fim de 
sanar os problemas de acesso à educação escolar. As escolas-parque surgiam 
como resposta a essa demanda social de escolarização do país. O prédio escolar 
era a base física do programa educacional. A arquitetura moderna buscava 
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responder às reais necessidades de expansão da rede escolar da época, 
caracterizada pela padronização das “plantas-tipo” dos prédios escolares.  

3.2 WALTER BENJAMIN E O MATERIALISMO HISTÓRICO: BUSCANDO 
“ESCOVAR” A HISTORIA OFICIAL DA EDUCAÇÃO PÚBLICA A CONTRAPELO.   

Tomando como instrumento de análise do objeto o materialismo histórico, 
“escovar” a historia oficial da educação pública a contrapelo significa aqui 
refletir criticamente acerca de uma breve contextualização sociopolítica do país 
do Império à Primeira República, bem como para o “currículo oculto” intrínseco 
no espaço escolar responsável pelo aprofundamento das desigualdades sociais 
com a classe média excludente visando um modelo elitista da educação 
(Romanelli, 1998). 

 A primeira metade do século XIX é marcada pela chegada da Família Real 
em 1808 e com a transferência da sede do governo português para o Brasil. Com 
a independência do Brasil em 1822, proliferam-se no Rio de Janeiro instituições 
de ensino superior como a Academia Real Militar (1810), a Faculdade de Direito 
(1891) e a Faculdade de Medicina (1808), que deram origem à Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (1920). No Império, o ensino estava estruturado em 
três níveis: primário, secundário e superior. A busca de ascensão social pela 
educação estimula a formação de uma burguesia que almejava a educação 
livresca da elite tradicional. De 1827 até 1854, há a adoção do método 
lancasteriano1.  

Em meados do século XIX, a educação primária continuava propedêutica, 
seletiva, humanística e avessa à profissionalização e ao trabalho (Romanelli, 
1998). E muitas eram as críticas relativas às precárias instalações escolares e a 
necessidade de prédios escolares e métodos de ensino adequados, 
principalmente a partir da Reforma Couto Ferraz (1854) que regulamentava a 
instrução pública (Aranha, 2006). Dentre os estabelecimentos de ensino, temos 
o Liceu de Artes e Ofícios no Rio de Janeiro (1858), as Escolas do Imperador 
(1872) e o Asilo dos Meninos Desvalidos (1875). 

Na segunda metade do século XIX, a crescente urbanização das cidades 
brasileiras busca reverter o quadro de insalubridade e epidemias que assolavam 
o país como febre amarela (1850), cólera (1855) e varíola (1878); o que nos 
remete a Walter Benjamin em “As casernas de aluguel”, onde nos apresenta o 
processo desenfreado de urbanização da cidade de Berlim com a construção das 

                                                   
 

1O ensino mútuo ou monitorial de Bell (1753-1832) e Lancaster (1778-1838) visa ampliar a alfabetização em uma 
sociedade com pleno crescimento industrial. Estas escolas, que se destinavam a crianças pobres, “adotaram o 
sistema de monitoria, em que o professor não ensina todos os alunos, mas prepara apenas os melhores, que por 
sua vez atendem grupos de colegas. A divisa de Lancaster era: “Um só mestre para mil alunos”. (Aranha, 2006, 
p.203) 
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casernas, que contrastavam significativamente com as casas agrupadas nas 
cidades-jardim construídas na primeira metade do século XX. No Brasil, o 
processo de urbanização das cidades acarreta na institucionalização da saúde 
no país e se reflete na arquitetura a partir da adoção de critérios higiênico-
sanitários.  

Nesta perspectiva, há uma grande preocupação com a iluminação e a 
ventilação cruzada demonstrada pela dimensão e localização das janelas, salas 
de aula e áreas comuns de circulação, aliando a monumentalidade do prédio às 
novas exigências advindas do contexto urbano; o que caracteriza a arquitetura 
escolar no processo de institucionalização da educação pública. As Escolas do 
Imperador apresenta todas as características arquitetônicas básicas do estilo 
eclético classicizante marcado por dimensões monumentais, divisão da 
edificação em três corpos marcados pela simetria, embasamento de cantaria, 
frontão com presença de armas imperiais e relógio no tímpano (Figura 1); o que 
contribuía para a organização do espaço escolar segundo critérios de sexo, 
segurança e controle.  

Na Tese XV, Walter Benjamin aborda a concepção homogênea e vazia do 
“relógio” que caracteriza a cidade industrial e capitalista. Para o autor, “o tempo 
histórico não poderia ser confundido com o tempo dos relógios. (...) ele 
contrasta o infinito temporal qualitativo (qualitative zeitliche Unendlichkeit) 
do messianismo romântico com o infinito temporal vazio das ideologias do 
progresso” (Löwy, 2005, p.125). Para Sisson (1990, p.68), o uso generalizado 
de relógios nas fachadas de prédios pode ser entendido como um “sintoma 
tanto de modernização como até da progressiva dessacralização do espaço 
urbano iniciada em princípios do século XIX e acompanhada pela substituição 
do tempo tradicional pelo tempo cronológico, anglo-saxão e moderno”.  

Verificamos que o ato de projetar pode ser algo imbricado de conotações 
simbólicas e que o espaço arquitetônico reflete a pedagogia tradicional à época. 
A organização do espaço escolar favorecia uma educação intelectualista e 
enciclopédica marcada pela exposição verbal do professor e memorização de 
conhecimentos de forma passiva por parte do aluno oriundo, geralmente, das 
camadas mais abastadas da sociedade. Em geral, as escolas apresentam um 
pátio interno com torres laterais que serviam como “posto de observação” do 
funcionamento da escola, o que nos remete a Michel Foucault. Para ele o 
instrumento de poder é a disciplina, responsável pela organização do espaço, o 
que implica em registro contínuo de conhecimento, por meio de uma constante 
vigilância do processo através de um “olhar invisível”, assim como descrito na 
obra Panopticon de Jeremy Bentham, sem atitudes repressivas de violência. 
(Foucault, 1996) 

Devido às altas taxas de analfabetismo no final do século XIX, a Primeira 
República é marcada pela expansão das escolas públicas e pelo papel do Estado 
na educação, sendo criados os grupos escolares. Nota-se um forte caráter 
nacionalista no país que se reflete na institucionalização da escola primária do 
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período voltada para a inculcação de valores morais, cívicos e patrióticos. Os 
grupos escolares ocupavam prédios suntuosos marcados pelo Ecletismo 
Republicano, em locais estratégicos, semelhantes aos “palacetes” europeus, o 
que demandava recursos públicos significativos a favor de uma pequena parcela 
da população.  

Com base no Recenseamento populacional do Brasil de 1920, é possível 
observar que “a grande discrepância apresentada entre crianças em idade 
escolar e o respectivo número de matrículas evidenciavam os limites das 
condições educacionais do país, até mesmo nos grandes centros como Rio de 
Janeiro e São Paulo” (Câmara, 2010, p. 131). Portanto, a abrangência do projeto 
de “educação para todos” é questionável mediante o quantitativo significativo 
de analfabetos, as condições quanto à oferta de vagas e professores nas escolas 
e a divisão desigual de escolas pelos distritos. Nesta perspectiva, questiona-se 
se quanto à abrangência do projeto educacional da “República Velha” em 
estender a escolarização primária a todos a fim de formar os cidadãos 
republicanos de uma cidade em prol do progresso.  

Portanto, apesar dos avanços na área educacional, acreditamos que a “nova” 
arquitetura escolar ainda refletia o caráter elitista do sistema de ensino. 
Romanelli (1998) nos chama atenção para a criação do sistema dual de ensino, 
que representava de um lado a própria dualidade da sociedade escravocrata e, 
de outro, a continuidade dos antagonismos em torno da descentralização do 
poder no país. A escola dualista é evidenciada pelo fato de que “para a elite era 
reservada a continuidade dos estudos, sobretudo científicos - já que os 
republicanos recusavam a educação tradicional humanista -, enquanto o ensino 
para o povo ficava restrito ao elementar e profissional” (Aranha, 2006, p.298).  

Na década 1920, a cidade do Rio de Janeiro foi palco de uma série de ações 
preventivas, educacionais e correcionais visando à reforma urbana e atribuir à 
paisagem carioca uma imagem de progresso e modernidade. “Alijar da cidade 
sua antiga feição colonial por meio de interferências imediatas, visando um 
futuro idílico, permeou as ações da instrução pública, da assistência, da justiça 
e da polícia” (Sooma, 2012, p.206). O Brasil é marcado pela ideia do progresso 
e da ordem atrelada ao processo de higienizar a sociedade, a escola e a infância. 
“A modernidade que se pretendeu construir fundamentou-se na afirmação da 
identidade nacional e da brasilidade como condição sine qua non para se 
projetar o futuro e preservar a nação” (Câmara, 2010, p.118).  

O início do século XX é marcado pela renovação pedagógica com intenso 
movimento de criação de escolas visando combater ao analfabetismo no país. O 
movimento renovador da educação contribuiu para construir espaços escolares 
mais flexíveis como através da disposição do mobiliário em sala de aula e do 
acesso comum aos estudantes. As instituições escolares deveriam refletir o 
sentimento do nacionalismo através dos currículos e da arquitetura, 
incorporando vitrais e painéis como os mapas do Brasil e do Distrito Federal, 
dispostos didaticamente no espaço escolar.  
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A partir de 1930, o Estado Novo investe no projeto de construção de 
instituições escolares como uma forma de fortalecer o sentimento patriótico e 
de consolidar uma identidade nacional. Foi criado então o Ministério da 
Educação e Saúde em 1930, fomentando o debate em torno de um projeto de 
educação nacional. Em 1932, a educação é colocada como prioridade nacional, 
especialmente a partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que 
colocou a necessidade de escolarização das massas para o ingresso do país no 
rol dos países civilizados.  

A formação do Estado Nacional perpassa a construção de uma história 
oficial da nação pautada pela ideia de consolidar “espaços de memória” através 
de monumentos e documentos, no sentido de orientar currículos escolares, 
festas públicas de caráter cívico, paradas militares e estudantis, mídia, jornais, 
músicas, enfim, contribuindo para a perpetuação da memória nacional. A 
construção de uma identidade nacional funcionaria como meio eficaz de 
fortalecer o sentido de pertinência do sujeito ao país, de participação cívica e de 
usufruto dos bens culturais coletivos, fundamental num país em 
desenvolvimento.  

Frago e Escolano (1998) destaca que os espaços e os tempos escolares não 
são dimensões neutras. Faria Filho (2004, p. 148) afirma que “(...) a 
materialidade da escola é fator às vezes preponderante na constituição de 
determinadas práticas escolares e, sobretudo, constrangem ou estimulam a 
disseminação social de certos conhecimentos ou competências”, disseminando 
símbolos estéticos, culturais e ideológicos. Nesta perspectiva, um período 
emblemático para a arquitetura escolar na cidade do Rio de Janeiro 
compreendeu as escolas modernistas de Anísio Teixeira no período de 1930 a 
1945.  

 
Considerando que a imagem como 

lugar de memória tem caráter 
pedagógico e simbólico (Nora, 1993), 
as fotografias da Escola Portugal 
deixam transparecer o imaginário 
social da época. Na Figura 5, 
observamos na sala de aula a relação de 
amizade entre Brasil e Portugal através 
dos desenhos no quadro de giz. A 
professora de vestimenta escura e 
sóbria nos sinaliza a presença da 
mulher marcante no magistério das 
séries iniciais com seriedade e 
profissionalismo. Porém, o que mais 

nos chamou a atenção aqui é a organização do espaço da sala de aula. As 
crianças estão dispostas em grupos sem separação por sexo e notam-se crianças 

 

FIG.5: Sala de aula – Escola Portugal (1937). 

FONTE: SME/CREP  
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negras no primeiro plano e, ao fundo, um menino e uma menina próximos à 
professora.  

Progressivamente, o movimento renovador introduz algumas posturas 
menos discriminatórias no espaço escolar, colocando em debate algumas 
questões relativas a gênero, igualdade de oportunidades e nacionalidade. O 
registro oficial deste cotidiano escolar por meio das fotografias contribui para 
incutir no cidadão a ideia de progresso e modernidade frente à ampliação da 
escolaridade com a construção de novas instituições escolares. As fotografias 
são verdadeiros documentos históricos socialmente produzidos que permite a 
análise da sociedade. Podemos afirmar então que a modernidade republicana 
está representada através destas imagens, mas nos perguntamos: será que esta 
obra educacional atende verdadeiramente a todas as crianças? 

 

FIG. 6 | Sala da merenda “antes” sem cadeiras – Escola Portugal (1937); FIG. 7 | Sala da merenda 
“depois” com as cadeiras obtidas através de doação dos beneméritos – Escola Portugal (1937).  FONTE: 
SME/CREP 

Na gestão do Prefeito Henrique Dodsworth (1937-1945), foram inauguradas 
novas dependências na Escola Portugal: a Clínica Escolar “Luiza Fontoura”, o 
Gabinete Dentário “J. Duarte de Oliveira” e a Assistência Alimentar “Abilio B.da 
Fontoura”, com doação também de mobiliário para a sala da merenda (Figuras 
6-7). Neste sentido, apesar da não implantação da escola-parque, podemos 
dizer que as bases para uma educação integral são lançadas em 1937. Ainda que, 
sem a ampliação do tempo escolar capaz de proporcionar vivências múltiplas, 
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buscava-se garantir iguais oportunidades de acesso e permanência da criança 
na escola. A educação integral se apresentava como uma inovação pedagógica, 
mas cabe questionarmos aqui o caráter assistencialista ou paternalista de uma 
educação que busca “sanar” os problemas da esfera social através de parcerias 
com o setor privado, no caso os “beneméritos da escola”, para a garantia de uma 
política universal de educação. Utopia? Se de um lado, os avanços no campo da 
educação são notáveis, por outro fica clara a ideologia da “modernidade 
republicana” que visa à consolidação de uma nova ordem social.  

Até 1945, as escolas de Anísio Teixeira, atreladas à nova filosofia da 
educação, deveriam adaptar a escola à modernidade, ajustando as necessidades 
individuais ao meio social como reflexo da vida. A educação formal é 
reconhecida aqui como uma necessidade social. Otimismo ou Realismo 
Pedagógico? Como romper com a elitização da educação com base na avaliação 
das aptidões e capacidades individuais? Para Saviani (1995, p.20), a educação 
neste período era entendida como "um instrumento de correção da 
marginalidade na medida em que cumprir sua função é de ajustar, de adaptar 
indivíduos à sociedade incutindo neles o sentido de aceitação dos demais e 
pelos demais”, ou seja, a “marginalidade” da sociedade seria objeto de uma 
educação moderna permeada por um ideário liberal que acreditava no potencial 
transformador da sociedade através da educação.  

Para Benjamin, a ação revolucionária não é um processo natural decorrente 
do progresso técnico e econômico, mas sim uma interrupção do processo 
histórico que leva à catástrofe. Daí a necessidade de se escovar a história a 
contrapelo: seja no sentido de se opor à versão oficial da história, seja com o 
objetivo da redenção frente ao determinismo inevitável do progresso e das 
consequentes catástrofes e formas de barbárie e de opressão. Nesta perspectiva, 
o papel da educação não pode recair sob uma ótica capitalista enquanto 
alavanca do progresso e da modernidade. É fato de que os currículos ainda se 
sustentam no discurso científico da modernidade, cabendo à pedagogia crítica 
formar cidadãos capazes de intervir nos processos políticos para a conquista de 
estruturas socioeconômicas asseguradoras de uma plena cidadania 
democrática e dos princípios de igualdade e justiça social, do fortalecimento da 
identidade cultural com respeito à diversidade cultural, da valorização da 
história e da memória e da promoção da qualidade de vida: eis alguns dos 
grandes desafios de uma educação do século XXI. Que possamos estar atentos 
a cada “aviso de incêndio” e refletir acerca do verdadeiro papel da educação 
para a democracia! 

Enfim, sob o viés do materialismo histórico, a escola aqui é entendida como 
monumento-documento da história da Educação Pública no Brasil. 
Entendemos que a origem dos problemas conjunturais da escola advém de 
políticas discriminatórias, tidas como excludentes e geradoras da consequente 
baixa escolarização de crianças e jovens, e que a divisão social da cidade bem 
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como o prédio escolar reforçam essa cultura caracterizada pela desigualdade 
social. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação de uma rede pública de ensino no país acontece em 1870 com 
a criação das Escolas do Imperador, que serviram como referência no modo de 
organização dos espaços escolares até o Estado Novo, quando é criado o 
Ministério da Educação e Saúde (1930). Em termos arquitetônicos, observamos 
que o estilo eclético classicizante dos prédios contribuía para a organização de 
um espaço escolar disciplinador. Com a República, busca-se legitimar novos 
espaços e projetos políticos-pedagógicos com os grupos escolares no Rio de 
Janeiro (1893-1897). Eram adotados prédios monumentais e de elevado custo 
aos cofres públicos a favor de poucos. Na Gestão de Fernando de Azevedo 
(1926-1930), as instituições escolares deveriam refletir o sentimento de 
nacionalismo na busca de responder às necessidades impostas pelo 
escolanovismo. Já o Governo Vargas fortalece a construção de uma identidade 
nacional e a nova filosofia educacional deveria adaptar a escola à modernidade, 
se destacando o ensino em tempo integral de Anísio Teixeira, que afirmava: 
“sem instalações adequadas, não poderia haver trabalho educativo” (Teixeira, 
1936, p.202). Enfim, a arquitetura moderna se apresentava como agente de 
transformação social e as novas edificações são nitidamente dotadas de ideários 
políticos, econômicos e sociais. 

Nesta perspectiva, compreender a história da educação pública no país 
requer um permanente processo reflexivo e crítico de “escovar” a historia a 
contrapelo, propondo uma visão histórica “do ponto de vista dos vencidos”. 
Com base no materialismo histórico, é preciso instrumentalizar o “autômato 
jogador de xadrez” das ferramentas necessárias advindas da teologia pelo “anão 
do tabuleiro de xadrez turco” a fim de superar a sua condição de dominação. 
Em outras palavras, a formação integral do sujeito histórico depende da 
democratização do acesso à educação enquanto instrumento necessário para a 
transformação da sociedade. 

Portanto, uma educação para a democracia depende de uma incessante luta 
emancipadora do sujeito histórico, que deve estar atento permanentemente aos 
“avisos de incêndio” sobre os perigos e as sucessivas catástrofes no presente. “O 
Jetztzeit resume todos os momentos messiânicos do passado, toda a tradição 
dos oprimidos é concentrada, como uma força redentora, no momento 
presente, o do historiador – ou o do revolucionário” (Löwy, 2005, p. 139). Este 
sujeito revolucionário, segundo Benjamin, pode ser entendido aqui na figura do 
flâneur, o elemento de resistência ao progresso e um tipo de herói da 
modernidade, que está no contrafluxo da ideologia conformista da história 
progressista. Cabe então recriarmos uma história a contrapelo sob a ótica dos 
flâneurs para além de uma mera engrenagem da máquina capitalista.  
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Enfim, pensar a educação para além da contramão da história a contrapelo, 
à luz das teorias de Walter Benjamin, exige um repensar sobre o passado 
histórico da educação pública brasileira e sobre o papel transformador da escola 
no presente com vistas à construção de um futuro promissor mais digno e justo. 
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FILOSOFIA PARA CRIANÇAS UM OLHAR RETROSPECTIVO (1969-2010) 

PALAVRAS-CHAVE:  

Filosofia para Crianças, Lipman 

 

Este texto pretende dar conta da emergência de uma nova área disciplinar da 
Filosofia criada por Matthew Lipman, no final da década de setenta do século XX, e 
estabelecer o seu percurso até 2010, ano da morte do filósofo norte-americano. Sobre 
este programa, instaurador do método socrático e destinada a crianças do 1.º 
ciclo do Ensino Básico (mas não só), escreve Martha Nussbaum: "But teachers 
who want to teach socratically have a contemporary source of practical 
guidance [...]. They can find very useful and yet non dictatorial advice about 
Socratic pedagogy in a series of books produced by philosopher Matthew 
Lipman, whose Philosophy for Children curriculum was developed at the 
Institute for the Advancement of Philosophy for Children at Montclair State 
College in New Jersey" (2010:73).  

Este texto recorta-se em três momentos: no primeiro atende-se ao contexto 
de emergência desta prática educativa, da sua configuração metodológica, dos 
materiais de recurso e do seu reconhecimento educativo. Teremos em 
consideração as palavras de Lipman, num dos seus últimos textos: “If 
philosophy is now finding a respected place in elementary and secondary 
schools, it is because hard-headed educators have discovered that children are 
delighted with it and that it contributes significantly to the improvement of 
their education, even in the area of “basic skills” such as reading and 
mathematics” (Lipman, 2010:3). No segundo momento faremos referência à 
presença de Filosofia para Crianças no mundo e a algumas das questões, nem 
sempre pacíficas, que se levantaram nas três décadas que seguiram a sua 
criação. Insistiremos na sua presença no Brasil, destacando a sua referência na 
Folha de Maringá (1968) e no trabalho de Walter Kohan, que colabora muito 
com Portugal e que apresenta uma alternativa à tendência formal de Filosofia 
para Crianças, trabalhando em escolas brasileiras integradas em bairros de 
ambiente socialmente problemático. O terceiro momento será dedicado à 
presença de Filosofia para Crianças em Portugal.  

Filosofia para Crianças foi introduzida em Portugal nos finais dos anos oitenta 
(Moura:1989,307) e gerou uma moderada tensão filosófica, em nada diferente 
do que se passou noutros países (Maughn: 1995). Se por um lado se punha em 
evidência a impossibilidade das crianças pensarem segundo a grelha do 
exercício filosófico – universalidade, radicalidade, autonomia e historicidade –
, por outro, do ponto de vista psicopedagógico era um desafio para o 
desenvolvimento da capacidade cognitiva e gestão emocional das crianças e 
representava uma novidade metodológica.      
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O que parece distintivo em Portugal é a introdução de Filosofia para Crianças 
através da Sociedade Portuguesa de Filosofia, então dirigida por Joel Serrão e Olga 
Pombo, ambos receptivos a alternativas dinâmicas para o ensino da Filosofia, quer ao 
nível metodológico (diálogo problematizador), quer ao nível do conteúdo (as grandes 
questões da contemporaneidade). Foi um período de aplicação experimental do 
programa de Lipman que teve lugar na Cooperativa A Torre-Educação e Ensino, em 
Santa Maria de Belém. Também gerou entusiasmo, empenho e movimento. Basta 
lembrar a avaliação do programa, as deslocações para formação em Montclair State 
University, as participações em encontros internacionais e, neste alinhamento de 
acções consistentes, a tradução dos primeiros capítulos da novela Pimpa e o esboço de 
um programa para as escolas portuguesas (baseados na versão brasileira da novela e do 
manual de exercícios).  

Nesta fase de arranque era expectável conseguir-se um programa de 
Filosofia para Crianças com extensão nacional. Foram feitas parcerias com 
entidades que garantiam a dupla acção formação-investigação e o apoio económico 
para difusão do programa, como a Junta Nacional de investigação Científica e 
Tecnológica (JNICT) e a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. 
Seguiu-se uma ruptura que dispersou o grupo de trabalho, perdendo-se a 
oportunidade para introduzir o programa no ensino oficial. A dificuldade de 
diálogo para se colaborar num projecto comum afigura-se paradoxal. Afinal 
uma comunidade promotora do diálogo que não conseguiu dialogar. 

Registamos sumariamente alguns projectos e programas, dispondo-os por 
ordem alfabética.  

“Centro Ménon – Centro de Filosofia com Crianças e Jovens” foi criado em 
1992 e integrado no Projecto Educativo da Cooperativa A Torre, em Lisboa, 
onde está sediado. Maria José Figueirôa Rego é sua directora. O centro seguiu 
o programa de Filosofia para Crianças de Matthew Lipman. 

Centro “DIÁLOGOS – Filosofia com Crianças... e outras idades” foi criado 
por Alice Santos e Maria Luísa Abreu com o objectivo de promover acções e 
desenvolver iniciativas no âmbito da Filosofia Prática, sendo afiliado do 
Institute for the Advancement of Philosophy for Children (Montclair State 
University, New Jersey, EUA). Constituiu-se em Janeiro de 2006 e desenvolve 
acções diversas, nomeadamente: organização de cursos, seminários, workshops 
e outras actividades; criação, edição e divulgação de materiais pedagógicos; 
promoção de intercâmbios e parcerias 1  com outras instituições. O modelo 
adoptado nas acções baseia-se em várias metodologias, de Mathew Lipman a 
Oscar Brenifier, que colabora regularmente com o Centro. Alice Santos tem 
editado livros compostos por pequenas narrativas e por um conjunto de 
actividades exploratórias. Referimo-nos a Eu sou a Ana & A Sementinha que 
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não sabia quem era, de 2007, e a E se o verde existisse? - pensar sobre o saber, de 
2008. 

Associação “Brincar a Pensar” foi fundada por Dina Mendonça e Maria João 
Lourenço, em Cascais. O principal objectivo consiste em promover actividades 
educativas, nomeadamente divulgar e incentivar a prática da Filosofia para 
Crianças nas escolas de pré-escolar e 1º ciclo como actividade curricular ou 
extra-curricular. Dessas actividades resultou um livro intitulado Brincar a 
Pensar? Manual de Filosofia para Crianças, em 2011. 

Projecto FilocriatiVIDAde é da responsabilidade de Joana Sousa. As suas 
fontes são Lipman e Brenifier, os seis chapéus do pensamento de Edward de 
Bono e os mapas mentais de Tony Buzan. Para ilustrar o seu trabalho usa a 
metáfora do ginásio: Filosofia para Crianças consiste numa prática de 
competências do pensar que proporciona a oportunidade de treinar os 
músculos do pensamento, questionando, reflectindo em grupo e assumindo 
posições.  

Oficina de Jovens Filósofos é dinamizada por Tomás Magalhães Carneiro, 
no Porto.   

No geral todos os projectos e programas insistem em fazer chegar Filosofia 
para Crianças às escolas, concretizando as determinações da Lei de Bases do 
Sistema Educativo. O n.º 5 do art.º 2.º pressupõe que a “educação promove o 
desenvolvimento do espírito crítico, democrático e pluralista, respeitador dos 
outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, 
formando cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico o meio social em 
que se integram e de se empenharem na sua transformação progressiva”. O 
mesmo documento incita ao desenvolvimento integral da criança e do jovem, 
propondo a sua participação em espaços de diálogo e reflexão que possibilitem 
maior consciência de si e compromisso activo na comunidade.  

Em suma, desde 1998 que a UNESCO reconhece a importância da Filosofia 
com Crianças e Jovens como programa fundamental para radicar uma cultura 
de cidadania firme nos valores da inter-relação comunicativa, da não-violência, 
da responsabilização e da inclusão, entendidos como pilares do 
desenvolvimento sustentável. O apelo da UNESCO decorre do reconhecimento 
da importância da Filosofia para a consolidação da democracia activa e defesa 
de valores promotores da autonomia da pessoa. O crescente interesse que se 
verifica mundialmente por Filosofia para Crianças justifica-se por permitir 
intervenções educativas facilitadoras do desenvolvimento da racionalidade, 
criatividade e do exercício da cidadania, por um lado, e, por outro, por ser um 
complemento de natureza crítica transversal ao currículo.  

Apesar deste consensual objectivo geral e de ser recente como prática 
educativa, já se geraram algumas rupturas em Filosofia para Crianças cujas 
causas, sobretudo de ordem metodológica, são analisadas no final deste texto. 
Termina-se concluindo, na linha do comentário de Morin sobre as disciplinas, 
que Filosofia para Crianças têm história: “nascimento, institucionalização, 
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evolução, esgotamento, etc.” (Morin, 2006:105). Foi este percurso de 
identidade que se pretendeu realizar. 
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RESUMO  

Este trabalho visa analisar as mudanças ocorridas na Escola Técnica 
Federal do Rio Grande do Norte-Unidade Sede Natal-RN-Brasil (1995-1998) e 
no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (1999-
2001), em decorrência de políticas inseridas no contexto de orientações 
neoliberais, as quais instituíram um novo modelo de organização e gestão da 
educação, requerendo modificações na organização do seu trabalho nos 
aspectos pedagógicos e administrativos. Para fundamentar o estudo, 
recorremos a um referencial teórico coerente com o objeto de investigação para 
imprimir-lhe forma e significado. Dentre os vários autores que dão suporte a 
esse estudo, citamos: Ciavatta (2005), Del Pino (2008) e Ramos (2006). Pelo 
exposto, concluímos que as Reformas vivenciadas no Brasil, a partir dos anos 
de 1990, inserem-se no contexto mundial de transformações produzidas pela 
crise do capital, acompanhadas no plano político pelos preceitos neoliberais. 
Nessa perspectiva, intensificaram-se as políticas de modernização e de 
racionalização sob a orientação do capital financeiro internacional, em que as 
Instituições de Ensino, como a ETFRN e o Cefet-RN tornaram-se mais uma vez 
locus privilegiado de formação do novo trabalhador. Essa conjuntura 
comprometeu a identidade dessas Instituições, historicamente, pautadas por 
uma educação pública, gratuita e de qualidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Reformas, Educação Profissional, Ensino Médio. 
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1. INTRODUÇÃO 

No presente artigo analisamos as mudanças ocorridas no Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Estado do Rio Grande do Norte (Cefet-RN), no 
período de 1998 a 2005, tomando por base, principalmente, a legislação da 
educação profissional relativa ao período supracitado, os relatórios de gestão, 
as portarias e as resoluções publicadas pela Escola Técnica Federal do Rio 
Grande do Norte e, posteriormente, pelo Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Rio Grande do Norte.  

Neste sentido, destacamos as ações desenvolvidas pelo Cefet-RN, ao final 
dos anos de 1990, para se ajustar aos princípios e às diretrizes das Reformas da 
Educação Profissional de Nível Técnico e de Ensino Médio, culminando com a 
extinção, em 1997, da Proposta Curricular implementada no ano de 1995 
(ETFRN, 1995). 

Uma dessas ações refere-se à desestruturação da sua Proposta Curricular 
implementada em 1995 e a implantação da Reforma da Educação Profissional, 
de maneira impositiva, que concorreu para criar um impasse tanto para os 
professores quanto para a equipe pedagógica da Escola Técnica Federal do Rio 
Grande do Norte em via de transformação para Cefet-RN, uma vez que a 
Instituição desenvolvia um trabalho didático-pedagógico, com a finalidade de 
formar o técnico-cidadão para o domínio do saber científico e tecnológico, 
possibilitando-lhe atuar no sistema produtivo e participando, criticamente, do 
processo de transformação social em função dos interesses coletivos. Segundo 
análise de Del Pino (2008, p. 78), a Reforma da Educação Profissional. 

[...] aprofunda a separação entre a escola e o mundo do trabalho. Separa-
se da produção e cada vez mais a formação para a produção separa-se da 
escola. Ao separar de forma definitiva o ensino técnico do ensino médio, o 
que o governo faz é impulsionar o caráter capitalista da escola, de 
reprodução da divisão social do trabalho. É ingênuo acreditar que é 
possível corrigir as distorções do mercado em função da qualificação dos 
trabalhadores e das trabalhadoras. 

Nesse contexto de reforma, a ETFRN criou, em 1998, as gerências 
educacionais que eram vinculadas às diretorias, em substituição às 
coordenações de ensino.Tendo por base principal a visão de futuro como 
estratégia para o desenvolvimento, o Cefet-RN optou por uma ação gerencial 
calcada em um Plano de Gestão Estratégico para o quadriênio 2000-2003.  

Nessa perspectiva, a escola é concebida como um negócio, suas ações 
voltam a ter como referência a teoria do capital humano e a gestão por 
competências. Intensifica-se, a racionalização do custo versus benefício. Na 
compreensão de Paro (1998, p.6):  
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É necessário desmistificar o enorme equívoco que consiste em pretender 
aplicar, na escola, métodos e técnicas da empresa capitalista como se eles 
fossem neutros em si. O princípio básico da administração é a coerência 
entre meios e fins. Os fins da empresa capitalista, por seu caráter de 
dominação, são, não apenas diversos, mas antagônicos aos fins de uma 
educação emancipadora [...]. 

Nesse contexto de transferência de concepções da administração 
empresarial para a Escola, as seis gerências educacionais criadas foram 
organizadas em um nível hierarquicamente inferior ao das diretorias e 
distribuídas na esfera acadêmica e administrativa. 

Ainda atendendo às exigências do Decreto nº 2.208/97 que separou o 
ensino médio da educação profissional e da Portaria nº 646/97, em 1998, a 
ETFRN implementou um currículo transitório que apresentava uma adaptação 
da proposta curricular implementada em 1995. A Escola decidiu que os 
princípios norteadores do currículo, implementados em 1995, permaneceriam 
em vigor, até que fossem elaborados o projeto de reestruturação curricular da 
educação profissional e a proposta curricular do ensino médio. Os estudantes 
do currículo extinto passaram a ter duas matrículas, consequentemente, duas 
certificações: a) ao término do 3º ano, recebiam um certificado de conclusão do 
ensino médio; b) ao final do 4º ano, a certificação de técnico. 

Assim, iniciou-se a efetivação do processo de separação do ensino médio da 
educação profissional em nível técnico, constituindo-se um obstáculo para a 
inter-relação entre a ciência, a cultura e as relações sociais no processo de 
formação profissional. 

Ao analisar a situação do Cefet-RN, em função da redução do orçamento 
anual do governo federal, Moura (2005, p. 62) argumenta que 

a questão do financiamento público e do aumento da interação com o 
entorno, no âmbito da reforma da EP e do PROEP, pode ser resumida no 
seguinte dilema: a manutenção e, inclusive, a tentativa de ampliar a 
função social do CEFET-RN versus a necessidade de buscar estratégias de 
complementação orçamentária através da interação com o entorno. Nesta 
esfera, concluímos que o CEFET-RN e o governo federal estão de acordo, 
em que a Instituição deve ampliar a sua interação com o entorno e a 
sociedade em geral. Entretanto, para o CEFET-RN essa interação deve 
estar pautada pela ampliação de sua função social, enquanto que para a 
administração federal o foco deve ser o aumento da capacidade 
institucional de autofinanciamento. 

Essa conjuntura comprometeu a identidade da Instituição pautada por uma 
educação pública, gratuita e de qualidade que possibilitava uma sólida 
formação humana e profissional, decorrente de sua atuação no campo da 
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educação profissional e tecnológica. Transformar-se em empresa de formação, 
como apontava a reforma inserida no mercado privado de educação 
profissional, possivelmente, não era objetivo da ETFRN, apesar de o capital 
utilizar-se, também, das escolas para satisfazer as suas necessidades, 
reproduzindo as desigualdades sociais como se fossem naturais.  
 

2. A IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DO 
ENSINO MÉDIO NO CEFET-RN 

A Reforma da Educação Profissional Brasileira — um dos objetos da política 
educacional fragmentada e implementada nos anos de 1990 — originou-se, 
mais uma vez, em decorrência de problemas de autonomia e regulação social, 
associados às mudanças sociais, culturais, econômicas e políticas. Com isso, 
buscou reestruturar as instituições de ensino, retomando o discurso da 
eficiência e da eficácia em sintonia com as novas exigências de mercado, 
requerendo perfis diferenciados dos profissionais. 

Ainda enfatizou a necessidade de as instituições de ensino construírem o 
seu currículo, tendo, como foco central, a pedagogia das competências envolta 
pelo princípio da empregabilidade e pela flexibilidade, modelo adequado ao 
processo de reestruturação produtiva. Provavelmente, isso trouxe aflições, 
resistências, desafios para os responsáveis pela implementação. 

Inicialmente, a coletividade escolar do Cefet-RN resistiu a implantação da 
Reforma da Educação Profissional, em defesa da proposta curricular elaborada 
pela Instituição em 1995, consequentemente, se posicionou principalmente 
contra a separação entre educação profissional e ensino médio.  

Posteriomente, sob pressão do Ministério da Educação, a coletividade 
escolar aderiu à reforma para receber os recursos financeiros do Programa de 
Expansão da Educação Profissional (Proep), ajustando-se as suas 
determinações. Dessa maneira, travou discussões sobre as mudanças que 
deveriam ser implementadas. Dentre os documentos elaborados, construiu o 
Projeto de Reestruturação da Educação Profissional de Nível Técnico, coerente 
com as novas diretrizes legais para atendimento aos níveis da educação 
profissional: básico, técnico e tecnológico, formalizando um currículo centrado 
em competências profissionais. 

Nesse cenário de separação entre a formação geral e específica, inicialmente 
a Secretaria de Educação Média e Tecnológica/MEC apresentou pouca clareza 
conceitual do que entendia por competências e avaliação por competências, 
dificultando o processo de implementação da Reforma na Instituição. 

Procedendo à reestruturação curricular da educação profissional de nível 
técnico, o Cefet-RN, por meio de uma consultoria, construiu os marcos 
referenciais do Projeto relativo(doutrinal, legal, operativo, decisório e avaliação 
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do Projeto de Reestruturação Curricular) a essa modalidade de ensino. Para 
isso, teve a colaboração de representantes da equipe pedagógica e de um grupo 
de professores das áreas de conhecimento do próprio Cefet. 

Tal atividade constituía-se em algo novo para a Instituição, uma vez que, ao 
longo dos anos, em decorrência da implementação de políticas educacionais 
oriundas da esfera federal, vinha elaborando projetos pedagógicos com a 
participação de educadores pertencentes ao quadro efetivo da Instituição. 

 No que diz respeito à Reforma do Ensino Médio dos anos 1990, o 
Ministério da Educação, inspirado em diagnósticos e recomendações 
internacionais, divulgou Diretrizes Curriculares atribuindo relevância ao 
desenvolvimento de competências e habilidades, articuladas às necessidades do 
mundo da produção de acumulação flexível. Nesse sentido, divulgava que 
agora o ensino médio é para a vida, tendo como respaldo a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 (BRASIL, 1998b).  Segundo Ramos 
(2004, p. 39): 

 Sob um determinado ideário que predominou em nossa sociedade nos 
anos 1990, preparar para a vida significava desenvolver competências 
genéricas e flexíveis, de modo que as pessoas pudessem se adaptar 
facilmente às incertezas do mundo contemporâneo. 

Assim, no ano 2000, o Cefet-RN criou a Gerência de Formação Educacional 
(Gefor), onde ficaram lotados os professores das disciplinas de formação geral. 
Tal procedimento foi acatado plenamente por eles que, até então, eram lotados 
nas gerências de educação profissional, argumentando que tal atitude havia 
contribuído para esfacelar o trabalho que vinham desenvolvendo em seus 
grupos de disciplina. 

Essa criação concorreu para a elaboração da Proposta Curricular do Ensino 
Médio, mediante discussões com docentes das áreas de conhecimento do 
ensino médio, equipe pedagógica e gestores. Tal processo, coordenado por dois 
consultores de uma instituição de ensino superior, contou com a colaboração 
de representantes da equipe pedagógica do Cefet-RN.  

Esse documento teve por bases legais: a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394/96; o Parecer CEB nº 15/98 que institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio que focaliza, dentre 
outros, o currículo por competências por áreas do ensino médio, a estética da 
sensibilidade, a política da igualdade e a ética da igualdade, assim como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.  

Dessa maneira, a Instituição continuava atendendo aos objetivos da 
Reforma, diante de uma conjuntura política adversa. 

Essa Proposta Curricular apresentava como princípios: a contextualização 
e a interdisciplinaridade, com foco no ensino por projetos como estratégia de 
aprendizagem, recuperando ideias do educador John Dewey, um dos 
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representantes da Pedagogia da Escola Nova. Traz um currículo baseado na 
formação de competências em substituição aos conteúdos. A esse respeito, 
Ciavatta (2005, p. 93) enfatiza que 

O conhecimento e o ato de conhecer se fazem mediante a compreensão dos 
conceitos científicos que são organizados na escola na forma de conteúdos 
de ensino. A compreensão dos fundamentos que explica os processos 
naturais e sociais, o desenvolvimento tecnológico e a produção moderna, 
possibilitando a aprendizagem significativa e a construção de novos 
conhecimentos, exigem que os conceitos sejam apreendidos nas suas raízes 
epistemológicas. 

Além da formação por competências, essa Proposta tem como princípios 
norteadores: o vínculo da escola com a vida; a avaliação educativa; a articulação 
dos diferentes saberes presentes na sociedade, interligados dialeticamente ao 
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser 
(CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2000). 

No ano de 2004, foi revogado o Decreto nº 2.208/97 e publicado o Decreto 
nº 5.154/2004 que proporcionou ao Cefet-RN assumir em seu projeto político-
pedagógico a concepção de formação integrada no currículo, decisão 
principalmente, acatada por seus gestores, equipe pedagógica e professores que 
discordavam da separação entre educação profissional e ensino médio. 

Esse projeto político-pedagógico integrou as ofertas formativas oferecidas 
pela Instituição, abrangendo o ensino, a pesquisa, bem como as relações 
comunitárias e empresariais. Destacou princípios que priorizam a inter-relação 
entre ciência, trabalho, educação, cultura e tecnologia, além da formação 
integral.  

No entanto, esse Projeto por não haver sido avaliado no processo, 
apresenta, em suas diretrizes, a ausência de uma política de formação 
continuada dos profissionais da Instituição, incluindo docentes e técnico-
administrativos, uma das ações necessárias à implementação do currículo 
integrado. 

Apresenta, ainda, outra limitação: a ausência de uma concepção explícita 
de pesquisa e de extensão. Apesar disso, enfatiza a necessidade de integração 
entre ensino, pesquisa e extensão; uma discussão em termos políticos a respeito 
da educação a distância, política de inclusão e de pós-graduação. Faz-se 
necessário aprofundar a concepção de ensino médio integrado à educação 
profissional e os seus pressupostos o que indicava a urgência de sua revisão no 
seu processo de implementação. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Compreendemos que as Reformas vivenciadas no Brasil, a partir dos anos 
de 1990, inserem-se no contexto mundial de transformações produzidas pela 
crise do capital, acompanhadas no plano político pelos preceitos neoliberais em 
que acentuam a supremacia do mercado como sinônimo de riqueza e eficiência.  

É evidente a constatação de que as Reformas do Ensino Médio e da 
Educação Profissional, implementadas no Brasil, ao final dos anos de 1990, 
opuseram-se às singularidades dos indivíduos e de suas particularidades 
históricas. O discurso da formação de competências e habilidades na educação 
destacou-se como viabilizadoras de emprego e renda, recaindo mais 
intensamente na política de educação profissional sem tratar das contradições 
que produzem, gravemente, a realidade social marcada por imperativos 
econômicos. 

Nesse sentido, a educação é reconsiderada como propulsora do 
desenvolvimento, em vez de ser entendida como apropriação do saber 
historicamente produzido meio de formação do homem pelo processo de 
conhecimento da natureza e de si e pelas relações com os demais seres 
humanos”, como afirma Ciavatta (2009, p. 404).  

As análises referenciadas, neste trabalho, explicitam que as políticas de 
ensino médio e educação profissional implementadas no Cefet-RN, na década 
de 1990 e início do ano 2000, causaram entraves à operacionalização dos 
currículos. 

Com relação aos projetos político-pedagógicos implementados pelo Cefet-
RN, no período 2000 a 2005, referentes ao ensino médio, educação profissional 
técnica e integração entre educação profissional e ensino médio, percebemos 
que ficou uma lacuna, no que se refere à elaboração e execução de um 
planejamento voltado para o acompanhamento e avaliação desses documentos, 
contando com a participação dos seus diversos segmentos. 

Diante do exposto, concluimos que torna-se fundamental a consolidação da 
formação geral inseparável da educação profissional, no sentido de buscar 
superar uma formação que limita os indivíduos ao ensino da prática em 
detrimento do processo de construção de compreensão e atuação sobre a 
realidade de exploração do trabalho.  
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RESUMO  

Os elementos desse artigo foram detalhadamente pensados e moldados, da 
mesma maneira que um artesão, minuciosamente, dispõe um fio sobre outro, 
dando forma ao seu pensamento. Como num grande quebra-cabeça, onde cada 
peça se encaixa em um determinado local, os fatos históricos precisam ser 
integrados para comporem “a” ou “as” imagens de uma dada sociedade. Ao 
optar por fazer uma história que analisa a vida das pessoas comuns, 
terminamos por nos debruçar sobre as mais diversas experiências sociais que 
passaram a ser o fio condutor da nossa análise. No caso aqui tratado, a análise 
dos documentos existentes no “arquivo morto” da Escola Municipal Orsina da 
Fonseca, no Rio de Janeiro, nos remete ao passado de um pais onde meninas 
órfãs e pobres, os seus professores e os funcionários estavam submetidos às 
regras de uma sociedade hierárquica e fechada. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

3 palavras-chave separadas por vírgula. 
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O talento do historiador se baseia em fazer a partir de um punhado de 
informações, o mundo; ou seja, através de um belo conto medieval ou de uma 
imagem é possível “desvendar” o cotidiano de um grupo ou de uma sociedade.  

Assim, da mesma forma que um artesão transforma os fios que tece em uma 
bela tela, o ato de fazer história termina por ser uma prática que buscará nos 
arquivos, documentos orais, escritos ou iconográficos, que serão analisados 
pelos historiadores, informações que romperão um silêncio existente.   

Os fatos históricos são transformados em objecto graças as indagações 
feitas pelos historiadores. Na verdade, é a questão que constrói o objeto 
histórico (DOSSE, 2003:17) e, essa termina por auxiliá-lo a delimitar um 
problema. O passado, por si só, não é um objeto de análise, são As indagações 
do historiador que o transformam em objeto da sua análise, em “história” 
propriamente dita. Logo, para que a História se diferencie de uma simples 
narração, o pesquisador precisa se utilizar de regras científicas e conceitos que 
o auxiliarão a analisar e a criticar os documentos e a transformá-los em “provas” 
históricas.  

Cabe aqui lembrar, ainda, que essa questão em si, possui uma raiz social, 
pois toda a história pertence aos homens, toda a história “brota” da sociedade. 
A investigação deve responder aos questionamentos feitos pelo historiador que 
está inserido em um dado momento e em uma dada sociedade, totalmente 
diferente daquele em que o documento foi forjado.  

Os elementos desse artigo foram detalhadamente pensados e moldados, da 
mesma maneira que um artesão, minuciosamente, dispõe um fio sobre outro, 
dando forma ao seu pensamento. Como num grande quebra-cabeça, onde cada 
peça se encaixa em um determinado local, os fatos históricos precisam ser 
integrados para comporem “a” ou “as” imagens de uma dada sociedade. Ao 
optar por fazer uma história que analisa a vida das pessoas comuns, 
terminamos por nos debruçar sobre as mais diversas experiências sociais que 
passaram a ser o fio condutor da nossa análise.  

No caso aqui tratado, a análise dos documentos existentes no “arquivo 
morto” da Escola Municipal Orsina da Fonseca, no Rio de Janeiro, nos remete 
ao passado de um pais onde meninas órfãs e pobres, os seus professores e os 
funcionários estavam submetidos às regras de uma sociedade hierárquica e 
fechada.  

Esses atores sociais passam a ganhar voz e vez no momento em que 
encontramos nos arquivos da escola: leis, decretos, regimentos internos, 
programas, grades curriculares, fichas de matrícula de ex-alunas, fichas de ex-
professores e funcionários que nos possibilitaram reconstituir parte daquele 
passado desconhecido.  Assim, passamos a perceber e a entender que o universo 
desse “pequeno grupo” era muito mais amplo e terminava por influenciar não 
apenas a vida deles como também de outras pessoas. Logo, um emaranhado de 
dados passou a fazer sentido, apesar das muitas peças isoladas, aparentemente 
inúteis ou estranhas, que insistiam em nos desafiar. Eram álbuns de formatura, 
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fotografias de antigos professores e alunas, diplomas, boletins, relicários, 
revistas, postais, enfim todo um acervo que foi conservado durante décadas, e 
que agora passa a ter um valor inestimável. 

Esses verdadeiros atores sociais reflectem em suas acções e histórias 
pessoais as transformações ocorridas em sua sociedade. Para isso as 
informações do seu dia a dia, como num grande jogo de peças,  permitem a 
reconstruição de uma parcela dos resultados da política educacional brasileira 
entre os anos 1930 até 1960. A sua vida dentro da escola, como por exemplo, o 
que estudavam (grade curricular), atividades desenvolvidas (oficinas de 
chapéus, bordado, costura, desenhos, entre outras), como viam e valorizavam a 
educação que lhes era destinada (materiais produzidos pelas alunas, tais como 
livros comemorativos e revistas), a relação com seus familiares (feita, muita das 
vezes, através de postais que mostravam o cotidiano escolar), a preocupação 
frente a formação dessas moças para o mercado de trabalho (observada através 
da caderneta de encomendas de roupas e outros objetos confeccionados nas 
dependências do Instituto Profissionalizante Feminino Orsina da Fonseca  
(IPFOF), tornam-se peças fundamentais para essa reconstrução. 

 
Segundo Anísio Teixeira:  

Toda sociedade sobrevive à custa de um mínimo de educação que permita 
aos pais de certo nível social manter nesse nível social os próprios filhos. 
No ínicio desse século, embora o patriarcado rural já se achasse em 
desagregação, anova sociedade mercantil emergente que o sucedera 
guradava ainda os moldes velhos de educação para as profissões liberais, 
que vinham, de certo modo satisfazendo as suas ambições ainda eivadas 
do vitorianismo caboclo do tempo da monarquia. Na década de 20 é que 
começa a ebulição política e social, que deflagra, afinal, na Revolução de 
30, e com a qual ingressamos em um período de mudança, mais 
caracterizadamente representado pelo desenvolvimento da 
industrialização na vida nacional. (TEIXEIRA, 2011:55). 

As informações presentes nos arquivos, tais comos a descrição das 
disciplinas, fotografias de eventos, trabalhos escolares simbolizam a forma pela 
qual alunas, professores consideravam as suas relações com a sociedade e o 
Estado nos diversos períodos  ali representados. 

 

ANOS DE 1930 – 1945: UM REPENSAR SOCIAL  

Ao considerarmos a história do Instituto como parte da história do Rio de 
Janeiro, precisamos elucidade alguns pontos. Os ideais do governo Varguista, 
instituído após a Revolução de 1930 nos permitem perceber as inovações 
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trazidas pelo progresso técnico e científico, onde a busca pelo ideal de 
civilização era constante, e estava presente no dia a dia da população de uma 
forma geral. Neste sentido, a escola assume um papel de destaque quando nos 
voltamos para a história de uma dada sociedade.O cenário político brasileiro no 
período varguista (1930/1945) é visto, por historiadores e educadores 
contemporâneos, como um marco referencial da modernidade na História do 
Brasil, não só no que se refere ao processo de industrialização, mas também 
pelas mudanças na visão da educação como formadora de um ideal de 
cidadania. O sonho de construção de uma brasilidade surge como uma 
referência que deve congregar a diversidade da sociedade brasileira, definida a 
partir da presença dominante do homem branco e do passado índio e negro. Os 
regionalismos passam a ser a forma pela qual é apresentado o perfil mais visível 
do “brasileiro”, reunindo cada um deles em torno de uma Nação comum que 
começa a se tornar parte do discurso oficial do regime (Ramos, 2010). Neste 
quadro, a escola passa a ser vista como a instituição onde tais conceitos 
deveriam ser plasmados, criando cidadãos destinados a perpetuar estes 
mesmos ideais.  

O então diretor de Instrução Pública do Distrito Federal, Anísio Teixeira 
(1932/1935), será responsável por uma série de medidas que visam introduzir 
na dinâmica escolar mecanismos que permitam plasmar a cidadania de forma 
didática e eficaz. As suas medidas tendem a ser inseridas no âmbito da corrente 
designada por Escola Nova, cujo principal objetivo é reformular o ensino de 
forma que este pudesse refletir a imagem proposta para a sociedade. Esta seria 
corporativista e nela o trabalhador passaria a ser visto como parte da Nação, 
mas não participante no processo decisório.  (Smolka; Menezes, Maria Cristina, 
2000).  

Neste quadro, as medidas que reformulam o antigo sistema de ensino, no 
qual a educação era destinada apenas a uma elite, se voltam para a ampliação 
do público-alvo. Este último, passa a ser o objeto da escola, enquanto 
formadora de um ideal de cidadania. Para tal, a introdução de novas temáticas 
no currículo se tornam necessárias. O ensino profissionalizante é uma das 
primeiras medidas, já que ampliando o público alvo incorpora o trabalhador no 
sistema escolar. As disciplinas e as formas de difusão da ideia de “brasilidade” 
modificam o antigo currículo. O folclore surge como motivação para a 
realização de eventos, que vai estimular o sentimento de pertença do aluno ao 
meio envolvente. O civismo é igualmente exaltado nas festas cívicas que 
comemoram as datas simbólicas da História Oficial, como a Independência 
(07/09) e a República (15/11). O exemplo de cidadania é dado pelos grandes 
nomes do cenário histórico nacional como José Bonifácio de Andrade e Silva, 
Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes), ou ainda, do então Presidente da 
República, Getúlio Vargas, cujo culto à personalidade é iniciado ainda neste 
período (Oliveira, 2005).   
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O ideário escolanovista vai se instalando mais fortemente, fruto de uma 
onda estrangeira vinda do final do século XIX, dos países europeus e o 
americano do norte. O entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico 
se fazem presente; reformas e transformações são necessárias, o 
pedagógico se torna à viga mestra para a transformação, social, cultural 
e política. Na educação estava a solução para o avanço desejado ao país e 
a Capital, esta como centro político-administrativo, rumo ao progresso. 
No caso do ensino profissional, como se apresentava na Capital, não 
correspondia as necessidades de uma burguesia industrial e comercial 
ávida de consolidação.  

Os Institutos e as escolas profissionais começaram a ser criadas no 
município do Rio de Janeiro ainda no século XIX, se consolidando nas 
primeiras décadas do século XX como uma possibilidade de formação de 
mão-de-obra para uma sociedade republicana que se instituía e que se 
pretendia moderna; e no caso das meninas também como uma escola de 
formação doméstica. (BONATO, 2003: 49) 

Um dos instrumentos criados pela administração de Anísio Teixeira são as 
revistas escolares, onde alunos e professores participam como verdadeiros 
repórteres do cotidiano escolar, para além de apresentarem uma visão dos 
eventos nacionais e textos que se enquadram na ideia nacionalista vigente.  

A análise de revistas, cadernos, cartilhas, relicários escolares (cadernos de 
recordações feitos pelos alunos/ alunas), como também do mobiliário presentes 
nas escolas surgem como fontes importantes de repletas de interpretações de 
uma dada realidade escolar, que nos revela um espaço frutífero para as 
pesquisas no campo da História e da Educação.  

A análise desses documentos, muitas das vezes existentes nos chamados 
arquivos permanentes, nos permite entender a escola não apenas com base nas 
suas relações externas mas, principalmente, perceber que seu cotidiano escolar 
está repleto de produções que revelam o pensamento/ comportamento dos 
grupos (alunos, professores, funcionários e pais) que se encontram presentes 
nesse espaço social chamando escola, lugar de disputas, de embates e de 
crenças, que nos permite perceber opiniões divergentes em decorrência da 
variedade de indivíduos e pensamentos que circulam por ela. Isso nos garante 
um manancial de informações cotidianas que trazem em si conservação/ 
transformação de discursos, práticas educacionais e sociais e que reflete a 
organização e a gestão do espaço.  

Assim, nossa análise recai sobre uma congênere deste tipo de publicação, a 
Revista Colmeia, desenvolvida pelos alunos e sob a supervisão de professores 
da instituição que, no período tratado, era designada por Escola Técnica Orsina 
da Fonseca.  Este estabelecimento de ensino congregava alunas em regime de 
internato e externato e, tinha como principal objetivo formar profissionais 
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voltadas para atuar no mercado de trabalho então pensado para a mulher 
(Priore, 2004). A Revista Colmeia, que tem como subtítulo – “De Deus vem o 
bem e das abelhas o mel” – se assume como “uma espécie de tribuna” das alunas 
(Revista Colmeia, 1935, p 1). Os professores possuem o papel de júri dos artigos 
propostas, que versam sobre o cotidiano escolar, relatando o dia-a-dia das 
alunas na instituição, mas comentando também o desempenho escolar e 
tratando dos grandes temas cívicos propostos pelo sistema escolar no período. 
Assim sendo, o discurso oficial do regime transparece nas publicações sobre as 
datas comemorativas, ou ainda, sobre os eventos nacionais que merecem 
destaque no corpo editorial.  Para além destas temáticas, a revista incorpora 
trabalhos dos alunos e apresenta uma correspondência com uma outra escola, 
a Escola Argentina, uma das pioneiras na publicação de um periódico por parte 
do corpo escolar no então Distrito Federal, o Rio de Janeiro. Visualmente, a 
Revista atrai pelo colorido e dinâmica da capa, para além de desenhos de alunos 
e imagens das atividades desenvolvidas. A sua circulação é limitada, 
abrangendo justamente os últimos meses da administração de Anísio Teixeira. 
No entanto, as manifestações de apoio a sua edição aparecem como um 
referencial do sucesso por ela obtido entre as alunas da instituição. Como 
material de apoio a análise do seu conteúdo, os arquivos da instituição são 
fundamentais para o conhecimento das trajetórias de professores e alunos, 
elucidando o seu envolvimento com o sistema e comprometimento com a 
proposta educacional do regime de então. Os trabalhos arquivados das alunas 
participantes são um outro instrumento adicional para a complementação da 
nossa análise, assim como as Atas dos Conselhos de Classe podem revelar o 
impacto da revista em termos da sua inovação como instrumento didático. 

Neste quadro, apesar da pouca duração, a Revista Colmeia sintetiza um 
exemplo de como a imprensa, inserida no processo educativo, é uma fonte 
potencial para o conhecimento da relação entre a Escola, o Estado e a Sociedade 
(Nóvoa, 2002). Através da análise do seu conteúdo e do cruzamento de dados 
com a documentação existente no arquivo da atual Escola Municipal Orsina da 
Fonseca, poderemos reconstruir uma parte do cotidiano das alunas na década 
de trinta, para além de identificar os pontos chaves da política educacional do 
período, delineando a imagem do aluno-cidadão que aparece nos seus números. 
A imagem de cidadania que está implícita na conduta das “boas alunas” e na 
sua relação com os poderes instituídos, seja a escola ou o regime, transparece 
nos textos e nas fotografias de eventos inseridas na Revista. Para além disto, 
como referência da obra de um legislador, o seu período de duração reflete as 
mudanças introduzidas no sistema escolar com o aproximar do Estado Novo 
(1937-1945), quando as propostas de cidadania retiram por completo qualquer 
possibilidade de atuação direta do aluno em termos das atividades escolares. 
Como cidadão espectador do regime, este não terá direito a expressão, sendo 
somente apenas um cidadão passivo de um Estado que o diz representar e o 
transforma numa visão ordenada do “ser brasileiro”. 
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A ESCOLA MUNICIPAL ORSINA DA FONSECA COMO SÍMBOLO DA 
EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA POLÍTICA 

A necessidade de ser ter escolas onde houvesse uma formação voltada à 
educação laboral passou a ser um fator primordial para o ideário desta nova 
fase da República Brasileira. Os conceitos da Escola Nova, defendidos por 
intelectuais e políticos no poder, encontram no Instituto Profissional Feminino 
Orsina da Fonseca um espaço frutífero de prática para o projeto estruturado a 
partir dos anos de 1930. 

Na verdade, ao longo da década de 1930, em decorrência das mudanças na 
legislação educacional, o Instituto recebeu várias denominações. Com o 
secretário geral de instrução Anísio Teixeira (1933), o Instituto passa a se 
chamar Escola Técnica Orsina da Fonseca. Dois anos depois (1935) ela volta a 
atender como internato e externato e no início dos anos de 1940, a escola ganha 
um curso ginasial, nesse momento ela é denominada Internato de Educação 
Técnico – Profissional Orsina da Fonseca. Em 1949, novamente ocorre uma 
mudança surge a Escola Secundária Geral e Técnica Orsina da Fonseca. 
Segundo documento da própria instituição:  

 

Obedecendo a vários decretos e reformas de ensino, passou por inúmeros 
regimes e currículos, assim como:  
(...) 
1933 – passou a denominar-se Escola Secundária Técnica Orsina da 
Fonseca;  
1934 – nova reforma no ensino, passando a chamar-se Escola Técnica 
Secundária Orsina da Fonseca;  
1941 – uniformização do ensino, nos estabelecimentos de ensino Técnico 
Profissional;  
1943 – recebeu o nome de Escola Técnica Orsina da Fonseca (equiparada 
ao regime formal); 
1947 – foi extinto o curso industrial e instituído o Ginásio (...).1 

Inúmeras reformas farão esse estabelecimento de ensino passar por 
diversas modificações estruturais, tanto na parte pedagógica quanto 
administrativa, ao longo de sua história. Vai permanecer enquanto escola 
femina até o início dos anos de 1960, quando o prédio construído na Primeira 
República é aos poucos demolidado, dando lugar ao que lá existe até hoje, onde 
atende aos alunos da Rede Pública Municipal da Cidade do Rio de Janeiro. 

                                                   
 

1 In: Acervo de documentos da EMOF. Resumo produzido na Escola Orsina da Fonseca em comemoração ao 89º 
aniversário da instituição, 1989.  
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Anos mais tarde, ainda localizada na Rua São Francisco Xavier, no bairro 
da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, esta escola ainda guardaria em suas 
salas, um rico e empoeirado acervo inutilizado, um grandioso patrimônio 
cultural, com parcelas significativas da história da educação brasileira. 

 

REVISTA COLMEIA – “DE DEUS VEM O BEM E DAS ABELHAS O MEL” 

Sabe-se que a memória de um bairro, de uma cidade ou de uma escola é 
pautada nas narrativas deixadas ou feitas pelas mais diferentes gerações que 
fazem de determinados acontecimentos os marcos de sua história. Para 
identificarmos as pessoas que fazem parte dessas chamadas gerações, tomamos 
a idade como ponto central, já que todos os seus membros pertenceram a um 
grupo social ideologicamente circunscrito dentro da nação, ou seja, comporão 
“um grupo detentor de uma memória coletiva, balizada pelos mesmos 
episódios, pontuada pelos mesmos pontos fortes que são aqueles das 
experiências coletivas vividas simultaneamente” (GIRARDET, 1983:263). 
Como esse grupo pertencente a uma mesma geração, terá uma mentalidade 
específica construída com base em acontecimentos comuns e marcantes para 
seus integrantes.   

Guardadas no “arquivo morto” juntamente com inúmeros outros 
documentos do Instituto Profissionalizante Feminino Orsina da Fonseca, nos 
deparamos com dois exemplares de uma Revista intitulada Colmeia. Escrita 
pelas alunas da Escola Técnica Secundária Orsina da Fonseca, essas revistas 
revelam em suas páginas amarelas as memórias e os ideais dessas jovens 
meninas, que no ano de 1935 começam a escrever um pouco sobre o cotidiano 
de sua escola, além de darem opiniões – mesmo que bem singelas – sobre a 
situação do país.  

Como dito por elas mesmas em seu primeiro editorial apresentado no mês 
de outubro de 1935, a revista não possuía o intuito de ser doutrinária. Ela tinha 
como objetivo:  

(...) estimular os pendores literários das alunas da Escola Secundária 
Orsina da Fonseca. Programa simples, como se vê, e que não exige muito 
esforço de a parte de quem se propoz realiza-lo dentro das modestas 
possibilidades de uma pequena revista escolar cheia de boas intenções e 
de boas esperanças. Nas páginas de COLMEIA, espécie de tribuna da 
opinião das jovens que aqui formam o seu espírito, terá acolhida qualquer 
trabalho de literatura ou ciência, de história ou arte, que não estejam em 
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desacordo com as idéias fundamentais da educação moderna e respeitem 
os bons princípios da moral social.2  

Já em seu programa de apresentação podemos perceber o quanto as alunas 
responsáveis por escolherem os trabalhos, editarem os textos e publicarem a 
revista encontra-se preocupadas em manter uma boa relação com a política 
educacional desse período.  

Ao longo de suas páginas elas vão, em cada coluna escrita, descrevendo o 
cotidiano e as relações estabelecidas dentro da escola. Opinião sobre os 
trabalhos desenvolvidos pelas professoras de Geografia e Artes, as escolhas dos 
títulos literários e até mesmo os relatos feitos sobre os fatos ocorridos durantes 
as aulas, terminam por revelar uma memória já há muito esquecida.  

Mas, ao folhearmos a revista nos deparamos com trechos onde as moças 
começam a expor seus pensamentos frente aos símbolos nacionais ou até 
mesmo as datas comemorativas. É o que podemos ver nos singelos versos 
compostos pela aluna Walkyria Straubel para o “Dia da Pátria”:  

 
Amemos com ardor a grande terra 
que tem o lindo nome de Brasil,  
onde a verdura cobre o campo e a serra,  
onde é belo o florir primaveril.  
 
Amemos esta esplêndida bandeira 
que é símbolo da força e da grandeza 
da nossa doce pátria brasileira,  
esta terra de luz e beleza!3 
 
A exaltação às “Belezas existentes em nossa Pátria” se encontram presentes 

nas linhas do verso, mas na verdade ao lermos nas entrelinhas podemos 
observar que o pequeno texto, de forma simples, buscou dar destaque a questão 
da valorização dos símbolos nacionais, tais como a bandeira da nação.  

Dentre os mais diversos assuntos tratados na revista podemos ver o 
destaque dado aos trabalhos realizados pelas alunas dentro da escola. Uma 
forma de valorização da ideia de construção de moças trabalhadoras e zelosas 
de seus afazeres, marca registrada da política educacional e do próprio ideal 
difundido pelos seguidores do governo varguista. 

Podemos e devemos destacar, ainda, uma coluna intitulada “No clube 
Medeiros e Albuquerque”, onde encontramos uma página toda destinada a um 
texto intitulado “Oração à Pátria”.  Já nas primeiras linhas do texto a aluna 

                                                   
 

2 Ver: “Um programa”, In: Revista Colmeia, 1935, p. 1. Acervo da EMOF.  

3 Ver: “Versos feitos no ‘Dia da Pátria’”, In: Revista Colmeia, 1935, p. 8. Acervo da EMOF.  
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Carolina afirma: “Minhas colegas. A nós, à nossa mocidade, ao nosso 
entusiasmo, está confiado o progresso de nossa pátria e a Glória do futuro”.4 
Frente a essa afirmação identificamos, ao longo do texto frases e ideias que 
asseguram e instituem a essas jovens o papel de alicerces de um país que precisa 
de trabalhadores e trabalhadoras conscientes de seu papel social. Retratando 
bem as ideias que posteriormente seriam disseminadas pelo Estado Novo 
Varguista 

Numa outra coluna,  “Pensando na Pátria”, uma aluna do curso de extensão 
define o sentido de “Pátria” através da  exaltação dos vultos nacionais, como por 
exemplo José Bonifácio. Além disto, destaca a “responsabilidade que temos 
frente à formação de uma Pátria mais justa e cidadã”.  

Finalizando esse primeiro número da Revista Colmeia, nos deparamos com 
um artigo que fala sobre a importância das comemorações do 07 de setembro. 
Nele uma aluna aborda a questão da união da pátria a partir da comemoração 
a “data máxima da História da Terra Brasileira”.5 Ao longo do texto ela faz toda 
uma exaltação as belezas naturais do Brasil. E aproveita para destacar a palavra 
Pátria, onde ressalta seu significado e destaca também os verdadeiros ideais 
cívicos necessários a sua construção de forma sólida e voltada para a 
modernidade.  

Os símbolos cívicos presentes nos textos escritos e publicados pelas alunas 
na Revista Colmeia dão ao leitor de hoje uma visão de como o Estado através 
da escola forja um modelo de cidadão voltado ao mundo do trabalho e atrelado 
aos ideais difundidos pelo governo varguista.  

 

CONCLUSÃO: 

Os trabalhos que tratam das relações entre Estado e Ideologia há muito que 
consideram as instituições de ensino como pedras fundamentais na reprodução 
dos ideais de cidadania e das diversas formas de hierarquia social e política. O 
conceito de “hegemonia” trabalhado por Antonio Gramsci, aliado a questão da 
importância do intelectual orgânico e da sua relação com o Estado, é 
fundamental para perceber a importância das relações estabelecidas entre 
Estado e Educação. De fato, para o pensador italiano, a educação é parte 
essencial do processo da formação da hegemonia cultural, na qual um Estado 
impõe padrões culturais e valores que vão lhe servir para respaldar o poder. 
Dentro deste quadro, a escola é encarada como um aparelho reprodutor da 
hegemonia, na qual os intelectuais orgânicos, ou seja, aqueles que pensam o 
poder podem reproduzir os seus valores. Num outro sentido, trabalhando a 

                                                   
 

4 Ver: “No clube Mediros e Albuquerque”, In: Revista Colmeia, 1935, p. 05. Acervo da EMOF. 

5 Ver: “O 7 de setembr”, In: Revista Colmeia, 1935, p. 10. Acervo da EMOF. 
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escola como “aparelho ideológico”, Louis Althusser realça o papel chave do 
sistema de ensino como condição para forjar a representação de sociedade 
estabelecida pelo poder.   

É na escola que se constrói a noção de pertencimento a um (a) lugar/Nação. 
O papel de cidadão passa a ser definido pelos padrões que lhe são impostos a 
partir da formação escolar mais básica. Assim sendo, recuperando a noção de 
aparelho reprodutor da ideologia, controlar o sistema educacional significa ter 
o controle da produção de novos cidadãos que podem ser ou não favoráveis ou 
maleáveis aos mecanismos existentes e às regras impostos pelo poder.  

Em suma, a análise do sistema de ensino oferece as condições necessárias 
para que possamos compreender a forma pela qual o Estado reproduz e 
pretende perpetuar os seus valores, espelhados nas ideias de Cidadania, Nação 
e na suposta noção de uma “Pátria”, forjada a partir de valores físicos, como o 
país, humanos, como a sociedade, mas, sobretudo morais, sendo estes os que 
postula ser o defensor.  

Por várias vezes podemos perceber que dentro da sala de aula, nas paredes 
da escola, nas estantes da biblioteca ou até em pequenos textos escritos pelas 
alunas enxergamos o civismo agregado a uma esperança de vida melhor.  

A escuridão do quadro-negro era povoada por estampas. Essas estampas, 
muitas vezes penduradas em cavaletes, tornaram-se recursos 
pedagógicos indispensável para a aprendizagem da redação e 
multiplicaram-se nas escolas primárias dos grandes centros urbanos 
brasileiros no final da década de 20 e nas décadas seguintes. Estampas 
que a princípio eram importadas e ainda fazem renascer as memórias da 
infância em linguagem poética. (NUNES, 2011:371) 

Já para Jacques Le Goff (1996:77), “(...) toda vida cotidiana, afetiva, 
fantástica de uma sociedade depende de seu calendário”. Logo os republicanos 
percebiam a utilização das comemorações e datas cívicas, já presentes no 
calendário escolar, como um elemento de construção de uma identidade e de 
uma memória coletiva.  

O presente artigo teve como eixo norteador a análise do discurso utilizado 
pelo Estado a partir das datas cívicas e da própria exaltação da Pátria, buscando 
perceber o verdadeiro significado das práticas que norteiam essas 
comemorações, ou seja, como as mesmas eram percebidas não apenas no 
âmbito escolar, mas como eram apropriadas pela sociedade na tentativa de 
legitimar a ação do governo na tentativa de construção de uma memória 
coletiva ou no simples fato de criar uma identidade social, buscando construir 
um ideário nacionalista (FERNANDES, 1993:60). 

Indo um pouco além, buscou fornecer elementos para o entendimento da 
escola como um espelho para as realizações do Estado, utilizando-se das 
comemorações como um mecanismo ideológico que interfere não apenas no 
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cotidiano escolar, mas na própria estrutura de organização social. A questão da 
valorização dos símbolos nacionais termina por criar uma forma de como 
alunos e professores precisavam se portar frente a sua sociedade, ou seja, uma 
forma do Estado criar um ideal de cidadania (CATROGA, 2001:20).  
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A DIMENSÃO PESSOAL  NAS POLÍTICAS CURRICULARES 
EM PORTUGAL (1970-2009) 

PALAVRAS-CHAVE 

Conhecimento, história de vida, mudança. 
 
Este artigo é parte de uma tese de doutoramento que assentou no 

pressuposto de que a construção do conhecimento curricular em Portugal entre 
1970 e 2009 é enformada por processos com diferentes referentes ideológicos, 
eventualmente teóricos e práticos, e apresenta uma forte influência dos 
contextos económico, político, cultural e social de cada ciclo político, 
nomeadamente no que concerne às dimensões de equidade e igualdade no 
conhecimento curricular, bem como à sua pertinência e relevância, com 
repercussões ao nível da cultura curricular construída. Neste contexto, 
desenvolvemos uma investigação que nos conduziu à identificação das 
principais tendências curriculares desenhadas nas diferentes reformas 
educativas, através da análise dos quatro ciclos políticos em que encontramos 
os marcos legislativos curriculares centrais, procurando, sobretudo, responder 
a três questões: Que conhecimento curricular tem sido construído e o que faz 
parte desse conhecimento? Quem participou nessa construção e como 
construiu esse conhecimento? Que processos têm sido usados na construção do 
conhecimento curricular?  

Assim, pretendemos aqui explorar a dimensão pessoal das políticas 
curriculares, procurando identificar as influências desta dimensão pessoal dos 
protagonistas na construção das tendências curriculares em Portugal entre 
1970 e 2009. Isto é, não apenas identificar quem são os protagonistas políticos, 
mas também como construíram o seu conhecimento e a relação que este 
apresenta com a sua estória de vida, compondo o seu mapa social e cognitivo. 
Por outro lado, definir, ao nível meso e micro, como as escolas e os professores 
constroem o conhecimento profissional, recorrendo igualmente aos relatos de 
vida dos professores. A nossa hipótese de partida é a de que a prática das 
orientações curriculares fixadas apresenta uma estreita relação com as histórias 
de vida dos seus atores, não sendo possível dissociar a história de vida de cada 
um da medida de política curricular em desenvolvimento.  

Apresentar um estudo sobre a história do currículo incentiva-nos a observar 
a materialização do conhecimento no currículo como artefacto social e 
histórico, com mudanças e flutuações e não como algo imóvel. Por outro lado, 
esta pesquisa histórica não assentou simplesmente na descrição da organização 
do conhecimento escolar no passado, tentando igualmente explicar como é que 
esse artefacto se tornou no que é atualmente e descrevendo a dinâmica social 
que o moldou dessa forma. Esta perspetiva implica abordar o currículo como 
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um processo de conflitos e lutas entre diferentes tradições e conceções sociais, 
e não apenas como resultado de um processo social necessário de transmissão 
de valores, conhecimentos e habilidades. O processo de seleção e organização 
do conhecimento escolar não deve ser entendido como um processo 
epistemológico inocente, antes como um processo social em que convivem 
fatores lógicos, epistemológicos, intelectuais, interesses, rituais, conflitos 
simbólicos e culturais, conflitos de legitimação e controlo, propósitos de 
dominação. A “fabricação do currículo” não é realizada a partir de 
conhecimentos válidos, mas a partir de conhecimentos considerados 
socialmente válidos. A história do currículo deve ainda percorrer todos os níveis 
de construção curricular, não se detendo apenas nas deliberações conscientes e 
formais (leis, regulamentos, normas, guias), a designada “epistemologia social”, 
mas também nos processos informais e interacionais através dos quais aquilo 
que é legislado é interpretado de diferentes formas, conduzindo 
frequentemente à subversão e transformação. 

É fundamental que a história do currículo procure identificar os 
conhecimentos e saberes que foram deslocados em favor de outros com mais 
prestígio, força e viabilidade social. Da mesma forma, é imperativo que a 
história do currículo contemple os efeitos que o currículo tem sobre as pessoas, 
ou seja, a história do currículo não deve estar apenas centrada em si, mas 
também no currículo enquanto fator de produção de sujeitos, de identidades e 
subjetividades sociais determinadas, uma vez que o currículo não apenas 
representa, ele faz, ele é ação tendo em conta que a inclusão ou exclusão no 
currículo tem ligações com a inclusão ou exclusão na sociedade. 

Recorremos à proposta de Ball (1994) para analisar dois contextos em cada 
ciclo de políticas e adotámos o conceito de  cosmopolitismo metodológico 
(Beck, 2005) que nos permitiu uma abordagem em que o nível de análise não 
se situou no Estado, mas em novos espaços e noutros níveis. Nesta abordagem 
multinível recorremos ao conceito de refração (Goodson, 2010), tendo em conta 
que entendemos o conhecimento curricular e políticas curriculares enquanto 
processo, enquanto continuum, produzidos por múltiplos atores que atuam em 
diversos campos, inseridos num contexto económico, político e social que deve 
tomar corpo analítico. Por outro lado, consideramos que a mudança educativa, 
e a curricular em particular, deve ser entendida tendo em conta padrões e forças 
de mudança que proporcionam diferentes caminhos de acordo com a realidade 
histórica e cultural de cada região, país ou mesmo profissional. Isto significa 
que todas as políticas curriculares são refratadas sempre que há uma mudança 
de nível ou de atores, aceitando que essa refracção ocorre mesmo ao nível da 
sala de aula com cada um dos profissionais que nela trabalha. Temos, por isso, 
em atenção não só as trajetórias nacionais, mas também as trajetórias 
individuais de cada ator educativo em análise. 

Este último objetivo vai ao encontro da abordagem que encara o 
conhecimento enquanto saber sobre o currículo, estabelecendo relações 
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íntimas com o conhecimento profissional que caracteriza ou legitima a ação 
docente. Neste sentido, a cultura profissional dos professores torna-se 
fundamental, para o que desenvolvemos o conceito de currículo como narração 
(Goodson, 2008), que significa que o conhecimento curricular não está 
enraizado num programa disciplinar, mas na construção da identidade e na 
gestão da vida do professor. Não se considera mais o conhecimento como 
prescrito, mas um conhecimento que é construído juntamente com a vida 
pessoal, conjuntamente com a construção da sua própria narrativa. É, em suma, 
o paradigma que defende que a construção do conhecimento profissional é 
tanto mais sólida e conduz a melhores resultados escolares quanto mais o 
trabalho dos professores está incorporado na sua narrativa de vida. 

Deste modo, completámos a nossa abordagem metodológica com as 
histórias de vida dos professores, pertinente neste contexto de sociedade 
individualizada, e uma ferramenta fundamental para compreender a mudança 
educativa, uma vez que são assumidas como uma refração da história do 
currículo, bem como das mudanças sociais, políticas e económicas. 

Nóvoa (1995) defende que o profissional e o pessoal não podem ser 
separados uma vez que o processo de formação de um professor faz parte do 
seu caminho de vida, que também se transforma num caminho de formação. 
Entendidas enquanto o cruzamento entre a “estória de vida” de um indivíduo e 
o contexto em que foi construída, as histórias de vida (life histories) incluem o 
trabalho interpretativo do investigador, enquanto as “estórias de vida” (life 
stories) remetem para a simples narração do sujeito. 

De acordo com Goodson (2008), não é possível compreender o social sem 
que primeiro se conheça o pessoal e o biográfico. Assim, este modelo de análise 
permitiu descrever e analisar os efeitos das forças de mudança no trabalho e 
vida dos professores, bem como os efeitos das histórias de vida dos professores 
na construção do conhecimento curricular e profissional e a relação entre eles 
estabelecida ao longo de quase quatro décadas em Portugal. 

As fontes a que recorremos são a legislação, pareceres, os documentos das 
escolas (atas e projetos) e as entrevistas realizadas quer aos atores políticos, 
quer aos professores. Concluímos que há uma estreita relação entre as histórias 
de vida dos atores e o conhecimento selecionado para a educação formal. 
Quanto aos professores, a integração do conhecimento social no conhecimento 
profissional permite ao docente novas formas de contextualização e integração 
do conhecimento disciplinar. Por outro lado, identificámos diferentes 
processos de mudança, bem como os seus efeitos no trabalho e vida dos 
professores, manifestando-se a necessidade do alinhamento entre forças de 
mudança externas e internas para que se operem reais transformações no 
currículo. 
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RESUMO 

Reflete-se aqui sobre o papel das imagens nas práticas letivas. Constatando 
que a escola foi/é o local da leitura e da escrita, é necessário compreender onde 
entram as imagens e como alunos e professores se relacionam com elas. Desde 
a antiguidade, passando pelo contributo matricial de Comenius, até hoje onde 
as imagens são quase omnipresentes, na maioria das escolas estiveram sempre 
lá. Encontramo-las em toda a parte incluindo a sala de aula, nos manuais, nos 
materiais didáticos e, nos dispositivos de comunicações móveis dos alunos. 

 Analisa-se histórico-educativamente o papel da imagem na escola moderna 
refletindo sobre as suas potencialidades. É um exercício histórico de tipo 
genealógico, uma história do presente, com constante ligação passado presente 
e vice-versa. Debruçamo-nos sobre a escola moderna que no quotidiano escolar 
continua entre nós.  

O uso que a escola fez/faz das imagens foi/é de um caráter complementar e 
subsidiário, meramente decorativo ou demonstrativo. Existe na escola uma 
iliteracia visual caraterizada por grande dificuldade, ou recusa, em analisar livre 
e criativamente imagens. 

Existem imensas potencialidades nas imagens para práticas letivas 
dinâmicas e potenciadoras da criatividade, mas é necessário práticas diferentes. 
Os alunos devem ler livremente as imagens como textos dando asas à sua 
imaginação.  

 
PALAVRAS-CHAVE 
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O PAPEL DA IMAGEM NA ESCOLA DA ESCRITA 

A escola de hoje, construída pela modernidade, é essencialmente o local da 
leitura e da escrita. É necessário entender onde entram as imagens e como 
alunos e professores se relacionam com elas. Desde a antiguidade, passando 
por Comenius com o contributo matricial de “Orbis Sensualium Pictus”, até 
hoje elas estiveram quase sempre lá. Encontramo-las expostas na sala, em 
manuais, e materiais didáticos, em apresentações e dispositivos de 
comunicações móveis e no entanto estando e atuando continuamente, 
consciente ou inconscientemente, são normalmente minimizadas ou até 
desprezadas.  

O meu objetivo é analisar histórico-educativamente o papel desempenhado 
pela imagem na escola moderna, refletindo sobre as suas potencialidades e 
riscos implicados. Optei por uma cronologia longa num exercício histórico 
genealógico concretizado numa história do presente, com a ligação constante 
passado presente. Olho para a escola considerando que na realidade escolar 
quotidiana a modernidade continua entre nós. Vamos ao seu início, 
atravessamo-la e regressamos, ramificando para tempos anteriores, 
constatando que a utilização que a escola fez/faz das imagens foi/é equivalente 
dando-lhe um caráter complementar e subsidiário meramente decorativo ou 
demonstrativo, existindo uma iliteracia visual caraterizada pela grande 
dificuldade, ou mesmo recusa em analisar livre e criativamente imagens.  

É uma abordagem genealógica tal como Foucault a propôs a partir de 
Nietzche, onde surgem algumas perspetivas adaptadas dos estudos de Cultura 
Visual, juntando-lhe uma adaptação da Análise de Conteúdo, sem descurar as 
regras do procedimento histórico e histórico-educativo, como o cuidado com a 
diversidade e rigor na análise e cruzamento de fontes de natureza diferentes, 
legitimando um raciocínio pessoal que não abdica da coerência interna do 
discurso e do rigor histórico. 

Desde 2002 desenvolvi estudos sobre aspetos ligados às imagens na escola, 
ao seu uso pedagógico-didático, entre os quais do uso criativo e leitura/análise 
de imagens, com fontes de tipo e épocas diferentes (quadros parietais, 
diapositivos, manuais, filmes). Parti de um conjunto de mais de um milhar de 
quadros parietais cujo conteúdo e caraterísticas globais analisei. Juntei-lhe a 
observação do maior número possível de manuais escolares de várias épocas e 
disciplinas, focando-me nas imagens, na sua disposição e relação com os 
conteúdos e outros materiais didáticos. Observei inúmeras imagens em 
suportes vários, acrescentei a análise de relatórios de professores com as suas 
perspetivas e bastante material de arquivo de liceu (anuários, atas, relatórios, 
correspondência, circulares, legislação, balanços, inventários e catálogos, entre 
outros) para perceber a circulação de materiais escolares, prioridades de 
aquisição e importância dada. Juntei vasta bibliografia sobre circulação de 
materiais, mundialização do sistema educativo, cultura escolar, cultura visual, 
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materialidade e património escolar, ideias pedagógicas e outros. Fiz como 
professor experiências de uso de imagens de modo a os alunos se habituarem à 
sua própria leitura livre e algumas sessões para professores, tentando motivar 
para tais práticas, sempre com consideráveis resistências.  

O modernismo tentou transmitir o conhecimento científico e formar um 
sujeito racional e autónomo, moldando o cidadão moderno da sociedade 
racional. A escola moderna foi instrumento fundamental de difusão das ideias 
de modernidade e de inclusão das massas sob a presença sempre vigilante do 
Estado (Lopes, 2013). Ao longo da Era Moderna, a forma escolar foi-se 
impondo aos modos tradicionais de socialização, de aprendizagem e de 
transmissão cultural. Em meados do século XVIII, graças ao trabalho dos 
jesuítas e outras congregações docentes, o modelo escolar estava razoavelmente 
definido. A educação das crianças e dos jovens realiza-se em espaço próprio, 
separado da família e do trabalho, sob responsabilidade de um ou mais mestres 
que ensinam matérias previamente definidas através de certos procedimentos 
didáticos (Nóvoa, 2005). 

A escola que conhecemos e onde nos movimentamos, quase sempre foi/é 
uma escola onde a leitura e a escrita têm uma significativa preponderância na 
ocupação dos tempos letivos. É indubitavelmente a escola da leitura e da 
escrita, ainda que surjam muitas interrogações em relação ao modo como essa 
escrita é utilizada. O discurso da modernidade apoiou-se muito na ideia de 
liberdade e autonomia. Mas falta uma oposição crítica, a do discurso do 
submetimento. O arranque desse discurso surge com a observação de que as 
libertações nunca se produziram como as ideias liberais as conceberam. Entre 
1750 e 1850 as sociedades revolucionárias europeias continuaram e 
centralizaram obstinadamente os aparelhos estatais. O Estado foi o recetáculo, 
proteção e limite, da modernidade. A liberdade e a sujeição são as caraterísticas 
básicas da condição moderna. Há que entender e avaliar bem a natureza dupla 
e irredutível da modernidade. Um quadro da modernidade deve unir as duas 
perspetivas na sua ambiguidade (Wagner, 1997).  

Uma das instituições mais caraterísticas da modernidade é certamente a 
escola. A que temos é a que a modernidade construiu. Uma escola que fabricou 
um tipo de ator que devia, ele próprio, ser sujeito da sua própria educação. Não 
se apresentou como matéria de pregação mas sim como questão existencial 
associada ao isolamento do aluno. Uma socialização escolar feita sobretudo de 
ação, onde sempre se admitiu que crianças e jovens só entrariam num processo 
de aprendizagem quando conseguissem dominar internamente as experiências 
escolares em que os envolviam. Era uma apropriação integradora, baseada 
numa multiplicidade de jogos estratégicos e situações relacionais onde cada um 
foi convidado a constituir-se a si próprio como indivíduo autónomo, racional e, 
já fora da escola, capaz de contribuir individualmente para a integração moral 
da totalidade do tecido social (Ó, 2002). 



 

 
 

6 

A escola moderna tem caraterísticas que constato e analiso. Não existe uma 
visão absolutamente objetiva, imparcial e externa, as nossas análises são fruto 
do que somos, do que nos constitui, mas tento alcançar uma visão que mais do 
que defender ou atacar se limita a analisar. Qualquer instituição tem qualidades 
e defeitos, o que depende da perspetiva do observador, é necessário tentar um 
equilíbrio que equacione ambas. Podemos ambicionar uma escola diferente, 
gerações sucessivas de estudiosos da causa educativa foram-no defendendo, 
consecutivamente disse-se quase o mesmo, repetiram-se causas e batalhas, mas 
é possível que algo diferente fosse outra coisa que não a escola. A escola 
simplesmente é como é e ao analisá-la espero apenas contribuir para uma 
melhor compreensão (Lopes, 2013). 

O final do século XIX é essencial para compreender a consolidação da forma 
de organização escolar que, apesar de sucessivas tentativas de mudança, 
resistiu até hoje. Há evoluções que produzem a gramática da escola: alunos 
agrupados em classes graduadas, com uma composição homogénea e um 
número de efetivos pouco variável; professores atuando individualmente, ou 
generalistas (ensino primário) ou especializados (ensino secundário); espaços 
estruturados de ação escolar, com uma pedagogia construída essencialmente 
no interior da sala de aula; horários escolares rígidos impondo um controlo 
social do tempo escolar; saberes organizados em disciplinas escolares, como 
referências estruturantes do ensino e da pedagogia. É neste momento, de 
grande intensidade histórica, que se fabrica uma conceção de trabalho escolar, 
que está impregnada de uma pedagogia nova e de práticas de ensino que 
integram princípios de avaliação, de progressão e de organização dos estudos 
(Nóvoa, 2005).  

O Estado–nação  moderno tentou uma escola onde disciplina se associasse 
com liberdade, desenvolvendo a ideia, já banal, de que o aluno gosta de ser 
dirigido em cenários onde aprende, paulatina e voluntariamente, a submeter-
se ao que passa por verdadeiro, à ordem e autoridade estabelecidas. A cultura 
escolar enraizou uma política da vida e da identidade pessoal onde a autonomia 
do escolar dá corpo a uma ética da obediência e padronização social. Gerações 
sucessivas de pedagogos e educadores falaram em democracia na escola e escola 
democrática, no entanto são afirmações que remetem, quase infalivelmente, 
para a admiração das estruturas e instituições do liberalismo político e para o 
desenvolvimento de lógicas de poder relacional que procuram antecipar, na 
vida infanto-juvenil um mundo de competição, rivalidade e antagonismo 
próprio da vida adulta moderna, através da valorização constante da 
supremacia e prepotência dos mais dotados (Ó, 2012). 

A escola moderna é a da leitura e da escrita, ainda que uma escrita bem 
caraterística, mimética e repetitiva. Escreve-se o que se leu e o que se espera 
que o professor avalie como correto porque está no livro ou nas palavras do 
professor. O aluno transforma-se no repetidor infinito de uma verdade 
científica que já chega sem vida ao livro escolar e ali permanece. O ato 
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pedagógico assume a forma de um normativismo pedagógico essencialmente 
manipulatório que estabelece a confusão entre a transposição didática de um 
conhecimento e esse mesmo conhecimento (Ó, 2012). 

O modo como os professores e as escolas organizam o trabalho e 
desempenham os objetivos esperados desencanta pois esgotou-se o Programa 
Educativo da Idade Moderna com a incapacidade da escola republicana para 
instituir o homem liberal com a Educação Nova. Continuamos sem conseguir 
sequer alcançar os mais constantes objetivos da escola europeia: a iniciação à 
escrita e a transmissão da experiência acumulada pela humanidade por meio 
dessa cultura escrita. Cristalizou, no século XIX, a sua estrutura sintática 
assente no modo simultâneo de a todos ensinar como de um só se tratasse. Esta 
indiferença à diversidade dos alunos, herdada da conceção la saleana do século 
XVII para a educação dos padres, assegurou a seleção social dos indivíduos, 
comprometendo a responsabilidade social da escola para as complexas tarefas 
de aprendizagem e de desenvolvimento humano, socioeconómico e científico 
(Niza, 2012). 

A uniformidade, homogeneização e normalização dos comportamentos, 
concretizados num figurino organizacional seletivo e discriminatório, são a 
marca mais profunda e permanente da escola. É em nome da análise desta 
ocultada evidência histórica que Sérgio Niza surgiu na oposição ao que 
denominou de ensino simultâneo sistemático, em favor de uma cultura por vir 
da diferença. São inquietantes as suas afirmações que nos dizem que a maioria 
dos professores se limita a continuar hoje os métodos de trabalho iniciados por 
Jean-Batiste de La Salle (1651-1719) – fundador da congregação religiosa os 
Irmãos das Escolas Cristãs – destinados a ensinar muitas crianças pobres 
como se fossem uma só, através do dispositivo curricular constituído por: um 
mesmo livro para todos, numa sala de aula ao ritmo decidido pelo professor; 
um uso calculado do tempo para evitar a ociosidade e otimizar o rendimento; 
um controlo do saber adquirido através de exames que determinam a passagem 
de nível e, dessa forma, organizam as práticas de aprendizagem; uma vigilância 
organizada sobre a conduta do aluno e a sua interioridade psicológica. Esta 
matriz seiscentista produziu o enclausuramento do escolar, a racionalização 
magistercêntrica do trabalho docente, a uniformização de métodos e materiais 
didáticos acompanhadas do reforço da disciplina e da exclusão garantida pela 
avaliação e foi universalizada com o triunfo do liberalismo-iluminista, no século 
XIX, constituindo a gramática da atual escola laica, democrática e republicana 
(Ó, 2012). 

Como salientou Jorge Ramos do Ó, Sérgio Niza filia-se no procedimento 
nietzschiano, que tanto o entusiasmou e a mim também. Adotando uma 
metodologia do longínquo com objetivo de fornecer uma história do presente e 
nos levar a pensá-lo de modo radicalmente diferente. Com esta operação o que 
é estranho e distante torna-se familiar; e o que na atualidade é um dado natural 
torna-se estranho depois de uma análise de tipo genealógico. Refletir 
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distanciadamente supõe a possibilidade de diagnosticar e pôr em causa os 
efeitos acumulados de desumanização e de simulacro cultural da escola. Para 
Sérgio Niza o presente pode passar a ser visto pelas suas condições de 
possibilidade. A análise histórica mostra o sentido estratégico do não dito e do 
ocultado, permitindo questionar de frente a herança justamente lá onde ela não 
se imagina frágil e contingente. Depois de Sérgio Niza fica mais difícil 
identificar a aprendizagem com a repetição ad nauseum do texto escrito e 
aceitar a miséria interrelacional da escola quartel, assim como na sequência de 
Nietzsche passámos a receber tão bem como a economia do discurso moral tem 
por finalidade justificar o poder dos mais fortes através da exaltação das 
virtudes dos mais fracos. A tese do poder moderno é sempre a mesma onde quer 
que nos encontremos: que a opressão e a submissão possam continuar a ser 
autoconsentidas pelos destinatários delas e que a hierarquização surja como 
consequência natural do mérito individual. É fundamentalmente este objetivo 
disciplinar que o Estado-nação atribui à instituição escolar (Ó, 2012). 

Os materiais parietais visuais conduziram-me aos outros materiais visuais 
que também se adequam a esta estratégia de repetição e acentuaram o discurso 
moral difundindo-o naturalmente. Há que recordar continuamente que a 
instituição escolar colocou no seu interior a escrita como princípio e fim das 
aprendizagens, mas, ao mesmo tempo, tem-na subalternizado, 
incessantemente, a favor da leitura (Lopes,2013).  

Ontem como hoje, os saberes escolares herdam uma nomenclatura que os 
faz passar por ciências, com aspiração enciclopédica e assumidamente 
entrelaçados, são delimitados em programas difundidos pelas agências 
governamentais, que são depois transpostos para manuais escolares e 
retraduzidos pelo discurso dos professores, sendo finalmente compactados 
pelos alunos em textos destinados exclusivamente a serem avaliados segundo a 
proximidade exibida em relação às fontes. Ou seja é uma civilização que se tem 
relacionado com a cultura escrita através de uma prática da demonstração, 
fundada na leitura e na sacralização do livro, reificados como estruturas que 
revelam verdades há muito estabelecidas como necessárias e inquestionáveis. 
No entanto muitas vezes tais conhecimentos foram e são obsoletos e inúteis nos 
seus campos científicos originários. A escola tem continuado a concretizar a 
missão judaico-cristã, anterior ao Antigo Regime, de a escrita se objetivar no 
acesso ao texto canónico (Ó, 2012). 

 Com as imagens acontece algo análogo. Nesta evolução da escola temos que 
encarar a imagem como um parente pobre. Ela entrou naturalmente na escola, 
era já auxiliar da pregação na tradição católica preenchendo espaços dos 
templos com estátuas e iconografia vária, nomeadamente vitrais. Apesar de 
surgir nos livros e nas paredes, as imagens no geral tiveram quase sempre um 
papel passivo, complementar, ilustrador, decorativo. Foram encaradas como 
auxiliares, alguns quadros parietais franceses evidenciavam-no com essa 
designação no título. Foram/são pouco usadas pelos professores, sobretudo não 
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usadas de modo criativo. A escola moderna foi/é, apesar das fases dos 
audiovisuais e hoje computadores e power-points a escola da leitura e da escrita 
condicionada mimética e repetitiva. Quando são utilizadas as imagens 
cumprem uma função ilustrativa em articulação com os textos escritos 
(Lopes,2013). 

A escola é a instituição da conservação social que hipervaloriza e esgota os 
seus efetivos em delirantes rotinas de repetição, anotação, síntese e comentário, 
fazendo acreditar à maioria dos que a não aguentam que a criação é o prémio 
para os que se mantem até ao fim ativos dentro da absurda máquina escrava da 
mimesis sobrevivendo a ela. Existe uma aliança operacional entre as práticas 
pedagógicas e os procedimentos examinatórios, subsumidos na lógica secular 
do ensino como movimento reiterativo de explicação e de recognição infinitas 
e da aprendizagem como transposição literal dos saberes professados (Ó, 2012). 

O nosso tempo é um tempo em que a imagem, ou melhor a comunicação 
pela imagem, é omnipresente. Na rua, em casa, no trabalho, em livros e revistas, 
nos computadores e telemóveis, em cartazes, na televisão, por todo o lado, 
somos bombardeados com imagens. Como Nicholas Mirzoeff afirmou em 
Visual Culture, hoje a cultura visual parece estar em toda a parte nas 
universidades, um sintoma da saturação aparentemente sem fim do mundo 
contemporâneo pelas imagens. Como também salientou, a pós-modernidade é 
marcada pelo visual em contraposição ao romance, que foi a forma de expressão 
do século XIX (Mirzoeff, 1999), ainda que o século XIX, sobretudo a segunda 
metade, tenha sido também um século da imagem (Lopes, 2004). A imagem 
escrita, descrita, ou fixada por meios manuais ou mecânicos é muitas vezes 
fruto do momento que passa, registando-o porque não volta mais. Existe algo 
de histórico na imagem. A precisão com que é estabelecida, o caráter duradouro 
e permanente e a criação que implica são traços distintivos da sua natureza. 
Com a imagem a expressividade humana amplia a sua capacidade de ação. Ao 
contrário dos conceitos que se pretendem definidores, as imagens são por 
natureza vagas e suscetíveis de diferentes interpretações. O nosso tempo tão 
diverso e variável, onde tudo muda e tudo se divulga e comunica rapidamente, 
tem na imagem uma forma privilegiada de expressão. Só que neste mundo 
contraditório a potencialidade criativa da imagem e da sua 
leitura/interpretação é extremamente ambígua. A cultura visual é uma tática 
para estudar a genealogia, a definição e as funções da vida quotidiana pós-
moderna a partir da perspetiva do consumidor, mais do que do produtor. Não 
é uma história das imagens, nem depende das próprias imagens, mas da 
tendência em plasmar a vida em imagens ou visualizar a existência pois o visual 
é sempre um lugar desafiante da interação social e da definição em termos de 
classe, género, identidade sexual e racial (Mirzoeff, 2002). 

A arte é frequentemente sinónimo de imagem, toda a obra de arte deixa uma 
impressão visual, uma imagem, mesmo quando não o é ela própria. A estética 
manifesta-se frequentemente pela imagem e é pela imagem que muitas vezes se 
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fomentou/manipulou o gosto, tendo a escola um papel fundamental nessa 
inculcação de um determinado gosto, o que fez também, muito pelos materiais 
visuais (Lopes, 2004). 

Interpretar é mais do que ler a imagem, é dar-lhe um sentido nosso, 
incorporá-la, torná-la numa experiência pessoal. O exercício de interpretação é 
muito pessoal e depende de quem somos e como pensamos. Recorde-se que 
somos em parte o que a escola, com o seu mecanismo integrador numa cultura 
geral, ou seja de mesmificação, fez de nós e por isso muita da interpretação é 
feita de modo análogo, pelo que os produtores de imagens jogam bem com isso. 
É este o caso das imagens usadas em contexto escolar. Interpretar difere de 
imagem para imagem. No caso do cinema é uma interpretação intuitiva e 
momentânea que se completa com logo de seguida com uma baseada na 
recordação. É a memória que nos devolve o que vimos, mas já passou. O mesmo 
acontece com a televisão e o vídeo, mas aqui a tecnologia permite-nos o recuo e 
avanço da imagem, o ver de novo imediatamente, o ver lentamente, enfim uma 
série de mecanismos mais do que a simples memória. Interpretar/analisar é 
assumir o nosso lado de espectador transformando as imagens num espetáculo 
pessoal, para deleite próprio. No entanto qualquer espectador parte para um 
espetáculo com as suas próprias expectativas e é função de elas que aprecia o 
que vê (Lopes, 2013). 

Pode adotar-se um ponto de vista hermenêutico, se pensarmos que a 
interpretação tem como fim tentar saber o que o autor quer realmente dizer. 
Tal pesquisa ultrapassa a própria obra, dependendo do possível acesso a todo o 
trabalho preparatório ou que acompanha a sua produção (notas, fichas, 
correspondência, rascunhos, manuscritos), o que é difícil de conseguir, estando 
sempre incompleto na sua forma concreta, intelectual e criativa. Pode-se tentar 
confrontar as intenções do autor, tal como se revelam pelos seus projetos e a 
sua evolução, com as da obra, para refletir nas modalidades interpretativas 
inferidas. Quando os espectadores ou os críticos se autorizam a julgar ou 
interpretar uma obra, muitas vezes mostram uma espécie de complexo, ou 
restrição mental e verbal, justificada pela ideia de liberdade absoluta da 
interpretação ilimitada em simultâneo com a de que uma interpretação só é boa 
quando adere perfeitamente às intenções do autor. Mesmo os críticos fazem 
simplificações excessivas e justificações ligadas às intenções do autor. Existe 
um duplo movimento de desejo positivista de prova relativamente à correção 
de um exercício intelectual mínimo e de recurso à legitimidade de pensar, 
vemos as marcas da sociedade de consumo e do pronto-a-pensar, entregue 
juntamente com o pronto-a-vestir ou, por que não? com o pronto-a-cozinhar. 
Sabe-se que as obras vivem e nós com elas, através delas, graças a elas e graças 
a um abandono autoral, que, numa primeira fase, nos liberta e 
simultaneamente nos impele a recorrer aos recursos da própria obra, da sua 
interação, a encontrar as respostas às perguntas que lhes fazemos. No entanto 
a necessidade de nos referirmos ao autor aquando da interpretação revela mais 
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uma vez a fuga para fora de si mesmo, um recuo perante o esforço da avaliação, 
uma cessação das suas próprias capacidades de apreciação, uma recusa de fazer 
viver plenamente a obra e, em definitivo, uma demissão intelectual (Joly, 
2002). 

Um dos problemas que se levanta à interpretação de imagens é a 
necessidade de saber fazê-lo. Existe a necessidade de uma certa literacia visual. 
Assim podemos falar de imagens com paixão e perplexidade. A paixão pelas 
imagens e o seu mistério e a perplexidade pela infinita incompletude resultante 
da compulsão para lhe dar sentido. O que dizem as imagens? E em que é que ao 
dizê-las e, bem assim, submetê-las ao olhar académico, o intérprete as 
corrompe e diminui? Na nossa espec(tac)ular modernidade tardia, as imagens 
ganharam uma centralidade cultural, epistemológica e ética, que as faz, nos 
seus variados suportes, veículos privilegiados para compreender os desafios e 
os discursos das complexas sociedades em que vivemos. Devemos discutir o 
poder cultural das imagens produzidas na era da reprodutividade técnica, na 
expressão de Walter Benjamim, e o modo como efetuam a construção visual do 
saber, refratando energias sociais, mas ao mesmo tempo intervindo de modo 
determinante na construção da cultura. O olhar está marcado por um fascínio 
crítico. Perante a complexidade das intervenções visuais no social, pretende 
sobretudo agir como a falha no olho que permite discernir a imagem enquanto 
cultura e a sua retórica, para além da transparência mitificadora dos 
dispositivos (Gil, 2011). 

O desejo da imagem constitui um postulado fundador de todo o ato de 
leitura visual. Na idade da voragem pictórica, a asserção de que no fundo toda 
a imagem se quer verbalizar parece perder legitimidade, e o desejo simples de 
experiência surge como antagonista da vontade de entender para além do fruir. 
Num tempo em que a semioticidade parece perder terreno face à experiência, 
ler e interpretar a imagem apresenta-se para alguns como atividade herética de 
ameaça à integridade disciplinar, e para outros como estratégia necessária para 
a decifração da crescente complexidade sígnica da visualidade do mundo 
contemporâneo. Para este efeito, exige-se o desenvolvimento de uma nova 
literacia, que nos permita entender a diversidade dos sitemas visuais 
(fotografia, pintura, cinema, imagem digital) na sua ancoragem histórico-social 
e na especificidade do modelo de mediação, mas simultaneamente discernir o 
modo como os produtos visuais negoceiam com o sistema cultural envolvente, 
como dele recebem energias e, por sua vez, criam cultura (Gil, 2011). 

A literacia visual é multivalente, renegociando-se em contexto, ou, de outro 
modo, a literacia visual é um transconceito que se socorre da vocação 
hermenêutica da interpretação textual, articulando-a com a ancoragem sócio-
histórica, apropriada à abordagem historicista. Simultaneamente valoriza a 
especificidade sígnica do meio visual, ainda que sem deixar de considerar o 
modo como ela remedeia media anteriores, ou até posteriores, como defendeu 
Grusin (Gil, 2011). 
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Literacia visual designa assim simultaneamente uma competência e uma 
estratégia. Não se confunde com a capacidade biológica de ver, embora não seja 
possível sem ela, não resulta da mera escolaridade, embora exija estudo, não é 
apanágio de uma única disciplina, mas exige competências múltiplas, não é 
meramente utilitária, embora seja elementar sempre que o estudo da imagem 
se encontra em causa. Por fim, a literacia visual resulta do contexto cultural, a 
literacia visual constitui-se como estratégia de acção cultural. Respondendo à 
necessidade da cultura visual indagar o modo como o social é criado por via 
imagética e não só como a representação visual resulta do contexto cultural, a 
literacia visual constitui-se como intervenção de cidadania, possibilitando um 
entendimento competente dos dispositivos do olhar que permeiam as 
sociedades, as estratégias de poder que constituem os campos de visibilidade e 
invisibilidade e a decifração de poderes oblíquos que se refractam através dos 
suportes tecnológicos da imagem, da fotografia e cinema aos vídeo jogos e às 
novas plataformas de interacção virtual (Gil, 2011). 

O termo literacia visual foi cunhado pelo historiador de arte James Elkins, 
como uma tentativa de resolver a necessidade de qualquer estudioso de cultura 
visual de ler as imagens. O paradoxo do composto reside desde logo na 
aglutinação de literacia com visualidade. Literacia constitui a capacidade de ler 
texto, substantivando a qualidade ou condição de quem é letrado, alfabetização, 
mas também práticas que denotam a capacidade de uso de diferentes tipos de 
material escrito. Por contiguidade, o termo passou a designar capacidade de os 
indivíduos compreenderem e usarem informação, inicialmente sobre a forma 
verbal e textual, mas alargando-se igualmente a outros suportes. José Adelino 
Furtado falou em literacia digital, referindo-se ao uso de novas tecnologias e o 
termo generalizou-se para designar literacia mediática ou literacia económica, 
entre outras formulações. Todavia, o conceito original de literacia, como 
defendeu Walter Ong em Orality and Literacy (1982), assenta numa estratégia 
de aprendizagem da transposição tecnológica. Trata-se de apreender e de 
aprender a escrita como, uma tecnologia que efetua uma radical transformação 
do universo do pensamento humano do meio auditivo para o meio visual. Ou 
seja, a literacia ensina a compreender a escrita como tecnologia de mediação do 
som (verbal) para a imagem. Na sua origem, portanto, a literacia é assim 
eminentemente visual (Gil, 2011). 

Devemos equacionar as imensas potencialidades que as imagens e a sua 
leitura podem e devem ter numa prática letiva dinâmica e potenciadora da 
criatividade que motive os alunos. Mas, para isso, teremos que fazer uma 
utilização diferente daquela que tem sido prática corrente, onde os alunos 
sejam levados a ler livremente as imagens como se fossem textos dando asas à 
sua imaginação interpretativa. No entanto, há que examinar bem porque não 
se faz um maior uso das imagens na sala de aula. Na verdade as imagens têm 
sido vistas nas aulas como enriquecimento decorativo, como formas de chamar 
a atenção e de inculcar naturalmente ideias sem resistência. Os professores 
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quando as usam fazem-no com um carácter ilustrativo ou de demonstração. 
Existe uma grande resistência a permitir usos livres e criativos como também 
acontece em relação a outro tipo de textos provavelmente porque os professores 
têm dificuldade em lidar com o que não controlam, com o que se afasta de livros 
e programas, com o que foge ao planeado pois isso poderá colocar em causa o 
que julgam ser os seus conhecimentos, normalmente vistos como a realidade 
científica, mesmo que já esteja desatualizado (Lopes, 2013). 

Estas práticas letivas onde os testes e os exames levam à repetição constante 
e à mesmificação dos jovens, o que é mais um aspeto da globalização, servem 
também para impor todo um pensamento que nos constitui mais do que aquilo 
que julgamos. Há que refletir sobre os riscos que a utilização de imagens pode 
implicar dado o seu carácter reprodutor da sociedade que as origina, sem que 
tal seja um impeditivo para a sua utilização. As imagens têm um importante uso 
silencioso numa técnica semelhante à da publicidade, ao ficarem muito tempo 
expostas por exemplo numa parede ou nas folhas de um livro levam a que quem 
as observa pela repetição comece a interiorizar naturalmente toda uma série de 
aspectos característicos da sociedade em que vivemos sem colocar a questão de 
se podia ser diferente. Existe uma espécie de conteúdo oculto (quase como o 
currículo oculto) que atua constantemente (Lopes, 2013). 

Existem nas imagens, entre outras, questões de género, de papel feminino 
e masculino, de comportamentos e atitudes de menino e de menina, das 
profissões mais apropriadas a cada género, da família ideal, do olhar perante o 
outro que é diferente e ou longínquo, da ideia de patriotismo e Estado-nação, 
de colonialismo ou neo-colonialismo e relações entre nações e povos, dos 
cuidados com o corpo expectáveis, dos valores estéticos implícitos, de 
infalibilidade e superioridade científica numa ciência enciclopédica que se julga 
concluída e definitiva, de culto do trabalho e do dever, das representações 
estereotipadas e claro da ética social vigente (Lopes, 2013). Tais  aspetos mais 
ou menos ocultos são uma realidade de que nos devemos inteirar e desmistificar 
sem que isso sirva desculpa para um menor uso das imagens em contexto letivo, 
antes pelo contrário. 

Em conclusão posso afirmar que ao longo dos tempos as imagens têm 
estado sempre presentes nas práticas letivas mas normalmente com um caráter 
subsidiário e complementar. Apesar da contínua produção de materiais de 
caráter visual e de livros cada vez mais profusamente ilustrados, sendo 
frequentemente esse o motiva para a escolha/aquisição, têm sido utilizados 
quase sempre como complemento e ilustração do texto escrito ou como 
decoração, raramente constituindo o fundamental da prática pedagógica, 
inclusive em disciplinas artísticas como o desenho ou a história da arte. O papel 
criativo da imagem e a liberdade de leitura/ interpretação continuam a ser 
quase ignorados. Sempre se pensou que a existência de materiais ricos e 
profusamente ilustrados seria motivador dos alunos, constituindo uma forma 
de focar a atenção e ilustrar o pensamento (Lopes, 2004), no entanto os 
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professores fazem deles uma utilização muito restrita dando-lhe um papel 
ilustrativo de certas ideias e afirmações, eventualmente acompanhando com 
eles algumas explicações, aproveitando para suprir com as imagens as carências 
por exemplo de material para ensino experimental ou de exemplares para 
observação . Na verdade constata-se um certo paradoxo, mais uma 
ambiguidade moderna, pois adquirem-se quantidades consideráveis de 
materiais para uso das escolas, inicialmente livros e estampas ou litografias, 
depois quadros parietais, mais adiante episcópios, projetores e filmes, 
seguiram-se os designados meios audiovisuais, posteriormente os slides e os 
acetatos, ainda as cassetes de áudio e vídeo e os cds, ou dvds, neste momento 
os computadores com projetor, a internet, as pens e os power points numa 
busca incessante de também um modo cada vez mais moderno de usar as 
imagens e simultaneamente não se faz um aproveitamento criativo ou qualquer 
outro de tais materiais, vejam-se os relatórios de professores, pelo que vão 
continuando sobretudo a ilustrar e a decorar o espaço (Lopes,2013). Este aspeto 
decorativo faz parte duma caraterística relevante da escola moderna a de fazer 
perdurar uma certa ideia de escola onde imagens, quadros e mapas colocados 
na parede constituem um dispositivo cénico-decorativo essencial, objetos 
litúrgicos para a apresentação da sacrossanta palavra, quase como se edifícios 
com paredes vazias destes materiais não poderem ser vistos como escolas 
(Lopes, 2013). Constata-se a existência de uma certa iliteracia visual ou seja 
uma incapacidade em lidar com as imagens, em as saber ler e interpretar apesar 
de elas nos rodearem por toda a parte pelo que se impõe também uma literacia 
visual. A escola continua a ser a escola da leitura e da escrita e existe uma 
dificuldade grande em encarar as imagens como um outro tipo de texto que 
deve ser lido, até porque a leitura e escrita que se faz numa escola onde imperam 
os testes e os exames é sobretudo mimética e repetitiva. Perante isto os 
professores, sempre pressionados por responsáveis, famílias e sociedade em 
geral, têm receio em usar o que não controlam e os alunos perante as imagens, 
às vezes também presentes em exames e testes, tentam adivinhar as ideias que 
os professores pretendem que vejam nelas em vez de as lerem livremente. Por 
outro lado nas imagens que se usam existe uma difusão da sociedade e dos seus 
valores dominantes (de género, de ciência, de família, de culto do trabalho, etc., 
há que ter consciência de tal sem que isso seja impeditivo de um uso criativo 
mais generalizado.  
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RESUMO  

Este artigo apresenta alguns resultados da pesquisa de Mestrado que 
investigou os exames de admissão ao ginásio, inseridos no contexto educacional 
paranaense e brasileiro. Tais exames foram obrigatórios nas escolas públicas do 
Brasil de 1930 a 1971. No entanto, vinham sendo realizados nas escolas 
secundárias do País a partir de 1870 e, no Paraná desde 1892. Enquanto 
componente do exame, a prova de matemática procurava avaliar o 
conhecimento considerado essencial para o aluno prosseguir seus estudos. 
Buscou-se analisar elementos presentes na legislação que regulamentava as 
provas, assim como analisar em que medida essas regulamentações fizeram-se 
presentes em alguns exemplares de provas de Matemática dos exames de 
admissão. As reflexões apresentadas fundamentam-se também em discussões 
acerca da situação política, social e econômica do Paraná, articuladas ao 
contexto nacional; o desenvolvimento histórico do ensino secundário no estado 
e a função dos exames de admissão ao ginásio no contexto educacional 
paranaense. Para tanto, recorreu-se ao aporte teórico de Bloch (2001), 
Wachowicz (1984), Valente (2007), Ribeiro (1984), dentre outros. Percebe-se a 
institucionalização dos exames de admissão como um mecanismo de poder e 
controle, além de objetivar um maior nível de conhecimentos, por parte dos 
alunos, para prosseguirem seus estudos. 

 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Exames de admissão ao ginásio, ensino secundário paranaense, provas de 
Matemática. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os exames de admissão ao ginásio foram obrigatórios nas escolas públicas 
do Brasil no período compreendido entre 1930 e 1971. No entanto, tais exames 
vinham sendo realizados nas escolas secundárias do País como parte da política 
de ingresso ao Colégio Imperial Pedro II, a partir de 1870, de acordo com o 
Decreto nº 4.468, de 1º de fevereiro e, no Paraná, para ingresso ao Ginásio 
Paranaense, atual Colégio Estadual do Paraná, desde 1892, normatizado pelo 
Decreto nº 3, de 18 de outubro. 

A obrigatoriedade dos exames de admissão ao ginásio em 1930 marcou um 
período histórico de restrição no acesso ao ginásio. A partir daí, na chamada 
“era Vargas”, com o desenvolvimento industrial e urbano do Brasil (embora tal 
não tenha acontecido em todos os estados da federação) intensas 
transformações aconteceram: criação do Conselho Nacional de Educação 
(1931), maior expansão das redes primária e secundária e implantação de 
significativas reformas de ensino, pensadas a partir do aumento da demanda 
por mão de obra qualificada, o que acarretou a ampliação da procura pela 
educação, a qual deveria se adequar à proposta modernizadora que se 
delineava. Neste sentido, os exames de admissão ao ginásio funcionaram como 
uma barreira de acesso ao ensino secundário e como um mecanismo de 
constatação de conhecimentos prévios necessários a esse acesso. 

A Reforma Francisco Campos deu atenção especial ao ensino secundário e 
superior, deixando praticamente de lado o ensino primário (Ribeiro, 1984). O 
Decreto nº 19.890 de 18/04/1931 legitimou o recrutamento de alunos e impôs 
barreiras institucionais de acesso ao ginásio, por meio dos exames de admissão, 
os quais somente foram extintos em 1971, pela Lei das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Lei nº 5.692 de 11 de agosto.  

O Decreto nº 19.890/1931, em seu Artigo 18, estabelecia que “O candidato 
à matrícula na 1ª série de estabelecimento de ensino secundário prestará exame 
de admissão na segunda quinzena de fevereiro”. O artigo 22 descrevia o 
conteúdo e a forma das provas: “O exame de admissão constará de provas 
escritas, uma de português (redação e ditado) e outra de aritmética (cálculo 
elementar), e de provas orais sobre elementos dessas disciplinas e mais sobre 
rudimentos de Geografia, História do Brasil e Ciências naturais”.  

Enquanto componente do exame, a prova de Matemática procurava avaliar 
o conhecimento considerado essencial para o aluno prosseguir seus estudos, 
adquirindo ênfase nas operações fundamentais e destreza ao calcular. 

Portanto, buscou-se analisar elementos presentes na legislação que 
regulamentava as provas de Matemática  e analisar em que medida essas 
regulamentações fizeram-se presentes nos exames de admissão, realizados 
entre os anos de 1961 e 1963, no Colégio Estadual do Paraná. O trabalho 
considera ainda as discussões acerca da situação política, social e econômica do 
Paraná, articuladas ao contexto nacional; o desenvolvimento histórico do 
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ensino secundário no Estado e a função dos exames de admissão ao ginásio no 
contexto educacional paranaense. Para tanto, recorreu-se ao aporte teórico de 
Bloch (2001), Wachowicz (1984), Valente (2007), Ribeiro (1984), Bourdieu 
(2012), dentre outros. A abordagem contempla uma reflexão metodológica de 
análise documental baseada na perspectiva teórico-crítica, a qual considera as 
transformações na vida material da sociedade como suporte do sistema 
educacional. Entende-se que o contato com as fontes cria a possibilidade de 
reconstruir o passado, que somente será compreendido quando articulado ao 
contexto no qual foi produzido (Bloch, 2001).  

Este estudo traz os seguintes questionamentos: Como se constituíram os 
exames de admissão ao ginásio na realidade educacional brasileira e 
paranaense, principalmente nas questões referentes às provas de Matemática 
no período compreendido entre 1930 e 1971? O que diz a legislação a respeito? 
Qual o significado de tais exames nesse momento histórico? Quais os conteúdos 
matemáticos exigidos e cobrados de um aluno que pretendia o acesso ao ensino 
secundário? 
 

2. O PARANÁ EM TEMPOS DE EXAME DE ADMISSÃO AO GINÁSIO 

Ao lado da extração da erva-mate o Paraná teve, no início do período 
republicano sua economia baseada no cultivo do café e produtos de subsistência 
e também na suinocultura. Em sua maioria, eram atividades eminentemente 
agrícolas.  

A cultura do café teve significativa importância na economia do Estado a 
partir da primeira República. Segundo Balhana, Machado e Westephalen 
(1969), esse tipo de produção sustentou a economia paranaense até a década de 
1960, quando foi iniciada a diversificação de suas atividades agrícolas e o 
processo de industrialização. 

Segundo Miguel e Vieira (2005), a educação teve, no Paraná, um 
desenvolvimento tardio, pois ainda no início do século XX, era um território 
pobre e de população rarefeita, ocasionando a falta de escolas que, por sua vez, 
pareciam ao governo, não se mostrarem necessárias, embora se encontrem no 
Arquivo Público do Paraná, inúmeros abaixo-assinados da população pedindo 
escolas. 

Neste sentido, Lilian Anna Wachowicz (1984) afirma: 

As atividades econômicas predatórias e nômades, absorvendo parte da 
população e gerando a crise na agricultura de subsistência, tornava 
elevado o custo da vida nos núcleos urbanos no século XIX. Além disso, a 
extensão do território e a relativa escassez da população, geravam uma 
formação social na qual a instituição escolar não tinha o significado das 
necessidades básicas (Wachowicz, 1984, p. 95). 
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Como uma solução a estes problemas incentivou-se a imigração europeia 
no Estado. A ação dos imigrantes, segundo Ruy Wachowicz (2010), trouxe um 
notável progresso ao Paraná, já que eles contribuíram com o desenvolvimento 
de diversos setores da economia paranaense, como na agricultura, no comércio, 
na industrialização.  

2.1. O ENSINO SECUNDÁRIO 

O ensino secundário no Paraná foi por vários anos, ministrado 
exclusivamente no Ginásio Paranaense, atual Colégio Estadual do Paraná o qual 
passou por muitas reformas, extinções e alterações. Segundo Wachowicz 
(1984), desde a sua criação como Liceu de Curitiba, por meio da Lei nº 33, de 
13 de março de 1846, o ensino secundário na Província enfrentou muitas 
dificuldades, principalmente no que se referia às questões financeiras, 
problemas disciplinares dos alunos, falta de professores e de alunos. O 
Regulamento da Instrução Pública do Estado do Paraná, (Decreto nº 479, de 10 
de dezembro de 1907) revela que o Ginásio Paranaense era o principal 
estabelecimento de instrução secundária do Estado.  

Foram inúmeros os documentos oficiais estaduais que regulamentaram os 
exames de admissão ao ginásio nesse estabelecimento 1 , no período que 
antecedeu a sua obrigatoriedade em todo o País, apesar de se refererirem a um 
período no qual  o Estado enfrentava diversos problemas sociais e/ou 
econômicos que interferiam na educação. 

Wachowicz (1984) revela que em 1911 havia 568 alunos nas escolas 
secundárias do Estado, dentre os quais, 127 no Ginásio Paranaense. Ranzi e 
Silva (2006) corroboram ao descrever a situação do ensino secundário na 
capital: 

Pensar o ensino secundário em Curitiba, entre os meados do século XIX e 
início do século XX implica em considerar principalmente, a 
inexpressividade das matrículas e a freqüência dos alunos, o que 
demonstra que o ensino regular, naqueles tempos, não passava de uma 
ficção, isto é, uma construção idealizada mentalmente sem 
correspondência com as práticas sociais (Ranzi e Silva, 2006, p. 137).  

Segundo Martins (2006), no final de 1934, a Inspetoria Geral do Ensino 
Secundário atuava nas seguintes instituições: Ginásio Paranaense, Ginásio 
Iguassú, Colégio Nossa Senhora de Lourdes, Colégio Novo Atheneu, Colégio 

                                                   
 

1Para maiores detalhes consultar: Aksenen, Elisângela Zarpelon (2013). Os exames de admissão ao ginásio, seu 
significado e função na educação paranaense: análise dos conteúdos matemáticos (1930 a 1971). Dissertação de 
mestrado em Educação. Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil. 
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Parthenon Paranaense, Colégio Progresso, Lyceu Rio Branco, Instituto Santa 
Maria e Ginásio Regente Feijó, dentre os quais apenas o Ginásio Paranaense e 
o Regente Feijó eram públicos. 

De acordo com Wachowicz (1984), a instrução pública elementar foi vista 
como instrução popular, gratuita. A centralização do sistema de ensino 
acentuou-se quando se tornou mais estável a administração. Desde o início do 
século XX, os Secretários do Interior, Justiça e Instrução Pública, passaram a 
ter um mandato de quatro anos. Esta gestão do ensino público baseou-se na 
centralização do ensino e do professorado, rigorosa e contínua fiscalização, 
organização da carreira do magistério segundo as entrâncias das escolas, 
unificação dos livros e métodos e organização regular dos exames.  

Entre as décadas de 1920 a 1960, quando “o Estado completou sua 
ocupação” (Miguel, 2008, p. 152). Com o emergente desenvolvimento 
econômico do Estado, os próprios indivíduos passaram a compreender que a 
educação poderia oferecer melhores possibilidades de ingressar no mercado de 
trabalho. O processo de industrialização carecia da mão de obra qualificada que 
a escola podia oferecer.  

A título de ilustração, pode-se citar o Relatório do Interventor Manoel Ribas 
referente aos anos de 1940 e 1941, no qual ele afirma que a instrução 
fundamental neste período foi ministrada em cinco ginásios mantidos pelo 
Estado e em 13 instituições particulares, todos equiparados ao Colégio Pedro II, 
nos quais a matrícula geral no final de 1941 foi de 5.628 alunos. 

Após 1946, a procura pela educação intensificou-se, as escolas não davam 
conta da demanda, já que houve mudança na estrutura econômica e política do 
Estado. Neste sentido, para Wachowicz (1984, p. 87), “a proclamação do valor 
da instrução pelo Estado, não se dá somente no contexto de interpretação 
moral, mas também de modernização e crescimento econômico”. 

 
3. A MATEMÁTICA PRESENTE NOS EXAMES DE ADMISSÃO AO GINÁSIO 

É devida à Reforma Francisco Campos a atual composição da Matemática 
que constitui os currículos de Ensino Fundamental, séries finais2, pois foi a 
partir de 1930 que foram extintas as antigas disciplinas independentes 
Aritmética, Álgebra e Geometria (Valente, 2007). 

O mérito desta reforma deve-se também ao fato de que os programas de 
ensino seriam estabelecidos pelo Ministério da Educação, o que, segundo Metz 
(2008), acentuou a centralização do ensino secundário. Tais programas 

                                                   
 

2 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – , 
o Ensino Fundamental passou a ser de 9 anos, tendo sido dividido em séries iniciais (1º ao 5º ano) e séries finais 
(6º ao 9º ano). 
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deveriam seguir as diretrizes estabelecidas por Euclides Roxo para o Colégio 
Pedro II.  

Em 30 de junho de 1931, em obediência ao Decreto nº 19.890, de 18 de abril 
do mesmo ano, foram estabelecidas as orientações, a metodologia e também os 
conteúdos para a Matemática. 

O ensino da Matemática tem por fim desenvolver a cultura espiritual do 
aluno pelo conhecimento dos processos matemáticos, habilitando-o, ao 
mesmo tempo, à concisão e ao rigor do raciocínio pela exposição clara do 
pensamento em linguagem precisa [...] procurará, não só despertar no 
aluno a capacidade de resolver e agir, com presteza e atenção, como ainda 
favorecer-lhe o desenvolvimento da faculdade de compreensão e de 
análise das relações quantitativas e especiais, necessárias às aplicações 
nos diversos domínios da vida prática e à interpretação exata e profunda 
do mundo objetivo (Programa do Ensino Secundário, 1931, p. 156). 

Considerava-se a Matemática uma aliada para a organização do 
pensamento, auxiliando no processo de comunicação, nas tomadas de decisões, 
no desenvolvimento do raciocínio lógico e no aprimoramento da capacidade de 
resolver problemas do cotidiano. 

Diante disso, o ensino da Matemática deveria desenvolver nos alunos o 
hábito de efetuarem cálculos mentais, a capacidade de fazer estimativas e 
empregar os conceitos matemáticos na compreensão dos fenômenos naturais. 

Esperava-se que o ensino favorecesse a atividade criadora/descobridora 
dos alunos. Por isso, recriminava-se a prática da “memorização sem raciocínio, 
ao enunciado abusivo de definições e regras e ao estudo sistemático das 
memorizações já feitas” (Programa do Ensino Secundário, 1941, p. 157). E 
incentivava-se a resolução de problemas coordenados e de interesse dos alunos, 
a fim de favorecer a construção do conhecimento. 

Partindo da intuição viva e concreta, a feição lógica crescerá, a pouco e 
pouco, até atingir, gradualmente, a exposição formal; ou, por outras 
palavras, os conhecimentos serão adquiridos, a princípio, pela 
experimentação e pela percepção sensorial, e, depois, lentamente, pelo 
raciocínio analítico (Programa do Ensino Secundário, 1941, p. 157). 

Fazia-se necessário compreender as relações existentes entre as partes da 
Matemática: aritmética, álgebra e geometria, assim como da Matemática com 
as demais disciplinas. 

A partir destas reflexões, é possível compreender a Matemática presente 
nos exames de admissão ao ginásio, verificando possíveis disparidades entre a 
proposta para o ensino de Matemática e aquilo que de fato foi efetivado nos 
exames de admissão ao ginásio. 
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Não foram encontradas leis estaduais inerentes especificamente à 
Matemática presente nos exames de admissão ao ginásio. Portanto, acredita-se 
que a legislação federal tenha orientado a elaboração e execução das provas. 

A Portaria nº 142, de 24 de abril de 1939, determinava no item 20, que a 
prova escrita de Aritmética deveria conter no mínimo, cinco problemas 
elementares e práticos. Este documento, além de considerar aprovado o 
candidato que obtivesse média igual ou superior a 50 (cinquenta) no conjunto 
das disciplinas, também fazia menção às provas orais, as quais “Constarão de 
arguições sobre pontos sorteados dentre os 20 (vinte) em que serão divididos 
os programas. Cada examinador deverá arguir o candidato no mínimo durante 
5 (cinco) minutos” (Portaria nº 142, 1939). 

No ano seguinte, a Portaria nº 479, de 30 de novembro de 1940, alterava as 
instruções e programas dos exames de admissão, estabelecento para a 
disciplina de Matemática o seguinte programa:  

Número. Algarismos arábicos e romanos. Numeração decimal: unidade 
de diversas ordens, leitura e escrita dos números inteiros. Operações 
fundamentais sobre números inteiros. Prova real e prova dos nove. 
Divisibilidade por 10, 2, 5, 9 e 3. Número primo. Decomposição de um 
número em fatores primos. Máximo divisor comum. Mínimo múltiplo 
comum. Fração ordinária. Fração própria, fração imprópria, número 
mixto. Extração de inteiros. Simplificação de frações e redução ao mesmo 
denominador. Comparação de frações. Números decimais. Operações 
sobre números decimais. Conversão das frações ordinárias em decimais e 
vice-versa. Exercícios fáceis sobre expressões em que entrem frações 
ordinárias e decimais, para a aplicação das regras de conversão e das 
operações. Noções de sistema métrico decimal. Metro; metro quadrado e 
metro cúbico; múltiplos e submúltiplos. Litro; múltiplos e submúltiplos. 
Grama; múltiplos e submúltiplos. Sistema monetário brasileiro. 
Resolução de problemas fáceis, inclusive sobre as medidas do sistema 
métrico decimal (Portaria nº 479, 1940).  

A Circular nº 13 , de 3 de dezembro de 1940, ampliava algumas instruções 
para o exame de admissão e atentava para determinados conteúdos, na época, 
chamados de “pontos”. Conforme o referido documento, a prova escrita de 
Matemática deveria ser elaborada de modo a apurar o domínio das operações 
fundamentais e o desembaraço no cálculo. Recomendava ainda, que fossem 
evitados problemas e exercícios de fácil resolução, conhecidos hoje, como 
questões de raciocínio lógico. 

A Circular também refinava as orientações quanto aos exames orais de 
Matemática, que deveriam durar 5 minutos e empregar cálculos mentais 
rápidos, expressões aritméticas simples e problemas de raciocínio simples. 
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A Portaria nº 681-A, de 30 de novembro de 1942, dispensava dos exames 
de admissão, a partir do ano letivo de 1943, o ponto que se referia ao sistema 
monetário brasileiro. Entretanto, tal conteúdo foi reintroduzido no programa a 
partir do ano letivo de 1944, a partir da Portaria nº 610, de 17 de novembro de 
1943. 

As provas do exame de admissão para aquele ano deveriam ser escritas e 
orais de Português e Matemática – de caráter eliminatório, onde o candidato 
deveria obter, no mínimo, nota 5 – e provas orais de História e Geografia do 
Brasil. As instruções para as provas orais mantiveram-se inalteradas. “A prova 
escrita de Aritmética constará, no mínimo, de cinco problemas elementares e 
práticos” (Portaria nº 681-A, 1942). 

A Portaria nº 193, de 13 de maio de 1950, aprovou as instruções propostas 
pela Diretoria de Ensino Secundário, para execução do disposto na Lei Orgânica 
do Ensino Secundário. 

No que se referia às provas, esclarecia: 

Artigo 4º - O exame de admissão, de caráter objetivo, constará de provas 
escritas de português, de matemática, de geografia e de história do Brasil.                                      
§ 1º - As provas escritas de português e de matemática serão ambas 
eliminatórias, sendo considerado inabilitado e não podendo prosseguir 
nos exames o candidato que não alcançar pelo menos nota 5, em qualquer 
delas. [...] § 3º - A prova escrita de matemática constará: a) de 3 questões, 
sob forma de problemas, as quais no julgamento, em conjunto, deverão 
ser atribuidos de 0 a 5 pontos. b) no mínimo, de 10 outras questões, de 
caráter prático imediato, compreendendo a maior porção possível do 
programa da disciplina, as quais, no julgamento, deverão ser atribuídos 
de 0 a 5 pontos [...]                                                                 § 5º - A duração da 
prova de cada uma das disciplinas será de 60 minutos, contados depois de 
apresentadas as questões aos candidatos, não podendo ser realizadas 
mais de 2 provas por dia (Portaria nº 193, 1950). 

Como a Portaria nº 193/1950 foi revogada em 27 de fevereiro de 1951, a 
Diretoria do Ensino Secundário publicou algumas Instruções de Serviço, por 
meio da Circular nº 1, de 15 de março de 1951, a qual estabeleceu os programas 
para o exame de admissão, mantendo inalterado o programa para a 
Matemática.  

As orientações para as provas de Matemática essencialmente não diferiam 
daquelas dadas pela Portaria nº 193/1950, exceto quanto ao tempo de duração 
das provas, que foi ampliado de 60 para 90 minutos. As provas orais deveriam 
durar no mínimo 5 minutos e no máximo, 10 minutos. 

A média para aprovação mantinha-se 5,0 e seria calculada de forma análoga 
ao verificado na Portaria nº 681-A/1942, discutida anteriormente. 
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A Portaria nº 501, de 19 de maio de 1952, apresentou algumas aterações 
para a prova escrita, descritas no parágrafo  2º do artigo 3º. 

A prova escrita de matemática constará de: a) Cinco questões simples, sob 
forma de problema, às quais, no julgamento em conjunto, deverão ser 
atribuídos até 5 pontos; b) Cinco questões, de caráter prático imediato, 
compreendendo o programa da disciplina, às quais, no julgamento, 
deverão ser dados, no conjunto até 5 pontos (Portaria nº 501, 1952). 

O parágrafo 6º rezava algumas orientações sobre as provas orais. 
O Artigo 13 elencou os programas das disciplinas que compunham o exame 

de admissão. Com pequenas alterações em relação à Circular nº 1/1951, 
estabeleceu para a Matemática o seguinte programa: 

Números inteiros. Algarismos arábicos e romanos. Numeração decimal. 
Operações fundamentais sôbre números inteiros. Divisibilidade por 10, 2, 
5, 9 e 3. Prova real e dos nove. Números primos. Decomposição de um 
número em fatôres primos. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo 
comum de dois ou mais números. Frações ordinárias: simplificação e 
comparação. Operações sôbre frações ordinárias e números mistos. 
Números decimais fracionários; operações. Conversão das frações 
ordinárias em números decimais e vice-versa; números decimais 
periódicos. Noções sôbre o sistema legal de unidades de medir. Metro, 
metro quadrado e metro cúbico; múltiplos e submúltiplos usuais. Litro; 
múltiplos e submúltiplos usuais. Quilograma; múltiplos e submúltiplos 
usuais. Sistema monetário brasileiro. Problemas simples, inclusive sôbre 
o sistema legal de unidades de medir (Portaria nº 501, 1952). 

A Portaria nº 325, de 13 de outubro de 1959, expedia novas instruções para 
os exames de admissão ao ginásio. Sobre as provas, o documento estabelecia o 
caráter eliminatório da prova escrita de português e, no artigo 4º, determinava 
que “a prova de matemática deverá incluir questões diversificadas, de caráter 
prático imediato, a cujo conjunto serão atribuídos cinco (5) pontos, no mínimo” 
(Portaria nº 325, 1959).  

O julgamento das provas também sofreu alterações: seriam atribuídos 10 
pontos no julgamento das provas escritas e orais, constituindo a nota de cada 
disciplina a média aritmética destas provas; a nota final seria a média aritmética 
das notas das quatro disciplinas; sendo considerado habilitado o candidato que 
obtivesse, no mínimo, média cinco no conjunto das disciplinas. 

Sobre os programas, rezava o Artigo 12º: 

A matéria dos exames de admissão será a dos programas elaborados pela 
Diretoria do Ensino Secundário. Parágrafo único – O estabelecimento 
poderá propor à Diretoria do Ensino Secundário a inclusão, em seu 
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Regimento Interno, de programas próprios para os referidos exames 
observados na elaboração dos mesmos as seguintes normas: [...] II – O 
programa de matemática poderá abranger, no máximo, o cálculo 
elementar aritmético, a morfologia geométrica essencial às aplicações 
desse cálculo e as unidades de uso mais corrente do sistema métrico 
brasileiro (Portaria nº 325, 1959). 

A Circular nº 3, de 11 de novembro de 1959, expedia instruções e 
esclarecimentos para a execução da Portaria nº 325, reforçando suas 
orientações e, no que se referia à prova de Matemática, determinava que a 
existência da prova oral ficasse a critério do estabelecimento. 

A Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971 unificou o ensino primário e ginasial e, 
com isso, extinguiu os exames de admissão ao ginásio.  

3.1. AS PROVAS DE MATEMÁTICA 

De posse dessas informações, buscou-se analisar em que medida elas se 
fizeram presentes nos exemplares de provas dos exames de admissão ao ginásio 
do Colégio Estadual do Paraná, referente aos anos de 1961, 1962 e 1963.  

Os seis exemplares analisados são semelhantes em sua estrutura, visto que 
são constituídos por 3 partes. A primeira, contém operações, tipo arme e efetue,  
além de expressões numéricas com números inteiros, decimais e fracionários. 
A segunda parte apresenta questões de conversões de medidas de massa, área 
e volume, além de exercícios de responder envolvendo fatores primos, 
divisibilidade, frações decimais, áreas, sistema monetário etc. A terceira parte 
é constituída por situações problema, com espaço delimitado para “solução, 
cálculo e resposta”. 

Seguem alguns exemplos de exercícios extraídos da prova do ano de 1962: 
 
II Parte 
Escreva: 
j) Um número que seja múltiplo de 3 e 5 _____________________ 
l) A geratriz do número 2,444... ___________________________ 
m) A fração 2/100 sob a forma de número decimal ______________ 
n) Os fatores primos do número 80 _________________________  
o) Em ordem crescente as frações 26/25;  ¾; ½; 1/50 ______________ 
 
Resolva e responda: 
u) Quantos oitavos há em uma metade? ____________________ 
v) Ocupei 0,6 de uma fôlha de papel. Que parte da folha ficou em branco? 
____ 
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x) A área de um retângulo é de 20 cm² e sua base mede 8 cm. Qual é a sua 
altura?__________________ 
 
 
III Parte 
b) Mamãe comprou 3 metros de fazenda por Cr$ 960,00. A costureira 
pediu-lhe mais 25 centímetros. Quanto pagou por toda a fazenda? 
Solução                                             Cálculo 
 
 
 
 
Resposta: __________________  
 
Percebe-se, por meio da análise dessas provas, a ênfase dada ao domínio do 

cálculo e de conceitos matemáticos básicos, bem como a necessidade de 
apropriação do raciocínio lógico por parte dos alunos.  

É evidente também a fiel adesão aos programas prescritos para as provas 
dos exames de admissão ao ginásio e também às recomendações quanto à 
estrutura da prova, com questões diversificadas e práticas. 

Importante salientar a valorização dada aos conteúdos e questões que 
objetivassem perceber o desenvolvimento da faculdade de interpretações e/ou 
generalizações verificadas nas situações do cotidiano. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os exames de admissão ao ginásio fizeram parte de um período de intensas 
transformações sociais e econômicas, verificadas no estado paranaense, 
enquanto parte do contexto nacional. 

Durante o período de abrangência dos exames de admissão ao ginásio, já 
anteriormente à sua obrigatoriedade em todo o país,  percebe-se uma infinidade 
de regulamentos, decretos, portarias ou circulares que os regulamentaram . 

No que se refere às provas, especialmente as provas de Matemática, 
verifica-se uma preocupação em esclarecer conceitos, regras, propriedades e 
um grande embasamento teórico matemático. Por outro lado, compreende-se a 
importância de que o aluno ingressasse no ensino secundário com o domínio 
de conteúdos matemáticos fundamentais para dar continuidade aos estudos e 
obter desenvoltura em sua vida produtiva.  

Entende-se que tal exame pode ser considerado um mecanismo de seleção, 
controle e restrição do acesso à continuidade nos estudos. Essa prática aponta 
um período da educação brasileira no qual o ensino secundário foi marcado 
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pelo caráter elitista e enciclopédico, rigidamente controlado por um sistema de 
provas. 

A compreensão da importância de se pesquisar a legislação escolar a 
respeito dos exames de admissão ao ginásio, entrelaçando as informações nela 
contidas com aquelas verificadas nas provas, constitui importante ferramenta 
para a compreensão desses exames. No entanto, sem considerar o contexto 
político, social e econômico do País e do Estado no período, não é possível 
compreender o objeto de estudo, visto que os exames de admissão ao ginásio 
fazem parte de um contexto no qual o Brasil  e consequentemente o Paraná 
iniciavam seu processo de industrialização e passavam por um consequente 
aumento da população escolar, que levava os poderes públicos a limitar o acesso 
ao ensino secundário.  

Compreende-se que os exames, principalmente os exames de admissão ao 
ginásio, surgem na história da educação brasileira, carregados de interesses, 
como mecanismo de controle e poder. Neste sentido, compartilha-se da 
assertiva de Bourdieu (2012) ao afirmar que a escola reproduz e legitima as 
desigualdades sociais, uma vez que os menos favorecidos não possuem 
familiaridade com a cultura imposta pela classe dominante, que é próxima da 
cultura escolar, por meio dos currículos escolares, dos métodos pedagógicos, 
das formas de avaliação e da própria linguagem. Para o autor, as provas 
“marcam as diferenças existentes entre os candidatos de diferentes origens 
sociais” (Bourdieu, 2012, p. 57).  

Percebe-se, portanto, a institucionalização dos exames de admissão como 
um mecanismo de poder e controle. No entanto, a pesquisa demonstra também, 
que contraditoriamente, este tipo de exame garantia um maior nível de 
conhecimentos por parte dos alunos a fim de que pudessem dar continuidade 
aos seus estudos. 
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RESUMO  

A criação da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) no ano de 1897, 
tendo por modelo uma instituição homônima criada na França nesta mesma 
década em virtude do movimento denominado retour à la terre, tinha por 
objetivo faer “ecoar mais alto” as reivindicações dos organismos ligados ao setor 
primário da economia brasileira, tendo por finalidade a regeneração agrícola do 
país, e para isso, seria necessário que o governo republicano percebesse e 
investisse na propalada “vocação agrícola brasileira”, representando, assim, o 
pensamento de uma parcela da elite agrária que buscava mais espaço na cena 
política e pela emergência dos agrônomos como detentores do saber científico 
voltado para as práticas agrícolas. A SNA e os agrônomos cobravam do governo 
central a criação de uma política agrícola que atendesse as demandas agrícolas, 
dentre elas a formação de mão de obra. Nesta direção, o governo criou o 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (1906), e quatro anos depois, a 
primeira lei de ensino agrícola brasileira (1910), sendo estas resultado de 
intensos debates travados entre membros da oligarquia paulista e os membros 
da SNA. 
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Sociedade Nacional de Agricultura; Política; Ensino Agrícola  
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A SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA E A CONSTRUÇÃO DAS 
POLÍTICAS AGRÍCOLAS NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

A criação da Sociedade Nacional de Agricultura, apesar de gestada desde 
maio de 1896, somente ocorreu de fato após a aprovação do seu estatuto em 
janeiro de 1897, tendo por modelo uma instituição homônima criada na França 
nesta mesma década em virtude do movimento denominado retour à la terre 
(MENDONÇA, 1997).  

Os membros da SNA buscavam alinhar o discurso, torná-lo homogêneo, 
fazendo “ecoar mais alto” as reivindicações dos organismos ligados ao setor 
primário da economia brasileira. Os integrantes da SNA defendiam uma 
verdadeira “cruzada” em busca da regeneração agrícola do país, e para isso, 
seria necessário que o governo republicano percebesse e investisse na 
propalada “vocação agrícola brasileira” (MENDONÇA, 1997, 2000). 

Em um regime republicano ainda em gestação, a SNA aproveitava-se dos 
“vácuos” de atuação deixados pelo poder público para exercer sua liderança nas 
questões ligadas ao setor agrícola. Desta forma, buscava ganhar espaço junto à 
sociedade, sabidamente os grandes fazendeiros, fortalecendo, com isso, suas 
ações. Na tentativa de aglutinar o segmento que representava, e para unificar o 
discurso, a SNA promoveu no ano de 1901, entre os dias 20 de setembro e 8 de 
outubro, o I Congresso Nacional de Agricultura e estabeleceu como uma das 
suas principais demandas a criação, por parte do governo republicano, de um 
órgão (ministério) que estabelecesse um canal direto de articulação entre as 
questões agrárias e a política de governo.  

Ao lado da proposta de criação de um ministério que atendesse aos 
interesses da área, a SNA vislumbrava a criação de uma rede escolar que 
formasse trabalhadores com a capacidade técnica de responder à modernização 
agrícola. As determinações tiradas do I Congresso de Agricultura, num total de 
96 (noventa e seis), foram transcritas no Relatório do ministro da Indústria, 
Viação e Obras Públicas do ano 1901, o qual, já no seu primeiro ponto, afirmava: 

O Congresso Nacional de Agricultura, no intuito de organizar todos os 
elementos de instrução ou educação agrícola e de difundir a maior soma 
de meios para instruí-la e praticá-la, cominando e desenvolvendo 
igualmente todas as iniciativas, recursos, atividades e energias no 
trabalho e da produção, em uma orientação esclarecida, adiantada e 
segura, pede aos poderes públicos do país que seja criada a seção ou 
departamento de agricultura, a parte ou junto ao atual Ministério da 
Indústria e Viação (BRASIL-RMIVOP, 1901, p. 59). 

Segundo as resoluções do Congresso de Agricultura, tal departamento 
(ministério) poderia englobar o Museu Nacional, o Jardim Botânico e a Seção 
de Estatística, todos já existentes, mas seria de fundamental importância que o 
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mesmo possuísse as seguintes seções: Estatística e Economia Rural; Indústria 
Animal; Botânica; Química; Meteorologia Agrícola; Microscopia e 
Bacteriologia; Solos; Florestal; Pomologia ou de frutos; Sementes; Fibras 
Têxteis; Entomologia; Horticultura; Ornitologia e caça; Caminhos públicos e de 
meios de transporte; Mercados internos e estrangeiros; Publicidade, divulgação 
e propaganda agrícola e, ainda, dispor de museu e biblioteca. 

Todas as dezessete sessões que deveria conter o Departamento ligado à 
agricultura teve suas funções descritas, refletindo a visão da SNA quanto à 
especialização das atividades agrícolas. Este entendimento motivava a SNA a 
defender a criação de uma rede de ensino agrícola que atendesse a este processo 
de especialização das atividades, tanto que das noventa e seis teses retiradas do 
congresso, onze diziam respeito à instrução agrícola, tomando como exemplo 
as ações desenvolvidas nos Estados Unidos da América. As teses referentes à 
educação agrícola criticavam o modelo existente até então, marcado por uma 
feição “especulativa e acadêmica dos primeiros institutos” (BRASIL-RMIVOP, 
1901, p. 61).  

Ainda no que se refere à educação agrícola, há um detalhamento de como 
este deveria organizar-se, destacando os níveis elementar, médio e superior. 
Havia, também, uma cobrança veemente da necessidade de o governo tomar as 
“rédeas” do ensino agrícola, chamando para si a responsabilidade por 
investimentos na área, tendo sempre o exemplo dos EUA. 

A exemplo dos Estados Unidos da América do Norte, cujas instituições 
políticas procurou o Brasil imitar e cujo o ensino sob todas as suas formas 
deve a maior expansão e grandeza que possue aos esforços e doações da 
iniciativa particular, pede o Congresso o concurso da União e dos Estados 
para a instituição e desenvolvimento do ensino agrícola. O Governo 
Federal Americano entendeu, desde os primeiros anos de vida 
constitucional, que era seu dever desenvolver o ensino primário e o ensino 
agrícola, dotando mais recentemente este último pelo State agricultural 
fund ou Morril Bill votado em 1862 [...] hoje existem 43 instituições dessa 
natureza ou colégios agrícolas em todos os Estados e territórios, a exceção 
apenas do Alasca e do país dos índios. Os agricultores brasileiros esperam 
que os poderes públicos do seu país não lhes recuse aquilo que somente aos 
índios da América do Norte ainda não foi concedido, e as instituições de 
ensino agrícola que já existem nos Estados, ou as que venham a formar ou 
refundir, encontrem a mesma proteção e auxilia que encontraram as 
americanas (BRASIL-RMIVOP, 1901, p. 61-62 – grifo meu).     

Ao mesmo tempo em que reivindicavam uma maior participação do poder 
público na resolução dos problemas agrários, alguns dos associados da SNA, os 
quais tinham mandato político, exerciam sua influência, propondo um projeto 
de lei que criava o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Tal projeto, 
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pensado dentro da SNA, chegou ao congresso por intermédio dos deputados-
usineiros Ignácio Tosta1 (Bahia) e Christino Cruz (MA), no ano de 1902, sendo 
aprovado e sancionado pelo Decreto nº 1.606, de 29 de dezembro de 1906 
(OTRANTO, 2005). 

A pesquisadora Sônia Regina de Mendonça (1997) ressalta o fato de que, 
durante a primeira república, todos os onze ministros da Agricultura, Indústria 
e Comércio eram membros da SNA, e os três últimos, ex-presidentes da 
entidade, o que refletia o grau de influência que a SNA exerceu sobre o MAIC. 

Outra frente de atuação da SNA era a difusão de suas ideias através de um 
periódico. Sendo assim, desde o ato de sua fundação, fez circular sua revista 
denominada A Lavoura, veículo que buscava vulgarizar as ideias da Sociedade 
bem como informar o leitor sobre questões técnicas ligadas ao meio agrícola. 
Buscava-se, através dessa revista, divulgar informações práticas relacionadas 
ao dia a dia da lavoura, incutindo uma nova mentalidade racional e divulgando 
os feitos da entidade e demais afiliadas distribuídas em diversos estados do 
país. Em uma das passagens da revista fica evidente o caráter técnico-
modernizante dado à agricultura. 

A agricultura não é mais um ofício para ser exercido por homens incultos, 
sem preparo, sem as luzes da ciência, deixando o agricultor de ser, nos 
tempos modernos, um simples operário rural a trabalhar para a 
coletividade sem certos preparativos sociais e sem o direito de influir 
positivamente na direção dos negócios públicos (A Lavoura, 10 (2), fev, p. 
15 apud MENDONÇA, 1997, p. 56). 

Essa passagem deixa em evidência a perspectiva da SNA quanto à 
importância de se haver pessoas com formação adequada para comandar a 
empresa agrícola. Esses profissionais, dotados das “luzes da ciência”, seriam os 
agrônomos. Sendo que a ciência da qual disporiam seria aquela baseada nos 
ideais positivistas, sustentada na aplicação, na experiência. Contudo, ainda 
eram poucas as instituições no Brasil que formavam agrônomos; existiam 
somente três até a criação do MAIC, em 1906: a Escola Agrícola da Bahia 
(EAB)2, o Liceu Riograndense de Agronomia e Veterinária (1893) e a Escola de 
Agricultura Prática de Piracicaba (ESALQ), fundada em 1901.    

Dessas três instituições de formação agronômicas, a ESALQ merece 
destaque, pois se situava na região econômica mais desenvolvida do país e era 

                                                   
 

1 Joaquim Inácio Tosta, deputado federal pela Bahia, filho do Barão de Nagé, membro fundador e primeiro 
presidente da Sociedade Baiana de Agricultura vinculada a Sociedade Nacional de Agricultura (ARAÚJO, 2006). 

2 A Escola Agrícola da Bahia formou aproximadamente 280 agrônomos até 1904 quando foi fechada e passou a 
funcionar como Instituto Agrícola da Bahia sob a administração do governo do estado, sem formação superior, 
apenas promovendo cursos para agricultores, fazendeiros, criadores e trabalhadores rurais. A instituição somente 
voltaria a promover ensino superior a partir de 1911 (ARAÚJO, 2006).  
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frequentada basicamente por filhos de grandes agricultores. Além disso, na 
primeira metade do século XX, configurou-se como a instituição com o maior 
número de agrônomos formados, o que fazia circular nacionalmente o ideário 
e o habitus dos quais era portadora. A ESALQ caracterizou-se por um ensino 
pragmático-demonstrativo, em que as aulas práticas deveriam corresponder ao 
dobro das teóricas e onde deveria se estimular a pesquisa, incutindo nos alunos 
um espírito positivo, no qual a prática seria o critério da verdade (MENDONÇA, 
1992). 

Assim como a ESALQ, a SNA difundia a adoção de um ensino pragmático-
demonstrativo. Contudo, enquanto a ESALQ defendia os interesses 
exclusivamente dos cafeicultores paulistas, a SNA pensava os problemas 
agrários com uma visão mais global, tendo em vista as diferentes regiões de 
onde provinham seus membros. Outro ponto de discordância era no tocante à 
diversificação da agricultura defendida pela SNA e ignorada pela ESALQ. Desta 
forma, ESALQ e SNA divergiam em muitos pontos3, e isto fez com que a SNA 
defendesse a criação de outra instituição de ensino superior que pudesse 
rivalizar com o pensamento esalquiano (MENDONÇA, 1998). 

Os integrantes da SNA queriam que fosse criada uma instituição de 
formação de agrônomos, gerida pelo governo federal, que defendesse suas 
ideias ou, como quer Mendonça (1998), que se constituísse em um movimento 
contra-hegemônico, promovendo a construção de outro habitus de classe. Esses 
agrônomos deveriam estar imbuídos com o projeto de regeneração da 
agricultura nacional defendido pela SNA, que tinham cinco aspectos: 
diversificação produtiva; defesa da criação de uma agência estatal que 
respondesse aos anseios do setor agrícola; modernização agrícola, através da 
difusão de novas técnicas e incorporação da mecanização em substituição ao 
trabalho manual, e estimulação da pequena propriedade como forma de fixação 
da mão de obra no campo (MENDONÇA, 1997).  

Para a Sociedade, esses cinco pontos eram fundamentais para a superação 
da letargia, do atraso em que se encontrava o campo. Desta forma, a SNA teria 
um papel decisivo, com quatro atribuições: 

o de instância organizativa dos proprietários rurais de menor peso; b) o 
de agência de propaganda e formação de opinião no seio da classe 
dominante; c) o de órgão de consulta e prestação de serviços aos 
associados e, finalmente, d) o de instrumento de pressão política junto aos 
poderes constituídos (MENDONÇA, 1997, p. 50). 

                                                   
 

3 Um aspecto emblemático para demonstrar as divergências entre a SNA e a ESALQ é que, apesar de São Paulo 
responder pelo maior desenvolvimento econômico, com sua cultura cafeeira, durante toda a primeira metade do 
século XX, não houve nenhum paulista presidindo a SNA (MENDONÇA, 1997). 
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Tais atribuições foram desenvolvidas com grande competência pela SNA, 
pois com relação à organização dos proprietários rurais já eram 101 sociedades 
de agricultura espalhadas pelo país, com 44 delas instituídas sob a forma de 
sindicato (BRASIL-RMIVOP, 1906), sendo que a maioria delas tinha 
periódicos, buscando informar e formar opinião sobre os problemas agrícolas. 

Quanto ao papel de órgão de consulta e prestação de serviço, a SNA 
desempenhava, desde sua fundação um serviço de distribuição de plantas e 
sementes gratuitas. Somente no ano de 1906, essa instituição atendeu a 3.906 
pedidos, além de contribuir com a difusão de uma tecnologia de aparelhos 
movidos a álcool e manutenção de um horto frutícola que já contava com uma 
variedade de 2.211 variedades (BRASIL-RMIVOP, 1906).  

Não bastassem tais iniciativas, a Sociedade organizava visitas técnicas ao 
Horto da Penha, mantido por essa em parceria com a União, contando inclusive 
com um aprendizado prático, no qual os visitantes experimentavam as técnicas 
utilizadas. Ainda, no Horto frutícola da Penha, a SNA mantinha alunos internos 
que dispunham de alojamento, alimentação e ensino gratuitos, ensinando-lhes 
o manejo das indústrias rurais, as observações meteorológicas, ensaios físico-
químicos em laboratório, manejo de máquinas de arar e operações de cultura, 
tais como plantio, adubação, rega, enxertia, poda e tratamento das plantas 
doentes (BRASIL-RMAIC, 1908). 

No tocante à atuação da Sociedade como instrumento de pressão política, 
já foi mencionado anteriormente o movimento empregado pela entidade para 
se criar o ministério voltado para as questões agrárias, fato que se consumou no 
ano de 1906, com a assinatura do decreto-lei nº 1.606.  

Apesar de criado oficialmente em 1906, o Ministério da Agricultura, 
Indústria e Comércio passou a funcionar de fato em 1909. Mesmo tendo como 
idealizador e propositor a SNA, foram os paulistas que primeiro exerceram seu 
poder dentro desse ministério durante quatro anos, entre 1909 e 1913. Neste 
período desempenharam o papel de ministros: Antônio Cândido Rodrigues4 

                                                   
 

4 Antônio Cândido Rodrigues, filho de João José Rodrigues (foi juiz de Direito) e de Jesuina Ribeiro dos Santos. 
Estudou na Escola Militar do Rio de Janeiro, onde se formou engenheiro mnilitar; construtor da rodovia 
Curitiba/Assuagy; chefe do serviço de colonização do Paraná; diretor da Secretaria de obras públicas de São Paulo 
(1880-1883); deputado provincial (1884-1889); secretário Estadual de Agricultura de São Paulo (1900-1902); 
deputado federal (1903-1906); secretário de Agricultura (1908-1909); vice-presidente do Estado de São Paulo 
(1916-1920); fundador da Sociedade Paulista de Agricultura; membro do Partido Democrático; presidente da Liga 
Agrícola Brasileira (1921); cafeicultor (MENDONÇA, 1998, p. 118). 
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(1909), Rodolpho da Rocha Miranda5 (1909-1910) e Pedro de Toledo6 (1910-
1913).  

A criação do MAIC representou a participação do Estado como veículo 
difusor de um discurso científico sustentado nas ciências agrícolas. Sendo 
assim, este ministério adotou as ideias positivistas, da utilização da ciência 
aplicada, como uma das formas de se superar os problemas por que atravessava 
a agricultura brasileira. 

A incorporação do positivismo por parte do MAIC pode ser visto pela 
ocupação de membros da Igreja Positivista do Brasil em alguns dos seus órgãos, 
principalmente na Diretoria Geral de Contabilidade, comandada por Mário 
Carneiro7, no Serviço de Proteção aos índios e localização de trabalhadores 

                                                   
 

5 Rodolpho da Rocha Miranda, filho do barão de Bananal; viveu em Paris; deputado constituinte e federal por 
São Paulo (1897-1900); senador estadual (1919-1928); fundador do partido republicano conservador junto com 
Pedro de Toledo; líder do ramo paulista do Pinheirismo; Hermista; membro da SNA; cafeicultor; industrial em 
Piracicaba e comerciante em Santos; banqueiro (IDEM). 

6 Pedro de Toledo, nasceu em São Paulo, em 1860, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1935. Formou-se em Direito 
(SP) em 1884. Foi eleito deputado estadual em 1895 e deputado federal em 1905 e 1907. Foi ministro do Brasil em 
Roma e em Madrid, em 1913. Membro fundador da Academia Paulista de Letras. Embaixador em Buenos Aires, 
em 1922, cargo em que foi aposentado. Em 1932 foi nomeado interventor federal no Estado de São Paulo. 
Tornando-se, depois, por aclamação popular, chefe supremo da Revolução constitucionalista (IDEM) 

7 Mário Barbosa Carneiro, nascido em Niterói em 17 de abril de 1872, ingressou na religião da Humanidade em 
1891, estudou na escola da Marinha. Em 1890 chegou ao cargo de amanuense do Arsenal da corporação do Rio de 
Janeiro. Em 1893 foi transferido para a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha. Em 1909 foi transferido 
para o recém-criado Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ocupando o posto de diretor geral de 
Contabilidade. Ainda no MAIC ocupou o posto de ministro interino em substituição a Assis Brasil, entre os anos 
1930 e 1932, onde se aposentou (BHERING, 2008). 
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nacionais (SPILTN), comandado pelo então tenente-coronel Cândido Mariano 
da Silva Rondon8, e no Serviço Geológico e Mineralógico (BHERING, 2008).  

 O pesquisador Marcos Jungmann Bhering (2008), ao analisar a inserção 
do positivismo nas políticas e instituições da agricultura no Brasil entre os anos 
1909 e 1935, conclui que: 

A criação do MAIC foi a expressão de um processo em que o postulado 
positivista de que a ciência deveria ser aplicada, única forma a se chegar 
ao progresso, este que deveria ser levado às classes trabalhadoras do 
campo através da ação de um grupo de funcionários neutros, significou a 
retomada de um processo já existente que relacionava as ciências com a 
agricultura pela SNA (BHERING, 2008, p. 66). 

 
Buscando responder ao pensamento positivista e a outras demandas 

provenientes do setor agrícola, o MAIC tinha várias atribuições, englobando 
tudo que guardasse alguma relação com o espaço agrícola. Deste modo, além 
das atribuições burocráticas, próprias de um ministério, estavam sobre a 
responsabilidade deste órgão: 

O ensino agrícola, estações agronômicas, campos de experimentação e 
institutos de biologia agrícola; imigração e colonização, catequese e 
civilização dos índios; escolas veterinárias, postos zootécnicos, proteção 
contra doenças de animais; importação e seleção das raças 
aperfeiçoadas; estudos de pastos, jardins botânicos, hortos, museus, 
laboratórios, aquisições e distribuição de plantas e sementes; estudos 

                                                   
 

8 Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu em Mimoso, no estado do Mato Grosso, no dia 5 de maio de 1865. 
Filho de Cândido Mariano da Silva e Claudina de Freitas Evangelista da Silva. Perdeu os pais muito cedo e foi 
criado em Cuiabá pelo tio, de quem herdou e incorporou o sobrenome "Rondon". Tornou-se professor primário 
aos 16 anos, mas optou pela carreira militar servindo como soldado no 2º Regimento de Artilharia a Cavalo, 
ingressando dois anos depois na Escola Militar da Praia Vermelha. Em 1886 entrou para a Escola Superior de 
Guerra onde assumiu um papel ativo no movimento pela proclamação da República. Fez o curso do Estado Maior 
de 1ª Classe e foi promovido a alferes (atual "aspirante a oficial"). Graduou-se como bacharel em Matemática e 
em Ciências Físicas e Naturais, participando dos movimentos abolicionista e republicano por volta de 1890. Em 
1889, Rondon participou da construção das Linhas Telegráficas de Cuiabá, assumindo a chefia do distrito 
telegráfico de Mato Grosso, e foi nomeado professor de Astronomia e Mecânica da Escola Militar. Entre 1900 e 
1906 dirigiu a construção de mais uma linha telegráfica, entre Cuiabá e Corumbá, alcançando as fronteiras do 
Paraguai e da Bolívia. Foi convidado pelo governo brasileiro para ser o primeiro diretor do Serviço de Proteção 
aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPI), criado em 1910. Entre 1919 e 1925, foi diretor de 
Engenharia do Exército, e após sucessivas promoções, chegou a general de divisão. Em 1930, solicitou sua 
passagem para a reserva do Exército. Nos anos 1940 tornou-se presidente do Conselho Nacional de Proteção aos 
Índios (CNPI). Em 1955, o Congresso Nacional conferiu-lhe a patente de marechal, e no ano seguinte, o então 
estado de Guaporé passou a ser chamado de Rondônia em homenagem ao seu desbravador. Faleceu no Rio de 
Janeiro, em 19 de janeiro de 1958, com quase 93 anos (disponível em <www.defesa.gov.br>, acesso em 23 de mai. 
2009). 
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científicos; observatórios agronômicos, estações meteorológicas e carta 
geográfica; irrigação e drenagem (BHERING, 2008, p. 55-56). 

Essas atribuições do MAIC encontravam-se divididas em duas diretorias, a 
Diretoria Geral de Agricultura Indústria Animal e a Diretoria Geral de Indústria 
e Comércio, ambas constando de três seções cada. Contudo, já no ano de 1910, 
a estrutura do MAIC sofreria alterações, passando a constar de mais uma 
diretoria, a de Contabilidade, que tinha três seções, enquanto as outras 
passaram de três para duas sessões. 

 
DIRET

ORIAS 
S

E

Ç

Õ

E

S 

ATRIBUIÇÕES 

DE 1909 A 1910 

DIRET

ORIA 

GERAL 

DE 

AGRIC

ULTUR

A E 

INDÚS

TRIA 

ANIMA

L 

1

ª 

SERVIÇO DE AGRICULTURA PRÁTICA; ESTAÇÕES AGRONÔMICAS; 

CAMPOS EXPERIMENTAIS; SERVIÇO DE DEFESA AGRÍCOLA; SERVIÇO 

DE PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS E LOCALIZAÇÃO DE TRABALHADORES 

NACIONAIS (SPILTN); JARDIM BOTÂNICO; MUSEU NACIONAL; 

METEOROLOGIA E ASTRONOMIA; ESTATÍSTICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 

2

ª 

POSTO ZOOTÉCNICO FEDERAL; SERVIÇO DE VETERINÁRIA; 

INSPEÇÃO SANITÁRIA; REGISTRO DE ANIMAIS E ESCOLA SUPERIOR DE 

AGRICULTURA E MEDICINA VETERINÁRIA 

3

ª 

ORÇAMENTO; ESCRITURAÇÃO E DESPESAS 

DIRET

ORIA 

GERAL 

DE 

INDÚS

TRIA E 

COMÉR

CIO 

1

ª 

MINERAÇÃO; ESCOLA DE MINAS; PATENTES DE INVENÇÃO; 

ESCOLA DE APRENDIZES E ARTÍFICES; INDÚSTRIA EXTRATIVA; 

SERVIÇO GEOLÓGICO E MARCAS DE FÁBRICA  

2

ª 
JUNTA COMERCIAL; ENSINO PROFISSIONAL; SERVIÇO DE 

PROPAGANDA E TRATADOS 

3

ª 

NOMEAÇÕES; MONTEPIOS E ESCRITURAÇÃO 

DE 1910 A 1915 

DIRET

ORIA 

GERAL 

DE 

AGRIC

ULTUR

1

ª 

ENSINO TEÓRICO E PRÁTICO; SERVIÇO DE INSPEÇÃO E DEFESA 

AGRÍCOLA; SERVIÇO DE POVOAMENTO; SPILTN; MUSEU NACIONAL; 

ECONOMIA RURAL; SINDICALISMO E COOPERATIVISMO; SOCIEDADES 

AGRÍCOLAS; DIRETORIA DE METEOROLOGIA; SERVIÇO DE ESTATÍSTICA; 

MUSEU AGRÍCOLA; SUPERINTENDÊNCIA DA BORRACHA; CONGRESSOS 

E CONFERÊNCIAS 
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A E 

INDÚS

TRIA 

ANIMA

L 

2

ª 

SERVIÇO DE VETERINÁRIA; POSTOS ZOOTÉCNICOS; IMPORTAÇÃO 

DE REPRODUTORES; REGISTRO DE LAVRADORES E CRIADORES; 

REGISTRO GENEALÓGICO ANIMAIS; ESCOLA DE LATICÍNIOS 

DIRET

ORIA 

GERAL 

DE 

INDÚS

TRIA E 

COMÉR

CIO 

1

ª 

MINERAÇÃO; SERVIÇO GEOLÓGICO E MINERALÓGICO; ESCOLA DE 

MINAS; PATENTES DE INVENÇÕES; INSPETORIA DE PESCA; 

ORGANIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO TRABALHO 

2

ª 

TRATADOS COMÉRCIO; ASSESSORIA COMERCIAL; JUNTA DE 

CORRETORES; SOCIEDADES ANÔNIMAS; MUSEU COMERCIAL; SERVIÇO 

DE PROPAGANDA E EXPANSÃO; JUNTA COMERCIAL 

DIRET

ORIA 

GERAL 

DE 

CONTA

BILIDA

DE 

1

ª 
ORÇAMENTO GERAL; ESCRITURAÇÃO; REGISTRO DESPESAS; 

BALANCETES; CRÉDITOS 

2

ª 
APOSENTADORIAS MONTEPIOS; ALMANAQUE DE PESSOAL; 

CONTRATOS 

3

ª 

GUIAS; FISCALIZAÇÃO DE AUXÍLIOS; INSPEÇÃO DE ASSOCIAÇÕES 

Quadro 1I Organograma e atribuições do MAIC (1909-1915). Fonte: BRASIL-RMAIC (1910 – 1915). 

Essas modificações ocorridas menos de um ano após a efetivação da pasta 
buscavam definir melhor as atribuições desta, organizando a estrutura 
burocrática. Isto fez com que instituições concebidas inicialmente de forma 
isolada, tais como as estações agronômicas, fossem colocadas sob a 
responsabilidade do Serviço de Inspeção e defesa. Outra modificação, sob 
forma de acréscimo, foi a inserção do Ensino Teórico e Prático, respondendo 
aos anseios da SNA da implantação por parte do governo federal da educação 
agrícola.  

Some-se a isso a criação de uma seção voltada para a difusão do 
Cooperativismo, outra bandeira da SNA; a Superintendência da Borracha, que 
viria atender aos pleitos da região norte; a criação do Museu Agrícola e de uma 
subdiretoria voltada para a organização e promoção de eventos e congressos, 
respondendo aos preceitos cientificistas vigentes a época. 

Outras alterações tinham um caráter centralista, tais como a criação do 
Serviço de Veterinária, que passaria a ter sob a sua tutela a Escola Superior de 
Agricultura e Medicina Veterinária (ESAMV), os postos zootécnicos e fazendas-
modelo; o Registro de Lavradores e Criadores, como uma contrapartida estatal 
ao trabalho realizado por estes trabalhadores, assim como a Inspetoria de 
Pesca, que no artigo 11 do seu regulamento, considerava “[...] pescador todo o 
indivíduo que, da pesca vivendo, possua a respectiva matrícula nas estações 
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então criadas” (BRASIL, decreto nº 9.672 de 17/07/1912) e, desta forma, 
demarcava que somente seria pescador aquele que tivesse o reconhecimento da 
União. 

O MAIC também foi palco de disputas entre os paulistas cafeicultores e os 
integrantes da SNA. Tais desentendimentos fizeram com que o mesmo 
demorasse um período de três anos entre a sua aprovação legal e a sua 
implantação de fato. E, ao que parece, a sua implantação somente se efetivou a 
partir de pressões exercidas pela SNA e com a indicação da titularidade da 
pasta, a princípio, a representantes da oligarquia paulista. Com isso o 
presidente Nilo Peçanha9 buscava agradar os integrantes da Sociedade e os 
cafeicultores paulistas. 

Não obstante tal disputa por espaços dentro da estrutura do poder estatal, 
a SNA, desde o início, guardou uma grande afinidade com as políticas pensadas 
para e pelo ministério. Isto pode ser ressaltado através do auxílio dado pelo 
governo federal para o desenvolvimento de projetos da entidade, tais como a 
distribuição de mudas e sementes e a manutenção do Horto frutícola da Penha. 
Merece destaque, ainda, o fato de que nos relatórios do Ministério da Indústria, 
Viação e Obras Públicas, na seção destinada à agricultura, a partir de 1906, 
apareceriam as realizações empreendidas pela SNA, ressaltando-se a parceria 
estabelecida entre a União e esta Sociedade. 

A participação da SNA na construção das políticas para a agricultura 
brasileira fica mais evidenciada no relatório do MIVOP de 1907, no qual é 
designado um membro da Sociedade para empreender viagem aos Estados 
Unidos da América e a alguns países da Europa, tendo por fito fazer observações 
para a construção das políticas agrícolas brasileiras. 

Aproveitando a viagem que compreendeu à Europa e aos Estados Unidos, 
o digno presidente da Sociedade Nacional de Agricultura10, o governo 

                                                   
 

9 Nilo Procópio Peçanha nasceu em Campos dos Goytacazes –RJ em 1867, era filho de Sebastião de Sousa 
Peçanha, padeiro, e de Joaquina Anália de Sá Freire, descendente de uma família importante na política norte-
fluminense. Participou das campanhas abolicionista e republicana. Iniciou a carreira política ao ser eleito para a 
Assembleia Constituinte em 1890. Em 1903 foi eleito sucessivamente senador e presidente do estado do Rio de 
Janeiro, permanecendo no cargo até 1906 quando foi eleito vice-presidente de Afonso Pena. Foi maçom e grão-
mestre do Grande Oriente do Brasil, de 23 de julho de 1917 a 24 de setembro de 1919, quando renunciou ao cargo. 
Com a morte de Afonso Pena em 1909, assumiu o cargo de presidente. Durante seu governo presidencial criou o 
Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e inaugurou o ensino 
técnico no Brasil (KOIFMAN, 2001) 

10 Neste período o presidente da SNA era Wencesláo Alves Leite de Oliveira Bello, natural do Rio Grande do Sul, 
fazendeiro; engenheiro formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, professor do Colégio Pedro II; 
catedrático da Escola Politécnica do Rio de Janeiro; diretor da Escola Normal Livre; diretor da Cia. Promotora de 
Indústrias e Melhoramentos; presidente da Cooperativa Central dos Agricultores do Brasil e da Cooperativa de 
Consumo Ítalo-Brasileira; membro da Comissão de revisão e tarifas da Câmara dos Deputados (MENDONÇA, 
1997, anexo). 
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incumbiu-o de estudos sobre o ensino agrícola e a organização dos 
departamentos de serviços agrários no estrangeiro, e espera o resultado 
das suas observações, que serão de grande proveito, atenta a sua 
competência e dedicação aos interesses agrícolas (BRASIL-RMIVOP, 
1907, p. 5). 

 
Torna-se mister frisar que nesse mesmo período encontrava-se em viagem 

técnica aos EUA e à Europa Gustavo D’Utra11, subvencionado pelo governo do 
estado de São Paulo para realizar uma investigação sobre a situação do ensino 
agrícola nessas partes do mundo. Tais observações foram publicadas sob a 
forma de livro, em que há um destaque para o desenvolvimento do ensino 
agrícola na França e a produtividade agrícola norte-americana. 

Dessa forma, mesmo concordando com a afirmação de pesquisadores como 
Sônia Regina de Mendonça (1997) sobre a influência exercida pela SNA na 
condução da política do MAIC, penso que num primeiro momento a influência 
paulista foi marcante, sobretudo na organização das políticas para o ensino 
agrícola. Faço esta afirmação tendo por base os relatórios do MIVOP, 
principalmente o de 1908, que na parte dedicada ao ensino agrícola, imputa ao 
estado de São Paulo destaque neste ramo, afirmando ter a estrutura mais 
completa do país. 

Nesse mesmo relatório é realizada uma descrição completa do ensino 
agrícola em São Paulo, destacando as atribuições de cada instituição, os seus 
diretores e o orçamento destinado a cada uma. Isto reflete que o exemplo de 
São Paulo deveria servir para o restante do país.  

O ensino agrícola nesse Estado pode ser dividido nas seguintes categorias: 
superior, médio ou secundário e elementar ou prático, sendo o primeiro 
ministrado na Escola Politécnica, o segundo na Escola Agrícola Prática 
Luiz de Queiróz, em Piracicaba, e o elementar nos aprendizados agrícolas: 
Dr. Bernardino de Campos, Dr. João Tibiriça e nas Escolas de 
Trabalhadores Rurais, em Araras, e de Pomologia e Horticultura, na 
Capital (BRASIL-RMIVOP, 1908, p. 37). 

Além dessas, o relatório destacava outras instituições que tinham uma 
função complementar na organização do ensino agrícola: o Instituto 
Agronômico de Campinas; o Posto Zootécnico Central Dr. Carlos Botelho; 
Horto Botânico da Cantareira e Horto Tropical de Cubatão; Fazenda Modelo, 

                                                   
 

11 Gustavo D’utra, nascido na Bahia, formou-se em agronomia pela Escola Agrícola da Bahia (1880), sendo 
professor desta escola; diretor do Instituto Agronômico de Campinas (1900-1907); secretário de Agricultura de 
São Paulo; primeiro diretor da Escola Superior de Agronomia e Medicina Veterinária (1911-1914) (MENDONÇA, 
1998, p. 128).  
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anexa à Escola Luiz de Queiróz; Campos de Experiência, anexos aos 
aprendizados; campo de demonstração da cultura do arroz por irrigação, na 
Estação Moreira César, e dois Hortos Florestais em Jundiaí (IDEM). 

A estrutura do ensino agrícola paulista é bem parecida com a disposta no 
decreto de criação do ensino agronômico em 1910, sobretudo porque nessa 
época o titular do MAIC era o paulista Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda. 
Contudo, a construção desta lei, tendo o MAIC como centro das discussões, não 
foi uma mera transposição do modelo paulista, mas sim resultado das disputas 
entre a oligarquia paulista e os membros da SNA. 
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RESUMO  

O presente trabalho é um recorte da dissertação de mestrado defendida em 
junho de 2014 na Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Apresentamos a 
relação entre trabalho e educação na perspectiva da política e da gestão, 
analisando a historia dessa relação. Fazemos um recorte , sobre educação e 
trabalho, políticas públicas e a gestão educacional e a influência desses 
conceitos na educação escolar, buscando responder a questão de como as 
relações de trabalho e o meio produtivo interferem na construção das políticas 
públicas de educação para a efetivação de uma gestão educacional democrática. 
Objetiva compreender as determinações das relações de trabalho para a 
implantação das políticas públicas e as bases materiais da construção de uma 
gestão educacional democrática, com vistas à efetivação de um ensino que 
proporcione a emancipação do sujeito, a partir do entendimento das 
transformações ocorridas nas relações de trabalho no curso do 
desenvolvimento da história. A pesquisa demonstra que os fatores históricos 
nos permitiram entender a concepção de trabalho, educação e administração 
educacional, que permeiam as politicas públicas educacionais para a efetivação 
legal de uma educação educacional democrática. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  

      Trabalho e educação, política e gestão educacional,  
apontamentos históricos da gestão educacional. 

 



 

 
 

5 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho discute a relação entre trabalho, educação e as políticas 
públicas para a efetivação de uma gestão educacional democrática, buscando 
responder a questão de como as relações de trabalho e o meio produtivo 
interferem na construção das políticas públicas de gestão educacional. Objetiva 
compreender as determinações das relações de trabalho para a implantação das 
políticas públicas e as bases materiais da construção de uma gestão educacional 
democrática com vistas a efetivar um ensino que proporcione a emancipação 
do sujeito, a partir do entendimento das transformações ocorridas nas relações 
de trabalho. 

Com o advento da sociedade capitalista, a educação, passou a ter maior 
importância para vida do trabalhador e alcança hoje um estágio que se tornou 
uma necessidade sine qua non, visto que a educação, numa visão neoliberal, é 
a forma de preparação básica e continuada para o trabalho, tornando-se 
permanente, frente às atualizações das demandas contemporâneas. Nesse 
sentido, a educação está diretamente relacionada às relações de produção e aos 
meios de produção, principalmente na especificidade da tecnologia para formar 
e produzir.  

Compreender a relação entre trabalho e educação e suas implicações no 
âmbito da gestão educacional para a implantação de uma gestão educacional 
democrática nos proporciona um maior conhecimento acerca do contexto 
histórico do trabalho e da educação, entendendo qual a função da educação 
neste novo contexto político e econômico de transformações tecnológicas que 
se fazem presentes no interior das instituições educacionais, exigindo com isso 
novas práticas pedagógicas a partir de novas perspectivas teóricas.  

O presente trabalho está composto em duas sessões: Inicialmente faremos 
um breve recorte sobre a história do trabalho e suas implicações na educação, 
analisando a educação e trabalho no atual contexto, em seguida, abordaremos 
a questão administração educacional fazendo uma abordagem histórica da 
administração com sua origem na gerencia científica de Taylor, até nos novos 
conceitos e exigências legais democráticas.  
 

2. TRABALHO E EDUCAÇÃO 

Iniciamos este artigo abordando primeiramente a categoria trabalho 
buscando principalmente em Albarnoz (2008) e Saviani (2007) para 
compreender seu conceito.   Trabalho é tudo que pressupõe um esforço físico 
ou intelectual e que se completam, pois o trabalho intelectual não se separa do 
trabalho físico, diferenciando-se apenas quando nos referimos ao trabalho 
humano e às atividades de outros animais, tendo em vista que o homem utiliza-
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se da consciência para executar o trabalho, ao contrário da atividade animal que 
é executada apenas por instintos. (Albanoz, 2008). 

O trabalho vem sendo realizado de acordo com as forças produtivas 
acumuladas historicamente, pois à medida que a sociedade muda seu modo de 
produção, muda-se também a forma de realização do trabalho.  

De acordo com Pochann1, no modo de produção primitiva, o trabalho era 
exercido como um esforço que servia apenas para complementação do trabalho 
da natureza e garantir a subsistência humana; era realizado em conjunto e os 
meios de produção e seus frutos distribuídos coletivamente. 

Com a transição da sociedade agrária para a sociedade urbana e industrial 
e com o advento da indústria moderna, novas configurações do trabalho foram 
sendo desenvolvidas, pois, a partir do momento em que a burguesia se torna 
classe dominante, condena o trabalhador a se tornar detentor apenas da força 
de trabalho, a viver somente da venda dessa mercadoria. Nesse sentido, 
Albanóz (2008, p. 20), enfatiza que “do trabalho sobre a terra se origina a 
riqueza que vai incentivar o desenvolvimento do trabalho artesanal: ao mesmo 
tempo, se intensifica o comércio, uma vez que há excedente tanto na agricultura 
como na criação de animais”, fazendo surgir o comércio e consequentemente o 
aumento da exploração do trabalho humano.  

Diante desse contexto ressaltamos que as técnicas de trabalho, assim como 
as relações de produção transformam as relações sociais, políticas e econômicas 
da sociedade que impõem novas configurações para o trabalho, tendo em vista 
principalmente, o advento do capitalismo, a globalização da economia e 
consequentemente o desenvolvimento cientifico e tecnológico que ora vive a 
sociedade e com isso, surgem novos modos de produção afetando as formas e 
condições do trabalho.  

Inicialmente surge o modo de produção Taylorista que, com a organização 
racional do trabalho, impõe ao trabalhador condições subumanas, anulando 
quaisquer movimentos considerados inúteis ao processo capitalista, 
ocasionando ao homem um processo alienante do trabalho, pois se baseava na 
produção em massa de mercadoria. Posteriormente surge o Fordismo que, 
caracterizado pela produção em série, gera um processo repetitivo do trabalho 
e o trabalhador, que antes dominava todo o processo de produção do trabalho 
artesanal, passa agora a conhecer apenas uma ínfima parte desse processo, 
contribuindo com isso para o aumento da alienação, já iniciada com a 
Revolução Industrial, pois como afirma Saviani (2005, p.20). 

                                                   
 

1 POCHMANN, M. Visões do trabalho. Disponível: 
<<http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v58n4/a12v58n4.pdf>> Acesso em 10/02/2011. 
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[...] o processo produtivo e a organização do trabalho estão sob a égide do 
taylorismo/fordismo. A economia de escala e a produção em série para o 
consumo de massa implicam o uso de um grande contingente de 
trabalhadores, o que facilitava tanto a organização sindical como a 
regulamentação estatal.  

Essa nova revolução provocou profundas mutações no setor econômico, 
político, social, ideológico e tecnológico, tendo em vista principalmente, o 
acelerado processo de automação por meio da implantação das novas 
tecnologias no setor industrial, e assim, emerge a era da acumulação flexível, 
ou modelo Toyotista. No entanto, ao contrário da primeira revolução, a 
Revolução Tecnológica, pensada principalmente para melhorar o processo de 
produção, é a grande responsável em proporcionar uma maior alienação ao 
trabalhador, uma vez que acarreta uma proporção limitada da capacidade 
humana, por meio das máquinas.   

A alienação promove a coisificação do homem, tornando-o objeto do 
processo de produção; essa se dá no momento em que o trabalhador acredita 
que, com maior tempo livre, lhe sobrará mais tempo para dedicar-se a outras 
atividades voltas às artes e à cultura. Seria isso possível se as relações sociais 
vigentes não fossem fundamentadas na apropriação privada dos meios de 
produção, dificultando a generalização da utilização das novas tecnologias no 
processo produtivo. Assim sendo, em lugar de contribuir para a emancipação 
do homem em seu processo de trabalho, as novas tecnologias servem como 
instrumentos de maximização da exploração da força de trabalho e o do grande 
número de desemprego em escala global, acentuando as desigualdades sociais, 
afetando sobremaneira, na visão de Pochann (sd) “os anos dourados do 
capitalismo” acarretando inúmeros problemas de ordem social, econômico e 
político vivenciados pelo proletariado, quer seja pela perda de sua identidade 
enquanto trabalhador da era artesanal quer seja pela exploração excessiva no 
novo modelo de produção ou ainda pelo trabalho mecanizado e repetitivo que 
era “obrigado” a desenvolver, eclodindo com isso inúmeras lutas sociais em 
favor de melhorias na vida dos trabalhadores, agora desempregados.  

A revolta dos trabalhadores chamados por Antunes (1999) de operário-
massa ia de encontro ao modelo Taylorista/Fordista de produção e as péssimas 
condições de trabalho a que eram submetidos, o que não aconteceu com a 
segunda geração de operário-massa que começou a lutar contra a situação em 
que se encontravam efetivando dentre outras coisas, o boicote e a resistência ao 
trabalho despótico imposto pela classe hegemônica. 

Outro fator que também faz parte das lutas do trabalhador é contra o 
trabalho instável, pois para Antunes, (2005, p. 35) 

Essa destrutividade expressa-se também quando descarta e torna 
supérflua parcela enorme da forma humana mundial que trabalha, onde 
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cerca de um terço se encontra ou realizando trabalhos parciais, 
precarizada ou desempregada. Isso porque o capital necessita cada vez 
menos de trabalho estável e cada vez mais de trabalho part time, 
terceirizado, que se encontra em enorme crescimento no mundo produtivo 
industrial e de serviços.  

Nesse sentido, eleva-se a força produtiva do trabalho ao limite, a fim de 
contribuir para o aumento do capital e deixando o trabalhador cada vez mais 
alienado em relação ao processo produtivo e a exploração a que se sujeita. 
Diante desse contexto percebemos que o trabalho humano torna-se cada vez 
mais pertencente à classe proletária que é despojada de qualquer meio de 
produção, ficando apenas com a sua força de trabalho que é livre para vendê-la 
à classe burguesa como mercadoria. Vale ressaltar o preço dessa mercadoria, 
uma vez que o valor da venda é insignificante para ele, visto que sequer dá conta 
da própria subsistência e a da família; no entanto, o comércio burguês é 
bastante significativo, uma vez que contribui para a exploração do trabalhador 
e consequentemente para o aumento e concentração do capital. 

No entanto, o trabalho é um processo pelo qual o homem se apropria da 
natureza, transformando-a, adaptando-a para atender seus benefícios pessoais 
e coletivos. Para assim agir, o homem utiliza-se além de elementos naturais e 
físicos, também de recursos conceituais entendidos como conhecimentos e 
técnicas adquiridas historicamente e dessa forma, não deveria tonar-se um 
processo alienante.  
 

3. ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO CONTEXTO HISTÓRICO 

A Revolução Industrial trouxe à sociedade muitas modificações ficando esta 
marcada pela institucionalização das organizações, quer sejam elas públicas, 
privadas ou sem fins lucrativos como as Organizações Não-Governamentais - 
ONGs, das quais depende a vida das pessoas. Nesse sentido, a administração é 
historicamente determinada pelas relações econômicas, sociais, políticas e 
culturais que são organizadas e determinadas pelo modo de produção existente 
em cada contexto histórico.  

Tendo em vista a complexidade dessas organizações, as ações nelas 
desenvolvidas precisaram ser planejadas e coordenadas com a utilização 
racional dos recursos disponíveis, a fim de que possam atingir os fins esperados. 
Segundo Paro (2010, p.25) 

Administração é a utilização racional dos recursos para a realização de 
fins determinados e assim pensada, ela se configura, inicialmente, como 
uma atividade exclusivamente humana, já que somente o homem é capaz 
de estabelecer livremente objetivos a serem cumpridos. O animal também 
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realiza atividade, mas sua ação é qualitativamente diversa da ação 
humana, já que ele não consegue transcender seu estado natural, agindo 
apenas no âmbito da necessidade. 

Tal afirmação nos mostra que ao contrário de outros animais, o homem age 
a partir de sua consciência. Em outras palavras, ao executar qualquer trabalho 
ele o planeja a priori, no âmbito das ideias e nesse sentido, nos apoiamos em 
Saviani (2003) para afirmar que o homem se constitui homem pelo trabalho, 
quando intervém na natureza, quando tira dela seu sustento, visto que, por 
meio do trabalho o homem vai construindo-se, formando-se e, portanto, 
tornando-se humano.  

O ato de administrar se dá no processo de relação não apenas do homem 
com a natureza, mas também do homem com outros homens e nesse sentido, 
essa relação ocupa-se também do esforço humano, quer seja homem-natureza 
quer seja homem-homem, caracterizando assim o processo administrativo que 
se ocupa do esforço coletivo, uma vez que a atividade administrativa é uma 
atividade grupal. 

No contexto educacional, a administração também deve desempenhar o 
papel da utilização racional dos recursos e nesse sentido, faz-se necessário aqui 
compreendermos a evolução histórica da administração educacional 
acontecida no âmbito da escola. 

Já vimos anteriormente que o modo de produção determina a consciência 
humana bem como o modo de organização da sociedade em todos os seus 
aspectos. A escola, como tantas outras, é uma organização social e assim sendo, 
é diretamente influenciada pelo modo de produção, visto que a mesma não 
pode existir de forma isolada estando em constante processo de transformação 
social e também política, pois de acordo com Alonso (2003. p. 24). 

Numa sociedade em mudança muito rápida, é fundamental que a 
organização mantenha uma relação dinâmica com o ambiente externo, o 
que requer a existência de instrumentos de captação e elaboração de 
informações provenientes do meio exterior, que permitam proceder às 
alterações necessárias nos processos existentes de forma a adequá-las às 
novas demandas, o que é incompatível com a existência de estruturas 
rígidas.  

Por isso, diz que a escola é uma instituição que, dependendo dos fins que 
deseja alcançar, do modelo de homem que deseja formar, tanto pode contribuir 
para a transformação social, como também para a manutenção do atual modelo 
conservador de sociedade e assim sendo, quanto mais os objetivos da escola 
estiverem articulados com a transformação social, mais a administração 
também estará comprometida com essa transformação. Porém, o que se 
percebe ainda é a efetivação de uma administração escolar capitalista em defesa 
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dos interesses da classe hegemônica atuando em favor do capital, visto que 
desde sua origem, a administração educacional vem sendo conduzida pelo atual 
modelo de produção. 

Oliveira (2013) e Corrêa; Pimenta (2009) retratam sobre as teorias da 
administração consolidadas nas empresas capitalistas e utilizadas nas 
instituições educacionais. Inicialmente, numa abordagem da Escola da 
Administração Científica de Taylor, através da Escola Clássica onde a ênfase é 
determinada pelas tarefas, sem preocupação com as pessoas, objetivando o 
aumento da produtividade e consequentemente a consolidação da sociedade 
capitalista com a ampliação do capital.  

Nessa concepção a administração era vista como autônoma, de forma 
hierárquica, centralizadora com a prevalência da dicotomização do trabalho, 
uma vez que fica nítida nesse contexto a separação entre aqueles que pensam e 
planejam, portanto administram, daqueles que executam, isto é, são 
administrados.  

Tendo em vista ser a escola uma instituição pública sem fins lucrativos, mas 
que também precisa ser administrada, teóricos 2  da administração geral 
defendiam a ideia de adotar em seu interior, os mesmos modelos dessa 
administração aplicada em outras organizações. Nesse sentido, Hora (2007, 
p.33) afirma que: 

O desenvolvimento de uma prática administrativa da escola, orientada 
pelos princípios da gerência científica, o que foi amplamente defendida 
por teóricos da administração escolar, operará a mediação da exploração 
do trabalho pelo capital, garantindo a manutenção da ordem social, 
marcada explicitamente pelo caráter conservador, portanto, excludente.  

Adotando as teorias da administração geral numa perspectiva capitalista no 
âmbito da educação formal, a escola continuará perpetuando sua ideologia de 
reprodutora e de manutenção da sociedade dividida em classes sociais, 
pressuposto natural da economia capitalista, ocasionando a interdependência, 
entre administração e capitalismo. Nas organizações educacionais, a direção 
era designada hierarquicamente e de forma centralizadora; os processos de 
ensino e de aprendizagem centrado na figura do professor, pois, da mesma 
forma que nas empresas existia o gerente para controlar a produção, na escola 
existia o professor, para controlar a aprendizagem, ou seja, ao professor, cabia 
o papel de ensinar, e aos alunos, assim como os operários na fábrica que 
trabalhavam de forma repetitiva sob a autoridade da gerencia, cabia o papel de 
aprender de forma isolada e sem questionamentos; ao diretor da escola era 

                                                   
 

2 Dentre os quais destacamos Braverman (1987); Alonso, (1978); Paro (2010). 
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atribuído o papel de controlar todo esse processo para que o produto final (o 
aluno) pudesse sair da escola com a melhor qualidade. 

Com a crise do capitalismo, ocasionando também uma grande crise 
econômica expressa através da queda da taxa do lucro e da eclosão das revoltas 
do operário-massa contra o modelo taylorista/fordista que o destituía de 
qualquer participação na organização do processo de trabalho (Antunes, 1999), 
a fim de garantir a perpetuação hegemônica do capitalismo através da 
administração, surge a Escola das Relações Humanas, estruturada, segundo 
Corrêa; Pimenta (2009) sob a premissa de guardiã da manutenção da máquina 
humana. Tal escola,  

Ocupa-se da seleção, do treinamento, do adestramento, da pacificação e 
ajustamento da mão-de-obra para adaptá-la aos processos de trabalho 
organizados. Interessa-se basicamente pelas condições pelas quais o 
trabalhador pode ser induzido, de maneira mais eficiente e eficaz, a 
cooperar no esquema de trabalho proposto. Os problemas que emergem, 
tornam-se essencialmente problemas de gerenciamento. (Corrêa; 
Pimenta, 2009, p. 28)  

Esse “novo” modelo de administração, em nada se diferenciava do anterior, 
mas, reforçava-o, definindo com maior intensidade o processo ideológico de 
exploração do trabalhador, visto que seu objetivo era o ajuste deste ao processo 
produtivo, ou seja, às necessidades do capital. A gestão educacional torna-se 
mais complexa, visto que cabe a ela a função de administrar os conflitos entre 
as diferentes classes sociais existentes no interior das organizações 
educacionais. Nesse sentido, a escola adquire novas funções, dentre as quais, 
destaca-se a preocupação com a dimensão humana, fazendo surgir novas 
formas de liderança, pois da centralização do indivíduo, a liderança passa para 
pequenos grupos. Isso faz com que se estabelecesse o equilíbrio na organização 
escolar perdurando a estabilidade de sua administração.  

Outra teoria da administração geral também aplicada às instituições 
educacionais diz respeito à Teoria Funcionalismo Estrutural, na qual segundo 
Corrêa; Pimenta (2009) era embasada na teoria de Durkheim e Weber. Tal 
teoria apresenta como premissa a centralização do princípio orgânico, onde as 
organizações, assim, como a sociedade, são um conjunto de estruturas estáveis 
e que o bom funcionamento depende do entrelaçamento de todos os elementos 
que a compõem. Nesse sentido, “administrar, é, sobretudo, administrar as 
inter-relações, sendo fundamental conhecer os condicionantes recíprocos 
decorrentes dessas inter-relações” (Oliveira, 2013, p. 31). 

Relacionando tal teoria num contexto educacional, pode-se destacar a 
escola como uma organização normativa e burocrática utilizando-se de controle 
coercitivo para que esta se desenvolva de maneira orgânica. Nessa teoria, a 
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escola é vista como uma instituição em continua mudança e nela sobrevive o 
que se adapta ao processo de mudança continua. 

No caso especifico da administração escolar, este adotou um novo 
paradigma. De uma administração pensada na realidade interna das empresas, 
centralizadora e autoritária, em que a prioridade era o processo e não as 
pessoas; os problemas eram vistos de forma global sem análise subjetiva dos 
sujeitos escolares, exigia-se uma nova forma de administração escolar e 
também com novas denominações, pois, 

Numa sociedade rasgada por contradições cada vez mais agudas, a esfera 
ideológica assume grande importância enquanto elemento de coerção 
social. A escola, portanto, não pode mais permanecer nas franjas dos 
mecanismos de controle social e econômico do sistema capitalista. Além 
disso, o custo dessa produção de capacidade de trabalho tem que ser 
racionalizado, já que para o capital trata-se na produção de uma 
mercadoria tal como qualquer outra. (Oliveira, 2013, p. 39) 

É este um dos motivos para a reestruturação dos sistemas educacionais 
fazendo surgir uma nova forma de administração escolar, utilizando-se de uma 
nova nomenclatura: a gestão educacional. Para Libâneo (2009, p. 318) “a gestão 
é, pois, a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para 
atingir objetivos da organização, envolvendo, basicamente, os aspectos 
gerenciais e técnico-administrativos”.  
 

4. GESTÃO DEMOCRÁTICA: UM NOVO MODELO DE ADMINISTRAÇÃO 
EDUCACIONAL 

A partir das inúmeras mudanças na sociedade, fez-se necessária a adoção 
de uma administração escolar com ações mais amplas, amparada em preceitos 
democráticos, uma vez que a gestão educacional é a principal responsável pela 
articulação dos demais setores escolares, dinamizando o processo de fazer 
educação de forma conjunta e coletiva visando o alcance de objetivos comuns 
estabelecidos no interior das instituições educacionais, sendo necessário, 
promover no interior das escolas, formas consensuais de tomada de decisões, o 
que implica a participação dos sujeitos envolvidos, possibilitando a prevenção 
de possíveis conflitos e resistências que poderão impedir a efetivação de uma 
boa qualidade do processo educativo, pois, 

Pelo que nos mostram todas as evidencias empíricas até o momento, o que 
está sendo pensado e implementado na rede pública são adequações às 
tendências gerais do capitalismo contemporâneo, com especial ênfase na 
reorganização das funções administrativas e de gestão da escola, assim 
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como do processo de trabalho dos educadores, envolvidos com a formação 
das futuras gerações da classe trabalhadora, tendo em vista a redução de 
custos e de tempo. Trata-se de garantir do que nas empresas denomina-se 
de qualidade total. Entretanto, esta qualidade refere-se primordialmente 
à qualidade do processo, não do produto, já que, com relação a este, a 
qualidade é sempre referida ao segmento do mercado ao qual se destina 
(Oliveira, 2013, p. 41). 

Esse novo modelo de administração escolar é objeto de estudos, debates e 
reflexões, pois embora desde o Manifesto dos Pioneiros (1932) luta-se pela 
implantação de políticas públicas educacionais de forma democrática, somente 
a partir de Constituição Federal de 1988 começou-se a falar em uma gestão 
democrática da educação. Assim rege a Carta Magna em seu artigo 205 quando 
determina que, 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Brasil, 2004, p. 136) 

Certamente que o pleno desenvolvimento da pessoa não será efetivado se 
no interior das instituições educacionais não forem contempladas práticas 
educacionais fundamentadas em preceitos democráticos tendo em vista ser uns 
dos princípios da educação nacional previsto na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB 9394/96 quando determina em seu artigo 3º que o 
“O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: VIII - gestão 
democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas 
de ensino” (Brasil, 1996, p.01). 

A partir das determinações legais, Cury (2009, p. 17) corrobora afirmando 
que: 

A gestão democrática como princípio da educação nacional, presença 
obrigatória em instituições escolares, é a forma não-violenta que faz com 
que a comunidade educacional se capacite para levar a termo um projeto 
pedagógico de qualidade e possa também gerar “cidadãos ativos” que 
participem da sociedade como profissionais compromissados e não se 
ausentem de ações organizadas que questionam e invisibilidade do poder. 

No que tange à legalidade de uma gestão democrática, os sistemas de ensino 
estão amparados, visto que além da CF, da LDB tem-se ainda a Lei 13.005 de 
25 de junho de 2014 – PNE - que em seu Art. 2o  uma das diretrizes é: 
“promoção do princípio da gestão democrática da educação pública” (Brasil, 
inciso VI).  
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A Constituição Federal, segundo Cury (2009) reconhece a Nação Brasileira 
como uma República Federativa democrática que atua em regime de 
colaboração entre a União, os Estados e Municípios, atendendo aos clamores 
dos educadores que exigiam a redemocratização da sociedade e da escola 
pública, sendo efetivado com isso o Estado Democrático de Direito, como saída 
para as mazelas do país, quando afirma no art. 206, inciso VI: “O ensino será 
ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VI – Gestão democrática do 
ensino público, na forma da lei.” (BRASIL, 2004, p. 136). 

De acordo com Cury (2013), efetivar uma gestão democrática em 
instituições públicas requer a participação dos diferentes segmentos sociais, 
escola, família e comunidade que poderão contribuir para uma melhor 
organização e contribuição nas decisões e planejamento das ações 
desenvolvidas nas mesmas. Esse trabalho coletivo está amparado em outras 
legislações preocupadas também com a mesma questão. É o caso da Lei no. 
8.069/90 – Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê a participação dos 
pais ou responsáveis no processo pedagógico das instituições educacionais 
conforme afirma o Art. 53 – Parágrafo Único – “É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da 
definição das propostas educacionais”. (Brasil, 1990, p.08) 

A implantação da gestão democrática nas instituições educacionais deve 
contribuir para a efetivação de um ensino de qualidade; não uma qualidade do 
produto como ocorre nas empresas capitalistas, mas a qualidade do processo 
que perpassa inicialmente pela formação dos sujeitos que atuam diretamente 
no espaço escolar, pois compreendemos que somente a partir de preceitos 
democráticos poder-se-á oferecer efetivamente um ensino público de qualidade 
que seja sobreposto aos interesses do capital. Nesse sentido Colares; Ximenes-
Rocha; Colares (2012, p. 15), afirmam que:  

A gestão democrática de educação está relacionada a mais do que uma 
simples mudança nas estruturas organizacionais e requer mudanças de 
paradigmas que fundamentam a construção de uma nova proposta 
educacional e o desenvolvimento de uma gestão onde haja participação 
dos envolvidos no processo educativo, ou seja, uma gestão efetivamente 
democrática.  

Cury (2009, p. 55) ressalta ainda que não basta apenas a implantação de 
leis para que de fato a gestão democrática seja efetivada. Mais do que isso, “uma 
norma só será sustentável se ela estiver animada na consciência e na prática dos 
educadores”. 

No Brasil, existe uma substância necessária para a efetivação de uma gestão 
educacional democrática, no entanto, cabe a cada sujeito tomar consciência de 
sua participação plena para a efetivação de um sistema educacional realmente 
democrático visando à efetivação de uma educação de qualidade com vistas à 
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emancipação do sujeito enquanto ser social e político, pois “a democratização 
das relações internas nas escolas pode contribuir para o alcance dos objetivos 
educacionais, seja na dimensão individual, seja na social” (Monção, 2011, p. 55).  

Na dimensão individual, cabe à escola garantir os instrumentos necessários 
para que o indivíduo possa apropriar-se do conhecimento; na social, a função 
da escola é com a formação do cidadão enquanto sujeito de sua história, mas 
também da sociedade, atuando coletivamente na transformação social. A 
superação desta situação exige ancorar-se em uma perspectiva de educação 
integral, apoiando-se num conceito amplo e rigoroso de educação, rompendo 
com o senso comum até então vivenciado em muitas instituições educacionais.  

Tal perspectiva de educação requer adotar um conceito crítico de 
educação escolar voltado para a mudança social, que possibilite uma 
ruptura com o senso comum da gestão escolar que a compreende a partir 
da ótica empresarial capitalista, associando-a a relações autoritárias e 
verticalizadas de poder em que predomina a submissão. A gestão escolar 
democrática deve ter como norte a educação para a democracia. (Monção, 
2011, p. 56) 

Desta forma, a administração educacional, ancorada na administração 
geral, com forte tendência centralizadora, hierárquica e com fronteiras 
limitadas, efetivadas nas empresas capitalistas não condiz com um estado 
democrático de educação, uma vez que nessa área os problemas são de ordem 
coletiva e subjetiva, portanto merecem ser tratados também de forma coletiva 
e subjetiva.  
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, buscamos analisar a relação entre trabalho, educação na 
perspectiva da política e da gestão democrática trazendo a priori, o contexto 
histórico do trabalho e da administração educacional.  

A partir da analise dessa relação, entender o trabalho no contexto 
educacional para a efetivação de uma educação pública democrática é dialogar 
permanentemente entre os pares, respeitando o outro, visando construir em 
conjunto uma educação que seja capaz de proporcionar a emancipação do 
sujeito em formação para o alcance de um determinado fim. Sendo a 
administração, a organização racional de recursos para tal, a gestão educacional 
só poderá alcançar plenamente êxito se, no cumprimento de sua função 
pedagógica, realizar esforços para a efetivação da  democratização das relações 
no interior das escolas. Nesse sentido, 
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A consolidação da gestão democrática nas escolas pode contribuir para 
que estas de tornem centros de referências para as comunidades, 
aglutinando as pessoas para refletir sobre as questões sociais e individuais 
que as afligem, fortalecendo elos de parcerias e lutas contra a exclusão 
social e construindo um projeto de escola que seja assumido por toda a 
comunidade, tal como proposto por Comenius. Só assim a escola 
realmente cumprirá seu papel social, colocando-se a favor da classe 
popular e exercendo seu potencial de contribuir para a mudança social 
(Monção, 2011, p. 60). 

Dessa forma, entendemos que a escola, tendo como condutor do processo 
sua administração, deve atuar no sentido da transformação social 
possibilitando ao educando o acesso a conhecimentos amplos e diversificados 
de modo a prepará-los para sua melhor inserção na sociedade. Tais 
conhecimentos abrangem, dentre outros, as novas tecnologias que podem 
também contribuir com a prática da administração escolar, criando novos 
mecanismos, ampliando dessa forma as funções administrativas e pedagógicas. 
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RESUMO  

Ao longo de sua história, a Educação Física na escola vem mudando de 
acordo com os princípios éticos, econômicos e culturais da sociedade. Assim, o 
que hoje é chamado de Educação Física passa, necessariamente, pela reflexão 
sobre o seu processo de constituição como componente curricular na história 
das instituições escolares. Compreender como se deu a constituição e inserção 
da Educação Física no contexto escolar, as mudanças dos objetivos que 
permearam a disciplina, assim como a história da formação do professor de 
Educação Física no Brasil são contributos para a reflexão sobre a forma como 
os professores da área entendem a avaliação da aprendizagem de seus alunos, 
bem como da escolha dos critérios elencados para conduzir sua prática 
avaliativa. Circunscrito à pesquisa de mestrado em educação cujo objetivo foi 
analisar as práticas de avaliação da aprendizagem adotadas por professores de 
Educação Física, o presente trabalho, que conta com apoio financeiro da 
FAPEMIG, propõe-se a um retorno à história da Educação Física escolar no 
Brasil, buscando compreender como as diferentes concepções historicamente 
observadas, influenciam na prática avaliativa vivenciada nas escolas.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

      História, Educação Física, Avaliação 
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1. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA – BREVE RELATOi 

A Educação Física, no âmbito escolar, surgiu no final do século XVII e início 
do século XVIII na Europa, sua inserção como componente curricular, 
inicialmente denominada Gymnastica, foi motivada por um conjunto de 
fatores condicionados pelas características da sociedade burguesa na Europa 
nesse período, pela formação dos sistemas nacionais de ensino e pela 
emergência de uma nova ordem social no continente (Castellani Filho 2009). 

Na história da Educação Física escolar no Brasil, sem nos ater a aspectos 
muito detalhados das passagens temporais da educação como um todo, 
verifica-se a presença de diversos tipos de influências (sociais, econômicas, 
políticas e culturais) que contribuíram para a formatação dessa disciplina nos 
diferentes momentos de sua construção e que, notadamente, sempre 
ofereceram e influenciaram os parâmetros para suas práticas pedagógicas, 
inclusive as avaliativas, o que, de certa forma, perdura até os dias. 

Ferreira Neto (1996) afirma que, no Brasil, a inclusão da Educação Física – 
denominada nesta época de “Ginástica” – ocorreu oficialmente na escola ainda 
no século XIX, precisamente em 1851, com a reforma Couto Ferraz, sendo 
influenciada pelos “Métodos Ginásticos” surgidos na Europa. Os mesmos 
davam ênfase ao aspecto do corpo saudável, disciplinado e moralizado.  

Em 1854, a ginástica passou a ser uma disciplina obrigatória no primário e 
a dança no secundário. Esses vínculos foram determinantes, tanto no que diz 
respeito à concepção da disciplina e suas finalidades quanto ao seu campo de 
atuação e à forma de ser ensinada. Desse momento em diante, iniciou-se uma 
luta a favor da inclusão e consolidação da Educação Física nas escolas. Foram 
muitas as intervenções realizadas nesse sentido e a mais significativa das ações 
foi a reforma realizada por Rui Barbosa, em 1882 (Castellani Filho 2009). 

As ideias de Rui Barbosa representam um marco na defesa da Educação 
Física como disciplina no currículo das escolas brasileiras. Em seus discursos 
enfatizava sempre a importância da Educação Física tanto para o 
desenvolvimento físico, como mental, intelectual e social. Por suas intervenções 
foi-lhe atribuído o título de Paladino da Educação Física no Brasil.  

Contudo, a implantação das leis que garantiam o ensino da disciplina 
Educação Física nas escolas brasileiras se deu de forma parcial, realizando-se, 
a princípio, no Rio de Janeiro (capital da República) e nas escolas militares. Nos 
demais Estados da federação essa lei passou a ser cumprida somente a partir de 
1920 quando se começa a realizar as reformas educacionais e incluem a 
Educação Física, com o nome mais frequente de ginástica, nas suas matrizes 
curriculares. Ou seja, a disciplina estava presente na lei, mas essa mesma lei 
demorou muito para ser cumprida nacionalmente (Betti 1991). 
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2. CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
APROXIMAÇÕES  

A disciplina Educação Física ao longo de sua trajetória apresentou 
finalidades distintas e, mesmo nos dias de hoje, não apresenta uma proposta 
única (Barroso 2011). Assim, no decorrer da história, a Educação Física na 
escola e, consequentemente a avaliação desse componente curricular, sofre 
modificações que são diretamente influenciadas pelos acontecimentos 
políticos, sociais, econômicos e científicos (Soares 2001).  

A concepção dominante da Educação Física no seu início foi calcada na 
perspectiva denominada de higienismo (1889-1930). Nessa época a disciplina 
era considerada como um instrumento de controle médico-sanitarista e, dessa 
forma, sua prática e avaliação embasavam-se na cultura do exame (Betti 1991). 

Segundo consta no documento oficial dos parâmetros nacionais para 
Educação Física (Brasil 1997), a concepção que seguiu a esta higienista foi a do 
modelo militarista (1930-1945), que consistia em treinar os alunos para o 
desenvolvimento de corpos fortes e saudáveis para a promoção do soldado para 
defender a pátria. A avaliação neste modelo enfatizava os testes de força, 
velocidade, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, agilidade, destreza, 
dentre outras capacidades físicas dos estudantes. 

Nesta época, as aulas de Educação Física consistiam em atividades 
exclusivamente práticas, sem uma identidade pedagógica, não se diferenciando 
da instrução militar. 

O Brasil na década de 1930 passara, ainda, por um processo de 
industrialização e urbanização bem como do estabelecimento do Estado Novo, 
fatos que geraram uma mudança conjuntural bastante significativa no país. 
Nesse contexto, a Educação Física ganhou novas atribuições: fortalecer o 
trabalhador melhorando sua capacidade produtiva e desenvolver o espírito de 
cooperação em benefício da coletividade (Brasil 1997). 

Segundo Darido (2011), na década de 1940 após as grandes guerras, a 
educação brasileira, bem como a disciplina de Educação Física sofreram 
influência do modelo americano denominado Escola Nova, o qual caracterizou-
se por uma escola democrática e utilitária. Possuía como princípio o respeito à 
personalidade da criança com vistas ao seu desenvolvimento integral, cuja 
ênfase predominava no conceito de aprender fazendo.  

Essas mudanças contribuíram para a alteração no objetivo da disciplina que 
até então era baseado nos princípios anátomo-fisiológicos, passando a ser 
orientado pelo conceito biossócio-filosófico, surgindo assim a fase da Educação 
Física denominada pedagogicista (1945-1964) na qual o objetivo e sua 
decorrente avaliação não têm mais os movimentos e disciplinamento como foco 
principal. No entanto, observa-se que a mudança se deu ao nível do discurso, 
passagem da valorização do biológico para o sociocultural, pois a prática 
permaneceu praticamente a mesma.  
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Do fim do Estado Novo até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação de 1961 (Lei no 4024/61) – que determinou a obrigatoriedade da 
Educação Física para o ensino primário e secundário até a idade de 18 anos - 
houve um amplo debate sobre o sistema de ensino brasileiro. Desse momento 
em diante (décadas de 60 e 70), período em que estava vigente a ditadura 
militar, a Educação Física escolar começou a passar por um processo de 
esportivização, iniciado com a introdução do Método Desportivo Generalizado, 
que culminou com a tentativa de incorporar o esporte na escola adequando-o a 
objetivos e práticas pedagógicas (Brasil 1997). Este período foi chamado de 
Educação Física esportivista ou competitivista pós 1964 e tinha como 
característica da avaliação o foco nos aspectos biomecânicos dos esportes e o 
rendimento físico dos alunos, excluindo os menos aptos e promovendo os mais 
habilidosos, predominando, assim, práticas avaliativas da cultura do exame. 

Com o fim da ditadura militar veio à tona o Movimento Operário e Popular, 
formando os Comitês Populares Democráticos, preocupados com o sistema 
educacional e também com a questão do lazer e da Educação Física. Esses 
comitês reivindicavam do Poder Público mais escolas, quadras esportivas, 
jardins de infância e praças. A Educação Física com o viés voltado para o esporte 
é largamente criticada pelos meios acadêmicos e este fato gera grandes 
discussões acerca de qual seria a função da disciplina no currículo escolar. 

Essa fase é caracterizada pelo período pertencente à educação física 
popular. Ghiraldelli Júnior (1988) afirma que essa tendência privilegia a 
ludicidade e a cooperação, as quais colocam a avaliação baseada em relatórios 
e relatos de experiências e na observação sistemática das atitudes dos 
participantes  

Por outro lado, viu-se que foi a partir desse novo modelo de Educação 
Física, originada em grande parte pela crítica excessiva ao esporte de alto 
rendimento na escola, que as características da disciplina voltaram-se para o 
outro extremo, já que a função do professor passou a resumir-se em “dar a bola” 
ou “rolar a bola” e coube aos alunos a decisão do que iriam fazer na aula. 

Com isso, a partir da década de 80 a Educação Física passara por uma “crise 
de identidade”. Nessa época foi posta em questão as práticas pedagógicas dos 
professores da área bem como o sentido da disciplina em âmbito escolar. 

Segundo Darido (2011), a partir de então, a Educação Física começou a 
incorporar e valorizar os conhecimentos produzidos pela ciência. 

Surge a educação física pedagógica que apresentou novas propostas que 
visavam diferentes objetivos de ensino e de avaliação. Nessa tendência, as 
abordagens da Educação Física na escola foram classificadas com objetivos de 
ensino voltados para a formação humana dos estudantes, sendo a avaliação 
focada nas atitudes socioafetivas e educativas; aptidão física relacionada à 
saúde e conhecimento teórico-prático. 
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Observa-se, assim, que historicamente a avaliação do ensino-aprendizagem 
na Educação Física foi utilizada de forma diferente, dependendo das 
concepções em destaque. 

3. A RELAÇÃO ENTRE AS ABORDAGENS PEDAGÓGICAS E A AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO FÍSICA  

Como explicitado anteriormente, no decorrer da história a Educação Física 
escolar, e consequentemente a avaliação dessa disciplina, sofreu modificações 
que foram diretamente influenciadas pelos acontecimentos políticos, sociais, 
econômicos e científicos vigentes na sociedade brasileira (Soares 2001). Esse 
componente curricular apresentou ao longo de sua trajetória finalidades 
distintas, o que resultou em diferentes formas de se conceber a Educação Física 
no Brasil como também diferentes formas de se conceber a avaliação dessa 
disciplina (Barroso 2011). 

Em conformidade com os pressupostos descritos nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCN (Brasil 1997), acreditamos que para 
compreendermos o momento atual da Educação Física é necessário considerar 
suas origens no contexto brasileiro, abordando as principais influências que 
marcam e caracterizam esta disciplina e os novos rumos que estão se 
delineando. Dessa forma, a partir da literatura consultada, será apresentado a 
seguir, as abordagens pedagógicas mais citadas, a saber: Psicomotora, 
Desenvolvimentista, Construtivista, Crítico-Superadora, Crítico-
Emancipatória e Saúde Renovada, entre outras (Darido; Rangel 2005) e suas 
formas de avaliação 

A abordagem Psicomotora possui seu foco no aprendizado de crianças de 0 
a 6 anos e tem como principal objetivo o desenvolvimento integral dos alunos, 
pois envolve os processos cognitivos, afetivos e motores, utilizando-se de 
brincadeiras e jogos. A avaliação desta abordagem visa o processo de 
aprendizagem e não mais a execução de um gesto técnico isolado como ocorria 
na tendência esportivista (Darido; Rangel 2005).  

A Desenvolvimentista defende a ideia de que o movimento é o principal 
meio e fim da Educação Física. Objetiva possibilitar ao educando condições de 
desenvolver seu comportamento motor através da diversidade e complexidade 
de movimentos. Essa abordagem, voltada para alunos de 4 a 14 anos, se 
preocupa com o desenvolvimento de habilidades motoras básicas (como andar, 
saltar, correr). As práticas avaliativas, baseiam-se na análise, através de 
observações, do desempenho motor do aluno nas aulas de forma individual, ou 
seja, considera-se o nível de aprendizado da habilidade motora de cada aluno 
de forma contínua (Darido; Rangel 2005).  

No modelo Construtivista, baseada no construtivismo de Jean Piaget, o 
educando constrói seu conhecimento a partir da interação com o meio, 
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resolvendo problemas (construção do conhecimento a partir da interação do 
sujeito com o mundo), que promove seu desenvolvimento cognitivo. Nessa 
abordagem a avaliação se dá de forma não punitiva e com ênfase na 
autoavaliação, na observação sistemática e no relato de experiências como 
forma de analisar os limites e potencialidades dos estudantes nas aulas da 
disciplina. Valoriza as ações ou produções  dos sujeitos, além de considerar o 
conhecimento prévio das crianças e adolescentes (Darido 2011). 

Nas abordagens Crítico-Superadora e Crítico-Emancipatória a 
tematização das práticas e dos conteúdos abordados na disciplina valorizam os 
aspectos sociais, políticos, históricos e culturais, propiciando uma melhor 
leitura da realidade pelos alunos e possibilitando, assim, sua inserção 
transformadora nessa realidade. Nessas abordagens as avaliações do processo 
ensino-aprendizagem são semelhantes, elas buscam promover a avaliação 
coletiva das atitudes e das reflexões sobre a sociedade, através de relatórios, 
auto avaliação e observações sistemáticas, contribuindo para algo além da 
aplicação de testes, levantamento de medidas, seleção e classificação de alunos 
(Soares 2001). 

E, por fim, a abordagem da Saúde Renovada, possui como maior propósito, 
redefinir o papel dos programas de Educação Física na escola como meio de 
promoção da saúde. Voltada para os educando do ensino fundamental das 
séries finais e do ensino médio, os objetivos de ensino procuram prescrever, 
orientar e estimular a adesão aos exercícios físicos e ao estilo de vida ativo, 
favorecendo a autonomia no gerenciamento da aptidão física3. Apresenta como 
práticas avaliativas a verificação da aquisição de atitudes sócio educacionais 
positivas nas práticas corporais e culturais das aulas. Prioriza em sua avaliação 
o desenvolvimento de um estilo de vida ativo com fins a promoção da saúde, 
envolvendo trabalhos e provas sobre os conhecimentos técnico-científico dos 
temas da área (Campos 2011). 

Todas essas correntes, apesar de conterem enfoques científicos 
diferenciados entre si e pontos, muitas vezes, divergentes têm em comum a 
busca de uma Educação Física que articule as múltiplas dimensões do ser 
humano como mostra a tabela 1, reproduzida de Campos (2011).  

 
TENDÊNCIAS FINALIDA

DES E 

OBJETIV

OS 

CONTEÚ

DOS 

ESTRATÉGI

A 

METODOLÓ

GICA 

AVALIAÇ

ÃO 

                                                   
 
3 Aptidão física é a capacidade de realizar as atividades cotidianas com tranquilidade e menor esforço 

(McARDLE; KATCH e KATCH, 2013) 
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-
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TABELA 1 l Principais características das Tendências Pedagógicas da Educação Física Escolar 

Dessa forma, a inserção destas abordagens no espaço do debate da 
Educação Física proporcionou uma ampliação da visão desse componente 
curricular, tanto no que diz respeito à sua natureza, quanto no que se refere aos 
seus pressupostos pedagógicos de ensino-aprendizagem. Com isso, os estudos 
sobre o ensino da Educação Física e dos esportes no âmbito educacional 
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procuraram fundamentar-se não mais apenas nas capacidades físicas, mas 
também, nas atitudes socioafetivas e cognitivas, concebendo o aluno como ser 
humano integral (Darido; Rangel 2005). 

Considerando as correntes históricas que influenciaram a Educação Física, 
pode-se perceber que para cada uma delas, a avaliação foi entendida de uma 
maneira muito própria, de forma a corresponder às expectativas do modelo de 
ensino de referência que, por sua vez, reflete o pensamento político-econômico 
e social da época. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cada período histórico novos objetivos e novas formas de avaliação foram 
atribuídas à disciplina e ainda hoje permanece a dúvida sobre qual a função da 
Educação Física na escola. 

Se a Educação Física pretende ser uma disciplina escolar com status 
semelhante ao adquirido pelas demais, precisa dizer a que veio, o que 
ensina. Enquanto “engasgar”, cada vez que for questionada sobre o que 
pode ensinar, será uma disciplina “marginal”( Freire 2003, p.35) 

Esta luta pela significação desse componente curricular foi forjada a partir 
da própria história da educação no Brasil, modificando-se segundo 
delimitações sócio-históricas mais amplas. Dentro destes vários períodos, a 
Educação Física, e seus estudiosos, procuraram desenvolver metodologias que 
assegurassem a sua permanência dentro da escola brasileira. Essas 
metodologias, cercadas por ideais políticos e influenciadas por seus interesses, 
apresentaram objetivos e características distintas umas das outras. Estes 
objetivos-características, desencadeiam todo um processo de ensino e 
aprendizagem que vão, de uma maneira ou de outra, influenciar as formas de 
avaliação deste mesmo processo (Fernandes; Greenvile 2007). 

BIBLIOGRAFIA 

BARROSO, A. L. R. et al. (2011). Objetivo, Conteúdos, Metodologia e 
Avaliação. In: DARIDO, S. C. (org.). Educação Física Escolar: compartilhando 
experiências. São Paulo: Phorte. 

BETTI, M. (1991). Educação Física e sociedade. São Paulo: Movimento. 
BRASIL. (1997). Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

curriculares nacionais: Educação física / Secretaria de Educação 
Fundamental. Brasília: MEC/SEF.  

CAMPOS, L. A. S. (2011). Didática da Educação Física. Várzea Paulista-SP: 
Fontoura.  



 

 
 

28 

CASTELLANI FILHO, L. et al. (2009). Metodologia do ensino de Educação 
Física. São Paulo: Cortez. 

DARIDO, S. C. (2011). Educação Física escolar: questões e reflexões. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan. 

DARIDO, S. C; RANGEL, I. C. A. (2005). Educação física na escola: 
implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

FERNANDES, S.; GREENVILE, R. (2007). Avaliação da aprendizagem na 
Educação Física. Motrivivência. Ano XIX, nº 28, p.120-138. 

FERREIRA NETO, A. (org). (1996). Pesquisa histórica na Educação Física 
Brasileira. Vitória: UFES. Centro de Educação Física e Desporto: V-1.  

FREIRE, J. B. (2003). Educação como prática corporal. São Paulo: 
Scipione. 

GHIRALDELLI JÚNIOR, P. (1988). Educação física progressista: a 
pedagogia crítico-social dos conteúdos e a educação física brasileira. São Paulo: 
Loyola.  

SOARES, C. L. (2001). Imagens da educação no corpo: estudo a partir da 
ginástica francesa no século XIX. Campinas, SP: Autores Associados. 

  



 

 
 

3 

 

 

ID: 666  

 

NOÇÕES HISTÓRICAS E EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA 

HISTÓRIA DO DEBATE CURRICULAR NESSA ETAPA DA 

EDUCAÇÃO A PARTIR DA LEITURA DE DOCUMENTOS 

FEDERAIS E MUNICIPAIS REFERENTES À CIDADE DE 

SÃO PAULO 

(1998 - 2014) 

 
AUTORES: 
DISLANE ZERBINATTI MORAES 
JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS 
 
FILIAÇÃO: 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
 
  



 

 
 

4 

RESUMO  

O presente trabalho se propõe a discutir os resultados da pesquisa de 
mestrado em andamento acerca das representações e práticas de um grupo de 
seis professoras de Educação Infantil de São Paulo (SP, Brasil), no que diz 
respeito ao seu trabalho com noções e conteúdos históricos nessa etapa da 
educação básica - particularmente com crianças entre quatro anos e cinco anos. 
No esforço de compreensão dos discursos que se deram a ver por meio de 
entrevistas realizadas em 2014, buscamos outros elementos que pudessem 
ampliar nosso entendimento sobre o trabalho cotidiano de tais profissionais, 
particularmente os documentos de referência que circulam na rede, de maneira 
que nos permitissem entender pelo âmbito histórico as relações propostas por 
elas. Assim, nos questionamos sobre como aparecem temas relacionados às 
noções históricas nas propostas curriculares para Educação Infantil da cidade 
de São Paulo e na esfera federal. Tencionamos apresentar alguns 
encaminhamentos, modos de apresentar e interpretar questões afins que 
pudemos registrar e analisar quanto às fontes oficiais (documentos 
curriculares), identificando as tensões, usos e apropriações de tais discursos 
emitidos pelo Estado nos modos de compreender a educação infantil e que 
impactam em alguma medida o cotidiano das professoras. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação Infantil, Noções Históricas, Currículo. 
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NOÇÕES HISTÓRICAS E EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA HISTÓRIA DO DEBATE 
CURRICULAR NESSA ETAPA DA EDUCAÇÃO A PARTIR DA LEITURA DE 
DOCUMENTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS REFERENTES À CIDADE DE SÃO 
PAULO (1998 - 2014) 

O presente texto apresenta alguns resultados da pesquisa de mestrado 
realizada na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo cujo 
propósito é compreender as representações e práticas docentes de um grupo de 
seis professoras de educação infantil, por meio da análise de relatos realizados 
em entrevistas, no que se referem às noções históricas. Essas professoras atuam 
em EMEIs, Escolas Municipais de Educação Infantil, São Paulo (SP) com 
crianças entre quatro e cinco anos. Além das entrevistas, mobilizamos esforços 
de interpretação e análise de alguns documentos oficiais que referenciam ou 
referenciaram, em alguma medida, o trabalho dessas professoras. 
Apresentaremos aqui algumas considerações sobre uma parte desse conjunto 
de documentos circunscritos ao período entre 1998 e 2014. 

Iniciaremos esse artigo apresentando um recorte da história da educação 
infantil no Brasil e na cidade de São Paulo: os modos e caminhos percorridos 
na constituição de instituições educativas voltadas para a educação e cuidado 
de bebês e, particularmente no que nos ocupamos nesse texto, crianças 
pequenas. Em seguida, algumas ponderações sobre o uso de fontes oficiais 
como caminho de aproximação e abordagem na história e uma análise inicial 
de alguns documentos federais e municipais no que nos sugerem 
representações de noções históricas. Por fim, as considerações finais.  

UMA BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

As primeiras instituições educativas de educação infantil no Brasil surgiram 
ainda no século XIX. De modo semelhante à Europa, nascem vinculadas a 
modelos de civilização constituídos naquele período. Um exemplo possível 
refere-se às exposições culturais, espaços de consagração de determinados 
aspectos e materiais de cada região ou povo, um espaço privilegiado desse 
modelo civilizatório; e que previam áreas específicas para apresentação e 
apreciação de métodos pedagógicos e práticas de escolas da infância. As 
relações entre educação infantil e civilização se faziam ali gradualmente mais 
presentes, portanto, mais (re)produtoras de sentidos. Por outro lado, o 
processo de criação e desenvolvimento das instituições de educação infantil no 
Brasil apresentam trajetórias próprias no qual creches, por exemplo, foram 
criadas antes que jardins de infância (Kuhlmann 2001), e questões específicas 
outras, engendradas em meio a circunstâncias próprias de seus contextos 
nacional e local. Daí a importância de empreender esforços de investigação e 
análise que busquem situar essas instituições historicamente e vê-las em suas 
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conexões com o contexto no qual se inseriam para além de tentativas que as 
tomem isoladamente.  

As preocupações de criação, consolidação e expansão das redes de 
atendimento dos bebês e crianças pequenas relacionam-se com alterações nas 
formas e estruturas das relações de trabalho e, particularmente, a presença de 
mulheres exercendo atividades para além das tarefas em suas casas. A inserção 
de mulheres no mercado de trabalho, inserção essa relacionada com alterações 
nos modos de produção no contexto pós-Revolução Industrial, e que 
impactaram as formas até então desenvolvidas de tempos e cuidados com as 
crianças; e transformações no que diz respeito à organização das tarefas 
domésticas com a introdução da eletricidade e aparelhos afins, alteração nos 
tempos e modos de execução, constituíram novos sentidos e possibilidades - 
principalmente para os grupos sociais que a princípio puderam acessar esses 
bens caros. A partir das décadas de sessenta e setenta do século XX, e as 
temáticas de contracultura, ganham impulso novas frentes de lutas sociais, 
especialmente as feministas, pelo direito das mulheres ocuparem novos lugares 
sociais. Um dos elementos ali implicados seria o cuidado e educação das 
crianças, e a luta por instituições de atendimento de bebês e crianças pequenas 
ganha contornos mais fortes. 

 
*** 

 
Os jardins de infância brasileiros foram criados em diálogo com os estudos 

e prescrições de Friedrich Froebel, o criador de tal modelo, e teve sua origem 
no Brasil mais ligada ao atendimento de crianças cujas famílias tinham maior 
poder aquisitivo (Kuhlmann Jr, 2001). As instituições brasileiras 
desenvolveram modos de trabalho inspirados nessas orientações, se 
apropriando a partir de suas circunstâncias, objetivos e trajetória própria dos 
agentes que ali atuavam, jeitos de se aproximar e distanciar dessa proposta 
imprimindo-lhe formas específicas. Um exemplo nos é apresentado por M. 
Kuhlmann Jr. em um de seus trabalhos, no qual buscou se aproximar de 
relações configuradas nos jardins de infância por meio de uma pesquisa com 
dois volumes da Revista do Jardim da Infância. O periódico foi publicado pelo 
governo do estado de São Paulo e direção da Escola Normal e Jardim De 
Infância Caetano de Campos, esse último inaugurado em 1896, e tinha por um 
de seus grandes objetivos "[...] realizar uma divulgação orientada, transmitindo 
um maior conhecimento teórico-prático das ações pedagógicas [...]" 
(Kuhlmann 2001, p. 112). Cada volume, segundo descrição do pesquisador, 
continha cerca de trezentas páginas e se dedicava a um rol de temáticas 
relacionadas ao seu objetivo formativo. Neles é possível observar uma 
minuciosa proposta de organização dos tempos e rotinas com as crianças do 
Jardim de Infância: as quatro horas do turno eram divididas em vinte 
momentos de até quinze minutos de duração. O canto e a música estavam 
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presentes em diferentes momentos e marcavam passagens, além de cumprir 
um papel ritualizador do cotidiano juntamente com outros elementos. 

Outro modelo de atendimento das crianças se deu com a criação dos 
parques infantis por meio da ação do Departamento de Cultura da cidade de 
São Paulo na década de trinta do século XX. A direção do Departamento criado 
em 1935 coube a Mário de Andrade, bem como a responsabilidade pela Divisão 
de Expansão Cultural que tinha como um de seus objetivos fomentar “tudo que 
pudesse contribuir para o aperfeiçoamento cultural da população” (Faria 1995, 
p. 36). De acordo com Faria (1995), o Departamento de Cultura vinculou-se 
desde sua gestação aos ideais modernistas visto que parte de seus integrantes, 
a exemplo de Mário de Andrade, participaram das discussões que culminariam, 
dentre outros, na Semana de Arte Moderna de 1922; e, contudo, apresentou um 
caráter ambíguo. Tal ambiguidade estaria presente nos seus aspectos 
fundamentais, ou seja, na “[...] atenção/controle, característica da intervenção 
do Estado na vida privada da população e outro, específico desse DC, a paixão 
com que ele foi vivido pelos seus organizadores, em particular pelo seu diretor, 
Mário de Andrade [...]” (Faria 1995, p. 35). 

Essas disputas e alianças no campo político e suas intersecções com as 
decisões tomadas no campo educacional podem ser observadas no exemplo do 
prefeito Fábio Prado, empresário, que funda em 1926 o PD (Partido 
Democrático), elege-se em 1934 e coloca em ação um “projeto alternativo de 
dominação social” calcado em princípios liberais - nos termos utilizados por 
Faria, um membro da burguesia ilustrada. A questão cultural era entendida 
como estratégica para sua gestão e nesse ponto se aproximava do grupo de 
modernistas, realizando investimentos significativos no Departamento de 
Cultura.  

Implementados durante o período no qual Mário de Andrade era diretor do 
Departamento, os parques infantis tinham como uma de suas características 
atenderem tanto alunos das escolas no contraturno, aqueles entre 7 a 12 anos, 
como crianças em idade pré-escolar o dia todo - as de 3 ou 4 a 6 anos (a partir 
de 1937 também passaram a atender crianças e adolescentes trabalhadores, 
entre 12 e 21 anos, no período noturno). Dentre seus princípios, constavam 
investimentos na formação cultural das crianças, cuidados com a saúde e 
higiene, além de tomar o lúdico e os jogos como centrais no trabalho proposto 
(Faria 1995). O Ato de 1936 (Nº 1146, de 04/07/1936) diferencia em duas as 
funções das profissionais que ali trabalhavam junto com as crianças: uma das 
funções mais ligada à saúde e outra mais voltada para o folclore, jogos e 
brincadeiras. Os programas de provas e critérios de seleção para os cargos de 
educadora sanitária, que atenderia as primeiras funções, e de instrutora, as 
últimas, eram distintos e estabelecidos segundo formações próprias em órgãos 
como o Instituto de Educação da Universidade de São Paulo (especialização 
pré-primária) ou Instituto de Higiene de São Paulo (curso de educadores 
sanitários), por exemplo (Faria 1995, p. 40).  
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As discussões de elaboração e criação dos parques infantis, que tiveram 
Paulo Duarte como um dos elaboradores do projeto, passaram pela leitura de 
vários conhecidos educadores, entre outros, Fernando de Azevedo. Faria afirma 
que “[...] já desde os anos 20 atuava na área da Educação e até já havia pensado 
em uma instituição pública para crianças em idade pré-escolar. Essa intenção 
foi posteriormente explicitada no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 
de 1932.” (Faria 1995, p. 38). Kuhlmann (2000), por sua vez, recorda que o 
programa educacional do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 1932, 
mencionava preocupações com a educação de crianças na idade pré-escolar e 
recomendava o atendimento das mesmas em instituições educativas próprias. 
Ainda seguindo suas reflexões, a diversidade de nomenclaturas das instituições 
educativas para as crianças em idade pré-escolar que inicialmente apontavam 
locais e públicos de classes sociais distintas passou por transformações e  

[...]Aos poucos, a nomenclatura deixa de considerar a escola maternal 
como se fosse aquela dos pobres, em oposição ao jardim de infância, 
passando a defini-la como a instituição que atenderia a faixa etária dos 2 
aos 4 anos, enquanto o jardim seria para as de 5 a 6 anos. Mais tarde, essa 
especialização etária irá se incorporar aos nomes das turmas em 
instituições com crianças de 0 a 6 anos (berçário, maternal, jardim, pré). 
Kuhlmann 2000, p.9) 

Nas décadas de sessenta e setenta do século XX outros atores e teorias 
ganham força na história da educação infantil brasileira: os compromissos 
assumidos pelo governo brasileiro - que vivia um regime autoritário decorrente 
do golpe militar de 1964; com organismos financeiros internacionais, 
articulavam-se às teorias de privação cultural que fundamentavam algumas das 
escolhas ali realizadas e pressupunham o preenchimento de supostas carências 
e lacunas na formação de crianças (especialmente aquelas de classes sociais 
desfavorecidas economicamente). Circulavam, então, propostas que 
valorizavam a ação e custeio comunitários para auxiliar no combate à pobreza 
e na implementação de projetos sociais constituindo-se enquanto "[...] 
estratégias propostas para integração social e nacional de pessoas ou regiões 
desintegradas do processo de desenvolvimento." (Rosemberg 2006, p. 147). 
Prescrições da UNICEF igualmente recomendavam a participação da 
comunidade nesse período no qual esse órgão passa a atuar com mais presença 
na área da educação (Rosemberg 2006). Desde a década de sessenta a 
participação de igrejas e ações privadas era incentivada com o objetivo de 
expandir o atendimento.  

Ainda no plano federal, em 1974 há a criação do COEPRE (Coordenação de 
Educação Pré-Escolar) pelo MEC (Ministério da Educação) além da menção à 
pré-escola em documentos e pareceres do CFE (Conselho Federal de 
Educação). Contudo, se a pré-escola aparecia então como prioridade no plano 
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dos discursos, não houve verbas específicas significativas previstas no 
orçamento até então (Kramer 2005). Ao tratar da história das políticas de 
educação infantil, particularmente aquelas gestadas no Rio de Janeiro, estado 
sobre o qual sua pesquisa se deteve; Sônia Kramer nos afirma que aquelas são 
marcadas pela fragmentação que sinaliza modos de compreender a criança: daí 
a criação e extinção de órgãos, a dificuldade de mapear causas e consequências, 
entre outros. 

Foi apenas no final da década de 1970, no governo do presidente Ernesto 
Geisel, que se efetivou a proposta do modelo de pré-escola de massas anunciado 
em linhas gerais desde a década de 1960 pelo Departamento Nacional da 
Criança – órgão criado em 1940 pelo então Ministério da Educação e Saúde com 
o objetivo de coordenar ações de proteção à infância, maternidade e mesmo 
adolescência (Rosemberg 2006). O Projeto Casulo, iniciativa da Legião 
Brasileira de Assistência (LBA), órgão federal de assistência nacional, se 
alinharia aos preceitos de prevenção de possíveis revoltas populares, além de 
fazê-lo com vistas ao bloqueio da entrada e consolidação de ideias comunistas 
no Brasil. E num modelo de barateamento dos custos por conta de se estruturar 
prioritariamente nos recursos da comunidade e "a participação de trabalho de 
trabalho voluntário ou semivoluntário de pessoas leigas (a comunidade)" 
(Rosemberg 2006, p.151). Um de seus objetivos manifestos seria de assistência 
às crianças e seu desenvolvimento integral.  

Se a avaliação realizada pela LBA em 1978 já apontava parte das deficiências 
do Projeto, dentre outras, a ausência de recursos e formação para sua 
consolidação e atendimento das crianças; o princípio geral de barateamento do 
custo e investimento persistiu como modo de política pública para atendimento 
das crianças pequenas e bebês ainda na década de oitenta. Os embates sobre o 
direito dos bebês e crianças a uma educação infantil de qualidade seguiriam 
assim como as pressões de movimentos sociais e acadêmicos para tal oferta – e 
sob quais parâmetros e princípios se dariam. Kramer (2005) afirma o desafio 
de agregar as contribuições de estudos da antropologia, sociologia e psicologia 
nos esforços de compreensão sobre as crianças e sua condição histórica e social 
e, seguindo, "entender que às crianças foi imposta uma situação desigual e que 
era (é) preciso combater a desigualdade e reconhecer as diferenças. Tarefa 
difícil, mas necessária para consolidar a democracia contra a injustiça social e 
a opressão [...]." (Kramer 2005, p. 16). 

Ainda no que se refere às ações federais, o MEC lança o Programa Nacional 
de Educação Pré-Escolar em 1981. Esse programa visava a expansão do 
atendimento numa perspectiva de baixo custo e com uma proposta de 
reconhecer a importância dessa educação para além de objetivos preparatórios 
para as etapas subsequentes (Kramer 2005). Contudo, Silva (2014) ao discutir 
o processo de municipalização da educação infantil em São Paulo, ocorrido na 
década de 1980, destaca que a EMEI, "surgiu com a tríplice finalidade de 
educar, assistir e recrear, embora sua ênfase, na prática, tenha sido a 
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preparação para a primeira série" e tinha por uma de suas metas centrais suprir 
"deficiências de crianças das classes menos favorecidas, para diminuir os 
índices de repetência na primeira série; essa modalidade de ensino ficou 
conhecida popularmente como prézinho". (Silva 2014, p. 19). Os antigos 
parques infantis foram renomeados como Escolas Municipais de Educação 
Infantil em 1975. 

A oposição entre assistencialismo e educação, relacionada, por sua vez, aos 
diferentes públicos a que a instituições se propunham atender, é uma das 
permanências discutidas na constituição da educação infantil no país. Acerca 
desse conflito, perdurou a pergunta sobre como organizar e ofertar educação 
pública de qualidade para todas as crianças que a ela tem direito. Tal preceito 
foi objeto de lutas que culminaram em debates teóricos, disputas no âmbito 
legal, temas de cursos formativos e, por fim, um conjunto de legislações e 
propostas curriculares para a educação de bebês e crianças pequenas na década 
de noventa do século XX e primeiras décadas do século XXI. Acrescenta-se a 
esse complexo de forças sociais, as lutas de grupos de mulheres por creches e 
educação infantil de qualidade que ocorreram nos final dos anos de l970 e 
durante os anos de l980 (Campos, 1999). 

OS TEXTOS LEGISLATIVOS 

Parecem-nos potentes as contribuições de Correia e Silva (2004), quando 
os autores afirmam que a legislação pode ser compreendida como um território 
que, como tal, delimita limites e fronteiras e possibilita pensar seus efeitos 
sobre processos identitários (Correia & Silva 2004, p. 48). Nesse sentido, nos 
sugerem refletir sobre quais formas estão em jogo e orientam em alguma 
medida ditos e não ditos dos demais agentes que atuam na educação formal. 
Aproximando tais reflexões ao tema de estudo que aqui lidamos, nos deteremos 
sobre os documentos curriculares de âmbito federal e municipal na perspectiva 
de compreender não apenas as proposições do Estado para a educação de 
crianças de quatro a cinco anos, mas, particularmente, o espaço ocupado e 
ressignificado por esse grupo de professoras diante das prescrições e 
orientações oficiais contidas nos documentos.  

Refletindo sobre essa alternativa de leitura da legislação como um dos 
elementos constituintes do processo de formação da identidade da educação 
infantil e suas profissionais, caberia pensarmos as linhas de força e disputas 
envolvidas nas escolhas feitas e por ela prescritas. Assim, se considerarmos as 
distintas disputas de concepções e representações sobre o que é ser criança e o 
que é ou poderia vir a ser a educação infantil, percebemos que a multiplicidade 
de respostas presentes nos documentos pode impactar em maior ou menor grau 
as professoras que atuam junto às crianças.  
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Essa multiplicidade está presente, por exemplo, nos debates sobre o 
Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, RCNEI, (Brasil 1998) e 
sua relação com os conhecimentos e consensos construídos sobre tais 
representações ao longo do tempo por militantes de diversos movimentos 
sociais, acadêmicos e profissionais da rede. O RCNEI foi tido como um 
documento de ruptura com o acúmulo de estudos e pesquisas sobre essa etapa 
até então desenvolvido, ademais as publicações e esforços do MEC na primeira 
metade da década de noventa na sondagem de modos de educar bebês e 
crianças em instituições por todo o país. Outra crítica feita ao documento sugere 
que haja um viés escolarizante que projetaria uma organização mais próxima 
ao ensino fundamental (Anped, 1998).  

Retomando a questão do alcance de tais propostas legais, o mesmo se faz 
ainda mais presente para aquelas profissionais que atuam na rede pública 
paulistana e participam de diferentes momentos formativos tais como horário 
de estudos previsto na sua jornada de trabalho, cursos de formação oferecidos 
pela secretaria ou outros órgãos, leituras orientadas desses documentos, 
processos de escrita de projetos políticos pedagógicos ou planejamentos, dentre 
outros exemplos.  

Dimensão correlata ao que vínhamos sugerindo sobre as disputas em torno 
dos textos legislativos pode ser pensada a partir da perspectiva das 
intertextualidades. Nas palavras de Correia e Silva, "O reconhecimento da 
existência de intertextualidades resulta da ideia da presença de diferentes 
discursos ou níveis discursivos de um mesmo discurso no texto legislativo, no 
mesmo documento ou em documentos distintos" (Correia & Silva 2004, p. 54). 
Essas intertextualidades, os níveis de leitura e relações com textos outros 
presentes ou implícitos, documentos legais e também os debates e movimentos 
sociais (no caso da pesquisa que realizamos); suscitam problematizações. 
Dentre elas, sugerimos pensar sobre quais as articulações possíveis que se dão 
a ver entre os documentos selecionados para esse trabalho, as questões que se 
constituíram histórica e socialmente presentes nesses textos e que ganham 
nuances e sentidos próprios nos diálogos estabelecidos ou sugeridos entre eles 
e os demais espaços e agentes que de certa maneira concorreram para sua 
produção. Seguindo esse ponto de vista, apresentaremos alguns documentos 
que tratam da educação infantil no país e na cidade de São Paulo e pretendemos 
realizar aproximações com fins de estabelecer algumas semelhanças e 
distinções possíveis dentre eles no que diz respeito, sobretudo, às 
representações e noções históricas. Cabe destacar que a educação infantil, 
recentemente incorporada à educação básica pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação 9394/96, LDB, é direito dos bebês, crianças e famílias e dever do 
Estado segundo a Constituição Federal de 1988 - importante conquista de um 
histórico de lutas e militância para tal. A partir da Emenda Constitucional 
59/09 e a Lei n.12796/13, que altera a LDB, institui-se no Brasil a educação 
básica obrigatória e gratuita a todos dos quatro aos dezessete anos de idade.  
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O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, documento 
publicado pelo Ministério da Educação, MEC, em 1998; é composto por três 
volumes que foram distribuídos nacionalmente quando da sua publicação. Os 
volumes são "Introdução", "Formação Pessoal e Social" e "Conhecimento de 
mundo", nos quais são apresentadas as concepções de currículo, criança e 
educação infantil, creches e pré-escolas, além de organizar os conteúdos em 
termos de componentes curriculares. Para além, os conteúdos são pensados e 
discutidos como conteúdos conceituais, atitudinais, procedimentais, 
detalhando aos professores suas definições e o que se espera de cada um deles 
bem como sua articulação nas práticas junto às crianças.  

O documento se apresenta como um guia orientador sem caráter 
obrigatório para professores e demais profissionais que atuam na educação 
infantil. Entretanto, foi distribuído nacionalmente, a princípio um exemplar 
para cada professor, configurando-se num material de consulta presente. 
Dentre os componentes e conteúdos elencados, a Natureza e Sociedade, 
destinada a crianças de 4 a 6 anos, é organizada em cinco blocos: "Organização 
dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar"; “Os lugares e suas paisagens”; 
“Objetos e processos de transformação”; “Os seres vivos” e “Fenômenos da 
natureza”. De acordo com o documento tal organização justifica-se por uma 
preocupação em dar visibilidade às diferenças existentes entre conteúdos de 
origens teóricas diversas. Vários temas entendidos como de interesse das 
crianças, dinossauros, tempestades, castelos, festas, atualidades; são elencados 
e apresentados como pertinentes para o trabalho dos professores. Nesse sentido 
articulam-se assuntos de origens diversas, mas defendendo por um lado sua 
articulação e, por outro, um olhar atento do professor àquilo que lhes é próprio 
(Brasil 1998, v.3, p. 163). 

Há um cuidado expresso de preservar e apresentar aos professores as 
questões enquanto objetos de conhecimento em suas especificidades. 
Preocupação semelhante existe no que tange à construção de conhecimentos 
por parte das crianças com a mediação dos professores: há orientações passo a 
passo de uma proposta semelhante ao método científico de pesquisa como 
norte geral para se pensar e aproximar as crianças de determinados conteúdos. 
Esse tipo de proposta de apropriação dos conhecimentos científicos é 
observado em outro documento, as Orientações Curriculares publicadas em 
2007, e que falaremos mais detidamente a seguir, que igualmente incentiva aos 
professores o método investigativo para as crianças, mas acrescenta que tais 
práticas investigativas são culturais (São Paulo, 2007). 

As Orientações Curriculares - Expectativas de Aprendizagens e 
Orientações Didáticas para Educação Infantil (São Paulo 2007) foram 
publicadas pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, SME-SP, no 
ano de 2007. Segundo apresentação que consta em suas primeiras páginas, o 
documento é o resultado de processo de consulta aos profissionais da rede em 
suas unidades, a totalidade daqueles que atuavam na rede direta e parte dos 
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que se filiavam à rede indireta, sendo reelaborado a partir de contribuições de 
especialistas sob a coordenação da Diretoria de Orientação Técnica – Educação 
Infantil. As Orientações Curriculares evidenciam aprendizagens que, segundo 
esse ponto de vista, podem ser promovidas na educação infantil a partir de um 
conjunto de sete experiências: conhecimento de si, do outro, do ambiente; 
brincar e imaginar; exploração da linguagem corporal; exploração da 
linguagem verbal; exploração da natureza e cultura; apropriação do 
conhecimento matemático; expressividade das linguagens artísticas. 

Nesse documento observamos uma estrutura que se aproxima ao RCNEI 
anteriormente citado. Essas semelhanças se dão especialmente nas escolhas de 
organização por blocos, aqui os campos de experiências, e a presença marcante 
de referências teóricas do campo da psicologia, como as teorias de 
desenvolvimento do pensamento infantil. Também localizamos nas referências 
bibliográficas investimentos em autores e obras que tratam o desenvolvimento 
da escrita e leitura, dentre eles, a argentina Emília Ferreiro. 

Quando da análise do RCNEI, o parecer da Anped (Anped 1998), lembrou 
a condição de construção e disputa existente na educação infantil, pois muitos 
de seus fundamentos e objetivos estavam em constituição. Nesse sentido, a 
nomenclatura utilizada não é um consenso: está em disputa e supõe filiações e 
escolhas de ordem teórica e prática que sugerem modos de compreender o que 
é educação para bebês e crianças pequenas e quais as funções e papéis dos 
profissionais que atuam junto a elas. Um exemplo é a escolha de como nomear 
os adultos que exercem docência nessa etapa: se nas Orientações Curriculares 
optou-se por chamá-los de professores mediadores, nos documentos mais 
recentes de SME-SP (2014a, 2014b), há a menção ao educador que seria 
idealmente um observador participativo. Alterações que dialogam em alguma 
medida com transformações no modo de ver e entender a docência na educação 
infantil.  

Nas experiências referentes à natureza e cultura, há uma reflexão sobre o 
que seria propor às crianças situações de exploração e aprendizado de eventos 
e conceitos naturais e culturais, além do reconhecimento e valorização da 
diversidade étnico-cultural do país e a possibilidade de estender esse olhar para 
a multiplicidade de culturas e modos de viver (São Paulo, 2007, p. 98). Quanto 
ao que se espera do trabalho docente, e as possibilidades das crianças quanto a 
esse bloco de experiências, o documento avança e afirma,  

Ao aprender a ler o mundo com os instrumentos que a unidade de 
educação infantil pode lhe proporcionar, a criança poderá desenvolver 
sua capacidade de observar regularidades e permanências, formular 
noções de espaço e tempo e fazer aproximações em torno da ideia de 
causalidade e transformação. Para ajudá-la nesse processo, o professor 
deve criar condições para que ela se aproprie de noções histórica e 
cientificamente elaboradas não como verdades absolutas e 
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inquestionáveis, mas como construções dinâmicas e provisórias, 
marcadas pelos valores e práticas de cada época. (São Paulo, 2007, p. 96-
7) 

A Orientação Normativa nº1: Avaliação na Educação Infantil: 
aprimorando os olhares, publicada em 2013, está inserida num contexto de 
reorganização curricular da educação municipal paulistana cujo programa foi 
nomeado como Mais Educação. Esse documento defende algumas concepções 
de criança, currículo, perfil profissional daqueles que atuam com bebês e 
crianças pequenas, dentre outros, e nos parece dialogar significativamente com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) 
fixadas em Resolução de 2009 e com caráter mandatário para todo o país. Esse 
diálogo é observado nas citações de passagens da DCNEI e na partilha de modos 
de compreender a educação como prática social e a educação infantil e suas 
especificidades em relação às outras etapas da Educação Básica. Igualmente 
defende que "a educação é uma prática social, portanto supõe intencionalidade 
na Educação Infantil [...]" (São Paulo 2014a, p. 15), reafirmando o caráter 
político das ações educativas voltadas para bebês e crianças. 

O brincar, um dos eixos estruturantes dessa proposta como é prescrito pela 
DCNEI, é pensado como um articulador de práticas sociais e experiências de 
tempos e culturas diversas. Assim, as brincadeiras e os jogos seriam 
possibilidades de construção das culturas infantis. No RCNEI igualmente se 
articula a brincadeira, ainda que sem o anúncio de um lugar e eixo 
estruturantes, como alternativa de contato de diferentes culturas, espaços e 
tempos. Explicita-se a possibilidade de construir e dialogar com ideias e lugares 
desconhecidos, 

O brincar de faz-de-conta, por sua vez, possibilita que as crianças reflitam 
sobre o mundo. Ao brincar, as crianças podem reconstruir elementos do 
mundo que as cerca com novos significados, tecer novas relações, 
desvincular-se dos significados imediatamente perceptíveis e materiais 
para atribuir-lhes novas significações, imprimir-lhes suas idéias e os 
conhecimentos que têm sobre si mesma, sobre as outras pessoas, sobre o 
mundo adulto, sobre lugares distantes e/ou conhecidos. (Brasil 1998, 
Vol.3, p. 171) 

A Orientação Normativa afirma um entendimento em perspectiva 
histórica no duplo sentido de que as crianças estão inseridas no tempo e espaço, 
e dialogam com tais contextos; e também com a condição de sujeito histórico 
exercida por essas crianças no pois possuem trajetórias próprias e papel ativo. 
Assim, há investimentos na discussão sobre a avaliação como estratégia de 
garantir o registro e historicização do cotidiano e percurso formativo das 
crianças - que seria construído e partilhado com crianças e familiares (São 
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Paulo 2014a). Perspectiva semelhante está presente na Nota técnica nº 1 - 
Currículo Integrado para a Primeira Infância; Avaliação da Educação 
Infantil com o Ensino Fundamental e Avaliação na Educação Infantil (São 
Paulo 2014b), na qual há uma breve retomada das formas de avaliação das 
aprendizagens realizadas na rede municipal de São Paulo desde 1992 e a 
apresentação do conceito de documentação pedagógica enquanto estratégia de 
historicização e narrativa das experiências vividas nas unidades de educação 
infantil da rede.  

Ainda sobre a Nota técnica nº 1, julga ser possível rever e atualizar as 
orientações até então vigentes para a educação infantil paulistana diante do 
acúmulo de novos conhecimentos teóricos sobre essa modalidade além das 
contribuições de práticas dos profissionais da rede. Assim, defende-se a 
necessidade de alterar orientações existentes e que circulam na rede como, por 
exemplo, as Orientações Curriculares (São Paulo 2007) elaboradas e 
publicadas na gestão municipal anterior.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Observamos preocupações e articulações com a perspectiva histórica nos 
cinco documentos, mas com abordagens e objetivos distintos. Assim, se há o 
entendimento que as crianças são sujeitos históricos e situadas no tempo, 
espaço e cultura; as consequências e implicações dessa compreensão são 
diversas. Igualmente percebemos uma valorização do papel ativo das crianças 
na construção de sua história e nas escolhas que pode realizar em algumas 
passagens – um exemplo é a construção de registros de sua trajetória, o 
portfólio. Se não há configuração disciplinar na educação infantil, há indicações 
para a formação dos professores no sentido de pensar conhecimentos de 
origens e áreas diferentes e tentar esforços de aproximação com as realidades e 
especificidades da educação global de crianças pequenas. Os modos como tais 
premissas são articulados, por sua vez, sofreram alterações ao longo do tempo 
de acordo com objetivos, pesquisas e teorias, grupos de especialistas 
participantes, forças e agentes sociais tensionados e projetos de sociedade.  
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 RESUMO  

A pesquisa intitulada “Políticas públicas para formação de professores em 
exercício: Uma experiência em Mato Grosso – Brasil” tem como objetivo 
resgatar a memória arquivada do Curso de Pedagogia/UFMT Convênio 035/94 
a partir de fontes documentais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa a partir do 
levantamento da memória arquivada do curso. Autores como Paul Ricouer 
(2007), Maurice Tardif (2009), Nóvoa (1995) dão o suporte teórico para esta 
pesquisa. A partir dos dados coletados constatou-se que no percurso de dez 
anos, (1995 a 2005) a UFMT formou 334 professores em exercício no curso de 
Pedagogia/Séries Iniciais, cumprindo a meta definida nos termos do Convênio. 
Entre os dados coletados observou-se que 87% dos professores que passaram 
por esta graduação possuíam mais de cinco anos de efetivo serviço no 
magistério público, sendo 93% mulheres e 86% com faixa etária acima de 36 
anos. O curso de Pedagogia/UFMT Convênio 035/94 além de atingir a meta de 
formar em nível de graduação todos os professores das séries iniciais, trouxe 
dignidade àqueles e àquelas que se viram “presenteados” com o direito de 
estudar antes do término de sua carreira docente. Iniciativas como esta são bem 
vindas à carreira docente e à melhoria do Ensino Público. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: 

Políticas públicas em Educação, Formação de professores, Convênio 
035/94. 
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1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: 
UM BREVE PERCURSO 

A formação de professores tem sido uma constante inquietação dos 
pesquisadores da educação, suscitando elementos cada vez mais complexos e 
abordando temáticas relevantes à melhoria da educação pública. No Brasil, a 
formação dos profissionais da educação está intrinsecamente ligada às políticas 
públicas desde os tempos do Império. Para melhor compreendermos o contexto 
da formação de professores do magistério público, propõe-se um breve 
percurso das políticas públicas envolvendo tal formação.  

Todo o processo de desenvolvimento formal da educação no Brasil teve início 
com a chegada dos padres Jesuítas a partir da Companhia de Jesus no ano de 
1549. Durante 210 anos os Jesuitas foram os responsáveis pela educação formal 
em terras brasileiras, até o marques de Pombal expulsa-los (em 1759) de todos 
os territórios que estavam sob odomínio lusitano. 

Durante muito tempo, a educação no Brasil teve um caráter de improviso 
tendo um pequeno impulso dado por D. João VI com a criação das escolas de 
Medicina, Direito, Engenharia, Artes, Academia de guardas Marinhas e outros. 
Com seu retorno à Portugal, D. Pedro I assume o governo e proclama a 
Independência em 7 de setembro de 1822. Já em 1824 é promulgada a primeira 
Constituição do Brasil que garantia a instrução primária gratuita para todos os 
cidadãos. Em 1827 criou-se a primeira Lei Geral para regulamentar o ensino 
elementar e os cargos docentes. Surgia então a primeira preocupação com a 
formação dos professores. Como seriam formados e onde se daria tal formação? 
A lei estabelecia que os professores que não possuíssem a formação adequada 
deveriam fazê-lo às suas próprias custas em escolas das capitais, isentando o 
Estado de tal responsabilidade. Em 1835 foi implantada em Niterói a primeira 
Escola Normal, responsável pela formação de professoras primárias. 

As Escolas Normais no Brasil foram criadas durante um período de 
instabilidade e tensão política onde a maior preocupação eram os valores 
morais e religiosos acima dos conhecimento educativos. Após a Proclamação da 
República, no ano de 1891 foi promulgada Nova Constituição sem apontar 
grandes mudanças em relação à educação no Brasil. No decorrer dos anos que 
se seguiram, alguns Planos e reformas tentavam minimizar as brechas deixadas 
pela Constituição Federal em relação à educação. No entanto, o que se pode 
perceber foram desencontros de idéias e políticas voltadas para as ideologias 
que dominavam cada período da História no Brasil. 

A partir dos anos de 1920, idéias mais “revolucionárias” começaram a surgir 
a partir da emergência de uma nova classe social brasileira: a classe média que 
se estabelecia economicamente e passava a exigir seus direitos enquanto 
cidadãos. Em relação à educação, surgiu o movimento dos “Pioneiros da 
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Educação Nova” que levantaram a bandeira da nacionalidade e de ruptura com 
as políticas estrangeiras implantadas até então. 

No entanto, o golpe de Estado em 1930 viria jogar um balde de água fria em 
todos estes movimentos, instituindo a ditadura e o controle de todos os 
segmentos da sociedade. Mesmo após a instituição de um governo ditatorial, 
num período de pós revolução, o governo não tinha clara e definida uma 
proposta para a educação, criando em 1931 o Ministério da Educação e da 
Saúde. Neste período, oportunamente foi solicitado aos educadores pelo então 
presidente Getúlio Vargas que analisassem os problemas da educação e 
indicassem propostas para tal. Foi então que surgiu o Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova, marco importante na educação e na formação dos 
profissionais da educação no Brasil. 

Este Manifesto indicava que a educação deveria ser fundada sob os 
princípios da obrigatoriedade, gratuidade, laicidade e indiscriminalidade. Em 
relação à formação de professores, o Manifesto indicava a necessidade da 
formação em nível superior e equiparação de salários para todos os 
profissionais. Muitas das indicações do Manifesto se efetivaram na Constituição 
de 1934 que tentou equilibrar o interesses dos grupos dominantes da época. 
Nesta Constituição estava presente a preocupação em se criar um Sistema 
Nacional de Educação. A primeira instituição brasileira responsável em formar 
os professores secundários foi a Universidade de São Paulo em 1934 e a 
Universidade do Distrito Federal em 1935. A partir de 1942, as “Leis Orgânicas” 
foram criadas e passaram a estruturar o ensino de forma mais organizada. No 
entanto, pode-se perceber claramente o sistema dual de ensino, ou seja, o 
ensino profissionalizante para os “pobres” e o ensino superior para os “ricos”. 

Com a deposição de Vargas em 1945, toda a estrutura do país começa a 
decair, o novo governo fala em redemocratização e mudanças. Estes ideais 
aparecem no texto da nova Constituição de 1946 e também muito se aproveita 
do texto da Constituição anterior. Em relação à formação de professores, o 
Ensino Normal permaneceu com a responsabilidade de formar os professores 
do ensino primário. Fala-se então sobre a criação da lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira que após 13 anos de debates, foi sancionada sob o nº 
4.024/61. Esta Lei organizou o sistema de educação do Brasil em todas as 
instâncias, no entanto foi entendida como um instrumento de transição visto 
que não alcançou a amplitude desejada. 

Quando pensávamos que seria possível organizar a sociedade e em 
consequência a educação brasileira com moldes em ideais democráticos e 
voltados para os interesses da maioria, um novo e duro golpe é sofrido. O golpe 
militar de 1964 pôs fim à execução de todo e qualquer plano pensado e discutido 
anteriormente. A educação sofreu duramente, tendo professores demitidos e 
mortos, estudantes impedidos de assistir aulas, livros proibidos de serem 
publicados, enfim foi a maior repressão vista e vivenciada até então. Após o 
golpe militar, em 1967 foi promulgada nova Constituição mantendo alguns 
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princípios garantidos nas leis anteriores. Visando ajustar a educação aos novos 
moldes políticos, foram sancionadas as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 
(Lei nº 5.040/68 e 5.692/71) qe regulamentavam os ensinos superior e de 1º e 
2º graus respectivamente. 

Com a reformulação das diretrizes do ensino de 1º e 2º graus, ganharam 
força os cursos técnicos profissionalizantes considerados pelo novo governo 
necessários ao desenvolvimento do país. Nesta nova estrutura, surge então o 
Curso de Magistério para formar professores para o ensino primário, 
deparecendo as Escolas Normais. 

Em meio à decadência do regime militar e ao individamento do país, 
começam a surgir movimentos na educação de grupos descontentes com o 
regime e desejosos de restaurar a democracia. O I Seminário de Educação 
Brasileira foi realizado na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em 
1978. Neste contexto em que os profissionais da Educação começavam a se 
organizar e a pressionar por novas mudanças na estrutura do ensino e nos 
cursos de formação de professores, é criada a ANFOPE (Associação Nacional 
pela Formação dos Proissionais da Educação) no ano de 1990. Com a queda do 
regime militar, buscou-se então novos rumos para implementação de um 
governo civil e democrático. Iniciaram-se os debates acerca da elaboração de 
uma nova Constituição Federal que foi promulgada em 1988. Seguiram-se 
então, os debates acerca da elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação na tentativa de restabelecer a democracia e garantir as discussões 
realizadas por educadores de todo país. No entanto, mais uma vez, a Carta 
Magna não se manifesta sobre a formação dos profissionais da educação, 
frustrando os anseios dos educadores. Durante oito anos de debates, emendas 
e muitas discussões, foi sancionada a nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – Lei nº 9.394/96 – evidenciando os traços de um governo 
neoliberal, favorável à instância privada. 

A LDB nº 9.394/96 ainda está em vigor e destinou um título para tratar 
exclusivamente da formação de professores. Determinou que a formação 
docente para atuar na Educação Básica deveria ser feita em nível superior, mas 
adimitiu a formação mínima de nível médio magistério para atuar  nas séries 
iniciais. Estabeleceu para os profissionais de outros segmentos como 
administração, supervisão e orientação escolar, a formação em nível de 
graduação através dos cursos de pedagogia ou de pós-graduação. Determinou 
ainda a obrigatoriedade da prática de ensino nos cursos de graduação de 300 
horas. Em relação à valorização dos profissionais da educação, deixou a critério 
dos estados e municípios a instauração dos respectivos planos de cargos e 
carreira do magistério público. Nas disposições transitórias, estabelece a 
Década da Educação e passaria, um ano depois, à construção do Plano Nacional 
de Educação. A partir das disposiçõs transitórias que estabelecia uma década 
para sanar os problemas de formação inicial dos professores da educação 
básica, teve-se finalmente a esperança de que os maiores problemas 
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relacionados à formação de nossos professores fossem finalmente sanados, 
visto que os programas foram direcionados aos professores em exercício da 
função docente. É neste contexto que Dante de Oliveira, governador do estado 
de Mato Grosso,  estabelece em seu Plano de Governo uma importante meta 
para a formação dos professores em exercício. 

1.1. O CONTEXTO POLÍTICO E EDUCACIONAL DE MATO GROSSO 

Partindo do pressuposto que o Brasil é um país que se afina cada vez mais 
com as políticas neoliberais, não é possível conceber uma política educacional 
que contemple as necessidades da população brasileira. Todo o movimento 
ocorrido na década de 90 em relação à implantação de políticas públicas 
visando a melhoria da educação no país veio carregado de ideologias neoliberais 
e permeado pelo conceito e estratificação do capital. 

No entanto, há que se valer de alguma forma de todo esse discurso em prol 
da educação. O Estado de Mato Grosso se antecipou a algumas destas políticas, 
inclusive à própria LDB nº 9.394/96 e firmou no ano de 1994 um convênio 
entre Estado, municípios, Universidades públicas e movimentos de classe para 
formar professores da rede pública de ensino em nível de graduação.  

A formação dos professores foi uma das metas traçadas pelo governo Dante 
de Oliveira (1995-1998) em seu Plano de Metas com a seguinte redação: 

Promover a qualificação e valorização dos profissionais da educação 
mediante: 
- o desenvolvimento e implantação de programas de formação e 
capacitação de recursos humanos em parceria com instituições de ensino 
superior; e 
- a revisão e atualização dos estatutos de carreira dos trabalhadores da 
educação, estabelecendo padrões de remuneração compatíveis com a 
dignidade e o papel do docente e não docente, de acordo com o segmento 
interessado e as prioridades da sociedade. (Plano de Metas Mato Grosso: 
1994, p. 22) 

A Universidade Federal de Mato Grosso, representada pelos professores do 
Instituto de Educaçao, professores esses que buscaram estabelecer parceria 
com o Programa de Cooperação Educativa Brasil-França e contou com a 
assessoria do professor Michel Brault para auxiliar na reformulação do Curso 
de Pedagogia. Os princípios da formação deveriam atender às necessidades dos 
profissionais a serem formados. 
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O Curso de Pedagogia a ser ofertado na Sede Cuiabá da Universidade 
Federal de acordo com as definições do Comitê Interinstitucional, iria atender 
os professores da educação pública da Baixada Cuiabana, ou seja, professores 
das séries iniciais do ensino fundamental do sistema estadual e dos municípios 
de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger. Seriam ofertados 
cursos na modalidade parcelada para os demais municípios. Os municípios do 
Norte do Estado seriam atendidos pela Universidade Estadual de Mato Grosso 
– Unemat, responsável pela formação dos professores daquela região. 

Para criação do Curso de Pedagogia Convênio 035/94, foi preciso 
estabelecer características específicas para depois construir suas concepções de 
currículo, isto por se tratar de um curso de formação de professores já em 
exercício da função.  

Segundo Almeida (1996) uma destas características era que, 

o candidato ao Curso seria um professor efetivo, cuja formação inicial se 
deu no Curso de Magistério (2º grau), com necessidade de ampliar e 
aprofundar seus conhecimentos e experiências e de alcançar, 
progressivamente, maior capacidade reflexiva frente às exigências de sua 
profissão. (p. 41) 

Com base nestas especificidades, após muitos embates, foi construída a 
Proposta Curricular do Curso de Pedagogia Magistério das Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental. O curso tinha como meta habilitar em nível superior, 
num prazo de dez anos, todos os professores das séries iniciais de Cuiabá, 
Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger. 

O curso foi implantando e durante dez anos (1995-2005) formou 
professores da rede pública de ensino. No entanto, cabe-nos perguntar: O curso 
de Pedagogia/UFMT Convênio 035/94 conseguiu atender aos objetivos e metas 
propostos no referido Programa de Formação? Quais avanços e entraves foram 
percebidos no decorrer do período de duração do curso de Pedagogia? O Curso 
de Pedagogia conseguiu atender à demanda de professores da Baixada 
Cuiabana? Qual o perfil destes professores? 

Para o ingresso dos professores no curso, a equipe propôs a criação do 
vestibular especial1, devendo as normas serem elaboradas pela Universidade 

                                                   
 

1 Foi denominado Vestibular Especial porque a inscrição para o curso estava condicionada a critérios peculiares 
do próprio curso, como  por exemplo, ser professor efetivo nos sistemas públicos de ensino e possuir carga 
horária de trabalho de no máximo 40 horas. 
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Federal de Mato Grosso através da Coordenação de Exames Vestibulares que 
publicaria antecipadamente, edital próprio. 

A criação do curso e do vestibular especial teve uma grande repercussão nas 
escolas.  Os professores dos anos iniciais se viram lembrados, se sentiram 
especiais e abraçaram esta formação com o pensamento de que algo melhor 
viria. Segundo Nóvoa (1995), 

a formação de professores pode desempenhar um papel importante de 
uma nova profissionalidade docente, estimulando a emergência de uma 
cultura profissional no seio do professorado e de uma cultura 
organizacional no seio das escolas. (p. 24) 

De acordo com o autor, as instituições de formação docente têm esquecido 
que o professor é uma pessoa, ou seja, pessoal e profissional se desenvolvem 
mutuamente um atrelado ao outro, em determinados momentos um se 
sobrepondo ao outro, mas nunca se desvinculando um do outro. Desta forma, 
as duas dimensões, pessoal e profissional, precisam estar no centro, tendo como 
“eixo de referência o desenvolvimento profissional dos professores na dupla 
perspectiva do professor individual e do coletivo docente.” (Nóvoa, 1995, p.24) 

Neste sentido, o que se espera de um curso de formação é que este estimule 
uma perspectiva crítico-reflexiva aos professores que buscam a 
profissionalização a partir de um curso de graduação. De acordo com Nóvoa 
(1995), há que se pensar em formação em três perspectivas: desenvolvimento 
pessoal, profissional e organizacional. Desta forma, entende-se o professor 
como sujeito completo, partícipe de sua formação em todas as abordagens e 
capaz de implementar no âmbito das escolas, experiências bem sucedidas do 
trabalho docente. 

Segundo Schön (1995),  

no desenvolvimento de um practicum reflexivo é importante juntar três 
dimensões da reflexão sobre a prática: a primeira, a compreensão das 
matérias pelo aluno, [...] a segunda, a interação interpessoal entre o 
professor e o aluno [...] e terceira, a dimensão burocrática da prática. (In: 
Nóvoa, 1995, p. 90-91) 

No que se refere ao Curso de Pedagogia/UFMT, será que este proporcionou 
aos professores-alunos a construção dessa prática reflexiva? As disciplinas, 
suas ementas, o currículo geral do curso deu conta de tal objetivo?  
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De acordo com o texto que fundamenta o Convênio 035/94, a formação dos 
professores se daria numa perspectiva de profissionalização comportando três 
elementos básicos: a formação inicial de qualidade, as condições de trabalho e 
a formação continuada. Compreendendo ainda, que estes três elementos 
deveriam estar articulados entre as agências formadoras, as agências 
contratantes e as entidades organizadas dos trabalhadores da educação. 

Com base nestes pressupostos é que surgiu o GTI – Grupo de Trabalho 
Interinstitucional – responsável em diagnosticar e avaliar o curso de formação 
de professores em exercício durante sua vigência. Este grupo era composto por 
representantes dos seguintes segmentos: professores do curso, instituições 
contratantes (Secretaria de Educação do estado e Secretarias municipais de 
Educação), alunos do Convênio e Sindicato dos Profissionais da Educação. 
Todos os impasses e avanços percebidos por estes representantes eram 
discutidos bimestralmente em reunião ordinária do Grupo onde se 
apresentavam sugestões e críticas visando a melhoria do curso. 

1.1.1. PERFIL DO CURSO DE PEDAGOGIA/UFMT CONVÊNIO 035/94 

Para compreendermos os resultados do Curso de formação de professores 
em questão, faz se necessário elencarmos as principais características do Curso 
de Pedagogia/UFMT Convênio 035/94 e consequentemente, dos professores-
alunos2 que passaram por ele. 

O Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia Magistério das Séries Iniciais, 
de acordo com Monteiro (2013), surgiu de “duas vozes marcantes ouvidas 
pelos docentes e pesquisadores da UFMT: a oriunda do movimento nacional 
da ANFOPE e dos docentes das séries iniciais das escolas públicas onde a 
universidade atuava”. (p.128). Assim, o eixo condutor do curso seria baseado 
no pensamento construído a partir destes debates, sendo a docência o principal 
aspecto a ser considerado na formação do educador  e as habilitações tais como 
administração e supervisão escolar passariam a ser pensadas como pós-
graduação. 

Com base neste pensamento de formação de professores, o Instituto de 
Educação propôs três princípios fundamentais que delineariam as 
particularidades do Curso de Pedagogia Convênio 035/94: princípio fundante, 
princípios epistemológicos e princípios dinamizadores do currículo. Toda 

                                                   
 

2 Utilizamo-nos deste termo porque o primeiro requisito para ingressar neste curso era ser professor efetivo nos 
sistemas públicos de ensino. 
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organização dos conteúdos estaria baseada na formação do professor, visto que 
todas as disciplinas deveriam trabalhar de forma articulada a sua dimensão 
epistemológica e sua dimensão profissionalizante. 

Assim, firmado o convênio entre as Instituições e definidos os princípios 
epistemológicos do curso, foi realizado em 1994 o primeiro vestibular para 
ingresso na Universidade de professores em exercício. A primeira turma iniciou 
com quarenta alunos em 1995. No ano de 1996, ingressaram via vestibular, duas 
turmas de quarenta alunos, mas ao final deste ano, o Grupo de Trabalho 
Interinstitucional definiu que seriam ofertadas a partir de 1997, somente 
quarenta vagas para os professores e que as demais iriam para a demanda 
social. A prioridade inicial era para os professores mais velhos e com mais 
tempo de serviço prestado. No momento em que as Secretarias de Educação 
começaram a divulgar o Programa de formação inicial, os professores das séries 
iniciais vislumbraram a realização de um sonho com a oportunidade de cursar 
uma graduação em uma Universidade Federal. 

O Curso do Convênio 035/94 durou dez anos e formou 334 professores dos 
sistemas públicos de ensino Estadual e Municipal (Cuiabá, Várzea Grande e 
Santo Antonio do Leverger), sendo encerrado em 2005 por ter alcançado a meta 
de formar todos os professores das séries iniciais em nível de graduação. Deste 
total, a grande maioria de concluintes eram mulheres (93%) e apenas 7% 
homens, dando assim, às turmas do curso, um certo ar gracioso que só a mulher 
possui. 

Para delinear o perfil dos alunos vale ressaltar também que 86% destes 
possuíam acima de 36 anos de idade e 87% já haviam ingressado no magistério 
público há mais de cinco anos. No que se refere ao perfil sócio-econômico, os 
dados são qualitativos, visto que ainda não há registros acerca deste assunto. 
No entanto, o que podemos perceber, por se tratarem de professores em 
exercício, é que a maioria é oriunda da rede pública de ensino e carrega na 
memória as doces (ou amargas) lembranças de sua formação acadêmica. Estas 
lembranças vêm retratadas nos dossiês e nas falas dos egressos do curso e 
complementa minha pesquisa de Mestrado em Educação pela Universidade 
Federal de Mato Grosso, onde me vejo envolta por um passado cujas 
lembranças são, em sua maioria, agridoces. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O curso de Pedagogia Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental 
– Convênio 035/94, foi resultado das políticas de formação continuada 
adotadas pelo governo do estado de Mato Grosso da época e das universidades 
públicas. Não há que se negar também que a luta dos professores por melhores 
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condições de trabalho e oportunidades de formação inicial e continuada fez 
uma grande diferença neste processo. Por se tratar de um convênio entre 
instituições, foi difícil definir os eixos epistemológicos que iriam fundamentar 
o curso de forma a atender as necessidades de todos os envolvidos sem correr o 
risco de submetê-lo às ideologias políticoconcuir-partidárias. No entanto, o 
grupo coordenado pela professora Célia Schmidt de Almeida à luz das 
discussões realizadas na ANFOPE, elaborou o projeto de um curso de Pedagogia 
especificamente para formar professores. Com o foco na docência, o curso tinha 
em sua matriz curricular, bem como em todos os aspectos do currículo, as 
especificidades de seus pretensos professores-alunos. 

Foram formados todos os professores dos sistemas estadual e municipal 
envolvidos no programa de formação inicial, podendo concluir assim que, além 
de cumprir a meta estabelecida e dentro do prazo, a realidade educacional de 
Mato Grosso começou a mudar consideravelmente. Os resultados começaram 
a aparecer nas escolas com a construção dos Projetos político-pedagógicos e a 
definição de uma concepção de ensino-aprendizagem orientada e seguida pelos 
professores. A aprendizagem dos alunos melhorou em decorrência de uma nova 
visão acerca do processo de construção do conhecimento. Além disso, os Planos 
de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação foram aprovados, 
definindo assim, uma política de projeção salarial vinculada ao tempo de 
serviço e à formação acadêmica. 

A grande maioria dos professores formados pelo curso de Pedagogia 
Convênio 035/94 ainda está trabalhando nas escolas públicas, pois são 
profissionais de carreria. O curso de formação inicial foi apenas o começo de 
uma carreira de sucesso para muitos e de um final de carreira para outros que 
compreenderam, mesmo após muitos anos de experiência, a importância de se 
aliar teoria e prática numa relação dialética, buscando assim, novos horizontes 
para a docência. 

Desta forma, ressaltamos a importância dos debates e pesquisas acerca das 
experiências bem sucedidas de cursos de formação de professores, tendo como 
pano de fundo as necessidades reais da educação pública. Neste caso citado 
aqui, trata-se de uma experiência de graduação para professores em exercício, 
mas por que não ampliarmos a formação e pensarmos também num programa 
de pós-graduação com foco na docência? 
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RESUMO 

Este texto objetiva analisar a escolarização da infância, partindo das dimensões 
históricas nos estados de Goiás e Mato Grosso na chamada Primeira República. Assim, 
foi possível elucidar aspectos da escolarização da infância goiana e mato-grossense que 
se relacionam entre si, corroborando para as pesquisas no campo da história da 
educação nacional e regional. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo central desenvolver uma reflexão sobre a 
escolarização da infância na Primeira República brasileira, enfocando as iniciativas 
voltadas para a propagação da escolarização elementar, especificamente para a 
infância que se trata do escopo de investigação desta comunicação. 

O período que antecedeu a Proclamação da República no Brasil, estritamente no 
fim do século XIX, foi marcado por grandes turbulências políticas e econômicas devido 
a novas mudanças para o país. Entretanto, várias discussões foram travadas acerca da 
educação da população brasileira, uma das principais “peças-chave” do novo governo. 
Formar uma nação e transformá-la para o progresso, tendo a escola como propagadora 
desse imaginário republicano, seria o reduto para a instauração da ordem na nação, 
tornando-se preponderante na resolução de problemas sociais.  

A Primeira República foi tomada como baluarte dessa escolarização, bem como as 
políticas de institucionalização, difusão e democratização da educação escolar no 
Brasil. Dessa maneira, propomo-nos, em um movimento de análise, investigar os 
aspectos históricos que circunscreveram a escolarização dessa infância nos estados de 
Goiás1 e Mato Grosso2. 

Sob essa vertente, Silva (2013, p. 26) esclarece que “para o novo modelo escolar 
que se descortinava, a organização do ensino deveria ser conduzida pelo Estado, 
considerado o único capaz de levar a escolarização elementar às massas que, até então, 
estavam excluídas da escola.”  

Nessa via, organização escolar que correspondia a esse intento, foi materializada 
nos grupos escolares, os quais aglutinavam, em um único edifício, as antigas escolas 
isoladas, envoltos de uma racionalização do ensino, hierarquizando saberes e 
conhecimentos, “obrigando-os” a adotar um tipo de organização e método de ensino, 
racionalizando-o. Nesse sentido: 

As matrículas restringiam-se ao início do ano letivo e a frequência se 
apresentava como obrigatória, em geral, para crianças de 7 a 12 anos de idade, 
                                                   
 

1 O marco temporal desta comunicação retrata o estado de Goiás, antes da divisão do estado, que só aconteceu no 
ano de 1988, quando houve a separação da parte norte, passando a constituir o estado de Tocantins, sob a Lei 
Complementar nº17, de 16 de novembro de 1988. O objetivo principal dessa divisão foi estimular o 
desenvolvimento da região norte. 
2A região Centro-Oeste é formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, 
onde se localiza Brasília. O estado de Mato Grosso do Sul foi criado com a divisão do então território de Mato 
Grosso, no governo do presidente Ernesto Geisel (1974-1979), por meio da Lei Complementar n° 31, de 11 de 
outubro de 1977. Por este estudo se deter ao marco temporal que antecedeu a criação do estado do Mato Grosso 
do Sul, esse estado não será mencionado como parte da região Centro-Oeste.  
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o que concorria para estabelecer uma idade de escola primária coincidente a 
uma determinada idade de infância. (Vidal, 2006, p. 8). 

Assim, com a criação dos grupos escolares, a idade escolar foi reduzida, tornando-
se optativo o ingresso de crianças com 6 anos e de 13 aos 16 anos de idade, observando 
que, nas escolas graduadas, a escolarização se associou à idade ideal para a série 
cursada.  

Em termos de país, a despeito das propostas e tentativas de padronização da 
instrução pública, sobretudo da escola primária preceituadas pelas lideranças 
políticas, as conquistas republicanas se estabeleceram de forma dispare e tardia e de 
maneira inexpressiva em algumas regiões do país, como é o caso de Mato Grosso e 
Goiás. 

A respeito dessa temática, Gonçalves e Carvalho (2005, p. 266) asseveram que “a 
República nascerá, portanto, marcada pela convicção no poder regenerador da 
educação, possibilitando a formação de uma nova sociedade, [...]”. Nessa mesma 
perspectiva, a alfabetização para a participação política se consolidou como 
disseminadora da prática indispensável da instrução primária no Brasil.  

Assim, a educação se tornaria o grande intuito para se conquistar os votos de uma 
população, decorrida do analfabetismo. E, para que houvesse uma “alfabetização em 
massa”, Souza (2013, p. 45) assevera que “houve uma progressiva padronização e 
uniformização dos modos de organização da instrução pública no final da Primeira 
República”.  

O Estado de São Paulo foi escolhido como referência do modelo escolar em vários 
estados, mesmo com algumas aproximações e distanciamentos em relação à instrução 
pública e ao processo de escolarização entre os demais estados, como é o caso dos 
estados de Goiás e Mato Grosso.  

Na concepção de Silva (2013), após a Proclamação da República, a tarefa principal 
seria a configuração de uma nova escola moderna, capaz de substituir a obsoleta escola 
das primeiras letras. Destarte, o ensino primário “tornar-se-ia, nesse contexto, o 
elemento propulsor para a evolução da sociedade brasileira rumo ao almejado 
progresso”. (Silva, 2013, p. 26).  

Essa preocupação do estado de Goiás se tornou evidente ao seguir um modelo de 
instrução primária, que para Alves (2008, p. 2) “o modelo paulista foi então 
apropriado pelas elites goianas e divulgado em diferentes momentos como um ideal 
de superação do atraso da instrução primária em Goiás”. Corroborando com as 
palavras de Bretas (1991, p. 441), quando afirma que “[...] o Estado de Goiás 
permanecia na expectativa, aguardando algum modelo copiável da mesma Capital 
[...]”. 

A preocupação de Mato Grosso em acompanhar as inovações e alcançar o modelo 
republicano levou os governantes a contratarem normalistas do estado de São Paulo 
para dar cabo da precária situação educacional que afligia e impossibilitava o 
“progresso” do estado. Salienta Silva (2006) que para o Major Estevão José Corrêa 
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(1912), diretor-geral da Instrução Pública de Mato Grosso, “o estado não podia ficar 
alheio ao movimento que envolvia a sociedade brasileira”.  

E, ao longo dos anos de 1890 a 1900, os republicanos paulistas redesenharam, 
recriaram e reproduziram todo seu sistema de ensino público no Brasil. Dessa forma, 
criaram e reformaram as instituições que atenderiam todas as camadas sociais do país, 
desde os jardins da infância, grupos escolares, escolas reunidas, escolas isoladas, 
escolas complementares, escolas normais, ginásios, escolas superiores de medicina, 
engenharia e agricultura e escolas profissionais, bem como definiram a pedagogia que 
iria ser utilizada (Hilsdorf, 2013). 

Essa padronização e uniformização do processo de escolarização no Brasil, 
evidenciou uma diferença regional existente no desenvolvimento da educação 
elementar no Brasil, apresentando dados evidentes, os quais apresentavam Goiás com 
95% da população infantil sem escolas e, em relação às escolas primárias, o número 
também era inexpressivo, contando com menos de 10 escolas graduadas 
aproximadamente (Guimarães & Melo, 1921 apud Souza, 2013)3. Em Mato Grosso, 
segundo Sá e Sá (2011), “podemos arriscar uma análise de que 11,8% da população 
infantil se encontravam matriculadas nas escolas primárias”.  

Nessa perspectiva, os argumentos de Sá (2007, p. 127) enfatizam a ideia de que 
“acreditava-se no poder da educação para transformar os indivíduos e a sociedade, 
sendo a escola, o local indicado para a educação moral, intelectual e física dos 
cidadãos, no sentido de agir como instrumento de consolidação da República”.  

Nessas circunstâncias, nas primeiras décadas republicanas nos estados de Goiás e 
Mato Grosso, observou-se que os avanços educacionais ocorreram de forma morosa, 
embora houvesse vigência dos ideais de levar o estado ao progresso, à civilização e 
possibilitar o desenvolvimento por meio da educação.  

Tal perspectiva permeava os objetivos das lideranças republicanas que viam, na 
educação, a maior alavanca para solucionar a problemática da não instrução da 
população brasileira. Dessa maneira, Sá (2007, p. 51) advoga a ideia de que a 
“educação tornou-se a bandeira do ‘progresso’”. Transformar a criança em aluno 
significava educar a infância com novos hábitos e valores, incutindo-lhe o dever e a 
virtude do trabalho, de modo que esta fosse útil à sociedade. A necessidade da 
escolarização assumiu um papel preponderante na transformação do cenário 
educacional nessas regiões, implementando um cunho civilizatório para a população 
em idade escolar.  

                                                   
 

3 Esses dados foram coligidos por Orestes Guimarães e J. B. Mello e Souza e apresentados por Dr. Sampaio Dória, 
representante da Liga Nacionalista de São Paulo à Conferência Interestadual de Ensino Primário reunida no Rio 
de Janeiro, a 12 de outubro de 1921. Essa Conferência propiciou a discussão de problemas envolventes a educação 
popular, atestando índices altíssimos da população infantil sem escolas nos diferentes estados da federação. 
Também abarcou a discussão de problemas candentes envolvendo a obrigatoriedade e a nacionalização do ensino 
primário, políticas específicas para as escolas rurais e urbanas, a organização e uniformização do ensino normal e 
a criação do Conselho de Educação Nacional. 
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Com o advento da Modernidade, instaurado por meio da Nova República que se 
constituía, houve uma lenta, mas significativa mudança na percepção da infância, bem 
como uma preocupação nos espaços destinados ao acolhimento e à escolarização dessa 
infância. Essa população entre 7/8 e 12/14 anos obtivera uma redefinição em seus 
sistemas educacionais voltados para sua escolarização. Dessa maneira, a escola e a 
criança foram redefinidas a partir dessa alternância.  

Assim, ressalta-se a importância de se pesquisar o princípio dessa escolarização 
para esses segmentos, principalmente no que diz respeito à infância, nesses estados. É 
relevante também salientar que as ações implementadas, nessa região, resultaram em 
alguns impasses a fim de levar a modernidade àquelas localidades.  

Corroborando com o novo ideário republicano, a infância começou a ocupar um 
lugar fundamental na família e na sociedade “centro-oestista”, instaurando o 
pensamento de que esse ser de pouca idade era alguém que necessitava de lugar, 
tempo, espaço e cuidados diferenciados. Nessa via, a infância, nesse momento do 
período republicano, foi vista como “a menina dos olhos” da nação brasileira, e nela 
foi depositada toda a esperança de um futuro promissor. A preocupação com os 
preceitos higienistas, que auxiliariam nesse trabalho desenvolvido no seio das famílias 
e também nos espaços escolares, que atendem as crianças dos jardins de infância, 
começou a potencializar.  

À luz dos fatos apresentados, percebe-se que, mesmo com o avento da República, 
em Goiás e Mato Grosso, enfrentava-se ainda inúmeros desafios, mas a correlação 
entre criança e escola já havia se instituído (Valdez, 2003).  

Ao analisarmos o processo de escolarização da infância no período republicano na 
região centro-oestista do país, percebemos que a criação e a expansão dos grupos 
escolares foram atreladas à preocupação com a modernização da sociedade e o 
progresso da nação que a República perpassava nas últimas décadas do século XIX.  

A escolarização da infância, no período republicano, deparou-se com a presença 
frequente dos Grupos Escolares, que surgiram no contexto do corpo das leis de 1893, 
os quais foram regulamentados e instalados a partir de 1894. A adesão do modelo dos 
grupos escolares, por parte de outros estados, emergiu nas primeiras décadas do 
século XX, com o intuito de instaurar o ensino primário pelo Brasil.  

Então, a difusão dos grupos escolares pelo Brasil foi marcado por diversas 
reformas educativas, inspirados por ideias escolanovistas, com reformas educacionais 
em diversos estados. Os grupos escolares se configuraram como escolas graduadas e 
assumiram, nos Estados brasileiros, uma política pública de expansão do ensino 
elementar e de modernização da educação. Entretanto, em boa parte dessas 
localidades federativas, os grupos escolares, no âmbito das reformas da instrução 
pública, não significaram uma expansão imediata do ensino primário (Souza, 2013). 

Para tanto, nas primeiras décadas republicanas, a criança foi inserida no âmbito 
escolar, devendo permanecer na escola primária e assim a necessidade da 
escolarização, mesmo ainda sendo restrita à população menos favorecida, se tornou 
um passaporte para um país civilizado. 
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1.1.  A ESCOLARIZAÇÃO DA INFÂNCIA NO ESTADO DE GOIÁS  

Em Goiás, a obrigatoriedade da instrução pública ganhou efervescência a partir da 
segunda metade do século XIX, “os republicanos afirmavam que a educação fizera do 
povo um ente enfermo e inválido, e somente o desenvolvimento da instrução popular 
levaria ao progresso e à civilização, e também possibilitaria ao povo assumir papel 
ativo no cenário político”. (Alves & Valdez, 2013. p. 77). 

Nesse cenário, segundo Alves e Valdez (2013): 

[...] à obrigatoriedade da instrução primária na província de Goiás, no século 
XIX e nas primeiras décadas do período republicano, estão inseridas na 
realidade de uma região agrária, considerada pobre e distante dos grandes 
centros do país, o que gerava discussões específicas, porém não se distanciava, 
em linhas gerais, do que estava sendo debatido em outras regiões do Brasil. 
(Alves & Valdez, 2013, p. 79). 

Esse propósito pode ser visto nas palavras do Presidente4 do Estado de Goiás, 
Olegário Herculano da Silveira Pinto5, em 1914, quando afirmava a importância da 
disseminação da escola primária para o progresso do estado (Souza, 2013). 

Na concepção de Alves e Valdez (2013), o projeto das elites goianas, em princípio, 
estabelecia em seus discursos uma regeneração pelo viés da educação e delegava, aos 
municípios goianos, uma coparticipação a fim de evitar gastos dispendiosos do Estado. 
Nesse ínterim, seria possível justificar que os municípios deveriam se encarregar pelas 
escolas, fiscalizá-las e remunerar seus professores. E isso dificultou ainda mais a 
escolarização dessas crianças, em virtude de poucos municípios assumirem a instrução 
primária.  

A obrigatoriedade escolar ganhou destaque, no mandato do presidente do estado 
João Alves de Castro6, que conseguiu difundir e manter a obrigatoriedade do ensino 
primário, como uma das grandes realizações de sua administração, o que para Alves e 
Valdez (2013, p. 91), o fez “o precursor de um grande feito no Estado”. 

A realidade educacional vigente até os anos de 1930 revela que, ao se tentar 
cumprir a lei da obrigatoriedade, todos os esforços foram feitos para incorporar as 
novas ideias republicanas, até a ruptura de velhos hábitos. Em Goiás, a realidade 
ocupacional exigia-se novos desdobramentos para a distribuição de novas escolas, a 
fim de se fazer cumprir a oferta para atender toda a população em idade escolar. 

Durante os primeiros anos da República em Goiás, a questão da escolarização 
permaneceu como um fator preponderante para as oligarquias que estiveram no 
poder. Essas oligarquias foram subsidiadas politicamente por três grupos de famílias 

                                                   
 

4 Terminologia utilizada durante a primeira República para designar o governador do Estado. 

5 Foi Presidente do estado de Goiás no mandato (1913-1914). 

6 Foi presidente do Estado de Goiás por dois mandatos (1917-1918) e (1919-1921). 
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goianas 7 , as quais desempenharam suas funções com práticas consideradas 
coronelísticas (Alves, 2008). 

Essas fragilidades na política causaram vicissitudes entre o governo estadual e os 
municipais. As dificuldades dos municípios em assumirem as finanças e 
responsabilidades com a instrução primária engendraram um processo de 
escolarização que caminhava lentamente, diante desses fatos que burlavam os 
preceitos de uma sociedade moderna, a qual estava sendo implantada pelo interior do 
país.  

Dessa maneira, em Goiás, “a escola continuou sendo a aula pública, a escola de 
primeiras letras, a escola unitária, de ensino individual, itinerante nas casas alugadas, 
precária na contratação de professores, na aquisição de mobiliário e de material 
didático”. (Alves, 2008, p. 2). 

Vale ressaltar que o ideário preconizado antes da República para a infância 
prescrevia à organização de instituições que acolheriam essas crianças, bem como 
postulava uma metodologia de ensino adequada à infância que se tratava. Nesse 
momento, construía-se um projeto de uma nova civilidade para a sociedade goiana. 
Por sua vez, em meio a esse cenário de transformação e progresso, Goiás, 
especificamente em 1918, tornou-se, segundo Pinto (2012, p. 303), um marco para a 
educação goiana, “pois, a partir daí o governo estadual assumiu definitivamente a 
responsabilidade pela instrução pública retirando a autonomia dos munícipios para 
criar e manter escolas primárias”.  

Nesse contexto, a partir da década de 1920, as reformas no ensino e as legislações 
educacionais vigentes (leis e decretos) se instauraram em Goiás, surgindo assim os 
primeiros grupos escolares, advindos com a implantação da modernidade pedagógica, 
mesmo ainda ofertando apenas o ensino primário.  

Em Goiás, a implantação dos grupos escolares despontou em um momento em que 
a responsabilidade dos munícipios era gerir o ensino primário o que, para Bretas (1991, 
p. 504), retratava que “o ensino andava à matroca em toda a parte, mesmo onde o 
estado intervinha, criando e mantendo escolas em munícipios mais carentes”. 

Com isso, os grupos escolares no estado de Goiás, de fato, foram assumidos pela 
política local no governo de João Alves de Castro, instituindo a primeira Reforma em 
19188. Para Silva (2013, p. 27), a implantação dos grupos escolares goianos aconteceu 
de forma morosa “elevando-se de um a dezesseis em um período de dez anos (1918-
1928), enquanto a escola isolada manteve a predominância na oferta do ensino 
primário”. Essa questão se corrobora nas palavras de Alves (2008, p. 2), quando 
afirma que “não houve ampliação significativa do número de escolas e do atendimento 
às crianças”. 

                                                   
 

7 Os Bulhões; Xavier de Almeida e os Caiados. 

8 A Reforma de 1918 buscou referências no Distrito Federal e em São Paulo. Baseou-se na Lei n. 631 e no 
Regulamento publicado sob a forma de Decreto n. 5930, de 24 de outubro de 1918. Essa Reforma instituía o curso 
primário e instaurava a forma escolar graduada (Silva, 2013, p. 27). 
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Até então, os espaços destinados à infância não eram pensados e planejados nessa 
região e investir na escolarização da infância prematuramente contribuiria para a 
reestruturação da nação, reforçando a ideia redentora da educação para uma região 
que almejava o progresso. Em se tratando do estabelecimento dos espaços escolares 
voltados para o atendimento à infância em Goiás Arce e Valdez (2004, p. 133), afirmam 
que “a educação pré-escolar poderia preparar as crianças para o ingresso no ensino 
primário garantindo assim o seu sucesso”.  

Nessa perspectiva, no fim da década de 1920 e início da década de 1930, em Goiás, 
se constituía os Jardins de Infância que tiveram seu objetivo delineado inicialmente, 
como etapa preliminar à escola primária. Por meio das novas movimentações 
pedagógicas que aconteciam pelo Brasil é que se preocupou em um local de 
atendimento diferenciado às crianças, surgindo, assim, os primeiros jardins de 
infância no interior de Goiás, com o objetivo de contrapor o atraso econômico e social 
que sofriam. 

Nesse contexto, vale ressaltar que o estabelecimento do Jardim de Infância, no 
estado de Goiás, promoveu o desenvolvimento da instrução e engendrou um 
movimento de reconstrução na educação pública. Com a criação do primeiro Jardim 
de Infância em Goiás, por meio do Decreto n. 9951 A, de 17 de setembro de 1928, 
anexada à Escola Normal da capital, promoveu-se o desenvolvimento da educação da 
infância e foi possível alicerçar o trabalho dessa instituição pública com as crianças 
goianas.  

Nesse momento histórico, a educação da infância “era visto como algo significativo 
para a nova ordem, “[...] reforçando investimentos na educação, como uma das formas 
de re(organização) do poder. Essas questões estão implícitas ao Regulamento do 
Jardim de Infância”. (Arce & Valdez, 2004, p. 133). 

Desse modo, pode-se afirmar que a educação das crianças teve um papel 
fundamental na construção de uma sociedade moderna, com pretensões que 
despontavam uma escola enquanto educadora e transformadora de toda uma 
sociedade, iniciando pela educação de crianças. 

Nessa mesma esteira de reflexões, podemos perceber essa preocupação em 
“formar” essa criança republicana, por meio do primeiro Regulamento e Programa do 
Jardim de Infância, expedido em 1928.  Essa preocupação pode ser evidenciada no 
artigo 1º, incisos 13 e 14, desse mesmo Regulamento:  

Artigo 1º - O Jardim da Infância compreende três períodos e tem por fim: 

13- Não intervir na atividade infantil, senão para disciplinal-a, corrigil-a, e 
oriental-a para afim de formação dos primeiros habitos moraes, hygienicos e 
sociaes; 

14- Fazer, finalmente, do Jardim de Infancia um laboratorio de actividades, 
experiencias e exercicios educativos. (Estado de Goyaz, 1928, p. 5). 
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Às crianças, vistas como coadjuvantes do ideário republicano, era dada a solução 
para um Estado moderno, e, assim, o processo educacional se tornara fundamental 
para aquelas menores de seis anos de idade.  

A criança que apresentasse um modelo de saúde com robustez representava um 
modelo ideal de infância em idade escolar e sua aprendizagem, consequentemente, 
seria em decorrência desse processo de cognição, pautado nos princípios higienistas. 
O que podemos atestar, por meio do artigo 4º, desse mesmo Regulamento: “Serão 
somente permitidas à matrícula no Jardim de Infância creanças de 4 a 7 annos, 
mediante prova de vacinação anti-varíolica e de que não sofrem de nenhuma moléstia 
contagiosa ou repulsiva”. (Regulamento do Jardim de Infância, 1928, p. 6).  

Dessa maneira, subtende-se que a clientela dessa instituição que atenderia às 
crianças da capital goiana se destinava a um seletivo grupo de crianças. Nesse 
contexto, o primeiro Jardim de Infância estabelecido em Goiás emerge em meio a 
essas reinvindicações, o que para Arce e Valdez (2004, p. 134) retratam “um novo 
modelo de escola, novas formas de abordar a infância, novos métodos, com forte 
influência da Escola Nova e da psicologia”. 

Em certa medida, investir na escolarização da infância goiana, o mais cedo 
possível, contribuiria assim, para transmudar o cenário de atraso para o moderno, em 
que o Estado se encontrava nas primeiras décadas republicanas. Com a educação pré-
escolar, as crianças seriam preparadas para o ingresso ao ensino primário, garantindo-
lhes assim, seu sucesso e isso compactuaria com os ideais da nova República que se 
estabelecia no país. 

1.1.1.A INFÂNCIA ESCOLARIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO  

Nos primeiros anos da República em Mato Grosso, o sistema educacional era 
caótico, caracterizado pela escassez de professor e pela precariedade das estruturas 
escolares, somando-se a longa distância geográfica que existia.  

Em Mato Grosso, como também no país, existiram iniciativas que ficavam a cargo 
de ações de caráter familiar, particular e religioso, como os asilos, escolas maternais, 
orfanatos, casas de roda, creches que acolhiam crianças em situações diversas, a saber: 
órfãs, pobres, abandonadas, filhos ilegítimos ou cujas mães precisavam trabalhar fora.  

Nessa perspectiva, Brazil, Mancini, Monteiro & Trevizan (2015) mencionam que 
as primeiras iniciativas também indicavam forte presença de instituições de cunho 
privado com caráter filantrópico e confessional, mantendo uma perspectiva 
assistencialista, atrelados ao processo de gênese da criação das instituições de 
atendimento à infância mato-grossense. 

A busca pela regularização desses espaços adequados à infância os submeteu a um 
ritmo, uma ordem espacial e a uma disciplina de calendários, horários, deveres, 
rotinas e posturas, atribuindo-se um status a esse grupo de idade, do qual a infância 
deixou de ser concebida meramente pela via da criança e passou a se apropriar dos 
novos Referencias identitários de aluno.  
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Dessa maneira, por meio do projeto liberal republicano, surgiram os Grupos 
Escolares em Mato Grosso, com o objetivo de estabelecer um modelo escolar que 
pudesse pôr em prática os ideários do novo regime político.  

De acordo com Vidal (2006), os grupos escolares fundaram uma representação de 
ensino primário que regulou, não apenas o comportamento cotidiano de professores e 
alunos no interior das instituições escolares, mas propagou valores e normas sociais e 
educacionais, assumindo, especialmente nas quatro primeiras décadas republicanas, 
a posição de “escola de verdade” a uma parte da sociedade brasileira para a qual 
funcionou como símbolo de coesão e status social.  

Esse novo modelo alcançou efetivamente a região do Mato Grosso em 1908, 
quando Pedro Celestial Corrêa da Costa 9  manifestou a intenção de modernizar o 
sistema escolar, cuja concretização se deu pelo Decreto n. 258, de 20 de agosto de 
1908. Essa lei representava o germe inovador da Reforma da Instrução Pública 
Primária de 1910, que permitiu a criação dos grupos escolares nas cidades, sendo dois 
na capital e um na cidade portuária de Corumbá, consideradas mais prósperas de Mato 
Grosso.  

Na mesma teia de reflexões, Silva (2006) menciona que, na capital Cuiabá, os 
primeiros dois grupos escolares foram inaugurados no mês de setembro de 1910, tendo 
como diretores os professores Leowigildo Martins Mello e Gustavo Kulhmann.10  

Aproximadamente dezoito meses após a criação dos Grupos Escolares da Capital, 
com o Decreto n. 297, de 17 de janeiro de 1912, autorizou-se a criação de mais quatros 
grupos escolares, a saber: em São Luiz de Cáceres, Poconé, na Vila do Rosário e em 
Corumbá11. A partir desse mesmo decreto e ano, com o objetivo de expandir o projeto 
educacional republicano para o sul do antigo Estado de Mato Grosso, foram criados os 
grupos de Campo Grande, Aquidauana, Três Lagoas e Ponta Porã. 

O estado teve a sua política local e vários setores da sociedade, incluindo o da 
educação, influenciados pelo coronelismo, que ditava desde a abertura e fechamento 
de escolas até a contratação dos profissionais do ensino.  

De acordo com Brazil, Mancini, Monteiro & Trevizan (2015, p. 199), “a criação de 
Grupos Escolares restringia-se, justamente, nas cidades mais desenvolvidas 
economicamente e, também, naquelas que serviam como reduto eleitoreiro, por 
ingerência de algum coronel”, marca do clientelismo político no Estado. 

                                                   
 

9 Foi Presidente de estado do Mato Grosso por dois mandatos (1908-1911) e (1922-1924). 

10 Normalistas formados em 1909 pela Escola Normal Caetano de Campos, em São Paulo, foram então 
contratados pelo governo do estado com a responsabilidade de remodelar o ensino de Mato Grosso, que se 
encontrava, segundo eles, disperso e sem parâmetros organizacionais [...]. (Sá, E. F. de, 2004). Leowigildo 
Martins de Mello e a organização da Escola Normal de Cuiabá. Revista Brasileira de História da Educação. ( v. 7, 
p. 189-214). São Paulo. 
11 . A cidade de São Luiz de Cáceres hoje denomina-se por Cáceres; a Vila do Rosário recebeu o nome de Rosário 
do Oeste e Poconé são cidades do Estado do Mato Grosso. A cidade de Corumbá hoje pertence ao Estado de Mato 
Grosso do Sul que foi criado, a partir da divisão do estado de Mato Grosso, no governo do presidente Ernesto 
Geisel (1974-1979), por meio da Lei Complementar n° 31, d e11 de outubro de 1977.  
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Segundo Centeno (2007), durante as décadas de 1910 a 1940, era ínfima população 
escolarizada, constituída por crianças brasileiras da fronteira, que, em boa parte, era 
atendida pelas escolas dos municípios paraguaios da divisa, pois bastava a população 
atravessar a fronteira seca e estudar em escolas paraguaias. Outro aspecto marcante 
da região foi o fato de que com a imensa fronteira com Paraguai e Bolívia, foi possível 
que as crianças mato-grossenses em região de fronteira estudassem no país vizinho.  

Alternativa muito usada foram as Escolas de Improviso, pois era o tipo de ensino 
que ainda predominava em algumas cidades (províncias/distritos) no início do século 
XX. Na região mato-grossense, a partir de 1920, começaram a aparecer os professores 
ambulantes, que permaneciam nas fazendas por espaço de um ou dois anos, local em 
que se instalavam escolas provisórias, visando às crianças da região. Era realizada uma 
espécie de matrícula, cobrava-se uma taxa e a aula ficava distribuída em duas turmas, 
uma pela manhã e outra pela tarde. Brazil, Mancini, Monteiro & Trevizan (2015, p. 
207) afirmam que “os alunos vinham a pé, outros a cavalo; as meninas raramente 
frequentavam a escola, geralmente eram educadas no lar, onde aprendiam a arte de 
cozinhar, coser, lavar, passar, bordar, tirar leite e lidar com o gado nos currais”.  

As poucas escolas funcionavam em verdadeiras “taperas” e quase não havia 
professores, tampouco material escolar. Tais escolas se assemelhavam a ambientes do 
período imperial brasileiro, identificadas por Luciano Mendes de Faria Filho (2000), 
como verdadeiros pardieiros, ou seja, escolas improvisadas em galpões, antigas casas 
de escola: impróprias, incompletas e ineficazes para o ensino-aprendizagem.  

A escola e os professores, com suas práticas, representações, saberes, símbolos, 
organização, valores, normas, tempos e espaços, embutiu e entrelaçou a história da 
educação, a vida escolar e a infância. No entanto, à existência na legislação, não se 
extinguiu as práticas anteriores de forma linear e interrupta, uma vez que houve 
históricos controversos e de ausência do atendimento às crianças por mais algum 
tempo em locais menos desenvolvidos para a época.  

Mato Grosso seguiu, de forma lenta no processo de escolarização da infância e com 
características próprias da região e do seu povo. Esse processo foi marcado por 
interesses políticos e econômicos, sendo esses, em muitos momentos, os entraves para 
o desenvolvimento do movimento educacional, fragmentado que nos deparamos 
quando analisamos a história da educação deste estado. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O intento desta comunicação foi tecer um conjunto de considerações sobre a 
escolarização da infância nos estados de Goiás e Mato Grosso na primeira República 
brasileira, apresentando em uma sincronia uma análise desse processo. 

Nosso objetivo não foi esclarecer esses fatos, mas possibilitar, de modo 
significativo, a compreensão dos aspectos mais relevantes da escolarização da infância 
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goiana e mato-grossense e como se relacionam entre si, em uma conjuntura nacional 
e regional. 

A importância de conhecer a história e de se buscar fontes que podem nos ajudar 
a desvelar o decurso sobre a educação, proposta no passado, pode contribuir para 
pensarmos as políticas atuais voltadas para a educação infantil e, assim, podemos 
reconsiderar a concepção de criança que as alicerça.  

Quanto às fontes, aqui utilizadas, destaca-se que revelaram indícios de que o 
universo infantil, nesses estados, assemelha-se à ideia de Valdez (2003, pp. 63-64) 
quando assevera que “criança é criança em qualquer lugar e tempo, e o fato de ser ou 
não ser notada não a impedia de fazer parte de um mundo envolvido pela fantasia, 
pela criatividade e pelo sonho”.  

Ainda que de maneira bem circunscrita, esse estudo revelou alguns aspectos do 
processo de escolarização da infância nos estados da região Centro-Oeste do país, 
sobre a qual ainda se tem muitas pesquisas a serem feitas a fim de buscar uma 
historiografia da educação centro-oestista e colaborar ainda mais com a realidade 
social e educacional do país. 
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RESUMO 
A comunicação tem como objetivo analisar as diferentes práticas de desenho no 

curso primário no final do século XIX e início do século XX. As fontes de investigação 
centram-se em quatro manuais didáticos e em revistas pedagógicas do período em 
estudo, de modo a analisar o embate entre finalidades reais lidas nas propostas e de 
objetivo do campo normativo (Chervel, 1990). A análise permite compreender como 
as finalidades de objetivo são apropriadas pelos autores para as práticas pedagógicas 
e revela práticas de desenho diferenciadas com os pressupostos de uma mesma 
finalidade de objetivo: promover os métodos intuitivo, prático e analítico que 
sustentam a proposta da pedagogia moderna. Tudo indica que a prática do desenho à 
mão livre e do desenho ao natural atendem à pedagogia moderna, enquanto que a 
prática do desenho geométrico com instrumentos conserva práticas tradicionais de 
ensino. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A presente comunicação tem como objetivo analisar as diferentes práticas de 
desenho no processo de escolarização dos saberes elementares geométricos1 para o 
curso primário no final do século XIX e início do século XX. As principais fontes de 
investigação centram-se nos manuais didáticos e nas revistas pedagógicas do período 
em estudo. 

Com a Proclamação da República em 1889, o estado de São Paulo inaugura um 
novo cenário da escolarização primária do Brasil. As primeiras iniciativas republicanas 
são balizadas pelo campo normativo da pedagogia moderna, constituído pelo signo do 
moderno em vista da consolidação da hegemonia do estado de São Paulo na 
Federação. O investimento é bem-sucedido e torna-se um sistema modelar, tanto na 
lógica que preside a sua institucionalização como na força no processo de remodelação 
escolar nos outros estados (Carvalho, 2000). 

Os princípios da pedagogia moderna caracterizam-se pela arte de ensinar, 
organizam-se sob o primado da visibilidade, apresentando-se como arte cujo segredo 
é a boa imitação de modelos. A lógica do ensino centra-se no exercício escolar, as 
revistas estruturam-se como caixas de utensílios para uso dos professores, com seções 
de prática compostas por roteiros ou modelos de lições (Carvalho, 2000). 

Apoiando-se nos pressupostos da História Cultural, o presente estudo considera a 
escola como um agente ativo para a constituição e transformação dos saberes 
elementares que se configuram no embate entre finalidades reais e de objetivo do 
campo normativo. Chervel (1990, p. 190-191) alerta para a necessidade imperiosa para 
o historiador de distinguir entre finalidades reais e finalidades de objetivos e assim o 
estudo das finalidades deve ser conduzido simultaneamente por uma dupla 
documentação, a dos objetivos fixados e da realidade pedagógica.  

A análise de manuais didáticos e revistas pedagógicas permite compreender como 
as finalidades de objetivo são apropriadas para as práticas pedagógicas e revelar 
diferentes práticas de desenho nem sempre convergentes com os pressupostos de uma 
mesma finalidade de objetivo: promover os métodos intuitivo, prático e analítico que 
sustentam a proposta da pedagogia moderna. 

As práticas de desenho assumem lugar de destaque nas escolas primárias com o 
método de lições de coisas, defendido exaustivamente por Rui Barbosa2 no parecer 

                                                   
 

1 Opta-se por usar o termo saberes geométricos, entendendo-o como todos os conceitos, definições, temas, 
propriedades e práticas pedagógicas relacionadas à geometria que estejam presentes na cultura escolar primária, 
seja nos diferentes programas de ensino, nos manuais do ensino primário, em revistas pedagógicas e em outros 
vestígios da escolar primária (Leme da Silva, 2015, p. 42). 

2 Rui Barbosa (1849-1923) foi advogado, homem de estado, orador, jornalista, homem de letras. Os escritos de 
Rui Barbosa sobre educação compreendem um período limitado de sua trajetória política como reformador social 
e entre elas, destacam-se o parecer sobre a reforma do ensino primário em 1882 e a tradução do livro de 
orientações didáticas de N.A. Calkins – Primeiras Lições de Coisas, traduzido em 1881 e publicado somente em 
1886. (Bastos, 2000, p. 84). 
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sobre a instrução primária em 1882. Fica explícito que a introdução do desenho como 
matéria a compor o ensino primário é um movimento discutido internacionalmente e 
com muitos consensos, que são enumerados no parecer, dentre eles, destacam-se dois 
pontos: na ordem pedagógica, o desenho deve preceder a escrita e na ordem social, a 
sua inclusão como matéria da escola popular é uma das forças mais poderosas para a 
fecundação do trabalho e o engrandecimento da riqueza dos Estados (Barbosa, 1947). 

Estudo anterior (Leme da Silva, 2014) acerca das normatizações permite inferir 
que o desenho, enquanto saber escolar, ao ingressar nos programas do curso primário, 
em meados do século XIX, impulsiona, estimula e contribui para a permanência e 
consolidação dos saberes geométricos no ensino primário. Os ensinos de desenho e 
dos saberes geométricos, neste período, encontram-se nos mesmos manuais e 
interligados. Analisa-se quatro referência para as escolas primárias: o livro “Desenho 
Linear ou Geometria Prática Popular” de Abílio César Borges, publicado em 1876, 
“Elementos de Desenho Linear”, de Ayres de Albuquerque Gama, em 1880, o manual 
“Primeiras Lições de Coisas”, de Norman Allison Calkins de  1861, traduzido e 
adaptado ao português por Rui Barbosa em 1886 e “Primeiras Noções de Geometria 
Prática” de Olavo Freire, publicado em 1894. 

 
2. “DESENHO LINEAR OU GEOMETRIA POPULAR”DE BORGES (1876)  

O livro “Desenho Linear ou Geometria Prática Popular”, de Abílio César Borges3, 
o Barão de Macahubas é publicado em 1876, entretanto a versão analisada refere-se à 
8a edição da obra e não contém data. Na capa indica-se “Obra approvada para as 
escolas primarias do Distrito Federal e de varios estados”. Há uma longa introdução 
escrita na 2a edição da obra, publicada em 1878, em que o autor faz sua defesa ao 
ensino do desenho, sua importância é destacada tanto para o desenvolvimento das 
faculdades humanas quanto para o progresso industrial, sendo considerado a 
linguagem de todo mundo.  

A relevância do ensino de desenho na escola primária é do mesmo nível da escrita, 
como um conhecimento primeiro de formação geral para o aluno: 

O desenho, dizia Pestalozzi, é um auxiliar muito util para se ensinar a escripta; 
elle será para os mestres um meio excellente de tornar suas lições mais claras, e 
compensará largamente, facilitando o estudo das outras materias, o tempo que 
se lhe tiver consagrado. (Borges, 1878, p. XIII). 

                                                   
 

3 Abílio César Borges (1824-1891) concluiu o curso de Medicina em 1847, mas não seguiu a profissão. Foi diretor-
geral dos estudos da Província da Bahia entre 1856 e 1857. Em 1858 funda o Ginásio Baiano em Salvador, com o 
objetivo de colocar em prática suas ideias pedagógicas. Fez três viagens à Europa, em 1886, 1870 e 1879, de onde 
trouxe material pedagógico e redigiu compêndios. Em 1871 muda-se para o Rio de janeiro e inaugura o Colégio 
Abílio, que funcionou até 1880. Em 30 de julho de 1881 recebeu, por decreto imperial, o título de Barão de 
Macahubas (Saviani, 2010). 
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O autor também tece críticas à proposta de ensino do desenho realizado como 
simples reprodução de modelos: 

Para se chegar a este resultado é indispensavel proscrever de uma maneira 
absoluta a copia machinal de modelos como se pratica actualmente, e substituil-
a por uma copia intelligente, que leva pouco a pouco o discipulo a exprimir suas 
proprias idéas. (Borges, 1878, p. XI). 

No lugar de reprodução de desenhos, Borges sugere a construção dos desenhos 
pelo professor no quadro negro, explicando ao grupo de alunos: 

O modelo se desenvolve assim diante dos olhos dos discipulos; o professor chama 
a atenção dos seus ouvintes para os pontos interessantes; excita-lhes a 
curiosidade, e provoca entre eles a emulação pelas explicações e pelas 
interrogações a um e a outro. (Borges, 1878, p. XI). 

Borges deixa claro a sua posição em relação ao ensino de desenho: “Um systema 
de desenho, ainda quando não tem por fim sinão o resultado artístico, deve tomar a 
geometria por guia desde o princípio até o fim” (Borges, 1878, p. XV). Ou seja, o 
desenho proposto desde o ensino primário a todos é o desenho linear ou também 
chamado desenho geométrico, entendido como “a arte de representar por meio de 
linhas os contornos das superfícies e dos corpos” (Borges, s/d, p. 01). 

O processo de ensino proposto estabelece um diálogo entre professor e aluno, 
porém é o professor quem conduz a construção das figuras e quem vai direcionando a 
ação da observação dos alunos. O livro não explica como é feita a construção dos 
desenhos, que fica a cargo do professor, porém apresenta as definições e propriedades 
das figuras a serem desenhadas, juntamente com a representação gráfica ao lado, que 
ilustra os conceitos geométricos estudados. Ao final de cada capítulo há sempre um 
questionário em que se pede as definições e propriedades apresentadas anteriormente 
e um quadro sinóptico, que sintetiza e organiza as definições e propriedades. 

Apesar de Borges citar Pestalozzi ao afirmar que o desenho é um auxiliar para a 
escrita e um meio de tornar as lições mais claras, a proposta do livro nega o princípio 
do educador suiço. De acordo com Trouvé, Pestalozzi inverte totalmente o método 
habitual de instrução que inicia a aprendizagem pelo ensino das definições de 
palavras, para ele, as palavras são somente introduzidas quando a criança esgota toda 
a arte de observação e de descrição das coisas: “Descrever antes de definir e bem ver 
(que significa observar) antes de descrever: isto parece ser o grande princípio 
pedagógico que comanda o método elementar4” (Trouvé, 2008, p. 258, tradução 
nossa).  

                                                   
 

4 Décrire avant de définir et bien voir (c’est-à-dire observer) avant de décrire: tel semble être le grand principe 
pédagogique qui commande la méthode élémentaire. 
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Os nomes e as definições de figuras geométricas caracterizam o livro de Borges, 
constituem o ponto de partida do ensino, visto que os desenhos ficam sob a 
responsabilidade do professor. Os questionários ao final reiteram a importância em 
reproduzir a parte conceitual e formal, de maneira similar as práticas de ensino 
tradicional.  

Quanto ao desenho, espera-se que o professor construa as figuras no quadro negro, 
chamando a atenção do aluno para os detalhes, para que depois elas sejam 
reproduzidas pelo aluno. Não há orientação de práticas de desenho à mão livre e já nas 
primeiras páginas o autor apresenta a lista de instrumentos empregados no desenho 
linear, ou seja, as práticas de desenho propostas devem fazer uso de tais 
instrumentos5. 

 
3. “ELEMENTOS DE DESENHO LINEAR” DE GAMA (1880) 

O livro “Elementos de Desenho Linear” de Ayres de Albuquerque Gama6 tem a 2a 
edição publicada em 18807 e na capa indica-se “Compendio approvado pela Escola 
Normal de Pernambuco para o uso dos alunos-mestres”. A obra, em sua 3a edição do 
ano 1888, é o único livro que consta do catálogo de livros aprovados para o ensino de 
Desenho nas escolas publicas primárias do Distrito Federal do Rio de Janeiro em 1891 
e publicado na Revista Pedagógica do mesmo ano. 

Gama considera o desenho linear como a “arte de representar os objetos, 
indicando os contronos por meio de linhas” (Gama, 1880, p. 1), entretanto não 
apresenta argumentos em defesa do ensino do desenho, nem menciona o método 
adotado. Trata-se de um livro de desenho de figuras geométricas em que as figuras são 
definidas e algumas, nem todas, construídas com explicação detalhada de como 
realizar a construção. Os desenhos ilustram os traços intermediários do compasso em 
pontilhados empregados no processo da construção geométrica. 

Não há questionários ou exercícios propostos aos alunos, não aborda propriedades 
geométricas e nem sínteses, o manual caracteriza-se pelas definições e construções 
pormenorizadas com instrumentos.  

Pode-se dizer que as práticas de desenho referem-se ao desenho linear, porém com 
explicações de seus procedimentos, que o diferencia do livro de Borges, o qual deixa 
para o professor realizar tal tarefa no quadro negro. No entanto a presença das 
definições de figuras geométricas antes de sua construção revela traços do método 
tradicional como a proposta de Borges. 

 
                                                   
 

5 Os instrumentos comumente empregados no desenho linear são: régua, té, curva francesa, esquadro, tira-linhas, 
compass e transferidor (Borges, s/d, p. 3) 

6 Ayres de Albuquerque Gama foi professor da Escola Normal de Pernambuco. 

7 O livro encontra-se na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
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4. “PRIMEIRAS LIÇÕES DE COISAS” DE CALKINS (1886) 

“Primeiras lições de coisas. Manual de ensino elementar para uso dos pais e 
mestres” é o título completo da obra de Norman Allison Calkins8. O método lições de 
coisas para Rui Barbosa, que faz a tradução do livro para o português, significa “o 
ensino pelo aspecto, pela realidade, pela intuição, pelo exercício reflexivo dos 
sentidos, pelo cultivo complexo das faculdades de observação” (Barbosa, 1886 apud 
Calkins, 1950, p. 09).  

A proposta de lições desenvolvida por Calkins, baseada nos pressupostos de 
Pestalozzi, pressupõe que o ensino deva partir da curiosidade das crianças, da vontade 
de saber, estabelecer hábitos de observação, despertar para os conhecimentos, cultivar 
faculdades de concepção, comparar, imaginar, raciocinar e estabelecer juízo, numa 
educação profundamente prática (Calkins, 1950, p.37). 

O manual destinado aos pais e professores, organiza-se em lições específicas9 de 
diferentes saberes para o curso primário e entre eles está o desenho. É importante 
destacar, que não há lições de geometria no livro e sim lições de formas, nas quais são 
estudadas as figuras geométricas. As lições de desenho são reduzidas 
comparativamente as de formas e números, segundo o autor, não há a intenção de 
desenvolver uma série de lições de desenho, mas simplesmente sugerir aos mestres os 
primeiros passos introdutórios. Ao todo, são propostos 10 passos, sendo os três 
primeiros:  

1o passo – manipular a pedra e o lápis; 
2o passo – linhas vertical, horizontal e oblíquas; desenhar linhas de comprimento 

igual, dividir ao meio, em quatro partes; 
3o passo – traçar linhas de extensão determinada para habituar o olho em avaliar 

as dimensões, ângulos retos, agudos, obtusos e paralelas10 
Pode-se dizer que as lições de desenhos são muito próximas das lições de formas, 

visto que as figuras a serem desenhadas são todas geométricas, porém o ensino dos 
traçados articula-se com o da medida visual. As linhas e ângulos são desenhados sem 
instrumentos geométricos, como a régua e o compasso, usa-se somente o lápis. O 
aluno deve exercitar a avaliação de medidas de linhas e ângulos através do olhar e 
somente depois é feita a verificação com os instrumentos: 

                                                   
 

8 Norman Allison Calkins foi mestre primário, diretor de escola, no  interior do Estado de Nova York, transfere-se 
para essa cidade, em 1846, para aí dedicar-se à propaganda da renovação do ensino. 

9 Há lições de forma, cor, número, somar, diminuir, multiplicar, tamanho, desenho, escrever, tempo, som, leitura 
elementar, qualidade das coisas, qualidades, coisas, corpo humano e educação moral. 

10 4o passo – traçar quadrados e quadrilongos; 5o passo – dividir quadrados em quatro partes iguais, traçar 
diagonais, 6o passo – traçar rombos, romboides e quadrados concêntricos;  7o passo – quadrado em sentido 
oblíquo; 8o passo – pentágono e hexágono; 9o passo – desenhar a cruz grega e a cruz de Malta e 10o passo – 
quadrantes, semi-círculos, círculos e diâmetros. 



 

 
 

10 

Educai as crianças em traçar, verificando-lhe depois o comprimento, linhas de 
extensão determinadas: de uma, duas, três, quatro polegadas, até que os 
discípulosse habituem a avaliar a ôlho (…) Não comeceis por medir, nem vos 
guieis pela régua. (Calkins, 1950, p. 362) 

Os outros passos seguem com a construção de figuras geométricas, como quadrado 
e pentágono, sempre sem usar instrumentos, treinando a mão nos traçados e a vista 
nas medidas de linhas e ângulos. Trata-se de desenho de figuras geométricas à mão 
livre. 

Calkins considera fundamental iniciar o estudo de desenho na escola primária pelo 
desenho à mão livre, como uma base para os estudos futuros: 

Depois de percorrer os passos que se acabam de esboçar, os alunos terão 
adquirido assaz habilidade manual no uso do lapis e segurança de olho no 
discerner as figuras e objetos, bem como no medir as extensões, para encetar com 
proveito um extenso curso de lições de desenho (Calkins, 1950, p. 365) 

A proposta do manual em questão distingue-se por completo das duas obras 
anteriores, que inicam os traçados de figuras geométricas com instrumentos, seja 
acompanhando a construção feita pelo professor no livro de Borges, ou a partir da 
descrição das etapas de construção no livro de Gama. 

 
5. “PRIMEIRAS NOÇÕES DE GEOMETRIA PRÁTICA” DE FREIRE (1894) 

O livro “Primeiras Noções de Geometria Prática” de Olavo Freire 11  tem sua 
primeira edição em 1894, entretanto a edição examinada neste artigo é a de número 8 
e não consta data12. A obra recebe elogios de distintos jornais do país pela clareza da 
sua exposição e pela excelência do método adotado, dando ao ensino de geometria a 
facilidade que os alunos não encontram em outros livros.  

No prefácio, escrito em 1894, Menezes Vieira13 aponta que o livro se liberta dos 
velhos moldes e métodos, e em seguida, critica o caráter abstrato da obra “Sinto, 
entretanto, que tivesses em um ponto transigido a rotina, preferindo problemas 
abstratos às questões práticas, cuja resolução se oferece todos os dias na vida social” 
(Vieira, 1894 apud Freire, s/d, p. 7). Em nota de rodapé, Olavo Freire responde ao 

                                                   
 

11 Pouco se sabe sobre o professor carioca Olavo Freire, ele é considerado um dos autores de livros didáticos que 
contribui para a eficácia da Editora Francisco Alves. Tendo iniciado suas publicações na Editora Garnier, a partir 
de 1892, junto com outros nomes de sucesso, transfere-se para a Francisco Alves, levando consigo dez títulos 
que já havia publicado (RAZZINI, 2006, p. 31). 

12 Na contracapa, há uma indicação de data de 1905. Edições anteriores não foram encontradas. 

13 Joaquim José de Menezes Vieira (1848-1897), realizou formação em humanidades no Maranhão e Medicina no 
Rio de Janeiro. É reconhecido nacionalmente, pela sua atuação no Instituto de Surdos Mudos onde foi professor 
(1872-1888), no Colégio Menezes Vieira (1875-1887) e no Pedagogium (1890-1897). (Baldan, 2006, p. 209). 
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colega “Não transigi em absoluto porque pretendo publicar uma serie de problemas 
de caráter essencialmente pratico” (Freire, s/d, p.7). 

Trata-se de uma obra de saberes geométricos com definições, exemplos, 
problemas e questionários. No que diz respeito aos desenhos, Freire enfatiza as 
construções de figuras geométricas com instrumentos. Os 92 problemas resolvidos 
anunciados na capa do livro da 8a edição correspondem à sequência de construções 
geométricas com instrumentos:  régua, compasso e esquadro. 

De modo geral, as figuras geométricas são primeiramente definidas, destacando as 
propriedades características, em seguida, apresenta uma synopse, que organiza 
definições e propriedades, muito similar ao quadro sinóptico do livro de Borges. O 
passo seguinte são os problemas de construção das figuras geométricas, sempre com 
instrumentos e descrevendo todos os passos que o aluno deve fazer para obter a figura 
final.  

Assim como o livro de Gama, os desenhos que ilustram a descrição da construção 
contém os traços do compasso em pontilhado. No final de cada capítulo, há exercícios 
para os alunos resolverem, que envolvem tanto questões na forma de perguntas sobre 
as definições e propriedades, com a mesma abordagem de Borges, mas também as 
construções de figuras geométricas. Não há orientações para o professor de como usar 
o livro, e nem sugestões de realizar desenhos à mão livre antes das construções com 
instrumentos, como enfatiza o manual de Calkins. 

Pode-se dizer que o livro representa a abordagem tradicional, atento as definições 
e marcado pelo desenho geométrico, mesmo sem ser trazer no título a designação de 
desenho. Pode-se inferir que para Freire, geometria prática seja entendida como 
desenho geométrico, ou melhor, como práticas de construções geométricas. 

 
6. “DESENHO AO NATURAL” NA REVISTA DE ENSINO DE SÃO PAULO (INÍCIO DO 
SÉCULO XX) 

Desenho ao natural é a designação usada para o novo método de ensino de desenho 
proposto aos cursos primários no início do século XX em São Paulo. Diferentemente 
do desenho geométrico, não encontramos livros específicos destinados ao seu ensino, 
em verdade, trata-se de orientação livre para os primeiros passos do ensino do 
desenho. Entretanto, a Revista de Ensino14 torna público o debate entre o método de 
desenho geométrico e a promoção de um novo método, o desenho ao natural. 

                                                   
 

14 A Revista de Ensino circula de 1902 a 1919 e é uma iniciativa da Associação Beneficente do Professorado 
Público de São Paulo. (Shieh, 2010). 
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Pode-se dizer que a Revista de Educação retrata a discussão internacional sobre o 
ensino de desenho. Os artigos15 citam a discussão do fracasso do método geométrico 
na Exposição Universal de Chicago de 1894, considerada como o pontapé para a 
reforma do ensino de desenho, e, em especial, os relatos sobre o Segundo Congresso 
Internacional de Desenho realizado em Berne, 1904, que indica o método do desenho 
ao natural como resolução para o ensino de desenho no curso primário, visto que o 
desenho deve refletir o mundo que se vive, os objetos que as crianças compreendem e 
a representação das aparências visíveis, uma língua viva, de uso fácil proporcionando 
o conhecimento do belo na natureza e na arte (Moreau, 1906, p. 20). 

As críticas em relação ao desenho geométrico alegam que o método não apresenta 
resultado satisfatório e que restringe-se nas figuras geométricas que não educa a mão 
e a vista. De acordo com os defensores do método ao natural, não há razão que 
justifique fazer a criança traçar linhas retas e curvas para somente depois apresentar-
lhe os objetos da vida cotidiana, como animais e plantas.  

Os discursos dos artigos revelam dois pontos de vista contraditórios, de um lado, 
a visão da comunidade artística defendendo o desenho ao natural, com o objetivo de 
ampliar o gosto pela arte e pelo belo, do ponto de vista artístico, sem exigência de 
perfeição. De outro lado, a visão da ciência, vinculada ao modelo do desenho 
geométrico, aos estudos futuros da geometria, na qual a perfeição se faz necessária por 
representar conceitos abstratos, com vista ao ensino secundário, em que os conceitos 
geométricos serão definidos e suas propriedades deduzidas, na ordem lógica. (Leme 
da Silva et al, no prelo). 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os manuais e revistas analisados indicam a diversidade de práticas de desenho 
para o curso primário, num período de emergência de novas metodologias, com pelo 
menos duas finalidades reais de ensino distintas. 

 A primeira finalidade diz respeito ao desenho enquanto prática de escrita, de 
representação, no qual identificam-se duas propostas, o desenho realizado somente 
com o lápis ou com instrumentos geométricos, particularmente, régua e compasso. 
Tanto Borges como Calkins enfatizam a finalidade do ensino de desenho na escola 
primária como um auxiliar para escrita, respaldados por Rui Barbosa e Pestalozzi. 
Enquanto finalidades de objetivo, todos concordam que o desenho é uma linguagem 
importante tanto no ponto de vista pedagógico, procedendo a escrita como para a 

                                                   
 

15 Canto, P. C. Desenho. In: Revista de Ensino, São Paulo, Anno IV, n. 4, janeiro. 1906. pp. 767-770. Disponível 
em: <http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/97521>. Acesso em: 12. Set. 2015; Moreau, J. A 
Natureza, mestre de desenho: Bancarrota do ensino official. In: Revista de Ensino, São Paulo, Anno V, n. 1, Julho. 1906. pp. 
16-21. Disponível em: < http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/97515>. Acesso em: 12. Set. 2015; Pingrenon, 
R. A Natureza, mestre de Dezenho: Segundo Congresso Internacional. In: Revista de Ensino, São Paulo, Anno V, n. 2, 
Setembro. 1906. pp. 57-59. Disponível em: <http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/97514>. Acesso em: 12. Set. 
2015. 
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formação do trabalhador, entretanto ao analisar as propostas ou lições de ensino dos 
dois autores, ou seja, as orientações didáticas para as finalidades reais do ensino de 
desenho se mostram contraditórias. 

A prática de desenhar à mão livre de Calkins tem como finalidade educar a mão e 
a vista, desenvolver habilidades para segurar corretamente o lápis, adequar a posição 
da ardósia ou papel para a escrita, traçar linhas retas firme, fazer estimativas de 
medidas. Compreender a figura geométrica em si, seu nome, suas propriedades, não 
são objetivos da prática do desenho e sim a reprodução de sua forma. Calkins insiste 
na observação e descrição das formas, a lição de formas no manual é a mais extensa 
de todas. A prática de desenhar participa do método de ensino, contribui para a 
compreensão de diferentes saberes para além dos geométricos e desenvolve 
habilidades utéis para a vida cotidiana. 

A prática de desenhar com instrumentos empregada por Borges, Gama e Freire 
tem como finalidade o uso adequado dos instrumentos, a sua manipulação correta é 
que resulta num desenho perfeito. Os instrumentos garantem a representação dos 
conceitos geométricos cujas propriedades precisam ser preservadas, mesmo sem 
compreender os motivos de todos os passos para obter a figura geométrica. Não é a 
construção que contribui para a compreensão da figura e sim a definição apresentada 
anteriormente. A prática de desenhar com instrumentos é específica e particular aos 
saberes geométricos e não aos saberes em geral. 

A segunda finalidade liga-se à primeira, porém mais especificamente sobre o 
objeto a ser desenhado, se uma figura geométrica ou um objeto natural. Partindo do 
pressuposto que o desenho é uma linguagem, ela não se restringe as figuras 
geométricas e para iniciar seu ensino, de acordo com o método intuitivo, a natureza 
próxima da criança é mais instigante para ser observada, reproduzida do que as figuras 
geométricas. Seguindo a marcha intuitiva que advoga o caminho do simples ao 
complexo, o simples no desenho constituem as coisas concretas, objetos, animais, 
plantas e o complexo, as figuras geométricas e suas carcaterísticas próprias. De modo 
análogo, o método analítico deve seguir do todo para as partes, e a natureza representa 
o todo, enquanto as partes representam as especificações das linhas, faces, superfícies. 

Tudo indica que a prática do desenho à mão livre de Calkins e a prática do desenho 
ao natural constituem-se como práticas pedagógicas de finalidades reais em acordo 
com a finalidade de objetivo de um ensino intuitivo e analítico da pedagogia moderna. 
Já a prática do desenho geométrico com instrumentos de Borges, Gama e Freire não 
responde as finalidades de objetivo pela escola intuitiva, conserva práticas tradicionais 
de ensino. 

Em síntese, a expressão ensino prático está muito presente nos discursos da 
Pedagogia Moderna, seja nos programas, nos manuais, livros, revistas, como um mote 
representativo da vaga intuitiva. Entretanto, não é a prática pela prática que irá 
atender as demandas de um ensino ativo, no método intuitivo, segundo os 
pressupostos pestalozziano. É imperativo analisar as finalidades reais de práticas 
escolares. 
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RESUMO  

O presente trabalho é fruto de estudo realizado no âmbito do pós-doutorado, sob 
a orientação da Profª Drª Denice Barbara Catani, que contou com o financiamento da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e das pesquisas às 
quais venho me dedicando na universidade nos últimos anos. Investigamos as práticas 
de avaliação empregadas pelos professores universitários para verificar as 
aprendizagens de seus alunos no Curso de Pedagogia da Universidade de São Paulo 
(USP) desde 1938 – ano de sua criação – até 1968, no qual houve a reforma 
universitária, contribuindo para a recuperação de elementos que fazem parte da 
história, da cultura e da memória desta instituição. Buscamos compreender como os 
docentes construíram os seus critérios de excelência e de que forma estes foram 
mobilizados na docência, na avaliação das aprendizagens e na formação realizadas no 
ensino superior. O estudo toma como fonte privilegiada a documentação da USP e 
relatos memorialísticos.  
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História de práticas educativas - avaliação das aprendizagens – docência 
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Nesta investigação partimos do pressuposto segundo o qual as representações de 
êxito que os professores têm, na universidade, os levam a moldarem a formação dos 
seus alunos. Como sugere José Mário Pires Azanha (1985), a atividade de ensinar está 
mais relacionada a um “saber como” do que a um “saber que”, ou seja, “trata-se antes 
de um saber fazer do que de conhecer certas regras e aplicá-las” (op. cit., p. 31).  

Neste sentido, o trabalho docente é entendido como um exercício criativo e 
singular, no qual o professor, para conseguir ensinar algo a alguém, mobiliza diversos 
saberes que são fruto do conhecimento científico, da sua formação acadêmica e da sua 
história de vida. A avaliação educacional, além de consistir num exercício criativo, uma 
vez que não seria possível mensurar o conhecimento no sentido canônico do termo e 
obter a garantia de que um instrumento de medida seria capaz garantir com exatidão 
o quanto determinado aluno aprendeu, é ela também uma “avaliação pessoal que o 
professor faz da aprendizagem de seus alunos após um período de ensino” (AZANHA, 
1996, p.4).  

Acreditamos ainda que os professores constroem maneiras de agir, práticas estas 
que são fruto de suas representações referentes à profissão. Contudo, não são apenas 
práticas acerca da conduta desejável a si próprios que os docentes incorporam, mas 
também representações acerca do que seria o aluno ideal e do desempenho que seria 
desejável que o aluno apresentasse.  

No âmbito da educação escolar, especialmente do ensino primário, muitos 
trabalhos já foram realizados acerca das maneiras pelas quais os professores 
constroem os seus julgamentos do desempenho de seus alunos e quais são os 
elementos que influenciam neste processo. Podemos citar, por exemplo, os trabalhos 
de José Mário Pires Azanha (1987), Maria Helena Patto (1991), Lenore Jacobson e 
Robert Rosenthal (1981), Cipriano Luckesi (2002), Bernardete Gatti (2008), Sandra 
Maria Zakia Lian Sousa (1994), Denice Barbara Catani (2011), Ocimar Munhoz 
Alavarse (2007), Jussara Hoffmann (2011), Bernard Lahire (1997), Philippe 
Perrenoud (1999), Domingos Fernandes (2009), entre outros. Investigar práticas de 
avaliação das aprendizagens nos permite conhecer elementos atinentes à vida e à 
cultura das escolas superiores e analisá-los como mais uma meada da imensa trama 
que constrói a compreensão das questões no âmbito da história da educação.  

Quando nos propomos a investigar as práticas dos docentes, neste caso as práticas 
utilizadas por eles para avaliar, pensamos também na configuração dos seus habitus. 
De acordo com Pierre Bourdieu (2005, 2006), o habitus pode ser entendido como um 
conjunto de disposições incorporadas que estão na origem da ação das pessoas. 
Considerando os sistemas de relações objetivas como realidades constituídas na 
história do indivíduo e do grupo, o autor considera que seja preciso elaborar uma 
teoria da prática, do modo de construção e geração das práticas, com a condição da 
construção de uma ciência experimental da dialética da interioridade e da 
exterioridade (da interiorização da exterioridade e da exteriorização da interioridade). 
As estruturas são constitutivas de um tipo particular de meio ambiente e produzem 
habitus, definidas como estruturas estruturadas predispostas a funcionarem como tal, 
ou seja, princípio de geração de práticas e de representações. Assim,  
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“(...) as práticas que o habitus produz enquanto princípio gerador de estratégias 
que permitem enfrentar situações imprevistas e incessantemente renovadas são 
determinadas pela antecipação implícita de suas consequências, isto é, pelas 
condições passadas da produção do seu princípio produtivo, de tal maneira que 
tendem sempre a reproduzir estruturas objetivas cujo produto em última análise 
são”. (BOURDIEU, 2006, p. 164)  

O habitus do indivíduo também está associado às suas aspirações, às 
probabilidades de acesso ao ensino superior e à arte. Ele aciona um sentido de jogo no 
indivíduo que o orienta em sua prática. Além disso, diz respeito a um modo de ser e de 
estar no mundo, contando com um corpo de sabedoria semiformalizada, ditados, 
lugares-comuns,  

“preceitos éticos (‘isso não é para nós’) e, mais profundamente, os princípios 
inconscientes do ethos, disposição geral e transponível que, sendo o produto de 
toda uma aprendizagem dominada por um tipo determinado de regularidades 
objectivas, determina os comportamentos ‘razoáveis’ ou ‘não razoáveis’ (as 
‘loucuras’) para qualquer agente submetido a tais regularidades”. (op. cit., p. 165)  

Nesta perspectiva, as práticas são fruto das primeiras experiências do indivíduo na 
medida em que são as estruturas características de um tipo determinado de condições 
de existência, que,  

“através da necessidade econômica e social que fazem pesar sobre o universo 
relativamente autônomo das relações familiares, ou melhor, através das 
manifestações propriamente familiares dessa necessidade externa (interditos, 
preocupações, lições de moral, conflitos, gostos, etc), produzem as estruturas do 
habitus, as quais estão por sua vez no princípio da percepção e da apreciação de 
toda a experiência ulterior”. (op. cit., p. 166)  

De acordo com a geração ou a classe social, algumas práticas para uns são 
consideradas naturais. E para outros impensáveis. No caso dos professores, podemos 
pensar no habitus professoral, que marca a pessoa que se torna docente e aciona um 
certo modo de agir, de ser, de estar e de se comportar muito particular.  

Mediante o conceito de habitus é possível perceber como os comportamentos 
individuais vinculam-se às normas e estruturas sociais e como elas exercem esse poder 
sobre os indivíduos. Ele ajuda a compreender a lógica das práticas cotidianas 
(BOURDIEU, 2006). A origem do habitus dos docentes, que funciona como um 
princípio gerador de respostas que os agentes dão à realidade social, estaria no 
repertório de representações acumuladas desde a graduação, época em que os 
membros do magistério superior frequentavam a universidade como alunos. Durante 
o ato de lecionar, as pessoas recorrem a essas representações para tornarem-se 
professoras e professores. As atitudes dos professores marcantes ao longo da vida 
escolar e acadêmica de alguém, por exemplo, podem ser incorporadas pela prática 
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pedagógica ao serem mobilizadas por este indivíduo quando ele vier a lecionar. Desta 
forma o habitus docente caminha de geração em geração, sofrendo permanências, 
rupturas e mudanças através das representações e das práticas de seus agentes. Com 
relação à prática docente, por mais que seja prescrito, planejado e orientado, o 
exercício do magistério é um habitus em exercício (CATANI, 2008; LUGLI, 2008). 
Philippe Perrenoud (1993), ao referir-se ao trabalho docente, sugere que as 
competências mobilizadas pelos professores durante sua prática parecem ter mais 
origem em automatismos: em situações de urgência, são mobilizados “fragmentos de 
representação e de conhecimento”. Trata-se de esquemas de ação, de percepção e de 
decisão parcialmente “inconscientes”. Segundo Perrenoud (1993), origina-se daí a 
impressão que muitos professores têm de que ensinam antes de tudo com “o que são” 
e com a sua personalidade. Com o conceito de habitus,  

“afastamo-nos da imagem da ação como construção racional e refletida; mas 
distanciamo-nos igualmente de uma concepção da ação como implementação de 
uma resposta pré-programada retirada de um repertório acabado. (...) o habitus 
pode-se construir não em circuito fechado, mas à medida de uma interação entre 
a experiência, a tomada de consciência, a discussão, o envolvimento em novas 
situações.” (op. cit., p. 108 – 109) 

A Universidade de São Paulo, em sua criação, pretendia realizar a formação 
intelectual do país. A influência européia e a ênfase francesa marcaram a origem da 
instituição: de um lado estava o “saber desinteressado”, os conhecimentos que 
enriqueceriam e desenvolveriam o espírito e, de outro lado, estavam os “saberes 
utilitários”, os conhecimentos que seriam úteis à vida prática (FÉTIZON, 1986). Em 
um primeiro momento, durante a criação da USP, houve a tentativa por parte do 
Estado de implantar o modelo originário – europeu - em sua forma mais pura. 
Segundo Beatriz Fétizon (1986), a partir de 1938 iniciou-se a primeira acomodação do 
modelo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), “tornada uma escola de 
formação profissional pela criação de sua quarta seção (Pedagogia)” (op. cit., p. 399).  

Marcada pela meritocracia, a FFCL era voltada para a universalidade do saber de 
alto nível. A contratação de professores estrangeiros marcou a primeira geração de 
intelectuais, docentes e pesquisadores formados nos procedimentos de um modelo de 
investigação rigorosa. Neste quadro, a entrada dos estudos de educação para a FFCL, 
como uma quarta seção – a de Pedagogia – em 1938, consagrou o abandono do modelo 
originário puro. Neste sentido, a seção de Pedagogia marcou a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de uma forma muito particular, pois estava em uma instituição 
baseada no rigor dos procedimentos de pesquisa e no saber de caráter desinteressado, 
mas precisava conduzir ao mesmo tempo uma formação voltada para o trabalho e para 
a prática. Os primeiros professores do Instituto de Educação eram os antigos 
professores do Curso Normal, que foram elevados com o Curso de Aperfeiçoamento 
ao nível superior, fazendo com que a USP tivesse professores catedráticos que não 
tinham curso superior (FÉTIZON, 1986). 
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Ao estudar o projeto de criação da Universidade de São Paulo, Irene Cardoso 
(1982) trata de uma questão pertinente à política empreendida por um grupo de 
jornalistas, intelectuais e políticos nos anos de 1930: a formação das “elites” que 
seriam capazes de desenvolver intelectualmente os projetos da oligarquia que estava 
em crise. Trazendo consigo a “missão superior de formação da nacionalidade” e 
herdeiros das “melhores tradições cívicas e intelectuais”, o “grupo do Estado” – porta-
voz do jornal O Estado de São Paulo – liderado por Julio de Mesquita Filho, seria 
aquele capaz de conduzir o “reencontro do Brasil com o seu destino de grandeza 
Paulista”. Com o objetivo de garantir sua posição de independência diante das ações 
partidárias, as ações do “grupo do Estado” seriam voltadas para a criação de uma 
instituição na qual deveriam imperar os princípios do “bandeirismo ilustrado”, sendo 
a Universidade o centro irradiador do mesmo. A pedido de Julio de Mesquita Filho, 
Fernando de Azevedo realizou o “Inquérito sobre a Instrução Pública” (CARDOSO, 
1982). A partir desse inquérito, o referido jornal passou a defender como princípio 
uma espécie de “liberalismo orientado”, ou seja, seria necessário que o sistema escolar 
produzisse uma “elite norteadora” e um ensino “livre”, acima dos interesses 
partidários. Neste contexto ganharia força a ideia da Universidade como formadora de 
elites intelectuais e políticas. Segundo a autora,  

“contra uma possível identificação destas posições com uma concepção 
aristocrática da sociedade, o que o Inquérito renegou, lembra não haver conflito 
entre o ideal da formação das elites e os ideais democráticos, pois educação 
popular e preparo das elites seriam duas faces de um único problema, o da 
formação da cultura nacional” (op. cit., p. 30).  

O Inquérito apresenta, nas palavras da autora, um “mecanismo de circulação das 
elites” que solucionaria a oposição entre elite e massa. É dito no documento que  

“à medida que a educação for estendendo a sua influência, despertadora de 
vocações, vai penetrando até as camadas mais obscuras, para aí, entre os 
próprios operários, descobrir o grande homem, o cidadão útil, que o estado tem 
o dever de atrair, submetendo a uma prova constante as ideias e os homens, para 
os elevar e selecionar segundo o seu valor ou a sua incapacidade” (op. cit., p. 31).  

Neste sentido, caberia à Universidade a tarefa de “divulgação” das ciências, 
colocando-as ao “alcance do povo” mediante um sistema que contaria com ensino, 
pesquisa e extensão universitária e chegaria até as camadas populares. A partir de tais 
pressupostos o Inquérito preparado por Fernando de Azevedo julgava que a 
Universidade seria o “instrumento mais eficaz” na “obra de coesão nacional”. No 
discurso de Azevedo, a mudança demonstrada de um liberalismo clássico para um 
“Estado programador” teria ocorrido por influência da Revolução de 30. (CARDOSO, 
1982). Nesse sentido, o Estado “programador” poderia operar também na seleção e na 
“elevação” dos mais capazes. Caberia ao ensino superior realizar a formação das elites, 
garantindo às massas o acesso ao ensino primário. Entre as massas e as elites estava a 
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classe média, para a qual era destinado o ensino secundário, e que seria a “divulgadora 
da cultura universitária”.  

Nas décadas de 1930 e de 1940, a política social criou oportunidades que 
permitiram à classe média chegar à Universidade, trazendo para esta instituição uma 
clientela cada vez mais diferenciada. Nas palavras de Alfredo Bosi, escritas no prefácio 
do livro de Irene Cardoso (1982), tratava-se de uma clientela  

“para a qual o estudo não era só o pão já assado e partido pelo saber acadêmico, 
mas também um fermento que poderia levedar as novas massas. Ao longo do 
processo, os melhores professores passaram de ‘enfants gâtés’ a ‘enfants 
terribles’” (op. cit., p. 16).  

Em relação às representações de aprendizagem que marcaram as práticas de 
avaliação no curso de Pedagogia, que depois foi abrigado pela Faculdade de Educação 
da USP no ano de criação desta, em 1969, passando a funcionar efetivamente em 1970, 
o modelo francês trouxe muitas influências, como é possível observar, por exemplo, 
mediante o papel que a retórica e a dissertação desempenharam inicialmente nos 
cursos. Se a experiência pessoal dos professores e a sua subjetividade levam à 
formulação de parâmetros quantitativos, o juízo acerca da qualidade do trabalho 
produzido pelos alunos pode ser subjetivo e baseado na experiência e nos 
conhecimentos dos docentes, uma vez que as experiências que os professores tiveram 
no momento em que eram alunos podem produzir representações que influenciam a 
prática educativa, a maneira de lecionar e o modo de avaliar. Segundo Florestan 
Fernandes (1984), os primeiros alunos da Universidade de São Paulo eram “ingênuos 
e puros”, e sua “rusticidade” deve ter assustado os primeiros professores franceses que, 
por sua vez, “enfrentavam” os seus alunos como “iguais”. Acerca do processo de 
avaliação vale a pena transcrevermos o trecho no qual Fernandes relata o primeiro 
trabalho que fez para a disciplina do professor Roger Bastide:  

“(...) ele recriminava-me porque não desenvolvera uma dissertação, mas uma 
‘reportagem’. Não obstante, o mesmo Roger Bastide, mais tarde, em 1943, deu 
dez e elogiou um trabalho sobre ‘o primitivo, o louco e a criança’ no qual caí de 
paus e pedras sobre a proposição de tal tema... Ele mesmo me convidou para ir 
a sua casa, em 1942, para discutir uma pesquisa sobre folclore, que eu fizera no 
ano de 1941. Em suma, o aluno era levado a sério como pessoa, era tratado como 
ser maduro (um aprendiz não é o outro do mestre?), tuteado e distinguido se o 
merecesse e, principalmente, não havia limites em sua liberdade, embora fosse 
responsável pelo uso que dela fizesse e acabasse pagando duramente o preço 
dessa liberdade” (op. cit. apud FÉTIZON, 1986, p. 474).  

O relato de Fernandes evidencia a influência que o modelo francês trouxe para as 
ideias de aprendizagem que circularam na USP, especialmente em seu momento de 
criação. Para além do choque ocorrido entre as representações de aprendizagem e de 
estudo trazidas por esses professores que fundaram a USP e a clientela escolar 
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encontrada, como observou Fernandes, podemos nos interrogar acerca das 
representações de excelência do desempenho dos alunos. A missão francesa e a 
geração dos anos 40 levou à USP dos anos 60, imprimindo marcas na formação 
acadêmica daquelas pessoas. Neste trabalho buscamos compreender como os 
professores, desde o início da criação desta Universidade, “inventaram o seu 
cotidiano” – tomando por empréstimo o termo utilizado por Michel de Certeau (2009)  
-, apropriaram-se deste espaço e construíram as suas práticas, na perspectiva dos 
procedimentos de avaliação das aprendizagens. No caso da investigação das práticas 
de avaliação, por exemplo, há diversas maneiras de avaliar, no entanto, as pessoas 
fazem escolhas e acabam por construir a sua ação de uma forma particular.  

Os relatos dos primeiros professores que lecionaram na USP evidenciam modelos 
de ensino e de avaliação fortemente marcados pela influência francesa, valorizando a 
retórica e a dissertação enquanto práticas que permitiam avaliar a aprendizagem dos 
alunos. Mediante a realização da pesquisa foi possível perceber especificidades dos 
elementos privilegiados no desempenho dos alunos do curso de Pedagogia ao longo do 
período estudado: a sublimação da retórica, do desempenho oral dos estudantes das 
primeiras turmas em oposição à valorização da produção escrita no final dos anos de 
1960.  

Do ponto de vista dos professores, podemos dizer que as aprendizagens no ensino 
superior aconteciam principalmente pelo ensino ministrado e pelo estudo, pelo 
empenho e pelo trabalho realizado pelos alunos, expresso através dos exames orais e 
dos textos produzidos que forneciam elementos para a avaliação.  Assim, ao 
pesquisarmos as representações de êxito na universidade que têm os professores e que 
os leva a moldarem a formação dos seus alunos, investigamos como foram criadas as 
representações do lugar social que se ocupava, as categorias de comportamento 
desejável no cotidiano universitário, de assiduidade, de escrita, de linguagem, visando 
a compreender como os docentes construíram os seus critérios de excelência e de que 
forma estes foram mobilizados na docência, na avaliação das aprendizagens e na 
formação realizadas no ensino superior, compreendendo aspectos da cultura escolar 
dominante nesta faculdade, entendendo por ela uma maneira de experimentar a vida 
acadêmica e de se relacionar com o conhecimento que lhe é muito particular. 
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RESUMO  

 
Este trabalho investiga a história do Comitê para Democratização da Informática 

(CDI) e sua atuação em Sergipe. Trata-se de um estudo sobre uma Organização não 
governamental (ONG), que visava promover a educação informal através das 
chamadas Escolas de Informática e Cidadania (EICs), utilizando para isso o 
computador, com vistas a uma inclusão digital e, por meio dela, a promoção de 
mudanças sociais. Nas EICs, aprender informática para obter um emprego passou a se 
desdobrar em outras ações, que envolveram mobilização e organização em torno do 
reivindicar de políticas públicas para a garantia de direitos das comunidades em que 
o CDI esteve inserido. A pesquisa buscou contextualizar conceitos de “cibercultura” e 
“ciberespaço” como um processo de comunicação virtual de vários fenômenos sociais 
relacionados à internet, aos meios de comunicação e às Tecnologias de Informação e 
Conhecimento. De acordo com Pierre Lévy, a técnica é uma das dimensões 
fundamentais onde está em jogo a transformação do mundo humano por ele mesmo. 
A incidência cada vez mais real das telecomunicações sobre todos os aspectos da vida 
social, e também os deslocamentos menos visíveis que ocorreram na esfera intelectual 
obrigam-nos a reconhecer a técnica como um dos mais importantes temas filosóficos 
e políticos de nosso tempo. Assim, o uso da técnica utilizada na EIC começou a ser 
estruturada de forma a se criar uma metodologia para ensinar a utilizar o computador 
com exemplos do próprio cotidiano da comunidade.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Cibercultura. Inclusão Digital. ONGs.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Os avanços tecnológicos têm possibilitado refletir sobre a forma como os seres 
humanos começaram a agir, convergir e divergir no mundo. Ou seja, a era das redes, 
das virtualizações e das técnicas se infiltrou nas arestas do nosso ser demarcando, 
assim, novas territorialidades e novos pressupostos entre o presente e o futuro. 

Ao pensar em contar a história do CDI – Comitê para Democratização da 
Informática, vislumbrei retomar a temática que tem a ver com a minha experiência 
dentro dele, com mais ênfase ao período compreendido entre 2006 a 2011, quando 
foram formalizados a abertura e o fechamento dessa Organização não governamental 
em Sergipe. 

Antes deste período eu já conhecia o CDI. Havia aberto uma empresa e atuado 
como professora dessa escolinha chamada “ABC da Informática”, que desde 1995 
ensinava crianças e adultos a utilizar o computador. Não existiam o Windows com seu 
ambiente gráfico, atraente e mais interativo, tal qual conhecemos na atualidade1. Era 
difícil ensinar a utilizar o computador a partir do sistema operacional MS-DOS da 
Microsoft, que exigia linhas de comandos a partir de uma tela escura e sem nenhuma 
interatividade, numa espécie de quase programação. Para digitar frases e parágrafos, 
era utilizado um software chamado Carta Certa, um editor de textos, incomparável ao 
Word e seus recursos. Ainda assim, o fascínio era grande, pois o programa nos dava a 
possibilidade de não mais utilizar a máquina de datilografia, o que já era um grande 
avanço, possibilitando gravar os textos e alterá-los, quando necessário. 

Portanto, observei com atenção o processo de revolução tecnológica com o 
nascimento de uma cultura digital que foi se estabelecendo, bem como o quanto houve 
de avanço na busca de soluções para problemas de toda ordem. Dessa forma, a 
tecnologia era pensada para melhorar a qualidade de vida da sociedade.  

Por exemplo, superamos o que era chamado e temido como “bug do milênio”2, na 
virada do ano 1999 ao 2000, quando se pensava em um possível caos, gerado por um 
colapso nos sistemas computacionais. Sistemas esses considerados antigos, pois foram 
desenvolvidos para interpretar datas com apenas dois dígitos no ano, em face da 
própria configuração de programação na época, cujos espaços de memória magnética 
tinham limitações físicas e econômicas. O receio era de que os sistemas reconhecessem 
o ano 2000 como 1900. Isso realmente seria um desastre, principalmente levando em 
consideração o sistema financeiro mundial e de aviação. 

Houve um considerável desenvolvimento tecnológico para buscar a solução a este 
problema, que de fato foi superado. Assim, havia também esforços na busca de outras 

                                                   
 

1 Em 20 de novembro de 1985, dois anos após o anúncio inicial, a Microsoft começou a vender o Windows 1.0. 
Agora, em vez de digitar comandos do MS-DOS, bastava mover o mouse para apontar e clicar nas telas ou 
"janelas". Bill Gates afirmava que "um software único, projetado para aqueles que realmente usam computador.  

2 Bug quer dizer erro, falha. Termo muito usado na informática para fazer referência a algum procedimento que 
não deu certo. Maiores informações estão no Glossário do presente texto. 
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dificuldades que demandavam mais do que apenas disposição de recursos 
tecnológicos, mas, fundamentalmente, de recursos humanos capazes de promoverem 
uma verdadeira transformação na sociedade, muitas delas, presenciamos 
cotidianamente. 

Nesse contexto, tomei conhecimento do CDI pela publicidade veiculada sobre ele 
nos intervalos da programação da Rede Globo, sempre com artistas consagrados como 
Maitê Proença, José Mayer, entre outros. O poder da mídia concretizava o presente 
com a expectativa de um futuro promissor, mais igualitário e cheio de possibilidades. 

A formalização do CDI Sergipe ocorreu em 20 de março de 2006, com a criação do 
seu Estatuto e posterior inscrição no CNPJ em 07 de junho de 2006, e a utilização da 
sua sede no endereço, onde atualmente funciona o SERGIPETEC - Parque Tecnológico 
do Estado de Sergipe. Essa instituição cedeu o espaço onde o CDI funcionou durante 
cinco anos como escritório e sala de capacitação para os educadores, que eram as 
pessoas responsáveis pelas aulas nas EICs – Escolas de Informática e Cidadania. 

O encerramento das atividades do CDI Sergipe aconteceu formalmente dia 02 de 
maio de 2011, com a finalização de projetos que lhe davam sustentabilidade. Até o 
fechamento, o Comitê mantinha três funcionários: a coordenadora de projetos, 
Magnacilda Oliveira; o analista tecnológico, Bruno Machado e o assistente 
administrativo-financeiro, Victor Manzano. Os conselheiros do CDI eram todos 
voluntários ocupando as funções de presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário 
e conselheiros fiscais. 

Ingressei como voluntária em 2006, como vice-presidente. Passava a integrar uma 
ONG conhecida, com muita mídia de divulgação sobre a inclusão digital no Brasil, 
presente em todos os estados e até com alguns escritórios fora do País. Havia muitas 
campanhas e em uma delas, participei efetivamente, desenvolvendo uma cartilha com 
orientações divertidas sobre o meio digital e noções de informática, que foram 
distribuídas nas escolas públicas de Sergipe gratuitamente, como veremos na seção 
quatro. 

A filiação da memória na narrativa que expusemos foi um requisito fundamental 
na construção deste trabalho, pois sem memória não haveria história a ser contada. 
Peter Burke (2000) descreve a memória como uma reconstrução do passado, uma vez 
que lembrá-lo e escrever sobre ele não são atividades ingênuas e inocentes. 
Configuram-se, portanto, como acontecimentos relevantes para um determinado 
grupo. Logo, a memória é sempre uma construção feita no presente a partir de 
vivências ocorridas no passado. Memórias individuais e coletivas se confundem; não 
somos ilhas e, portanto, estamos sujeitos a influências, bem como a influenciar tanto 
os grupos a que pertencemos como àqueles com os quais nos identificamos. Uma 
possibilidade de sistematização das lembranças, como indicadores e referenciais para 
múltiplos estudos, são os registros da oralidade, bastante utilizados no presente 
trabalho. 

Assim, ao tentar trazer do passado algumas memórias sobre o estabelecimento e 
atuação do CDI Sergipe, buscamos nos apropriar de acontecimentos históricos que 
marcaram esta instituição e os grupos sociais que foram compostos por atores ativos 
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no seu processo de constituição. Daí passamos a compreender que não existem olhares 
ingênuos ou inocentes, espero que nem o meu próprio no decorrer da presente 
pesquisa. 

Cada pessoa, enquanto ser histórico, singulariza sua percepção da sociedade na 
qual esteve ou está inserido. Os idealizadores do CDI tinham a intenção de doarem um 
pouco do seu tempo em prol de uma sociedade mais justa. O fato de a proposta ser 
trazida para Sergipe motivou muito um grupo de pessoas que já trabalhavam com 
informática e tecnologia. 

As formas e impressões de fatos contados sobre uma mesma história são diferentes 
a partir da compreensão de mundo de cada um, porém, são coerentes quanto ao 
sentido colaborativo que existia nas intenções de cada indivíduo. Por isso, as 
entrevistas procuraram vários atores, que atuaram de forma distinta dentro da ONG. 
São relatos de professores, de alunos, de voluntários e de pessoas ligadas ao conselho 
consultivo. 

Apesar de ter vivido em um tempo em que o computador ainda não era uma 
ferramenta pedagógica democratizada, a inteligência coletiva 3 , que é um dos 
principais motores da cibercultura, promove uma relação entre comunidade e 
tecnologia, que passam a definir a mudança social e de inclusão idealizada na missão 
e atuação do CDI. O aluno não precisava sair da sua localidade para ser inserido e para 
buscar sua qualificação profissional. O CDI nasceu na comunidade, para a comunidade 
e era pela comunidade que ele deveria se manter e se retroalimentar. 

O CDI funcionava como escola não formal utilizando o computador para promover  
cidadania em comunidades carentes. Em Sergipe, funcionou durante 
aproximadamente treze anos, ajudando muitos jovens a serem inseridos no mercado 
de trabalho via inclusão digital. A técnica tinha o propósito de ser adquirida como um 
processo atitudinal, a fim de promover as mudanças que eram propagadas no campo 
individual e coletivo. 

A história da educação digital em Sergipe, mais precisamente em Aracaju, foi 
iniciada na década de oitenta do século passado, quando houve uma necessidade de a 
educação começar a olhar o computador como ferramenta pedagógica. Era época das 
“escolinhas” de informática, do sistema S (Senac, Sesc, Senai, Sesi, Sebrae, Senar, 
Sescoop e Sest) oferecerem cursos de informática e, alguns anos depois, de as 
universidades formarem pessoal para trabalhar diretamente com a tecnologia4. 

                                                   
 

3 O conceito da inteligência coletiva foi criado a partir de alguns debates realizados por Pierre Lévy (1993), 
relacionados às tecnologias da inteligência como uma forma de pensamento originário pelas conexões sociais, 
possíveis pela utilização das redes na internet. 
4 O chamado Sistema S cumpre um papel fundamental na oferta de cursos profissionalizantes em todo o Brasil. 
Criado a partir dos anos 1940, as entidades que compõem o sistema se dedicam à formação profissional em suas 
respectivas áreas de atuação (indústria, comércio, agropecuária, entre outras). Fonte: 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2011/10/sistema-s-oferece-cursos-tecnicos-em-todo-o-brasil 
acessado em 02/01/2016. 
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Portanto, o objetivo aqui não é criar uma cronologia da inserção da informática 
pelos aspectos do capitalismo estadunidense, com os computadores de grande porte, 
chamados de mainframes, existentes à época, apenas em grandes empresas, órgãos de 
governo ou algumas poucas universidades, a exemplo da Universidade de São Paulo 
(USP) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). O objetivo 
aqui proposto é pensar no “como” e “quando” o computador passou a fazer parte do 
ensino-aprendizagem em Sergipe, mesmo que inicialmente e de maneira informal. 
Outro problema é averiguar se o CDI Sergipe pode ser considerado como uma 
iniciativa pioneira na educação digital. 

A junção de pessoas que tinham o objetivo comum de diminuir o apartheid social 
materializou-se pelas EICs que começaram a surgir, sustentadas por um modelo que 
já estava dando certo no Rio de Janeiro: o CDI.  

Por esse motivo, procuramos refletir sobre o processo da educação e suas conexões 
com as TICs – Tecnologias da Informação e do Conhecimento. Levamos em 
consideração que já existem muitos trabalhos que direcionaram seus olhares para a 
relação da educação e trabalho, perfazendo um caminho crítico contra o capitalismo, 
pela análise de Karl Marx sobre o processo de produção de mercadorias como 
instrumento teórico-metodológico de análise do papel do trabalho humano, 
semelhante aos fins do CDI.  

A proposta da pesquisa, é de fundamentação teórica sobre o processo de instalação 
de uma cibercultura, advinda dessa nova sociedade plugada e antenada em satélites e 
redes de conexões. Nesse contexto, teria sido o CDI fez parte da história da educação 
digital em Sergipe, sendo pioneira e servindo de modelo de inclusão. Portanto, 
verificaremos o papel do CDI no sentido de promover da inclusão digital em Sergipe.  

Chegamos assim, à cibercultura, a uma relação de computadores que dialogam, 
que criam fenômenos sociais em que a internet é o canal, o mote, o início, o fim e o 
meio. 
 

2. PENSANDO A CIRBERCULTURA 

O objetivo desta seção é abordar a cibercultura como uma (nova?) forma de 
relacionamento da sociedade com a informática, com as redes, com a multimídia, com 
os jogos eletrônicos, enfim, com os modos de navegação que produzem a comunicação 
dando-lhe sustentação. Essa cultura high tech 5  é proveniente da utilização do 
ciberespaço como aquele constituído pelas redes tipo internet e pelos computadores 
que se comunicam.  

Diante dessa perspectiva, não podemos desassociar o papel do ser humano e a 
forma como se manifestam, principalmente utilizando-se da tecnologia para esse fim. 

                                                   
 

5 High Tech ou high tecnology: alta tecnologia; tecnologicamente avançado. Ver: Dicionário de Informática, 
multimídia e realidade virtual (2001, p. 200). 
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Toda a discussão aqui travada acerca do mundo virtual, o qual também integramos, 
serve de pano de fundo para apresentar os objetivos de um Comitê criado nos anos 90 
do século passado, justamente quando o computador surgia como equipamento 
segregado a uma parcela seleta da população. O CDI – Comitê para Democratização 
da Informática se dispôs a romper com as fronteiras estabelecidas, em que o acesso ao 
computador era uma espécie de “Muro de Berlim” a ser derrubado. 

Assim, uma sociedade emergente, caracterizada como da informação ou do 
conhecimento, conectada por fios ou wifi formava uma base para que novas 
capacidades e novas organizações produzissem a sociedade ciber, cuja técnica e 
cultura se relacionaram, traduzindo os efeitos da tecnologia na sociedade. 

O ciclo de vida tecnológica se reinventa. Desde os antigos aparelhos de 
videocassete às novas formas de assistir a um filme, aparelhos menores e com 
melhores resoluções, telas planas, lousa digital, telefones que são computadores de 
bolso, reconhecedores de vozes, olhares e impressões digitais, tudo isso já é passado. 
O futuro já se retroalimentou dele, e apenas esperamos as próximas cenas. 

Toda uma comunicação desenvolvida pelo uso da tecnologia tornou a linguagem 
mais dinâmica, a escrita menos formal e as relações mais dicotômicas. Será que todas 
essas nuances estavam previstas no passado, por um futuro imaginário? Esse futuro 
apareceu em muitas manifestações em diversos segmentos culturais, artes plásticas, 
música, cinema e  literatura. 

2.1 CONCEITO 

O ciberespaço criou a cibercultura, ou seja, o território da internet fundou uma 
nova (nem tão nova assim) forma de as pessoas viverem e se relacionarem. Nesse 
espaço, as redes de comunicação foram decisivas para a instalação de uma vida social 
e cultural, capaz de definir a sociedade em que estamos inseridos, promovendo não só 
mudanças nos hábitos, mas também na economia de regiões e países inteiros. 

Para definir ciberespaço e cibercultura, Pierre Lévy (1999, p. 17) afirma o primeiro 
como um novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de 
computadores, sendo que o referido termo representa não apenas a infraestrutura 
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que 
ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo, ou 
seja, é o espaço de diálogo aberto pela comunicação de mais de um computador. 
Quanto à definição de cibercultura, o mesmo autor a define como o conjunto de 
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento 
e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço: 

A palavra “ciberespaço” foi inventada em 1984 por William Gibson em seu 
romance de ficção científica Neuromancer. No livro, esse termo designa o 
universo das redes digitais, descrito como campo de batalha entre as 
multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural, 
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sendo uma das principais funções do ciberespaço o acesso à distância aos 
diversos recursos de um computador, bem como a transferência de dados entre 
eles (LÉVY, 1999, p. 92-93). 

  O autor de “Neuromancer” abordou interações do ser humano com a máquina, 
como a computação pode alterar as relações humanas, instigando-nos a refletir acerca 
do que é de fato é ou não real. Personagens meio robôs, hackers, ciberpunk, matrix 
como um mundo virtual, vírus como ferramenta de boicote a projetos, reposição de 
órgãos humanos, em síntese, tudo indica que a ficção científica do passado chegou ao 
presente como um futuro que traz no bojo uma revolução tecnológica e também seus 
efeitos colaterais6. 

O papel do ser humano e sua relação com os meios de comunicação mediados por 
computadores fizeram do citado livro uma referência na relação cultura e tecnologia, 
e serviram de inspiração para muitos aparatos eletrônicos que surgiram tempos 
depois. 

Todo esse movimento que denominamos de cibercultura, pode ter iniciado com 
computadores que começaram a dialogar entre si. A informática, ao que parece, nasceu 
dessa gestação. Segundo Collin (2001), informática é a ciência e estudo dos métodos 
de processamento e transmissão da informação, logo, a conexão de informações 
produzidas eletronicamente gera uma cultura cuja conectividade está em sua gênese.   

A informática não tem mais nada a ver com computadores, mas, sim, com a vida 
das pessoas (NEGROPONTE, 1995, p. 11), muito mais vinculada ao mundo digital que 
experimentamos e no qual nos relacionamos, bem como a seus problemas, crises e 
contradições. O livro “A Estrada do Futuro”, escrito por Bill Gates no mesmo ano que 
Negroponte lançou “A vida digital”, trouxe algumas condições que serviram de 
previsão em alguns casos e em outros, justamente o contrário, ou seja, a concretização 
de algo que era apenas uma ideia que estava no papel:  

Os custos das comunicações vão cair tão drasticamente quanto despencaram os 
custos da computação. Quando baratear o suficiente e for combinada a outros 
avanços tecnológicos, a "estrada da informação" não será apenas mais uma 
expressão usada por empresários ansiosos e políticos entusiasmados. Será tão 
real e abrangente quanto "eletricidade". Para compreender por que a 
informação será tão central, é importante saber como a tecnologia está 
alterando as maneiras que utilizamos para lidar com a informação (GATES, 
1995, p. 37). 

                                                   
 

6 A tecnologia da informação é, para esta revolução o que as novas fontes de energia foram para as revoluções 
industriais sucessivas, do motor a vapor à eletricidade, aos combustíveis fósseis e até mesmo à energia nuclear, 
visto que a geração e distribuição de energia foi o elemento principal na base da sociedade industrial. Ver: A 
Sociedade em Rede, de Manuel Castells (São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 68). 
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A tecnologia para que os bancos e seus cashes, celulares e tablets utilizem a 
tecnologia touch screen não é mistério e cria nos mais jovens a impressão que sempre 
foi assim. O fato é que a evolução da informática tem ocorrido em um ritmo acelerado 
e tem produzido equipamentos menores, mais leves, mais fáceis de usar e mais 
baratos. Negroponte, tal como Gates, enfatizou a “superestrada da informação” como 
um movimento global de bits sem peso e sem velocidade da luz. A possibilidade de 
produtos e serviços terem adquirido forma digital foi preconizada por alguns teóricos 
e profissionais que viam o progresso das tecnologias se concretizarem ano após ano: 

O verdadeiro motivo para a não-utilização dos dedos [touch screen] é que ainda 
não encontramos uma boa tecnologia capaz de detectar o campo ao redor do 
dedo: isso é, quando o dedo está próximo da tela, mas ainda não a está tocando. 
Contando com dois estados apenas – o toque e o não-toque -, muitas aplicações 
serão, no máximo, desajeitadas (NEGROPONTE, 1995, p. 117).  

 O que observamos é que, na ausência do Estado, a criação de ONGs atende 
demandas que nascem no seio da sociedade. Desse modo, pessoas de natureza jurídica 
atuam e geram culturas e identidades coletivas, de que é exemplo o terceiro setor. Sob 
nossa ótica, o CDI, na condição de produto desta sociedade da informação, ainda que 
aliado a um cunho social, possui relações de produção para que seu desenvolvimento 
seja contínuo e permanente. 

Hall (2006) assevera que a questão da identidade, que por tanto tempo estabilizou 
o mundo social, entrou em declínio e fragmentou o indivíduo moderno, o que fez com 
que surgissem surgir novas identidades, cujas transformações provocaram mudanças 
nas identidades pessoais. Nesse sentido, ele ainda denomina de deslocamento ou 
descentramento do sujeito, quando ocorre uma “crise de identidade”. Assim, 
utilizando o exemplo do CDI, a noção de sujeito sociológico pode representar os 
propósitos do fundador dessa instituição e seus simpatizantes, na medida em que a 
relação com o outro – e sua cultura – gerou uma integração entre o sujeito e a 
comunidade que passou a ser atendida por essa ONG.  

Ou seja, o sujeito, ora fragmentado e, portanto, individualista, preocupado apenas 
com o “seu mundo” particular, começou a perceber que várias identidades culturais 
resultam em diversos sistemas de significação e representação cultural. A proposta 
original do CDI foi adentrar nessas culturas e perceber as suas nuances, para que a 
partir delas fosse iniciado um diálogo que se tornaria cibernético. 

Pensar em romper um paradigma social que era excludente: no caso, só possuía 
computador quem podia pagar por ele – foi fator preponderante dessa modernidade 
tardia ou da pós-modernidade.  

O que se buscava, igualmente, era a emergência de novas identidades, trazidas à 
tona por novos movimentos sociais, a exemplo do processo de inclusão social/digital, 
cujo objetivo central era criar o sentimento de pertencimento a uma cultura nacional, 
que é item da ideia de incluir o excluído. A complexidade das sociedades adquiriu, com 
o passar do tempo, uma forma mais coletiva e social. Não nascemos com as identidades 
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nacionais, elas são formadas e transformadas no interior da representação (HALL, 
2006, p. 48). 

As representações das novas tecnologias integraram o mundo em redes globais 
cuja comunicação mediada por computadores suscitou uma gama enorme de 
comunidades virtuais. A interlocução é algo central diante dessa sociedade do 
ciberespaço. O futuro que parecia algo distante se fez presente sem que 
percebêssemos. Lembro-me da época do chamado bug do milênio, na virada de 1999 
para 2000, quando o poder da mídia massificou a informação de tal maneira que 
muitos de fato acreditaram estar diante do apocalipse.  

Uma das primeiras interações do futuro imaginário da inteligência artificial é 
citada por Richard Barbrook (2009), como proveniente da Feira Mundial de Nova 
Iorque em 1939, com a exposição de grandes empresas. Naquele evento, houve a 
composição de um ambiente futurista para os visitantes, a começar pelo tema da 
exposição “Construindo o mundo do amanhã”, situando os Estados Unidos já 
presentes naquele cenário futurista. A ideia de um futuro imaginário representava o 
potencial produtivo da indústria, do qual a tecnologia não poderia ficar fora. Todo esse 
aparato tecnológico apontava para outra cultura ou uma nova civilização. 

Partidário do ponto de vista de que uma nova civilização implica em uma nova 
maneira de viver, Alvin Toffler (2007) abordou a amplitude e a profundidade das 
mudanças que estão acontecendo em apenas duas outras vezes, na história da 
humanidade. A primeira vez, que ele denominou de Primeira Onda, quando, há 
aproximadamente 10 mil anos, os humanos passaram de uma civilização tipicamente 
nômade para uma civilização agrícola. A segunda, designada Segunda Onda, quando 
a humanidade passou de uma civilização predominantemente agrícola para uma 
basicamente industrial. Estaríamos, portanto, conforme o autor, a atravessar a 
Terceira Onda, iniciada por volta de 1955, nos Estados Unidos e em alguns outros 
países que estavam no auge do seu desenvolvimento industrial: 

Quando a Segunda Onda avançou através de várias sociedades provocou uma 
sangrenta e prolongada guerra entre os defensores do passado agrícola e os 
partidários do futuro industrial. As forças da Primeira e da Segunda Onda 
colidiram de frente, afastando para os lados, frequentemente dizimando, os 
povos “primitivos” encontrados ao longo do caminho (TOFFLER, 2007, p. 36-37). 

Ao comparar a Segunda Onda com a Terceira (que pode ser classificada por nomes 
como sociedade Pós-Industrial, Sociedade da Informação, entre outros), Toffler 
enfatizou o que distingue as “ondas” é um sistema diferente de criar riqueza, por 
conseguinte, é a forma de produção que traz consigo as mudanças sociais, culturais, 
políticas, filosóficas e institucionais.  

Na sua visão, foi na Segunda Onda que houve um grande avanço tecnológico pela 
criação das grandes máquinas eletromecânicas, que serviram de modelo para várias 
áreas. Isto é, a fábrica era referência para a produção, e organizações tais como escolas, 
hospitais, prisões, burocracias governamentais acabaram adotando características da 
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fábrica, como divisão do trabalho, estrutura hierárquica e impersonalidade metálica 
(TOFFLER, 2007).  

Na Terceira Onda, a principal inovação esteve no fato de que o conhecimento 
passou a ser, não um meio adicional de produção de riquezas, mas, sim, o meio 
dominante. Na medida em que ele se fez presente, foi possível reduzir a participação 
de todos os outros meios no processo de produção.  

Manuel Castells, entretanto, tem outra forma de perceber o marco de uma 
sociedade da informação. Ele a entende como algo construído na contemporaneidade, 
principalmente como produto do século XX, assim afirma:  

Frequentemente, a sociedade emergente tem sido caracterizada como sociedade 
da informação ou sociedade do conhecimento. Eu não concordo com essa 
terminologia. Não porque conhecimento e informação não sejam centrais na 
nossa sociedade. Mas porque eles sempre o foram, em todas as sociedades 
historicamente conhecidas. O que é novo é o facto de serem de base 
microeletrônicas, através de redes tecnológicas que fornecem novas capacidades 
a uma velha forma de organização social: as redes. (CASTELLS, 2006, p.17) 

O conhecimento, na verdade, tornou-se o substituto último de todos os outros 
meios de produção. As coisas mais importantes em uma empresa ou uma organização 
são intangíveis. A importância e o valor de uma empresa ou organização são o 
conhecimento que ela possui - e esse conhecimento existe dentro da cabeça das 
pessoas que lá trabalham, sendo, portanto, intangível e difícil de quantificar. A 
civilização da terceira onda tem sido chamada de sociedade da informação, dotada de 
tecnologia da informação (computadores e telecomunicações), usualmente chamada 
de TICs. Essa tecnologia possibilitou que softwares fossem desenvolvidos com 
tamanha especificidade que foram comparados com analogia à uma inteligência 
artificial. 

Dessa maneira, o computador nesse processo histórico passou a ser o salvador 
tecnológico de um futuro promissor, um equipamento que veio classificar o grau de 
importância ou desenvolvimento de um determinado lugar. Os computadores foram 
colocados em fábricas, escritórios e instituições, onde houvesse indício de progresso, 
lá estaria ele. Constituindo-se, portanto, na representação de um futuro imaginário, 
cujo processo de industrialização não poderia ficar à margem. De igual modo, a 
estrutura social da economia tomou outro ritmo para acompanhar ou dar sustentação 
a essa mudança paradigmática que aconteceu. 

Nesse processo de desenvolvimento da cibercultura, são notórios os recursos que 
ampliaram horizontes/relações sociais. Programas de computador tornaram-se 
cotidianos na medida em que auxiliam o pensamento para tarefas como agendar 
compromissos, organizar textos e planilhas e contactar pessoas. Outrossim, os meios 
de comunicação sofreram mudanças consideráveis no decorrer desse processo. 
Considerando o telefone como exemplo, vemos esse dispositivo, embora em um dado 
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momento custando caro, ganhando mais recursos e tornando-se um elemento 
importante no acesso à rede.  

Concomitante a essas mudanças, iniciava um rico e produtivo sistema financeiro 
de cotas de patrocínio e divulgação de empresas em sites de busca, que sustentavam 
endereços eletrônicos, comércio eletrônico, cinema e música e que firmaram como  
parte de um negócio lucrativo e crescente: 

Os serviços on-line serão pagos, restritos aos mais ricos. O crescimento do 
ciberespaço servirá apenas para aumentar ainda mais o abismo entre os bem-
nascidos e os excluídos, entre os países do Norte e as regiões pobres nas quais a 
maioria dos habitantes nem mesmo tem telefone (LÉVY, 1999, p. 12). 

Existem serviços eletrônicos disponíveis a toda a população. A internet pode unir, 
em uma só, uma sociedade dividida. O ciberespaço passou a ser uma espécie de Terra 
Prometida, representante do futuro imaginário no presente, portador da sociedade da 
informação idealizada.  

É importante considerar que o simples fato de disponibilizar a tecnologia não 
significa dizer que os problemas estão resolvidos. Questões muito mais complexas 
fazem parte da estrutura em que a relação homem/máquina cada vez mais precisará 
de uma comunicação eficiente e que gere resultados satisfatórios. 

Isto é, a sociedade criou demandas que modificaram a cibercultura. Os serviços 
online, principalmente aqueles oferecidos pelos governos, estão cada vez mais abertos 
ao grande público, independentemente de sua condição financeira 7 , até pela 
popularização dos aparelhos celulares que funcionam como computadores de bolso. 

Todavia, mesmo considerando os serviços pagos restritos aos mais ricos (pelo 
menos na época em que escreveu o livro), Lévy observa que os serviços gratuitos 
proliferaram mais rapidamente, principalmente aqueles originários das 
universidades, dos órgãos públicos, das associações sem fins lucrativos, dos 
indivíduos, de grupos de interesses diversos e das empresas. A educação à distância é 
uma realidade cada vez mais presente na formação das pessoas, em qualquer nível e 
em qualquer modalidade de ensino, sendo oferecidos diversos tipos de cursos livres e 
superiores de forma gratuita. Portanto, a inclusão digital configurou-se como mola 
propulsora de um progresso ou de uma sociedade nova. 

Neste sentido, uma das preocupações do CDI era aferir ou quantificar as vidas 
“impactadas” pela utilização da tecnologia como meio de inclusão social. No entanto, 
Lévy (1999) entende ser inadequado o termo “impacto” para o contexto da 

                                                   
 

7 Lévy ressaltou que seu texto é um relatório encomendado pelo Conselho Europeu e abordou as implicações 
culturais do desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e de comunicação, encontrando-se fora do 
campo do respectivo estudo, as questões econômicas e industriais, os problemas relacionados ao emprego e as 
questões jurídicas (LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 1ª Edição. São Paulo: Ed. 
34, 1999, p. 17). 

 



 

 
 

15 

cibercultura, por considerá-lo uma expressão bélica, como um projétil ou uma arma, 
desse modo, a sociedade seria como o alvo que o recebe. A tecnologia não seria algo 
estanque, separado da sociedade e da cultura. 

A dinâmica das sociedades produz novas comunidades, as quais se coadunam à 
medida que convergem. Para Benedict Anderson (2008), uma comunidade política 
imaginada é intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana, daí apresenta 
seu conceito de nação, que se adequa à perspectiva de ciberespaço com a que tentamos 
comungar: 

Ela é imaginada por que mesmo os membros das mais minúsculas das nações 
jamais conhecerão, encontraram ou nem sequer ouvirão falar de todos os seus 
companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão 
entre eles (ANDERSON, 2008, p. 32). 

Para Bauman (1999), as distâncias temporais podem emancipar certos seres 
humanos das restrições territoriais e tornar extraterritoriais certos significados 
geradores de comunidade, ou seja, com as distâncias pouco importando, as localidades 
também perdem seu significado. Ele denomina isso de “a elite da mobilidade”, cujo 
ciberespaço importa, principalmente não se esquecendo da segurança de um pseudo 
isolamento que (re)estruturará outros territórios.  

A vida digital se apresentou de maneira dinâmica, requisitando recursos materiais 
e de pessoas. O conhecimento que há poucos anos era restrito foi popularizando-se. 
Chegou nas comunidades de baixa renda, nas escolas das periferias e nas residências 
das pessoas. O real e o virtual se aproximaram e parecem estar cada vez mais 
interconectados.  
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RESUMO  

O artigo discute a contribuição da Campanha Nacional de Educação Rural para o 
despertar de uma nova mentalidade no campo, no período de 1956 a 1963. Para isso, 
analisamos três eventos importantes; os cursos de aperfeiçoamento para professores 
das escolas rurais; o currículo escolar e o não escolar para as comunidades e o 
desenvolvimento do cooperativismo. Não podemos assegurar que houve uma 
completa modificação no comportamento do  camponês, mas a Campanha Nacional 
de Educação Rural desempenhou um papel importante incutindo novas formas de 
funcionamento no campo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho investiga como a Campanha Nacional de Educação Rural na 
Bahia – Brasil (1956 a 1963) contribuiu para o despertar de uma nova mentalidade no 
campo. A motivação para compor esse trabalho surgiu a partir de estudos realizados 
sobre a escola primária na Bahia no período de 1930 a 1960. Consistiu em um projeto 
de pesquisa integrado, intitulado, “História da Escola Primária no Brasil: investigação 
em perspectiva comparada em âmbito nacional (1930 – 1960)”, abarcando dezessete 
estados brasileiros, incluindo Bahia. Tal projeto integrava quatro eixos de 
investigação. No caso da Bahia, coube analisar a institucionalização da escola 
elementar infantil envolvendo a participação dos poderes públicos, considerando as 
reformas educacionais, expansão do ensino, organização pedagógica e diferentes tipos 
de escolas primárias nas zonas urbanas e rurais.   

No entanto, o projeto em âmbito nacional contemplava apenas crianças em idade 
escolar. Ao analisar a documentação percebemos que havia também uma preocupação 
com a escolarização elementar para adultos. Dessa forma, o projeto “História da 
Escola Primária no Brasil: investigação em perspectiva comparada em âmbito 
nacional (1930 – 1960)” permitiu produzir uma observação sistemática possibilitando 
novas investigações, facilitando a ampliação do conhecimento sobre a educação 
elementar na Bahia.   

O final dos anos 50 do século de XX foi marcado pela ascensão da escolarização no 
campo com o surgimento das primeiras iniciativas oficiais em âmbito nacional. A 
primeira campanha de grande porte destinada a elevar o nível social das populações 
“humildes” foi a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), essa 
campanha está sendo mencionada devida sua incipiência, que propiciou um pontapé 
inicial, mas teve representatividade em Belo Horizonte, Brasília e Minas Gerais. Criada 
em 1947 e reabilitada em 1956 a CEAA, aumentou o financiamento, reformou o 
material didático para adaptar-se às diferentes regiões, construiu centros sociais de 
trabalho para fornecer técnicas laborais aos jovens e implementou o Sistema Radio 
Educativo Nacional (SIRENA).  

Outro projeto designado a combater o analfabetismo no Brasil foi a Campanha 
Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA). Um plano experimental que 
buscava abranger a escolarização da população em idade primária, treinamento e 
aperfeiçoamento do professorado primário, escolarização de emergência para 
adolescentes e adultos e educação de base. A CNEA foi aplicada em dezessete estados, 
incluindo Bahia, matriculando um total de 15 mil alunos nas classes de emergência, 
80% oriundos das sedes municipais e distritais e 20% nas áreas rurais1. O projeto 
piloto da CNEA não foi convertido em plano nacional atuando na Bahia apenas no 

                                                   
 

1 Relatório Quinquenal 1956 – 1960 do Ministério da Educação e Cultura, Brasília, 1960. A CNEA teve pouca 
representatividade na zona rural. 
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município de Itapetinga, mas norteou a ação do MEC nas atividades de auxílio na 
batalha contra o analfabetismo.  

Para esse trabalho, especificamente, ambicionamos investigar a Campanha 
Nacional de Educação Rural (CNER). Criada em 1952 e regulamentada em 1956. A 
CNER possuía um Fundo Especial com saldos anuais desfrutando de condições 
financeiras para realizar Missões Rurais, construir Centros Sociais em Comunidade, 
organizar Centros de Educação Audiovisual, e treinar professores rurais, técnicos e 
educadores de base. As missões na Bahia aconteceram nas zonas auxiliar do 
recôncavo, auxiliar de Feira de Santana, Baixo Itapicuru, Recôncavo, Feira de Santana 
e Senhor do Bonfim. A duração da missão variava de dois a cinco anos, dependendo 
da extensão da região e consequentemente da demanda de atividades.  

Contextualizando o período, o Brasil precisava expandir a manufatura e as 
indústrias, qualificar mão de obra, conter o êxodo rural e abrir novos mercados. Para 
isso, era necessária uma nova mentalidade, vinculada ao conceito de progresso 
nacional desenvolvimentista. A escola, de modo geral, era baseada na formação 
urbana havendo certo abandono à população do campo, apesar de que no Brasil, na 
década de cinquenta, a população era predominantemente rural. A preocupação com 
o progresso não era apenas nacional. Demandas do Brasil e do capital estrangeiro para 
capacitar de mão de obra e ministrar, nas escolas, um conteúdo ligado à vida para 
formar homens e mulheres modernos fizeram surgir a necessidade de uma educação 
para o trabalho e para além do trabalho. 

Dessa forma, a ampliação do processo de industrialização exigiu uma mudança 
cultural nas zonas rurais, um comportamento mais adequado às condições 
socioeconômicas atuais, com resultados permanentes. O aprender a ler, escrever e 
contar tornou-se insuficiente, aumentou-se a preocupação com saúde e economia, 
além da instrução. Entra em cena a educação de base que compreendia em ensinar não 
apenas a ler, escrever e contar, e sim, “educar” a comunidade como um todo, 
intervindo em educação física, estética, atividades manuais, educação moral e cívica e 
intelectual. Implantada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) a Campanha 
Nacional de Educação Rural (CNER), uma campanha de grande representatividade no 
setor rural destinava-se: 

Levar aos indivíduos e às comunidades os conhecimentos técnicos indispensáveis 
a um nível de vida compatível com a dignidade humana e com os ideais 
democráticos, conduzindo as crianças, os adolescentes e os adultos a 
compreenderem os problemas peculiares ao meio em que vivem, a formarem 
uma ideia exata de seus deveres e direitos individuais cívicos... (Decreto nº 
38.955, art. 2º) 2. 

                                                   
 

2 DECRETO Nº38. 955 de 27 de Março de 1956.  Publicado na Revista da Campanha Nacional de Educação Rural. 
Ano 03 1ºsemestre de 1956. Rio de Janeiro – Brasil. 
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A CNER possuía como eixo central as missões rurais, também chamadas de 
missões culturais, objetivava civilizar o rurícola diminuindo o “retardamento cultural” 
em relação às cidades. As missões eram constituídas por médicos, enfermeiras, 
assistentes sociais, agrônomos, mestres em artesanato, dentre outros profissionais. 
Agiam atingindo grupos e formando multiplicadores que supostamente iriam 
assegurar o prolongamento do trabalho nos centros sociais. O trabalho dividia-se em 
três fases: estudo e diagnóstico da região; planejamento dos trabalhos com programas 
semanais e atuação dos técnicos. As Missões Rurais foram “organizações educativas, 
intencionais que visavam educar a comunidade como um todo, servindo-se, porém, da 
escola como elemento principal de penetração” (Sá Telles 1954, pág. 72) 3. Educação 
de base englobava elementos da educação física, educação estética, atividades 
manuais, educação moral e cívica, educação intelectual, objetivando a recuperação do 
homem rural. 

A atuação da CNER na Bahia, em 1957, deu um grande passo em relação a 
recuperação do ensino primário desenvolvendo a Campanha do Ensino Elementar 
popularmente conhecida como “uma escola em cada povoado”. Em 1957, segundo 
relatório do secretário da educação baiana Aloísio Short, 70% da população geral do 
estado encontravam-se no analfabetismo. Assim, “o conteúdo da educação de base não 
deve apenas ser formal, deve ser também real, deve ter por objeto o melhoramento da 
vida do povo... Será uma força de progresso e de evolução e mesmo de transformação 
radical” (Souza 1956, p.110) 4. Pretendia-se modificar a paisagem humana e física do 
campo. 

Para analisar como a Campanha Nacional de Educação Rural na Bahia representou 
uma nova maneira de interpretar e pensar o campo utilizando a escolarização como 
veículo, no período de 1956 a 1963 é necessário observar três orientações importantes, 
responsáveis pela mudança de mentalidade no campo: os cursos de aperfeiçoamento 
para professores rurais, um novo currículo a ser experimentado para a escola e a 
comunidade e o desenvolvimento do cooperativismo nas zonas rurais. 
 

2. OS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES 

Segundo o diagnóstico do professor Sá Telles 5 , havia a necessidade de 
aperfeiçoamento cultural e técnico do pessoal docente, renovação dos métodos de 
ensino e dos instrumentos de medida da aprendizagem escolar, revisão do processo da 
formação do magistério e aumento de edificações. A Bahia contava com três tipos de 
docente, o professor titulado por escola normal ou curso pedagógico oficial, o 

                                                   
 

3 Revista da Campanha Nacional de Educação Rural, Ministério da Educação e Cultura, Ano I, Jul 1954. 

4 SOUZA, Luiz Rogério (1956). Revista da Campanha Nacional de Educação Rural. Ano 03. 1º semestre de 1956.  

5 Revista da Campanha Nacional de Educação Rural, Ministério da Educação e Cultura, Ano I, Jul 1954. 
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professor regente do ensino municipal e o professor leigo para docência do ensino 
primário pago pelo estado. Além da falta de professores formados em escolas normais 
a matrícula excessiva, frequência irregular, deserção de alunos, urbanização do ensino, 
remoções e licenças constantes dos professores, a falta de inspeção e assistência 
técnica ao professor dificultava o andamento do ano letivo nas escolas rurais. A falta 
de investimento também era considerada um vício do nosso ensino. 

 Outro problema de mau funcionamento da escola, diagnosticado por Sá Teles era 
a falta de organização dos cursos preparatórios para o professorado. Dessa forma, o 
professor da escola elementar deveria viver a realidade da zona rural. Assim: 

...devem-se prever do educador rural além do preparo básico, certas qualidades 
de liderança e de amor ao meio rural, um aprofundado sentido social e humano 
da sua função, certa radicação a localidade e vocação pelo magistério, para que 
as funções essenciais que se espera da escola em benefício da comunidade sejam 
realmente, cumpridas (Sá Telles 1954, p. 63)6 . 

Capacitar professores para as escolas da zona rural foi uma tarefa para a CNER. As 
Escolas Normais Rurais existentes na Bahia formavam um contingente de 
professoras(es) incapaz de suprir a demanda de expansão das escolas primárias. A 
solução encontrada foi treinar e formar professores “leigos” ou de “emergência” 
através de cursos de aperfeiçoamento específico para a zona rural. Foram ministrados 
cursos de treinamento para as professoras já lecionando e cursos de formação para 
preparar futuras professoras. O objetivo era melhorar os níveis técnicos das 
professoras em exercício, capacitar novos professores e orientar o desenvolvimento 
das suas atividades visando a melhoria das condições de higiene, sociais e econômicas, 
através da escola. 

O curso de treinamento de professores rurais em exercício durava quarto meses, 
as professoras, em sua maioria leigas, eram recrutadas pela prefeitura ou secretaria da 
educação com a intenção de melhorar o trabalho na sala de aula e aumentar a 
influência dos professores com a comunidade. O curso era dividido em dois módulos 
uma parte teórica, revisando as matérias fundamentais do currículo da escola primaria 
e um ensino prático transmitido pelo clube escolar e a comunidade, executando 
projetos em hortas, difundido conhecimento de higiene, alimentação, cuidado com os 
recém-nascidos trabalhando em conjunto com os clubes de mães, realizando 
atividades com os, clube feminino, clube de homens, associação de ex-alunos, e 
associação de pais e mestres. 

O curso de formação de regentes do ensino primário rural “leigas” durava de 
dezesseis a dezoito meses e destinava-se a mulheres com mais de dezesseis anos e 
pertencentes a comunidades rurais observando os requisitos de nacionalidade 
brasileira, sanidade mental e física, ausência de privação motora, havendo ainda um 

                                                   
 

6 Revista da Campanha Nacional de Educação Rural, Ministério da Educação e Cultura, Ano I, Jul 1954. 
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exame de admissão. As novas professoras apreendiam disciplinas especiais para a 
escola do campo, pois, a aquisição de noções de pedagogia rural, sociologia rural, e 
agricultura ajudavam na orientação para o desenvolvimento de atividades junto às 
cooperativas de agricultores.  

As professoras leigas foram um personagem central na CNER porque davam 
suporte na orientação do estímulo ao cooperativismo rural inserido nos clubes 
agrícolas, cooperativas, clubes de mães. No ano de 1956, foram formadas 500 regentes 
de ensino leigas para atuar na zona rural, um trabalho realizado em colaboração com 
os governos, federal, estadual e municipal, através da CNER. O planejamento 
educacional para as áreas rurais tornou-se um instrumento primordial para a o 
andamento dos trabalhos, principalmente no que se referia aos adultos. O ruralismo 
pedagógico 7  contribuiu especialmente para a elaboração de um projeto voltado 
especificamente para o campo readaptando o currículo.  
 

3. O CURRÍCULO ESCOLAR E O NÃO ESCOLAR 

Em 1956, foi publicado no diário oficial, através da Portaria 16.993, de 31 de 
dezembro, um programa para o ensino das escolas primárias e pré-primárias do estado 
da Bahia havia, portanto, um só programa para as todas as escolas do estado voltado 
para as zonas urbanas. No caso da Campanha Nacional de Educação Rural havia uma 
preocupação não só com educação elementar, mas com um trabalho dinâmico de 
“recuperação total do homem rural, em seu “habitat” através da educação” 8. 

O objetivo da escola deveria ser formar no educando hábitos de trabalho em 
consonância com o meio. A concepção do período era estabelecer na zona rural uma 
escola que integrasse funções básicas de agricultura, higiene e moral. Pretendia-se dar 
ao adulto da zona rural um “nível mais elevado de cultura” (Souza 1956, p.98), no 
entanto, essa concepção de cultura estava atrelada ao meio urbano. As comunidades 
rurais estavam vinculadas a um “retardamento cultural”. Para José Artur Rios: 

Ocorre, entretanto, que os indivíduos, no meio rural, estão mergulhados num 
verdadeiro caldo de cultura que são suas tradições, seus modos de vida, seus 
sistemas de valores, os quais não coincidem com os nossos. O problema não é 
individual, é cultural. Trata-se de abrir caminho para a instrução num meio em 
que esta nada significa, em que não corresponde a nenhuma necessidade sentida 
                                                   
 

7 Movimento educacional com forte corrente teórica voltada especificamente para o campo. 

8 Revista da Campanha Nacional de Educação Rural, Ano 06, 1º semestre de 1959, nº08, pág.17. 
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e, onde, portanto, não desperta nenhum estímulo. Primeiro objetivo, não é 
instruir, é civilizar (Rios 1955, p. 135/136) 9. 

A ação de planejar a educação nas zonas rurais obteve mudanças com pensamento 
para uma escola voltada para o ecológico, o social e o econômico. Ecologia foi tomada 
em caráter biológico e geográfico integrando uma síntese de estudos animal e vegetal 
no meio ambiente. Elementos oriundos de outras ciências e de outras pesquisas foram 
incorporados no currículo da CNER. Percebemos essa alteração nas disciplinas 
ministradas no curso para professoras rurais. Para o ensino teórico, além das 
disciplinas lecionadas permanentemente nos cursos elementares, a exemplo de 
linguagem, aritmética, geografia, história, ciências naturais, e suas respectivas 
metodologias foram incorporadas ao currículo, pedagogia rural, noções de sociologia 
rural, higiene e legislação escolar, noções e organização de comunidade e serviço social 
em grupo.  

Na parte prática o currículo foi projetado para além das questões em sala de aula. 
O ensino prático era transmitido a partir do Clube Escolar ligado e das instituições 
escolares de extensão da ação da escola à comunidade, que, geralmente funcionavam 
na Escola Rural Modelo, anexa aos Centros Regionais. Em conformidade com o que já 
foi mencionado anteriormente, através dos clubes escolares, eram executados projetos 
sobre, agricultura, criação de pequenos animais, indústrias rurais, carpintaria, 
economia doméstica, jogos de terreiro e jogos de salão, canto folclórico e orfeônico, 
pelotão de saúde. Fazia-se necessário também a transmissão de conhecimentos sobre 
higiene pessoal, de alimentação e habitação, aproveitamento dos alimentos, cuidados 
com o recém-nascido, noções de enfermagem e socorros de urgência. A elaboração do 
projeto educacional para a zona rural procurou contemplar elementos sociais, 
ecológicos e econômicos sem perder de vista as especificidades regionais adaptando-
se às solicitações do meio. Essa utilização da educação formal para o desenvolvimento 
da educação informal em espaços internos e externos à escola propiciou instalar um 
sistema de cooperação nas e entre as comunidades rurais assistidas pela CNER.  
 

4. O DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO 

As zonas para implementação da CNER foram escolhidas preferencialmente a 
partir de três critérios; proximidade dos centros urbanos, áreas de pequena 
propriedade e de suficiente densidade demográfica e áreas de rendimento econômico 
potencial. A executoria de projetos da CNER comparava suas atividades a círculos 
concêntricos, ou seja, partia de um centro, penetrava em instituições locais, induzia 
também entidades longínquas a reconhecer, prestigiar e colaborar para a 

                                                   
 

9 RIOS, José Artur (1955). Educação de Base e Missão Rural. In: Revista da Campanha Nacional da Educação 
Rural. Ano o2, nº02. Rio de Janeiro: INEP, 1955. 
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comunicação, repercutindo as atividades realizadas e potencializando os resultados. 
Utilizavam-se, para essa interação, células e núcleos de trabalho nas missões. 

O trabalho da executoria de projetos era realizado em regime de cooperativismo, e 
esse modus operandi era estimulado nas zonas rurais através das missões. O 
encorajamento ao cooperativismo foi intenso durante a CNER, segundo a revista da 
CNER, no dia 19 de janeiro de 1956 foram instaladas cooperativas mistas para a 
comercialização da produção rural, com mais de trinta associados, em Lagoa de Patos 
e Matinha, duas comunidades na zona rural de Feira de Santana10. Neste mesmo ano 
havia planejamento para mais três cooperativas no mês seguinte e programação para 
mais cem no mês subsequente. Por enquanto, não encontramos registro sobre a 
efetivação dessas novas cooperativas, mas os trabalhos de associativismo não 
pertenciam apenas ao campo do econômico.  

Uma das primeiras iniciativas dos missioneiros era reunir a comunidade em torno 
da construção de um Centro Social, no qual abrigaria as reuniões dos clubes e outras 
atividades, a exemplo das consultas médicas semanais, um programa de ação conjunta 
dos postos de saúde com as missões rurais. Para a construção desses centros a 
comunidade era encorajada a arrecadar dinheiro realizando festas e cobrando 
mensalidade dos clubes de mães, de homens, de pais e mestres, e outros. Outro fator 
de aproximação dos moradores da zona rural eram as manifestações cívicas, as 
comunidades se reuniam em torno da escola, da igreja ou em comemoração a 
inauguração dos centros sociais para comemorar as datas cívicas de Independência do 
Brasil (07 de setembro) e Dia da árvore (21 e setembro). A comemoração do dia da 
árvore tinha um significado especial, visto que, ocorria nas comunidades um trabalho 
de reflorestamento, além do simbolismo e da importância da vegetação para a zona 
rural. 

A escola atuando com a família e com as missões rurais conseguiram estimular a 
criação de cooperativas; um aumento e diversificação da safra; a preocupação com a 
preservação dos valores culturais regionais e o cuidado com a saúde do camponês. 
Como resultado da CNER podemos destacar também uma fase de modernização das 
praticas agrícolas, reflorestamento em alguns espaços da zona rural, bem como, a 
preocupação com o abastecimento de água construindo cisternas e poços.  
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A institucionalização da Campanha Nacional de Educação Rural pode ser 
considerada como uma grande intenção em garantir escolarização para crianças, 
adolescentes e adultos no período de 1956 a 1963. A alteração da matriz curricular para 
escolarização das comunidades rurais representou mudanças de comportamento 
repercutindo em novas representações sociais no campo. Para entender de que forma 

                                                   
 

10 Revista da Campanha Nacional de Educação Rural. Ministério da Educação e Cultura. 1956. 
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essas “novas” representações foram construídas, utilizamos a história cultural 
defendendo que: 

As estruturas do mundo social não são um dado objectivo, tal como o não são as 
categorias intelectuais e psicológicas: todas elas são historicamente produzidas 
pelas práticas articuladas (políticas, sociais, discursivas) que constroem as suas 
figuras (Chartier 1988, p. 27) 11. 

Por outro lado é necessário que exista um questionamento permanente sobre a 
possibilidade de ir do discurso ao fato, o que nos obriga a interrogar as fontes enquanto 
testemunho de uma realidade12. Esse texto é documental e utilizou-se fontes oficiais 
intencionado identificar momentos de uma determinada realidade social construída. 
Apresenta-se com algumas limitações, visto que, não foi encontrado, até o momento, 
documentação para confrontar o oficial. Observou-se a legislação estadual e nacional 
e as revistas de estudos pedagógicos, publicadas pelo INEP, principalmente referentes 
à Campanha Nacional de Educação Rural. 

Houve resistência ao “novo”. Apenas um agricultor em Poções (Cruz das Almas) 
participou da campanha de adubação da terra orientada pela missão rural que 
consistia em utilizar um composto orgânico produzido a partir de restos de lavoura e 
detritos domésticos. Essa desconfiança pode ilustrar um receio do camponês com o 
jogo da ordenação. Embora tenha havido resistência, as missões rurais conseguiram 
intervir no modo de vida do camponês atuando na correção do cultivo de diversos tipos 
de lavouras, mudando hábitos de higiene, ministrando cursos para parteiras e novas 
mães e até legalizando situações conjugais. O Supervisor técnico da CNER, Luis 
Rogério Souza, afirma que, “em consequência do trabalho educativo realizado pela 
missão rural, observa-se completa modificação no espírito do camponês.” (Souza 1956, 
p.52). 

Assegurar que houve uma completa modificação no espírito do camponês pode ser 
imprudente, mas certamente é possível verificar, a partir de relatórios técnicos, a 
realização de mutirões para a construção de centros sociais, a intensificação do cultivo 
de hortas domésticas e comerciais; a inserção do teatro, artesanato e “folguedos 
folclóricos” e a instalação de postos médicos-sanitários intermitentes. Finalizando, a 
Campanha Nacional de Educação Rural desempenhou um papel central na alteração 
de novas formas e funcionamentos sociais no campo. Estabeleceu novas práticas 
proporcionando um melhoramento no cultivo da lavoura, ampliando a safra 
acelerando a economia no campo. Analisando a CNER, no período de 1956 a 1963, 
esperamos contribuir com a História da Educação enriquecendo a discussão sobre a 
Educação de Jovens e Adultos na Bahia trazendo elementos significativos e 
preenchendo possíveis lacunas. 

                                                   
 

11 Chartier, Roger. História Cultural: Entre Práticas e Representações.  

12 Chartier, Roger. História Cultural: Entre Práticas e Representações. Nota de apresentação. 
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RESUMO  

O presente artigo é fruto de dissertação de mestrado: “Memórias caleidoscópicas: 
configurações das escolas rurais no estado de Sergipe (1947-1951)”. Neste artigo 
pretendemos compreender as iniciativas do Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos (Inep) no processo de expansão e financiamento para criação da escola 
primária rural no estado de Sergipe, de 1947 a 1951. Assim sendo, operamos com as 
Mensagens de Governadores do estado e publicações da Revista do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos (Inep). Ao lermos esses documentos, estabelecemos um 
diálogo entre teoria e evidência, nos termos E. P. Thompson (1981). Por fim, 
concluímos que o processo de expansão das escolas rurais no estado de Sergipe se deu 
de forma mais acentuada no governo de José Rollemberg Leite (1947-1951), que 
resultou na construção de 218 unidades. Por certo, tal projeto de intensificação contou 
com a participação Inep em parceria com o Departamento de Educação do Estado de 
Sergipe, para além de diversos pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Deixamos 
aqui em nossas últimas palavras que outras questões podem surgir acerca da expansão 
da escola primária rural em Sergipe e por essa reflexão aqui empreendida, que pode 
corroborar para estudos posteriores, incluindo os de perspectiva comparada.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Escola Rural, Expansão, Sergipe.  
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INTRODUÇÃO  

O presente artigo é fruto de dissertação de mestrado: “Memórias caleidoscópicas: 
configurações das escolas rurais no estado de Sergipe (1947-1951)”. Neste artigo 
pretendemos compreender as iniciativas do Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos (Inep) no processo de expansão e financiamento para criação da escola 
primária rural no estado de Sergipe, de 1947 a 1951.  

Assim, a investigação proposta parte de projetos de pesquisa conjuntos, 
colaborações e intercâmbios liderados pela Prof.ª Dr.ª Rosa Fátima de Souza, a saber: 
História da escola primária no Brasil: investigação em perspectiva comparada em 
âmbito nacional (1930 – 1961)1 e História da escola primária rural no estado de São 
Paulo (1931 – 1968): Circulação de referenciais estrangeiros, iniciativas do Poder 
Público e cultura escolar2. 

Assim sendo, operamos com as Mensagens de Governadores do estado e 
publicações da Revista do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep). Ao 
lermos esses documentos, estabelecemos um diálogo entre teoria e evidência, nos 
termos E. P. Thompson (1981). Nessa vertente, as fontes não revelarão nada por si 
mesmas, o historiador terá que trabalhar arduamente para permitir que elas 
encontrem “suas próprias vozes”. Ele ainda nos alertou: “Não a voz do historiador, e 

                                                   
 

1 O projeto História da escola primária no Brasil: investigação em perspectiva comparada em âmbito nacional 
(1930 – 1961) foi coordenado pela Prof.ª Dr.ª Rosa Fátima de Souza. O projeto consistiu em uma pesquisa de 
vertente comparada sobre a história da escola primária no Brasil, no período de 1930 a 1961, estruturado em 
quatro eixos de investigação, a saber: a) a análise da institucionalização da escola elementar para a população 
infantil envolvendo a atuação dos Poderes Públicos, por meio de programas, reformas educacionais e expansão 
do ensino e as diferentes modalidades de escolas primárias existentes nas zonas urbanas e rurais; b) o exame da 
organização pedagógica das escolas primárias com ênfase nos métodos de ensino; c) o estudo da cultura material 
escolar; d) a problematização das representações sociais sobre a escola elementar. A pesquisa teve por objetivo 
produzir uma interpretação densa, sistemática e integradora sobre a educação pública primária. Para tanto, a 
pesquisa comparada foi utilizada enquanto recurso de análise e interpretação de modo a explicitar as similitudes 
e as divergências presentes nas formas de produção, apropriação e circulação da escola nas várias regiões do país. 
A equipe foi composta por 37 pesquisadores doutores pertencentes a Programas de Pós-Graduação em Educação 
de várias Instituições de Ensino Superior no país. O projeto envolveu as seguintes instituições: Unesp/Araraquara 
– unidade sede; UFAC, UFAM, UFPB, UFPI, UFMA, UFRN, UFS, UFBA, UFRJ, UFF, UFMG, UFU, Unicamp, 
UFMT, UFMS, UFG, UFPR, UEM, Unit/SE, PUC-PR, UDESC, UFPel. Dentre os pesquisadores e instituições 
envolvidas, destacamos a participação da Prof.ª Dr.ª Ilka Miglio de Mesquita, docente do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Tiradentes (PPED – Unit) no projeto. Processo n. 480387/ 2010-9. 

2Este projeto de pesquisa objetivou reconstituir a história do ensino primário rural no estado de São Paulo, no 
período de 1931 a 1968, tendo em vista a articulação entre a circulação e apropriação de referenciais estrangeiros, 
as políticas dos governos do estado para o ensino primário rural e aspectos da cultura escolar. Pretendeu-se 
analisar a circulação de ideias e propostas para a educação rural, integrar a abordagem política com a perspectiva 
da cultura escolar de modo a estabelecer um referencial para pesquisas equivalentes, cotejar aspectos da cultura 
escolar de diferentes tipos de escolas rurais existentes no estado no período delimitado para a pesquisa – escolas 
isoladas, granjas escolares, grupos escolares e escolas típicas rurais – e reunir, organizar e disponibilizar fontes de 
pesquisa sobre a escola primária rural. Tal projeto contou com o financiado da Fapesp nº 2012/08203-5. Com 
vigência 01/08/2012 a 31/07/2014. 
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sim a sua (dos fatos) própria voz, mesmo que o que podem ‘dizer’ e parte de seu 
vocabulário sejam determinados pelas perguntas feitas pelo historiador” 
(THOMPSON, 1981, p. 40). Desse modo, as fontes não podem “falar” enquanto não 
forem “interrogadas”, pois sem perguntas permanecem mudas.  

Por certo, o ofício do historiador não se faz sem interrogar as evidências, por isso 
interrogamos: Quais foram às iniciativas do Inep no processo de expansão e 
financiamento para criação da escola primária rural no estado de Sergipe, no arco de 
tempo que compreende 1947 a 1951? O que revelam os documentos oficiais sobre o 
processo de expansão das escolas rurais em Sergipe? Essas perguntas movimentaram 
nossa pesquisa. No estado de Sergipe a expansão das escolas primárias rurais se deu 
de forma mais acentuada do governo de José Rollemberg Leite (1947-1951). Fato que 
Barreto (2007), historiador local, considerou ser uma verdadeira revolução no ensino 
público primário, com a construção de 218 escolas rurais por todo interior do estado.  

Na corrente época, o país passou por um processo de reformas educacionais 
empreendidas pelo governo do então presidente Eurico Gaspar Dutra, que pretendia 
preparar o Brasil para se tornar uma nação desenvolvida em fina sintonia com os 
preceitos de progresso e civilização. Além disso, buscava-se ofertar a uma maior 
parcela da população brasileira uma educação formal para combater os altos índices 
de analfabetismo da época. Desse modo, a escola rural foi colocada enquanto uma 
agência de civilização, e mais do que isso, propunha-se formar alunos e professores 
dentro de uma nova mentalidade.  

Por certo, o projeto de intensificação das escolas rurais em Sergipe contou com a 
participação de diversos pesquisadores brasileiros e estrangeiros, ganhando destaque 
o educador norte-americano Robert King Hall. Vale ressaltar, a parceria com o 
Departamento de Educação do Estado, representado pelo professor Acrísio Cruz. A 
idealização de tal modelo de escola preconizava a residência do professor na região 
próxima a escola, ou mesmo anexa a ela. Deveria ser uma construção simples e bem 
elaborada, que servisse de modelo para as famílias da comunidade, mas com cuidado 
de não parecer superior ao restante da população.  

Desse modo, as iniciativas do Inep que se iniciou nos anos 40, se focalizaram em 
fazer expandir a escola primária onde havia maior contingente de analfabetos. No 
entanto, interrogamos sobre o plano de financiamento, que resultou na construção de 
218 escolas rurais no estado de Sergipe. 
 

1.“218 ESCOLAS RURAIS CONSTRUÍDAS EM QUATRO ANOS”: O GOVERNADOR 
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE E O PLANO DE EXPANSÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA 
RURAL EM SERGIPE (1947-1951) 

O índice de uma civilização está mais do que todo no maior ou no menor número 
de seus analfabetos. Educação generalizada, ampla, sem restrições é o programa 
a que meu Govêrno se entregaria acima de qualquer outro. (LEITE, 1949, p. XI). 
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Generalizar, ampliar e não restringir... eram esses os pressupostos em que se 
alicerçavam o programa de governo de José Rollemberg Leite. Os trechos da 
mensagem acima foi enviada à Assembleia Legislativa Estadual, datada de 2 de março 
de 1949, e em muito revela sobre as tentativas governamentais de expandir o ensino 
primário em Sergipe, sobretudo no o meio rural. As suas práticas discursivas estavam 
banhadas pelos ideais de civilização que circulavam em tempos em que a escola 
primária rural assumia no discurso político o signo do progresso. Por este viés, a escola 
rural passou a incorporar um papel estratégico como agente civilizador frente aos 
valores, hábitos e práticas característicos de uma civilização industrial. Andrade 
(2014). Desse modo, as iniciativas do governo de José Rollemberg Leite, que se iniciou 
em 1947, se focalizaram em fazer expandir a escola primária onde havia maior 
contingente de analfabetos. 

O governador deu ênfase à expansão quantitativa da escola primária alcançada em 
meu mandato. Assim, encontramos nas páginas amareladas pelo tempo, o seguinte 
trecho: “Na missão educacional conferida ao Estado de Sergipe, pelo meu govêrno, 
posso destacar os seguintes aspectos: aumento da rêde escolar – ensino rural – 
aparelhamento das escolas – melhoria na formação de pessoal docente.” (LEITE, 
1948, p. VII). A preocupação com a expansão da escola se ateve em torno de alguns 
eixos, que, sobretudo, privilegiavam o aumento das unidades escolares. Ainda segundo 
ele, se essa modalidade de ensino não atingiu um alcance maior, foi em decorrência 
dos parcos recursos financeiros, pois, 

A rêde escolar primária foi ampliada consideravelmente, embora, para isso o 
Estado assumisse maiores encargos monetários. [...] Se não nos faltarem os 
recursos ainda no primeiro período letivo dêste ano funcionarão 148 escolas 
rurais, já estando construídas dentro de mais 15 dias 100 destas unidades 
didáticas. O trabalho de construções se vem desenvolvendo com muita 
celeridade, o que tem colocado na vanguarda dos que, em todo o país, recebem, 
agradecidos, a importante colaboração do Governo Federal, em defesa das 
populações rurais. (LEITE, 1949, p. XIII). 

Com base no documento escrito, se por um lado o que havia era a escassez de 
recursos, e, ainda assim foram construídas, em aproximadamente 15 dias, 100 escolas 
rurais, somos levados a conjecturar que havia um plano de financiamento para criação 
da escola primária rural no estado de Sergipe. Vale ressaltar que, tais iniciativas não 
se restringiram apenas a expansão das escolas primárias rurais, pois houve a 
construção de Grupos Escolares Rurais: “Dentro de poucos dias terá início a 
construção de 4 Grupos Escolares Rurais nas cidades de Itabaianinha, N. S. das Dôres, 
Frei Paulo e Japoatã.” (LEITE, 1949, p. 15). Também foi no governo de José 
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Rollemberg Leite que se desenvolveu a Campanha de Educação de Adultos3. A ação 
exercida pela campanha: “foi muito eficiente, em face da extensão e dos resultados 
obtidos. Significou o ingresso na escola primária sergipana, em 1948, e mais de 14. 508 
alunos de ambos os sexos, como idade superior a 15 anos.” (LEITE, 1949, p. 18). A 
campanha se expandiu, sobretudo, no meio rural sergipano.  

O plano de expansão se aprestava nos discursos com celeridade, de acordo com a 
mensagem do mesmo ano, de 17 a 31 de janeiro foram iniciadas a construção de mais 
23 escolas. O plano pretendia a criação de novos prédios, onde se daria o ensino 
tipicamente rural, segundo o governador: “Iniciamos o ensino rural em 1948, dando 
logo organização típica rural à 23 escolas das 88 que foram construídas. As demais 
funcionaram ministrando ensino elementar comum [...]” (LEITE, 1949, p. 26). No ano 
seguinte o processo de expansão continuou, assim, olhando para uma mensagem 
encontramos o seguinte trecho: “foram construídos até o ano próximo passado (4) 
grupos escolares rurais e cento e quarenta e oito (148) escolas rurais. Os grupos estão 
localizados nas cidades de Itabaianinha, Frei Paulo, Nossa Senhora das Dores e 
Japoatã. (LEITE, 1950, p. 46).” E continuou... 

Trata-se de estabelecimentos de condições Pedagógicas admiráveis, já pelas suas 
acomodações que abrangem até a residência de diretor, mais ainda pela 
disposição de todas as dependências e instalações modernas. Dispõem de uma 
área de cêrca de dez mil (10.000) metros quadrados para as práticas de cultivo. 
Como as escolas típicas rurais, serão providas de pessoal especializado, que 
preparou em curso de formação e aperfeiçoamento rural, ministrado por técnico 
agrícola, neste Estado. (LEITE, 1950, p. 46). 

As práticas discursivas do governador nos fazem ver as construções das escolas 
rurais enquanto estabelecimentos admiráveis. Para além de se mostrar preocupado 
com a necessidade de ministrar um ensino de qualidade que proporcionasse ao 
indivíduo do meio rural uma aprendizagem de suas reais possibilidades de trabalho e, 
para tanto se investia na formação do professor rural. Desse modo, o governador José 
Rollemberg Leite, em sua última mensagem, fez um balanço da expansão da Escola 
Rural e constatou que tinham concluído: 

 [...] 218 escolas rurais, 7 Grupos Escolas Rurais, 10 grupos escolares e  duas 
importantes Escolas Normais Rurais. Simultaneamente levamos em 
consideração o necessário preparo especializado do pessoal docente. Fazer 
somente o prédio escolar era muita cousa, mas não o máximo. Dar alma ao 
                                                   
 

3 Parafraseando Leite (1949) tratava-se de escolas localizadas em povoados onde nunca houve instrução primária 
e nas quais estudavam, à noite, adolescentes e adultos e, durante o dia, em horário regulamentar estudavam 
crianças. Essas escolas eram regidas pelas próprias professoras do Curso Supletivo, que, com gratificação advinda 
da Campanha de Educação de Adultos, tomaram a si o encargo de ministrar o ensino para jovens e adultos, 
sobretudo, do meio rural.  
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ensino, tipifica-lo sob as exigências do ruralismo moderno, era o objetivo a que 
se visava, e para o qual convergiam tôdas as fôrças administrativas e técnicas 
do órgão educacional do Estado, que prestou relevantes serviços aos próprios 
sitos do Govêrno. (LEITE, 1951, p. 19). 

Os números da mensagem de 1951 contabilizam que o ensino primário comum e 
rural tomou um: “desenvolvimento extraordinário, elevando-se a matrícula de 23.613 
em 1947 a 29.634 em 1950.” (LEITE, 1951, p. 20). A elevação de tais números se devem 
as iniciativas, sobretudo, do Inep, órgão que foi enaltecido nas práticas discursivas: 
“Ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, deve Sergipe muito do que realizou. 
Foi um grande órgão educacional pelo que empreendeu. Houve perfeita identidade de 
pontos de vista entre o mesmo e Governo do Estado.” (LEITE, 1951, p. 22). Desse 
modo, o ensino primário rural no estado foi marcado por uma suposta época de 
renovação na vida educativa dos sergipanos, pois os números evidenciavam que: “A 
rêde escolar rural eleva-se ao número de 218 escolas construídas, 20 em vias de 
conclusão e 180 em pleno funcionamento. (LEITE, 1951, p. 57-58).”  

Os excertos das mensagens mostram um discurso enaltecedor no tocante à 
construção de prédios escolares, onde funcionariam as escolas rurais. No entanto, 
interrogamos sobre o plano de financiamento, que resultou na construção de 218 
escolas rurais, no ano de 1951. Por certo, não deixamos os documentos produzidos no 
estado de Sergipe responderem sozinhos nossas indagações. Para visualizarmos esse 
aspecto, miramos nossa atenção para um relatório publicado na revista do Inep, 
intitulado “Observações e impressões sobre o ensino rural no Brasil”, produzido pelo 
professor Robert King Hall, da Universidade de Columbia, depois de visitar4 Sergipe 
na condição de professor-consultor do Inep. Aqui desenvolveu, inseriu observações e 
impressões sobre o ensino rural no Brasil, para além de revelar como deveria ser a 
escola rural ideal: 

Bem sei que este Estado não é típico do Brasil e que seu programa de construção 
de escolas é uma espécie de modelo, sob a direção do Governador, José 
Rollemberg Leite, e do Secretário da Educação, Prof. Acrísio Cruz, todos dois 
entusiásticos aliados do plano do I. N. E. P. Essa amostra, porém, convenceu-me 
de que o programa de construção de escolas primárias rurais representa um 
excelente complemento dos esforços dos Estados e Municípios, no terreno da 
educação, e, sincera e energicamente executado, pode aproximar-se de uma 
revolução educativa. (HALL, 1950a, p. 113). 

Durante as cinco semanas que Robert King Hall passou no estado de Sergipe foi 
convencido do desenvolvimento do plano de expansão da escola rural com base nos 

                                                   
 

4 O professor Robert King Hall fez suas observações com base na viagem que fez a Sergipe, durante a qual visitou 
24 escolas primárias rurais, 3 grupos escolares e uma escola normal rural, todas elas construídas com fundos do 
Governo Federal, dentro do plano do Inep. A esse respeito, ver Hall (1950a). 
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recursos do governo federal. Dentre as prescrições de King Hall ganhou revelo a 
necessidade de descentralização das escolas rurais, repartindo as responsabilidades 
entre os âmbitos federais, estaduais e municipais. Ao ser ver: “Ajuda a educar as 
instituições políticas e governamentais numa nova forma descentralizada de 
administração.” (HALL, 1950a, p. 114). Em relação ao financiamento do processo de 
expansão da escola primária rural, buscava-se resolver as enormes dificuldades 
financeiras dos estados, o governo federal instituiu planos de cooperação 
orçamentaria e técnica com as diversas unidades federadas. Como medida inicial 
fundou, em 1942, o Fundo Nacional de Ensino Primário (Decreto n. 4.958 de 14 de 
novembro), que foi composto pela renda originária dos tributos federais e passou a 
figurar no orçamento da receita e do gasto da união. De acordo com as recomendações 
de Hall (1950a): 

[...] os fundos federais são considerados como auxílio ou suplemento a fundos e 
atividades educativas da municipalidade e não como um meio de usurpar, para 
a administração federal, o controle sobre a educação. Assim, os fundos federais 
distribuídos pelo I. N. E. P. são distribuídos entre os vários Estados segundo uma 
fórmula deliberadamente destinada a conceder auxílio aos Estados possuidores 
de grande população estudantil e pequenas rendas. Em outras palavras, trata-
se de uma espécie de fundo federal de equalização destinado a propiciar um nível 
de educação considerado mínimo pelo governo nacional em áreas que sem esse 
fundo não teriam possibilidade de custear as escolas. Uma vez calculada a soma 
total ou ‘global’ que cada Estado recebe, é a mesma convertida no número de 
prédios escolares, que serão construídos. O I. N. E. P. serve de órgão técnico, 
elaborando planos para um tipo básico, mínimo aceitável em bases nacionais. Os 
governos locais têm liberdade de introduzir variações no plano, desde que as 
modificações não importem em desvio fundamental da política educacional 
estabelecida — como, por exemplo, a falta de residência para professores, que 
importaria, de certo modo, em contrariar o propósito fundamental do plano. 
(HALL, 1950a, p. 114-115). 

A partir desse entendimento, Robert King Hall assessorou e orientou o programa 
de expansão do ensino escolar rural, representando, assim, a relação de proximidade 
entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Nesse percurso assumiu a direção do 
centro de formação de professores rurais fundado pelo Inep. Em avaliação realizada 
em 1950, já ocupando o cargo de diretor do Seminário de Educação Rural sediado no 
Rio de Janeiro, asseverava, em relação ao plano de expansão do ensino primário rural, 
no que se refere àquele efeito pedagógico sobre a população rural presente na 
materialização mesma da edificação escolar, que tal plano de construção de escolas 
rurais.  

Ajuda a educar a comunidade em que está sediada a escola. Neste ponto o plano 
também se vale de três meios, para colimar este objetivo. O primeiro é a própria 
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existência física da residência do professor. Representa o modelo de um tipo de 
casa e de vida superior a tudo quanto existe na localidade; e, no entanto, é uma 
coisa real e atingível. Não se cometeu o grave erro psicológico de afrontar a 
comunidade local com uma casa luxuosa ou grandiosa, completamente fora do 
alcance dos membros da comunidade. O segundo é o jardim, horta ou criação de 
animais (galinhas ou mesmo gado). Boas sementes, métodos modernos e um 
certo orgulho, acompanhado de cuidado, resultaram em jardins excelentes, já 
imitados por alguns pais de alunos. O terceiro é um método sutil, a própria 
arquitetura das escolas. Logo que foram projetadas, surgiram severas críticas; 
nao eram imponentes, sua simplicidade e ausência de ornamentos fazia lembrar 
as residências de escravos do século passado. A experiência, todavia, veio 
demonstrar que tais-críticas não são necessariamente fundadas. Localizando-se 
a escola numa posição de destaque, freqüentemente no topo de um pequeno 
morro ou colina, que domine a vila e seus arredores, a estrutura, embora simples 
pode revestir-se de uma certa imponência e dignidade. A arquitetura é 
extremamente funcional e a conservação deve ser de 30 a 35% inferior à dos 
prédios inicialmente construídos nas cidades do Estado que visitei. A prova da 
aceitação desse tipo de construção, pela população local é que muitos prédios 
particulares recentemente construídos não passam de cópias modificadas da 
escola do I. N. E. P. (HALL, 1950a, p. 115). 

As observações e impressões feitas por Robert King Hall nos fazem voltar o nosso 
olhar em direção à infraestrutura das escolas rurais. Na tentativa de melhor 
compreender esses aspectos, miramos para uma das publicações de Acríso Cruz 
intitulada “O problema das constrições escolares (1966)”. Segundo ele a prediação 
escolar, no país, era um fator importantíssimo para execução de qualquer plano 
educacional e a deficiência de instalações adequadas constitui a maior causa do 
analfabetismo. Em um levantamento realizado por ele, em nível de Brasil: “Até 1949, 
a deficiência do nosso aparelhamento educacional fazia com que ficasse anualmente, 
dois milhões e quinhentos mil (2.500.000) crianças, de 7 a 11 anos sem nem uma 
escola.” (CRUZ, 2006, p. 95). A atuação de Acrísio Cruz estava concentrada em fazer 
expandir o ensino primário em áreas predominantemente rurais5. Para ele: 

                                                   
 

5 A escola rural estava destinada a receber alunos procedentes de áreas fracamente povoadas. O Conceito 
Brasileiro de Área Rural 1- Inclui as áreas de fronteira (não toma em consideração sua economia). 2- Inclui áreas 
de grupos e "colônias" de imigração estrangeira. 3- Inclui áreas de trabalhadores migratórios (exemplos: Vale do 
Rio São Francisco e as aldeias de pescadores do litoral). 4- Inclui as áreas dos Territórios Nacionais (população 
artificialmente estimulada para desenvolver a área). 5- Inclui os pequenos grupos urbanos do interior dos 
Estados (onde a população é essencialmente rural em atitude, em virtude da falta de transportes e 
comunicações). 6- Inclui as grandes propriedades privadas do interior (onde a população está concentrada para 
trabalhar em indústrias isoladas ou em explorações agrícolas). 7- Inclui áreas próximas das grandes cidades 
(onde a população se dedica à produção de legumes e frutas, por meio de caminhões e horticultura). A esse 
respeito, ver Hall (1950b). 
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Este é um dos grades problemas educacionais que deve ser enfrentado. A falta de 
prédios adequados trás vários inconvenientes, entre outros a utilização de casas 
impróprias, muitas delas sem higiene, mal localizadas, piso ordinário, de terra 
batido, e muitos outros. Embora o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
tenha estudos com investigações sobre o assunto, mas vale a pena atualizá-los de 
vez que, na ordem prioritária não pôs o tema no seu devido lugar. Devem ser, 
pois atualizados, em virtude da melhor facilidade hoje de penetração em várias 
regiões brasileiras esquecidas, mas que já se aproximam, já aparecem, mercê do 
desenvolvimento das comunicações e de locomoções. (CRUZ, 2006, p. 96). 

As palavras acima nos fazem pensar nessa escola dada a ver, nos discursos e 
narrativas, como muitas vezes sem higiene, mal localizadas, piso ordinário, de terra 
batido. A estrutura arcaica narrada pelos professores(as) no segundo capítulo foi 
registrada pelo professor Robert King Hall, quando teve oportunidade de ver em uma 
das zonas mais pobre que visitou, um dos antigos, rústicos e inadequados casebres, em 
que funcionava uma escola. Segundo ele: “O plano do I.N.E.P. instalou escolas rurais 
justamente nas áreas mais necessitadas. Talvez seja esta sua maior vantagem, seu 
melhor serviço” (HALL, 1950a, p. 111). Desse modo, o aspecto da praticidade ganhava 
espaço, em detrimento das suntuosas escolas urbanas, sobretudo, os grupos escolares 
construídos em Sergipe, entre os anos de 1911 e 1926, no governo de Maurício Graccho 
Cardoso6.  

Só seria possível expandir o ensino para as zonas rurais sergipanas com modelos 
de escolas menos dispendiosas. Segundo Faria Filho e Vidal (2000), o 
empreendimento de construção das escolas rurais: “[...] baseava-se no ideal de 
construção simples, sem padrão definido, regulados por um conjunto de requisitos 
essenciais, tais como salas de aula, pátio coberto para recreio, banheiros e casa para 
professor, contendo sala, cozinha e dois quartos.” (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 
31). A crescente modéstia nas construções de prédios escolares, seja para o urbano, 
seja para o rural, difundidos, sobretudo, entre o período de 1950 e 1960, revelavam 
uma mudança no entendimento acerca dos espaços escolares e, portanto, do papel da 
escola na sociedade brasileira. O projeto educacional de fazer expandir o número de 
escolas se deu sob a tônica da democratização. 

Tais pressupostos retumbaram no estado de Sergipe com a atuação de Acrísio 
Cruz. Em sua concepção o aspecto econômico deveria ser observado na construção dos 
prédios escolares, em detrimento de ornamentos estéticos, para ele, considerado 
dispensável nas escolas rurais. Em suas palavras: “A construção escolar, no Brasil, 
deve atender, inicialmente, ao aspecto econômico que incluirá, sobretudo a 
simplicidade e o equilíbrio nas suas proporções e divisões internas. Esse, sim, o 

                                                   
 

6 Os grupos escolares em Sergipe foram implantados com estilos grandiosos, no governo de Marício Graccho 
Cardoso, entre 1911 e 1926. Assim eclodiram os monumentos que embelezaram as cidades sergipanas e tentaram 
forjar uma identidade republicana respaldada pelo processo civilizatório. A esse respeito, ver Santos (2009). 
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aspecto econômico! Pouco importa o suntuoso.” (CRUZ, 2006, p. 97-98). O enunciado 
nos dar a ver a mudança de mentalidade acerca dos espaços escolares. Em lugar de 
uma arquitetura imponente, que seria mais apropriada para prédios de reitorias, 
escolas superiores ou de grupos escolares modeles, deveria se investir em um modelo 
edificação mais simples para a escola primária rural, pois,  

Pensar em edificação escolar, precedida de apreciação estética, seria explicável, 
em se tratando de um prédio de reitoria, de uma escola superior de 
estabelecimento de ensino médio ou de um grupo escolar modelo, numa capital, 
já repleta de edifícios destinados ao ensino em todos os seus níveis. Mas, no 
interior, não. [...] O plano deve ser muito simples, no que se relaciona com a parte 
técnica. A casa da escola primária deve ser amplamente distribuída em todo país, 
nas zonas interioranas, qualquer que seja o seu tipo. (CRUZ, 2006, p. 97-98). 

De acordo com plano de construção das escolas, deveria ter contígua a elas, a 
moradia do professor. Acrísio Cruz considerava a residência do professor um assunto 
importantíssimo. Advogava que nenhum prédio escolar deveria ser edificado sem 
dependências residenciais para diretores e professores, sobretudo, nos lugares mais 
longínquos do estado. Alegava que, se construído no interior, motivos de sobra 
existiam pelo menos para preencher o grande défice habitacional que existia nas zonas 
mais remotas do estado. Além disso, a residência do professor deveria servir de modelo 
pela comunidade. Nas palavras de Andrade (2014): “[...] a professora rural e escola 
rural deviam formar uma mesma unidade. A presença material e simbólica dos dois 
elementos deve produzir já de per si um efeito educador.” (ANDRADE, 2014, p. 97). 
Assim, esse novo tipo de construção anunciou um novo tempo nos moldes civilizado, 
por assim dizer, à sombra da escola. A professora nessa moradia deveria fazer com que 
seus costumes domésticos e pessoais influenciassem a comunidade rural. O modelo de 
escola foi bastante elogiado por autoridades e intelectuais brasileiros, como Anísio 
Teixeira e Murilo Braga. O professor Robert King Hall, também elogiou o projeto, 
segundo ele, a escola rural ajudaria a radicar o professor rural na zona rural, 
sobretudo, com a construção da residência: 

 [...] a residência anexa à escola primária rural e parte integrante da mesma, um 
poderoso incentivo para que o professor se fixe na comunidade e sinta orgulho 
de sua profissão. Quase sem exceção, as residências dos professores são as 
melhores residências do lugar. (HALL, 1950, p. 113). 

Vale ressaltar que processo de expansão não se deu de forma linear e tranquila, 
tendo em vista gargalos e percalços que foram surgindo na medida em se avançava na 
ampliação da escola primária rural em Sergipe. Assim, relatou José Rollemberg Leite 
alguns aspectos dessas dificuldades: “pessoal docente primário mal remunerado, 
número de escolas reduzidos, falta de grupos escolares em diversos municípios, além 
dos limites em que se encontrava o nosso sistema educativo, sem o ensino superior.” 
(LEITE, 1951, p. 18).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por fim, concluímos que o processo de expansão das escolas rurais no estado de 
Sergipe se deu de forma mais acentuada no governo de José Rollemberg Leite (1947-
1951), que resultou na construção de 218 unidades. Por certo, tal projeto de 
intensificação contou com a participação Inep em parceria com o Departamento de 
Educação do Estado de Sergipe, para além de diversos pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros. Deixamos aqui em nossas últimas palavras que outras questões podem 
surgir acerca da expansão da escola primária rural em Sergipe e por essa reflexão aqui 
empreendida, que pode corroborar para estudos posteriores, incluindo os de 
perspectiva comparada.  
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RESUMO  

Este trabalho busca analisar e compreender as ações políticas desenvolvidas pelo 
poder público sobre a educação e principalmente sobre a escola primária baiana no 
período que compreende 1930 a 1961. Os marcos históricos desta discussão são 
significativos na história brasileira e baiana. O ano 1930 marca a subida ao poder do 
presidente Getúlio Vargas, quebrando um monopólio existente entre a oligarquia 
cafeeira. Nesta situação, foram grandes as mudanças no país e, a educação sofreu 
interferência direta com políticas públicas próprias para o período. O ano de 1961, 
muito significativo para educação brasileira e baiana, sendo o momento da votação da 
primeira Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Brasileira. É um período complexo 
e também muito rico. De 1930 a 1937, agitação política com traços autoritários. Em 
1937, com um golpe, inicia um período ditatorial, até 1945, com sérias repercussões 
sobre as políticas educacionais, que foram pautadas pelo autoritarismo, nacionalismo 
e pela formação moral e cívica. A justificativa do golpe foi a manutenção da ordem e 
contra as oposições, ocorrendo a centralização do poder. De 1945 até 1961 o período é 
considerado como de redemocratização do país, comportando a discussão da Lei de 
Diretrizes e Bases votada em 1961. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Políticas públicas, Escola Primária, Escola Baiana 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo integra os dados pertinentes a um estudo mais amplo, de uma pesquisa 
sobre a História da escola primária no Brasil, no período de 1930 a 1960, pretendendo 
discutir particularmente a institucionalização da escola primária na Bahia. 

O estudo compreende a análise da institucionalização da escola elementar para a 
população infantil na Bahia, envolvendo a atuação dos Poderes Públicos, por meio de 
programas, reformas educacionais e expansão do ensino e as diferentes modalidades 
de escolas primárias existentes no estado baiano. 

O período em questão é bastante complexo, envolvendo fases políticas distintas, 
social e economicamente, com sérias consequências sobre a educação em geral e na 
escola primária em particular. 

Nosso objetivo é obter uma interpretação sistemática, sobre a educação pública 
primária na Bahia no período indicado, utilizando uma concepção interpretativa de 
modo a explicitar as diferentes variações de escolas e suas singularidades presentes 
nas formas de produção, apropriação e difusão da escola primária.  

Discutimos os principais elementos que compõem as políticas públicas que 
constituem a história da escola primária na Bahia, durante o período indicado. Destas, 
especialmente as modalidades de escola primária na Bahia, tendo em vista que 
durante o período estudado, podemos constatar a existência de escolas isoladas, 
reunidas, alguns grupos escolares, embora a predominância em todo estado fosse de 
escolas isoladas, na maioria das vezes em zona rural, com precárias condições de 
trabalho.  

Buscamos analisar a institucionalização da escola primária baiana, sua tipologia, 
com objetivo de produzir, a partir da documentação da época em conjunto com as 
fontes secundárias - a exemplo de CARVALHO (2003) FARIA FILHO (2004); NUNES 
(2001), VIDAL (2006); SAVIANI (2004) ; SOUZA (2004 e 2008); ROCHA (2006) -, 
um texto que contribua para a composição da História da Educação baiana. Neste 
sentido, analisamos os aspectos de implantação e de expansão da escola primária pelos 
municípios baianos; as ações empreendidas em conjunto com o governo federal, que 
nesta época se preocupou com as questões, sobretudo no que diz respeito à 
implantação de escolas rurais, desenvolvendo conjuntamente com o estado um plano 
para escolas rurais.  

Discutimos, ainda, o estudo e aplicação de modelos de escolas para o interior do 
estado, incluindo a expansão de escolas para o interior do território baiano promovido 
por ocasião da gestão de Anísio Teixeira como Secretário da Educação no estado entre 
1947 e 1951. Ao mesmo tempo, procuramos analisar a estrutura física destas 
instituições; as especificidades da escola primária na capital e o ideário das escolas-
classe e escola parque, apresentada por Anísio Teixeira , nos anos 50, buscando 
oferecer a educação integral e sua implantação no estado da Bahia, pois criticava o que 
denominava ensino parcial, presente na realidade educacional baiana.  

Considerando a situação ainda muito lacunar do estudo e da pesquisa da História 
da Educação do estado da Bahia, compreendemos que tal discussão é da maior 
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importância para a compreensão da institucionalização da escola primária na Bahia, 
bem como para a composição do quadro geral da História da Educação do estado da 
Bahia. 
 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS E MODELOS DE ESCOLA PRIMÁRIA 

No período em estudo (1930-1961), podemos afirmar que as políticas públicas para 
a educação no estado da Bahia seguiram os modelos de escola primária que já haviam 
sido estabelecidos no período anterior. Isto significa que, até o ano de 1945, ainda eram 
adotadas as medidas que as políticas públicas haviam estabelecido através lei nº 1.846, 
de agosto de 1925, e no Decreto 4.218 de dezembro de 1925, no Governo de Góes 
Calmon, uma reforma educacional sob a influência de Anísio Teixeira. Segundo essa 
Reforma, a escola primária baiana estava estruturada nos seguintes moldes: Ensino 
infantil; Ensino primário elementar; Ensino primário complementar e Ensino 
primário superior. 

O Ensino infantil – era aquele ministrado nos jardins de infância ou escolas 
infantis como parte dos Grupos escolares anexos às escolas normais; já o Ensino 
primário elementar – com duração de 4 e 3 anos nas escolas primárias urbanas ou 
rurais, respectivamente; o Ensino primário complementar – com dois anos de 
curso, oferecido nas escolas complementares anexas às escolas normais e, o Ensino 
primário superior – com 3 anos de duração. 

Com relação à oferta dos níveis de ensino primário, a composição era de:  
Escolas Isoladas; Sendo aquela em que ocorre o ensino de apenas um grau de 

ensino primário, sob a regência de um(a) único(a) professor(a), envolvendo educação 
infantil, elementar e complementar; 

Escolas Reunidas: Seriam aquelas localizadas nas Vilas ou cidades onde existia 
um número maior de escolas - de 2 a 4 -, que funcionassem simultaneamente, em um 
mesmo prédio e sob a direção de um dos professores; 

Escolas Combinadas: aquelas que, por não existir prédio que comportasse as 
escolas da localidade, elas funcionavam sob o mesmo regime das escolas reunidas; 

Grupos Escolares: Constituídos de pelo menos quatro escolas elementares e 
uma escola primária superior; 

Escolas Primárias Especiais de Aplicação: aquelas anexas às escolas 
normais com objetivo de exercitarem as práticas das alunas normalistas. 

Entretanto, cabe destacar que não havia uma homogeneidade em todas as 
localidades. As Mensagens e Relatórios do início dos anos 30 nos indicam que as 
condições da educação, de forma geral e, da escola primária em particular, eram 
bastante deficientes, variando nas diversas localidades do estado baiano. 

No ano de 1932, no governo Juracy Magalhães, foram inaugurados os grupos 
escolares em alguns municípios do interior do Estado e, em outros, somente 
autorizado sua construção. Porém na capital não ocorria a implantação dos grupos 
escolares, que, até então, figuravam na legislação sem sua concretização, ao contrário 
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do que ocorria no resto do país. Porém, a construção de grupos escolares no estado 
baiano sempre foi muito contestada, alegando-se a falta de recursos para este tipo de 
investimento. 

No período anterior, na gestão de Anísio Teixeira como Diretor de Instrução 
Pública em 1925, a preocupação maior foi de melhorar as escolas isoladas e criar as 
escolas reunidas, em razão da escassez de recursos financeiros. O ensino primário 
tinha a duração de 4 (quatro) anos. 

No período subsequente, governo Landulfo Alves (1938-1942) – em pleno período 
do Estado Novo no país, quando foi implantada uma política extremamente autoritária 
com a ditadura de Getúlio Vargas –, a opção continuou a ser de construir pequenos 
prédios escolares, com uma ou duas salas de aula e demais dependências 
indispensáveis, com a presença da professora leiga, ampliando a existência de escolas 
isoladas no interior do Estado. A duração do ensino primário, a partir de 1939 (decreto 
nº 11.220 de 10/02/1939 – art. 33), para escolas elementares passou a ser de 5 (cinco) 
anos. 

Com relação aos grandes prédios escolares para abrigar grupos de escolas, o 
governo decidiu, a princípio, não adotar esse tipo de construção, a não ser em casos 
especiais. Landulfo Alves justificava a opção por pequenas construções por considerar 
que era adequada para as cidades do interior, nos locais mais afastados, como nas 
sedes dos distritos e a Prefeitura poderia ser responsável pela construção dessas 
escolas primárias. O interventor argumentava não ser preciso de grandes prédios para 
combater o alto índice de analfabetismo, bastando simplesmente uma pequena casa 
caiada e assoalhada.  

Isaias Alves, como Secretário de Educação e Saúde deste período governamental, 
resolveu construir prédios escolares pequenos, com uma ou duas salas de aulas e 
demais dependências. Em realidade, o espaço escolar ficou reduzido a apenas uma sala 
de aula. 

Durante a gestão de Isaias Alvas, foi colocado em funcionamento em Salvador, no 
bairro proletário da Liberdade, uma escola construída pelo governo anterior, em “(...) 
grande prédio, moderno, belo, de boas condições pedagógicas (...) 
(BAHIA.ALVES:1938/1939. Pag.62). Foram tomadas as providências necessárias para 
a instalação e organização da instituição, sendo, de início, matriculados 200 alunos 
entre as idades de 5 a 15 anos. A distribuição destes alunos foi em classes homogêneas 
distribuídas em três turnos: matutino, vespertino e noturno. A sua inauguração 
ocorreu no ano de 1939 , no dia do soldado (25 de agosto), com a denominação de 
Escola Estadual Duque de Caxias. 

Preocupado com a importância das escolas primárias rurais. o Secretário de 
Educação Isaias Alves, destacava que estas estavam situadas em locais inadequados. 
Para exemplificar suas afirmações, aponta a existência de escolas rurais na capital 
baiana, como as escolas rurais Manuel Vitorino, Humberto Torres.  

Nesse sentido, Isaias Alves advertia: 
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A atual organização tem, nominalmente, o adjetivo de “rural”,e apesar de ter se 
aproximado bastante durante o último ano, está a carecer de importantes 
adaptações a esse regimen, que se deverá ampliar à Escola Normal de Caitité. 
(BAHIA .ALVES: 1938/1939.pg.91) 

Para Isaias Alves as escolas rurais deveriam estar próximas a locais onde houvesse 
possibilidade de organização de hortas, aviários, pomares, apiários. 

Dentro de tal concepção, em 1935 a Escola Normal de Feira de Santana 
transformou-se em Escoal Rural de Feira de Santana. Ela e a Escola de Caetité, apesar 
de estarem muito próximas da zona urbana, serviam como forma de preparação do 
professorado para o ensino rural das regiões mais longínquas. 

 

3. ESCOLA PRIMÁRIA E REDEMOCRETIZAÇÃO 

Com o fim do período ditatorial de Getúlio Vargas, uma nova direção política 
orienta o país a partir de 1945, com expressão nas políticas públicas para educação no 
país e no estado da Bahia. Em relação à duração do ensino primário, a partir da Lei 
Orgânica do Ensino Primário (decreto Lei 8529 de 02/01/1946), ficou determinado 
que o ensino primário elementar fosse de 4 (quatro) anos de estudo. 

A estrutura das escolas primárias baianas permaneceu inalterada durante todo 
esse período até a nomeação, no govrno de Otávio Mangabeira, em 1947, do Secretário 
da Educação e Saúde Anísio Teixeira. Este, apesar de estar preocupado com a educação 
no Estado, não conseguiu lograr êxito na aprovação de uma Lei Orgânica para o ensino 
baiano. Assim, dedicou-se em estruturar a educação primária no estado, sendo 
necessário recuperar o ensino primário com prédios escolares aparelhados com aluno 
e professor. Salientava que “a escola sem prédio é uma demonstração do conceito de 
‘escola formalidade’ ou de escola para mistificar a necessidade de educação da 
população“ (BAHIA. TEIXEIRA: 1948 p.7). 

Neste sentido Anísio Teixeira, com a consciência de que seia impossível construir 
todas as escolas públicas necessárias organizou um Plano de Escola com instalação 
gradual, seriam as: 

• Escolas provisórias que, em casos extremos, poderiam, inclusive, ser num 
simples galpão;  

• Escola semiprovisória com construção precária e econômica, embora mais 
estável; 

• Escola permanente, com construção definitiva, comportando diversos tipos 
de prédios como 

: - o mínimo – prédio localizado em pequenos povoados com, pelo menos, três 
salas: uma de trabalhos manuais, uma para biblioteca, outra para administração 
(escola mínima) 
- o nuclear - prédio com, pelo menos, seis salas: uma biblioteca, um pequeno 
auditório, dependências de administração, comportando acréscimos (escola 
nuclear) 
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- Escola Compreensiva - prédio de, pelo menos, 12 salas de aula, uma biblioteca, 
salas para cursos de adultos, salas para agencias de informação, para professores, 
para administração, além de instalações para educação física e jogos recreativos. 
(Grupos escolares) 
A Escola Compreensiva é desta forma definida pelo educador: 

É chamada compreensiva porque incluirá, além do curso elementar integral com 
pequenas oficinas de artes industriais, o ensino de extensão aos adultos, e a 
biblioteca e o auditório de aplicação mista. Nela é que a escola primária se 
desdobrará em todos os seus aspectos e em que se processará o que está aqui 
denominado de recuperação da escola primária. (BAHIA.TEIXEIRA:1948. Pg. 8) 

A Escola Compreensiva seria aquela destinada aos centros urbanos de mais de 
cinco mil habitantes, sendo, de certa forma uma primeira ideia dos Centros 
Educacionais. Para Anísio Teixeira, na escola compreensiva é que a escola primária 
pode se desdobrar em todos seus aspectos, podendo se processar o que denomina de 
recuperação da escola primária. 

Para a Capital, centro da maior concentração populacional baiana, Anísio Teixeira 
idealizava uma escola de tipo inteiramente novo, dividida em duas ordens de 
atividade. A primeira, dedicada à instrução propriamente dita, chamava-se "escola-
classe" e a segunda, a educação no sentido mais amplo, que denominou de “parque 
escolar”. Esse é o esboço do que definiria, posteriormente, como Centro Educacional, 
- um Centro de Educação Integral, que compreendia atividades de instrução, "escola-
classe", e de educação, "parque-escola", "escola-parque". 

Para a educação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a ser implantado na 
capital, Anísio Teixeira idealizou uma proposta diferenciada de educação integral, que 
podemos conferir no seu discurso por ocasião da sua inauguração: 

A escola primária seria dividida em dois setores, o da instrução, propriamente 
dita, ou seja, da antiga escola de letras, e o da educação, propriamente dita, ou 
seja, da escola ativa. No setor instrução, manter-se-ia o trabalho convencional 
da classe, o ensino de leitura, escrita e aritmética e mais ciências físicas e sociais, 
e no setor educação – as atividades socializantes, a educação artística, o trabalho 
manual e as artes industriais e a educação física. (TEIXEIRA: 1959 p. 82)  

Continuando sua explanação, indica as atribuições educativas específicas 
realizadas nos pavilhões, ou seja,  

(...) escolas-classe, isto é, escolas de ensino de letras e ciências, (...) escola-parque, 
onde se distribuiriam as outras funções do centro, isto é, as atividades sociais e 
artísticas, as atividades de trabalho e as atividades de educação física. 
(TEIXEIRA: 1959, p. 83)  
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A escola-classe é uma escola parcial, feita para funcionar em turnos, e integrar se 
à escola-parque, complementando-a como integral: 

 A criança fará um turno na escola-classe e um segundo turno na escola-parque. 
Nesta escola, além de locais para suas funções específicas, temos mais a 
biblioteca infantil, dormitórios para 200 das 4000 crianças atendidas pelo 
Centro e  os serviços gerais e de alimentação. (…). Além da reforma da escola, 
temos o acréscimo desse serviço de assistência, que se impõe, dadas as condições 
sociais. A criança, pois, terá um regime de semi-internato, recebendo educação e 
assistência alimentar. Cinco por cento dentre elas receberão mais o internato. 
Serão crianças chamadas propriamente de abandonadas, sem pai nem mãe, que 
passarão a ser não as hóspedes infelizes de tristes orfanatos, mas as residentes 
da escola-parque, às quais competirá a honra de hospedar as suas colegas, bem  
como a alegria de frequentar, com elas, as escolas-classe. (BAHIA.TEIXEIRA: 
1959 p. 83) 

Complementa, ainda, Anísio Teixeira: “(...) desejamos que a escola eduque, forme 
hábitos, forme atitudes, cultive aspirações, prepare, realmente, a criança para sua 
civilização (...)” (BAHIA.TEIXEIRA: 1959, P. 79) 

São claras as pretensões de Anísio Teixeira ao idealizar o centro. Ele pretendia 
muito mais que dar acesso à escola, pois agregava, também, a formação para o 
trabalho. Porém, ao lado dessas características, estavam às condições mínimas de vida 
como alimentação, saúde, esporte, cultura e lazer. Para tanto, somente o tempo 
integral poderia dar conta de atender a todas essas necessidades.  

Com essa perspectiva de que a mensagem do governador Otávio Mangabeira , em 
1949 , noticia a construção, em andamento, do Centro Educacional Carneiro Ribeiro – 
dentro da visão defendida por Anísio Teixeira para organização das escolas -, (que 
ficou conhecido co Escola Parque), composto por quatro grupos escolares, para 1.000 
crianças cada e, no centro, uma escola-parque para 4.000 alunos, contendo dois 
internatos, para 100 meninos e 100 meninas desamparados, além de instalações para 
recreio, trabalhos manuais e educação física, artística e social. 

Ainda descontente com a situação da educação baiana, o secretário Anísio Teixeira 
considerava-a pouco satisfatória, justificando a causa desta posição ao fato de que a 
educação não é “(...) na verdade, uma atividade especializada, mas o reflexo da própria 
sociedade, que se retrata em suas escolas com fidelidade por vezes dolorosa e 
reveladora.” (BAHIA.TEIXEIRA Diário da Assembleia :1949.pg.5468) 

Nos anos iniciais de seu trabalho frente à Secretaria de Educação, Anísio Teixeira 
indica a existência de quatro níveis de progresso: o da zona rural, dos povoamentos e 
arraiais, das cidades do interior e do Litoral, incluindo a capital. 

Na zona rural, povoados e arraiais, Anísio considera como as de condições mais 
precárias para a obtenção de professores mais preparados. Assim, propõe que a escola 
seja mais “modesta”, sendo regida por uma pessoa do local, treinada para tanto. 
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Já nas cidades, tanto do interior como no litoral, “a escola já deverá ser uma 
instituição mais semelhante às similares dos países civilizados” (BAHIA.TEIXEIRA: 
1949). E, para a capital, o sistema escolar deve ser semelhante aos das grandes cidades. 

As escolas primárias seguiam os tipos determinados pelo planejamento da 
Secretaria com quatro estágios, isto é, do mínimo, que representa apenas um teto, até 
o grupo escolar de doze classes, com todas as instalações conexas e anexas. Esse 
último, no entanto, somente para as grandes cidades, que, no interior do Estado, deve 
contar também com um centro comunitário, com biblioteca, salões de cinema e 
recreação., salas ou clubes para educação de adultos. 

No entanto, em 1950, Anísio considera ser urgente a necessidade de construção 
rápida dos prédios escolares: 

O problema do prédio escolar na Bahia tem dois aspectos. O primeiro é, digamos, 
o de demonstrar a sua necessidade, pois não falta quem suponha bastar à escola 
o professor. Daí o sem número de escolas a funcionarem em salas acanhadas de 
residências particulares, alugadas. O segundo é o de encontrar uma solução tão 
modesta quanto possível mas que, a despeito da modéstia, atenda ao mínimo de 
condições indispensáveis a um prédio escolar. Com efeito, a necessidade de 
construir, o mais rapidamente possível, não alguns prédios, mas todo um sistema 
escolar exige planos de economia e construção em massa que não são fáceis de 
traçar. (BAHIA.TEIXEIRA: 1950. pg. 9)  

Assim, põe em prática seu projeto de construções escolares dentro das 
especificações defendidas por ele. Esse plano previa seu início a partir de pequenos 
módulos que denominou de “construção extensível”. O prédio, que foi pensado 
por Anísio Teixeira e projetado pelo arquiteto Diógenes Rebouças, deveria atender as 
pequenas localidades do interior baiano, com população entre 400 e 10000 
habitantes, construído a partir de um núcleo básico, com mínimas instalações, 
comportando sua expansão, na medida das necessidades locais. As escolas extensíveis 
ficariam organizadas em escola mínimas, escolas nucleares e grupo escolar. 

a) Escola Mínima – para as localidades rurais mais dispersas, com projeto em 
conjunto com o Ministério da Educação, assim descrita por Anísio Teixeira:  

 

O prédio da Escola Mínima corresponde ao simples tecto para a escola. Deseja-
se dar à escola um tecto. Imaginou-se, assim, um prédio de tamanha 
simplicidade que nem sequer possui janelas. É uma classe com paredes meias e 
uma porta. Em torno, uma pequena área coberta. Ao lado, a instalação sanitária 
mínima. (BAHIA.TEIXEIRA: 1950. pg. 10)  

A mesma escola mínima estava prevista, também, para sua ampliação, podendo , 
segundo os dados do relatório , estender-se para duas, três, seis, doze e catorze salas, 
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de acordo com os recursos e necessidades da localidade. Por esse motivo também eram 
denominadas escolas extensíveis. 

b) Escola Nuclear – para as vilas e povoados com população mais densa, a escola 
possui três salas, atendendo o que chama de três graus de ensino, além de biblioteca, 
diretoria, residência do zelador e uma área coberta para recreio 

Grupo Escolar Médio - seria construído nas pequenas cidades e :  

(...) compreende além de seis salas de aula, salas de administração, uma boa 
biblioteca, disposições para clubes escolares, auditorium, salas especiais de 
desenho, artes industriais e ciências e largas áreas cobertas para recreio. 
(BAHIA.TEIXEIRA: 1950 pg. 10-11). 

Grupo Escolar Completo – localizado em cidades maiores  e mais populosas, 
possuindo 14 salas , sendo 6 salas do Grupo Escolar médio, mais 6 salas de aula 
primária , além de mais duas salas de jardim da infância, ginásio, cantina, teatro e 
centro de informações para adultos. 

O ensino primário para a Capital do estado não poderia ter as mesmas iniciativas, 
pois segundo Relatório de Anísio Teixeira : 

Aí deparamos com a cidade já construída, sem áreas previstas para construções 
escolares necessárias, e, como no interior, com todo um sistema escolar por 
edificar. Além disso, o sistema de “turnos”(no mesmo prédio , funcionam duas 
escolas, uma pela manhã e outra a tarde) havia criado uma escola de tempo 
parcial, com um período demasiada reduzido para se fazer a educação elementar 
da criança. (BAHIA.TEIXEIRA: 1950 pg. 11)  

Para a capital foi pensado um  plano escolar que  compreendia um sistema de 
escolas elementares, compondo  o centro de educação com escolas-classe e escolas-
parque, indicando a construção do primeiro – Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
composto de quatro escolas-classe  com 960 alunos  cada e uma escola-parque para 
3.840 alunos, inclusive 300 internos, sendo escolhido o bairro da Liberdade para sua 
construção , por ser um bairro populoso e de baixa renda. 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, formado por quatro escolas-classe com 
capacidade de 1000 alunos e a escola-parque, as quais recebiam alunos que 
frequentassem o turno oposto. Desta forma, cada aluno matriculado no ensino 
público, passava 8 (oito) horas diárias no centro, dentro da perspectiva de educação 
integral defendida por Anísio Teixeira. 

O projeto pedagógico de Centro Educacional Carneiro Ribeiro, concebido por 
Anísio Teixeira, contou com a colaboração, nos aspectos funcionais, do engenheiro 
Paulo de Assis Ribeiro. Em conjunto com o arquiteto Diógenes Rebouças, eles 
colocaram em prática a implantação da chamada Escola Parque, no bairro da 
Liberdade, em Salvador, que teve conclusão e inauguração em 1955, com efetivo 
funcionamento. 
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Apesar do plano de construções escolares durante a gestão do Secretário Anísio 
Teixeira, a sua efetiva construção, nos governos posteriores – de Luis Regis Pacheco, 
Antônio Balbino e Juracy Magalhães –, deixou a desejar. A documentação analisada 
aponta para a existência de escolas isoladas ou singulares, reunidas ou agrupadas e de 
grupos escolares. Entretanto, não há qualquer esclarecimento quanto às suas 
características. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo sobre as escolas primárias baianas durante o período de 1930-1960 nos 
dá a perfeita indicação de que a sua situação permaneceu precária, bem como nos 
indica que as políticas públicas desenvolvidas na Bahia não contribuíram de forma 
significativa para que o panorama educacional deixasse de ter marcas tão negativas.  

A documentação consultada – Mensagens e Relatórios – indica que os 
governantes, apesar de terem iniciativas no sentido de minimizar a situação da 
educação, por outro lado estavam conscientes de que o resultado era bastante 
insatisfatório, frente a uma realidade social permeada por graves problemas, um deles 
o altíssimo índice de analfabetismo da população.  

As escolas primárias baianas, em sua grande maioria, eram escolas isoladas e 
reunidas, com poucos grupos escolares, que estavam localizados no interior do Estado, 
não tendo presença na capital. Em Salvador, as escolas primárias graduadas recebiam 
denominação de políticos, de militares, de professores, etc. Foi o caso, por exemplo, 
da Escola Estadual Duque de Caxias. 

Os interventores nomeados durante o Estado Novo, preocupados com a expansão 
da escola primária, tiveram uma atuação tímida. Podemos constatar a situação quando 
analisamos os dados do ano de 1938, com 94.762 matrículas efetivas e somente 3.034 
alunos concluintes. A justificativa para os baixos índices de escolaridade, era a falta de 
verbas suficientes para a melhoria das condições do ensino primário baiano e a 
questão do professorado. 

Somente durante o período da gestão de Anísio Teixeira como Secretario da 
Educação e Saúde Pública é que tivemos maior expansão e organização da escola 
primaria baiana. Nesta fase, foi organizado um Plano para o funcionamento das 
escolas municipais, bem como para a execução de um projeto de construção de 
unidades escolares nas zonas urbanas e principalmente rurais. Tal fato é constatado 
quando comparada a média nacional de alunos por mil habitantes no ano de 1950 , 
quando a Bahia saiu do penúltimo lugar para ocupar uma das primeiras colocações, 
dentro da média nacional. 

Na gestão de Anísio Teixeira, o plano educacional que previa a construção de 
Centros Educacionais, se materializou no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 
popularmente conhecido como Escola Parque, a qual devia ser o modelo de escola 
primária brasileira, querendo uma educação integral, baseada nos ideais liberais da 
modernidade, preocupada com a formação do cidadão. 



 

 
 

27 

Pode-se ainda destacar que, sendo o analfabetismo um dos principais problemas 
da sociedade republicana, o incremento da educação primária representava uma 
necessidade para a afirmação da cidadania, das ideias e valores republicanos.  

Por fim, cabe destacar que a situação econômica e social desigual do país é 
expressa, também, na desigualdade educacional, principalmente na região nordestina. 
É o caso baiano, que luta, durante todo o período, para sair de uma situação econômica 
desfavorável em relação ao restante do país. 
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RESUMO  

Esta comunicação propõe discutir os repertórios dos discursos produzidos no 
Senado Mineiro, entre 1891 a 1906, relacionados à instalação e organização da 
educação pública em Minas Gerais e visando alcançar o engrandecimento mineiro. 
Busca compreender os sentidos de progresso associados a um projeto de 
modernidade, conforme as perspectivas dos Senadores sobre o programa educacional 
que procuravam instituir. Almeja, ainda, compreender o pensamento dos políticos 
mineiros sobre as instituições escolares, especialmente as de formação profissional, 
consideradas como instrumento para atingir o progresso, por meio do 
desenvolvimento econômico e social. A leitura dos discursos mostrou que os 
Senadores, em sua maioria, interpretaram a educação como meio de transformação 
social e civilizadora; um dos elementos de progresso, modernização e civilização. O 
projeto educacional se cumpriria na criação da identidade do indivíduo por meio do 
trabalho, a partir do trabalho livre com qualificação técnica, resultante de um processo 
educacional racionalmente estruturado e competentemente administrado. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação, Senado Mineiro, Progresso. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta comunicação propõe discutir os repertórios dos discursos produzidos no 
Senado Mineiro, entre 1891 a 1906, relacionados à instalação e organização da 
educação pública em Minas Gerais e visando alcançar o engrandecimento mineiro.1 
Por meio da leitura dos Anais do Senado Mineiro procura-se reconstituir a cena 
política, intelectual e social mineira e suas correlações com os conceitos de progresso, 
de modernidade e de educação, vislumbrados nos projetos de engrandecimento do 
Estado de Minas Gerais.2Para modernizar o Estado, intelectuais e políticos recorreram 
aos recursos teóricos e retóricos disponíveis no “repertório político-intelectual de fins 
do oitocentos conforme suas possibilidades de explicar a conjuntura” mineira e 
evidenciar linhas de ação para nela intervir (Alonso, 2002, p. 44). 

A modernização almejada tinha seus referenciais na modernidade experimentada 
na Europa Ocidental e nos Estados Unidos da América, desejando se aproximar das 
concepções de progresso técnico, científico e social vigentes nesses lugares. Os 
conceitos de modernização e de “modernidade” foram compreendidos como termos 
polissêmicos, percebidos a partir de sua “identificação com diferentes conceitos que 
determinavam suas feições e operações em diferentes momentos do processo 
histórico” (Carvalho, 2012, p. 32). A definição desses conceitos implica a sua 
delimitação temporal, circunscrita “em uma situação histórica e cultural específica, de 
forma a favorecer sua percepção e seu entendimento acarretados por relações 
contextuais”. Depreende-se que o conceito de modernização, entre os séculos XIX e 
XX, conforme Carvalho,  

encampou ideias, práticas, representações e projetos de modernidade 
apropriados de maneira ideológica e aplicados, pragmaticamente, na tentativa 
de equiparar povos e nações que, em contextos históricos específicos eram 
tomados como modulares do que seja a modernidade, em termos econômicos, 
políticos e/ou sociais. (Carvalho, 2012, p.26). 

                                                   
 

1 Este texto é resultado da pesquisa da pesquisa de Bárbara B. P. Lima, em andamento, intitulada “Afonso Pena e 
os repertórios do engrandecimento mineiro: instrução profissional, ferrovia e ideário republicano (1874-1906)”, 
que está sendo realizada no Programa de Pós-Graduação de Mestrado em Educação Tecnológica do Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) e da pesquisa “A escolarização das atividades 
manuais e a formação do trabalhador mineiro sob o ponto de vista do léxico republicano (1891-1930)”, 
coordenada por Irlen Antônio Gonçalves (bolsista de produtividade – CNPq), e conta com apoio financeiro do 
CNPq, via edital Universal 14/2013 e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG 
(Edital Universal 1/2013). 

2 Os conceitos foram compreendidos conforme uma dada realidade social e histórica, dentro de um conjunto de 
experiências compartilhadas; ou seja, percebidos do ponto de vista social e político, inscritos numa conjuntura 
histórica e social específica.  KOSELLECK, Reinhart. (2006). Futuro Passado – Contribuição à Semântica dos 
Tempos Históricos. Rio de Janeiro: Editora Contraponto. 
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A modernidade almejada seria atingida por meio do desenvolvimento econômico 
e social. Para alcançá-lo, os políticos mineiros compartilhavam a ideia de retirar o 
Estado de sua situação de atraso econômico e social (Dulci, 1999) e, assim, na estrada 
para o progresso, participar do rol das nações civilizadas. Percebido nos usos das 
tecnologias, no crescimento da produção material e na expansão das redes de 
comunicação (Hobsbawm, 2011, p. 51), o progresso tinha seus referenciais nas 
experiências vivenciadas pelas sociedades europeias ocidentais e pelos EUA.  

Nesse sentido, a condição de atraso também era definida a partir da relação de 
proximidade ou distância dos modelos de produção material e cultural dessas regiões. 
O desenvolvimento científico e tecnológico, ambos associados ao sentido do avanço do 
conhecimento (Pádua, 2012), foram percebidos nos artefatos tecnológicos e nas 
máquinas, a exemplo do telégrafo, do telefone, da eletrificação, do automóvel, das 
locomotivas. A presença desses “sinais visíveis de civilização” constituía o necessário 
que “aproximava uma cidade do mundo ao qual suas elites aspiravam pertencer” 
(Goodwin, 2015, p. 38).  

A noção de progresso também estava associada à ideia de ordem. Pois a instalação 
da República promoveu novas demandas provenientes das mudanças necessárias à 
integração do povo à nova ordem republicana e à alocação do trabalhador livre ao 
mercado de trabalho. Projeto que só seria viável, na concepção dos políticos mineiros, 
a partir da implementação da ordem pública, percebida como condição de 
possibilidade do desenvolvimento social e econômico, tornado-se um de seus 
principais objetivos (Pádua, 2012). Assim, para promover a construção de uma nova 
sociedade segundo os princípios republicanos, requerida como essencial à superação 
monárquica, a educação seria cooptada como um dos mecanismos de controle social 
capaz de garantir a ordem pública. 

A leitura dos discursos dos Senadores permitiu inferir suas ideias de progresso, de 
modernidade, de educação e de formação do trabalhador. A questão da necessidade de 
reposição de mão de obra, decorrente da abolição da escravatura e do processo de 
adaptação e reestruturação da atividade laboral, contribuiu para que uma das 
principais preocupações dos Senadores fosse a formação do trabalhador (Versieux & 
Gonçalves, 2012). A formação da mão de obra, segundo Goodwin e Chamon (2012, p. 
323), “significaria a disponibilização de uma oferta de trabalho regular e em 
quantidade suficiente para garantir a produção constante, bem como a sua 
qualificação técnica”. 

Sob uma perspectiva baseada na influência marcadamente liberal e positivista 
(Gonçalves, 2012), a educação deveria ser capaz de transformar uma população 
majoritariamente sem instrução e pobre em cidadãos úteis à pátria. Para Chamon e 
Gonçalves (2012), no estado mineiro, assim como em outras unidades da federação 
brasileira, “não era raro encontrar nos discursos das elites dirigentes, a ideia de que a 
educação era instrumento transformador da sociedade”. O projeto educacional se 
cumpriria na criação da identidade do indivíduo por meio do trabalho, a partir do 
trabalho livre com qualificação técnica, resultante de um processo educacional 
racionalmente estruturado e competentemente administrado (Dulci, 1999).  
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Entender esses discursos significa considerar como os ideais de progresso, 
modernidade e instrução pública, percebidos em seu lugar social como capacidades 
culturais, foram apropriados, reapropriados e organizados segundo os projetos que 
visavam o desenvolvimento econômico e social do Estado. Ao situá-los na estrutura de 
relações de poder da sociedade à qual pertencem, percebe-se que os repertórios 
produzidos, os modos de pensar e agir, estão em íntima conexão com a conjuntura 
histórica, social e cultural de seu ponto de origem. Pois as ideias são parte do todo 
social e se constituem juntamente com ele. Elas se engendram no interior do processo 
histórico e são constitutivas dele (Capelato, 1989, p. 17).  Percebe-se, assim, o discurso 
como narrativa construída segundo condições históricas e sociais específicas, sendo 
uma representação do imaginário social de um grupo de interlocutores, do qual seu 
autor participa. 

Para Charaudeau (2013, p. 16), os discursos políticos se inscrevem em uma prática 
social, mobilizados num espaço público, permeados pelas relações de poder nele 
circunscritos. Heterogêneo, pertencente a diferentes grupos, o discurso é fragmentado 
em diversos espaços de discussão, de persuasão, de decisão, que ora se recortam, ora 
se confundem, ora se opõem. É preciso observar que “todo discurso se constrói na 
intersecção entre um campo de ação, lugar de trocas simbólicas organizado segundo 
relações de força, e um campo de enunciação, lugar dos mecanismos de encenação da 
linguagem” (Charaudeau, 2013, p. 54). Pocock (2013, p. 09) afirma, nesse sentido, que 
analisar o discurso político implica estudar fatos históricos; uma vez que “faz  parte 
desse enfoque pensar os discursos como ações para reagir a fatos passados, modificar 
fatos presentes ou criar futuros”. Avaliar os discursos dos Senadores significa 
compreender a cena política circunscrita a eles, considerando o Senado Mineiro como 
lugar de produção da educação e formação profissional, onde se promovia a 
normatização da instrução, cujo objetivo seria tornar a criança, o jovem e o adulto 
trabalhadores cidadãos (Gonçalves, 2012).  

A implantação da República e a instalação do sistema federalista permitiram que 
cada Estado articulasse o próprio sistema político, conforme sua realidade social e 
econômica. Em Minas Gerais foi instalado o Congresso Mineiro, composto por Senado 
e Câmara dos Deputados, que passou a exercer o poder legislativo estadual. Seguindo 
as propostas de Alonso (2002), o Congresso Mineiro pode ser analisado como 
ambiente de experiência compartilhada, em que formas de pensar e agir estão 
relacionadas a práticas e redes sociais. Marcado por discordâncias, embates e disputas, 
não era formado por um grupo coeso. Foi uma instituição representativa das 
oligarquias dominantes da época, cujo objetivo era organizar a administração pública 
e fomentar o engrandecimento mineiro por meio do desenvolvimento econômico e 
social, tendo em vista as ideias de progresso, de ciência e de civilização correntes. 

Os políticos mineiros foram analisados como integrantes do mesmo lugar social, 
entendido como local de constituição de uma rede de contatos, permeado por relações 
afetivas (de aproximação e/ou rejeição), por meio da convivência entre pares (Gomes, 
2004). A rede organizacional estabelece um circuito de sociabilidade que, ao mesmo 
tempo, situa o sujeito num mundo cultural e lhe permite interpretar o mundo político 
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e social de seu tempo. Segundo Pádua (2012), os políticos mineiros compartilhavam 
um vocabulário comum, estavam sujeitos a regras comuns, sendo assim agrupados 
numa mesma tradição cultural ou cultura política, o que permite que se entendam e se 
reconheçam uns aos outros3.  

Os Senadores mineiros defenderam o desenvolvimento econômico e a 
modernização social em consonância com os modelos preconizados pelos núcleos 
sociais tidos como civilizados. Alonso (2002) ressaltou que diversas teorias 
importadas da Europa Ocidental e dos EUA, a exemplo do positivismo, 
spencerianismo, darwinismo e liberalismo, sofreram apropriações por parte dos 
políticos brasileiros, tendo seus usos redefinidos. Os políticos nacionais apropriavam-
se e reapropriavam-se desses modelos, alterando-os conforme suas deliberações para 
compreender determinadas situações e mobilizar suas práticas. O objetivo era colocar 
Minas nos trilhos do progresso por meio do desenvolvimento econômico, técnico e 
científico. Os discursos políticos apresentaram a ideia de que esse avanço seria 
alcançado ao civilizar e educar a população para o trabalho; fomentar a economia 
comercial; aprimorar os métodos agrícolas, implantar o industrialismo, ligado à 
agropecuária, e expandir as vias de comunicação do estado, com a instalação de 
estradas de ferro (Pádua, 2012).  

Destaca-se que a leitura dos discursos dos parlamentares demonstrou o viés 
conservador presente em seus discursos. O ideal de modernização conviveu com 
práticas e instituições de programas considerados conservadores desde o Império. A 
sociedade tradicional ainda estava presente na sociedade moderna que se formava. À 
proporção que esse processo de transição entre uma sociedade e outra avançava, 
percebeu-se o uso de ambas noções entre os políticos mineiros, que ora defendiam a 
ideia de progresso, ora se pautavam por resoluções que refletiam concepções 
conservadoras – relacionadas ao tipo de sociedade que visavam construir. Nesse 
sentido, há uma perenidade para a tradição no processo de modernização que se tinha 
em vista. Os Senadores partilhavam tanto dos ideais de progresso quanto das noções 
conservadoras. 

Dulci (1999) indicou que o processo de modernização conservadora servia ao 
objetivo do avanço rápido: o controle autoritário dos setores subalternos e a 
concentração fundiária ensejavam a exploração intensiva da força de trabalho, com 

                                                   
 

3  O conceito de cultura política pode ser compreendido como o conjunto de valores, tradições, práticas e 
representações políticas compartilhadas por determinado grupo, que expressa uma entidade coletiva e fornece 
leituras comuns do passado, assim como inspiração para projetos políticos direcionados ao futuro  MOTTA, 
Rodrigo Patto Sá (Org.). (2009). Culturas Políticas na História: novos estudos. Belo Horizonte: Editora Fino Traço. 
Ademais, compreende-se cultura política como uma espécie de código e um conjunto de referências, formalizadas 
no seio de um partido ou, mais largamente, difundidos no seio de uma família ou de uma tradição política. Essa 
cultura política é elaborada e difundida a partir das instituições de formação e informação social: a família, o local 
de trabalho, a universidade, os partidos, que podem ser tomados como espaços de formação cultural e política dos 
indivíduos. BERSTEIN, Serge (1998). A cultura política. IN: RIOX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-François (Org.). 
Para uma história cultural. Lisboa: Estampa. 
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objetivo de recuperar o atraso econômico. O elemento central do modelo de 
modernização conservadora compreende a primazia dos fatores políticos sobre os 
fatores de mercado. Portanto, entre o final do século XIX e início do século XX, Minas 
Gerais vivenciou uma modernização relativa, em que ora sobressaíram as 
características da tradição conservadora, ora as características das práticas sociais 
modernas nos projetos legislativos instituídos (Dulci, 1999). Os políticos mineiros 
desse período “leram a modernização do país, considerando fortemente a aposta de 
intervenção do Estado na articulação e/ou moderação das forças sociais” (Bomeny, 
2001, p. 20). 

O progresso material não era fator suficiente para alcançar o engrandecimento 
mineiro, os ideiais de modernidade vislumbrados. Os discursos dos políticos mineiros, 
ao longo de todo o século XIX e início do século XX, sugeriram a articulação entre a 
educação e  o desenvolvimento econômico (Faria Filho, Gil & Zica, 2012). O advento 
da República anunciava a necessidade de mudança na forma que a educação pública 
estava instalada em Minas Gerais. Portanto, era preciso reorganizar o serviço de 
instrução pública, pois, segundo os políticos mineiros, a educação se encontrava 
impregnada do arcaísmo e dos vícios da velha ordem, trazendo no sistema de ensino 
vigente as marcas de uma configuração considerada anacrônica, inconcebível para as 
novas concepções do momento (Gonçalves & Nogueira, 2012). O serviço de educação 
foi atribuído à Secretaria de Interior, uma das três secretarias de Estado, sendo as 
outras a Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e a Secretaria das 
Finanças.  

 
2. REPERTÓRIOS SOBRE EDUCAÇÃO 

Desde a proclamação da Independência no país, em 1822, os políticos brasileiros, 
ao pensarem no projeto de modernização da sociedade, perceberam a instrução como 
a principal mola propulsora (Viscardi, 2012). Conforme os ideais iluministas, 
presentes no pensamento das elites mineiras, esta questão estava diretamente ligada 
à escolarização da população pobre e livre. Para Viscardi (2012, p.65) os projetos de 
construção da identidade e da unidade nacional foram “alimentados por referências a 
países estrangeiros, entre os quais, destacou-se primeiramente o continente europeu, 
como espelho para o Brasil, e, posteriormente, os EUA, sobretudo a partir da década 
de 1870”. De acordo com Chamon (2005), os EUA começaram a ser percebidos como 
referência na área da instrução, por apresentarem um sistema de ensino mais sólido e 
mais amplamente distribuído pela população. 

A instrução, portanto, foi considerada um ramo fundamental da administração 
pública “no momento em que se impôs a necessidade de formar pessoas dotadas de 
novas qualidades, fundamentais à constituição do Estado Imperial”, segundo um 
projeto de civilização e modernização (Inácio, Faria Filho, Rosa, & Sales, 2006, p. 15). 
Depreende-se que havia forte preocupação em formar quadros dirigentes e formar  a 
força de trabalho, para desenvolver as principais fontes de riqueza de Minas Gerais; 
“instrumentalizando as pessoas para as mais variadas funções, por meio da instrução, 
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o que colocou a educação também como base para o desenvolvimento” (Inácio et al., 
2006, p.21).  

Havia forte crença na eficácia da escola como “viabilizadora da produção e 
reprodução das formas sociais de vida e de inclusão do sujeito na sociedade, por meio 
da divulgação da instrução intelectual, física e moral” (Gonçalves 2012, p. 18). Os 
discursos dos políticos mineiros demonstraram que a instrução foi percebida, pela 
maioria, como um dos importantes fatores para o desenvolvimento social, também 
entendida como um instrumento de mudança social e meio civilizador.  

Os políticos mineiros conceberam para o Estado a missão pedagógica de educar a 
população para o progresso. Destarte, cabia ao ensino mineiro incorporar uma 
perspectiva mais ampla, “que ultrapasse a simples instrução escolar” (Gonçalves, 
2012, p. 27). Em defesa dos projetos de instrução pública que procuravam instituir, 
eles recorreram aos repertórios intelectuais disponíveis referentes à forma de 
organização da educação pública. Os repertórios seriam os intrumentos utilizados para 
compreender o cenário no qual  os Senadores estavam inseridos e definir suas práticas 
políticas, a exemplo das observadas no âmbito da instrução pública. 

O termo “repertório” indica o conjunto dos recursos teórico-metodológicos 
produzidos pelos intelectuais, disponíveis em uma sociedade, numa delimitada 
conjuntura histórica, que podem ser selecionados e articulados para o jogo político. 
Imbricados nas práticas sociais e culturais, nas relações da cena política, compõem um 
conjunto limitado de esquemas que são apreendidos, compartilhados e postos em 
prática, por meio de um processo seletivo, para compreender certas situações e definir 
linhas de ação (Alonso, 2002). O repertório compreende padrões analíticos, noções, 
argumentos; conceitos; teorias; esquemas explicativos; formas estilísticas; figuras de 
linguagem; metáforas (Swindler, 1986); não importando a consistência teórica de seus 
elementos, uma vez que seu arranjo é histórico e prático.  

Ao defenderem o engrandecimento mineiro, os políticos do Estado apreenderam, 
reproduziram e produziram repertórios consonantes com seus ideais de progresso e 
modernização, formados em seus respectivos lugares sociais. Os repertórios eram 
selecionados segundo os projetos de modernização, civilização e progresso. Em relação 
à instrução pública destaca-se a presença do repertório político-intelectual europeu, 
especialmente o francês, e dos EUA, mobilizados  como instrumentos para explicar a 
conjuntura mineira e evidenciar as linhas de ação para nela intervir. Verificou-se que, 
durante as discussões entre os Senadores, recorria-se aos projetos políticos instituídos 
no exterior e aos grandes nomes da política internacional para validar, fundamentar 
ou criticar uma argumentação.  

As intepretações dos repertórios provenientes do estrangeiro não tinham por 
objetivo a construção de determinadas teorias narrativas nem a reprodução de 
sistemas teóricos; foram utilizadas, em diversas situações, para legitimar a 
argumentação política. Sua origem não se limitava à experiência pessoal direta; os 
repertórios chegavam ao país e a Minas Gerais por meio de revistas, jornais, livros e 
publicações científicas. Os discursos demonstraram que os políticos não desejavam 
instalar os modelos apreendidos diretamente no estado mineiro. 
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 É importante destacar que preocupavam-se em adequar tais modelos à realidade 
sociocultural do Estado. Diversos políticos entendiam que a normatização da educação 
mineira deveria ser organizada conforme a realidade social e cultural da população. 
Alguns Senadores mostraram-se avessos à prática de importar modelos institucionais.  

Ao discutir a normatização da instrução pública, muitos Senadores passaram a 
defender o ensino profissional como meio mais eficaz de desenvolver economicamente 
o Estado. Ao contrário da cultura literária, que a sociedade anteriormente prezava, o 
ensino deveria atender às necessidades materiais e científicas do período, voltar-se 
para o aprimoramento das técnicas industriais e para o aprendizado das mesmas.  

O ensino profissional, nos anos iniciais da República, estava relacionado 
principalmente à indústria agrícola, de modo que os primeiros debates se voltaram 
para o estabelecimento de Escolas Agrícolas. Apesar do interesse em instruir a 
população e qualificar o sujeito para o trabalho, foi possível identificar que os políticos 
mineiros buscavam instruir minimamente os trabalhadores rurais, por meio das 
escolas práticas. Para difundir o ensino agrícola no Estado, os projetos que receberam 
maior apoio dos Senadores voltavam-se para a instrução prática e elementar daqueles 
que manejavam a terra, os quais transmitiam noções rudimentares de agronomia. 

O intento de estabelecer uma escola nos mais modernos modelos de ensino e de 
edificação das instituições escolares, notadamente importados dos países 
considerados cultos e civilizados, não se concretizou. Em consonância com o 
pensamento da época, muitos políticos acreditavam que a organização da educação 
deveria ser adequada ao tipo de sociedade em que se instalaria. Nesse sentido, ao 
perceberem a sociedade mineira como atrasada culturalmente, apoiaram o emprego 
de um projeto educacional mais simplificado, conforme o nível intelectual dos 
mineiros. 

Destaca-se que, ao final do século XIX, o Estado de Minas Gerais atravessou forte 
crise financeira, o que enfraqueceu a possibilidade de instituição de um projeto mais 
amplo no âmbito da educação e instrução profissional. Nos discursos dos Senadores, 
foram constantes as referências à falta de subsídio financeiro justificando a não 
implantação do ensino profissional. A reforma do ensino público, instituída pela Lei 
Nº 41 de 1899, estabelecia o enxugamento das escolas normais e a supressão das 
escolas rurais. Apesar de vários protestos contra a medida, a lei foi aprovada e várias 
escolas fechadas pelo território mineiro. 

A avaliação dos discursos dos Senadores permite inferir quais repertórios 
foram apreendidos, reproduzidos e produzidos na conjuntura das relações políticas, 
sociais e culturais na qual estavam inseridos. O conceito de repertório possibilita 
compreender a quais ideias políticas eles recorreram para empreender suas ações no 
plano educacional. Por considerarem Minas Gerais um estado voltado para a produção 
de base agrícola, procuraram criar estabelecimentos de aprendizagem agrícola (Dulci, 
1999) e ampliar o ensino primário, destinado à formação cidadã do sujeito 
trabalhador. 
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3. A EDUCAÇÃO E O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE 

A importância dada à instrução pública demonstrou o quanto significou a 
escolarização para o projeto de sociedade que se preconizava, em especial o ensino 
profissional, pensada como prática social de incorportação do indivíduo à sociedade. 
O Estado mineiro investiu na viabilização das condições para a implantação de uma 
educação e de uma instrução que contribuíssem para a constituição da ordem e do 
progresso.  

Ao mapear a rede de sociabilidades articulada na política mineira, ideias e projetos 
relativos à instrução da população foram compreendidos como “necessários à 
concretização de uma modernidade aspirada (e sonhada), cuja preocupação consistia 
em civilizar hábitos e costumes tidos como centrais na condução do progresso” (Valle, 
Handam & Daros, 2014, p. 13). Os discursos demonstraram o “pressuposto iluminista 
de superar o atraso pelo saber, que esteve presente em diversas iniciativas 
educacionais, públicas e particulares, encetados em momentos diversos do processo 
de desenvolvimento mineiro” (Dulci, 1999, p. 130).  

A educação, vista como fator de civilização e progresso, era percebida como recurso 
para manter a ordem social ou prevenção ao crime: uma nação inserida no espírito da 
civilização, instruída, educada e orientada para o progresso da indústria deveria ser 
uma nação ordeira, logo, uma nação educada. Assim, ao Estado caberia o dever de 
fornecer a instrução ao povo (Viscardi, 2012).  Desse modo, a instituição de ensino 
ocupava um lugar estratégico no imaginário político, ao integrar grande parte dos 
projetos de Estado-nação, definidos conforme a noção de ordem e de progresso 
sociais. Conforme Viscardi (2012), a escola servia de resposta às múltiplas demandas 
da modernidade: ampliação das habilidades humanas úteis à economia e à formação 
de indivíduos e de sociedades melhores e mais civilizados.  

A falta de escolaridade acarretaria na elevação das estatísticas criminais. Muitos 
Senadores apontaram a escola como um meio de diminuir a criminalidade, pois a 
profissionalização dos jovens lhes forneceria a oportunidade de ingresso na sociedade, 
contribuindo para o estado de ordem e o progresso da nação.  As crianças pobres ou 
desvalidas da sorte e da fortuna também receberam atenção dos políticos mineiros, 
que percebiam a educação como o instrumento capaz de habilitá-las para a vida em 
sociedade e a instrução profissional como a maneira de torná-las futuros 
trabalhadores produtivos. O modelo de escola adotado para as crianças pobres, 
portanto, assumiria um caráter prático, e não literário (Gonçalves, 2012) e atenderia 
às demandas do progresso.  

Afonso Pena, Afrânio de Mello Franco, João Pinheiro, dentre outros defensores da 
instituição do ensino profissional em Minas Gerais, perceberam a condição do 
progresso associada às melhorias materiais, sendo essas garantidas pelo progresso da 
indústria – que necessitava de mão de obra minimamente qualificada. Para os 
políticos mineiros, o progresso material mostrava-se insuficiente para alcançar o 
engrandecimento mineiro; era preciso conjugá-lo ao desenvolvimento social e à 
formação técnica do trabalhador, possibilitados pela instrução pública. Seria por meio 
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da educação, a partir do desenvolvimento econômico e social, que Minas Gerais 
encetaria seu processo de modernização e adentraria o rol das nações civilizadas.  

Portanto, o ideal de progresso por meio da educação foi compartilhado entre os 
políticos mineiros. Para organizar a educação pública no Estado, apropriavam-se dos 
repertórios disponíveis na cena política mineira, nacional e internacional. Os 
Senadores reproduziram e produziram repertórios de ideias, selecionados no 
amálgama das ideias circulantes no período sobre educação pública e instrução 
profissional. As discussões sobre instrução pública foram construídas perpassadas 
pelas noções de progresso, em que conceitos e teorias foram utilizados seletivamente, 
segundo uma intencionalidade própria, para defender ou refutar determinada 
argumentação e delimitar formas de ação. 
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RESUMO  

Reflexões acerca da importância e abrangência das ações populares 
alfabetizadoras ocorridas no nordeste brasileiro, embasadas no Método Paulo Freire, 
onde por ocasião da década de 1960 havia grande índice de analfabetismo e a análise 
dos discursos proferidos ao final do trabalho executado em Angicos, logrou iluminar 
novos caminhos e ampliar o diálogo entre as partes. A alfabetização humanizadora em 
Paulo Freire pressupõe reflexão do ontem, do hoje e do porvir, numa prática de 
proporcionar aos sujeitos, antes de tudo, uma leitura minuciosa do mundo; uma 
libertação das amarras da ignorância acerca da riqueza do universo. Defendeu a 
necessidade de um ensino realizado através do diálogo, em atividades de grupo, com 
o incentivo à participação e ao exercício da reflexão cidadã crítica, valorizando a 
sabedoria resultante das experiências culturais locais do alfabetizando, possibilitando 
um avanço para além de suas crenças em torno de si mesmo e do mundo. Para Freire, 
não bastava apenas ler e escrever, mas sim, fazer uso social e político desse 
conhecimento na vida cotidiana. Os seus ensinamentos perduram na memória dos ex-
alunos de Angicos, que propagam seus feitos e seus sucessos, através da fala que 
merece ser ouvida, da massa que agora e para sempre será povo. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Paulo Freire, Alfabetização Humanizadora, Discursos em Angicos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Numa época em que a educação era vista como fora das necessidades dos novos 
tempos, era imperioso e urgente substituir essa educação tradicional por uma outra 
educação orientada para a criação de disposições mentais críticas e permeáveis, 
favoráveis à participação, à deliberação coletiva, à ingerência, ao autogoverno e, por 
essa via, favoráveis à democratização da vida social e à instituição de formas 
democráticas de governo. Esses temas permeiam toda a análise: Paulo Freire insiste 
em defender a necessidade de um ensino realizado através do diálogo, em atividades 
de grupo, com o incentivo à participação e ao exercício da reflexão crítica (Beisiegel 
2010, p.36). 

Em contrapartida a uma atmosfera autoritária e antidialogal existente na época, o 
diálogo entre os homens era entendido, dentro da filosofia freireana, como 
componente essencial nessa educação comprometida com a construção de 
personalidades democráticas.  

A população brasileira revelava a persistência de disposições mentais geradas na 
organização social autoritária do passado como a prática do assistencialismo, a 
ausência do diálogo e a passividade do homem comum.  

A ação social ocorrida na aurora dos anos de 1960 “foi criativa e sonhou que 
poderia servir para libertar o homem, mais do que, apenas, para ensiná-lo, torná-lo 
‘doméstico’.” (Brandão 2011, p.17). 

A experiência de alfabetização que se alastrou pelo nordeste brasileiro teve um 
momento piloto quando foi realizada uma pequena ação na casa que o Movimento da 
Cultura Popular (MCP), em Recife, onde de 5 alunos iniciais permaneceram 3. A partir 
daí, as experiências foram tornando-se mais amplas e atingindo outras localidades, 
como Angicos (RN), Mossoró (RN) e João Pessoa (PB). 

Segundo Brandão (2011, p.18), esses foram os primeiros homens a serem 
alfabetizados de dentro para fora, através de seu próprio trabalho. Tal experiência 
alçou novos ares e rumos, indo em direção ao restante do território brasileiro: Rio de 
Janeiro, São Paulo e Brasília.  

Após essas ações terem sido testadas em “círculos”1 na roça e na cidade, os diversos 
movimentos populares as impulsionaram para atingirem mais gente do povo 
brasileiro. Além do MCP, a criação dos Centros de Cultura Popular do movimento 
estudantil (CPC), do Movimento de Educação de Base da Igreja Católica (MEB), 
também da campanha “De Pé no Chão também se Aprende a Ler”, da Prefeitura de 
Natal/RN. Em tais grupos se misturavam educadores, estudantes, professores, 
profissionais de outras áreas que empunhavam as bandeiras da educação popular e 
da cultura popular. 

                                                   
 

1 O Círculo de cultura consiste em um espaço de diálogo entre aprender e ensinar, onde não se tem um objeto, 
mas que todos são sujeitos de trocas de novas hipóteses de leitura de mundo. (Freire 1994, p.155). 
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A experiência de Angicos, onde cerca de 300 homens foram alfabetizados em 45 
dias, simplesmente, impressionou profundamente a opinião pública ganhando 
considerável notoriedade junto às autoridades. Houve então, o desejo de ampliar o 
método para toda a nação, tendo início os cursos de formação de coordenadores em 
diversas capitais: 

(...) Decidiu-se aplicar o método em todo o território nacional, mas desta vez com 
o apoio do Governo Federal. E foi assim que, entre junho de 1963 e março de 1964, 
foram realizados cursos de formação de coordenadores na maior parte dos 
Estados brasileiros (...) O plano de ação de 1964 previa a instalação de 20.000 
círculos de cultura, capazes de formar, no mesmo ano, por volta de 2 milhões de 
alunos. (Brandão 2011, p.18-19). 

Infelizmente, o sonho de uma nação libertada pela conscientização alfabetizadora 
foi usurpado em fevereiro de 1964, quando o governo do Estado da Guanabara alijou 
esse grande projeto nacional, apreendendo na gráfica milhares de exemplares da 
cartilha Viver é Lutar, do Movimento de Educação de Base – MEB. 

No início do mês de abril, a Campanha Nacional de Alfabetização, idealizada e sob 
a direção de Paulo Freire foi denunciada publicamente como “perigosamente 
subversiva”. Educadores foram presos e ações voltadas à educação foram condenadas. 
Por ocasião, Paulo Freire foi preso e exilado da sua nação, por longos 16 anos. 

1.1 A EXPERIÊNCIA DE ANGICOS 

Em 1960 o município de Angicos tinha uma população de 9.542 habitantes. A 
cidade é situada a 176 km da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, à 
margem do rio Pataxós, sempre seco durante a estiagem. Cerca de 80% da população 
economicamente ativa, dedicava-se à pecuária, à cultura e ao beneficiamento do 
algodão mocó, à criação do rebanho caprino, ovino e bovino e à fabricação de linha de 
costura. Os índices de mortalidade infantil atingiam 600 crianças em mil, em 1960, 
caindo para 292 em mil, em 1961. Entre a população de mais de 14 anos, 75% eram 
analfabetas ou semianalfabetas.  

De acordo com o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte (AERN)2, os 
objetivos do Projeto de Alfabetização buscavam ainda uma transformação da 
subjetividade e uma revisão das experiências, através da ampliação do horizonte de 
expectativas de cada aluno. Eram eles: Dar ao aluno o domínio das habilidades 
fundamentais em linguagem e aritmética; Promover o renascimento ou a criação de 
ideias e padrões elevados de vida; Formar no homem a convicção da sua 
responsabilidade e da responsabilidade do Estado em dar educação aos seus filhos; 
Habilitá-lo para o exercício da cidadania, como eleitor, como membro de uma nação 

                                                   
 

2 Material em p. 28; Caixa Box 19, do AERN. 
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livre e como participante do regime democrático; Promover a elevação do seu nível de 
vida em casa, do ponto de vista da higiene, do conforto e da alimentação; Habilitá-lo à 
administração equilibrada dos seus recursos financeiros e da direção da própria vida; 
Despertar nele a noção de que ele, sua mulher, seus filhos, têm direito a uma vida 
melhor. 

Baseado na experiência de Angicos, onde em 45 dias alfabetizaram-se 300 
trabalhadores, João Goulart, presidente na época, chamou Paulo Freire para organizar 
uma Campanha Nacional de Alfabetização. Essa campanha tinha como objetivo 
alfabetizar 2 milhões de pessoas, em 20.000 círculos de cultura, e já contava com a 
participação da comunidade - só no estado da Guanabara (Rio de Janeiro) se 
inscreveram 6.000 pessoas. Mas com o Golpe de 1964 toda essa mobilização social foi 
reprimida, Paulo Freire foi considerado subversivo, foi preso e depois exilado. Assim, 
esse projeto foi abortado. Em seu lugar surgiu o Movimento Brasileiro de Alfabetização 
(MOBRAL), em dezembro de 1967. 

 
2. O MÉTODO PAULO FREIRE 

O Método tinha por características: a simplicidade; a coerência entre seus 
procedimentos; a compreensão do homem enquanto cidadão de uma sociedade. Para 
sua total eficácia tornavam-se necessárias algumas quebras de paradigmas como a 
substituição da nomenclatura existente considerada por Freire como “impregnadas de 
significações inaceitáveis” e que conotavam orientações domesticadoras  da 
educação brasileira tradicional. Então, as práticas usuais na educação de adultos 
foram aos poucos substituídas, como por exemplo:  as classes eram substituídas pelos 
círculos de cultura, os alunos pelos participantes dos grupos de discussões, 
os professores por coordenadores de debates, as aulas por debate ou diálogo e 
o programa por situações existenciais.  

Em Angicos foram selecionadas 400 palavras no universo vocabular, das quais 
foram selecionadas 27 sentenças e 18 palavras geradoras. Os slides tinham desenhos 
representativos de situações contextualizadas dos conteúdos sociológicos das palavras 
e outros com apenas a grafia das palavras geradoras. 

Essas situações existenciais seriam responsáveis por desafiar os agrupamentos e 
levá-los a assumir posições de reflexão e crítica diante das condições de sua existência. 
O Método estimulava a alfabetização dos adultos mediante a discussão de suas 
experiências de vida entre si, através de palavras presentes na realidade dos sujeitos, 
que eram decodificadas para a aquisição da palavra escrita e da compreensão do 
mundo.  

O levantamento do universo vocabular dos alunos era feito através de conversas 
informais, onde o educador observava os vocábulos mais utilizados por eles e pela 
comunidade e assim selecionava palavras que serviriam de base para as lições. Tais 
palavras eram conhecidas como palavras geradoras, pois a partir delas iniciava-se 
uma discussão para significá-las na realidade daquele grupo.  
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Uma vez identificada, cada palavra geradora passava pela divisão silábica, e 
através da silabação eram geradas novas palavras, usando-se as famílias silábicas já 
conhecidas.  

 

 

FIG. 1 | Paulo Freire com trabalhadores em um Círculo de Cultura, em Angicos – RN - 19633 

A escolha das palavras não era feita de forma aleatória (FIG. 1), pois deveriam 
respeitar os critérios de: riqueza fonêmica; dificuldades fonéticas e possuir um teor 
pragmático, uma palavra que tivesse a maior pluralidade de engajamento da palavra 
numa dada realidade social, cultural, política etc.  

A criação de situações existenciais dizia respeito a situações-problemas que 
deveriam ir ao debate, levando os grupos a se conscientizarem e por consequência, se 
alfabetizarem num conceito antropológico da cultura.  

São situações locais que abrem perspectivas, porém, para a análise de problemas 
nacionais e regionais. Nelas vão se colocando os vocábulos geradores, na 
gradação já referida, de suas dificuldades fonéticas. Uma palavra geradora 
tanto pode englobar a situação toda quanto pode referir-se a um dos elementos 
da situação. (Freire 2014, p.150) 

As fichas-roteiro eram elaboradas para auxiliar os coordenadores de debate no seu 
trabalho. Elas podiam variar de região para região ou de uma comunidade para outra. 
Sua confecção dependia da atitude dialogal que seus coordenadores travavam com 
seus educandos.  

                                                   
 

3 Disponível em Brandão, Carlos Rodrigues. (2005). Paulo Freire, educar para transformar: foto biografia. São 
Paulo: Mercado Cultural, p. 48. 
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Na concepção freireana, não há conhecimento pronto e acabado; ele está sempre 
em construção. O caráter político, libertador e conscientizador é o que diferenciava a 
metodologia de Paulo Freire dos demais métodos alfabetizadores.  
3. OS DISCURSOS EM ANGICOS 

Os discursos proferidos ao final do trabalho executado em Angicos foram, de 
alguma maneira, uma análise crítica dessa experiência. Através dos discursos do 
Governador Aluísio Alves, do Presidente João Goulart, do aluno recém-alfabetizado 
Antônio Ferreira e do mestre Paulo Freire, percebemos o quanto o projeto 
desenvolvido em Angicos fez com que as autoridades refletissem sobre relevantes 
questões postas durante a experiência. Na seção Espaço Aberto da revista Em Aberto 
(2013), encontramos os três primeiros discursos na íntegra e procedemos à análise 
crítica do que representou um marco histórico do grande legado de Paulo Freire. 
Buscamos o discurso original de Paulo Freire, por ocasião do evento de encerramento 
do Curso de Alfabetização, em Angicos (RN), no acervo do Centro de Referência Paulo 
Freire; por considerá-lo relevante manifestação e imprescindível para o real 
entendimento do que ocorreu, de fato, nessa experiência de alfabetização popular.  

Em destaque, a capacidade de alteridade dos monitores da experiência em 
Angicos, que ganhou destaque na imprensa local: “Ouvimos de muitos dos jovens 
universitários que ‘em 15 dias de contato com o povo amadureceram 15 anos’. Ouvimo-
los falar, emocionados, das coisas que vêm aprendendo com o povo...” (Última Hora, 
17 fev. 1963). 

Paulo Freire sinalizou a desarticulação persistente entre a escola e a sociedade, 
tomando a iniciativa de agir para romper paradigmas e dar sua efetiva contribuição 
para a formação de uma sociedade democrática, ao construir um projeto educacional 
libertador. 

3.1 O DISCURSO DO GOVERNADOR   

O primeiro a discursar foi o Governador do Rio Grande do Norte, Aluísio Alves que 
parabenizou a todos que se envolveram com o Programa de Educação, o qual realizou 
com êxito a alfabetização em massa de 300 analfabetos entre homens e mulheres de 
20 a 70 anos, que durante 40 horas se submeteram à experiência e passaram a ler e a 
escrever e, além disso, a conhecer os problemas atuais, através das aulas de politização 
que eram ministradas simultaneamente com a alfabetização. 

O governador Aluízio Alves atestou que todos os envolvidos na experiência saíram 
dela capazes de ler jornais, ler revistas, ler alguns livros e até escreverem suas próprias 
cartas.  

Dado ao comprovado sucesso da experiência, o governador declarou que 
estenderia para mais dez cidades do Estado assim como a capital do Rio Grande do 
Norte tal experiência, na expectativa que durante três anos cerca de 200 mil alunos 
fossem alfabetizados com o Método Paulo Freire 
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3.2 O DISCURSO DO PRESIDENTE   

Com a palavra o Presidente João Goulart parabenizou as autoridades presentes 
fazendo referência ao sucesso da experiência, uma vez que, segundo suas palavras, 
“dentro desse prédio simples, numa cidade simples, de alunos que num prazo tão curto 
se preparam para romper as barreiras do analfabetismo.” Mais do que o simples “saber 
ler e escrever” o objetivo maior foi alcançado, pois, de acordo com João Goulart a 
experiência alfabetizadora de Paulo Freire proporcionou àquela população, integrar-
se definitivamente à vida do País, do seu Estado; prestando serviços à Nação. 

O Presidente se disse emocionado e congratulou o Governador pela iniciativa, 
assim como o idealizador do curso, o professor Paulo Freire e seus colaboradores 
universitários que contribuíram com seu idealismo e patriotismo para o efetivo 
sucesso da campanha alfabetizadora. O Presidente disse que mais do que alfabetizados 
para ler jornais, revistas etc, estarão capacitados a conhecer a Constituição da nossa 
Pátria, o que os faz verdadeiros cidadãos,  

[...] estarão os senhores defendendo as nossas leis e a nossa Pátria, estarão 
reivindicando os seus direitos escritos nas leis, escritos na Constituição e estarão 
ao lado do Governo, cobrando dos poderes públicos, para que estas leis sejam 
praticadas especialmente em benefício dos mais pobres, dos mais humildes, 
daqueles que constituem também, força viva da Nação, da nossa Pátria. (pp. 165-
166)4  

O Presidente João Goulart propôs que a experiência fosse ampliada para todo o 
território brasileiro, através do Plano de Educação, garantindo todos os recursos 
necessários para sua implantação, para que outros trabalhadores pudessem ter a 
mesma oportunidade de aprendizado e por consequência, melhoria de vida, para que 
não houvesse tantos contrastes sociais e econômicos. Por fim, prometeu honrar e 
dignificar o esforço de todos aqueles que colaboraram para a instituição daquele curso 
e tudo haveria de fazer para ser digno, também, do esforço extraordinário daqueles 
que há três ou quatro dias eram analfabetos e que agora se apresentavam como 
alfabetizados.  

3.3 O DISCURSO DO ALUNO ALFABETIZADO   

O maior valor do discurso do aluno Antônio Ferreira diz respeito aos importantes 
pontos abordados em poucas linhas, tais como a brevidade do processo de 

                                                   
 

4 Fragmento do discurso do Presidente João Goulart na Cerimônia de Encerramento de Angicos. 
 



 

 
 

11 

alfabetização; a religiosidade; o reconhecimento da importância da figura do 
professor; a sua capacidade de autoria; a “voz” que pediu por todos que não conhecem 
as primeiras letras; a noção de cidadania ao pedir pelo Brasil e não apenas pelas 
pessoas do RN; a vontade política de escrever a história do país, como sujeito ativo e 
consciente. Desculpou-se pelo seu primeiro discurso e agradeceu aos que o ouviram. 

3.4 O DISCURSO DE PAULO FREIRE   

De início Paulo Freire divulgou os locais da experiência de alfabetização: Angicos 
(RN), Natal (RN), João Pessoa (PB), Recife (PE). Disse que os jovens universitários da 
Universidade de Recife foram até o sertão de Angicos, renunciando ao saber alienado 
e bebendo na fonte da autenticidade do saber do povo. E fez um alerta:  

[...] Já não é possível neste país, fazermos educação tímida, educação de “deixa 
como está para ver como fica”, porque temos um povo que existe hoje, Senhor 
Presidente. Um povo que decide, um povo que se levantou, um povo que começa 
a tomar a consciência de seu destino e começa a interferir no processo histórico 
brasileiro irreversivelmente. E a educação que se há de dar a este país, há de ser 
uma educação da coragem, uma educação que ajude este povo que emergiu, a 
inserir-se no seu processo, o que vale dizer e, uma educação que conscientize o 
povo brasileiro, para que ele faça realmente com os homens públicos, as reformas 
inadiáveis de que este país precisa.5 

Paulo Freire afirmou que a educação deve propiciar ao homem um exercício de 
criticidade necessário para um saber reflexivo, a partir de um método ativo de 
educação, para que o homem organize seu pensamento e o seu fazer crítico que decide 
e pode optar na realidade. Há também a preocupação com a cultura, garantindo assim 
uma relação verdadeiramente dialética.  

Em seguida, Paulo Freire exemplificou as etapas assertivas de seu método, aos 
presentes, mas, em especial, ao presidente João Goulart, esclarecendo: 

[...] E assim Senhor Presidente, sucessivamente se passa mais uns cinco slides no 
máximo e com o debate e é preciso – que eu afirme bem que neste sistema nós não 
fazemos discurso, não fazemos aula, porque inclusive o que nós estamos 
conseguindo é uma espécie de subversões legítimas. Nós superamos a escola pelo 
que nós chamamos círculos de cultura, superamos o professor pelo que nós 
chamamos de coordenador de debates, superamos os alunos pelo que nós 
chamamos de participantes de grupos, superamos a aula pelo diálogo, 
superamos o programa acadêmico por situações sociológicas desafiadoras que 
                                                   
 
5 Discurso original de Paulo Freire em Angicos, parte do acervo do Centro de Referência Paulo Freire, p.1. 
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nós pomos diante dos grupos com quem nós provocamos e arrancamos uma 
sabedoria, que existe e que é esta sabedoria opinativa e existencial do povo. 6 

Paulo Freire continuou a mostrar a todos como se aplicou o sistema de 
alfabetização em Angicos, a partir da primeira palavra geradora funcional do universo 
da localidade (belota = enfeite de rede, de chibata), projetada e dissecada em todos os 
significados possíveis da projeção feita, sempre ressaltando a consciência reflexiva 
através dos debates de vários conceitos, dentre eles, a democratização da cultura como 
algo inadiável. Após, a palavra é decomposta em fonemas simples e famílias 
fonêmicas, que combinadas originam novas palavras também contextualizadas e ricas 
em significado para os participantes do grupo; e estes descobrem que podem formar 
novos vocábulos de sua língua materna! E não param mais. 

Em seu próprio discurso Paulo Freire admitiu que derrubaram vários tabus 
metodológicos fazendo uso apenas de onze situações sociológicas para libertar 300 
homens de Angicos capazes, ao final do curso, de redigir uma carta ao Senhor 
Presidente e, principalmente, de exercerem seus direitos de votar em quem 
escolherem, por concordância de ideologia e por considerarem leais ao povo; não 
porque assim lhe indicaram. 

 
4. OS DEPOIMENTOS DOS EX-ALUNOS DA EXPERIÊNCIA EM ANGICOS 

Recentemente, participamos do VIII Seminário Internacional Diálogos com Paulo 
Freire – Pensamento Político-Pedagógico de Paulo Freire: Diálogos com a Educação 
no Século XXI, ocorrido em Natal/ RN (março/2015), onde apresentamos a 
comunicação oral através do trabalho intitulado Análise Crítica dos Discursos de 
Encerramento do Curso de Alfabetização realizado em Angicos no ano de 1963, na 
sessão coordenada pela ilustre Secretária de Educação do Município de Angicos, Sra. 
Cinara Ribeiro Damasceno Dantas. Posteriormente, tivemos a oportunidade de visitar 
a cidade de Angicos, no semiárido, onde em 1963 ocorreu a experiência de 
alfabetização humanizadora que fez com que os sonhos desses cidadãos se 
realizassem, através de uma educação libertadora, onde o pensamento de Paulo Freire 
floresceu um novo imaginário social nas camadas mais populares e influenciou 
transformações nos movimentos sociais, baseadas em uma educação libertadora. Na 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA tivemos a oportunidade de 
conhecer alguns dos ex-alunos de Paulo Freire, onde coletamos depoimentos, fotos e 
vídeos inéditos que compõem o corpus do presente artigo.   

Os depoimentos proferidos de forma descontraída e carregados de muita emoção 
evidenciaram imensa gratidão ao mestre Paulo Freire. Apesar da conjuntura sócio-
política de 1963 e que culminou no golpe de 1964. Os alunos e alunas mesmo 

                                                   
 

6 Discurso original de Paulo Freire em Angicos, acervo do Centro de Referência Paulo Freire, p.6-7. 

 



 

 
 

13 

temerosos da fama de “comunista” que Freire carregava, enfrentaram seus familiares 
e se dedicaram, após as jornadas de trabalho, à aprendizagem da leitura, da escrita, 
dos cálculos, da cidadania como povo crítico e capaz agora de compreender e de 
reivindicar seus direitos. 

 
 

FIG. 2 | Sra. Francisca de Brito, Sra. Maria Gripina e Luzia Andrade da Silva;  

FIG. 3 | Sra. Eneide Mello 

_ A sra. gostou da experiência de alfabetização? 
“Ah, demais! Se ainda tivesse, minha filha... eu não tô bem lembrada, mas acho 

que eu tinha uns 20 anos, por aí... tinha uma filhinha que ficava com a minha mãe 
quando eu estudava. Nesse tempo, a escola que eu estudei era na casa de minha mãe... 
casinha assim de taipa, casinha velha, coberta de palha de carnaúba... nesse tempo as 
coisas era difícil... eu não sei dizer, mas acho que eram umas 20 pessoas. O nome da 
professora era Dilma... novinha... beleza aquela mulher! Eu queria muito estudar 
porque queria VOTAR! E.... o pouco que aprendi... dá pra muita coisa! Meu 1º. Voto 
foi pra Aluísio Alves (governador na época). Foi ele aliado com o presidente João 
Goulart que botou essa escola, essa experiência pra qui, pra nosso RN, que a maior 
parte da gente era um povo que não sabia nada!” (Luzia de Andrade, FIG. 2).     

Perguntada sobre a importância do uso de tecnologias nas aulas, quando faziam 
uso de retroprojetores, a ex-aluna Eneide Mello, que na ocasião era apenas uma 
criança acompanhando o seu pai nessas aulas, declarou: 

“Meu nome é Eneide, sou professora (FIG. 3). E estudei quando tinha 6 anos, daí 
aprendi a ler no colo de meu pai. A projeção foi muito importante, pelo menos para 
mim, na minha idade. Por quê? Tudo que a gente vê assim.... filmado; é difícil de 
esquecer, porque mesmo quando a gente assiste um filme... a gente não sabe contar? 
Assim eram aquelas palavras, porque teve a palavra SERTANEJO... eu lembro bem: 
um homem com chapéu bem grande. Então, a gente já atribuía que aquele homem do 
chapéu grande era sertanejo, que trabalhava no sol... 

E também as primeiras palavras ditas na sala de aula foram através de figuras... 
era uma andorinha, um porco...”  
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E mais: “Pra mim foi determinante... cresci e quis ser professora... porque eu 
admirava muito; virei professora! Eu ensinava meu pai quando ele faltava... Minha 
professora da época, Walquíria... tive de esperar 50 anos para revê-la... Quando eu 
completei 7 anos que pude entrar na escola... aí já sabia tudo! Eu já falava de Reforma 
Agrária, de Lei da Constituinte... Levei castigo porque eu fazia o dever dos outros... 
Estou escrevendo o meu livro. Quero fazer o meu livro bem baratinho pra todo mundo 
ter acesso. Eu gosto de alfabetizar! Estou com a Educação Infantil. Tem também a 
Educação Popular... eu gosto de trabalhar! Eles saberem que têm direitos e têm 
deveres... começa do direito na escola e do direito na rua; não pode chutar um lixo na 
rua... e por aí vai...” 

  

FIG. 4 | Sra. Maria Ferreira de Araújo; FIG. 5 | Sr. Geraldo Alexandre; FIG. 6 | Sr. Paulo Alves de Souza 

 “... era muito bom a aula de Paulo Freire! Eu não guardei os livros não, porque eu 
queimei tudo com medo de ser presa... porque disseram que se viessem na sua casa 
iriam revirar tudo e iriam prender! Eu queria guardar para quando meus filhos 
nascessem eu mostrar pra eles! ... Foi numa casa mais pra frente... a luz (não existia 
essa luz) era a luz de farol; sabe? Grande, tipo lampião.... o que eu seio hoje foi da época 
que Paulo Freire ensinou. ... Duas coisas eu guardo dentro de mim: foi costurar que eu 
não sabia, mas Deus me deu esse dom de eu costurar; não fui em casa de ninguém para 
aprender... foi Ele quem me deu... costuro tudo! ... E a escola de Paulo Freire e de uma 
mulher que era a professora, que eu não me lembro o nome, foi quem me ensinava 
muito e eu aprendi e guardei tudo... Eu tenho Face: ‘mariadeferreiracostureira’.”   
(Maria de Ferreira, FIG. 4). 

Perguntado se a alfabetização foi algo bom para a sua vida, Geraldo Alexandre 
(FIG. 5):  

“...Foi bom demais! Eu não sabia nada, não. Eu trabalhava o dia todo na agricultura 
e à noite eu ia pra escola e... faltava, não! Era da turma do prédio da delegacia... o 
soldado também não sabia ler, não! E ele caiu dentro também da escola; foi bom 
demais!”  

“... naquela época eu tinha 16/ 17 anos. Eu trabalhava com meu pai o dia todinho... 
quando chegava à noite, tomava banho e ia pra escola. A gente tinha vontade e já que 
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queria aprender... tinha que enfrentar... Graças a Deus; foi muito bom! Eu era do 
bairro de Alta Esperança.” (Paulo Alves, FIG. 6). 

Através desse contato com o povo nos Círculos de Cultura, que se caracterizavam 
nos momentos de diálogo, era que o povo podia pronunciar a vida, conhecer o mundo 
e se humanizar.  

 

CONCLUSÃO 

A experiência de Angicos representou uma referência histórica para a nação 
brasileira, no que diz respeito a uma educação democrática e humanizadora, no 
âmbito social e político, de cada cidadão. 

Houve rupturas de saberes e paradigmas. Embora não se tenha caminhado sem 
rumo certo, caminhar pelo incerto querendo chegar a um objetivo é arriscar dando o 
máximo de si e sendo incentivador e explorador em seu meio sócio cultural. O 
importante é caminhar buscando êxito nas aprendizagens pessoais e coletivas. 

No Prefácio da obra de Freire (1989), “A importância do ato de ler: em três artigos 
que se completam”, Antônio Joaquim Severino diz que a leitura da palavra é sempre 
precedida da leitura do mundo, reforçando que o educador deve evitar a postura de 
neutralidade diante do ato de educar:  

 
(...) E aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender 
a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de 
palavras mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade.  
 
Cada indivíduo consiste num mundo particular inserido num mundo coletivo e 

fazer a leitura desse mundo é, antes de tudo, reconhecer e respeitar as diversidades 
das características individuais e ter a sensibilidade para perceber como elas reagem no 
mundo coletivo. 

Na obra supracitada, Paulo Freire nos fala da experiência vivida no momento em 
que ainda não lia a palavra, mas lia o mundo; era a leitura da “palavra-mundo”. Ao ler 
o mundo, a capacidade de perceber aumenta: “... na medida, porém, em que me fui 
tornando íntimo do meu mundo, em que melhor o percebia e o entendia na ‘leitura’ 
que dele ia fazendo, os meus temores iam diminuindo”. (Freire 1989, p.11) 

Observa-se que a evolução da importância do ato de ler durante a experiência 
existencial é pessoal e repleta de detalhes e percepções particulares a serem 
valorizadas no contexto do ambiente escolar. 

Segundo Mortatti (2011), o conceito de alfabetização sofreu uma evolução 
histórica, traduzida nas diferenciações de nomenclatura: “ensino das primeiras 
letras”; “ensino da leitura”; “ensino da leitura e da escrita”; e o mais recente, 
“letramento (escolar)”.  
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 (...) A utilização do termo “alfabetização” consolidou-se, no Brasil, a partir do 
início do século XX, sempre relacionado predominantemente com processos de 
escolarização; e, a partir das décadas finais desse século, passou a ser utilizado 
tanto em sentido amplo (“alfabetização matemática”, “alfabetização digital”, 
dentre outros) quanto em sentido mais restrito e mais específico: “ensino-
aprendizagem inicial de leitura e escrita”. (Mortatti 2011, p.8) 

E em contribuição, Magda Soares (1985) destaca que “Alfabetização” consiste num 
termo/ conceito multifacetado, ou seja, fenômeno que envolve diferentes áreas/ 
campos/ disciplinas do conhecimento, dentre Didática, Linguística, Pedagogia, 
História, Psicologia, Neurociência, entre outras áreas, as quais são necessárias para a 
compreensão do conceito. 

Esse caráter da interculturalidade no processo de alfabetização esteve presente em 
todo pensamento educacional de Paulo Freire, pois foi através dessas relações 
interculturais que se pressupõe a dialogicidade e a eticidade como relações de 
empoderamento, respeito à diferença e consciência da desigualdade social. 

A vida diária é existente e latejante, dinâmica e possui um ritmo que impulsiona o 
indivíduo a estar atento, a aprender, a absorver suas nuances, proporcionando um 
entrelaçamento com o mundo perceptível.  

Em verdade, pensar a “alfabetização” no Brasil é pensar, antes de tudo, que se 
basta num direito adquirido por cada cidadão brasileiro, independentemente de sua 
idade, gênero, etnia, posição religiosa ou político-partidária, localização geográfica, 
situação social ou econômica e que, compete a nós educadores pesquisadores 
disseminarmos e compartilharmos nossas reflexões, em contribuição ao que de mais 
valioso há na humanidade: o conhecimento. 

Paulo Freire representou, sem sombra de dúvidas, uma imensa contribuição para 
o panorama educacional brasileiro. E, acima de tudo, acreditou que todos os 
indivíduos têm o direito de aprender e se desenvolver por meio da vivência 
compartilhada com o outro e seu meio, transformando-se num sujeito crítico e 
consciente de seus direitos.  

 “Estando num lado da rua, ninguém estará em seguida no outro, a não ser 
atravessando a rua. Se estou no lado de cá, não posso chegar ao lado de lá, 
partindo de lá, mas de cá. Assim também ocorre com a compreensão menos 
rigorosa, menos exata da realidade. Temos de respeitar os níveis de compreensão 
que os educandos – não importa quem sejam – estão tendo de sua própria 
realidade. Impor a eles a nossa compreensão em nome de sua libertação é aceitar 
soluções autoritárias como caminhos da liberdade.” (Freire 1989) 

Os seus mais valorosos ensinamentos perduram na memória dos ex-alunos de 
Angicos, que propagam seus feitos e seus sucessos, através da fala que merece ser 
ouvida, da massa que agora e para sempre será povo; servindo de exemplo para as 
futuras gerações de agentes pela educação democrática e libertadora! 
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A experiência de alfabetização humanizadora em Angicos representou, sem 
sombra de dúvidas, uma ousadia em levar para a prática ideias e concepções de uma 
educação emancipadora, libertadora para aqueles homens do sertão, reconhecendo 
em suas matrizes formadoras de origem indígena, negra e europeia os fundamentos 
de sua nacionalidade capaz de se orgulhar e de levantar a voz, antes silenciada, para 
ler as palavras e para ler o mundo que os cercam. 

Os Discursos proferidos por ocasião do encerramento do curso reafirmaram que o 
sistema utilizado representou uma fase emblemática da Educação Brasileira tanto no 
combate ao analfabetismo como na implementação de uma Educação voltada para os 
Jovens e Adultos dando esperança pela continuidade do sonho libertador de Paulo 
Freire. 

Negar ao homem o direito à alfabetização é negar-lhe a sua cidadania, a sua 
dignidade e a esperança do seu sentimento de pertencimento a uma nação que o quer 
opinando, onde possa contribuir ativamente, refletindo os acontecimentos à sua volta.  
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RESUMO 
O presente estudo pretende analisar o Programa Escola Ativa do Ministério da 

Educação em funcionamento no Estado do Paraná no período compreendido entre os 
anos de 2007 a 2013, a fim de investigar as implicações do programa para o avanço do 
movimento “Por uma educação do campo”. A investigação levou em conta a influência 
do Banco Mundial, agência financiadora do programa e, consequentemente, 
orientadora das ações empreendidas no Programa. Para tanto, o estudo contempla 
análise documental do programa proposto e investigação de campo em escolas 
pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Cianorte, no Estado do Paraná que 
aderiram ao programa. Todavia, como se trata de um estudo em andamento, até o 
momento foi realizada apenas a análise documental. 

 
PALAVRAS-CHAVE 
Escola Ativa; Educação do Campo; Confronto de projetos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente texto apresentar parte da pesquisa em andamento acerca 
da proposta e o funcionamento do Programa Escola Ativa no Estado do Paraná no 
período de 2007 a 2013, mais especificamente, nas escolas pertencentes ao Núcleo 
Regional de Educação de Cianorte que aderiram a esse programa. A intenção do estudo 
foi de investigar as implicações que a adesão ao Programa Escola Ativa trouxe para o 
movimento Por uma educação do campo. Esse Movimento propõem uma educação 
voltada aos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e se fundamenta 
nos cinco princípios presentes na proposta educacional do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, (2002): 1) para transformação social; 2) 
aberta para o mundo e para o novo; 3) voltada para a cooperação; 4) voltada para 
várias dimensões da pessoa humana; 5) como um processo permanente de 
formação/transformação humana. Ou seja, como aponta Araújo (2007), propõem 
uma educação que se contrapõem a uma educação para a conformidade e para a 
integração ao mundo do trabalho capitalista. 

Ao investigar as implicações, buscamos evidenciar a relação existente entre os 
objetivos e propostas pedagógicas previstas pelo programa e as orientações 
administrativas e pedagógicas oriundas do acordo realizado entre o Banco Mundial e 
o Brasil representado pelo MEC no envio dos recursos que financiam o Programa 
Escola Ativa. Com intuito de evitar a neutralidade, o estudo se apoia na abordagem 
metodológica materialista histórica cujo os pressupostos teóricos permitem entender 
o papel do Estado como um promotor da legitimação de práticas neoliberais de 
governança, de acumulação e de controle social na construção de políticas 
educacionais. 

Acreditamos que essa discussão pode contribuir com as reflexões que podem 
oferecer bases teóricas para o movimento, Por uma educação do campo, e colaborar 
com o fortalecimento de propostas para a educação que contemple os interesses dos 
agricultores familiares, evidenciando que algumas iniciativas como o Programa Escola 
Ativa, podem estar na contramão desses interesses. 

Todavia, ressaltamos que a pesquisa se encontra em desenvolvimento e, por hora 
o que apresentamos são os resultados das leituras e investigações teóricas acerca da 
proposta do programa bem como, das políticas públicas voltadas para a educação do 
campo. Não sendo possível, no momento, apresentarmos os resultados de ordem 
prática que serão frutos das visitas técnicas às escolas que aderiram ao programa para 
posterior comparação com os resultados da investigação teórica. 

Dessa forma, o presente artigo buscou evidenciar as primeiras aproximações 
acerca da temática, apresentando algumas das implicações ou consequências que o 
Programa Escola Ativa trouxe para o movimento Por uma educação do campo. Para 
dar conta do proposto, o texto está organizado da seguinte forma: em um primeiro 
apresentamos um breve histórico a respeito da educação do campo no Brasil e sua 
relação com os movimentos sociais na busca pela construção de uma proposta voltada 
as necessidades do camponês. Na sequência, apresentamos a proposta do Programa 
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Escola Ativa para a educação do campo, evidenciando suas relações com as políticas 
públicas educativas voltadas para a educação do campo. Por fim, apresentamos as 
implicações do desenvolvimento e funcionamento desse programa para o movimento 
Por uma educação do campo, responsável pelos interesses da comunidade campesina. 

 

2. A EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL: BREVE TRAJETÓRIA HISTÓRICA 

A educação do campo no Brasil ainda é uma proposta em construção. Tem sua 
origem nos movimentos sociais pela terra e pela reforma agrária. Não nasceu, pelo 
menos com os ideais previstos para ela segundo o Movimento Camponês1, com a 
educação básica brasileira. Ao contrário, está alicerçada pelos princípios da proposta 
educacional do Movimento dos Trabalhadores Rural Sem Terra – MST. Isso significa 
que a proposta inicial brasileira para os camponeses era diferente e, não contemplava 
seus interesses e realidade. 

A educação destinada aos camponeses no Brasil tinha denominação de educação 
rural por ser ofertada na zona rural, mas não apresentava um currículo próximo do 
cotidiano e das necessidades do homem do campo. Apenas respeitava um calendário 
específico dessa população vinculado ao seu meio de sobrevivência – agricultura. Essa 
educação reproduzia os ideais urbanos e procurava preparar o indivíduo para esse 
mercado de trabalho, distanciando o camponês da sua realidade e, deixando de 
prepará-lo para o seu local de trabalho. Esse modelo educacional não favorecia o 
homem do campo que, acabava por abandonar os bancos escolares, provocando uma 
baixa demanda escolar nesses espaços. Desse modo, é possível observar que a 
educação do campo, ainda que em construção, é uma conquista dos movimentos 
sociais na superação da educação rural que, somada a expropriação da terra negava 
aos agricultores familiares o direito aos saberes escolares e à própria terra enquanto 
um espaço de sobrevivência. 

É no contexto da reestruturação produtiva, da mundialização do capital que 
qualquer território, se torna interessante, ou seja, representa uma oportunidade de 
ganho aos olhos de Estados e das empresas, tornando-se, portanto, alvo para a 
produção exacerbada de riquezas, para expropriação da terra e invasão dos ideais 
capitalistas no campo. É nesse cenário que podemos entender a necessidade de se 
estabelecer e executar uma proposta pedagógica que possibilite a transformação 
social, a valorização das raízes e da cultura própria do campo. É também nesse 

                                                   
 

1 Movimento Camponês é uma unidade que reúne uma diversidade de movimentos sociais populares de luta pela 
terra, em particular, pela reforma agrária, incluindo nessa luta a educação do campo. Integram este Movimento a 
Via Campesina-Brasil, os sindicatos e as federações filiados à Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (CONTAG) (RIBEIRO, 2010a). A Via Campesina, com origem na Bélgica em 1993, é um movimento 
de caráter internacional que coordena organizações agrícolas, trabalhadores/as rurais e comunidades indígenas 
da Ásia, da África, das Américas e da Europa (CAMINI, 2009). 
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contexto que se observa o confronto dos projetos educacionais e a falta de 
reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura – MEC, quanto a uma educação 
do campo e no campo. 

A globalização do capital facilitou a busca por novos mercados e permitiu a 
propagação rápida dessa ideia. Como afirma Harvey (2009), a organização flexível da 
produção possibilitou maior fluidez e agilidade do capital em movimento marcado 
pela financeirização da riqueza capitalista. Essa nova fase do capitalismo facilitou a 
incorporação de novas tecnologias que propiciaram ainda mais o aumento da 
qualidade e quantidade produtiva, influenciando todo esse processo (SANTOS, 1996). 
Associado a esse quadro, a introdução da microeletrônica, dos recursos informáticos 
e da robótica contribuíram, ainda mais, para o desenvolvimento da economia 
mundializada, fato esse que provocou uma precarização das condições de trabalho e 
da qualidade de vida do trabalhador (ALVES, 2007). 

Diante desse quadro, é visível que as atuações do mercado financeiro atingem toda 
a sociedade global e, em todos os aspectos fazendo com que todo e qualquer espaço, 
seja ele rural ou urbano, torne-se objeto de cobiça e território de produtivismo em 
potencial. Com a globalização, observa-se um domínio restrito das informações e uma 
maquiagem teatral disfarçando-a em possibilidade de homogeneização dos espaços. 
Mas, a verdade é que a globalização nada mais é do que uma forma do capitalismo 
sobreviver da exploração das classes pobres, não deixando nada nem ninguém escapar 
aos seus interesses. Provocando inclusive uma transformação e ocupação dos 
territórios, pois como assinala Puziol, Silva e Cecílio, 2013, p. 86:  

[...] o espaço geográfico possui importância fundamental, pois é ele que viabiliza 
a materialização da globalização, pois toda a natureza e os lugares tem se 
configurado de forma produtiva de acordo com as necessidades do processo de 
produção. 

Nesse sentindo, territórios, lugares são caracterizados segundo os interesses da 
classe hegemônica. E, acabam sendo disputados pelo seu potencial de produtividade e 
não como espaço de trabalho, de sobrevivência. É nesse local de conflitos que surge os 
movimentos sociais, como o MST que lutam pela “terra de trabalho” (RIBEIRO, 2011). 
E, é na luta que se origina o Movimento Por uma educação do campo.  

Segundo Puziol, Silva e Cecílio (2013), é a atuação do MST, desde a década de 1980 
no Brasil que tem realizado uma resistência ao modus operandi e vivendi do 
capitalismo globalizado, procurando criar obstáculos e, até evitar a manutenção da 
concentração de terras e de renda. Ainda de acordo com as autoras, o MST busca 
fortalecer o campo criando mecanismos que os defenda da política do agronegócio e 
dos tentáculos dos latifundiários, bem como romper com dicotomia campo e cidade, 
desmistificando a imagem do campo como local de atraso em detrimento a suposta 
modernidade da cidade. 
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O movimento do MST acabou ultrapassando a questão da Reforma Agrária. Em 
meio as suas batalhas, percebeu que para atingir seus objetivos, para conscientizar os 
camponeses da necessidade de desenvolver uma identidade própria, valorizar suas 
raízes e identificar o campo como local de sobrevivência, de transformação social; seria 
necessário qualificar, formar seu povo. Era preciso um processo formativo próprio que 
atuassem a partir de suas necessidades e interesses, preparasse os sujeitos para 
atuarem como agentes transformadores da realidade do campo e buscasse inclusive, o 
reconhecimento de seu trabalho. 

A partir dessa constatação, a busca por uma educação apropriada aos propósitos 
do Movimento foi incorporada ao elenco de reivindicações. Em 1987, foi criado o Setor 
de Educação e efetivou-se de forma oficial a luta pela Educação para as populações do 
campo.2 

O silêncio do campo foi quebrado a partir de alguns eventos que colocaram em 
pauta nas suas discussões a educação do homem do campo como o que aconteceu em 
1997, o Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária – ENERA 
e, em 1998 a I Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo. Portanto, a 
Educação do Campo está diretamente vinculada aos movimentos sociais de luta do 
campo e à própria vivência das populações camponesas. 

A educação proposta pelo movimento social vai além das questões de ordem 
pedagógicas que envolve a relação professor x aluno. Ultrapassa o ensino do 
conhecimento sistematizado e alcança um aprendizado assistemático, envolvendo as 
questões do próprio movimento, as preocupações e necessidades presentes na luta do 
movimento. Além disso, no processo formativo, o trabalho é entendido como um 
princípio educativo e fundamenta-se nas teorias de pensadores como Gramsci, Marx, 
Engels, Thompson, Hobsbawm e Mészáros. Portanto, a Educação do Campo possui 
um caráter político que visa desenvolver um processo formativo capaz de preparar os 
camponeses para atuarem contra a política exploratória do capitalismo no campo. 
(ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004). 

Com base nessas considerações, buscamos evidenciar que o Programa Escola Ativa 
proposto pelo MEC é uma estratégia para “adulterar” a proposta da educação do 
campo defendida pelo Movimento Por uma educação do campo, um mecanismo para 
enfraquecer a luta pela “terra de trabalho” em prol do agronegócio. É um meio de 
implantar a conformação, a naturalização das desigualdades sociais. É uma resposta 
ao avanço do Movimento Por uma educação do campo. Uma resposta que contribui 
inclusive, para o fechamento das escolas do campo na rede oficial de ensino. Em 
função disso, é que se entende como necessário um estudo da proposta pedagógica 

                                                   
 

2 A população do campo é composta por assalariados rurais temporários; meeiros; vileiros rurais; povos da 
floresta; posseiros; arrendatários; atingidos por barragens; caiçaras; extrativistas; pescadores; faxinalenses; 
quilombolas; assentados; acampados; reassentados; agricultores familiares; ilhéus; pescadores; ribeirinhos e os 
grupos étnicos que vivem no campo, como os indígenas. (BRANDÃO; CECÍLIO, 2006); (CECÍLIO, HIROSE E 
SILVA, 2010). 
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apresentada pela Escola Ativa, a fim de identificar pontos que podem enfraquecer a 
consciência política dos educandos e, dessa forma, enfraquecer o movimento como um 
todo, fazendo avançar a invasão dos ideais neoliberais e de empreitadas do 
agronegócio em detrimento à Agroecologia. 

Ao identificar tais pontos, é possível propor modificações na proposta oficial de 
educação e adequá-la aos propósitos da educação do campo defendida pelo 
Movimento Por uma educação do campo, evitando um processo contrário aos ideais 
e interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e iniciativas governamentais 
que caminhem na direção inversa dos projetos educacionais desses sujeitos.  

Como é o caso do Programa Escola Ativa que foi implementado pelo MEC nas 
escolas rurais no ano de 1997 vigorando, em sua primeira versão até o ano de 2007. A 
Escola Ativa se inspira na proposta do escolanovismo3, entendido, na sua época, como 
busca de alternativas para uma educação que correspondesse às mudanças provocadas 
diante da emergência de um mundo urbano industrial (MONARCHA, 1990).  

Essa perspectiva de formação vem, portanto, no sentido oposto do projeto 
educacional proposto pelo movimento Por uma Educação do Campo, mesmo em 
segunda versão implementada a partir do ano de 2010 quando o estado assume a 
mesma nomenclatura ou expressões utilizadas pelo movimento para designar a 
educação almejada pelos agricultores familiares. Como afirma Romanelli (1986 apud 
Ribeiro 2011, p. 27-28): 

[...] política difundida pelo Programa Escola Ativa para as escolas 
multisseriadas rurais, refere-se à descentralização do ensino e à autonomia para 
o exercício da função educativa. Ao indivíduo – criança, jovem ou adulto – devem 
ser oportunizadas atividades de modo a desenvolver plenamente suas 
capacidades de aprender. É lícito pensar, de um Programa que invade a 
caminhada do Movimento Camponês na contramão de sua proposta pedagógica, 
que a “descentralização” e a “autonomia”, apregoadas por este Programa, 
signifiquem uma estratégia neoliberal de retirada do Estado, no que tange à 
função social de responder pela oferta e manutenção da educação pública.  

Essa situação evidenciada quanto o confronto de projetos educacionais nos leva a 
pensar que, o programa é na verdade, como já afirmou Ribeiro (2011), uma resposta 
aos avanços do movimento Por uma Educação do Campo. Uma resposta que visa 
coibir o movimento e distorcer a proposta educacional baseada nos princípios do MST 
a fim de reverter a caminhada da reforma agrária no Brasil. Portanto, é fundamental 
para o fortalecimento do movimento identificar e compreender a proposta pedagógica 

                                                   
 

3 Conforme aponta Caldart (2004), a escola nova é um movimento, iniciado na Europa e nos Estados Unidos, que 
se propõe à construção de uma proposta pedagógica diferente, para superar a escola tradicional intelectualista, 
baseada na repetição dos conteúdos disciplinares e na memorização de textos. Por isso, a escola nova é 
identificada também como ativa, ou seja, a atividade da criança é tomada como recurso pedagógico fundamental 
uma vez que o objetivo desta escola é a preparação para o trabalho. 
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ofertada pelo programa, para com isso atentar-se para esse processo contraditório que 
revela confronto de interesses presentes nas relações sociais de produção e de 
convivência. 

Entender a proposta pedagógica do Programa Escola Ativa é, portanto, 
fundamental para identificar seus objetivos e a relação estabelecida pelas orientações 
internacionais entre processo formativo e controle da ocupação das terras. 

 
3. O PROGRAMA ESCOLA ATIVA PARA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

O Programa Escola Ativa – PEA, criado na Colômbia na década de 1960, é uma 
estratégia de cunho metodológico destinada, às classes multisseriadas e unidocentes 
do campo; visando diminuir de forma significativa os índices de reprovação e de 
evasão da sala de aula pelos alunos das escolas multisseriadas do primeiro ciclo do 
Ensino Fundamental.  

Depois de aproximadamente vinte anos de existência, na Colômbia, o PEA passou 
a propagar-se em outros países que, também apresentavam identificadores de pobreza 
no campo e baixo desempenho das suas escolas rurais. Foi com a difusão do programa 
que, esse chegou ao Brasil já nos anos finais da década de 1990.   

A princípio o Programa foi destinado às regiões brasileiras que apresentavam os 
maiores índices de analfabetismo no campo: as regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, as quais, também é importante lembrar, possuíam o maior número de conflitos 
envolvendo a posse da terra. Depois do período de experimentação, com o 
desenvolvimento de um projeto piloto, o processo de institucionalização do referido 
programa, foi ampliado e, com isso, foi aumentando o número de municípios 
participantes nos Estados envolvidos, alcançando em 2008, todos os Estados da 
federação que tem escolas no campo, dentre eles, Paraná.   

Acreditamos que, o programa chega até as escolas do campo em uma tentativa 
governamental de responder as novas exigências do processo de reestruturação 
produtiva no campo e as necessidades de educação voltadas para a formação e para a 
qualificação do trabalhador compatíveis com a fase atual do modo de produção 
capitalista oriunda da reestruturação do capital e da globalização da economia. Como 
sugerem os autores Marcos Cassin, Mônica Fernanda Botiglieri e Samila Bernardi do 
Vale (s/d), ao discutirem as novas necessidades formativas do homem do campo frente 
as formas de organização do trabalho, em particular do trabalho rural, e suas 
exigências no que tange à educação, à formação e à qualificação dos trabalhadores e 
de seus filhos.  

Para os autores, surgiu uma nova hierarquia do trabalho entre os trabalhadores 
rurais que, por sua vez foi definindo uma nova realidade no meio rural brasileiro; 
ocasionando uma necessidade de reorganização da educação geral e técnica do campo. 
Tudo isso em função da introdução de relações burguesas no campo e da necessidade 
de modernização da economia do país. Necessidade essa que envolvia todos os setores 
produtivos da sociedade, inclusive o agrícola.  
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Isto significa dizer que, o entendimento propalado pelas agências multilaterais 
quanto a educação como mecanismo de modernização da economia de um país e 
ferramenta para o combate à pobreza, chega até a educação do campo, visando não 
apenas uma educação de qualidade, mas também, uma educação para a produtividade 
e desenvolvimento econômico, tornando o campo mais um espaço de “uso” para o 
modo de produção capitalista, deixando de lado a terra como espaço de trabalho e 
sobrevivência.  

A partir dessas considerações, e levando em conta o histórico da educação do 
campo no Brasil e sua vinculação com os movimentos sociais que lutam pelos direitos 
dos trabalhadores rurais, é notório o desejo governamental de caráter neoliberal que, 
haja programas que desmobilizem os movimentos sociais e, afastem a formação 
educacional do camponês dos ideais políticos dos movimentos sociais.  

Assim, programas voltados à educação do campo com ideais produtivistas surgem 
como uma excelente alternativa formativa para o campesino. O Programa Escola Ativa 
é um exemplo disso, pois embora apresente alguns aspectos formativos interessantes 
como preocupação em valorizar tanto o ambiente como a cultura local, a  vivência e o 
conhecimento que o aluno possui e, mesmo  buscando uma articulação entre o saber 
prático e o saber científico; não há uma relação entre os pressupostos teóricos a prática 
cotidiana dos educadores, afastando a possibilidade de reflexão e deixando de garantir 
as mudanças qualitativas, tanto no entendimento quanto na ação pedagógica dos 
professores, que desenvolverão a proposta do programa. Esse aspecto é sensível e 
nevrálgico, uma vez que uma possível crítica ficaria comprometida pois, não se 
pautaria nos discursos filosófico, epistemológico e educacional, mas, sobretudo, às 
práticas docentes. Desvinculando os fundamentos teóricos da prática na realização do 
ensino. 

É possível perceber essa situação quando verificamos os Cadernos de Ensino e 
Aprendizagem do PEA. Esse material tem recebido críticas quanto ao seu conteúdo, 
sendo classificado como superficial e insuficiente para a formação dos estudantes, pois 
valoriza apenas as práticas cotidianas em detrimento da teoria. Nessa perspectiva, há 
o risco de se cair numa supervalorização da prática e um esvaziamento da teoria, 
perdendo com isso, o poder de realizar a reflexão – ideia simplista de prática. Pois, 
toma a prática como atividade central do cotidiano individual. 

 O material apresenta de forma explícita o conceito de autonomia do aluno 
entendida como auto formação. Os Cadernos possuem, portanto, um formato auto 
instrucional, isto é, com exercícios e atividades gradativas e indicações detalhadas de 
como executá-los, conduzindo os alunos a trabalharem, na maior parte do tempo, 
sozinhos e em grupo, em uma sistemática de apoio reciproco entre os estudantes, 
retirando o professor e o ensino do processo formativo e realocando-os para a 
intermediação de relações. Esses materiais didáticos e também a forma como se dá a 
organização do espaço físico da sala de aula, conduzem o aluno a autoaprendizagem, 
permitindo-lhe que caminhe conforme ritmo que melhor lhe convier, promovendo 
dessa maneira, experiências de aprendizagem coletiva. Dessa maneira, segundo Rosa 
Maria Torres (1992, p. 3), busca-se, paralelamente um tempo livre maior para o 



 

 
 

11 

professor, bem como a facilitação da sua tarefa, e, o mais problemático, se diminui as 
exigências quanto a qualificação docente. Pois, na medida em que se permite que os 
alunos caminhem em seu próprio ritmo, os professores não precisarão e nem poderão 
determinar e ou exigir maior rigor em suas aulas. 

Essas considerações aqui apresentadas são frutos da leitura apurada dos Cadernos 
de Ensino e de Aprendizagem destinados às escolas que aderiram ao Programa. A 
versão aqui estudada é a que foi reformulada em 2007, quando o Programa também 
passou por uma reformulação para poder ser ampliado para todo o território nacional, 
atendendo todos os Estados da federação.  

Os livros, depois de uma revisão para atualização dos conteúdos e aperfeiçoamento 
da metodologia, receberam o nome de Cadernos de Ensino e Aprendizagem, conforme 
mencionamos acima e, embora o Programa tenha como foco a aprendizagem, sendo o 
ensino deixado de lado, os Cadernos estão organizados por disciplinas (português, 
matemática, história, geografia, ciências e alfabetização) e também por séries. Foram 
estruturados da seguinte forma: Atividades básicas (A), Atividades Práticas (B) 
Atividades de Aplicação (C), sendo que o conjunto dessas atividades constituem um 
módulo, e os módulos compõem unidades (PROJETO BASE, 2008). Dessa forma, seus 
organizadores acreditam que esses cadernos de ensino e aprendizagem: “articulam os 
conhecimentos prévios, visão de mundo dos (as) educandos (as), seu ambiente 
vivencial, suas possibilidades interativas e o saber socialmente construído, a partir dos 
quais são introduzidos novos conhecimentos” (ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES E EDUCADORAS, 2009, p. 34). 

Todavia, não podemos nos esquecer que, é preciso problematizar a relação 
discurso-prática verificando em que medida os fundamentos teóricos são 
considerados e utilizados na prática cotidiana dos professores e, principalmente, como 
são asseguradas as mudanças qualitativas, tanto no entendimento quanto na ação 
docente na aplicação da proposta. Pois, do contrário voltaríamos ao tão criticando 
ensino “mecânico”. Mas, observando a estrutura e organização dos Cadernos, bem 
como seus conteúdos e metodologia sugerida, fica, pelo menos aos nossos olhos, 
evidente a intenção de um ensino desvinculado da consciência política criada pelos 
movimentos sociais que deram origem a educação do campo. Daí nosso entendimento 
que, tal programa, a exemplo das políticas públicas educativas voltadas para a 
educação do campo, vem na contramão da educação propalada pelos movimentos 
sociais como o movimento Por uma educação do campo. Interessando, portanto, não 
aos camponeses, nem aos movimentos que pregam uma consciência política quanto a 
distribuição de terras e o uso dessas terras; mas sim, ao agronegócio vertente 
capitalista para o produtivismo no campo. 

É fato que, no momento ou contexto histórico em que surgiu o Programa, bem 
como, a maneira como foi criado, e ainda as instituições envolvidas e os acordos 
estabelecidos; não só evidenciariam o seu comprometimento ideológico com as 
políticas neoliberais, mas também, e talvez principalmente, o controle exercido pelos 
órgãos governamentais. Questão essa perceptível aos pesquisadores da temática. 
Prova desse controle exercido e, objeto de observação de percepção dos pesquisadores, 
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são os materiais didáticos apresentados aqui brevemente, e o deslocamento do papel 
do professor e do ensino para um segundo plano no processo de ensino aprendizagem.  

Tal alteração quanto a concepção pedagógica orientadora do ensino nas escolas do 
campo, abrange não só a relação de ensino e aprendizagem, como também, a relação 
professor e aluno. Nessa perspectiva pedagógica, os papéis se alteram, o professor 
torna-se apenas um orientador da aprendizagem dos alunos, e os alunos o centro do 
processo de ensino aprendizagem. Tal concepção subordina a teoria à prática, e 
responsabiliza totalmente o aluno por sua própria aprendizagem ou pelo fracasso 
quanto à essa aprendizagem. É um retorno aos princípios da tendência pedagógica 
Escola Nova. Ou seja, a escola é entendida como um espaço dirigido pela iniciativa dos 
alunos que, ao interagir com os colegas e também com o professor, atuam na sua 
própria aprendizagem e a construção de seus conhecimentos. O professor passa então, 
a atuar como um mero coadjuvante, sendo sua atribuição apenas acompanhar os 
alunos, ajudando-os em seu processo de (auto) aprendizagem. Segundo Saviani 
(2005), essa concepção pedagógica estabelece a subjugação da prática pela teoria:  

O eixo do trabalho pedagógico desloca-se, portanto, da compreensão intelectual 
para a atividade prática, do aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos 
cognitivos para os métodos ou processos de aprendizagem, do professor para o 
aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, da 
quantidade para a qualidade. A prática determina a teoria. Esta deve se 
subordinar àquela, renunciando a qualquer tentativa de orientá-la, isto é, de 
prescrever regras e diretrizes a serem seguidas pela prática e resumindo-se aos 
enunciados que vierem a emergir da própria atividade prática desenvolvida 
pelos alunos com o acompanhamento do professor (SAVIANI, 2005, p. 2).   

Então, perguntamos: se no passado essa tendência acabou sendo deixada de lado 
por não responder, pedagogicamente aos pressupostos de ensino aprendizagem, por 
que retomá-la na educação do campo? A resposta a essa pergunta, pode estar no desejo 
de eliminação da consciência política desenvolvida a partir da reflexão a apropriação 
do conhecimento mediada pelo professor.  

Nossa pesquisa encontra-se, como já dito em andamento e, ainda estamos 
realizando leituras acerca do material didático proposto pelo programa, não sendo, 
portanto, possível encerrar nossas análises. Ainda não chegamos a etapa das visitas 
técnicas nas escolas. Mas, já nos foi possível verificar alguns limites do Programa no 
que diz respeito às necessidades educacionais do homem do campo. 

Por fim, entendemos ser preciso destacar, em uma tentativa de finalizar por hora 
nossas discussões acerca da temática, que a análise crítica ao PEA, apresentada no 
decorrer do presente texto, não tem a intenção de desqualificar nem de desmerecer 
essa iniciativa voltada para a atuação nas classes multisseriadas. Nossa proposta foi 
apenas de trazer para o debate da educação do campo questões importantes que, 
demonstra alguns limites da proposta que devem ser aventados em coletividade, 
levantando elementos que possam colaborar na redefinição do Programa, a fim de 
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alcançar uma verdadeira contribuição para a proposição de uma educação da classe 
trabalhadora do campo, e não somente daquela que vive no campo.  
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RESUMO  

Utilizando como objeto/fonte de pesquisa a revista A Estrêla: Órgão da 
Penitenciária Central do Distrito Federal, iniciativa do Capitão Victório Caneppa, o 
objetivo do presente artigo é interpretar os possíveis sentidos das atividades 
desenvolvidas na Penitenciária a partir da escolarização, música e religião. 
Fundamento a interpretação para o periódico nos estudos de Roger Chartier, levando 
em conta a complexidade do universo estudado, as relações de poder que se 
estabelecem em um presídio, pensando as práticas que produzem esse impresso e os 
usos que deles são feitos, atentando para os dispositivos textuais e tipográficos de 
produção de sentido e as estratégias que os produzem e os põem em circulação. As 
páginas do periódico conduzem a olhar para o período em questão a partir de seus 
sujeitos, privados ou não de liberdade, seus eventos, seus embates, suas práticas. Vale 
ainda ressaltar que os trabalhos sobre a história das prisões no Brasil ainda são 
incipientes e se tornam relevantes na medida em que contribuem para a compreensão 
de um tema quase que invisibilizado em âmbito acadêmico. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

 Impressos, Privação de liberdade, Práticas educativas. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao folhear a revista A Estrêla: Órgão da Penitenciária Central do Distrito Federal 
pela primeira vez, me surpreendi com a diversidade de textos que trazem à tona as 
práticas e discussões acerca do sistema penitenciário brasileiro nas décadas de 1940 e 
1950.  No acervo de periódicos da Biblioteca Nacional encontrei a coleção do impresso, 
uma iniciativa de Victório Caneppa 1 , Capitão do Exército que atuou em 
estabelecimentos prisionais no Distrito Federal e no estado do Rio de Janeiro. Lançada 
em 1944, em formato de jornal2, voltou a circular no ano de 1951, em formato de 
revista, tornando-se mais elaborada, mais densa e mais extensa. Os discursos ganham 
força e a presença de Victório Caneppa é ainda mais forte, o que me fez julgar 
necessário delimitar esse estudo, debruçando-me apenas nos impressos da década de 
1950. 

A Estrêla era comercializada a fim de arrecadar recursos para assistir às famílias 
dos internos, editada e impressa pelo jornal O Globo, era enviada para assinantes pelos 
correios, ou vendida separadamente. Os gêneros textuais que preenchem as páginas 
do impresso, como também seus escritores, são diversos: artigos científicos, notícias 
sobre o sistema, passatempos, noticias esportivas, discursos de autoridades, entre 
outros, escritos por juristas, penitenciaristas, presidiários, visitantes, jornalistas, e 
tantos outros sujeitos. No entanto, uma personalidade possui maior destaque no 
impresso: a de seu idealizador. Caneppa faz do periódico a vitrine de ideias e das 
propostas educativas realizadas na instituição e, assim, ele vai construindo a sua 
memória e as características de sua gestão e atuação na formulação de políticas e 
discussões na área.  

A partir de abril de 1951, surgem então as 22 edições da revista que são marcadas 
pela forte presença do editor e do discurso humanizador para prisões. É possível 
perceber duas questões importantes apresentadas pelo impresso: a humanização da 
pena como ponto comum nos discursos e práticas realizadas na Penitenciária e como 
essa proposta se traduz em uma unidade que se mostrava de “portas abertas”, não em 
seu sentido literal, mas trazendo a sociedade “livre” para dentro do presídio, levando 
os internos para outros espaços, traduzindo-se também em uma arquitetura com 
menos grades e ferros, a busca por uma configuração educativa e menos repressora, 
propostas de escolarização e cultura. Trata-se de um período extremamente 
significativo para a criminologia e a prática penitenciaria brasileira que se deu no 
governo do presidente Getúlio Vargas. 

                                                   
 

1Dirigiu a Colônia Penal de Ilha Grande, a Penitenciária Central do Distrito Federal, sendo um dos seus 
idealizadores, fez parte do Conselho Penitenciário do Distrito Federal, foi membro da Associação Cultural dos 
Presídios de São Paulo, da Associação de Prisões de Nova York e criou, em 1952, a Associação Brasileira de 
Prisões. 

2Na Biblioteca Nacional do estado do Rio de Janeiro constam apenas as edições a partir de 1945. 
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 Para o presente artigo, adotei como procedimento de análise da revista a 
elaboração de quadros para pensar as temáticas e conceitos que a perpassam, tendo 
como foco a interpretação das capas do periódico que representam as atividades 
educativas realizadas na unidade. A partir dessas imagens é possível perceber as 
propostas e ciência penitenciária que o seu editor, responsável e criador quer mostrar 
à sociedade intra e extramuros no momento em que foi gestor da Penitenciária Central 
do Distrito Federal e penitenciarista ativo nas discussões do período. Parecia ser uma 
preocupação de Caneppa registar os eventos e atividades a fim de dar visibilidade ao 
trabalho desenvolvido. Ao meu ver, as imagens aqui estudadas evidenciam com mais 
força “um trabalho de persuasão constante, e evidenciam a utilização simbólica na 
construção de um imaginário” (Cunha 1999, p.64) do leitor. 

Para tanto, busco nos textos que se articulam com as capas que, em muitas vezes, 
são os próprios editoriais, mas não necessariamente, a base para as reflexões aqui 
propostas. As capas são aqui compreendidas como unidades comunicativas, um tipo 
relativamente estável de enunciado que se compõe por três elementos essenciais: 
conteúdo temático, estilo e construção composicional. Essas imagens manifestam uma 
intenção do editor que pode ser a de informar, divertir, seduzir, orientar ou convencer 
o seu interlocutor (Barbosa 2008). E quais são as intenções de Caneppa ao eleger as 
capas? A que temas voltados para a formação dos internos elas remetem? 

Fundamento a interpretação para o periódico nos estudos de Roger Chartier, 
levando em conta a complexidade do universo estudado, as relações de poder que se 
estabelecem em um presídio, pensando as práticas que produzem esse impresso e os 
usos que deles são feitos, atentando para os dispositivos textuais e tipográficos de 
produção de sentido e as estratégias que os produzem e os põem em circulação, pois, 
“com efeito, cada forma, cada suporte, cada estrutura da transmissão e da recepção do 
escrito afeta profundamente seus possíveis usos e interpretações” (Chartier 2003, p. 
44).   

Reflito acerca das vicissitudes do encarceramento na década de 1950, percebendo 
a escrita como uma prática cultural, uma forma de veicular ideias, um suporte para a 
memória e um sistema de representações que possuem especificidades e podem nos 
revelar nuances da vida em espaços de privação de liberdade. Dialogo então com 
alguns estudos que insistem na “necessidade de se articular os textos com os contextos 
de produção e recepção, através de práticas que permanecem históricas, ou seja, 
baseadas na (re)produção de sentido através de diferentes espaços-tempos” (Bastos, 
Cunha, Mignot 2000, p. 21). As páginas do periódico conduzem a olhar para o período 
em questão a partir de seus sujeitos, privados ou não de liberdade, seus eventos, seus 
embates, suas práticas.  

2. ATIVIDADES NA PENITENCIÁRIA CENTRAL: VISIBILIDADE ÀS PRÁTICAS 
HUMANIZADORAS  

As fotografias das capas parecem uma tentativa de divulgar e guardar os 
momentos mais representativos e seu significado para o processo de humanização da 
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pena. Imagens que funcionam como artifícios para fixar a memória e organizar as 
experiências (Mignot 2001, p.73). Diante dessa reflexão, percebi que os temas que 
melhor organizavam as experiências realizadas na Penitenciária dizem respeito às 
questões religiosas e à música, expressa pelo Côro Orfeônico da instituição. Segundo 
Caneppa, esses são dois pontos fundamentais na recuperação dos internos e internas. 
Três capas são bastante significativas nesse sentido: das edições de número 3, 25 e 26 
e 30/31 e 32.  

ANO E NÚMERO DESCRIÇÃO DA CAPA 

1/3 AUTORIDADES E FREIRAS EM INAUGURAÇÃO  

1/5 
AUTORIDADES NA CARCERAGEM DA 

PENITENCIÁRIA  

1/7 E 8 VOTOS DE FELIZ NATAL 

2/9 FESTA DE NATAL DOS PRESIDIÁRIOS 

3/23 E 24 
INTERNOS E SUAS FAMÍLIAS NO AUDITÓRIO DA 

PENITENCIÁRIA 

3/25 E 26 
VISITA DE NOSSA SRA. DE FÁTIMA À 

PENITENCIÁRIA 

3/27,28 E 29 VISITA DO MINISTRO DA JUSTIÇA 

3/30, 31 E 32 CÔRO ORFEÔNICO DA PENITENCIÁRIA CENTRAL 

TABELA 1 | Relação de capas da categoria Atividades da Penitenciária Central do Distrito Federal. 

Ao analisar a descrição dessas capas é possível perceber a forte a presença da Igreja 
Católica na Penitenciária Central do Distrito Federal, uma vez que formação moral e 
religiosa era um dos alicerces da proposta de recuperação dos privados de liberdade. 
Essa relação talvez se explique, pela aproximação do Governo de Getúlio com as 
instituições católicas, conforme esclarece Boris Fausto: 

Concretizou-se, pragmaticamente, uma aproximação entre o cético Vargas e a 
Igreja católica cuja a principal figura era o Cardeal do Rio de Janeiro, Sebastião 
Leme. Vargas percebeu a importância da Igreja como garantia simbólica da 
ordem e como instituição capaz de atrair setores que não estavam sob sua 
influência; a igreja por sua vez, percebeu também que, apoiando o governo, 
poderia alcançar em partes, seus objetivos [...] (2013, p.94). 
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Nesse contexto que as atividades religiosas realizadas na penitenciária se inserem 
e, dentre elas, a visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima, recebida pelos internos 
no auditório da Penitenciária, conforme a capa da revista aqui destacada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1 | Capa da edição de nº 25-26. Visita da imagem de Nossa Senhora. 

Analisando a imagem é possível perceber que as cores da capa passam a assumir, 
a partir da edição de número 9, de 1952, tons que expressam o caráter nacionalista do 
período. As cores da nossa bandeira, verde, amarelo, azul e branco, padronizam as 
capas até sua última edição.  

Interpretar a materialidade da revista faz perceber, como aponta Nóvoa (2002), 
que a análise de impressos é relevante na medida em que possibilita apreender 
práticas que se situam no nível macro do sistema, assim como no plano micro da 
experiência concreta. Sendo assim, a fotografia de um auditório lotado de internos 
para receber a visita da imagem Nossa Senhora de Fátima, inserida em uma capa 
rodeada das cores que representam o nosso país, aponta para perspectivas da 
formação e do projeto realizado na instituição. Diante desse cenário, é possível pensar 
numa perspectiva que entende a execução penal “como uma cruzada ‘moralizante’, 
terapêutica ou salvacionista de ‘almas perdidas’” (Chies 2009, p. 119). Em texto do 
editorial referente à edição que trata da visita da imagem Santa à unidade, esta 
concepção é claramente ressaltada: 
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Nessa casa de custódia, onde baixou a luz salvadora, todos se prostaram 
inconfundíveis no mesmo plano e irmanados rendiam graças a Santa Peregrina 
da paz, num fervor sobrenatural chamando paz e bondade nos corações daqueles 
que ali se achavam (n. 25 e26, mai. e jun. de 1953, p.40) 

Caneppa, seguidor de Getúlio, das normas internacionais voltadas para 
tratamento penitenciário, e a fim de manter a ordem na unidade em que dirigia, era 
grande defensor da formação religiosa nas prisões, conforme expõe em texto de outra 
edição: 

O homem, no fim de tudo, ao término de sua sentença, que lhe impôs a lei pelo 
seu erro, pode enriquercer-se de conhecimentos vários, desde a noção de 
fraternidade do convívio social, que se estabeleceu, pode contar com o arrimo de 
um ofício, e desta forma obter trabalho com facilidade, pode, não mais ser assim 
um vadio, um inútil. [...] Assim, a tarefa penitenciária ganha altura no desejo de 
reparar e a religião, lenitivo das dores recônditas do nosso mundo interior, tem 
que ser ministrada na docilidade da impregnação do conselho diuturno. (n. 27, 
28 e 29, jul., ago, e set. de 1953, p.19). 

O trabalho religioso era ainda mais latente na Penitenciária de Mulheres de Bangu 
e a edição de número 3, traz em sua capa autoridades e freiras na unidade feminina e, 
seu editorial, uma matéria de um interno repórter que com Victório Caneppa visitou a 
unidade e relatou sua impressão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG. 2 | Capa da edição de nº 3, 1951. Autoridades e Freiras. 
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O período aqui estudado é atravessado pela ideia de que as mulheres precisavam 
de proteção contra as tentações mundanas sendo a oração e os afazeres domésticos 
considerados fundamentais no processo de recuperação das encarceradas. Acreditava-
se que as mulheres criminosas necessitavam nem tanto de uma estrutura militarizada 
e sim de um ambiente amoroso e fraternal3. Tal cenário justifica o fato do Presídio de 
Mulheres do Distrito Federal ter sido administrado, até 1955, também pelas mãos das 
irmãs do Bom Pastor, congregação que havia sido muito ativa na administração de 
presídios femininos na América Latina (Aguirre 2009).  

Analisando a revista em textos que se referem à unidade feminina fica evidente 
essa concepção de cárcere, pois nos relatos encontrados é possível elencar uma série 
de palavras recorrentes, entre elas: amor, bondade, tolerância, humanismo, Deus, 
paciência, reeducação, regeneração, disciplina, higiene, organização, asseio e conforto. 
O repórter em visita nos relata: 

Percebe-se nitidamente a pureza do ambiente, sua higiene, seu trato, o cuidado 
que têm aquelas “quase santas criaturas” – no dizer do Capitão Caneppa, Diretor 
dos Estabelecimentos Centrais do Distrito Federal. Fomos recebidos pela Madre 
Superiora, Maria de São Francisco de Assis Brígido, que na sua fisionomia tem 
realmente uma expressão de bondade, é alegre, terna, impõe até mesmo ao 
visitante que examina como repórter, como minucias, e quer detalhes – aquela 
confiança que lhe sai da alma (n.3, jun. de 1951, p.3) 

O objetivo da privação de liberdade passava a assumir um caráter reformatório e 
no caso feminino o objetivo do projeto das freiras era formar as presas para os serviços 
do lar e eliminar o exercício de sua sexualidade por meio do ajustamento moral e 
religioso. Assim as aulas de moral e os cursos voltados para os serviços de costura, 
bordados, pintura, lavanderia, cozinha, entre outros, davam o contorno da formação 
que pretendia regenerar as internas e prepara-las para o retorno ao lar. Isto implica 
um irrealismo político das freiras que, na exigência da santidade das presas, pareciam 
desconhecer a origem social e psicológica dessas mulheres (Lima 1983). 

Reforçava-se o discurso de uma instituição prisional percebida em sua função 
educativa e que tinha como base pedagógica o trabalho prisional e a religião, 
caracterizados como ferramentas de recuperação das internas. O foco do trabalho das 
freiras pautava-se em oferecer às internas atividades laborativas voltadas para os 
serviços do lar, formação religiosa e a alfabetização para as que não dominavam a 
leitura e a escrita. Era latente a formação sexista onde estas mulheres “são 
mortificadas na subjetividade feminina e, ao mesmo tempo, enfocadas sob prismas 
que hiper-sexualizam as relações estabelecidas e as intervenções do poder formal” 

                                                   
 

3Para maiores informações ver: Soares, B. M. , Ilgenfritz, I. (2002). Prisioneiras: vida e violência atrás das 
grades. Rio de Janeiro: Garamond. 
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(Chiez 2009, p. 278). Um trecho da revista mostra o discurso de uma freira onde fica 
clara a intenção da proposta realizada pelas irmãs no sentido de que as internas 
aceitassem a condição subordinada do papel feminino: 

É justamente trazer o ajustamento espiritual numa palestra frequente, sem 
lassidão para elas, o horário é restrito, é pedagogicamente dosado. Falamo-lhes 
sobre a vida, não propriamente a daqui de dentro, da prisão, mas a vida 
principal- aquela que elas devem ter lá fora. Não temos unicamente a 
preocupação de procurar suportá-las aqui, nosso maior desejo é que convençam 
de que não é a disciplina metrificada da prisão o que nos interessa – preferimos 
que sintam a necessidade de disciplinarem o espírito, mas gozando da liberdade, 
praticando o bem quando lhes seja possível praticar o mal (n.3, jun. de 1951, p.5) 

Barbara Soares e Iara Ilgenfritz (2002) também explicitam e ajudam a refletir 
sobre o contexto de formação sexista e religioso imposto às privadas de liberdade nas 
décadas de 1940 e 1950. As autoras explicitam que dedicadas às prendas domésticas 
de todo o tipo (bordado, costura, cozinha, cuidado da casa, dos filhos e dos marido), 
as apenadas estariam aptas a retornar ao convívio social e da família, ou, caso fossem 
solteiras, idosas ou sem vocação para o casamento, estariam preparadas para a vida 
religiosa. Segundo a expectativa das freiras, quando as portas da penitenciária se 
abrissem, a egressa estaria definitivamente transformada em um novo ser. 

Idealizador das prisões femininas no Brasil, Lemos Britto, exerceu papel  
importante no período de criação dos primeiros estabelecimentos prisionais para 
mulheres no Brasil, chamava atenção para a situação lastimável do encarceramento 
feminino e defendia a construção de presídios específicos para mulheres. Participou, 
assim como VictórioCaneppa, ativamente da construção da Penitenciária de Mulheres 
do Distrito Federal como presidente do Conselho Penitenciário e foi um dos 
responsáveis pela escolha das Irmãs do Bom Pastor para ajudar a administrar o 
presídio e do regime a ser adotado na instituição. 

 Lemos Britto enfatizava a necessidade de se separar as mulheres dos homens e de 
colocá-las longe dos presídios masculinos a fim de evitar a influência perniciosa que 
estas poderiam causar aos encarcerados. É possível supor que a criação de presídios 
só para mulheres destinava-se antes de mais nada a garantir paz e tranqüilidade nas 
prisões masculinas do que possibilitar condições dignas às mulheres presas (Soares & 
Ilgenfritz 2002). 

Uma palestra de Caneppa sobre os serviços religiosos e morais nas prisões, 
irradiada pela Rádio Jornal do Brasil, em 02 de maio de 1951, expõe a sua concepção 
acerca do trabalho que deve ser desenvolvido com as mulheres presas: 

Missão nobilíssima e voltada para Deus, o apostulado dessas quase santas 
criaturas encontra fundamento na ação da caridade, mas também, ao mesmo 
tempo, por necessidade, mantêm uma vida profundamente ligada a Deus na 
convicção de poder aparecer, cheias de fé, para acalmar essas criaturas presas, 
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que por vezes se mostram desconfiadas e revoltadas. Esse é o verdadeiro e 
delicado trabalho de reeducação que só a ciência pedagógica-penitenciária, 
acompanhada das virtudes e talento dessas abnegadas Irmãs, pode encontrar 
bom êxito. Aí está pois a verdadeira influência da religião nas prisões (AE, junho 
de 1951, p. 44). 

A mulher criminosa era vista como uma degenerada social, a quem faltava 
educação e ensinamentos voltados para deveres femininos. Para tanto, havia na 
Penitenciária de Mulheres do Distrito Federal um espaço próprio chamado sala de 
instrução moral onde as apenadas trabalhavam lições de catecismo, investiam na sua 
melhoria pessoal a fim de corrigir seus defeitos, aprendiam economia doméstica e 
higiene (Andrade 2011). A limpeza, a ordem e o asseio eram também essenciais e 
deveriam ser rigorosamente praticados dentro da unidade.  

Numa sociedade onde o casamento e a família deveriam ser os principais objetivos 
das mulheres, treiná-las para a reinserção social era, de certa forma, capacitá-las para 
um modelo de vida no qual não se encaixavam. Já no presídio masculino, além da 
formação religiosa, havia também a formação musical. A capa da edição de número 
30, 31 e 32, traz o Coro Orfeônico da unidade no em apresentação realizada no dia 21 
de dezembro de 1953, no Teatro João Caetano. A apresentação do Côro e da Banda de 
Música da Penitenciária, sob a direção dos maestros Oswaldo Barreto e Tenente Jacy 
Gomes, foi organizada pelo Serviço Social da Penitenciária. 
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FIG. 3 | Capa da edição de nº 30-31, 1953.Coro Orfeônico. 

Esse coro foi uma ideia do Maestro José Siqueira que, em 1945, dirigia a Orquestra 
Sinfônica Brasileira e indicou Oswaldo Barreto para dirigir o Coro da Penitenciária. 
Apreciado por Villa Lobos, segundo informações contidas na revista, que, inclusive, 
selecionava e indicava músicas. No repertório músicas de Bach, Mozart, Beethoveen, 
Ponce, Vila Lobos, Mignone, Francisco Braga, Barroso Neto, Lucília Guimarães, José 
Vieira Brandão, AssueloGaetano, Silvio Salema, Lorenzo Fernandes, entre outros. O 
presidente do Serviço Social da Penitenciária, em discurso realizado no dia da 
apresentação fala da importância daquele momento e do pioneirismo de Caneppa ao 
possibilitar essa atividade em prol da recuperação dos internos: 

Na qualidade de Presidente do Serviço Social da Penitenciário Central, tenho a 
honra, neste momento, de dar inicio a um espetáculo inédito no Brasil, nas 
Américas e no mundo, fruto exclusivo e idealizado há quase dois anos, pelo 
dinâmico diretor da Penitenciária, o meu dileto amigo, Sr. Victorio Caneppa, um 
dos pioneiros da Ciência Penalista Brasileira, que imprimindo método todo 
especial, tendo por escopo a disciplina, a bondade, a energia e o coração, dá um 
exemplo convincente da recuperação do homem que delinquiu. Neste magnifico 
espetáculo que o público irá assistir, pelo Côro Orfeônico e Banda de Música 
Roberto Lyra, integrados exclusivamente de internos de uma Penitenciária, que 
foram afastados da sociedade pelo braço inflexível da Lei, a apresentação é feita 
sem os aparatos bélicos, nem o cêrco de policiais, o que dá um cunho todo especial 
para nós outros, que temos a missão da recuperação dêstes homens ( n. 30, 31 e 
32, out., nov. e dez., 1953, p.55). 

Quem assistiu o espetáculo talvez não imaginasse que a ideia inicialmente não foi 
bem aceita pelos internos. A estratégia de VictórioCaneppa para aproximá-los da 
atividade foi garantir regalias para quem tivesse bom comportamento e aceitasse 
participar do Côro, como contado na própria revista. Tudo isso, certamente, por que o 
Capitão sabia da imagem positiva que atividades como essa poderiam trazer para a 
Penitenciária. Sendo assim, como “barganhar” com os presos era uma prática comum 
para manter a ordem e a disciplina, fez também com que os internos se envolvessem 
com projeto do Côro. Tal fato nos leva a refletir que a aceitação de mensagens, modelos 
sempre operam através de ajustes, combinações ou resistências (Chartier 1995) e para 
superar a resistência dos presos o Maestro Osvaldo Barreto e Caneppa fizeram uso de 
suas estratégias. O Maestro experimentou diversas formas de ensino: aos que não 
tinham percepção auditiva, visual ou rítmica, ensinava pelo método da repetição – que 
consistia em cantar uma frase melódica centenas de vezes, até que ficasse gravada 
automaticamente e a diretoria obrigava o comparecimento às aulas e oferecia 
vantagens aos que se dedicassem. 

Caneppa impunha as seus projetos e sabia que atividades artísticas atraiam a 
atenção da imprensa e, ao mesmo tempo, abriam as portas da Penitenciária para a 
sociedade livre ou, no caso da apresentação do Côro no Teatro João Caetano, abria as 
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portas da Penitenciária para os presos. No fim, todos sairiam beneficiados: os presos 
ultrapassando as barreiras da instituição, obtendo formação musical enquanto 
Caneppa divulgava sua gestão e garantia que fosse cumprido o princípio do Termo 
mínimo de Tratamento Penitenciário, no que diz respeito à integração dos presos à 
comunidade. 

Para além das relações estabelecidas e do que esta atividade representava para 
Caneppa, ao pensar o Côro da instituição me remeti a uma reflexão de Angêla de Castro 
Gomes que diz que “os livros, como os filmes, deveriam ter trilha sonora. Eles, afinal 
de contas, são narrativas repletas de palavras que, com doses balanceadas de 
conhecimento e sensibilidade, buscam representar cenários, personagens, situações, 
projetos, valores, sentimentos, etc.” (Gomes 2013, p.24). Nesse sentido, o que o 
programa musical do Côro Orfeônico representa? Seria a trilha sonora de uma revista? 
De um período político? De uma penitenciária? Para pensar nessas questões parti do 
programa executado no Teatro João Caetano que contou com 22 músicas, conforme 
exposto na revista: 

O programa: 
ABERTURA  
Hino Nacional 
I PARTE 
1 – Abertura – Fantasia – de Jacy Gomes 
2- Rosas de Maio – (Opereta) – 1º ato de Jacy Gomes 
3- Aurora- (dobrado)- da Autoria do interno Raul Reis 
PELO CÔRO ORFEÕNICO 
1 - Em Vós Eu Tenho Amor 
2- Terra Natal 
3- Vesperal 
4- Gondoleiro 
5-Estrelita 
6- Menina Bonita 
7- Casinha Pequenina 
8- Jaquibau 
II PARTE 
1-Vitória- (Marcha solene) de Jacy Gomes 
2-  Seleção de Valsas- Diversos autores- Arranjo de Jacy Gomes 
3- Rosas de Maio 3º ato final- Opereta – de Jacy Gomes 
PELO CÔRO ORFEÔNICO 
1-Cantar Para Viver 
2-Canto do Pagé 
3-Sertaneja do Brasil 
4-Prenda Minha India 
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5-Bangos e Balango 
8-Maringá 
9-Chuá-Chuá 
10-Meu limão, meu limoeiro (n. 30, 31 e 32, out., nov. e dez., 1953, p.54). 
 
Selecionando algumas dessas músicas4 para a análise, me pautei no estudo de 

Ednardo Monti (2015) que investigou as representações regionais, nacionais e étnicas 
contidas no grupo de peças musicais que, ao longo da Era Vargas, foram utilizadas por 
Villa-Lobos no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, nas aulas de Música e Canto 
Orfeônico e nas apresentações dos Orfeões. E além dessas questões busquei 
interpretar os possíveis sentidos que a música pode ter assumido na vida dos 
apenados. 

Sendo o Maestro Villa Lobos um apreciador do Côro da Penitenciária e quem 
indicava músicas para o seu programa musical é preciso entender o papel desse sujeito 
no período, em uma esfera ideológico-nacionalista, que patrocinava o seu projeto e 
que era vista pelo governo de Getúlio como um instrumento subjetivo para a 
construção de um modelo de sociedade, como uma nação que anda sincronizada, em 
fila, passo a passo na manutenção harmoniosa do conjunto (Monti 2015).  

Villa Lobos produziu materiais didáticos durante o Estado Novo e também durante 
o governo democrático de Getúlio, voltados para o ensino do Canto Orfêonico e duas 
de suas músicas presentes no repertório desses materiais, também fazem parte do 
programa do Côro da Penitenciária: “O canto do pagé” e “Cantar para viver”. A música 
“O Canto do Pagé”, umas das músicas mais executadas e conhecidas de Villa- Lobos, é 
de inspiração folclórica indígena e traz “sonoridades características do mundo 
selvagem, dos animais, dos nativos que habitam nas florestas e de seus instrumentos” 
(Monti 2015, p.155). 

Para além das representações indígenas, a letra acima destacada traz saudade, 
sonho, esperança, fala da terra perdida. Essas palavras podem ter sido significativas 
para os cantores do cárcere que perderam sua liberdade e deixaram para trás seus 
sonhos, suas terras. Assim como a escrita na prisão pode assumir na vida dos apenados 
um sentido de grande importância, pois por meio dela, os presos buscam “aliviar 
tensões e suprir carências mais profundas” (Mignot 2002, p.117), a música, apesar da 
resistência inicial dos internos, pode sim, ter assumido um papel importante na vida 
desses sujeitos na tentativa desvairada de abolir a distância imposta entre eles e o 
mundo extramuros. Segundo o Maestro Oswaldo Barreto o trabalho tinha um sentido 
relevante na medida em que: 

                                                   
 

4As letras aqui discutidas foram encontradas no acervo musical da Bilioteca Nacional e no Conservatório de 
Música.  
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Esses homens, compondo um conjunto coral, aprendendo um pouco de arte, 
vivendo, enfim, um período de restauração espiritual, são relembrados, 
esquecendo-se, assim, as causas determinantes da reabilitação social, vencendo 
o tempo que, enquanto dura, determina o encantamento desses estranhos pelo 
ajuntamento das vozes outrora esquecidas, no silêncio das horas de prisão. 
(edição de n 4.p.13/14). 

A música pode ter se tornado uma forma de superar a solidão, possibilitando a 
ilusão da liberdade tão almejada, tornando-se para os internos um canal de desabafo. 
Esta ideia talvez justifique a presença de algumas músicas que falam de amor, 
saudade, beijos. Entre elas “Maringá” de Joubert de Carvalho, “Vesperal” de Ronald 
de Carvalho e “O Gondoleiro do Amor” que é um poema de Castro Alves.  

Apesar de todo o sentido que a música pode ter assumido na vida desses homens, 
é preciso também atentar que no âmbito da esfera política havia uma proposta no 
sentido de trabalhar a ideologia nacionalista a partir de músicas que exaltavam a pátria 
e o presidente. “Cantar para viver”, mencionada anteriormente, é um exemplo de 
canção que “refere-se às riquezas naturais, associada à força do povo. De caráter 
marcial, a música apresenta as belezas naturais do Brasil e o trabalho como uma 
saudação prazerosa ao “lindo Céu”; relaciona a força da terra e do povo com os valores 
da pátria” (Monti 2015, p.118). Também expressando um orgulho pela pátria e pelo 
presidente a música “Vitória” de Murillo Caldas, composta no ano de 1942, exalta o 
país e Getúlio, chamando os brasileiros a se unirem com confiança na vitória e no chefe 
de estado. 

Trabalhava-se na unidade com o conceito de “pena- reeducação”, que suscita a 
importância das atividades culturais, esportivas e educativas realizadas na 
Penitenciária Central. Texto escrito pelo professor que coordenava o trabalho na 
unidade escolar da Penitenciária foi publicado na primeira edição de 1951, revelando, 
como o título da matéria sugere, o papel do ensino na penitenciária e o grande número 
de presos analfabetos: 

Incumbido da missão de educar no ponto de vista intelectual e reeducar sob o 
ponto de vista moral, verifico que os grupos de homens para aqui trazidos, por 
terem errado, são quase que em sua totalidade analfabetos ou semi-
alfabetizados. Uma vez incluídos no efetivo da casa são então enviados à Escola, 
onde, depois de examinados e classificados, passam a frequentar as diversas 
turmas à partir do pré-primário. Após o primeiro contato com o livro inicia-se, 
desde logo, uma verdadeira transformação no caráter do sentenciado, variando 
de acordo com o interesse de cada um pelos estudos. (AE, abril de 1951: 25). 

Destacar a existência dessa unidade escolar se faz importante, pois os primeiros 
registros acerca da escolarização nos estabelecimentos penais do estado do Rio de 
Janeiro são da década de 1960, mais exatamente no dia 15 de junho de 1967, quando 
Secretário de Justiça Cotrim Neto e o Secretário de Educação Benjamin de Moraes 
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assinaram o convênio no qual a Secretaria de Educação se comprometeu a instalar 
escolas e fornecer professores para os estabelecimentos penais da Guanabara e a 
Secretaria de Justiça se responsabilizou por disponibilizar internos ‘recrutados’ dentre 
aqueles com bom comportamento para prestarem serviços auxiliares de conservação 
e limpeza das escolas alocadas nos presídios.  

O documento fala da garantia apenas da educação primária e ressalta quatro 
estabelecimentos penais, nos quais deveriam ser instaladas escolas nos moldes das 
demais existentes no estado. As unidades prisionais mencionadas são: Milton Dias 
Moreira, Professor Lemos Brito (nome atual da Penitenciária Central do Distrito 
Federal), Esmeraldino Bandeira e Talavera Bruce (antigo Presídio de Mulheres do 
Distrito Federal). 

Apesar da escola existente na Penitenciária Central não ser fruto de um convênio 
firmado com instâncias da educação do Distrito Federal, não se pode falar de um 
processo de escolarização no Sistema Penitenciário iniciado apenas na década de 1960, 
sendo esta uma atividade já implementada anteriormente por Victório Caneppa. 
Segundo ele, a própria instituição prisional deveria se configurar como 
estabelecimento educativo e a sua arquitetura e propostas deveriam favorecer a 
reabilitação dos presos. 

Interpretar os possíveis sentidos das atividades desenvolvidas na Penitenciária 
Central a partir da música e religião faz perceber nuances das propostas educativas 
realizadas na penitenciária que visam a formação dos internos e internas dentro de 
uma proposta que pretendia ter cunho humanizador e partindo dos discursos 
produzidos no período.  

3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Entendendo educação como um processo mais amplo, percebo que a revista A 
Estrêla revela valores, políticas, práticas educativas, comportamentos e discursos 
voltados para o Sistema Penitenciário no período estudado. Segundo Magaldi e Xavier 
(2008), a utilização de impressos nas investigações acadêmicas ganha relevo, entre 
outras razões, pela ampla variedade de publicações que revelam um universo social 
multifacetado, pela potencialidade de captação dos debates e ações no campo 
educacional no momento, mesmo, em que se processavam e pela possibilidade de 
promover o acesso do pesquisador a diferentes vozes e diferentes diagnósticos. 
Propondo-me a melhor compreender essa Penitenciária e os discursos que por ela 
circulavam, não posso deixar de suscitar o fato de que os trabalhos sobre a história das 
prisões no Brasil tornam-se relevantes na medida em que contribuem para 
compreender e enfrentar os diversos problemas que afetam os apenados, abrindo 
espaço para novas pesquisas, conhecimentos e intervenções nas políticas prisionais.  
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RESUMO 

Investigar as contribuições de Nestor dos Santos Lima para a educação norte-rio-
grandense através da escrita de um relatório de viagem é o horizonte deste trabalho. 
Em 02 de maio de 1923, a bordo do transatlântico alemão Capitão Polônio, o educador 
inicia sua jornada de visitas e busca por novos conhecimentos. Ele exerceu várias 
funções no campo educacional, a exemplo da direção da Escola Normal de Natal (1911-
1923), do Departamento Educação do Estado (1924-1928) e Presidência do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (1927-1959). Em seu último ano como 
diretor da Escola Normal de Natal, foi designado a viajar em comissão oficial pelo 
governo do estado, para visitar instituições, observando princípios e processos dos 
métodos e práticas desenvolvidas nas instituições de ensino normal, profissional e 
primário, dos centros de maior cultura pedagógica do Brasil e do estrangeiro. Para esta 
análise, utilizo como fonte principal o relatório de viagem Da Organização do Ensino 
Normal, Profissional e Primário no sul do Brasil e no Rio da Prata (1923) em diálogo 
com outros periódicos do período, como o Jornal A República (1923) e a revista 
Pedagogium (1923), localizados no acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Norte/IHGRN. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Práticas educativas, viagem, Nestor dos Santos Lima. 
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1. UM EDUCADOR VIAJANTE: BIOGRAFIA E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

Discutindo a viagem em sua dimensão formativa, compreendo que os sujeitos se 
formam por meio de influências várias, a partir das experiências vivenciadas, as 
aprendizagens e relações que se constituem na vida do indivíduo. Ter em conta a 
singularidade de uma trajetória e os modos de ação e interação com os outros e os 
vários contextos sociais e culturais. Um percurso de vida é, portanto, também uma 
formação. Bourdieu (1983, p.127) 1  nos convida a pensar nos sentidos da viagem, 
dentre eles, a aprendizagem. 

A dimensão da aprendizagem e da experiência merecem ser apontadas como um 
dos sentidos da viagem, mesmo quando esta não aparece como a motivação 
principal. Além disso, ao se percorrer o próprio país, o estranhamento do que 
seria familiar transforma o viajante, produzindo um olhar em certo ponto, 
paradoxal, pois, ao mesmo tempo em que é estrangeiro em sua própria terra, é 
também um olhar nativo que busca reconhecer seus valores e sua história nos 
pequenos detalhes de sua viagem, construindo, assim, sua memória. 

Compreender os sentidos de uma viagem significa pensar também em quem viaja, 
atentando ao fato de que a constituição do ser exerce influências sobre as suas 
escolhas. A percepção que o sujeito tem do mundo social, assim como sua composição 
das visões de mundo, findam por também contribuir para a construção desse mundo. 
Trabalhar com vidas é também dar vida às histórias. Considerar as histórias de vida, 
tem sido um esforço de alguns pesquisadores da história da educação, analisando que 
esta não é uma tarefa simples e que o arquivo possui uma trama que parece cada vez 
mais enredada no emaranhado de fios das redes de sociabilidade, tecidas nos mais 
diversos espaços.  

Nós integramos e produzimos o espaço social, nossos pontos de vista têm um norte 
particular, que pode ser direcionado a partir de uma determinada posição neste 
mesmo espaço. A visão de cada agente depende, portanto, do local que ocupa. Para 
tanto, busco entender qual a posição de Nestor Lima na organização educacional 
norte-rio-grandense e, além disso, conhecer o ser em suas múltiplas referências, de 
vida, formação, atuação profissional e os aspectos que ao longo de sua vida o 
conduziram para o destino de educador viajante. Enélio Lima Petrovich2, sobrinho 
neto de Nestor Lima, o descreve a partir de suas vivências e recordações: 

Eis a sua imagem. O perfil de Nestor dos Santos Lima ou, apenas Nestor Lima de 
baixa estatura, franzino, fronte larga, sóbrio, modesto. Meu tio-avô e padrinho 
                                                   
 

1 BOURDIEU, Pierre. Sociologia. (Org. Renato Ortiz). São Paulo: Ática, 1983, p. 127. 

2 Enélio Lima Petrovich (1935-2012), após o falecimento de Nestor Lima ocupou durante 42 anos a cadeira da 
presidência do IHGRN.  
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duas vezes (batismo e casamento). [...] Ainda jovem, dele aprendi as mais 
perfeitas lições de Direito ouvindo seus conselhos e ensinamentos. Tinha-o como 
pai e como mestre. Pai pela bondade de seu coração e mestre pela inteligência e 
personalidade incomparáveis. Era simples sem ser apático, perspicaz sem ser 
arrogante, severo sem ser exagerado e culto sem ser orgulhoso. (Petrovich, 1987, 
p.1).3 

Nascido em 01 de agosto de 1887, natural de Açu, município do Rio Grande do 
Norte, Nestor dos Santos Lima é o sexto dos dez filhos do coronel Galdino Apolônio 
dos Santos Lima.  Iniciou seus estudos primários com a sua mãe, Ana Souto Lima e, 
desde cedo, demonstrou interesse pelas letras. De acordo com Souza (1987) apesar da 
pouca idade, aos onze anos já auxiliava nas redações dos jornais locais da sua cidade, 
intitulados O trabalho e A luz. Sua formação deu-se, inicialmente, no Atheneu Rio-
Grandense, quando aos treze anos de idade, ingressou no curso secundário, concluído 
no Liceu Paraibano, em 1904. Em 1905, matriculou-se na Faculdade de Direito do 
Recife4, pela qual recebeu o título de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, em 16 
de março de 1909. Quando voltou a Natal em 1910, exerceu a profissão de advogado 
em sua casa, localizada na Rua da Conceição, nº 573, no bairro da Cidade Alta. 
Atualmente, lugar que funciona a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. 

 
                                                   
 

3 Petrovich (1988) organiza a coletânea Nestor dos Santos Lima: aspectos de sua vida e obra. Composta por 
escritos de intelectuais que tratam sobre características diversas relacionadas a vida do docente. Dentre os pontos 
abordados, há espaço inclusive para descrição de sua personalidade. Um dos autores que participaram desta 
coletânea, Itamar de Souza, acentua que Nestor Lima era um homem de feição diversificada, múltipla, 
inquietante, revestida de seriedade e de toques admiráveis de originalidade. 

4 Era comum entre os jovens das elites do Estado ingressarem nos cursos universitários de Direito em Recife e de 
Medicina em Salvador.  
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FIG. | 3: Diploma da Faculdade de Direito de Recife - Acervo do IHGRN 

Com a formação de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, prestou concurso 
para o ingresso na Escola Normal de Natal. Com sua aprovação, substituiu o professor 
Ezequiel Benigno de Vasconcelos Júnior que encerrava seu contrato neste ano e, 
assumiu em 1909, a cadeira de Pedagogia. Em 14 de março de 1911 foi nomeado, pelo 
Governador Alberto Maranhão, para exercer o cargo de Diretor desta instituição de 
ensino, permanecendo nesta função até 1923. Assumiu a direção do Grupo Escolar 
Modelo Augusto Severo de 1911 a 1923. Em 1911 assumiu também as cadeiras de 
Pedologia – ciência que investiga as leis e fenômenos aplicáveis às crianças e enfoca a 
visão acerca dos aspectos de diferenças e individualidade – e Psicologia Infantil. 

No governo de José Augusto Bezerra de Medeiros (1924-1928), Nestor Lima 
assumiu o cargo de Diretor do Departamento de Educação do Estado. Em seguida, nos 
governos dos Interventores Federais Irineu Jofili – novembro de 1930 a janeiro de 
1931 – e Aluízio Andrade Moura – janeiro a julho de 1931– foi responsável pela 
Secretaria Geral do Estado. De 1933 a 1936 foi membro do Conselho Penitenciário, 
assumindo o cargo de presidente. Em 1935 se tornou Procurador Geral do Estado5, 
posteriormente, em 1949, tornou-se o primeiro Diretor da Faculdade de Direito do 
Natal, na qual foi professor das disciplinas Direito Internacional Público e Direito 
Penitenciário. Foi ainda um dos fundadores da Academia Norte-Rio-Grandense de 
Letras em 1936. 

Entendo que é necessário conhecer a formação, bem como os espaços e as redes de 
sociabilidade constituídas por Nestor Lima e de que modo contribuíram de para o seu 
acesso a determinados espaços. Assim, analiso seu itinerário, o que desejava observar 
em cada destino, afim de compreender de que modo contribuiu para a educação no 
estado do Rio Grande do Norte.  

Em seu período de férias no Rio de Janeiro, Nestor Lima é convidado por Alberto 
Maranhão, governador do estado do Rio Grande do Norte, a visitar e observar o 
funcionamento da educação e práticas pedagógicas desenvolvidas nos centros de 
maior cultura pedagógica do país, sendo este seu primeiro deslocamento com esta 
finalidade: 

Natal, 29 de janeiro de 1913. Fostes comissionado observar melhoramentos 
técnicos ensino primário normal no Rio e São Paulo aplicáveis estabelecimentos 
Estado. (assinado) Alberto Maranhão. (Lima, 1913, p. 4). 

Aceitando a missão que lhe foi confiada pelo governador, aproveitou para 
informar, também por telegrama, ao Diretor da Instrução Pública, Manoel Dantas, que 
desempenharia um trabalho comissionado: 

                                                   
 

5 Relação Cronológica dos Chefes do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte disponível no 
Memorial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. 
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Rio, 3 de fevereiro de 1913. Exmo. Governador. Natal. Ciente telegrama Vossa 
Excelência aceito agradeço confiança. 

Rio, 3 de fevereiro de 1913. Diretor Geral Instrução Pública. Natal. Comunico 
estar exercício comissão Governo Estado. (Lima, 1913, p. 4). 

Devido ao fato de que as instituições de Ensino Primário e Normal da Capital 
Federal estavam em período férias, seguiu para São Paulo em 03 de fevereiro de 1913, 
cujos institutos funcionavam desde 15 de janeiro e 01 de fevereiro do referido ano. 
Partiu pelo rápido paulista na Estação Central do Brasil no dia 06 de fevereiro, para a 
cidade de São Paulo, onde depois de estabelecer-se na Pensão Moraes, ao Largo do 
Paissandu, tratou de se apresentar às autoridades superiores do ensino paulista, a fim 
de obter a necessária licença para realizar a missão que ali o conduziu. 

Seu destino inicial foi a região do Rio da Prata, visitando no Uruguai e Argentina 
as cidades de Montevidéu e Buenos Aires. O roteiro de volta contemplava a visitação 
de instituições dos estados da região sudeste do Brasil: São Paulo, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro e Espírito Santo, afim de compreender as práticas observadas e que figuram 
nas sugestões do autor para o progresso da educação no Rio Grande do Norte. 

Em 1923, o educador retorna a Capital Federal, comissionado pelo governador 
norte-rio-grandense Antônio José de Mello e Souza. Nesta segunda experiência, com 
maior ambição sobre que lugares observar, não somente centrando-se nas instituições 
de ensino nacionais, mas também dirigindo-se às regiões do Rio da Prata em busca de 
inovações no âmbito educacional. No preâmbulo de seu texto, Nestor dos Santos Lima 
se dirige ao governador que o responsabilizou para esta missão, enfatizando que ter 
sido enviado por mando deste político facilitou suas relações com os especialistas na 
questão do ensino nas localidades visitadas: 

Permita, porém, V. exc. Que comece agradecendo-lhe cordialmente a confiança 
que me confiou e o ensejo que tive de conhecer de perto novos centros de cultura 
educacional, facilitando-me, destarte, o contato com reputados especialistas da 
questão do ensino, tanto no sul do Brasil, quanto nos povos irmãos do Rio da 
Prata (Lima, 1923, p.3)  

Apresenta-se nas primeiras linhas do relatório deixando claro seus sentimentos 
em relação à missão e que impressões levou das relações internacionais e 
interestaduais. Faz menção à cordialidade por parte dos argentinos, como também 
alerta para a necessidade de pensar questões diplomáticas entre Brasil e Argentina, 
que necessário era pôr fim – e a formação das futuras gerações era vista como solução 
- às divergências que permeavam por muitas vezes os discursos dos brasileiros e 
argentinos. 

Pouco nos importe a voz apaixonada da imprensa mal orientada, a serviço dos 
negocistas que, com a visão dos lucros na compra de armamentos, tendem a 
preparar a ruina dos países irmãos e amigos de sempre. Façamos barreira a 
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esses ódios sem motivo e solidifiquemos o espírito das novas gerações aqueles 
tradicionais sentimentos de nacionalidade e cordialidade que sempre existiram 
entre as duas nacionalidades. Infiltremos no espírito das gerações de futuro uma 
política de confiança, porque, força é dizer, nós não temos razões que justifiquem 
tais desconfianças. Só por vaidade, orgulho e despeito, sentimentos de tão baixa 
cotação entre os indivíduos, não se devem, nem se podem inspirar as nações entre 
si. (Lima, 1923, p.6-7): 

Suas opiniões e impressões das relações interpessoais abrem espaço para as 
observações realizadas nestas localidades. O ponto de partida é Montevidéu. Antes de 
escrever sobre a visita aos espaços educacionais, o autor dedica algumas linhas ao falar 
dos tramites necessários para que a visita acontecesse.  Menciona as cartas obtidas 
com o ministro do exterior -segundo orientação do governador Antonio de Souza – e 
que o apresentavam como enviado especial ao cônsul brasileiro Alberto Baez Conrado, 
dirigindo-se em seguida ao presidente nacional do ensino primário e normal, Dr. Juan 
Aguirre Gonzales. Entendo este processo de apresentação às autoridades como parte 
da preparação cultural para a viagem. Mignot (2007, p.253) em diálogo com Francisco 
Venâncio Filho acerca das dimensões pedagógicas das viagens, nos informa sobre os 
requisitos que poderiam ser necessários para alguns intercâmbios: 

Conhecer pelo menos cem palavras do país visitado para ter acesso aos números, 
moedas, passagens e alimentação, além de recomendações pessoais ou de 
associações para serem usadas com descrição, quando absolutamente 
necessárias. A preparação cultural de toda viagem torna-se condição para que 
se aproveite o mais possível. Quem viaja no espaço há de caminhar 
necessariamente no tempo. Mas para isto é preciso que se saiba caminhar. 

Investigar o indivíduo pelo viés da sua escrita me possibilita percorrer os fatores 
múltiplos que o inseriram na condição de educador viajante, comissionado, 
representante do estado e sujeito que deixa rastros de si no que se propôs a produzir. 
Trilho um caminho através da escrita deste educador, observando que não se trata de 
uma prática de viagem para realizar cópias de modelos educativos, mas para refletir 
sobre o que se desenvolve, traçando por certas vezes uma aproximação com 
instituições e práticas do seu estado de origem.  

Ao estudar sobre a literatura de viagens, percebi que com a intenção de disseminar 
o que era moderno no cenário mundial, os educadores criavam editoras, publicavam 
coleções de livros, ministravam cursos. Povoaram as páginas e colunas dos jornais 
discutindo questões educacionais, nas quais enalteciam alguns aspectos de iniciativa 
política, denunciavam, criticavam ou propunham alternativas para o que se 
configurava como pouco desenvolvido. 

Esta investigação situa-se no entrecruzamento dos campos da História da 
Educação e da História da Cultura Escrita, com destaque para as obras de Roger 
Chartier (1990) e Castillo Gómez (2004), referências teóricas para este estudo, por 
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meio das quais entendo o trânsito através da escrita do relatório de viagem. 
Apropriações e representações são construídas a partir das práticas pedagógicas nos 
países estrangeiros e demais estados do Brasil, sobre quais Nestor Lima tece 
comentários e críticas, comparações e exaltações. Exemplo disso é observação feita em 
seu relatório acerca da viagem para São Paulo, ressaltando que os professores 
paulistas, não são meros executores das sugestões oficiais, pois criam, modificam, 
adaptam, inventam processos de ensino ou aspectos originais de um método.  

A preocupação em publicar o visto e o vivido nos tempos de viagem remete a uma 
compreensão da dimensão política deste tipo de escrita. A divulgação era o meio de 
chamar a atenção dos diversos setores para o comprometimento com projetos, grupos 
e interesses, tornando possíveis as intervenções no sentido de manutenção, mudanças 
ou reformas educacionais. A reflexão era transformada em escrita e o relatório era uma 
prestação de contas ao governo de sua viagem comissionada, “ao mesmo tempo em 
que era momento de compartilhar percepções, opiniões e conhecimentos sobre um 
outro com seus contemporâneos”. (Chamon; Faria Filho, 2010, p. 19).  

Em diversos momentos de sua produção, Nestor Lima aproveita seu espaço 
privilegiado de observação, escrita e reflexão para emitir suas opiniões sobre o que 
ainda considerava digno de inspiração, bem como tecia comentários acerca de 
possíveis projeções para determinadas localidades. Viajar, relatar a viagem feita e dar 
publicidade ao relato são práticas indissociáveis do ponto de vista dos objetivos que 
lhes conferem sentido. A propagação de ideias, e todo o contexto de relações que uma 
viagem permite ao indivíduo, favorece para a aproximação dos sujeitos a divulgação 
de iniciativas e o fortalecimento de alguns movimentos a partir da adesão de novos 
sujeitos às causas.  

Sobre a ampliação de sentidos, de acordo com Mignot (2007, p.252) esperava-se 
que da viagem de estudos, houvesse desdobramentos concretos para a educação. “O 
contato com o que se passava em outros países, com outros povos, conferia 
credibilidade às opiniões emitidas e visibilidade às causas pelas quais a viajante se 
empenhava”. Compreendo que por meio desta autoridade conferida ao sujeito a partir 
da valorização da viagem, o investia de autonomia para imprimir seus sentimentos, 
seu olhar, suas opiniões na composição dos documentos oficiais. A posição do sujeito 
findava por legitimá-lo em algumas práticas. No tópico “Levantemos os corações e 
salvemos a Pátria da ruína inevitável”, Nestor Lima (1923, p.122) esclarece suas 
preocupações com a questão do analfabetismo. Apresenta uma listagem, dentre os 
quais, com seus 85% de taxa de analfabetismo, estava o Brasil figurando o último 
lugar, no ranking dos países civilizados.  

Após exortar acerca da difícil situação educacional brasileira, o autor escreve 
algumas proposições acerca do que acha necessário ser feito, para que haja mudança 
nesse cenário: É preciso intensificar e desenvolver, com mais eficácia, o nosso 
aparelhamento escolar, que se não é mau, exige todavia muito mais esforço, maior 
continuidade, mais fiscalização e mais sério interesse por parte das autoridades e dos 
profissionais, continuando-se a dar todo o estímulo a quem trabalha e nenhum favor 
aos inativos.  
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O educador escreve sobre as iniciativas necessárias em um tópico do relatório sob 
o título de O que precisamos fazer, no qual abre espaço para as suas prescrições 
educacionais com base nas experiências vistas e vividas no percurso em países afora. 
Alertava para a necessidade de se ter escolas nas mais distantes localidades. Destaca 
que a grandeza de um povo se mede pelo número de suas escolas, e pela sua cifra de 
alfabetizados. Isto toma como parâmetro de verdade incontestável. Ao final do 
relatório, apresenta suas negociações com fornecedores são especificamente 
designadas e nos anexos do relatório, onde apresenta a autorização e valores 
necessários para as compras que julgou precisas. 

 A aquisição de novos materiais era uma das formas de orientar sobre quais seriam 
os novos princípios, métodos e práticas desenvolvidas na educação do seu estado de 
origem. Culturas pedagógicas de localidades distintas dialogam e modelos 
educacionais circulam, ultrapassando cada vez mais fronteiras territoriais. Não 
somente através da escrita do relatório, mas, também por meio das compras e ofertas 
de livros, cartilhas e demais materiais didáticos que acompanham o viajante em sua 
bagagem de volta.  

Apontou em seu relatório a necessidade de adquirir novos materiais a fim de 
assegurar aos futuros professores a formação de ordem intelectual, física, moral e 
cívica. Isto era o que esperava de uma educação completa, como parte do espírito 
nacional e da condição de progresso tomando por base a formação do indivíduo de 
forma segura, rápida e eficaz. Entendo que investigar o indivíduo e suas contribuições 
pelo caminho de sua escrita me possibilita percorrer os fatores múltiplos que o 
inseriram na condição de professor viajante, comissionado, representante do estado e 
sujeito que deixa rastros de si no que se propôs a produzir, bem como torna-se desnuda 
a realidade educacional de um determinado período dentre as práticas e progressos 
almejados para o ensino do Rio Grande do Norte nos anos iniciais do século XX. 

O segundo relatório de viagem é composto por cento e vinte páginas – quase o 
triplo, se comparado ao anterior - e organizado de acordo com os assuntos, países e 
estados que percorreu. Da Organização do Ensino Normal, Profissional e Primário 
no sul do Brasil e no Rio da Prata (1923), contém suas impressões sobre as instituições 
educacionais visitadas, os contatos decorridos de cada visita, como também notas 
particulares sobre lugares, pessoas e demais espaços que conheceu. Me aproximo da 
perspectiva teórica de Roger Chartier para melhor compreender questões referentes à 
materialidade destes escritos: 

O sentido de qualquer texto, seja ele conforme os cânones ou sem qualidades, 
depende das formas que o oferecem à leitura, dos dispositivos próprios da 
materialidade do escrito. Assim, por exemplo, no caso dos objetos impressos, o 
formato do livro, a construção da página, a divisão do texto, a presença ou 
ausência das imagens, as convenções tipográficas e a pontuação [...] O escrito é 
transmitido a seus leitores ou auditores por objetos ou vozes, cujas lógicas 
materiais e práticas precisamos entender. (Chartier, 2010, pp.8-14) 
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As mudanças no suporte, estruturação e organização e que influências estas 
modificações podem exercer sobre o discurso proposto no impresso. De maneira 
duradoura, impresso ou manuscrito, o escrito é investido de um poder temido e 
desejado. Construção do sentido dos textos entre imposições transgredidas e 
liberdades reprimidas. É ele próprio, o impresso, quem produz sentido também 
através da sua materialidade. “Com efeito, cada forma, cada suporte, cada estrutura 
da transmissão e da recepção do escrito afeta profundamente seus possíveis usos e 
interpretações.” (CHARTIER, 2003, pp. 44-45). Desse modo, cada objeto produzido 
para conter um texto influencia também na forma como é utilizado, isto diz respeito 
ao que concerne a construção do sentido do texto que este objeto tem em si, o que 
torna provável também que o suporte influencie também a própria produção do escrito 
a ser veiculado. 

Ao folhear estas páginas e ler seus relatos percebo a importância da prática desta 
escrita. Chamon e Faria Filho (2007, p.56) destacam a escrita enquanto “uma atitude 
reflexiva transposta para o papel” em um momento privilegiado de apresentar ao seu 
país o outro visitado. Uma marca de legitimação entre os seus contemporâneos. 

A produção do relatório é a tentativa de apresentar e partilhar o que foi 
presenciado, as opiniões, posições e sensações em relação a uma experiência vivida. 
Dessa forma, quem escreve, além o relato é na verdade o fruto do olhar de quem 
examina determinada realidade, seleciona o que vale ser registrado, apresentado e 
tornado visível. Por isso, é importante compreender que os relatos tratam-se de textos 
ideologizados; apresentam um discurso pedagógico, que por sua natureza é político-
ideológico, ou seja, anunciam uma verdade na pretensão de estabelecê-la. São 
prescritivos e orientadores de uma prática.  

A visão do mundo do professor viajante, o que considerava correto e adequado 
para o desenvolvimento educacional e formação sociocultural dos sujeitos com base 
em princípios ideológicos, era expresso na escrita. Estes textos podem ser 
considerados como uma “prática discursiva produtora de mediações culturais, cujos 
efeitos aparecem nas estratégias de apropriação de determinadas ideias, conceitos e 
modelos e na recusa explicita”, construído com base também no silenciamento e/ou 
esquecimento. (Schueler, 2007, p. 107). 

1.1 PALAVRAS QUE ANUNCIAM, CRITICAM OU PROPÕEM: RELATOS, 
IMPRESSÕES DE VISITAS E ESCRITA DE SI EM UM RELATÓRIO OFICIAL 

Observa. Critica. Exalta. Compara. Nestor Lima partiu em seu trânsito com 
intenções bem definidas. Apropriações e representações são construídas a partir das 
práticas pedagógicas nos países estrangeiros e demais estados do Brasil, transitam do 
total encantamento ao distanciamento crítico.  

Trilho um caminho através da escrita deste educador, levando em consideração 
todas as liberdades que ele se permite ter na construção de seu texto. Percebo que não 
se trata de uma prática de viagem para realizar cópias de modelos educativos, mas de 
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refletir sobre o que se desenvolve, traçando por certas vezes uma aproximação com 
instituições e práticas do seu estado de origem. Ao estudar sobre a literatura de 
viagens, percebi que com a intenção de disseminar o que era moderno no cenário 
mundial, criavam editoras, publicavam coleções de livros, ministravam cursos. 
Povoaram as páginas e colunas dos jornais discutindo questões educacionais, nas 
quais enalteciam alguns aspectos de iniciativa política, denunciavam, criticavam ou 
propunham alternativas para o que se configurava como pouco desenvolvido. Nestor 
Lima escreve no relatório sobre a sua observação do estado paulista: 

Cada professor paulista, ou melhor, muitos professores paulistas, não são meros 
executores das sugestões oficiais: criam, modificam, adaptam, inventam 
processos de ensino ou aspectos originais de um método, em ordem a se tornarem 
merecedores de encômios e de estímulos. Pareceram-me didaticamente 
autônomos. Não o somos ainda. (Lima, 1923, p. 75) 

A preocupação em publicar o visto e o vivido nos tempos de viagem remete a uma 
compreensão da dimensão política deste tipo de escrita. A divulgação era o meio de 
chamar a atenção dos diversos setores para o comprometimento com projetos, grupos 
e interesses, tornando possíveis as intervenções no sentido de manutenção, mudanças 
ou reformas educacionais. A reflexão transformada em escrita: 

 [...] em que o olho era ordenado pela mão, o relatório era uma prestação de 
contas ao governo de sua viagem comissionada, ao mesmo tempo em que era 
momento de compartilhar percepções, opiniões e conhecimentos sobre um outro 
com seus contemporâneos. (Chamon; Faria Filho, 2010, p. 19). 

Assim, ideias ganham forma quando o sujeito habita um lugar que pode permitir 
a ele legitimar-se, seja pelo valor cultural da viagem, pelos contatos estabelecidos, pelo 
capital cultural que leva consigo em sua bagagem de volta. De acordo com Bereday 
(1972), “da viagem brota a compreensão”6. “Neste sentido, a narrativa sobre viagens 
deve considerar o lugar de produção, posição social do relator, quem são seus 
destinatários e as mediações estabelecidas entre estes aspectos.  

Em diversos momentos de sua produção, Nestor Lima aproveita seu espaço 
privilegiado de observação, escrita e reflexão para emitir suas opiniões sobre o que 
ainda considerava digno de inspiração, bem como tecia comentários acerca de 
possíveis projeções para determinadas localidades. Assim o faz com relação ao ensino 
em Minas Gerais: 

Sobre o ensino em Minas gerais: tenho a convicção de que minas tem diante de si 
um futuro promissor. O notável surto de progresso e riqueza que vem realizando, 
em todos aspectos da sua vida, é acompanhado de perto pelo interesse que os seus 
                                                   
 

6 In: Gondra (2007, p.65) 
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homens proeminentes têm pela questão do ensino e da saúde pública. [...] Não é 
que ali se encontrem iniciativas técnicas ou instituições movas da pedagogia 
contemporânea; mas, nota-se uma tal segurança e cuidado na execução das 
ideias consagradas pela experiência nos outros estados e noutros países, que nos 
convencem da capacidade que o mineiro tem para realizar as conquistas da 
civilização hodierna. (LIMA, 1923, p.92). 

De acordo com Carvalho (2007) viajar, relatar a viagem feita e dar publicidade ao 
relato são práticas indissociáveis do ponto de vista dos objetivos que lhes conferem 
sentido. A propagação de ideias, e todo o contexto de relações que uma viagem permite 
ao indivíduo, favorece para a aproximação dos sujeitos a divulgação de iniciativas e o 
fortalecimento de alguns movimentos a partir da adesão de novos sujeitos às causas. 

A também se caracteriza como um ato educativo, portanto, é uma prática repleta 
de intencionalidade. Em especial quando a viagem tem objetivos profissionais ela se 
caracteriza, sobretudo pela definição. De tempo, de espaços a visitar a partir das 
finalidades propostas, de investimentos para que o transito se realize. 

Todo ato educativo implica em partir: do corpo da mãe, da casa dos pais, dos 
lugares familiares. Quando se é empurrado pra fora, no sentido literal e 
figurado, somos obrigados a nos abrir ao desconhecido, viver a partir das 
próprias forças, ampliar nossos horizontes. Daí o sentido da palavra grega 
pedagogia: viagem. Viagem das crianças (Borges, 1996, p.12).7 

Sobre a ampliação de sentidos, de acordo com Mignot (2007, p.252) esperava-se 
que da viagem de estudos, houvesse desdobramentos concretos para a educação. “O 
contato com o que se passava em outros países, com outros povos, conferia 
credibilidade às opiniões emitidas e visibilidade às causas pelas quais a viajante se 
empenhava”. A viagem é culturalmente valorizada ao longo dos séculos:  

A valorização cultural e educativa da viagem, a ideia ilustrada de que o 
conhecimento cosmopolita faz parte da boa educação é bem antiga. Conforme 
Pimentel (1998), Francis Bacon no seu ensaio Of Travel 8 , de 1615, forneceu 
argumento de como uma viagem seria indispensável para os jovens que 
ambicionassem aprender mais, tornarem-se mais cultos e desempenharem um 
papel de liderança na sociedade. (Cardoso e Moraes, 2014, p.21) 

Compreendo que por meio desta autoridade conferida ao sujeito a partir da 
valorização da viagem, o investia de autonomia para imprimir seus sentimentos, seu 
olhar, suas opiniões na composição dos documentos oficiais. A posição do sujeito 
findava por legitimá-lo em algumas práticas. 

                                                   
 

7 In: NUNES (2007) 

8 Grifo da autora. 
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“Levantemos os corações e salvemos a Pátria da ruína inevitável.” Nestor Lima 
(1923, p.122) esclarece suas preocupações com a questão do analfabetismo. Apresenta 
uma listagem, dentre os quais, com seus 85% de taxa de analfabetismo, estava o Brasil 
figurando o último lugar, no ranking dos países civilizados. Após exortar acerca da 
difícil situação educacional brasileira, o autor escreve algumas proposições acerca do 
que acha necessário ser feito, para que haja mudança nesse cenário:  

É preciso intensificar e desenvolver, com mais eficácia, o nosso aparelhamento 
escolar, que se não é mau, exige todavia muito mais esforço, maior continuidade, 
mais fiscalização e mais sério interesse por parte das autoridades e dos 
profissionais, continuando-se a dar todo o estímulo a quem trabalha e nenhum 
favor aos inativos. (Lima, 1923, p.122). 

 “O que precisamos fazer” é o tópico no qual abre espaço para as suas prescrições 
educacionais com base nas experiências vistas e vividas no percurso em países afora. 
“Multipliquemos as escolas”9 Alertava para a necessidade de se ter escolas nas mais 
distantes localidades. Destaca que a grandeza de um povo se mede pelo número de 
suas escolas, e pela sua cifra de alfabetizados. Isto toma como parâmetro de verdade 
incontestável. 

Dentre os desdobramentos e contribuições da viagem, está a criação de um curso 
de férias no ano de 1925 (similar ao que observou em Montevidéu) cujo livro 
manuscrito de atas consegui localizar no acervo do Arquivo Público do Estado. A 
publicidade do relatório de viagem e das ideias nele inscritas, foi constatada em 
diversas fontes, inclusive em uma entrevista concedida ao Norte, no Rio de Janeiro 
que foi transcrita para a Revista Pedagogium de 1923. A produção de saberes desde a 
mudança de métodos até a ocupação de cargos de destaque na educação, entendendo 
como as relações políticas também contribuem para estes desdobramentos. Percebo 
que desde a organização aos desdobramentos da viagem, as redes políticas e de 
sociabilidade estão entrelaçadas atribuindo sentido a muitas das atividades 
desenvolvidas por Nestor Lima. 
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RESUMO  

Esta pesquisa no campo dos estudos sobre a Universidade no Brasil, focaliza o caso 
da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), uma instituição privada, 
confessional, porém, com postura pública e comunitária. O estudo busca explicar e 
compreender o processo identitário e a institucionalização da UNIMEP, no 
movimento de sua Política Acadêmica. A pesquisa utiliza experimentalmente a 
metodologia da Grounded Theory. Os dados foram obtidos em documentos de arquivo 
e entrevistas semiestruturadas intensivas, com sujeitos protagonistas do movimento 
da Política Acadêmica. Análises em andamento revelam um processo de convergência 
de diferentes esferas que envolveu dirigentes, comunidade acadêmica docente e 
discente, funcionários, sindicatos, lideranças comunitárias e a mantenedora, cujas 
disposições contribuiram para construir e sedimentar a identidade dessa 
universidade, autônoma, crítica e autocrítica, contraideológica e 
contrarreprodutivista, baseada na participação coletiva, debate democrático, 
compromisso com a indissosiabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Essa 
identidade sintetizou-se na ética da Política Acadêmica, que propôs sua razão de ser 
na “construção da cidadania como patrimônio da sociedade civil”. Trata-se de um caso 
peculiar entre as universidades particulares e possivelmente também comparada às 
públicas, num momento em que o país saía de longo período ditatorial, contexto de 
educação tecnicista, de burocracia autoritária e centralizadora.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Universidade, UNIMEP, Política Acadêmica 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa baseada em análise qualitativa e historiografia vincula-se de modo 
mais amplo ao campo dos estudos sobre a história da Universidade no Brasil e focaliza 
o caso de uma universidade do segmento particular privado1 e confessional2 que, 
porém, históricamente assumiu um caráter e postura pública e comunitária3. Trata-se 
da da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), que surgiu a partir do Colégio 
Piracicabano (1881) e das Faculdades do do Instituto Educacional Piracicabano (IEP), 
criadas em 1964. A UNIMEP foi oficialmente reconhecida como universidade, pelo 
Ministério da Educação em 10 de outubro de 1975. 

O presente trabalho oferece uma síntese do percurso de pesquisa, até aqui 
desenvolvido parcialmente, e seu objetivo principal é o de explicar e compreender a 
formação da identidade e da institucionalização da UNIMEP, a partir do processo e 
movimento de construção e implantação de sua Política Acadêmica, cujos debates 
geradores se iniciaram em meados dos anos 1980, a partir das constantes indagações 
da comunidade acadêmica interna a respeito de quais seriam os objetivos, o projeto e 
a proposta da UNIMEP, em resumo a pergunta pelo ser e o sentido da universidade. 
Esse movimento culminou nos primeiros anos da década dos anos 1990, com a 
aprovação da Política Acadêmica, em 24 de abril de 1992, gerando marcas, reflexos e 
repercussões na vida e identidade da UNIMEP até os dias atuais.  

Nossa constatação, a partir da análise das pesquisas historiográficas até aqui 
desenvolvidas a reapeito da UNIMEP, nos leva a concluir que não houve suficiente 
atenção a esse fenômeno do movimento da Política Acadêmica, o qual consideramos 
central à compreensão dessa universidade e sua identidade. Possivelmente o caso da 
UNIMEP se constitui em um caso que pode sobressair no contexto das universidades 
congêneres e segmento universitário em geral, por sua peculiaridade e posturas 
públicas que assumiu ao longo de sua história, bem como, pela proposta educacional 
– ensino, pesquisa e extensão – que se explicita por sua Política Acadêmica.  

Existem alguns trabalhos que tratam dos períodos anteiores à Política Acadêmica 
e que podem ser importantes para a compreensão de como aquela comunidade 
acadêmica chegou a desenvolver o movimento da Política. Há também outros 
trabalhos que se dedicam a aspectos mais específicos da universidade, como, por 

                                                   
 

1 As Instituições de Educação Superior (IES) de natureza privadas são todas aquelas criadas pela iniciativa 
privada e mantidas pelas mensalidades cobradas dos estudantes e outras receitas de serviços, ou seja, não 
confundindo-se com as IES públicas estatais, mantidas pelo fundo público.  

2 De acordo com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) são IES que possuem 
orientação confessional e ideologia específicas, em geral ligadas às ordens religiosas, às igrejas ou outras 
entidades religiosas. 

3 Também conforme a LDB 9394/1996 as IES comunitárias são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos e incluem na entidade 
mantenedora representantes da comunidade. As confessionais também podem assumir as mesmas características 
jurídicas das comunitárias, dependendo de sua organização e das definições de seus estatutos fundacionais.   
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exemplo, o seu expressivo desenvolvimento extensionistas, desde a década dos anos 
1970, do seu compromisso com as causas populares e sua relação com a comunidade 
local, regional e nacional, sobretudo em temas sociais emergentes. Contudo, a respeito 
da Política Acadêmica não há pesquisas analíticas e historiográficas, exceto poucas 
publicações com cartacterísticas mais narrativas. 

Por essas razões entendemos haver aqui uma possibilidade de examinar os dados 
de arquivo e as persepções dos protagonistas e suas interpretações a respeito da 
UNIMEP e do seu movimento identitário, particularmente pelo prisma da Política 
Acadêmica, que é considerada a “carta magna” dessa universidade.  

Assim propusemos o desenvolvimento da presente pesquisa, que atualmente está 
em fase adiantada de sua realização.  
 
2. PERGUNTAS GERATIVAS DA PESQUISA 

Para alcançar o objetivo de explicar e compreender o processo de formação da 
identidade e da institucionalização da UNIMEP, a partir do processo e movimento de 
construção e implantação de sua Política Acadêmica, propusemos algumas perguntas 
epistemologicamente entrelaçadas, flexíveis e abertas. 

O método da Grounded Theory preconiza que a pesquisa parte da definição de 
uma área de interesse, da delimitação do objeto e da imersão nos dados, sejam eles 
documentos de arquivos ou entrevistas, permitindo que estes dados “falem” por si 
mesmos, sem a necessidade do estabelecimento de hipóteses a priori a serem testadas 
por teorias pré-existentes, quer seja para afimá-las ou para negá-las. 

Portanto, as perguntas gerativas objetivam servir de guia inicial à pesquisa, 
apontando pistas para aonde se pretende caminhar, sem, no entanto, tornarem-se 
demasiadamente rígidas a ponto de impedir os próprios dados de fazer emergir novas 
questões.  

São elas: 
1) Como se deu e o que significou o processo e movimento de construção, 

formulação e implantação da Política Acadêmica da UNIMEP?  
2) Qual a concepção ou as concepções de Universidade que podem ser 

identidentificadas na Política Acadêmica? 
3) Por que a definição da Política Acadêmica é vista como a institucionalização da 

UNIMEP? 
4) Como a Política Acadêmica dialoga com a natureza da UNIMEP, universidade 

particular privada, confessional, com espírito público e comunitário? 
5) E, por fim, que contribuições a historiografia da UNIMEP e suas experiências 

concretizadas na Política Acadêmica trouxeram ou trazem para a reflexão e o avanço 
da Universidade brasileira? 

Assim, o problema fundamental ou a pergunta gerativa central pode ser resumida 
na indagação a respeito do significado e sentido da Política Acadêmica na construção 
da identidade da UNIMEP e o que ela – a Política – propõe ser uma Universidade? 
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3. JUSTIFICATIVAS 

O desenvolvimento deste projeto se justifica pela escassez de pesquisas a respeito 
do processo e movimento Política Acadêmica da UNIMEP, sua construção, 
implantação e a repercussão para a identidade e institucionalização da universidade. 
Os poucos trabalhos que tratam da UNIMEP apenas tangenciam o tema da Política 
Acadêmica e possuem uma característica mais narrativa.  

Ainda, o processo e movimento da Política Acadêmica, em nossa percepção, pode 
ser mais bem estudado e compreendido, de modo que isso venha a derivar conclusões 
que contribuam para explicar as peculiaridades que se notam nessa universidade, 
quando comparada ao contexto universitário brasileiro. A UNIMEP configura-se como 
um caso específico de universidade particular privada, confessional e comunitária, que 
no tocante à construção e implantação de sua política acadêmica foi única, 
especialmente no período e da forma como isso ocorreu, com ampla participação e 
debate da comunidade acadêmica dessa universidade. 
 

4. MÉTODO, DELIMITAÇÃO EMPÍRICA E FONTES DA PESQUISA 

Realizamos nesta pesquisa uma aplicação experimental do método da Grounded 
Theory (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 2008; Charmaz, 2009), pelo qual 
abordamos ao objeto visando a emergência de uma teoria substantiva que interprete, 
explique e permita compreender, a partir dos dados, o significado e sentido da Política 
Acadêmica na construção da identidade da UNIMEP e o que ela, a Política, propõe ser 
uma Universidade.  

As fontes de trabalho são, sobretudo, documentos de arquivo e entrevistas 
semiestruturadas intensivas, com participação de alguns dos protagonistas do 
movimento da Política Acadêmica.  

Em The Discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research, texto 
fundacional da formulação metodológica (1967), os sociólogos norte-americanos 
Barney G. Glaser e Anselm L. Strauss declararam tratar-se de “um método geral de 
análise comparativa”4 e “um conjunto de procedimentos concebidos para gerar teoria 
fundamentada”5 a partir dos dados (Glaser & Strauss, 1967, p. viii – tradução nossa), 
ou seja, para fazer emergir uma teoria substantiva que está enraizada nos dados.  

Em termos procedimentais podemos resumir os seguintes passos para uma 
pesquisa baseada na Grounded Theory: identifica-se uma área de interesse da 
pesquisa e consequentemente escolhe-se um tema, delimitando-o de acordo com a 
capacidade de execução da pesquisa e no passo seguinte parte-se para a busca dos 
dados, que, de acordo com Charmaz (2009, p. 33), são construídos em interação do 

                                                   
 

4 [...] a general method of comparative analysis. 

5 [...] and with various procedures designed to generate grounded theory. 



 

 
 

7 

pesquisador com suas fontes de pesquisa. A partir disso, na medida em que os dados 
são obtidos, coletados, selecionados ou (co)construídos, são também imediatamente, 
analisados pelas técnicas e procedimentos da codificação (a codificação inicial ou 
aberta; a codificação focalizada ou seletiva; e a codificação teórica) e da comparação 
constante (que gera a busca pelas categorias centrais, conceituais e analíticas, 
explicativas, que são a base de emergência da teoria substantiva).  

A delimitação empírica da pesquisa visa a guiar os seus contornos, dar sentido aos 
dados empíricos utilizados, viabilizar uma clara condução da pesquisa e garantir a 
qualidade da teoria emergente e sua capacidade explicativa e de geração de sentido ao 
fenômeno estudado, no contexto do problema e perguntas gerativas. Nesse sentido 
delimitamos a abrangência dos seguintes aspectos: do caso, do tempo e da 
amostragem dos dados. 

4.1. ABRANGÊNCIA DO CASO 

Esta pesquisa refere-se a um caso único. Consideramos como caso a UNIMEP, 
embora a reconhecendo participe de um contexto mais amplo no sistema universitário 
brasileiro. Dentro desse caso nosso interesse específico ou foco da pesquisa, está 
relacionado ao processo e movimento de construção e formulação de sua Política 
Acadêmica, considerado como um processo instituinte, fundante, identitário, 
estruturante e definidor da universidade.  

4.2. ABRANGÊNCIA DO TEMPO 

Uma síntese do processo e movimento foi formulada no documento intitulado 
“Momentos do Processo da Política Acadêmica” (Unimep, 1994). Esse documento 
considerou as discussões preliminares, o processo de elaboração, aprovação e início 
da implantação da Política Acadêmica, revelando um espectro temporal entre os anos 
1987 a 1994.  

Nesse período consideramos como núcleo central do processo os seguintes anos e 
eventos neles ocorridos:  

1990, o I Fórum de Política e Avaliação Acadêmicas. 
1991, o II Fórum de Política e Avaliação Acadêmicas e a aprovação do anteprojeto 

da Política no Conselho de Coordenação de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE) da 
universidade. 

1992 o III Fórum de Política e Avaliação Acadêmicas, a aprovação da Política no 
Conselho Universitário (CONSUN) em 24 de abril e no Conselho Diretor da 
Mantenedora em 29 de abril, o processo de compreensão e assimilação da Política pelo 
corpo social da universidade e o início da reorientação dos projetos pedagógicos das 
faculdades e dos cursos, tendo em vista as contribuições da avaliação no III Fórum e 
as categorias da própria Política Acadêmica. 
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1993, a reorientação e elaboração dos projetos pedagógicos das faculdades e 
cursos, bem como, a definição dos programas para desenvolvimento da Política 
Acadêmica.  

Portanto, o fulcro da nossa pesquisa está localizado entre anos 1990 a 1993 da 
história da UNIMEP. 

4.3. ABRANGÊNCIA DA AMOSTRAGEM DOS DADOS 

Para qualquer pesquisa nas ciências sociais e humanas a disponibilidade de acesso, 
abrangência e a qualidade dos dados é de vital importância. Segundo Charmaz (2009, 
p. 36), “a qualidade, e a credibilidade, do seu estudo começam pelos seus dados. A 
profundidade e o alcance dos dados fazem a diferença”. A Grounded Theory denomina 
essa seleção dos dados como amostragem teórica (theoretical sampling).  

A amostragem teórica empregada nesta pesquisa é composta basicamente pelos 
seguintes tipos de dados:  

1) documentos de arquivo coletados do acervo da UNIMEP – que são compostos 
por correspondências, anotações, relatórios, sínteses, transcrições de reuniões, 
documentos de trabalho ou atas;  

2) documentos institucionais – que abrangem o próprio texto da Política 
Acadêmica e políticas dela derivadas, estatutos, regimentos, regulamentos, portarias, 
normas acadêmicas, mensagens da Reitoria, das faculdades ou dos cursos; 

3) entrevistas semiestruturadas intensivas – realizadas com sujeitos protagonistas 
do processo e movimento de construção, formulação e implantação da Política 
Acadêmica; 

4) literatura – composta de pesquisas anteriores a respeito da UNIMEP e que 
podem ser do interesse e relevância acessória à consecução dos objetivos desta 
pesquisa.  

Com relação ao procedimento de seleção dos dados, da amostragem teórica, 
particularmente em relação aos documentos de arquivo e entrevistas, realizamos os 
seguintes procedimentos:  

Considerando que o arquivo institucional disponibilizou uma ampla oferta de 
documentos, isso exigiu tomarmos precauções para nos concentrar naqueles textos 
que ofereceriam a qualidade, a relevância e a suficiência para as codificações e análises 
a serem feitas, dentro dos objetivos e da metodologia empregada.  

Estabelecemos então o trabalho de seleção e coleta dos dados em três etapas, o que 
dentro dos parâmetros metodológicos da Grounded Theory já pode ser considerado 
como o procedimento de “codificação inicial” ou “codificação aberta”, envolvendo 
intenso trabalho de leituras e abordagem inicial aos documentos.  

Na primeira etapa fizemos um levantamento exploratório e coleta de documentos 
nos arquivos da Reitoria e da Vice-Reitoria Acadêmica da UNIMEP, delimitado entre 
os anos 1978 e 1998.  
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Na segunda etapa realizamos uma leitura completa e rápida de cada documento, 
na sequência cronológica dos mesmos. Selecionamos documentos que estavam 
repetidos ou que não interessavam diretamente à pesquisa.  

Na terceira etapa já havíamos melhorado a delimitação do foco da pesquisa e 
reconhecemos a necessidade de dar maior atenção para documentos referentes aos 
anos 1987 a 1994, com especial atenção aos documentos dos anos 1990 a 1993, ponto 
fulcral da pesquisa.  

Esses procedimentos de trabalho resultaram numa seleção de 97 documentos, com 
um total de 786 páginas, a serem analisados pelos processos de codificação e 
comparação constante do método da Grounded Theory. Esse procedimento ainda está 
em andamento neste momento.  

Com relação às entrevistas semiestruturadas intensivas selecionamos quatro 
participantes representativos, que foram protagonistas do processo e movimento de 
construção, formulação e implantação da Política Acadêmica, sendo dois gestores 
acadêmicos e dois docentes líderes acadêmicos. Lembrando apenas que amostragem 
de entrevistas, apartentemente reduzida, é complementar à abundância de dados de 
arquivo, nos quais estamos a concentrar a pesquisa. Entretanto as entrevistas não são 
menos importante, pois se tratam da interpretação que os próprios sujeitos 
protagonistas dão ao fenômeno estudado.     

As entrevistas foram inicialmente limitadas em uma hora e meia de gravação, 
porém duas entrevistas extrapolaram esse tempo em cerca de mais meia hora, tal era 
o nível de entusiasmo e desejo de expressar-se dos entrevistados. O projeto das 
entrevistas foi aprovado pelo comitê de ética na pesquisa, do colegiado do Programa 
de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Metodista de São Paulo 
(UMESP) e encontra-se documentado dentro das normas que regulamentam a 
pesquisa com participação pessoas.  

Para o procedimento de codificação, análise e geração das categorias centrais a 
partir dos dados, elaboração de memorandos e os esquemas analíticos, utilizamos o 
software de apoio à pesquisa qualitativa, ATLAS.ti versão 7. 
 

5. BREVE HISTÓRICO DA UNIMEP E DO MOVIMENTO DA POLÍTICA ACADÊMICA 

A UNIMEP é herdeira do movimento metodista e sua tradição educacional iniciada 
no século XVIII na Inglaterra por John Wesley. No Brasil a educadora metodista 
norte-americana, Martha Watts, fundou o Colégio Piracicabano em 1881, a convite dos 
líderes republicanos paulistas Manuel e Prudente José de Morais Barros. O projeto 
pioneiro da escola atendia os interesses liberais e era baseado no método 
experimental, considerado avançado e inovador diante da oferta educacional até então 
disponível no Brasil. 

A passagem do Colégio Piracicabano e de outras instituições metodistas fundadas 
no país, do controle dos missionários norte-americanos para as lideranças nacionais, 
ocorrida entre os anos 1950 e 1960, coincidiu com o esgotamento do modelo, que em 
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geral era centrado no internato e no atendimento às elites rurais e urbanas. Esse 
período também coincidiu com o início do processo de industrialização do país, a 
crescente urbanização, a ampliação da oferta da educação pública e novas iniciativas 
na educação privada, assim como, de modo geral com a complexificação da sociedade 
brasileira. 

Nesse contexto o Colegio Piracicabano ingressou nos anos 1960, sob o 
enfrentamento de grave crise financeira. Foi quando algumas lideranças metodistas 
motivadas pela conjuntura local e as oportunidades do cenário nacional retomaram o 
sonho já antigo de oferecer educação superior, embora esse projeto não fosse a 
aspiração de setores da igreja e de suas próprias autoridades maiores, os bispos.  

Silva Junior (1992) em sua tese apresenta uma análise da formação da UNIMEP, 
a partir da criação e desenvolvimento das Faculdades do IEP, no período de 1964 a 
1975. Segundo esse pesquisador mais do que um projeto de interesse acadêmico as 
Faculdades fundadas em 1964, tinham como objetivo criar meios para solucionar a 
crise financeira pela que passava o Colégio, conjugada com uma visão das 
oportunidades de “negócios” que se abriam no país no período de 1955 a 1965, e que 
privilegiavam a educação superior, cuja “capacidade mais que duplicou em relação ao 
corpo docente e à matrícula efetiva” (Silva Junior, 1992, p. 51). Sampaio (2000) 
também destaca que nesse período a Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
Lei 4.024/1961, ofereceu oportunidades para a iniciativa privada expandir o sistema 
superior, conferindo ao Conselho Federal de Educação (CFE) as funções de “decidir a 
abertura de cursos e estabelecimentos privados, o funcionamento dos 
estabelecimentos isolados de ensino superior federais e particulares e o 
reconhecimento de Universidades mediante aprovação dos seus regimentos e 
estatutos” (Sampaio, 2000, p. 55). Isso tudo indica que havia um conjunto de 
possibilidades e oportunidades conjunturais que foi percebido pelo Colégio 
Piracicabano, como alternativa para sair da crise que vivia.  

Por outro lado, Silva Junior (1992) constata que nos primeiros anos da ditadura 
militar no Brasil (1964) as lideranças e autoridades da Igreja Metodista, em certo 
sentido estiveram atuando com uma postura de, no mínimo aquiescência ao poder 
instituído arbitrariamente, senão de diversos modos conivência com aquela ordem e 
poder. Ele conclui que:  

A IMB e suas instituições de ensino assumiram, pois, a forma de partidos 
ideológicos com a postura ideológica do governo militar, buscando, com isto, 
fundamentalmente, sua expansão educacional, tanto no ensino médio quanto no 
ensino superior. Neste último nível, a referida expansão ocorreu logo após a 
reforma de 1968 e, dentro deste processo, inseriu-se o movimento de instalação 
da Universidade Metodista de Piracicaba, com as mesmas características de 
partido ideológico assumidas pela Igreja. (Silva Junior, 1992, p. 90) 

Criada e reconhecida oficialmente pelo Ministério da Educação em 1975, a 
UNIMEP trazia, portanto, em sua história precedente, no contexto de sua própria 
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criação e na atuação dos primeiros anos como Universidade, a marca de uma postura 
oficial alinhada à ideologia centralizadora, autoritária e tecnocrática vigente no país, 
baseada no ensino tecnisista e voltado exclusivamente para a formação para o 
trabalho.  

Apesar da posição da igreja e alinhada com ela dos dirigentes da universidade, 
havia profundas tensões no contexto da universidade e a crise estava 
permanentemente instalada, pela postura assumida por segmentos de sua 
comunidade acadêmica, gerando questionamentos e inconformidades da parte de 
professores e estudantes, com um pensamento mais progressita e da esquerda política, 
críticos e resistentes ao regime instalado no país e, portanto, à postura adotada pela 
oficialidade da universidade. Essas posturas da comunidade acadêmica 
paulatinamente foram alcançando hegemonia na universidade, de modo que eclodiu e 
acentuou-se uma crise interna em meados de 1978, da qual resultou na destituição do 
primeiro Reitor da UNIMEP, um fiel representante daquele modelo de universidade 
baseado na gestão autoritária, centralizadora e tecnocrática, e do ensino tecnicista.  

Foi eleito um novo Reitor que representava outro perfil, diferente do anterior, mais 
alinhado às aspirações da comunidade acadêmica, a qual agora tinha a oportunidade 
de desenvolver um novo projeto universitário, mais progressista, contraideológico e 
contrarreprodutivista, com maior interação com a comunidade, com os problemas 
locais, regionais e nacionais e, sobretudo, com as periferias da cidade, por meio dos 
projetos de educação popular e extensão nas mais variadas áreas em que atuava a 
UNIMEP.  

Conforme as pesquisas de Fleuri (1988), a respeito da extensão da UNIMEP em 
educação popular, no perído de 1978 a 1988, ficam demonstradas as opções 
contraideológicas e a postura social da universidade, que passava a privilegiar os 
movimentos populares e buscava construir o empoderamento das classes subalternas, 
assim como das periferias da sociedade, procurando assim desenvolver um projeto de 
relevância local e regional enquanto produtora e socializadora do conhecimento 
acadêmico nela desenvolvido.  

O período do qual trata a pesquisa de Fleuri (1988) parece-nos particularmente 
importante para a compreensão da etapa seguinte no desenvolvimento da 
universidade, que será precisamente o período em que se acentuam os 
questionamentos a respeito dos objetivos, do projeto e da natureza da proposta da 
UNIMEP. Esse debate que desencadeou o processo e movimento da Política 
Acadêmica, nutrido por toda aquela trajetória anterior da comunidade acadêmica.  

Nesse período, portanto, a universidade começou um movimento importante que 
marcaria sua identidade futura, em direção as necessidades da comunidade, sobretudo 
das camadas mais populares e a construção de uma proposta de sociedade na 
contramão do status quo vigente, portanto, com tendências para se revelar como uma 
universidade inquieta, inconformada, contestadora e que buscava fazer sentido para 
um projeto de sociedade. 

Conforme Fleuri (1988), nesse período, a presença de Paulo Freire na UNIMEP, 
com o Ciclo de Debates sobre educação popular, deu o tom para a vitalidade e a crise 
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na comunidade acadêmica, pela qual se passou a questionar ainda mais intensamente 
“o autoritarismo da estrutura universitária, evidenciando-se sua contraditoriedade 
com a perspectiva de ação do movimento popular. Critica-se o elitismo da educação 
que, separando a teoria da prática, reforça processos manipulatórios e 
desmobilizadores do movimento popular” (Fleuri, 1988, p. 227).  

Esse processo estimulou todas as áreas da universidade a revisarem suas práticas 
acadêmicas de ensino, pesquisa ou extensão, fenômeno esse que consideramos estar 
na base do processo e movimento que alimentou os debates do final dos anos 1980 e 
início dos anos 1990, que deu origem à Política Acadêmica e estabeleceu a identidade 
e institucionalização da UNIMEP.  

A universidade rompeu com a ideologia dominante, que estava na sua fundação, e 
fez um guinada na direção de uma postura contraideológica, com características 
definidas na linha de “construção da cidadania como patrimônio coletivo da sociedade 
civil” (Unimep, 2003, p. 13), como preconizado na Política Acadêmica.  

A Política Acadêmica, aprovada em 1992 e implantada nos anos segintes, passou a 
representar perante os órgãos públicos de credenciamento, recredenciamento e 
avaliação, o documento conhecido como PPI, exigido formalmente anos depois pelo 
Ministério da Educação. Ou seja, a UNIMEP parece ter se adiantado alguns anos no 
que seria uma tendência da educação superior no Brasil, de procurar aprimorar a 
proposta das universidades brasileiras, a partir de um documento denso, filosófico e 
conceitual, que expressasse as bases, fundamentos, a identidade e proposta da 
universidade.  

De acordo com o que é próprio da Política Acadêmica da UNIMEP, esta se propõe 
a ser “um sistema de valores e ações que devem orientar a vida universitária e sua 
relação com a sociedade” e expressar a dimensão ética do seu projeto pedagógico no 
objetivo fundamental de “construção da cidadania como patrimônio coletivo da 
sociedade civil (...) compreendida como a utopia a ser buscada no universo 
Unimepiano” (Unimep, 1992, pp. 13, 16).  
 

6. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS E PRELIMINARES DA PESQUISA 

As análises até aqui realizadas a partir dos dados, cujo trabalho ainda está em 
andamento, portanto não conclusivo, têm revelado a proeminência de categorias 
emergentes dos dados, tais como: a “participação”, a “construção coletiva”, o 
“envolvimento social”, a “relevância para a sociedade”, a “educação crítica e 
libertadora”, o “projeto de sociedade”, a “utopia”, bem como, a categoria mais 
recorrente da própria Política Acadêmica, como núcleo central do sentido da proposta 
e da identidade da UNIMEP, que é o seu compromisso com a “construção de 
cidadania”, por meio da educação – do ensino, da pesquisa e da educação.  

 Essa ética assumida pela UNIMEP em torno da proposta de construção de 
cidadania está ancorada num lastro que desde o início de sua trajetória histórica 
caracterisou seu corpo social, a comunidade acadêmica e portanto a própria 
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universidade, como uma instituição inquieta, inconformada e crítica do modelo de 
sociedade do status quo. O rompimento com esse status quo desde cedo na sua 
história, posto que nascera de um contexto de sociedade autoritária, centralizadora e 
tecnocrática, com um modelo acadêmico-pedagógico voltado ao tecnicismo, lhe valeu 
o substrato que vai sedimentando sua identidade como universidade participativa, 
crítica e plurar, que lutou pela autonomia e pela busca de indissociabilidade entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão.   

Os dados, portanto, vêm demonstrado que a UNIMEP buscou, por sua 
comunidade acadêmica, optou por um caminho de libertação, de crítica e autocrítica 
constante, em debate dialético, no enfrentamento dos conflitos e das contradições que 
lhe eram inerentes como instituição particular privada, exercitando, porém, a busca 
de uma diferenciação e assumindo uma postura mais pública que privada, mais 
comprometida com a construção de uma sociedade também plural e cidadã, baseada 
em sua proposta contraideológica e contrarreprodutivista presente na Política 
Acadêmica e nos seus projetos pedagógicos dos cursos, os quais buscaram se reaequar, 
readaptar aos desafíos da Política, de construir cidadania pela educação, mais do que 
apenas formar para o trabalho e o mercado. 

Podemos inferir então, provisoriamente, que a Política Acadêmica se constituiu 
em movimento estruturante e definidor dessa universidade e que pode explicar o seu 
compromisso com uma educação comprometida com as necessidades da sociedade na 
sua região, com uma construção de conhecimento que tenha relevância e resulte nos 
seus egressos além da qualificação técnica e científica um olhar e compromisso com a 
construção da sociedade, baseada numa ética da cidadania. 
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RESUMO 

Este texto é decorrente de um estudo desenvolvido com base em referencial teórico 
da História da Educação. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem 
qualitativa, com fundamentação teórica metodológica nos pressupostos da Didática. 
Ao refletirmos na formação de professores no Brasil como objeto de estudo, buscou-
se neste trabalho, trazer alguns aspectos teóricos - metodológicos da disciplina de 
Didática no processo de formação de professores. Algumas questões foram 
norteadoras nesse processo, tais como: Qual conteúdo histórico era utilizado nas 
disciplinas de didática no curso de pedagogia no período citado? Quais eram os 
teóricos que norteavam a disciplina? Quais as disciplinas que compunham a grade 
curricular do curso de pedagogia da FFC/Unesp-Marília no período de 2005-2011? 
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1. ASPECTOS SOBRE HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS ESCOLARES 

Sabe-se que são poucos os estudos que buscam compreender o histórico dos 
conteúdos do ensino primário e secundário. Mediante a isso pesquisadores 
começaram então a pesquisar sobre a noção de uma história de sua própria disciplina, 
partindo de observações históricas que lhes dessem um limiar que servisse de base 
para debates pedagógicos atuais e futuros. 

Por ser um campo de pesquisa pouco explorado, os historiadores tiveram certas 
dificuldades em tentar esclarecer essa noção de disciplina. 

Chervel (1990) diz que até o século XIX o termo disciplina só era usado para 
indicar a vigilância que os estabelecimentos tinham sobre as más condutas que eram 
prejudiciais à educação e seus alunos daquela época. Baseados então em relatos 
históricos, a sociedade dessa época tinha como valores a ordem e a disciplina dirigidos 
por uma classe autoritária. 

Convém ressaltar que se antigamente os alunos do ensino primário e secundários 
eram educados sob regimes tipicamente disciplinares, no ensino superior essa rigidez 
começa a perder forças e passa dar lugar ao ensinamento menos disciplinar e mais 
científico. 

Já no século XX o termo disciplina incorpora novo sentido tendo como objetivo 
evidenciar novas tendências para o ensino primário e secundário. Mas é após a I 
Guerra Mundial que esse termo perde força e passa a ser caracterizado como algo que 
classifica as matérias de ensino. 

Contudo, ao analisar o real conceito de disciplina escolar, Chervel (1990) levanta 
questionamentos fundamentais para nortear essa análise como: quem é o outro que 
precisa ser educado? Qual a sua concepção de professor? Tudo isso baseado na cultura 
escolar, que  foi capaz de fornecer informações muito importantes para essa 
compreensão.  

Mediante isso, foi preciso analisar os aspectos que constituem os saberes de uma 
cultura escolar, isto é, as práticas escolares. Para essa análise Chervel (1990) cita fontes 
importantes como: cadernos, exercícios, planos de ensino, manuais didáticos, 
relatórios dos professores, atas e outros. Em suma, Chervel (1990) concluiu que espaço 
e tempo são dois fatores primordiais para a compreensão da cultura escolar, no sentido 
atribuído por Julia (2001, p. 10), para quem cultura escolar se refere a: 

um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos 
e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades 
que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sócio-políticas ou 
simplesmente de socialização). 

Fundada nesse conceito de cultura escolar é que se pode então começar a 
compreender melhor sobre o conceito da história das disciplinas escolares, ou seja, 
história desses “dispositivos” à serviço de determinadas finalidades da educação para 
fins de transmissão cultural (CHERVEL, 1990). 
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Segundo Chervel (1990), a constituição e o funcionamento das disciplinas de 
ensino colocam ao pesquisador alguns problemas, a saber: Como a escola começa a 
agir para produzi-las? Se a escola se limitasse a adaptar os conteúdos das ciências para 
seu público, mediante disciplinas, seria possível fazê-lo totalmente? Para que tais 
disciplinas serviriam? Quais expectativas dos pais ou do poder público, as disciplinas 
atenderiam? De que maneira as disciplinas realizam a formação desejada sobre o 
espírito do aluno? Qual é o resultado do ensino? 

Segundo Chervel (1990) para responder esses e outros questionamentos, o que se 
precisa compreender é a amplitude da noção de disciplina, já que esta comporta as 
práticas docentes da aula, as grandes finalidades que presidiram sua constituição e o 
fenômeno de aculturação da massa, já que o sistema escolar forma indivíduos capazes 
de agir e interagir em sociedade, provocando mudanças significativas na mesma.  

Quanto às finalidades das disciplinas, Chervel (1990) adverte que, é necessário que 
o historiador da educação busque fazer a distinção, o que ele não considera feito nas 
legislações pertinentes à educação, acerca do que são “finalidades reais e finalidades 
de objetivo”. O que chama de “finalidades reais” passaria pela resposta à questão: Por 
que se ensina o que se ensina? E, o que chama de “finalidades de objetivo” passaria 
pela resposta à questão: o quê a se deveria ensinar para satisfazer aos poderes 
públicos?  

Convivendo, ao mesmo tempo, com essa problemática, estão os professores cuja 
formação esta baseada na apropriação, na maioria das vezes, de disciplinas 
elaboradas, acabadas, que funcionarão sem surpresas, a menos que se ouse 
“desrespeitar” o seu “modo de usar”.  

Assim, caberá ao historiador da educação, estabelecer essa ligação entre o que é 
ensinado em cada disciplina e as finalidades desse ensino que a sociedade delega à 
instituição educacional. Para tanto, o historiador deve buscar, entre outros aspectos, 
os conteúdos que constituem as disciplinas; a descrição daqueles conteúdos que se 
materializam por meio do ensino e das práticas docentes que se materializam no dia a 
dia da instituição, na evolução do aprendizado dos alunos, nas mudanças e 
permanências que decorrem da implementação dos projetos que são propostos.  

Nessa perspectiva, os pesquisadores da História da Educação no Brasil têm, em 
sua grande maioria, se pautado nas teorizações de IvorGoodson e de André Chervel.  

Para Goodson (1995, p. 118), o objeto dos estudos em história das disciplinas 
escolares está mais relacionado à construção social do currículo e do conhecimento e, 
nesse sentido, interessa-se em compreender como “o estatuto, os recursos e a 
estruturação das disciplinas escolares empurram o conhecimento da disciplina em 
direções específicas [...]” 

Já para Chervel (1990), o objeto dos estudos em história das disciplinas escolares 
centra-se: na gênese, nas finalidades e nos resultados do ensino das disciplinas 
escolares. Para Chervel (1990, p. 184), esses estudos, ou seja, “a história das disciplinas 
escolares pode desempenhar um papel importante não somente na história da 
educação, mas na história cultural.” 
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Entretanto, tanto para Goodson quanto para Chervel, as disciplinas escolares não 
são apenas vulgarizações ou transposições do conhecimento de referência; são, antes, 
construções sociais.  

Segundo Goodson (1995), a história das disciplinas escolares busca fornecer um 
novo olhar para a escola do passado, permitindo perceber que a história da educação 
vai além da história dos ideários e dos discursos pedagógicos.  

O que se tenta observar é a relação entre o que foi  estabelecido como finalidade 
para os conteúdos de ensino e o que foi efetivamente ensinado/aprendido. 

O que se procura enfatizar, o porquê de a escola ensinar o que ensina, em vez de 
responder o que a escola deveria ensinar.  A história curricular considera a escola algo 
mais do que um simples instrumento da cultura da classe dominante. 

A história das disciplinas escolares seria uma reação aos trabalhos em que a 
educação é exclusivamente interpretada em função da econômica, política e social 
daquele momento histórico. Assim, ela apresentaria um novo olhar para as 
características de cada nível de ensino e compreender as diferenças entre eles. 

Para Goodson (1995) o currículo é considerado uma palavra-chave para melhor 
compreender a escola ao longo do tempo. Destaca que o que chamamos por currículo 
e por disciplina/matéria escolar, nem sempre teve a compreensão que lhe atribuímos, 
o que se faz necessário rever os conceitos atribuídos a tais termos. 

Na atualidade o currículo é compreendido como um conjunto daquilo que se 
ensina e daquilo que se aprende. 

Já o termo disciplina, no sentido de conteúdos de ensino só aparece nas primeiras 
décadas do século XX, dando um caráter aos conteúdos como próprios do ambiente 
escolar, já que é acompanhado por métodos diferentes de abordagem do 
conhecimento, da arte e do pensamento.  

A história da educação no Brasil, por muito tempo, ocupou-se em estudar a 
organização dos sistemas de ensino, baseando-se em leis, regulamentos e obras de 
grandes pensadores. 

A história da educação tratou muito pouco das práticas escolares e do cotidiano 
escolar, retratando uma história do que deveria ser a realidade e não do que a realidade 
efetivamente foi. Nesse sentido, é possível afirmarmos, assim como Goodson (1995), 
que fica evidente em pesquisas sobre história das disciplinas escolares, a história 
política, a história das intenções dos pensadores e do Estado. 

   Identificando esses aspectos, é possível afirmarmos que as pesquisas em história 
das disciplinas escolares têm buscado possibilitar uma nova leitura da escola, 
centrando preocupação, sobretudo, na organização e o funcionamento interno da 
escola, com a construção cultural no cotidiano escolar, com a estabilidade do currículo, 
das disciplinas escolares. 
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1.1. O TRABALHO REALIZADO COM AS FONTES 

Os primeiros documentos integrantes do corpus da investigação que se 
desenvolveu foram os programas das disciplinas de Didática do curso de Pedagogia, o 
Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia, entre 2006 e 2011 e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Em tais documentos buscou-se 
identificar as “finalidades de objetivo” e “finalidades reais”, a fim de confrontá-las, 
afim de se buscar reunir aspectos que pudesse proporcionar uma análise acerca do 
porquê se ensinou e o quê ensinou nas disciplinas de Didática no curso e período em 
questão. 

No segundo momento foram coletadas entrevistas com alguns professores que 
ministraram as disciplinas de Didática no curso e período em estudo nas disciplinas 
no período mencionado.  

Para poder compreender melhor todas as mudanças que ocorreram nesse período, 
foi feito então uma comparação entre os objetivos das disciplinas de Didática que 
constavam nos planos de ensino, com os objetivos das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o curso de Pedagogia e do Projeto Político Pedagógico do Curso de 
Pedagogia, entre 2006 e 2011, à luz das informações reunidas mediante as entrevistas. 
As disciplinas de Didática que eram divididas em três partes – Didática I, Didática II 
e Didática III- passaram a ser dividas somente em duas partes – Didática I e II á partir 
do ano de 2006. 

Antes da reestruturação curricular mencionada, haviam as Didáticas I, II e III. A 
Didática III tinha como conteúdos os aspectos referentes à elaboração dos planos de 
aula que, objetivavam a importância para a ação do professor, os livros didáticos, a 
avaliação e seus instrumentos de avaliação, que tinham como intuito redirecionar o 
trabalho docente e reavalia-lo. Buscava-se a importância que esses conteúdos tinham 
na atuação dos professores em sala de aula. Observando os objetivos e conteúdos das 
três Didáticas, é possível afirmarmos que as ementas dessas disciplinas buscavam 
complementar-se, pois, na Didática I sua preocupação gerava-se em torno de duas 
questões fundamentais que se refletiam para o trabalho do professor: a da educação, 
e a da didática. Procurava-se conceituar a educação não apenas em função de seus fins, 
mas enfatizar sua política e suas especificidades.  

Na Didática II trabalhava-se a didática como campo de conhecimento, disciplina e 
matéria de ensino no processo de ensino-aprendizagem na educação escolar. Na 
Didática III sua ementa buscava o conhecimento de várias conceituações de avaliação 
e métodos de ensino oferecendo subsídios para a elaboração de planos de aula, 
buscando sempre instruir o trabalho docente.  

A TÍTULO DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, tal pesquisa com foco em disciplina universitária, no nosso caso, nas 
disciplinas de Didática do Curso de Pedagogia da FFC-Unesp/Marília, entre 2006-
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2011, parece ser pertinente afirmarmos, assim como Souza Junior e Galvão (2005) que 
na historiografia da educação, pesquisas que buscam investigar como os saberes se 
tornam propriamente escolares, no nosso caso, universitários, contribuem “[...] para 
um melhor entendimento do papel desempenhado pela escola e por outras instancias 
sociais na definição daquilo que, ao longo do tempo, tem sido considerado essencial 
na formação de novas gerações.” (p. 393).  

Assim, Didática é a área de estudos da Ciência da Educação (Pedagogia) que 
também possui um caráter prático, sendo que seu objeto de estudo é o ensino em 
situação, com vistas à aprendizagem, e no qual os sujeitos envolvidos (professor e 
aluno) e suas ações (trabalho com o conhecimento) são estudados nas suas 
determinações históricos-sociais e não somente em sala de aula nas escolas. 
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RESUMO 

O artigo é fruto de uma pesquisa, em andamento, sobre a expansão do ensino 
secundário ginasial na Região Cacaueira do Sul do Estado da Bahia/Brasil, entre as 
décadas de 1940 e 1950, tendo por objetivo investigar o movimento pró-criação da 
escola ginasial na Região Cacaueira, durante o período, do ponto de vista da história 
(Ricoeur 2007) em sua imbricação com a memória social e coletiva (Halbwachs 2004). 
Assim, com base nos registros de fatos e acontecimentos presentes nas matérias de 
jornais, da época, relatórios, atas, e textos produzidos sobre o tema, inferiu-se acerca 
do movimento pró-criação de ginásios populares na Região Cacaueira da Bahia, na 
primeira metade dos anos de 1950 e a sua relação com o movimento municipalista do 
Estado. Nesse processo, observou-se na Bahia a presença de Felipe Tiago Gomes, com  
a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (CNEG), a sua passagem no Sul do 
Estado e a divulgação do movimento que iria concorrer para a expansão do ensino 
secundário ginasial na Região. Dessa forma, visualizou-se a movimentação política em 
torno da criação de ginásios públicos e/ou gratuitos no Sul da Bahia e a isenção do 
Estado no oferecimento dos serviços públicos educacionais pleiteiados pelas 
lideranças e populações locais. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Ensino secundário, Ginásios, Região Cacaueira do Sul da Bahia/Brasil. 
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1. HISTÓRIA E MEMÓRIA DO MOVIMENTO PRÓ-GINÁSIOS POPULARES NA 
REGIÃO CACAUEIRA DO SUL DA BAHIA/BRASIL ENTRE AS DÉCADAS DE 1940 E 
1950. 

Com o final do Estado Novo e a promulgação da “Constituição Municipalista” de 
1946, teve início na história do Brasil o período caracterizado pela redemocratização 
política do país. No âmbito educacional, a nova Carta reestabelece os princípios 
educacionais democráticos da Constituição de 1934 e assegura que “o ensino dos 
diferentes ramos será ministrado pelos poderes públicos e é livre a iniciativa 
particular, respeitadas as leis que o regulem” (Art. 167). Naquela época foram 
organizadas numerosas campanhas visando a ampliação e a melhoria do atendimento 
escolar. Esse período também foi marcado por debates e confrontos de interesses 
políticos, tendo como pano de fundo o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). 

Embora a Constiuição de 1946 estabelecesse que a “educação é um direito de 
todos”, o ensino secundário ginasial era privilégio de poucos. Assim, o movimento pró-
ginásios, que teve a sua origem em décadas anteriores, ganhou uma nova força e seria 
intensificado no país, alcançando as diversas regiões do território brasileiro, 
favorecendo ações e iniciativas em torno da criação de ginásio populares no interior 
dos Estados da Federação. Neste periodo também acontecia em todo o Brasil uma 
movimentação política em torno da causa municipalista, que concorreu para a 
redistribuição territorial do Estado que ocasionou a emancipação de distritos, fazendo 
surgir novos municípios, que passaram a reivindicar a criação de ginásios em suas 
localidades. 

 Na época, ocorria, igualmente, em Itabuna e Ilhéus, os municípios mais 
importantes da Região Cacaueira do Sul do Estado da Bahia, a luta em torno da 
autonomia política e administrativa dos seus principais distritos e o movimento pela 
criação dos ginásios populares nas suas localidades, juntamente com a campanha pela 
implantação do ginásio público de Itabuna. Assim, ainda no início da década de 1950, 
esses movimentos foram intensificados na Região e, com o desmembramento dos 
territórios de Itabuna e Ilhéus, seriam criados os novos municípios. Em 1952 foi 
assinado pelo Governador do Estado o decreto de criação do município de Ibicaraí, 
desmembrado do território de Itabuna e o decreto de emancipação de Itajuipe, Coaraci 
e Uruçuca, desmembrados de Ilhéus. 

Durante esse processo, a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (CNEG) 
− fruto do movimento estudantil de 1943 do Recife, em Pernambuco, inspirado nas 
ideias do líder peruano Haya de la Torre −, começava a se expandir pelos Estados da 
Federação, difundindo a ideia da criação de “ginásios gratuitos” nas diferentes regiões 
brasileiras sob a liderança de Felipe Tiago Gomes, o responsável pela divulgação do 
“movimento cenegista” em todo o País. 

 
Na Bahia, Felipe Tiago se fez presente na Capital. Em Salvador, ele buscava o apoio 

da imprensa e dos setores competentes  para a relização do seu propósito de criar os 
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“ginásios gratuitos”, que deveriam ser espalhados pelo Estado. Nesse processo ele já 
contava com o apoio do Ministério da Educação. Assim, com esse objetivo, Felipe 
Tiago também viajou por todo o Estado da Bahia e alcançou a zona cacaueira, onde o 
seu projeto começou se materializar. Na ocasião, Felipe Tiago visitou o município de 
Itabuna e deixou as orientações para a fundação do Diretório Municipal da CNEG na 
cidade, que foi criado no mês de setembro do ano de 1952. 

A inexistência de um ensino secundário ginasial, compatível com o 
desenvolvimento do município de Itabuna, e a falta de um ginásio público ou gratuito 
na cidade, eram vistos como responsáveis pela “migração de fortunas” e o “êxodo de 
famílias abastadas”, que para longe se transferiam “em busca de conforto e educação”. 
Dessa forma, a presença de Felipe Tiago Gomes com CNEG na Bahia, naquela ocasião, 
reativa o objetivo da criação dos ginásios populares no município de Itabuna, passando 
a atingir, igualmente, o município de Ilhéus, que desde a década de 1930 já possuia o 
seu Ginásio Municipal. 

Na Bahia, a escola cenegista seria implantada na cidade de Itabuna no ano de 1953, 
quando o movimento estudantil do Recife, inspirado em Haya de la Torre, completava 
10 anos de existência, conforme o “Relatório dos Primeiros Dez Anos em Favor do 
Ensino Secundários” da CNEG (1953). Inicialmente, o movimento em prol da criação 
do “ginásio gratuito” estava concentrado na sede do município de Itabuna, alcançando, 
logo em seguida, os seus dois maiores distritos em processo de emancipação política 
(Ibicaraí e Buerarema) e um dos distritos mais importantes do município de Ilhéus 
(Itajuipe), na mesma condição, além do município de Ubaitaba, também localizado na 
Região Cacaueira. 

Assim, inferiu-se sobre como esse processo implica no movimento pela escola 
ginasial em sua origem e em que sentido contribui para a compreensão da história da 
educação regional e brasileira, e sobre a memória contida na história contada pelos 
protagonistas da Campanha na Bahia no período. O que os protagonistas escreveram 
sobre suas experiências? Quais os tipos de memória presentes nos documentos e 
narrativas produzidas a respeito da CNEG?  

Considerou-se que os campos da história e da memória se entrelaçam e se cruzam, 
levando-se em conta que a história do ensino secundário na Região Cacaueira do Sul 
da Bahia, entre as décadas de 1940 e 1950, se conjuga com a trajetória e a memória de 
um sujeito que se movimenta dentro de uma realidade concreta, por meio de ideais e 
um projeto onde parte e todo se estruturam dialeticamente em suas contradições e 
movimento, para responder uma necessidade político-social de criação de escolas. 

Tanto a “história” como a “memória” são concebidas na sua relação 
complementaridade e como produto de uma mesma realidade histórico-social. Desse 
modo, recorre-se às noções de memória social e coletiva em Maurice Halbwachs 
(2004, 2006) e reconstituição do passado escrito como base nas ideias de Paul Ricouer 
(2007), quando este trata da escrita da História e da Memória. Nesse sentido visualiza-
se que quando se pensa na memória, pensa-se no contexto de sua produção, logo, em 
um tempo e espaço, linguagem e representações de uma dada sociedade, de um grupo 
ou de grupos sociais em sua formulação. 
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Assim, neste estudo, a problemática do ensino secundário ginasial na Região 
Cacaueira do Sul do Estado da Bahia, durante o período, é visualizada ao longo do 
texto a partir de uma relação de complementariedade entre a história e a memória do 
movimento pró-implantação de “ginásios populares” no Brasil, Bahia e Região.  

1.1. O MUNICIPALISMO E A QUESTÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO GINASIAL. 

Entre as décadas de 1940 e 1950, o ideário municipalista e a campanha 
emancipacionista, que se faziam presentes na região, iriam movimentar os municípios 
de Itabuna e Ilhéus assinalando, dentre as questões educacionais em debate, a questão 
do ensino secundário, que passaria a ser o foco das atenções e se tornava o centro de 
interesse das populações locais e de suas lideranças. Assim, o movimento pela 
expansão da escolarização secundária na Região é considerado como parte de um 
projeto político que visava à ampliação das condições de acesso a esse nível de ensino 
e de desenvolvimento de setores locais, como parte dos objetivos educacionais e 
políticos já existentes nos municípios de Ilhéus e Itabuna. 

A importância atribuída ao papel da educação como fator de progresso e 
desenvolvimento social, desde as décadas anteriores, já era bastante difunda no Brasil, 
sendo traduzida no “entusiasmo” pela educação (Nagle 1974) que se caracterizava pela 
preocupação com a “expansão dos sistemas educacionais existentes ou da criação de 
para-sistemas, de programas paralelos – de iniciativa oficial ou privada” (Paiva 1987, 
p. 27). Assim, a questão da criação de ginásios públicos ou gratuitos e a expansão do 
ensino secundário, com a ampliação das oportunidades educacionais também faria 
parte dos movimentos reivindicatórios na região. 

A mesma importância atribuída à educação refletia nos municípios de Ilhéus e 
Itabuna os interesses e as relações de poder que se estabeleciam entre a classe política 
e a classe dominante e o conjunto da sociedade na educação e no ensino implantado 
nas escolas. Tal importância atribuída à educação seria fruto da necessidade, da 
sociedade local e regional, de fornecer escolas aos seus filhos e formar o futuro quadro 
de dirigentes locais. (Assis 2006, p. 21). 

As primeiras escolas de curso secundário existentes nos municípios de Ilhéus e 
Itabuna pertenciam à rede privada de ensino e atendiam apenas ao público feminino. 
O Instituto Nossa Senhora da Piedade em Ilhéus, criado no ano de 1920 e o Colégio 
Divina Providência de Itabuna, em 1936. Ambos ofereciam o curso secundário normal 
de orientação confessional, funcionando em regime de internato e “destinado a 
atender às necessidades e interesses das ‘senhorinhas’ da região”. (Assis 2000, p. 180). 

No final da década de 1940 e na primeira metade da década de 50, a região 
vivenciava uma crise, em virtude das oscilações da economia do cacau, que também 
ocasionava o enfraquecimento do poder regional e provocava a ocorrência de uma 
nova forma espacial em consequência do enfraquecimento das suas lideranças, 
estimulando rivalidades e conflitos e, “possibilitando ao Estado, através do legislativo, 
promover o desmembramento territorial que ‘abalaria o bloco regional’”. Esses, dentre 
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outros fatores, concorreriam para a subdivisão dos territórios controlados por Ilhéus 
e Itabuna, ainda no início da década de 1950, com a criação de novos municípios na 
zona cacaueira. (Diniz; Duarte 1983, p. 59). 

Com o movimento municipalista instaurado a partir da Constituição de 1946, 
acreditava-se que “o estabelecimento de novos centros de população, na área rural, 
poderia ser um passo decisivo para o desenvolvimento da produção”, com a adoção de 
uma política municipalista bem orientada. As lideranças políticas buscavam 
alternativas para promover o desenvolvimento econômico e sociocultural nos seus 
municípios, como também, nos setores locais da região. (A Tarde 1952, 19 jan). 

Tais lideranças passariam a almejar o fortalecimento político, com base na ideia 
de que “os males que afligiam a vida rural deveriam ser combatidos em seus focos 
urbanos” (idem). Desse modo, concorriam para fazer surgir cidades em função da 
cultura do cacau e, a atenção destinada a Ilhéus, que se constituíra na capital do cacau, 
começaria a ser desviada. 

As cidades de Itabuna e Ilhéus, que representavam os dois municípios de maior 
prestígio e expressão da economia regional, como já foi dito, com a crise, passariam a 
experimentar o desemprego entre a classe dos trabalhadores da agricultura e o êxodo 
de populações para os centros urbanos de outras localidades, como também, o 
desmembramento dos seus territórios com a emancipação dos seus principais 
distritos. 

Nesses espaços, acentuava-se a presença de camadas médias, originárias de grupos 
econômicos hegemônicos que empobreceram e que tiveram perdas econômicas 
representativas e de grupos das camadas médias, resultantes da estrutura do trabalho 
formal e oriundos das camadas de trabalhadores que almejavam a escola secundária 
ginasial como uma possibilidade de ascensão social. 

Setores diversificados passariam a ver a escola e a formação educacional como 
possibilidades de garantia ou conquista da ascensão ou ingresso nas estruturas sociais 
do trabalho urbano formal. Portanto, todo empreendimento por escolas, por 
instalação de ginásios, de certo modo, respondia a essa realidade e era tratada com 
euforia e entusiasmo. 

Com o declínio da economia cacaueira, a campanha municipalista na região e o 
aumento da demanda educacional, iniciado desde a década de 30, o movimento em 
prol da expansão do ensino secundário seria intensificado no Sul da Bahia, ainda no 
início dos anos de 1950. Na época que o movimento municipalista e a campanha 
emancipacionista concorreriam, igualmente, para que ocorresse nos municípios de 
Itabuna e Ilhéus toda uma fermentação política em torno da instalação de “ginásios 
gratuitos” nos centros urbanos dos seus principais distritos, que passariam a contar 
com as orientações de Felipe Tiago Gomes, como representante da CNEG, com a sua 
passagem pela região. 

Na primeira metade da década de 1950, quando acontecia o debate incessante 
sobre o papel do Estado com a Escola Pública e as suas legislações decorrentes é que 
ocorre à implantação dos chamados “ginásios gratuitos” do movimento. O discurso 
que responsabilizava “a falta de educação do povo por grande parte dos problemas 
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nacionais” − defendido por Lourenço Filho, veiculado na época, em meio aos debates 
das questões educacionais −, na verdade iria favorecer a ampliação de experiências 
educacionais alternativas ao Estado, como é o caso da CNEG, a partir do 
reconhecimento da necessidade de se aumentar a oferta de educação à massa da 
população (Silva 2003, pp. 99-100). 

Assim, após articular-se com as instâncias do Ministério da Educação, a Campanha 
Nacional de Educandários Gratuitos teria entre as suas finalidades, “Colaborar com o 
MEC ou SEECS e outras instituições públicas ou particulares para a solução dos 
problemas educacionais do país” (CNEG, Estatuto, 1952). Dessa forma, seria mantida 
a força da memória construída social e politicamente sobre o processo de discussão do 
Estado como ente de responsabilidade com a educação pública e gratuita. 

1.1.1. O MOVIMENTO PRÓ-CRIAÇÃO DOS GINÁSIOS POPULARES  

Em 1933, o município de Ilhéus, através do decreto do então Prefeito Eusínio 
Lavigne, passou a contar com o primeiro Ginásio Público do Sul de Bahia, quando foi 
criado o Ginásio Municipal, inaugurado na cidade de Ilhéus, no ano de 1939 (o atual 
Instituto Municipal de Educação). Em 1936, foi fundada a Escola Comercial, 
posteriormente, Escola Técnica do Comércio de Ilhéus. 

Nesse mesmo período acontecia igualmente em Itabuna, toda uma movimentação 
política em torno da implantação do ensino secundário na cidade, com iniciativas para 
a criação de um Ginásio na cidade, cuja finalidade seria a de promover o ensino de 
nível médio no município. No dia 12 de novembro de 1932, o “Jornal Oficial de 
Itabuna”, publicou a matéria: 

Premeiros passos para a fundação do “Gymnasio de Itabuna. No salão 
nobre da Prefeitura realizou-se ante hontem uma reunião dos intelectuais da 
cidade, convocados para o fim de trocarem idéas sobre a possibilidade de creação 
de um estabelecimento de ensino secundário na nossa urbs. [...] Ficou marcada 
para a próxima segunda-feira, dia 14, a reunião da referida comissão, no mesmo 
local. (Jornal Oficial de Itabuna 1932, 12 nov). 

Em 1938, o Jornal Oficial do dia 07 de fevereiro registrava a sessão preparatória 
para a fundação do “Ginásio Municipal de Itabuna”, com a publicação do “Acto n. 300” 
do Prefeito Municipal Interino de Itabuna, que no uso de suas atribuições, criava o 
Ginásio Municipal na cidade. O documento esclarecia que a criação do novo 
educandário “vem preencher uma grande lacuna no âmbito do ensino, nesta região, 
que não possui nenhum estabelecimento de Ensino Secundário oficializado”. No 
entanto, o projeto da criação do ginásio de Itabuna não se materializou. 

O primeiro curso secundário implantado no município de Itabuna foi o de 
formação dos professoras. Na época, existia uma preocupação geral da sociedade em 
combater o analfabetismo e expandir o ensino primário. Assim, também ocorreu a 
campanha para a promoção do curso ginasial para ambos os sexos no município, visto 
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que, até o ano de 1938, os rapazes de Itabuna que não podiam estudar fora ficavam 
impedidos de dar continuidade aos estudos. O curso ginasial do Colégio Divina 
Providência, para ambos os sexos, só foi autorizado a funcionar em dezembro de 1939. 
(Barbosa 2001, Assis 2000). 

O movimento em torno do acesso à escolarização secundária, durante o período, 
prosseguiria em Itabuna. Acontecia no município algumas tentativas apoiadas pela 
sociedade local para a expansão do ensino secundário, com a implementação de um 
ginásio público na cidade, contudo, sem grandes êxitos. Em 1943, ocorreu a criação da 
Escola Técnica de Comércio de Itabuna, oferecendo o Curso Comercial Básico, no 
turno noturno, para atender aos estudantes de ambos os sexos. Esse movimento 
contribuiria para “efetivar” a implantação do ensino secundário na sede do município. 

Até o ano de 1948, o único estabelecimento de ensino secundário mantido pelo 
Governo estadual era o Ginásio da Bahia, que funcionava em Salvador, na Capital do 
Estado, quando nenhuma outra cidade do interior do Estado possuía ginásio público 
estadual. Assim, em 14 de dezembro, do mesmo ano, foi sancionada a Lei Nº 130 pelo 
Governo do Estado da Bahia estabelecendo a instalação de Ginásios oficiais nas 
principais cidades do Estado, entre as quais se encontra Itabuna. De acordo com a Lei, 
enquanto não fossem instalados os Ginásios oficiais nas cidades ou nos centros 
regionais, os Ginásios particulares neles existentes poderiam ser subvencionados pelo 
Estado.  

Nesse período, o movimento estudantil pró-ginásio populares, oriundos da cidade 
do Recife, se consolidava como Campanha Nacional de Educandários Gratuitos. Assim 
em meio aos debates e disputas políticas, Felipe Tiago Gomes, o seu principal líder e 
representante, após articular-se com as principais instâncias do Ministério da 
Educação, Estados  e Municípios, divulgava o “movimento cenegista” pelas diversas 
regiões do País. 

A presença de Felipe Tiago com a CNEG no Estado da Bahia, no início da década 
de 1950, e a sua passagem no município de Itabuna, foram considerados como fatores 
fundamentais para a criação dos “ginásios gratuitos” nos novos municípios da zona 
cacaueira e a expansão do ensino secundário da Região, no momento em que os 
municípios recém-emancipados ainda lutavam pela autonomia financeira, política e 
administrativa. 

O clima de fermentação política, no momento em que se discutia a questão do 
municipalismo e a maioridade dos distritos de Itabuna e Ilhéus, também concorreria 
para a criação dos novos municípios da Região Cacaueira do Sul da Bahia e colocava 
em evidência a questão da criação dos ginásios nas localidades. Na época, a escola da 
CNEG, de iniciativa particular, começava a se firmar como uma escola popular e seria 
divulgada em todo o país como parte integrante de uma política educacional. 

Assim, o interesse pela ampliação das condições de acesso ao ensino secundário e 
democratização da educação de nível médio, com a criação de ginásios públicos e 
gratuitos, traduzido pelos movimentos e debates sobre as questões educacionais 
ocorridos, no período, foram amplamente divulgados pelos veículos de comunicação 
da região e a imprensa do Estado da Bahia. 
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O “entusiasmo” pela educação também se fazia presente na mobilização política e 
nos movimentos em torno da criação de ginásios populares nos municípios de Ilhéus 
e Itabuna, e seria intensificado com o movimento pró-implantação do “Ginásio 
Noturno Gratuito” de Itabuna, ligado a “Campanha Nacional de Educandários 
Gratuitos”, fruto da ação de Felipe Tiago Gomes no Estado da Bahia, com a sua 
passagem pelo município de Itabuna para divulgar a CNEG na região. 

Logo após a criação do Diretório Municipal da CNEG em Itabuna (1952), em 
virtude da inexistência de um ginásio público ou gratuito no município, o movimento 
pela expansão do ensino secundário ficaria centrado, inicialmente, na movimentação 
política em torno da instalação do Ginásio Noturno Firmino Alves, que seria 
inaugurado no ano de 1953, em parceria com a Campanha Nacional de Educandários 
Gratuitos.  

No município de Ilhéus, continuariam os debates acerca da descentralização do 
“Colégio Municipal Eusínio Lavigne”, em decorrência do projeto de criação das 
sucursais do Ginásio Municipal nos seus três principais distritos (Itajuipe, Coaraci e 
Uruçuca). Na ocasião, também seria proposta a estadualização do Colégio Municipal 
de Ilhéus, caso fossem efetivadas as emancipações distritais, com a possibilidade de 
“esfacelamento” do território de Ilhéus e redução das receitas municipais. 

A instalação do Diretório Municipal de Itabuna e a criação do “Ginásio Firmino 
Alves” da CNEG, no município, também concorreria para que o “movimento 
cenegista” alcançasse, logo em seguida, os distritos que lutavam pela sua emancipação. 
Em Ibicaraí seria criado o “Ginásio 14 de Agosto” e em Buerarema, ainda distrito de 
Itabuna, o “Ginásio Henrique Alves”, e em Itajuipe, emancipado de Ilhéus, o “Ginásio 
7 de Setembro”, todos instalados no ano de 1954. 

Na mesma época também seria criado no município de Ubaitaba, ligado à zona 
cacaueira do Sul da Bahia, o “Ginásio Ubaitabense”. Em outras regiões do Estado, 
seriam criados os Ginásios do município de Inhambupe (Ginásio Dr. Luis Coelho) e do 
município de Irara (Ginásio São Judas Tadeu). Esses estabelecimentos formariam o 
primeiro núcleo de “ginásios gratuitos” da CNEG na Bahia, como fruto das visitas de 
Felipe Tiago ao Estado, durante o período, com a divulgação de sua Campanha no 
Brasil e na Região. 

O acontecimento é interpretado como resultante de uma convergência de 
interesses entre uma necessidade instaurada na região e a ação de um intelectual 
pensante que se faz presente no local e consegue estruturar a composição de “ginásios 
gratuitos”, embora esse processo não tenha ocorrido sem conflitos e contradições.  

Nesse sentido, considerou-se que a história e a memória da CNEG no Estado da 
Bahia, se encontram pautadas na ação de Felipe Tiago no Estado, que após articular-
se com as instâncias do MEC consegue alcançar a Região Cacaueira, ainda no início 
dos anos de 1950, onde foi criado o Diretório Municipal e instalado o primeiro “Ginásio 
Gratuito” do “movimento cenegista” em Itabuna, fator que contribuiria de maneira 
significativa para a formação do primeiro núcleo de ginásios da CNEG na zona do 
cacau e sedimentação do “movimento cenegista” no Estado. O “movimento cenegista” 
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se estrutura na Bahia, inicialmente, na Região Cacaueira, de onde ampliou o seu raio 
de ação por todo o Estado e alcançou uma grande expressão em décadas posteriores. 

Nesse processo, visualizou-se o entrecruzamento entre a memória e a história do 
“movimento cenegista” com a história e a memória do movimento pela criação dos 
“ginásios populares” na Região Cacaueira, que se constituiu como uma memória 
histórica de um movimento por escolas, resultante de um tempo, espaço, linguagens, 
representações e interações diversas, que se fazem presentes na memória coletiva de 
grupos distintos, em torno da convergência de interesses acerca da adoção de políticas 
alternativas para implantação de escolas de nível médio no Estado da Bahia e Região. 

A história e a memória contada a partir das narrativas sobre o “movimento 
cenegista” é interpretada pelos membros do grupo fundador, como a memória e a 
história de um ideal, fruto do sonho e da ousadia quase heróica de Felipe Tiago Gomes, 
o seu principal protagonista e idealizador, inspirado no líder político Haya de la Torre, 
no Peru. 

Assim, a memória e a história da CNEG no Estado da Bahia e no Brasil se encontra 
constantemente vinculada à história de vida e a memória biográfica e autobiográfica 
de Felipe Tiago Gomes, como o seu líder mais importante (uma memória exemplar). 
Felipe Tiago é apresentado como o responsável pela difusão CNEG nas diversas 
regiões do Brasil, onde a semente do ideal do estudante secundarista do Recife é 
plantada e se materializa nas diversas localidades da extensão do território brasileiro, 
no movimento de luta pela “democratização do ensino secundário” no País. 

O texto publicado por Raquel de Queiroz no dia 10 de fevereiro de 1962, na revista 
“O Cruzeiro”, do Rio de Janeiro, intitulado “O sonho do professor Felipe”, ilustra a 
questão, ao apresentar a CNEG como uma das entidades mais sérias do País e ressaltar 
o caráter heróico dos idealizadores do “movimento cenegista”. Assim, escreve a autora: 
“E foi assim, nesse ambiente heróico de improvisação, coragem e teimosia que se 
fundou a CNEG”. Referindo-se a história do movimento, Raquel de Queiroz diz: 

Em 1945, muda a Campanha de nome, passando a chamar-se “Campanha para 
Ginasianos Populares”. Logo após, como a palavra "popular" estava cheirando 
a subversiva, chegaram eles ao nome atual “Campanha Nacional de 
Educandários Gratuitos”. Pouco depois, já os ginásios eram cinco: em 
Pernambuco, Paraíba, Amazonas, Paraná, Estado do Rio. 

Para os líderes da CNEG, o ser “cenegista”, representava estar disposto a lutar 
“pela democratização e gratuidade do ensino secundário, procurando tornar acessível 
a todos a oportunidade de conquistar novos horizontes” e “trabalhar sem 
esmorecimento na concretização desse ideal”, tendo por base a crença de que “é pela 
democratização da cultura que se fará a Pátria Brasileira tal como a sonharam nossos 
grandes antepassados”. 

Nesse texto pode-se visualizar o messianismo pedagógico e o caráter redentor 
atribuído ao papel da educação e da cultura na sociedade por meio da escolarização 
secundária. Essas representações sobre o movimento se faziam presentes nos 
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testemunhos, depoimentos e textos publicados pelos protagonistas “movimento 
cenegista” na época. 

Posteriormente, ação da CNEG no Brasil seria interpretada por outros autores 
como “reais iniciativas comunitárias em favor da educação”, embora o ensino 
ministrado fosse “largamente subsidiado por dinheiros públicos” no oferecimento do 
ensino “gratuito” ou “quase gratuito” (Silva 1969). E seria considerada de maneira 
crítica, como “o exemplo mais importante no Brasil de como a omissão do Estado 
conduz à ‘escola comunitária’” (Cunha 1991). 

Assim, a memória e a história de um mesmo acontecimento, a depender dos jogos 
de interesses individuais e/ou coletivos, pode transformar-se em objeto fundamental 
da necessidade histórica. Tanto a memória quanto a história, onde se insere o processo 
de dar sentido ao passado, como capacidade mais geral, pode se expressar das mais 
diversas formas e modos, contudo, neste trabalho considerou-se que esses processos 
se encontram interligados. 

A memória é constituída dentro e na sociedade, em um dado tempo, espaço, 
linguagens e formas de expressão, onde indivíduos e grupos sociais se movimentam a 
partir dos seus marcos sociais de referência (Halbwachs 2004). Nesse sentido, a 
história e a memória é visualizada em sua complementaridade, a partir do seu contexto 
de produção e de maneira interligada.  

Considerou-se que a narrativa histórica esclarece que a memória se nutre e serve 
de alimento para a história, onde passado, presente e futuro podem coexistir ao 
mesmo tempo. Assim, as narrativas se complementam e são complementares (Ricoeur 
1994) e podem transformar-se em objeto, recurso e fonte do conhecimento histórico, 
tendo em vista a compreensão das experiências de homens e mulheres de diferentes 
grupos, a partir de seus processos de interação e da sua condição de “ser no tempo”. 
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RESUMO  

Esse estudo se propôs em analisar trabalhos acadêmicos, de natureza histórica, 
produzidos em 1997 a 2014, no Programa de Mestrado e Doutorado em Educação na 
Universidade Federal de Sergipe, no que se refere às políticas públicas referente à 
integração das tecnologias da informação e comunicação à educação em Sergipe: 
implementação e consolidação. Trata-se de um estudo bibliográfico, no qual foram 
identificados 13 trabalhos acadêmicos com o foco em questão e, destes, quatro são 
objetos de análise por estarem inseridos na Linha de pesquisa: História, Sociedade e 
Pensamento Educacional do referido programa. O trabalho foi realizado em três 
momentos: discussão sobre as concepções de História e Memória, baseada em autores 
como March Bloch e Peter Burke, no domínio da História Cultural; , utilizaçãose doss 
conceitos de Memória de Jacques Le Goff e, sobretudo, o de memória coletiva de 
Maurice Halbwachs, e, por fim,  análise de obras do curso stricto senso e lato senso 
que versam sobre políticas públicas e as tecnologias da informação e comunicação nas 
escolas sergipanas. Os resultados indicam que as produções acadêmicas no PPGED, 
em relação a História e Memória, como elementos que compõem a constituição de um 
estudo de aprofundamento histórico se apresentam como incipientes.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

História, Memória, Educação, Políticas Públicas. 
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1. INTRODUÇÃO   

Trabalhos acadêmicos tendo como, dentre as outras fontes análise, a História tem 
sido muito utilizado nos espaços de produção do conhecimento científico. No entanto, 
visualiza-se que tais produções no que tange à análise sobre às Políticas Públicas de 
intervenção na educação, focando-a em propostas que têm as tecnologias da 
informação e comunicação como objeto de estudo, não ultrapassaram a análise que 
contempla a subjetividade de implantação dessas políticas, e recaem por sobre a 
análise técnica.  

Dessa forma, este trabalho vem iniciar análises a partir dos trabalhos já realizados 
com as TIC e a Educação visando contribuir para a compreensão da integração de 
políticas públicas, na esfera estadual, buscando abarcar pressupostos, também 
subjetivos (aquilo que não foi dito diretamente e não foi identificado com os 
instrumentos de coleta de dados dos pesquisadores) e que estão por entre as linhas de 
sua implementação e execução na educação, em particular na educação sergipana. 

 O trabalho divide-se em três momentos: iniciamos as discusões sobre as 
concepções de História, História Cultural e Memória (sobretudo o de memória 
coletiva), baseada em autores como March Bloch; Peter Burke; Jacques Le Goff e 
Maurice Halbwachs, respectivamente e outros. A segunda seção traz as produções 
acadêminas que versam sobre Política, Educação e TIC na educação sergipana, e, por 
fim,  análise dessas produções.  

A escolha das produções acadêmicas aqui identificados e utilizados como fonte de 
análise se deu em razão destes fazerem parte do meu objeto de estudo no doutorado, 
em Educação, no Programa de Pós-Gradução em Educação, da Universidade Federal 
de Sergipe, com o apoio da “Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica 
do Estado de Sergipe (FAPITEC)”.  
 

1. AS TIC: HISTÓRIA E MEMÓRIA NAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS   

1.1. CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

A História (a Memória escrita) tem sido interpretada de forma equivocada quanto 
sua elaboração quando há a inclusão da ciência História e filosofia da História, porque 
ambas as produções já comportam a própria História. Ela não tem por finalidade 
determinar o que foi o passado ou que seja esse presente ou prever o futuro. Essa 
memória serve como fonte aos sujeitos para compreensão de um determinado fato, 
considerando um leque de teorias sob um mesmo acontecimento possibilitando que 
os sujeitos, protagonistas, direta ou indiretamente, se percebam parte desse objeto 
estudado, dissecado e analisado nas suas mais internas e extensas relações de poder 
se os conceitos e ou entendimentos considerar o presente e posterior o passado. 
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Conceitos de história entendidos como relato do passado e a partir das 
representações escritas sobre o passado, ser o fio condutor, do presente, ou ainda, o 
de sugestões e encaminhamentos para um futuro, se formam a partir da compreensão 
dos que se entretém a conhecerem os fatos, os eventos e/ou os acontecimentos na 
humanidade (BLOCH, 2001). 

Trata-se, portanto, de uma interpretação de quem produz a história como fonte 
concreta, sobre à análise de diversos objetos que, assim como a produções acadêmicas 
- ela faz parte certamente dessa arena - são fontes de refutação ou de corroboração 
porque irão ser fontes doutro olhar de um outro pesquisador.  A História contém 
elementos do passado, mas, em uma perspectiva de estabelecer em que medida alguns 
desses acontecimentos do passado possibilitaram formular ações no presente ou 
possíveis projeções de um futuro, em que erros do passado não se perpetuam no 
presente nem no futuro (BLOCH, 2001) 

Mas a História também recebe novos elementos para sua redefinição. Burke 
(2008, p.134-135) apresenta para a História terminologias como: “diversidade de 
Instituições de um sistema político, as diversas crenças e as emoções que erguem uma 
religião, as práticas” como elementos para uma História que não caia no 
esquecimento. O que o autor chama a atenção é para o uso da linguagem na História. 
O autor diz que a História a partir do século XIX, perpassando pelo século XX e, 
permanecendo nesse novo milênio, acontece o que ele chama de “administração 
cultural”. Para o autor, a História tem sido utilizada para disseminar os feitos de chefes 
de Estado, por exemplo, a cultura nacional ou, mais enfaticamente a cultura de uma 
Política1.  

O autor defende a constituição de uma História que valorize ações e atividades do 
Ser Humano, não no tocante exclusivamente aos feitos de um passado, mas sua 
interferência no presente, no seu tempo e no seu espaço físico, pois, não será o fato 
aquele se auto-explica e sim as correlações de seus fenômenos com os sujeitos. 

Essa História também recebe uma contribuição. (Le GOFF, 1982, p. 123) A 
História agora é também revestida de temas como “antropologia histórica, cultura 
material, imaginário, história imediata, longa duração, marginais, mentalidades, 
estruturas”. Estamos na Nova História. Construção teórica que abarca diversas áreas 
do conhecimento e manifestações sociais em conjunto, de modo que os fatos são 
analisados tendo-se o cuidado de não incherta-los com valores, por exemplos morais 

                                                   
 

1 Para a compreensão de política a que Burk (2008) menciona ser parte cosntituinte da História consideramos 
pertinente utilizar o conceito de política por Norberto Bobbio (2000). O autor a define como sendo um 
instrumento de poder. Poder esse que se edifica através dos discursos à polpulação a qual se pretende  delegar as 
posições do Estado, sendo essa uma prática exclusivamente humana e, portanto, enxertada de movimento 
discursivos que permite aos sujeitos, por exemplo, demostrar seu poder um por sobre o outro. Esse é o ponto 
principal do conceito de poder de Norberto Bobbio, que, por sua vez, se encaixa a respeito do que Barros (2004) 
define como um dos campos da História, a História Política. Para Barros, o poder é parte integrante nessa 
formulação contemporânea de História, pois é nas relações dos sujeitos nas diferentes instituições e nos 
movimentos sociais que tal ação é identificada.  
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e éticos, sem realizar um pralelo entre sujeito, sociedade e de como esses sujeitos 
concebem tal fato. 

Certeau (2015, p. 3), diz que a “História [...] é uma prática e um discurso”. Para o 
autor, História é prática porque prover a escrita de um dado fato como disciplina e é 
discurso porque é o seu resultado, assim a relação entre esses termos constitui o 
entendimento acerca daquilo que aconteceu, acontece ou acontecerá através de suas 
explicações.  

Corroborando com Dosse (2003), Certeau (2015) e Le Goff (1982) apresenta uma 
terceira noção de História, História enquanto narrativa. Narrativa essa que pode ser 
falsa ou verdadeira e ainda refutada em ambas as formas porque é constituída a partir, 
também, da vivencia dos sujeitos, historiador ou sujeito objeto de estudo. Essa 
refutação ou ratificação considera-se os diversos períodos em que tais sujeitos 
experienciaram ou experienciam fatos, fenômenos etc. E por se tratar de humanos 
estão sob a égide do confrontamento de ideias e posicionamentos, sejam eles sociais, 
políticos, econômicos ou a qual engrenagem social o mantém na ordem.  

A História, adverte Le Goff (1982), só pode ser considerada História quando esta 
não estanca no discurso absoluto, nem a sua singularidade absoluta. Contudo, mesmo 
com todo esse tempo de incertezas e equívocos isso ocorre porque ela é, mais uma vez, 
defendida como narrativa e estrutura, ainda assim, ele ainda esclarece que isso não 
fragiliza o método a ser empregado. O autor aponta a crítica como um dos tópicos a 
serem trabalhados. Assim, a construção da História se estabelece com a descrição de 
fatos e ou eventos a partir de documentos e dos objetos, considerando as relações que 
mantém estas fontes com os sujeitos. Mas seria mínima essa definição se não incluísse 
os sentidos humanos.  

A História tornou-se científica ao fazer a crítica dos documentos como fontes 
(grifo do autor) [...] e descreve ainda que esse [...] conhecimento é o que as fontes 
fizerem dele [ ] e ainda acrescenta [...] não se escreve a História Política, social 
ou religiosa com opiniões que temos a título de privado, sobre um dado assunto, 
por mais respeitáveis, realistas ou avançadas que sejam (Le Goff 1982, p. 103).  

Com isso, o autor nos diz que o pensamento ideológico pessoal (crenças e 
filosofias) já sedimentadas no historiador deve ser desconsiderado na composição 
interpretativa de seu trabalho e traz também para a interpretação quanto à validação 
dessa documentação, colocando-o como crítica externa e interna. A primeira refere-se 
à validação desse documento como verdadeiro ou falso e segunda um olhar sobre as 
variáveis que esse documento sofreu no decorrer de sua produção. 

Juntamente com Le Goff (1982), Bloch (2002) descreve a crítica como elemento 
importante de método a ser utilizado para produção de História. Dai os autores 
fazerem, por exemplo, a crítica as referências orais em que eles percebem limitações a 
serem transpostas pelo pesquisador. Essa transposição poderá ser minimizada com o 
acompanhamento de outros materiais de análise como o questionário e a observação.  



 

 
 

7 

A respeito das fontes documentais, Le Goff (1982) conceitua a impostura do 
pesquisador com relação a (as) autenticidade (es) desses referenciais. Ficar atento a 
essas falsificações documentais se torna princípio imperioso para o historiador 
conseguir chegar, de fato, ao mais próximo possível de uma autenticidade. A 
desmontagem do documento enquanto monumento para realizar tal ação se faz 
necessário, o historiador, compor-se de crítica externa e interna.   

A primeira é sobre a autenticidade e segunda sobre a credibilidade. Autenticidade 
lê-se legítimo, que, na compreensão do autor ainda cabe ampliar esse 
desmembramento para duas etapas apontar como verdadeiro ou falso um documento. 
Para isso é buscar a fonte mais verossímil possível porque um documento pode ser 
falso, sendo verdadeiro no período de sua utilidade por forjamento.  A segunda crítica 
defendida por Le Goff é uma criticidade que envolve a autoria documento em questão 
com relação a sua identidade, de onde esse autor fala e para quem ele fala, é também 
a possibilidade de aferição de que esse documento seja ratificado por outros sujeitos. 

Assim, a construção da História se estabelece com a descrição de fatos e ou eventos 
a partir de documentos e dos objetos, considerando as relações que mantém estas 
fontes com os sujeitos.  Mas seria mínima essa definição se não incluísse os sentidos 
humanos. Partindo desse pressuposto, pode-se então dizer que há outro elemento que 
possibilita uma compreensão ampliada desses sentidos - a Memória. 

A Memória não é sensitiva, mas é também instigada pelos sentidos. Quem traz 
para a História a Memória como elemento importante a ser considerado na sua 
constituição é Halbwachs (1990). Para ele a sociedade se constitui historicamente a 
partir dos dispositivos de Memória e, em particular, da Memória coletiva.  

 Halbwachs (1990) traz discursões acerca da Memória individual como limite 
das interferências coletivas. Assim, ele discute apontando que há lembranças que são 
tomadas como pessoais (aquelas que seriam somente a nós experienciadas) porque o 
coletivo a que pertencemos e pelo vínculo que a ele temos é o que nos une. Partindo 
desse pressuposto, de que pensar as lembranças que podem ser ou não uníssonas por 
haver um limite e, o limite é aquilo que não conseguimos lembrar, porque então isso 
acontece? As respostas podem ser porque as lembranças que temos maior facilidade 
para lembrar correspondem aos fatos ou fenômenos que foram comuns ao grupo que 
pertencemos. 

De acordo com Halbwachs (1990), não necessariamente preciso ter vivido uma 
experiência física para constituir Memória. Isso ocorre porque o “outro” já constitui 
alguma Memória sobre alguma coisa. Necessariamente preciso que o outro me ponha 
a recordar porque faço parte de seu grupo, vivencio situações porque mantenho 
contato com essas fontes. 

Algo que Halbwachs (1990) chama a atenção, é que na História, assim como na 
Memória, existem detalhes variados à preocupação do historiador que será a de dentre 
tantos detalhes, que são extraídos com a pesquisa, os fatos que serão percebidos com 
e por várias nuances, deverão ser descritos sem determinar maior ou menor valor de 
juízo um sobre o outro. Corrobora com Halbwachs (1990), Le Goff (1982), quando este 
define a importância da Memória coletiva para constituição da História. História como 
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fonte documental, História como Ciência, História como elemento que conta a arte da 
sobrevivência do poder, da vida e da promoção, não necessariamente nessa ordem. 
Sem a Memória coletiva seria fragilizado a constituição dos poderes. Poderes esses 
descritos detalhadamente na História escrita porque o coletivo possibilitou tal 
acepção. 

Considerando tais posicionamentos dos referenciais em discussão neste trabalho 
e a proposta do estudo a partir da História e da Memória como elementos constituintes 
na produção academica acerca das TIC no Ensino Público em Sergipe é que os 
utilizamos para nossas reflexões acerca de tais documentos e, desse modo, os conceitos 
de História e Memória, formulados a partir dessa nova conjutura são aqui utilizados. 

1.2. O QUE DIZEM AS PRODUÇÕES ACADÊMICAS  

Considerando tais posicionamentos dos referenciais em discussão neste trabalho 
e a proposta do estudo a partir da História e da Memória como elementos constituintes 
da História das Políticas públicas de Integração das TIC no Ensino Público em Sergipe, 
identificamos vinte trabalhos acadêmicos com o foco em TIC no Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGED) universidade Federal de Sergipe (UFS). Destes, 
uma tese e dezenove de dissertações.  Outra percepção que pudemos notar, a partir 
dos trabalhos acessados foi à preocupação acadêmica sobre linhas de análise, em que 
as pesquisas se ocupam da metodologia empregada a seu uso, ou, as diferentes 
usabilidades em diferentes áreas do conhecimento.  

Considerando os pontos abordados pelos referenciais neste estudo, o estudo 
abarcou as duas linhas de pesquisa do PPGED. A Linha 1 “História, Sociedade e 
Pensamento Educacional” e a linha dois, que abarca a pesquisa em Formação Docente.  

 Vejamos quem são e o que dizem os pesquisadores do PPGED.  
 Nunes (2012 b) apresenta a “História da criação do setor, a Divisão de Tecnologia 

de Ensino de Sergipe (DITE)”, descrevendo sua origem, sua criação, consolidação e 
contribuição para o uso das TIC nas escolas públicas sergipanas. Outro recorte deste 
trabalho que o aponta como histórica é a fundamentação que a autora utiliza para 
descrever o DITE como instituição educativa por possibilitar identificar e 
compreender interações entre esse setor e as escolas a ele interligadas na perspectiva 
de contribuinte para a apropriação de concepções acerca das tecnologias por este 
implantada nos espaços escolares. Como memória, pode-se descrever as trajetórias e 
reminiscências dessa implementação a partir de uma base documental e a utilização 
de entrevistas.  

Malheiros (2005) aborda os LIED – Laboratórios de Informática Educativa na 
Educação, ou seja, a abertura e estruturação de espaços escolares para a recepção de 
equipamentos como o computador, por exemplo, nas escolas públicas da rede 
municipal de ensino de Aracaju. Neste trabalho a autora  ocupa-se da história  de 
criação dos LIED e, por conseguinte, das TIC na Educação sergipana. Essa observação 
pode-se notar já na introdução quando justifica a necessidade de uma compreensão 
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dessas políticas no campo macro e micro como ela mesmo diz “ [...] estudos nas ações 
do município implica necessariamente entender [  ] essas transformações em uma 
escala local, regional, nacional e mundial” (MALHEIROS, 2005, p. 16). Em outro 
ponto a autora destaca a importância de  ampliar os estudos na âmbito das Políticas 
públicas e o seu desenvolvimento. Para fazer análise a autora utilizou de Memórias 
como os documentos oficiais, as instituições de ensino, os LIED, e as entrevistas com 
gestores (secretário de Educação), coordenadores das escolas, professores, alunos e 
estagiários. 

Trbalhos que considera o olhar do estudante, encontramos a pesquisa de Menezes 
Neto (2004). O autor utilizou como memória o espaço de pesquisa (a escola), os 
sujeitos (alunos e professores) através de instrumento de coleta de dados como o 
questionário em que tais procedimentos precede a necessidade de ativação das 
lembranças para responde-lo. No campo em que o autor denomina de “Concepções 
Teóricas” poderia esperar uma base teórica história do computador no espaço escolar, 
no entanto, optou por discutir a sua aplicabilidade (foco de seu trabalho), portanto, 
em se considerando História nesse seu trabalho não há nota, mesmo em um dos 
tópicos intitulado “A era da informática” e  “ A escola e o processo de implementação 
e utilização do computador (MENEZES NETO, 2004, p.27-30). 

Considerando a institucionalização de espaços públicos para ações de natureza 
política, encontramos o trabalho de Santana (2005), que analisa a proposta dessa 
inserção tendo como objeto de investigação o comitê para a democratização da 
informática em Sergipe, traz recortes históricos do surgimento do Comitê para a 
Democratização da Informática (CDI). Dedica em dois capítulos (I e II) espaços para 
a descrição histórica temporal utilizando o Brasil e o estado de Sergipe como área de 
análise. Nos tópicos 1.1 e 1.4 são destinados a descrição dos surgimento do CDI no 
Brasil e em Sergipe respectivamente, ou como coloca o autor “O CDI em Sergipe: um 
recorte histórico”(SANTANA, 2005, p. 12 e 42). Percebe-se a presença de uma História 
descritiva.   

Na linha de formação docente, 04 trabalhos foram encontrados. Oliveira (2007) 
que estuda a formação de professores e a língua inglesa no ensino fundamental e 
Campos (2008) que estuda aquisição da língua inglesa com uso das TIC; Jesus (2001) 
estuda a relação da TIC com a formação de professores; Plácido (2013) analisa a 
formação continuada de professores com o uso das TIC e sua organização com o 
trabalho pedagógico. Nesta dissertação a autora utiliza de recortes históricos para 
analisar a utilização das TIC sob a perspectiva Política, conforme define um tópico 
para tal discussão e, como Memória, a utilização de documentos que a embasaram a 
respeito do objeto de estudo. 

Estudos com as TIC e as diversas áreas de conhecimento que não a formação 
docente e análises estruturais encontram-se: Cruz (1997) que a relaciona como ensino 
de matemática; Trabalhos que analisa ambientes virtuais foi encontrado: O trabalho 
de Sousa (2011) que analisa a internet como instrumento facilitador no processo de 
aprendizagem com relação as produções textuais de discentes de um curso de 
formação em gestão de turismo. Esse trabalho, por recortar períodos em que se 
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visualiza a historicidade da instituição (espaço de estudo) e traça a história da Escola 
de artífices chegando ao que atualmente hoje está denominado de Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia.  

A pesquisa de Alves (2012), traz um estudo de como as diversas plataformas 
(ambientes virtuais) podem ser instrumentos de uma aprendizagem colaborativa. A 
autora não utilizou-se das diferentes Memórias concetitualmente aqui defendidas 
como elementos que compõe a História. Como também não traz elementos da História 
como campo de conhecimento. 

Estudos tendo como objeto a tutoria à distância estão o trabalho de Santos (2013b), 
neste trabalho não se nota a utilização de Memórias como elementos para uma análise; 
Quanto à utilização da História visualizam-se pequenos recortes temporais para 
esclarecer o leitor sobre o Ensino a Distância, Nunes (2003a) que analisa curso 
disponibilizado na TV escola em Sergipe.  

 Os estudos de Santos (2012), Ribeiro (2009), Linhares (2008), nesse seu trabalho 
pode-se dizer que utiliza brevemente memória como elemento de verificação de 
posturas docentes em particular para a utilização desse dispositivo tecnológico quando 
aponta esses professores (as) como sujeito de análise bem como documentos 
reguladores e ou técnicos. 

2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A análise destes trabalhos nos permite identificar que a história é parte integrante 
numa perspectiva, de origem dos fatos e o homem como sendo o objeto de estudo, 
conforme define Bloch (2001). A relação com a memória nos trabalhos analisados 
situa-se nos instrumentos de análise de cada trabalho como as entrevistas e os 
questionários, que podemos inseri-los em uma concepção de memória coletiva 
elencada por Halbwachs (1990). No entanto, as análises de seu conteúdo, a partir do 
olhar dos autores, pode-se correlacionar a uma constituição histórica por recortes. 

Ampliar o estudo acerca das proposituras dessas políticas apoiado em uma 
corrente histórica com as vivências e experiências dos sujeitos possibilitará uma 
compreensão histórico-filosófica dessa inserção.  

A produção de um trabalho histórico em que memória sobre as políticas acerca das 
TIC, apontada neste trabalho, é trazer à baila as discussões acadêmicas que 
possibilitam compreensão acerca da formulação e instalação dessas políticas e sua 
intervenção na sociedade, de forma direta ou indireta.  

Essa possibilidade perpassa por uma análise crítica por considerar os fatores 
sócios-culturais dessa formulação. Sua contextualização em História, nos trabalhos 
aqui analisados, observa-se uma fragmentação histórica por ter se utilizado de análise 
histórica fundamentalmente temporal.  

Pode-se correlacionar essa fragmentação ao que se chama de história em migalhas 
(Dosse, 1994) porque não mantém uma postura de um todo considerando espaço, 
tempo, sujeitos e as ações por esse realizadas, ou conforme destaca Bloch (2001) o 
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presente é o sentido mais importante para o estudo, porque é dele que se estabelece 
relações com o passado e compreende-se como se constituiu algo e constitui-se na 
contemporaneidade algum fenômeno investigado. 
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RESUMO 

O trabalho proposto tem como objetivo principal analisar a produção de discursos 
relacionados à repetência escolar no ensino primário, em Minas Gerais/Brasil, nas três 
primeiras décadas do século XX. Mais especificamente, analisar os discursos 
educacionais do período, com destaque a produção de professores e dirigentes da 
instrução pública focando a produção e circulação de ideias sobre a repetência escolar; 
compreender quando a repetência escolar se tornou uma temática recorrente no 
debate educacional mineiro, com intuito de identificar como, quando e porque a 
repetência se tornou um problema no debate educacional mineiro. Para alcançar os 
objetivos, as principais fontes utilizadas são a legislação vigente, programas de ensino, 
relatórios de direção e inspeção, atas de exames de alunos, livros de matrículas, 
dicionários de língua portuguesa e educacionais, além da Revista do Ensino. Para 
analisar as fontes elencadas acima, um dos desafios teórico-metodológicos que 
perpassa a produção do trabalho proposto, refere-se a escala de observação, proposta 
por Revel (1998). Como bem nos alertou o autor, “uma realidade social não é a mesma 
dependendo do nível de análise” ou “da escala de observação” fenômenos que muitas 
vezes tomamos como gerais, podem ser compreendidos em termos diferentes se 
tentamos analisa-los, diminuindo a lente da observação. 
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O objetivo principal deste trabalho é compreender como a temática da repetência 
aparece na escrituração escolar no início do século XX, tendo como recorte espacial 
um grupo escolar mineiro: O Grupo Escolar Paula Rocha, localizado na cidade de 
Sabará, Minas Gerais/Brasil, inaugurado em 1907. As principais fontes analisadas 
foram as atas de exames, os termos de promoções, os livros de matrículas, os relatórios 
de diretores e inspetores do grupo e a legislação referente ao período.  

 A escola primária no Brasil, materializada no período da Primeira República, 
através dos grupos escolares, é objeto de várias pesquisas, no âmbito da História da 
Educação. Sua institucionalização se deu em diferentes estados brasileiros. O primeiro 
estado a instituir os grupos escolares foi São Paulo em 1894, seguido por Maranhão 
(1903), Minas Gerais (1906), Rio Grande do Norte (1908), Mato Grosso (1908), 
Espírito Santo (1908), Santa Catarina (1911), Paraíba (1911), Sergipe (1916).  

Em Minas Gerais, a instituição dos Grupos Escolares se deu em 1906, com a 
chamada Reforma João Pinheiro, o então Presidente do Estado de Minas Gerais. Esta 
Reforma introduziu em Minas Gerais uma modificação substancial no ensino 
primário: a instituição dos grupos escolares. Antes das mudanças estabelecidas por 
João Pinheiro, algumas ideias   já vinham sendo discutidas pelos intelectuais e 
políticos republicanos mineiros do período. 

Neste período, o foco passou a ser a constituição dos grupos escolares, que eram 
vistos como a possibilidade de preparar os sujeitos dentro de uma nova realidade: a 
vida republicana. A Reforma de João Pinheiro introduziu, em Minas Gerais, 
importantes mudanças no ensino primário, com a instituição deste novo modelo 
escolar: o ensino graduado, com quatro anos de duração; a constituição de turmas 
homogêneas, ou seja, pelo nível de aprendizagem; a conformação e a prescrição de um 
programa de ensino; a definição de horários específicos, entre outras. Cada grupo teria 
um (a) professor (a) responsável por uma série ou ano escolar e um (a) diretor (a) 
incumbido (a) de sua administração.  

A organização das classes ou anos escolares, logo após a inauguração do GEPR, em 
1907 se deu da seguinte forma, havia 4 classes do 1º ano, 2 classes do 2º ano e 2 classes 
do 3º ano; não havia o 4º ano primário. Somente em 1908 ocorre a criação do 4º ano, 
constituído por apenas uma única turma mista. Chamou a atenção durante o mestrado 
o fato do 1º ano primário ser bipartido ou, dizendo de outra forma, desdobrado. Isso 
resultou a existência de 4 classes, cada uma com um professor diferente. Ou seja, a 
divisão do 1º ano primário em 1907, naquele grupo escolar, como pude observar com 
a análise dos relatórios de direção e inspeção, se dava do seguinte modo: 1º semestre 
do 1º ano, classe feminina; 2º semestre do 1º ano, classe feminina; 1º semestre do 1º 
ano, classe masculina e 2º semestre do 1º ano, classe masculina. Essa questão será 
retomada mais à frente.  

As denominações acima citadas também são encontradas, dessa mesma forma, no 
Programa de Ensino presente na Reforma. Porém, neste caso, não para definir um 
nível de escolarização (ano escolar), como no caso do GEPR, e sim para definir o 
conteúdo a ser ensino nos dois semestres de cada ano escolar. Mesmo assim, pode-se 
inferir que a Reforma e o Programa de ensino configuravam a denominação para o 
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desdobramento do 1º ano primário do grupo. Inicialmente, a opção do corpo docente 
do grupo foi utilizar uma denominação presente na legislação de ensino. 

A divisão dos alunos no 1º ano primário, naquela instituição, estava relacionada 
com o nível de aprendizagem do aluno e também com a idade da criança, sendo o 
primeiro critério prioritário. A preocupação em dividir os alunos por esses critérios 
era mais forte até mesmo do que em dividi-los por sexo (divisão comum no período). 
No GEPR, por todo o período analisado, há classes mistas, ou seja, com meninos e 
meninas, e isso não se dava pelo fato de não haver número de alunos suficiente para 
abrir uma classe – fato que era previsto na legislação – e sim porque a preocupação 
maior era dividir as crianças por nível de aprendizagem, sobrepondo-se, dessa forma, 
ao critério da divisão por sexo. Fica claro, dessa maneira, a preocupação com a 
homogeneização das turmas, discussão presente no debate pedagógico do período, o 
que indica a centralidade que a aprendizagem assumiu neste período, em conformação 
com os preceitos da escola graduada. 

As denominações 1º ano do 1º semestre e 1º ano do 2º semestre foram utilizadas 
no GEPR até 1912. Em 1913, há uma mudança e as expressões encontradas na 
documentação passaram a ser 1º ano atrasado e 1º ano adiantado. Contudo, a 
modificação foi apenas no termo, e não no perfil de aluno que havia em cada classe.  

Ao me deparar com essas denominações, passei a indagar se elas caracterizavam 
atraso ou adiantamento escolar. Como se dava a distribuição dos alunos por essas 
classes?  Nesse sentido, é interessante refletir sobre a importância de buscar o maior 
número de fontes para tentar explicar as práticas escolares de um determinado grupo, 
mesmo que estas sejam muito mais “práticas de prescrição de práticas” (FARIA 
FILHO, 2007, p. 207), já que foram essas as fontes a que tive acesso. Conhecer as 
práticas escolares nos permite aproximar da cultura escolar instituída com os grupos 
escolares.  

Essa era a organização das classes no GEPR. Havia no Grupo Escolar Paula Rocha 
pelo menos 4 classes de 1º ano, durante a primeira década após sua inauguração.  Essa 
organização das classes nos mostra que as práticas escolares nem sempre eram 
configuradas pelas determinações legais. A legislação vigente no período não 
determinava que a organização das classes dos grupos escolares fosse da forma como 
era no grupo em questão. Durante o mestrado pude constatar que as necessidades 
cotidianas, percebidas pelos sujeitos envolvidos com a rotina escolar daquele grupo, 
fizeram surgir práticas, muitas vezes, não prescritas legalmente. Essa experiência do 
Grupo Escolar Paula Rocha evidencia o caráter criativo do sistema escolar, como bem 
nos alertou Chervel (1990). Por mais que haja uma prescrição legal, que deveria ser 
cumprida (e que muitas vezes era), há uma distância entre o que está presente na lei e 
o que realmente ocorre no cotidiano da escola. 

Repetência? Reprovação? Não promoção? Quais termos aparecem ao longo do 
período aludido na pesquisa realizada? Os termos se mantiveram ao longo do período? 
Eles possuem o mesmo sentido? O que significa repetir o ano ou reprovar? Nas 
diferentes fontes, os termos utilizados são os mesmos? Quais são as possíveis 
explicações para a escolha do léxico? A intenção é apresentar e refletir acerca do léxico 
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sobre a repetência, na escrituração escolar do GEPR. Quais os termos que 
encontramos nas documentações anteriormente citadas? O que elas significam? 

Nesse tópico pretendo responder as questões acima levando em consideração a 
documentação relativa a escrituração escolar do GEPR. A escrituração escolar buscava 
controlar as práticas dos professores, o funcionamento e organização das escolas 
públicas. Além disso, a prática escriturística, como apontou Vidal (2008) “ensaiavam 
uma escrita sobre o outro, que constituía na criança o aluno, e sobre sua prática, que 
a produzia como pedagógica” (p. 44). A escrita dos profissionais envolvidos com as 
escolas pode ser tomada como os registros realizados por professores diretores e, em 
certa medida, pelos inspetores escolares, uma vez que estes últimos embora fossem 
funcionários do governo, participavam das ações realizadas nos grupos escolares. 

No Grupo Escolar Paula Rocha, já nos primeiros anos de seu funcionamento 
(1907-1916), a principal causa da não conclusão do primário era a retenção dos alunos 
no 1º ano, que muitas vezes chegava a 6 ou 7 repetências. Isso, em muitos casos, gerava 
a desistência da escolarização, ou seja, a evasão escolar, mesmo que temporária. 
Segundo Rocha (2008), o primeiro ano era:  

O maior responsável pelas retenções e pelo longo tempo para concluir o 
primário. O 1º ano é o “gargalo” do ensino primário. Dos 228 alunos 
matriculados no Grupo em 1907, 117 repetiram o 1º ano primário, 40 alunos 
foram para o 2º ano primário e as outras 71 crianças saíram do grupo. Se 
pegarmos a trajetória do grupo de 1907 a 1916, vemos que o número de crianças 
matriculadas no 1º ano primário é sempre muito maior do que as matriculadas 
nos outros anos do curso. (p. 76). 

Mas, o que significava ser repetente no início do século XX? E reprovado? Um 
aluno repetente tinha o mesmo sentido de um aluno reprovado? Quando um aluno 
não progredia para o ano seguinte, como isso aparecia na fonte analisada? Qual o 
léxico utilizado pelos professores, diretores e inspetores de ensino para caracterizar 
esse fenômeno?  

Na tentativa de elucidar os termos, realizei uma busca primária na base de 
dicionários de Língua Portuguesa que se encontra na Biblioteca Pública Estadual Luiz 
de Bessa, cobrindo o período de 1890 e 1928 e busquei o significado dos dois verbetes. 
Consultei no total 10 dicionários. 

 O que pude observar com a análise dos significados encontrados foi que o termo 
repetência, nestes dicionários, tinham como significado “a ação de repetir” e o termo 
repetente apareceu como aquele que repete “o que faz repetição nas escolas” ou ainda, 
“que repete as disciplinas de um curso” (DICCIONARIO DA LINGUA PORTUGUEZA, 
1913). Em outro dicionário consultado “diz-se do estudante que volta a cursar 
novamente uma disciplina que já cursou”. (AULETE, 1925).  Não há um sentido 
negativo do termo, ele não está relacionado à inaptidão ou incompetência do aluno.  

Já o termo reprovação tem um caráter negativo, o sentido de desaprovar alguma 
coisa. Em 1925, no dicionário de Aulete, o termo aparece como “Acção ou effeito de 
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reprovar. Censura, reprehensão, desprezo”. O reprovado é aquele que não foi 
aprovado, o rejeitado, censurado. No mesmo dicionário citado anteriormente o termo 
reprovado aparece como “aquelle cujas provas foram julgadas insufficientes para 
passar a outra disciplina (em estudos); o que foi julgado incapaz no exame a que se 
submeteu”. 

Pareceu-me que no início do século XX não tinha o mesmo significado um aluno 
repetente de um aluno reprovado. No primeiro caso, o aluno repetente era aquele que 
repetia um ano do ensino, não necessariamente por ter sido reprovado no exame final. 
Não há o sentido de inaptidão ou inabilidade do aluno. Já no segundo caso, o aluno 
reprovado era aquele que reprovava no exame, que era considerado incapaz de seguir 
o curso, por não ter conseguido nota. Porém, essa foi uma primeira impressão, sendo 
necessário um maior aprofundamento sobre a questão. 

A partir da análise das fontes busquei compreender melhor este elemento da 
dinâmica escolar. De todo modo, creio que a repetência escolar não nasceu como um 
problema logo após a Reforma João Pinheiro. No entanto, ainda nas primeiras 
décadas do século XX, tornou- se um problema a ser combatido.  

Em trabalho recente, apresentado na 37ª Reunião Nacional da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, Gil (2015) parte da compreensão 
de que nem sempre foram assumidos como problema eventos, “tais como, a existência 
de alunos que não aprendiam no ritmo esperado as matérias previstas no programa e 
o fato de que continuassem na escola mais tempo até que ficasse evidente o domínio 
dos conteúdos escolares” (p. 1). Neste artigo a autora também aponta uma distinção 
dos termos reprovação e repetência.  Para Gil (2015):  

A reprovação corresponde ao resultado nos exames ou nas avaliações finais que 
indica que o aluno não teve o desempenho mínimo estabelecido como desejável. 
A retenção é decorrência dessa reprovação, visto que determina, assumido o 
modelo de escola seriada, a impossibilidade de o aluno seguir no fluxo normal de 
uma série a outra. Já a repetência aponta para o fenômeno da permanência na 
escola dos alunos retidos em determinada série, que vão se submeter a cursá-la 
novamente. (p.3) 

Nas fontes analisadas até o momento, o termo reprovação, repetência ou retenção 
não aparecem. Em relação a adjetivação do aluno que repete um ano do ensino, o 
termo que aparece até a década de 1920, é o termo repetente. O termo reprovado não 
foi encontrado em nenhum dos documentos referentes a escrituração escolar. No caso 
do GEPR, pela análise das fontes, o aluno repetente podia ser tanto aquele que foi 
submetido ao exame final e não conseguiu média satisfatória e por isso deveria repetir 
o mesmo ano, quanto o aluno que sequer era submetido aos exames finais, por 
orientação da professora e deveriam permanecer no mesmo ano por serem 
considerados “pequeninos”, expressão encontrada frequentemente nos relatórios de 
inspetores e da direção. Neste último caso, isso só ocorria no 1º ano primário.  
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No Grupo Escolar Paula Rocha é possível afirmar que nem sempre repetir o ano 
tinha o sentido de “incompetência”, “inaptidão” ou “incapacidade” do aluno, uma vez 
que em muitas situações o aluno sequer era submetido aos exames finais. Um exemplo 
desse fato se deu em 1913, como pude constatar através da ata de exame desse ano. 
Após a escrita dos resultados finais dos exames dos alunos do 1º ano, em que foi 
apresentado os nomes e as respectivas notas alcançadas, a diretora Maria José dos 
Santos Cintra, escreve:  

Os demais alumnos deste ano em numero de 135 revelaram grande 
aproveitamento conforme se vê das declarações exaradas pelas bancas 
examinadoras nas respectivas listas de chamada. Como, porem, no seu entender, 
o primeiro anno constiue a pedra angular de todo o ensino, foram as citadas 
bancas de parecer que devem estes continuar no mesmo primeiro anno, afim de 
integralizarem as materias nelle consignadas. (Ata de exame do GEPR, 1913) 

Com este trecho fica claro que o aluno repetente nem sempre era aquele que não 
obteve o desempenho esperado pelos professores. Além disso a repetição não era 
problema, apenas fazia parte do processo de aprendizagem. Havia outros motivos para 
que o aluno repetisse o ano.Parece-me que no Grupo Escolar Paula Rocha a razão da 
repetição de um ano escolar, especialmente o 1º ano primário, mesmo o aluno tendo 
alcançado média satisfatória no exame é o fato do aluno ser “pequenino”. Além disso, 
muitas vezes eles não eram nem submetidos aos exames.  

No mesmo relatório produzido pelo inspetor regional Arthur Queiroga em 1913, 
outras informações são relevantes para pensar a repetência e o léxico utilizado pelas 
professoras do GEPR. Ao visitar todas as classes do grupo, o inspetor escreve sobre a 
turma da professora Rita Cassiana Martins Pereira, essa professora era a mais elogiada 
do grupo, até 1925. A única crítica que ela sofria era em relação a disciplina de suas 
turmas. Em 1926 ela se tornou diretora da instituição. A classe que essa professora 
regia era o “1º anno mixto”. Segundo ele, esta classe era quase a “escola maternal do 
grupo Paula Rocha, com os alunos os menores da terra (...) Tem poucos novos e muitos 
repetentes, esperando ella poder passar para o 2º ano 1/3 dos alunos freqüentes”.    

O léxico utilizado pelo inspetor para referir-se ao aluno que repetiu o 1º ano foi 
repetente. Não é possível através das fontes dizer quantos desses alunos foram 
submetidos a exames e não obtiveram média e quantos sequer foram submetidos ao 
exame final. Contudo, pela análise das fontes até o momento, em especial pelos 
relatórios de diretores e inspetores, é possível inferir que a maior parte desses alunos 
não foram submetidos a exames no ano anterior do ensino, uma vez que os alunos 
eram considerados os menores do grupo. Como apontado anteriormente e em outros 
relatórios, os alunos considerados pequeninos não eram levados aos exames finais. A 
justificativa dos alunos serem muito pequenos demonstra uma preocupação do corpo 
docente com as crianças, além de deixar claro a formalidade instituída com a prática 
de avaliar os alunos através dos exames, o que era um problema para as crianças 
pequenas. 
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 Além dessa classe, o inspetor escolar também visitou uma outra classe de 1º ano 
feminina regida pela professora Maria José de Azeredo Coutinho. Segundo Arthur 
Queiroga, essa turma também era de repetentes e por isso eram candidatos a 
promoção para o 2º ano. Porém a professora esperava passar somente 1/3 ou ½ da 
turma. A respeito das questões apresentadas dois fatos chama a atenção. O primeiro é 
que todas as professoras que lecionavam no primeiro ano feminino de alunas 
“repetentes” eram as mais antigas da escola, consideradas as melhores do grupo, 
“competentes e dedicadas”.  

Outra questão relevante é o fato do inspetor considerar que as alunas da turma de 
Maria José de Azeredo Coutinho, teriam mais chance de ir para o 2º ano por já ter 
repetido o 1º ano. Algo semelhante ocorre com a classe de Natalina de Lima, essa de 
1º ano masculino. Para o inspetor por serem “repetentes os dessa classe, também 
podem-se salvar em 2/3 ou 1/2”. Chama a atenção, neste caso, o termo salvar. Este 
pode indicar que repetir o ano era entendido como problema. Mas também podemos 
inferir que o exame era visto como problema e por isso os alunos se salvariam. Não é 
possível afirmar o que este termo significava nessa situação, sendo necessário buscar 
compreendê-lo ao analisar outras fontes.  

Porém o que se observa no GEPR, é que a maioria dos alunos ficavam 
aproximadamente 6 anos no 1º ano primário, como pude observar durante o 
mestrado. Um aluno novo no 1º ano tendia a repetir e, em muitos casos repetia 
seguidamente esse ano do ensino. Isto mostrou que a repetência tendia a provocar 
novas repetências.  

Repetir um ano no ensino estava muito mais relacionado com uma prática escolar 
adotada no grupo. Parece que a prática da repetência escolar estava presente na 
cultura escolar do Grupo Escolar Paula Rocha. Fazia parte da trajetória escolar dos 
alunos, aceita por todos os profissionais do processo de maneira naturalizada. Nesse 
sentido, é interessante observar por exemplo, que no Grupo Escolar Paula Rocha, os 
alunos tinham trajetórias escolares similares independente da questão 
socioeconômica.  

No Grupo Escolar Paula Rocha, a repetência escolar acontecia tanto com alunos de 
famílias pobres quanto de famílias consideradas abastadas na cidade de Sabará. A 
questão socioeconômica não determinava o ritmo escolar do aluno.  Não havia uma 
grande diferença entre o número de alunos considerados pobres ou não pobres que 
repetiam o ano, principalmente o 1º ano primário.  

As trajetórias escolares, independente da condição socioeconômica eram bem 
semelhantes. “A não promoção do 1º ano para o 2º ano primário era comum, 
independente da questão econômica da família” (Rocha, 2008, p. 74). Esse fato 
corrobora a ideia de que a repetência escolar atingiu a todos os alunos, 
independentemente da situação econômica. A condição socioeconômica, 
isoladamente, não influenciou o fluxo dos alunos pelos anos iniciais do ensino 
primário, ou seja, não eram causas absolutas para explicar a repetência escolar. 

Como já sinalizado anteriormente, após a Reforma de 1906, em relação à idade 
escolar para se matricular em um grupo, a legislação previa de 7 a 14 anos para 
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meninos e de 8 a 12 anos para meninas. Porém no Grupo Escolar Paula Rocha, 
algumas questões merecem ser levadas em consideração em relação a faixa etária das 
crianças. Nos Livros de Matrículas analisados não observei nenhuma criança com 
menos de 7 anos matriculada. Porém, cabe questionar se esse dado é real, uma vez que 
em vários relatórios de inspetores e diretores, encontramos indícios de que havia 
muitas queixas de crianças pequeninas no grupo. Segundo Rocha (2008), em 1914, o 
inspetor escolar Arthur Queiroga, afirmou que:  

a idade para se entrar no Grupo Escolar deveria ser revista, como podemos 
observar com o trecho abaixo, retirado do relatório de inspeção, de setembro de 
1914: ‘Vim a propósito representar à Secretaria no sentido de entrar, ou poder a 
directoria entrar no caso da apreciação da edade do matriculando, visto como, 
sem esta faculdade, os paes empurram os seus menores para a aula, creando 
para a docente a obrigação de ser ama em vez de educadora, com prejuízo de sua 
missão principal. 

É possível levar em consideração aqui duas possibilidades. A primeira diz respeito 
a idade mínima prevista na legislação, para o aluno se matricular nos grupos escolares. 
Talvez, o inspetor, pensasse que 7 anos era pouca idade para frequentar a escola. Mas, 
por outro lado, podemos pensar também que embora a legislação previsse 7 anos como 
idade mínima para se entrar nos grupos escolares e os livros de matrículas não tivesse 
registrado alunos com menos de 7 anos, provavelmente havia alunos no GEPR com 
idade inferior ao legalmente previsto. Em alguns relatórios de inspetores, estes 
afirmam que muitas crianças sequer pareciam ter idade escolar para frequentarem a 
instituição. Em 1914, o inspetor escolar Arthur Queiroga em seu relatório escreve: “Há 
crianças tão pequenas no grupo que a diretora é ‘ama em vez de educadora’”.  

 Vale ressaltar que os alunos através dos exames poderiam manter ou modificar a 
média conquistada ao longo do ano. Ou seja, a média anual adquirida durante o ano, 
era anulada ao final, valendo a nota alcançada no exame final. O que explica que alunos 
bem-sucedidos durante todo o ano, poderiam ser mal avaliados no exame final, ritual 
difícil para uma criança de 7 anos. 

 No GEPR ocorria o mesmo do observado por Gonçalves e Faria Filho (2007), nos 
grupos escolares da capital mineira, ou seja, ainda que o aluno obtivesse média 
superior a 5 durante o ano, ele poderia, mesmo assim ser considerado “não 
preparado”, no exame final e repetir o ano. O inverso não era possível uma vez que 
somente era submetido ao exame final, aquele aluno que tivesse média superior a 5 ao 
longo do ano. É possível pensar que há uma destituição da autoridade do professor 
com essa prática, uma vez que, quem avalia o aluno no exame final e o considera como 
preparado ou não para seguir o curso é a banca examinadora e não o professor. Com a 
figura do diretor escolar e dos inspetores nas bancas examinadoras, o professor perde 
a autonomia, ou seja, em certa medida, seu saber é destituído.  

É preciso lembrar também, que muitos alunos não eram submetidos aos exames 
finais por não terem alcançado média anual satisfatória ou por serem considerados 
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muito “pequeninos” A preocupação com o atraso ou o adiantamento dos alunos é 
frequentemente comentada nos relatórios, visto que isso determinaria à realização de 
exames ao final do ano. O inspetor regional de ensino, Antonio Raymundo da Paixão, 
em 1915, escreve no relatório enviado à Secretaria do Interior: “Argui os presentes em 
leitura, notando que muitos delles não venceram ainda as difficuldades techinicas 
dessa disciplina e necessitam de continuadas explicações para, no fim do anno, 
poderem ser submettidos a exame”.  

 Ao final do exame os inspetores publicavam os resultados, por ano. As 
classificações se davam da seguinte maneira: “approvados com distinção e louvor, 
approvados com distinção, approvados plenamente, approvados simplesmente, não 
preparados”. O termo reprovado foi encontrado apenas uma vez em 1911, não 
aparecendo mais em nenhuma documentação analisada. O termo utilizado quando um 
aluno prosseguia o fluxo do ensino primário era promovido. Logo após as atas de 
exame era apresentado o termo de promoção referente ao ano. Neste, era apresentado 
os alunos promovidos para cada ano do ensino, seus nomes e média alcançada. Não 
constava os nomes dos alunos não promovidos. As classificações no GEPR seguiam o 
Regulamento da reforma. “Um capítulo inteiro desse Regulamento é dedicado aos 
exames e promoções” (Rocha, 2008). Segundo a autora:  

Os exames seriam de suficiência e finais. No primeiro caso, os exames seriam 
destinados aos alunos do 1º ao 3º ano, e os exames finais, aos alunos do último 
ano do curso. A classificação dos exames era distribuída nos seguintes graus: 
distinção, plenamente ou simplesmente. Havia certificados de aprovação, que 
eram conferidos aos alunos que concluíssem o curso, em ato solene. (p.56) 

Não é possível precisar o que significava cada grau de classificação dos alunos no 
GEPR. Parece-me que o grau era conferido de acordo com a nota alcançada no exame 
final. Porém, não é possível saber se a direção seguia rigorosamente as determinações 
legais. Segundo o regimento, se os alunos alcançassem nota igual ou superior a 5, 
seriam considerados aprovados. Alcançando nota 5 eram aprovados simplesmente, se 
obtivessem nota de 6 a 9 eram aprovados plenamente e nota 10, aprovados com 
distinção. Os alunos que não alcançassem média 5 nos exames de final de ano seriam 
considerados não preparados, e repetiriam o ano. Havia um caráter extremamente 
formal no qual eram submetidos os alunos nos dias em que ocorriam os exames.  

Importante destacar que os resultados dos exames do GEPR eram divulgados nos 
jornais de Sabará, o certificado de conclusão do primário entregue em ato solene e os 
melhores alunos eram premiados, isto é, aqueles que alcançaram as melhores notas 
nos exames finais. A entrega de prêmios e dos diplomas aos alunos sempre ocorria no 
salão nobre do próprio grupo, com a presença de todos os inspetores do grupo, o juiz 
municipal de Sabará, a direção, professoras e pessoas consideradas “gradas” da cidade. 
Os diplomas eram entregues aos alunos que concluíam o 4º ano do ensino primário. 
Já a distribuição de prêmios era dada “aos alunos que mais se distinguiram pelo seu 
procedimento, applicação e assiduidade” (Ata de EXAME, 1918).   
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 Dessa forma, assim como destaca Souza (1998), é possível dizer que o mérito 
pessoal era ressaltado. As festas de entrega de diplomas e prêmios aos alunos, assim 
como os exames escolares no final do ano eram uma maneira de dar visibilidade e 
legitimidade social ao Grupo Escolar, recém-inaugurado. Além disso, os exames eram 
uma forma de tentar homogeneizar os ritmos e as aprendizagens dos alunos. Os 
resultados dos exames destacavam não só o mérito do aluno e do professor, mas 
também da direção e do grupo. A entrega dos diplomas juntamente com a distribuição 
dos prêmios eram uma forma de dar destaque aos alunos que sobressaíam nos exames 
finais.  

Em relação aos relatórios de diretores e inspetores os termos utilizados 
frequentemente eram os mesmos encontrados nas atas de exames e termos de 
promoção. No relatório do inspetor Arthur Queiroga, de 1916, ele escreve, ao visitar 
uma turma de 2º ano atrasado: “Poucos alumnos há nesta classe para promoção 
porque são iniciantes e não puderam [proceder] o mecanismo de leitura”. Parece que 
o aluno iniciante, ou seja, novo na escola, era considerado potencialmente não 
preparado e a ideia era cursar duas vezes o primeiro ano.  

Já nos livros de matrículas é possível identificar no campo destinado as 
observações os termos relacionados a prática de promover ou não o aluno para o ano 
seguinte. Alguns novos termos surgem. Neste campo do livro de matrícula, a diretora 
escrevia informações como o comparecimento ou não do aluno ao exame no final do 
ano. Além disso, informa a condição do aluno em relação a promoção para o ano 
subsequente do ensino utilizando, quase que exclusivamente os termos “promovido 
ou não promovido”. Em relação ao grau conferido em exame só aparece o “approvado 
plenamente”.  

O termo “Inhabilitado”, também aparece no campo destinado as observações, mas 
não localizei nas fontes o que ele designa, em que contexto ele é utilizado.  A única 
informação encontrada, cruzando os dados dos livros de matrículas com os relatórios, 
foi em 1911, em um relatório da diretora do grupo em que afirma, ao abordar os exames 
que 8 alunos do 4º ano foram “considerados inhabilitados, em vista da insufficiencia 
das provas que exhibiram”. 

Também aparece o termo eliminado. De acordo com a legislação do período, os 
alunos que não comparecessem ao grupo, por um período de três meses, sem justificar, 
seriam eliminados da matrícula. No Grupo Escolar Paula Rocha, parece-me que a 
eliminação do aluno estava, de fato, relacionada a infrequência do mesmo, ou mesmo 
com a evasão. Mas não é possível precisar qual era o percentual de faltas que um aluno 
deveria ter para ser eliminado.  

Uma outra questão que vale ser destacada para pensar o léxico é a maneira como 
os anos (classes) escolares foram organizadas no grupo. A maneira como o corpo 
docente da instituição organizava, no início do ano, a separação dos alunos merece ser 
analisada. No Grupo Escolar Paula Rocha, como já apontado o 1º ano primário foi 
desdobrado em dois.  O que significa 1º ano atrasado e 1º ano adiantado?  

Como o grupo foi inaugurado no segundo semestre de 1907 é possível inferir que 
a denominação por semestres estava relacionada ao fato de alunos que já 
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frequentavam as escolas isoladas da região terem entrado no 1º ano do 2º semestre, 
pois já teriam aprendido os conteúdos do 1º semestre e os alunos novatos que nunca 
frequentaram a escola tivessem entrado no 1º ano do 1º semestre. Parece-me que o 1º 
ano do 1º semestre se transformou no atrasado e o 1º ano do 2º semestre se tornou o 
adiantado.  

As turmas do 1º ano atrasado eram as dos alunos menores, com menos idade, 
como mostra o trecho do relatório do inspetor Arthur Queiroga, de 1918. Ao visitar a 
turma do 1º ano atrasado, do sexo masculino, regida pela professora Davina do Couto, 
o inspetor conclui que: 

pouco ageitada para o ensino maternal essa docente a quem não vejo preparo e 
intelligência. Levanta muito a voz, excede-se nas repreensões pouco 
amaneiradas (...) e os chamados de attenções pertubão a mansidão necessária 
(...) Não fosse a necessidade da evolução e conviria a professora tratar com 
alunos crescidos em edade e aproveitamento (SI3778) 

O que se observa nos dados encontrados é que a turma de atrasados não estava 
relacionada ao fato dos alunos terem repetido de ano, mas o contrário, parece que se 
trata dos alunos novatos, com menor idade e que ainda não tinham frequentado o 
grupo. Provavelmente, grande parte da turma nesse ano, repetiria o 1º ano e 
prosseguiria, em 1919, no 1º ano adiantado.   

A turma do 1º ano adiantado era a turma de repetentes e dessa forma, uma turma 
que se esperava um melhor rendimento e, consequentemente maiores promoções ao 
final do ano, nos exames escolares. Em 1915, o inspetor regional de ensino, Antonio 
Raymundo da Paixão, ao visitar a classe de 1º ano masculino (a turma adiantada), 
regida pela professora Ida Baptista dos Santos, afirma que “havendo examinado os 
meninos em leitura, observei que o aproveitamento não está de accordo com o tempo 
de ensino e para esse facto pedi a atenção da colega”. Como era uma turma que já tinha 
feito o 1º ano, o inspetor não esperava um baixo aproveitamento dos alunos.  

O que aconteceu no Grupo Escolar Paula Rocha, no que se refere ao 1º ano 
primário, no período compreendido neste trabalho, foi um desdobramento, ou seja, 
este foi bipartido. Isso porque havia um grande número de crianças matriculadas neste 
ano do ensino. Dessa maneira, a diretora do grupo desdobrou duas classes em quatro, 
e o critério para essa divisão foram esses acima citados: nível de aprendizagem, idade 
e, quando possível, sexo.  

Como consequência da repetência no 1º ano, a distribuição das matrículas nos 
outros anos ficava distorcida. Foi possível observar que nas duas primeiras décadas de 
funcionamento do grupo, o 1º ano sempre foi aquele que teve o maior número de 
alunos matriculados e por isso, o maior número de classes.  

É claro que o alto número de matrículas no 1º ano e a diminuição da quantidade 
de alunos matriculados nos outros anos, também estava relacionado com a evasão 
escolar, porém, o meu interesse é na repetência escolar e isso se dava principalmente 
no 1º ano escolar. Se o fluxo de alunos no ensino primário ocorresse conforme o 
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previsto na legislação, ou seja, em 4 anos, cada ano escolar corresponderia a uma 
determinada faixa etária. Porém, não é o que ocorre no GEPR. Havia alunos de 
diferentes idades na mesma classe. O primeiro critério de classificação para a divisão 
das classes era o nível de aprendizagem, depois a idade.  

Por fim, gostaria de salientar que no GEPR, repetir um ano não estava 
necessariamente significado como um problema do aluno. Prova disso, é a maneira 
afetiva que o corpo docente tratava os alunos do 1º ano das turmas “atrasadas”, como 
“pequeninos”, parece-me haver uma preocupação e cuidado por parte das professoras, 
direção e inspeção com a pouca idade das crianças. Isso não quer dizer que não tenha 
outras formas de repetência e que essas não eram vistas como problema. Repetir um 
ano em alguns casos era uma questão a ser resolvida. Como mostra alguns relatórios 
da diretora e dos inspetores, que buscavam orientar as professoras para que seus 
alunos tivessem um bom aproveitamento. 

O GEPR, como solução para a questão da repetência no 1º ano, criou mais um ano 
do curso primário. Dessa maneira, o primário nessa instituição se dava em no mínimo 
cinco anos e não em quatro, como previsto na legislação. “A trajetória escolar de uma 
criança que nunca tinha freqüentado uma escola anteriormente, nem havia sido 
alfabetizada em casa, e entrava no Grupo seria no mínimo de 5 anos, isto é: ela passaria 
pelo 1º ano atrasado (ou do 1º semestre), 1° ano adiantado (ou do 2º semestre), 2º 
ano, 3º ano e 4º ano”. (Rocha, 2008). Este era o fluxo considerado normal naquela 
escola.  

De toda maneira, é importante ressaltar que enquanto o aluno não aprendesse 
todo o conteúdo do programa de ensino ele não prosseguia no curso, e isso era comum 
no 1º ano. Porém muitos repetiam esse ano mais de uma vez.  Muitos alunos chegavam 
a fazer 6, 7 vezes esse ano do ensino. De todo modo, é importante ressaltar, que no 
GEPR não era possível caracterizar, nas primeiras décadas do século XX, uma única 
retenção no 1º ano como se aluno não tivesse aprendido o conteúdo ensinado. É 
possível afirmar, isso sim, que ao aluno não era ensinado todo o conteúdo previsto 
pelo Programa de Ensino em apenas um ano. Por esse motivo, o GEPR organizou as 
classes do ensino primário, desdobrando o 1º ano primário, assim, os alunos faziam 
em no mínimo dois anos esse ano do ensino.  O que percebi, com as análises das fontes 
até o momento, foi que o conteúdo presente no Programa de Ensino do 1º ano primário 
não era possível de ser contemplado, durante um ano apenas. 
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RESUMO 

Neste artigo, desenvolvo algumas reflexões sobre a avaliação de ensino na reforma 
curricular da Rede Municipal de Ensino de Campinas (São Paulo, Brasil), considerada 
num período de 10 anos (2005-2015), a partir das tentativas de implementação do que 
se denominou “descrição de saberes”. Aqui, destaco o sentido que alguns professores 
dos anos finais do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa atribuem a esta prática 
profissional, discutindo enunciados coletados no primeiro encontro do grupo focal 
organizado em função de minha pesquisa de doutorado em andamento. Meu objetivo 
com estes dados, neste texto, é apontar os impasses e as contradições do processo de 
implementação desta nova prática profissional, buscando contribuir com uma leitura 
crítica deste percurso histórico, apoiando-me em Viñao Frago (2001) quando aponta 
as tensões que caracterizam as reformas educativas disputadas por reformadores, 
gestores e professores. Localizo as definições e funcionalidades atribuídas à avaliação 
constituída pela “descrição de saberes” diante do plano mais geral das transformações 
por que passou o próprio campo da avaliação educacional, colocando em relevo a 
relação complexa das reformas educativas com a cultura escolar (Viñao Frago, 2001).  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Currículo, avaliação, letramento profissional. 
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Em 2005, o Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Ensino inicia 
diversas discussões com as escolas para definir seu plano de metas da nova 
administração que assumia a gestão de 2005 a 2008. Neste ano, coloca em circulação 
um documento que dá a conhecer os princípios gerais que orientarão ações, diretrizes 
e metas “após inúmeros encontros, reuniões e debates com os diferentes segmentos da 
nossa Rede” (Campinas, 2005). Indica a necessidade de ampliação do tempo de 
permanência dos alunos nas escolas, a melhoria de condições de trabalho, a 
implementação de projetos especiais e, consequentemente, o aumento da “qualidade 
social” da educação no município. Com destaque, o documento aponta ainda que é 
preciso realizar o “mapeamento e reorientação curricular da rede”, justificados a partir 
da seguinte constatação: “no que se refere ao currículo, identificamos a inexistência, 
na rede, de um currículo que defina claramente o que está previsto no núcleo comum 
e na parte diversificada da matriz curricular” (Campinas, 2005). Mencionando os 
anais do IV Congresso Municipal de Educação, ocorrido no ano anterior, enfatiza 
ainda que seria “urgente” assumir uma “reorientação curricular” que pudesse superar 
modelos que “não dão mais conta da realidade de mundo de nossos alunos, de suas 
expectativas, necessidades, desejos”. Desta forma, dá-se início ao movimento de 
sistematização dos elementos que constituiriam o novo currículo, efetivamente 
materializado nas Diretrizes Curriculares publicadas somente cinco anos depois.  

No ano de 2009, em caráter de experiência piloto, professores dos anos finais do 
Ensino Fundamental de três escolas municipais começam a produzir “descrições de 
saberes” numa ferramenta digital que as integraria em “Fichas de Avaliação 
Descritiva” (FAD) dos alunos. Um dos princípios desta ação era buscar alinhamento à 
prática de avaliação já consolidada nos ciclos anteriores, efetuada por meio de 
relatórios descritivos que deveriam priorizar o caráter formativo da avaliação, 
fundamentada na ideia de que a aprendizagem deveria ser garantida a “todos e cada 
um”, conforme expressão corrente em documentos da época. Em 2010, com a 
publicação das Diretrizes Curriculares do município, instituindo “objetivos de 
aprendizagem” a cada ano e ciclo escolar, o procedimento de “descrição de saberes” e 
elaboração das “Fichas de Avaliação Descritiva” foi estendido a todas as escolas do 
ensino fundamental. Posteriormente, a partir de problemas detectados no sistema, 
foram publicadas orientações para esta redação, como por exemplo, a necessidade de 
se colocar em relevo aquilo que o aluno “sabe”, evitando apontar apenas lacunas em 
sua aprendizagem na comparação com um aluno “ideal”, e integrar este registro de 
avaliação a um constante replanejamento da prática pedagógica em função das 
necessidades evidenciadas pelos “saberes” dos alunos (Campinas, 2013). Além disso, 
a “descrição de saberes” deveria ser redigida para cinco “grupos de saber”, numa 
gradação decrescente, com o grupo I sendo representativo dos alunos “com saberes 
que mais se aproximam da totalidade dos objetivos propostos para o período (…), até 
o grupo que apresenta descrições mais distantes dessa totalidade (grupo IV)”, 
reservando o grupo V para os casos em que não seria possível avaliar o aluno devido 
ao excesso de ausências ou evasão escolar. Os trechos abaixo destacam, em Diário 
Oficial, algumas das finalidades deste texto institucional (Campinas, 2013, p. 15): 
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(…) a Ficha de Avaliação Descritiva (FAD) é documento oficial e público, no qual 
os docentes sintetizam os saberes consolidados pelos alunos ao final de um 
período letivo, visando o planejamento, replanejamento, avaliação e 
acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem de seus alunos;  

(…) a FAD é um instrumento para que as famílias acompanhem o processo de 
aprendizagem, revendo estratégias de estudos e estabelecendo compromissos 
mútuos. 

Entendemos que tal perspectiva para a elaboração e uso do registro de avaliação 
nos permite considerar que a política de avaliação da aprendizagem proposta pelos 
documentos oficiais do município se aproximou do conceito de “avaliação formativa”, 
em contraposição a uma avaliação voltada apenas para expressão de resultados finais, 
ou “somativa”. Podemos dizer, com Perrenoud (1999), que se está buscando uma 
lógica de “regulação de aprendizagens”, numa tentativa de superar a lógica da mera 
“certificação” ou “seleção”. Neste caso, a avaliação formativa é aquela que mais se 
coaduna ao propósito de se avaliar para adequar as situações de aprendizagem às 
maneiras diferenciadas de aprender. Afinal, “quem não aceita o fracasso escolar e a 
desigualdade na escola se pergunta necessariamente: como fazer da regulação 
contínua das aprendizagens a lógica prioritária da escola?” (Perrenoud, 1999, p. 11). 
Pergunta que não é propriamente nova: Fernandes (2009, p. 49) nos lembra que, já 
em 1967, com Michael Scriven, surge “a distinção entre o conceito de avaliação 
somativa, mais associada à prestação de contas, à certificação e à seleção, e o conceito 
de avaliação formativa, mais associada ao desenvolvimento, à melhoria das 
aprendizagens e à regulação dos processos de ensino e de aprendizagem”. Num sentido 
ainda mais amplo, a avaliação pode ser vista como atividade que faz parte da vida 
humana (cf. Fernandes; Freitas 2007), não se reduzindo aos testes, provas e exames 
que constituem parte da cultura escolar (Dias Sobrinho, 2002). Assim, avaliar não 
significaria apenas medir, como ponderam Fernandes e Freitas1: 

A avaliação é uma atividade orientada para o futuro. Avalia-se para tentar 
manter ou melhorar nossa atuação futura. Essa é a base da distinção entre medir 
e avaliar. Medir refere-se ao presente e ao passado e visa obter informações a 
respeito do progresso efetuado pelos estudantes. Avaliar refere-se à reflexão 
sobre as informações obtidas com vistas a planejar o futuro. Portanto, medir não 
é avaliar, ainda que o medir faça parte do processo de avaliação (Fernandes; 
Freitas, 2007, p. 19). 

De acordo com estes autores, atualmente há “um reconhecido e generalizado 
descontentamento relativo a práticas que ignorem o papel primordial que a avaliação 
deve ter no apoio às aprendizagens dos alunos” (Fernandes; Freitas, 2007, p. 30). Mas 
qual teria sido a origem de tais práticas, cuja concepção reduzida de avaliação se 
consolidou principalmente como medição e classificação? Segundo Enguita (1994), ela 
é herdeira de um modelo curricular que tem raízes no início do século XX, quando a 
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organização taylorista do processo produtivo industrial serviu de modelo para o 
discurso da organização das escolas. Neste contexto, ganham terreno as ideias de 
Bobbitt, segundo as quais “os alunos deveriam ser modelados pela escola de acordo 
com os desejos das empresas, da mesma forma que as fábricas metalúrgicas 
produziam lingotes seguindo as especificações fornecidas pelas companhias 
ferroviárias” (Enguita, 1994, p.100). Sob este ideário, Spaulding e Cubberley 
introduzem análises de custo-benefício no processo de escolarização, chegando ao 
cúmulo de verificar o custo de cada tarefa escolar, consolidando a figura do especialista 
em educação como réplica do especialista em tempos e movimentos da indústria 
(ibidem, p. 100). 

Nesta época, assiste-se a um intenso desenvolvimento da psicologia aplicada às 
medições diversas que se tornavam cada vez mais necessárias à seleção e classificação 
de pessoas no mundo da escola e do trabalho. Assim é que, até 1930, a avaliação, 
apoiando-se na psicometria, “caracteriza-se sobretudo como uma tecnologia dos testes 
padronizados e objetivos com a finalidade de medir a inteligência e o desempenho 
(Testing Period)” (Dias Sobrinho, 2002, p. 20). Em seguida, “os testes passaram a 
buscar mais propriamente medir a aquisição dos programas. A educação deveria 
participar mais vinculada e eficazmente da recuperação econômica e da expansão da 
indústria” (ibidem, p. 20). A “Avaliação Educacional”, termo cunhado por Ralph Tyler, 
inaugurava o campo da avaliação na escola enquanto procedimento que garantiria a 
realização da “tarefa básica da educação”, qual seja: 

cumprir os objetivos que eram previamente estabelecidos, como base nos 
recursos e crenças da ciência positivista da época e em função das necessidades 
econômicas e sociais que, de modo especial, os Estados Unidos experimentavam. 
A avaliação deveria averiguar o quanto os estudantes individual e coletivamente 
conseguiam demonstrar, isto é, segundo a concepção de educação então 
dominante, que mudanças de comportamento se podiam observar ao final de um 
determinado processo, tendo em vista os objetivos estabelecidos (Dias Sobrinho, 
2002, p. 21). 

A preocupação era com a eficiência dos programas estabelecidos para as escolas e 
em que medida toda uma gama de aprendizagens (de comportamentos) se 
concretizava para os alunos. A avaliação possibilitaria verificar o quanto as 
experiências de aprendizagem previstas e executadas favoreciam o alcance dos 
resultados (Souza; Alavarse, 2003). Mapeando estudos que influenciaram o 
pensamento brasileiro em avaliação, Souza (1991) aponta o arcabouço geral difundido 
entre os educadores por meio dos manuais de currículo, identificando uma concepção 
de avaliação compartilhada que segue a direção proposta por Tyler. Em seu estudo, 
despontam nomes como William B. Ragan, Hilda Taba, Robert S. Fleming, aos quais 
se seguiram Popham, Bloom, Gronlund, Ebel e Ausubel, representativos da influência 
do pensamento norte-americano em avaliação. Souza e Alavarse assim sintetizam este 
período: 
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Em linhas gerais, constata-se na trajetória teórica referente à avaliação da 
aprendizagem, entre as décadas de 30 a 70, a passagem de uma concepção de 
avaliação como mensuração, por meio de testes voltados para a medida de 
habilidades e aptidões dos alunos, para uma concepção voltada para a dimensão 
tecnológica da avaliação, com ênfase em seu caráter cientificista e nos métodos e 
procedimentos operacionais. Tais concepções, no entanto, não operam uma 
ruptura entre si; alinham-se na busca da eficiência da avaliação (Souza; 
Alavarse, 2003, p. 74). 

Portanto, foi se consolidando, em boa parte do século XX, um significado de 
avaliação que corresponde “à ideia de técnica de elaboração de instrumentos para 
medir, classificar, selecionar e quantificar, com credibilidade e fidelidade, os 
rendimentos escolares dos estudantes individualmente” (Dias Sobrinho, op. cit., p. 
21), norteada “pelo pressuposto de que a maior produtividade do sistema de ensino 
seria alcançada pela via da racionalização educacional” (Souza; Alavarse, 2003, p. 73). 
Preocupando-se com a superação deste quadro conceitual, Lüdke (2002) faz um alerta 
para que não se descuide da visão histórica na construção da crítica no campo da 
avaliação: 

Aqui no Brasil trabalhávamos com o livro de Tyler sobre currículo, com os de 
Popham e Magger sobre objetivos instrucionais e com o catatau de Bloom sobre 
a taxonomia dos objetivos educacionais, lembram-se? É hora de evocar essas 
lembranças, para os que as viveram, e de apresentar as ideias que elas lembram 
aos que não as conhecem, pois estamos correndo um certo risco de retornar a 
algumas delas, a partir de certas propostas de avaliação correntes (Lüdke, 2002, 
p. 92). 

Neste cenário, Lüdke ressalta a necessidade de formação de pesquisadores para 
“enfrentar a avalanche de testes e medidas que desabam sobre as nossas cabeças e 
sobre as de nossos alunos” (Lüdke, 2002, p. 97). Analisando algumas da “inovações” 
propostas pelo discurso destas reformas, Freitas (2003) aponta que o conceito de 
avaliação formativa, por exemplo, se concebido apenas enquanto definição de 
procedimentos limitados à sala de aula, retoma o mastery learning apresentado em 
1971 por Bloom, Hastings e Madaus, que apostavam na maior eficiência da escola se 
esta oferecesse tempos e condições diferenciados aos alunos, adequados aos seus 
ritmos próprios de aprendizagem. Fernandes (2009) lembra que a origem do conceito 
de “avaliação formativa” remonta aos desenvolvimentos teóricos do behaviorismo, 
sendo apenas posteriormente integrados sob a perspectiva abrangente do 
cognitivismo, quando as contribuições da Antropologia e da Psicologia Social 
ofereceram maior profundidade e densidade ao conceito: 

Na verdade, são múltiplas as diferenças de entendimento entre behavioristas e 
cognitivistas acerca da avaliação formativa. Os primeiros usam-na mais 
frequentemente na análise de resultados, em um quadro de definição de objetivos 
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muito específicos (comportamentais) e de tarefas que testam cada um desses 
objetivos, ao passo que os segundos utilizam-na mais na análise dos processos de 
aprendizagem dos alunos em um quadro de definição mais abrangente e 
integrada de objetivos e de tarefas que avaliam um leque mais amplo e integrado 
de saberes (Fernandes, 2009, p. 49-50). 

De um ponto de vista sociológico, as tensões conceituais e práticas não se 
resumiriam a questões apenas operacionais. Bourdieu, pioneiro no campo da 
sociologia da avaliação escolar (cf. Nogueira; Nogueira, 2004), ao se debruçar sobre as 
“categorias do juízo professoral” na década de 70 (Bourdieu; Saint-Martin, 1998 
[1975]), demonstra que os procedimentos classificatórios inscritos numa economia 
simbólica de apreciações e julgamentos não podem ser entendidos meramente como 
técnica transparente que tenha a ver apenas com o que se declara no currículo formal. 
A avaliação funcionaria, em última instância, para converter desigualdades sociais em 
desigualdades escolares: 

(…) as taxonomias, que as fórmulas rituais dos considerandos do julgamento 
professoral (“as apreciações”) revelam e que se pode supor estruturam o 
julgamento professoral na medida em que o exprimem, podem ser colocadas em 
relação com a sanção numerada (a nota) e com a origem social dos alunos que 
fazem o objeto dessas duas formas de avaliação (Bourdieu; Saint-Martin, 1998 
[1975]). 

Suassuna (2007), ao apresentar um panorama de paradigmas de avaliação, 
ressalta que a avaliação não pode ser considerada uma prática neutra, pois ocorre em 
condições concretas numa sociedade historicamente determinada cujos valores lhe 
conferem justificativa e coerência. Ou seja, “a opção por um determinado modelo de 
avaliação relaciona-se com certas opções epistemológicas, éticas e políticas, as quais 
correspondem a uma certa visão de mundo, conforme objetivos e resultados 
pretendidos” (Suassuna, 2007, p. 38). A partir deste posicionamento, a autora propõe 
a avaliação “enquanto discurso”, (p. 37), pois sendo “trabalho simbólico por definição” 
(p. 40), “teria que dar conta do ensino e da aprendizagem enquanto práticas de 
comunicação intersubjetiva” (p. 37). 

Fernandes e Freitas (2007), também propondo mudança da cultura da avaliação, 
estabelecem alguns itens programáticos que me parecem próximos do discurso da 
política de avaliação educacional da rede de ensino pesquisada, conforme apontei 
anteriormente: 

1. É fundamental transformar a prática avaliativa em prática de aprendizagem. 

2. É necessário avaliar como condição para a mudança de prática e para o 
redimensionamento do processo de ensino/aprendizagem. 
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3. Faz parte do processo de ensino e de aprendizagem: não ensinamos sem 
avaliar, não aprendemos sem avaliar. Dessa forma, rompe-se com a falsa 
dicotomia entre ensino e avaliação, como se esta fosse apenas o final de um 
processo (Fernandes; Freitas, 2007, p. 23). 

A partir deste panorama, podemos dizer que, se as determinações oficiais da rede 
de ensino em que desenvolvo esta pesquisa compartilham do ideário mais geral de 
mudança da função da avaliação, elas impactariam não apenas a forma de registrar 
apreciações mais qualitativas que quantitativas1, mas também o uso da avaliação para 
adequar situações de aprendizagem em função de alunos classificados por “grupos de 
saber”. Tal orientação, numa perspectiva sistêmica, tende a se chocar com a 
organização mais geral do funcionamento da escola, seus tempos, espaços, recursos, 
tradições e rituais, uma vez que “não se pode melhorar a avaliação sem tocar no 
conjunto do sistema didático e do sistema escolar” (Perrenoud, 1999, p. 10-11). Além 
disso, esta nova forma de avaliar e expressar a avaliação precisa ser considerada em 
seu papel como elo entre as escolas e a sociedade, uma vez que “o esforço de 
comunicação pública do trabalho escolar passa, em grande medida, por uma utilização 
inteligente de instrumentos e resultados de avaliação” (Nóvoa apud Fernandes, 2007, 
p. 15-16).  

Estamos diante de um cenário em que inovações (Signorini, 2007) vem sendo 
implementadas na rede municipal de ensino de Campinas por meio de documentos 
oficiais e suas perspectivas curriculares que tensionam o “sistema didático”, bem como 
pelo próprio funcionamento da ferramenta digital com que os professores devem 
registrar suas avaliações descritivas, instituindo uma determinada forma de organizar 
“grupos de saberes” e ampliando a visibilidade de aspectos do trabalho docente. 
Portanto, para apreender o fenômeno desencadeado por estas inovações em sua 
complexidade sócio-histórica, é necessário desenvolver um olhar que não se resuma a 
considerá-las como variável independente capaz de alterar o trabalho dos coletivos das 
escolas, ou seja, 

(…) a questão da adesão e da resistência à inovação deixa de ser equacionada 
unicamente em termos de competência ou incompetência individual do professor, 
ou do aluno, ou de qualquer outro agente institucional isolado. Da mesma forma, 
essa questão deixa também de ser equacionada unicamente em termos de 
capacidade organizacional de acolher a inovação e transformá-la em currículo, 
programa, ou qualquer outro artefato do mesmo tipo (Signorini, 2007, p. 220-
221). 

                                                   
 

1 O que, aliás, já era previsto desde a Lei de Diretrizes e Bases [1996] em seu artigo 24º: “verificação do 
rendimento escolar (…) com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos”. 
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Entendo que conceber as práticas institucionais e profissionais de avaliação 
enquanto práticas de letramento profissional (Kleiman, 2001, 2008, 2009), a serem 
investigadas no âmbito dos Estudos do Letramento, permite-nos discutir os 
significados e os valores que perpassam a ação dos sujeitos nestas situações de 
trabalho em que a linguagem tem um papel central (Moita Lopes, 2006) e nas quais o 
texto escrito dos professores funciona como elemento ao mesmo tempo mediador e 
resultante (Barton; Hamilton, 1998). Os Estudos do Letramento proporcionariam o 
“respaldo teórico-metodológico e político que (…) permite desenhar pesquisas que não 
contribuam para reprodução dos estereótipos do professor” (Kleiman, 2008, p. 490), 
privilegiando a investigação das especificidades culturais e das questões de poder que 
perpassam instituições, ideologias e formas de comunicação do mundo 
contemporâneo (Street, 1993). Para isso, buscamos as condições de produção dos 
enunciados que criam, glosam, repercutem e comentam as descrições de saberes, 
considerando a dinâmica socio-interacional e dialógica (Bakhtin; Voloshinov, 2004 
[1929]) que lhes constituem, incluindo-se os eventos provocados especificamente para 
refletir sobre a prática avaliativa no percurso desta pesquisa. Para isto, o Grupo Focal 
vem a ser uma estratégia de coleta de dados (Morgan, 1996) relevante para 
descrevermos alguns dos elementos situados que compõem estas práticas de 
letramento, tais como (pre)concepções, atos individuais e relações interpessoais dos 
sujeitos que vivenciam os eventos problematizados (Prinsloo; Baynham, 2008).  

 

O GRUPO FOCAL 

No segundo semestre de 2015, reuni-me com 5 professoras de Língua Portuguesa 
do Ensino Fundamental que participavam do Grupo de Formação, uma das ações de 
formação continuada desenvolvida na rede. Minha participação em discussões deste 
grupo era frequente, dada minha atuação como coordenador pedagógico e coautor das 
diretrizes curriculares do município. Assim, propus a estas professoras que 
compusessem um Grupo Focal a fim de discutir a implementação da “descrição de 
saberes” diante da realidade que vivenciavam em cada uma das escolas. Houve quatro 
encontros com esta finalidade, todos audiogravados e transcritos, compondo, ao lado 
de suas descrições de saberes, parte do corpus de dados de minha pesquisa de 
doutorado. Aqui, destacarei apenas três breves momentos do primeiro encontro que 
considero emblemáticos das questões que emergem de tal processo. Para esta análise, 
trago enunciados de três professoras, identificadas como P1, P2, e P3.  

Após uma breve apresentação, solicito que as professoras digam o que esperam 
dos encontros do Grupo Focal. Esta foi a expectativa de P1: 

P1: Então, eu… é, pra mim, eu espero aprender bastante com você também, 
porque, na verdade, o que eu percebo é que a gente não aprendeu pra fazer isso, 
a gente… simplesmente foi jogado um sistema pra gente, e eu tinha uma 
expectativa inicial outra, bastante diferente do que eu faço hoje. Hoje, pra mim, 
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é um serviço burocrático, pouco usado, talvez porque eu não tenha sentido que 
fosse importante pra gestão de fato… pros gestores da escola... da secretaria. 
Então a minha expectativa é discutir e talvez modificar, né, isso, porque… quem 
sabe você traz uma luz para isso, que eu não… eu não senti isso no começo, uma 
coisa jogada pra gente, da qual eu não me apropriei. 

Destaco um primeiro ponto: de modo geral, ao serem solicitadas a expor suas 
expectativas quanto às atividades do Grupo Focal, as professoras apontam o desejo de 
também aprender sobre a prática de descrição de saberes, parecendo considerar tal 
encontro como a continuação das ações de formação continuada – o que é 
compreensível, dado o duplo papel que eu ocupava como coordenador pedagógico e 
pesquisador, bem como a realização do Grupo Focal no interior do Grupo de 
Formação.  

Nesta declaração, a professora aponta um problema importante para o processo 
de implementação desta nova prática de avaliação descritiva: sua própria formação. 
Por que caminhos teria lhe chegado a solicitação para descrever saberes, uma tarefa 
escrita relativamente inédita em seu cotidiano? Como teria sido a discussão ocorrida 
na sua escola, quando os gestores a apresentaram? Que documentos são acessados 
para a compreensão do que se está implementando? Eles bastam? A dicotomia entre 
aquilo que faz sentido e o que é apenas burocrático perpassa diversos outros 
momentos dos encontros do Grupo Focal, constituindo-se numa crítica contundente 
ao processo de implementação da descrição de saberes e ao próprio uso que dela se faz 
no interior da escola. Poderíamos dizer que a ausência de circulação das descrições de 
saberes na equipe docente para reorientar o próprio trabalho da escola prejudica o 
sentido que a professora atribui a esta prática, parecendo-lhe sem importância até 
mesmo para os gestores – justamente aqueles que a pressionam para o cumprimento 
desta tarefa profissional.  

Esta mesma professora retoma de outras maneiras seu “desencanto” com a 
proposta de avaliação, quando o grupo é questionado especificamente sobre como tal 
proposta havia chegado efetivamente ao conhecimento dos professores: 

P1: Eu também achei FANTÁSTICO na hora que eu vi. Eu achava que serviria 
para o meu trabalho, mas que serviria pro conjunto, serviria PARA A ESCOLA. 
Então é… bem, não sei se dá pra dizer que seria um portfólio, mas pra mim, a 
princípio, parecia que eu poderia meio que construir um portfólio do aluno, pra 
acompanhar esse aluno. Pra poder… até pra poder ter uma interferência… mais 
positiva, que desse melhores resultados. Mas eu acho que o desencanto foi de não 
ver isso se transformar… numa prática que realmente modificasse a sala de aula. 
Acho que é bem isso. 

A resposta evidencia a distância entre sua concepção inicial e a prática concreta 
em que se transformou a descrição de saberes para ela. A frustração da expectativa de 
que a nova proposta de avaliação “realmente modificasse a sala de aula” coloca em 
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evidência uma implementação que chega aos professores apenas enquanto nova 
tecnologia de registro avaliativo formal, um tanto subtraída de seu potencial impacto 
no trabalho cotidiano com os alunos. De seu depoimento, verifica-se a subutilização 
destes registros até mesmo para a constituição de uma memória escolar dos alunos 
por meio de um possível portfólio de saberes.  

Contudo, em outros momentos da discussão, é possível identificar indícios de 
deslocamentos importantes na prática pedagógica que se articulam à prática de 
descrição de saberes, como a “avaliação diagnóstica”, proposta nos documentos 
curriculares da rede como uma ação que fundamental para mapear os saberes dos 
alunos no início de cada ano, bem como criar estratégias didáticas adequadas a cada 
grupo. Neste trecho, em que tal ação recebe uma valoração positiva de P2, vemos a 
dinâmica dialógica dos participantes, ao complementarem mutuamente seus 
enunciados, reorientando-se em função de provocações e destaques de seus colegas: 

P2: É… e eu senti uma preocupação inicial nesse ano por causa….é…. com a 
questão da avaliação diagnóstica. Porque o Orientador Pedagógico dizia que se 
isso não fosse feito, teria que ser justificado, porque faz parte do que… a rede 
espera, né, do trabalho inicial do professor. É… teve MUITA resistência de 
VÁRIOS professores, mas acho que a questão é… eu pensar até que ponto uma 
avaliação diagnóstica poderia também alterar o trabalho do professor… porque 
altera... né. Muitas vezes faz ele refletir e repensar…  

P1 [interrompendo]: Isso se o professor fez para refletir, né, porque se o professor 
só fez… porque é burocrático…  

P2 [ao mesmo tempo]: Exatamente! Isso. É… É isso que ele apontou também. 
Teria que ser ALGO EFETIVO. Que fosse acontecer… que fosse feito para 
acontecer, né, e não algo pra dizer que… Então eu e a professora de Matemática 
fizemos essa avaliação DIAGNÓSTICA tentando… fazer alguma coisa acontecer, 
né, depois. E foi bem interessante, porque, de alguma maneira, essas avaliações 
diagnósticas mostraram alguns indícios… que eu não tinha noção, né, ou eu 
achava que eles já tinham tal saber ou… enfim, por eu já ter dado ou outro 
professor já ter trabalhado e, de repente, eles não apresentaram isso. E isso 
acaba entrando, de alguma maneira, nos saberes durante o ano, né, em forma 
de revisão, ou de que forma eu vou ter que retomar o tópico para… E eu percebo 
também que, em português, é… a gente trabalha, a gente fala assim: “prova de 
língua portuguesa”. Muitas vezes, o que que a gente faz é uma avaliação de 
LEITURA, né, e você tem depois a redação, trabalhar a escrita a gente… separa. 
É… tem muitas questões de leitura que podem ser trabalhadas por outras áreas 
também. Só que daí entraria aquela questão da integração, né? Os saberes, a 
gente ter contato com os saberes do outro… 

P3 [ao mesmo tempo]: Leitura de gráficos, por exemplo… 
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P2: Exatamente… Então não fica SÓ em CIMA do professor de português. Só que 
isso levaria a uma reestruturação, talvez, de trabalho. E tem que ver a questão 
também da disponibilidade das pessoas: até que PONTO as pessoas estão 
disponíveis para isso, né… e encontra-se muita resistência. 

Interessante notar que P1 interrompe P2 quando esta ressalta a potencialidade da 
avaliação diagnóstica tal como preconizada pelo orientador pedagógico da escola. 
Nesta interrupção, P1 retoma sua preocupação com a “burocratização” dos processos, 
ao que P2 responde apontando a ênfase de seu orientador para que tal ação fosse “algo 
efetivo”. P2 identifica alguns aprimoramentos de sua prática docente possibilitada 
pela prática de realizar uma avaliação diagnóstica, surpreendendo-se com “indícios” 
que lhe passariam desapercebidos de outro modo. P2 continua sua reflexão, chegando 
à proposta de que os saberes sejam construídos de forma interdisciplinar e integrada, 
acompanhando uma possível reorientação curricular na própria escola, na qual 
professores de outros componentes curriculares também pudessem se responsabilizar 
mais pelo ensino da leitura. Neste momento, P3 complementa esta consideração, 
sugerindo a leitura de gráficos como um exemplo em que os esforços para o ensino de 
leitura precisam ser conjugados, com o que P2 concorda, aproveitando para concluir 
seu raciocínio. Vemos que a dinâmica dialógica dos participantes é determinante para 
o desenvolvimento e reorientação dos temas, algo já ressaltado como um dos aspectos 
importantes do Grupo Focal.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Minha perspectiva se alinha à de Signorini (2007) para entender, enquanto 
práticas de letramento próprias à escola, aquelas também 

desenvolvidas no âmbito institucional e interligadas a outros conjuntos de 
práticas institucionais, como as de planejamento, avaliação e gerenciamento 
administrativo, por exemplo. O que significa dizer que as práticas de letramento 
escolar vão além das práticas específicas de ensino da leitura e da escrita na sala 
de aula, que estão em constituição mútua com outras práticas sociais presentes 
na instituição, da mesma forma como estão em constituição mútua com os 
aparatos tecnológicos e materiais de que se valem rotineiramente os agentes 
institucionais em suas atividades (Signorini, 2007, p. 212). 

A preocupação política e pedagógica do poder público municipal com a visibilidade 
dos textos institucionais denominados “descrição de saberes”, ampliada por 
tecnologias digitais de informação e comunicação, vem se caracterizando pela 
intensificação das ações que procuram subsidiar o processo de sua elaboração, 
configurando inovações (Signorini, 2007) que estão se incorporando à prática 
profissional destes professores. Meu objetivo com esta pesquisa em andamento é 
contribuir com a indicação de aspectos úteis ao planejamento de ações de formação 
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docente continuada desta rede, colaborando com uma visão (pro)positiva, não 
estereotipada dos professores, subsidiando “práticas coletivas de interação social 
voltadas para a exploração e o desenvolvimento de alternativas de trabalho, e não 
apenas de padrões de comportamento e/ou estratégias de sobrevivência na 
instituição” (Signorini, 2007, p. 226). 
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RESUMO  
Este artigo analisa o Projeto Educacional da Itaipu Binacional, viabilizado nas três 

Vilas Habitacionais e no Canteiro de Obras da margem esquerda (Brasil) da Usina 
Hidrelétrica Binacional de Itaipu, entre 1974 e 1985. Também pretende lançar alguns 
apontamentos de uma pesquisa em andamento acerca do Projeto Educacional similar, 
colocado em prática nas Vilas Habitacionais da margem direita (Paraguai). No Brasil, 
são analisadas as iniciativas de educação formal, através do ensino regular do Anglo-
Americano, técnico-profissionalizante do SENAI e Centro de Treinamento e 
Desenvolvimento da UNICON no Canteiro de Obras, e de alfabetização funcional e 
supletiva pela Escola do Canteiro; e não-formal, através das atividades culturais e 
desportivas realizadas pelos Centros Comunitários das Vilas Habitacionais e Canteiro 
de Obras. A pesquisa constatou que a educação formal e não-formal ofertada aos 
trabalhadores e seus dependentes foi diferenciada de acordo com a fração da classe 
trabalhadora a que era destinada (generalista ou técnica-profissionalizante/cuidado), 
aprofundando a estratificação existente entre as Vilas Habitacionais e alojamentos do 
Canteiro de Obras. O Projeto Educacional de Itaipu consolidou uma estrutura 
ideológica para disseminar valores éticos e morais de racionalidade, produtividade, 
disciplina, cooperação, respeito à hierarquia, civismo e meritocracia, adequados à 
manutenção da ordem e formação da força de trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação-História; Usina Hidrelétrica de Itaipu; Materialismo Histórico-
Dialético. 
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1. INTRODUÇÃO 
Com este trabalho analisamos a política educacional idealizada e implementada 

pela Itaipu Binacional, durante o período de construção da Usina Hidrelétrica, que 
denominamos “Projeto Educacional de Itaipu”. Este Projeto, viabilizado nas Vilas 
Habitacionais e no Canteiro de Obras da margem esquerda (Brasil) e direita 
(Paraguai), foi a estrutura ideológica utilizada pela entidade para controle dos 
trabalhadores e seus dependentes, com o apoio da União de Construtoras – UNICON 
e Consorcio de Empresas Constructoras Paraguayas S.A. – CONEMPA, responsáveis 
pelas obras civis durante a construção da Usina (1974-1985). No Brasil, analisamos a 
educação formal e não-formal (GOHN, 2006) ofertadas para os trabalhadores e seus 
dependentes: formal, através do Anglo-Americano, SENAI, Escola do Canteiro e 
Centro de Treinamento e Desenvolvimento da UNICON no Canteiro de Obras; e não-
formal, colocada em prática pelos Centros Comunitários das Vilas Habitacionais e 
Canteiro de Obras. Resultados parciais de uma pesquisa em andamento apontam que 
na margem direita foram utilizados instrumentos de educação formal e não-formal 
similares aos da margem esquerda, com a oferta de educação técnica, básica e 
cultural/lazer aos trabalhadores paraguaios e seus dependentes. 

Sob pressupostos do materialismo histórico-dialético, as análises apresentadas 
resultaram de uma pesquisa de doutoramento, que utilizou fontes bibliográficas, 
documentais e orais (entrevistas estruturadas e semi-estruturadas). O recorte 
histórico definido tem por justificativa a data da criação oficial da entidade Itaipu 
Binacional e início (1974) e término da construção civil da Usina Hidrelétrica 
Binacional de Itaipu (1985), reorganização política nacional e mudanças na gestão da 
Itaipu Binacional. Para apresentar os resultados desta pesquisa, dividimos este artigo 
em dois tópicos, a saber: no primeiro, apresentamos brevemente o contexto de criação 
da entidade Itaipu Binacional para os dois países signatários do “Tratado e Itaipu”, 
bem como os impactos econômicos, sociais e ambientais da construção da Usina para 
a região atingida pela formação do reservatório. No segundo, analisamos o que 
chamamos de “Projeto Educacional de Itaipu”, que consistiu na oferta de educação 
formal e não-formal aos trabalhadores e seus dependentes nas Vilas Habitacionais de 
Itaipu. 
 

2. ITAIPU: PROBLEMA DIPLOMÁTICO E IMPACTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 
AMBIENTAIS 

A partir de meados do século XX, o aumento da capacidade energética para o Brasil 
significava a infraestrutura necessária ao crescimento do parque industrial, com o 
fortalecimento de indústrias nacionais dependentes de tecnologia externa e instalação 
de multinacionais e associadas (DREIFUSS, 2006). Ao Paraguai, que nesta época 
ainda possuía uma economia essencialmente latifundiária e extrativa (algodão, 
madeira, carne, tabaco e erva-mate), não havia parque industrial a ser expandido, mas 
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a ser criado. Com pouca manufatura disponível, a economia paraguaia era 
predominantemente exportadora de matérias primas sem beneficiamento 
(LAMBERTI, 2011). 

Portanto, ambos os países visualizavam no aumento substancial de sua produção 
energégica a criação ou expansão do potencial industrial, bem como o incremento 
econômico da renda nacional. Neste contexto, foi assinado o documento conhecido 
como “Ata de Iguaçu”, datada de 22/06/1966, com a finalidade dos países analisarem 
conjuntamente o potencial energético do rio Paraná, pertencente em condomínio ao 
Brasil e ao Paraguai. Como órgãos reguladores do setor, a Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A – ELETROBRÁS e a entidade autárquica paraguaia Administracion Nacional de 
Electricidad – ANDE, firmaram Convênio de Cooperação com a Comissão Mista para 
participarem dos estudos que foram finalizados em 1973, com a assinatura do “Tratado 
de Itaipu”. Em 1974 foi criada a Itaipu Binacional, que ficou responsável pela execução 
da Usina Hidrelétrica de Itaipu, cujas obras tiveram início neste mesmo ano, na 
fronteira entre Brasil (Foz do Iguaçu) e Paraguai (Hernandarias), entre 1974 e 1985. 
Itaipu foi um dos “grandes projetos” dos governos militares brasileiros e paraguaios, 
imposto pelos Estados-nacionais, articulados à acumulação do capital e financiados 
por volumosos recursos externos. Além disso, o projeto Itaipu foi aprovado em meio a 
um cenário de intensas disputas diplomáticas entre Brasil, Paraguai e Argentina, não 
apenas pelo aproveitamento da Bacia do Prata, mas pela subliderança política e 
econômica da América Latina (PEREIRA, 1974).  

Podemos visualizar na Figura 1, a Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu 
concluída (Arquivo Central Itaipu Binacional/ME) e o mapa que localiza a Usina em 
território nacional e estadual, bem como a área do reservatório de Itaipu, cuja 
formação atingiu quinze municípios (SKOWRONSKI e ALVES apud Piacenti et al, 
2002, p. 10): 

 

FIG. 1 | Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu; FIG. 2 | Municípios lindeiros ao Reservatório.  
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A construção de grandes obras como barragens geram impactos complexos e 
multidimensionais, que começam muito antes de ser construída e não se encerram 
após o seu término. Impactos ambientais irreversíveis, deslocamentos compulsórios e 
dramáticos de pessoas, pressão sobre as cidades, esvaziamento e inchaço 
populacional, pobreza e desemprego. Itaipu foi um “braço” dos Estados “Nacionais” 
brasileiro e paraguaio, articulando seus interesses aos das burguesias locais, as 
primeiras a serem cooptadas e beneficiadas pelas transformações econômicas locais. 
Porém, de gestão autoritária, a construção da hidrelétrica gerou inúmeros impactos 
econômicos, ambientais, sociais e educacionais para as regiões brasileiras e paraguaias 
atingidas pelo reservatório de Itaipu, devido ao alagamento de grandes áreas rurais e 
urbanas e inchaço populacional dos municípios-sede (Foz do Iguaçu, Puerto 
Presidente Stroessner – atual Ciudad del Leste –, Hernandarias e Puerto Presidente 
Franco). A imposição arbitrária e os impactos negativos da construção da Usina de 
Itaipu foram garantidos tanto pelo Estado ditatorial de ambos os países quanto pela 
supremacia do “Tratado de Itaipu” em relação às legislações dos países signatários, o 
que caracterizava Itaipu quase que um “estado à parte”, com a autonomia de uma 
“republiqueta” (MAZZAROLLO, 2003). 

Antes da década de 1970, a região de Itaipu já havia sofrido profundas 
transformações, deslocamentos e expropriações, decorrentes de seu processo de 
colonização. Após a construção de Itaipu, inicia-se um novo ciclo sócio-econômico, 
marcado pela profunda reorganização das cidades atingidas pelo reservatório, 
sobretudo, as cidades-sede da hidrelétrica e que abrigaram milhares de trabalhadores 
nas Vilas Habitacionais de Itaipu e Canteiro de Obras. No período de intensificação 
das obras, aproximadamente 40.000 trabalhadores foram contratados para trabalhar 
na construção da usina (RIBEIRO, 2002). Esses trabalhadores vinham de todos os 
estados do Brasil e do Paraguai em busca de trabalho, modificando toda a organização 
dos municípios-sede da obra, sobretudo, nos setores de prestação de serviços e 
construção civil (CATTA, 2003). A população de Foz do Iguaçu, de 33.966 habitantes 
em 1970, passou para 136.352 em 1980 (IBGE apud Ribeiro, 2002), enquanto em 
Puerto Presidente Stroessner, de 26.485 habitantes em 1972, a cidade passou a contar 
com 62.328 habitantes em 1982 (DGEEC apud Souza, 2011). Estes municípios 
sofreram grande inchaço populacional e consequências sociais que tiveram relação 
direta com a construção da Usina de Itaipu. Será sobre as Vilas Habitacionais e 
Canteiro de Obras da Usina de Itaipu, palco de concretização do que chamamos de 
“Projeto Educacional de Itaipu”, que trataremos a seguir.  

 
3. DOS BARRACÕES DOS “PEÕES” À LAREIRA DOS “BARÕES”: A EDUCAÇÃO 
FORMAL E NÃO-FORMAL DO PROJETO EDUCACIONAL DE ITAIPU 

Para atender seus trabalhadores durante a construção da Usina, Itaipu Binacional 
construiu três Vilas Habitacionais no Brasil, com aproximadamente 9.000 moradias, 
e oito no Paraguai, com cerca de 4.289 moradias, além dos alojamentos do Canteiro 
de Obras (THEMAG, 1982). Em ambos os países essas vilas formavam verdadeiras 
“cidades à parte” dos centros urbanos próximos, com serviços exclusivos 
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disponibilizados por Itaipu. A qualidade das moradias e os serviços ofertados nas Vilas 
Habitacionais e Canteiro de Obras eram diferenciados de acordo com o nível 
funcional/fração de classe do trabalhador. As Vilas no Brasil estavam situadas no 
município de Foz do Iguaçu e eram assim organizadas: a “Vila A” destinada aos 
trabalhadores técnicos especializados de nível médio; a “Vila B”, luxuosa e destinada 
aos altos e bem remunerados trabalhadores; e a “Vila C”, mais afastada da cidade e 
próxima à Usina, criada para abrigar temporariamente os trabalhadores de baixo nível 
funcional (operários).  

No Paraguai, foram criadas Vilas Habitacionais que receberam a denominação de 
“Áreas”, numeradas de 1 a 8. De forma semelhante às vilas brasileiras, as Áreas 
também dividiam os trabalhadores paraguaios e suas famílias de acordo com o seu 
nível funcional/fração de classe: a “Área 1”, construída em Puerto Presidente 
Stroessner, de alto padrão e destinada aos trabalhadores de nível superior 
(engenheiros, administradores e funcionários de altos cargos); as “Áreas 2, 3 e 4”, 
situadas em Puerto Presidente Stroessner, eram destinadas aos trabalhadores de nível 
técnico, assim como a “Área 5”, construída na cidade de Puerto Presidente Franco, e 
a “Área 7”, construída em Minga Guaçu; a “Área 6”, situada em Hernadárias, com o 
intuito de abrigar os trabalhadores de baixo nível funcional (operários); e a “Área 8”, 
situada em Puerto Presidente Stroessner e destinada a atender trabalhadores de nível 
funcional superior e técnico (SOUZA, 2011).  

Apresentamos abaixo um mapa com a localização das Vilas Habitacionais 
brasileiras (margem esquerda) e paraguaias (margem direita) (SOUZA, 2011): 

 
 
 

 

 

 

 

 

Vila A - BR 
Vila B - BR 
Vila C - BR 
Área 1 - PY 
Área 2 - PY 
Área 3 - PY 
Área 4 - PY 
Área 5 - PY 
Área 6 - PY 
Área 7 - PY 
Área 8 - PY 

LEGENDA: 
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FIG. 3 | Vista geral da área da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Destaques para as três Vilas Habitacionais da margem 
esquerda (Brasil – BR) e as oito Vilas da margem direita (Paraguai – PY). 

Os trabalhadores solteiros, brasileiros e paraguaios, residiam em alojamentos 
construídos no Canteiro de Obras, que também eram diferenciados hierarquicamente, 
de acordo com o nível funcional/fração de classe. Enquanto os trabalhadores 
qualificados e de nível médio recebiam alojamentos mais espaçosos ou suítes, os 
operários tinham que residir em alojamentos lotados com banheiros coletivos e 
reduzidos. Com traços paternalistas, Itaipu forneceu gratuitamente moradia e todos 
os outros serviços (saúde, abastecimento de alimentos, transporte, lazer, educação 
etc.), porém, de acordo com o nível funcional/fração de classe do trabalhador e com o 
objetivo de promover “harmonia social” e garantir a “produtividade”:  

Essas condições, somadas ao saudável ambiente nas relações de trabalho e 
harmonia social entre os diversos grupos, contribuem para o excelente padrão 
de produtividade do contingentehumano que trabalha nas mais diversas 
atividades da central hidrelétrica de Itaipu, na área de Foz do Iguaçu e Cidade 
Presidente Stroessner (ITAIPU Binacional, Relatório Anual 1985, p. 17, grifos 
nossos). 

A própria arquitetura das Vilas Habitacionais e Canteiro de Obras, bem como os 
serviços oferecidos, deixavam clara a distinção entre as frações da classe trabalhadora, 
que deveriam ser rigorosamente respeitadas. As vilas medianas destinadas aos 
trabalhadores técnicos receberam boa infraestrutura (moradias, clube, escola, 
asfaltamento, esgoto, administração etc.), enquanto nas vilas destinadas aos 
trabalhadores operários a infraestrutura era mais precária e alguns serviços 
demoraram a serem ofertados. Já as vilas que abrigaram os trabalhadores dos mais 
altos cargos receberam excelentes infraestruturas e ainda utilizavam parte dos serviços 
das outras vilas. A seguir, analizaremos um destes serviços: a educação em Itaipu. 

 

3.1 O “PROJETO EDUCACIONAL DE ITAIPU” NO BRASIL 

Como parte da infraestrutura das Vilas Habitacionais e do Canteiro de Obras, 
Itaipu ofertou educação formal e não-formal de acordo com o nível funcional/fração 
de classe aos trabalhadores e seus dependentes, como uma das formas de manter as 
diferenças sócio-econômicas existentes. A estrutura ideológica de Itaipu era amparada 



 

 
 

9 

pela estrutura repressiva1 e completava o aparato necessário à obtenção de hegemonia 
e consenso. É essa estrutura ideológica que chamamos de “Projeto Educacional de 
Itaipu”, colocado em prática pela UNICON e CONEMPA, responsáveis pelas obras 
civis da usina.  

Itaipu preocupou-se em ofertar uma educação formal regular em todos os níveis 
aos seus trabalhadores. Para atender as Vilas Habitacionais brasileiras, a entidade 
estabeleceu um acordo com a instituição privada carioca Anglo-Americano Ltda., 
“terceirizando” a oferta dos níveis de ensino Pré-Escolar, de 1º e 2º Graus, Educação 
Especial e Supletivo. No início da construção da Usina Hidrelétrica, através do Decreto 
n.º 2.941 de 22 de abril de 1976, foram instaladas duas escolas do Colégio Anglo-
Americano em Foz do Iguaçu: uma na Vila “A” (Unidade I, com 9.317 m² em alvenaria 
e 2.986 m² em madeira) e outra na Vila “C” (Unidade II, com 2.986 m² em madeira), 
ambas destinadas, até 1982, a atender exclusivamente os dependentes de funcionários 
da Itaipu Binacional, com mensalidades pagas integralmente pela entidade. Portanto, 
em todo o processo de construção e custeio desses colégios, por muito tempo, a Itaipu 
Binacional transferiu verbas públicas federais para viabilizar a instalação e 
manutenção dessas instituições. 

O Anglo-Americano ofertava todos os níveis do ensino, porém, não a mesma 
educação para todos. Cada unidade era destinada a um tipo de público, já 
estratificados pelas Vilas Habitacionais A, B e C: a Unidade I atendia os filhos de 
trabalhadores que residiam nas Vilas A e B, ofertando os níveis Pré-Escolar (Maternal, 
Jardim I, Jardim II e Jardim III), 1º Grau e 2º Grau Regulares, cursos Supletivos, 
Profissionalizantes e Ensino Especial; a Unidade II atendia apenas os filhos de 
trabalhadores que residiam na Vila C e ofertava apenas os níveis Pré-Escolar (exceto o 
Maternal), 1º Grau Regular e Supletivo e Classe Especial. Enquanto a Unidade I 
recebia uma infraestrutura física e pedagógica de excelência (fiscalizada pelo Setor de 
Educação de Itaipu), à Unidade II era reservada estrutura física inferior, equipe 
docente menos qualificada, salas lotadas, ausência da oferta de maternal e 2º Grau e 
subordinação administrativa e pedagógica à Unidade I.  

Portanto, a oferta de educação formal regular em Itaipu foi marcada pela 
dualidade. A Unidade I da Vila A era uma “máquina”, uma escola que priorizava a 
“formação” de qualidade para que o aluno fosse capaz de ser aprovado no vestibular. 
Já o ensino na Unidade II da Vila C tinha mais caráter de “cuidado” e assistência ao 
aluno e suas famílias. Conforme depoimento de um professor: 

                                                   
 

1 Através da infraestrutura de segurança de Itaipu e UNICON, tais como a Guarda Patrimonial, o Quartel de 
Segurança, as guaritas e rondas nas Vilas Habitacionais e Canteiro de Obras, era possível vigiar e controlar os 
trabalhadores e seus dependentes. Além disso, um eficiente sistema de informações foi equipado através das 
Assessorias Especiais de Segurança e Informações - AESI’s de Itaipu, interligadas diretamente aos órgãos de 
segurança e informações nacionais e estrangeiros (SILVA, 2010). Este aparato repressivo tanto coibia crimes e 
violências quanto impedia a circulação de qualquer influência considerada “subversiva” pelos regimes militares. 
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[...] Na vila A era nota, era isso era aquilo, era produção. E a vila C era mais 
cuidado. Era uma coisa diferente... a vila A tinha que passar no vestibular! A vila 
C tinha que ajudar a cuidar, ajudar a educar (OLIVEIRA, 2013). 

As diferenças entre a oferta de educação formal regular também ocorria no interior 
da própria Unidade I, quando esta recebia os alunos da Vila C para cursarem o 2º 
Grau: a divisão social das turmas, hierarquizadas de acordo com a fração de classe do 
aluno; docentes de “elite” para os alunos das melhores turmas; espaços diferenciados 
no recreio; e situações de discriminação de alunos da Vila C.  

Na tentativa de explicar algumas diferenças evidentes, eram utilizados os seguintes 
argumentos relativos aos alunos da Unidade II: baixo rendimento do aluno, falta de 
cobrança e participação dos pais na vida escolar dos filhos, baixo repertório de 
conhecimentos da família e rotatividade de alunos na escola. A ideologia de 
democratização da oferta educacional e igualdade de oportunidades apenas 
homogeneizavam no discurso uma realidade de condições materiais diferentes entre 
os níveis funcionais/frações de classe em Itaipu. Portanto, o objetivo não era igualar a 
oferta, mas simular uma igualdade, que escamoteava as diferenças já delimitadas nas 
Vilas Habitacionais e Canteiro de Obras. Através dessa dualidade, a escola não apenas 
inculcava valores éticos e morais hegemônicos, como reforçava a estratificação e as 
diferenças entre as frações da classe trabalhadora, que as impedia de se reconhecerem 
enquanto membros da mesma classe social.  

A dualidade educacional estrutural, analisada por Kuenzer (2004), garante escolas 
diferentes para cada classe ou fração de classe e o papel que é destinado à ela na divisão 
social e técnica do trabalho. Da mesma forma, a dualidade na educação formal era 
parte fundante do Projeto Educacional de Itaipu concretizado nas Vilas Habitacionais 
e no Canteiro de Obras. Havia uma educação voltada a formar para “o pensar” e outra 
para voltada a treinar para “o fazer”. Ambas destinadas à classe trabalhadora, mas 
sistematizadas por uma fração de classe superior de Itaipu, uma elite intelectual, que 
garantia aos seus dependentes uma educação de qualidade. 

Aos peões da barragem solteiros que residiam no Canteiro de Obras também foi 
ofertada educação formal, através da “Escola do Canteiro de Obras da Itaipu”, foi 
inaugurada em 24/04/1978 e instalada em um prédio de três salas de aula, contando 
com uma biblioteca, secretaria e instalações sanitárias. Esta escola foi incumbida de 
ofertar Alfabetização Funcional e Educação Integrada, em convênio com o Movimento 
Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL 2  e o Departamento de Núcleos 
Comunitários/Setor de Bem-Estar Social da Itaipu Binacional (RIBEIRO, 2002). A 
“Escola do Canteiro” teve um papel ideológico importante na medida em que, além de 
alfabetizar trabalhadores para que compreendessem os treinamentos técnicos e 

                                                   
 

2 O Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL foi criado através da Lei n.º 5.379, de 15/12/1967, com o 
objetivo de alfabetizar a população urbana analfabeta na faixa etária de 15 a 35 anos e, a partir de 1974, crianças 
de 9 a 14 anos, regulando assim o fluxo de alunos do 1º Grau no Brasil. 
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exercessem melhor suas atribuições no trabalho, inculcava valores morais e 
disciplinava-os ao rigor do trabalho através do rigor da rotina escolar. Dessa forma, 
também ocupava o tempo ocioso dos trabalhadores que residiam nos alojamentos, em 
seus horários de folga do trabalho. 

A “Escola do Canteiro” atuou apenas por quatro anos e meio, tendo desativado 
suas atividades de Alfabetização Funcional em 1981 e de Educação Integrada em 1982. 
Com as pouquíssimas vagas disponíveis, tanto divulgava ideologicamente a suposta 
preocupação da Itaipu Binacional para com a formação daqueles trabalhadores, 
quanto representava um objetivo a ser alcançado pelo trabalhador, de acordo com a 
ideologia de mérito e esforço individual. O curto tempo de existência da escola e o 
reduzido número de alunos formados, se comparado ao número de trabalhadores em 
Itaipu e à magnitude da obra, pode ser explicado por duas perspectivas: o desinteresse 
de Itaipu e UNICON em alfabetizar em serviço, visto que possuía um exército de 
reserva já alfabetizad, e a baixa procura pelo curso, diante da falta de condições dos 
trabalhadores submetidos ao trabalho exaustivo e sem dispensada para o estudo. 

Se a duração da “Escola do Canteiro” foi efêmera, a formação técnica-
profissionalizante para trabalhadores e seus dependentes foi de grande prioridade 
para o Projeto Educacional de Itaipu. Essa formação ocorreu por duas vias: através do 
Centro de Formação Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI e do Centro de Treinamento e Desenvolvimento da UNICON no Canteiro de 
Obras de Itaipu. A unidade do SENAI em Foz do Iguaçu passou a atender 
fundamentalmente as necessidades de Itaipu/UNICON em 1978, quando foi criado o 
“Projeto Especial – Foz do Iguaçu”, a partir do Convênio Mtb-PIPMO-PRODOPAR 
(Ministério do Trabalho/Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-
obra/Programa Especial do Oeste do Paraná). Conforme documento do SENAI: 

Sensível a esse importante empreendimento do Governo brasileiro, em Acordo 
com o Governo Paraguaio, o SENAI no Paraná, desde o início das obras de Itaipu, 
manteve gestões junto à Direção da Itaipu Binacional, com a finalidade de 
atender, com a urgência necessária, suas necessidades de 
mão de obra (SENAI, s/d., p. 1). 

O SENAI foi instalado em Foz do Iguaçu por volta de 1970, mas com a construção 
de Itaipu e, sobretudo, com a transferência de sua sede para a “Vila A” em 1975 – em 
terreno e prédio construído e cedido em comodado pela entidade –, o SENAI passou a 
planejar suas atividades e cursos em função da qualificação técnica que Itaipu e 
UNICON necessitavam, de acordo com as diferentes etapas da construção da Usina.  

Itaipu e UNICON demandaram muito da formação técnica-profissionalizante 
realizada pelo SENAI. Porém, o que realmente deu suporte às necessidades da obra, 
com a maior parte dos cursos e os de maior complexidade eram realizados no Centro 
de Treinamento e Desenvolvimento da UNICON no Canteiro de Obras de Itaipu, 
criado em 1978. Este Centro foi instalado em um bloco próximo aos alojamentos do 
Canteiro de Obras e estava dotado de uma elaborada infraestrutura exclusiva para 
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qualificar os trabalhadores em funções técnicas para a construção da Usina de Itaipu. 
Eram ofertados diversos cursos de qualificação, aperfeiçoamento e especialização, 
todos em serviço e de formação teórico-prática. Este Centro treinava quase a 
totalidade dos trabalhadores vinculados à Usina, sobretudo, os de níveis funcionais 
mais baixos e intermediários.  

Ambas as instituições de educação técnica-profissionalizante, SENAI e Centro de 
Treinamento e Desenvolvimento da UNICON, foram criadas ou ampliadas 
exclusivamente para atender às demandas da obra de Itaipu, com prioridade e grandes 
investimentos. Em cursos pragmáticos e específicos, cuja especificidade era ditada 
pelo ritmo da obra, a formação técnica-profissionalizante também atuavam na 
transmissão de ideologias voltadas aos ideais de racionalidade, produtividade, 
eficiência, cooperação, ordem e civismo, características do Projeto Educacional de 
Itaipu e de influência dos princípios da Teoria do Capital Humano3. 

Estes valores também eram disseminados através da ampla programação de 
atividades desenvolvidas pelos Centros Comunitários das Vilas Habitacionais A, C e 
do Canteiro de Obras de Itaipu, através de atividades de educação não-formal para 
todos os públicos, como eficientes mecanismos de ocupação do tempo e 
doutrinamento de crianças, jovens, homens e mulheres. Permanentes atividades 
esportivas e de lazer (treinamento, torneios, campenatos em diversas modalidades), 
cultura (shows, televisão, cinema e exposições) e assistência social (cursos livres e de 
formação profissional) minimizavam as tensões e os problemas sociais, controlando 
trabalhadores e seus dependentes.  

Essas atividades também eram diferenciadas de acordo com a fração da classe 
trabalhadora a que eram destinadas. Por exemplo, a educação não-formal realizada no 
Centro Comunitário da “Vila C” era muito mais assistencial e voltada à 
profissionalização aligeirada do que as realizadas na “Vila A”, além de terem maior 
influência sobre a renda das famílias:  

Um dos objetivos da Coordenação do Serviço Social, é a ocupação dos 
menores, residentes nas Vilas de Itaipu, fora do horário escolar. Nesse sentido 
já estão sendo desenvolvidas algumas atividades, principalmente na Vila C [...] 
(ITAIPU BINACIONAL, Carta I/AD-RH/SS-0152/87, de 03/09/1987, negritos 
nossos). 

Enquanto isso, na “Vila B”, ocupada pelos trabalhadores de alto nível 
funcional/fração de classe, havia um luxuoso clube de lazer e a privacidade de um 
condomínio fechado. Já o Centro Comunitário do Canteiro de Obras realizava uma 
programação de educação não-formal ainda mais intensa, com a participação não 

                                                   
 

3 De berço norte-americano na década de 1950, a Teoria do Capital Humano teve como formulador Theodore W. 
Schutz, economista e professor da Universidade de Chicago. Segundo formulações dos tecnocratas 
norteamericanos, o trabalho humano pode ter sua produtividade ampliada caso o indivíduo “invista” em sua 
qualificação (FRIGOTTO, 2006). 
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apenas dos trabalhadores alojados, mas também os que residiam nas Vilas 
Habitacionais. O Informativo UNICON anunciava:  

O barrageiro alojado é um privilegiado em termos de lazer (Inf. UNICON, 
17/11/1979, Ano II, n.º 37, p. 4).  

De suma importância ideológica, a educação não-formal desenvolvida no Canteiro 
de Obras foi eficiente no sentido de transmitir regras morais de respeito à hierarquia 
e meritocracia, ocupar e controlar o tempo ocioso dos trabalhadores que permaneciam 
nos alojamentos, em dias e horários de descanso. 

Diante da exploração intensa a que eram submetidos os trabalhadores mais 
subalternos que moravam nos alojamentos, ali foram reforçadas a estrutura repressiva 
e ideológica, com uma programação que visava a inculcação de ideologias que 
contivessem as reivindicações e mobilizações. Os cronogramas das obras em Itaipu 
eram apertados e o ritmo de trabalho era ininterrupto e acelerado, o que exigia do 
trabalhador o cumprimento de cargas-horárias exaustivas de trabalho pesado. Diante 
disso, o trabalhador de Itaipu tinha que ser moldado como “homem-máquina”, ou um 
“apêndice da máquina”, nos dizeres de Marx (2008). Assim, através das atividades de 
educação não-formal realizadas pelos Centros Comunitários do Canteiro de Obras e 
Vilas Habitacionais era possível vigiar e controlar os trabalhadores tanto no seu espaço 
de trabalho quanto no seu espaço de viver. 

3.2 O “PROJETO EDUCACIONAL DE ITAIPU” NO PARAGUAI 

Itaipu também era prioridade para o governo do Paraguai e, para tanto, a 
infraestrutura das Vilas Habitacionais da margem direita da Usina também continha 
todo o aparato necessário para dar condições ao frenético cronograma da obra, de 
modo que este não sofresse qualquer interferência ou atraso. No total, nas duas 
margens, a estrutura de serviços, lazer e atividades sociais incluía: 09 escolas, com 
área total de 32.000 m²; 08 ambulatórios com 50 leitos para atendimento emergencial 
(THEMAG, 1982); 02 maternidades e 02 hospitais completos, com o total de 300 
leitos; 04 templos religiosos (02 na “Vila A” brasileira e 02 na “Área 2” paraguaia, 
todos com área de 280 m²); 03 centros comerciais, com área total de 4.125 m²; 03 
supermercados, com área total de 3.200 m²; 03 clubes, com área total de 4.700 m²; 
02 cineteatros, com área total de 800 m² e 700 lugares; salas com 40 TV’s; salões de 
recreação; quadras e campos de futebol; raias de atletismo; canchas de bocha; 
piscinas; ginásios; e agências bancárias e de turismo (Itaipu Binacional, 1994 apud 
Ribeiro, 2003). Na margem direita também foram construídos vários Centros 
Comunitários, tanto no Canteiro de Obras quanto nas Vilas Habitacionais, que 
atuavam na oferta de educação não-formal de maneira similar aos Centros 
Comunitários da margem esquerda. A educação formal na margem direita também foi 
uma preocupação de Itaipu. No Paraguai, foram construídas: uma escola de 1.500 m² 
na Área 1; uma escola de 3.200 m² na Área 3; uma escola de 3.200 m² na Área 4; uma 
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escola de 2.000 m² na Área 5; todas situadas no município de Puerto Presidente 
Stroessner. Foi construída também uma escola de 2.500 m² na Área 7, em Minga 
Guaçu (Revista Construção da Pesada, 1979). Não foram construídas escolas em todas 
as Vilas Habitacionais paraguaias, sendo necessário o deslocamento de alunos de uma 
vila à outra, para que frequentassem as escolas subsidiadas por Itaipu.  

O estudo em andamento, preliminarmente, indica similaridades e diferenças entre 
o Projeto Educacional de Itaipu para a margem esquerda e direita. No Paraguai, Itaipu 
e CONEMPA também atuavam no controle do espaço de viver e tempo oscioso do 
trabalhador e seus dependentes, utilizando de estratégias ideológicas e repressivas 
similares às utilizadas na margem esquerda. Contudo, embora as estratégias de 
controle e obtensão do consenso fossem similares, na margem direita parece ter 
havido muito mais participação do poder público paraguaio na oferta da educação 
formal. Estas e outras questões serão analisadas e apresentadas em um trabalho 
futuro.  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muito longe da pretensão de esgotar o assunto, com este trabalho objetivamos 
contribuir com a discussão sobre o impacto social de “grandes projetos” e sobre as 
estruturas ideológicas montadas para legitimação da exploração do trabalho e 
aprofundamento da estratificação entre as classes e frações de classes. A cada fração 
da classe de trabalhadores de Itaipu foram idealizadas estratégias diferenciadas para 
o controle ideológico e obtenção do consenso, com características e públicos distintos, 
dos “altos escalões”, de gerentes e engenheiros, aos mais baixos postos de trabalho 
operário. O tratamento diferenciado e a gestão e controle autônomos dos serviços pela 
entidade, a configurava como um “Estado à parte”. Diante das ações de Itaipu junto às 
Vilas Habitacionais e Canteiro de Obras, equipados com sistemas de segurança 
autônomos, centro de serviços e lazer, controle sobre as moradias, assistência à saúde 
e educação etc., podemos afirmar que Itaipu funcionou num regime que Leite Lopes 
(1988) chamou de “governo local de fato”.  

Em Itaipu, tudo tinha que ocorrer da melhor maneira possível, pois nada poderia 
atrasar as obras da usina, total prioridade dos governos militares do Brasil e do 
Paraguai. Na medida em que contribuía com a formação dos trabalhadores e seus 
dependentes, Itaipu controlava a educação de crianças e jovens e exercia o domínio 
sobre os operários, no trabalho e fora dele. Através da educação formal e não-formal, 
trabalhadores e dependentes tinham seus comportamentos moldados para 
respeitarem as normas de trabalho em Itaipu, tão imbricadas aos espaços de moradia 
e educação. Aparentando uma educação privilegiada, o Projeto Educacional de Itaipu, 
ao mesmo tempo em que oportunizava o acesso dos trabalhadores e seus dependentes 
a algum tipo de educação, obtinha o controle de todos os aspectos da vida, reforçava a 
manutenção da dominação da entidade sobre os trabalhadores e seus dependentes e, 
sobretudo, reforçava a estratificação de classe já existente nas Vilas Habitacionais, na 
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medida em que destinava uma qualidade de educação para cada fração da classe 
trabalhadora. 

A qualidade da infraestrutura e dos serviços oferecidos reproduzia a hierarquia 
social e econômica presentes em Itaipu e as diferenças entre as diferentes frações da 
classe social trabalhadora. Foram utilizadas estratégias para destinar educação de 
qualidade e voltada à “formação” generalista aos dependentes de trabalhadores dos 
altos níveis funcionais/fração de classe, enquanto aos trabalhadores e seus 
dependentes dos baixos níveis funcionais/fração de classe era oferta educação 
qualitativamente inferior, limitada ao “cuidado” e técnica-profissionalizante. Exemplo 
disso é a exclusividade de oferta do 2º Grau propedêutico na Unidade I do Colégio 
Anglo-Americano, que atendia os dependentes de trabalhadores da “Vila A” e “Vila B”, 
demonstrando que não era interesse formar os trabalhadores da “Vila C” para 
galgarem o ensino superior, mas sim à profissionalização precoce. 

A experiência de Itaipu mostrou que em casos de grandes obras há necessidade de 
uma estrutura ideológica para conter e doutrinar o trabalhador no seu espaço de 
trabalho e fora dele. Uma obra de tamanha magnitude, que demandou instalar grande 
número de trabalhadores ao seu redor, não poderia, mesmo em tempos ditatoriais, 
controlar este contingente apenas através da força repressiva. Nisso reside a função 
central do Projeto Educacional de Itaipu: formar e disciplinar as frações da classe 
trabalhadora.  
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RESUMO  

Esta pesquisa tem por objetivo investigar os Programas de Ensino e os Saberes 
Elementares Matemáticos para o Curso Primário por intermédio da análise das 
Políticas Públicas e Práticas Educativas que pautaram o cenário escolar do Brasil, mais 
especificamente da Bahia, na década de 1940. A investigação, à princípio, consiste na 
verificação de determinações para as Escolas Primárias pautadas na Legislação do 
estado, no tocante aos aspectos gerais e, destacadamente, em relação as práticas 
educativas para a matéria Matemática e os Saberes Elementares. Em seguida, uma 
análise do Programa Experimental do Ensino Pré-primário e Elementar, como Política 
Pública em Educação na Bahia em 1944 e sua repercussão nos Grupos Escolares, 
modelo de instituição escolar em vigor na República. Com perspectiva a aprimorar ou 
enveredar pesquisas futuras, apresenta uma aproximação entre contextos 
educacionais, modalidades de ensino característicos de determinados períodos 
históricos e ocorrentes tanto no Brasil (Grupos Escolares) e Portugal (Escolas 
Centrais) e algumas indagações. Não obstante, identificar aspectos que incidem na 
discussão sobre as diferenças entre as ideias dos centros decisores (governo) e as 
periferias educativas (escolas), bem como características dessas práticas como 
constructos para a História da Educação luso-brasileira. 
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1. INTRODUÇÃO  

O interesse em estudar os Programas de Ensino e os Saberes Elementares 
Matemáticos é recorrente ao trabalho do Grupo de Estudos em Educação Matemática 
(GEEM)1 que prima pelo desenvolvimento do projeto intitulado A Constituição dos 
Saberes Elementares Matemáticos no Curso Primário da Bahia (1940 - 1970)2  que, 
por sua vez, integra o Projeto Nacional Brasileiro A Constituição dos Saberes 
Elementares Matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho no Curso Primário 
em Perspectiva Histórico-Comparativa, 1890 - 1970, conduzido pelo Grupo de 
Pesquisa em História da Educação Matemática no Brasil (GHEMAT)3.  

Não obstante, para a realização desta investigação, a análise será conduzida por 
um percurso pautado na análise: a) da Legislação baiana e as disposições de  
constituição dos saberes elementares matemáticos para o curso primário; b) das 
políticas públicas em educação na Bahia de 1940, tendo como foco o Programa 
Experimental do Ensino (Pré-primário e Elementar);  c) do curso primário na Bahia e 
em Portugal, com perspectivas de um estudo histórico-comparativo para o ensino dos 
saberes elementares matemáticos nos Grupos Escolares luso-brasileiros.  
 

2. A LEGISLAÇÃO BAIANA E A CONSTITUIÇÃO DOS SABERES ELEMENTARES 
MATEMÁTICAS NO CURSO PRIMÁRIO 

 A primeira Constituição Federal do Brasil, instituída em 1824, atribuiu ao Distrito 
Federal, Rio de Janeiro à época, as prescrições e regulamentação para todo o país, 
quando a criação de universidades colocava a discussão a respeito da instrução 
elementar em segundo plano. Em 1828, quando Governo transfere a responsabilidade 
para as Províncias, houve a criação de escolas de primeiras letras nas cidades e vilas 
mais populosas.  

                                                   
 

1 Criado em 2004, o GEEM desenvolve diversos estudos relacionados com as diferentes linhas de pesquisa e áreas 
dentro do campo da Educação Matemática, tais como: Modelagem, Etnomatemática, Investigação Matemática, 
Resolução de Problemas, História de Ensino da Matemática e Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(SANT’ANA; NUNES; SANTANA - org., 2012, p.147). O GEEM possui como foco: a) Formação de professores: 
Entender a formação de professores aliada às mudanças no ou do setor educacional; b) História do Ensino de 
Matemática: Estudar o processo de modernização do Ensino de Matemática e suas influências no campo 
educacional; c) Tecnologias na Educação: Analisar, avaliar e implementar inovações tecnológicas como 
mediadoras de aquisição e construção do conhecimento e suas implicações na prática profissional do educador. 

2 Esse projeto tem como patrocinador o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
aprovado no Edital de Chamada Universal 14/2013, processo no 479504/2013-0. 

3 O GHEMAT (Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil) criado no ano de 2000, com 
registro no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, tem por direção os professores Neuza Bertoni Pinto (PUC-
PR) e Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP - Campus Guarulhos). Mais informações no endereço eletrônico: 
http://www2.unifesp.br/centros/ghemat/paginas/about_ghemat.htm . 
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A Bahia, por sua vez, teve a sua primeira Constituição promulgada a 2 de julho de 
1891. No entanto, com o vigor da Constituição de 1891, desobrigou o governo federal e 
atribuiu aos estados a função de organizar, legislar e manter o ensino primário, 
abolindo a obrigatoriedade e omitindo-se em relação à ideia de um sistema nacional 
de ensino (ZOTTI, 2004, p.71). Todavia, o capítulo sobre a Educação retardaria a 
discussão, lançando para a Constituição seguinte, em 1895, o que se referia ao Ensino 
Primário e Público. 

Analisando a Legislação da Bahia, os Programas de Ensino para a Escola 
Elementar entre 1895 e 1925, provavelmente são determinantes para a Constituição 
dos Saberes Elementares no Curso Primário dos anos de 1940. Assim, estabeleceu-se 
o estudo de:  

a) 1895:  Cálculo e Sistema métrico e Desenho; 
b) 1913: Cálculos das operações fundamentais, pesos e medidas usuais; Desenho 

linear;  
c) 1918: Elementos de Aritmética, inclusive sistema métrico; Desenho linear; e,  
d) 1925: Aritmética; Noções de Geometria; Desenho. 
A matéria escolar Desenho, é citada com a variação da palavra complementar 

“linear” entre 1913 e 1918. No entanto, nos outros anos não há essa ocorrência.  A 
Aritmética é um saber constante nas determinações legais do estado, sempre com a 
ênfase em cálculos. A Geometria enquanto matéria só é citada no ano de 1925. 

Para a década de 1940, até o momento, não houve registro que se tenha 
conhecimento sobre um novo Decreto para o ensino dos saberes elementares 
matemáticos no curso primário da Bahia. Todavia, alguns Programas pautaram o 
cenário das Políticas Públicas, a exemplo, O Programa Experimental do Ensino (Pré-
primário e Elementar). 
 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO NA BAHIA DA DÉCADA DE 1940: O 
PROGRAMA EXPERIMENTAL DO ENSINO (PRÉ-PRIMÁRIO E ELEMENTAR) 

A educação escolar no Brasil dos períodos colonial e imperial (1500-1889), fora 
impulsionada pela instalação dos colégios dos jesuítas, os pioneiros na implementação 
de programas de ensino. Na Bahia (Porto Seguro), o padre Azpicuelta Navarro  foi o 
primeiro jesuíta a aprender a falar a língua indígena, destacando-se por suas 
traduções, facilitando o ensinamento da doutrina cristã aos gentios. Suas ações 
privilegiaram as correspondências, com narrativas à Corte portuguesa. 

Com a implantação da Repúbica, não houve mudanças expressivas no que diz 
respeito a educação escolar. No entanto, o ensino primário começa a pautar 
gradualmente as discussões políticas com base nas mudanças econômicas e, 
consequentemente, sociais, nos novos papeis desempenhados pela escola e pelo 
cidadão brasileiro no contexto de expansão capitalista-industrial.  
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As Políticas Públicas de expansão da escola primária baiana e medidas de acesso e 
permanência da criança nessa instituição são acentuadas nas décadas de 1920 e 1930, 
com as reformas educacionais. Dentre as possibilidades no campo de instrução 
pública, estavam: a construção de prédios, uma preocupação com a formação de 
professores, a preparação dos alunos para o mercado de trabalho e, para a participação 
política e social. Enfim, uma educação integral do cidadão. 

O Programa Experimental do Ensino Pré-primário e Elementar publicado pelo 
Departamento de Educação, Setor de Assistência de Programas e Classificação de 
Alunos e aprovado pelo Decreto nº 12. 867 de 20 de agosto de 1943, nos proporciona 
um panorama das Políticas Públicas em Educação, bem como do Programa de Ensino 
em vigência na Bahia na década de 1940, haja visto o seu status de substituto ao 
Programa de Emergência aprovado pelo Decreto N. 12. 708, de 26 de março de 1943. 
 

DOC. 1/DOC. 2 : Capa do Programa Experimental (Ensino Pré-primário e Elementar) – Bahia, 1944. Decreto N. 
12.867 de 20 de Agosto de 1943. Fonte: Registro fotográfico por Rosemeire dos Santos Amaral  

Esse compêndio apresenta Programas para as matérias: Língua Pátria; Aritmética 
e Geometria; Geografia; História; Educação Moral e Cívica; Ciências Naturais e 
Higiene; Desenho e Trabalhos Manuais; Educação Doméstica; Educação Física; 
Canto; e, Jardim da Infância. Ao passo que, pormenorizadamente, elenca atribuições 
para cada série (ano letivo), em trimestres. 
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Quanto ao Ensino Primário (1º ao 5º ano), considerando a pesquisa de Amaral 
(2015), existe um elevado índice de evasão e reprovação nas escolas da Bahia entre 
1940-1970, muitas vezes coincidentes no 1º ano, e sobretudo, respectivamente, à 
análise do aproveitamento na matéria Matemática. O Programa Experimental 
instaura a prerrogativa de que o fracasso escolar na década de 1940, estaria 
relacionado à Aritmética: 

Estabeleça-se um inquérito nas escolas, procure-se averiguar as causa do 
fracasso dos escolares e encontraremos a Aritmética como o principal fator de 
embaraço do jovem, como a matéria de ensino mais temida e até detestada pela 
maioria das crianças (BAHIA, 1944, p. 85). 

Logo após essa afirmativa, considerando as dificuldades para a aprendizagem por 
parte dos alunos, o “Programa” inaugura  indagações: “E, por que, se tôda pessoa 
mesmo analfabeta, calcula, conta, faz comércio?”... “Se a Aritmética é a matéria mais 
usada na vida, por que tão mal sucedida na escola?” (BAHIA, 1944, p. 85). Discute a 
possibilidade de tal razão estar prescindida na aplicação do método de ensino, pois “a 
Aritmética que a vida exige, está ao alcance de todos os indivíduos de inteligência 
média” (p. 85). No entanto,  

a Aritmética tem sido dada, não somente por métodos parados e 
desinteressantes, como também com uma finalidade dentro da própria escola, 
fechada no círculo estreito das atividades de classe. A Aritmética da escola é uma só, 
a ela destinada, a da vida é outra, que a criança terá de aprender sozinha, com seus 
próprios recursos (BAHIA, 1944, p. 86).  

Quanto à Aritmética escolar, o Programa Experimental estabelece alguns 
princípios para o ensino primário, do 1 ao 5º ano, conforme o Quadro 1: 

AN
O 

ES
CO

LA
R 

ARITMÉTICA 

1º
  

AN
O 

AO INGRESSAR NA ESCOLA, A CRIANÇA JÁ POSSUI ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DE ARITMÉTICA: SABE 

CONTAR ATÉ 10, FAZER SOMAS MUITO FÁCEIS, RECONHECER ALGUNS ALGARISMOS, ETC. O 

TRABALHO DO PROFESSOR SERÁ O DE TORNAR CONSCIENTES E ENRIQUECER ESTAS EXPERIÊNCIAS, 

NELAS BASEANDO O ENSINO DESTA MATÉRIA. 

2º
 A

NO
 O TRABALHO DO 2º ANO SERÁ O DE FIRMAR A APRENDIZAGEM ADQUIRIDA NO 1º ANO E DAÍ PARTIR 

PARA AMPLIAR OS CONHECIMENTOS, ENRIQUECÊ-LOS E LEVAR A CRIANÇA A LIBERTAR-SE DO 

CONCRETO. 
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3º
  

AN
O 

O PRIMEIRO TRABALHO DO 3º ANO DEVE SER A APLICAÇÃO DO TESTE OU PROVA DIAGNÓSTICO, A FIM 

DE PODER INICIAR O TRABALHO DE ARITMÉTICA DESSE ANO. O PRIMEIRO MÊS DE AULAS SERÁ 

DESTINADO À CORREÇÃO DE ERROS, À AQUISIÇÃO DE ALGUMA TÉCNICA QUE NÃO TENHA SIDO 

ADQUIRIDA ANTERIORMENTE, ENFIM, A UM REAJUSTAMENTO QUE PERMITA INICIAR O TRABALHO, 

COM SEGURANÇA, DEVENDO A CRIANÇA EMPREGAR CONHECIMENTOS ANTERIORMENTE ADQURIDOS 

E AGORA FIRMADOS. 

4º
  

AN
O 

NESTE ANO, PODEMOS LEVAR O ESCOLAR À ELABORAÇÃO DE REGRAS E DEFINIÇÕES QUE TENDO 

SIDO POR ELE INDUZIDAS, TERÃO SIGNIFICAÇÃO E, POR ISSO MESMO, FICARÃO FIXADAS. O 

TRABALHO DO 4º ANO CARACTERIZAR-SE-Á, SOBRETUDO, PELA DIREÇÃO DA ATIVIDADE, NO 

SENTIDO DE LEVAR A CRIANÇA ÀS CONCLUSÕES, ÀS SÍNTESES, À ABSTRAÇÃO. 

5º
 A

NO
 

O TRABALHO DO 5º ANO SERÁ UMA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO 4º ANO. A 

PREOCUPAÇÃO EM LEVAR O ESCOLAR ÀS SÍNTESES, ÀS CONCLUSÕES, À ABSTRAÇÃO, SERÁ MAIOR 

AQUI, EMBORA O TRABALHO SEJA MAIS FÁCIL, DESDE QUE FOI INICIADO E TREINADO NO 4º ANO. 

MAIS DO QUE EM OUTRA QUALQUER ATIVIDADE, AS OPORTUNIDADES CERTAMENTE SERÃO 

NUMEROSAS E, POR ISSO, APROVEITADAS NO SENTIDO DE SE DESENVOLVER O RACIOCÍNIO DO 

ESCOLAR. 

QUADRO 1: Princípios para o ensino de Aritmética no Curso Primário (1º ao 5º ano), baseado no Programa 
Experimental, Bahia, 1944 – grifos nossos. 

O Quadro 01 nos possibilita a compreensão dos objetivos d0 ensino primário 
quanto as habilidades matemáticas adquiridas ou desenvolvidas pela criança. 
Mensuradas pelo professor, constituem um norteador de seu trabalho. Assim, a 
família e outras pessoas que convivem com a criança deveriam estimulá-la a efetuar 
algumas operações e adquirir conceitos matemáticos, pois ao ser inserida na escola (1º 
ano), é exigido que saiba contar até 10. A aprendizagem matemática inicia-se com 
auxílio de objetos do cotidianos, o concreto. No 2º ano, estratégias devem ser 
alcançadas para que haja um desprendimento destes materiais, ocasionando a 
compreensão e abstração. O 3º ano, parece-nos o centro da formação da criança. Com 
o uso de testes diagnósticos, a palavra-chave é “reajustamento”. É o momento em que 
todas as deficiências são detectadas e suprimidas, em prol de uma padronização da 
classe. No 4º ano, o escolar consegue desenvolver técnicas de elaboração e definição 
de regras, com base em suas abstrações, conclusões e sínteses, atividades estas 
praticadas mais intensamente no 5º ano escolar.  

Essas características para o ensino primário indica uma hipótese de permanência 
cultural para o ensino dos saberes elementares matemáticos determinados desde o ano 
de 1895, na Bahia, pois o parágrafo segundo da Lei estabelecia que “as classes terão os 
mesmos programmas. Os cursos obedecerão ao mesmo plano de ensino, graduado de 



 

 
 

10 

modo que os alumnos possam nos cursos medio e superior rever e completar os 
estudos feitos nos cursos anteriores” (BAHIA, 1895, p. 62). 

Há  uma separação entre saberes escolares, onde “o problema deve ser a alma do 
trabalho de Aritmética, ponto em torno do qual girará toda a atividade desta matéria, 
na escola primária” (BAHIA, 1944, p. 90) e, não-escolares , sob qual o Programa 
Experimental expõe a prerrogativa de que “a Geometria que aproveita a vida, é 
interessante e útil; a Geometria abstrata, isolada do mundo, não tem função na escola 
primária” ou “ensinar só o que for de utilidade na vida prática, evitando o supérfluo, 
mostrando à criança o valor da Aritmética na vida” (BAHIA, 1944, p. 99). 

Considerando esse aspectos, o fracasso escolar é proveniente de alguns fatores, 
especialmente, da má condução do ensino dos saberes elementares matemáticos, 
destacando que “o que faz com a criança, de um modo geral, aborreça as Matemáticas 
é o método anti-natural e passivo, por vezes absurdo que está sendo usa na Escola”, 
atitudes como as elencadas no Quadro 2: 

1 À LEITURA SUPERFICIAL; 

2 AO RACIOCÍNIO INCORRETO; 

3 À INEXATIDÃO DAS OPERAÇÕES; 

4 À FALTA DE CUIDADO NO REGISTRO DAS RESPOSTAS; 

5 
À FALTA DE CONHECIMENTO DE VOCABULÁRIO E RELAÇÕES ARTMÉTICAS ( 2 A TANTO, CADA UM A 

TANTO, ETC); 

6 

AO DESCONHECIMENTO DE CERTAS TÉCNICAS DO CÁLCULO (OPERAR COM ZEROS, USAR A RESERVA, 

DISPOR CORRETAMENTE OS ALGARISMOS, SUBTRAIR COM 2 NÚMEROS APENAS INTERPRETAR 

FRAÇÕES, ETC.) 

7 AO USO DE MÁ OPERAÇÃO (MULTIPLICAÇÃO POR ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO POR DIVISÃO, ETC.); 

8 AO ESQUECIMENTO DE UM FATO SIGNIFICATIVO FORMULADO NO PROBLEMA; 

9 AO USO CONJUNTO DE NÚMEROS QUE NÃO TÊM RELAÇÃO DIRETA ENTRE SI; 

10 AO USO DE UM MÉTODO MAIS LONGO DO QUE SERIA NECESSÁRIO; 

11 AO USO DE UM FATO SEM SIGNIFICAÇÃO; 

12 À COMBINAÇÃO DE QUANTIDADE HETEROGÊNEAS; 

13 À NÃO TERMINAÇÃO DO PROBLEMA; 

14 À INVERSÃO NA ORDEM DAS OPERAÇÕES; 

15 À CONFUSÃO DE NÚMEROS E QUANTIDADES. 

QUADRO 2: Atitudes do ensino de Aritmética que levam ao fracasso escolar. Fonte: Elaborado por Rosemeire 
dos Santos Amaral, com base no Programa Experimental, Bahia, 1944.  

Analisando os programas de Aritmética e Geometria, há a ênfase de que “estão à 
altura de toda criança de tipo médio. Assim sendo, a maioria deveria vencê-los sem 
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óbices, ficando os extremos destinados, o fraco a permanecer nos rudimentos da 
matéria e o forte, a atingir um nível mais alto de conhecimentos” (BAHIA, 1944, p.85). 
Alguns aspectos são discutidos nesse Programa como por exemplo, a 
funcionalidade/utilidade da Aritmética na vida da criança (situações reais), e seu 
fracasso; O cálculo mental e escrito; A resolução de problemas; A análise do “erro”; A 
utilização de materiais “concretos”; A interdisciplinaridade; a fabricação 
diversificação de materiais por parte do professor, com uso de jogos e de instrumentos 
como a régua, o compasso,  

“O estudo da Geometria na escola primária limitar-se-á ao estudo dos sólidos, 
linhas, ângulos, triângulos, polígonos, circunferência e de um capítulo mais 
interessante e útil: a avaliação de áreas e volumes” (BAHIA, 1944, p.98). Como na 
Aritmética, na Geometria “os problemas são de grande utilidade, pois servem de 
motivo e treino para a aprendizagem” (BAHIA, 1944, p. 98). 

O desenho intrumentalizava a aprendizagem, representando “a maneira mais 
simples de se fazer a criança passar da Geometria concreta para a abstrata; mostrando-
se-lhe a figura, a projeção da mesma no plano, levar-se-á a criança à compreensão das 
formas abstratas” (BAHIA, 1944, p. 99). Todavia, os Trabalhos Manuais junto ao 
Desenho eram combinações de atividade que se constituíam de duas partes, “uma, em 
que estas atividades servirão às matérias de ensino, seja para ilustrá-las, enriquecê-
las, seja para elucidar pontos obscuros; a outra parte constará de trabalhos destinados 
a desenvolver o gosto artístico, a imaginação criadora, etc.” (BAHIA, 1944, p. 262). 

O Programa Experimental prescrevia o uso de “métodos e processos tão reais e 
vivos que cada atividade da escola seja um treino para as Matemáticas que a vida exige 
e, cada utilização das Matemáticas na vida, seja uma aplicação do que foi aprendido 
na Escola” (BAHIA, 1944, p. 100).  Essa análise nos intiga a aproximarmo-nos de um 
paralelo entre o curso primário baiano e português, tendo como parâmetro os Grupos 
Escolares. 

 
3. O CURSO PRIMÁRIO NA BAHIA E EM PORTUGAL: PERSPECTIVAS PARA O 
ENSINO DOS SABERES ELEMENTARES MATEMÁTICOS NOS GRUPOS 
ESCOLARES  

A obra Grupos Escolares: cultura escolar primária e escolarização da infância 
no Brasil (1893-1971), organizado por Diana Gonçalves Vidal compõe um manual para 
a pesquisa em Grupos Escolares no Brasil, Ensino Primário e Cultura Escolar no 
período entre 1893-1971, sendo o mesmo espaço temporal para a compreensão das 
raízes da escolarização e condução da infância no país. 

Analisando a História e institucionalização do curso primário na Bahia, é 
recorrente o destaque de que entre 1890 e 1925, algumas reformas constitucionais 
foram implementadas. No entanto, somente “a Reforma Benjamim Constant, em 
1890, foi a única que atingiu o ensino primário, buscando complexificar o conjunto de 
disciplinas curriculares, porém restrito ao Distrito Federal” (ZOTTI, 2004, p. 71).  Até 
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1920, a escola acatava os padrões do ensino das primeiras letras, de acordo com a lei 
de 15 de outubro de 1827 que determinava: 

  Art. 6o. Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de 
aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de 
geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de moral cristã e 
da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à 
compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e 
a História do Brasil (BAHIA, 1827 – Grifo nosso). 

Com base na lei supracitada, os objetivos da escola primária brasileira reduziam-
se aos princípios do ler, escrever e contar e, de acordo Zotti (2004), essa situação só 
modificou-se com a desobrigação do âmbito federal para com o ensino elementar, 
quando as discussões e decisões em relação as escolas passaram a ser designação dos 
estados brasileiros, com base nas peculiaridades de cada um no que diz respeito às 
Políticas Públicas em educação.  

Os Grupos Escolares são modalidades de ensino característicos do Brasil 
republicano e desponta como a mais importante Política Pública em educação, sendo 
São Paulo o estado pioneiro quanto a implantação das escolas graduadas ou modelos 
(1893), como ficaram conhecidos e se difundiram para os estados do Rio de Janeiro 
(1897); do Maranhão e do Paraná (1903); de Minas Gerais (1906); da Bahia, do Rio 
Grande do Norte, do Espírito Santo e Santa Catarina (1908); do Mato Grosso (1910); 
de Sergipe (1911); da Paraíba (1916) e do Piauí (1922) (VIDAL, 2006, p. 6). 

Na Bahia, a Lei nº 1.17/1895 propôs uma nova organização de ensino, que passou 
a compreender o ensino infantil, o elementar ou de primeiro grau (obrigatório) e o 
complementar ou de segundo grau. Surgiu, então, pela primeira vez, um modelo de 
escola primária, mas, somente a partir de 1913, é que os Grupos Escolares começaram 
a configurar-se com mais veemência na legislação baiana (AMARAL, 2015, p. 35). 

 Em Portugal,  segundo Vidal (2006), a primeira escola central de que há notícia 
surgiu em Lisboa em 1869, por meio da portaria de 31 de dezembro de 1869 do 
Ministério Geral da Instrução Pública e tinha, assim como no Brasil, o objetivo de 
reunir escolas isoladas e difundir a educação popular, com tempo e espaço definidos 
para as atividades educativas.  

Nos dois países há aspectos questionáveis quanto as Políticas Públicas voltadas à 
Educação, em especial, ao Ensino Primário: Até que ponto as implementações 
jurídicas se efetivaram? Ou mesmo, quais as estratégias utilizadas pela população para 
a não aceitação das leis impostas ao funcionamento escolar? A teoria e a prática são 
correlatas? O que se conhece até então, sobre o ensino dos saberes elementares 
matemáticos nesse modelo de escola nos dois países? 

 
4. ENSAIANDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Essa pesquisa pretendeu uma análise dos Programas de Ensino e os Saberes 
Elementares do Curso Primário na Bahia, das Políticas e das Práticas Educacionais  
dos anos de 1940, apresentando perspectivas em relação à História da Educação, 
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possibilidades para conhecer e comparar itinerários, percorridos ou por percorrer, e 
os desafios, alargando as fronteiras da pesquisa, da conservação e patrimônio 
educacional luso-brasileiro.  

Tanto os Grupos Escolares, no Brasil, como as Escolas Centrais, em Portugal, 
embora não possuam registro histórico contemporâneo, contam com algumas 
similaridades enquanto modalidades de ensino primário. 

Em ambos os países, os Grupos Escolares foram implantados com o objetivo de 
reunir  “escolas isoladas”. No entanto, no Brasil, em especial na Bahia, mesmo com a 
existência dos Grupos Escolares, as Escolas Isoladas e as Escolas Reunidas passaram 
a conviver simultaneamente, divididos em escola elementar ou de 1º grau e 
complementar ou de 2º grau.   

Os Grupos Escolares brasileiros possuiam distinção em relação ao gênero, havia 
escolas para meninas e escola para meninos. Quando a educação muito se aproximava 
da união entre o feminino e o masculino, a edificação escolar se estabelecia pela 
simetria, com blocos que separavam as crianças, impedindo a efetivação da co-
educação dos sexos. Até então, desconhecemos essa concepção nas escolas 
portuguesas. 

Em Portugal, as Escolas Centrais, segundo Vidal (2006), como atribuição “ao 
governador civil, como interface entre o governo central e o local, e às Câmaras foram 
atribuídas competências administrativas sobre o ensino, mas não foram dotados de 
meios financeiros para a sua efetivação”(VIDAL, 2006, p.64). Isso, não difere muito 
das escolas repúblicanas na Bahia, quando mesmo após as leis e Decretos da década 
de 1930, há documentos que destacam a precariedade dos prédios, bem como a infra-
estrutura ao que diz respeito à formação docente para atuarem nesses 
estabelecimentos. 
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RESUMO 

Políticas e práticas educativas, desafios contemporâneos: implementação da lei 
10.639/03 nas escolas do ensino fundamental i e ii - comunidade quilombola de 
tijuaçu – bahia- brasil 

A referida pesquisa tem como objetivo discutir de que forma as práticas educativas 
foram implementadas nas escolas do Ensino Fundamental I e II, na comunidade 
quilombola de Tijuaçu, tendo como referência a Lei 10.639/03, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de 
Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira". O conteúdo 
programático ao qual a Lei se refere incluirá o estudo da História da África e dos 
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação 
da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil. Segundo o § 20 “Os conteúdos 
referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e 
História Brasileiras”. Assim, a pesquisa tem como recorte temporal 10 anos de 
implementação da Lei, ou seja, do ano de 2003 a 2013, procurando investigar se 
realmente a lei foi implementada nas escolas do Ensino Fundamental I e II, e quais as 
práticas educativas utilizadas pelos professores. A metodologia configura-se numa 
pesquisa do tipo etnográfica, com abordagem de análise compreensiva e 
interpretativa, a partir da utilização dos seguintes dispositivos de pesquisa: observação 
participante, questionário semiestruturado, entrevista semiestruturada e grupos 
dialogais. Para a fundamentação teórica serão utilizadas as contribuições de 
estudiosos e pesquisadores na área como: HALL (2005), MUNANGA (1996, 2012), 
SANTOS (2006), (MIGNOT), NÓVOA (2005) por considerá-los indispensáveis para 
as discussões na temática pesquisada. Nesse sentido, concluímos que a implementação 
da Lei, ainda é bastante embrionária, a cultura africana e afro-brasileira são tratadas 
na sala de aula de forma folclorizada, faltando um amadurecimento intelectual dos 
professores para trabalhar a referida temática.  
PALAVRAS-CHAVE  

Práticas Educativas. Lei 10.639/03.  Identidade Quilombola.  
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1. A QUESTÃO AFRO-BRASILEIRA E A HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA 

As pesquisas de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística–IBGE, 
registram que 46,42% da população brasileira são negros, pardos e pretos. Fruto da 
herança de escravizados africanos que, a partir do século XVI, aportam no Brasil, 
resultado da Diáspora Africana. Durante quase 350 anos, o Brasil recebeu cerca de 6 
milhões de africanos que se integraram à formação da identidade brasileira. 
Identidade ainda em processo de negociações, conflitos e diferenças que necessitam 
de leis para que se cumpram e se respeitem estas diferenças que singularizam diante 
de outras nações, valorizando, assim, a busca de uma sociedade mais justa e 
igualitária.   

Hall (2006) elabora o conceito de identidade como uma construção de caráter 
interno e externo que, construída de maneira dinâmica e plural, constitui-se em uma 
verdadeira festa móvel, definida historicamente e não biologicamente. 

Só tardiamente o Brasil começou a pensar sobre a questão da desigualdade racial 
e social e a questão afro-brasileira, que, durante séculos, foram silenciadas, por 
intelectuais, políticos, escritores e historiadores. Na historiografia brasileira dos 
séculos XIX e XX, algumas vozes se levantaram, mas guardavam um ranço racial 
bastante elucidativo. Em 1840, Karl von Martius 1 , alemão, naturalista, botânico, 
escreveu pela primeira vez sobre a miscigenação racial, a formação do povo brasileiro 
e a mistura das 3 etnias: europeu, africano e indígena (Guimarães1988, pp.5-37). 
Outras vozes apareceram no século XIX, como Varnhagen (Vainfas1999), que 
escreveu uma história branca, elitista e imperial. Em alguns dos seus escritos, informa 
sobre os costumes e crenças dos tupis, chamando-os quase sempre de bárbaros e 
selvagens e praticamente silenciou sobre os negros (Vainfas 1999, pp.2-3). 

Na primeira metade do século XX, aparecem alguns autores como Gilberto Freyre, 
Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. Gilberto Freyre descreve sobre o 
cotidiano da casa grande, mostrando uma visão democrática da questão racial, 
afirmando que negros e brancos viviam harmoniosamente e, no Brasil, se vivia uma 
democracia racial. Este pensamento vai se perdurar por todo século XX, quando 
surgem outros autores, que discutiram sobre a referida questão. 

A Nova Historiografia Brasileira, representada por João José Reis, Kátia Mattoso 
entre outros autores, discute sobre a necessidade de se pensar que o escravo africano 
não foi sempre vítima; ele reagiu de diferentes formas e apresentou comportamento 
diferenciado em situações diversas. 

Diante do exposto, percebe-se que a questão afro-brasileira, ficou, por muito 
tempo, silenciada na historiografia brasileira. Vários estudos têm demonstrado que, 

                                                   
 

1 Sobre von Martius e o IHGB no século XIX, ver Manuel Salgado Guimarães (1988), “Nação e civilização nos 
trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma história nacional”, Estudos históricos, 
Rio de Janeiro, n.1, pp. 5-37; Lúcia M. P. Guimarães (1995), “Debaixo da proteção de Sua Majestade Imperial: o 
Instituto Histórico e GeográficoBrasileiro (1838-1889)”, RIHGB, Rio de Janeiro, n. 388. 
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só a partir da segunda metade do século XX, com o fortalecimento do Movimento 
Negro e o apoio de alguns intelectuais e políticos, tem inicio uma mobilização popular, 
que afirma que no Brasil não existe igualdade racial e nem social, e que é preciso na 
escrita da Nova Constituição Federal incorporar alguns artigos que incluam a 
população Afro-Brasileira. A partir de 1988, com a Nova Constituição e as 
comemorações dos 100 anos da Abolição, inicia-se uma mobilização, tendo como 
objetivo criar possibilidades para que os afro-brasleiros sejam realmente atendidos 
como reza a Nova Constituição. Na década de 90 do século XX e na primeira década 
do século XXI, alguns vários projetos e iniciativas vão sendo elaborados para que a 
população afro-brasileira realmente seja atendida.  

  

1.1 AS AÇÕES AFIRMATIVAS 

Dentro dessas iniciativas e para atender à população afro-brasileira, após várias 
décadas de luta do povo negro, foram criadas as ações afirmativas e a Lei 10.639/2003. 
A referida lei tem como objetivo a obrigatoriedade do estudo da cultura afro-brasileira 
nos diferentes níveis de ensino. Entende-se por ações afirmativas o conjunto de 
medidas especiais voltadas a grupos discriminados e vitimados pela exclusão social 
ocorridos no passado e no presente. 

As discussões referentes às ações afirmativas assumem caráter político, a partir do 
momento em que a noção de pertencimento se torna urgente na ocupação deste 
contingente da população negro-mestiça que exige para si um protagonismo na 
construção de uma identidade afro-brasileira. Segundo Ribeiro (2011, p.169): 

...Parece apropriado conceituar as ações afirmativas como normas jurídicas 
temporárias que visam eliminar conjunturas políticas obrigatórias sofridas por 
determinados grupos sociais, dispensando tratamento desigual em benefício de 
tais grupos, justificando-se pela promoção de uma realidade materialmente 
igualitária. 

As ações afirmativas têm como objetivo principal eliminar as desigualdades e 
segregações, de forma que não se mantenham grupos elitizados e grupos 
marginalizados na sociedade, ou seja, busca-se uma composição diversificada onde 
não haja o predomínio de raças, etnias, religiões, gênero, etc. As ações afirmativas são 
realizadas através de políticas que propiciem uma maior participação destes grupos 
discriminados na educação, na saúde, no emprego, na aquisição de bens materiais, em 
redes de proteção social e de reconhecimento cultural. 

Assim, entre as ações afirmativas existentes no Brasil, podemos citar: o aumento 
da participação dos grupos discriminados em determinadas áreas de emprego ou no 
acesso à educação por meio de cotas; concessão de bolsas de estudo; prioridade em 
empréstimos e contratos públicos; distribuição de terras e moradias; medidas de 
proteção diferenciada para grupos ameaçados, etc.. 
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É bom lembrar que as ações afirmativas não são políticas anti-discriminatórias, 
mas ações preventivas e reparadoras no sentido de favorecer indivíduos que 
historicamente foram discriminados. As políticas anti-discriminatórias são apenas 
formas de reprimir os discriminadores ou de conscientizar aqueles que possam vir a 
discriminar.  

Entre as ações afirmativas no Brasil no âmbito federal para os afrodescendentes, 
podemos citar: a Lei 10.639/03 (objeto de nossa discussão) e a Lei 11.645/08, a Lei de 
Cotas no Ensino Superior, a Portaria Normativa n. 18, de 11 de Outubro de 2012, o 
Decreto n. 7824, de 11 de outubro de 2012 e o Estatuto da Igualdade Racial. 
(http://etnicoracial.mec.gov.br/legislacao. Acesso: 11 mar. 2016, às 10.43h). 

 

2. LEI 10.639/2003: CAMINHOS E DESAFIOS 

Após duas décadas de discussão e de luta por parte do Movimento Negro para que 
fosse instituído o estudo sobre a história e cultura africana e afro-brasileira, através da 
obrigatoriedade de uma lei que obrigasse a estudar sobre a influência africana na 
cultura brasileira, foi criada a Lei 10.639/03. Imagine, foi necessário ser criada uma 
lei para nos obrigar a conhecermos a nossa história e a nossa cultura. Assim, em 2003, 
foi criada a referida lei, que diz: Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. § 1º. O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá 
o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 
negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a 
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 
História do Brasil. § 2º. Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. Neste sentido, é de 
fundamental importância a aplicação da lei 10.639|03, sancionada em 2003 e 
alterada em 2008 para a Lei 11.645/08.  

(http://etnicoracial.mec.gov.br/images/pdf/lei_10639_09012003.pdf. Acesso: 11 mar. 
2016, às 10:55h).  

A Lei 11.645/08 tem como perspectiva, além dos estudos sobre as questões afro-
brasileiras, a inclusão da história e cultura indígena, como se percebe no texto abaixo:  

 O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de 
ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura 
afro-brasileira e indígena. § 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo 
incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 
população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da 
história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 
a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 
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nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 
pertinentes à história do Brasil.  

A Lei 10.639/03 versa sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-
brasileira e africana nos diferentes níveis de ensino, sendo as disciplinas história, 
língua portuguesa e educação artística aptas a desenvolverem essas questões, em seu 
plano de ensino, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica 
e política pertinentes à história do Brasil. 

Munanga afirma que: 

Os educadores conscientes sabem que a história da população negra quando é 
contada no livro didático é sempre contada do ponto de vista do “outro” e 
seguindo uma lógica humilhante e pouco humana. (Munanga2005,p.16). 

Para Nilma Lino Gomes: 

É preciso que as práticas pedagógicas sejam orientadas por princípios éticos que 
norteiem as relações estabelecidas entre professores, pais e alunos no interior das 
escolas brasileiras. E é necessário inserir a discussão sobre o tratamento que a 
escola tem dado às relações raciais no interior desse debate. (Gomes2005,p.150) 

Ainda para a autora, para sair deste estado de “querência”, se faz necessário 
construir novas práticas, colocando os educadores também como protagonistas deste 
processo. Com base nesta afirmativa é que se partiu para uma pesquisa etnográfica nas 
escolas do Ensino Fundamental I e II, na comunidade quilombola de Tijuaçu 

 
2.1 A LEI 10.639/2003 E AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DOS PROFESSORES QUE 
ATUAM NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE TIJUAÇU2 NAS ESCOLAS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I E II 

Apesar de 13 anos da instituição da Lei 10.639/2003, nossa pesquisa apontou que 
os professores das escolas pesquisadas ainda não estão aplicando a referida Lei, pois 
percebe-se uma resistência por parte dos professores em discutir questões referentes 
ao estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 
negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Alguns justificam que 
não estão preparados para discutir estes conteúdos, outros justificam que a própria 
escola não disponibiliza material para estes fazerem as discussões pertinentes.  

Esta pesquisa teve início no segundo semestre de 2015, com os professores do 
Ensino Fundamental I, que atuam na Escola Municipal Antônio José de Souza, 
localizada na comunidade quilombola de Tijuaçu. Pretendemos ouvir todos os 

                                                   
 

2 Sobre a comunidade quilombola de Tijuaçu, ver a obra de Miranda, Carmélia A. S. (2009). Vestígios 
Recuperados: Experiências da comunidade negra rural de Tijuaçu-BA. São Paulo: Annablume. 
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professores do Ensino Fundamenta I e II, mas para este texto, apresentamos o olhar 
da professora Tânia Evangelista, que trabalha com o 5º. Ano. 

Nas entrevistas realizadas, a discussão sobre a questão afro-brasileira aparece 
apenas nas comemorações do dia 20 de Novembro, data em que se comemora o 
aniversário de Zumbi3; durante todo o ano, a cultura e a história afro-brasileira é 
silenciada. Não podemos dedicar apenas um dia por ano à luta contra os preconceitos 
raciais e à marginalização. Um currículo democrático e respeitador de todas as 
culturas é aquele no qual estão presentes estas problemáticas durante todo o curso 
escolar, todos os dias, em todas as tarefas acadêmicas e em todos os recursos didáticos. 
(Santomé 1998,p.150).  

Nessa perspectiva, as práticas escolares é um conjunto de ações que a unidade 
escolar propõe para que os discentes possam participar, de forma efetiva, do processo 
educativo, são ações que levam os alunos a fazerem as diferentes leituras do mundo. 
Segundo Lima (2007,p. 49): As práticas escolares constituem o conjunto de ações e 
relações que se processam no cotidiano escolar. São fazeres e saberes cotidianos que 
superam as dicotomias: objetivo/subjetivo/, certo/errado e social/individual.  

Nas narrativas dos professores que atuam nas escolas da comunidade quilombola, 
fica evidente que os docentes sentem dificuldades em lidar com os diferentes níveis de 
aprendizagem, bem com os conflitos étnicos que acontecem no dia-a-dia, como 
podemos perceber na narrativa abaixo: “Quando discutimos sobre a questão da 
escravidão, os alunos ficam assustados, os próprios discentes não se identificam com 
a história da escravidão e nem como afro-brasileiros. Eles não gostam da história 
contada e não se sentem atraídos por ela”. (Depoimento de Tânia Maria Evangelista 
da Silva, professora do 50 Ano da Escola Municipal Antônio José de Souza, Tijuaçu, 15 
de outubro de 2015).  

Como falamos anteriormente, por muito tempo a historiografia silenciou sobre a 
história dos africanos no Brasil, ou quando se referia aos escravos, apenas se referia à 
questão dos castigos, dos maltratos, o escravo sempre no papel de vítima, de 
subalterno. Mas a nova historiografia sobre escravidão, discutida por João José Reis, 
Flávio Gomes entre outros, vê o escravo como aquele que enfrentou de várias formas  
a escravidão, resistindo, seja através da sua cultura, danças, religiosidade, ou através 
das fugas e criação de quilombos. Então, as histórias ouvidas por estes estudantes 
sobre os escravos e/ou sobre os negros, são histórias de sofrimento e de castigos, onde 

                                                   
 

3 Zumbi dos Palmares nasceu no estado de Alagoas no ano de 1655. Foi o principal representante da resistência 
negra à escravidão na época do Brasil Colonial. Foi líder do Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada 
por escravos fugitivos dos engenhos, índios e brancos pobres expulsos das fazendas. O Quilombo dos Palmares 
estava localizado na região da Serra da Barriga, que, atualmente, faz parte do município de União dos Palmares 
(Alagoas). Na época em que Zumbi era líder, o Quilombo dos Palmares alcançou uma população de 
aproximadamente trinta mil habitantes. Nos quilombos, os negros viviam livres, de acordo com sua cultura, 
produzindo tudo o que precisavam para viver. In 
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/zumbi_dos_palmares.htm, Acesso 11 mar. 
2015, às 17:19h. 
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dificilmente aparece o escravo como alguém que lutou pelos seus direitos. Em outro 
momento, perguntamos à professora sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas na 
sala de aula, de que forma ela trabalha estes conteúdos e obtivemos a seguinte 
resposta: “trago o texto e fazemos a interpretação, porque aqui é uma área quilombola, 
e discuto sobre o que é ser quilombo. Mas creio que tem que trazer vídeo para explicar 
a eles e muitas vezes a escola não dispõe, para eles poderem entender”. (Depoimento 
de Tânia Maria Evangelista da Silva, professora do 50 Ano da Escola Municipal 
Antônio José de Souza, Tijuaçu, 15 de outubro de 2015). Pelo relato da professora, 
verifica-se a necessidade de outros materiais didáticos para que os alunos possam 
discutir sobre a referida temática. Apenas o texto não dá conta da demanda. É preciso 
utilizar outros recursos e outras metodologias, para que os alunos se concentrem nas 
aulas ministradas.  

Também perguntamos aos professores em que momento é discutida a questão 
afro-brasileira, se existe um projeto, se há uma discussão anterior. A professora Tânia 
nos informou que: “Não tem uma disciplina direcionada a esta questão, trabalhamos 
com interpretação de textos. Conteúdos trabalhados, de vez em quando a gente 
discute, mas agora, na III Unidade, nós vamos trabalhar, de vez em quando estamos 
trabalhando, mas agora vamos trabalhar mesmo voltado para o quilombo, sua 
história”.  

Percebe-se, então, que não há um planejamento anterior para discutir as relações 
étnicas, a questão do negro no Brasil, etc. O que demonstra que a Lei 10.639/03 não 
está sendo trabalhada em sala de aula. Apesar dos 13 anos da Lei, as escolas ainda não 
se debruçaram sobre a questão afro-brasileira. É preciso que os professores e a direção 
das escolas passem a entender a importância de se trabalhar a nossa história, conhecer 
a nossa cultura, pois, só assim, os quilombolas, os negros e todos nós podemos 
conhecer um pouco de nossa história. Estudar a temática da história e cultura afro-
brasileira nos espaços da educação formal, como nas escolas, por exemplo, é criar 
possibilidades para a socialização das contribuições que africanos e afro-brasileiros 
tiveram na formação da sociedade brasileira, além de rever práticas e atitudes 
discriminatórias cometidas no decurso da história contra os africanos e 
afrodescendentes que tiveram, por muito tempo, seus direitos negligenciados, como a 
educação, especialmente em relação ao acesso e permanência nos espaços escolares. 
(Pires; Miranda2015,p.146). 

As escolas estão localizadas numa comunidade quilombola, onde 90% da 
população são negros, percebem-se as marcas da cultura africana em diferentes 
aspectos de vida dessa população, como: nas relações de trabalho, relações familiares, 
nas formas de sobrevivência, no falar, nas formas de ver o mundo, no andar e nas 
manifestações culturais.  

Percebe-se, então, que a escola ainda continua com o discurso de cima para baixo, 
não procura interargir com a comunidade, o que gera desinteresse por parte dos 
alunos, pois os conteúdos estudados estão totalmente fora de sua realidade, pois eles 
nâo se vêm na escola, as imagens, os discursos utilizados pelos professores não 
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condizem com o seu cotidiano. Dessa forma, cria-se um conflito e os alunos são 
taxados de indisciplinados, desinteressados e problemáticos.  

Quando se pensou na instituição da Lei 10.639/03, tinha-se como objetivo não 
mais o silenciamento da questão afro-brasileira, ou seja, trazer para sala de aula os 
conteúdos que discutam sobre a nossa história, conhecer a trajetória da população 
africana que aportou aqui no Brasil, como consequência da Diáspora Africana. 

 
ASPECTOS CONCLUSIVOS 

“Ainda que, de forma tardia, a elaboração de políticas que consideram a 
importância da africanidade na formação da identidade baiana e nacional, com a 
criação da Lei 10.639/2003, é uma medida válida e enriquecedora culturalmente”. Um 
ponto de partida do processo de reafricanização refere-se aos movimentos étnico-
culturais, iniciados na década de 1970. Com a Nova Constituição de 1988, fez-se 
necessário atentar-se para as ações afirmativas com as quais a diversidade cultural 
deveria ser valorizada, era o que a nova democracia defendia.  

Com a implantação dessa lei de forma homogênea, como pretende o projeto, 
considerando-se as peculiaridades regionais, a relação professor-aluno requer novo 
formato, levando em conta que, no processo de construção de uma identidade 
regional/nacional, todos possuem importante papel. Na contemporaneidade, a relação 
horizontal favorece o respeito à diversidade, ultrapassando, assim, o modelo de 
hierarquias, e promovendo o aprendizado de forma mais qualitativa do conteúdo que 
o professor traz para discussão. O docente também aprende com as experiências do 
alunado e, assim, constrói-se uma nova forma de aprendizado, abandonando antigas 
formas de ensino cartesianas e exercitando a reflexão crítica. Deste modo, com a 
aprendizagem da história e da cultura originárias afro-brasileiras em pauta, formam-
se cidadãos com autonomia para formar opinião crítica, política e ética”. (Santanna; 
Carneiro; Moreira, 2014, p. 12).  

A pesquisa apontou que, até o momento, a Lei 10.639/03 não foi implantada nas 
Escolas do Ensino Fundamental I e II, que estão localizadas na comunidade 
quilombola de Tijuaçu, houve algumas iniciativas, mas não há um projeto direcionado 
para as relações étnicos-raciais. Infelizmente, a história dos afro-brasileiros ainda se 
faz ausente nas referidas escolas. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo examinar as práticas educativas 
concretizadas numa instituição de educação infantil no município de Dourados, MS - 
Brasil no ano de 2002, na tentativa de evidenciar as formas em que as crianças foram 
ouvidas, e a partir das suas falas, como os professores organizaram a sua forma de 
atuar, à luz da pedagogia Freireana. O recorte temporal contempla os acontecimentos 
do início do século XXI, destacando no contexto das políticas educacionais brasileiras, 
as formas de organização dos espaços para cuidar e educar as crianças pequenas. Para 
tanto, optamos no primeiro momento apresentar às proposições teóricas 
metodológicas dialogando com os autores que refletem sobre os conceitos de Educação 
Popular (Maciel, 2011), Rede Temática, Tema Gerador (Freire, 1987; 2015), 
estabelecendo um amplo diálogo com os estudos advindos da sociologia da infância, 
(Sarmento, 2005). A pesquisa teve como fontes, as filmagens oriundas dos materiais 
produzidos pelo CEIM - Centro de Educação Infantil Municipal. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Educação popular, sociologia da infância, práticas educativas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo examinar as práticas educativas 
concretizadas no cotidiano escolar, a partir do processo de reorientação curricular1, 
que ocorreu numa instituição de educação infantil no município de Dourados e as 
aproximações empreendidas pelo campo da sociologia da infância que vem em defesa 
das crianças, considerando-as como atores sociais plenos, reconhecendo-as enquanto 
sujeito histórico, social, consumidor e produtor de cultura. (Sarmento, 2005; 2011). 

Buscamos assim, analisar as práticas educativas oriundas do processo de 
reorientação curricular no ano de 2002 na tentativa de evidenciar as formas em que 
as crianças foram ouvidas, e a partir das suas falas, como os professores organizaram 
a sua forma de atuar, à luz da sociologia da infância. O recorte temporal contempla os 
acontecimentos do início do século XXI, destacando no contexto das políticas 
educacionais brasileiras, as formas de organização dos espaços para cuidar e educar as 
crianças pequenas.  

Para tanto, optamos no primeiro momento apresentar às proposições teóricas 
metodológicas dialogando com os autores que refletem sobre os conceitos de Educação 
Popular (Maciel, 2011), Rede Temática, Tema Gerador (Freire, 1987; 2015), 
estabelecendo um amplo diálogo com os estudos advindos da sociologia da infância, 
(Sarmento, 2005). A pesquisa teve como fontes, as filmagens oriundas dos materiais 
produzidos pelo CEIM - Centro de Educação Infantil Municipal. Assim, este estudo ao 
estar relacionado com o desejo de conhecer o ponto de vista das crianças e as práticas 
desenvolvidas com elas, contribui para o avanço das discussões sobre a pesquisa com 
crianças. 

Em meados de 2003, na cidade de Dourados (localizada ao sul de Mato Grosso do 
Sul) foi realizado, a partir da concepção de Educação Popular, o processo de 
reorientação curricular. A educação popular, enquanto opção política da Rede 
Municipal de Educação teve como objetivo principal a democratização da escola 
pública e a superação do modelo excludente de educação, tendo a participação popular 
como eixo organizador das políticas públicas de educação. De acordo com Maciel 
(2011),  

A pedagogia freireana é síntese da teorização implícita na prática de Educação 
Popular. Ela traz a consideração do conhecimento como possibilidade de 
superação de relações verticais contraditórias e de modelos mecanicistas de 
análise da realidade social e implantação de novas propostas que indiquem 
esperança e a necessidade de mudança. (Maciel, 2011, p.337) 

                                                   
 

1 O processo de reorientação curricular se deu em todos os CEIMS e Escolas do município de Dourados, MS – 
Brasil. 
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Desta forma e fundamentalmente, creditamos na Pedagogia Freireana como sendo 
desveladora de opiniões, ideias e saberes que emerge da concepção de educação de um 
povo, de uma sociedade excluída e marginalizada. Especificamente neste estudo, como 
forma de romper com uma concepção dominante que vê a criança como “aquele que 
não tem fala” -, o infante. Para tanto, compreender tal pedagogia, implica produzir 
diálogo constante e efetivo na problematização da realidade de crianças e adultos para 
sua mediação crítica no mundo.  

Em consequência disso, o objetivo da reorientação curricular foi proporcionar 
momentos de formações contínuas, com a preocupação de desvelar a realidade a partir 
da reflexão sobre a prática por meio do diálogo. Para	Paulo	Freire,	o	diálogo	é:	

[...] uma espécie de postura necessária, na medida em que os seres humanos se 
transformam cada vez mais em seres criticamente comunicativos. O diálogo é o 
momento em que os seres humanos se encontram para refletir sobre sua 
realidade tal como a fazem e a refazem (Freire, 2008, p.123). 

Segundo o educador, o dialogo não é apenas uma conversa, possibilita-nos refletir 
sobre a realidade, de compreender fatos e conceitos, de expressarmos desejos e 
angústias. É por meio dele que podemos interpretar as intenções.  Faz se também por 
meio dos olhares, palavras e atitudes.   

Na perspectiva da dialogicidade, os momentos de formações foram pautados na 
premissa de que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 
para a sua produção ou a sua construção”. (Freire, 2015, p. 24).  

Pensar na problemática reflexão/práxis é direcionar o nosso olhar para a obra 
Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa, que trata algumas 
das questões fundamentais para a formação dos educadores/as. Paulo Freire (2015) 
destacou reflexões indispensáveis à prática educativa em favor da autonomia, da 
curiosidade e da capacidade crítica dos educandos. Uma das interpretações do autor é 
a de que ensinar exige pesquisa, ou seja, em sua formação permanente o professor 
necessita indagar, buscar mais informação, investigar, na proporção de que o 
educando vai aprendendo a partir da sua curiosidade, da sua capacidade de perguntar 
e comparar.  

Sumariamente, ao pensar em todas essas proposições, Freire destaca a 
importância e a necessidade de saber escutar:  

[...] não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos 
os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta 
paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, 
precise falar à ele. (Freire, 2015, p. 111). 

Para Freire, é necessário saber escutar para que aprenda a falar com. Ao escutar, para além de 
simplesmente ouvir, o interlocutor poderá falar de igual para igual para então 
compreender a voz, os interesses e os diferentes saberes de seus educandos.  
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Para tanto, quando conduzimos o nosso olhar para as crianças pequenas, o dialogo, 
pautado na escuta e na observação atenta, permite investigar os interesses, as 
experiências e as expressões das crianças que se manifestam distintamente dos 
adultos. Aqui faz se necessário, enfatizar que os aportes condutores da sociologia da 
infância vêm em defesa da criança, considerando-as como atores sociais plenos, 
contextualizando a autonomia delas através da apropriação dos seus discursos, na 
interação com as pessoas, com as instituições, reagindo aos adultos e na criação de 
estratégias para participar do mundo (Delgado e Muller, 2005).  

Manuel Sarmento, diretor do Centro de Educação da Universidade do Minho, em 
Portugal, numa entrevista dada durante visita ao Brasil, em 2011, fala da importância 
que ele atribui a escuta das crianças. O autor destacou a Convenção sobre os Direitos 
da Criança, das Nações Unidas, de 1989, em que ressaltou o conceito de que:  

[...] a criança não pode ser ignorada em sua opinião sobre os aspectos que lhe 
dizem respeito, atendendo à capacidade que ela tem de exprimir a própria 
opinião. Sua participação social significa que o conhecimento que ela tem deve 
ter voz, deve ser auscultada e deve ter efeito, ou seja, influenciar seu modo de 
vida. (Revista Educação). 

Nesse sentido, reconhecemos a importância de escutar o que as crianças falam, 
conhecer e reconhecer seus pontos de vista, e finalmente, possibilitar que elas tomem  
parte dos assuntos que lhes dizem respeito.  

De acordo com Rocha (2008) é necessário uma ampliação dos termos ouvir ou 
escutar que equacionam no termo auscuta, ou seja, compreender a comunicação feita 
pela criança levando em consideração que a maneira de receber e perceber a escuta 
dela perpassará pelo crivo de interpretação do adulto. E ainda “quando o outro é uma 
criança, a linguagem oral não é central nem única, mas fortemente acompanhada de 
outras expressões corporais, gestuais e faciais” (Rocha, 2008, p. 45).  

Karlsson (2008) pontua que: 

Se realmente queremos entender e conhecer as crianças e aprender sobre suas 
culturas nas suas perspectivas, devemos mergulhar na cultura e no mundo das 
crianças. Elas são atores sociais ativos e competentes. Uma criança não pensa 
exatamente como um adulto. Suas palavras e modo de agir, suas formas de 
pensar e refletir são muito mais complexos do que geralmente nós pensamos. Se 
nós queremos que as crianças nos contem algo sobre elas próprias, precisamos 
levá-las a sério e tratá-las equitativamente. Devemos parar e aprender a ouvir 
em um diálogo compartilhado, recíproco e coletivo. E, finalmente, também 
devemos encorajar a nós mesmos e nos envolver em uma ação compartilhada e 
recíproca com as crianças, para que entremos em diálogo coletivo com elas. 
(Karlsson, 2008, p. 163 e 164). 

Como fazer isso? Faz-se necessário, então, “ouvir [escutar] o que falam, 
compreender os significados e valorizar as expressões das crianças. Negligenciar tais 
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proposições é relegar à criança uma função essencialmente passiva. Para tanto, o 
dialogo e a observação deve ser considerada a premissa para apreender sobre as 
culturas das crianças, tidas como atores sociais ativos (Sarmento, 2005). Ao ouvir a 
voz das crianças evidenciamos no dialogo compartilhado,  

[...] a ideia de que as crianças, na sua interacção com os adultos, recebem 
continuamente estímulos para a integração social, sob a forma de crenças, 
valores, conhecimentos, disposições e pautas de conduta, que, ao invés de serem 
passivamente incorporados em saberes, comportamentos e atitudes, são 
transformados, gerando juízos, interpretações e condutas infantis que 
contribuem para configuração e transformação das formas sociais. (Sarmento, 
2005, p. 20-21) 

As crianças estabelecem interações com o mundo material e social, entre os adultos 
e entre elas. E, é na dinamicidade das interações no mundo infantil que descobrem 
coisas significativas, a partir das experiências vividas e explicadas por ela mesma no 
espaço social e que são distintas das coisas de que aprendem na proximidade com os 
adultos.  

 
1.1. LEVANTAMENTO DA PROBLEMÁTICA 

A abordagem temática parte do princípio de que não há ensino sem pesquisa e 
pesquisa sem ensino, ou seja, todo professor deve ser pesquisador: “No meu entender, 
o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de 
atuar que se acrescente à ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a 
indagação, a busca, a pesquisa”. (Freire, 2015, p. 30).  Neste sentido, o educador torna-
se o investigador das problemáticas relacionadas ao ensino, à aprendizagem, as 
relações sociais entre o CEIM e a comunidade e o desenvolvimento infantil.  

Com o levantamento dessa problemática, e a partir do referencial teórico adotado, 
apontou-se a necessidade de formação continuada aos profissionais “in loco”, ou seja, 
no contexto do próprio local. Buscou-se desta forma, problematizar as propostas, os 
resultados e as dificuldades encontradas, a partir de projetos e planos de atividades. 
Concordamos com Oliveira, quando diz que “num mesmo lócus de trabalho, pessoas 
somam histórias pessoais e profissionais, e a consideração sobre isso pode ou não 
contribuir para o avanço na construção de uma educação infantil de qualidade” 
(Oliveira, 1998, p. 88). 

Para a construção da rede temática, os momentos de formação no CEIM “Frutos 
do Amanhã”, iniciou-se com reflexões sobre o tema gerador no qual apresentou a 
temática Currículo e Avaliação participativa: Ensino-aprendizagem a partir da 
realidade. O tema gerador, segundo Freire é o resultado da investigação do 
pensamento-linguagem do homem referido à realidade, os níveis de sua percepção 
desta realidade (Freire, 2005, p. 101). Nesse sentido, a premissa do diálogo se “impõe 
como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens” (2005, p. 
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91). É no diálogo que manifestamos nossa visão de mundo e que passamos a 
compreender a visão de mundo do outro também, sendo assim, o educador nos diz 
que “nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão de mundo, ou tentar impô-la 
a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa” (Freire, 2005, p. 100). 

Para Gouvêa (1996) Apud Rodrigues (2003), “todo tema gerador é um problema 
vivido pela comunidade, cuja superação não é por ela percebida. Ele envolve: 
apreensão da realidade, análise, organização, e sistematização, originando programas 
de ensino a partir do diálogo”. (Rodrigues, 2003, p.01)  

A partir das inúmeras configurações que envolvem as formas de dialogar, 
passamos a observar as brincadeiras das crianças nas situações do dia a dia, as relações 
estabelecidas com os objetos e com as outras crianças, os conhecimentos formulados 
a partir dos problemas existentes no cotidiano, tendo a fala e as manifestações das 
crianças e dos adultos como instrumentos essenciais de análise para desencadear o 
processo de reflexão e estruturação do currículo. 

O ponto de partida para a reflexão da prática se deu a partir das relações sociais 
estabelecidas nas falas das crianças, nas manifestações de risos e choros, na 
agressividade e silêncio, constituindo dessa forma, matéria-prima para a elaboração 
do conhecimento. 

Nas falas e manifestações originadas do mundo infantil, selecionamos as 
seguintes: as crianças faziam rolinhos de papel e brincam de fumar. Quando 
questionada, respondeu: “Porque é bonito fumar, disse a criança”. As crianças fazem 
armas de brinquedos de papel e brinquedos de encaixe. E uma criança, matriculada na 
pré-escola fala, “Lá fora eu me sinto mais livre” e brincava como se fosse um avião no 
espaço externo do CEIM.  

Entre as falas e manifestações referentes ao mundo infantil, percebemos que os 
elementos câncer, fumar e morte estavam presentes; uma apresentava elementos 
selecionados ao sentimento de liberdade, que por sua vez estava relacionado aos 
espaços internos da sala de aula e externos do CEIM.  

É importante ressaltar que as falas e manifestações foram investigadas e 
selecionadas considerando aquelas que fossem significativas, retirando o tema 
gerador lógico do mundo infantil e adulto, em que o tema gerador é o reflexo do 
problema apresentado pela comunidade. Paulo Freire nos alerta que “investigar o 
tema gerador é investigar, repitamos, o pensar dos homens referido a realidade, é 
investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua práxis” (2005, p. 114). 
Compreendemos que o processo de construção da rede temática expressa os conflitos 
e problemas que foram revelados a partir da análise das falas. No entanto, podemos 
ressaltar que as dificuldades encontradas foram de compreender a visão de mundo do 
outro. Na qual através da análise retiramos os elementos e conflitos para a elaboração 
da rede e nesta conseguimos visualizar os problemas locais do mundo infantil fazendo 
a relação com as estruturas micro e macro da sociedade, ou seja, olhando na totalidade. 
É da realidade local que surgem os conflitos e a transformação da mesma.  

Entretanto, para este estudo faremos referência da prática apenas com os 
fragmentos das falas e manifestações expressas do mundo infantil.  
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Após a construção da rede temática, partimos em busca de conteúdos 
programáticos na superação dos limites e do conhecimento fragmento. Embora as 
cenas e as falas mostrem situações que foram captadas, revelando a visão que a 
crianças tem do espaço do CEIM, apenas duas falas serão trabalhadas neste estudo. 
Concordamos com Kramer (2002, p. 47) que diz: “[...] a infinidade de situações 
vivenciadas no cotidiano, e as investigações sistemáticas que vamos desenvolvendo, 
nos possibilitam conhecer quem são nossas crianças e como constroem o 
conhecimento”. O educador deve estar atento, pois a partir das situações cotidianas 
vivenciadas no CEIM, podemos compreender sua forma de pensar e de se relacionar 
com o mundo. Ao escolher as falas, os educadores devem estabelecer um canal de 
intervenção com as crianças. 

 
1.1.1. ORGANIZAÇÃO DAS FALAS 

As falas e manifestações selecionadas para o desenvolvimento do trabalho estavam 
relacionadas ao sentimento de liberdade: “lá fora eu me sinto mais livre” (brincando 
com aviõezinhos feitos de papel) – fala de uma criança matriculada no pré de uma 
escola, extensão do CEIM (a criança frequentou o CEIM desde o berçário e na ocasião 
estava estudando numa escola, extensão do CEIM). A manifestação selecionada para 
análise: as crianças fazem armas de brinquedo de papel e brinquedos de encaixe. 
Para a elaboração do plano de aula, os professores organizaram como objetivo geral: 
Desenvolver nas crianças o gosto pelos vários tipos de brincadeiras e brinquedos, 
considerando sua importância no dia a dia (prazer e lazer), como forma de trabalhar 
as relações sociais, pautadas no diálogo, na solidariedade e na exploração dos 
diferentes espaços no CEIM e na comunidade.  

Para problematizarmos os conteúdos, levantamos as seguintes questões: O que é 
brinquedo? O que é arma? Quais os brinquedos que podemos desenvolver? Onde 
brincar? Com quem e quando devo brincar? A partir dessa problematização, retiramos 
os seguintes conteúdos: Conceito de brinquedos e brincadeiras; Conceito de arma; 
Tipos de brinquedos (industrializados e elaborados com sucata). Ainda organizamos 
experiências e momentos que envolvessem atividades, brincadeiras com os adultos do 
CEIM e da comunidade; brincadeiras nos espaços internos e externos do CEIM, 
brincadeiras que retratassem os espaços da casa, por meio do faz de conta; Brincar no 
banho, durante as refeições (de restaurante), no parque, na sala de aula, brincar de 
casinha, papai, mamãe e filhinhos, nos espaços circunscritos. 

As atividades foram planejadas de acordo com a fala e a manifestação selecionada 
para o maternal I (2 à 3 anos), maternal II (3 à 4 anos), Jardim e pré-escola (4 à 6 
anos). Estudo da Realidade: passeio externo no CEIM, observando os animais, 
piquenique e trilha pelo bosque; Brincar de cabana, faz de conta (papai, mamãe e 
médico); Cantigas de roda, com gestos de pegar na mão, abraçar; passeio no interior 
do CEIM; Organização do Conhecimento: Brincadeiras de faz de conta (casinha e 
cabana); brincadeiras livres, passeio externo, trilha pelo bosque, piqueniques; Leitura 
de diversos livros relacionados à temática brinquedo/brincadeira; Aplicação do 
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Conhecimento: as crianças foram envolvidas nas diferentes brincadeiras através dos 
brinquedos elaborados com sucatas, feitos por elas mesmas e pelos educadores, e pelos 
brinquedos industrializados. 

Os conteúdos trabalhados no maternal II, jardim e pré foram: brincadeiras nos 
espaços do CEIM, de cabana, casinha, brincar de faz de conta papai, mamãe e médico; 
passeio nas imediações do bairro observando os animais, piquenique e trilha pelo 
bosque – irmãos maristas; conceitos de brinquedos e brincadeiras; tipos de 
brinquedos industrializados e elaborados com sucatas. Nas atividades desenvolvidas 
no maternal II a professora utilizou o livro de literatura “O jogo do pega-pega”, da 
autora Flávia Muniz, no qual as crianças fizeram a interpretação do texto através de 
desenho e modelagem com massinha. Finalizamos esse bloco de atividade 
confeccionando com as crianças bolas de meias para utilizarmos nas brincadeiras no 
pátio do CEIM.  

No planejamento das atividades na sala do jardim, a professora fomentou a 
discussão utilizando o livro de literatura infantil “Tucá, vovó e Guto” de Mary e Eliardo 
França; nesta atividade foram trabalhadas as figuras geométricas e após a leitura 
fizemos o desenho da história, montamos e colamos com recortes de figuras 
geométricas um robô. Também construímos um robô e um ônibus com sucatas 
previamente solicitadas as crianças. Salientamos sobre a importância de a própria 
criança desenvolver seus brinquedos, permitindo dessa forma à autonomia, a fantasia, 
a cooperação, a interação e o poder imaginário investido na criação do objeto 
brincante. Fatos que contribuem no seu processo educativo, propiciando 
aprendizagens cognitivas, afetivas, linguísticas entre outras.  

Após a realização desse estudo, por meio das análises realizadas, pudemos 
evidenciar, ainda que de forma incipiente, a prática pedagógica pautada na capacidade 
do conhecimento de sujeitos, crianças e no reconhecimento de seus modos de ser e 
estar no mundo. Desta forma, a Pedagogia freireana que parte da preocupação em 
revelar a realidade a partir da reflexão e do diálogo sobre a prática é correspondente 
com o campo da sociologia da infância que vêm em defesa das crianças, considerando 
as como atores sociais plenos.  
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RESUMO  

Nesta pesquisa temos como objeto de análise as percepções de atores sociais do 
cenário da educação formal com relação aos usos ou desusos do Livro Didático de 
História e dos Cadernos do projeto “Primeiro, aprender!” na disciplina escolar de 
História no Ensino Médio. Nosso como campo de investigação foram duas escolas 
públicas estaduais do município de Quixadá, do estado do Ceará/Brasil. Utilizamos 
como metodologia entrevistas semi-estruturadas com gestores e professores. Além de 
uma investigação nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas Diretrizes Curriculares 
para o Ensino Médio, como também nos Cadernos distribuídos pelo Projeto. Partimos 
das indagações: como os gestores escolares e professores de história percebem os 
livros didáticos distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático e os Cadernos 
do projeto “Primeiro, aprender”? Quais são as memórias marcantes de experiências 
vividas no Ensino de História, a partir dos usos dos livros didáticos de História e do 
Projeto “Primeiro, aprender!”? Tivemos como suporte teórico Michel de Certeau 
(1994) e Roger Chartier (1990), com os conceitos de estratégias/táticas e apropriação 
respectivamente e Alan Choppin (2004) com o conceito de livro didático. Destacamos 
a necessidade do registro e análise da história ensinada para melhor compreendermos 
as práticas educativas do espaço socioeducacional. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Disciplina escolar de História, Ensino de Médio, Políticas Públicas  
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1. INTRODUÇÃO 

Neste artigo intentamos analisar as percepções dos diferentes atores sociais do 
cenário da educação formal com relação aos usos ou desusos dos livros didáticos de 
História adquiridos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e dos Cadernos 
do projeto “Primeiro, aprender!” durante as aulas de História do 1º. Ano do Ensino 
Médio a partir das experiências vividas. 

O nosso âmbito cronológico é de 2008-2014, período em que no Ensino Médio das 
escolas públicas do Estado do Ceará, para além do Livro Didático, foi utilizado em 
muitas escolas um projeto denominado “Primeiro, aprender!”, uma intervenção da 
Secretaria de Educação do Ceará nas turmas do 1º. Ano do Ensino Médio com vistas 
ao desenvolvimento e à consolidação de habilidades e competências básicas 
necessárias para melhor acompanhar o último segmento da Educação Básica, porque 
pesquisas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do Sistema 
Permanente de Avaliação da Educação Básica (SPAECE) constataram que em 2006 os 
alunos que ingressam no Ensino Médio no Estado tinham nível de leitura e 
compreensão equiparado aos alunos do 5º. Ano do Ensino Fundamental.  

Escolhemos como campo de investigação duas escolas públicas de Ensino Médio 
situadas no município de Quixadá, estado do Ceará. Sendo uma no Centro de Quixadá, 
que é considerada uma das melhores escolas públicas de Quixadá, que aqui a 
denominamos como escola “A”. E outra, localizada no bairro Campo Novo, que é 
considerado pela população quixadaense um dos bairros mais problemáticos no que 
diz respeito aos problemas sociais, com alto índice de violência e maior taxa de 
analfabetismo da cidade, e aqui a denominamos como escola “B”. 

Fizemos entrevistas semi-estruturadas com oito sujeitos do lócus escolar: duas 
técnicas da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE 12), 
dois diretores, dois coordenadores e dois professores de História do Ensino Médio das 
escolas pesquisadas. 

Utilizamos para o suporte teórico autores como Michel de Certeau (1994) e Roger 
Chartier (1990) com os conceitos de estratégias/táticas e apropriações 
respectivamente e Alan Choppin (2004) com o conceito de livro didático com um 
objeto complexo, ressaltando que: “Um interesse particular vem sendo dado, de uns 
vinte anos para cá, às questões referentes ao uso e à percepção do livro didático.” (p. 
565). Ainda dialogamos com outros teóricos que lidam com os conceitos de: Educação, 
História, Ensino de História e Livro Didático, com o intuito de estabelecer relações 
entre os elementos que constituem nossa problemática ligada aos usos de material 
didático no âmbito escolar.  

Algumas perguntas nortearam nosso olhar: como os gestores escolares e 
professores percebem os livros didáticos distribuídos pelo Programa Nacional do Livro 
Didático e os Cadernos do projeto “Primeiro, aprender”? Quais são as memórias 
marcantes de experiências vividas no Ensino de História, a partir dos usos dos livros 
didáticos de História e do Projeto “Primeiro, aprender!”? 
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Vale ressaltar que esta temática sobre os usos dos livros didáticos e do Projeto 
“Primeiro, aprender!” foi inicialmente trabalhada por nós no Encontro Nacional de 
História (ANPUH) em junho de 2015, na cidade de Florianópolis – Santa Catarina. E 
aqui ratificamos algumas reflexões e apresentamos outros dados para o debate 
acadêmico.  

2. A DISCIPLINA ESCOLAR DE HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO 

Compreendemos o conceito de “disciplina” na perspectiva de Chervel (1990): “um 
modo de disciplinar o espírito, quer dizer de lhe dar os métodos e as regras para 
abordar os diferentes domínios do pensamento, do conhecimento e da arte.” (p. 180) 
Desta forma, como disciplina escolar, a História requer um estudo crítico e reflexivo 
para aquisição de conhecimentos referentes aos fatos que constituíram e constituem a 
nossa História, o que de acordo com Monteiro (2013) “possibilita a desnaturalização 
deste presente que passa a ser analisado em perspectiva histórica”. (p. 222). 

Partimos do pressuposto que a história não é simplesmente um acúmulo de fatos 
e datas organizados de forma cronológica pronto para serem memorizados, é, antes, 
tempo constituído na relação com o outro, nas experiências compartilhadas. Torna-se 
imprescindível, portanto, fazer “uma narrativa densa o bastante, para lidar não apenas 
com a sequência dos acontecimentos e as intenções conscientes dos atores nesses 
acontecimentos” (Burke 1995, p. 339) mas também com as estruturas - instituições, 
modos de pensar etc. Podemos afirmar, portanto, que a memória histórica é algo 
inerente à formação cidadã. 

O Ensino Médio é a etapa conclusiva da Educação Básica, conforme a nossa Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação em vigor (Lei no. 9394/96). Sendo assim, é a 
derradeira oportunidade, escolar oficial, que a maioria dos educandos brasileiros tem 
para aprender e refletir de forma sistematizada sobre os diferentes fatos e 
acontecimentos que marcaram nossa História e da humanidade como um todo, 
através da disciplina escolar de História, considerando que a formação cidadã passa 
pelo acesso a memória histórica constituinte da identidade de um povo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino médio, homologados 
em 1999 pelo Ministério da Educação, buscam uma educação amparada no “aprender 
a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser” (Brasil 1999, p. 
286). Os PCN foram instituídos buscando dar significado ao conhecimento escolar 
mediante a contextualização, e evitar a compartimentalização mediante a defesa da 
interdisciplinaridade. A proposta para o Ensino Médio é a formação geral, em oposição 
à formação específica; o desenvolvimento da capacidade de pesquisar, buscar 
informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar e formular, 
ao invés do simples exercício de memorização. 
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3. O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO 

Uma das formas de popularizar uma exigência curricular no mundo da educação 
escolar é através do livro didático, compreendendo-o como uma literatura complexa e 
conforme Johnsen (1996) compilada por várias partes interessadas (especializalistas, 
autores, editores, autoridades) cujas motivações não são as mesmas para cada grupo, 
sendo necessário um olhar investigador para entender o livro didático com uma fonte 
histórica, portanto fruto de uma época. Para Choppin (2004) o livro didático pode 
fornecer ainda um conjunto de outros documentos em sua feitura “cuja observação ou 
confrontação pode vir a desenvolver o espírito crítico’” (p. 553). E Silva (2014) 
completa salientando que o livro didático é como um caleidoscópio, com diferentes 
possibilidades de usos, a depender das opções dos sujeitos que o usam. 

É importante salientar que o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), foi 
criado pelo Decreto No. 91.542, de 19 de agosto de 1985, tendo como função avaliar, 
indicar, comprar e distribuir livros didáticos para as escolas públicas. Em meados da 
década de 1990 este Programa passou por algumas modificações, ficando sob a 
responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e o 
MEC como a instância de planejamento e normatização do Programa (Miranda e Luca, 
2004), para subsidiar em primeiro lugar o Ensino Fundamental. Hoje, o PNLD 
constitui hoje uma das maiores políticas públicas do Brasil, tanto em questão de 
investimento de verbas públicas quanto em dar acessibilidade ao livro didático para 
todos os alunos da Educação Básica matriculados em estabelecimentos públicos. 

Após muitas reivindicações e lutas de órgãos competentes a partir de 2006 todos 
os alunos do Ensino Médio de escolas públicas passaram a ser contemplados com a 
aquisição gratuita de livros didáticos em diferentes disciplinas a cada triênio do PNLD. 
Fato que fortaleceu, a priori, consideravelmente a perspectiva da educação escolar 
brasileira. Conforme nos lembra um de nossos entrevistados, diretor da Escola “B”: 

[...] a partir do momento que foi idealizado oferecer livro didático para os alunos 
do Ensino Médio com certeza o avanço foi enorme, hoje é uma ferramenta 
indispensável, e é responsável pelos avanços que estamos tendo nos últimos 
tempos. (...) o livro didático é o ‘carro chefe’ para o trabalho do professor em sala 
de aula.” (Diretor da Escola “B”). 

De acordo com Freitas e Oliveira (2014) o PNLD já viabilizou muitas modificações 
na feitura do livro didático, tentando romper com a “cristalização de uma concepção” 
(p.17), tendo em vista um criterioso processo de avaliação, escolha e envio das coleções 
didáticas para as escolas que envolvem diferentes instâncias, como o Mistério da 
Educação (MEC), autores de livros didáticos, editoras, secretarias de educação, 
Correios, professores, pais e alunos. E como destaca Silva (2014): com relação à 
disciplina de Historia, as‘cobranças’ concernem à coerência nos aspectos conceituais, 
historiográficos, pedagógicos e jurídicos, mas não nas opções de abordagens teóricas 
que os autores seguem. (p. 69) 
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No decorrer da análise das respostas dos diferentes atores sociais que 
entrevistamos ficou notória a compreensão da necessidade e valorização do livro 
didático como um suporte fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Como 
podemos verificar nas seguintes respostas: 

[...] o aluno que estuda história e não tiver acesso a textos é muito complicado 
(...) a disciplina de história exige muita leitura do aluno, então imagina o 
professor ter que copiar isso em quadro né, então é assim um apoio muito grande 
ao professor de história e claro para aluno é fundamental. (coordenador da 
Escola “A”) 

[...] o livro didático é o principal instrumento do processo de ensino e 
aprendizagem, nele o aluno tem diversas possibilidades de leitura, assim não só 
a escrita, mas imagens, mapas”. (professora de História da Escola “B”) 

Nas citações acima percebemos o reconhecimento do livro didático com um 
documento, por exemplo, que comporta outros documentos, como imagens e mapas. 
E assim concordamos com Choppin (2004) que a “coexistência (e utilização efetiva) 
no interior do universo escolar de instrumentos de ensino-aprendizagem que 
estabelecem com o livro relações de concorrência ou de complementaridade influi 
necessariamente em suas funções e usos.” (p. 553). 

Reconhecemos que os livros didáticos já passaram por diferentes transformações, 
mas compartilhamos com Gatti Júnior (2014) ao salientar que “ainda carecem de um 
complemento fundamental que é a oportunidade desses documentos servirem para 
que professores e alunos deem uma dimensão dialógica profunda ao ensino da 
disciplina...” (p.490), e talvez esta carência faça abrir espaço para intervenções do tipo 
do Projeto “Primeiro, aprender!”, com uma linguagem mais acessível para público alvo 
e com uma proposta dialógica mais pertinente. 

4. O PROJETO “PRIMEIRO, APRENDER!” NO ENSINO MÉDIO 
4.1 A CRIAÇÃO DO PROJETO “PRIMEIRO, APRENDER!” 

Pesquisas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do Sistema 
Permanente de Avaliação da Educação Básica (SPAECE) em 2006 constataram que os 
alunos que ingressam no Ensino Médio no Estado do Ceará tinham nível de leitura e 
compreensão equiparado aos alunos do 5º. Ano do Ensino Fundamental. Diante deste 
quadro, em 2007 a Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC) percebeu a necessidade 
de uma intervenção no 1º. Ano do Ensino Médio com vistas ao desenvolvimento e à 
consolidação de habilidades e competências básicas da leitura. Fato que nos faz 
lembrar Macêdo (2015) ao afirmar “a experiência vivida pela sociedade brasileira no 
âmbito da educação sempre se respaldou em amargura de pensamento e de ações 
concretas para sua emancipação.” (p. 170). Ou seja, diante de uma amarga realidade a 
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SEDUC precisou fazer uma ação concreta, e neste caso a criação do Projeto “Primeiro, 
aprender!”. 

A SEDUC contratou equipes de professores por disciplinas, estes com renomada 
experiências nas suas áreas e a maioria era professores universitários. Após algumas 
reuniões para explicar o que se desejava ficou claro que cada equipe faria um material 
para ser usado nos três primeiros meses do 1º. Ano do Ensino Médio, tendo por base 
os conceitos básicos de cada disciplina, mas com enfoque na leitura e interpretação. E 
depois de dois anos de elaboração e discussão o Projeto foram apresentados a 
sociedade escolar “Os Cadernos” do Projeto “Primeiro, aprender” e os mesmos 
começaram a ser usado em todas as escolas públicas estaduais de Ensino Médio no 
Estado do Ceará. 

Na apresentação do Caderno do aluno há a seguinte explicação: 

Nesta caminhada rumo ao sucesso no Ensino Médio, uma questão é essencial: 
Ler bem. Daí veio a ideia deste projeto. Esse material foi preparado para permitir 
que você aprimore as suas competências e possa ser considerado um bom leitor.” 
(Secretaria de Educação do Estado do Ceará – CEARÁ, aluno, vol. 1, 2008) 

E na apresentação do Caderno destinado ao professor salienta-se que o intuito do 
material é apoiar o trabalho docente: 

A nossa intenção, professor, professora, com este material é apoiar o seu 
trabalho de docência tentando construir alternativas para a superação de 
grandes lacunas no processo de aprendizagem de nossos estudantes. É certo que 
ensinar e aprender exige esforço, dedicação, compromentimento. Mas como diz 
o poeta tudo vale a pena se a alma não é pequena.” (Secretaria de Educação do 
Estado do Ceará – CEARÁ, professor, vol. 1, 2008) 

É importante destacar que o material do Projeto “Primeiro, aprender!” foi 
apresentado e discutido em um Seminário na cidade de Fortaleza em abril de 2008 
para os professores da rede pública, mas não passou por nenhum processo avaliativo 
que extrapolasse a Secretaria de Educação do Ceará.  

4.2. O MATERIAL DO PROJETO: CADERNOS APOSTILADOS 

O projeto “Primeiro, aprender!” na prática se constitui de uma espécie de apostila 
denominada “Caderno do Aluno” e “Caderno do Professor” divididos em dois blocos 
de disciplinas: eixo da Língua Portuguesa (que além desta disciplina, inclui História, 
Filosofia, Arte, Educação Física e Inglês) e o eixo da Matemática (que inclui ainda  
Química, Física, Biologia e Geografia). Sendo três volumes de cada eixo didático 
destinados ao aluno e mais três destinados ao professor, totalizando seis volumes.  

A abordagem dos diferentes assuntos, como no caso do Ensino de História, foi feita 
de forma muito elementar, com um texto de uma página em média, seguido por 
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questões que fazem usos de diferentes fontes documentais, em especial letras de 
músicas, e estimulam a criatividade.  

No Caderno do Aluno contém textos-base e um leque de tarefas com diferentes 
textos fazendo uso de vários tipos de documentos, como listas, formulários, gráficos e 
diagramas. Como podemos perceber nos exemplos abaixo retirados dos três volumes 
dos Cadernos do eixo de língua portuguesa que contem a disciplina escolar de História:  

Questão 5 referente às aulas 09 e 10 do vol. 1 do Caderno “Primeiro, aprender!”:  

“Você já ouviu a música Oração ao Tempo de Caetano Veloso? Leia atentamente 
este trecho:  

(...) 

Compositor de destinos 

Tambor de todos os ritmos 

Tempo tempo tempo tempo 

Entro num acordo contigo 

Tempo tempo tempo tempo 

(...) 

Agora discuta com seu/sua colega e responda o que Caetano Veloso quis 
expressar quando resolveu repetir tantas vezes a palavra TEMPO na sua 
música.” (CEARÁ, aluno, vol. 1, 2008, pág. 77) 

Questão 4 referente às aulas 11 e 12 do vol. 2 do Caderno “Primeiro, aprender!”:  

“Pesquise em um dicionário a palavra ANACRONISMO e escreva abaixo o seu 
significado: 
_________________________________________________” 
(CEARÁ, aluno, vol. 2, 2008, pág. 77) 

Questão 5 referente às aulas 29 e 30 do vol. 3 do Caderno “Primeiro, aprender!”:  

“Solte sua imaginação e faça um desenho do cenário cearense incluindo algumas 
marcas do nosso artesanato. Faça também uma frase bem bacana para o título. 
Capriche! Exemplos: (...) figuras de reisado entalhadas em madeira, típicas do 
município de Juazeiro do Norte; toalhas em labirinto feitas pelas mulheres 
rendeiras de Aracati e Beberibe; redes feitas em teares verticais por mulheres de 
Itarema...” (CEARÁ, aluno, vol. 3, 2008,  pág. 105) 



 

 
 

11 

Nas propostas de atividades acima percebemos um estímulo considerável ao 
desenvolvimento da criatividade, consequentemente exposição das diferentes formas 
de ler o mundo, como diria Paulo Freire (1988), para em seguida expressar através das 
letras o pensamento. O primeiro exemplo é típico, pois muitas atividades dos Cadernos 
partem de letras de músicas para favorecer a reflexão sobre alguns conceitos básicos 
da História, como o tempo. O segundo exemplo favorece o contato com outro suporte 
de informação como o dicionário. Portanto, um exercício de busca, compreensão e 
síntese. E o terceiro exemplo favorece outra forma de comunicação para além das 
letras, fazendo uso da expressão artística, relacionando a História local com o 
patrimônio imaterial, sendo, inclusive, uma rica oportunidade para conhecer um 
pouco mais nosso estado do Ceará. 

E no Caderno do Professor há orientações didático-metodológicas gerais e 
específicas para cada aula. Exemplos: 

Orientação dada ao professor com relação à questão 5 (citada acima) das aulas 
09 e 10 do vol. 1 do Caderno Primeiro, aprender!: 

Questão 5 

Objetivo: exercitar a interpretação de texto. 

Nível de proficiência: difícil 

Tipo de questão: resposta direta 

Conhecimento/conteúdos envolvidos: compreensão adequada do significado da 
letra da música. 

Resposta com notas explicativas: espera-se que o aluno perceba que a repetição 
da palavra TEMPO nos versos da música serve para dar a ideia de cadência, uma 
das principais características do tempo. (CEARÁ, professor, 2008,  pág. 81-82) 

Orientação dada ao professor com relação à questão 4 (citada acima) das aulas 
11 e 12 do vol. 2 do Caderno Primeiro, aprender!: 

Questão 4 

Objetivo: estimular e exercitar a pesquisa em dicionário. 

Nível de proficiência: fácil 

Tipo de questão: fácil. 

Conhecimento/conteúdos envolvidos: identificação de verbete em dicionário e 
entendimento da definição de ANACRONISMO. 
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Resposta com notas explicativas: aquele significado retirado diretamente do 
dicionário (verbete ANACRONISMO). (CEARÁ, professor, 2008,  pág. 53) 

Orientação dada ao professor com relação à questão 5 (citada acima) das aulas 
29 e 30 do vol. 3 do Caderno Primeiro, aprender!: 

Questão 5 

Objetivo: usar a criatividade e livre expressão; 

Nível de proficiência: médio 

Tipo de questão: desenho livre 

Conhecimento/conteúdos envolvidos: compreensão sobre a constituição do 
Patrimônio Cultural Imaterial, de modo especial sobre o que diz respeito às 
marcas que fazem a história do estado cearense. 

Resposta com notas explicativas: a partir da compreensão do texto e, de modo 
especial, de  um boxe incluso na questão, o aluno deve fazer um desenho, de 
preferência amplo e geral. Não há uma resposta certa, mas a coerência deve ser 
observada.  (CEARÁ, professor, vol. 3, 2008,  pág. 82) 

Diante do exposto é possível percebermos que o material do Projeto “Primeiro, 
aprender!” é, a priori, bem elementar para alunos ingressantes Ensino Médio, 
contudo, os seus usos em parceria com o livro didático podem acrescentar a 
perspectiva de aquisição das habilidades de leitura e escrita. 

4.3. OS USOS OU DESUSOS DOS CADERNOS DO PROJETO “PRIMEIRO, 
APRENDER!” 

Quanto à sensibilização dos professores para os usos dos Cadernos do Projeto 
“Primeiro, aprender!” o professor de História da Escola “A” afirmou que houve uma 
preparação por parte da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação 
(CREDE 12) no primeiro ano de trabalho com o Projeto “Primeiro, aprender!”, ou seja, 
no ano de 2008.  

De acordo com entrevista feita com duas técnicas do CREDE 12 houve resistências 
de alguns professores com relação ao material do Projeto “Primeiro, aprender!”: 

O Primeiro Aprender! ele não veio com intenção de trabalhar conteúdos que foi 
o primeiro entrave que nós vivemos assim com os professores (...) aí agente 
levanta outra questão “todos os professores sabem trabalhar e entendem que a 
leitura não é uma preocupação apenas da língua portuguesa?” não, (...) é uma 
minoria que compreende isso desta forma, então por não compreender e por ter 
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essa limitações em trabalhar esse aspecto acabou-se que muitos professores não 
atenderam a proposta não faziam, se recusavam, até mesmo em seus 
planejamentos diziam que trabalhavam o Primeiro Aprender! mas na prática 
não trabalhava, então foram ficando brechas. (Técnica do CREDE 12) 

Diante da fala acima ficamos imaginando o por quê da resistência. E nos 
indagamos: Houve de fato formação contínua junto aos professores para sensibilizá-
los sobre o Projeto “Primeiro, aprender!”? A fala de uma professora pode nos ajudar a 
entender: “a gente não teve uma informação ou instrução de como deveria ser usado o 
projeto.” (Professora de História da Escola “B”). Entretanto, o coordenador 
pedagógico da Escola “B” afirma que houve formação dos coordenadores, diretores e 
PCA (Professor Coordenador de Área) para utilização do Projeto e deixou claro que no 
planejamento coletivo tudo era repassado para os professores.  

A professora de História da Escola “B” ressaltou que gostava do projeto por ajudar 
os alunos no desenvolvimento da escrita e do raciocínio lógico e destacou “nosso 
alunos têm muito dificuldade e defasagem nesse ponto da leitura e escrita.” 
(Professora de História da Escola “B”). Nesta mesma perspectiva o diretor da Escola 
“B” salientou: 

[...] nossa escola especialmente é uma das escolas que necessita demais de 
materiais desse tipo, porque a nossa clientela apresenta muito baixo rendimento. 
(...) são bastante deficientes de leitura (...) E esse material vem preparado para 
tentar corrigir essa situação (...) um material escolar específico que trabalha de 
forma contextualizada, de forma mais simplificada exatamente o mundo da 
leitura... (Diretor da Escola “B”). 

De acordo com as técnicas do CREDE 12 um dos motivos que dificultou o uso 
previsto pelo Projeto “Primeiro, aprender!” foi à questão de muitos professores não 
lerem o Manual do Professor que acompanha os Cadernos do projeto “Primeiro, 
Aprender!” o que segundo as mesmas prejudica muito o trabalho em sala de aula do 
professor: 

Não que o professor tenha que seguir aquele manual que vem para o professor, 
àquelas orientações que vêm para o professor do livro didático a risca, mas é 
importante aquela lição, porque você compreende o pensamento do autor, você 
busca orientações, sugestões de trabalho nas palavras do autor do livro, e o 
Primeiro Aprender! exigia isso, tinha um material de apoio ao professor, só que 
digamos eu professora não gosto não tenho costume de ler o manual, a 
orientação que vem do livro didático para o professor, então eu não fazia isso no 
Primeiro Aprender!  então eu perdia muito também  da minha aula... (Técnica 
do CREDE 12) 

Como já salientamos o projeto foi pensado para ser executado apenas nos três 
primeiros meses do 1º. Ano do Ensino Médio, para corrigir uma distorção de leitura e 
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interpretação dos alunos recém-ingressos no Ensino Médio, porém, de acordo nossa 
pesquisa os usos destes Cadernos, em algumas escolas chegavam a quase todo o 
primeiro semestre e em alguns casos quase o ano todo do 1º. Ano. Conforme podemos 
observar nas seguintes falas: 

[...] três meses são em tese porque geralmente dá um pouquinho mais, uns quatro 
né, porque é de acordo com as aulas que vem corresponde exatamente a três 
meses, só que a gente sabe que na prática as vezes a gente precisa mais de uma 
aula para trabalhar aquela aula  proposta pelo “Primeiro Aprender!”. Somando 
dá em torno de quatro meses. Infelizmente raramente foram entregue no começo 
do ano e a gente acaba atrasando um pouco a proposta, se a gente iniciasse o ano 
junto com ele e visse que o objetivo dele é suprir um pouco a defasagem que o 
aluno traz do ensino fundamental seria melhor. (Coordenador pedagógico da 
Escola “A”) 

[...] esse material  não é condizente com a totalidade do ano letivo, ele tem um 
período de aplicação que deve se iniciar no começo do ano letivo e que geralmente 
vai até o mês de setembro, de acordo com o calendário de aulas, pois cada 
caderno tem uma quantidade especifica de aula, que já é contabilizada e pronta 
para o professor aplicar.” (Diretor da Escola “B”) 

Por outro lado, percebemos que, no geral, quando trabalhado de forma clara e 
objetiva os Cadernos do Projeto “Primeiro, aprender!”, exerceram uma contribuição 
significativa no processo de aprendizagem de muitos alunos do Ensino Médio no 
Ceará, e por isso obtiveram o reconhecimento de muitos atores sociais da Educação 
Escolar, como podemos ver abaixo:  

Eu sou favorável ao Projeto, (...) um material de mais fácil acesso onde o aluno 
se sente mais encorajado a querer protagonizar e fazer sua própria produção. Já 
com relação ao livro didático às vezes as questões são tão difíceis que o aluno fica 
esperando a resposta do outro, olhando pelo outro, ou esperando que o professor 
dê orientação... (Diretor da Escola “B”) 

Nesta mesma perspectiva as técnicas do CREDE 12 salientaram que apesar de 
muitas dificuldades e recusas de alguns professore em trabalhar o projeto Primeiro, 
aprender há também o lado positivo daqueles professores que assumiram bem a 
proposta do projeto: 

[...] de professores que viram o desempenho de seus alunos melhorarem muito 
com a aplicação do material do Primeiro Aprender!. De projetos que ganharam 
feiras de ciências, feiras regionais, eventos, projetos que foram escritos em 
eventos externos há escola e que saíram de dentro do Primeiro Aprender! 
(Técnica do CREDE 12) 
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E também o coordenador pedagógico da Escola “B” ressaltou: “O ‘Primeiro, 
aprender!’ como eu disse para você não é nenhum assim salvador da pátria, é mais um 
instrumento para facilitar a aprendizagem do aluno, junto com o livro também.” 
(Coordenador Pedagógico da Escola “B”) Porém, este coordenador destaca que muitos 
alunos vão para aula sem levar os livros e os Cadernos do Projeto, fato que dificulta o 
trabalho realizado em sala de aula. 

O diretor da Escola “B” ao avaliar o Projeto do “Primeiro, aprender!” destaca que 
é: “um material bom, mais que precisa ser incrementado pelo professor, com utilização 
de outros mecanismos para facilitar o aprendizado.” Por isso, este diretor afirmou que 
os Cadernos do Projeto “Primeiro, aprender!” e os livros didáticos foram utilizados no 
1º. Ano do Ensino Médio na Escola “B” nos últimos anos. São dois materiais com 
finalidades diferentes, assim os usos de um não precisariam anular os usos do outro.  

Como o Projeto surgiu para corrigir uma distorção dentre de um mandato 
governamental e não era assim um Programa Educacional chegou ao fim em 2014 sem 
maiores explicações para os gestores e professores, como podemos perceber na fala do 
coordenador pedagógico da Escola “A”: “Conheço, e gosto muito do Primeiro 
Aprender! esse ano [2015] eu não sei lhe dizer o motivo, mas esse ano a gente não 
recebeu o material...” 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante que, em pleno século XXI, a disciplina escola de História, esteja 
voltada para a construção da cidadania efetiva, em que é imprescindível problematizar 
o que será ensinado, por exemplo, a partir do que consta nos livros didáticos ou em 
qualquer outro material, fazer indagações que estimulem docentes e discentes a 
pensarem de forma reflexiva e que favoreça uma postura transformadora diante da 
sociedade, como protagonistas da cena histórica que se desenrola a cada dia. O ensino 
de História assim, comprometido, viabiliza o que afirma Schmidt (1999, p.56): “Na 
sala de aula se realiza um espetáculo cheio de vida e de sobressaltos”, ou seja, a 
compreensão da luta permanente e necessária na concretização da formação cidadã.  

O Projeto “Primeiro, aprender!” foi pensando para ser uma intervenção pontual 
nos três primeiros meses do 1º. Ano do Ensino Médio, para corrigir uma distorção de 
leitura e interpretação de textos dos alunos recém ingressos no Ensino Médio. 
Portanto, em tese, foi um passo significativo na Educação Básica do Estado do Ceará.  

Acreditamos, contudo, que frente aos critérios impostos pelo PNLD para 
aprovação dos livros didáticos de História estes ainda estão minimamente mais 
adequados para favorecer um ensino na qualidade que desejamos do que os Cadernos 
do projeto “Primeiro, aprender!”, que foram criados para uma finalidade específica e 
pontual.  

Os usos dos Cadernos do Projeto “Primeiro, aprender1” não anulavam os usos do 
livro didático, porém em muitas escolas do Estado do Ceará foi isso que aconteceu, ou 
seja, apenas os Cadernos do Projeto foram utilizados durante quase todo o 1º. Ano do 
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Ensino Médio, fato que gerou muitas críticas. Mas, há, de fato, na maioria das falas de 
nossos entrevistados, limitados ao campo de ação de duas escolas públicas, clareza da 
diferença entre as finalidades do livro didático de História e dos Cadernos do Projeto 
“Primeiro, aprender!”. Contudo, a questão que nos leva a refletir é sobre a capacitação 
dos professores que entraram no sistema escolar após o primeiro ano de 
funcionamento do Projeto, ou seja, 2008, será que foram sensibilizados para a 
proposta do Projeto, para se trabalhar com os Cadernos do “Primeiro, aprender!” sem 
desconsiderar o livro didático? 

Enfim, percebemos os diferentes fios que se entrecruzam nas experiências da 
disciplina escolar de História no Ensino Médio em Quixadá/Ceará que, possivelmente 
darão subsídios para outras reflexões com necessário aprofundamento das pesquisas 
e dos debates que aproximam as ciências da Educação e da História no lócus escolar e 
proporcionem uma melhor compreensão das Políticas e Práticas Educativas no 
cotidiano escolar.  
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RESUMO  

Este artigo busca identificar as principais discussões sobre a instrução para os trabalhadores, 
estabelecendo suas diferenças e hierarquias, entre os anos de 1870 a 1910. A historiografia da 
educação, mais recente, reconhece que as iniciativas voltadas para o ensino das classes 
populares não se restringiram a parte de uma elite ilustrada. Nesse sentido, apontar os 
interlocutores que se mobilizaram pela instrução dos trabalhadores, contribui para o 
esquadrinhamento dos diferentes projetos que disputavam entre si tal tarefa. Em fins do séc. 
XIX e começo do XX, a cidade do Rio de Janeiro passava por intensas transformações, 
principalmente pela promessa de inclusão e mobilidade social que a abolição da escravidão 
prometia. Buscamos compreender a instrução como um dos valores em disputa, diante das 
hierarquias sociais reelaboradas durante a virada do século XX. Desse modo, a instrução de 
aprendizes e trabalhadores adultos desenha-se como espaço de intensas disputas e debates na 
formação dos mundos do trabalho. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Aprendizes, Instrução noturna, Trabalho 
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1. “FALOU-ME EM COMEÇAR COMO ENSAIO”: A PRESENÇA DOS “MENORES” 
NOS CURSOS NOTURNOS 

 “1º. Que o fim desta instituição parece ter em vista prover a necessidade do 
ensino a respeito de pessoas adultas de todas as classes que não podem 
frequentar as escolas públicas ou particulares. 

2º. Que não parece conveniente que os meninos menores de 15 anos se misturem 
com adultos de 20 e mais anos, que de certo achar-se-ham constrangidos na 
frequência com pessoas de idade juvenil e de condições mui diversas. 

3º.Que as horas das lições parecem oferecer inconvenientes para que os menores 
apareção sem perigo para ellles e seus pais. 

4º. Que a admissão dos menores nos cursos noturno de adultos podem concorrer 
para serem despovoadas as escolas públicas, ao menos enquanto os protetores  
das crianças não reconhecerem a necessidade desvial-os dos ditos cursos.”  
Citações um sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Duis ex eros, mollis ut nisi ac, gravida faucibus eros. Mauris luctus 
non nulla eget eleifend. (Aliquam 2000, p.340).1 

No trecho acima,  o Inspetor Geral da Instrução Primária e Secundária José Bento 
da Cunha Figueiredo, em abril de 1872, pedia a consideração do então Ministro do 
Império João Alfredo Correa de Oliveira, sobre a admissão de “menores de 15 anos” 
nos cursos noturnos da Corte, sobretudo nestes “subvencionados pelo governo”. A 
consulta iniciou-se com o delegado literário da Freguesia da Lagoa. O entendimento 
do referido inspetor estava baseado no artigo 70, do regulamento de 17 de fevereiro de 
1854. 

As dúvidas de Cunha Figueiredo tendem a se repetir em outros momentos, mesmo 
com alei dos cursos noturnos instituida em 1878, principalmente quanto à presença 
de menores de quinze anos nos cursos noturnos mantidos pelo Governo. A disputa 
travada entre a prática dos professores e alunos e da fiscalização sobre a permanência 
dos menores nas referidas aulas desdobram-se em questões de pesquisa. 

Buscamos identificar algumas das principais discussões sobre a instrução para os 
trabalhadores, a partir de algumas características delineadas durante a investigação 
das fontes, que inicialmente levantamos. Escolhemos para esta apresentação, apontar 
alguns dos possíveis significados e sentidos que envolveram a frequência “dos menores 
de 15 anos” nos cursos noturnos, considerando a inserção destes nos mundos do 
trabalho em mudança, em finais do séc. XIX e início do XX.  

                                                   
 

1  Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), Códice 15-3-4, 29/04/1872, p.1.  
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A historiografia da educação, mais recente, reconhece que as iniciativas voltadas 
para o ensino das classes populares não se restringiram a parte de uma elite ilustrada. 
Segundo Peres, “há que considerar a pressão das massas populares por educação. As 
iniciativas de organização escolar dos próprios trabalhadores e os cursos noturnos 
como espaços contraditórios de formação e de oportunidades de organização” (2002, 
p.94).  

Martinez ao investigar o curso noturno da Sociedade Propagadora da Instrução 
Pelas Classes Operárias da Lagoa verificou a convivência de menores e adultos entre 
os alunos matriculados, com a presença, ainda, de africanos livres. Curioso notar, que 
a autora destacou a possibilidade de menores escravos também frequentarem omesmo 
espaço. De acordo com a autora mencionada, crianças e jovens estavam acostumados 
“dividir os espaços de trabalho, de moradia e lazer, desde cedo encaminhados para os 
trabalhos domésticos ou para a aprendizagem dos ofícios”(MARTINEZ, 1997, p.179) . 

Portanto as preocupações iniciais de Cunha Leitão quanto ao cumprimento da 
regulação, proibindo a frequência de “menores” junto aos adultos durantes as aulas 
noturnas revelam não só conflitos entre autoridades e professores, como também 
possíveis práticas cotidianas de convivência entre trabalhadores, formando redes de 
solidariedade. Cabe lembrar, que estes espaços poderiam engendrar hierarquias 
baseadas em experiências comuns. 

Cunha Figueiredo ao afirmar o constrangimento do aluno mais velho diante de 
alunos mais jovens, pode assinalar tensões latentes entre diferentes gerações de 
trabalhadores, inseridas nos espaços de instrução trazidas de outros lugares. 
Conforme Chalhoub, a convivência de “aprendizes” e oficiais e outros trabalhadores 
nas oficinas, nem sempre era cordial e amistosa. Muitas vezes, os conflitos entre os 
trabalhadores de um mesmo local assumiam caráter “altamente competitivo”, como 
foi o caso de José Bento de Souza, aprendiz alfaiate de 14 anos, que a seu favor possuía 
a estima do patrão e o conhecimento da leitura e da escrita em relação ao seu oponente, 
um oficial da mesma oficina. (CHALHOUB, 2001, P.99-100).  

Embora Chalhoub não problematize as formas como o aprendiz de sapateiro teve 
acesso ao aprendizado da leitura e da escrita, sinaliza que este predicado o diferenciava 
perante outros trabalhadores do mesmo ofício. Talvez a distinção conseguida por José 
Bento entre seus colegas, possa assinalar usos da leitura e da escrita do qual faziam os 
aprendizes, daí observarmos a insistente presença desses menores nos cursos 
noturnos, mesmo sem a anuência (ou não) das autoridades da instrução pública. 

Antes de  nos aprofundarmos  em nossas primeiras hipóteses, cabem 
esclarecimentos sobre nossos caminhos teórico-metodológicos, bem como alguns 
comentários sobre a natureza das fontes escolhidas para este artigo. Cruzando 
perspectivas da historiografia da educação, da escravidão e do pós-abolição, 
compreendemos a instrução como um dos valores em disputa, diante das hierarquias 
sociais reelaboradas durante a virada do século XX. 

Para Faria Filho, a afirmação da escolarização e do alfabetismo como elementos de 
distinção social foi um processo “dramático para quase totalidade da população que 
não tivera, ou não tinha acesso à escola e ao aprendizado da leitura e da escrita” 
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(FARIA FILHO, 1999. p. 151). Tal processo de desqualificação estava ligado ao projeto 
de participação política eleitoral, realizada pela reforma da Lei Saraiva, em 1881 
(Idem, 1999). Para Mattos, a permanência da restrição a analfabetos, durante o 
período republicano, impunha limites à ampliação da democratização, “ainda que 
atenuadas pelas demandas por ampliação da alfabetização” (MATTOS, 2012, p.95). 

As análises de E. P. Thompson sobre as classes populares estão de acordo com as 
novas preocupações da história social da cultura e da história da educação. Pensamos 
nas mesmas como alicerces da nossa investigação. O estudo da experiência e da 
produção de identidades de trabalhadores nos cursos noturnos leva em conta seus 
valores e crenças, possuidoras de sentido e significados plurais (THOMPSON, 1981; 
111987; 1998). Portanto, mais diretamente ligadas à obra de Thompson, utilizaremos 
as categorias identidade e experiência, inserindo-as nos contextos multifacetados da 
sociedade carioca. 

 As identidades — políticas e culturais — são formadas através de embates entre as 
classes sociais. Para o referido autor, o processo de reelaboração das relações sociais 
desenvolveu ao longo do tempo a identidade de interesses de uns contra os interesses 
dos outros, e fez nascer a consciência de classe . Tal consciência “é a forma como essas 
experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, sistema de 
valores, ideias e formas constitucionais” (THOMPSON, 1987, p.10).  

Convém ainda esclarecermos a noção de experiência definida pela posição do 
indivíduo na organização social.  Existência e atitude fundamentam tal ideia, pois cada 
um está marcado por relações sociais engendradas em uma cultura específica. O papel 
de sujeito histórico das classes populares ganha coerência de acordo com motivações 
e práticas próprias que podem denunciar valores e relações dentro da comunidade, 
com o senso de pertencimento a oferecer legitimidade às mesmas. Desse modo, 
comportamentos e experiências podem revelar significados e sentidos sobre as 
organizações comunitárias. 

A proximidade viável entre a abordagem de Thompson e os estudos sobre a 
escravidão, a pós-abolição e a historia da educação não só é garantida por conta de 
uma profunda relação na produção historiográfica revolvendo os temas de abordagens 
cristalizadas e levantando novas questões, mas também porque introduz novas 
concepções em variados aspectos, tanto no que diz respeito ao tratamento com as 
fontes, como também na concepção das investigações. A metodologia proposta por 
Thompson tem no diálogo entre os indícios (da pesquisa empírica) e as hipóteses 
(trazidas pela teoria), o fazer-se do ofício do historiador. Segundo Bertuci, Faria Filho 
e Oliveira, para Thompson era “indispensável uma teoria descolada da análise 
permanente dos indícios/evidências da história real” (BERTUCI, FARIA FILHO E 
OLIVEIRA, 2010, P. 19). 

Os documentos sob a guarda do Arquivo Geral da Cidade são constituídos de 
ofícios relatórios, bilhetes, abaixo-assinados, listas nominais recibos, leis, posturas, 
propostas de funcionamento de escolas (e cursos) e até mandado de comparecimento 
em Juízo, trocados entre as autoridades dos Ministérios imperiais (e republicanos) e 
os inspetores da educação primária e secundária e delegados das freguesias. Até agora, 
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encontramos três códices específicos sobre o assunto: cursos noturnos. Investigar tais 
fontes supõe perceber sua perspectiva dialógica, o choque de várias vozes que nos faz 
perceber a existência de experiências que as conformam e são continuamente 
confrontadas.  

Nesse sentido acompanhamos a perspectiva de Carlo Ginzburg ao atentar para a 
inexistência de textos neutros. As fontes cumprem determinados objetivos e possuem 
filtros de terceiros sobre a realidade que investigamos, portanto implicam códigos que 
precisam ser decifrados (GINZBURG, 1991, p. 286-288). Tal “atitude – antropológica” 
embasa leitura minuciosa dos textos na persecução de estratégias individuais que 
compõem e interagem entre si caracterizando toda a configuração social (GINZBURG, 
op. cit., p. 277). 

Ao debruçarmos sobre o material citado acima, percebemos que os eventos não 
falam por si mesmos e necessitam de interpretação. Sabemos o quanto a realidade é 
heterogênea e cheia de lacunas, logo, para que tenham sentido é essencial 
considerarmos camadas de contextos (GINZBURG, 1991, p. 269; GRAHAM, 2005, 
p.218). De acordo com Graham, “assim como os contextos circundantes esclarecem o 
significado de pequenos eventos, os pequenos eventos iluminam os acontecimentos e 
as transformações maiores dentro dos quais se encaixam” (GRAHAM, op.cit., p. 219).  

A leitura de pequenos sinais e vestígios deixados pelos sujeitos tem como ponto 
central a luta e o antagonismo. Os sentidos das escolhas de homens e mulheres estão 
imersos num “plano cultural decifrável” (GINZBURG, 1991, P.301), pois segundo 
Thompson “toda contradição é um conflito de valor, tanto quanto conflito de 
interesses” (THOMPSON, 1981, p. 194).  

Outra parte de nossas fontes são os periódicos, encontrados na Biblioteca 
Nacional. Os artigos de jornais, e até mesmo os anúncios, produziam imagens que 
dialogavam com outras construídas por associações beneficentes e autoridades 
responsáveis pelos cursos e aulas noturnas. Segundo Maciel, a imprensa operária 
inseriu-se no contexto de expansão e renovação da imprensa de massa organizando-
se “como campo de embate e instrumento de intervenção social” (MACIEL, 2008, p. 
135).  

Os jornais, ao longo do século XIX, constituíram dimensões diversas como veículos 
da produção de valores e significados culturais da sociedade carioca. Com base em 
investigação qualitativa e quantitativa, buscamos sentidos e interpretações para 
entendermos as relações possíveis entre os mundos do trabalho e a instrução.  

Com a leitura criteriosa dos jornais intentamos perceber as principais ideias e 
costumes que circulavam sobre a instrução direcionada aos trabalhadores. É preciso 
lembrar, que aqueles envolvidos na imprensa operária (da qual tabém tratamos) eram 
em sua maior parte pertencentes aos ofícios artesanais, trabalhadores desqualificados 
e pequenos lojistas da cidade (BATALHA, 2007, p. 18). Mesmo considerando 
significante a parcela de analfabetos, a imprensa conseguia expressivo alcance por 
meio das leituras públicas feitas em praças, associações e clubes, disseminando 
opiniões e valores a cerca dos ditos cursos e aulas. 
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Ao tentarmos recuperar as ligações ente instrução e as relações sociais de trabalho, 
podemos observar o quanto presença dos “menores” nos cursos noturnos é discutida 
e mesmo proibida. Tais permanências são por vezes toleradas entre aquelas 
autoridades, outras vezes as mesmas presenças são negadas nos cursos noturnos. 
Como por exemplo, o pedido do professor Antônio Cypriano de Figueiredo Carvalho 
sugere: 

“(o professor da 1ª escola da Freguesia da Glória, “o palacete da Praça Duque de 
Caxias”) pede permissão para estabelecer na mesma escola um curso gratuito de 
instrução primária para adultos e para meninos que não podem frequentar de 
dia as aulas, contanto que a frequência dos menores não sejam nos mesmos dias 
e nas mesmas horas dos adultos”.2 

Na solicitação de autorização de funcionamento acima, o professor Antônio 
Carvalho reconhece a diferença entre menores e adultos, contudo tenta criar o curso 
noturno lançando mão do artíficio de não estarem juntos nos mesmos dias e horas. 
Também, podemos sinalizar que o devido curso noturno não era em qualquer lugar, 
mas num espaço reconhecidamente de cunho modernizador dos espaços escolares 
construídos durante o Império (MARTINEZ, 1997). Talvez, as prerrogativas do espaço, 
bem como redes de solidariedades supostas do professor, pudessem conduzi-lo a 
resposta positiva de seu intento (BORGES, 2015).3 

Já as experiências de cursos noturnos da Sociedade Propagadora da Instrução às 
Classes Operárias da Lagoa (situado na Rua São Clemente) e o da segunda escola da 
Freguesia de São João Batista da Lagoa, do professor Antônio José Marques são 
duramente criticadas pelo Barão de São Félix, atual inspetor geral da instrução em 29 
de maio de 1879: “o professor (Antônio José Marques) apenas falou-me em começar 
como ensaio por admitir à noite alguns alunos sem por isso receber retribuição alguma 
dos cofres públicos”. Segundo o referido inspetor, era preciso que tais cursos noturnos 
fossem autorizados pela Inspetoria depois da aprovação do delegado da respectiva 
freguesia, em conformidade com o decreto de 06/09/1878, afinal, conclui o Barão: 

“[aquele curso] está próximo ao subvencionado estabelecido na Rua São Clemente; 
que tanto neste como naquele são admitidos alunos de menor idade que deviam 
frequentar as escolas públicas diurnas, que no do professor Antônio José Marques 
a frequência é quase toda de estrangeiros, contando apenas quatro brasileiros, e 
destes somente um adulto, os outros menores nas condições acima indicadas”. 4 

                                                   
 

2 AGCRJ, Códice 11-4-10, 03/02/78, p. 28. 

3 Em outra ocasião, no início da década de oitenta, o mesmo professor diz manter o curso noturno, a partir da 
colaboração de terceiros como o comerciante H. Udson. Ver: Códice 11-4-10, p. 67. 

4 AGCRJ, Códice 11-1-40, 29/05/1879, p. 121 
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Enquanto para alguns sujeitos, professores e alunos havia estratégias a percorrer 
para que a proibição fosse contornada, para outros as pequenas concessões não eram 
toleradas. No caso acima tratado, parece que o Barão de São Felix se vê “ludibriado” 
(ou não?) pelo professor José Marquês, menos pela existência do funcionamento de 
tal curso noturno e mais pela assistência das aulas que além de “menores”, eram 
estrangeiros.  

Estaríamos aí diante de discordâncias de projetos de instrução? A instrução dada 
aos estrangeiros estaria ameaçando que tipo de interesses? Quem eram esses 
estrangeiros? Aqueles, semelhantes aos africanos livres encontrados por Martinez? 
Temos algumas pistas para tais respostas, mais é preciso perscrutar mais caminhos na 
investigação. 

1.1. O ESPAÇO DO APRENDIZ: OS PROJETOS EM DISPUTA ACERCA DA 
INSTRUÇÃO E DO TRABALHO DE CRIANÇAS E JOVENS. 

Como vimos anteriormente, quando o assunto em questão era a presença de 
“menores” nos cursos noturnos, as autoridades variavam seu julgamento de acordo 
com alguns fatores que acreditavam ser “imperiosos”. Uma das alegações para que a 
proibição permanecesse eram os perigos atribuídos ao período noturno. Todavia nem 
sempre “os perigos” estavam na rua para tais jovens, mas sim em outros espaços, como 
o do trabalho, segundo afirmavam as denúncias dos jornais operários: 

“JORNAL DO COMMERCIO 

AO SR. DR. JOSÉ CARLOS RODRIGUES 

A causa deste aniquilamento em suas oficinas é a tal escola de aprendizagem que 
se tornou o tira pão dos nossos companheiros, visto não ser a aprendizagem 
somente diurna. 

Por ahi verá S.S que será bem difícil a quem não disponha das boas graças dos 
chefes fazer féria, pois os meninos fazem todo o trabalho, o que além de 
prejudicar mormente os pais de família, é um acto de deshumanidade ter 
adolescentes no trabalho bárbaro como é o nocturno. 

Estamos bem certos que o chefe desta aprendizagem não oppora nenhum 
obstáculo a extinção desta escola, pois aindo nos lembramos dos velhos artigos 
por ele publicados no Brazil Typographico, que se trata com decoro contra a falta 
de equidade nas officinas”.5 

                                                   
 

5 Brazil Operário, 01/06/1903, p. 3 
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O anúncio acima demonstra não só a convivência entre adultos e jovens no horário 
noturno, como também afirma a utilização do trabalho de crianças e jovens de maneira 
inapropriada, uma vez que os aprendizes da tipografia do Jornal do Commercio 
executavam todo o tipo de serviços, acirrando a concorrência e as garantias de trabalho 
dentro de tal oficina.  

De acordo com Liane Maria Bertucci, a denúncia do uso da mão de obra infantil 
fazia parte das estratégias usadas pelos jornais anarquistas paulistas, para o mesmo 
período, com o intuito de conscientizar os pais da exploração do trabalho infantil 
(BERTUCCI, 2015). Contudo, em nossos apontamentos iniciais a figura do menor 
aprendiz aparece como figura desestabilizadora das relações de trabalho, baseadas no 
costume (THOMPSON, 2005).  

Os mundos do trabalho para crianças e jovens durante o séc. XIX obedeciam a 
certas regras e hierarquias fundadas nas relações escravistas. Fraga ao estudar a 
mendicância em Salvador reafirma que crianças escravas e livres em torno dos sete 
aos oito anos de idades, iniciavam-se no trabalho através de pequenas tarefas ou 
aprendizagens de ofícios (FRAGA, 1996). Em nosso trabalho sobre o ofício das amas-
de-leite, no Rio de Janeiro durante o séc. XIX verificamos que as meninas começavam 
nas tarefas domésticas nessa mesma faixa etária, exercendo a função de amas-secas, a 
fim de “acompanhar e cuidar de uma criança” (MARTINS, 2006). 

Se para as autoridades responsáveis pelos cursos noturnos, professores e pais de 
alunos, as presenças de menores nas ditas aulas eram motivos de discordância.6 Para 
outros setores da população, o uso dos aprendizes em fábricas e oficinas era visto como 
parte do incentivo a indústria nacional, ponte para a modernidade, como nos mostram 
as páginas do Jornal do Commercio, periódico de grande circulação no Rio de Janeiro: 

“Durante o dia aprendem esses meninos (a quem a família em suas condições de 
pobreza – talvez de miséria – não pudessem alimentar e vestir), a fazer cigarros 
adquirindo hábitos de ordem e de trabalho, à noite recebem lições de educação 
primária e música. 

Os proprietários deste estabelecimento dividem a ordem do fabrico em duas 
ordens de operários, os officiaes e os menores aprendizes. Os primeiros 
desempenhão a sua tarefa. Segundo as condições estipuladas no ajuste; os 
segundos, porém, trabalhão e aprendem, em virtude de um contrato especial, que 
é por assim dizer, o alicerce moral da propriedade e do engrandecimento da 
fábrica. Assim, os menores que ali são recebidos não só aprendem todo o processo 
relativo à preparação do fumo, como também se lhe fornece, alimento, roupa e 
sua lavagem, calçado, domicílio e tratamento médico, instrucção administrada 
                                                   
 

6 Como no caso do Professor José Antônio da Fonseca Lessa Junior, da Freguesia de São José, que possuía 
abaixo-assinado dos pais, por desenvolver “o amor pelos estudos” em seus filhos. AGCRJ,Códice 11 -1-40, 
09/09/78,p. 91. 
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por um professor competentemente habilitado; consistindo em primeiras letras, 
caligraphia, contabilidade e prática religiosa”.7 

O caso acima refere-se a uma fabrica de cigarros, chamada São João de Nichiteroy, 
essa procurava destacar o exemplo ilibado dos proprietários no tratamento dos 
aprendizes, oferecendo-lhes condições vantajosas de trabalho e instrução, como 
também procuravam redimensionar seu papel dentro da indústria nacional como 
estabelecimento exemplar. As aulas noturnas eram ministradas por reconhecido padre 
da Corte e tais aprendizes também eram encontrados em outras ocasiões como em 
missas e inaugurações de instituições imperiais, como porexemplo o Asylo Santa 
Leopoldina, como músicos convidados.8 Aqui o papel como aprendizes não se limita 
apenas na formação de trabalhadores regrados e obedientes, mas também como meio 
de garantir a moralização de comportamentos (CHALHOUB, 2010; ABREU, 1989). 

 Os estudos de Bertucci, Fraga e Moura (2015, 1996, 2002) reiteram que o uso do 
trabalho de crianças e jovens através do “sistema de aprendizagem” foi uma das formas 
encontradas para baratear os custos da produção. Contudo, é preciso lembrar que em 
algumas fábricas foram instalados cursos noturnos, compondo projetos em defesa da 
educação completa, voltada para a formação do cidadão, principalmente para os 
meninos das classes populares. Garantindo trabalho, instrução e conceitos morais, 
princípios formadores da modernidade (Velloso, 2010). 

Dessa maneira, verificamos que as disputas em torno da presença dos menores nos 
cursos noturnos ligavam-se também a outras questões que dominavam o período. 
Principalmente no que se refere à formação do trabalhador após a abolição da 
escravatura, sobretudo nas discussões acerca sobre quem comporia o quadro dos 
cidadãos. Para Joseli Mendonça os anos anteriores a lei de 1871 foram marcados por 
intensos debates a cerca do destino da mão de obra escrava e as configurações dos 
mundos do trabalho livre. Estavam em discussão as maneiras pelas quais a mão de 
obra livre pudesse ser adotada extensivamente, sem que o atrelamento pessoal não 
ruísse, mantendo “as relações sociais que definiam o lugar do indivíduo” 
(MENDONÇA, 1999, p.102).9 

                                                   
 

7  Jornal do Commercio, 15/06/1970, p. 1. 

8 Jornal do Commercio, 10/09/1971,  GAZETILHA, p. 3; 22/09/71, PUBLICAÇÕES A PEDIDO, p.2. 

9 É preciso esclarecer que os marcos temporais em nossa pesquisa, acompanham as análises históricas que 
problematizam os modelos explicativos sobre as experiências dos trabalhadores, no período pós-emancipação 
(LARA, 1998). A década de 1870 é marcada pela efervescência de debates, pensamentos, valores e projetos que 
mobilizaram pessoas em torno do destino dos trabalhadores libertos ou não. A legislação voltada para os cursos 
noturnos é criada neste contexto: em 1878. Os impactos dessas mudanças afetaram diretamente as ações (e 
reivindicações) dos trabalhadores no período do pós-abolição, e ajudaram a moldar os embates entre 
trabalhadores e patrões nos primeiros anos do séc. XX. 
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O momento era definido por duas posições básicas, aqueles que defendiam o uso 
dos trabalhadores nacionais devidamente preparados para a vida livre, e aqueles que 
preferiam a introdução dos elementos estrangeiros, como maneira de criar valores 
positivos em torno da concepção de trabalho. Mendonça afirma que a tendência 
pendia para a última alternativa, acarretando uma série de contradições e exclusões 
para os trabalhadores ao longo dos anos (MENDONÇA, 1999). 

Quando as posições ainda se constituíam enquanto alternativas, e não eram 
definidas claramente como políticas públicas, a instrução era acionada como forma de 
garantir a idoneidade da fábrica ou da oficina, em sua maioria através de aulas 
noturnas. Assim, a instrução proporcionava destaque ou diferenciação no concorrido 
mercado comercial carioca. Conforme Eulália Lobo, a manufatura e o comércio da 
cidade do Rio de Janeiro sofriam intensamente com a concorrência dos produtos 
importados, que eram muitas vezes mais baratos e sofriam poucas barreiras 
alfandegárias (LOBO, 1879).  

 A cidade do Rio de Janeiro transformava-se em importante centro de importação, 
exportação e redistribuição de produtos para o restante do país, durante o séc. XIX 
(LOBO, 1979, Cap.3.) Tal posição, igualmente, tornou a cidade num grande polo 
atrativo para migrantes e imigrantes, nesse período houve um grande salto 
populacional, a convivência entre escravos livres e libertos davam-se em múltiplos 
espaços (MATTOS, 2008). 

A participação (ou não) de escravos e libertos nas atividades de comércio e 
manufatureiras parecia ser uma das preocupações desse momento para os homesn de 
negócio. Alguns comerciantes e donos de oficinas começavam a fazer suas escolhas, 
delineando projetos próximos daqueles à que Joseli Mendonça revelou em sua 
pesquisa. Além de associarem a loja ou oficinaà valores nacionais, ligados ao 
crescimento positivo do país, tinham na aprendizagem e na instrução um grande 
trunfo, como por exemplo, a oficina de alfaiate Pão de Assucar:  

“Este estabelecimento acaba de formar um corpo de aprendizes, admitindo nelle 
meninos livres, maiores de 10 anos, e ministrando-lhes, conjuntamente com a 
educação artística, a educação litteraria, indispensável a todo bom cidadão, e 
todo bom artista. Sabeis qual é o resultado deste systema? É a abundância de 
hábeis artistas, trabalhadores, morigerados, instruídos e inteligentes, é a descida 
do preço de sua mão de obra, é a creação de uma nova fonte de riquezas, porque 
essas centenas de contos de reis que damos ao estrangeiro para nos vestir ficarão 
no paiz. Auxiliai-nos, pois, nesta santa cruzada de indústria, preferindo-nos, 
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porque contamos com vossa preferência para desassombradamente levarmos a 
efeito a nossa idea”.10 

Ao afirmar o amor à pátria, o estabelecimento cria identificações positivas do 
trabalho e do trabalhador (que se exige livre). A instrução e o trabalho são mobilizados 
como sentimentos nobilitantes do futuro moderno, desenvolvimento de “nova fonte 
de riquezas”. A aprendizagem de “meninos livres” assegurava talvez o silenciamento 
da experiência da escravidão, porém o próprio “sistema” era por ela marcado, pois a 
“criança e do jovem trabalhador constituíam-se em mão-de-obra mais dócil, mais 
barata e com mais facilidade de adaptar-se ao trabalho” (RIZZINI, 2002, p. 377). 

1.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossos apontamentos iniciais e primeiras investigações buscaram descortinar 
práticas, projetos e iniciativas em torno dos cursos noturnos direcionados aos 
trabalhadores. Pequenos signos e indícios sinalizam para uma complexa rede de 
sentidos e significados para os sujeitos envolvidos em tais experiências. Creio que seja 
necessário maior aprofundamento na pesquisa documental, bem como diálogo 
persistente com a historiografia da escravidão, do pós-abolição e da educação. 

Revolvendo temas e posições tentamos marcar a importância da instrução para os 
projetos políticos e sociais em formação entre o final do século XIX e início do XX, que 
tinham como principal objetivo a formação do trabalhador. Desse modo, não só as 
iniciativas das autoridades instituídas, mas também posições e posturas daqueles que 
estavam diretamente envolvidos nos mundos do trabalho e da instrução são 
investigados, desvelando espaços alternativos da construção do conhecimento 
baseado na experiência de homens e mulheres. 
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RESUMO  

O presente trabalho analisa o modo como os dispositivos de controle do tempo 
escolar foram mobilizados para dar forma aos recreios nas escolas primárias do Estado 
do Paraná (Brasil), entre os anos de 1901 a 1921; e como esse movimento foi decisivo 
para tornar os recreios escolares um artefato curricular. De uma perspectiva da 
história do currículo, o trabalho discute como o tempo escolar é submetido a operações 
de seleção e produção de arranjos próprios das dinâmicas curriculares. Com base em 
regulamentações do ensino, imprensa pedagógica e relatórios de professores, o texto 
aponta como no Paraná o recreio foi parte de uma política curricular que tomou o 
tempo como modo de produzir experiências sociais e culturais, com vistas a realizar 
um determinado projeto de formação por via da afetação das sensibilidades, dos 
desejos e das vontades. 
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Recreio; História do currículo; Educação das sensibilidades  
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1. INTRODUÇÃO 

Embora vimos crescer o número de trabalhos que procuram assinalar as conexões 
entre as práticas escolares e a produção de subjetividades, ainda existe uma enorme 
defasagem na compreensão dos efeitos que a escola produz e que ultrapassam o 
domínio estrito da racionalidade. Partindo desta constatação e nos avanços no debate 
sobre formação em ciências sociais, este trabalho procura analisar o modo como a 
escola historicamente mobiliza uma política de afetação das sensibilidades como parte 
fundamental da experiência escolar. 

Para isso toma como objeto de investigação um artefato curricular aparentemente 
despretensioso: os recreios escolares. Em meio ao processo de modernização e 
racionalização pedagógica que deu lugar, entre outras coisas, à implantação da escola 
graduada, o presente trabalho analisa o movimento que levou a invenção ou 
institucionalização do recreio no currículo da escola primária no Estado do Paraná, 
Brasil, no intervalo que vai dos anos iniciais do século XX até o ano de 1921. Privilegia 
a análise sobre o modo como a dimensão temporal foi mobilizada para tanto. 

Como marco teórico o trabalho é concebido no âmbito da história do currículo e, 
além disso, opera com contribuições advindas das teorias da formação e da história 
das sensibilidades. Buscando compreender o currículo em toda a sua amplitude de 
funcionamento como lugar de mediações e fonte de experiências de aprendizagem, tais 
contribuições ajudam a capturar a sua função seletiva face à cultura. Uma dimensão 
onde se expressa muito do potencial seletivo do currículo é sua atuação sobre o terreno 
da produção das experiências sensíveis na escola ou que passam pela mediação dos 
sentidos corporais, dos desejos ou dos sentimentos. Contudo, esse aspecto é ainda 
pouco explorado no âmbito da história do currículo por uma série de razões que não é 
possível delinear aqui. 

A série de iniciativas que intentaram implantar no Paraná ao longo das duas 
primeiras décadas do século XX o modelo de escola graduada como o elemento central 
de um conjunto de reformas e inovações que tinham como horizonte a realização de 
um projeto de escolarização de massas, também produziu impactos significativos do 
ponto de vista da história do currículo. Uma obviedade, pois que seria constrangedor 
supor uma história do currículo escolar que corresse insensível às mudanças 
estruturais que afetam a escola. Dentre todos os temas implicados naquelas iniciativas, 
o aparecimento da temática dos recreios escolares e o modo como passaram a figurar 
e afetar os currículos da escolarização primária possui questões de suma importância. 

Em 1901 a Diretoria Geral de Instrução Pública tornou público o Regulamento da 
Instrução Pública do Estado do Paraná, o primeiro documento que procurava dar 
organização aos principais aspectos do funcionamento escolar necessários para que a 
implantação da escola graduada no estado se tornasse possível (Paraná, 1901).  A este 
se somaram um conjunto de outros documentos dirigidos à conformação da 
escolarização primária paranaense. Eles incidiam diretamente sobre a dinâmica 
curricular. 
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Junto ao fato de que alguns grupos escolares foram sendo inaugurados no estado 
ao longo das duas primeiras décadas do século XX - embora poucos face ao número de 
escolas mantidas pelo poder público (Bencostta, 2005) – estes acontecimentos 
inauguram no Paraná a preocupação de tentar produzir os traços mais característicos 
da escola graduada: a seriação, a especialização espacial, a racionalização do tempo, a 
implantação da lógica da divisão social do trabalho. Na tentativa de produzir uma nova 
cultura escolar, o currículo teve um papel relevante e o tratamento dos tempos 
escolares foi um aspecto destacado. Compreender esse lugar se torna crucial a fim de 
captar os efeitos e os sentidos da escolarização primária, sobretudo no que implica a 
lógica curricular mobilizada. 

Como fontes este trabalho toma em análise farta documentação produzida na 
órbita do agente estatal responsável pela oferta da escola primária pública no Paraná. 
Boa parte desta documentação é oficial e produzida com o mote de normatizar e 
produzir reformas no sistema escolar paranaense, tais como programas e códigos de 
ensino. São estas fontes que dão lugar ao recorte temporal ora proposto: tomamos 
como marco inicial aquele Regulamento de 1901, pois o entendemos como o principal 
documento implicado na tentativa de implantar os aspectos da escola graduada no 
Estado; e o marco final, em 1921, corresponde ao programa para os grupos escolares 
paranaenses que marcou a fixação dos recreios nos quadros horários. 

Foram mobilizadas ainda fontes que permitem flagrar a circulação de ideias e a 
constituição do debate pedagógico naquele cenário cultural: especialmente a imprensa 
pedagógica, através de revistas pedagógicas patrocinadas pelo governo do Estado. A 
fim de contrapor uma possível univocidade estatal o trabalho recorreu a uma série de 
fontes produzidas por professores, tais como relatórios, cartas e requerimentos, 
disponíveis no arquivo público paranaense, e que frequentemente assinalam uma 
tensão entre as pretensões oficiais e os limites das ações desencadeadas pelo agente 
estatal. 

Analisando, portanto, o modo como o tratamento do tempo, sua seleção e 
ordenação, foi decisivo para o que eu chamo de ‘invenção’ do recreio na escola primária 
paranaense (o que significa dar-lhe uma forma e um modo para ser realizado), este 
trabalho pretende mobilizar temas caros ao pensamento educacional para refletir 
sobre o modo como nossa existência na modernidade tem sido afetada pela 
escolarização, não só naquilo que reporta ao domínio da racionalidade, mas também 
naquilo que a transborda. 

Sua relevância reside no fato de que estudar o tempo escolar, compreender como 
se constitui, permite não só construir a possibilidade de explicar o lugar social da 
escola, mas fundamentalmente compreender seu papel na produção de subjetividades 
a partir da ação que promove na regulação cultural, especialmente em relação ao modo 
como pauta e promove a afetação das sensibilidades, dos desejos e dos sentimentos. 
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2. O TEMPO COMO ELEMENTO ESTRUTURADOR DA EXPERIÊNCIA ESCOLAR 

Embora o termo recreio ou qualquer outro que evocasse sentido semelhante não 
apareça ao logo de todo o Regimento da Instrução Pública de 1901, que foi o 
documento fundamental que normatizou o funcionamento da escolarização primária 
paranaense ao longo da primeira década de 1900, pelo menos desde os anos finais do 
século XIX circulava uma ideia ou noção de recreios ou de recrear nas escolas 
primárias do estado. O tema aparecia nas revistas pedagógicas endereçadas ao 
professorado. Era também tópico da maioria dos professores nos seus relatórios 
anuais sobre o funcionamento escolar. Embora não existisse um mínimo de 
uniformidade no conjunto difuso de práticas, tempos e espaços em que se realizavam 
o que os professores chamavam de recreios, é possível apurar um sentido fundamental 
que transpassava a ideia de recrear nas várias falas sobre o tema. 

Tal sentido se fazia em estreita associação com o que era entendido como 
modernização ou reforma dos modos e práticas de ensinar. Do mesmo modo, 
mantinha coerência com um determinado sentido de formação que deveria ter lugar 
na escola primária: prático, útil e ativo. No entanto, não existia como um componente 
curricular distinto de outros componentes então formalizados na escola primária – 
pelo menos nos seu aspecto documental (Goodson, 1995). A ideia de recreio era 
frequentemente associada a conteúdos como ginástica, exercícios de prendas 
domésticas, de desenho, de canto orfeônico ou de respiração, a folguedos ou 
brincadeiras infantis, a preleções morais com apelo emocional, marchas, brincadeiras 
ou passeios ao ar livre, a trabalhos manuais diversos, e inclusive a método de ensino. 
Era menos um tempo ou uma prática escolar formalizada, e mais um princípio 
educativo ou um qualificativo pedagógico que se associava ou estava presente em 
algumas práticas. 

Lentamente isso mudará. Gradualmente os recreios assumirão certa 
especificidade, tomarão uma forma particular. A análise das prescrições dos tempos e 
das rotinas de funcionamento da escola primária paranaense é fundamental para se 
captar esse movimento, porque é justamente o elemento temporal um dos principais 
aspectos envolvidos na produção da forma dos recreios separada e distinta de outras 
práticas escolares, o que chamo de seu processo de ‘invenção’. Em relação ao 
tratamento do tempo escolar, o período aqui tratado assistiu uma profunda mudança 
na sua configuração, resultado do aparecimento dos grupos escolares no Paraná. A 
‘invenção’ dos recreios escolares no currículo da escola primária paranaense está 
intimamente associada ao processo de implantação daquele modo de organização 
escolar no estado. 

Em 1917, já com um pouco menos de duas dezenas de grupos escolares em 
funcionamento no Estado, a Diretoria de Instrução Pública deu à ver o Regimento 
Interno do Grupo Escolar Modelo e Similares, um documento voltado não para a 
totalidade das escolas primárias no estado, mas para as que funcionavam sob aquela 
forma organizacional. Com isso, se assumia de fato a dualidade presente na 
escolarização primária paranaense. Este documento, além de tornar manifesto o 
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entendimento do espaço do pátio interno como lugar especializado e específico para a 
realização dos recreios – intentando assim evitar que se prosseguisse uma prática até 
então comum de usar outros espaços para realizar os recreios – estabeleceu também 
que “todo o tempo” que os alunos permanecessem “coletivamente” no espaço do “pátio 
do instituto", seria considerado recreio (Paraná, 1917). Assim, tal documento 
procurava formalizar um aspecto até então nem sempre presente: os recreios eram 
coletivos e o trato da dimensão temporal deveria assegurar isso e também dotá-lo de 
uma potencialidade educativa específica. 

Por onde apareceram no território brasileiro os grupos escolares atuaram 
decisivamente na produção de um deslocamento em relação a “distribuição diária do 
tempo nas escolas” (Vidal e Faria Filho, 2005). À exemplo do que ocorreu em outros 
lugares, no Paraná os grupos escolares implicaram um processo de complexificação, 
fragmentação e o apuro de dispositivos de controle do tempo. Particularmente no que 
concerne aos recreios escolares, o conjunto de transformações no modo de dar 
tratamento ao tempo foi um elemento decisivo para a produção da sua forma e dos 
seus sentidos. 

O Código do Ensino do Estado do Paraná de 1915 expressou nitidamente a 
acentuação da preocupação com o aspecto do tratamento interno do tempo escolar. 
Esse documento estabeleceu, inclusive como ponto atinente à fiscalização das escolas 
primárias paranaenses, um controle mais exato e elaborado da dimensão temporal. Os 
delegados ou superintendentes do ensino deveriam “organizar relativamente a cada 
escola [visitada] uma caderneta de inspeção” que pudesse conter apreciação 
cuidadosa: “a) da distribuição dos alunos pelas diversas series ou classes e subclasses; 
b) da distribuição e emprego do tempo; c) dos métodos e processos postos em prática; 
d) das matérias lecionadas; e) dos livros didáticos adotados; f) dos exercícios físicos, 
cânticos escolares e recreios” (Paraná, 1915, p.8. Os grifos são meus). É no corpo desse 
texto legal que os recreios aparecem pela primeira vez como matéria a qual o serviço 
de inspeção deveria se ocupar. Isso só se tornou possível porque a escola consubstancia 
outro tipo de relação com o tempo, que vinha se fortalecendo e é enfaticamente 
expressado no respectivo texto normativo. 

O Código em questão apresentava duas ênfases, ambas decorrentes de um modo 
de organizar o ensino que deveria ser implantado: à “distribuição dos alunos pelas 
diversas séries ou classes” e à “distribuição e emprego do tempo”. O princípio da 
graduação se estabelecia como o ponto fundamental de toda a organização pretendida 
para o ensino primário do Estado. Nesse sentido, o Código do Ensino estabeleceu que 
deveria ser “dividido em quatro series graduais o ensino primário completo” (Idem). 
Tal documento era um ponto de chegada, na medida em que procurava reunir e 
sistematizar as iniciativas que haviam tentado instituir a graduação ou a seriação 
desde o início da década de 1910. 

Em 1914, estando à frente da Diretoria Geral da Instrução Pública, Azevedo 
Macedo havia publicado um documento que denominou Instruções sobre organização 
escolar e programa do ensino para as escolas públicas do Estado do Paraná. Seu 
conteúdo assinalava a intenção de implantar a seriação na organização do ensino 
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primário do Estado, como a tentativa de “realização das leis econômicas da divisão do 
trabalho e do maior resultado com o menor esforço”. Sob a prerrogativa de conferir 
unidade ao “ensino primário ministrado nos grupos e semigrupos escolares”, o texto 
propunha o acirramento dos dispositivos de classificar os alunos e distribuí-los ao 
longo do tempo de duração do ensino primário. Desde a implantação dos grupos 
escolares, essa havia sido a iniciativa mais consistente no sentido de racionalizar o 
ensino nas escolas primárias do estado. E ela insidia fundamentalmente sobre o tempo 
escolar. Azevedo Macedo esperava que, combinados dois aspectos essenciais contidos 
nas suas Instruções – o agrupamento de escolas e a seriação do ensino – se conseguiria 
substituir a prática de funcionarem “independentes” escolas com “excessivo número 
de alunos”, de todas as idades e níveis de adiantamento, por outra na qual, “formando-
se quatro grandes classes de alunos”, criteriosamente distribuídos atendendo às suas 
capacidades de aprendizagem, ficasse “cada uma a cargo de um professor” (Paraná, 
1914). É claro que essa orientação tinha no horizonte fundamentalmente os grupos e 
semigrupos escolares, e pouco implicava sobre o funcionamento da maioria das 
escolas que funcionavam isoladamente. 

Tal organização implicava outra relação com o tempo escolar. Principalmente por 
uma criteriosa “organização dos horários”, se poderia dar à escola primária uma 
“feição essencialmente educativa”. O professor, sendo responsável pelo adiantamento 
de alunos de assemelhadas condições de aprendizagem, poderia organizar os trabalhos 
escolares de forma a amenizar e “tornar aprazível a escola” (Paraná, 1915). Nisso 
residiria a eficácia da “escola moderna” que, destinada essencialmente a formar 
caracteres, “é e tem de ser moral e materialmente atrativa, ao contrário da antiga que 
foi um verdadeiro suplício” (Paraná, 1914).  

Essa preocupação de retirar da escola o seu aspecto retrógrado deveria atuar no 
seu caráter disciplinar. Partindo da premissa que a ordem e a disciplina eram 
condições indispensáveis à elevação moral da escola e do ensino nela comunicado, “a 
distribuição do tempo a empregar no ensino das diversas matérias do programa (...), 
a regularidade dos trabalhos”, deveria possibilitar que a “disciplina escolar” fosse 
“mais preventiva do que repressiva”. “Em uma escola bem dirigida” quanto ao aspecto 
da distribuição do tempo e da regularidade dos trabalhos, “raramente há faltas a 
reprimir, rara é a aplicação das punições”, pois estes eram também elementos que 
faziam com que a escola tivesse uma feição atemorizadora e, portanto, antieducativa. 
“Todas as lições interessando ao mesmo tempo a todos os alunos, entre estes não 
[haveria] ociosos ou desocupados, nem tempo haverá para traquinices” (Paraná, 1914, 
p.4). 

O Código do Ensino de 1915 refinou ainda mais a distinção entre disciplina 
preventiva e disciplina repressiva. Contida em uma seção específica denominada “Da 
disciplina escolar”, uma série de orientações e normatizações, inclusive em relação aos 
modos de proceder de alunos e professores. O pressuposto era que a “disciplina 
escolar, essencialmente preventiva”, deveria pautar-se no “bom exemplo (...), nos 
sentimentos de bondade e a afeição paternal do professor para com os alunos, [e] nos 
sentimentos de afeição e veneração filial destes para com o professor”. As “repressões 
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disciplinares” deveriam ser aplicadas somente em casos especiais, com conhecimento 
e anuência do inspetor escolar responsável e sempre “de acordo com os princípios de 
justiça” (Paraná, 1915, p. 21. Grifos meus). A ordem ou a disciplina escolar – 
constituintes do caráter educativo da escola – assumiriam o aspecto preventivo à 
medida que a organização e distribuição dos trabalhos escolares se ligassem ao 
princípio de interesse do aluno. 

Essa compreensão foi novamente evocada, em 1920, no programa que a Inspetoria 
Geral de Ensino elaborou com vistas a dar um plano de estudos – “muito simples e 
muito prático” – ao ensino primário paranaense, principalmente às escolas isoladas. 
Aos professores se lembrava que “toda criança tem sede e se se mostra desatenciosa é 
porque não entende o que lhe ensinam, ou então porque é fastidioso o que lhe 
ensinam”. Através de uma conveniente distribuição ao longo das horas de estudo e da 
escolha de um método acertado, dava-se naturalmente “às lições um cunho de 
interesse que convenha ao espírito infantil”. Deste modo, era ainda possível a 
realização de “dois fins”, essencialmente educativos: “mantemos a disciplina sem 
necessidade de zangas ou castigos e atraímos diariamente a criança à escola, ainda 
mesmo que chova ou faça frio” (Paraná, 1920, p.4). 

3. O TEMPO COMO DISPOSITIVO DE AFETAÇÃO DAS SENSIBILIDADES  

Principalmente a partir de meados da década de 1910 as tentativas de produzir 
mudanças na forma de organizar a escola primária no Paraná pautavam-se em uma 
ideia de tempo linear e fragmentado e caracterizavam-se pela mobilização de 
dispositivos de controle cada vez mais minucioso do tempo e na composição de rotinas 
cada vez mais detalhadamente demarcadas. À medida que a década avança os textos 
normativos vão acentuando a tendência em delimitar, temporalmente, cada ação, 
como forma de disciplinar e ordenar a atividade docente e discente1. 

O seu ponto culminante se dá com a publicação do Programa dos Grupos Escolares 
do Estado do Paraná, em 1921. Tal programa arrolava todo um conjunto de atividades 
devidamente ‘graduadas’ em relação às diferentes séries, procurando sempre se 
estabelecer do sentido “mais simples para o mais complexo” (Paraná, 1921). Esse texto 
levava às últimas consequências a prerrogativa do controle e demarcação do tempo 
escolar como forma ordenar as rotinas escolares. A principal novidade nele contida é 
o aparecimento da prescrição de quadros de horários para as atividades escolares.  

Constando da parte relativa às “instruções para execução dos horários e 
programa”, esses quadros de horários condicionavam cada lição em função de um 
tempo para sua realização, e distribuía cada atividade escolar ao longo dos dias letivos 

                                                   
 

1 Esse também foi um aspecto marcante da reforma que empreendeu a implantação dos grupos escolares em São 
Paulo (Cf. SOUZA, 1998) e em Belo Horizonte (Cf. FARIA FILHO, 2000). No entanto, pelo menos nessas duas 
experiências, aquela tendência se desenvolve mais cedo, enquanto no Paraná ela somente ganha força a partir de 
meados da década de 1910. 
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da semana. Ao analisá-los, é possível observar o grau de minúcia e de detalhamento 
desse expediente. É também possível notar que o horário para o 1º ano era mais 
minucioso em relação aos demais.  

Compreendemos esses quadros de horários como expressão materializada de uma 
dimensão do currículo prescritivo. É importante notar neles a presença da rubrica 
Recreio; e é, sobretudo, relevante observar essa presença em face da organização e 
distribuição de outras atividades. Todas elas se estabelecem através da demarcação de 
um tempo determinado para acontecerem. Isso faz com que ocorra um deslocamento 
dos recreios no âmbito do currículo escolar. É esse deslocamento que denomino o 
processo invenção do recreio no currículo da escola primária paranaense, por implicar 
na sua fixação no currículo como prática ou atividade formal. 

 
DIV. 

DO TEMPO 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DUR. 

DA MAT. 

12 – 

12,10 

ENTRADA, 

CANTO E CHAM. 

ENTRADA, 

CANTO E CHAM. 

ENTRADA, 

CANTO E CHAM. 

ENTRADA, 

CANTO E CHAM. 

ENTRADA, 

CANTO E CHAM. 

ENTRADA, 

CANTO E CHAM. 

10 

M. 

12,10 

- 2,35 

LEITURA A 

CÓPIA B E C 

LEITURA A 

CÓPIA B E C 

LEITURA A 

CÓPIA B E C 

LEITURA A 

CÓPIA B E C 

LEITURA A 

CÓPIA B E C 

LEITURA A 

CÓPIA B E C 

25 

M. 

12,35 

– 1 

LEITURA B 

CÓPIA A 

FORMULAÇÃO 

DE SENTENÇA C 

LEITURA B 

CÓPIA A 

FORMULAÇÃO 

DE SENTENÇA C 

LEITURA B 

CÓPIA A 

FORMULAÇÃO 

DE SENTENÇA C 

LEITURA B 

CÓPIA A 

FORMULAÇÃO 

DE SENTENÇA C 

LEITURA B 

CÓPIA A 

FORMULAÇÃO 

DE SENTENÇA C 

LEITURA B 

CÓPIA A 

FORMULAÇÃO 

DE SENTENÇA C 

25 

M. 

1 – 

1,25 

LEITURA C 

TOMOS A E C 

LEITURA C 

TOMOS A E C 

LEITURA C 

TOMOS A E C 

LEITURA C 

TOMOS A E C 

LEITURA C 

TOMOS A E C 

LEITURA C 

TOMOS A E C 

25 

M. 

1,25 

– 1,45 

COMPOSIÇÃO 

A E B 

ESCRITA C 

COMPOSIÇÃO 

A E B 

ESCRITA C 

COMPOSIÇÃO 

A E B 

ESCRITA C 

COMPOSIÇÃO 

A E B 

ESCRITA C 

COMPOSIÇÃO 

A E B 

ESCRITA C 

COMPOSIÇÃO 

A E B 

ESCRITA C 

20 

M. 

1,45 

– 1,50 

MARCHA E 

CANTO 

MARCHA E 

CANTO 

MARCHA E 

CANTO 

MARCHA E 

CANTO 

MARCHA E 

CANTO 

MARCHA E 

CANTO 

5 M. 

1,50 

– 2,5 

SC. PHYS. NAT.  

E HYGIENE 

LINGUAGEM 

ORAL 

LINGUAGEM 

ORAL 

SC. PHYS. NAT.  

E HYGIENE 

LINGUAGEM 

ORAL 

LINGUAGEM 

ORAL 

15 

M. 

2,5 – 

2,35 

RECREIO RECREIO RECREIO RECREIO RECREIO RECREIO 30 

M. 

2,35 

– 2,55 

CALCULO C 

COP. DE Nº A E 

B 

CALCULO C 

COP. DE Nº A E 

B 

CALCULO C 

COP. DE Nº A E 

B 

CALCULO C 

COP. DE Nº A E 

B 

CALCULO C 

COP. DE Nº A E 

B 

CALCULO C 

COP. DE Nº A E 

B 

20 

M. 

2,55 

– 3,10 

GEOGRAPHIA HISTORIA GEOGRAPHIA HISTORIA GEOGRAPHIA HISTÓRIA 15 

M. 
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3,10 

– 3,35 

LEITURA PARA 

UMA DAS CLASSES. 

TRABALHO 

CONVENIENTE PARA AS 

OUTRAS CLASSES 

LEITURA PARA 

UMA DAS CLASSES. 

TRABALHO 

CONVENIENTE PARA AS 

OUTRAS CLASSES 

LEITURA PARA 

UMA DAS CLASSES. 

TRABALHO 

CONVENIENTE PARA AS 

OUTRAS CLASSES 

LEITURA PARA 

UMA DAS CLASSES. 

TRABALHO 

CONVENIENTE PARA AS 

OUTRAS CLASSES 

LEITURA PARA 

UMA DAS CLASSES. 

TRABALHO 

CONVENIENTE PARA AS 

OUTRAS CLASSES 

LEITURA PARA 

UMA DAS CLASSES. 

TRABALHO 

CONVENIENTE PARA AS 

OUTRAS CLASSES 

25 

M. 

3,35 

– 4 

CALLIGRAPHIA DESENHO CALLIGRAPHIA DESENHO CALLIGRAPHIA DESENHO 25 

M. 

4 – 

4,30 

INST. MORAL E 

CÍVICA 

TRABALHOS DECLAMAÇÃO JOGOS 

GYMNASTICOS 

ENSAIO DE 

CANTOS 

TRABALHOS 30 

M. 

QUADRO 1 – Horário para o 1º Ano. Reproduzido de: Paraná (1921). 

QUADRO 2 – Horário para o 2º ano. Reproduzido de: Paraná (1921) 

 
Esse deslocamento é, contudo, processual. É possível captá-lo como tendência que 

vai se acirrando ao longo dos anos na documentação. Nitidamente existe um contraste 
no modo de demarcar os recreios em função do tempo nos documentos do início do 

DIV. 

DO TEMPO 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DUR. 

DA MAT. 

12 – 

12,5 

ENTRADA, 

CANTO E CHAM. 

ENTRADA, 

CANTO E CHAM. 

ENTRADA, 

CANTO E CHAM. 

ENTRADA, 

CANTO E CHAM. 

ENTRADA, 

CANTO E CHAM. 

ENTRADA, 

CANTO E CHAM. 

5 M. 

12,5 

- 2,40 

ARITHMETICA ARITHMETICA ARITHMETICA ARITHMETICA ARITHMETICA ARITHMETICA 35 

M. 

12,40 

- 1,10   

LEITURA LEITURA LEITURA LEITURA LEITURA LEITURA 

 

30 

M. 

1,10 

– 1,40 

LING. 

ESCRIPTA 

LING. 

ESCRIPTA 

LING. 

ESCRIPTA 

LING. 

ESCRIPTA 

LING. 

ESCRIPTA 

LING. 

ESCRIPTA 

30 

M. 

1,40 

– 2,5 

GEOGRAPHIA HISTÓRIA GEOGRAPHIA HISTÓRIA GEOGRAPHIA INST. MORAL  

E CÍVICA. 

25 

M. 

2,5  – 

2,35 

RECREIO RECREIO RECREIO RECREIO RECREIO RECREIO 30 

M. 

2,35  

– 3,5 

LEITURA 

SUPP. 

LEITURA 

SUPP. 

LEITURA 

SUPP. 

LEITURA SUPP. LEITURA 

SUPP. 

LEITURA 

SUPP. 

30 

M. 

3,5 – 

3,35 

CALLIGRAPHIA CALLIGRAPHIA CALLIGRAPHIA CALLIGRAPHIA CALLIGRAPHIA CALLIGRAPHIA 30 

M. 

3,35  

– 3,55 

LEITURA DE 

PARKER 

GEOMETRIA SC. PHYS. NAT.  

E HYGIENE 

LEITURA DE 

PARKER 

SC. PHYS. NAT.  

E HYGIENE 

LEITURA DE 

PARKER 

20 

M. 

3,55 

– 4,30 

DESENHO TRABALHOS DECLAMAÇÃO JOGOS 

GYMNASTICOS 

ENSAIO DE 

CANTOS 

TRABALHOS 35 

M. 
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século e aquela que institui sua presença nos quadros de horários no começo da década 
de 1920. Não era uma preocupação nos relatórios que professores do ensino primário 
produziram no início do século XX, a localização dos recreios em função do tempo de 
sua realização. Por exemplo, o professor Lourenço de Souza, em 1908, se preocupou 
simplesmente em informar que o “tempo destinado aos recreios (...) não é o mesmo 
para todas as escolas” (Paraná, 1908a, p. 132). Tendo o processo de seriação do ensino 
substituído a unidade escola ou cadeira de ensino pela unidade classe ou série 2, 
especialmente nos grupos e semigrupos escolares, o ‘Programa’ de 1921 sugere um 
tempo de Recreio que deveria ser comum para todas as séries ou classes – entre as 
02:05 h. e 02:35 h. 

Existe um deslocamento que parece ser ainda mais sutil. No início do século XX os 
professores que se reportavam aos recreios em seus relatórios geralmente o remetiam 
no sentido de um intervalo entre as aulas. Por exemplo, também em 1908 a professora 
Maria Angela Franco relatou que à titulo de recreios realizava durante “os intervalos 
das aulas, as evoluções de formatura e cânticos que hoje em dia são considerados os 
meios mais práticos de conservar nos alunos o gosto pela frequência e aplicação” 
(Paraná, 1908b, p. 85).   Essa designação ‘intervalo’ remete a uma ideia de 
exterioridade. Ou seja, em uma dimensão temporal, os recreios estariam ‘fora’ das 
‘aulas’. A duração, a regularidade e a distribuição desses ‘intervalos’ estariam 
relativamente condicionadas a conveniência e a percepção do professor. Isso faz com 
que uma parcela significativamente ampla do modo de dar tratamento ao tempo 
escolar recaia sobre a experiência do professor. Essa atribuição à experiência dos 
professores seguirá uma tendência de redução até que, pelo menos no âmbito 
prescritivo, reste pouco ou nenhum espaço para sua participação no arranjamento dos 
tempos escolares.  

Os quadros de horários contidos no ‘Programma’ de 1921 sugerem ao professor um 
lugar de atuação mais inclinado à execução de atividades e práticas rigorosamente 
definidas. Além disso, esse tipo de prescrição das várias atividades escolares, com 
minúcia na descrição do tempo, de certo modo retiram dos recreios o aspecto de 
exterioridade e o recolocam mais perto de um sentido de complementaridade em 
relação ao conjunto de práticas ou atividades escolares – as ‘aulas’ no âmbito da 
linguagem do período. 

A documentação normativa produzida durante a década de 1910 já indicava a 
acentuação da tendência de se demarcar um ‘tempo específico’ de realização dos 
recreios, embora sem o mesmo nível de minúcia da década seguinte. O Código do 
Ensino de 1915, no que concerne a “organização dos horários”, preceituava que as 
escolas primárias deveriam funcionar em duas seções, contando “inclusive 15 minutos 

                                                   
 

2 No sentido de unidade fundamental sobre a qual se estabelece a organização do ensino. Na primeira década do 
século XX, mesmo nos grupos escolares, os professores e professoras eram responsáveis pela regência do ensino 
em uma ‘cadeira de ensino’ ou ‘escola’, com crianças de diferentes idades e níveis de adiantamento. Já no final da 
década de 1910 os professores e professoras tinham sob sua responsabilidade uma ‘série’ ou ‘classe’, organizada a 
partir da classificação com base nos níveis de adiantamento e de capacidade de aprendizagem dos alunos. 
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de recreio em cada seção”(Paraná, 1915). Mas mesmo antes disso, nas ‘Instrucções’ de 
1914, já havia sido sinalizada uma demarcação temporal para a realização dos recreios: 
deveriam ser “comuns para as diversas series” (Paraná, 1914). 

O fundamental, contudo, é a demarcação do tipo de relação que vai se constituindo 
entre os recreios e as diversas práticas ou atividades escolares. Sustentada por uma 
série de entendimentos que remetiam aos “fundamentos científicos” da Pedagogia 
toda uma natureza do comportamento infantil era delineada. Esse conjunto de 
entendimentos era responsável por informar algumas noções chaves que deveriam 
nortear a prática pedagógica, incluindo os modos de organizar e distribuir os tempos 
escolares: interesse, intuição, capacidades analíticas, capacidade de atenção, 
capacidade de abstração. Tais preceitos, por sua vez, confluíam na produção de uma 
espécie de premissa de que o ‘espírito infantil’ não era propenso às operações 
abstrativas excessivamente prolongadas. Em 1914, por exemplo, Raul Gomes, 
produziu e divulgou em uma serie de artigos na imprensa de Curitiba, um diagnóstico 
acerca da escola primária paranaense e chamou atenção para a necessidade de se levar 
a cabo uma “reforma pedagógica” no Estado. Em uma dessas intervenções, sob o 
título: Ainda não passou a era do regimem de decorar?”, Raul Gomes apontava como 
o “pivot de todo mal” que recaia sobre a educação paranaense, o “theorismo demasiado 
a que sujeitam os alunos” (Gomes, 1914, p. 39). 

Especialmente no âmbito da Psicologia havia se produzido considerações 
fundamentais sobre a “enervação da iniciativa mental” infantil e isso chamava atenção 
para o problema urgente da “higiene escolar”, tão descuidada, segundo Raul Gomes, 
nas escolas paranaenses. 

Os alunos (...) devem ser poupados de trabalhos longos, que deles exijam uma 
atenção prolongada e uma imobilidade viciosa para o tronco. A fadiga e a 
<<surmenage>> psíquica e somática dos escolares devem ser uma das maiores 
preocupações do medico escolar e do pedagogo. A atenção voluntária requer um 
esforço avaliado para as crianças, num espaço de tempo compreendido entre 30 
e 40 minutos e durante o qual o organismo acelera as suas funções para manter 
o cérebro em condições de realizar o fenômeno psíquico da compreensão ou 
assimilação intelectual.Findo o prazo estipulado a célula nervosa sofre 
modificações em sua nutrição por acumulo de detritos’.Mas de que maneira o 
professor entra no intrincado de todas essas irregularidades sobrevindas no 
organismo infantil? (Gomes, 1914, p. 62). 

Para Raul Gomes tratava-se de “questão capital” essa que dizia respeito a “aptidão 
cerebral das crianças para a atenção”. Era nesses conhecimentos de natureza científica 
que deveria guiar-se o educador para proceder a “tarefa exata a distribuir a cada aluno 
[a fim] de produzir um trabalho útil”. (Gomes, 1914, p. 63).  

Tais enunciados constituíam a base de legitimação dos recreios escolares. As 
capacidades de atenção e de interesse da criança, devido às características das “células 
nervosas”, seriam potencialmente mais atuantes durante as primeiras horas de 
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trabalho escolar. (Gomes, 1914, p. 62). Tal entendimento não só foi decisivo para fixar 
temporalmente o recreio e dar-lhe uma forma, como também orientou o tipo de 
relação que se estabeleceria entre o Recreio e as outras atividades escolares. Ele está 
implícito na prescrição dos quadros de horários do Programma para os grupos 
escolares de 1921. Não só na delimitação de um tempo específico de 30 minutos para 
a realização do Recreio exatamente no meio dos trabalhos escolares diários (ver 
quadros 1 e 2), mas também pelo modo como procedia a fragmentação desses 
trabalhos, e consequentemente, do tempo escolar. Quanto à duração dos exercícios – 
as aulas – eles eram mais prolongados nas primeiras horas de estudo e logo após a 
realização do Recreio. 

As matérias que compunham um núcleo mais intelectual do programa deveriam 
ter lugar nas primeiras horas do dia letivo e logo após o Recreio; especialmente 
Aritmética e Leitura, que eram matérias sobre as quais pesavam um entendimento de 
que produziam um maior apelo teórico de abstração. Logo em seguida deveriam vir as 
matérias com ênfase na reprodução de modelos, como os exercícios de Linguagem 
escrita e de Caligrafia. Na sequência viriam aquelas matérias que, de modo ‘natural’, 
mais facilmente se ligavam a intuição infantil, como as lições de Geografia, História, 
Geometria, Instrução Moral e Cívica e Ciências Físicas e Naturais e Higiene. A essas 
matérias, além disso, o professor poderia mais facilmente dar tratamento a partir dos 
métodos com acento nos processos intuitivos da criança, e ainda recorrer a materiais 
didáticos auxiliares como globos, mapas e cartas geográficas, as ‘historietas’ 
comentadas, os museus os espécimes demonstrativas. Finalmente, nas últimas horas 
aproveitáveis do dia letivo, deveriam vir aquelas matérias com ‘caráter essencialmente 
prático’ como Desenho, Trabalhos Manuais, exercícios de música ou Canto, 
Declamação e os Jogos Ginásticos (Paraná, 1921).  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No centro do debate sobre a necessidade de modernização pedagógica da escola 
primária paranaense no início do século XX, um dos pontos mais agudos dizia respeito 
ao modo como a experiência escolar insidia sobre as percepções dos alunos. Para além 
da discussão sobre a adequação dos programas, a ampliação dos conteúdos de ensino, 
e mesmo dos modelos e métodos pedagógicos, esteve em voga um debate que tinha no 
horizonte os contornos de uma economia do sensível como parte fundamental das 
pretensões educativas da escola. A constituição dos recreios escolares é ao mesmo 
tempo um produto e um testemunho precioso desse processo.  

A questão da distribuição do tempo e da regularidade dos trabalhos colocou o tema 
da ‘disciplina’ e da ‘ordem’ no mesmo feixe de discussões onde estava o tema dos 
recreios. Foi contra o tempo ocioso e desocupado da escola, causa da falta de ordem e 
da indisciplina escolar que o recreio escolar foi ‘inventado’. Todos os elementos que 
ensejaram a formalização do recreio na rotina das escolas paranaenses – a 
fragmentação do tempo escolar e a sua prescrição rigorosa e detalhada – apontam para 
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uma expectativa formativa em relação à escola. Imbuídas da expectativa de dotar a 
escola de um sentido formativo moderno, as iniciativas reformistas no Paraná 
frequentemente miraram a relação com o tempo como forma de dar a escola uma 
organização útil, ativa e produtiva. Disposta a formar “caracteres” a dimensão das 
sensibilidades e dos sentidos, das vontades, dos desejos e das afeições ocuparam lugar 
de destaque, não raro deslocando o debate sobre os conteúdos programáticos para um 
segundo plano.  

Principalmente por uma criteriosa e detalhada “organização dos horários”, se 
poderia dar à escola uma “feição essencialmente educativa”. Para tanto era imperativo 
“tornar aprazível” a experiência escolar, nisso residindo a sua eficácia, tendo de se 
tornar “moral e materialmente atrativa”, ao contrário da realidade que procuravam 
superar: “um verdadeiro suplício”. Foi nesse sentido que já em 1923 a diretoria de 
instrução pública exortou os professores a dar ao ensino “um funcionamento regular, 
de forma a ganhar-se tempo em vez de perdê-lo”, pois “o tempo é fator principal: 
aproveitá-lo é o mesmo que garantir êxito completo; proceder de modo contrário é 
incorrer em fracasso” (Paraná, 1923, p. 30). É na direção de um tempo otimizado, 
constante, sem falhas, que convergiram as orientações em relação à organização da 
escola primária paranaense. O tempo é deste modo proposto como uma experiência 
sensibilizadora mobilizada com propósitos educativos, formando assim uma 
economia do sensível. 
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RESUMO 

Estudos sobre a história da educação pública do estado da Paraíba (PB/Brasil) 
realizados por professores e alunos do Curso de Pedagogia e do grupo PET Pedagogia, 
da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), levaram ao encontro da Revista 
do Ensino, periódico oficial do governo da Paraíba, que circulou no período de 1932 a 
1942, tonando-se veículo do ideário escolanovista. Tomando conhecimento dessa 
Revista, nós, pesquisadoras da área de Educação Especial/Surdos da UFCG, 
propusemo-nos a investigar como a educação das pessoas com deficiências foi 
retratada nesse periódico. Considerávamos que o ideário escolanovista, que tem a 
centralidade da criança nas relações de aprendizagem, bem como a preocupação, 
nesse período, com o problema educacional dos “excepcionais” no Brasil (JANNUZZI, 
2004), refletissem no estado da Paraíba, retratadas na Revista do Ensino. Tendo-a 
como fonte de pesquisa, procedemos a leituras dos quinze exemplares publicados, 
encontrando poucas referências à educação dos “amormaes”, evidenciando a ausência 
de uma educação especial na Paraíba no período. Nessas referências, percebemos a 
concepção de pessoa com deficiência baseada em falta, desvio, padrão classificatório e 
na necessidade de correção do defeito ou suprimento das falhas visando a 
normalização, ideias estas sob forte influência da medicina e psicologia, presentes no 
escolanovismo. 
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POR QUE PESQUISAR A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA REVISTA DO 
ENSINO DA PARAÍBA? 

Estudos sobre a história da educação pública do estado da Paraíba (PB/Brasil) 
realizados por professores e alunos do Curso de Pedagogia e do grupo PET Pedagogia, 
do Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande (CH/UFCG), 
levaram ao encontro da Revista do Ensino, periódico oficial do governo do estado da 
Paraíba, editado pela Diretoria do Ensino Primário, que circulou no período de 1932 a 
1942. Esta revista teve,segundo seu decreto de criação (Decreto nº 278, de 18 de maio 
de 1932), o propósito de divulgar a propagação do ensino primário no estado da 
Paraíba, levar informações e estímulo aos professores, e divulgar as ações 
administrativas realizadas pelo poder público nesta área (ESTADO DA PARAHYBA, 
1932). 

Além de se constituir como um veículo oficial do Estado durante seus dez anos de 
circulação, tornou-se importante canal de veiculação do ideário escolanovista ao qual 
era afiliada, no que diz respeito tanto as suas ideias, quanto aos métodos modernos de 
educação. Esse ideário da denominada “Escola Nova” tratou-se de um movimento de 
ordem maior surgido na Europa, que intentou modernizar a educação, contrapondo-
se à educaçãotradicional vigente. Desenvolveu-se no Brasil principalmente a partir das 
décadas de 1920 e 1930, época em que o país passava por importantes mudanças 
econômicas, políticas e sociais, devido ao acelerado processo de urbanização e de 
industrialização.Nesse contexto, o ideário escolanovista, no Brasil, propagou-se com a 
grande intenção de socializar e normalizar os indivíduos, adequando-os ao mercado 
de trabalho e aos novos padrões socioculturais (CUNHA, 1995).  

No Estado da Paraíba, o Governador Argemiro de Figueiredo revelava uma 
preocupação com os problemas do ensino, evidenciando a necessidade de se projetar 
uma reforma educacional. Para isso, convoca o professor José Baptista de Mello, 
adepto do ideário do Movimento da Escola Nova dos anos de 1920 e 1930, para 
implementar a reforma de ensino no Estado. Mello foi nomeado, pelo Governador do 
Estado, para o cargo de Diretor do Ensino Primário, criado em 1931, em substituição 
à antiga Diretoria Geral da Instrução Pública. 

Tomando conhecimento dessa Revista, nós, professoras pesquisadoras da área de 
Educação Especial/Surdos, propusemo-nos a investigar como a educação das pessoas 
com deficiências foi retratada nesse periódico. Tendo-a como fonte de pesquisa, nosso 
intuito foi o de participar da construção da história da educação das pessoas com 
deficiência no estado da Paraíba, ainda carente desse conhecimento, no período de 
circulação da Revista do Ensino (1932-1942). 

Nas palavras de Orso (2012, p. 229), “deve-se avançar para o futuro, tendo o 
passado como uma espécie de ‘retrovisor’, para definirmos as decisões, o rumo e a 
direção a tomar no caminho”. Com esse pensamento, acreditamos que este estudo 
contribuirá para um melhor entendimento dos percursos da educação especial na 
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Paraíba e, consequentemente, repensá-la na perspectiva de oferecer às pessoas com 
deficiência uma educação de qualidade. 

 
OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA A PESQUISA 

Com o propósito de compreender como a educação de pessoas com deficiência foi 
retratada na Revista de Educação da Paraíba, a nossa abordagem de pesquisa procurou 
proceder análises, considerando a temporalidade espacial do objeto de pesquisa, 
produto das relações econômicas e sociais do contexto abordado, qual seja, o período 
de 1932 a 1942 no Brasil, anos de publicação da referida Revista. 

Dessa forma, tivemos como fonte de pesquisa a própria Revista, entendendo fonte 
histórica não como a fonte da história, mas como apoio ao conhecimento que 
produzimos a respeito da história, quando se tem em consideração que as informações 
precisam ser vistas além do imediatamente observável, sendo necessário analisá-las 
estruturalmente e historicamente. Assim, as fontes históricas enquanto registros, 
enquanto testemunhos dos atos históricos, são a fonte do nosso conhecimento 
histórico, isto é, é delas que brota, é nelas que se apoia o conhecimento que 
produzimos a respeito da história. (SAVIANI, 2006). 

De acordo com Souza (2009), o uso da imprensa como fonte de pesquisa em 
História da Educação é recente. Era considerada “registros fragmentários do presente, 
realizados sob o influxo de interesses, compromissos e paixões” (DE LUCA, 2005, 
apud SOUZA, 2009). Entretanto, desde a década de 1930, essa visão passa a ser 
repensada, passando a ser reconhecida como importante para as pesquisas históricas. 
Ainda segundo Souza (idem), a partir da década de 1970 passa a ser utilizada em larga 
escala, ampliando as pesquisas no campo da história. 

Particularmente em relação às Revista de Ensino, publicadas em vários estados 
brasileiros, com variações de período de publicação e número de exemplares, também 
a partir da década de 1980 passam a se constituir como fontes de pesquisa em História 
da Educação, tendo os impressos pedagógicos se constituído, mundialmente, em um 
campo profícuo de pesquisas (BICCAS apud FARIA, 2009). 

A Revista do Ensino da Paraíba, publicada no período de 1932 a 1942, foi localizada 
e digitalizada na Biblioteca Átila Almeida, da Universidade Estadual da Paraíba,por 
professores e alunos do Curso de Pedagogia e do grupo PET Pedagogia, do Centro de 
Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande (CH/UFCG). Prevista 
para ser uma publicação trimestral, ao longo desses anos não conseguiu manter essa 
regularidade, tendo sido publicados apenas 15 exemplares. 

Procedemos a uma leitura minuciosa dos quinze exemplares publicados, 
levantando referências às pessoas com deficiências e àsua educação. O Quadro I, a 
seguir, apresenta os artigos relacionados direta ou indiretamente à Educação Especial 
por nós identificados. 

 
Nº PÁGINA ARTIGO 

ANO I, Nº 1 – ABR 1932 49-50 A ESCOLA E A PHYSHOLOGIA EXPERIMENTAL 
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ANO I, Nº 2 – JUL 1932 44 A ACTUAÇÃO DE ANTENOR NAVARRO NA INSTRUÇÃO PÚBLICA 

ANO I, Nº 3 – SET 1932 5-26 AS DIRETRIZES DA ESCOLA NOVA 

ANO II, Nº 4 E 5 – MAR 

1933 
15-21 PESTALOZZI 

ANO II, Nº 6 E 7 – SET 1933 27-28 PALAVRAS DA DIRETORIA DO “JARDIM DA INFÂNCIA” PARA A 

REVISTA DO ENSINO 

ANO III, Nº 8 E 9 – MAR 

1934 
15-19 A HOMOGENIZAÇÃO DAS CLASSES ESCOLARES 

53 MENDICÂNCIA INTELECTUAL INFANTIL 

71-75 AUDIÇÃO 

ANO III, Nº 10 – JUL 1934 --- --- 

ANO III, Nº 11 – DEZ 1934 5-10 PROBLEMAS DO ENSINO 

11-16 PROPHYLAXIA DAS MOLÉSTIAS DOS OLHOS 

31- COMO ORGANIZAR AS CLASSES ESCOLARES 

ANO IV, Nº 12 – MAI 1936 3-5 LEI Nº 16- REFORMA A INSTRUÇÃO PÚBLICA NO ESTADO E CREA 

O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

ANO IV, Nº 13 – SET 1936 --- --- 

ANO IV, Nº 14 – DEZ 1936 61-62 O ENSINO RURAL-CLUBS AGUICOLAS 

117-138 CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAYBA 

ANO V, Nº 15(14) – 

DEZ1937 
--- --- 

ANO VI, Nº 16 – AGO 1938 12-15 DECRETO Nº961, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1938-DISPÕES 

SOBRE A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

ANO X, Nº 17 – ABR1942 27-28 BONS E MAUS ESCOLARES 

41-43 HIGIENE MENTAL NA ESCOLA 

ANO X, Nº 18– MAI, JUN E 

JUL 1942 
--- --- 

QUADRO 1 | Artigos relacionados direta ou indiretamente à Educação Especial publicados na Revista do Ensino 
da Paraíba. 

Para análise dos dados, adotamos como categorias de análise: o contexto histórico 
das políticas públicas da educação especial e os seguintes elementos do ideário 
escolanovista: a criança – o aluno – como centro do processo educativo e a adoção de 
uma pedagogia baseada na biologia e na psicologia. 
 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL NO PERÍODO DE 1932 A 1942 E A REVISTA 
DE ENSINO DA PARAÍBA 

A educação especial, no Brasil, remonta ao período imperial quando,sob influência 
dos ideais do liberalismo e das experiências com educação de pessoas com deficiência 
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realizadas na Europa e Estados Unidos, são criadas as primeiras instituições voltadas 
para o atendimento dessas (JANNUZZI, 2004; MAZZOTTA, 2005). 

Duas instituições se destacam: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, criado em 
1854, depois renomeado para Instituto Benjamim Constant; e o Imperial Instituto de 
Surdos-Mudos, criado em 1957, passando a ser conhecido, desde 1957, como Instituto 
Nacional de Educação de Surdos. De acordo com Jannuzzi (2004), o atendimento 
prestado por essas instituições foi precário, mas abriu espaço para a discussão sobre a 
educação de pessoas com deficiência quando da realização do Primeiro Congresso de 
Instrução Pública, em 1883.Além dos dois Institutos, outras iniciativas isoladas, 
vinculadas a escolas regulares, aparecerem em vários estados brasileiros. 

Entretanto, em que pesem essas ações, a educação especial no período imperial 
permaneceu no descaso, da mesma forma como a educação da população em geral. 
Não havia interesse em uma sociedade fundamentalmente agrária e escravocrata, 
pouco urbanizada, de desenvolver a educação básica. Assim, no seio de uma população 
iletrada, os deficientes realizavam atividades como as outras, chamando a atenção 
apenas as pessoas com deficiências severas, que eram encaminhadas, quando possível, 
às instituições (JANNUZZI, 2004). Pode-se afirmar que assim continuou durante todo 
o chamado primeiro período do Brasil República (1889-1930). 

No período de 1932 a 1942, abrangido pela Revista do Ensino, decorrente de uma 
nova configuração política e econômica pós-primeira Guerra Mundial, o Brasil acelera 
um período de industrialização e de consequente urbanização, gerando a necessidade 
de melhorar o índice de analfabetismo e o nível de escolaridade da população, a fim de 
atender a essa nova realidade social. 

Nesse contexto, passa-se a ter uma preocupação com as crianças das escolas 
públicas com baixo rendimento escolar. A priori essa questão era atribuídaa um 
“defeito” da criança, mas sob influênciada Escola Nova, também surge uma 
preocupação, apesar de menor, com a metodologia, mas procurando um “meio de 
reformar a escola sem mudança essencial nos conteúdos ministrados”, pois “não se 
tratava de mudanças essenciais na organização escolar, mas sim de torná-la mais 
eficiente” (JANNUZZI, 2004, p. 57). 

Dessa forma,o problema da deficiência começa a ser tratado. Por um lado, por 
associações de pessoas da sociedade civil por meio de entidades filantrópicas e, por 
outro, pela esfera governamental que deu início a algumas ações próprias para esses 
alunos, tais como: criação de escolas para atender às necessidades das pessoas com 
deficiência junto a hospitais e ao ensino regular; e diferenciação no atendimento em 
clínicas, centro psicopedagógicos e centros de reabilitação, apesar de esses serem, em 
sua grande maioria, particulares.Entre os anos de 30 e 40, a expansão da educação 
especial se deu principalmente por meio de instituições privadas, nas áreas das 
deficiências mentais e visuais (BUENO, 2004). 

Muitos educadores da área passam a empregar a expressão “ensino emendativo” 
para referirem-se à educação de deficientes, que tinha a finalidade de fornecer um 
ensino que tire o defeito ou supra as falhas, adaptando os deficientes a padrões de 
normalidade aceitos naquela época. 
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Tendo como referência esse contexto da educação especial no Brasil nas décadas 
de 1930 e 1940 e considerando que a Revista de Ensino foi uma porta-voz oficial da 
educação do Estado da Paraíba, procuramos encontrar referências às políticas e ações 
no campo da educação de pessoas com deficiência. 

Pudemos observar que em relação às políticas públicas da educação especial, 
nenhuma referência direta à implantação de escolas ou classes especiais para o 
atendimento desses alunos foi feita nos quinze exemplares da Revista de Ensino, a não 
ser alguns apontamentos. Na revista nº 14 (dezembro, 1936), no artigo O ensino rural 
- Clubs Agrícolas (p. 61-62), da necessidade de criação de escolas, em João Pessoa e 
Campina Grande, para “os anormaes physicos e os intellectuaes ou retardatários 
mentaes”. 

Uma referência às crianças tratadas pelo termo genérico de “anormaes” foi 
encontrada nas revistas nº 8 e nº 9 (março, 1934), no artigo Mendicância intelectual 
infantil (p. 53), no qual a professora Maria Gomes Pereira de Souza apresenta alguns 
passos para os governos erradicarem a mendicância, entre os quais a criação de 
“escolas para anormaes”. 

Em dois outros artigos que dizem respeito mais diretamente à política educacional 
do Estado da Paraíba, esperávamos referências à educação especial. O 
primeiro,Problemas do ensino (nº 11, dezembro de 1934, p.5-10), que é a transcrição 
do discurso de abertura da segunda semana pedagógica, proferido por Prof. J. Baptista 
de Mello, no qual os vários avanços da educação na Paraíba são colocados. O segundo, 
Lei nº 16 (nº 12, maio de 1936, p. 3-5), transcrição dessa lei que “Reforma a 
InstruçãoPública no Estado e crea o Departamento de Educação”.Entretanto, em 
nenhum desses artigos houve menção à educação especial ou atendimento de 
“anormaes”. 

Finalmente, na revista nº 14, de dezembro de 1936, foi apresentada uma 
transcrição da Constituição do Estado da Parayba, de 12 de maio de 1935 (p. 117-138). 
Em seu Título VI – Da família, da educação e da cultura, o artigo 127 estabelece a “A 
educação e a instrução são obrigatórias” e os artigos 128 a 133, que tratam da 
organização do “systema” educativo. Todavia, nenhuma alusão direta foi feita à 
educação de pessoas com deficiência. 

Ainda no Artigo 125 desse mesmo Título da Constituição, que trata da Família, 
afirma que cumpre ao Estado na alínea b)assegurar amparo aos desvalidos, creando 
serviços especializados e animando os serviços sociaes, cuja orientação procurarão 
coordenar;e na c)proteger a juventude contra o abandono physicos, moral e 
intelectual e contra qualquer exploração. Podemos notar que o amparo aos 
desvalidos, mesmo que a concepção de desvalido da época englobasse as pessoas com 
deficiência, e a proteção da juventude não diziam respeito à educação, mas a 
assistência social. 

 
O IDEÁRIO ESCOLANOVISTA, A EDUCAÇÃO ESPECIAL E A REVISTA DO ENSINO 
DA PARAÍBA 



 

 
 

25 

O ideário escolanovista teve como marco importante o “Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova”, publicado em 1932. Seus principais signatários- Anísio Teixeira, 
Lourenço Filho e Fernando de Azevedo - pleiteavam reformas que fossem firmemente 
ancoradas no movimento de transformação da sociedade. Nesse sentido, a educação 
nova devia obedecer ao princípio da vinculação da escola com o meio social, dando 
relevância às peculiaridades do indivíduo, suas “aptidões naturais”, 
independentemente dos condicionantes “de ordem econômica e social” Em 
consonância com esses preceitos, seus signatários defendiam que a escola deveria 
contemplar o “fator psicobiológico do interesse, que é a primeira condição de uma 
atividade espontânea e o estímulo constante ao educando” (CUNHA, 1995, p. 34-35). 
Contrapondo-se aos programas da escola tradicional, com tendências exclusivamente 
passivas, intelectuais e verbalistas, emerge uma nova prática pedagógica que buscou 
sistematizar as atividades de acordo com a “lógica psicológica” da criança, respeitando 
princípios que se fundamentam na natureza e funcionamento do espírito infantil. Isso 
pressupõe a adoção de métodos pedagógicos, para a formação de professores, que 
estejam em sintonia com os princípios científicos fornecidos pela psicologia.  

Mas a busca pela modernização no programa de ensino, segundo Cunha (1995), 
além de razões no plano psicológico, se justifica em outros âmbitos científicos: 

Há razões de ordem biológica, uma vez que as leis do desenvolvimento humano, 
e do educando em particular, condenam que se ministre para todas as crianças, 
ao mesmo tempo, a mesma quantidade e a mesma qualidade de conhecimento. 
Há razões de ordem sociológica, pois o programa ‘único”, preestabelecido e 
intangível como um dogma’, só promove a desambientacão do indivíduo às 
condições locais do meio em que vive [...] Há razões de ordem didática que 
preveem ‘o aprendizado em situação completa ou total’ e não com base em 
funções psíquicas isoladas (p.38). 

No contexto dessa transformação metodológica, o movimento escolanovista, 
segundo Nagle (2001), vai contribuir particularmente, no caso da escola normal, em 
alterações especificamente curriculares. Ao ter se transformado em instituição 
marcantemente técnico-profissional, irá proporcionar os recursos para repensar as 
diretrizes em que se deve fundamentar o ensino primário. Na composição do seu 
currículo, por exemplo, se encontram a biologia educacional, a história da educação, a 
psicologia, a pedagogia experimental, a sociologia educacional. Porém, será dado um 
maior destaque à psicologia e, por influência desta, ressaltada a importância dos 
instrumentos de medida psicológica, por decorrência, da medida educacional. 

Esse autor afirma que a psicologia se difunde amplamente no Brasil, nas décadas 
de 1920-1930, e se faz presente em muitos dispositivos da legislação escolar que tratam 
sobre o emprego de testes psicológicos e sobre os recursos que seus resultados 
fornecem para a formação dos alunos e para o aperfeiçoamento do ensino. Com efeito, 
foram essas normas que “estimularam a construção das primeiras provas psicológicas, 
bem como as primeiras ‘padronizações’ brasileiras de provas construídas em outros 
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países” (p.319). Além dessas iniciativas, destacam-se outras significativas nessa área: 
a elaboração do “Teste de ABC” por Lourenço Filho, para diagnóstico da prontidão de 
aprendizagem de leitura e escrita, e a criação, em 1931, do Serviço de Psicologia 
Aplicada, vinculado à Diretoria Geral do Ensino de São Paulo. 

Foi a partir do estudo experimental da educação, sustentado pela Biologia e pela 
Psicologia educacionais, bem como pela Estatística Aplicada à educação, que surgiram 
os meios mais recomendados para planejar e aumentar o rendimento do chamado 
“maquinismo escolar”. Nessa engrenagem, afirma Cunha (1995), a concepção 
pedagógica utiliza as medidas psicológicas, à exemplo da homogeneização de classes 
escolares, com a finalidade de colocar cada aluno em seu devido lugar, a fim de que 
sejam trabalhadas as diferenças individuais e, ao mesmo tempo, viabilizar a 
permanência das diferenças sociais.  

Essa forte influência da Psicologia também se manifesta na educação especial, 
dando sustentação à sua vertente psicopedagócica. Segundo Jannuzzi (2004), apoiada 
em Helena Antipoff, psicóloga russa radicada no Brasil, que introduz a escala métrica 
de inteligência de Binet e Simon para classificação de crianças com deficiência mental, 
essa vertente 

representou uma nova maneira de classificar os deficientes, ou seja, com base em 
critérios de aproveitamento escolar. Com isso, cresceu significativamente o 
número de alunos que a escola passou a apontar desviantes, iniciando a rejeição 
dos que apresentavam deficiências mais severas (SILVA, 2010, p. 31). 

Além do mais, levou à proposição e à implementação de um sistema de classes 
homogêneas para o sistema regular de ensino, agrupando o alunado em sete classes, 
cinco na educação regular e duas para as classes especiais, em função de uma gradação 
de resultados de testes de QI. 

Em nossa pesquisa na Revista da Educação da Paraíba, encontramos artigos 
referentes à questão da homogeneização das salas de aula, evidenciando a forte 
influência da psicologia da educação. Na Revista nº 6 e nº 7, de setembro de 1933, o 
artigo Palavras da diretoria do “jardim da infância” para a Revista do Ensino (p. 27-
32) aponta a necessidade da divisão das salas em super-normais, normais e anormais 
com a seguinte visão: 

Os primeiros, futuros super-homens, força viva da Pátria, esperança radiosa dos 
dias futuros do nosso país, constituirão classes de elite intelectual. Nessas classes 
o mestre poderá acelerar o ensino, graças à facilidade de percepção e à 
vivacidade natural dos alunos. Sem a prova científica do ‘test’ essas crianças se 
aborreceriam perdendo tempo inutilmente em classes muito atrasadas para elas. 

Os ‘normais’ encontrarão no material escolar interessantíssimo e atraente meio 
rápido e segura de aprender sem esforço, nem fadiga. 
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Os ‘anormais’ serão submetidos à processos especiais de ensino. A voz do mestre 
deve ter, para guia-los, modulações harmoniosas. Esses pobres não são 
destituídos de sentimentos afetivos e não poderão resistir à atração da voz 
encantadora que chama, encoraja, ajuda, educando-os alfim. Para eles, como diz 
a Dra. Maria Montessori é preciso possuir essa ‘chiave secreta que é l’azione sullo 
spirito’. (p. 28) 

Na Revista nº 11, de dezembro de 1934, no artigo Como organizar as classes 
escolares (p. 31-42), escrito por Sylvia de Pessôa, trata das dificuldades 
paraclassificação de alunos, com a finalidadede organizar asclasses escolares, levando 
a heterogeneidade de níveis de aprendizagem e prejuízo para alguns alunos. Além de 
procedimentos pedagógicos para avaliar os alunos, é sugerido o uso de “tests 
apropriados para medir a edade mental do menino, como seu aproveitamento em 
qualquer classe.” (p.36), que devem ser “organizados para a classificação do 1º grau” 
(p. 36), podendo o professor dispor de “material conhecido”, avaliando linguagem e 
concordância, e utilizando “tests de raciocínio, memória e atenção”. (p. 36). Segue o 
artigo com detalhamento da utilização dos materiais e testes para avaliação e 
classificação dos alunos, com base em estudos da psicologia., apresentando, inclusive, 
passo-a-passo o teste de Binet e uma discussão sobre esse teste feita por outros 
psicólogos. A importância dada à homogeneização das salas fica muito evidente no 
parágrafo do artigo que transcrevemos a seguir: 

Para que possamos obter classes homogêneas, é mister que não nos descuremos 
dos tests que marcam a edade mental da creança, dessa sorte evitar-se_a que 
marchem em paralelo capacidades opostas, o que pode occasionar a indisciplina 
de uma classe, porque a creança que facilmente se adianta, certamente se 
distrahirá quando muitas vezes fôr o assunto repetido.(p. 39) 

Ao lermos as revistas, dois outros artigos nos chamaram a atenção, talvez pelos 
títulos, quea uma primeira vista poderiam dizer respeito à escolaridade de pessoas 
surdas e cegas. São eles: Audição (Revistas nºs 8 e 9, 1934, p. 71- 75) e Prophylaxia 
das moléstias dos olhos (Revista nº 11, 1934, p. 11-16).  

O primeiro,trata-se de um material de ensino para o 6º Ano, dividido em três 
lições. As duas primeiras, abordamaspectos anátomo fisiológicos da audição e a 
terceira sobre a higiene do ouvido. Na segunda lição há o estabelecimento de uma 
relação entre visão, audição e inteligência, deixando claro a visão da época sobre as 
pessoas cegas e as surdas: 

A vista e a audição, são, eu vos disse, os sentidos superiores. Deveis 
portantopreserva_los igualmente. 

Os cegos inspiram compaixão. Eles nunca elevarão seu espirito. 

Os surdos mesmo ilustrados têm a aparência de tolos. 
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A inteligência como irmã amiga que é, ressente-se com a falta de um desses 
sentidos” (p. 73) 

O segundo, escrito pelo médico Dr. J. de Seixas Maia, traz em seu primeiro 
parágrafo que “A hygiene social ocupa um lugar, o mais considerável na vida das 
nações civilizadas”, ocupando a higiene escolar “um lugar de destaque nas 
preocupações dos sábios de todo mundo”, uma vez que “A velha dualidade do corpo e 
do espirito já desapareceu” (p. 11).Afirma que as escolas “devem fazer não apenas a 
educação intelectual e moral como também sua educação physica.” (p. 12). A partir 
dessas colocações iniciais, o artigo passa a discorrer sobre miopia e outras doenças dos 
olhos, e medidas referentes à profilaxia coletiva e individual dessas. Um artigo que 
visava trazer informações para os professores, a fim de que passassem, por meio da 
educação dos alunos, a serem agentes profiláticos de tais doenças. 

Como podemos notar, a presença de artigos dessa natureza na Revista de Ensino 
reflete a forte influência da Biologia na educação, trazida pelo escolanovismo. 
Conhecimentos pertinentes às ciências biológicas passam a fazer parte dos currículos 
de formação de professores, com a menção clara de que esses são responsáveis de criar 
hábitos higiênicos, para que junto com uma educação física racional, os alunos 
cheguem à “plenitude de seu desenvolvimento corporal.” (CUNHA, 1995, p. 72) 

 
CONSIDERAÇÕES 

A Revista de Ensino da Paraíba (1932-1942) foi considerada uma porta voz oficial 
do Estado e canal de veiculação do ideário escolanovista, ao qual era afiliada. 
Buscamos encontrar referências às políticas e ações no campo da educação de pessoas 
com deficiência e compreender como foi retratada nesse periódico.  

Seria esperado que o ideário escolanovista assumido para implementar a reforma 
de ensino no Estado da Paraíba, que tem a centralidade da criança nas relações de 
aprendizagem, bem como a preocupação com o problema educacional das pessoas 
com deficiência no Brasil, tanto pelo poder público, como pela sociedade civil, 
refletissem em políticas também no estado da Paraíba, que possivelmente estariam 
retratadas na Revista do Ensino. 

Mas, como pudemos observar, não foi isso o encontrado, evidenciando a ausência 
de uma educação especial na Paraíba, pelo menos até o ano de 1942, último ano da 
publicação da Revista. Entretanto, nas referências encontradas, percebemos a 
concepção de pessoa com deficiência baseada na falta, no desvio da normalidade, no 
padrão classificatório e na necessidade de que se tire o defeito ou supra as falhas, 
adaptando os deficientes a padrões de normalidade aceitos naquela época, sustentadas 
na vertente psicopedagógica, ideias estas sob influência das áreas médicas e 
psicológicas, fortemente presentes no escolanovismo. 
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RESUMO  

Esta pesquisa teve como objetivo localizar a atuação do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro (IHGB) como um lugar de produção de políticas e modelos educacionais no inicio 
do século XX. Para isso, elegemos como objeto de análise o projeto de criação de uma 
instituição de ensino fundada pelo IHGB durante a década de 1910 na cidade do Rio de Janeiro. 
Essa instituição passou por diferentes processos de concepção, sendo possível observar em sua 
trajetória ao menos três períodos: primeiro como Escola de Altos Estudos, depois Academia 
de Altos Estudos e por fim Faculdade de Filosofia e Letras. Essa instituição de ensino superior 
surgiu como uma iniciativa de promoção de estudos científicos nas áreas de Política, Sociologia 
e História. Em 1919, foi reformulada para atender à formação de professores secundários, 
passando a ser Faculdade de Philosophia e Letras, mantendo as características de incentivo à 
pesquisa e aos “estudos desinteressados”. Este objeto de pesquisa foi construído  a partir de 
estudos anteriores sobre  as relações entre o IHGB e o campo educacional no início do século 
XX. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Ensino superior,  projeto político educacional, IHGB 
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1– DIÁLOGOS: IHGB, EDUCAÇÃO E REPÚBLICA 

Os estudos sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro geralmente discutem a 
trajetória da instituição ao longo do século XIX, com ênfase no papel modelar exercido no 
campo historiográfico nacional. Com a proclamação da República,os estudos apontam o 
declínio do prestigio social e financeiro do IHGB e a saída do cenário político e cultural do 
país. Contudo, as primeiras décadas do século XX representam importantes momentos de 
inflexão na historia do Instituto. Como principais referencia para a abordagem desse 
movimento tomamos o trabalho de Ângela de Castro Gomes, A República a História e o IHGB, 
que insere o IHGB justamente nesse cenário de transição política e considerável atividade no 
campo educacional. Na mesma seara,  o livro de Maria Lucia Paschoal Guimarães, Da escola 
Palatina ao Silogeu, narra a história da instituição a partir de suas reconfigurações sob o regime 
republicano. 

A análise de Gomes estabelece relações entre as mudanças sócio-políticas 
ocorridas no Brasil e em Portugal na virada do século XIX para o XX, e como elas 
incidiram sobre o pensamento histórico e o lugar da história nos projetos políticos dos 
dois países. Em ambos os casos Gomes identifica a História e ensino como campos de 
disputas nos processos de legitimação dos sistemas políticos (GOMES, 2009 p. 13). No 
caso brasileiro, destaca o papel do IHGB como lugar do conhecimento histórico e 
acadêmico em que ocorriam importantes debates sobre a cientificidade (ou não) da 
História, ao mesmo tempo que encontrava-se pressionado a ressignificar a própria 
prática histórica. Esta deveria adequar-se às novas demandas de enraizamento 
histórico e de construção da autoridade política do sistema republicano. 

Colocada em cena a vivacidade dos debates acadêmico, políticos e sociais desse 
período, é possível tomar a atuação dos intelectuais como caminho fértil para a 
observação desses movimentos. Amparada nos direcionamentos de Sirinelli, a 
respeito das potencialidades da análise do papel dos intelectuais como atores sócio-
cultuais  dessacralizados1, Gomes localiza  a atividade intelectual e o engajamento 
político que  opera na confluência dessas esferas no cenário nacional do inicio do 
século. Segundo Gomes: 

[...] os campos político e intelectual tinham fronteiras fluidas, do mesmo modo 
que eram fluidas e imprecisas as fronteiras disciplinares. O intelectual, como 
produtor de bens simbólicos, estava sempre nessa dupla dinâmica de atração e 
rejeição face aos chamados da política. Mas aqueles que elegem o campo da 
                                                   
 

1 “[...] com frequência se destacou o caráter polissêmico da noção de intelectual, o aspecto polimorfo do meio dos 
intelectuais, e a imprecisão da palavra, de tanto que esta noção e esta palavra evoluíram com as mutações da 
sociedade francesa. Por esta última razão, é preciso, defender uma definição de geometria variável, mas baseada 
em invariantes. Estas podem desembocar em duas acepções do intelectual, uma ampla e sociocultural, 
englobando os criadores e os “mediadores” culturais, a outra mais estreita, baseada na noção de engajamento.” 
(SIRINELLI, 1976 p.242) Jean-François. Os Intelectuais. In: RÉMOND, René. Por uma História Política. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra. 1976.p. 242. 
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educação como espaço privilegiado para uma práxis (ideias indissociáveis de 
ação) não deixam dúvidas quanto a seu engajamento e desejo de participar de 
um projeto de nação “moderna”, mais democrática e civilizada, o que só se faria 
através de um saber igualmente “moderno”. (GOMES, 2009 Op. Cit. p. 26) 

A chave apresentada permite localizar a atuação de parte dos sócios do IHBG como 
movimentos de engajamentos políticos situados no campo da educação. A ideia de que era 
preciso “revelar o Brasil aos brasileiros por meio das letras”2 perpassa os diferentes momentos 
da iniciativa educacional organizada pela instituição. Desde as primeiras conferências abertas 
do IHGB, durante a década de 1910, até as formalizações acadêmicas da Faculdade a ideia 
de necessidade de atuação nesse campo está colocada. Assim como a noção de que 
faria parte de uma função social atribuída ao próprio ambiente que partilhavam. Como 
estudiosos e conhecedores dos saberes acadêmicos, estariam autorizados e inclinados 
a exercerem tais funções. 

2 – UM PROJETO EDUCACIONAL DO IHGB : DA ESCOAL DE ALTOS ESTUDOS À 
FACULDADE DE FILOSOFIA E LERTRAS. 

A partir da leitura do artigo A presença do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro no campo da educação superior: o projeto da Academia de Altos Estudos - 
Faculdade de Filosofia e Letras (1916-1921) obtivemos as primeiras informações 
acerca do tema. Nele  Lúcia Guimarães apresenta parte do processo de criação e 
extinção da Academia, indicando as potencialidades de pesquisa do assunto, e 
ressaltando sua pertinência para os estudos sobre  

história da educação e da história institucional. A ideia teria surgido entre os sócios 
durante os anos 1911 e 1922, mais especificamente após os discursos e propostas 
apresentadas pelo sócio Alberto Seixas Martins Torres, admitido em 1910. Embora o 
IHGB já estivesse envolvido nos assuntos educacionais ao longo do século XIX, a 
iniciativa de criar uma instituição de ensino superior voltada, a princípio, para 
formação de profissionais servidores públicos, acabou se tornando uma “experiência 
pioneira”, segundo Lúcia Guimarães. A existência de uma instituição de ensino 
superior associada ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro nos primeiros anos 
da década de 1910 redimensionou os interesses de pesquisa. O que gerou dois novos 
questionamentos : Por que uma empreitada no ensino superior?  Por que nesse 
período? 

A existência de uma instituição de ensino superior voltada para os chamados 
“estudos desinteressados”3, fundada ainda na década de 1910, chama atenção devido 

                                                   
 

2 Expressão de Benjammin Franklin Ramiz Galvão em discurso no IHGB. Cf: REVISTA, 1910 Tomo 761 p.606 

3  Em linhas gerais refere-se aos conhecimentos das humanidades e perspectivas de desenvolvimento de 
pesquisas 
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ao contexto histórico e político da educação superior desse período no Brasil. Com a 
efervescência intelectual e política dos anos 1870, as estruturas do ensino superior no 
Brasil também foram tensionadas. Ainda que as interpretações sobre esse período e 
seus agentes sejam múltiplas, é possível identificar que o período foi marcado, 
politicamente pela presença de ideiais liberais trazidos à cena pelas novas classes  
burguesas oriundas da crescente modernização econômica, e que junto com diferentes 
grupos políticos, buscavam visibilidade com a crítica ao “status quo” imperial 
(CAVALHO.1980). No âmbito educacional, resurge a defesa pelo ensino livre nos 
cursos superiores, juntamente com a reivindicação da abertura de institutos 
superiores pelo setor privado (CUNHA, 1986 p. 178). Entretanto a chave “liberdade de 
ensino” adquirira inúmeros significados, servindo de bandeira a propostas diversas, 
que vão desde a liberdade profissional à reformulação de parâmetros de avaliação. De 
acordo com Barros, as interpretações oscilavam de acordo com as reivindicações 
políticas de grupos que as compunham4. 

Nesse sentido, é possível observar a criação da Academia de Altos Estudos pelo 
IHGB como uma iniciativa herdeira desses ideias de ilustração e desenvolvimento 
científico do final do XIX. Tendo em vista que a própria instituição ocupou, durante o 
Império e parte do período republicano também, o lugar de promotora da cultura 
erudita nacional, encabeçando debates teóricos e formulando modelos de produção de 
conhecimento, norteados pelo desenvolvimento científico de diferentes períodos; é 
compreensível sua iniciativa também no campo do ensino. 

2.1 - OS PRIMÓRDIOS DA ACADEMIA DE ALTOS ESTUDOS 

Tendo como objetivo a busca pelas relações entre o IHGB e o campo educacional, 
tomando o Instituto como um lugar de poder significativo para organização e dinâmica 
do ensino de história, a pesquisa de iniciação científica já referida se deparou com 
algumas referências à Academia de Altos Estudos em meio às fontes estudadas. A idéia 
de criar uma instituição de ensino superior - gestada entre os sócios durante os anos 
1911 e 1922 - direcionada, a princípio, para formação de profissionais servidores 
públicos, acabou se tornando uma “experiência pioneira” do IHGB no campo 
educacional brasileiro. A primeira proposta de fundação de uma instituição 
universitária foi colocada por Alberto Torres, oficialmente na assembléia de 26 de 
agosto de 1911, quando submeteu aos sócios uma estruturação do que seria a ideia de 
uma primeira universidade brasileira. Mas o projeto de Torres foi derrotado. Entre os 
socios surgiram outros contornos para essa pretenção educacional do Instituto. 

                                                   
 

4“ [...] o liberal a concebe como direito de transmissão do pensamento e das opiniões, como prática ilimitada. [...] Para o 
positivista é um elemento da “transição orgânica; não é a garantia de manifestações [...] de opostas e irredutíveis visões da 
vida [...] é um direito transitório em que não se quer pensar em um estado definitivo. Para os católicos é coisa inteiramente 
diversa. Convicto de possuir a verdade absoluta [...] a liberdade de ensino não se pode confundir com a liberdade de ensinar 
o erro – ou seja, de ensinar doutrinas opostas à Igreja Católica ou por ela condenadas.” (BARROS, 1959 p. 219)  
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Para muitos consócios, a garantia de uma formação adequada às novas 
necessidades político econômicas do país seriam fundamental para o crescimento; 
uma vez que, para Ramiz Galvão, o controle da educação levaria ao controle de toda a 
movimentação de um país. Para GUMARÃES, a opção de direcionar a formação 
oferecida nesta Escola para o setor público, viria a suprir “[...] uma grave lacuna, 
deixada pelas Faculdades de Direito, onde fora abolido o curso de ciências sociais, em 
consequência das reformas promovidas durante a gestão de Benjamin Constant [...], e 
também procurava “[...] oferecer novas opções à juventude da época, mais ágeis do 
que o formalismo dos cursos de direito.” (idem 1999), os quais eram criticados pela 
longa trajetória de formação. 

3 - BREVE TRAJETÓRIA: DE ACADEMIA PARA FACULDADE 

Apesar de ter sido homologada em 1915, a AAE só pôde funcionar a partir de Março 
de 1916, após adequações físicas do Instituto (FLEIUSS, 1942, p. 98). Então em 6 de 
Maio de 1916 fora publicado no Diário Oficial da União, os discursos da cerimônia de 
inauguração da Academia, realizada em 20 de Abril do mesmo ano5.Nesse ambiente o 
Diretor da Academia, Sr. Conde de Affonso Celso, (então presidente do IHGB) declara 
alguns dos objetivos da referida Academia: 

 “[...] um complemento dos estudos feitos nas faculdades, quer como synthese de 
cursos das demais escolas superiores, quer para o desenvolvimento do saber ou 
instrução [...] estender-se, ampliar-se, ramificar-se sempre mais e mais [...]”6. 
Numa breve análise é possível dizer que a instituição não visava formar 
profissionais, em sentido comercial, mas promover o desenvolvimento dos 
estudos superiores, de forma livre. Outra aspecto interessante, é a postura 
voltada à pesquisa e a inovação, segundo FLEIUSS, as aulas obre doutrinas 
econômicas teriam sido as primeiras preleções sobre o assunto no meio 
acadêmico brasileiro (1942, p. 99) 

Ainda em 1916 foram publicados, também em Diário Oficial, o programa dos 
cursos oferecidos pela AAE e seu estatuto. Ambos os documentos fornecem uma 
panorama dos modelos estruturantes da instituição. Eram oferecidos três curso com 
duração média de três anos; eram eles: curso de Administração e financeiro; curso de 
Diplomacia e consular; curso de Philosophia e letras. Além desses, o estatuto garantia 
o funcionamento de “cursos extraordinários”, ministrados por lentes da AAE ou 
convidados. Sobre isso reza o seguinte no estatuto: 

                                                   
 

5 Diário Oficial da União, 6 de Maio de 1916, Disponível em: < 
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1946185/dou-secao-1-06-10-1918-pg-33> 
6 Idem 



 

 
 

9 

Art.1ª A Academia de Altos Estudos, fundada pelo Instituto Histórico e 
Geographico Brasileiro, tem por fim promover a realização de cursos, 
permanentes ou não, sobre quaisquer asssumptos, cuja divulgação e cujo ensino 
julgue convenientes.(DOU, 04/10/1916, p.11669)(grifos nossos) 

O primeiro artigo do estatuto deixa claro autonomia administrativa e quase 
pedagógica de que usufruía a recém criada academia. Em 1911,  foi promulgada a 
reforma  Rivadávio Corrêa, ou  Lei Orgânica do Ensino Superior. Em linhas gerais, 
para o grau superior, a lei trazia maior autonomia de criação e funcionamento das 
instituições de ensino, atrelada as condições de suficiência financeira de cada uma.  

Além disso, estabelece a possibilidade de “desligamento” do Estado àquelas que 
chegassem a essa independência financeira.Pelo novo código, as instituições seria 
identificada como corporações autônomas, com direitos à eleição de seus diretores, 
organização de programas e cursos, bem como do estabelecimento de taxas recolhidas 
pelos serviços prestados aos candidatos (matriculas, exames, diplomas e mensalidades 
dos cursos), uma vez que as instituições que “[...] tivessem recursos próprios 
suficientes para seu funcionamento, prescindindo de subvenções governamentais, 
ficariam isentas ‘de toda e qualquer dependência ou fiscalização oficial, mediata ou 
imediata” (CUNHA, p. 181); o que certamente explicaria a “liberdade” com que o 
estatuto da Academia de Aaltos Eestudos  trata o estabelecimento de seus cursos, bem 
como das cobranças de taxas previstas no estatuto. 

Essa cofiguração da legislação possibilitou que a Academia de Altos Eestudos se 
estabelecesse como uma instituição ligada diretamente ao IHGB, com uma relação de 
dependência e correspondência administrativa entre o Instituto e a Academia, além é 
claro da participação de inúmeros sócios como lentes dos cursos. Com tais 
possibilidades 7 , e a duração relativamente longa dessas diretrizes do código, a 
configuração interna da Academia também foi se modificando.  Em virtude 
disso, sócios e políticos ligados às políticas educacionais, redirecionaram as funções 
da escola para a formação de professores do ensino secundário, passando à 
configuração e denominação de Faculdade de Philosophia e Letras do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1919, a Faculdade apresentava seu estatuto no 
Diário Oficial, bem como a lista de seus novos cursos e professores. A Faculdade estava 
estrutura de modo a compreender as áreas de formação dos professores secundários, 
funcionando aos moldes das Escolas Normais Francesas (GUIMARÃES, 1999). Em 
1919, a Faculdade de Phlosophia e Letras apresentava seu novo regulamento: 

Art1 A Faculdade de Philosophia e Letras, em que se transformou a Academia de 
Altos Estudos, fundada pelo IHGB, em 12 de outubro de 1915 e instalada em 25 de 
março de 1916, tem por fim com actual amplificação do quadro de seus estudos, 
                                                   
 

7 A configuração flúida das diretrizes táticas , no caso das legislação e fiscalização educacional, possibilita o 
movimento estratégico de forças e grupos que estariam fora dessa margem de atuação. (CERTEAU, 1998, p.97) 
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promover a realização de cursos scientificos, artísticos e literários, de 
aperfeiçoamento, ou especialização para o magistério secundário, segundo 
necessidades reconhecidas e vantagens presumiveis para a  cultura 
nacional.(DOU, 18 /03/1919, p. 12334) 

Os novos objetivos da instituição incluíam a formação do professor secundário em 
nível superior, uma proposta ousada  pois como já mencionado o modelo da cátedra 
ainda vigorava como forma de seleção e estabelecimento do professor secundário em 
seu cargo vitalício; mas também aponta para uma postura inovadora no campo 
educacional que ganharia força nos anos 1920. Mas a Faculdade não se restringia ao 
professores e continuou a oferecer cursos de humanidades com títulos de bacharéis. 
Assim o programa da Faculdade era composto por : 

1-Curso de philosophia e letras;   

2- Curso de Sciencias políticas e Sociaes; 

3- Curso Normal Superior; subdividido nos seguintes:  

a) Curso de línguas clássicas (grego & latim).  

b) Curso de línguas modernas(português, Frances, alemão, inglês, italiano, e 
hespanhol)  

c)Curso de sciencias mathematicas  

d)Curso de sciencias históricas e geográficas 

e)Curso de sciencias physicas e naturais    

f) Curso de ciências da educação” (DOU, idem) 

 A disposição dos cursos permitia uma formação ampla pois além da presença dos 
cursos voltados para o magistério secundário, a Faculdade oferecia alguns cursos das 
ciências de referência como Filosofia, Letras, Historia e Geografia. Nesse aspecto faz 
sentido considerarmos a expressão de Lacombe quando argumenta que a Academia, e 
posteriormente a Faculdade  “Foi a primeira tentativa de elevar o nível de ensino da 
História em grau superior.”(1926 p.97). É válido destacar ainda a presença do 
departamento de Ciências da Educação, figurando como uma espécie de 
“departamento pedagógico” dentro dessa instituição, que além das dos modelos 
didáticos conferia organicidade à proposta de formação do profissional docente.  

A Faculdade funcionou até 1922. Assim como a Academia, teve quatro anos de 
existência com êxito de formarem uma turma de alunos. Dentre seus professor e 
formados estiveram significativos nomes da intelectualidade e do âmbito político da 
Primeira República. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo as preocupações da história cultural como referenciais para a interpretação 
do processo de criação e organização da Faculdade pelo IHGB, identificamos neste 
projeto um duplo movimento: primeiro uma necessidade de reconfiguração 
institucional, que passa pela reconstrução dos papeis e funções atribuídos à instituição 
por si mesma (seus sócios); o segundo, como a  construção de um espaço possível de 
atuação no cenário republicano, a atuação no ensino superior. Para equacionar tais 
movimentos, a noção de representação como processo pelo qual os indivíduos 
atribuem sentido, significados, às ações concretas e às práticas sociais parece 
contribuir para a compreensão dessa iniciativa. 

Considerando o campo educacional como um espaço de disputas políticas no 
momento em que a educação é alçada como bandeira  republicada para a superação 
do atraso colonial e  meio de promoção do progresso civilizado, é possível localizar a 
presença do IHGB no ensino  superior como uma manobra de reisenção da instituição 
no cenáriosocio-político. 

É possível atribuir à trajetória de reconhecimento e prestígio do IHGB no Império, 
e suas diferentes inclinações para campo do ensino e da educação, a noção de 
autorização e legitimidade de projetos como o da Faculdade. Entretanto, o 
deslocamento da autoridade em relação ao discurso histórico operado pelo regime 
republicano e as representação sobre o IHGB como instituição monarquista e 
restaurador tensionam as relações entre o governo e o Instituto nos primeiros anos da 
República. A leitura da situação política e cultural do país e a operação tática nessas 
configurações, possibilitaram as movimentações empreendidas pelo IHGB 
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RESUMO  

Este texto traz em seu cerne reflexões acerca do processo histórico da Educação 
Infantil, abordando a origem e o surgimento das creches no Brasil, para o atendimento 
à criança pequena, e, também, refletir sobre as construções históricas das creches 
universitárias. As ideias nele contido é parte de uma pesquisa realizada, entre 2012 e 
2013, baseada na investigação dos saberes docentes e da trajetória do Centro de 
Convivência Infantil Casinha do Sol, pertencente a Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia - Brasil. Para este artigo, a atenção volta-se para o estudo da trajetória 
histórica que marca o surgimento das creches universitárias no Brasil, para o 
atendimento à criança pequena, com o objetivo de analisar as concepções de creche 
instituídas pelas docentes, a partir de suas trajetórias e práticas educativas. Para tanto, 
foram consultados os diários de aula, os registros de entrevistas e fotografias. A 
metodologia proposta para esta investigação caracteriza-se como histórica, com uma 
abordagem qualitativa e nível de análise interpretativo. A população a que se reporta 
este estudo, são docentes atuantes na creche universitária Casinha do Sol. Conclui-se 
que indícios de modelo assistencialista e higienista perduram na prática educativa, 
restrito a uma concepção adultocêntrica, focada no desenvolvimento psicológico das 
crianças. 
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1.  INTRODUÇÃO  

Falar da infância é se reportar às lembranças do passado, não como de fato 
este ocorreu, mas um passado que é, então, recontado a partir do crivo do 

presente e que se projeta. Neste re-contar, adulto e criança descobrem juntos, 
signos perdido, caminhos e labirintos que podem ser retomados ,continuações 

de histórias em permanente “devir”. Recuperar para o futuro os desejos que não 
se realizaram, as pistas abandonadas, as trilhas não percorridas é uma forma 

de intervenção ativa no mundo. 

Solange Jobim,1998  

Escrever ou falar de infância é dar volta ao tempo, permitindo-nos  recuperar em 
certo sentido a maneira de vermos a criança, e, ao mesmo tempo, inseri-la num 
contexto sociocultural (Benjamin, 1984). Remete, dentre outros aspectos, ao labor de 
pensar, interrogar e refletir sobre sua instituição, suas qualidades e defeitos, sua 
necessidade social ou sua importância educacional (Cardoso, 2008). Nesse sentido, 
este texto traz em seu cerne reflexões acerca do processo histórico da Educação 
Infantil, abordando a origem e o surgimento das creches no Brasil, para o atendimento 
à criança pequena, e, também, refletir sobre as construções históricas das creches 
universitárias.  

Em muitos países do ocidente, como no Brasil, a tradição assistencial é visualizada 
na história das creches e escolas maternais, voltadas, sobretudo, às crianças oriundas 
das famílias pobres. No entanto, a discussão acerca da Educação Infantil, nas últimas 
duas décadas, é reconhecida no mundo todo como um segmento importante do 
processo educativo.  

No Brasil, especificamente, a educação infantil passou de um mal necessário, a um 
direito da mulher trabalhadora e atualmente, torna-se direito da criança. No início do 
Século XX, aproximadamente, na década de 1920 e no início dos anos 1930, o 
atendimento às creches eram concebidos como assistencialistas; eram vistos como 
locais para guarda e atender as crianças durante o trabalho das mães, – a chamada 
“creche popular”, segundo  Kuhlmann Jr. (1998, p.83). A partir da década de 1930, o 
Estado, através da criação do Ministério da Educação e Saúde, assumiu oficialmente o 
atendimento à infância, sendo profundamente influenciado pela perspectiva médico 
higienista, como parte de um projeto maior de saneamento básico. A década de 1970 
foi um marco para o atendimento nas creches. Surge nesse período, a preocupação 
com as questões educativas, embora ainda, apoiada na teoria compensatória, que não 
considera as crianças como ser históricos, concretos, pertencentes a uma classe social. 
Oficialmente, a creche passou a ser um direito da criança, uma opção da família e um 
dever do Estado, vinculando-a à área da Educação, com a promulgação da nova 
Constituição em 1988.  

Porém, foi  a partir da aprovação da Lei 9394/96- LDB, que o conceito de creche e 
seu papel na sociedade têm passado por modificações relevantes, o que levou a uma 
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nova concepção de creche - de complementação familiar, social e cultural. Conforme 
Haddad (2002), a inclusão da creche no sistema educativo abre importantes 
perspectivas ao avanço de propostas que reconheçam as necessidades específicas das 
crianças nos programas destinados a faixa etária de 0 a 4 anos, porque representa 
primeiro a superação do caráter assistencialista dos programas destinados a essa faixa 
etária; segundo, porque cria a necessidade de uma política nacional para esse 
segmento e terceiro, porque a educação da creche vinculada aos direitos da criança e 
não da mãe trabalhadora ou da família pobre, supera uma visão reducionista da função 
social deste espaço educativo. 

Nesse processo histórico, se há sinalizações de mudanças, de busca e de luta por 
um novo tipo de atendimento à infância, existe também, os descompassos dos fatos 
sociais e culturais criados no tempo; e que perduram como condições que entravam a 
expansão desse atendimento. Neste contexto, ressalta-se um olhar sobre o cotidiano 
de creches ou centros infantis universitários, na qual apontam a existência de estudos 
que comprovam que esses territórios são identificados como áreas que apresentam 
lacunas de conhecimento, isto é, faltam mais pesquisas sobre esses espaços (Raupp, 
2004). Corroborando com o pensamento da autora, entende-se ser necessário investir 
em estudos sobre a creche universitária, sua história e função social. Em especial, a 
história das creches universitárias, como aponta Gomes (2008,p 04), já que 
praticamente “a legislação educacional no que tange a educação infantil colocou novas 
demandas para as universidades, como por exemplo, a pressão da oferta por cursos de 
pedagogia com habilitação na área de educação infantil”, e, também,  porque pouco 
sabe-se ainda sobre a creche no local de trabalho, em particular, nas universidades 
públicas estaduais da Bahia. 

Partindo dessa necessidade, as reflexões a que este texto convida têm origem numa 
pesquisa intitulada “Construção e Mobilização de Saberes dos Docentes do Centro de 
Convivência Infantil Casinha do Sol - UESB”. Interessa a este trabalho, como um dos 
recortes da referida pesquisa, qual seja, analisar as concepções de creche instituídas 
pelas docentes do CCI Casinha do Sol a partir de suas trajetórias e práticas educativas, 
tornando ainda possível reconstituir a história do lugar, de onde falam seus sujeitos e 
portadores de saberes.  

1.1. SOBRE METODOLOGIA E FONTES 

Um dos grandes desafios enfrentados pelos educadores da atualidade, “para  
encontrar uma maneira, no campo da metodologia, de aliar concepções teóricas à sua 
ação perante o grupo de educandos.”(Kishimoto & Santos,2006,p.654). É, portanto, 
um trabalho de tentar entender a distinção entre teoria e prática presente em debates 
e textos educativos e um dos eixos para se analisar a estrutura da Educação que temos 
para a que queremos. 

A História da Educação, entendida sob seu aspecto sóciocultural, denuncia o 
movimento de mudança ou permanência, obedecendo ao ritmo das especificidades de 
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uma sociedade. No caso da Educação Infantil, é fundamental para que se possa 
compreender o processo histórico da prática dos professores de educação infantil, 
porque conforme Nóvoa,  

A História da Educação não é importante apenas porque nos fornece a memória 
dos percursos educacionais, mas, sobretudo porque permite compreender que 
não há determinismo na evolução dos sistemas educativos, das ideias 
pedagógicas ou das práticas escolares: tudo é produto de uma construção social. 
(Nóvoa,1995, p. 211). 

Para além disso, a História da Educação  “amplia a memória e a experiência, o 
leque de escolhas e possibilidades pedagógicas o que renova o sentido da ação 
quotidiana de cada educador” (Nóvoa, 1999, p. 3). Quando  se fala em memória, logo 
recorda-se de fatos e acontecimentos que foram vivenciados por pessoas, em um dado 
tempo e lugar, e que, naturalmente, ficam registrados em histórias . Conforme 
Benjamin (1994, p.211), a memória é a mais épica de todas as faculdades - Mnemosyne, 
a deusa da reminiscência, era para os gregos a musa da poesia épica. Para o referido 
autor, a memória é o alicerce do  enredo e na tessitura das experiências acumuladas 
do historiador. Por esse ponto de vista, a história está articulada com a memória e com 
a preservação de um saber fazer socialmente constituído e cuidado (Cardoso, 2008). 

Ao delimitar esses conceitos, define-se a proposta deste trabalho: um estudo de 
caso numa creche universitária, baseada na investigação dos saberes docentes e da 
trajetória do Centro de Convivência Infantil Casinha do Sol, entre 1998 e 2013. A busca 
através das memórias das docentes do CCI, resgatar a história do surgimento desse 
espaço educativo, reconhecendo sob que função o centro foi instituído e como hoje ele 
é concebido, permitem avançar na compreensão sobre as construções históricas das 
creches na Educação. As concepções não se apresentam de forma neutra, mas imersas 
em um conjunto de valores e interesses. Como afirma Portella (2002), o  “exercício da 
memória não é apenas memorialística, é inventivo.”  

Optou-se por um estudo de caso em pesquisa qualitativa (Macedo, 2004), com as 
docentes do CCCI Casinha do Sol – UESB; um grupo constituído por três docentes que 
já concluíram o ensino superior e três ainda em formação nos Cursos de Licenciatura 
em Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Em relação ao 
tempo de experiência profissional no CCI Casinha do Sol, pudemos perceber que 25% 
do grupo de professores possui em torno de 10 a 15 anos de profissão; 25% possui de 
4 a 7 anos e os outros 50% possuem entre 1 a 2 anos de profissão. 

Dentre as fontes primárias da pesquisa estão os diários de aula, os registros de 
entrevistas e fotografias, através da qual possibilitou trazer à tona questões que 
remetem o sujeito a um passado, que nos coloca diante de uma esfera de imagens e 
representações sobre os fatos vividos. Montamos um questionário para conhecermos 
melhor as professoras pesquisadas. Desses dados destaca-se as seguintes informações: 
idade; estado civil; formação profissional e tempo de exercício da profissão.  
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As entrevistas individuais foram gravadas, transcritas na íntegra e submetidas à 
análise de conteúdo, segundo a técnica de Bardin (1977). Ao final da análise, foram 
obtidas quatro categorias: Ontem creche, hoje centro infantil; O trabalho no centro; O 
centro e a família, e CCI espaço de formação. Contudo, considerando o grande volume 
de dados, para este artigo, a atenção da narrativa da pesquisa recaiu para/sobre uma 
única professora – Prof.ª Esmeralda, com uso de suas reflexões e (re)construções 
realizadas durante sua trajetória no CCI Casinha do Sol e em sua prática pedagógica. 
Escolheu-se a referida professora por ser atualmente a única profissional que 
ingressou no início da construção da Creche Casinha do Sol. 

1.1.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

No tempo do surgimento da Creche Casinha do sol 
 
Em nosso país, nos últimos vinte anos (1990 – 2010), épocas determinadas para o 

estudo de caso compreende, dentre outros acontecimentos, um período de grande 
avanço na história, na legislação, nas pesquisas e nas discussões gerais sobre a 
infância. Esse período representa um marco, sobretudo na legislação, ao decretar leis 
que agregaram a educação infantil ao sistema nacional de educação, caracterizando-a 
como primeira etapa da educação básica. 

Nesse movimento de transformação, em relação à Educação Infantil, são marcos 
determinantes: 

 

Quadro 1 -Movimento de Transformação legal à Educação Infantil (1988 – 2009) 

1988 PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM 5 DE OUTUBRO DE 1988 
1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE , LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 
1994 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ELABORADA PELA COMISSÃO INSTITUÍDA PELO 

MEC ATRAVÉS DA PORTARIA 1.263/93 
1996 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, APROVADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 

1996 
1998 ELABORADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - 
1999 DIRETRIZES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, APROVADAS PELO CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO,RESOLUÇÃO NO1, DE ABRIL DE 1999. 
2001 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, LEI NO 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001. 
2006 LEI N. 11.274 DE 06/02/2006 – ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 

NACIONAL, DISPONDO SOBRE A DURAÇÃO DE 9 (NOVE) ANOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, 
COM MATRÍCULA OBRIGATÓRIA A PARTIR DOS 6 (SEIS) ANOS DE IDADE. 

2009 DIRETRIZES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, APROVADAS PELO CONSELHO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO, RESOLUÇÃO  Nº 5, DE  18 DE DEZEMBRO DE 2009. 

Fonte: Filho (2005) 
 
Especialmente a partir da Constituição Federal de 1988, o Brasil tem uma 

legislação avançada para a infância e a adolescência, conquistada graças à luta dos 
movimentos sociais pela democratização dos serviços públicos e a humanização do 
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atendimento. O texto define com clareza, a responsabilidade do Estado para com a 
educação das crianças 0 a 6 anos, estabelecendo, no seu Art.205,  a educação como 
direito de todos e dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade.  

A partir dos princípios contidos sobre os direitos sociais, na Constituição Federal 
de 1988, em consonância com um movimento internacional que reconheceu os 
direitos da infância, cria-se a Lei nº. 8.069/1990 – “Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA”, que define as responsabilidades em relação às crianças e aos 
jovens, especialmente na oferta de educação para que se possa desenvolver a formação 
da cidadania nesses indivíduos (Filho, 2005).  

É nesse ínterim, norteado pela Constituição Federal, pelo ECA, e, também, pelas 
reflexões, lutas e mobilizações de diversos grupos sociais em torno do assunto, que o 
Ministério da Educação (MEC), em 1994, assume o seu papel imprescindível e urgente 
de propor a formulação de uma Política Nacional de Educação Infantil. Registra-se 
que entre os anos de 1994 e 1998 a Coordenação Geral de Educação Infantil (COEDI), 
da Secretaria de Educação Fundamental do MEC, publicou uma série de documentos, 
os conhecidos cadernos com carinhas da COEDI, normatizando a organização e o 
funcionamento interno das creches. 

No ritmo dessas mudanças, aconteceu a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, sancionada em 20 de dezembro de 1996. A atual LDB, 
conforme Filho(2005), apesar de só apresentar três artigos que tratam da educação 
infantil de forma concisa e resumida na sessão específica sobre o tema, avança 
substancialmente, uma vez que, em primeiro lugar, reafirma que a educação para as 
crianças com menos de seis anos é a primeira etapa da Educação Básica. Em segundo, 
observa-se a ideia de desenvolvimento integral como finalidade dessa educação. No 
seu artigo 30, a referida lei usa a nomenclatura “creche” e “pré-escola” apenas para 
designar a faixa etária das crianças a serem atendidas pela educação infantil – 0 a 3 
anos pelas creches e 4 a 6 anos pelas pré-escolas. Ela deixou marca definitiva de que a 
primeira etapa da educação básica é a educação infantil, independentemente da 
denominação da instância responsável pela educação/cuidado das crianças de 0 a 6 
anos, tão importante quanto a discussão de seus objetivos. (Kramer, 1995; Filho, 
2005).  

Após a promulgação da LDB - lei nº 9.394/96, em 1998, o Ministério da Educação 
e Cultura, implementa o documento Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (RCNEI/98) que, embora tenham sido concebido como avanço na 
área específica, esses documentos têm sido compreendidos, literalmente, como um 
manual que deve ser seguido à risca, desconsiderando-se por total a riqueza da 
experiência e da cultura local das regiões do país. Palhares e Farias (2005), contestam 
o documento RCNEI/98, a respeito das diretrizes pedagógicas da educação infantil, 
visto que sua nova concepção “cuidar e educar”, vinha historicamente conquistando 
seu espaço nas discussões e construção de uma proposta política, integrada e coerente 
para a infância do Brasil. Segundo as autoras,  o documento RCNEI/98, traz em sua 
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concepção apoio ao processo de escolarização precoce das crianças desde o 
nascimento. 

A Lei 10.172, de 09 de janeiro de 2001, sancionou o Plano Nacional de Educação – 
PNE. No PNE, a educação infantil também é considerada como primeira etapa da 
educação básica, estabelecendo as bases de formação do desenvolvimento pessoal e da 
socialização das crianças. Outros documentos de caráter normativo, resoluções e 
pareceres, têm sido divulgados pelo Conselho Nacional de Educação, a exemplo das 
Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil (1999 e 2009) com a finalidade 
de orientarem os sistemas municipais de ensino na elaboração de sua política pública 
local. No que se refere à legislação, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (Resolução CNE/CEB n. 1, de 07/04/1999), trata-se de uma Lei de 
caráter mandatário, a serem observadas na elaboração das propostas pedagógicas de 
cada estabelecimento. Tais Diretrizes foram recentemente revogadas pela Resolução 
CNE/CBE n. 5, de 17 de dezembro (BRASIL, 2009), que institui novas diretrizes para 
esta etapa da Educação Básica. As diretrizes manifestam a importância das crianças 
na centralidade do planejamento curricular e percebe-se na Política Nacional e 
Diretrizes Curriculares (Brasil, 2009) o enfoque da criança na centralidade do 
processo educativo e, esta por sua vez, é tida como possuidora de direitos, um sujeito 
histórico social, produtor de cultura, ou seja, um ser capaz de inferir sobre mundo 
ativamente desde a tenra idade e contribuir para o planejamento curricular e 
institucional.  

Por fim, esses documentos também foram publicados a fim de nortear os sistemas 
municipais de educação na elaboração de sua proposta pedagógica e/ou curricular, na 
formação inicial e continuada dos professores, no credenciamento e funcionamento 
de instituições, parâmetros de qualidade para educação infantil e para infraestrutura 
das instituições, bem como outros que estabelecem a Política Nacional de Educação 
Infantil. 

1.1.2. ONTEM CRECHE, HOJE, CENTRO INFANTIL UNIVERSITÁRIO  

O surgimento de instituições de educação infantil nas universidades, segue o 
desenvolvimento histórico dessa etapa educacional no País, como descrita no tópico 
anterior. Ou seja, o marco inicial dessa trajetória histórica é o Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, mas, o    avanço 
na luta por creches e pré-escolas só vem a se consolidar com a Constituição Federal de 
1988, com a LDB lei nº 9.394/96, e  demais políticas públicas voltadas para o setor. 
Assim, no período em que ocorriam grandes discussões a respeito do atendimento a 
crianças de 0 a 6 anos, por todas as regiões no Brasil, nasce em 1998, o Centro de 
Convivência Infantil Casinha do Sol, como um dos anexos da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia, na cidade de Jequié – Bahia -Brasil. Conforme o relato da 
professora Esmeralda,  
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O CCCI Casinha do Sol foi fundado em 19 abril de 1998, com o nome Creche 
Casinha do Sol. A ideia desse espaço surgiu a partir de meados de 1996, quando 
a Prefeita de Campus Profª. L. C., e a Profª. G.B uniram-se para implantar uma 
Creche para atender as demandas e necessidades dos professores e funcionários 
da UESB, no campus de Jequié.[...] A creche nasceu, com objetivo de prestar 
assistência e guarda as crianças de quatro meses até seis anos.  

A Creche Casinha do Sol teve suas três primeiras instalações realizadas em casas 
alugadas, próxima da sede da UESB, na cidade de Jequié. O primeiro espaço foi uma 
casa de porte médio, como se pode observar na Figura 1. Nesse espaço, segundo a 
professora Esmeralda, foram atendidas de forma integral 23 crianças, pois a casa não 
era muito ampla. Na segunda e terceira casa, que também foram alugadas próximas a 
universidade, matricularam o número de crianças matriculadas. O número de 
matrículas só foi ampliado no final de 2004 e início 2005, quando conquistaram sua 
sede própria. Outro ponto que merece destaque, nas palavras da professora, é que “a 
creche foi criada na visão de olhar as crianças”. Essa visão que a professora descreve, 
segue os princípios da concepção assistencialista, pois, a creche era compreendida 
como um lugar para guardar as crianças. A Figura 2, representa a marca da creche, um 
desenho de como surgiu o nome: Casinha do Sol.  

FIG. 1 | Primeiro Prédio da Creche Casinha do Sol- 1998                  FIG. 2 . Marca da Creche Casinha do Sol- 1998  

Fonte – Arquivo da Creche 

A figura da casa, com árvores, pássaros e flores, significa um lar seguro para as 
crianças; o sol, representa a cidade onde está localizada a universidade. Já que a cidade 
de Jequié é chamada de cidade do sol, devido o seu calor intenso. Construída com a 
ideia de prestar assistência e guarda, a creche universitária, atendia algumas crianças 
integralmente e outras somente meio turno; no turno oposto, as crianças estudavam 
em outra escola. Esmeralda completa: “ [...] os pais pediam para nós darmos banca às 
crianças, para ajudar nos deveres deles. E isso trazia certa angústia para nós, pois a 
gente tinha outra visão”. 

Nessa perspectiva, pode-se perceber que a Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia - UESB constrói um projeto centrado numa concepção assistencialista, pouco 
tempo depois que as discussões da LDB - lei nº 9.394/96 sobre as questões  Educação 
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Infantil estavam ocorrendo no Brasil. Contudo, o que foi percebido  pelos registros de 
fotografias, conforme as Figuras 3 e 4, diários e relato da professora Esmeralda, que 
do ano 2000 até o ano 2005. Verifica-se, através dessas fontes, a alusão às práticas 
compensatórias, quando ela fala  sobre a função da creche Casinha do Sol: “A parte da 
educação não era muito vista [...], os pais deixavam as crianças mais para cuidar, dar 
banho, alimentação”.  

FIG. 3 | Segundo Prédio - Casinha do Sol- 1999-2002       FIG. 4 . Hora de descanso da Creche Casinha do Sol   Fonte 

– Arquivo da Creche 

Essa forma de atendimento, sob a perspectiva de guarda e de reforço escolar para 
as crianças da creche, descritas pela professora, segue o modelo de concepção 
assistencialista e compensatório. Esses modelos seguem a teoria sobre a privação 
cultural, discutida pela pesquisa de Kramer (1995), que enfatiza os princípios 
norteadores de concepção de infância, e que supõe existir um padrão médio, único e 
abstrato de comportamento infantil implícito nos discursos oficiais. Segundo Kramer, 

Faltariam a estas crianças, ‘privadas culturalmente’, determinados atributos, 
atitudes ou conteúdos que deveriam ser nela incutidos. A fim de suprir as 
deficiências de saúde e nutrição, as escolares, ou as do meio sócio-cultural em que 
vivem as crianças, são propostos diversos programas de educação pré-escolar 
de cunho compensatório. (Kramer, 1995, p. 24) 

O modelo assistencial e compensatório, descrito pela autora e nas falas da 
professora, foi sustentado durante um curso de formação  ancorada uma concepção 
centrada no modelo higienista, oferecida pela instituição para o início do trabalho na 
creche. Segundo Kuhlmann Jr. (1998), o peso das concepções médicos higienistas na 
sociedade, particularmente na assistência à criança, fez por encobrir, à primeira vista, 
a influência de outras concepções, pois, desde seu início, as creches e pré-escolas 
tiveram um caráter educacional. Isso fica nítido quando a mesma narrar sobre os 
cursos pagos pela universidade como fonte de formação para atuar na creche: 

[...] uma semana antes de trabalhar na Casinha do sol, fizemos um curso sobre 
como trabalhar na creche, com crianças de educação infantil. Este curso também 
trabalhou sobre como lidar com crianças hospitalizadas, os primeiros socorros. 
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Tivemos dois cursos de primeiros socorros, que a própria universidade 
organizou para nos preparar para trabalhar com as crianças. [...] A UESB 
depois pagou um curso para nós de Educação Infantil, em 1999. Foi um curso 
com uma psicóloga, que abordava questões de como trabalhar na educação 
infantil. (Arquivo da Entrevista)  

Nesse cenário acima explicitado, conforme Kramer (1995,p.77), trata-se de 
formação que além de preparar os professores com programa de recreação para 
combater atitudes antissociais, visa prioritariamente de cuidado e saúde. Logo, os 
professores tinham a função de cultivar os “bons hábitos de higiene e asseio”, assim 
como a “domesticação” ou pré educação obteria resultado na saúde e produziria a 
obediência. Tal situação, segundo a professora, “se prolongou por muito tempo.” No 
entanto, Kramer (2005) aponta a formação de professores sendo um dos mais 
importantes desafios para a atuação das políticas educacionais.  

Nesse sentido, a partir 2007 até 2013, a creche universitária Casinha do Sol, a ter 
novas experiências formativas, com isso, passou a construir novas ideias e ações a 
respeito de atendimento de criança de 0 a 4 anos. Ocorreram mudanças na estrutura 
física na creche, conforme a Figura 5, com atividades que integram a família, criança 
e creche. E na Figura 6, uma variedade de atividades educativas. Além disso, a creche 
passou a ser chamada Centro de Convivência Infantil Casinha do Sol. 

 FIG. 5 |  Prédio Atual – CCCI Casinha do Sol - 2007-2013.          FIG. 6 . Atividades com as Crinaças - 2013 

   Fonte – Arquivo da Creche 

Mas, foi a partir de 2005 que as mudanças iniciaram. Como descreve a professora:   

A gente começou a mudar a nossa visão que antes era de guardar criança, hoje 
não é mais.[...] hoje eu vejo que a função da creche é educar a criança. Fazer a 
criança crescer, não podar a criatividade. Não podar nada da criança. Lá no 
berçário, por exemplo, quando vamos fazer atividade com pintura, não 
escolhemos nem a cor, eles que escolhem tudo.  

  Mesmo com todos os avanços ocorridos na CCI Casinha do Sol, através da 
mudança de nome, das melhorias de estrutura física, participação da família, aumento 
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de matrículas dentre outros, cabe-nos questionar até que ponto houve avanço de 
concepção, já  que encontramos na fala da professora indícios de uma visão 
maturacionista de desenvolvimento e aprendizagem da criança, quando as tendências 
recentes enfatizam a perspectiva do professor aproximar-se do ponto de vista da 
criança, buscando a mediação como forma de intervenção docente. (Kuhlmann 
Jr.,2005). 

Nessa mesma perspectiva, ressaltamos as ideias de Deheinzelin (1994, p. 49) que 
declara que a função da Educação Infantil é a transformação cultural dos objetos de 
conhecimento. E ela complementa dizendo: “a criança não é um vir a ser: ela é desde 
sempre uma pessoa, um ser pensante, pulsante, que tem o direito de viver com 
plenitude cada instante de sua criação”. Para nós a Educação Infantil acontece nesse 
mesmo processo, ou seja, em um processo sócio histórico, pois consideramos que a 
criança não pode elaborar seu conhecimento individual a não ser apropriando-se do 
conhecimento historicamente produzido e socialmente existente. 

 Ainda sobre a concepção da professora a respeito da criança, segundo Sarmento 
& Pinto (1997), o conceito de infância, retratado pela Psicologia Desenvolvimentista, 
está longe de corresponder a uma categoria universal, natural e homogênea. Para os 
autores, os estudos de desenvolvimento psicológico das crianças, constituem pontos 
centrais dessa abordagem, que deixa na “penumbra as crianças” como seres plenos e 
na “escuridão a infância” como categoria social e cultural. (Filho, 2004). Pensar a 
criança, nessa dimensão, reforça uma visão adultocêntrica, retristo na ideia da sua 
incompetência para decidir por si mesma, devido a sua ingenuidade, o que a torna 
fadada ao erro (Charlot, 1986). 

CONCLUSÕES 

 O desenvolvimento do estudo no Centro de Convivência Infantil Casinha do Sol  
nos levou ao encontro de pistas, indícios e sinais que nos ajudam a refletir sobre as 
concepções de creche, a partir das práticas educativas, tornando possível reconstituir 
a história do lugar, de onde falam seus sujeitos e portadores de saberes. Portella 
(2002), ajuda-nos a entender que o conhecimento não diretamente acessível exige 
uma observação muito mais atenta e apurada para as minúcias do movimento do real.   

Foram os diários de aula, os registros de entrevistas e fotografias que nos levaram 
a composição de um “caleidoscópio”, onde vislumbramos múltiplas perspectivas sobre 
a função social do centro infantil universitário como possibilidade instituinte no 
cotidiano das creches universitárias. A pesquisa desenvolvida indicou, que o trabalho 
com o fazer das docentes, na medida que mobiliza fragmentos do passado, dando um 
sentido de identidade para o fazer pedagógico individual e coletivo.  Possibilita 
também um olhar para o futuro da creche, como lugar para o intercâmbio de 
experiências e saberes.  

Embora os registros das docentes não apresentem muita clareza acerca da 
dicotomia teoria e prática, esta se configura de forma inversa, ou seja, os saberes da 
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prática são privilegiados isoladamente da teoria. Contudo, é preciso que se esclareça o 
sentido do saber da experiência. Como aponta Pimenta (1998, p. 166), “os saberes da 
experiência são também aqueles que os professores produzem no seu cotidiano 
docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pelo 
grupo de trabalho”.  

Ressaltamos, portanto, a necessidade em repensar a questão acima atribuindo 
importância ao processo reflexivo sobre a prática educativa numa perspectiva 
permanente. A formação dos docentes de Educação Infantil não ocorre somente pelo 
acúmulo de cursos, palestras e técnicas, mas por trabalho de reflexão crítica sobre as 
práticas e (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Nesse sentido, faz-
se necessário investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência (Nóvoa,  
1995). 
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RESUMO  

Esta comunicação objetiva analisar, no sentido geral, a relação entre educação e 
formação para o trabalho. Especificamente, o foco recairá na atenção ao processo de 
escolarização das profissões, isto é, da escola se apropriando do ensinar e do aprender 
que ocorriam nas lidas das atividades especificas do trabalho, tanto no campo como 
na cidade, tornando-as escolares. Tal empreendimento se dará a partir da leitura dos 
discursos de presidentes e legisladores, que ocuparam o lugar de decisão sobre as 
questões político-educacionais, nos anos de 1891 a 1930. Os discursos de presidentes 
e legisladores que serão analisados são as mensagens que os Presidentes do Estado 
enviavam anualmente ao Congresso Legislativo e os Anais do Congresso Legislativo, e 
foram produzidos majoritariamente por Bacharéis em Direito, o que implica na 
evidência de um viés juridicista. Como se trata de analisar os discursos, e políticos, o 
aporte da História Política se faz preponderante para adensar o diálogo com as fontes. 
Do ponto de vista metodológico, propomos uma análise que privilegia os discursos 
como portadores e constituintes de uma representação de sociedade, de sujeitos, de 
estratégias, enfim de uma realidade social, inspirada nos referencias metodológicos da 
análise do discurso francesa, especificamente nos estudos de Patrick Charaudeau. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Escolarização, formação para o trabalho, trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente comunicação 1  objetiva analisar o processo de escolarização das 
profissões, isto é, da escola se apropriando do ensinar e do aprender que ocorriam nas 
lidas das atividades especificas do trabalho, tanto no campo como na cidade, 
tornando-as escolares. Tal empreendimento se dará a partir da leitura dos discursos 
de presidentes e legisladores, que ocuparam, no Estado de Minas Gerias, Brasil, o lugar 
de decisão sobre as questões político-educacionais, entre os anos de 1891 a 1930. Os 
discursos de presidentes e legisladores serão analisados a partir das mensagens que os 
Presidentes do Estado enviavam anualmente ao Congresso Legislativo e dos Anais do 
Congresso Legislativo. Tais discursos foram produzidos majoritariamente por 
Bacharéis em Direito, o que implica na evidência de um viés juridicista2. 

O autor mobilizado para o diálogo com as fontes será o historiador Serge Berstein. 
Com ele, temos que o movimento para a identificação da cultura política é duplo: 
primeiramente pelo discurso, pelo argumentário e pelo gestual. O discurso é o 
pronunciamento oral ou escrito, elaborado com uma série de significados que 
expressam a maneira de pensar e de agir de um indivíduo dirigindo-se ao outro e dele 
a um grupo de indivíduos. Nele se encontram os elementos simbólicos 
comunicacionais. O argumentário é o conjunto dos argumentos constitutivo do 
discurso. E o gesto é a expressão da forma como o discurso será manifesto, seja com 
movimentos corporais, caso ocorra na oralidade, seja pelo uso de uma linguagem ou 
de um repertório argumentativo expresso com variados sentimentos, intenções, 
analogias e metáforas, tais como as maneiras de se comunicar por meio de 
correspondências escritas que vão variar de acordo com a relação estabelecida entre 
quem comunica e quem receberá a comunicação. 

O segundo movimento, de captura da cultura política, é o que reflete a dimensão 
coletiva dos indivíduos. Esse, segundo Berstein (1998, p. 361), “fornece uma chave que 
permite compreender a coesão de grupos organizados à volta de uma cultura”. Um 
grupo que se constitui na comunhão de seus membros, “com visão comum do mundo, 
numa leitura partilhada do passado, de uma perspectiva idêntica de futuro, em 
normas, crenças, valores que constituem um patrimônio indiviso, fornecendo-lhes, 
para exprimir tudo isto, um vocabulário, símbolos, gestos”. (Idem, p. 361 - 362). 
Assim, a cultura política, como uma categoria de análise histórica, auxilia na 
compreensão das “motivações dos atos dos homens num momento da sua história, por 

                                                   
 

1 Este texto é resultado da pesquisa “A escolarização das atividades manuais e a formação do trabalhador mineiro 
sob o ponto de vista do léxico republicano (1891-1930) ”, coordenada pelo autor, e conta com apoio financeiro do 
CNPq (Edital Universal 14/2013) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG 
(Edital Universal 1/2013). Além disso, conta com os recursos da bolsa de produtividade do CNPq, recebida pelo 
autor. 

2 No levantamento que realizamos, vimos que dos 22 presidentes que ocuparam o governo mineiro, quinze eram 
formados em direito e um era advogado prático. No legislativo, dos 686 deputados 288 eram bacharéis e 36 
advogados práticos. 
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referência ao sistema de valores, de normas, de crenças que partilham, em função da 
sua leitura do passado, das suas aspirações para o futuro, das suas representações da 
sociedade, do lugar que nele têm e da imagem que têm da felicidade” (idem, p. 362). 
Será nesse sentido que esta comunicação tomará a formação profissional como um 
vetor canalizador do discurso dos bacharéis mineiros, com o objetivo de, por meio 
dele, produzir uma compreensão da construção do projeto de formação do trabalhador 
e, por conseguinte, de um projeto de República.  

Do ponto de vista metodológico, propomos uma análise que privilegia os discursos 
como portadores e constituintes de uma representação de sociedade, de sujeitos, de 
estratégias, enfim de uma realidade social, inspirada nos referencias metodológicos da 
análise do discurso de influência francesa. Nos detemos nos estudos de Patrick 
Charaudeau. 

Para Charaudeau (2008), a palavra discurso deve ser tomada ao mesmo tempo 
pelo que ela diz e pelo que ela não diz e que o discurso político é incitado pelo desejo e 
pela intenção de influenciar o outro. Ademais, adverte o autor que o discurso político 
é uma prática social que se inscreve num espaço público, implicado numa trama de 
relação de poder. Nesse sentido, a atenção será dada a significação dos discursos 
políticos, que são fabricados e refabricados, simultaneamente, pelo dispositivo de uma 
dada situação comunicacional, numa complexa rede de lugares3 de enunciação e de 
sistema de pensamento, objetivando o estabelecimento comunicacional entre sujeitos.  

2. AS INICIATIVAS DE CRIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES PROFISSIONAIS 

Não é sem sentido a afirmação de que a íntima relação entre as propostas 
educativas e de instrução com as propostas de constituição de uma nação civilizada, a 
necessidade de educar e instruir o povo para a garantia da ordem social e a formação 
técnica, meio para incorporação do povo à nação, são questões que perpassaram os 
discursos de intelectuais, políticos e legisladores que estiveram imbuídos do pensar a 
educação republicana. Em Minas, assim como em outras unidades da federação 
brasileira, não era raro encontrar, no discurso dos governantes e legisladores, a idéia 
de que a educação era instrumento transformador da sociedade, como pode ser visto 
nos argumentos enfáticos do Senador Mello Franco atribuindo a instrução o fator 
direto e poderoso na obra da civilização, quando do encaminhamento do projeto de lei 
no Senado mineiro, em 1892, que propunha reformar a instrução pública em Minas 
Gerais: 

                                                   
 
3 A especificação do lugar que se quer retratar diz respeito à opção de uma escala de observação que contribui 

com a redução e a localização daquilo que se quer ver. Nesse sentido, como observa Lepetit (1998, p. 94), “a adoção 
de uma escala é antes de mais nada a escolha de um ponto de vista de conhecimento”. Além disso, como o interesse 
é o de analisar o discurso, a escala de observação terá como referência os lugares de produção dos discursos, 
entendo-os como lugar de “elaboração dos sistemas de pensamento”, “lugar cujo sentido está relacionado ao 
próprio ato de comunicação” e “lugar onde é produzido o comentário” (Charaudeau, 2008, p. 40). 
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Costuma-se dizer que a instrução pública é o fator mais direto e mais poderoso 
na obra progressiva da civilização; mas convém atender-se que a instrução é um 
simples instrumento de que se pode fazer bom ou mau uso e não convém isolá-la 
no meio circundante em que o povo vive; mas dá-la de acordo com o estado atual 
do desenvolvimento social, porque não é possível assim, de chofre, alterar o 
estado de civilização. (Franco, 1892, p. 1039) 

De maneira similar, será afirmado pelo Senador Joaquim Cândido da Costa Senna 
que a instrução primária deveria ser pública e levar a criança à condição de cidadã, 
conforme relata: 

A instrução, porém, sr Presidente, que chamamos primária, deve e deve sempre 
correr por conta do Estado, porque é essa instrução que abre aos meninos as 
portas de seus direito, deveres e interesses; é esta instrução que é a destinada a 
fazer do menino um cidadão. (Senna, 1892, p. 188) 

Essa sua afirmação consiste no que concebia ser o papel da escola. Segundo ele, a 
escola deveria ensinar a leitura, a escrita e a contagem, além das noções de moral, de 
ciências naturais, de física, de química, de geografia e de história. Irá afirmar que se 
essas noções fossem aprendidas pelas crianças, já seria um grande progresso no ensino 
primário a serviço da formação da cidadania. Dessa forma, para ele, o Estado seria 

obrigado a dar às crianças um mínimo de instrução, um mínimo que lhe é 
indispensável à compreensão de seus direitos, de seus deveres e de seus próprios 
interesses. Esta instrução nada tem de especial, nada tem de profissional, ela não 
tem por fim criar empregados públicos, não tem por fim criar funcionários, nem 
classes, nem hierarquias; tem por fim, única e exclusivamente, formar o cidadão. 
(Senna, 1892, p. 188) 

É fato que nos tempos iniciais da fundação da República as novas demandas, 
postas pelas mudanças advindas da necessidade de integração do povo à nova ordem 
republicana e à alocação do trabalhador livre ao mercado de trabalho, evidenciaram a 
necessidade de reinvenção da escola, como imperativo de atendimento ao projeto de 
modernização da sociedade. Primeiro, como forma de superação do atraso que ela 
vinha representando, especialmente pelas suas manifestações de precariedade; 
segundo, pelo que poderia representar como alternativa de um projeto de sociedade 
civilizada, republicana, portanto, que atendesse aos novos reclames de controle e 
homogeneização social. 

Muitas foram, nos primeiros 40 anos de República, as iniciativas para a criação de 
escolas de formação profissional, sobretudo no âmbito das atividades agrícolas, como 
forma de superação do atraso do setor de produção, numa tentativa de aproximação 
dos países mais adiantados e erguer a nação na direção do progresso e da 
modernidade. Abaixo apresento um quadro que possibilita a visualização de criação 
de instituições públicas de formação profissional em todo o Estado mineiro. 
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PERÍODO PROJETO LEI CRIAÇÃO 

1891-

1892 
29 41 ESCOLA NORMAL; 

INSTITUTO AGRNÔMICO (ITABIRA E LEOPOLDINA) 

INSTITUTO ZOOTÉCNICO (UBERABA E CAMPANHA); 

CURSO DE AGRIMESSURA (S. JOÃO D' EL-REY, PARACATU, 

CAMPANHA E DIAMANTINA); 

ENSINO COMERCIAL (JUIZ DE FORA); 

ESCOLA DE FARMÁCIA (OURO PRETO) 

 

1894 
 

19, 23, 25, 40 
103 ESCOLAS AGRÍCOLAS (OLIVEIRAE ENTRE RIOS) 

104 FAZENDA ESCOLA (CURVELO) 

113 ESCOLA AGRÍCOLA (PONTTE NOVA E TEÓFILO OTONI) 

114 ESCOLA AGRÍCOLA (RIO MANSO – MUNICIPO DE DIAMANTINA) 

1896 169 203 ENSINO PROFISSIONAL PRIMÁRIO (EM CADA ZONA DO ESTADO 

1906 167 438 FAZENDAS-MODELOS AGRÍCOLAS E PASTORIS (PONTOS 

CONVENIENTES DO ESTADO) 

1906 179 444 ENSINO TÉCNICO PRÁTICO E PROFISSIONAL (NAS ESCOLAS 

PRIMÁRIAS) 

FAZENDAS MODELO 

1920 56 800 ESCOLAS COMPLEMENTARES TÉCNICAS (AGRÍCOLAS, 

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS) 

QUA. 1 | Trâmites das discussões da educação profissional em Minas Gerais, no período de 1891 a 1920. 

Como visto, as inciativas contemplaram a criação de instituições tanto no âmbito 
urbano como no rural, com maior ênfase nesse último. Foram muitas as intituições 
criadas pelo governo e por particulares. A maioria foram de inciativa do governo e, as 
que foram criadas pelos particulares, eram subvencionadas pelo erário público. O 
público alvo, no que se refere à porposta de formação, era de crianças e de jovens. As 
idades variavam entre 9 a 20 anos. Todas incluiam uma certa quantidade de 
atendimento assistencialista, recebendo alunos pobres. 

As iniciativas públicas ocorreram por meio da legislação, com encaminhamentos 
feitos pelo executivo ao Congresso Legislativo. Com isso, o debate sobre a tramitação 
de tais propostas criou acalouradas discussões no legislativo, como também no 
executivo e, deste, com o legislativo. É importante afirmar que nem todas as propostas 
de criação de instituições obtiveram exitos no seu funcionamento. Algumas, nem 
mesmo existiram, ou tiveram vida efêmera, ficando somente criadas em lei. Outras, no 
entanto, foram bem sucedidas e tiveram uma vida prolongada. O que nos interessa 
aqui é examinar como o pensar a educação profissional na República se deu, a partir 
do debate dos políticos e legisladores. 

Vamos analisar alguns trâmites de leis que enunciaram a criação de instituições de 
formação profissional. 
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2.1. A LEI 41, A PRIMEIRA LEI REPUBLICANA 

Foi com a intenção de estabelecer normas e valores que a Lei 41 tramitou, nos anos 
de 1891 e 1892, no Congresso Legislativo, e isso a partir da Câmara dos Deputados, 
sendo apresentada pela comissão de instrução pública, em setembro de 1891, dois 
meses após a decretação e promulgação da Constituição do Estado de Minas. Mesmo 
sendo uma lei ampla e complexa, por ter que contemplar os vários níveis da instrução 
pública (primária, secundária, superior e profissional) e, ainda, ter que se adequar às 
novas formas de organização da República, o seu tempo de tramitação teve uma 
duração curta, de somente onze meses. 

Já na sua primeira discussão4, o projeto, mesmo sofrendo duras críticas, recebeu 
alguns louvores dos deputados, como o que foi expresso pelo deputado Manoel 
Teixeira da Costa ao afirmar que: 

A nobre comissão apresentou um projeto que a honra (apoiados), porque vai 
inaugurar uma nova era para o nosso Estado que precisa deveras da instrução; 
eu não compreendo como se possa entrar em um sistema novo como o atual, em 
que se dá o direito de voto só a quem sabe ler e escrever, sem que haja a instrução, 
e esta regular e compatível com nossas circunstâncias. Por isso entendo que todos 
devemos nos reunir em um só pensamento, e desta união nascerá uma reforma 
digna do Estado e que faça a sua felicidade. (COSTA, 1891, p. 365) 

O que nos revela a fala do deputado, quanto ao fato de a proposição inaugurar uma 
nova era no Estado, diz respeito à necessária adequação do projeto ao modelo de 
República que se estava concebendo no Estado. Primeiramente, vale o registro de que 
para os legisladores a relação instrução e a forma de governo era bastante estreita. 
Essa acertiva aparece em outras afirmações, como na do Deputado Gomes Freire 
quando disse que “foi a instrução pública em todos os tempos uma arma política de 
que serviam os grupos que se revezavam no poder” (Freire, 1891, p. 384). Segundo 
ele, não foi diferente no Império e não o seria, portanto, na República. Por isso, os 
esforços envidados deveriam ser desdobrados, principalmente quanto ao trato dos 
investimentos financeiros para construção de prédios escolares, melhora da 
remuneração do professorado e alternativas de busca de recursos para o 
financiamento da instrução, como o estabelecimento do Fundo Escolar, por exemplo. 
Alia-se a isto o investimento de uma proposta de instrução que garantisse o preparo 
do cidadão para o serviço de sua Pátria, com a efetivação da obrigatoriedade escolar. 
O cidadão, em referência, era a criança matriculada na escola primária e profissional 
que receberia nela uma formação cidadã. 

                                                   
 

4 Todos os projetos de lei que tramitavam no Congresso tinham três etapas: cada proposta passava pela 1ª, 2ª e 3ª 
discussão, recebendo dos legisladores emendas, para assim ser submetida à aprovação. 
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Pensando no entrelaçamento da produção da República e da produção da escola, 
em concomitância, as discussões do projeto de lei da instrução giraram em torno de 
uma conformação que visava adequá-lo ao modelo de República, à luz dos valores 
requeridos por aquela atualidade.  

Sobre o ensino agrícola e profissional 5 , é importante ressaltar que foram 
merecedores de atenção especial pelo legislativo e bem assim pelo executivo. 
Consideravam que a difusão dessas modalidades viria atender ao que o momento 
reclamava, além de possibilitar ao Estado uma antecipação do seu processo de 
crescimento. Sobre esse assunto, o Senador Costa Senna chamou à atenção do 
legislativo para a pertinência de o Estado ser o promotor de tal modalidade de ensino. 
Dessa forma ressaltou: 

Quanto ao ensino profissional, penso que o governo só deve criar alguns 
estabelecimentos que, mantidos à suas custas sirvam de modelo aos que devem 
ser fundados pela iniciativa particular, sob a fiscalização dos poderes públicos. 
Não pode o Estado deixar de intervir em assunto de tanta magnitude, porque, na 
expressão de Dreyfus-Brisac, ele faltaria gravemente à sua missão social e 
civilizadora se abandonasse ao acaso e às especulações da indústria particular, 
aos caprichos da moda e a todas as fantasias individuais, a cultura do espírito e 
o aumento geral das luzes. (SENNA, 1892, p. 195) 

Como forma de atender ao que era reclamado pelo setor agrícola sobre a falta de 
estabilidade do trabalhador do campo, alternativas foram pensadas: pela via 
coercitiva, reprimindo a ociosidade e a vagabundagem, como as medidas repressivas, 
que iam desde a vigilância policial até a ampliação de construções de cadeias; e, como 
forma de fixação do trabalhador no campo, concedendo-lhe vantagens para que não 
se deslocasse para outras regiões, por exemplo, para as grandes cidades. Uma dessas 
vantagens foi contemplada na lei da reforma com a oferta de formação profissional 
para esse trabalhador, mediante ensino agrícola, zootécnico e agrimensura. Da mesma 
maneira, a formação do trabalhador urbano foi pensada mediante a oferta do curso 
profissional comercial. 

Para o governo, o ensino profissional urbano era importantíssimo para atender as 
indústrias, com a formação de obreiros e de artistas. É o que pode ser lido na afirmação 
de Affonso Penna: “talhado pela sua situação geográfica e pelos recursos naturais de 
que dispõe para um brilhante papel, entre os países industriais, o Estado de Minas 

                                                   
 

5 O objetivo das instituições agrícolas, de zootécnica e de agronomia era de elevar pela instrução técnica o nível 
intelectual da população rural, preparando agricultores, veterinários e industriais esclarecidos pela aquisição de 
conhecimentos especiais imediatamente utilizáveis tomados às ciências em suas aplicações à agricultura, à 
zootecnia e às indústrias rurais conexas.; diplomar engenheiros agrícolas. Para a formação de engenheiros o 
público eram escolhidos os filhos de fazendeiros. Para a formação de agricultores: 20 jovens de 15 a 20 anos de 
idade, dos quais 5 pobres indicados pelo Presidente do Estado. 
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deve cuidar de lançar as bases da sua futura grandeza, preparando obreiros e 
artistas para as suas indústrias” (Penna, 1893, p.24). 

Com o mesmo caráter de ensino profissional, o governo também promoveu a 
reforma do ensino normal, tendo em vista formar o profissional que viria atuar no 
ensino primário, conforme o art. 158 da Lei n° 41: 

A escola normal, sob a forma de externato misto, é um estabelecimento de ensino 
profissional, destinado a dar aos candidatos à carreira do magistério primário 
a educação intelectual, moral e prática necessária e suficiente para o bom 
empenho dos deveres de professor, regenerando progressivamente a escola 
pública de instrução primária. 

2.2. A LEI 203, O ENSINO PROFISSIONAL PRIMÁRIO 

Em 2 de julho de 1896, o Deputado Mendes Pimentel encaminhou à mesa do 
Congresso Legislativo o projeto de organização do ensino profissional primário. Com 
esse projeto, Mendes Pimentel propunha a criação, em Minas Gerais, dos Institutos de 
Educandos Artífices, cujo objetivo seria a formação de operários e contramestres, por 
meio do ensino gratuito da destreza manual e dos conhecimentos técnicos às crianças 
das classes desfavorecidas, com idades entre 9 e13 anos. 

O ensino proposto, sob a forma de internato, contava com uma parte obrigatória e 
outra facultativa: era obrigatório o ensino de um ofício, o ensino primário, o desenho 
elementar, o desenho geométrico, a música, a ginástica e a instrução militar, e 
facultativa a aprendizagem de mais de um ofício. O ensino elementar primário e o 
ensino de desenho seriam ministrados por professoras normalistas nomeadas pelo 
governo, e o ensino de ofício, por mestres contratados. 

No ensino de desenho geométrico, o professor deveria incluir as três ordens 
clássicas de desenho, a saber: o desenho de máquinas, de ornatos de flores e animais 
e a composição e escultura de ornatos. 

No ensino dos ofícios, de acordo com as demandas de cada local, os mestres 
ensinariam os ofícios de: armeiro, armador, abridor, alfaiate, chapeleiro, carpinteiro, 
cuteleiro, dourador, encadernador, entalhador, ferreiro, funileiro, fundidor, gravador, 
latoeiro, litógrafo, marceneiro, oleiro (arte cerâmica), ourives, pedreiro, sapateiro, 
sirgueiro, seleiro e correeiro, serralheiro, torneiro, tintureiro e tipógrafo. 

Há, na proposição da criação dos Institutos de Educandos Artífices, desenvolvida 
por Mendes Pimentel e presente no seu discurso de encaminhamento do projeto, 
algumas questões sobre as práticas educativas e institucionais do ensino técnico que 
vinham se descortinando no cenário brasileiro e mundial. Entre elas destacamos: a 
íntima relação entre as propostas educativas e de instrução com as propostas de 
constituição de uma nação civilizada, a necessidade de educar e instruir o povo para a 
garantia da ordem social e a formação técnica, meio para incorporação do povo à 
nação. 
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Essa linha de raciocínio marcou os argumentos de Mendes Pimentel na 
apresentação e defesa de seu projeto de organização do ensino profissional primário, 
momento em que o deputado aponta como um dever dos mandatários do governo 
alicerçar, “na consciência nacional, a organização republicana por meio da 
verdadeira educação popular” (Pimentel, 1896, s/p). 

A educação popular à qual se referiu é a instrução pública responsável pela 
escolarização da massa popular, pela via da instrução primária e profissional. Nesse 
ímpeto, conclamava que os legisladores deveriam pensar na implementação do ensino 
profissional primário como forma de incorporação do proletário à nação, conforme 
salientou: “É preciso que nós, homens públicos e, portanto, previdentes, procuremos 
desde já incorporar o proletariado à nação, é imprescindível que desde já envidemos 
todo o esforço patriótico para educar o operário na escola do trabalho e do 
cumprimento dos deveres cívicos.” (Pimentel, 1896, s/p) 

Reforçando o seu argumento, lançou mão da experiência francesa 6 , quando 
afirmou que “levantar a oficina é levantar a Pátria”. Segundo ele, em França 
desenvolveu-se, de forma triunfal, a campanha em prol do ensino técnico primário. A 
partir de 1878, foram organizados vários estabelecimentos-modelo como forma de 
oferecer educação ao proletariado. 

A proposição de Pimentel reforça ao que vimos perseguindo sobre 0 
entrelaçamento do projeto republicano e a educação, que tem relação direta com o que 
Berstein chama de vetores pelos quais passam a integração de múltiplas referências 
culturais, responsáveis pelo estabelecimento das normas e valores determinantes da 
representação que a sociedade irá fazer de si mesma e, no caso da república brasileira 
nascente, no final do século XIX, o estabelecimento daquelas referências que, além de 
dar respostas às crises, angústias e problemas da sociedade, desempenharam o papel 
dominante, criando os espaços férteis para a geração de uma determinada cultura, no 
caso brasileiro, uma cultura republicana nascente. Não são respostas fortuitas e nem 
espaçadas no tempo, mas “respostas com fundamento bastante para que se 
inscrevam na duração e atravessem gerações”. É uma resposta que somente com o 
tempo conseguirá se impor, penetrar “nos espíritos sob forma de um conjunto de 
representações de caráter normativo e acabe por surgir como evidente a um grupo 
importante de cidadãos.” (Berstein, 1998, p. 355-356) 

A escola, a família, o meio de trabalho, as mídias, dentre outros, são, para o autor, 
vetores de socialização política importantes. As escolas por transmitirem, “muitas 
vezes de maneira indireta, as referências admitidas pelo corpo social na sua maioria 
e que apoiam ou contradizem a contribuição da família.” (Berstein, 1998, p. 355) 

                                                   
 

6 A experiência francesa a que Pimentel faz alusão são as reformas da instrução, promovidas por Jules Ferry, 
Ministro da Educação na França, na década de 1880. Dentre as reformas propostas, destacam-se o 
estabelecimento da escola laica, gratuita e obrigatória; a exigência do título de professor para o exercício do 
magistério primário; e o estabelecimento do ensino técnico primário, pela lei de 11 de dezembro de 1880. 
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2.3. A LEI 444, O ENSINO TÉCNICO PRÁTICO E PROFISSIONAL 

O Ensino Técnico Prático e Profissional foi instituído pela Lei de nº. 444, de 3 de 
outubro de 1906, poucos dias após entrar em vigor a Lei de nº. 439, de 28 de setembro 
de 1906, que propunha reformar o ensino primário e criar os grupos escolares. Essa 
relação de proximidade tem sua importância por ter sido o primeiro vinculado ao 
segundo pela Lei, uma vez que ele deveria ser ministrado no interior das escolas 
primárias, constituindo-se o Curso Técnico Primário. É importante ressaltar que a 
proposta de sua implantação recuperava a Lei de nº. 203, de 1896, e sua respectiva 
regulamentação, o que resgata a proposição de Mendes Pimentel, alguns anos depois. 

Duas observações se fazem necessárias. Uma, relacionada ao retorno da 
proposição ocorrida em 1896, e outra, à vinculação entre ensino primário e ensino 
profissional. No caso da primeira, importa, ainda que rapidamente, salientar como a 
cultura política, especialmente a cultura política republicana brasileira, foi, ou vem, se 
constituindo historicamente. Não é nosso objetivo entender a noção de cultura política 
como algo engessado e circunscrito numa definição simplista. E, nem, tampouco, criar 
uma nova noção. O que se pretende aqui é perceber, a partir da leitura do tempo 
histórico trabalhado, a forma, ou a maneira, como foram se sedimentando os 
discursos, principalmente dos políticos e intelectuais, ao ponto de se estabelecer como 
uma cultura, nesse caso, política, dentro de um investimento capaz de se fazer como 
governo. Nesse sentido, como faz Berstein (1998, p. 350), é necessário chamar a 
atenção para “a importância do papel das representações na definição de uma cultura 
política”. Nesse caso, não há como negar a importância do discurso, no seu aspecto 
codificador e ritualístico/simbólico. À semelhança de Mendes Pimentel, os 
propositores da instituição do ensino técnico primário carregaram consigo uma visão 
e uma concepção do político, manifesta em discursos codificados, no vocabulário 
utilizado, nas palavras-chave, na repetição, e ritos e simbologias gestuais, visuais, 
capazes de produzir representações ao ponto de definir formas de identidade. 

Assim, os discursos preliminares, que ocorreram durante a tramitação da reforma 
da instrução 7 , espelharam a codificação das representações compartilhadas pelos 
republicanos, como vinha acontecendo desde o início de sua proclamação. Nesse 
sentido, as citações a seguir nos permitem perceber como a cultura republicana foi 
sendo tecida no compartilhar dos códigos, tomados como os elementos constituintes 
de uma definição da identidade da escola, vetor importante para a construção da 
república que se desejava. 

A preocupação com o progresso, vinculado à instrução, como forma de resgate ou 
de construção da vida social, vinha sendo recorrente nos discursos dos parlamentares, 
como o do já citado discurso do Deputado Mendes Pimentel, e agora, conforme se 
segue, pelos Deputados Cônego Xavier Rolim e José Seixas, membros da Comissão de 

                                                   
 
7 A tramitação da Reforma da Instrução ocorreu entre julho de 1903 a setembro de 1906, culminando com a 

Lei de nº. 439, que reformou o ensino primário, normal e superior. Nessa Lei, contemplou-se o ensino profissional. 
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Instrução Pública, por ocasião do encaminhamento do projeto substitutivo da reforma 
do ensino primário e normal. Eles viram na educação popular a possibilidade de 
progresso social, conforme afirmam: 

A magna questão que, desde a segunda metade do século XIX, tem, não só 
preocupado, mas também agitado as nações que demandam o verdadeiro 
progresso social é a educação popular. Nesta obra ingente se empenham todos 
os povos que almejam o seu aperfeiçoamento e a felicidade pública, reconhecendo 
que a educação, pela sua influência decisiva na criança e na família – elementos 
primitivos de toda sociedade – faz os costumes domésticos, inspira as virtudes 
sociais e prepara milagres inesperados de restauração intelectual, moral e 
religioso. 

[...] Transformada a escola em instituto de educação intelectual, moral e física, 
formará homens fortes, distintos pelo caráter, nobres pelo espírito, generosos de 
coração, prontos para servirem a pátria nas funções sociais que tenham um dia 
de exercer. (Rolim e Seixas, 1903, p. 341, 342) 

Vê-se que a ideia de progresso pela via da educação popular buscava um modelo 
de escolarização que pudesse atender à formação integral da criança, nos aspectos 
intelectual, moral e físico. Toda essa formação seria canalizada para o exercício das 
funções de serviço à pátria, com certeza republicana. 

O discurso do deputado Xavier Rolim, na defesa do projeto de reforma da educação 
pública mineira, aparece recheado de códigos identitários, confluentes da partilha 
cultural, constituinte da república brasileira e, em particular, mineira. Disse Xavier 
Rolim: 

Queremos que o Estado de Minas floresça? Queremos que o Brasil seja próspero 
e feliz? Queremos que a nossa Pátria brilhe com as fulgurações do Cruzeiro do 
Sul? Organizemos a escola, eduquemos a juventude. 

Estabeleçam todos os Estados da grande Confederação Brasileira a educação 
popular, de modo que a mocidade aprenda, não só o exercer os direitos do 
cidadão, mas igualmente e principalmente cumprir os seus deveres públicos e 
particulares: assim teremos lançado os verdadeiros e sólidos alicerce da 
grandeza nacional; veremos reinar em nossa querida Pátria a paz, a ordem, a 
liberdade; e, em conseqüência, teremos segura a estabilidade das instituições 
republicanas, que com máximo carinho devemos sustentar. 

[...] Eduquemos o povo e rasgaremos para nossa querida Minas um futuro 
próspero e venturoso, porque [...] a instrução popular é o fundamento mais sólido 
da felicidade pública e ensina o homem a não confundir a liberdade com a 
licença, amando a primeira e detestando a segunda. (Rolim, 1906, p. 337) 
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A segunda observação é a vinculação entre ensino primário e ensino profissional. 
Na Lei de 1896, não houve uma vinculação direta com o ensino primário regular, mas 
a proposta incluía tal formação em seu artigo 4º, parágrafo 2º, como ensino 
obrigatório. Com isso, pode-se afirmar que o ensino primário foi pensado em âmbito 
da formação profissional. De maneira diferente, a reforma de 1906 levou para dentro 
do ensino primário a formação profissional, conforme reza a Lei nº. 444, de 1906, em 
seu art. 2º: “O ensino técnico e prático será ministrado [...] alínea a: nas escolas 
primárias”. Assim, o argumento a favor esteve no conceber que o ensino primário 
somente ficaria completo com a anexação do ensino técnico, conforme a observação 
do Deputado Xavier Rolim: 

A educação popular se divide em essencial e profissional. A primeira tem por fim 
formar o homem dando-lhe toda força da sua natureza e tornando-o capaz de 
preencher o seu nobre destino; a segunda prepara o homem social – o lavrador, 
o industrial, o arquiteto, o comerciante. São duas partes harmônicas que se 
completam. É do maior interesse de uma nação dar a seus filhos uma educação 
completa, porque disto, depende a sua marcha na estrada do progresso e da 
perfectibilidade. (1906, p. 329-330) 

Vale ressaltar que, em ambas as propostas, vários modelos8 serviram de parâmetro 
ou, no mínimo, de inspiração. Quanto à aproximação entre o ensino primário regular 
e o ensino profissional, especificamente quanto à forma de organização, o modelo 
francês serviu como parâmetro, como ficou estabelecido na Lei, em 1896, cujo autor 
tomou como base a reforma francesa. Ainda assim, no que se refere à funcionalidade, 
prevaleceu o ensino primário sobre o profissional, principalmente pelo caráter de 
anexo que ele teve nas experiências mineiras9. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No período estudado, os políticos republicanos produziram regulamentos, 
decretos e leis para forjar uma República que fosse, principalmente, distinta do 
modelo imperial e, marcadamente, moderna e progressista, reflexo dos países eleitos 
como modelos de civilidade. Nesse sentido, a escola formadora para trabalho se 
configurou como vetor para resolver os problemas que se apresentavam à nova ordem, 
tais como o analfabetismo, a criminalidade, a doença mental e, sobretudo, para tornar 
a República o modelo de governo para a nação brasileira. 

                                                   
 

8 Outros modelos serviram também de inspiração, como o norte-americano e o inglês. Da Inglaterra, muito 
colaboraram as discussões de Herbert Spencer, sobretudo as publicadas no livro Da Educação Intelectual, Moral 
e Física. 

9 Num levantamento feito entre os anos de 1906 a 1920, existiam criados 166 Grupos Escolares e, neles, encontrei 
o ensino profissional em 38. 
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Nos discursos políticos evidenciamos que com as reformas do ensino profissional, 
deputados e senadores intencionavam a construção de um ideal de povo que atendesse 
aos interesses dos princípios republicanos de modernização requeridos. Neles, vimos 
que as mudanças na e pela educação/formação profissional visavam a um tipo de 
trabalhador que contribuísse para o crescimento da nação idealizada pela República. 
Por isso, tal empreitada teria que incluir, na sua perspectiva de formação, os valores 
morais, éticos, cívicos e patrióticos. 

Em síntese, confirma-se a tese que venho defendendo de que “falar da produção 
da proposição educacional na República é falar da produção de um discurso de 
representação da própria República”. Isto porque “o movimento de construção da 
República é intrinsecamente o movimento de construção das proposições de formação 
do trabalhador, pela via da educação e da instrução escolares”. Dessa forma, a 
República não nasceu pronta, assim como não se tinha projetos de formação 
predefinidos. Por isso, “falar em projeto de formação escolar é falar no plural, 
projetos”. Assim, “numa República plural, também plurais foram os projetos de 
sociedade, de nação, de cidadania e de trabalhador”. Tais “projetos de educação dos 
republicanos, principalmente o escolar foram produzidos para produzir a República” 
(Gonçalves, 2012, p. 61) 
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RESUMO  

Para esta pesquisa, a compreensão permeia os fragmentos de histórias de 
professoras, que contribuíram para a História da Educação de Sergipe/Brasil, em 
especial para a cidade de Aracaju, capital do Estado. Assim, o seu objeto de estudo 
corresponde à memória de professoras já aposentadas, representantes de uma geração 
de professores que atuaram no ensino escolar na década de 1980. Neste sentido, o 
objetivo geral foi compreender como foram estabelecidos os saberes e modos de 
educar entre as professoras atuantes nas cinco primeiras séries do ensino escolar, em 
meio à década de 1980 na cidade de Aracaju/SE/Brasil. Para isso, foi preciso analisar 
a memória como objeto; e interpretar as lembranças/memórias de professoras, que 
atuaram na educação primária na cidade e década já mencionadas. Para tanto, recorri 
às pesquisas bibliográfica e documental, bem como à metodologia da história oral, 
tendo como base Alberti (2004). Para atender aos objetivos, foram entrevistadas nove 
professoras, número utilizado a partir do critério de “saturação” segundo Bertaux 
(1980). O referencial teórico segue os pressupostos da História Cultural Francesa, 
tendo como principais conceitos: representações e apropriação de Roger Chartier 
(2000), memória coletiva de Halbwachs (2006), e a compreensão de Foucault (2012) 
acerca das relações de formação discursiva. 

 
PALAVRAS-CHAVE  

Educação Primária na cidade de Aracaju/SE/Brasil, História e Memória de 
Professoras, Saberes e Modos de Educar. 
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1. POR ENTRE OS SEUS BAÚS DE MEMÓRIAS AS VELHAS VÃO HISTORIANDO 
SUAS PRÁTICAS 

No abecedário do viver, sabe-se que infinitas são as histórias e seus respectivos 
sujeitos, dentre eles, aqueles considerados historicamente anônimos, silenciados por 
décadas pela História da Educação brasileira, a exemplo dos professores. Assim, por 
acreditar na sua importância e suas histórias, recorri às suas vozes, em especial à 
memória de nove professoras, hoje idosas aposentadas. Através de suas memórias, 
foram revelados fragmentos de suas vivências e experiências profissionais, isso 
porque, segundo Halbwachs (2006, p. 78), Nossa memória não se apóia na história 
aprendida, mas na história vivida. Apurando os meus ouvidos para as vozes dessas 
senhoras, que ecoam em lembranças professorais, foi permitido registrá-las, pois, 
segundo Bosi (1994, p. 37), através das vozes registra-se também [...] a vida e o 
pensamento de seres que já trabalharam por seus contemporâneos e por nós. Este 
registro alcança uma memória pessoal, que de acordo com a autora [...] é também 
uma memória social, familiar e grupal. Nesta perspectiva, para narrar1 fragmentos 
da sua “história” professoral, trago à luz uma das principais e reveladoras professoras 
desta pesquisa: a senhora Ana Lúcia.  

Nascida no município de Simão Dias, Estado de Sergipe, Ana Lúcia Menezes 
Santos, 62 anos, iniciou suas atividades professorais aos 18 anos, após se submeter e 
ser aprovada em um concurso público estadual no Estado de Sergipe. Ainda residindo 
em Simão Dias, começou a ensinar na Escola João Cardoso como professora 
polivalente2, passando a ensinar também nas séries ginasiais no decorrer dos anos. No 
ano de 1977, Ana Lúcia se mudou para Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Já 
residindo na capital, foi removida para uma escola a qual diz não lembrar o nome3, 

                                                   
 

1 Para esta pesquisa, todas as entrevistas foram cedidas a partir da Carta de Cessão de Direitos, dispondo sobre os 
direitos e deveres dos entrevistados, bem como o esclarecimento sobre o uso das entrevistas de forma original, 
para fins de pesquisas acadêmicas. As entrevistas foram realizadas nas residências dos entrevistados, gravadas 
em áudio e vídeo, transcritas devidamente em Microsoft Word 2010, e todas elas poderão ser encontradas no 
Centro de Memória Oral da Educação Sergipana. Segundo Meihy (2005, p. 197), a transcrição corresponde ao 
registro do que é falado pelo o que é escrito. Para o autor, no texto escrito “são colocadas as palavras ditas em 
estado bruto”. Assim sendo, ao entender que esta pesquisa, mesmo tendo um vínculo significativo com a História 
da Educação, possa servir a outros pesquisadores de áreas distintas a exemplo das Letras, as transcrições foram 
feitas de forma absoluta, mantendo as palavras em seu estado bruto, repetições, cortes, vícios de linguagem, erros 
gramaticais e semânticos. As pontuações utilizadas seguem o roteiro das entrevistas, permeando em suas falas e 
pausas. 

2 A partir das narrativas das professoras, pude compreender que ser professor polivalente significa que o 
profissional trabalha com conteúdos diversos, abrangendo não apenas cuidados básicos, mas também 
conhecimentos específicos, advindos de áreas distintas. Na década de 1980, os professores polivalentes eram 
responsáveis pela educação infantil e pelo ensino primário, ensinando para com essa última modalidade a Língua 
Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências. 

3 Como é próprio da memória, o esquecimento se fez presente, o que poderá vir a acontecer também com as 
outras entrevistadas. 
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localizada em um bairro próximo ao bairro José Conrado de Araújo, onde reside até 
hoje. Ensinando quase sempre como professora polivalente, Ana Lúcia revelou que em 
todas as escolas que ensinou manteve o ensino tradicional. Sobre sua atuação, ela 
ressalta:  

Eu era exigente toda vida. Perfeição na escrita. Eu não admitia aluno também 
com... com letra feia, desorganizado o caderno, entendeu? Agora... eu fui mais 
assim... um pouco mais aberta. Eu gostava de ir pra o quadro, eu gostava de 
mastigar o assunto, de trabalhar mesmo. Só saia daquele assunto quando eu via 
que realmente tinha o aluno, já segurança naquilo que ele ouviu, naquilo que ele 
aprendeu, entendeu? (Ana Lúcia Menezes Santos, 2014). 

Semelhante ao embasamento de Ana Lúcia sobre a caligrafia muscular, em busca 
de uma escrita perfeita diante dos seus alunos, recorri a Normélia Maria Pereira 
Batista, 65 anos. Nascida na Usina São Carlos, em um povoado do município de 
Itaporanga D’Ajuda, Estado de Sergipe, Normélia Maria mudou-se para a cidade de 
Aracaju ainda criança, sendo matriculada em um colégio interno, o qual ela intitula 
Colégio das Freiras. Nesta instituição, formou-se professora aos 17 anos, e logo em 
seguida prestou concurso público para o Estado de Sergipe sendo aprovada, mas antes 
disso já ensinava ao Jardim de Infância e ao primeiro ano em uma escolinha. Ao ser 
aprovada no concurso público no ano de 1968, partiu para o ensino público, iniciando 
suas atividades na extinta Escola General João Pereira de Oliveira, que se localizava 
dentro do quartel da polícia. Relembra ela: 

Foi difícil fazer o concurso [do Estado] porque eu era menor, mas aí as irmãs 
[refere-se às freiras] foram e pediram. Quem era o Secretário de Educação era o 
professor Carlos Alberto, e ele consentiu eu fazer, porque eu fazia 18 anos no meio 
do ano. Aí eu fiquei. Passei muito bem no concurso [...]. (Normélia Maria Pereira 
Batista, 2014). 

Normélia Maria, ao rememorar a sua entrada no Estado através do concurso 
público, rememorou também sobre as suas práticas educativas. Assemelhando-se à 
Ana Lúcia, Normélia Maria também buscava dentre os seus alunos a perfeição na 
escrita. Assim ela os fazia treinar: 

Fazia no quadro [refere-se às letras, sílabas e palavras], aí eles [os alunos] 
repetiam. Aí a vez era... Entregava assim, umas folhas. Aquele papel ruim, mas 
era bom pra eles treinar, sabe? Porque quando ia pro caderno, aí já ficava mais 
bonitinha. O lápis, eu fazia a ponta do lápis da turma quase toda. Todo dia a 
ponta fininha que era pra fazer a letra bem bonitinha, e era assim [...] (Normélia 
Maria Pereira Batista, 2014).  

Ainda sobre a cultura escolar material, Normélia Maria revela que no tempo em 
que foi professora; 
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Tinha um material muito bom que o MEC [Talvez uma loja de material escolar] 
vendia [...] aí tinha material escolar, mas aquilo não era dado. A gente comprava 
aqueles cadernos, eram uns cadernos bons, aí eu comprava porque levava o 
caderno num dia, no outro dia quando chegava aquele lápis pequenininho, ia 
escrever, aí não prestava. - Professora, a ponta caiu, largou. Aí eu tinha um lápis 
que era pra ele [refere-se ao aluno]. (Normélia Maria Pereira Batista, 2014). 

Através das narrativas tanto de Ana Lúcia quanto de Normélia Maria, pode-se 
perceber, dentre o contexto escolar vivenciado por elas, a presença do quadro de giz, 
folhas de papel, cadernos de exercícios e o lápis. Estes materiais utilizados nas escolas 
primárias, dentre outros que fizeram parte da prática da escrita, são reveladores de 
suportes materiais escolares que concretizaram a instrução pública na cidade de 
Aracaju, como um lugar de transmissão de conhecimentos escolares. Ainda através 
das revelações de Normélia Maria sobre suas práticas, pode-se perceber indícios não 
só referentes à falta, mas também à precariedade voltada à cultura material escolar 
dentre as escolas primárias em Aracaju. Segundo Souza (2004), esta era uma realidade 
do Brasil, pois o legado educacional na transição do século XIX para o século XX 
apresenta uma série de carências, que não se resumem apenas ao material escolar. No 
Estado de São Paulo, por exemplo, a educação apresentava vários tipos de carências, 
dentre elas a: 

[...] precariedade dos edifícios escolares, alta seletividade do ensino primário, 
carência de mobiliário e material escolar, falta de uniformidade e padronização 
do ensino, dificuldade de emprego dos métodos modernos de ensino e de 
cumprimento integral dos programas escolares, dificuldades de provimento de 
professores nas escolas isoladas, baixos salários dos professores e precárias 
condições de trabalho. (SOUZA, 2004, p. 124).  

Ainda de acordo com Souza (2004), apesar de nas primeiras décadas do século XX 
ter havido uma expansão diante dos estabelecimentos escolares em todo o País, a 
situação do ensino primário manteve-se bastante precária, perdurando por todo o 
século. Esta interpretação da autora, a qual destaca a situação educacional do País, em 
especial do Estado de São Paulo, faz alusão, aproximadamente, ao período que se 
estende até a década de 30 do século XX. Referenciando o Estado de Sergipe, através 
das narrativas, pode-se perceber que tal realidade ultrapassou a década de 30, se 
estendendo até a década de 80 do mesmo século, ratificando com isso um atraso 
maior. 

Ainda em busca de informações sobre a instrução pública na cidade de Aracaju, 
encontro a professora Maria Luíza Santos Aragão, 66 anos, que, assim como Ana Lúcia 
e Normélia Maria, também experienciou a realidade da escola pública. Maria Luíza, 
que nasceu na cidade de Aracaju, após concluir o curso ginasial, foi estudar na Escola 
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Normal4, já com o propósito de ser professora. Ainda estudando o terceiro ano do 
curso pedagógico, prestou concurso para o Estado de Sergipe e, ao ser aprovada, 
mesmo ainda não tendo concluído seus estudos, tomou posse, começando a trabalhar 
de forma imediata. Assim como Ana Lúcia, Maria Luíza também iniciou suas 
atividades professorais ensinando no polivalente, mas a menores carentes. 

Semelhante à Maria Luíza, Maria Amélia Lima Andrade, 69 anos, também ensinou 
no ensino primário. Nascida no povoado de Piranhas, município de Siriri, Estado de 
Sergipe, Maria Amélia mudou-se para a cidade de Aracaju no ano de 1958, com o 
intuito de estudar, sendo matriculada na Escola de Aplicação. Nesta mesma escola 
estudou até 1968, ano em que concluiu o terceiro ano do curso pedagógico, o qual a 
habilitou para ensinar no ensino primário. Ensinando como professora de reforço no 
ensino primário em um orfanato que abrigava menores próxima à sua residência, 
Maria Amélia trabalhou por 18 anos.  

Assim como Maria Amélia e Maria Luíza, Maria Paulina também trabalhou 
ensinando a menores carentes. Maria Paulina de Andrade, 79 anos, que nasceu no 
povoado Sítio Coqueirinho no município de São Cristóvão, Estado de Sergipe, iniciou 
as suas atividades escolares ainda enquanto criança no Grupo Escolar Vigário Barroso, 
localizado no mesmo município. Nesse Grupo Escolar, estudou todo o curso primário, 
concluindo-o aos 12 anos de idade. Ainda habitando no município, por falta de escola 
que oferecesse o curso ginasial, foi obrigada a deixar de estudar. No final da década de 
1960, através do seu pai, Maria Paulina recebeu um convite do senhor Lourival 
Baptista, que na época era Governador do Estado de Sergipe. Ele, ao procurar o pai de 
Maria Paulina, a convidou para ser professora no Orfanato Imaculada Conceição, o 
qual estava localizado também no município. Assim, aos 18 anos de idade, mesmo só 
apresentando o curso primário, Maria Paulina tornou-se professora. Rememorando 
essa época, ela narra: 

 [...] quando eu fui ser professora, eu só tinha o curso primário [...] então, com 18 
anos eu... houve [gagueja] eleição, eu fui ser secretária... nomearam o meu nome 
como professora. (Maria Paulina de Andrade, 2014).  

Nesta instituição, Maria Paulina trabalhou como funcionária do Estado por alguns 
anos, até pedir remoção para trabalhar na cidade de Aracaju, lugar onde reside há mais 
de 40 anos. Tornando-se professora através de um convite, ingressou no Estado 
oficialmente como secretária por só ter o curso primário, mas desenvolvia na prática 
atividades professorais, revelando, assim, uma estratégia do Estado para suprir a 
carência de docentes, mesmo à revelia da legislação. Ao passar a residir na capital, 

                                                   
 

4 De acordo com Melo (2009), no Brasil a primeira Escola Normal foi instituída no ano de 1835, no município de 
Niterói, Estado do Rio de Janeiro. No ano de 1871, no Estado de Sergipe, foi instituído o primeiro curso normal, 
disponibilizando vagas para a formação de jovens do sexo masculino. Foi a partir do ano de 1877 que as vagas 
passaram também a ser contempladas pelas mulheres, através da criação da Escola Normal feminina, que iniciou 
suas atividades no Asilo Nossa Senhora da Pureza.  
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Maria Paulina trabalhou ensinando o curso primário no Colégio Olímpia Bitencourt e 
na Escola Estadual Ruy Elói, ambos localizados no bairro Santos Dumont, e no Colégio 
Estadual Arício Fortes, localizado no bairro América. Além desses, também ensinou 
no Jardim Escola Cristo Rei, uma instituição particular localizada no bairro José 
Conrado de Araújo, que tem como proprietária Izabel Fiel, outra professora à qual 
recorri. 

Izabel Fiel Oliveira, 72 anos, nascida na Fazenda Belém, que se localizava no 
município de Itaporanga D’Ajuda, Estado de Sergipe, deu início à sua vida professoral 
aos 14 anos de idade. Ainda residindo no município, começou a ensinar auxiliando a 
sua irmã mais velha, que tinha uma banca escolar. Ao mudar-se para a cidade de 
Aracaju, Izabel Fiel começou a lecionar na Escola Estadual Professor Ruy Elói, 
localizada no bairro Santos Dumont. Nessa escola, ensinava a primeira série do ensino 
primário. Lá se aposentou. Sentindo falta do trabalho, transformou a sua residência 
em escola. Assim surgiu o Jardim Escola Cristo Rei, em atividade até os dias atuais. 
Mesmo com 72 anos de idade, Izabel Fiel ainda dá aula na sua própria escola, que hoje 
tem 135 alunos, distribuídos do maternal ao quarto ano. Semelhante à mudança de 
Izabel Fiel para a cidade de Aracaju, também se mudou a sua irmã, Maria da 
Conceição.  

Assim como a sua irmã Izabel Fiel, Maria da Conceição Fiel, 79 anos, também 
nasceu no município de Itaporanga D’Ajuda, Estado de Sergipe. De forma 
envergonhada, Maria da Conceição revelou que pouco estudou, e que quando se 
tornou professora no município em que nasceu, só tinha estudado até a quarta série 
do ensino primário. Por necessidades profissionais, deu continuidade aos estudos, e, 
assim sendo, acabou se submetendo ao Exame de Supletivo, objetivando a certificação 
do ensino ginasial. Após obtê-la, matriculou-se no Colégio Dom José Tomaz, 
localizado na Rua Laranjeiras, no Centro de Aracaju, onde finalizou os seus estudos, 
concluindo-o com o pedagógico. Entre as suas recordações, ela revela que: Por incrível 
que pareça, eu vou contar uma história. Eu comecei a ensinar, eu só tinha a quarta 
série [...] (Maria da Conceição Fiel, 2014). Ao mudar-se para a cidade de Aracaju, foi 
alocada em uma escola localizada no bairro Santos Dumont, conhecida como Escola 
Estadual José da Silva Ribeiro Filho, onde deu continuidade às suas atividades de 
professora polivalente.  

O Exame de Supletivo, vivenciado e rememorado por Maria da Conceição, também 
foi vivenciado por Maria Paulina em virtude da mesma circunstância, mas 
apresentando-se como Exame de Madureza. De acordo com Maria Paulina, durante os 
quatro anos de governo do Doutor Lourival Baptista, que foi de 1967 a 1971, todos os 
professores que não tinham concluído o ensino ginasial foram obrigados a participar 
desse exame. Embora o Exame de Supletivo e o Exame de Madureza tivessem 
nomenclaturas diferenciadas, objetivavam a mesma coisa: o diploma de conclusão 
ginasial e/ou colegial. Dentre este contexto, Maria Paulina ressalta:  

Teve um governo chamado Doutor Lourival Batista, que no período de férias, 
todo professor tinha que viajar. [...] era difícil os professores serem formado. 
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Então, o Estado todo na época de Doutor [gagueja] Lourival Batista, ele... era 
Estância, era Simão Dias, era Itabaiana, né? Por setores. Então os professores 
mais próximo, tinha que ir pra fazer o ginásio madureza, né? Que chamava, é... 
aquele curso que faz hoje em dia, pra acelerar o... o segundo grau, né? [refere-se 
ao que hoje se conhece por supletivo] Que a gente ia... [...] (Maria Paulina de 
Andrade, 2014). 

O Curso Madureza Ginasial, no qual estudou Maria Paulina, tratava-se de um 
curso destinado à educação de jovens e adultos, maiores de 16 anos de idade e com 
escolaridade incompleta, tendo como função a preparação destes indivíduos para a 
realização de Exame de Madureza Ginasial, criado pelo Decreto-Lei nº 4.244 do dia 8 
de abril do ano de 1942, garantindo-lhes as certificações de conclusão, desde que 
aprovados. 

Na perspectiva de continuar montando este cenário, através das releituras das 
histórias de vida das professoras que, através do evocar de suas memórias individuais, 
por semelhanças e compartilhamentos, compõem uma memória coletiva, trago à luz 
Terezinha de Jesus Melo, 81 anos, que assim como Ana Lúcia, Maria Luíza, Maria 
Amélia e Maria da Conceição, também cursou o pedagógico. Ela, que revelou ter 
estudado só até ter concluído o pedagógico, ressaltou que, ao tornar-se professora, 
ainda no município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, ensinava no curso primário. 
Após se mudar para a cidade de Aracaju, foi instituída como professora polivalente, 
ensinando na Escola Estadual Lourival Baptista, localizada no bairro Castelo Branco.  

Em meio a estes contextos memoriais, Terezinha de Jesus ressaltou não mais se 
lembrar de muitas coisas as quais vivenciou, podendo ser o seu esquecimento reflexo 
do próprio tempo ou até mesmo de uma intencionalidade. Ao entender que a memória 
também apresenta esquecimentos, embaso-me no pensamento de Bosi no sentido de 
que, Se a memória é não passividade, mas forma organizadora, é importante 
respeitar os caminhos que os recordadores vão abrindo na sua evocação porque são 
o mapa afetivo da sua experiência e da experiência do seu grupo. (BOSI, 2003. p. 56). 
Diante disso, torna-se importante compreender, que não há memória sem 
esquecimento. Assim, além de Terezinha de Jesus, apresento Maria Leozira Chagas 
Santos, 82 anos, que também se mostrou por muitas vezes de forma esquecida durante 
o decorrer de suas narrativas. 

Nascida na cidade de Aracaju, Maria Leozira ressaltou que após ter finalizado os 
seus estudos, não demorou muito e casou. Abandonada pelo seu marido, precisou 
sustentar a si e aos seus filhos, indo trabalhar como feirante. Passando dificuldades, 
Maria Leozira foi percebida pelo seu vizinho que, atuando na política, lhe concedeu 
um emprego para ensinar em uma escola. Assim, tornou-se professora. Maria Leozira 
começou a trabalhar como professora polivalente, ensinando a alunos do curso 
primário, em uma escola municipal localizada no bairro 18 do Forte, a qual ressalta 
não se lembrar do nome. Durante todo o tempo em que trabalhou como professora, 
ela assegura ter ensinado da mesma forma como aprendeu, o que se supõe ter sido no 
ensino primário. Eu... eu procurei fazer como eu aprendi, entendeu? [...] eu ensinava 
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da mesma forma. (Maria Leozira Chagas Santos, 2014). Envolta às suas práticas 
educativas, referenciando os rudimentos da leitura e da escrita, ainda revelou que 
ensinava aos seus alunos soletrando [...] porque antigamente a gente soletrava pela 
sílabas, né? E agora é pela letra. Pela letras. (Maria Leozira Chagas Santos, 2014). 
Semelhante ao método de soletração utilizado por Maria Leozira, também fez uso do 
mesmo, para ensinar aos seus alunos, Maria Luíza. Diante deste contexto, ela narra:  

A gente trabalha com famílias, né? [refere-se às sílabas]. Porque tem... tem 
aquela maneira de assoletrar... daquela antiga, e tem a maneira do... do estudo 
das famílias que é mais suave o som. Tá entendendo? [...] Agora assoletrei? 
Assoletrei sim, e hoje ainda assoletro [...] porque quando você faz “bá”, “bé”, “bí”, 
“bó”, “bú”, isso é assoletrar. (Maria Luíza Santos de Aragão, 2014). 

Através das narrativas de Maria Leozira e Maria Luíza, além das outras que a elas 
se somam, percebe-se que na cidade de Aracaju, na década de 1980, para o ensino, 
houve a utilização do método sintético, embora nessa década o método obrigatório 
fosse o analítico. De acordo com Mortatti (2000), o processo de soletração baseado no 
método sintético era iniciado através da pronúncia das letras do alfabeto, associadas 
aos sons que as mesmas produziam, fosse pela letra isolada ou pela silabação. Ainda 
nesse contexto, semelhante a Maria Leozira e Maria Luíza, também utilizou desse 
método de soletração Normélia Maria, que mesmo sendo treinada tecnicamente por 
profissionais próprios da educação, além de supervisionada para trabalhar com os 
seus alunos utilizando o método analítico, persistiu em ensinar utilizando o método 
sintético.  

A gente fazia assim, [refere-se às professoras] um treinamento. Era abelhinha. 
Trabalhava com aquela palavra da abelhinha. “A”, né? “B”, e no sei o quê. Eu 
fazia até porque eu tinha medo delas chegarem, [refere-se às supervisoras] 
fazerem uma pergunta e eles [refere-se aos alunos] não saberem. Eu tinha 
cuidado muito com isso. Fechava a porta e assoletrava. (Normélia Maria Pereira 
Batista, 2014). 

E continuou a narrar:  

É o melhor método do mundo, a tabuada e assoletrar. Esse método é muito bom. 
Eu às vezes ensinava, sabe o que era que eu fazia? Por causa da supervisão, aí 
quando via, ói a supervisora! Aí a gente [refere-se às professoras] tinha que tá 
com tudo em dias, né? Tudo direitinho. Aí eu pegava, fechava a porta, ensinava 
assoletrando. [risos]. [...] Num instante eles aprendia. (Normélia Maria Pereira 
Batista, 2014). 

Sobre as monitorias referentes ao ensino, Terezinha de Jesus também rememorou: 
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Quando eu tava ensinando... melhorou muito. Tinha aquelas coordenadoras... da 
SEED, [refere-se à Secretaria de Estado da Educação] da DRE, [refere-se à 
Diretoria Regional de Educação], né? E assim, muitas [refere-se às professoras] 
ficaram com medo... ficaram com medo e faziam o que eles mandavam, né? Elas 
mandavam que a gente fosse pra classe com um... com uma... uma... uma aula... 
aula pronta, né?. (Terezinha de Jesus Melo, 2014).  

Ainda referenciando às supervisoras e coordenadoras inerentes à equipe 
pedagógica da Secretaria de Estado da Educação (SEED), têm-se Maria da Conceição 
que ressaltou:  

Lá [em Itaporanga D’Ajuda] a gente tinha a orientação da supervisora. Que lá 
era supervisora. Quando eu vim pra aqui [refere-se à Aracaju] foi que já tinha a 
comissão toda, que era na equipe pedagógica. Eu trabalhava com a equipe. [...] 
recebi orientação através delas [das coordenadoras] como aplicar os testes, 
porque antigamente era aquela coisa muito... Passe para o feminino, passe para 
o... Não tinha interpretação de texto logo no início, né? (Maria da Conceição Fiel, 
2014).  

De acordo com as narrativas de Normélia Maria, Terezinha de Jesus e Maria da 
Conceição, há que se considerar que na década de 1980, na cidade de Aracaju, os 
professores recebiam instrução e treinamento dos coordenadores da SEED, de como 
se posicionarem diante do ensino e exigências da época. Além disso, recebiam também 
a visita de supervisores nas escolas, em especial nas salas de aula, com intuito de 
fiscalizar como estavam sendo instituídos os seus métodos de ensino. Porém, mesmo 
com todo este monitoramento destinado aos professores, percebe-se através das 
narrativas, a exemplo de Normélia Maria, que muitas práticas educativas foram 
alteradas, uma vez que elas não eram constituídas de acordo com as normas exigidas 
na época, mas da forma como essas professoras aprenderam enquanto alunas do curso 
primário, se apropriando de tais ensinamentos e reproduzindo-os. Neste sentido, 
também se tem Maria Paulina, que através de suas narrativas deixa transparecer 
indícios de ter se apropriado do método sintético, com o qual foi alfabetizada enquanto 
criança. Assim ela narra: Ensinei a eles a ler, porque a gente tem que primeiro 
conhecer ar letras, tem que se juntar as famílias das... das... da... das... das sílabas 
das famílias, né? Pra poder juntar, fazer frase, e eles aprender a ler [...]. (Maria 
Paulina de Andrade, 2014). Ainda sobre as suas práticas educativas, Maria Paulina 
confessou que: 

[...] gostava de... dos deveres na hora certa feito, né? Gostava de uma fila quando 
fosse fazer... o... [gagueja] fosse pra o recreio, fosse tudo organizado, não viesse 
uhuuu da sala de aula pra derrubar tudo, as cadeiras às vezes as... caírem e se 
machucarem, né? [...] mas eu gostava muito de ordem, gosto ainda [...]. (Maria 
Paulina de Andrade, 2014). 
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Diante dessas narrativas, retifica-se que na década de 1980, na cidade de Aracaju, 
embora houvesse a obrigatoriedade entre os professores para ensinar aos seus alunos 
baseando-se no método analítico, existiam professores defensores do método 
sintético, os quais continuaram a utilizá-lo, acreditando na sua eficácia.  

Mesmo com a presença de outros métodos a exemplo do misto ou eclético, a 
disputa entre os defensores dos métodos sintético e analítico não cessou, mas foi 
perdendo as forças gradativamente, à medida que se acentuava a tendência de sua 
própria relativização. Além disso, alguns professores passaram também a inteirar-se 
do método global, que tinha consigo preceitos do método analítico, mas de forma 
ampla. Neste sentido, buscando dotar os seus alunos de motivação e criatividade, tem-
se Izabel Fiel, que revelou: 

Eu gostava de passar os textos pra eles, ler com eles, ler junto com eles, e depois 
fazer perguntas pra ver quem entendeu melhor, e sempre se interessar pra ditar 
o que era que... [gagueja] o que o texto tava perguntando. Eu sempre gostei muito 
de ler os textozinhos. (Izabel Fiel Oliveira, 2014).  

Ainda sobre os seus ensinamentos, Izabel Fiel ressaltou que:  

Trabalhava assim, com famílias [tosse], por exemplo, palavra: tijolo. Eu sempre 
pegava, pra iniciar a palavra tijolo, pra explicar de onde vem o tijolo, e pra 
explicar sobre a construção. Depois eu escrevia todas as famílias da palavra e ia 
formando as palavras possíveis com aquelas famílias e me saía muito bem. 
(Izabel Fiel Oliveira, 2014).   

Semelhante aos ensinamentos de Izabel Fiel tem-se Terezinha de Jesus, que 
através de suas narrativas, deixou transparecer o uso que fez do método tradicional, 
mas inteirando-o aos princípios do método global. Assim ela ressalta: Eu sempre 
misturava os métodos modernos e tradicionais. (Terezinha de Jesus Melo, 2014).  

E completou:  

Primeiro eu conversava com eles [refere-se aos alunos], fazia aquele debate do 
assunto... do assunto que eu ia dá. Eles aí ficavam com vontade de saber o que 
era. Por exemplo, crase: - hoje vai ser aula sobre crase. – Quem sabe o que é 
crase? Eles aí diziam [gagueja]... uns diziam certo, outros diziam errado. 
(Terezinha de Jesus Melo, 2014).  

Ainda sobre a fusão dos métodos, também vivenciou Maria Amélia. Assim ela 
narra:  

[...] eu fiz assim, eu buscava um pouco do que eu aprendi com um pouco do... do 
atual... do atual [...] Eu já fazia um... já fazia um esquema. Já explicava aquilo 
com mais riqueza no detalhe, é... já ilustrava. [...] já passava trabalhos, já fazia... 
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Tinha as tarefas de casa. [...] Já foi uma implantação já nova. (Maria Amélia 
Lima Andrade, 2014). 

Através da conjectura dessas narrativas, pode-se perceber não só a forma como 
essas nove senhoras chegaram à docência, mas também a constituição dos seus 
saberes professorais. A constituição do habitus professoral neste estudo está 
praticando o exercício atrelado na maioria das vezes às suas experiências vivenciadas 
em salas de aula, ainda enquanto foram alunas do curso primário. Segundo Chartier 
(2000, p. 26) A apropriação, tal como a entendemos, tem por objectivo uma história 
social das interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que 
são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que as 
produzem.  

Ao apropriarem-se dos ensinamentos do curso primário, essas professoras 
constituíram uma representação daquela experiência vivida, projetando-a não só para 
si, mas também para os outros. Aprendendo e ensinando, ou vice-versa, este processo 
pode ser entendido também como um reflexo de influências advindas não só de uma 
estruturação escolar, mas também de uma cultura familiar, que perduram dentre as 
instituições escolares.  

Nesta perspectiva, com base nas narrativas que se enveredam pela vida destas nove 
senhoras, o que me foi possível perceber foram as distintas formações entre elas, que 
as levaram ao mesmo destino profissional. Embora essas senhoras tenham exercido a 
profissão docente, nem todas estavam aptas para isso. De acordo com a página oficial 
do Ministério da Educação, ao referenciar a primeira LDB de Nº 4.024 do ano de 1961, 
fica claro que para se exercer o magistério, em especial no ensino primário, era preciso 
no mínimo ter formação em escola normal de grau ginasial, sendo essa uma exigência 
dos artigos 52 a 54, próprios do Capítulo IV, intitulado Da Formação do magistério 
para o ensino primário e médio.  

Dez anos após a implantação da primeira LDB, através da sua reformulação, na Lei 
de Nº 5.692 do ano de 1971, fica claro que da década de 1970 a pouco mais da metade 
da década de 1990, décadas regidas por ela, uma vez que a última LDB só foi 
implantada no ano de 1996, as requisições para se exercer o magistério se 
assemelhavam às da LDB de 1961, pois também era preciso no mínimo ter concluído 
o 2º grau, de acordo com o que ditava o artigo 30, próprio do Capítulo V, intitulado 
Dos professôres e especialistas.  

Embora a LDB de 1961 e sua reformulação em 1971 tenham deixado claro como 
deveria ser regulamentado o trâmite para o ensino, em especial, a formação mínima 
para o exercício do magistério, através das narrativas das professoras, percebe-se que, 
na prática, na década de 1980 na cidade de Aracaju, não era bem isso o que acontecia. 
Exemplos disso são as professoras Maria Paulina e Maria da Conceição, que tornaram-
se professoras tendo estudado apenas até a quarta série do ensino primário. Essas 
professoras, que adquiriram conhecimentos através de formações distintas, 
representadas pelo curso primário, ou ainda pelo Exame de Madureza e de Suplência, 
dentre outros, para o cenário docente sergipano parece não ter havido diferenças, uma 
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vez que suas respectivas formações as conduziram ao ensino polivalente, ratificando, 
com isso, a grande lacuna entre o que exigia a legislação e o que muitas vezes era 
praticado. Neste contexto, ainda se tinha espaço para os “apadrinhamentos”5, como 
foi o caso de Maria Leozira, que por passar dificuldades acabou sendo nomeada como 
professora, mesmo sem vontade e/ou preparo para atuar na docência.  

Ao iniciarem suas atividades profissionais sem formação adequada, não só no que 
diz respeito ao seu sentido legal, mas da postura, da ética, do conhecimento do que 
ensinava, deduz-se através das suas representações narrativas que essas professoras 
tiveram dificuldades em ensinar aos seus alunos de forma apropriada. Mostrando-se 
despreparadas, elas geralmente conduziam o ensino mecanicamente, embasadas em 
conhecimentos e métodos com os quais foram educadas.  

Diante de todas essas revelações, pode-se assegurar que essas narrativas, aqui 
interpretadas, trazem consigo potencialidades que contribuem para a historiografia 
sergipana. Todas elas correspondem a práticas discursivas, que segundo Foucault 
(2012, p. 144) refletem em [...] um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 
determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma 
determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de 
exercício da função enunciativa. Neste sentido, entende-se que as práticas 
discursivas, fruto das relações de poder, estabelecem entre os sujeitos as suas próprias 
maneiras de ser e agir. Estes discursos proferidos pelas professoras, também são 
conhecidos como um conjunto de enunciados, que para Foucault (2012, p. 147), são 
entendidos como [...] coisas que se transmitem e se conservam, que têm um valor, e 
das quais procuramos nos apropriar; que repetimos, reproduzimos e 
transformamos, para as quais preparamos circuitos preestabelecidos [...]. Assim, 
todos os enunciados presentes nas narrativas, traduzem o que as professoras 
consideram como suas “verdades”, instituídas dentre os tempos e espaços vividos. Por 
certo, a verdade não existe. Por outro lado, verdades são formuladas, tensionadas, não 
necessariamente de uma verdade maior, mas em busca de uma cientificidade de uma 
narrativa.  
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EXERCÍCIOS E LIÇÕES, CENTRO DE INTERESSE, LEITURA E RECITAÇÃO E A 
PREOCUPAÇÃO COM O ENSINO DE ESCRITA E LEITURA NA REVISTA DO ENSINO 
NA PARAÍBA 

PALAVRAS-CHAVE:  

Leitura e Escrita. Ensino. Revista do Ensino. 
 
Ao desenvolvermos uma pesquisa acerca de fontes para a história da escola pública 

no município de Campina Grande – PB, deparamo-nos com os 18 exemplares da 
Revista do Ensino na Paraíba, um veículo da imprensa oficial editado pela Diretoria 
de Ensino Primário, que circulou no período de 1932 a 1942. Tal achado reorientou e 
direcionou o foco dos nossos estudos para a imprensa pedagógica, buscando 
apreender sua dupla dimensão pedagógica e política, ou seja, as suas finalidades de 
transmissão de conhecimentos e de legitimação do governo estadual. Essa 
reorientação tem como respaldo, dentre outras, a compreensão de Schelbauer (2007, 
p.7), para quem: “A imprensa, sem dúvida, tem se configurado como uma [das] novas 
fontes [para a pesquisa em História da Educação], possibilitando, por meio de diversos 
olhares, a constituição do retrato de um tempo”. Em consonância com essa 
compreensão da imprensa, atualmente, a História da Educação tem ampliado seu 
campo de busca, e os novos pesquisadores fomentam e analisam os ocorridos com base 
em diversas fontes documentais, dentre as quais, a imprensa ocupa um lugar de relevo. 
Assim, tais artefatos são evidenciados como registros inovadores do conhecimento que 
assinalam a história, além de fomentá-los como base de estudos e análises dos ideários 
educacionais existentes. Ademais, em se tratando, especificamente, da Revista do 
Ensino, seu estudo se justifica, por um lado, pelo fato desse veículo ser considerado 
como um dos mais importantes do periodismo pedagógico paraibano (ARAÚJO, 
1984). E, por outro lado, pelo papel central que desempenhou na disseminação do 
ideário escolanovista na Paraíba,  uma vez que seu criador, o professor José Baptista 
de Mello, Diretor do Ensino Primário, é apontado como “um expoente do 
escolanovismo paraibano nos anos vinte e trinta”, ou  como “principal articulador do 
Movimento da Escola Nova [na Paraíba]” (CARVALHO, 2002, p. 4). Desse modo, este 
periódico apresenta-se, primordialmente, como um instrumento de formação de 
professores, a Revista –  expressando a ênfase nos modernos métodos de ensino, 
característicos da Escola Nova – caracterizava-se como meio de comunicação 
moderno e promissor na elaboração e difusão de métodos educativos, principalmente 
no que diz respeito às possibilidades de se fomentar a construção de uma nova 
sociedade. Dentre os métodos e práticas pontuados como garantia de uma instrução 
eficaz, temos o ensino da escrita e leitura. Essa, a temática abordada no presente 
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artigo, em que apresentamos alguns resultados do estudo sobre a Revista do Ensino, 
que compreendeu o processo de fotografar e digitalizar os 18 exemplares do periódico, 
sua organização em pastas, em meio eletrônico, relativas a cada um dos números do 
periódico, foi o que nos permitiu identificar núcleos temáticos para estudo do material 
recolhido, o primeiro dos quais, concernente à já apresentada finalidade mais ampla 
da Revista, qual seja, a divulgação do ideário escolanovista. Nesses artigos, são 
destacados aspectos teóricos, institucionais, curriculares, metodológicos e 
psicológicos hodiernos, segundo destaque de Araújo (1984, p.30): “Na Paraíba, essas 
teorias foram inicialmente abordadas, a nível de imprensa, por um veículo de 
comunicação que se denominou Revista do Ensino”. Desse modo, este artigo objetiva 
destacar as principais intencionalidades do ensino de escrita e leitura apresentadas na 
Revista do Ensino na Paraíba, por meio das temáticas Centro de Interesse, Leitura e 
Recitação e Exercícios e Lições, tomando, como corpus de análise, os quatro números 
da revista publicados nos seus primeiros três anos de circulação, 1932 a 1934, nos 
quais identificamos seis artigos abordando a preocupação e a metodologia a ser 
seguida, pelos professores, no ensino da leitura e escrita nas escolas primárias da rede 
estadual paraibana. Na abordagem do nosso objeto específico de estudo, fundamo-nos 
nas compreensões de que o universo escolar é um ambiente norteado de diversos 
enfoques e perspectivas, sendo prioritariamente considerado como local de inserção 
dos sujeitos na sociedade letrada, ficando assim, destinado à escola o papel de ensinar 
as práticas de escrita e leitura. No entanto, como estrutura social, a instituição escolar, 
desde o seu surgimento, relaciona suas ações, métodos e práticas com os interesses 
das classes mais abastadas da sociedade. Sendo assim, em conformidade com Hilsdorf 
(2006), atualmente, temos uma escola moderna, que passou e passa por diversas 
transformações e que, em conformidade com o espaço temporal, atende às 
necessidades formadoras de uma sociedade a qual se pretende construir. Caminhando 
em conformidade com essas transformações, temos, intrínsecas a essas mudanças, as 
ações de vários sujeitos e teorias que são adotadas como métodos, evidenciando e 
influenciando nas práticas ocorridas no âmbito escolar. Nesse sentido, o Brasil é uma 
nação marcada, historicamente, pelo recebimento de métodos e práticas advindas de 
modelos exteriores, caracterizando um enfrentamento das questões educacionais algo 
despreocupado da realidade objetiva e impregnado de medidas paliativas, uma vez que 
se copia algo já existente, mas de realidade social distinta. Para Filho (2000), esse 
desleixo com a educação, evidenciado desde o século XIX, é decorrência da precária 
preocupação do Estado com a instrução pública, relativizando o papel social da escola, 
em um contexto em que se exigia instrução para as camadas reconhecidas como 
“desfavorecidas”, que deveriam emergir uma sociedade promissora por meio da 
educação. Nesse sentido, o documento aqui estudado apresenta em seus artigos 
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maneiras das quais essa formação pode ocorrer. Nos presentes artigos destacados para 
uma primeira análise documental observa-se que os dois primeiros exemplares, 
números°1 e 2, ambos do ano de 1932 apresentam estrutura semelhante, no que 
concerne à presença dos artigos intitulados como Centro de Interesse, Leitura e 
Recitação. Sendo que, na revista n° 2, os artigos são inseridos em um capítulo único 
intitulado de Exercícios e Lições.  Nos outros dois exemplares da Revista, 
compreendendo os números 4-5 e 6- 7 temos apenas a presença do capítulo Exercícios 
e Lições. Para tanto, o estudo enfoca a analise de seis artigos, todos escritos por 
personalidades da educação paraibana. Destacando que, apenas em três edições da 
revista, visualiza-se a repetição da autoria dos textos, sendo que, nos dois últimos 
exemplares desse estudo, revistas 4-5 e 6-7, a mesma professora discorre acerca da 
metodologia se ensino a ser empregada. De um modo especifico, é cabível perceber 
que o ensino das práticas de escrita e leitura não pode estar dissociado das 
metodologias educacionais que se desenvolvessem na escola durante este período. 
Nesse sentido, com o intuito de se dissociar de modelos tradicionais da educação, em 
que o ensino da leitura e escrita eram realizados separadamente, o escolanovismo, 
engajado com as concepções da ciência pedagógica e psicológica destaca a importância 
e necessidade de ambientes favoráveis à educação, isto é, higiênicos, com organização 
espacial estruturada, horários definidos e normatização da escrita. Com o advento do 
período republicano brasileiro, as ideias de organização do espaço escolar avançam 
largamente, acentuando a preocupação com os hábitos higienistas e a normatização 
do corpo por meio da escrita que apartaria o ambiente escolar do doméstico, 
oportunizando assim a concretização do sujeito novo, idealizado pela escola nova. São 
esses posicionamentos, centrados no comportamento e formação do cidadão, por meio 
das técnicas docentes que compõem os costumes a serem adotados pelo novo modelo 
pedagógico de escola a ser adotado e evidenciado. Pontuando que, nos artigos, essa 
intencionalidade mostra-se de forma clara e objetiva. Além de tais características, 
ainda se observam outras peculiaridades, uma vez que também é possível ver nos 
textos uma conotação para valorização da fauna e flora brasileira, o respeito aos 
cidadãos mais velhos e a possibilidade de realizar atividades em conjunto com outros 
colegas da sala, de forma que ambos exemplifiquem ou deixem claro por meio da 
escrita o que se pretende apresentar. Ademais, encontramos também a presença de 
algumas práticas que valorizam o bom cidadão que respeita e aprecia os preceitos de 
sua pátria.  De modo geral, podemos afirmar que os artigos acima citados traziam em 
seu conteúdo textos e poemas sobre diversos temas, com atividades que priorizavam a 
leitura, a cópia, a conjugação de verbos, o uso de sinônimos, recitação e produção 
textual, todas estas com o mesmo objetivo, formar e moldar pensamentos e 
comportamentos e, além disso, normatizar e unificar a escrita. É com este intuito de 
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formar e instruir as camadas desfavorecidas, através dos artigos acima citados que 
eram fornecidas métodos e atividades para nortear as práticas pedagógicas dos 
professores.  
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RESUMO  

A institucionalização da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil foi de grande 
relevância não apenas para a comunidade científica e acadêmica, mas para toda a 
sociedade, pois os programas de Mestrado e Doutorado proporcionam a construção e 
difusão do conhecimento científico através da pesquisa e formação de profissionais 
para atuarem na Educação Básica, Superior e em outros setores da sociedade. Este 
artigo objetiva reconstituir a história das políticas educacionais para a Pós-Graduação 
Stricto Sensu no Brasil, compreender como ocorreu sua institucionalização e ainda 
refletir sobre a relevância do Parecer nº 977/65 do Conselho Federal de Educação. 
Neste estudo fez-se uso da Pesquisa Histórica por permitir a reconstituição desta 
história, buscou-se ainda aporte teórico da Nova História Cultural. Para a coleta de 
informações foi realizado levantamento bibliográfico, sustentando-se na 
fundamentação teórica de autores, como: Burke (1992), Balbachevsky (2005), Cury 
(2005), Góes (1972), Maciel (1979), Santos (2003). Foram ainda analisados os 
decretos nº 19.851/31 e 21. 321/46 do Governo Federal, a LDBN nº 4.024/61 e o 
Parecer nº 977/65 do Conselho Federal de Educação. Portanto, este estudo nos 
permitiu perceber a importância das políticas educacionais para a institucionalização 
da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil e para o incentivo da pesquisa em educação. 
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História, Pós-Graduação, Pesquisa. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pós-graduação brasileira está se destacando mundialmente em decorrência da 
quantidade de programas que vem sendo institucionalizados constantemente e devido 
à qualidade que muitos destes programas apresentam como aponta Balbachevsky 
(2005). Vale destacar que esta qualidade foi estimulada tanto por meio das políticas 
que apóiam o desenvolvimento científico e tecnológico, quanto das políticas 
educacionais. Rememorar tais políticas faz-se necessário como forma de refletir sobre 
a Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil no período de sua institucionalização. Assim, 
a pesquisa tem como marco cronológico o período de 1930 a 1965.  

Apoiando-se na Nova História Cultural por permitir ao pesquisador trabalhar com 
toda atividade humana, possibilitando a este o uso de diversas fontes, objetiva-se com 
este estudo reconstituir a história e memória das políticas educacionais para Pós-
Graduação Stricto Sensu no Brasil, em virtude destas políticas terem impulsionado 
além da criação, a institucionalização e expansão de diversos programas de Pós-
Graduação e incitado uma maior produção de conhecimento científico, além de estar 
capacitando profissionais para exercício do magistério superior e da pesquisa 
científica. Objetiva-se ainda compreender como ocorreu sua institucionalização e 
ainda refletir sobre a relevância do Parecer nº 977/65 do Conselho Federal de 
Educação. 

Para coletar as informações necessárias para a realização deste trabalho foi 
realizado levantamento bibliográfico para alcançar os objetivos propostos, 
sustentando-se na fundamentação teórica de alguns autores, como: Burke (1992), 
Cury (2005), Fávero (1977), Almeida e Borges (2004), Góes (1972), Maciel (1979), 
Santos (2003) e Souza (2000). Foram ainda analisados os decretos nº 19.851/31 e 21. 
321/46 do Governo Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
4.024/61 e o Parecer nº 977/65 do Conselho Federal de Educação. 

Nesse sentido, torna-se viável reconstituir a história das políticas educacionais 
para a Pós-Graduação Stricto Sensu, por ter este estimulado uma maior produção e 
difusão do conhecimento, através da pesquisa científica. 

 

2  PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO BRASIL 

A expansão da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil e a melhoria de sua 
qualidade são referências para o progresso da nação, pois tal expansão possibilita a 
qualificação profissional, o desenvolvimento da pesquisa científica, e oferece ao país 
certo grau de independência científica e cultural, por proporcionar através de seus 
objetivos e diretrizes a difusão do saber e da cultura na sociedade, permitindo o uso de 
mecanismos necessários para uma possível transformação social. 

Pensar a Pós-Graduação é refletir sobre seu papel social e compreender sua 
importância na produção, difusão e utilização do conhecimento científico e filosófico. 
Assim, para se compreender a gênese da Pós-Graduação brasileira é necessário 
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reconstituir a sua história para que através deste retorno ao passado, seja possível 
refletir sobre sua institucionalização e a relevância da mesma na sociedade atual 

Nesse sentido, é oportuno o uso da memória na pesquisa histórica, pois a mesma 
“cria um imaginário histórico definido pela apropriação pessoal e pela doação de um 
sentido peculiar a uma determinada trajetória de contato e de construção de um 
patrimônio cultural comum.” (SOUZA, 2000, p. 15). 

Á Pós-Graduação no Brasil apresenta desde sua gênese até a atualidade um grande 
caminho percorrido em busca da produção do conhecimento científico. Dessa forma, 
olhando para este caminho, verifica-se que “Os primeiros passos da pós-graduação no 
Brasil foram dados na década de 1930, na proposta do Estatuto das Universidades 
Brasileiras, em que Francisco Campos propunha a implantação de uma pós-graduação 
nos moldes europeus.” (SANTOS, 2003, p. 628). Estes passos iniciais, ainda que 
pequenos, foram essenciais para o país, embora nesta reforma a palavra Pós-
Graduação não tenha sido utilizada no Decreto de nº 19. 851 de 11 de abril de 1931, 
uma vez que nele “[...] foram previstos cursos de especialização e aperfeiçoamento, 
assim como os de doutoramento, que figuravam entre os que deveriam ser ministrados 
pela então Universidade do Rio de Janeiro, que foi reestruturada por ocasião da 
mesma reforma.” (GÓES, 1972, p. 224).  

O autor citado aponta dentre os cursos que deveriam ser realizados nas instituições 
de ensino profissional superior, cursos de especialização e doutoramento, não 
aparecendo o termo Pós-Graduação, segundo reza o Decreto nº 19. 851/31: 

Art. 35. Nos institutos de ensino profissional superior serão realizados os 
seguintes cursos:  

a) cursos normais, nos quais será executado, pelo professor catedrático, o 
programa oficial da disciplina;  

b) cursos equiparados, que serão realizados pelos docentes livres, de acordo com 
o programa aprovado pelo Conselho técnico-administrativo de cada instituto, e 
que terão os efeitos legais dos cursos anteriores;  

c) cursos de aperfeiçoamento que se destinam a ampliar conhecimentos de 
qualquer disciplina ou de determinados domínios da mesma;  

d) cursos de especialização, destinados a aprofundar, em ensino intensivo e 
sistematizado, os conhecimentos necessários a finalidades profissionais ou 
científicas;  

e) cursos livres, que obedecerão a programa previamente aprovado pelo 
Conselho técnico-administrativo do instituto onde devem ser realizados, e que 
versarão assuntos de interesse geral ou relacionados com qualquer das 
disciplinas ensinadas no mesmo instituto;  



 

 
 

7 

f) cursos de extensão universitária, destinados a prolongar, em benefício coletivo, 
a atividade técnica e cientifica dos institutos universitários.  

[...] 

Art. 39. Os cursos de aperfeiçoamento e de especialização poderão ser 
organizados e realizados pelo professor catedrático, ou pelos docentes livres, 
cabendo ao Conselho técnico-administrativo autorizar esses cursos, aprovar os 
respectivos programas e expedir instruções relativas a seu funcionamento.  

Parágrafo único. Os mesmos cursos poderão ainda ser realizados, de acordo com 
a resolução do Conselho técnico-administrativo, por especialistas de alto valor e 
reconhece da experiência. 

[...] 

Art. 90. Alem dos diplomas e certificados referidos nos artigos e parágrafos 
anteriores, os institutos universitários de que trata o art. 5º, item I, expedirão 
diplomas de doutor quando, após a conclusão dos cursos normais, técnicos ou 
científicos, e atendidas outras exigências regulamentares dos respectivos 
Institutos, o candidato defender uma tese de sua autoria.  

§ 1º A tese de que trata este artigo, para que seja aceita pelo respectivo instituto, 
deverá constituir publicação de real valor sobre assunto de natureza técnica ou 
puramente científica.  

§ 2º A defesa de tese será feita perante uma comissão examinadora, cujos 
membros deverão possuir conhecimentos especializados da matéria. (BRASIL, 
1931, p. 10, 11 e 18). 

 O texto da Lei discorre, conforme mencionado no Decreto, sobre cada curso que 
deveria compor os institutos de ensino profissional superior, especificando cada um 
destes, como os de especialização e doutoramento. Quanto ao último curso, a lei 
salienta que o candidato a este título precisaria, após concluir alguns cursos apontados 
no Artigo 90, defender uma tese, de cunho científico, apontando uma conscientização 
por parte das instituições superiores da produção científica.  

Como se percebe não aparece neste Decreto o termo Pós-Graduação, pois 
conforme Santos (2003), apenas “Na década de 1940 foi pela primeira vez utilizado 
formalmente o termo “pós-graduação” no Artigo 71 do Estatuto da Universidade do 
Brasil [...].” (p. 628). Este estatuto foi aprovado pelo Decreto nº 21.321, de 18 de junho 
de 1946, que elucidava os tipos de cursos universitários. 

Art. 71. Os cursos universitários serão os seguintes:  

a) cursos de formação;  
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b) cursos de aperfeiçoamento;  

c) cursos de especialização;  

d) cursos de extensão;  

e) cursos de pós-graduação;  

f) cursos de doutorado.  

[...] 

Art. 74. Os recursos de especialização serão os destinados a ministrar 
conhecimentos aprofundados nos diferentes ramos de estudos filosóficos, 
científicos, artísticos ou técnicos, pela forma estabelecida no regimento e de 
acôrdo com programas prèviamente aprovados pela Congregação. 

[...] 

Art. 76. Os cursos de pós-graduação, destinados aos diplomados, terão por fim 
especial a formação sistemática de especialização profissional, de acôrdo com o 
que fôr estabelecido pelo regimento.  

Art. 77. Os cursos de doutorados serão criados pelas escolas e faculdades e 
definidos nos respectivos regimentos, segundo as conveniências específicas. 
(BRASIL, 1946, p. 14 - 15). 

Observa-se que o referido Decreto além de apontar os cursos de Pós-Graduação 
pela primeira vez com este termo, como salienta Santos (2003), traz ainda, a 
denominação de cursos universitários para os cursos de Especialização e Doutorado, 
sendo que estes já haviam sido citados no Decreto de nº 19. 851 de 11 de abril de 1931. 
Ocorre que o Decreto de nº 21.321, de 18 de junho de 1946 expõe claramente as 
especificações de cada curso, sendo que de acordo com este texto da lei, os cursos de 
Pós-Graduação eram destinados àqueles que já haviam adquirido diploma de 
graduação, objetivando uma “formação sistemática de especialização profissional”.  

A esse respeito, Almeida e Borges (2004) destacam que os princípios listados nesse 
Decreto nº 21.321 avançaram na criação das universidades, porém não possibilitaram 
uma efetiva implantação da Pós-Graduação no Brasil. Em virtude disto, os referidos 
autores registram que na década de 1950 foram firmados acordos entre Estados 
Unidos e Brasil, o que propiciou a abertura de convênios através de intercâmbios entre 
escolas e universidades dos Estados Unidos e Brasil favorecendo estudantes, 
professores e pesquisadores brasileiros. Sobre este novo cenário Góes (1972) destaca 
que devido às transformações sociais do país a aspirarem cada vez mais por uma 
educação superior inicia-se um processo de expansão do ensino superior no qual é 
criada numerosas universidades ou escolas isoladas. Contudo, o país não possuía um 



 

 
 

9 

corpo docente qualificado que possibilitasse o funcionamento dos centros de 
formações recém formados ou nos já existentes. Com isso, surge um novo mercado de 
trabalho que exige uma maior qualificação para o pessoal que iria ocupar as novas 
posições oferecidas. 

O processo de desenvolvimento do país, crescimento dos setores da economia e 
expansão do ensino superior, exigia a qualificação de docentes, para estarem aptos a 
formar profissionais para uma sociedade em desenvolvimento. Dentro deste processo, 
foram criados, conforme Góes (1972), o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) e a 
Campanha de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES) que 
favoreceram a formação de pessoal qualificado através dos cursos para pessoas 
portadoras do diploma de Graduação.  

Somente a partir da década de 60 do século XX é que ocorre uma movimentação 
por parte das instituições de ensino brasileiras com o fim de implantar cursos de 
Mestrado em diversas áreas, afinal, a sociedade, de certa forma, já estava ciente desta 
necessidade, como corrobora Santos (2003): 

O grande impulso para os cursos de pós-graduação do Brasil só se deu na década 
de 1960. Já no início da década houve uma iniciativa importante na 
Universidade do Brasil na área de Ciências Físicas e Biológicas (seguindo o 
modelo de graduate schools norte-americanas), resultado de um convênio com a 
Fundação FORD, e outra na mesma universidade, na área de Engenharia, com 
a criação da Comissão Coordenadora dos Programas de Pós-Graduação em 
Engenharia (COPPE). É também do começo da década a implantação do 
mestrado em Matemática da Universidade de Brasília, o doutorado do Instituto 
de Matemática Pura e Aplicada, o mestrado e doutorado na Escola Superior de 
Agricultura de Viçosa, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, assim 
como os cursos de pós-graduação no ITA e na UNB. (p. 628, grifo do autor). 

Consolida-se no Brasil, a implantação dos cursos de Pós-Graduação, em níveis de 
Mestrado e Doutorado na década de 60 do século XX.  Aliada a esta implantação surge 
à necessidade de regulamentação desses cursos, fato este que ocorreu mediante a 
criação dos cursos de Pós-Graduação, originados através da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional nº 4.024/61, que no seu teor continha certas imprecisões, pois 
a referida lei não determinava a natureza da Pós-Graduação. Sobre esta LDBN, Fávero 
(1977) destaca que esta lei não determinava a natureza, nem tampouco as funções da 
Pós-Graduação. Nesse sentido, o Art. 69 da LDBN 4.024/61 preconiza: 

Art. 69. Nos estabelecimentos de ensino superior podem ser ministrados os 
seguintes cursos: 

de graduação, abertos à matricula de candidatos que hajam concluído o ciclo 
colegial ou equivalente, e obtido classificação em concurso de habilitação; 
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de pós-graduação, abertos a matrícula de candidatos que hajam concluído o 
curso de graduação e obtido o respectivo diploma; 

de especialização, aperfeiçoamento e extensão, ou quaisquer outros, a juízo do 
respectivo instituto de ensino abertos a candidatos com o preparo e os requisitos 
que vierem a ser exigidos. (BRASIL, 1961, p. 8). 

Conforme Maciel (1979), este escrito da lei não apresentava definição clara do que 
seria cada curso mencionado, como se pode observar ao ler o texto. Dessa forma, este 
fato poderia ser positivo no sentido de que iria permitir as instituições docentes 
experimentarem a realização de tais cursos, possibilitando mais tarde uma possível 
sistematização dos mesmos, já que até então não havia uma lei que apontava a 
natureza e as funções dos cursos de Pós-Graduação. 

Devido à fragilidade desta lei em relação aos cursos de Pós-Graduação, o então 
Ministro da Educação e Cultura, do período de 1964 a 1966, Flávio Suplicy Lacerda, 
solicitou à Câmara de Ensino Superior do Conselho Federal de Educação – CFE que 
definisse e regulamentasse os cursos de Pós-Graduação. A partir desta iniciativa, 
surgiu o Parecer nº 977/65 que foi aprovado em 03 de dezembro de 1965 e teve como 
relator Newton Sucupira e como membros do conselho: A. Almeida Júnior, que neste 
momento era o presidente do Conselho do Ensino Superior, Clovis Salgado, José 
Barreto Filho, Newton Sucupira (mencionado como relator do parecer), Maurício 
Rocha e Silva, Durmeval Trigueiro, Anísio Teixeira, Rubens Maciel, Alceu Amoroso 
Lima e Valnir Chagas. Como ilustração transcrevemos a parte inicial do Parecer em 
referência: 

Parecer n.º 977/65, C. E. Su., aprov. Em 3-12-1965. - O Sr. Ministro da 
Educação e Cultura, considerando a necessidade de implantar e desenvolver o 
regime de cursos de pós-graduação em nosso ensino superior e tendo em vista a 
imprecisão, que reina entre nós, sobre a natureza desses cursos, solicita ao 
Conselho pronunciamento sobre a matéria que defina e, se for o caso, 
regulamente os cursos de pós-graduação a que se refere a letra b do art. 69 da 
Lei de Diretrizes e Bases. (BRASIL, 1965, p. 67, grifo do autor). 

Este parecer, também conhecido como Parecer Sucupira, tornou-se um marco 
referencial para a Pós-Graduação brasileira, uma vez que cumpriu satisfatoriamente o 
pedido do então Ministro da Educação e Cultura, pois além de definir e regulamentar 
a Pós-Graduação apresentou a origem histórica da mesma, bem como a necessidade 
de sua difusão no Brasil. Dessa forma, a Pós-Graduação foi diferenciada dos cursos de 
especialização pela LDB nº 4.024/61 em seu art. 69, como aponta o Parecer 977/65: 

Desta breve análise do art. 69 podemos concluir, com fundamento, que a intenção 
da lei foi atribuir status especial à pós-graduação, distinguindo-a dos cursos de 
simples especialização. Se esta interpretação é exata parece-nos legítimo aplicar-
se aos cursos de que trata a alínea b o conceito que formulamos de pós-
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graduação sensu stricto, isto é, o sistema de cursos regulares que se superpõem 
à graduação, visando desenvolver, em amplitude e profundidade, os estudos 
feitos nos cursos de graduação e conduzido à obtenção do grau acadêmico. 
(BRASIL, 1965, p. 80, grifo do autor). 

Assim, a Pós-Graduação Sensu Stricto se difere da especialização em diversos 
sentidos, uma vez que tem objetivos científicos, natureza acadêmica e de pesquisa, 
conferindo grau acadêmico através de diplomas registrados pelo Ministério da 
Educação, enquanto os cursos de especialização têm objetivo prático-profissional e se 
limitam a certas áreas do saber, concedendo certificados ao invés de diplomas na 
conclusão do curso. Para Cury (2005) esta diferenciação no parecer nº 977/65 entre 
Lato Sensu e Stricto Sensu na Pós-Graduação se deu em consequencia da natureza da 
mesma. A primeira referia-se aos cursos após a graduação e visa formar o profissional 
de forma mais especializado tendo como exemplo os cursos de especialização, 
enquanto, que a Stricto Sensu visa atender a estudos e pesquisas avançadas de modo 
que o nível acadêmico seja de alta qualidade cientifica em área de um conhecimento 
específico. Segundo o autor, embora a última prepare para atuar em setores 
profissionais, ela tem caráter essencialmente cientifico, enquanto, que a primeira tem 
caráter prático e profissional. 

Após tal diferenciação, convém destacar que a Pós-Graduação Sensu Stricto foi 
assim definida pelo Parecer Sucupira “[...] o ciclo de cursos regulares em 
seguimento à graduação, sistematicamente organizados, visando 
desenvolver e aprofundar a formação adquirida no âmbito da graduação 
e conduzindo à obtenção de grau acadêmico.” (BRASIL, 1965, p. 74, grifo do 
autor). 

O referido Parecer aponta a composição da Pós-Graduação em dois níveis, sendo 
eles o Mestrado e o Doutorado. Entretanto, embora o Mestrado antecipe o Doutorado, 
esse também pode ser “indispensável à inscrição no curso de doutorado [...] pode ser 
encarado como etapa preliminar na obtenção do grau de doutor ou como grau 
terminal.” (BRASIL, 1965, p. 85). 

O grau de mestre é atribuído ao pós-graduado que termina o curso no período 
determinado, que cumpre as exigências mínimas necessárias ao curso, como estudo 
das matérias, submissão a exames, seminários e defesa de uma dissertação de 
Mestrado perante uma banca examinadora que o avalia. Esta dissertação deve ser 
elaborada ao longo do curso, mediante uma pesquisa feita pelo pós-graduando com 
fontes primárias e secundárias. 

Em relação à influência de modelos estrangeiros de Pós-Graduação que 
influenciaram a construção do sistema de Pós-Graduação brasileira, vale destacar nas 
palavras do Relator do Parecer nº 977/65 que “[...] O importante é que o modelo não 
seja objeto de pura cópia, mas sirva apenas de orientação [...] tomaremos como objeto 
de análise a pós-graduação norte-americana, cuja sistemática já aprovada por uma 
longa experiência tem servido de inspiração a outros países [...]” (BRASIL, 1965, p. 
74). 
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Nesse sentido, os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do Brasil sofreram as 
influências tanto do modelo norte-americano como do europeu, principalmente 
porque os professores dos primeiros cursos Pós-Graduados no Brasil possuíam 
formação em nível de Mestrado e Doutorado nos países da Europa ou dos Estados 
Unidos e ainda pelo fato do relator do Parecer 977/65 ter observado o modelo norte-
americano para subsidiar seu estudo em relação à Pós-Graduação. De certo, pode-se 
observar que os cursos brasileiros não buscavam copiar esses modelos, mas segui-los 
como orientação, em virtude da experiência que os norte-americanos e europeus já 
possuíam em relação à Pós-Graduação Stricto Sensu. 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Pesquisa Histórica nos permitiu rememorar as políticas educacionais para a Pós-
Graduação Stricto Sensu no Brasil, compreender como ocorreu a institucionalização 
da Pós-Graduação no Brasil e ainda refletir sobre a relevância do Parecer 977/65 do 
Conselho Federal de Educação para os estudos pós-graduados, por ser o marco 
referencial da Pós-Graduação brasileira. 

Nesta perspectiva, o uso da Nova História Cultural foi de grande relevância neste 
estudo, conforme Burke (1992), a nova História Cultural proporciona a análise e 
percepção de objetos de estudo, a partir tanto de novas fontes quanto de novas 
abordagens, possibilitando o alcance dos objetivos traçados neste estudo.  

Desse modo, o decreto nº 21.321/46 proporcionou a utilização do termo Pós-
Graduação pela primeira vez na legislação do país e em 1961 a LDBN 4.024/61 trouxe 
em seu artigo 69 que os estabelecimentos de ensino superior deveriam ministrar 
cursos de Pós-Graduação. Outro documento importante que é considerado marco 
referencial para os estudos pós-graduados no país é o Parecer 977/65, pois a partir 
deste Parecer estes cursos foram regulamentados.  

Portanto, vale ressaltar que as políticas para a Pós-Graduação no Brasil 
possibilitaram a institucionalização, consolidação e expansão da Pós-Graduação 
Stricto Sensu no Brasil, favorecendo a o desenvolvimento da pesquisa no país e a 
criação de inúmeros programas de Pós-Graduação. 
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RESUMO  

O texto tem como objetivo analisar a política educacional a partir da instituição da 
Prova Nacional de Concurso para Ingresso na Carreira Docente, a fim de compreender 
os novos rumos do acesso a carreira docente no Brasil.Num primeiro momento 
apresentamos a compreensão dos pressupostos históricos que viabilizaram o processo 
de instituição dessa prova no Brasil. Posteriormente, apresentamos os 
encaminhamentos e posicionamentos das entidades e associações de educadores com 
vistas a compreender as atuais discussões teórico-acadêmicas da temática em questão 
e finalizamos com a reflexão sobre os avanços e retrocessos a partir da consolidação 
dessa prova na política de formação de professores e no campo curricular. Neste 
sentido, sinalizamos para a urgência de reflexões nesse processo. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Prova Nacional de Ingresso na Carreira Docente, Formação de Professores, 
Política Educacional.  
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INTRODUÇÃO 

Este texto tem como objetivo analisar a política educacional a partir da instituição 
da Prova Nacional de Concurso para Ingresso na Carreira Docente, a fim de 
compreender os novos rumos do acesso a carreira docente no Brasil. A pesquisa 
fundamentou-se no estudo de leis e documentos nacionais sobre a política educacional 
que tratam especificamente da valorização de professores no Brasil. Foi referencial de 
análise, portanto, a Constituição Federal Brasileira de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), o Plano Nacional de Educação (Lei nº 
13.005/2014) e de modo especial a Portaria Normativa nº03/2011 que instituiu a 
Prova Nacional de Ingresso na Carreira Docente e a Matriz de Referência da referida 
Prova. 

Também foi realizado o estudo de textos produzidos por entidades e associações 
educacionais que se manifestaram com relação a essa nova forma de ingresso na 
carreira docente no Brasil, bem como autores que tratam das políticas de valorização 
de professores no contexto atual da sociedade capitalista. 

O referencial teórico proposto para esta análise considera que as mudanças na 
política para a formação de professores são uma particularidade da totalidade 
histórica da sociedade que, sob a influência do neoliberalismo, é materializada na 
política educacional via programas e ações do Estado. 

O procedimento metodológico deste estudo estabelece, em um primeiro momento, 
a compreensão dos pressupostos históricos que viabilizaram o processo de instituição 
dessa prova no Brasil. Posteriormente, apresentamos os encaminhamentos e 
posicionamentos das associações de educadores com vistas a compreender as atuais 
discussões teórico-acadêmicas da temática em questão e finalizamos com a reflexão 
sobre os avanços e retrocessos a partir da consolidação dessa prova na política de 
formação de professores e no campo curricular. Neste sentido, sinalizamos para a 
necessidade de reflexões nesse processo. 

 
1. PRESSUPOSTOS HISTÓRICOS: O CONTINUÍSMO DAS PROPOSTAS 

As políticas para formação e valorização de professores tem sido tema recorrente 
nas pesquisas sobre a política educacional brasileira na atualidade. Muitas são as ações 
desenvolvidas pelo Estado para promover a valorização dos professores, em especial 
da educação básica. Tais políticas têm como objetivo principal melhorar a qualidade 
da educação no País. Uma das ações desenvolvidas com o intuito de prover melhorias 
na qualidade da educação, bem como auxiliar os Estados e Municípios na contratação 
de professores foi a instituição, por meio da Portaria Normativa nº 03/2011, da Prova 
Nacional de Concurso para ingresso na carreira docente. 

 A Prova Nacional de Concurso para Ingresso na Carreira Docente representa um 
continuísmo da reforma na política para a formação de professores que vem ocorrendo 
desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n°. 
9.394/96, e posteriormente, reafirmada no Plano Nacional de Educação (Lei n. 
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10.172/2001), na aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica em nível Superior (Resolução CNE/CP 1/2002), e na 
instituição do Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores 
(Portaria n.1403/2003). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.9.394/96 estabelece 
no artigo 62 a condição para ser professor na educação básica:  

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade 
normal.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Decorrente dessa norma legal que prevê a formação em nível superior para atuar 
como professor na educação básica foi estabelecido pela mesma lei, os Institutos 
Superiores de Educação, que teriam a incumbência de promover a formação inicial e 
continuada dos professores, bem como, a formação pedagógica para portadores de 
diploma de educação superior que desejassem atuar na educação básica (artigo 63). 
Nesse contexto foi criado também, o curso normal superior, cujo objetivo era formar 
o professor para atuar na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, pois 
a lei previa que até 2007 todos os professores deveriam ter formação em nível 
superior1. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001, ao estabelecer um conjunto de 
metas para os profissionais da educação propõe, entre outras metas: 

27- Promover, em ação conjunta da União, dos Estados e dos Municípios, a 
avaliação periódica da qualidade de atuação dos professores, com base nas 
diretrizes de que trata a meta nº 8, como subsídio à definição de necessidades e 
características dos cursos de formação continuada. 

Como é possível depreender do exposto, não basta apenas prever a formação inicial 
e continuada dos professores, é necessário avaliar essa formação em nível nacional a 
partir de diretrizes, também definidas nacionalmente. Essas diretrizes foram 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução nº 1, de 18 
de janeiro de 2002, institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 
plena. Em seu Artigo 16, estabelecia a implantação de um sistema de certificação de 
competências dos professores de educação básica: 

                                                   
 

1 Art. 87, § 4º Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível 
superior ou formados por treinamento em serviço.  (Revogado	pela	lei	nº	12.796,	de	2013) 
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 Art. 16. O Ministério da Educação, em conformidade com § 1º Art. 8º da Lei 
9.394, coordenará e articulará em regime de colaboração com o Conselho 
Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 
Educação, o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, a União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e representantes de Conselhos 
Municipais de Educação e das associações profissionais e científicas, a 
formulação de proposta de diretrizes para a organização de um sistema 
federativo de certificação de competência dos professores de 
educação básica (Grifos Nossos). 

É importante destacar que essa legislação foi aprovada durante o governo de 
Fernando Henrique Cardoso (FHC) marcado pela implementação de políticas 
neoliberais, com forte apelo a participação da sociedade na execução das políticas 
públicas, no qual evidencia-se um caráter descentralizador dessas ações, em 
contraposição, tem-se um caráter centralizador na definição e avaliação dessas 
políticas. Na análise de Evangelista e Shiroma (2007) o Estado centraliza as questões 
estratégicas e descentraliza as questões operacionais. A referida resolução foi uma das 
últimas ações do governo FHC no que se refere a normatização de diretrizes para 
formação de professores em nível superior. 

Em 2003, assumiu a presidência da República o Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (Lula) representante da classe operária brasileira. A esperança era que ocorresse 
o rompimento com as políticas neoliberais que predominavam na organização e 
administração do Estado. No entanto, numa demonstração de continuidade as 
propostas gestadas por seu antecessor, foi instituído pela Portaria nº 1.403, de 09 de 
junho de 2003, o Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de 
Professores.  

De acordo com o artigo 1º da referida Portaria, o Sistema Nacional de Certificação 
e Formação Continuada de Professores compreendia: 

I – o Exame Nacional de Certificação de Professores, por meio do qual se 
promovem parâmetros de formação e mérito profissionais; 

II – os programas de incentivo e apoio à formação continuada de professores, 
implementados em regime de colaboração com entes federados; e 

III – a Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, 
constituída como o objetivo de desenvolver tecnologia educacional e ampliar a 
oferta de cursos e outros meios de formação de professores.  

O exame proposto avaliaria conhecimentos e competências de professores e 
concluintes dos cursos de licenciaturas com o objetivo principal de servir de 
instrumento para avaliar os cursos de formação de professores (BRASIL, 2003). 

Entendemos que a instituição do sistema de certificação de professores proposto 
deveria ser executada em regime de colaboração com as seguintes entidades: Conselho 



 

 
 

8 

Nacional de Educação, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, 
Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação e ainda com representantes de Conselhos Municipais de 
Educação e das associações profissionais e científicas. 

 Scheibe (2003) afirma que essa portaria: 

[...] surpreendeu aos educadores críticos às concepções que estão na base das 
reformas educacionais que vêm sendo implantadas no país. Contava-se, a partir 
da troca de governo, com a possibilidade de uma ampla discussão a respeito 
desta reforma, que incorpora entre outras questões, e de forma substancial, a 
concepção de avaliação por certificação de competências, idéia que já vem sendo 
denunciada por estes educadores e suas entidades e considerada como mais um 
passo na direção do desenvolvimento de capacidades subjetivas demandadas 
pelas novas formas de sociabilidade exclusiva que caracterizam as sociedades 
capitalistas contemporâneas (SCHEIBE, 2003, p. 03).   

A resistência dos educadores representados por entidades e associações, somada à 
resistência do próprio governo, que teria de arcar com recursos para custear bolsas 
federais de incentivo à formação continuada aos professores certificados pela proposta 
desse exame fizeram com que o ministro da educação na época, Cristovam Buarque2, 
fosse afastado do cargo e com isso a proposta do Exame Nacional de Certificação dos 
Professores ficou previamente parada. 

A proposta do exame foi deixada momentaneamente de lado, mas a Resolução que 
prevê esse tipo de avaliação continuou em vigor, dando margem a proposição e 
discussão de novas propostas de avaliação de professores no Congresso Nacional.  

Em 2007 dois Projetos de Lei (PL), um no Senado e outro na Câmara dos 
Deputados tentaram implantar exame nacional de avaliação dos professores. Na 
Câmara Federal, o PL tinha como proposição alterar o texto da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional para instituir o Exame Nacional de Certificação como pré-
requisito para o exercício da docência na educação básica (BRASIL, 2007a). O PL do 
Senado Federal propôs a criação do Exame Nacional de Avaliação do Magistério da 
Educação Básica – ENAMEB, cujo objetivo era avaliar o desempenho, habilidades e 
competências apenas dos docentes no exercício efetivo do magistério (BRASIL, 
2007b).  

No ano de 2009, a Portaria Normativa n° 06/2009, instituiu o “Exame Nacional 
de Admissão de Docentes” que tinha como finalidade “disponibilizar parâmetros 
nacionais para a realização de concursos para contratação de docentes para a educação 
básica no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Art.1º). No 

                                                   
 

2 Cristovam Buarque foi nomeado Ministro da Educação pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciando seu 
mandato em 02 de janeiro de 2003 até 27 de janeiro de 2004 (GALERIA DE MINISTROS, 2010). 
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entanto, essa Portaria foi revogada em 2010 e substituída pela Portaria Normativa 
nº14/2010 que entre outras coisas, altera a nomenclatura do exame.  

A Portaria Normativa nº 14/2010 estabeleceu que o Exame Nacional de Ingresso 
na Carreira Docente tinha os seguintes objetivos: 

 I - Subsidiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na realização de 
concursos públicos para contratação de docentes para a educação básica; 

II - Conferir parâmetros para a auto-avaliação dos futuros docentes com vistas 
à continuidade da formação e à inserção no mundo do trabalho; 

III - Oferecer um diagnóstico dos conhecimentos, competências e habilidades dos 
futuros professores para subsidiar as políticas públicas de formação continuada;  

IV - Construir um indicador qualitativo que possa ser incorporado à avaliação 
de políticas públicas de formação inicial de docentes (Art. 2º). 

O exame se constituiria em uma prova única e de periodicidade anual, com 
abrangência em todo o país. O exame não era obrigatório, e as secretarias municipais 
ou estaduais que optarem por utilizá-lo deveriam fazer a adesão e, a partir daí, todos 
os interessados em seguir a carreira docente poderiam utilizar a nota para preencher 
as vagas que eventualmente forem abertas. Seria possível a inscrição para vagas em 
mais de uma cidade. 

Atendendo à referida Resolução do Conselho Nacional de Educação (01/2002), a 
União faria o exame de certificação de competências dos profissionais da educação 
como condição de ingresso na carreira. Mesmo com a mobilização de entidades 
educacionais que se posicionaram contra a Portaria n°14/2010 e sua Matriz de 
Referência3, o Ministro Fernando Haddad publicou a Portaria nº 1.103, de 01 de 
setembro de 2010, que institui o Comitê de Governança do Exame Nacional de 
Ingresso na Carreira Docente, órgão de caráter consultivo destinado a discutir e 
acompanhar a elaboração e implementação do Exame. 

O Comitê é presidido pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e terá como membros representantes do INEP, 
da Câmara da Educação Básica do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de 
Secretários da Educação – CONSED, do Conselho Nacional de Secretários de 
Educação – UNDIME, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – 
CNTE, e representantes de instituições formadoras de professores (Art. 2º, Portaria 
1.103/2010c). 

  Quanto às atribuições do Comitê, a Portaria estabelece que: 
 

                                                   
 

3 Documento do Inep que apresenta uma matriz de referência para análise da sociedade com o objetivo de 
apresentar uma proposta dos conteúdos que seriam avaliados no Exame. 
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Art. 3º: são atribuições do Comitê de Governança do Exame Nacional de Ingresso 
na Carreira Docente: 

I - apreciar a matriz de referência para o Exame Nacional de Ingresso na 
Carreira Docente, a que se refere o art. 3º da Portaria Normativa MEC nº 14, de 
21 de maio de 2010, a qual será elaborada pelo INEP com a assessoria de uma 
comissão de especialistas; 

II - opinar sobre procedimentos e formas de adesão ao Exame por parte das 
Secretarias de Educação, de inscrição dos candidatos ao Exame, de divulgação e 
utilização dos resultados por parte dos interessados, de modo a garantir que os 
objetivos elencados no art. 2º da Portaria Normativa MEC nº 14, de 2010 sejam 
atingidos; 

III - opinar, sempre que solicitado pelo Presidente do INEP, em assuntos 
relacionados ao Exame Nacional de Ingresso na Carreira Docente. 

A Matriz de Referência (BRASIL, 2010b) define o perfil de um bom professor, os 
padrões para a profissão docente com vinte itens que expressam as competências, 
conhecimentos e habilidades específicas, além de abranger os temas gerais e 
específicos que representam os conteúdos a serem avaliados no Exame, quais sejam: 
Temas Gerais: direito à educação, políticas educacionais vigentes, processo de 
desenvolvimento humano e aprendizagem, planejamento pedagógico, estratégias, 
abordagens, atividades e recursos pedagógicos, avaliação pedagógica, adaptações 
curriculares para o atendimento de alunos com necessidades especiais.  E os Temas 
Específicos são: leitura e compreensão de textos, produção de textos (a ser verificada 
por meio de redação), ensino de língua portuguesa, conhecimento matemático, ensino 
da matemática, conhecimento em ciências sociais e naturais, ensino de ciências sociais 
e naturais, educação infantil, educação de jovens e adultos (BRASIL, 2010b, p. 07-11). 
Compreendemos que a definição de temas poderá se tornar um indutor do currículo 
dos cursos de formação de professores por se tratarem dos conteúdos ao serem 
abordados pelo Exame, e provavelmente os cursos de Pedagogia e licenciaturas podem 
ficar à mercê dessas definições, tendo que tratar dos mesmos em sua grade curricular.  

Devido as inúmeras críticas a Portaria nº14/2010 e sua Matriz de Referência foi 
publicada uma nova Portaria, trata-se da Portaria Normativa nº3, de 02 de março de 
2011, que institui a Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira Docente. 
A prova se constitui de uma avaliação, de caráter voluntário mediante inscrição, para 
subsidiar a admissão de docentes para a educação básica nos Estados, Distrito Federal 
e Municípios. Conforme artigo 2º da referida portaria, a prova tem como objetivo: 

I – subsidiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na realização de 
concursos públicos para a admissão de docentes para a educação básica; 
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II – conferir parâmetros para auto-avaliação dos participantes da Prova, com 
vistas à continuidade de sua formação e à inserção no trabalho docente; 

III- Fornecer subsídios qualitativos que possam ser incorporados à formulação e 
à avaliação de políticas públicas de formação inicial e continuada de docentes. 

Se comparado as propostas de avaliações anteriores é possível notar que os 
objetivos permanecem praticamente os mesmos, exceto as intenções explicitas da 
verificação de habilidades e competências do professor. O mesmo não pode ser 
afirmado quanto a Matriz de Referência, pois está ainda apresenta de forma clara, a 
intencionalidade de se verificar competências dos docentes.  

No Brasil, foi aprovado recentemente o Plano Nacional de Educação (2014-2024), 
que entre outras estratégias para promover a meta de valorização de professores, 
estabelece a realização, pelo Ministério da Educação, da prova nacional para admissão 
na carreira docente, a ser realizada a cada dois anos (BRASIL, 2014). 

18.3. realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada dois anos a partir 
do segundo ano de vigência deste PNE, prova nacional para subsidiar os estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, mediante adesão, na realização de concursos 
públicos de admissão de profissionais do magistério da educação básica pública;  

Encontramos ainda no Plano, a previsão de prova nacional destinada 
especificamente, a diretores e gestores escolares (BRASIL, 2014, Meta 19.8).  

Como vimos, está em curso a vários anos no país, o encaminhamento de políticas 
destinadas a avaliação de professores, seja por meio de exames de certificação docente 
ou por meio de aplicação de prova nacional para ingresso na carreira docente. Muitos 
são os argumentos contrários de entidades e associações educacionais quanto à 
realização dessa avaliação. Conforme Shiroma e Schneider (2011, p.38): 

Não se pretende melhorar o ensino investindo no sistema educacional como um 
todo ou aprimorando as condições de trabalho docente, mas sim colocando o 
professor “à prova” por meio de avaliação de conhecimentos, de desempenho 
e/ou certificação e recertificação de competências. Não se trata de avaliar por 
formalidade, mas com a finalidade condicionar ingresso, remuneração, 
progressão na carreira e estabilidade aos resultados obtidos nos exames. 

A avaliação de professores é apresentada como condição para melhorar a 
qualidade da educação básica e também dos cursos de formação de professores. Seria 
uma forma de controle do que se deve ensinar na educação básica e, portanto, o que 
deve se priorizar nos cursos de formação de professores.  
 

2 O QUE PENSAM AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES DE EDUCADORES 
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As diversas entidades e associações de educadores existentes no país têm 
posicionamentos heterogêneos quanto a prova nacional de concurso de ingresso na 
carreira docente. O desafio agora, diante dessas novas reformulações seria não apenas 
avaliar as competências, mas o domínio do conhecimento do candidato a professor. 
Essas entidades compreendem que o conceito do domínio do conhecimento englobam 
dois grandes blocos: conhecimentos didático-pedagógicos e conhecimentos 
disciplinares (ANFOPE; ANPAE; ANPED; CEDES; CNTE; FORUMDIR, 2011). 

Entendemos que a formação do profissional da educação deve ter como referência 
a garantia do conteúdo a ser ensinado, do saber sistematizado e principalmente da 
formação da consciência política e profissional. 

Notamos um descaso e uma despreocupação com relação aos resultados 
preconizados por essa política. Preocupados com os novos rumos da educação, 
indagamos quais são os encaminhamentos necessários para mudar essa retórica. Cabe 
aqui a urgência de mudança para uma nova hegemonia social, na qual a educação deve 
voltar-se para a emancipação humana que está incumbida de realizar, pois: 

[...] a educação está diretamente ligada às possibilidades de superação do 
capital, ou seja, da construção de uma sociedade não mais determinada pelas 
necessidades da produção de mercadorias, pelo lucro, pela exploração alienante 
do trabalho. Este caráter a coloca na ponta de lança de qualquer processo de 
mudança social no sentido da emancipação humana.  

E como a superação da ordem do capital não significa apenas a sua negação 
pura e simples e sim a construção de uma nova ordem capaz de sustentar a 
si própria, é por meio da educação que se pode produzir esta nova 
concepção, como que “antecipando” uma nova forma de metabolismo 
social e orientando, tal como uma “bússola”, os meios para a sua execução 
(MÉSZÁROS, 2005 apud MINTO, 2005, p. 14). 

Conforme o posicionamento das entidades nacionais de estudos e pesquisas em 
educação –  Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – 
ANFOPE, Associação Nacional de Política e Administração da Educação – ANPAE, 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação – ANPED, Centro de 
Estudos Educação e Sociedade – CEDES, Fórum Nacional de Diretores de 
Faculdades/Centros/Departamentos e Educação das Universidades Públicas 
Brasileiras – FORUMDIR, o exame nacional de ingresso na carreira docente e seus 
referenciais não possibilitarão uma formação emancipadora do profissional da 
educação ao promover um estreitamento da formação aos ditames do mercado e 
consequentemente favorecer a reprodução das relações sociais vigentes. Tal exame 
contribuirá, segundo essas entidades, para o ranqueamento da educação, para uma 
lógica pautada na competitividade e não para a melhoria da qualidade da educação. 

Em carta enviada ao Ministro da Educação Fernando Haddad, em 07 de junho de 
2010, as entidades argumentaram que “[...] o Exame passa diretamente à fase de 
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avaliação do professor sem uma definição e implantação prévia de um currículo de 
formação a ser avaliado (ANFOPE, 2010, p. 2).” Com relação à questão acadêmica 
apresentam vários aspectos que antecedem ao Exame: necessidade de um currículo-
base para a formação de professores; o processo de avaliação docente deve ser pensado 
com base no perfil profissional; objeto de avaliação; estreitamento da visão curricular 
da formação pela avaliação, substituindo o currículo pela matriz de referência; a matriz 
de referência acaba orientando o currículo das agências formadoras; a uniformização 
da produção de bens e serviços educacionais. 

Pautadas em nesses argumentos, as entidades entendem ser necessárias a 
revogação da Portaria 14/2010 e a suspensão da montagem da matriz de referência do 
Exame, e ainda que sejam retomadas com urgência a definição e a implementação do 
currículo de formação do professor com ampla participação da sociedade. Foi com 
base nessa reivindicação que foi publicada a atual Portaria Normativa nº 3/2011. 

  Enquanto as referidas entidades, conhecidas por sua luta histórica em prol da 
valorização dos profissionais da educação e qualidade educacional do país se 
empenham na busca de outras possibilidades de melhorar a qualidade da educação e 
promover a valorização e formação dos profissionais da educação, outras, como o 
CONSED, a UNDIME e a CNTE, se posicionaram favoráveis à realização da prova, e 
como já explicitamos no presente texto, farão parte do Comitê de Governança do 
Exame Nacional de Ingresso na Carreira Docente.  

Diante desse cenário, cabe perguntar: por que tanta ênfase nas políticas de 
avaliação de professores? Será possível limitar a melhoria da qualidade da educação à 
avaliação de professores, sem o desenvolvimento de políticas favoráveis a uma real 
formação e valorização desse profissional?  

Com relação a essas indagações, concordamos com Shiroma e Schneider (2011, 
p.41) quando esclarecem que: 

As políticas de avaliar professores e remunerá-los ou promove-los na carreira 
segundo seu desempenho ou conhecimentos explicita a intenção de incutir, na 
Educação, a cultura da avaliação pautada na meritocracia, na competição entre 
pares, na responsabilização pelos resultados e na flexibilização salarial – 
elementos típicos do setor privado, mas cada vez mais presentes na totalidade do 
setor público. Esses elementos atendem aos interesses da nova gestão pública 
implantada na vaga neoliberal, na medida em que concorrem para a queda da 
isonomia salarial e da solidariedade de classe entre os trabalhadores. 

Corroboramos com a crítica das autoras e defendemos uma outra política de 
avaliação docente, que leve em consideração a formação e a condição do trabalho 
docente, que tenha como referência a garantia do conteúdo a ser ensinado, do saber 
sistematizado e principalmente da formação da consciência política e profissional. Ao 
contrário do que anunciam essas políticas contribuem para a desvalorização 
profissional, pois lançam os professores em uma arena de competição, precarização e 
intensificação do trabalho docente. 
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Causa estranheza para os educadores o fato dessas ações do MEC/INEP serem 
publicadas logo após a Conferência Nacional de Educação – CONAE, cujo objetivo 
principal foi a construção de sistema nacional articulado de educação e a elaboração 
do novo Plano Nacional de Educação, espaço democrático e propício para a discussão 
do Exame, bem como dos referenciais que o acompanham, fato que não ocorreu e 
evidenciou um descompromisso dos órgãos oficiais com as discussões e propostas da 
CONAE, que entre seus eixos de discussão destacou um específico sobre a formação 
dos profissionais da educação. 

Mesmo com a ausência de discussão na CONAE, sobre a Prova Nacional de 
Concurso para Ingresso na Carreira Docente, ela foi proposta como estratégia na Meta 
18 do PNE, que propõe a valorização dos professores. No Plano, são apresentados 
vários indicativos de que essa avaliação acontecerá. Ali são delineadas as condições 
para que ela ocorra, por exemplo, ao estabelecer prazo para que se institua o Sistema 
Nacional de Educação; a elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular; a 
aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional; e a regulamentação do regime de 
colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação dos profissionais da Educação, seja por meio de Exame de Certificação 
ou Prova Nacional de Ingresso na Carreira Docente representa mecanismos de 
responsabilização dos professores para atender as demandas econômicas e políticas 
do capital.  

Melhorar a qualidade da educação básica brasileira implica muito mais do que 
avaliar professores com intuito de responsabiliza-los pelos resultados educacionais. 
Colocar o professor no centro do processo implica em desenvolver políticas de 
valorização profissional que contribuam com a formação inicial e continuada do 
professor, com a melhoria da condição de trabalho, carreira e salário dos professores, 
garantido em planos de carreira.  

A política educacional em desenvolvimento no Brasil, de modo especial, as 
destinadas a avaliação docente expressa o processo de mercantilização das políticas 
sociais, o qual compreendemos como postulado econômico que favorece a 
consolidação de um Estado mínimo para a área social e em uma formação 
secundarizada e precarizada de professores ao vincular sua avaliação a critérios de 
mérito e responsabilização pautados em princípios mercadológicos aplicados a área 
educacional. 
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RESUMO  

Interessa-nos, neste trabalho, fazer um duplo exercício: refletir acerca das políticas 
de educação escolar voltadas para os povos indígenas no Brasil e a relação que o Estado 
brasileiro estabelece com os povos indígenas, ao instituir um novo modelo de educação 
escolar, com suas tensões, desafios e contradições; por outro lado, interessa-nos 
refletir, partindo dos Tupinambá de Olivença, povo indígena que habita a região do 
sudoeste da Bahia, os modos e  as formas como este povo tem se apropriado da escola 
e das tensões que este estabelece com o Estado, partindo de dados de nossas pesquisas 
de campo, realizada nos últimos quarto anos, junto a este povo. Diversos contextos 
etnográficos têm nos mostrado que diferentes povos indígenas querem suas escolas 
iguais às escolas dos não índios, contrariando a legislação em vigor sobre educação 
escolar indígena específica, diferenciada e intercultural. O certo é que não podemos 
falar em um único modelo de escola indígena nem tampouco pensar num único 
modelo de escola diferenciada. Quem, de fato, tem que definir o tipo de escola que 
deseja so os próprios indígenas, seja ela “mais” ou “menos” diferenciada. Os 
Tupinambá, portanto, têm muito a nos dizer sobre esses processos, tensões e novas 
relações que surgem a partir da escola. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação escolar indígena; Estado brasileiro; Tupinambá 
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1. A ESCOLA INDÍGENA: PRINCÍPIOS E NORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM VIGOR 

A questão da educação escolar entre povos indígenas no Brasil tem uma longa 
história, que remonta aos tempos colonias, a partir da ação catequética empreendida 
pelos jesuítas, fruto de uma relação firmada entre a Igreja Católica e o Estado 
Português. Nesse sentido, como bem salienta Cohn (2005, p. 486) “desde sempre, a 
alfabetização e a educação escolar tiveram um papel importante nessas relações. 
Jesuítas se esmeraram na catequese dos índios, preparando gramáticas da língua do 
“gentio” e encerrando crianças em siminários”. Ainda, conforme Silva e Azevedo 
(1998, p. 149), “a submissão política das populações nativas, a invasão de suas áreas 
tradicionais, a pilhagem e a destruição de suas riquezas, etc. têm sido, desde o século 
XVI, o resultado de práticas que sempre souberam aliar métodos de controle político 
a algum tipo de atividade escolar civilizatória”.  

Esse período corresponde aos dois primeiros séculos da colonização, tendo 
início com a chegada dos jesuítas, em 1549, e termina com a expulsão destes dos 
territórios portugueses e espanhóis, em 1759 e 1767, respectivamente (D’Angelis 
2012). Em meados do século XVIII, o Diretório Pombalino (1757) institui mudanças 
na política do Estado português que reverberam no campo educacional, para a colônia, 
de forma geral, e para a política educacional destinada aos índios aldeados. O 
“Diretório’ determinou que haveria duas escolas públicas em cada aldeamento 
indígena, uma para meninos e uma para meninas, e em ambas deveria se ensinar a ler 
e escrever. Na prática, as escolas previstas no regulamento contido no Diretório não 
funcionaram. Em 1798, uma Carta Régia  extinguiu o dispositivo do Diretório, 
salientando a necessidade de integração dos indígenas, “para que os mesmos índios 
fiquem sem diferença dos outros meus vassalos1”, o que significou,  o fim de qualquer 
propósito elevado de um sistema educacional, sendo suficientes os esforços para 
engajar os povos indígenas nos serviços de interesse dos colonizadores (D’Angelis 
2012, p. 20-21).  

Por volta da metade do século XIX, o Império passa a regular a “catequese 
indígena”, através do Decreto 426, de 24 de julho de 1845, contendo o “Regulamento 
acerca das missões de catequese e civilização dos índios”. Neste regulamento, fica 
determinado o estabelecimento, em cada Província do Império, do posto de Diretor 
Geral dos Índios, que entre outras funções deveria recomendar à respectiva 
Assembleia Provincial “a criação de Escolas de Primeiras Letras para os lugares onde 
não baste o Missionário para esse ensino (Art. 1º, § 18). De fato, da mesma forma que 

                                                   
 

1Carta Régia de 12 de maio de 1798 (Moreira Neto 1988, p. 221, apud D’Angelis 2012, p. 22). 
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o “Diretório Pombalino”, as “Escolas de Primeiras Letras” que deveriam zelar pela 
“instrução dos indígenas”, conforme o Regulamento do Decreto de 1845, tornaram-se 
praticamente inexistentes, dado que os governadores provinciais não tinham grandes 
interesses ou expectativas possitivas com relação à escolarizaçãos dos indígenas; além 
disso, a pobreza de grande parte das províncias inviabilizava recursos para serem 
direcionados à educação escolar (D’Angelis 2012).  

Com a proclamação da República não ocorreram alterações significativas no trato 
com a educação escolar para indígenas. Diante da ineficácia do Estado, a ação de 
diversas missões religiosas, sejam católicas ou protestantes, continua a ser 
predominante. Todavia, nesse novo contexto, mesmo predominando ações de caráter 
missionário, a educação escolar indígena começa a ser pensada/promovida “como 
política pública [...] com o objetivo de nacionalizar esse contigente da população, 
através do ensino da língua portuguesa e de permitir sua assimilação à sociedade 
brasileira. [...] Com essa perspectiva, foi criado em 1910 o Serviço de Proteção aos 
Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais” (SPILTN) (Tassinari 2008, p. 219-
221). Além disso, nesse “novo contexto”, a partir da criação do SPILTN, no que diz 
respeito à educação escolar, tem-se, em certo sentido, maior preocupação com a 
diversidade linguística e cultural dos povos indígenas (Ferreira 2001). “Uma das 
intenções do governo, naquele início de século XX, era afastar a Igreja Católica da 
catequese indígena. Outra intenção era fazer dos índios adotarem gradualmente 
hábitos considerados “civilizados” e transformá-los em trabalhadores nacionais” 
(Paladino e Almeida 2012, p. 35).  

A partir da década de 1930, no contexto de uma política nacionalista desenvolvida 
por Getúlio Vargas, “a política indigenista ancorada na ação catequética do século XIX 
dá lugar a uma política visando a integração nacional, laica e militarizada” (Tassinari 
2008, p. 222). Nas duas décadas seguintes, a política desenvolvida pelo SPI2 produziu 
nova configuração de aldeamentos indígenas em torno de postos de atração, postos de 
vigilância e postos indígenas, gerando maior situação de dependência destas 
populações em relação aos órgãos de proteção. Nesta nova conjuntura, diante dos 
processos de sedentarização compulsória dos indígenas, partindo de uma nova relação 
com o Estado, configurada em termos de dependências ainda maiores com os “órgãos 
protetores”, a escola deixa de ser um investimento prioritário. “Ao longo dos anos de 
1950 e 1960, várias escolas e postos estabelecidos deixam de receber atenção e 
financiamento, enquanto o SPI se volta para atender as demandas dos conflitos e 
novas frentes de atração no Sul do Pará” (Tassinari 2008, p. 228).  

Com a extinção do SPI e a criação da Funai, em 1967, ocorrem modificações 
significativas na educação escolar para índios, sobretudo com a implantação de 
projetos de ensino bilíngues, uma vez que no discurso da Funai era preciso respeitar 

                                                   
 

2A partir de 1918 o SPILTN passou a ser denominado apenas de SPI. Este órgão foi extinto em 1967, quando foi 
criada a Fundação Nacional do Índio. 
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os valores tribais. A partir da década de 1970 surgem projetos alternativos de educação 
escolar indígena, além de diversas organizações não governamentais voltadas para a 
defesa da causa indígena, a exemplo da Comissão Pró-Indio de São Paulo, Centro 
Ecumênico de Documentação e Informação, Associação Nacional de Apoio ao Índio, 
Centro de Trabalho Indigenista. A partir da ação da Igreja Católica, em sua ala mais 
progressista, foram criadas duas organizações, a Operação Anchieta, em 1969 e o 
Conselho Indigenista Missionário, em 1972, com atribuições voltadas para prestar 
serviços na área de educação escolar para indígenas. Essa mobilização crescente, a 
partir da década de 1970, ganha respaldo jurídico na Constituição de 1988, ou mesmo 
já na Assembleia Constituinte, quando índios e seus aliados fazem passar artigos 
específicos e que regulamentam os direitos diferenciados dos índios.  

Essa política de reconhecimento, por parte do Estado Brasileiro, da diversidade 
sociocultural indígena, vai se traduzindo em outros mecanismos legais, referentes a 
diversos outros aspectos que dizem respeito à saúde das populações indígenas, às 
políticas de proteção ambiental, dentre outros. A partir da Constituição Federal de 
1988, resultou um detalhamento de leis que anunciam e encaminham possibilidades 
para uma escola indígena específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, 
reconhecendo o direito dos povos indígenas manterem suas identidades étnicas, 
fazendo uso de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parece-
nos importante refletir sobre o que se tem denominado de educação escolar indígena 
específica, diferenciada e intercultural, a partir dessas novas exigências e demandas 
que são colocadas pelos povos indígenas. Cabe-nos, ademais, pensar como as questões 
relativas à diversidade, à diferença, à cultura e à identidade têm sido tratadas nas 
reflexões sobre os alcances e limites para a construção do fazer pedagógico informado 
pela perspectiva intercultural. 

1.1 A ESCOLA INDÍGENA ESPECÍFICA E DIFERENCIADA NA BAHIA E OS 
TUPINAMBÁ 

As políticas educacionais voltadas para os povos indígenas da Bahia reverberam e 
produzem tensões, disputas, enfrentamentos, negociações que têm sido travadas em 
distintos espaços onde os indígenas se fazem presentes, a exemplo da própria 
Secretaria de Educação do Estado da Bahia e do Fórum Estadual de Educação Escolar 
Indígena. No caso específico dos Tupinambá, a tensão vivida nos últimos anos está 
relacionada, em grande parte, ao modelo de escola que os Tupinambá querem para si 
e a escola que os Estado pensa para eles e para as demais comunidades indígenas. 

Mesmo entendendo que entre os Tupinambá a construção de um projeto de escola 
tenha se dado anteriormente à responsabilização do Estado pela educação escolar 
entre este povo, no momento em que o Estado da Bahia começa a elaborar uma política 
de educação voltada para os povos indígenas (fruto das reivindicações desses povos e 
de parceiros da “causa indígena”, a exemplo de indigenistas, Ongs e Universidade), os 
Tupinambá, nessa nova conjuntura, acionam e pressionam as estruturas do Estado, 
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no sentido de que este passe a se responsabilizar pela educação escolar em seu 
território. 

Já apresentamos como foi sendo constituída a política nacional de educação 
escolar indígena, a partir da Constituição Federal de 1988, que se intensifica no 
decorrer da década de 1990, quando o Estado Brasileiro passa a normatizar, diante 
das demandas trazidas pelos povos indígenas, um modelo de educação assentado nos 
princípios da interculturalidade, da diferença e do bilinguismo. É nesse mesmo 
contexto que a política de educação para os povos indígenas foi descentralizada, a 
partir do Decreto Presidencial de nº 26, de 1991, delegando aos estados e municípios, 
a partir da coordenação do Ministério da Educação, a responsabilidade pelo 
oferecimento de educação escolar (Silva 2013; Carvalho 2007; Cohn 2005; Grupioni 
2008). 

Foi a mobilização do movimento indígena na Bahia em torno da educação escolar 
diferenciada que construiu a possibilidade de uma política de educação voltada para 
os povos indígenas neste Estado, mesmo diante dos diversos problemas e tensões que 
este (o Estado) produz às comunidades indígenas, sobretudo, no que diz respeito à 
organização, gestão e funcionamento das muitas escolas localizadas em território dos 
povos indígenas que habitam neste estado, a exemplo dos Kiriri, Tuxá, Kaimbé, 
Tumbalalá, Xukuru-Kariri, Pankararé, Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe3. Segundo Silva, 

No caso do Estado da Bahia, os sistemas de ensino municipais e o sistema de 
ensino estadual não assumiram prontamente suas responsabilidades para com 
a política. Nos primeiros anos da década de 1990, quando a FUNAI cessou a 
contratação de professores, os representantes políticos indígenas, em articulação 
com este órgão, apresentaram essa demanda às prefeituras municipais. Como a 
demanda não foi atendida, alguns professores indígenas começaram a dar aulas 
voluntariamente, recebendo doações de pessoas das comunidades ou de 
organizações não governamentais. [...] Assim, as primeiras iniciativas de 
construção de um projeto político pedagógico próprio para as escolas indígenas 
surgem de professores indígenas, indigenistas e ONGs, fora do aparelho 
administrativo do Estado e dos municípios. Entretanto, ao longo das décadas de 
1990 e 2000, criou-se na Bahia uma legislação sobre as escolas indígenas, 
pautadas nas leis federais sobre o assunto (Silva 2013, p. 127-128). 

A Educação Escolar Indígena na Bahia passa a ter um novo status a partir de 2003, 
quando foi realizada uma reestruturação organizacional da Secretaria de Educação em 
cumprimento às exigências do MEC. O Decreto nº 8.471-03 cria a categoria Escola 

                                                   
 

3 Segundo dados da Secretaria de Educação, vivem na Bahia, atualmente, cerca de 37.000 indígenas, 
representando 16 grupos étnicos: Atikum, Kaimbé, Kantaruré, Kariri-Xocó, Payayá, Pankararé, Pankarú, Pataxó 
Hã Hã Hãe, Pataxó, Truká, Tumbalalá, Tupinambá, Tuxá, Xakriabá e Xukuru-Kariri. Quando confrontado com 
dados apresentados pelo Movimento Indígena da Bahia, o número de etnia tende a aumentar, ultrapassando mais 
de vinte povos. 
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Indígena no âmbito do Sistema Estadual de Ensino e a Resolução nº 106-04, do 
Conselho Estadual de Educação, que estabelece diretrizes e procedimentos para a 
organização e oferta da Educação escolar indígena. Antes desta determinação, os 
estudantes indígenas estudavam em escolas municipais ou estaduais próximas às 
aldeias, ou nas 19 escolas identificadas como indígenas que estavam inseridas no 
quadro das escolas rurais, sob a gerência da Coordenação de Ensino Fundamental da 
Secretaria de Educação - SEC (Silva 2013; Ferreira 2011; Santana 2007). Ademais,  

Com a criação, em 2003, da Coordenação de Educação Indígena e do Campo no 
novo organograma, embora ainda compartilhando com outro segmento 
educacional que possui características e objetivos diferentes da escola indígena, 
começa-se a discutir na SEC o gerenciamento de uma escola que tenha seu 
planejamento, currículo e materiais didáticos produzidos a partir de contextos 
indígenas específicos. Uma das primeiras ações desta Coordenação foi a 
realização de visitas a algumas aldeias e um levantamento situacional das 
escolas indígenas e de suas demandas. Paralelamente, houve uma aproximação 
do setor com lideranças e professores indígenas baianos que já tinham iniciado 
o movimento de reivindicação por escolas nas áreas indígenas. A SEC passa 
então a participar e financiar o Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena 
que existia desde 2000 como instância de interlocução entre os povos indígenas 
e o poder público, e com essa aproximação procura estruturar a Educação 
Escolar Indígena na Bahia. Foram criadas e organizadas várias escolas 
indígenas e, no final de 2003, contava-se com 46 escolas indígenas em 
funcionamento. (Ferreira 2011, p. 31-32). 

Em 2006, o Plano Estadual de Educação da Bahia estabelece diretrizes, metas e 
objetivos com a finalidade de subsidiar as políticas de educação para os próximos 10 
anos, incluindo entre elas ações para as escolas indígenas. Ademais, estabelece que a 
Coordenação Estadual de Educação Indígena e do Campo é responsável, dentro da 
estrutura administrativa da SEC-BA, pela execução das políticas dirigidas a essas duas 
modalidades de educação. Em maio de 2007, criou-se a Coordenação Estadual de 
Educação Escolar Indígena, desvinculando-a da Coordenação de Educação do Campo, 
que fica sob responsabilidade de Rosilene Cruz Araújo, da etnia Tuxá, indicada pelo 
Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena4. São criadas, ademais, coordenações 
em sete Diretorias Regionais de Educação (DIREC) em Itabuna, Eunápolis, Teixeira 
de Freitas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Serrinha e Ibotirama. As conquistas mais 

                                                   
 

4O Fórum de Educação Escolar Indígena da Bahia, criado no processo da luta por uma educação escolar indígena 
específica, diferenciada, de qualidade, durante o primeiro curso do magistério indígena, tem sido um espaço do 
movimento dos professores indígenas para tratar das questões relacionadas à educação escolar no âmbito do 
Estado, o que tem possibilitado o diálogo entre as instituições governamentais e não governamentais, para a 
melhoria na implementação e execução da educação indígena (Bomfim 2013: 248-249). 
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recentes se traduzem na construção do Território Etnoeducacional Yby Yara5e na 
aprovação da Lei 18.629, em 2010, que instituiu a carreira de Professor Indígena no 
quadro do Magistério Público do Estado da Bahia, cujo desdobramento foi a realização 
do concurso para professores indígenas no primeiro semestre de 2014. 

É neste movimento, entre as décadas de 1990 e 2000, que serão realizadas, no 
âmbito acadêmico, as primeiras pesquisas voltadas para a educação escolar entre os 
povos indígenas na Bahia, a exemplo de Cortês (1996, 2001), Souza (2001), César 
(2011) César e Silva (2013), Silva (2006), Santana (2007), Batista e Silva (2007) e 
outras que tem sido realizadas mais recentemente, a exemplo de Silva (2009, 2014a), 
Ferreira (2011, 2013), Araújo (2006, 2011), Saraiva (2010), Chates (2011), Macedo 
(2009), Silva (2014b) Bomfim (2012); outras, além das já citadas, mesmo sem 
tratarem diretamente da escola, acabam trazendo reflexões sobre a mesma, a exemplo 
de Miranda (2006), Carvalho (2007) e Sampaio (2006). 

O movimento indígena de organização dos atuais Tupinambá se configura desde 
os anos 1980, mas ganha corpo principalmente a partir do final dos anos de 1990 (já 
fizemos referência a esse movimento), quando uma mulher nativa, Núbia Batista da 
Silva, com formação escolar superior6 e ligada a uma organização não governamental 
de alfabetização (CAPOREC7) passa a mobilizar as famílias de diversas localidades, 
que hoje compõe o perímetro da Terra Indígena Tupinambá de Olivença. É nesse 
contexto de mobilização e reorganização interna que a educação escolar, entre os 
Tupinambá, começa a ser pensada e construída de modo a atender às necessidades 
deste povo, buscando atuar em duas frentes: a luta pelo reconhecimento étnico e pela 
retomada de seus territórios ancestrais. O que se vislumbra, a partir desse novo 
contexto, é uma escola que seja produzida pelos e para os Tupinambá. Nesse processo 
recebem, também, apoio do Conselho Indigenista Missionário e da Associação 
Nacional de Ação Indigenista. 

O projeto de educação escolar entre os Tupinambá teve início a partir de 1996, sob 
a liderança de Núbia Batista da Silva, juntamente com um grupo de professores que 
começam a trabalhar voluntariamente para alfabetizar os moradores da aldeia. 
Estimulados por Núbia, essas professoras participaram do Coletivo de Alfabetizadores 
Populares da Região Cacaueira – CAPOREC que tinha proposta pedagógica 
fundamentada na obra de Paulo Freire (como outras propostas de educação voltadas 
para povos indígenas do Brasil e Bahia, a exemplo dos índios Kiriri, como demonstrou 
Cortês) e consistia nos seguintes passos: primeiro, a identificação e motivação das 
famílias da comunidade; segundo, o levantamento das expectativas dos 
alfabetizadores; terceiro, o trabalho partindo das histórias de vida (Silva 2006). Assim, 

                                                   
 

5Para mais informações sobre o processo de constituição do Território Etnoeducacional Yby Yara, vê César e 
Costa (2013). 
6Graduação em Pedagogia, pela Universidade Estadual de Santa Cruz. 
7CAPOREC – Coletivo de Alfabetizadores Populares da Região Cacaueira, ONG institucionalizada em 05/09/96, 
mas que vem atuando na educação de jovens e adultos desde 1992. 
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ao estudar e problematizar a realidade, as questões étnicas vieram à tona nas histórias 
de vida dos alfabetizadores e das alfabetizadoras que foram se somando ao 
movimento. Ao se assumirem indígenas, muitos alfabetizadores integram-se às 
atividades de formação e articulação política que preparavam as atividades paralelas 
à Comemoração dos 500 anos do Descobrimento do Brasil. Essa participação 
proporcionou ao grupo maior experiência e conexão com os demais povos indígenas, 
evidenciando a necessidade da definição étnica (já bem retratado por Viegas 2007) e 
da luta pela demarcação do território (Ferreira 2013; Marcis 2009). Nesse sentido,  

Esse movimento, protagonizado por Núbia e alguns outros professores, 
contribuiu sobremaneira na organização da comunidade para o reconhecimento 
étnico pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em 2002, e a identificação do 
território Tupinambá de Olivença, atualmente em processo, com a publicação do 
relatório preliminar de demarcação das terras pela FUNAI, em 20 de abril de 
2009, com área proposta de 47.376 ha, abrangendo os municípios de Ilhéus, 
Buerarema e Una. (Messeder e Ferreira 2010, p. 189). 

Sob orientação de Núbia e Pedrísia foram ensaiados os primeiros passos para a 
criação de uma escola na aldeia. Para isso, foram realizadas muitas reuniões 
itinerantes pelas comunidades, forjando-se condições de mobilização da população 
para a reafirmação étnica e sua organização enquanto índios, da mesma forma em que 
vai se discutindo a importância de uma escola que sirva aos interesses dos Tupinambá 
e que esteja a serviço da afirmação da identidade, da busca por direitos e da 
valorização da cultura, como ouvi muitas vezes das professoras que fizeram parte 
desse movimento inicial.  

Concomitante ao diálogo que se criava com entidades indigenistas, Núbia passou 
a visitar assiduamente as comunidades rurais de Olivença a propósito das 
atividades de alfabetização promovido pelo CAPOREC, inicialmente contando 
com o apoio financeiro da FASE. Três núcleos de alfabetização foram criados 
naquela região: Sapucaieira, Acuípe e Olivença. As aulas [...] não se restringiam 
ao ensino do alfabeto para leitura e escrita, mas, sobretudo, se convertiam em 
mecanismo de defesa daquelas famílias que já haviam perdido território por 
desconhecerem seus direitos. Os conteúdos das disciplinas abarcavam um 
conjunto de temas relacionados à história da região, ou seja, tratavam, de algum 
modo, da história das inúmeras gerações de famílias que viveram e vivem em 
Olivença e comunidades próximas (Magalhães 2010, p. 49-50). 

“Em 2000, Núbia fez um levantamento minucioso das demandas de alunos e 
professores que poderiam atuar, apesar de alguns não terem formação adequada, e 
organizou 19 núcleos escolares espalhados na região de Olivença” (Ferreira 2013, p. 
290). Segundo Magalhães (2010), o objetivo central do grupo de professoras indígenas 
consistia em reunir os integrantes da aldeia, para empreenderem seus direitos e 
lutarem pela educação escolar indígena na aldeia. 
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Após o reconhecimento oficial pela FUNAI e diante do crescimento da demanda, 
em 2003, foi criada a Escola Estadual Indígena Tupinambá de Olivença – EITO 
(inaugurada em 2006) e foi firmado, junto à Secretaria de Educação do Estado da 
Bahia que, a partir desse momento se responsabiliza pela educação escolar, 
contratando professores, o compromisso pela construção de uma escola, posto que até 
esse momento as salas funcionavam em espaços improvisados e precários. 

A escola inaugurada em 2006 atendia, segundo o Censo Escolar, a 325 estudantes 
do pré-escolar, da 1ª a 4ª série e Educação de Jovens e Adultos (Ferreira, 2013). Tive 
acesso ao número de estudantes, através do Sistema de Gestão Escolar – SGE – do 
Estado da Bahia, entre os anos de 2010 e 20148. Conforme o SGE, em 2010, estudaram 
na escola Estadual Indígena Tupinambá de Olivença novecentos e cinquenta e um 
estudantes (951); em 2011, setecentos e vinte e um estudantes (721); em 2012, 
oitocentos e trinta e um (831); em 2013, setecentos e vinte e nove (729) e em 2014 
novecentos e setenta e quatro (974).  

Em 2009, por exemplo, existiam 20 salas nucleadas 9 , contrastando com 17 
Núcleos10 em 2014. Novas retomadas implicam em construção de novos Núcleos; da 
mesma forma, quando ocorremreintegração de posse em áreas de retomadas, núcleos 
são desativados. A diminuição dos Núcleos em 2014 está relacionada aos conflitos que 
se acirraram no território em 2013, entre os indígenas e os grandes proprietários, 
fazendo com que famílias não indígenas que habitavam o território, diante do 
agravamento das tensões, se deslocassem para outras localidades, o que provocou a 
diminuição do número de alunos e, portanto, o fechamento de alguns núcleos, 
conforme me relatou Cleusa Pinto. A escola indígena é frequentada por estudantes de 
famílias não indígenas que habitam o território, o que tem sido, para alguns 
professores e lideranças, motivo de preocupação. Por outro lado, conheci estudantes 
que, diante do envolvimento com a cultura na escola vão se tornando um pouco 
Tupinambá, como ouvi certa vez alguns estudantes. Em muitos intercâmbios que a 
escola realiza com instituições externas, a exemplo de escolas do município, com a 
Universidade Estadual de Santa Cruz, com um quilombo localizado em Itacaré, esses 
estudantes participam ativamente, como pude acompanhar. Ouvi de um estudante 

                                                   
 

8Esses mesmos dados me foram passados pela diretora Cleusa Pinto. 
9 Núcleo de Olivença; Núcleo de Águas de Olivença; Núcleo de Tucum; Núcleo de Itapoã; Núcleo de Lagoa do 
Mabaço; Núcleo de Mamão; Núcleo de Acuipe de Baixo; Núcleo de Acuipe do Meio I; Núcleo de Acuipe do Meio 
II; Núcleo de Santana I; Núcleo de Santana II (Aldeia Abaeté); Núcleo de Sant’aninha I; Núcleo de Sant’aninha II; 
Núcleo de Serra do Serrote; Núcleo de Serra Negra; Núcleo de Serra das Trempes I; Núcleo de Serra das Trempes 
II; Núcleo de Retomada de Coqueiros; Núcleo de Acuipe de Cima; Núcleo de Jairí. 
10 Núcleo Katuana; Núcleo de Águas de Olivença; Núcleo do Tucum; Núcleo do Itapoã;Núcleo do Mamão; Núcleo 
do Acuípe de Baixo; Núcleo do Acuípe do Meio I; Núcleo do Acuipe do Meio II; Núcleo do Abaeté; Núcleo do  
Santananinha; Núcleo da  Serra Negra; Núcleo da  Serra das Trempes II; Núcleo do  Acuípe de Cima; Núcleo da  
Taja Jairy; Núcleo do  Gravatá; Núcleo do  Maruim; Núcleo do  Tamandaré. Destes, somente os Núcleos de Serra 
das Trempes II, Maruim, Tamandaré, Abaeté, Acuípe do Meio I, Mamão e Katuana, funcionavam nos turnos 
matutino e vespertino; o Núcleo de Itapoã funcionava nos três turnos. Os demais, só funcionavam em um turno. 



 

 
 

13 

não indígena, em Sapucaeira, que o que mais gostava na escola “era a parte da cultura”. 
Ouvi, também, de muitos professores, que um dos grandes problemas que a escola 
enfrenta está relacionado ao fato de que alguns estudantes não indígenas pouco se 
envolvem com as questões da cultura. A impressão que sempre tive, mesmo diante 
dessas falas de preocupação, é de que a presença dos estudantes não indígenas na 
escola era necessária, posto que, além de construírem novas alianças, “educam-se” e 
desconstrói as representações negativas que estes produzem em relação aos próprios 
Tupinambá. Acompanhei uma reunião com caciques, lideranças e professores, em 
2012, cuja pauta era discutir a presença de não indígenas na escola. No final da 
reunião, mesmo diante das ponderações, decidiu-se pela continuidade destes 
estudantes. Um dos professores presentes elaborou o seguinte argumento: “a gente 
não pode reproduzir o mesmo preconceito dos não indígenas em relação a nós”. 
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RESUMO  

O presente trabalho, situado no âmbito da história cultural da educação e 
especificamente na historiografia das práticas educativas, tem como objetivo entender 
a forma de organização, a forma de expressão, sua constituição, como os alunos 
dialogavam com a prática presente no Grêmio Literário Guilherme de Almeida, do 
Grupo Escolar Eugênio Jardim, da cidade de Rio Verde, estado de Goiás, enquanto 
esteve em atividade, nos anos de 1945, 1946 e 1947. Para tanto utilizaremos como fonte 
de pesquisa o Livro Ata pertencente ao Grêmio, encontrado no arquivo do Grupo, além 
da revisão de literatura que discute a temática. Apresentamos a constituição dos 
Grupos Escolares, bem como o trabalho desenvolvido pela diretora e pelas professoras 
do Grupo Escolar Eugênio Jardim, que participavam do Grêmio Literário. Embora 
utilizassem práticas de seleção e premiação, eram dedicadas e compromissadas e 
acreditavam estar contribuindo para o crescimento literário e cultural dos alunos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa foi desenvolvida, com a intencionalidade de dar luz a uma prática 
social escolar pouco descrita na literatura acadêmica, principalmente no ensino 
primário, vivenciada por alunos, professores e direção da instituição, com variadas 
relações de poder, a partir de seu interior e sua constituição: o Grêmio Literário. 

A finalidade deste trabalho é entender a forma de organização, a forma de 
expressão, sua constituição, como os alunos dialogavam com a prática presente no 
grêmio literário do Grupo Eugênio Jardim, cujo objetivo era o crescimento literário e 
cultural dos seus integrantes. 

As questões sobre as práticas desenvolvidas no Grêmio Literário do Grupo Escolar 
Eugênio Jardim são analisadas sob a perspectiva de Certeau (1994), pois se busca 
encontrar sentido nas artes de fazer da diretora e professoras, considerando a 
legitimidade dos saberes e valores que permeiam tais técnicas, camufladas no coletivo 
escolar. 

O presente trabalho insere-se no âmbito da história cultural da educação e 
especificamente na historiografia das práticas educativas. Tem como foco de análise o 
grêmio literário que existiu no Grupo Eugênio Jardim, na cidade de Rio Verde, Estado 
de Goiás. Para isto, foi analisado o livro Ata pertencente ao Grêmio, encontrado no 
arquivo do Grupo, hoje Colégio Eugênio Jardim, além da literatura que discute a 
temática. 

Com a intenção de refletir sobre a problemática apresentada, o texto encontra-se 
dividido em duas partes. Na primeira, abordamos a constituição dos Grupos Escolares. 
Na segunda parte, apresentamos o trabalho desenvolvido pela diretora e pelas 
professoras do Grupo Escolar Eugênio Jardim, que participavam do Grêmio Literário. 

1.1. CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES 

Proclamada a República no Brasil, a tarefa primordial do Estado seria configurar 
uma escola moderna, capaz de substituir a precária e arcaica escola de primeiras letras 
existente até então.  A educação escolar - especialmente o ensino primário - tornar-se-
ia, nesse contexto, o elemento propulsor para a evolução da sociedade brasileira rumo 
ao almejado progresso. 

Para o novo modelo de educação escolar que se descortinava, a organização do 
ensino deveria ser conduzida pelo Estado, considerado o único capaz de levar a 
escolarização elementar às massas que, até então, estavam excluídas da escola. Desse 
modo, 

 

As iniciativas das políticas públicas do Estado, voltadas para a escolarização do 
povo, foram orientadas a partir da necessidade de reinventar a escola como local 
para o soerguimento de um projeto nacional integrador do povo aos desígnios 
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da nação moderna, posto que, nesse momento, a escolarização foi percebida 
como um instrumento de correção do processo evolutivo e como força propulsora 
do progresso da sociedade brasileira. (Faria, 2012, p. 252). 

Sob essa vertente, a criação dos grupos escolares era defendida não apenas para 
organizar o ensino, mas, principalmente, como uma forma de “reinventar a escola, 
objetivando tornar mais efetiva sua contribuição aos projetos de homogeneização 
cultural e política da sociedade e dos sujeitos sociais”. (Faria, 2000, p. 31).  

Esse novo modelo de organização escolar que ora surgia propunha: 

O agrupamento dos alunos mediante a classificação pelo nível de conhecimento, 
o edifício escolar dividido em várias salas de aula, a divisão do trabalho docente, 
a ordenação do conhecimento em programas distribuídos em séries, o emprego 
do ensino simultâneo, o estabelecimento da jornada escolar em circulação e a 
correspondência entre classe, sala de aula e série. (Souza & Faria, 2006, p. 27).  

A implantação dos grupos escolares teve início em São Paulo, a partir dos anos de 
1890 e, de acordo com Souza (1998, p. 25), era “uma escola para a difusão dos valores 
republicanos e comprometida com a construção e a consolidação do novo regime: é a 
escola da República e para a República”.  

Assim, logo nos primeiros anos do século XX, o sucesso da experiência paulista fez 
com que vários outros estados adotassem também o modelo do grupo escolar como 
aquele que deveria ordenar o ensino primário, a saber “[...] em São Paulo (1894), no 
Maranhão (1903), em Minas Gerais (1906), no Rio Grande do Norte (1908), em Mato 
Grosso (1908), no Espírito Santo (1908), na Paraíba (1911), em Santa Catarina (1911), 
em Sergipe (1916), em Goiás (1918)”. (Araújo, 2006, p. 236). 

As escolas graduadas surgem em Goiás no momento de extrema desarticulação do 
ensino primário, que até então se encontrava a cargo dos municípios. Segundo Bretas 
(1991, p. 504), o “ensino andava à matroca em toda parte, mesmo onde o Estado 
intervinha, criando e mantendo escolas em municípios mais carentes”. 

Diante dos problemas no campo educacional, os dirigentes do Estado alegavam 
que o governo estadual não precisava oferecer escola para todos, já que era uma função 
a ser desempenhada pelos municípios, que teriam as melhores condições de fiscalizar 
e controlar as escolas e os professores. 

De acordo com o presidente do Estado de Goiás em exercício, a responsabilidade 
quanto à desorganização do ensino estava no “vaivém” das legislações, que ora 
colocavam a instrução primária a cargo das municipalidades, ora do governo estadual: 

A instrucção primária tem passado por diversas phases nesses últimos annos, 
ora se achando a cargo dos municípios, ora dos Estados, essas alternativas tem 
contribuído para sua desorganização, sendo esse um dos motivos de não se achar 
ella em mais franca prosperidade. (Goias, 1917). 
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Assim, em uma tentativa de solucionar o problema, João Alves de Castro (1917-
1921), além de entregar a responsabilidade pela instrução primária ao Estado, criou 
também os grupos escolares em terras goianas. A República Brasileira estava prestes 
a completar 29 anos quando a política educacional goiana assume, de fato, a 
empreitada em torno da escola primária graduada e seriada.  O então presidente do 
Estado trouxe à luz uma reforma (Reforma de 1918) que, além de resolver a questão 
da responsabilização pela criação e gestão de um sistema educacional, trazia 
numerosas novidades e promovia avanços, principalmente, na escola primária. 

A reforma de 1918, que buscou referências no Distrito Federal e São Paulo 1 , 
baseou-se na Lei n. 631 e no regulamento publicado sob a forma do Decreto n. 5.930, 
de 24 de outubro de 1918. A reforma instituía o curso primário e instaurava a forma 
escolar graduada. Segundo Bretas (1991), a grande novidade da Reforma foi a 
introdução dos Grupos Escolares em Goiás, instituição que já era comum em outros 
estados da federação.  

O capítulo III da Lei n. 631 (Dos Grupos Escolares), dentre outras determinações, 
estabelecia o seguinte: 

Art. 21 – Além das escolas isoladas para ambos os sexos, serão creados, a juízo 
do Governo, Grupos Escolares nas cidades e villas de maior adeantamento ou 
naquellas em que a matrícula exceder a 300 alunos de ambos os sexos e com 
freqüência de 200 discente. 

Art. 22 – Os Grupos Escolares poderão ser mixtos ou para cada sexo e 
funcionarão em predio especialmente construído para esse fim. 

Art. 23 – Para a construção desses prédios ou de qualquer outro para escolas 
isoladas, o Governo entrará em acordo com os municípios, pagando estes a 
metade das despezas, de uma vez ou em quotas, adrede estipuladas. 

Art. 24 – Fica creado desde já o Grupo Escolar da Capital, o qual substituirá o 
actual Curso Annexo à Escola Normal.” (Goiás, 1918, p. 79-80). 

Com esses dispositivos estava iniciada, no Estado, uma nova era para o ensino 
primário, o qual passou a desenvolver-se com a instalação paulatina dos grupos 
escolares nos municípios goianos. 

A primeira cidade goiana a manifestar o desejo de possuir um grupo escolar foi 
Catalão, vizinha de Araguari e Uberlândia, de onde se recebia influência progressista. 
Em suas andanças, líderes políticos que passavam pela cidade de Araguari começaram 
a contemplar a beleza do prédio do grupo escolar, despertando-lhes o desejo da dotar 

                                                   
 

1 Segundo Alves (2007, p. 103), em que pesem as semelhanças com a do Distrito Federal, a matriz predominante 
da reforma goiana de 1918 foi a realizada em São Paulo na década de 1890, também conhecida como Reforma 
Caetano de Campos. 
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Goiás de instituição semelhante.  Todavia, não foi atendida de imediato, uma vez que 
nem mesmo a capital possuía um prédio público nos moldes solicitados, invejados das 
cidades mais desenvolvidas.  

O primeiro grupo escolar a ser instalado foi, como não poderia ser diferente, o da 
Capital, criado pela Lei 631.  Segundo Bretas (1991), esta escola foi criada a partir da 
adaptação do Curso Anexo da Escola Normal, que funcionava no mesmo prédio do 
Liceu. Não foi construído ou mesmo alugado um prédio específico para o seu 
funcionamento e o primeiro grupo escolar de Goiás, foi abrigado, provisoriamente, na 
velha casa de Corumbá.  Assim, toda instituição nova de ensino que se fundava na 
Capital tinha que se abrigar no Liceu, único prédio público existente na cidade 
destinado ao ensino. 

A título de elucidação, tal atitude do governo estava amparada pela mesma lei que 
criava os grupos escolares: “Art. 129 – Enquanto não for adaptado ou construído um 
prédio para o Grupo Escolar da Capital, o governo poderá instalá-lo no edifício que 
offerecer maiores vantagens” (Bretas, 1991, p. 508).  

Logo após a instalação do Grupo Escolar da Capital, alguns municípios começaram 
a pressionar o Governo em busca do mesmo benefício. Entre esses municípios 
reivindicadores, encontravam-se Rio Verde e, de maneira reincidente, Catalão.  

Assim, em 1921, o então sucessor de João Alves, o senhor Eugênio Rodrigues 
Jardim, assumindo o governo em 7 de julho de 1921, sancionou uma lei autorizando a 
criação de cinco grupos escolares no Estado. Trata-se da Lei nº 694, de 27 de julho de 
1921, que, dentre outras determinações estabelecia: 

Art. 1º - Fica o governo autorizado a criar cinco grupos escolares de 4 cadeiras 
cada um, sendo um na Capital, dois no Sul e dois no Norte do Estado, os 
municípios que julgar mais convenientes à diffusão da instrucção primária, 
construindo os respectivos edifícios, nos quais poderá despender até a quantia de 
150 contos. 

Art. 7º - Enquanto não for possível ao Estado a construção de prédios 
apropriados aos Grupos, o Governo se entenderá com as municipalidades, afim 
de que por estas sejam offerecidos aonde possam funccionar os mesmos. (Bretas, 
1991, p. 510-511). 

Por meio do Art. 1° o governo o comprometeu-se a construir os primeiros cinco 
prédios para grupos escolares, porém não construiu nenhum. As primeiras cidades a 
valerem-se da Lei 694: Bonfim (Silvânia de hoje) e Rio Verde construíram prédios 
próprios e, apresentaram ao governo, junto a estes, os nomes das professoras2 a serem 
nomeadas.   

                                                   
 

2 Segundo a Lei, somente as professoras normalistas poderiam exercer a profissão nos Grupos Escolares. 



 

 
 

9 

Assim, por meio da Lei n. 694, de 27 de julho de 1921 foi criado o Grupo Escolar 
de Rio Verde3, na cidade de Rio Verde/GO. Todavia, de acordo com Bretas (1991), 
somente no ano de 1923 houve a instalação da escola. 

1.2 O GRÊMIO LITERÁRIO GUILHERME DE ALMEIDA 

Prática comumente encontrada nas escolas secundárias e normais, os grêmios 
estudantis foram responsáveis pela produção de grande parte dos periódicos 
produzidos por discentes no Brasil, como por exemplo os periódicos “Excelcior!” e “O 
Estimulo” (1911), o “Alvorecer” (1912) e o jornal “O Clarim” (1945). Com relação aos 
alunos do primário, esta prática ainda é pouco explorada e com escassas pesquisas, 
todavia, acredita-se que aqueles existentes se apropriaram da prática dos grêmios 
literários do ensino secundário (Delmonte, 2010). 

Para desvelar as práticas do Grêmio Literário Guilherme de Almeida, objeto de 
estudo deste trabalho, que esteve ativo nos anos de 1945, 1946 e 1947, iniciando suas 
atividades sempre no mês de agosto, com exceção do ano de 1947 em que a primeira 
sessão foi no mês de junho, analisamos a escrita das sessões do Grêmio, presentes no 
Livro de Atas, todas devidamente assinadas pelos presentes. A ata de cada sessão era 
elaborada por uma professora, designada pela Diretora para secretariá-la, que não 
colocava muito esmero em alguns registros, inclusive apresentam erros ortográficos, 
rasuras e emendas. As mesmas seguem um padrão, uma sucessão de etapas que se 
repetem durante os três anos de vigência do Grêmio, cristalizando seu cotidiano.  

Conforme relato da professora Lígia Maria Coelho Rebêlo, que lavrou a Ata da 
inauguração do Grêmio, aos quatro dias do mês de agosto de 1945, o objetivo do 
Grêmio Literário era “fator pró incentivação do estudo e da cultura intelectual do 
nosso Grupo Escolar” (Ata do Grêmio, 1945, p. 6). Ou ainda “para melhor desenvolver 
as aptidões intelectuais e sociais dos alunos, ideia nascida do cerebro imaginário e 
inteligente de D. Olga, e aprovada unanimente por todos” (Ata do Grêmio, 1946, p. 
48), professado por Eulina Cunha, secretária que subscreveu a Ata inaugural do 
Grêmio no ano de 1946, especificamente no dia 10 de agosto. Por fim, “tem por 
finalidade desenvolver as crianças não só intelectual como socialmente, tornando-as 
apta para em parte social, enfrentar a vida” (Ata do Grêmio, 1947, p. 85), narrado pela 
professora Selva Campos, responsável por secretariar a sessão de 4 de outubro de 1947. 

O Grêmio Literário Guilherme de Almeida, do Grupo Escolar Eugênio Jardim, 
recebeu o nome do ilustríssimo Senhor Guilherme de Almeida, brilhante poeta, 
nascido em Campinas, Estado de São Paulo, em 1890. Formado em Direito em 1912, 
nunca exerceu a profissão. Jornalista brilhante, alcançou êxito como cronista. Aos 14 
anos já escrevera um soneto de inspiração religiosa, intitulado “A cruz”, enquanto 

                                                   
 

3 A denominação de Grupo Escolar de Rio Verde permaneceu até 1938, quando a instituição de ensino passou a 
ser chamada de Grupo Escolar Eugênio Jardim. 
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estudante de ginásio. Depois de formado começou a publicar seus livros de versos, 
dada a sensibilidade dos mesmos, recebeu o honroso título de cultor das musas (Ata 
do Grêmio, 1945). 

A sessão solene de fundação do Grêmio Literário Guilherme de Almeida aconteceu 
no dia 04 de agosto de 1945, no Salão nobre do Grupo Escolar Eugênio Jardim, às 9 
horas. Estavam presentes a Senhora Diretora D. Olga de Sá, o corpo docente e discente 
do educandário. A turma escolhida para inaugurar o Grêmio foi o 3º ano masculino 
dirigido pela professora Selva Campos, responsável por organizar o programa. Na 
visão da então diretora, com o objetivo de “estimular os alunos”, as professoras 
assistentes seriam responsáveis por atribuir notas e calcular as médias, para classificar 
as apresentações e premiar aqueles que alcançassem o 1º lugar obtendo a maior média. 

O primeiro número, da primeira sessão, foi o livro4 “Salve Brasil”, realizado por 
todos os alunos. Posteriormente, a Sra. Diretora, por meio de frases buriladas, relatou 
a finalidade e vantagem do grêmio, seguida de uma homenagem ao culto patrono, na 
qual discorreu sobre sua notável biografia. Ao findar, incitou os alunos para seguirem 
o exemplo do patrono, “progredindo sempre, para tornar próspero e feliz, o nosso 
Brasil” (Ata do Grêmio, 1945, p. 6). 

Gostaríamos de evidenciar as palavras da professora Ligia Maria Coelho Rebêlo, 
que redigiu a Ata da sessão ocorrida no dia 31 de agosto de 1946, exaltando o Grêmio: 

Cada sessão do grêmio é mais um marco para o desenvolvimento dos quatro 
sentidos internos, é de louvável observação o progresso, a vivacidade, o interesse, 
o entusiasmo, o estímulo, provocados nessas crianças compenetradas, cada qual 
em seu papel. O grêmio não só é um fator preponderante para a difusão da 
sociabilidade, como também da educação quer física, intelectual ou moral, 
despertando, ao mesmo tempo, nos aprendizes, todas as faculdades: memória, 
inteligência, imaginação, juízo, raciocínio, etc., que estão como que dormindo no 
espírito, à espera de que uma associação de ideias vá despertá-las. (Ata do 
Grêmio, 1946, p. 61). 

Em 1945 as sessões foram realizadas semanalmente, no período matutino, na 
presença do corpo docente e discente, no salão nobre do Grupo Escolar. Em 1946 as 
sessões passaram a ser realizadas nas salas de aula, também no período matutino, com 
a presença da diretora do Grêmio, a senhora Matilde Maria Luiza Lidia Teixeira, a 
presença de alguns alunos de outras salas, às vezes escolhidos para participarem das 
apresentações, bem como, esporadicamente, alguns familiares dos alunos e 
convidados ilustres. No último ano, em 1947, as sessões voltaram a ocorrer no salão 
nobre do Grupo Escolar, praticamente todas realizadas no período noturno, contando 
com a presença do corpo docente e discente, familiares e convidados. Neste último ano 

                                                   
 

4 Na Ata desta sessão não há especificação de como o livro foi apresentado. 
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a diretora do Grupo Escolar passou a ser a Sra. Matilde Maria Luiza Lidia Teixeira, ex-
diretora do Grêmio Literário. 

Entre os convidados que participaram das sessões do Grêmio Literário destacamos 
a presença de várias professoras visitantes, alunos do curso de admissão5, que também 
eram convidados a declamar, cantar ou dramatizar. Em uma sessão houve a presença 
do Fiscal Federal, Sr. Admar Stroeder e suas filhas. Um fato interessante ocorreu, a 
Sra. Diretora, enaltecida com as apresentações de umas alunas sobre alguns comércios 
locais, especificamente a Predileta, Pernambucanas, Casa Maria, A Diana e a Livraria 
Brasil, convidou um representante de cada estabelecimento para prestigiarem as 
alunas, que prontamente aceitaram o convite e participaram da sessão do Grêmio do 
dia 17 de agosto de 1946. 

A professora responsável por cada sala, consequentemente pela sessão, tinha a 
obrigação de redigir um “Programa”, constando os nomes dos alunos, bem como suas 
apresentações. No discorrer das Atas é possível verificar elogios da Programação 
realizada pelas professoras, como “elaborado com grande carinho e capricho” (Ata do 
Grêmio, 1945, p. 14), ou “o programa foi muitíssimo bem desempenhado” (Ata do 
Grêmio, 1947, p. 83). 

Na figura a seguir temos 3 Programas elaborados por professoras do Grupo Escolar 
Eugênio Jardim (Acervo do Grupo Escolar Eugênio Jardim). 

FIG 1 | Programas das sessões do Grêmio Literário Guilherme de Almeida do Grupo Escolar Eugênio Jardim. 

Nas Atas, as professoras secretárias relatam com afinco a alegria, satisfação e 
entusiasmo das crianças pelas sessões do Grêmio Literário, subscrevendo: “Todos os 
alunos, participantes do programa e assistentes do mesmo, mostravam-se contentes” 
(Ata do Grêmio, 1945, p. 6); “Os alunos, sorridentes e contentes, esperavam com 
ansiedade o momento de serem chamados para darem sua parcela de sua contribuição 
neste dia tão festivo para eles” (Ata do Grêmio, 1945, p. 27), “Seus alunos estavam 
muito alegres e contentes, ansiosos para chegar o momento tão esperado pôr eles” (Ata 

                                                   
 

5 Os exames de admissão ao ginásio vigoraram no Brasil entre 1931 e 1971. 
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do Grêmio, 1945, p. 18), “inquietos nas carteiras a espera do momento em pôr suas 
aptidões intelectuais em foco” (Ata do Grêmio, 1946, p. 74). 

Durante a leitura das Atas foi possível verificar a preocupação das professoras em 
exaltar o espírito patriótico e formar as crianças para contribuírem com o progresso 
do país, em frases como: “A mui digna senhora D. Olga de Sá, que, visando um objetivo 
único que é o desenvolvimento intelectual das crianças, fundou aqui na escola mais 
este pretexto de sociabilidade para os pequenos de hoje, porém, grandes defensores 
do Brasil futuro” (Ata Grêmio, 1946, p. 52); “Pela sua letra patriótica e música tão 
rituada6, só pode inspirar para aquêles que o cantam e ouvem, o tão patriotismo de 
que todos nós necessitamos, para o progresso do Brasil” (Ata do Grêmio, 1946, p. 64). 

Na programação do Grêmio, elaborado pelas professoras, também fica claro a 
exaltação ao patriotismo. Comumente, antes de iniciarem as apresentações 
individuais ou em pequenos grupos de alunos, bem como ao finalizá-las, era praxe toda 
a turma, por vezes o côro orfeônico, cantarem os Hinos: Meu Brasil, Juventude 
brasileira, Hino Goiaz, Hino Marcha Escolar, Canção patriótica, Vitória, Canção da 
infantaria, Avante brasileiros, Fibras de heróis, Hino Brazil, Hino a Rio Verde, 
Riquezas do Brasil, entre outros. Por vezes também há menções sobre a Bandeira do 
Brasil: “Iniciando então o programa ouvimos o hino Brazil cantado por todas as alunas 
trazendo cada uma na mão uma bandeirinha com as lindas cores da nossa Bandeira 
Brasileira” (Ata do Grêmio, 1945, p. 23). 

Além dos Hinos estarem presentes no início e final de cada sessão, as 
apresentações individuais eram caracterizadas por poesias referentes ao Brasil: Meu 
Brasil, Soldado brasileiro, Nossa terra, Sou brasileiro, Diálogo 7 de setembro, O 
soldadinho, Minha terra, Bom Brasileiro, Setembro mês do Brasil. 

Também faziam parte do repertório das apresentações as histórias (História da 
baratinha, O Pinto pelado, Tio Antonio e o porco, Porquinho arteiro, A outra da raposa, 
O furto, História do Vinteuzinho), as canções (Canta, passarinho!, As abelhinhas, 
Velho sino, O sonho, Meus quinze anos, Canto peruano, Bem-te-vi, Eu e você, As três 
graças, Meu casamento, Velho realejo, Arca de Noé), as fábulas e lendas (A raposa e o 
corvo, A onça e a raposa, A cigarra e a formiga, A cabra e o bode, A lenda dos miosótis, 
A lenda do crisântemo), e poesias diversas (As virtudes, As vogais, Preguiça, Fazer o 
bem, Amai a Escola, Os livros, Periquitinho, Mãe Preta). Vale ressaltar que também 
era comum, tanto as professoras, como os alunos, declamarem poesias do Patrono do 
Grêmio, o poeta Guilherme de Almeida, como “Melancolia”, “Moeda paulista” e 
“Coração”.  

Um fato que chamou a atenção foi a ausência de orações nas sessões do Grêmio e 
a pouca alusão aos números envolvendo a religião. Em uma sessão a Diretora do grupo 
D. Olga, dissertou sobre a lavra de Santa Terezinha do Menino Jesus, que em seguida 
foi dramatizada por um grupo de alunos. Nas apresentações dos alunos somente as 
poesias “A concha e a virgem” e “Os pombos de Jesus”, e o diálogo “O crucifixo” se 

                                                   
 

6 A professora secretária se referia ao Hino “Mocidade Brasileira”. 



 

 
 

13 

fazem presentes. Mas há vários números ressaltando virtudes e moralidade como 
“Fazer o bem”, Meus deveres”, “Polidez”, “Crianças que fumam”, “Preguiça”, “A 
menina que não se penteava”, “O descuidado”. 

Durante as sessões do Grêmio os alunos trajavam uniformes brancos. Estes tinham 
uma simbologia interessante na visão das professoras: “As crianças da classe em festa, 
garbosas trajavam o uniforme branco, representando um canteiro com seus botões 
semi-abertos exalando a essência da mais pequenina flor; é este um dos canteiros deste 
magestoso jardim, que é a Escola” (Ata do Grêmio, 1945, p. 42); “As crianças 
garbosamente trajam seu uniforme branco simbolizando a candura de uma flor semi 
aberta, deixando exalar no semblante meigo de cada uma, algo de personalidade 
infantil” (Ata do Grêmio, 1946, p. 520); “Os alunos estavam trajados de branco, 
simbolizando a pureza de seus corações” (Ata do Grêmio, 1946, p. 66). 

Embora os alunos usassem seus uniformes brancos nas sessões do Grêmio, 
durante as apresentações são vastas as passagens que indicam a caracterização 
conforme o número apresentado, quer seja nas dramatizações, quer seja nas canções 
ou declamações. Observe as narrativas: “A aluna Elizabet Vieira, com traje apropriado 
cantou meu chapéu de lado” (Ata do Grêmio, 1945, p. 24); “Trazia cada uma vestido e 
um laço de fita no cabelo de cores diferentes” (Ata do Grêmio, 1945, p. 25); “As alunas 
caracterizadas com cores berrantes, estavam todas muito interessantes” (Ata do 
Grêmio, 1945, p. 33); “A menina trajava-se de caçadora e foi de uma graciosidade 
incomparável” (Ata do Grêmio, 1946, p. 63); “Para maior realce a festa tivemos o 
prazer de ouvir o canto: ‘Mulher brasileira’ pelas alunas: Cecília, Marta e Rosa, vestidas 
de enfermeiras cantavam, como boas brasileiras que são” (Ata do Grêmio, 1947, p. 86). 

 Nas atas verifica-se um cuidado em relatar os alunos faltosos: “De uma 
interessan Ata do Grêmio, te canção fomos privados de ouvir, por achar-se acamada a 
aluna: Jane Emrich” (Ata do Grêmio, p. 1945, p. 32) ou “Merece menção honrosa o 
aluno Hermes Gomes Monteiro, que substituiu nos últimos momentos o aluno 
Ildemar L. Fernandes que não poude comparecer por motivo força maior” (Ata do 
Grêmio, 1945, p. 15). Com relação as justificativas, as únicas encontradas são 
referentes a doenças, comumente descrito como “acamados”. 

Ao relatar as apresentações, as professoras tecem críticas ou elogios aos alunos. 
Esta configuração está presente em todas as sessões do Grêmio. Vejamos alguns: “é 
um aluno que muito promete, pelo brilho de sua inteligência” (Ata do Grêmio, 1945, 
1945, p. 4); “Tímido e acanhado, porém esforçado” (Ata do Grêmio, 1945, p. 5); 
“embora não observasse as acentuações, saiu-se regularmente, com pequenos lapsos 
de memória” (Ata do Grêmio, 1945, p. 9); “Recitou com muita igenidade” (Ata do 
Grêmio, 1945, p. 13), “Ficou muito nervoso e não conseguiu recitar” (Ata do 
Grêmio,1945,  p. 20); “Desempenhou, com grande desembaraço, a sua incumbência” 
(Ata do Grêmio, 1946, p. 62); “Gaguejando um pouquinho, mas atingiu ao final” (Ata 
do Grêmio, 1946, p. 74). 

A desobediência durante as sessões é narrada pelas professoras secretárias como: 
“A aluna Mary Leão em desobediência por não querer desempenhar sua função foi por 
unanimidade desclassificada recebendo a nota 0” (Ata do Grêmio, 1945, p. 10); “bem 



 

 
 

14 

a notar que na dramatização de Nossa Senhora que deveria ser desempenhada por 
Mary Leão, esta se recusou a fazê-lo dando uma nota dissonante e por este motivo não 
foi classificada, sendo prontamente substituída por Musme Pincoscha” (Ata do 
Grêmio, 1945, p. 9). Outro trecho interessante relativo a obediência é “Margarida 
Souza, embora mostrasse extremamente nervosa, soube muito bem obedecer e assim, 
condignamente, cumpriu o dever” (Ata do Grêmio, 1945, p. 32). 

Ao final das apresentações, as professoras convidadas tiravam as médias dos 
alunos para classificarem em 1º, 2º e 3º lugar as apresentações. Ao divulgarem os 
resultados narravam: “as médias foram recebidas pelos alunos, entre risos e palmas” 
(p .6), ou “as médias foram recebidas pelas alunas com grande alegria” (p. 45). Era 
comum mais de um aluno ocupar as colocações, porém os relatos deixam claro que 
somente o 1º lugar recebia uma premiação, aqueles que recitavam com mais amor e 
entusiasmo. Não especificação das premiações recebidas pelos alunos. 

A última sessão do Grêmio ocorreu no dia 18 de setembro de 1947, sem nenhuma 
menção de sua extinção. O Livro Ata permanece com algumas páginas em branco, sem 
termo de encerramento. 

1.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inovação representada pelos grupos escolares significou profundas 
transformações na organização e na constituição dos sistemas estaduais de ensino 
público no país. Todavia, a arquitetura monumental e suntuosa de algumas dessas 
edificações escolares, além de expressar a importância social e política da escola 
primária, serviu para propagar a ação do governo em relação à instrução pública e não 
se disseminou de maneira uniforme em todos os estados. 

Os professores não dispunham de materiais pedagógicos atualizados bem como 
não tinham oportunidade de se aperfeiçoarem. Porém, o empenho, a dedicação e o 
compromisso desses docentes com a escola, os alunos e a sociedade, foram 
materializados em práticas, como as do Grêmio Literário.  

Durante a leitura e análise das Atas do Grêmio Literário, embora datem de 1945, 
1946 e 1947, período posterior a implantação do ideário nacionalista, que pretendiam 
configurar as instituições escolares como um local de gestação de ideias e valores de 
glorificação patriótica, percebemos estratégias nas Programações das sessões com o 
intuito de formar as crianças para a nacionalidade. 

Percorrendo as páginas do Livro Ata do Grêmio Guilherme de Almeida, foi possível 
desvelar uma diversidade de informações que conduziram a algumas reflexões sobre 
esta prática. A escrita rotineira, marcada por elogios e críticas, carregadas de valores 
morais, os aspectos históricos, bem como os sujeitos que faziam parte do cotidiano do 
Grupo Escolar, nos levam a considerar o Grêmio como uma prática autoritária, 
dirigida, cujos alunos eram passivos e receptivos, pautados na ordem, obediência e 
disciplina. 
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Estas considerações podem estar superficiais ou até mesmo equivocadas, o que nos 
remete a um estudo mais aprofundado dos elementos constitutivos presentes nas atas 
das sessões do Grêmio Literário. Todavia, consideramos que a Diretora e as 
professoras do Grupo Escolar, embora selecionassem e premiassem apenas aqueles 
que se destacavam, tinham o objetivo de promover o crescimento literário e cultural 
dos seus integrantes, considerando o Grêmio um espaço de interação social. 
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RESUMO 

Esta comunicação apresenta uma reflexão sobre as implicações sociais e políticas 
do fenômeno da instabilidade política resultantes da alta rotatividade na ocupação do 
cargo de presidente de província, no Brasil, na formulação das políticas para a 
instrução pública, especialmente em Minas Gerais, no período de 1850 a 1889. Para 
isso, toma como fontes documentos oficiais e jornais da época. Analisa a criação do 
cargo de presidente, as tensões políticas resultantes das nomeações do Imperador, 
destacando especialmente o político que administrou o maior número de províncias 
no país, entre as quais Minas Gerais. Por fim, apresenta um debate que ocorreu em 
meio à discussão de um projeto de lei de reforma da instrução na província mineira. 
Ser presidente de província significava ocupar um lugar social e simbólico de muita 
importância, pois evidenciava a confiança depositada pelo Imperador e era, ao mesmo 
tempo, um requisito para a ascensão na política da Corte ou numa possível carreira 
nobiliárquica. 
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Império brasileiro, Instrução pública, Administração provincial 
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1. NA ORIGEM DO CARGO DE PRESIDENTE A DISPUTA PELO PODER SE 
INSTAURA: AS JUNTAS PROVISÓRIAS1. 

O início do século XIX no Brasil foi marcado por diversas mudanças na forma de 
sua organização política e no seu estatuto juridico-institucional. A transferência da 
Corte para a Colônia em 1808 deu início às transformações. A primeira foi a elevação 
a Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815, por Dom João, como forma de atender 
às exigências de retomada dos limites e posse dos reinos feitas pelo Congresso de 
Viena, após a derrota de Napoleão. Com a morte da Rainha Dona Maria I, o príncipe 
regente é sagrado rei, com D. João VI ainda no Brasil. Após pressão da Revolução 
Constitucionalista, de 1820, é obrigado a retornar a Portugal, em abril de 1821, levando 
consigo a sede do governo. Em seu lugar deixou como príncipe regente, o herdeiro do 
trono Pedro de Alcântara de Bragança e Bourbon. 

Na tentativa de controlar a atuação do regente D. Pedro e de organizar o Reino do 
Brasil, as Cortes Constitucionais de Lisboa, instaladas em 1821, regulamentam o 
governo das províncias por meio da criação das Juntas Provisórias de Governo que 
vão se instalando até o ano seguinte. Órgãos de natureza executiva, eram compostos 
por um grupo de cinco a sete pessoas eleitas nas próprias localidades, com 
competência local de “jurisdição na parte civil, econômica, administrativa de polícia 
em conformidade com as leis existentes” (SLEMIAN, 2007, p. 23). Tais pessoas eram, 
dessa forma, a expressão máxima do poder local, ainda que subordinadas a Lisboa. 

Contudo, a crise política que se instaura com a retirada da sede do Governo do 
Brasil se agrava levando, no ano seguinte, à proclamação da Independência e à 
sagração do príncipe regente D. Pedro I, a Imperador do Brasil. A ruptura com as 
Cortes de Lisboa, exigindo uma reconfiguração política nas províncias põe, assim, em 
xeque todo o poder das Juntas Provisórias que logo seriam extintas. 

1.1 RECONFIGURAÇÃO POLÍTICA: O CARGO DE PRESIDENTE E OS CONSELHOS  

O processo de reconfiguração política do país foi tema de franco debate durante a 
realização da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil, convocada a 
elaborar e aprovar a sua primeira Carta Constitucional, logo no início de 1823. 

A Constituição outorgada em 1824 corroborou a maior parte das medidas do 
Regimento de 1823, criando, porém, Câmaras dos Distritos e Conselho Geral da 
Província, excetuando-se na capital do Império. Por esse Regimento, as Juntas foram 
abolidas e o governo das Províncias confiado, provisoriamente, ao Presidente e ao 
Conselho. O presidente era o “executor e administrador”, de nomeação do Imperador 
e “amovível quando o julgar necessário” (Coleção de ..., 1823).  

                                                   
 

1 Este texto resulta de pesquisa financiada pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (FAPEMIG), Brasil. 
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Do rol de competência dos Conselhos, fazia parte apenas aqueles considerados “os 
negócios mais interessantes das suas províncias”, não podendo interferir nos 
interesses de outras províncias ou da Nação. (Constituição..., 1824). 

Nos anos que se seguiram, os principais pontos de discórdia entre os deputados e 
senadores do Império residiram na definição das atribuições dos presidentes das 
províncias. Na Câmara, todos os esforços foram no sentido de fortalecer os Conselhos 
Gerais como órgãos de poder local que se responsabilizariam pelo controle das ações 
dos presidentes. No Senado, a defesa era do fortalecimento do poder dos presidentes 
como homens de confiança do Imperador. A incompatibilidade entre as duas Casas 
levou ao esquecimento projetos discutidos durante a primeira legislatura (1826-29) 
que advogavam pelo fortalecimento dos Conselhos Gerais em detrimento de atitudes 
despóticas por parte dos “delegados do Imperador”. No Senado, tais projetos não 
voltariam ao plenário, inclusive, por causa das discussões sobre a reforma da 
Constituição (SLEMIAN, 2007) 

2. A INSTRUÇÃO PÚBLICA: LEI DE PRIMEIRAS LETRAS - 1827 

Após a proclamação da Independência do Brasil (1822), o país vivenciou 
momentos de grandes debates em torno da questão da organização do Estado e, bem 
assim, da instrução pública, entendida como indispensável para alavancar o processo 
civilizatório do povo. Era necessário “formar pessoas dotadas de novas qualidades, 
fundamentais à constituição do Estado Imperial” (INÁCIO, 2003, p. 15).  Para isso, era 
fundamental não apenas promover a expansão da escola mais acessível a toda 
população como também reformar o ensino por meio da introdução de um método 
novo e adequado aos novos propósitos do ensino em todo o Império. 

No âmbito da Assembleia Constituinte de 1823 apenas uma lei sobre educação foi 
apreciada e votada pelos deputados, a lei que criaria a Universidade da Corte, proposta 
por José da Silva Lisboa, o visconde de Cairu. Quanto às escolas de primeiras letras, a 
proposta apresentada pelo constituinte Martim Francisco sequer foi impressa e 
ofertada para leitura dos deputados, desaparecendo com a dissolução da Assembleia, 
ainda em 1823.  

No retorno à normalidade constitucional e legislativa com a instalação da 
Assembleia Nacional, a primeira legislatura (1826-1828) encarrega o deputado 
Januário da Cunha Barbosa, membro da Comissão de Instrução Pública, de apresentar 
um plano geral para a educação no país. A Lei Geral do Ensino foi promulgada em 15 
de outubro de 18272, determinando a criação de escolas de primeiras letras em todas 
as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império, porém não definiu de quem 

                                                   
 

2 BRASIL. Lei de 15 de outubro de 1827. Manda crear escolas de primeiras letras em todas as cidades, villas e 
logares mais populosos do Imperio. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1827, Página 71 Vol. 1 pt. I 
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seria o dever de ofertá-la, ou seja, prever, prover e pagá-la. Na tentativa de orientar o 
que dizia a Constituição de 1824, a Lei de 1827 previu no seu Art. 2º que: 

Os Presidentes das provincias, em Conselho e com audiência das respectivas 
Camaras, emquanto não tiverem exercício os Conselhos Geraes, marcarão o 
numero e localidades das escolas, podendo extinguir as que existem em logares 
pouco populosos e remover os Professores delas para as que se crearem, onde 
mais aproveitem, dando conta á Assembléa Geral para final resolução (BRASIL, 
1827, p. 71) 

A Lei de 1827 orientou, dessa forma, não somente a instalação das escolas de 
primeiras letras no Império, de modo a organizar e estruturar a instrução pública 
elementar, instituindo a responsabilidade por esse ramo dos negócios aos órgãos 
administrativos provinciais, como também a definição dos conteúdos do ensino das 
escolas para ambos os sexos, a regulamentação da profissão docente e a fixação das 
normas para abertura, fechamento, transferência e manutenção de escolas. A Lei 
também definiu o método oficial de organização do ensino ao determinar que os 
castigos fossem os praticados pelo método Lancaster. 

A organização e a regulamentação da instrução elementar permanecem até década 
de 1830, como uma das atribuições da Assembleia Geral Legislativa, em conjunto com 
os Conselhos Gerais de Província e com Câmaras Distritais. Contudo, com a reforma 
da Constituição do Império, autorizada em 1832, e levada a efeito pelo Ato Adicional 
de 1834, atribui-se às províncias a responsabilidade de legislar e promover o ensino 
primário e secundário, deixando a cargo do Império organizar o ensino superior. 
Assim, será no interior de cada província que os debates em torno da organização do 
ensino elementar e secundário passam a acontecer colocando totalmente em realce o 
papel fundamental dos órgãos provinciais e, em especial, do legislativo e do executivo 
na condução da regulamentação da instrução pública imperial e, bem assim, na 
condução de todos os negócios provinciais.  

3. A CONSOLIDAÇÃO DA AUTORIDADE PROVINCIAL NA REFORMA DA CARTA 
CONSTITUCIONAL - 1834 

A questão da autonomia das províncias e a definição das atribuições de suas 
autoridades ganharam destaque após a Abdicação do Imperador, em 1831, e durante 
a discussão da reforma da Constituição, trazendo para o debate a possibilidade de um 
novo arranjo político para as províncias cuja administração era centrada na figura do 
presidente, a despeito dos Conselhos. Apesar de várias polêmicas, permaneceu a 
escolha do presidente como prerrogativa do chefe da Nação com poder de sanção às 
leis nos mesmos moldes em que era praticado na Assembleia Nacional pelo 
Imperador.  



 

 
 

8 

A despeito de todos os embates e do esforço da Câmara para fortalecer os poderes 
locais, diminuindo a esfera e o poder de atuação dos presidentes, o Regimento3 foi 
aprovado. Na comparação com a lei de 1823, percebe-se um encaminhamento 
normativo contrário ao que a Câmara buscou no Primeiro Reinado, em relação ao 
controle da ação dos presidentes por meio da ampliação de poderes dos conselhos 
locais. O arranjo nesses moldes foi veementemente combatido pelo Senado que viu 
suas ideias vitoriosas na reforma da Carta Constitucional 

A reforma constitucional consolidou o poder e a autonomia da presidência de 
província, ao definir suas competências, entre as quais: executar e fazer executar as 
Leis; exigir dos funcionários as informações necessárias para essa tarefa; inspecionar 
todas as Repartições; Dispor da força a bem da segurança e tranquilidade da Província; 
prover os cargos públicos, dar posse, conceder licenças, e suspender funcionários por 
abuso, omissão, ou erro cometido; decidir conflitos de jurisdição; intermediar os 
requerimentos ou representações, enviados ao Governo Central.  

O formato adquirido pela presidência de província após a Reforma Constitucional 
de 1834 se manterá por todo o Império, o que não significa que as tensões entre o 
executivo e o legislativo tenham diminuídas no interior das províncias. Ao contrário, 
inseridas no interior das disputas políticas entre liberais e conservadores, o cargo de 
presidente ocupará um lugar de extrema importância tanto para o Governo Central 
que lançará mão de seus escolhidos como peças-chave no processo de manutenção da 
unidade do Império como para as facções em disputa pelo poder nas províncias. A 
estratégia de nomeação Real, bem como a alta rotatividade, segundo Miriam 
Dolhnikoff (2005) era justamente a como forma de garantir a fidelidade dos escolhidos 
ao Poder Central. Para Mattos (1999, p. 240) a ocupação política dos cargos, 
certamente levava à inoperância e indiciava os reais interesses dos seus ocupantes que 
visam construir suas carreiras políticas “e, por isso mesmo, com os olhos postos na 
Corte”.  

Não resta dúvidas de que os presidentes fazem parte da elite política responsável 
pela construção do Estado brasileiro, garantia da ordem nacional e pela consolidação 
do sistema político que singularizou a libertação da Colônia Portuguesa em 
comparação à espanhola, por ter conseguido manter uma unidade e a construção de 
um governo civil estável. Segundo Carvalho (2008, p. 56), isso se deveu ao perfil dessa 
elite política que compartilhava uma “homogeneidade ideológica e de treinamento”. 
Tal homogeneidade era fornecida, principalmente, pela socialização decorrente de 
uma educação comum, pela ocupação e pela carreira política desses sujeitos. Nesse 
caso, segundo o autor, teria pesado menos a origem social dessa elite do que a 
socialização e o treinamento recebido.  

Os presidentes de província se inscrevem nessa elite como o “segundo escalão da 
burocracia” imperial, juntamente com os diretores e chefes de seção, que via a política 

                                                   
 

3 Lei nº 40, de 3 de outubro de 1834. Dá Regimento aos Presidentes de Província e extingue o Conselho da 
Presidência. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1834, Página 53 Vol. 1 
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local como um passo na carreira que a levaria à Corte e, assim, a fazer parte da “elite 
nacional” (CARVALHO, 2008, p. 56). Para dimensionar, no entanto, a influência que 
essa elite local teve na construção da Nação brasileira, o autor reconhece a necessidade 
de estudos mais aprofundados que tomem esses políticos como objeto de investigação. 
É nessa direção, portanto, que este estudo aponta.  

4. OS PRESIDENTES DA PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS – 1850/1889 

Com o propósito de conhecer melhor a relação que se estabeleceu entre a educação 
e a política nas Minas Oitocentistas, temos investido metodologicamente na 
construção de uma biografia coletiva dos ocupantes do cargo de presidente e vice-
presidente, pois ela nos permite “conhecer as propriedades sociais mais requisitadas 
em cada grupo, sua valorização ou desvalorização através do tempo; conhecer a 
composição dos capitais ou atributos cultural, econômico ou social, e sua inscrição nas 
trajetórias dos indivíduos comuns” (HEINZ, 2006, p. 9). 

Minas Gerais, província de primeira grandeza, em função de ser a mais populosa 
e, assim, ter direito ao maior número de membros na Assembleia Legislativa, se 
destaca como parte importante do itinerário político, por seu peso político, sua 
localização central e proximidade da Corte, fatores que influenciavam na carreira e na 
aspiração política da elite que a administrou seja ocupando a presidência ou a vice, na 
vacância do cargo. 

Com a estabilidade política alcançada pelo país a partir da segunda metade do 
século XIX 4 , percebe-se um maior investimento na condução dos negócios da 
província, entre os quais se destaca a instrução pública com uma profusão de leis e 
regulamentos voltados para a organização da estrutura administrativa e fiscal de todo 
o aparato da instrução pública, privada e do magistério. Todo esse aparato jurídico-
normativo, percorreu, de certa forma, a mesa de um grupo considerável de políticos 
que estiveram administrando a província mineira no período de 1850 a 1889.  

Ao longo de 39 anos, nada menos do que 59 políticos tomaram assento na cadeira 
da presidência, distribuídos por 89 mandatos. Mas, quem poderia pleitear e alcançar 
tal posto? A regra imposta pela Constituição de 1824 e reafirmada no Ato Adicional de 
1834, fazia dos grandes proprietários rurais os virtuais candidatos à carreira política. 
Com voto censitário, a depender da renda auferida na propriedade, o cidadão 
habilitava-se na condição de eleitor e elegível no seu distrito. Ali começava a carreira 
de um presidente de província. Em geral filho de ilustre fazendeiro, inicialmente 
egresso de Coimbra ou de faculdade de Direito em São Paulo e Olinda, viam a carreira 
como um exercício profissional paralelo à profissão adquirida.  

                                                   
 

4 Os tempos que se inauguram no Brasil a partir de 1850 demarcam o apogeu e, também, o fim do Império. Após 
um período de inúmeras rebeliões e de grande turbulência política, iniciam-se as grandes reformas sociais, 
econômicas e de política externa. 
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De deputados provinciais passavam a deputados nacionais, ocasião em que 
estavam prontos para servir ao Rei e ao Partido, naqueles lugares necessários à 
burocracia do Império. Percorriam, inicialmente, cargos menores e à medida que 
ganhavam a confiança do Imperador, buscavam posicionar-se naqueles lugares 
definitivos para uma vida tranquila, de preferência na Corte. Apesar de um salário 
razoável, esse não era o principal atrativo ao cargo, mas a proximidade com a Corte e 
a possível mercê de um título de nobreza ou a escolha para um Senado vitalício.  

4.1 CONHECENDO ALGUNS POLÍTICOS NOBILITADOS 

Ao longo dos 39 anos, oito ocupantes do cargo foram agraciados com título de 
nobreza, mas nesta análise, em vista dos limites do texto, vamos considerar apenas 
dois: Romualdo José Monteiro de Barros (1756-1855), Barão de Paraopeba: nascido 
em Minas Gerais, foi proprietário de lavra de ouro e da primeira fábrica de ferro de 
Minas, estudou no Seminário de Mariana e ocupou a vice-presidência como 4º 
indicado na lista (14/06/1850 a 17/07/1850), foi Membro do Segundo Governo 
Provisório (1823), Integrante do Conselho do Governo (1825,1830). 

Carlos Carneiro de Campos (1805-1878), 3º Visconde de Caravelas: nascido na 
Bahia, foi presidente da província de Minas Gerais por duas vezes (12/11/1857 a 
01/05/1859; 21/09/1859 a 22/04/1860). Foi cadete no batalhão de D. Pedro I, aluno 
da Escola Militar; bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, foi Lente 
Catedrático de Economia Política (1829), Inspetor do Tesouro (1833), Deputado da 
Assembleia Provincial da Bahia (1883), Deputado Geral, Vice-Presidente de Província 
de São Paulo (17/12/1852 a 04/01/1853), Senador da Província de São Paulo (1853). 
Ocupou a pasta dos Estrangeiros na Corte (1862) e a pasta da Fazenda (1864). 

O primeiro, rico proprietário de terras, nascido na província mineira ocupou a 
vice-presidência aos 94 anos de idade, por pouco menos de um mês, devido à morte 
do presidente anterior, Alexandre Joaquim de Siqueira aos 36 anos de idade, nascido 
no Rio de Janeiro e no cargo há três meses. Atuou como conselheiro na Corte e em 
Minas, seu título faz menção ao rio Paraopeba, local onde se localizavam suas 
inúmeras propriedades. 

O segundo, administrou Minas aos 52 anos de idade, pela primeira vez, na vacância 
de Joaquim Delfino Ribeiro da Luz (1824-1903), tendo exercido carreira política 
principalmente na província na qual se situava a Corte. Ambos, detentores de títulos 
de nobreza, exemplificam a trajetória de muitos outros membros dessa elite que 
ocuparam posições de importância e tomavam decisões dentro do Governo Central. 
Segundo Carvalho (2008, p. 57), para esses “os limites de seu poder de decisão eram 
os limites do poder do governo”. 

Ambos, seguiram a deputação “como um importante passo na carreira política” 
num momento em que o seu poder “de direito e de fato” foi maior do “que nos regimes 
subsequentes” no Brasil. Como ministros, a exemplo de Joaquim Delfino Ribeiro da 
Luz, o político alcançava o “mais importante” grupo de elite considerado 
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constitucionalmente, como “os agentes do Poder Executivo, cujo titular era o 
imperador” (CARVALHO, 2008, p. 57). 

Também em ambos, podemos constatar os critérios para ascensão aos cargos: o 
vice oriundo da província e escolhido entre os seis membros mais votados para a 
Assembleia Legislativa; o presidente, por ser de escolha do Imperador, poderia ser 
originário de província estranha àquela a ser administrada. Essa situação, 
denominada à época “contradança” dos presidentes, encontrou na imprensa periódica 
espaço de crítica e denúncia, como a do articulista do Jornal Diário de Minas da cidade 
de Ouro Preto, que sobre ela, assim se expressou: 

A versatilidade parece ser a qualidade característica distinctiva de nossa índole. 
E este defeito do caracter nacional faz-se sentir de um modo deplorável na 
administração, e ameaça também influir na direção política do paiz. Desde ha 
muito é systema seguindo em relação a províncias a mudança de seus 
presidentes. Chega um administrador, aliás hábil e bem-intencionado, mas antes 
que ele possa conhecer as necessidades, os recursos e o pessoal da província 
confiada a seus cuidados, ei-lo de partida para outra, onde vai recomeçar os 
mesmos estudos, os mesmos trabalhos, que nunca serão levados à efeito. E se por 
acaso deixão-lhe tempo para iniciar alguma reforma útil, instantaneamente 
reclamadas pelas necessidades do serviço público, quase nunca lhe é dado 
concluí-la. Tal presidente que começa a phase de sua administração ao sul vai 
termina-la ao norte do império5. 

O que se tem, nesse caso é a constituição de uma forma de governo, destacada pelo 
articulista como um “defeito do caráter” da nação brasileira, responsável pela 
constituição de uma “elite itinerante” que revezava entre si o poder. Essa itinerância 
levaria à inoperância administrativa dos governos, como o que ocorrera na província 
de Sergipe, que em 65 anos tivera 54 presidentes. O que agravava ainda mais a situação 
era o fato de os presidentes “estrangeiros” não conhecerem satisfatoriamente a 
província ou de não terem tempo suficiente de conhecê-la e consequentemente terem 
pouco o êxito em suas ações. 

                                                   
 

5 Diário de Minas. Anno I, n. 11, quarta-feira, 13 de junho de 1866, p. 2. 
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4.1.1 O MAIS ITINERANTE DOS PRESIDENTES DO IMPÉRIO 6 : HERCULANO 
FERREIRA PENNA 

Herculano Ferreira Penna (1811- 1867), natural de Diamantina (MG). Amado por 
uns e odiado por outros tantos, Herculano enfrentou a acidez da oposição política, foi 
exaltado pelos apoiadores partidários e viveu consequências da queda de Gabinete de 
Ministros. Começou a vida profissional como professor público em Ouro Preto. Ali foi 
redator de jornal (1829/34). Conservador foi suplente na Assembleia Geral Legislativa 
(1838), reelegendo-se como deputado (1843 a 1852) por Minas. Sua entrada no 
Executivo, começou por sua província natal como vice-presidente (1842)7. Em 1855, 
foi nomeado senador pelo Amazonas, oficio exercido até a sua morte na província do 
Rio de Janeiro. 

Como fiel vassalo do Rei e do Partido Conservador, administrou as maiores 
províncias do Estado Imperial, sendo três das mais importantes politicamente: 
Pernambuco, Minas Gerais e Bahia. Percorreu a carreira como deputado Geral e 
provincial, foi Diretor de Rendas Públicas do Tesouro Nacional e chegou ao Senado 
pelo Amazonas. O QUAD. 1 mostra a sua itinerância pela Nação Imperial. 

 
HERCULANO FERREIRA PENNA (1800-1867) 

PROVÍNCIA ADMINISTRADA MANDATO DURAÇÃO EM DIAS 

ESPÍRITO SANTO  13/12/1845 – 03/05/1846 141 

PARÁ  12/11/1846 – 10/07/1847 

22/10/1947 – 28/03/1948 

210 

PERNAMBUCO  17/10/1848 – 25/12/ 1848 69 

MARANHÃO 07/01/1849 – 07/11/1849 304 

AMAZONAS8 22/04/1853 – 11/03/1855 688 

MINAS GERAIS 02/02/1856 - 10/06/1856 122 

BAHIA 28/09/1859 – 26/04/1860 210 

MATTO GROSSO 08/02/1862 – 12/05/1863 458 

QUADRO 1 | Provincias administradas por Herculano Penna 

                                                   
 

6Destacamos os governos de João Crispiniano Soares (5), Pedro Vicente de Azevedo (4), Francisco de Faria 
Lemos (4), Pedro Vicente de Azevedo (4). Os demais governaram três províncias: José Bento da Cunha 
Figueiredo, Joaquim Pires Machado Portela, Antônio Luís Afonso de Carvalho, Graciliano Aristides do Prado 
Pimentel. 

7 Nomeado por Carta Imperial de 3 de dezembro de 1841, esteve em exercício da presidência de 18/04/1842 a 
08/05;1842. A partir de então tem início a sua peregrinação pelo Império. 

8 Pela Lei nº 582, de 05 de setembro de 1850, se instaura a Província no Amazonas, após uma longa fase colonial 
como pertencente ao estado do Grão-Pará.  



 

 
 

13 

Provavelmente, o seu momento de maior tensão seja sua curta passagem por 
Pernambuco, apenas 69 dias, quando, ao desmantelar o poderio e desmando dos 
liberais, ganhou as páginas da imprensa periódica local. No Correio Mercantil, em 
1848, foi chamado de “Napoleão visitador” e “litigioso desmarcarado” quando em 
visita aos feridos na batalha ocorrida na região do Massupinho. Tais adjetivações 
remetem ao seu “estrangeirismo”, à sua itinerância e à sua oposição política. Diz, 
assim, a nota publicada na seção “Variedades”: 

(...) Conta o  Diario Velho [jornal] de Pernambuco que na visita napoleônica feita 
pelo Sr. Herculano Ferreira Penna aos feridos do combante do Mussupinho  que 
foi para notar que em quanto elle (litigioso desmascarado) se conservou entre os 
feridos, não ouviou um só gemido, um so lamentação. Quer isto dizer que o 
Napoleão visitador tem a habilidade de chloroformisar com aquelles olhos 
maganões que Deus lhe deu; e que se há homens como dizem as velhas, que poem 
olhado nas crianças e aves, também há embotadores de sensibilidade (Grifos no 
original)9 

Representações sobre os presidentes circulavam pelo país, como o trecho nos 
mostra ao publicar notícias da província de Pernambuco no do Rio de Janeiro, o que 
levaria ainda as notícias a circularem pela Corte, contribuindo para exaltar ou 
depreciar os representantes diretos do Imperador. Essa situação, nos permite inferir 
os problemas ocasionados e enfrentados por um grupo que praticou essa itinerância 
durante a segunda metade do século XIX, passando por Minas Gerais.  

Nas suas últimas passagens pelas províncias, ao entregar o cargo ao seu sucessor, 
Antonio da Costa Pinto, por ocasião do seu pedido de demissão da presidencia da 
Bahia, Herculano, cumprindo sua obrigação legal, dá ciência ao novo presidente “do 
pouco que de novo ocorreo entre as duas referida datas de 10 e 26 de abril e a informal-
o do pé em que deixei alguns negócios pertencentes à Adminsitração Geral” (1860, p. 
2) A primeira data se referindo à apresentação do relatório à Assembleia Legislativa e 
a segunda a data de saida do cargo10. Ao assumir a última província de sua carreira, 
mesmo reconheceu a necessidade de se conhecer melhor a província apresentou 
propostas para o seu melhoramento dirigindo-se ao Legislativo. 

Suas palavras traduzem bem o sentido atribuído ao cumprimento de um dever 
para com o Imperador e, bem assim, para com a província sob a sua responsabilidade. 
Não deixa de destacar as dificuldades enfrentadas e tampouco se exime do lugar de 
administrador apresentando medidas para a melhoria dos negócios públicos.  Essa 

                                                   
 

9 Rio de Janeiro, Sabbado 2 de dezembro de 1848. Anno V, n. 529, p.3.  

10 Relatorio apresentado ao excelentíssimo senhor desembargador presidente da província da Bahia, Antonio da 
Costa Pinto pelo ex-presidente e conselheiro do Imperio Herculano Ferreira Penna, por accasião de passar-lhe a 
administração da mesma província em 26 de abril de 1860. Bahia: Typographia de Antonio Olavo da França 
Guerra. 1860. 
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“versatilidade” natural da índole dessa elite, como criticou o articulista do Diário de 
Minas, evidenciava a principal característica do cargo, que era a sua itinerância e o seu 
uso estratégico de acordo com as “razões de alta política”. No entanto, advertia o 
jornalista que quaisquer que fossem essas razões elas deveriam “ceder a considerações 
muito mais elevadas, como o bem-estar, a prosperidade e o engrandecimento das 
províncias”.11 

Embora tenha se destacado por ter sido o presidente de Minas que mais esteve à 
frente dos negócios de outras províncias, a repercussão de sua passagem pelas diversas 
localidades do Império também foi alvo de elogiosas referencias, como publicado, a 
pedido, nas páginas de um dos mais importantes jornais da época na província do 
Pará, o “Treze de Maio”: 

Filho da província do Pará, amigo sincero de seus progressos, não podemos de 
deixar de dar-lhe os parabéns pela boa escolha que o governo imperial vem de 
fazer do Exm.º Snr. Herculano Ferreira Penna para presidi-la. Conhecemos 
perfeitamente bem tão amestrado servidor do Estado, possuímos sua amizade e 
com ele hemos tido a felicidade de servir durante sua brilhante e saudosa 
administração nesta província do Espirito Santo; por isso desde já 
pronosticamos aos nossos patrícios inúmeros bens. Muita inteligência, summa 
habilidade, grande exercício, amor e respeito às instituições do paiz, e mais 
ainda, imparcialidade, eis os garantes que tao distincto Mineiro e consciencioso 
deputado da nação offerece à nossa querida terra para desafiar-lhe as 
sympathias e confiança plena 12 (grifos nossos). 

A elogiosa publicou ocorreu na passagem da primeira à segunda província, logo no 
início de sua longa peregrinação pelo Império. Vê-se bem o papel da imprensa 
Oitocentista na construção do imaginário acerca doas elites imperiais. Aqui, são 
destacados atributos indispensáveis à carreira política dos “amestrados servidores do 
Estado”, quais sejam: inteligência, habilidade, respeito às instituições imperiais e 
imparcialidade na condução dos negócios públicos. Características imprescindíveis ao 
bom político de carreira. 

5. IMPACTOS NA PROVÍNCIA: A INSTRUÇÃO PÚBLICA 

A relação entre a administração provincial e a instrução pública em Minas Gerais 
ainda precisa ser aprofundada. Uma primeira análise dos dados obtidos, nos coloca 
diante do jogo de forças que se estabeleceu entre o governo provincial e a força política 

                                                   
 

11 Diário de Minas. Anno I, n. 11, quarta-feira, 13 de junho de 1866, p. 2. 

12 Jornal “Treze de Maio” (1840-1862), n. 652, quarta-feira, 11 de nov. 1846, p. 2. De circulação na Província do 
Grão-Pará. Disponível em: <http://hemerotecadigital.bn.br/> 
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local representada pela Assembleia provincial, como podemos inferir do debate acerca 
da reforma da instrução na província na década de 1870.  

Em 1872, quando “entra em 1.ª discussão o projecto n. 4” que concedia licença a 
professores para se matricularem na Escola Normal de Ouro Preto, por um período 
que não excedesse dois anos (Minas Gerais, 1872, p. 37), encontramos menção feita 
pelo deputado Sr. Salathiel, ao projeto “pendente da decisão da Casa, o Regulamento13 
sabiamente confeccionado pelo Sr. Portella sobre a instrucção publica” (idem, p. 38), 
pedindo o adiamento da discussão porque o Regulamento ainda não havia sido 
apreciado pela Assembleia Provincial. 

A questão envolve Joaquim Pires Machado Portella, o 40º presidente que 
governou Minas Gerais (08/11/ 1871 – 20/04/1872). Segundo Blake (1898), Portella 
nasceu no Recife em 1827 e estudou na Faculdade de Direito de Olinda, como, 
praticamente, todos os demais que vieram do nordeste brasileiro. Também foi 
presidente da província do Pará e da Bahia, vice-presidente da Província de 
Pernambuco onde também foi deputado provincial, diretor da Instrução Pública, 
presidente do Conselho Diretor Geral da Instrução Pública (1861) e presidente do 
Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano (1862). Fundou a Escola Normal 
do Paraná e dirigiu o Arquivo Nacional. 

Os debates em torno dessa matéria nos dão pistas sobre embates enfrentados pelo 
projeto apresentado pelo presidente Portella. Segundo o deputado Sr. João Baeta 
Neves “o requerimento de adiamento deve [ria]ser aprovado pela Casa, por conter o 
projecto materia do regulamento de instrucção publica” (Minas Gerais, 1872, p. 38) e 
por demonstrar vantagens ao que se vinha praticando na educação da província até 
aquele momento, ao menos no tocante à formação dos professores, considerando-o, 
porém, intempestivo. Argumenta que “se o projecto trata das vantagens concedidas no 
regulamento da instrucção pública, está claro que não se pode admitir, antes de 
aprovado o regulamento, qualquer alteração ou modificação, que vá de encontro às 
disposições suas” (Idem). Ou seja, o deputado defendia a ideia de que aprovar 
qualquer pedido de licença infringiria as proposições do regulamento em construção. 
O deputado Baeta Neves insistia na necessidade de aprovação do Regulamento da 
Instrução pela Assembleia legislativa em vista do quadro de anomia que, para ele, 
reinava nas Minas Gerais. 

Para o deputado a província ainda não havia construído o seu ponto de partida 
regulamentando a instrução pública. Apresentando um quadro caótico no qual cada 
um fazia o que bem entendesse, prejudicando toda a instrução, apela pela urgência e 
necessidade da medida, porém com a cautela necessária para conter aqueles que 
buscam satisfazer suas necessidades por quaisquer meios. É incisivo ao afirmar: “não 
há um systema” (idem) e acredita que um mal sistema é melhor que nenhum.  

Sua defesa era para a aprovação da proposta apresentada pelo presidente Portella, 
mesmo que ainda apresentasse problemas, pois “o regulamento há de ser apresentado, 

                                                   
 

13 Refere-se ao Regulamento nº 62 de 11/04/1872. 
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pois não é possível vigorar sem autorização da Assembleia e, em muito pode ser 
melhorado”. Ao final do debate, o deputado Baeta Neves fez uma defesa das funções 
da Assembleia dando um tom contrário à imposição de um regulamento pelo 
presidente da Província concordando “na necessidade de discutirmos um systema de 
instrucção publica, mas não um projecto que não satisfaz a educação publica” (MINAS 
GERAIS, 1872, p. 40).  

Conclui a questão inicial, relativa à aprovação da concessão de licença, votando 
pelo adiamento da proposta com a seguinte declaração: 

[...] aguardo-me para discutir o projecto, quando fôr apresentado o 
regulamento, que tem de ser submetido a approvaçao desta Assembléa. O 
argumento, de que elle só será apresentado, quando não houver mais tempo de 
ser discutido, se destróe por si mesmo. Esse argumento cahe por sua natureza, 
porque não é possível que um regulamento, que joga com a educação da 
mocidade de nossa Província, deixe de ser apresentado a tempo de ser 
convenientemente discutido  (Minas Gerais,  1872, p. 40) 

Esse debate traz à cena a questão da autonomia do presidente frente à Assembleia, 
pois, o que o legislador questionava era justamente a aprovação de um Regulamento 
para o ensino na Província sem a aquiescência e o devido debate na Assembleia 
Provincial. 

6. ALGUMAS CONCLUSÕES 

Em nossa pesquisa percebemos que a autonomia provincial foi o resultado de 
acirrada disputa no governo central e, vencendo o Rei com a criação do cargo de 
presidente da província, foi condição essencial para a manutenção e a unidade do 
Império. O presidente, como “delegado” e por delegação do Rei funcionou como um 
pequeno poder moderador e um grande supervisor das ações da Assembleia 
Provincial. O Imperador fez do cargo ora um acerto de contas com a oposição, ora um 
arranjo com a situação fazendo as nomeações acontecerem ao sabor das brigas 
políticas centrais e a morosidade administrativa do Império.  

Porém, como não existe vazio de poder a disputa política entre o Governo Central 
e local perpassou todo o Segundo Reinado com o cargo sendo ocupado mais vezes e 
por mais tempo pelos vice-presidentes, eleitos e indicados pela Assembleia Provincial. 
Observamos que o tempo de permanência dos presidentes da província de Minas 
Gerais era curto e insuficiente para propor mudanças radicais e até mesmo instalar 
programas e projetos para a educação da mocidade. Mas, afinal, para que serviria um 
cargo que poderia ser tão transitório e ligeiro, com pouca ou nenhuma importância 
política local, muitas vezes exercido distante do eleitor? Que ação pessoal legitimava 
tal cargo? Ser presidente de província significava ocupar um lugar social e simbólico 
de muita importância, pois evidenciava a confiança depositada pelo Imperador e era, 
ao mesmo tempo, um requisito para a ascensão na política da Corte ou numa possível 
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carreira nobiliárquica. Significava, até certo ponto, fazer parte do círculo do Imperador 
e, assim, aceitar uma nomeação para uma província em dificuldades, muitas vezes, 
demonstrava sinal de gratidão ao partido e ao Rei na certeza de que o sucesso no cargo 
significaria maior aceitação na Corte.  
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RESUMO  

A criança pobre, abandonada em uma cidade que se moderniza urbanisticamente, 
de forma reacionária, em termos sociais: São Paulo, de 1890 a 1927, no alvorecer da 
República.  Eis o objeto de pesquisa deste estudo. Contemplaremos ainda a criança, 
para a qual, em contrapartida à uma idealização da infância, apresentam-se medidas 
remediadoras para o seu controle social ou regeneração.    Buscaremos entender a 
cidade e a miséria que a circunda, em meio aos avanços  tecnológicos e sonhos 
civilizatórios para, depois, debruçarmo-nos acerca das subvenções às instituições 
beneficentes discutidas na Câmara Municipal. 

Assim, colocamo-nos em uma encruzilhada: buscar entender os diversos caminhos 
para conter a população no período de formação de um mercado livre de trabalho, para 
o qual os industriais defendem o trabalho como um fator moralizador dos filhos dos 
outros. Dessa forma, no quadro geral de um importante crescimento demográfico, 
sobretudo graças ao incentivo à imigração europeia, entre as veredas da ordem, para 
essa população que se avoluma em São Paulo, temos a classificação, o confinamento, 
a repressão, a regeneração ou higienização, entre outros, já que não há uma solução 
que resolva o problema isoladamente, na perspectiva da disciplinarização de (e para) 
um mercado de trabalho que se amplia.   
 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Assistência, Criança, disciplina. 
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1. INTRODUÇÃO: ÀS MARGENS DA CIDADE E DA HISTÓRIA 

No período entre a aprovação Código Penal (1890) e o de Menores (1927), para 
além de uma Câmara que vocifera sobre as obras de pavimentação, ajardinamento e 
embelezamento da cidade São Paulo, dos discursos que ostentam a riqueza da Capital, 
com os lucros do café, procuraremos escutar os gritos contidos das ruas ruidosas, com 
crianças vendendo jornais, loterias, revirando o lixo (“trapeiras”), pedindo esmolas, 
juntando-se a um considerável contingente de homens e mulheres miseráveis, 
imigrantes ou nacionais, deserdados do progresso.  Mas, como ouvir essas vozes 
ausentes ou abafadas nos documentos oficiais?  A busca de uma “história invertida”, 
que é também fragmentada, faz-se pelos indícios (Schmitt 1993, p. 262). Se, em termos 
econômicos, essas pessoas marginalizadas não têm os seus nomes registrados nos 
livros fiscais de pagadores de impostos, tampouco estão por completo ausentes das 
previsões orçamentárias, quando são reservadas verbas de “auxílio e subvenções” para 
as instituições que lidam ou isolam tais marginalizados, para retirá-los da paisagem 
da orgulhosa cidade que se lança para o futuro ou, havendo uma outra alternativa 
remediadora à exclusão, reintegrá-los produtivamente ao mercado de trabalho1.    

Nas Actas e Annaes2 da Câmara Municipal de São Paulo, os debates registrados 
versam sobretudo acerca da modernização urbana da cidade, como sobre  a 
pavimentação, com macadame ou outro processo, a ligação do Centro Velho (Praça da 
Sé) com o Centro Novo (Praça da República), através do Viadutos do Chá (1892) e 
Santa Ifigênia (1913), a construção do Teatro Municipal (1911), a construção do Parque 
D. Pedro II (1922) ou o ajardinamento de outra área qualquer, assuntos valorizados 
tanto pelos vereadores como pelos prefeitos, especialmente Antonio Prado (1899-
1911), Raimundo Duprat (1911-1914),  Washington Luís (1914-1919) e Firmiano de 
Morais Pinto (1920-1926).  Mas, no caminho do progresso, há pessoas atrapalhando, 
que teimam em sair das bordas e virem para o Centro. E, assim, aparecem no 
documento oficial, mesmo que reificadas no discurso dos legisladores.   

Em 1900, na Câmara Municipal, era sublinhado o desenvolvimento de São 
Paulo, na apresentação de uma proposta para a construção do Teatro Municipal, que 
deveria estar à altura “do progresso desta capital, com todas as exigências modernas 
de luxo, elegância acústica e segurança”. 3 São Paulo despontava como uma grande 

                                                   
 

1 Segundo Jean-Claude Schmitt, “existe em todas as épocas uma linha divisória, que decide seja a integração, seja 
a exclusão dos marginais, e onde se estabelece um critério de ‘utilidade’ social”.  (Schmitt 1993, p. 286). 

2 As Actas  e os Annaes estão disponíveis no Arquivo Histórico Municipal Washington Luís de São Paulo.  As sessões 
da Câmara Municipal estão registradas nas Actas, desde 1562. O material do período colonial encontra-se 
manuscrito. Até 1903, estes livros recebem a denominação de Actas, passando a Annaes a partir de 1904.  A 
iniciativa da publicação das Actas e Annaes foi do prefeito Washington Luís, em decreto de 25/03/1914. Há cópias 
destes documentos impressas também no Setor de Documentação da Câmara Municipal de São Paulo que, a partir 
de 2015, começou um processo de digitalização das Actas e Annaes, iniciando pelo volume 69 (1883). 

3 Actas da Câmara Municipal de São Paulo, Sessão de 29/05/1900. Indicação dos vereadores Veiga Filho e Abílio 
Soares. 
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cidade, a segunda do Brasil, talvez uma das grandes cidades do mundo, destacavam os 
vereadores.  Por outro lado, alguns costumes tradicionais permaneciam no cotidiano, 
desagradando aos que queriam uma São Paulo moderna. Um exemplo era o uso das 
crianças na condução dos mortos nos enterros, considerada uma prática “inadmissível 
em todas as cidades cultas” 4. Mas, se o luxo planejado do Teatro ocupava as pautas de 
discussão, a necessidade de faxina urbana também, levando o vereador José Piedade 
a solicitar a intimação dos proprietários dos terrenos da rua Paraguassu, esquina com 
a rua Cardoso de Almeida, a fecharem-nos, para evitar que o lugar fosse transformado 
“em depósito de lixo e couto para os vagabundos”. 5  Ou seja, a situação de gente 
misturada ao lixo era vista como um atentado à representação de progresso de uma 
cidade que os vereadores repetiam ser “culta e desenvolvida”.  O problema é que 
quanto mais população e progresso, mais a pobreza grassava por todos os cantos da 
cidade, afetando inclusive as crianças, ou menores6.   

Para entender o que aparece enviesado nos documentos, contrapondo-se ao 
alinhamento do discurso hegemônico, para contemplar os espaços ainda não 
domesticados da cidade e, sobretudo, a miséria humana como entrave ao processo  das 
Reformas Urbanas do período, este trabalho utilizou como método de investigação a 
operação historiográfica, desenvolvido por Michel de Certeau, que considera o 
documento não como algo dado naturalmente, mas como uma elaboração do 
historiador a partir do seu lugar de fala, que constitui a sua série – organizada segundo 
as perguntas suscitadas pela pesquisa. Acerca da questão do menor e da infância 
internada, os pressupostos teóricos são os de  Michel Foucault – quanto à sociedade 
disciplinar, a sua regulamentação e os seus aspectos normatizadores/normalizadores. 
 

2. OS OUTROS, SEUS FILHOS E A LEI 

As balizas cronológicas desta pesquisa situam-se entre aprovação de dois 
códigos legais que são normatizadores da infância pobre, prevendo mudanças de 
tratamento entre ambos:  o Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil 
(11/10/1890) e o Código de Menores (12/10/1927).  

Enquanto o país aguardava a aprovação do primeiro Código Civil, prometido 
desde 1823, antes mesmo da Constituição de 1891 foi aprovado o segundo Código 

                                                   
 

4 Annaes da Câmara Municipal de São Paulo, Sessão de 21/02/1914, vereador José Piedade. 

5 Idem, Sessão de 28/02/1914, vereador José Piedade. 

6Segundo Fernando Londoño, na virada do século XIX para o XX, “palavra menor aparecia frequentemente no 
vocabulário jurídico brasileiro (...). A partir de 1920 até hoje em dia a palavra passou a referir e indicar a criança 
em situação de abandono e marginalização, além de definir a sua condição civil e jurídica e os direitos que lhe 
correspondem” (Londoño, 1995, p.129).  Aqui utilizaremos o termo menor quando a referência vier da 
documentação ou de parte da historiografia para expressar a estigmatização das crianças advindas das famílias 
tidas, notadamente pela legislação, como “em situação de risco” (Código de 1927). 
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Penal do Brasil, em 1890 – em substituição ao Código Criminal de 1830. O Código 
Penal estabelecia as penas para os infratores da ordem legalmente estabelecida, 
normalmente desafortunados, sem eira nem beira.  Era imposto de cima para baixo, 
para legitimar o controle social. Já o Código Civil demandava uma difícil discussão 
entre iguais, de pessoas ciosas do seu patrimônio, do destino deste, acerca de herança, 
organização familiar, filhos legítimos, bastardos, adoção, casamento e regime de bens. 
Enquanto não houve consenso, usaram-se as Ordenações Filipinas e a jurisprudência. 
A aprovação só ocorreu em 1916. Ainda assim, o seu principal organizador, Clóvis 
Beviláqua, foi duramente criticado por supostas ambiguidades da Lei, devido à 
pobreza no uso da Língua Portuguesa, segundo Rui Barbosa.   

Portanto, a forma como os Códigos Penal e Civil foram aprovados e, depois, os 
usos que se fizeram deles, revelam que a Lei não tem o caráter de harmonização social 
que se pressupõe. Mas, como nos lembra Foucault, tanto as leis como a formação dos 
discursos que a geram em sua multiplicidade, como relações de força, buscam 
“determinar as diferentes técnicas de coerção que opera”. (Foucault 1997, p.71). A 
ordem estabelecida, assim, não é o resultado de uma reconciliação. Mas, de um campo 
de disputa contínua, para mantê-la ou subvertê-la.  

 Equivalente do Código Penal na cidade, mas a ele submetido, temos o Código 
de Posturas do Município de São Paulo de 1886. Ambos abordam questões 
perturbadoras da paz supostamente pactuada, tais como vadiagem, mendicância e o 
trabalho punitivo-regenerador.  Depois, em 1927, o Código de Menores (Mello 
Mattos), reforçará o papel do Estado no tratamento do menor abandonado, em termos 
materiais e morais.  A restrição ao trabalho, sendo total aos menores de 12 anos, é uma 
das medidas. Elaborado na década de 1920, quando um grupo de educadores criou um 
clima de “entusiasmo pela educação”, do qual Miguel Couto foi um “personagem-
símbolo”, (Carvalho 1989, pp. 19 e 20)7, ou mesmo uma campanha de regeneração 
nacional pela educação, o juiz José Cândido de Albuquerque Mello Mattos não estava 
apartado desse debate, de valorização da educação. 

Sobre os menores, em seu artigo 27, o CP de 1890 estabelece que não podem 
ser considerados criminosos os de 9 anos completos, os maiores de 9 anos e menores 
de 14 anos, “que obrarem sem discernimento”. Assim, as crianças com menos de 9 
anos completos são inimputáveis, sendo semi-inimputáveis aquelas  entre 9 e 14 anos 
incompletos. Crianças a partir de 9 anos condenadas, o artigo 30 do Código previa o 
recolhimento em “estabelecimentos disciplinares industriais, pelo tempo que ao juiz 
parecer, contanto que não exceda à idade de 17 anos”.  Para cumprir este preceito legal, 
bem como do art. 399 §2 (sobre o recolhimento de infratores, a partir dos 14 anos),  o 
deputado Cândido Nogueira da Motta propôs, na Assembleia Legislativa do Estado de 

                                                   
 

7 Antes de Marta Carvalho, Jorge Nagle identificou, a partir de 1915, um movimento dos republicanos desiludidos 
com os rumos do Brasil, pelas frustações dos ideais de 1889. A “republicanização da República” procurou difundir  
a educação. O seu amadurecimento irá gerar o “otimismo pedagógico”, sistematizado justamente em 1927 – o 
mesmo ano da aprovação Código de Mello Mattos, preparado desde 1923.  (Nagle 1977, pp. 261 a 263).  
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São Paulo (09/05/1900) um projeto a criação do Instituto Educativo Paulista.  Foi 
aprovado (Lei n° 844 e Decreto n°1.070, de 30/12/1902), mas com alterações, 
inclusive do nome:  Instituto Disciplinar de São Paulo, no Tatuapé, com trabalho 
agrícola e, a partir de 1911,  industrial, para combater a vadiagem. 

Equiparada à vadiagem, a mendicância foi vetada  aos aptos para o trabalho (CP, 
art. 391, pena de 8 a 30 dias de prisão), aumentando a pena para quem finge 
enfermidade ou usa meio vexatório ou ameaçador (art. 393; pena dois meses). No 
entendimento de um jurista da época, a ociosidade e a vagabundagem se identificam 
com a mendicidade como uma forma de parasitismo antissocial. (Araújo 1902, p. 
389). Outro jurista classifica a mendicidade como uma forma de vadiagem, 
considerando que o “mendigo adota esse meio de vida como o mais fácil de ganhar 
dinheiro sem trabalhar” (Soares 1910, p. 762-763) . Mesmo para os inválidos, a 
mendicância foi proibida nos locais  onde existissem hospitais e asilos (art. 392; de 5 
a 15 dias), razão pela qual a Câmara Municipal irá subsidiar várias instituições do 
gênero (vide Tabela 1).  

Sobre a criminalização da vadiagem e da capoeira, trata Capítulo XIII:  

Deixar de exercitar profissão, ofício, ou qualquer mister em que ganhe a vida, 
não possuindo meio de subsistência e domicílio certo em que habite; prover a 
subsistência por meio de ocupação proibida por lei, ou manifestamente ofensiva 
da moral e dos bons costumes: Pena – de prisão celular de quinze a trinta 
dias.(Código Penal de 1890, art. 399 - o grifo é nosso ). 

A expressão “bons costumes”, pode ser usada para criminalizar a prostituição, 
já que os artigos 277 e 278 (sobre lenocínio), apenas penalizam quem a facilita ou a 
explora, sendo a pena agravada se a prostituta for menor. Observe que a vadiagem só 
pode ser cometida pelos pobres, que não têm meios para sobreviver além do trabalho. 
Presume-se, assim, que o pobre ao não trabalhar, é um potencial malfeitor, podendo 
vir a delinquir para sobreviver. Daí, da pobreza, nascem as classes perigosas”8. Aos 
poucos, à repressão policial, sobrepõem-se, sem eliminar, outras formas de domínio 
dessas classes perigosas – como a vigilância e o conhecimento estatístico e detalhado 
da população para, a pretexto de protegê-la, aplicando medidas médicas e sanitárias, 
obter sobretudo duas coisas – a longevidade da população (por razões econômicas, 
para melhor usá-la nos exércitos e no trabalho produtivo) e o seu minucioso controle. 
(Foucault 2013, pp. 131-163; Foucault 1997, pp. 89-97).  

Pelo §1 do art. 399, o infrator condenado como “vadio, ou vagabundo, será ele 
obrigado a assinar termo de ocupação dentro de quinze dias, contados do 

                                                   
 

8 Segundo Raphael Samuel (1997), “classes perigosas” foi  um termo que Chevalier retirou anos 1820 e 1830, a 
partir dos acontecimentos de Paris (p.46). A apropriação da expressão usada pelos franceses – segundo Sidney 
Chalhoub (1990), tem referência no funcionário da polícia, M. A. Frégier, que considerava em seus relatos as 
classes populares como classes perigosas para a sociedade. O perigo era agravado pelo contágio das crianças 
pobres pelos vícios dos pais.    
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cumprimento da pena”.  Ou seja, vai trabalhar... Se for menor, a partir dos 14 anos, 
será recolhido nos estabelecimentos disciplinares industriais. Ou seja, ao mesmo 
tempo em que o Código condena a vadiagem, procura instituir um princípio de valor 
social para o trabalho, obrigando-o aos adultos e utilizando-o como forma de educação 
para as crianças e regeneração para os jovens.  Se até 1888 o ócio era valorizado, em 
uma sociedade escravocrata. Aos poucos, com o desenvolvimento da São Paulo dos 
negócios, o trabalho passa a ser  sentenciado como um dever social,  devendo ser 
imposto “a todos que fazem parte da sociedade e dela tiram proveito” (Soares 1910, p. 
766).   

 Ainda no Cap. XIII do CP, há a proibição da capoeira. Este veto, junto com a 
expulsão dos negros da área central pelo processo de urbanização, a política de 
branqueamento e o desemprego, legaliza a sua segregação, ainda colocando-o  sob o 
estigma do vadio, contemplado no art. 198 do Código de Posturas. Em um período em 
que a imigração é incentivada em São Paulo, com o trabalhador nacional preterido, 
pode não haver vagas de trabalho. Assim, o que faz o rótulo de “vadio” é ocultar um 
problema social.  (Silva 1983, p.213).  Neste quadro de crise, muitas discussões na 
Câmara Municipal serão acerca dos becos e terrenos onde os vagabundos se escondem. 
Em 1896, em uma sessão9, é citado o artigo 399 do CP, solicitando  que ao Intendente 
de Polícia organize a polícia administrativa para, de forma coercitiva, dar 
“cumprimento de posturas, sobre vadios, vagabundos, etc.”. E, sobre os menores 
delinquentes, recomendava-se o encaminhamento para processo.  Os menores são 
citados outra vez em 1916, em um requerimento que solicita que seja murado um 
terreno entre as ruas Augusta e Bela Cintra, por ser “local de reunião de menores e 
vagabundos em contínuos atos de ofensa ao pudor público”. 10 Ainda, em 1916, pedia-
se a demolição de escadas que davam acesso para um terreno na Rua das Palmeiras,  
por ter se transformado “em couto de vagabundos que ali praticam atos contra a moral 
e em mictório público”. 11 Não se discute sobre as pessoas que ali viviam, abrigadas sob 
a escada. Apenas, na remoção da escada, como forma de expulsá-las sem cogitar o seu 
destino. 

Devido sua rigidez e a dificuldade de ordem econômica para segui-lo, O Código de 
Posturas conseguiu dividir a cidade de São Paulo em duas: uma legal e outra ilegal. A cidade 
do centro e a cidade dos arrabaldes. Nesta a letra da lei tornou-se morta, devido às dificuldades 
econômicas, legitimando a ação repressiva.  Como forma de tentar cercear todo o sentido de 
liberdade e potência política que a rua representa, procurando esquadrinhar todo o espaço 
público, o Código de Posturas impunha uma série de regras: ruas retas, casas numeradas, 

                                                   
 

9Actas da Câmara Municipal de São Paulo, Sessão de 27/06/1896. Parecer dos vereadores José Roberto Leite 
Penteado, Asdrubal do Nascimento e Gomes Cardim. 

10Annaes da Câmara Municipal de São Paulo, Sessão de 23/12/1916. Requerimento Nº 351, do vereador João José 
Pereira à Prefeitura. 

11Idem, Sessão de 22/01/1916. Requerimento Nº 18, dos vereadores Marrey Junior e Estanislau Borge à 
Prefeitura. 
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alinhamento com a rua, padronização de janelas, portas, pintura, etc. Com relação ao 
comportamento exigido, eram proibidos alaridos, gritarias, xingamentos e o uso de roupas 
consideradas indecentes. Outras interdições: venda de certos produtos, às prostitutas não se 
permitia sair às ruas ou mesmo ficar nas portas e janelas das casas, “fazendo por conseguinte 
parte do cenário das ruas.” (Rolnik 1997, p.85).  Se a casa é o abrigo das relações familiares 
ou de compadrio, dos favores, a vertente emocional da cidade, a rua, por outro lado, firma a 
sua identidade na rigidez da lei, do estrito controle da autoridade, sem favores e concessões à 
ordem estabelecida. Para o antropólogo Roberto DaMatta, na rua se fala o “idioma do decreto, 
da letra dura da lei, da emoção disciplinada que, por isso mesmo, permite a exclusão, a 
cassação, o banimento, a condenação”. (DaMatta 1985, p.16).   
 

3. A EDUCAÇÃO E O TRABALHO PARA O BEM DOS FILHOS DOS OUTROS 

O trabalho infantil na rua, sem horários e controles rígidos, era tratado como 
nocivo para a criança, pois estaria sujeita aos riscos e vícios de uma vida desregrada. 
Assim como Boné Preto, garoto da capital federal que via a rua como um “espaço de 
guerra” (Paulilo 2013, p.149), de sobrevivência – e não simplesmente de passagem, os 
garotos vendedores de jornais em São Paulo também sobreviviam da rua, tendo que 
dormir ao relento para pegar os matutinos e distribuí-los nas primeiras horas do dia. 
E, por força de lei, quase que tiveram que usar um boné preto.  Isso foi em 1904, 
quando os vereadores restringiram a sua atividade, considerando-a apenas um álibi 
para a vadiagem. Segundo José Oswald, esses garotos viviam “aprendendo toda sorte 
de vícios, palmilhando o caminho do Instituto Disciplinar”.  Assim, em seu Projeto de 
Lei para vendedores de jornais, é exigida a idade mínima de 14 anos, a obrigatoriedade 
de portar uma identificação, pagamento de uma licença, o uso de calçados e de um 
Boné Preto. Depois, o projeto foi alterado por um substitutivo12, no qual a idade foi 
alterada para 13 anos e foi retirada a obrigatoriedade do uso de calçado e do boné 
preto. Além da venda de jornais, podemos encontrar os filhos dos outros como 
carregadores, trapeiros, ascensoristas, vendedores ambulantes, carroceiros, etc. 

  Mas, para que não trilhassem o caminho do Instituto Disciplinar, para que essas 
crianças fossem salvas dos riscos das ruas e de uma futura vida no crime, muitos 
industriais diziam colaborar com o país, transformando as suas fábricas em um local 
para a regeneração dessas crianças. Segundo Jorge Street, “a fábrica é a melhor 
escola”. Certamente para os filhos dos outros. Mas, por outro lado, Street não escondia 
a necessidade imperiosa da indústria por mão de obra, de imigrantes e de crianças. 
Em períodos de declínio da imigração, como durante a Primeira Guerra, “a criança é o 
melhor imigrante”. (Rizzini 2002, p. 379).   Nesse sentido, otimizando o potencial da 

                                                   
 

12 Annaes da Câmara Municipal de São Paulo, 12/11/1904, Projeto N. 47, José Osvald. 
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mão de obra infantil, Francisco Matarazzo desenvolveu máquinas menores, adaptadas 
às crianças, à destreza das mãos pequenas.  

Em 1927, com as limitações colocadas ao trabalho infantil pelo Código de Menores, 
com relação à idade (12 anos), instrução mínima (primário) e jornada de trabalho 
(máximo: 6 h), o setor industrial usou da atemorização, afirmando que – além da 
questão etária, a limitação de 6 h por dia para os menores trabalhadores iria lançá-los 
ao vício das ruas, pois seria impossível mantê-los em uma jornada diferente, já que o 
trabalho das crianças e dos adultos era interdependente, formando uma só sinfonia 
produtiva. (Silva 1996, p. 178). Assim, o Código de 1927 ao invés de “proteger as 
crianças em situação de risco”, como afirmava na Lei, supostamente colocava-as em 
risco, junto com toda a sociedade.  O parecer de um juiz de Santos, que disse que não 
cumpriria a lei integralmente, já que teria como consequência a “calamidade de encher 
as ruas de vadios”, sendo ridícula a redução de horário para “trabalhos não 
extenuantes”, foi divulgado como exemplar pelo sindicato patronal das indústrias. 
(Silva 1996, p. 203). 

 Entre os trabalhos “não extenuantes”, aludidos pelo juiz, talvez esteja incluído 
a limpeza das máquinas nas tecelagens, que era feito com as engrenagens em 
atividade, para não interromper o concerto da produção, o que resultava em acidentes 
(Moura 1995, p. 119). Ou aqueles executados com serras circulares, plainas, tornos 
mecânicos – com crianças de menos de 10 anos. Portanto, talvez não seja o caso de 
falar de “acidentes”, já que a negligência os prepara. Em um levantamento feito por 
Esmeralda de Moura, estão anotados de esmagamento da mão à morte por 
traumatismo craniano. (Moura 1995, p. 120).  E, normalmente, após a sindicância 
para entender as causas dos acidentes,  concluia-se que a culpa era da criança, porque 
estava brincando...  Vimos, assim, porque a fábrica é considerada a melhor escola. Para 
os filhos dos outros. 
 

4. ASSISTÊNCIA SOCIAL: CARIDADE COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE  

Percebemos em nosso estudo a filantropia como forma de controle a partir de 
uma política social remediadora, em que pese os aspectos caritativos – de cunho 
religioso – que a permeiam. Ao contrário das categorias que estancam um certo 
modelo caritativo como anterior a um outro, filantrópico, verificamos que ambos 
coexistem. No modelo caritativo, segundo Marcílio, prevaleceria o sentimento de 
fraternidade, da busca de recompensa no Juízo Final, representado pelo ato de dar 
esmola. Já o modelo filantrópico, fruto do Século das Luzes,  pautaria-se pelo 
planejamento científico da Assistência Social, com a articulação entre a sociedade e o 
Estado (Marcílio 1998, pp. 134-141). Porém, se Geremek mostrou em seu estudo 
formas bastante organizadas e racionalizadas de assistência social na Idade Média, 
ainda que com forte apelo religioso, percebemos no período estudado em São Paulo 
motivações caritativas, às vezes de culpa religiosa pela riqueza (como no Medievo), 
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misturados ao receio do rompimento do tecido social e da desorganização da cidade.  
Se na Idade Média europeia e, no Brasil, na sociedade escravocrata a pobreza era uma 
forma de justificar a riqueza, para que a “boa ação” pudesse ser praticada pelo rico 
(Geremek 1986, p. 29), em São Paulo, na República, a pobreza também é útil à riqueza, 
como forma de afirmação da meritocracia.  

Acerca da filantropia, realizamos um levantamento da rubrica “subvenções e 
auxílios” do Orçamento da Câmara Municipal, que contempla também, mas não 
apenas, as instituições caritativas.  Na Tabela 1, podemos verificar as subvenções 
orçadas e/ou discutidas para o período 1890 e 1927, a partir de uma seleção de 34 entre 
107 instituições registradas nas Actas e Annaes. Foram usados dois critérios para a 
seleção: o volume significativo de recursos e a intensidade e/ou regularidade dos 
debates gerados na Câmara.  Conforme a população vai crescendo, de 64.934 (1890) 
para 581.435 (1920), segundo dados oficiais,  bem como a receita - que cresce 
14,9vezes, apenas entre 1908 e 1926 (veja na Tabela 2), é natural que o volume de 
recursos e o número de instituições contempladas aumente na mesma proporção.  

Pelo volume de recursos, chama a atenção o valor recebido pelo Conservatório 
Dramático Musical, sobretudo nos anos 1920, a maior subvenção para um período 
entre todas as instituições analisadas. As instituições de caridade, que são em 
quantidade razoável, orfanatos, asilos, escolas, casa pias, dispensários, leprosários, 
têm que dividir os recursos com essa finalidade.  De forma recorrente, os vereadores 
apresentam uma nova instituição, fundada por particulares, caridosos e, em 
dificuldades, passa a ser dever da municipalidade mantê-la aberta. No decênio 1910 
para o de 1920, as instituições subsidiadas foram de 69 para 107, apesar da crise 
econômica do pós-Primeira Guerra, que afetou o principal produto de São Paulo, o 
café.   Entretanto, há instituições de caridade que se destacam: como o Asylo Bom 
Pastor e, sobretudo, as Escolas para pobres 7 de setembro e o Orphanato Christovam 
Colombo. Este último foi duramente criticado, devido às suas ruins condições, em 
artigos do Diário Popular (20 e 25/09/1899). Em 21/10/1899, no jornal O Estado de 
São Paulo, o seu mantenedor – o padre Murchetti, defendeu-se, utilizando-se 
sobretudo de um depoimento do juiz de órfãos Clementino de Souza e Castro, que não 
tira totalmente a razão do Diário, afirmando que “já conhecia de antemão o que ia ver, 
um edifício pobre, sem arquitetura, em todo caso sofrível para o seu destino 
provisório”. E, ainda, cita uma sala com diversas crianças de um ano ou mais, 
“atacadas de moléstias, cegas de nascença, aleijadas”. Mas, ainda assim, defende a 
subvenção, pois diz ser “o único, exclusivamente o único, que recebe menores pobres 
remetidos pelo juízo” (O Estado de S. Paulo 21/10/1899, p.4).  Mantendo, em 1899, 
170 crianças de 12 anos para baixo, a exclusividade desta Instituição para receber os 
pequenos termina com a inauguração do Instituto Disciplinar, pelo governo estadual, 
no final de 1902.  O fato de ser uma das poucas subvencionadas, nos anos 1890, não a 
tornava uma instituição de excelência. Mas, cumpria o seu papel de purgar a orgulhosa 
cidade de ter em suas ruas mais quase duas centenas de crianças estropiadas pedindo 
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esmolas. Em sessão de 1910, o vereador Silva Telles reclamava da pouca sorte dos que 
são perseguidos nas ruas:     

Espetáculo triste que se nota em São Paulo – a mendicidade pública, que constitui 
também um imposto pesadíssimo para a população, e um imposto que só por 
exceção irá beneficiar os necessitados, porque a exploração é grande. Todos 
sabemos que somos perseguidos na praça pública e como as nossas casas são 
invadidas. (Annaes 19/11/1910, p. 286). 

Enquanto reclamações estéreis pontuavam o tratamento da questão social, 
algumas políticas remediadoras buscavam amenizar e manter sob controle o caos 
social. Uma delas, foi subsidiar um grupo de escolas para os pobres, as Escolas 7 de 
Setembro – que recebiam os alunos descalços e sem  roupas adequadas para adentrar 
em escolas públicas, onde – segundo os vereadores - havia uma “aristocracia” de 
estudantes pobres, mas não miseráveis.  Em 1914, reuniu mais de 1.000 alunos. Para 
Marrey Júnior, ao menos, as escolas poderiam “conter essas crianças durante um certo 
espaço do dia” 13  

  Assim, postas as contradições, cabe a imagem sobre São Paulo apresentada pelo 
vereador Luciano Gualberto: “Uma bela dama com um chapéu muito elegante à 
cabeça, porém, com os dedos aparecendo através dos buracos do maltrapilho sapato”.14 

 
Subvenções e Auxílios: orçamento da Câmara Municipal de São Paulo 

 
PERÍODO  1890/ 

1899 
1900/ 

1909 
1910/ 

1919 
1920/ 

1927 
TOTAL 

INSTITUIÇ

ÃO 

ABRIGO SANTA MARIA - 26:000 54:000 72:000 152:000 

ASSOCIAÇÃO FEMININA BENEFICENTE E INSTRUCTIVA  

DO ESTADO DE S. PAULO 
- 34:000 42:000 69:000 145:000 

ASSOCIAÇÃO DOS SANATÓRIOS POPULARES CONTRA 

A TUBERCULOSE 
- 52:000 75:000 84:000 211:000 

ASYLO BOM PASTOR - 23:000 51:000 130:000 204:000 

ASYLO DE MENDICIDADE (LIGADO À SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA) 
9:000 20:000 44:000 62:000 135:000 

ASYLO N. SRA. AUXILIADORA DO YPIRANGA - 20:000 13:500 23:000 56:500 

ASYLO DOS EXPOSTOS (LIGADO À SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA) 
- 24:000 44:000 56:000 124:000 

CASA PIA DE S. VICENTE DE PAULO 6:000 20:000 26:500 71:000 123:500 
                                                   
 

13Annaes da Câmara Municipal de São Paulo, 11/10/1917, discurso e debate, vereador Marrey Junior. 

14Idem, 14/01/1922, discurso e debate, vereador Luciano Gualbero. 
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CASA DA DIVINA PROVIDÊNCIA (RUA DA MOOCA) - 14:000 19:000 90:000 123:000 

CENTRO YPIRANGA (INTRUÇÃO PRIMÁRIA GRATUITA) - 0 7:300 25:000 32:300 

CIRCULO S. JOSÉ – FEDERAÇÃO CATHOLICA DE S. 

PAULO (PARA AS ESCOLAS DIURNAS E NOTURNAS) 
- 13:000 22:000 29:000 64:000 

CONSERVATÓRIO DRAMATICO E MUSICAL DE S. PAULO - 0 82:000 227:600 309:600 

DISPENSARIO DR. CLAUDIO DE SOUSA (PARA 

COMBATER O ALCOOLISMO E A SÍFILIS) 
- 11:000 2:000 - 13:000 

EMPREZA THEATRAL DE COMPANHIA LYRICA QUE 

FIZER TEMPORADA OFICIAL, DE ACCÔRDO COM A 

REGULAMENTAÇÃO DA PREFEITURA (ANNAES DE 

1925) 

- - - 50:000 50:000 

ESCOLA DE COMMERCIO ALVARES PENTEADO - 4:000 10:000 50:000 64:000 

ESCOLA E FACULDADE DE PHARMACIA (NÃO 

GRATUITA) 
- 20:000 17:500 78:000 115:500 

ESCOLA PARA SURDOS-MUDOS - 0 27:000 57:000 84:000 

ESCOLAS 7 DE SETEMBRO (ADMINISTRADAS PELA 

LOJA MAÇÔNICA HOMÔNIMA, SENDO GRATUITAS) 
- - - 226:000 226:000 

GOTA DE LEITE - 12:000 18:000 21:000 51$000 

GRUPO ESCOLAR DO PARY (FUNDADA PELA PARÓQUIA 

DE SANTO ANTÔNIO) 
- - - 175:000 175:000 

INSTITUIÇÃO DA SAGRADA FAMÍLIA DO YPIRANGA - 17:000 10:500 56:000 83:500 

INSTITUTO PASTEUR - 42:000 38:000 0 80:000 

LIGA DAS SENHORAS CATHOLICAS (PARA 

MANUTENÇÃO DE UMA ESCOLA PARA EMPREGADAS 

DOMÉSTICAS) 

- - - 50:000 50:000 

LIGA NACIONALISTA (PARA INCREMENTO DE 

INSTRUÇÃO PRIMÁRIA EM CURSOS NOTURNOS) 
- - - 20:000 20:000 

LEPROSARIO SANT’ANGELO - - - 30:000 30:000 

LOJA MAÇÔNICA 7 DE SETEMBRO - - 59:000 28:000 87:000 

LYCEU DE ARTES E OFFICIOS - 28:000 30:000 - 58:000 

LYCEU DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - 20:000 44:000 111:000 175:000 

ORPHANATO CHRISTOVAM COLOMBO 6:000 24:000 32:000 207:000 269:000 

ORPHANATO SANTANA 0 9:000 13:000 23:000 45:000 

POLYCLINICA DE SÃO PAULO 4:000 16:000 42:000 171:500 233:500 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA (CONSTRUÇÃO DE UM 

PAVILHÃO PARA CIRURGIA INFANTIL) 
- - - 40:000 40:000 

SOCIEDADE AMIGA DOS POBRES PARA ALBERGUES 

NOCTURNOS 
- 9:200 14:400 25:000 48:600 

SOCIEDADE HUMANITARIA DOS EMPREGADOS DO 

COMMERCIO 
- 15:000 8:000 - 23:000 
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SUBVENÇÕES NÃO ESPECIFICADAS PARA 

ESTABELECIMENTOS DE CARIDADE (ACTA DE 1896) 
30:000 - - - 30:000 

TABELA 1 | Valores em “mil-réis”: 1$000. Alertamos que a comparação entre períodos diferentes deve ser 
relativizada, pois os valores são nominais, desconsiderando a inflação do período.  Tabela elaborada coligindo 
dados das Actas e Annaes da Câmara Municipal de São Paulo (1890 a 1927). 

 
Receitas orçadas pela Câmara Municipal de São Paulo 

PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRI

A 

1899 1909 1919 1927 

APROVAÇÃO – 

ACTAS/ANNAES 
1898 1908 1918 1926 

VALOR ORÇADO NÃO CONSTA 3:989:200$000 15:226:364$000 59:344:800$000 

TABELA 2 | Elaborada coligindo dados das Actas e Annaes de Câmara Municipal de São Paulo (1890 a 1927). 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: HISTÓRIA SEM FIM 

As paisagens que se descortinam, parcialmente, nesta pesquisa não permitem espreitar 
um futuro idílico, como tampouco as origens de Paraíso perdido. Sofrimento e luta, cá e lá. E, 
dessa maneira, diversas formas de resistência também foram e são estabelecidas, para cada uma 
das tentativas de se submeter a população aos ditames de uma sociedade que almeja o progresso 
pelo trabalho formal e produtivo, alheia às frustrações sociais. Esses caminhos têm 
comunicação, estabelecendo-se uma rede. As formas de resistência também, gerando-se um 
campo de tensões sociais, submetendo todos a um labirinto no qual as saídas almejadas são 
distintas, entre os que são submetidos (mesmo com o pretexto da assistência social) e os que 
de forma disseminada, através de iniciativas particulares, instituições privadas ou órgãos 
governamentais, procuram criar a regularidade para que os desvios sejam mantidos em uma 
situação de controle, a partir de ações remediadoras que não mudam e procuram manter a 
estrutura social, por um lado, e justificam bem mais do que formas de policiamento desta 
população “protegida”, por outro.  Incutem formas de controle a partir do cotidiano, seja a 
partir da regeneração de corpos adoçados para a produção pela assistência social, seja – ao 
contrário - pela patologização da delinquência, tornando-a também útil a partir da organização 
da transgressão pela “gestão diferencial das ilegalidades por intermédio da penalidade que faz 
parte desses mecanismos de dominação”. (Foucault 2013, p. 258). 
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RESUMO  

Em 1917, o Doutor Vieira de Mello, chefe da Inspeção Médica Escolar, fundador e 
diretor da assistência escolar de São Paulo, com base na lei nº1541 de 30 de dezembro 
de 1916 propõe a criação de escolas especiais para tardos como uma das promessas de 
renovação educacional paulista. Estas escolas tinham como base regenerar a espécie 
por meio de um ambiente adequado, higienizado e com métodos específicos de ensino. 
Para o Doutor Vieira de Mello, estes indivíduos, além de serem classificados por meio 
de fichas médico – anatômica – sanitária - psicológica, também deveriam passar por 
outros processos distintivos que os subclassificariam em anormais intelectuais ou 
pedagógicos e os anormais patológicos e sociais de modo que recebessem uma atenção 
das áreas de conhecimento pedagógico, medicinal e de segurança pública tendo como 
propósito “salvar a semente”, ou seja, amparar a infância destes males. Desta maneira, 
este trabalho tem por finalidade analisar como o projeto de escolas especiais para 
anormais intelectuais se fez presente na instrução pública paulista proposta nos 
primeiros anos da República, momento em que se vislumbrava na escola a 
consolidação do novo regime que busca na educação a possibilidade de controle, 
modernização e regeneração social da sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Anormais, Métodos pedagógico – médico – psicológico,  Infância.
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1. ESCOLAS PARA ANORMAIS INTELECTUAIS: UM PROJETO PEDAGÓGICO 
PAULISTA 

1.1 A LEGISLAÇÃO PAULISTA 

Em 1917, o Doutor Vieira de Mello, chefe da Inspeção Médica Escolar, fundador e 
diretor da assistência escolar de São Paulo, com base na lei nº1541 de 30 de dezembro 
de 1916 propõe a criação de escolas especiais para tardos como uma das promessas de 
renovação educacional paulista. Estas escolas tinham como base regenerar a espécie 
por meio de um ambiente adequado, higienizado e com métodos específicos de ensino. 
Para tanto, essa figura “anormal” deveria ser “regenerada” em escolas adequadas que 
tivessem por sustentação o uso de fichas para determinar tais anomalias. 

Para definir tais anomalias, os educandos sofreram distinções, ou seja, passaram 
a ser classificados em anormais intelectuais ou pedagógicos (aqueles que mesmo com 
dificuldades conseguiriam aprender) e em anormais patológicos ou sociais (estes que 
não conseguiam aprender devido a uma doença do estado orgânico do indivíduo). 

Dentre as possibilidades de corrigibilidade e incorrigibilidade, Foucault (2010), 
traz a tona a figura do anormal, que passa a ser vista como a figura do “indivíduo a ser 
corrigido” por meio de uma aparelhagem. Esta pode ser vista, a partir do século XIX 
com a Instituição de órgãos públicos e no Brasil, com os serviços médico-pedagógicos. 

Deste modo, o Doutor Altino Amantes, Presidente do Estado de São Paulo, 
remodela a Inspeção Médica Escolar por meio da lei supra citada acima de modo que 
este órgão do Estado atendesse a todos os estabelecimentos, públicos ou particulares, 
de ensino primário, normal, profissional e secundário.  

Esta inspeção seria exercida por um Corpo Médico Escolar composto de cinco 
médicos-inspetores e de um médico chefe. O projeto do Doutor Menezes Vieira de 
Mello, contaria também com a participação e colaboração do professor para o 
diagnóstico de um anormal intelectual ou pedagógico. 

De acordo com o artigo 3º da lei nº1.541 de 30 de dezembro de 1.916, a inspeção 
médico visava: 

I. A visita periódica aos estabelecimentos de ensino, com exame individual 
de professores, empregados e alunos. 

II. A observação detida dos órgãos visuais e auditivos, para o efeito da sua 
mais favorável colocação nas classes que frequentam. 

III. A inspeção dentária dos alunos quer por meio dos médico-inspetores, quer 
por meio das clínicas dentárias escolares, a que poderá o médico-chefe 
confiar, gratuitamente, a tarefa. 

IV. A vacinação e a oportuna revacinação de professores, empregados e 
alunos. 
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V. O isolamento e a profilaxia nos casos definidos pela legislação sanitária. 

VI. O saneamento dos edifícios escolares e em sua larga adoção dos preceitos 
de higiêne escolar. 

Para o Doutor Vieira de Mello (1917), estes indivíduos, além de serem classificados 
por meio de fichas médico – anatômica – sanitária - psicológica, também deveriam 
passar por outros processos distintivos que os subclassificariam em anormais 
intelectuais ou pedagógicos e os anormais patológicos e sociais de modo que 
recebessem uma atenção das áreas de conhecimento pedagógico, medicinal e de 
segurança pública tendo como propósito “salvar a semente”, ou seja, amparar a 
infância destes males. 

Deste modo, seguindo os preceitos do artigo 6º da Lei nº1.541 de 30 de dezembro 
de 1916: 

Compete a cada um dos médicos- inspetores da Capital, como dos outros 
municípios, o encargo geral de fiscalização da higiêne escolar, com a faculdade, 
que lhe fica atribuída para assegurá-la,  fazer as intimações e impôr as multas 
regulamentares, cumprindo-lhe especialmente:  
a) Em relação aos estabelecimentos de ensino a seu cargo :  
I - examinar cuidadosamente os alunos das várias classes de ensino, corrigindo  
todos os dados que tiver obtido em vista do exame geral e orgânico de cada um, 
de modo a constituir as respectivas fichas: e, em razão delas, classificá-las  entre 
os alunos normais ou anormais especificando neste caso em que consistem as 
deficiências observadas e qual o regime especial que reclamam.  
II - examinar os empregados administrativos, os lentes, professores e auxiliares 
do ensino, assim como os candidatos ao exercício dessas funções, comunicando 
ao diretor o resultado da sua observação, ao propôr-lhe quanto possa interessar 
à higiêne, individual e coletiva a ser observada.  
III - visitar periodicamente as salas de aulas e dependências, orientando os 
docentes o reclamando ao diretor o que lhe parecer conveniente ao melhor 
funcionameuto escolar, sob o  aspecto médico-sanitário. 

Desta forma, o presente estudo busca indícios que permitam tornar visíveis os 
debates sobre as escolas especiais para tardos no estado de São Paulo, compreendendo 
o processo de escolarização desses “infelizes”, até então, sempre abandonados, 
cobertos de ignominia e escorraçados por todos como possuídos de um espírito 
maligno e incapazes de possuir fé cristã, tal como dizia o venerando Santo Agostinho, 
baseado na epístola dirigida por São Paulo ao povo romano. 

Desmistificar tal processo é uma tarefa que exige perceber o objeto em questão 
relacionado a uma configuração histórica particular, a um fenômeno de âmbito 
mundial em que se produzia um lugar social (físico) para a forma escolar moderna que 
se constituía, num longo processo em que se elaborava uma complexa maquinaria 
escolar diretamente vinculada a um projeto político de produção, formação e 
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consolidação do Estado Moderno. Como contribuição e referência, realizar-se-á aqui 
uma apropriação das reflexões de estudiosos que apontaram para a emergência da 
escola como os  estudos de Vincent, Lahire e Thin (2001) sobre a forma escolar e a 
produção das disciplinas escolares como objeto de investigação sócio histórica; 
Foucault (2010) sobre o saber e os poderes disciplinares e os de normalização, nos 
quais consolidam a escola como  instituição específica de educação; a relação entre 
educação, saúde e método de ensino a partir dos estudos de Bueno (2011, 2004), 
Carvalho (1989), Jannuzzi (2012) e Mazzotta (2005), para buscarmos compreender 
como a escola educa por meio de um método a percepção, a memória, o instinto e o 
treinamento dos sentidos. 

Desta maneira, este trabalho tem por finalidade analisar como o projeto de escolas 
especiais para anormais intelectuais se fez presente na instrução pública paulista 
proposta nos primeiros anos da República, momento em que se vislumbrava na escola 
a consolidação do novo regime que busca na educação a possibilidade de controle, 
modernização e regeneração social da sociedade. 

1.2. A PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Com a Proclamação da República, o Estado de São Paulo foi marcado por grandes 
mudanças. Dentre essas, destaca-se a partir de 1890, as propostas de reforma do 
ensino como um dos mecanismos de consolidação do novo regime que busca na 
educação e pública a possibilidade de controle, modernização e regeneração social da 
sociedade. 

Neste âmbito, o papel da educação foi hiperdimensionado: tratava-se de dar 
forma ao país amorfo, de transformar os habitantes em povo, de vitalizar o 
organismo nacional, de constituir a nação. Nele se forjava o projeto político 
autoritário: educar era obra de moldagem de um povo, matéria informe e 
plasmável, conforme os anseios de Ordem e Progresso de um grupo que se auto 
investia como elite com autoridade para promovê-los. (CARVALHO, 1989, p.9) 

Segundo os reformadores republicanos, para solucionar o “caos” advindo do 
Império a escola passou a ser um mecanismo de inovação da República e para a 
República tendo uma finalidade cívica, moral e instrumental, e acima de tudo 
moderna, com novas técnicas científicas e racionais, com novos aparelhamentos de 
ensino tendo como intuito romper com o modelo arcaico em busca do moderno. 

Mas, para legitimar esta nova ordem e romper com os preceitos do Império, era 
preciso estruturar a política, a economia e a sociedade de forma concreta e material. 
Mais do que isso, era preciso construir estruturas imaginárias, culturais e simbólicas 
que, sob o prisma do liberalismo e do pensamento científico e positivista do período, 
institucionalizariam novos símbolos, signos, imagens e rituais. A educação pública 
viabilizaria todo esse projeto republicano: a unidade do povo brasileiro. 
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A proclamação da República, em 1889, significou a possibilidade de 
concretização de um novo projeto político que tinha como emblema central o 
progresso, a civilização e a modernização. Preocupados, principalmente com a 
construção da identidade do povo brasileiro, com o desenvolvimento econômico 
e social do Brasil e com a construção de um regime liberal e democrático, coube 
aos republicanos promoverem transformações sociais com o objetivo de alcançar 
tais ideais. Nesse contexto, a escola transformou-se num espaço privilegiado 
para a efetivação desse projeto, evidenciando a importância que assume a 
instrução pública na superação de um “passado de trevas, obscurantismo e 
opressão. (CARVALHO, 1989, p.23) 

Os republicanos paulistas aspiraram na educação o combate de todos os males e 
mola propulsora da ordem e do progresso, da democratização e universalização do 
conhecimento e edificação da cultura. 

Considerando-se que o Estado de São Paulo detinha o poder hegemônico 
economicamente devido à riqueza na sua produção e exportação de café, com a 
República também alcançou a hegemonia política, industrial e urbana em relação aos 
demais Estados brasileiros, dando largada às reformas educacionais, subentendendo 
a escola como redentora da humanidade. 

Com este entusiasmo e partindo da formação de um estado laico, a instrução 
pública e popular passou a ser utilizada como mola propulsora da ciência, também 
apresentada como sinônimo da disseminação do amor à Pátria e à moral. 

A escola visava o atendimento às normas de controle, vigilância e 
higiene vigentes à época, destinada a formar pessoas encarregadas de 
ensinar a “norma”, de educar segundo princípios e regras definidas, de 
executar uma tarefa estritamente delimitada como alicerce da democracia 
e instrumento de ciência, cooperação, especialização, ordem, 
racionalidade e eficiência. 

Desta maneira, a escola para os alunos deficientes intelectuais não tinha apenas 
um caráter de civilização, mas de o fazer conhecer os principais deveres do homem 
para com Deus, para com a sociedade e para consigo mesmo, buscando educar corpo, 
mente e espírito para a obtenção não apenas da inteligência, mas das benevolências 
divinas. 

Com isso, estes espaços seriam criados e emergiriam em uma nova cultura que 
produziria ideias, concepções, fatos e novas sensibilidades, pois despertar as 
faculdades reduzidas destes anormais não era sinônimo apenas de regeneração do 
homem, mas de cidadania, criando vínculo à sociedade, enquanto verdadeiros cristãos 
conhecedores da fé em Deus. 

Estes desígnios comporiam o que se deseja de um mundo moderno, ou seja, a 
partir de um novo método de ensino, acoplando medicina, saúde e psicologia e de 
novas tecnologias, dependeria a compreensão do aluno do porquê da aprendizagem e 
sua forma de relacionar-se com o outro por meio da experiência humana.  

Para Rozante (2013, p. 9) 
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As pesquisas de Ackerman (1992) afiançam sobre a importância dos sentidos 
para a experiência, sendo considerada a relação entre os órgãos dos sentidos e o 
pensamento a própria experiência. Para a autora “não existe maneira de 
compreender o mundo sem antes detectá-lo por meio do sistema de radar de 
nossos sentidos” (p.15). Os sentidos não esclarecem a vida de modo gritante, mas 
junta a realidade de maneira a formar um padrão significativo. Desta forma 
fornecem “milhares de informações ao cérebro, como se fossem microscópicas 
peças de um quebra-cabeça”. 

Com a introdução de novas técnicas, como o uso de laboratórios, o reconhecimento 
da sensorialidade, a formação para o trabalho e para a cidadania em prol de um 
“homem civilizado”, geraram zonas de grande comunidade aprendente, extensiva aos 
desqualificados de qualquer órgão do sentido ou até mesmo do pensamento, 
proporcionando o primado da Escola por meio de investimentos pedagógicos 
específicos.  

A proposta pedagógica da escola destinada aos anormais, seguindo a própria 
legislação, deveria ter como base a organização das fichas médico-pedagógica, 
elaboradas com a colaboração do professor, cabendo ao médico descobrir as 
insuficiências sensoriais, as taras e as degenerações que atuam sobre o 
desenvolvimento psíquico do aluno. 

 A eficácia desta proposta  deveria estra centrada na educação sensorial, sendo esta 
a base da educação intelectual e moral do anormal intelectual ou pedagógico, ou 
muitas vezes, chamado de TARDO ou RETARDADO (que segundo o Doutor Menezes 
Vieira de Mello, seria o sinônimo parado anormal intelectual, pois este compreende 
com dificuldades tudo o que lhe é proposto no processo de aprendizagem).  

Para o Doutor Menezes Vieira de Mello: 

Insisto neste particular, para evitar a confusão que habitualmente se faz, 
inscrevendo sob a mesma rubrica todos os anormais, quando é sabido que os 
cegos, os surdos-mudos, os idiotas, os imbecis, reclamam institutos especiais a 
sua aprendizagem ou tratamento e, portanto, escapam a alçada da escola de que 
me ocupo. (Mello, 1917, p. 18) 

Deste modo, seguindo os preceitos de Vincent, Lahire e Thin (2001), a escola vai 
tornando-se um espaço específico para um público específico. O método a ser adotado 
é o mesmo, tendo como aparato o desenvolvimento das sensibilidades e dos sentidos. 
Nesta acepção, a análise do indivíduo por meio de fichas vai incorporando e 
corporificando um novo papel à institucionalização da forma escolar: a de julgar e a de 
classificar. 
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1.3 AS FICHAS: CLASSIFICAÇÃO DOS TARDOS MENTAIS 

A proposta de ensino para esta modalidade teria como aporte o modelo da primeira 
escola alemã, fundada em 1.863, em Halle. O método de ensino adotado nestas escolas 
especiais seria um composto que englobaria três grandes áreas do saber: 

1º - O método médico, que tem por fim apreciar os sinais anatômicos, 
psicológicos e patológicos da inferioridade intelectual; 

2º - O método pedagógico, que aprecia a inteligência consoante a soma dos 
conhecimentos adquiridos; 

3º - O método psicológico, que faz observações diretas e mede o grau de 
inteligência. (Vieira de Mello, 1917, p. 22)  

Pensando na escolarização da infância e seu respectivo desenvolvimento em prol 
do trabalho, a constituição de um método que abarcasse a pedagogia e a medicina de 
tal modo que os métodos fundamentavam-se numa ficha que obedecia uma orientação 
uniforme, devendo consignar sucessivamente as anomalias verificadas no exame 
físico, sensorial e físico do escolar, com ênfase nos exames dos órgãos sensitivos, 
sensoriais e motores. 

A pedagogização das relações sociais de aprendizagem (Vincent, Lahire e Thin 
(2001) deste modo vão sendo vivenciadas de maneira métodica, com base nas Lições 
de Coisas (Calkins, 1986) nas quais os indivíduos, mesmo com dificuldades de 
aprendizagem conseguem aprender por meio das palavras, das coisas e acima de tudo 
por meio da experiência.  

Para tanto, assim como aponta o Doutor Menezes Vieira de Mello (1917), o 
trabalho no interior das escolas deveria romper com a visão assistencialista  que até 
então se tinha dos tardos e voltar este olhar ao acompanhamento médico e pedagógico 
do cotidiano destes “infelizes” por meio da prática e da observação, retirando-lhes tudo 
o que for possível para desenvolverem-se não apenas psiquicamente, mas para 
relacionarem-se com a sociedade, com Deus e com o trabalho. 

Deste modo, os exames assim eram compreendidos: 
1. O exame físico tinha por finalidade analisar suas medidas anatômicas referentes a 
estatura, peso, envergadura, perímetro toráxico, além do desenvolvimento da 
atividade motora. Este exame era idêntico às fichas sanitárias dos escolares normais, 
inclusive registrando-se a origem da família, a quantidade de membros que residem 
num mesmo espaço e as condições profissionais para compreender se a anormalidade 
pode estar ligada ao espaço em que o educando vive e convive; 
2.O exame dos órgãos sensitivos, sensoriais e motores que tinham por finalidade 
analisar o crescimento e desenvolvimento do indivíduo por meio dos sentidos 
especiais, estes que podem ser entendidos como 
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[...] a sensibilidade tátil, a sensibilidade à dor e a térmica podem ser embotadas; 
o sentido muscular atenuado, a visão insuficiente, por defeito da apreciação de 
distância, forma e cor; a audição perturbada quanto a intensidade do som, 
direção e distância; o paladar e o olfato, se bem que mais difíceis de apreciar, são 
igualmente comprometidos, segundo se depreende da falta de discernimento na 
escolha dos alimentos pelos anormais.  

As perturbações da motilidade são inseparáveis das perturbações sensoriais, de 
que depende a coordenação dos movimentos. (Mello, 1917, p. 19) 

3. O exame intelectual que compreendia analisar várias áreas do desenvolvimento 
humano como a memória, a atenção, a imaginação, a inteligência, a linguagem oral, a 
linguagem escrita, a vontade, a afetividade, o instinto de conservação da espécie e a 
emotividade.  

O exame intelectual estava sob a alçada do professor, este que teria em seu aporte 
teórico e prático identificar as necessidades, desenvolver e cultivar as faculdades do 
intelecto do anormal. 

A escola deveria garantir a educação moral para os anormais. O ideal seria a criação 
de escolas internatos, externatos e classes de aperfeiçoameno, dependendo do nível de 
desenvolvimento intelectual por eles apresentados. 

Estes níveis também estavam associados à questão do histórico familiar de cada 
indivíduo, ou seja, de qual classe social pertenciam, o convívio familiar que 
mantinham com o educando,  a probabilidade de viverem em  situações de 
vulnerabilidade (contato com doentes e viciados) ou insalubridade, as condições 
econômicas, as noções de higiêne e até mesmo, das condições de acesso ao uso e 
consumo de alimentação adequados, eram aspectos poderiam desencadear anomalias, 
porém não eram aspectos prescritivos da ficha.  

Em muitos casos, a má alimentação ou a desnutrição já eram apontados como 
causas prováveis do retardo mental, mas não estavam previstas nas fichas. Para tanto,  

Deixei de incluir na referida carteira os dados referentes ao estado social, aos 
hábitos, à criminalidade e às moléstias transmissíveis dos pais do escolar, por 
ser um assunto delicado, que só interessa à terapêutica e a criminologia, e a 
escola, com seus meios didáticos especiais, pode prescindir deles para cultivar as 
faculdades intelectuais retardadas do aluno afetado. (Mello, 1917, p. 23) 

A escola vai adquirindo forma e codificando saberes e práticas escolas de modo que 
o resultado seja a pedagogização não apenas das relações, mas das questões que 
permeiam o cotidiano e que adentram os muros da escola, tornando possível a 
sistematização e a produção de efeitos de socialização duráveis que acarretam até os 
dias atuais na diferença, na discriminação e no preconceito.  

Desta maneira, o retardo mental, devido as suas causas também passam por uma 
outra subclassificação, ganhando um espaço de codificação e objetivação de saberes e 
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de formas de organização social dentro do espaço educativo e, que podem assim ser 
entendidas, segundo o professor Doutor Menezes Vieira de Mello (1917, p. 24) : 

a) Retardamento simples – O tardo simples, é o aluno que se apresenta 
intelectualmente mais atrasado de que os de sua idade, em igualdade de 
instrução, manifestando-se o retardamento com relação a qualquer das 
faculdades intelectuais: atenção, memória, inteligência, deliberação e vontade, 
isoladamente ou coletivamente. Estes alunos só podem aprender por 
“períodos”, mas podem apresentar vocações ou aptidões especiais, que devem 
ser cultivadas para a sua educação, escolhendo-se ocupações que se coadunem 
com os gostos (Mello, 1917, p.24) 

b) Retardamento com desequilíbrio – A este grupo pertencem os anormais por 
insuficiência ou por excesso de atividade voluntária, isto é, os astênicos e os 
instáveis. 
Os astênicos se distinguem pela diminuição da atividade voluntária, pela 
depressão, por uma apatia invencível; são incapazes de concentrar a atenção 
em qualquer objeto, não porque esta seja solicitada por outra excitação, mas 
porque se fatiga depressa. Essa indiferença se manifesta até para os folguedos, 
os castigos e os prêmios escolares. 
Os instáveis, contrariamente aos astênicos, se caracterizam por uma excitação 
excessiva, pela instabilidade mental; são incapazes de fixar a atenção para 
ouvir, responder ou compreender. Assim, nesses anormais, a atenção é incapaz 
de fixar-se em qualquer objeto, tal a facilididade com que eles se distraem. 

O espaço educativo em paralelo ao desenvolvimento da ciência moderna, 
possibilitou a intervenção controlada. Para Bueno (2011), a descoberta de agentes 
nocivos à saúde aumentou as possibilidades de sobrevivência do homem. O espaço 
criado para este sobrevivência e até mesmo para a civilização destes anormais foi a 
escola, veículo de formação de almas de educandos normais, débeis e anormais. 

Mesmo com forte influência da medicina no campo educacional, o normal e o 
patológico passam a caminhar juntos e associadas a uma metodologia de ensino 
baseada na lição de coisas promovendo projetos que viabilizariam o desenvolvimento 
humano. 

No entanto e seguindo os pressupostos do professor Doutor Menezes Vieira de 
Mello ( 1917, p.26), nem todos os indivíduos estão aptos a conviverem com a questão 
do normal, do patológico e ou da anormalidade. Muitos sofrem de desvio de caráter 
ou de moral e estas problemáticas não estão associadas ao campo educacional, mas 
sobrepujam o assistencial. Esta modalidade é indicada: 

1) Para os amorais e os anormais de caráter, os ineducáveis, nem os meios 
persuasivos, nem os castigos darão resultados: assim, eles não 
aproveitarão nas escolas de tardos simples, somente lhes podendo 
aproveitar institutos especiais onde permaneçam por longo tempo. 
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2) Para que os anormais intelectuais possam auferir vantagens do ensino, é 
preciso que eles sejam colocados em escolas especiais, de preferência a 
classes, onde as suas aptidões e vocações sejam desenvolvidas, de modo a 
torná-los aptos a ganharem a sua subsistência. 

3) Quanto aos ineducáveis, em falta de institutos especiais, devem ser 
colocados em escolas profissionais, sob contínua vigilância, aproveitando-
os como produtores e “unidades sociais utilizáveis”, ao invés de deixá-los 
à revelia, arrastados para a mendicidade ou a vagabundagem. 

Parafraseando Mantoan (2003), a Institucionalização dos sistemas escolares 
também foram montados a partir de um pensamento que recorta a realidade, que 
permite dividir os alunos em normais e anormais (deficientes), as modalidades de 
ensino em regular e especial, os professores em especialistas nesta e naquela 
manifestação das diferenças. A lógica dessa organização é marcada por uma visão 
determinista, mecanicista, formalista, reducionista, própria do pensamento científico 
moderno, que ignora o subjetivo, o afetivo, o criador, sem os quais não conseguimos 
romper com o velho modelo escolar para produzir a reviravolta que a inclusão impõe.  

Compreender os tramas que envolvem a história da educação dos normais, 
anormais e débeis é a reviravolta que precisamos para compreender a deficiência, a 
diferença, a exclusão e a inclusão. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos estudos sobre a escolarização da infância, da institucionalização de 
espaços escolares, do uso de materiais pedagógicos, do acesso da escola pública, passei 
a indagar:  como educar uma criança deficiente por meio de um método que 
determinasse as deficiências intelectuais?  

Pensar na sociedade brasileira que, no início do século XX, passava por tantas 
transformações e dentre estas, padronizar não apenas o ensino, mas comportamentos 
por meio de um método que não apenas determinaria indivíduos, mas por ele seriam 
determinados. 

A deficiência desta maneira também seria avaliada por meio de padrões e de 
normas específicas. Aqueles que não se enquadrassem, sejam por questões de ordem 
social, econômica ou pela própria anormalidade seriam tratados como diferentes e até 
mesmo excluídos do meio social. Os mesmos só passaram a ser vistos como “almas” a 
partir do momento que vislubraram nesse público fonte de mão de obra barata e 
economia aos cofres públicos.  

Desta maneira, as fichas passaram a ser meros instrumentos que determinavam 
qual seria a condição do futuro cidadão e em qual modalidade este poderia e deveria 
se enquadrar por meio de avaliações médico e pedagógicas. 

O que surpreende neste estudo é que estas fichas deveriam ser organizadas na 
parceria entre médico e professor, cabendo ao médico-inspetor descobrir as 
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insuficiências sensoriais, os desequilíbrios e as degenerescências que atuam sobre o 
desenvolvimento psíquico do escolar, para que a sua educação possa ser eficazmente 
dirigida e aos professores a análise das capacidades intelectuais e pedagógicas. Porém 
em momento algum, a proposta de ensino do professor Menezes Vieira e ou a própria 
legislação supra citada remetem a formação destes profissionais para o 
desenvolvimento de um trabalho eficaz. 

[...] para que sua educação possa ser eficazmente dirigida, porquanto, a 
educação sensorial deve constituir a base da educação intelectual e moral do 
TARDO (que compreende com dificuldade), vocábulo que julgo preferível a tardio 
ou retardado para significar o anormal intelectual. (Vieira de Mello, 1917, p. 18) 

Com isso, aqueles que fossem diagnosticados como tardos teriam o aparato e 
desenvolvimento de um trabalho pedagógico ligados a métodos eficientes de 
aprendizagem como o intuitivo e ou lição de coisas em Institutos ou em classes 
especializadas. Já aqueles que fossem diagnosticados por desvios de caráter ou 
conduta, além de estarem do lado de fora dos muros da escola, seriam conduzidos 
apenas ao desenvolvimento do trabalho de assistência.  

O projeto de formação da institucionalização da educação paulista se abarrotou de 
formalismos, de racionalidades, de modalidades de ensino, da junção de serviços, do 
uso de métodos inovadores, mas sempre isolou conhecimentos, práticas e a troca de 
experiências entre os Estados Federados.  

Neste sentido, para que a educação especial nos dias atuais conheça a sua própria 
memória, entrelace tramas, dialogue com múltiplas e diferentes experiências 
educacionais no próprio âmbito territorial é preciso fundir projetos, práticas e 
experiências em prol da inclusão do diferente na história. 
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RESUMO  

Este artigo objetiva discutir a educação brasileira e sergipana no contexto das 
relações etnocorraciais. Tendo o currículo escolar como foco do debate, partimos do 
seguinte questionamento: as escolas públicas sergipanas têm implementado a Lei 
10.639/2003? As fontes utilizadas para sustentar a argumentação deste texto foram 
artigos científicos, teses, dissertações e obras de autores que se debruçam sobre a 
temática. Nas considerações finais diagnosticamos que as escolas públicas do Brasil e, 
especificamente, Sergipe; não cumprem o que determina a lei, esta que obriga que 
sejam inseridos nos currículos a história e a cultura africana e afro-brasileira. Também 
não proporcionam a formação continuada para os educadores adequadamente e, 
quando acontece, as vagas nos cursos são insuficientes. 
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1. NO DEBATE DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS E NA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 

A música “A carne” interpretada pela cantora brasileira Elza Soares diz que “A 
carne mais barata do mercano é a carne negra, que vai de graça pro presídio e para 
debaixo de plático, que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos”1.  
Paradoxalmente, a carne mais barata do mercado  é a negra. No cenário da política, da 
cultura, do trabalho, da educação brasileira, o negro é visto e tratado de forma 
subalterna. Sujeitos as piores condições de vida, o corpo negro africano e afro-
brasileiro é vítima de uma sociedade abusivamente controladora, repressiva e violenta. 
Historicamente,a negritude, vem lutando por direitos sociais e a educação se 
constituiu em um deles. A década de oitenta do século  vinte é um referencial na 
política brasileira. Marca o processo de abertura e redemocratização política do país, 
bem como a elaboração da Constituição Federal de 1988. É na Constituição, na Lei 
9.394/96 – Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (LDBEN), e também na Lei 
10.639/03, que a população negra encontra o imo de suas exigências e expectativas de 
uma vida melhor. Na Constituição Federal, especificamente na seção II, do Art. 2015, 
inciso I, diz que as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, bem 
como de outros grupos participantes no processo civilizatório nacional; estão 
protegidas pelo Estado. A lei também vem estabelecer, segundo o inciso terceiro, 
incentivos para a produção de conhecimento de bens e valores culturais2. Na LDBEN, 
no inciso do Art. 205, deixa bem claro que a educação é direito de todos. Logo, ao 
interpretar esta frase, concluímos que todas as pessoas independente de sua 
identidade de gênero, cultural, opção religiosa, classe econômica ou grupo étnico  
pertencente, tem direito legal de desfrutá-la. Com a aprovação da Lei 10.639, a história 
e a cultura africana e afro-brasileira em a garantia, conquistada por meio das pressões 
sociais, de ser incluída nos currículos escolares das escolas públicas e privadas 
brasileiras. Com esse mesmo intento, o Concelho Nacional de Educação, sob a 
Resolução 1/2004, reitera, em seu Art. 1º - § 1º, que as Instituições de Ensino Superior 
incluirão nos currículos dos cursos que ministram; temas ligados a Educação das 
Relações Etnicorraciais e dos afrodescendentes, de acordo com os termos explicitados 
no Parecer CNE/CP de 3/2004. Quanto ao parecer, ele vem contribuir no sentido de 
estabelecer as Diretrizes Curriculares nacionais das Relacões Etnicorraciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Tanto a Lei como o Parecer, 
buscam atender as demandas desse grupo étnico e a efetivação de uma educação 
categoricamente antirracista, antidiscriminatória e multicultural. De forma que: 
Políticas de reparações e de conhecimentoformarão programas de ações afirmativas 
[...] ações políticas dirigidas a correção de desigualdades raciais e sociais , orientada 
para a oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e 

                                                   
 

1 De autoria de Seu Jorge, Marcelo Yuca e Wilson Capellette. 

2  Informações retirada da Coleção Diretos do Povo, obra que trata da Contituição Federal, da Lei de Diretrizes e 
bases da Educação, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Maria da Penha. 
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marginalização criadas e mantidas por estrutura social excludente e 
discriminatória. (Brasil, 2004, p. 12). As conquisatas aqui levantadas em forma de lei 
têm suass raizes fincadas no apego à tradição afro-brasileira: à capoeira, ao baatuque, 
ao axé, ao candomblé, a roda de samba, ão acarajé, ao azeite de dendê, ao tabuleiro de 
ouri,ao samba de paireira, ao kizomba, ao semba, e ao calelo crespo, sim3.  Mas, 
principalmente, a vida de seres humanos. É nesse sentido, de cultivo e respeito à 
ancestralidade negra que colocamos em xeque-mate as atitudes inoperantes de uma 
política de governo estatal que não cumpre Lei, não promove e nem investe em 
educação de qualidade e de igualdade de direitos, que não age democraticamente. 
Teoricamente, como já citamos, existem clausualas legais que defendem e ao mesmo 
tempo obrigam que as escolas públicas e também privadas lancem em seu currículo a 
história e a cultura dos diferentes grupos étnicos e sociais. È o caso, principalmente, 
da população negra e indígena; que. No geral são excluídas. Poe este motivo chamamos 
atenção para as políticas de reparações e afirmativas. Segundo Moehlecke: [...] a ação 
afirmativas assumiu formas como: ações voluntárias de carater obrigatório, ou 
estratégia mista; programas governamentais ou privados; leis e orientações a partir 
de decisões políticas ou agências de fomento e regulação. (2002, p. 199). O que é 
visível é que na teoria (Lei),os avanços em detrimento a discriminação, a violência,o 
preconceito, estão acontecendo. O problema vigente é transformar essas teorias em 
práticas, em atitudes reais. No princípio do século XXI, acontereram algumas 
iniciativas consideradas como indutoras de uma política educacional voltadad para 
afirmação da diversidade cultural; destacaram-se: a criação da Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade racial (SEPPIR) em 2001, através da Lei 10.678. Onde suas 
principais competências são: [...] assessorara a Presidêncoa da República na 
execusão de políticas e diretrizes para a promoção da desigualdade racial; 
coordenar as políticas publicas afirmativas de promoção da igualdade e da proteção 
dos direitos de indivíduos e grupos raciais e étnicos, com ênfase na população 
negras, afetados por discriminação racial  e demais formas de intolerância; 
promover a execusão dos programas de cooperação com organismos nacionais e 
internacionais, públicos e privados; formular, coordenar e acompanhar as políticas 
transversais de governo; acompanhar a implementação de ação afirmativa e 
definição de ações públicas que visem o cumprimento dos acordos, convenções e 
outros instrumentos assinados pelo Brasil. (Costa, Carmen Lira da) 4 . E, no 
Ministério da Educação, onde foi criada a “Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão” - (SECADI). O objetivo dessa secretaria, 
segundo a própria SECADI, é o de contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos 
sistemas de ensino, voltado à valorização das diferenças e da diversidade, a promoção 
da educação inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade ambiental. Atuando 

                                                   
 

3 Sobre o tema cabelo crespo, vê artigo de autoria de Nilma Lino Gomes: “Corpo e Cabelo como símbolos da 
identidade negra”. 

4 Texto retirado do site da secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). 
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em diferentes campos do saber, a SECADI implementa políticas educacionais, 
também, na área de educação de jovens e adultos, na educação especial, do Campo, 
escola indígena, quilombola e educação para as relações etnicorraciais. Cabe 
considerar que neste ponto, existe um público de pesquisadores atentos a novos e 
velhos  problemas da educação. E, neste contexto, se insere o que chamamos de “o 
problema da não aplicabilidade da Lei 10.639”. As pesquisas científicas/acadêmicas 
nos mostram o grau de dificuldades no que dizem respeito à implementação da 
referida lei, por parte do sistema educacional, dos gestores estaduais e municipais, dos 
gestores das escolas, da comunidade escolar, inclusive dos professores. Os atores 
acima citados não tem implementado a lei (como deveriam!). As exceções (não são 
maioria) acontecem de maneira isolada, individualizada, não coletiva. Alega-se, entre 
outros motivos, a falta de formação para as relações etnicorracias, de apoio técnico, de 
material didático que textualize positivamente a cultura afro-brasileira, e de recursos 
financeiros; elementos que são cruciais para construção curricular das escolas 
brasileiras. Ressaltamos criticamente que é impossível respeitar a Lei 10.639/03, sem 
que haja a base teórica, estrutural, físicas, didáticas, pedagógicas que as sustentem.  O 
que está acontecendo nacionalmente com a educação brasileira é uma espécie de 
sucateamento (falta de cuidado, investimento) da cultura de um povo que, no pior dos 
interesses deram seu sangue e edificaram esse país.  No que pese a Educação, Sergipe 
se insere nesse contexto. Os debates acerca da formação dos professores nessa 
perspectiva; apontam fragilidade do sistema educativo do Estado de Sergipe. Santos, 
ao traçar as considerações  conclusivas do seu trabalho de mestrado sobre “As 
comunidades Quilombolas do Campo em Sergipe e os desafios da formação docente”, 
enfatiza que: A pesquisa mostra o quanto as políticas públicas de educação para os 
quilombos são praticamente inexistentes, os quilombos continuam à margem dos 
processos educacionais, dos direitos básicos. Quando os educadores dizem que 
necessitam conhecer mais sobre a realidade, eles estão também dizendo que não é 
somente sobre a questão etnicorracial, mas que modelos de desenvolvimento 
econômico estão sendo estruturados que colocam as comunidades quilombolas em 
condição desigual. [...]. (2011, p. 120-121). Se, por definição políticas públicas5 são o 
conjunto de ações, metas e planos que os governos traçam para o bem-estar da 
sociedade; identificamos por meio de alguns estudos nessa área, que o estado de 
Sergipe não tem viabilizado efetivamente ações que favoreçam de forma efetiva a 
valorização da cultura negra no âmbito da educação formal. A tese de doutorado 
“Educação do Campo uma Política em Construção: desafios para Sergipe e para o 
Brasil” de autoria de Marilene dos Santos, concluída em 2013; é uma prova do que 
relatamos. Pois, ao analisar os efeitos produzidos pelas políticas educacionais 
implementadas nas escolas do campo, identifica que entre os cinco programas 
educacionais que constituíram a Educação do Campo nos últimos treze anos no Estado 

                                                   
 

5 Políticas públicas: conceitos e práticas/Supervisão por Brenner Lopes e Jefferson Ney Amaral. Coordenação de 
Ricardo Wahrendorff Caldas – Belo Horizonte/MG, 2008. 
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de Sergipe: Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA); 
Programa Pro Jovem Campos-Saberes da Terra; Programa Educação nos Quilombos; 
Programa Escola Ativa; e o PROCAMPO (Licenciatura em Educação do Campo); “[...] 
O Programa Educação nos Quilombos foi o único programa que não foi identificado 
em nenhum município, mesmo nos que têm comunidades quilombolas como 
Laranjeiras, Cumbe e Poço Redondo [...]” (SANTOS, 2013, p. 06). E ainda “[...] A 
maioria das escolas camponesas ainda funciona em prédios improvisados e em 
condições extremamente impróprias [...]”. (idem, p. 06). A autora faz uma ressalva 
informando que a ausência do programa no Estado, pode ser explicada por ter sido o 
mais recente a ser criado pelo Governo Federal (em 2009). Porém, alerta: nenhum dos 
gestores dos municípios (que fizeram parte da pesquisa) que em seu território 
possuem remanescente de quilombolas, como foi o caso Poço Redondo, Cumbe e 
Laranjeiras, disseram ter conhecimento da existência deste programa. Quanto aos 
professores que atuam nessas áreas, os dados coincidem com o resultado da pesquisa 
de Glézia Kelly Costa dos Santos, em seu estudo já citada ao longo do texto. Ambas 
confirmam a falta de capacitação, insuficiência de professores para a demanda, turmas 
multisseriadas e com poucas comunidades que oferecem  ensino fundamental 
completo. Além disso, se comparar as escolas que estão situadas em quilombos, 
quando existem; são iguais a qualquer outra nos diferentes aspectos: estrutura física, 
material e humana. Ensinar e estudar em escolas de comunidades de remanescente de 
quilombo não pode e nem deve ser igual à de outras comunidades não quilombolas,  
como as de aldeias indígenas,  de assentamentos, ribeirinhas, escolas urbanas e etc e 
tal. A realidade é outra, os costumes e o modo de vivência são outros, pois possuem 
características próprias. O ensino tem que aprofundar os conhecimentos sobre 
quilombos, compreender seus conceitos, características, sua luta pela terra, seu 
modelo de desenvolvimento econômico. A ausência desses saberes nos projetos 
escolares enfraquece sua disseminação, provocam esquecimentos. Porque esses 
saberes não estão ali presentes, juntos com outros conhecimentos que as escolas 
cultivam. Hoje o conceito de quilombo ganhou novos significados e ampliações. Antes 
(1740), quilombo, conceitualmente, era toda habitação de negros fugidos que 
ultrapassassem de cinco. Mesmo aquelas que não tivessem ranchos construídos e nem 
achassem instrumentos, como pilões. E, que em partes eram povoadas. (MOURA, 
2012). Na configuração atual:  

[...] Quilombo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação 
temporal ou de comprovação biológica. Não se trata de grupos isolados ou de 
população estritamente homogenia, nem sempre foram constituídos a partir  de 
movimentos insurrecionais ou rebelados. Sobretudo consistem em grupos que 
desenvolveram práticas cotidianas de resistências na manutenção e na 
reprodução de seus modos de vida característicos e na consolidação de território 
próprio. A identidade desses grupos não se define por tamanho e número de 
membros, mas pela experiência vivida e as versões compartilhadas de sua 
trajetória comum e da continuidade como grupo. Nesse sentido, constituem 
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grupos étnicos conceitualmente definidos pela antropologia como um tipo  
organizacional que confere pertencimento por meio de normas e meios 
empregados para indicar afiliação ou exclusão. (O’DWYER, 1995 apud MOURA, 
2012).  

Lembramos aos senhores governantes estaduais e municipais que, o Governo 
Federal lançou mão de projetar, a nível nacional, o fortalecimento da educação básica 
em comunidades remanescentes de quilombo, com finalidade de fortalecer o sistema 
de educação em todas as esferas – municipais, estaduais, e o Distrito Federal; 
apoiando a coordenação local na melhoria de infraestrutura, bem como  na formação 
continuada de professores que trabalham nas comunidades de remanescentes de 
quilombos. Tudo isso, visando  à valorização e a afirmação dos valores etnicorraciais 
na escola e proporcionando instrumentos teóricos e conceituais que, para essa 
proposta, seriam necessários para que se compreenda e reflita criticamente sobre a 
educação básica oferecida nas comunidades quilombolas. Porém, a nossa conclusão é 
a de que uma coisa é a teoria, outra  coisa é a prática. Seria excelente para o ensino e 
para educação como um todo se os projetos de governos funcionassem como deveriam. 
Se as políticas afirmativas no campo das relações etnicorraciais fossem cumpridas a 
rigor. Teríamos então uma escola de verdade. De verdade no sentido de atender as 
necessidades reais da escola e dos seus sujeitos e a pluralidade étnica e cultural 
existente no seu interior. Thompson (2011), quando interpreta o conceito de cultura, 
por exemplo, vem situá-lo como um caráter simbólico da vida social. Compreender 
que somos sujeitos formadores da vida em sociedade e que tudo que construímos 
independente de classe social, opção religiosa, de identidade sexual, e de qual grupo 
étnico pertençamos; faz parte do protagonismo de todos. A escola, a família, o estado,  
precisam colaborar com este raciocínio. Ninguém é superior a ninguém; nem inferior! 
Contudo, Lima e Cunha (2000), quando pesquisa sobre os valores culturais 
afrodescendentes na realidade educacional sergipana; afirmam que “A história da 
educação de Sergipe [...] inviabiliza os afrodescendentes ou então reforça o lugar social 
nosso como cidadão de segunda categoria [...]” (p. 127).  E que: Com a ausência de 
valorização positiva das culturas de base africana tem conduzido a uma exotização 
(folclorização equivocada) dos valores afrodescendentes nos espaços educativo e 
social. Isso fica patente, por exemplo, quando se percebe as reações com o tema ligado 
ao candomblé, ou a vergonha expressa por alguns afrodescendentes ao ser relacionado 
de forma maldosa à figura dos escravizados. São ainda motivo de chacota e 
discriminação” (LIMA E CUNHA, 2000, p.127). Este cenário da situação educacional 
do Estado de Sergipe é reflexo de uma cultura dominadora e predominante da história 
colonial, imperial e republicana deste país.  Onde sua população é conduzida, ou 
melhor, pressionada a incutir a cultura do branco (europeu). Para se ter ideia, segundo 
Nunes (1984); no século XIX, no ano de 1838,  o governo da província (de Sergipe) 
baixou um decreto, no qual eram proibidos de frequentar as escolas públicas aquelas 
pessoas que padeciam de moléstias contagiosas e também os africanos, estando eles 
livres ou libertos. Como  forma de reparação dos problemas enfrentados pelos negros 
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no passado e no presente,  o Ministério da Educação (MEC), criou uma série de cursos 
de aperfeiçoamento, especialização e extensão, objetivando aprofundar os 
conhecimentos sobre a história e a cultura negra, através de perspectivas outras; que 
não a do negro “incapaz, burro, feio, fedorento, malandro, violento, marginal”. Assim,  
apresentou em seu sítio virtual, uma relação de cursos que pretendeu qualificar os 
profissionais da educação a partir dos valores culturais de matrizes africanas. No 
quadro abaixo consta que, em um período de oito anos,  foram ofertados um total de 
52. 365 vagas nesses cursos; vejam: 

 
FIGURA 1: Formação de profissionais do Magistério da Educação Básica6 

CURSOS ANOS DE VIGÊNCIA VAGAS 

EDUCAÇÃO 

QUILOMBOLA 

2005 A 2007 1.420 

UNIAFRO 2005 A 2008 7.313 

EDUCAÇÃO PARA 

RELAÇÕES 

ETNICORRACIAIS 

(APERFEIÇOAMENTO) 

2008 A 2010 10.727 

EDUCAÇÃO PARA AS 

RELAÇÕES 

ETNICORRACIAIS 

(ESPECIALIZAÇÃO) 

2008 A 2010 3.839 

EDUCAÇÃO PARA AS 

RELAÇÕES 

ETNICORRACIAIS 

(UAB/ 

APERFEIÇOAMENTO 

E ESPECIALIZAÇÃO) 

2011 2.590 

EDUCAÇÃO 

QUILOMBOLA 

2011 1.030 

HISTÓRIA AFRO-

BRASILEIRA E 

AFRICANA 

2012 3.845 

POLÍTICAS DE 

PROMOÇÃO DA 

IGUALDADE RACIAL 

2012 1.368 

                                                   
 

6 Informações retiradas do site: www.etnicorracial.gov.br/ações e programas. 
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NA ESCOLA 

(APERFEIÇOAMENTO) 

POLÍTICAS DE 

PROMOÇÃO DA 

IGUALDADE RACIAL 

NA ESCOLA 

(ESPECIALIZAÇÃO) 

2012/12 12.595 

EDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES 

ETNICORRACIAIS 

(APERFEIÇOAMENTO) 

2013 1.1700 

EDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES 

ETNICORRACIAIS 

(ESPECIALIZAÇÃO) 

2013 2.010 

EDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES 

ETNICORRACIAIS 

(EXTENSÃO) 

2013 350 

EDUCAÇÃO ESCOLAR 

QUILOMBOLA 

2.013 495 

TOTAL 52.365  

 

Na altura em que nos deparamos com esses dados, percebemos que o MEC  tem 
direcionado políticas públicas visando o aperfeiçoamento dos educadores paras as 
relações etnicorraciais. Entre as ações planejadas por este ministério destacam: 
formação de professores, produção de material didático específico e construção de 
escolas quilombolas, com vistas a adotar de infraestrutura básica as comunidades 
quilombolas para realização  de uma educação de qualidade7.  Contudo, as ofertas de 
vagas estabelecidas pelo Ministério da Educação para atender as demandas do país, 
na nossa compreensão, são ainda muito sutis. O Brasil possui 5. 563 municípios 
(GATTI, 2011). Só em Sergipe concentram 75 deles, ocupando uma área territorial 
total de 21. 910 km2.  , que, conforme o quadro a seguir;  apresentam um quantitativo 
de 27 comunidades  remanescentes quilombolas. De todos os Estados brasileiros, 
apenas Acre, Roraima e Distrito Federal não possuem remanescentes de quilombo.  

                                                   
 

7 Dados disponibilizados no portal do MEC: http://portal.mec.gov.br/par/194-secretarias-112877938/secad-
educacao-continuada-223369541/17448-educacao-quilombola-fortalecimento-da-educacao-basica-em-
comunidades-remanescentes-de-quilombos-novo.  Acesso em: 04/03/2016. 



 

 
 

25 

 
FIGURA 2: Comunidades Quilombolas Sergipanas Reconhecidas pela 
Fundação Cultural Palmares – (FCP)8 

COMUNIDADES CIDADES COMUNIDADES CIDADES 

CAMPINHO AMPARO DE S. 

FRANCISCO 

MALOCA ARACAJU 

MOCAMBO PORTO DA FOLHA TERRA DURA E COQUEIRAL CAPELA 

DESTERRO INDIAROBA SANTO ANTÔNIO 

CANAFISTULA 

PROPRIÁ 

SERRA DA GUIA POÇO REDONDO CURUANHA ESTÂNCIA 

LUZIENSE SANTA LUZIA QUEBRA CHIFRE RIACHUELO 

CARAÍBAS CANHOBA BONGUE ILHA DAS FLORES 

FORTE CUMBE CANTA GALO CAPELA 

MUSSUCA LARANJEIRAS ALAGAMAR PIRAMBU 

PONTAL DA BARRA BARRA DOS 

COQUEIROS 

PORTO D’ÁREA ESTÂCIA 

PATIOBA JAPARATUBA ANINGAS PIRAMBU 

LADEIRAS JAPOATÃ LAGOA DO JUNCO POÇO VERDE 

BREJÃO DOS 

NEGROS 

BREJO GRANDE MOCAMBO AQUIDABÃ 

CATUABO FREI PAULO RUA DOS NEGROS CANIDÉ DE SÃO 

FRANCISCO 

FAZENDA PIRANGI CAPELA   

 

A lista de comunidades quilombolas descrita no acima, manifesta o quanto à 
cultura africana está imbricada nos diferentes municípios do estado. A relação acima  
é apenas daquelas comunidades  que já receberam a certificação de quilombos, outras 
ainda estão em processo de reconhecimento. A maioria localiza-se nas zonas rurais do 
Estado, exceto a comunidade quilombola Moloca, situada na capital, Aracaju. Com 
base nessa amostra, vê-se, então, que trata de um espaço com fortes manifestações 
culturais de linhagem africana e afro-brasileira. Portanto, dotado suficientemente de 
razões para que  as comunidades quilombolas sejam assistidas pelas políticas de 
reparações educacionais, sobretudo, subsidiadas no processo de desenvolvimento de 
um  sistema de ensino baseado no fortalecimento da equidade. Para além dos 
obstáculos enfrentados no âmbito educacional, muitas dessas comunidades negras 
rurais ainda enfrentam acentuados conflitos, no que dizem respeito à posse tradicional 

                                                   
 

8 Dados retirados do Site da Fundação Cultural Palmares, em dezembro de 2014. 



 

 
 

26 

de terras coletivas. O Mocambo é o único, até agora, segundo a página da FCP, 
quilombo titulado em Sergipe. Do ponto de vista lógico, só é possível adquirir a 
titulação se existir o autorreconhecimento do próprio negro quanto a sua identidade, 
demonstrando, sobretudo, suas características históricas e tradicionais que se aguçam 
neste contexto. O processo de titulação das terras não é fácil nem rápido. Passa por 
uma política de regulamentação rígida, cuja responsabilidade é de autoria do INCRA 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). A sua obtenção exige a 
superação de diferentes etapas9. Além disso, esta postura reivindicatória se configura 
em um ato que compra, explicitamente, briga com a política de governo atuante, com 
a indústria e com o agronegócio. Não são importantes para esta elite 
brasileira/sergipana dar conforto, trabalho digno, salários adequados a esta parcela da 
população. Nem escolarizados precisam ser, a não ser se for pelo benefício próprio das 
grandes empresas, bem como da crescente exploração da  sua força de trabalho – aí 
sim, é oportuno dar uma formação meramente técnica. O trabalho na visão capitalista 
de ser; assume um significado totalmente diferente da sua versão original. Ele deixa 
de ser um trabalho socialmente útil e passa a ser um trabalho explorado. Distanciando 
o homem do próprio ser. Sobre essa leitura: Evidencia-se que o embate de concepções 
de trabalho, conhecimento e qual a educação que interessa à classe trabalhadora não 
apenas continua, mas se dá num terreno mais opaco e adverso. No Brasil, paradoxal 
e cinicamente, o ideário da educação que defende instruir para o que serve a 
mercado  é demarcado pelo slongan “todos pela educação”. Daí emergem as 
orientações dominantes que o empresariado disputa no âmbito das políticas para a 
escola pública para uma educação cada vez mais restrita e mercantil. Mas, [...] No 
contraponto situam-se as concepções que definem a educação como um direito social 
e subjetivo público, gratuito, laico e universal na perspectiva da escola básica 
unitária e omnilateral. Em parte essas ideias estão sendo defendidas no Novo Plano 
Nacional de Educação, mas vêm sendo desfiguradas no Congresso Nacional 
mediante destaques e emendas das forças majoritárias que representam no 
Congresso os detentores do capital e de uma burguesia de cultura escravocrata. 
(FRIGOTO, 2011, p. 13-14). Solange Lacks (2008) quando vai discutir a categoria 
trabalho em seu texto “Formação de professores: críticas à pedagogia das 
competências”; argumenta de forma contundente, o dever de esta categoria ser 
explicitada. Pois,  de acordo com o seu raciocínio marxista, a mesma pode ser 
analisada a partir de duas perspectivas – a do capital e a do trabalhador. A autora 
sublinha: [...] O que vai definir a perspectiva é a caracterização do trabalho humano, 

                                                   
 

9 Fase inicial, abertura de processo para reconhecimento de territórios quilombolas; Elaboração de RTID, início 
do estudo da área, visando à confecção do Relatório Técnico de Identificação Delimitação; depois que o RTID é 
publicado, abre-se um processo para contraditórios, ou seja, análise e julgamento de recursos ao RTID; o quarto 
passo é a portaria de reconhecimento, momento em que declara os limites do território; um quinto passo 
decretação/encaminhamento, etapa onde o decreto presidencial autoriza a desapropriação 
privada/encaminhamento a entes públicos que tenham a posse, o sexto passo é a notificação e retirada dos 
ocupantes; por fim, a titulação - emissão de título de propriedade coletiva para a comunidade. 
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pois, por meio do trabalho, “o homem transforma a natureza e se relaciona com os 
outros para a produção de sua própria existência”, conforme Marx1, portanto como 
categoria ontológica da práxis humana. [...] No capitalismo, a dimensão produtiva 
do trabalho é dominante em relação a dimensão ontológica, pois, nas relações 
capitalistas, o sujeito é o capital e o homem é o objeto. (LACKS, 2008, p. 150). É 
exatamente na perspectiva de instruir para o trabalho (assalariado) e desigual, que, 
quando são convocados a estar em sala de aula, pelas empresas, os negros, sendo 
quilombolas ou não, são chamados. O modo de sobrevivência de um quilombo hoje é 
muito parecido com a sua essência. Vivem praticamente na base de uma economia de 
subsistência. Ou seja, o que produzem é quase que unicamente para  sobreviver. Neste 
sentido, a agricultura, a pecuária e a pesca, são atividades preciosas a sua vida. Assim,  
como este modelo não gera lucratividade, mais-valia; torna-se quase inutilizável ao 
sistema capitalista. Vimos até então que essa conjuntura é bastante conflituosa. Por 
isso, a importância de oferecer aos nossos alunos, uma análise crítica desta situação. 
E importante muni-los de conhecimentos e criticidade, para que possam, enfim, 
defender sua identidade, sua cultura, suas origens, suas terras. Apresentamos algumas 
leis vigentes, válidas nacionalmente, e que defendem que crianças e jovens negros/as 
frequentem as escolas. Nem sempre foi assim. Na história da educação sergipana, por 
exemplo, aponta como a lei provincial era intoleravelmente racista com as crianças 
negras. Nelly Monteiro Santos Silva, ao investigar sobre a educação da infância na 
província de Sergipe apresenta, por exemplo, a função social das crianças do século 
XIX: No século XIX, criança, por definição, era uma derivação das que eram criadas 
pelos que lhes deram origem. Era o que se chamava “crias” da casa, de 
responsabilidade (nem sempre assumida inteira ou parcialmente) da família 
consanguínea ou vizinhança. O abandono de crianças e o infanticídio foram práticas 
encontradas entre índios, brancos e negros em determinadas circunstâncias, 
distante da questão da concentração devastadora nas cidades, da perversa 
distribuição de bens e serviços entre as camadas sociais e das fronteiras que entre 
elas se estabeleceram. (SILVA apud FREITAS). Obviamente mudanças aconteceram, 
como bem apontamos com relação à legislatura brasileira. A educação, como bem 
afirma Filici, ocupa uma posição singular nas mudanças sociais contemporâneas. A 
década de 1990 dá um salto grande para as transformações nas relações sociais e 
culturais; influenciada pela internacionalização da economia, da globalização da 
comunicação e do desenvolvimento tecnológico, afetando sem sombra de dúvidas, o 
campo social e educacional. Ao tempo que há um desdobramento e disseminação da 
cultura a nível internacional, não podemos perder de vista a relação escola-sociedade-
mercado. Bem como as imposições culturais e políticas  externas e internas ao país. 
Refletir sobre essas questões nos leva a pensar, por meio de diferentes caminhos e 
enfoques, as desigualdades raciais e sociais no Brasil. Desigualdades essas que vem 
gerando descontentamentos expressivos, fundamentados  tanto nas diferenças 
econômicas e sociais como na desvalorização da cultura afro-brasileira. Os negros 
passam a assumir uma postura política, sustentando sua visão de mundo, sua ética, 
sua estética, seus valores. E, combatendo  a discriminação e as demais formas de 
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intolerância étnica. Na educação os níveis de desigualdades são gritantes. A citação a 
baixo delineia o perfil educacional entre brancos e negros no Brasil. No tocante ao 
Indicador Educacional são levados em consideração o Índice de Alfabetização (IA)3    

e o Índice de Escolaridade (IE)4. No Brasil no que tange a alfabetização a mesma 
pesquisa constatou que a população branca ficou 12,4% à frente da negra, sendo a 
taxa de analfabetismo entre os branco de 8,4% contra 20% dos afrodescendentes. 
Com o índice de Escolaridade não houve mudança, à média de escolarização da 
população branca foi de 84,7% e a da população negra 77,7%, sendo os Índices 
Educacionais da população brasileira afrodescendente e branca iguais a, 
respectivamente, 0,787 e 0,893. (SANTOS, 2011, p. 13)10. Portanto, precisamos agir 
em conjunto, angariar forças e criar estratégias de combate a qualquer tipo de 
intolerância, principalmente, o racial nos espaços educativos. Pois, constata-se que a 
ineficácia 
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RESUMO  

Esta pesquisa investigou a proposta de produção do saber histórico, a partir da 
leitura de imagens da coleção Projeto Araribá: História – séries/anos finais do ensino 
fundamental (2006). Bittencourt (2004) constitui no referencial utilizado na análise 
do livro didático, considerado um objeto cultural complexo e de difícil definição, que 
não se limita à função de suporte de conteúdos escolares. Para a compreensão das 
imagens veiculadas pela coleção, valemo-nos do método iconográfico desenvolvido 
por Panofsky (1979), quanto à inquirição de imagens pictóricas, e da abordagem 
histórica realizada por Kossoy (2001), para o estudo da fotografia. A análise do Guia 
de livros didáticos PNLD 2008 e 2011; dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
introdução – séries/anos finais do ensino fundamental (1998); dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais: História – séries/anos finais do ensino fundamental (1998) 
completou o sentido atribuído pela pesquisa à configuração dos atuais livros didáticos 
de História, aspecto fundamental para a compreensão do saber histórico escolar a ser 
produzido pelas imagens da coleção Projeto Araribá: História (2006). Ou seja, um 
saber fragmentado, devido aos procedimentos metodológicos empregados para tal 
finalidade, que dialoga parcialmente com a produção historiográfica, com as 
orientações dos PCNs e com a avaliação empreendida pelo MEC, e que é baseado no 
desenvolvimento de competências cognitivas. 
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1. LEITURA DE IMAGENS EM LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 

Nas décadas de 1960 e 1970, a América Latina passava por profundas mudanças 
em sua conjuntura interna. O crescimento econômico e o êxodo rural associados à 
crença de que a educação formal possibilitaria a ascensão econômica e social 
contribuíram para o aumento da demanda por matrículas nas escolas públicas do 
Brasil. A crise do Estado de Bem-Estar Social, precipitado pela crise do petróleo, abriu 
caminho para a difusão do ideário neoliberal, que, no final dos anos 1970 e início dos 
1980, passou a orientar a política econômica da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, instituições criadas 
após a Segunda Guerra Mundial para promover a retomada da estabilidade econômica 
internacional e a reconstrução das nações devastadas pelo conflito, logo se tornaram 
instrumentos a serviço dos países desenvolvidos, principalmente do governo norte-
americano. No decorrer dos anos 1970, o Banco Mundial direcionou sua política de 
financiamento para o setor educacional da América Latina, como forma de combate à 
pobreza, já que o crescimento econômico ocorrido no pós-guerra não contemplava 
todos os países. Partindo de pressupostos econômicos, seus técnicos pensavam a 
Educação como uma mercadoria que necessitava gerar lucros e apresentar resultados 
pragmáticos, o que levou o banco a desenvolver estratégias e políticas que 
privilegiavam o ensino primário, em virtude dos baixos investimentos e das amplas 
possibilidades de retorno. 

Nesse período, a abertura de mercados, o pagamento da dívida externa, a 
minimização do Estado e a mudança no sistema educacional já configuravam 
condicionalidades para a realização dos acordos firmados entre o Banco Mundial e os 
países endividados e/ou que necessitassem de empréstimos internacionais. A política 
de financiamento e a pressão exercida pela instituição para que os governos da 
América Latina expandissem o ensino primário, ao mesmo tempo que o aumento da 
demanda por matrículas nas escolas públicas tornava-se uma realidade, levaram o 
Estado brasileiro a decretar a obrigatoriedade e a gratuidade deste nível de ensino.  Tal 
iniciativa teve por consequência uma série de defasagens em virtude do descompasso 
entre a necessidade de inclusão de uma parte da população, que até então não tinha 
acesso à escola, e a falta de investimentos adequados para esse fim.  

O livro didático, então, tornou-se um importante instrumento para o alcance das 
metas estabelecidas por se acreditar que ele viesse contribuir para a melhoria da 
qualidade do ensino, um dos aspectos da estratégia defendida pelo Banco Mundial, 
segundo a qual, a Educação deveria ser autofinanciada e voltada para o atendimento 
das necessidades do mercado de trabalho. A partir de então, o livro didático sofreu 
profundas transformações nos seus aspectos gráficos, didáticos e pedagógicos, e o 
autor individual passou a contar com o apoio da equipe técnica.  

No decorrer dos anos 1990, o Banco Mundial reafirmou sua política de ajuste 
estrutural para os países da América Latina, principalmente após a crise mexicana, em 
1994, com o aprofundamento do processo de desregulamentação e abertura 
econômica, sendo acrescida de programas sociais destinados à população mais pobre. 
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Nesse contexto, foi realizada a reforma do Estado brasileiro, na qual, além das medidas 
citadas, fizeram parte a ampliação do programa de privatizações, a revisão do sistema 
tributário, a reforma da previdência e a ampliação de recursos para a o ensino básico. 
O Estado redefinia o seu papel, deixando de ser o promotor direto do desenvolvimento 
econômico e social, dividindo essa responsabilidade com a iniciativa privada e com a 
sociedade civil organizada. Além disso, com o processo de descentralização política, 
atribuía a estados e municípios a autoridade de gerir e financiar a educação básica em 
suas jurisdições. 

As políticas educacionais no Brasil, assim como em outros países, foram 
direcionadas às necessidades básicas de aprendizagem para todos, proposta 
apresentada na Conferência de Jomtien, organizada, em 1990, pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco Mundial. Essa proposta enfatizava a 
metodologia de ensino, segundo a qual os estudantes das escolas públicas deveriam 
adquirir conhecimentos, competências, habilidades e domínio de linguagens que 
aliviassem os efeitos da pobreza e aumentassem os rendimentos econômicos. Além 
desses objetivos, o Banco Mundial propunha a ampliação do tempo e do ciclo escolar, 
o aumento da capacidade de aprendizagem dos alunos, a melhoria da capacitação dos 
professores, a criação de sistemas de avaliação de desempenho, a aproximação entre 
escola e comunidade, o direcionamento das políticas para a educação tecnológica e 
para o atendimento das necessidades do mercado, em constante transformação e, por 
isso, dependente de trabalhadores adaptáveis às mudanças (Banco Mundial 1996). 

A adaptação do ensino a essa nova realidade exigia também reformas curriculares 
que adequassem os conteúdos escolares às demandas sociais e econômicas do final do 
século XX e início do XXI. Assim, os livros didáticos passaram a ser considerados pelo 
Banco Mundial os verdadeiros currículos, já que eram transmissores do saber a ser 
ensinado e orientadores das atividades de professores e estudantes na sala de aula. 
Dessa forma, o investimento em livros escolares se tornou uma das prioridades das 
políticas desenvolvidas pelo banco, que alegava, em seu favor, baixo custo de 
investimento e alta incidência no rendimento escolar (Torres 2009).  

A partir da década de 1990, a elaboração e a produção dos livros didáticos 
passaram a ser vinculados indiretamente aos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) e diretamente ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), especialmente 
à avaliação pedagógica. Apesar de não se constituírem em diretrizes obrigatórias, na 
prática, os PCNs se tornaram referência para a elaboração dos conteúdos dos livros 
didáticos, que, ao serem relacionados com as orientações dos parâmetros, adquiriam 
maior legitimidade perante os consumidores e o próprio Estado. 

Os PCNs foram elaborados como parte dos compromissos internacionais firmados 
pelo Estado brasileiro na Conferência de Jomtien e como um dos aspectos do Plano 
Decenal de Educação para Todos, um indício de que tanto os parâmetros quanto a 
política de valorização do livro didático foram desenvolvidos sob a influência de 
acordos e organismos internacionais. Os quatro pilares sobre os quais a concepção de 
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ensino dos PCNs foi desenvolvida – aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender 
a viver com os outros; e aprender a ser – remete essa concepção à formação para a 
cidadania; ao reconhecimento das diferenças; à formação para o mundo do trabalho; 
ao desenvolvimento da autonomia, de aspectos cognitivos e subjetivos considerados 
fundamentais para a vida em sociedade. Nessa perspectiva, os conteúdos escolares, 
subdivididos em conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, tornar-se-iam 
meios para o desenvolvimento de capacidades necessárias à produção e ao uso de bens 
culturais, sociais e econômicos, convertendo-se o professor em facilitador face à 
centralidade adquirida pelo estudante no processo de ensino e de aprendizagem.    

Tal concepção tem sido acusada de privilegiar a formação para o mercado de 
trabalho e para a adaptação do trabalhador à nova realidade, caracterizada pelo avanço 
tecnológico e pelas mudanças constantes no processo produtivo, superestimando, 
dessa forma, aspectos subjetivos do indivíduo em detrimento das finalidades sociais e 
políticas da escolarização.  

A concepção de ensino que embasa o volume introdutório dos PCNs (Brasil 1998a) 
também é encontrada no volume referente à disciplina História (Brasil 1998b) por 
meio da organização dos conteúdos por eixos temáticos e da proposta de 
desenvolvimento das capacidades descritas anteriormente, acrescidas das 
contribuições da História Social Inglesa, da História cultural e, principalmente, da 
“Escola dos Annales”. Sendo assim, a visão de História proposta pelos parâmetros, de 
uma forma geral, é baseada na conjunção das teorias construtivistas com as premissas 
da “Escola dos Annales”.  

Um dos aspectos mais evidentes da apropriação da concepção de História 
defendida pelos “Annales” se refere aos ritmos e à duração do tempo histórico 
utilizadas por Fernand Braudel em sua Obra “O Mediterrâneo e o mundo 
Mediterrâneo na época de Filipe II” (Braudel 1983), isto é, uma concepção de tempo 
pautada pela ideia de curta, média e longa duração. De acordo com os PCNs: História 
(1998b), os professores devem levar em consideração, na seleção dos temas a serem 
estudados, as três dimensões temporais sem a preocupação de trabalhá-las 
formalmente, privilegiando os aspectos conceituais. 

A relação entre presente e passado, proposta por Marc Bloch (Bloch 2001), no 
início do século XX, está associada a um dos principais objetivos do ensino de História, 
segundo os PCNs: História (1998b). Esses propõem que a reflexão sobre o presente a 
partir do estudo do passado seja usada como forma de sensibilizar os alunos para o 
reconhecimento de outras realidades temporais e espaciais, adquirindo, dessa forma, 
a capacidade de inserção a grupos sociais.   

Outro princípio caro à “Escola dos Annales” e que está presente nas orientações 
dos parâmetros consiste na ampliação da noção de documento, desenvolvida por Marc 
Bloch e consolidada por outros membros da revista ao longo de sua existência, 
principalmente Jacques Le Goff (Le Goff 2003), por meio do conceito 
documento/monumento. Além de expressarem diferentes formas de linguagem, as 
fontes não-oficiais – escritas, orais e iconográficas – são consideradas suportes de 
diferentes tipos de informação; elas possibilitam a investigação de novos temas sociais 
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e culturais, como o cotidiano das mulheres, práticas e valores culturais associados à 
festa, à morte, ao corpo, fundamentais à produção de uma História total, defendida 
pelos “Annales” desde a sua origem. 

Os PCNs: História (1998b) propõem a articulação entre presente e passado, o 
particular e o geral, as ações individuais e coletivas, entre interesses particulares de 
grupos e as relações sociais, organizando os conteúdos por eixos temáticos e partindo 
de problemas vivenciados pelos alunos e pela sociedade, o que permitiria a apreensão 
da totalidade a partir de qualquer tema de estudo. 

Para abordagem da totalidade da vida social, a utilização de fontes diversificadas 
torna-se fundamental. Porém, a utilização dessas, em sala de aula, requer 
procedimentos metodológicos adequados a cada situação de aprendizagem, haja vista 
a impossibilidade dos documentos não “falarem por si mesmos”, necessitando ser 
questionados a partir dos problemas em estudo. No caso das fontes iconográficas, os 
PCNs: História (1998b) apresentam um programa para a análise da gravura O colar 
de ferro, castigo dos negros fugitivos, de Debret, que pode ser estendida para a leitura 
de outras imagens.  

A presença de atividades que utilizam imagens como fonte de produção do saber 
histórico escolar nos livros didáticos não se deve apenas às orientações dos PCNs: 
História (1998b) e às mudanças paradigmáticas que vêm ocorrendo nas últimas 
décadas. Devemos levar em consideração também o PNLD, especialmente no que se 
refere à avaliação pedagógica, já que essa, por meio de seus critérios, tem orientado a 
elaboração dos conteúdos e a produção dos livros escolares desde a sua criação. 

A criação do PNLD, em 1985, tinha como objetivo a distribuição universal e 
gratuita de livros didáticos a alunos do primeiro grau (atual ensino fundamental) das 
escolas públicas do Brasil. Inseria-se no contexto de expansão da demanda por vagas 
em tais escolas e das prescrições feitas por instituições internacionais acerca da 
universalização do ensino e da valorização do livro didático como instrumento 
privilegiado para essa finalidade. Ao longo desses vinte e cinco anos, o programa 
passou por várias mudanças, podendo ser detectado em sua trajetória duas fases 
distintas: a primeira, caracterizada pelas dificuldades de aquisição e distribuição; a 
segunda, pela ampliação e consolidação, devido ao aumento dos investimentos por 
parte do Estado e pela diminuição dos entraves que não permitiam o alcance das metas 
previstas. 

A segunda fase do programa, à qual a alocação de recursos regulares foi de 
fundamental importância para a sua extensão a todas as disciplinas do núcleo comum, 
da quinta a oitava séries (sexto ao nono ano), também foi marcada por iniciativas de 
controle curricular, entre as quais, a avaliação do livro didático, que se destacou por 
promover a melhoria da sua qualidade, por suscitar polêmicas entre o Ministério da 
Educação (MEC), editores e autores e por criar um padrão para a sua produção, 
impondo critérios àqueles que desejassem participar do PNLD. 

Apesar de não declarada, a existência de um modelo de livro didático defendido 
pelo MEC restringiu o desenvolvimento de diferentes concepções acerca desse objeto, 
o que foi refletido na perspectiva curricular empregada nos manuais aprovados nos 
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últimos PNLDs. Isso pode ser constatado no Guia de livros didáticos PNLD 2008 
(Brasil 2007), no qual 73,6% das coleções aprovadas adotaram a História integrada, 
perspectiva acentuada no PNLD posterior, pois, das dezenove coleções integrantes do 
Guia de livros didáticos PNLD 2011 (Brasil 2010), 94% seguem a mesma linha. 

A tendência de padronização está presente nos aspectos formais e nos conteúdos 
dos manuais, já que os critérios de avaliação contemplam todos os elementos que os 
compõem. No Guia de livros didáticos PNLD 2008 (Brasil 2007) se encontram cinco 
componentes gerais que são divididos em subcategorias: Proposta histórica, Proposta 
pedagógica, Cidadania, Manual do professor e Conjunto gráfico; ao Guia 2011, além 
desses componentes, foi acrescentada a Adequação à legislação que rege o ensino 
fundamental.  

No Guia de livros didáticos PNLD 2008 (Brasil 2007), três subcategorias se 
reportam diretamente às imagens: fontes históricas, que contemplem a diversidade 
da sociedade brasileira e estabeleçam relações com a construção do conhecimento; 
imagens, que representem outras formas de linguagem; a integração com o texto e a 
produção de novas formas de conhecimento; problematização e produção de conceitos 
históricos; capacidade de despertar o interesse dos alunos; adequação e uso da legenda 
na compreensão do texto; editoração e aspectos visuais, que garanta visibilidade e 
nitidez, presença de legendas, títulos e créditos, compreensão na relação entre o 
conjunto visual e o conteúdo. 

A necessidade de autores e editores de adequarem suas obras às orientações dos 
PCNs e do PNLD contribui para o processo de padronização do livro didático, uma vez 
que a coleção que estiver de acordo com os parâmetros e com os critérios da avaliação 
pedagógica têm maior possibilidade de ser negociada com o Estado e de se destacar no 
mercado. Porém, o interesse econômico, quando posto à frente do pedagógico, pode 
ocasionar prejuízos aos saberes veiculados pelos livros escolares. Não é segredo o fato 
das editoras priorizarem os lucros proporcionados pelas vendas dos manuais, 
utilizando, em alguns casos, artifícios que pouco ou nada contribuem para a melhoria 
da aprendizagem, mas que fazem diferença junto ao mercado. Talvez, por isso, 
algumas mudanças nos livros didáticos aparentem estar mais preocupadas em atender 
aos PCNs, ao PNLD e ao mercado do que à produção do saber. 

Identificamos a gravura Colar de ferro, castigo dos negros fugitivos entre as 
atividades da coleção Projeto Araribá: História (2006c) na qual os estudantes são 
solicitados a extrair informações da legenda e dos elementos visuais da imagem, não 
desenvolvendo, na íntegra, o programa proposto pelos parâmetros. O que se repete ao 
longo dos volumes e de suas atividades, apesar do Guia e recursos didáticos (manual 
do professor) afirmar que a coleção se propõe a interrogar os documentos objetivando 
condições de produção, formação crítica e desenvolvimento de competências.  

As páginas de abertura da unidade sobre a introdução aos estudos históricos 
(Projeto Araribá  2006a) expõem várias imagens com a finalidade de proporcionar ao 
aluno a localização de acontecimentos no tempo por meio dos critérios de 
anterioridade e posterioridade, semelhanças e diferenças, seguindo as orientações da 
parte específica do Guia e recursos didáticos. Porém, a proposta de leitura de imagens 
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prioriza as informações contidas nas legendas, pondo em segundo plano as fontes 
iconográficas, já que a data do registro está exposta em todas elas.     

Ao analisarmos a proposta de leitura de imagens sobre as Cruzadas (Projeto 
Araribá 2006b), na seção Em foco, percebemos que as atividades se reportam 
exclusivamente aos elementos visíveis da iluminura presente no Mapa de Jerusalém, 
cujas respostas também se encontram no texto que a antecede. Dessa forma, não seria 
possível investigar o contexto de produção da imagem e as intenções do artista, 
elementos que influenciam diretamente a obra (Panofsky 1979, Kossoy 2001), mas não 
são visíveis e que podem contribuir para a formação crítica do estudante (Bittencourt 
2004). No entanto, notamos a intenção de desenvolvimento de competências 
cognitivas, notadamente a identificação, a explicação e a contextualização por meio da 
observação da imagem e das informações obtidas no texto. 

Ao contrário do que vimos nesses três casos, a proposta de leitura restringe-se aos 
elementos visíveis das imagens analisadas individualmente; na seção Arte e História 
(Projeto Araribá 2006d) as atividades orientam o aluno a desenvolver uma análise 
interna dos quadros Estrada de Ferro Central do Brasil e Morro da Favela para, a 
partir daí, fazer uma análise externa, comparando-os à gravura de Jules Martin, 
localizada entre os textos do capítulo sobre a Proclamação da República. Embora o 
confronto entre fontes seja enunciado pelo Guia e recursos didáticos, permitindo ao 
aluno produzir um saber mais consistente, já que esse procedimento consiste em um 
dos aspectos da crítica documental, nesse caso, os elementos estéticos das imagens 
sobressaíram aos históricos, possibilitando a exploração de outros caminhos para a 
produção do saber histórico escolar.  

Na seção Análise de imagens (Projeto Araribá 2006a, 2006b, 2006c, 2006d), 
apesar do título, observamos a presença marcante dos textos na resolução das 
atividades, atribuindo, em alguns momentos, papel secundário às fontes 
iconográficas. Essa prática fica evidente ao levarmos em consideração os elementos 
que compõem as páginas, pois todas as seções analisadas são iniciadas com um texto, 
excetuando-se a que aborda o mural de Diego Rivera (Projeto Araribá 2006d), o que 
contribui para direcionar os estudantes a examinarem primeiramente os elementos 
textuais. Além desse fator, várias perguntas das atividades remetem diretamente aos 
textos, ou interrogam as imagens à procura de respostas já expostas pela legenda e 
pela leitura realizada previamente, como no caso das seções que abordam o Império 
Macedônico (Projeto Araribá 2006a) e o mito criado sobre Chica da Silva (Projeto 
Araribá 2006c). 

As fontes iconográficas, por sua vez, assumem mais de uma função na seção 
Análise de imagens. Como nos textos dos capítulos, em alguns dos casos analisados, 
as imagens foram alijadas da sua função de documento, servindo para reforçar 
visualmente os argumentos do texto. É o caso das fotografias utilizadas para 
retratarem o Brasil atual (Projeto Araribá 2006d), cujas perguntas das atividades 
ignoram-nas completamente, reportando-se, exclusivamente, ao elemento textual.  
Por outro lado, em algumas seções, as atividades orientam os alunos a investigarem 
aquilo que está além da aparência (Panofsky 1979, Kossoy 2001). É o caso do Brasil 
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holandês (Projeto Araribá 2006b), em que valores culturais influenciaram a visão dos 
artistas europeus acerca da realidade brasileira, constituindo, tais valores, fatores 
essenciais à compreensão das representações criadas em suas obras.  

O mesmo procedimento é proposto para a leitura do painel 7 vezes Chica (Projeto 
Araribá 2006c) e da tela Iracema (Projeto Araribá 2006c), nas quais as atividades dão 
a entender que as representações criadas pelos artistas se basearam nas histórias 
contadas sobre a escrava, que deu origem ao mito, e no Romantismo indianista. A 
importância dessa abordagem encontra-se no fato dela permitir que o aluno reconheça 
o caráter de construção das representações e o papel das relações entre as 
subjetividades dos artistas e o contexto histórico no qual estão inseridos (Kossoy 
2001). Dessa maneira, é possível que o estudante desenvolva um olhar crítico sobre as 
imagens, percebendo-as como produto da ação humana, inseridas em uma 
determinada cultura, em um determinado momento histórico, ou seja, elas criam 
possibilidades para o estudante compreender a historicidade das fontes e a sua 
importância para o processo de construção da História. Contudo, o fato de o livro não 
apresentar a data de produção da pintura 7 Vezes Chica (Projeto Araribá 2006c) 
compromete todo esse processo, pois, como identificar o contexto no qual a imagem 
foi produzida?  

Os procedimentos metodológicos utilizados na leitura das imagens, de uma forma 
geral, destacam a descrição, a identificação e, indiretamente, a comparação das fontes 
iconográficas aos textos. Mas, na maior parte das vezes, a análise limita-se ao seu 
aspecto visível (Panofsky 1979, Kossoy 2001), desconsiderando as intenções dos 
artistas e as condições de produção de suas obras, portanto, as possibilidades de 
compreensão do processo de construção histórica. Na própria seção sobre o mito 
criado em torno de Chica da Silva, uma das fotografias é utilizada pelas atividades 
como forma de identificação do poder financeiro da personagem, não havendo maior 
interesse sobre a personagem. No mural O homem controlador do universo (Projeto 
Araribá 2006d), nenhuma das perguntas leva em consideração as influências e as 
intenções de Diego Rivera, não obstante o texto apresentar informações sobre o artista 
que poderiam ser utilizadas para essa finalidade. A proposta de leitura da imagem, no 
entanto, resume-se apenas à identificação e à compreensão de alguns de seus 
componentes. 

As competências cognitivas enunciadas pelo Guia e recursos didáticos (Projeto 
Araribá 2006a, 2006b, 2006c, 2006d), por sua vez, estão presente em todas as seções 
analisadas; algumas das mais frequentes são: identificar, relacionar, compreender, 
comparar e, em menor quantidade, aquelas diretamente ligadas ao saber histórico 
escolar, como semelhanças e diferenças, continuidades e descontinuidades. Contudo, 
predominam as competências de nível básico e operacional, não sendo comum 
encontrar as de nível global. Somente na seção sobe o Retrato do Brasil (Projeto 
Araribá 2006d), os alunos são requisitados a propor soluções para a questão que 
envolve a qualidade de vida dos idosos em nosso país. 

Apenas na seção sobre o Romantismo e a identidade nacional (Projeto Araribá 
2006c) encontramos indícios da dinâmica entre presente e passado; nas demais, 



 

 
 

40 

mesmo com a proposta de estudo das representações, a problematização ficou restrita 
ao passado ou ao presente. Por isso, utilizamos a expressão indícios, uma vez que não 
há uma orientação clara e objetiva, por parte da coleção, para se estudar o passado a 
começar das questões suscitadas no presente. Chegamos à conclusão da possível 
existência dessa dinâmica, em virtude do contexto no qual vivemos, caracterizado 
pelos movimentos de afirmação de identidades nacionais e de grupos e da presença 
dessa temática em pesquisas acadêmicas. 

Apesar das críticas, entendemos que a coleção Projeto Araribá se insere no 
contexto de renovação do ensino de História, expressando algumas características da 
historiografia mais recente no Brasil – Nova História e História Cultural – e 
finalidades educacionais ligadas à disciplina História. Nossa investigação sobre a 
produção do saber histórico escolar, a partir da proposta de leitura de imagens, 
efetivou-se na seção Análise de imagens, ao mesmo tempo que constatamos a 
melhoria da qualidade e das possibilidades de aprendizagem conferidos pelos PCNs e 
pelo PNLD, especialmente, no que diz respeito à avaliação dos livros didáticos. Mas 
também observamos a homogeneização que prevalece nos atuais livros didáticos de 
História, a ponto de 94% das coleções aprovadas no PNLD 2011 adotarem a História 
integrada como opção metodológica.    

Sendo assim, concluímos que a proposta de leitura de imagens mostrada na seção 
Análise de imagens alinha-se, parcialmente, à concepção de História e à concepção de 
ensino adotadas pela coleção Projeto Araribá, o que, na verdade,  pode ser estendido 
para toda a coleção. Não identificamos uma abordagem que contemplasse, em uma 
única seção, os objetivos enunciados para o trabalho com fontes históricas, de uma 
maneira geral, e imagens, especificamente. O desvendamento do contexto de 
produção, das intenções dos artistas, e o confronto entre documentos ocorrem de 
forma espaçada, fragmentada, contribuindo para que o saber a ser produzido também 
seja fragmentado, uma vez que são requisitados apenas alguns aspectos das imagens 
de cada seção. . 

O alinhamento da coleção às orientações dos PCNs e aos critérios da avaliação 
pedagógica, em relação às imagens, são também parciais. Encontramos vários 
exemplos de imagens utilizadas para despertar o interesse do aluno, mas os casos de 
imagens utilizadas para problematizar o passado são menos frequentes. Das seções 
analisadas, apenas o mural de Diego Rivera (Projeto Araribá 2006d) é usado 
exclusivamente pelas atividades para o levantamento de determinadas questões. Nas 
demais, a integração entre texto e imagem salienta o brilho do primeiro, enquanto 
ofusca a presença da segunda. A formação para o exercício da cidadania, um dos 
objetivos do ensino de História, segundo os PCNs: História (1998b), o Guia de livros 
didáticos PNLD 2008 (Brasil 2007) e Guia de livros didáticos PNLD 2011 (Brasil 
2010), não é mencionada na seção Análise de imagens; somente na parte sobre o 
Retrato do Brasil (Projeto Araribá 2006d), os alunos são solicitados a refletir sobre 
algumas questões sociais que caracterizam a realidade da qual fazem parte.  
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PALAVRAS-CHAVE 

Ensino de Artes, Educação Feminina, Primeira República no Brasil. 
 
O presente trabalho tem como objetivo central apresentar uma breve análise sobre 

os trabalhos manuais desenvolvidos nas escolas públicas do Brasil nas décadas iniciais 
do século XX enfocando, sobretudo, a educação feminina. A intenção do trabalho é 
correlacionar o ideário de um Brasil forte e bem preparado para o enfrentamento do 
futuro, saindo na frente com a educação feminina, destaque de países de vanguarda 
no cenário mundial à época. Para além das aparências, sob os princípios de 
morigeração da raça juntamente com os ideais de civilização, trazer luzes sobre a 
educação feminina era também garantir a boa qualidade da raça brasileira, visto estar 
a figura da mulher, sob esse ponto de vista, colada à própria ideia da república sobre 
princípios comteanos (Carvalho, 1990). O projeto socio-político-cultural e, sobretudo, 
educacional dos primeiros anos da República almejava a formação do cidadão sob a 
luz da ciência e dos valores morais e cívicos, princípios positivistas que guiavam as 
ideias da intelectualidade republicana. Nesse bojo, caberia à educação escolar a tarefa 
de educar o povo tendo esses cânones como guia. Os republicanos reafirmaram a 
educação como fundamental à consolidação do novo regime político e basilar para o 
projeto de reforma de construção de uma nova e regenerada sociedade brasileira. 
Como pedestal da moral, a mulher, ao longo do século XIX e início do século XX, nas 
sociedades ocidentais torna-se baluarte de uma nova civilização dos costumes que, de 
tão revolucionária, faz-se imperativo determinar o que é possível a ela. Essa 
articulação ideológica perpassa as camadas sociais, estabelecendo os modos e espaços 
de atuação feminina. A mulher, por sua “natural” dedicação, doçura e condução da 
infância é a figura ideal para a educação das massas ignaras que necessitam de 
civilizar-se para um novo tempo, no qual as máquinas e a ciência têm centralidade. A 
mulher, com uma doçura fabricada, parecendo um atributo “natural” de seu 
temperamento, é a figura ideal na condução da civilização da sociedade do século XIX. 
Essa “naturalidade” também será importante para a divisão do que se chama “trabalho 
de homem” e “trabalho de mulher”. O trabalho doméstico feminino, por não ter uma 
remuneração direta, era considerado desvalorizado, apesar de prescrito como parte da 
“natureza” feminina. Trabalho de mulher pode ser mal remunerado, posto que é muito 
mais um devotamento à causa do que, necessariamente um meio de subsistência. É 
uma “missão” que visa à civilização e à educação das crianças, seres preciosos na 
continuidade da boa sociedade. 

Dentro do contexto de uma sociedade industrial tal qual a do século XIX, no 
Ocidente de maneira geral, essa desvalorização passa por não ser a tarefa doméstica 
mensurável, quantificável. Assim, a justificativa racional e cartesiana de que não havia 
como medir o trabalho doméstico favorece a divisão social das profissões, tendo por 
base critérios de gênero, feminino e masculino. A ideologia da mulher dona-de-casa é 
levada também para as práticas escolares. O que parece natural é construído passo a 
passo nas ações e condições cotidianas, que acabam por conformar modelos que se 
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tornam regras, códigos de condutas sociais sem os quais não se pode pertencer ao 
grupo. A educação escolar era necessária às mulheres, muito mais para que elas 
soubessem o “seu lugar” na sociedade e não almejassem o saber intelectual dos 
homens. As discussões dos intelectuais buscavam uma explicação baseada na ciência 
que justificasse a inaptidão feminina para o conhecimento, fundamentando como 
pilares inquestionáveis, qualidades inerentes à mulher. As ciências, em seu 
racionalismo reinante, forjam as representações da mulher e seus papéis, estereótipos 
que lhe conformam os hábitos, atitudes, maneiras de ser e estar no mundo. Destina-
se à mulher o espaço da casa, da organização do interior, do cuidado. A frequência à 
escola era parte do projeto de educação civilizatória das mulheres pobres, apostando 
nesse projeto uma parte da responsabilidade moralizadora, pois as mulheres das 
classes mais abastadas, através de preceptoras, tinham acesso a algum ensino, 
geralmente aos rudimentos do saber ler, escrever e contar. Em contraposição à 
educação das moças das camadas médias e altas, às mulheres do povo restava a 
administração do orçamento doméstico, controlando as despesas para resguardar o 
salário do marido provedor, além de ser a esposa e a educadora dos filhos. No período 
republicano, os intelectuais e políticos – formadores de opinião por excelência -, 
destacam e propalam a importância de também preparar as mulheres dessa classe 
“desprivilegiada”. No currículo escolar à época, os trabalhos manuais são parte 
importante a ser levada em conta, visto disciplinarem a mão e o olho, sentidos 
imprescindíveis para uma boa organização do lar, principalmente levando-se em conta 
um disciplinamento estético muitas vezes não pertencente às camadas populares. E 
não apenas realizar os trabalhos na escola, bem como elaborar exposições para dá-los 
a vista. Dessa forma, o que foi produzido era organizado em estantes, prateleiras e 
mesas expositoras para a apreciação dos visitantes. Peças de costura, roupa de cama, 
mesa e banho, roupas femininas e masculinas, acessórios de adorno, tais como flores 
e jarros, cachepots, trabalhos de pintura em porcelana e em tela, tudo minuciosamente 
produzido para ser apreciado e atestar a perícia e fineza na sua confecção por mãos 
femininas. No Rio de Janeiro, então capital do Brasil, essas exposições eram também 
fotografadas para ficarem registradas na municipalidade como documentos da 
modernidade das escolas da capital. Aqui entra, pois, a outra parte do presente estudo. 
Uma análise das fotografias dessas exposições, entendendo a fotografia como um 
artefato das “Pedagogias da Visualidade”. Entendemos Pedagogias da Visualidade 
como modos e maneiras de ver e ser visto, de criar dispositivos de visualizar e ser 
visualizado frente a determinados conteúdos que acabam por forjar maneiras de se 
comportar e entender o mundo. Nesse sentido, fotografar para registrar toma um 
alcance maior, para além da exposição fechada nos espaços escolares. Essas fotos 
trazem em si uma pedagogia do feminino, modos de ser mulher “estudada”, “culta” e 
pronta para servir à casa e à pátria; ditando maneiras de ser mulher, mãe, estudante, 
dona de casa enfim, instituindo uma pedagogia que se pauta no visual. O que parece 
natural é construído passo a passo nas ações e condições cotidianas, que acabam por 
conformar modelos que se tornam regras, códigos de condutas sociais sem os quais 
não se pode pertencer ao grupo. O estudo elenca cinco fotos realizadas na década de 
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1920 em escolas e institutos femininos na cidade do Rio de Janeiro, pelas quais foram 
registradas exposições de trabalhos manuais produzidos pelas alunas dessas escolas. 
As fotos serão analisadas pela semiologia barthesiana e pelo crivo de análise histórico-
semiótico tal qual propõe Figueiredo-da-Costa (2008) baseando-se em Panofsky 
(2002) e seus níveis de leitura, do mais técnico ao mais complexo em suas constelações 
de símbolos e insígnias dispostas nas fotografias. Panofksky propõe a leitura da 
imagem em três níveis que vão se aprofundando paulatinamente, a saber: nível 
primário – também chamado pré-iconográfico: é o nível mais descritivo, mais simples 
e consiste, nessa etapa, em perceber a obra em seu estado inicial; nível iconográfico – 
essa camada de leitura sugere que se entenda as relações que a imagem nos traz, suas 
histórias, seu entorno, seu tema central e como esses símbolos e alegorias dialogam 
internamente na composição da imagem; nível iconológico – esta terceira camada de 
leitura da imagem permite que o leitor busque entendimento mais profundo sobre as 
condições de produção da imagem e como as histórias ali explicitadas se relacionam à 
determinada história e época, permitindo estabelecer relações mais diretas com a 
conjuntura histórico-social de sua produção. Figueiredo-da-Costa (2008) elabora um 
quadro de análise que se baseia nos níveis de leitura de imagem, apresentando um 
caminho metodológico sistematizado de leitura de imagens, o que permite não um 
esgotamento, mas um aprofundamento das questões trazidas pelo texto imagético. 
Assim, ao propor a leitura das fotos com trabalhos manuais o estudo busca uma análise 
mais ampla sobre a própria condição da mulher no período socio-histórico 
determinado, qual seja, as décadas iniciais do século XX, e também estudar a própria 
dinâmica da escola feminina como instâncias dialógicas e inerentemente relacionadas, 
fios da mesma trama que é constrói e é incessantemente construída pelos atores 
sociais.  
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RESUMO  

O povo mexicano protagonizou no início do século XX uma das maiores revoluções 
da história contemporânea e que assentou as bases do Estado mexicano moderno: a 
Constituição Federal de 1917; a criação do Partido Revolucionário Institucional, PRI 
(fundado em 1929, como Partido Nacional Revolucionário, depois renomeado em 
1938 como Partido da Revolução Mexicana até que em 1946 assumiu a atual 
denominação); as instituições sindicais e sua legislação trabalhista.  

O reconhecimento dos sindicatos, o direito de greve e alguns direitos coletivos 
foram incluídos já em 1917 na Constituição (artigo 123) e em 1931 criou-se a Lei 
Federal do Trabalho (LFT). Assim como o Estado Novo no Brasil, o regime pós-
revolucionário mexicano também praticou uma política de institucionalização e 
regulação do sindicalismo voltada a controlar a classe trabalhadora, contudo, 
concordamos com Gindlin (2011, p. 77) para quem esta intervenção estatal teve um 
duplo caráter, pois também sancionou e protegeu os direitos sindicais.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Sindicalismo Docente Universitário;  
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1. ASPECTOS HISTÓRICOS E SOCIAIS DO MÉXICO CONTEMPORÂNEO 

O povo mexicano protagonizou no início do século XX uma das maiores revoluções 
da história contemporânea e que assentou as bases do Estado mexicano moderno: a 
Constituição Federal de 1917; a criação do Partido Revolucionário Institucional, PRI 
(fundado em 1929, como Partido Nacional Revolucionário, depois renomeado em 
1938 como Partido da Revolução Mexicana até que em 1946 assumiu a atual 
denominação); as instituições sindicais e sua legislação trabalhista.  

O reconhecimento dos sindicatos, o direito de greve e alguns direitos coletivos 
foram incluídos já em 1917 na Constituição (artigo 123) e em 1931 criou-se a Lei 
Federal do Trabalho (LFT). Assim como o Estado Novo no Brasil, o regime pós-
revolucionário mexicano também praticou uma política de institucionalização e 
regulação do sindicalismo voltada a controlar a classe trabalhadora, contudo, 
concordamos com Gindlin (2011, p. 77) para quem esta intervenção estatal teve um 
duplo caráter, pois também sancionou e protegeu os direitos sindicais.  

As entidades sindicais foram assumindo características cada vez mais 
verticalizadas, sem controle dos trabalhadores, sem mecanismos de participação e 
centradas em “caciques” sindicais. O sindicalismo oficial cristalizou-se em grandes 
aparatos que passaram a compartilhar do poder por meio do PRI com deputados e 
senadores no Congresso Nacional e influência política.  

Ainda que o México não tenha passado pela desventura de uma ditadura militar 
como o Brasil, e que tenha tido governos como o de Lázaro Cárdenas, que promoveu 
uma reforma agrária, nacionalizou o petróleo e concedeu asilo a combatentes da 
Guerra Civil espanhola, o regime foi assumindo características mais autoritárias.  

Entre 1947 e 1977 nenhum partido pode ser registrado no México (Woldenberg, 
2013, p. 29) e as forças de segurança perpetrou verdadeiras chacinas de destaque 
mundiais contra os estudantes universitários: em 1968 na praça das Três Culturas; e 
em 1971 o “Massacre de Corpus Christi”.  

Neste período, nos campus da Universidade Nacional Autônoma do México 
(UNAM) atuavam forças paramilitares, os porros, financiados pelo governo e setores 
empresariais, com o objetivo de promover desordem e aterrorizar os estudantes e 
trabalhadores. A percepção da impossibilidade de transformação social via 
mecanismos democráticos e a proximidade (temporal e geográfica) com a Revolução 
Cubana, propiciou que grandes setores da vanguarda adotassem a luta armada no 
campo e nas cidades. Os grupos armados foram duramente perseguidos e combatidos 
pelo governo, no que se convencionou chamar de “guerra suja”, segundo o professor 
Arturo Ramos1. 

Nesta conjuntura o sindicalismo universitário (inicialmente os trabalhadores 
administrativos, mas logo seguidos pelos trabalhadores acadêmicos), trava suas 

                                                   
 

1 Professor, investigador e ex-secretário-geral do sindicato da Universidade Autônoma de Chapingo. Entrevista 
concedida ao autor na sede do Sindicato dos Trabalhadores da UNAM (STUNAM) em 16 de outubro de 2014.  
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batalhas e transforma-se em referência de sindicalismo independente, democrático e 
classista em oposição ao sindicalismo oficial denominado de “charro” – pelego no 
Brasil.  

A emergência deste novo ator está associada à elevação do custo de vida e à 
expansão do ensino universitário no México que pode ser evidenciado na evolução de 
sua maior e principal universidade, a UNAM (Basurto, 1997, p. 278 e 280):  

 
PESSOAL ACADÊMICO POR NÍVEIS NA UNAM ALUNOS 

MÉDIO 2  E 

SUPERIOR 

ANO TOTAL  MÉDIO  SUPERIOR OUTROS 

1931 1.145 138 1.007 ---- 9.561 

1935 1.363 413 950 ---- 10.113 

1940 2.259 624 1.635 ---- 17.090 

1945 3.421 1.206 2.215 ---- 23.300 

1950 3.564 1.196 2.368 ---- 24.929 

1955 5.314 2.001 3.313 ---- 37.094 

1961 6.214 1.862 4.726 470 67.967 

1965 6.689 2.075 4.409 205 74.900 

1970 8.855 1.724 6.606 525 106.718 

1975 14.780 3.449 10.778 316 222.982 

1980 27.515 5.129 20.475 1.911 294.542 

1985 30.138 4.216 22.517 3.342 256.693 

1990 32.199 4.950 23.178 3.944   

1995 28.452 ---- ---- ---- 261.900 

 
Entre 1940 e 1970 o Produto Interno Bruto mexicano cresceu a um ritmo de 6,2% 

ao ano segundo Bensusán e Middlebrook (2013, p.42), mas com a crise do petróleo de 
1973, o México vive um período de descontrole inflacionário. Segundo Freitas, 
retomando a divisão de Cano (2000),  

[...] o período pode ser dividido em três fases. A primeira (1970-1974) e é marcada 
pela expansão industrial atrelada ao aumento do desequilíbrio externo, das 
contas publicas e aumento da inflação; a segunda fase (1974-1977) evidencia a 
ortodoxia econômica aplicada pelo governo no combate a inflação e há também 
uma leve desaceleração econômica; a terceira (1977-1981) foi marcada pelo auge 
                                                   
 

2 No México, as instituições de ensino superior públicas, geralmente também possuem cursos de nível médio 
denominados de preparatórias ou chacharelato. 
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da inversão produção e exportação petroleira e ressalta que houve um aumento 
da dívida externa é (sic) do aumento do déficit publico. (Freitas, 2008, p. 47) 

Assim como no Brasil, a retomada do movimento estudantil, popular e operário no 
final da década de 1970, levou o regime militar a iniciar um processo de “abertura 
democrática”, no México a ocorrência dos mesmos fenômenos combinados com 
insurgência de grupos armados (Woldenberg, 2013, p. 23), forçou o governo de José 
Lopéz Portillo a iniciar a partir de 1977 um processo de reformas eleitorais que visava 
canalizar o descontentamento através de instituições democráticas.  

A captação de recursos na década de 1970, via empréstimos bancários, na 
perspectiva da retomada da economia mundial resultou na crise da dívida externa dos 
anos 1980 que teve como marco a moratória em agosto de 1982.  

O governo do presidente Miguel de La Madrid Hurtado (1983-1988), seguindo as 
recomendações do Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI), 
reagiu à crise com medidas de austeridade: corte nos gastos sociais, limitação de 
reajustes salariais, fim do controle de preços, desvalorização do peso, livre variação 
cambial e privatização de empresas públicas.  

 Nesse governo, marcado por elevadas taxas de desemprego, o valor real do salário 
mínimo declinou 49,7% . Segundo Graciela Bensusán e Kevin J. Middlebrook (2012, 
p. 44 e 45), o crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) no período 
1981/2000 foi da ordem de 2,4%, e o PIB per capta anual de 0,4%.  

Sindicalmente, ao contrário do Brasil, onde a crise da década de 1980 resultou no 
surgimento de um sindicalismo classista e em uma alternativa política operária, o 
sindicalismo oficial mexicano continuou predominante, ainda que com revezes como 
a disputa com os independentes e perda de representação no parlamento. 

A década de 1990 foi marcada por políticas neoliberais como a abertura da 
economia, com a assinatura do Tratado de Livre Comércio da América do Norte 
(NAFTA) em 1994, reorganização produtiva, flexibilização dos direitos trabalhista, 
reformas previdenciárias, reformas trabalhistas, descentralização dos sistemas de 
ensino básico, priorização do ensino básico no México (correspondente ao ensino 
fundamental no Brasil) e expansão das instituições particulares no ensino superior.  

A política neoliberal de manutenção de grandes contingentes de desempregados 
(desemprego estrutural), a fragmentação da representação sindical, informalização do 
trabalho, a redução do número de sindicalizados e a internacionalização da economia 
minaram a capacidade de reação do movimento sindical e evidencia-se um declínio do 
número de greves: de uma média anual de 138 entre 1989 e 1994 para 18 entre 2007 e 
2012 (Bensusán; Middlebrook, 2013, p. 60). 

 Entre 1994 e 2012 o valor do salário mínimo recuou quase 27% e o salário médio 
oscilou negativamente até quase 30% (1996) para recuperar o mesmo valor em 2012 
(op. cit., p. 51). 

Na Educação, a principal entidade dos trabalhadores, o Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (SNTE), com atuação central na Educação Básica, foi 
conivente com a política de descentralização do ensino (1992) e se adaptou bem aos 
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dois governos do Partido da Ação Nacional (PAN), que substituiu o PRI na presidência 
nas administrações de 2000 e 2006, assumindo cargos e ganhando influência. 

Como efeito da crise econômica mundial de 2008 o PIB mexicano de 2009 
diminuiu 6,5% e o número de trabalhadores assegurados no Instituto Mexicano de 
Seguridade Social (IMSS) entre julho de 2008 e julho de 2010 reduziu-se em 572.000 
trabalhadores, ou 4,5% do total (Garro, Hernandéz, Llamas, 2012, p. 332). 

Em 2012, com o retorno do PRI ao poder central, o primeiro ato do novo 
presidente, Enrique Peña Neto, foi promover um acordo denominado “Pacto pelo 
México” com o PAN e o Partido da Revolução Democrática (PRD), em que o primeiro 
ponto acordado foi a reforma educativa para a Educação Básica, que implantou 
avaliações de professores que podem levar a sua demissão.  

 

2. SINDICALISMO UNIVERSITÁRIO  

Em 2008, havia no México 291.268 professores universitários sendo que 254.373 
destes estavam na graduação (licenciatura no México) e 36.895 na pós-graduação. Isso 
para um total de 2.705.200 alunos no sistema de ensino superior (Garro; Hernandéz; 
Llamas, 2012, p. 336). 

Se, é um fato que o sindicalismo docente é tardio em relação ao sindicalismo fabril 
e de outras categorias, o mesmo ocorre com o sindicalismo universitário em relação ao 
do nível básico. Não queremos negar o valor das primeiras organizações. Desde 1929, 
por exemplo, quando a UNAM obtém sua “autonomia”, havia entidades 
representativas tanto dos trabalhadores administrativos como dos acadêmicos3.  

Porém, só a partir do início da década de 1970, a luta pelo reconhecimento da 
organização sindical ganha ímpeto. O epicentro foi na UNAM com a fundação em 1971 
do Sindicato de Trabalhadores e Empregados da UNAM (STEUNAM) seguido de 
vários enfrentamentos e uma longa greve (1972/1973). Pouco depois, em 1974, os 
docentes fundam o Sindicato do Pessoal Acadêmico da UNAM (SPAUNAM).  

Em 1977, em um período também marcado por uma difícil greve, os dois sindicatos 
de unificam dando origem ao Sindicato dos Trabalhadores da UNAM (STUNAM), um 
sindicato misto (trabalhadores acadêmicos e administrativos) que se constituiu na 
principal entidade do movimento sindical universitário mexicano.  

Há na UNAM ainda a Associação Autônoma de Pessoal Acadêmico da UNAM 
(AAPAUNAM), fundada também em 1974 e que é responsável pela representação 

                                                   
 

3 Trabalhadores administrativos: União de Empregados da Universidade Nacional Autônoma do México (1929); 
Sindicato de Empregados e Operários da UNAM (1933); Sindicato de Trabalhadores da UNAM (1945);Sindicato 
de Empregados e Operários da UNAM (1961); Associação de Trabalhadores Administrativos da UNAM (1966); 
Sindicato de Trabalhadores e Empregados da UNAM (1971); Trabalhadores acadêmicos: União de Empregados, 
Professores e Operários da UNAM (1937); Federação de Professores Universitários da UNAM (1938); Associação 
de Professores Universitários do México (1950); Sindicato de Professores da UNAM (1964); Sindicato 
Independente de Professores da UNAM (1972); Sindicato de Pessoal Acadêmico da UNAM (1974); Associação de 
Agrupações do Pessoal Acadêmico da UNAM (1974) (Basurto, 1997, p. 275-278). 
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majoritária dos acadêmicos da UNAM, mas com uma postura menos crítica e sem 
desempenhar em nível nacional o mesmo papel do STUNAM.  

Além da conjuntura autoritária e do descontrole inflacionário, a luta pelo 
reconhecimento do direito à organização sindical também foi marcada por fatores 
próprios da categoria e das instituições de ensino superior no México: a) a resistência 
das autoridades acadêmicas e mesmo de setores mais conservadores de professores de 
se reconhecerem inseridos em relações trabalhistas; b) a relação da autonomia 
universitária e as especificidades do movimento sindical mexicano.  

A administração universitária, não aceitava a denominação de “patrão” atribuída 
à UNAM pelo sindicato e consequentemente não reconhecia relações trabalhistas e o 
direito da existência de um sindicato. Essa perspectiva era particularmente 
compartilhada por setores acadêmicos que entendiam que o fato de venderem a força 
de trabalho não os caracterizava como trabalhadores, pois o elemento central seria o 
caráter do trabalho produzido (não material).  

Também a interpretação da relação entre a autonomia da universidade e a cultura 
do movimento operário no México era usada pela reitoria como argumento para não 
reconhecer o direito à sindicalização dos trabalhadores.  

No México os sindicatos podem ter a prerrogativa de indicação dos trabalhadores 
a ser contratados (cláusula de exclusividade), assim como de solicitar seu 
desligamento o desligamento destes do quadro de funcionários quando o trabalhador 
for expulso ou excluído do quadro de sócios do sindicato (cláusula de exclusão). São 
dois mecanismos de controle dos trabalhadores pelas direções sindicais. Mesmo o 
sindicato abrindo mão da cláusula de exclusão, a reitoria não aceitava reconhecê-lo. 
Afirmava que o sindicato ameaçava a autonomia universitária, uma vez que poderia 
ser um instrumento a serviço de um partido (no caso o Partido Comunista Mexicano). 
O STUNAM ganhou com a greve de 1972 um reconhecimento informal, mas seu 
reconhecimento legal só ocorre na década de 1980 com uma alteração da legislação.  

É importante destacar que nos referimos às instituições de ensino superior 
público, denominadas como “autônomas” e, portanto, descentralizadas. O sistema de 
ensino superior público se estrutura em três modalidades que definem suas formas de 
financiamento e organização (Hernándes; Llamas, 2012, p. 318): a) Federal – Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) e a Universidade Pedagógica Nacional (UPN); b) Sistema 
misto – Universidades tecnológicas e institutos tecnológicos de estudos superiores; c) 
Sistema autônomo – Universidades federais e estaduais que gozam de autonomia. A 
autonomia é garantida pelo artigo 3º da Constituição Federal do México.  

As instituições de ensino superior privadas, de forma geral, não possuem entidades 
de representação sindical nem por instituição, nem em nível nacional. 

Ao longo da década de 1970 surgem diversas entidades nas universidades públicas 
e este sindicalismo desponta como alternativa sindical e intenta criar o Sindicato 
Único dos Trabalhadores Universitários (SUNTU), mas o governo (José Lopéz 
Portillo) regulamentou as organizações sindicais universitárias, no artigo 123 da 
Constituição Federal, e proibiu a formação de uma entidade nacional com base no 
argumento da autonomia e do caráter descentralização das universidades. 
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Os sindicatos organizados por instituição, mas há uma entidade denominada 
Frente Ampla de Sindicatos Universitários e da Educação Superior (FASUES) que 
congrega aproximadamente cem entidades organizadas em três vertentes 
organizativas (Lechuga; Ramos, 2012, p. 81): a) CONTU – Confederação Nacional de 
Trabalhadores Universitários, com 48 sindicatos (19 administrativos e 29 acadêmicos) 
e de prática mais moderada; b) FNSU – Federação Nacional de Sindicatos 
Universitários, com cerca de 30 entidades, inclusive o Sindicato dos Trabalhadores da 
Universidade Nacional do México (STUNAM), com práticas mais independentes do 
governo e democracia interna; c) CNSUES – Coordenadora Nacional de Sindicatos 
Universitários e da Educação Superior, com aproximadamente 20 sindicatos e com 
uma prática e discurso mais radical.  

Segundo Basurto (2006, p. 22), em 1992 o STUNAM e dezenas de organizações do 
movimento sindical universitário protagonizaram uma greve que almejava uma 
negociação nacional coletiva, mas a negociação unificada foi negada e os dezessete 
sindicatos que paralisaram as atividades foram forçados a negociar isoladamente.  

O STUNAM também é um dos principais sindicatos que integram a União 
Nacional dos Trabalhadores (UNT), uma central sindical crítica ao sindicalismo oficial 
e patronal, fundada em 1997.  

 

3. A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE UNIVERSITÁRIO  

Na “Declaração Mundial sobre a Educação para Todos”, Jomtien, Tailândia 
(1990), define-se a Educação Básica – ensino fundamental no Brasil – como prioritária 
e o ensino superior é mencionado apenas um parágrafo.  

Em 1994, o Banco Mundial (BM) no documento “La Enseñanza Superior. Las 
lecciones derivadas de la experiência” (1994) delineia sua análise e recomendação para 
o ensino superior dos países em desenvolvimento:  

 [...] a realidade fiscal na maioria dos países em desenvolvimento indica que 
melhoramentos da qualidade e o aumento das matrículas no ensino pós-
secundário, podem ser obtidos com pouco ou nenhum aumento do gasto público. 
(Banco Mundial, 1995, versão em espanhol, p. 4, tradução nossa) 

Essa indicação funda-se na tese que o retorno social do investimento em educação 
básica era superior ao do ensino superior – em 2000 esta tese foi formalmente revista 
em um documento conjunto do BM com a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). O documento de 1995 aponta quatro metas: 
a) Fomentar a maior diferenciação das instituições, incluído o desenvolvimento de 
instituições privadas; b) Proporcionar incentivos para que as instituições públicas 
diversifiquem as fontes de financiamento e a estreita vinculação entre o financiamento 
fiscal e resultados; c) Redefinir a função do governo no ensino superior; d) Adotar 
políticas que estejam destinadas a outorgar prioridade aos objetivos de qualidade e 
equidade.  
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São objetivos que fomentam políticas mundiais para elevar as taxas de lucro e 
intensificar a dependência para com os centros do capitalismo. Não causa espanto que 
atentem contra os interesses das nações em desenvolvimento e das camadas mais 
pobres da população.  

Não nos deteremos na avaliação da implementação destes pontos, pois não é esse 
o tema deste trabalho, mas são relevantes para caracterizar o contexto que marcou a 
expansão do sistema de ensino superior no México (e de todos os países em 
desenvolvimento) ao longo dos últimos anos.  

A consequência inicial para as instituições públicas de ensino superior, foi a 
interrupção da criação de novas universidades. Segundo Lechuga e Ramos (2012, p. 
65), até a criação da Universidade Autônoma da Cidade do México (UACM), em 2004, 
houve um hiato de quase três décadas sem uma nova universidade pública no México 
– destacam os autores que foram criados institutos tecnológicos que não se 
enquadram no conceito de Universidade.  

Para os trabalhadores o quadro também foi marcado pelo retrocesso. Ao contrário 
dos trabalhadores administrativos, grande parte dos trabalhadores docentes não tem 
seu vínculo empregatício reconhecido ou este é precário. Trata-se de uma realidade 
comum relatada por docentes da própria UNAM, da Universidade de Guadalajara, da 
Universidade Autônoma de Querétaro, da Benemérita Escola Normal de Maestros 
(Distrito Federal), da Universidade Autônoma da Cidade do México e da Universidade 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo4.  

Frente à necessidade de expansão dos cursos e programas, e com um orçamento 
incompatível, a opção dos reitores e administrações universitárias tem sido ampliar o 
trabalho precário dos professores universitários. Infelizmente não há dados nacionais, 
ou pelo menos não são facilmente localizáveis, e utilizaremos dados de instituições.  

As universidades autônomas podem ser de caráter federal, estadual ou municipal 
e seu financiamento depende ou exclusivamente do governo federal ou da articulação 
entre entes federativos. Sendo as instituições autônomas e descentralizadas, 
organizam seu quadro funcional (nomina) e políticas salariais e de contratação de 
forma independente. Entretanto podemos identificar algumas características gerais 
que delimitam “grandes setores” de professores universitários suas condições de 
trabalho.  

Há os professores chamados de “carreira” ou “carga completa”, que possuem 
vínculo reconhecido pela instituição, têm direito a benefícios (prestaciones), plano de 
carreira, acesso a linhas de pesquisa, têm segurança quanto a sua permanência na 
instituição e contribuem para um sistema previdenciário. São minoritários.  

No extremo oposto há professores que trabalham por horas. Às vezes, 
pouquíssimas horas e por longos anos, sem vislumbrarem a possibilidade de 
alcançarem sua efetivação. Não contribuem, ou contribuem com pequenos e/ou 

                                                   
 

4 Entrevistas concedidas entre o mês de outubro e novembro de 2014.  
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irregulares aportes, para o sistema previdenciário, não vivenciam os projetos 
acadêmicos e tampouco têm acesso a verbas para pesquisas ou bolsas de estudo.  

Entre estes dois extremos há setores de docentes para as quais se preveem alguns 
direitos e permitem que estes conquistem o direito a ministrar uma disciplina. Há 
situações em que os professores têm acesso a alguma linha de estímulo à docência ou 
algum benefício específico (como uma passagem aérea para participar de um 
congresso). Contudo, sua carga horária é limitada para que não os caracterize como 
um professores de “carreira”. São genericamente designados como professores de 
“asignatura” (disciplina).  

Podemos observar que na UNAM esta situação não é nova, mas ao longo dos anos 
foi adquirindo uma importância vital para a expansão das atividades da universidade 
(Basurto, 1997, p. 279)5: 

 
EVOLUÇÃO DOS TRABALHADORES ACADÊMICOS NA UNAM  NÚMERO 

TOTAL 

CORRIGIDO ANO  TOTAL  CARREIRA  ASIGNATURA  INVESTIGADORES  

1960 6.214 — — —   

1965 6.689 113 6.219 290 6.622 

1970 8.855 516 7.898 525 8.939 

1975 14.780 393 13.736 936 15.065 

1980 27.515 1.448 24.936 1.911 28.295 

1985 30.138 2.578 23.729 3.342 29.649 

1990 32.199 3.694 23.943 3.944 31.581 

1995 28.452 3.997 23.289 3.166 30.452 

 
Essa situação se estende a outras instituições. A Universidade de Guadalajara é a 

segunda maior instituição de ensino superior do México com 241.744 estudantes, 
15.589 trabalhadores acadêmicos e 9.289 trabalhadores administrativos. Há duas 
entidades sindicais: o Sindicato de Trabalhadores Acadêmicos da Universidade de 
Guadalajara, STAUdeG; e o Sindicato Único de Trabalhadores da Universidade de 
Guadalajara, SUTUdeG (Amaral et al, 2014, p. 137). 

Segundo o professor Gonzalo Nava Bustos, 6  da Universidade de Guadalajara, 
também nesta instituição os professores de carga completa são minoritários e esse 
cenário prejudica a organização da categoria, não apenas pela vulnerabilidade desses 

                                                   
 

5 Há uma pequena variação nas somas na coluna “Total” apresentada a qual não pudemos explicar a razão. 
Acrescentamos uma coluna à direita com as somas corretas, mas pode-se verificar que a variação é mínima e não 
altera a análise quanto à relação entre professores de carreira e os precarizados.  
6 Entrevista fornecida aos autores durante o X Congresso Internacional da Sociedade da História da Educação 
Latino-Americana da Educação (SHELA), em 30 de outubro de 2014, Puerto Vallarta, México.  
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professores, mas pela própria dificuldade de se subjetivar uma identidade enquanto 
professor acadêmico.  

Muitos são profissionais liberais (advogados, engenheiros, médicos) para os quais, 
lecionar em uma universidade confere apenas prestígio, mas não pretendem constituir 
uma carreira acadêmica e para estes, a situação é ideal. Estes não se veem como 
trabalhadores, ou mesmo como professores, mas acrescentar no currículo que 
lecionam em uma instituição de renome, confere vantagens em seu meio de atuação.  

Porém essa não seria a realidade para a maioria dos professores profissionais, que 
precisam trabalhar em mais de uma instituição ou em várias unidades de uma 
instituição. Não dispõem de tempo ou local para poder planejar aulas, orientar alunos 
ou mesmo um lugar para guardar os pertences. Não podem se dedicar à vida 
acadêmica da instituição e sua formação depende do seu próprio investimento 
financeiro.  

Segundo o professor Samuel Cielo7, da UACM, essas condições de trabalho são às 
vezes mais importantes que a questão salarial uma vez que configuram as garantias 
para o fazer acadêmico, a produção do conhecimento e a realização profissional.  

Os professores de “carreira”, ao longo dos anos também foram prejudicados em 
sua forma de remuneração. Segundo Basurto (2006, p. 28), a partir de 1990 a UNAM 
aplica uma política de diferenciação salarial baseada no rendimento e produtividade 
de cada professor. Essa política, de matriz neoliberal, fragilizou ainda mais a posição 
do sindicato, uma vez que individualizou as condições de ganho salarial e substituiu o 
principio da solidariedade da luta coletiva pelo individualismo da concorrência por 
acesso a estímulos e bolsas, que não se incorporam ao salário e não serão, desta forma, 
usufruídas no momento da aposentadoria.  

A partir dos dados salariais da UNAM se percebe que novos agravantes. Em 2008 
apenas 28,5% (12.0450) dos docentes possuíam tempo completo enquanto que os 
professores por disciplina ou horas totalizam 71,5% (30.302) do quadro docente. Neste 
mesmo ano, do orçamento destinado à folha de pagamento do pessoal docente (46,6% 
do total), quase 65% correspondiam aos professores de tempo completo e pouco mais 
de 35% aos precarizados (Lechuga; Ramos, 2012, p. 71 e 73).  

Percebe-se, pela participação dos trabalhadores precarizados na folha de 
pagamento, e seu peso no número total de professores, que esta estrutura reproduz no 
interior da categoria uma condição de fragmentação, hierarquização e desigualdade 
capitalista. Essa organização da mão de obra está associada a diferentes propósitos. 
Dessa perspectiva uma mesma instituição abriga modelos distintos de universidade: 
uma de investigação e pesquisa e outra voltada para as necessidades de mão de obra 
do mercado, em conformidade com o ideário neoliberal.  

A luta salarial (coletiva) agora convive com o acesso aos estímulos (individual). Os 
professores de disciplina (asignatura) ou horas podem com sorte ter acesso a um 
programa (Estímulos à produtividade e ao rendimento de pessoal acadêmico de 

                                                   
 

7 Entrevista concedida em 16 de outubro de 2014 na União Autônoma da Cidade do México (UACM).  
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asignatura), enquanto que os acadêmicos de carreira têm acesso a mais de vinte 
programas de estímulo que se apresentam em três modalidades: a) reconhecimentos 
à docência e investigação (sete programas); b) Formação acadêmica (quatorze 
programas); c) Apoio a projetos de investigação a cargo de professores de carreira 
(quatro programas) (op. cit., p. 75-77). 

Essa diversidade de condições criam fragmentações que dificultam a organização 
dos trabalhadores. Em entrevista8, o professor Ángel Balderas Puga, secretário geral 
do Sindicato Único do Pessoal Acadêmico da Universidade Autônoma de Querétaro, 
SUPAUAQ, nos observa que a contratação dos professores por hora se faz de maneira 
à margem da legalidade, que o sindicato oficialmente não pode representá-los.  

Esse quadro reflete a situação geral do trabalho no México. Em 2010, mais da 
metade (60,6%) da população ocupada no México (43,6 milhões) mantinham vínculos 
informais de trabalho, ou 26,4 milhões de trabalhadores (Prieto, 2012, p. 126). 

Além da precariedade do vínculo empregatício e das más condições de trabalho os 
salários dos trabalhadores docentes precarizados são muito baixos. O Ensino Superior 
da UNAM está fisicamente distribuído em seis campi: a Cidade Universitária, com 
dezessete (17) escolas e faculdades, e cinco (5) campus espalhados na Cidade do 
México que se denominam Faculdades de Estudos Superiores (FES) em Acatlán, 
Aragón, Cuautitlán, Iztacala e Zaragoza.  

Na FES Acatlán, dos 1500 professores, somente 400 são de carreira. Dos demais 
1.100, somente uns 200 alcançam trabalhar 18 horas por semana (o limite imposto 
pela UNAM aos professores para não caracterizá-los como de carreira):  

O salário de um professor de asignatura que tenha 18 horas na semana, ainda 
quando conte com estudos de mestrado e/ou doutorado (com um pagamento 
correspondente a uma antiguidade de 5 a 10 anos), [...] pode ser ao redor de 
6.000 pesos ao mês ou equivalente a 500 dólares, se ingressa no programa de 
apoio por produtividade e rendimento pode obter até 130 dólares mais ao mês. 
(Lechuga; Ramos, 2012, p. 79, tradução nossa) 

É importante ressaltar que o custo de vida do Distrito Federal, a Cidade do México, 
é segundo a Economist Intelligence Unit (EIU), setor de pesquisas da revista britânica 
The Economist equivalente ao de São Paulo ou Bogotá9.  

Por fim há que se destacar a reforma previdenciária de 2007, promovida pelo 
presidente panista Felipe Calderón com apoio do PRI no Congresso Nacional, que 
impôs um limite da remuneração ou pensão (dez salários mínimos, ou 1500 dólares) 
mensais. A opção para melhorar a remuneração seria ampliar significativamente o 

                                                   
 

8 Entrevista concedida na sede do SUPAUAQ em 5 de novembro de 2014, em Querétaro, México.  
9 As cidades mais caras e mais baratas do mundo. Pragmatismo Político. BBC Brasil. Mar/2014. Disponível em: 
<http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/03/cidades-mais-caras-e-mais-baratas-mundo.html>.Acesso 
em: 28 nov. 2014.  
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tempo de trabalho para se aposentar com um salário próximo aos vencimentos na 
ativa.  

Decorre que muitos professores de carreira não se aposentam pois significaria uma 
queda abrupta em seu padrão de vida e os professores de asignatura ou de horas devem 
prolongar sua atividade até os 65 anos pelo menos (op. cit., p. 98).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegamos a uma certeza: a necessidade de estudos que integrem a realidade dos 
diversos países latino-americanos no sentido de a elaboração de análises e as ações 
sindicais, políticas e educacionais nos diversos países. Concordamos com Rosso (2011, 
p. 11) quanto à necessidade de pesquisas empíricas sobre o tema, principalmente onde 
se implementaram políticas de descentralização e fragmentação dos sistemas 
educacionais e sindicais.  

Constata-se que as metas do BM são gerais, mas as estratégias de implementação 
adaptam-se às características de cada contexto formando amálgamas com a cultura 
específica. A precarização, que era um traço da UNAM na década de 1970, foi alçada à 
condição de padrão; a burocratização do sindicalismo mexicano é defendido e 
reforçado por governos neoliberais; e a tradição de autonomia universitária foi 
utilizada para confinar e atomizar as lutas. 

A diversidade e fragmentação das condições de trabalho, incide direta e 
negativamente na subjetivação da identidade do sujeito social docente, ou seja, muitos 
indivíduos não se identificam socialmente como professores e menos ainda como 
trabalhadores. Não obstante, um setor docente precarizado, majoritário e que se 
reconhece enquanto acadêmico, é impedido de compartilhar espaços e práticas da 
comunidade escolar da instituição, fragilizando e comprometendo não apenas a 
organização coletiva, mas o avanço do conhecimento e possibilidades alcance de 
soberania nacional em relação às nações mais ricas e o mercado financeiro.  

Destacamos a intervenção de um jovem professor em um evento acadêmico na 
Universidade Autônoma de Querétaro10, que afirmou ter ministrado aulas em cinco 
instituições, em um mesmo período, e que só depois de um longo tempo passou a se 
considerar um trabalhador. Isso reforça o já exposto pelas organizações sindicais: a 
exploração por si só não implica a formação de uma consciência mais crítica, mas 
carece da interação com pares mais experientes e acesso ao conhecimento histórico 
ordenado, por organizações classistas (sindicais ou políticas). 

Não foi possível mensurar, mas o trabalho realizado pelo professor fora da 
instituição, o trabalho invisível (Mancebo, 2011, p. 74), que se acentuou com as novas 
tecnologias e implica um valor imenso de horas de trabalho não remunerado é muito 
provavelmente maior entre os trabalhadores docentes precarizados.  

                                                   
 

10 Divulgação do livro ¿qué aprendiste hoy em el trabajo? Las lecciones prohibidas de la educación laboral de 
Helena Worthen. Universidade Autônoma de Querétaro. Em 04/11/2014.  
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Ao fim e ao cabo, se impõe a necessidade de vincular as lutas do sindicalismo 
docente a projetos que ultrapassem o marco corporativo e estabeleçam alianças com 
outros sujeitos sociais, como os estudantes, as famílias e outras categorias e segmentos 
sociais que também são atingidos pelas políticas neoliberais.  

Quando visitamos o México, os estudantes do Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
de nível superior público e centralizado (ao contrário das universidades autônomas) 
estavam em greve por conta da alteração de sua certificação (de engenheiros para 
técnicos). Isso permitiria a intensificação da exploração de uma mão de obra 
extremamente qualificada e elevação do lucro das empresas.  

Essa mobilização dos estudantes contava com apoio das famílias, professores e 
sindicatos independentes. Os estudantes conseguiram que as negociações com o 
governo fossem transmitidas ao vivo pelo canal onze de TV (La Jornada, 2014). 
Também em 1999/2000 a greve de um ano que os estudantes da UNAM 
protagonizaram contra a cobrança de mensalidades e matrículas era um enfrentando 
às políticas neoliberais. Esse parece ser o caminho e os aliados.  
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RESUMO  

O presente artigo propõe-se a analisar alguns aspectos da conjuntura social que 
levou os trabalhadores da educação, entre os anos de 1978 e 1985, a abortarem a 
oportunidade de unificação das, então, Associação dos Funcionários e Servidores da 
Educação do Estado de São Paulo (AFUSE) com o dos docentes da Associação dos 
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP). 

Determinar um período no âmbito da historiografia, passa pela observação dos 
contingentes históricos que marcaram sua concretude social. Com esse propósito 
encontra-se 1978, como marco de criação da AFUSE e, 1985, como ano de realização 
do Congresso Estadual para deliberarem sobre a criação de um sindicato único, dos 
trabalhadores da Educação, que seria composto pelos funcionários, servidores e pelos 
professores da educação do Estado de São Paulo. 

Portanto, as premissas dessa historiografia, estão imersas no conturbado período 
da ditadura civil militar, suas bases se assentam nas contradições existentes à época e 
suas ações se deram dentro dos limites possíveis da repressão imposta aos brasileiros. 

No presente ensaio, parte dessa história será resgatada pelo depoimento de uma 
personagem que militou nos quadros da AFUSE e por aportes teóricos de estudiosos 
do período, que permitirão o resgate dos motivos que impediram a unificação e 
validaram sua cisão. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

AFUSE, Práticas políticas e sindicais 
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Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito de um galo antes 

e o lança a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos... 
 

João Cabral de Melo Neto 
 

1. O CONTEXTO HISTÓRICO DA GÊNESE POLÍTICA DA AFUSE 

O período histórico que marca a gênese histórica do Sindicato dos Funcionários e 
Servidores da Educação do Estado de São Paulo (AFUSE) está, irremediavelmente, 
associado ao que se convencionou chamar de ditadura civil-militar brasileira que, após 
ação golpista violenta perpetrada contra o governo constitucional do presidente João 
Goulart, se estendeu entre os anos de 1964 e 1985. Assim nos descreve Boris Fausto: 

[...] era o fim da experiência democrática do período 1945-1964. Pela primeira 
vez na historia do país, os militares assumiram o poder com a perspectiva de aí 
permanecerem, começando a instaurar um regime autoritário [...]. (Fausto, 
2004, p. 461) 

Esse momento trouxe para a cena política do país a desenfreada repressão aos 
movimentos sociais, sindicais, com prisões arbitrárias, “o golpe militar de 31 de março 
de 1964 não abriu mão da repressão, intervenção nos sindicatos, da prisão de líderes 
operários e outras arbitrariedades” (Bauer, 1995, p. 107), como foi o caso das torturas 
e mortes, cassações de dirigentes sindicais, parlamentares, estadistas, perseguição, 
desmantelamento do movimento estudantil e a presença de movimentos armados que 
se levantaram contra o regime ditatorial, devido ao novo ordenamento social, como 
analisou o professor Carlos Bauer: 

[...] Em linhas gerais, o regime militar não só revogou algumas importantes 
conquistas dos trabalhadores, como “marginalizou os sindicatos de 
trabalhadores, proibiu a greve, implantou o arrocho salarial, incorporou a 
Previdência Social à tecnocracia, revogou a estabilidade por meio do FGTS, 
promoveu uma enxurrada de leis sindicais e reformulou a CLT. A greve foi 
abolida da prática, A União passou a fixar as margens do reajuste. A Justiça do 
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Trabalho e os sindicatos ficaram sob pesado controle, ao mesmo tempo que o 
Ministério do Trabalho cresceu em atribuições, centralizando-as, substituindo os 
sindicatos. Os salários reais caíram já nesta fase, ao mesmo tempo que aumentou 
a subordinação formal e real ao capital [...]. (Bauer, 1995, p. 110)  

Foram instaurados inúmeros Atos Institucionais (AI) pelo autodenominado Alto 
Comando Militar, a começar pelo AI-1 apresentado por Boris Fausto com algumas de 
suas prerrogativas: 

[...] O AI-1 suspendeu as imunidades parlamentares, e autorizou o comando 
supremo da revolução a cassar mandatos em qualquer nível – municipal, 
estadual a federal – e a suspender direitos políticos pelo prazo de dez anos. As 
garantias de vitaliciedade, asseguradas aos magistrados, pela qual eles têm direito 
a permanecer em seu cargo, e de estabilidade, conferida aos demais servidores 
públicos, foram suspensas por seis meses para facilitar o expurgo no serviço 
público. [...]. (Fausto, 2004, p. 466-467) 

Entre outras coisas, os Atos Institucionais concederam poderes excepcionais ao 
Poder Executivo, promovendo cassações políticas, estabelecendo aposentadorias 
compulsórias de funcionários públicos suspeitos de subversão, diminuindo os poderes 
do legislativo federal, estaduais e das câmaras de vereadores, estabelecimento de 
eleições indiretas para a presidência da República e governadores de Estado, extinção 
dos partidos, decretação do estado de sítio, suspendeu o direito de organização dos 
partidos políticos e estabeleceu o bipartidarismo, com a criação da Aliança 
Renovadora Nacional – ARENA e o Movimento Democrático Brasileiro – MDB, foram 
criados ainda o Destacamento de Operações e Informações – DOI, o Centro de 
Operações de Defesa Interna – CODI, o Serviço Nacional de Informação – SNI, 
imposta a Lei de Segurança Nacional – LSN, arcabouço jurídico que haveria de 
pavimentar o caminho para as prisões políticas, cassações dos direitos civis e o 
banimento daqueles que eram considerados subversivos pelo regime de exceção.  

Do ponto de vista econômico, o governo autoritário promoveu a instauração do 
arrocho salarial, de forma que, conforme argumenta Boris Fausto (2004, p. 471) a 
“compressão dos salários começou a ser feita pela fixação de fórmulas de reajuste 
inferiores à inflação. Ela veio acompanhada de medidas destinadas a impedir as greves 
e a facilitar a rotatividade da mão-de-obra, no interesse das empresas”. 

Alem de acabar com a estabilidade no emprego e procurar jogar uma pá de cal no 
projeto nacionalista, desenvolvido desde os tempos de Getúlio Vargas, com apoio das 
organizações sindicais, das massas trabalhadoras e dos partidos de esquerda, com 
vista a preparar o terreno para o desenvolvimento do capital estrangeiro e da 
instalação das grandes multinacionais no país, inegavelmente, o fim da estabilidade 
liga-se, necessariamente, “ao interesse do capital em dispensar, de forma aleatória, 
grande número de trabalhadores no período imediatamente anterior aos dissídios 



 

 
 

7 

coletivos, implementando posteriormente sua recontratação, em níveis salariais 
inferiores” (Bauer, 1995, p. 111). 

Apressando-se em implantar um modelo de modernização conservadora “sob a 
bota dos militares” que atraia os investimentos de capitais estrangeiros, com 
faraônicos investimentos estatais, para atuarem em áreas nevrálgicas da indústria, 
mineração, agricultura, telecomunicações e produção energética.  

Não bastasse isso, na esfera da educação e da cultura, foi instalado o controle da 
imprensa e da universidade, com a aposentadoria forçada de professores e a invasão 
dos campi universitários, a censura às obras artísticas, as músicas, ao teatro, ao 
cinema, a literatura e o debate público sobre os rumos da sociedade brasileira, 
fortemente influenciados pelos eventos democratizantes da Constituição de 1946, 
foram postos na berlinda. 

Assim, de forma mascarada, se auto proclamando como necessária a manutenção 
da ordem social e 

 [...] apresentando-se como defensora da “paz social”, da “moral” e da “ordem”, 
as Forças Armadas, em combinação com os setores mais reacionários da 
sociedade brasileira e seus aliados internacionais, foram “acionadas em 1964 a 
fim de deter o processo de transformação estrutural que permitiria o 
desenvolvimento do país dentro de normas democráticas” [...]. (Bauer, 1995, p. 
115) 

Diante de tamanhas e continuas arbitrariedades, se levantaram mobilizações e 
greves dos trabalhadores, “mesmo submetidos a toda sorte de perseguições e 
represálias, o movimento operário não deixava de desenvolver suas lutas e 
perspectivas de resistência diante das atrocidades da ditadura militar” (Bauer 1995, p. 
120) como as registradas em Osasco (SP) e Contagem (MG), manifestações e passeatas 
estudantis com a participação de artistas e intelectuais e irromperam incontáveis focos 
de guerrilha urbana e rural em praticamente todas as regiões do território nacional.  

Também se somaram aos protestos contra a vigência do regime ditatorial os 
setores progressistas da sociedade civil presentes em organismos como a Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB, Associação Brasileira de Imprensa – ABI, Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC e da Igreja Católica, principalmente, 
representados pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, Comunidades 
Eclesiais de Base – CEB’s e Juventude Universitária Católica – JUC, com isso 
ampliando, significativamente, os movimentos de trabalhadores e estudantes que se 
mobilizavam contra a ditadura civil-militar. “A negação das liberdades era 
profundamente sentida pelos chamados formadores de opinião, e a miragem do 
milagre econômico começava a se dissipar” (Fausto, 2004, p. 491). 

As prisões, as torturas e as mortes de estudantes, jornalistas e operários, como foi 
o caso de Edson Luís de Lima, contribuíram para a aversão ao sistema imposto, 
conforme nos apresenta Boris Fausto: 
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[...] O catalisador das manifestações de rua em 1968 foi a morte de um estudante 
secundarista. Edson Luís foi morto pela Polícia Militar durante um pequeno 
protesto realizado no Rio de Janeiro, no mês de março, contra a qualidade da 
alimentação fornecida aos estudantes pobres no restaurante do Calabouço. Seu 
enterro e missa rezada na igreja da Candelária foram acompanhados por 
milhares de pessoas. A indignação cresceu com a ocorrência de novas violências 
[...]. (Fausto, 2004, p. 477-478) 

 A cotidianidade política e a emergência do terrorismo de Estado que havia 
propiciado das mortes de Wladimir Herzog1 e Manuel Fiel Filho2, não poderiam mais 
ser toleradas pela sociedade brasileira, sem falar que, do ponto de vista econômico, o 
cenário não era nada favorável, com a diminuição do crescimento do país, aumento da 
inflação e do endividamento externo, o que levou a formulação de propostas de 
abertura política e ao estabelecimento do diálogo com alguns setores da oposição, 
dentre eles os sindicatos que sobreviveram a duras penas, enfrentando as atrocidades 
dos militares, como organismo de resistência, mesmo em meio aos mandos do Estado, 
foi se recriando em outras bases e participando das lutas pela redemocratização do 
país. O que Boris Fausto registrou da seguinte forma: 

[...] Lembremos, porém que os sindicatos, apesar da repressão contra muitos 
dirigentes, não foram materialmente destroçados. O imposto sindical 
permaneceu em vigor, garantindo a sobrevivência e, com o correr do tempo, a 
expansão dos organismos sindicais [...]. (Fausto, 2004, p. 513) 

Alguns momentos importantes desse processo histórico criaram condições para a 
transição democrática, foram à campanha pela anistia política que conforme nos 
apresenta Boris Fausto foi incorporada pelos militares: 

[...] Em Agosto de 1979, Figueiredo tirou das mãos da oposição uma de suas 
principais bandeiras: a luta pela anistia. A lei de anistia aprovada pelo 
Congresso continha entretanto restrições e fazia uma importante concessão à 
linha-dura. Ao anistiar “crimes de qualquer natureza relacionados com crimes 
políticos ou praticados por motivação política”, a lei abrangia também os 
responsáveis pela prática da tortura. De qualquer forma, possibilitou a volta dos 
                                                   
 

1 Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, foi intimado a comparecer ao DOI-CODI de São Paulo. 
Ele era suspeito de ter ligações com o PCB, Herzog apresentou-se ao DOI-CODI e daí não saiu vivo. Sua morte foi 
apresentada como suicídio por enforcamento, uma forma grosseira de encobrir a realidade: tortura seguida de 
morte (Fausto, 2004, p. 491-492). 
2 Manuel Fiel Filho em Janeiro de 1976, operário metalúrgico foi morto em circunstancias semelhantes às da 
morte de Herzog, mas uma vez a versão oficial era de suicídio por enforcamento (Fausto, 2004, p. 492). 
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exilados políticos e foi um passo importante na ampliação das liberdades 
públicas [...]. (Fausto, 2004, p. 504)  

Assim como a extinção do bipartidarismo, em dezembro de 1979, abrindo 
condições para a criação de agremiações partidárias vinculadas as diferentes correntes 
ideológicas presentes na sociedade, como foi o caso do Partido Democrático Social – 
PDS (antiga ARENA), do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB 
(antigo MDB), do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), do Partido Popular (PP) e do Partido dos Trabalhadores (PT), que 
nascia impulsionado pelo movimento sindical, intelectuais de esquerda, 
representantes dos movimentos sociais, estudantis e sob a liderança operária de Luís 
Inácio Lula da Silva, que se tornaria presidente do Brasil, eleito em 2002, trouxeram 
uma nova representação para o estabelecimento e o desenvolvimento da política 
institucional no país.  

De fato,  

[...] esse quadro está presente no surgimento de novos partidos. A partir do 
sindicalismo urbano e rural, de setores da igreja e da classe média profissional 
surgiu o Partido dos Trabalhadores (PT). O PT propunha-se representar os 
interesses das amplas camadas de assalariados existentes no país, com base em 
um programa de direitos mínimos e transformações sociais que abrissem 
caminho ao socialismo. Adotando uma postura contrária ao PCB e ao culto da 
União Soviética, o PT evitou definir-se sobre a natureza do socialismo. Esse fato 
tinha muito a ver com a existência, em seu interior, de correntes opostas. Em uma 
das pontas ficavam os simpatizantes da social-democracia; na outra, os partidos 
da ditadura do proletariado. No campo sindical, estabeleceram-se laços íntimos 
entre o partido e o sindicalismo do ABC. Esse movimento foi um dos centros mais 
importantes na constituição do PT, com destaque crescente da figura de Lula [...]. 
(Fausto, 2004, p. 506) 

A campanha das “Diretas já” também merece ser mencionada nessa sucinta, mas 
necessária, retrospectiva histórica desse efervescente período que marcou o processo 
de criação política da AFUSE, na medida em que congregou e mobilizaram em todo o 
país forças políticas, sindicais, estudantis, movimentos sociais, representantes da 
sociedade civil, entidades de classe, intelectuais, artistas, etc. reivindicando as eleições 
diretas para presidente e vice-presidente da República, algo que não ocorria desde o 
ano de 1960.  

A campanha das “Diretas já” contou com ampla e irrestrita participação popular, 
mobilizando milhões de brasileiros espalhados por todo o país, impulsionando política 
e socialmente, a emenda constitucional que restabelecia as eleições diretas para o 
presidente e vice-presidente da República, mas sua votação não obteve o quorum 
necessário para sua efetivação. Assim, temos nas palavras de Boris Fausto, a descrição 
desse emblemático processo:  
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[...] No curso de 1983, o PT assumiu como uma de suas prioridades promover 
uma campanha pelas eleições diretas para presidência da Republica. [...] uma 
primeira manifestação em frente única, que reunia o PT, PMDB, PDT, CUT, 
Conclat e outras organizações, realizou-se em São Paulo, em novembro de 1983. 
[...] e sua repercussão foi limitada [...] formou-se em São Paulo um comitê 
integrado por representantes dos partidos de oposição e dos sindicatos, 
encarregado de promover um comício a 27 de Janeiro, na Praça da Sé. O comício 
ultrapassou todas as expectativas, reunindo milhares de pessoas.  

Daí para frente, o movimento pelas diretas foi além das organizações 
partidárias, convertendo-se em uma quase unanimidade nacional. [...] a 
população punha todas as suas esperanças nas diretas: a expectativa de uma 
representação autentica, mas também a resolução de muitos problemas (salário 
baixo, segurança, inflação) [...] 

Havia porem uma distância entre a manifestação de rua e o congresso [...] A 
eleição direta dependia de uma alteração constitucional, [...] Ela foi votada sob 
grande expectativa popular [...] A emenda [...] não passou. Faltaram na Câmara 
dos Deputados somente 22 votos [...]. (Fausto, 2014, p. 509-510) 

Pode-se imaginar o desencanto, que os rumos dados a continuidade do poder dos 
militares impôs a sociedade brasileira, em especial ao movimento de esquerda que 
lutava pela sua superação e pelo desmascaramento do regime de democracia de 
fachada que havia se instalado no país em 1964. Vislumbrar a superação não se deve 
apenas a vontade de alguns poucos que continuaram a luta, mas a retomada da 
construção da consciência de classe, enquanto premissa política da atuação da classe 
trabalhadora no mundo do capital, ou, então, conforme apresentada por Marcelo 
Ridenti (2015, p. 16), “como fundamento social para uma nova arte política e uma 
produção cultural autêntica a ser criada, a constituição de um grupo novo e orgânico, 
por meio do qual o coletivo abriria caminho na atomização reificada da vida social 
capitalista, a partir da luta de classes [...]”.  

Os rumos, da luta pela transformação social, passam pela necessidade de se 
inventar uma contra-hegemonia, tarefa a ser construída nos anos vindouros e a 
organização sindical precisa buscar formas de contribuir com a sua urdidura e localizar 
o seu papel nessa senda de proporções inimagináveis. Na esteira dessa bandeira 
encontramos os esforços políticos e organizativos da AFUSE. 
 

2. D’AFUSE E AS MARCAS DO SEU TEMPO 

 Foi no fluxo desses acontecimentos e diversificada mobilização social e política, que, em 1984, 
surgiu à comissão protossindical dos funcionários de escolas paulistas, passando 
provisoriamente a sediar-se na Associação dos Professores do Ensino Especialista Municipal 
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– APEEM, visto que até aquela data encontravam-se instalados nas dependências da 
Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP. 

Em agosto de 1985 realizou-se o I Congresso, com a participação de cerca de 300 
funcionários, com o objetivo precípuo de estabelecer a fundação da entidade, que a 
princípio foi denominada Associação dos Funcionários e Servidores do Quadro da 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – AFSQSESP. 

No cenário nacional do regime civil-militar, era proibido constitucionalmente ao 
funcionalismo público organizar-se em sindicatos. A Constituição brasileira de 1967, 
aprovada pelos militares de plantão, que estava em vigor, negava esse direito, porque 
o Estado na relação com seus subordinados, os funcionários públicos, não se coloca 
como patrão e sim se coloca como defensor da ordem, justo e acima dos problemas e 
conflitos sociais. 

O papel do Estado na sociedade capitalista é o de defensor do capital, da 
propriedade privada e do lucro, mas, naqueles dias, sua política econômica também 
defendia o arrocho salarial, impondo-o aos funcionários públicos, que não tinham nem 
mesmo o direito legal de se organizarem em sindicatos, levando-os a constituírem suas 
associações.  

Surgem as associações de caráter sindical enquanto foco de resistência à 
exploração capitalista. Sua importância é fundamental para possibilitar o nascimento 
da consciência da classe operária, conforme escreveu Ricardo Antunes ao nos 
apresentar alguns dos fundamentos do pensamento marxista-leninista: 

[...] Marx, Engels e Lênin sempre enfatizaram a importância da luta econômica 
como ponto de partida para o despertar da consciência da classe operaria e a 
necessidade de transformá-la em uma luta política, onde, além de se reivindicar 
maiores vantagens no terreno econômico, pretende-se a conquista do poder 
político e o fim do sistema capitalista de produção [...]. (Antunes, 1985, p. 40) 

No período civil-militar a legislação em vigor visava barrar a luta da classe operária 
até mesmo pelos seus mais elementares interesses corporativos, com forte controle do 
Estado sobre as associações, as quais deveriam se organizar por categorias 
profissionais, instituindo a divisão entre os trabalhadores, trazendo, por conseguinte, 
o seu enfraquecimento político.  

À época, foram organizadas várias associações, dado as reais possibilidades do 
momento, o que dividiu os trabalhadores da educação, suas práticas associativistas, 
foram cerceadas pelas condições existentes na conjuntura social. Suas lutas 
incessantes não se abateram, resistiram bravamente na busca pela melhoria na escola 
pública, emersa na conjuntura do regime civil-militar.  

A escola organizava-se pelos preceitos da legislação em vigor, a lei 5692 de 1971, 
que determinava a verticalização entre os cargos e salários, dentro do mesmo espaço 
escolar. A estrutura instituída fragmentava as atividades educacionais e os 
trabalhadores da educação, não por acaso, enfraquecia as lutas associativistas ou 
sindicais. Essa divisão só interessava ao Estado – Patrão. 
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Se os interesses dentre os trabalhadores de educação são os mesmos, sejam eles: 
defesa de condições dignas de trabalho, melhores salários e escola pública de 
qualidade, a unificação deveria ser a bandeira a perseguir. 

Entendendo a “tarefa da escola” como responsabilidade do conjunto dos 
trabalhadores em educação, há que se estabelecer uma unidade nas lutas e não uma 
fragmentação que enfraquece o seu poder de pressão nos embates com o Estado e seus 
governantes. 

É evidente que para os governantes interessa mais as associações ou sindicatos por 
categorias profissionais, pois fica mais fácil negociar com grupos minoritários. As 
pressões estabelecidas irão carecer de forças e de consequente representatividade. 

Em contraposição, se o conjunto dos trabalhadores da educação estiver unido na 
defesa dos mesmos ideais, sua força será muito maior, entendendo que são pessoas 
que desenvolvem a mesma atividade, portanto, suas lutas são pelos mesmos objetivos.  

É inócuo falar do descaso que viveu e vive a educação pública brasileira, sua 
estrutura física, seus docentes, seus funcionários e todos os trabalhadores da 
educação. Não se trata com responsabilidade a educação do povo brasileiro.  

O papel social que as associações ou os sindicatos precisam assumir na sociedade 
burguesa, por ora, tratando do âmbito educacional, não é o de apenas fortalecer as 
lutas econômicas, o amparo dos ideais corporativos e o estabelecimento da resistência 
mais elementar contra a exploração do capital de seus membros, mas, o de reivindicar 
a defesa do ensino público, gratuito e laico para todos em todos os níveis e, 
permanentemente, lutar pela presença da educação brasileira nos processos de 
profunda transformação social, com vistas à edificação de uma sociedade justa e 
solidaria para todos os seus membros. 

Situando a criação da AFUSE, no colo do período civil-militar e referendá-la como 
associação de resistência, contrasta com os registros opressivos da época e com a 
maioria dos modelos de sindicatos existentes, conforme nos mostra Eder Sader (1988, 
p. 179), para quem, “no contexto da repressão e controle sobre as atividades sindicais 
[...] institucionaliza o esvaziamento do caráter reivindicativo dos sindicatos, 
estimulados a partir daí a exercerem funções meramente assistenciais”. 

Os movimentos sindicais na década de 1970 possuíam um caráter fragmentado e 
apresentavam-se vinculados com as condições em que emergiam. Sua 
heterogeneidade carregava diversidades de expressão. As mais simples ações dos 
sindicatos de resistências tinham que enfrentar árduas condições de existência, sua 
combatividade colocava os sindicatos, atrelados ao Estado, em xeque com o novo 
modelo sindical, diga-se o “novo sindicalismo”, de acordo com as palavras de Eder 
Sader: 

[...] Aí tivemos a emergência de uma corrente sindical renovadora, nitidamente 
minoritária durante os anos 70, que começou a questionar a organização 
sindical e a ser reconhecida como “sindicalismo autêntico” ou “novo 
sindicalismo”. Na origem, pois, dessa corrente, encontramos o impulso de um 
grupo de dirigentes sindicais no sentido de superar uma situação de 
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esvaziamento e perda de representatividade de suas entidades e de estimular e 
assumir as lutas reivindicativas de seus representados [...]. (Sader, 1988, p. 180) 

 Este modelo trazia em seu interior a luta pela mudança, com vistas à 
transformação das condições impostas aos trabalhadores como um todo, e 
especificamente em igual valor aos trabalhadores da educação, conforme apresenta o 
professor Sadi Dal Rosso: 

[...] Os docentes são uma entre as grandes categorias profissionais da atualidade. 
Um segundo argumento para considerar a autonomia do sindicalismo em 
educação provém da capacidade do pessoal do campo de promover greves e 
movimentos sociais com objetivos em favor da própria categoria ou com 
objetivos em favor do conjunto da sociedade. Docentes e servidores são uma 
categoria extremamente ativa na atualidade. [...] A despeito das especificidades 
da profissão e do trabalho docente, jamais se pode esquecer que os docentes são 
trabalhadores assalariados e que, deste modo, possuem vínculos materiais e 
formais com os demais segmentos dos trabalhadores. (Dal Rosso, 2011, p. 18) 

O sindicato enquanto forma de defesa e de resistência dos trabalhadores 
assalariados no sistema capitalista, firmava-se como instituição social, historicamente 
luta pelo reconhecimento de seus direitos de representação das diferentes categorias, 
voltados para a transformação da sociedade, contestando a ordem estabelecida (Dal 
Rosso, 2011).  
 

3. BASES EMPÍRICAS E CONCEITUAIS DO PRESENTE ESTUDO 

Valer-se das fontes orais para resgatar fatos históricos passa pela afirmação de 
Paul Thompson (1992) para quem a história oral torna possível produzir a história 
com uma imparcialidade maior que a história tradicional, visto que as testemunhas 
podem ser convocadas. Tal procedimento proporciona uma reconstrução mais realista 
e imparcial do passado, contestando as produções históricas possuidoras de status de 
“verdade absoluta”. Assim, a história oral estabelece como compromisso primeiro de 
seu estatuto, a transmissão dos fatos sociais da história de maneira ampla. 

Segundo Paul Thompson (1992), em Heródoto no século V a.C., já encontrávamos 
a busca de testemunhas oculares para seus escritos, com o intuito de obter 
depoimentos orais de forma fidedigna. Essa forma de proceder encontra-se também 
nas obras de Marx e Engels, como também relata Paul Thompson: 

Marx e Engels, em seus textos mais diretamente políticos, em geral recorreram 
consideravelmente tanto a sua própria experiência direta, quanto a relatórios, 
escritos e orais, provindos de seus inúmeros correspondentes e visitantes. Do 
mesmo modo, a Condição da classe operária na Inglaterra em 1944, de Engels, 
associa material extraído de jornais, Blue Books, e outros comentários 
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contemporâneos, a seus próprios relatos como testemunha ocular da vida da 
classe operária. Engels chegara a Manchester em 1842 para trabalhar na filial 
inglesa da firma de seu pai e, nas horas vagas no cotonifício, teve a possibilidade 
de estudar as condições industriais da cidade e de encontrar-se, com a ajuda de 
uma jovem operária, Mary Burns, com alguns lideres cartistas. Contudo, para 
sua analise teórica mais elevada, Marx apoiou-se em fontes publicadas. O capital 
é solidamente documentado mediante bibliografia e notas de rodapé. Exceto 
citações casuais de literatura clássica. Marx menciona dois tipos de fonte: teoria 
e comentários políticos e econômicos da época; e descrições da época, entre as 
quais, muitas vezes, relatos pitorescos, extraídos de jornais e dos Blue Books do 
Parlamento. Não há duvida de que essa decisão de Marx de utilizar apenas 
material oral já publicado, em vez de levar a cabo qualquer novo trabalho de 
campo, deveu-se em parte ao gosto pessoal e em parte a que isso lhe permitia 
reforçar seus argumentos com autoridades inatacáveis. Dada, porém, a 
influência que O capital iria ter no futuro da história social, ele estabeleceu um 
precedente fundamental [...]. (Thompson, 1992, p. 64-65) 

Acreditamos que as fontes orais, apresentam pistas e esclarecimentos da 
construção do sindicato e de suas ações, que permitirão reconhecer suas praticas 
políticas, e resgatar pelo depoimento de seus sujeitos, sua historicidade mais 
profundamente, assim como conhecer os caminhos que levaram a não unificação dos 
sindicatos dos trabalhadores em educação paulistas. 

Em suma, resta impetrar esforços para que novas oportunidades de estudos sobre 
sindicatos surjam e se apresentem nos moldes propostos pelo professor Sadi Dal 
Rosso. 

O estudo da questão sindical precisa urgentemente revisar seus conceitos de 
divisão do trabalho docente para incluir os demais trabalhadores que participam 
do processo pedagógico e do processo educativo pelo qual a sociedade qualifica 
seus cidadãos. Alem disso, a especificidade do trabalho na educação não pode ser 
alçada a tal dimensão que exclua os docentes de sua pertença comum ao conjunto 
da classe dos assalariados [...]. (Dal Rosso, p. 26, 2011) 

Por outro lado, também importa ressaltar, que o registro da AFUSE, enquanto 
Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo se deu 
em 1985, conforme apresenta o artigo primeiro do seu estatuto, aprovado e adaptado 
em 2011. 

 ARTIGO 1º - O Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação, com sede 
e foro no município de São Paulo, Estado de São Paulo, sito à rua Sena 
Madureira, 263 – Vila Clementino, inscrito no CNPJ sob nº 55.072.045.0001-63 
foi fundado em 10 de agosto de 1.985, na Cidade de Guarulhos (SP), com a 
denominação de Associação dos Funcionários e Servidores do Quadro da 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – AFSQSESP, posteriormente 
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denominado Associação dos Funcionários e Servidores da Educação (AFUSE); 
transformado em Sindicato profissional em 13 de Maio de 1.989 e reconhecido 
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, conforme Processo nº 24.000-
020ll/90, publicado no D.O.U. da União em 13/08/90, página 15.343; que 
denominava-se SINDIFUSE; AFUSE tem personalidade jurídica de direito 
privado com natureza e finalidade não lucrativa e duração indeterminada e se 
constitui para fins de defesa e representação legal dos trabalhadores da 
educação do Estado de São Paulo sem discriminação de raça, credo religioso, 
sexo, convicção política ou ideológica; podendo abrir e fechar filiais, escritórios 
regionais e subsedes em qualquer parte do território do Estado de São Paulo; sua 
base territorial compreende todos os municípios e distritos situados dentro dos 
limites geográficos do Estado de São Paulo; assentado nos princípios insertos no 
artigo 8º da Constituição da República, é integrado por Funcionários e 
Servidores do Ensino Público do Estado de São Paulo. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação 
fará uso, nesse Estatuto e em seus impressos oficiais, para todos os fins e efeitos, 
internos ou externos, da expressão AFUSE, como sigla oficial.  

Embora na invisibilidade, o período embrionário da entidade foi de muita luta 
pelos poucos membros, que a princípio organizaram–se pelos direitos da categoria, 
percebendo a necessidade de fortalecimento, lutando pela unificação, mas as 
contingências por que passaram posteriormente os fizeram declinar da opinião. 

Se a separação aparece como benéfica, aos membros da APEOESP, por conta dos 
embates travados na conjuntura política das propostas de luta, é relevante refletir 
sobre o enfraquecimento que tal prática executa, pois quanto maior a 
representatividade da categoria “trabalhadores da educação” frente ao Estado, esta 
teria maior força nas lutas em defesa de seus membros, que alcançariam ecos na 
sociedade e na qualidade da educação brasileira. Porém, a unificação dos sindicatos 
dos trabalhadores da educação no estado de São Paulo não se efetivou. Uma possível 
causa para a confirmação da cisão foi apresentada por Ana Lucia Marchiori, uma das 
fundadoras da AFUSE, em depoimentos a nós concedidos, ao longo de 2014, quando 
fala do congresso, que trazia em sua pauta, a necessidade da discussão política e a 
decisão se tal aliança iria, ou não, acontecer: 

Que aconteceu no congresso para nossa surpresa, então se fez dois congressos, a 
primeira parte dele separado, em que as categorias separadas professores e 
funcionários, referendavam ou não a unificação. Funcionários referendaram e 
professores não, até perdeu um setor da oposição porque tinha um campo 
majoritário que manteria aquela hegemonia caso se permanecesse separado. 
Acho que esse foi um dos principais fatores, foi um problema político de se não 
perder a hegemonia da direção da entidade, pela corrente articulação sindical 
na época, que dirigia de forma hegemônica a APEOESP. Porque unificando na 
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AFUSE já havia toda uma representação de várias correntes, juntando outras 
correntes que eram minoria na APEOESP, num sindicato unificado seriam 
maioria frente aquela. Acho que esse foi o fator principal! (Marchori, 2014) 

As práticas da AFUSE no período tratado (1978-1985) se deram dentro de uma 
realidade histórica, que condicionaram suas ações, os sujeitos que dela participaram 
direta ou indiretamente, não teceram suas trajetórias da maneira que queriam, foram 
construtores da história, dentro dos limites impostos pela contingência social vigente 
no país.  

Os funcionários das escolas agiram de forma articulada com os interesses 
educacionais, demarcando suas especificidades. Tirá-los da invisibilidade, considerá-
los enquanto categoria que contribui muito com o processo ensino-aprendizagem que 
ali se desenvolve e com a construção da educação pública brasileira de qualidade é 
tarefa a ser cumprida. 

A identidade dos funcionários situa-se na especificidade do trabalho desenvolvido 
no espaço escolar, o sentimento de pertencimento à comunidade escolar, com 
oportunidades de participação na gestão da escola, está sendo construída. Esse 
movimento de diálogo e conflito faz parte da agenda dos que lutam pelo seu 
reconhecimento. 

Colocar na ordem do dia a importante questão do reconhecimento da identidade 
dos funcionários enquanto trabalhadores da educação não param por aí, as demandas 
da educação no Brasil são complexas, muito e por muitos, terá que se lutar, por uma 
educação de qualidade. 

Contudo, o Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São 
Paulo – AFUSE com suas práticas políticas sindicais trouxeram contribuições para as 
lutas por reconhecimento da categoria e não estiveram ausentes do debate por uma 
sociedade mais justa. 

Importa considerar que a luta pelo reconhecimento da necessidade de existência 
dos sindicatos, carrega em seu germe a importância da sua destruição, visto que a 
superação de suas lutas pressupõe uma nova organização social, assim como nos 
advertiu Karl Marx em seus escritos, 

[...] as classes trabalhadoras [...] não devem esquecer que estão lutando contra 
os efeitos, mas não contra as causas desses efeitos; [...] Elas devem entender que 
o sistema atual, mesmo com todas as misérias que lhe impõe, engendra 
simultaneamente as condições materiais e as formas sociais necessárias para 
uma reconstrução econômica da sociedade. Em vez do lema conservador “Um 
salário justo por uma jornada de trabalho justa”, devem inscrever em sua 
bandeira a divisa revolucionária: “Abolição do sistema de trabalho assalariado!” 
[...]. (Marx, 1865 apud Musto, 2014, p. 141) 

Entendemos que a AFUSE no período histórico que estamos tratando cumpriu seu 
papel, participou das lutas por transformações nas condições impostas aos 
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profissionais da educação, dentro dos limites impostos pelo regime civil militar, 
marcando seus passos na construção de um novo tempo, ainda em construção! 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O período histórico que marcou a decretação do golpe de estado civil-militar, 
passando pelas lutas sociais e pelo período de abertura política, até desembocar no 
processo de redemocratização do Estado no Brasil foi muito conturbado, povoado de 
tensões políticas e contou com diversificados representantes da sociedade civil do país 
no itinerário que levou a superação do regime de exceção instalado pela força em 1964. 

Ao longo desses anos, os movimentos sociais e sindicais, com sua presença ativa e 
militante, no combate a ditadura não pode ser negligenciada, precisando, isso sim, ser 
mais bem conhecida, criticada e, adequadamente, dimensionar a sua presença e o seu 
papel na história social brasileira. Nesse aspecto, procurar recompor a trajetória do 
Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo – AFUSE 
nos parece algo importante de ser realizado, pois, na sua cotidianidade também se 
expressaram, ao seu modo e a maneira de se organizar e agir, as vicissitudes daquele 
tempo e a busca dos caminhos que pudessem por fim ao malfadado estado ditatorial e 
restabelecesse a normalidade da vida política nacional, mas, criasse condições de 
superação dos dilemas do analfabetismo e do abandono educacional, das péssimas 
condições de saúde e da inominável concentração de renda, da ausência de moradias 
e do descalabro da violência urbana e rural, da instauração de condições dignas de vida 
e da cidadania, da democracia política e também social.  

Nosso objetivo com esse artigo foi resgatar alguns aspectos da história de luta do 
nascimento dessa entidade, até os nossos dias conhecida pela sigla AFUSE e 
apresentar de forma abreviada a conjuntura social do período de sua formação, com 
os embates de sua não unificação com os docentes da APEOESP. Da unidade de 
propósitos à cisão realizada! 
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RESUMO  

Este artigo apresenta dados sobre a execução orçamentária da educação profissional 
brasileira entre os anos de 2004 a 2014. O recorte temporal justifica-se devido aos 
investimentos nesta modalidade de ensino visando a expansão de infraestrutura e 
posteriormente a ampliação da oferta de vagas. A concepção da educação presente 
neste trabalho, é aquela que a tem como prática social que mantém relação dialética 
com o desenvolvimento das forças produtivas, e é alvo de disputa por classes sociais 
com interesses antagônicos. Seu referencial teórico metodológico é o materialismo 
histórico. Como objetivo tem-se o estudo qualitativo e quantitativo do orçamento da 
educação profissional brasileira com vistas a identificação do montante de recursos 
destinados à educação profissional em cada governo e análise comparativa da 
destinação dos mesmos. A metodologia utilizada foi a análise documental de fontes 
primárias e oficiais relacionadas a execução orçamentária da educação, que indicam 
como resultado a privatização do fundo público e desta modalidade de ensino. Assim, 
conclui-se que a proposta de educação profissional brasileira desenvolvida entre os 
anos de 2004 a 2014 se adequa às necessidades do mercado para a formação do 
trabalhador, além de contribuir para a organização dos interesses burgueses no que se 
refere à educação da classe trabalhadora. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação profissional; Execução orçamentária; relação publicoxprivado. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta o estudo da política de educação profissional 
brasileira no período de 2004 a 2014 a partir de sua execução orçamentária. Tal 
período compreende sete, dos oito anos em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(2003 a 2010) governou o Brasil, e o primeiro mandato da presidente Dilma Vana 
Rousseff (2011 a 2014). Em seu primeiro ano de mandato enquanto presidente da 
República, Dilma Rousseff instituiu o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (PRONATEC) por meio da Lei 12.513 de 26 de outubro de 2011. Tal 
programa substituiu a Expansão da rede federal de educação profissional realizada por 
seu antecessor, o presidente Lula, de 2003 a 2010, que havia resultado na construção 
de 214 escolas técnicas, um quantitativo 153% superior aquele registrado de 1909 a 
2002. Entretanto, no governo Dilma a meta para a educação profissional passou a ser 
medida pela capacidade de oferta de vagas em cursos técnicos e de qualificação 
profissional custeadas por meio de diferentes formas de financiamento e bolsas 
formação. O destaque para este recorte temporal deve-se aos investimentos realizados 
por estes dois presidentes na expansão da rede de educação profissional e na 
ampliação da oferta de vagas, que diferem diametralmente da política empreendida 
pelo presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC). Este último governante, exerceu 
dois mandatos presidenciais entre 1995 e 2002, período no qual tomou medidas 
contrária a expansão da educação profissional. 

2. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS ANOS DE 1990 

A compreensão da organização da educação profissional no Brasil 
contemporaneamente demanda um retorno a década de 1990. Este período foi 
marcado pela redefinição das funções do Estado efetivada por meio de Reforma 
Gerencial, a qual também alcançou a educação. Tal processo pode ser considerado 
uma contra-reforma, pois como afirma Behring (2008), resultou no ataque a direitos 
sociais conquistados pelos trabalhadores. No campo educacional, o marco legal da 
Reforma foi a instituição da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, que dentre outras 
normatizações cunhou o termo “educação profissional” em substituição à “formação 
técnico profissional”, possibilitando que posteriormente fossem organizados 
processos formativos destinados a classe trabalhadora que estivessem mais adequados 
às necessidades do mercado de trabalho. Embora possa ser defendida uma ação 
externa de organismos internacionais na redefinição das funções do Estado, esta não 
é a perspectiva deste trabalho. Ao invés disto, compreende-se que tal processo resulta 
da adequação do Estado brasileiro as necessidades do modo de produção capitalista, 
bem como às novas formas de manutenção da hegemonia burguesa. 
 

2.1 NOTAS SOBRE A ATUAL LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
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A promulgação da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da educação brasileira, insere-se no contexto da Reforma do Estado 
baseada em princípios gerenciais e constituiu-se como a necessária fundamentação 
legal, a qual seguiu-se a materialização da Reforma Educacional com a criação de uma 
série de programas alinhados ao aumento da governance3 do Estado.  Dentre estes, é 
possível citar o Programa Nacional Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC), a mais recente ação do governo federal no campo da educação 
profissional, bem como as seguintes ações: a) Fundo de Financiamento Estudantil 
(FIES); b) Escola de Fábrica; c) o Programa Universidade para Todos (Prouni); d) o 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); e) o Sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB); f) o Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(Proeja); g) o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni); h) o Programa Mulheres Mil; e i) o Programa de 
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior 
(Proies). Além do fato de terem sido criados após a promulgação da LDB de 1996, estes 
programas têm em comum o objetivo de ampliar o acesso da classe trabalhadora aos 
diversos níveis da educação por meio de financiamento de matrículas em instituições 
privadas ou de bolsas que tem como objetivo o estimulo à frequência as aulas, ou o 
custeio das despesas educacionais relacionadas à cursos em instituições privadas. De 
acordo com Granemann (2007), tal forma de execução da política educacional, bem 
como de outras políticas sociais, está intimamente relacionada às estratégias do 
capitalismo monopolista com vistas à perpetuação deste modo de produção. Como 
afirma: 

O capitalismo monopolista vincado pelas finanças determina um novo formato 
para as políticas sociais como uma necessidade essencial de reprodução da 
acumulação capitalista. Estas devem, objetiva e subjetivamente, envolver e 
possibilitar a ‘inserção’ da força de trabalho no mundo das finanças, que, por 
serem ‘bolsas’ – são estas as políticas sociais – viabilizam-se por intermédio de 
instrumentos creditícios e financeiros e são operadas por grandes instituições 
bancário-financeiras (p. 58) 

É possível afirmar ainda uma outra semelhança entre as ações da política 
educacional brasileira após a LDB de 1996, que é o recorte de renda, gênero e/ou faixa 
etária na definição do público alvo, como por exemplo, o programa Mulheres Mil e o 
ProJovem, que atendem respectivamente mulheres e jovens inclusos em determinada 
faixa de renda. Tal fato, segundo Kuenzer (2007), promove a inclusão excludente de 

                                                   
 

3 O conceito de governance está relacionado a administração do Estado por meio de práticas gerenciais, situação 
na qual ocupa o papel de indutor do desenvolvimento econômico e social e garantido dos direitos de cidadania 
(BEHRING, 2008). 
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parte da população brasileira, pois a universalização do acesso à educação em todos os 
níveis é relegada a segundo plano em favor da adoção da ampliação do acesso a grupos.  

No que diz respeito ao processo de elaboração da atual LDB, anteriormente a sua 
instituição, houve um amplo debate no cenário educacional e da saúde pública no 
Brasil na década de 1980 que teve como foco a reconstrução da cidadania usurpada e 
reprimida durante a ditadura militar, fato este que reverberou na educação 
(Rodrigues, 2005). E embora este cenário tenha possibilitado o debate sobre as bases 
da educação nacional que envolveu mais de 30 organizações e instituições da 
sociedade civil por quase duas décadas, o qual afirmava o caráter democrático das 
bases da educação nacional, o documento aprovado não reflete esta trajetória 
(Frigotto, Ciavatta & Ramos, 2012). 

Na prática, o que houve foi a aprovação do texto da LDB elaborado por Darcy 
Ribeiro, ao invés daquele apresentado por Jorge Hage, o que significou uma ofensiva 
conservadora fruto de alianças entre setores conservadores da sociedade brasileira 
(Saviani, 2004). Isto demonstrou que a discussão acerca da necessidade de “uma 
formação de novo tipo que incorporasse dimensões políticas comprometidas com a 
cidadania” (Ciavatta & Ramos, 2012, p. 16) deu lugar a uma lei que privilegiava 
interesses privatistas. Ao referir-se a LDB de 1996, o senador Darcy Ribeiro, seu 
proponente, a apresentou como a responsável por avanços na política educacional 
devido a sua atualidade, “sua flexibilidade, seu minimalismo, sua adequação às 
exigências do mundo moderno. O vezo desregulamentador e privatista nela presente 
foi interpretado como qualidade” (Shiroma, Moraes & Evangelista, 2004, p. 51). 
Entretanto, são exatamente tais atributos da LDB o objeto de crítica por diversos 
autores (Saviani, 2004; Shiroma; Moraes & Evangelista, 2004; Neves & Pronko, 
2008). Isto porque uma LDB minimalista é perfeitamente compatível com o chamado 
“Estado mínimo”, que valoriza os mecanismos de mercado, faz forte apelo à iniciativa 
privada e não governamental em detrimento das iniciativas do setor público (Saviani, 
2004). Tal concepção de Estado, que passaria a exercer a função gerencial por meio do 
repasse da responsabilidade do setor público ao setor privado, está em perfeito acordo 
com as demandas da Reforma Estatal (Behring, 2008) e com os princípios neoliberais. 

Em razão do viés privatista da LDB de 1996, também foi responsável por inaugurar 
o movimento de reformas na educação brasileira, efetivada posteriormente por meio 
de decretos (Ciavatta & Ramos, 2012). Em termos gerais, é possível afirmar que estas 
regulamentações tiveram como objetivo declarado a normatização do ensino, mas sua 
promulgação representou uma ofensiva conservadora da burguesia brasileira a fim de 
recompor a sua hegemonia. Assim, os anos de 1990 foram marcados pela perda de 
espaço da classe trabalhadora frente a disputa com a classe burguesa pela hegemonia 
do projeto de sociedade e educação. 

A partir da LDB de 1996 também é estabelecida uma relação mais linear entre a 
escola e o mundo do trabalho, pois a educação aparece como dever da família e do 
Estado, devendo ser ministrada de modo a atender o princípio da vinculação entre a 
educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Esta concepção diverge daquela 
presente na Constituição Federal de 1988, que afirma ser a educação um direito de 



 

 
 

25 

todos e dever do Estado e da família, que tem como objetivo a condução à formação 
para o trabalho (Neves & Pronko, 2008). 

No que diz respeito a educação profissional, ao mesmo tempo em que cria uma 
modalidade de educação, a LDB não define responsabilidades nem a sua 
especificidade. Por este motivo, pode ser comparada a uma carta de intenções, pois o 
esperado de um documento legal seria que definisse instâncias, competências e 
responsabilidades (Saviani, 2004). Segundo Neves e Pronko (2008), a LDB de 1996 
institui o termo ‘educação profissional’ em substituição a expressão ‘formação técnico 
profissional’, o que representa bem mais que uma alteração de ordem semântica. Isto 
porque foi responsável pela criação de uma nova modalidade de educação, cujo 
objetivo é a formação para a vida produtiva através de cursos de formação inicial e 
continuada. É possível ainda afirmar que o termo reflete a perspectiva do governo FHC 
de formação técnico-profissional alinhada com a concepção de trabalhador polivalente 
e adaptado as necessidades do mercado. Assim, a educação profissional como uma 
modalidade estruturada de forma independente contribui para reforçar o caráter dual 
da educação visto que permite uma terminalidade precoce da escolarização das massas 
trabalhadoras. Isto por um lado evidencia a importância de que os trabalhadores 
brasileiros estejam adequados às necessidades produtivas, e por outro, atende à 
pressão social por mais oportunidades de escolarização (Neves & Pronko, 2008). 

A posterior regulamentação da Educação Profissional foi efetuada por meio dos 
decretos 2.207/97 e do 2.208/97. Embora o primeiro decreto tenha sido revisto por 
duas vezes durante o governo FHC, foi mantida a sua essência: a divisão entre as 
instituições de ensino superior e as de pesquisa, e o empresariamento da educação 
superior (Neves & Pronko, 2008). No que diz respeito ao segundo decreto, o 2.208/97, 
o seu âmbito de regulamentação foi a normatização da denominada educação 
profissional em três níveis: ensino básico, técnico e tecnológico, além de estabelecer a 
separação formal entre o ensino médio e técnico. Esta mudança representou a 
organização da educação nacional em atenção ao princípio da flexibilidade, a fim de 
aumentar a empregabilidade dos trabalhadores, que passariam por uma formação 
modular, mais fragmentada e de curta duração (Shiroma; Moraes & Evangelista, 
2004). Desta forma: 

Ao instituir uma escolarização encurtada de nível superior, a educação 
profissional de nível tecnológico, de fato, se incluiu na trajetória de escolarização 
regular como uma possibilidade mais “flexível” para efetivar uma educação 
tecnológica de nível superior, que vinha sendo realizada até então em cursos 
superiores de graduação plena, nos poucos centros tecnológicos existentes. Essa 
falta de clareza da distinção entre nível superior da denominada educação 
profissional e educação superior do ramo tecnológico da escolarização regular 
[...] contribui para confundir o debate educacional, que tem tratado 
indistintamente questões de escolarização e de treinamento (Neves & Pronko, 
2008, p. 63). 
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Ainda que tenha havido a criação de um nível básico de ensino, pode-se afirmar 
que o decreto 2.208/97 revisita a Reforma Capanema (1942) ao estabelecer a 
dualidade estrutural na educação (Saviani, 2004). É um legado deste decreto a 
distinção das instituições escolares segundo a finalidade de produtoras de 
conhecimento ou de formadoras para o mercado de trabalho. Durante o governo FHC, 
o que se viu foi a utilização do aparato da educação tecnológica para a promoção de 
ações da educação profissional. Tal processo se deu precisamente pela 
“implementação de cursos técnicos concomitantes ao ensino médio e de cursos de 
tecnólogos, mais estritamente voltados para atender às necessidades imediatas do 
mercado” (Neves & Pronko, 2008, p. 65).  

Durante o governo Lula o decreto 2.208/97 foi revogado pelo decreto nº 
5.154/2004, o qual, segundo Rodrigues (2005), representou um salto de 40 anos 
adiante, pois enquanto o primeiro decreto aproximava-se da Reforma Gustavo 
Capanema, o segundo parecia ser inspirado na lei nº 7.044/82. Segundo o autor, a 
comparação deve-se ao fato de que tal lei de 1982: 

“'reformou a reforma' do regime militar [lei nº 5.692/71], retirando o caráter 
compulsório da profissionalização no 2º grau e estabelecendo dois tipos de 
ensino médio: o 2º grau propedêutico e o 2º grau técnico [...e o decreto nº 
5.154/04] reconhece a dualidade, permitindo não duas, mas uma multiplicidade 
de possibilidades de relação entre o ensino médio e a formação profissional” 
(Rodrigues, 2005, p. 261) 

Assim, a partir de 2004: 

Art. 1º, A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), observadas 
as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de 
Educação, será desenvolvida por meio de cursos e programas de: 
I - formação inicial e continuada de trabalhadores; 
II - educação profissional técnica de nível médio; e 
III - educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação 
(BRASIL, 2004). 

É possível ainda afirmar que a aprovação da LDB de 1996 e dos documentos 
normativos posteriores também pode ser compreendida como parte do processo de 
Reforma da política educacional brasileira alinhada a interesses de agências 
internacionais, especificamente no que diz respeito ao desmonte da educação 
tecnológica frente a expansão da educação profissional. Isto porque tal Reforma 
coincide com aquelas realizadas em diversos países, mantendo-se preservada, no 
entanto, a concepção de que “a principal finalidade da educação contemporânea seria 
a formação de personalidades flexíveis para a adaptação à realidade instável e incerta” 
(Ciavatta e Ramos, 2012, p. 17).  
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Assim, não seria um equívoco afirmar que a LDB de 1996 inaugurou um 
movimento de reformas na educação brasileira que foram efetivadas por meio de 
regulamentações posteriores a sua aprovação e que operaram modificações estruturais 
e conceituais no sistema educacional. A falta de definição de diversas questões 
permitiu a posterior normatização de uma série de modalidades e tipos de formações, 
o que torna o sistema educacional brasileiro perfeitamente adequado as novas 
exigências de formação da classe trabalhadora para atuar no mercado regido pelo 
princípio da flexibilização. E ainda é possível afirmar que este processo de reforma 
parcelada em diversos instrumentos legais teve como uma de suas intenções a fuga do 
enfrentamento ao utilizar por diversas vezes o decreto como forma de normatização 
do sistema educacional (Rodrigues, 2005). Esta normatização foi fundamental para o 
estabelecimento do cenário a seguir exposto, que tem como característica a oferta 
majoritária de cursos da educação profissional de curta duração a despeito do 
incremento massivo de recursos que desta forma não se traduz no aumento de cursos 
de técnicos. 

3. A ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO BRASILEIRO 

Considerando, assim como (SANTOS, 2004), que o orçamento executado 
expressa, em última análise, a carta de intenções de um governo, é que faz-se a análise 
dos gastos federais com educação profissional. Os estudos sobre a execução 
orçamentária aqui apresentados tiveram como principal objetivo o tratamento de 
dados que pudessem evidenciar o viés privatista da política de educação profissional. 
Foi uma busca instigante e ao mesmo tempo difícil, pois tanto o vocabulário, quanto a 
organização do orçamento não são informações amplamente divulgadas, o que 
dificulta a compreensão da execução orçamentária brasileira. 
 

3.1 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA BRASILEIRA 

Quanto ao aspecto legal, a Constituição brasileira de 1988 estabelece que o 
orçamento brasileiro é composto pelo Plano Plurianual (PPA), pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e pela Lei Orçamentária Anual (LOA), devendo ser instituído 
por lei, sob responsabilidade exclusiva do Poder Executivo. No que se refere ao PPA 
ele “estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 
para as relativas aos programas de duração continuada” (Brasil, 1988). Já a LDO: 

[...] compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, 
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações 
na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento (Brasil, 1988). 
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O PPA está organizado em macro desafios e programas, que são subdivididos em 
Programas temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (ver ). 

Figura 3 | Organização do Plano Plurianual 

Os macrodesafios são diretrizes elaboradas com base no programa de governo e na 
visão estratégica e organizam a construção dos programas. Por outro lado, os 
programas representam a forma de organização da ação governamental visando à 
concretização dos objetivos pretendidos (MPOG, 2011). Os programas de gestão, 
manutenção e serviços ao Estado congregam as ações destinadas ao apoio, à gestão e 
à manutenção da atuação governamental, além daquelas não incluídas nos programas 
temáticos. Tais programas são organizados em função dos temas das políticas 
públicas. No que se refere aos programas temáticos, estes se desdobam em objetivos e 
iniciativas. Os objetivos expressam as situações a serem alteradas, e as iniciativas 
expressam os resultados que devem ser alcançados. Há ainda as ações orçamentárias, 
que embora não estejam incluídas no PPA, e sim na LOA, são a representação 
financeira das iniciativas constantes no PPA, podendo haver uma ou mais ações 
orçamentárias relacionadas a cada iniciativa (Brasil, 2012).  
3.2 O ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE 2004 A 2014 

No que diz respeito a distribuição dos recursos da educação profissional, foi 
possível identificar que entre os anos de 2004 a 2014, foram destinados 
R$23.101.940.233,86 para esta modalidade de educação, tendo sido a quantia de R$ 
7.171.716.266,82 investida pelo governo Lula, entre 2004 e 2010, e R$ 
15.930.223.967,044 investidos por Dilma, em seu primeiro mandato (ver gráfico 1). 
Os investimentos de Dilma na educação profissional foram mais que duplicados em 

                                                   
 

4 Uma ação orçamentária pode ser definida como a previsão de recursos para a execução de uma determinada 
iniciativa governamental. Uma mesma ação orçamentária pode estar relacionada a mais de uma iniciativa 
(COSTA, 2015). 
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comparação ao seu antecessor, visto que a presidente foi responsável por cerca de 69% 
dos investimentos na educação profissional no período analisado5 (ver figura 2).  

 

 

Figura 2 | Recursos da Educação Profissional no período de 2004 a 2014 

Tal fato significa que o maior aporte de recursos ocorreu no período em que a 
educação profissional teve como meta a ampliação do número de vagas ofertadas, e 
não da infraestrutura física da rede federal de educação profissional.  

Quando efetuada a consulta por tipo de despesa, é possível observar que 65% 
foram direcionados para Gastos Diretos, enquanto 35% estiveram destinados a 
Transferência de Recursos (ver Tabela 1). De acordo com as regras orçamentárias, o 
recurso destinado a Gastos Diretos está relacionado à despesas: 

[...] com aquisição e contratação de obras e compras governamentais, diárias 
pagas, cartões de pagamento do Governo Federal, dentre outros, realizados 
pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, exceto as entidades 
que não executam as despesas pelo Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI), em categorias de despesas específicas, 
por ação governamental, identificando-se os respectivos favorecidos (Brasil, 
2014).  

Por outro lado, as despesas do tipo Transferências de Recursos estão relacionadas 
a repasse de recursos federais da União para estados, municípios, Distrito Federal, 
Instituições privadas com e sem fins lucrativos, ao exterior ou diretamente repassados 
a cidadãos (Brasil, 2014). 

 
                                                   
 

5  Os dados sobre a execução orçamentária da educação profissional foram obtidos a partir do Portal da 
Transparência por meio da consulta por repasse de recursos a cada ano e por ação orçamentária por ser esta a 
forma mais precisa de obter os dados (COSTA, 2015). 
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ANO GASTO DIRETO 
TRANSFERÊNCIA DE 

RECURSOS 
TOTAL 

2004    1.054.785.984,46         176.118.057,31     1.230.904.041,77  

2005    1.181.094.925,79         174.192.222,21     1.355.287.148,00  

2006       648.186.864,56         125.588.387,61        773.775.252,17  

2007       426.022.923,19           64.018.844,10        490.041.767,29  

2008       557.230.917,95           48.417.137,17        605.648.055,12  

2009    1.031.611.499,95         105.548.757,07     1.137.160.257,02  

2010    1.387.885.709,46         191.014.035,99     1.578.899.745,45  

2011       248.971.629,58         462.955.762,07        711.927.391,65  

2012    1.442.505.104,88      1.552.017.957,97     2.994.523.062,85  

2013    2.908.015.059,75      2.438.049.512,92     5.346.064.572,67  

2014    4.204.575.240,50      2.673.133.699,37     6.877.708.939,87  

TOTAL   15.090.885.860,07      8.011.054.373,79    23.101.940.233,86  

Tabela 1 - Recursos da Educação Profissional por tipo de despesas no período de 2004 a 2014  

Embora o orçamento da educação profissional tenha experimentado considerável 
aumento, sobretudo a partir do ano de 2012, tal fato não tem sido acompanhado do 
aumento do número de matrículas na educação profissional. 

 
ANO Nº DE MATRÍCULAS 

REGISTRADAS 
DIFERENÇA NO Nº DE MATRÍCULAS EM RELAÇÃO AO 

ANO ANTERIOR 

2004 676.093  

2005 707.263 31.170 

2006 744.690 37.427 

2007 693.610 -  51.080 

2008 795.459 101.849 

2009 861.114 65.655 

2010 924.670 63.556 

2011 993.187 68.517 

2012 1.063.665 70.468 

20136 1.102.661 39.006 

Tabela 2 | Matrículas na educação profissional no Brasil - 2007 a 2013 

De acordo com dados oficiais (SETEC, 2013), no ano de 2013 foram ofertadas 
2.898.588 matrículas (ver tabela 3). Entretanto, foram registradas pelo Censo apenas 
cerca de 1,2 milhões (ver tabela 2). 

 
                                                   
 

6 Os dados do Censo Educacional referentes a educação profissional ainda não estavam disponíveis na data de 
finalização deste artigo. 
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RANKING ESTADO 2011 2012 2013 
Nº DE 

MATRÍCULAS 
% REGIÃO 

1º SÃO PAULO 192.336 281.147 431.231 904.714 16,34 SUDESTE 

2º 
MINAS 

GERAIS 
89.303 163.227 319.863 572.393 10,34 SUDESTE 

3º 
RIO DE 

JANEIRO 
71.321 119.930 181.167 372.418 6,73 SUDESTE 

4º 
RIO GRANDE 

DO SUL 
59.874 110.635 173.997 344.506 6,22 SUL 

5º BAHIA 53.528 95.384 160.429 309.341 5,59 NORDESTE 

6º PERNANBUCO 37.961 82.285 171.423 291.669 5,27 NORDESTE 

7º PARANÁ 57.610 75.520 120.067 253.197 4,57 SUL 

8º 
MATO 

GROSSO 
36.474 73.461 114.638 224.573 4,06 CENTRO-OESTE 

9º 
SANTA 

CATARINA 
30.720 63.240 114.293 208.253 3,76 SUL 

10º GOIÁS 26.606 59.165 109.624 195.395 3,53 CENTRO-OESTE 

11º CEARÁ 25.994 57.199 100.130 183.323 3,31 NORDESTE 

12º 
RIO GRANDE 

DO NORTE 
16.521 41.533 91.868 149.922 2,71 NORDESTE 

13º 
ESPÍRITO 

SANTO 
25.256 42.423 78.949 146.628 2,65 SUDESTE 

14º MARANHÃO 14.496 52.845 77.062 144.403 2,61 NORDESTE 

15º PARAÍBA 17.389 44.933 75.047 137.369 2,48 NORDESTE 

16º PARÁ 17.844 42.170 63.026 123.040 2,22 NORTE 

17º PIAUÍ 15.258 34.252 60.911 110.421 1,99 NORDESTE 

18º AMAZONAS 14.580 37.166 53.221 104.967 1,9 NORTE 

19º ALAGOAS 12.227 31.161 60.356 103.744 1,87 NORDESTE 

20º 
MATO 

GROSSO DO 

SUL 
15.190 31.860 55.759 102.809 1,86 CENTRO-OESTE 

21º SERGIPE 17.689 30.844 49.701 98.234 1,77 NORDESTE 

22º RONDÔNIA 11.845 36.275 46.660 94.780 1,71 NORTE 

23º ACRE 14.789 30.964 47.468 93.221 1,68 NORTE 

24º TOCANTINS 13.004 30.529 42.998 86.531 1,56 NORTE 

25º 
DISTRITO 

FEDERAL 
10.142 23.805 40.871 74.818 1,35 CENTRO-OESTE 

26º RORAIMA 6.942 15.265 30.910 53.117 0,96 NORTE 

27º AMAMPÁ 8.856 16.324 26.919 52.099 0,94 NORTE 

TOTAL GERAL 913.755 1.723.542 2.898.588 5.535.885   

Tabela 3 | Ranking nacional das matrículas do PRONATEC (estados e DF) - 2011 a 2013 



 

 
 

32 

Esta discrepância entre o número de vagas ofertadas pelo PRONATEC e o número 
de matrículas na educação profissional registrado pelo INEP deve-se ao fato de que as 
matrículas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), que tem duração de até 
400h não são contabilizadas no censo educacional (MEC, 2014). Tal contagem de 
matrículas considera apenas o número de estudantes matriculados em cursos técnicos 
de nível médio. 

 
TIPO DE CURSO 2011 2012 2013 TOTAL 

FIC 605.807 1.264.324 2.087.628 3.957.759 

TÉCNICO 361.165 537.733 766.580 1.665.478 

TOTAL 966.972 1.802.057 2.854.208 5.623.237 

Tabela 4 - Oferta de vagas no PRONATEC por tipo de curso da educação Profissional 

Considerando o total de 5.623.237 vagas da educação profissional no período de 
2011 a 2013, o quantitativo de 3.957.759, ou 70,38%, foram em cursos FIC (ver tabela 
4). Ainda que não estejam disponíveis dados oficiais sobre o número de matrículas por 
tipo de curso, muito possivelmente a proporção deve ser próxima a esta. A respeito da 
oferta majoritária de cursos de curta duração, é possível afirmar que esta é uma 
tendência que se deveu a generalização do emprego diretamente produtivo da ciência, 
razão pela qual são estimuladas “atividades de formação técnico-profissional que 
visam ao desenvolvimento de habilidades específicas voltadas para sua aplicação 
direta na produção de bens e, mais contemporaneamente, de serviços” (Neves & 
Pronko, p. 28, 2008).  

4. CONSIDERAÇÕES 

Ainda haja algumas lacunas nos dados sobre a execução orçamentária do 
PRONATEC, o trabalho de coleta e análise dos mesmos constituiu-se como parte 
fundamental deste trabalho. Isto porque confirma a compreensão de que a economia 
e a política não são passíveis de serem dissociadas, sob pena de uma compreensão 
parcial das questões que envolvem, por exemplo, os caminhos da educação 
profissional no Brasil. O que busquei evidenciar neste trabalho é que o orçamento está 
intimamente ligado a vida política do país, haja visto o detalhamento das despesas da 
educação profissional, que é conflitante com os interesses da classe trabalhadora para 
a formação profissional. Tal conflito caracteriza-se pela oferta de cursos de curta 
duração frente ao discreto aumento do número de matrículas em cursos técnicos de 
nível médio. É possível ainda afirmar que a Reforma Gerencial do Estado, iniciada nos 
anos de 1990 ainda continua em curso. E ainda que os tempos sejam outros, o Estado 
é imprescindível ao desenvolvimento e perpetuação do modo de produção capitalista 
em suas diversas fases. A análise do da política  de educação profissional é apenas um 
exemplo da íntima relação público x privado no interior das políticas sociais, nas quais 
o interesse privado se sobrepõe ao interesse coletivo, o que coaduna perfeitamente 
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com os princípios neoliberais. Como afirma Neves (2005), a história política do Brasil 
é também a história de como a burguesia perpetua a sua hegemonia. Tal hegemonia 
objetiva disseminar como coletivo o seu projeto de classe para a sociedade, o que 
obviamente reverbera no campo da educação. Embora seja inegável que nos governos 
de Lula e Dilma, em seu primeiro mandato, a educação profissional tenha ocupado um 
lugar de destaque, é importante compreender tanto a distribuição dos recursos entre 
as diversas ações orçamentárias quanto a natureza das instituições as quais foram 
destinados a fim de compreender a lógica que orienta a execução desta política. È 
importante ainda considerar que a própria gênese da educação enquanto uma prática 
social institucionalizada deveu-se às transformações na forma como o homem 
produzia a sua própria existência (Saviani, 2007). Por esta razão é possível afirmar que 
a educação é um campo de disputa entre classes com interesses antagônicos, no qual 
os ganhos da classe trabalhadora são fruto tanto do interesse do capital quanto da 
própria luta dos trabalhadores. 
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RESUMO  

O estudo faz um recorte sobre as orientações destinadas ao ensino da linguagem e da 
matemática na escola primária na década de 1960, utiizando-se da análise 
documental. O Manual da Escola Primária, de autoria de João Rberto Moreira fôra 
distribuído e indicado à formação de professores nos cursos normais da época, além 
de analisar os conceitos expressos sobre educação, e escola e educação elementar, o 
estudo apresenta também o objetivo do ensino primário brasileiro e descreve as 
intenções em relação ao ensino da linguagem e da matemática. Foram utilizadas 
outras fontes intencionando-se o diálogo com materiais distribuídos à época, tais 
como os guias da Biblioteca da Professora Primária nas áreas de linguagem e 
matemática e os manuais do PABAEE nas áreas de linguagem oral e matemática. Foi 
possível descrever e analisar as concepções contidas no ideário escolanovista, 
entretanto com algumas contradições, sobretudo na manutenção de aspectos 
higienistas pertencentes ao movimento antecessor à Escola Nova. Por outro lado, os 
avanços propostos à educação da época foram evidentes e permanecem em muitos 
aspectos ainda como obstácuos  serem suprados na educaçcão do século XXI. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

 Ensino primário, Alfabetização e linguagem, Matemática e aritmética. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
A educação brasileira, no período das décadas de 1950 e 1960, passa por um 

fenômeno de democratização que intencionou possibilitar o acesso da população ao 
processo educativo. Diante disso, o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 
ligado ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), passa a produzir e 
distribuir materiais, a maioria em forma de livros-textos, que pudessem auxiliar no 
processo de melhoria da educação brasileira. Por isso, o presente texto tem como 
objetivo apresentar uma análise sobre os fundamentos contidos na obra intitulada 
Teoria e Prática da Escola Elementar, de 1960, de autoria de João Roberto Moreira. 
Essa obra compunha um conjunto de livros-fonte que expressa as concepções do 
pensamento educacional brasileiro da época. 

O estudo faz um recorte sobre as orientações destinadas ao ensino da linguagem e 
da matemática na escola primária. Esse material fora distribuído e indicado à 
formação de professores nos cursos normais da época e, além de analisar os conceitos 
expressos sobre educação, escola e educação elementar, apresenta também o objetivo 
do ensino primário brasileiro e descreve as intenções em relação ao ensino da 
linguagem e da matemática. Segundo Chaves (2008, p.102-103): “O Ministério da 
Educação e o INEP, em particular, tiveram um importante papel neste contexto”. Ante 
a necessidade de elaborar um diagnóstico da educação brasileira, esse instituto 
coordenou pesquisas em diversos estados, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 
Minas Gerais, das quais resultou a publicação de livros e revistas. Entre essas 
publicações constam títulos de João Roberto Moreira, autor do livro Teoria e Prática 
da Escola Elementar, de 1960. A divulgação e as doações de títulos para que 
chegassem às escolas das cidades paranaenses e de outros estados podem ser 
consideradas características do Inep nesse período (Fig. 1). 
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FIG. 1 |Teoria e Prática da Escola Elementar (Moreira, 1960)  

 
O período considerado nesse estudo apresenta vários aspectos que proporcionam 

uma reflexão significativa do processo educacional, considerando que a educação 
brasileira passa a ser entendida como um direito de todos e, ao mesmo tempo, uma 
educação que tenha qualidade para todos. Dessa forma, a sociedade brasileira e os 
órgãos estatais defrontaram-secom os desafios de conceder educação para todos e com 
qualidade necessária à formação do indivíduo. No tocante à esfera pública, o Inep 
passa a orientar os sistemas de ensino, estados e municípios com fundamentose 
projetos de formação de professores ede composição de currículo que possam resultar 
na educação que se deseja. Uma solução adotada foi o estabelecimento de acordos e 
convênios com outros países, principalmente os Estados Unidos, que resultouna 
adoção e inserção de elementos culturais americanos nos processos educacionais 
brasileiros. 

Pode-se perceber que a educação é entendida, numa vertente sociológica, como 
um processo de modificação do sujeito e uma necessidade da sociedade da época, 
como forma de organizar-se e desenvolver-se. Os ideais pedagógicos de educação 
referiam-se à capacidade de aperfeiçoar o conhecimento e isso se daria, 
primeiramente, pela relação estreita entre a teoria e a prática necessárias para o êxito 
do processo educacional, tanto no que se refere ao planejamento e à planificação do 
ensino, como também como elemento orientador dos processos de aprendizagem na 
sala de aula.  

O autor apresenta uma conceituação do que seria Educação Elementar e, para isso, 
faz uma incursão na história para mostrar como o ensino elementar foi modificando-
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se em função das necessidades sociais impostas, ou seja, a cada momento o ensino 
modificava-se diante do que era preciso e necessário a uma determinada sociedade e 
discute processos de reformulação na educação brasileira até o período da elaboração 
dos fundamentos que debate em sua obra. A concepção de educação como um direito 
de todos, ou seja, a educação universal para todas as classes sociais surgiu ao mesmo 
tempo em que a ideia de educação passa a ser uma responsabilidade do Estado, 
comum a todos, independente da classe econômico-social, ideológica e religiosa. 
Evidencia o ensino primário como obrigatório, ministrado pelos Poderes Públicos, 
entretanto, com ampla abertura à livre iniciativa privada, desde que respeitasse as leis 
que o regulem.  

Com o propósito de verificar o nível de influência e de congruência do ideário 
pedagógico para o ensino da linguagem e da matemática que era expresso nos 
documentos do Inep (Moreira, 1960), o presente texto faz uma análise comparativa 
com várias fontes da época: os guias de Linguagem (Fig. 2) e de Matemática na Escola 
Primária (Fig. 3) que foram elaborados, publicados e distribuídos aos professores 
primários brasileiros a partir de 1962; os guias de Linguagem Oral (Fig. 4) e de 
Arimética (Fig. 5) do Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino 
Elementar (PABAEE); e manuais didáticos da época para orientação da prática 
pedagógica do professor primário nas áreas de linguagem e de matemática. 

 

 

FIG. 2 | Linguagem na escola primária. FIG. 3 | Matemática na escola primária. 
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FIG. 4 | Linguagem –PABAEE. FIG. 4| Matemática –PABAEE. 

 

2. EDUCAÇÃO E ENSINO NA PERSPECTIVA DO INEP 

A obra elaborada por Moreira traz concepções sobre educação alicerçadas na 
sociologia e, principalmente, numa visão durkheimiana, que destaca o papel da 
educação como forma de adaptar o sujeito “à vida social”. Segundo Moreira, “[...] a 
educação se refere ao processo social pelo qual os indivíduos adquirem os modos, 
crença e padrões de sua sociedade, processo do qual a escolarização é um aspecto 
especializado” (Moreira, p. 2). 

Percebe-se, então, que a concepção presente no documento orientador do Inep da 
época almejava uma modificação de comportamento e um comportamento 
considerado adequado pelo processo educacional, ajustando o sujeito ao ambiente 
social. Resultante disso, há ideais pedagógicos pretendidos para a escola, segundo o 
autor, além dos princípios já veiculados anteriormente, como no Manifesto dos 
Pioneiros, em que a escola primária brasileira teria a função de equipar culturalmente 
o sujeito de acordo com as exigências da sociedade da época. “[...] por equipamento 
cultural entende não apenas hábitos e habilidades mentais, mas também, motores 
(manuais) e atitudes morais, cívicas ou políticas” (Moreira, p. 103). 

As atividades de sala de aula deveriam contemplar as matérias de ensino, as 
atividades coletivas ou em grupo, com música e artes. Essas atividades seriam o ponto 
de partida para a observação do professor das características individuais e também 
dos comportamentos e da personalidade do aluno. O autor destaca que ao desenvolver 
essas atividades, o professor deve ter consciência que, mesmo que sejam de conteúdos 
iguais, o comportamento obtido da criança seria diferente, ou seja, considerava que 
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não haveria uma uniformidade na resposta de comportamento da criança diante de 
situações de ensino muito semelhantes. 

Segundo Moreira (1960, p. 213), “[...] daí, a importância da preocupação do 
professor em surpreender nos seus alunos a maior ou a menor resistência às atividades 
cooperativas, onde forçosamente o indivíduo tem que dar um pouco de si mesmo, em 
benefício de todos, sem que isso signifique, porém, a anulação de sua individualidade 
e de sua personalidade”. 

Com relação à aprendizagem da criança, Moreira (1960) destaca que esta 
geralmente possui consciência de suas aptidões especiais, bem como de suas 
dificuldades. Entretanto, admite-se a dificuldade advinda do meio, por exemplo, 
quando uma criança muda de escola, decorrente da mobilidade profissional dos pais, 
pois enfrentará ritmos de ensino tanto na aritmética quanto nos conhecimentos 
gramaticais distintos.   

A própria variabilidade dos professores também é considerada como interferente 
nesse processo, por motivo de licença, transferência e promoção. Outro fator 
contributivo às dificuldades advém das famílias quando relatam presencialmente à 
criança dificuldades que obtinham em disciplinas escolares. 

Decorrente dessa premissa, evidencia-se a necessidade de a escola entender a 
história familiar, a fim de mapear o que os mais velhos já passaram. Outro fator que 
remete à família são as circunstâncias às quais a criança é submetida entre o período 
em que sai da escola e o momento em que volta no dia seguinte, tendo em vista sua 
capacidade de atenção.  

 
2. ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM NOS DOCUMENTOS DO INEP 

Quanto ao ensino da leitura e da escrita, o referido documento propõe uma 
superação tratando o ensino da linguagem na escola. Moreira (1960, p. 155) argumenta 
que nas escolas primárias “[...] já não se [fala] em ensino da leitura e da escrita, da 
ortografia e da gramática”, o que se considera uma conquista, pois a função primordial 
da linguagem associa-se à prática social em que a língua se insere e dela decorre suas 
mudanças. Segue asseverando que “A linguagem é um meio de vida coletiva, pois ela 
é que permite a inter-relação dos homens, sendo até certo ponto, resultado de tal inter-
relação”. Admite a linguagem escrita, assim como a oral, resultante da prática social 
do homem, advinda desde os sinais inscritos nas cavernas, nas incisões acidentais em 
árvores, nas tentativas de reprodução da figura humana, levando-o a emitir uma 
mensagem qualquer.  

Como produto da prática social, a linguagem escrita “[...] só pode ser aprendida 
através da prática social” (Moreira, 1960, p. 163), ou seja, o uso social da leitura e da 
escrita é defendido como princípio do ensino da linguagem em quatro dimensões: a) 
compreensão da língua materna quando falada; b) uso da língua materna na 
comunicação com outras pessoas; c) a arte de ler; d) uso da língua materna na escrita, 
valendo-se dos hábitos implicados em escrever, soletrar, compor, segundo princípios 
e regras de ordem e coordenação. 
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Amaral Fontoura (1969), em sua obra Psicologia Geral, na décima oitava edição, 
dedica um capítulo para a compreensão sobre linguagem. Roteiriza historicamente a 
evolução da linguagem explicando como primitivamente o homem a diferenciou dos 
animais com o grito. Posteriormente, modificou o grito quando controlou a boca, a 
língua e a garganta, emitindo sons, os monossílabos. Mais tarde, os homens 
começaram a designar coisas ao seu redor e imitavam a chuva, dentre outros ruídos 
correspondentes, designando a fase da onomatopeia, presente na oralidade do ser 
humano, mesmo com toda a evolução. Moreira (1960, p. 162) utiliza-se desses 
princípios ao asseverar que “[...] a linguagem é um meio principal de hereditariedade 
social”. 

O uso da língua materna para a comunicação com outras pessoas na modalidade 
concebida como comunicação oral foi defendida por Araújo (1962), sendo uma 
necessidade do mundo moderno. Descreve no manual do Programa de Assistência 
Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (PABAEE), decorrente de sua Monografia 
intitulada Linguagem Oral, de 1960, a linguagem situada em um mundo dependente 
de símbolos verbais e a necessidade de o desenvolvimento da linguagem acompanhar 
os aspectos primordiais da comunicação e das inter-relações dos indivíduos. Assevera 
Araújo (1962, p. 13): “A linguagem é, portanto, um instrumento social de primeira 
grandeza”. 

Entende-se que a linguagem desenvolve-se num plano socializado e envolve a 
permuta de experiências, a expressão de ideias, opiniões, apreciações, inclusive da 
propaganda. Necessita de adaptação ao meio e integração ao grupo. Nessa perspectiva, 
a linguagem está relacionada intimamente ao desenvolvimento humano. Afirma 
Araújo (1962, p. 13) que “Pensamento e linguagem completam-se”.  

Linguagem é o processo de transformar ideias em palavras. Nessa lógica, 
encaminham-se os estudos para a influência dos fatores sociais e psicológicos no 
desenvolvimento da linguagem e nos possíveis problemas de comunicação. Santos 
(1967, p. 155) corrobora a concepção de linguagem ao asseverarque “[...] a linguagem 
se acha intimamente ligada ao pensamento”. 

Para consolidar o desenvolvimento da linguagem, Moreira (1960) enfatiza o 
desenvolvimento histórico da linguagem no que se refere ao registro escrito e à 
especialização dele em diferentes períodos da civilização.  Defende a concepção de que 
a leitura é algo que se relaciona estreitamente com a escrita, a linguagem oral e a 
compreensão da linguagem.  “A leitura é apenas uma área da linguagem. As outras três 
são a escrita, a linguagem, a atenção ao que é a palavra e sua respectiva compreensão” 
(Moreira, 1960, p. 169).  Entretanto, é expressiva a supremacia da escrita como uma 
especialidade da civilização. 

Na direção das orientações do Manual da Escola Primária de Moreira (1960), a 
leitura é tratada em outra obra publicada pelo Inep, intitulada Biblioteca da 
Professora Primária, no volume de Linguagem, com os seguintes objetivos: dotar a 
criança de capacidade de ler com compreensão, desembaraço, naturalidade e rapidez; 
adquirir bons hábitos de leitura, gosto e interesse pela boa literatura. É posto nesse 
documento que a maior preocupação, à época, foi a expansão de ricas experiências de 
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leitura para as crianças, estimulando, dessa maneira, hábitos de clara interpretação e 
hábitos de pensamento. 

Assim como Moreira (1960), a ideia de que ler e escrever são processos muito 
difíceis foi postulada no volume de Linguagem da Biblioteca da Professora Primária 
(1962a). Afirma-se: 

Para a consecução dêsses objetivos a criança passa por uma série de estágios, 
desde o período inicial, em que principia a reconhecer palavras ou grupos de 
palavras, até o momento em que se torna capaz de interpretar fielmente o que se 
lê, associando ràpidamente o sentido às formas, reconhecendo os elementos 
importantes das frases, analisando, retendo e comparando. Nos primeiros anos 
muito tempo há de ser dedicado a essa aprendizagem, até que a criança se aposse 
integralmente do mecanismo de leitura (Brasil, 1962a, p. 31). 

Propunha-se que o ensino da leitura atingisse diversos fins: a) para obter 
informações (nas ruas, nos bondes, nas estradas de ferro, nas oficinas); b) para 
adquirir conhecimentos e informações em livros e relatórios, dentre outras fontes 
impressas; c) para tirar dúvidas: esperava-se que o aluno constituísse o hábito de 
consultar dicionários e enciclopédias; e, d) para saber o que se passa na escola, na 
cidade, no país ou no mundo, por meio da leitura de periódicos e livros. 

Para adquirir a habilidade de leitura, propunha-se em todas as classes o exercício 
de leitura, conforme a orientação do documento: “[...] aprende-se a ler, lendo” (Brasil, 
1962a, p. 31). Considerava-se a necessidade de contemplar os dois tipos de leitura: a 
silenciosa e a alta ou falada.  

Defendia-se a necessidade da prática da leitura silenciosa pelos seguintes motivos: 
a) a leitura silenciosa é a que mais se utiliza; b) é mais rápida; c) há maior concentração 
e consequentemente maior aprendizagem; d) as crianças mais rápidas podem ler sem 
se aborrecer com o ritmo mais lento de outros alunos e estes podem ir lendo de acordo 
com as suas próprias forças; e) hábitos de calma, quietude e respeito poderiam ser 
inculcados com essa prática; e, f) a criança se habitua a ler sozinha e a se interessar 
pelos conteúdos diversos dos livros. 

Já a leitura alta ou falada, importante até o quarto ano da escola primária, continha 
os seguintes objetivos a serem alcançados pelo aluno: a) aumentar o poder de 
elocução; b) harmonizar o tom de voz; c) enriquecer com maior facilidade o 
vocabulário; d) corrigir vícios e erros de pronúncia; e, e) pela perspectiva higiênica, 
corrigir a postura física. 

Aguayo (1956) sustenta a ideia de que um leitor mais experiente aumenta a 
amplitude da atenção e com ela o número de letras e palavras que pode perceber em 
uma pausa de fixação. Aponta também para o aspecto postural e enfatiza que a 
distância óculo-manual permite ao leitor conhecer o significado das palavras antes de 
pronunciá-las e, consequentemente, ler com inteligência e expressão. 

Para a aprendizagem da leitura e da escrita, Moreira (1960) indica que a escola 
deve tirar proveito não apenas das potencialidades psicológicas da criança, como 
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também da prática social da humanidade na constituição dos meios de linguagem 
escrita. Considera que seria uma fase preparatória e interessante, com profundo e 
legítimo conteúdo social para levar a criança a desejar e a realizar a linguagem escrita 
como uma experiência adquirida gradativamente, incorporada ao seu domínio, ao seu 
equipamento para a vida em sociedade e como uma segunda natureza.  

Amaral Fontoura (1959) descreve os objetivos do ensino da escrita na escola 
primária, contendo os seguintes aspectos: 1) legibilidade: a escrita deve ser entendida 
por todos que leem; 2) rapidez: a vida moderna não permite que este perca tempo para 
escrever uma carta; 3) caráter educativo: despertar na criança hábitos de ordem, 
método e limpeza. Para alcançar os objetivos propostos, o professor da escola primária 
era orientado a obrigar o aluno, desde o início, a ter cadernos encapados e limpos, a 
fazer margens e a ser caprichoso. Para a legibilidade, tão cara à aprendizagem dos anos 
iniciais, o professor deveria exigir letra boa, compreensível,  o que se esperava que o 
aluno conseguisse com “boa vontade e tenacidade” (Amaral Fontoura, 1959, p. 221). 

O guia enaltecia ações específicas à prática pedagógica no que tange à postura do 
aluno para aprender a escrita. A posição do corpo no ato de escrever deveria ser muito 
cuidada, pois se acreditava que esta influencia na escrita e pode trazer graves 
consequências à saúde do aluno.  

Em todo o trabalho de escrita, a criança deveria ser levada a comparar o modelo 
feito pelo professor no quadro-negro (termo utilizado nos manuais da época), ou com 
as tiras que receberia já organizadas para a lição de leitura, cuja letra deveria ser 
sempre a melhor possível, tanto na disposição quanto na forma. 

Para a aquisição da boa letra, Amaral Fontoura (1959) indica o uso do método 
Freeman, postulado pelo norte-americano Frank Freeman, que propõe os seguintes 
princípios: a) a base fundamental do método é o ritmo, ou seja, o ritmo dos 
movimentos musculares devem ser coordenados e harmônicos para permitirem uma 
letra legível, agradável e harmônica; para adquirir o ritmo, valer-se-á de declamações, 
de coro falado, de cantos;  propõem-se exercícios prévios antes da escrita 
propriamente dita com relação ao desenvolvimento muscular, em seguida, os alunos 
farão exercício no papel constando linhas retas, inclinadas, círculos, cones, sempre 
marcados por um ritmo.  

Seguindo as orientações, após a aquisição do treino proposto, as crianças 
receberão modelos de letras, palavras e frases “[...] não para copiarem servilmente, 
mas para adquirirem boa letra e boa disposição de escrita, à vista do modêlo” (Amaral 
Fontoura, 1959, p. 225). Ainda, segundo esse modelo, o aluno deve ser orientado a 
escrever com a letra inclinada para a direita, “[...] sem talhe, sem bordaduras, simples, 
ligada por traços obtidos por tração e não por pressão” (p. 226).  

Apesar da superação posta no documento do Inep com relação à linguagem, 
encontra-se forte presença da aprendizagem da linguagem escrita relacionada à 
atividade motriz. Propõe que a criança elimine movimentos considerados inúteis, 
relacionados ao método analítico, no qual ela rabisca as letras uma a uma e aprendea 
escrever por uma sucessão de traços regulares. Concebe a leitura como antecessora da 
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escrita e esta uma consequência do ato de ler, que se materializa por meio do registro, 
ou seja, da simbolização gráfica do que se lê. 

O ato de ler e escrever são considerados muito difíceis e para adquirir essa técnica 
são necessários os repetidos e prolongados exercícios preparatórios que facilitam a 
aquisição desta. Moreira (1960, p. 168) corrobora: “Isto significa que a capacidade de 
ler, no seu desenvolvimento, só é mais ou menos adquirida ou dominada ao fim do 
período escolar primário”. Para a escrita, o mesmo esforço é exigido: até que se saiba 
escrever, não é possível o ato global de um conjunto ordenado de movimentos, exigido 
pela palavra. Compreende que cada traço carrega um valor próprio e somente após o 
domínio de cada um deles é que se aprenderá o todo.  

 
4. O ENSINO DA MATEMÁTICA NA ESCOLA PRIMÁRIA A PARTIR DOS 
DOCUMENTOS DO INEP 

Como se pode observar, a dimensão histórica do conhecimento é muito valorizada 
pelo autor e, em relação ao ensino da matemática na escola primária brasileira, o 
material destaca, com grande ênfase, o ensino e o estudo do número e do cálculo. 
Destaca o papel do número para diversas sociedades ao longo da história e avança 
apontando o uso dos números em situações do cotidiano atualmente. No que se refere 
ao aspecto de ensino, destaca-se a importância dos estágios necessários para a 
constituição da noção de número e também da leitura e da escrita do número na 
educação primária. Um aspecto a ser considerado refere-se ao fato de o autor defender 
a ideia de que o aluno, ao chegar à escola, não é uma “tábula rasa” e que as situações 
que ele vivencia no seu cotidiano tornam-se elementos indispensáveis para a 
constituição da noção de quantidade dentro do espaço escolar.  

Moreira (p. 254) ressalta ainda que o ensino da aritmética na escola primária 
deveria “[...] desenvolver na criança a capacidade e a habilidade de pensar 
quantitativamente em tôda e qualquer situação de sua vida real, dentro e fora da 
escola”. Percebe-se o movimento desejado pelo autor: a prática e a realidade como 
pontos de partida para a aprendizagem matemática e essa mesma prática como o 
ponto de chegada com a aplicação do que foi aprendido na escola. Ao menos no 
discurso, havia, por parte do autor, a preocupação de dar sentido ao que se aprende na 
escola, neste caso a matemática, e a aplicação desses conhecimentos em situações da 
vida cotidiano do aluno. 

Para a aprendizagem nessa perspectiva, Moreira (p. 256) afirma que “[...] a criança 
precisa realizar concretamente somas e subtrações concretas” e, para isso, o autor 
defende que práticas desenvolvidas com materiais concretos e recursos didáticos 
(ábacos) poderiam facilitar o trabalho do professor, destacando, também, o uso de 
jogos no ensino e na aprendizagem da aritmética. Essa orientação tinha respaldo nas 
experiências e nas visitas que o autor fez aos Estados Unidos, que lhe proporcionaram 
o contato com essa orientação metodológica para o ensino da matemática. 
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As orientações explicitavam também a necessidade de se articular e integrar os 
campos matemáticos (números, geometria e medidas) ao processo de ensino, o que 
significa que o professor deveria tratar de elementos relacionados a números e às 
operações com as formas ou com as medidas. Percebe-se a preocupação de Moreira 
em se pensar e estabelecer um currículo para a escola primária que não fosse limitado, 
o que, segundo o autor, levaria as crianças a “[...] apreciar a Aritmética e ter sucesso 
na sua aprendizagem” e, para isso, considerava essencial que a criança tivesse 
consciência do seu progresso e compreensão do “que estiverem fazendo” (p. 272). 

Preocupado com o que ensinar, o autor ainda apresenta argumentações sobre 
exclusão de alguns tópicos que, geralmente, eram ministrados no ensino primário. 
Moreira, baseando-se nas suas experiências e também em fundamentos de autores 
americanos, considerava inadequado ou sem significado alguns conteúdos infrutíferos 
ou estéreis e, um desses exemplos, é o ensino de frações, que não tinha relação com 
questões cotidianas, por exemplo, cinco doze avos. Na percepção do autor, o ensino de 
frações deveria incidir sobre aquelas que são mais comuns às situações reais, como 
“um meio, um quarto, um têrço, um oitavo” (Moreira, 1960, p. 274). Para a aritmética, 
o autor explicitava que o seu ensino deveria ser planificado e sistematizado com 
horários definidos, mas chamava a atenção para que o professor considerasse 
situações em outros momentos escolares que pudessem levar à aprendizagem. 

Em relação à disciplina escolar de matemática, foi possível identificar a grande 
influência externa sobre a concepção de ensino e de aprendizagem. Dentre essas 
influências, os autores americanos são a maioria, no entanto, há também a referência 
ao tratado de André Fouchè, que trazia elementos sobre a pedagogia das matemáticas 
com indicações de meios que pudessem reduzir ou até mesmo eliminar aversão à 
matemática, ao seu ensino e a sua aprendizagem. 

Com a intenção de verificar aproximações ou distanciamentos entre o ideário 
pedagógico para o ensino primário já descrito anteriormente nesse texto, segue uma 
descrição das orientações contidas nesse guia para o ensino da matemática e ao mesmo 
tempo uma análise pautada nas orientações do Inep e que foram expressas por 
Moreira (1960). 

Ao analisar as proposições contidas, pode-se observar uma aproximação quanto à 
função da matemática para o aluno. Segundo o guia (Brasil, 1962b, p. 17): 

O objetivo geral do ensino da matemática no curso primário é: dotar a criança 
de um instrumento para resolver da melhor maneira, as situações da vida 
relacionadas com as questões de quantidade e de número (aritmética) e de forma, 
extensão e posição (geometria). 

Isso significa que o ensino da matemática tinha como intenção habilitar as crianças 
a resolver problemas presentes na sua vida cotidiana e em situações práticas (Aguayo, 
1956). Além disso, a disciplina escolar de matemática, segundo o guia, poderia ser 
aplicada às outras disciplinas e favorecer a aprendizagem delas. Mas chama a atenção 
ao fato de se considerar a intenção de “[...] aparelhar o aluno com certos 
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conhecimentos e certas técnicas e, por outro, a formar hábitos, à medida que se forem 
adquirindo os conhecimentos indicados e em consequência dessa própria aquisição” 
(Brasil, 1962b, p. 19). O guia, por sua vez, ressalta essa dualidade e enfatiza a 
conveniência de se tratar o ensino dos conteúdos e ao mesmo tempo vislumbrar o 
desenvolvimento de hábitos mentais, rigorosidade, atenção, precisão e raciocínio.  

Para isso, os conteúdos considerados necessários a essa função seriam: “[...] as 4 
operações com inteiros e decimais (compra de metros, quilos etc.), o sistema 
monetário, o sistema legal de pesos e medidas, percentagem aplicada a juros, 
abatimentos etc.” (Brasil, 1962b, p. 11). 

As orientações ressaltam a necessidade de os professores adaptarem os conteúdos 
e as atividades propostas no guia à realidade dos alunos, para que elas possam manter 
o interesse deles. Vale ressaltar que, além dos conteúdos, o guia enfatizava que os 
alunos deveriam adquirir hábitos e atitudes que contribuíssem com a formação da 
“[...] personalidade e com a forma de pensar e agir” (Brasil, 1962b, p. 12). Pode-se 
perceber que pelo menos em relação à função da matemática no ensino primário, as 
concepções do guia e as orientações do Inep, que foram sistematizadas por Moreira 
(1960), aproximam-se ao considerar como essencial aplicar os conhecimentos 
matemáticos em situações reais, ou seja, o que se aprendia teria que ser significativo 
para o aluno. Para tanto, o guia enfatizava que o professor não poderia prescindir de 
ensinar algo aos alunos, pois poderia fazer falta ou dificultar a aquisição de 
conhecimentos futuros. 

Com relação à prática de ensino, os métodos e processos escolhidos pelo professor 
deveriam ser realizados de forma graduada e num ritmo adequado à aprendizagem do 
aluno. Os exercícios eram indicados, mas ressaltava a necessidade de o professor 
variar os exemplos pautados nas situações práticas de manipulação. 
Controvertidamente, o guia orientava que se estimulassem os alunos a dizer 
prontamente os resultados de operações e também o domínio da terminologia dos 
conceitos empregados nas situações e problemas propostos. Da mesma forma, o 
registro, seja no quadro ou caderno, deveriam estar em ordem, com clareza e asseio. 

Ainda quanto à prática de ensino, o guia ressaltava a importância da manipulação 
de materiais e objetos para a constituição do pensamento matemático. Com eles, os 
alunos poderiam, com facilidade, contar e resolver operações, reconhecer as 
combinações entre as quantidades manipuladas, identificar formas e propriedades 
geométricas. A isso, dava-se a denominação de objetivação que, segundo Albuquerque 
(1964, p. 13-14), refere-se à manipulação de objetos que, integrada aos sentidos, 
poderia levar à aprendizagem.  

Segundo Amaral Fontoura (1959, p. 278), “[..] é tão grande a necessidade de 
objetos, que se o professor não fizer a criança usá-los, ela contará pelos dedos, ou fará 
pauzinhos no quadro-negro ou no papel: isto mostra a necessidade natural da 
mentalidade de concretizar as cousas, nas classes elementares”. 

Ao analisar os fundamentos teóricos contidos no manual elaborado por Amaral 
Fontura, é possível observar uma convergência quanto às atividades propostas e, 
principalmente, com os materiais indicados: ábacos, tampinhas, palitos, quadros em 
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cartolina, cartões, jogos, contas, materiais escolares, células de dinheiro, etc. Também 
foi identificada uma aproximação dessas características com o material de Porto 
(1961), intitulado Ver, sentir, descobrir a aritmética, elaborado no âmbito do 
Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (PABAEE). A 
autora também justifica o uso de materiais no ensino da matemática com o propósito 
de: 

1. Encontrar a solução de um problema; 2. Descobrir fatos numéricos; 3. 
Verificar hipóteses acêrca de relações numéricas; 4. Ilustrar algum processo de 
trabalho; 5. Interpretar uma experiência quantitativa; 6. Mostrar como aplicar 
uma idéia numérica a uma nova situação; 7. Resolver um problema da vida 
diária para o qual a criança não tenha uma solução formal; 8. Sanar uma 
dificuldade já diagnosticada; 9. Rever e provar a compreensão de um processo 
que está sendo trabalhado em nível abstrato; 10. Fixar noções compreendidas; 
11. Realizar pequenos jogos; 12. Dar ocasião à professora de observar e avaliar 
o progresso e habilidade dos alunos na aquisição dos conceitos aritméticos. A 
professôra tem, assim, um meio de verificar como a criança raciocina e como 
trabalha com os números (Porto, 1961, p. 18-19). 

A autora reforça ainda que o professor deveria empregar os materiais nas 
demonstrações dos conceitos e garantir que a manipulação deles ocorresse, nesse 
sentido, quando um conceito não fosse aprendido pelo aluno. Considerava necessário 
variar o material, o que permite influir que se dava, na época, uma expressiva 
importância ao uso desses recursos na aprendizagem da matemática. 

O guia ressaltava a importância de o professor considerar o “[...] desejo 
manifestado pelas crianças e o interêsse particular que tenham por isto ou por aquilo” 
(Brasil, 1962b, p. 13), nas decisões e escolhas pedagógicas que faria, seja em relação 
aos assuntos a serem estudados ou em relação às metodologias empregadas no ensino 
da matemática.   

Além da metodologia de projetos, o guia destacava a importância de se trabalhar 
com problemas, desde que fossem reais e constituídos a partir da realidade do aluno 
ou de situações presentes em sala de aula. O guia enfatizava a importância de o 
professor desenvolver um ensino de matemática que levasse o aluno a ler, interpretar 
e resolver problemas. Para isso, chamava a atenção para o fato de ser empregada uma 
linguagem clara e precisa, sem ambiguidades nos enunciados e, da mesma forma que 
nos projetos, a vida real do aluno deveria ser considerada na constituição de problemas 
propostos pelo professor ou formulados pelos próprios alunos. 

Segundo Fiorentini (1995), a tendência predominante nesse período no ensino da 
matemática era a empírico-ativista, concebida no interior da pedagogia nova. O 
enfoque dessa perspectiva deslocava a ênfase dadaao professor e ao conteúdo 
estritamente racional e lógico para o aluno, numa atitude ativa e nos processos de 
aprendizagem. O ensino baseado na “[...] observação contemplativa da natureza ou de 
objetos/réplicas de figuras geométricas para as descobertas das ideias matemáticas” 
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era tido como ação fundamental para a aprendizagem. Nesse sentido, e com influência 
americana, o “associacionismo” passou a orientar as atividades realizadas em sala de 
aula: 

Para o associacionismo, a criança “abstrai” ou “aprende”, por exemplo, o número 
5, a partir da associação de sei sinal “5” com “5 objetos” (pedras, carrinhos, 
canetas, bolinhas de gude…) e com a palavra falada “cinco”. Da mesma forma, a 
criança “aprende” o conceito de quadrado e retângulo mediante uma ação 
perceptual de “ver” as réplicas (em madeira ou papelão) de quadrado e retângulo 
(Fiorentini, 1995, p. 8). 

Mesmo que o tempo seja dilatado e que haja uma ampla diversidade do contexto 
educacional, pode-se identificar a influência das escolas novas sobre o ensino primário 
brasileiro a partir dos princípios desse enfoque na constituição das orientações 
elaboradas pelo Inep na época. Segundo Santos (1967, p. 116-117), são eles: 

1- Princípio de vitalidade: a obrigatoriedade do processo de ensino relacionar-se 
com a vida do aluno e com as necessidades advindas do seu desenvolvimento 
físico e mental. 2- Princípio da atividade: o incentivo e estímulo à iniciativa, 
autodireção e dinamismo construtivo da criança. 3- Princípio da liberdade: a 
autodeterminação da ação da criança durante o processo educativo. 4- Princípio 
da individualidade: o atendimento às características individuais e às diferenças. 
5- Princípio de sociabilidade: ações coletivas que levem à colaboração do 
indivíduo com o outro. 

As técnicas de ensino para ensinar aritmética indicadas nos materiais e fontes 
analisadas convergem na perspectiva escolanovista quando se contempla a realidade 
e, por conseguinte, os problemas seriam infinitos, ou seja, “[...] surge então uma 
multidão de problemas naturais e verdadeiramente vitais” (Santos, 1967, p. 172), que 
eram relacionados com as mais diversas dimensões da vida cotidiana dos alunos.  A 
motivação dar-se-ia pelo uso de materiais diversificados e com o emprego de jogos e 
de projetos que envolvessem situações comerciais, bancárias, de economia doméstica 
e trabalhos manuais seria possível tornar o ensino da aritmética atraente e divertido 
(Aguayo, 1956 e Santos, 1967). 

Quanto ao ensino da geometria, o “processo analítico”, constituído pela intuição e 
descoberta, é a orientação para as atividades para “[...] reconhecer, descrever e 
classificar as formas geométricas” (Santos, 1967, p. 184) e, para isso,o uso de materiais 
concretos e objetos reais são o caminho para tornar a aprendizagem em geometria 
motivante e prazerosa. 

 
5. CONSIDERAÇÕES 

As superações no ensino da leitura, escrita, ortografia e gramática presentes na 
obra de Moreira (1960) relacionaram-se à concepção de linguagem como produto da 
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prática social. É recorrente a menção à articulação do ensino da linguagem com a 
prática social da humanidade, bem como os meios constituídos historicamente na 
linguagem escrita. 

Há umacontradição ao se observar a presença de repetidos exercícios para a 
aprendizagem da linguagem desvinculada do uso social e desarticulada da leitura do 
todo, privilegiando a aprendizagem das partes para que, após o seu domínio, pudesse, 
então, o estudante da escola primária, galgar o êxito da leitura e da escrita do todo, 
com habilidade motriz. Já em relação à aritmética, o ensino estava pautado no treino 
de exercícios para a aquisição de conhecimentos necessários para habilitar as crianças 
a resolverem problemas da vida cotidiana. 

É muito presente no conjunto de aspirações da educação escolanovista resquícios 
da educação higienista, movimento antecessor, difundido por médicos e com uma 
concepção de educação sanitarista. Observa-se a manutenção nos guias da década de 
1960 de orientações dessa natureza apregoando hábitos relacionados à postura com 
relação à leitura, bem como sua correção no ambiente escolar, desenvolvimento da 
calma e da quietude em momentos de leitura silenciosa, dentre outras instruções nessa 
direção. 

Uma questão que permanece no ideário do ensino da linguagem nos anos iniciais 
refere-se à superação posta por Moreira (1960), indicando que à época já não se falava 
mais nos manuais em ensino da leitura e da escrita, da ortografia e da gramática, 
representando uma conquista, conquista essa desaparecida no tecnicismo dos anos 
que sucederam ao ensino escolanovista posto nos manuais da década de 1960. A 
superação de um ensino da linguagem ainda é um convite a todo professor da escola 
dos anos iniciais no século XXI, especialmente uma linguagem que não descaracterize 
seu uso social e que encaminhe o estudante a especializar-se em práticas legítimas da 
sociedade que participa. 

Quanto ao ensino da matemática na escola primária brasileira, os referenciais, 
sejam do Inep a partir da sistematização de Moreira (1960) ou de outros autores da 
época, apontavam enfaticamente a importância de tratar de situações da realidade da 
criança, de promover situações diferenciadas e variadas e “[...] ensinar pouco de cada 
vez, graduando as dificuldades e atendendo ao interêsse” (Albuquerque, 1964, p. 14). 
A partir dessas considerações, a análise realizada permite influir que: 

a) A matemática era considera a disciplina que proporcionaria ao aluno 
resolver situações-problemas do seu cotidiano. 

b) O conhecimento matemático é resultante da relação do sujeito (aluno) 
sobre os objetos que permitiriam expressar conceitos ou ideias 
matemáticas. 

c) Nesse sentido, as atividades educativas deveriam envolver situações de 
experimentação, manipulação e o uso de material manipulativo. 

d) As atividades deveriam, também, incluir a ludicidade e jogos que seriam 
desenvolvidos em pequenos grupos. 

e) O envolvimento do aluno e sua atitude ativa são princípios-chave da 
perspectiva didática da época. 



 

 
 

19 

A título de conclusão, o ensino primário e o currículo concebido na década de 1960, 
seja pelos documentos do Inep ou pelos autores de manuais pedagógicos, eram 
considerados modernos por serem distintos da pedagogia tradicional, quando 
pretendia aproximar as situações de ensino com a vida real dos alunos. O conceito de 
moderno perpassava pela definição dos objetivos da educação primária, pela 
instituição de um ensino apoiado nas atividades experimentais com vistas à descoberta 
de conceitos (Souza, 2008). Esse estudo possibilitou revelar o ideário presente na 
produção intelectual e ao mesmo tempo relacioná-lo à perspectiva defendida pela 
Escola Nova, mas observa-se que o conceito tomou mais uma direção nessas 
publicações, ou seja, a concepção de escola nova apresentou-se muito diversa no 
Brasil, o que permite afirmar que a descrição feita nesse texto é mais uma de muitas 
representações e sentidos atribuídos à concepção escolanovista de educação. 
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RESUMO  
A comunicação analisa a expansão da educação escolar na cidade de Alfenas, região 
sul de Minas Gerais, durante os anos 1960 e 1970, época marcada pelo crescimento da 
escolarização no Brasil e período de significativas regulamentações oficiais, com 
destaque para a LDB n. 4.024/61 e a lei n. 5.692/71. Utilizou-se como referencial para 
o estudo o conceito de forma escolar de Thin, Lahire e Vicent e a noção de escolarização 
proposta por Faria Filho. Uma das fontes principais trata-se do livro publicado pela 
professora Aspásia Vieira Ayer que buscava apresentar a trajetória da educação escolar 
em Alfenas a partir das suas memórias como docente e Inspetora Federal de Ensino 
do MEC. Em complementação às suas memórias a professora utilizou outras fontes, 
entre elas a legislação, a imprensa da cidade, depoimentos, discursos e 
pronunciamentos de políticos e educadores, além de documentos das escolas. Os 
dados permitiram verificar que novas escolas foram inauguradas na cidade e parte dos 
estabelecimentos já existentes foram transformados em escolas de 1o grau após a 
implantação da reforma do ensino em 1971. A pesquisa possibilita refletir sobre como 
as reformas da educação instituídas em âmbito nacional foram encaminhadas para 
serem efetivadas nos municípios, permitindo analisar as especificidades de uma região 
afastada dos grandes centros urbanos. 
 
   PALAVRAS-CHAVE 
 
Alfenas; expansão escolar; escola de 1o grau. 
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1. INTRODUÇÃO 
Este trabalho integra a pesquisa que analisa o ensino de História na cidade de 

Alfenas, região sul de Minas Gerais, e as reformas educacionais implantadas durante 
a ditadura militar entre os anos 1960 e 1970, época marcada pelo crescimento da 
escolarização no Brasil sobretudo do ensino secundário 1 . Tal crescimento esteve 
relacionado a uma ambiência social de forte pressão das camadas populares por acesso 
esse nível de ensino (SPOSITO, 1992), pressão por aumento de vagas no ensino 
superior, além de intensos debates na cena pública, em âmbito federal, estadual e 
municipal, por intelectuais e políticos, na grande imprensa e em diferentes esferas do 
poder legislativo, que pensavam a “modernização” brasileira.  

Essa décadas foram palco de significativas regulamentações oficiais, com destaque 
para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 4.024, implantada em 1961, 
e a lei n. 5.692 que promulgou a reforma do ensino básico em 1971 e expandiu ainda 
mais o acesso à escola, ao estabelecer um novo formato para a educação brasileira, 
com a extinção do exame de admissão, a junção das escolas primárias e ginásios na 
escola de 1o grau obrigatória para as crianças e jovens de 7 aos 14 anos de idade, e a 
criação da escola de 2o grau com caráter profissionalizante. É importante destacar que 
a reforma do sistema de ensino empreendida na ditadura militar estabeleceu um 
formato escolar que se mantém até os dias de hoje, embora o ensino tenha passado a 
denominar Fundamental e Médio.  

Nesta comunicação propôs-se discutir a expansão da educação escolar na cidade 
de Alfenas nesse período utilizando como uma das principais fontes o livro 
memorialístico publicado em 1991 pela professora alfenense Aspásia Vianna Manso 
Vieira Ayer, obra que buscava apresentar a trajetória da educação escolar em Alfenas 
a partir de suas memórias como docente e Inspetora Federal de Ensino do Ministério 
da Educação. Em complementação às suas memórias a professora utilizou outros 
documentos: legislação - decretos e normas -; a imprensa da cidade; depoimentos, 
discursos e pronunciamentos de políticos e educadores; e documentos das escolas. No 
livro, Aspásia Vieira Ayer pretendia expor o que chamava de “algumas fases da 
educação da cidade” a partir das décadas de 1960 e 1970, com destaque para o processo 
de implantação de novas escolas ou reorganização de instituições escolares já 
existentes. Cabe destacar que o estudo dialogou com pesquisas que examinaram a 
expansão da escolarização no Brasil e que analisaram a constituição da escola de 1o 
grau durante a ditadura militar, entre eles os trabalhos de Maria Isabel Perez (2006), 
Helenice Ciampi e Alexandre Godoy (2013). 

Para a realização da pesquisa utiliza-se como referencial teórico o conceito de 
forma escolar de Daniel Thin, Bernard Lahire e Guy Vicent (2001) e a noção de 
“escolarização” proposta por Luciano Mendes de Faria Filho (2003). O termo 
escolarização é compreendido aqui como a constituição de “processos e políticas 
concernentes à ‘organização’ de uma rede, ou redes, de instituições”, como destaca 

                                                   
 

1 A investigação conta com o financiamento da Fapemig. 
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Faria Filho (2003, p. 78). Buscou-se, portanto, compreender o significado da 
constituição das redes de estabelecimentos na cidade de Alfenas, tendo em vista que a 
escola assumia cada vez mais um lugar de destaque para a sociedade como espaço 
legítimo de escolarização das novas gerações. Nesse sentido, têm-se uma 
intensificação da forma escolar de socialização. 

O estudo colabora, portanto, com a história da educação brasileira, ao 
problematizar a temática da implantação das reformas de ensino em uma perspectiva 
regional e local, por meio da recuperação das experiências e das fontes da cidade. Para 
tanto, o trabalho foi dividido em duas partes: a compreensão das reformas 
educacionais nos anos 1960 e 1970 no processo de ampliação da educação escolar no 
Brasil; e a expansão escolar em Alfenas a partir das memórias de Aspásia Ayer.  

 
1.1. AS REFORMAS EDUCACIONAIS DOS ANOS 1960 E 1970 
A década de 1960 foi marcada pela implantação da primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, a LDB n. 4.024, em 1961. Posteriormente, durante a 
ditadura militar foi promulgada uma nova lei para o ensino básico, a Reforma n. 5.692, 
em 1971. Ambas as leis precisam ser compreendidas como parte de todo um processo 
de expansão do ensino no Brasil, sobretudo a partir da década de 1950.  

De acordo com Beisegel (1984), desde os anos 1940, o Brasil passava por um 
acelerado crescimento na área educacional, com aumento significativo do ensino 
primário. Além do ensino primário, começava a ser ampliado o ensino secundário, 
com a criação de ginásios públicos e colégios particulares. A partir dos anos 1950, 
principalmente nos espaços urbanos, teve inicio também uma série de manifestações 
populares para a acesso ao ensino primário e secundário. Segundo Sposito (1992), na 
cidade de São Paulo, a ampliação das vagas no ensino primário tornou-se significativa 
no período, com destaque para a criação dos sistema municipal de ensino. Contudo, 
pela significativa expansão da população, o número de escolas não conseguia atender 
a demanda. Em decorrência da necessidade popular inúmeras mobilizações 
começaram a ser organizadas pelas Sociedades Amigos de Bairros (SABs), localizadas 
nas periferias da cidade. Sposito observa que a ampliação do direito à educação, o 
ingresso no ensino primário estatal e sua continuação no ginásio  e colégio era 
compreendido pela maioria da população como possibilidade de ascensão social e 
melhor condição de vida (1992, p. 212). 

Em outros ambientes, na grande imprensa, nos meios educacionais e na esfera 
política, tanto internamente no Ministério da Educação como nos órgãos legislativos, 
eram realizadas discussões sobre a educação brasileira e a necessidade de sua 
reformulação (FILGUEIRAS, 2011).  No âmbito desse debate grupos vinculados a 
Anísio Teixeira e ao INEP defendiam a unificação do ensino primário e secundário, 
tornando-os parte de um único percurso de escolarização. Outro tema em pauta 
tratava-se do alcance do Estado em fornecer educação para todas as crianças e 
adolescentes. Tal debate se tornou evidente no processo de aprovação da LDB 
4.024/61, no conflito entre os defensores do ensino público e os defensores do ensino 
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privado, que culminou na campanha em defesa da escola pública organizada pela 
sociedade civil no final dos anos 1950 (PRADO, 2003). 

A promulgação da LDB em 1961 procurou atender parte dos debates e 
reinvindicações populares, ao estabelecer a paridade de todos os cursos do ensino 
médio para acesso ao ensino superior: secundário; normal; técnico agrícola, industrial 
e comercial. Contudo, os ensinos primário e secundário permaneceram distintos, 
separados pelo exame de admissão2.  

A unificação do primário e secundário ocorreu somente em 1971 por meio da Lei 
n. 5.692, que extinguiu os dois níveis de ensino e criou a escola de 1o grau obrigatória, 
com oito anos de duração. A implantação da escola de 1o grau exigiu uma série de 
reformulações na educação escolar, com a criação de novos estabelecimentos, mas 
também com reestruturação das escolas existentes por meio da integração de grupos 
escolares e ginásios, a criação de novos turnos na mesma escola e a organização de 
rodízios dos espaços escolares ou de matrículas. Em artigo divulgado na revista 
Educação3, o Departamento de Ensino Fundamental do MEC propunha a organização 
de alguns tipos de rodízios nas escolas: salas de aula utilizadas do modo alternado, 
enquanto uma turma estivesse na quadra ou no refeitório outra turma estaria em sala; 
rodizio dos alunos com a utilização de um dia de folga - todas as turmas teriam dias de 
folga diferentes, assim a turma excedente mudaria de sala a cada dia; rodizio da 
matrícula ou ano letivo - a alternância dos períodos de férias e ocupação dos prédios 
durante os 12 meses do ano em que cada grupo estudaria em uma época, com períodos 
de 4 meses de aula e 2 meses de férias (FILGUEIRAS; TOLEDO, 2014, p. 5). 

Ciampi e Godoy (2013), ao analisar a configuração de oito escolas municipais na 
cidade de São Paulo, localizaram um “modelo escolar paulistano” na arquitetura  das 
escolas inauguradas nos anos 1960 e 1970. Segundo os autores, esse modelo escolar 
paulistano “baseava-se numa preocupação com a administração e a burocratização do 
ensino mais coesa e racional para que pudesse incluir o maior número possível de 
crianças pobres que nunca tiveram acesso à escola pública primária em locais 
periféricos da cidade” (2013, p. 3). Inserir as crianças nas escolas era, desse modo, um 
dos principais objetivos dos governos dos estados. A expansão da escolarização da 
população acelerava-se. 

Em outro estudo, Perez (2006) analisa a expansão do ensino secundário público 
em Araraquara. Entre os anos 1950 e 1960 a pesquisadora verificou a existência de três 
ginásios na cidade. Contudo, a partir da década de 1970 novos ginásios públicos foram 
criados. Muitos dos ginásios eram inaugurados com estrutura precária, como o ginásio 
Estadual de Vila do Carmo, que por não possuir edifício próprio começou a funcionar 

                                                   
 

2 Os exames de admissão eram provas obrigatórias que deveriam ser realizadas ao fim do ensino primário como 

requisito para cesso ao ginásio. 

3 Revista de divulgação oficial do MEC publicada de 1971 a 1984. 
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no prédio de um grupo escolar. Somente em 1971 o ginásio recebeu um edifício próprio 
(p. 48). Esse foi o caso de outros ginásios da cidade que iniciaram seu funcionamento 
em locais improvisados para em um segundo momento receber prédios próprios. A 
autora observa que após a implantação da lei n. 5.692/71, as escolas precisaram se 
adequar a nova estrutura escolar, a escola de 1o grau. Nesse sentido, as escolas 
primárias passaram a instituir as séries que faltavam para completar o 1o grau, 
oferecendo assim o curso ginasial. 

Todas essas discussões e reformulações tiveram forte repercussão nos grandes 
centros urbanos, entre elas a cidade de São Paulo e cidades do interior deste estado. 
Para a presente comunicação buscou-se compreender o processo de expansão escolar 
em uma cidade do sul de Minas Gerais, Alfenas, com o objetivo de analisar como os 
debates e reformas estabelecidas em âmbito nacional influenciaram a constituição do 
sistema de ensino da cidade. 

 
1.2 A EXPANSÃO ESCOLAR EM ALFENAS: ALGUMAS MEMÓRIAS 
Alfenas é uma cidade localizada no sul de Minas Gerais, fundada no século XIX e, 

atualmente, com cerca de 78 mil habitantes. Nesta comunicação, a principal fonte para 
analise da expansão das escolas na cidade tratou-se de um livro publicado pela 
educadora Aspásia Vieira Ayer em 1991. Na obra a professora se apresenta com um 
breve currículo: psicóloga, pedagoga, orientadora educacional, professora e 
historiadora; Fundou o Serviço de Orientação Educacional do Instituto de Educação 
de Belo Horizonte; integrou o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, de São 
Paulo e de Campanha; de 1959 aos anos 1970, foi Inspetora Federal de Ensino 
Secundário do MEC. A partir de 1963 Ayer tornou-se também superintendente do 
Plano Nacional de Educação em Minas Gerais.  

A obra da professora Aspásia Ayer foi organizada com uma Introdução em que é 
apresentado um breve histórico da fundação de algumas escolas da cidade no começo 
do século XX, seus mestres, diretores e inspetores; em seguida os vinte capítulos 
trataram das escolas fundadas ou reestruturadas entre os anos 1960 e 1970 em 
Alfenas.  

Para construir o breve histórico sobre as escolas de Alfenas na segunda metade do 
século XIX aos anos 1970, Aspásia Ayer utilizou artigos publicados nos jornais O 
Alfenense e A Folha de Alfenas, além leis, decretos,  discursos de políticos e 
educadores. Nessa primeira parte do trabalho, a professora apresenta uma breve 
cronologia da educação alfenense até 1960, alguns mestres e mestras, a existência de 
escolas isoladas de primeiras letras, ginásios, colégios, escolas técnicas, escolas 
normais e o Ateneu Sagrada Família de Alfenas (1991, pp. 09-16). Segundo a 
educadora, a primeira instituição primária da cidade, o grupo escolar Coronel José 
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Bento4 foi criado em 1910 a partir de recursos de moradores da cidade. Até 1960 
Alfenas possuía uma escola de nível superior, a Escola de Farmácia e Odontologia 
(EFOA), um ginásio com autorização oficial, o Ginásio Inconfidência, fundado em 
1962 como uma instituição particular, construído com verba de entidades privadas e 
pessoas consideradas ilustres da cidade. Existiam ainda várias escolas primárias 
funcionando na casa dos professores ou espaços cedidos pelo município. 

Aspásia Ayer relata ter contribuído para a criação e reforma de algumas escolas 
nas cidade por ter sido Inspetora Federal de Ensino na década de 1960. Entre as 
escolas criadas destaca-se o Ginásio Inconfidência, instituição particular mantida 
primeiramente pelo município e posteriormente reconhecido pelo governo do Estado. 
De acordo com as memórias da educadora, a construção do estabelecimento foi 
realizado com ajuda de comerciantes locais, profissionais liberais, fazendeiros, 
políticos da cidade vinculados à UDN, além de auxílio da prefeitura. Em 1961, em uma 
reunião na Câmara Municipal, o prefeito informava que o prédio disponibilizado para 
o ginásio seria uma construção destinada inicialmente para um grupo escolar. O 
ginásio estava sob responsabilidade da Associação Educacional de Alfenas e seria 
subsidiado pela prefeitura que pagaria os salários dos professores. Os móveis foram 
doados por pessoas da cidade, por instituições como o Banco do Brasil e o comércio 
local, e comprados por meio de uma arrecadação feita na Câmara municipal. O 
professor Sebastião Mariano Franco de Carvalho tornou-se o primeiro diretor da 
escola (AYER, 1991, pp. 20-21). 

Em 1963, o ginásio tornou-se uma escola estadual e foi renomeado Colégio 
Estadual Inconfidência. Alguns anos depois, em 1965, pelo fato do Colégio não ter mais 
condições de receber novos alunos, pois estava no limite de sua ocupação, o 
coordenador de Administração Regional do Sul de Minas, Adolpho Engel, conseguiu 
verba do Plano Nacional de Educação (PNE) para a ampliação do estabelecimento. O 
Plano Nacional de Educação estava previsto no artigo n. 92 da LDB n. 4.024/61 e foi 
criado oficialmente pelo Conselho Federal de Educação (CFE) em 1962 para um 
período de oito anos. A LDB previa a manutenção e expansão do ensino por meio de 
financiamento a estabelecimentos mantidos pelos estados, municípios ou particulares 
para a compra, construção ou reforma de prédios escolares. Nesse sentido, o PNE 
estabelecia como meta até o ano 1970 a matrícula de 100% da população em idade 
escolar de 7 a 11 anos no ensino primário; 50% da população em idade escolar entre 11 
a 14 anos matriculada no ginásio e 30% de 15 a 18 anos no colegial (ROMANELLI, 
1984, p. 186). Desse modo, um dos objetivos do PNE era fornecer verba do governo 
federal para a construção de escolas nos estados. Cada estado possuía um 
representante do PNE responsável por encaminhar as ações do Plano. Em 1965 e 1966 
o PNE sofreu revisões que mantiveram as metas de escolarização, mas buscou 

                                                   
 

4 De acordo com Ayer, o Coronel José Bento, que dá nome ao grupo escolar, era um agente executivo de Alfenas.  
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estimular a descentralização e organização de planos estaduais (AZANHA, 1993, p. 
75). Aspásia Ayer informa o valor de 20 milhões de cruzeiros fornecido pelo PNE para 
a reforma do Colégio Estadual (1991, p. 30) 5 . Após a lei n. 5.692/71, o colégio 
Inconfidência passou a denominar Escola Estadual Emilio da Silveira.  

Um aspecto importante do ginásio Inconfidência era o fato de ser o primeiro 
ginásio público da cidade. Souza (2008, p. 189), destaca que entre os anos 1950 e ao 
longo de toda década de 1960 muitas cidades afastadas dos grandes centros urbanos 
vão adquirir seus primeiros ginásios, que obtinham grande prestigio e 
reconhecimento, tal como ocorreu com a Escola Estadual Emilio da Silveira, o 
“Estadual” como ficou conhecido, considerada escola modelo da região. 

Após a inauguração do Colégio Inconfidência, Aspásia Ayer descreve a criação de 
um novo estabelecimento, o Grupo Escolar Professor Vianna, por iniciativa sua. 
Assim, em 1963, a inspetora federal teria oficializado o pedido da escola à Adolfo Engel 
para um bairro carente da cidade, onde as crianças necessitavam de assistência. Para 
efetivar a criação do grupo escolar, o espaço cedido era improvisado, os móveis, 
uniformes e comida foram doados, os banheiros e chuveiros construídos pela 
prefeitura. A primeira diretora da nova escola seria Tereza Carvalho, pedagoga 
formada pelo Instituto de Educação de Belo Horizonte. A escola teve inicio com cerca 
de 300 alunos. Em fevereiro de 1964, o decreto n. 7.435 estabelecia oficialmente a 
inauguração do Grupo Escolar Professor Vianna . Após o golpe de 1964, Aspásia Ayer 
tornou-se representante do MEC junto ao Plano Nacional de Educação. Por esse 
motivo foi possível conseguir verba para a construção de um prédio novo para o Grupo 
Escolar Professor Vianna6. O prédio começou a funcionar em 1965.  

Naquele ano, em 25 de maio, discurso proferido por Manoel Taveira de Souza7 na 
cerimonia de  inauguração do novo edifício, o permitiu verificar a expansão das escolas 
em Alfenas. Segundo o Secretário, de quatro estabelecimentos existentes até 1960, a 
cidade passava a contar com novas escolas entre grupos escolares e colégios, públicos 
e particulares, como as escolas combinadas anexas ao Colégio Sagrado Coração de 
Jesus, doze escolas rurais, escolas combinadas da Loja Maçônica etc. O secretário 
destacava ainda a grande expansão da educação escolar no estado de Minas Gerais 
realizada pelo governador Magalhães Pinto, entre 1961 e 1965. De acordo com seus 
dados, o números de escolas primárias havia dobrado, de 1607 no ano de 1959 para 
943 escolas nos anos 1960. No ensino secundário teria ocorrido uma ampliação de 53 
escolas em 1960 para 148 estabelecimentos em 1965 em todo o estado. Manoel Taveira 
de Souza enfatizava em seu discurso que  expansão do ensino no estado era obra do 

                                                   
 

5 Diversas escolas foram reformadas ou construídas em Alfenas com verba do PNE até 1965. 

6 O professor Vianna havia sido um educador de Alfenas do começo do século XX. 

7 Secretário do Interior no governo de Magalhães Pinto, em Minas Gerais. Discurso proferido em solenidade da 
“Marcha para a Prosperidade”, campanha do governo do estado realizada no Clube XV de Novembro, em Alfenas. 
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governador (AYER, 1991, p. 45-64). É significativo constatar, como enfatiza Pérez 
(2006, p. 42), que muitos governos nesse período utilizaram-se, para fins políticos-
eleitorais, da expansão das escolas primárias e ginásios. No estado de São Paulo 
deputados tornaram-se responsáveis por encaminhar os projetos de lei de criação de 
estabelecimentos escolares. Pode-se destacar um processo semelhante no governo de 
Magalhães Pinto em Minas Gerais. 

Ainda em 1965, foram inaugurados com recursos do PNE novos prédios para o 
Grupo Escolar Dr. Arlindo da Silveira Filho (Criado em 1960) e para o Grupo Escolar 
Prefeito Ismael Brasil Corrêa, instalado até aquela época em uma casa improvisada. 
Segundo Aspásia Ayer, a construção dos novos prédios teria sido possível pela 
utilização de verba do Plano Trienal de Educação8  que estava congelada desde 1964 
por conta das mudanças no MEC. Em 1969 o Grupo Escolar Coronel José Bento foi 
reformado com verba da Campanha de Reparos e Restauração dos Prédios Escolares 
do Estado (CARRPE). 

Após a criação do grupo escolar Professor Vianna, Aspásia Ayer se recorda da 
criação de um novo estabelecimento, o Curso Complementar. Segundo a educadora, a 
escola surgiu de uma conversa com a Superintendente Geral dos Cursos 
Complementares, Dora Parma. Em atendimento ao seu pedido foi criado anexo ao 
Grupo Escolar Professor Vianna, o Curso Complementar. Para tanto, foi alugada uma 
casa em que eram ministradas aulas das 5a e 6a séries do ensino primário, além de 
oficinas de datilografia, carpintaria, confecção (corte e costura), tricô, crochê e 
bordado (1991, p. 85). Inicialmente, o curso contou com 102 alunos distribuídos em 
quatro classes. No ano seguinte, por orientação da Secretaria de Educação de Minas 
Gerais, o Curso Complementar de Artes Industriais tornou-se autônomo e passou a 
denominar Curso Complementar Judith Vianna9, sob direção de Oneida Iunes. Os 
cursos complementares estavam especificados pela LDB n. 4.024/61 como cursos de 
preparo para o ginásio com oferta de uma iniciação profissional. Quem realizasse o 
curso complementar poderia ingressar no segundo ano do ginásio, pois este equivalia 
ao exame de admissão e a primeira série ginasial. Em dezembro de 1967, novamente 
com financiamento do PNE, foi inaugurado um novo prédio para o Curso 
Complementar.  

Posteriormente, em 1972, o curso Complementar precisou se adequar a lei n. 
5.692/71, e tornou-se uma escola de 1o grau, Escola Estadual Judith Vianna. Para 
tanto, a escola acrescentou duas séries, 7a e 8a. Ciampi e Godoy (2013) verificaram 
que em São Paulo, em 1966, algumas das escolas também incluíram o “Ensino 

                                                   
 

8 O Plano Trienal de Educação procurou intensificar ações de algumas metas previstas no PNE para os anos de 
1963, 1964 e 1965. Dentre elas estava a aplicação de recursos nos três níveis de ensino de acordo com a LDB/61, 
12% da receita tributária em 1963, 15% em 1964 e 20% em 1965 (HEYMANN, s/d). 

9 A professora Judith Vianna, já falecida na década de 1960, era filha do professor Vianna e havia lecionado no 
grupo escolar Coronel José Bento (AYER, 1991, p. 91). 
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Complementar”, por meio da instalação das classes de 5o e 6o ano do ensino primário. 
Esses cursos integravam oficinas práticas com as disciplinas tradicionais, iniciando os 
alunos em algumas profissões. Na década de 1970, ocorreu a extinção do “Ensino 
Complementar”, em razão da criação da escolas de 1o grau de oito anos (CIAMPI; 
GODOY, 2013). O Complementar de Alfenas seguiu o mesmo movimento de outros 
estados. 

Já em 1969, Aspásia Ayer se recorda de ter colaborado para a criação de um novo 
ginásio vinculado a Campanha Nacional das Escolas da Comunidade (CNEC) 10. Desse 
modo, após solicitação para o diretor geral da Campanha foi iniciado o processo para 
a construção da nova escola. Para efetivação da escola algumas reuniões ocorreram em 
novembro daquele ano com o representante da CNEC em Minas Gerais, o prefeito e 
vice-prefeito da cidade, professores e diretores de escolas locais. A ata de fundação do 
ginásio esclarecia que o estabelecimento seria organizado pelo setor da CNEC de 
Alfenas, funcionaria em uma espaço emprestado no período noturno, mas um terreno 
seria doado pela prefeitura. Em 1970 foi instalado oficialmente o novo ginásio, 
denominado Ginásio Antônio Joaquim Vieira11, sob direção do professor Glenan Singi, 
mantido pela prefeitura de Alfenas e a comunidade. O ginásio funcionou 
primeiramente nas dependências do Curso Complementar Judith Vianna e, em um 
segundo momento, nas salas do Grupo Escolar Arlindo Silveira.  

Dois anos depois da inauguração do Ginásio Antônio Joaquim Vieira, em 1972, no 
início do processo de implantação da reforma do ensino instituída pela lei n. 5.692/71, 
o ginásio foi absorvido por uma escola estadual Polivalente12, construída com verbas 
do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio (PREMEM-MG) 13 . Seu 
primeiro diretor foi o Padre Vanderlei dos Reis Ribeiro. As escolas Polivalentes, 
consideradas escolas-modelo, faziam parte de um projeto que pretendia integrar 
educação geral e educação técnica com uma proposta de currículo voltado para as 

                                                   
 

10 As Escolas da Comunidade possuíam auxilio federal, estadual, municipal e também da comunidade local. 

11 De acordo com carta encaminhada ao Secretário de Educação de Minas Gerias, por Adolfo Engel e Aspásia 
Ayer,  Antônio Joaquim Vieira  fora um fazendeiro que viveu o século XIX e construiu em sua casa uma escola 
onde educou seus filhos, dos amigos, vizinhos e funcionários. 

12 As escolas Polivalentes integravam uma das metas do Plano Complementar de Educação de 1966 que destinava 
recursos para a implantação de Ginásios Orientados para o Trabalho (PNE, 2001). Os Polivalentes começaram a 
ser implantados a partir dos acordos MEC-USAID, assinados após o golpe de 1964 para cooperação entre Brasil e 
EUA (RESENDE; GOLÇALVES NETO, 2013). A Lei n. 5.692/71 intensificou a criação das escolas Polivalentes ao 
enfatizar o caráter profissionalizante do ensino. De acordo com Resende e Gonçalves Neto (2013), as primeiras 
escolas Polivalentes no estado de Minas Gerais foram criadas em 1971 em oito cidades: Belo Horizonte, Juiz de 
Fora, Uberlândia, Teófilo Otoni, Uberaba, Divinópolis, Montes Claros e Patos de Minas. 

13 De acordo com Resende e Gonçalves (2013), o PREMEM foi instituído por meio do Decreto n. 63.914, de 26 de 
dezembro de 1968. Tinha como objetivo “[…] incentivar o desenvolvimento quantitativo, a transformação 
estrutural e o aperfeiçoamento do ensino médio” (p. 130). O programa estabeleceu convênio com alguns estados, 
entre eles Minas Gerais.  
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aptidões dos estudantes, por meio da oferta de disciplinas como Técnicas Agrícolas, 
Técnicas Comerciais, Artes Industriais e Educação para o Lar (RESENDE; 
GONÇALVES, 2013, p. 132). Um destaque importante era o fato de ter sido aberto um 
curso noturno no Polivalente, em razão de o antigo ginásio Antônio J. Vieira possuir 
uma grande parcela de alunos trabalhadores.  

Entre 1974 e 1975 foi realizada a tentativa de incluir o ensino de 2o grau no 
Polivalente, no período noturno, pois até aquela data a cidade possuía apenas uma 
escola pública de 2o grau, o Colégio Estadual. Contudo, o pedido foi negado pela 
Secretaria de Ensino do Estado com o argumento de que a escola de 2o grau existente 
na cidade seria o suficiente, além do fato de que a ampliação do nível de ensino no 
Polivalente implicaria a composição de uma nova escola e a necessidade de mudança 
do regime de trabalho dos funcionários, pagos como CLT (AYER, 1991). A escola 
permaneceu, desse modo, como escola estadual de 1o grau. 

Em 1971, a prefeitura de Alfenas, em acordo com a lei n. 5.692 criou uma Escola 
Integrada de 1o grau que funcionaria no Ginásio Antônio Joaquim Vieira. No acordo 
firmado, o estado manteria as quatro primeiras séries, 1 a 4a series, e o município as 
quatro últimas, de 5a a 8a séries. Em 1973 a escola integrada foi transformada em 
Colégio Municipal. 

Os dados coletados até o momento permitiram verificar que um número 
significativo de escolas foi inaugurada na cidade de Alfenas entre os anos 1960 e 1970. 
Também foi possível constatar que parte dos estabelecimentos existentes, grupos 
escolares, cursos complementares e o ginásio Inconfidência foram transformados em 
escolas municipais ou estaduais de 1o e 2o grau após a implantação da reforma do 
ensino básico pela lei n. 5.692/71. De acordo com dados da Inspetoria de Ensino, até 
1975 existiam as seguintes escolas públicas na cidade:  
 
Ensino de 1a a 4a série   Ensino de 5a a 8a série 
E. E. Coronel José Bento    E. E. Emílio da Silveira 
E. E. Prof. Ismael Brasil Corrêa  E. E. Judith Vianna 
E. E. Prof. Levindo Lambert  Escola Integrada Municipal 
E. E. Dr. Arlindo Silveira Filho  Colégio de Alfenas 
E. E. Prof. Vianna    E. E. Antônio Joaquim Vieira 
E. E. Madre Maria Luiza Hartezer 
Escolas rurais municipais e estaduais 
 
    

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A pesquisa possibilitou refletir sobre como as reformas da educação instituídas em 

âmbito federal foram encaminhadas pelo estado de Minas Gerais para serem 
efetivadas nos municípios, o que demonstrou as especificidades do processo de 
escolarização em uma cidade afastada dos grandes centros urbanos. Nesse sentido, 
evidenciou-se um movimento que partiu de educadores e políticos de Alfenas em 
busca de negociar com as diferentes esferas – estadual e federal – para conseguir 
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ampliar a educação escolar no município. Enfatizaram-se as relações e ações desses 
sujeitos no processo de negociação. Além disso, foram mobilizados também recursos 
particulares por meio da doação de terrenos, móveis, mão de obra etc. com o intuito 
de tornar efetivo a construção de novos prédios escolares.  

Nas memórias da professora Aspásia Vieira Ayer, destacou-se também a sua 
presença como alguém que incentivou e contribuiu para o crescimento das escolas, 
tanto em Alfenas como em outras regiões do sul de Minas Gerais. Parte das escolas 
inauguradas nos anos 1960 e 1970 tiveram sua influência. Como superintendente em 
Minas Gerais do Plano Nacional de Educação, conseguiu direcionar verbas para a 
construção ou reestruturação de escolas na cidade. Além de verba do PNE a cidade 
contou com verba da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade e do PREMEM-
MG. 

Aspásia Ayer indicava que escolas iniciavam seus trabalhos em locais 
improvisados, em sua grande maioria casas alugadas ou em espaços de escolas já 
existentes. Esse foi o caso do Ginásio Inconfidência, do Grupo Escolar Prof. Vianna, 
do Curso Complementar Judith Vianna e do Ginásio Antônio Joaquim Vieira. Sposito 
(1992) verificou, no caso de São Paulo, que a expansão escolar ocorreu de modo 
precarizado nas periferias da cidade. Algo semelhante foi verificado em Alfenas.  

O PNE de 1962 apontava que até aquela data menos de 60% das crianças em idade 
escolar eram atendidas pelas escolas primárias, por esse motivo, uma das suas metas 
era a ampliação da escolarização. Embora o PNE tenha sofrido duas revisões após o 
golpe de 1964, as memórias de Ayer nos possibilitam inferir que houve a utilização de 
recursos do Plano pelo governo de Magalhães Pinto em Minas Gerais. E, nesse sentido, 
foi significativa a verba para a construção e reforma das escolas em Alfenas. 

Ao tomarmos a expansão da escolarização na cidade de Alfenas verificou-se que o 
processo de crescimento da rede escolar ocorreu de modo acelerado nos anos 1960, e 
partiu do esforço de diferentes sujeitos - professores, diretores, supervisores, políticos 
e membros da sociedade civil. A organização das escolas primárias e ginásios tomou 
como princípio atender a população de diferentes condições socioeconômicas da 
cidade, com ênfase nas famílias de baixa renda, e se beneficiou, em certa medida, da 
verbas disponibilizadas pelo governos federal e pelo governo de Minas Gerais.  
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RESUMO  

O presente trabalho objetivou conhecer as concepções de avaliação dos educadores 
e as questões históricas que contribuem para o distanciamento e distorção da função 
da avaliação da aprendizagem escolar, nas séries iniciais do ensino fundamental, tendo 
em vista uma prática avaliativa acolhedora e não excludente. Trabalhou-se com a 
premissa de que a falta de propósitos claros sobre educação e de informações 
adequadas sobre teorias e práticas pedagógicas, como também o isolamento do 
docente no campo de trabalho e principalmente o apego ao sistema tradicional em que 
foi formado, contribui para uma prática avaliativa distante de sua principal função que 
seria acolher e emancipar o educando. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, 
com análise descritiva dos dados coletados, através de questionário aplicado às 
docentes das séries iniciais do ensino fundamental de uma escola municipal de Jequié-
Bahia - Brasil. O trabalho está fundamentado teoricamente nas obras de Depresbiteris 
(1991), Luckesi (1998), Hoffman (2000), Perrenoud (1999), Sousa (1991) entre outros. 
A análise das diferentes teorias em conjunto com as reflexões das concepções de 
avaliação e aprendizagem, mostrou-se oportuna e possibilitou um maior 
esclarecimento sobre a importância do estudo deste tema no universo educacional.   
 
PALAVRAS-CHAVE 

Avaliação da aprendizagem, acolhimento, exclusão. 
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho de investigação intitulado Um estudo sobre o processo histórico 
avaliativo nas séries iniciais do ensino fundamental de uma escola de Jequié-Bahia 
(Brasil) foi desenvolvido numa escola da Rede Municipal de Ensino da cidade de 
Jequié, Estado da Bahia, Brasil, onde desejou-se saber de que maneira a escola de 
ensino fundamental define a função da avaliação da aprendizagem escolar. 

A pesquisa objetivava inicialmente, analisar as diversas questões que contribuem 
para o distanciamento e distorção da função da avaliação da aprendizagem escolar, 
tendo em vista uma prática avaliativa que busque acolher e não excluir o discente. 
Além de conhecer a trajetória histórica das concepções de avaliação, o processo 
avaliativo da escola e os critérios de avaliação estabelecidos, bem como, identificar os 
instrumentos utilizados pelos docentes no processo avaliativo. 

Durante a pesquisa trabalhou-se com as seguintes questões norteadoras: a falta de 
propósitos claros sobre educação e de informações adequadas sobre teorias e práticas 
pedagógicas dificultam a definição da finalidade do processo avaliativo na escola? O 
isolamento do docente no campo de trabalho e principalmente o apego ao sistema 
tradicional em que foi formado, contribui para uma prática avaliativa distante de sua 
principal função que seria acolher e não excluir? 

O estudo foi realizado por meio de uma abordagem qualitativa, pois consideramos 
que nos permite uma aproximação mais efetiva do campo de pesquisa. Segundo 
Minayo (1999):  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 
nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 
Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis (p. 22).  

Amparados nos fundamentos teórico-metodológicos da abordagem qualitativa, 
adotamos como procedimentos a realização de uma pesquisa-ação. Para realizar esta 
investigação, propusemos como campo empírico uma escola municipal da Cidade de 
Jequié, Bahia, Brasil que tem em seu quadro funcional 06 docentes - atuantes em 
classes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

Para a coleta de dados elegemos com instrumentos a análise documental e a 
técnica de grupo focal, porquanto desejávamos apreender as “múltiplas percepções” 
dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Segundo Luckesi, 

Podemos entender a avaliação da aprendizagem escolar como ato amoroso, na 
medida em que a avaliação tem por objetivo diagnosticar e incluir o educando, 
pelos mais variados meios, no curso da aprendizagem satisfatória, que integre 
todas as suas experiências de vida (1998, p. 173). 
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Deste modo, na ação educativa é necessário respeitar os saberes elaborados pelo 
discente em todas as etapas da aprendizagem e a partir da observação, elaborar 
estratégias que proporcione novas investigações e desafios à construção de novos 
conhecimentos. 

No desenvolvimento do trabalho foi extremamente importante a leitura de 
diferentes autores, pois proporcionou múltiplos olhares à cerca da temática da 
avaliação da aprendizagem. Houve destaque especial ao artigo de Depresbiteris 
(1991), que trouxe a fundamentação necessária para o estudo sobre a trajetória 
histórica da teoria de avaliação.  

Com este trabalho observou-se que a falta de uma formação adequada do 
profissional que atua no sistema educacional e seu apego à concepção tradicionalista 
da qual fez parte enquanto discente, como também a ausência de propósitos claros 
sobre educação contribui para a prática avaliativa presente das escolas se distanciem 
de uma das suas principais funções que seria acolher e contribuir para formação do 
sujeito. 

 
2. CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO: DISCUSSÃO DE SUA TRAJETÓRIA 

Contrário ao que se pensa, a avaliação como medida não tem seu inicio nas 
unidades escolares. Como se pode constatar através de relatos históricos, ela já era 
utilizada há milênios. Segundo Depresbiteres (1991, p. 51) no ano 2.205 ac. um grande 
imperador chamado Shun, costumava examinar seus oficiais com o objetivo de demitir 
ou promover. 

Luckesi (1998, p. 22) comenta o papel da pedagogia jesuítica no século XVI, que 
apesar de ter como principal foco a construção de uma supremacia católica, dedicava 
uma atenção especial ao ritual das provas e exames, que eram avaliadas por bancas 
examinadoras e em seguida eram divulgados, tornando os resultados assunto público. 

De acordo com os estudos de Enguita (apud Vasconcelos, 1998, p. 35), a forma de 
se avaliar com a distinção que possui hoje não foi invenção dos professores, muito 
menos solicitação da escola ao sistema: 

[ . . . ]  No seu processo de consolidação enquanto classe, a burguesia precisou da 
escola como elemento tanto de seleção social, quanto de disciplinamento para o 
trabalho e de inculcação ideológica, no sentido das pessoas se conformarem com o seu 
lugar na sociedade [...] (idem, p.35) 

Assim, na sua fala a burguesia afirmava a igualdade dos povos diante das leis da 
época, mas, precisava justificar concretamente a diferença entre as pessoas, para isso 
utilizando-se da escola e seu processo de avaliação excludente.  

As primeiras discussões sobre avaliação educacional chegaram até nós por meio 
da psicologia dedicada a psicometria, numa época em que, nos primeiros laboratórios 
de psicologia experimental criados na Alemanha, a própria psicologia começava a 
ganhar condição de ciência. Essa condição baseava-se nos critérios aplicáveis às 
ciências naturais, em que a observação, a verificação e a experimentação são tidas 
como condições indispensáveis, para a criação de princípios, leis e teorias. 
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 Segundo Depresbiteres (1991) No século XIX, nos Estados Unidos da América, 
Horace Mann criou um método de verificação, sendo um dos pioneiros. Anos depois 
foi feita uma revisão do método de Mann, na França e em Portugal, que apontou para 
o desenvolvimento de uma ciência chamada Docimologia que significa o estudo 
sistemático dos exames, com ênfase na atribuição de notas e dos comportamentos dos 
examinadores e examinados. Assim, percebe-se que os problemas com a forma de se 
avaliar começam bem antes de chegar à escola.  

No inicio do século XX, sistematiza-se a realização de estudos sobre a avaliação da 
aprendizagem, voltada principalmente para a mensuração das mudanças no 
comportamento. Segundo Sousa (1991), nos EUA com os estudos de Robert 
Thorndike, que os testes e medidas para verificar as habilidades e aptidões 
educacionais dos alunos ganham relevância 

 O referido autor diz que foi na década de 30, que se ampliou a idéia de medida 
através de testes padronizados, ou seja, os estudos e pesquisas passam a ter um caráter 
mais abrangente para avaliar o desempenho dos discentes. Neste período destaca-se o 
trabalho de Tyler e Smith, que introduzem procedimentos diversificados com o 
objetivo de coletar dados referentes à atuação dos alunos no processo educacional, 
tendo como referência os objetivos curriculares. 

Como a avaliação da aprendizagem esta estreitamente ligada à abordagem 
curricular, a publicação do trabalho Princípios básicos de currículo e ensino de Tyler 
em 1949, vem enfatizar a concepção de avaliação por objetivos, que tem como 
princípio, utilizar a avaliação para verificar se os objetivos educacionais estão sendo 
alcançados pelo programa de ensino. Valendo-se da produção de Tyler, é que se 
desenvolvem maiores estudos referentes à avaliação da aprendizagem, direcionados 
pelo adiantamento da teoria dos currículos.  

No Brasil, a divulgação da concepção de avaliação da aprendizagem de Tyler, 
ocorreu através dos manuais de currículo. Segundo Hoffmann (2000) , a teoria da 
avaliação educacional brasileira, sofreu muita influência de estudos norte-americanos, 
principalmente por volta dos anos 60, quando se tornou pública a proposta de Tyler. 
E afirma,  

[...] o enfoque deste teórico é comportamentalista (mudança de comportamentos) 
e resume o processo avaliativo à verificação das mudanças ocorridas, 
previamente delineadas em objetivos definidos pelo professor. (2000, p 37)  

Neste contexto, os objetivos passavam a ser determinado de acordo com o 
comportamento observável do discente, tornando-se necessário que fossem 
estabelecidos apriori nos planejamentos as condições para que o aluno viesse atingir 
os objetivos propostos. 

O enfoque comportamentalista dado por Tyler à avaliação foi muito criticado por 
alguns teóricos, mas não o suficiente para extenuar esta concepção de avaliação que se 
destina a verificar e julgar as mudanças de comportamento.       



 

 
 

21 

Além, de Tyler e Smith, Depresbiteres (19991) também comenta a importante 
contribuição de Bloom para o processo avaliativo, afinal, ele defendia a idéia que a 
apropriação da aprendizagem teoricamente é possível a qualquer pessoa, desde que 
haja meios possíveis para contribuir com o desenvolvimento de cada estudante. E 
diferenciava de forma bem clara o processo de ensino-aprendizagem do processo de 
avaliação, haja vista que o primeiro tem a intenção de preparar o estudante e o segundo 
verifica se o educando conseguiu desenvolver-se como era esperado.                                                                                                                                                                                    

A taxionomia de Bloom, mesmo que abstraindo as especificidades sócio-históricas 
de cada aluno em particular, ajuda-nos a perceber com mais clareza as ordenações 
seqüenciais dos objetivos do domínio cognitivo e afetivo e, conseqüentemente, 
implicações pré-requisitais de qualquer exigência em termos de conteúdo. ( Romão, 
2001, p. 10)    

Portanto, Bloom propõe a existência de critérios para avaliação que levem em 
consideração as complexidades mentais necessárias para alcançar os objetivos 
previamente determinados. Ou seja, as competências cognitivas possuem uma 
seqüência crescente de complexidade no processo de aquisição do conhecimento que 
devem ser respeitadas. 

Pellegrini (2003), relata que na década de 70, o norte-americano Michel Sciven, 
teve suas idéias divulgadas no Brasil. Ele foi o primeiro a utilizar a expressão avaliação 
formativa em seu livro Metodologia da Avaliação, publicado em 1967. Na referida 
obra, ele afirmava ser a observação sistematizada das atividades do aluno a forma que 
possibilitaria o educador aprimorar as atividades desenvolvidas e proporcionar a todos 
a aprendizagem. 

Além de Tyler,Bloom e Scriven, a influência do pensamento norte-americano em 
se tratando da avaliação da aprendizagem no Brasil, continuou por meio de outros 
autores entre eles Popham, Gronlund, Ebel e Alsubel, que exerceram grande influência 
entre os docentes e os escritos produzidos sobre avaliação da aprendizagem no nosso 
país.   

2.1 CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO: O OLHAR DOCENTE 

Para compreender o tipo de avaliação desenvolvida nas classes iniciais do ensino 
fundamental, é necessário observar as diversas faces do trabalho desenvolvido nas 
escolas atualmente. A escola e os educadores se auto-intitulam progressistas, e que 
fundamentam suas práticas na concepção de aprendizagem socio-interacionsita mas 
muitos nem mesmo compreendem de forma clara o que isto significa. 

Durante pesquisa de campo, foi questionado as docentes que lecionam nas séries 
iniciais do ensino fundamental de uma escola municipal de Jequié-Bahia-Brasil o que 
significa a avaliação da aprendizagem escolar. 33% delas responderam que se trata de 
um diagnóstico. A avaliação com o seu uso diagnóstico, tem um caráter como afirma 
Luckesi (1998, p. 173), amoroso, e por si só acolhedor e inclusivo “[...] a avaliação tem 



 

 
 

22 

por objetivo diagnosticar e incluir o educando, pelos mais variados meios no curso da 
aprendizagem satisfatória, que integre todas suas experiências de vida”.  

Somente o educador que perceber a avaliação como diagnóstico, direcionará sua 
prática educativa para o caminho mais adequado na busca da decisão que favorecerá 
a escola cumprir o seu principal papel, que é o de auxiliar o discente no seu 
crescimento intelectual e na sua formação como sujeito único e acima de tudo como 
cidadão. 

Outro percentual, de 34% dos professores conceituaram avaliação da 
aprendizagem como uma verificação. Avaliar a aprendizagem seria então, segundo 
uma docente “verificar o conhecimento”. Segundo Luckesi, os estabelecimentos de 
ensino brasileiros utilizam a verificação e não a avaliação da aprendizagem. “Este fato 
fica patente ao observarmos que os resultados da aprendizagem usualmente têm tido 
a função de estabelecer uma classificação do educando, expressa em sua aprovação ou 
reprovação”.(Idem, p. 93) 

Sendo assim, a avaliação da aprendizagem é utilizada como um momento estanque 
do processo ensino/aprendizagem, onde o docente deseja obter apenas respostas 
positivas, não percebendo este momento como um ponto de partida para novas 
construções do discente. 

Ainda, um percentual de 33% das docentes, afirmaram compreendem a avaliação 
como um processo contínuo. Porém, em algumas colocações existiram contradições. 
Uma docente conceituou avaliação como “um processo continuo, que você vai dando 
e quer receber o resultado, para saber se o aluno aprendeu. Tem alunos que dão 
respostas positivas e outros não”. Este é um ponto relevante a ser analisado. A 
professora percebe avaliação como algo que ocorre não em momentos estanques, mas 
que se desenvolve no processo educativo. Contudo, percebe também como uma forma 
de verificar quantitativamente a aprendizagem.  

Sobre esta dicotomia entre a teoria e prática do docente, Hoffmann(2000, p. 12) 
explica:  

A contradição entre o discurso e a prática de alguns educadores e, 
principalmente, a ação classificatória e autoritária, exercida pela maioria, 
encontra explicação na concepção de avaliação do educador reflexo de sua 
história de vida como aluno e professor. (2000, p. 12) 

Esse fato permite inferir que a idéia de avaliação para alguns docentes ainda não 
está totalmente esclarecida. E mesmo percebendo que alguns deles já começam a 
refletir sobre o que realmente seja avaliação da aprendizagem, é preciso re-significar 
este conceito para que não haja uma repetição do que o docente viveu enquanto aluno 
no momento da avaliação. 

Para os educadores o ato de ensinar muitas vezes está dissociado do ato de avaliar 
e se são questionados sobre o que é avaliar e por que avaliar, logo entram em 
contradição no seu discurso.  
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Isto aconteceu quando foi questionado às entrevistadas, por que avaliar? Cinco 
delas responderam que avaliavam para obter respostas. Estes dados apenas reafirmam 
a concepção do professor da avaliação como verificação que anteriormente em um 
momento da entrevista já havia sido também colocado desta forma. A preocupação 
essencial de uma das docentes ao avaliar seria segundo a mesma, “ver se realmente 
eles pegaram o assunto que nós demos. Se eles foram capazes de aprender o que 
agente ensinou...” 

Diante deste resultado é possível relacionar com o que segundo Romão (2001, 
p.63), seria uma concepção positivista da avaliação, onde a prioridade seria o 
resultado final da atuação do educando em relação ao conhecimento adquirido. E 
ainda reitera, “talvez por isso destaquem tanto as mensurações de aspectos 
quantitativos, onde a comparação, de desempenhos diferentes fica facilitada”.  

Nessa perspectiva, os discentes são avaliados em blocos, colocados todos como 
iguais, não sendo reconhecidos como sujeitos únicos e que se desenvolvem 
cognitivamente diferente.  

O segundo motivo para avaliar afirmado por uma das entrevistadas seria para 
intervir nas dificuldades. A obtenção destes dados permite relacionar com a questão 
anterior, onde um percentual de professores definiu avaliação como um diagnóstico. 

Uma avaliação diagnóstica se caracteriza como um dos meios pelos quais podemos 
conhecer os alunos. Ela permite acompanhar os seus passos no dia-a-dia. Descreve 
suas trajetórias, problemas e potencialidades, favorecendo o trabalho de ensino-
aprendizagem e possibilitando que ele se dê de forma coerente com os objetivos e 
desejos de professores e alunos.  

Partindo desta concepção, segundo Romão (2000, p. 62), a avaliação da 
aprendizagem seria voltada então para o levantamento das dificuldades dos 
educandos, com a intenção de redimensionar e reformular procedimentos e até se 
preciso objetivos e metas em busca do desenvolvimento do mesmo. E completa: “de 
forma alguma ela pode ser usada para comparar desempenhos de alunos ou de turmas 
diferentes ou para classificá-las em scores ou quadros que revelem hierarquias e 
desempenhos”. 

Assim sendo, a avaliação como diagnóstico, deveria ser vista como um meio que 
contribui para emancipação do educando e não sua classificação e posterior exclusão 
do processo de desenvolvimento da aprendizagem. 

Um outro dado relevante foi observar que todas as entrevistadas quando 
questionadas sobre o que pretendem saber quando avaliam, responderam que 
desejam verificar se houve aprendizagem.  

A análise destas respostas permite observar mais uma vez que mesmo as docentes 
que antes haviam dito compreender avaliação como um diagnóstico, afirmaram agora, 
pretenderem verificar se o aluno aprendeu, demonstrando assim uma grande 
contradição e uma constatação de que realmente na escola do ensino fundamental de 
classes iniciais existe uma distorção da função da avaliação da aprendizagem escolar.  
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Para Luckesi, a forma de trabalhar com os resultados obtidos na aprendizagem 
escolar, sob a perspectiva de verificação distorce o sentido da aprendizagem, dando 
um enfoque de objeto e não de processo. Ele diz:  

[...] a verificação transforma o processo dinâmico da aprendizagem em passos 
estáticos e definitivos. A avaliação, ao contrário, manifesta-se como um ato 
dinâmico que qualifica e subsidia o reencaminhamento da ação, possibilitando 
conseqüências no sentido da construção dos resultados que deseja. LUCKESI 
(1998, p. 94), 

Diante disso, faz-se necessário um repensar sobre a prática avaliativa na sala de 
aula. O ideal é que se amplie o sentido da avaliação, buscando contribuir para o 
desenvolvimento da aprendizagem do educando, e não apenas medindo o seu 
desempenho num momento estanque que visa apenas verificar conhecimentos 
adquiridos. 

Segundo Hoffmann (2001), refletir conjuntamente sobre os princípios que 
norteiam a avaliação nas escolas propicia a convivência com diferenciadas 
perspectivas individuais, dando amplitude e entendimento a compreensão coletiva 
sobre as dimensões da instituição escolar, do ser professor e do ser aluno. 

Sobre a contradição percebida na fala das docentes entrevistados, é possível 
afirmar que o tema avaliação é bem mais complexo do que se supunha e essa 
complexidade se amplia no momento que existe incoerência no discurso de todos que 
compõem o sistema educacional. 

Hoffman (2000), coloca que para entender e reestruturar a avaliação numa 
“perspectiva construtivista e libertadora” é necessário uma atuação conjunta de 
instituições de ensino e universidades, visando revisar o “significado político das 
exigências burocráticas dos sistemas municipais, estaduais e federais.” 

Partindo desse pressuposto, a concepção de avaliação do professor é 
possivelmente influenciada pela concepção daqueles que organizam os sistemas de 
ensino e exigem que ao final do processo educativo seja medido o desempenho do 
educando, estabelecendo um momento de avaliação onde o que importa é a nota 
obtida e não desenvolvimento da aprendizagem. Contudo, o educador precisa refletir 
sobre a sua prática e ir de encontro a essa percepção distorcida do processo avaliativo, 
vendo-se como um agente de transformação da ação educativa. 

Ainda foi questionado às entrevistadas, quais instrumentos são utilizados para 
avaliar os alunos. Todas elas afirmaram fazer uso de instrumentos variados, citando o 
teste, a prova, os trabalhos escritos, pesquisas e produções de textos como os mais 
usados. 

Analisando estes dados e comparando-os com os anteriores é presumível que 
mesmo o educador utilizando uma quantidade variada de instrumentos de avaliação 
não significa que ele tenha uma visão emancipada da avaliação e faça do uso desses 
instrumentos, como forma de acompanhar o educando em seu desenvolvimento. Uma 
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observação pertinente é que nenhuma das entrevistadas citou observação ou registro 
do desenvolvimento do aluno. 

Para Hoffman (2001, p. 164), acompanhar os alunos em sua expressão individual 
do conhecimento é essencial, e para isso o educador precisa fazer uso de muitas 
atividades, menores e gradativas que devem ser analisadas em seguida, visando 
subsidiar o acompanhamento individual de cada um. Deste modo, comprende-se que 

O conjunto de instrumentos analisados favorecerá uma visão processual e 
complementar dos conhecimentos expressos pelos alunos. Se bem articulados, 
atuarão como instrumentos avaliativos mediadores da construção de sentido, 
pelo educador, sobre a evolução do aprendiz. Hoffman (2001, p. 164) 

Assim compreendemos que é desejável que o uso de instrumentos variados 
permita ao educador avaliar o desenvolvimento do aluno continuamente. Porém, é 
pertinente observar que tais atividades precisam ser elaboradas, levando-se em conta 
o conteúdo que foi abordado em sala de aula e a forma que isso foi feito, avaliando 
aquilo que é essencial na sua área de conhecimento. 

Diante dos dados coletados e analisados no desenvolvimento da pesquisa, 
constata-se que o um processo avaliativo que vise à emancipação do sujeito deve 
possuir múltiplos objetivos, não sendo eles aplicados apenas à verificação do 
rendimento da aprendizagem do discente, mas principalmente do processo educativo 
desenvolvido pela instituição de ensino, do professor, família e todo sistema social que 
o educando está inserido.  

Segundo Hoffmann (2000, p. 18), estudos atuais sobre avaliação da aprendizagem, 
indicam novos rumos teóricos, que possuem como diferença essencial o papel 
interativo do educador no processo, influenciando e sofrendo influências do contexto 
avaliado, passando-lhe assim uma maior responsabilidade, pois se considera que ele 
esteja totalmente comprometido com o objeto da avaliação e principalmente com sua 
aprendizagem.  

A avaliação é substancialmente reflexão, capacidade única e exclusiva do ser 
humano, de pensar sobre seus atos, de analisá-los, julgá-los, interagindo com o 
mundo e com os outros seres, influenciando e sofrendo influências pelo seu 
pensar e agir. Hoffmann (2000, p. 18) 

O olhar do “educador / avaliador” precisa ir além da concepção de alguém que 
apenas observa se houve acompanhamento do aluno e se ele alcançou o resultado 
esperado, mas de alguém que propõe ações diferenciadas, investiga, questiona, 
confronta e busca melhores soluções a cada momento. 

Assim, uma proposta de avaliação precisa ter instrumentos que sirvam a todo 
instante como um feedback, que avalie não só o aluno e seus conhecimentos, mas 
também o trabalho pedagógico. Afinal, o ser humano é uma totalidade afetiva, social 
e cognitiva, e uma avaliação exercida apenas com o objetivo de verificar e classificar os 
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conhecimentos dos discentes não dará ênfase a todos estes aspectos e seu 
desenvolvimento e conseqüentemente não auxiliará no progresso de aprendizagem.    
 

CONSIDERAÇÕES 

É sabido por todos, que o termo avaliar tem sido ao longo do tempo associado a 
expressões como: prova, testes, atribuir notas, reprovação e aprovação. Esta 
associação, tão habitual é resultante de uma concepção pedagógica tradicionalmente 
dominante. Nela a educação é concebida como um ato de transmissão e memorização 
de informações prontas, e o discente é visto como um ser passivo e receptivo na 
aquisição de conhecimentos.  

Com isso, a concepção de avaliação educacional é freqüentemente atrelada à idéia 
de mensuração e de mudanças do comportamento do educando. Essa abordagem 
comportamentalista fortalece a evidência no aspecto quantitativo, gerando 
conseqüentemente um distanciamento da função reflexiva e acolhedora da avaliação.  

Contudo, a década de noventa se configurou como um período de intensas 
pesquisas e discussões em torno dos problemas da avaliação educacional. Muitos 
estudiosos abraçaram o tema que foi e continua sendo explorado exaustivamente, 
onde antigas teorias recebem novas abordagens e novas teorias são elaboradas, sendo 
então consideradas como a solução de todos os problemas relacionados à avaliação.  

Neste ínterim, as secretarias de ensino procuram rapidamente repassar as “teorias 
da avaliação da aprendizagem” aos professores em suas semanas pedagógicas, como o 
que existe de mais novo sobre o tema, e em poucas horas de seminários os docentes 
estão “prontos” para experimentar a “fórmula milagrosa” que irá resolver todos os 
problemas relacionados à avaliação da aprendizagem escolar.  

A preocupação em encontrar novas “fórmulas” para avaliar, que eliminem a 
reprovação e traga apenas números positivos ao final do ano letivo para as secretarias 
de ensino são considerados muitas vezes mais importantes que o desenvolvimento de 
uma prática educativa, onde o educador esteja capacitado para compreender a 
importância das etapas do desenvolvimento cognitivo dos seus educandos e assim 
refletir sobre sua ação. 

Assim sendo, a hipótese de que a falta de uma formação adequada do profissional 
que atua no sistema educacional e seu apego à concepção tradicionalista da qual fez 
parte enquanto discente pôde ser considerada comprovada. Haja vista, que em grande 
maioria os educadores entrevistados demonstraram não terem uma definição muito 
clara do que é ou como deve ser o processo avaliativo nas séries iniciais do ensino 
fundamental. 

Assim, como sentido real, foi possível perceber que a prática avaliativa continua 
sendo caracterizada na escola, pela verificação da aprendizagem em detrimento da 
observação e acompanhamento que levaria a reflexão do desenvolvimento do 
educando no processo de ensino aprendizagem. Isto seria causado principalmente 
pela ausência de propósitos claros sobre educação e de uma fundamentação teórica 
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adequada sobre a temática da aprendizagem e da avaliação, que contribuiria para uma 
prática educativa e avaliativa mais próxima de sua função acolhedora 

Ainda, foi relevante a contribuição das leituras à cerca da temática discutida, e a 
possibilidade de refleti-las nas suas múltiplas teorias, pois permitiu um maior 
esclarecimento sobre a importância do estudo deste tema no universo educacional. 

Por outro lado, a oportunidade de conhecer as diferentes abordagens dos teóricos 
utilizados na fundamentação deste trabalho foi essencial para despertar a necessidade 
de continuar aprofundando na busca do conhecimento sobre a problemática da 
avaliação da aprendizagem e suas repercussões na vida acadêmica dos docentes do 
ensino básico, como também o desejo de elaborar um projeto de formação de 
professores com enfoque principal na avaliação da aprendizagem, objetivando 
subsidiar de forma mais fundamentada o a prática avaliativa do docente. 

Finalmente, a avaliação da aprendizagem escolar necessita ser vista como um 
processo abrangente da existência humana que implica uma reflexão crítica no sentido 
de captar seus avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar uma tomada 
de decisão de o  que fazer para superar os obstáculos, tendo como função o processo 
transformador da educação na sociedade. 
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RESUMO  

O texto aqui apresentado, resulta de uma pesquisa documental, onde o objeto 
central foi uma instituição educativa destinada a formação de professoras na 
Província paraibana no século XIX: o Externato Normal. O objetivo foi o de 
analisar o processo de formação de professores efetivado no âmbito desta 
instituição no recorte temporal de 1886 a 1893. O trabalho foi realizado através de 
três momentos: 1º-  revisão da produção historiográfica pertinente a temática e ao 
contexto sócio e econômico da Parahyba do Norte: 2º- levantamento do corpo 
documental e o 3º -  análise da documentação encontrada. O estudo está assentado 
nos referenciais elaborados por Thompson (1981), Goodson (1995) e Gramsci 
(1989). Como expressão de síntese, a Parahyba do Norte, em função de seus 
condicionantes políticos, não conseguiu estabelecer e consolidar a valorização da 
formação da professora, tampouco melhorar a qualidade da instrução pública 
primária. Evidencias sugere que o Externato Normal não alcançou as direções e os 
rumos esperados.	
	

PALAVRAS-CHAVE:	 

Externato Normal, Formação de Professores, Parahyba do Norte 
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1. INTRODUÇÃO 

A reconstrução histórica das instituições e práticas educativas efetivadas no 
período oitocentista ainda é um dos desafios da história da educação brasileira. Nesta 
perspectiva, apresenta-se aqui os resultados de uma pesquisa documental na qual o 
objeto central foi uma instituição educativa destinada a formação de professoras na 
Parahyba do Norte no século XIX: o Externato Normal.  

O principal objetivo foi o de analisar o processo institucionalização desta 
instituição no recorte temporal de 1886 a 1893. O início trata da data em se deu a 
instalação oficial do Externato Normal através da publicação do Regulamento de Nº 
33 no dia 14 de Fevereiro de 18861. O marco final refere-se ao ano em que esta 
instituição foi convertida em Escola Normal por força do Decreto de Nº 7 de 4 de 
fevereiro do referido ano.  

Nos primórdios do século XIX, sob os pressupostos do Iluminismo francês, 
intensificaram-se os debates e as medidas vislumbrando uma nova organização 
estrutural e pedagógica da escola primária com vistas a sua expansão. Para tanto, em 
nível mundial, foi posta a necessidade da formação de professores através de uma 
instituição específica. A Escola Normal foi o modelo de formação mais difundida para 
cumprir essa missão. 

No interior da historiografia acerca da realidade educacional brasileira, revela que 
tanto a institucionalização das escolas normais quanto o processo de formação de 
professores nas diversas províncias brasileiras no século XIX, foi crivado por uma 
diversidade de características, a saber: um longo processo de instabilidade e de 
fragilidade, ou seja, de criação, extinção e de recriação simultâneas; o reconhecimento 
social tardio; uma organização estrutural e curricular diversificada; um currículo de 
caráter generalista e enciclopédico, em detrimento de uma formação de base 
pedagógica. 

No caso da Parahyba do Norte, a primeira Escola Normal, denominada de Viveiro 
de Preceptores, foi instalada oficial em 1885, com a finalidade de promover a formação 
pedagógico-profissional de professores de ambos os sexos (ARAÚJO, 2010). No ano 
seguinte, com o intuíto de dar uma nova feição a formação docente, o presidente 
provincial Antonio Herculano de Souza Bandeira Filho sancionou o Regulamento de 
Nº. 33 no dia 14 de Janeiro de 1886. O referido regulamento converteu a Escola 
Normal em Externato Normal com base nos argumentos de que a organicidade 
daquela instituição apresentava alguns equívocos e incongruências que exigiam 
correções imediatas com vistas a melhoria da qualidade do ensino primário. Ressalta-
se que o contexto de época era dinamizado através de uma estrutura oligárquica 
alicerçada nas práticas clientelísticas e patrimonialistas, articulada com o projeto 
nacional modernizador e civilizador.  

                                                   
1 Este regulamento foi publicado na íntegra pelo Jornal da Parahyba do dia 14/02/1886. Jornal encontrado no 
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano – IHGP. 
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O trabalho foi realizado através de três momentos. O primeiro momento 
privilegiou uma revisão da produção historiográfica pertinente a temática e ao 
contexto sócio e econômico da Parahyba do Norte. O segundo refere-se ao 
levantamento do corpo documental, tais como: leis, decretos e regulamentos locais e 
nacionais acerca da formação de professores, produção jornalística, os relatórios dos 
diretores da instrução pública paraibana e os relatórios e mensagens dos presidentes 
provinciais paraibanos disponibilizados no sítio eletrônico do Brazilian Government 
Serial Documents Digitization Project2.  

O último momento tratou-se da análise da documentação encontrada. O desafio 
foi realizar um diálogo entre as fontes documentais e os elementos conceituais a partir 
da seguinte diretriz metodológica: articulação do singular com o geral no esforço de 
encontrar os nexos intrínsecos, as peculiaridades locais e ao movimento histórico da 
educação brasileira e paraibana em sua totalidade. Essa articulação permitiu a 
apreensão e construção do conhecimento histórico mais aproximado do processo de 
institucionalização do Externato Normal no período de 1886 a 1893.  

O trabalho está assentado no materialismo histórico argumentado por Thompson 
(1981). Assim considerou seus referenciais interpretativos tanto sobre a lógica 
histórica quanto do papel dos documentos, das evidências na compreensão do 
movimento histórico. De Goodson (1995), o seu entendimento acerca do currículo 
enquanto construção social em nível da prescrição e de Gramsci (1989) tomou-se 
alguns elementos conceituais no sentido de entender as forças sociais em jogo na 
Parahyba do Norte e suas intenções de normatizar e efetivar a formação de professores 
no Externato Normal. 
 

2. EXTERNATO NORMAL: O IDEAL DA FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS 

Quando assumiu a presidência da Parahyba do Norte, Antonio Herculano 
Bandeira Filho sancionou a Lei Nº. 799 em 06 de Outubro de 1885, que o autorizava a 
reformar a instrução pública e o ensino normal. Em seu Relatório de 1886, enfatizou 
que a instrução pública primária na Província, permanecia na mesma situação de 
precariedade. Deixou registrado que a causa primordial do seu desmoronamento 
residia no fato do poder público local, por questões pecuniárias, não ter investido no 
curso normal. Esta instância, há muito deveria ter envidado esforços para habilitar os 
professores com conhecimentos técnicos e científicos necessários para um melhor 
desempenho das atividades instrucionais inerentes ao ensino primário.  Ponderou que 
todo e qualquer esforço neste ramo de ensino na conjuntura de então, era inútil e 
ineficaz caso não priorizasse a formação docente através de conhecimentos teóricos e 
práticos no campo da pedagogia. 

                                                   
2 O acervo foi digitalizado pelo Latin Americanmicroform Project (LAMP) do Center for research libraries (CRL) 
da Universidade de Chicago. 
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Nada espero do ensino primário que actualmente se distribue na provincia; 
reputo inutil qualquer melhoramento, que demande esforço por parte do 
professorado. Os professores não tiveram escola; não acham vantagem em 
servir com enthusiasmo logar tão ridiculamente remunerado; não tem estimulo 
de futuro na profissão. 

É preciso formar professores para as nossas escolas, já que não podemos 
melhorar o estado presente da classe. É, pois, para o Externato Normal que 
cumpre de preferência voltar a attenção. (PARAHYBA DO NORTE, Relatório, 
1886, p. 27). 

Bandeira Filho enfatizou que o Regulamento de Nº. 30 de 1884 que deu 
organicidade a Escola Normal, cometeu alguns equívocos e incongruências que 
exigiam correções. Os equívocos foram: misturar o ensino normal com o ensino 
secundário; a divisão da escola normal em dois graus; a falta de um diretor próprio e 
a criação de duas escolas normais uma para cada sexo. Estes aspectos foram tomados 
como justificativas relevantes para elaborar um novo modelo de formação docente na 
Parahyba do Norte.  Assim se expressou: 

[...] era inconveniente a mistura do ensino secundário com o normal. O primeiro 
é o complemento da educação primária; abrange os conhecimentos 
indispensáveis para as profissões ou artes liberaes. [...] O ensino normal, porém, 
no que concerne ao professorado, tem intuitos próprios, como os tem o ensino 
agrícola, o ensino mecânico, ou qualquer outro que prepare para uma profissão. 
É então a prática da profissão o que determina a natureza do ensino e sua 
orientação.[...] 
A antiga escola normal carecia de direcção apropriada; seu director era o 
próprio director geral da instrucção, o qual, como é intuitivo, não lhe podia 
consagrar a necessária attenção. Recahia, pois, a inspecção do ensino sobre a 
professora da escola annexa. 
Repugnou-me a idéa da escola normal mixta; não tem produzido bons 
resultados, nem conseguiu a consagração da experiencia. [...] O ensino primário 
é funcção menos propria do homen do que da mulher. Ella sabe melhor 
comprehender a índole das creanças e fazer-se dellas estimada; tem o dom de 
ministrar o ensino, e inspirar obediencia pelos meios suasorios, sem recorer de 
continua ás repressões e rigor. (PARAHYBA DO NORTE, Relatório, 1886, p. 23, 
24 e 26). 

Com bases nestas observações foi organizado o Regulamento de Nº. 33, tornando-
o público no dia 14 de janeiro de 1886. No seu Art. 1º foi determinado que: 

A Escola Normal do 1º grão, creada pelo Regulamento 30 de 30 de julho de 1884 
é convertida em Externato Normal para o sexo feminino, tendo este por preparar 



 

 
 

8 

professoras para as Escolas Publicas Primarias da Provincia. (Jornal da 
Parahyba, 14/01/1886, grifos nossos). 

O seu idealizador, Bandeira Filho acreditava que a “feminização” do magistério, 
proporcionaria a formação de um quadro docente feminino capaz de atender as 
necessidades e exigências da instrução especificamente destinada às crianças no 
cotidiano das escolas primárias.  

Entretanto, ao instituir a formação docente exclusivamente da clientela feminina, 
revelou uma contradição com a realidade existente, uma vez que o corpo docente da 
instrução pública primária era composto, na sua maioria por homens (ARAÚJO, 2010, 
p. 197). Com efeito, o Regulamento de Nº. 33 de 1886 de um lado deixou de fora a 
maioria do professorado que satisfatoriamente ou não, vinha exercendo o magistério 
público primário em quase toda a província. Por outro lado, em função dos aspectos 
valorativos que predominavam na sociedade da época, buscou legitimar a presença 
feminina no magistério, ou seja, a feminização do magistério. 

Nesse novo formato legal, no Art. 3º foram estabelecidas as condições para o 
ingresso das candidatas à formação normalista3, a saber: 1) - aprovação no exame de 
admissão nas matérias de instrução primária; 2) - idade mínima de 15 anos 4 
comprovada através da certidão; 3) - comprovante da taxa de matrícula; 4) - atestado 
de vacina; 5) - atestado de bom comportamento expedido pelo vigário e pelo 
subdelegado da localidade da requerente. 

Com a compreensão de que os currículos em nível da prescrição são construídos a 
partir dos condicionantes sociais e políticos de uma determinada conjuntura 
(GOODSON, 1995), o Regulamento de Nº. 33 de 1886, estabeleceu um programa de 
ensino que possivelmente tenha dado suporte a formação das professoras para as 
escolas públicas primárias da Parahyba do Norte, no período de três anos. O Quadro 1 
sintetiza os saberes que foram prescritos no mencionado regulamento.  

 
 

1º ANO 

DISCIPLINAS 

Português 

Matemática 

Desenho 

Música 

Ginástica 

Religião 
                                                   

3 As condições impostas são similares às das escolas normais francesas quase na mesma época. (GONDRA, 2007, 
p. 72). 
4 No edital de convocação para inscrição no Externato Normal, enfatizou que a idade mínima era de 13 anos 
conforme acordado em assembleia. Este Edital publicado no Jornal da Parahyba do dia 15/01/1887, encontrado 
no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano – IHGP.  



 

 
 

9 

Trabalhos de agulha 

2º ANO 

Português 

Matemática 

Geografia 

Elementos de ciências físicas e naturais 

Desenho 

Música 

Ginástica 

Trabalhos de agulha 

3º ANO 

História 

Elementos de ciências físicas e naturais 

Pedagogia 

Trabalhos práticos 

 Quadro 1 | Programa do ensino do Externato Normal em 1886 

Fonte: Quadro organizado pela autora a partir das informações contidas no Art. 2º do Regulamento de Nº. 33 de 14 de 
Fevereiro de 1886.  

Do conjunto dos saberes prescritos acima, em função de algum componente de 
ordem moral, preconceituosa e até mesmo do desconhecimento da sua importância 
para o desenvolvimento físico saudável e para o cuidado com o corpo, a disciplina 
ginástica foi censurada, rechaçada por alguns setores da sociedade paraibana.  

Infelizmente tão erronea concepção nutrem muitos acerca do ensino da 
gymnastica ao sexo feminino, que foi ella objecto de ridiculo, não sei si por 
ignorancia, ou por mera leviandade. Resta-me a convicção de que no futuro, os 
proprios censores hão de reconhecer a insconsistencia de seus comentarios. 
(PARAHYBA DO NORTE, Relatório, 1886, p. 27). 

A situação criada em torno da disciplina de ginástica reforça o pensamento acerca 
da relação entre as atividades educativas que são desenvolvidas nas instituições 
escolares com as representações ideológicas e com os princípios morais que 
transitavam o contexto social da época. Goodson (1995) mostra que a tessitura social 
influencia demasiadamente na inclusão ou não de alguns saberes no programa escolar, 
ou seja, é determinante para a programação do fazer pedagógico no âmbito 
institucional. 

Portanto, em linhas gerais, assim foi instituído o Externato Normal com vistas a 
preparar exclusivamente professoras com o propósito de melhorar a qualidade do 
ensino primário local. Nesta perspectiva o Regulamento de 1886 modificou o 
programa de formação, elevando para três anos o tempo de preparação das futuras 
normalistas. A mudança circunscrita, garantia no final do curso o diploma de 
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professoras como credencial necessária para o provimento nas escolas públicas 
primárias de ambos os sexos, sem ter que submeter-se a concurso.   
 

3.EXTERNATO NORMAL: O REAL DA FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS 

A documentação disponibilizada mostrou que o Externato Normal começou a 
funcionar inicialmente com um quadro docente e pessoal em conformidade com o 
estabelecido no Art. 27º do Regulamento de 1886. Explorando o Relatório elaborado 
por Bandeira Filho em 1886, aquele quadro5 ficou composto da seguinte forma: um 
Diretor e Professor de Pedagogia: Dr. Eugenio Toscano de Brito; um Professor de 
Portugues: Dr. Maximiano José Inojosa Varejão; um Professor de Matemáticas: João 
Hamilton; um Professor de Geografia: Comendador Thomaz de Aquino Mindello; um 
Professor de Elementos de Ciências Físicas e naturais: Dr. Eugenio Toscano de Brito; 
uma Professora de Religião: Anna Carolina de Paiva Lima; uma Professora de Música: 
Alcyra Etelvina Gomes; um Professor de Desenho: Dr. Ernesto Augusto da Silva 
Freire; uma Professora da Escola Anexa: Maria Amélia Peixoto da Silva Jurema; um 
Secretário: Antonio José Henriques Sobrinho; uma Inspetora: Francisca Herminia de 
Carvalho e Silva; um Bedel e Porteiro: Joaquim Pessoa. 

O corpo docente, em sua maioria foi composto por lentes vinculados ao Liceu 
Paraibano. Com exceção dos professores Eugenio Toscano de Brito e Ernesto Augusto 
da Silva Freire também desta instituição, permaneceram os que já vinham lecionando 
na extinta Escola Normal.  O Externato Normal contou com mais duas professora 
novatas, a de Religião e de Música. Coube a professora responsável pela Escola Anexa, 
Maria Amélia Peixoto da Silva Jurema, a ministrar as disciplinas de Trabalhos de 
Agulha e Prendas Domésticas. Ressalta-se que o cargo de diretor foi vinculado com a 
função de professor da disciplina de Pedagogia 

O material pesquisado mostrou que a composição do seu quadro docente inicial, 
deu-se num clima de grande tensão e conflito político entre as lideranças locais e, até 
mesmo entre representantes de um mesmo grupo, sugerindo que o Externato Normal 
se constituía num instrumento estratégico para os interesses políticos adversos. O caso 
da nomeação de Eugenio Toscano de Brito – liberal – foi a mais conflitante e polêmico, 
pois Francisco José Rabello, também membro do grupo liberal, achava que tinha 
direito sob a disciplina de Pedagogia. A partir daí foi travada uma verdadeira batalha 
deste para assumir a referida disciplina.  

Quanto as discentes que buscaram o curso de formação docente no Externato 
Normal, pertenciam a grupos sociais distintos. Comparando os sobrenomes dos 
gestores públicos e de outras pessoas que exerceram cargos públicos, professores e 

                                                   
5 O professor da disciplina de História não foi indicado pelo fato da mesma ser ministrada apenas no terceiro ano. 
Quanto ao de Ginástica, conforme correspondência publicada no Jornal da Parahyba do dia 19/03/1886, foi 
nomeado o médico Adolfo Elysio da Costa Machado, que através desta, recusou a nomeação. Jornal encontrado no 
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano – IHGP. 
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outros6 com os das alunas7, boa parte destas pertenciam as elites e possivelmente as 
denominadas camadas médias da sociedade paraibana. As outras, conforme matéria 
jornalística eram provenientes dos grupos menos favorecidos economicamente, 
constituindo-se em maioria que vinha compondo o corpo discente. 

Corpo de almnas do externato normal representa a classe mais pobre da nossa 
sociedade. [...] as alumnas que alli acham-se matriculadas são quase todas, 
senão todas, paupérrimas, filhas de artistas e de viúvas que lutam com toda sorte 
de diversidade.(Gazeta da Parahyba, 22/12/1888)8.  

Em função dessa diversidade, a finalidade do curso normal que era proporcionada 
no Externato, revelava a sua dualidade, aumentando, portanto o hiato entre as 
camadas populares e as elites locais. Esta dualidade foi explicitada pelo gestor 
Germiniano Brazil de Oliveira Góes, da seguinte forma: 

As moças pobres, conquistadas a posse da carta de normalista, tem em 
perspectiva a preferencia do magisterio, além da satisfação intima de haverem 
enthesourado grande copia de saber; as ricas gosarão sempre desta ultima 
vantagem, que mais tarde sera de grande manancial de novos beneficios para a 
educação da familia, pela qual serão responsaveis perante Deus e a sociedade.  
(PARAHYBA DO NORTE, Relatório, 1887, p. 49). 

Portanto, para as primeiras, enquanto maioria, ficou reservada a profissão do 
magistério enquanto instrumento que poderia favorecer o sustento familiar. É 
interessante registar que esta profissão não gozava do reconhecimento social e 
pecuniário. Para as moças de origem nas elites dominantes locais, estava a garantia do 
status social, a possibilidade de um casamento “promissor”. Este aspecto enfatizado 
pelo então gestor, sugere que o Externato Normal ao lado de formar professoras – 
profissionais para o exercício do magistério – tinha como função preservar a distinção 
social que caracterizava a realidade paraibana da época 

As informações disponibilizadas revelam ainda que a inclusão do sexo feminino 
no processo de profissionalização docente no Externato Normal, gerou um clima 
tenso, conflituoso e até mesmo de rejeição de alguns segmentos da sociedade 
paraibana. A relação entre homens (professores) e mulheres jovenzinhas (alunas) num 
mesmo espaço físico era vista de forma “promíscua e perniciosa”. Possivelmente a 
questão ideológica acerca do universo feminino de época, tenha influenciado para o 
desprestígio daquela instituição na época em questão.  

Em seu relatório datado de 1887, Eugenio Toscano de Brito queixa-se da imprensa 
dado sua persistência em atribuir valores e concepções moralistas e equivocadas a 

                                                   
6  Dentre outros sobrenomes: Cavalcante de Albuquerque, Pessoa, Toscano, Pereira Freire, Carvalho Franco, 
Gouvêa Monteiro, Carneiro Cunha e Coelho. 
7 Os nomes das alunas encontrados foram aqueles publicados nos jornais de época por ocasião dos exames finais 
realizados pelo Externato Normal. 
8Jornal localizado no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano – IHGP. 
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formação normalista, reforçando cada vez mais a rejeição do Externato Normal pela 
sociedade local. 

Os defeitos organicos da nossa sociedade, que dificilmente se acostuma com 
innovações, como só ela chama as ideias utilitarias, o injustificavel escrupulo  de 
mandar-se para um estabelecimento d’esta natureza moças em seu completo 
desenvolvimento, como se fosse instruindo-se que ellas facilmente se desviassem 
do caminho justo e do honesto, a erronea e percniciosa theoria, tão arraigada 
entre nos de que a mulher precisa somente saber ler e escrever, e que o seu logar 
é em casa, no aconchego da familia, a maledicencia ativada vilmente contra este  
estabelecimento e que infelismente tem repercurtido as columnas livres de 
impressos levianos e sem critério, fácil  e desejosa, quem sabe, em dar guarida a 
taes columnias, como uma válvula pelo mallogro de direitos adquiridos, tudo  
isso parece-me concorrer efficazmente para a indifferença com que tem sido 
acolhida pela nossa população hummanita instituição9.  

O gestor provincial Germiniano Brazil de Oliveira Góes também reclama  da pouca 
importância e do desrespeito que a sociedade paraibana vinha concedendo ao 
Externato Normal, ou seja, a formação normalista destinada apenas ao sexo feminino. 

[...] tem o direito de confiar que o bello sexo parhybano, quebrando preconceitos 
anachronicos e errôneos, aos olhos das doutrinas hodiernas, pague-lhe o honroso 
tributo de ampara-lo. (PARAHYBA DO NORTE, Falla, 1887, p. 48-49). 

Apesar das situações adversas que o Externato Normal enfrentava junto a 
sociedade paraibana, sobretudo o não reconhecimento e credibilidade quanto aos seus 
serviços educacionais de formar jovens normalistas, constata-se que matrículas foram 
efetivadas. Na verdade,  – Quadro 2 – um número pouco significativo de moças, 
buscaram a formação docente para o magistério público primário. 

Em que pese as situações que o Externato Normal enfrentou, pode-se observar 
ainda as dificuldades material e de reconhecimento pelo poder público. Este priorizou 
os interesses políticos e econômicos em detrimento da instrução pública nos níveis da 
formação de normalistas e do ensino primário. 

 
ANO QUANTIDADE 

1886 23 

1887 18 

1888 27 

1889 40 

1890 49 

TOTAL 157 
                                                   

9 Manuscrito encontrado na Caixa 65B do Arquivo Público Waldemar Bispo da Fundação Espaço Cultural – 
FUNESC. 
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Quadro 210| Número de matrículas no Externato Normal 

Os demais fatores concorreram para a não consolidação do Externato Normal 
idealizado por Bandeira Filho. Assim, cogita-se que o novo modelo estrutural e 
pedagógico de formação docente não conseguiu profissionalizar adequadamente as 
professoras para o exercício do magistério, tampouco mudou a situação precária, de 
atraso do ensino primário, ora considerado como “pontos luminosos da civilização”.  

A quantidade de normalistas formadas desde a instalação da Escola Normal em 
1885 – Quadro 3 – é um forte indício de que tanto a valorização da professora quanto 
a profissionalização para o magistério ainda não havia alcançado os patamares 
esperados, bem como foi insignificante com relação ao número de ingressantes. 

 
ANO QUANTIDADE 

1888 4 

1889 2 

1890 2 

1891 2 

TOTAL 12 

Quadro 3 | Número de alunas formadas no Externato Normal  

Fontes: Quadro organizado pela autora a partir dos dados encontrados: Parahyba do Norte, Relatório, 1888; jornal 
Gazeta da Parahyba (25, 27 e 28/11/1888 e 02/03/1890) e jornal Estado da Parahyba (07/03/1891) 

 
Importa registrar que as normalistas formadas encontraram dificuldades quanto 

a sua nomeação. Ao examinar documentos oficias11 e uma matéria publicada no jornal 
Gazeta da Parahyba do dia 21 de dezembro de 1888, constata-se que essas normalistas 
foram nomeadas e logo em seguida, suspensas pelos gestores paraibanos. Na verdade, 
as matérias jornalísticas revelam a ingerência política no âmbito das instituições 
escolares. A medida que os gestores cancelavam as nomeações das normalistas eram 
contratadas nos seus lugares pessoas sem a titulação que exigida por lei.  

[...] as professoras diplomadas por elle, não podem ser preteridas em seus 
direitos que alias a lei cercou de garantias e o provimento as cadeiras vagas por 
quem requer em nome de titulo scientifico. [...] a nomeação representação para 
aquella que recebe a conquista de um direito. 
                                                   

10 Estes dados foram organizados pela autora a partir dos seguintes documentos: Relatório de 1887 elaborado por 
Eugenio Toscano de Brito; PARAHYBA DO NORTE, Falla, 1887; Gazeta da Parahyba, dias: 22, 23, 26, 28 e 
30/11/1889 e Gazeta da Parahyba do dia 18/04/1890. Ressalta-se que de 1891 até 1893, não foram encontrados 
documentos que indicassem os números de matrículas efetivadas no Externato Normal.   
11  Diversas Portarias encontradas na Caixa 04 do Arquivo Público Waldemar Bispo, na Fundação Espaço Cultural 

– FUNESC. 
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 [...] Digo o Exmo. Sr.  Dr. Pedro Correa, digo publico, digão as alumnas do 
externato normal que vêem assim perdidas, para o fim que tinha em vista, os 
trabalhos do presente e frustradas as esperanças do futuro. 
[...] se aquelas causas que apontamos não forem sufficentes para determinar a 
extinção do Externato, inutil como instituição normal, a força ultima é tal que 
fechara de vez suas portas. (Gazeta da Parhyba, 22/12/1888).  

Cumpre destacar que o Art. 6º do Regulamento de 1886 que institucionalizou o 
Externato Normal, garantia o direito ao provimento no ensino primário com a 
condição de ser possuidora do diploma de normalista. Assim foi preconizado o direito 
das normalistas: 

As normalistas que completarem o curso obterão o diploma de professoras, e 
poderão ser providas nas cadeiras públicas de ambos os sexos 
independentemente do concurso, cabendo preferência as que alcançarem melhor 
grau de aprovação. 

Ressalta-se, que além da influência do patronato político local, este resultado 
concorreu para a efetivação de nomeações de pessoal não qualificado para o exercício 
do magistério primário. A partir de alguns documentos oficiais12, verificou-se que até 
o ano de 1894 foram nomeados 29 professores do sexo masculino para as escolas 
primárias sediadas nas cidades pequenas da província.  

Esses embaraços e tropeços quanto ao funcionamento do Externato Normal, 
certamente não modificou o ensino primário conforme o esperado. Permaneceram as 
mesmas condições precárias tanto do ponto de vista estrutural quanto técnico-
pedagógico. Assim foram caraterizadas as escolas primárias paraibanas:  

É deploravel e vergonhoso o estado de nossa educação publica, toda de resultado 
negativo.  
[...] o ensino faz-se em uma sala immunda, de acanhada capacidade, tendo por 
unicos moveis uns velhos bancos de madeiras e duas ou tres mezas nas mesmas 
condições. [...] Quanto a parte instructiva [...] inassimilaveis regras e definições 
da grammatica e da arithmetica do velho Castro Nunes [...]. (Verdade, 
14/12/1889)13.  
 [...] lamentavelmente é o estado de nossas escolas primarias e múltiplos são os 
defeitos que as deturpam, desde a carencia de habilitações profissionaes do 
pessoal docente destituidos de orientação moderna [...] até os edificios escolares 
que estão longe de satisfazer os requisitos de estabelecimentos para tal fim. 
(Verdade, 23/04/1890, grifos nossos)14. 

                                                   
12	As	portarias	foram	encontradas	no	Arquivo	Público	Waldemar	Bispo,	na	Fundação	Espaço	Cultural	–	FUNESC.		
13 Jornal encontrado no Arquivo dos Governadores – Fundação José Américo de Almeida.  
14 loco citato.		
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O corpo documental da pesquisa apresentou evidências de que o Externato 
Normal não conseguiu cumprir com o que foi idealizado: formar professoras 
habilitadas com conhecimentos científicos e pedagógicos modernos com vistas a 
promover uma nova feição a instrução pública primária da Parahyba do Norte.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A documentação consultada, de um modo geral, forneceu indícios significativos 
de que a organização e instalação do Externato Normal assentada na “feminização” do 
magistério, não foi consolidada e fortalecida na Província da Parahyba do Norte.  
Diversamente do que fora planejado, idealizado, a inclusão do sexo feminino no 
processo de profissionalização docente no Externato Normal, gerou um clima tenso, 
conflituoso e até mesmo de rejeição por alguns segmentos da sociedade paraibana. 
Aquele espaço educativo idealizado e normatizado para a formação das professoras 
configurou-se em um campo de batalha, de luta política entre as duas facções 
existentes. Contou ainda com a falta de interesse do poder público. Observou-se que 
cumpria basicamente três funções: formar professoras para as escolas públicas 
primárias, preparar as moças oriundas da elite para um casamento promissor e 
atender às pressões e interesses políticos de setores da facção oligárquica que estava 
no poder. 

Portanto, como expressão de síntese provisória, o Externato Normal dentro do 
recorte histórico investigado, não produziu os resultados esperados em função dos 
condicionantes políticos e econômicos da sociedade paraibana.  A formação 
pedagógica e o exercício do magistério das normalistas não foram devidamente 
reconhecidos e, em consequência a qualidade da instrução pública primária, não 
alcançou as direções e os rumos esperados. Percebe-se um grande hiato entre o ideal 
e a real na instrução pública na Parahyba do Norte. 
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RESUMO  

Esse estudo apresenta com tema central a Escola Normal no Espírito Santo, tendo 
como recorte temporal o período compreendido entre 1873, ano de sua fundação até 
1930, ano que marcou o fim da denominada Primeira República. Assim a partir de um 
estudo histórico sobre as condições gerais que marcaram o funcionamento da referida 
instituição de formação de professores, foi focalizado especificamente: as reformas 
educacionais promovidas nesse período e seus desdobramentos na Escola Normal, as 
ideias pedagógicas presentes no discurso e na prática dos sujeitos escolares, a 
organização curricular e a articulação da escola com o cenário social e político local.  
Na investigação do tema de pesquisa, selecionei uma gama diversificada de fontes 
documentais, compondo-se de: relatórios de governadores do Estado, relatório de 
chefes de Instrução Pública, Legislação Educacional, Regimentos Escolares, relatórios 
dos inspetores educacionais e textos das reformas educacionais realizadas no período 
investigado.  

. 
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Escola Normal; Espírito Santo; Formação de Professores. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Ato Adicional de 1834 descentralizava o ensino no Brasil, atribuindo às 
províncias a função de promover e regulamentar o ensino elementar e secundário, 
enquanto a Coroa ficava responsável pelo ensino superior. Obviamente, essa tarefa era 
muito difícil de ser cumprida não só pela Província do Espírito Santo, mas por quase 
todas as demais províncias que integravam o Império Brasileiro. Deste modo as 
primeiras Escolas Normais brasileiras foram estabelecidas pelas Províncias logo após 
a reforma constitucional de 12/08/1834. O modelo de formação de professores 
implantado foi o europeu, especificamente o francês, seguindo os resquícios da nossa 
tradição cultural colonial. Contudo, mesmo reconhecendo o caráter transplantado das 
instituições brasileiros, no caso a Escola Normal, interessa-nos investigar os processos 
de apropriação dessas ideias e suas articulações com contradições sociais internas 
(CHARTIER, 2005).  

A Lei N.10, de 1835 criou a primeira escola normal brasileira na Província do Rio 
de Janeiro, e depois de um período funcionando precariamente foi suprimida no ano 
de 1849. Como destacou Tanuri (2000) as escolas normais em todas as províncias 
brasileiras, nesse primeiro momento, tiveram uma trajetória incerta e atribulada, 
passando por um processo contínuo de criação e extinção, só alcançando alguma 
estabilidade a partir de 1870, quando se consolida o projeto liberal de obrigatoriedade 
da instrução primária. Foi exatamente nesse período em que as escolas normais 
localizadas nos principais centros econômicos da colônia ganhavam estabilidade, que 
foi criada na Província do Espírito Santo no ano de 1873 a primeira Escola Normal em 
Vitória, capital da província.  

Esse estudo apresenta com tema central a Escola Normal no Espírito Santo, tendo 
como recorte temporal o período compreendido entre 1873, ano de sua fundação até 
1930, ano que marcou o fim da denominada Primeira República. Assim a partir de um 
estudo histórico sobre as condições gerais que marcaram o funcionamento da referida 
instituição de formação de professores, será focalizado especificamente: as reformas 
educacionais promovidas nesse período e seus desdobramentos na Escola Normal, as 
ideias pedagógicas presentes no discurso e na prática dos sujeitos escolares, a 
organização curricular e a articulação da escola com o cenário social e político local.   

Na investigação do tema de pesquisa, selecionei uma gama diversificada de fontes 
documentais, compondo-se de: relatórios de governadores do Estado, relatório de 
chefes de Instrução Pública, Legislação Educacional, Regimentos Escolares, relatórios 
dos inspetores educacionais e textos das reformas educacionais realizadas no período 
investigado. A diversificação das fontes decorreu da própria natureza do trabalho de 
pesquisa que focaliza questões bastante particulares e de difícil apreensão, pois como 
alertou Bloch (2001, p. 80), para as pesquisas que investigam temas mais profundos, 
“[...] menos lhe é permitido esperar a luz a não ser dos raios convergentes de 
testemunhos muito diversos em sua natureza”. Além disso, as fontes documentais não 
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falam por si sós; é imprescindível que o historiador saiba interrogá-las e não aceite 
cegamente todos os testemunhos históricos. Em seu trabalho, o historiador passou a 
usar cada vez mais os testemunhos involuntários, deixando de limitar a ponderar as 
afirmações explícitas nos documentos: “[...] foi-lhe necessário também extorquir as 
informações que eles não tencionavam fornecer” (BLOCH, 2001, p. 95).  
 

2. A ESCOLA NORMAL: OS PRIMEIROS TEMPOS 

No ano de 1873, depois de algumas ações, sempre de caráter limitado e efêmero, 
do poder público local em promover a formação do magistério primário, ocorreu a 
criação da Escola Normal, ainda que de maneira bastante improvisada. A escola não 
contava com as condições estruturais mínimas para seu funcionamento. Não possuía 
uma sede própria, nem tampouco um regulamento específico. As aulas ocorriam no 
Atheneu, seção masculina, e no Colégio Nossa Senhora da Penha, seção feminina. Os 
alunos frequentavam as mesmas aulas oferecidas pelas duas instituições mais a aula 
específica de Pedagogia e Metodologia. De acordo, com as informações contidas nos 
relatórios dos chefes de Instrução, a cadeira de Pedagogia e Metodologia estava quase 
sempre desprovida de professor, fazendo com que o presidente, desembargador 
Antonio Joaquim Rodrigues, qualificasse o ensino normal na província de uma “[...] 
mera ficção” (ESPÍRITO SANTO, 1886, p. 8). Os mesmos problemas no ensino 
secundário foram relatados dois anos depois pelo diretor de Instrução Pública, 
conselheiro Joaquim Maria Nascentes d’ Azambuja. Segundo ele, várias cadeiras do 
Atheneu se encontravam vagas, faltando à instituição um projeto de trabalho definido: 
“Os alumnos do Atheneu visão só os attestados de preparatórios para prosseguirem 
em estudos superiores”. A Escola Normal é apenas um simulacro” (AZAMBUJA, 
1888, p.16).  

No Espírito Santo, a primeira intervenção institucional na Instrução Pública do 
período republicano ocorreu durante o governo de Moniz Freire (1892 – 1896) e 
consistiu, basicamente, na reorganização do ensino primário e da Escola Normal. A 
formação do magistério primário foi o foco principal da reforma, estabelecida pelo 
Decreto nº 2, de 4 de junho de 1892. Ele organizava o ensino primário e estabelecia o 
regulamento, o programa e os conteúdos de ensino da Escola Normal, seção masculina 
e seção feminina, substituindo o Colégio Nossa Senhora da Penha que até então era o 
centro de formação do magistério primário capixaba.  

A função atribuída à Escola Normal pelo então presidente de Estado, Moniz Freire, 
(1892-1896) traduz muito bem a concepção de educação que predominava naquele 
momento: “[...] o seu objectivo essencial é a formação do sacerdócio destinado a 
educar as massas da população, das quaes depende a grandeza, o bem estar e o futuro 
do estado” (ESPÍRITO SANTO, presidente, M. Freire, 1893, p. 23).  

A distinção estabelecida inicialmente entre o curso normal masculino e o feminino 
demonstra claramente a representação de mulher que predominava na sociedade da 
época. Partia-se do pressuposto de que o público feminino não teria condições de, 
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naquele momento, receber o mesmo nível de instrução que o proposto para o público 
masculino. Na visão dos idealizadores da reforma educacional, era necessário, 
inicialmente, desenvolver o espírito feminino para, então, oferecer um mesmo 
programa de ensino para ambos os sexos. Era o que previa o art. 50 da reforma: “Logo 
que permitirem-no o cultivo feminino desenvolvido o programa da escola normal 
masculina será extensiva á do outro sexo” (p.15).   

O curso masculino, que deveria ser ministrado apenas por professores, teria a 
duração de cinco anos divididos entre as disciplinas de Língua Nacional, Língua 
Francesa, Geografia e História Universal, História Natural, Aritmética, Álgebra, 
Geometria, Mecânica Geral e Celeste, Física, Química, Biologia, Fisiologia Humana, 
Sociologia e Moral, Pedagogia e Metodologia (curso teórico e prático). O curso 
feminino teria quatro anos de duração e deveria contar com um corpo docente 
formado preferencialmente por professoras, exceto a disciplina Pedagogia que seria 
ministrada por um professor, e o cargo de diretor seria exercido por um professor da 
escola masculina. O programa, muito mais modesto que o da escola masculina, era 
formado pelas seguintes disciplinas: Língua Nacional, Língua Francesa, Geografia, 
História Natural, Aritmética, Geometria e Pedagogia. 

O fato é que, por não considerar, na elaboração de seu texto, a realidade 
educacional do Estado, essas determinações estabelecidas no Decreto nº 2 para a 
organização da Escola Normal nunca foram colocadas efetivamente em prática. Em 
primeiro lugar, durante toda a Primeira República, um dos principais problemas da 
educação no Estado e mesmo na cidade de Vitória era a grande carência de professores 
tanto para o ensino primário quanto para o ensino secundário. No final do século XIX, 
momento da criação da Escola Normal, a situação era ainda mais difícil, sendo assim, 
seria impossível preencher todas as cadeiras previstas para as escolas masculinas e 
femininas. Dessa forma, devido à precariedade das condições estruturais, a duração 
do curso normal masculino e feminino foi reduzida para apenas três anos. Mas, nem 
mesmo essa contenção nos gastos impediu que a Escola Normal fosse 
temporariamente suspensa de 1898 até 1900.  

A partir do ano 1900, a escola foi reaberta e passou a funcionar de maneira mais 
estável, ou seja, sem nenhuma outra interrupção em suas atividades. A escola estava 
instalada na cidade alta em prédio próximo à sede do governo, que, segundo a 
avaliação do próprio presidente de Estado, não oferecia as condições adequadas para 
o desenvolvimento do trabalho escolar: “Na escola normal os trabalhos se fazem com 
dificuldades, devido a deficiência de espaço nos edifícios, sendo indispensável 
melhorar as respectivas installações” (MONTEIRO, 1909, p. 24).  

 
3. AS REFORMAS EDUCACIONAIS: CARDIM E VIVACQUA 

No campo das ideias pedagógicas, as primeiras décadas do século XX se 
caracterizaram pela difusão sistemática dos ideais da Escola Nova. Essa corrente 
pedagógica forneceu as bases teóricas para as outras duas importantes reformas 
educacionais promovidas pelo Governo Estadual durante esse período: a reforma de 
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Gomes Cardim (1909) e a Atílio Vivacqua (1928). Seguindo a periodização proposta 
por Nagle (2001), as duas reformas educacionais promovidas no Estado, durante esse 
período, corresponderiam, respectivamente, as duas grandes fases da penetração do 
escolanovismo no Brasil. A primeira fase, período em que ocorreu a Reforma Cardim, 
vai dos últimos anos do século XIX até a segunda década do século XX e corresponde 
ao momento inicial de propagação das novas ideias e criação das condições 
facilitadoras para o mais amplo movimento que ocorreria nos anos posteriores. A 
segunda fase, período da Reforma Vivacqua, teve início a partir da década de 1920 e 
marcou a difusão sistemática dos ideais da Escola Nova e as primeiras tentativas 
governamentais de promover na prática uma nova estruturação das instituições 
escolares. 

Nagle (2001) defendeu a tese de que a penetração do escolanovismo no Brasil 
afastou a reflexão política do campo educacional, na medida em que os ideais da Escola 
Nova levaram à gradual substituição da “[...] dimensão política pela dimensão técnica” 
(p. 335). Tal visão foi questionada por Carvalho (2000) em suas análises sobre a 
legislação educacional na Primeira República, ao argumentar que os debates travados 
por especialistas da educação, naquele período, não eram de natureza essencialmente 
técnica. Na defesa de sua visão, usa como exemplos as reformas educacionais 
empreendidas por Lourenço Filho no Ceará, Francisco Campos em Minas Gerais, 
Carneiro Leão em Pernambuco, Fernando Azevedo no Rio de Janeiro e, finalmente, 
Anísio Teixeira na Bahia.    

Ao acompanhar, por meio da análise documental, a repercussão das duas reformas 
educacionais na sociedade capixaba, é possível perceber que elas não podem ser 
reduzidas apenas às suas dimensões técnicas.  Embora o caráter conservador e 
autoritário da estrutura social e das próprias políticas públicas da época tenha 
impossibilitado qualquer mudança mais profunda no cenário educacional, o processo 
de implantação das referidas reformas suscitou uma série de discussões acerca de 
questões políticas e teóricas sobre a educação. Sendo assim, acredito que a visão 
defendida por Carvalho (2000) seja mais profícua para a percepção da complexidade 
que envolvia a política educacional da época. 

No governo de Jerônimo Monteiro (1908-1912), ocorreu a segunda importante 
intervenção do Poder Público na educação do Estado: a Reforma Gomes Cardim 
(1908-1909). Durante esse período, o Governo Estadual desenvolveu uma política 
centralizadora em relação à educação, procurando estabelecer medidas que 
padronizassem o sistema de ensino: “O governo procura subordinar todas as escolas 
ao mesmo methodo, à mesma disciplina e ao mesmo regulamento” (ESPÍRITO 
SANTO, presidente, J. Monteiro, 1909, p. 21). Como parte dessa política de 
centralização, foi criado, em 1908, o Departamento de Ensino, que passou a controlar 
todos os serviços referentes à instrução pública.   

Para conduzir o processo de reforma educacional, o governo do Estado contratou 
os serviços do educador paulista Carlos Alberto Gomes Cardim, que permaneceu na 
chefia da Instrução Pública de junho de 1908 a julho de 1909. Gomes Cardim integrava 
a chamada geração dos “normalistas republicanos”, formada no contexto da reforma 
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educacional promovida no Estado de São Paulo, logo após a proclamação da 
República. A base pedagógica do movimento estava fundamentada nos novos métodos 
de ensino, especialmente no método analítico para a leitura, que passaria a ser 
difundido para outros Estados brasileiros, pelas “missões de professores” paulistas 
(MORTATTI, 2006, p. 6). Mas essa missão não apresentava apenas uma dimensão 
pedagógica. Do ponto de vista político, ela estava relacionada com a afirmação da 
escola paulista como símbolo do progresso instaurado pela República que, segundo 
Carvalho (2000, p. 225), “[...] representava uma estratégia de luta e de legitimação na 
consolidação da hegemonia desse estado na Federação”. 

A Escola Normal foi o principal alvo da reforma, pois, para promover as almejadas 
transformações no ensino primário, era preciso, antes de qualquer coisa, traçar novas 
diretrizes para a formação do professor. A primeira medida foi a reorganização da 
Escola Modelo Jerônimo Monteiro que passou a funcionar como um centro destinado 
ao exercício da prática educativa entre os alunos do curso normal. A valorização da 
experiência e da prática fica evidenciada no texto de Cardim sobre o plano de 
funcionamento da Escola Modelo: 

Ahi os professorandos, assistindo as aulas dos respectivos professores e 
leccionando por designação do lente de pedagogia, habilitam-se 
convenientemente para o exercício da nobre função de diffundir o ensino por todo 
e Estado, obedientes aos methodos e processos hodiernos (ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, 1909, p. 7). 

A sociedade e a imprensa em geral receberam com grande entusiasmo as 
reformas educacionais. O próprio idealizador manifestou seu otimismo em relação ao 
trabalho pedagógico desenvolvido na Escola Normal, que, segundo ele, abandonava os 
métodos de ensino de caráter mecanicista ao incorporar as ideias da pedagogia 
moderna:  

Graças à illustração, competência technica e boa vontade dos seus lentes e 
professores, esse estabelecimento, regularmente apparelhado, funciona com 
toda ordem, e obedece a rigorosa disciplina, seguindo cada lente ou professor o 
programa em vigor. O ensino é ministrado sob um ponto de vista inteiramente 
prático, procurando-se tirar das questões práticas a theoria correspondente 
(ESPIRITO SANTO, 1909, p. 5).  

A reforma de Cardim não alterou a duração do curso que permaneceu de três anos, 
mas, a pedido do diretor da escola, foi criada a cadeira de Literatura, sob a seguinte 
alegação: “[...] porque não podia um só lente de Portuguez e de Litteratura 
desempenhar satisfactoriamente a sua missão” (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
LIMA 1909, p. 9).  Com a introdução dessa nova disciplina a grade curricular ficou 
organizada da seguinte forma (Quadro 1) 
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1º ano 
Português, Francês, Aritmética, Geografia e Cosmografia, Caligrafia, 

Ginástica e Trabalhos Manuais 

2º ano 
Português, Francês, Inglês, Álgebra, Geometria, Historia do Brasil, Caligrafia 

e Desenho, Ginástica, Trabalhos Manuais  

3º ano 
Literatura, Física e Química Historia Natural, Pedagogia e Educação Cívica, 

Historia Universal, Exercício de Ensino, Musica, Ginástica. 

Tabela 1: Grade curricular da Escola Normal em 1909. 

Fonte: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 1909, ANEXO 21  

 
Somente no ano de 1914, depois de muitas solicitações ao governo do Estado para 

a ampliação da carga horária, a duração do curso foi estendida de três para quatro 
anos. A grade curricular continuou basicamente a mesma, contudo aumentou o tempo 
de exercício na Escola Modelo e o da cadeira de Pedagogia e Educação Cívica. 
Conforme as determinações do Decreto nº 1.738, de 31 de março de 1914, as disciplinas 
foram distribuídas da seguinte forma  

 

1º ano 
Português, Francês, Aritmética, Geografia e Cosmografia, Caligrafia e Desenho, 

Trabalhos Manuais e Ginástica 

2º ano 
Português, Francês, Álgebra, Geometria, História do Brasil, Física, Química, 

Caligrafia e Desenho, Trabalho Manuais, Ginástica e Exercícios Militares 

3º ano 
Literatura Portuguesa, História Natural, História Universal, Pedagogia e 

Educação Cívica, Música, Trabalhos Manuais, Ginástica e Exercícios Militares 

4º ano Pedagogia e Educação Cívica, Exercício de Ensino na Escola Modelo  

Tabela 2: grade curricular da Escola Normal em 1914 

Fonte: ESPÍRITO SANTO, decreto nº 1.738, de 31 de março de 1914  

 
Nesse período, o regimento da Escola Normal aboliu a rígida divisão entre a seção 

masculina e a feminina. A procura do público masculino pelo ensino normal era muito 
pequena. Assim, não se justificava, na prática, a existência de duas escolas distintas. 
Os poucos alunos que ingressavam no curso normal eram obrigados a frequentar as 
aulas em outro estabelecimento de ensino secundário mantido pelo Estado, o Ginásio 
Espírito Santo, cumprindo, na Escola Normal, apenas a disciplina Pedagogia e a parte 
prática do curso. A situação ficava insustentável, pois os programas dos dois 
estabelecimentos de ensino, apesar de um núcleo comum, possuíam suas 
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especificidades (o curso do ginásio era considerado mais elevado e difícil, pois 
preparava os alunos para ingressar nos cursos superiores, aprofundamento que era 
visto como desnecessário na formação do professor primário). Essa situação de 
improviso gerava sérias críticas por parte dos professores. Diante desse quadro, o 
governo acabou estabelecendo, no ano de 1908, o regime de aulas mistas na Escola 
Normal (ESPÍRITO SANTO, decreto nº 106, de 27 de junho de 1908).   

Alguns profissionais da educação no Estado questionavam os motivos que 
provocaram esse afastamento dos homens em relação à carreira do magistério 
primário e defendiam a adoção de medidas que atraíssem o público masculino para o 
curso normal.  

Mas essa era uma discussão meramente formal. Na prática, podemos observar que 
se estabelecia uma relação cada vez mais forte entre o universo feminino e o magistério 
primário. Os estudos atuais apontam que, a partir do final do século XIX e início do 
século XX, ocorreu um movimento na educação denominado feminização do 
magistério (ALMEIDA, 2001), que se manifestou na representação que agrega a 
imagem de mulher, da mãe e da professora. O trecho do artigo de Mattos (1926), o 
mesmo professor que, em outro momento, demonstrava sua preocupação com o 
afastamento do público masculino da Escola Normal, demonstra claramente a 
produção dessa representação:  

[...] a mulher, irreprehensivelmente educada para isto à custa e sob a direção do 
estado, não teria outra função na sociedade que a do magistério, que só a ella 
incumbiria, e só para ser obrigatoriamente professora de seus filhos, as que não 
tivessem filhos, para serem professoras dos que não tivessem mãe (MATTOS, 
1926, p.15). 

Pimentel (1923), professor de Literatura da Escola Normal e do Ginásio Espírito-
Santense, expressou essa mesma visão em texto utilizado com material didático no 
curso normal. Para ele, as mulheres eram naturalmente mais adequadas para cuidar 
da educação nas escolas elementares, considerando que os homens, diante da “[...] 
exigüidade da remuneração”, ficariam impacientes e acabariam desinteressando-se 
das crianças. As mulheres, ao contrário, “[...] são benevolentes e amoráveis. Nisso 
reside uma das forças instinctivas do seu sexo” (PIMENTEL, 1923, p.188). 

As ideias da Escola Nova ganharam mais força  durante a reforma 
educacionalconduzida por Atílio Vivacqua, secretário de Instrução Pública, no final da 
década de 1920. O marco inicial da reforma foi a introdução da Escola Activa no 
Estado, autorizada pela Lei nº 1.693, de 29 de dezembro de 1928.  Novamente, a Escola 
Normal era vista como um espaço fundamental no processo de implementação da 
reforma ou, como enfatizava Vivacqua (1930, p. 60) “[...] a pedra angular do edifício 
da escola nova.” Assim, segundo o idealizador da reforma, era necessário, 
inicialmente, reorganizar o programa da escola normal com a introdução de novas 
disciplinas que preparassem “[...] os mestres para seguirem os princípios da escola 
activa brasileira” (VIVACQUA, 1930, p. 61). O novo currículo deveria apresentar as 
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disciplinas Agricultura Prática (visando a atender as escolas rurais), Introdução à 
Psicologia Experimental, além de valorizar o ensino de Educação Física e Artística. 
Sendo assim, o currículo passou a apresentar a seguinte organização (Quadro 4). 

 

1º ano 
Língua Vernácula e Caligrafia, Francês, Aritmética, Geografia e Cosmografia, 

Educação Física, , Música e Canto Oral e Trabalho Manuais. 

2º ano 
Língua Vernácula, Francês, Aritmética, Álgebra, Geografia do Brasil, História 

das Civilizações, Desenho e Caligrafia, Educação Física, Música e Canto, 

Trabalhos Manuais. 

3º ano 

Língua Vernácula e Literatura Nacional, Álgebra, Geometria, História das 

Civilizações (principalmente do Brasil), Higiene (anatomia e psicologia 

humana), História Natural, Física, Química, Pedagogia (história da Educação, 

Psicologia Geral e Experimental, Pedagogia e Moral e cívica, didática) Música e 

Canto Oral, Educação Física e Trabalhos Manuais. 

4º ano 

Língua vernácula e Literatura Nacional, Pedagogia (noções de Sociologia e 

Direito Usual, Didática e Prática Pedagógica, Higiene Escolar e Infantil, 

Puericultura, Eugenia, Prática de Primeiros Socorros, História Natural, 

Agricultura e Industrias Rurais, Educação Física (Prática de Antropometria, 

Escotismo), Música e Canto Coral.  

Tabela 3: Grade curricular da Escola Normal em 1930 

Fonte: ESPÍRITO SANTO, Decreto nº 10.171, de 1930, art 6º 

 
As formas de avaliação e a normas disciplinares que até então vigoravam na escola 

Normal também estavam entre os alvos da reforma de Vivacqua. No Decreto nº 10.171, 
publicado no ano de 1930, que estabelecia o regimento interno da instituição, podemos 
observar claramente a influência dos pressupostos da escola nova na abordagem 
dessas duas questões. O discurso, em relação à disciplina, adquiriu uma feição bem 
menos rígida e autoritária se comparado com as determinações dos regimentos 
anteriores.  

Com relação ao processo avaliativo, ficou determinado que, além das provas orais 
e escritas realizadas trimestralmente, o professor deveria desenvolver em sala de aula 
uma série de atividades práticas que seriam avaliadas ao fim de cada mês. O aluno 
deveria ainda produzir um diário de estudos relatando todo o desenvolvimento das 
atividades escolares, material que também seria avaliado pelo professor.  

Além das transformações no Curso de Formação para o Magistério Primário, a 
reforma também apresentava por objetivo a propagação dos seus pressupostos 
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pedagógicos entre o professorado de todo o Estado. A estratégia traçada por Vivacqua 
(1929) consistiu na criação do Curso Superior de Cultura Pedagógica destinado ao 
aperfeiçoamento de professores e inspetores (ESPÍRITO SANTO, decreto nº 9.750, de 
30 de agosto de 1929) que, segundo seu idealizador, deveria “[...] promover a 
preparação de um corpo nuclear propagantista e aplicadores da Escola Nova” 
(VIVACQUA, 1929, p. 4). O curso foi organizado e teve todas as suas aulas ministradas 
pelo inspetor federal Deodato de Morais. A duração era de seis meses com uma carga 
horária de 20h semanais e funcionava em uma sala do Grupo Escolar Gomes Cardim. 
O programa curricular, aprovado pela Resolução nº 257,de 1929, foi completamente 
moldado pelos pressupostos da escola nova. No encerramento do curso, os alunos da 
primeira turma apresentaram, individualmente, um trabalho escrito (theses finaes) 
sobre diferentes temas relacionados com a educação na ótica da Escola Nova.  

Por fim, é preciso analisar dois aspectos fundamentais dessa reforma, porém 
bastante complexos e de difícil apreensão. Em primeiro lugar, a repercussão das novas 
medidas pedagógicas entre os professores da instituição e a posição desses 
profissionais em relação às ideias da Escola Nova e, em, segundo lugar, as possíveis 
mudanças ocorridas nas práticas pedagógicas.  

Nos textos publicados pelos professores da Escola Normal na imprensa em geral e 
na imprensa pedagógica não foi identificado nenhum artigo que fizesse menção à 
reforma educacional de 1928 ou que evidenciasse um envolvimento dos autores com 
as novas ideias pedagógicas. É importante destacar que esses professores não 
lecionavam as disciplinas do núcleo pedagógico. Eram advogados e engenheiros que 
atuavam principalmente nas áreas de Português, Literatura, História, Geografia, entre 
outras disciplinas. É bem possível que as ideias da Escola Nova tivessem uma maior 
circulação e aceitação entre os professores responsáveis pelas disciplinas pedagógicas 
e pela prática de ensino e, também, entre os professores do ensino primário. Por 
exemplo, o professor do ensino público primário e ex-aluno da Escola Normal, Alvimar 
Silva, apresentou, no ano de 1928, uma palestra no grêmio estudantil da escola 
fazendo uma crítica aos métodos tradicionais de ensino adotados na instituição e 
defendo os princípios da escola nova. Construiu seu texto, que tratava basicamente de 
métodos de avaliação, recorrendo principalmente à citação de autores relacionados 
com a área da Psicologia do desenvolvimento como: Claparède, Binet, Forel, Pierret 
Vachet, além dos clássicos Rousseau e Spencer (SILVA, 1928) 

Na revista Labor, publicada pela Escola Normal nos anos de 1925 e 1926, quando 
o discurso da Escola Nova já estava bastante disseminado entre os gestores 
educacionais do Estado e nos programas de ensino, não aparece um número 
significativo de artigos relacionados com essas novas perspectivas pedagógicas. 
Alinhados ao pensamento da escola nova, destacam-se apenas alguns artigos sobre a 
saúde e a higiene escolar, produzidos por profissionais da saúde, e um artigo de um 
professor enaltecendo a importância dos testes de inteligência.  

No ano de 1925, o então diretor de Instrução Pública, Ubaldo Ramalhete, visando 
a promover mudanças no processo avaliativo desenvolvido na Escola Normal, 
convidou o pedagogo carioca Manuel Bonfim para promover uma série de palestras 
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envolvendo professores e alunos da escola. O pedagogo era um defensor da aplicação 
dos tests, e o objetivo era introduzir esse método de avaliação da inteligência na escola 
normal para depois ser aplicado no ensino primário.  

Apesar de todo o entusiasmo em relação ao evento, que contou até mesmo com a 
participação do diretor de instrução e do presidente de Estado durante as sessões, a 
nova proposta de avaliação recebeu inúmeras críticas de professores secundaristas. 
Pimentel (1925, p.16), fiel ao discurso nacionalista que predominava entre os 
professores secundaristas da época, criticava a importação de ideias estrangeiras e 
destacava que, no Brasil, “[...] o mal das imitações é endêmico e já se fixou como índice 
mais alto de nossa inércia ou commodismo intellectual”. O professor não acreditava 
que os tests pudessem evitar a prática da memorização no ensino e as distorções 
produzidas pelos métodos de avaliação tradicional. Achava que os exames 
convencionais, apesar das possíveis injustiças, representavam ainda a forma mais 
confiável de avaliação, principalmente nos cursos secundários, e afirmava: 

Nos cursos secundários a solennidade dos exames é indispensável, como ainda o 
é a praxe dos concursos para o aquilamento dos mais capazes ao exercício do 
magistério, nos collegios secundários e nas faculdades universitárias” 
(PIMENTEL, 1925, p.17). 

Independentemente de seu alcance na prática de ensino cotidiano, o fato é que a 
Reforma de Vivacqua conferiu, naquele momento, um grande prestígio social à Escola 
Normal. A imprensa da época dava grande espaço para as notícias relacionadas com a 
reforma do ensino e publicava com frequência artigos produzidos pelos seus 
idealizadores. Esse fato foi lembrado por Dona Ester, ex-aluna da escola, que vivenciou 
esse período. Em seu depoimento, destacou que “[...] na época a escola normal tinha 
grande prestígio graças à reforma de Atílio Vivacqua, por isso meu pai fez minha 
matrícula na escola” (MONTEIRO,2007). Disse ainda que, na verdade, sua vontade 
era entrar para o ginásio; não queria fazer o curso normal, porém sua família não 
permitiu, por achar inadequado o seu convívio em uma escola com predomínio do 
público masculino.  

O seu relato sobre aulas e as formas de avaliação indica que as mudanças previstas 
pelo novo regimento da escola não repercutiram imediatamente nas práticas de ensino 
cotidianas. Nas avaliações, “[...] prevalecia a memorização da matéria” (2007), 
principalmente nas provas orais, quando o aluno teria que responder a três questões 
retiradas de uma lista de dez pontos passados previamente pelos professores.  

 
A principal mudança de que se tem lembrança ocorreu na área da prática de 

ensino, com a intensificação das aulas experimentais realizadas na Escola Modelo. De 
acordo com o seu depoimento, esse trabalho diferenciado ficava restrito a uma turma 
de alunas selecionadas pela direção da escola por meio da análise do histórico escolar. 
Essa turma da qual fez parte formava a escola isolada modelo e trabalhava 
diretamente com as professoras de 1ª a 4ª séries da escola experimental. É importante 
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destacar que o texto da reforma e o regulamento da escola não fazem menção a 
qualquer tipo de pré-seleção entre as turmas. Essa decisão cabia à direção da escola, 
considerando que as suas condições estruturais não permitiam que fosse estendido a 
todos os alunos o almejado aprimoramento da formação prática. Mas, de qualquer 
forma, esse fato nos mostra o alcance limitado das propostas de reforma educacional. 

Em sua entrevista, Dona Ester destacou que, na época, era possível perceber o 
clima de rivalidade e disputa que existia na área educacional do Estado. Na verdade, 
havia uma forte oposição entre os professores mais antigos da Escola Normal, os do 
Ginásio e os do grupo de vanguarda, formado por nomes como Lídia Bessouchet, 
Haydee Nicolusi e Cristiano Fraga, que participavam ativamente do projeto de reforma 
educacional de Vivacqua. Os integrantes desse grupo, além de defender os 
pressupostos da Escola Nova, foram responsáveis também pela divulgação e 
circulação das ideias do movimento Modernista no Estado a partir do final da década 
de 1920. Por outro lado, os professores Elpídio Pimentel, Nilo Bruzi, Ciro Vieira da 
Cunha e Aurino Quintaes, que também atuavam na produção literária do Estado, eram 
completamente contrários à nova estética literária proposta pelo Modernismo. Sendo 
assim, podemos distinguir duas posições distintas em relação à educação, à literatura 
e a seu papel no ensino: de um lado aqueles que estavam ligados à Pedagogia 
tradicional e às correntes literárias do século XIX e, do outro, os adeptos da Escola 
Nova e do Modernismo. A interpretação dos dados obtidos pelo trabalho de pesquisa 
aponta claramente o predomínio da primeira posição na configuração das práticas de 
ensino desenvolvidas nos dois estabelecimentos de ensino secundário. 

Para Soares (1998), essa oposição de ideias entre os profissionais da educação do 
Estado ficou claramente evidenciada durante a realização de um concurso para a 
cadeira de Pedagogia da Escola Normal, em 1932. Na ocasião, Lydia Besouchet, ex-
aluna da Escola Normal e do Curso Superior de Cultura Pedagógica, concorreu à vaga 
com a tese intitulada Pedagogia social: educação no futuro. O texto, repleto de 
citações de autores como Marx, Engels e Dewey, causou indignação entre os 
componentes da banca de examinadores que o consideraram extremamente 
subversivo. A autora do texto, obviamente, foi reprovada e assumiu a cadeira de 
Pedagogia uma candidata alinhada ao pensamento hegemônico da escola aos padrões 
morais que definiam a conduta feminina da época.   

A Escola Normal chega ao final da década de 1920 apresentando um expressivo 
crescimento no número de matrículas. No ano de 1928, o diretor da instituição 
registrou, em seu relatório anual, a maior procura, até então verificada, pela primeira 
série do curso normal: “No 1º anno foram matriculados 127 alumnas e 13 alumnas. 
Tendo-se elevado bastante o número de alumnos matriculados no 1º anno, houve 
necessidade de dividir-se esta classe em 2 turnos, funcionando o 1º turno de 8 às 12 
e o 2º das 12 as 16 horas” (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,1929, p. 5). Entretanto, o 
índice de reprovação acompanhava o crescimento da matrícula: do grupo de 140 
alunos matriculados na primeira série no ano de 1928 apenas 49 obtiveram aprovação, 
82 foram reprovados e nove desistiram antes do término do ano letivo.  
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Ao final foi possível perceber que a Escola Normal ocupava um lugar 
extremamente representativo no cenário social. Professores e alunos que passaram 
por essa escolas viriam a desempenhar importantes funções na área política e cultural 
do Estado. De fato, ser professor nessa escola conferia prestígio e reconhecimento 
social, por isso os concursos para lente catedrático representavam verdadeiros 
acontecimentos sociais e mobilizavam os setores mais representativos do poder local. 
Na época, vigorava a concepção do professor como um intelectual, alguém habilitado 
para pensar sobre as questões que se apresentavam diante da sociedade da época. 
Nesse período, muitos professores secundaristas participavam ativamente nas mais 
diversas discussões travadas na imprensa local. De fato, eles eram os principais 
colaboradores dos jornais e revistas que circulavam no Estado.  Foi possível 
identificar, nesse período, um pequeno movimento de expansão do ensino secundário 
entre as classes populares, principalmente do ensino normal que, por oferecer uma 
formação profissional, capacitava o aluno para a entrada imediata no mercado de 
trabalho. A Escola Normal, acompanhando a tendência geral, firmava-se como um 
local de formação destinado ao público feminino.  
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RESUMO  

O presente trabalho busca refletir sobre a experiência da Escola Guatemala, no Rio de 
Janeiro, na década de 1950. A fim de entender o contexto histórico que contribuiu para 
a experiência desenvolvida na escola, o trabalho abordará as políticas públicas do MEC 
que envolveram o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) na década 
estudada, assim como as estratégias desenvolvidas por essa agência de modo a intervir 
nos sistemas de ensino do país. Em particular, o foco estará direcionado às ações da 
Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério (DAM), órgão vinculado ao INEP/CBPE e 
dirigido por Lúcia Marques Pinheiro, que produziram impactos significativos na 
Escola Guatemala, através do Serviço de Orientação Psicopedagógica (SOPP), aspecto 
da instituição que será analisado particularmente em sua ação junto aos professores 
com vistas a fornecer suporte para o desempenho da atividade docente. Essa ação 
estava diretamente ligada à preocupação da equipe pedagógica e psicopedagógica com 
a eficácia dos processos de ensino aprendizagem. 
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Na década de 1950, com a queda do Estado Novo (1945), a ideia do nacional-
desenvolvimentista ganha força no cenário político e o acesso à escolarização torna-se 
mais uma vez assunto no centro de debates na esfera educacional. Desta forma, a 
restruturação da nação passava novamente pela escola. É nesse contexto político dos 
anos 1950 que diferentes grupos reivindicaram o acesso à escolarização, o que 
favoreceu a retomada da crença na educação como meio de ascensão social e de 
desenvolvimento nacional e do campo educacional como objeto de disputa de 
diferentes grupos (educadores católicos 1  e escolanovistas). Assim, como afirma 
Libânia Xavier: 

Nesse processo, voltaram ao centro do debate as questões relativas ao embate 
público-privado, ainda associado à relação Estado-Igreja e seus desdobramentos 
na esfera educacional. Nos anos 50-60 a defesa da escola pública, universal e 
gratuita, foi retomada por muitos dos remanescentes do escolanovismo, tendo 
em Anísio Teixeira uma das lideranças mais atuantes (XAVIER, 1999, p. 59). 

Dentre as ações que visavam afirmar a educação como base para a construção de 
um país moderno, é importante ressaltar a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais (CBPE), em 1955, sob o comando de Anísio Teixeira, quando o mesmo 
era diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), órgão vinculado ao 
Ministério da Educação e Cultura (MEC).  

Presidido, na época, por Anísio Teixeira, o INEP expressa em suas políticas 
desenvolvidas na década de 1950, um desdobramento em relação às proposições do 
movimento escolanovista dos anos 1930. Vinculado ao INEP, Anísio criou o CBPE 
(Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais), com o objetivo de auxiliar os 
professores na melhoria de sua prática. Além disso, o INEP também era responsável 
pela publicação da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), importante 
periódico da época, para o qual colaboravam educadores envolvidos nos debates 
educacionais de então.   Como observou Libânia Xavier (1999), “o CBPE se encaixa na 
perspectiva desenvolvimentista na medida em que se constituiu como um centro de 
pesquisas e de assessoria técnica para assuntos educacionais”. Nas palavras do próprio 
Anísio Teixeira: 

Os Centros de Pesquisas Educacionais foram criados para ajudar a aumentar os 
conhecimentos científicos que assim possam ser utilizados pelos educadores – 
isto é, pelos mestres, especialistas e administradores educacionais – para melhor 
realizarem a sua tarefa de guias de formação humana, na espiral sem fim de seu 
indefinido desenvolvimento (TEIXEIRA, 1957, p.22). 

                                                   
1 É importante destacar que quando me refiro aos educadores católicos estou me referindo ao projeto de educação 
defendido por esses intelectuais e não a sua fé religiosa. 
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Assim, como destaca Libânia Xavier (2000), o que se propunha era a articulação 
entre ciência, educação e política, isto é, entre conhecimento e ação, entre prática 
social e pesquisa educacional. 

O CBPE se organizou em torno de divisões autônomas dedicadas à pesquisa 
educacional (DEPE), à documentação e informação pedagógica (DDIP), à pesquisa 
social (DEPS) e ao aperfeiçoamento do magistério (DAM). É esta última divisão, 
particularmente, que se constituirá no foco do presente trabalho. A Divisão de 
Aperfeiçoamento do Magistério (DAM), dirigida pela professora Lúcia Marques 
Pinheiro, desde sua criação, em 1955, desenvolvia projetos que visavam à formação e 
aperfeiçoamento dos profissionais de educação. Como nos lembra Roberta Macedo 
(2007), além dos cursos, essa divisão tinha o objetivo de criar escolas e classes que 
pudessem vir a proporcionar um espaço de pesquisa e experimentação, pois por 
intermédio destas instituições poderiam testar os novos métodos pedagógicos e 
desenvolver pesquisas científicas sobre questões escolares. 

Deste modo, a DAM era a divisão responsável pelo desenvolvimento de projetos 
ligados a formação de professores, especialistas em educação (orientadores, 
administradores escolares) e professores de escolas normais com cursos de 
aperfeiçoamento do magistério. Também era a DAM que supervisionava as atividades 
das Escolas Experimentais existentes, sendo responsável pela implantação de novas 
metodologias. Acrescido a isso, a DAM também realizava estudos, inquéritos e 
levantamentos relativos a temas específicos da educação no sentido de subsidiar suas 
ações de intervenção no tocante aperfeiçoamento do magistério, seja no âmbito dos 
cursos oferecidos, seja no âmbito da intervenção pedagógica direta através da Escola 
Guatemala. 

As ações da DAM tinham papel central no projeto do CBPE, à medida que as ações 
ali desenvolvidas constituíam-se como o primeiro passo para a formação do que Anísio 
chamava de espírito científico nos professores. 

Ainda para Libânia Xavier (1999), a estrutura do CBPE se reproduziu nos Centros 
Regionais de Pesquisas Educacionais. É digno de nota que a ideia inicial era de que 
cada Centro Regional tivesse sua própria escola de observação e experimentação. 
Contudo, dos seis estados 2  onde os Centros Regionais funcionaram, somente os 
estados da Bahia e do Rio de Janeiro implantaram instituições escolares de 
demonstração. Na Bahia, o trabalho experimental era desenvolvido no Centro 
Educacional Carneiro Ribeiro; no Rio de Janeiro, era a Escola Guatemala que 
funcionava como o centro de experimentação pedagógica.  

Segundo Roberta Macedo: 

Nos anos 1950, com a criação dessas escolas experimentais, em paralelo a outras 
estratégias, o CBPE/INEP vai pôr em prática o seu intento de dar cientificidade 
ao campo educacional. Essas escolas se transformariam em um espaço 
                                                   

2 Os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais se localizavam em Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, 
Recife, São Paulo e Rio de Janeiro (sede do Centro Nacional). 
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privilegiado para a implementação de medidas que visassem, principalmente, às 
mudanças na organização e no funcionamento da educação brasileira, além, é 
claro, das políticas de valorização do magistério (MACEDO, 2008, p. 221). 

Em 1954, a Escola Guatemala foi inaugurada sob a gestão da Secretaria de 
Educação do Governo do Distrito Federal. No ano seguinte (1955), tornou-se 
experimental devido a um convênio, que teve vigência até dezembro de 1975, entre o 
MEC e a Secretaria de Educação do até então Distrito Federal. Ligada 
administrativamente à Secretaria de Educação, a Escola Guatemala prestava conta 
mensalmente a esse órgão, enviando-lhe sua relação de pessoal, dos alunos 
matriculados e do resultado das avaliações. Pedagogicamente, encontrava-se 
subordinada ao INEP, que, por meio da DAM/CBPE, definia os rumos da 
experimentação educacional. 

Localizada no bairro de Fátima, no estado do Rio de Janeiro, e visando romper 
com a escola vista como tradicional, a Escola Guatemala funcionava em horário 
integral, tanto para os alunos, como para os professores que, além da regência das 
classes, recebiam professores bolsistas de outros estados, participavam de cursos de 
atualização e de encontros de avaliação promovidos pela supervisora do INEP. 

Para Libânia Xavier (1999), a Escola Guatemala tornou-se o laboratório de 
experimentação pedagógica da DAM/CBPE e funcionava como um celeiro de 
fermentação de novas metodologias e como centro de formação de professores, 
transformando-se, assim, em espaço privilegiado de demonstração de procedimentos 
pedagógicos do INEP e em campo de pesquisa científica relacionada a métodos e 
recursos de ensino, a programas para o curso primário e a análise do tipo de sistema 
de promoção. A intenção era de que o conhecimento produzido na escola experimental 
servisse de base à melhoria do sistema educacional do país. 

O projeto pedagógico da escola visava promover uma educação que desenvolvesse 
plenamente o indivíduo. “Nesse sentido, contemplava aspectos que iam do exercício 
da cidadania, passando pelo desenvolvimento do espírito para uma vida plenamente 
democrática, até a busca de mecanismos que pudessem estimular ações práticas que 
se parecessem com a vida cotidiana” (Strang e Macedo, s/d, p. 7). 

Em sintonia com os objetivos que pautaram sua criação, a proposta pedagógica da 
Escola Guatemala envolvia o método de projetos, adotado a fim de os alunos tivessem 
vivências mais participativas e ricas. Acreditava-se que, através do método de projetos, 
a escola estimularia o desenvolvimento integral do indivíduo, uma vez que criava 
situações baseadas na vida cotidiana. Segundo Cecília Neves Lima, (s/d) “a proposta 
pedagógica da escola configurava-se numa filosofia de educação que pretendia o 
desenvolvimento global do ser humano, desde o aspecto cognitivo até o motor e 
social”.  

Sobre o método de projetos, Miriam Chaves e Roberta Macedo destacam que: 

Procurando romper com a aula tradicional, na qual o aluno copia o que o 
professor ensina, o “método de projetos” possibilitou que os alunos da Escola 
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Guatemala vivenciassem experiências mais participativas que envolviam as 
turmas em um trabalho único (organização de uma biblioteca de classe) ou em 
atividades individuais, mas idênticas para todo o grupo (presentes para as mães, 
preparo de enfeites e lembranças de primeira comunhão). E se nos primeiros 
meses os projetos eram de construção (de bairros, fazendas, circos, estantes), 
mais tarde passaram a ser projetos de estudos (museu e biblioteca), 
demonstrando uma evolução do próprio trabalho com o método (CHAVES E 
MACEDO, 2006, p. 3-4). 

O método de projetos, portanto, tornaria a aprendizagem mais ativa e significativa 
para o aluno, que viveria na escola situações do seu cotidiano e conseguiria aplicar o 
que foi aprendido no seu meio social, ou seja, a criança conseguiria entender a partir 
desse método a ligação entre aprender e viver, já que o mesmo tinha um caráter mais 
prático e o objetivo de reverter a passividade na sala de aula. Segundo Cléo Passos 
(1996), a Escola Guatemala utilizou o método de projetos para dinamizar seu 
currículo. De acordo com essa autora (1996), durante a implantação do novo modelo 
metodológico na escola, houve um “escopo proposital” ao projeto educacional de 
Anísio Teixeira, do currículo, da experiência e das propostas escolares e não uma mera 
transposição dos ideais escolanovista de John Dewey. 

Quanto aos professores, Miriam Chaves e Roberta Macedo (2008) evidenciam que 
a orientação da DAM era para que, devido a sua falta de experiência, o método não 
fosse imposto de maneira rígida, mas, ao contrário, que se respeitassem as diferenças 
e o ritmo de cada classe, sem perder de vista os seus possíveis aspectos negativos. No 
entanto, como enfatiza Roberta Macedo (2007), apesar de toda orientação da DAM 
aos professores para a melhor aplicação do novo método de ensino, as dificuldades e 
resistências fizeram parte do cotidiano dessa escola.  

Para Cléo Passos, existiam entre os professores certo receio e ambivalência em 
relação às orientações pedagógicas provenientes do INEP (PASSOS,1996, p.139). 
Ainda para essa autora, além do clima de instabilidade entre os professores, houve 
precariedade quanto à preparação dos alunos para as transformações que haviam sido 
implantadas. Por outro lado, Cecília Lima (2004) afirma que no começo da 
experiência, os docentes que atuavam na escola não se adaptaram ao trabalho 
experimental. 

De acordo com Miriam Chaves e Roberta Macedo: 

Apesar dessas dificuldades, fica claro que através do “método de projetos”, a 
Escola Guatemala resolve pelo menos dois problemas: possibilita que o cotidiano 
escolar seja oxigenado, proporcionando um tipo de ensino que ao mesmo tempo 
em que se mantinha organicamente conectado à vida fora da escola, incentivava 
um tipo de inteligência de caráter mais prático, não se restringindo assim a um 
ensino intelectualista e elitista, conforme críticas de Anísio Teixeira. Enfim, o tipo 
de trabalho pedagógico implícito ao “método de projetos” estaria contribuindo 
para a fermentação de uma escola que teria como princípio a alteração das 
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relações de aprendizagem, no sentido de torná-las mais dinâmicas, democráticas 
e participativas (CHAVES E MACEDO, s/d, p.5). 

Seguindo a proposta de solucionar os problemas referentes ao rendimento escolar, 
foram desenvolvidos, então, meios experimentais dentro da Escola Guatemala, como 
o sistema de avanços progressivos, que considerava as condições do desenvolvimento 
do aluno e não o via, apenas, do ponto de vista dos conteúdos. A prática instituída 
tinha como foco o desenvolvimento progressivo e contínuo do aluno. Nessa 
perspectiva, o sistema seriado de promoção era visto como inadequado, uma vez que 
contribuía para a desordem de idades em cada série. Logo, o sistema de avanços 
progressivos foi outra prática da Escola Guatemala, que buscava romper com o sistema 
visto como “anacrônico” das outras escolas do então Distrito Federal, visto a 
necessidade de reformular, também, seu sistema de promoção. 

Por meio dessa medida o sistema de avaliação interna modifica-se e deixa de ter 
apenas um sentido de aferição. Constitui-se em algo mais abrangente e 
transforma-se em apenas mais um dos vários aspectos da aprendizagem. As 
provas, por exemplo, passam a incluir uma série de graduação de dificuldades, 
tornando-se mais longas e, por isso, realizadas em vários dias entre tantas 
outras atividades (CHAVES E MACEDO, 2008, p. 227). 

Com a adoção tanto do método de projetos, quanto do sistema de avanços 
progressivos, a Escola Guatemala assume uma feição bem diferente do restante das 
escolas. A proposta da Escola considerava o processo de ensino-aprendizagem como 
contínuo, a criança continuava o trabalho do ano anterior no ano seguinte.  

Ao analisar um relatório da Escola Guatemala referente à organização da escola 
primária e ao problema da promoção, em que é estabelecida uma comparação entre os 
sistemas de avanços progressivos e o sistema de promoção seriada, fica claro que “A 
diferença mais flagrante que apresentam está em que o primeiro procura sobretudo 
levar em conta as condições psicológicas da criança, ao passo que o segundo põe a 
maior ênfase nas matérias de ensino.”3 

No sistema de avanços progressivos:  

(...) a todos é assegurada a possibilidade de realizarem experiências graduadas, 
progressivas, do ponto de vista do desenvolvimento humano, de maneira ou 
menos lenta ou mais ou menos rica, de acordo com suas condições pessoais, que 
são o único fator restritivo das oportunidades individuais. Atende-se, pois, ao 
princípio básico de democracia que é o da igualdade de oportunidades.(A 
organização da escola primária e o problema da promoção, 1955, p.59)4 

                                                   
3 A organização da escola primária, 1955. Documento disponível no acervo de Anísio Teixeira (FGV-CPDOC).   

4 Documento disponível no acervo pessoal de Anísio Teixeira (FGV-CPDOC). 
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Com forte influência da Psicologia na elaboração desse sistema, levando em 
consideração essa condição de cada aluno, se faz fundamental o papel do professor, 
pois ele deverá agir objetivando a realização de experiências significativas para os 
alunos, que favoreçam seu desenvolvimento. 

A adoção do novo sistema pela Escola Guatemala não ocorreu com facilidade, 
sofreu muitas resistências, por parte da comunidade escolar, por isso, que a transição 
para o sistema de avanços progressivos ocorreu de forma lenta, pois, por mais que a 
escola fosse instituída como experimental e tivesse diferenças em relação às demais 
escolas da época, a mesma tinha que seguir as normas educacionais vigentes e seus 
alunos eram submetidos a provas estabelecidas pela Prefeitura do Distrito Federal, 
dificultando o trabalho proposto pelo sistema de avanços progressivos.  

A alteração completa e recente do regime escolar que, naturalmente, como toda 
a mudança, produz certa perturbação na criança, pareceu-nos aconselhar certa 
prudência na adoção da medida em caráter geral. Tanto mais que ela era bem 
diferente da adotada no resto do sistema escolar. (A organização da escola 
primária e o problema da promoção, 1955, p.93)  

No início do ano de 1956:  

Ficou decidido que os professores procurariam ter em vista, para orientação 
geral de suas atividades, os programas correspondentes aos guias de ensino do 
período 32-35, reeditados pelo INEP e os programas da P.D.F., procurando, 
porém, marchar conforme o ritmo de aprendizagem das crianças, sem 
preocupação de cumpri-los integralmente. (A organização da escola primária e 
o problema da promoção, 1955, p.93)  

Tendo em vista a importância do professor nesse processo de estabelecimento de 
novas práticas escolares, foi percebida a importância da promoção de ações que 
envolvessem a adaptação do professor ao novo projeto. 

O Serviço de Orientação Psicopedagógico (SOPP) é outro aspecto da instituição 
que deve analisado, particularmente em sua ação junto aos professores com vistas a 
fornecer suporte para o desempenho da atividade docente. Essa ação esteve 
diretamente ligada à preocupação da equipe pedagógica e psicopedagógica com a 
preparação docente. 

Na experiência da Escola Guatemala, o Serviço de Orientação Psicopedagógica 
(SOPP), criado em 1955, envolve outra atuação de relevância, com vistas a enfrentar 
os problemas de aprendizagem observados entre os alunos da instituição. A principal 
estratégia mobilizada pelo SOPP para enfrentar a questão parece ter sido do apoio aos 
professores. A visão assinalada pelos agentes desse serviço sugeria que os docentes 
seriam os principais responsáveis pelo sucesso da obra educativa. Por isso, a atuação 
do e do apoio psicológico a esses profissionais.  

Ainda de acordo com o documento que apresenta o SOPP, em síntese, os objetivos 
do serviço iam além do apoio aos professores. Envolviam os seguintes aspectos:  
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Contribuir para um ajustamento satisfatório da criança ao meio ambiente, 
procurando encontrar soluções mais adequadas para os problemas e 
dificuldades apresentadas pelos alunos nos diversos setores das suas atividades; 
colaborar com o corpo docente e direção da Escola no sentido de ser conseguida 
uma unidade de orientação junto aos alunos; propiciar um maior entrosamento 
entre a Escola, a Família e a Comunidade; apresentar pesquisas e trabalhos 
relacionados às suas atividades específicas dentro da Psicologia Educacional, 
Evolutiva e Clínica. (Apresentação do Serviço de Orientação Psicopedagógica da 
Escola Guatemala, 1963). 

De início, cabe destacar que, de acordo com Lima (2004), a política de formação e 
aperfeiçoamento do magistério desenvolvido no interior da Escola Guatemala 
privilegiava a construção de uma postura “reflexiva frente às questões cotidianas” da 
escola, aproximando-se daquilo que conhecemos de “professor-pesquisador”. 

No momento de sua criação, o SOPP se empenhou na função de aplicar testes aos 
alunos da escola, com objetivo de, tanto apreender o desempenho do educando, 
quanto criar subsídios para a experimentação realizada na escola. O serviço, 
coordenado pela professora e psicóloga Terezinha Lins de Albuquerque, concentrava 
suas atividades no atendimento dos alunos que apresentavam alguma dificuldade. 
Progressivamente, o que se observa é que essa coordenadora do serviço deixou os 
testes para segundo plano, pois, em seu entendimento, os testes não ajudariam em 
nada os professores que poderiam se isentar de suas responsabilidades diante dos 
resultados. Segundo Roberta Macedo (2007), na medida em que a professora 
Terezinha Lins assumia a coordenação do SOPP os testes foram postos num segundo 
plano, utilizados apenas em casos muito específicos, em que se identificava no aluno 
algum tipo de dificuldade de inteligência. 

Em seu entendimento (da coordenadora do Serviço), os testes não iam ajudar em 
nada os professores, pois estes poderiam, além de forjar uma visão 
particularizada do aluno, se isentar de suas funções diante de tais resultados. 
Verificou-se então que o simples levantamento de dados psicológicos e a 
formulação do diagnóstico psicológico deveriam vir acompanhados de um 
trabalho específico com os professores. (MACEDO, 2007, p.64) 

Na expectativa de oportunizar um maior aproveitamento das orientações 
fornecidas pelo SOPP, foi percebida a necessidade de desenvolver um trabalho mais 
específico com o corpo docente da instituição. Segundo Miriam Chaves e Roberta 
Macedo (s/d), “é nesta ocasião que ocorre a alteração das prioridades do SOPP. Volta-
se radicalmente para o corpo docente e, de modo consequente, inicia um trabalho que 
tem como objetivo sanar as incertezas que aqueles poderiam ter quanto ao seu 
trabalho em sala de aula”. O atendimento individual aos docentes foi outra importante 
iniciativa articulada pela equipe do SOPP para minimizar o despreparo do professor. 
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Este tipo de trabalho intensificou-se no decorrer do ano de 1957 e tomou como 
ponto de partida as necessidades individuais de cada profissional. De acordo com 
Terezinha Lins de Albuquerque, este teria sido o ano mais pesado para o serviço, 
pois, aos poucos, se deram conta da necessidade de se criar a atitude terapêutica 
dentro do SOPP. (MACEDO, 2007, p. 71) 

O atendimento individual crescia progressivamente e este se centrava na área da 
pessoa professor, tornando indispensável um trabalho pessoal, uma tomada de 
consciência das dificuldades de cada uma. Pretendia-se, principalmente, que o 
professor assumisse a sua responsabilidade profissional, enquanto docente. 

Era com frequência que os professores além de responsabilizarem a família do 
aluno pelo insucesso da criança, se isentavam de uma reflexão mais profunda 
dos acontecimentos do cotidiano da Escola, pois havia uma expectativa em torno 
dos problemas e uma exigência de respostas prontas para os problemas 
apresentados. (MACEDO, 2007, p.73) 

Ainda de acordo, com Miriam Chaves e Roberta Macedo (2008), o papel principal 
do SOPP era o de auxiliar os professores na compreensão do comportamento de seus 
alunos. Tentar minimizar o despreparo do docente transformou-se no foco principal 
do trabalho empreendido, ação que esteve diretamente ligada à preocupação da equipe 
pedagógica e psicopedagógica com a eficácia dos processos de ensino-aprendizagem. 
Cabe destacar que o problema da indisciplina entre os alunos era a preocupação 
central de todos. Percebia-se que os professores, por não estarem familiarizados com 
o novo método, tornavam-se inseguros em relação a sua prática escolar. 

Segundo Roberta Macedo (2007), diante do quadro de insegurança dos 
professores e na expectativa de tentar minimizar os efeitos do despreparo profissional, 
a coordenadora buscou desenvolver na instituição um trabalho de “reeducação 
pessoal” do corpo docente da Escola Guatemala, que se baseava na formação 
profissional e pessoal do professor.  

Uma das constantes preocupações do SOPP envolveu, então, a assistência especial 
ao corpo docente da Escola, que se estabelecia, através de contatos pessoais, 
entrevistas individuais, reuniões, grupos de estudo: “A intenção era a de ajudar as 
professoras a conhecerem melhor as suas características de personalidade e 
limitações, bem como a conhecerem melhor o comportamento dos seus alunos, 
problemas e dificuldades.” (Apresentação do Serviço de Orientação Psicopedagógica 
da Escola Guatemala, 1963 - FGV-CPDOC) 

A chave para o problema da Escola estaria na atitude do professor, ou seja, não 
bastava lançar mão de recursos pedagógicos para melhorar o rendimento do 
aluno. Acreditava-se que, por intermédio do crescimento pessoal e 
aperfeiçoamento profissional do professor, a Escola teria a resposta adequada 
para as suas dificuldades. (MACEDO, 2007, p. 74) 
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De modo consequente, a relação professor-aluno deixa de ser o foco principal do 
trabalho empreendido pela equipe e passa a fortalecer os professores enquanto 
profissionais em processo de capacitação afim de que melhor aceitassem as 
propostas veiculadas pelas reuniões da escola. A partir do incentivo constante a 
uma postura reflexiva, permite-se que obtenham com uma maior facilidade uma 
visão do conjunto dos problemas ocorrentes no dia-a-dia da escola, podendo, 
dessa maneira, agir de forma mais segura e de acordo com os parâmetros 
defendidos pela instituição. (CHAVES E MACEDO, 2006, p.6) 

No documento intitulado Experiência em dez anos de “acompanhamento às 
professoras” da Escola Guatemala, redigido por Terezinha Lins de Albuquerque, 
podemos identificar as ações desenvolvidas neste serviço que intentavam minimizar 
os impactos decorrentes da resistência docente no aproveitamento escolar do aluno. 
De acordo com Terezinha Lins de Albuquerque, desde que foi iniciado o trabalho no 
SOPP, sentiram o quanto era importante:  

a pessoa da professora na ação educativa da criança. Todo nosso trabalho 
técnico, específico, deveria ser desenvolvido junto a professora de uma maneira 
simples, acessível, com um objetivo único – ajudá-la a compreender melhor as 
motivações do comportamento da criança. (...) E foi essa ajuda sistemática a 
professora que caracterizou o trabalho do SOPP. (Experiência em dez anos de 
“acompanhamento às professoras da Escola Guatemala”, 1965)  

De acordo com Roberta Macedo (2007), ao que tudo indica, os efeitos do trabalho 
empreendido pelo SOPP foram positivos e, aos poucos, foi possível perceber a 
mudança de atitude das professoras da Escola Guatemala face aos “alunos-difíceis”, 
ocorrendo a diminuição de encaminhamentos ao SOPP. Dessa forma, a principal 
estratégia mobilizada pelo SOPP para atingir os objetivos esperados parece ter sido o 
apoio aos professores, por isso, a atuação do SOPP se dava, de modo privilegiado, na 
direção de sua formação e do apoio psicológico aos mesmos. A intenção era de tentar 
minimizar o despreparo dos docentes, ação que segundo se acreditava, produziria 
efeitos positivos em seu desempenho profissional, reduzindo, consequentemente, os 
problemas de aprendizagem e comportamento observados nos alunos. A ênfase do 
SOPP situava-se no atendimento sistemático aos professores, em termos individuais, 
de modo a neutralizar suas resistências em relação às novas metodologias adotadas 
pela Escola Guatemala.  

No SOPP, notamos que os professores eram mais responsabilizados diretamente 
pelo insucesso da obra educativa. Deste modo, o SOPP conduziu uma importante 
estratégia para a consolidação do projeto educacional do INEP. Uma vez que foi um 
Serviço de formação continuada integrado ao terreno da ação.  

O legado das ações implantadas, principalmente em relação aos cursos de 
aperfeiçoamento do magistério, se deu, principalmente, na forma como se 
pensou a formação docente. Através de um projeto bem planejado, com objetivos 
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traçados e que atendiam às principais deficiências de formação docente e de 
demanda educacional, foi possível a construção de cursos de aperfeiçoamento 
que visavam à melhoria da qualidade da escola brasileira, possibilitando a 
formação de uma nova geração de professores com talentos para modificar as 
bases sobre as quais se erguia a escola brasileira, altamente seletiva e excludente, 
e, ao mesmo tempo, formando uma nova organização escolar baseada nos 
pressupostos da teoria pragmatista. (LIMA, s/d, p.14,15) 

É inegável que a Escola Guatemala tornou-se um espaço privilegiado de diferentes 
experiências educacionais, principalmente no que diz respeito à capacitação de 
docentes. 

Assim, podemos afirmar que a Escola Guatemala constituiu-se num lócus de 
aperfeiçoamento do magistério, na medida em que sua dinâmica girava em torno 
da pesquisa e dos estudos para embasar a prática pedagógica. Dessa forma sua 
atuação estava de acordo com os objetivos do CBPE, através da supervisão da 
DAM, que fazia desta escola um espaço real de reflexão sobre a prática 
pedagógica (LIMA, s/d: 13). 

A experiência da Escola Guatemala demonstra o quanto o INEP/CBPE, na direção 
de Anísio Teixeira, mostrava preocupação com a situação das escolas públicas 
brasileiras, uma vez que o objetivo era difundir essa experiência por todas as escolas 
do país. Essa instituição escolar continuou sendo um centro de experimentações até o 
fim do convênio entre o MEC e a Secretaria de Educação, em 1975. Apesar do golpe 
militar (1964), quando Anísio Teixeira é destituído do cargo de diretor do INEP e da 
extinção do CBPE, em 1968, a experiência da Escola Guatemala permaneceu, ainda 
que de forma precária, até aquele momento. 
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RESUMO  

Neste texto discutimos a problemática da infância perigosa e um programa de ação 
com vista à sua regeneração num contexto técnico-institucional específico – Colónia 
Agrícola Correcional de Vila Fernando (Elvas, Portugal) ao longo da primeira metade 
do século XX, com particular destaque para a déca de 30. Ancoramos o estudo, do 
ponto de vista teórico, ao campo cientifico da História da Educação. O corpus 
documental é constituído por legislação e imprensa institucional que tomamos como 
referência no arco temporal previsto. Do ponto de vista metodológico, este é um 
trabalho de análise histórica onde a crítica é fundamental à validação das fontes. 
Defenderemos que a imprensa constituiu mais um mecanimos que favoreceu a 
intensidade da vida, com vista à regeneração dos menores, em contexto institucional.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Menores, Vila Fernando, imprensa. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo da modernidade a infância, etapa inicial da vida, tornou-se objeto de 
interesse político, científico e social. O processo de emergência de novas formas de 
organização social – onde se destaca a ascensão da burguesia – em contraponto com 
a velha ordem tradicional possibilitou a construção de um novo olhar sobre a criança. 
Perdeu força a interpretação da criança como um adulto em miniatura e consolidou-
se uma nova conceção que colocava a infância como elemento distintivo da 
modernidade, com características peculiares, que era necessário analisar, interpretar 
e integrar nas políticas públicas.  

Partindo deste pressuposto, pretendemos analisar a temática da infância marginal, 
sobretudo a infância considerada perigosa, a partir do contexto técnico-institucional 
de Vila Fernando, principalmente, no inicio da década de 30 do século XX. Para o 
efeito colocamos as seguintes questões orientadoras: Como se desenvolvia o processo 
de regeneração dos menores institucionalizados? Que mecanismos eram utilizados? 
Que lugar ocupou a educação neste contexto? 

Do ponto de vista metodológico, assumimos a crítica histórica, e a necessária 
triangulação das fontes, interna e externamente, como abordagem fundamental para 
validar as posições que desenvolvemos ao longo do trabalho. Este é um estudo 
ancorado teoricamente à História da Educação (Henriques, 2015; Henriques & 
Vilhena, 2013,; Ferreira & Henriques, 2014; Almeida, 2009; Dekker, 2009; Foucault, 
2006; Ferreira, 2004; Rufino, 2003; outros), embora estabelecendo conexões com 
outras áreas do saber permitindo a construção de uma leitura mais crítica e global. A 
principal fonte utilizada será o periódico “Ecos da Colónia”, publicado entre 1929 e 
1945, pertença da Colónia de Vila Fernando. Nesta publicação encontramos textos dos 
perceptores, dos colonos, de antigos colonos e defendemos que o próprio periódico 
constituiu um dispositivo regenerado. Além deste, teremos em conta a legislação e um 
conjunto de elementos discursivos que circulavam naquela época sobre a problemática 
analisada no trabalho. 

Em suma, tentaremos colocar em evidência o programa de regeneração de 
menores delinquentes aplicado naquele contexto técnico-institucional. Para o efeito, 
evidenciaremos três dimensões inerentes a esse programa: a dimensão disciplinar; a 
dimensão formativa; e a dimensão associada à valorização do trabalho enquanto 
elemento regenerador. 

1.1. A INFÂNCIA E A MODERNIDADE: CONTEXTOS, NORMAS E DESVIOS 

Ao longo da modernidade a preocupação com a qualidade da população constituiu 
um elemento fundamental no projeto, mais amplo, de governação dos indivíduos. A 
este propósito, Foucault (2006) afirma que esta problemática surge no século XVI, 
colocada “por discussões de questões muito diversas e sob aspectos inteiramente 
múltiplos” (p. 281) que convergem para um problema maior: a arte de governar. Não 
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pretendendo fazer uma genealogia deste conceito, apenas corroboramos a ideia de 
que, sobretudo a partir do século XVIII, a condução da conduta dos indivíduos 
colocou-se no interior de um triângulo conceptual: soberania – disciplina e gestão 
governamental (Foucault 2006, p. 302) da população no seu conjunto e, 
simultaneamente, no interior de cada uma das partes.  

A população aparece então, mais do que como a potência do soberano, como a 
finalidade e o instrumento do governo. A população aparecerá como sujeito das 
necessidades, de aspirações, mas também como objecto entre as mãos do 
governo, consciente diante do governo, do que ela quer, e inconsciente, também, 
do que lhe fazem fazer. O interesse, como consciência de cada um dos indivíduos 
constituindo a população, e o interesse como interesse da população, quaisquer 
que sejam os interesses e as aspirações individuais dos que a compõem, é isto que 
será o alvo e o instrumento fundamental do governo das populações (Foucault 
2006, p. 300).  

A arte de governo transformou-se mais numa forma de gerir as populações através 
de técnicas e táticas, não dispensando a disciplina, suportadas por saberes emergentes, 
que permitem a gestão das populações e o desenvolvimento daquilo que o filosofo 
francês designa de “governamentalidade”. Para Foucault (2006) a definição deste 
conceito implica “o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e 
reflexões, cálculos e táticas que permitem  exercer essa forma bem especifica, bem 
complexa, de poder” sobre a população entendida como o resultado de um processo 
onde o estado transita para um modelo de governo das populações, incluindo as 
crianças. Afirma Foucault (2006) que o problema do governo das crianças constitui “a 
grande problemática da pedagogia” (p. 281) ao longo da modernidade.  

Os processos relacionados com o governo da população colocaram a infância no 
interior de uma teia de interesses, nomeadamente por parte do Estado e dos saberes 
emergentes que tomaram a infância e o seu processo de 
escolarização/institucionalização como objeto privilegiado de trabalho. Objeto esse 
decorrente da necessidade de dirigir a conduta dos indivíduos de acordo com o 
interesse de um paradigma de Estado, também ele emergente: o Estado –Nação.   

A infância tornou-se a garantia de continuidade do emergente Estado –Nação. Era 
nas crianças que se investia no futuro da nação e, por isso, havia que moldá-las de 
acordo com os princípios que o Estado pretendia instituir. O investimento na infância 
proporcionou a criação de dispositivos de poder – destacando-se a Escola como palco 
de um conjunto de especialistas e saberes – que permitiam analisar, classificar e 
proteger a criança e, assim, produzir, de acordo com determinados critérios científicos 
e políticos, uma criança polida/normal isto é, ajustada àquilo que a sociedade esperava 
dela. A este propósito: 
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Uma das instituições disciplinares utilizadas na governação das populações e, 
mais concretamente, da infância, é a escola, que assume um lugar central na 
edificação dos discursos que colocam a criança como o futuro da nação. No 
interior da instituição escolar cruzam-se conhecimentos, normas e valores 
capazes de potenciar racionalidades modeladoras do indivíduo ou do seu 
comportamento em sociedade. Desse modo, a aposta do Estado na escola 
representou uma ação política instrumental de “governação dos escolares” capaz 
de consolidar os ideais de progresso associados à edificação de um Estado-Nação 
(Henriques & Vilhena  2015, p. 65). 

Como já afirmamos previamente, este processo de governação baseou-se em 
conhecimentos científicos – característica da modernidade -  que permitiram 
observar, descrever e categorizar o corpo dos indivíduos (peso, altura, tamanho do 
crânio, etc…) ou o seu comportamento, atitudes, formas de relacionamento entre 
pares, com a família ou com as comunidades envolventes. A definição da “criança 
normal” obedeceu a critérios bio-psico-sociais, e de natureza moral, possibilitando a 
consolidação de um conjunto de saberes especializados em torno da infância e a 
emergência de peritos cujo papel era de intervenção junto da criança (médicos, 
assistentes sociais, professores, educadores) com o objetivo de vigiar, disciplinar, 
controlar e/ou transformar. 

O processo descrito anteriormente permitiu o desenvolvimento de um conjunto de 
relações conceptuais binárias entre as quais destacamos a ideia de normalidade Vs 
marginalidade. Assim, entendemos que a marginalidade pode definir-se como uma 
atitude, comportamento ou forma de estar divergente de um paradigma instituído. 
Ferreira (2004) afirma que a marginalidade pode ser interpretada “como um produto 
histórico não porque pertença ao passado ou a uma civilização menos desenvolvida, 
mas porque adquiriu visibilidades, características e expressões diferentes ao longo dos 
tempos” (p.84).   

A Infância perigosa “representava um problema social que deveria ser resolvido 
por meio de um conjunto de ações capazes de modelar o indivíduo de acordo com 
determinados padrões sociais, de o civilizar” (Henriques & Vilhena 2015, p. 65). A 
construção de dispositivos de poder dirigidos especificamente aos indivíduos 
marginais, a partir da ação do Estado-Nação, consubstanciava um projeto político 
baseado na razão. Tornava-se necessário conhecer essa população através de um 
processo de individualização da própria criança de modo a agir sobre a mesma. Esse 
conhecimento – fundamentado por diferentes saberes – provocou a emergência de 
novas categorias de infância. É neste sentido que Almeida (2009) refere que o 
conhecimento pericial produzido sobre a infância no século XIX provocou “brechas no 
edifício da biologia evolucionista” (p.  27).  

A infância deixava de ser considerada uma categoria homogénea e universal e o 
seu estudo passava a depender de outras variáveis como os contextos familiares e 
sociais em que a sua vida se desenvolvia. Este processo produziu “diferença”, mostrou 
“novos tipos de crianças”, aquelas crianças/jovens que não se “enquadravam”, que se 
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encontravam “à margem” e sobre as quais se devia agir – promovendo-se a condução 
da sua conduta – porque poderiam colocar em causa a segurança e o próprio projeto 
político do Estado moderno.  

A este propósito, Henriques & Vilhena (2015) afirmam que “foi neste contexto que 
surgiram as primeiras sociedades protetoras da infância” com o objetivo maior de 
procurar moralizar os indivíduos marginais utilizando, para o efeito, contextos 
técnico-institucionais especializados, mecanismos disciplinares apertados e 
desenvolvendo hábitos de formação e de trabalho regeneradores do indivíduos e 
concertados com os interesses sociais e políticos.   

1.2. A COLÓNIA DE VILA FERNANDO E A IMPRENSA INSTITUCIONAL NA 
PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

A Escola Agrícola de Vila Fernando, depois Colónia Agrícola Correcional e, mais 
tarde, Reformatório, foi fundada em 1880, inspirada em experiências internacionais, 
todavia apenas 15 anos depois, recebeu os primeiros colonos. Instituição destinada à 
correção e educação de menores delinquentes com idades compreendidas entre os 10 
e os 18 anos “que por despacho judicial sejam postos à disposição do governo ou aqui 
são internados a requerimentos de paes ou tutores que subsidiem a sua sustentação” 
(Catálogo…, junho de 1908). Localizada no Alentejo, distrito de Portalegre, em Vila 
Fernando (concelho de Elvas) possui uma herdade com 777 hectares dirigida, 
essencialmente, para a prática da agricultura e pastoreio. No interior deste espaço 
reservaram-se cerca de 10 hectares para a construção de edificações diversas para 
responder ao objetivo de educar e corrigir menores perigosos. Este espaço era 
constituído por um conjunto significativo de edificações onde se podia encontrar a: 

(…) residência do diretor; habitação do porteiro; posto da Guarda Nacional 
Republicana; prisão; torre do relógio; pavilhões para as três divisões de colonos; 
residência do regente da 1ª sub-secção agrícola; refeitório para as três divisões; 
conzinha, despensa e armazém de víveres; lagar de vinho e adega; balneário; 
hospital, com o posto antropométrico; moagem (austro-húngara) e padaria; 
lavandaria; rouparia; armazém de cereais; residências do sub diretor (Médico) 
e funcionários superiores; oficinas: latoeiros, serralharia mecânica, alfaiates, 
sapateiros, ferreiros, carpinteiros agrícolas, carpinteiros civis, marceneiros; 
central elétrica; teatro; aulas de instrução primária e de musica; secretaria; 
economato e dependências; instalações para a chacinaria, fabrico de manteiga e 
queijo, avicultura e cunicultura. A cada pavilhão das três divisões corresponde 
um vasto recinto arborizado destinado a recreio dos respetivos colonos 
(Monografia da Colonia Correcional de Villa Fernando, 1931, p. 6).  

Estes edifícios encontravam-se envolvidos: 
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(…) por todos os lados, por densas faixas de eucaliptos, [o espaço] é cortado em 
vários sentidos por largas avenidas arborizadas ao longo das quais se alinham 
pavilhões, independentes uns dos outros, onde se instalam colonos, pessoal e 
serviços do estabelecimento. Nos intervalos das construções, pomares, jardins e 
arborizações diversas, casando-se com a brancura dos edifícios, formam um 
todo fresco e alegre, propicio ao fim visado pelos estabelecimentos desta natureza 
(Monografia da Colonia Correcional de Villa Fernando, 1931, p. 6)  

Os excertos anteriores são esclarecedores no que respeita ao cuidado colocado na 
construção das edificações e nas opções que haviam de ser seguidas no processo de 
regeneração dos menores. A descrição convoca a importância da classificação do 
individuo através da existência de diversas “divisões” e “seções”; da formação literária 
(a música, as aulas de instrução primária) ou da formação profissional dos colonos 
realizada através das oficinas onde podiam aprender uma atividade, sobretudo, 
agrícola e/ou industrial. A este propósito, concordamos, e seguimos de perto, com 
Rufino (2003) quando afirma o seguinte: 

“As condições em que se exerce o regime de tutela educativa completa comportam 
várias especificidades: primeiro, trata-se de uma população rigorosamente 
definida, selecionada e normalmente aferida por uma avaliação médico-
pedagógica, sob enquadramento juridico; em segundo lugar, as suas actividades 
escolares e educativas em geral decorrem  num espaço muito restritivo ou 
confinado e são submetidas a um estrito planeamento e controlo; em terceiro, a 
avaliação dos resultados escolares e do comportamento quotidiano dos internos 
sobrepõem-se e condicionam-se entre si, por exigência da instituição; em quarto 
lugar, o imperativo da sua educação e dos parâmetros em que ocorre é definido 
e imposto por uma instituição, normalmente pelo Estado, e não pela família. Por 
ultimo, há uma configuração precisa  dos resultados que devem ser obtidos, que 
é administrativamente definida e justificada pela invocação `de razões morais e 
sociais particulares, e onde o  beneficio do sujeito surge associado ao bem 
colectivo” (p. 25) 

É a intensidade da vida em contexto técnico-institucional, com caráter totalizador, 
que se encontra aqui em causa. A Colónia de Vila Fernando ao longo da primeira 
metade de novecentos foi dirigida por dois diretores que marcaram os ritmos e os 
quotidianos da instituição: Ernesto Leite Vasconcelos (dirigiu a instituição entre 1895 
e 1914), formado em direito pela Universidade de Coimbra; e, depois, Henriques 
Caldeira Queiroz (dirigiu a instituição entre 1915 e 1942), médico formado na Escola 
Médico-Cirúrgica do Porto. A visão destes homens no que respeita à orientação interna 
da Colónia assumiu como principal objetivo a regeneração dos menores e a sua 
devolução à sociedade. 

Ao longo da modernidade assistimos à emergência de um conjunto de táticas e 
técnicas capazes de conduzir a conduta dos indivíduos. Assumimos, neste contexto 
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específico, que a imprensa, conjugada com o contexto institucional e o pessoal que ali 
trabalhava, ocupou um lugar de relevo no processo de dirigir a conduta dos menores 
considerados perigosos. A este propósito afirmamos que: 

A imprensa pedagógica constitui um importante mecanismo de regulação 
individual e coletiva, podendo funcionar (…) quer como uma tecnologia de poder, 
no sentido em que através dela se transmite um discurso normalizador, quer 
como uma tecnologia do eu, uma vez que se pretende, através dela, e recorrendo-
se, muitas vezes, a estratégias que podemos classificar como persuasivas, 
convencer os leitores a modificar o seu comportamento (Henriques, 2015).  

A imprensa pode caraterizar-se como uma plataforma de dupla entrada. Por um 
lado, uma base capaz de moldar a opinião dos menores, por via de um conjunto de 
valores que ali circulam, através da leitura dos textos que são publicados; por outro 
lado, um elemento disciplinador, com intencionalidade educativa, que conta com uma 
participação ativa dos próprios menores no seu processo de construção.  

Ao longo da 1ª metade da centúria de novecentos existiram na Colónia de Vila 
Fernando dois periódicos. O primeiro constituiu uma breve experiência, com impacto 
reduzido junto do contexto técnico-institucinal: o jornal Echos do Lar. Este jornal, de 
periodicidade mensal,  foi publicado pela primeira vez a 22 de Maio de 1910. São 
conhecidos cinco número (o último publicado a 22 de Setembro de 1910). Na sua 
origem esteve o primeiro diretor da instituição e a Associação Órgão dos Voluntários 
do Bem. O objetivo maior desta associação era a promoção da beneficência, dirigida, 
especialmente, aos antigos colonos. Alguns anos mais tarde, voltamos a encontrar um 
novo projeto editorial relacionado com a imprensa institucional intitulado Ecos da 
Colónia.  

O periódico Ecos da Colónia era dirigido pelo diretor Henrique Caldeira Queiroz e 
foi publicado entre 1929 e 1947, embora com algumas interrupções. São várias as 
manifestações axiológicas, entre outras, que marcam este periódico. Na verdade, como 
afirmamos noutro texto (Henriques & Vilhena, 2013): 

Nestes periódicos são especialmente visíveis os efeitos discursivos do poder onde, 
em nome do interesse da sociedade e do menor internado, as instituições (leia-se 
o estado) adquirem a possibilidade de tutelar integralmente a criança e/ou jovem 
com uma «intencionalidade educativa e socialmente normalizadora». O objetivo 
principal destes periódicos consistia em apontar um caminho a seguir, ausente 
de vícios e duvidas, que fosse adequado à vida em sociedade, constituindo assim 
mais um elemento no processo de reeducação dos menores (…) (p. 250).  

A recuperação dos menores internados era realizada através de técnicas diversas 
com o objetivo central de normalizar hábitos, comportamentos e atitudes que 
permitissem, posteriormente, devolver o indivíduo à sociedade. A este propósito, no 
final da década de 20, da centúria de novecentos, o diretor Henrique Caldeira Queiroz 
(Jan. 1929) realçava o objetivo do jornal Ecos da colónia: 
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Desejam os rapazes que fundaram este jornal, os meus rapazes, que sejam 
minhas as primeiras palavras do seu mensário. Com a melhor vontade satisfaço 
esse desejo tanto mais que aplaudi francamente a ideia da criação do jornal que, 
além de ser uma interessante distracção e um esplêndido processo educativo, 
vem servir de útil ligação - devidamente policiada - entre os internados nesta 
casa e os que, saídos de aqui, andam já por esse mundo na labuta pela vida" (p.1). 

O programa anunciado no primeiro número constitui um importante canal de 
comunicação no processo de transformação do indivíduo. Permitiu consolidar 
processos de natureza educativa e, sobretudo, afirmar o exemplo daqueles que já 
tinham sido recuperados e se encontravam no meio social tendo sido capazes de 
constituir família, ter o seu trabalho e viver de acordo com as normas da sociedade. É, 
portanto, o exemplo amplamente utilizado para evidenciar caminhos que devem ou 
não ser seguidos pelos menores de acordo com experiências vividas por outros.   

1.3. UM PROGRAMA DE REGENERAÇÃO DE MENORES: INCURSÕES 

O quotidiano dos colonos na instituição era essencialmente caraterizado pela 
intensidade disciplinar, pela relevância da formação em contexto de trabalho, como 
forma de normalizar a sua conduta, e pela preparação sociomoral do indivíduo com o 
objetivo de o tornar útil para a sociedade. Na Colónia de Vila Fernando 
consubstanciavam-se ações promotoras concretas dirigidas ao desenvolvimento do 
autocontrolo do indivíduo com o objetivo maior de normalizar/civilizar os colonos e 
torná-los úteis e produtivos. A presença dos menores neste contexto técnico-
institucional é profundamente marcada por uma exigente disciplina e por um 
intensidade funcional permanente.  

A distribuição dos menores por divisões, na dependência dos juízos dos 
perceptores, médico, agrónomo, do diretor, entre outros, implicava um regime de 
isolamento entre os internados. Assim, estrategicamente, “a cada divisão corresponde 
um pavilhão com dormitório e sala de família, estando o refeitório instalado numa 
única sala, mas as divisões convenientemente separadas por biombos envidraçados” 
(Monografia da Colónia…1931, p. 9). É interessante ilustrar o modo disciplinado 
como os colonos se dirigiam e chegavam, por exemplo, ao refeitório:  

Entramos formados para o refeitório e à voz de “aos seus lugares” cada um toma 
o que lhe está destinado e à voz de “sentem-se” todos se sentam. O empregado 
chefe da mesa, distribui o pão e damos começo à refeição. Quando esta termina, 
e a uma outra voz, todos se levantam e saímos formados (Da Colónia – o 
refeitório, abril de 1934: p. 4).  

O texto ilustra bem a intensidade disciplinar a que deviam obedecer os colonos em 
Vila Fernando. O mesmo acontecia, por exemplo, com os dormitórios que eram 
guardados por um guarda noturno e as camaratas encontravam-se divididas segundo 
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o principio do bom ou mau comportamento dos colonos. Encontramos, na década de 
30, três secções: os “maus” e “em prova”; os “melhorados” e os “bem comportados”. 
Cada secção era caraterizada por uma cor: vermelho, verde e azul, respetivamente (Da 
Colónia – os dormitórios, março de 1934: p. 5).  

A disciplina, a vigilância e o controle constituem características marcantes do 
processo de regeneração dos indivíduos onde o objetivo maior é em primeiro lugar 
defender a sociedade destes elementos perturbadores da ordem pública e, 
posteriormente, normalizá-los, civilizá-los e devolvê-los de modo a que se tornem 
elementos válidos, isto é uteis e produtivos ao tecido social.  Como afirmava o diretor 
da instituição: 

O interesse, o proveito é para aqueles a quem nos dedicamos, para os internados 
nesta casa, para os nossos pupilos. E não só para eles. É também para a 
sociedade em que vão integrar-se quando daqui saírem e que só tem a lucrar 
recebendo-os moralmente sãos e escorreitos e aptos para colaborarem na vida 
de trabalho que a todos pertence (Henrique Caldeira Queiroz, fevereiro e março 
de 1929, p. 1)  

Do ponto de vista da formação/moralização dos colonos, estes tinham aulas de 
instrução primária e aulas específicas orientadas para os ofícios que haviam de 
aprender. Mas tinham também importantes lições, com caráter moral, através da 
imprensa. O diretor Henrique Caldeira Queiroz tornou o jornal um mecanismo de 
comunicação com os colonos onde ia justificando as suas ações ou dando exemplos 
daquilo que deviam seguir para melhor se regenerarem. Há uma relação importante 
que se consolida com o diretor da instituição através da imprensa, tornando-a um 
elemento moralizador de proximidade entre os colonos e o diretor contribuindo 
ativamente para o processo de regeneração moral dos indivíduos.  

Áqueles para quem a vida tem sido ingrata sem que para isso eles tenham 
concorrido, eu aconselho resignação e sobretudo força de vontade e energia para 
continuarem na luta, sempre pelo bom caminho, certos de que mais cedo ou mais 
tarde a sua persistência será premiada; e então à tranquilidade e à satisfação da 
consciência virão juntar-se as merecidas compensações. Aos que estão sofrendo 
as consequências dos seus desvarios, dos seus erros, dos seus crimes, direi 
magoadamente que a pratica lhes demonstrou com dureza como era certo e 
verdadeiro quanto aqui se lhes dizia acerca dos resultados que sobre as cabeças 
lhes cairiam de não seguirem por caminho direito. Mas também lhes digo que 
não desesperem. A todo o tempo é tempo. Arrepiem caminho. E não será difícil 
porque nesta casa se lhes ensinou a estrada reta por onde deviam seguir 
(Henrique Caldeira Queiróz, janeiro de 1929, p. 1) 

Para que este arrepiar de caminho fosse possível o diretor afirmava que eram 
necessários “bons sentimentos, bons princípios, de hábito e amor pelo trabalho para 
que lá fora as dificuldades se aplanem (…) (idem). Era necessário “ser bom, em toda a 
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extensão da palavra, e ser trabalhador” pois, de acordo com Henrique Caldeira Queiroz 
são estas as condições primárias para atingir a felicidade. Essa felicidade só é 
alcançável a quem procurar: 

obtê-la criando-lhes hábitos de trabalho; habilitando-os com o ensino possível 
para exercerem lá fora a sua atividade; ensinando-lhes regras de convivência, 
as indispensáveis a cada individuo , à vida da família, à vida em sociedade; e, 
principalmente, incutindo-lhes os princípios de bondade, de honestidade, de 
cumprimento do dever, de disciplina, sem os quaes o homem é um ser nocivo para 
a sociedade (…) (Maio de 1929, p. 1) 

Para dar maior visibilidade aos efeitos conseguidos pela instituição junto daqueles 
colonos que foram devolvidos à sociedade, a imprensa – neste caso, o Ecos da Colónia 
– teve a virtude de constituir um meio que permitia projetar o futuro dos colonos e 
fundamentar as opções tomadas pelos técnicos no interior do contexto institucional.   

Pois das ligações que, por intermédio do jornal, se devem estabelecer entre os que 
saíram e os que estão, resultam certamente para estes proveitosas lições dadas 
pela experiência daqueles, que, no decorrer da vida livre, terão praticamente 
observado a justeza e verdade dos ensinamentos que a uns se deram e aos outros 
se estão dando a todos os instantes (Idem, ibidem) 

A imprensa assume um papel de circulação de boas práticas e valores sobretudo 
de ex-colonos para os internados. É o exemplo que está aqui em causa e a forma como 
os ex-colonos colocaram na prática os ensinamentos colhidos na sua passagem pela 
Colónia de Vila Fernando. A este propósito o diretor publica um texto intitulado “Duas 
Cartas” que constituem um bom exemplo dos desígnios que o jornal Ecos da Colónia 
servia. Afirma Caldeira Queiroz (abril de 1929) que estas cartas que o próprio recebeu 
de dois ex-colonos constituem uma “flagrante oportunidade” de retirar dali algumas 
conclusões solicitando aos colonos que: 

as leiam com atenção e que meditem sobre elas. Estabeleçam o confronto entre 
bem estar, a alegria, a boa disposição que facilmente  se adivinham naquele lar 
do ex-colono que se portou bem, que trabalhou, e o negro desespero, a vida de 
torturas, o abismo de dor que a outra carta traduz. E depois escolham o caminho 
a seguir ( p. 1).  

O primeiro caso exprime a capacidade regeneradora da instituição e permite 
assumir que com dedicação e trabalho é possível a regeneração: 

Fui castigado muitas vezes e estive muitos anos aí [na Colónia] por causa do meu 
péssimo comportamento. Mas nos últimos anos mudei. Habituei-me a trabalhar 
e comecei a tomar gosto pelos serviços. Nas aulas aprendi o suficiente par fazer 
exame e até fiquei distinto. E a pouco e pouco foram-me entrando na cabeça os 
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conselhos que me davam e eu comecei a perceber que seguia caminho errado. 
Passados dois anos sem nenhuma falta fui para a vida militar e saí de lá quando 
acabou o meu tempo, com a caderneta limpa. Fui impedido d’um senhor oficial e 
em casa d’ele arranjei namoro com a que é hoje minha mulher. Quando casei fui 
para a terra d’ela e ambos nos atirámos ao trabalho. Consegui fazer uma casinha 
e arrendei uma terra que nós cultivamos e que nos dá para viver e para ir 
juntando uns patacos. Tenho um filho de 14 anos e uma filha de 11.(…).já lhes 
contei a minha vida toda para lhes abrir os olhos e faço o possível para os ensinar 
bem e dar-lhes bons exemplos (excerto de carta publicada por Queiroz, abril de 
1929, p. 1.) 

No segundo caso apresentado podemos ler o seguinte:  

A principio tudo correu bem. Mas encontrei no regimento uns antigos 
companheiros da vadiagem que começaram a desafiar-me. E eu deixei-me ir 
pelas lôas deles e não me lembrei mais do que me diziam na Colónia. O resultado 
é este. Tenho vindo à cadeia várias vezes e agora dizem que não me livro d’ir para 
a Africa. (…) Tudo tenho passado principalmente fome e frio. Agora é que eu vejo 
o mal que fiz e juro-lhe que estou repêso. Mas já é tarde (…) (idem).  

Ambos os excertos constituem uma tática moralizadora para atingir os colonos. O 
caminho constrói-se com sacrifícios, disciplina e hábitos de trabalho que, por sua vez, 
produzem um efeito recompensa a quem os toma como leme da sua vida. Ao contrário, 
como no segundo exemplo, espera-se a desgraça e a desacreditação social sobre esses 
indivíduos restando-lhes a prisão. Ao longo de toda a publicação Henrique Caldeira 
Queiroz (maio de 1929) assume permanentemente quais são os grandes objetivos da 
instituição que ele dirige afirmando que são “os nossos intuitos: prepará-los para a 
vida futura por forma a serem felizes, tanto quanto possível” (p. 1).  

 1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conclusão, em todo este processo de governação do individuo pretendemos 
evidenciar a importância do desenvolvimento de uma “pedagogia para o trabalho” que, 
em nosso entender, constitui pedra angular na gestão moral e social dos menores. A 
formação aliada a uma forte componente disciplinar e a hábitos de trabalho 
desenvolvidos no interior daquela “arena” constituíam, em boa parte, o programa de 
regeneração dos Colonos de Vila Fernando. Educação e trabalho apresentaram-se 
como elementos convenientemente relacionados e praticados neste tipo de contextos 
técnico-institucionais de que é um bom exemplo a Colónia Correcional/Reformatório 
de Vila Fernando. Do mesmo modo, o periódico Ecos da Colónia constitui mais uma 
mecanismo que permitia moldar os indivíduos, que procurava mostrar-lhes caminhos 
e contribuía para o desenvolvimento da intensidade da vida que ali se incutia como 
forma de normalização sociomoral dos indivíduos.  
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RESUMO  

A presente reflexão objetiva abordar parte da história de uma instituição 
educacional religiosa, católica e feminina, tendo como recorte temporal os anos de 
1940 a 1960. O Colégio Santíssimo Sacramento (CSSS) foi fundado em Alagoinhas 
(BA-BR) em 12 de maio de 1940, pela Congregação das Missionárias do Santíssimo 
Sacramento e Maria Imaculada, originária da Espanha. A instalação da Congregação 
na cidade e a posterior abertura da instituição educacional foi resultado do convite 
recebido do então prefeito da cidade, o Sr. Antônio Martins de Carvalho Júnior, que 
atendia pedidos de algumas famílias da cidade. O CSSS inicia suas atividades 
ministrando o Curso Infantil e o Primário; no ano de 1951 implanta o Curso Ginasial, 
visando o prosseguimento dos estudos das estudantes. No ano de 1955 o Curso 
Pedagógico é criado, formando a primeira turma de professoras primárias em 1956. 
Foram 29 jovens concluintes, as quais, a partir daquele momento, colocaram em 
prática os ensinamentos adquiridos durante a formação nessa instituição de ensino, 
cujo maior objetivo da educação ministrada era “formar mulheres profundamente 
cristãs que cumpram dignamente seus deveres na família e na sociedade, dentro da sã 
moral e dos sublimes princípios da Santa Religião” 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação, Instituições Educacionais, Gênero  
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O COLÉGIO SANTÍSSIMO SACRAMENTO EM ALAGOINHAS (BA):  BREVE 
HISTÓRICO  

A presente reflexão objetiva abordar parte da história de uma instituição 
educacional religiosa, católica e feminina, tendo como recorte temporal a segunda 
metade do século XX, especificamente entre os anos de 1940 a 1960. A fundação do 
CSSS1 em Alagoinhas confirma a visão de Almeida (2007) sobre a educação feminina 
no Brasil no final do século 19 e início do século 20. Se “as meninas precisavam ler as 
letras” essa leitura deveria ser feita sem que fosse colocada em risco a organização 
social vigente. E, no caso do CSSS, a Igreja Católica soube realizar tal missão na cidade 
por meio dessa instituição de ensino. O CSSS foi fundado em 12 de maio de 1940, sob 
a administração das Missionárias da Congregação do Santíssimo Sacramento e Maria 
Imaculada, de origem espanhola.   

O colégio manteve-se estritamente voltado ao público feminino das classes média 
e alta, até a década de 70 quando passou, gradativamente, a aceitar jovens do sexo 
masculino. Como já assinalamos, a abertura e funcionamento na cidade deram-se a 
partir do convite recebido pelo então prefeito, o Sr. Antonio Martins de Carvalho Jr., 
que, atendendo aos pedidos de famílias tradicionais e da classe média e alta, buscava 
instalar na cidade um colégio religioso e voltado para a mocidade feminina.  

A Congregação religiosa, recém-chegada ao Brasil em dezembro de 1934, 
recebeu o convite com entusiasmo, até porque procurava consolidar a presença no 
País, restrita até aquele momento à cidade de Caetité (1935 a 1952). O Colégio ganhou, 
em pouco tempo, o reconhecimento e apreço de parte da população alagoinhense 
devido à qualidade do serviço educacional desenvolvido. O número de alunas cresceu 
ano após ano, bem como os níveis de ensino oferecidos. O Curso Ginasial foi 
implantado em 1951, visando o prosseguimento dos estudos das estudantes. O pedido 
partiu, mais uma vez, das famílias do município. A abertura do Curso Ginasial foi um 
processo demorado e demandou da parte das Irmãs o cumprimento de uma série de 
exigências legais: ampliação do número de salas de aula; livros novos para a biblioteca; 
aquisição de material didático variado; além da contratação de professores 
qualificados. As irmãs fizeram uso de suas relações pessoais com homens públicos para 
a autorização e implantação do Curso Ginasial e contaram também com a ajuda de 
parte da população, como médicos, advogados e juízes, solidários com elas e com o 

                                                   
1 Parte das informações históricas acerca da abertura, funcionamento e aspectos físicos do CSSS baseiam-se na 
Dissertação de Mestrado da autora desse texto, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação e 
Contemporaneidade, da UNEB, Campus I, Salvador - BA. A pesquisa teve por objetivo principal “evidenciar 
aspectos da formação que as alunas recebiam, dos valores e modelos aprendidos ou elaborados e mostrar de que 
forma essa educação levava as alunas a absorverem os papéis sociais historicamente destinados ao gênero 
feminino, isto é, como através da educação as alunas aprendiam a desempenhar determinados papéis e a ocupar 
determinados lugares na sociedade, construindo assim sua identidade de gênero” (LINS, 2003, p. 24).   
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objetivo buscado, oferecendo livros, vitrolas e préstimos profissionais. O telegrama de 
autorização remetido pelo MEC foi recebido no dia 22 de maio de 1951, tendo sido 
designado como Inspetor Federal o Dr. Valdir de Araújo Castro2. Sobre isso Lins 
(2003) narra:  

Apesar dos esforços despendidos, no dia 15 de fevereiro, recebem telegrama da 
Diretoria de Ensino Secundário comunicando que só poderiam realizar os 
Exames de Admissão para o Curso Ginasial depois que tivessem remetido o 
Relatório assinado pelo Inspetor Verificador. Como o prazo para realizar esses 
exames estava terminando, as Irmãs, fazendo uso de suas relações pessoais e 
estratégicas, com pessoas influentes, locais e/ou nacionais, conseguem 
autorização do Ministério para que as alunas prestassem tal exame no Ginásio 
de Alagoinhas e, posteriormente, fossem transferidas para o Ginásio do 
Santíssimo Sacramento quando este começasse a funcionar. Ao todo foram 19 
alunas que prestaram o exame no único estabelecimento educacional da cidade 
que oferecia o Curso Ginasial. (LINS, 2003, p.58).  

Ou seja, existia um estabelecimento que oferecia o Curso Ginasial na cidade. Este, 
porém era misto e frequentado por uma parcela da população não tão privilegiada 
economicamente. A criação do curso Ginasial no CSSS se devia não só ao desejo de 
expansão da oferta, mas, e principalmente, ao desejo de formação das moças da “elite” 
alagoinhense em uma escola privada, feminina e religiosa.   

Entre os anos de 1940 a 1952 o CSSS teve instalações localizadas na Praça Rui 
Barbosa - local central da cidade – até ser transferido para um prédio construído num 
extenso terreno comprado do Sr. Pedro Dórea, à rua Marechal Deodoro, onde funciona 
até os dias de hoje. A transferência foi importante concernente às condições físicas, 
pois o prédio antigo, mesmo com as adaptações feitas e com a aquisição de duas casas 
vizinhas, estava ficando pequeno em face à demanda. Em 16 de março de 1953 as aulas 
foram iniciadas no novo prédio, ainda em construção, com o Curso Primário no turno 
matutino e o Ginasial no vespertino.   

                                                   
2 A Reforma Francisco Campos criou, entre outras coisas, a figura do Inspetor Federal e organizou a estrutura do 
sistema de inspeção e equiparação de escolas. Pela lei, o Inspetor Federal, através de um minucioso relatório, 
daria seu parecer para o funcionamento ou não do curso secundário. No processo de implantação do Curso 
Ginasial no CSSS o primeiro Inspetor Federal designado, o Dr. Jorge Teixeira de Carvalho, sem justificativas 
legais e alegando motivos de doença, se recusa a assinar o relatório final que seria enviado para o Ministério da 
Educação. As Irmãs, temendo a não abertura do curso naquele ano, pedem ao Ministério da Educação, com 
urgência, a designação de outro Inspetor, no que foram atendidas em pouco tempo. Infelizmente, na pesquisa de 
mestrado, não se conseguiu esclarecer o real motivo que levou o Inspetor Verificador, o Dr. Jorge Teixeira, a não 
assinar o relatório. Descartam-se motivos estritamente legais, porque, depois, o novo inspetor, Dr. Valdir Araújo, 
nada encontrou que pudesse levar a não autorização de funcionamento do Curso Ginasial.  

Assim, acredita-se ter havido razões políticas e/ou pessoais envolvidas neste episódio.   
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O prédio novo só foi totalmente finalizado em meados da década de 60, embora 
em anos posteriores tenha passado por algumas modificações. O relatório3 enviado 
para a Diretoria do Ensino Secundário, em 1954, com vistas ao reconhecimento do 
Ginásio Santíssimo Sacramento, contém algumas descrições do espaço físico, bem 
como dos materiais didáticos desse Colégio. Segundo o relatório, o local onde estava - 
e ainda está - localizado o prédio do Colégio Santíssimo Sacramento era saudável e 
higiênico, atendendo às condições exigidas pela Saúde Pública. As paredes de 
alvenaria, piso de mosaico, com pintura clara, um portão e porta larga, permitia o 
rápido escoamento das alunas, caso necessário. As escadas, largas, com corrimão, não 
ofereciam insegurança às moças e os corredores, amplos, serviam simultaneamente 
para recreio e abrigo. Assim o relatório descrevia, em uma das suas partes, o prédio 
que abriga o CSSS:  

O prédio atual, moderno, amplo, higiênico, confortável, seguindo em tudo às 
diretrizes emanadas pela Diretoria do Ensino Secundário. [...] Está localizado no 
melhor perímetro urbano da cidade de Alagoinhas, num ponto central de fácil 
acesso para as alunas, completamente isolado, tendo terreno no fundo que deixa 
área livre e, um esplêndido laranjal, tornando-o fresco e muito ventilado. Está 
completamente distante de linhas férreas, não oferecendo perigo de acidentes.”4  

Ainda segundo o relatório, as salas eram bem situadas, de maneira que não se 
perturbavam mutuamente e eram satisfatórias as condições acústicas das mesmas; na 
vizinhança não havia “influência perturbadora”, o local onde estava (e está) localizado 
o edifício era calmo e solitário. Ao todo eram sete salas de aulas, com  
capacidade máxima para 50 alunos, “todas retangulares, com janelas 
convenientemente dispostas, tornando-as bastante claras e ventiladas. (...). As cores 
empregadas na pintura são claras e não brilhantes, de modo que a difusão da luz se faz 
uniformemente”5. As salas eram mobiliadas com carteiras individuais, com tampo 
ligeiramente inclinado e com lugar para lápis; todas as salas possuíam armários 
embutidos; quadro negro mesa e poltrona para os professores.  

O requerimento ao MEC para a abertura do Curso Pedagógico6, no CSSS foi feito 
em julho de 1954, novamente atendendo aos pedidos de pais de alunas. Um trecho do 

                                                   
3 Relatório-Requerimento enviado à Diretoria do Ensino Secundário, de 29/05/1954. Cópia encontrada nos 
arquivos do Colégio.  

  
4 Ibidem, p.6-7.  
5 Ibidem, p.8.  
6 O funcionamento do Curso Pedagógico no CSSS foi autorizado pelo Decreto 16.059, de 27 de novembro de 1954; 
com a promulgação de novas Leis para a Educação Escolar no Brasil houve necessidade de reformulações 
curriculares, sendo assim, em 06 de janeiro de 1976, pela Resolução 237, foi autorizado o funcionamento do 
Curso de Formação para o Magistério de Primeiro Grau. Como é de se esperar, reformulações curriculares no 
CSSS ocorrem sempre que a legislação educacional brasileira determinava.   
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relatório feito pela professora Margarida Leal Cunha, responsável pela inspeção do 
Colégio, para fins de autorização do Curso Pedagógico, dizia:  

De início permita-me notar que se trata de uma justa e oportuna pretensão, a das 
Religiosas que dirigem o citado Estabelecimento, qual seja a de organizarem o 
Curso Pedagógico – atendendo aos interesses da juventude feminina local, que, 
desejando seguir o Magistério, têm de se deslocar para a Capital ou outras 
cidades que possuam Escolas Normais [...] cumpre-me opinar que, além de ser 
uma justa e oportuna pretensão, como disse acima, o Ginásio Santíssimo 
Sacramento preenche todos os requisitos necessários ao funcionamento do Curso 
Pedagógico.  

Já no início do ano de 1955 o curso entrou em funcionamento, recebendo jovens 
mulheres que almejavam tornarem-se professoras primárias. No ano de 1974, já 
consolidado na cidade, o CSSS recebeu a visita da Inspetora Itinerante, Fabíola Maria 
Vital, que assim se reporta às atividades ali realizadas:   

Aos 07 dias do mês de outubro de 1974 estive no Colégio SS. Sacramento para 
proceder verificação prévia para autorização de funcionamento dos cursos de 
Magistério de 1º grau e Auxiliar de Escritório, conforme foi solicitado e consta do 
projeto de Implantação da Reforma de 2º Grau, na oportunidade fizemos o 
levantamento estatistico solicitado pelo Sr. Secretário de Educação e Diretores 
do DESC e DOE do 2º Grau.  

O Colégio apresenta na sua parte física, ótimas condições de funcionamento e 
chamamos atenção para a grande organização do Estabelecimento, bem como 
para a sua bem montada biblioteca. Ficamos bastante impressionadas com o 
trabalho desenvolvido pelas Irmãs responsáveis pelo Colégio e esperamos que 
continuem num ritmo cada vez maior e sempre para frente.  

EDUCANDO MULHERES: A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO CSSS 

De 1956, quando se diplomou a primeira turma de professoras primárias, até 
2000, quando o curso de magistério foi encerrado7, foram formados pelo CSSS 1.964 

                                                   
7 A LDB- 9.394/1996, no Art. 26 diz que a formação de professores (as) para atuar na Educação Básica deve se 
dar, exclusivamente, em Nível Superior. Isso fez com que o Colégio encerrasse as atividades desse curso. No 
entanto, mantendo a tradição de formar professores (as), no mesmo ano a instituição religiosa que administra o 
CSSS, implantou o curso de Pedagogia, na recém-aberta FSSS. O fechamento do curso de Magistério em nível 
médio se deu em várias cidades do Brasil, após a promulgação dessa Lei. Fonte: Livros de registro das Alunas 
Diplomadas pelo Curso Pedagógico/Magistério/Normal no Colégio Santíssimo Sacramento – Alagoinhas (1956-
2000). 8 Fonte: Livros de registro das alunas e alunos diplomados pelos Curso de Patologia Clínica, Química, 
Formação Geral e Ensino Médio no Colégio Santíssimo Sacramento – Alagoinhas (1978-2000).  
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professores, dos quais apenas dois eram homens. A presença de dois professores num 
total de 1.964 formandos é significativa. Acredita-se que esse dado ratifica a 
“feminização do magistério”, tema estudado por tantos estudiosos. Os anos nos quais 
se evidenciou a presença de jovens do sexo masculino, foi entre 1993 e 1999. O século 
20 chegava ao fim e os estereótipos acerca do magistério primário mantinham-se 
firmes na sociedade brasileira. Contraditoriamente, desde o ano de 1975 o CSSS 
oferecia à mocidade alagoinhense feminina o curso de Técnico em Patologia Clínica8. 
De 1978, quando se diplomou a primeira turma até 1982, foram 167 alunas formadas, 
que, obviamente, não optaram pelo curso de Magistério. Abriam-se assim novas 
perspectivas de formação para o sexo feminino e, posteriormente, de ocupação 
profissional. O curso de Patologia Clínica foi substituído pelo de Química e, em 1983, 
dez alunas concluíram essa formação; em 1984 foram 14 alunas e em 1985 tem-se o 
registro dos primeiros alunos concluintes desse curso: de um total de 14, apenas 3 
eram do sexo masculino. Nesse momento, o CSSS já havia aberto as portas, também, 
ao sexo masculino, adequando-se às mudanças ocorridas na sociedade e a demanda 
em geral. De 1978, quando diplomou a primeira turma em Patologia Clínica até o ano 
de 2000, já com o Ensino Médio, conforme legislação vigente foram 529 alunos e 
alunas formados nesse nível de ensino pelo CSSS.    

Essas mulheres, agora professoras, deveriam ter como parâmetro, em suas vidas 
profissional e pessoal, os valores cristãos católicos; seriam observadas e delas exigidos 
o cuidado e o zelo com suas imagens e boas condutas morais e religiosas. Lins (2003) 
assim se reporta à proposta educacional do CSSS:  

A prática educativa das Irmãs teria  a  tarefa  de  modelar  as  alunas  conforme  
os  preceitos  e  os  valores  morais  católicos;  formar  jovens  cultas,  sociáveis  
mas,  acima  de  tudo,  cristãs  católicas  convictas,  que  difundissem,  na  família  
e  na  sociedade,  os  valores  da  Igreja  Católica.  A realização dessa proposta 
educacional se dava através dos ensinamentos passados pela grade de 
disciplinas do Colégio, pela qual as alunas recebiam instruções de caráter 
científico, e através das outras atividades desenvolvidas pela instituição, como 
as cerimônias festivas e religiosas. A proposta educacional do C.SS.S perpassava 
todas as atividades  desenvolvidas, com vistas a criar  hábitos e modelos a serem 
seguidos,  desenvolver  convicções,  levar  as  alunas  a  interiorizarem  a  doutrina 
e os valores católicos  e  os  bons  costumes,  como  forma  de  propagação  dos  
mesmos,  na  família  e  na  sociedade (LINS, 2005/2006, p.234).  

Por ser voltado ao público feminino e de classes média e alta, o colégio era alvo da 
curiosidade e atenção dos rapazes da cidade, atraídos pelas moças de azul e branco, 
motivo de certo transtorno não só para a instituição – edificada sobre os valores 
morais e cristãos -, mas para parte da sociedade local, que se sentia atingida de alguma 
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forma. Em nota8 publicada a 6 de outubro de 1951, em reportagem de capa sob o título 
“Prejudicam as aulas”, O Nordeste defende ação enérgica da polícia contra atos 
considerados inaceitáveis. Narrava o jornal:  

 A nossa reportagem tem presenciado um fato que depõe contra os fóros de nossa 
cidade, principalmente porque praticado por menores ginasianos de famílias da 
nossa mais alta sociedade e que está merecendo uma providência por parte da 
Policia. Um número considerável de rapazes, muito dos quaes envergando a 
farda do nosso Ginásio, se portam durante o dia em frente ao Colégio Santíssimo 
Sacramento, em infernal algazarra e não contentes com suas expansões chegam 
a subir nas janelas do prédio para interromper as aulas, respondendo, ainda, 
deseducadamente, às freiras que os repreendem e censuram a falta de civilidade. 
Fomos informados que em dias da última semana, um desses campões da falta 
de educação chegou ao cúmulo de fazer com que um cavalo que montava 
colocasse a cabeça para dentro da sala de aulas, através a janela.   

Apelamos nós para o cap. Alípio, Delegado desta cidade, para estabelecer um 
policiamento adequado na praça Rui Barbosa, que poderá ser feito em 
colaboração com a Guarda Municipal e sob instruções do ilustre e operoso Juiz 
de Menores.  

A atitude dos rapazes, também estudantes do Ginásio de Alagoinhas, colégio misto e 
particular, levam a refletir se era pretensão destes se aproximar das jovens estudantes 
como forma de subverter a rigidez católica predominante na escola ou se, por ser do 
sexo masculino, se sentiam mais poderosos em território voltado para um público 
feminino, o qual, sendo assim, não merecia respeito nem consideração. A nota leva a 
inferir que os estudantes não se sentiam ameaçados, pois a falta de respeito e a 
“invasão” do espaço do outro se faziam às claras, na presença dos transeuntes. O 
redator da nota deixa entrever certa credibilidade e respeito com o trabalho 
desenvolvido na instituição escolar, onde estava abrigada parte da mocidade feminina 
alagoinhense. O clamor pela manutenção da ‘normalidade’ refletia os anseios não só 
dos responsáveis pelo jornal e pela instituição, mas de boa parcela da sociedade. As 
atitudes dos rapazes “depõem contra os fóros”. Estes, apesar de membros de famílias 
tradicionais da região, agiam contra as normas de civilidade e dos valores morais, fato 
inaceitável. Apesar de as normas de condutas morais esperadas do sexo masculino não 
serem tão rígidas como as do feminino, este não podia se desviar delas. Os rapazes 
andavam livremente no espaço público; falavam galanteios; e assoviavam. Contudo, 
atitudes que colocassem em risco o ‘status quo’ não eram admitidas.  

 Referente ao socialmente esperado da professora formada pelo CSSS reproduz-se 
o discurso proferido pelo Sr. Antônio Martins de Carvalho Jr, ex-prefeito da cidade e 

                                                   
8 A grafia das palavras será mantida da forma original, ou seja, manteve-se a escrita das palavras da mesma forma 
que estava nos jornais pesquisados.  
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principal articulador da vinda das irmãs para o município, no dia do lançamento da 
pedra fundamental para a construção do novo prédio que abrigaria o colégio, em 10 de 
fevereiro de 1952. A fala acredita-se, expressa não só a visão particular sobre o perfil 
das professoras a serem formadas por essa instituição a partir de um olhar masculino, 
mas a de boa parcela da sociedade alagoinhense, que nela colocava suas filhas para 
serem educadas.   

Quando à frente dos destinos administrativos  deste  Município,  um  grande  
número  de  famílias  católicas  desta  cidade,  solicitaram  os  meus  esforços  no  
sentido  de  dotá-la  com  uma  ordem  de  religiosas  que  pudessem  ministrar  o  
ensino  moral,  cívico  e  religioso  a  nossa  juventude  feminina,  de  logo  batia  
às  portas  de  várias  instituições  religiosas  e  só  uma  atendeu  ao  meu  apelo: 
foram as Missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada, essas que 
hoje aqui fincam a primeira pedra para a construção de um vasto edifício onde 
passa a ser instalado o Ginásio Santíssimo Sacramento, por elas fundado nesta 
cidade.  

Ao  iniciarem  os  seus  passos  em  Alagoinhas,  as  piedosas  Madres,  tiveram  
de  enfrentar,  como  era  natural,  dificuldades e embaraços  que  foram  porém  
removidos  graças  a  sua  perseverança  e  sobretudo  à  fé  inabalável  que  lhes  
é  peculiar.  E  agora  precisamente  12  anos  depois,  elas  já  se  encontram  
animadas  a  meter  ombros  numa  obra  das  mais  valiosas  de  quanto  se  
possam  aqui  realizar,  qual  seja  a  construção  de  um  prédio  para  a  instalação  
do  Ginásio  Santíssimo  Sacramento.  Vemos  pois,  senhores,  que  nesta  altura  
do  desenvolvimento  da  obra  educacional  das  DD.  Madres,  necessário  e  
imperioso  se  tornar  a  cooperação  de  toda  Alagoinhas,  a  tão  meritória  obra.  

Com  as  credenciais  que  autorizam-me  um  passado  de  meio  século  de  vida  
pública,  todo  ele  dedicado  aos  interesses  desta  cidade  julgo-me  com  o  direito  
de  apelar  para  todos  os  alagoinhenses  de  boa  vontade  no  sentido  de  
encorajar  e  animar  a  construção  desse  edifício,  onde  pelos  tempos  em  fora  
a  nossa  juventude  feminina  virar  a  receber  a  instrução  cívica, moral  e  
religiosa.  Sim,  meus  senhores,  devemos  auxiliar,  no  máximo  de  nossos  
esforços  essa  DD.  Madres  que  além  de  consagrarem-se  ao  serviço  da  
instrução  da  nossa  cidade,  também  o  fazem,  e  gratuitamente,  as  nossas  
operárias  e,  mais  que  isto,  quando  a  nossa  cidade  adormece,  são  elas  as  
piedosas  Madres  que  fazem  a  vigília  sagrada  das  noites  prostando-se  diante  
dos  altares  santos,  suplicando  a  paz,  e  a  prosperidade  para  toda  a  
coletividade  alagoinhense.  Aí,  pois  o  meu  apelo,  que  não  se  estende  tão  
somente  à  toda  a  população,  mas, muito  principalmente,  aos  governos  
federal,  estadual  e  municipal,  por  quanto  senhores,  desta  casa  que  se  vai  
construir,  sairão  para  a  vida  as  futuras  educadoras,  as  futuras  
esposas  e  as  futuras  mães,  essas  a  quem  terão  de  ser  entregues  
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o  encaminhamento  da  mocidade  alagoinhense  dentro  dos  
postulados  sublimes  do  civismo,  da  moral  e  da  religião.9 (grifo 
nosso).  

Assim, a formação recebida pelas alunas na instituição objetivava, para além do 
magistério em si, formar também o caráter das alunas, pautado nos princípios morais 
cristãos. A pesquisadora também embasa tal constatação quando afirma que a aluna 
formada pelo CSSS “personificava um modelo de mulher da época: cristã, instruída, 
resguardada, apta a desempenhar os papéis de esposa, dona de casa e mãe, e também 
o de professora primária” (LINS, 2005/2006, p.239).    

 Ou seja, as professoras diplomadas pela instituição, a partir da formação técnica e 
profissional, deveriam, em sua prática docente, ser não apenas competentes na tarefa 
de instruir, mas, e principalmente, de educar seus alunos/as inspiradas pela formação 
moral e cristã dentro da qual seriam formadas. Essas jovens mulheres, hoje 
professoras legalmente aptas para o magistério primário, tinham então a possibilidade 
de desempenhar uma função a mais na sociedade: ser educadora trazendo a ‘marca’ da 
formação recebida no CSSS, ‘marca’ que deveria ser transposta para os alunos/as. 
Considera-se, assim como Louro (2000, p. 461), que “carregariam, com elas, a escola 
para além de seus muros; a instituição faria, agora, parte delas”.   

Transitando num contexto no qual as vivências morais e os valores religiosos 
eram uma prerrogativa, esperava-se das alunas do CSSS uma conduta moral 
compatível com ensinado; que no cotidiano e no exemplo confirmassem – e 
amplificassem para a sociedade – o apreendido.  O CSSS, em sua prática educativa, 
buscava criar nas alunas um “jeito de ser professora”, estabelecendo nelas, de acordo 
com Louro (2000, p.461) “um modo adequado de se comportar, de falar, de escrever, 
de argumentar”. Mais que um ‘modo’ esperado de comportamento social, criava-se um 
modelo a ser seguido pelo professorado, podendo isso ter representado para elas, em 
conformidade com Louro (2000, p.462-463) um “encargo social pesado que teve 
profundos efeitos sobre as vidas de mestres e mestras”. O controle a que estavam 
submetidas, não apenas da instituição à qual pertenciam, mas da comunidade, 
impunha às professoras, um modelo; permanente fiscalização; e conduta moral 
irrepreensível, o que as fazia se sentir obrigadas a controlar seus desejos, suas falas e 
gestos, porque disso dependia não só a profissão, mas toda a reputação particular a 
qual, certamente, primavam por manter.   

 A educação feminina sempre foi alvo de discussões, dentro e fora do Brasil. 
Segundo Passos (2004, p. 22), a Bahia dos anos 30 do século 20 também se inseriu 
nesta discussão, defendendo este acesso, mas sem que isto significasse uma ruptura 
com os valores da época, pois “a proposta não apresentava a educação como forma de 

                                                   
9 Discurso proferido pelo Sr. Antonio Carvalho Jr., no dia 10 de fevereiro de 1952, quando do lançamento da 
pedra fundamental para a construção do Ginásio SS. Sacramento. Cópia encontrada no arquivo do Colégio.    
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libertação feminina, ao contrário, reafirmava-se em todos os momentos que a mulher 
devia continuar sendo companheira do homem, mãe primorosa e esteio da família”.     

Transitando num contexto no qual as vivências morais e os valores religiosos eram 
uma prerrogativa, esperava-se das egressas do C.SS.S uma conduta moral compatível 
com o ensinado; que no cotidiano e no exemplo confirmassem – e amplificassem para 
a sociedade – o apreendido.   

 Enfim, as professoras diplomadas pela instituição, a partir da formação técnica e 
profissional, deveriam, em sua prática docente, ser não apenas competentes na tarefa 
de instruir, mas, e principalmente, de educar seus alunos/as inspiradas pela formação 
moral e cristã dentro da qual seriam formadas. As jovens mulheres egressas, agora 
professoras legalmente aptas para o magistério primário, tinham então a possibilidade 
de desempenhar uma função a mais na sociedade: ser educadora trazendo a ‘marca’ 
da formação recebida no C.SS.S, ‘marca’ que deveria ser transposta para os alunos/as. 
Considera-se, assim como Louro (2000, p. 461), que “carregariam, com elas, a escola 
para além de seus muros; a instituição faria, agora, parte delas”. Pode-se concluir que 
a prática educativa realizada no C.SS.S., no período analisado, não respondeu apenas 
aos princípios da Congregação religiosa à qual o mesmo pertence, mas, e 
principalmente, respondeu às exigências sociais de um determinado momento 
histórico da sociedade brasileira e baiana, no que diz respeito ao que era comumente 
esperado do ser feminino e da professora primária.     
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RESUMO 

Neste texto, apresentam-se resultados de atividades que estão sendo desenvolvidas no 
curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 
Filosofia e Ciências, da Universidade Estadual Paulista campus de Marília/SP, com 
orientação do professor Dr. Macioniro Celeste Filho. Com o objetivo de compreender 
a organização do extinto Instituto de Educação (IE) “Fernando Costa”, 
especificamente os seus espaços, no período entre 1953 e 1975, respectivamente ano 
da instalação do IE “Fernando Costa” e ano do encerramento dessa instituição. Esse 
instituto localizava-se  na cidade de Presidente Prudente, no interior do estado de São 
Paulo do Brasil. Como procedimento metodológico, utilizou-se de pesquisa 
bibliográfica e documental com abordagem histórica, privilegiando fontes primárias 
sobre o tema localizadas no arquivo permante do extinto IE “Fernando Costa”, como 
planta, inventário, atas e têrmo de visita do inspetor estadual, além disso, utilizou-se 
de imagens do prédio do IE em questão. Conclui-se que no prédio em que funcionou o 
IE “Fernando Costa” há  o predomínio do retílineo, andares e escadas, além disso, esse 
prédio representa a grandiosidade e proporciona a visibilidade. Representando uma 
construção cultural que foi utilizada de diversas formas. 
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História da Educação, Instituição Educacional, Instituto de Educação.    
 



 

 
 

5 

1. INTRODUÇÃO 

Neste texto, apresentam-se resultados de atividades que estão sendo 
desenvolvidas no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC), da Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
campus de Marília/SP, com orientação do professor Dr. Macioniro Celeste Filho. 
Realizou-se este texto, no âmbito das pesquisas sobre História das Instituições 
Educativas.  

As atividades humanas necessitam de espaço e tempo determinados, é importante 
considerar que o espaço é pensado, enquanto que o lugar é construído. Assim, nessa 
perspectiva, a compreensão do espaço está relacionada com a atividade humana 
(Frago, 2001). 

Segundo Frago (2001)  

[...] o espaço jamais é neutro: em vez disso, ele carrega, em sua configuração 
como território e lugar, signos, símbolos e vestígios da condição e das relações 
sociais de e entre aqueles que o habitam. O espaço comunica; mostra a quem sabe 
ler, o emprego que o ser humano faz dele mesmo. (p. 64). 

Em relação à educação considera-se que a Instituição Educativa Escolar “[...]  
enquanto instituição ocupa um espaço e um lugar. Um espaço projetado ou não para 
tal uso [...]”. (Frago, 2001, p. 62), e o “[...] planejamento da localização dos edíficios 
escolares seria consequência, no século XX, tanto da introdução da escola seriada, 
como da política de construções escolares [...]” (Frago, 2001, p. 88).  

Segundo Vidal e Faria (2005)  os espaços “[...] foram sendo produzidos 
diferencialmente ao longo da nossa história da educação [...]” (p. 42). Ao ocuparmos 
um tempo histórico em que as pessoas precisavam de formação para serem 
professores, ou seja, precisavam de uma formação específica para tal função, o espaço 
escolar também se tornou específico. Com isso, o espaço escolar não podia ocupar 
qualquer local, mas deveria “[...] ser configurado de um modo definido e próprio, 
independente de qualquer outro, em um espaço também adequado para tal fim. Isso 
implicava seu isolamento ou separação. Também sua identificação arquitetônica 
enquanto tal.” (Frago, 2001, p. 73).  

A partir da leitura do texto de Frago (2001),  buscou-se compreender o espaço do 
Instituto de Educação (IE) “Fernando Costa”  localizado na cidade de Presidente 
Prudente, no interior do estado de São Paulo1 do Brasil. No Brasil, os Institutos de 
Educação foram criados em 1932, por Anísio Teixeira no Rio de Janeiro (então Distrito 
Federal), durante a sua gestão enquanto Diretor da Instrução Pública. A partir dessa 
experiência no Distrito Federal, criou-se o primeiro IE do estado de São Paulo “[...] 
pelo decreto estadual nº 5846, de 21 de fevereiro de 1933, promulgado na ‘Reforma 

                                                   
1 A escolha desse Instituto de Educação está relacionada com uma das funções dessa instituição que era de formar 
professores, além de serem  escolas de excelência  (LABEGALINI, 2005).  
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Fernando de Azevedo’, sintetizada no Decreto estadual nº 5884, de 21 de abril de 1933, 
o Código da Educação do Estado de São Paulo.” (Labegalini, 2005, p. 54-55, grifo do 
autor). Esse primeiro IE foi denominado de “Caetano de Campos”, criado a partir da 
transformação da Escola Normal da Praça da República norteada pelo Decreto n. 
6.019, de 10 de agosto de 1933 (Labegalini, 2005). 

Vale destacar que “[...] só houve um IE criado nesse ano e o processo de expansão 
para o interior do estado e para o litoral iniciou-se apenas em 1951, havendo a criação 
de novos institutos de educação até 1967. Tais escolas permaneceram como IEs até 
1975.” (Labegalini, 2005, p. 14, grifo do autor). 

Dessa forma, o objetivo que resultou a elaboração deste texto, consiste em 
compreender a organização do Instituto de Educação “Fernando Costa”, 
especificamente os seus espaços, no período entre 1953 e 1975, respectivamente ano 
da instalação do IE “Fernando Costa” e ano anterior da implementação no estado de 
São Paulo, da Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus baseada na Lei n. 5.692/71, a partir 
dessa lei os IEs foram extintos2.   

Como procedimento metodológico, utilizou-se de pesquisa bibliográfica e 
documental com abordagem histórica, privilegiando fontes primárias sobre o tema, a 
saber: a planta dessa instituição, o inventário 3  de 1965, do IE “Fernando Costa” 
(Secretaria..., 1965); atas (Colégio..., 1953-1955); (Livro..., 1959-1966) e Termo de 
visita do inspetor estadual (Têrmo..., 1960-1983). Além disso, utilizou-se imagens do 
prédio do IE em questão.  

Para analisar as fontes, foi considerado o “paradigma indiciário” explicitado por 
Ginzburg (1989) que consiste principalmente na “decifração de pistas”, inclusive as 
pistas mudas e na “[...] capacidade de, a partir de dados aparentemente 
negligenciáveis, remontar a realidade complexa não experimentável diretamente.” 
(Ginzburg, 1989, p. 152). Esses dados são particularidades que como “pistas” 
possibilitam “[...] reconstruir trocas e transformações culturais.”  (Ginzburg, 1989, p. 
177), pois  “[...] a realidade é opaca, [mas] existem zonas privilegiadas – sinais, indícios 
– que permitem decifrá-la.” (Ginzburg, 1989, p. 177). 

Ressalta-se que segundo Magalhães (2004) na análise do espaço da Instituição 
Educativa, pode-se analisar o desenho ou forma, acomodações, dimensões, valores, 
materiais, elementos simbólicos, referenciais incorporados ou percebidos nesse 
espaço.  
2. EXTERIOR DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO “FERNANDO COSTA” 

O prédio do Instituto de Educação “Fernando Costa” teve sua construção iniciada  
em 1940 (Litholdo, 1984), todavia inicialmente, na construção do prédio, foi instalado 

                                                   
2 Atualmente, o prédio em que funcionou o IE “Fernando Costa”  é ocupado por uma Escola Estadual (E.E.), 
denominada de E.E. “Fernando Costa” e atende do sexto ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino 
Médio. 

3 Nesse inventário, há a descrição dos espaços internos do IE “Fernando Costa” e dos materiais contidos em cada 
um desses espaços, além disso, há a quantidade e os valores desses materiais. 
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um Ginásio. A construção ocorreu na gestão do prefeito de Presidente Prudente/SP, 
Domingos Leonardo Cerávolo, que também criou escolas primárias (Ribeiro, 1999). 
Para isso, o Interventor Adhemar de Barros solicitou que a Prefeitura Municipal de 
Prudente/SP “[...] construísse um prédio de acordo com planta oficial e doasse ao 
Estado o material didático-pedagógico exigido pela divisão de Ensino Secundário do 
Ministério da Educação e Cultura e o seu custeio durante dois anos.” (Abreu, 1996, p. 
95), Cerávolo aceitou a proposta. 

Para tratar da construção do Ginásio público, ou seja, do Ginásio do Estado de 
Prudente/SP, o prefeito Cerávolo, convocou uma reunião no Paço Municipal da 
cidade, em outubro de 1939, em que o coronel Goulart, um dos fundadores de 
Presidente Prudente/SP, propôs  

[...] que se adquirisse o terreno onde seria construído o prédio para o ginásio. A 
escolha recaiu em um terreno de propriedade do próprio coronel Goulart, 
situando na Avenida Antônio Prado (hoje Av. Washington Luíz). Media o terreno 
88 metros de frente por 110 de fundo. Foi avaliado em 50 contos de réis, sendo 
que o proprietário daria 20 contos de réis, faltando portanto apenas 30 contos 
para que o terreno fosse adquirido. (Litholdo, 1984, p. 42). 

Assim, teve início “[...] uma intensa campanha na cidade, com solicitação de 
auxílio de firmas comerciais. Em julho do mesmo ano a campanha já havia atingido a 
cidade de Presidente Wenceslau.” (Litholdo, 1984, p. 43). 

Em 1940, o Conselho Fiscal da Obra da construção do Ginásio, representado por 
Joaquim Ferreira, Celso Assumpção e Abertino Sobrado adquiriram o terreno para 
construção do estabelecimento, para isso, pagaram no cartório o valor de 3:737$500 
de Sisa (Imposto de transmissão) (Litholdo, 1984) é importante ressaltar que o terreno 
passou a pertencer a prefeitura de Presidente de Prudente/SP.  

Após o terreno ser adquirido, para arrecadar verba para a construção do Ginásio, 
foram realizadas atividades na cidade, dentre essas, um baile de carnaval em que 
foram arrecadados 70 contos de réis, com isso, “[...] no dia 15 de setembro de 1940, foi 
lançada a pedra fundamental em solenidade à qual compareceram o Dr. Ademar de 
Barros, Interventor Federal em São Paulo e o Romano Barreto, secretário da 
educação.” (Litholdo, 1984, p. 44), entretanto, o prédio construído nesse terreno, foi 
inaugurado em 1942 (Abreu, 1996). 

Resende (2012) afirma que mesmo sem ter sido finalizada a construção, foi 
instalado o Ginásio do Estado em Presidente Prudente/SP em 1941: 

 [...] pelo Decreto-Lei 11.864, foi criado o GINÁSIO ESTADUAL DE PRESIDENTE 
PRUDENTE. E em 23 de abril de 1941, [...] o Ginásio foi solenemente instalado. 
Assim surgiu o Ginásio Estadual de Presidente Prudente, mais pelo esforço e 
iniciativa dos habitantes de Prudente do que por outra circunstância qualquer. 
(Litholdo, 1984, pp. 44-45, grifo do autor). 



 

 
 

8 

Nesse ano de 1941, o Ginásio Estadual funcionava em prédio que não era próprio, 
assim, inicialmente, o Ginásio Estadual funcionava no prédio do Grupo Escolar “Prof. 
Adolpho Arruda Mello” (Litholdo, 1984).  

Em julho de 1941, com a mudança do interventor Federal de São Paulo, que passou 
a ser Fernando de Souza Costa, o prédio em que funcionava o Ginásio Estadual foi 
ameaçado de ter que encerrar suas atividades pelo fato das instalações estarem 
precárias, entretanto “[...] em março de 1942, o Ginásio, passou a funcionar em seu 
prédio próprio, com as cinco séries ginasiais.” (Litholdo, 1984, p. 47). 

É importante ressaltar que a instalação do Ginásio do Estado foi realizada antes da 
construção do prédio desse edifício, pois somente em 1942, havia uma parte do Ginásio 
construída “[...] podendo o prédio ser inaugurado.” (Litholdo, 1984, p. 44).  

Esse Ginásio se tornou Colégio Estadual e Escola Normal “Fernando Costa” e em 
1953, tornou-se Instituto de Educação “Fernando Costa” com a lei nº 2.337, de 
20/10/1953. A partir do ano de 1953, o governador Nogueira Garcez o transformou em 
Instituto de Educação “Fernando Costa” (Ribeiro, 1999).  

No prédio em que foi instalado o extinto Instituto de Educação “Fernando Costa”, 
como mencionado, atualmente, está instalada uma escola estadual, localizada na 
Avenida Washington Luís, 672, na área central de Presidente Prudente/SP. 

Em relação ao terreno em que foi instalado o IE “Fernando Costa”, Litholdo (1984) 
afirma que a: 

[...] área total do terreno do Instituto de Educação Fernando Costa, medindo 
9.680 m², foi adquirida por doação da prefeitura pela Lei 2.032, de 24/12/1952. 
A escritura de doação foi lavrada em 15/3/1953 no 2º Tabelionato de São Paulo. 
O imóvel foi então avaliado em seis milhões quinhentos mil cruzeiros. (p. 61). 

Segundo a lei 2.032 de 1952 (São Paulo, 1952, p. 2), é possível constatar que Lucas 
Garcez, que era governador do estado de São Paulo, promulgou: 

Fica a Fazenda do Estado autorizada a adquirir da Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente, por doação, o imóvel localizado no perímetro urbano 
daquela cidade, constituído de terreno, edifícios e demais benfeitorias, onde 
funciona o Colégio Estadual e Escola Normal "Dr. Fernando Costa", a saber:  
Um terreno de forma regular, com a área de 9.680 m² (nove mil, seiscentos e 
oitenta metros quadrados), medindo 88 m (oitenta e oito metros) de frente por 
110 m (cento e dez metros) da frente aos fundos, confrontando pela frente com a 
Avenida Conselheiro Antonio Prado, de um lado com a rua Ribeiro de Barros, de 
outro com a rua Cel. José Soares Marcondes e pelos fundos com própriedade de 
Dante Vicentini e Antonio de Oliveira Rachado.  

De acordo com as medidas e ruas mencionadas acima, considerando que a avenida 
Antônio Prado, consiste na atual Avenida Washington Luís, é possível constatar que 
esse terreno doado pela prefeitura é o mesmo que em 1939, Goulart propôs que fosse 
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comprado, ou seja, era o terreno em que funcionou  o Ginásio Estadual de Presidente 
Prudente/SP.  

No ano da instalação do IE “Fernando Costa”, 1953,  houve a solicitação de 
alterações nesse prédio, como é possível constatar em uma ata de reunião de 
professores com o diretor do IE “Fernando Costa” em que é mencionado a necessidade 
de enviar um telegrama ao “[...] governador do Estado, solicitando-lhe a construção 
de salão nobre e entrada, em nosso futuro Instituto de Educação.” (Colégio..., 1953-
1955, p. 11).  Em 1954, teve início à construção da segunda parte do prédio que foi 
entregue em 1965 (Litholdo, 1984).  

Em 1962, esse prédio estava em reforma e ampliação, todavia o inspetor de ensino 
afirmou que apesar da reforma o estabelecimento estava funcionando com 
regularidade (Têrmo..., 1960-1983), contudo não havia sido construído o salão nobre 
(Livro..., 1959-1966) e para a  inauguração seria convidado o senhor Adhemar Pereira 
de Barros, que era governador do Estado de São Paulo (Livro..., 1959-1966). Em 1963, 
a reforma não havia sido finalizada, pois “[...] o diretor leu ofício do govêrno do Estado 
esclarecendo que tomou medidas para a complementação das obras de construção do 
instituto. Expôs suas providências para mobiliar as classes novas. [....]” (Livro..., 1959-
1966, p. 41). 

Ao visitar esse prédio para consultar o arquivo permanente do extinto IE 
“Fernando Costa”, constatou-se que está localizado em área  urbana central de 
Presidente Prudente/SP, ao lado da secretaria municipal da saúde, próximo a 
prefeitura municipal, ao teatro e ao centro comercial da cidade o que demonstra que o 
prédio foi construído em uma área de destaque, pois está localizado entre o  
quadrilátero traçado pelo coronel Goulart, especificamente na avenida Washington 
Luís. 

Além de estar em local de destaque, o prédio em que foi instalado o IE “Fernando 
Costa” ocupa um quarteirão inteiro da avenida Washington Luís. Ocupar um 
quarteirão inteiro de uma área central da cidade, demonstra que o prédio que abrigou 
o IE “Fernando Costa” representa uma grande configuração arquitetônica. Segundo 
Carvalho (2011) o modelo escolar paulista republicano se relaciona com “[...] uma 
pedagogia, uma política e uma estratégia de formação docente articulada segundo uma 
lógica regida pelo ‘primado da visibilidade.” (Carvalho, 2011, p. 185), primado que é 
possível constatar com a dimensão do prédio que ocupou o IE em questão. 

Vidal e Faria (2005) ao relatarem sobre os espaços escolares do ensino primário 
no Brasil, mencionam que foram organizados em três configurações: casas-escola, 
escolas-monumento e escolas-funcionais, apesar desses autores não estarem 
relacionando os espaços com o ensino secundário, é possível constatar aspectos das 
escolas-monumentos presente no prédio do IE “Fernando Costa”, considerando que 
por meio das escolas-monumentos buscava-se “[...] dar a ver a própria República e seu 
projeto educativo exemplar e, por vezes, espetacular. Não era casual, que as edificações 
escolares iniciadas em São Paulo, nos anos de 1890 [...] visassem à monumentalidade.” 
(Vidal & Faria, 2005, p. 52).  

Nas escolas-monumentos, dentre os aspectos possíveis de serem vistos, destaca-se  
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[...] o convívio com a arquitetura monumental, os amplos corredores [...] as 
dimensões grandiosas de janelas e portas, [...] o destaque do prédio escolar em 
relação à cidade que o cercava e visavam incutir nos alunos o apreço à educação 
racional e científica [...] (Vidal & Faria, 2005, p. 54).  

Nos anos de 1950 e 1960, os prédios escolares em lugar dos grandiosos prédios 
construídos no início da República, com a  “[...] a luta da democratização da escola 
[....] [passaram a serem construídos como] prédios funcionalistas [...]”(Vidal & Faria, 
2005, p. 68). 

Em relação ao prédio do IE “Fernando Costa” verifica-se  que apesar do prédio ser 
comprido, ocupa apenas a frente e as laterais do terreno, ou seja, ocupa principalmente 
a parte que possibilita a visualização externa. Atualmente, a parte central desse terreno 
é o pátio da E.E. “Fernando Costa”.  

Na  década de 40, quando esse prédio foi construído para instalar o Ginásio 
Estadual  de Prudente/SP, que posteriomente, como mencionado, foi transformado no 
IE “Fernando Costa”, a fachada era similar a atual, como se pode visualizar na figura 1 
(Resende, 2012, p. 65) e na figura 2 (google maps4) abaixo: 

 

	
                                                   

4Recuperado em  13 julho, 2015 de https://www.google.com.br/maps/place/Fernando+Costa/@-22.1205447,-
51.3878549,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s-
GULWPChvo%2FU0SHL58Lw9I%2FAAAAAAAAALE%2FYBmCYsiDkmU!2e4!3e12!6s%2F%2Flh3.googleuserco
ntent.com%2F-6yGULWPChvo%2FU0SHL58Lw9I%2FAAAAAAAAALE%2FYBmCYsiDkmU%2Fs203-k-
no%2F!7i640!8i480!4m2!3m1!1s0x9493f5b4c411d3d1:0xf044b295575281c5!6m1!1e1  
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FIG. 2 | Prédio do Instituto de Educação “Fernando Costa” atualmente. 
 
A estrutura inicial do Ginásio Estadual construída, foi mantida, ou seja, uma 

estrutura grande,  com muitos espaços retílineos. Segundo Frago (2001) o espaço  é 
um elemento significativo do currículo e a extensão da área educativa está relacionada 
com o tipo de ensino, sendo os de níveis universitários maiores que os de educação 
infantil. 

É importante considerar que “[...] por se tratar de um item pertencente ao espaço 
interno, não se pode confundir a fachada como inerente ao espaço exterior, pois este é 
referente à rua, à praça etc.” (Bencostta, 2001, p. 117). Em relação as alterações da 
fachada da instituição em questão, houve alteração com o nomenclatura atual da 
instituição, a inserção na entrada de uma grade diferente da antiga e a inserção de 
árvores na frente da escola. No geral, o elemento decorativo da fachada do IE 
“Fernando Costa” consiste na porta e em duas janelas com formatos circulares. 

Destaca-se que as Instituições Educativas também podem ser analisadas a partir 
da relação entre o externo e o interno, o aberto e o fechado, assim,  como mencionou 
Frago (2001) há diversos modelos arquitêtonicos das Instituições Educativas e o 
modelo que está mais relacionado ao IE “Fernando Costa”, é o modelo em U invertido 
em que predomina a fachada da instituição, ao contrário desse modelo, no em U 
predomina o pátio ou o jardim da institituição  e “[...] acolhe e protege o visitante, 
recebendo-o entre suas duas asas como se fossem braços.” (Frago, 2001, p. 97). 

É possível observar ao visualizar a fachada do prédio do IE “Fernando Costa”, que 
aparentemente ela é constituída de dois andares, entretanto ao visualizar a escola em 
diagonal, como na figura 1, visualiza-se três janelas que possibilita considerar que 
havia três andares nesse prédio.  

Realmente, o prédio em questão tem três andares, mas a portaria, ou seja, a porta 
de acesso a entrada do prédio está no segundo andar. Em relação a porta de acesso de 
entrada do prédio,  é possível visualizar que para se ter o acesso é necessário passar 
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por uma escada que possibilita a impressão de que se está subindo ao entrar na escola, 
essa impressão aumenta ao constatar-se que se está no segundo andar ao entrar nesse 
prédio. 

Dessa maneira, o prédio em que ocupou o IE “Fernando Costa” representa a 
grandiosidade iniciada pela fachada da escola que ocupa um quarteirão de um terreno 
localizado no centro da cidade de Presidente Prudente/SP e finalizando com três 
andares, estando a entrada no segundo andar e com acesso realizado a partir de 
escadas, sendo que essas representam a visibilidade de “subir” ao entrar nesse IE. 
 

2.1. ESPAÇOS INTERNOS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO “FERNANDO COSTA” 

Em relação ao interior do prédio do Instituto de Educação “Fernando Costa” 
localizou-se uma planta desse IE.  Segundo Bencostta (2001) a planta “[...] é uma 
potencial fonte através da qual se pode examinar a estrutura de uma obra 
arquitetônica.” (p.116). Na planta localizada há o “Pavimento Terreo”, o “Pavimento 
Superior” e o “Pavimento superior do laboratorio de quimica” como é possível 
visualizar na figura  abaixo:  

 

	
FIG. 3 | Planta do Instituto de Educação “Fernando Costa”5. 

 
                                                   
5 Localizada no arquivo permanente da E.E. “Fernando Costa”. 
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A partir da visualização da planta do IE “Fernando Costa”, é possível constatar que 
o prédio dessa instituição é composto por dois braços assimétricos que partem do 
espaço central. Constata-se que apesar do prédio do IE em questão ter três andares, 
na planta, somente é indicado dois andares e de acordo com essa planta, é possível 
constatar que se refere ao  2º e 3º andar do atual prédio que ocupa a  E.E. “Fernando 
Costa”. 

Entretanto, visualiza-se que o atual 2º andar desse prédio, na planta do IE é 
denominado de “terreo” o que possibilita inferir que provavelmente no IE, somente 
eram utilizados dois andares do prédio e eventualmente utilizavam o andar localizado 
no subsolo que era denominado de “porão” como em  1962, em que a partir das fontes 
primárias relacionadas a essa instituição, é possível constatar que a professora  

 [...]  solicitou ao Diretor para trocar a classe do primário que está funcionando 
no porão, dizendo que o ambiente dificulta o aprendizado e seria melhor que todo 
o primário ficasse junto, o senhor Diretor prometeu atender fazendo a mudança 
de classe. (Livro..., 1959-1966, p. 31). 

Abaixo, é apresentada a planta do denominado térreo do IE “Fernando Costa”. 
 

 

	
FIG. 4 | Planta do “Pavimento terreo” do Instituto de Educação “Fernando Costa”6. 

 
                                                   
6 Localizada no arquivo permanente da E.E. “Fernando Costa”. 
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Magalhães (2004), afirma que nas Instituições Educativas há dois tipos de área  
organizacional: a pedagógica e a didática (em que há a relação entre professor e aluno); 
e a relacionada à direção e a gestão (em que os professores e alunos são secundados).  

A partir dessa consideração e da apresentação da figura  acima, considera-se que 
o denominado “pavimento terreo” do IE “Fernando Costa” consiste em um retângulo 
com braços fechados, a entrada denominada de “portaria” está no lado esquerdo do 
prédio. O plano arquitetônico demonstrado resguarda a parte interna da instituição, 
ou seja, resguarda a área destinada especificamente ao aspecto pedagógico. 

Ao entrar no prédio em que foi instalado o Instituto de Educação “Fernando 
Costa”, tem-se acesso a um corredor que passa por duas salas e três banheiros, do lado 
esquerdo da entrada há o “hall” e no lado direito havia a sala dos professores. O 
corredor é retilíneo e de acordo com Frago (2001) “[...] os corredores têm de ser retos 
e não curvos, pois em tal caso não se poderia vigiar.” (p. 109). 

No Instituto de Educação “Fernando Costa” ao lado da sala dos professores havia 
seis salas, sendo a sexta de tamanho menor que as demais, o acesso a essas salas 
ocorria através de um corredor. Ao lado da sexta sala tem-se outro “hall” seguido por 
um corredor, duas salas e dois banheiros. Assim, no “Pavimento terreo” do IE 
“Fernando Costa” havia 10 salas que possivelmente eram salas de aula, sendo duas do 
lado direito, duas do lado esquerdo e seis salas cujas janelas constituem a fachada da 
escola.  

Com o IE “Fernando Costa” é possível verificar o que foi defendido por Frago 
(2001) que “[...] parece claro o predomínio geral do retilíneo sobre o redondo ou 
curvilíneo, assim como dos retângulos e quadrados sobre os círculos, espirais ou 
elipses.” (p. 107). 

Abaixo, há a planta do “Pavimento superior” do IE “Fernando Costa”:  
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FIG. 5 | Planta do “Pavimento superior” do Instituto de Educação “Fernando Costa”7. 

 
O “Pavimento superior” do IE “Fernando Costa” também tem formato de um 

retângulo com braços fechados, ao lado esquerdo do prédio havia duas salas, a 
diretoria, a biblioteca, outra sala, a secretaria, ao lado da secretaria havia seis salas, 
sendo que as duas últimas são menores que as demais. Seguindo a esquerda há duas 
salas e dois banheiros. Assim, no “Pavimento superior” do IE “Fernando Costa” havia 
11 salas que possivelmente eram salas de aula. Em 1963, a biblioteca estava sendo 
mudada para uma sala do primeiro andar e funcionava em três períodos (Livro..., 
1959-1966). 

Constata-se que de acordo com a planta do IE “Fernando Costa” a diretoria 
localizava-se no último andar do IE, distante da portaria e próxima ao acesso para o 
andar inferior e a biblioteca, ou seja, é possível constatar que a sala da direção 
posicionava-se relativamente distante das salas de aula.  

Frago (2001) menciona que a figura da sala do diretor central, entre as salas, 
facilitava a inspeção do onipresente vigilante. Segundo Frago (2001) a localização da 
sala do diretor reflete a concepção “[...] dessa figura e suas funções, em outras palavras, 
a relação que de um modo geral existe entre a estrutura ou a disposição espacial da 
escola.” (p.114). 

O diretor na área central da instituição tinha a função de vigiar os professores, 
todavia, quando o diretor representa a comunidade externa e se torna responsável 
pelos serviços administrativos e pedagógicos, a sala dele tende a se localizar na entrada 
do edifício próximo a secretaria (Frago, 2001). No caso do IE “Fernando Costa” a sala 
do diretor estava presente próximo à secretaria o que pode demonstrar o destaque da 
responsabilidade com os serviços administrativos.  

Em relação à sala de aula do IE “Fernando Costa”, pode-se constatar que está de 
acordo com o afirmado abaixo:  

[...] a sala de aula é um compartimento em geral retangular, fechado [...] As salas 
retangulares favorecem o ensino frontal e  [...] é no âmbito da sala de aula, o 
núcleo por excelência da atividade instrutiva, onde a análise histórica mostra 
essa relação entre a disposição no espaço das pessoas e objetos que nelas estão, e 
o sistema ou método de ensino seguido.  (Frago, 2001, p. 121). 

Assim, as salas do IE “Fernando Costa” favoreciam o ensino frontal. Na planta do 
IE “Fernando Costa”, no pavimento superior também havia o laboratório de química:  

                                                   
7 Localizada no arquivo permanente da E.E. “Fernando Costa”. 
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FIG. 6 | Planta do “Laboratorio de Quimica” do Instituto de Educação “Fernando Costa”8. 

 
No espaço superior da planta do IE “Fernando Costa” há a planta do laboratório 

de química com formato retangular e com dois banheiros. Segundo Evangelista (2002, 
p. 82) os laboratórios “[...] expressavam praticamente uma concepção pedagógica e 
científica de ensino e pesquisa.” (Evangelista, 2002, p. 81), a concepção de ciência 
estava articulada com práticas laboratoriais (Evangelista, 2002).   

Outro aspecto interno do IE em questão é a escada de acesso para os demais 
andares. É importante mencionar que no final do lado esquerdo e do lado direito do 
prédio, as escadas somente possibilitam o acesso entre os segundos e terceiros 
andares. As escadas com acessos para o primeiro andar estão localizadas em uma parte 
central do prédio com pouca visibilidade e não próximo ao “hall” em que há a escada 
de acesso ao terceiro andar.  

Ressalta-se que a partir da análise do Inventário Geral dos bens móveis do 
Instituto de Educação Fernando Costa Presidente Prudente (Secretaria..., 1965), é 
possível verificar que em 1965, no Instituto de Educação “Fernando Costa” havia a 
“diretoria”, a “secretaria”, o “saguão superior 9 ”, “saguão inferior”, a “sala da 
biblioteca”, a “sala de educação física”, a “sala dos professôres”, a “salas de aula”, as 
“salas de trabalhos manuais”, a “cantina”, o laboratório e a “sala de jardim de 
infância”10. Assim, constata-se novamente que constantemente eram utilizados dois 
andares (“saguão superior” e “saguão inferior”)  no prédio em que funcionou o IE 
“Fernando Costa”.  

                                                   
8 Localizada no arquivo permanente da E.E. “Fernando Costa”. 
9 Na planta do IE “Fernando Costa” o saguão é denominado de “Hall”. 
10 Optou-se por apresentar esses espaços na ordem que foi localizado na fonte. 
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 Dessa forma, é possível verificar que no prédio em que funcionou o IE “Fernando 
Costa” há o predomínio do retílineo, andares e escadas. Além das salas de aula, havia 
uma sala para os professores localizada próxima a entrada do prédio, enquanto que a 
diretoria, a biblioteca e a secretaria estavam distantes da entrada, o que pode 
demonstrar que as atividades dos diretores estavam mais relacionadas com os serviços 
administrativos da instituição.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como mencionado, segundo Magalhães (2004) na análise do espaço da Instituição 
Educativa, pode-se analisar o desenho ou forma, acomodações, dimensões, valores, 
materiais, elementos simbólicos, referenciais incorporados ou percebidos nesse 
espaço. Apesar de não ter sido possível realizar todas essas análises, foi possível 
constatar que o prédio em que funcionou o extinto Instituto de Educação “Fernando 
Costa”, foi comprado pela prefeitura de Presidente Prudente/SP, em 1940, para a 
construção do Ginásio Estadual da cidade e em 1953, ano em que houve a instalação 
do Instituto de Educação “Fernando Costa” na cidade de Presidente Prudente/SP, esse 
prédio foi doado para o estado.  

Assim, constata-se que apesar do prédio dessa Instituição Educativa não ter sido 
construído exclusivamente para ocupar o IE “Fernando Costa”, ele foi construído para 
ocupar uma determinada Instituição Educativa. É importante considerar que “[...] a 
instituição escolar e o ensino só merecem esse nome quando se localizam ou se 
realizam num lugar específico. E, com isso, quero dizer num lugar especificamente 
pensando, desenhado, construído e utilizado única e exclusivamente para esse fim.” 
(Frago, 2001, p. 69).  

O prédio em que funcionou o Instituto de Educação “Fernando Costa”  representa 
a grandiosidade, é um prédio que proporciona a visibilidade, iniciando pela fachada 
da escola que ocupa um quarteirão inteiro de um terreno localizado no centro da 
cidade de Presidente Prudente/SP e finalizando com andares, com o predomínio do 
retílineo, andares e escadas. 

Por fim, é importante ressaltar que a “[...] escola é espaço e lugar. Algo físico, 
material, mas também uma construção cultural que gera ‘fluxos energéticos’.” (Frago, 
2001, p. 77), essa “construção cultural” é possível verificar com as diversas utilizações 
do mesmo espaço, pois enquanto no IE em questão a secretaria e a diretoria estavam 
localizadas no último andar, atualmente, na E.E. “Fernando Costa”, que ocupa o 
mesmo prédio em que funcionou o IE em questão, a secretaria está na entrada dessa 
instituição ao lado da sala dos diretores e dos coordenadores pedagógicos. Dessa 
forma, é possível constatar que no prédio em que funcionou o Instituto de Educação 
“Fernando Costa” os espaços “[...] assim como a energia, enquanto energia – não se 
cria nem destrói, apenas se transforma.” (Frago, 2001, p. 139).  
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RESUMO  

Esse estudo procura contribuir com a pesquisa histórica na área da Educação de 
Surdos através do exame de fontes documentais de natureza acadêmica e 
administrativa. O que encontramos majoritariamente no campo é um percurso de 
narrativa crítica que captura episódios da história da educação de surdos numa lógica 
dicotômica, judicialista e atemporal. Essa perspectiva configura-se atualmente em 
referencial teórico central na produção acadêmica relativa à educação e socialização 
de sujeitos surdos. Assumimos aqui um distanciamento crítico do que estamos 
chamando de história tribunal. Nossa proposta é contribuir para os estudos 
acadêmicos do campo da educação de surdos que carece de uma historiografia atenta 
aos riscos das apropriações ideológicas de ocasião. O recorte temporal envolve os 
séculos XVIII, XIX e XX. Além dos Anais de Congressos e de outras produções 
acadêmicas que as Instituições de Educação de Surdos deixaram de legado na Europa 
e nas Américas, examinamos vestígios da comunicação entre os Institutos na 
documentação administrativa do Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, 
orgão do Ministério da Educação do Brasil, que desvendam aspectos da educação de 
surdos em rede. 
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A EDUCAÇÃO DE SURDOS EM REDE INTERNACIONAL: ANÁLISE DE FONTES 
DOCUMENTAIS DOS SÉCULOS XVIII, XIX E XX. 

 
A rede de instituições para a educação, socialização e profissionalização de surdos 

manteve-se ativa por muito tempo, atravessando três séculos, e sua origem reporta-se 
a meados do século XVIII.  

Destacam-se no desenvolvimento dessa rede os Institutos criados na França e na 
Alemanha dando origem ao que hoje conhecemos historicamente como escola alemã 
e escola francesa, cuja diferenciação traduzia-se na visão que cada uma dessas escolas 
assumia na educação de surdos 1 . Os acirrados debates entre essas correntes 
encontraram território fértil para a defesa de suas proposições nos encontros 
promovidos por essas instituições. 

No século XIX contávamos com quase quatrocentas instituições distribuídas pelos 
cinco continentes. Esses estabelecimentos realizavam encontros sistemáticos de modo 
que pudessem discutir práticas pedagógicas e outras matérias de interesse da 
educação de surdos. 

Finda a fase de debates buscavam orientação comum para os programas dos 
Institutos embora nem sempre essas orientações fossem adotadas pelas instituições 
nas formas propostas. 

Os Institutos assumiam múltiplos sentidos e responsabilidades em função de sua 
manutenção, se pública ou privada; de sua natureza, se laica ou religiosa; e se religiosa, 
católica ou protestante. 

Podemos compreender que as escolhas pedagógicas assumidas pelos Institutos 
nos grandes debates que promoviam estavam diretamente ligadas a esses sentidos. 
Cambi define o século XIX como o século da pedagogia: 

Um século que, com o advento da sociedade de massa e com a afirmação do 
industrialismo, viu-se diante do problema da conformação a novos modelos de 
                                                   

1 A partir do século XVIII, Alemanha e França representaram duas grandes escolas que acabaram por dar nome a 
essas tendências. A escola alemã representava o método oral (linguagem articulada e leitura labial) e a escola 
francesa o método combinado (sinais e escrita sem ênfase na linguagem articulada). Inúmeras publicações 
registram o debate público realizado entre o abade francês Charles Michel L’Epée (1712-1789) e o pastor alemão 
Samuel Heinicke (1729- 1790), expoentes dessas duas escolas. No ano de 1755, L’Epée funda a primeira escola 
para ensino de surdos que chegou a ter 60 alunos ricos e pobres. Em seu trabalho, utilizava os sinais pelos quais 
os surdos se comunicavam entre si e também inventou outros, denominados de sinais metódicos, usados para o 
desenvolvimento da linguagem escrita. Essa escola foi de natureza privada e gratuita até 1791, quando foi 
transformada no Instituto Nacional dos Surdos-Mudos de Paris, tendo sido seu primeiro diretor o abade Sicard 
(1742-1822). Na Alemanha, Heinicke fundou a primeira instituição para surdos, em Leipzig, no ano de 1778. Seu 
método de ensino era oral, embora utilizasse alguns sinais e o alfabeto digital, com o objetivo de desenvolver a 
fala. No século XIX tínhamos o seguinte quantitativo de instituições de surdos por país: Australia, 3; Austria-
Hungria, 17; Bélgica, 10; Brasil, 1; Canadá, 6; Dinamarca, 1; França, 30; Alemanha, 30; Grã-Bretanha e Irlanda, 
31; Itália, 35; Japão, 2; Paises-Baixos, 3; Noruega, 5; Portugal, 1; Russia, 3; Espanha, 7; Suécia, 17; Suiça, 11e 
Estados Unidos, 35. Fonte: Relatório de gestão do diretor do Instituto dos Surdos-Mudos, 1886. (Rocha, 2008). 
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comportamento de novas classes sociais, de povos, de grupos, realizáveis apenas 
através da educação, mas uma educação nova organizada de forma nova 
regulada por teorias novas, por uma pedagogia consciente do desafio a que ela 
deve responder (História da Pedagogia, (1999) p.413,414). 

O presente trabalho apresenta algumas questões de ensino e de natureza dessas 
instituições a partir dos registros dos Congressos, dos livros, e das visistas que os 
professores de surdos faziam aos Institutos deixando, nos seus diários de viagens, ricas 
narrativas do cotidiano dessas escolas e do ensino por elas praticado. A ideia de rede 
se aprofunda ao nos debruçarmos sobre essa farta documentação. Destaco aqui dois 
Congressos em cujo exame de suas atas percebe-se a presença de um ideário por 
alinhamento dos Institutos às propostas apresentadas. Em 1880, temos o Congresso 
em Milão, em 1900, Paris. Segundo Nóvoa, 

Nas décadas de viragem do século XIX para o século XX, a época gloriosa dos 
Congressos de Professores que constituíram verdadeiros “laboratórios de valores 
comuns”, sente-se a perpetuação de um ideário colectivo onde continuam 
presentes as origens religiosas da profissão docente. (1995, p.16).  

O Congresso de Milão teve como debate central a defesa de projetos educacionais 
para surdos focados na aquisição de linguagem oral. O uso de sinais foi 
desaconselhado por franca maioria dos participantes.  

O Congresso de Educação de Surdos de Paris mateve esse posicionamento, mas 
também discutiu com bastante veemência a necessidade de criação de instituições de 
proteção social aos surdos. Esse evento contou com a participação brasileira através 
do Sr. João Paulo de Carvalho, diretor do então Instituto Nacional de Surdos Mudos, 
atual Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES2·. O Instituto que foi fundado 
em 1856, no Rio de Janeiro, com a denominação Collégio Nacional para Surdos-Mudos 
de Ambos os Sexos, esteve integrado historicamente a esta rede de instituições, 
permanecendo aberto em toda a sua trajetória até os dias de hoje, e teve no Instituto 
dos Jovens Surdos de Paris sua principal referência tanto no processo de sua fundação 

                                                   
2 Localizado no Rio de Janeiro, Brasil, o Instituto Nacional de Educação de Surdos teve várias denominações 
desde a sua fundação e, também, funcionou em vários endereços até a instalação definitiva na atual sede da Rua 
das Laranjeiras.  São os seguintes períodos, denominações e endereços: 1856/1857 – Collégio Nacional para 
Surdos-Mudos de Ambos os sexos. Rua dos Beneditinos, 8; 1857/1858 – Instituto Imperial para Surdos-Mudos 
de Ambos os Sexos. Morro do Livramento – Entrada pela Rua de São Lourenço; 1858/1865 – Imperial Instituto 
para Surdos-Mudos de Ambos os Sexos. Morro do Livramento – Entrada pela Rua de São Lourenço; 1865/1866 – 
Imperial Instituto dos Surdos-Mudos de Ambos os sexos. Palacete do Campo da Acclamação, 49; 1866/1871 – 
Imperial Instituto dos Surdos-Mudos de Ambos os Sexos. Chácara das Laranjeiras, 95; 1871/1874 – Imperial 
Instituto dos Surdos-Mudos de Ambos os Sexos. Rua da Real Grandeza, 4 – Esquina da dos Voluntários da 
Pátria; 1874/1877 – Instituto dos Surdos-Mudos. Rua da Real Grandeza, 4 – Esquina da dos Voluntários da 
Pátria; 1877/1890 – Instituto dos Surdos-Mudos. Rua das Laranjeiras, 60; 1890/1957 – Instituto Nacional de 
Surdos-Mudos. Rua das Laranjeiras, 82/232 (mudança de numeração); 1957/ atual – Instituto Nacional de 
Educação de Surdos. Rua das Laranjeiras, 232. (Rocha, 2008). 
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como no desenvolvimento do trabalho e de escolhas pedagógicas durante muitas 
décadas. 

Em meados da década de oitenta do século XIX, o programa desenvolvido no 
Instituto brasileiro, com base no Instituto de Paris, recebia algumas considerações do 
recém-empossado diretor Dr. Tobias Leite3. Para ele, a finalidade dos Institutos não 
seria a de oferecer uma formação literária e sim uma linguagem, de preferência escrita, 
que levasse ao surdo a possibilidade de estabelecer relações com a sociedade na qual 
estava inserido. O fundamental para ele era tirar o surdo do isolamento em que vivia. 
Não era entusiasta do trabalho de aquisição da linguagem oral, defendendo sua 
aplicação somente a alguns casos.  

 A preferência entre essas duas linguagens é o ponto que se debate entre as duas 
escolas da Europa, a allemã e a franceza. Não vem ao caso expor os argumentos 
que de parte a parte tem sido apresentados: basta-me dizer que a linguagem 
escripta é fácil tanto ao surdo-mudo congênito, como ao acidental, e que a 
linguagem articulada artificial, sendo possível nos segundos, só por exceção o é 
nos primeiros, e sempre tão imperfeitamente, que só por curiosidade é tolerável. 
(Relatório Tobias Leite, 1869, p.5). 

Ao confrontar os programas desenvolvidos pelo Instituto de Paris com os 
desenvolvidos no Brasil, o diretor percebeu que a prioridade dos franceses era relativa 
à aquisição de linguagem escrita. Esta era obrigatória para todos ficando facultada a 
aquisição de linguagem oral somente aos alunos que tinham surdez adquirida e a uns 
poucos com surdez congênita. 

Seguindo com a comparação entre os programas, o que era praticado pelo Instituto 
brasileiro continha, além das disciplinas de linguagem oral e escrita, disciplinas de 
conteúdo literário como o ensino de francês – provável herança deixada pelo fundador 

                                                   
3 Tobias Rabello Leite era médico sanitarista, foi o primeiro a observar, no Hospital dos Estrangeiros, o início do 
surto de febre amarela no Rio de Janeiro. Embora ligado ao Imperador D. PedroII, na passagem do regime 
imperial para o republicano, Tobias Leite permaneceu diretor do instituto no período de 1868-1896, em função 
de sua ligação com o líder republicano Benjamim Constant então diretor do Instituto de Cegos do Rio de Janeiro. 
(Rocha, 2008). 
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Huet4, que já havia sido proprietário de um Colégio Francês no Rio de Janeiro antes 
mesmo de fundar o Instituto.   

O ensino na França tinha como foco a aquisição de linguagem escrita. As outras 
disciplinas que eram oferecidas nas séries mais adiantadas, como o ensino da história 
sagrada, por exemplo, era apenas um meio útil de exercitar a linguagem escrita e não 
um acesso intelectual aos seus conteúdos. 

Podemos afirmar que durante os vinte e oito anos de sua gestão a frente do 
Instituto, período que representou mudanças importantes no cenário político do 
Brasil, com a transição do regime monárquico para o regime republicano, o fim da 
escravidão e a guerra com o Paraguai, Tobias Leite permanecerá alinhado ao ideário 
da escola francesa. Qual seja: linguagem escrita e uma profissão. Sempre destacou a 
importância do ensino profissional defendendo que este sim asseguraria ao surdo um 
lugar na sociedade e a possibilidade de se manter. 

No relatório do ano de 1870, o diretor apresenta o que seria um sinal de sucesso 
para o término dos estudos: a possibilidade de se comunicarem por escrito. Nessa 
oportunidade defende que qualquer professor que atuasse na instrução primária 
poderia também atuar junto aos surdos. Corrobora assim com o conteúdo da circular 
enviada aos diretores da Instrução Pública da França pelo Ministro da Instrução Sr. 
Duruy: 

Graças a um pequeno numero de processos simples, naturaes, tão fáceis de 
aprender como de ensinar, os professores primários podem, sem detrimento de 
seus alumnos, ocupar-se com a instrucção dos surdos-mudos.  (Relatório Tobias 
Leite, 1870, p.2). 

Para o diretor do Instituto brasileiro, dispendioso mesmo seria o investimento em 
aquisição de linguagem oral. Esse trabalho seria o único que exigiria especialização 
não valendo o investimento necessário para poucos surdos serem beneficiados. 
Segundo ele não se justificaria mandar para a Alemanha, onde o ensino da linguagem 
articulada e leitura labial estavam bem desenvolvidos, um professor para habilitar-se 
nessa disciplina. 

                                                   
4 Os dados biográficos de Huet ainda são imprecisos. Nesse estudo apresento alguns dados até então 
desconhecidos de sua biografia. Um deles se reporta ao ano de 1840, quando era monitor da terceira classe do 
Instituto dos Surdos-Mudos de Paris. Nesse ano, organiza duas listas com a finalidade de levantar recursos para 
erigir um monumento em homenagem ao abade L’Pée na igreja de Saint Roch em Paris. Na lista relativa aos 
alunos do Instituto de Paris, organizada somente pelo primeiro nome, há dois de nome Edouard. Um doa a 
quantia de oito francos e o outro doa um franco. É possível que um dos dois seja Huet. Há controvérsias acerca de 
seu primeiro nome, em algumas descrições aparece como Ernest e em outras como Eduard. Sua assinatura não 
contribui para resolver a questão na medida em que sempre assina E. Huet. Quanto a sua chegada ao Brasil, os 
registros são contraditórios.. Em dezembro de 1861 após conflitos administrativos com o Marques de Abrantes, 
negocia sua saída da direção da Instituição mediante o pagamento de uma indenização pelo patrimônio material 
do Instituto e, também, o recebimento de uma pensão anual como reconhecimento de ter sido o fundador da 
primeira escola para surdos no Brasil. Seu destino é incerto após deixar o Instituto. Alguns registros indicam que 
seis anos depois estava fundando um a instituição semelhante no México. (Rocha, 2008). 
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Quatro anos depois do Congresso de Milão, no ano de 1884, está registrado no livro 
das Actas e Pareceres do Congresso de Instrução do Rio de Janeiro o debate que Dr. 
Tobias Leite travou com o então professor do Instituto Menezes Vieira5. São de ambos 
os pareceres contidos na 26 ª Questão, que trata da Educação dos Surdos-Mudos.  

Em seu parecer, Tobias critica a imprecisão dos dados colhidos pelo censo de 1872.  
É que partindo desses dados tomou uma série de iniciativas buscando trazer, sem 
nenhum custo para as províncias e, muito menos para as famílias, em sua grande 
maioria muito pobre, os surdos para serem instruídos no Instituto. Qual não foi sua 
surpresa, experimentada a cada contato com os presidentes das províncias ou com 
autoridades eclesiais. Estes negavam a presença de surdos onde o censo os tinham 
registrado. Destaca inclusive que, por ocasião da seca que assolou a província do Ceará 
promovendo um fluxo de retirantes de quase cento e vinte mil pessoas, solicitou ao 
senador Liberato da Costa Correia, médico e amigo, que procurasse surdos entre os 
retirantes para que o Instituto pudesse recebê-los. Mais uma vez a surpresa de saber 
que não havia surdos entre eles. Daí a sua insistência em levantar o quantitativo real 
de surdos no Brasil.  

Posto isso, segue em seu parecer defendendo apenas o nível de educação primária 
para os surdos dizendo que o objetivo não era o de formar homens letrados. Sendo de 
classes de baixa estratificação social, considerava melhor oferecer-lhes o ensino 
agrícola pelas características do Brasil e, também, como médico achava a vida no 
campo mais saudável para o surdo. Nas cidades só lhes restavam a profissão de artista 
ou de operários, o que segundo ele, tornava-os vulneráveis à exploração de chefes de 
oficinas ou de empresários cruéis. No campo, com a vida mais calma, estariam 
protegidos.  

Nesta oportunidade defende a criação de novos Institutos, baseado nos incertos 
dados do censo. Deveriam ser criados três na província de Minas Gerais (Diamantina, 
Barbacena e Uberaba), dois na província da Bahia (Feira de Santana e Caravelas), dois 
na província de São Paulo (Capital e Tietê),um na província da Goyaz, um na província 
do Ceará que atendesse aos surdos das províncias do Piauí, Maranhão e Pará, e um na 
província de Pernambuco, que atendesse aos surdos das províncias do   Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Para o Instituto localizado no Rio de Janeiro, ficaria 
a tarefa de atender também aos surdos do Espírito Santo e o encargo de preparar 

                                                   
5 Menezes Vieira nasceu em São Luís do Maranhão, em 1848. Estudou Humanidades em sua cidade natal e 
Medicina no Rio de Janeiro. Em 1871, assumiu a cadeira de Linguagem Escrita do então Instituto de Surdos-
Mudos. Juntamente com sua mulher Carlota de Menezes Vieira, fundou o Colégio Menezes Vieira, em 1875, 
localizado na Rua dos Inválidos, nº 26.  Foi autor de diversas obras sobre educação geral e educação de surdos. 
Dentre estas se destacam: Do surdo-mudo, considerado do ponto de vista físico, moral e intelectual. Conferência 
Literária. Rio de Janeiro: Tip. Cinco de Março, 1874; O Ensino prático da língua materna para uso dos surdos-
mudos. Rio de Janeiro: Tip. Pinheiro, 1885; A imagem da palavra. Rio de Janeiro, 1886; Almanaque dos amigos 
dos surdos-mudos. Rio de Janeiro: Tip Pinheiro, 1888. Foi também o primeiro diretor do Pedagogium, fundado, 
já no período republicano por Benjamim Constant quando Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. 
(Mignot, 2013). 
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professores em um curso normal destinado a preparar profissionais para os Institutos 
a serem criados.  

Vale destacar que o Dr. Tobias já defendia que o Instituto deveria assumir o seu 
papel de Centro de Referência de onde partissem o impulso e os modelos pedagógicos 
para a educação de surdos.  

Podemos entender essa proposta de expansão do atendimento aos surdos como 
mais uma demanda de alinhamento com os países que tinha um forte investimento na 
área. A França, nessa época, contava com oitenta escolas para surdos, a Alemanha com 
noventa, a Itália com trinta e cinco, os EUA com cinquenta e cinco. Dos países que 
contavam com menor número de escolas para educar surdos destacam-se Portugal, 
Brasil e Dinamarca, cada qual com apenas uma. (Rocha, 2008). 

Ainda sobre seu parecer, o diretor defendia que essas instituições fossem públicas, 
de encargo municipal com a colaboração das províncias e do Império. A este caberia o 
encargo de manutenção do pessoal docente; às províncias, a parte material; às 
municipalidades, a manutenção dos alunos. Quanto à educação das meninas dizia ser 
impossível serem educadas em ambientes mistos. Argumentava que os internatos para 
ambos os sexos não faziam parte de nossos costumes. Um internato exclusivo para 
meninas, como havia em alguns países da Europa, era impensável numa sociedade que 
não oferecia possibilidades de emprego para as mulheres. Para o diretor, a instrução 
deveria ter como meta oferecer mão de obra para as atividades agrícolas, portanto as 
meninas estavam fora desse projeto. Reconhecendo seu direito à instrução, 
recomendava o ensino em casa ou a admissão em escolas do sexo feminino.  

O parecer do professor Menezes Vieira tinha como foco a defesa do ensino pela 
linguagem articulada para todos os alunos e não somente para os que apresentassem 
condições ideais. Portanto, os pareceres divergiam nessa questão. No entanto, ambos 
concordavam em não contemplar o ensino além do primário. Em relação à polêmica 
linguística, a oposição aqui era entre o ensino da linguagem escrita, defendida pelo Dr. 
Tobias, e o ensino da linguagem oral, defendida por Menezes Vieira. Para este, de nada 
valeria desenvolver habilidades de escrita para os surdos numa sociedade 
majoritariamente iletrada. Argumentava que os que sabiam ler e escrever logo 
perdiam essa habilidade por não terem onde empregá-la. Em seus cotidianos o 
trabalho que conseguiam, seja no campo ou nas cidades, não demandava leitura nem 
escrita. Mesmo com diferenças relativas aos contextos sociais, econômicos e políticos 
entre as escolas de surdos, o Instituto de Paris seguiu como referência importante no 
desenvolvimento dos trabalhos realizados na instituição.  

Em viagem à Europa no ano de 1882, dois anos após o Congresso realizado em 
Milão, Menezes Vieira visita os Institutos de Surdos em Paris, Bruxelas, Colônia, 
Berlim, Leipzig, Munique, Zurique, Milão, Chambery, Lyon. Portanto sua posição no 
debate com Tobias Leite refletia sua experiência nos Institutos europeus. No ano de 
1855, Vieira publica o livro Ensino Prático da Língua Materna ao uso dos Surdos-
Mudos. Com tiragem de mil exemplares dedica sua obra aos alunos do Instituto 
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brasileiro. Notadamente seu trabalho está referenciado na obra do professor francês 
Valade Gabel6. 

Grande parte dos primeiros livros que tratavam da educação de surdos, publicados 
no Brasil, eram traduções de obras de professores de surdos da Europa, especialmente 
os franceses. A idéia do Dr. Tobias era a de divulgar para outras províncias esses 
trabalhos. Na apresentação de uma dessas obras, a do Compêndio para o Ensino dos 
Surdos-Mudos, o diretor escreveu: 

Não havendo livro algum em portuguez para o ensino dos surdos-mudos, 
publiquei em 1871 as Lições de Linguagem Escripta, extrahidas do Methode pour 
enseigner aux surds-muets, do venerando professor J.J. Valade Gabel. 

Não se acreditando então na proficuidade do ensino aos surdos-mudos, offereci 
500 exemplares das Lições aos presidentes das províncias de Minas, S. Paulo, 
Paraná e Goyaz, para serem distribuídos pelos professores primários dos logares 
em que houvesse maior numero de surdos-mudos. (Compendio para o Ensino dos 
Surdos-Mudos,1881).  

No segundo capítulo dessa obra que apresenta o tema ‘Dos differentes meios em 
uso para ser comprehendido pelo surdo-mudo’, temos um exemplo dos pesos 
diferenciados que essas línguas, inclusive a de sinais, adquirem em determinados 
momentos. Nesse caso, no ambiente francês dos métodos mistos, no século XIX, antes 
do Congresso de Milão. O livro é dividido em duas partes, sendo a primeira teórica, 
em forma de perguntas e respostas e a segunda prática, em forma de lições. Uma das 
interrogações feitas logo no início do livro era de quais os meios que se podem 
empregar para ser compreendido pelo surdo-mudo. A resposta de modo diferenciado 
diz que com os surdos sem instrução usam-se fatos materiais, desenhos e linguagem 
natural dos sinais. Com os surdos instruídos usam-se a palavra artificial, o alfabeto 
manual e a escrita.  

O debate em torno das línguas presente nessa obra de referência revela a 
centralidade dada à aquisição de linguagem escrita. Tanto a língua de sinais quanto a 
linguagem oral são pensadas sempre de modo relacional com a escrita num tom 
avaliativo de modo que se possa mensurar se o processo de aquisição dessas línguas 
está em contradição com a aprendizagem da linguagem escrita ou se são parceiras no 
esforço por sua aquisição.  

                                                   
6 Valade Gabel foi professor de Instituto de surdos na França, dentre eles o Instituto 
de Sudos Mudos de Paris. Autor de inúmeras obras que se tornaram referências 
importantes ao serem traduzidas no Brasil. É de sua autoria o primeiro livro de 
educação de surdos publicado no país.  
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Destaca-se ainda na gestão do Dr. Tobias Leite, que a comunicação gestual, hoje 
reconhecida como LIBRAS, Língua Brasileira de Sinais7, de forte influência francesa, 
em função da nacionalidade do fundador do Instituto, foi espalhada por todo Brasil 
pelos alunos que regressavam aos seus locais de origem quando do término do curso, 
e através da obra produzida no ano de 1875, desenhada pelo ex-aluno do Instituto 
Flausino José da Gama. Trata-se do livro Iconographia dos Signaes dos Surdos-
Mudos, um belíssimo trabalho do ponto de vista artístico e de grande relevância para 
estudos linguísticos que tenham como objeto a língua de sinais. O livro na realidade é 
um dicionário iconográfico contendo o registro dos sinais (palavras) mais praticados 
pelos surdos, na segunda metade do século XIX, na província do Rio de Janeiro, onde 
sempre funcionou o Instituto. Segundo o diretor Tobias Leite, na apresentação do 
livro, esse trabalho atendia a dois objetivos: o primeiro era o de divulgar ‘a linguagem 
dos signaes, meio predilecto dos surdos-mudos para a manifestação de seus 
pensamentos’; o outro seria o de ‘mostrar o quanto deve ser apreciado um surdo-
mudo educado’. A ideia da realização dessa obra partira do próprio Flausino ao tomar 
conhecimento de um exemplar da biblioteca do Instituto de obra semelhante realizada 
pelo professor surdo Pellisier, profissional do Instituto de Paris.  

A preocupação do diretor era para que as publicações francesas traduzidas pelo 
Instituto brasileiro pudessem alcançar os educadores de surdos nas localidades mais 
remotas. Buscava, com isso, projetar nacionalmente as idéias sobre educação de 
surdos circulantes no Instituto, o que não era muito comum em sua época.  

Nas primeiras décadas do regime republicano, o Instituto oferecia, além da 
instrução literária, o ensino profissionalizante. A conclusão dos estudos estava 
condicionada à aprendizagem de um ofício e não à aquisição de habilidades de leitura 
e ou escrita. Os alunos frequentavam, de acordo com suas aptidões, oficinas de 
sapataria, alfaiataria, gráfica, marcenaria e, também, já com a presença das meninas, 
na década de 1930, em regime de externato, oficinas de bordado. 

Conhecendo uma profissão poderiam gerir suas próprias vidas. Cumpre destacar 
que, a despeito das propostas formuladas pelo Dr. Tobias em 1884, relativas à 
necessidade de criação de outros Institutos para atender aos surdos de todo o Brasil, 
até o final da década de 1920, só havia, além do INES, um asilo para moças surdas em 

                                                   
7 A Língua de Sinais é um sistema linguístico, com estrutura gramatical própria e complexa, com regras 
fonológicas, morfológicas, semânticas, sintáticas e pragmáticas. Seus usuários são surdos e ouvintes que 
frequentam as diversas modalidades de comunidade surda tais como: igrejas, escolas, clubes, associações e 
outras. A Língua de Sinais é uma construção histórica das comunidades de surdos, não sendo um sistema 
linguístico universal. Cada país tem a sua própria língua que vem a se constituir em específicas condições sociais, 
políticas e culturais. No percurso de sua história teve várias denominações: mímica, comunicação mímica, 
linguagem dos surdos-mudos, linguagem sinalizada, gestos, entre outras. É a partir de pesquisas realizadas na 
área da linguística nos anos sessenta do século XX, que passa a ser reconhecida como língua em vários países. 
Esse reconhecimento vai proporcionar uma mudança de paradigma nas propostas de escolarização envolvendo 
sujeitos surdos. No Brasil, foi reconhecida pela Lei 10.436 de 24 de abril de 2002. O movimento de legalização foi 
liderado pela Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (www.feneis.org.br) e, também, por 
algumas lideranças surdas do Instituto Nacional de Educação de Surdos. (Rocha, 2007). 
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Itajubá, Minas Gerais, sem finalidade de ensino, o Instituto Central do Povo no Rio de 
Janeiro e o Instituto Rodrigues Alves8 no estado de São Paulo. 

Um dos temas debatidos no Congresso de Paris que contou com representação de 
surdos e ouvintes foi o das Sociedades de Proteção. Nas palavras do Sr. Ladreit de 
Lacharrière, Presidente do Comitê de Organização da seção de ouvintes na abertura 
do Congresso: 

A assistência e a caridade são os únicos meios, para os ricos, de honrar suas 
fortunas. Fazer o bem é também consolo para aqueles que não são felizes. Estas 
questões humanitárias são então a ordem do dia para todos os países, e todos os 
tempos. Vosso Congresso muito menos deve negar que ainda resta muita coisa a 
fazer pelos surdos-mudos, para não dizer tudo está por fazer. (Atas do Congresso 
de Paris, 1900, p.13). 

A preocupação apresentada era de como os surdos, ao saírem dos Institutos, 
sobreviveriam.    

Treze anos após o Congresso de Paris, em 1913, o professor João Brasil Silvado do 
Instituto Nacional de Surdos Mudos do Rio de Janeiro, ex-diretor no período de 
1903/1907, ajudou a fundar a Associação Brasileira dos Surdos Mudos - A.B.S.M., que 
funcionava nas dependências do Instituto Central do Povo, no Rio de Janeiro. Era uma 
Associação evangélica de natureza filantrópica. O Estatuto da Associação, de 24 de 
maio de 1913, prevê que o objetivo principal da Associação seria o de ‘Promover tudo 
que for para o bem dos surdos mudos do Brasil, physica, moral, intellectual e 
socialmente’.  

Em dezembro de 1914 é publicado o primeiro número do Ephphatha, jornal mensal 
da A.B.S.M. que tinha como redator-chefe o professor Silvado e os redatores surdos 
Ernesto da Conceição e Jeronymo dos Santos. Podemos observar o alinhamento 
apresentado nesse texto com as ideias debatidas no encontro de Paris. O último 
número do jornal saiu em 1916. Assim é apresentada a publicação:  

A Associação não é, nem se tornará um asylo. A caridade que ella pratica é 
inteligente, digna e não humilhante. Quer levantar a posição social do surdo-
mudo, desenvolvendo-lhe as energias individuaes, tornando-o cheio de atividade 
e iniciativa, instruído, sadio e moralizado. A Associação é mantida por eles, e não 
eles por ella.(Revista EPHPHATHA,1914,p.1). 

Uma investigação que precisa ser desenvolvida é relativa ao fechamento de muitos 
desses Institutos. Como vimos acima, na década de oitenta, do século XIX, eram quase 
quatrocentas distribuídas pelos cinco continentes. Nas décadas iniciais do século XX 
esse número já era bastante reduzido. A descontinuidade desses espaços deu-se 

                                                   
8 No ano de 1905, chega a São Paulo o professor italiano Nicoláo Carusone, habilitado pela Escola Normal anexa 
ao R. Istituto Nazionale pei Sordo-Muti de Milão. Adepto do método oral puro, funda, em São Paulo, o Instituto 
Paulista de Surdos Mudos Rodrigues Alves. (Rocha, 2010). 
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naturalmente por inúmeras condicionantes. Um dado surpreendente que consta nessa 
Revista é o de como o funcionamento dos Institutos foi afetado em função das guerras 
na Europa, nesse caso, da primeira guerra mundial (1914/1918). Considerações essas 
que podem nos ajudar a esclarecer, em parte, a permanência ou o fechamento dos 
Institutos no curso de suas histórias. Destaco aqui uma matéria da Ephphatha sobre o 
tema intitulado Factos da guerra:  

No Instituto de Surdos-Mudos de Paris não houve festa em honra á memória do 
padre l’Epée, por ocasião do 202ºde seu nascimento. O dinheiro que teria de ser 
despendido com essa festa foi todo doado aos soldados feridos. Entre os 
professores francezes mortos pelo inimigo estão os srs. G. Lamarque, normalista 
do Instituto de Paris; Sibot, do mesmo estabelecimento e Henri Leau, do Instituto 
de Poitiers. Outro professor, filho do diretor do Instituto Municipal de Algier foi 
gravemente ferido e o sr. Limosin foi feito prisioneiro. O Instituto de Surdos 
Protestantes de Saint Hyppolyte du Fort (Gard) tem também sofrido com a 
guerra. Um de seus professores, o sr. Rouverand, cuja esposa também ensina na 
secção de meninas, desapareceu na Belgica. Em 1913 elle havia cursado o O 
Instituto de Paris, onde deixou muitos afeiçoados. Foram transformados em 
hospitais de sangue os Institutos de Persagotiére, Touluse, Bordeaux, Nogent-le-
Rotron, Orléans e Chambéry. O Instituto Municipal de Asniéres continua fechado 
por falta de professores, sendo os seus alunos enviados para Pines, em Olonne, 
na Vendéa. (Ephphatha, 1915, p.38). 

Essas notícias da guerra e de como os Institutos foram afetados nos levam à 
compreensão do quanto os profissionais destas instituições criavam mecanismos de 
comunicação de modo que pudessem acompanhar o dia a dia de suas instituições.   
Acompanhar e intervir. É possível dizer que os acalorados debates que promoviam, 
através de publicações e encontros, demostram como estavam implicados uns com os 
outros, e, que, mesmo produzindo tensos discensos mantiveram por quase três séculos 
uma rede de aproximações sistemáticas e produtivas. Vale dizer que praticamente não 
há um texto sobre educação de surdos nos últimos cem anos que não discorra sobre o 
Congresso de Milão, de 1880, ou nos últimos duzentos anos que não fale sobre a 
disputa, no final do século XVIII, entre Alemanha e França, entre católicos e 
protestantes, sobre qual a melhor maneira de educar os surdos. Debate esse presente 
na grande maioria das publicações dos últimos três séculos e tema central dos 
relatórios de viagens de professores de surdos e que pode, em sua origem, 
corresponder às afirmações de Nóvoa:  

O processo pelo qual a escola se substitui à aprendizagem, cujas origens 
remontam ao fim da Idade Média, vai se desenvolver consideravelmente no 
século XVI, sob a influência do confronto conflituoso, e, no entanto cúmplice, 
entre a Reforma e a Contra-Reforma. Com efeito, a Reforma introduz uma nova 
relação com a religião ao tornar cada indivíduo responsável por sua própria 



 

 
 

15 

salvação. François Furet e Jacques Ozouf mostraram como ela impõe a todos a 
obrigação de conhecer a doutrina, não mais através de uma transmissão oral, 
mas por meio da leitura da bíblia. “Lutero torna necessário aquilo que 
Gutemberg tornou possível”. Assiste-se então a uma verdadeira explosão da 
vontade de aprender – de início em países protestantes, depois nas regiões 
católicas – e à emergência de um universo cultural dominado pela escrita: “Na 
Idade Média, mesmo a cultura erudita é toda penetrada pelo oral; apartir do 
século XVI, mesmo a cultura popular é dominada pela escrita”. (1991, pg.113) 

Os estudos que venho desenvolvendo confirmam essa intensa comunicação entre 
os Institutos de surdos, convocando-nos assim a ampliar nossas pesquisas sobre essas 
relações desvendando aspectos da educação de surdos em rede histórica.  
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RESUMO  

Este estudo trata do colégio Instituto Noroeste, Birigui/SP – Brasil. O propósito 
deste artigo é apresentar este colégio como exemplo do processo de interiorização da 
educação protestante na região Noroeste do Estado de São Paulo, particularmente na 
cidade de Birigui. Assim, este trabalho investigou um episódio da história da educação 
brasileira: o aparecimento e êxito de escolas americanas de confissão protestante nos 
quadros do ensino paulista nas últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do 
século XX. O recorte temporal abrange o período de existência do Instituto Noroeste 
de Birigui, de 1918 até 2014. O estudo, de abordagem histórica, fará uso de 
procedimentos de recuperação, reunião, seleção, organização e análise de fontes 
documentais e bibliografia especializada, visando elucidar o como e o porquê do 
surgimento de um colégio metodista na cidade de Birigui, região Noroeste do Estado 
de São Paulo, e como isso foi possível logo em seguida à fundação da cidade, quando 
as condições de instalação pareciam ser-lhe bastante adversas. Atualmente, a escola 
atende a Educação Infantil ao Ensino Médio. Os resultados obtidos com a pesquisa 
vêm confirmar a relevância do estudo para a compreensão de um momento 
importante da história referente às instalações das escolas protestantes no Brasil. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação protestante, história do Instituto Noroeste, Birigui.  
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1. O APARECIMENTO E ÊXITO DE ESCOLAS AMERICANAS DE CONFISSÃO 
PROTESTANTE/METODISTA NOS QUADROS DO ENSINO BRASILEIRO E 
PAULISTA NAS ÚLTIMAS DÉCADAS DO SÉCULO XIX E PRIMEIRAS DÉCADAS DO 
SÉCULO XX 

 
A crença em uma educação comprometida com o ser humano e com a vida, de 

forma geral, sempre foi o princípio máximo do metodismo. Tanto no Brasil, como no 
mundo, a proposta metodista de educação prima pela formação integral das pessoas, 
tornando-as conhecedoras de sua responsabilidade para com a vida de todo o 
universo. A Educação Metodista, no mundo, completará 268 anos de atuação em 2016 
e, de acordo com Almeida (2005), é uma proposta que apresenta harmonia com os 
princípios da ONU (Organização das Nações Unidas) no que tange a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 

No mundo, John e Charles Wesley foram os responsáveis pelo início do movimento 
metodista, na primeira metade do século XVIII, na Inglaterra e organizou-se como 
igreja, nos Estados Unidos, em 1784. No Brasil, o metodismo chegou à segunda metade 
do século XIX e é possível perceber o nível de comprometimento de seus precursores, 
através da afirmação de Almeida (2005, p.7): “Educar está no centro das preocupações 
dos protestantes desde a Reforma Religiosa, acontecida no século XVI. Foi assim com 
Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros.” Também de acordo com este autor, foi John 
Wesley, através de seus princípios teológicos e educacionais, que deu início aos 
empreendimentos educacionais metodistas que, atualmente, é possível de se 
encontrar ao redor do mundo. Dentro de tais princípios educacionais, incluía-se a 
educação escolar, que se eternizou com a fundação da Kingswood School, no ano de 
1748, destinada a atender filhos de mineradores das minas de carvão, na Inglaterra 
(ibidem, p.16). 

Diante da postura educacional metodista, brevemente apresentada acima, há que 
se valorizar o trabalho dos precursores desta proposta de educação e caminhar no 
sentido de conhecer e compreender, cada vez mais, as influências de suas ideias para 
a educação brasileira. Para tanto, é preciso esclarecer que foram os missionários norte-
americanos que trouxeram estas ideias e propostas religiosas e educacionais para o 
Brasil, com a intenção de pregar um cristianismo comprometido com os mais 
necessitados, portanto, dispostos a modificar a sociedade brasileira, negando uma 
postura de contemplação dos fatos e incentivando uma postura participativa, atuante 
e transformadora, capaz de anular as mazelas sociais. Alicerçados pela crença de que 
toda transformação almejada deveria estar baseada nos preceitos metodistas de 
religião, moralidade e educação, os metodistas que chegaram ao Brasil na segunda 
metade do século XIX, estavam convictos de que seu trabalho deveria estar voltado 
para uma proposta de confessionalidade religiosa altamente vinculada com uma 
proposta educacional (ALMEIDA, 2005). 
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Ao longo deste trabalho, alguns nomes merecem ser lembrados, como o de James 
Long Kennedy, que escreveu a primeira obra sobre o metodismo no Brasil; Paul 
Eugene Buyers, missionário com reconhecido trabalho no interior paulista; José 
Gonçalves Salvador, que se dedicou a estudos sobre os cristãos novos no Brasil e, 
também, dentre outros assuntos, sobre como ocorreu à instalação da missão metodista 
na cidade de Piracicaba/SP, na década de 1870, local de disseminação do metodismo 
para todo o país; Duncan Alexander Reily, que analisou o processo de autonomia da 
missão metodista brasileira em relação à Igreja Metodista norte americana e também 
realizou um importante estudo sobre a trajetória de crescimento da igreja metodista 
no período da Primeira República, aqui no Brasil (ibidem). 

Além dos nomes citados acima, há que se ressaltar o trabalho do Reverendo Justus 
Eastham Newman, que junto a outros missionários, deu início a atividades 
permanentes no Brasil, no ano de 1871. Foi deste trabalho que surgiu, em 1881, a 
primeira escola, fundada por Marta Watts, denominada Colégio Piracicabano, na 
cidade de Piracicaba, estado de São Paulo. Outras escolas foram fundadas no decorrer 
do século XIX, nas cidades do Rio de Janeiro e Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro; 
Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais; Porto Alegre, no estado do Rio Grande do 
Sul; Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Todas estas escolas tinham o objetivo, 
além da prática educacional e religiosa confessional metodista, de fortalecer o espírito 
do regime republicano, considerado pelos metodistas como um sistema político ideal 
em uma sociedade (ibidem). 

Definitivamente, estas não foram às únicas escolas de confissão metodista criadas 
no Brasil. Após estas, muitas outras foram inauguradas e mantidas até os dias atuais, 
constituindo uma rede de instituições presente em dez Estados brasileiros. Nesta rede 
estão incluídas duas universidades, três faculdades integradas e escolas de educação 
básica de pequeno, médio e grande porte e três centros universitários. Ao total, existem 
cinquenta e sete instituições. Também fazem parte desta rede educacional seis 
Institutos, Centros e Seminários de Teológicos, além de uma Faculdade de Teologia.1  

Toda esta rede de instituições, porém, deve reverência a um personagem de 
extrema importância na história da educação metodista no estado de São Paulo: 
Horace Lane, nascido em 29 de julho de 1837, na cidade de Readfeld, no Estado do 
Maine, Estados Unidos. No Brasil, chega pela primeira vez em 1859, com 22 anos de 
idade. Mais tarde, foi apresentado na Escola Americana e na Igreja Presbiteriana, no 
ano de 1885, na cidade de São Paulo e, sua primeira função profissional no Brasil, foi 
a de professor em um colégio de Petrópolis, Rio de Janeiro, lecionando também, 
posteriormente, em escolas particulares.  Lane também foi diretor da Escola 
Americana da cidade de São Paulo, cargo ao qual foi indicado pelo fato de ser 
reconhecido e valorizado enquanto uma pessoa e um profissional comprometido com 
as reformas sociais necessárias para a época. Com o passar do tempo, assume o papel 
de líder no trabalho educacional desenvolvido pela Igreja Presbiteriana no Brasil. 
Horace Lane também ocupou o cargo de presidente do Mackenzie College, cargo no 

                                                   
1 Disponível em : http://www.cogeime.org.br/institucional/historico/ 
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qual permaneceu por mais de 20 anos, até a data de seu falecimento, no ano de 1912. 
Atuava, ainda, dentro da organização maçônica, mostrando-se intensamente 
preocupado e comprometido com os aspectos histórico, econômico, pedagógico, 
político e social da época (SANTOS, 2011). 

Sem dúvida, suas contribuições na constituição da escola republicana paulista 
foram fundamentais para a expansão da educação protestante no país. Tais fatos 
deram-se, principalmente, entre 1890 e 1910, tempo em que atuou em atividades de 
formação de professores, criando mobílias adequadas aos espaços escolares e na 
proposta de material pedagógico e livros, dentre outras coisas (ibidem). Segundo 
Ribeiro (1987 apud SANTOS, 2011, p. 39): “[...] Horace Lane interagia com os políticos 
republicanos apresentando a Escola Americana como provável modelo para implantar 
a reforma na instrução pública paulista”. Segundo o mesmo autor, destinou-se a “[...] 
Horace Lane imprimir orientação mais objetiva para as escolas que estavam sob sua 
responsabilidade, direcionando-as para a formação técnica-profissional no intuito de 
atenderem a nova realidade brasileira.” (RAMALHO,1976 apud SANTOS, 2011, p. 39). 
Constata-se, portanto, o grande envolvimento de Lane com a realidade da sociedade 
brasileira da época, no sentido de empreender todos os esforços para que, em especial 
o estado de São Paulo, estivesse na vanguarda das propostas educacionais do país e do 
mundo. 

Comprovando a importância dos trabalhos de Horace Lane para a educação 
pública no estado de São Paulo, cita-se: 

A Escola Americana nesse período passa a ganhar destaque, pois o trabalho 
realizado na área pedagógica era até então singular na capital. Em se tratando 
de espaço físico também ganhava visibilidade, pois as salas de aulas bem 
equipadas e os materiais didáticos utilizados na aplicação das atividades junto 
aos alunos, igualmente não se conheciam na instrução pública até então. A escola 
que Lane dirigia era única no gênero. Instalada na capital paulista, serviu como 
ponto de observação, ou seja, de aprendizado para os reformadores republicanos 
(RODRIGUES 1930 apud SANTOS 2011, p.47). 

Outras afirmações, feitas por Santos (2011), reafirmam a importância do trabalho 
do Lane no Brasil:  

Em 1887, o diretor da Escola Americana apresentou à Secretaria do Interior um 
relatório em que foram apresentados, de maneira sucinta, aspectos da escola 
como suas instalações, seu corpo docente e discente, bem como o programa de 
ensino ali desenvolvido. Existe a possibilidade que esse relatório tenha dado 
ainda maior visibilidade ao diretor da Escola Americana perante os 
reformadores da instrução pública paulista. A seguir, apresentamos a capa deste 
relatório (SANTOS 2011, p.47) 
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Seus esforços no sentido de implantar uma proposta de educação mais justa e sem 
indícios discriminatórios são decisivas para as políticas de educação pública no estado 
de São Paulo, como afirma Ramalho (1976, p.85 apud SANTOS, 2011, p.49): “Por isso, 
‘O Governo de São Paulo, em 1890 em virtude dos resultados alcançados pela Escola 
Americana, toma-a como padrão de ensino primário e normal para as escolas públicas 
estaduais’ ”. 

Encerra-se aqui, um breve comentário sobre a educação protestante e metodista 
no estado de São Paulo e um restrito referencial para aqueles que desejarem um 
aprofundamento em estudos sobre a grandiosidade dos trabalhos de Horace Lane, que 
por razões justas mereceu seu nome e seu trabalho referenciados neste texto. 

 

2. O METODISMO EM BIRIGUI 

 
Na cidade de Birigui, fundada em 1908, o metodismo foi implantado após muitas 

visitas do clérigo Paul Eugene Bayers, missionário americano, ao senhor Roberto 
Clark, outro metodista, na ocasião diretor da Companhia de Terras, Madeira e 
Colonização do Estado de São Paulo (ALMEIDA, 2005) 

Os cultos metodistas tiveram início no ano de 1915, nas residências dos primeiros 
adeptos. No ano de 1916, Cyros Basset Dawsey, também membro da Igreja Metodista 
Episcopal do Sul, foi nomeado clérigo específico da cidade. Somente no ano de 1922, 
após dois anos de construção, é que os cultos passaram a ser realizados em uma igreja, 
construída mediante doação de terreno pelo senhor Roberto Clark (ibidem). 

No ano de 1935, Birigui já apresentava seis escolas dominicais2 e três núcleos 
familiares, nos quais eram realizados os cultos religiosos. Os cultos dominicais, ao final 
da década de 1940, atendiam a cerca de duzentos alunos, o que representava grandes 
conquistas para os responsáveis pelo movimento metodista no município, mas, apesar 
de todo trabalho que era realizado, os líderes da igreja, na época, acreditavam que o 
metodismo teria maior aceitação na cidade de Birigui se fosse criada uma escola que 
atuasse junto à igreja no processo de educação de base protestante (ibidem). Assim, 
deu-se início a ideia da construção de uma escola de orientação religiosa metodista, 
com especial preocupação com a questão da moralidade, buscando orientar as crianças 
para que não se deixassem vencer pelas ameaças dos vícios que a vida oferecia, sem 
abrir mão, porém, da essência principal da educação metodista: educar para a não 

                                                   
2 Escolas dominicais: A Escola Dominical nasceu na Inglaterra, em 1780. Em Gloucester, uma cidade não muito 
distante de Londres, residia o jornalista Robert Raikes, 44 anos, proprietário do Gloucester Journal. Nessa época a 
situação moral e espiritual do país era preocupante. Raikes observou que, entre as causas dos crimes e bebedice 
desenfreada, estava a ignorância. As crianças trabalhavam durante a semana e, aos domingos, ficavam nas ruas. 
Para esses meninos, Raikes teve a idéia de organizar uma escola que funcionaria aos domingos e não cuidaria 
apenas da educação secular, mas daria também a educação religiosa e teria a Bíblia como livro-texto. Disponível 
em: http://www.iprb.org.br/historia/EDB_historia.htm 
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passividade, contra situações de discriminação e a favor de uma sociedade mais 
humana e mais justa (ibidem). 

 
3. O SURGIMENTO DE UM COLÉGIO METODISTA NA CIDADE DE BIRIGUI, 
REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO: O NASCIMENTO E A 
TRAJETÓRIA DO INSTITUTO NOROESTE 

 
O Instituto Noroeste de Birigui, instituição educacional confessional metodista, foi 

fundada em 18 de fevereiro de 1918, portanto, cresceu e se desenvolveu paralelamente 
à cidade de Birigui, provocando a interconexão das duas histórias.  

Muitos esforços foram feitos neste sentido, pois a fundação da escola, os recursos 
para a sua manutenção e, também, o empenho da sociedade local da época, são dados 
e informações que provam que a escola possuía um projeto educacional que 
favoreceria as mudanças sociais esperadas. Prova disso foi o grande engajamento da 
comunidade biriguiense, que no ano de 1917 iniciou um processo de doações, incluindo 
o terreno para a construção do prédio e dinheiro para os serviços necessários 
(ALMEIDA, 2005). 

Resolvida questão do espaço, as atividades escolares tiveram início sob a 
coordenação do reverendo Cyrus Basset Dawsey, que contratou a professora Áurea de 
Campos Gonçalves para ser a professora da primeira turma de alunos, formada por 
filhos de pequenos comerciantes e agricultores (ibidem). Para sua manutenção, as 
famílias dos alunos pagavam entre 5 a 50 mil réis, dependendo das suas condições. A 
igreja local, as igrejas dos Estados Unidos, as igrejas de diferentes locais do Brasil e os 
missionários norte-americanos atuantes no país também contribuíram 
financeiramente para a implantação do Instituto Noroeste. Além de tais contribuições, 
eram promovidos eventos para arrecadação de verbas, como quermesses, jogos 
esportivos e venda de bíblias, além de apelos financeiros, direcionados aos membros 
da igreja durante os cultos. Faz-se importante ressaltar, ainda, as contribuições da 
Sociedade de Senhoras da Igreja Metodista, que ministrava cursos de corte e costura, 
bordados e pianos, doando as mensalidades para a escola (ibidem). Na obra de 
Almeida (2005, p.66), o autor relata: “Uma das últimas ações públicas para 
arregimentar fundos para a escola, dentro do período que estudamos, foi à 
constituição de um ‘livro ouro’ para compra de instrumentos musicais para a fanfarra 
[...]”, atitude que recebeu doações de várias personalidade, bancos e donos de 
comércio.  

Constata-se, portanto, que a escola e seu desenvolvimento dependiam de das 
pessoas da cidade, algumas vinculadas à questão religiosa e que valorizavam as 
questões confessionais metodistas e também a questão educacional, e outro grupo de 
pessoas, a quem o interesse maior estava na formação técnica das pessoas que aqui 
moravam, garantindo, assim, o desenvolvimento das competências necessárias para 
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os operários que habitavam uma região em pleno processo de expansão. A união de 
tais interesses foi determinante para o sucesso da escola (ibidem).  

Inicialmente, o Instituto Noroeste oferecia o Curso Primário, com durabilidade de 
quatro anos. De acordo com Almeida (2005, p.68), no ano de 1918 eram ministradas 
as seguintes disciplinas: “[...] Leitura, Linguagem, Caligrafia, Desenho, Música, 
Aritmética, Ciências, Geografia, História do Brasil, História Sagrada, Ginástica e 
Trabalhos Manuais.” 

O autor supracitado informa que, em 1936, a escola implantou o Curso Ginasial 
Fundamental, que se estendia da primeira até a quinta série mas, para cursá-lo, os 
deveriam fazer um Curso de Admissão, um tipo de prova que corresponde aos 
vestibulares dos tempos atuais. Os que conseguiam terminar, poderiam cursar o 
Ensino Superior. Porém, em 1942, houve uma reforma na educação do país, 
denominada Reforma Capanema3, que estabelecia que o Curso Ginasial tivesse quatro 
anos e, ao seu término, os alunos teriam duas possibilidades: ingressar no Curso 
Clássico4 ou no Curso Científico5. 

Com relação às disciplinas desta etapa do ensino, constam nos documentos os 
seguintes títulos: “[...] Português, Latim, Francês, Inglês, Matemática, Ciências 
Naturais, Física, Química, Desenho, História do Brasil, Geografia, Educação Física, 
Canto Orfeônico e Trabalhos Manuais” (ALMEIDA, 2005, p.68). Além destas 
disciplinas, segundo o autor, de 1941 a 1945 também era ministrada outra, intitulada 
Pré-Serviço Militar, perfeitamente compreensível num momento em que a convocação 
para atuar na II Guerra era eminente.  

Sobre o Ensino Profissional, o Instituto Noroeste inicia suas atividades voltadas à 
formação para o trabalho no comércio no ano de 1944, mediante aquisição da 
Faculdade de Comércio D. Pedro II, trazida para Birigui através de professores da 
cidade de Araçatuba, no ano de 1934. Este estudo profissionalizante chamava-se 
Escola Técnica de Comércio e oferecia os cursos denominados Comercial Básico e 
Técnico em Contabilidade. Tais cursos vinham ao encontro dos anseios da época com 
relação à formação de pessoas aptas para atuarem no comércio, na indústria e nas 
propriedades agrícolas (ALMEIDA, 2005). 

                                                   
3 Reforma Capanema: Durante o Estado Novo (1937-1945) a regulamentação do ensino foi levada a efeito a partir 
de 1942, com a Reforma Capanema, sob o nome de Leis Orgânicas do Ensino, que estruturou o ensino industrial, 
reformou o ensino comercial e criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, como também 
trouxe mudanças no ensino secundário. Gustavo Capanema esteve à frente do Ministério da Educação durante o 
governo Getúlio Vargas, entre 1934 e 1945. Disponível em:  http://www.histedbr.fe.unicamp.br 

4 Curso Clássico: O curso clássico seria orientado mais para a formação intelectual e um maior conhecimento de 
filosofia e acentuado estudo das letras antigas. Disponível em: 
http://www2.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/168DeniseFrancoCapelloRibeiro.pdf 

5 Curso Científico: voltado mais para a Matemática e as Ciências. Disponível em: 
http://www2.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/168DeniseFrancoCapelloRibeiro.pdf 
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Incrementando a proposta dos cursos profissionalizantes, o Instituto Noroeste 
também oferecia, desde 1937, o Curso de Datilografia, muito requisitado e necessário 
para a época. Tempos depois, no ano de 1944, foi fundada a Escola Normal Livre, 
oferecendo um curso de nível secundário que formava professores para atuarem no 
Jardim da Infância e no nível Primário. Chegando à década de 50, a escola ampliou 
novamente sua atuação, e passou a oferecer o Curso de Corte e Costura (ibidem). Nas 
décadas de 50 e 60, a procura por cursos voltados à profissionalização tornou o 
Instituto Noroeste um local de referência para famílias que buscavam este tipo de 
qualificação para seus filhos (ibidem). 

Transformações significativas ocorreram na organização da educação metodista 
em Birigui, motivadas pelas mudanças no ensino do país como um todo, resultado das 
determinações das leis 4.062, de 1961 e 5.697, de 1971. Sobre ambas as leis, Almeida 
(2005, p. 112) relata: “A educação escolar metodista em Birigui foi envolvida pelas 
medidas educacionais desdobradas a partir dessas duas leis.” 

Na década de 70, mais especificamente, o ensino profissionalizante oferecido pelo 
Instituto Noroeste beneficiou-se através da Lei 5.692/71. Este fato confirma-se através 
do comentário de Almeida (ibidem): “[...] a Lei 5.692/71 foi um conjunto de normas 
votadas pela Câmara Federal e Congresso (controlados pelos militares) com a intenção 
de transformar o ensino escolarizado em formador de mão-de-obra.”  

Sob a direção de Samuel de Anchieta, a escola obteve autorização para novos 
cursos profissionalizantes, uma vez que o governo federal os incluiu em suas propostas 
curriculares. Neste período, eram oferecidos os seguintes cursos profissionalizantes: 
Curso Auxiliar de Contabilidade, Secretariado e Assistente de Administração. Além 
dos cursos profissionalizantes, cursos de suplência, os chamados Cursos Supletivos 
(ensino suplementar de 5ª a 8ª série) também foram implantados (ibidem). 

Faz-se importante ressaltar que mesmo adaptando-se às mudanças promovidas 
pela implementação das leis anteriormente citadas, a proposta educacional metodista 
não abriu mão de suas bases religiosas e filosóficas. A formação para a cidadania com 
valorização de posturas democráticas e participativa na política continuou a se 
concretizar. Além disso, uma mudança na base administrativa da escola ocorreu: o 
Instituto Noroeste de Birigui passou a ser administrado pelo IALIM – Instituto 
Americano de Lins da Igreja Metodista, sua mantenedora, em 1971.  Em 1976, assume 
como diretor da unidade escolar o professor José André Benvindo, que deu 
continuidade aos cursos profissionalizantes e supletivos. Além dos cursos 
profissionalizantes já existentes, Benvindo consegue autorização para implantar os 
cursos técnicos de Eletrotécnica e Prótese Dentária. 

Tempos depois, em 1985, a mantenedora fica sob a responsabilidade do Dr. 
Joaquim Miranda Rosa Filho, período em que a escola passa a utilizar o Sistema Anglo 
de Ensino no então denominado Ensino de 2º Grau regular, também identificado 
como Inciso III. O material apostilado do Anglo tinha o objetivo de preparar para o 
mercado de trabalho e, também, para os vestibulares de acesso ao Ensino Superior 
(ALMEIDA, 2005). 
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A década de 80 ainda reservaria outras mudanças significativas nos rumos da 
economia do país, causando, obviamente, mudanças na forma de organização 
educacional. Devido a essa atmosfera política, moldada pela abertura democrática e 
por movimentos sindicais, principalmente, em 1988 há uma redução significativa dos 
cursos profissionalizantes, fato presenciado, também, no Instituto Noroeste, 
mantendo-se, apenas, o curso supletivo, o de Técnico em Contabilidade, 
Processamento de Dados e Magistério (ibidem). 

 Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educacional Nacional, conhecida como 
Lei 9394/96, muda novamente os rumos da educação no país. Consequentemente, 
mudanças ocorrem, também, mas propostas curriculares e na organização dos cursos 
oferecidos pelo Instituto Noroeste. De acordo com Almeida (2005, p. 114), a Lei 
garantiu: “[...] a noção de educação como dever da família e do Estado e a inspiração 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Ratificou que a 
educação deveria estar voltada para o exercício da cidadania e para a qualificação para 
o trabalho.” Diante disso, em 1997 o Instituto Noroeste deu início aos ajustes 
relacionados às terminologias e diretrizes estabelecidas pela Lei 9.394/96 e pelos 
Referenciais e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais6. Além disso, foi neste período 
que novas turmas para cursos profissionalizantes não foram mais aceitas. Os que 
estavam em andamento, como Contabilidade, Processamento de Dados e Magistério 
teriam seu término garantido, encerrando-se, aí, o áureo período dos cursos 
profissionalizantes na escola (ibidem). 

Um fato marcante para o ano de 1998 e que deve ser registrado aqui foi o 
credenciamento da Faculdade de Administração e Informática de Birigui – FAFIB, 
junto ao Ministério da Educação, ficando autorizado o curso de Administração, com 
habilitação em administração Geral e em Análise de Sistemas.  

Faz-se importante ressaltar que, em 1998, no segmento da Educação Básica, 
ocorreram mudanças significativas com relação à proposta curricular no Brasil. Como 
dito anteriormente, foram lançados os Referenciais Curriculares Nacionais (RCNs – 
Educação Infantil) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs – Ensino 
Fundamental I, II e Ensino Médio). Tais materiais redefiniram a proposta de educação 
no país e, consequentemente, a proposta de educação oferecida pelo Instituto 
Noroeste, que passou a trabalhar segundo as teorias construtivista e sociocultural, de 
Piaget e Vygotsky, principalmente7. 

Ainda no ano de 1998, sob a direção Pedagógica do Profº André Benvindo, há uma 
reestruturação nos cargos de coordenação pedagógica. O Profº Sérgio Luiz Polizel, até 
então coordenador pedagógico geral da escola, passa a dividir sua função com a Profª 

                                                   
6 Os RCNs e os PCNs foram elaborados para difundir os princípios da reforma curricular e orientar os 
professores na busca de novas abordagens e metodologias. Traçam um novo perfil para o currículo, apoiado em 
competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta; orientam os professores quanto ao significado do 
conhecimento escolar contextualizado e quanto à interdisciplinaridade, incentivando o raciocínio e a capacidade 
de aprender. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/saeb/parametros-curriculares-nacionais 

7 Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – vol.1 Introdução, p.43 
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Márcia Elaine Catarin Vignoto, ambos com a incumbência de reorganizar a grade 
curricular da escola, neste momento sem os cursos profissionalizantes. Em 1999, passa 
a compor o quadro de coordenação o Profº Marcelo Lobo, assumindo a coordenação 
do Ensino Fundamental II. Sendo assim, a escola passa a atender somente as etapas 
da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II (que utilizam o Sistema Positivo de 
Ensino) e Ensino Médio (que utiliza o Sistema Anglo de Ensino). Diante do fato de ser 
uma escola confessional metodista, outros trabalhos são paralelamente desenvolvidos, 
como:  

Salas de leitura, projetos de visitas monitoradas às empresas e áreas de recursos 
naturais, exposição de trabalhos escolares à comunidade, jogos esportivos 
envolvendo unidades de ensino da cidade e atividades culturais diversificadas 
formam o conjunto de projetos que visam a um ensino para além da sala de aula, 
como prevêem as diretrizes escolares nacionais da Igreja Metodista (ALMEIDA 
2005, p.126-127). 

Outro detalhe significante tem a ver com as adaptações físicas e didático-
pedagógicas realizadas em prol das crianças especiais, uma vez que a Lei 9.394/96 
determina o atendimento de alunos com deficiência nas unidades regulares de ensino.  

Uma característica marcante do Noroeste, ao longo de sua história, foi à realização 
de projetos interdisciplinares com interferência no campo social, buscando o 
constante desenvolvimento de uma postura crítica e cidadã em seus alunos. Prova 
disso são os vários projetos desenvolvidos, intitulados: Avós na Escola; PROERD 
(Programa de Combate e Resistência às Drogas e à Violência); Folclore Brasileiro; 
Festival de Poesia e Oratória; Escola de Pais; Páscoa Solidária; Natal da Solidariedade; 
Gincana Cultural Solidária; Resgate da Dignidade Humana; Leitinho para a Vovó 
(Abrigo de idosas Vó Tereza); Ambiente sadio, vida digna; Amizade Especial; Olhos 
nas Mãos (crianças cegas); Libras: mãos que falam (surdos); Campanha do Agasalho, 
Festa da Família; Cursos Livres Comunitários: Inclusão Digital (idosos), Dança 
Comigo (dança), Judocas em Ação (judô), Pé no Palco (teatro), Pintando o Sete (Arte); 
parceria com a ONG – Organização Não Governamental Children´s World no projeto 
Prêmio das Crianças do Mundo, dentre inúmeros outros projetos significativos para a 
escola e também para a cidade de Birigui, como a construção de rampas de acesso para 
cadeirantes, nas vias principais. 

No ano de 2001, assume a Direção Pedagógica o então coordenador Profº Sérgio 
Luiz Polizel, o que exige a reestruturação do quadro de coordenação. Desta forma, a 
Profª Márcia Elaine Catarin Vignoto assume as etapas de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I e o Profº Marcelo Lobo assume as etapas de Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio, equipe que permanece na gestão escolar até o ano de 2014, dando 
continuidade aos projetos sociais interdisciplinares apresentados acima e à proposta 
educacional, sempre em consonância com as determinações curriculares nacionais. 

No campo do ensino superior, vale ressaltar que, em 2002, a faculdade teve seu 
nome alterado, passando a denominar-se Faculdade Metodista, que teve seus 
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trabalhos ampliados com a autorização de funcionamento dos cursos de Ciências 
Contábeis e Secretariado Executivo. Não estagnando aí, neste mesmo ano, a Faculdade 
Metodista, em parceria com a Universidade Metodista de são Paulo – UMESP, 
ofereceram cursos de pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia 
Organizacional, Administração Financeira e Psicopedagogia. 
 

4. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, confirma-se que a educação metodista, na cidade de Birigui/SP, 
fez parte de um processo maior, que tinha como objetivo a implantação desta doutrina 
no país. Os pioneiros deste processo, na cidade de Birigui/SP, tiveram dois principais 
objetivos que, segundo Almeida (2005), foram:  

 [...] fortalecer os princípios religiosos da igreja e indicar o modelo de educação 
que tinham que oferecer, num período marcado por mudanças sociais profundas, 
muitas delas ditadas pelo regime republicano, pelo surto da industrialização, 
pelas circunstâncias políticas internacionais (ALMEIDA 2005, p.83).. 

Estes objetivos ou propósitos sempre tiveram como foco capacitar seres humanos 
para que assumissem a posição de pessoas transformadoras da sociedade, atuando de 
forma crítica e politicamente correta. Não foram poucos os esforços desprendidos ao 
longo de 97 anos de existência, os desafios enfrentados e as batalhas travadas. Mas, 
não foram poucas, também, as vitórias conquistadas e o reconhecimento social diante 
do trabalho realizado. Auxiliar e formar pessoas, tanto no campo educacional quanto 
no campo espiritual, é um trabalho que se perpetua até hoje. A proposta curricular 
voltada para o bem estar do próximo, para o exercício da cidadania e para a 
transformação social ainda prevalece e se reestrutura, constante e ininterruptamente, 
no sentido de acompanhar as mudanças sociais, não no sentido de sucumbir a elas, 
mas no de analisá-las, revê-las, criticá-las antes de tomar uma posição. O Instituto 
Noroeste de Birigui, apresenta-se, portanto, como um espaço democrático, no qual 
pessoas de todas as religiões, etnias e condição socioeconômica convivem, protegidas 
de todo tipo de discriminação como determina os cânones da Igreja Metodistas e as 
leis da educação. 
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RESUMO  

Questionando as análises de cunho althusseriano, que caracterizam as instituições 
de ensino militar como um Aparelho Ideológico do Estado responsável por inculcar 
nos futuros dirigentes das Forças Armadas a ideologia da classe dominante, negando 
com  isso as possibilidade de contestação da ordem vigente, foi elaborado um estudo, 
embasado pelas propostas de Thompson (1981) e Bacellar (2011), sobre a história da 
Escola Militar no Brasil, no período entre 1870 e 1904. A investigação concluiu que a 
história da Escola Militar no Brasil demonstra a participação de alunos e professores 
em diversas manifestações de contestação da ordem vigente, as quais podem ser 
consideradas precursoras do movimento estudantil de contestação no Brasil. Essa 
análise propõe uma nova discussão sobre o ensino militar. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Ensino Militar, Rebeliões,  Movimento Estudantil. 
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INTRODUÇÃO 

Parcela da produção acadêmica brasileira tem analisado as instituições de ensino 
militar como um sistema de ensino que inculca em seus alunos a ideologia da classe 
dominante. Um exemplo deste tipo de produção é o trabalho de Ludwing (1998) que, 
baseado principalmente em conceitos althusserianos como os de Aparelhos 
Ideológicos de Estado (ALTHUSSER, 1985), propôs que o ensino militar  

“agrega um conjunto de atividades capaz de solidificar no cadete a ideologia 
dominante. Essas atividades que incluem a tarefa de planejamento, processo de 
administração, ensino de determinadas matérias, sistema de avaliação, uso de 
tecnologia educacional etc., são responsáveis pela transmissão das ideias que 
prevalecem na sociedade. Por meio dessas atividades o aluno assimila os valores 
de obediência, submissão, dependência, paternalismo, assiduidade, 
pontualidade, racionalidade e meritocracia. Adquire também a concepção de 
mundo e de vida em sociedade eminentemente estável e harmoniosa, isto é, uma 
cosmovisão determinista-funcionalista (Ludwig, 1998, pp. 21). 

Utilizando-se de um referencial teórico diferente, Celso Castro (2000) demonstrou 
como os alunos da Escola Militar da Praia Vermelha envolveram-se em diversas 
rebeliões, entre 1870 e 1889, que culminaram com a proclamação da República no 
Brasil.  

Comparando estes dois tipos de produção acadêmica, verificamos como uma 
mudança no referencial teórico pode contribuir para conclusões diferentes sobre o 
mesmo objeto. Restando desta forma uma dúvida: a história da Escola Militar no 
Brasil corrobora a visão de Ludwing de que o ensino militar é um sistema de ensino 
altamente eficaz no inculcamento da ideologia dominante, ou encontramos períodos 
em que a contestação à ordem vigente foi uma característica marcante dos estudantes 
deste tipo de instituição de ensino.  

Este estudo tem por objetivo ampliar a compreensão sobre o processo histórico de 
formação do movimento estudantil brasileiro, a partir do estudo da rebeldia dos 
alunos de uma escola considerada pelo senso comum como uma escola "conservadora" 
e "disciplinadora", onde não haveria espaço para a contestação. Este objetivo pode 
estar intimamente relacionado com o estudo da própria identidade dos militares é dos 
rebeldes no Brasil, desconstruindo discursos e trazendo a toma processos históricos 
ocultados por versões ideologicamente informadas da história. 

A escolha do âmbito cronológico está relacionada com o período em que a escola 
militar brasileira funcionou nas instalações da Escola Militar da Praia Vermelha, na 
cidade do Rio de Janeiro, à época capital do Brasil. Neste período os alunos da escola 
militar envolveram-se em diversas manifestações de contestação da ordem vigente, 
como a campanha abolicionista, a questão militar do final do Império, a Proclamação 
da República, a defesa da Constituição de 1891, as manifestações antideodoristas de 
1891, as Revoltas da Escola Militar de 1895 e 1897 e a Revolta da Vacina de 1904. Sendo 
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que essa última culminou com o fechamento da Escola Militar da Praia Vermelha e a 
transferência da função de formar os oficiais do Exército para outras escolas. 

O estudo proposto considera a história com um processo, que deve ser comprovado 
pelos indícios empíricos, ou seja, pelas fontes. Além disso, nesse processo, os sujeitos 
históricos agem segundo suas intenções, influenciados por fatores contextuais, como 
os de ordem econômica e social, mas também segundo suas orientações ideológicas e 
pessoais. Nesse sentido, será empregada a teoria elaborada por Thompson (1981), que 
considera que a teoria não pertence apenas à esfera das abstrações, mas está ligada 
também a um  

[...] debate entre, por um lado conceitos ou hipóteses recebidos, inadequados ou 
ideologicamente informados, e, por outro, evidências recentes ou inconvenientes 
[...] Na medida em que uma noção é endossada pelas evidências, temos então 
todo o direito de dizer que ela existe [...] na história real. (Thompson, 1981, pp. 
53-54).  

Embasados por esse referencial, os procedimentos metodológicos de investigação 
e análise propostos utilizarão a ideia de que os conceitos e as evidências devem 
“conversar” entre si, por meio de comparações que busquem comprovar a 
aplicabilidade de determinado conceito em determinado quadro empírico. 

Os documentos foram analisados utilizando-se da contextualização; da análise dos 
critérios e dos vieses; do cruzamento de fontes; da comparação das informações; da 
aproximação de documentos; do estabelecimento de constâncias, da identificação de 
mudanças e permanências. O principal referencial para este tipo de análise foi o de 
Bacellar (2011), o qual definiu que  

[...] Contextualizar o documento que se coleta é fundamental [...] Documento 
algum é neutro, e sempre carrega consigo a opinião da pessoa e/ou órgão que o 
escreveu [...] Um dos pontos cruciais do uso de fontes reside na necessidade 
imperiosa de se entender o texto no contexto de sua época, e isso diz respeito, 
também, ao significado das palavras e das expressões [...] Acima de tudo, o 
historiador precisa entender as fontes em seus contextos, perceber que algumas 
imprecisões demonstram os interesses de quem as escreveu [...] o historiador não 
pode se submeter à sua fonte, julgar que o documento é a verdade [...] antes de 
tudo, ser historiador exige que se desconfie das fontes, das intenções de quem as 
produziu, somente entendidas com o olhar crítico e a correta contextualização do 
documento que se tem em mãos. (BACELLAR, 2011, p. 63-64).  

Trabalhando dentro do eixo temático dos Subsistemas Educativos e Instituições 
Escolares, especialmente com relação à problemática das identidades e diversidades 
institucionais, o presente artigo tem por tema o estudo da identidade dos alunos da 
Escola Militar no Brasil, no período entre 1870 e 1904, quando ocorreram diversos 
movimentos de contestação a ordem política, econômica e social brasileira, com a 
participação direta desses alunos. Ampliando as propostas de Castro (2000) para além 
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da proclamação da república, a proposta engloba outros tipos de manifestações e a 
possibilidade de que estas rebeliões sejam precursoras do movimento estudantil de 
contestação no Brasil. 

 
1. A CAMPANHA ABOLICIONISTA 

Uma das primeiras manifestações dos alunos da Escola Militar no Brasil se deu na 
década de 1880, com a chamada campanha abolicionista, caracterizada por um 
movimento que extrapolou a disputa política tradicional.  Uma campanha que se 
desenvolveu inicialmente por meio de sociedades abolicionistas como a "A Sociedade 
Brasileira contra a Escravidão", fundada ainda em 1880 por Joaquim Nabuco, e a 
"Confederação Abolicionista", nascida em 1883. A Escola Militar envolveu-se 
ativamente nesta campanha com a criação de sociedades acadêmicas abolicionistas, 
como a "Libertadora da Escola Militar", sob a direção do aluno-tenente Manuel 
Joaquim Pedro. Os alunos abolicionistas estavam presentes nas inúmeras 
manifestações, protegendo os oradores em comícios abolicionistas, publicaram livros 
e panfletos, apoiaram jornais abolicionistas como a Gazeta da Tarde e a Gazeta de 
Notícias e fizeram doações para a campanha (MOTTA, 2001, pp. 200-2001). Esta 
atuação dos alunos demonstrou a capacidade de organização do movimento estudantil 
dentro da Escola Militar e contribuiu para a maturação deste mesmo movimento. 

 
2. A QUESTÃO MILITAR 

Na década de 1880 ocorreram diversos incidentes que colocaram em posições 
contrárias as autoridades civis e os oficiais do Exército. Estes incidentes entraram para 
a história com o nome de Questão Militar e culminaram com a fundação do Clube 
Militar em 1887, com características republicanas. 

O primeiro destes incidentes ocorreu em 1883, quando o visconde de Paranaguá 
apresentou um projeto de lei de reforma do montepio, uma espécie de previdência 
social, que obrigava os militares a também contribuírem com a instituição. O 
comandante da Escola de Tiro do Campo Grande - localizada na cidade do Rio de 
Janeiro, o Tenente-coronel Sena Madureira, fez manifestações públicas de repúdio ao 
projeto de lei. Em razão destas manifestações foi punido disciplinarmente. No ano 
seguinte, 1884, em plena campanha abolicionista, Sena Madureira "[...] recepcionou o 
jangadeiro Francisco do Nascimento, militante abolicionista na Província do Ceará 
[...]" (FERTIG, 2011). Em razão disto, Sena Madureira é novamente punido e 
transferido para a Escola de Tiro de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, A transferência 
o aproximou dos republicanos riograndenses, especialmente de Júlio de Castilhos, que 
era dono do jornal "A Federação". Além da punição e da transferência de Sena 
Madureira, o Ministro da Guerra, Deputado Alfredo Rodrigues Fernando Chaves, 
publicou um Aviso Ministerial em 26 de dezembro de 1884 que proibia os militares de 
se manifestarem na imprensa. O presidente da Província e Comandante das Armas do 
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Rio Grande do Sul, General Deodoro da Fonseca, recusou-se a cumprir a ordem, e foi 
chamado de volta à Corte (FERTIG, 2011). 

Enquanto desenrolavam-se os problemas decorrentes das manifestações de Sena 
Madureira, em 1885, o Coronel Ernesto Augusto Cunha Matos denunciou 
irregularidades na guarnição da Província do Piauí, praticadas pelo Capitão Pedro José 
de Lima, ligado ao Partido Conservador. Em 1886 o deputado conservador Simplício 
Coelho de Rezende acobertou o capitão Pedro Lima, acusando Cunha Matos de ser 
"[...] 'traidor e covarde' na presença do Ministro da Guerra, Alfredo Chaves [...]" 
(FERTIG, 2011). Na edição de 24 de julho de 1886 do Jornal do Comércio do Rio de 
Janeiro é publicada uma manifestação do Coronel Cunha Matos defendendo-se das 
acusações do Deputado Simplício Coelho. Com isto, o ministro da Guerra pune Cunha 
Matos com base na proibição da manifestação de militares na imprensa (FERTIG, 
2011, p. 2). 

O Ministro da Guerra e o Deputado Simplício Coelho feriram a honra dos dois 
oficiais superiores envolvidos nos incidentes, o que, em razão do forte espírito de 
corpo, foi interpretado por diversos militares, em especial os alunos da Escola Militar, 
como uma afronta a dignidade de todos os militares. Com isto, estas punições resultam 
em manifestações generalizadas em todo o país. Os alunos da Escola Militar de Porto 
Alegre manifestam seu apoio ao Tenente-coronel Sena Madureira. Em 02 de outubro 
de 1886 os alunos da Escola Militar da Praia Vermelha solidarizam-se com seus 
colegas de Porto Alegre no repúdio às punições sofridas por Sena Madureira1 (MOTA, 
2001). 

A questão ensejou grande disputa parlamentar com a participação do Deputado 
Cândido de Oliveira e do Senador Silveira Martins. Os discursos proferidos por estes 
parlamentares não agradaram a "mocidade militar" e "[...] Dias depois, o jornal O Pais 
publicava carta assinada por mais de 160 oficiais-alunos, e por alguns instrutores, 
contendo críticas a discursos proferidos no Parlamento pelo Deputado Cândido de 
Oliveira e pelo Senador Silveira Martins [...]" (MOTA, 2001). Benjamin Constant, 
liderando uma reunião de oficiais do Exército e da Marinha, fez ser aprovada uma 
menção de apoio aos militares do Rio Grande do Sul. A pressão aumentou e o Ministro 
da Guerra cancelou os avisos ministeriais que proibiam a manifestação de militares na 
imprensa, mas não cancelou as punições de Sena Madureira e Cunha Matos. 

Em 26 de janeiro de 1887, Deodoro chegou à cidade do Rio de Janeiro e, ao 
desembarcar do navio, foi recepcionado pelos alunos da Escola Militar. Seis dias 
depois, em 01 de fevereiro de 1887, foi realizada uma reunião no Teatro Recreio 
Dramático  

"[...] à qual compareceram Deodoro, Sena Madureira e Cunha Matos, além de 
Benjamin Constant e 180 oficiais e alferes-alunos [...] Na reunião Deodoro 
                                                   

1 Não podemos nos olvidar de que o Tenente-coronel Sena Madureira foi comandante da Escola de Tiro do 
Campo Grande e, em 1886, era comandante da Escola de Tiro de Rio Pardo, portanto um oficial com largo 
contato com os alunos das Escolas Militares. 
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apresentou uma moção que afirmava que os oficiais presentes 'não julgarão 
terminado com honra para a classe militar o conflito suscitado entre esta e o 
governo' enquanto perdurarem as repressões feitas aos dois oficiais" (CASTRO, 
2000, p. 29). 

Deodoro apresenta uma Carta a D. Pedro II criticando a punição dos dois oficiais 
e o ministro da Guerra pede demissão. O novo ministro comunica que as punições 
seriam canceladas quando os oficiais envolvidos solicitassem. Cunha Matos e Sena 
Madureira negaram-se a fazer as solicitações, alegando que cabia ao governo "[...] 
admitir seu erro, cancelando ex-officio, as repreensões [...]" (CASTRO, 2000, p. 30). 
Em 14 de maio, Deodoro da Fonseca e o Visconde de Pelotas assinam o manifesto "Ao 
Parlamento e a Nação", criticando a postura do governo com relação ao cancelamento 
das punições. Em 16 de maio de 1887  

"[...] realizou-se um reunião entre Pelotas, Deodoro, Sena Madureira, Benjamin 
Constant, seu irmão Marciano, o capitão Serzedelo Corrêa como representante 
da Escola Militar e um representante de cada um dos corpos de guarnição da 
Corte. Serzedelo disse que a Escola Militar seria a vanguarda numa possível 
revolução [...]" (CASTRO, 2000, p. 31).  

Por intervenção do Visconde de Pelotas o Parlamento intermediou o cancelamento 
das punições, com isto, aparentemente se dava por encerrada a Questão Militar.  

Contudo, ainda em junho de 1887 ocorreram reuniões na casa do major Serzedelo 
Corrêa com o objetivo de criar um clube que representasse os interesses dos militares. 
Nestes encontros compareceram oficiais da Marinha e do Exército que, apoiados por 
Benjamim Constant e pelo general Deodoro da Fonseca, fundaram o Clube Militar, 
tendo como presidente o próprio general Deodoro da Fonseca, tesoureiro Benjamim 
Constant e membro da comissão de imprensa Antônio Sena Madureira2. 

 
3. A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

O envolvimento de militares com questões políticas não se restringiu apenas ao 
abolicionismo e a "Questão Militar". Desde 1870, jovens oficiais participavam do 
movimento republicano, como é o caso do capitão Dr. Luís Vieira Ferreira, que ajudou 
a redigir o manifesto republicano de 1870 (MACCANN, 2007, p. 29). Dentre os 
docentes da Escola Militar da época temos o professor de História Militar do curso 
preparatório, Alfredo Moreira Pinto, que foi um dos signatários do manifesto 
Republicano de 1870 e que provavelmente contribuiu para a formação do espírito 
republicano de diversos alunos daquela casa (MOTTA, 2001, p. 203).  

O grupo republicano da Escola Militar era tão forte que alguns alunos mantinham, 
desde 1878, uma casa alugada para funcionar como sede do Clube Republicano da 

                                                   
2 Verbete Clube Militar do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro - DHBB do CPDoc/FGV. 
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Escola Militar, um clube secreto que em 1885 "[...] difundia o jornal A Federação e o 
livro A República Brasileira, de Assis Brasil [...]" (MOTTA, 2001, pp. 203-204). Era 
comum que alunos da Escola Militar participassem de comícios e passeatas em prol 
da República. 

Ocorreram diversas manifestações abolicionistas e republicanas, inclusive 
solitárias, como a do cadete Euclides da Cunha que, durante uma revista presidida pelo 
Ministro da Guerra Tomaz José Coelho de Almeida3, "[...] destacou-se da coluna [...] 
e, num assomo de rebeldia, atirou o sabre ao chão, depois de inutilmente tentar vergá-
lo no joelho [...]" (SODRÉ, 1979, p. 160). 

Na data de 23 de outubro de 1889, durante uma visita de oficiais chilenos à Escola 
Militar e na presença do ministro da Guerra, Benjamin Constant discursa e faz alusões 
sobre Questão Militar e críticas ao governo (MOTTA, 2001, p. 204). Desta forma, o 
conceituado professor assume a liderança do movimento republicano na Escola 
Militar, quer seja por ter influenciado os jovens estudantes, como defende Machado 
(2011)4, ou por ter sido seduzido por eles, como defende Castro (2000a)5. De qualquer 
forma, Benjamin Constant recebe seis abaixo-assinados secretos que ficaram 
conhecidos como "pactos de sangue", nos quais os signatários manifestam sua "[...] 
solidariedade incondicional até a morte em sua atuação como representante da 'classe 
militar' contra o governo'" (CASTRO, 2000, p. 11). Assim configurou-se a conspiração 
republicana, com a maciça participação dos alunos da Escola Militar e novamente 
percebemos elementos relacionados à honra e ao espírito de corpo, como o próprio 
nome dos abaixo-assinados dos alunos ("pacto de sangue") e a solidariedade 
incondicional "até a morte". 

Até mesmo nos eventos de 15 de novembro de 1889, os alunos da Escola Militar 
tiveram uma participação decisiva. Assim  

"Na madrugada [de 15 de novembro de 1889], a Escola, atendendo [...] ao 
chamamento de Benjamin Constant, se pôs em forma, sob o comando do Major 
Marciano Botelho de Magalhães, e rumou para a cidade, a fim de juntar-se às 
tropas em rebelião. O trajeto até a Glória foi feito de bonde; no Largo da Lapa 
sobreveio fato que a todos deixou suspensos: ali estava postado um Batalhão de 
Infantaria. As perspectivas de combate iminente se fizeram presentes. 
Emissários foram destacados, pressurosos, para regressarem, minutos após, 
                                                   

3 O Senador Tomaz José Coelho de Almeida exerceu o cargo de ministro da Guerra do Império do Brasil entre 
10/03/1888 e 6/06/1889 (LOPES e TORRES, 1950, p. 15). 

4 Machado (2011), considera como fatores que contribuíram para o envolvimento dos alunos com as questões 
políticas: o prestígio que a Escola Militar alcançou no período; a crescente popularização do cientificismo; as 
influências do positivismo de Auguste Comte; e a formação de uma identidade por parte dos alunos. 

5 Castro (2000), analisando a influencia de Benjamin Constant na "mocidade militar" do final do século XIX, 
afirma que ao centrarmos nossa atenção nos alunos e não no mestre "[...] Ao invés de assistirmos a Benjamin 
Constant catequizando os jovens da Escola Militar, encontramos justamente a 'mocidade militar' seduzindo-o e 
convertendo-o para o ideal republicano [...]"(CASTRO, 2000a, p. 10). Desta forma, Castro atribui à mocidade 
Militar "[...] o papel de protagonista da conspiração republicana no interior do Exército" (idem). 
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com um desafogo: a tropa de linha ficava com a Escola, pela República. E ambos 
os Corpos seguiram, marcha batida, para o Campo de Santana, onde chegaram 
no momento exato em que Deodoro penetrava no Quartel-General" (MOTTA, 
2001, p. 205). 

Desta forma fica caracteriza a importante participação da Escola Militar e da 
mocidade militar na Proclamação de República, tanto que a ordem do dia da Escola 
Militar de 16 de novembro de 1889 exaltou o novo regime como segue 

Foi ontem solenemente proclamada a República dos Estados Unidos do Brasil. 
Tão memorável acontecimento, que será inscrito com letras adamantinas nos 
fastos da Humanidade, deve encher-nos de ingente orgulho. O Brasil é o país das 
maravilhas, e 1889 o ano sacratíssimo da nossa história. A árvore da liberdade, 
plantada a 7 de setembro de 1822 cobriu-se de pujantes flores a 13 de maio do 
ano passado, e ontem amanheceu repleta de sazonados frutos6.  

Deodoro da Fonseca assume o governo provisório, Benjamin Constant é 
promovido a general de brigada e assume o ministério da Guerra. Durante o período 
em que esteve à frente do ministério, Benjamin Constant  

"[...] revelou-se demasiado tolerante com o comportamento deletério dos oficiais, 
e por isso o presidente o substituiu pelo general Floriano Peixoto em março de 
1890 [...] quando o civil Rui Barbosa renunciou a vice-presidência do regime, 
Deodoro nomeou Floriano também para esse posto, efetivamente fazendo dele 
seu herdeiro" (MACCANN, 2007, p. 47). 

Benjamin Constant assume o ministério da instrução pública, até falecer em 22 de 
janeiro de 1891. Mesmo sem a presença de seu líder, os alunos da Escola Militar 
continuam a envolver-se com questões políticas.  

 
4. MANIFESTAÇÕES ANTIDEODORISTA 

Durante o mês de fevereiro de 1891, logo após a promulgação da Constituição, por 
força de dispositivo transitório da Carta Magna, o presidente da República seria eleito 
de forma indireta. Concorreram à eleição o próprio Marechal Deodoro da Fonseca e o 
político paulista Prudente José de Moraes Barros (MACCAN, 2007, p. 48). Correu o 
boato de que se Deodoro não fosse eleito, a guarnição militar do Rio de Janeiro 
prepararia um golpe para que Deodoro se mantivesse no poder. A Escola Militar, que 
segundo a analise de Motta (2001, p. 208) passou a funcionar "[...] como um misto de 
escola e de centro de ativismo político [...]", manifestou-se da seguinte maneira  

                                                   
6 Ordem do Dia da Escola Militar de 16 de novembro de 1889, citada originalmente por Motta (2001, pp. 205-
206). 
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"[...] a defesa do Congresso era a defesa da República. E em 25 de fevereiro, dia 
da eleição, o seu ânimo, no dizer de Henrique Valadares, então professor, era 
'morrer nas ruas, se porventura a decisão do Congresso não fosse acatada'. 
Ainda pelo depoimento de Valadares, mandou Deodoro um oficial à Praia 
Vermelha, com o fito de saber da veracidade de rumores que davam a Escola em 
marcha para São Cristóvão, tendo esse emissário encontrado os alunos em 
forma, com a bateria preparada, ou para a salva, no caso de a eleição ser 
acatada, 'ou para sair à rua, se porventura não se respeitasse a decisão do 
Congresso'" (MOTTA, 2001, p. 207). 

Em março, após a eleição indireta de Deodoro da Fonseca para a presidência da 
República alguns alunos da Escola Militar fizeram uma manifestação antideodorista. 
Dentre estes manifestantes podemos destacar o aluno do segundo ano do curso 
preparatório Alfredo Malan d’Angrogne. O comandante da Escola Militar à época, 
Coronel João Thomaz de Cantuária, desligou os 88 alunos envolvidos sob a acusação 
de indisciplina. Estes alunos foram classificados em diversas unidades do Exército 
como soldados, alguns conseguiram progredir na carreira e retornar a Escola Militar 
anos mais tarde, como ocorreu com Alfredo Malan d’Angrogne7. 

Ainda em 1891 houve também manifestações antideodoristas na Escola Militar de 
Fortaleza, conforme nos explica Santos Junior (2010) 

No início de Março de 1892, a instabilidade política no estado do Ceará provocou 
o pronunciamento de dois oficiais do Exército que eram sobrinhos do Marechal 
Deodoro da Fonseca. O tenente-coronel Hermes da Fonseca e o capitão Clodoaldo 
da Fonseca publicaram um manifesto em apoio ao Governador do Ceará, que 
estava resistindo a ataques dos estudantes da Escola Militar de Fortaleza 
(SANTOS JUNIOR, 2010, p. 10).  

Deodoro fecha o congresso em novembro de 1891, fato que dá início a uma rebelião 
que depôs Júlio de Castilhos do governo do Rio Grande do Sul. Além disto, parte da 
Armada rebela-se sob a liderança do Almirante Custódio de Melo, e ameaça a posição 
de Deodoro como Presidente da República. Temendo a derrota ou uma guerra civil, 
Deodoro renúncia em 23 de novembro de 1891 e Floriano Peixoto assume o governo 
(MACCANN, 2007, p. 50). 

 
5. O FLORIANISMO 

A permanência de Floriano Peixoto como Presidente da República era 
inconstitucional, uma vez que o artigo 42 da Constituição promulgada em 1891 
determinava que "[...] no caso de vaga, por qualquer causa, da Presidência ou Vice-
Presidência, não houverem ainda decorrido dois anos do período presidencial, 

                                                   
7 Verbete " ANGROGNE, Malan d’" do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro - DHBB do CPDoc/FGV. 
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proceder-se-á a nova eleição" (BRASIL, 1891). Desta forma houve diversas 
manifestações contrárias ao governo de Floriano, como o manifesto de treze oficiais 
generais do Exército e da Armada, pedindo a convocação de novas eleições. Floriano 
"[...] acusou os signatários [do manifesto] de descumprirem seu dever de 'defender a 
honra da pátria', de incitar desordem e desacreditar o país no estrangeiro" 
(MACCANN, 2007, p, 50). 

Os alunos da Escola Militar envolvem-se com o florianismo defendendo a 
permanência do Marechal de Ferro no governo. Incidentes como o levante de 
deodorista nas fortalezas de Santa Cruz e da Laje, em 1892, foram combatidos pelo 
corpo discente da Escola. Floriano "[...] logo compareceu à Praia Vermelha para fazer 
o elogio dos seus méritos" (MOTTA, 2001, p. 207).  Inicia-se a Revolta Federalista no 
Rio Grande do Sul e a Armada faz nova rebelião para pressionar a renuncia de 
Floriano, mas este resiste e novamente recebe apoio dos alunos da Escola Militar que 
participam dos combates contra a Armada rebelada (MOTTA, 2001, p. 208). 

Terminado o governo de Floriano Peixoto, é eleito o político paulista Prudente de 
Moraes, mas os alunos da Escola Militar permanecem fiéis ao florianismo. Em janeiro 
de 1895 houve manifestações florianistas dos alunos da Escola Militar na imprensa, 
que criticavam as autoridades. O próprio comandante da Escola, general Joaquim 
Mendes de Ourique Jacques, veterano da Guerra do Paraguai com fama de 
antiflorianista, foi alvo de vaias por parte dos alunos que exaltavam Floriano Peixoto. 
Como resultado deste evento, cerca de sessenta alunos foram desligados da Escola, o 
que provocou novas manifestações que culminaram com a ocupação da Escola Militar 
por tropas leais ao governo. Por fim, os alunos-praças envolvidos na manifestação são 
desligados da escola e os alunos-oficiais são presos. O corpo discente é dispensado e a 
escola só volta suas atividades em 1896 (MACCAN, 2007, p. 61). 

Em 1897 o governo decide recolher, à Intendência da Guerra, a munição da Escola 
Militar (MOTTA, 2001, p. 209). O que ensejou protestos de caráter florianista e a 
resistência no cumprimento da ordem. Esta pequena revolta resultou na "[...] expulsão 
de muitos alunos e o fechamento da Escola por algum tempo" (PERES, 2011, p. 96). 
Os rebeldes "[...] foram expulsos do Exército ou designados para servir em outras 
unidades como soldados comuns, mas em 1899 o Congresso concedeu-lhes anistia, 
inclusive com a permissão para reingressar em escolas militares" (MACCANN, 2007, 
p. 121).  

No ano de 1898 diversos alunos da Escola Militar comparecem "[...] às 
comemorações em homenagem a Floriano, diante do seu túmulo, envolvendo-se todos 
eles nos distúrbios que ocorreram na ocasião" (MOTTA, 2001, p. 209). 

 
6. REVOLTA MILITAR DA VACINA 

Ainda no governo de Prudente de Moraes ocorre a Guerra contra Canudos, que 
demonstra a desorganização do Exército e a falta de preparo dos oficiais para o 
combate. Mesmo a vitória sobre o arraial de Canudos custou muito em vidas e 
suprimentos ao Exército Nacional. No retorno das tropas do conflito, no dia 5 de 
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novembro de 1897, o presidente da República, Prudente de Moraes, sofre um atentado, 
no qual morre o ministro da Guerra Marechal Machado Bittencourt. O atentado foi 
praticado pelo soldado Marcelino Bispo dos Santos, que havia sido  

"[...] encorajado por um grupo de conspiradores que desejavam livrar-se de 
Prudente de Moraes e instituir um regime jacobino radical. O editor do jornal O 
Jacobino foi o principal instigador [...] entre os conspiradores havia um grupo 
de oficiais que haviam participado da revolta militar em maio de 1897, e depois 
secretamente haviam conspirado no clube militar" (MACCANN, 2007, p. 101).  

Após o governo de Prudente de Moraes é eleito o paulista Campos Sales que, por 
meio da política dos governadores consolida o poder das oligarquias regionais e 
consegue eleger seu sucessor, o ex-presidente do Estado de São Paulo Rodrigues Alves. 
Este último implementa uma política de modernização da capital da República, com a 
reforma da cidade do Rio de Janeiro que culminou com a derrubada de diversos 
cortiços e habitações coletivas do centro do Rio, evento que entrou para a história 
como "bota baixo Pereira Passos"8. Além da reforma urbana, Rodrigues Alves adotou 
medidas higienistas como a nomeação do sanitarista Osvaldo Cruz para a chefia do 
Departamento Nacional de Saúde Pública. A mais marcante destas medidas foi a da 
Campanha da Vacinação Obrigatória que culminou com a promulgação da lei da 
vacina obrigatória.  

O povo estava desgastado com a crise econômica que assolava o país e com o "bota 
baixo do prefeito Pereira Passos". Aproveitando-se disto, os políticos de oposição 
fomentaram uma rebelião popular contra a vacinação obrigatória. Em 5 de novembro 
de 1904, foi criada a Liga contra a Vacina Obrigatória, tendo como um dos líderes o 
Coronel Lauro Sodré. Houve comícios contra a vacinação obrigatória, quando 
ocorreram os primeiros confrontos entre populares e a Polícia. Entre os dias 10 e 16 de 
novembro ocorreram tumultos generalizados que ficaram conhecidos como a "Revolta 
da Vacina" ou "Revolta do Quebra Lampião"9. O Presidente determinou que tropas do 
Exército e da Marinha combatessem os revoltosos (BENTO, 2004).  

Sob a liderança do coronel Lauro Sodré as escolas militares participam dos 
conflitos apoiando os revoltosos. Em 14 de novembro o General Silvestre Travassos 
dirige-se até a Escola Militar da Paria Vermelha e assume o comando dos alunos com 
o intuito de combater as tropas do governo federal. Ocorreu um confronto entre os 
alunos da Escola Militar da Praia Vermelha e a tropa comandada pelo Coronel Caetano 
de Farias, neste embate os revoltosos foram derrotados (BENTO, 2004).  

Na Escola Preparatória e Tática do Realengo um grupo de alunos também tentou 
se rebelar, mas o comandante da escola, o coronel Hermes da Fonseca, conseguiu 

                                                   
8 Nome alusivo ao intendente da cidade do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906, o engenheiro Francisco Pereira 
Passos. 

9 Este nome se deve ao fato de que os rebeldes quebravam os lampiões de iluminação a gás recém instalados na 
cidade como forma de protesto. 
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debelar a revolta. No dia 16 de novembro os rebeldes finalmente são derrotados, 
contudo a lei da vacinação obrigatória foi revogada, visando garantir o fim dos 
conflitos (BENTO, 2004). 

Após a Revolta da Vacina, a Escola Militar da Praia Vermelha sofre a intervenção 
de tropas do Exército e da Marinha, diversos alunos são presos e a escola é fechada 
definitivamente. Em 1905 foi editado um novo regulamento para o ensino militar, 
além da transferência dos cursos de formação de oficiais para outras Escolas: Escola 
de Guerra de Porto Alegre; Escola de Aplicação de Cavalaria e Infantaria em Rio Pardo; 
Escola de Artilharia e Engenharia do Realengo; e a Escola de Aplicação de Engenharia 
e Artilharia, também no subúrbio do Realengo no Rio de Janeiro (MACHADO, 2011). 

Era o fim da Escola Militar da Praia Vermelha, período conturbado da história do 
ensino militar brasileiro. O Exército funda novas escolas militares e promove reformas 
curriculares voltadas ao ensino profissional. Os políticos responsáveis pelo 
fechamento da escola acreditavam ter solucionado o problema da rebeldia da 
"mocidade militar", mas os eventos da década de 1920 dirão o contrário.  

CONCLUSÕES 

A investigação concluiu que, ao contrário do que propõe a corrente althusseriana, 
a história da Escola Militar da Praia Vermelha demonstra uma grande participação de 
alunos e professores de escolas militares em manifestações de contestação da ordem 
vigente. Estas manifestações englobam questionamentos ao regime monárquico, mas 
também contestações a outras questões tão caras à elite dominante brasileira, como a 
abolição da escravatura. O que demonstra uma espécie de movimento estudantil muito 
específica, oriunda de um sistema de ensino cuja liberdade de contestação era 
pequena, mas que, ao mesmo tempo, foi o berço de insurreições que alteraram o 
quadro econômico, social e político da nação. Podemos com isso concluir que o 
movimento estudantil no Brasil teve como um de seus principais focos durante o 
século XIX e início do XX a Escola Militar da Praia Vermelha.  
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 RESUMO  

Os materiais escolares, dentre eles o livro didático, se tornaram imprescindíveis 
para a realização das práticas educativas. Sabendo-se da relevância deles nesse 
contexto, este trabalho visa analisar algumas das obras publicadas no período do 
oitocentos ao início do século XX, com o intuito de serem utilizados no ensino musical 
em escolas formais, conforme indicação em suas páginas de rosto, levando em 
consideração os conteúdos priorizados e a sua forma de apresentação. Utiliza-se neste 
trabalho a pesquisa bibliográfica, buscando o embasamento teórico em autores como, 
Magalhães (2011), Bittencourt (2008), Certeau (2012) e Mello (1908). A partir dos 
dados obtidos nas obras selecionadas, percebe-se que os conteúdos encontrados 
tratam dos elementos básicos da música referentes à escrita e à leitura da grafia 
musical tradicional, auxiliando assim na aquisição dos conhecimentos necessários 
para execução instrumental ou vocal. Quanto à forma de apresentação desses livros 
escolares de música pode-se ressaltar o uso ou não de ilustrações da grafia musical 
exemplificando os temas discutidos pelos autores. Acredita-se na relevância desses 
livros escolares para o ensino de música no contexto delimitado, cujos autores 
possuíam um reconhecimento profissional nesse meio artístico e educacional.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

História da educação, Ensino de música, Livros escolares.  
 
 

  



 

 
 

5 

1. INTRODUÇÃO 

Os materiais escolares se tornaram imprescindíveis para a realização das práticas 
educativas. Sabendo-se da relevância deles nesse contexto, este trabalho visa analisar 
algumas das obras publicadas no período do oitocentos ao início do século XX, com o 
intuito de serem utilizados em escolas formais no ensino musical brasileiro, levando 
em consideração os conteúdos priorizados na época e a sua forma de apresentação.   

Esses livros foram escritos por autores de diferentes localidades do Brasil e do 
exterior, que acreditavam de alguma forma contribuir para que a música se tornasse 
acessível ao ser humano, assim como colaborar para a formação de pessoas mais 
sensíveis e, dentro de um processo civilizatório presente no período, ajudar na 
constituição de um povo civilizado.   

Utiliza-se neste trabalho a pesquisa bibliográfica, buscando o embasamento 
teórico para o estudo dos livros escolares em autores como Bittencourt (2008), e para 
compreenderem-se as estratégias e táticas presentes no uso desses livros em Certeau 
(2012). Para o estudo dos livros de música apoia-se, dentre outros, em Mello (1908) e 
Fagerlande (2011). 

 
2. OS LIVROS ESCOLARES DE MÚSICA  

Com a vinda da corte para o Brasil, em 1808, instalou-se a Impressão Régia no 
país, cuja finalidade incluía a produção de materiais para o ensino público, embora 
muitos desses fossem apenas traduções de livros estrangeiros. Nesse mesmo século a 
produção de obras didáticas começou a dar-se também em editoras particulares, tanto 
na corte quanto nas províncias, sendo estas muitas vezes tipografias mais 
especializadas em jornais. Dentre as capitais de províncias que se destacaram nesse 
período em publicação de impressos escolares têm-se Belém, Manaus, Recife e São 
Luís do Maranhão. Já na República outros locais se incorporaram ao meio editorial 
como São Paulo e Porto Alegre. (Bittencourt, 2008). 

Com a relevância dada no Império e principalmente na República ao livro escolar, 
este se tornou o impresso mais publicado pelas tipografias e o mais comercializado 
entre a população brasileira, superando os de ficção e os científicos. A informação é 
ratificada por Bittencourt (2008, p.83), quando afirma que: “A circulação de livros 
escolares superava todas as demais obras de caráter erudito, possuindo um status 
diferenciado e, até certo ponto, privilegiado, considerando-se que a sociedade se 
iniciava no mundo da leitura”.  

Esse movimento, assim como a busca por materiais com uma linguagem voltada à 
realidade brasileira, favoreceu a produção e a publicação de livros escolares nacionais. 
No entanto, apesar dessa abertura, a literatura musical utilizada no Brasil no 
oitocentos era basicamente de livros estrangeiros, em especial franceses e 
portugueses. Já circulavam desde o final do século XVIII e durante o século XIX obras 
didáticas nacionais, mas essas não eram bem conceituadas por alguns professores 
brasileiros.  
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Como exemplo desse posicionamento, pode-se citar o programa da aula de música 
da Escola Normal de São Luís, assinado em 12 de junho de 1890 por Luís Medeiros, 
lente da Cadeira, em que ele indicava alguns livros que seriam usados no curso, a 
maioria em francês, e explica essa preferência por não haver bons livros em português, 
em sua opinião. São eles: Gramatica Musical, de Nicolo Cattaneo; L’ecole primaire, 
solfége, de A. Panseron; Solfége gradue, de Mousin; Nouveau recueil des chants, de 
Mousin; Education musicale, de Dauphine; La musique à la portée des gens du 
monde, de Tétis; Histoire de la musique, de Alph. Royer; Methode de violin, de D. 
Alard. (Medeiros, 1890).  

Em relação à predominância da literatura portuguesa no Brasil até o século XIX, 
Fagerlande (2011, p. 41) relata que, 

As razões tanto políticas quanto econômicas comprovam o vínculo forte entre os 
dois países; este elo é refletido também culturalmente, tanto pelo fato de que aqui 
as atividades musicais de origem europeia foram muito mais intensas do que em 
outras colônias portugueses, mas principalmente porque a maior parte das 
informações sobre música europeia no Brasil passava por Portugal. 

Quanto aos franceses, Bittencourt (2008, p. 71) evidencia que “a aceitação e opção 
pela França entre setores de nossas camadas dominantes devem ser entendidas na 
trama de interesses econômicos e culturais estabelecida entre os dois países”. Ela fala 
então em processo civilizatório ao povo brasileiro, baseado na cultura oriunda da 
França. Ressalta-se que havia também esse ideário francês no meio musical do país, 
fazendo parte desse processo civilizatório com base nos modelos europeus. Entretanto, 
a despeito dessas dificuldades os músicos brasileiros divulgavam seus trabalhos e 
juntamente com as publicações dos estrangeiros compunham o cenário do ensino de 
música no país. 

Conforme Binder e Castagna (1998, p. 13), a primeira notícia “que sugere a 
presença de uma obra musical teórica no Brasil provém do inventário de Pascoal 
Delgado, que viveu em Santana do Parnaíba (SP) na primeira metade do século XVII”. 
Nesse inventário foram avaliadas três obras de canto de órgão, porém, os autores 
observam que “somente os próprios tratados musicais brasileiros poderão nos 
informar quais obras teóricas foram realmente conhecidas pelos escritores 
brasileiros”.  

 Os impressos utilizados no ensino de música podem ser denominados de tratados, 
métodos, manuais, assim como, dentro de uma classificação geral, de livros, artinhas, 
compêndios, compilações. Neste trabalho as obras analisadas são denominadas livros 
escolares, devido ao seu formato e à finalidade de uso, uso esse que era direcionado 
em primeiro lugar, a uma instituição escolar, apesar da possibilidade de as mesmas se 
adequarem em alguma das outras definições apresentadas acima. Nos dados 
encontrados na pesquisa realizada identificaram-se diferentes obras para a aquisição 
de conhecimentos musicais no período delimitado, independente do público-alvo 
proposto pelo autor. Dentre eles:  
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• Arte da Muzica para uso da mocidade brasileira por hum seu patrício 
(1823), de autoria anônima1;  

• Compendio de Musica Pratica (1832), de Francisco Manoel da Silva;  
• Artinha de Theoria Musical - Novo Compêndio Theorico e Pratico ([n.d.]), 

de Luiz Silva;  
• Grammatica da musica: elementos theoricos d’esta bella arte (1861), de D. 

Nicolau Eustachio Cattaneo;  
• Novo methodo de musica vocal: para collegios e casas de educação, 

contendo também os princípios elementares do canto-chão para os 
seminários (1890), de L. G. B.;  

• Escola primaria de canto coral para o ensino da musica - creanças d’ambos 
os sexos (1891), de Cesar Neves;  

• Le Livre de musique (1896), de Claude Augé.  
 
Do início do século XX têm-se a obra de Adelelmo Nascimento, Compêndio de 

Música Elementar (1904), indicada para o ensino regular no Amazonas (Osis, [n.d.]). 
Os conteúdos dos livros escolares geralmente seguiam o programa estabelecido pela 
instrução pública, ou, em alguns casos, o das instituições. De igual forma eram 
elaborados os conteúdos dos livros escolares de música, podendo muitas vezes tal 
confirmação ser observada nas páginas iniciais dessas obras. Esses conteúdos, em 
geral, abordavam assuntos teóricos - tratando dos conceitos da grafia musical -, 
assuntos práticos – com exercícios ou músicas para serem tocadas ou cantadas-, ou 
ambos, atendendo assim aos conteúdos necessários para a execução instrumental ou 
vocal.  

No entanto, o livro escolar, na visão de determinados autores, não trata 
exclusivamente de conteúdos que fazem parte dos programas de ensino, mas também 
são divulgadores de uma cultura, de uma ideologia, de valores em que vivem os 
escritores e/ou os leitores, podendo ser assim propagadores dessas expressões e terem 
o controle do ensino nas escolas (Morgado, 2004). Sendo assim, os textos escritos 
sempre sofreram certo controle ao longo da história, seja pelos poderes instituídos 
pela religião ou seja pelo Estado, família ou escola, procurando classificar o que seria 
recomendável ou não. Para Certeau (2012, p. 215), a escritura “se torna poder nas mãos 
de uma ‘burguesia’ que coloca a instrumentalidade da letra no lugar do privilégio do 
nascimento, ligado a hipótese de que o mundo dado é a razão”. 

Os livros utilizados nas escolas no período estudado tinham que ser aprovados por 
órgãos do Governo, sendo sua vigilância executada pela Inspetoria de Instrução 
Pública de cada local, podendo o professor receber algum tipo de punição, caso usasse 
algum livro dentre os proibidos. Certeau (2012, p. 218), ao discutir sobre os elementos 
retirados ou acrescentados em um corpo, como ele chama o livro, acredita que essa 
atividade “remete a um código” e “mantém os corpos submetidos a uma norma”. E, 

                                                   
1 Conforme Landi (2006), alguns musicólogos brasileiros estão atribuindo essa obra a Francisco Manoel da Silva, 
autor do Hino Nacional Brasileiro. 
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que isso acontece, por que os corpos confirmam esses códigos, “pois onde é que há, e 
quando, algo do corpo que não seja escrito, refeito, cultivado, identificado pelos 
instrumentos de uma simbólica social?”.  

Esse controle se enquadra dentro do processo civilizador, presente tanto no 
Império quanto na República no Brasil, determinando o que seria “melhor” para a 
população, assim como nos ideais positivistas ao tentar se eleger o que seria “bom” 
para o progresso e evolução do povo. Contudo, é possível ver, no decorrer dos tempos 
as táticas do povo, uma reação a essa imposição das autoridades, com a circulação de 
textos tidos como proibidos por elas. Como exemplo, tem-se a preservação da Bíblia 
Sagrada até os dias atuais, apesar da proibição na Idade Média pela Inquisição de seu 
uso e circulação.     

Não se sabe se todos os livros aqui analisados eram autorizados pelo Governo. O 
único autor, dentre eles, que explicita na sua obra a autorização do Conselho Diretor 
da Instrução Pública é Leopoldo Miguez, músico solicitado pelo governo republicano 
para reorganizar o ensino de música no Brasil. No entanto, acredita-se que pelo menos 
os que foram escritos com a finalidade de uso em escolas públicas devem ter tido essa 
aprovação. Dentre essas instituições citadas nos livros têm-se o Collegio D. Pedro II e 
o Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro, a Escola Normal e a Escola de 
Música em São Luís do Maranhão. 

 
3. ANÁLISE DOS LIVROS SELECIONADOS 

Este trabalho propõe-se a analisar as obras escolares selecionadas quanto aos 
conteúdos e à forma de apresentação. Esses aspectos fazem parte dos parâmetros que 
constituem a estrutura analítica dos manuais, utilizada por Anne-Marie Chartier 
(2007, apud Magalhães, 2011) em sua pesquisa “sobre a articulação entre o suporte 
livro e a racionalidade pedagógica”. Em meio às diversas obras a que se teve 
conhecimento selecionaram-se as que foram impressas para uso em escolas, conforme 
indicação em suas páginas de rosto ou indicação em programas de ensino público, e 
dessas as que foram possíveis o acesso aos seus conteúdos. Essas obras escolhidas 
fazem parte, em sua maioria, do Acervo de Obras Raras da Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro. São elas:  

• Compendio de Musica - para os alunos do D. Pedro II (1838), de Francisco 
Manoel da Silva;  

• A B C musical: a duas e tres vozes ([n.d.]), de A. Panseron;  
• Principios Elementares de Musica em 10 Lições (1869) de Domingos 

Thomaz Vellez Perdigão;  
• Principios Elementares de Musica (1886), de Eduardo Macedo;  
• Solfejos do Instituto Nacional de Música ([n.d.]), de Ignacio Porto-Alegre;  
• Memorial Theorico-Musical ([n.d.]), de Ignacio Porto-Alegre;  
• Elementos de Theoria Musical (n.d.), de Leopoldo Miguez;  
• Noções de Musica: extrahidas dos melhores auctores (1902), de Antonio 

dos Reis Rayol;  
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• Artinha Mussurunga: compendio de musica (1905), de Domingos da 
Rocha Mussurunga;  

Quanto aos conteúdos abordados nessas obras, esses se referem à escrita e à leitura 
musical, como pauta, notas musicais, compasso, alterações, escalas, intervalos, solfejo, 
auxiliando assim na aquisição dos conhecimentos necessários para se tocar um 
instrumento ou cantar. Na Tabela 1 são discriminados os assuntos tratados em cada 
obra, bem como a quantidade de páginas dos livros.  
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MUSICA (definição, 

divisão) 
X     --     X      X     -- --     --     X     X 

PAUTA (linhas, espaços) X     --     X      X     X --      X     X     X 

SIGNOS (letras das notas 

musicais) 
--     --     X      --     -- --     --     --     X 

NOTAS MUSICAIS X     --     --      X     X --      X     X     -- 

CLAVES X     --     X      --     X --      X     X     X 

FIGURAS E PAUSAS X     --     X      X     X --      X     --     X 

VALOR COMPARATIVO X     --     --       X     -- --      X     --     X 

                                                   
2 Com exceção das obras de Perdigão e Rayol, que se encontram no Acervo de Obras Raras da Biblioteca Pública 
Benedito Leite do Estado do Maranhão, da obra de Macedo, localizada na Biblioteca Paulo Bourroul da Faculdade 
de Educação da USP e da obra de Solfejos de Porto-Alegre arquivada na Biblioteca da Escola de Música da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, as demais obras pertencem ao Acervo de Obras Raras da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro. 

3 Para maiores informações quanto aos termos específicos de música que fazem parte do conteúdo dos livros, ver 
em Med (1996), Sadie (1994), Isaacs e Martin (1985) e Kennedy (1994).  
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(das figuras ou notas) 

COMPASSO (tipos, fração 

numérica, marcação dos 

tempos) 

X     --     X      --     X       --     X     X     X 

ACIDENTES OU 

ALTERAÇÕES 
X     --     X      --     X       --     X     X     X 

PONTO DE AUMENTO X     --     --      X     X       --     X     --     X 

SINCOPE e/ou 

QUIÁLTERAS 
X     --     X      X     X       --     X     X     X 

LIGADURA        X     --     X      X     X       --     X     --     X 

SINAIS e/ou SINAIS 

EXPRESSIVOS 
X     --     X      --     --       --     X     --     X 

ABREVIATURAS        X     --     X      X     X       --     X     --     -- 

TOM E MODO 

(maiores e menores) 
       X     --     X      X     X       --     X     X     X 

ESCALAS (maiores e 

menores) 
       X     --     --      X     X        --     X      X     X 

INTERVALOS        X     --     --      --     X        --     X    X     X 

TIPOS DE INTERVALOS        X     --     --      --     X        --     X    --     -- 

ESCALA CROMÁTICA        --     --     --      --     X        --     X 
   -- 

 
    -- 

CONTRATEMPO        --     --     --      --     X        --     X     X     -- 

ENARMONIA        --     --     --      --     X        --     X     --     -- 

CONHECER O TOM E O 

MODO 
       --     --     --      --     --        --     X     --     X 

VOZES        --     --         --      --     X        --     X     X     -- 

ACORDES        --     --     --      --     --        --     --     --     X 

INSTRUMENTOS 

MUSICAIS 
       --     --     --      --     X        --     --     X     X 

GÊNEROS (diatônico, 

cromático, enarmônico) 
       --     --     --      --     X        --     X     X     X 

INSTRUMENTISTAS        --     --     --      --     -- --     --     --     -- 

ANDAMENTO        X     --     X      X     X        --     X     --     X 
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ORNAMENTO        X     --     X      --     X        --     X     --     -- 

HARMONIA        --     --     --      --     --        --     --     --     X 

SOLFEJO        --     X     --      --     --        X     --     --     -- 

TABELA 1 | Conteúdos contemplados pelos autores mencionados. 

No Compendio de musica para os alunos do Collegio D. Pedro II de 1838 de 
Francisco Manoel da Silva, os assuntos abordados são simplificados, com uma 
quantidade de dez páginas, e com ilustrações da grafia musical tradicional 
exemplificando os temas abordados. Bittencourt (2008, p. 197) informa que essa 
prática de ilustrar livros escolares foi comum durante o século XIX. 

As ilustrações dos livros didáticos favoreciam, portanto, de acordo com as 
concepções de aprendizado, uma forma de o aluno ter contato com situações mais 
concretas não apenas para crianças, mas também para jovens. Entretanto, pelas 
condições em que ocorreu o processo de construção da obra didática, as 
ilustrações serviram como um instrumento a mais na veiculação da cultura 
européia.  

Francisco Manoel nasceu em 1795 no Rio de Janeiro, foi aluno do Pe. José 
Maurício e de Segismundo Neuckomm. Estudou violoncelo e violino, e mais tarde 
tornou-se compositor, sendo o autor da música do Hino Nacional do Brasil. Ajudou a 
criar o Conservatório de Música do Rio de Janeiro e dirigiu-o como primeiro diretor. 
Faleceu em 1865 (Mello, 1908).  

Segundo Corte e Gatti (1945), Auguste Mathieu Panseron (1796-1859) foi 
professor de solfejo, em seguida de vocalização e, por fim, de canto no Conservatório 
de Paris. Suas obras citadas pelos autores são: A B C musical, 50 solfèjes d’artiste, 
Solfèje d’ensemble à 2, 3 et 4 voix, Méthode complete de vocalisation (in 3 vol.), Traité 
de l’harmonie pratique et de modulation (1855). O A B C musical encontra-se na 
Biblioteca Nacional e é um livro só de solfejos4, com noventa exercícios para duas e 
três vozes na clave de sol, em diferentes ritmos e tonalidades, e adotado nas Escolas 
Complementares do Estado de São Paulo.    

Domingos Thomaz Vellez Perdigão nasceu em 1842, em São Luís, e 
profissionalmente, é classificado como industrial e artista. No Colégio Perdigão, 
fundado por seu pai Domingos Feliciano provavelmente em 1866, (uma instituição 
privada e voltada principalmente para meninos, que oferecia o ensino primário e 
secundário em regime de internato, semi-internato e externato), Domingos Thomaz 
ministrava aulas de piano e órgão. Nesse período elaborou a obra Principios 
elementares de musica para uso dos alunos desse colégio. Foi professor particular de 
rabeca na década de 1870 em São Luís, e faleceu no ano de 1899, em Portugal.  

                                                   
4 Prática de entoar as notas na altura e na duração escritas na grafia musical.  
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Em seu livro, que não abrange muitos assuntos, pode-se observar que os temas são 
explicados de maneira bem simplificada em dez lições, sem adentrar muito nos 
conteúdos. Em todas as lições foram encontrados exemplos da grafia musical 
tradicional, ilustrando os assuntos apresentados, o que possibilita um entendimento 
maior dessa teoria, ficando menos abstrato.  

Ao fim de cada lição, Perdigão elaborou um questionário. Bittencourt (2008) 
reforça a ideia de que os exercícios e as ilustrações das obras didáticas demonstram 
qual metodologia de ensino essa obra pode conter. Nesse caso, priorizando-se a 
memorização, observa-se uma metodologia mais tradicional, comum ao ensino 
musical da época do autor. Percebe-se uma prioridade dada aos assuntos teóricos, da 
escrita e da leitura, para aquisição de alguns conhecimentos de música como o autor 
se propõe, aspectos esses considerados relevantes antes da parte prática, naquele 
período. Perdigão não teve pretensões de escrever um livro escolar volumoso, mas sim 
um material que pudesse ser de fácil entendimento dos alunos e conseguisse um 
resultado satisfatório ao que a escola se propunha, em um período não muito 
prolongado.  

Em Principios elementares de musica, de Eduardo Macedo, de 1886, 2ª edição, 
publicado no Porto, para uso das escolas de ensino primário de ambos os sexos, os 
conteúdos são apresentados em 10 lições totalizando 29 páginas, e com ilustrações, 
também de maneira simplificada como os anteriores.  

Quanto à Ignacio Porto-Alegre, era músico e foi professor de solfejo do 
Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro. Conforme Andrade (2013), Porto-
Alegre estudou na Alemanha, França, Itália, Portugal e Espanha. Suas obras não 
possuem data de publicação, no entanto, como Ignacio era professor do Instituto 
Nacional de Música do Rio de Janeiro e elas foram também lá utilizadas, deduz-se que 
tenham sido editadas a partir da República.  

O Memorial theorico-musical, elaborado segundo o programa de ensino do 
Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro e das Escolas Primárias de 1º e 2º grau, 
também trata de conteúdos básicos, possuindo treze páginas, mas sem ilustrações. A 
apresentação também é feita de uma forma diferente, com o título do assunto separado 
da sua explicação por uma chave, em forma de esquema.  

Sua obra Solfejos do Instituto Nacional de Música é essencialmente de exercícios 
de solfejo em diferentes ritmos, tonalidades, claves, apresentados em quatro livros que 
foram extraídos dos Solfejos do Conservatório de Paris. O primeiro livro possui 84 
exercícios em 28 páginas, o segundo livro 119 exercícios em 130 páginas, o terceiro 
livro 55 lições em 75 páginas e o quarto dividido em três partes possui em torno de 130 
páginas com exercícios de solfejo, todos em diferentes claves, com mudança de clave e 
ainda algumas lições de solfejo de concursos.  

Conforme Mello (1908), o músico e compositor brasileiro Leopoldo Miguez, 
nascido em 1850 e falecido em 1902, morou alguns anos no Porto com seus pais, onde 
estudou violino e harmonia. Alguns anos depois de voltar ao Brasil, dedicou-se 
exclusivamente à música. Augusto (2010) explica a proposta de Miguez ao Governo: 
unificar no Brasil, senão pelo menos no Rio de Janeiro, o ensino teórico elementar da 



 

 
 

13 

música. Ele acreditava que todas as escolas deveriam seguir o programa e o método 
adotado no Instituto Nacional, uma vez que essa Instituição era para ele o modelo de 
ensino musical, impondo, dessa forma, novos padrões tanto à prática musical quanto 
ao ensino, além de impedir opiniões contrárias ao seu projeto cientificista.   

Segundo informações contidas no próprio livro, Elementos de teoria musical, 
publicado quando Miguez não era mais diretor do Instituto (por volta de 1900, 
conforme Osis ([n.d.]), foi adotado nessa instituição e aprovado pelo Conselho Diretor 
de Instrução Pública para ser usado nas escolas primárias de 1º e 2º graus. Seu livro 
apresenta diversos assuntos com muitas ilustrações e de uma forma bem didática em 
47 páginas. 

O livro de Rayol, Noções de musica, abrange vários temas e explicações históricas 
a respeito de cada assunto, mesmo não sendo muito extensas, e não possui ilustrações 
da grafia musical. Foi elaborado para ser utilizado na Escola Normal e na Escola de 
Música em São Luís, ambas eram instituições públicas. Maranhense, Antonio dos Reis 
Rayol era tenor e compositor. Influenciado pelas inúmeras companhias líricas que 
passaram pelo Estado interessou-se pelo canto. Indo para o Rio de Janeiro ganhou 
uma bolsa de estudos para a Itália patrocinada pelo Conde de Leopoldina, que se 
entusiasmou pelo seu timbre de voz. Foi professor em Recife, Salvador, Rio de Janeiro. 
Em São Luís, além de lecionar no Liceu, na Escola Normal do Estado e na Aula 
Noturna de Música, foi nomeado diretor da recém formada Escola de Música. Rayol 
faleceu em 21 novembro de 1904.  

Em seu livro, Rayol declara que sabe que o trabalho está incompleto, tendo que 
supri-lo com a sua prática, mas espera que os leitores entendam as falhas. Esclarece 
que não havia tipografia musical no local, e pedia que os leitores lembrassem que o 
livro era exclusivamente para seus alunos. Para Dantas Filho (2007), todo o conteúdo 
do livro poderia ser agrupado nos seguintes segmentos: elementos introdutórios, 
formação básica e elementos complementares de formação musical.  

Noções de musica não tem exercícios sobre os temas estudados. Percebe-se que, 
diferentemente dos outros, ele não introduziu os assuntos da obra diretamente com os 
pontos da grafia musical, como pauta, figuras, claves, o que ocorreu somente na oitava 
parte. Porém, apresentou inicialmente alguns aspectos relacionados à percepção, 
tratando assim do som, da acústica, dos intervalos, temas relevantes de serem tratados 
antes de se adentrar a parte da escrita e leitura. Essa visão, de priorizar a percepção 
antes da escrita, é e era, desde o método intuitivo, preferida pelos educadores menos 
tradicionais. Teria tido Rayol essa intenção?   

A Artinha Mussurunga – Compêndio de Música para uso das escolas –, de 
Domingos da Rocha Mussurunga, com 78 páginas, também aborda vários 
assuntos. Almeida (1942) ao citar a obra de Mussurunga, se refere a ela como 
Compendio de Musica, e não Artinha Mussurunga, citando ainda suas duas edições 
encontradas, uma de 1834 e outra de 1846. O material a que se teve acesso é uma nova 
edição de 1905, de Virgílio Pereira da Silva. O livro possui ilustrações da grafia musical 
tradicional. 
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Conforme Mello (1908), Mussurunga era poeta, compositor e musicista. Passou no 
concurso para professor de latim e de música para o Lyceo Provincial, mas preferiu ser 
nomeado como professor de música. O autor elogia a Artinha de Mussurunga, pois ela, 
mesmo apresentando pequenos defeitos justificados e pertinentes à sua época, 
abordava mais conteúdos necessários. Logo, “ainda assim, se presentemente este 
compêndio pecca pela forma, no fundo é merecedor de todos os elogios, porque 
encerra todas as leis musicaes admitidas na sua epoca” (Mello, 1908, p. 256).  

 Era comum no oitocentos a produção de livros concisos sobre teoria musical, de 
formato simplificado, chamadas, muitas vezes, de “artinhas”. Mello (1908, p. 277), ao 
discorrer sobre alguns fatores que ele julga terem cooperado para a degradação da 
música no Brasil, após a guerra do Paraguai, cita o uso das artinhas, pois, para ele, 
“estas, restringindo em poucas paginas as regras mais elementares da musica, 
difficultaram extraordinariamente o seu progresso”. A única artinha que esse autor 
elogiou foi a de Mussurunga.  

Percebe-se que determinados autores deixam claro em seus livros que buscaram o 
embasamento em outros teóricos, muitas vezes copiando integralmente certos 
trechos, dando a entender assim o outro em si, ou seja, o que do pensamento do outro 
adquirido em cada história de aprendizado permanece na sua carga intelectual e se 
manifesta ao expressar-se em suas obras. Teriam os livros algum ineditismo frente aos 
outros existentes no período?  

Para Certeau (2012, p. 104), “cada estudo particular é um espelho de cem faces 
(neste espaço os outros estão sempre aparecendo), mas um espelho partido e 
anamórfico (os outros aí se fragmentam e se alteram)”. Por meio de certas 
semelhanças entre os livros estudados, de transcrições idênticas entre eles, do uso das 
práticas dos autores, percebe-se que “o livro didático e sua história inserem-se, assim, 
em uma complexa teia de relações e representações” (Bittencourt, 2008, p. 14).  

Magalhães (2011, p. 15) acredita que os estudos sobre o manual escolar como 
“centro de um campo científico [...] ganha[m] sentido quando se atribui ao manual 
escolar o estatuto de representação escrita do educacional escolar”. Pode-se observar 
esse pressuposto nos livros escolares estudados quando foram analisados vários 
aspectos nesse item, tais como os conteúdos trabalhados, o provável método de ensino 
adotado, a difusão da cultura europeia. Nota-se ainda a representação que eles nos dão 
sobre o contexto do ensino de música à época. Mais uma vez, tem-se o olhar sobre 
essas fontes, elaborando uma narrativa que tenta representar o contexto do período, a 
partir de outras narrativas e representações. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de haver no período estudado uma predominância da literatura musical 
estrangeira, pode-se observar uma razoável produção e circulação de livros escolares 
nacionais. A partir da análise dos dados observa-se a presença de livros sucintos, 
abrangendo os elementos básicos da música, e outros contendo uma quantidade maior 
de assuntos, sendo em determinadas vezes aprofundados nos aspectos históricos e 
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conceituais dos temas expostos. Os livros concisos sobre a teoria musical, possuindo 
geralmente de 10 a 30 páginas, eram muitas vezes denominados de artinhas, e, apesar 
das críticas existentes devido ao seu formato simplificado, tiveram muita produção e 
circulação no período delimitado. 

Dentre os livros mais concisos estudados citam-se Principios Elementares de 
Musica, de Eduardo Macedo, Principios Elementares de Musica em 10 Lições de 
Domingos Thomaz Vellez Perdigão e Compendio de Musica de Francisco Manoel da 
Silva. Em relação aos que abordam mais conteúdos têm-se Noções de Musica de 
Antonio Rayol e Elementos de Theoria Musical de Leopoldo Miguez, com um total de 
páginas em torno de 50. Já os livros de Paseron e Mussurunga ultrapassam essa média 
contendo em torno de 80 a 100 páginas. Esses últimos, portanto, apresentam um 
maior e mais aprofundado número de assuntos da teoria e/ou prática musical do que 
os anteriores.         

Quanto à forma de apresentação dos livros escolares de música aqui analisados 
pode-se ressaltar o uso ou não de ilustrações da grafia musical exemplificando os 
temas discutidos pelos autores, e a disposição do texto podendo ser organizada de 
forma corrida, em forma de esquema, ou seja, com uma chave evidenciando cada 
definição. Uma vez que os conteúdos abordados geralmente seguiam os programas 
estabelecidos pelo Governo, pode-se por meio dos assuntos tratados nesses livros, ter-
se a ideia do que era levado em consideração como relevante ao ensino de música 
daquele período. Da mesma forma, supõe-se que esses impressos atendiam aos 
conteúdos priorizados em sala de aula, em prol da ordem e do progresso e a uma 
missão civilizadora. 

A análise realizada permite constatar semelhanças entre os livros abordados, 
apesar das diferentes localizações geográficas de suas publicações e das diferentes 
instituições escolares a que foram destinadas essas obras. A partir do exposto, 
acredita-se na relevância desses livros escolares para o ensino de música no contexto 
delimitado, cujos autores possuíam um reconhecimento profissional nesse meio 
artístico e educacional. 
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RESUMO   

Este trabalho é parte de uma pesquisa que teve como objeto de investigação o 
Grupo Escolar Minas Gerais, instalado em 1944 em Uberaba/MG (Brasil). Seu objetivo 
é apresentar as práticas pedagógicas vivenciadas na instituição entre 1944 a 1962.  Esse 
recorte temporal corresponde ao período em que o grupo escolar esteve sob a direção 
de uma diretora que coordenou, periodicamente, reuniões pedagógicas com o corpo 
docente. Foram localizados registros de 210 reuniões lavradas em atas que se 
constituíram em documentos fundamentais desta pesquisa. Também foi feita análise 
de jornais, relatórios de inspeção, diários e outros documentos. O arcabouço teórico 
dessa pesquisa imprime estudiosos que apresentam relevantes contribuições aos 
estudos sobre instituições escolares como Magalhães (2004), Souza (1998; 2000), 
dentre outros. A investigação empreendida ofereceu elementos para dimensionar as 
ações orquestradas no interior do grupo escolar nas décadas de 1940 a 1960 no que se 
refere às práticas educativas e pedagógicas. Conclui-se que as reuniões docentes 
constituíram-se em importantes momentos de formação e também de organização do 
trabalho escolar. Este trabalho pretende somar-se a outros que exploram temática 
semelhante com o propósito de ampliar o olhar sobre a configuração da escola pública 
primária, em diferentes lugares e temporalidades. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 

 Grupo escolar, práticas pedagógicas, ensino primário 
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ADENTRANDO OS MUROS ESCOLARES: PRÁTICAS EDUCATIVAS E 
PEDAGÓGICAS VIVENCIADAS EM UM GRUPO ESCOLAR MINEIRO (1944 A 1962) 

Este trabalho, situado no âmbito da história e da historiografia da educação 
brasileira, faz parte de uma pesquisa de mestrado concluída na Universidade Federal 
de Uberlândia (SOUZA, 2012) 1, que teve como objeto de investigação o Grupo Escolar 
Minas Gerais, instituição de ensino primário instalada em 1944 na cidade de 
Uberaba/MG. O objetivo desta comunicação é apresentar as práticas pedagógicas 
inerentes ao fazer docente que foram identificadas no interior desta escola.   

O recorte temporal delimitado (1944 a 1962) corresponde ao período em que o 
grupo escolar esteve sob a gestão de uma única diretora, Esmeralda Rocha Bunazar, 
que coordenou, periodicamente, reuniões pedagógicas com os docentes da instituição. 
Ao todo foram localizados registros de 210 reuniões que foram lavradas em cadernos 
de atas e que se constituíram em documentos fundamentais para a realização desta 
pesquisa.  

A análise crítica deste corpus empírico, que teve como subsídio os aportes teórico-
metodológicos consolidados na perspectiva da história das instituições escolares, 
levou em consideração o revisionismo crítico dos paradigmas explicativos acerca da 
historiografia da educação. Conforme pontuado por Magalhães (2004) 2 , este 
revisionismo crítico possibilitou a ampliação dos estudos que têm como acepção as 
particularidades das instituições educativas e suas implicações com os processos 
sociais mais amplos.  

A análise e interpretação das fontes selecionadas (além das atas das reuniões foram 
consultados jornais locais, relatórios de inspetores, diários de classe e outros) permitiu 
a identificação de quatro eixos de discussão que perpassaram as reuniões das 
professoras no que se refere às questões pedagógicas: a formação em serviço; a 
metodologia de ensino; os programas e planos de ensino e as práticas avaliativas.  
 

1. FORMAÇÃO EM SERVIÇO  

As reuniões pedagógicas do corpo docente do GEMG constituíram-se em 
momentos de formação permanente e continuada das professoras, uma vez que 
tinham um tempo reservado para que elas estudassem e socializassem conhecimentos 
e experiências, sempre sob a mediação da diretora escolar.  

A estrutura das reuniões era composta pelos seguintes momentos: primeiramente 
havia a leitura da ata da reunião anterior para aprovação dos presentes e informes 

                                                   
1 SOUZA, M. A. A. A. (2012). O Grupo Escolar Minas Gerais e a educação pública primária em Uberaba/MG 
entre 1927 e 1962. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de 
Uberlândia.  

2 MAGALHÃES, J. P. de. (2004). Tecendo Nexos: História das Instituições Educativas. Bragança Paulista: Editora 
Universitária São Francisco.  
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gerais e discussão de assuntos necessários à boa ordem do estabelecimento. Depois, 
dentro de uma mesma reunião, havia mais três momentos distintos dedicados ao 
processo de formação docente: a palestra previamente preparada por uma professora; 
a leitura pedagógica e a discussão do programa, conforme apresentado a seguir. 

A decisão de se estabelecer um momento reservado à fala das professoras durante 
as reuniões foi assim registrada: “Ficou resolvido que as professoras também falarão 
durante as reuniões. Poderão tratar de assuntos relativos aos acontecimentos da 
classe, visando maior eficiência dos trabalhos escolares” (GEMG. Atas das reuniões 
das professoras: 15/07/1944 a 06/07/1946). Desta forma, a partir da reunião seguinte 
sempre se dedicava um espaço de tempo para as palestras das professoras, cujos temas 
eram bastante variados: método global, excursões, jogos, leitura, ensino religioso, 
mapas, problemas de matemática, poesia, ortografia, ciências naturais, ciências 
naturais, santa missa, higiene e saúde, festas infantis, etc. 

Outro momento de formação que fazia parte da estrutura das reuniões era a leitura 
pedagógica, momento em que cada professora, individualmente, fazia a leitura 
silenciosa de textos referentes à educação. Após a leitura individual cada professora 
socializava com o grupo o texto lido, conforme observado nesta transcrição:  

Como sempre, por um bocado de tempo, saboreamos através de livros 
pedagógicos interessantes leituras silenciosas. Logo após, usou da palavra a 
Exma. Diretora, afim de criticar nossas leituras. Pelo comentário que alegou-nos 
a Dioné, concluímos que o mestre é um diretivo na formação de sadios hábitos 
sociais, morais e intelectuais. Logo após seguiram-se inúmeros comentários das 
leituras. Numa das interpretações da Clísia, cujo assunto fora a organização da 
biblioteca, doação dos livros, alguém organizou em sua escola uma espécie de 
interrogatório referente à biblioteca [...] (GEMG. Atas das reuniões das 
professoras: 15/07/1944 a 06/07/1946).  

Além das leituras silenciosas e palestras, ao término das reuniões quase sempre as 
professoras se reuniam em grupos, de acordo com a série para a qual ministravam 
aula, a fim discutirem o programa de ensino. Estes momentos permitiam que as 
professoras trabalhassem em regime de colaboração, conforme citado pelo inspetor o 
Mário Francia Pinto: “A união faz a força: as professoras devem ser muito unidas, 
sempre trabalhando em colaboração. Uma professora do 1º ano, por exemplo, deve 
ensinar seus alunos de acordo com o ensino de sua colega” (GEMG. Atas das reuniões 
das professoras: 05/02/1949 a 06/10/1951). 

Todas estas práticas permitem inferir que existia na instituição um processo de 
formação continuada em serviço no qual as professoras aperfeiçoavam seu fazer 
pedagógico, buscando melhorar a qualidade do ensino ofertado. 
2. METODOLOGIA DE ENSINO  

No final do século XIX, os primeiros grupos escolares criados no Brasil tiveram 
como uma de suas características principais a utilização do método intuitivo, também 
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chamado de lição de coisas, que consistia, conforme Souza 3  (1998, p. 159), “na 
valorização da intuição como fundamento de todo conhecimento, isto é, a 
compreensão de que a aquisição dos conhecimentos decorria dos sentidos e da 
observação”. De forma prática, Valdemarin4 (2006, p. 171) explica que a utilização do 
método intuitivo pressupõe que: 

A atividade educativa deve centrar-se na proposição de exercícios para 
aprimorar a criação de ideias claras e exatas, adequados às sucessivas etapas do 
desenvolvimento humano. Dada a peculiaridade da infância, estas atividades 
devem ser associadas à recreação e ao prazer, estratégias para obter a atenção 
e o aguçamento da curiosidade, conseguindo-se assim formar o hábito de 
atenção firme, necessário à educação intelectual. 

Na década de 1920 o Brasil passou a receber influência de outra proposta 
educacional embasada na teoria de Dewey, que por sua vez subsidiou diversos 
intelectuais na proposição de uma pedagogia diferenciada, que ficou conhecida como 
Escola Nova.    

Uma das principais mudanças entre o método de ensino intuitivo e o método 
proposto pelos escolanovistas refere-se ao deslocamento do objeto para o problema 
como ponto de partida das ideias. Neste sentido, a dinâmica escolar foi alterada à 
medida que o aluno tornou-se o centro do processo de aquisição do conhecimento.  

É interessante observar, porém, que embora o método intuitivo não estivesse mais 
em voga na década de 1940, registros encontrados nas atas do GEMG correspondentes 
a este período ainda faziam referência a esta metodologia:  

A criança não é um ser perfeito, e se o fosse não precisava dos cuidados da 
educação. Esta só poderá ser possível por meio dos sentidos totais. A criança 
precisa ouvir, ver, sentir, trabalhar, fazer qualquer cousa em busca da educação. 
As lições de cousas familiarizam as crianças com o mundo exterior e com todos 
os conhecimentos que ela tem necessidade de alcançar (GEMG. Atas das reuniões 
das professoras: 15/07/1944 a 06/07/1946). 

Também em 1947, em palestra proferida pela professora Libânea, ela dá 
explicações sobre o método intuitivo: 

[...] é aquele que ensina a criança a assimilar as lições, pegando, apalpando, 
provando, cheirando, etc. Todo o ensino que é concretizado, o aluno terá muito 
mais facilidade de aprender. Uma aula que é ilustrada pela professora, terá 
                                                   

3 SOUZA, R.F.de.(1998). Templos de Civilização: A implantação da escola primária graduada no estado de São 
Paulo (1890-1910). São Paulo: UNESP.  

4 VALDEMARIM, V. T. Os sentidos e a experiência: professores, alunos e métodos de ensino. In: SAVIANI, D.; 
ALMEIDA, J. S. de; SOUZA, R. F.de; VALDEMARIM, V.T. (2006). O legado educacional do século XX no Brasil. 
Campinas: Autores Associados. 
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muito mais valor do que uma que apresenta menos material. O aluno assimila 
muito mais uma aula concretizada, porque ele encontrará oportunidade de 
examinar todas as partes separadamente. Nas aulas de ciência o ideal é que cada 
aluno faça a experiência para aprender. O mesmo acontece com as outras 
matérias. Quando não há possibilidade de material em seu tamanho natural, 
fará a professora em miniatura ou por meio de desenhos (GEMG. Atas das 
reuniões das professoras: 27/07/1946 a 06/11/1948). 

O fato de existirem estas referências à lição de cousas e ao método intuitivo nas 
atas das reuniões pedagógicas não significa, necessariamente, que esta metodologia 
tivesse sido utilizada no Grupo Escolar na década de 1940.  Supõe-se, porém, que estas 
referências devam-se ao fato de que a proposta escolanovista e o método intuitivo 
estavam entrelaçados, uma vez que, conforme Souza (1998, p. 170) 5 , “o método 
intuitivo foi responsável pela introdução das ideias do movimento de renovação 
pedagógica, especialmente entre os professores do ensino primário”.  

Por conseguinte, ambas as propostas tinham algo em comum: a importância 
atribuída à atividade do aluno, que se contrapunha ao método de ensino definido como 
tradicional, centrado na fixação, no qual a repetição e a memorização são mais 
importantes que o entendimento do processo.  

Contrapondo-se às aulas exaustivas baseadas na decoração, cópia e memorização, 
a diretora propunha às professoras que “[...] concretizassem todas as aulas como de 
História, Ciências, Geografia, etc., apresentando desenhos relativos às lições como 
vistas, quadros, retratos, jogos, álbuns para se tornar mais fácil e agradável o estudo” 
(GEMG. Atas das reuniões das professoras: 27/07/1946 a 06/11/1948). Tal proposta 
também foi apresentada pelo inspetor de ensino Leôncio Amaral ao fazer a seguinte 
declaração: “Não se pode admitir uma aula sem material pedagógico. Como consegui-
lo? Muito fácil: um simples recorte de jornal, mapas das zonas, de histórias...” (idem).  

Também foram muito incentivadas as atividades pedagógicas complementares 
que davam relevância à participação do aluno na aquisição do conhecimento, sendo 
consideradas, portanto, fundamentais para a aprendizagem e a socialização. A 
importância desse tipo de atividade também era reconhecida por pessoas não ligadas 
ao ambiente escolar, conforme verificado nas palavras do jornalista Georges Jardim, 
responsável pelo jornal Lavoura e Comércio, por ocasião da excursão realizada pelos 
alunos da escola às dependências do jornal: 

[…] Este sistema de ensino é, sem dúvida alguma, o mais eficiente e o mais útil, 
porque nem sempre a teoria pode satisfazer plenamente às necessidades da 
prática e a vista grava sempre melhor que a memória. Pena é que para o estudo 
de todas as ciências, não se possa contar em todas as oportunidades com a 
experiência utilíssima da prática aliada à teoria.  E a talentosa professora que 
                                                   

5 Obra citada. 
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conduziu seus discípulos a nossa redação demonstrou não só com o seu trabalho 
de espírito prático compreender as necessidades da moderna escola, como 
também acertou no tema escolhido […] (GEMG. Livro da ata de instalação e 
recortes diversos: 1944 a 1960).  

Outro aspecto a ser observado em relação à metodologia utilizada no GEMG 
refere-se à globalização do ensino, que consistia no estabelecimento de ligação entre 
as diferentes matérias ensinadas. No trecho abaixo é possível compreender como as 
professoras poderiam fazer esta globalização, a partir de uma atividade relacionada 
aos índios:  

No estudo sobre os índios a ilustração de todo o material foi feita pelos alunos de 
acordo com as suas habilidades e experiências individuais. O programa assim foi 
inteligentemente executado, não sendo esquecido pelos alunos. Durante o 
referido estudo os alunos fizeram palestras, comentários sobre o assunto, 
excursões à feira de amostra para conhecimento de trabalhos executados pelos 
Índios do Rio Doce; além disto, desenhos para a organização do álbum - um 
mapa do Brasil com a localização das tribos estudadas - um álbum com recorte 
de gravuras e notícias sobre os Índios. Por esse método verificamos o imenso 
efeito da correlação das matérias (GEMG. Atas das reuniões das professoras: 
27/07/1946 a 06/11/1948). 

Ao que se percebe, a globalização das matérias não tinha uma perspectiva de 
trabalho interdisciplinar, visto que cada professora trabalhava o mesmo assunto em 
diversos conteúdos, explorando o maior número possível de atividades que 
despertassem o interesse dos alunos.  Em visita ao grupo escolar em 30 de agosto de 
1946, o inspetor técnico de ensino Lourival Cantarino de Souza referendava esta 
metodologia:   

[...] a falta de material é um obstáculo para a realização de interessantes aulas. 
Lançar meios, a fim de quebrar a monotonia das lições, é nossa obrigação. É 
mister que façamos uma globalização das aulas, correlacionando-as e 
introduzindo nelas tais como: jogos educativos, museus, desenhos, modelagens, 
mapas, etc. Na organização dos museus procuremos ir à cata dos assuntos que 
girem em torno do ambiente, isto é: localização do estabelecimento, produtos do 
local, colaboração do industrial, etc. A primeira vista é-nos um tanto difícil tais 
problemas. Mas com a orientação da diretora, acharemos apoio (GEMG. Atas 
das reuniões das professoras: 27/07/1946 a 06/11/1948). 

A proposta apresentada pelo inspetor era determinada pela noção de centros de 
interesse, que pregava que o ensino deveria pautar-se pela integração das matérias a 
partir de questões de interesse geral dos alunos e de sua realidade mais próxima. A 
preocupação em trabalhar conteúdos que fossem de interesse dos alunos - que, aliás, 
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é um dos princípios propostos pelos defensores da Escola Nova - pode ser observada 
neste trecho transcrito da ata de uma reunião em 1945: 

A professora não deve fazer aquilo que compete ao aluno fazer. Sua obrigação 
na classe se resume em apresentar assuntos para que os próprios alunos os 
desenvolvam. Também seria interessante se ela fizesse com que os próprios 
alunos escolhessem para assunto de sua aula, justamente aquilo que ela desejava 
ou necessitava ensinar-lhes. Escolhido o assunto, compete à professora fazer 
pensar os alunos sobre aquele assunto verificando o que já sabem eles e o que 
ainda precisam saber. São os alunos, e não a professora, que devem descobrir 
qualidades nos objetos estudados ou no assunto da lição. Descobertas estas 
qualidades, cabe à professora o papel de fazer com que os alunos exprimam suas 
ideias. Quase todas as crianças saem do grupo sem saber exprimir suas ideias. 
Estão habituadas a exprimir suas ideias quase somente sobre o que viram. 
Apenas o sentido da vista foi desenvolvido e daí o fato das crianças fazerem suas 
descrições quase somente com frases nas quais entra o verbo ver. A vista de uma 
gravura elas escrevem sempre: Vejo isto. Vejo também aquilo. Não há nada na 
nossa existência que não venha dos nossos sentidos. Devemos portanto ensinar a 
criança a perceber as coisas com os seus cinco sentidos e assim ela terá mais 
facilidade em se exprimir (GEMG. Atas das reuniões das professoras: 15/07/1944 
a 06/07/1946). 

O excerto acima exemplifica como os princípios da Escola Nova deveriam ser 
transpostos para a prática, ressaltando a importância da construção do saber pela 
criança não somente por meio da visão (observação), mas por meio da conjugação de 
todos os sentidos, levando consequentemente à ação (experimentação). Neste sentido 
o ensino, que a princípio recebeu a denominação de tradicional, priorizava o ouvir. A 
introdução do método intuitivo permitiu o deslocamento do ouvir para o ver. 
Posteriormente, a metodologia proposta pela Escola Nova permitiu a associação do 
ver ao fazer. 
 

3 PROGRAMAS E PLANOS DE ENSINO  

A constituição dos grupos escolares ao longo do século XX foi marcada por uma 
variabilidade em relação aos métodos de ensino, mas também por uma relativa 
estabilidade em relação aos conteúdos a serem ensinados. Neste sentido, o curso 
primário era bastante amplo, abrangendo um rol de disciplinas que além de abarcarem 
um programa enciclopédico, deveriam atender aos princípios da educação integral: 
educação física, intelectual e moral. 

Embora os programas de ensino do curso primário tivessem sofrido alterações ao 
longo dos anos com o objetivo de torná-los exequíveis dentro do prazo previsto, em 
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1946 ainda eram trazidas para as reuniões pedagógicas reflexões acerca da extensão 
dos programas, conforme enxerto abaixo:  

Mario Casasanta traz ao nosso conhecimento as inovações estabelecidas pelos 
pedagogos franceses nos programas de ensino. Sempre encaram mal os grandes 
programas. Querem que se ensine pouca cousa mas bem, mas profundamente. 
Os seus programas primários são simples, estando muito longe da extensão e 
pretensão dos nossos. [...] É natural a preocupação com o programa. Tem sido 
essa a medida por que se afere a dedicação do professor. Mas que vale dá-lo do 
começo ao fim, se esforçando ao máximo, se os alunos não aprendem? Nessa 
atividade deve-se considerar o fim da escola que consiste não em dar o 
programa, mas em ensiná-lo de modo que os alunos o aprendam. Matérias há 
tão bem travadas que a ignorância de um ponto traz como resultado a 
incompreensão de outros. Mesmo não havendo relações, há o mal das matérias 
mal estudadas e dele derivam maus hábitos de estudo (GEMG. Atas das reuniões 
das professoras: 27/07/1946 a 06/11/1948). 

 O trecho refere-se à preocupação comum entre os professores de fazer cumprir o 
programa, uma vez que isto serviria como medida de avaliação da prática docente. Por 
outro lado ele reflete que o cumprimento do programa sem aprendizagem dos alunos 
é inútil, pois a escola não estaria exercendo seu papel de ensinar.  

Em reunião ocorrida em maio de 1954, com o intuito de apontar a diferença entre 
matéria e parte da matéria, a diretora deixou claro quais eram as disciplinas que 
compunham o programa do grupo escolar: “Havendo ainda equívoco sobre matéria e 
parte da matéria, ficou bem esclarecido que as matérias são: Língua Pátria, Aritmética, 
Geografia, História, Ciências, Higiene, Moral e Cívica, Religião e Desenho. Os 
procedentes serão parte da matéria” (GEMG. Atas das reuniões das professoras. 
21/08/1954 a 17/03/1956). Tais disciplinas coincidiam com aquelas elencadas no livro 
de Atas da aplicação dos testes de promoção, de 1944: Língua Pátria, Geografia e 
História do Brasil, Aritmética e Geometria, Ciências Naturais e Higiene. Observa-se, 
contudo, que para efeito de promoção, não eram aplicados testes de Moral e Cívica, 
Religião e Desenho.  

Além destas matérias, que eram ministradas pela professora regente, também 
faziam parte da grade curricular as disciplinas de Canto, Música, Ginástica e Trabalhos 
Manuais, que ficavam a cargo de professoras especializadas. Quanto às disciplinas 
ministradas pelas professoras regentes, observa-se, em diversas passagens das atas de 
reuniões das professoras, a ênfase dada à Língua Pátria e Aritmética, em detrimento 
às demais matérias: 

Devemos examinar bem os alunos, principalmente em Língua Pátria e 
Aritmética, para selecionar bem as classes (GEMG. Atas das reuniões das 
professoras: 15/07/1944 a 06/07/1946).  
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Falou-nos ainda e nos fez ver que é necessário batalharmos muito no ensino da 
Língua Pátria, formarmos um bom alicerce com os primeiros ensinamentos 
(GEMG. Atas das reuniões das professoras: 15/07/1944 a 06/07/1946). 

É conveniente as professoras darem bastante exercício de L. Pátria e Aritmética, 
melhorando a letra e aperfeiçoando a ortografia (GEMG. Atas das reuniões das 
professoras: 15/07/1944 a 06/07/1946). 

Nota-se, portanto, maior preocupação com esses saberes considerados 
elementares, que compreendiam as competências básicas de leitura, escrita e cálculo. 
Cabe observar, porém, que a despeito da ênfase que recaía sobre estas disciplinas, 
quando a professora deixava de lado outras matérias do programa ela era advertida 
pela inspeção, conforme observado nesta passagem: “O Sr. inspetor observou nos 
planos diários, ausência de aulas de Desenho. Rogou-nos que usássemos desta 
matéria, elemento indispensável na escola. Sendo as aulas bem ilustradas, tornar-se-
ão interessantes gravando-as visual e mentalmente no espírito infantil” (GEMG. Atas 
das reuniões das professoras: 27/07/1946 a 06/11/1948). 

Observa-se, portanto, que uma das formas de acompanhar se as disciplinas 
curriculares estavam sendo devidamente trabalhadas era por meio dos planos de 
ensino, que deveriam ser feitos pelas professoras de acordo com as orientações 
recebidas. Para o inspetor de ensino Leôncio Amaral, o plano de lições era “a 
verdadeira prova de trabalho de uma professora [...] os planos são as vigas da aula”. 

Mesmo sendo considerado um indicativo do trabalho realizado pela professora, 
nem sempre o plano de aula era elaborado da forma correta e com a frequência exigida, 
conforme verificado nesta transcrição: “Veio à baila novamente os planos de aula, pois 
estes não vêm sendo feitos como deviam e deixando mesmo algumas professoras de 
fazê-lo dias em seguida. Pediu-nos que o fizéssemos de acordo com a pedagogia, isto 
é: com o objetivo - como vou dar e com que vou dar” (GEMG. Atas das reuniões das 
professoras: 05/02/1949 a 06/10/1951).  

 
 4 PRÁTICAS AVALIATIVAS  

A avaliação final do aproveitamento dos alunos do grupo escolar era feita 
anualmente, por meio dos testes de promoção enviados pelo Departamento de 
Educação de Belo Horizonte. Para aplicação desses testes havia um protocolo a ser 
cumprido: a diretora era a aplicadora e duas professoras da instituição eram escaladas 
para serem observadoras. As técnicas que acompanhavam os testes eram responsáveis 
por sua correção. Os critérios para promoção eram publicados no Órgão Oficial, e 
somente após esta publicação eram apresentados os resultados finais.  

Nas turmas do 1ª ao 3º ano os testes eram apenas de Língua Pátria e Aritmética, 
mas nas turmas do 4º ano - que estavam, portanto, concluindo o ensino primário - 
constavam as disciplinas de Língua Pátria; Aritmética e Geometria; História do Brasil 
e Geografia; Ciências e Higiene.  
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No livro de Ata da aplicação dos testes de promoção eram discriminadas as notas 
de cada aluno do 4º ano, como por exemplo: “Hélio de Carvalho – L. Pátria sete (7), 
Aritmética e Geometria quatro (4), História do Brasil e Geografia cinco (5) Ciências e 
Higiene cinco (5) média dos tests (5) média anual seis (6) média final seis (6)” (GEMG. 
Ata da aplicação dos testes de promoção: 1944 a 1948). Observa-se, por estas notas e 
pela análise das notas dos demais alunos, que a média final era obtida somando-se a 
média dos testes à média anual, dividindo o resultado por dois e arredondando-o, 
quando necessário. Esta forma de se obter a média final do aproveitamento dos 
alunos procedendo à soma das notas obtidas em todas as disciplinas também foi 
verificada nos estudos sobre os primeiros grupos escolares mineiros realizados por 
Faria Filho. Para ele, tal fato indica que: 

 [...] na promoção dos alunos, a distinção entre as disciplinas é algo que ainda 
tem pouco peso, pois a baixa média em uma (Aritmética, por exemplo) poderia 
ser compensada por uma nota mais alta em outra (Língua Pátria, por exemplo), 
levando a que o rendimento do aluno fosse percebido de maneira global e não 
específica (FARIA FILHO, 2000, p. 169)6.  

Entretanto, é interessante observar que o próprio pessoal docente já havia se 
atentado para isso, haja vista que em uma das reuniões foi dito que “[...] a média em 
conjunto pouco vale, é preciso que o aluno tenha média suficiente em todas as 
matérias”. Em outra reunião foi comentado que as médias finais deveriam ser 
processadas com rigorosidade, uma vez que “[...] esta será levada muito a sério: o 
aluno que não obtiver cinco (5) mesmo que faça um bom teste, não será aprovado, 
pois, geralmente, os testes facilitam a promoção de meninos pouco capazes” (GEMG. 
Atas das reuniões das professoras: 27/07/1946 a 06/11/1948). 

Além destas provas oficiais encaminhadas pelo Departamento de Educação - 
aplicadas ao término do ano letivo para efeito de promoção à série seguinte - citações 
encontradas nas atas das reuniões pedagógicas permitem identificar outras situações 
nas quais os alunos do grupo escolar  eram submetidos a avaliações:    

As provas eram usadas mensalmente para que a professora pudesse dar ao seu 
aluno a nota que merecia. Agora esse trabalho é feito por trimestre. Nesta 
reunião ficou determinado que na próxima segunda feira seriam aplicadas as 
provas para que se pudesse apurar o resultado, observar as vantagens e os 
fracassos (GEMG. Atas das reuniões das professoras: 15/07/1944 a 06/07/1946). 

Em outras passagens é possível observar a relação estabelecida entre o 
desempenho do aluno e o esforço da professora, bem como a preocupação em não se 
diminuir o índice de promoções:  

                                                   
6 FARIA FILHO, Luciano Mendes de. (2000). Dos Pardieiros aos Palácios: cultura escolar e urbana em Belo 
Horizonte na Primeira República. Passo Fundo: Editora UPF.  
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Pediu às professoras que redobrem os seus esforços afim de obterem melhores 
resultados de seus trabalhos. O número de promoção depende apenas dos 
esforços das mesmas. Com um ano e meio de experiências já podemos ter uma 
ideia dos pontos falhos e daqueles em que é preciso maior esforço (GEMG. Atas 
das reuniões das professoras: 15/07/1944 a 06/07/1946). 

É preciso tirar os meninos da reprovação ou diminuir o número das mesmas 
(GEMG. Atas das reuniões das professoras: 15/07/1944 a 06/07/1946). 

É dever de toda professora dedicar-se à sua classe, a fim de garantir desde já 
melhor porcentagem de promoção (GEMG. Atas das reuniões das professoras: 
27/07/1946 a 06/11/1948). 

A preocupação em não diminuir a média de promoções não significava, entretanto, 
a aprovação indiscriminada dos alunos, uma vez que a equipe escolar tinha 
consciência de que “os alunos aprovados sem os conhecimentos necessários só 
poderão trazer ao estabelecimento e a si próprios malefícios ao invés de benefícios” 
(GEMG. Atas das reuniões das professoras: 03/05/1956 a 06/09/1958).  

Quanto à distribuição da pontuação dos alunos, havia estreita vinculação das notas 
ao comportamento discente, conforme observado nas orientações transcritas abaixo: 

As notas serão dadas de 1 a 9. Não deverá existir zero, pois do aluno, o simples 
fato de vir ao grupo e pegar no lápis, já o faz merecer alguma nota. Avaliar a 
nota do aluno pelo seu comportamento durante a prova, sua posição, etc. 
Passaremos então a ver nas provas: 1º) O capricho e a letra; 2º) a resposta 
exata; 3º) a sequencia lógica na sua resposta; 4º) só então vamos observar seus 
erros ortográficos (GEMG. Atas das reuniões das professoras: 15/07/1944 a 
06/07/1946). 

Alguns alunos são bem comportados, mas quase nulo no aproveitamento. Outros 
não comportam bem, isto é comportamento que pode ser tolerado, mas 
aplicados, vivos e atentos. Não é justo que estes recebam uma nota inferior a 
cinco.  Notas como três, dois e um devem ser dadas no comportamento só para 
alunos de péssimo caráter, que chegam a perder o respeito da professora (GEMG. 
Atas das reuniões das professoras: 21/08/1954 a 17/03/1956). 

Pela leitura das atas das reuniões pedagógicas também foi possível verificar o 
caráter classificatório vinculado às avaliações, uma vez que os alunos que obtivessem 
as melhores notas, além de ocuparem lugares diferenciados na sala de aula, teriam 
seus nomes fixados em local de destaque, além de receberem distintivos e 
homenagens:  

Os alunos serão agora colocados em classe, de acordo com a sua classificação, 
por ordem de adiantamento. Assim haverá mais interesse para aqueles que 
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tiraram notas baixas, eles com certeza quererão alcançar os melhores lugares. 
Esta medida deve ser posta em prática o mais breve possível. O 1º aluno 
classificado ganhará um distintivo que ele conservará durante o mês; se ele o 
perder passará ao outro e assim sucessivamente durante o ano letivo Será 
também realizado um auditório em homenagem a todos os primeiros alunos 
(GEMG. Atas das reuniões das professoras: 27/07/1946 a 06/11/1948). 

Embora estas práticas tivessem como objetivo incentivar o aluno a se esforçar para 
obter melhores notas, criava-se, na escola, hierarquias de excelência, conforme 
sugerido por Perrenoud 7  (1999, p. 11): “Os alunos são comparados e depois 
classificados em virtude de uma norma de excelência, definida em absoluto ou 
encarnada pelo professor e pelos melhores alunos”. Sobre o caráter classificatório 
conferido à avaliação, Luckesi8 (2003, p. 47) também se posiciona afirmando que “a 
sala de aula é o lugar onde, em termos de avaliação, deveria predominar o diagnóstico 
como recurso de acompanhamento e reorientação da aprendizagem, em vez de 
predominarem os exames como recursos classificatórios”. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A investigação empreendida ofereceu elementos para dimensionar as ações 
orquestradas no interior do Grupo Escolar Minas Gerais nas décadas de 1940 a 1960 
no que se refere às práticas educativas e pedagógicas. Conclui-se que as reuniões 
docentes constituíram-se em importantes momentos de formação e também de 
organização do trabalho escolar, pois nelas discutia-se a metodologia, os programas e 
planos de ensino e o processo avaliativo. Nota-se que a diretora teve papel 
preponderante na instituição, uma vez que sua atuação não se limitou a questões 
administrativas, burocráticas e disciplinares, mas transitava também no campo 
pedagógico. Ao se priorizar, neste trabalho, as atas como fonte de pesquisa, foi preciso 
fazer ponderações quanto ao lugar de produção do conhecimento (LE GOFF, 2003)9, 
levando em consideração que os sujeitos envolvidos no processo educativo 
desenvolvem suas práticas a partir do lugar que ocupam no interior da instituição. 
Embora tendo focado uma instituição escolar específica, este trabalho pretende 
somar-se a outros que exploram temática semelhante, com o propósito de ampliar o 
olhar sobre a configuração da escola pública primária brasileira, em diferentes lugares 
e temporalidades. 

                                                   
7 PERRENOUD, P. (1999). Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas. Porto 
Alegre: Artes Médicas.  
8 LUCKESI, C. C. (2003). Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e recriando a prática. 
Salvador: Malabares Comunicação e Eventos. 
9 LE GOFF, J. (2003). História e Memória. Campinas: UNICAMP.  
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RESUMO  

O presente artigo tem como objetivo estudar a história da Disciplina Língua Inglesa 
no Atheneu Sergipense, no período de 1870 - 1889. As razões de sua criação, a inserção 
e permanência no currículo.  Neste trabalho, busca-se compreender como a disciplina 
se estabelece e as finalidades atribuídas a ela pela Instrução Pública. Para tanto 
utilizou-se a metodologia de pesquisa documental baseada nos documentos 
arquivados no Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS), Atas, 
Compêndios, bem como na literatura pertinente a temática e na Legislação do seu 
tempo e lugar. 
 

 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Língua Inglesa, Atheneu Sergipense, Ensino Secundário. 
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1. INTRODUÇÃO  

Esse artigo tem como objetivo entender a história da disciplina da Língua Inglesa 
no Atheneu Sergipense no período que compreende 1870 a 1889. O recorte temporal 
é demarcado no momento que foi criado o Atheneu Sergipense e busca compreender 
como a disciplina da língua inglesa foi estabelecida nessa Instituição de Ensino 
Secundário durante a segunda metade do Brasil Império.  

A escolha da temática é fruto do interesse durante minha carreira como professor 
de língua inglesa, o que motivou nessa busca de entender como se processou o ensino 
de Língua Inglesa no Estado de Sergipe e mais particularmente no Atheneu Sergipense 
por se tratar da primeira instituição oficial de ensino secundário do estado e ter 
contribuído significativamente para construção de uma comunidade culta, intelectual 
e atuante na sociedade sergipana.   

Quanto à metodologia, foi utilizado a pesquisa em documentos, como: Atas do 
arquivo do CEMAS1, compêndios, teses de doutorado e leis.  

Para compreender o ensino da Língua Inglesa na disciplina de Inglês no Atheneu 
Sergipense, faz-se necessário o diálogo com o historiador da educação, André Chervel 
(1990). Em seu artigo: História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de 
pesquisa, no início do século XX, afirma que é preciso compreender com que 
finalidades uma disciplina foi criada, qual a totalidade de conhecimento que uma 
disciplina engloba e qual os resultados que devem ser alcançados.  

Desde que se compreenda em toda a sua amplitude a noção de disciplina, desde 
que se reconheça que uma disciplina escolar comporta não somente as práticas 
docentes da aula, mas também as grandes finalidades que presidem sua 
constituição e o fenômeno de aculturação de massa que ela determina, então a 
história das disciplinas escolares pode desempenhar um papel importante não 
somente na história da educação mas na história cultural (CHERVEL, 1990, p. 
184). 

Portanto, disciplina é por ele entendida, como os conteúdos do que se ensina com 
estreita relação às finalidades e desígnios associadas à cultura que cada disciplina 
carrega e que se deseja transmitir e estabelecer na prática escolar. Segundo Chervel 
(1990): 

A história das disciplinas escolares não é então obrigada a cobrir a totalidade 
dos ensinos [...] os conteúdos é evidentemente seu componente central; o pivô ao 
redor do qual ela se constitui. Mas seu papel é mais amplo. Ela se impõe colocar 
esses ensinos em relação com as finalidades às quais eles estão designados e com 
                                                   

1 O Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS) é um projeto de pesquisa, de natureza 
acadêmica, social e cultural, desenvolvido pela Professora Doutora Eva Maria Siqueira Alves e teve suas 
atividades iniciadas no ano de 2005 com a colaboração financeira da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação 
Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC-SE). 



 

 
 

6 

os resultados concretos que eles produzem. Trata-se então para ele de fazer 
aparecer a estrutura interna da disciplina. (CHERVEL, 1990, p. 180). 

Assim, é possível entender que a composição da disciplina de Inglês no Atheneu 
Sergipense e seus conteúdos de ensino não é uma construção ingênua nem tão pouco 
descomprometida, mas são pensadas e elaboradas em fina sintonia com finalidades e 
designações políticas, religiosas, econômicas e culturais. Não busco aqui tratar dos 
conteúdos na sua totalidade, mas como afirma Chervel (1990), verificar com que 
finalidade a cadeira de língua inglesa foi mantida e alicerçada.   

O Atheneu Sergipense foi criado sob o decreto nº 1977 de 21 de outubro de 1870 
pelo então Presidente da Província 2  Dr. Francisco José Cardoso Junior e o seu 
regulamento orgânico foi assinado em 24 de outubro de 1870. Compreendia o ensino 
de Humanidades e o Curso Normal. Teve como primeiro diretor o Dr. Manuel Luiz 
Azevedo D’Araújo que também era o Diretor da Instrução Pública. De acordo com 
Alves (2005), “A instalação, inauguração e abertura do Atheneu Sergipense ocorreu 
em 3 de fevereiro de 1871 com um total de 117 alunos   e contou com uma programação 
cuidadosamente detalhada pela Congregação da Instituição” (ALVES, 2005, p.43). 

A criação do Atheneu Sergipense veio atender aos anseios da sociedade sergipana 
que ressentiam por não possuir na capital da cidade uma escola que pudesse receber 
os alunos em idade escolar para cursar o ensino secundário ou prepará-los para 
ingresso em instituições superiores.  

A referida instituição se consagrou como peça fundamental na formação de 
grandes intelectuais e profissionais, tendo em vista ser a única instituição a ofertar o 
ensino secundário na capital da província. Transforma-se em polo de atração para 
estudantes que pretendiam se preparar para exames admissionais nas faculdades do 
império. No entanto, esse acesso atendia apenas a uma parcela restrita da sociedade e 
de maior poder econômico na sua maioria.  

O ingresso no Atheneu Sergipense dependia de taxa de matricula, apesar de haver 
registro de dispensa dessa taxa em alguns anos de acordo com o regulamento da 
Instrução Publica. O fato é que apesar de todas as dificuldades que se apresentavam 
na época, o Atheneu Sergipense contribuiu significativamente para construção e 
desenvolvimento de Sergipe.  

O Atheneu Sergipense surge como símbolo de modernidade. Porém, a Instrução 
Pública enfrenta sérios problemas devido à falta de prédios adequados para o ensino 
nas cidades e deficiência na estrutura educacional na época da província. Os alunos 
em idade colegial tinham que se deslocar para estudar em outras províncias.   

 [...] em realidade, o ensino público na província, assim como em todo país, teve 
pouco desenvolvimento na primeira metade do século XIX. As possibilidades de 
                                                   

2 Presidiu as províncias de Sergipe (1869-187171), Mato grosso (1871-1872) e foi chefe do governo republicano do 
Paraná em 1889. Fonte: https://www.ihgb.org.br/pesquisa/arquivo/arquivos-privados.html. 
Acesso:04/07/2015.  
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organização de um sistema de ensino sucumbiram no alvorecer da 
Independência, quando, pelo Ato Adicional de 1834, se instituiu o chamado 
“dualismo do sistema escolar brasileiro”, isto é, a responsabilização das 
províncias pelo ensino primário e profissional, mantendo o governo federal a 
competência sobre o ensino secundário e superior. (HAIDAR, 1972, p. 23). 

No entanto, a criação do Atheneu Sergipense deve-se a iniciativa do governador da 
Província de Sergipe e ocorre na segunda metade do século XIX.  

A concepção do Atheneu Sergipense pelo Governo da Província de Sergipe, cumpre 
com o que estabelece a lei criada em maio pelo Ministro do Império Paulino Jose 
Soares de Souza em 1870. A PL nº 183 de, maio de 1870, sugeria a criação de 
estabelecimentos custeados pelo governo central, em todas as províncias. Essas 
deveriam ter ao menos uma escola de instrução primária para o sexo masculino e outra 
para o feminino, e deveria cumprir a obrigatoriedade do ensino para as crianças de 7 
a 15 anos de idade. Previa a reorganização do ensino primário e secundário da Corte, 
e a organização de uma escola normal, primária.  

O Programa de Ensino adotado no Imperial Colegial D. Pedro II, servia de 
referência para outras escolas na corte, e por essa razão, o Atheneu Sergipense pautava 
sua estrutura de ensino nas propostas pedagógicas do referido Colégio. Embora 
gozasse de uma certa autonomia o Atheneu Sergipense seguia as orientações 
metodológicas estabelecidas para o Imperial Colégio Pedro II, como observa (ALVES, 
2005).  

A equiparação do Atheneu sergipense atendeu a aspiração da sociedade, sendo 
motivo de regozijo de tão precioso benefício. Como o Atheneu Sergipense passava 
por constantes avaliações e fiscalizações, a equiparação poderia ser concedida e 
retirada, caso a instituição não cumprisse as exigências impostas pela Lei. O 
Atheneu Sergipense, uma vez equiparado, necessitava reorganizar seu Plano de 
Estudos, “nos moldes do regimento interno do Colégio Pedro II”. (ALVES, 2005, 
p.193). 

 De acordo com a PL nº 183 de 1870, o ensino da Língua Inglesa deveria sofrer 
alteração na sua metodologia.  Paulino de Souza alterou os regulamentos do Colégio 
de Pedro II e previa que “as gramáticas de línguas ensinadas fossem comparadas com 
as de língua portuguesa e não mais com a língua latina” (VIDOTTI, 2012, p. 56). Essa 
modificação na metodologia segundo Vidotti (2012) deve-se ao processo de 
valorização da gramática portuguesa em relação a outras disciplinas. Por essa reforma, 
o número de aulas de latim foi reduzido de 7 para 6 aulas e as aulas de inglês passam 
de 3 para 4 aulas (VIDOTTI, 20 12, p. 57). Percebe-se então a valorização da língua 
inglesa em relação a outras línguas como grego e francês. Segundo Juca (2010), o 
Programa oficial de ensino do Imperial Colégio de Pedro II, a associação da língua 
materna com uma língua estrangeira facilitaria a aprendizagem de uma segunda 
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língua. Assim a Língua Inglesa deveria ser ensinada comparando com a Língua 
Portuguesa e não mais com o Latim. 

O quadro a seguir demonstra a metodologia proposta para o Programa de Ensino 
a ser utilizado no Imperial D. Pedro II:  

ANALYSE LÓGICA e GRAMMATICAL: Limitar-se-há neste ano à 
discriminação das diversas espécies de oração dos termos de cada um e 
determinação de suas relações: a grammatical à classificação lexicographia das 
palavras distinção quanto à variabilidade ou invariabilidade e applicação das 
regras respectivas às variações. (PLANOS e PROGRAMAS, 1870, p. 20) 

 LEITURA: Será em voz alta, clara e pausada, com as devidas inflexões, de modo 
que a pronúncia seja perfeita e guarde-se a pontuação. Para isto há mister o 
professor de explicar o sentido do trecho que se ler, inteirando o alumno do 
pensamento do autor e dando-lhe a significação dos vocábulos e locuções menos 
usuaes ou empregadas em sentido translato. Sem comprehender bem, não se 
póde ler com expressão, gosto e clareza. (ibid, 1870, p. 20-21).  

RECITAÇÃO: Decorado um trecho depois de bem explicado e comprehendido 
por ocasião da leitura, o alumno recital-o-há conforme as regras acima 
prescriptas. ((ibid.,1870, p. 20-21).  

ORTHOGRAPHIA: Consistirão os exercícios de orthographia em escrever o 
alumno na pedra o trecho que se lhe ditar. Si escrever certo, o professor exigirá 
a exposição das regras que poz em prática; se escrever errado, não se contentará 
com a emenda de outro alumno que não der à razão da divergência. Quando tiver 
elle a final de emendar, porque nem um dos alumnos acerte, tornará saliente a 
regra aplicável, desvanecendo o falso presuposto, de que por ventura se 
originasse o erro. (ibid.,1870, p. 20-21 in JUCA, 2010, p.69)  

Por essa razão, “o estudo de Língua Inglesa era iniciado no curso com gramatica 
elementar, simples, leitura e tradução e versão de trechos fáceis, aumentando o grau 
de dificuldade gradativamente incluindo Língua e Literatura Inglesa”. (ALVES, 2005, 
p.98). 

O programa apresentado em 1870 para o ensino de Língua Inglesa reflete uma 
metodologia importada dos Estados Unidos e Europa no que se refere a postura e 
comportamento perante a leitura de textos em sala de aula na segunda metade no 
Império. Segundo VIDAL (2000), “seriam fortemente ritualizadas, a leitura em voz 
alta exigia do leitor uma postura correta, o domínio da respiração concomitante às 
pausas da pontuação e uma dicção perfeita”. (VIDAL, 2000, p. 505). Esse tipo de 
atitude perante a leitura recitada, exigia domínio da Língua Inglesa para poder 
trabalhar com pronúncia e entonação duração leitura de textos. 

A necessidade dos professores demonstrarem um alto grau de proficiência da 
língua inglesa pode ser observado na ocasião do concurso realizado no Atheneu 
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Sergipense para cadeira de Inglês, no dia 5 de junho de 1877. O exame foi composto de 
duas partes: uma prova escrita com versão de um extrato do português para o inglês e 
os pontos para serem avaliados na dissertação: 

1. Origem e Filiação da língua inglesa, suas afinidades e relações com outras 
línguas; 2. Dialetos ingleses; 3. Indole da língua inglesa em relação a portuguesa, 
analogias e dessemelhanças; 4. Estrutura e mecanismo da língua inglesa; 5. A 
língua inglesa nas diferentes plazas de seo desenvolvimento; 6. Artigos ingleses 
e seo empregos; 7. Formas numéricas dos nomes ingleses; 9. Maneiras de iniciar 
em inglez o complemento restritivo portuguez; 10. Comparativos e superlativos 
ingleses, sua formação; 11. Modos e tempos verbaes, sua formação e seo valor; 
12. Conjugações verbaes; 13. Irregularidades dos verbos; 14. Pronomes e 
adjetivos pronominaes; 15. Regencia das palavras variáveis; 16. Regencia das 
palavras invariáveis; 17. Inglez europeu e inglez americano, suas literaturas e 
representantes. (Arquivo do CEMAS, Ata da Congregação do Atheneu 
Sergipense, 1877, p.15, FASS01 S/CX). 

Esses pontos de estudo para prova de dissertação sinaliza os conteúdos 
programáticos propostos para a disciplina de Língua Inglesa no Atheneu Sergipense e 
como estavam articulados gramaticalmente. De acordo com Chervel, 

Todas ou praticamente todas as disciplinas se apresentam neste sentido como 
corpos de conhecimento, providos de uma lógica interna, articulados em torno 
de alguns temas específicos, organizados em planos sucessivos claramente 
diferenciados e que conduzem algumas ideias simples e preciosas ou, em 
qualquer caso, encarregados de ajudar na busca da solução dos problemas de 
maior complexidade (Chervel, 1991.p.89).  

Essa forma de observar o que se propõe para a disciplina de língua inglesa mostra 
que a disciplina não é simplesmente definida de modo aleatório, mas deve servir as 
finalidades a que se propõe com resultados e objetivos a serem alcançados. Para atingir 
os objetivos determinados para disciplina, os lentes deveriam ser altamente 
capacitados para seguir o estabelecido no programa de ensino. 

 Quando da abertura das aulas em 1871, de acordo com o capítulo III da Instrução 
Pública, determinou-se que fossem trabalhadas as seguintes disciplinas: 
 

Distribuição das disciplinas por ano. 

1º ANO De Grammatica filosófica da língua nacional e analyse de clássicos. 

2º ANO De Grammatica e tradução da língua latina. 

3º ANO De grammatica e tradução da língua francesa 

4º ANO De grammatica e tradução da língua ingleza. 

5º ANO De Arithmetica, Algebra e Geometria. 



 

 
 

10 

6º ANO De Geographia e História. 

7º ANO De filosofia racional e moral. 

8º ANO De Rhetorica, Poetica e analyse de clássicos. 

TABELA 1 | Título: 100 anos de educação, livro SS-3471. Colégio Estadual Atheneu Sergipense, Instituto de Educação 
Ruy Barbosa, 1870/1970. Arquivo Público de Sergipe. 

 
Determina ainda que o curso seja feito em quatro anos pelo seguinte modo: 
Distribuição das disciplinas no curso de quatro anos. 
 

No primeiro anno: Latim, Grammatica philosophica e analyse de clássicos. 

Segundo anno: Latim, Francez, Geographia e História. 

Terceiro anno: Latim, Inglez, Arithmetica, Algebra e Geometria. 

Quarto anno: Latim, Philosophia e Rhetorica. 

TABELA 2 | Fonte: 100 anos de educação, livro SS-3471. 

O Programa adotado para o curso de Língua Inglesa é o mesmo adotado pelo 
Imperial Colégio Pedro II com a Língua Inglesa sendo ofertada nos mesmos anos. Fica 
claro nesse quadro de disciplinas a hegemonia do Latim em relação a outras línguas 
estrangeiras. Apesar do aumento da carga horária da disciplina de Inglês de duas para 
três aulas no terceiro ano, o Atheneu Sergipense, por essa divisão acima, não adota 
algumas disciplinas que foram estabelecidas no Imperial Colégio Pedro II.  

É fato que o programa do Imperial Colégio de Pedro II apresenta cadeiras que 
não foram implantadas no Atheneu Sergipense quando do seu primeiro Plano de 
Estudos como observado no quadro acima. Aulas de História Sagrada, Grego, 
Zoologia, Botânica, Química, dentre outras. (ALVES, 2005, p. 89).  

Em relação ao Colégio de Pedro II, embora fosse considerado um colégio modelo, 
Haidar aponta que: 

O colégio de Pedro II, alvo de maiores cuidados do Governo, contudo, não atuou 
como padrão. Destinando-se precipuamente ao preparo de candidatos aos 
cursos superiores do império, os demais estabelecimentos públicos e privados, de 
ensino secundário, norteiam-se de fato pelas exigências mínimas 
consubstanciadas nos preparatórios exigidos para matrícula nas academias. 
(HAIDAR, 2008, p.93).  

 As escolas tinham certa autonomia na construção do seu programa de ensino e 
nem sempre seguia propostas externas, podendo alterar e/ou adaptar-se as 
necessidades e disponibilidade física e de profissionais para exercer as cadeiras na 
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província, dado o distanciamento da corte, onde se concentrava maior disponibilidade 
de profissionais qualificados. Assim, 

A instituição escolar não se limita, pois, a reproduzir o que está fora dela, mas 
sim, o adapta, o transforma e cria um saber e uma cultura próprias. Uma dessas 
produções ou criações próprias, resultado da mediação pedagógica em um 
campo de conhecimento, são as disciplinas escolares. (VIÑAO, 2006, p.189). 

Como afirma Viñao, a escola além de nem sempre produzir o que lhe é imposto, 
muitas vezes se veem impedida por questões financeiras e/ou interferência político-
administrativa de cumprir a totalidade de suas finalidades. E mesmo que sofra 
interferência é capaz de criar e estabelecer sua própria cultura.  

A aplicação do saber necessitava de compêndios de Língua Inglesa e vários livros 
foram importados da Inglaterra na época do império. Existem relatos de que navios 
partiam da Inglaterra diretamente para Bahia com bens de consumo e livros de 
gramática de tradução do inglês para o português e português-inglês que seriam 
utilizados na Bahia e outras províncias. Esses livros contribuíram para aprendizado da 
língua estrangeira adaptada ao comércio. Serviria aos propósitos tanto de Sergipe Del 
Rey quanto aos interesses dos ingleses, europeus e norte-americanos para intensificar 
troca de produtos e possibilitar a comunicabilidade entre estrangeiros.  

Houve, não obstante, dois navios ingleses que partiram em comboio do porto de 
Liverpool com destino a Salvador e que foram apreendidos pelos norte-
americanos, o HMS Volunteer e o Brigue Liverpool-Hero. O episódio da captura 
do Volunteer e do Liverpool Hero pelo USS Chesapeak, que estava sob o comando 
do capitão Samuel Evans, ficou conhecido nos primórdios da história naval dos 
Estados Unidos. Após zarpar do posto de Boston no dia 17 de dezembro, 
Chesapeak navegou entre 24 e 34 graus de longitude oeste, onde interceptou o 
comboio que zarpou de Liverpool em direção a Salvador. Aliás integravam o 
mesmo comboio que transportava os exemplares da Nova Grammatica Ingleza 
e Portugueza para Bahia, ano de 1812. (MAGALHÃES, 2012, p. 15). 

Fica evidente o interesse na manutenção e a necessidade de haver uma disciplina 
de língua inglesa que ajudasse a consolidar e desenvolver não só o comercio, mas 
também proporcionasse a circulação de pessoas, e que servisse de alternativa a língua 
francesa.  Algumas gramáticas bahianas eram adotadas nas escolas das províncias. A 
exemplo o Atheneu Sergipense adota a Grammatica Ingleza do baiano Antonio 
Franco da Costa Meirelles em 1871. 

Quanto a formação para compor o quadro  da disciplina de língua inglesa, não se 
tem registro de concurso para a primeira cadeira. “O certo é que foram selecionados 
para as devidas cadeiras lentes que traziam em suas vidas anteriores experiências de 
magistério, conhecidos e respeitados pela sociedade” (ALVES, 2005, p.45).  

No primeiro ano de funcionamento do Atheneu Sergipense (1871), o compêndio 
adotado foi a Grammatica de George Gibson, Selecta de Sadler e History of Rome que 
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permaneceram até 1878 com uma hora e meio de aula. O compêndio History of Rome 
foi fixado pela decisão 56 em 24 de janeiro de 1856 por Couto Ferraz para os 
estabelecimentos oficias da Instrução Pública do Império (OLIVEIRA 2006, p. 188). 

 Em 1879 é adotado o compêndio Elementos de Grammatica Ingleza do bahiano 
e médico Antônio Franco da Costa Meirelles, mas que segundo Alves (2005, p.97), foi 
substituído pela Grammatica de Jacob Taylor Benzabat. Vale salientar que muitos 
lentes produziam seu próprio material e era sinônimo de prestígio ter um dos 
compêndios adotados.  

Todos os compêndios operam com uma abordagem centrada na gramatica, 
voltados para traduções do Inglês-Português, Português-Inglês, e precisão na escrita.  
Exemplos dos conteúdos trabalhados pelo Compêndio History of Rome, publicado em 
1841, que foi adotado pelo Atheneu Sergipense em 1871. 

I. Geographical Outline of Italy; II. The Latin Language and People-Credibility 
of the Early History; III. Topography of Rome; IV. The Roman Constitution; V. 
The Roman Tenure of Land--Colonial Government; VI. The Roman Religion; VII. 
The Roman Army and Navy; VIII. Roman Law.— Finance; IX. The public 
amusements and private Life of the Romans; X. Geography of the empire at the 
time of its greatest extent. (GOLDSMITH, 1895, p. 2).  

Tradução dos capítulos: I. Geografia geral da Italia. II. A Língua e o Povo Latino 
- Credibilidade da História antiga. III Topografia de Roma; IV A Constituição de 
Roma; V A Tenura Romana da Terra – Governo Colonial; VI A Religião 
Romana; VII O Exército e a Marinha Romana; VIII Leis – Finanças; XI As 
Maravilhas Publicas e a Vida Privada dos Romanos; Geografia do Império nos 
tempos da maior extensão. (GOLDSMITH, 1985, p.2 – tradução JUCA in JUCA, 
2010, p.55). 

Pelos conteúdos acima os alunos estudavam a língua inglesa traduzindo textos 
sobre a história de Roma que abordava “as informações sobre a geografia, o povo e os 
costumes, as leis e a religião de Roma, e para compreender deveria ter a disciplina em 
traduzir todas as informações que lia, para então poder responder e ou redigir 
posteriormente”. (JUCA, 2010. P. 55). 

Porém algumas instituições particulares já buscavam outros métodos para 
orientar o estudo das línguas vivas. Segundo Haidar (1972 p. 133), o movimento em 
prol da vitalização do ensino, insinuando-se também, no campo de estudos literários, 
principiava a condenar a excessiva preocupação com a gramática e apregoar métodos 
mais práticos para a aprendizagem das línguas estrangeiras.  

Nas Atas da Congregação do Atheneu Sergipense podem ser encontradas 
informações que revelam o cotidiano e dia-a-dia da sala de aula. Na Ata da 6ª Sessão 
da Congregação do Atheneu Sergipense do dia 14 de novembro de 1871, sob a 
Presidência do Ilm.º Dr. Diretor Manoel Luiz Azevedo de Araújo deliberam sobre a 
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habilitação dos alunos para admissão nos cursos ou nas aulas avulsas, inclusive de 
Língua Inglesa. 

Presentes estabelecem as normas de habilitação dos alunos onde serão feitas 
duas provas: uma escrita e outra oral, sendo concedidas duas provas para a 
primeira e meia hora para a segunda. Será aprovado com distinção o que obtiver 
dois D.D no escrutínio. Na mesma sessão deliberam também sobre a ordem dos 
exames. 1º Ingleza, 2º Filosophia, 3º Arithmetica, 4º Geographia, 5º 
Grammatica filosophica, 6º Pedagogia, 7º Latim, 8º Francez. O exame teria 
início ás 10 e término às 3 da tarde. Presentes: José Lima e Azevedo, Raphael A. 
de Moura Matos, Justiniano de Melo Silva, Geminiano Pais d’Azevedo, Dr. 
Homar Diogo Leopoldo, Tito Augusto Santos Andrade, Antonio Diniz Barretto. 
S. de Barros Pimentel. (Arquivo do CEMAS, p. 6. FASS01 S/CX). 

Porém, o que se verificou foi que a frequência no que se refere as aulas de Inglês 
não foram efetivamente satisfatórias. Em 1872, apenas dois alunos frequentaram as 
aulas. O número de alunos que atenderam as aulas no ano de 1874 aumentou para dez, 
e há um decréscimo novamente no ano de 1875 para três. Veja comparação com outras 
línguas estrangeiras. 

Quadro de matrículas nas disciplinas estrangeiras no Atheneu Sergipense (1872-1875). 

Aulas 1872 1874 1875 

Latim 23 28 30 

Francês 47 56 59 

Inglês 02 10 03 

TABELA 3 | Fonte: Jornal de Aracaju, 11 de abril de 1872 – Relatório apresentado ao Presidente da Província de Sergipe. 
Jornal de Aracaju, 7 de março de 1874. Relatório do Dr. Antônio dos Passos Miranda, 1 de março de 1875. Quadro 
elaborado pelo autor a partir dos dados extraídos nos jornais. 

Observando o quadro, os alunos do Atheneu Sergipense nessa época ainda estão 
mais interessados nas disciplinas de Francês e Latim que Inglês. Segundo Almeida 
(2000 apud ALVES 2005, p. 98). 

O estudo da língua francesa esteve bem desenvolvido no Brasil na segunda 
metade do século XIX, pois ela era escolhida como língua diplomática, estudada 
e consultada por alunos de faculdade e escolas Politécnicas. No entanto, se o 
número de pessoas que falavam o francês diminuiu em relação a primeira 
metade do século XIX, deveu-se ao fato de que os professores de francês 
passaram a ensinar em português, contentando-se os alunos em traduzir, avalia 
o autor, sem preocupar-se com o falar em francês (Alves 2005, p.98). 
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Por meio do que foi abordado neste trabalho, percebe-se que a disciplina de Língua 
Inglesa no Atheneu Sergipense foi resultado do ideal de igualar o Atheneu Sergipense 
ao Imperial Colégio Pedro II. 

Com uma metodologia pautada fortemente na centralização gramatical, 
memorização e tradução de textos, tinha como objetivo a aquisição de uma segunda 
língua que possibilitasse a comunicação entre os povos de diferentes nações, já que se 
desejava abrir o país para o mundo desenvolvido e em contato com as grandes nações 
europeias e americana. 

As aulas alicerçadas numa pedagogia tradicional com traduções de leituras 
relacionadas à literatura, sonetos e poemas, buscava a pronúncia com clareza através 
de leitura em voz alta. Exigia dos lentes considerável proficiência e domínio das 
habilidades cognitivas da língua inglesa.  

Para entender, esse tipo de abordagem na disciplina de Língua Inglesa e suas 
finalidades para a educação do ensino secundário em Sergipe durante o Brasil 
Império, faz-se necessário uma análise mais detalhada dos compêndios, planos de 
aulas, diários e documentos do Atheneu Sergipense que ainda esperam serem 
descortinados no que ser refere à história da disciplina de Língua Inglesa.  
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RESUMO  

O tema central deste artigo é a história do sistema municipal de ensino da cidade 
de São Paulo entre 1967 a 1992. Como recorte de uma pesquisa mais ampla, optamos 
por apresentar uma escola dentre as oito selecionadas originalmente e as memórias de 
três docentes que nela atuaram no período entre a ditadura militar e o da 
redemocratização no Brasil. Perceber como as docentes entrevistadas representam o 
passado da instituição de modo ambíguo é fundamental para reler as suas memórias 
e a da própria instituição em sua historicidade. A ambiguidade entre recordar e 
lembrar (RICOUER, 2007) incide no modo como as docentes constroem suas 
memórias no presente elegendo o período da redemocratização como o marco da 
decadência do ensino municipal na atualidade. A metodologia dessa pesquisa 
entrecruza a história oral temática (ALBERTI, 2005) por meio das entrevistas com as 
docentes e as fontes para a história das instituições escolares, sobretudo a da revista 
oficial do sistema municipal como divulgadora do seu modelo escolar (CARVALHO, 
2011), do Diário Oficial do Município sobre o regimento das escolas municipais e do 
LIVRO DE TERMO DE VISITAS (1960-1986) da escola onde as docentes atuaram.  
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1. SOB AS ORDENS DO TENENTE 

No dia quatro de julho de 1978 a assessora técnica da Secretaria Municipal da 
Educação de São Paulo, Odete de Quadros Leme, fazia um diagnóstico incomum no 
livro de visitas da Escola Municipal de Primeiro Grau Tenente Aviador Frederico 
Gustavo dos Santos. Neste registro, a assessora técnica foi mais taxativa:  

Estive na E.M. de 1º grau “Tenente Aviador Frederico Gustavo dos Santos”, 
pertencente à AR-FO [Administração Regional da Freguesia do Ó] e a DREM-1 
[Delegacia Regional de Ensino Municipal]. Fica situada no bairro de Vila Nova 
Cachoeirinha. Funciona em 4 períodos com 55 classes e 2011 alunos (...). A escola 
está em ótimo estado de conservação, tendo terminado, recentemente, a sua 
reforma. A limpeza é excelente e as serviçais merecem elogios pelo seu bom 
trabalho. Há 17 serviçais e 2 guardas. Entre as serviçais há 2 respondendo 
processo administrativo, por abandono e 1 prestando serviços no T.R.E. da Casa 
Verde. Há falta de 3 serviçais. Com referência ao alto índice de reprovação, 
foram dadas as seguintes informações: 1º) o alto índice de 57,09% nas 5ª séries 
é sempre motivado pela mudança brusca da 4ª para a 5ª série, onde o sistema 
de vários professores, dificulta a adaptação do aluno; 2º) 46,97% nas 6ª séries é 
devido o abandono e às muitas faltas e atrazos [sic], motivados pelos serviços e 
trabalho dos alunos; 3º) nas 1ª séries, 43,20% de reprovação representa 
imaturidade e carência alimentar dos alunos e carência afetiva, que repercutem 
em seu rendimento escolar; 4º) a população é flutuante e muitos alunos 
abandonam os estudos antes do término do ano letivo (LIVRO DE TERMOS DE 
VISITAS DA E.M. 1º GRAU TENENTE AVIADOR FREDERICO GUSTAVO DOS 
SANTOS, 1978, p. 43-44).               

Prestando contas a uma assessora técnica da Secretaria Municipal da Educação, 
dificilmente o diretor da escola poderia sonegar informações importantes como os 
índices de reprovação ou de evasão dos alunos e suas justificativas. Porém, ao lermos 
os registros de inspetores e supervisores escriturados durante vinte seis anos nesse 
livro de visitas (1960 a 1986) quase nada é dito sobre os resultados do processo de 
ensino-aprendizagem da escola. Ao contrário, há sempre elogios ao funcionamento da 
escola, à organização burocrática, à limpeza e à equipe técnica e pedagógica que, por 
sinal, se manteve no registro da assessora. Mas chama atenção os problemas advindos 
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da expansão e do crescimento das escolas de primeiro grau do município1, embora 
nunca sejam atribuídos à escola, mas sempre às dificuldades sociais, intelectuais e de 
adaptação dos alunos. Entre as escolas por nós investigadas, o índice de retenção 
referente ano de 1977 era o seguinte: 

 
Classificação geral  Nome da unidade  Classificação na regional 

17º  Garcia D’Ávila, Comandante FO (Freguesia do Ó) – 1º 

19º   Othelo Franco, General (Gal.) PE (Penha) – 2º 

49º  Euclydes de O. Figueiredo, Gal. BT (Butantã) – 3º  

64º   Eurico Gaspar Dutra, Marechal IP (Ipiranga) – 4º 

90º  Alcides G. Etchegoyen, General BT (Butantã) – 6º  

99º   Gastão Moutinho, Comandante ST (Santana/Tucuruvi) – 7º  

114º  Álvaro da Silva Braga, General BT (Butantã) – 8º 

259º Frederico G. Santos, Tenente   FO (Freguesia do Ó) – 20º  

 TABELA 1 | Índice de retenção das Escolas Municipais de Primeiro Grau da Cidade de São Paulo - 1977 

É importante dizer que a tabela acima foi reelaborada a partir dos dados da revista 
ESCOLA MUNICIPAL (1977), porém, sem seguir a lógica geral da tabela de retenção 
fornecido pelo impresso que tende a ocultar as disparidades entre escolas pertencentes 
a uma mesma administração regional, como é o caso da escola Comandante Garcia 
D’Ávila e da escola Tenente Aviador Frederico Gustavo dos Santos. Tal discrepância 
tem a ver com a diversidade socioeconômica do município e o seu apagamento com a 
estratégia do impresso em diminuir os índices gerais de retenção do município.  

Ao que tudo indica a escola foi uma das que mais tardiamente ofereceu o ensino 
de primeiro grau devido às dificuldades estruturais de sua implantação, muito embora 
seja uma das mais antigas entre as pesquisadas. A E.M. Tenente Aviador foi criada em 
24/01/1963 com o nome de Escolas Reunidas de Vila Nova Cachoeirinha e renomeada 

                                                   
1 A escola “Tenente Aviador Frederico Gustavo dos Santos” se insere em uma época bastante conturbada na 
história da educação do Brasil, pois além de situar-se no contexto da ditadura civil-militar também 
experimentava o processo de ampliação do ensino secundário para as camadas da população que antes não 
tinham acesso a este nível de ensino. A Lei 5692 de 1971 extinguia os exames de admissão para o ginásio e 
ampliava a escolarização básica gratuita de quatro para oito anos em todo país. O ensino primário e o ginasial 
passavam a compor um mesmo ciclo formativo denominado de “ensino de primeiro grau”. É preciso esclarecer 
que o ensino municipal da cidade de São Paulo foi criado oficialmente em 1956 para atender ao ensino primário e 
somente com a reforma de 1971 passou a ampliar progressivamente suas vagas para o ensino com oito séries.  
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em 08/04/1969 com o nome de Tenente Aviador Frederico Gustavo de Santos2. As 
primeiras turmas de concluintes do ensino de primeiro grau do município datam do 
ano de 1974, mas nenhuma entre as selecionadas para esta pesquisa3.    

O que se pode depreender da documentação é que o processo de implantação do 
ensino de primeiro grau do município não foi progressivo, acelerado, homogêneo 
como a Prefeitura Municipal gostava de divulgar anualmente por meio de sua revista 
ESCOLA MUNICIPAL (1968-1985), mas lento, gradual e desigual e com inúmeros 
desafios, a começar pelos índices de retenção e evasão a depender da localização das 
escolas nos bairros e não propriamente da administração regional a qual pertenciam. 
Aliás, essa revista foi a responsável por criar uma memória institucional do ensino 
municipal como sendo mais eficaz, produtivo e organizado do que o ensino estadual. 
Este tipo de memória pode ser traduzido pelo conceito de “modelo escolar paulistano”, 
do qual tomamos de empréstimo o conceito de “modelo escolar” de Marta Carvalho 
que se refere à “pluralidade e à historicidade dos dispositivos científicos, religiosos, 
políticos e pedagógicos, em cuja intersecção se produziu, na modernidade, uma 
modalidade escolar de educação” (CARVALHO, 2011, p. 188). 

O modelo escolar paulistano consistia na forma como a Prefeitura Municipal 
utilizava a revista ESCOLA MUNICIPAL como um dispositivo de produção, divulgação 
e circulação sobre as realizações educacionais do município baseado na criação de uma 
rede de ensino coesa, funcional e eficiente na racionalização administrativa, 
burocrática e de atendimento ao público escolar da cidade. Nesse sentido, as inúmeras 
imagens na revista da construção de prédios escolares materializava esse discurso que, 
por sua vez, retroalimentava os levantamentos estatísticos da revista sobre os 
progressos do ensino municipal de São Paulo, mostrando-se sempre à frente do estado 
em matéria educativa. Outra característica fundamental era a ausência de prescrições 
pedagógicas ou de metodologias de ensino na medida em que o impresso privilegiava 
as questões administrativas e burocráticas da rede. Não havia preocupação com a 
coerência entre currículo, disciplinas escolares e teorias da aprendizagem, mas com o 
funcionamento da rede.    

A revista circulou anualmente entre 1968 a 1985, com algumas interrupções em 
sua periodicidade, totalizando treze números publicados. A revista era distribuída 
gratuitamente para as escolas municipais e órgãos administrativos da rede 
apresentando basicamente as mesmas características, mas com pequenas variações 
nos dois primeiros e nos dois últimos anos da revista. A materialidade do impresso 

                                                   
2 Em 1957, foi criado o Serviço de Orientação Pedagógica e as séries que trabalhavam isoladamente foram 
alocadas em escolas reunidas (quando de 4 a 7 classes) ou escolas agrupadas (quando de mais de 8 classes). 
Foram nomeados os diretores para estas unidades escolares (DRUGG, 1979, p. 22-23). A partir de 1969, várias 
escolas municipais, além das pesquisadas, foram rebatizadas com nomes de patronos militares e permanecem 
com o mesmo nome na atualidade.   

3 Na revista ESCOLA MUNICIPAL de 1974 (p. 23-24) são listadas as primeiras turmas de concluintes do ensino 
de primeiro grau do município de São Paulo: E.M. Almirante Tamandaré, E.M. Bernardo O’Higgins, E. M. Celso 
Leite Ribeiro Filho, E.M. Cidade São Mateus, E.M. Desembargador Silvio Portugal, E. M. Dr. Antonio Carlos de 
Abreu Sodré, E. M. Edgard Cavalheiro, E. M. Estado da Guanabara e E.M. Lourenço Filho.    
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atestava a morosidade de sua produção (um ano) em contraste com o seu discurso de 
celeridade, eficiência e racionalização administrativa. A importância da revista foi a de 
criar um significado para a rede municipal de ensino, mas que constantemente 
apagava as dificuldades de crescimento e expansão da rede municipal, sobretudo com 
o advento do ensino de primeiro grau a partir de 1971.   

Dessa forma, cruzando com a documentação proveniente da burocracia municipal 
e das próprias escolas pesquisadas pudemos comprovar que esse modelo escolar 
paulistano escamoteava o real funcionamento da rede. Ademais, no mesmo período, a 
ideia de racionalização administrativa, técnica e burocrática também atingia o ensino 
estadual na cidade. Entretanto, o que marca a existência de um modelo escolar 
paulistano é que enquanto as escolas estaduais viviam esse processo como uma 
descaracterização histórica dos modelos de ensino dos grupos escolares e dos ginásios 
para o da escola de primeiro grau, o modelo escolar paulistano prescrevia essa 
descaracterização como se fosse uma nova forma administrativa de gerir o ensino, um 
“novo” modelo escolar.   

O modelo escolar paulistano difundia a ideia de que as mudanças não eram fruto 
de um processo de descaracterização dos ensinos primário e secundário, mas como 
modificações constantes de seus currículos, programas e projetos que tentavam 
“aprimorar” o sistema e não como prova da fragilidade e da descontinuidade das 
políticas públicas de ensino, ou seja, transformou os problemas como se fossem 
soluções reformistas e que pudessem atestar a eficácia e o funcionamento da rede.  

Desde a criação do ensino primário municipal em 1956 já havia uma preocupação 
com a administração da rede e o seu funcionamento, mas não com os “comos” e os 
“porquês” do ensino. A rede de ensino municipal, ao contrário da estadual, nasce com 
a preocupação de inserir os alunos mais pobres da cidade no sistema escolar. Grande 
parte das escolas municipais estava localizada em bairros periféricos da cidade. No 
entanto, é um equivoco conceber a criação do ensino municipal primário apenas pelo 
viés do mandonismo local e, por extensão, das políticas populistas dos  anos 1950 
(LATTOUF, 2001). Em primeiro lugar, houve lutas populares pela ampliação do 
ensino primário e secundário na cidade de São Paulo e debates acirrados na câmara 
dos vereadores sobre a criação do ensino municipal da cidade desde os anos 1950 
(SPOSITO, 2002). Em segundo lugar, o conceito de “modelo escolar paulistano” nos é 
útil para mostrar que essa concepção administrativa de ensino não foi apriorística, 
embora tenha difundido uma ideologia de funcionamento burocrático e 
administrativo eficaz, mas uma forma concreta de criar um sistema de ensino e 
inventar uma nova historicidade e legitimação social frente àquela que estruturou as 
escolas estaduais.   

Enquanto no ensino estadual as “inovações” dos ginásios polivalentes ou 
pluricurriculares (como ficaram conhecidos em São Paulo) se ancoravam mesmo que 
de maneira enviesada nos princípios escolanovistas para justificar a racionalização do 
ensino nos anos 1960, o ensino municipal lançava mão de matrizes pedagógicas 
variadas e diluídas para que justificassem o funcionamento eficaz da rede. Ao 
professor era dada a “liberdade” de escolher a melhor maneira de gerir o currículo em 
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sala de aula. Por exemplo, o artigo da professora Margarida Maria de Souza Campos 
Rios tratava do “novo” currículo de 1968 para o ensino primário, inspirado nos 
métodos ativos da Escola Nova para “o desenvolvimento do raciocínio; o 
desenvolvimento das atividades de expressão da criança; a integração desta mesma 
criança no meio físico e social”, mas concluía:   

(...) 1- O programa para o ensino primário na Escola Primária procura ser 
intencionalmente “singelo”. [...] 2 - O programa para o ensino na Escola Primária 
é “experimental”. [...] 3 - O Programa para o ensino na Escola Primária 
caracteriza-se pela ausência de “indicações metodológicas” (Revista ESCOLA 
MUNICIPAL, n. 2, 1969, p. 9-10). 

 A novidade era o de se apropriar do discurso escolanovista, mas dispensando 
qualquer relação com as ciências da educação que, bem ou mal, ainda justificavam as 
mudanças nas escolas estaduais. O importante era “experimentar” de tudo um pouco 
desde que o professor garantisse um programa “singelo” e sem “indicações 
metodológicas”, isto é, que mantivesse o funcionamento das turmas nas escolas. O 
resultado dessa política se mostrou evidente ao longo do tempo com altos índices de 
retenção e evasão na primeira série do primário conforme constatou a assessora 
técnica em visita a E.M. Tenente Aviador. Como parte desta política, a Prefeitura 
Municipal lançava projetos para corrigir os problemas como se fossem soluções que 
atestavam o “aprimoramento” da rede. O principal deles e o que teve maior duração 
foi o PLANEDI 4, instituído oficialmente pela prefeitura em 1976 e durando quase dez 
anos, mas sem mostrar os resultados prometidos.  

Já a concepção de currículo das escolas em 1971, quando da implantação oficial 
das escolas de primeiro grau do município, também foi norteada pela pedagogia da 
Escola Nova, mas o que se observa é ênfase na administração do ensino e não em uma 
discussão sobre as ciências da educação como ocorria, pelo menos em nível discursivo, 
no currículo das escolas de primeiro grau estaduais. Nas escolas municipais o que 
importava era administrar, planejar, gerir a escola como uma empresa. Era o que se 
podia ler no artigo da revista ESCOLA MUNICIPAL (1971) intitulado “A escola 
renovada e o planejamento” em que se perguntava ironicamente “Onde está o 
professor Fernando Azevedo? Onde [está] o professor Anísio Teixeira?” (p. 24). 

As doutrinas educacionais, isso está mais do que provado, servem de holofotes a 
iluminar as estradas; elas são faróis, não são rotas; são luzes, não são caminhos 
(...). A Escola é uma verdadeira empresa, onde o produto não é perecível, 
                                                   

4 O Plano de Desenvolvimento da Educação Infantil (PLANEDI) consistia “na inserção da pré-escola nas Escolas 
de 1º grau. Destina-se à preparação de crianças com faixa etária de 3 a 7 anos, para ingresso adequado na 1ª série. 
Servindo-se de recursos físicos, aparelhamento e infra-estrutura já existentes, permite atender à grande 
demanda, em curto prazo de tempo. Após os ótimos resultados alcançados de forma experimental em 1975, o 
Planedi, agora em termos definitivos, deverá ser estendido, até o final do ano, a 110 unidades de 1º grau da Rede 
Municipal de Ensino” (Revista ESCOLA MUNICIPAL, n.6, 1976, p.35).  
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mesmo que depois se destrua o seu continente. (...) Tal empresa “sui generis” 
requer o entrosamento entre os diversos elementos que a compõem: tanto faz que 
o dedo que comprime um botão da campainha seja do diretor ou de um simples 
servente. O som dessa campainha, produzido em determinado momento, tem a 
importância de uma ordem. (...) Essa ordem, mais do que qualquer outra 
empresa, tem de ser observada que o produto – o educando – seja entregue 
ao mercado de consumo dentro dos padrões estabelecidos para que o capital nele 
investido produza o lucro de mil por um. (...) Com o Planejamento e só com ele é 
que cada um descobre o seu papel, cada um desempenha, no limite do tempo e do 
espaço, a sua função exata. (...) Com o Planejamento surgirá não só o 
Organograma retratando a estrutura das áreas em que a escola atuará, como 
também, aparecerá o Fluxograma mostrando a forma pela qual as ações se 
ligam e transitam para atingir a meta almejada [os negritos são dos autores]. 
(VERNIANO, Sebastião Hermes & MELLO, Hermínio de Campos. Revista 
ESCOLA MUNICIPAL, n. 03, ano III, setembro de 1971, p. 27.).  

O modelo escolar paulistano deixava mais claro e explícito a sua característica de 
racionalização do ensino e não buscava nas ciências da educação uma justificativa para 
as mudanças empreendidas. Nesse sentido, nem mesmo o “tecnicismo” poderia ser 
utilizado como mote explicativo para o funcionamento da rede, pois não se propalava 
a coerência entre ciências da educação, currículo e técnicas de ensino em sala de aula.  

 
2. A INVERSÃO DE EXPECTATIVAS NAS MEMÓRIAS DOCENTES 

O nacionalismo que impregnava o modelo escolar paulistano era a tentativa de se 
desvincular, caracterizar e conferir autonomia em relação ao ensino estadual na luta 
por verbas e legitimação eleitoral com o aval do governo federal (SPOSITO, 2002). 
Não por acaso, a renomeação de muitas escolas com nomes de patronos militares de 
várias partes do país procurava simbolizar ordem, coesão e organização para as escolas 
de “ensino renovado”, isto é, de oito anos. Nas memórias das docentes esse 
nacionalismo não era vivido apenas em comemorações, festas e centros cívicos, mas 
traduzido pela rigidez e pelo controle na escola. A professora Maria Lúcia Santi Lima 
Yuassa, nascida em 1956, formada em Matemática, e que lecionou na E.M. Tenente 
Aviador desde o início dos anos 1980, relata que:   

Quando eu vim para essa escola, o diretor era amigo do meu pai, porque meu pai 
já trabalhava na prefeitura. Ele me ajudou até a conhecer as escolas da região, 
mas no fim acabei escolhendo essa. Ele era um diretor muito sério, um diretor 
linha dura, mas a escola sempre funcionava como um relógio. Isso não era 
diferente do que eu estava acostumada a ver em casa. No começo, foi um choque 
aquela turma enorme de 40 alunos. Me colocaram numa sala de 6ª série. Mas eu 
gostava e a escola era linha dura. O Sr. Carlos ficou comigo cerca de um ano, 
depois veio a Dona Celina, que era um general, ou seja, não mudou nada. Pra 



 

 
 

11 

mim nada disso era novidade por conta da minha criação. Nessa época, nós 
fazíamos as provas e mostrávamos para a coordenadora, antes de aplicar. E ela 
às vezes opinava, dizendo que estava muito difícil, porque as minhas provas 
sempre eram muito difíceis, ela tentava me convencer a mesclar as questões entre 
teste e dissertativa. Matemática não tem como você olhar e descobrir a resposta, 
eu estava sempre em conflito com a coordenadora, porque eu exigia muito dos 
alunos. Os nossos alunos prestavam vestibulinho na federal e voltam pra dizer 
que haviam passado, portanto eles aprendiam. Eu era bastante exigente, a 
direção era exigente, nós tínhamos horário pra tudo (MARIA LÚCIA SANTI 
LIMA YUASSA, entrevista concedida em 13/02/2012).  

A escola funcionava como um relógio, os diretores eram linha dura e todos tinham 
horário para tudo, o que se confundia com a eficiência pedagógica traduzida por 
provas difíceis e pelo fato dos alunos serem bem sucedidos no “vestibulinho na 
federal”. É recorrente no relato das docentes o ensino baseado na memorização de 
conteúdos entremeados por tarefas extracurriculares, mas sem vínculo com um 
projeto pedagógico, pois o importante era realizar as atividades, manter os alunos 
ocupados. A professora Maria de Lurdes Henriques Pereira de Oliveira, nascida em 
1952, formada em Letras, e que lecionou na E. M. Tenente Aviador desde o final dos 
anos 1970, conta que:   

Nós tínhamos sala de leitura e trabalhávamos juntas. A professora da sala de 
leitura fazia um trabalho em determinado dia da semana e eu continuava o 
trabalho que ela fazia na sala de aula ou vice-versa. Eles liam determinados 
livros, bimestralmente. A princípio, cada classe comprava um livro e depois 
trocava. Posteriormente, já não podíamos mais pedir colaboração monetária por 
diversos motivos, então a escola comprava os livros e nós fazíamos um rodízio 
entre as salas. Juntamente com a professora da sala de leitura, nós conseguimos 
fazer muitas coisas, como músicas, teatro; às vezes, ela ensaiava e eu dava a 
parte de leitura. Dentro da sala de aula, líamos um capítulo ou uma folha, ela 
completava com algum exercício como jogo de palavras, palavras cruzadas e 
depois eles terminavam de ler em casa. Ou eu, ou ela, iniciávamos o trabalho e 
foi assim por muitos anos. No final do semestre, ou do primeiro ou do segundo, 
nós víamos a possibilidade de trazer um autor. Uma das pessoas mais famosas, 
que veio até aqui, foi Marcos Rey, porque ele era da Globo. Todos gostaram 
muito. Às vezes fazíamos trabalhos também com o professor de Educação Física. 
Uma vez, ele ensaiou um teatro juntamente comigo e a professora da sala de 
leitura. Os alunos gostavam muito disso, eles participavam de tudo. Nós temos 
um trabalho que se chama “7 de setembro”, onde temos um texto que fala desde a 
descoberta do Brasil. Durante o teatro, os alunos cantavam o hino nacional, o 
hino da independência, o hino da marinha. Eles faziam as falas e depois entrava 
o hino (MARIA DE LURDES HENRIQUES PEREIRA DE OLIVEIRA, entrevista 
concedida em 13/02/2012). 
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Pelos relatos das entrevistadas e a documentação compulsada não havia diretrizes 
formais para a condução das aulas tampouco projetos escolares que aliassem 
conteúdos disciplinares com as atividades extracurriculares a não ser de um ponto de 
vista formal e burocrático. Era dessa forma que o modelo escolar paulistano conseguia 
divulgar suas realizações para toda a rede e à sociedade e manter de modo precário o 
funcionamento das escolas. São comuns nos relatos as salas de aulas superlotadas com 
40, 50 e 60 alunos, mal nutridos, de baixa renda e em uma infraestrutura escolar 
deficitária. No entanto, os alunos obedeciam aos professores e havia um convívio 
harmonioso entre pais, mestres e o pessoal técnico e administrativo da escola. A 
professora Maria Heloísa Alves da Silva, nascida em 1939, formada em Pedagogia, 
lecionou na E.M Tenente Aviador desde o final dos anos 1960, vivenciou os primórdios 
da escola com muito “orgulho”:  

Apesar de ser a mais velha daqui e de ter ficado mais tempo, acho que quem 
deveria estar aqui era o professor Carlos Filho, que era diretor da escolinha lá de 
madeira e que veio para cá. E com ele, veio a Dolores, veio a Dora, veio a Celi, a 
Jacira, a Angelina. A escola nasceu com eles. Eu vim para cá em 67/68. [...] não 
havia nem cortinas. Você sabe como foram feitas as cortinas dessa escola? As 
mães desses alunos fizeram as cortinas. Eu fico feliz quando eu lembro. Eram 
cortinas de saco. Elas compraram o saco, abriram o saco, costuraram e vieram 
por com a ajuda dos maridos e professores. Foi uma festa, porque o sol 
atrapalhava. O lanche durava meia hora. O Sr. Carlos era o primeiro a chegar 
ao pátio. Nós tínhamos uma escala, cada dia da semana era um professor que 
ficava meia hora lá no pátio cuidando das crianças e nunca ninguém achou 
aquilo ruim. Agora vemos grades, não tem uma árvore, não tem nada. Têm 
funcionários, pais de alunos, que você viu crescer e os filhos estão estudando aqui, 
isso é muito bom. [...] Se um aluno passasse mal, às vezes íamos levá-lo em casa. 
O primeiro [que eu ajudei] morava em uma favela, nós estávamos apavorados. 
A favela era uma ferradura, você entrava e saia pelo mesmo lugar. Foi a maior 
lição de vida que eu tive. Os pais das crianças nos receberam bem, ofereciam café, 
água. Acho que não pode ter mudado tudo isso. [...] Como professora, eu abracei 
aquilo que eu gostava de fazer, não achava complicado. Nós tínhamos que passar 
redações, levar pra casa, corrigir, mostrar ao aluno onde ele havia errado. Hoje 
em dia, o aluno não sabe escrever, ele não sabe interpretar uma leitura (MARIA 
HELOÍSA ALVES DA SILVA, entrevista concedida em 13/02/2012). 

Dessa forma, as docentes parecem construir a ideia de que tudo era melhor no 
passado não somente pela racionalização que ocorre no plano da recordação, mas 
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também por aspectos afetivos vivenciados por meio da lembrança5 como a exigência 
excessiva, a presença constante do hino nacional no início ou finalização de atividades, 
bem como a convivência harmoniosa dentro e fora do ambiente escolar. Essa memória 
institucional do ensino municipal foi uma política educativa do modelo escolar 
paulistano reforçada no plano da recordação e ao mesmo tempo questionada, ainda 
que de maneira involuntária, no plano da lembrança das entrevistadas, pois o 
“tarefismo”, o rigor com os horários, as salas de aulas lotadas e a precariedade das 
instalações aparecem, mesmo que em tom de nostalgia.  

Por um lado, temos o relato das condições difíceis em que realizaram o seu 
trabalho cotidiano na sala de aula tendo que enfrentar turmas numerosas, 
infraestrutura precária e a falta de diretrizes pedagógicas na escola do passado, mas 
que espelham a desvalorização da profissão docente na atualidade. Por outro, temos 
os elogios à organização da escola, a boa relação entre alunos, pais, mestres e direção 
escolar e a memorização de conteúdos, mas que espelham o que se espera do presente. 
Em ambas as situações, temos expectativas não cumpridas no passado e no presente, 
mas que só aparecem de maneira fenomenológica nas memórias das docentes 
entrevistadas, ou seja, como intenção destituída de consciência, ou ainda, como 
percepção não reflexiva (RICOEUR, 2007). Isso fica mais claro quando as docentes 
circunscrevem suas práticas em sala de aula no período do regime militar em 
comparação com os problemas do ensino no período de redemocratização, 
principalmente em relação ao governo da prefeita Luiza Erundina do Partido dos 
Trabalhadores (PT) entre 1989 a 1992, eleito como o propulsor da crise do sistema 
municipal de ensino na atualidade.  

Maria Heloísa elege o período do governo Luiza Erundina como aquele em que não 
era permitido mostrar os erros dos alunos em contraste com as práticas de 
alfabetização no período do regime militar baseado nas cuidadosas observações e 
correções dos cadernos escolares:      

(...) Você não podia nem assinalar que ele estava errando, e você falar: “Vamos 
escrever todos juntos”, nem isso você podia fazer. Me lembro perfeitamente o dia 
que eu fui falar com a Mariza, eu falei: “Mariza eu tô aqui e não sei o que eu faço”, 
ai mostrei uma folha para ela e ela disse: “Olha Heloísa, nós agora vamos virar 
tradutoras, porque veja bem, este aluno aqui, você entende o que ele escreve?”, aí 
eu olhei assim, e depois olhei pra ela, era de uma segunda série, aí ela falou, quer 
ver: “Fulano, vem aqui, meu querido, vem cá, leia aqui pra mim e pra Dona 
                                                   

5 Para Paul Ricoeur, a memória-lembrança é caracterizada, inicialmente, como afecção (pathos) que a distingue 
da memória-recordação. Baseado em Aristóteles, constata que a simples lembrança sobrevém de uma afecção, 
enquanto a recordação consiste numa busca ativa, racional. No plano fenomenológico, dizemos que nos 
lembramos daquilo que fizemos, experimentamos ou aprendemos em determinada circunstância particular. 
Lembranças estão carregadas de afetividade. O papel desempenhado pela estimativa dos lapsos de tempo enfatiza 
o lado racional da recordação: “a busca constitui uma espécie de raciocínio”. (RICOEUR, 2007, p.38). O ato de 
lembrar produz-se quando transcorreu um tempo. É esse intervalo de tempo, entre o fato ocorrido, lembrado e 
seu retorno, que a recordação percorre.  
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Heloísa o que você escreveu”, gente ele escreveu uma coisa e leu outra, entendeu, 
totalmente diferente, mas nós não tínhamos como, nós não podíamos mostrar o 
erro, você não podia falar, não podia contornar, era aquilo que ele queria era 
aquilo que ele tava falando. Ele escreveu menino “m”, “n” com “o” lá no fim e você 
tem que considerar, porque ele falou, se você olhar para a palavra ele pôs um “m” 
um “n” e um “n” com um “o” lá no fim, ele falou “o menino” e ai? Eu lembro que 
eu senti isso na pele, gente, que isso (MARIA HELOÍSA ALVES DA SILVA, 
entrevista concedida em 13/02/2012).  

A inversão de expectativas ocorre quando a entrevistada associa o período de 
redemocratização no ensino municipal à proibição de mostrar os erros dos alunos, mas 
também do advento de um ensino “construtivista” baseado na progressão da 
alfabetização centrado no tempo do aluno. Para a docente este “método” resultava não 
apenas no fracasso da aprendizagem, mas na sua tarefa de ensinar de acordo com o 
que tinha aprendido por experiência e tradição. Já no período do regime militar a falta 
de um método específico e a ênfase na correção cuidadosa dos cadernos dos alunos 
garantia a sensação de domínio sobre sua aprendizagem, mesmo que fosse obrigada a 
lidar com seus fracassos. O período de redemocratização torna-se autoritário na sua 
perspectiva por centrar-se na aprendizagem do aluno e o período autoritário de maior 
liberdade do professor em agir de acordo com os seus valores e de sua experiência 
docente: memorizar, apontar erros, respeitar a norma culta e o professor.      

Nota-se nesse jogo especular que ambos os períodos foram vividos como o de 
expectativas não cumpridas na aprendizagem dos alunos, pois no primeiro 
apontavam-se os erros e no segundo os erros não podiam ser corrigidos. Todavia, do 
ponto de vista do ensino, era no período do regime militar que a autoridade do 
professor prevalecia e, ao mesmo tempo, é o que ainda se espera do presente, embora 
não mais exista. O mesmo movimento pode ser percebido nas docentes que se 
dedicaram ao segundo nível do ensino de primeiro grau. No entanto, para Maria de 
Lurdes, a questão do “construtivismo” não foi bem compreendida:  

(...) quando entrou o PT eu lembro da Erundina, quando eu estava na USP, o 
Dallara me chamava para conversar para fazer isto o que você esta fazendo, ele 
me perguntava o que eu achava disso, da sala de aula, dos alunos, dos 
professores, como eu via a USP e como eu via a escola, quando nos tivemos o 
ingresso da Erundina, nos tivemos os grupos de estudo, essa mudança foi 
bastante grande e eu vou te dizer por que na minha visão, nos tivemos grupos de 
estudos aqui na escola, no Paula Nogueira, em outros lugares e outras regionais, 
por que dizia assim, “Professor tem que estudar, tem que explorar, tem que trocar 
ideias, tem que construir”, e houve essa mudança no ensino, aí eu vejo uma 
mudança muito grande, mas a mudança se deu de quem recebeu, porque foram 
dados muitos e muitos cursos, mas, eu acho que quem recebeu, não soube 
entender aquilo que estava sendo passado, porque aonde houve essa mudança, 
mudança de ensino também, não houve o que houve aqui. Então, eu que estava 
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acostumada a dar um texto de uma folha, e fazer uma análise sintática, ou então 
um texto livre onde você discutia o principal protagonista, em que pessoa vinha 
o texto e tudo mais, então do jeito que o curso andava as pessoas diziam assim: 
“O aluno precisa construir”, então construir ao longo dos oito anos, então nada 
era dado, que depois de alguns anos não era assim, você precisa dar subsídios 
para ele estar construindo, mas as pessoas davam um texto, e ficavam “Depois 
ele não entendia uma palavra” [na] primeira serie, ele levava esse livro pra casa, 
outro grosso assim, então que era proibido você questionar qual protagonista, 
fazer uma análise sintática, então eu acho assim, como foi dado, as pessoas que 
receberam não foram capazes de entender que não era pra ficar se cobrando 
nada, que era pra se fazer de uma outra maneira (MARIA DE LURDES 
HENRIQUES PEREIRA DE OLIVEIRA, entrevista concedida em 13/02/2012).  

Maria de Lurdes é mais ponderada nas suas críticas ao período de 
redemocratização, pois para ela não houve entendimento do que significava que o 
“professor tem que estudar, tem que explorar, tem que trocar ideias, tem que 
construir” tampouco como “o aluno precisa construir”. Apesar de existirem grupos de 
estudo e cursos para explicar a proposta, a recepção das ideias foi a de que não 
precisava “cobrar mais nada”. “Cobrar”, nesse sentido, significava explorar o texto, 
bem como fazer sua análise sintática como estava acostumada a fazer. Mais uma vez, 
nota-se a inversão de expectativas entre o período do regime militar em que a cobrança 
do conteúdo era mais exigente, mesmo que o estudo da língua fosse 
descontextualizado, enaltecendo a centralidade do professor. Já no período da 
redemocratização aprendizagem centrada no aluno foi confundida com falta de 
subsídios, de entendimento do texto e da própria proposta de como “construir” junto 
com os alunos. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que parece ser uma crítica estritamente pedagógica se entrelaça a uma visão 
sobre o período da ditadura, da época da redemocratização, mas também pelo fato do 
governo federal ser hoje ocupado pelo mesmo partido (PT) que teria iniciado o 
processo de decadência do ensino de primeiro grau do município entre 1989 a 1992. 
Novamente, a ênfase nos conteúdos programáticos descontextualizados, sem métodos 
específicos de ensino-aprendizagem, na memorização e repetição de exercícios e o 
entendimento formal de um texto baseado na autoridade e na centralidade do 
professor são considerados os fatores da “boa qualidade de ensino” na época do regime 
militar. Porém, a fase de consolidação do ensino de primeiro grau na época da 
redemocratização é vista como a de imposição “de cima pra baixo” de uma “nova 
escola” centrada na aprendizagem dos alunos.  

Essa inversão de expectativas entre presente e passado deve ser vista, no entanto, 
de maneira menos dicotômica, pois, de fato, revelam o mal estar das docentes, já 
afastadas da sala de aula, com a permanência da ineficácia do ensino e da 
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aprendizagem dos alunos da escola pública nos tempos de hoje. A eleição do período 
da gestão de Luiza Erundina como ponto de inflexão da decadência do ensino 
municipal se torna um modo de não comprometerem suas trajetórias individuais 
como professoras com um processo coletivo de desvalorização da profissão docente 
que já ocorria antes mesmo do regime militar. Ou seja, as docentes para valorizarem 
suas trajetórias individuais no presente acabam por desconectá-las da trama coletiva 
de desvalorização onde estavam inseridas no passado. 
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RESUMO  

 A pesquisa trata da decisão do migrante português Joaquim Bernardo Borges em 
destinar parte de sua fortuna para edificar uma escola profissional na cidade de Itu, 
interior de São Paulo (BRA). Joaquim Bernardo Borges viveu em Itu de 1850 a 1877, 
quando retornou a Portugal, para morar na cidade do Porto, onde faleceu em 1921. Era 
um típico brasileiro de torna-viagem, como eram chamados os portugueses, que após 
período de trabalho no Brasil, retornavam ricos a sua terra natal. Para obter 
notoriedade, reconhecimento e perpetuação do seu nome, muitos desses brasileiros, 
tanto em Portugal como no Brasil, direcionavam recursos para construção de escolas, 
por intermédio das Irmandades de Misericórdia. Joaquim Bernardo Borges 
condicionou a doação das suas propriedades deixadas no Brasil à criação de uma 
instituição de ensino gratuito para jovens pobres, que levasse seu nome, o Instituto 
Borges de Artes e Ofícios, na cidade de Itu.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Instituto Borges de Artes e Ofícios, Itu, Brasileiro de Torna-viagem. 
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1. O BENFEITOR JOAQUIM BERNARDO BORGES 

O português Joaquim Bernardo Borges nasceu em Vila Marim, Comarca de Mesão 
Frio, Província de Trás-os-Montes. Tinha três irmãos, José, Antonia e Maria Camilia1 
(ARQUIVO MUNICIPAL DO PORTO, LIVRO DE TESTAMENTOS 175, p. 28 a 39). 
Com apenas 15 anos deixou seus pais, Antonio Borges e Anna Augusta,  rumo a Santos 
(BRA) (NARDY FILHO, 2012, p. 90). O desembarque de Borges na costa santista 
ocorreu por volta de 1850 (SOUZA; CYTRYNOWICZ, 2004, p. 60).  

Encaminhou-se a Itu e, mediante carta de apresentação de um conterrâneo, foi 
contratado para trabalhar em uma loja de fazendas de propriedade do português João 
Baptista de Macedo e do brasileiro Emygdio Baptista Bueno. Permaneceu nesse 
trabalho até o encerramento das atividades da empresa. Posteriormente foi admitido 
como caixeiro na loja de fazendas e outros gêneros, do ituano Manoel Joaquim 
Antunes Russo (NARDY FILHO, 2012, p. 90-92).  Em pouco tempo já conseguira 
amealhar reservas suficientes para iniciar seu patrimônio no Brasil. Em 4 de outubro 
de 1858, Borges comprou um sítio em Itu (1º CARTÓRIO DE NOTAS DE ITU, LIVRO 
43, p. 14v.). 

A dedicação de Borges e sua capacidade de negociar diferentes produtos despertou 
a confiança do seu empregador. Manoel Joaquim Antunes Russo determinou que 
Borges assumisse as transações nas lavouras de algodão em Porto Feliz, o maior centro 
produtor da Província de São Paulo. Paralelamente às negociações que realizou para 
seu contratante, Borges utilizou suas economias para investir na mesma atividade, 
obtendo resultados vantajosos. Apesar de ampliar seus ativos, Borges somente deixou 
de ser empregado com a morte de Manoel Russo (NARDY FILHO, 2012, p. 90-91). 
Manuel Russo morreu em 10 de junho de 1872 (LIVRO DE TESTAMENTOS DO 1º 
CARTÓRIO DE NOTAS DE ITU, p. 95). Após seis meses, Borges formalizou sua 
própria empresa.  

Em 30 de janeiro de 1873, Joaquim Borges constituiu sociedade comercial para 
compra e venda de chá nacional, com João Baptista de Macedo, seu patrício e primeiro 
empregador em Itu. A Borges coube integralizar o capital da sociedade e a Macedo, a 
gerência. Na apuração do resultado, as retiradas totais seriam divididas em três partes, 
duas para Bernardo Borges e uma para João Macedo (1º CARTÓRIO DE NOTAS DE 
ITU, LIVRO 49, p. 198). 

Borges praticamente monopolizou os negócios da cultura de chá, “auferindo 
consideraveis lucros, que formaram o inicio de sua grande fortuna” (NARDY FILHO, 
2012, p. 91).  Nardy Filho (1955, p. 8) atribui a conduta de Borges como o motivo da 
decadência da cultura de chá em Itu,  

Contava a antiga gente ituana, que o causador da depreciação do chá de Itu foi 
Joaquim Bernardo Borges, que se dedicava á compra e exportação do chá e 
                                                   

1 Não foi possível estabelecer a idade dos irmãos de Borges. José e Antonia faleceram antes de Joaquim Borges 
(ARQUIVO MUNICIPAL DO PORTO, LIVRO DE TESTAMENTOS 175, p. 28 a 39). 
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algodão; dizia aquela gente antiga que Joaquim Borges, com o fim de obter 
maior lucro misturava chá bom com chá inferior e o rotulava como de superior 
qualidade e que ao chá preto misturava certa droga e o fazia passar como chá 
verde. O Relatório da Câmara dá como causa dessa depreciação e baixa do preço 
o monopólio. Ora, era Joaquim Borges quem comprava todo o chá de Itu, sendo 
assim quem o monopolizava, havendo desse modo um tanto de verdade no que 
dizia aquela antiga gente (grifo da autora). 

Em 1876, Joaquim Bernardo Borges relatou que enquanto andava pela Rua da 
Palma em Itu foi abordado pela polícia e recolhido para averiguação. Indignado, pede 
retratação ao presidente e chefe da polícia, pela humilhação a qual foi submetido, na 
cidade onde era muito conhecido e questionava que a situação tinha sido orquestrada 
com antecedência de oito dias (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, 1876, n. 307). 

As cartas indignadas enviadas por Joaquim Bernardo Borges ao jornal apontam 
que, em 1876 além dos seus negócios em Itu ele ainda mantinha e costumava ficar na 
sua residência na cidade.  

[...] Entretanto declaro que continuarei a passar pela rua da Palma todas as 
vezes que me aprouver em quanto o sr. delegado de polícia não declarar aquella 
parte do seu domínio policial em estado de sítio, o que é bem provável que possa 
acontecer por causa do tal vulto que tanto cuidado e attenções tem dispertado na 
pessoa do sr. delegado. Nessa occasião também é possível que se prohiba em Ytú 
que possa a gente andar de noite com o seu sobretudo e trajos iguaes tendo-se 
occupado durante o dia outras vestimentas, pois consta, não sei com que 
fundamento, que uma das causas da minha prisão foi o ter sido achado de 
sobretudo!!  (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, 1876, n. 307) (grifo da autora). 

Não se sabe, e não foi encontrado nenhum registro que a situação e 
constrangimento, a que Borges foi submetido, tenha precipitado nele o desejo retornar 
a Portugal. A questão tornou-se relevante também considerando que no Brasil do 
século XIX ocorreram várias revoltas que marcaram o antilusitanismo, movimento 
caracterizado “pelo desejo de nacionalização do comércio a varejo, completamente 
dominado pelos portugueses, mesmo depois da independência” (MACHADO, 2005, p. 
61). 

Tanto a ocorrência da detenção para averiguação sofrida por Joaquim Bernardo 
Borges em 1876 na cidade de Itu, quanto a desaprovação pelo monopólio que detinha 
na cultura do chá, mencionada por Nardy Filho (1955, p. 8) poderiam ter motivado a 
opção do comerciante português em retornar à sua terra natal.  

Borges preparou-se para retornar a Portugal. Em 6 de setembro de 1877 lavrou no 
cartório de Itu, procuração para o português Miguel Luiz da Silva2. Esse documento 

                                                   
2 Miguel Luiz da Silva era secretário da Companhia Ytuana (O GLOBO, 1876, n. 176) e membro da “Comissão de 
socorros as vitimas de inundações em Portugal” constituída em diversas localidades, inclusive Itu (GAZETA DE 
NOTÍCIAS, 1877, n. 6).  
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foi utilizado para venda de um sítio (1º CARTÓRIO DE NOTAS DE ITU, LIVRO 55, p. 
21) e provavelmente para outros negócios. Era comum que brasileiros enriquecidos, 
ao regressar a Portugal mantivessem seus negócios no Brasil (MAIA; PEREIRA, 2000, 
p. 311). 

Joaquim Bernardo Borges embarcou para Portugal, em 15 de setembro de 1877 
(GAZETA DE NOTÍCIAS, 1877, n. 255). Seu nome estava na lista de embarque no 
paquete francês Níger com destino a Lisboa.  

Em Portugal, Joaquim Bernardo Borges era identificado como capitalista. Residia 
na cidade do Porto, na Rua Joaquim Antonio d’Aguiar, 182. Mantinha a Quinta de São 
Thiago, composta de “oito prédios rurais com várias casas sobradadas e barracões”, 
localizada nas freguesias de Santa Cristina e Vila Marim, da Comarca de Mesão Frio 
(ARQUIVO MUNICIPAL DO PORTO, LIVRO DE TESTAMENTOS 175, p. 28; 29). 

Joaquim Bernardo Borges era um típico brasileiro de torna-viagem, considerando 
o perfil desse grupo de portugueses: saiu de Portugal rumo ao Brasil com quinze anos, 
chegou com destino certo e apadrinhado com recomendação de um compatriota, 
empregou-se no comércio e desenvolveu habilidades que propiciaram a formação de 
capital. Voltou para Portugal com aproximadamente 42 anos, ainda com suas 
capacidades para produzir na terra natal e usufruir a vida por meio de suas conquistas. 
Doou relevante montante a Irmandade de Misericórdia para a edificação de 
importante obra que imortalizasse seu nome.  

Joaquim Bernardo Borges faleceu em 2 de janeiro de 1921 (ARQUIVO 
MUNICIPAL DO PORTO, LIVRO DE TESTAMENTOS 175, p. 28), com prováveis 86 
anos de idade.  

1.1. OS LEGADOS DE JOAQUIM BORGES À FORMAÇÃO DE JOVENS POBRES 

Joaquim Bernardo Borges elaborou dois testamentos especificando a destinação 
do seu patrimônio. Um dispondo dos seus haveres em Portugal3 e outro dos bens que 
mantinha no Brasil. Esses documentos datam de 10 novembro de 1920.  

Borges direcionou a maior parte do patrimônio que deixou no Brasil para a 
edificação de escolas de formação profissional, escolhendo prioritariamente beneficiar 
a população carente. Sua decisão estava alinhada com a maioria dos brasileiros de 
torna-viagem, “sobretudo os que não possuíam descendentes directos, tornaram-se 
mecenas, benfeitores, pródigos para com seus conterrâneos ou para com o país: 
dotaram escolas, orfanatos, misericórdias” (SANTOS, 2000, p. 23). 

Bernardo Borges condicionou a doação dos seus bens à criação de uma instituição 
de ensino gratuito, que levasse seu nome, o Instituto Borges de Artes e Ofícios, na 
cidade de Itu. A fundação e administração perpétua dessa escola profissional ficaria a 
cargo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia local (NARDY FILHO, 2012, p. 86).  

                                                   
3 Borges que não tinha herdeiros necessários destinou suas propriedades localizadas em  Portugal a sobrinhos e 
empregados. 
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Borges determinou o nome e a finalidade da escola que doou, conduta alinhada 
aos costumes seculares dos benfeitores das Misericórdias, que intencionavam 
perpetuar seu nome. 

Esse legado, porém, é com a condição da Santa Casa fundar e manter 
perpetuamente em lyceu4 de artes e officios para os filhos do povo desta cidade, 
mas só com os rendimentos, sem jamais se poder retirar qualquer parcela do 
patrimônio (CORREIO PAULISTANO, 1921, n. 20.970) (grifo da autora).  

O tempo limite para a edificação da escola profissional também foi estabelecido 
por Borges, no seu testamento, onde “lê-se a cláusula expressa, claras e insophismavel 
– de quando o lyceu deve estar funcionando dentro de 3 annos a contar do dia da morte 
do testador” (A FEDERAÇÃO, 1922, n. 961). 

Tendo o doador imposto condições e parâmetros para a irmandade ituana cumprir 
a demanda, não atendê-la acarretaria na perda dos benefícios testamentários. Todos 
os seus bens seriam transferidos para outras Misericórdias. “O testamento deste 
bemfeitor da nossa Santa Casa é minucioso e declara que si não for cumprido á risca, 
o patrimônio deixado a Santa Casa desta cidade, passará para as Santas Casas de 
Campinas, S. Paulo e Santos” (CORREIO PAULISTANO, 1921, n. 20.970). 

O português Joaquim Bernardo Borges deixou em testamento imóveis e títulos que 
totalizavam elevada soma5, para que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Itu construísse e administrasse perpetuamente uma escola profissional gratuita para 
formação de jovens pobres. O testamento estabelecia que apenas os rendimentos dos 
bens doados poderiam ser utilizados para edificar a escola (NARDY FILHO, 2006, p. 
184). 

Além de direcionar seus bens para uma escola profissional gratuita, Joaquim 
Borges determinou que outras obras assistenciais fossem edificadas por meio do seu 
patrimônio.  

No seu testamento Joaquim Bernardo Borges impôs que se a metade do 
remanescente dos seus bens deixados no Brasil atingisse mais de duzentos contos de 
réis, a Misericórdia de Itu ficaria obrigada a “fundar e manter uma maternidade, em 
seu hospital, para as mulheres pobres”, com o nome de Maternidade Borges6 (SOUZA; 
CYTRYNOWICZ, 2004, p. 62).  

                                                   
4 Durante todo o processo do inventário de Borges e das tratativas realizadas pela Misericórdia de Itu para a 
compra do terreno e construção do prédio escolar, o Instituto Borges de Artes e Ofícios recebeu a alcunha de 
Liceu de Itu. Notícias identificavam a escola profissional, como “Lyceu Ituano” e relatavam a ansiedade da 
população para a construção do edifício (CORREIO PAULISTANO, 1922, n. 21158; O PAIZ, 1922, n. 13.741). 

5 O patrimônio de Joaquim Bernardo Borges doado para a construção e manutenção do Instituto Borges de Artes 
e Ofícios totalizava 4.455:024$000 (NARDY FILHO, 2012, p. 86). 

6 A Maternidade Borges foi inaugurada em 12 de março de 1939 (O ESTADO DE S. PAULO, 1967, n. 18274). 
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Além das doações a educação e saúde de Itu, Borges também beneficiou a Cruz 
Vermelha Brasileira no Estado de São Paulo7.  

Em 15 de outubro de 1922, a Cruz Vermelha de São Paulo inaugurou sua Escola de 
Enfermagem no Largo do Arouche e o busto em homenagem a Joaquim Bernardo 
Borges na sua sede na rua Libero Badaró. A escola foi equipada para a formação de 
enfermeiras profissionais e voluntárias. Borges foi chamado de “maior benfeitor da 
Cruz Vermelha” (CORREIO PAULISTANO, 1922, n. 20796). 

1.2. A ESCOLA PROFISSIONAL DE JOAQUIM BERNARDO BORGES 

Tomando ciência do testamento do português Joaquim Bernardo Borges, a 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itu, precisava elaborar um planejamento 
visando cumprir todas as exigências testamentárias, com destaque, o tempo imposto 
para a inauguração do Instituto Borges de Artes e Ofícios (IBAO). Os representantes 
da Misericórdia decidiram que a Chácara Bordini era a melhor opção para a 
construção da escola profissional. A escritura foi lavrada, e o valor da aquisição foi de 
30 contos de réis (A FEDERAÇÃO, 1922, n. 943).  

A planta elaborada para nova escola não era adequada para o terreno já comprado, 
considerando que o arquiteto8  contratado não recebeu informações específicas do 
local adquirido para a execução da obra (REPÚBLICA, 1922, n. 779). Por isso, o 
representante da Irmandade pleiteou à Câmara Municipal permuta entre o terreno da 
Chácara Bordini pelo Largo da Caixa d’Agua, “onde o edificio faria outra vista e teria 
outra beleza” (A FEDERAÇÃO, 1922, n. 970). Sem a anuência da Câmara, e sem outra 
alternativa dentro do perímetro urbano, a escola seria construída na referida Chácara. 
O impasse consumia o já exíguo tempo para a conclusão das obras, ainda não iniciadas. 

[...] o doador não designou nem rua, nem praça; quis que em Itu, se fundasse o 
Instituto. O que porem exigiu, e com certo rigor, foi o praso e esse já está 
consumido pela metade... em discussões fúteis, byzantinas, cujo unico effeito será 
a perda de opulento legado (REPÚBLICA, 1922, n. 779). 

Em outubro de 1922, finalmente começaram as obras do Instituto Borges, porém, 
permanecia a preocupação pelo cumprimento do prazo testamentário para a conclusão 
e inauguração da escola profissional, que deveria ocorrer até 2 de janeiro de 1924 (A 
FEDERAÇÃO, 1922, n. 982). As obras começaram a avançar, em dezembro de 1922, 

                                                   
7 Para a Cruz Vermelha, Joaquim Borges havia doado ainda em vida, um terreno (O ESTADO DE S. PAULO, 
1956, n. 24931) na capital paulista. Já no seu testamento, Joaquim Bernardo Borges “legou à Cruz Vermelha a 
importância de 600 contos que tinha emprestado para a construcção do predio e mais a metade do remanescente 
de 89 contos. Deixou também consignado que o predio se chamasse “Palacete Cruz Vermelha” (CORREIO 
PAULISTANO, 1922, n. 21292). 

8 Os croquis do terreno “serão apresentados ao ilustre engenheiro dr. Ramos de Azevedo, o qual gentilmente se 
offereceu para fazer gratuitamente a planta desse edifício, para que elle escolha o que julgar melhor” (CORREIO 
PAULISTANO, 1921, n. 20970).  
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com chegada de materiais para a construção, a contratação de vinte funcionários e a 
previsão da conclusão dos alicerces do prédio (A FEDERAÇÃO, 1922, n. 990). Porém, 
a apreensão com o andamento das obras era permanente,  

[...] mas infelizmente o avanço das obras teve a duração de um fogo de palhas, 
que logo se apagou. Pois o serviço ali está quase de todo parado, e disseram que 
por falta de materiaes. Mas que faltem materiaes em obras feitas de esmola e 
com pouco dinheiro, não é de estranhar: porém causa grande estanhesa que, 
sendo o legado de quase 5 mil contos, não haja dinheiro para se comprarem os 
materiaes necessários para essa construcção. [...] se a Mesa Administrativa da 
Santa Casa não sahir dos seus commodos para obrigar o andamento dessas 
obras, não teremos lyceu em Ytú, e o legado do benemerito portugues 
irremediavelmente passará a outras mãos. É essa á voz publica, e o que todos 
estão vendo, e só os cegos voluntarios poderão não ver (A FEDERAÇÃO, 1922, n. 
991) (grifo da autora). 

Com o prédio central e um pavilhão concluído, o Instituto Borges de Artes e Ofícios 
foi inaugurado em 28 de outubro de 1924, com todos os ritos e honras de praxe. Com 
o benzimento do prédio por autoridade religiosa e discurso do provedor da 
Misericórdia de Itu. Solenemente foi apresentado o busto 9  em homenagem ao 
“benemerito fundador” Joaquim Bernardo Borges (NARDY FILHO, 2006, p. 184-185).  

Apesar da liberação das dependências para as aulas teóricas e das oficinas de 
marcenaria, a escola profissional não funcionava de maneira a atender as expectativas 
da população ituana, carente e ansiosa em beneficiar-se dos ensinamentos e formação 
que um Instituto de Artes e Ofícios poderia oferecer. 

Assim como a demora para o início das obras do Instituto Borges de Artes e Ofícios 
mobilizou a imprensa local, e, preocupou a população ituana, a subutilização das 
dependências inauguradas, também levantou diversos questionamentos sobre a 
maneira como a Misericórdia de Itu estava gerenciando as obras, e, principalmente 
organizando a escola profissional e seus cursos, que pouco despertavam interesse nos 
jovens da cidade. 

Toda gente sabe o que foi o negocio do Lyceu; todo mundo discutiu os jornaes da 
terra escreveram; houve demora e até inventaram que Campinas já nos estava 
olhando de esguelha e que terminaria o prazo; todos endeusavam o Lyceu. Ter 
um estabelecimento desses em Itu era o sonho dourado; mil castellos foram 
feitos; apromptou-se o predio inaugurou-se, meia dúzia de homens estão alli e ... 
mais nada. Onde está o Lyceu? Onde està a sua organisacão, a sua direcção, os 
seus alumnos e o seu movimento; nada, tudo nada. [...] o serviço de organisação 
                                                   

9 As escolas provenientes de doação de brasileiros de torna-viagem tinham em comum o tipo de construção que 
na sua maioria eram imponentes e apalaçadas, com identificação do seu benfeitor, utilizando a instalação de 
busto e lápide para reverenciar seu nome e memória (FELGUEIRAS, 2000, p. 273). 
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do Lyceu parou no começo; ficou apenas no principio e está incompleto (A 
CIDADE, 1925, n. 381) (grifo da autora). 

Ao completar um ano da inauguração, no IBAO,  

[...] funcciona ao lado do predio principal [...] uma carpintaria ou marcenaria. E 
funcciona sem regulamento, [...]. Parece-nos que o testamento de Bernardo 
Borges pede um instituto ou lyceu, com fins educativos, para formar 
profissionaes, mestres de mechanica, de marcenaria, de ferraria e de tudo que é 
derivativo de um estabelecimento de tal gênero. Passam-se os mezes, os annos, e 
tudo dorme o somno lethargico do esquecimento, do abandono, do cruel e 
avassalador indifferentismo.. (A CIDADE, 1925, n. 435) (grifo da autora). 

Os questionamentos sobre o precário funcionamento do IBAO se estenderam e 
suscitaram o surgimento de alternativas, desde a indicação de professores que 
pudessem reorganizar o Instituto de Artes e Ofícios (A CIDADE, 1925, n. 435), até a 
utilização do prédio da escola profissional para conseguir do Estado a instalação de 
um Ginásio em Itu.  

A Misericórdia de Itu era favorável à cessão das salas do Instituto Borges de Artes 
e Ofícios para a instalação de um Ginásio na cidade, vislumbrando a possibilidade de 
finalmente ocupar o prédio e transferir ao Governo do Estado as responsabilidades 
financeiras da escola já inaugurada (A CIDADE, Itu, 1926, n. 460). Todavia tal 
possibilidade não cumpria as determinações de Borges, de oferecer formação 
profissional a população pobre ituana, que a Misericórdia tinha a incumbência de 
fazer.  

A concordância da Santa Casa de Misericórdia de Itu não foi suficiente para dispor 
o prédio do IBAO a um Ginásio. Com isso, a Irmandade tinha que tomar medidas 
efetivas para que o Instituto Borges de Artes e Ofícios começasse a funcionar como 
deveria.  

Cinco anos após a inauguração do prédio do Instituto Borges de Artes e Ofícios, a 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itu decidiu pelo prosseguimento das 
obras do IBAO, com o objetivo de concluí-las até março de 1930, para inaugurar os 
“novos pavilhões, destinados as officinas de mechanica e serralheria e á outras 
dependencias necessarias para o completo funccionamento” do estabelecimento (A 
CIDADE, 1929, n. 639). 

Depois de inaugurar o IBAO, com parte das obras concluídas, de funcionar sem 
procedimentos e estrutura dos cursos bem definidos e atrativos para o público alvo, 
finalmente a gestora do patrimônio de Borges, a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Itu, rendeu-se à necessidade de estruturar o Instituto de Artes e 
Ofícios, e entregar aos verdadeiros legatários de Borges, a população pobre de Itu, 
condições de aprendizado e formação profissional.  

Em 18 de junho de 1932 foi realizada uma reinauguração do Instituto Borges de 
Artes e Ofícios, quase oito anos depois da inauguração oficial (A COMARCA DE ITU, 
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1932, n. 8; PROGRESSO, 1933, n. 3). Talvez um pretenso divisor entre o amadorismo 
e desconhecimento na área da educação para o início do reconhecimento da 
Irmandade da necessidade de buscar profissionais da educação para conduzir a gestão 
do IBAO. 

1.2.1. A CAPTAÇÃO DE ALUNOS 

Foram veiculados anúncios sobre os cursos disponíveis no IBAO, para o ano 
letivo de 1933, e as condições e requisitos para a matrícula. No aviso não estavam 
relacionados os cursos em oferecimento, apenas destaque para as habilidades 
necessárias aqueles interessados no curso de Auxiliar de Comércio, que precisavam 
comprovar conhecimentos de português e aritmética. Aos demais, exame de 
admissão para os “não diplomados por grupos escolares” (PROGRESSO, 1933, n. 6).  

Para o ano de 1934, os alunos ingressantes deveriam ter no mínimo 12 anos de 
idade, comprovar sua condição de saúde e “saber ler, escrever e contar” (O POVO, 
1934, n. 110).  

Em 1936, as exigências para a inscrição nos cursos oferecidos eram a idade mínima 
de 12 anos e certificação do grupo escolar ou aprovação no exame de admissão. Além 
dos requisitos necessários para a efetivação da matrícula, também foram divulgados 
os cursos disponíveis por período e público-alvo: Auxiliar de Comércio para turmas 
mistas noturnas, Marcenaria e Corte e Confecções, turmas diurnas masculinas e 
femininas respectivamente (A CIDADE, 1936, n. 754). Os cursos de Desenho e Pintura 
(diurno) e Música (noturno), oferecidos para turmas mistas, não formaram nenhum 
aluno, conforme Registro de Diplomas do IBAO de 1934 a 1966.  

As exigências estabelecidas aos candidatos para a matrícula nos cursos do Instituto 
Borges de Artes e Ofícios foram questionadas e classificadas como fatores que 
determinaram o afastamento dos ituanos que mais precisavam receber instrução e 
formação. E também apontavam que os requisitos impostos para a admissão 
trouxeram alunos que tinham condições privilegiadas e que o critério deveria estar 
vinculada a classe social do candidato.  

[...] Constitue grande erro antepar-lhes o ingresso, com a exigência de 
formalidades inúteis, como diplomas, exames de admissão, etc. Se as escolas 
profissionaes tem cunho eminentemente popular, como instituir exames de 
admissão para candidatos em desegualdade de condições intellectuaes? Deveria 
predominar o critério de classe, isto é, o da selecção, conforme o grau de 
necessidade. Versamos emfim, estas considerações, em vista dos exames de 
admissão ultimamente realizados no lyceu desta cidade. Muitos candidatos, 
reconhecidamente desprovidos de recursos, pelo que, justamente, pretendiam 
cursar as aulas do Instituto Borges, não lograram admissão aos cursos de corte 
e costura, commercial, etc. Em opposição, porém, conseguiram ingresso outros 
que, estão em condições econômicas mais favoráveis, e, por conseguinte, com 
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maiores possibilidades de assegurar um futuro mais estável. Antes de tudo, 
instrucção para os que a não possuem e que della necessitam (A COMARCA DE 
ITU, 1932, n. 8) (grifo dos autores). 

Com base nos livros disponíveis na escola e nos periódicos de Itu, podemos dizer 
que em 1931 as obras do IBAO ainda estavam em andamento, seus docentes e 
funcionários foram contratados em 1932 e os primeiros diplomas expedidos datam de 
1934, apontando que a organização e regulamentação das atividades escolares 
iniciaram em 1932, oito anos após a inauguração oficial do prédio do Instituto de Artes 
e Ofícios.  

O ano de 1932 marcou uma nova fase do Instituto Borges de Artes e Ofícios, 
partindo de uma reinauguração do prédio, ato que simbolizava o início da utilização 
da escola profissional da maneira mais alinhada com as determinações do seu 
benfeitor. 

1.2.2. OS CURSOS OFERECIDOS 

De acordo com o livro de registros de diplomas, no Instituto Borges de Artes e 
Ofícios de Itu, existiam turmas diurnas de Marcenaria e Corte e Confecções, e classes 
mistas e noturnas, do curso de Auxiliar de Comércio.  

As opções de cursos escolhidas pelo IBAO, Marcenaria, Corte e Confecções, 
Mecânica e Auxiliar de Comércio, acompanhavam os implantados em outras escolas 
profissionais, inclusive as não particulares. Embora, mesmo antes da inauguração, 
houvesse expectativa que fosse oferecido curso de formação voltada à indústria de 
fiação e tecelagem. 

Estando Itu situado num centro manufactureiro, entre Jundiahy, Piracicaba, 
Salto e Sorocaba, que possuem as maiores fábricas de fiação e tecidos do Estado 
de São Paulo, não seria descabido no Lyceu Joaquim Borges, como já existe na 
escola profissional de S. Paulo, em curso de teoria e pratica de fiação e tecelagem, 
principalmente para a formação de contra-mestres, mas que servisse também 
para o ensino dos operários, como se dá em todos os paizes manufactureiros do 
mundo (REPÚBLICA, 1921, n. 713).  

Os livros de emissão de diplomas registraram, de 1934 a 1966, o total de 684 
certificados de habilitação expedidos: 195 para as estudantes do curso de Corte e 
Confecções, 88 para alunos de Marcenaria, 1 de Lustrador, 17 de Mecânica e 383 de 
Auxiliar de Comércio. 

Do total de 684 diplomados do período 1934-1966, mais da metade (52,78%) eram 
mulheres (361). Nesse total, 195 das alunas concluíram o curso diurno de Corte e 
Confecções, e representavam 28,51% do total de diplomados do IBAO.  

Entre os 383 formandos do curso noturno de Auxiliar de Comércio, 166 eram 
mulheres, 43,34% do total dessa formação. Destaque para o grande número de 
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mulheres trabalhadoras que buscavam melhor colocação no mercado de trabalho, 
frequentando o curso noturno de Auxiliar de Comércio do IBAO.  

Em 1963 foram certificadas as últimas turmas dos cursos diurnos de Marcenaria e 
Corte e Confecções. Já o curso noturno de Auxiliar de Comércio foi extinto, com a 
conclusão da última turma em 1966. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O português Joaquim Bernardo Borges escolheu Itu – SP para a instalação de uma 
escola profissional gratuita para jovens pobres. A partir da sua decisão e, passando por 
problemas de toda a ordem, como tempo, indefinições, burocracia, despreparo, de 
quem deveria executar sua determinação, não se poderia perder de vista, a quem, e, 
para que foi destinado seu patrimônio. Os verdadeiros legatários de Borges deveriam 
ser os pobres, para que saíssem dessa condição por meio da educação e formação 
profissional. 

Apesar dos percalços, deslizes, atrasos e contornos realizados pela Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia ituana, passados noventa anos da inauguração do Instituto 
Borges de Artes e Ofícios constata-se que mesmo com diversos erros cometidos e 
objetivos postergados, o legado de Borges foi cumprido considerando o importante 
papel que ocupa na educação profissional da região de Itu.  

O legado de Borges alcançou seu objetivo na medida que a escola profissional 
continua ativa oferecendo alternativa de formação profissional gratuita, como era a 
vontade do imigrante português. 
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RESUMO 

A comunicação que ora apresentamos resulta de um Projeto de Pesquisa, 
financiado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC-Minas, 
através do Fundo de Incentivo à Pesquisa (FIP) e pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), realizada entre agosto de 2014 a 
junho de 2015.Tal pesquisa já finalizada versa sobre a História da Universidade 
Católica de Minas Gerais. O referido projeto teve como objetivo pesquisar, elaborar, e 
fornecer subsídios sobre a história da Universidade Católica de Minas Gerais, sediada 
em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, Brasil, tendo como limites 
cronológicos o ano de 1943, ano de fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras "Santa Maria". Tal Faculdade foia primeira das Faculdades Católicas que se 
juntariam, sob a tutela da Sociedade Mineira de Cultura, em 1948, para formar as 
"Faculdades Católicas de Minas Gerais". Além dessa, juntou-se ainda, a Faculdade 
Mineira de Direito, a Escola de Serviço Social e a Faculdade de Enfermagem Hugo 
Werneck. O Conjunto de tais Faculdades foi reconhecida como Universidade Católica, 
por decreto federal assinado pelo então presidente do Brasil Juscelino Kubistchek de 
Oliveira, em 1958. De 1958 até 1983, permaneceu como Universidade Católica de 
Minas Gerais, quando neste ano, recebeu o título de Pontifícia, outorgado pela Sagrada 
Congregação Católica para a Educação, no Vaticano.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Universidade Católica, Educação Confessional, História Institucional. 
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INTRODUÇÃO 

A metodologia utilizada para a realização da pesquisa constou de dois vetores 
principais: a pesquisa arquivística e a fonte proporcionada pela História Oral. Para a 
pesquisa documental utilizamos os diferentes fundos existentes no Centro de Memória 
e de Pesquisa Histórica da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, entre 
eles: Fundo Arcebispo Dom Antônio dos Santos Cabral (1 caixa); Fundo Diretório 
Central dos Estudantes - DCE (96 caixas); Fundo Escola de Enfermagem Hugo 
Werneck - EEHW (68 caixas), Fundo Faculdade Mineira de Direito - FMD (30 caixas); 
Fundo Escola de Serviço Social - ESS (61 caixas); Fundo Escola Superior de Cinema - 
ESC (13 caixas); Fundo Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG (5 
caixas); Fundo Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Santa Maria" - FFCLSM (68 
caixas); Fundo Instituto Central de Filosofia e Teologia - ECFT (5 caixas); Fundo 
Instituto Politécnico - IPUC (47 caixas), Fundo Ministério da Educação e Cultura - 
MEC (54 caixas); Fundo Instituto de Psicologia - IP (22 caixas) ; Fundo Sociedade 
Mineira de Cultura - SMC (6 caixas) e o Fundo da Escola de Educação Física (1 caixa), 
além de pesquisa nos Jornais da época, principalmente no Boletim "O Diário Católico", 
principal meio difusor católico da época, também este fundado por por Dom Cabral. A 
pesquisa também se realizou em fundos de arquivos privados que estão sob a guarda 
do Centro de Memória e de Pesquisa Histórica, como os documentos do professor da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Santa Maria", João Camillo de Oliveira 
Torres (10 caixas), Arduíno Bolivar (12 caixas) e, do Pe. Albereto Antoniazzi (100 
caixas). Antoniazzi era figura proeminente do clero mineiro e exerceu as funções de 
Vice-Reitor, Diretor do Instituto Central de Filosofia e Teologia e Secretário da 
Confederação dos Bispos do Brasil.  

Toda analise das fontes primárias foram correlacionadas com a parte teórica e 
historiográfica de referência sobre o assunto. Tais análises foram também 
confrontadas com as fontes orais, por meio de entrevistas realizadas junto à 
professores, funcionários e ex-alunos da Universidade, além de moradores do bairro 
Coração Eucarístico, onde hoje funciona o campus de Belo Horizonte. Entre estas 
entrevistas, destacamos a realizada com o ex-Reitor da PUC - Minas, professor 
Gamaliel Herval, e também outras já existentes no acervo do Centro de Memória e de 
Pesquisa Histórica, como as entrevistas realizadas com o Cardeal Arcebispo Emérito 
de Belo Horizonte, Dom Serafim Fernandes de Araújo, Reitor por mais de vinte anos 
da Universidade, além de Presidente da Sociedade Mineira de Cultura, mantenedora 
da Universidade, até 2004.  

 

A UNIVERSIDADE CATÓLICA NO BRASIL 

A Catolicização e a Confessionalidade foram dois parâmetros básicos, que regeram 
as Universidades Católicas brasileiras, no alvorecer do século XX, período em que as 
primeiras Universidades Católicas foram criadas no Brasil. 
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Nesse sentido, o ensino superior católico surgiu no bojo da restauração da Igreja 
no Brasil, que alijada do Estado busca sua inserção na sociedade brasileira. Assim, a 
criação no Brasil da Universidade Católica “era vista como a etapa superior, a obra 
suprema do movimento restaurador, cujos frutos (lideranças intelectuais católicas) 
seriam a garantia da definitiva catolicização da cultura brasileira 1 ”. Tais 
liderançasintelectuais católicas foram formatadas nas camadas médias urbanas, 
também estas, em formação e ascensão política e econômica no país. 

Acatolicização desta classe média, que era o publico alvo das universidades 
católicas, não estava desvinculada da orientação aconfessionalidade, na medida em 
que, os estudantes que a procuravam faziam-no porque desejavam se profissionalizar 
e, não por ser católica. No entanto, a preocupação maior da Igreja ao fundar as suas 
Universidades era restaurar nos seus alunos, o espírito católico românico. 

Nos primeiros anos do século XX, a política da hierarquiaeclesiástica era como já 
dito, voltada para uma cúpula da sociedade brasileira, mantendo certo distanciamento 
das massas mais incultas. Esta postura cupulista fora denunciada pelo Padre Júlio 
Maria2 que defendia melhor articulação da Igreja com o povo, priorizandoprogramas 
sociais com melhoria de vida aos menos favorecidos.  
HISTÓRICO DAS PRIMEIRAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS NO BRASIL: RIO DE 
JANEIRO E SÃO PAULO. 

O projeto de criação das primeiras universidades católicas no Brasil não se deu 
sem conflitos, no campo ideológico e nas disputas hierárquicas. 

Os dois grandes modelos de Universidade Católica no Brasil iniciam-se primeiro 
no Rio de Janeiro, em 1932, a partir do Instituto Católico de Estudos Superiores 
(ICES), transformado em Faculdades Católicas em 1941. A segunda iniciativa vem de 
São Paulo, a partir da já existente Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Bento, 
da criação da Faculdade Paulista de Direito e da agregação de outras Faculdades e 
Institutos.3 

No Rio de Janeiro a iniciativa da criação de uma Universidade Católica, partiu de 
Sebastião Leme da Silveira Cintra, depois conhecido como D. Leme. Ele, D. Leme, 
estudou no seminário episcopal de São Paulo onde demonstrou vocação sacerdotal e 
acuidade sendo, por isso, enviado pelo bispo diocesano D. Arcoverde para estudar em 

                                                   
1Casali, A. M. D.(1989). Universidade Católica no Brasil: elite intelectual para a restauração da Igreja. 265 f.Tese 
(Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós Graduação em Educação. São 
Paulo, p.2.  

2 Missionário belga que veio para o Brasil em 1912, chegando inicialmente em Recife onde permaneceu por algum 
tempo. Daí passou para cidade de São Gonçalo, Rio Grande do Norte, e depois para Belém e Macapá, no Pará e, 
para Minas Gerais em 24/03/1928, instalando-se como vigário em Manhumirim. Era um padre aguerrido e 
empreendedor. Morreu vitima de acidente de carro na estrada entre Vargem Grande e Manhumirim no dia 
24/12/1944. 

3Há identidade nos projetos de criação da UCSP com a UCMG. Ambas surgiram a partir de faculdade de Filosofia 
já existentes. 
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Roma no Pontifício Colégio Pio Latino Americano e, depois, na Pontifícia 
Universidade Gregoriana, ambos sob a direção dos jesuítas, durante o auge do 
pontificado de Leão XIII. 

Ordenado sacerdote em 1904, retorna ao Brasil e a São Paulo onde se destaca pela 
sua liderança, força de trabalho e espírito empreendedor. Em fins de 1910 é designado 
Bispo Auxiliar de D. Arcoverde no Rio de Janeiro e, após seis anos, em 1916 a Santa Sé 
o nomeou Arcebispo de Olinda e Recife4, local onde conheceu e trabalhou com o já 
referido Padre Júlio Maria e, com ele concordou, pelo menos em linha geral, com uma 
Igreja voltada aos pobres.   

Tal concordância, no entanto, se fez notar quando escreveu sua carta pastoral de 
saudação à sua nova Arquidiocese, apontando como grande mal da Igreja “a 
ignorância religiosa e a necessidade de dar-se uma direção à grande maioria católica 
do país, amorfa e inoperante” 5.Essa Carta Pastoral tornou-se um marco doutrinal na 
história da Igreja no Brasil, sendo o prenuncio do amplo movimento Restaurador que 
D. Leme mais tarde lideraria a partir de 1921 no Rio6.  

Ainda referindo a esta carta pastoral de saudação, o Bispo aponta que o mal da 
situação religiosa no Brasil é que a “grande maioria é católica apenas de nome e 
tradição: Somos uma maioria ineficiente. [...] somos uma grande força nacional, mas 
uma força que não atua e não influi uma força inerte7”.Nesse mesmo sentido, fala sobre 
as Escolas Superiores Católicas e, lamenta a falta de instrução religiosa de seus 
professores. Assim o diz: 

[...] a nós católicos se impõe o dever de darmos os passos necessários para que à 
mocidade estudiosa se abram Escolas Superiores francamente católicas. Temos 
o exemplo das nações mais civilizadas do mundo [...]. Porque não a termos no 
Brasil? [...] Quem nos dera ver levantar-se no Brasil uma irmã da Universidade 
de Louvaina!8 

                                                   
4Esta saga de vida do D. Leme foi um modelo para maioria dos padres que mais tarde se tornaram 
bispos e fundaram ou foram Reitores por muito tempo das Universidades Católicas no Brasil. 
5Casali, A. M. D. (1989). Universidade Católica no Brasil: elite intelectual para a restauração da Igreja. 265 f. 
Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós Graduação em Educação. 
São Paulo, p.87. 
6Nesse ano de 1921 era fundada em Milão, a “ UniversitáCattolicadel Sacro Cuore”. A criação da 
Universidade Católica de Milão terá enorme influência no sentido de alimentar a ideia de criação de 
uma Universidade Católica no Brasil. 
7Casali, A. M. D. (1989). Universidade Católica no Brasil: elite intelectual para a restauração da Igreja. 265 f. 
Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós Graduação em Educação. São 
Paulo, p.87. 

8Casali, A. M. D. (1989). Universidade Católica no Brasil: elite intelectual para a restauração da Igreja. 265 f. 
Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós Graduação em Educação. São 
Paulo, p.87. 
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A década de 1920 no Brasil é marcada por mudanças políticas, econômicas e 
culturais advindas dos movimentos tenentistas, liderados em parte pelos 
representantes da classe média urbana, e da semana de Arte Moderna. D. Leme, 
astutamente, não perde as brechas deixadas pelas mudanças na História da Republica 
Brasileira. 

 Assim, ao tornar-se bispo auxiliar do Rio de Janeiro em 1921, colocou o seu plano 
em ação, liderando o movimento de recatolicização do país, fazendo aliança da Igreja 
com as emergentescamadas médias urbanas, objetivando a formação de lideranças 
intelectuais oriundas desta categoria social. Neste momento a sua postura difere 
daquela anunciada na sua carta pastoral de 1916. O seu holofote muda de rumo 
virando para a fundação de uma Universidade Católica no Rio de Janeiro. Desta forma, 
a Universidade Católica aparece como instrumento privilegiado, até mesmo superior, 
da sua estratégia de restaurar a Igreja e a catolicidade no Brasil, pela 
vertenteeducacional. O seu projeto não contemplou uma educação católica para os 
menos favorecidos, mas para uma elite urbana, tornando-se, portanto um “projeto não 
apenas de elite, mas elitista9”. 

Nomeado Cardeal, D. Leme tornou-se ainda mais próximo da elite política 
brasileira. Neste contexto, em 1936 o Cardeal cria o “Grupo de Ação Social”, cujo 
movimento desencadeou dois desdobramentos relativamenteà história das 
Universidades Católicas do país: a criação da Universidade Popular pelo Cônego José 
Távora, no Rio de Janeiro, em 1946. Tal Universidade só não era Católica no nome. O 
outro desdobramento diz respeito à criação pelo Padre Sabóia de Medeiros, em São 
Paulo, no ano de 1940, da “Comissão Permanente de Ação Social”. Tal Ação Social abre 
caminho para a criação da“Escola Superior de Administração e Negócios”, ESAN em 
1941 e para a fundação da“Faculdade de Engenharia Industrial”, FEI em 1946. A FEI 
será agregada a futura PUC-SP desde 1946 até 1971. 

Em 1934 foi realizado no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Católico de 
Educação. Tal evento foi, acima de tudo, laico com a presença reservada de poucos 
clérigos. Nesse mesmo ano, a 30 de maio a Constituição selava o que Alceu de Amoroso 
Lima chamou de “triunfo católico”.  

Durante a realização do Congresso foi constituída uma comissão especial com a 
finalidade de cuidar do desenvolvimento do ICES para colmar na criação da 
Universidade Católica. Esta Comissão tinha a seguinte configuração: Presidente: Alceu 
de Amoroso Lima (DF); Vice-Presidente: Ir. Maria Lusso (SP); Secretários: Maria de 
Lourdes Calazans (SP) e Natercia da Cunha Veloso (Porto Alegre); Relatores: 
Francisco Figueira de Mello ( Petrópolis, Francisco de Assis Magalhães Gomes ( Belo 
Horizonte) e Laura Jacobina Lacombe (DF). 

Neste Congresso várias pessoas usaram-no, através de palestras e conferências, 
para explanar a sua opinião sobre a educação superior católica no Brasil. Cândido 

                                                   
9Casali, A. M. D. (1989). Universidade Católica no Brasil: elite intelectual para a restauração da Igreja. 265 f. 
Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós Graduação em Educação. São 
Paulo, p.3. 
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Mendes de Almeida foi o primeiro a usar a palavra com o tema “Universidade Católica 
no Brasil, sua necessidade e sua finalidade”. Dentre as varias propostas sugeridas por 
ele, sobre o que seria uma boa educação católica, merece especial menção a afirmação 
de que a 

“Igreja Católica no Brasil precisa, de organizar universitariamente o seu ensino, 
com autonomia, (...) com toda a independência, sem nenhum laço de 
subserviência aos poderes temporais. (...) Nada de privilégios oficiais, nada de 
subvenções, que criam dependências inconvenientes e onerosas (...). Como uma 
organização concêntrica, unificada, sob uma só direção, tenha sede na capital do 
Brasil” (...).10 

Com tal afirmativa fica notório o desejo de uma Universidade separada do Estado, 
regida e dirigida sob os ditames católicos e sem dependência financeira do poder 
publico, objetivando assim, ser livre e autônoma e sem interferência de indicação 
política, ter seus dirigentes escolhidos pela plêiade da elite católica.  

Os sonhos são feitos para serem realizados e as ideologias para serem respeitadas. 
As Universidades católicas não sobreviveram sem subsidio do Estado, levando-as 
necessariamente a ter uma aproximação possível com este. A proposta de Cândido 
Mendes na realidade não passou de uma utopia de autonomia das Universidades 
Católicas. De acordo com a nossa pesquisa todas elas já nasceram deficitárias e 
necessitando dos subsídios públicos.  

O segundo conferencista do congresso foi o mineiro Francisco de Assis Magalhães 
Gomes, com o tema “Sobre o problema de um primeiro passo para a Universidade 
Católica”. De inicio já afirmava que 

“os males de que tem sido vitima a nossa Pátria em grande parte resultam da 
falta da verdadeira cultura católica. Com a difusão desta, principalmente nas 
classes dirigentes, teríamos resolvido a totalidade de nossas questões sociais...”11 

Denotam-se nesta fala duas características da ideologia católica dominante e 
hierárquica na altura: o idealismo e o elitismo. Elogia o Instituto Católico de Estudos 
Superiores (ICES) no Rio, e a Faculdade de Filosofia São Bento em São Paulo. Para 
Magalhães Gomes as soluções completas dos problemas na educação católica do país 
estariamsanadas com a criação das Universidades Católicas. Relata ainda, a 
experiência ocorrida em BH, onde após a fundação, em 1927, da Universidade de 
Minas Gerais, D. Antônio dos Santos Cabral, Arcebispo da Arquidiocese de Belo 

                                                   
10Casali, A. M. D. (1989). Universidade Católica no Brasil: elite intelectual para a restauração da Igreja. 265 f. 
Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós Graduação em Educação. São 
Paulo. p. 67. 

11Casali, A. M. D. (1989). Universidade Católica no Brasil: elite intelectual para a restauração da Igreja. 265 f. 
Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós Graduação em Educação. São 
Paulo. p. 67. 



 

 
 

10 

Horizonte, tentou agregar àquele núcleo já constituído, uma Faculdade de Filosofia e 
de Teologia. Era governador de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Tal 
agregação seria subsidiada pelo governador. Esta proposta foi aceite pelo governo e 
pela administração da Universidade de Minas Gerais, cujo Reitor era Francisco 
Pimentel. No entanto, apesar de toda aquiescênciaa proposta, por fim, não vingou. 

As conferências do Primeiro Congresso Católico de Educação realizado em 1934, 
essencialmente tiveram uma vertente ligada a ampla estruturação moral, social e 
cultural da sociedade, que seria efetivada com a criação de Universidades Católicas. 

No final do Congresso, Alceu de Amoroso Lima submeteu à aprovação da plenária 
treze itens, que seriam fundamentais para manutenção das Universidades Católicas, 
mesmo que estas institucionalmente, ainda não eram realidade. Portanto, 
diferentemente de outras universidades confessionais, no Brasil, as regras católicas 
para a criação de uma universidade, vieram antes mesmo, do que a própria 
universidade.12 

                                                   
12Os treze itens aprovados pelo Congresso Católico de Educação foram:“ I- Deve ser quanto antes criada a 
Universidade Católica Brasileira, com âmbito nacional e para  a qual concorram todos os católicos do Brasil; II- A 
UC visa a pesquisa científica e o ensino superior, em todos os seus ramos, num ambiente religioso e à luz da 
doutrina da Igreja, trazendo a colaboração dos católicos ao progresso cultural do país; III – Essa Universidade 
deve ser inteiramente subordinada às determinações doutrinárias e praticas da Santa Sé, sendo orientada, na sua 
organização e direção, pelo Episcopado Brasileiro;IV- Nas suas relações com o Estado, deve essa Universidade ser 
independente, mas com direito a fiscalização federal e à concessão oficial de diplomas de habilitação dos seus 
cursos; V – [...] A Universidade Católica deve obedecer a uma formação gradativa, começando pelos cursos 
especiais e menos onerosos, incorporando os já existentes e alargando, pouco a pouco, o seu âmbito de ação;VI - 
O espírito dessa Universidade deve ser, ao mesmo tempo, especulativo e prático, de modo a ter como base os 
estudos superiores da religião, filosofia e Letras, que darão a nossa Universidade o seu espírito católico, 
preparando, ao mesmo tempo, novas elites para as varias carreiras liberais e profissionais; VII – As faculdades 
que parecem mais urgentes e exequíveis, devendo por elas ser iniciada a  organização da Universidade,  são uma 
faculdade de direito, uma de educação, para formação de professores, e uma de religião, filosofia e letras, com os 
cursos necessários e possíveis, sendo desejável também, quanto antes, a fundação de uma escola de jornalismo; 
VIII – Que se aconselhe aos católicos das localidades onde existam faculdades superiores, a organização, onde já 
não o tenham realizado, de faculdades ou cursos superiores de teologia, filosofia e letras que possam anular os 
males causados pelo ensino leigo; IX – Para a obtenção de fundos necessários às despesas de instalação e à 
constituição de um patrimônio, devem ser empreendidas subscrições de caráter nacional, diretamente 
encaminhadas por S. E. o Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro e todo o Venerando Episcopado Nacional; X – A 
seleção do corpo docente da Universidade deve obedecer ao máximo rigor, evitando-se todo o favorecimento 
indevido por motivos parciais e adotando-se, concomitantemente o tríplice critério: - do valor científico e 
didático; - da probidade moral;- da espiritualidade católica; XI – Não havendo na legislação constitucional 
nenhum dispositivo que impeça a organização de uma Universidade católica e, ao contrário, sendo garantida, em 
todos os graus, a liberdade de ensino, mas existindo na atual legislação ordinária, que deve ser reformada, 
exigências que a dificultam, é de toda conveniência que os católicos acompanhem de perto a elaboração do Plano 
Nacional de Educação e a votação das leis ordinárias, no Congresso, relativas ao problema educacional, 
impedindo que essas leis, regulamentos e planos venham a dificultar a fundação da existência da Universidade 
Católica; XII – Moção – A Comissão propõe que o Congresso, para secundar o projeto do Episcopado Brasileiro, 
solicite de S.E. o Sr. Cardeal a designação de uma Comissão Permanente encarregada de estudar o problema da 
Universidade Católica. Essa Comissão se encarregará também de providenciar no sentido de se dar ampla 
publicidade, nos meios católicos, às conclusões do Congresso quanto ao problema da Universidade Católica, de 
modo a criar um ambiente favorável à mesma em todo o país. Rio, 26 de Setembro de 1934. Alceu de Amoroso 
Lima – Presidente”.  (CONFERÊNCIA CATÓLICA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO apud CASALI, 1989, p. 128). 
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Em 1939 era realizado por D. Leme, também no Rio, O Concilio Plenário Brasileiro. 
Tal Concílio foi o símbolo encenador do movimento de reparação da Igreja no Brasil, 
marcando as suas diretrizes conservadoras inseridas no espírito tridentino. Para 
encerrar o Concílio Plenário Brasileiro foi elaborada, pelo Episcopado Brasileiro a 
Carta Pastoral. Nela tem destaque especiala criação do projeto educacional de D. 
Leme, qual seja, a criação para a elite católica carioca, da Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, com a seguinte ênfase: 

De nossas escolas e colégios tratamos como de um fato; da nossa Universidade 
só nos é permitido falar como de uma esperança. Esperança, ainda, mas que se 
quer imediatamente realizar. Ao Brasil Católico já não é possível viver sem esta 
artéria vital do seu organismo religioso. Por sua natureza a Universidade é o 
centro onde se elabora as grandes sínteses do saber, o seminário de formação dos 
sábios que impulsionam os progressos do conhecimento, o laboratório em que se 
preparamos elementos superiores da administração e da vida profissional do 
país, numa palavra, o órgão conservador e transmissor de todo o patrimônio de 
uma civilização. Reconhecer-lhe esta influência soberana nos destinos de um 
povo é afirmar, ao mesmo tempo, para a Igreja, a necessidade inadiável de 
possuir a sua “Alma Mater”. Como expressão cultural superior do catolicismo e 
como instrumento imprescindível de sua irradiação ampla e benfazeja em todas 
as esferas sociais, a Universidade Católica é, para o Brasil, penhor de vida no 
presente e promessa do mais seguro porvir. A realização deste ideal exigirá, 
como todas as obras de Deus, grandes sacrifícios, dedicações puras e generosas 
inesgotáveis. Mas o Brasil não mentirá às nossas esperanças, nem se mostrará 
surdo à confiança do nosso apelo. A fundação da Universidade Católica será a 
glória de nossa geração.13”  

Em Janeiro de 1940, Dom Leme em visita ao Externato Santo Inácio, manifesta 
aos Jesuítas o seu desejo de confiar a Companhia de Jesus a direção acadêmica e 
administrativa da futura Universidade. Para elaborar seus estatutos, arrecadar fundos 
ao seu funcionamento e preparar a Sociedade Civil Mantenedora da futura 
Universidade, foi fundada uma comissão encabeçada por Leonel Franca e Alceu 
Amoroso Lima. A 19 de março a Companhia de Jesus aceita oficialmente a direção da 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

                                                   
13 CARTA PASTORAL DO CARDEAL ARCEBISPO DO RIO DE JANEIRO (LEGADO PONTIFÍCIO) E DOS 
ARCEBISPOS E BISPOS DO BRASIL, POR OCASIÃO DO CONCÍLIO PLENÁRIO BRASILEIRO, RIO DE 
JANEIRO, 20 DE JANEIRO DE 1939 apud CASALI, 1989, p.3). 



 

 
 

12 

Em 1941, no dia 15 de março, aconteceu a sessão inaugural das Faculdades 
Católicas do Rio de Janeiro, sob a égide dos Jesuítas e com o apoio dos intelectuais 
católicos14. 

A Universidade Católica do Rio de Janeiro surge inicialmente com o nome de 
“Faculdades Católicas” sendo esta autorizada a funcionar pelo decreto-lei nº 8.621, de 
15 de janeiro de 1946. Neste mesmo ano foram congregadas às Faculdades Católicas, 
as Faculdades Católicas de Direito, de Filosofia e de Serviço Social. Com a junção da 
Filosofia, do Direito e do Serviço Social as Faculdades Católicas passam a 
denominaram-se Universidade Católica do Rio de janeiro. 

No que diz respeito aos seus Estatutos, estes foram aprovados pelo decreto nº 
21.968, de 21 de outubro de 1946, publicado pelo Diário Oficial de 23 de outubro de 
1946. No entanto, um ano após se tornar Universidade, em 20 de janeiro de 1947, “S.S. 
o Papa Pio XII autorizou sua ereção canônica e decretou a concessão do título de 
PONTÍFICIA”.15 

Desta forma, a Universidade Católica do Rio de Janeiro concebida nos anos 1930, 
fundada em 1940 e reconhecida em 1946, inspirou-se inicialmente numa visão 
orgânica da cultura, em que o saber era subordinado à fé, valorizando, sobretudo o 
papel dos intelectuais. 

A fundação da Universidade Católica de São Paulo está diretamente vinculada a 
atitude e visionaríssimo do Revmo. Dom Miguel Kruse, Abade de São Bento em São 
Paulo. 

A documentação de fontes primárias sobre a fundação da Universidade Católica 
de São Paulo é muito rarefeita e escassa. O Relatório de 1908 do Anuário da Faculdade 
Livre de Filosofia e Letras de São Paulo reclama da grande lacuna que existe no ensino 
superior do Brasil, nomeadamente na Filosofia, e concluiu que Dom Miguel Kruse, 
Abade de São Bento, em São Paulo, havia percebido tal defasagem ao tomar a iniciativa 
de fundar nesta capital a Faculdade Livre de Filosofia e Letras. 

Para criação desta nova Faculdade D. Miguel convida a vir de Louvaina para São 
Paulo o padre, teólogo e filosofo Dr. Charles Sentroul, para construir a base do corpo 
docente desta faculdade de Filosofia. 

 

A UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS  

A exemplo de suas co-irmãs, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que possuíam fortes ligações com os 

                                                   
14Pessoas que estavam presentes na sessão inaugural: Cardeal D. Leme, D. Bento Aloisio Masella (Núncio 
Apostólico), Gustavo Capanema (Ministro da Educação e Saúde), Dr. Cesário Andrade (Presidente do Conselho 
Nacional de Educação), Dr. Raul Leitão da Cunha (Reitor da Universidade do Brasil), [...] e mais 84 alunos 
matriculados e 70 professores. Foi nomeado Reitor o Padre Leonel Franca. D. Leme morreu em 1942. 
15ARQUIVO DO CENTRO DE MEMÓRIA E DE PESQUISA HISTÓRICA DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “Santa Maria”, Notas Históricas, Caixa 
40, Belo Horizonte, 1941-1970. 
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respectivos Arcebispos do Rio de Janeiro e de São Paulo, a Universidade Católica de 
Minas Gerais apresenta como figura fundadora e idealizadora o então Arcebispo de 
Belo Horizonte, na época, Dom Antônio dos Santos Cabral. Segundo a documentação 
consultada, Dom Antônio dos Santos Cabral, ou somente Dom Cabral, como ficou 
conhecido na capital mineira, foi o primeiro bispo da Diocese de Belo Horizonte, 
criada em 1921 e elevada à Arquidiocese em 1924. Dom Cabral tinha como objetivo 
formar uma elite letrada católica na sociedade mineira, e, o primeiro passo, seria a 
criação de uma Universidade Católica. Tendo como meta a criação da Universidade, 
Dom Antônio funda, em 1948, a Sociedade Mineira de Cultura, que seria responsável 
por manter todas as Faculdades Católicas que se incorporariam, com vistas a fundação 
de uma Universidade. A primeira delas foi a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
"Santa Maria", fundada em 1943 pelas irmãs do Santo Rosário, que em 1948 passam 
para a Sociedade Mineira de Cultura a responsabilidade pela condução da Faculdade 
de Filosofia. Agrupam-se, sob a liderança de Dom Cabral,a Escola de Enfermagem 
Hugo Werneck (1949), a Faculdade Mineira de Direito (1948) assim como, a Escola de 
Serviço Social (1946),primeira do gênero em Minas Gerais, fundada pelo Padre 
Agnaldo Leal, que futuramente viria a se tornar Diretor da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras "Santa Maria". 

Quando finalmente, a Universidade Católica de Minas Gerais, é reconhecida pelo 
Decreto Presidencial datado de 12 de dezembro de 1958, contava com as quatro 
Faculdades acima citadas, e ainda, com o Instituto de Psicologia, fundando em 1958 e 
o primeiro em Minas Gerais; a Escola Superior de Cinema, em 1961, oferecendo pela 
primeira vez no Brasil um curso superior em Cinema; e por fim, o Instituto Politécnico, 
destinado a formar profissionais para a indústria, especialmente engenheiros. Data de 
1971 a transferência deste Instituto para o antigo Seminário Coração Eucarístico de 
Jesus, onde atualmente funciona o campus principal da Pontifícia Universidade 
Católica em Belo Horizonte.  

Desse modo, buscamos reconstruir a História da Universidade Católica de Minas 
Gerais, em conjunto com o cenário político e social pelo qual o Brasil, e mais 
particularmente Belo Horizonte, estavam inseridos, entendendo que as mudanças nas 
estruturas dos cursos estavam muitas vezes ligadas as demandas do governo, como 
por exemplo, as mudanças nos currículos dos cursos de Geografia e História durante 
a Ditadura Militar, ocorrida no Brasil entre os anos de 1964 e 1985, quando foram 
suprimidos os cursos referidos e transformados em "Estudos Sociais".  

 

CONCLUSÃO 

Segundo informa a Folha de São Paulo, em 08/09/2010, a Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais tornou-se uma das maiores universidades privadas do país, 
em número de alunos e professores, pois, na altura, mantinha 63.500 estudantes e 
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4.000 funcionários e professores. 16  Buscamos então, através desta comunicação, 
destacar a importância da Instituição para o campo da História da Educação na cidade 
de Belo Horizonte, demonstrada não somente pelo número de alunos, mas também 
pela grande expansão da Universidade, que hoje tem varios campus em Belo Horizonte 
e na região metropolitana de Contagem e Betim, além de atingir algumas cidades no 
interior do Estado de Minas Gerais, como"campi" de Arcos, Poços de Caldas, Ganhães, 
Serro e Uberlandia. 
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RESUMO  

Este artigo tem por objeto o Jardim de Infância Joana Ramos - JIJR e insere-se em 
um movimento que procura investigar o atendimento às crianças no percurso da 
História da Educação tendo como objetivo desvelar a implantação da Educação 
Infantil e os aspectos educacionais da primeira entidade pública no município de 
Tobias Barreto Sergipe/Brasil. Ao apontarmos a dinâmica de criação e continuidade 
no processo educativo ao longo do tempo, especificamente no que constitui a história 
da Educação Infantil, fazemos considerações dentro do espaço histórico estudado, 
sobretudo no que se refere ao tempo, ao espaço e as práticas do JIJR. O referencial 
teórico e metodológico está ancorado na historia cultural (CHARTIER, 1988), pelo 
qual entendemos as práticas e representações. Além da pesquisa bibliográfica e 
documental foi necessário o uso da metodologia da história oral (ALBERTI, 2004), 
pois esta nos aponta um leque de possibilidades na construção do fazer historiográfico. 
Ancorados nos conceitos de Instituição Educativa (MAGALHÃES, 2004) e de Infância 
(ÀRIES, 2004) apreendemos o JIJR enquanto instituição educativa entendendo sua 
representatividade dentro da sociedade tobiense. O estudo justifica-se pela relevância 
de conhecer o processo de ensino e o desenvolvimento educacional de uma população 
através da instrução e da institucionalização dos espaços. 
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1. O TEMPO 

Dar a ler a história do Jardim de Infância Joana Ramos não é somente contar a 
história da primeira instituição de educação infantil da cidade de Tobias Barreto, para 
isso é preciso lançar olhar para dentro dos seus muros escolares e entender o contexto 
educacional e o caminhar da Educação Infantil observando os seus historiais. 
Buscamos ao longo do texto historiografar o contexto educacional da cidade de Tobias 
Barreto, um dos cinco município que formam a Região do Centro Sul Sergipano na 
busca por contribuir com os estudos em História da Educação e da infância tendo 
como propósito dar luz e compreender a trajetória da Educação Infantil no interior do 
estado de Sergipe tendo em vista a necessidade de apreender, interpretar e 
compreender a sua trajetória histórica. Para tal, buscamos as orientações de 
Magalhães (2004) que nos orienta: 

Conhecer o processo histórico de uma instituição educativa é analisar a 
genealogia da sua materialidade, organização, funcionamento, quadros 
imagético e projetivo, representações, tradição e memórias, práticas, 
envolvimento, apropriação. (MAGALHÃES, 2004, p. 58). 

Ao acolher as orientações de Magalhães (2004), enveredamos pelas fontes que 
poderão nos auxiliarar no conhecimento do processo histórico do Jardim de Infância 
Joana Ramos. Neste sentido, buscamos na genealogia da sua materialidade os indícios 
e as evidências que concretizaram a inauguração da primeira instituição de educação 
infantil do cidade no ano de 1969. Procuramos entender o JIJR dentro de uma 
dimensão sistêmica, na busca dos registros que mostrem seus processos 
organizacionais, os quadros imagéticos e projetivos desenhados pela instituição ao 
longo do seu funcionamento, suas representações para a comunidade local, as relações 
que se estabeleceram dentro do espaço conquistado pela escola e o que ficou para 
aqueles que o frequentaram. 

O que procuramos é dissecar os fatos que fizeram o “Joana Ramos” sair do campo 
das ideias para se materializar numa instituição de ensino e, assim, perceber as marcas 
da educação cunhadas na memória dos que um dia foram seus atores neste processo 
de institucionalização. Para adentrar neste percurso nos amparamos, na História 
Cultural e nos escritos de Chartier (1990), pois segundo ele a História Cultural tem por 
principal objetivo “[...] identificar o modo como em diferentes lugares e momentos 
uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 
1990, p. 16-17). Nesta perspectiva contrapondo ao movimento que busca a história dos 
heróis, dos grandes feitos e dos grandes acontecimentos, este trabalho traz à cena a 
história do atendimento educacional às crianças em idade pré-escolar em um 
momento particular em que este tipo de atendimento não se constituía uma 
obrigatoriedade do governo municipal, o que nos fez compreender o “pioneirismo” do 
JIJR. Para investigar os motivos que materializaram tal instituição, partimos do 
pressuposto de que: 
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As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas 
pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário 
relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza. 
(CHARTIER, 1990, p. 17). 

Deste modo, passamos a entender o que representou o dia 23 de outubro de 1969 
para a cidade de Tobias Barreto, através do que noticiou o Jornal Diário de Aracaju: 

Tobias Barreto comemorou ontem sessenta anos de sua Emancipação Política, 
sendo marcada a data, com várias festividades, inclusive diversas inaugurações 
de obras do prefeito Antônio Ramos. [...] O Governador Lourival Baptista, 
chegou a Tobias Barreto, às onze e trinta minutos, depois de participar em 
Aracaju das atividades de comemorações do dia do Aviador e na Câmara de 
Vereadores, recebeu o título de Cidadão Tobiense. Falando na oportunidade o 
presidente da Câmara, o vereador José Vasconcelos Filho, destacou a obra de 
pacificação e desenvolvimento realizada pelo atual governo. [...]. Durante toda à 
tarde, depois do almoço na residência do Prefeito Antônio de Souza Ramos, 
foram realizadas várias inaugurações de obras do prefeito e um grupo escolar 
construído pelo Govêrno do Estado. 

Foram inaugurados, um Jardim de Infância, o busto de Tobias Barreto e dois 
chafarizes públicos, além de vários melhoramentos urbanos tais como praças e 
novas artérias. [...] Além do governador estiveram ontem, participando das 
festividades em Tobias o Bispo de Estância Dom José Bezerra Coutinho, o 
Presidente da Federação das Indústrias, Eziel Mendonça, os Secretários Carlos 
Alberto Sampaio e Paulo Gomes Dantas, o Coronel Gildásio Barbosa de Matos, 
Comandante da Polícia Militar, o Sr. Elson Fontes, presidente do IPES, os 
Prefeitos Isaias Gileno de Souza de São Cristóvão, Emídio Neto de Poço Verde, e 
Antônio Sobral Garcez de Itaporanga, o Sr. Manoel Conde Sobral, presidente do 
Banco do Estado de Sergipe, o Sr. Benjamin Fernandes Fontes, presidente da 
ENERGIPE, o Jornalista Ezequiel Monteiro, assessor da FIES e redator da 
Gazeta de Sergipe, os Deputados João Valeriano e Oséas Batista, o Coronel 
Francisco Argolo, chefe da Casa Militar e o Major Martins Bezerra, subchefe. 
(Diário de Aracaju, 1969). 

De posse de tal registro, é possível vislumbrar o que ocorreu na data do 60º 
aniversário de emancipação política da cidade de Tobias Barreto. Nesta dia era 
inaugurado, entre muitas outras obras, o JIJR, instituição que representa, como já 
anunciado, o início do atendimento às crianças de 3 a 6 anos de idade. Vivenciar esse 
passado através da fala e da memória dos entrevistados nos transporta e nos fez 
compreender a dinâmica do movimento trazido pelas vozes dos entrevistados. Através 
da Metodologia da História Oral e dos escritos de Alberti (2007), passamos a entender 
esta dinâmica, pois segundo a autora há: 
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[...] diálogos profícuos em que se pode sentir o movimento de inter-relação, a 
dinâmica da narrativa e a potencialidade da história oral em ampliar o 
conhecimento sobre acontecimentos e conjunturas do passado através do estudo 
aprofundado de experiências e versões particulares; de procurar compreender a 
sociedade através do indivíduo que nela viveu; de estabelecer relações entre o 
geral e o particular através da análise comparativa de diferentes testemunhos, e 
de tomar as formas como o passado é apreendido e interpretado por indivíduos 
e grupos como dado objetivo para compreender suas ações. (ALBERTI, 2004a, 
p. 19). 

A partir de tal movimento em que nos colocamos como elo entre as distintas fontes, 
inclusive e principalmente as narrativas, tentando associá-las ao contexto social e local 
que marcou os prenúncios da educação infantil na cidade de Tobias Barreto. 

A educação no município em seus primórdios caracterizava-se pelo funcionamento 
em espaços privados, em sua grande maioria na casa de professores. Em que pesem 
tais considerações, passamos a perceber que as informações sobre a História da 
Educação da cidade são escassas, pairam sobre ela hiatos e lacunas que buscam 
respostas, o que justifica e dá relevância ao presente estudo. O caráter inovador do 
JIJR residiu não somente no fato de ser um dos poucos do Estado, mas principalmente 
pelo que representou para a população local e como a sua existência criou um novo 
modelo pedagógico. A sua implantação e consolidação como instituição educativa 
dentro do cenário local atravessa décadas de funcionamento e por certo suas práticas 
serviram de inspiração para os que seguiram seus passos no atendimento infantil a 
partir de tal análise passamos a investigar como as práticas produzidas nessa 
instituição se materializaram e produziram condutas e comportamentos. 
 

1.1 O ESPAÇO E AS PRÁTICAS DO JARDIM DE INFÂNCIA JOANA RAMOS 

A realidade histórica de uma instituição educativa é processo contínuo que 
reverbera em sua materialidade, produto e, consequentemente, no seu 
“prolongamento”. Documentadas nas suas tradições, as instituições educativas 
permitem, a nós pesquisadores, captar as fontes e transformar as memórias em 
produto historiável. Do ponto de vista das ideias e das práticas, a organicidade que 
converte o Jardim de Infância Joana Ramos em categoria historiável está relacionada 
às culturas que se produziram e processaram no seu interior e na inter-relação dos 
vários sujeitos no cotidiano escolar desta instituição. Assim, de acordo com Magalhães 
passamos a entender:  

A realidade histórica, como a realidade educativa, apresenta-se, no plano 
epistêmico e da ação, sob a modalidade de processo, a que correspondem um 
modo de produção, um produto (um resíduo) e um prolongamento. O modo de 
produção, reportando-se à materialidade em sentido amplo, está documentado 
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nas tradições, nos registros escritos e nas ações, pelo que apresenta uma 
temporalidade e uma organicidade que o convertem em categoria historiável, 
enquanto o produto, residual e/ou prolongamento da relação didático-
pedagógica, se transforma em objeto epistêmico, com recurso a um quadro 
interdisciplinar, incluindo, especialmente, a etologia, a etnografia e a 
arqueologia. A etnografia (bem como a etnologia) permite uma aproximação às 
formas de acesso, circulação e uso dos meios materiais, com base nos espólios 
museológicos, enquanto o recurso à arqueologia permite uma reconstrução das 
culturas material e simbólica, a partir dos artefatos didático-pedagógicos. 
(MAGALHÃES, 2004, p. 113). 

Para entender o JIJR no seu tempo e espaço e identificar as práticas produzidas 
no seu espaço escolar se faz necessário recorrer ao passado e às memórias daqueles 
que lá estiveram, tendo na escuta dos entrevistados uma das muitas versões da história 
aqui contada. As narrativas, entendidas ao longo deste trabalho como o ato de dar a 
ver e ler, seguem um movimento entre o passado e as escolhas do que ficou registrado 
nas lembranças de cada indivíduo a partir do presente. Assim, o que foi captado é o 
entrelaçamento de combinações fruto dos olhares particulares, distintos, das versões 
validadas por aqueles que passaram por seus bancos e guardam essas lembranças 
como elos do passado, memória do vivido que alimenta a história desta instituição de 
ensino e que nos possibilitou estabelecer mediações ente o geral e particular. Assim, 
apoiados em Magalhães (2004), compreendemos tal instituição como portadora de 
uma memória e de memórias, pois para este autor:  

As instituições educativas, como as pessoas são portadoras de uma memória e de 
memórias. Essas memórias-representação, frequentemente assentes na 
transmissão oral, revelam-se fixistas, cíclicas, fruto de olhares particulares e 
consubstanciam-se em relatos dispersos, memórias factuais e justificativas de 
destinos de vida marcadas não raro por arbítrios e exageros de vária ordem. 
(MAGALHÃES, 2004, p. 127). 

Nora (1993), como que preconizando Magalhães, assim afirma: 

A história é reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe 
mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; 
a história, uma representação do passado. Porque é afetiva e mágica, a memória 
não se acomoda a detalhes que a confortam; ela se alimenta de lembranças 
vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a 
todas as transferências, cenas, censura ou projeções. A história, porque operação 
intelectual e laicizante, demanda análise e discurso crítico. A memória instala a 
lembrança no sagrado, a história liberta, e a torna sempre prosaica. A memória 
emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há 
tantas memórias quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e 
desacelerada, coletiva, plural e individualizada. A história, ao contrário, 
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pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. A 
memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A 
história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às relações das 
coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo. (NORA, 1993, 
p. 9). 

Na procura pelas memórias e pelos olhares particulares, o elo vivido num eterno 
presente fomos enquanto pesquisadores, adentrar no espaço físico dessa instituição e 
que nos  fez mergulhar nos seus historiais. Ao adentrar no espaço percebemos poucas 
alterações no ambiente físico, algumas salas que tinham uma dimensão maior foram 
divididas ampliando o seu número, o piso continua o mesmo, um mosaico 
quadriculado em tons amarelo e grená agora desbotado pelo tempo. Era nestes 
ambientes que se desenvolviam as atividades e o currículo escolar. Nas atividades 
apesar de não haver disciplinas específicas, os conteúdos ligados à linguagem, 
matemática, ciências, história eram desenvolvidos, inclusive, utilizando as datas 
comemorativas – como Dia da Árvore, Dia da Bandeira, Dia do Soldado, 
Independência do Brasil, Dia do Folclore – como elementos para o desenvolvimento 
dos conteúdos previstos no roteiro a ser desenvolvido e conforme planejamento feito 
pelas docentes. Esses conteúdos e sua materialidade foram produtores de experiências 
sociais e culturais que alunos e professores partilharam no cotidiano da sala de aula e 
dos espaços institucionais que configuraram e moldaram comportamentos, culturas, 
hábitos e rituais conservados e reproduzidos por essa instituição, a exemplo dos 
passeios, das práticas de higiene e dos preceitos religiosos propagados pela instituição 
e rememorados pelos alunos Afrânio Amado dos Reis e Antônio Nery do Nascimento 
Junior. 

Ainda em relação ao que deveria ser ministrado às crianças, destaca-se que a 
educação pré-primária estava amparada pela LDB 4024/61 estruturada em escolas 
maternais e jardins de infância, destinados às crianças menores de sete anos, porém a 
referida Lei não mencionava um currículo, linhas norteadoras ou finalidades 
educativas. As atividades desenvolvidas em sala de aula eram guardadas e ao final de 
cada semestre eram entregues como atestado de tudo o que era desenvolvido pela 
escola. Tal registro foi rememorado por Michelline Roberta Simões do Nascimento, 
aluna no ano de 1979: 

Lembro que em um ano recebemos as atividades dentro de um bocapiu, uma 
bolsa feita de palha muito tradicional nas feiras de interior. Após a quadrilha 
junina fomos organizados por turma e cada professor responsável fez a entrega 
das sacolas. Eu mostrava essas atividades a todos que chegavam em minha casa. 
(Michelline Roberta Simões do Nascimento, 2015). 

Tais atividades, produto das aulas, de alguma forma se materializam como em 
resíduos de um saber institucionalizado dessa instituição. Estavam na bolsa como 
espólio museológico do JIJR as atividades de coordenação motora, na maioria linhas 
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retas ou curvas pontilhadas que deveriam ser cobertas, as pinturas feitas com giz de 
cera e que tinham na maioria das vezes a função de apresentar as formas geométricas 
como círculos, quadrados, retângulos, ou, ainda, as datas festivas em que pintávamos 
os personagens que estavam sendo homenageados, números e letras que eram 
preenchidos com bolinhas de papel crepom ou com pedaços de papel camurça. 
Algumas colagens com grãos, a exemplo de milho e feijão, as atividades de recorte e 
colagem também compunham o compilado de atividades que testemunham a prática 
pedagógica deste estabelecimento de ensino, revelando-se monumentos e 
experiências simbólicas constituídos no cotidiano dessa instituição. 

Ao continuar o percurso pela escola percebemos que o mobiliário já é outro, 
composto por carteiras individuais diferentes do início das atividades do Jardim, 
quando as mesinhas eram compartilhadas por até quatro crianças. O corredor que 
dava acesso até o pátio, onde aconteciam às atividades do recreio e das apresentações 
festivas, também estava lá. Era este o espaço utilizado nas comemorações e atividades 
sociais da escola, lócus que serviu para exposição dos comportamentos e condutas de 
docentes e alunos que davam crédito à escola. Ao relembrar sobre o espaço físico da 
escola, Afrânio Amado dos Reis, aluno no ano de 1970, expõe: 

Lembro dos eventos que tinham no pátio. Existia até um palco com cortinas e 
tudo. Daí tinham as peças teatrais, principalmente no Dia das Mães, Pais e Natal. 
Participava sempre encenando ou recitando poesias. No grande dia todos os pais 
eram convidados como também a sociedade. Era uma festa para a cidade. Era o 
lugar que mais me agradava, onde realizavam as atividades recreativas e 
artísticas. (Afrânio Amado dos Reis, 2015). 

A fala do ex-aluno evidencia as práticas da instituição e como as mesmas serviam 
de cartão postal para a escola. Tratava-se de uma forma de prestação de contas à 
sociedade e que por certo também enaltecia os feitos daqueles que lá estavam. 
Percorrer o interior da escola novamente trouxe a nostalgia de quem, por vezes, 
repetiu aquele mesmo trajeto, hoje com um sentimento diferente, não tão eufórico 
como o de anos atrás, mas sim com certa saudade de um Jardim de Infância que tem 
outras feições. No pátio já não existem mais os canteiros, o espaço que servia de palco 
para as apresentações artísticas hoje se transformou na sala da direção da escola, os 
vitrôs que fascinavam com a sua luminosidade sofreram com a ação dos quase 46 anos 
de existência. Já não se encontra a Branca de Neve e os Sete Anões na área interna.  

O portão de acesso, esse ainda do mesmo modo, era o espaço onde as crianças, 
junto com as professoras, ficavam à espera das mães. Esse era o momento em que as 
brincadeiras corriam sem a formalidade da orientação das professoras. Era o 
momento da espera pela volta para casa. Percebemos que as práticas incutidas pelas 
professoras também se revelavam nessa ocasião, pois os comportamentos e condutas 
impostos em sala de aula e que de alguma forma também se materializavam como 
espólio, indícios e artefatos das práticas educativas dessa instituição que revelam não 
somente o poder disciplinador das professoras e do ambiente escolar, mas também 
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como crianças que tinham a mesma educação escolar podiam se comportar de 
maneiras distintas. Isso pode significar, dentre outros aspectos, que a educação 
familiar e os supostos determinismos biológico e social são elementos que devem ser 
considerados em análise comportamental.  

E assim, entre uma lembrança e outra dos entrevistados, fomos desenhando a 
historiografia do JIJR, o que se nivela ora pelos processos de criação e manutenção 
ora pelo produto, mas ambos pela via dos registros fotográficos e com a contribuição 
da memória daqueles que lá estiveram. Assim, compomos o projeto arquitetônico da 
escola, suas salas de aula, o corredor, o pátio, o palco na área externa, os vitrôs que me 
encantavam tanto e que circulavam todas as salas ajudando na iluminação e ventilação 
dos espaços. E assim, a partir das fontes, o daremos a ver. Fizemos uso das imagens 
da planta da escola ilustrada a partir das fotografias e das memórias e assim 
apresentamos o JIJR. 

 Entendendo a partir das leituras de Magalhães (2004), que tal instituição foi 
integrada à paisagem física e humana da cidade de Tobias Barreto. À luz de Antonio 
Viñao Frago (2001), há que se compreender que: 

O território e o lugar são, pois, duas realidades individuais e grupalmente 
construídas. São, tanto num quanto no outro caso, uma construção social. 
Resulta disso que o espaço jamais é neutro: em vez disso, ele carrega, em sua 
configuração como território e lugar, signos, símbolos e vestígios da condição e 
das relações sociais de e entre aqueles que o habitam. O espaço comunica; mostra, 
a quem sabe ler, o emprego que o ser humano faz dele mesmo. Um emprego que 
varia em cada cultura; que é um produto cultural específico, que diz respeito não 
só as relações interpessoais – distâncias, território pessoal, contatos, 
comunicação, conflitos de poder –, mas também à liturgia e ritos sociais, à 
simbologia das disposições dos objetos e dos corpos – localização e posturas –, à 
sua hierarquia e relações. (VIÑAO FRAGO, 2001, p. 64). 

É necessário perceber a atividade humana do JIJR e sua dimensão espacial não 
apenas como uma simples configuração arquitetônica, mas como instituição que 
demarca um território, uma vez que sua posição estratégica, na avenida mais 
importante da cidade, traz consigo, por certo, uma intencionalidade. A partir dos 
escritos de Viñao Frago (2001), considero que a distribuição de professores, alunos e 
funcionários, dos objetos, do mobiliário, especialmente escolhido para atender às 
crianças em idade pré-escolar, e a organização dos ambientes não ocorreu de forma 
casual, pois havia uma intencionalidade: a pretensão de ter no JIJR um cartão-postal 
das ações do governo municipal. Isso posto, para entender o território e o lugar do 
JIJR há que se considerar a sua construção social que passa, necessariamente, por sua 
configuração arquitetônica, considerando que estava localizado na Avenida 7 de 
Junho. 
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Figura 01 – Planta Baixa do JIJR reconstruída a partir dos relatos orais e do uso de fotografias da época 

 
Atentar para a representação gráfica do JIJR, construída a partir da atual 

configuração e das memórias de quem um dia lá esteve, nos mostra um projeto 
educacional fruto do desejo do político que inaugura o atendimento educacional 
municipal na zona urbana da cidade de Tobias Barreto1 e revela seus espaços, sua 
estrutura arquitetônica, conferindo à instituição um aspecto da sua identidade cultural 
e educacional. O casarão que se transforma na primeira escola de educação infantil 
reconfigura a paisagem da Avenida 7 de Junho e vai ao encontro do que fora destacado 
por Magalhães (2004),  pois segundo ele: 

Quanto aos espaços e estrutura arquitetônica dos edifícios, há instituições 
educativas que resultam de projetos arquitetônicos de origem e instituições 
escolares e educativas instaladas em prédios adaptados. Numa e noutra dessas 
circunstâncias, não podem deixar de ser considerados aspectos como localização, 
projeção e plano arquitetônico, processo de licenciamento, enquadramento 
paisagístico e urbanístico e tipo de construção, organização dos espaços, estado 
                                                   

1 O processo de institucionalização do ensino na cidade de Tobias Barreto teve inicio com a criação do Grupo 
Escolar Tobias Barreto no ano de 1943. 
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de conservação, adaptações arquitetônicas e espaciais. (MAGALHÃES, 2004, p. 
142). 

Entender a arquitetura escolar, sua estrutura arquitetônica dentro do 
enquadramento paisagístico da cidade de Tobias Barreto, nos possibilitou 
compreender a identidade cultural dessa instituição e a sua “multidimensionalidade” 
analisando o modo como o público se apropria e se relaciona com o seu cotidiano 
escolar. Tais evidências foram ressaltadas nas narrativas de Antônio de Souza Ramos, 
prefeito da cidade ao se referir ao “Casarão de Tomé”, ou ainda na fala da diretora 
Valdomira Souza Santos, ao ressaltar a localização do Jardim na avenida mais 
importante do município. Foi assim que foi representado o JIJR. Como já sentenciado, 
a estrutura da “Casa Grande”, como também era conhecido, foi reformada e adaptada. 
. Quando questionado sobre como definiu os espaços, o Sr. Antônio de Souza Ramos 
sentencia: “Tudo da minha cabeça”.  

A revelação traz inquietação tendo em vista que seu vice, durante o mandato de 
prefeito, Braz Melo Costa era Engenheiro Civil, o único da cidade, e poderia ter 
contribuído com a reestruturação do espaço. Sobre este aspecto Antônio de Souza 
Ramos pouco esclarece. Teria havido alguma desavença político-partidária? A 
narrativa de Antônio de Souza Ramos evidencia todo o processo de adequação do 
espaço do antigo casarão e em tom imponente revela: “Fiscalizava tudo pessoalmente, 
conduzia a obra e supervisionava cada avanço” (Antônio de Souza Ramos, 2014). 

Os edifícios escolares por certo mudam o cenário urbano, normalmente são 
erguidos em espaços centrais servindo de “postal” para os feitos políticos. Antônio de 
Souza Ramos de fato gostava de vincular a imagem da sua gestão de prefeito com a do 
político empreendedor e por vezes faz questão de pontuar: “eu mudei a cara da cidade,” 
“transformei a cidade”, e por certo talvez fosse essa a maior motivação para que 
cuidasse de tudo pessoalmente. Paralelamente a tais indícios, Antônio de Souza 
Ramos tinha outras pretensões políticas, queria se firmar como líder local e alçar 
outros cargos políticos.  

À luz de Froebel observamos o espaço físico do JIJR, pois este educador foi o 
precursor dos jardins de infância e a partir dos seus ideais sobre a educação para 
crianças pequenas percebemos que a arquitetura da escola, sua fachada, a área interna, 
o espaço como um todo de alguma forma materializa e desvela as práticas culturais. 
Ainda apoiados em Froebel, e na sua ideologia sobre e educação para crianças em 
idade pré-escolar, encontramos a valorização de atividade como o jogo, o canto, as 
pinturas, a contação de histórias, e, segundo Arce (2002), [...]” residia em guiar, 
orientar e cultivar nas crianças suas tendências divinas, sua essência humana através 
do jogo, das ocupações e das atividades livres, tal como Deus faz com as plantas da 
natureza” (ARCE, 2002, p. 67). 

Nas entrevistas com a diretora da escola e com as professoras, realizadas durante 
o ano de 2014, foi possível evidenciar as práticas ao ar livre, os passeios. Ao rememorar 
sobre essas atividades a fala da aluna Tereza Juliana também revela: “[...] Lembro de 
uma atividade realizada na praça da matriz onde nós desenhávamos em cartolina, 
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sentados no chão” (Tereza Juliana Santos Seabra, 2014). Com a mesma percepção, a 
narrativa do aluno Afrânio Amado dos Reis também evidencia tais práticas, assim ele 
rememora: 

Lembro que a escola fazia eventos de arte em praça pública, a da matriz. 
Utilizamos cartolinas tintas e pincéis. Lembro que sempre me destacava. Tinha 
um dom de combinações de cores. Isso creio que vem devido ao contato direto 
com uma tia bordadeira que eu passava a tarde inteira admirando-a. Era uma 
artista. Desenhava, aplicava e bordava, chamava-se Antonieta Siqueira, a tia 
Tuca. (Afrânio Amado dos Reis, 2015). 

A vivacidade desses momentos tão prazerosos para aqueles que foram 
entrevistados nos faz questionar se assim se fez para outros, pois entendemos, a partir 
de Bosi (1994), que na memória “fica o que significa” (BOSI, 1994, p. 66). Assim 
tentamos evidenciar se as práticas de castigo se revelavam também na instituição. A 
aluna Tereza Juliana assim relata ao relembrar: “[...] lembro de alguns colegas quando 
eram desobedientes ficavam sentados separados dos outros de frente para a parede” 
(Tereza Juliana Santos Seabra, 2014). Ressaltamos que as práticas de castigos, apesar 
de serem proibidas por uma legislação específica, a Lei Imperial de 15 de outubro de 
1827, de alguma forma eram validadas e aconteciam como forma de corrigir 
comportamentos inadequados, ou como um atributo de poder. Na fala do aluno 
Antônio Nery do Nascimento Júnior as práticas de castigo também foram reveladas, 
ele próprio diz não ter sofrido tais penalidades por ter “estratégias” e assim rememora: 

Eu sabia a hora de parar! Geralmente o castigo vem pela desobediência, as 
pessoas querem ir além do que a professora acabou de pedir: Não faça isso mais 
não! [...] eu vi muitas vezes ficar em pé, todo mundo sentadinho e ele lá no canto, 
uma espécie de lugar do pensar. (Antônio Nery do Nascimento Júnior, 2015). 

Entender, através de lembranças e das narrativas das professoras e alunos, toda a 
subjetividade das práticas e os mecanismos que permearam o ambiente escolar do 
JIJR reverbera em uma cultura escolar que, segundo Magalhães (2004), representa 
uma internalidade complexa e identitária, pois para este autor: 

A instituição da educação escolar como processo histórico desenvolve-se em 
várias fases, culminando no momento em que a realidade educativa deixa de ser 
pensada na ausência do marco escolar e em que a estrutura escolar apresenta 
uma internalidade complexa e identitária, associada a uma influência 
determinante na realidade. (MAGALHÃES, 2004. p. 39). 

Assim aconteceu no JIJR, a necessidade de uma educação voltada para crianças de 
3 a 6 anos, permeada por práticas que se revelam nas vozes daqueles que passaram 
pelos seus birôs e bancos escolares, faz a história dessa instituição de ensino que 
contribuiu com a formação das crianças em idade pré-escolar. Ao observar a cultura 
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escolar passo a descrever e analisar os elementos que compõem os tempos, os espaços, 
os sujeitos e as práticas escolares que se revelaram no cotidiano dessa instituição. É 
assim que posso observar, através dos diferentes olhares sobre o JIJR, os processos 
internos dessa instituição, que viabilizam e materializam a historiografia a escola. 

O trabalho cumpre com o contributo de registrar em escrita e dar a ler a história 
do JIJR e, por certo, também da cidade de Tobias Barreto, ampliando o campo de 
pesquisa na História da Educação, especialmente da História da Educação em Sergipe. 
Por ele voltamos aos fatos do passado para deixar historiografado o que por vezes 
estava arquivado por aqueles a quem considero “guardiões da memória”. Foi nos 
acervos fotográficos, documentais e memorialísticos dessa instituição que 
constituímos a escrita ora apresentada. Acreditamos na importância dos estudos sobre 
instituições educativas não somente para “contar” a história, mas sim para fazer erigir 
uma história que está atrelada a uma comunidade, integrando-a numa realidade mais 
ampla que é o seu sistema educativo. 

 Neste sentido, o presente trabalho apresentou as vozes da memória de uma 
instituição de educação infantil o que se justifica pela relevância de conhecer o 
processo educacional de uma população através da instrução e da institucionalização 
dos espaços. Apreender o JIJR enquanto instituição educativa e entender sua 
representatividade dentro da sociedade tobiense, pois essa lhe confere um sentido 
histórico, alarga a consciência das particularidades infantis à luz das mudanças 
ocorridas num determinado tempo e lugar.  

Este estudo, além da expectativa de continuidade através de novas pesquisas sobre 
a história da infância e mais particularmente sobre instituições escolares, teve a 
pretensão de se constituir como peça do acervo museológico do JIJR, além de instigar 
novos guardiões a revelar memórias e identidades de tantas outras instituições 
escolares. Fica aqui o convite a tantos quantos possam interessar. 
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RESUMO  

O Brasil já é signatário de uma considerável produção sobre a história das 
instituições educacionais que emergiram a partir da proclamação da República, em 
1989. Autores como Saviani (2004) têm apontado que os primeiros grupos escolares 
foram criados no Estado de São Paulo, por volta de 1893, a partir da reunião de várias 
escolas agrupadas segundo critérios de proximidade, sendo instalados nos centros 
urbanos. No enteando, no Nordeste brasileiro, especialmente no Estado Pernambuco, 
os grupos escolares foram criados dezessete anos depois da instalação dessas 
instituições no Sul do país. O prinicipal objetivo desta comunicação é o de apresentar 
alguns aspectos relacionados à memória, os interesses políticos subjacentes à 
construção, inauguração e funcionamento do Grupo Escolar Otaviano Basílio Heráclio 
do Rêgo, bem como seu projeto educacional, no período compreendido entre 1968 e 
1994. Para atigir os objetivos, localizamos manuscritos, fotografias e outros 
documentos em arquivos pessoais de ex-funcionários do Grupo Escolar, como 
professores, diretores e, em alguns casos, através de ex-estudantes, e levantamos 
informações diretamente desses personagens nas perspectivas das fontes oriais. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Memórias, Grupo Escolar, Pernambuco 
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INTRODUÇÃO  
Este artigo é o resultado da atualização do debate realizado sobre a história das 

instituições escolares no Brasil, tomando-se por base os achados da investigação 
realizada por Souza (2014) acerca do Grupo Escolar Otaviano Basílio Heráclio do 
Rêgo. Após verificarmos a documentação levantada no projeto original, resolvemos 
reescrever um texto que pudesse apontar algumas questões centrais no campo da 
historiografia da educação, especialmente a partir das evidências institucionais do 
Estado de Pernambuco, e sua importância estratégica no Nordeste brasileiro. 

O convite em reescrevermos sobre esse objeto de investigação vem num momento 
muito oportuno, visto que estamos repensando os objetos, as temáticas e 
problemáticas de nossas atividades no Programa de Pós-Graduação em 
Educação/Núcleo de Teoria e História, principalmente ao tencionarmos o 
deslocamento das investigações para o interior do Estado, desconcentrando, portanto 
as pesquisas da região metropolitana, de uma grande capital, como Recife. 

Mesmo sendo uma reescrita sobre o objeto institucional de um Grupo Escolar, as 
fontes aqui arroladas, suportam, essencialmente, o mesmo grau de interpretação 
quando considerados os documentos, os autores e as teorias pedagógicas aplicadas no 
recorte temporal, qual seja, 1968 a 1994. Mesmo sendo reescrita de projeto original, a 
essência da memória do Grupo Escolar Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo, cumpre 
com a responsabilidade de apontar significativas representações institucionais do 
próprio objeto originalmente investigado. 

Nesta reescrita, incluímos outros documentos como a Lei nº 1.140 de 11 de junho 
de 1911 e o Regulamento do Ensino Público de Pernambuco de 1912, ampliando-se 
desta forma, o corpus documental, o campo interpretativo, aliando-se à necessidade 
de uma apurada reflexão acerca do recorte temporal, bem como dos antecedentes 
históricos norteadores da implantação das instituições educacionais com as 
características já mapeadas na historiografia da educação da sociedade brasileira. 

O Brasil já é signatário de uma considerável produção sobre a história das 
instituições educacionais que emergiram a partir da proclamação da República, em 
1889. Autores como Saviani (2004) têm apontado que os primeiros grupos escolares 
foram criados no Estado de São Paulo, por volta de 1893, a partir da reunião de várias 
escolas agrupadas segundo critérios de proximidade, sendo instalados nos centros 
urbanos.  

Por outro lado, no Nordeste brasileiro, especialmente no Estado Pernambuco, os 
grupos escolares foram criados dezessete anos depois da instalação dessas instituições 
no Sul do país. A Lei nº 1.140 de 11 de junho de 1911 e o Regulamento do Ensino 
Público, produto da reforma do ensino no Estado, em 1912, criaram o Grupo Escolar 
João Barbalho, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife, e o Grupo Escolar Martins 
Júnior, no bairro da Torre, determinando, inclusive, que o ensino primário fosse, a 
partir daquela data, desenvolvido através desse novo formato organizativo de 
instituição pública.  
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Não obstante a importância desses antecedentes para o aprofundamento da 
historiografia das instituições educacionais, este artigo apresenta alguns resultados da 
pesquisa acerca das memórias de professores, estudantes e gestores do Grupo Escolar 
Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo, localizado no município do Limoeiro a 77 km da 
capital, Recife-PE, Brasil. Esse Grupo Escolar ocupa uma paisagem mais recente da 
sociedade brasileira, quando considerada a emergência das instituições escolares 
públicas, mas nem por isso deixa de ser importante enquanto objeto de investigação 
científica no campo da história da educação. 

Sua construção data de 1968, num dos momentos mais tensos da política no 
regime militar. Assim, um dos principais argumentos para escolha desse objeto de 
investigação reside no fato de que, até a presente data, há apenas uma pesquisa sobre 
a referida instituição, aliás, de um dos autores deste artigo acima mencionado, bem 
como na revisão de literatura, há considerável ausência historiográfica acerca de 
grupos escolares no Estado de Pernambuco, o que pretendemos induzir pesquisas 
sobre o tema em uma de nossas linhas de investigação na Universidade Federal de 
Pernambuco.  

É interessante lembrar que originalmente os objetivos da investigação foram: a) 
analisar os interesses políticos subjacentes à construção, inauguração e 
funcionamento do Grupo Escolar Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo, bem como seu 
projeto educacional, no período compreendido entre 1968 e 1985; b) conhecer a 
história institucional do Grupo Escolar Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo, a partir dos 
vestígios deixados pelos agentes resposáveis pela política e gestão pública; c) analisar 
as narrativas sobre o Grupo Escolar Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo, a partir das 
lembranças de ex-estudantes, ex-professores e ex-gestores do referido Grupo Escolar. 
Entretanto, para efeito deste artigo, centraremos a nossa atenção no último objetivo, 
por ser correspondente ao que podemos configurar os elementos mais próximos das 
fontes aqui expostas no contexto de uma reescrita. 

Frente à reescrita do texto original, a delimitação temporal do objeto deste artigo 
corresponde ao ano de 1968 e 1994. O tempo inicial se refere ao ano de inauguração 
do Grupo Escolar Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo, para atender aos moradores 
recém-chegados ao conjunto residencial, construído pela Companhia Estadual de 
Habitação Popular do Estado de Pernambuco/Cohab-PE. A delimitação final 
corresponde ao tempo em que o referido grupo passou a ser responsabilidade do 
governo estadual. Aliás, mudou-se a responsabilidade orçamentaria, financeira, 
didático-pedagógica para o governo estadual, mas o nome da instituição continuou o 
mesmo até 1998, quando o município voltou a ter responsabilidade política e 
administrava sobre essa instituição. 

Como já sinalizado, arrolamos outros documentos para efeito de interpretação 
para este momento de exposição dos achados sobre a memória do objeto de 
investigação. De modo que, para atender aos objetivos propostos neste estudo, 
analisamos diferentes fontes que permitiram construir uma teia de relações que 
pudesse oferecer ao leitor uma representação do período de inauguração do Grupo 
Escolar Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo e seu funcionamento entre 1968 e 1994, 
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onde a revisão de literatura, fotografias, decretos e entrevistas corroboram para a 
compreensão da importância de uma instituição educacional no interior do Estado de 
Pernambuco. Assim, concentramos os esforços nos procedimentos didático-
pedagógicos que revelam o cotidiano escolar cotejado pelo ensino das primeiras letras, 
disciplina, primeira comunhão e castigos físicos. 

Após ter feito a pesquisa bibliográfica sobre as instituições escolares e o 
levantamento de fontes nos arquivos, fomos ao Grupo Escolar, atualmente, Escola 
Municipal Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo, com o objetivo de enocntrar registros e 
pessoas que pudessem fornecer algumas informações sobre o objeto de investigação 
na periodização definida. Essa etapa da pesquisa pemitiu compreender mais 
detalhadamente a cultura educacional presente no Grupo Escolar porque colhemos 
informações diretamente de alguns atores que viveram a experiência naquele 
ambiente de ensino.  

Ao chegar à instituição educacional, fomos informados de que havia somente um 
breve histórico feito por uma professora do município. A informação dava conta, 
ainda, de que a professora morava no bairro da Cohab, e se chamava Dona Rita. Essa 
professora foi fundamental para a pesquisa, uma vez que, além de fornecer 
gentilmente o esboço de seu manuscrito, por meio dela, obtivemos as primeiras 
informações do Grupo Escolar e também acesso à primeira professora a trabalhar na 
escola, Dona Josefa de Lima Oliveira, e a outros atores que foram identificados ao 
longo da nossa trajetória, tanto em campo, como no processo de resscrita da 
investigação original. Considerando o cenário e a periodização do objeto de pesquisa, 
a utilização das fontes orais serviu como estratégia metodológica no complemento aos 
documentos encontrados nos arquivos. 
 

AS MEMÓRIAS DO GRUPO ESCOLAR OTAVIANO BASÍLIO HERÁCLIO DO RÊGO 

As primeiras informações que encontramos sobre o Grupo Escolar foi por meio de 
um breve histórico manuscrito feito pela professora Rita, moradora do bairro Vila da 
Cohab Velha, onde está localizada a escola. O manuscrito apontava alguns dados 
cadastrais da instituição em consonância ao Sistema Educacional Brasileiro, outras 
informações complementares. Encontramos também o livro de Pereira (2013) em que 
o autor revela aspectos políticos e sociais dos limoeirenses, inclusive a estrutura das 
instituições municipais, cenário do estudo. Nessa perspectiva, o ponto de partida 
refere-se ao fato do Sr. Adauto Heráclio Duarte morador da cidade de Limoeiro ter 
sido eleito prefeito, no ano de 1963, com 6.092 votos. Um dos feitos da sua gestão foi 
doar um terreno para a construção de um conjunto habitacional denominado Vila da 
Cohab, no final da década de 1960, bem como desapropriar um terreno para a 
construção de uma escola na zona rural do município. 

Os alfarrábios encontrados foram importantes para refletirmos sobre os arquivos 
pessoais na construção da história da educação no Brasil. Seja por interesse para 
cumprimento de obrigações institucionais, como foi o caso, seja para resguardar ou 
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salvaguardar informações de um passado de família. Nessa mesma perspectiva, 
conseguimos uma fotografia do arquivo pessoal do professor Carlos Eduardo Pereira 
que escreveu sobre a cidade de Limoeiro, já incluído como uma das nossas referências 
historiográficas. A fotografia mostra em vista área, as primeiras habitações 
construídas na periodização do nosso objeto. Curiosamente, na vista oposta a do leitor, 
ao fundo, está a construção do Grupo Escolar Otaviano, atualmente margeando a PE-
050. 

 

FIG. 1│Fotografia aérea da Vila da Cohab, recém-inaugurada, em 1968. Fonte: Arquivo pessoal do professor Carlos 
Eduardo Pereira. 

Após a inauguração da Vila da Cohab, atual Cohab Velha (assim denominada pelo fato da 
inauguração, no ano de 1984, de outras casas residenciais na mesma localidade, Cohab 
Nova), o prefeito Adauto Heráclio Duarte, devido à necessidade de uma escola para 
atender aos anseios educacionais dos moradores da referida Vila adquire a posse de 
um terreno no bairro denominado Juá e constrói a escola  objeto deste estudo.  Em 
nossas visitas ao Arquivo Municipal encontramos o Decreto-Lei nº 827, de 18 de maio 
de 1968, e o Decreto-Lei nº 838 de 19 de julho de 1968. Os documentos atestam o 
repasse de verba dos cofres municipais, bem como a doação gratuita do terreno para a 
construção do prédio da referida escola.  

O artigo 1º do Decreto-Lei nº 827 diz que cabe ao prefeito a autorização e a 
desapropriação de um terreno, com 900 metros quadrados, de propriedade do Sr. 
Antônio Ludugério da Cunha e sua esposa, Helena Laubertina da Cunha. No Artigo 2º  
consta que o terreno doado pelos seus proprietários destina-se exclusivamente à 
construção de um grupo escolar municipal, provavelmente para atender a densidade 
populacional que aumentava na área rural do  município. 
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Já no Decreto-Lei nº838, em seu Artigo 1º o documento diz que cabia ao prefeito 
Adauto Heráclio Duarte a autorização da abertura de crédito no valor de CrN$ 
74.307,77 (setenta e quatro mil, trezentos e sete cruzeiros novos e sete centavos).  No 
Artigo 2º do mesmo Decreto-Lei, consta a finalidade da importância solicitada, 
dizendo que ela será para a construção de um grupo escolar localizado onde foram 
construídas as casas da Vila da Cohab, e que o Grupo Escolar será construído conforme 
a planta cedida pela prefeitura. Entretanto, nas nossas buscas por documentos, não 
conseguimos encontrar a referida planta, mesmo depois da decisão pela reescrita deste 
texto.  

O Decreto-Lei também especifica alguns elementos da obra, como por exemplo, 
em seu Artigo 3º consta que a prefeitura contratou, para construir o Grupo Escolar, a 
firma Planejamento e Engenharia do Nordeste Limitada, e que a verba para sua 
construção foi proveniente do Fundo de Participação dos Municípios. E o prefeito, 
para homenagear seu avô, que nem chegou a conhecê-lo, nomeou o Grupo Escolar de 
Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo. 

Porque Otaviano era meu avô. Eu era prefeito, foi quem doei aquele terreno para 
construir a Cohab, né? E precisava de um grupo escolar. Eu lutei e botei o nome 
do meu avô (Adauto, ex-prefeito). 

Otaviano Basílio era filho de João Heráclio do Rêgo e Josefa Duarte do Rêgo, 
natural do município de Belo Jardim, a 187 km de Recife, residia na Fazenda 
Vertentes. Era agricultor e criador de gado, tinha onze irmãos, entre eles Francisco 
Heráclio do Rêgo, mais conhecido como coronel Chico Heráclio, que foi um líder do 
município de Limoeiro, atuando em vários pleitos eleitorais no financiamento e 
decisões dos candidatos sob suas orientações políticas. Curiosamente, todos os seus 
irmãos foram colocados por seus pais para estudar nas escolas do Recife. Porém, 
Otaviano Basílio, não frequentou nenhuma escola da capital pernambucana, pois já 
estava casado com Teresa Farias Duarte, e não se sabe ao certo se havia mesmo 
frequentado alguma escola em outro lugar. 

O casal Otaviano Basílio e Josefa, teve três filhos, João, Josefa e Malu. A filha 
Josefa casou-se com Manoel Maximiano Duarte e tiveram onze filhos, entre eles, 
Adauto Heráclio Duarte, ex-prefeito de Limoeiro, e Otaviano Heráclio Duarte, famoso 
fazendeiro e industrial no referido município. O fato de o fazendeiro ter herdado o 
primeiro nome do seu avô fez com que a maioria dos entrevistados compartilhasse 
informações equivocadas sobre Otaviano Basílio. Os informantes, com exceção da ex-
diretora Isabel e do ex-prefeito Adauto, disseram que Otaviano Basílio Heráclio do 
Rêgo era fazendeiro e empresário de Limoeiro. Entretanto, quem era fazendeiro e 
empresário era seu neto, Otaviano Heráclio Duarte, informação confirmada pelo ex-
prefeito. Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo morreu prematuramente aos vinte e um 
anos, de problemas cardíacos, conforme depoimento do seu neto, o ex-prefeito 
Adauto. 
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Meu avô era agricultor e criador, morreu com vinte e um anos, morava em 
Vertente. Naquele tempo, foi derrame, mas ninguém sabia disso, né ? Meu pai 
disse que ele deu um derrame e adoeceu (ex-prefeito Adauto). 

O Grupo Escolar Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo foi construído e inaugurado 
no ano de 1968, no final da gestão do prefeito Adauto Heráclio Duarte. O seu 
funcionamento teve início no ano de 1969, na administração do prefeito José Antônio 
Correa de Paula, conhecido como José Barbosa por causa de seu pai, Barbosa. O Grupo 
Escolar teve como finalidade atender às necessidades educacionais dos moradores da 
Vila da Cohab, atual Cohab Velha, comunidade fundada de um dos lados do rio 
Capibaribe no final da década de 1960, conforme  fotografia acima. A vila era 
Apelidada de “Cuba” pelo coronel e líder político da época, Chico Heráclio, devido ao 
grande número de oposicionistas que ali moravam. A construção do grupo acabou 
beneficiando, também, outras comunidades como a do Juá, Ladeira Vermelha e 
adjacências, conforme relatos. 

Desde que foi criada, a Cohab, hoje chamada de Cohab Velha, aí a necessidade de 
uma escola mais próxima para atender aquela clientela, acredito que foi isso aí 
que levou a  ser fundada aquela escola construída. Ladeira Vermelha, Cumbi, 
Areias, Ribeiro Fundo, Juá. (Isabel, ex-diretora). 

Percebe-se que a construção do Grupo foi viabilizada pela expansão do município 
com a construção da Vila da Cohab. A construção da Cohab, além beneficiar várias 
pessoas com  casa própria, viabilizou o acesso à educação formal de muitos dos seus 
moradores e os dos bairros vizinhos por meio da construção do referido Grupo Escolar. 
Sua construção foi fundamental, haja vista que antes dela só havia escola no centro do 
município, e várias crianças e adultos da Vila da Cohab e bairros próximos não tinham 
acesso à escola. 

Era porque só tinha ela, só tinha mesmo o grupo. Não tinha outra, só na cidade 
ou lá ou na cidade (Josefa, ex-professora). 

Uma Vila como a da Cohab, com o número de moradores que tinha, distante 
afastada da cidade, pra vir estudar na cidade era sacrificado (Adauto, ex-
prefeito). 

Esses depoimentos permitem a compreensão de que o Grupo foi construído 
praticamente dentro da Vila da Cohab. O Grupo e a Vila da Cohab estão separados 
apenas pela largura da estrada PE- 50, que liga  o município de Limoeiro ao de Vitória 
de Santo Antão. Inclusive, na Secretaria de Educação de Limoeiro consta que o 
endereço onde está localizado o Grupo é a PE-50. Até 1968, só havia escola no centro 
urbano de Limoeiro, e as crianças da periferia e zonas rurais tinham que percorrer um 
longo e difícil caminho para chegar às escolas do centro, inclusive, atravessando a 
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barco, o rio Capibaribe. Por esse fato, muitas delas ficavam fora da escola, vindo a 
ingressar numa instituição escolar com idade incompatível com a série. 

O Decreto-Lei  n.º 8.529, promulgado no ano de 1946, também chamado Lei 
Orgânica do Ensino Primário, estabelece que o ensino primário fundamental 
elementar, com duração de quatro anos, seria destinado às crianças de 7 a 12 anos. 
Algumas crianças da Vila da Cohab e suas redondezas, ingressaram no Grupo Escolar 
com idades incompatíveis com a idade estabelecida pela lei. 

Tinha de doze, quatorze, quinze, tinha de todo tipo. Numa Cohab que o povo... 
nunca tava dentro da faixa etária, sempre tava fora, tinha que dar assistência 
mesmo (Diva,  ex-diretora e ex-professora). 

Aluno a partir de sete anos até adulto, porque à noite tinha as turmas. Naquele 
tempo, não existia faixa etária pra determinar não, quem quisesse estudava com 
qualquer idade (Isabel, ex-diretora). 

A professora Josefa, moradora da Vila da Cohab Velha, foi a primeira educadora 
do Grupo Escolar em questão. As primeiras matrículas foram realizadas por ela, que 
saiu de casa em casa para efetuá-las. Essas primeiras matrículas deram origem à 
formação das primeiras turmas da 1ª à 3ª séries, pois no seu primeiro ano de 
funcionamento o Grupo Escolar não ofereceu a 4ª série, vindo a fazê-lo no ano 
seguinte. A professora Josefa lembra com orgulho suas primeiras ações, antes mesmo 
das atividades pedagógicas em sala de aula em que atuou durante vários anos. 

(...) eu fui a primeira professora, e a primeira matrícula foi feita por mim. Eu saí 
de casa em casa, porque ele [o Grupo Escolar] não funcionava ainda. Então, eu 
saí de casa para fazer a matrícula, em 69 (Josefa, ex-professora). 

Ela ministrou aulas para as turmas da 2ª e 3ª séries reunidas numa mesma sala de 
aula, no turno da noite, pois não havia professor suficiente para que as turmas fossem 
separadas. A faixa etária variava; os alunos tinham entre 6 e 15 anos, no mínimo. O 
Grupo Escolar, depois de alguns anos de funcionamento, passou a oferecer o Mobral 
(Movimento Brasileiro de Alfabetização). 

Com uma composição arquitetônica simples, contrariando a historiografia dos 
grupos escolares no Brasil, a escola possuía quatro salas de aula, a secretaria, a sala da 
diretora e a dos professores, que eram num só ambiente, um banheiro e uma cantina. 
A instituição funcionava em três turnos, manhã, tarde e noite, e oferecia à população 
a alfabetização, o ensino primário (1ª a 4ª série) e o Mobral. As turmas eram formadas, 
em média, entre 20 e 40 alunos, o que nos leva a concluir que a quantidade de alunos 
matriculados no Grupo era bem significativa, já para os padrões da época. O Grupo 
Escolar teve como primeira diretora Dona Benedita, que nem chegou a assumir o 
cargo, sendo substituída por Dona Consinha Heráclio, mulher do coronel Chico 
Heráclio. Em uma de suas falas, a ex-professora Josefa relata esse fato: 
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Dona Consinha foi a primeira diretora, quer dizer não tinha uma coisa oficial 
não, porque quem primeiro disse que ia ser diretora era uma Benedita, mas ela 
nem chegou a assumir, saiu logo, chegou Dona Consinha, que era mulher do 
coronel Chico Heráclio. (Josefa, ex-professora). 

Esse evento ocorreu devido à influência política do coronel. Apenas uma suposição 
nos primeiros passos da pesquisa, mas depois foi confirmada pela ex-professora e ex-
diretora Maria Helena, que nos relatou: 

Foi força política, né? Eu acredito que seja; se é a viúva do coronel, ela ainda não 
faleceu não, pelo menos eu não escutei. Naquela época, e ainda existe força 
política, imagine que ele era o último dos coronéis. Então o nome era Otaviano 
Basílio Heráclio do Rêgo ele deveria ser parente dele pra ter esse nome, o nome 
dele Francisco Heráclio do Rêgo (Maria Helena, ex-diretora e ex-professora). 

Na época estudada, em Limoeiro, como na maioria das cidades brasileiras, a 
prática de indicação política de profissionais para assumir cargos públicos era comum, 
pois não havia concurso público, e alguns cargos eram assumidos por pessoas que 
tinham um bom relacionamento com os políticos influentes da cidade ou os amigos e 
parentes dessas pessoas e dos próprios políticos. Essa nossa observação é percebida 
nas falas seguintes: 

Naquela época não existia eleição, então era por indicação. O prefeito Artur 
Correia, na época por amizade, essa questão política, eu lá recém-formada, 
então, ele havia me prometido uma cadeira (um cargo), e o que saiu foi a direção 
da escola (Sônia, ex-diretora). 

Porque, na época política, era indicada politicamente, nê!? E o cargo que tava 
desocupado no momento era esse (diretora), aí eu aceitei, nê!? (Maria Helena, 
ex-diretora e ex-professora). 

No Grupo, a prática pedagógica era baseada nos fundamentos de uma concepção  
tradicional, onde os conteúdos escolares transmitidos pelos professores são 
adquiridos por meio da memorização. Sendo assim, a prática pedagógica era baseada 
em exercícios repetitivos. Cabia ao aluno memorizar o conteúdo para mostrar sua 
capacidade por meio de prova e alcançar a média exigida para ser aprovado. Essa 
concepção tradicionalista é denominada, por Freire (2005), educação ”bancária.” 
Nesse tipo de concepção, o aluno é visto pelo professor, que é o detentor do saber, 
como depósito onde são colocados os conhecimentos transmitidos por eles 

Nessa concepção de educação, os educadores não estimulam a capacidade crítica 
do aluno e sua curiosidade epistemológica, nem os ajuda a conscientizar-se de que eles 
são sujeitos da construção e da reconstrução do saber, e por isso  são capazes de 
também  construir o conhecimento e intervir no mundo. Os alunos eram avaliados pela 
sua capacidade de reproduzir o conhecimento transmitido pelo professor por meio de 
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prova, e àquele que tivesse mais desempenho, a ele era atribuída a maior nota. 
Podemos observar a prática pedagógica tradicionalista adotada no Grupo Escolar nas 
falas que se seguem: 

Quadro negro pra gente escrever, explicar, a tarefa pra ele levar pra casa, 
ditado, cópia, tinha tudo. Os meninos desenhavam, os meninos escreviam, 
faziam a prova, usam o caderno de caligrafia pra melhorar a letra (Diva, ex-
diretora e ex- professora). 

Na época eram as quatro operações, saber ler e escrever e dissertar, fazer ditado 
era o normal e saber as coisas do município (Maria Helena, ex-diretora e ex- 
professora). 

O material didático usado para o desenvolvimento da prática pedagógica era a 
cartilha, livro, tabuada e caderno de caligrafia. A régua também fazia parte desse 
material. No entanto, muitas vezes, também, a régua era usada para punir e castigar o 
aluno, ou seja, a pedagogia do castigo também fazia parte da prática pedagógica de 
alguns professores do Grupo Escolar Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo. 

Tinha um livro da Editora Ática, tinha a cartilha do abc, tabuada. Tinha uma 
delas (professora) que era bem rude, puxão de cabelo e até muitas vezes na tapa, 
primeiro era à base da reguada (Romildo, ex-aluno). 

A pedagogia do castigo adotada por muitos professores possivelmente pode ter 
influenciado o comportamento dos alunos, fazendo com que a maioria se comportasse 
de maneira exemplar. E também porque essa prática autoritária do professor era 
apoiada por alguns pais, que transferiam para os professores a responsabilidade de 
educar seus filhos. Esse aspecto pode ser  observado nas falas da ex-diretora ex-
professora Diva e os ex-estudantes Romildo e Silvina: 

O comportamento dos meus, era bom, tinha que ser bom! (Diva ex-diretora e ex-
professora). 

Naquela época, tinha os costumes, os professores eram iguais a uma mãe pra 
gente, os pais autorizavam elas a cuidar dos alunos. Se errou, era na base da lei, 
mas em parte foi bom que educou muita gente através desses atos delas 
(Romildo, ex-estudante). 

Sempre teve alunos danados, e assim é, antigamente, o aluno respeitava o 
professor, tinha medo (Silvina, ex-estudante). 

Essas falas nos permitem concluir que a prática de punição de alguns professores 
era legitimada pelos pais. Acreditavam que dessa forma os filhos, além de aprender o 
conteúdo transmitido, também aprendiam a ser pessoas de bom caráter. Os pais 
confiavam a educação dos seus filhos aos professores talvez por acreditarem que eles 
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eram mais capazes por terem uma formação escolar. Haja vista, também, que muitos 
pais eram analfabetos ou semianalfabetos. 

As disciplinas que faziam parte do currículo escolar eram as de Comunicação e 
Expressão, Integração Social, Matemática e Ciências, conforme constam da Ata de 
Resultados Finais do Rendimento Escolar, documento facilmente encontrado no 
Arquivo da Secretaria Municipal de Limoeiro, em bom estado de conservação. 
Encontramos Atas referentes aos resultados dos exames finais do rendimento escolar 
de alunos da 3ª série, no ano de 1976 e outros anos na periodização deste estudo. Nelas 
constam as disciplinas que faziam parte do currículo do ensino primário, as notas dos 
alunos em cada disciplina e sua aprovação ou reprovação na respectiva série. Ainda 
constam do documento, os nomes da professora, da diretora e endereço da unidade 
educacional. 

Basicamente, os conteúdos trabalhados por meio dessas disciplinas eram leitura, 
escrita das palavras e produção de texto, as quatro operações: divisão, subtração, 
multiplicação e adição, as dezenas, centenas, História do Brasil, seres vivos, noções de 
higiene pessoal e História do Município. Além desses conteúdos trabalhados por meio 
das disciplinas de Matemática, Português, Ciência e Integração Social (História e 
Geografia), os alunos do Grupo tinham aulas de desenho, ministrada por uma 
professora formada em artes, embora, formalmente, não fosse considerada uma 
disciplina. Os alunos que estudavam no Grupo Escolar eram oriundos da periferia da 
cidade e da zona rural. A comunidade discente do Grupo era composta por 
trabalhadores rurais, filhos de trabalhadores rurais, filhos de comerciantes, de 
empregada doméstica, ou seja, a classe pobre do município. Pelos relatos, apreende-
se que era uma gente simples que estudava no Grupo Escolar, crianças de vários 
tamanhos e, possivelmente, idades variadas.  

Ali era pobre, pessoas mais simples, o povo da Cohab, porque os que podiam mais 
iam pra cidade, pro Regina Celi, pro Ginásio de Limoeiro, ia mesmo o povo de lá 
da zona rural (Isabel, ex-diretora). 

Trabalhadores rurais vinham de sítios próximo, empregadas domésticas, 
lavadeiras, comerciante, agricultor (Sônia, ex-diretora). 

Daquele povo que trabalhava na padaria, tocava fogo no pão, fazia o pão, vendia 
lenha (Diva, ex-diretora e professora). 

Acreditamos que é importante traçarmos o perfil do corpo discente como também 
o do corpo docente, pois ambos constituem elementos para a reconstituição da história 
do Grupo Escolar. Algumas professoras moravam na cidade, outras na periferia e na 
parte rural. Algumas faziam parte das classes populares, e outras da classe média da 
cidade. As professoras que trabalhavam no Grupo não tinham experiência de sala de 
aula. Recém-formadas do curso magistério eram contratadas pela prefeitura.  
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Não conseguimos localizar o regimento da escola, onde seriam estabelecidas 
normas e regras a serem cumpridas pelo alunado. Sobre o regimento, obtivemos só 
algumas informações de Sônia, ex-diretora, que relatou: 

O regimento era da Secretaria de Educação. A gente fazia (cartaz) porque havia 
mais disciplina naquela época, onde o aluno tinha seus direitos, porém deveres 
também, horário de chegada e não chegar atrasado (Sônia, ex-diretora). 

Percebe-se na sua fala que o regimento não fazia referência ao o fardamento, 
porém é comum nos regimentos escolares constar, entre suas normas, a exigência do 
vestuário. Apesar de que o fardamento do grupo existia, mas não era exigido devido às 
condições socioeconômicas dos alunos. As falas da ex-diretora Sônia e do ex-estudante 
Romildo confirmam essa ideia: 

Os meninos eram calça e as meninas saia e blusinha branca, azul e branco era o 
fardamento. Era um bairro pobre e então, mas, assim, a gente não exigia, mas 
mesmo assim os pais se esforçavam; quando a gente podia promovia alguma 
campanha, a gente sabia de alguma família a gente ajudava (Sônia, ex-diretora). 

Calça comprida, eu cheguei a usar bermuda, short, não era só calça, que nem 
todo mundo tinha condições de comprar uma calça; as meninas usavam saia azul 
e camisa branca, com bolso com o nome do Grupo, e conga; era escasso o serviço 
de fardamento, a roupa  era usada do jeito que vinha, como podia vestir 
(Romildo, ex-estudante). 

Apesar das condições socioeconômicas dos alunos, procurava-se fazer o possível 
para que as crianças usassem o fardamento. Acreditamos que o fardamento, mesmo 
não sendo mencionado no regimento da escola por Sônia, fazia parte de uma das suas 
normas estabelecidas para o aluno. Entretanto, não só de ensino-aprendizagem em 
sala de aula, normas, disciplinas, punições e castigo viviam os alunos do Grupo 
Escolar. Também havia momentos de lazer, de interação entre os alunos por meio das 
festas comemorativas, como São João e os jogos estudantis, que foram abertos pelo 
ex-prefeito José Antônio de Correia de Paula, no ano de 1970 com direito a taças e 
troféus fornecidos pela prefeitura aos vencedores, conforme veremos nas próximas 
falas: 

Os eventos, quando começava São João, festas comemorativas, dia sete de 
setembro, final de ano, na conclusão do ano letivo (Josefa, ex-professora). 

Festa junina tinha. Inclusive eu cheguei a participar, fui o noivo, como chama? 
Casamento matuto. Arrumaram uma carroça e enfeitaram toda. Eu me lembro 
de que existia uma radiola de pilha  (...) Essa radiola foi pra lá e a gente conseguiu 
fazer a festa (Romildo ex-estudante.). 
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Não conseguimos encontrar nenhum dos objetos citados, como medalhas e troféus 
nem fotografias, mas, por meio dos relatos, observa-se que os eventos ocorriam fora 
da sala de aula e também da escola. Nos relatos, percebe-se, ainda, a grande 
importância do Grupo Escolar na vida desses estudantes, principalmente como a sua 
primeira escola, onde tiveram o contato com as primeiras letras.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura consultada identifica que em várias partes do país os grupos escolares 
foram edificados nos centros urbanos com arquitetura diferenciada. Entretanto, o 
nosso objeto de investigação, ou seja, o Grupo Escolar Otaviano Baíslio Heráclio do 
Rêgo, é um exemplo de experiência criada na zona rural de Limoeiro-PE, em 1968, 
para atender a uma demanda populacional muito específica, no acompanhamento da 
expansão territorial do município. Esse aspecto da edificação do Grupo Escolar 
contraria o que se encontra na literatura. Todavia, ao confrontarmos o levantamento 
bibliográfico com as diferentes fontes encontradas nos arquivos ou mesmo nas 
narrativas dos entrevistados, verifica-se que, do ponto de vista da organização interna 
e modelo pedagógico, o objeto de investigação seguia os mesmos procedimentos das 
instituições edificadas que atendiam às escolas graduadas. 

Nesse contexto, o Grupo Escolar Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo compreende 
uma das unidades importantes da estrutura social do interior do Estado de 
Pernambuco, que integrou o Sistema Educacional num momento bastante 
significativo da história brasileira. A criação dessa instituição educacional foi motivada 
pela densidade populacional em um dos municípios mais importantes da região em 
que se encontrava nequele momento. Logo, o Grupo oportunizou o acesso à educação 
de crianças e adultos oriundos da periferia e zona rural do municipio de Limoeiro num 
periodo onde só existia escola no centro da cidade. Antes, apenas uma suposição, 
depois confirmada pelo conjunto das fontes analisadas.  
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PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação Matemática. Formação Docente. Médio Araguaia. 
 
No Brasil as pesquisas com enfoque em formação de professores e suas respectivas 

histórias vêm se destacando e mostrando sua importância, nos últimos anos. Tais 
estudos permitem que sejam traçadas aproximações entre estas formações, bem como, 
mostram as particularidades de cada período e região estudada. 

Por estes trabalhos é possível perceber que não se pode falar em uma história da 
formação docente no Brasil e sim em versões históricas destas formações. É 
importante ressaltar que ainda que todas as regiões brasileiras fossem mapeadas, não 
se poderia dar o trabalho por concluído, pois a cada mudança de cenário, período, 
atores ou foco, surgem novas histórias a serem contadas. 

Podemos destacar alguns dos estudos já realizados, com relação ao tema que 
propomos, que se referem a diversas regiões do país. Lando (2002), Baraldi (2003), 
Gaertner (2004), Galetti (2004), Cury (2007), Fillos (2008), Cury (2011), Fernandes 
(2011), Martins-Salandim (2012), Morais (2012), Macena (2013), Toillier (2013) e 
Both (2014). Estes trabalhos mapearam diversos estados, tais como: Mato Grosso, São 
Paulo, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte e 
Paraíba. 

Esses e outros trabalhos permitem discutir pontos até então não estudados, isso 
possibilita que o cenário em questão mostre novos aspectos, com informações mais 
aprofundadas, apontadas pelos participantes dele. 

Um meio de se alcançar estes aspectos, que, em geral, não se apresentam em 
documentos escritos, é pela metodologia da História Oral, a qual foi empregada em 
todos os trabalhos acima citados. Por meio desta torna-se possível construir histórias 
de grandes profundidades, pois às fontes escritas são anexados depoimentos de 
pessoas, direta ou indiretamente, ligadas ao tema. Esta é, também, a metodologia 
escolhida para desenvolver este estudo. Assim, realizamos entrevistas com pessoas 
envolvidas com o foco da pesquisa, as transcrevemos (passagem literal do oral para o 
escrito) e textualizamos (reordenação temática ou cronológica, com supressão de 
alguns vícios de linguagem), de posse destes documentos retornamos aos nossos 
colaboradores, que assinaram uma carta de cessão autorizando seu uso. A partir de 
então, iniciamos nosso movimento analítico, do qual, aqui, apresentamos parte. 

Conhecendo as particularidades da formação docente em diversos lugares e não 
tendo encontrado trabalhos voltados à pesquisa da formação de professores de 
Matemática em Barra do Garças – MT, elaboramos esta proposta de estudo, a partir 
da qual diversos questionamentos surgiram, alguns já foram possíveis responder e 
outros estão em processo. Como acontecia a formação dos professores atuantes antes 
da existência de um curso superior? Como ocorreu a implantação do curso de 
Licenciatura Curta em Ciências? Este curso passou a oferecer habilitação em 
Matemática? Quando esta graduação foi convertida em Licenciatura Plena em 
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Matemática? Quais mudanças decorreram desta conversão? Como foi a fase inicial do 
curso?... 

Logo, objetivamos aqui apresentar alguns aspectos desse período de implantação 
de um curso superior em Matemática na região de Barra do Garças, com vista a 
retratarmos parte da história deste curso que forma professores há mais de trinta anos 
na região. Almejamos, assim, contribuirmos com a História da Educação Matemática 
Brasileira, acrescentando uma peça neste quebra-cabeça de infinitas histórias. 

Em Mato Grosso a formação docente iniciou tardiamente, pois até meados da 
década de 1960 esta ficava a cargo da Escola Normal e da Campanha de 
Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (Cades). Assim, quem desejasse 
uma formação acadêmica, em nível superior, precisava sair do estado e buscá-la em 
outros lugares do país. 

Então, visando modificar esse quadro, foi instalado em Cuiabá, em julho de 1966, 
o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá (ICLC), composto pela Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras, criada no início de 1966, e pela Faculdade de Ciências 
Econômicas, fundada no ano anterior. Tal instituição ofertou, nesta fase inicial, quatro 
licenciaturas: História Natural, Geografia, Letras e Matemática, mas ampliou esse 
quadro rapidamente, pois ao final do ano de 1971 já ofertava onze cursos, os quatro 
citados, e ainda: Economia, Engenharia, Química, Pedagogia, Ciências Contábeis, 
Física e Serviço Social. 

A respeito do curso de Matemática, apenas uma turma foi formada pelo ICLC, 
embora tenham sido ofertados vestibulares em diversas ocasiões. Foram três os 
formandos desta turma, que colaram grau em dezembro de 1969: Luiz Gonzaga 
Coelho, Mauro Custódio e Nilda Bezerra Ramos. Depois desta, a próxima formação em 
Matemática aconteceu já na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com 
ingresso em 1972 (Both, 2014). 

A Universidade Federal foi criada em 10 de dezembro de 1970, em Cuiabá, esta 
incorporou o ICLC e a Faculdade de Direito, que eram, até então, as duas únicas 
instituições que ofertavam ensino superior na capital do estado. O curso de 
Licenciatura em Matemática na UFMT se mantém até hoje, mas passou, ao longo do 
tempo, por algumas conversões, funcionou como Licenciatura Plena de 1972 a 1974, 
quando foi convertido (pela Resolução 30/74) em Licenciatura Curta em Ciências, com 
habilitação em Biologia, Física, Química e Matemática. Esta vigorou até 1985, 
retornando, então, às Licenciaturas Plenas (Universidade Federal de Mato Grosso 
[UFMT], 1974, 1985). 

No período de 1974 a 1985, as Licenciaturas Curtas funcionavam da seguinte 
maneira: um curso com duração de dois anos, destinado a habilitar docentes para 
lecionarem no Primeiro Grau (Ensino fundamental II), após estes dois anos de 
formação, àqueles que desejassem ministrar aulas ao Segundo Grau (Ensino Médio) 
precisavam optar por uma das quatro habilitações acima. Esta também tinha duração 
aproximada de dois anos (UFMT, 1974). 

Ainda nessa época, em que vigoravam as Licenciaturas Curtas, a Universidade deu 
início ao seu processo de interiorização, isso ocorreu com a formação de polos em 
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cidades específicas, no interior do estado. Um destes polos foi o de Pontal do 
Araguaia/Barra do Garças, criado em 1981, inicialmente denominado Centro 
Pedagógico de Barra do Garças, depois teve sua nomenclatura alterada para Centro de 
Ensino Superior do Médio Araguaia (Cesma), em seguida, Instituto de Ciências e 
Letras do Médio Araguaia (ICLMA) e, hoje, Instituto Universitário do Araguaia 
(UFMT, 2015). 

A princípio, o Centro Pedagógico de Barra do Garças desenvolvia suas atividades 
na Escola Estadual João Batista sendo, no ano de 1989, transferido para a estrutura 
definitiva no campus de Pontal do Araguaia, onde dispunha de salas de aulas e 
laboratórios, necessários ao desenvolvimento do curso. 

Esse Centro Pedagógico foi criado pela Resolução 013/81 do Conselho Diretor da 
UFMT, e, pelo artigo 4º desta mesma Resolução, foram instituídos os cursos de 
Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, Licenciatura 
Curta em Ciências e Educação Física. Inicialmente sendo ofertados apenas os dois 
primeiros (UFMT, 1981). Posteriormente, esta Licenciatura Curta em Ciências foi 
convertida em dois cursos: Matemática e Biologia (UFMT, 2015). 

A Licenciatura em Ciências permaneceu em vigor, em Barra do Garças, até 1987. 
A partir de então, foram realizados vestibulares para ingresso no curso de Licenciatura 
Plena em Matemática. É importante ressaltar que nesse período de transição (tanto 
em Barra do Garças, quanto em Cuiabá), da Licenciatura Curta para a Plena, ambos os 
cursos ocorriam concomitantemente, objetivando que aqueles alunos que haviam 
ingressado na Licenciatura em Ciências pudessem concluí-la. O curso de Matemática 
era ofertado em período noturno, para que aqueles que trabalhassem durante o dia 
pudessem cursá-lo. 

De acordo com um de nossos depoentes, no momento de implantação da 
Licenciatura Plena em Matemática, o currículo do curso necessitou de adaptações, 
pois a matriz do curso anterior (Licenciatura Curta em Ciências) não atendia à 
proposta da nova Licenciatura Plena. Esse novo currículo foi implantado em 1988, 
sofrendo adaptações no final de 1990 e início de 1991, momento no qual foram 
retiradas algumas disciplinas da grade. 

Finalmente, no que diz respeito aos docentes que atuavam no curso, grande parte 
eram oriundos de Rondonópolis e Cuiabá (quando do próprio estado) ou de Goiás, 
pois na época eram escassas, na região, pessoas com formação superior. Em relação 
aos discentes, a maioria era de Barra do Garças, Aragarças e Pontal do Araguaia, ou de 
cidades da região. 

Portanto, a UFMT foi pioneira em ofertar ensino superior na região de Barra do 
Garças, iniciando com duas Licenciaturas, Plena em Letras e Curta em Ciências. 
Assim, esta Universidade foi, e ainda é, um importante (ou o mais importante) meio 
de formação docente em uma região extremamente carente disto (ainda atualmente) 
e já realiza esse protagonismo há mais de 30 anos. 
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RESUMO  

No concelho de Resende, mais propriamente na Quinta da Devesa nasceu Adriano 
Antero de Sousa Pinto, que estudou Direito na Universidade de Coimbra. Nascido a 26 
de Julho de 1846, iniciou a carreira de advogado em Resende, mas foi para o Porto, 
terminando-a em 1931.  
Teve cargos elevados na Ordem dos Advogados sendo homenageado postumamente 
em Dezembro de 1935.  
Escreveu uma importante obra literária e científica tanto na área do Direito 
Internacional, nomeadamente no Direito das novas tecnologias como a aviação e das 
Instituições Internacionais emergentes por força destas novas tecnologias, como na 
História Económica como professor do Instituto Industrial e Comercial do Porto.    
Como economista são valiosas as análises realistas e rigorosas que fez da crise vinícola 
do Douro. Notável é também a análise literária e política da condição operária e da 
emergência dos ditadores.      
Como professor inovou e defendeu sempre o Instituto onde trabalhou desde 1887, por 
vezes em conflito com Bernardino Machado e João Franco quando estes governaram. 
Por tudo isso a sua docência é louvada, mas a Escola onde ensinou ao contrário da de 
Lisboa, não deu origem a uma Escola de Ensino Superior de Economia, sendo extinta 
com a reforma financeira de Salazar.   
 
PALAVRAS-CHAVE 

Comércio Internacional, Crise Económica e Ensino da Economia. 
  



 

 
 

10 

INTRODUÇÃO  

O concelho de Resende afirma nos seus lugares e freguesias uma orgulhosa 
tradição milenar sendo abundante e detalhada a bibliografia existente.  

A transferência das propriedades dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho para 
a Companhia de Jesus explica a evolução da posse das terras entre a aristocracia e a 
Igreja, e dentro desta nos jesuítas, sendo a acumulação da propriedade nas mãos 
destes um fator de bloqueio do desenvolvimento capitalista, justificando a revolução 
liberal (Freire, 1739). Mais tarde, como resultado do anticlericalismo vitorioso 
resultante da ação do Marquês de Pombal (Clemente, 2008), os bens da Companhia 
de Jesus voltaram ao domínio público, nomeadamente a Quinta da Devesa em 
Cárquere, que passou a ser propriedade da Universidade. Antes, Cárquere na 
sequência do Terramoto de 1755 foi descrita nas Inquirições paroquiais de 17581 em 
vésperas da extinção da Companhia de Jesus em 1759, que irá ser desapossada dos 
bens “recebidos” dos cónegos regrantes. Assim, em 1775, a 5 de Março, a Universidade 
de Coimbra tomou posse dos bens do Mosteiro de Cárquere por doação régia de 4 de 
Julho de 1774. Passou depois a Quinta da Devesa para a família Sousa Pinto no decurso 
de um processo de desamortização dos bens da Universidade que pôs em perigo a sua 
autonomia financeira (Diniz, 1998).  

   
1 - A QUINTA DA DEVESA – SOLAR DA FAMÍLIA SOUSA PINTO  

A Quinta da Devesa aparece sinalizada em Resende Ilustrado de Frei Teodoro de 
Melo em 1733, transcrito em Duarte (2004, pág. 101). Após a compra pelos Sousa Pinto 
há nos registos de batismos uma outra realidade demográfica e social, a Devesa, uma 
quinta como lugar aristocrático e a Devesinha, lugar de morada do povo trabalhador.2  
A casa é assim o elemento identificador da família nobre e também dos seus caseiros 
que, juntos, estruturam o lugar antropológico onde decorre a vida resendense e a das 
famílias que habitam a Quinta da Devesa, que em 19 de Maio de 1821, no alvorecer da 
Revolução Liberal, foi arrolada como parte do Património da Universidade de 
Coimbra. 3 

1.1 UM HOMEM DO SEU TEMPO - ADRIANO ANTERO SOUSA PINTO 

Dos Sousa Pinto, o mais referenciado é Adriano Antero que viveu entre 1846 e 
1934, que nasceu em Cárquere, Quinta da Devesa, Resende, e viveu longas temporadas 
na sua Quinta das Porcas em Avintes.  

                                                   
1 Encontrado em http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4239500, acesso em 1 de Julho de 2014. 

2 Ver também Joaquim Caetano Pinto, 1982, pág. 472.  

3 Arquivo da Universidade de Coimbra, Fazenda, IV – 1º E – 17 -2- 35, Rendas de Cárquere – Emprazamentos e 
Reconhecimentos em Casal da Devesa, ….. Bispado de Lamego, séculos XVI e XIX. 
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De acordo com a certidão de idade no processo de Matrícula de Adriano Antero de 
Sousa Pinto na Universidade de Coimbra, tinha nascido a 26 de Julho de 1846 e foi 
batizado em 6 de Agosto de 1846, no Oiteiro de Anreade, como filho legítimo do Doutor 
Manuel Maria de Sousa Pinto e de Rosa Carolina Vieira Xavier, sendo neto paterno do 
Doutor António Teixeira de Sousa Pinto e de Ana Benedita Pereira de Araújo, da 
Quinta da Devesa, freguesia de Nossa Senhora de Cárquere, e neto materno do Doutor 
José Vieira Xavier e Ana Florinda Rosa, da Quinta da Portela, de S. Salvador de 
Resende.4 

1.2. SINOPSE DE UMA VIDA  

Adriano Antero era Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, onde se 
tinha matriculado em 14 de Outubro de 1867 na Faculdade de Direito para iniciar o 
curso no ano letivo de 1867-1868. Não perde nenhum ano e finaliza os seus estudos de 
cinco anos em 14 de Outubro de 18715. Como não se matriculou nem no ano letivo 
1872-1873 6  e 1873-1874 7  no 6º ano de Direito que não funcionou nesses anos, 
podemos concluir que não fez este ano de estudo, que era necessário à obtenção da 
licenciatura, como habilitação à docência universitária. Tal aconteceu porque nesse 
tempo a Faculdade de Direito tinha muitos professores espalhados pelo país, fazendo 
falta em Coimbra, onde o Reitor, o Visconde de Vila Maior, não conseguia pô-los na 
ordem (Diniz, 2014). 

Iniciou a carreira de advogado em Resende para logo ir para o Porto. Terminou a 
sua carreira em 1931, exercendo cargos elevados na Ordem dos Advogados que o 
homenageou postumamente em Dezembro de 1935.  

1.3 – OBRA LITERÁRIA  

Como estudante publicou em 1870 Réprobos e Poema do Trabalho. “Os Réprobos 
é um brado de angústia e fraternidade, a favor dessa classe oprimida e desgraçada, que 
o cinismo chama poetas, pois “em todas as épocas os grandes romeiros do progresso 
foram vistos e havidos como visionários” (pág. XV). 

Em “O Poema do Trabalho” situa a miséria a dirimir na metrópole de Lisboa e 
pouco fala das ideias de socialismo e, parecendo saudoso dos tempos anteriores à 
Revolução Francesa, escreve: 

 
                                                   

4 Arquivo da Universidade de Coimbra, Certidões de Idade, 1834-1900, XLV, Aarão a Affonso,  IV – 1º D – 5 -2- 
45, folha 154, verso. 

5 Arquivo da Universidade de Coimbra, Livro de Matrículas, 1871-72, XLV,  IV – 1º D – 2 -5- 33, folha ?, verso?. 

6 Arquivo da Universidade de Coimbra, Livro de Matrículas, 1873-74, XLV,  IV – 1º D – 2 -5- 34. 

7 Arquivo da Universidade de Coimbra, Livro de Matrículas, 1874-75, XLV,  IV – 1º D – 2 -5- 35. 
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O século passado 
 
Cantou-lhe missa nova. E se o Terceiro Estado      
Lhe foi pregar lá dentro o louco socialismo; 
Se o excesso de fervor levou ao fanatismo 
De Owen e Fourier, Leroux e Saint Simon    
E o Evangelho trocou aos livros de Proudhon 
Enfim, se alguém cantou a dulcida utopia 
Da Internacional; e, se a visão sombria 
Do anarquismo passou, como a visão do inferno  
Na cúpula do templo; agora o livro eterno 
Da civilização lhe serve de missal  
Nessa ambula sagrada, o óleo que mal val’ 
É o suor do artista – o sangue do operário; 
E o entranhado amor que tem o proletário  
………………………………………………………….. 
Ao som dessa epopeia imensa do futuro,  
Ali vai construindo o Capitólio puro  
Da Paz universal!...” (Adriano Antero, 1895, a), págs. 26-27). 

 
Adriano Antero assume uma oposição clara aos utopistas, a quem acusa de 

fanatismo, associando-os a um Proudhon incoerente, citando de raspão uma 
Internacional e um anarquismo que não define. 

 
Em O Poema da Vida, Adriano Antero (1912) fala dos males e misérias da vida, 

começando logo por falar da Penitenciária. Fala aí das preces, da avareza e da caridade, 
dos velhos, de milagres, do amor como síntese, dos enjeitados, das crianças, das mães 
e do hospital. Em 1906 já tinha publicado Na Penitenciária,. Conta aí a história de 
uma vida normal que um dia se transformou em desgraça pela traição de uma mulher, 
que abandona o homem e lança mais tarde a filha na prostituição. Falará de O 
Proletário a quem só retrata a morte miserável e a quem, também, só um companheiro 
de miséria e a mãe acompanham ao cemitério, em que esta também acaba por ser 
enterrada (Antero, 1921, a). 

Bom conhecedor da História da Grécia Antiga, como demonstra na sua História 
Económica, vai escrever um romance passado na Grécia, refazendo os circuitos 
políticos e sociais onde este desenrola com muito pormenor, expressa no romance de 
Megacles editado em 1923. Também em 1923, Adriano Antero escreverá o romance 
Túnica de Nesso, apresentando-a metaforicamente como uma autêntica camisa-de-
forças que comanda o homem e a mulher que irão unir-se em casamento no final. 
Explica aí a regeneração e o casamento de um valdevinos formado em Direito em 
Coimbra. Entretanto, numa peregrinação pelo mundo europeu, vemos o 
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conhecimento que tinha da Europa do seu tempo e quando o protagonista do romance 
reentra em Portugal, fala das: 

 “quebradas do Douro, com a opulência dos seus vinhedos, tão festivos como um 
sorriso da própria terra; a paisagem da Régua e de Jugueiros e lugares 
circunjacentes até à Rede, como uma seleção monstruária das galas da natureza; 
o aspeto pedregoso e rude, com as margens erriçadas de rocha e as encostas 
cobertas de vegetação agreste, a contrastar com a amenidade da paisagem 
anterior; a vegetação ubérrima, desde Mosteirô até o Porto, como o primeiro 
anúncio dos encantamentos do Minho…” (pág. 60). 

Em 1926, já com 80 anos, Adriano Antero vai publicar mais um romance que muito 
tem a ver com uma sociedade feudal do seu tempo, que desaba. É uma realidade visível 
na falência das quintas do Douro, que mostram sinais de abandono já não conseguindo 
sustentar os seus proprietários. 

 Em 1927, preocupado com o decurso da vida política, Adriano Antero, tendo 
formação em Economia e Finanças, sabendo do drama criado pela gestão desastrosa e 
até criminosa de Sinel de Cordes (Diniz, 2005), vai escrever sobre os falsos príncipes 
num prefácio (pp. 5 e 6), que é premonitório contra os que se perfilam como 
candidatos a ditadores. 

Em 1929, escreve sobre os poetas cegos, dando conta da sua enorme cultura 
universal. E em 1930 romanceia um caso de divórcio, inserindo-o numa trama pérfida, 
acabando com o arrependimento e morte do marido manipulado pela conspiração 
urdida por uma mulher ambiciosa com quem casa mas que o abandona quando um 
pretendente mais rico a aborda (Antero, b), 1930). 

  
Em 1933, pouco antes de morrer, escreve Erros Judiciários, um livro de contos, 

em que o primeiro é passado numa primeira parte em Caldas de Aregos, lugar a que 
os protagonistas voltam frequentemente, tornando-se o lugar central da história. 
Mostra nele o seu conhecimento, do mundo e do Direito, fazendo de Resende e da sua 
vida de professor as fontes de personagens e lugares. 

1.4 – OBRA CIENTÍFICA  

No campo científico, Adriano Antero escreveu em 1923 sobre Direito 
Internacional um livro em que descreve com muito detalhe todo o processo de 
regulação dos conflitos e a organização da vida dos diversos cidadãos nacionais 
quando entram em negócios com o estrangeiro. Vemos aí também informações 
preciosas e quase completas sobre a forma como nasceram as diversas organizações 
internacionais que regulam partes importantes dos negócios internacionais, 
nomeadamente no campo tecnológico. Marcado pelos conflitos que viveu preocupou-
se particularmente e fundamentalmente com as leis e tratados internacionais, que 
procuram minimizar os efeitos cruéis das armas e formas de guerra nascentes. São os 
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que as políticas de ocupação e de conquista de novos territórios vão espoletando, que 
procura enquadrar no objetivo de criar a paz perpétua entre os povos. Começa por isso 
com uma descrição das componentes do Estado que são para ele a população, o 
território e o governo para resolver as perturbações e as guerras. 

Em 1900, preocupado com a questão da identificação antropométrica que se revela 
então essencial para a descrição rigorosa dos homens e mulheres a identificar, faz o 
esboço bibliográfico do trabalho de reorganização dos dados disponíveis, encetado por 
Alphonse Bertillon8 para fazer avançar a ciência penal.  

Em 1905, Adriano Antero começa a escrever a obra enciclopédica que é a História 
Económica, sendo o Volume I sobre a Idade Antiga. Publica no ano seguinte, 1906, o 
Volume II sobre a Idade Média seguindo-se no ano de 1907, mais um volume sobre o 
mesmo tema. Só em 1911 publicará o volume IV sobre a Idade Moderna, seguindo-se 
um longo interregno pois só em 1921 publica um 5 volume, que tem como subtítulo 
História Universal do Comércio e da Indústria. Acontece por imposição legal em 
parte por ser necessária nos Institutos Industriais, mas também para esclarecer do que 
trata, pois alguns pensam, que faz a História da Economia Política, sendo o autor um 
economista. É o que desmente, dizendo que é um simples historiador, que trata de 
muitos fatores que vão para além da Economia Política. Em todos os volumes 
transparece uma bem raciocinada erudição, fazendo dos 5 volumes uma fonte de 
informações não só para a Economia, mas também a história da ciência e da 
etnografia. São particularmente interessantes as conclusões. E mostrando como 
Portugal contribuiu para a mudança mundial, conclui: 

“Alargou-se a área dos produtos, com a descoberta e colonização de novas 
regiões. E finalmente, o mundo escravizado e comprimido no jugo dos déspotas 
ou dos senhores feudais, refervendo na retorta da liberdade, para, no fim do 
período, alumiar todo o universo, com o facho deslumbrante, embora sangrento, 
da revolução francesa.” 

Em 1920, com as dificuldades decorrentes da falta de papel e do não acesso à 
literatura internacional recente sobre direito da aviação, faz a extensão e adaptação a 
esta nova tecnologia tanto do Direito Marítimo como do Direito Internacional. É onde 
não deixa de focar os problemas decorrentes das novas condições, em que a guerra se 
torna mais mortífera, dando indicações das cláusulas de direito internacional que se 
aplicam para minimizar as consequências. Aplica também aqui o Direito Comercial 
que se internacionaliza num passo mais na globalização, visto que a Convenção 
Internacional sobre a Navegação Aérea já foi aprovada por lei de 15 de Abril de 1920, 
embora ainda não tenha sido publicada em Diário do Governo. Mas esta convenção já 

                                                   
8 Alphonse Bertillon, nascido em 28 de Abril de 1853 e falecido em 13 de Fevereiro de 1914 era um oficial de 
polícia francês e um investigador em biométrica que criou a antropometria, um sistema de identificação. In 
http://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Bertillon, acesso em 13 de Novembro de 2008. 
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regulamenta o tráfego aéreo e os sinais a respeitar e o acesso à profissão nos requisitos 
físicos dos pilotos e na sua formação profissional (Antero, 1920). 

Os seus trabalhos sobre Direito Internacional continuam a ser referências no 
Século XXI para o Comércio Marítimo9 e na Impugnação de Imposto de Selo (p. 185) 
ainda é usado o seu Comentário ao Código Comercial Português, volume I. Esta 
situação é ainda mais clara quando analisamos as interpretações proactivas da 
realidade que antecede o 28 de Maio de 1926 e aquelas que lhe são imediatamente 
posteriores, como o podemos depreender do Comentário ao Código Comercial 
Português, volume II, em que esta constatação é bem clara. 

Na segunda edição de 1928 deste trabalho em três volumes, há uma erudição que 
se alarga para além das fronteiras nacionais, mostrando o seu conhecimento das 
legislações estrangeiras, justificadas pelo seu conhecimento do Direito Internacional, 
com raízes na vida mercantil do Porto.  

Os três volumes são o resultado de uma longa vida de trabalho como professor, 
como advogado e como político, dando origem à discussão de dados da vida moderna 
como o direito do trabalho e dos seguros, que em muitas situações saem fora do âmbito 
do direito comercial. É o caso de um sinistro marítimo que espoleta um processo de 
resolução de uma situação de desastre, no nosso tempo ecológico, que tenta clarificar 
alterando a redação da lei a partir da sua atuação como deputado em 26 de Julho de 
1909 (Adriano Antero, 1930, a), págs. 333-334). Em qualquer caso, nota-se a leitura 
continuada de toda a legislação portuguesa e respetiva jurisprudência, que coteja com 
a literatura internacional a que tem acesso, dando em qualquer caso a sua 
interpretação crítica do processo histórico, que vai transformando as formas de 
negócio, em particular do internacional, permitindo-nos neste início do terceiro 
milénio entender bem melhor o processo de globalização, fazendo-nos compreender 
com rigor como foi sendo construída a ordem jurídica do capitalismo global, 
articulando-a com a nacional. 

Para ele, as pautas aduaneiras são elementos provisórios de proteção às indústrias 
nascentes, que devem preparar-se para defender-se da concorrência internacional sem 
ter que fazer oposição sistemática e absoluta aos estrangeiros que procuram entrar no 
mercado nacional. 

 
Em 6 de Agosto de 1908, a seguir à intervenção de Anselmo Vieira sobre a crise 

económica e vinícola, vai intervir na discussão partindo então da ideia de que é a crise 
vinícola que determina a crise geral, sendo por isso essencial controlar a crise que afeta 
o Vinho do Porto. No dia seguinte, continuando a sua intervenção, fará várias 
propostas para resolver a crise vinícola. 10 Mostra aqui mais uma vez a experiência que 
adquiriu na sua vida de advogado e os casos que invoca servem de justificação da 
moção de ordem que apresentou: 

                                                   
9 Ver http://www.marinha.pt/extra/revista/ra_jan2008/pag_6.html, acesso em 17 de Outubro de 2008. 

10 Diario da Câmara dos Senhores Deputados, período de 30 de Abril a 8 de Setembro, sessão legislativa 
ordinária de 1908, Lisboa, Imprensa Nacional, 1910, I Volume, sessão nº. 59 de 7 de Agosto de 1908, págs. 10-15. 
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“A Câmara, reconhecendo que o projeto é aceitável nas suas bases gerais, mas 
deve ser modificado em algumas das suas disposições, resolve que ele volte à 
comissão, para que no seio desta, sejam novamente ponderadas todas as 
circunstâncias que afetam a crise vinícola e os remédios que ela carece, bem como 
as emendas e observações saídas da discussão”.11 

Assim, avisa que só tem uma pequena propriedade junto à Régua (1908, a), pág. 
3)12, para se mostrar diretamente desinteressado. Faz assim um discurso muito crítico 
da qualidade do vinho que se exporta, resultando daí dificuldades no seu escoamento, 
causadas por incúria dos agricultores e exportadores, onde avulta como causa a falta 
de instrução, demonstrando o seu conhecimento pormenorizado do negócio 
internacional que insere numa reorganização da agricultura nacional. Crítico feroz da 
realidade nacional, afirma: 

“Os governos têm já feito bastante no papel com leis e decretos que mencionei; 
mas infelizmente, eles não têm sido executados, ou, pelo menos, não o têm sido 
eficazmente.” (1908, pág. 41). Propõe por isso que se inicie uma transformação 
gradual da economia, afirmando ironicamente: “Fiarmos tudo do Governo, 
prostrados de costas e esperando que o maná caia céu, pode ser bom para 
devotos, mas é péssimo para os trabalhadores” (pág. 42). 

Na verdade, pelo decreto de 14 de Junho de 1901, o governo de Hintze Ribeiro 
tinha proposto novas regras para o comércio vinícola e para o fomento vinícola13 sem 
sucesso. É por isso que em 1908 propõe para defender o vinho do Douro barreiras à 
circulação e venda de vinhos de outras regiões, vantagens fiscais e financeiras da 
região, prémios à exportação, limites ou melhor suspensão do plantio de vinhas, 
reorganização dos escritórios de representação externa e a manutenção de outras 
disposições legais. 14 

Sabemos nos registos que há no Diário da Câmara dos Deputados das divergências 
com Bernardino Machado na reforma feita por este do Ensino Industrial e Comercial. 
Volta às ideias que já tinha defendido contra João Franco em 1895. Mostra ainda um 
conhecimento perfeito da política de saneamento das contas públicas encetada que 
não satisfaz as necessidades de preservação da Monarquia. Também na atividade 
parlamentar é coerente com a sua produção poética a favor dos trabalhadores (Veloso, 
1911, pp. 13-14). 

                                                   
11 Diario da Câmara dos Senhores Deputados, período de 30 de Abril a 8 de Setembro, sessão legislativa 
ordinária de 1908, Lisboa, Imprensa Nacional, 1910, II Volume, sessão nº. 57 de 6 Agosto de 1908, págs. 13-20. 

12 É a Quinta da Devesa. 

13 Fomento Vinícola – Decreto de 14 de Junho de 1901, Lisboa, Typographia da Companhia Nacional Editora, 
1901.  

14 Diário do Governo, ano 1901, n.º 28, terça feira, 5 de Fevereiro de 1901, pág. 354, coluna 1. 
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Publicou trabalhos com sólida argumentação jurídica sobre Moinhos, cuja 
propriedade é contestada com documentos antigos e testemunhas que mentem para 
afirmar que os demandantes:” Querem apenas vexar o R., e nada mais; e esse mau 
desejo deve também servir, para que sejam castigados pela sua ruindade” (Adriano 
Antero, 1903, pág. 40). Antes tinha analisado uma sentença de um juiz para dissecar 
as leis antigas, provando então como as normas legais do feudalismo conflituam com 
a realidade da própria vida comercial que resulta do funcionamento do capitalismo 
(Adriano Antero, 1902). 

 Adriano Antero tem assim bem clara a ideia de que o Direito é um conjunto de 
regras historicamente determinadas, dando-lhe pela sua permanente atualização 
capacidade de as estender às realidades criadas pelas sempre renovadas tecnologias, 
tornando-o hábil para produzir jurisprudência adaptável a qualquer época histórica. 
É o caso das suas análises do Código Comercial, feitas numa segunda edição em 1926, 
1929 e 1930 ainda agora atuais.      

Da alta qualidade da sua advocacia dá-nos conta Rodrigo Veloso em 1911 que 
depois de elevar Adriano Antero de Sousa Pinto aos píncaros pelo facto de defender 
todas as causas, sendo um dos primeiros advogados do Porto e de todo o Portugal.  

 
2 – O PROFESSOR SOUSA PINTO  

Adriano Antero Sousa Pinto tornou-se professor do Instituto Industrial e 
Comercial do Porto na sequência da reorganização em 1886 por Emídio Navarro que 
aprovou o Plano de Organização do ensino Industrial e Comercial, publicado em 14 de 
Fevereiro de 1887.15 Como este Decreto criou a cadeira de Geografia Geral, História 
Elementar e Geografia comercial passou a lecioná-la no ano letivo de 1887-1888, 
sendo equiparado aos lentes catedráticos das escolas superiores. 

 No ano seguinte, esta cadeira é dividida em duas partes, ficando a 1ª parte – 
Geografia Geral e história elementar para José Augusto Lemos Peixoto, ficando 
Adriano Antero com a 2ª parte, Geografia e história comerciais. 16  

Estava iniciada uma tradição de ensino comercial, com uma forte vertente de 
negócios internacionais, dadas as características da cidade do Porto, onde se formou 
um embrião do curso superior de Comércio que funcionava no início do século XX. Foi 
o que impediu em 1910 a Universidade de o criar, tendo de esperar até 1918 para então 
se criar o Instituto Superior de Comércio do Porto, mas este devido a rivalidades mal 
esclarecidas não conseguiu integrar-se na Universidade do Porto. João Franco tinha 
tentado reduzir o estatuto científico da Escola ao tirar-lhe os cursos especiais ou 

                                                   
15 Ver Livro de Registos de Leis, Decretos e Portarias ou outras quaisquer Disposições que se refiram que se refiram 

à Instrução Industrial e Comercial, 1852-1912, folha 6, verso, in Arquivo Histórico do Instituto Superior de 

Engenharia do Porto.  

16 Ver Livro de Exames, 20ª Cadeira, 1887-1888-1901-1902, in Arquivo Histórico do Instituto Superior de 
Engenharia do Porto.  
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superiores, como se afirma no preâmbulo do diploma de 8 de Outubro de 1891 (pág. 
595) que mudou a estrutura dos cursos e a 20ª cadeira, 2ª parte passou a ser a 6ª 
cadeira da secção comercial e a 20ª cadeira, 1ª parte a 2º. A Geografia e história 
económica e comercial geral – emigração e colonização fica no 3º ano da secção 
comercial, sendo agora a 6ª disciplina. No primeiro ano havia Geografia e história 
económica e comercial de Portugal e suas colónias, 1ª parte, designado por 2ª, a), 
ficando a segunda parte para o 2º ano que era então designada 2ª, b). 

 Deixava de haver o curso superior de comércio para haver só uma secção 
comercial, o que desagradou aos professores. Note-se que a disciplina Geografia e 
história económica e comercial de Portugal e suas colónias, 1ª parte, era a 22ª da 
secção industrial. Contudo, os alunos quando requeriam matrícula na secção 
comercial designavam o curso como Curso Superior de Comércio. 17 

Esta alteração da organização do instituto teve reflexos de imediato na frequência 
de alunos que era em 1889-1890 de 403 alunos e de 396 em 1890-91, baixando em 
1891-1892 para 196 e em 1892-1893 para 116. São os números que justificam uma 
representação do conselho escolar do Instituto Industrial e Comercial do Porto 
assinada por todos, sendo a penúltima assinatura de Adriano Antero 18 . Assinará 
também em 4 de Setembro de 1894 um pedido de alterações do quadro de organização 
dos cursos professados, não só para permitir a sua mais profícua frequência pelos 
alunos, mas, também de adequar estas formações ao mercado de trabalho local. 19 
Contudo, qualquer uma das reformas não alterou a estrutura de duas secções, pois 
nenhuma as transformou em escolas independentes, o que só veio acontecer com a 
Reforma Republicana de Azevedo Neves que as veio separar, havendo então um 
Instituto Superior de Comércio (Magalhães, 1945, pág. 15).   

Informam também que “em Sessão do Conselho Escolar de 18 de Dezembro de 
1905, o Diretor Paulo Marcelino Dias de Freitas”, se congratulou com a reforma que 
tinha elaborado com Adriano Antero e Lemos Peixoto. Reconhecendo que estes 
tinham mais probabilidade de êxito por serem “deputados e amigos do Governo”. 
Afirmou, ainda que sem o auxílio do Diretor Geral do Comércio e Indústria: 
Conselheiro Madeira Pinto, a reforma não teria avançado.20 Era o sinal de que existiam 
obstáculos à reforma do Instituto para lhe permitir uma expressão como ensino 
superior, que só era possível se houvesse alguém com peso político.  

  A verdade é que esta proposta de regulamento, baseada na reforma de 1905, não 
foi ratificada durante a monarquia, só se tornando oficial com a República. Contudo, 
os registos de exames da 6º disciplina da secção comercial Geografia e história 
económica e comercial geral – emigração e colonização terminam em 12 de Outubro 

                                                   
17 Ver Requerimentos para Matrículas n.ºs 201 a 300, anos de 1901-1902, cursos industriais e comerciais in 
Arquivo Histórico do Instituto Superior de Engenharia do Porto.  

18 Arquivo Histórico do Instituto Superior de Engenharia do Porto, representação de 8 de Agosto de 1893. 

19 Arquivo Histórico do Instituto Superior de Engenharia do Porto, representação de 4 de Setembro de 1894. 

20 “Atas do Conselho Escolar”, de 22 de Junho de 1901 a 28 de Março de 1919, fl. 33 e ss. 
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de 1906, sinal de que a reforma estava em marcha, obrigando a outra forma de 
registo.21 Mais, em Lisboa o Instituto Industrial e Comercial tinha sido reformado em 
1898, mas o estabelecimento congénere do Porto só o foi em 1905 através do decreto 
de 3 de Novembro, e apesar de esta reforma estar já autorizada pelo n.º 5 do artigo 17º 
da carta de Lei de 5 de Junho de 1900 (Ministério das Obra Públicas, Comércio e 
Indústria, 1906). Temos assim uma mudança que poupa dinheiro – 630$000 réis 
anuais, suprime uma cadeira de geografia e não dispensa ninguém. Fica assim 
reduzido o ensino da geografia à Geografia comercial e história do comércio universal 
e outra Geografia comercial e história do comércio de Portugal e suas colónias – 
emigração e colonização. Volta a existir legalmente o curso superior de comércio que 
nunca tinha deixado de existir a crer nos documentos oficiais de matrícula. Nesta 
altura, para obviar a alguma falha de formação no mercado de trabalho, é criado o 
curso secundário de comércio. 

O Curso Superior de Comércio no Porto já tinha existido em 1885 por iniciativa de 
Wenceslau Lima, mas perdeu-o por ter aparecido um curso semelhante no Instituto 
Industrial que lhe retirou alunos (Magalhães, 1945). Mas, no início do Século XX, o 
curso superior de comércio tinha bastante frequência no Instituto Industrial e 
Comercial do Porto.22 Entretanto, o ensino superior industrial existiu até ao ano letivo 
de 1918-19 e o curso superior de comércio passou para o Instituto Superior de 
Comércio pelo Decreto de 1918. 

 Podemos assim colocar a hipótese de que o curso superior de comércio funcionou 
regularmente desde que foi criado, sendo o embrião do ensino de Economia no Porto. 
Contudo, foi a sua extinção em 1931 que permitiu o funcionamento do Instituto 
Comercial, e o Ensino da Economia só veio a existir em 1953, sem ser a transformação 
de um Instituto Superior de Comércio em Instituto Superior de Ciências Económicas 
e Financeiras como aconteceu em Lisboa. Apesar de não ter conseguido concretizar 
este desejo em 16 de Maio de 1932, Alfredo Henrique da Silva, diretor do Instituto 
Industrial e Comercial do Porto, intitula-se licenciado em Ciências Económicas pelo 
Instituto Superior de Comércio do Porto. 23 Mas, o Porto esteve sempre a reboque de 
Lisboa e em 1922 quem representou o ensino da Economia em Portugal na Exposição 
Universal do Rio de Janeiro foi o Instituto Superior de Comércio de Lisboa (Diniz, 
2001). 

Os últimos anos de trabalho docente de Adriano Antero são afetados pela 
indefinição em que a República lançou o Instituto Industrial e Comercial do Porto. De 
facto, após a implantação da República, o Instituto Industrial e Comercial de Lisboa 

                                                   
21 Exames do ano letivo 1902-1903 a 1905-1906, livro B64 in Arquivo Histórico do Instituto Superior de 
Engenharia do Porto.  

22 Arquivo Histórico do Instituto Superior de Engenharia do Porto, requerimentos dos alunos. 

23 Arquivo Histórico do Instituto Superior de Engenharia do Porto, Edital de 16 de Maio de 1932, Notícias e 
Impressos. 
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foi dividido em duas escolas autónomas24, em 1911 com um decreto que estabelecia o 
Instituto Superior Técnico25 e em 7 de Maio de 1912 com o decreto que organiza o 
Instituto Superior de Comércio de Lisboa. 26   No Porto o Instituto Superior de 
Comércio só é criado em 1918 e extinto logo nos inícios dos anos 1930. Mas, o seu labor 
docente é realçado por Rodrigo Veloso (1911, pág. 14): 

“o de honrar grandemente o magistério na regência da cadeira que lhe está 
cometida, e cujas doutrinas professa com a mais indisputável proficiência, não 
só pela lição oral, mas ainda pelo livro, do que testemunho irrefragável, o mais 
levantado e honrosíssimo nos tomos já publicados da sua verdadeira 
monumental História Económica, que sobre o vastíssimo assunto ficará 
constituindo obra clássica”. 

 Morre em 24 de Fevereiro de 1934, sem filhos27. 
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RESUMO  

O presente artigo propõe investigar a situação de fragilidade e de risco pela qual os 
menores aprendizes passaram durante seu processo de formação nas Companhias de 
Aprendizes Marinheiros, especificamente no Ceará. Nosso tempo cronológico situa-se 
entre as décadas de 1860 e 1870, quando da implantação e da consolidação da referida 
instituição. Como metodologia, recorremos à pesquisa documental, junto ao Arquivo 
Público do Ceará, ao Arquivo da Marinha e ao Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, 
para analisar os relatórios do Ministério da Marinha. Para sedimentar nossa pesquisa, 
buscamos, em Ariès (1986), Cambi (1999), Cesar Castro (2014), Elias (1994), suporte 
teórico para analisarmos o tema. Como resultado, encontramos casos de violência, 
dentre eles, a pederastia, que embora não confirmada mesmo sob exame médico, 
nunca era tomada como verdade, era uma prática silenciosa, velada entre mestres, 
menores e instituição, em que o agressor, durante sua formação, também foi vítima da 
mesma violência. 
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1. PRIMÓRDIOS DAS COMPANHIAS DE APRENDIZES MARINHEIROS NO BRASIL. 

As Companhias de Aprendizes Marinheiros surgiram no Brasil a partir de 1840 
como projeto de formação profissional, tendo como público alvo órfãos, 
principalmente os que estavam sob a guarda das autoridades locais - Presidentes das 
Províncias, Juízes de Órfãos e Delegados de Polícia e menores desvalidos. Para 
ingressar, nessas companhias de aprendizes, os menores teriam que ser brasileiros, 
estarem com idade entre 10 e 17 anos e mostrarem constituição física para o serviço 
no mar. Essa proposta de formação profissional e de instrução de primeiras letras, já 
vinha sendo promovida pela marinha, desde o Período Regencial, por volta de 1833, 
quando da implantação de aulas de primeiras letras nos navios de guerra de grande 
porte.  

Entre os anos de 1840 e 1885, as Companhias de Aprendizes Marinheiros foram 
instaladas pelas diversas províncias brasileiras, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, 
Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Sergipe, Espírito 
Santo, Município Neutro - Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso.  

Como um estabelecimento de formação também intelectual, quartel-escola, o 
currículo contemplava, principalmente, a formação para o trabalho, que estava aos 
cuidados de um mestre-escola, no caso, um oficial militar responsável por ministrar 
as aulas práticas profissionalizantes. Para formação moral, eram ministradas aulas dos 
princípios da moral cristã e da doutrina religiosa católica, sob a tutela do capelão da 
instituição.  

Para a formação intelectual, no caso, a formação primária, as companhias 
recorreram ao capelão para ministrarem o ensino de primeiras letras, com ênfase no 
ler e escrever, nas quatro operações de aritmética prática e na gramática da língua 
nacional, uma vez que o Brasil, durante o século XIX, apresentava uma grande lacuna 
no quadro de professores, em qualquer um dos níveis de ensino, superior ou 
secundário, com ainda menor expressividade para o ensino primário. Esse fato 
adentrou aos estabelecimentos de ensino militar naval.  

Como o número de seminários1 no Brasil não atendia à demanda para a formação 
desse profissional, pois nem todas as capitanias à época possuíam esses 
estabelecimentos de formação, a instituição precisou optar por outra alternativa, no 
caso, recorrer ao seu quadro de oficiais, dando ao  Escrivão das companhias essa 
função. Caso esse oficial militar também não pudesse exercer essa função, seria 
repassada para oficial inferior, contanto que atendesse os critérios de saber ler, 
escrever, conhecer as quatro operações matemáticas e ter uma conduta moral ilibada. 
Esses critérios não eram muito fáceis de encontrar, especialmente no que concerne a 
conduta moral, uma vez que nem mesmo esses profissionais, no caso, os padres, a 
tinham como fundamentos.   

                                                   
1O Ceará veio a ter um Seminário em 1864, ver Jucá. Jucá. Gisafran Nazareno Mota. (2014). Seminário da 
Prainha: indícios da memória individual e da memória coletiva. Fortaleza: EdUECE. 
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A função dos padres, nos arsenais de marinha, data do Decreto nº 2536 de 
Fevereiro de 1860, sendo exigido deles o exemplo de moralidade e pureza de costumes 
para exercerem também o papel de professor de primeiras letras junto aos menores 
aprendizes. Velada dentro das instituições – militares e religiosas – a conduta desse 
profissional nem sempre condizia com o exemplo de moralidade. Alguns sacerdotes 
muitas vezes quebravam as regras do bom comportamento, tornando-se mau exemplo 
para os menores. Fato que, em 1882, transpôs os muros da instituição, sendo noticiado 
pelos jornais, levando as autoridades militares a solicitarem às autoridades religiosas 
que interviessem junto ao seu representante, uma vez que o sacerdote não era 
submetido ao regimento militar.   

Em 1882, no Rio Grande do Sul, o comandante da Companhia de Aprendizes 
Marinheiro, pediu as autoridades competentes – oficiais superiores navais e aos 
representantes eclesiásticos Reverendo Conêgo Vigário da Paróquia e ao Bispo da 
Diocese - para resolverem o problema de conduta moral do capelão, porém, ambas, as 
instituições se eximiram de tomar alguma atitude, alegando, no caso, da marinha, que 
o capelão não era um militar e não estava submetido ao regimento militar, e, no caso, 
da igreja, que o capelão estava a serviço da armada. Fato é que o sacerdote não era um 
poço de virtudes, como vemos no Relatório (1882) abaixo: 

[...] o padre Bicudo passa as noites em verdadeiras pandegas, para não servir-
me de outro termo mais significativo, sem que estas se limitem apenas ao interior 
de sua residência, ou da de seus escrupulosos amigos; pois que ellas têm também 
logar pelas ruas, que por elle, acompanhado de uma pleyada de moças em quem 
concorrem os verdes annos e o nenhum critério, são percorridos 
[tumulturiamente]. Ao meo conhecimento têm vindo diversas queixas de pessoas 
circunspectas com relação a factos presenciados, e nos quais  tem sido visto como 
protagonista o capelão da Companhia de Aprendizes Marinheiros. (...) A 
maneira pouco circunspecta e ainda menos tolerável de se trajar, que em nada 
se [conforma] com a gravidade de um membro do clero, o nenhum escrúpulo com 
que elle assim se apresenta no quartel á doutrinar os aprendizes, torna-o o menos 
apto para capellão de uma companhia de menores, que no seo capellão, mais do 
que em outro qualquer deve sempre ver um exemplo de virtude. (MARINHA DO 
BRASIL, 1882, s/n) 2  

Nesse ínterim, os menores aprendizes ficavam no meio desse embate institucional, 
tendo que atender às orientações exigidas e cobradas pela sociedade, que buscavam a 
época resignação e obediência as autoridades a eles constituídas, mesmo que elas não 
fossem exemplo de conduta moral.  

                                                   
2 MARINHA DO BRASIL - Arquivo Nacional. Referência B2 XM-525 – Correspondência do Corpo Eclesiástico da 
Marinha, ano de 1816 a 1887. Relatório nº 95, 1º de Julho de 1882, Reservado. Correspondência da Capitania 
do Porto da Província do Rio Grande do Sul pelo Capitão do Porto Luiz Maria Piquet para o Chefe de Esquadra 
Ajudante da Armada Elisiario José Barbosa sobre falta de conduta do Padre Antonio Manoel Bicudo, capelão da 
Companhia de Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Sul. 
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A resignação e a obediência calavam diversos atos de violência praticados contra 
os menores, uma vez que a própria sociedade delegava às autoridades institucionais o 
direito de castigá-los, mesmo sendo eles vítimas das circunstâncias. Estar nas 
companhias de aprendizes nem sempre era uma opção para o menor, de fato, em sua 
grande maioria, era uma obrigação imposta pelas autoridades e também pelos 
familiares. 

 
2. ALISTAMENTO OU RECRUTAMENTO FORÇADO DE MENORES: A SOCIEDADE 
TENTAVA ENTENDER. 

A Companhia de Aprendizes Marinheiros do Ceará foi implantada de acordo com 
as Leis do Império do Brasil3 pelo Decreto nº 3.347 de 26 de Novembro de 1864, 
instalada em 26 de fevereiro de 1865, com curso profissional de serviços de bordo e 
primário, se entrelaçando com a política de preparação e qualificação da camada 
popular para o trabalho, bem como, com a ideia de moralidade e civilidade pelo 
aformoseamento da capital cearense e, assim como com a expansão do processo 
educacional no Ceará.  

As atividades da Companhia de Aprendizes Marinheiros do Ceará iniciaram em 26 
de Fevereiro de 1865, tendo todo o 1º semestre, de fevereiro a junho, voltado para 
estruturar e organizar o estabelecimento, quartel-escola, em Fortaleza. Nesse período, 
os menores aprendizes foram sendo alistados numa rapidez que assustou a sociedade 
cearense, uma vez que a companhia, em menos de três meses, atingiu o contingente 
de 51 menores.  

Esses menores estavam, agora, sob a guarda do poder e da força coercitiva e 
repressora do Estado, como classificou Altursser, que se apoderou da prerrogativa de 
educá-los, ou melhor, dizendo adestrá-los. De acordo com Cambi (1999)4, “O serviço 
militar era (...) uma ocasião de formação profissional, de educação moral e de 
amadurecimento civil, além de alfabetização pelos menos primária” (p.117), voltada 
principalmente para a camada popular. 

Os militares acreditavam, na época, que estavam contribuindo com a educação e 
formação desses menores destruindo seus vícios, corrigido seu gênio, dobrando e 
quebrando seus caprichos, além de promover neles o hábito para o trabalho. Eles 
acreditavam também que, através da instrução primaria e do hábito ao trabalho 
regular, diminuiriam a aversão dos menores ao estudo, à doutrinação e à subordinação 
desses rituais, bem como acreditavam ainda que através do ensino religioso seria 
possível incutir nessas crianças os princípios e valores morais necessários à sociedade 

                                                   
3 BRASIL - Leis do Império - Rio de Janeiro – 1864 – DECRETO N. 3.347 – de 26 de Novembro de 1864. 
Consultado no site: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio>> em 
2012, 16:00 h.  

4CAMBI (1999). Franco Cambi. História da Pedagogia. São Paulo: Fundação Editora da UNESP (FEU). (p.117). 
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que buscava o controle social desse grupo. Castro5 (2014) enfatizou que era uma 
“relação de poder dos mais fortes sobre os mais fracos”. (p.621) 

Esses menores se tornariam, posteriormente, a esperança da Marinha, como 
justificado no Relatório (1867) do Ministério dos Negócios da Marinha – Affonso Celso 
de Assis Figueiredo – Visconde de Ouro Preto - em 26 de Janeiro de 1867, dirigido ao 
Presidente da Província do Ceará Senhor Dr. João de Souza Mello e Alvim. 

[...] nossa Armada encontra em tais Companhias o principal elemento de uma 
praça, o que, além de outra vantagem traz a de atenuar os rigores do 
recrutamento, medida sem duvida violenta e de que é sempre com repugnância 
que se serve o Governo, mas que torna-se indispensável quando urge que  
preenchão as vagas abertas nas tripulações dos navios. A ainda, infelizmente, 
uma vasta população gente desvalida que pela inteira penúria de recursos não 
pode proporcionar a seus filhos uma educação que lhes garanta os meios 
honestos de vida, e se ella voluntariamente como parece que deveras nem sempre 
concorre, o que fora para desejar trazendo os meninos e entregando-os á 
autoridade, convém que este vá ao encontro e a anime.[...](MARINHA DO 
BRASIL, 1867, s/n) 6 

Não interessava às autoridades e à companhia se os menores teriam a instituição 
também como uma esperança para eles.  

A urgência de preencher as vagas nos navios de guerra era o que interessava. 
Assim, as autoridades locais, Presidente da Província do Ceará, Juiz Municipal de 
Órfão e Delegado de Polícia, na busca de cumprir com seu dever e a obrigação para 
com pátria, cuidaram do sucesso dessa empreitada mantendo o número de vagas na 
companhia, como dispõe, ainda, o Relatório de 1867, citado acima,  

[...] interpõe ao Estado, prestará a maior atenção a este ramo de serviço, expedindo 
todas as ordens, todas as instruções que se fizeram necessárias para que a complete a 
Companhia de Aprendizes Marinheiros dessa província e se preenchão sempre as 
vagas que por qualquer motivo se desse. Mais especialmente se dirigirá V. Exa aos 
Juízes Municipais ordenando-lhes que remettão para a Capital os orphãos desvalidos 
que nos respectivos termos houver e autorizará todas as despesas, que a tornarem 
precisas. E não somente a essas autoridades, como ás de Províncias e as Capitanias dos 
Portos para V. Exa conhecem as vistas do Governo Imperial, que considerará 
relevantes os serviços prestados em tal sentido. A tarefa, que ao encarar-se parece 
difícil não o será de certo se V. Exa a tomar aos seus inteligentes cuidados e nela 

                                                   
5CASTRO (2014) (p.p.619-642). Cesar Augusto Castro. As enfermidades e o Controle  dos Desejos Corporais dos 
Meninos Recolhidos em Instituições Educativas Maranheses no Oitocentos. (In. Afeto, razão e fé: caminhos e 
mundos da história da educação. Maria Juraci Maia Cavalcante, Patrícia Helena Carvalho Holanda, Antônia 
Regina Pinho da Costa leitão, ET AL. [organizadores]. – Fortaleza: Edições UFC, 2014.) 

6 MARINHA DO BRASIL - Arquivo Público do Estado do Ceará. Referencia 725 -  Livro 97. Relatório de 26 de 
Fevereiro de 1867. Livro Ministério da Marinha – ano 1865-1867 - de O4 de janeiro de 1867 até 19 de dezembro 
de 1867.  
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continuar a provar o seu patriotismo. Deos Guarde a V. Exa Affonso Celso [de Assis] 
Figueiredo. - Presidente da Província do Ceará. Cumpra-se. Palácio do G° do Ceará. 13 
de Fevereiro de 1867. (MARINHA DO BRASIL, 1867, s/n) 

Munidos do poder a eles constituído pelo governo imperial, as autoridades 
promoveram uma verdadeira caçada aos menores.  

Crianças órfãs que já estavam sobre a tutela do Estado foram enviadas para a 
instituição. No caso dos menores desvalidos, as autoridades usaram do subterfúgio da 
obrigatoriedade e do dever para com a educação, coagindo os pais, através de multas, 
a enviarem seus filhos às instituições de ensino. Ao mesmo tempo, incentivava os pais 
a enviarem seus filhos à companhia através de prêmios, pagos em dinheiro.  

Os jornais reportavam o alistamento dessas crianças como um verdadeiro ato de 
violência e abuso de poder por parte das autoridades, não apenas contra os menores, 
mas, sobretudo, contra o pátrio poder da família que perdia a autoridade sobre os eles.  

O jornal Cearense7 (1895, Maio 13) e o jornal O Sol (1865, Maio 21) travaram uma 
verdadeira batalha sobre a questão do alistamento. Para exemplificar, trazemos o 
alistamento do menor Antonio Francisco de Paula, que se apresentou na companhia, 
voluntariamente, porém sem o conhecimento ou anuência de sua família. O jornal O 
Solapresentou a sociedade a negativa do pedido de baixa do menor pela companhia,  

Em 18 de abril ausentou-se da casa de sua tia e mãi de creação desde o berço o 
menor Antônio Francisco de Paula: sabido onde tinha ido parar, diligenciou a tia 
a volta do menino para casa, mas negou-se a lho entregar o Sr. Capitão do Porto, 
porque já tinha o pequeno praça assente na companhia [...] (Jornal O Sol, 1865, 
Maio 21, s/n) 8 

As famílias em geral, ao perceberem a falta de seus filhos já tinham uma idéia de 
onde ir procurá-los. O poder do alistamento alcançava principalmente aqueles 
menores que passeavam descuidadamente pela cidade. 

Ao receber da companhia a negação para a liberação de seu sobrinho, a tia do 
menor, recorreu ao Presidente da Província, solicitando a sua liberação.  Contudo, não 
seria tão simples, pois a família, no caso, a tia de Antonio, teria que provar ser o 
responsável legal do menor, apresentando para isso algum documento, como a 
certidão de batismo, ou a certidão de nascimento, ou mesmo um comprovante de 
matrícula em uma escola pública ou privada.  

Todavia, nesse alistamento específico, havia ainda outro agravante, para a 
liberação do menor, o alistamento fora voluntário, dando à instituição a prerrogativa 
de se apoderar do menor, mesmo sem o consentimento da família.  No Oficio (1865), 
temos o alistamento do menor: 

                                                   
7 Jornal Cearense N°1.824, de 13 de Maio de 1865, p.3, consultado na Biblioteca Publica Governador Menezes 
Pimentel, setor de microfilmes, hemeroteca. 

8 Jornal O Sol escrito pelo n° 429, de 10 de Maio de 1865 e citado pelo mesmo jornal O SOL, sobe o n° 341, de 21 
de maio de 1865, consultado no Instituto Histórico e Geográfico do Ceará.  
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22 Abril 1865. - O Ser. 1º Tenente Carlos Ramel Comandante da Companhia de 
Aprendizes Marinheiros manda assentar praça na companhia de seu comando 
os menores Severiano José da Rocha e Antonio Francisco de Paula, este me foi 
remetido pelo Exmo Presidente da Província o que me foi comunicado pelo 
Ajudante d’Ordem em oficio de hoje, em que me diz ter ele se apresentado 
voluntariamente e aquele me foi entregue ontem por sua mãe Maria [ilegível] da 
Conceição mediante o premio mandado por lei, para cujo pagamento manda 
Vmme organizar as competentes folhas. Ambos foram inspecionados hoje e 
julgados aptos para servir. João Baptista d’Oliveira Guimarães. Capitão do 
Porto. (MARINHA DO BRASIL, 1865, s/n) 9 

Eram varias as formas10 pelas quais os menores eram entregues à companhia: 
quase 50% deles foram enviados à companhia pelas autoridades, 40% pelas famílias e 
apenas 10% se apresentavam voluntariamente.  

Uma vez alistados, somente poderiam sair da instituição após completarem o 
tempo de serviço no Corpo dos Imperiais Marinheiros ou sobre as ordens do 
Ministério da Secretária dos Negócios da Marinha. Cinquenta por cento desses 
menores não tinha a liberdade de escolher se queriam ou não permanecer nesse 
estabelecimento de formação profissional e educacional, a eles cabiam apenas 
obedecer. Caso fugissem, eram capturados, castigados e reintegrados ao serviço. 

 
3. FUGIR: UM DOS CAMINHOS OU O ÚNICO CAMINHO PARA A LIBERDADE? 

Os menores não ficavam passivos diante dos alistamentos forçado, como vemos no 
Oficio (1865),  

26 de Abril de 1865. - Quartel da Companhia de Aprendizes Marinheiros da 
Província do Ceará na Cidade Fortaleza em 26 de Abril de 1865. Ilmo Ser. Passo 
as mãos de V Sa  as filiações em 6 vias do aprendiz Alan [ilegível] Gonçalves 
Ribeiro do Valle, que se ausentou d’este Quartel por uma janela [...], na 
madrugada de 22 do corrente mês. Deus Guarde a V Sa Illmo Señr. João Baptista 
de Oliveira Guimarães. Capitão de Fragata do Porto. (Assig.) Carlos Ramel 1º 
Ten. Comte. (MARINHA DO BRASIL, 1865, s/n) 11 

Embora, o regulamento citasse que o alistamento tinha que ter a anuência do 
menor, que em obediência à determinação da família e das autoridades, ingressavam 

                                                   
9MARINHA DO BRASIL - Arquivo da Marinha - Rio de Janeiro - Livro Copiador de Ofícios de 1865 a 1872. 
Referência nº 12.708. 

10MARINHA DO BRASIL - Arquivo da Marinha - Rio de Janeiro - Livro Copiador de Ofícios de 1865 a 1872. 
Referência nº 12.708.   

11MARINHA DO BRASIL - Arquivo da Marinha – Rio de Janeiro. Livro Copiador de Ofícios de 1865 a 1872.  
Referência nº 12.708.  
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na companhia, nem todos aceitavam passivamente e fugiam. Nos relatórios da 
instituição, desde o inicio dos alistamentos, as fugas eram frequentes.  

Além do alistamento forçado, os menores tinham que enfrentar outro problema, 
no caso, a delação de seus colegas, como cita o Oficio (1865), 

12 de Junho de 1865. - O Senr. 1º Tenente Carlos Ramel, Commandante da 
Companhia de Aprendizes Marinheiros, mande assentar praça na companhia de 
seu comando ao menor João Pereira dos Passos, que me foi remetido no dia 3 de 
Maio do corrente anno pelo Juiz Municipal d’Orphãos desta Comarca, como 
consta do officio do mesmo juiz de 5 do referido mês, o qual tendo se ausentado 
do Quartel da Companhia no dia 10 de Maio, apresentou-se no dia seguinte na 
companhia, donde tornou a ausentar-se no mesmo dia, foi no dia 10 do corrente 
capturado pelo menor da companhia José Francisco Vieira de Salles. Foi 
inspecionado no dia 4 de Maio passado e julgado apto a servir. João Baptista 
d’Oliveira Guimarães. Capitão do Porto. (MARINHA DO BRASIL, 1865, s/n) 12 

Apesar da maioria dos menores estarem na instituição através do alistamento 
forçado, alguns menores, viram na instituição uma oportunidade, não apenas de 
formação para o trabalho – profissão militar, mas de pertencer a uma instituição e 
com ela adquirir uma identidade. Muito cedo, assimilavam, aceitavam e incorporavam 
os princípios, os valores e as regras militares, a ponto deles entregarem seus colegas, 
gerando uma violência de menor para menor. A vigilância redobrava tanto no sentido 
vertical (de cima para abaixo), isto é, das autoridades para os menores, como no 
sentido horizontal (lado a lado), isto é, de menor para menor.  

Ao serem capturados e retornarem a companhia, os castigos iam de uma simples 
advertências ao envio para o Corpo dos Imperiais Marinheiros, no Rio de Janeiro, 
como cita o Oficio (1865): 

30 de Março de 1865. - O Señr. 1º Tenente Carlos Ramel, Commandante da 
Companhia d’Aprendizes Marinheiros, fique ciente de que um officio do Exmo 
Presidente da Província, de 8 do corrente, foi mandado passar à recruta da 
Armada, pelo seu péssimo comportamento Antonio Francisco  do Nascimento, 
que lhe foi remettido em data de 18 de janeiro próximo passado para assentar 
praça na companhia do seu commando. Outro sim tenha Vmce prompta a guia 
do dito aprendiz para  embarcar no primeiro vapor que se espera do Norte. João 
Baptista d’Oliveira Guimarães Capitão do Porto. (MARINHA DO BRASIL, 1865, 
s/n) 13 

                                                   
12MARINHA DO BRASIL - Arquivo da Marinha - Rio de Janeiro - Livro Copiadores de Ofícios de 1865 a 1872. 
Referência 12708. 

13MARINHA DO BRASIL - Arquivo da Marinha - Rio de Janeiro - Livro Copiadores de Ofícios de 1865 a 1872. 
Referência. 12.707.  
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Ir para o Corpo dos Imperiais Marinheiros significava ser tomado oficialmente 
como um adulto, sujeito aos castigos corporais, principalmente, a temida chibata. 
Além disso, ao serem enviados ao Rio de Janeiro, esses menores perdiam o contato 
com a família, que embora os tivessem entregues à instituição, mantinham contato e 
proviam assistência e apoio a eles.  

A incidência de fugas por todo o percurso temporal deste estudo, isto é, de 1865 a 
1870, aumentou, levando a companhia a repensar formas de vigilância sobre os 
menores, tendo os oficiais, no caso, o Comissário e o Escrivão da Companhia, que 
pernoitarem no quartel e os Guardiões estendendo a vigilância principalmente à noite. 
Os menores tornavam-se “remadores escravos do Estado” como enfatizou Prado 
Maia, cujo delito era pertencerem à camada popular da sociedade. Mas o alistamento 
forçado e a perda da liberdade não eram as únicas formas de violência pela qual os 
menores passavam. 

 
4. DOENTES, MUTILADOS E INVALIDADOS: DESCARTADOS DO SERVIÇO. 

Ao ingressarem na instituição, os menores passavam por uma inspeção médica 
para avaliar se estavam aptos ou não a servir. No sistema liberal-capitalista, pautado 
no exército reserva, o lema em vigor era aptos ao trabalho. Uma vez, estando aptos a 
servirem, embora fossem apenas aprendizes, os menores seriam submetidos ao rigor 
do ritual do mundo do trabalho.  

Oriundos da camada popular, os menores nem sempre apresentavam uma boa 
condição de saúde, mas o que se exigia no regulamento militar é que eles tivessem 
idade entre 10 a 17 anos e constituição física para o serviço no mar, o mais, seria 
passível de análise ao longo de sua permanência na instituição, onde seria detectado 
algum problema, desde problemas de visão (como miopia), problemas respiratórios 
(como asma), problemas de deficiência intelectual ou mental classificados de idiotice 
na época, ou ainda adquirissem alguma doença ao longo de sua permanência na 
instituição como beriberi, escorbuto, tuberculose, dentre outras, levando-os a serem 
desligados, ou melhor dizendo, descartados, da instituição.  

Os casos de deficiência motora com presença de qualquer problema físico levariam 
os menores a ser excluídos também de imediato, como cita o Oficio14 (1876) “26 de 
Fevereiro de 1876. - [...] João Pereira Vidal [...] este menor não me parece próprio para 
a profissão militar porque tem uma depressão do lado esquerdo do queixo. [...]”(s/n), 
dificultando sua fala, além de não ser apresentável. 

Ao ser detectado algum problema após a inspeção médica que incapacitasse o 
menor a qualquer outro serviço, ele seria devolvido à família ou às autoridades sem 
nenhuma indenização. Não teria nem mesmo o beneficio de serem assistidos no asilo 
de marinheiros por não serem marinheiros. Abaixo relatamos pelo Oficio (1871) um 
desses episódios, 

                                                   
14 MARINHA DO BRASIL - Arquivo da Marinha. Rio de Janeiro. Livro copiadores de Offício de 1865 a 1872  - 
Referência. 12.708. 
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21 de Setembro de 1871. - Compª.  de Aprendizes Maros. do  Ceará, 21 de Setembro 
de 1871. Illmo. Sr. Cumpre-me participar a Vª. Sª. que notando no aprendiz maro.  
36 João [Reis] Pinto, ser elle míope, a meo ver má qualidade para maro., tratei 
cuidadosamente de estudal-o e vigial-o, e tendo a final, reconhecido n’elle 
dificuldade de enxergar, sendo preciso tudo approximar dos olhos, até mesmo as 
letras do livro de estudo primário, não distinguindo os rumos d’agulha na Rosa 
dos Ventos, uma vez collocada na posição das bitaculas que usamos abordo, e 
muito menos o vergame da mastreação a patacho d’esta compª., e bem assim 
deixando de satisfazer a outras provas a que o sujeitei; ocorrendo mais que 
durante o período de quase anno de experiência, recebesse o aprendiz uma forte 
pancada no olho direito com o chicote de um cabo que elle presumo ter amarrado, 
desastre este que o fez baixar ao hospital, e de que lhe resultou ficar com menos 
vista no olho contundido, tomei a resolução para aproveitar a presença n’este 
estabelecimento dos Drs. Mendes e Cajado e submetter o referido aprendiz a um 
exame médico, [...] Deos Guarde a Vª Sª Illmo. Sñr. Achilles Lacombe. Assignº J. 
C. Morª Comte. (MARINHA DO BRASIL, 1871, s/n) 15 

O menor foi escuso da instituição. Não interessava a instituição manter menores 
que trouxessem apenas ônus para os cofres públicos, logo seriam liberados, como era 
pratica do novo sistema liberal-capitalista, que de imediato recorria ao quadro de 
“menores reserva”, afinal essa era a lógica do sistema, e a instituição seguia sem 
problemas. O afastamento por invalides da companhia também não era o único ato de 
violência contra os menores. 

 
5. VIOLÊNCIA VELADA ENTRE OS MUROS DA INSTITUIÇÃO E DA SOCIEDADE: 
PEDERASTIA. 

Como quartel-escola, a companhia não possuía um lugar apropriado para manter 
os marinheiros com problemas na justiça militar ou civil afastados dos menores 
aprendizes, uma vez que, a guarda desses infratores se constituía em uma de suas 
obrigações. Logo, assegurar proteção física e moral a esses menores não seria tão fácil.  

 Uma das grandes dificuldades apontadas na sociedade em geral a época era a 
questão moral. Como exemplo, trouxemos o caso do Padre Antonio Manoel Bicudo, 
sobre quem  apresentamos apenas uma pequena amostra de sua conduta, que iria 
desde passar  noites em algazarras, beber, namorar, jogar, brincar carnaval, além de 
se envolver em brigas armado. O relatório era longo. Embora recriminadas pela 
sociedade, essas condutas poderiam ser facilmente contornadas com a substituição do 
sacerdote.  

Mas a proximidade dos menores aprendizes com os marinheiros presos e com 
marinheiros visitantes, oriundos de diversas localidades, dos quais a Companhia de 

                                                   
15 MARINHA DO BRASIL - Arquivo da Marinha. Rio de Janeiro. Livro Copiadores de Offício de 1865 a 1872  - 
Referência 12.707. 
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Aprendizes Marinheiros do Ceará não conhecia seus valores morais, constituía-se em 
um momento de extrema fragilidade e de risco para os menores.  

Os menores, no exercício da função militar, no caso, na guarda dos militares 
presos, eram envolvidos e persuadidos a participarem de jogos de azar, um 
passatempo para os presos, mas uma prática não aceita para os aprendizes. Esse 
simples passatempo poderia levar os aprendizes ao vício pelos jogos de azar. Outro 
exemplo a ser expurgado, seriam os atos de insubordinação praticados por esses 
detentos juntos aos seus oficiais superiores. Essa pratica de insubordinação poderia 
ser assimilada pelos menores, levando-os a se insurgirem contra seus superiores, o que 
era inadmissível.   

Manter os menores aprendizes afastados dos maus costumes, dar-lhes uma 
formação moral exigida pela sociedade à época, era um grande desafio em um período 
em que os próprios menores nem sequer eram reconhecidos como crianças. O próprio 
conceito de criança, no caso infância, não existia em meados do século XIX no Brasil.  

A educação começava a ser vista como uma coisa publica, de responsabilidade do 
Estado e como uma questão social, pela qual seriam impressos os valores morais.  Era 
um caminho que ainda estava sendo delineado para consolidação dos valores morais 
reivindicados pela sociedade. 

Era necessário estabelecer uma forma de educação, de regulamentação social e 
controle do indivíduo, adequando-o a um padrão de modelação e civilidade, como 
enfatizou Elias (1994) “Na verdade, é cultivada desde a terna idade no indivíduo, como 
autocontrole habitual, pela estrutura da vida social, pela pressão das instituições em 
geral, e por certos órgãos executivos da sociedade (...).” (p.179) 16  

Esse autocontrole seria inicialmente promovido dentro da família, porém nos 
casos dos órfãos e crianças desvalidas era repassado para as instituições públicas, que 
no caso da companhia, como uma instituição de formação educacional, buscou incutir 
esse autocontrole nos menores aprendizes. Princípios difundidos pela escola, como 
afirmou Ariès (1986): “[...] a escola (...) se tornaram no início dos tempos modernos 
um meio de isolar cada vez mais as crianças durante um período de formação moral 
como intelectual, de adestrá-las, graças a uma disciplina mais autoritária, e, desse 
modo, separá-las da sociedade dos adultos.” (p.165) 17. 

No Oficio (1871) abaixo, o comandante da Companhia de Aprendizes Marinheiros 
do Ceará solicitou ao 3º Distrito Naval providencias para coibir atos contra a 
moralidade, no qual um menor aprendiz estava envolvido,  

Quartel da Compª em 13 de Novembro de 1871. (RESERVADO). - Illmo. Exmo. Sr.  
Não tendo podido obter [d’esta a] de ter sido o Impal  Eulalio de Sousa Barbosa o 
que praticara actos de pederastia com o aprendiz Marº Joaquim dos Anjos 
Maria, mas a coincidência de sofre Eulalio a mesma moléstia, por cuja causa deô-
                                                   
16 ELIAS (1994). Norbet de Elias. O processo civilizador: Uma história de costumes. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed. (p.179). 

17 ARIÈS (1986). Philippe Ariès. História Social da Criança e da Família. Editora. Guanabara. (p.165). 
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se por doente o referido aprendiz como reconhecêo o respectivo cirurgião quando 
a ambos então examinara, faz-me pois acreditar que com effeito fosse Eulalio o 
causador de tão reprovado vicio e por isso vou rogar  a Vª Sª que embora na 
duvida em que infelizmente laboro, todavia seja elle substituído por um outro 
impal da guarnição da canhoeira Ypiranga ora ancorada n’este porto. Vª Sª deve 
comprehender [que me ter eu] esforçado para descobrir o culpado, mas, 
achando-se ainda em tratamento o mencionado aprendiz não tenho podido 
empregar a precisa energia a fim de alcançar a verdade que tanto [almejo] 
porque o próprio menor longe de auxiliar as pesquisas que até hoje me tem 
suggerido, ao contrário as tem frustrado, variando em attribuir a sua 
enfermidade a principio a Eulalio e depois a outros empregados da compª. Nutro 
esperanças de mais tarde [quando poder] castigar apropriadamente o indicado 
aprendiz, conseguir attingir ao delinqüente, mas n’essa ocasião não [ter] como 
agora opportunidade para afastar do seio dos aprendizes empregado tão 
perigoso como já presumo ser o impal Eulalio, e ainda na hypothese de nunca 
chegar ao conhecimento da verdade Vª Exª apreciará que não deixa por isso de 
muito aproveitar a disciplina e a educação d’estas creanças, a retirada de um 
empregado sobre quem já [pesão] fundadas suspeitas de tamanha pervesidade. 
Deos Guarde ao Vª Exª Sr Commte do 3º Distrito Naval. Assignº J. C. Moreira. 
Commte. (MARINHA DO BRASIL, 1871, s/n) 18 

Uma violência pela qual o menor era considerado culpado, e que a instituição não 
via e não queria ouvir, negando-se a reconhecer mesmo quando o menor atribuiu “a 
sua enfermidade a principio a Eulalio e depois a outros empregados da compª.”. Era 
algo que já vinha acontecendo, era uma prática velada, com a qual esses menores 
teriam que conviver silenciosamente com seus algozes.  

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Companhia de Aprendizes Marinheiro do Ceará, na medida em que foi se 
estruturando para formação profissional, moral, religiosa e intelectual dos aprendizes, 
precisou enfrentar problemas de violência e abusos contra menores, bem se moldar ao 
sistema econômico liberal que via os indivíduos como peças descartaveis. Contudo, a 
preocupação maior da instituição era para com os casos de insubordinação.  A 
pederastia, não fosse confirmada mesmo sob exame médico, nunca era tomada como 
verdade, como enfatizou o próprio comandante da companhia ao citar “na hyppotese 
de nunca chegar a verdade”. Era uma prática silenciosa, que acontecia dentro de um 
estabelecimento educacional, velada entre mestres, menores e instituição, em que o 
próprio agressor, também foi vítima da mesma violência.   

 

                                                   
18 Arquivo da Marinha. Rio de Janeiro. Livro Copiadores de Oficio de 1865 a 1872.  Referência 12.707.  
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RESUMO  

Este trabalho tem por finalidade contextualizar a trajetória do curso normal 
oferecido exclusivamente para mulheres, pelo Colégio Imaculada Conceição, 
localizado na cidade de Tupaciguara-MG, no período de 1961 a 1977. Procuramos 
problematizar os aspectos pedagógicos estabelecidos e desenvolvidos pela instituição, 
entender como a composição curricular do curso normal influenciou na formação 
profissional das alunas e verificar se os preceitos católicos contribuíram para a 
formação educacional e moral das alunas. Para isso analisamos a documentação do 
colégio como atas, livros de registros, fotografias dentre outros, buscando entender 
qual o sentido educacional, social e profissional atribuído pelo Colégio a esta 
modalidade de ensino. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Curso normal, Regime de Internato, Religião. 
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1. O CURSO NORMAL: INFRAESTRUTURA E SUJEITOS 

O Colégio Imaculada Conceição foi fundado na cidade de Tupaciguara-MG em 
1953 pela Congregação das Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário, uma ordem 
religiosa católica de origem italiana. Deu início as suas atividades escolares oferecendo 
inicialmente o curso primário e ginasial para ambos os sexos. Em 1961 iniciou as 
atividades do curso normal atendendo somente alunas em regime regular, de internato 
e semi-internato. Naquele momento histórico, apresentava-se mais atrativo para o 
público feminino, uma vez que, a docência ainda era vista pela maioria da população 
brasileira como uma profissão “doméstica”. Segundo a autora: 

A função preparatória dos cursos normais para o exercício no magistério 
primário não atraía estudantes, principalmente os rapazes. Estes davam 
preferência para o estudo propedêutico que viabilizasse o ensino superior 
(Mendonça, 2000, p. 96). 

Como o colégio já oferecia o ensino primário e o ginasial, muitas das alunas que já 
estudavam na instituição deram continuidade a seus estudos frequentando o curso 
normal de duração de três anos.  

A partir de 1961, a educação escolar no país foi regulamentada pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 4.024 (1961), a qual definia, em seu cap. 
IV, Art. 53, as deliberações para o curso de formação no magistério para o ensino 
primário. Segundo a supracitada lei, o preparo de professores primários deveria ser 
feito em escola normal de grau colegial, de três séries anuais no mínimo, após concluir 
o curso ginasial.  

Em conformidade com a lei, o Colégio Imaculada Conceição iniciou as atividades 
do curso de preparação docente para o ensino primário, prevendo o período de três 
anos de duração para sua conclusão. A divulgação do início das atividades do 
magistério para a população local e região foram feitas mediante anúncios veiculados 
pelas irmãs na estação de rádio existente na cidade, por propagandas gravadas e 
transmitidas para toda a cidade em veículo de som, cartazes espalhados em lugares 
públicos e, principalmente, em anúncios divulgados durante as missas que ocorriam 
na cidade.  

Para ingressar no curso normal, a instituição exigia de todas as alunas, novatas ou 
não, a realização de uma prova de admissão, cujo resultado conferia aos pais ou 
responsáveis a permissão para realização da matrícula no estabelecimento de ensino. 
O certificado de aprovação no exame de admissão era exigido das alunas do colégio e 
de outra instituição para a admissão no curso normal e para os alunos que desejassem 
cursar o ensino ginasial naquele estabelecimento. Os exames eram estabelecidos 
conforme os termos da Lei Orgânica do Ensino Secundário (Decreto-lei n. 4.244, de 9 
de abril de 1942 e n. 8.347, de 10 de dezembro de 1945), e os conteúdos avaliados eram 
Português, Matemática, Geografia e História do Brasil.  
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Era necessário apresentar no ato da matrícula certificado de aprovação no exame 
de admissão, histórico escolar, declaração ou o diploma de conclusão do ensino 
ginasial e certidão de nascimento.  

No primeiro ano de funcionamento do curso normal, todas as 29 alunas que 
participaram das provas de admissão tiveram suas matrículas efetivadas na 
instituição; no entanto 28 alunas iniciaram o curso e, desse total, 27 concluíram o 
ensino normal.  

Nos anos de 1965 a 1970 houve um progressivo aumento de jovens a cursar o 
magistério em decorrência da existência de um grande número de professoras 
primárias que atuavam nas escolas da cidade e nas escolas rurais sem qualificação 
específica e também pela importância que a sociedade tupaciguarense atribuía ao 
curso normal oferecido pela instituição. 

O curso normal foi estritamente frequentado por mulheres até o ano de 1976, a 
partir de 1977, iniciou-se lentamente a frequência masculina no referido curso.  

Constatamos que o projeto educacional da instituição correspondia aos anseios de 
parte da população tupaciguarense, uma vez que os pais buscavam uma educação para 
suas filhas atrelada aos princípios religiosos católicos, consubstanciados pela moral e 
bons costumes, além de uma formação profissional capaz de possibilitar a ascensão da 
mulher ao mercado de trabalho; consequentemente, uma participação mais efetiva nas 
despesas do lar via manutenção de um status social, ainda alicerçado na figura 
feminina de mãe, protetora, esposa e dona de casa.  

Apesar de existir na cidade outra escola de ensino secundário, o colégio se 
diferenciava por oferecer educação religiosa católica e também por oferecer somente 
para mulheres o curso normal, uma vez que, após a conclusão dos estudos as jovens 
poderiam dar inicio as atividades profissionais e dessa forma ajudar os pais ou maridos 
nas despesas do lar. 

A presença no currículo do ensino normal das disciplinas higiene, educação 
sanitária e artes aplicadas são exemplos a confirmar que a educação do colégio, além 
de contribuir com a formação docente, tinha também o objetivo de formar a mulher 
para conduzir o funcionamento de um lar. Nesses conteúdos, as alunas aprendiam 
noções de higiene e puericultura, organização e funcionamento de uma casa, 
aprendiam a bordar, costurar, pintar, etc. 

As aulas de música e canto também confirmam a proposta curricular da instituição 
em colaborar com a formação de moças polidas, educadas e ilustradas. Por meio das 
noções básicas dos instrumentos musicais, como piano e acordeom, as alunas 
aprendiam regras de bom comportamento e princípios morais.  

Portanto, a educação implantada no espaço escolar daquela instituição atendia aos 
interesses da cultura dominante, qual seja uma educação voltada à formação da 
mulher como profissional do ensino, esposa e dona de casa. Essa importância pode ser 
aferida, em parte, pelas altas taxas de conclusão do curso, pois, desde a formação de 
sua primeira turma no ano de 1963, o percentual de evasão foi pouco significativo. Do 
total de ingressantes da primeira turma, 93,1% das alunas concluíram o curso. O 
pequeno percentual de evasão no curso normal também é constatado nos anos 



 

 
 

7 

posteriores, especificamente, até o ano de 1969. Esses dados nos permitem concluir 
que o curso normal oferecido pelo Colégio Imaculada Conceição correspondia à 
expectativa de ascensão social e educacional almejada pela população tupaciguarense 
e região.  

Por ser um colégio confessional privado, o ensino oferecido pela instituição não 
era gratuito, indicando, à primeira vista, um status de privilégio social para quem 
tivesse condições de pagar pelo acesso ao ensino. No entanto, segundo o registro de 
matrícula das três primeiras turmas informando a profissão dos pais ou responsáveis 
pelas alunas matriculadas, a situação parecia ser outra. De acordo com o livro, com 
relação às mães, os dados apontaram para a existência de: uma costureira, quarenta e 
duas domésticas e três professoras, marceneiro, boiadeiro, etc.  

Nesse aspecto, concluímos não ser a clientela do colégio originária somente de um 
segmento social considerado economicamente abastado, mas de outros grupos da 
sociedade.  

Em relação às discentes que não possuíam condições financeiras para manter as 
mensalidades cobradas, era comum a instituição receber de órgãos públicos, como 
Prefeitura Municipal e Ministério da Educação e Cultura – MEC, subsídios destinados 
a custear o ensino, para aquelas alunas impossibilitadas de pagar. Esta afirmação pode 
ser corroborada por meio da seguinte correspondência emitida pelo MEC: 

Foram liberadas as verbas de bolsas de estudo de 1961 conforme impressos 
anexos e dentre de breves dias serão liberadas as de 1962. Isso representa o 
trabalho da Inspetora Aspásia Vieira Ayer que foi especialmente designada para 
verificar nesta Inspetoria Seccional a exatidão dos dados para a concessão das 
bolsas referidas. Realizou a Inspetora Aspásia, desinteressadamente, um 
trabalho completo e fundamentado de vários dias de verificações nesta cidade, 
concluindo com seu parecer favorável à citada liberação. Assim sendo, 
desejaríamos oferecer à Inspetora Aspásia uma lembrança em que 
participassem todos os estabelecimentos de ensino beneficiados, além dos 
Inspetores desta [...]. De acordo com a exposição, solicitamos de V. S., se achar 
justa, a sua colaboração de 1% sobre a quantia recebida para a oferta dessa 
lembrança (Ministério da Educação, 1963, como citado em Rozetti, 2010, p. 111). 

Verificamos que, para serem concretizadas as deliberações sobre as bolsas de 
estudos, o MEC exigia do colégio a colaboração de 1% do valor total recebido destinado 
à inspetora designada em acompanhar a aplicabilidade do processo de requisição das 
bolsas de estudo. Em resposta ao pedido de concessão a essa colaboração, o colégio 
enviou uma correspondência para o MEC, contendo o seguinte teor: 

Senhora Inspetora:  

Passo às suas mãos as quatro vias de folhas de Pagamento das bolsas de estudo 
de 1961 devidamente preenchidas. Estamos de acordo em ceder 1% para a 
lembrança que desejam oferecer a Inspetora Aspásia Vieira Ayer pelo seu 
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admirável trabalho em prol dos estudos dos necessitados. Peço ainda o obséquio 
de verificar a lista das bolsitas de 1961, a relação que chegou aqui está 
incompleta; nas folhas de pagamento, coloquei os nomes que faltam [...]. 
Agradeço sua atenção e subscrevo-me cordialmente (Gema, 1963, s.p.). 

Além dos subsídios em forma de bolsas de estudos, que garantiam às alunas mais 
carentes a participação no processo educacional do colégio, a instituição recebia jovens 
que, em troca de serviços prestados, eram autorizadas a estudar no estabelecimento. 
Tais alunas moravam na instituição e, como forma de pagamento pela educação, 
realizavam serviços domésticos como: lavar, cozinhar, arrumar, dentre outros.  

Para quem não recebia alguma forma de benefício, a instituição mantinha um 
controle mensal dos pagamentos das mensalidades, inclusive das alunas internas, que, 
além de pagarem para morar e estudar, pagavam para frequentar as aulas específicas 
de trabalhos manuais, como pintura, bordado, violão, piano e datilografia oferecida 
pelo colégio em horário extraturno. 

A partir desses dados, concluímos que o colégio, mesmo possuindo um caráter 
privado, que poderia ter privilegiado apenas as filhas de um segmento social 
considerado economicamente mais favorável do município e região, a instituição, por 
meio do trabalho realizado por algumas jovens que prestavam serviços domésticos no 
estabelecimento de ensino, como forma de pagamento pelos estudos, ou via 
recebimento de subvenções governamentais, garantia o atendimento a uma parcela da 
população, cuja renda não facilitaria o acesso e a permanência em uma instituição 
privada de ensino.  

No entanto, ao “acolher” alunas provenientes de camadas sociais menos 
favorecidas, o colégio dispunha de práticas para diferenciá-las.  Tais alunas não 
frequentavam o pátio ou os outros espaços como biblioteca, refeitório, salas de estudo 
durante o recreio. Diferente das alunas que trabalhavam na instituição as internas iam 
merendar em um refeitório situado no interior do colégio. Ao término do lanche, 
regressavam ao pátio, buscando compartilhar com as demais o restante do tempo do 
recreio. 

Várias irmãs acompanhavam regularmente o momento do recreio, ocupando 
pontos estratégicos no pátio e em outros locais da instituição; sempre em silêncio, 
observavam tudo o que ocorria naquele período.  

Próximo ao pátio, mas construído na parte interior do prédio, localiza-se o 
anfiteatro ambiente utilizado para exposições, peças de teatros ou outros eventos. Os 
dormitórios, refeitório, sala íntima, banheiros internos, cozinha e demais 
compartimentos, apesar de estarem localizados no mesmo edifício, eram separados da 
área destinada ao colégio, como salas de aula, diretoria, secretaria, sala de professores, 
banheiros para alunos, laboratório, biblioteca etc.  

Os dormitórios eram grandes e arejados, sendo que cada quarto possuía espaço 
para abrigar várias camas dispostas lado a lado. Em cada um dos quartos ocupados 
pelas alunas, havia uma irmã responsável em zelar, cuidar e colaborar com a 
manutenção da ordem e regras impostas pela instituição.  
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Nas paredes das salas de aula, ficavam expostos mapas do Brasil, cartazes, 
crucifixo com a imagem de Jesus Cristo (pregado, geralmente, acima do quadro negro) 
e quadros de Nossa Senhora, pendurados não só nas salas de aula, mas em vários 
outros compartimentos da instituição, como corredores, sala de reunião, secretaria, 
diretoria etc. As carteiras ficavam enfileiradas, e a mesa do professor, disposta em cima 
de um tablado existente em todas as salas de aula, indicava certa “superioridade” em 
relação ao aluno.  

Por meio da verificação em atas e documentos da escola, o uso diário do uniforme 
era obrigatório durante o período escolar. O uniforme habitual compunha-se por uma 
saia azul-marinho, de altura abaixo dos joelhos, blusa branca de manga curta, meia 
branca três quarto e sapato preto.  

Quando as alunas participavam de algum evento festivo na instituição ou na 
cidade, era utilizado o uniforme de gala composto por blusa de seda de mangas longas, 
cor branca, colete azul-marinho, saia azul-marinho pregueada, luvas brancas, sapato 
fechado de cor preta, meia branca e boina. 

A escolha do professor para lecionar no colégio ocorria mediante os seguintes 
procedimentos: indicação política, em atendimento ao pedido de alguma pessoa 
influente da cidade, como o padre da paróquia ou de um fazendeiro; ou a convite das 
próprias irmãs que atuavam à frente da administração do colégio. A maioria dos 
docentes escolhidos já lecionava ou possuía alguma experiência como docente em 
outras escolas da cidade. 
 

2. CURSO NORMAL: CURRÍCULO E PRÁTICAS 

Os conteúdos curriculares definidos para o curso de formação de professores 
primários em Minas Gerais foram estabelecidos em conformidade com o Decreto-Lei 
n. 8.530 (1946), que, em seu capítulo segundo, Art. 8º, definia as seguintes disciplinas 
curriculares para as escolas normais: 

Curso Normal: Português, Matemática, Física, Química, Anatomia e Fisiologia 
Humanas, Música, Canto, Desenho, Educação Física, Recreação, Jogos, Biologia, 
Psicologia Educacional, Higiene e Puericultura, Prática de Ensino, Metodologia, 
Sociologia, História, Filosofia da Educação, Trabalho Manuais (Decreto-Lei n. 
8.530, 1946). 

Fundamentada na Lei Orgânica do Ensino Normal, o referido Decreto procurava 
instituir uma uniformização nas práticas curriculares, aspirando conseguir uma 
melhoria do ensino mediante a declaração de diretrizes e normas para o curso de 
formação de professores. Nesse contexto, podemos citar, dentre outras atribuições 
instituídas pela Lei, a criação das escolas normais rurais; a caracterização do ensino 
normal como um ramo do ensino secundário e o planejamento do ensino normal 



 

 
 

10 

segundo as necessidades específicas regionais. O objetivo maior seria promover a 
formação de pessoal docente necessário às escolas primárias, habilitar 
administradores escolares e propagar os conhecimentos e técnicas relativos à 
educação da infância (Decreto-Lei n. 8.530, 1946).  

Como a maioria das escolas de formação docente da época, o Colégio Imaculada 
Conceição manteve seu currículo em conformidade com a lei. De acordo com o 
diploma de uma ex-aluna do curso de formação de professores primários do colégio, 
as disciplinas da primeira turma do curso normal estavam assim distribuídas nas três 
séries: Português, Matemática, Física, Química, Anatomia e Fisiologia Humana, 
Desenho e Artes Aplicadas, Educação Física, Recreação e Jogos, Música e Canto, 
Metodologia do Ensino Primário, Psicologia Educacional, Higiene e Educação 
Sanitária, Biologia Educacional, Metodologia do Ensino Primário, Higiene e Biologia, 
Sociologia Educacional, História e Filosofia da Educação, Orientação Educacional, 
Religião, Geografia, Latim, Francês e Inglês. 

Os conteúdos disciplinares desenvolvidos na instituição estavam de acordo com o 
plano de ensino proposto pela legislação. Baseados nos princípios da ciência, 
valorização da educação moral, do civismo e na preparação para o trabalho, tais 
matérias contribuíram para a formação das futuras profissionais do ensino.  

Segundo Souza (1998, p. 171), o elenco das matérias: “articulava as ideias de uma 
educação integral compreendendo a educação física, intelectual e moral com as 
necessidades de homogeneização cultural e de civilização das massas”. Apesar de esse 
princípio estar ancorado no projeto de educação estabelecido com o advento da 
instauração da República, ainda assim, fazia-se necessário, naquela ocasião, vincular 
o ensino à formação para a civilidade e preparação para o trabalho.  

Algumas disciplinas presentes no quadro curricular do colégio, mesmo após o 
estabelecimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 4.024 (1961) 
continuava com o objetivo de civilizar e formar representantes aptos às exigências da 
modernidade. Procurando afirmar as atribuições definidas pela lei relacionadas aos 
aspectos curriculares e pedagógicos, a inspetora designada, em visita à instituição, 
atestou as seguintes considerações: 

Visitei hoje, dia 11 de maio, o Curso de Formação de Professoras anexo ao 
“Ginásio Imaculada Conceição”. O horário estabelecido pela direção do 
estabelecimento foi bem elaborado, obedecendo ao número de aulas exigidas e 
todas as matérias estão sendo ministradas de acordo com o programa em vigor. 
Visei os documentos apresentados pelas alunas. As aulas transcorreram 
normalmente, não havendo ocorrências a registrar.11/05/1961, Dorvina Ribeiro, 
Inspetora designada (Livro de fiscalização, 1961, s.p.). 
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Sabemos que, ao analisar as matérias curriculares, não estamos apenas verificando 
o elenco de disciplinas da escola, mas tencionando estabelecer uma forma de 
compreender como os conhecimentos são discutidos no cotidiano escolar e quais eram 
os conteúdos priorizados durante a dinâmica educativa pudessem induzir ao 
questionamento de atitudes e valores permeados na sociedade. Nas palavras de Silva: 

[...] é por meio do currículo, concebido como elemento discursivo da política 
educacional, que os diferentes grupos sociais, especialmente os dominantes, 
expressam sua visão de mundo, seu projeto social, sua ‘verdade’ (Silva, 2001, p. 
10). 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 4.024 
(1961), várias alterações no campo educacional foram definidas. Em relação ao Ensino 
Normal, a lei no capítulo IV, art. 52, estabelecia:  

O Ensino Normal tem por fim a formação de professores, orientadores, 
supervisores e administradores escolares destinados ao ensino primário e ao 
desenvolvimento dos conhecimentos técnicos relativos à educação da infância 
(Lei n. 4.024, 1961). 

A partir do ano de 1963, o quadro curricular do curso normal foi organizado de 
acordo com as determinações da LDB de 1961. Não obstante, cabe salientar que as 
alterações curriculares do ensino normal de Minas Gerais, ocorridas após a 
instauração da LDB/61, eram acompanhadas e cumpridas em conformidade com as 
resoluções deliberadas pelo Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais.  

Por meio das práticas curriculares desenvolvidas, a escola buscava legitimar seu 
pensamento e sua autonomia. Seguindo essa perspectiva, o Colégio Imaculada 
Conceição, por ser uma escola confessional católica, tinha, nas disciplinas de Educação 
Religiosa e Canto, uma forma de propagar a fé e os valores morais católicos, exigidos 
pela sociedade naquele momento histórico, uma vez que, conforme atesta Souza, por 
meio dos estudos da Música e do Canto, podiam-se padronizar os costumes, 
harmonizar o espírito e aquietar os ânimos (1998).  

Nas aulas de Canto, ministradas pelas irmãs que possuíam conhecimento musical, 
as alunas aprendiam os requisitos básicos para o estudo da música, hinos nacionais e 
sobretudo as canções religiosas. Sempre quando da realização de missas na instituição, 
ou quando o colégio recebia convite para apresentação nas missas ou em algum outro 
evento social, as alunas, vestidas com uniforme de gala, interpretavam as canções 
aprendidas nas aulas de Canto.  

As aulas de Educação Religiosa eram ministradas pelo padre da paróquia da 
cidade. No ano de 1961, início do curso de formação de professoras, o responsável pelo 
ensino religioso da instituição era o padre José Bazzon, único padre da comarca de 
Tupaciguara. O ensino baseava-se nos princípios morais do catolicismo e no estudo da 
Bíblia Sagrada. Comumente, antes de começarem as aulas, a escola estabelecia um 
ritual de colocar as alunas no pátio para rezar. Como no interior do colégio existia uma 
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capela, era comum a realização de missas naquele local. Também acontecia de as 
irmãs, após as aulas, convidarem as alunas a retornar à instituição com o objetivo de 
rezar na capela, participar de novenas ou confeccionar enfeites e adornos para Nossa 
Senhora. Os professores eram orientados para, no início de cada aula, fazerem uma 
oração como o Pai Nosso e Ave Maria ou outra oração, somente não podiam deixar de 
rezar antes de começarem as aulas.  

A rotina escolar das estudantes do curso normal estava permeada de orações, fosse 
durante as aulas, pelo “convite” ao retorno à instituição, ou pela atuação do coral sacro. 
Percebe-se que, por intermédio dos dogmas religiosos professados no interior das 
práticas curriculares, as aulas de religião configuravam-se num dos principais 
mecanismos de propagação da fé católica e numa maneira de contribuir com a 
formação moral das alunas.  

O professor era praticamente o único responsável pela dinâmica pedagógica das 
aulas e, por meio da aplicação de questionários, sabatinas e ditados, verificava se as 
alunas tinham aprendido ou memorizado o conteúdo.  

Nas aulas de História, os feitos históricos eram trabalhados como forma de 
enaltecer os grandes heróis nacionais. Sobre isso, Souza declara: 

[...] a história a ser dada no curso preliminar compreendia narrações sobre o 
descobrimento do Brasil e os principais acontecimentos históricos do país: 
Independência, República, e o esboço biográfico de homens ilustres (Souza, 1998, 
p. 179). 

Questões políticas ou sobre a realidade nacional dificilmente eram discutidas. 
Havia uma forte tendência a exaltar o amor pela pátria, realizando sessões dentro da 
instituição com intuito de comemorar as principais datas cívicas do país.  

Nas disciplinas de Geografia ou Educação Moral e Cívica, comumente, os 
professores listavam nome de rios, capitais e pediam às alunas para decorarem, em 
seguida, faziam uma arguição. A respeito disso, Souza tece as seguintes considerações: 
“Para amar a pátria era preciso conhecer tanto suas glórias e seus heróis, cujas virtudes 
deveriam servir de exemplo, como as suas grandezas e riquezas naturais.” (Souza, 
1998, p. 179). 

Para a aluna que não respondesse corretamente à arguição, o professor 
determinava a cópia de, no mínimo, dez vezes da mesma atividade. O intuito desse 
exercício era possibilitar a memorização do conteúdo.  

A Educação Física também trazia, em sua proposta, um objetivo moralizador e 
higienista. Exercícios com o intuito de tornar os corpos fortes, ágeis e robustos 
contribuiriam para desenvolver nos cidadãos a coragem e o amor pela pátria. 
Particularmente, nas aulas de Educação Física, as alunas treinavam jogos variados 
como vôlei, queimada e handebol, além dessas atividades, algumas alunas praticavam 
exercícios rítmicos e ginástica olímpica com o intuito de exibir uma melhor 
performance durante a apresentação do colégio nos desfiles que ocorriam na cidade.  
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Naquela época, havia uma tradição de se comemorarem as principais datas cívicas 
do município ou do país por meio da realização de desfiles. As alunas se dispunham 
em carros alegóricos, carregando bandeiras ou fazendo acrobacias terrestres por meio 
da demonstração de danças e exercícios rítmicos. Também era comum a participação 
das alunas em competições estudantis realizadas entre as turmas e com alunos de 
outras escolas da cidade. Para Souza, a disciplina de Educação Física era: 

[...] destacada pela sua influência moralizadora e higiênica. Tornar os corpos 
ágeis, fortes, robustos, vigorosos. Desenvolver a coragem, o patriotismo. Todo 
um investimento no corpo dos indivíduos que os engalfinhava nos ideais de 
moralização e ordenação social (Souza, 1998, p. 179). 

Havia, por parte da instituição, uma preocupação em apresentar para a população 
de Tupaciguara e região os aspectos culturais não somente do território brasileiro, mas 
também de outros países. As alunas do curso normal desfilavam com trajes típicos 
representando as regiões brasileiras ou a cultura de outros países. Todos esses 
recursos contribuíam para exaltar e enaltecer a educação proferida pela instituição, 
perante a sociedade tupaciguarense e, sobretudo, para demonstrar a sua integração 
com a cultura do país.  

Praticamente, quase toda a formação oferecida pelo curso normal contribuía com 
o exercício do magistério para o curso primário. Nas aulas de didática, 
confeccionavam-se materiais para serem utilizados como recursos pedagógicos e 
ensaiavam-se teatros e jograis para serem apresentados em datas significativas.  

Em cumprimento às determinações legais, todos os anos, a instituição 
comemorava a “Semana da Normalista”, realizada, geralmente, nos últimos meses do 
ano letivo. De acordo com registro da inspetora designada: 

[...] Na ocasião, abordei ainda com a diretora a realização da “Semana da 
Normalista”, apresentando-lhe a Portaria publicada a esse respeito […]. 
Escolheram-se os temas para as conferências e elaboraram-se em definitivo as 
atividades a serem desenvolvidas. Notei entusiasmo e espírito de colaboração 
das alunas e professores do Curso Normal [...]. (Livro de visita do inspetor de 
ensino, 1964, s.p.). 

Verificamos que a “Semana da Normalista” correspondia a um momento de troca 
de vivências, experiências e uma forma de produção de conhecimento, pois, além da 
apresentação de trabalhos, havia também a realização de conferências e palestras 
envolvendo questões educacionais.  

Como esse evento representava um referencial educacional, este deveria ser 
estendido à comunidade tupaciguarense. Segundo registro no folder abaixo, o colégio 
convidava o povo de Tupaciguara para participar desse acontecimento e, para aqueles 
que, por algum motivo, não poderiam acompanhar a programação da Semana da 
Normalista, as conferências seriam transmitidas pela rádio da cidade.  
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De acordo com os registros no Livro de Visita do Inspetor, a Semana da Normalista 
era comemorada anualmente pela instituição. Verificamos esse fato no registro da 
inspetora designada em acompanhar as determinações estabelecidas pelo governo 
estadual: 

Nos dias 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de outubro de 1967, ocasião em que se realiza a 
“Semana da Normalista”, visitei o Colégio Normal “Imaculada Conceição” a fim 
de participar das atividades programadas. Apreciei bastante o Programa 
elaborado: bem planejado, com objetivos definidos. Todas as atividades foram 
coroadas de êxito e os temas das palestras muito bem escolhidos e o entusiasmo 
e interesse das alunas eram dignos de nota. Na ocasião, tive oportunidade de 
visitar a exposição pedagógica, organizada pelas alunas das diversas séries. A 
mesma atestou o progresso e a evolução das técnicas de ensino, no citado 
educandário. Simplesmente digna de parabéns. Sintetizei realmente a 
compreensão das alunas sobre a melhor forma de transmitir conhecimentos e o 
conhecimento do Programa do Estado de Minas. Congratulei com a Direção do 
Colégio, pela disciplina e interesse das alunas que participaram realmente das 
palestras e debates. (Livro de visita do inspetor de ensino, 1967, s.p.). 

Além das disciplinas e dos eventos acima citados, havia, no currículo escolar, as 
atividades extras oferecidas pela instituição após o horário das aulas. As alunas tinham 
aulas de trabalhos manuais, como bordado, pintura, dentre outras, sem 
obrigatoriedade de frequência, no entanto a maioria dos pais não permitia que suas 
filhas se ausentassem dessas aulas. Para as internas, a instituição disponibilizava, com 
ônus para os responsáveis, atividades extras como: aulas de piano, violão, acordeom, 
pintura e datilografia (Livro de pagamento de mensalidade, 1968, s.p.).  

Em relação aos trabalhos manuais, as irmãs colocavam em exposição os bordados, 
pinturas ou outras peças confeccionadas pelas educandas. Como era comum a 
instituição receber a visita de pessoas públicas da sociedade tupaciguarense, essa 
exposição era uma forma de demonstrar o quanto as discentes possuíam habilidades 
e talentos indispensáveis a uma boa esposa e futura dona de casa.  

Na instituição, realizava-se sarau. As internas, em horários específicos e em 
momento de descontração, tocavam piano, violão ou acordeom para as irmãs. Essa 
atividade não era aberta ao público, e nenhuma aluna externa podia participar. 
 

3. AVALIAÇÃO E COMPORTAMENTO 

Uma característica peculiar em relação à dinâmica pedagógica centrava-se no 
processo de avaliação educacional desenvolvido pelo colégio. O ano escolar era 
dividido em quatro bimestres, e o resultado alcançado pelas alunas era devidamente 
registrado em uma caderneta escolar. Nesses termos: 
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O registro sistemático do desempenho do aluno passaria a ser feito na Caderneta 
Escolar. Nela seria lançado o histórico escolar, desde o ingresso, com os exames 
de admissão, até a conclusão com a expedição do devido certificado (Souza, 
2008, p. 184). 

Em relação às alunas internas, as irmãs se responsabilizavam em acompanhar o 
processo ensino aprendizagem e a comunicar aos pais sobre as notas ou algum fato e 
acontecimento ocorrido com elas.  

Como critério de avaliação em todos os conteúdos, exigia-se, além das provas 
previamente agendadas, a realização de exercícios avaliativos quinzenais ou mensais 
e provas orais, independente da série ou ocasião, além de ser acompanhado pela 
inspetora, principalmente durante as provas finais. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao reconstruir a história do curso normal verificamos as relações estabelecidas 
entre os interesses e objetivos determinados pelo colégio com a realidade social, 
política, econômica e educacional existente no lugar onde está inserido o referido 
estabelecimento de ensino.  

Por ser um colégio cujos princípios educacionais aliavam-se aos princípios 
religiosos católicos, juntamente com a oferta de um ensino profissionalizante 
exclusivamente para mulheres, de certa forma, influenciou na opção dos pais pela 
escolha dessa escola para suas filhas.  

A conclusão do ensino normal contribuiu não somente com a formação intelectual, 
mas também com a formação moral e profissional das alunas. A maioria das jovens 
que concluíram o ensino normal prestou concurso público e foram nomeadas 
professoras do ensino primário. Esse fato proporcionou ascensão ao mercado de 
trabalho e uma participação mais efetiva nas despesas do lar, sem perder a dimensão 
social de mãe, protetora, esposa e dona de casa.  

  Nesse sentido, ao priorizar um projeto educacional consubstanciado pelos 
princípios do catolicismo, o Colégio Imaculada Conceição respondeu ao anseio 
educacional vigente da época de proporcionar uma educação que favorecesse uma 
formação profissional e intelectual para as alunas pautada nos valores morais e nos 
bons costumes. 
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RESUMO  

O texto apresenta uma pesquisa situada entre a história da educação e a formação 
de professores(as), cujo objetivo foi conhecer a produção histórica da identidade 
do curso de Pedagogia do Câmpus de Três Lagoas da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (CPTL) no período compreendido entre os anos de 1970 e 
2010, visando caracterizar sua posição como um dos protagonistas da história da 
educação do município e como instituição formadora de seus(as) professores(as). 
A fundamentação teórico-metodológica foi construída a partir do referencial 
materialista histórico e as reflexões pretenderam ser cuidadosamente pertinentes 
ao âmbito da dialética. As fontes, que inicialmente deveriam ter sido orais e 
documentais, ficaram quase totalmente circunscritas aos documentos, que 
revelaram parte da realidade investigada demonstrando, sobretudo a ‘vocação’ 
democrática do corpo docente e sua disposição para assumir uma identidade de 
curso essencialmente formador de professores(as). 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Delineamento metodológico, formação de profesores(as), identidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

O texto pretende discutir, ou talvez dividir seja o verbo mais apropriado, as agruras 
enfrentadas por aqueles(as) que se embrenham na seara da pesquisa em educação. 
Apresenta uma pesquisa situada entre a história da educação e a formação de 
professores(as), cujo objetivo foi conhecer a produção histórica da identidade do curso 
de Pedagogia do Câmpus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (CPTL) no período compreendido entre os anos de 1970 e 2010, visando 
caracterizar sua posição como um dos protagonistas da história da educação do 
município e como instituição formadora de seus(as) professores(as). A fundamentação 
teórico-metodológica foi construída a partir do referencial materialista histórico e as 
reflexões pretenderam ser cuidadosamente pertinentes ao âmbito da dialética. 

Houve muita expectativa com relação ao levantamento das fontes documentais e 
orais que ajudariam a compor o retrato do curso. Pois bem: iniciadas as buscas vários 
obstáculos surgiram, mas nenhum foi tão paralisante quanto a ausência de condições 
materiais para empreendê-las. Recursos financeiros à frente com todo o seu corolário: 
viagens para ter acesso a documentos que não puderam ser realizadas, aparelhos 
eletrônicos que não puderam ser comprados, bolsistas que não puderam ser pagos e 
as atividades laborais da pesquisadora que não puderam ser abandonadas. Assim, as 
fontes que inicialmente deveriam ter sido orais e documentais ficaram quase 
totalmente circunscritas aos documentos, que revelaram parte da realidade 
investigada demonstrando, sobretudo a vocação democrática do corpo docente e sua 
disposição para assumir uma identidade de curso essencialmente formador de 
professores(as). 

Somadas a essas questões operacionais, colocam-se as questões metodológicas: 
ponto de partida para a presente reflexão. 

2. O DESEJO... 

O interesse por realizar a investigação partiu da percepção de que o inexorável 
processo de globalização, ao qual a civilização veio sendo submetida com a introdução 
do modo capitalista de produção, definitivamente se apresentava na minha localidade 
como realidade e não mais como abstração teórica ou discursiva. A confortável 
sensação de segurança e pertencimento aos hábitos e ao ritmo das instituições 
familiares do cotidiano foi interrompida. 

De modo que pretender conhecer o mecanismo das relações travadas nas 
instituições das quais fazemos parte funciona como uma tentativa de resguardar 
minimamente uma parcela do sentimento de pertencimento a elas, já que segundo 
Giddens na modernidade:  
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[...] o nível de distanciamento tempo-espaço é muito maior do que em qualquer 
período precedente, e as relações entre formas sociais e eventos locais e distantes 
se tornam correspondentemente ‘alongadas’. (Giddens 1991, p.69) 

Assim, constatar que o meu entorno também está sendo fluidificado na nova 
ordem do mundo do trabalho, da organização política e das relações interpessoais e 
profissionais, por meio de uma dissolução do local no e pelo global despertou-me o 
interesse de compreender esse mecanismo e sua interferência na constituição da 
identidade do curso de Pedagogia do CPTL. 

Olhar para o mundo e encher-se de interrogações: eis o princípio de todo trabalho 
de pesquisa! Mas como saber qual é a interrogação que dentre todas as outras se 
destaca? Simples! É aquela que te interrompe o sono à noite, que se espreme entre 
suas atividades cotidianas, desviando delas sua atenção, que te incomoda, mas de um 
jeito gostoso, desafiador, que faz teus olhos brilharem.  

Uma vez identificada a interrogação o que fazer com ela, como transformá-la 
naquilo que se denomina pomposamente “problema de pesquisa”? A solução aponta 
para uma única direção: “tempo, amadurecimento, leituras, escrita e reescrita” 
(Galvão; Lopes 2010, p. 84). Ao discutir a questão Triviños afirma: 

Podemos dizer, de modo geral, que existem duas maneiras para delimitar, definir 
e formular um problema de pesquisa, e ambas nos parecem válidas. 
Naturalmente, quando expressamos isto, estamos partindo de alguns 
pressupostos: um destes é o de considerar que o pesquisador está envolvido, 
direta e indiretamente, na realidade na qual um matiz dela, abrangente ou não, 
apresenta uma situação que precisa ser esclarecida. Isto significa que o 
investigador, ainda que não necessariamente, deve pertencer à área onde está 
surgindo, ou surgiu, a questão problemática. (Triviños 2008, p.93) 

O pressuposto do envolvimento com a realidade a ser investigada foi atendido, 
afinal o projeto vincula-se à minha história de vida por três vias: primeira, por ter sido 
o curso provedor da minha formação; segunda, por ser atualmente professora do seu 
quadro efetivo; e, terceira, por entender que a identidade da instituição imprime uma 
marca nos(as) profissionais por ela formados(as). De modo que pretender conhecer o 
mecanismo das relações travadas nas instituições das quais fazemos parte funciona 
como uma tentativa de resguardar, pelo menos, uma parcela do sentimento de 
pertencimento a elas, já que segundo Giddens: 

Na era moderna o nível de distanciamento tempo-espaço é muito maior do que 
em qualquer período precedente, e as relações entre formas sociais e eventos 
locais e distantes se tornam correspondentemente “alongadas”. A globalização se 
refere essencialmente a este processo de alongamento, na medida em que as 
modalidades de conexão entre diferentes regiões ou contextos sociais se 
enredaram através da superfície da Terra como um todo (Giddens, 1991, p. 69). 
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Fazer parte de uma realidade fundada nessas relações alongadas é bastante 
perturbador quando se busca entender a dinâmica do seu lugar pessoal e/ou 
profissional assim, vencida a etapa da contextualização da realidade, a construção do 
objeto se encaminhou de modo mais suave e, aos poucos, o desenho do projeto foi 
ganhando forma e definitivamente fisgou-me. Nascendo a proposta da pesquisa 
anunciada na introdução.  

2.1. A REALIZAÇÃO... 

Muitos são os(as) autores(as) que discutem a construção do caminho 
metodológico no processo de investigação e, em comum, está o alerta para o fato de 
que a tarefa é árdua e solitária. O(A) pesquisador(a) terá a companhia do seu objeto, 
dos seus sujeitos, suas fontes e também de teóricos(as), mas o traçado da metodologia 
será de sua responsabilidade.  

Não é nada incomum que os textos, nos espaços destinados à apresentação da 
metodologia, iniciem pelo significado etimológico da palavra. É uma estratégia 
interessante, na medida em que lembra ao(à) leitor(a) que metodologia é processo 
conotando construção, sequência e também porque refuta, de início, a associação 
simplificadora entre metodologia e técnicas de investigação. 

Neste ponto, o da necessária distinção entre metodologia como técnica e como 
processo e reflexão, reside o nó da metodologia. Definir e abstrair teoricamente o 
conceito parece sempre mais fácil à comunidade acadêmica do que demonstrar 
efetivamente o processo de construção do caminho metodológico. Que o digam os(as) 
estudantes na fase de elaboração das suas monografias, dissertações e teses. 

Esse processo é complexo exatamente por envolver dimensões aparentemente 
díspares: uma delas conceitual que implica em uma relativa objetividade descritiva, e 
outra subjetiva envolvendo habilidades e percepções muito particulares do(a) 
pesquisador(a) e que habitualmente torna-se alvo de suspeições e críticas referentes à 
validade e rigorosidade das pesquisas.  

Uma alternativa possível ao impasse seria iniciar pela retomada do contexto no 
qual se insere o objeto de estudo e, portanto, a problemática que se deseja desvendar. 
Ação que demanda o escrutínio da empiria no sentido de apreendê-la tanto em suas 
particularidades, quanto em sua globalidade. Ou seja, voltar-se para a realidade com 
o olhar do lince que acompanha a presa (o objeto) e todos os seus movimentos, 
expressões e cheiros (manifestações), ao mesmo tempo em que a percebe como 
componente de determinado espaço físico (realidade imediata) em interação com seus 
outros integrantes e agentes (estabelecimento de relações e mediações).  

É óbvio que este tipo de habilidade exige um exercício constante para ser alcançado 
e aperfeiçoado e diante desse desafio o(a) pesquisador(a) principiante, quase sempre, 
é abatido(a) pelo desânimo. Neste momento a melhor atitude é o recolhimento e a 
reflexão, no sentido de pensar sobre o já pensado.  
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Ao agir deste modo o(a) pesquisador(a) permite-se o estranhamento, ação 
necessária e imprescindível para compreender toda e qualquer realidade. Ao 
distanciar-se, tanto quanto possível, do novelo que envolve seu objeto, suas formas lhe 
parecerão mais definidas e objetivas, porque estarão livres de conceitos e percepções 
previamente instituídos. Aí então as teorias podem efetivamente ajudá-lo(a) a 
interpretar e explicar o objeto e suas manifestações. 

Até este ponto conduzi bem meu trabalho investigativo. Fiz a lição: debrucei-me 
sobre textos, imergi na empiria e me esforcei para construir uma rotina de disciplina. 
Porém, a ânsia de ir a campo colher as informações, anotar as observações, formular 
os roteiros e realizar as entrevistas mostrou-me que todos esses encaminhamentos não 
teriam validade se não estivessem vinculados a um meticuloso exercício do 
pensamento. Uma vez mais a confusão entre técnica e espaço de reflexão se 
apresentou. 

Porém, o caminho metodológico foi sendo delineado e pude observar que resultou 
muito mais de um esforço intelectual e imaginativo do que das ações práticas, porque 
as técnicas e os procedimentos utilizados só assumiram sentido e significado quando 
ao adentrarem a realidade mostraram-me o porquê, o como e o para quê de está-los 
empregando. A partir deste ponto não houve mais possibilidade de ignorar a conexão 
estreita entre empiria, teoria e reflexão. 

Era a dialética demarcando seu território como se me dissesse: fique atenta, pois 
não há movimento, ação ou pensamento que se esgote em si mesmo ou que se 
apresente com uma única faceta. Triviños (1991) ressalta que os clássicos do marxismo 
definem dialética sempre pelas formas universais do movimento e suas conexões, 
assim: 

Engels [...] define a dialética como a ‘ciência da interconexão universal’. Lênin 
destaca também este traço e outros da dialética ao expressar que ela se apresenta 
na compreensão do desenvolvimento como a ciência que vê na realidade do 
mundo dos fenômenos ‘a interdependência e a mais íntima e indissolúvel conexão 
entre todos os aspectos de cada fenômeno (a história desvendando sempre novos 
aspectos), uma interconexão da qual resulta um processo de movimento único e 
universal, com leis imanentes...’. Estes conceitos de conexão, interdependência e 
interação são essenciais no processo dialético de compreensão do mundo. 
(Triviños 1991, p.53) 

A adoção desta perspectiva teórico-metodológica fez com que a investigação sobre 
a produção histórica da identidade do Curso de Pedagogia do CPTL/UFMS fosse da 
abstração às fontes, daí retornasse ao pensamento e deste à materialidade das suas 
relações. Porém, este foi um percurso doloroso tendo em vista que minha 
inexperiência com a investigação histórica ficou patente em vários aspectos, dentre 
eles um em especial: a amplitude da periodização definida para o estudo.  

A proposta de uma pesquisa que abrangesse as quatro décadas de existência do 
curso revelou-se ousada e imprudente, sobretudo considerando as duras condições 
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para sua realização destacadas nas primeiras linhas deste texto. A ausência de uma 
cultura de preservação da memória também deve ser destacada como item 
dificultador. Poucos foram os registros encontrados sobre a história buscada. Fato que 
certamente merece compor a análise. Para Marc Bloch: 

A despeito do que às vezes parecem imaginar os iniciantes, os documentos não 
surgem, aqui ou ali, por efeito de não se sabe qual misterioso decreto dos deuses. 
Sua presença ou ausência em tais arquivos, em biblioteca, em tal solo deriva de 
causas humanas que não escapam de modo algum à análise, e os problemas que 
sua transmissão coloca, longe de terem apenas o alcance de exercícios de 
técnicos, tocam, eles mesmos, no mais íntimo da vida do passado, pois o que se 
encontra assim posto em jogo é nada menos do que a passagem da lembrança 
através das gerações. (Bloch 2002 apud Castro 2008, p.07) 

Bloch está coberto de razão. A “presença ou a ausência” do documento é um 
indicativo de como as relações sociais de produção se dão em determinada época, 
grupo ou instituição e, mais, ao ser encontrado claro está que o documento passou pelo 
‘crivo’ de alguém que o selecionou e disponibilizou, indicando já ter havido um 
processo de filtragem da informação. No caso da pesquisa sobre o Curso de Pedagogia 
do CPTL/UFMS o arquivo que registra sua história só passou a ser construído a partir 
do ano 2000.  

O fato de não ter havido - por parte de professores(as), funcionários(as) e 
administradores(as) -, preocupação com a organização dos registros das Atas, 
Resoluções, Instruções de Serviço, Circulares Internas, Ofícios, Estruturas 
Curriculares e outros não significa um desinteresse ou coisa do tipo, mas denota a já 
mencionada inexistência de uma cultura de preservação da memória em nosso país. 

Contudo, o que desejo destacar são as descobertas que foram ocorrendo durante o 
processo e que se constituem de fato no delineamento metodológico da pesquisa. Uma 
dessas delas foi fundamental para a continuidade do trabalho: o reconhecimento da já 
mencionada inexperiência com a pesquisa histórica e os limites de periodização 
necessários para sua efetivação.  

Tal reconhecimento, resultado claro do esforço de reflexão sobre o traçado 
metodológico da investigação, me permitiu rever e reorganizar o planejamento inicial. 
Percebi também que, sem o aparato necessário para acessar diferentes fontes 
documentais e orais, não seria possível entrever a identidade do curso de Pedagogia 
que tanto buscava. Assim, mais uma vez o movimento dialético se interpôs entre 
minha ansiedade de pesquisadora e a realidade. 

A esta altura do texto talvez seja prudente retomar algumas considerações já 
formuladas. Iniciei abordando a necessária interrogação da realidade que deverá ser 
amadurecida pelo tempo e pelas leituras, o que possibilitará a formulação do problema 
de pesquisa e o delineamento do objeto de estudo que será tanto mais significativo, 
quanto mais próximo estiver do mirante do(a) investigador(a). Na seqüência indiquei 
o estranhamento como caminho para a compreensão do fenômeno e de suas 
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manifestações, que será aumentada com a ajuda da estreita conexão entre empiria, 
teoria e reflexão, proporcionada pela atitude dialética diante da realidade, o que 
implica em considerar as etapas interconectadas. Creio que até aí o caminho 
metodológico seguiu tranqüilo.  

3. DESCOBERTAS... 

Nos idos de 1970, jazia num rincão distante Brasil adentro o promissor município 
de Três Lagoas cuja descrição, feita pelo diretor do Centro Pedagógico de Três Lagoas 
Padre Jair Gonçalves, reproduzo a seguir: 

A cidade de Três Lagoas está situada na região sudeste, zona fisiográfica de Rio 
Pardo, com uma área de 27.117 Km², correspondente a 2,26% da superfície total 
do Estado de Mato Grosso. Altitude 313 m.. Temperatura quente. Clima Tropical 
úmido. Solo arenoso silício. Limita-se com os Municípios de Alfredo de Castilho-
SP; Pereira Barreto-SP; Brasilândia-MT; Aparecida do Taboado-MT; Água 
Clara-MT; Bocaina-MT. Possui 182.038,93 m² de asfalto; 76.000 m de rede de 
água; conta com 850 aparelhos telefônicos automáticos. Servem à cidade 2 
hospitais, um com 180 leitos. Conta com 2 (duas) emissoras de rádio, 2 (dois) 
jornais de circulação semanal, 1 (uma) rodoviária, 9 (nove) estabelecimentos 
bancários, 2 (dois) cinemas, 1 (uma) biblioteca pública, 5 (cinco) entidades de 
serviços, 2 (dois) postos médicos, 8 (oito) clubes esportivos, 2 (duas) associações 
de classe. É sede de uma Companhia do Exército, bem como de uma delegacia 
regional de Polícia Federal. (Gonçalves, 1973) 

Esse é o parágrafo de abertura do Relatório para a autorização do funcionamento 
dos Cursos de Licenciatura Plena em Pedagogia, Geografia, História, Matemática e 
Letras, encaminhado pelo Reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso, João 
Pereira da Rosa, ao Presidente do Conselho Estadual de Educação, Raimundo Pombo, 
em 16 de maio de 1973. 

Por esta época a cidade estava em polvorosa, pois em 1969 havia sido inaugurada, 
após anos de construção, a Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias, mais conhecida 
como Usina de Jupiá e integrante do Complexo Hidrelétrico de Urubupungá, o maior 
do país. 

Dois importantes impactos foram o enquadramento do município (1969-1985) 
como área de segurança nacional e o aumento da população seja pelo fato de alguns 
operários da construção da barragem terem fixado residência, seja pela chegada dos 
barrageiros e suas famílias.  

Neste cenário de crescimento urbano as carências ficaram mais explícitas e, por 
iniciativa do Pe. Jair Gonçalves em convergência com os interesses da política 
expansionista do ensino superior do Regime militar, Três Lagoas foi contemplada com 
o Centro Pedagógico, que dentre cinco Licenciaturas abrigou o Curso de Pedagogia. 
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De acordo com uma fonte oral o Curso não tinha um corpo docente quando foi 
criado em 1970, pois em conjunto com os Cursos de Geografia, História, Letras e 
Matemática, era atendido por um grupo de apenas cinco professores que entrava uma 
vez por semana em cada curso, num sistema de rodízio. Mas a investigação revelou, 
por meio de um documento da Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Mato 
Grosso, que já em 1972 havia doze professores(as) lotados no Curso de Pedagogia, seis 
no de Geografia, quatro no Curso de História, seis em Letras e nove no curso de 
Matemática, totalizando trinta e sete professores(as) no Centro Pedagógico de Três 
Lagoas. 

Com relação às habilitações, entre 1970 e 1975, foram ofertadas duas: Magistério 
das Matérias Pedagógicas de 2º Grau e Orientação Educacional que, a partir de 1978, 
foi substituída por Supervisão Escolar e oferecida até 1991. Já a Habilitação para o 
Magistério da Pré-Escola e Séries Iniciais do Primeiro Grau, por falta de recursos 
humanos, só foi implantada no curso de Três Lagoas no ano de 1992, embora já 
funcionasse em outras unidades da Universidade. Entre 1996 e 2003, em decorrência 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 9.394, o Curso assumiu a 
denominação de “Pedagogia - Magistério da Educação infantil e Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental”. 

A partir do ano letivo de 2004, o CPTL passou a contar com dois Cursos de 
Pedagogia um formando para a docência na Educação Infantil, no período vespertino, 
e, outro, formando para o magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, no 
noturno. Em 2009 esses cursos foram encerrados e, desde então, funciona o Curso de 
Licenciatura em Pedagogia que, por conta de uma mudança na estrutura 
organizacional da instituição, é ofertado em regime semestral. 

O ano de 1985 trouxe importantes marcos para a identidade do curso: a criação do 
Colegiado, a instituição da figura do Coordenador, e, o início das atividades da 
Comissão de Estágio Supervisionado (COES), atualmente Comissão de Estágio (COE) 
que, juntamente com o colegiado, se encarrega das questões relativas ao estágio 
obrigatório.  

Essas informações descrevem de forma muito abreviada a organização estrutural 
do Curso, contudo deixam entrever pistas sobre a construção de sua identidade. Elas 
dizem, por exemplo, que as origens do Curso estão assentadas na política 
desenvolvimentista do Regime militar, que colocava o Ministério do Planejamento à 
frente das discussões e decisões sobre a reforma educacional, que eram tomadas a 
partir do pressuposto de que a educação deve ser concebida como um investimento 
para aumentar a produtividade e a renda (SAVIANI, 2008). Assim, ao ensino superior 
coube a tarefa de preparar tanto a mão de obra especializada para atender às 
demandas do mercado, quanto os quadros dirigentes configurando o que Saviani 
(2008) denomina “concepção produtivista da educação” que, para o autor: 

[...] adquiriu força impositiva ao ser incorporada à legislação do ensino no 
período militar, na forma dos princípios da racionalidade, eficiência e 



 

 
 

12 

produtividade, com os corolários do ‘máximo resultado com o mínimo dispêndio’ 
e ‘não duplicação de meios para fins idênticos’. (Saviani 2008, p.7). 

É possível considerar, com base em tal afirmação, que o curso nasceu num 
contexto em que a vocação para formar o(a) especialista em educação fazia todo 
sentido, já que o país estava fortemente empenhado em estabelecer e cumprir os 
acordos entre o Ministério da Educação e o United States Agency for International 
Development ou MEC / USAID, cujos fundamentos apoiavam-se na concepção de 
educação como fator de desenvolvimento econômico. 

Somente sete anos depois de findado o Regime ditatorial e retomada a democracia, 
as habilitações para formar o(a) especialista foram extintas e teve início o processo de 
aproximação do curso ao perfil de formador de professores(as) para a infância, que 
atualmente é uma identidade assumida por seu corpo docente em consonância com o 
posicionamento adotado pelo movimento nacional que desde 1983, discute o papel das 
licenciaturas e as opções de trabalho para o(a) pedagogo(a). 

Outra consideração que pode ser tecida com relação ao ano de 1985, marco da 
redemocratização do país, foi a introdução de importante instância deliberativa no 
Curso de Pedagogia: o Colegiado que, apesar de composto por cinco membros eleitos, 
tradicionalmente se reunia com a presença de todo o corpo docente com direito a voz 
e voto o que conferia um caráter mais democrático à tomada de decisões sobre o curso. 
No entanto, na contramão do processo democrático e visando cumprir burocracia 
interna, a partir do ano de 2013 passaram a ter o direito à voz e ao voto exclusivamente 
os membros eleitos. 

O futuro dirá as implicações desta mudança para os destinos do curso. Porém, 
temendo o peso do poder que permeia as relações me arrisco a dizer que os resultados 
podem pender perigosamente para a prevalência de imposições e interesses 
institucionais e de grupos específicos.  

Outro traço da identidade do Curso pode ser vislumbrado com o encerramento das 
turmas do turno vespertino que indica o atendimento preferencial ao(à) aluno(a) 
trabalhador(a), que só pode frequentar as aulas à noite.  

Já com relação ao número de professores(as) que compõem o quadro efetivo do 
curso de Pedagogia do Câmpus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(CPTL/UFMS), ocorre uma espécie de empate técnico entre o número de 
professores(as) que nele atuam hoje e que nele atuavam em 1972. Observemos! 

Em 1970, no princípio de suas atividades, cinco professores(as) atendiam a igual 
número de cursos, passando em dois anos a doze o número de profissionais vinculados 
ao Curso de Pedagogia. Já atualmente, em 2016, somos treze professores(as) 
efetivos(as), estando duas afastadas, três professoras substitutas e aguardamos a 
remoção daquela que será décima quarta componente do quadro do curso. Em suma 
o curso de Pedagogia conta atualmente com 13 professores(as) efetivos(as), um(a) a 
mais que os doze de 1972.  

Tais apontamentos apenas sinalizam na direção da identidade do curso e, 
portanto, não contemplam todo o processo de sua constituição especialmente pela 
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ausência de importantes fontes documentais, talvez para sempre perdidas, e de fontes 
orais formadas especialmente por alunos(as), professores(as), funcionários(as) que, 
nesta etapa da investigação não puderam expressar suas percepções e considerações.  

Contando com a perspectiva dialética como aliada, nos próximos anos espero 
poder acessar dados novos e importantes que comporão outra fase da pesquisa e que 
deverão revelar, provisoriamente, a identidade buscada. 

4. FINALIZANDO... 

Anunciei as expectativas que tinha ao iniciar a investigação, indiquei os obstáculos, 
sempre presentes, e esbocei as etapas da composição da metodologia. A sequência 
desta exposição ajudou-me a compreender melhor o caminho traçado em direção ao 
objeto do estudo e, surpreendentemente, me lembrou de considerar aspectos que 
estavam sendo deixados de lado na análise. O principal deles é o fato de que: 

Toda ação humana é aberta, por definição, a uma dimensão axiológica. Em se 
tratando de um ato humano, sua natureza implica necessariamente a intenção 
de um fim e a posição de um valor. (Lima Vaz apud Severino 2001, p. 83) 

Sem intenção de ferir o rigor, vital à produção do conhecimento, esta escrita 
lembrou-me de que parte importante de mim está presente no estranhamento, na 
observação e na análise. Recobrada esta memória o texto chamou-me às falas, não me 
deixando esquecer de que ao assumir uma postura dialética - assumir a postura e não 
discursar sobre ela - devo apreender o específico e o universal do meu objeto e do meu 
olhar sobre ele, num movimento contínuo sem fragmentações. 

Encerro agradecendo ao leitor e à leitora que me acompanharam até aqui. Sinto-
me mais fortalecida e com a imaginação fertilizada para dar sequência ao caminho 
metodológico de uma pesquisa que ainda terá um longo caminho a percorrer.  
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RESUMO  

A pesquisa aborda a temática da educação católica em Porto Nacional–TO, enfocando, 
especialmente, a atuação da Ordem Religiosa Dominicana na formação de professores, 
por meio do Colégio Sagrado Coração de Jesus, nas primeiras décadas do século XX. 
Assim, a inserção da ordem Dominicana na escolarização em Porto Nacional, a 
constituição do Colégio Sagrado Coração de Jesus, o público alvo e o projeto 
pedagógico para a formação de professoras pela Escola Normal são questões 
analisadas. Utilizou-se primordialmente, das técnicas usuais do trabalho com fontes 
documentais e cercou-se ainda de estudos históricos sobre a temática e outras áreas 
do conhecimento com o objetivo de estabelecer a compreensão dos processos 
educativos e sua relação com a sociedade, com ênfase para a história das instituições 
educacionais. O trabalho contribuiu efetivamente para o conhecimento sobre atuação 
educativa da Igreja Católica e, por conseguinte, dos Dominicanos na formação de 
professoras em Porto Nacional.  
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1. INTODUÇÃO  

O município de Porto Nacional, espaço-tempo de análise deste estudo localiza-se 
no estado de Tocantins, antiga região norte do estado de Goiás. A origem da cidade 
portuense está datada entre a última década do século XVIII e início do século XIX. 
Desde os seus primórdios, conserva estreita relação com a Igreja Católica. Assim, a 
comunicação aborda a temática da educação católica em Porto Nacional, enfocando, 
especialmente, a atuação da ordem Dominicana na formação de professoras, por meio 
do Colégio Sagrado Coração de Jesus, nas primeiras décadas do século XX. Nesse 
sentido, a inserção da ordem Dominicana na escolarização em Porto Nacional, a 
constituição do Colégio Sagrado Coração de Jesus, o público alvo e o projeto 
pedagógico para a formação de professoras pela Escola Normal são questões 
analisadas no artigo. A metodologia trabalhada na pesquisa utilizou-se, 
primordialmente, das técnicas usuais do trabalho com fontes documentais, 
pesquisadas, principalmente, no Arquivo Histórico Estadual de Goiás (AHG) e no 
arquivo do Colégio Sagrado Coração de Jesus em Porto Nacional. No campo da 
pesquisa bibliográfica cercou-se de estudos históricos concernente à temática e outras 
áreas do conhecimento com o objetivo de estabelecer a compreensão dos processos 
educativos e sua relação com a sociedade, com ênfase nos pressupostos da história das 
instituições educativas (Magalhães 2005).  

1.1. A IGREJA CATÓLICA EM PORTO NACIONAL: A INSERÇÃO DOS 
DOMINICANOS 

Os primeiros missionários franceses da Ordem Religiosa de São Domingos, que 
chegaram ao Brasil com o objetivo de edificarem missões na Diocese de Goiás, 
fundaram a primeira casa em Uberaba (1881). A fundação da Ordem em Goiás 
ocorreu, todavia, em 15 de setembro de 1882, sendo que, na ocasião, o bispo de Goiás 
declarou que: 

Desejando promover cada vez mais o bem espiritual das almas que nos são 
confiadas, declaramos e reconhecemos como regularmente fundada na cidade de 
Goiás, sob o título de São Tomás de Aquino, uma Missão de Frades Pregadores, 
da Província de Tolosa, assim como estabelecidos em Convento os Frades 
designados a habitá-los (Llech 1976, p. 198). 

Bretas (1976, p. 192) destaca que a preocupação com a disciplina e a moral num 
país tão vasto, onde as leis da Igreja e as do Estado eram violadas sem discrição, 
fizeram com que a instrução e a educação fossem tomadas como remédio para os 
“costumes dissolutos e outros males”. Para tanto, a Igreja Católica apostava na ajuda 
de padres missionários estrangeiros, bem como na instituição de seminários para a 
“formação de jovens padres nas ciências e nos bons costumes”. 
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Observa-se que essas considerações traçadas por Bretas (1976) se encontram 
fundamentadas no contexto histórico da reforma da Igreja Católica no Brasil em 
meados do século XIX. Segundo Azzi (1982, p. 15), 

Desde meados do século XIX iniciou-se no Brasil um importante movimento do 
episcopado brasileiro, empenhado na substituição do antigo modelo eclesial de 
Cristandade, de origem medieval, implantado no período colonial, pelo modelo 
de Igreja considerado como sociedade hierárquica, preconizado pelo Concílio 
Tridentino. 

O autor ainda assinala que “o ponto chave para a reforma do clero é a instituição 
dos seminários eclesiásticos, sob a orientação de congregações religiosas européias” 
(Azzi, 1982, p. 28). Dentre as congregações religiosas que fizeram frente a esse 
movimento reformador no Brasil, Vaz (1997) destaca a dos lazaristas, dos 
capuchinhos, dos salesianos, dos redentoristas e dos dominicanos. Tais ordens 
contribuíram, assim, para aumentar a presença e a influência da Igreja Católica na 
sociedade brasileira, principalmente ao se tratar de ordens caracterizadas como fiéis 
ao vaticano. Consequentemente estava-se solucionando outros problemas de cunho 
político-religioso, como, por exemplo, os relativos ao fato de que algumas ordens 
religiosas encontravam forte oposição e restrição em muitos dos países europeus. 

As informações que se dispõem indicam, portanto, que a instalação da Ordem 
Dominicana em Porto Imperial resultou, sobretudo, de uma projeção de consolidação 
da romanização1 da Igreja em Goiás, iniciada pela reforma católica brasileira, com a 
formação do clero em seminários, e a vinda de ordens religiosas estrangeiras fiéis à 
Santa Sé. Essas ordens vinham, por sua vez, atraídas por um mercado de 
oportunidades de investimentos, praticamente inexplorado nos diversos níveis de 
ensino, dentre outras potencialidades rentáveis para confissões religiosas. 

Por essa vertente, Piagem e Sousa (2000) sinalizam que, para além do propósito 
de evangelização dos indígenas do norte do estado de Goiás, os dominicanos 
apresentavam outros objetivos. 

Os dominicanos não vieram somente como catequistas de índios, como os 
primeiros capuchinhos italianos [...] mas pregadores do Evangelho para todo o 
povo de Deus espalhado nas diversas regiões dos sertões goianos. Vieram com o 
objetivo de fundar comunidades, igrejas, escolas, postos de saúde... (Piagem; 
Sousa 2000, p. 65, grifo nosso) 

Portanto Porto Nacional, incluso dentro de um contexto de uma extensa diocese e 
um clero reduzido, fez-se campo adubado para a estratégia de ação do bispo de Goiás, 
D. Cláudio José Ponce de Leão, ao fomentar a estruturação de ordens religiosas 
europeias em território goiano. No entanto percebe-se que esse projeto contou com o 

                                                   
1 Falava-se de romanização porque a ação reformadora dos bispos, padres e congregações religiosas tinha por 
objetivo moldar o catolicismo brasileiro conforme o modelo romano (Oliveira, 1985 apud Dallabrida 2005). 
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apoio da oligarquia local, pois ela acreditava que os padres conduziriam seus filhos aos 
caminhos de uma educação conservadora e formariam, além de sacerdotes, lideranças 
políticas locais/regionais. Essa aliança, Igreja-poder municipal (oligarquia), atendeu 
a interesses recíprocos. Conforme Santos (1996), a única prerrogativa apresentada aos 
habitantes de Porto Nacional pelo bispo da diocese de Goiás, para que os dominicanos 
fundassem nessa cidade um convento de missionários, era que fosse doada uma casa 
para a Igreja. Diante da promessa, foi realizada uma subscrição e a casa foi adquirida 
e entregue ao bispo. 

Assim aprovada a criação da missão em Porto Imperial, em 15 de maio de 1886, os 
freis dominicanos teriam a seu cargo todo o norte da diocese de Goiás a partir do 
arraial do Descoberto (Porangatu). A fundação da Ordem nesse município aconteceu 
no dia 20 de maio de 1886 com a chegada dos freis Gabriel Devoisins, Miguel Berthet, 
Domingos Nicollet e o irmão leigo Afonso Valsechini. Em 25 de abril de 1890, a 
província de Toulouse reconheceu oficialmente a casa dominicana de Porto Nacional 
sob a invocação de Santa Rosa de Lima, instalada, por conseguinte, no prédio doado 
por familiares portuenses à Mitra e esta cedida à Ordem Dominicana. 

Então, no início do século XX, os dominicanos estavam instalados no território 
goiano através de três conventos: São Domingos fundado em 1881 em Uberaba, Nossa 
Senhora do Rosário aberto em 1883 na capital e Santa Rosa de Lima criado em 1886 
em Porto Imperial. 

1.2. O COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

A criação do Colégio Sagrado Coração de Jesus pode ser contextualizada dentro da 
política de estadualização do poder eclesiástico que apresentava como uma de suas 
metas fomentar a institucionalização de estabelecimentos de ensino (Vaz 1997) 2 . 
Somando-se a isso, com a supressão do ensino religioso nas escolas públicas, a Igreja 
Católica articulou-se para formar e consolidar uma rede de escolas católicas como 
parte integrante de seu processo de reestruturação institucional (Dallabrida 2005). 
Em complemento a esses fatores, pode-se destacar ainda que a carência de uma 
estrutura de ensino público e uma vasta demanda por escolas possibilitaram a vinda 
de diversas ordens estrangeiras que criaram várias escolas primárias e secundárias, 
masculinas e femininas, no estado de Goiás.  

As freiras dominicanas francesas chegaram à Cidade de Goiás, antiga Vila Boa que 
figurava enquanto capital do estado, no dia 5 de setembro de 1889. No ano seguinte 
elas fundaram o Colégio Sant’Anna. Em Porto Nacional, as Dominicanas do 
Santíssimo Rosário de Monteil chegaram ao município no dia 30 de agosto de 1904. 
Neste mesmo ano, no dia 15 de setembro foi inaugurado o Colégio Sagrado Coração de 

                                                   
2 O termo “estadualização”, criado por Sergio Miceli, refere-se a “política implementada pelos bispos, durante a 
República Velha, nas dioceses. Apresenta como uma das suas características situar-se entre os interesses da Santa 
Sé, de um lado, e os das oligarquias dominantes em cada estado, de outro” (Vaz 1997, p. 49). 
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Jesus com 19 alunas matriculadas no curso primário, pagando uma mensalidade de 
dois mil réis (Colégio Sagrado Coração de Jesus 2004). 

A instalação física do Colégio Sagrado Coração de Jesus se deu, inicialmente, em 
uma casa do então intendente municipal coronel Frederico Ferreira Lemos. Com a 
colaboração do poder público e de famílias portuenses foi instalado em sede própria 
no ano de 1906. 

A princípio, o Colégio Sagrado Coração de Jesus só oferecia o ensino primário para 
o sexo feminino, mas, de fato, ele fora criado para funcionar como internato feminino 
e externato para alunos de ambos os sexos.   

Nessa instituição escolar, para além do currículo oficial, o trabalho pedagógico 
desenvolvido pelas religiosas francesas visava uma educação centrada nos princípios 
morais, na disciplina, na formação religiosa, social e intelectual das meninas/moças 
portuenses e da região. Um dos aspectos relevantes da “pedagogia dominicana” foi a 
ênfase na cultura, principalmente nas artes manuais, no desenho, na culinária, na 
música, no desenvolvimento da linguagem verbal, no estudo de línguas, em relevo o 
domínio do francês. Nessa perspectiva, as práticas desenvolvidas, por exemplo, 
adquiriam um “perfil europeizado”, emblema de uma cultura considerada mais 
“refinada”.  

O sistema de ensino pautado pelos princípios da disciplina, da obediência, do 
respeito e dos bons exemplos, tendo por base a moral e as normas religiosas, visava a 
formação de alunos dóceis, obedientes, mas, ao mesmo tempo, preparados para 
ocuparem futuramente posições e responsabilidades de mando. As permanentes 
atividades propostas aos alunos, o controle do espaço e do tempo eram importantes 
dispositivos utilizados pelas freiras para alcançarem os seus objetivos educacionais.  

A esse ensino de “qualidade”, regido em Porto Nacional, eram retribuídos 
subsídios por meio de bolsas e convênios direcionados via poder público. Por meio da 
lei estadual nº 186, de agosto de 1908, foi facultado ao estado de Goiás subvencionar 
escolas primárias particulares. Sem dúvida, a maioria dessas escolas estava sob a 
direção da Igreja Católica, proporcionando assim espaço de fortalecimento desta 
instituição diante da precariedade do atendimento estatal, também, nesse nível de 
ensino. Então os colégios dirigidos pelas dominicanas, como o Sant’Ana na Cidade de 
Goiás e o Sagrado Coração de Jesus em Porto Nacional, encontravam-se na relação 
das instituições subvencionadas pelo estado desde o ano de 1908. 

Para ilustrar a prática da subvenção, pode-se tomar como exemplo o fato de a 
diretora do Colégio Sagrado Coração de Jesus, por meio de ofício enviado ao inspetor 
de ensino em 2 de junho de 1928, solicitar atestado desse fiscal para receber as 
contribuições devidas pelo estado em função de a instituição escolar atender alunas 
pobres e indígenas. 

 [...] para o fim de receber dos cofres estadoaes, o auxílio a quem tem direito pelo 
facto de dar, o respectivo Collegio: instrucção, alimento e vestuário a diversas 
alunnas pobres, inclusive índias da tribu dos cherentes, respeitosamente vos 
requer attestado ao pé deste se effectivamente é verdade que o Collégio 



 

 
 

9 

prodigalisou os benefícios a cima referidos no decurso do trimestre de abril, maio 
e junho. (Porto Nacional cx. 09). 

Em 1919, das 27 alunas matriculadas na Escola Primária do Colégio Sagrado 
Coração de Jesus, nove delas apresentavam filiação às “Irmãs Dominicanas” e, dessas, 
três eram identificadas como índias xerente (Porto Nacional cx. 09). Infere-se, 
portanto, que as seis restantes eram identificadas como alunas “pobres”.  

A professora Cybele Neiva3, ao referir-se ao Colégio Sagrado Coração de Jesus, 
relata que o corpo discente era composto por alunas internas e alunas externas. Dentre 
as alunas internas, tinham aquelas que os pais pagavam e outras que pagavam o 
colégio com a sua força de trabalho. Estas alunas, que realizavam trabalho doméstico 
no colégio, eram chamadas de “Martinhas” e possuíam dormitórios separados das 
outras alunas. Por seu turno, a professora Maria Zélia de Farias Menezes4 explica que 
as alunas recebiam o nome de “Martinhas” principalmente porque havia uma 
homenagem à Santa Marta, religiosa que teve a vida dedicada a servir a comunidade 
(Ribeiro; Muta; Silva 2007). Tais fatos evidenciam, sobretudo, que o atendimento 
efetivado pelo colégio à população de baixa renda era, em grande medida, 
subvencionado pelo Estado e, por vezes, pago por meio do trabalho doméstico exercido 
pelas alunas. 

Silva (1996), conta em seu livro “Breve história do Tocantins e de sua gente - uma 
luta secular”, que a escritora Adozinda, viajando em batelão ao lado do tio padre e 
deputado Carvílio Luzo, saiu do porto de Carolina, no dia 06 de julho de 1905, com 
destino a Porto Nacional para se internar como aluna do Colégio Sagrado Coração, 
permanecendo ali até 1912. Ainda segundo este autor, “o desenvolvimento intelectual 
de Porto Nacional veio com a missão religiosa dos dominicanos franceses, que 
souberam adubar aquela cidade, transformando-a em foco irradiador da cultura 
humanística” (Silva 1996, p. 128). 

É perceptível que embora as comunidades populares de Porto Nacional não 
tivessem fácil acesso à instituição escolar das freiras dominicanas, a influência cultural 
e religiosa da Ordem sobre essa população se dava também por meio de outras formas 
de relacionamentos, como a catequese e a formação das professoras das escolas 
públicas. Isso sem perder de vista que a professora da escola primária pública para o 
sexo feminino no município citado esteve sob a direção de freiras dominicanas por 
trinta anos (1904 - 1935), o que coaduna com a visão de Audrin (1947, p. 216) quando 
diz que “toda a juventude era beneficiada pela visão das dominicanas e dos padres 
dominicanos”. 

                                                   
3 Cybele Neiva foi aluna interna do Colégio Sagrado Coração de Jesus. 

4 Maria Zélia de Farias Menezes foi aluna do Colégio Sagrado Coração de Jesus. 
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1.2.1. O CURSO NORMAL DO COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS: A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORAS PRIMÁRIAS EM PORTO NACIONAL 

O Curso Normal, anexo ao Colégio Sagrado Coração de Jesus em Porto Nacional, 
foi criado pela lei nº. 307, de 18 de julho de 1907. Por meio da lei nº. 1.301, de 18 de 
julho de 1907, esse colégio poderia desfrutar da equiparação à Escola Normal Oficial 
desde que adotasse o regulamento do decreto nº. 1.590, e se submetesse à inspeção de 
um fiscal nomeado pelo governo estadual. 

Com efeito, a equiparação, por um lado, era sinal de um interesse do Estado pela 
expansão do ensino particular. Por outro, havia também, por parte das escolas 
confessionais, interesse em garantir espaço para veiculação das idéias religiosas 
e formação de mentalidades afinadas com as concepções da Igreja Católica e das 
famílias tradicionais de Goiás. (Canezin; Loureiro 1994, p. 54). 

Porém, o Curso Normal do Colégio Sagrado Coração de Jesus só foi instalado em 
18 de janeiro de 1920, oficializado pelo decreto nº 6.608, de 28 de maio deste mesmo 
ano. Vale destacar que, pela lei estadual nº 549, de 6 de julho de 1917, o governo goiano 
elevou a subvenção concedida a essa instituição de ensino de 1:200$000 para 
2:400$000 anuais, ficando obrigado a estabelecer imediatamente o Curso Normal 
completo para o recebimento da nova subvenção.  

Também é pertinente salientar que desde o ano de 1915 já havia sido nomeado o 
fiscal do governo junto ao colégio. Foi nomeado como primeiro fiscal do curso Normal 
desta instituição o deputado estadual João Ayres Joca, pelo decreto nº. 4050, de 17 de 
novembro de 1915. 

Conforme Canezin e Loureiro (1994), a forma como o Curso Normal se organizou 
revelava a natureza das famílias tradicionais e a concepção do papel da mulher na 
sociedade. O texto de Piagem e Sousa (2000) é bastante elucidativo nesse sentido, pois 
defini o perfil da sociedade a que a educação formal do Colégio Sagrado Coração de 
Jesus atendia.  

Famílias de todo o Estado de Goiás e de outros estados vizinhos queriam oferecer 
aos seus filhos uma boa educação e sabiam que as Irmãs Dominicanas tinham 
uma formação francesa e que dedicavam à catequese e se preocupavam em 
ministrar, além das matérias obrigatórias do currículo, as exigidas por uma 
formação mais humana, mais completa das crianças e dos jovens. (Piagem; 
Sousa 2000, p. 74). 

Quanto à formação da mulher, Vaz (1997, p.77-78) destaca que, desde 1875, o bispo 
D. Macêdo Costa recomendava um modelo de comportamento ideal para as jovens: 
“Raras vezes sair, e só por necessidade; aborrecer as vaidades nos vestidos e enfeites; 
detestar dissipações e profanos divertimentos; edificar com bom exemplo e doutrinar 
seus irmãozinhos menores”. No caso da mulher casada, além de toda submissão ao 
marido, dentre outras recomendações, havia a de “educar catolicamente os filhos”.  
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Quanto à composição do programa curricular do ensino oficial para o Curso 
Normal, expõe-se que este era determinado pela Secretaria do Interior, que previa as 
matérias e as aulas semanais para os quatro anos (Tabela 1).  
 

Anos  1º ano  2º ano 3º ano 4º ano  

Disciplinas  Português 

Francês 

Arithmetica 

Geografia 

Desenho 

 

Português 

Francês 

Arithmetica 

Geografia 

Desenho 

Corographia 

 

Português 

Francês 

Geometria 

História Universal 

Physica 

Chimica 

Desenho 

Português 

Methodologia 

História Natural 

História do Brasil 

Pedagogia 

Prática Escolar 

 

TABELA 1 | Disciplinas que compunha o currículo do Curso Normal do Colégio Sagrado Coração de Jesus. 

Além das disciplinas em destaque, o Colégio Sagrado Coração de Jesus oferecia 
aulas de canto, piano, representações dramáticas e cuidados domésticos, como forma 
de preparar as alunas para as variadas circunstâncias de suas vidas futuras. Tomando 
como exemplo a preocupação com o ensino de música, em 1915, a Irmã Maria Inês, 
então diretora do colégio, trouxe da França um piano, um harmônio e um bandolim. 
Para ministrar o uso de tais instrumentos trouxe consigo, também, uma professora 
francesa. 

O movimento social de controle do tempo, próprio às relações capitalistas que 
então se estabeleciam no período, acarretou, como diz Foucault (2009), no 
“quadriculamento” do tempo e na perspectiva de garantir que esse tempo fosse 
integralmente útil. Esse processo influenciou na delimitação e no controle do tempo e 
horários escolares nas instituições portuenses, e, por conseguinte, no horário escolar 
do Curso Normal do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Portanto, no ano letivo de 
1924, por exemplo, ficou estabelecido que o horário desse curso correspondesse a três 
períodos diários: das 7 às 9h; das 10 às 12h e das 13 às 15h30min.  

O quadro de professores era um fator de demasiada importância para o Colégio 
Sagrado Coração de Jesus. Destaca-se que foram fundadoras desse colégio a Madre 
Maria Inez, a Irmã Maria Raphael, a Irmã Maria André e a Irmã Maria Fernanda. Ao 
corpo docente, que inicialmente era composto por quatro freiras, foi sendo 
acrescentado a cada ano que passava, outras professoras, todas religiosas da mesma 
ordem. Em relação ao curso Normal, em 1928, o quadro docente era composto de cinco 
professores: quatro freiras e um frei (Tabela 2). 

 
Professoras(or)  Disciplinas  

Irmã da Maria Imaculada Comceição  Português e Matemática 
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Irmã Maria Aspásia Desenho,Calligrafia e Trabalhos Manuais 

Irmã Maria André História do Brazil, Universal e Natural,Música 

Irmã Maria Celina Phísica, Chimica, Pedagogia e Metodologia 

Frei Reginaldo M. Tournier Moral 

TABELA 2 | Professores do Curso Normal do Colégio Sagrado Coração de Jesus (1928). 

Complementarmente ao quadro apresentado, destaca-se que a professora de 
Pedagogia e Metodologia era diplomada pela Academia de Toulouse na França. Tinha, 
ainda, experiência de cinco anos como professora em território francês e 27 anos de 
atuação no Brasil. A professora de música era diplomada pela escola de “Madame 
Olier”, França. As irmãs Maria Aspásia e Maria André tinham vasta experiência no 
ensino primário, e, neste período, também lecionavam nas escolas primárias do 
colégio. O Fr. Reginaldo M. Tournier, então vice-reitor do Seminário de Porto 
Nacional, cursou Filosofia na Faculdade de Filosofia de Toulouse na França. Essas 
referências, por sua vez, podem ser um indicativo da dimensão cultural a ser mediada 
pelas freiras e pelo frei às alunas que ingressaram no curso Normal do Colégio Sagrado 
Coração de Jesus. 

No que diz respeito às alunas do curso Normal matriculadas nos cinco anos 
compreendidos entre 1921 e 1925, a ampla maioria delas era proveniente de famílias 
de poder econômico e político no município de Porto Nacional. Exemplo disso é que 
as três primeiras alunas que se formaram no Sagrado Coração de Jesus, em 1923, com 
uma média de 15 anos de idade, pertenciam ao mesmo tronco familiar, sendo duas 
irmãs e uma prima. Assim, como recorte da realidade portuense, tem-se que as 
normalistas Alice e Dulce eram filhas do médico e deputado federal Francisco Ayres 
da Silva e da ex-professora Angélica Ribeiro Aranha, enquanto Carmem Ayres da Silva 
(a prima) que, posteriormente, tornou-se dominicana com o nome de Irmã Maria das 
Mercês, era filha de Raimundo Ayres da Silva e Rachel de Cerqueira.  

Essa amostra, juntamente com a prevalência de relações consanguíneas de 
estudantes do Colégio Sagrado Coração de Jesus, são demonstrativas de que, em Porto 
Nacional, a educação formal, nessa instituição, era vivenciada por um grupo “pré-
selecionado” conforme a evidência social de que gozava. Nos anos seguintes, essa 
afirmação se faz ainda mais ilustrada pela presença, no quadro de alunas do Curso 
Normal, de mais duas primas das três alunas já referenciadas: Liz Ayres da Silva e Diva 
Ayres Joca, filhas do deputado - e fiscal do Governo no Curso Normal desse colégio - 
João Ayres Joca. 

Pode-se destacar ainda como normalistas desse colégio: Maria Escolástica 
Pedreira, filha do promotor público, Major Manoel José Pedreira; Luzia Fernandes da 
Conceição, filha de subpromotor público e ex-professor da escola primária para o sexo 
masculino, Joaquim Fernandes da Conceição; Anna Pereira Macedo, filha de Luís 
Inácio de Macedo e Linduina Pereira da Silva e que, posteriormente, casou-se com 



 

 
 

13 

Joaquim Maia Leite, professor adjunto da 1ª escola primária para o sexo masculino; e, 
por fim, Generosa Pinto de Cerqueira, filha de Pedro Pinto de Cerqueira. Somente as 
duas últimas alunas foram, por alguns anos, estudantes da escola primária pública 
para o sexo feminino (1912-1919). Ante o exposto, registra-se que, em sua maioria, 
eram elas provenientes da Escola Primária do próprio colégio.  

A representação da importância do curso Normal para o desenvolvimento da 
qualidade do ensino em Porto Nacional extrapolou os limites desse município, 
estendendo-se a outras cidades da região. Conforme Costa (2004, p. 27), 

Porto Nacional foi o berço da formação intelectual de Arraias por meio das irmãs 
dominicanas. Esse colégio religioso da Congregação das Dominicanas recebia 
alunas das várias cidades da região com o objetivo de evangelizar e oferecer uma 
educação de qualidade. As normalistas preparadas por aquela instituição, 
tiveram uma educação um pouco diferenciada das instituições de ensino público. 
Isto porque as irmãs dominicanas tinham fortes vínculos e influências da 
congregação maior francesa, inspirada em Mère Anastasie. 

Para complementar estas informações, encontra-se matriculada no exame de 2ª 
série no Colégio Sagrado Coração de Jesus, em 1928, Olívia Gomes Cavalcante, filha 
de Antônio Gomes Cavalcante, natural de Arraias. Esta aluna concluiu o curso normal 
em 1930. Em  1938, normalistas de Arraias que estudaram na Escola Normal do 
Colégio Sagrado Coração de Jesus  trabalhavam na Escola Silva Dourado. 

Assim, Bezerra (2005), escrevendo sobre os primórdios da educação em Paranã, 
também destaca a importância do Colégio Sagrado Coração de Jesus para as alunas 
desta cidade. Para essa autora, os pais, “preocupados com o futuro dos filhos”, 
almejavam-lhes a continuação dos estudos, e os enviavam para prosseguir seus 
estudos em Porto Nacional.  

O trajeto dos alunos era feito de canoa ou a cavalo, via Natividade, gastando de 
cinco a seis dias. Mais tarde essas viagens também eram feitas pela TCA, empresa de 
aviação comercial. Em vista desse quadro social, Bezerra (2005) coloca em destaque 
que o senhor José Nunes Viana (Zuquinha) e Messias Bezerra Viana foram os 
primeiros a enviarem a filha - Josiane Viana - para estudar em Porto Nacional. Assim, 
acredita-se que duas alunas com laços familiares a esta, provindas da cidade de 
Natividade, também se encontravam matriculadas no Colégio Sagrado Coração de 
Jesus, em 1926 e 1930 respectivamente, sendo estas as alunas Georgina Silva Vianna, 
filha de Antônio Vianna e, Guiomar Nunes Vianna, filha de Antônio Nunes Vianna. A 
primeira delas, ou seja, Georgina, figura como professora da escola primária do sexo 
feminino, em Natividade, no ano de 1929. Estas duas normalistas também foram as 
primeiras professoras do Grupo Escolar de Natividade (1935). 

Outra experiência relacionada à formação no Colégio Sagrado Coração de Jesus, já 
fora publicada e está relacionada à educação em Peixe, envolvendo Ana Braga e a 
professora normalista, Fanny de Oliveira: 
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Aos oito anos, Ana já havia aprendido a ler tudo o que havia na escola e teve a 
sorte de chegar, à sua cidade, uma professora extraordinária, formada no 
Colégio de Porto Nacional, das Irmãs Dominicanas. Esta professora chama-se 
Fany de Oliveira Macedo. De extraordinária dedicação, foi designada, pelo 
governador da época, para lecionar na escola dos meninos. Porém, o pai de Ana 
pagou, com muito sacrifício, algumas aulas particulares para ela. Foi a única 
aluna da professora Fany, por muito tempo, sentada numa varanda, sozinha. 
Após dar aulas para os meninos, Fany se dedicava a Ana (Menezes 1991, p. 27). 

Ao continuar relatando a trajetória educacional de Ana Braga, Menezes (1991) 
destaca que, ao concluírem o 4º livro na cidade de Peixe, os alunos não tinham outra 
perspectiva de estudo ali. Os que eram ricos, geralmente, iam estudar em outras 
cidades como Porto Nacional e Uberaba. Naquela época, em todo o norte de Goiás, só 
existia o Colégio Sagrado Coração de Jesus, das irmãs dominicanas francesas. Então, 
segundo a autora, “para lá iam as moças ricas. Mas, Ana, como era pobre, permaneceu 
em Peixe” (Menezes 1991, p. 27). Também foi professora na Vila do Peixe, a normalista, 
ex-aluna do Colégio Sagrado Coração de Jesus, Luzia Fernandes Conceição (1930). 

Em relevo, do extremo norte do Goiás, vindo de Tocantinópolis (Boa Vista), 
encontrava-se Aldenora Alves Correia, que posteriormente, assumiu o cargo de 
professora normalista e diretora do Grupo Escolar de Boa Vista (1942). Nos anos de 
1960, esta professora, também, assumiu o cargo de delegada de ensino, da 18ª 
Delegacia, sediada em Porto Nacional. 

Sem dúvida, a presença de uma escola normal no norte do Estado, embora de 
acesso a uma população reduzida, produziu uma renovação no funcionamento dos 
métodos didáticos da escola primária naquele vasto sertão. Assim, como o Colégio 
Santa Clara, descrito por Menezes (1981), o Colégio Sagrado Coração de Jesus também 
foi se destacando, pelo interior do norte goiano, especialmente, porque suas ex-alunas 
iam assumindo posições de liderança nas instituições públicas e privadas de educação, 
chegando, inclusive, a assumir papéis de destaque em outros setores de atividades em 
suas cidades de origem. 

Foi um fato marcante para a sociedade de Porto Nacional e da região norte do 
estado de Goiás - Tocantins a contribuição do Colégio Sagrado Coração de Jesus na 
formação de mulheres, principalmente professoras para o magistério primário. 
Pertencentes à elite portuense e à elite da região, as primeiras mulheres a receberem 
instrução (Curso Normal) no Colégio Sagrado Coração de Jesus foram as primeiras a 
assumirem o cargo de professoras nos Grupos Escolares desta região. 

A educação católica, nesse sentido, foi bem aceita pela família portuense e da 
região, e a Igreja aproveitou dessa adesão para atingir o propósito de transformar 
espiritual e culturalmente essa população. E, para além disso, essa educação se 
configurava como estratégia importante no interior do projeto de reforma da Igreja 
Católica e na cruzada contra as escolas públicas laicas instituídas pela República. 
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RESUMO  

A singularidade do modelo educativo adotado no Colégio de Regeneração de Braga, 
fundado pelo Padre Airosa, em 1869, é o objeto de análise desta comunicação.  
Há nesse modelo um suporte teórico que fundamenta os princípios pedagógicos 
utilizados e todos os instrumentos organizacionais postos em ação na conduta de uma 
comunidade de recolhidas que pretendiam um novo rumo para as suas vidas, através 
da restituição da dignidade perdida. O processo de (Re)generare é o resultado do 
cruzamento de um conjunto alargado de dimensões (espiritual, social, artística, física 
e do domínio do conhecimento), cujo sucesso dependeu do harmonioso 
desenvolvimento de todas estas áreas. 
Ao quadro da “desfiguração” da mulher, pela perda da honradez, propõe o P.e Airosa 
o quadro da “transfiguração” que não é obra de um momento mas fruto de um 
processo de mudança, de transformação interior.  
O Colégio funcionava como um porto de abrigo onde, em regime de internato, as 
acolhidas passavam um tempo adequado e se preparavam para reorientar a sua vida 
através de um modelo pedagógico abrangente com o objetivo de se regenerarem, 
autonomizando-se pela instrução, pelo trabalho e pela religião, libertando-se do 
determinismo social em que viviam.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Instrução, Trabalho, Autonomia. 
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1. OBJETO DE ESTUDO 

O objeto de estudo desta comunicação incide sobre a singularidade de um modelo 
educativo posto em prática em Braga, há cerca de 150 anos, numa instituição social 
destinada à recuperação de mulheres jovens e adultas, solteiras e casadas, que ainda 
hoje se mantém em atividade com os mesmos objetivos iniciais, tendo em conta a 
natural adaptação aos tempos e progressos da pedagogia. 

Estávamos na década de sessenta do séc. XIX e a constatação da existência de 
muitas jovens-mulheres analfabetas, fragilizadas, abusadas e atiradas para uma 
situação de abandono ou marginalização social – pobreza extrema, orfandade e 
prostituição – levaram um jovem padre, ancorado por um grupo de senhoras de elite 
da cidade de Braga, a dispor de uma casa onde essas mulheres pudessem passar uns 
tempos para refazer as suas vidas e preparar-se para a sua reintegração na sociedade. 

Assim nasceu a Casa d’Abrigo onde as interessadas se podiam acolher, em regime 
de internato, para daí partirem de novo rumo à construção de um novo caminho a 
seguir. A casa abriu nos subúrbios da cidade de Braga, na freguesia de S. Vítor, em 19 
de agosto de 1869, com seis mulheres, com orientação do Padre João Pedro Airosa, 
capelão da igreja do Carmo, em Braga, e com a assistência permanente de uma senhora 
que se encarregava do acompanhamento das recolhidas. A gestão económica ficava ao 
cuidado das senhoras da Congregação das Filhas de Maria.  

Não havia experiências de projetos semelhantes. A sociedade civil não estava para 
aí voltada e a Igreja também não estava desperta para esses problemas, já que a sua 
ação se situava mais na esfera do espiritual. Para arrancar com este projeto, 
verdadeiramente inovador, havia ideias-mestras e o trabalho fazia parte como 
sustento, durante o tempo de internato, e preparação para o regresso à vida em 
sociedade. Desse plano fazia parte a aprendizagem da leitura e da escrita. A vida 
espiritual daria consistência à recuperação pelos princípios morais e de solidariedade 
a serem incutidos pela religião através da apresentação de modelos bíblicos femininos 
e das práticas religiosas. A ordem e a disciplina eram indispensáveis para uma 
reeducação sadia. 

Aquilo que, inicialmente, não passaria de uma pequena casa de abrigo temporário 
e local de passagem, depressa começou a ser solicitada para o ingresso de muitas 
jovens e mulheres não só da cidade de Braga mas também de outras localidades do 
concelho e do distrito, obrigando a uma mudança de instalações. As solicitações, 
todavia, não pararam de crescer exigindo nova mudança e, desta vez, para um local 
mais central (Casa de Avelar de Baixo), junto do Convento da Conceição que em Braga 
havia sido ereto em 1628. Em 1874 a instituição estabeleceu os seus primeiros 
estatutos com aprovação civil e religiosa, passando a denominar-se Colégio de 
Regeneração.  

Os serviços de reabilitação depressa se tornaram conhecidos e reconhecidos, um 
pouco por todo o país, concitando o aplauso dos mais variados quadrantes sociais. A 
proximidade ao velho Convento da Conceição, que a partir de 1834 começou a definhar 
e nesta altura se encontrava quase deserto, foi a solução encontrada para a expansão 
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da instituição. Com o apoio da sociedade civil, das elites e dos políticos da cidade que 
acreditaram neste projeto foi possível, através da Câmara de Deputados, a cedência de 
uma ala conventual para a instalação de oficinas do Colégio.1 Com a morte da última 
religiosa, em 1883, deu-se a cedência completa, por decreto de 10 de dezembro/1883, 
para a definitiva instalação do Colégio de Regeneração. 

Entretanto, em 1877, haviam sido chamadas as religiosas Terceiras Dominicanas, 
fundadas por Teresa Saldanha, para assegurar o processo educativo e a direção interna 
da Casa, bem como a condução das mais variadas oficinas onde as colegiais se 
instruíam e preparavam para a sua reintegração. A média de permanência, até aos 
anos 30 do séc. XX, andava pelas 120 colegiais. A instituição afirmou-se pelos 
resultados alcançados e pelos trabalhos executados e expostos em certames 
organizados em Braga, Porto, Lisboa e Paris onde alcançou vários prémios pela 
qualidade dos seus produtos. Gozou do apoio da sociedade bracarense, das elites do 
país, da nobreza, da burguesia, dos políticos e da Casa Real. Conseguiu passar 
incólume, em 1910, a mudança de regime e ultrapassar os mais variados contratempos 
de ordem social, política e financeira. Entre 1869 e 1931, a instituição recebeu 1.297 
recolhidas. 

Todavia, a instituição movia-se dentro de uma grande complexidade em torno de 
três vetores: uma direção laica externa, um diretor e uma Congregação religiosa 
vocacionada para lidar com público feminino em situações críticas de reabilitação 
material e moral. Mas nem sempre a Congregação pôde aplicar o seu programa na 
íntegra nem a Direção pôde deixar de ouvir a Congregação. 

A Instituição continua ativa, fiel aos seus princípios, e foi sendo dirigida por um 
diretor clérigo e por uma direção externa. A fase dos diretores terminou em 1999. A 
partir daí passou a ser dirigida por uma Direção externa, laica. As religiosas 
dominicanas deixaram a instituição em 2003, passando os serviços técnicos a ser 
desempenhados por psicólogas e educadoras sociais. Entretanto, em 1969, no 
centenário da fundação, a Instituição, em homenagem ao Fundador, passou a 
denominar-se Instituto Monsenhor Airosa (IMA). Hoje é uma Instituição de 
Solidariedade Social (IPSS) de instituição canónica. 
2. AS FONTES DE CONHECIMENTO 

O objeto do conhecimento desta instituição educativa, na sua internalidade e na 
sua relação com o exterior, constrói-se, sobretudo, a partir do Arquivo da Instituição 
que desempenha um papel fundamental como “guardião” da memória coletiva e se 
constitui como um centro de produção de conhecimento científico. É aí que se 
encontra a dialética entre o material e o simbólico, na qual se sente o pulsar de uma 
Casa com as oficinas, o estudo, o teatro, a música, a disciplina, a religiosidade, a 
técnica. É aí que estão as histórias de vida de quem por ali passou. Aí se conservam os 
registos, as palavras das canções e dos cânticos de louvor, o amor, os silêncios, a 
intimidade, as viagens, a alegria e a tristeza, a doença e a morte, as relações 

                                                   
1 Lei de 28.05.1880, Diário do Governo n.º 119. 
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interpessoais, o sentido lúdico, os benfeitores e visitantes, a alegria e a angústia. Aqui 
se reúnem cerca de 10.000 documentos e um pouco mais de 2.000 obras, tudo 
recolhido dentro da Casa, nos últimos cinco anos e que suportaram, num primeiro 
momento, a escrita de uma monografia da Instituição, publicada em 2011, e deram 
origem a uma tese de doutoramento que defendi no Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa, em abril de 2015.2  

A instituição passou por momentos de uma certa amnésia com a saída da maior 
parte da sua documentação, em 2008, mas felizmente recuperada no ano seguinte, 
após a morte do seu último diretor que a havia levado consigo. Com a recuperação 
dessas memórias escritas organizei o arquivo e a biblioteca, com a colaboração de 
voluntários que cativei para o projeto de instalação do Arquivo/Biblioteca do Instituto 
Monsenhor Airosa (ABIMA). 

Com a inventariação deste precioso espólio documental – uma fonte indispensável 
para a história da instituição e da própria história da cidade de Braga e das instituições 
sociais – foi possível salvaguardar as memórias sociais, coletivas e abrangentes da 
identidade desta instituição educativa que é um património para as gerações futuras. 
Assim, o arquivo tomado de forma integrada, nos planos diacrónico e sincrónico, é um 
instrumento indispensável para a reconstrução histórica do itinerário e da identidade 
da instituição. Sem arquivo não há instituição. O arquivo produz conhecimento e 
continua a ser explorável, é o paradigma de construção de conhecimento de história 
das instituições educativas. Funciona como uma dialética entre a memória e a 
organização de um pensamento; dá representatividade; confere identidade e espelha 
a instituição.    
 

3. SINGULARIDADE DO MODELO EDUCATIVO 

Esta instituição educativa, destinada a jovens-mulheres em regime de internato-
empresa e através de um modelo pedagógico de instrução e trabalho, visava, como já 
afirmei, a regeneração moral e profissional das educandas.  

O P.e Airosa levou à prática um projeto arrojado e inovador na forma de Colégio-
Internato com valências de instrução alfabética, formação profissional e oficinas de 
produção, investindo-se do duplo papel de pedagogo e empresário, orientando a sua 
ação em distintas frentes. 

A atividade de tecelagem e bordados afigurava-se como a mais apropriada e o P.e 
Airosa viajou para França e em Lyon experimentou a mecanização da tecelagem, como 
profissional. Fez importação de teares modernos (jacquard) e converteu as oficinas do 
Colégio da Regeneração numa empresa de referência. Como pedagogo-empresário, 
pôs em prática um modelo pedagógico abrangente, em regime de internato-oficina, 

                                                   
2 Ernesto Português (2015). Monsenhor Airosa – Pedagogo-Empresário. História do Colégio de Regeneração 
1869-1931. (1.º e 2.º volumes) Braga: Instituto Monsenhor Airosa. (IMA) 
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com o objetivo de regenerar as educandas, autonomizando-as pela instrução, pelo 
trabalho e pela religião. 

A singularidade do modelo encontrado para atingir a finalidade a que se propunha 
inclui um suporte teórico que fundamenta os princípios pedagógicos utilizados e todos 
os instrumentos organizacionais postos em ação na conduta de uma comunidade de 
recolhidas que pretendiam um novo rumo, através da restituição da sua dignidade. O 
processo de (Re)generare foi o resultado do cruzamento de um conjunto alargado de 
dimensões (espiritual, social, artística, física e do domínio do conhecimento), cujo 
sucesso dependeu do desenvolvimento de todas estas áreas. Ao quadro da 
“desfiguração” da mulher, pela perda da honradez, propõe o P.e Airosa o quadro da 
“transfiguração” que não é obra de um momento mas fruto de um processo de 
mudança, de transformação interior. 

Ganhou significado a Obra na dialética instituinte que combinou o ideário, uma 
pedagogia, um público com características próprias, uma espacialidade. O público era 
oriundo de quadros económicos e sociais basicamente uniformes mas variados 
porque, sendo adulto, cada educanda era portadora de uma história de vida e senhora 
de uma personalidade e de um desígnio próprios. (Magalhães, in Português, 2015, 1.º 
vol.: 13). 

O vocábulo “regeneração” vem do latim regeneratio e “regenerar” provém do 
verbo regenerare que significa “fazer reviver” e “regenerar espiritualmente”. O 
Dicionário Houaiss diz, por sua vez, que regenerar significa “gerar ou produzir 
novamente”, “formar(se) de novo”, “dar nova vida a”, “reconstituir”, “emendar(se) 
moralmente”, “corrigir(se)”, “reabilitar(se)”. 

De facto, emendar(se) moralmente ou corrigir(se) conduz à reabilitação da pessoa 
que, em última análise, ganha uma nova vida e, por sua vez, leva à reconstituição de 
vidas à sua volta. Foi este o sentido que presidiu à fundação desta Casa. O conceito de 
Casa aqui assumido é mais que um espaço porque implica ordem, organização, 
terapia, formação, direitos/deveres, trabalho individual/trabalho comunitário, 
orçamento, remuneração. É, pois, uma casa de educação ou de reeducação para 
aquelas que, depois de terem passado por determinadas experiências que se revelaram 
negativas, pretenderam uma nova vida.  

A educação, como diz Dewey (2004: 74), é uma constante reorganização ou 
reconstrução da experiência. É a ideia de reconstrução contínua da experiência que 
aumenta a capacidade para dirigir o curso da experiência subsequente, ideia que é 
distinta da educação como preparação para um remoto futuro, como desenvolvimento. 
A educação como tal, como este autor afirma, não tem fins. São as pessoas, os pais, os 
professores, os promotores, etc., que estabelecem os fins que pretendem atingir. 

Passar do campo das ideias para a realidade da vida vai um grande passo e é 
necessário reunir um conjunto de condições para que o projeto possa ser viabilizado. 
Era necessário construir um projeto sólido que tivesse em conta o passado, o presente 
e, sobretudo, o futuro. Como reeducar e preparar para a vida as potenciais interessadas 
em fazer este caminho? Para Dewey (2004: 97), era de vital importância que a 
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educação não se restringisse ao ensino enquanto conhecimento acabado mas que o 
saber e a habilidade adquiridos pudessem ser integrados na vida do cidadão. 

Para atingir os fins propostos elaborou o Fundador um plano, com atividades 
fundadas em necessidades intrínsecas das “abrigadas”, de acordo com as suas 
capacidades e debilidades. O programa terapêutico assenta no pendor de caráter 
espiritual, mas não único. A par deste, o projeto assentava em outros dois pilares – a 
aprendizagem da leitura e da escrita, e um programa ocupacional que podia passar 
pela aprendizagem de uma arte ou ofício, pilares que preparavam para a integração no 
mundo do trabalho, com dignidade.  

Quem eram, donde vieram, como e porque vieram parar a esta instituição?  
A obra nasceu sob o signo do resgate e da reabilitação. Tinha uma finalidade bem 

definida: pretendia ser um porto de abrigo para as jovens e mulheres vítimas do 
abandono familiar, da pobreza e/ou de abusos sexuais de vária ordem, provenientes 
de famílias desestruturadas que, perante situações degradantes, pretendessem dar um 
novo rumo às suas vidas. Incapazes de o fazer por si próprias, pediram ajuda 
submetendo-se a um processo de reorganização, reconstrução e transformação, em 
comunidade, através da reflexão, da instrução cívica e religiosa e da aprendizagem de 
um ofício que lhes garantisse a sua autonomia.  

A vivência em comunidade requer, necessariamente, a existência de regras de 
conduta compaginadas num regulamento que é, por natureza, um texto normativo que 
engloba um conjunto de regras, normas e preceitos, destinado a regular o 
funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade, sendo, por isso mesmo 
e só por si, um fator educativo. A noção de educação encerra as ideias de direção, 
controlo e guia (Dewey, 2004: 32).  

Seguindo o pensamento do citado pedagogo, guiar implica a ideia de ajudar 
mediante a cooperação com as capacidades naturais dos indivíduos guiados. O 
controlo supõe a noção de uma energia que é necessário utilizar e que oferece alguma 
resistência por parte do indivíduo controlado, aparecendo com um ar de coação ou 
compulsão, levando a subordinar os impulsos naturais aos fins comuns, significando, 
em última análise, uma forma acentuada de direção dos poderes. A direção, por sua 
vez, é um termo mais neutral e sugere o facto de que as tendências ativas dos dirigidos 
são orientadas em conformidade com um certo plano contínuo, em vez de se 
dispersarem sem objetivos. Todo o controlo e direção são, então, em certa medida, 
atividades guiadas para o seu próprio fim, ou seja, são um auxílio para realizar o que 
já tendia a ser feito. Nesse sentido, a direção não é senão uma redirecção, um 
reencaminhamento das atividades que já estavam a ser canalizadas por outro canal e 
que se consubstanciam no regulamento que pode ser tomado como instrumento para 
atingir uma determinada finalidade ou ser apenas respeitado por temor de Deus ou do 
castigo, ou por temor perante as consequências desagradáveis. E pode, ainda, ter 
efeitos perversos, despertando instintos de astúcia e dissimulação, com tendência para 
a evasão e a mentira. 

Esta obra era, como repetidas vezes o fundador afirmava, uma obra de amor que 
exigia sensibilidade e arte para tocar nos delicados mistérios da alma, sem a agredir. 
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Era necessário saber acolher, saber ouvir, saber estar presente sem julgar e sem ralhar, 
saber ter uma breve e sentida palavra de compreensão e de encorajamento porque só 
o amor convence e regenera. Claro que esta atitude tem a ver com uma vasta área de 
matérias que vão desde o estilo de personalidade até à sua qualidade racional, à sua 
formação profissional e técnica.  

E se educar pessoas é fazer homens e mulheres, tornava-se necessário educar na 
verdade, no respeito pela diferença, na tolerância e na paciência para gerar atitudes de 
verdade, de tolerância e de respeito. Pessoa é precisamente o que em cada ser humano 
não pode ser tratado como um objeto. Pessoa é o resultado do cruzamento de um 
conjunto alargado de dimensões (espiritual, social, artística, física e do domínio do 
conhecimento) e o sucesso depende do desenvolvimento harmonioso de todas estas 
áreas. 

Estes princípios fundamentais da dignidade humana estão consignados nos 
Estatutos e nos Regulamentos e corporizados no modelo pedagógico inovador, muito 
simples, que passava pela instrução, pela religião e pelo trabalho, em regime de 
internato. O respeito à dignidade humana é, antes de mais, um dever de solidariedade, 
dever que a todos é imposto pela ética, antes que pelo direito ou pela religião. 

A educação processa-se no ambiente social em que se dá e se recebe, onde o 
respeito mútuo e a disciplina se experimentam em conjunto, dentro de uma certa 
racionalidade. E é uma atividade estruturadora e modeladora, segundo a forma 
normativa da atividade social. A vida em comunidade cria um determinado ambiente 
social que favorece a comunicação de valores, suscitando respostas de cada um dos 
elementos, e produz gradualmente sistemas de conduta e determinadas disposições 
para agir. As reações podem ser de adesão ou de aversão. Mas o ambiente da vida em 
comunidade tem influência na personalidade das pessoas, na reeducação e na 
regeneração. Aí se aprende a competir, interagir e cooperar, a cumprir e respeitar 
regras, a definir espaços e tempos, a fazer amizades, a praticar a solidariedade e a 
resolver conflitos, a mostrar iniciativas, habilidades e coragem. É um ambiente 
favorável para o desenvolvimento motor, emocional e psicossocial. 

O modelo pedagógico adotado, simples na sua estrutura, era um modelo 
disciplinador, muito exigente e causava algum sofrimento pelas ruturas que exigia, 
pela autodisciplina que impunha e pelo autodomínio que levava à autossuperação. Da 
exigência e dificuldade do processo educativo falam as desistências e as expulsões 
daquelas que não conseguiram chegar ao fim do processo. Mas da mudança de vida 
operada e das novas configurações que a maior parte dessas mulheres conseguiram 
com a sua vontade, esforço e ajuda da instituição e das companheiras, falam os êxitos 
alcançados cujos registos se preservam na Instituição.  

 
Instrução. O fundador conhecia bem a sociedade rural e urbana do seu tempo e 

os males de que enfermava. Através do trabalho pastoral tomou consciência das 
fragilidades morais e das situações de dificuldades materiais, pela conjuntura 
socioeconómica da época e pela falta de instrução. O seu não-conformismo levou-o a 
agir, quando poderia ter ficado pelo aconselhamento. Entendeu que a instrução era 
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essencial para libertar as pessoas do determinismo social em que viviam. Sendo um 
homem culto não ignoraria, por certo, os pensadores liberais do século XIX que 
defendiam a instrução pública como meio para a melhoria das condições da sociedade. 
Ora, com os parcos meios de que dispunha, conseguiu levar à prática aquilo que os 
teóricos propunham mas que o Estado não concretizou. Daí a sua proposta inovadora. 

D. António da Costa,3 Ministro da Instrução durante o governo regenerador do 
Marechal Saldanha, em 1870, apresentava este desolador cenário relativamente ao 
ensino primário:  

um país que de 750.000 crianças de 7 a 15 anos de idade tem fora da instrução 
650.000, cuja medida de crianças do sexo masculino é de 3 para 100 habitantes, 
e do sexo feminino é de 1 para 100 habitantes; (...) que não tem bibliotecas 
populares, que não distribui livros, que não ensina ao povo (...). Um país nestas 
circunstâncias não é um país europeu (...) é um país semibárbaro. (in Castro, 
2000: 113-114). 

Aquilo que D. António da Costa não conseguiu concretizar (recorde-se que só 
esteve dois meses no governo) inscreveu-o o P.e Airosa no seu projeto reformador ao 
propor a instrução primária como um dos pilares fundamentais. Dessa função se 
encarregava, inicialmente, a regente e, mais tarde, as religiosas dominicanas e outras 
mestras contratadas.    

O fundador estava bem ciente do aspeto inovador de que só uma educação que 
respeite a liberdade e a singularidade da mulher poderá permitir a adoção de uma 
conduta moral própria. Já não é a repressão do olhar e do gesto que mantêm a 
inocência da alma, mas uma cuidada educação intelectual que abra as janelas do 
entendimento para o mundo (Castro, 2000: 125). 

Mas a instrução passava, também, por uma formação integral que contemplava o 
desenho, a música, o teatro e uma biblioteca de livros escolhidos para instrução e 
recreio das colegiais. Aí lecionaram os melhores professores de desenho e de música. 

O teatro foi outro dos elementos pedagógicos utilizados na reeducação das jovens 
e mulheres acolhidas e aí foram representados alguns dramas expressamente 
compostos para o efeito. O teatro musicado foi uma das formas muito explorada e que, 
pela sua própria natureza, realça o valor pedagógico de tal prática. Mas há notícia de 
algumas representações no exterior, nomeadamente no Teatro de S. Geraldo, para 
tornar mais conhecido o Colégio.4 

Uma das razões pela qual Mons. Airosa e o Colégio não foram molestados, aquando 
da implantação da República – Portugal continuava a ser um país de analfabetos e as 
mulheres, em certas zonas, eram as mais atingidas – a é talvez porque um dos pilares 
que suportava o seu modelo educativo coincidia com o ideal republicano que 
acreditava na importância da educação e no grande objetivo da alfabetização. O P.e 

                                                   
3 D. António da Costa era primo de Teresa Saldanha, a fundadora das Terceiras Dominicanas. 

4 Ata de 11.01.1883. L.º de Atas n.º 1, fl. 20v. 
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Airosa percebe que um dos caminhos para a recuperação e restituição da dignidade 
perdida passava pela instrução que lhes possibilitaria a aquisição de instrumentos em 
ordem à autonomia. Educar era fazer crescer o ser humano e o homem vale sobretudo 
pela educação que possui. Mas acreditava também que o respeito pelos direitos dos 
outros não passava só pela educação mas também pela formação religiosa.  

 
Religião. Outro dos grandes pilares deste projeto é a religião cristã e as práticas 

religiosas proposta pela Igreja católica que representava os valores morais.  
A religião entendida como “um conjunto de sistemas culturais e de crenças” 

apresenta uma visão do mundo e estabelece os símbolos que relacionam a 
Humanidade com a espiritualidade, através das narrativas, símbolos, tradições e 
histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou explicar a sua origem, assim 
como a origem do universo. As pessoas que a Igreja institucional apresenta como 
estímulo e modelo para todos os cristãos são representações de perseverança sem 
desfalecimento. 

As narrativas bíblicas e hagiográficas apresentam um conjunto de figuras 
femininas que, apesar das debilidades humanas a que estiveram sujeitas, podem ser 
propostas como modelos. De facto, na Bíblia encontram-se mulheres que nas suas 
mais diversas situações podem ser protótipos para as mulheres de todos os tempos: 
mulheres virgens, pecadoras arrependidas, casadas, viúvas, noras, sogras, pobres, 
ricas, rainhas. No Antigo Testamento podem realçar-se figuras como: Ester, a rainha 
que é exemplo de coragem e sabedoria (Ester, 7); Sara, a esposa perfeita, que é vista 
como o modelo ideal de mulher casada (Gén. 15, 5); Rute, a companheira fiel de sua 
sogra, honesta, trabalhadora e agradecida (Rute, 1); Viúva de Sarepta, mulher de bom 
coração apresentada como exemplo de humildade e de fé (I Reis,17); Débora, mulher 
muito à frente do próprio tempo, dona-de-casa comum, escolhida para ser juíza 
(Juízes, 4). 

No Novo Testamento, as mulheres ocupam um lugar especial na vida de Cristo, 
através dos diálogos das parábolas, reconhecendo-lhes a sua dignidade, de que nos dão 
conta os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. As mulheres foram as últimas aos pés da 
cruz, as primeiras junto ao túmulo (Atos, 1, 14). Eis algumas dessas figuras: Maria de 
Betânia, irmã de Marta e Lázaro; a Samaritana, mulher pecadora que é uma das mais 
ricas personagens femininas da Bíblia a quem Jesus se revelou como o Messias de 
Israel; a mulher adúltera porque é através deste episódio que Jesus revela uma Lei 
Nova que se chama Perdão (Jo., 8, 2-11); Maria Madalena, a pecadora que expiou os 
seus pecados e é exemplo de dedicação e fidelidade a Jesus.  

Mas a suprema exaltação da mulher, segundo a teologia católica, está na figura de 
Maria que, apesar da sua condição humana, é escolhida para ser a mãe do Redentor, 
ocupando um lugar especial na história da salvação, e a quem é prestado um culto de 
veneração singular no seio da Igreja. É o elo de ligação entre o Antigo e o Novo 
Testamento.   

A mensagem cristã é essencialmente libertadora de toda a forma de descriminação 
e opressão porque reconhece a igualdade entre homem e mulher. Ambos são da 
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mesma natureza porque criados à imagem e semelhança de Deus. À luz desta doutrina, 
o papel da mulher ganha uma nova dimensão no casamento e a poligamia não tem 
mais lugar na sua vida. 

É neste contexto que Maria é escolhida como primeira patrona do Colégio de 
Regeneração, com a invocação de Senhora da Conceição. Mas para segunda patrona 
foi escolhida, muito significativamente, Santa Maria Madalena.  

 
Trabalho. O trabalho é um dos pilares fundamentais do programa educacional e 

é encarado na dupla perspetiva pedagógica da sustentabilidade e da empregabilidade.  
O grande objetivo era preparar as pessoas para a vida. Instrução e trabalho eram 

inseparáveis, pois o trabalho desenvolve o pensamento, o pensamento lógico e 
inteligente. Freinet acreditava que, no e pelo trabalho, o ser humano se exprime e se 
realiza eficazmente. A pedagogia do trabalho veio a ser, mais tarde, teorizada por 
pedagogos da Escola Nova, relativamente às crianças, ao propor a junção da 
cooperação no trabalho coletivo com a valorização da produção individual. Assim, ao 
mesmo tempo em que se permite que cada um produza ao seu próprio ritmo, faz com 
que perceba que pertence a um conjunto maior e que a sua produção tem valor para 
todo o grupo, podendo ser melhorada e ampliada pela interferência dos colegas. Este 
tipo de trabalho desenvolve o espírito de responsabilidade e de sociabilidade, permite 
a criatividade e a cooperação, motiva a criatividade e a expressão, aumenta a 
capacidade da reflexão individual e coletiva, valoriza o saber fazer e favorece a 
capacidade de reduzir os pontos de desigualdades socioculturais. 

O tempo de permanência na instituição servia, também, de oportunidade para 
fazer uma formação profissional ou profissionalizante, a fim de lhes permitir ou 
facilitar a autossustentação e autonomia financeira. Para isso criou um leque 
diversificado de formações visando a aquisição de conhecimentos, capacidades, 
atitudes e formas de comportamento exigidos no exercício de uma profissão ou grupo 
de profissões, em qualquer ramo de atividade económica. A aprendizagem, feita 
através da experiência de trabalho, tendia a alcançar uma certa especialização na 
aquisição de competências profissionais e situava-se, em algumas áreas, na linha de 
vanguarda. O saber prático era também acompanhado de um saber teórico, através 
dos livros e de profissionais competentes contratados, como o fundador regista no seu 
caderno de “Apontamentos…”: 

No anno corrente [1902] tem-se levantado um pouco mais a officina de costura, 
addicionando-se-lhe 4 machinas de costura, ultimo invento e mais aperfeiçoado; 
e uma machina de corte, sumamente vantajosa pelo grande expediente e justeza 
no talhar. 

Veio da cidade do Porto mestre competente dar lições de corte pelos processos 
modernos, desconhecidos ainda em Braga e se adquiriram livros que ministram 
as respectivas instrucções. 
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Validação do modelo pedagógico. Poderemos considerar como validação 
deste modelo o reconhecimento da sociedade civil de Braga e do país, através do 
testemunho dos inúmeros benfeitores e visitantes ilustres: membros da Casa Real, 
políticos, governantes monárquicos e republicanos, estudantes de Medicina do Porto 
e Lisboa, escritores como Antero de Figueiredo, Ramalho Ortigão, João Grave e 
Campos Monteiro, e pedagogos como o P.e António Oliveira. De relevar, ainda, os 
testemunhos da imprensa de todo o país e o apoio incondicional do governador civil 
de Braga, Manuel Monteiro, e do deputado Eduardo Abreu, nos dias imediatos à 
implantação da República.  

Como prova maior da sua credibilidade será o facto de este modelo ter sido levado 
por Bernardino Machado ao Congresso Pedagógico de Madrid, em 1892, onde houve 
lugar a um amplo debate sobre educação, tendo como centro o papel social, político e 
económica da Mulher e da sua emancipação económica e jurídica. 

 
4. A FIGURA DO FUNDADOR 

É um homem singular de quem não é muito fácil falar porque a sua vida tem de ser 
entendida numa pluralidade de sentidos, devido à multiplicidade de atividades e 
diversidade de contactos que não são fáceis de captar. Esteve em tensão permanente 
– conflitos internos, dificuldade políticas, sociais e económicas – e viveu descentrado 
de si numa sadia inquietude e num permanente despojamento sem se julgar com 
direito a reconhecimentos públicos, tendo rejeitado condecorações estatais em troca 
de subsídios para o Colégio. 

Nele se espelha um labirinto de encontros onde se reencontram os traços 
essenciais da vida deste Homem-Padre, um “raro exemplar de nobilíssimo morgado 
de bondades e visionário do Bem”, como lhe chamou Antero de Figueiredo. (Diário de 
Notícias – 14.01.1921, in Português, 2.º vol.: 669). A sua identidade deixa-se entrever 
através dessa pluralidade. Como diria Ricoeur, “os sentidos de uma vida lêem-se no 
olhar dos outros, não como fidelidade restituída por algum espelho, senão como 
recriação constante, obra no trabalho, mundo do texto tornado fonte de identidade”. 
(in Dosse, 2009: 376). 

O homem confunde-se com a obra que o torna credor de um lugar na galeria dos 
pedagogos portugueses e torna evidente o Colégio da Regeneração na História das 
Instituições Educativas dos séculos XIX-XX. A Instituição transcendeu a época e os 
limites de Braga e ainda hoje está ao serviço das pessoas mais desfavorecidas e 
desprotegidas da sociedade. Foi uma obra que, pelo caráter inovador e pelas 
repercussões, bem pode ser considerada como um marco na História da Educação em 
Portugal. 

O Dr. Manuel Monteiro, o primeiro governador civil de Braga da era republicana, 
deixou no Livro de Visitantes, em 18 de outubro de 1928, este impressionante 
testemunho:  

… um Homem da sua estatura moral [que salvou] esta admirável instituição 
d’uma dificuldade gravíssima ou talvez mesmo d’uma fatalidade irremediável. 
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(…) A alegria moral que me resultou d’esta visita compensa profundamente a 
minha bemquerença que procurarei manter juntando os meus votos aos de todos 
aquelles que admiram a acção da inteligência e da Bondade d’um Homem que é 
um Santo. (L.º de Visitantes n.º 2, fl. 27). 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Instituição teve, desde o início, uma forte relação com a comunidade local, 
através de um conjunto de senhoras da elite bracarense que arrastaram para a sua 
causa os políticos mais influentes do meio. Depressa a imprensa local, regional e 
nacional se tornou numa força aliada para a divulgação da obra. A instituição afirmou-
se pelo cariz educacional e método pedagógico, e, sobretudo, pelos resultados 
alcançados, amplamente divulgados através da imprensa e dos trabalhos nela 
produzidos. Foram os princípios do cristianismo que inspiraram o modelo educativo 
que presidiu à recuperação e à regeneração das jovens e mulheres maltratadas pela 
sociedade. O afastamento temporário do meio onde a dignidade de vida lhes havia sido 
retirada e o internato foram as estratégias utilizadas para a recuperação. O passado 
não contava; o presente era o ponto de partida. A instrução e a preparação profissional 
seriam as armas de combate para vencer a dignidade perdida. Daí a aposta numa 
diversidade de formações, com predomínio na tecelagem. Surge, então, uma 
instituição educativa com características empresariais, na linha da doutrina social da 
Igreja, onde os valores da dignidade, da justiça, da caridade, da fraternidade, do 
respeito, do acolhimento, da solidariedade, do trabalho, da educação, da gratidão, da 
autonomização e da cidadania sempre estiveram presentes nos seus estatutos e nas 
práticas pedagógicas. 

Por ali passaram, no período em análise, 1.297 jovens e mulheres. Há muitas 
histórias de vida que a eloquência do silêncio ocultou para sempre porque os desgostos 
da vida ensinam a arte do silêncio. Apesar de tudo, ficou um conjunto significativo 
dessas histórias, num caderno manuscrito, da autoria de diversas escreventes que, ao 
longo de décadas, registaram o percurso daquelas mulheres que mais se distinguiram 
pela mudança de vida, pela inteligência, competência profissional ou morte edificante. 
(Colégio de Regeneração. Jardim do Céu). 

Apesar das vicissitudes, esta instituição revelou-se útil, necessária, válida e 
credível. Útil porque o processo de regeneração deu sentido a muitas vidas destroçadas 
e possibilitou a reestruturação de muitas famílias. Necessária porque a sociedade 
assim o entendia, foi a única no seu género. Válida porque permitiu uma formação 
integral e a autonomização de muitas daquelas jovens-mulheres que aí se acolheram, 
como o testemunham a imprensa e as múltiplas personalidades dos mais variados 
quadrantes. Credível porque o seu modelo assentava em princípios racionais e foi 
apresentado em fórum internacional como paradigma. 
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RESUMO  

O artigo ora apresentado trata-se de uma pesquisa de mestrado, ainda em andamento, 
que tem como objetivo analisar a implantação da Unidade de Ensino Descentralizada 
(UNED) da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, em Mossoró, no interior 
do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do Programa de Expansão e Melhoria do 
Ensino Técnico (PROTEC). O estudo configura-se como uma pesquisa bibliográfica, 
documental e de campo, em que lançamos mão de uma variedade de fontes: revisão 
de literatura, documentos e entrevistas. Como resultados preliminares, destacamos 
que a criação dessa instituição de Educação Profissional é resultado de uma política  
de crescimento econômico voltado para a industrialização, a qual necessitava de mão-
de-obra especializada. Já a criação da UNED em Mossoró se explica pelas condições 
favoráveis daquela cidade em termos econômicos. A instituição era vista como fator 
de desenvolvimento para o interior do Rio Grande do Norte. 
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1. EDUCAR PARA O TRABALHO E O DESENVOLVIMENTO: A IMPLANTAÇÃO DA 
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE EM MOSSORÓ 
(BRASIL). 

A História da Educação Profissional no Brasil, na perspectiva da 
institucionalização de um sistema educacional em âmbito nacional, mostra-nos que o 
desenvolvimento de instituições que primam pelo ensino das profissões, demonstrou 
ao longo de todo o seu percurso, uma íntima aproximação com o projeto de 
crescimento econômico nacional que tem uma relação direta com o desenvolvimento 
da indústria. 

A exemplo da criação das Escolas de Aprendizes Artífices, em 23 de setembro de 
1909, por meio do Decreto 7.566, do Presidente da República Nilo Peçanha, que 
objetivava atender a carência de mão-de-obra especializada para mercado de trabalho, 
o conjunto de leis e instituições elaborada pelos governos posteriores preservaram o 
fomento da Educação Profissional enquanto instrumento a serviço do 
desenvolvimento econômico do país. Dessa forma, é possível afirmar que o avanço 
industrial acabou por tencionar o desenvolvimento de medidas no campo da educação 
formal. 

Nessa mesma direção, foi operacionalizada a primeira expansão da Educação 
Profissional, ocorrida nas duas décadas finais do século passado, proposta na 
presidência de José Sarney (1985-1990), por meio do lançamento do Programa de 
Expansão e Melhoria de Ensino Técnico (PROTEC), no bojo da execução do o I Plano 
Nacional de Desenvolvimento (PND) da Nova República. 

O objetivo deste artigo é analisar como se deu a implantação da Unidade de Ensino 
Descentralizada (UNED)/ETFRN em Mossoró. Trata-se de um estudo ainda em curso, 
proveniente nossa pesquisa de mestrado em Educação Profissional. O estudo 
configura-se como uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo, em que 
lançaremos mão de uma variedade de forntes: revisão de literatura, documentos 
oficiais e entrevistas. 

Em um primeiro momento, discutiremos o panorama nacional da época, por meio 
dos documentos oficiais produzidos pelo governo federal, posteriormente, para 
compreendermos os caminhos trilhados para a instalação da UNED/Mossoró, 
analisamos o contexto local desse município, seu crescimento econômico e urbano nas 
décadas de 1980 e 1990.  
 

2. PROTEC: A INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO TÉCNICO 

Em pleno processo de redemocratização da política brasileira, após os 21 anos da 
Ditadura Militar, o presidente José Sarney lançou, em 6 de junho de 1986, por meio 
da Lei nº 7.486, o I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), o qual, dentre outras 
coisas, trouxe inovações para o campo da Educação Profissional. Esse investimento se 
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deu em função do interesse em implementar um projeto de governo pautado no 
crescimento econômico, com base num processo industrial que apresentava como 
questão central a introdução de novas tecnologias que proporcionassem maior 
competitividade no plano internacional e ampliação do mercado interno. O desafio 
que se colocava era o desenvolvimento consistente de tecnologia de ponta, para 
superar o atraso de anos de incipientes investimentos científicos e tecnológicos, como 
também a educação e formação de recursos humanos. 

Para vencer a obsolescência tecnológica, as estratégias expressas no I PND 
estavam direcionadas para o estabelecimento de redes de criação tecnológica que 
integrassem centros de pesquisas, universidades e indústrias, para poder expandir e 
transferir os avanços alcançados para o setor de produção. 

A formação de recursos humanos também recebeu destaque especial no projeto 
governamental desse período. No PND foi destacada a questão educacional em seus 
vários níveis e modalidades de ensino e as linhas programáticas de cada um. No item 
2.2 denominado, Programa Melhoria do Ensino de 2º Grau, definiu-se que: 

As escolas técnicas federais de 2º grau - industriais e agrícolas - receberão 
recursos necessários ao reforço e a ampliação de sua capacidade de atendimento, 
de tal forma que diversifiquem a oferta de habilitações, estendendo-as, tanto 
quanto possível ao setor de serviços modernos (BRASIL 1986). 

Para levar a cabo os objetivos básicos aos quais o governo se propunha para o setor 
da educação, especialmente no âmbito do ensino de 2º grau profissional, o governo 
lançou em 04 de julho de 1986, o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico 
(PROTEC). Este programa previa a implantação de duzentas escolas técnicas 
industriais e agrotécnicas em todo o Brasil, dando prioridade às cidades dos interiores 
dos estados brasileiros, para atender às necessidades do processo de industrialização 
e possibilitar a formação de profissionais qualificados para o campo, norteados pela 
política de modernização e justiça social. 

De acordo com os documentos oficiais, a implantação do PROTEC  justificava-se 
nas alegações de que estas escolas deveriam atender tanto às demandas provenientes 
da expansão e modernização da indústria, agricultura e serviços, como também à 
entrada da população jovem no mercado de trabalho. 

Entretanto, a criação do PROTEC estava ligada a interesses mais políticos que 
técnicos e sociais, ficando explicito o critério clientelista em que foi edificado (CUNHA 
2005; FRIGOTTO, FRANCO, MAGALHÃES, 2006). A orientação de distribuição 
dessas duzentas escolas também denota a existência de critérios clientelistas, pois uma 
prática corriqueira de ditribuição dessas instituições em localidades com insuficiente 
ou inexistente desenvolvimento industrial, sendo levados em consideração, pedidos 
de diversos políticos que chegavam em grande quantidade ao Ministério da 
Educação(MEC).  

Além de apresentar a proposta de expansão do ensino técnico como suporte em 
atenção ao mercado de trabalho, também estava delegado à essas escolas, o domínio 
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efetivo da técnica e o aprimoramento dos processos tecnológicos, o que revela a 
concepção produtivista e tecnicista de educação implantada por meio do PROTEC. 

A ideia produtivista aqui expressa se insere na perspectiva da centralidade no 
mercado, que nada mais é que o próprio sistema de produção capitalista. Como relata 
Frigotto, Franco e Magalhães (2006, p.140), “o grande e fundamental educador é o 
capital, disfarçado sob a categoria mercado de trabalho”. 

Sendo o ensino técnico elaborado para satisfazer aos interesses do mercado de 
trabalho, em outras palavras, do próprio capital, o que estava em pauta não era a 
organização do sistema educacional para suprir as necessidades da sociedade 
enquanto coletivo humano, mas sim a organização e satisfação do sistema econômico, 
através da capacitação de recursos humanos, ou classe trabalhadora objetivando o 
aumento da produtividade e da maximização do lucro. 

O caráter tecnicista empreendido ao PROTEC estava impresso na íntima 
associação do ensino técnico com o desenvolvimento. O programa era visto como 
“fator de primeira grandeza para o desenvolvimento nacional” e “instrumento 
fundamental à melhoria da produtividade nacional” (BRASIL 1986, p. 414), o ensino 
técnico deveria ser produtor de tecnologia para que o país pudesse progredir, o que 
supunha assim a necessidade de massificação, ampliação desse ensino. 

Segundo Frigotto, Franco e Magalhães (2006), de fato havia uma demanda por 
formação técnica a ser resolvida, porém não sob os moldes do paradigma taylorista-
fordista de organização do trabalho e qualificação técnica inscritos no programa. De 
acordo com este paradigma, o progresso da ciência e da tecnologia traziam como 
necessidade a generalizada qualificação da mão-de-bra, ao passo que possibilitaria a 
ampliação da oferta de emprego, aproximando ao pleno emprego, ou seja, gozando de 
direitos trabalhistas legalmente adquiridos. 

O novo contexto neoliberal e de acumulação flexível que se evidenciava 
mundialmente, inclusive no Brasil, manifesta-se na educação sob a exigência de uma 
qualificação não apenas técnica, mas que pudesse oferecer, como sinaliza Frigotto, 
Franco e Magalhães (2006, p. 145), “uma formação mais complexa, abstratas e 
polivalentes, para formar trabalhadores subordinados aos interesses do capital”. 
Assim, estavam postas as novas condições para o retorno da velha conhecida Teoria 
do Capital Humano, agora tendo como mentores os organismos como o Banco 
Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). 

Para Frigotto (1986, p. 224), as instituições escolares se tornam instrumentos à 
serviço do capital: 

Sua improdutividade, dentro das relações capitalistas de produção, torna-se 
produtiva. Na medida em que a escola é desqualificada para a classe dominada, 
para os filhos dos trabalhadores, ela cumpre, ao mesmo tempo, uma dupla 
função na reprodução das relações capitalistas de produção: justifica a situação 
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de explorados e, ao impedir o acesso ao saber elaborado, limita a classe 
trabalhadora na sua luta contra o capital. 

No plano da execução do PROTEC são identificadas duas modalidades de atuação 
que seriam executadas no ensino de 1º e 2º grau, que são: construção das escolas e 
instalação de equipamento pelo MEC. Na prática, o programa se materializou de 
maneira diferente da ideia veiculada oficialmente no programa. Não houve a 
implantação/construção de duzentas Escolas Técnicas Industriais e Agrícolas, mas, 
como denominou Cunha (2005), de fato seriam realizados duzentos convênios, 
beneficiando escolas já existentes e construção de novas estruturas. O primeiro ano de 
execução dedicado basicamente a recuperação das já existentes, denunciando também 
um caráter obreirista impresso no programa. 

Mais tarde, o MEC se viu obrigado a reconsiderar sua meta audaciosa e a 
formatação inicialmente planejada. Para tanto, criou, por meio da Portaria Nº 67, de 
09 de fevereiro de 1987, um sistema de escolas técnicas no formato de Unidades de 
Ensino Descentralizadas (UNEDs), equivalente aos campi universitários, viabilizando 
assim a interiorização do ensino técnico.  
 

3. UNED MOSSORÓ: UMA ESCOLA PARA O PROGRESSO 

A Mossoró da década de 1980, apresentava as condições favoráveis a implantação 
de uma das UNEDs, visto que a cidade experimentava vertiginoso dinamismo 
econômico, crescimento urbano e aumento de oferta de empregos especializados 
proporcionados por três atividades econômicas: a indústria salineira, a indústria 
petrolífera e a fruticultura irrigada. 

De acordo com os estudos de Rocha (2009) e Pinheiro (2007), juntos, esses três 
setores econômicos alteraram de forma significativa a paisagem da cidades que 
apresentou um intenso crescimento urbano e populacional, fazendo com que Mossoró 
se tornasse uma possibilidade viável para a efetivação do PROTEC no interior do Rio 
Grande do Norte. 

Os primeiros achados relativo às ações realizadas na perspectiva de apontar 
Mossoró como cidade atrativa para a implantação da UNED partiram do segmento 
político. De acordo com documentos arquivados na Câmara Municipal de Mossoró, 
em 20 de março de 1986, o vereador Francisco Borges solicitou àquela casa, por meio 
do requerimento 54/86, o encaminhamento de um ofício ao então Ministro da 
Educação, Jorge Bornhausen, solicitando a inclusão de Mossoró na lista de município 
a serem beneficiados com a implantação de uma unidade da ETFRN. Sua justificativa 
baseava-se na condição que Mossoró apresentava enquanto liderança na região e 
disponibilidade de infraestrutura. Segundo o texto do documento:  

Sendo do pensamento prioritário do Presidente Sarney, criar novas Escolas 
Técnicas Federais nos Estados, venho solicitar dos meus pares o apoio para nossa 
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cidade, ser beneficiada com essa proposta presidencial, uma vez que Mossoró, 
além de cidade líder da região, dispõe de infraestrutura que se coaduna com o 
referido projeto. 

O ex-vereador buscou também o apoio em outros políticos da estrutura 
parlamentar do Rio Grande do Norte: foram expedidos correspondência oficiais 
solicitando colaboração de deputados federais e senadores. Tantas intervenções 
políticas coadunam com a argumentação de Frigotto, Franco e Magalhães (2006) e 
Cunha (2005) de que a escolha das cidades que iriam sediar essas UNEDs criadas por 
meio do PROTEC, atenderia a interesses clientelistas, embora Mossoró atendesse aos 
critérios de cidade com potencial econômico, expansão e modernização da indústria, 
agricultura e serviços, conforme documentação oficial de lançamento do Programa. 

No plano institucional, o primeiro documento encontrado, acerca de discussões 
sobre a interiorização das ETFs, aparece na Agenda ETFRN1, de 23 de maio de 1986, 
em que se registou, na ocasião da realização da XIV Reunião de Diretores das Escolas 
Técnicas Federais (REDITEC), que estava em pauta a indicação de sugestões de 
criação de núcleos avançados. Ainda segundo esse documento, o MEC, realizaria, por 
meio de uma Comissão de Técnicos, um levantamento das condições físicas, potencial 
de alunos e demanda, em todos os municípios do país, com o objetivo de mapear os 
possíveis locais para instalação de unidade de ensino profissionalizante (ETFRN, 
1986). A partir das agendas da ETFRN, de entrevistas que realizamos com gestores 
dessa instituição (dois ex-diretores gerais da ETFRN e um da UNED/Mossoró), além 
de pesquisas nas matérias da imprensa de Mossoró, conseguimos levantar 
informações importantes de como se deram os primeiros passos do processo de 
implantação da UNED Mossoró. 

Definida a cidade de Mossoró, para sediar uma das UNEDs no Estado (outra seria 
em Currais Novos, mas não veio a se efetivar por questões burocráticas), entra em cena 
mais uma vez o protagonismo da política mossoroense. O prefeito de Mossoró, 
Jerônimo Dix-huit Rosado, pleiteou junto a Escola Superior de Agricultura de 
Mossoró (ESAM), a cessão de parte de suas terras para construção da UNED. O pleito 
foi atendido e o terreno foi cedido em termos de comodato ao município. A obra 
deveria ser concluída até março em 1987. 

Assim como este, alguns outros prazos para entrega da UNED não foram 
cumpridos. Durante os anos finais da décade de 1980, a Rede Federal de Educação 
Profissional enfrentava dificuldades de ordem financeira que acabaram por impactar 
na execução do PROTEC. Dessa forma, apenas em 12 de janeiro de 1990, foi dado 
início a construção da UNED em Mossoró.  

Após quase cinco anos de andamento das obras, que se arrastaram ainda em 
função da limitação de recursos que perdurou nos anos de 1990, finalmente a UNED 
Mossoró foi inaugurada em 29 de dezembro de 1994, trazendo grandes expectativas 

                                                   
1 As Agendas da ETFRN são impressos produzidos semanalmente e distribuídos para os servidores como forma 
de divulgas os trabalhos realizados pela Instituição. 
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para a população de Mossoró não apenas pela oferta de ensino público de qualidade, 
mas também pela modernidade e imponência da estrutura considerando os 
parametros da época.  
 

3. CONCLUSÕES PRELIMINARES 

A implantação da UNED Mossoró foi gestada em meio a um projeto político de 
desenvolvimento econômico nacional, com base no processo de industrialização e que 
encontrou terreno fértil na conjuntura local de Mossoró, em virtude do dinamismo 
econômico proporcionado pelo desenvolvimento das atividades esconômicas 
salineira, petrolífera e de fruticultura irrigada, que impactou numa expansão urbana e 
populacional na cidade.  

 Criada para ser uma escola para o progresso, a UNED gerou grandes expectativas 
não apenas por oferecer ensino técnico para satisfazer uma demanda proveniente do 
desenvolvimento industrial, mas também encontrava respaldo na socidade 
mossorense por ser considerada uma instituição escolar de qualidade reconhecida.  
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RESUMO  

Essa pesquisa se inscreve no campo da história da educação regional, na qual se 
encontra Uberlândia/MG/Brasil, município da região do Triângulo Mineiro, e tem 
como objeto o singular Grupo Escolar 13 de Maio. Objetivou-se investigar o contexto 
a respeito da gênese de Grupo Escolar instalado, àquela altura, em região periférica do 
município, bem como os interesses subjacentes à construção de um grupo escolar na 
periferia. Outro propósito foi analisar o cotidiano escolar e compreender as práticas 
escolares empreendidas nessa escola. A pergunta central que norteou a investigação 
foi: A que demandas urbanas e demográficas o Grupo Escolar 13 de Maio visava 
atender? O estudo recorta o período 1962 — ano de formalização do grupo escolar — e 
1971 — ano de extinção da modalidade grupo escolar. A pesquisa se ancorou em um 
entendimento histórico do período mediante um referencial teórico-metodológico 
dialético articulado por categorias analíticas (circunstâncias de criação/instalação, 
processo evolutivo, mudanças de edifício, alunos, professores e administradores, 
saberes, normas, eventos). Os resultados indicam o alinhamento da escola no ideário 
da expansão educacional nacional em que toda criança em idade escolar devia ser 
escolarizada. Fica também evidente, que o grupo escolar atendeu uma demanda de 
crianças negras e pobres. 
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1. GRUPO ESCOLAR 13 DE MAIO E A EDUCAÇÃO PRIMÁRIA NA PERIFERIA DE 
UBERLÂNDIA – MG 1961-1971 

Essa pesquisa se inscreve no campo da história da educação regional, na qual se 
encontra Uberlândia, MG, município da região do Triângulo Mineiro (cuja extensão é 
pouco maior do que a de Portugal contemporaneamente), Brasil, e tem como objeto o 
singular Grupo Escolar 13 de Maio, cuja data faz alusão à abolição da escravatura no 
Brasil estabelecida no dia 13/05/1888, e vinha suprir a demanda de populações negras 
e pobres.  

Outros objetivos foram: investigar o contexto a respeito da gênese de Grupo 
Escolar instalado, àquela altura, em região periférica do município, bem como os 
interesses subjacentes à construção de um grupo escolar na periferia. Outro propósito 
foi analisar o cotidiano escolar e compreender as práticas escolares empreendidas no 
Grupo Escolar 13 de Maio.  

Em termos de periodização, delimita-se essa investigação entre o marco oficial de 
sua criação pelo Decreto Estadual n° 6.556, de 13 de abril de 1962 e a extinção da 
modalidade de escola primária, denominada por grupo escolar, através da Reforma n° 
5692 de 1971, que instaurou no Brasil os ensinos de 1° e 2° graus, bem como extinguiu 
o ensino primário estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 
1961.  

Nessa conjuntura, a instituição escolar em apreço se expressava em um município 
que se afirmava como polo de desenvolvimento comercial regional, inclusive pelas 
históricas relações comerciais com São Paulo desde 1895 através da ferrovia Mogiana, 
cujo ponto de partida se dava em São Paulo e tinha o seu término a três dezes de 
quilômetros após a cidade de Uberlândia.  

No transcorrer dos anos de 1950 e 1960, tal centralidade se consolidou com a 
transferência da capital brasileira para Brasília, DF, em 1960, o que situava o 
município a meio caminho e de maneira equidistante entre São Paulo e Brasília, DF, o 
que fez que tal município se posicionasse como centro econômico de expressão no 
interior brasileiro e regional. 

Algumas indagações nortearam essa investigação: no curto período entre 1962 e 
1971, tal instituição escolar funcionou em quantos prédios improvisados, por exemplo, 
numa residência na Vila Operária, no bairro Tabocas? O que significava tal bairro, 
naquela conjuntura, se compreender periferia como região afastada do centro urbano 
e que abrigava uma população de baixa renda? Uma vez que a escola margeava os 
trilhos da histórica ferrovia Mogiana, na Avenida das Tabocas, hoje Monsenhor 
Eduardo, o que significava a aspiração do Poder Público em educar e civilizar os 
menores domiciliados na Vila Tabocas? Ou o principal motivo para instituir o Grupo 
Escolar estaria relacionado ao fato do bairro Tabocas ser um local profícuo para formar 
um novo contingente de trabalhadores para atender ao mercado de trabalho? O que 
significava a matéria jornalística ‘Terra dos Párias’, escrita em 1962, que se referia à 
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Vila das Tabocas? A que demandas urbanas e demográficas o Grupo Escolar 13 de 
Maio visava atender? 

A metodologia que orientou essa pesquisa ancorou-se em bibliografia pertinente 
para dar cabo do entendimento historiográfico da temporalidade estabelecida a partir 
de um referencial teórico dialético, no qual se articulou a história local com a nacional, 
analisando-as como contextos históricos que estão continuamente inter-relacionados 
para o estudo sobre instituição escolar. 

As categorias de análise foram a partir de Buffa e Nosella (2013) como: o contexto 
histórico e as circunstâncias específicas da criação e da instalação da escola seu 
processo evolutivo: origens, apogeu e situação atual; a vida da escola; mudanças de 
edifício escolar: organização do espaço, estilo, acabamento, implantação, reformas e 
eventuais descaracterizações; os alunos: origem social, destino profissional e suas 
organizações; os professores e administradores: origem, formação, atuação e 
organização; os saberes: currículo, disciplinas, livros didáticos, métodos e 
instrumentos de ensino; as normas disciplinares: regimentos, organização do poder, 
burocracia, prêmios e castigos; os eventos: festas, exposições, desfiles e outros.  

Em relação às fontes, estabeleceu-se diálogos e entrelaçamentos das diversas 
fontes localizadas como; a análise histórica critica das atas da Câmara Municipal de 
Uberlândia e também das atas do Grupo Escalar 13 de Maio, da legislação educacional, 
dos jornais, diários de classe, fotografias e entrevistas com ex-alunos e ex-diretores no 
período elegido para esta. 

1.1. GRUPO ESCOLAR 13 DE MAIO: ORIGEM HISTÓRICA 

Instalado inicialmente numa região habitada por uma comunidade de 
trabalhadores negros, essa escola mudou de lugar segundo interesses políticos — ser 
espaço para disciplinar a população — e interesses da comunidade negra e 
trabalhadora que habitava a Vila Operária — que via na escolarização nessa escola uma 
circunstância em que as crianças não sofreriam tão evidentemente os preconceitos. 
Comunidade esta que, com a valorização do bairro, viu-se num processo de expulsão 
da região motivada pela especulação imobiliária. Assim, o capítulo se volta, então, à 
tentativa de compreender as relações estabelecidas entre a gênese do Grupo Escolar 
13 de Maio e os contextos e sentidos históricos que circundaram sua origem, em 
especial as demandas de uma população carente e excluída socialmente.  

1.1.1. ANTECEDENTES SÓCIO-HISTÓRICOS 

 
O bairro Tabocas recebeu a terceira sede do Grupo Escolar 13 de Maio (a segunda 

sede localizava-se também na Vila Operária, a poucos quarteirões da primeira). Era 
bairro periférico similar a uma favela, embora próximo do Centro. Ali se localizava o 
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pátio da Mogiana e onde, segundo Carmo (2000), moravam pessoas muito pobres; era 
um local destituído de atenção e recursos da administração pública.  

O bairro Tabocas, nessa época [...] abrigava boa parte dos trabalhadores negros 
que atuavam junto às máquinas de beneficiar arroz das proximidades, dos 
chapas avulsos, dos trabalhadores nas olarias, das mulheres negras que 
trabalhavam como domésticas, ou lavadeiras, entre outras atividades. O bairro 
Tabocas era também um local onde a cultura, o modo de vida desse grupo, fazia-
se presente. Assim, o samba [...] convivia com a religiosidade afro, com os saberes 
e valores desse grupo, numa lógica forjada na experiência da lida diária. 
(CARMO, 2000, p. 120). 

O bairro era noticiado na mídia como antro de vadios e bêbados, onde a violência 
era constante. Uma população composta por um número significativo de moradores 
negros cujos rituais, cujos modos de se divertirem e  de se alimentarem., ou seja sua 
cultura , não combinavam com o estilo de vida que a elite capitalista esperava. Textos 
preconceituosos em relação a bairros como o Tabocas contrastavam com a quantidade 
de trabalhadores braçais nesses territórios. 

Nessa perspectiva de transformar a comunidade, a lei municipal 514, de 16 de 
fevereiro de 1955, dá outro nome a Vila dos Tabocas, como se lê em notícia de jornal: 
“Passa a denominar-se ‘Bom Jesus’ a atual Vila Tabocas, desta cidade” (CORREIO DE 
UBERLÂNDIA, 16/2/1955, p. 2). A lei eleva a condição de vila à de bairro. Nome de 
planta que crescia naquela região, Tabocas (alusão ao mato, ao isolamento) dá lugar a 
Bom Jesus (alusão a um olhar cristão, temente a Deus, fiel à pátria, como se desejava).  

Segundo Gamalho e Heidrich (2013), o que diferencia os bairros de vilas é a 
infraestrutura e o suporte do poder público. Enquanto as vilas são marcadas por 
invasões e o inacabamento, moradias em construção, ruas sem asfalto, falta de água, 
luz e esgoto, os bairros são espaços com um conjunto de casas, planejados e contam 
com as condições de saneamento e serviços públicos. 

É nesse contexto que surge o Grupo Escolar 13 de Maio, criado para suprir a demanda 
da Vila Operária e da Vila Tabocas, bairros limítrofes cuja população infantil em idade 
escolar era expressiva. Comunidades de laços fortes de solidariedade e identificação, as 
populações desses bairros eram alvo do propósito de incutir novos hábitos na população 
da periferia; introduzir ali ideais de progresso emanados das áreas centrais da cidade, 
supostamente mais civilizadas, lugar da vida elegante que desfila nas ruas do Centro, na 
porta dos cinemas.  

O grupo foi criado oficialmente pelo decreto 6.556, de 13 de abril de 1962, mas 
publicado no Minas Gerais, diário oficial do estado em 5 de maio. Para compreender 
a inserção desse grupo escolar nessa região periférica habitada por pessoas destituídas 
de poder aquisitivo, trabalhadores, migrantes — a maioria negros (SILVA JÚNIOR, 
2006) —, é preciso situá-lo em seu espaço e tempo. 
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1.1.2. O GRUPO ESCOLAR 13 DE MAIO E A MUDANÇA DE SEDE 

Uma vez criado formalmente, o Grupo Escolar 13 de Maio foi instalado em uma 
casa alugada na rua Benjamin Constant na Vila Operária — atual bairro Aparecida. 
Embora o registro oficial demonstre que a escola foi criada em 13 de abril de 1962, 
diários encontrados em seus arquivos informam que em 15 de fevereiro de 1962 já 
havia atividade escolar letiva. Documentos encontrados nas ruínas da escola levaram 
à identificação do nome de uma das primeiras diretoras: Sebastiana Dias Pafume. Com 
o auxílio da busca na internet, foi possível localizar a filha dela, que mediou a 
possibilidade de entrevistar a mãe dela.  

Segundo a ex-diretora, a escola já existia antes de 1962. Com efeito, Rocha (2012, 
p. 56–) 

Segundo relatos de Sebastiana Dias Pafume, a locação que serviu de primeira 
instalação do grupo 13 de Maio era uma casa com quintal espaçoso, porém 
inadequada para ser escola. A situação era complexa porque à época não havia ali 
muitas casas para alugar cuja estrutura fosse capaz de abrigar, com certo conforto 
e certa funcionalidade, uma escola. Ainda assim, a casa foi então o ponto de partida 
para o funcionamento de muitas escolas. No relato da ex-diretora, sua descrição da 
primeira sede da escola dá o tom do improviso:  

[...] era um prédio de duas salas só, tinha uma cozinha e tinha um outro cômodo 
mais ou menos daqui até ali [cerca de três metros] e era os três assim. Cabiam só 
duas carteiras. [...] não tinha muro, portão era um portãozinho facinho de 
entrar, então era assim, cerca de arame.  

Era preciso aproveitar todos os espaços capazes de abrigar mais alunos. Para 
isso, a diretora diz que passou “[...] pra dentro de um alpendre — tinha alpendre 
largo —, eu passei para o alpendre, mas o arquivo ficou dentro da sala de aula” 
(PAFUME, 2014, entrevista). Nesse caso, uma entrada do “recinto escolar” — a do 
alpendre — contribuía para que diretora e assistente pudesse observar o alunado, 
que necessariamente passava pelo espaço da direção. Mais que isso, a rotina letiva 
diária de atravessar o espaço da direção pode ter reduzido a distância simbólica 
entre a “sala de aula” e a “sala de direção”: esta era um espaço com que os escolares 
estavam acostumados; trivial como a classe. 

A recorrência a alpendres como espaço da atividade pedagógico-escolar foi tática 
da direção para liberar espaço aproveitável como sala de aula. Isso porque, como diz a 
ex-diretora, “Tinha tanto aluno, ficou tanto aluno de fora, [por]que era um lugar bem 
povoado [as vilas Operária e dos Tabocas]; e as mães queriam [pôr os filhos na escola], 
mas eu não podia matricular”. Em 1962, “[...] logo no começo [a escola] tinha duas 
[salas] de manhã e duas à tarde [...] à noite não funcionava, não”; depois “Eu fiz mais 
uma sala nesse lugar [...]”, disse Sebastiana Pafume. Contudo, embora o quintal da 
casa fosse “[...] grande, [...] não era do governo [...] [e] o homem [o dono] falou que 
não ia construir mais [...]”. Ante a recusa do proprietário a ampliar e modificar sua 
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propriedade, ao governo restava improvisar para escolarizar mais crianças. A 
demanda era grande.1 

A entrevista com Sebastiana Pafume revela outro dado importante: parte da 
memória da escola foi destruída por um incêndio — supostamente criminoso — nos 
primeiros meses de funcionamento. Suspeitava-se que o dono do terreno tivesse 
entrado na escola à noite e incendiado o arquivo. (Por esse motivo, ainda não foi 
possível reunir dados da primeira diretora.) Levantamento na Secretaria Estadual de 
Educação mostrou que os arquivos de escolas ativas permanecem nas escolas e que 
não era costume catalogar documentos. Logo, não seria possível reconstruir esse 
período por falta de registros materiais. Segundo informação oferecida pela inspetora, 
a catalogação começou a ser feita no estado em 1964, quando o governo militar passa 
a burocratizar a escola.2 

Mesmo que o Grupo Escolar 13 de Maio fosse pouco seguro, a pesquisa mostrou 
que naquele período era incomum a invasão de escolas. Uma busca menos detida no 
Arquivo Municipal não localizou fontes que permitissem falar em recorrência de 
invasão. Daí que bastava a vigilância dos vizinhos — e que agia nesse sentido.  

Nota-se que o enfrentamento foi necessário. Num período em que a mulher era 
considerada, no imaginário social, um ser frágil (MACHADO, 2000), era necessário 
exercer a direção como “[...] único responsável pela escola perante o governo” 
(SOUZA, 1998, p. 76), mesmo que demandasse enfrentar a situação de impor respeito 
e ter uma postura convincente perante a comunidade escolar e extraescolar.  

Com efeito, enquanto Sebastiana permaneceu na direção escolar, não houve 
invasões. Mas cabe dizer que a delegada de Ensino interveio para coibir a suposta 
atitude do dono do imóvel. Como não houve reincidência, acreditou-se que o 
incendiário fosse mesmo o suspeito. 

Os problemas com o proprietário indicavam um esgotamento da relação entre ele 
e a escola. Em todo caso, havia uma estrutura incapaz de não só comportar o 
quantitativo de crianças da região que precisavam se escolarizar, mas ainda oferecer 
segurança às crianças, às professoras, aos arquivos e ao mobiliário; afinal, era incapaz 

                                                   
1 Essas medidas estavam em consonância com o cenário político que o país vivenciava. “Campanhas e 
movimentos da educação e cultura popular despontavam em todos os pontos do país, notadamente no Nordeste, 
com propostas de conscientização política e social do povo. A matrícula no ensino fundamental aumentou no 
período (1960–1964), enquanto uma parcela dos estudantes universitários, através da UNE (União Nacional dos 
Estudantes) engajou-se na luta pela organização da cultura com vistas a uma transformação estrutural da 
sociedade brasileira. Greves, mobilizações, assembleias, crescimento das organizações sindicais, surgimento de 
Ligas Camponesas e dos Sindicatos Rurais faziam parte do contexto político da época. Até mesmo a Igreja 
Católica preocupava-se com a situação social e política, e temendo perder o controle do seu ‘rebanho’, organizou 
sindicatos rurais, concorrendo com o PCB (Partido Comunista Brasileiro) e com as Ligas Camponesas. A Igreja 
chegou a criar um sistema de radiodifusão educativa com o MEB (Movimento de Educação de Bases) e envolveu-
se em campanhas eleitorais em favor de candidatos cristãos.” (GERMANO, 1993, p. 50). 

2 No dizer de Saviani (2011, p. 383), as “[...] passaram por um crescente processo de burocratização. Acredita-se 
que o processo se racionaliza à medida que se agisse planificadamente. Para tanto, era mister baixar instruções 
minuciosas sobre como proceder com vistas a que os diferentes agentes cumprissem cada qual as tarefas 
específicas acometidas a cada um no amplo espectro em que se fragmentou o ato pedagógico”. 
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de barrar a ação de incendiários. Talvez por isso a inspetora tomasse providências para 
mudar a escola de lugar, quiçá para um prédio próprio.  

A mudança ocorre no mandato da diretora Maria Aparecida Correa Borges. 
Indicada por Sebastiana Pafume.  

Sebastiana foi diretora da escola por um ano, tempo suficiente para fazê-la se 
recordar com saudosismo da experiência e se preocupar com quem assumiria seu 
lugar. As conversas com a colega de infância indicariam sua decisão de deixar o cargo. 
Como conhecia o histórico de Maria Aparecida e sabia das capacidades necessárias 
para a substituta, indicou a amiga. Sebastiana voltou a lecionar no Grupo Escolar Bom 
Jesus, de onde havia saído para dirigir o Grupo Escolar 13 de Maio; lá se tornou vice-
diretora e se aposentou. Situações inusitadas a recolocaram em atividade, pois 
trabalhou como professora até os 80 anos de idade, quando decidiu que não daria 
aulas mais.  

Em 1966, a sede do Grupo Escolar 13 de Maio foi concluída. A escola foi, então, 
transferida para o outro lado da linha do trem, a quase dez quadras de onde estava 
instalado. De acordo com a ata de exames finais de 1966, havia 560 alunos distribuídos 
nas oito primeiras séries, quatro segundas séries, cinco nas terceiras séries e quatro 
nas quartas séries.3 Em 9/2/1973, o decreto 15.249, publicado no jornal Minas Gerais, 
prescreveu a anexação das quatro últimas séries do primeiro grau, que hoje vai do 6º 
ao 9º ano do ensino fundamental.4 

1.1.1. O GRUPO ESCOLAR 13 DE MAIO: POSSÍVEIS MOTIVAÇÕES PARA A SUA 
CRIAÇÃO 

A Escola Estadual 13 de Mario não possui fotografias nem outros registros 
materiais de sua inauguração; tampouco os jornais parecem ter se interessado pelo 
fato; ou seja, a inauguração da escola não foi aclamada pela imprensa, como era de 
praxe. Embora os primeiros documentos do Grupo Escolar 13 de Maio tenham sido 
queimados e os problemas estruturais do prédio definitivo — que está interditado — 
tenham levado à perda de outros documentos, a leitura das fontes documentais 
remanescentes na escola permite recompor parte da forma de organizar o espaço, o 

                                                   
3 Em 31 de agosto de 1968, mediante convênio do governo de Minas Gerais — Secretaria do Estado de Educação 
— com a prefeitura de Uberlândia, foram cedidas seis salas anexas ao Colégio Estadual. Esse fato, porém, foge ao 
foco deste estudo. 

4 No segundo semestre de 2010, problemas na estrutura física da escola a ponto de oferecer perigo a integridade 
física de alunos e profissionais obrigaram a mudança provisória, para a rua Tupaciguara, na antiga Vila Operária, 
atual bairro Aparecida. Até a defesa desta dissertação — agosto de 2015 —, aguardava-se a reforma da escola, que 
já tem projeto aprovado e verba destinada. A Secretaria Municipal de Educação, porém, não diz por que não foi 
iniciada a reforma. A casa alugada é grande, mas sua estrutura não tem condições de abrigar uma escola — assim 
como não tinha a casa que serviu de primeira sede da escola. Falta quadra para esportes. As salas são 
improvisadas em cômodos onde as divisórias dão o tom de escritório ao cenário. Uma obra em curso ao lado fazia 
muito barulho durante as aulas diurnas. No prédio antigo, está parte dos arquivos da escola, assim como estão 
mendigos e usuários de drogas, que adotaram o prédio como moradia. 
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tempo e os sujeitos da escolarização nessa escola; sobretudo, permite afirmar que a 
tônica dos primeiros anos de instalação foi marcada, dentre outros traços, pela casa-
escola — alugada e sem condições pedagógicas — e pela insegurança — relativa à 
integridade física das crianças, dos profissionais e dos documentos.  

A localização do grupo escolar no bairro Tabocas estava prevista desde 1961, 
quando um grupo de políticos situa as localidades que deviam receber, com mais 
urgência, os grupos escolares. 

A implantação e construção do grupo escolar na periferia propiciariam à 
comunidade dessa região o mesmo direito à educação que o grupo social elitista tinha; 
mas isso não significava que a qualidade e os recursos para garantir tal direito fossem 
equivalentes aos que a elite tinha acesso. Nesse caso, cabe inferir que havia motivações 
outras para construir a escola. Por exemplo, suas instalações se deslocam da Vila 
Operária — que começava a ganhar investimentos da prefeitura e ares de bairro 
desenvolvido — para o bairro Bom Jesus — isto é, a Vila dos Tabocas, conhecida como 
lugar de pessoas de classe social desprovida de condições materiais favoráveis e 
abundantes. Nesse caso, a motivação poderia estar relacionada com a necessidade de 
transformar os hábitos rotulados pela elite como de pessoas desregradas e 
desabituadas ao trabalho submetendo-as às preocupações da dinâmica progressista da 
cidade e a uma sociedade supostamente civilizada. A mendicância infantil e a boêmia 
eram alvos que uma escola pública nessa localidade poderia anular, pois formaria 
contingentes trabalhadores para suprir o crescente mercado de trabalho e desenvolver 
seu papel de cidadão na sociedade urbano-industrial. Portanto, pode-se ver a 
implantação e construção das escolas em tais condições como concretização a todo 
custo do Plano Nacional de Educação.  

Alia-se a essas questões o projeto de desenvolvimento elaborado pelo governo de 
Juscelino Kubitschek e apresentado como Plano de Metas. Aí se fez presente a 
educação como ponto de estrangulamento do desenvolvimento nacional. 

No imaginário popular, o grupo escolar significava então uma instituição 
reprodutora do saber destinado às elites. Supostamente pais e mães viam nessa 
instituição uma oportunidade de propiciar aos filhos a educação que era destinada às 
elites; e que lhes permitiria ascender socialmente, ter acesso aos bens a que a elite tem. 
Contudo, o Grupo Escolar 13 de Maio surge em meio às metas do governo de ampliar 
o acesso à educação: oferecer o ensino observando as peculiaridades não só de cada 
região, mas também dos grupos sociais a quem se destina. A visão do Plano de Metas 
via a educação como forma de criar contingentes para o mercado de trabalho: 

No ensino primário apenas educamos com quatro séries de ensino primário 30 
por cento dos alunos de 12 a 13 anos, ou seja, 600.000 escolares, dos quais 
somente 300.000 podem se integrar na massa dos trabalhadores não 
qualificados. Deveríamos escolarizar até a quarta série pelo menos dois milhões 
de alunos [...]. A expansão e aperfeiçoamento dos serviços escolares brasileiros 
é, apesar de possíveis aparências em contrário, o mais modesto que se poderia 
organizar, em face do grave retardamento que achamos com relação ao 
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desenvolvimento dos recursos humanos da sociedade brasileira. (PLANO 
TRIENAL DE EDUCAÇÃO, 1963, p. 12–3). 

Os interesses governamentais sinalizavam a necessidade de qualificar recursos 
humanos através da educação para suprir demandas do mercado de trabalho. Dito de 
outro modo, expandir a escolarização era necessário para satisfazer às novas 
necessidades da sociedade. A formação escolar para a cidadania foi suplantada pela 
meta político-ideológica, cujo ápice foi a instauração de um governo militar e a 
racionalização técnica do ensino. 

A educação foi incorporada ao programa com o propósito de preparar pessoal 
técnico para a implantação das indústrias de base. Nesse período, a vinculação 
entre educação e economia ganhou destaque internacional pela emergência da 
teoria do capital humano e do enfoque de mão de obra. Tal enfoque é um método 
de planejamento que consiste em determinar as metas de um Plano de Educação, 
com base na demanda do mercado de trabalho, especialmente quanto ao perfil e 
ao quantitativo de trabalhadores. Articula-se com a teoria do capital humano, 
segundo a qual o desenvolvimento dos recursos humanos pelo sistema 
educacional é um requisito essencial para o crescimento econômico dos países. A 
educação deveria, portanto, produzir competências técnicas para o emprego, de 
forma a agregar valor aos recursos humanos no mercado. (FONSECA, 2009, p. 
157–8). 

A criação do Grupo Escolar 13 de Maio ocorre, portanto, em moldes diferentes das 
expectativas de formação erudita — esta não seria necessária à formação do 
trabalhador. Os saberes privilegiados seriam básicos: aprender a ler, escrever e a 
contar, assimilar hábitos sadios de higiene e moral, bem como regras de conduta no 
meio urbano. Os valores culturais que se desejavam formar nessa população periférica 
incluíam como objeto a pátria, a religião e o trabalho; e a escola seria o ambiente-chave 
para tornar essa população civilizada e amansada. Não por acaso a escola passou a ser 
espaço de controle higienista (PIEDADE FILHO, 2009, p. 79).  

Eis por que é necessário sustentar a relevância dos grupos escolares e o alcance 
social de sua dimensão educativa. Se tais instituições de ensino elementar 
configuravam uma pátria ordeira e progressista, também ensinavam aos alunos 
noções de higiene, exigiam asseio, impunham normas de urbanidade e civilidade. Essa 
mentalidade devia permear o sistema educacional então. 

Disso se pode deduzir: ou Uberlândia investia na região, ou problemas que 
preocupavam os padrões civilizatórios que se pretendiam introduzir seriam 
intensificados em poucos anos por conta do contingente sem preparo para o mercado 
de trabalho e do aumento na criminalidade e mendicância. Tal era o argumento da 
sociedade progressista. Os investimentos haviam sido direcionados à região do Bom 
Jesus quando a Vila Operária — convém reiterar — começou a ascender rumo a uma 
elitização.  
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Como se lê, esse bairro — a leste dos trilhos da Mogiana, na parte mais alta — era 
divulgado como lugar abençoado por Deus; o Bom Jesus — ou Tabocas , bairro vizinho 
a oeste dos trilhos, na parte baixa — era tido como lugar esquecido e castigado por 
Deus: terra de párias. A expulsão da população trabalhadora da Vila Operária se 
consolidou com o aumento de impostos, que levou muitos a abdicarem de viver ali e 
se mudarem para as periferias. 

Como a Vila Operária não abrigava mais os negros que precisavam de 
escolarização, o bairro Tabocas teria um contingente maior de filhos de trabalhadores 
negros em idade escolar. Logo, o grupo escolar foi realocado onde atenderia às 
especificidades da população, que teria identificação com a escola. Para esse possível 
alunado havia ainda as circunstâncias educacionais de então, em que, segundo 
Skidmore (1988, p. 31–2), menos de 10% dos matriculados no primeiro grau 
concluíam a etapa inicial de escolarização e 15% dos secundaristas concluíam seu 
curso. As causas — diz esse historiador — iam da insuficiência de recursos para 
contratar professores e construir escolas à pressão dos pais para que a prole 
trabalhasse; ou seja, faltaria dinheiro para pagar uniformes e demais necessidades da 
escolarização. Mais que isso, havia a indiferença do país aos níveis elementares da 
educação: na maior parte das cidades, as escolas secundárias melhores eram 
particulares — atendiam a uma elite cujos filhos estariam em vantagem nos exames de 
admissão de universidades federais gratuitas. Noutros termos, “Com mais da metade 
das verbas para educação canalizadas para as universidades federais, o governo na 
realidade trabalhava contra a ascensão social via educação”. A carga subjacente aos 
níveis primário e secundário recairia sobre municípios e estados. 
 

2. O COTIDIANO ESCOLAR E AS PRÁTICAS REALIZADAS NO GRUPO ESCOLAR 13 
DE MAIO 

No cotidiano do Grupo Escolar, os diários revelam dados importantes do 
funcionamento e da rotina do grupo 13 de Maio. Denominado como lista de presença, 
esse tipo de documento informava não só sobre a frequência, mas também sobre a 
rotina escolar, pois no diário continha o conteúdo programado, as disciplinas, a forma 
de avaliar o aluno e as recomendações de como devia ser preenchido o diário de classe. 

As especificações para preencher o diário indicam que alunos com atraso escolar 
eram rotulados no processo escolar, como se deste estivessem à margem, como se 
fossem separados de educandos com sucesso escolar. Numa palavra, sentiam os 
primeiros impactos da exclusão escolar. O texto de instruções revela ainda fatores que 
contribuíam para avaliar os alunos, a exemplo do comportamento. Os alunos podiam 
ser mais bem avaliados ou não conforme fosse a professora os visse; é como se alunos 
tidos como atrasados fosse de novo prejudicado por apresenta um histórico de fracasso 
escolar.  
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Ainda assim, a ordem e a disciplina — sob o olhar vigilante de quem trabalhava no 
grupo escolar — eram objeto de vários mecanismos da escola para fazer os alunos 
criarem hábitos de higiene, condutas racionais, comportamentos conformados ao 
modelo social vigente e o esperado. Supostamente, isso era necessário para que 
aprendessem a viver com civilidade e civismo.  

A ordem e a disciplina são constitutivas da cultura escolar que se encontrava em 
construção nos grupos escolares. São requisitos de ordem pedagógica e política. 
Em primeiro lugar, disciplina e ordem são indispensáveis para o ensino 
simultâneo, obedecendo, pois, a uma dupla racionalidade didático-pedagógica: 
a condição para realizar o ensino e os meios para alcançar as mais elevadas 
finalidades da escola primária — civilizar e moralizar. Alem disso, são elementos 
simbólicos que elevam o valor da escola e dão crédito à instituição educativa. 
(SOUZA, 1998, p. 145). 

Impõe-se, então, a racionalização da educação. Institui-se uma padronização de 
comportamentos para substituir aos poucos o modelo rudimentar e desordenado a fim 
de formar futuros trabalhadores para uma sociedade progressista. 

Alunos que não seguissem as normas disciplinares estavam sujeitos a punições, 
como prescreve o documento legal. A garantia da ordem se apoiava em penalidades 
que iam da perda de nota à expulsão da escola. 

O livro didático foi mediador da prática militar na escola primária, pois 
estabeleceu normas e valores determinados pelo regime ditador. 

O Grupo Escolar 13 de Maio cumpria um papel no contexto de governo militar: 
influenciava na vida de toda a comunidade. Além de ensinar o asseio do corpo para os 
alunos, inseria normas de civilidade e urbanidade, novos hábitos alimentares, novas 
culturas. Tornava-se espaço democrático em contradição com a maior parte dos 
grupos escolares excludentes.  

As práticas educativas que puderam se reconstruídas pelas fontes indicam a 
finalidades de democratizar a educação escolar a fim de preparar mão de obra para o 
mercado de trabalho. Essa intenção fica patente em atividades como os passeios 
pedagógicos em que professor e alunos visitavam indústrias e empresas do setor 
pecuário e agrícola, onde talvez vislumbrassem uma possibilidade de trabalhar 
futuramente. Os relatos não permitem dizer que os alunos conheceram a 
administração das empresas, mas sim que havia planejamento escrito de visitas 
discentes para conhecer linhas de produção. Os alunos parecem não ter tido total 
consciência das intenções, pois viam o momento mais como forma de diversão e 
oportunidade de ganhar brindes. Se for provável que a continuidade dos estudos era 
quesito-chave para almejar emprego nas empresas visitadas, a exemplo de 
multinacionais como a Coca Cola, continuar a estudar dependia mais do que da 
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vontade de se tornar funcionário de uma empresa. Processos de seleção após o 
primário como o teste de admissão, a quantidade de vagas em escolas públicas e a 
necessidade de ajudar pai e mãe no sustento da família, dentre outras motivações, 
impediram muitos alunos de avançar nos estudos. 

3. CONCLUSÃO 

A investigação sobre o Grupo Escolar 13 de Maio permitiu penetrar em instâncias 
das relações sociais intramuros e extramuros, compreender circunstâncias das origens 
e dos destinos dos alunos, apreender a lógica das práticas educativas escolares, 
entender os estigmas presentes no contexto escolar, conhecer os materiais didáticos, 
caracterizar a postura dos professores e profissionais em suas práticas pedagógicas e 
disciplinares.  

Os resultados indicam o alinhamento da escola no ideário da expansão educacional 
nacional em que toda criança em idade escolar devia ser escolarizada. Essa 
necessidade levaria ao funcionamento da escola em espaços improvisados como casas 
residenciais e com turmas reduzidas. Uma vez instalado em prédio próprio, o grupo 
escolar ofereceu uma pedagogia que suprisse as demandas da classe trabalhadora por 
educação como forma de ascender socialmente. Parte de suas práticas educativas 
escolares se associava com empresas e indústrias, que patrocinavam eventos escolares 
e se abriam a visitas pedagógicas de alunos e professores. Quase 50 anos após a 
conclusão de seu prédio, a escola volta às suas origens ao ter de funcionar em uma casa 
alugada e reduzir as turmas por conta de entraves no poder público estadual. 
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RESUMO  

O presente artigo versa sobre as congregações femininas italianas que adentraram 
o Estado do Paraná – Brasil, para uma atuação educacional. Justifica-se esse estudo 
pela importância dessas entidades religiosas na abertura e coordenação de instituições 
de ensino, entre elas as escolas primárias, na nova estruturação religiosa e educacional 
que se visava desenvolver. Dessa forma, objetiva-se mapear as congregações 
femininas, destacando as de origem italiana, para quantificar e elencar os 
estabelecimentos por elas coordenados. Como delimitação temporal, inicia-se no ano 
de 1900, com a chegada da primeira entidade dessa etnia, até o ano de 1953, em que 
na comemoração do centenário da emancipação política do Paraná, o Bispo de 
Curitiba buscou marcar a relação entre educação e catolicismo neste Estado. Para isso, 
enfatizam-se as práticas específicas dessas entidades, na construção de uma 
representação (Chartier, 1990), destacando a estruturação do campo religioso 
(Bourdieu, 2005) que se estabelecia no Paraná. Organizado o levantamento, denotou-
se uma aproximação entre essas entidades religiosas, que na sua maioria foram 
inseridas em comunidades compostas por imigrantes italianos, contribuindo nesses 
locais para a caracterização de uma identidade, junto com o auxílio na manutenção da 
influência católica na sociedade paranaense. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação católica, congregações femininas, imigrantes italianos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma das relações entre catolicismo e educação, pode ser apontada pelo ápice da 
entrada das congregações femininas no Brasil, que teve como contexto inicial o 
advento republicano e a laicização do Estado, trazendo consequentemente a perda do 
espaço oficial da Igreja. Nessa perspectiva, esta entidade buscou algumas estratégias 
para manter seu campo de influência, tendo como uma das frentes, além do 
assistencialismo, o setor educacional, que, nas primeiras décadas do século XX, teve 
significativa representação por meio das escolas primárias.  

Neste cenário de estabelecimentos de ensino católico, o presente artigo discorre 
sobre as congregações femininas que adentraram o Estado do Paraná, Brasil, para uma 
atuação educacional, destacando aquelas de origem italiana. Justifica-se esse estudo 
pela importância dessas congregações na abertura e coordenação de instituições de 
ensino, uma vez que na nova estruturação religiosa e educacional que se visava 
desenvolver no Brasil, não existiam quadros suficientes para suprir essas 
necessidades. Com isso, tem-se a atuação de mulheres cada vez mais presentes na 
educação primária, e o papel dessas congregações femininas para a retomada de 
campos políticos da Igreja, estimulado pela missão ad gentes, em conjunto com a 
perda de espaços na docência europeia e feminização do catolicismo neste continente, 
durante o século XIX, que refletiu na estruturação educacional brasileira nas primeiras 
décadas do século XX (Leonardi, 2008). 

A coordenação de ambientes educacionais por essas instituições religiosas passou 
a ser uma atividade comum, principalmente a partir do século XIX, quando as ordens 
e congregações religiosas floresceram de maneira exponencial, como nunca tinha 
ocorrido na história da Igreja. “Essas fundações estavam, todas elas, orientadas para 
a missão mundial, caracterizando-se por um acentuado ativismo [...]” (Lenzenweger, 
Stockmeier, Bauer, Amon, & Zinhobler, 2006, p. 162). 

No Brasil, as frentes de atuação dessas congregações ganham importância nos 
primeiros anos do século XX, por europeizar o clero, restaurar a hierarquia de 
submissão a Roma e buscar novos espaços. No desenvolvimento dessas ações, a Igreja 
teve como apoio o fato de que “inúmeras congregações vindas da Europa começaram 
a vislumbrar a região dos imigrantes como o terreno mais adequado para a fundação 
de seminários e a formação de um clero local em novos moldes” (Azzi, 1987, p. 221). 

Desta forma, para este trabalho destaca-se o ano de 1900, quando as primeiras 
italianas, as Irmãs Missionárias Zeladoras do Sagrado Coração de Jesus, chegam ao 
Paraná a partir do projeto escalabriniano (Azzi, 1987), que objetivava um 
assistencialismo aos imigrantes italianos na América. Delimita-se temporalmente a 
análise no ano de 1953, quando se comemorou o centenário da emancipação política 
do Paraná, em relação a São Paulo. Para esta comemoração, o Bispo D. Manuel da 
Silveira D’Elboux, que respondia pela Arquidiocese de Curitiba no período, organizou 
uma conferência, cuja uma das partes versou sobre o retrospecto da educação escolar 
no Paraná e os estabelecimentos católicos de ensino na Arquidiocese de Curitiba. 
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Desta forma, objetiva-se mapear as congregações femininas que atuaram no 
Paraná, tendo como referência a Arquidiocese de Curitiba, destacando as de origem 
italiana, para quantificar e elencar os estabelecimentos por elas coordenados, 
enfatizando os ambientes educacionais e práticas específicas na construção de uma 
representação (Chartier, 1990), calcada em características identitárias italianas. Para 
a análise de tal contexto e relações que se propõem construir neste trabalho, busca-se 
metodologicamente destacar a estruturação do campo religioso (Bourdieu, 2005) que 
se visava estabelecer no Paraná, tendo como expoente a atuação dos bispos da 
Arquidiocese de Curitiba, responsáveis por articular a construção de diversos 
estabelecimentos de ensino católico na região, em conjunto com a atuação das 
congregações femininas, que coordenaram instituições escolares. 

2. CATOLICISMO E EDUCAÇÃO NO PARANÁ 

Uma das associações entre catolicismo e educação se deu para atender 
necessidades, que pela vertente feminina, as congregações, em sua maioria europeia, 
passam a atuar em setores carentes. No Paraná, basicamente essas ordens atenderam 
as casas escolares, hospitalares e assistenciais, bem como o atendimento aos 
imigrantes que adentravam, muitas vezes a convite do governo, para desenvolvimento 
do país. 

Além dos pedidos governamentais, nas colônias de imigrantes, esse atendimento 
religioso muitas vezes era solicitado, para a formação educacional dos filhos desses 
sujeitos no novo continente. Nesta perspectiva, destaca-se a afirmação de Renk (2004, 
p. 19) de que “há de se considerar que a instalação das escolas confessionais nos 
núcleos de colonização de estrangeiros contribuiu significativamente para a formação 
moral, religiosa e educacional da sociedade brasileira”. Através da educação 
proporcionada a esses sujeitos, perpassando por valores culturais, a Igreja utilizou-se 
dessas ações para impor um campo de atuação, 

Assim, o capital de autoridade propriamente religiosa de que dispõe uma 
instância religiosa depende da força material e simbólica dos grupos ou classes 
que ela pode mobilizar oferecendo-lhes bens e serviços capazes de satisfazer seus 
interesses religiosos, sendo que a natureza destes bens e serviços depende, por 
sua vez, do capital de autoridade religiosa de que dispõe levando-se em conta a 
mediação operada pela posição da instância produtora na estrutura do campo 
religioso. (Bourdieu, 2005, p. 58) 

Adentrando na vertente italiana, a religião católica tinha um capital de autoridade, 
e a união entre escola e Igreja, como forma de identificação cultural dos imigrantes 
italianos paranaenses, traziam caminhos para encaminhar a formação dos filhos 
desses sujeitos, marcados por princípios culturais, que determinavam uma 
identificação com as origens dos mesmos. Esse contexto encontrou campo para 
desenvolvimento pela via católica, justamente no período republicano brasileiro, em 
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que a Igreja precisou buscar estratégias para manutenção da sua influência e atuação, 
tendo a educação como frente. Essa expansão no atendimento em relação ao cenário 
brasileiro se dava também, por esse ser um  

território favorável para a expansão do Ultramontanismo no início do século XX 
por apresentar níveis de ensino praticamente inexplorados, o que poderia 
constituir bons negócios para confissões religiosas. Ao mesmo tempo, o ensino 
também serviria como espaço de recrutamento do pessoal, à época bastante 
escasso. (Leonardi, 2002, p. 28) 

Na eferverência das entradas das congregações, entre o final do século XIX e 
primeira metade do século XX, pode ser destacada como uma característica que trouxe 
mudanças para o Brasil: 

Os modelos disciplinares adotados pelas congregações católicas, além de 
estarem associados a uma nova concepção de educação, visavam garantir a 
reprodução de modelos de conduta e, nesse sentido, tinham o respaldo das 
famílias, também interessadas num controle mais efetivo sobre os filhos. 
(Boschilia, 2005, p. 94) 

A matrícula dos filhos em escolas confessionais era a autorização e aceitação de 
um modelo, segundo uma tradição. Sobre a situação paranaense, assim como 
acontecia em praticamente todo o território brasileiro, as escolas no início republicano 
eram poucas. Essa precariedade foi umas das preocupações e porta de entrada para 
atuação da Igreja; o primeiro bispo de Curitiba, Dom José de Camargo Barros, já trazia 
essa preocupação, e “no ano de 1894, o seu primeiro cuidado foi o de fundar escolas 
paroquiais, onde se instruíssem as crianças” (Arquidiocese, 1958, p. 286). Na sua 
gestão, de 1894 a 1904, entram às primeiras congregações femininas dedicadas a 
educação, de origem francesa, italiana e alemã.  

Dom José de Camargo Barros foi substituído por Dom Duarte Leopoldo e Silva, de 
1904 a 1907; em seguida, na gestão de 1908 a 1935, Dom João Francisco Braga 
coordenou as atividades sacerdotais da Arquidiocese, empreendendo algumas ações 
importantes no ambiente educacional católico paranaense. Em relação ao 
atendimento religioso, Braga: “Preocupado com a falta de sacerdotes, fez viagens à 
Europa para obter ordens e congegações religiosas para o Paraná” (Arquidiocese, 
1958, p. 26). Na sua gestão, foram fundadas 18 escolas católicas, para o atendimento 
da infância e juventude. 

 No período de delimitação desse trabalho, teve-se também a atuação do Bispo 
Dom Attico Eusébio da Rocha, entre 1936 e 1950, que segundo o registro da 
Arquidiocese: “As ordens e congregações religiosas encontraram boa acolida em 
Curitiba” (Arquidiocese, 1958, p. 31).  E teve-se por fim, a coordenação de Dom Manuel 
da Silveira D’Alboux, (1950 – 1970), que: “Reserva sempre uma bênção especial para 
as congregações femininas que vêm socilitar-lhe autorização para abertura de colégios, 
em Curitiba” (Arquidiocese, 1958, p. 35). 
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 Essa benção especial as congregções dedicadas ao ensino, por Dom Manuel da 
Silveira D’Elboux, rendeu uma conferência, pronunciada no Círculo de Estudos 
Bandeirantes, em 1953, transcrita pelo livro histórico da Arquidiocese (1958), em que 
se deixa claro a importância da atuação católica nesse setor, trazendo um retrospecto 
histórico da relação entre a Igreja e a educação, desde os anos de 1600. Sobre o início 
do período analisado nesse trabalho, Elboux destaca: “Inegável é o trabalho do 
Episcopado do Paraná, já mesmo no tempo da República, para levar o ensino a todos” 
(Arquidiocese, 1958, p. 286).  

A relação dos bispos com o convite de congregações e autorização para ambientes 
escolares, na união de instituições católicas estrangeiras e a Igreja local, objetivando 
“levar o ensino a todos”, denota a estruturação de um campo religioso, visando a 
formação dos paranaenses, segundo os preceitos católicos.  

Nesse olhar especial para as congregações femininas, a primeira que se tem 
registro que pisou nas terras paranaenses é de origem francesa, a Congregação dos 
Santos Anjos. Estas freiras chegaram a Curitiba no ano de 1896, coordenando uma 
instituição de ensino para meninas. Expandem esse atendimento em 1899, através de 
outra instituição de ensino; porém, mais tarde se retiram de Curitiba, por não terem 
matrículas. (Arquidiocese, 1958) 

Depois da Congregação dos Santos Anjos, outras adentraram o solo paranaense e 
permaneceram, iniciando no ano de 1896. Contabilizou-se até o ano de 1953, a chegada 
de 12 congregações, dessas, 4 são de origem italiana, iniciando com as Irmãs 
Missionárias Zeladoras do Sagrado Coração de Jesus, que chegam em 1900, Irmãs 
Passionistas, com chegada em 1926, Irmãs Paulinas, em 1949 e Filhas de Nossa 
Senhora da Misericórdia, em 1953, conforme a tabela 1. 

 
Congregação  Origem  Chegada em 

Curitiba 
Casas 

Escolares 
Casas 

Hospitalares  
Casas 

Assistenciais 
Outros  

Irmãs de São 

José 
França 

1650 
1896 5 4 4  

Irmãs 

Missionárias 

Zeladoras do S. 

C. de Jesus 

Itália 

1894 
1900 5 2   

Irmãs da Divina 

Providência 
Alemanha 

1842 
1903 2 1 1 1 

Irmãs de 

Caridade 
França 

1633 
1904 6 10 6  

Irmãs 

Franciscanas 

Rússia 

1856 
1906 17 1  2 
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da Sagrada 

Família 

Congregação 

das Irmãs 

Francª de S. 

José 

Alemanha 

1867 
1926  3   

Congregação 

das Irmãs 

Passionistas 

Itália 

1815 
1926 3  2  

Congregação 

das Irmãs de 

Sion 

França 

1845 
1906 e 1937 1    

Congregação 

das Irmãs do 

Apostolado 

Coração 

Alemanha 

1926 
1943  1   

Congregação 

do Coração de 

Maria 

França 

1790 
1944    1 

Irmãs Paulinas Itália 

1915 
1949    2 

Filhas de Nossa 

Senhora da 

Misericórdia 

Itália  

1837 
1953 1    

TABELA 1 | Entrada das congregações femininas em Curitiba e Região. Fonte: Boletim Eclesiástico da Arquidiocese de 
Curitiba (1964). 

A vinda da primeira congregação italiana feminina ao Paraná tem relação com a 
congregação escalabriniana, que adentrou neste local no final do século XIX, 
primeiramente para atender aos imigrantes italianos, e consequentemente 
contribuíram para as mudanças do modelo religioso do catolicismo brasileiro.  

No atendimento a esses sujeitos, os missionários escalabrinianos viviam uma 
dualidade; pelo lado brasileiro, as hierarquias eclesiásticas exigiam que os colonos 
italianos fossem integrados; pelo lado italiano, acentuava-se os pedidos de 
preservação da língua e cultura italiana. Esse último desejo foi o que se sobressaiu, até 
pelo objetivo de atuação dessa congregação. (Azzi, 1987) 

Caracterizando estes imigrantes, destaca-se que: 
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Para o Brasil vieram predominantemente imigrantes do Vêneto, cuja proporção 
atingiu 47,68% do conjunto da imigração italiana [...]. Esta proporção tende a 
elevar-se quando se trata dos contingentes de italianos estabelecidos em núcleos 
coloniais do Sul do Brasil, nos quais, a proporção de imigrantes oriundos do 
Vêneto chega a ultrapassar 90%, como ocorre nas colônias italianas do Paraná. 
(Balhana, 1978, p. 16) 

Dessa forma, provindos do Vêneto, norte da Itália, região recém-unificada a 
península, permite inferir a não consciência de pertencimento étnico vinculado à 
Itália. Para grande parte desses sujeitos, as “razões que os faziam se sentirem 
partícipes de uma identidade estavam relacionadas aos costumes campesinos, aos 
modos de produção e aos valores ligados a moral e a religião católica, conservados nas 
lembranças de suas comunidades de origem” (Maschio, 2014, p. 260). 

A identificação com os costumes campesinos e a religião católica são as principais 
marcas da identidade cultural desse povo, favorecendo a atuação das congregações 
católicas, nas colônias, permitindo assim a identificação com costumes deixados do 
outro lado do Atlântico, que passavam a fazer parte de uma identidade “italiana” que 
se construía no novo continente. Com isso, uma das frentes tomadas para a acentuação 
dessa construção, foi a união com as escolas. Com este propósito, tem-se a vinda da 
congregação italiana feminina do Sagrado Coração, que chegam ao Paraná no ano 
1900, para assumir uma escola em Santa Felicidade. 

Neste novo contexto, na criação do jeito ítalo-brasileiro, conforme destaca Otto 
(2014),  

[...] as escolas constituíram-se em estratégias para manutenção e/ou reinvenção 
de determinada identidade cultural. Inicialmente, as aulas eram dadas na casa 
do professor, em seguida, a escola funcionava na pequena capela construída 
pelos imigrantes e, quando as condições permitiam, na construção de uma 
edificação própria. (Otto, 2014, p. 235) 

Essa relação entre a congregação e a italianidade pode se dar pelo o que pontua 
Luchese e Rech (2014): “Diversas ordens e Congregações Religiosas, que atuavam em 
favor dos imigrantes, mantiveram escolas. As escolas confessionais, masculinas e 
femininas, não podem ser classificadas como étnicas, mas tinham características 
culturais do país de origem da congregação” (Luchese & Rech, 2014, p. 276). 

A partir da escola em Santa Felicidade, as Irmãs do Sagrado Coração expandiram 
o atendimento, inclusive para outras colônias italianas, sendo que mais tarde, esses 
locais contam com o atendimento das outras congregações italianas femininas que 
adentraram no Paraná, as Irmãs Passionistas e as Filhas de Nossa Senhora da 
Misericórdia. 
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2.1. IRMÃS MISSIONÁRIAS ZELADORAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

A Congregação das Irmãs do Sagrado Coração teve como berço a comunidade de 
Viareggio (Lucca-Itália), no ano de 1894, a partir da figura de Madre Clélia Merloni 
(1861-1930), sua finalidade era “a santificação de seus membros, o apostolado das 
obras de caridade e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus” (Arquidiocese, 1958, p. 
255). 

No Paraná, a chegada das mesmas tem afinidade com o plano de uma educação 
católica voltada aos imigrantes, relacionado com um projeto maior da Igreja Católica, 
idealizado pelo Bispo de Piacenza (Itália), Giovanni Battista Scalabrini, que tinha 
como objetivo oferecer assistência religiosa para as emigrados italianos. Esta 
idealização teve como consequência a fundação da Congregação dos Missionários de 
São Carlos, que desembarcam no Brasil, no final do século XIX, incluindo nessas 
localidades, Curitiba e região. A relação dessa congregação masculina com o Instituto 
das Zeladoras do Sagrado Coração de Jesus data do mês de junho de 1900, quando o 
mesmo estava sob a proteção de Dom Scalabrini e Madre Clélia aceitou a sugestão dele 
em “tornar seu Instituto de caráter missionário e atuar na missão junto aos 
emigrantes” (Prati & Melo, 2002, p. 185).  

 Chegaram primeiramente em Santos, no dia 17 de setembro de 1900, para o 
trabalho em um orfanato, conforme indicação dos escalabrinianos. O mesmo percurso 
transatlântico fizeram as Irmãs que vieram a Curitiba, em 3 de dezembro de 1900, e 
se fixaram no bairro Santa Felicidade pra um atendimento educacional. “As matrículas 
foram iniciadas em 6 de dezembro de 1900. Em 8 de janeiro compareceram, 
aproximadamente sessenta alunos que ocuparam a sala de aula na casa das Irmãs” 
(Wernet, Sbríssia, & Simões, 1999, p. 104). 

Prosseguindo sua estadia no Paraná, além da Escola Paroquial de Santa Felicidade, 
presentes até hoje, as Zeladoras coordenaram outras instituições de ensino, nas 
antigas colônias italianas, destacando Pilarzinho (1910), Água Verde (1910), Umbará 
(1913) e Colombo (1917), além de um colégio, na Avenida Iguaçu (1915). 

No Pilarzinho, um núcleo colonial dependente de Santa Felicidade, inicialmente 
as Irmãs fizeram o atendimento catequético, até fixar a residência, em 26 de abril de 
1910. “Em dezembro de 1919, após a visita da Madre Marcelina Viganò, decidiu-se o 
fechamento da casa. As Irmãs deixaram Pilarzinho em dois de janeiro de 1920, após a 
permanência de dez anos” (Wernet et al., 1999, p. 157). 

Na fundação da escola do Água Verde, seu pedido foi feito pelo Pe. João Morelli, 
Missionário de São Carlos, sendo este aceito pelas Irmãs em 24 de outubro de 1910. 
Depois de uma década e meia de atuação nesse local, pelo enfraquecimento da 
participação da população na escola e atividades da Igreja, seu fechamento ocorreu em 
02 de janeiro de 1926. 

 Para o Umbará, as Irmãs receberam o convite do padre Cláudio Morelli, 
chegando no dia 31 de dezembro de 1913, com matrícula de sessenta alunos (Boletim 
Informativo, 1996, p. 20). A saída delas aconteceu em 21 de dezembro de 1927.  
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Em Colombo, cidade próxima a Curitiba, a partir de 1917, as Irmãs do Sagrado 
Coração coordenaram o Colégio Santo Antonio, que nos seus primórdios foi 
considerado uma Regia Scuola Italiana e contou com a colaboração da Igreja e da 
comunidade para ser ampliado, e desta maneira, professar a fé católica. Além de 
trabalhar nesse Colégio, com aulas regulares, “as Irmãs trabalhavam na catequese e na 
organização e animação do grupo da Pia União das Filhas de Maria” (Prati & Melo, 
2002, p. 190). A saída dessas religiosas de Colombo se deu no ano de 1927. 

Já o Colégio do Sagrado Coração, em Curitiba, fundado em 1915, tornou-se o 
centro da comunidade das Irmãs, com transferência, em 1919, da Sede Provincial e do 
Noviciado, que estavam em Santa Felicidade. As Irmãs se fazem presentes até hoje 
nessa instituição. 

A respeito das outras atividades desenvolvidas em Curitiba e região, o livro da 
Arquidiocese cita o Hospital de Crianças Cesar Perneta, que foi confiado à direção 
delas, em 20 de janeiro de 1938, além do “Catecismo paroquial em Santa Felicidade, 
Santa Teresinha e Coração de Maria; direção da Cruzada Eucarística em Santa 
Felicidade e nas paróquias do Coração de Maria, de Nossa Senhora do Rocio, Água 
Verde e Santa Teresinha” (Arquidiocese, 1958, p. 256). 

Denota-se que além da educação formal, as ações dessas religiosas transpassavam 
os muros escolares, auxiliando em uma formação religiosa nos locais que as mesmas 
atuavam, incluindo o catecismo paroquial, que tinha como fundo, a defesa de um 
catolicismo, que conforme pontua Chartier (1990, p. 17) “embora aspirem à 
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos 
interesses de grupo que as forjam”. Nesses interesses, inevitavelmente o catolicismo 
era representado pelas origens do outro lado do Atlântico.  

A partir do ano de 1926, outra congregação feminina italiana passa a compor o 
quadro educacional paranaense: as Irmãs Passionistas. 

2.2. IRMÃS PASSIONISTAS 

A história da congregação das Irmãs Passionistas tem sua origem no século XVIII, 
a partir das ações sociais de Maria Maddalena Frescobaldi. O trabalho iniciado em um 
hospital se expande para um ambiente físico próprio, preocupado em orientar 
mulheres marginalizadas, no sentido espiritual e intelectual, para reinseri-las na 
sociedade. Em 1815, quatro jovens frequentadoras da casa, tomaram o hábito religioso, 
em Florença. No processo histórico, em 1866, a comunidade acabou sendo dissolvida, 
sendo somente em 1872 a sua reativação “oficial”, reconhecida posteriormente como 
Confraria da Congregação dos Passionistas. 

No Brasil essas religiosas desembarcam no porto de Santos, em 1919, a convite dos 
Padres Passionistas, destinando o atendimento a meninas órfãs. Atuando em São 
Paulo, a primeira expansão se dá no Paraná através de um convite governamental: 
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O Estado do Paraná foi o primeiro a reclamar os benefícios da assistencia das 
Irmãs, as quais desejosas de propagar cada vês mais, a Paixão de Nosso Senhor, 
para lá se dirigiram em 1926, a pedido do Exmo. Snr. Dr. Caetano Munhos da 
Rocha, então presidente do Estado. Fe-lo por intermédio do Rvmo Pe Damaso do 
S SSmo Rosario, de saudosa memoria, então Superior dos PP. Passionistas em 
Curitiba. (Passionistas, 1940, p. 7) 

Neste local, assumiram uma obra assistencialista em um asilo e, anexa a ele, 
funcionava “a Escola de Reforma Feminina, assim como um departamento para 
dementes de ambos os sexos” (Passionistas, 1940, p. 7). Nessa atuação, puderam 
exercer as mesmas atividades de sua fundação italiana, que era o apoio assistencial, 
principalmente para com a figura feminina. As Irmãs Passionistas permaneceram no 
Asilo São Vicente de Paulo, de 1926 a 2004. 

Pouco tempo após a chegada ao Paraná, essas religiosas foram convidadas pelos 
Padres Passionistas a assumir outra instituição de ensino, porém em Colombo: o 
Colégio Santo Antonio. Com a saída das Irmãs do Sagrado Coração, as Passionistas 
assumem sua coordenação, de 1927 até 1933, quando se desvinculam dele, declarando 
como motivo dificuldades financeiras. A partir desse período, essa escola continuou 
suas atividades, entre fechamentos e aberturas, professando a fé católica através da 
congregação francesa das Irmãs de São José, de 1935 até 1948. Após a saída dessas 
religiosas, novamente os padres convidam as Irmãs Passionistas a retornarem para 
essa instituição. A reabertura aconteceu em 1951, e até hoje a mesma congregação está 
à frente da escola.   

Segundo um registro das Passionistas, os motivos que a trouxeram nos dois 
momentos para Colombo (1927 e 1951), foram: “- atendimento à educação até a 4ª 
série do 1º grau; - atuação na Catequese, Cruzada Eucarística, Filhas de Maria; - 
colaboração na formação dos Seminaristas Passionistas através da educação no 
Educandário” (Passionistas, 1989, p. 87). 

Para atingir esses objetivos, essas religiosas poderiam ser alocadas em diversas 
obras, conforme instrução nas normas que as mesmas deveriam seguir: 

A juizo do Conselho Geral as Irmãs podem dedicar-se ainda a outras obras de 
caridade, como instrução da juventude, asilos, hospitais e semelhantes. Nas 
paróquias onde residem, a pedido do pároco, podem encarregar-se da obra santa 
e necessária de ensinar a Doutrina Cristã à juventude, como tambem de preparar 
as crianças para receberem dignamente a primeira comunhão; sob a direção da 
autoridade eclesiástica, as Religiosas, podem ainda ocupar-se da Ação Católica. 
(Passionistas, 1942, p. 15) 

Novamente se tem na atuação dessas organizações religiosas, a preocupação em 
expandir o atendimento a vários setores das comunidades atuantes, levando os 
dogmas e preceitos da congregação, e consequentemente da Igreja Católica. 
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Outra obra educacional fundada no Paraná por essa Congregação foi o Externato 
Nossa Senhora Menina, em Curitiba, que teve seu registro na Secretaria de Educação 
e Cultura do Paraná, em 26 de dezembro de 1939. “As Irmãs que coordenavam as 
atividades educacionais pertenciam, de início, à Comunidade do Asilo São Vicente de 
Paulo, mas, no dia 24 de fevereiro de 1948, passaram a residir no mesmo Externato” 
(Passionistas, 1989, p. 77). Essa instituição também tem a atuação dessas religiosas 
até os dias de hoje. 

Percebe-se através das Passionistas, a aproximação com suas atividades de criação, 
mas que no Paraná, cresce para o atendimento escolar, inclusive em uma antiga 
colônia italiana, que contou inicialmente com a presença das Irmãs do Sagrado 
Coração. Caminho semelhante, as Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia, fizeram 
nesse Estado.  

2.3. FILHAS DE NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA 

As Filhas da Misericórdia tiveram como berço de fundação a comuna de Savona, 
na Itália, a partir da figura de Maria Josefa Rosselo, no ano de 1837. Segundo o livro 
histórico da Arquidiocese (1958), essa entidade religiosa surgiu com a finalidade de 
instrução e atendimento a obras de caridade. 
 No Brasil, elas se estabelecem primeiramente em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
no ano de 1926. No Paraná, chegaram apenas em 1953, na antiga colônia italiana do 
Umbará, que já havia contado com a presença das Irmãs do Sagrado Coração, no início 
do século XX. 

Em 15 de novembro de 1953 foi inaugurada a Escola Paroquial de Nossa Senhora 
de Misericórdia, aos cuidados das Irmãs de Misericórdia, iniciando suas 
atividades em 16 de fevereiro de 1954 com matrícula de cento e cinquenta alunos 
em regime de semi-internato. (Boletim Informativo, 1996, p. 20) 

Nesta instituição de ensino, a partir do ano de 1972 se inicia um processo de 
unificação entre a escola dirigida pelas Irmãs e o Ginásio Pe. Cláudio Morelli, passando 
estes gradativamente aos cuidados do governo do Estado. Em 1976, a união dessas 
instituições passa a se chamar Complexo Escolar Padre Cláudio Morelli. Esse nome é 
uma homenagem ao religioso que idealizou a primeira escola no Umbará, na década 
de 1910, que teve atuação das Zeladoras. 

Em consulta às leis municipais de Curitiba, encontrou-se uma autorização para a 
subvenção anual de CR$ 48.000,00 ao Colégio Nossa Senhora da Misericórdia de 
Umbará, sob a lei nº 908/1954, do dia 15/05/1954 (Lei n. 908, 1954). Isso demonstra 
que a escola dessas religiosas recebeu subsídios públicos, confirmando que nunca 
houve uma separação contundente entre Estado e Igreja.  

No período analisado neste trabalho, as Filhas da Misericórdia não assumiram 
nenhuma outra atividade em Curitiba e região, mas mantêm residência na cidade, até 
os dias de hoje. 
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Assim como aconteceu com as outras congregações analisadas, “as Irmãs lecionam 
catecismo na matriz e capelas; dirigem as Filhas de Maria e a Cruzada Eucarística 
Infantil, zelam pelas alfaias e asseio da matriz” (Arquidiocese, 1958, p. 278). 

Essa foi uma constante nessas congregações italianas femininas, que não se 
mantiveram na educação apenas formal, assumindo a educação religiosa das 
comunidades que estavam atuando, atingindo um contingente maior de imigrantes 
e/ou descendentes.  

3. CONCLUSÃO  

A partir do levantamento das congregações femininas italianas que atuaram na 
educação paranaense, um padrão interessante pode ser ressaltado, como a 
aproximação dessas a partir de algumas instituições educacionais e locais, pelos quais 
as Irmãs do Sagrado Coração passaram, e que mais tarde houve a continuidade de uma 
coordenação religiosa feminina italiana, através das Irmãs Passionistas e das Filhas da 
Misericórdia, como foi o caso no município de Colombo e no bairro do Umbará.  

De modo geral, essas três congregações foram inseridas em comunidades 
compostas expressivamente por imigrantes italianos, sendo marcadas por um grande 
número de matrículas; tal perspectiva se entrelaça com o fato de terem existido poucas 
escolas étnicas italianas em Curitiba e região, em um comparativo com outras 
nacionalidades. Desta forma, as instituições confessionais católicas, coordenadas, 
sobretudo por congregações italianas, tiveram grande prestígio entre os imigrantes 
dessa mesma etnia, contribuindo para manutenção e caracterização de uma 
identidade cultural nestes indivíduos, representada primordialmente pela 
religiosidade.  

Nesta relação entre catolicismo e educação, percebe-se um esforço em estabelecer 
no âmbito de atendimento da Arquidiocese de Curitiba, a construção e ordenação de 
um grande número de instituições de ensino católicas, na determinação de um campo 
religioso, tendo como frente a educação, como auxiliadora na manutenção da 
influência católica na sociedade em geral, bem como, um atendimento aos imigrantes. 

De modo especial ao caso italiano, essas entidades religiosas também 
desenvolveram atividades que transpassavam os muros escolares, como o 
atendimento catequético e auxílio geral à Igreja nas comunidades nas quais estavam 
alocadas. Essas ações proporcionaram uma maior interação entre as freiras e a 
população paranaense, possibilitando a expanção dos seus ideais. 

Por essa aproximação inicial demonstrada entre estas três congregações, novas 
possibilidades de investigações são levantadas, como: após a chegada ao novo 
continente, essas entidades religiosas continuaram recebendo orientações da 
Província italiana para a sua atuação no Brasil? Como era a relação entre Itália e Brasil 
pela via dessas religiosas? Havia semelhanças ou distanciamentos nas ações, ideais e 
orientações dessas três congregações?  
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Esses aprofundamentos são importantes, diante da significativa atuação dessas 
entidades no Paraná, por meio das escolas confessionais, durante o século XX. Entre 
pedidos de religiosos e governantes, o atendimento aos imigrantes italianos auxiliou e 
influenciou esses sujeitos na reestruturação dos costumes, que se faziam necessários 
no novo continente em que eles depositaram esperanças de uma vida melhor. 
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RESUMO  

Instalada na década de 1960, em Novo Hamburgo/RS, a Fundação Escola Técnica 
Liberato Salzano Vieira da Cunha representa importante ação do projeto 
desenvolvimentista que se institui no Brasil no contexto de urbanização e 
industrialização do mundo pós-guerra. Este artigo trata de um estudo inicial que 
objetiva reconstruir a trajetória histórica dessa instituição, enfatizando o período entre 
a idealização da escola (1956) e sua inauguração (1967). Esse período será analisado a 
partir de documentos da escola e de artigos de jornais da localidade. Procura-se saber 
por que a instituição levou dez anos para sair do papel e quais as implicações 
educacionais e políticas envolvidas nesse período. O referencial teórico fundamenta-
se na História Cultural, e a metodologia empregada é a análise documental histórica. 
As representações evidenciam, até o momento, que a construção dessa instituição foi 
diretamente implicada pelas políticas educacionais da época e pelas políticas 
governamentais do Brasil. Aponta-se a existência de um mito fundador em excelência 
no ensino técnico. 
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INTRODUÇÃO 

O objeto de análise da pesquisa da qual trago alguns resultados preliminares é a 
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha1, instituição de ensino 
localizada em Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Essa 
instituição iniciou suas atividades em 1967, porém foi idealizada ainda no final da 
década de 1950. Sua criação ocorreu em um período de expansão industrial 
importante na região em que se situa. 

Novo Hamburgo, como se observa na imagem abaixo, é um município situado na 
região metropolitana de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A história do lugar 
registra influência e contribuição da colonização germânica. Com a imigração, 
também houve o desenvolvimento da indústria local: o tratamento do couro e a 
produção do calçado conheceram, entre as décadas de 1950 e 1970, seu período áureo, 
quando ocorreu a implantação de uma legislação específica, que definia o ensino 
industrial como um dos ramos do sistema educacional. A reforma e a transformação 
do país passaram, necessariamente, pela escola, e a redefinição da estrutura do ensino 
secundário foi indispensável para constituir uma mão-de-obra profissionalizada, 
adequada ao novo cenário político, econômico e social que se definia  (Souza, 2012). 

 

FIG.1 Mapa do Brasil e do Rio Grande do sul.  

FONTE:  Disponível em: http://www.prrs.mpf.mp.br/home/unidades e em  http://www.gensurbrasil.com.br. 

O objetivo deste estudo é identificar a maneira como se instaura, no contexto da 
instituição analisada, uma feira denominada Mostra de Ciência e Tecnologia – 
MOSTRATEC – e compreender em que momento e de que forma constitui-se, na 
Fundação, uma cultura escolar vinculada ao ensino pela pesquisa. 

Cultura escolar, conforme Juliá, é: 
                                                   

1 A instituição estudada é reconhecida, em sua comunidade escolar e também na localidade, por Fundação 
Liberato ou por “a Liberato”. O artigo feminino utilizado para se referir à escola vem do fato de ser ‘a’ fundação e 
‘a’ escola, portanto, no texto, serão por vezes utilizadas as duas denominações como referência à Instituição. 
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[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (Júlia 2001,p.10)  

 Estudar o conjunto de práticas estabelecidas nessa instituição, para que houvesse 
a incorporação da pesquisa como cultura escolar a partir da organização de feiras de 
ciências, faz com que seja possível entender esse tipo de constituição de 
comportamentos naquela comunidade escolar. Igualmente, analisar a época em que 
isso aconteceu e as implicações sociopolíticas que se desenvolviam no Brasil é 
importante para entender quais foram os conhecimentos ensinados e condutas 
inculcadas na instituição. 

Como aponta Juliá (2001), a fim de estudar a cultura escolar de uma instituição, 
deve-se estudar também o contexto das épocas, suas práticas e normas para 
transmissão da cultura escolar. Justino Magalhães aponta que estudar uma instituição 
requer entender essa definição: “À noção de instituição corresponde uma memória, 
um historicismo, um processo histórico, uma tradição, em permanente atualização – 
totalidades em organização. ” (Magalhães 2004, p. 62)  

Ao buscar as primeiras fontes para entender as origens da Fundação Liberato, 
identifiquei a intenção de construir-se uma escola técnica nas proximidades de Porto 
Alegre, em convênio com os três poderes, o munícipio, o estado e a união, para a 
construção da escola em Novo Hamburgo, em 1957. Esse fato suscitou 
questionamentos que orientam a escrita deste trabalho: se já havia o convênio em 
1957, por que a Instituição foi inaugurada somente em 1967? Quais as realidades 
envolvidas nesse processo de construção? Como os movimentos sociopolíticos 
brasileiros da época influenciaram essa Instituição? 

Para entender o processo das feiras de ciências, este texto dedica-se a, 
primeiramente, estudar o período da constituição desta escola, onde se encontram 
indícios sobre o sentido que para ela estabelece-se naquela comunidade. Por isso, a 
temporalidade posta aqui percorre desde a idealização da escola (1956) até sua 
inauguração (1967), como passo a detalhar nas seções seguintes.  

 
PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

A perspectiva teórica adotada para este estudo tem sua base na História Cultural.     
Burke (2005) apresenta os desafios desse olhar, considerando práticas e 
representações dos sujeitos, um modo de caracterizar os fenômenos sociais 
investigados. Utilizo também as discussões em torno da História Cultural e da História 
da Educação apresentadas por Veiga (2008) quando assinala que a história da 
educação é:  



 

 
 

7 

[...] um campo de investigações em que se torna cada vez mais necessário dar 
visibilidade aos seus diferentes objetos: a escola, o professor, os alunos, materiais 
escolares; processos e formas de aprendizagem, entre tantos outros. Nesse 
sentido, também se torna cada vez mais necessário dar visibilidade aos 
procedimentos metodológicos e referenciais teóricos que produzem tais objetos 
como objetos da história cultural, política econômica e social. (Veiga, 2008, p. 
19) 

Faço uso dos conceitos apresentado por Certeau (2011) quando discute os 
problemas de pesquisa nesta teoria e apresenta os conceitos de estratégia, tática e 
representação. Ao tratar das limitações e tensões encontradas neste modo de fazer 
história, tomo as palavras de Pesavento (2008):  

Se estamos em busca de retraçar uma postura e uma intenção partilhada de 
traduzir o mundo a partir da cultura, é preciso descobrir os fios, tecer a trama 
geral deste modo de fazer História, prestar atenção em elementos recorrentes e, 
talvez, relevar as diferenças entre os autores, o que sem dúvida é um risco. 

Assumimos esse risco. (Pesavento, 2008, p. 17) 

Na perspectiva do estudo das instituições, utilizo Justino Magalhães: “À noção de 
instituição correspondem uma memória, um historicismo, um processo histórico, uma 
tradição, em permanente atualização – totalidades em organização.” (Magalhães, 
2004, p. 62)  

Para a discussão do uso do jornal como documento de estudo em história da 
educação, os estudos de Chartier ( 2002) abordam a história da leitura e seus 
impressos, e Luca (2005) discute o uso específico do Jornal como material 
historiográfico. Esses autores expressam a preocupação com o fazer história nesta 
perspectiva cultural e na escolha dos documentos pelo pesquisador, bem como no 
olhar sobre estes.  

Manter um olhar atento com a noção de que não há uma verdade única a ser 
expressa a partir dos materiais a serem analisados, desde o momento de suas 
idealizações até o momento em que o historiador faz sua análise, é o que todos os 
autores sinalizam. Essa é uma das preocupações que se mantêm presentes neste 
escrito. São análises possíveis neste momento, partindo do olhar de quem quer ver o 
que rondava a criação da Instituição para entender, nos dias de hoje, as repercussões 
desse início. 

Dos artigos lidos, dois foram importantes para a escrita: Alves & Menezes (2012), 
que discute a educação do governo Juscelino Kubitschek (JK), e Filho (2010), que 
aborda a educação desde 1960 até 2000, no Brasil.  

A leitura de artigos continuou para aprofundar conhecimentos sobre o ensino 
profissionalizante no período em questão. Algumas pesquisas que tratavam do tema 
enfatizando desde a época da monarquia e o ensino dos aprendizes e artífices, 
passando pela necessidade da industrialização na década de 30, o “Plano de Metas” e 
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o “50 anos em 5” do governo de JK até chegar-se à intervenção militar de 1964. O 
estudo desses trabalhos foi necessário para entender-se o contexto e os objetivos do 
ensino industrial no Brasil. Isso fica claro, por exemplo, na afirmação de Batista & 
Lima (2011): 

“[...] desde o surgimento do ensino brasileiro, houve um modelo educacional 
destinado aos trabalhadores, que receberam uma formação técnica especifica 
para o trabalho assalariado, alienado e nos padrões determinados pelo Estado. 
Assim como houve outro modelo educacional destinado à elite, que recebeu uma 
formação abrangente e adequada para assumir o papel de dirigente da 
sociedade capitalista, vigente desde o século XVIII, até os dias atuais.” (Batista & 
Lima, 2011, p. 44) 

Entender a conjuntura do ensino profissional brasileiro, suas legislações e a 
análise desses autores sobre seus achados e teorias foi importante para o 
entendimento do que ocorreu no município de Novo Hamburgo e que levou à 
instalação da Instituição de ensino. 

A reflexão proporcionada por Batista e Lima (2011), que apresentam um estudo 
sobre a trajetória histórica da formação profissional no Brasil de 1940 a 1990, analisa 
a legislação ao longo do período estudado, pontuando intenções da educação brasileira 
para filhos de trabalhadores e para filhos da elite. 

A metodologia empregada na investigação foi a Análise Documental Histórica. As 
fontes analisadas foram documentos encontrados na escola, abordando seu histórico, 
desde a idealização, e artigos dos periódicos locais, “Jornal O 5 de Abril” (JO) e “Jornal 
NH” (JN)2.  

Analisei todos os exemplares do JO publicados entre 1956 e 1959 e todos os do JN 
de 1960 a 19673. Para compor a história dos primeiros tempos da Liberato, observei as 
narrativas dos jornais consultados da seguinte forma: identificação, no tomo 
analisado, em chamadas de matérias do jornal, a presença das expressões “escola 
técnica”, “Liberato”, “Ensino técnico” e “Fundação Liberato”; fotografia da capa do 
jornal, que identificava a edição, a página da matéria; por fim, leitura da matéria em 
si. Coletei 49 artigos e organizei as informações nominando cada foto com um código, 
ano mais número. O número (nº.) da foto correspondia à localização do artigo no ano, 
pois, a cada ano, poderia haver mais de um artigo. 

Com essa codificação, organizei uma tabela para cada jornal, que continham as 
seguintes informações: 

                                                   
2 No decorrer do texto, serão utilizadas as seguintes siglas: JN, para o Jornal NH, e JO, para o Jornal O 5 de Abril. 
Também serão utilizadas as siglas NH, para o município de Novo Hamburgo, e RS para o Estado do Rio Grande 
do Sul. 

3 Os jornais encontravam-se no Arquivo Municipal de Novo Hamburgo, onde são encadernados em tomos por 
semestre de cada ano.  

Ano Título Arq Pág Obs.: TOMO 
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TAB. 1 – Exemplo da catalogação adotada para registro dos artigos encontrados. 

Fonte: Elaboração da autora. 

Depois de identificar os materiais obtidos, iniciei a análise de cada artigo, que 
foram lidos cuidadosamente. Na leitura, procurei identificar excertos importantes, 
que, reunidos, possibilitariam acompanhar e descrever movimentos dos primeiros 
tempos da Fundação Liberato. Isso gerou outras tabelas, que possibilitaram as 
análises. 

 
ASPECTOS HISTÓRICOS DA LIBERATO 

Os autores expressam preocupação com o fazer história na perspectiva cultural e 
com a escolha dos documentos a serem utilizados pelo pesquisador, bem como com o 
olhar sobre aqueles. Hunt (1992) aponta que os historiadores devem sempre ser 
críticos relativamente a seus documentos – e nisso residem os fundamentos do método 
histórico.  

Os documentos encontrados na escola dão conta de apresentar o caminho das leis 
e decretos que possibilitaram a desapropriação do terreno – Decreto Municipal 4/57, 
utilizado para, posteriormente, ser doado ao Estado para a construção da escola. O que 
possibilitou isso foi a assinatura do convênio pelos três poderes: assinado em primeira 
instância no munícipio de Novo Hamburgo, pelo Prefeito Carlos Armando Koch, pelo 
Governador Ildo Meneghetti e, representando a União, pelo Ministro da Educação e 
Cultura, Clovis Salgado. A oficialização do convênio deu-se com sua publicação no 
Diário Oficial do Estado – Decreto Legislativo nº. 941, de 17 de julho de 1957. 

Desses documentos não foi possível extrair os movimentos políticos e sociais que 
permitiriam a análise das representações da comunidade para com essa escola; isso 
foi possível pelo uso dos jornais, o que levou à coleta já descrita, de onde surgiram 
pontos que destaco a seguir e que vêm ao encontro das questões levantadas no início 
deste artigo. 

Sabe-se que as intenções expressas na imprensa, como em outros documentos, não 
são isentas de influência política. É o que sugerem as primeiras análises desses 
periódicos. Sabe-se, quanto ao uso do jornal, das limitações deste primeiro estudo, 
principalmente, como alertam os autores, quando abordam “o uso instrumental e 
ingênuo que tomava os periódicos como meros receptáculos de informações a serem 
selecionadas, extraídas e utilizadas ao bel prazer do pesquisador. Daí o amplo rol de 
prescrições que convidavam à prudência” (Luca, 2005, p. 116). 

Diante desse convite à prudência, passo a analisar os pontos que surgiram desta 
leitura, aos quais intitulei: Justificativas para Escola Técnica em NH; Contexto político 

1956 Cogita-se dotar Novo Hamburgo de uma Escola 

Técnico-Profissional 
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12 

13 

14 

Capa 12/10/56 Jan – dez 1956 
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X paralisação ou continuidade das obras; Mito Fundador – Fundação Liberato como 
excelência de ensino. Passo à descrição dessas categorias para descobrir os fios e os 
elementos recorrentes que possibilitaram tecer a trama geral da história do início da 
Liberato, sob a perspectiva cultural.  
 

JUSTIFICATIVAS PARA ESCOLA TÉCNICA EM NH  

O primeiro artigo que encontrei datava de 12 de outubro de 1956 e abordava a 
escola ao descrever a intenção de instalar-se uma Escola Técnico-Profissional em Novo 
Hamburgo. Deste artigo, retirei as primeiras informações sobre as justificativas para 
a instalação da Escola no munícipio. O texto informa que o Sr. Hipólito Brum4, autor 
de um memorial enviado à Câmara Municipal de Novo Hamburgo, encabeçara um 
movimento para trazer a Novo Hamburgo a escola técnico-profissional, que o Governo 
Federal queria instalar próximo à Capital. Nesse memorial, apresentavam-se as 
justificativas da petição à Câmara Municipal, e Hipólito reivindicava que tal escola 
fosse instalada em NH. O artigo reproduz parte do memorial: 

“‘É preciso reagirmos e a tempo. Vamos procurar mostrar que não estamos 
impondo absurdo e sim pleiteando o reconhecimento de direitos. Ou não terá essa 
população trabalhadora e produtora de Novo Hamburgo o direito de possuir, 
com primazia no Estado, a Escola Técnico-Profissional? Ou não será exato, que 
somos a verdadeira cidade industrial, Manchester brasileira, o maior parque 
industrial, o maior contribuinte?’” (“O 5 de Abril”, 1956, capa)  

O artigo também relata o envio de um telegrama ao então Governador do RS, 
listando justificativas e solicitando que fosse instalada a instituição em NH. Assinam 
o telegrama 43 pessoas, e nota-se que eram expressivas na comunidade 
hamburguense: Prefeito, Juízes de Direito, advogados, presidentes de associações, 
sindicatos e partidos políticos, inclusive o médico do posto de saúde e o delegado de 
polícia. 

Das razões levantadas para se instalar a escola na cidade, sobressaem-se três: 1) a 
contribuição de Novo Hamburgo aos cofres públicos pela produção do munícipio; 2) o 
fato de ser NH um centro fabril do estado – uma cidade industrial; 3) a falta de mão 
de obra especializada na região para a continuidade da produção e o consequente 
progresso da industrialização, o que aumentaria a contribuição aos cofres públicos.  

Sobre a primeira e a segunda razões, encontrei os estudos de Selbach (1999): “No 
reinado do couro, as fábricas de calçado faziam a cidade. Em pouco tempo, Novo 
Hamburgo passou à condição de maior contribuinte per capita dos cofres públicos.” 
(Selbach, 1999, p. 100). Novo Hamburgo era conhecida na época como “Courocap”, 

                                                   
4 Hipólito Brum era advogado na comarca de Novo Hamburgo e foi Promotor Público do município. Não foi 
possível concluir se já exercia a função de promotor à época da publicação do artigo. 
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“Industrial”, “Manchester Brasileira” ou, simplesmente, “Capital Nacional do 
Calçado”. Em 1954, era maior o número de indústrias do que de estabelecimentos 
comerciais: “403 indústrias contra 350 casas de comércio” (Selbach, 1999, p. 100)  

 A terceira razão diz respeito à falta de mão de obra especializada para a 
continuidade da produção, o que não era exclusividade de NH. Conforme propõe 
Amorin (2013), ao longo da década de 30, foram criados órgãos governamentais que 
tinham por objetivo incentivar e regulamentar o ensino profissional, e isso fez com 
que, dessa década em diante, o ensino profissional aparecesse como prioridade em 
algumas políticas governamentais. Amorim (2013) acrescenta: “Como se pode 
verificar, as atenções estão voltadas para o ensino profissional nesse momento, não 
somente pelas várias tentativas de organização e sistematização, mas, principalmente, 
pelo fato de o Brasil passar por um período de expansão industrial.” (Amorin, 2013, p. 
127) 

O incentivo ao ensino industrial sustenta-se por objetivos para o ensino 
profissional, já citados: a dualidade da educação brasileira quanto ao tipo de formação 
para filhos de trabalhadores e para filhos da elite. Essas intenções perpassam os 
governos e suas políticas, sendo explicitamente percebidas em algumas ocasiões, e em 
outras nem tanto. Amorim (2013) chama a atenção para essas intenções também no 
governo Vargas e para o apoio recebido dos empresários a suas políticas: “Se a intenção 
do governo Vargas era o controle dos trabalhadores pela disciplina do trabalho, 
certamente teria todo o apoio por parte do empresariado.” Assim, perpetuar-se-ia o 
que era destinado aos filhos das elites e o que era destinado aos filhos dos 
trabalhadores; dessa forma, os empresários viram no ensino profissional uma forma 
de direcionar “estratégias de paz social e racionalização do trabalho.” (Amorin, 2013). 

Os empresários viram no ensino profissionalizante a oportunidade de perpetuar 
suas intenções. Como o governo tinha a vontade, mas não a total disponibilidade de 
meios, e na velocidade que os industriais desejavam, estes encarregaram-se de realizar 
“a formação mais aligeirada de operários para atender às demandas emergenciais do 
setor industrial, com o Senai (Serviço Nacional da Indústria), mas não abriu mão de 
que o governo federal mantivesse instituições de ensino para a formação de técnicos 
com uma formação mais completa e abrangente. ” (Amorin, 2013, p. 129). Nesse 
sentido, percebo que evoluiu a ideia de instalar-se a escola em Novo Hamburgo, pois 
não seria uma formação “aligeirada”, o que vinha ao encontro dos anseios da 
comunidade hamburguense, principalmente dos empresários e de nomes expressivos 
da sociedade, que desejavam evolução na área industrial da região.  

Outra justificativa, mais velada, foi apontada pelo Presidente da Associação 
Comercial em seu discurso: [...] O governo vai gastar dinheiro em Novo Hamburgo, 
vai pagar professores, vai pagar as despesas de manutenção, enfim, vai fazer recircular 
dinheiro que já saiu daqui.” (Jornal 5 de Abril, 1957, capa); então, o governo devia tal 
escola a Novo Hamburgo pela contribuição do município aos cofres públicos. 

 Encontrei nove artigos que faziam referências a essas motivações para que a escola 
fosse instalada, tanto no início das reivindicações de que Novo Hamburgo a recebesse, 
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como nos momentos de indignação, manifestados nos artigos a respeito das 
paralisações das obras.  

Perseguindo essas motivações e justificativas, a comunidade, por meio de seus 
representantes políticos e de pessoas influentes, conquista o direito de ter a tão 
pleiteada instalação da Escola Técnico-Profissional em Novo Hamburgo, no bairro 
Primavera.  

 
CONTEXTO POLÍTICO X PARALIZAÇÃO OU CONTINUIDADE DAS OBRAS 

A luta pelo direito à instalação da escola no munícipio marcou apenas o início da 
mobilização pela Liberato. Levaram-se 10 anos de constantes reclamatórias da 
comunidade para que a escola se tornasse realidade. Segundo o convênio firmado para 
construção da escola, construí-la e equipá-la era encargo da União. Então, observa-se 
que a política nacional influenciou diretamente a construção da Instituição. Como o 
país passou, em sua governança, por uma fase conturbada, era de se esperar que 
investimentos fossem cortados e que a construção da escola fosse comprometida. 

Para entender o contexto político do período em análise, elaborei a tabela nº. 2, 
identificando quem eram os governantes dos três poderes, a fim de que fosse possível 
visualizar a fase política correspondente a cada artigo que clamava pela volta da 
construção e pelos diversos pedidos de intervenção política feitos por meio da 
imprensa e por ela noticiados. 
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TAB. 2 – Governantes dos três poderes em comparação com o andamento das obras na escola. 

Fonte:  Elaboração própria da autora. 

O período em questão aqui leva a percorrer épocas distintas e importantes para a 
política nacional, envolvendo os anos que antecederam o golpe militar de 64 e o 
próprio período do golpe. Conforme um dos artigos do Jornal NH, esse período “já viu 

NH RS BR Liberato

1956
1957
1958

1959
1960

1961
Jânio Quadros (PTN)

31 /01/ 1961  a 25 /08/ 1961

Ranieri Mazzilli (PSD)

25/08/1961 a 8/09/1961

1962

1963

Promessa de Liberação de verbas - 

Anunciado início das aulas em 

MAR 64

Ajuste no projeto original 

diminuição de 60000m
2 

para 

16000m
2

Ranieri Mazzilli (PSD)

02/04/1964 a 15/04/1964

Obras - Reiniciam com liberação 

de verbas esparsas

1965

Obras- em andamento anunciado 

funcionamento para 1966, mas 

paralizam na metade do ano. 

1966

Obras- reiniciadas                                                    

Anunciado financiamento do BID                                               

Definido funcionamento em 1967 

somente do curso de química.                                        

Entraves de legislação e 

liberações do Estado. 

1967

Walter Peracchi 

Barcelos (ARENA) 

31.01.1967 / 

15.03.1971

Costa e Silva (ARENA)

15/03/1967 a 31/08/69

Surge a Necessidade de virar 

Fundação estadual - questões 

legais.                                             

AULA INAUGURAL EM 

12/04/1967.

Comunidade conquista instalação 

em NH                                

Obras - concreto armado finalizado

Obras - paralizadas

1964

B
e
l 
N

ív
e
o
 L

e
o
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o
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Ildo Meneghetti 

(PSD) 31.01.1963 / 

31.01.1967

João Goulart (PTB) 08/09/1961 

a 31/03/1964

Juscelino Kubitschek (PSD)    

31 /01/ 1956 a 31 /01/ 1961

Castelo Branco (ARENA) 

15/04/1964 a 15/03/1967

M
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e
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31/01/1959 até 

31/01/1963
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k
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D
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Ildo Meneghetti 

(PSD)31/01/1955 a 

31/01/1959



 

 
 

14 

passar quatro presidentes da república, que foram JK, Jânio, Jango e Mazilli”. 
(JORNAL NH, 1965, p.1).  

O Brasil sofria com a crise econômica, as guerras mundiais, e as mudanças no 
cenário internacional refletiam-se na economia. Quando Juscelino Kubitschek assume 
a presidência, seu ideal, por meio do Plano de Metas, era mudar a relação entre Estado 
e economia do país, visando a buscar, em tempo recorde, o desenvolvimento do Brasil, 
como afirma Alves (2012). Este autor defende que o impulso dado à política nacional 
voltava-se a fomentar três setores fundamentais: indústria, modernização da 
agricultura e a educação. 

“Por sua vez, a gestão de Kubitschek estaria fortemente voltada a empreender a 
vitória do país contra a barreira do analfabetismo e despreparação intelectual e 
técnica que se impunha aos objetivos de alta e veloz modernização pelo país então 
almejados, buscando, por meio do plano de metas, mais precisamente quanto à 
educação, a meta de número 30 do plano, que visava dotar o país de uma infra e 
superestrutura industrial, modificando a conjuntura econômica do país, que 
devia ser acompanhada de uma bem engendrada infraestrutura educacional.” 
(Alves & Menezes, 2012, p. 3)  

Estudar as intenções desse governo para com o país e, por consequência, aquilo 
que admitia ser necessário para alcançar seus objetivos contribui para entender-se por 
que foi possível o convênio entre a União, o Estado e o Munícipio para que a Liberato 
fosse criada. Com a necessidade do país desenvolver-se por meio da industrialização, 
seria coerente investir nessa formação, e fazer isso na região Sul, na cidade de Novo 
Hamburgo, era também coerente, pois, na época, a cidade era um grande polo 
calçadista em expansão.  

Na tabela nº. 2, verifica-se que, durante o governo JK, houve luta pela instalação 
da escola, o que foi alcançado devido à mobilização política e social da comunidade. 
Nesse período, publicaram-se 8 artigos, que davam conta de comunicar o andamento 
até o efetivo início das obras. 

A edição do Jornal NH de 16 de abril de 1960, conforme a figura reproduzida 
abaixo, trouxe a primeira foto do andamento das obras, o que coincidiu com o último 
ano de governo JK. Confirma-se na edição de 04 de junho de 1965: “No ano de 1962, 
estava pronta a estrutura de concreto armado, quando a obra sofreu uma paralisação 
que durou até 1963”. O período indicado coincide com o conturbado e curto mandato 
de Jânio Quadros na Presidência da República, que culmina com sua renúncia. 
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Figura 1- Primeira foto no jornal 

Fonte: Jornal NH, 16/04/1960. 

 O governo passa, então, por uma fase de indefinições e disputas federais 
significativas. Os ministros militares não aceitam a posse do vice-presidente João 
Goulart, que também havia sido vice de Juscelino Kubitschek, e o país passa a ser 
governando sob grande pressão, como argumenta Palma Filho: 

Os ministros militares resistem a princípio, mas acabam por ceder com a condição 
de que o Presidente da República tivesse os seus poderes presidenciais de chefe do 
Poder Executivo diminuídos. A saída foi o Congresso Nacional aprovar a emenda 
parlamentarista. Jango, como era conhecido João Goulart, político conciliador, aceita. 
Porém, não desiste do regime presidencialista, como, aliás, é da tradição republicana 
brasileira. (Filho, 2010, p. 4) 

 Os anos de 1961 a 1963 marcam o período que mais apresentou matérias 
publicadas: 17 artigos que envolviam a instalação da Escola Técnica em NH, vários 
deles noticiando movimentações de reivindicação de verbas, indicando a paralisação 
das obras, apelando a alguns políticos ligados à região, que ou vieram visitar as obras, 
ou foram procurados pela comunidade hamburguense para darem apoio à causa. 

Em 31 de janeiro de 1961, Jânio Quadros inicia seu mandato, e renuncia em 25 de 
agosto. Nesse período, em 08 de abril de 1961, é publicado um artigo, no JN, intitulado 
“400 Milhões para Escola Técnica”. Esse artigo noticia a visita do Deputado Federal 
Tarso Dutra e do Deputado Estadual Ariosto Jaeger, que se mostram impressionados 
com o tamanho da obra e informam que, no congresso dos governadores em Santa 
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Catarina5, o Governador Leonel Brizola teria levado a conhecimento do Presidente 
Jânio Quadros a necessidade de verbas para a escola. Nesse encontro, teria sido 
designado às obras o montante de 200 milhões de cruzeiros para 1962 e de 200 
milhões de cruzeiros para 1963. 

Observa-se que, no início do governo de Jânio Quadros, quando este é informado 
da obra e, provavelmente, bem influenciado pelo conclave dos governadores e pelos 
deputados que estavam envolvidos com a causa da Liberato, o então Presidente foi 
convencido da importância da liberação das verbas, mas, como não permaneceu no 
governo, a verba não chegou, e a obra acabou por ficar à mercê de nova batalha dos 
políticos e da comunidade para encontrar a brecha necessária à conscientização do 
novo governo. 

Essa batalha pela conscientização do novo governo, do Presidente João Goulart, 
pode ser percebida pela enxurrada de artigos publicados no ano de 1962, em que 
diversos políticos novamente aparecem em cena. Naquele ano, o jornal publica 15 
artigos, que mencionam, direta ou indiretamente, as obras paralisadas da Escola 
Técnica. O JN empenha-se em acompanhar e registrar os movimentos realizados pelo 
prefeito em busca de verbas para algumas questões prioritárias ao munícipio, entre as 
quais, como segunda prioridade, a Escola Liberato Salzano. Dos 15 artigos, cinco 
referem-se à Liberato indiretamente. Um destes tem a seguinte chamada: “Com 
Destino ao Rio de Janeiro e Brasília Viajou a Diretoria do Dep. Da Fazenda da 
Municipalidade: Festa do Calçado, Hospital Operário, Escola Técnica e Aparelho de 
Raio-X, motivos que determinaram a viagem – Jango poderá ser visitado”. 

Há várias promessas durante esse governo, mas só se percebe movimentação real 
nas obras ao final de 1963 e início de 1964, ainda no governo do Presidente João 
Goulart. Nesse período, realiza-se um estudo para redução do projeto inicial, de 
60.000m2 para 16.000m2 (JORNAL NH, 1961, p. s/n).  

As informações apresentadas levam a inferir que, a cada mudança de governo 
federal, era necessária uma movimentação da comunidade hamburguense para 
conscientizar as governanças da importância da escola para a região, por isso a 
necessidade de lutar por ela e não desistir. A cada troca de governo, havia o tempo de 
movimentação (procura dos políticos), o tempo de conscientização (conversas e 
apresentação de justificativas) e o tempo de burocracia para liberação das verbas. 
Assim, passaram-se os anos, até o início de 1964. 

O movimento de conscientização não foi percebido na troca de governo entre a 
saída de Jango e a intervenção militar, o que pode advir de duas razões: 
primeiramente, o fato de que a obra já estava em andamento, e seu projeto havia sido 
reduzido – portanto, era mais fácil sua finalização para o início do primeiro curso. A 
outra razão refere-se ao fato de que esse é o período em que aparecem os primeiros 

                                                   
5 Esse primeiro congresso dos governadores é hoje denominado Sistema CODESUL-BRDE (Conselho de 
Desenvolvimento e Integração Sul do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e destaca-se como 
importante instituição regional criada para fortalecer o desenvolvimento do sul do país.  
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investimentos de órgãos internacionais, como o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 

Mesmo assim, leva-se 3 anos para a aula inaugural da escola, no curso de Química. 
Inicia-se o curso com 67 alunos, 7 professores e 4 funcionários. O cargo de diretor era 
ocupado por Orlando Razzera, escolhido pelo governador do Estado a partir de uma 
lista indicada pelo Conselho Técnico da Escola. A Instituição, por questões legais, 
passa a ser uma Fundação do Estado, a fim de ter autonomia estatutária e atender ao 
previsto no convênio que regeu sua criação. 

 
MITO FUNDADOR – FUNDAÇÃO LIBERATO COMO EXCELÊNCIA DE ENSINO 

Nos excertos analisados, é possível encontrar diversas expressões que dão a ideia 
da fundação de uma representação do que se esperava que fosse a escola técnica. É 
uma promessa de solucionar os problemas de falta de mão de obra, para dar-se conta 
do desenvolvimento brasileiro pela industrialização, que, como visto, foi a saída 
adotada como política dos governos daquele período. 

A comunidade, quando de sua manifestação pela instalação da escola, tinha como 
intenção dar continuidade à expansão da industrialização da região, conferindo a 
escola essa grandiosidade e responsabilidade, o que a imprensa registra em diversas 
ocasiões. Observem-se os títulos de alguns artigos: maio de 1959: “Em Novo 
Hamburgo uma das maiores Escolas Técnicas do Continente”; abril de 1962: 
“PARALISADA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA, UMA OBRA 
MONUMENTAL EM NH”; outubro de 1962: “Liberato Salzano: um monumento 
abandonado”. 

 O conteúdo dos artigos leva a observar também a existência de elementos que 
motivam a concordar com Chauí (2001), quando aborda o mito fundador: “Um mito 
fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas 
linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, 
tanto mais é a repetição de si mesmo” (Chauí, 2000, p. 4) 

Essa repetição foi percebida ao longo do período analisado, como demonstrado 
pelos títulos citados e pelos excertos abaixo: “Estabelecimento especializado [...]” 
(JORNAL O 5 DE ABRIL, 19/04/1956, p.1); “A nova geração verá o nascimento da 
Escola Técnica Profissional como um farol – abrindo caminho certo [...]” para o porto 
seguro do conhecimento” (JN, 16/04/1960, p. s/n); “Representa aquela obra, algo de 
tudo, altamente importante, monumental, gigantesco e sobremaneira o maior 
desenvolvimento de nossa cidade, no aspecto técnico científico” (JN, , 06/01/1962, 
p.5). 

O último, em específico, aborda o que se quer analisar no futuro desta pesquisa, a 
representação e a importância desta escola, considerando-se o fato de se anunciar 
científica, mesmo antes de existir. É um indício da fundação do mito que leva a escola 
a trabalhar com a pesquisa e que hoje a faz ser conhecida com excelência na formação 
técnica profissional no Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Magalhães (2004) aborda a necessidade de estudarem-se as representações e 
apropriações realizadas no meio escolar para que se estudem as instituições escolares, 
o que só é possível por meio do estudo completo, em que se levam em conta também 
os “produtos materiais e simbólicos” da instituição. 

Iniciar minha pesquisa tentando entender o que esta Instituição representou para 
a comunidade, mesmo antes de existir fisicamente, é fundamental para a continuidade 
do estudo, pois percebe-se, segundo Magalhães (2004), que parte do ato de historiar 
a “cultura institucional” é estudar a apropriação por transferência que os sujeitos 
fazem de seus “saberes, valores, capacidades, técnicas, atitudes, desequilibrando e 
ampliando seu repertório cognitivo em novos contextos” (MAGALHÃES, 2004, p. 
118). Então, descrever e entender o que se pensava naqueles dez anos de construção e 
o que representa a Instituição para aquela localidade é importante para estabelecer 
sentidos dos produtos materiais e simbólicos da comunidade escolar. 

Encontrei indícios da existência de um mito fundador, mesmo antes da existência 
física da escola, em que se estabelecia uma promessa da instalação da maior e melhor 
escola técnica da região. Isso é percebido nas inúmeras manchetes do jornal que 
indicavam a grandiosidade da futura Instituição. Diversas foram as representações e 
práticas percebidas na comunidade hamburguense para que a promessa de futuro 
vindouro se concretizasse a partir da escola técnica. 

Este estudo permitiu visualizar como ocorreu a transferência das políticas 
governamentais, em todos os níveis, até o micro da fundação desta escola, naquele 
período. Permitiu também perceber o envolvimento da comunidade com o desejo de 
ter essa instituição na região, pois, por meio dela, via seu progresso perpetuado. Com 
as representações de que o ensino técnico profissional daria condições aos 
trabalhadores, de obterem o conhecimento necessário para o desenvolvimento da 
indústria, a escola faria a diferença na formação “técnico-científica” desses 
trabalhadores. 
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RESUMO  
Esta pesquisa tem por objeto a produção discente recente (1990 a 2014) da pós-

graduação stricto sensu em Educação e em Administração que versa sobre o tema 
educação/universidade corporativa, tendo em vista conhecer tal produção e 
identificar, tanto quanto possível, tendências no que diz respeito à compreensão e aos 
espaços que a academia atribui ao tema/problema. Na análise de cada trabalho 
selecionado (dissertação de mestrado acadêmico e tese de doutorado), serão 
considerados: recortes temáticos, questões investigadas, fontes (na sua forma 
primária e secundária) utilizadas, concepções de educação corporativa e referenciais 
teóricos e metodológicos que orientam o processo de produção do conhecimento 
relativo aos recortes temáticos e questões investigados, entre outras possibilidades que 
possam eventualmente surgir ao longo da pesquisa. Objetiva, ainda, destacar 
semelhanças e diferenças possivelmente existentes entre a produção dos programas 
de pós-graduação em Educação e em Administração.  
 
 
PALAVRAS-CHAVES:  

Educação Corporativa, Globalização, Produção Discente da Pós Graduação.   
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INTRODUÇÃO 
Trata-se de pesquisa em andamento que investiga a educação corporativa a partir 

dos programas de pós-graduação stricto sensu, na área da Educação e Administração 
no período entre 1990 a 2014. A primeira etapa da pesquisa constituiu um 
levantamento quantitativo da produção discente, teses de doutorado e dissertações de 
mestrado, nas duas áreas privilegiadas neste estudo. A identificação dos trabalhos 
pertinentes ao campo foi realizada através da pesquisa nas palavras-chave e conteúdo 
dos resumos das teses e dissertações nos bancos de teses da Capes, ANPED, Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações e universidades envolvidas na produção de 
pesquisa em pós-graduação stricto sensu nas duas principais áreas de estudo do tema 
que são: Educação e Administração. A metodologia utilizada se aproxima do que se 
convencionou chamar de “estado da arte”, porém como a pesquisa irá investigar 
apenas uma fonte de conhecimento que é a produção discente, podemos denominar 
este trabalho como um “estado da arte parcial”. 

Evidenciar o que o já foi pesquisado no campo em estudo possibilitará a outros 
pesquisadores interessados pelo tema, possuir um detalhamento das principais 
temáticas abordadas, referenciais teóricos utilizados, metodologias de pesquisa 
empregadas como também campos ainda não explorados. Desta forma o mapeamento 
desta produção acadêmica possibilitará entender o que está sendo desenvolvido e 
privilegiado no âmbito acadêmico.  

Embora o tema abordado pela área da Educação e pela Administração seja o 
mesmo, existem inúmeras particularidades que podem levar os pesquisadores a trilhar 
caminhos distintos, por não partilharem, necessariamente, da mesma experiência, 
vivência. Portanto, a subjetividade do pesquisador não poderá ser ignorada. Sobre isto, 
Portelli (1996) diz: 

...por muito controlável ou conhecida que seja, a subjetividade existe, e 
constitui, além disto, uma característica indestrutível dos seres humanos. Nossa 
tarefa não é, pois, a de exorcizá-la, mas (sobretudo quando constitui o argumento 
e a própria substância de nossas fontes) a de distinguir as regras e os 
procedimentos que nos permitam em alguma medida compreendê-la e utilizá-la. 
(Portelli 1996, p. 3) 

Acredita-se, portanto, que existam várias reflexões, considerações e 
entendimentos sobre o objeto que está sendo pesquisado embora a temática seja a 
mesma. E é por isto que este trabalho busca organizar as pesquisas produzidas em 
ambas as áreas (Educação e Administraçã0), de forma quantitativa e qualitativa, 
abordando reflexões desenvolvidas em nível de pós-graduação stricto sensu sobre 
educação/ universidade corporativa. Após realizar o mapeamento das dissertações e 
teses de doutoramento, foi definida uma amostra para ser analisada quanto aos 
seguintes tópicos: temas, problemas e fontes contemplados; objetivos almejados; 
referenciais teóricos e metodológicos utilizados; concepções de educação corporativa 
que informam a produção do conhecimento sobre o assunto. As dissertações de 
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mestrado e teses de doutoramento que compõe a amostra serão fichadas tendo como 
referencial os procedimentos de pesquisa e de análise definidos por Barreira (1995). 

Diante da complexidade do objeto de estudo, entendemos, com Ghedin e Franco 
(2008), que o método de pesquisa escolhido deva permitir a interação do pesquisador 
com a realidade que pretende conhecer, auxiliando-o na compreensão do objeto e 
organizando a sua reflexão, permitindo novos questionamentos sobre a área de estudo. 
O resgate crítico vai além da descrição dos estudos anteriormente realizados sobre esta 
temática, o que se pretende é apreender, historicizar e problematizar as concepções 
sobre educação corporativa que emergirem na análise da produção discente dos 
programas de pós-graduação stricto sensu em Educação e em Administração, 
assinalando diferentes entendimentos e concepções, elencando possíveis contradições 
que possam ter surgido ao longo da história sobre o assunto e indicando se estas já 
foram superadas. 

1. EDUCAÇÃO CORPORATIVA E O CENÁRIO MUNDIAL  

Após a II Guerra Mundial, os Estados Unidos firmam-se como principal potência 
econômica devido ao seu desenvolvimento industrial, econômico, tecnológico, 
considerado naquela época, como desenvolvimento de ponta quando cotejado aos 
demais países capitalistas. Tal fato propiciou a este país promover a expansão de suas 
organizações, pois neste período aumentou a produtividade agrícola e industrial e 
também conseguiu reduzir as taxas de desemprego. Este contexto de aceleramento do 
crescimento econômico americano desencadeou de acordo com Marisa Eboli (1999), 
uma necessidade por eficiência gerencial nos processos, além do interesse na 
manutenção da cultura, valores e excelência corporativa.  

Assim, a educação/universidade corporativa surgiu nos Estados Unidos após a 
Segunda Guerra Mundial atrelada à expansão econômica do país. Com o fim da II 
Guerra Mundial observou-se no cenário mundial um movimento de abertura das 
fronteiras entre os países o que possibilitou acesso a bens de consumo diversificados e 
permitiu com que o consumidor aumentasse o nível de exigência com relação à 
qualidade dos produtos e serviços. Para acompanhar a nova demanda e perfil de 
consumidor as empresas tiveram que investir em tecnologia, maquinário e 
qualificação da mão de obra. 

A educação corporativa, segundo Meister (1999), teve sua origem em organizações 
americanas que se empenharam para desenvolver internamente uma estrutura que 
garantisse o aprendizado contínuo de seus funcionários visando, através da educação, 
à melhoria no desempenho corporativo para gerar uma vantagem competitiva no 
mercado. Deste ponto de vista, a educação corporativa deveria visar mudanças de 
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comportamento e atitude na cadeia de relacionamento da empresa, ou seja, 
funcionários, clientes, parceiros, fornecedores, comunidade. 

No Brasil os efeitos da globalização são observados na década de 1990 com a 
abertura econômica e neste contexto surge à educação/universidade corporativa no 
país. Neste momento inicial de pesquisa as referências utilizadas, ou seja, as reflexões 
iniciais se fazem à luz das reflexões de Meister (1999) e Eboli (1999) que realizam 
pesquisas sobre o tema em questão há mais de uma década.  

2. CONCEITUANDO EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

A educação corporativa teve como finalidade inicial o aprendizado constante 
dentro do meio corporativo, estabelecendo dez objetivos e princípios fundamentais, 
ou seja, concepções nordeadoras, para o desenvolvimento da educação dentro da 
organização. Segundo Meister (1999), estes princípios são:  

1. Oportunidades de aprendizagem como suporte para os objetivos 
empresariais. 

2. A educação corporativa é um processo e não necessariamente necessita de 
um espaço físico. 

3. O currículo deve incorporar: Cidadania Corporativa, Estrutura Contextual 
e Competências básicas. 

4. A cadeia de relacionamento empresarial deve ser desenvolvida e treinada, 
ou seja, clientes, fornecedores, parceiros, pois estes podem fornecer futuros 
trabalhadores. 

5. Englobar vários formatos para o desenvolvimento da aprendizagem. 
6. Envolver as lideranças no processo de ensino.  
7. Ser capaz de possuir fonte de recursos financeiros próprios e não depender 

do financiamento corporativo. 
8. Possuir um enfoque global para a aprendizagem. 
9. Desenvolver um sistema de avaliação de resultados e investimentos. 
10. Usar a universidade corporativa como forma de vantagem competitiva para 

entrar em novos mercados.  
Questionamentos são realizados a respeito da definição de universidade 
corporativa e sua diferenciação do subsistema da área de recursos humanos 
denominado “Treinamento & Desenvolvimento”. Para Meister (1999) a 
nomenclatura universidade corporativa tem sido empregada de forma 
indiscriminada pelas empresas o que faz surgirem dúvidas a respeito de sua 
semelhança e diferenciação dos centros de treinamento e desenvolvimento. 
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A educação/universidade corporativa vem sendo interpretada como uma “forma” 
de abordar a educação a partir de parâmetros corporativos. Transmitir a cultura 
organizacional, os valores institucionais, ou seja, preservar a memória institucional é 
um dos objetivos da educação corporativa, pois auxilia no fortalecimento das relações 
do funcionário com a empresa, na medida em que estimula o sentimento de 
pertencimento a organização. Sendo que: 

A memória, esta operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações 
do passado que se quer salvaguardar, se integra como vimos, em tentativas mais 
ou menos conscientes de definir e reforçar sentimentos de pertencimento e de 
fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, 
sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações, etc. A referência ao 
passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem 
uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua complementariedade, mas 
também as oposições irredutíveis. (Pollak 1989, p. 10) 

Assim, a educação/universidade corporativa é, também, uma maneira encontrada 
pelas empresas de perpetuar a sua identidade, valores, crenças, podendo ser um 
alicerce para manter a aderência do grupo como uma possibilidade de conseguir o seu 
objetivo de tornar-se cada vez mais competitiva no mercado. Como podemos perceber 
no trecho citado de Pollak (1989), manter a memória de uma instituição reforça o que 
é comum naquele grupo, fortalecendo o sentimento de pertencimento, pois a memória 
é uma operação coletiva dos acontecimentos e interpretações do passado que se quer 
preservar. 

Os motivos iniciais que possibilitaram este estudo foi o questionamento sobre o 
que mobiliza as organizações a investirem na educação e formação profissional dos 
seus empregados e o que estas entendem por educação. A partir destas questões 
decidiu-se por analisar a produção discente dos programas de pós-graduação stricto 
sensu, na área da Educação e da Administração.  

Segundo Vieira, Peixoto e Khoury (2007), o referencial teórico do pesquisador, 
assim como a sua experiência, vivência conduzirão a caminhos diferentes na 
construção do objeto e estarão presentes no seu trabalho. Nas palavras das autoras:  

Qualquer que seja o ponto de partida: uma referência bibliográfica, uma 
reflexão metodológica, um contato com fontes, uma experiência de vida, ou um 
debate colocado pelo social, à construção do objeto, dependendo da postura 
teórica do pesquisador e de sua vivência, se realizará por caminhos diferentes, 
conduzindo a resultados também diferentes. (Vieira, Peixoto e Khoury 2007, p. 
31)  
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Acredita-se que existam inúmeras reflexões, considerações e entendimentos sobre 
o objeto que está sendo pesquisado, embora a temática seja a mesma. E é por isto que 
este trabalho busca organizar as pesquisas produzidas na área, de forma quantitativa 
e qualitativa, abordando reflexões desenvolvidas em nível de pós-graduação stricto 
sensu sobre educação/ universidade corporativa.  

Conhecer o que a produção discente da área da Educação e da Administração 
revela sobre a educação corporativa permitirá elucidar a existência de percepções 
diferentes sobre a temática, analisar se estas áreas conversam entre si, além de 
vislumbrar pontos que ainda não foram explorados. 

3. ANÁLISE QUANTITATIVA 

Foram mapeadas 120 dissertações de mestrado e teses de doutoramento sobre a 
temática educação/universidade corporativa defendidas e aprovadas entre os anos de 
1990 a 2014. Destas, 66% são da área da Administração e 34% da área da Educação 
conforme dados apresentados nas tabelas abaixo. 

  

Produção Acadêmica 

Região Estado Instituição 

Dissertação 

Mestrado 

Acadêmico 

Aprovadas 

Dissertação 

Mestrado 

Profissional 

Aprovadas 

Teses de 

Doutorado 

Aprovadas 

Sudeste 

MG 
CEFET 1 - - 

UFU 1 - - 

Total do Estado 2 - - 

SP 

PUC CAMPINAS 

 
3 -  

PUCSP 2 - 1 

MACKENZIE 3 -  

UNICAMP 1 -  

USP - -  

Total do Estado 9  1 

RJ Estácio de Sá 1   

Total da Região 12  1 

Centro Oeste 
DF 

UCB 

 
3 - - 

UnB 

 
3 - 1 

Total do DF 6 - - 
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GO UFG 1 - - 

Total da Região 7 - 1 

Sul 

RS 

PUCRS 3 - 1 

UNILASSALLE 1   

UCS 1 - - 

UFRGS 2 - - 

Total do Estado 7 - 1 

SC UFSC 2 - - 

PR 
PUCPR 1   

UFPR   1 

Total do Estado 1  1 

Total da Região    10 -   2 

Nordeste 
SE UFS 2 - - 

CE UFC 2 - 2 

MA UFMA 2 - - 

Total da Região 6 - 2 

Brasil 35 - 6 

  Tabela 1 | Produções acadêmicas que na área da Educação e as regiões onde estão localizadas 

A partir dos dados observou-se que na área da Educação, o estudo do tema 
educação/universidade corporativa está presente nas regiões do Brasil, sendo que 
juntas as regiões Sudeste e Sul representam 61% do total. Com relação aos programas 
de pós-graduação stricto sensu, todas as produções referem-se a mestrado acadêmico 
e doutorado, não havendo produções em programas de mestrado profissional. 

 

Produção Acadêmica 

Região Estado Instituição 

Dissertação 

Mestrado 

Acadêmico 

Aprovadas 

Dissertação 

Mestrado 

Profissional 

Aprovadas 

Teses de 

Doutorado 

Aprovadas 

Sudeste 

MG 

UniHorizontes 2 - - 

FIPEL - 2 - 

UFMG 1 - - 

UFLA 2 - - 

Total do Estado 5 2 - 

SP 

PUCSP 4 - - 

EAESP/FGVSP - 1 1 

FECAP - 1 - 

UMESP 1 - - 

UNINOVE 1 - - 

UNISANTOS 2 - - 
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USP 7 - 5 

Total do Estado 15 2 6 

RJ 
IBMEC - 1 - 

PUCRJ 3 - - 

EBAPE/FGVRJ 2 12 - 

Total do Estado 5 13 - 

Total da Região 25 17 6 

Centro-Oeste  UnB 5 - - 

Sul 

RS 
UFRGS 2 2 1 

Unisinos 1 - - 

Total do Estado 3 2 1 

PR PUCPR 2 - - 

RG 
Unisinos 2 - - 

UFSM 2 - - 

UFRGS 2 2 1 

Total do Estado 6 2 1 

SC 
UFSC 2 - - 

UNIVALI 2 - - 

Total do Estado 4 - - 

Total da Região 12 2 1 

Nordeste 

BA 
UFBA 1 1 - 

Unifacs 3 - - 

Total do Estado 4 1 - 

PE 
UFPE 2 - - 

FBV - 1 - 

Total do Estado 2 1 - 

CE UFC - 2 - 

 PB UFPB 1   

Total da Região 7 4 - 

Brasil 49 23 7 

Tabela 2 | Quantidade de pesquisas realizadas na área da Administração e regiões onde estão concentradas.  

A partir dos dados apresentados na tabela acima, observou-se que na área da 
Administração a região Sudeste do país apresenta 32a% do total de pesquisas sobre o 
tema educação/universidade corporativa. 

A partir dos dados anteriormente apresentados optou-se por não trabalhar com 
dissertações defendidas em cursos de mestrado profissional, apesar de o número de 
dissertações encontrado ser bastante significativo, porque tais dissertações foram 
defendidas apenas em programas de pós graduação em Administração. Como um dos 
principais objetivos desta dissertação é aferir diferenças e semelhanças na produção 
discente sobre educação/universidade corporativa oriunda de ambas as áreas – 
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Educação e Administração, a ausência desse tipo de dissertação na área da Educação 
impede que tal objetivo seja alcançado. 

Para este trabalho, optou-se por trabalhar apenas com dissertações (D) e teses (T) 
defendidas em programas de pós-graduação em Educação e em Administração 
avaliados pela CAPES como “consolidados”, ou seja, programas que oferecem cursos 
de mestrado acadêmico e doutorado. 

Dado ser relativamente pequeno o número de teses e dissertações defendidas em 
ambas as áreas, será realizada a análise de todas elas, como demonstradono quadro a 
seguir. 

  
Dissertação Mestrado Acadêmico e Teses de doutoramento 

Instituição 
Educação Adminsitração Totais 

D T D T  

EAESP/FGV    1 1 

PUCRS 3 1   4 

PUCSP 2 1   3 

UFC 2 2   4 

UFPR  1   1 

UFRGS   2 1 3 

UnB 3 1   4 

USP   7 5 12 

Totais 10 6 9 7 32 

Tabela 3 | Dissertações e Teses sobre educação/universidade corporativa defendidas na área da Educação e 
Administração, entre 2000 a 2013. 

4. ANÁLISE QUALITATIVA: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Conforme os critérios estabelecidos anteriormente, para analíse qualitativa da 
produção discente na área da Educação e da Administração, será considedarada as 
seguintes dissertações de mestrado acadêmico e  teses de doutoramento.  

TÍTULO AUTOR DEFESA INSTITUIÇÃO D/T 

Educação Corporativa : A Educação 

Percebida Na Administração De 

Empresas 
Braga,José 

Carlos 2013 PUCRS D 

A Educação Corporativa E As Suas 

Contribuições Para O 

Desenvolvimento Humano 
Silveira, André 

Stein Da 2011 PUCRS T 

Educação Corporativa Natura : Uma 

Experiência De Formação De Pessoas 

Santos, 

Evanilson 

Araújo 2007 UnB D 
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A Constituição Do Docente Online Em 

Um Contexto De Educação 

Corporativa 

Casaletti, 

Bárbara 

Burgardt 2012 PUCRS D 

Um Estudo Sobre A Relação Entre O 

Uso Das NTICE Na Educação 

Corporativa E A Gestão Do 

Conhecimento De Uma Instituição 

Pública : O Caso Do TCU 
Mathias, 

Emmily Flugel 2011 UnB T 

A Prática Educativa Do Instrutor De 

Treinamento Na Indústria 
Callegari, 

Rosangela 2010 PUCRS D 

Avaliação Educacional Na Educação 

Corporativa: As Práticas De Avaliação 

Da Aprendizagem E A Contribuição 

Dos Cursos Dos Programas De 

Educação Corporativa Para Atuação 

Profissional Do Educando 
Lima, Joice 

Garcia 2011 UFC D 

Aprendizagem Organizacional Como 

Fator De Institucionalização Na 

Universidade Corporativa Da 

Indústria Da Paraíba-UCIP 
Raposo, 

Mariana Reis 2006 UnB D 

Autoavaliação Institucional: Estudo 

De Sistemas De Educação 

Corporativa Em Bancos De 

Desenvolvimento Brasileiros. 
Marinelli, 

Marcos 2013 UFC T 

As Políticas De Formação No Banco 

Do Brasil E Suas Implicações 

Pedagógicas : Do DESED À 

Universidade Corporativa (1965 A 

2006) 

Venâncio, 

Vânia Maria 

Lopes 2007 UnB D 

Representaãães Sociais De Policiais 

Militares, Sobre Educaãão A 

Distãncia No Ãmbito Da Rede 

Ead/Senasp. 

Sousa, 

Lourdes 

Lousane 

Rocha De 2012 UFC D 

Reestruturação Produtiva, 

Reengenharia E Educação No 

Trabalho: Universidade Corporativa 

Para A Nova Fase Do Capitalismo 

Ribeiro, 

Eleazar De 

Castro 2006 UFC T 

Educação A Distância E Universidade 

Corporativa - Um Estudo Sobre Os 

Sistemas De Tutoria Dos Programas 

Educacionais 

Dahmer, 

Alessandra 

Zago 2013 PUCSP T 
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Universidade Corporativa: A Questão 

Curricular Em Empresas Nacionais 

De Grande Porte 

Tucci, 

Valdirene 

Silva Eid  2009 PUCSP D 

A Constituição Do Docente Para 

A Educação Profissional ' 

Urbanetz, 

Sandra 

Terezinha 2011 UFPR T 

A Constituição Identitária Do 

Educador Corporativo Nas Empresas: 

O Significado Da Experiência E Da 

Formação Pedagógica Para Essa 

Constituição 

Sylvia 

Bachiegga 

Rodrigues 

Pereira 2013 PUCSP D 

Tabela 4 | Títulos das Dissertações e Teses a serem analisadas na área da Educação. 

As leituras dos resumos das produções acima especificadas indicam as seguintes 
temáticas: estudo sobre o ensino a distância; o papel da educação corporativa e sua 
relação com o ensino supeiror; conceitos da educação que são utilizados na educação 
corporativa; como se dá a avaliação da aprendizagem na educação corporativa; 
educação no trabalho como diferencial competitivo. 
 

TÍTULO AUTOR 
 

DEFESA INSTITUIÇÃO D/T 

Resistência À Educação A Distância 

Na Educação Corporativa 

Gomes, 

Marcus 

Brauer 2008 EAESP/FGVSP T 

Competências Profissionais E 

Educação Corporativa Em Gestão 

De Pessoas: Um Estudo Empírico 

Araujo, 

Antonio De 

Padua  2011 USP T 

Sociedade De Risco E 

Responsabilidade Socioambiental: 

Perspectivas Para A Educação 

Corporativa 
Demajorovic, 

Jacques 2000 USP T 

Conflito Estudo Versus Trabalho: 

Um Estudo De Caso Sobre 

Educação Corporativa Online 
Trombetta, 

Maria Rosa 2009 USP D 

Critérios E Indicadores De 

Desempenho Para Sistemas De 

Treinamento Corporativo Virtual 

:Um Modelo Para Medir Resultados 

Schröeder, 

Christine Da 

Silva  2005 UFRGS D 

Avaliação De Resultados Em 

Educação Corporativa: Um Estudo 

Dias, Carolina 

Aparecida De 

Freitas 2012 USP D 
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Com As Organizações Que Se 

Destacam Em Gestão De Pessoas 
A Influência Do Sistema De 

Educação Corporativa No 

Desenvolvimento Das 

Competências No 

Programa Trainee: Um Estudo De 

Caso Em Uma Organização Do 

Setor Químico 

Martins, 

Eduardo 

Caruso 2008 USP D 

Os Efeitos Da Participação Em 

Programas De Um Sistema De 

Educação Corporativa Sobre A 

Carreira: Um Estudo De Caso 

Rogel, 

Georgia 

Tiepolo 

Schmidt 2008 USP D 

A Educação Corporativa Na Gestão 

Dos Bancos No Brasil: Um Estudo 

Sobre Os Valores Disseminados E 

As Competências Desenvolvidas 

Pelos Programas De Formação 

Gerencial 
Moraes, Fábio 

Cássio Costa 2012 USP T 

Responsabilidade Social 

Corporativa: Benefício Social Ou 

Vantagem Competitiva?: Um 

Estudo Das Estratégias De Atuação 

Social Empresarial E Sua Avaliação 

De Resultados 
Fedato, Maria 

Cristina Lopes 2005 USP D 

Desenvolvimento De Um Sistema 

De Avaliação De E-Learning 

Corporativo 
Pilla, Bianca 

Smith  2007 UFRGS T 

Adoção De Inovações : O Uso Do E-

Learning Por Colaboradores De 

Uma Empresa De 

Telecomunicações 
Vasconcellos, 

Liliana 2008 USP T 

Fatores Críticos Para A 

Implementação Do E-Learning Nas 

Empresas 

Cavalheiro, 

Constantino 

Rodrigues 2007 USP D 

Educação A Distância Via 

Internet/Intranet : Estudo De 

Múltiplos Casos Realizados Em 

Empresas Privadas Brasileiras 
Ghedine, 

Tatiana  2004 UFRGS D 

As Universidades Corporativas No 

Contexto Do Ensino Superior 
Alperstedt, 

Cristiane 2001 USP T 
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O Uso De Tecnologias De 

Comunicação Baseadas Na Internet 

Em Treinamentos Corporativos A 

Distância: Um Estudo Exploratório 

Em Organizações Bancárias 

Neto, 

Francisco 

Borges  2004 USP D 

Tabela 5 | Dissertações e Teses a serem analisadas na área da Administração 

 

Os resumos das teses e dissertações apresentadas na tabela 5 apontam para as 
seguintes temáticas: resultados obtidos pelas organizações devido à introdução de 
atividades educativas on line; interação dos funcionários/alunos com a comunicação 
via internet; avaliação sobre a capacidade da educação corporativa contribuir para a 
formação e carreira dos profissionais; relação da universidade corporativa com o 
ensino superior; estudo sobre a percepção dos funcionários com relação a introdução 
da universidade corporativa pela empresa; a relação dos valores disseminados pela 
empresa e as competências desenvolvidas nos programas de formação gerencial.  

Para um melhor entendimento sobre as temáticas abordadas nas produções das 
duas áreas, Educação e Administração, análises aprofundadas das teses e dissertações 
selecionadas ainda serão realizadas.  

CONSIDERAÇÕES 
Inventariar e analisar a produção discente dos programas de pós-graduação em 

Educação e Administração sobre universidade e educação corporativa no período 
entre 1990 a 2014 possibilitará uma compreensão das temáticas abordadas nestes 
estudos, identificar os avanços ocorridos na área, às concepções de 
educação/universidade coorporativa que informam a produção discente em ambas as 
áreas, bem como identificar semelhanças e diferenças no cotejamento da produção de 
uma e de outra área além de tornar o tema mais conhecido na área da Educação, como 
também elucidar a área da Admnistração o que vem sido produzido sobre o referido 
tema na área da Educação. 
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RESUMO  

Para ser bom mestre, declarava Baltazar Góes na obra “Pedagogia” (1905), é 
preciso ensinar com gosto. Mas quais os princípios básicos propostos para se ter êxito 
com o resultado do ensino? Em quais disciplinas tais ensinamentos deviam ser 
tratados? Fundados em quais autores e obras os professores se apoiavam? Qual 
instituição esses ensinamentos eram ministrados? Quais eram os intelectuais 
responsáveis pelo ensinar com gosto? As fontes analisadas na investigação de tais 
questões são documentos pertencentes ao arquivo do Centro de Educação e Memória 
do Atheneu Sergipense – CEMAS, a saber: atas da congregação, livro de pontos, livro 
de concursos, além de outras como jornais estudantis e de circulação. O Curso Normal 
de Sergipe estive vinculado ao Atheneu Sergipense e a disciplina Pedagogia fazia parte 
do programa de estudo para a formação de professores, composto “no primeiro anno 
- da aula de Pedagogia e Grammatica philosophica da língua nacional com analyses 
de classicos e no segundo de Arithmetica Geometria e Historia principalmente do 
Brazil” (Art.19, Regulamento Orgânico da Instrução Pública, 1870). O estudo deteve o 
olhar para a cadeira de Pedagogia, identificando e analisando os professores 
ministrantes da disciplina em questão, o mecanismo de ingresso desses na instituição, 
além dos compêndios adotados. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Cadeira de Pedagogia; Curso Normal; Brasil 
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1. AS ESCOLAS NORMAIS 

As pioneiras iniciativas brasileiras de institucionalização da formação de 
professores primários surgiram nas décadas iniciais do século XIX objetivando 
atender um projeto político que visava a formação específica para os profissionais das 
primeiras letras. Sob a luz deste projeto foram criadas escolas normais nas diversas 
províncias do território brasileiro que em meio às fragilidades econômicas, políticas e 
pedagógicas tornaram-se verdadeiros templos de formação de professores das 
primeiras letras. A formação do professor foi concebida pelos dirigentes da capital do 
país como agente de uma mentalidade moralizante e ordeira que se sobrepunha à 
função de difusão de conhecimentos (Villela, 2008, p. 43).  

Tratando das Escolas Normais do século XIX, o Presidente da província do Paraná 
chamava-as de ‘plantas exóticas’ que nascem e morrem no mesmo dia. Villela (2008) 
explica ser essa uma característica de quase todas as instituições do gênero que 
existiam até aquele momento no Brasil. Três décadas adiante, afirma a autora, 
poderiam não ser mais consideradas como “plantas exóticas”, mas sim comparadas a 
“margaridas florescentes”.  

De modo a localizar as “margaridas florescentes” em Sergipe, a pesquisa “Uma 
História da Disciplina Pedagogia no Atheneu Sergipense (1870-1901)”, financiada pela 
CAPES/UFS com três bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), visou identificar e 
analisar elementos como os professores, os concursos para provimento das cadeiras e 
os compêndios adotados, pertinentes a cadeira de Pedagogia ofertada no Curso 
Normal do Atheneu Sergipense. 

O período delimitado ateve-se como marco inicial o ano de 1870, ano da criação da 
instituição Atheneu Sergipense e 1901, quando pelo Decreto de 5 de agosto, 
determinou o Presidente do Estado, Olympio Campos, que o ensino em Sergipe, 
particular e público se dividisse em primário, normal e secundário. Consideramos que 
o momento analisado da cadeira de Pedagogia do Curso Normal do Atheneu 
Sergipense compreenda a passagem característica das “plantas exóticas” para as 
“margaridas florescentes”. Vejamos. 

Era um tempo em que, pelo Regulamento Orgânico da Instrução Pública da 
Província de Sergipe de 1870, primeiro instrumento legal que decretou a abertura de 
uma instituição que ofereceria o Ensino Secundário na Província de Sergipe, a 
instrução primária era pública e gratuita e a secundária dependia de subvenção paga 
pelos alunos a título de matrícula.  

Defendia Manuel Luiz, seu idealizador, a necessidade de centralização das aulas 
de Humanidades e das aulas do curso Normal em um só “estabelecimento publico de 
linguas e sciencias preparatorios”, criado na Capital de Sergipe sob a denominação de 
Atheneu Sergipense (Art.16, Regulamento Orgânico da Instrução Pública, 1870). Nele 
seria oferecido o curso de Humanidades de quatro anos de duração e o curso Normal 
de dois anos, franco para “todos os ouvintes de qualquer cathegoria que sejam, 
observadas devidamente as Leis da decencia” (Art.72o, Cap. 12o, Estatuto do Atheneu 
Sergipense, 12 de janeiro de 1871).  
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O Curso Normal com duração de dois anos era composto “no primeiro anno - da 
aula de Pedagogia e Grammatica philosophica da língua nacional com analyses de 
classicos e no segundo de Arithmetica Geometria e Historia principalmente do Brazil” 
(Art.19, Regulamento Orgânico da Instrução Pública, 1870). Ou seja, a disciplina de 
Pedagogia pertencia ao curso Normal do Atheneu Sergipense.  

O Regulamento Orgânico da Instrução Pública, em seu Art. 23, dita que no ato da 
promulgação de tal Regulamento o governo elegeria pessoas aptas a exercerem o cargo 
de professor na nova instituição. Contudo, à medida que fossem surgindo vagas, seria 
necessária a realização de concursos. A primeira etapa dos concursos corresponderia 
à apresentação de uma dissertação, seguido de prova oral e por último uma prova 
escrita. A banca examinadora de tais concursos estava composta geralmente por três 
lentes que faziam parte da Congregação do Atheneu Sergipense.  

Ser professor da instituição Atheneu Sergipense oferecia ao intelectual uma ampla 
visibilidade na sociedade. Os que lecionaram naquela “Casa de Educação Literária” 
(Alves, 2005) eram vistos como prestigiados, tinham a possibilidade de ascenderem 
socialmente, já que esse constituía o meio pelo qual a Província de Sergipe ofereceria 
subsídios para o cidadão ingressar no ensino superior, ofertados em outras Províncias 
do Brasil. 

Os cursos de Humanidades e Normal permaneceram funcionando no prédio do 
Atheneu Sergipense até por volta de 1877 quando o curso Normal foi separado, sendo 
criada a Escola Normal em outro prédio, exclusivamente feminina e passando as aulas 
a serem ministradas no Asilo de Nossa Senhora da Pureza. Apesar das aulas 
funcionarem em prédios separados, os dois cursos estavam interligados a uma só 
instituição de Ensino Secundário, o Atheneu Sergipense.  

No ano de 1889 foi criada a Escola Normal para ambos os sexos, onde a feminina 
continuaria no Asilo Nossa Senhora da Pureza e a masculina no prédio do Atheneu 
Sergipense, prosseguindo estável até o ano de 1897, quando foi declarada extinta. 
Contudo, em 1899, no governo de Olímpio de Souza Campos, a Escola Normal foi 
restaurada, organizando as suas cadeiras e horários, como também, tempo de duração. 
A partir do ano de 1901 seguiu sem instabilidades, com direção própria e denominada 
posteriormente por Instituto Educacional Rui Barbosa, ou simplesmente IERB.  

Poderiam frequentar a Escola Normal os professores públicos de primeiras letras 
e todos aqueles que almejassem obter o título de normalista. Enquanto não houvesse 
alunos concludentes do 1o ano do curso Normal e do curso de Humanidades, havia a 
possibilidade de os alunos matricularem-se e frequentarem as aulas, como matérias 
preparatórias para os estudos maiores. Mesmo com a dupla finalidade, melhorar o 
nível do professorado existente e diplomar novos mestres, marcava-se o início de 
sucessivos fracassos do Curso Normal em Sergipe, sendo dissolvido e restaurado por 
diversas vezes.  

O movimento de criação, extinção e restabelecimento da Escola Normal de Sergipe 
sustenta a necessidade de confrontar, seguindo a sugestão contida em Viñao (2008), 
os três pontos de vista: o teórico – as propostas dos pedagogos, inspetores e mestres, 
como as de Manuel Luiz, Brício Cardoso, Manuel Francisco Oliveira e demais sujeitos 
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envolvidos com o tema; o legal – as normas que regulam a questão, as intenções 
prescritas, o programado legalmente; e a realidade que ocorre na escola – dificuldades 
decorrentes da aplicação da legislação. “Teoria, legalidade e realidade nem sempre 
coincidem” (VIÑAO, 2008, p.105). 

 O Curso e a Escola Normal de Sergipe estiveram vinculados ao Atheneu 
Sergipense. A análise que segue deteve o olhar para a cadeira de Pedagogia, 
identificando e considerando elementos como os professores responsáveis pela 
disciplina, sua formação e mecanismo de ingresso, além dos compêndios adotados.  

1.1. NO CORAÇÃO DA DISCIPLINA ESCOLAR PEDAGOGIA, A FIGURA DO 
PROFESSOR 

Investigar uma disciplina direciona-nos a temática da história das disciplinas 
escolares e consequentemente aos estudos de Cherevl (1990) que propõem um programa de 
pesquisa que perpassa por examinar a gênese, a função e o funcionamento das disciplinas. 
Observa ainda que os saberes escolares: 

são conferidos como entidades sui generis, próprios da classe escolar, independentes, 
numa certa medida de toda realidade cultural exterior à escola, e desfrutando de uma 
organização, de uma economia interna e de uma eficácia que elas não parecem dever a 
nada além delas mesmas, quer dizer à sua própria história (CHERVEL, 1990, p. 180). 

No Brasil, as pesquisas em História das Disciplinas Escolares têm sido desenvolvidas 
por autores como, por exemplo, Pessanha (2004), Oliveira (2003), dentre vários outros. Em 
Sergipe, a investigação recai em diferentes disciplinas ministradas no Atheneu Sergipense 
como as pesquisas de Alves (2005, 2010), Santana (2012), Santos (2010), Souza (2011), 
Teles (2009). Tais estudos, dentre outros, optam por investigar as disciplinas escolares 
como forma de analisar a educação na escola, ou uma matéria específica, penetrando na 
disciplina por diferentes elementos, como os professores ministrantes, os compêndios 
adotados, o movimento de criação, extinção e novas nomenclaturas das cadeiras.  

Um primeiro dado identificado na investigação diz respeito a lista de professores que 
ministraram a cadeira de Pedagogia do Curso Normal, são eles: Ignácio de Souza Valladão 
(1871), Manuel Francisco Alves de Oliveira (1874), Luiz Carlos da Silva Lisboa (1882) e 
Félix Diniz Barreto (1885).  

“No coração do processo que transforma as finalidades em ensino, há a figura do 
docente”, declara Chervel (1990, p. 191). São esses os professores, homens de destaque na 
sociedade sergipana, responsáveis por ministrar a disciplina de Pedagogia para os alunos 
que almejavam ser professores de primeiras letras nas Vilas e Povoados.  

Ignácio de Souza Valladão foi o primeiro professor ministrante da cadeira de 
Pedagogia do Curso Normal no Atheneu Sergipense. Em 1855 viera da Província da Bahia, 
à Capital de Sergipe para ocupar o cargo de professor substituto da cadeira de primeiras 
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letras para meninos, outrora ocupada por Antônio Rodrigues de Souza Brandão que estava 
com licença para cursar Medicina na Bahia. 

Ignácio de Souza Valladão apressou-se em dar início ao curso; no entanto suas aulas 
duraram pouco menos de um ano, pois o referido professor foi nomeado para ocupar a 
cadeira em Santa Luzia como efetivo após passar no concurso. Lá permaneceu até 1857 
quando transferiu-se para a Capital, para ocupar novamente a cadeira de Antônio Rodrigues 
de Souza Brandão, considerada vaga, afirma Calazans (1951). Valladão era um homem 
doente, vivia coberto por atestados médicos. Pensava sempre em viagens, estudos fora da 
Província, “queria em 1862 estudar Farmácia. Obteve licença, porém não foi fazer o curso” 
(CALAZANS, 1951, p.16). 

No período em estudo não localizamos escritos que fornecessem dados sobre a 
entrada do professor Ignácio de Souza Valladão no Atheneu Sergipense, contudo, vimos que 
a Lei Orgânica da Instrução Pública de 1870, decretava que num primeiro momento o 
Diretor Geral da Instrução Pública poderia eleger pessoas aptas a exercerem o cargo 
de professor do Atheneu Sergipense. P o s s u i d o r  d e  experiências na área docente, 
principalmente nas cadeiras de primeiras letras, Ignácio de Souza Valladão foi nomeado a 
ocupar a cadeira de Pedagogia do Atheneu Sergipense. 

No início dos anos de 1870, Valladão foi à Bahia por ordem da Presidência da Província 
de Sergipe, para lá observar os compêndios, programas e métodos de ensinos adotados 
na Escola Normal baiana, esta, na época, considerada um modelo a ser seguido, apesar 
das inúmeras dificuldades enfrentadas desde a sua criação, que segundo Rocha (2008), se 
deu no ano de 1842. 

O professor Valladão, ocupou a cadeira de Pedagogia do Curso Normal do Atheneu 
Sergipense por um longo período de sua carreira. Acreditava em seu próprio trabalho, e  
é  c o n s i d e r a d o  u m  intelectual importante para a história inicial da formação de 
professores primários de Sergipe. Permaneceu em Sergipe até depois de 1916, último ano 
em que há registro de sua participação nas reuniões da Congregação do Atheneu Sergipense. 

No Atheneu Sergipense, era comum a mudança de cadeira entre os professores, sem precisar 
prestar concursos: “Era licito aos professores do Atheneu Sergipense permutarem suas 
cadeiras, transferindo-se para as cadeiras vagas desde que apresentassem requerimento ao 
Governo com o parecer favorável da Congregação” (ALVES, 2005, p. 179). 

Tal fato justifica o porquê da ausência de concursos para o preenchimento de vagas 
para a cadeira de Pedagogia no período entre 1870 a 1901. Então, nos atentamos a observar 
na Ata da Congregação registros de quem estava ocupando a cadeira de Pedagogia em 
determinados momentos, pois aconteceu dos  quatro  intelectuais estarem exercendo suas 
atividades na instituição, porém em cadeiras distintas. A exemplo, no ano de 1885, onde 
há a assinatura dos quatro professores aqui pesquisados mas apenas um, Félix Diniz 
Barreto, ocupava a cadeira de Pedagogia naquele momento. Os professores M a n u e l  
F r a n c i s c o  Alves de Oliveira, L u i z  C a r l o s  d a  Silva Lisboa e Félix Diniz 
B a r r e t o  ocuparam cadeiras como: Latim, Geografia, História, Religião e Astronomia.  
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Outro lente que ministrou Pedagogia após Ignácio de Souza Valladão foi Manuel Francisco 
Alves de Oliveira. Segundo Guaraná (1925), Oliveira nasceu no dia 10 de dezembro de 1849 
em Laranjeiras/SE e faleceu no dia 25 de janeiro de 1916 na cidade de Aracaju. Em 1874 
concluiu o curso de Ciências Eclesiásticas no Seminário de Santa Thereza da Bahia, mas 
não chegou a receber as ordens sacras do Arcebispo, pois o mesmo havia falecido, fato que 
motivou Manuel Francisco a voltar para as terras sergipanas desistindo de exercer o 
sacerdócio. Casou-se, mas continuou sendo um homem religioso. Seguiu a carreira do 
magistério, além de ocupar cargos de destaque na sociedade, tais como: “Diretor geral 
da Instrução Pública, Procurador fiscal interino do Thesouro do Estado, Membro da 
Directoria do Montepio Estadual, Deputado provincial do extinto regime, Sócio do Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe [...]” (GUARANÁ, 1925, p. 209). 

Analisando as Atas da Congregação, observamos que a assinatura do professor Manuel 
Francisco Alves de Oliveira é registrada desde o dia 18 de maio de 1874, porém, não há 
nenhum fato registrado sobre a sua entrada na instituição. Sabe-se que lecionou além da 
cadeira de Pedagogia, as cadeiras de História, Religião, Geografia, Astronomia. Forte indício 
para a afirmativa de que os professores mudavam de cadeiras sem concurso, são os 
registros da ata do dia 3 de fevereiro de 1884: 

Pedindo a palavra o mesmo professor ‘Manuel Francisco Alves de Oliveira’ 
ponderou-se que achando incomodado de sua saúde não podia continuar a 
ensinar historia na Escola Normal [...] (ATA DA CONGREGAÇÃO, 3 de fevereiro 
de 1884). 

Analisando as Atas da Congregação, verificamos que Manuel Francisco Alves de Oliveira 
ocupou o cargo de secretário da Congregação do Atheneu Sergipense por três vezes. Co m o  
o u t r o s  i n t e l e c t u a i s  d a  é p o c a ,  p u b l i c a v a m  s e u s  e s c r i t o s  e m  j o r n a i s .  F oi 
autor de: “Jesus Christo e sua doutrina”; “Da instrução publica primária em Sergipe”; 
“Volta da Escola Normal ao Atheneu”; “Nostalgia no céo”, entre outros textos relacionados 
a discursos que proferiu e conferências que participou, declara Armindo Guaraná (1925). 

Esteve à frente da cadeira de Pedagogia n o  C u r s o  N o r m a l  d o  A t h e n e u  
S e r g i p e n s e ,  Luiz Carlos da Silva Lisboa (1850-1903). Assim como Ignácio de Souza 
Valladão, era natural da Bahia e viera para Sergipe “em busca de uma vida mais cômoda 
ou quem sabe, à procura de um grande amor, sua ‘distinta parenta’ Izabel Augusta Villas 
Boas, com quem se casou a 2 de julho de 1870 e de quem ganhou sete filhos” (FREITAS, 
2003, p. 6B). T razia consigo reconhecimento no aproveitamento do seu curso de 
preparatórios na Província da Bahia e, antes de se tornar professor do Atheneu 
Sergipense, ocupou cargos em Sergipe: 

[...] serviu na Secretaria de Governo, ocupando mais tarde os cargos de Promotor 
Público da cidade de São Cristóvão e Presidente do Conselho Municipal, Secretário 
da Diretoria da Instrução Pública e Fiscal dos exames gerais de cursos 
preparatórios (SANTOS, 2012, p. 3). 
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O registro de sua entrada no Atheneu Sergipense, consta na ata do dia 5 de abril de 1882, 
quando objeto daquela sessão: 

O juramento e posse dos lentes de Pedagogia theoria e  pratica,  Luiz Carlos da 
Silva Lisboa e de Arithmetica e Algebra, Joaquim de Prado Araujo Leite, nomeados 
vitaliciamente por acto do governo; os quais, sendo exhibido seus títulos 
devidamente legalisados prometeram  cumprir fielmente os deveres referentes a 
seus respectivos cargos (ATA DA CONGRAGAÇÃO, 5 de Abril de 1882). 

Ser nomeado vitaliciamente significava que o professor tinha cumprido os cinco anos 
de profissão docente, período sujeito a demissão, e que agora já podia obter seu título de 
vitalício, ou seja, o provimento definitivo de sua vaga. Para obter tal título, o professor 
precisaria possuir alguns requisitos:  

Art. 111. Para acquisição dos títulos de vitaliciedade, provará o professor: 

§ que durante os cinco annos, contados de sua nomeação, exerceu o magistério 
com assiduidade e proveito dos alumnos. 

§que é conceituado e tem dado provas de sua moralidade. 

§ que nunca se envolveu em questões ou intrigas da localidade em que 
funcionou. 

§ que sempre mostrou dedicação e zelo ao ensino de que foi encarregado, e se não 
empregou em outra commissão, gênero de vida ou negocio compatível com o 
magistério, na forma prescrita pelo art. 148. 

§ que não soffreu condemnação por algum dos crimes especificados nos arts. 155 
e 156. (REGULAMENTO ORGÂNICO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA 1870, Art. 111 do 
Cap. III). 

Silva Lisboa marcou a história do Atheneu Sergipense. Atuou nas cadeiras de Pedagogia, 
Inglês, Astronomia e Geografia. Nesta última alcançou o auge de seu prestígio, quando 
por ato do Governo foi adotado nas Escolas Públicas o livro de sua autoria “Chorographia 
de Sergipe”, caracterizado como primeiro livro didático sergipano a ser adotado nas 
Escolas Públicas da província. 

Luiz Carlos da Silva Lisboa foi secretário da Congregação do Atheneu Sergipense por três 
vezes, compôs b an cas  d as  p ro vas  d o s  E xa m e s  d e  P rep a rató r io s ,  co m issão  p ara  
e lab o ração  do Regimento Interno. Luiz Carlos da Silva Lisboa era um: 

Mestre exemplar, querido por todos os seus discípulos, Silva Lisboa era um 
trabalhador incansável e deixou as seguintes obras. Redigiu na terra natal os 
periódicos: Bosquejo Literário (1865) e A Estrela D'Alva (1866- 1867) com Paulo 
Marques. Em Sergipe atuando como dramaturgo escreveu para o teatro, Madeira 
(drama histórico) e Andaluza (drama realista em cinco atos). Suzana (romance 
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abolicionista - 1878), publicado anteriormente no Diário de Sergipe com o título de 
Liberta, As desgraçadas (romance abolicionista - 1882), Paraguaçu (romance - 
publicado na Gazeta de Sergipe), O Homem de Ouro (romance de costumes), O Anjo 
dos Túmulos (contos), Indiana (romance, 1892), O Inspirado (apoteose a Vitor 
Hugo), Maldição do povo (poesia), Misérias da Pátria (poesia), A jovem República 
(poesia), Canção do Século (poesia), Trovas e sonetos (poesia), O Rei dos beócios 
(romance, 1897) (SANTOS 2012). 
O último professor que ministrou a cadeira de Pedagogia no período em que corresponde a 
presente pesquisa foi Félix Diniz Barreto (21/06/1846 – 18/12/1904). Começamos a observar 
seu nome na Ata da Congregação a partir do ano de 1885. Porém, sem haver registro nas 
fontes pesquisadas, sobre sua entrada na instituição, levantamos a suposição de que o lente 
adentrou no Atheneu Sergipense também por nomeação do governo, assim como seus 
antecessores. 

Intelectual oriundo de uma família de professores. Seu pai, Antônio Diniz Barreto 
co m p ô s  o primeiro quadro do corpo docente do Atheneu Sergipense n a  cadeira de 
Gramática e Tradução da Língua Latina. Félix Diniz cursou Humanidade na Província 
de Pernambuco, sobre os cuidados do seu tio, Padre Félix Diniz que também era 
considerado lente exemplar de Latim do Curso Anexo à Faculdade de Direito. Exerceu outros 
cargos ligados a leitura e escrita tais como: o de amanuense (aquele que copia textosou 
documentos à mão), secretário da Diretoria Geral da Instrução Pública, membro da 
Intendência Municipal, Deputado Estadual, além de ser poeta de cunho humorístico. 
Publicou alguns de seus poemas na imprensa.  

Ele foi professor da cadeira publica de Portuguez, Arithmetica e Francez em 
Estância, catedrático do ‘Atheneu Sergipense’ e de Pedagogia na Escola Normal 
do Aracajú, onde também ensinou particularmente no collegio do professor 
Germiniano Paes de Azevedo (GUARANÁ, 1925, p. 163). 

Sua carreira no Atheneu Sergipense contribuiu para torná-lo um intelectual 
reconhecido. Foi secretário da Congregação apenas uma vez, entretanto sempre que tinha 
a oportunidade estava participando de comissões organizadoras de pontos para concursos, 
confecção de estatutos do próprio Atheneu Sergipense, entre outros. Félix Diniz escreveu 
“Namoro Gramatical” no jornal “O Raio”,  pulicou no “O Porvir” outro jornal da época e 
no jornal “Correio de Sergipe”. 

Pelo analisado dos intelectuais, professores da cadeira de Pedagogia do Curso Normal 
do Atheneu Sergipense, sua formação e mecanismos de entrada, constatamos que cada um 
deles ocupou tal cargo por nomeação do governo, uma vez que não foram registrados 
concursos para o preenchimento de vagas para essa cadeira no Atheneu Sergipense no 
período estudado. Também não foram localizados os nomes de Ignácio de Souza Valladão, 
Manuel Francisco Alves de Oliveira, Luiz Carlos da Silva Lisboa e Félix Diniz Barreto 
prestando concurso para o preenchimento de vagas em outras cadeiras, levando em conta 
que havia a migração dos professores para lecionarem em diferentes disciplinas. 
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Visto a importância do Atheneu Sergipense para a Educação Secundária do século XIX na 
Província de Sergipe e sabendo que o Curso N ormal nasceu nessa instituição, foi possível 
perceber que o trabalho docente exerceu um papel determinante na efetivação de tal ensino 
na sociedade.  

[...] a historia da profissão docente é indissociável do lugar que seus membros 
ocupam nas relações de produção e do papel que eles jogam na manutenção da 
ordem social. Os docentes não vão responder somente a uma necessidade social 
de educação, mas também criá-la (NÓVOA 1991, p. 179). 

Nessa relação intelectual e social, entre os direitos e deveres do ser professor 
constavam: portar-se com brandura e serenidade, ensinar a seus discípulos com amor, se 
vestir decentemente, aconselhar, dar exemplos e transmitir ensinamentos dos deveres a 
cumprir em relação a Deus, a natureza e a sociedade civil.  

Deviam ainda se expressar com clareza para que os alunos os compreendessem, 
sempre conduzindo o silêncio e a regularidade na escola. Estavam os professores impedidos 
de trabalhar em outros setores, como por exemplo, no comércio, na indústria, ou possuir 
outro emprego público. Não podiam ensinar assuntos de sua cadeira em particular, ou 
fora de hora destinada às lições. Podia, porém, ensinar aos alunos internos desde que 
fossem do mesmo sexo e sendo o ensino transmitido igualmente. Não podiam ausentar-se 
nos dias letivos, salvo com alguma licença oficial. Tinham ainda que reservar um tempo 
para cumprir os serviços de matrículas dos alunos, bem como elaborar o orçamento das 
despesas da escola. Muitos eram, portanto os deveres dos professores.  

1.1.1. COMPÊNDIOS PARA ENSINAR COM GOSTO 

A nomenclatura da cadeira de Pedagogia ministrada no Curso Normal do Atheneu 
Sergipense durante o período investigado recebeu as denominações: Pedagogia Teoria 
e Prática; Pedagogia, Caligrafia e Legislação da Instrução da Província; Pedagogia e 
Metodologia. As denominações evidenciam os conteúdos ministrados, relacionados a 
religião, legislação, teorias e práticas de ensino, com a finalidade de habilitar os alunos 
a exercerem o magistério primário. Define José Carlos Alambary Luz, Diretor da 
Escola Normal da Província do Rio de Janeiro, como finalidade da cadeira de 
Pedagogia, a “razão de ser das escolas normais” (Villela, 2002, p.98). 

Outros elementos que nos auxiliam a definir a finalidade da cadeira de Pedagogia 
são as investigações de seus conteúdos e pontos de concursos para professores das 
vilas e povoados da Província de Sergipe. Com base no Regulamento Orgânico da 
Instrução Pública de 1870 identificamos os conteúdos de métodos de ensino cobrados 
nas provas escritas e orais, configurando-se como um dos principais pontos desses 
concursos.  

Art. 99: Os exames ou concursos para as aulas do ensino secundario se farão 
pelos modos seguintes: § 5º No de Pedagogia as provas serão escriptas e oraes, e 
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feitas sob quaesquer  das materias contidas nos art. 9º e 14º, assim como sobre 
methodo de ensino [...]”  (Art. 99 do Regulamento da Instrução  Pública de 1870). 

Segundo os artigos 9 e 14 do Regulamento citado, o Ensino Primário Elementar  
em Sergipe dispunha dos ensinamentos de: Instrução Moral e Religiosa; Leitura e 
Escrita; Noções Gerais de Gramática da Língua Nacional; Elementos e Aritmética e 
Geometria; Estudo do Sistema de Pesos e Medidas do Império; Trabalhos de Agulha 
para o sexo feminino.  

Os conteúdos de métodos de ensino cobrados nas provas escritas e orais 
trabalhados em sala de aula pelo professor de Pedagogia configuravam-se como um 
dos principais pontos dos concursos para professores primários.  A relevância do 
ponto indica a assertiva de que a cadeira de Pedagogia tinha sua finalidade alicerçada 
na prática pedagógica. Por meio desta cadeira o aluno aprendia a ensinar, desvendar 
os caminhos da aprendizagem e a transformar o processo de ensino e aprendizagem 
em momento de transmissão de saberes alicerçados em teorias de ensino, nos valores 
morais e religiosos.    

Tais preceitos estiveram colocados nos compêndios utilizados na cadeira de 
Pedagogia do Curso Normal, a saber: Curso prático de Pedagogia de Jean Baptiste 
Deligault, Catecismo de doutrina cristã de Fonseca Lima, Manual do ensino 
simultâneo traduzido por J. Portela, Resumo de história sagrada do manual 
enciclopédico de José Joaquim da Fonseca Lima. 

Identificamos ainda como compêndio adotado na cadeira de Pedagogia, o do 
professor da Escola Normal de São Paulo, Monsenhor Camilo Passalacqua, Pedagogia 
e metodologia teórica e prática para uso dos alunos da escola normal de S. Paulo, 
publicado em 1887. De acordo com a Ata da Congregação do Atheneu Sergipense de 
1884 os programas da Escola Normal seriam os mesmos do ano anterior, bem como 
os compêndios, mudando o de religião, para o livro História Bíblica de Dr. Antônio de 
Macedo Costa, Bispo do Pará. Outro livro de religião localizado no arquivo do Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe foi O Ensino Religioso na Escola Normal da 
Província de Sergipe do ano de 1882 de autoria do Padre Olympio Campos que traz 
compilações referentes ao ensino religioso na província de Sergipe.   

A presença dos compêndios tendo como tema de destaque o ensino religioso revela 
que os conteúdos de catecismo e doutrina cristã foram ministrados antes mesmo da 
cadeira específica de Religião ter sido criada no Atheneu Sergipense. Só a partir do ano 
de 1874 a cadeira de Religião passou a fazer parte dos planos de estudos do Atheneu 
Sergipense, mas seus conteúdos já haviam sido ministrados desde o primeiro ano de 
funcionamento do Curso Normal. É o que argumenta Viñao (2008), as disciplinas 
escolares são como organismos vivos: 

As disciplinas não são, com efeito, entidades abstratas com uma essência universal 
e estática. Nascem e se desenvolvem, evoluem, se transformam, desaparecem, 
engolem umas às outras, se atraem e se repelem, se desgarram e se unem, competem 
entre si, se relacionam e intercambiam informações (ou as tomam emprestadas de 
outras) etc. Possuem uma denominação, ou nome que as identifica frente às demais, 
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ainda que em algumas ocasiões, como se tem advertido, denominações diferentes 
mostram conteúdos bastante similares e, vice-versa, denominações semelhantes 
oferecem conteúdos nem sempre idênticos. Tais denominações constituem, além 
disso, sua carta de apresentação social e acadêmica (VIÑAO, 2008, p.204). 

Os debates veiculadas na imprensa sergipana sobre as responsabilidades dos 
custos das aulas de Religião do Curso Normal do Atheneu Sergipense penduraram por 
quase uma década. Nesse período, o Padre Olympio de Souza Campos publicou uma 
série de artigos defendendo a manutenção do ensino religioso no Curso Normal, 
alegando que sem a Religião não pode haver sociedade organizada e que a ausência de 
seus ensinamentos nas aulas de formação de professores, prejudicaria, também, a 
formação religiosa das crianças.   

 Dedicada “À minha Provincia e a seu actual Presidente o Sr Dr Herculano Marcos 
Inglez de Souza”, são transcritos 22 artigos, cujas temáticas de secularização do 
ensino, liberdade, positivismo, são largamente definidos e discutidos pelo autor. 
Declarou: 

A’ minha Província dediquei os meus pobres artigos para precavê-la contra a 
insidia official, e por ser a entidade mais competente para reagir na orbita da 
legalidade, resistindo passivamente, como fez, contra o acto menos reflectido de seu 
Presidente, que desvirtuou a letra da Constituição, falseou o programa de seu Superior 
e assaltou o thesouro, sagrado das tradições religiosas dos sergipanos, pretendendo 
aclarar-lhes a intelligencia sem aperfeiçoamento do coração, sem cuja educação 
podem haver homens de letras, mas não homens de bem (CAMPOS, 1882, p.3). 

Demonstra total indignação pela suspensão dos ensinamentos religiosos no Curso 
Normal e coloca-se a disposição para lecionar a referida cadeira sem custos aos cofres 
públicos, solicitação acatada com prontidão pelo Presidente. Para Olympio Campos 
era inadmissível uma instituição de ensino e de formação de professores sem a teoria 
e prática dos ensinamentos religiosos. Suas palavras evidenciaram a importância da 
cadeira de Religião no conjunto de saberes necessários na formação de professores, 
pois ela garantia a permanência do elo do conhecimento com o Cristianismo. Nessa 
perspectiva, a exclusão dessa cadeira significaria que “jovens compravincianos não 
poderão aprender nas escolas que seus pais sustentam com suas rendas, aquilo que no 
lar lhes ensinam somente com conselhos e exemplos, porque à muitos fallece a 
instrução precisa” (CAMPOS, 1882, p. 2-3). 

Nos argumentos defendidos por Olympio Campos revelaram-se as relações que 
uma disciplina escolar mantém com os agentes externos e internos as instituições de 
ensino que são ministradas.  A análise das defesas da permanência da cadeira de 
Religião no rol de saberes significativos na formação dos futuros professores primários 
do Curso Normal indica um imbricado conjunto de interesses que iam além das 
estruturas físicas da instituição de ensino. Interesses que de uma forma ou de outra, 
certamente, modificaram as finalidades das cadeiras de Religião e de Pedagogia. 

Compreendemos a importância da profissão docente, vimos que o Atheneu 
Sergipense buscou efetivar em seu quadro, intelectuais que contribuíssem de forma 
significativa para a formação da rede de professores primários. Embora com 
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frequentes instabilidades atreladas ao Curso Normal do Atheneu Sergipense, a cadeira 
de Pedagogia permaneceu sendo basilar, essencial na consolidação de uma profissão 
docente, buscando cumprir as exigências prescritas em Lei no que destinava à 
formação de professores primários em Sergipe/Brasil.  

Outrossim, as palavras de Baltazer Goes, ex-aluno do Curso de Humanidades do 
Atheneu Sergipense, redator do jornal estudantil O Porvir, na obra “Pedagogia – 
Apostillas de Pedagogia – precedidas de algumas noções de Psychologia – Colhida de 
bons mestres” (1905) dedicadas às alunas da Escola Normal estimularam os 
professores: “para ser bom mestre, é preciso ensinar com gosto”. 
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 RESUMO 

Os anos 1960 mostraram-se ricos em experiências educacionais diversas, 
principalmente quando falamos na Educação de Jovens e Adultos. O momento foi 
propício, haja vista as mobilizações sociais, para que diversas esferas da sociedade 
pudessem contribuir para o desenvolvimento desse nível de ensino, relegado muito 
tempo das políticas educacionais, mas que conquistou espaço com essas mobilizações, 
conseguindo atender a uma população excluída dos benefícios da escolarização.  Dessa 
forma, buscando refletir as experiências educacionais dessa época, focaremos nossos 
estudos no Movimento de Educação de Base – MEB - e em suas contribuições para a 
história da educação de jovens e adultos, pois ao refletirmos sobre as vivências do 
passado, poderemos contribuir para a melhoria educacional do presente.    
 

PALAVRAS-CHAVE:  

História da Educação de Jovens e Adultos; Memórias; Movimento de Educação 
de Base. 
  



 

 
 

5 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas 
transformam o mundo. (FREIRE, 1981). 

Refletindo sobre a realidade brasileira dos anos 1960, percebemos a luta de 
pessoas para consolidar melhorias na sociedade, que insatisfeitas com o modelo 
populista/ nacional-desenvolvimentista que vinha sendo desenvolvido no país - que 
privilegiava as elites em detrimento dos menos favorecidos 1  -, reivindicavam 
melhorias sociais em todas as esferas, sejam elas econômicas, políticas, sociais e 
educacionais em busca de transformações. 

Com as constantes reivindicações populares de grupos organizados como as ligas 
camponesas, movimentos sindicais e estudantis, o governo brasileiro precisava dar respostas 
aos reclames do povo, assim, o então presidente João Goulart fez o que outros governantes não 
tiveram interesse: ouvir e traçar metas para o cumprimento das reivindicações. 

Diante das elites e políticos conservadores, o governo janguista não teria êxito, pois pensar 
no popular e na possibilidade de privilegiá-los com o direito à terra, à moradia, à educação de 
qualidade não fazia parte do interesse da classe conservadora do país, tendo em vista que  ao 
olhar para os menos favorecidos, este governo precisaria redistribuir as riquezas que se 
concentravam nas mãos de poucos. 

Segundo Berdichewsky (como citado em FELIPE, 1983, p.24), “Argentina, Brasil e 
México, além de serem países maiores e mais populosos, foram também os que tiveram o 
desenvolvimento industrial mais rápido da região”, haja vista que os governos anteriores e 
posteriores a Jango permitiam vantagens 2  sobre a classe proletária e agrícola para que 
alavancassem as indústrias no país. 

Desde a era Vargas, o país se direcionava para a industrialização, que vinha se 
consolidando a cada dia, e, com o golpe civil-militar o capitalismo se instaurou de maneira 
mais acentuada, recebendo incentivos norte-americanos e do governo ditatorial.  

                                                   
1 Os menos favorecidos devem ser aqui compreendidos, no sentido da época, como os pobres e analfabetos, 
dentre eles camponeses, proletários e trabalhadores braçais que não eram considerados produtores de cultura, 
mas que a partir dos movimentos educacionais dos anos 1960, passaram a ser vistos como sujeitos de cultura e 
partícipes da economia dessa sociedade. 
2 Sabemos que alguns direitos foram garantidos pela classe trabalhadora, desde a era Vargas, no entanto, para 
alguns sociólogos (como citado em FELIPE,1983, p.27) mesmo durante o populismo, em que alguns direitos 
foram garantidos “as classes populares tinham apenas a sensação de liberdade e nada mais”, pois estratégias 
como expansão de empregos, direito a férias foram conquistas que já não poderiam ser mais sustentadas pelas 
elites, haja vista as reivindicações sindicais que se articulavam em todo país, seria apenas, uma maneira de aliar 
os interesses da classe trabalhadora ao melhoramento da qualidade de trabalho para o empresariado. No entanto, 
com constantes inflações e a crise política e econômica se instalando no país, alguns descontentamentos 
aconteciam, pois os salários já não aumentavam e as exigências apenas aumentavam. Situação esta que agravou 
para a classe trabalhadora durante o regime militar, pois, houve um investimento para a ampliação de um 
exército de reserva e consequentemente no baixo custo da mão de obra de trabalho, para que assim pudessem 
aumentar a expansão das exportações e integrar-se ao mercado internacional. 
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A ditadura civil-militar veio desarticular as classes menos favorecidas que 
caminhavam junto aos movimentos educacionais dos anos 1960 para um país mais 
justo e igualitário. 

No entanto, inquietos com os avanços de mentalidades, os grupos de direita viam 
a subversão em todos os movimentos educacionais, percebendo que através da 
ideologia pregada nos movimentos populares poderiam perder postos sociais para os 
“desprovidos” e até “esquecidos” da sociedade. Assim, para não se verem ameaçados, 
os militares juntamente com civis, religiosos e o governo norte-americano, para 
manter o capitalismo em alta, e visando a derrubada de todo e qualquer governo com 
ideais socialistas, instauraram o golpe no estado brasileiro em 31 de março de 1964. 

Vale ressaltar que antes do golpe civil-militar, a sociedade brasileira vivia um 
momento propício para a efervescência dos centros de cultura popular, alguns 
financiados por governos locais e nacionais, assim como as campanhas populares de 
educação em Natal, Recife e Paraíba, que com a influência freireana acabaram 
norteando os cidadãos a refletirem sobre a sua realidade. Inicialmente, os governantes 
viam na massa possibilidades de aumentar o contingente votante, tendo em vista que 
na época só poderia votar os que fossem alfabetizados, além de que com o acesso à 
leitura e escrita, os cidadãos estariam aptos a fazerem parte do exército de reserva das 
indústrias que buscavam se consolidar no país, situação que fora modificada pelas 
ideias freireanas cuja finalidade era a conscientização das massas, tornando-as cidadãs 
partícipes da sociedade. 

As instituições religiosas inquietas com as acusações de subversão/comunismo 
nos movimentos sociais começaram a articular estratégias para alertar os cidadãos de 
que o comunismo não era bom para a sociedade. Mas, o que era o comunismo na 
perspectiva da Igreja? Estaria o comunismo presente nos movimentos sociais ou era 
uma estratégia dos conservadores para impedir a articulação do povo? 

 Pelos indícios observados a partir de leituras bibliográficas, a exemplo da pesquisa 
de Sobreira (2014) sobre o movimento anticomunista no jornal A imprensa, percebe-
se que a Igreja Católica acusava os comunistas de se camuflarem nos movimentos 
sociais da época como se estes estivessem revestidos do mal que a humanidade não 
desejava, buscando mostrar por meio dos jornais que as lutas das classes trabalhadora 
e estudantis eram “vazias”.  Ainda no jornal A imprensa (como citado em SOBREIRA, 
2014, p. 36) fora possível perceber o discurso de que “os bons defendem a democracia 
e a liberdade para os povos no mundo, liderados pelos Estados Unidos, e os maus estão 
do outro lado da cortina de ferro, junto à URSS”. 

Nos discursos do jornal A Imprensa (como citado em SOBREIRA, 2014), era 
notório que “muitos problemas precisam ser resolvidos na relação entre trabalhador e 
empregado no meio rural, mas sem dar margem aos agentes do comunismo” (p.55), 
para isso é destacado ainda a encíclica “Mater et Magistra”, no jornal, onde fora 
apontado pela CNBB meios de mudanças, sem a necessidade e a influência 
subversiva/comunista, a exemplo do MEB e dos movimentos sociais desencadeados 
pela própria Igreja ( SOBREIRA, 2014). 
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Além dessas questões, a Igreja justificava suas ações para os populares visando 
minimizar as desigualdades sociais, melhorando as condições de vida dos mais 
humildes. No entanto,  Rapôso (1985, p.28-29) vai além, afirmando que “[...] a 
sensibilidade da Igreja para com os problemas sociais não se deveu principalmente às 
condições de vida sub-humanas em que viviam as populações do meio rural, pois estas 
não constituíam um fato recente, e, mesmo percebendo que o olhar voltado para os 
desprovidos” era questão de trazer para si mais fiéis, compreende-se que as ações dos 
movimentos de ação popular da Igreja Católica também favoreceu a sociedade, 
estreitando as relações entre a Igreja e as massas, que mais à frente com as orientações 
do Concílio Vaticano II traz a possibilidade para que os padres envolvidos com as 
causas populares pudessem pensar na pedagogia da libertação. 

Neste contexto, surgiu o Movimento de Educação de Base (MEB) que se 
apresentava como um dos mais importantes movimentos rádio-educativos da década 
de 1960, que conseguiu unir a alfabetização à conscientização-politização, fato que 
parecia contraditório à época. Tratando-se de um movimento financiado pela CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), órgão da Igreja Católica, e pelo Governo 
Federal, mostrou-se engajado nas lutas das populações desfavorecidas. 

O presente trabalho tem por objetivo reconstituir memórias do Movimento de 
Educação de Base-MEB, nos anos de 1961 a 1966, tendo como principal foco de análise 
os relatos de experiências dos monitores e as correspondências entre as escolas 
radiofônicas, discutindo com fontes bibliográficas que falam da temática e do período 
a exemplo de Germano (1993); Sobreira (2014); Fávero (2006); Felipe (1983); Râposo 
(1985); Wanderley (1984); Kolling ([s.d]), entre outros. 

 
2. SITUANDO O MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE (MEB): SUAS MEMÓRIAS 
ENTRE A GÊNESE E A ORGANIZAÇÃO 

Refletir sobre as memórias do Movimento de Educação de Base (MEB) 
possibilitará perceber as minucias que deram voz e vida ao movimento, 
compreendendo como se constituiu a educação com o povo em busca de 
conscientização, libertação e transformação social, através de experiências da 
comunidade nos relatos trazidos pelos documentos e relatórios daqueles que 
vivenciaram a educação nos anos 1960.  

 “Naquela época, a educação de base era entendida como o mínimo fundamental 
de conhecimentos teórico-práticos, imprescindíveis às populações pobres das regiões 
atrasadas para que as mesmas pudessem caminhar em direção ao desenvolvimento” 
(FÁVERO, 2006, p.3). O Movimento absorve tais perspectivas de uma educação de 
base, indo além do que convém chamar de mínimo fundamental possível. Nas análises 
realizadas em relatórios e algumas revisões teóricas, percebemos que o MEB, pelo 
menos até a sua reorganização nos anos 1966, procurou ir além do aprender a ler e 
escrever, ou até mesmo dos ensinamentos da Igreja católica, despertando nos cidadãos 
experiências de coletividade e necessidade de reivindicações por meio dos sindicatos, 
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por exemplo. Realidade e objetivos estes que foram modificados com o golpe civil-
militar, pois foram cortadas verbas, reduzindo o movimento a uma linha auxiliar do 
MOBRAL3 (CUNHA & GÓES, 1985). 

 Para ultrapassar o ideal confessional e o próprio modelo tradicional de educação 
oficial da época, era necessário um acompanhamento e uma estrutura organizada 
entre todos os envolvidos, para que o movimento desse certo.  

Desta forma, todo o trabalho buscava adequar-se à realidade local, estudando 
inicialmente a área, bem como os valores e os problemas de cada comunidade, onde 
seria implantada a escola. Mas como eram coletadas essas informações? Quais os 
critérios para que as comunidades fossem escolhidas? Segundo o relatório do 
MEB/Natal (como citado em FÁVERO, 2006, p.132), as escolas eram implantadas a 
pedido de pessoas na comunidade, pois “[…] o movimento ia sempre crescendo, 
criando-se o hábito de pessoas interessadas procurarem os párocos e a equipe para 
apresentarem pedido de escolas para as localidades”. Em seguida, era feito o estudo 
da área, através de levantamentos de dados em documentos oficiais, a exemplo dos 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), de livros, folhetos ou 
agências locais, além da própria população através de uma visão panorâmica e de 
coleta de informações que também ajudavam na escolha dos monitores, quando 
finalmente os demais dados podiam ser observados.  

Ainda na coleta de informações sobre a área, em que a escola seria implantada, os 
monitores, em seus treinamentos, forneciam informações nos círculos de debates 
sobre os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais, assim como também 
compreendiam suas atribuições junto ao MEB, conforme Wanderley (1984).  

Os círculos de debates com os monitores aconteciam sempre que possível, pois não 
bastava apenas conhecer a realidade geográfica, era necessário um conhecimento real 
da realidade para que as programações radiofônicas gerassem uma discussão que 
levasse à ação.  

Então, como aulas radiofônicas existentes nacionalmente poderiam mudar a 
realidade específica de uma comunidade? Esse questionamento poderia ser 
respondido quando finalmente acontecessem as reuniões com os monitores, pois 
nestes encontros era possível afunilar ao máximo e conhecer fatos específicos, e, a 
partir do debate mediado, em cada escola, os monitores poderiam enfatizar nas 
especificidades locais, pois, as aulas procuravam ao máximo alcançar realidades 
diferentes, de acordo com fatos semelhantes.  

Interessante perceber que a função de cada monitor não se esgota na escola, ela 
vai ao próprio mundo vivido da comunidade, por isso a importância de pertencer a 

                                                   
3 Segundo Cunha e Góes (1985, p.76) esta parceria transformou “[...] o mais importante sistema educacional de 
base jamais organizado no Brasil em mera linha auxiliar do Mobral, justamente quando este despontava como a 
grande solução para conquistar apoio das massas à ditadura”, perdendo o caráter conscientizador e assumindo 
uma natureza assistencialista com os objetivos voltados para a catequese e instrução religiosa, em que passara a 
“não apenas alfabetizar, mas muito mais a levar a uma conversão das massas populares para que pudessem 
sentir-se 'povo de Deus' ” (KOLLING, [s.d], p.84). 
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mesma comunidade, pois uma de suas funções era traçar meios para conduzir os 
educandos à intervenção, buscando transformação, por isso, se faz necessário que o 
monitor tenha espírito de liderança.  

O livro de leitura Viver é Lutar foi um dos instrumentos utilizados por professores, 
monitores e leigos do movimento para despertar o interesse e reflexão do cotidiano 
nos envolvidos. Mesmo não tendo como objetivo enveredar pelos ideais freireanos, 
indiretamente o movimento acabou seguindo métodos semelhantes por meio da 
reflexão e problematização do cotidiano como maneira de pensar quais as estratégias 
necessárias para transformar realidades. 

Segundo Felipe (1983) o livro Viver é lutar “havia sido elaborado procurando 
adequar seus textos à realidade do homem, principalmente, daqueles que vivem na 
zona rural” (p.73). Assim, a dura realidade vivenciada pelos homens do campo, 
também estava sendo discutida pelo setor outrora nitidamente conservador, mas que 
passara a olhar para aqueles que não eram economicamente pujantes. 

Diante da inserção de grupos conservadores, como citado, junto à educação 
popular nesse período, faz-se necessário refletir e traçar uma pequena consideração 
sobre a Educação Popular e como/ por quem ela foi sendo gestada na sociedade. 
Segundo Lovisolo (como citado em BARROS, 1995, p.9): 

A educação popular não foi uma criação dos populares, mas de intelectuais que 
se declaravam a seu serviço, comprometidos com suas causas, solidários com 
seus destinos e, principalmente, com a construção da autonomia dos longos 
segmentos da população, representados como subordinados, dominados, etc. [...] 
O corpo doutrinário-ideológico da educação popular, que se apresenta como 
embebido de valores de justiça, igualdade, liberdade, solidariedade, 
fraternidade, autonomia de grupos e indivíduos, emancipação ou libertação, 
mobilizou os intelectuais ( religiosos, leigos, laicos, ateus, entre outras auto-
definições) que, engajados ou não em instituições autônomas ou vinculados à 
Igreja ou a partidos, criaram um movimento de ida ao povo, que defende a 
cultura popular e valoriza suas formas de saber. (LOVISOLO, H. como citado em 
BARROS, 1995, p.9). 

Assim, percebemos que os grupos envolvidos com a educação popular - que não 
surgiu do próprio povo menos favorecido - preocupavam-se com ele e 
permitia/pensava uma educação a partir dele. Diferente do que estava sendo ofertado 
pelo governo anteriormente, onde as aulas eram  

[...] ministrados em sua grande maioria por professores do ensino primário 
orientados por materiais didáticos em grande parte extraídos do currículo desse 
nível do ensino, os cursos do ensino supletivo de adolescentes e adultos 
rapidamente passavam a reproduzir os conteúdos e as práticas já consagradas 
no ensino primário infantil (BEISIEGEL, 2010, p. 24). 
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Desta forma, o Movimento de Educação de Base, mesmo surgindo para contrapor-
se aos movimentos populares ditos comunistas, acabou sendo acusado de comunista 
quando reorientou sua prática para a conscientização, politização e alfabetização, 
começando a perder espaço frente ao estado conservador que se instaurara. 

Utilizando-se de táticas para manter-se operante, o MEB começou a redefinir seus 
objetivos e cedendo às pressões dos militares, que logo suspenderam o assessoramento 
aos sindicatos, acabou por modificar os questionamentos políticos por ações de âmbito 
social e assistencialista, perdendo a contribuição de muitos estudantes que buscavam 
no movimento as abordagens e discussões dos problemas reais enfrentados pelas 
comunidades. 

 

3. AS MEMÓRIAS DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE: ENTRE OS RELATOS 
DE EXPERIÊNCIAS DOS MONITORES E AS CORRESPONDÊNCIAS ENTRE AS 
ESCOLAS RADIOFÔNICAS 

[…] não se conhece o passado como ele de fato foi. As memórias, os documentos 
são tratados pelo olhar, pela abordagem do historiador, para o que contribuem 
história de vida, formação, crenças e os pressupostos da investigação científica, 
valendo lembrar que tais reminiscências, incluindo os testemunhos orais, já 
passaram pela seleção da memória, pelas opções do colecionador ou de quem as 
preservou (CARVALHO & BARBOSA, 2014, p.146).  

Mesmo percebendo que o passado não poderá ser delineado como de fato foi, e, 
assim como Carvalho e Barbosa (2014), compreendemos que a partir das memórias 
daqueles que vivenciaram o movimento poderemos observar suas minúcias pela lente 
de seus partícipes. 

Segundo Fávero (2006), as aulas radiofônicas possuíam características próprias 
para envolver os alunos e monitores, haja vista que o rádio era um meio de 
comunicação mais acessível nos anos 1960 em que as pessoas poderiam encontrar 
programações diversificadas, inclusive ao decorrer das aulas propostas e organizadas 
pelo MEB. Vejamos como as aulas eram organizadas: 

[…] quinze a vinte minutos para alfabetização, outros quinze ou vinte minutos 
para aritmética, o restante do tempo, alternadamente, para noções de saúde, 
associativismo, iniciação agrícola e religião. […] Aos sábados, em todos os 
sistemas, o horário das 18 às 19 horas era ocupado pelo programa do monitor: 
compunha-se de informações e avisos, resposta à correspondência e noticiário. 
Às vezes, uma parte social (aniversários, comemorações); em outras, um 
conteúdo especificamente cultural: leitura de poesias, muitas delas enviadas 
pelos próprios monitores e alunos; música, explorando-se os conteúdos das letras 
[...] aos domingos, boa parte das emissoras levavam ao ar o programa das 
comunidades, dedicado basicamente ao lazer: música de dança, atendendo a 
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pedidos e “ofertado” aos aniversariantes, à determinada comunidade, conforme 
os avisos sociais divulgados (FÁVERO, 2006, p.149-150). 

Partindo da programação apresentada por Fávero (2006) e dos documentos 
disponibilizados no acervo online do Centro de Documentação e Informação Científica 
da PUC/SP (CEDIC), na série correspondências entre as escolas radiofônicas, 
considerando-se algumas cartas de alunos e monitores para a sede do MEB, 
observaremos os conteúdos destas, pois abordam diversas temáticas e por sua vez 
despertam a reflexão para assim entendermos esse caráter conscientizador do MEB no 
período delimitado por esta pesquisa, reconstituindo suas memórias. 

O arquivo disponibilizado possui quarenta e seis cartas endereçadas aos centros 
radiofônicos, estas cartas partem de diversas escolas da região nordeste escritas por 
alunos e monitores buscando contribuir para a programação.  

Diversas abordagens foram tratadas no decorrer dessas cartas, desde convite à 
supervisores para festas locais como casamentos e visitas às escolas, como dúvidas, 
pedidos de material, cordéis, poesias, agradecimentos, paródias, pedidos de músicas, 
denúncias, além de alguns questionamentos reflexivos. 

Podemos ir reafirmando situações destacadas por alguns teóricos que dedicaram 
seus escritos sobre o movimento quando lemos as cartas disponibilizadas pelo 
CEDIC/PUC.  

A pergunta realizada por uma monitora da cidade de Tabira (PE) da escola Joana 
Darc “Quem foi o culpado do analfabetismo” (Centro de Documentação e Informação 
Científica [CEDIC], [s.d], p.6) demonstra a clareza pelos conflitos existentes naquela 
época sobre uma temática que causava inquietação na sociedade, haja vista que os 
programas nacionais desenvolvimentistas demonstravam que o Brasil só avançaria se 
acabasse com o analfabetismo, transferindo para a população não alfabetizada a 
culpabilidade de o país não avançar economicamente.  

No entanto, questionamos: como pessoas que não votavam, pois, o analfabeto não 
possuía esse direito, além de serem impossibilitadas de tomar decisões, e 
consequentemente de ações e omissões, poderiam ser culpadas pelo atraso do país?  

Na verdade, o que percebemos de acordo com o contexto social da época era a 
necessidade de trabalhadores em massa para compor um exército de reserva nas 
fábricas, barateando assim a mão de obra, mas este exército precisava ter 
conhecimentos simbólicos das letras e números, saberes que o analfabeto não detinha. 
Assim, o problema não estava no não saber ler e escrever, mas na busca dos 
governantes em diminuir os produtores autônomos e aumentar os proletariados 
industriais. Germano (1993) apresenta que no período civil-militar se concretizou, ou 
buscou-se concretizar tal situação, não por meio da extinção do analfabetismo, mas 
por outras vias4, neste período diminui-se os produtores autônomos e aumentou-se os 
proletariados industriais, sendo em 1960: 13,7% e em 1980 31, 7%. 

                                                   
4 A exemplo do incentivo aos pequenos comerciantes a ampliarem seu comércio, incentivo às multinacionais, 

preparação a partir das reformas de ensino para que fossem formados profissionais com vistas a atenderem as 
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 A partir deste questionamento e do realizado pela monitora podemos perceber 
que questões importantes estavam sendo levantadas pelos monitores e 
consequentemente ouvidas e discutidas pelos alunos. 

Podemos classificar o monitor como o conhecedor da comunidade, pois, este fazia parte 
dela e permitia que outras questões fossem abordadas, e não apenas as propostas pelos 
professores e locutores gerais do MEB. Assim, no momento em que a aula era transmitida para 
os ouvintes, os monitores tinham momentos específicos para debaterem em seus locais de aula, 
acabando por adentrarem em discussões que levavam a outras reflexões.  

O MEB quando fora acusado de comunista pelos burgueses da época, uma das causas foi 
a orientação dada pelo movimento de que os alunos precisavam se organizar em sindicatos para 
que estes unidos pudessem se articular e buscar melhorias de vida para seus membros. No 
próprio livro de leitura Viver é lutar era apresentada a necessidade de organização do povo, 
vejamos nas lições abaixo: 

Lição 21. 

Os camponeses sentem necessidade de união./ Sentem que unidos podem agir./ 
Seu direito de união é lei./ Pedro e os companheiros querem fundar um 
sindicato./ Eles sentem o problema de sua cidade./ Querem organizar sua 
classe./ Sindicato é união. / Sindicato é força./ A união faz a força do sindicato 
(Movimento de Educação de Base [MEB] , 1964,p.42). 

Lição 27 

Xavier, Pedro e os companheiros procuram um jeito de libertar o Brasil desta 
situação./ Com escola, sindicato e cooperativa procuram organizar./ Só um povo 
organizado é força./ Fôrça para exigir mudança./ Fôrça para eleger seus 
candidatos. [...] O povo tem o dever de lutar por justiça (Movimento de Educação 
de Base [MEB], 1964, p.54). 

Lição 28 

[...] O sindicato está custando a crescer./ A cooperativa ainda está começando./ 
Algumas escolas fecharam./ O que fazer para o povo não parar?/ Xavier quer 
                                                   

necessidades locais das fábricas com aulas que visavam a vigilância e a punição dos movimentos revolucionários 

(coerção), recebimento de incentivos norte-americanos, entre outras ações que não garantiram a erradicação do 

analfabetismo, muito pelo contrário, pois a responsabilidade pela educação para o ler e escrever dos jovens e 

adultos trabalhadores ficava, muitas vezes, sob a responsabilidade das fábricas e algumas vezes essas aulas/escolas 

não passavam de listas fantasmas, como apresenta Cunha e Góes (1985), ocasionando estatisticamente a 

diminuição do número de analfabetos, no entanto, estes números não correspondiam à realidade, haja vista esses 

e outros problemas enfrentados. 
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desanimar, mas Pedro diz com firmeza: - Desanimar agora é morrer./ -Vamos 
p’ra frente! (Movimento de Educação de Base [MEB],1964,p.56). 

As lições do livro de leitura  Viver é Lutar buscavam permitir reflexões para a 
mudança e entre as cartas endereçadas, uma, que não possui data, por isso não 
podemos afirmar se teve ou não influência das lições do livro de leitura, nos chamou 
atenção, por nela conter inquietações sobre o sindicato.  

O aluno da escola em Sítio do Poço de Lage- Tabira (PE) diz que “Olhe quero diser-
lhe que estou satisfeiro com este sindicato que tal vés melhore nossa vida [...] Quero 
também diser-lhe que já me disseram que nos estava errado com esse sindicato rural 
mas eu digo assim, vamos errar com a igreja. Me responda se estou serto ou não5”( 
Centro de Documentação e Informação Científica - CEDIC, [s.d], p.10).  Então, 
percebemos que a escola radiofônica vai traçando sentido para a aprendizagem, indo 
além do aprender as letras como incialmente fora proposto nos programas 
educacionais, mas que se vai modificando com os movimentos populares 
educacionais. 

Vale ressaltar que as elites capitalistas não aceitavam passivamente as reflexões 
delineadas nos movimentos educacionais, um exemplo disso foi a apreensão do livro 
de leitura Viver é lutar em 20.02.1964, sendo apreendidos 3.000 exemplares do livro, 
sob a denúncia de “cartilhas comunistas” pelo Governador da Guanabara, Carlos 
Lacerda. 

Nas cartas, encontramos uma do Sítio Penêdo- Salgueiro (PE) que trata da 
apreensão dos livros que já haviam sido distribuídos para as escolas: 

Tenho esta comunicar-lhe que aqui em Salgueiro, tem um capitão do exército. 
Então ele recebeu um telegrama, de um general do exército, pedindo para ele 
tomar das monitoras os livros das escolas radiofônicas. [...] dizendo ele, que 
ninguém conseguisse, que esta escola é do comunismo. Então eu respondi a ele, 
como ê que esta escola ê comunista, que quem liga com ela ê os padres, e as 
pessoas mais religiosas” (Centro de Documentação e Informação Científica - 
CEDIC, [s.d], p.35-36). 

Inquietações de diversos âmbitos da sociedade aconteciam, os coronéis de direita 
acusavam o movimento de subversão, os bispos e religiosos rebatiam às críticas 
mostrando que não havia subversão. 

 Percebemos assim, que a subversão estava do abandono do método de educar 
através da memorização e repetição pelo MEB, adotando o processo de 

                                                   
5 Queremos destacar que os alguns erros ortográficos presentes na citação está tal qual a carta ora apresentada. 
As cartas dos monitores também possuem alguns erros ortográficos, não sendo nosso objeto de análise tais erros, 
pois mesmo sendo monitores estes têm apenas a noção de leitura e escrita, haja vista que não lhes era exigido 
fluência na língua, apenas um conhecimento básico. O que buscamos extrair das cartas é a importância desse 
espaço de diálogo, pois em outros momentos esse povo ficaria a mercê dos acontecimentos, não se articulando e 
tão pouco percebendo que precisava do conhecimento para lutar por mudanças sociais. 
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conscientização, fazendo com que o Estado, principalmente a partir de 1964, quando 
se tornou ditatorial, perseguisse o movimento.  

Alguns bispos, com receio da extinção do movimento, reduziram-no a uma linha 
auxiliar do Mobral, não abordando mais a conscientização e sim o assistencialismo em 
que a alfabetização fora se transformando com o passar dos anos. Com as verbas 
cortadas, crises estruturais começaram a penetrar o MEB, e, as cartas analisadas 
também apresentam a falta de recursos para manter as aulas em funcionamento; pois 
estas pediam pilhas, conserto dos aparelhos radiofônicos, cadernos, giz, querosene, 
pagamento de aluguel, entre outros problemas relatados nas cartas.  

Além da falta dos recursos, Felipe (1983, p.72) apresenta que “ Um dos motivos da 
crise é o desinteresse dos alunos devido à não abordagem, durante as aulas, dos 
problemas reais enfrentados pelas comunidades”. 

Desta forma, percebemos que a partir das memórias dos que viveram e 
participaram do MEB, podemos compreender alguns avanços e retrocessos delineados 
no período, mostrando que houve um interesse em contribuir para a conscientização 
dos menos favorecidos, buscando uma transformação social e a melhoria das 
condições de vida das populações carentes. No entanto, o regime conservador civil-
militar procurou modificar os objetivos do movimento e assim aumentar o exército de 
reserva não crítico que pudesse se moldar aos interesses veiculados naquele momento. 

 Vale ressaltar, que os movimentos populares buscavam a consciência crítica, no 
entanto, segundo Romão (2014), o caminho para a libertação político-crítica era longo 
e os envolvidos no processo educacional estavam no âmbito ingênuo, não 
consolidando a transformação social, e, quando os movimentos foram silenciados, os 
governantes de direita conseguiram persuadir muitos a acreditarem nos propósitos 
“benéficos” da ditadura, mostrando subversão e comunismo onde realmente não 
havia. Dessa forma, por meio da coerção, a ditadura prorrogou-se por 21 anos, mesmo 
com reivindicações e conflitos de uma parcela da sociedade que não cessou de lutar. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O período delimitado na pesquisa, 1961/1966, foi decisivo para o MEB, pois se 
tratou de um período em que ele se reorganizou e tornou-se um impulsionador dos 
ideais dos menos favorecidos, indo de encontro ao próprio clero conservador, 
caminhando para além de uma Igreja tradicional, marcando então, o início da 
construção de uma Igreja popular.  

Desta forma, percebemos que nas correspondências obtidas pela fonte CEDIC, 
assim como as discutidas por alguns teóricos, as aulas radiofônicas possibilitaram um 
caminhar para a transformação social, mesmo que esta transformação não tenha de 
fato acontecido, ou tenha acontecido até certo ponto, pelas contradições que 
marcaram os anos 1960. Por fim, reafirmamos que as investigações voltadas para a 
educação de Jovens e Adultos nos anos 1960 se fazem necessárias, pelo fato do passado 
permitir um novo olhar para os rumos dessa modalidade educacional na atualidade, 
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possibilitando um refazer pelas experiências educativas vivenciadas, impedindo que 
memórias sejam relegadas no tempo. 
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RESUMO  

Uma vez que a Colónia Correcional de Vila Fernando, foi a única construída de raiz 
em Portugal para a recuperação de jovens considerados delinquentes e a que 
funcionou ininterruptamente durante mais anos (1895/2007), parece-nos importante 
conhecer e comparar com as instituições onde os governantes de então foram buscar 
o modelo a implementar, o porquê da sua escolha. Esta caracterização pretenderá 
mostrar os modelos seguidos e que consideraram benéficos e mais eficazes a aplicar e 
a desenvolver em Portugal. Será feita uma comparação entre os aspetos arquitetónicos 
e modelos de reeducação de uma instituição que serviu de modelo a Vila Fernando: 
Colónia Agrícola de Mettray (França). 
  
PALAVRAS-CHAVE 

Delinquência,regeneração,reintegração.  
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METODOLOGIA E FONTES 

O método que utilizamos foi essencialmente o método qualitativo descritivo, pois 
os dados recolhidos foram em forma de palavras e imagens. Para o estudo sobre a 
Colónia Agrícola de Vila Fernando, a recolha de dados foi baseada em: recolha de 
testemunhos diretos, recolha de testemunhos noutro tipo de fontes escritas como no 
jornal periódico da instituição “Ecos da Colónia”, assim como de documentos oficiais 
e documentos internos da instituição, fotografias, artigos e registos escritos e fontes 
documentais. 

O estudo foi suportado pela análise documental do espólio existente na instituição. 
Para a análise deste espólio tivemos contacto com o Serviço de Arquivo e Biblioteca do 
Instituto de Reinserção Social (IRS) que disponibilizou documentação vária relativa a 
Vila Fernando, inserida na Revista Infância e Juventude, publicada pelo Instituto de 
Reinserção Social. Este serviço também nos disponibilizou as fotografias referentes ao 
período em estudo. 

De grande utilidade para a recolha de informação foi o acesso ao periódico 
produzido pela instituição o jornal “Ecos da Colónia”.  

Do conjunto de fotografias utilizadas, várias foram retiradas de periódicos e outras 
gentilmente cedidas pelo IRS, sendo fundamentais na reconstituição de uma época e 
de vivências individuais e coletivas. O Jornal “Ecos da Colónia” permitiu perceber e 
reconstituir o passado vivido na instituição através de relatos, testemunhos e pequenas 
notícias. Relativamente a Mettray foi utilizada uma vasta bibliografia e pesquisa em 
vários sites que permitiram a obtenção de documentação variada e acesso a 
fotografias. 

 

1.PROJETOS ARQUITETÓNICOS 

1.1 VILA FERNANDO 

Nomeada uma comissão constituída pelo engenheiro João Veríssimo Mendes 
Guerreiro, pelo agrónomo Larcher Marçal e pelo intendente de pecuária Guilherme de 
Sá, com o encargo dos estudos preliminares para a efetivação da lei, foi pelo 
engenheiro Mendes Guerreiro elaborado o projeto geral das edificações, que foi 
aprovado em 1881, tendo-se efetuado em 1882 os primeiros trabalhos de 
terraplanagens e plantações e em 1883 os de construção de alvenaria. (Monografia da 
Colónia Correcional de Vila Fernando, Ministério da Justiça e dos Cultos, p.5) 

O núcleo edificado deste estabelecimento, acusa nos elementos arquitetónicos, a 
influência exercida pelo modelo da Colónia Agrícola de Mettray (França), o que se 
torna notório na dimensão e na elevada e insólita inclinação dos telhados dos edifícios, 
mais adequados para enfrentar nevões. (Fonseca, 2005, p.103). O modelo de Mettray 
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que teve sucesso e que proporcionava tão bons resultados, residia no facto de se ter 
passado a acumular o cumprimento da pena com o trabalho, levando agora os internos 
consigo, ao saírem do estabelecimento, “a habilitação do trabalho”. (Rufino et all, 
2003,p.48). Porquê Mettray? Porque é a forma disciplinar no estado mais intenso, o 
modelo em que se concentram todas as tecnologias coercivas do comportamento. Tem 
alguma coisa do claustro, da prisão, do colégio, do regimento (Foucault cit por Rufino, 
2003, p.49). Segundo Agarez, são duas as instituições estrangeiras onde se foi buscar 
o modelo a aplicar em Vila Fernando: a escola de reforma de Ruysselede (1849), na 
Bélgica (de onde foi copiado o modelo de povoamento e colonização agrícola, regime 
disciplinar e organização funcional, considerada a Mettray Belga), da Mettray (1839) 
foi copiado o modelo arquitetónico e urbano. (Agarez, p.164). A colónia agrícola de 
Mettray foi elaborada de raiz, daí ter sido escolhido um projeto semelhante para Vila 
Fernando. A escola de Ruysselede foi adaptada de uma antiga refinaria de açúcar. 
Mettray foi modelo para instituições em todo o mundo e a sua fama foi mítica devido 
aos bons resultados que alcançou, pois tinha uma elevada taxa de recuperação. 

Inicialmente Vila Fernando foi uma Colónia Agrícola, pois à data da sua construção 
a base da economia portuguesa era o sector primário com predomínio da agricultura. 
Devido à industrialização tardia de Portugal, a agricultura foi a base da economia 
durante anos e durante o Estado Novo o Alentejo era considerado o celeiro da Nação. 

“ O ensino agrícola e a vida segregada eram vistos como a fórmula ideal para 
retirar o jovem abandonado ou infrator das ruas, com o fim de instruí-lo e 
capacitá-lo para o mundo do trabalho; e também como forma de prevenção ou, 
então, de regeneração da delinquência juvenil. Tal modelo era considerado o 
meio ideal para desenvolvimento do hábito e amor ao trabalho e como uma 
forma de preparar meninos e meninas, para serem úteis à sociedade”. (Marcílio, 
1998, p.214). 

A planta da inicialmente chamada Escola Agrícola de Vila Fernando elaborada por 
Mendes Guerreiro, foi desenvolvida segundo dois eixos, aparecendo destacada a 
capela, em volta da qual seriam construídos os diversos pavilhões, como em Mettray, 
mas esta nunca chegou a ser construída. (Fig.1) 
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Fig.1 | Escola Agrícola de Reforma. Planta geral do Eng. J. V. Mendes Guerreiro (1881) 

Fonte: Arquivo DGEMN/DSARH.Bandeira,F. (et. al.) (2009) 

Em 6 de Outubro de 1895, ainda por concluir a execução do projeto, mas 
construídas as edificações indispensáveis, teve lugar a abertura do estabelecimento, 
que então se denominava Escola Penal Agrícola de Vila Fernando, recebendo nesse 
mesmo dia 51 menores, todos cadastrados, saídos das prisões e calabouços de Lisboa 
(tinham sido presos devido a manifestação pública por ocasião do centenário de Stº. 
António. Antes de seguirem para Vila Fernando onde foram inaugurar a Colónia, 
estiveram quatro meses presos no quartel do Carmo. Em 1897, recomeçaram as obras 
que foram dadas como concluídas em 1899. 

1.2 METTRAY 

A colónia Agrícola de Mettray, está localizada, a 7 km de Tours, tendo uma estação 
de caminho-de-ferro em Mettray aproximadamente 15 minutos a pé até à colónia. 
Mettray está incluída no departamento francês de Indre-Loire. Reformatório privado, 
sem muros, destinava-se à recuperação de jovens delinquentes do sexo masculino, 
com idades compreendidas entre os 6 e os 21 anos. 

O projeto de Mettray surgiu num período social turbulento, quando o crescimento 
do setor industrial fez crescer um elevado número de operários com péssimas 
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condições de habitação e trabalho. Assim eram lançadas para a rua centenas de 
crianças que viviam da delinquência e da vagabundagem. Esta situação provocou 
sentimentos contraditórios na burguesia francesa, que tanto manifestava sentimentos 
de piedade, como de temor perante a crise social. As zonas pobres das cidades eram 
ajudadas por instituições filantrópicas preocupadas com a questão social e pela defesa 
da ordem que consideravam em risco. A colónia foi fundada por Frederic Auguste 
Demetz juiz, Conselheiro do Cour Impériale de Paris (em 1837 fez um estudo 
aprofundado das prisões americanas) e pelo visconde de Bretignières de Courteilles 
(Hermann Brétignières de Courteilles), chefe do exército francês. (Fig.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 | Fotografias de Frederic Auguste Demetez e visconde de Bretignières de Courteilles 

A escolha do local de construção da colónia foi justificada pelo facto de Demetez 
considerar que as cidades eram locais de depravação: 

“pour arriver à réformer cette jeune population, il faut avant tout la déplacer et 
l’enlever à ses habitudes locales. Le fatal penchant qui la porte à s’agglomérer 
dans les villes est pour elle une source perpétuelle de dépravation  (Frédéric-
Auguste Demetz, Fondation d’une colonie agricole de jeunes détenus, Mettray, 
Duprat, Paris, 1839, p.5).  
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Ambos descontentes com as colónias agrícolas existentes, construíram e 
organizaram uma colónia agrícola baseada na sua filosofia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 | Planta da Colónia Agrícola de Mettray. 

Fonte: FORLIVESI,L.;POTTIER,G.;CHASSAT,S., (2005) 

A colónia foi inaugurada no dia 18 de junho de 1840 (oficialmente aberta em 22 de 
janeiro de 1840) e encerrou em 1939. Em Mettray a estrutura de prisão fechada, é 
substituída por casas que se distribuem em torno de uma igreja central. O arquiteto 
foi Guillaume Abel Blouet. A característica principal é a ausência de muros. Demetz 
quis construir uma escola de reforma e não uma prisão. (até aos anos 60 em Vila 
Fernando também não existiram muros). 

“ Ce n´est pas une prison de plus que nous voulons créer, sous une dénomination  
nouvelle; c´est une maison de reforme (…)” Demetz (Saunier, 2005, p.118) 

 Inicialmente o projeto de Mettray previa que os edifícios estariam orientados 
segundo um sistema radial em que a capela e a administração estariam no centro o 
que permitiria a partir de um ponto central fazer a vigilância (sistema panóptico). Este 
plano não foi seguido e foi substituído por um modelo quadrangular. 
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Na parte central a colónia era constituída por um grande pátio quadrangular, 
rodeado de edifícios dos dois lados, tendo ao fundo uma igreja. A igreja dominava todo 
o complexo. Esta tinha duas funções: religiosa e de vigilância. (Fig.3) 

“Curieux mélange des genres en effet: charité,indulgence et miséricorde d´un 
côté, défience de l´autre, il semble que les valeurs chrétiennes soient subsumées 
par d´autres valeurs, répressives”. (Saunier, 2005, p.119) 

Na entrada do pátio estavam localizadas, de um lado, a casa do diretor, e, do outro, 
a escola de formação dos professores/mestres. De um e do outro lado do quadrado 
existiam pavilhões/edifícios de três andares, cinco de cada lado. Esta organização com 
diferentes edifícios foi uma particularidade de Mettray, este modelo foi copiado da 
colónia de Horn (Hamburgo). Estes pavilhões/edifícios denominam-se de casas de 
família. (Fig.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 | Colónia Agrícola de Mettray-casas de famílias. Fonte:www.delcampe.net 

Era importante a reprodução da família que a maioria dos colonos tinha 
desestruturada e reavivar o sentimento de pertença que muitos tinham perdido. 

“ C´est surtout à l´aide du sentiment de la famille que l´on peut espérer agir sur 
le coeur de l´homme;mais pour qu´une idée soit bien comprise et sainement 
appliquée de la part de ceux charges de la réaliser, il faut que, même sous ler 
apport matériel, on puisse en reproduirel´esprit; c´est pourquoi nous avons 
construit de petites maisons isolées, ayant la forme de chalet”. (escreveu Demetz) 
(Saunier, 2005, p.120) 

No rés-do-chão dos pavilhões, funcionavam as oficinas, para os colonos que não 
trabalhavam na agricultura. (Fig.5 e 6) 
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Fig.5 | Colónia Agrícola de Mettray-oficina de ferreiro. Fonte:www.delcampe.net 

 

Fig.6 | Colónia Agrícola de Mettray- oficina de serralharia. Fonte:www.delcampe.net 

 No primeiro piso funcionava o dormitório durante a noite, e o refeitório durante 
o dia. No segundo piso, funcionava o dormitório para os rapazes mais pequenos.  

O dormitório dos rapazes mais pequenos, podia ser transformado em quarto de 
dormir ou sala. Isto devia-se ao facto de o espaço ter duas vigas que dividiam o quarto 
a meio, as quais estavam a 1 metro do chão e a cerca de 1,8 m da parede o que deixava 
um espaço de 1,5 metros entre elas. Nestas vigas, estavam colocados cabides ou 
ganchos onde à noite eram suspensas dez camas de rede; os rapazes eram colocados 
deitados alternadamente de modo a não haver comunicação entre eles. (Fig.7) 
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Fig.7 | Colónia Agrícola de Mettray- dormitório dos rapazes mais pequenos. Fonte:www.delcampe.net  

De manhã, recolhiam as redes e o espaço era utilizado como refeitório, pois 
existiam mesas suspensas nas vigas com dobradiças que recolhiam durante a noite. 
Em Vila Fernando este modelo não foi seguido, devido ao clima muito quente durante 
o verão. As camaratas e o refeitório tinham edifícios separados de um só piso. (Fig.8 e 
9) 

 

Fig.8 | Colónia Agrícola de Vila Fernando- dormitório de uma das secções onde se vê o nome das províncias nas 
paredes.Fonte:DGRS 
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Fig.9 | Colónia Agrícola de Vila Fernando- refeitório com as frases nas paredes.Fonte:DGRS 

Todos os edifícios da colónia de Vila Fernando eram amplos, arejados e bem 
iluminados.  

Segundo Fonseca (2005,p.120) “à semelhança de Mettray, as paredes do refeitório 
e das instalações destinadas aos colonos em Vila Fernando, estavam decoradas com 
máximas, exortando permanentemente os menores para uma conduta conforme o 
valor social do trabalho, a moral e a religião”. (Fig.9) 

Essas frases de cariz moralizador tinham como objetivo incutir nos jovens, regras 
que levassem à sua regeneração. Também no dormitório dos rapazes mais pequenos, 
nas paredes estavam escritas passagens da história de Portugal (nomeadamente os 
reis) ou as divisões geográficas de Portugal, talvez porque fosse uma maneira mais fácil 
de estudarem e adquirirem esses conhecimentos (os livros eram caros e de difícil 
acesso). Todas estas inscrições remontam à fundação da colónia, ainda no regime 
monárquico. (Fig.8) 
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Fig.10 | Colónia Agrícola de Vila Fernando- oficina de alfaiataria.Fonte:DGRS 

Em VilaFernando as oficinas funcionavam em edifícios separados e independentes 
das camaratas. (Fig.10) 

A colónia de Mettray, estava organizada de modo a imitar a estrutura de uma 
família, porque o seu fundador acreditava que a desestruturação familiar era a 
principal causa do envio dos rapazes para Mettray. Cada família era constituída por 
quarenta colonos supervisionados por um jovem (chefe de família) e um ajudante. Este 
chefe era escolhido por Demetz e era formado na escola da colónia.  

Além dos pavilhões, havia jardins, alojamento para visitas, quinta com animais e 
campos de cultivo e uma pedreira. (Fig.11).No meio do pátio havia uma réplica de um 
barco para treino de marinheiros (muitos dos rapazes à saída, eram colocados na 
marinha).  
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Fig.11 | Colónia Agrícola de Mettray. Fonte:www.delcampe.net  

2.MODELO PEDAGÓGICO DE REEDUCAÇÃO 

2.1 METTRAY 

Segundo Demetz ”el estabelecimento buscava devolver a los ninos los princípios 
fundamentales de las sociedades primitivas: salud, orden, moralidade, trabajo y 
economia”. O projeto da colónia constituiu-se a partir da trilogia: religião, família, 
disciplina, agentes poderosos de educação e moralização que exerciam uma vigilância 
que justificava a não existência de muros. Apesar de ser uma instituição laica, davam 
grande importância à educação religiosa. Demetz era profundamente religioso e 
preocupava-o o facto de o povo não ligar à religião, o que levou a que em Mettray a 
religião fosse a base da educação e do ensino. O temor a Deus aparece como uma 
espécie de aprendizagem de submissão à autoridade. Nas paredes da colónia havia a 
inscrição “Deus observa-te”. A escola estava situada dentro da colónia e nas suas 
quintas produzia-se o necessário para o consumo da colónia. As tarefas domésticas 
estavam a cargo de uma ordem religiosa de irmãs. O dia estava dividido entre o 
trabalho no campo e as oficinas, e só dispunham de hora e meia para a instrução 
escolar.  
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Fig.12 | Colónia Agrícola de Mettray-sala de aula.Fonte: FORLIVESI,L.;POTTIER,G.;CHASSAT,S., (2005) 

Demetz atribui o sucesso de Mettray à disciplina militar. Na conferência que teve 
lugar em Guildhall, em Bristol, a 6 de outubro de 1855 ele afirmou: “ Mettray tem em 
primeiro lugar, por base a religião sem a qual é impossível a uma instituição como 
Mettray ter sucesso; em segundo lugar, a ligação familiar; em terceiro lugar a 
disciplina militar, como meio de inculcar disciplina. A disciplina militar adotada em 
Mettray é esta: os miúdos usam um uniforme e marcham para e do trabalho, para as 
refeições, lições, com a precisão de soldados e ao toque da trompeta e tambor. (Figs.13 
e 14)  

 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

Fig.13 | Colónia Agrícola de Mettray-parada.Fonte: FORLIVESI,L.;POTTIER,G.;CHASSAT,S., (2005) 
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Fig.14 | Colónia Agrícola de Mettray-uniforme dos colonos (à esquerda de trabalho,à direita de passeio).Fonte: 
www.delcampe.net. 

Também faziam exercícios militares e treino de bombeiros. Num dos pátios havia 
a réplica de uma caravela para o treino de marinheiros. (Fig.15) 

A escola de contramestres também foi uma inovação de Mettray. Nesta escola era 
formado o pessoal encarregue da instrução e da vigilância dos rapazes. A sua formação 
era básica e compreendia aritmética, história e geografia de França, a par da religião. 

 

	
	
 

 

 

 

 

 

Fig.15 | Colónia Agrícola de Mettray- ginástica.Fonte: www.delcampe.net. 

Esta escola abriu em julho de 1839, meses antes de a colónia receber os primeiros 
colonos. 

A educação moral e a educação física tinham um papel fundamental na correção 
dos colonos. O objetivo era tornar os espíritos dóceis através do exercício.  
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Fig.16 | Colónia Agrícola de Mettray- exercicios militares.Fonte: www.delcampe.net. 

Os exercícios militares eram importantes para canalizar a agressividade e para 
preparar para a vida militar (Fig.16). A formação profissional estava vocacionada para 
a agricultura e só quem não pudesse exercer esta profissão tinha formação nas diversas 
oficinas.  

Relativamente aos rapazes, não havia separação de acordo com o delito cometido, 
pois ocupavam a prisão/colónia não só os jovens condenados por crime, mas também 
os que eram internados pelos seus próprios pais a título de correção. Esta vertente 
também se verificava em Vila Fernando. Os pais enviavam para a colónia os seus filhos 
considerados indisciplinados, e pagavam uma mensalidade pelo seu internamento.  

“Y  sont détenus également, les jeunes qui relèvent de la correction paternelle, 
définie par les articles 375 à 378 du Code Civil de 1804. Ce système permettait 
d’incarcérer des enfants à la demande des parents pour des durées limitées dans 
le temps, un à six moi renouvelables”. 

O modelo pedagógico de reeducação baseou-se na educação religiosa e na 
educação para o trabalho, principalmente o trabalho agrícola que era considerado o 
mais adequado para a regeneração física e moral. A máxima da colónia era: “Melhorar 
o homem por meio da terra, e a terra por meio do homem” (Charles Lucas, inspetor-
geral das prisões). Como em Vila Fernando a principal finalidade era de evitar o êxodo 
rural e modernizar a agricultura fixando a população. Em 1890, existiam 350 hectares 
cultivados (em Vila Fernando, a área cultivada ocupava 1000 hectares). 

      Em Mettray só eram admitidos colonos católicos (para os protestantes existia 
a colónia de Sainte-Foy). A instrução religiosa estava confiada ao capelão que residia 
na colónia. Segundo os estatutos nenhum colono podia sair da colónia sem ter feito a 
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primeira comunhão e a confirmação. Esta instrução religiosa sobrepunha-se à 
instrução e ensino. 

Como em Vila Fernando os colonos chamavam à colónia “Mãe”.  

2.2 VILA FERNANDO 

Em Vila Fernando, o ensino ministrado tinha como objetivo a aquisição de meios 
de subsistência por parte do educando e a sua autonomia com a obtenção de um 
trabalho. Como colónia agrícola que era, o ensino ocupava um lugar secundário, pois 
era privilegiada a formação agrícola e mais tarde a aprendizagem de uma profissão nas 
oficinas que era o garante de inserção na sociedade. O tempo destinado ao ensino era 
reduzido, duas horas por dia (relatório de 1902) e o ensino primário decorria ao início 
do dia ou ao fim da tarde, nas duas primeiras classes respetivamente das 8 às 10 da 
manhã e entre as 16 e 20 horas. Ressalta a importância dada à música.  

Em 1902 ministrava-se além do ensino primário, os cursos de noções elementares 
de ciência aplicada às artes e indústria, desenho (os colonos eram divididos em duas 
classes, uma de desenho linear e industrial e outra de desenho geométrico e de ornato), 
agricultura elementar, catequese, música instrumental e solfejo, exercícios militares e 
ensaio de cornetas. (Fig.17) 

 

Fig.17 | Colónia Correcional de Vila Fernando – sala de aula.Fonte: Monografia da Colónia Correcional de Vila Fernando.  

A intervenção destas instituições para menores (colónias e casas de correção) 
perseguiu objetivos de educação primordialmente para o trabalho, pelo trabalho e pela 
moral, prevenindo e reprimindo, de forma sistemática, rigorosa e severa as condutas 
dos menores que não se adequassem a tais objetivos e meios, fazendo apelo a um 
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dispositivo pormenorizado de regras, de inspiração militar, a uma rede alargada de 
controlo e à vulnerabilização dos destinatários através da sua classificação, divisão, 
separação, isolamento, incomunicabilidade e privação. (Fig.18) 

“O olhar severo a que a ação destes estabelecimentos se sujeita, decorrido mais 
de um século, não pode ficar indiferente a aspetos relevantes e inovadores em que 
essa ação, apesar de tudo, também se traduziu, sob o ponto de vista humanitário, 
pedagógico e criminológico”. (Fonseca, 2005, p.111).  

 

Fig.18 | Colónia Correcional de Vila Fernando – exercicios e ginástica militar.Fonte: Revista Portugal Artistico,p.113. 

O internamento tinha como principal finalidade proporcionar uma formação 
profissional, que mais tarde permitisse a integração na sociedade. 

“O internamento devia, por um lado, reprimir os maus instintos causadores das 
condutas antissociais do menor e simultaneamente educá-lo para a vida em sociedade. 
Na consecução deste desiderato o papel principal cabia ao trabalho, na dupla 
perspetiva moral e socializadora”. (idem, p.114). O trabalho tinha também o papel de 
não permitir a ociosidade, que era considerada a mãe de todos os vícios. 

“Essa pedagogia tão útil (do trabalho) reconstituirá no indivíduo preguiçoso o 
gosto pelo trabalho, recolocá-lo-á por força num sistema de interesses em que o 
trabalho será mais vantajoso que a preguiça, formará em torno dele uma 
pequena sociedade reduzida, simplificada e coerciva onde aparecerá claramente 
a máxima, quem quer viver tem de trabalhar. Obrigação do trabalho, mas 
também retribuição que permite ao detento melhorar seu destino durante de 
depois da detenção”. (Foucault, 1999, p.100).  
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A divisa da Colónia era: Labor, Virtus, Tellus, Mater, que foi adotada desde a sua 
fundação. Pelo trabalho se regeneram os rapazes e pelo trabalho eles adquirem bons 
hábitos e as mais dignificantes virtudes. O toque de clarim marcava e chamava os 
menores para o início das várias atividades: aulas, trabalho, recreio ou qualquer 
serviço. As deslocações internas dos menores, da sua secção de alojamento para o 
trabalho e para as outras atividades, eram obrigatoriamente feitas marchando em 
formatura. 

Os menores graduados ou nomeados monitores pelo seu bom comportamento e 
aproveitamento usavam o respetivo distintivo no uniforme, sendo os comandantes dos 
companheiros de camarata nas formaturas. Os colonos deviam apresentar saudação 
militar a todos os seus superiores. 

Quando chegaram os primeiros colonos a Vila Fernando  

“vestiram-lhes então o uniforme da casa, dando a cada um deles um par de 
ceroulas, uma camisa, um par de meias, um lenço vermelho, uma calça branca 
de picotilho com lista negra, bota alta de cabedal branco, até ao joelho ligada 
com três fivelas, blusa de ganga azul e chapéu negro de aba larga”. (Jornal O 
Século, 11 de outubro de 1895). (Fig.19) 

 

Fig.19 | Colónia Correcional de Vila Fernando – uniforme dos colonos (à esquerda de passeio,à direita de trabalho). As 3 
divisões.Fonte: Revista Portugal Artistico,p.107. 

CONCLUSÕES 

O modelo escolhido para a recuperação/reeducação de menores em Vila Fernando 
é muito idêntico ao incrementado na colónia agrícola de Mettray. O facto de em 
Portugal se ter implementado este modelo deveu-se ao facto de Mettray ter 
apresentado resultados muito positivos na recuperação de jovens delinquentes. Em 
meados do século XIX, até ao início do século XX em muitos países europeus, a 
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vadiagem e mendicidade nas principais cidades era preocupante e o facto de os 
menores estarem a cumprir penas nas prisões juntamente com os adultos não permitia 
a sua recuperação, mas o aumento da criminalidade. O aparecimento de instituições 
próprias para jovens permitiu a sua recuperação através da junção da instrução com a 
habilitação para o trabalho, permitindo assim a reintegração dos jovens na sociedade. 

A Colónia Correcional de Vila Fernando constituiu, durante mais de um século, 
uma resposta do sistema de proteção à exclusão social, por intermédio da regeneração 
e educação de rapazes, seguindo o modelo da Colónia Agrícola de Mettray, a instituição 
com melhores resultados a nível europeu e que serviu de modelo a muitos 
estabelecimentos de regeneração e educação de rapazes espalhados pelo mundo. O 
projeto de Vila Fernando constituiu para a época uma infraestrutura de grande relevo 
e pesado investimento, nunca tendo sido concluído o projeto inicial concebido pelo 
engenheiro Mendes Guerreiro. A ideia da reeducação pelo trabalho foi o lema da 
instituição à semelhança de Mettray. A sua finalidade não era punir, mas reeducar, 
apesar de no seu regulamento haver punições e sanções, assim como regalias e 
prémios. A reeducação, assente em medidas de regeneração moral e profissional, 
baseada na aquisição e assimilação de valores morais, tinha como principal objetivo a 
aprendizagem de uma profissão para mais tarde estar assegurada a integração na 
sociedade e a autonomia do jovem. Mesmo não sendo uma aposta prioritária, a 
escolarização que levou a cabo permitiu que a maioria dos rapazes obtivesse diplomas 
das várias classes e deixassem de ser analfabetos. A nível profissional os rapazes foram 
preparados para exercer variadas profissões como: mecânicos, serralheiros, funileiros, 
padeiros, carpinteiros, alfaiates, sapateiros, pastores, podadores etc.  

Em síntese, e não obstante o carácter disciplinar presente no quotidiano e da 
obrigatoriedade do cumprimento do trabalho, agrícola ou de cariz industrial, estas 
instituições tiveram um papel essencial na educação dos rapazes, promovendo as suas 
competências cívicas e a sua reintegração social. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Agarez, R. (2008). A Escola Agrícola de Reforma em Vila Fernando, 1881-
1908.Programa, projecto e obra da primeira colónia agrícola correcional portuguesa. 
Revista Monumentos, nº28, pp. 162-174. 

Bandeira,F., Martins, J. Vieira,J., Agarez, R., Figueiredo, R. & Diniz,S. (2009). 
Arquitectura de Serviços Públicos em Portugal: Os Internatos na Justiça de Menores 
1871-1978. Lisboa: Direcção Geral de Reinserção Social e Instituto de Reabilitação 
Urbana. 

Fonseca, A.(2005). Internamento de Menores Delinquentes. Coimbra Editora. 
Forlivesi, L.; Pottier, G.; Chassat,S., (2005). “Éduquer et punir. La colonie et 

pénitentiaire de Mettray (1839-1937)”. Presses Universitaires de Rennes. 
Foucault, M. (1999). Vigiar e Punir. (20ª Edição). Editora Vozes. 



 

 
 

23 

Guerreiro, J. (1889). Notice sur L´École Agricole de Reforme en construction à 
Vila Fernando (Portugal). Lisbonne: Imprimerie Franco-Portugaise. 

Lopes, M.H. (2011). “O internamento de jovens delinquentes: História de uma 
instituição-Vila Fernando (1895-1962) (dissertação de mestrado) Universidade 
Portucalense, Porto. 

 
  



 

 
 

3 

 

 

 

 
 
 

ID: 279 

 

O LYCEU PARAHYBANO EM VIAS DE REESTRUTURAÇÃO: 

INTERVENÇÕES DO GOVERNO CASTRO PINTO (1912-1914)  
 
Autor: 
Itacyara Viana Miranda 
 
Filiação: 
PPGE/UFPB 
 
  



 

 
 

4 

RESUMO  

O trabalho tem por objetivo debater o Lyceu Parahybano em meio ao processo de 
reestruturação institucional ocorrido nos primeiros anos da República. A Instituição 
chegou ao século XX com baixo rendimento nas matrículas e na sua estrutura física. 
Tal quadro de penúria foi sendo revertido ao passo que alguns dos seus (ex)alunos, 
uma vez formados e ocupando cargos de prestígio na sociedade, começaram a intervir 
propondo leis e aprovando orçamentos em vista de possíveis reformas no Lyceu. 
Temos da atuação dos agentes educacionais advindos da Instituição na esfera pública, 
o exemplo de José Pereira de Castro Pinto, enquanto governador do Estado despendeu 
esforços para tornar viva a Instituição, sendo 1912 ano em que promulgou um novo 
Regulamento para a instrução pública secundária na Paraíba e 1914, período em que 
concretizou a restauração do prédio do Lyceu. Várias fontes vem sendo utilizadas para 
debater a reestruturação da Instituição, a saber: os jornais da Hemeroteca Nacional – 
RJ e do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano – IHGP; o Regulamento de 1912 – 
Arquivo Waldemar Bispo Duarte e o conjunto de leis e regulamentos da Paraíba 
imperial, INEP (2004). Quanto ao direcionamento teórico metodológico, temos na 
Nova História Cultural o suporte de desenvolvimento desse artigo. 
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1. O QUADRO DE DECADÊNCIA DO LYCEU PARAHYBANO: ALGUNS 
APONTAMENTOS 

Em fins do século XIX o Brasil sofreu os abalos provenientes de uma transição 
política, chegou ao fim a Monarquia e se instaurou um novo regime, o republicano. As 
tensões políticas decorrentes do final da década de 1880 aos primeiros anos de 1900 
ocasionaram não só o encerramento de um sistema de governo cujo epicentro foi o 
poder moderador, mas também refletiram mudanças na economia, na estrutura social 
e nas instituições, muito embora seja legítimo elucidar que em um primeiro momento 
o veto imposto ao regime monárquico não tenha implicado a invenção de uma nova 
ordem. 

O que queremos argumentar com isso foi que Proclamada a República em 15 de 
novembro de 1889, o Brasil buscou se organizar e se adaptar a realidade política 
vigente. Vários grupos que haviam se unido no momento da proclamação – 
fazendeiros, profissionais liberais e os militares – uma vez conquistado o objetivo, 
começaram a disputar entre si o poder do país. O esperado era que após conquistada 
a República os militares voltassem ao exército  e entregassem aos civis o comando da 
situação, o que não aconteceu1.  

Como exemplo do que vemos dizendo temos à frente da composição do Governo 
Provisório o militar Deodoro da Fonsêca e vários outros adeptos a causa republicana, 
tais como: Campos Sales (Ministro da Justiça); Rui Barbosa (Ministro da Fazenda); 
Demétrio Ribeiro (Ministro da Agricultura); Eduardo Wandenkolk (Ministro da 
Marinha); e Benjamin Constant (Ministro da Guerra).  

Ainda no Governo Provisório e devido a manobras políticas, Benjamin Constant 
passou a assumir um novo Ministério, o da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. 
Em 1890, por meio do Decreto nº 981, o então Ministro realizou uma grande reforma 
no ensino primário e secundário do Distrito Federal – Rio de Janeiro. A instrução foi 
encarada como mola propulsora do progresso, da defesa do federalismo, da ideia de 
modernidade e do civismo, tais elementos compunham o novo ideal de educação, cujo 
papel e a participação das instituições escolares era de difusão dos ensinamentos 
patrióticos e de formação social e intelectual da juventude estudiosa. 

A Reforma Benjamin Constant apesar de ter o objetivo de efetuar melhorias na 
instrução  da capital do país, acabou não se limitando apenas àquela localidade, isso 
porque previa que para as instituições de ensino secundário equiparadas ao antigo 
Colégio Pedro II, chamado na República de Ginásio Nacional, fossem também 
aplicadas as proposições decorrentes da sua Reforma. 

Vários fatores foram levados em consideração em vista de uma política que estava 
pensando a instrução secundária de forma a promoção de uma unificação nacional, a 

                                                   
1 Em 1891 foi realizada eleições indiretas no Brasil, os militares Deodoro da Fonsêca (Presidente) e Floriano 
Peixoto (Vice Presidente) sairam vencedores e ocuparam o governo. Várias decisões políticas, a saber: dissolução 
do Congresso em 1891, levaram Deodoro da Fonsêca a ser deposto da presidência do Brasil, fazendo com 
queFloriano Peixoto assumisse tal cargo. (Neves, 2014). 
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saber:  planos de curso, modelos de avaliação, dentre outros. De fato, a aproximação 
dada pela equiparação do Ginásio Nacional aos lyceus estaduais fez com que em 1890 
houvesse, o que estamos chamando aqui de relação de espelhamento, no sentido de 
ter existido um parâmetro que foi seguindo entre essas instituições de ensino em 
termos de um conjunto de leis, dos regulamentos, planos de estudo e organização 
escolar. 

A Reforma Benjamin Constant deixou transparecer as inquietações em torno da 
forma de avaliação desenvolvida na instrução secundária durante o Império, a saber: 
os exames preparatórios. Os preparatórios como eram conhecidos, consistiam no 
sistema de ingresso dos alunos para o nível superior. Desde 1877, os exames 
preparatórios passaram a ter na Paraíba, validade por tempo indefinido, o que 
implicou dizer que a escolha de quando e onde realizar os exames ficou a cargo dos 
estudantes, que se matriculavam nos lyceus em matérias isoladas de acordo com seus 
interesses. 

Essa facilidade advinda da forma de avaliação dos preparatórios implicou em uma 
série de críticas em termos da precariedade de um ensino aligeirado, com sérios 
problemas de corrupção - política de apadrinhamento – e que estavam levando ao 
nível superior jovens despreparados intelectualmente. Na historiografia, 
identificamos a informação de que algumas localidades do Brasil receberam levas 
migratórias de estudantes pelo simples fato da possibilidade de haver uma aprovação 
facilitada. Acompanhemos: 

Algumas Províncias receberam verdadeiras migrações em busca dos 
certificados. A Província do Espírito Santo é sempre citada como uma das que 
mais eram procuradas pela facilidade na aprovação dos exames, como relata o 
Ministro João Martins Teixeira, na Memória Histórica da Faculdade do Rio de 
Janeiro, em 1876. (Ferronato 2012, p. 110). 

Para além do Espírito Santo, Abranches (1999, p.188-189) citou Piauí, Sergipe e 
Rio Grande do Norte, como grandes mercados em que se compravam, 
escancaradamente, certificados de aprovação, atraindo os estudantes que acabavam 
conquistando em poucos meses todos os documentos necessários para a matrícula nas 
faculdades. 

A crítica em torno dos preparatórios pode ser apreendida na reforma Benjamin 
Constant a partir da explicitação da necessidade de mudança. Se no Império era 
permitida a livre frequência nas aulas, com estudos assistemáticos, fazendo com que 
os lyceus se tornassem núcleos de oferta desses cursos, na República, a coisa pretendeu 
ser diferente. A Reforma de 1890 deixou clara as suas intenções, no sentido da 
formação de um curso integral com o fim dos exames preparatórios e a implantação 
dos exames de madureza; o ensino passou a ser seriado, com 7 anos de duração; e a 
frequência nas aulas obrigatória.  

Todas essas mudanças uma vez postas em prática não só deveria suplantar o antigo 
modelo de ensino advindo do Império, como também instituir a nova forma escolar 
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moderna. Isso não fosse à resistência encontrada por pais e alunos em aceitar a 
madureza. Vejamos o trecho que segue: 

Os pais, no período de transição lyceana, transição das instituições brasileiras, 
ou recorriam aos colégios particulares como sucederia nas Capitais dos Estados, 
e em parte do interior parahybano, ou apelavam para a competência de um 
varão sábio e sóbrio. Não teriam que pagar muito a estes, sempre modestos, 
como os nossos preparadores institucionais; os estudos ficavam seguros, sem as 
matérias intrusas [...], e dominando cinco ou seis disciplinas garantiam-se os 
adolescentes, a ganhar a vaga acadêmica ou a competência para os começos 
profissionais. (Menezes 1982, p.151). 

Os exames de madureza, a concederem o grau de bacharel 2  pelo curso 
secundário, eram terríveis, e exigiam todo o percurso curricular de anos e anos 
escolarizados. Os próprios adolescentes se antecipavam na preferência pelos 
parcelados, e com facilidade criaram casos para não permanecerem no Lyceu. 
(Menezes 1982, p.153). 

A equiparação concedida ao Lyceu Parahybano em 1896 implicou na aceitação e 
aplicação dos exames de madureza por parte da Instituição, o que levou a um conflito 
de interesses com a sociedade que insistia na permanência dos preparatórios. A 
Reforma Benjamin Constant previa liberdade de ensino e isso permitiu ás instituições 
particulares continuarem com a oferta de um ensino assistemático, o que atraiu a 
atenção daqueles que desejavam terminar de forma aligeirada seus estudos a fim de 
conquistarem o quanto antes uma vaga nas faculdades. 

Na Paraíba a concorrência das escolas particulares de nível secundário, 
provavelmente, contribuiu para acentuar a decadência do Lyceu, o que se estendeu 
para além dos reflexos ocasionados pela pouca infraestrutura de sua edificação, bem 
como em decorrência dos recursos que se fizeram mínimos em alguns momentos de 
sua história.  

Um dos indicativos do que vemos falando foi identificado no jornal Gazeta da 
Parahyba de 1 de outubro de 1889, no qual os alunos do Lyceu Parahybano ao falarem 
da suspensão de suas aulas pelo governo Gama Rosa3, responderam nas folhas do 
periódico que não foram prejudicados, pois, havia aulas particulares a quem recorrer. 

                                                   
2 Os alunos aprovados nos exames de madureza recebiam o título de bacharel em letras e ciências e poderiam 
assim matricular-se em qualquer curso superior do país. Só prestavam os exames de madureza os alunos que 
tivessem sido aprovados nos exames finais. Ler: (França 2011, p. 397- 422). 

3 Gama Rosa, nasceu em 1851 na Província do Rio de Janeiro. Atuou enquanto político, trabalhou em jornais e se 
formou em medicina em 1876. Na Paraíba ficou no cargo de Presidente de julho a novembro de 1889. As aulas do 
Lyceu Parahybano foram suspensas por uma semana em virtude da indisciplina de alguns de seus alunos, que na 
ocasião criticavam a forma de governo do Presidente Gama Rosa, uma vez que o julgavam intransigente. 
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Três escolas com sede fixas, foram identificadas até o presente momento na 
documentação, a saber: Colégio São José; Colégio 15 de Agosto e Colégio Parahybano4.  

Esse quadro relacionado à oferta das aulas particulares, bem como a relação da 
substituição dos exames preparatórios pelos de madureza, pode ter corroborado para 
o que Menezes (1982) chamou de descrédito local. O que discordamos, pois não 
consideramos que a Instituição tenha sido desacreditada pela sociedade, diretores, 
alunos ou professores, pelo contrário, houve problemas reais que a fizeram cair, mas 
também existiu o empenho do Estado e de seus funcionários em fazer novo aquele 
espaço de educação que caminhava para a decadência. 

Em 1896 ano da conquista da equiparação do Lyceu Parahybano, via Decreto 
nº2301, ocorreu uma grande reforma em sua estrutura física: o teto em muitos pontos 
foi substituído o seu madeiramento e as telhas; o assoalho foi condenado só restando 
à opção de sua reconstrução total; a calçada interna sobre o claustro foi refeita; as 
janelas da frente do prédio e as da lateral foram trocadas; a fachada do prédio com sua 
velha orla de biqueiras foi substituída por uma platibanda que não só embelezou a 
edificação, mas também a protegeu; a escada de entrada passou por um reparo geral; 
o forro dos corredores foram trocados; houve uma divisão do salão do pavimento 
superior em três salas de tamanho regular; e o edifício recebeu nova pintura. (A União, 
9 de fevereiro de 1896). 

Houve também a construção e a aquisição de material para os laboratórios de físca, 
química e história natural como forma de atender as exigências advindas com a 
equiparação. A Reforma de 1896 deu novos ares a Instituição e trouxe de volta as 
matrículas, apesar de que anos mais tarde, 1899, o Lyceu sofreu com o repasse de suas 
verbas que diminuíram em decorrência dos dividendos da dívida pública e da 
destinação de dinheiro para salvar o Estado das enérgicas mudanças climáticas. 

Para termos uma ideia o quadro demonstrativo da dívida pública nos anos que vão 
de 1892 até 1894 ficou assim apresentado: 

TABELA 1 | Título Dívida Pública do Estado – Fonte: Hemeroteca Nacional – Dados da contadoria do tesouro do Estado 
da Paraíba.      

Como observamos acima, houve um decréscimo nas cifras da dívida pública, no 
entanto, segundo identificamos nos relatórios dos Presidentes da Paraíba que 
sucederam esse período, o montante ainda era bastante alto para as condições 

                                                   
4 Não há como saber até que ponto as instituições particulares fizeram concorrência direta ao Lyceu Parahybano, 
pois para além das escolas com sedes fixas temos que considerar a existência das aulas ministradas em casas de 
particulares. 

Ano Montante da dívida 
1892 979:708$535 Réis 
1893 771:934$611 Réis 
1894 696:150$706 Réis 
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financeiras de Estado pobre e atingido pelas sazonais intepéris climáticas. A dívida 
pública se estendeu por anos, passando pelos governos de José Peregrino de Araújo 
(1900-1904); Álvaro Lopes Machado (1904-1905); Monsenhor Walfredo Leal (1905-
1908); João Lopes Machado (1908-1912). 

Durante os três primeiros governos da década de 1900, o Lyceu Parahybano quase 
fechou suas portas, a falta de alunos foi apontada na documentação como a principal 
causa que fizera com que os gestores públicos pensassem em por um fim na 
Instituição. Vejamos a fala de José Peregrino: 

O mais triste silencio paira sobre a arcada deste estabelecimento, onde não se 
ouve a voz pausada e autorisada do mestre, nem o borborinho festivo e 
turbulento da mocidade. Nada mais expressivo para significar a decadência á 
que attingiu o alludido Estabelecimento. (Imprensa Oficial, Parahyba do Norte, 
1903). 

A situação do Lyceu Parahybano era preocupante, no ano de 1903 apenas três 
alunos realizaram matrícula, foram eles: Antonio de Inojosa Varejão, José de Inojosa 
Varejão e Valeriano de Lima Madeiros, ambos abandonaram os cursos pouco tempo 
depois de iniciado. Os exames de madureza, no primeiro momento, continuaram 
sendo apontado pelos governadores como a principal causa da inexpressiva frequência 
na Instituição. 

Diante do quadro de decadência do Lyceu, José Peregrino de Araújo em 19045, em 
seu último ano de mandato procurou apontar ações para reerguer a Instituição, 
levando em consideração: as reformas matérias realizadas no edifício; a transferência 
da Biblioteca Pública para um dos seus compartimentos; o estabelecimento de um 
prazo fixo para os exames de madureza; e a abertura de matrículas para alunos, na 
qualidade de ouvintes, que obtiveram a autorização do diretor da Instituição para 
continuar com seus exames parcelados, a fim de concluírem seus cursos preparatórios. 

O Lyceu nesse momento encontrava-se em um processo de “renovação”. 
Acompanhemos: 

Já agora o director e os lentes desse estabelecimento não terão mais a lamentar 
o silencioso sepulchral que reinava sob as velhas abobadas desse templo de 
Minerva, hoje felizmente substituído pelo cadenciado da cineta indicando a 
entrada das relações, pela vós autorisada dos lentes a dictal-as aos seus 
discípulos e até pelo ruído álacre e folgasão da mocidade trefege e irriquieta. 
Tudo felizmente agora é alli vida e movimento. (Imprensa Oficial, Parahyba do 
Norte, 1904). 

Surgia então, segundo os discursos da época, uma nova fase para o Lyceu 
Parahybano, as pretensões de fechar a Instituição já não existiam mais com tanta 

                                                   
5 José Peregrino d’Araújo usando das atribuições a ele conferida, via decreto nº241, reorganizou a instrução 
pública primária do Estado dando-lhe um novo regulamento em 26 de agosto de 1904.  
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força, o esforço de gerações e gerações de mantê-lo vivo ganhava adeptos, à medida 
que alguns dos seus ex-alunos tomavam para si essa missão. 

No governo de Álvaro Lopes Machado6, a Instituição continuou crescendo em 
número de matrículas e atraiu para dentro das suas dependências em 7 de setembro 
de 1905, o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano - IHGP. A fundação do IHGP 
ocorreu em meio às mudanças estruturais da sociedade provenientes, sobretudo, das 
exigências do nascente regime republicano de construção de uma memória para o país. 

Do governo do Sr. Walfredo Leal, destacamos o decreto nº304 de 21 de novembro 
de 1906, cuja importância, segundo a historiografia para o Lyceu Parahybano se deu 
pelo fato de ter ele instituído as bases de um novo regulamento para a Instituição. De 
fato em fins de 1907, o Lyceu vivenciou um novo momento, sua frequência já não era 
motivo de tanta preocupação e a crise parecia cada vez mais se tornar, passado. 

A gestão de João Lopes Machado caminhou na mesma direção, o Lyceu passou por 
uma nova reforma em sua estrutura física e continuou com a sua caminhada de 
adaptação aos exames de madureza, ao curso integral e as exigências da sociedade, que 
depositavam naquele espaço de educação a esperança de dias melhores para o Estado.  

O que observamos foi que houve um empenho dos gestores públicos em tornar viva 
a Instituição que já fazia parte da memória histórica do Estado, já possuia uma 
representatividade dentro do grupo social: [...] a memória, seja ela coletiva ou 
individual, também conferem uma presença ao passado, às vezes ou amiúde mais 
poderosa do que a que estabelecem os livros de história. (Chartier 2010, p.21).  

Pensando nessa representatividade e nas ações despendidas pelos sujeitos 
educacionais não deixar cair a Instituição, foi que selecionamos o governo de João 
Pereira de Castro Pinto, como uma gestão que concretizou essa fase de reestruturação 
do Lyceu Parahybano que perdurou por 16 longos anos. De agora em diante daremos 
ênfase às ações do então político, (ex)aluno e (ex)professor do Lyceu, Castro Pinto, em 
vista a aproximação daquilo que vem expondo a historiografia de ter sido esse o 
momento em que a Instituição alcançou seu máximo rendimento físico, material e 
humano. 
 
2. UM LYCEU RESTAURADO: AÇÕES DO GOVERNO CASTRO PINTO  

Pensando nas primeiras ações promovidas pelo governador Castro Pinto, 
chamamos a atenção para a publicação de um novo regulamento para o Lyceu 
Parahybano já no ano de 1912. Por meio do Decreto nº570 de 9 de novembro daquele 
mesmo ano, o então gestor público iniciou seu mandato com a sanção das prescrições 
que deveriam organizar e gerir a Instituição naquele momento, cuja finalidade ficou 
assim anunciada: 

                                                   
6 Álvaro Lopes Machado governou por dois períodos: o primeiro deles foi de 18926 a 1896, quando conseguiu a 
equiparação do Lyceu Parahybano ao Ginásio Nacional - Decreto nº2301 de 1 de julho de 1896; e o segundo 
mandato de 1904 a 1906, no qual anunciou em relatório um aumento nas matrículas da Instituição.  
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Art.1º O Lyceu Parahybano, sob o regien de externato gratuito, tem por fim 
proporcionar o ensino secundário, diffundindo o conhecimento das sciencias e 
letras, de modo a dar aos seus alumnos uma cultura indispensável ás exigências 
da vida pratica e habilital-os a seguir, com proveito, as escolas superiores. 
(Regulamento do Lyceu Parahybano, 9 de novembro de 1912). 

Essa passagem do Art.1º do Regulamento do Lyceu Parahybano de 1912 nos 
permitiu argumentar que houve uma mudança de interesse, em termos pedagógico, 
do ensino secundário no Estado. O conhecimento propedêutico com o fim exclusivo 
da passagem dos alunos para os bancos das faculdades já não era a única exigência nas 
prescrições dos textos do corpus legal, muito pelo contrário, houve uma preocupação 
crescente com relação a formação do ser, homem, em detrimento a sua vida prática.  

Não bastava apenas habilitar os alunos para continuarem com seus estudos no 
nível superior, era preciso capacitar o indivíduo para se enquadrar as normas 
propostas pelo pacto social, talvez por isso, o indicativo tenha sido na direção de que 
o conhecimento científico devesse, primeiro, servir a uma cultura indispensável a vida 
prática. 

Castro Pinto nos anos que seguiram o seu governo fez surgir no Lyceu aquilo que 
chamou de cursos anexos e que consistiam em aulas, ministradas pelo próprio quadro 
de professores da Instituição, cuja finalidade não foi o ingresso no nível superior, mas 
a formação complementar a cultura letrada, dando a possibilidade dos seus alunos 
aviltarem novos campos profissionais. Dois crusos tiveram espaço nesses anos, a 
saber: comércio (1913) e agrimensura (1914). 

A inserção de cursos de caráter “profissionalizantes” foi algo positivo para a 
Instituição, em meio a disputa entre os exames preparatórios e madureza existente 
durante toda Primeira República, os cursos anexos do Lyceu Parahybano acabaram se 
tornando mais uma opção para as famílias, atraindo assim maiores matrículas, bem 
como colaborando com a proposta do Regulamento de 1912, qual seja: de que os 
conhecimentos deveriam levar os sujeitos a composição de uma vida prática.  

Para além dos cursos em questão, Castro Pinto, ainda em 1913 incentivou a criação 
e inaugurou uma galeria dentro das dependências do prédio do Lyceu, contendo fotos 
de homens que haviam passado pelas aulas da Instituição e que eram considerados 
importantes para a sociedade paraibana. Acompanhemos o trecho que segue: 

[...] procura o governo daquelle Estado incultir no espírito da mocidade estudiosa 
o culto pelos homens illustres da sua terra. E esta é, de facto, uma das melhores 
e mais efficazes maneiras de educar, porquanto é a educação pelo exemplo dos 
que venceram na vida pela intelligencia, pelo esforço e pela honestidade. (O Norte 
18 de junho de 1913). 

Na parede branca estava estampada a memória dos alunos que passaram pelo 
Lyceu, uma memória individual e ao mesmo tempo coletiva, pois a Instituição formou 
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os sujeitos sociais, da mesma forma que os sujeitos sociais deram sentido a 
representação anunciada para a Instituição.  

[...] Genericamente historiar uma instituição é compreender e explicar os 
processos e os “compromissos” sociais como condição instituinte, de regulação e 
de manutenção normativa, analisando os comportamentos, representações e 
projetos dos sujeitos na relação com a realidade, material e sociocultural do 
contexto. (Magalhães 2004, p.58). 

O que queremos argumentar foi que o sentido integrativo e continuado da 
educação ao longo da vida dos indivíduos ligados ao Lyceu Parahybano foram, 
provavelmente, interpretados pelo Castro Pinto como sendo parte constituinte do 
processo de desenvolvimento da instrução pelo exemplo. Na galeria de fotos da 
Instituição foram os primeiros homenagiados: Felizardo Toscano de Brito7; Epitácio 
Pessoa8; Adolpho Cirne9 e Maximiniano Figueiredo10.  

Nesse mesmo ano, 1913, Castro Pinto destinou verbas do Estado para a execução 
de mais uma reforma na estrutura física do Lyceu. Tal reforma fazia parte do projeto 
de reabilitação desempenhado pelo governador em relação a Instituição. Vejamos: 

Tudo foi reformado, desde o tecto do edifício que ameaçava desabar, até aos 
últimos compartimentos, onde outrora funccionavam em salas infectas e 
sombrias o curso de madureza. O material escolar, adquirido em uma das 
melhores fabricas dos Estados Unidos da America do Norte, nada deixa a 
desejar, garantindo aos alumnos bôa commodidade e dando ás salas das aulas 
um agradável aspecto. (Imprensa Oficial, Parahyba do Norte, 1913).  

Concretizada a reforma, que dizemos aqui ter sido física, mas também pedagógica, 
uma vez que houve a existência dos cursos anexos; a promoção de um sistema seriado 
e cuja avaliação principal foi a madureza, somou-se as ações de Castro Pinto em prol 
do desenvolvimento do Lyceu, a reforma da Biblioteca Pública do Estado que estava 

                                                   
7 Felizardo Toscano de Brito era natural de Mamanguape. Formou-se bacharel em direito pela Faculdade de 
Direito de Olinda (1838). Atuou na política do Estado. Fundou e organizou jornais na Paraíba, a saber: “Argos 
Parahyabano” (1850-1854), “O Comércio” (1855), e “O Despertador” (1859). Aprovado em concurso público, se 
tornou professor de retórica e poética do Lyceu Parahybano. 

8 Epitácio Pessoa nasceu em Umbuzeiro (1865-1942). Este foi considerado um dos filhos mais ilustres do Estado 
da Paraíba, grande chefe político atuou como Deputado Federal, Ministro da Justiça, Procurador Geral da 
República, Senador e Presidente da república entre 1919 e 1922. 

9 Adolpho Cirne foi professor de direito civil na Faculdade de Direito do Recife. 

10 Maximiniano Figueiredo, natural da cidade da Parahyba do Norte, formou-se em direito pela Faculdade de 
Direito do Recife (1887). Ocupou o cargo de Presidente da Província da Parahyba. Foi promotor público na cidade 
de Santo Antônio de Pádua (RJ). Curador geral dos resíduos do Distrito Federal em 1891. Dirigiu o jornal “O 
País” de 1909 -1915. Em 1912 foi eleito deputado federal pela Paraíba. Em 1915 foi reeleito e ocupou uma cadeira 
na câmara até 1917. Foi diretor da Companhia de Armazéns Gerais e do Banco do Estado do Rio de Janeiro. 
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alocada nas dependências da Instituição e que era na visão da imprensa um 
importante instituto de cultura social. (Imprensa Oficial, Parahyba do Norte, 1913). 

É importante ressaltar que a Biblioteca Pública, em meados de 1915, ficou 
subordinada a mesma diretoria do Lyceu Parahyabano. Essa foi uma manobra 
encontrada pelo Estado para conter maiores gastos que pudessem onerar os cofres 
públicos. Apesar da economia, a Biblioteca não concretizou a reforma prevista por 
Castro Pinto e mais, teve suas atividades suspensas só voltando a funcionar em 1917.  

 Ademais da Biblioteca Pública que despertou o interesse do governador, 
chamamos a atenção para o projeto de uma Universidade Popular. Tal projeto tinha 
por objetivo a execução de palestras abertas a operários e seus familiares, bem como a 
todos aqueles que desejassem adquirir conhecimento, dentre os quais estavam os 
alunos do Lyceu Parahybano. 

A Universidade Popular foi fundada em 1913 e funcionou com ciclos de palestras 
que se extenderam de janeiro a outubro daquele mesmo ano. Tais palestras ora foram 
realizadas no Teatro Santa Rosa, ora nas dependências do salão nobre do Lyceu. Noção 
de Pátria (1914), Tobias Jurista Philosopho (1921) e A Cultura Clássica (1921), foram 
conferências realizadas no Lyceu e proferidas por Carlos Dias Fernandes, diretor do 
jornal A União e também (ex)aluno da Instituição. 

Em 1914, o Lyceu estava dotada de melhoramentos técnicos e com um exelente 
quadro de professores. As comemorações do seu aniversário de 78º anos, coroaram as 
ações do governador Castro Pinto e do diretor da Instituição, Thomaz Mindello. Na 
ocasião das festividades foi escolhida a conferência Noção de Pátria e o seu autor 
Carlos Dias Fernandes como principal orador da noite.  

Imputáveis homens de letras e políticos da Paraíba estiveram no salão nobre do 
Lyceu para ouvir os ensinamentos de Carlos Dias Fernandes, Noção de Pátria, foi uma 
reflexão acerca do pensamento do autor de que a pátria Brasil ainda estava em 
processo de formação, uma vez que não existia nos sujeitos sociais o sentimento de 
pertença nacional. Com relação a isso lemos: 

Amemos a pátria pela natureza: a nossa é prodigiosamente bella, fecunda e 
multíplice. Moldemos a nossa feição cívica no typo austero e primévo dessas 
florestas milennarias, que foram o berço da nossa raça [...] Amem também a 
nossa pátria no conhecimento intimo e no cultivo devoto de sua língua. Procurae 
identificar-vos nella que é o maior elemento de possível cohesão nacional. [...] 
Amemos, emfim a nossa patria nos seus héroes, nos seus artistas, nos seus 
philosophos, nos seus poetas, que constituem o systema orológico na geographia 
psychica dos povos. (A União, 25 de março de 1914). 

Como se observa no trecho acima, “Noção de pátria” além de uma conferência foi, 
muito provavelmente, uma aclamação ao desenvolvimento do sentido de pertença da 
nação recém proclamada. Mais que saldar os 78º anos da fundação do Lyceu 
Parahybano, Carlos Dias Fernandes saldou a República e convocou a sociedade a 
participar dela. 
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As Instituiçõs de ensino eram o local no qual a pátria criaria suas raízes, era das 
escolas o papel de instruir a juventude para o desenvolvimento dos preceitos comuns 
a nação. O Lyceu Parahybano teve participação ativa no processo de construção dessa 
identidade comum à sociedade brasileira, atuou nas festividades cívicas com 
apresentação da sua banda marcial e desfiles do seu corpo discente pelas ruas da 
cidade. Os cânticos das conquistas nacionais foram entoados pelos seus estudantes 
dentro e fora da Instituição - hinos da Bandeira, da Independência, da República e da 
Paraíba -, podem servir de exemplo do que vemos falando, pois contavam e cantavam 
sobremedida, a história do país. As festas civis possibilitaram a comunicação do Lyceu 
Parahybano com a cidade, à medida que este ocupou espaços de convivências que 
estavam para além das suas fronteiras físicas.  

Ademais dessa comunicação com a realidade local, João Pereira de Castro Pinto, 
por meio de suas ações acabou contribuindo para tornar a Instituição ainda mais altiva 
e promovendo assim um ambiente de sociabilidades. Sua preocupação com a 
manutenção da Biblioteca Pública; com a formação de uma Universidade Popular; 
com a criação dos cursos anexos; da galeria de fotos em homenagem aos alunos e 
professores; e principalmente, com a estrutura física da Instituição fez do seu governo 
– 1912 à 1914 – um período de reestruturação e também ressureição do Lyceu 
Parahybano. 

  
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Lyceu Paraibano, tamanha a sua longevidade, não se apresentou como uma 
Instituição uniforme no tempo e no espaço, inserida nas conjunturas locais e atenada 
as propostas de uma instrução secundária a nível “nacional”, enfrentou o período de 
transição do Império para a República imersa em uma crise de funcionamento que 
quase lhe custou à vida.  

Nesse sentido, as ações do governo João Pereira de Castro Pinto e de todos os 
outros governos que o sucederam, somadas ao status de um Lyceu equiparado ao 
Ginásio Nacional foram, a nosso ver, fundamentais para que a Instituição voltasse a 
ter notoriedade junto à sociedade, esta por sua vez continuou confiarindo àquele 
espaço de educação à tarefa de formação da mocidade paraibana. 

Sem sombra de dúvidas, João Pereira de Castro Pinto, exerceu um governo ativo e 
preocupado em manter viva a Instituição pública secundária mais antiga do Estado. 
De 1912 a 1914, dizemos ter o Lyceu, alcançado uma das suas fases de melhor 
performace organizacional, física e pedagógica. 

 
BIBLIOGRAFIA 

ABRANCHES, Dunshee de. (1999). Relatório-História da Educação. v. 3, n.5, abril. 
CHARTIER, Roger. (2010). A história ou a leitura do tempo. 2. ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 77 p. 



 

 
 

15 

FERRONATO, Cristiano de Jesus. (2012). Das aulas avulsas ao Lyceu Provincial 
as primeiras configurações da instrução secundária na Província da Parahyba do Norte 
(1836-1884). João Pessoa, 259 p. Tese (Doutorado em Educação), Centro de Educação, 
Universidade Federal da Paraíba. 

FILHO, Geraldo Inácio; Silva, Maria Aparecida da. (2010). Reformas Educacionais 
Durante a Primeira República no Brasil (1889-1930). In: SAVIANI, Dermeval (org). 
Estado e políticas educacionais na história da educação brasileira. (pp. 217-250). 
Vitória: EDUFES. 

FRANÇA, Maria do Perpétuo Socorro Gomes de Souza Avelino de. (2011). História 
do ensino secundário brasileiro republicano: o Liceu Paraense. In: NETO, Wenceslau 
Gonçalves; MIGUEL, Maria Elisabeth Blanck; NETO, Amarílio Ferreira (org). Práticas 
escolares e processos educativos: currículo, disciplina e instituições escolares (século 
XIX e XX). (pp. 397-422). 

FREIRE, Carmen Coelho de Miranda. (1976). História da Paraíba do Império à 
República. João Pessoa: Universal, 97p. 

MAGALHÃES, Justino Pereira. (2004). Tecendo nexos história das instituições 
educativas. Bragança Paulista: ED. Universitária São Francisco. 

MENEZES, José Rafael. (1982). História do Lyceu Parahybano. João Pessoa: ED. 
Universitária. 

MENEZES, José Rafael. (1982). O mestre-escola brasileiro. Recife: Conselho 
Municipal de Cultura, 254p. 

NEVES, Margarida de Souza. (2014). Os cenários da República: o Brasil na virada 
do século XIX para o século XX. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida 
Neves (org). O Brasil republicano: o tempo do liberalismo excludente da Proclamação 
da República à Revolução de 1930. (pp. 15-44). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 

PINHEIRO, Antonio Carlos Ferreira; CURY, Cláudia Engler. (2004). Leis e 
regulamentos da instrução da Paraíba no período imperial. Brasília: INEP.  

 
FONTES 

BRASIL. Decreto n. 2.301 de 1 de julho de 1896. Concede ao Lyceu Parahybano as 
vantagens que goza o Ginásio Nacional. Disponível em: http://www2.camara.leg.br. 
Acesso em 03/02/2015. 

BRASIL. Decreto n. 570 de 9 de novembro de 1912. Dá novo regulamento ao Lyceu 
Parahybano. Disponível em: Coleção de Leis e Decretos de 1915, Estado da Parahyba - 
Imprensa Official. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte. 

PARAHYBA DO NORTE, Estado da. Mensagem apresentada a Assembleia 
Legislativa do Estado da Parahyba do Norte pelo Presidente de Estado, José Peregrino 
d’Araújo, em 1 de outubro de 1903. Paraíba: Imprensa Official. Disponível em: 
HTTP://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital. Acesso em 20/10/13. 

PARAHYBA, Estado da. Mensagem apresentada a Assembleia Legislativa do 
Estado da Parahyba pelo Presidente de Estado, João Pereira de Castro Pinto, em 1 de 



 

 
 

16 

setembro de 1913. Paraíba: Imprensa Official. Disponível em: 
HTTP://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital. Acesso em 20/10/13. 

PARAHYBA, Estado da. Mensagem apresentada a Assembleia Legislativa do 
Estado da Parahyba pelo Presidente de Estado, João Pereira de Castro Pinto, em 1 de 
setembro de 1914. Paraíba: Imprensa Official. Disponível em: 
HTTP://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital. Acesso em 20/10/13. 

A União, Paraíba, 9 de fevereiro de 1896. Disponível em: 
HTTP://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital. Acesso em 20/10/13. 

A União, Paraíba, 25 de março de 1914. Disponível em: 
HTTP://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital. Acesso em 20/10/13. 

O Norte, Paraíba, 18 de julho de 1913. Disponível em: Arquivo IHGP. 
  



 

 
 

3 

 

 
 

ID: 295 

 

O CAIC PAULO DACORSO FILHO E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NA UFRRJ: COLÉGIO DE APLICAÇÃO? 
 

 
Autor: 
Maria Angélica da Gama Cabral Coutinho 
 
Filiação: 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
 
  



 

 
 

4 

RESUMO  

A escola objeto da pesquisa denomina-se CAIC Paulo Dacorso Filho. Sua criação, 
em 1993, atendeu aos objetivos de buscar uma maior integração e atuação na 
comunidade local, o que vinha efetivamente ao encontro dos interesses expostos pela 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), qual seja o de criar um 
ambiente ideal para a prática dos estudantes das licenciaturas. A unidade escolar 
assenta-se na cidade de Seropédica, um pequeno e pobre município do Estado do Rio 
de Janeiro que compõe a região metropolitana. Entretanto, nesse momento, a reitoria 
não chegou a pensar na organização de um colégio de aplicação. O objetivo da pesquisa 
consiste em demonstrar, a partir da história da instituição escolar, sua importância 
para os cursos de licenciatura da UFRRJ, na formação de professores, como o 
ambiente privilegiado para a realização dos estágios supervisionados, mesmo que tal 
instituição não se constitua oficialmente como um colégio de aplicação. A metodologia 
investigativa pautou-se, sobretudo, pelo exame de fontes documentais. A Metodologia 
da História Oral também se mostrou adequada para o levantamento de um quadro 
sobre os cursos de licenciaturas e a vinculação destes com o CAIC, contribuindo para 
dar substancialidade a muitas questões levantadas pela pesquisa.  
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INTRODUÇÃO 

O objetivo da pesquisa ora apresentada consiste em demonstrar a importância do 
Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente - CAIC Paulo Dacorso Filho 
para os cursos de licenciatura da UFRRJ, como o ambiente privilegiado para a 
realização dos estágios supervisionados na formação de professores, mesmo que tal 
instituição não tenha se constituído oficialmente como um colégio de aplicação. Para 
compreender o papel que a instituição assume para os futuros docentes e que a 
aproxima de um colégio de aplicação, em seu propósito, torna-se necessário 
compreender a História da instituição escolar e o momento histórico no qual tal 
instituição foi criada.  

A experiência escolar do CAIC, que vem sendo construída ao longo de sua trajetória 
é singular. Desde sua criação, passou por diferentes projetos nos três âmbitos 
administrativos: municipal, estadual e federal envolvidos na gestão escolar, em 
períodos distintos de sua existência.  

Os Centros Integrados de Educação Pública1 (CIEP) representaram o principal 
modelo de inspiração para o Projeto Minha Gente, que criou os Centros Integrados de 
Atenção à Criança e ao Adolescente (CIAC), mais tarde chamados Centros de Atenção 
Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC).  

Os CIACs retomam e ampliam o projeto de Centros Integrados de Educação 
Pública do Rio de Janeiro, capitalizando uma rica experiência pedagógica na criação 
de escolas onde a criança brasileira seja plenamente assistida em períodos de oito 
horas. (GOVERNO DO RJ, p. 5, s/d.) 

A implantação dos CIACs no Estado do Rio de Janeiro ficou a cargo do II PEE, 
como esclarece ainda o mesmo documento sobre os CIEPs e os CIACs. 

O 2º Programa Especial de Educação, a cargo da Secretaria Extraordinária de 
Programas Especiais- RJ, responsável pela implantação e acompanhamento 
pedagógico dos CIEPs tem agora mais uma atribuição: dar aos CIACs que aqui 
estão sendo e serão construídos uma feição e um perfil que os torne capazes de 
aprofundar e aprimorar a experiência pedagógica dos nossos CIEPs. (idem, p.6) 

Ao mesmo tempo, podem ser ainda mencionados, além da experiência dos CIEPs 
de Leonel Brizola, projetos em algumas cidades: Belo Horizonte, São Paulo, 
Apucarana, Curitiba, Juiz de Fora, além dos planos elaborados pelas redes estaduais 
de Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. 

Os programas citados acima são diferenciados em vários aspectos. Ana Maria 
Cavaliere (2009) destaca uma distinção necessária acerca do que se apresenta como 

                                                   
1 O programa dos CIEPs desenvolveu-se no estado do Rio de Janeiro, idealizado e implementado por Darcy 
Ribeiro, antropólogo e professor, ao longo de dois períodos do governo de Leonel Brizola: 1983-1986 e 1991-1994. 
A implantação ocorreu sob a coordenação dos 1º e 2º Programas Especiais de Educação (I e II PEEs), 
responsáveis pela criação e gestão do projeto que significava uma concepção pedagógica, muito além da simples 
construção de prédios escolares, planejados por Oscar Niemeyer. 
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educação integral, especialmente da escola de tempo integral, ou dos alunos de tempo 
integral.  

No primeiro, a ênfase estaria no fortalecimento da unidade escolar, com 
mudanças em seu interior pela atribuição de novas tarefas, mais equipamentos 
e profissionais com formação diversificada, pretendendo propiciar a alunos e 
professores uma vivência institucional de outra ordem. No segundo, a ênfase 
estaria na oferta de atividades diversificadas aos alunos no turno alternativo ao 
da escola, fruto da articulação com instituições multissetoriais, utilizando 
espaços e agentes que não os da própria escola, pretendendo propiciar 
experiências múltiplas e não padronizadas. (CAVALIERE, 2009, p. 80) 

Nos projetos de escolas de tempo integral, o investimento para adequar o espaço 
da escola ocorre de forma a atender a permanência de todos os estudantes em horário 
integral, em uma mesma escola. Enquanto que nas vivências experimentadas dos 
alunos em tempo integral, o investimento acontece em diferenciadas atividades que se 
realizam em apropriados ambientes, inclusive articulando diferentes instituições.  

Nesse último caso, os governos, através de convênios com as instituições, utilizam 
clubes, museus, cinemas e também, espaços públicos como praças e parques. Essa é 
uma orientação baseada na Declaração de Barcelona de 19902, que afirma que toda a 
cidade é educadora e, portanto, seus ambientes e recantos devem ser compreendidos 
como locais educativos. 

O governo municipal deverá dotar a cidade de espaços, equipamentos e serviços 
públicos adequados ao desenvolvimento pessoal, social, moral e cultural de todos os 
seus habitantes, prestando uma atenção especial à infância e à juventude. 

A cidade educadora deverá oferecer a todos os seus habitantes, enquanto objetivo 
cada vez mais necessário à comunidade, uma formação sobre os valores e as 
práticas da cidadania democrática: o respeito, a tolerância, a participação, a 
responsabilidade e o interesse pela coisa pública, seus programas, seus bens e 
serviços. (CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS, 1990) 

A ORIGEM DO CAIC PAULO DACORSO FILHO 

Em 1990, a eleição de Fernando Collor de Melo para a presidência da República 
abriu as portas do Brasil para o neoliberalismo. Essa nova face do capitalismo tem 
buscado, desde então, resolver mais uma crise resultante de seu próprio 
desenvolvimento. De modo a solucionar os problemas surgidos com essa crise, 

                                                   
2 Cabe ressaltar que o sentido de Cidades Educadoras extrapola a simples ideia de utilização do espaço urbano 
como área pedagógica; é o compromisso da cidade pela educação de sua população “(...) uma função educadora, 
quando assuma a intencionalidade e responsabilidade cujo objetivo seja a formação, promoção e 
desenvolvimento de todos seus habitantes, começando pelas crianças e pelos jovens.” 
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algumas medidas foram propostas (e continuam sendo encaminhadas e mantidas), e 
que vinham ao encontro dos antigos preceitos liberais do Estado Mínimo. Tais 
medidas se caracterizam pela defesa incansável da privatização de serviços públicos, 
como a educação, a saúde e a previdência, com a finalidade de desonerar o Estado e 
tornar esses serviços competitivos no mercado. Desta forma, muitos dos direitos 
conquistados ao longo da história republicana, vêm se transformando em mercadorias 
passíveis de negociações. A educação pública é um desses direitos. 

No bojo dessa política, especialmente no campo da educação, Fernando Collor 
criou o Projeto Minha Gente, que tinha como finalidade desenvolver ações integradas 
nas áreas de saúde, educação e assistência, e promoção social. Todas voltadas para o 
atendimento de crianças e adolescentes das classes populares. 

Art. 1º. É criado o PROJETO MINHA GENTE, com a finalidade de desenvolver 
ações integradas de educação, saúde, assistência e promoção social, relativas à 
criança e ao adolescente.  

Parágrafo único. O PROJETO MINHA GENTE compreenderá a implantação de 
unidades físicas, as quais obrigarão as seguintes atividades: 

I - pré-escola; 

I - creche e pré-escola;  

II - escola de primeiro grau em tempo integral; 

III - puericultura; 

IV - convivência comunitária e esportiva; 

V - alojamento para menores carentes. 

Art. 2º. A coordenação do PROJETO MINHA GENTE caberá ao Ministro de 
Estado responsável por aquele "Ministério da Criança". (DECRETO 91 de 1991) 

De forma a garantir todos esses objetivos em um único ambiente, o governo 
esboçou a criação dos Centros Integrados de Atenção à Criança e ao Adolescente, 
conhecidos através de sua sigla – CIAC3. Essas instituições escolares foram pensadas 

                                                   
3 O Projeto CIAC, mais adiante chamado CAIC, inspirou-se, como anteriormente apontado, no projeto do CIEP. O 
programa do CIEP foi idealizado por Darcy Ribeiro, e implementado no governo de Leonel Brizola, durante seu 
governo no estado do Rio de Janeiro. Brizola já havia demonstrado sua preocupação com a educação quando de 
seu mandato como governador no estado do Rio Grande do Sul. Nesse período, entre 1959 e 1963, o governador 
Brizola construiu cerca de mil escolas (em torno de três mil salas de aula), de simples arquitetura e de baixo 
custo, com a finalidade de erradicar o analfabetismo em todas as regiões de seu estado natal. Essas edificações 
ficaram conhecidas como brizoletas, e hoje muitas delas encontra-se em situação de abandono. Tal programa de 
expansão escolar baseava-se em convênios mantidos entre os municípios e o governo do estado. 
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de modo a abrigar diferentes segmentos de ensino: a creche, a pré-escola e o ensino de 
primeiro grau, conforme a denominação da época4. Trata-se de um Projeto que se 
pretendia grandioso, pois previa a construção de cinco mil CIACs com o propósito de 
receber cerca de seis milhões de crianças e jovens, dos quais 3,7 milhões seriam 
atendidos no antigo ensino de Primeiro Grau, e os demais, acolhidos nas creches e pré-
escolas. 

A concepção do programa coube à Legião Brasileira de Assistência (LBA)5, sob a 
coordenação do Ministério da Criança6. A natureza assistencialista do projeto, que é 
objetivamente expressa por seus objetivos, fica ainda mais patente quando se confirma 
a presença da LBA em sua criação. A LBA nasceu como uma instituição de assistência 
social, que trazia como propósito atender aos familiares dos combatentes da II Guerra 
Mundial. 

Torna-se interessante destacar que, mesmo tendo criado um Ministério 
exclusivamente para cuidar e encaminhar as questões ligadas ao tema da infância, a 
responsabilidade de pensar a criação de um espaço teoricamente escolar, ficou 
destinada a uma organização voltada para a assistência social. 

O Projeto do Governo Collor (PROJETO MINHA GENTE – Informações Básicas 
sobre o Projeto, 1992) propunha em seu texto original, nove programas de 
atendimento setorizados, quais sejam:  

• Núcleo de Proteção à Criança e à Família 
• Saúde e Cuidados Básicos da Criança 
• Educação Escolar 
• Esporte 
• Cultura 
• Creche e Pré-Escola 
• Iniciação ao Trabalho 
• Teleducação 
• Desenvolvimento Comunitário 

Esses programas setoriais demonstram que apesar do CIAC afirmar-se como um 
projeto escolar, este prevalece fragmentado em diferentes objetivos de apoio à 
atividades da escola: atendimento da saúde, proteção à família e à criança e 
desenvolvimento comunitário.  

                                                   
4 A Lei 5692 de 1971 organizou a educação básica em primeiro e segundo graus, nomenclatura que permaneceu 
até a promulgação da Lei 9394/96, a atual LDB, que passou a nomeá-los de Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
respectivamente. 

5 Órgão do governo brasileiro, criado em 1942, durante o Governo Vargas, e, tradicionalmente, dirigido pelas 
Primeiras Damas. Em 1991, sob a gestão de Rosane Collor foi alvo de muitas denúncias de desvio de recursos. Foi 
extinto em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, e substituído pelo Programa Comunidade Solidária, 
criado por Ruth Cardoso. 

6 O Ministério da Criança teve curta existência; criado por Collor com o propósito de coordenar políticas 
referentes à infância. 
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 (...) Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher e da Criança 
(PAISMO) Saúde Escolar, Saúde bucal, Exercício Físico para a Saúde. 
Acompanhamento Nutricional. Crescimento Desenvolvimento, 
Acompanhamento Pré/Perinatal, Imunizações. Câncer Ginecológico, Diabetes, 
Saúde Mental. (PROGRAMA MINHA GENTE, p.12) 

Até mesmo a educação nos segmentos da Creche e da Educação Pré-Escolar 
mantém-se destacada do programa de Educação Escolar, como se observa pela leitura 
do chamado Programa 3, integrante do Projeto original, apresentado abaixo.  

PROGRAMA 03  

Creche e Educação Pré-Escolar, desenvolvido no Núcleo de Atenção Integral a 
Criança, através dos Subprogramas Creche, Pré-Escola e Outros Serviços, o 
programa presta atendimento a 535 crianças de 0 a 6 anos, em funções de 
guarda, cuidados de higiene, alimentação, estimulação Psicopedagógica e 
desenvolvimento físico sensório motor intelectual e afetivo. (PROJETO MINHA 
GENTE, p. 12, 1992) 

A leitura do texto original do Projeto nos permite perceber, também, que os 
procedimentos para atingir as metas foram muito pouco explicitados, pois o projeto se 
define a partir da relação com as comunidades em que seria implantado, conforme se 
pode apreender: 

A implantação do projeto em uma determinada comunidade depende, 
fundamentalmente, da conjugação de quatro fatores: i) interesse da comunidade 
nos Projetos;  ii)  existência de demanda efetiva para os serviços oferecidos pelo 
Projeto; iii) disponibilidade de terrenos para construir o CIAC; e iv) capacidade 
das instituições em administrar o CIAC e operar os serviços para ele 
programados. (idem, p.2-3) 

Na verdade, o projeto foi concebido para ser gerido por todas as três esferas 
administrativas previstas na Constituição Federal, inclusive permitindo a participação 
do setor privado, apresentando-se, assim, em perfeita sintonia com o modelo de 
Estado Mínimo proposto pelo ideário neoliberal, eximindo a União, mentora do 
projeto, de sua responsabilidade como gestora e financiadora.  

Como essa gestão a três se consubstanciava? Através da instituição de três 
segmentos: a entidade promotora, a entidade empreendedora e as entidades 
operadoras. A entidade promotora era representada pelo governo federal 
apresentando-se através do MEC, com apoio dos governos estaduais, responsável pela 
construção das unidades escolares e pela coordenação técnica do Projeto; as entidades 
empreendedoras podiam ser públicas (as prefeituras) ou privadas (sem fins lucrativos) 
e tinham a responsabilidade de ceder o terreno administrar a escola; e por fim, as 
operadoras, que também, podiam ser instituições públicas ou privadas, e seriam as 
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executoras dos programas setoriais desenvolvidos no CIAC. Nesse sentido se observa 
como a parceria efetivamente isentava os governos com maiores condições de arcar 
com o suporte financeiro, abrindo oportunidades de participação às instituições 
privadas. 

O principal destaque a ser registrado refere-se à lacuna evidenciada pelo Projeto 
Minha Gente quanto ao seu conteúdo pedagógico. Ao contrário do projeto criado por 
Darcy Ribeiro para as terras fluminenses, o CIAC pouco se apresentava como um 
projeto pedagógico. Logo, o projeto eximia-se de um debate mais conceitual. Muitas 
prefeituras brasileiras, ainda nos dias atuais, não oferecem como não ofereciam há 
décadas atrás, requisitos técnicos e acadêmicos que permitissem a formulação de 
projetos pedagógicos inovadores adequados e capazes para o enfrentamento das 
condições de precariedade educacional e de insuficiência de recursos apresentadas. 

Em 1992, o governo Collor viveu seu momento mais crítico. Após um plano 
econômico que confiscou as poupanças, e que não conseguiu solucionar os problemas 
econômicos e financeiros, viu-se, ainda, envolvido em um grande escândalo de 
corrupção amplamente divulgado pelos meios de comunicação. Uma enorme 
campanha política visando à sua deposição, com grande participação estudantil, 
determinou a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que 
culminou com o seu impeachment. 

Como consequência do processo de impugnação e renúncia de Fernando Collor de 
Mello, tomou posse o vice-presidente Itamar Franco. Logo em seguida, o novo chefe 
do executivo procedeu a uma reforma ministerial que determinou a extinção do 
Ministério da Criança, e o projeto Minha Gente tem seu nome modificado para 
Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (PRONAICA).  

O PRONAICA pretendia continuar a atender integralmente crianças e 
adolescentes, assim como o Projeto Minha Gente. E acentua, ainda, o caráter de 
corresponsabilidade entre o Estado a sociedade civil e a família, objetivo que pode ser 
observado entre todos os outros elencados, assim redigido:  

O Ministério da Educação e do Desporto definiu como diretrizes do programa: 

a) a garantia do direito da criança ao pleno desenvolvimento de suas 
capacidades e potencialidades; 

b) a universalização do atendimento às necessidades básicas da criança e do 
adolescente, embora priorizando medidas voltadas à população mais pobre e 
sem assistência; 

c) a oferta de serviços de qualidade para as crianças, em oposição a soluções 
precárias e improvisadas, parciais, descontínuas e meramente assistencialistas; 

d) a irradiação e a disseminação de novas tecnologias, adequadas à atenção 
integral; 
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e) a intersetorialidade, a intercomplementaridade, a articulação de ações; 

f) a descentralização das ações, pela ação compartilhada entre União, estados e 
municípios e entre os diversos setores sociais e a comunidade, e o 
compartilhamento de responsabilidades;  

g) a flexibilidade em termos normativos, programáticos e gerenciais. 
(SOBRINHO & PARENTE, 1995, p.8) 

O compartilhamento de atribuições e responsabilidades financeiras entre as três 
esferas administrativas estava claramente definida no texto do PRONAICA. O governo 
federal assumia a elaboração do projeto arquitetônico e da construção da estrutura 
física; da instalação dos equipamentos; da coordenação geral e técnica do projeto e da 
avaliação do programa. 

Os governos estaduais asseguravam os recursos humanos, como a equipe dirigente 
e os docentes, e se responsabilizavam pelas despesas de manutenção dessas 
instituições. Para os governos municipais competia a obtenção do terreno e a 
manutenção das unidades, em colaboração com o órgão estadual e os setores privados 
interessados em participar do projeto. 

Este programa passou a ser assumido, então, pela Secretaria de Projetos Especiais, 
órgão vinculado diretamente à Presidência da República. Portanto, quando finalmente 
a instituição escolar foi inaugurada, ela não é mais um CIAC- Centro Integrado de 
Atenção à Criança, mas sim, um Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente 
– CAIC, o novo nome adotado pelo projeto. 

Seropédica é um pequeno município da região metropolitana, muito pobre, de 
característica agrícola e visível precariedade nas condições de vida da população. 
Embora seja uma cidade-dormitório, pois atende a grande quantitativo de 
trabalhadores que têm seus empregos localizados em outros municípios próximos, 
Seropédica é conhecida também, como cidade universitária.  

No início desse processo de transformação, em 1991, buscando um local que 
servisse de apoio aos estudantes dos cursos de licenciatura, a universidade manifestou 
interesse em implantar um CIAC, no interior de seu campus. Tal intenção fora 
expressa através do Ofício do Reitor7. Assim, a gestão universitária entrou em contato 
com o governo federal, através do MEC, a fim de efetivar o projeto. O CIAC seria 
concretizado através de convênio entre a UFRRJ e o Ministério da Educação e dos 
Desportos, através da Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, órgão vinculado 
à Presidência da República, conforme a Ata do Conselho Universitário (Consu) de 
19938. 

                                                   
7 Ofício 174/GR/UFRRJ de 24 de maio de 1991 da Reitoria dirigido ao Secretário Nacional de Educação Superior. 

8 Deliberação nº. 4 de 16 de fevereiro de 1999, do Consu/UFRRJ. 
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A partir dos documentos pesquisados e a confirmação através do testemunho da 
primeira diretora9 da unidade escolar em questão, o Reitor de então, Prof. Hugo 
Resende, expressava uma postura conservadora, que se afinava ao governo federal da 
época. A decisão de construção de um CIAC (posteriormente CAIC) no interior do 
campus universitário foi assumida pessoalmente pelo Reitor, sem que houvesse 
ocorrido qualquer debate nos conselhos universitários, como o Conselho Universitário 
(Consu) e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).  Não houve participação 
da comunidade docente ou dos funcionários da instituição quanto ao estabelecimento 
da nova unidade escolar.  

Se havia outros interesses federais em instalar em terreno da União uma escola 
que pudesse vir a atender à carente população da região de Seropédica, estes não foram 
suficientemente comprovados pela documentação analisada. O interesse explicitado 
no momento da criação da escola em questão articulava-se à intenção da reitoria no 
sentido de ampliar as possibilidades de atuação, quanto à prática docente, dos 
estudantes das licenciaturas.  

Cabe salientar, que os professores, estudantes e funcionários do Instituto de 
Educação - unidade administrativa da universidade que se localiza muito próxima ao 
local de instalação da escola, acompanharam o início da obra em 1991, sem 
compreender do que se tratava. Apenas quando a edificação ganhou forma, o Reitor 
esclareceu à comunidade sobre a obra que ali se desenrolava. 

Como previa o Projeto Minha Gente, a criação do CIAC de Seropédica respondia 
aos objetivos de buscar uma maior integração e atuação na comunidade local, o que 
vinha efetivamente ao encontro dos interesses expostos pela universidade: criar um 
ambiente ideal para as licenciaturas, pois à época tais cursos mostravam-se carentes 
de espaços que favorecessem as suas atividades curriculares. Além de garantir uma 
nova instituição escolar em uma região carente do estado do Rio de Janeiro, mantendo 
um vínculo entre a universidade e a população. 

 (...) o CAIC constitui-se numa oportunidade fundamental para que a UFRRJ 
integre suas atividades acadêmicas desde a pré-escola até a pós-graduação, na 
busca da excelência e, sobretudo, da atuação na melhoria das condições de vida 
das comunidades abrangidas pela sua influência. (OFÍCIO nº. 253/ 1993) 

Para atendimento da formação docente dessas licenciaturas, a universidade, 
anteriormente, já havia tentado utilizar uma escola da rede estadual, o antigo CIEP 
155 Nelson Romar, atualmente denominado CIEP 155 Maria Joaquina de Oliveira10, 
como lócus pra os estágios supervisionados, disciplinas obrigatórias para a formação 
docente, mas o pleito fora negado. 

O Projeto Minha Gente previa que os CIACs deveriam ser administrados pelas três 
instâncias administrativas. A gestão tripartite da escola, ao longo de sua trajetória, 

                                                   
9 A Prof.ª Dra. Lia Maria Teixeira de Oliveira foi a primeira diretora do CAIC. 

10 O terreno onde foi construído o CIEP foi cedido pela universidade. 
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sempre foi uma tarefa difícil de ser encaminhada, assim como o convênio inicial 
estabelecido entre a universidade e os governos municipal de Itaguaí (Seropédica 
ainda era um distrito) e o governo do estado do Rio de Janeiro. O principal obstáculo 
apresentado pelos dois governantes incidia sobre a participação da universidade na 
gestão da escola (FONSECA, 2010, p. 33). 

O CAIC E A UNIVERSIDADE 

No início de 1993, em março, após longos debates e reuniões, finalmente, o CAIC 
Paulo Dacorso Filho11 era inaugurado pelo Ministro da Educação – Murilo Hingel, 
durante a presidência de Itamar Franco. 

 (...) foram relatadas as dificuldades que ocorreram junto aos governantes do 
Estado do Rio de Janeiro e do Município de Itaguaí, que não concordavam com 
a administração do CIAC pela universidade. Neste mesmo sentido, tendo sido 
confirmado na entrevista, foi relatado que estas dificuldades se agravavam a 
cada dia, mas a posição do Reitor – Prof. Hugo Edson Barbosa Rezende era de 
que “não abríamos mão de que este CIAC fosse administrado pela Universidade 
Rural”. (FONSECA, 2010, p. 33) 

A primeira questão que se apresenta sobre a criação de uma escola pública de 
ensino fundamental no interior de uma universidade é: por que criar um CAIC e não 
um Colégio de Aplicação (CAp)? Por que não uma instituição escolar realmente 
apropriada aos objetivos dos cursos de formação de professores?  

O Colégio de Aplicação tem como finalidade assegurar uma educação de qualidade, 
englobando os segmentos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e experimentação de práticas 
pedagógicas inovadoras, de maneira a subsidiar a formação de professores para a 
educação básica. 

Uma instituição surgida para essa finalidade poderia ser concretizada através de 
um colégio de aplicação que objetivasse a experimentação da prática docente. As 
primeiras escolas eram chamadas originalmente de colégios de demonstração, e 
constituiu-se originalmente uma experiência paulista dos anos de 1920.  

A ideia de um colégio de demonstração nasce no interior das Faculdades de 
Filosofia tendo em vista a necessidade desta no que refere-se às aulas de prática 
de ensino ali ministradas aos futuros professores do ensino secundário. 
Instituições de caráter semelhante já funcionavam na Alemanha e Estados 
Unidos. (FRANGELLA, 2000, p.6) 

                                                   
11 O nome do CAIC Paulo Dacorsi Filho é uma homenagem a um Professor, pesquisador e Reitor, entre 1965 e 
1968, formado e muito atuante na UFRRJ, sobretudo em sua área a Medicina Veterinária. 
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A ideia sobre uma escola voltada para a prática pedagógica de futuros professores, 
em um modelo de escola experimental, inicia-se com o movimento dos Pioneiros da 
Escola Nova, na primeira metade do século passado, inspirado nas concepções de John 
Dewey divulgadas, principalmente, por Anísio Teixeira. 

A primeira experiência brasileira sobreveio na Faculdade Nacional de Filosofia, em 
1945, após estudos travados por Álvaro Neiva, sob a coordenação de Lourenço Filho, 
à época na direção do INEP. Luiz Alves de Mattos, o catedrático da cadeira de Didática 
da faculdade, quem muito se empenhou para a consecução do projeto, tornou-se o 
primeiro diretor da escola, função da respectiva cátedra e responsável pelas atividades 
pedagógicas. Em 1948, a iniciativa pedagógica concretizou-se na fundação do colégio. 
Dois anos antes, Eurico Gaspar Dutra assinara o Decreto-Lei n. 9.053/46, cujo teor 
fundamenta o propósito das referidas instituições escolares. O caput da lei estabelecia 
a obrigatoriedade de manutenção de um “ginásio de aplicação”, destinado à prática 
docente dos estudantes de licenciaturas. 

Em 2011, segundo Marques et alii (2011), o Brasil possuía dezesseis colégios de 
aplicação vinculados às universidades federais, além de várias outras escolas similares  
de universidades públicas estaduais e de instituições privadas. 

À época da criação do CAIC, a Reitoria da UFRRJ idealizara a estruturação de uma 
escola que, além de contribuir para a melhoria da educação da região, servisse também 
à formação dos estudantes das licenciaturas dos cursos da universidade. Entretanto, 
nesse momento, a reitoria não chegou a pensar na organização de um colégio de 
aplicação. Por que não?  

Todos os entrevistados afirmaram não haver impedimento, de ordem legal, à 
construção de um Colégio de Aplicação - CAp. Entretanto, ao mesmo tempo, essas 
mesmas fontes orais afirmaram que a criação de um colégio de aplicação não fora 
cogitado como alternativa naquele momento. Por outro lado, suspeita-se que a 
intenção da montagem de um colégio de aplicação da universidade sempre tenha 
rondado os docentes ligados à formação de professores, no momento da criação do 
CAIC. No entanto, essa questão não se apresentava como opção. Não houve uma 
negação à possibilidade de elaboração de um projeto com vistas à construção de um 
CAp. Porém, a forma como foi criado o CAIC na UFRRJ, distante de uma discussão 
mais ampla com o conjunto dos professores da área da educação (que pudesse colocar 
na pauta o surgimento de um CAp) e com a comunidade universitária em geral, não 
abriu espaço, ou não estimulou essa discussão. O CAIC surgiu, muito embora tenha 
sido tratado como um corpo estranho à universidade, restando a responsabilidade do 
reitor em nomear a direção da escola.  

Contudo, a escola de educação infantil e ensino fundamental é uma unidade 
estrategicamente localizada próxima ao prédio onde funcionam o Instituto de 
Educação e o Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Tal fato contribui para 
aproximar os cursos de formação de professores, todos localizados nesses Institutos, 
do CAIC Paulo Dacorso Filho. 

Atualmente, o CAIC assume ao mesmo tempo seu papel como uma unidade 
administrativa da universidade e como uma unidade escolar da rede municipal oficial 
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de Seropédica. Como um setor da universidade, a escola tem assento em todos os 
fóruns e órgãos deliberativos universitários, da mesma forma como todos os outros 
institutos de ensino superior que compõem a UFRRJ. Participa, também, do Conselho 
Universitário como um membro eleito. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES, PARA FINALIZAR 

Ultimamente, alguns projetos aproximam, ainda mais, as licenciaturas e o CAIC. 
Dentre eles, cabe destacar o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), uma alternativa promissora que leva ainda mais licenciandos para o interior 
da instituição escolar, e com uma perspectiva de maior inserção no trabalho. A 
experiência do PIBID tem representado um grande avanço nas relações entre o CAIC 
e a universidade. Tal projeto vem facilitando a integração da academia à realidade 
escolar. 

A relação entre a universidade e a escola demonstra, ainda, uma fragilidade. Esse 
contato ainda é muito incipiente e reverte ainda muito pouco como benefício para o 
cotidiano da escola. A vinculação entre as duas instituições apresenta-se em duas 
dimensões, quais sejam: como a universidade pode se favorecer das práticas escolares 
em suas atividades intrínsecas às licenciaturas, e de como a escola pode se beneficiar 
do potencial acadêmico.  

O CAIC, como se pôde perceber, ao longo de sua história, não nasceu nem se 
transformou oficialmente em um colégio de aplicação. Todavia, não é o título que a 
nomeia que determina o propósito de uma instituição escolar. Mas sim, o seu 
funcionamento, que se evidencia no seu cotidiano e nas suas práticas. De fato, o CAIC, 
em conjunto com a universidade, vem se construindo como um espaço de estágio das 
licenciaturas. Espaço de reflexão acerca de teorias apresentadas e debatidas na 
academia, e da prática no chão da escola de ensino fundamental.  

Há muito ainda para caminhar, mas esse é o caminho para se constituir 
efetivamente como locus privilegiado na formação de professores. 
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RESUMO  

Esta comunicação apresenta resultados de pesquisa da qual objeto de estudo é a 
história do Instituto Superior de Educação de Garça e o curso Normal Superior no 
período de 2003 a 2007. Os aspectos do referido curso e do instituto são analisados 
mediante as políticas educacionais que geriram a legislação para a sua criação, 
funcionamento e extinção e, a atuação dos sujeitos que atuaram no Instituto Superior 
de Educação de Garça, a luz da cultura escolar. O quadro teórico está constituído pelas 
formulações sobre representações, história das instituições e cultura escolar. A 
metodologia utilizada foi a análise documental e história oral mediante entrevistas 
semi-estruturadas. O funcionamento do Instituto Superior de Educação e do curso 
Normal Superior apresentou aspectos da cultura escolar mediante práticas 
significativas desenvolvidas no curto período do seu funcionamento. 
 
PALAVRAS CHAVE:   

Instituto Superior de Educação, Curso Normal Superior, Cultura Escolar.  
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1. O INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE GARÇA 

Os Institutos Superiores de Educação e a curta trajetória do curso Normal Superior 
marcou a história da formação de professores no Brasil. 

A curta trajetória do curso Normal Superior do Instituto Superior de Educação de 
Garça está registrada e marcada na formação dos sujeitos envolvidos na Instituição, 
conforme foi possível constatar na pesquisa desenvolvida no mestrado, cujos alguns 
resultados obtidos são apresentados neste texto a partir dos seguintes 
questionamentos: Como foi este curso e a maneira que ele funcionou para os vários 
sujeitos alunos e professores? Quais aspectos da cultura escolar se evidenciaram? 
Quais as representações envolvidas nesse curso que o levaria a ser exaltado e extinto?  

Socializar as pesquisas de como uma Instituição Educacional se organizou, o seu 
funcionamento nos mais variados aspectos e, como manteve o curso Normal Superior, 
pode auxiliar para uma nova compreensão sobre o local e a sua relação com a 
educação, principalmente quando se considera as ações de todos nela envolvidos. 

Para Magalhães (2004), o conceito de instituição está relacionado à ideia de 
permanência e de sistematicidade, bem como à ideia de norma e de normatividade. 
Nesse sentido se pode destacar: 

Genericamente, historiar uma instituição é compreender e explicar os processos 
e os “compromissos” sociais como condição instituinte, de regulação e de 
manutenção normativa, analisando os comportamentos, representações e 
projetos dos sujeitos na relação com a realidade material e sociocultural de 
contexto. (MAGALHÃES, 2004, p.58). 

O Instituto Superior de Educação de Garça está localizado no município de Garça, 
região centro-oeste do estado de São Paulo- Brasil. Este município, é considerado um 
importante “Pólo da Indústria Eletro-Eletônica” e, no período da pesquisa que 
compreendeu entre os anos de 2003 e 2007, contava com 43(quarenta e três) mil 
habitantes.  

A precursora do Instituto Superior de Educação de Garça, foi a Associação 
Brasileira das Franciscanas de Agudos, composta por religiosas da ordem franciscanas 
que em 24 de novembro de 1949 fundou o Colégio Santo Antônio-CSA em Garça SP, 
na intenção de atender a solicitação dos fazendeiros de Garça- SP e região em relação 
à formação de suas filhas, solicitando o curso Normal para formá-las professora. 

O início das atividades do Colégio Santo Antônio se deu com o curso Normal 
exclusivo para moças e atendia também como internato feminino para as alunas que 
moravam nas fazendas ou em outra cidade. 

No início da década de 1970, com a Lei Complementar n.5.692/71, a formação para 
professores foi designada para o curso Habilitação Magistério e a Associação optou 
por oferecer os segmentos da Pré-Escola ao 2º Grau, sem a formação de professores, 
considerada pela Lei como um curso profissionalizante. 
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No ano de 1997, a mantenedora foi vendida para um grupo familiar laico e nesse 
mesmo ano, em 18 de agosto, foi fundado o Instituto de Ensino Superior de Garça – 
IESG S/C LTDA, dando continuidade aos estudos, na educação superior com os cursos 
de administração de empresas e ciências contábeis.  

O prédio, construído no final da década de 1940, apresentava um espaço físico 
favorável para o funcionamento de um curso superior, contava com um amplo espaço 
de dois andares conforme segue: dez salas de aula no andar de cima, (as do andar de 
baixo eram específicas para o funcionamento da Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental); dois salões de auditório, sendo um específico para 
apresentações com palco; uma sala multimídia, pátio coberto, pátio descoberto, 
jardim de convivência, quadra coberta, quadra descoberta, cantina, biblioteca, parque 
infantil, laboratório de ciências, laboratório de informática, sala de artes e salas 
administrativas. 

O Instituto Superior de Educação de Garça – ISEG foi criado no ano de 2003. No 
entanto, a solicitação para o seu credenciamento junto ao Ministério da Educação se 
fez no ano de 2001. Tal solicitação foi decisão do mantenedor, responsável pelo Colégio 
Santo Antônio-CSA, onde se era ministrados os segmentos da Educação Infantil ao 
Ensino Médio, e pelo Instituo de Ensino Superior de Garça – IESG.  

Para atender a proposição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB n. 
9.394/96 que indica nos artigos 62 e 63, a formação de professores para atuar na 
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental ocorrer em Instituto 
Superior de Educação em Curso Normal Superior, o mantenedor optou por implantar 
esse curso. Para tanto, foi necessário criar o Instituto Superior de Educação de Garça. 

No ano de 2002, a Instituição recebeu a comissão para a avaliação das condições 
de implantação e, no mesmo ano se teve do Ministério da Educação a autorização do 
seu funcionamento. No ano de 2003 o Instituto Superior de Educação de Garça iniciou 
as suas atividades com o curso Normal Superior. 

Segundo Magalhães (2004), a história das instituições educativas cumpre um 
triplo registro de conhecimento que envolve: o passado, a problematização do presente 
e a perspectiva do futuro:  

Organismos vivos, as instituições educativas como os grupos sociais e como as 
pessoas angustiam-se, pensam, tomam decisões, analisando o presente na sua 
complexidade e no jogo de probabilidades de desenvolvimento, perspectivando o 
futuro e inquirindo, fazendo balanço, atualizando o seu próprio passado por 
referência ao destino dos sujeitos e à evolução da realidade. ( MAGALHÃES, 
2004,p.71) 

Assim, cada instituição educativa, considerada como organismos vivos, adquire a 
sua própria identidade, a sua cultura escolar. 

O que caracteriza a escola como organização possuidora de várias modalidades e 
níveis é a definição de cultura escolar como conjunto de aspectos institucionalizados. 
Esse conjunto de aspectos institucionalizado se refere à: práticas e condutas, modos 
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de vida, hábitos e ritos, modos de pensar. Enfim, a cultura escolar compreende toda a 
vida escolar, ou seja, fatos, ideias, mentes, corpos, objetos, modos de pensar e de 
fazer.(VIÑAO FRAGO, 1995, 68-69) . 

A instituição educativa, como organismos vivos também possui representações. 
Segundo Chartier (1990) as representações referentes à maneira de ver, ou as 
representações do mundo social, são sempre determinadas pelos interesses dos grupos 
que a forjam. Assim, não há neutralidade nas representações. Essas representações se 
caracterizam individualmente ou coletivamente.  

Nesse sentido, as práticas da formação das representações estão presentes nas 
apropriações feitas por todos os grupos, por aceitação ou por imposição. 

Mediante os pressupostos teóricos da cultura escolar e das representações, 
priorizei a história oral e a análise documental. Considerei documento, de acordo com 
Le Goff (2004, p.531), os escritos, as imagens, e sons, obtidos com a transcrição da 
gravação das entrevistas.  

A análise documental foi pautada na concepção de Le Goff (2003,p.538): 

A intervenção do historiador que escolhe o documento, extraindo-o do conjunto 
dos dados do passado, preferindo-o a outros, atribuindo-lhe um valor de 
testemunho que, pelo menos em parte, depende da sua própria posição na 
sociedade da sua época e da sua organização mental, insere-se numa situação 
inicial que é ainda menos “neutra” do que a sua intervenção. O documento não é 
inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma montagem, consciente ou 
inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também 
das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, 
durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O 
documento é uma coisa que fica, que dura, o testemunho, o ensinamento (para 
evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados, 
desmistificando-lhe o seu significado aparente. O documento é monumento. 
Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária 
ou involuntariamente – determinada imagem de si próprias. No limite, não 
existe um documento verdade. Todo o documento é mentira. Cabe ao historiador 
não fazer o papel de ingênuo. 

Assim, busquei, recuperei, reuni e selecionei os documentos escritos conforme 
segue: Legislação que regulamentava o Instituto Superior de Educação e o curso 
Normal Superior; os Projetos Pedagógicos, o Projeto Institucional, o Plano de 
Desenvolvimento Institucional, o Regimento Escolar; as Atas de reuniões, Relatório 
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de Avaliação do curso para o reconhecimento, Atas da Reuniões Pedagógicas, Manual 
do Trabalho de Conclusão de Curso, Manual de Estágio e Portfólio1 do Instituto. 

Os relatos orais foram coletados a partir da metodologia da História Oral, por meio 
de entrevistas semiestruturadas agendadas previamente com os sujeitos da pesquisa. 
Segundo Thompson (1992), a história oral é uma prática social capaz de gerar 
mudanças que transformam o conteúdo e a finalidade da história, pois a história oral 
modifica o enfoque da própria história e demonstra novos campos de investigação. 
Portanto, as narrativas orais e a escrita são fontes que se completam e, 
consequentemente, os dados podem ser obtidos por meio de fontes vivas de 
informações tais como: depoimentos, biografias, depoimentos pessoais, histórias de 
vida e entrevistas. Nesta perspectiva, a história oral pode ser utilizada em trabalhos 
que focam as trajetórias dos indivíduos, dos grupos, da sociedade e das instituições. 

Para a seleção dos sujeitos entrevistados estabeleci um critério específico de 
escolha. Nos documentos concedidos pela Instituição recebi a relação dos alunos 
matriculados no período que compreendia 2003 e 2007. Selecionei para a entrevista 
os alunos matriculados nos anos 2003 e 2004. Isto porque somente esses alunos 
cursaram o Normal Superior completo; os que ingressaram a partir de 2005 
participaram da transformação do curso Normal Superior em curso de Pedagogia. 
Após a seleção das turmas, realizei entrevistas com 9 (nove) alunos, 4(quatro) 
professores e 3(três) funcionários. 

Optei pela entrevista semiestruturada com questões sobre as lembranças do 
período em que os sujeitos estiveram no curso e o que mais marcou, a influência na 
sua atuação como professor.  

1.1.O CONTEXTO  

A criação de Institutos Superiores de Educação como local para a formação de 
professores e o curso Normal Superior para a formação de professores para atuar na 
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental contida na LDB n. 9.394/96 
não surgiu do desejo de um legislador, mas de discussões e disputas, visto o extenso 
trâmite da Lei no Congresso Nacional. 

As primeiras ideias em relação à LDB n. 9.394/96 ocorreram num período em que 
havia uma ebulição social; era o momento de transição entre o regime militar e a 
retomada dos civis na direção do país.  (SILVA 1998, p.24) 

Assim, no momento da aprovação da LDB n. 9.694 em 1996, o contexto sócio 
político-econômico estava diferente do final dos anos de 1980, em que os primeiros 
projetos dessa Lei foram encaminhados, com evidências da vontade coletiva e marcado 

                                                   
1 Trata-se de 3(três) pastas contendo os trabalhos realizados pela Instituição por meio de textos escritos, 
fotografias e recortes de jornais. Começou a ser elaborado no início do curso Normal Superior, no ano de 2003, 
pela coordenadora do curso, professores e alunos. 
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pelo direito à educação e o dever do Estado em atendê-lo. Na década de 1990, de 
tramitação da Lei, essa vontade foi alterada pelas exigências de uma nova realidade 
para atender a economia do mercado cada vez mais global mediante uma política 
neoliberal. 

 Visto as mudanças políticas que ocorreram na década de 1990, a educação teve 
que se ajustar ao modelo ideário de desregulamentação, flexibilização e privatização, 
e, se tem os ajustes para esse fim nas emendas e textos incluídos na LDB, inclusive na 
formação de professores. 

Este contexto se confirma, na historiografia do ISEG, que advém de uma 
Instituição particular e, o seu mantenedor vislumbrou a possibilidade de aumentar o 
seu investimento criando o Instituto Superior de Educação e licenciaturas iniciando 
com o curso Normal Superior. 

A comunidade acadêmica foi contrária a este novo local e curso de formação de 
professores, com destaque para as posições da Associação Nacional pela Formação dos 
Profissionais da Educação-ANFOPE: 

A ANFOPE tem assumido historicamente uma posição contrária a qualquer 
proposta que vise criar centros específicos de formação de professores, 
separados dos centros e dos cursos que formam profissionais da educação e 
pretendam separar a formação de professores da formação dos demais 
profissionais da educação e do ensino, ou dos especialistas.(FREITAS,1999,p.22) 

Essa posição da ANFOPE é fundamentada nas posições da entidade nos mais 
variados fóruns onde se discutiu a criação dos Institutos Superiores de Educação como 
lugar específico da formação exclusiva de professores, separado da universidade. 
Também salienta que a criação dos Institutos Superiores e os cursos Normais 
Superiores fazia parte das estratégias do governo brasileiro, em cumprimento às 
exigências dos organismos internacionais. Para ela, quando a LDB em questão 
estabeleceu que os cursos de Pedagogia formaria apenas especialistas separou a 
formação docente e, consequentemente, se estabeleceu  uma dicotomia retomando as 
já superadas habilitações. Essa dicotomia levaria o profissional especialista que está a 
serviço dos sistemas escolares, à diante de professores formados em bases tecnicistas 
e pragmatistas, a atuar firme e decisivamente para exigir os cumprimentos das metas 
da reforma e das políticas educacionais que a embasam, ou seja, uma formação que 
possibilitaria a formação de um profissional a serviço da política educacional de 
controle.( FREITAS, 1999, p.22) 

 A comunidade acadêmica também se manifestou em relação às publicações oficias 
que regulamentavam os Institutos Superiores de Educação e os cursos  Normais 
Superiores. 
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1.2. A HISTÓRIA DO INSTITUTO E DO CURSO NORMAL SUPERIOR E OS 
ASPECTOS IDENTITÁRIOS 

A autorização para o funcionamento do curso Normal Superior na licenciatura 
para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e licenciatura para a Educação Infantil 
ocorreu por meio da publicação do Diário Oficial da União no dia 29/11/2002, páginas 
35 e 36 Seção I a Portaria MEC n. 3285, de 27/11/2002 e, o credenciamento do 
Instituto Superior de Educação de Garça, mantido pelo Instituto de Ensino Superior 
de Garça Ltda, pela Portaria MEC n. 3286, de 27/11/2002. 

O curso foi organizado de acordo com os seus Projetos, mediante a predominância 
nas publicações dos Atos Normativos com destaque para o contido no Parecer 
CNE/CP009/2001 que se prevê a busca da sintonia entre a formação inicial dos 
professores com: as normas instituídas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil/Fundamental/Médio e suas modalidades e recomendações 
constatadas nos Parâmetros Curriculares /Referências Curriculares para a Educação 
Básica elaborados pelo MEC. Esse documento tem como princípios norteadores de 
preparo para o exercício profissional: a competência como concepção nuclear na 
orientação do curso; a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 
futuro professor e a pesquisa como foco no processo de ensino e de aprendizagem.  

O corpo docente foi constituído a partir das experiências dos docentes na Educação 
Básica e titulação, com preferência para a titulação de Mestre. 

Após o processo seletivo, que ocorreu por meio de Vestibular, no dia 03 de 
fevereiro de 2003 o curso Normal Superior Licenciatura Educação Infantil, se iniciava 
com 32(trinta e dois) alunos no período noturno. No mesmo ano, no mês de julho, 
iniciou, também por meio de processo seletivo-Vestibular, uma outra turma, sendo do 
Normal Superior Licenciatura Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com 18(dezoito) 
alunos. 

Com os grupos de docentes e discentes já formados, os professores iniciaram os 
trabalhos com um comprometimento evidente e idealista de proporcionar uma 
formação de excelência na qual a prática e a teoria caminhassem juntas por meio de 
reflexão que se evidenciava nas várias reuniões que ocorriam entre coordenação e 
docentes para estudo e discussões sobre as ementas. Nessas reuniões também se 
discutia o perfil da primeira turma que iniciava o curso. 

A integração entre o corpo docente possibilitou ações que caracterizaram as 
práticas desenvolvidas na Instituição marcando a sua cultura escolar. 

Estas práticas apareceram nos registros do Portfólio, nas Atas das Reuniões 
Pedagógicas, bem como nos relatos das entrevistas. Dentre elas a mais lembrada foi a 
formação teatral incluída na Matriz Curricular que possibilitou a integração dos alunos 
com as Escolas de Educação Básica na elaboração e apresentação de espetáculos. Esta 
foi possível visto a parceria do ISEG com o CSA, pois o teatro já fazia parte da Cultura 
Escolar do CSA, desde os anos de 1950 e se fortaleceu com a criação do Núcleo de Artes 
Cênicas, criado em 1997. 
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De acordo com a aluna R. S. A., atualmente diretora de uma creche do município 
de Garça-SP:  

O teatro foi essencial na minha formação, me ajudou a vencer a timidez. O que 
aprendi consegui transportar para a minha atuação com os alunos, 
estimulando-os e considerando o potencial criador de cada um.(ENTREVISTA, 
03/06/2015)  

A aula inaugural se institucionalizou a partir do primeiro ano do Curso Normal 
Superior com a palestra da Profa. Dra. Terezina Rios, no dia 28 de abril de 2003 com 
a presença de todos os professores, alunos e convidados da comunidade como o 
Secretario da Educação do Município, diretores e professores das escolas públicas 
estaduais e municipais de Garça e região. 

Outro evento que se institucionalizou foi a Jornada de Educação.Com a intenção 
de ampliar os conhecimentos produzidos na Instituição, o corpo docente em reunião 
específica, optou por elaborar Jornadas da Educação, na qual se poderia oferecer 
palestras com educadores de outras Instituições de formação de professores e oficinas 
com professores do ISEG e também de outras Instituições. Decidiu-se por fazer uma 
consulta junto a Secretaria Municipal de Educação e alunos do Curso Normal. Os 
temas mais sugeridos foram: leitura e convivência práticas em Sala de Aula.  

A Jornada de Educação ocorreu nos anos estudados, uma vez por ano e teve a 
participação de palestrantes como Madalena Freire, Vasco Moretto, Celso Vasconcelos 
e outros Professores Doutores de Universidades Públicas. 

Sobre estes eventos, a aluna R.R.C.N. recorda:  

Até hoje me utilizo de uma técnica que aprendi com uma professora da UNESP, 
em uma das oficinas da Jornada: Contar histórias com caixas! Também a 
palestra da Madalena Freire que me ensinou a valorizar mais o outro e ter 
entusiasmo com a educação.(ENTREVISTA, 05/06/2015). 

A participação do ISEG nos Programas do Governo Estadual e Federal ficou 
marcada. Logo no inicio do funcionamento do curso Normal Superior, numa parceria 
com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o ISEG iniciou a sua 
participação no P.A.I. Programa de Alfabetização e Inclusão e Escola da Família, que 
consistia na alfabetização de adultos da comunidade realizada pelos alunos do ISEG 
sob orientação dos professores do Instituto. Os alunos interessados escolheram as 
escolas próximas das suas casas e realizaram o trabalho de alfabetização à jovens e 
adultos.  

Outra participação foi o Programa Escola da Família,i elaborado e divulgado pelo 
então Secretario da Educação do Estado de São Paulo Gabriel Chalitta, no ano de 
2003. Esse programa consistia numa parceria entre Instituição de Ensino Superior e 
Escolas de Educação Básica. O aluno participante tinha isenção nas mensalidades, pois 
o governo do estado de São Paulo pagava 50% (cinquenta por cento) e a Instituição os 
outros 50% (cinquenta por cento). A atuação do aluno era para trabalhar aos sábados 
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e domingos nas Escolas Públicas Estaduais, desenvolvendo projetos junto à 
comunidade local. Tais projetos deveriam ser orientados pelas Diretorias de Ensino 
em parceria com as Instituições.  

Assim, logo no primeiro ano do funcionamento do curso Normal Superior, o ISEG 
fez parceria com as escolas públicas estaduais, para a atuação no Programa Escola da 
Família e também para que as mesmas fossem o local de experiência dos futuros 
professores.  

Os eventos que ocorriam no Colégio Santo Antonio foram incorporados ao 
Instituto Superior de Educação de Garça, tais como: Festa Junina, Feira de Leitura, 
Café Literário, Festival de Música e Desfile Cívico. 

A Festa Junina era uma tradição no CSA e os alunos do ISEG também passaram a 
fazer parte desta tradição, montando barracas para arrecadação de dinheiro para a 
formatura e aproveitando para levar a família a compartilhar momentos de lazer no 
local onde estudavam. 

A Feira de Leitura também era um evento próprio da cultura do CSA que passou a 
ser realizado  junto com o ISEG. Esse evento tinha como objetivo promover a leitura a 
todos os alunos do município. Assim, todas as escolas de Educação Básica agendavam 
as visitas e participavam das apresentações referente à leitura realizadas na Feira tais 
como: a presença de autores de livros, apresentações artísticas e contação de histórias. 
Os alunos do Curso Normal Superior participavam com apresentações artísticas 
musicais, teatrais e assistindo as palestras.  

Além da Feira de Leitura, foi organizado pelo NAC – Núcleo de Artes Cênicas que 
assumiu o curso de Teatro na formação de professores, o Café Literário, também com 
apresentações artística, leituras de poemas, crônicas, com a participação de alunos e 
pessoas da comunidade. Destaque para o Café Literário de 2006 que teve a 
participação especial do ator Jackyson Costa. 

Os festivais de Música já era uma tradição no CSA e foi incorporado pelo IESG. A 
Instituição tinha patrocínio para a premiação e acompanhamento de bandas musicais. 

Outra participação em conjunto do Instituto com o CSA, era a participação no 
Desfile Cívico de 7 de setembro, no qual se comemora a independência do Brasil. Já 
era tradição do CSA sair nesse desfile desde a década de 1950, inclusive com fanfarra. 
Com o curso de formação de professores Normal Superior, alguns alunos se 
interessaram em participarem com mensagens sobre a educação e divulgando o curso.  

A parceria com o prédio partilhado entre o CSA e o ISEG favorecia a utilização dos 
mesmos ambientes, como a biblioteca infantil e brinquedoteca, localizadas no prédio 
da Educação Infantil do CSA o laboratório de ciências, a sala de indumentária do 
Núcleo de Artes Cênicas e um espaço, criado em especial para o curso Normal 
Superior, para o funcionamento do Laboratório de Ensino e Aprendizagem, além da 
Biblioteca “Cora Coralina”, específica para os cursos superiores.  

O cotidiano também era marcado por leituras, reflexões e escritas além das 
palestras de profissionais da área da educação e da saúde na sala de aula, integração 
dos alunos com a comunidade mediante participação dos alunos nas sessões da 
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Câmara dos Vereadores do município, nos meios de comunicação como jornal e rádio 
e nas áreas rurais para estudo do meio. 

 O Estágio Curricular Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso-
TCC(Monografia), foram destacados como essenciais na formação do professor visto 
ter o foco no desenvolvimento da pesquisa. 

O Estágio Curricular Obrigatório, enquanto disciplina na Matriz Curricular, 
possibilitava as orientações, reflexões e organização da atuação dos alunos nas escolas 
de Educação Básica. Nesse sentido ele se constituiu como uma prática que 
possibilitava aos alunos atuarem nas escolas realizando observação e, em seguida 
levantamento de um problema em conjunto com o professor da classe, e 
desenvolvimento de um projeto pautado em fundamentação teórica com pressupostos 
de pesquisa. Esta prática se evidenciou nos relatos das entrevistas com os alunos, 
mostrando o quanto aprenderam a ser professor e conheceram o funcionamento das 
escolas por meio das suas próprias atuações com acompanhamento do professor 
responsável pelo estágio e em parceria com o professor da classe. 

A pesquisa foi um aspecto do curso Normal Superior que se evidenciou desde o 
início, começando na disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino no primeiro ano, no 
segundo ano com a disciplina de Metodologia da Pesquisa e no terceiro ano com a 
disciplina de TCC na qual o aluno se assumia como pesquisador a partir de problemas 
levantados no seu local de estágio e fundamentação teórica apreendida no curso. 
Portanto, se evidenciava a estreita relação entre as práticas do estágio com a 
organização da pesquisa para a monografia como Trabalho de Conclusão de Curso. 
Nas monografias apresentadas nas Atas e nas entrevistas, foi possível constatar que 
todas eram pesquisas de campo e de intervenção com relação entre a teoria e a prática. 

A prática de acompanhamento no Estágio foi lembrada pela aluna J.B.V. 

Aluna: A professora B. era orientadora do estágio, marcava as visitas para 
assistir as aulas e depois dava as devolutivas. Fui coordenadora de escola, onde 
funciona anos iniciais do ensino fundamental, e nunca vi uma supervisora de 
estágio ir assistir aula. Lembro que o primeiro passo do estágio era a observação, 
depois do contato e parceria com a professora, iniciava a observação de como 
ocorria, levantava um problema e se elaborava um projeto de trabalho e também 
planos de aula para cada disciplina era em uma dessas aulas que a professora 
ia. Escolhi trabalhar com matemática, porque os alunos apresentavam 
dificuldades na utilização da régua, e era o conteúdo que seria trabalhado pela 
professora da classe. Era na escola estadual Maria do Carmo, em uma segunda 
série. Foi quando a Professora B. foi assistir, expliquei na lousa e precisei ir de 
carteira em carteira, pois os alunos não entenderam. Depois, na devolutiva a 
Professora B. disse que a minha comanda não ficou clara, não teve exemplos, por 
isso os alunos não entenderam. Refiz o plano e ela foi novamente assistir, ai deu 
certo, levei a régua grande e eles iam experimentando a medição da classe, de 
objetos, junto comigo. (ENTREVISTA, 08/06/2015). 
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Sobre a importância da pesquisa no curso a Profa. B.B.A.G. relata: 

A continuidade da pesquisa no curso foi fundamental, ela estava presente desde 
o primeiro termo. No início era como se fazia a pesquisa, porque tem a ver com 
a autoria, o que é também fundamental na educação. O professor fica preso em 
suas mazelas e não consegue ver. A pesquisa então pode ser usada para pensar 
no que se faz. (ENTREVISTA, 03/06/2015). 

A aluna A.C.B.C.M.V. lembrou da pesquisa de intervenção com os pais da escola 
onde ela realizou o estágio e contou: 

No TCC  me interessei pelo tema trabalhado pela Profa. C., violência doméstica 
escolhi esse tema porque vi na escola várias situações de violência. Fui orientada 
pela Profa. C.. Fiz as leituras sobre o assunto, sobre quais as consequências da 
violência física, emocional e intelectual para a criança. Os passos desse trabalho: 
Selecionei o grupo, foi na Escola Edson Puga, apliquei questionário com os pais 
sobre como corrigiam os filhos e entrevistei os que não escreviam Era para 
levantar o perfil dos pais. Depois, fiz palestras com os pais sobre como cuidar dos 
filhos sem violência, sempre orientada pela Profa. C.. Depois das palestras fiz 
novamente os questionários e entrevistas. Recolhi os dados e escrevi, a maioria 
dos pais entendeu que usava algumas vezes a violência na educação dos filhos 
porque tinham sido educados assim. Enquanto fazia esse trabalho, fui com a 
Profa. C. num Congresso em São Paulo sobre violência doméstica, era uma 
parceria com a Prefeitura, com a intenção de montar uma rede para se trabalhar 
sobre a violência. (ENTEVISTA, 05/06/2015). 

1.3. AS REPRESENTAÇÕES E A TRANSFORMAÇÃO DO CURSO 

De acordo com os professores entrevistados, o curso possibilitou colocar em 
prática a representação que o grupo tinha de formação de professores: fundamentação 
teórica com atuação prática desde o primeiro ano de formação. No entanto, visto ser 
uma Instituição privada, a contratação era de horista, o que dificultava a realização 
das ações. 

Os alunos entrevistados entenderam o curso como um período de muito 
aprendizado que os levaram a conhecer, pesquisar e refletir, por meio de intervenções, 
numa parceria entre os professores do ISEG e as Escolas da Educação Básica , nos 
eventos da Instituição, nas aulas e destacaram muito a figura do professor como o 
principal mediador dos conhecimentos. Relataram que quando iniciaram as suas 
atividades como professores se sentiram preparados para a atuação e a busca para 
novos conhecimentos. A aluna J.B.V. relatou sobre o curso:  

Vejo hoje que foi um curso completo em todos os sentidos. Logo no começo já tive 
a oportunidade de ir para a escola com as pesquisas da disciplina de Pesquisa e 
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Prática de Ensino, depois atuando no P.A.I.  e Escola da Família, o que me rendeu 
poder fazer o curso Letra e Vida na Diretoria de Ensino de Marília e também ser 
monitora no Pólo de Educação Ambiental de Garça. Essas experiências, como já 
falei, do teatro, da música, da arte como um todo, as disciplinas, os professores, 
as leituras, me ajudaram a me tornar professora. Sei que foi um curso diferente, 
pois a minha prima fez Normal Superior em uma outra faculdade, em outra 
cidade e não foi assim, teve uma duração menor e não tinha essa relação da 
teoria com a prática. (ENTREVISTA, 08/06/2015). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores em Nível 
Superior, Cursos de Licenciatura de Graduação Plena, do Parecer CNE/CP 9/2001 e 
da Resolução CNE/CP 1/2002, indicavam as diretrizes sem especificar os cursos, o que 
levou a pressões das comunidades acadêmicas e o reforço do debate sobre a formação 
de professores para atuar na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
ser oferecida nos cursos de Pedagogia e Normal Superior. 

As críticas das comunidades acadêmicas se referiam ao fato do Curso Normal 
Superior ser oferecido, na sua maioria, pelas redes particulares de ensino, mas 
também por ser poder substituir o curso de Pedagogia, que era considerado como 
espaço da formação do Pedagogo, profissional preparado para o exercício da docência 
e da gestão dos processos educativos escolares e não escolares, enquanto o curso 
Normal Superior formava para a docência da Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental.  

O teor dos debates e críticas resultou nos Pareceres CNE/CP n. 5/2005 e 3/2006, 
no qual se prevê a formação dos professores para Educação Infantil e séries iniciais do 
Ensino Fundamental também nos cursos de Pedagogia, além da formação dos 
profissionais da educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e 
orientação educacional para a Educação Básica e ainda propõe a possibilidade dos 
cursos Normais Superiores se transformarem no curso de Pedagogia. Assim, em maio 
de 2006 se tem a Resolução CNE/CP n. 1/2006, que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 

Mediante esta trajetória, a partir de 2007, se vê gradativamente a transformação 
dos cursos Normais Superiores em cursos de Pedagogia o que também ocorreu com o 
curso Normal Superior do Instituto Superior de Educação de Garça. 

Logo após a publicação do reconhecimento do curso Normal Superior,em 17 de 
agosto de 2006, o mantenedor do Instituto Superior de Educação de Garça, solicitou 
a direção e coordenação que realizasse uma pesquisa junto aos alunos quanto ao 
interesse nos cursos. Essa pesquisa mostrou que não haveria mais interesse na 
manutenção do curso Normal Superior visto a duração do mesmo ser de quatro anos 
para as duas licenciaturas – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
qualificando apenas para professor e, o curso de Pedagogia ter a duração de quatro 
anos, mas qualificando para professor e ainda administração, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional para a Educação Básica além de um 
aprofundamento de acordo com a necessidade regional. 
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Assim, para atender a demanda apontada, o Instituto Superior de Educação de 
Garça no mês de junho do ano de 2006, solicitou junto ao MEC a alteração do curso 
Normal Superior para o curso de Pedagogia no qual foi publicado no Diário Oficial da 
União no dia 12 de fevereiro de 2007, página 14 – Seção I, pela Portaria SESU, n. 143, 
de 09 de fevereiro de 2007. 

Pelo exposto, a partir do ano de 2007 o curso Normal Superior foi extinto do 
Instituto Superior de Educação de Garça dando lugar ao curso de Pedagogia.  Devido 
a esta alteração, os alunos que iniciaram no ano de 2003 percorreram uma formação 
de cinco anos, sendo quatro para as duas licenciaturas do Normal Superior e mais um 
ano de adaptações curriculares para a conclusão do curso de Pedagogia. 

Após a transformação do curso Normal Superior, o mantenedor esteve com a 
Instituição somente no ano de 2007. O ISEG foi vendido em dezembro de 2007 e, no 
ano de 2008 passou para a responsabilidade de outro mantenedor. 

Na historiografia do ISEG, no recorte temporal desta pesquisa,  se destacou além 
da atuação dos alunos, a figura do professor formador de professor. Isto se evidencia 
nas lembranças dos alunos durante a entrevista, pois não se reportam às disciplinas, 
mas a figura do professor, como o que fez a diferença na sua formação, como um 
agente que contribuiu para a constituição da cultura escolar do Instituto Superior de 
Educação de Garça. 
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RESUMO  

Desde a sua descoberta, o Brasil foi uma realidade omnipresente nas dinâmicas 
socioeconómicas da cidade do Porto, um dos destinos preferenciais das suas rotas 
náuticas e migratórias transatlânticas. Nos novos desafios oitocentistas de construção 
de uma nação liberal e progressista em ambos os países, as teses da instrução pública 
assumiram uma nova relevância, dissipando a ideia exclusiva da Universidade de 
Coimbra como o centro de formação intelectual das elites. Finalmente, sob o 
qualificativo de «politécnico», novas escolas foram fundadas para o ensino técnico 
superior, mais adaptadas a todo um conjunto de novas exigências da emergente 
civilização industrial. 

A Academia Politécnica do Porto (1837-1911) inscreveu-se neste inovador 
panorama do sistema educativo português, como exemplo de um modernismo 
pedagógico e científico e de uma identidade institucional ainda pouco exploradas. 
Nomeadamente, o da presença significativa de um segmento de estudantes de origem 
brasileira e de valiosos intercâmbios educativos com a Escola Politécnica do Rio de 
Janeiro, entre outras sinergias de diferentes naturezas, que se pretendem salientar 
neste capítulo original da História da Educação luso-brasileira. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Academia Politécnica do Porto, Ensino superior, Intercâmbio luso-brasileiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Universidade em Portugal remonta aos idos medievais, a Universidade no Brasil 
está prestes a completar o centenário da fundação do primeiro estabelecimento… A 
relação entre potência imperial e território colonial, firmada ao longo de três séculos 
de domínio português, poderia ser um dos pressupostos que explicam esta 
idiossincrasia na História da Educação luso-brasileira. Até porque no caso português 
a Universidade de Coimbra deteve esse monopólio instrutivo até ao século XX, à parte 
a breve experiência da Universidade de Évora (1559-1759), enquanto na vizinha 
Espanha várias foram as instituições universitárias criadas no reino e nas suas colónias 
sul-americanas desde Quinhentos. 

Em termos políticos e governativos, a coroa portuguesa pautou-se sempre por um 
princípio de exploração essencialmente económica do Brasil, procurando condicionar 
o seu desenvolvimento interno, reservando a instrução para uma minoria com posses 
para poder enviar os filhos estudar na Europa. No mais, um elitismo social que 
facilmente se espelhava por igual segmento marginal das famílias na metrópole, que 
só se procurou refutar nas profundas mudanças político-ideológicas iluministas e 
liberais. Principalmente com o projeto educativo pombalino e da fundação das aulas 
régias para uma instrução de carácter profissionalizante, alicerce comum em ambos 
os lados do Atlântico para que certos paralelismos educativos tenham persistido após 
a independência brasileira… 

Um deles enquadra-se na emergência do ensino politécnico na viragem para o 
século XIX, derivado da célebre École Polytechnique (1795) em França, que 
portugueses e brasileiros reconheceram como capital para o progresso das duas 
nações, estimulando o progresso dos avanços científicos e tecnológicos e a sua 
aplicação aos sectores económicos. Um dos estabelecimentos a ele consagrado foi a 
Academia Politécnica do Porto (1837-1911) – antecessora das atuais faculdades de 
Ciências e Engenharia da Universidade do Porto – com uma matriz histórica de alta 
formação comercial e industrial ligada a ancestrais vínculos mercantis e migratórios 
transatlânticos, nomeadamente com o espaço brasileiro. 

Este ensaio historiográfico pretende ilustrar alguns factos na construção da sua 
identidade académica e institucional, devidamente enquadrado dentro de um 
panorama educativo simultaneamente nacional e além-fronteiras, na complexidade 
das políticas dos diferentes governos liberais em exercício. Para tal, tendo como fonte 
documental primordial os Annuarios da Academia Polytechnica do Porto (1877-1911), 
será possível elucidar a definição e transmutação das suas diretrizes científicas, 
pedagógicas e formativas, bem como a sua internacionalização através de diferentes 
facetas promovidas pela sua comunidade académica. O propósito será destacar todas 
aquelas que se foram interligando com o Brasil, incessante presença nas vidas das 
gentes da cidade e desta sua instituição de ensino superior. 
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2. A AFIRMAÇÃO DO ENSINO POLITÉCNICO EM OITOCENTOS: PERSPETIVAS 
COMPARADAS 

O conceito de ensino politécnico – etimologicamente do grego «polutekhnos» com 
o significado de hábil em muitos saberes – deriva do universo francês e das suas 
múltiplas reformas educativas nos conturbados tempos revolucionários. A sua origem 
remete-nos, contudo, ainda para meados de Setecentos, quando as premissas 
mercantilistas e iluministas promoveram a abertura de escolas de carácter mais 
profissionalizante em diferentes domínios – construção civil e naval, minas, medicina, 
comércio, militar, veterinária etc. – detendo como tónica comum um maior peso das 
ciências exatas e naturais e uma conveniente preparação técnica em atividades vitais 
para o progresso económico. 

A França teve a responsabilidade de levar este modelo formativo mais além, 
primeiro reforçando o peso de um ensino científico-técnico, como alternativa ao 
ensino mais teórico e dogmático nas Universidades, depois gradualmente convertendo 
o seu reconhecimento como grau académico de nível superior. Para o mundo 
ocidental, depois de outros estabelecimentos prévios, a École Polytechnique figurava 
como o corolário dessa inovadora proposta, assumindo uma instrução superior nas 
ciências aplicadas, com especial incidência na preparação de engenheiros militares e 
de funcionários de categorias técnicas. 

A difusão da Revolução Industrial e o desenvolvimento dos sectores da indústria, 
transportes e comunicações demandavam, de forma imperiosa, pelo aumento destes 
profissionais para os quadros públicos e privados em crescimento. Foi esta premência 
de uma especialização educativa que, socorrendo-se de estabelecimentos educativos 
com missões similares, levou à construção do arquétipo educativo francês das 
«grandes écoles». Genericamente, pelas suas muitas especificidades orgânicas e 
pedagógicas, estas detinham a qualidade de escolas de ensino de formação de nível 
superior, sob distintas tutelas ministeriais e de acesso por concurso com base no 
mérito académico. A polivalência de saberes que comportavam – engenharias e 
tecnologias, comércio, formação de professores, etc. – implicava quase sempre uma 
instrução preparatória geral de cultura científica prática ao que se seguia uma 
formação especializada, tanto dentro desses programas curriculares como em outras 
escolas superiores nos subsistemas educativos militar ou da medicina. 

Esta dualidade característica do ensino superior francês oitocentista – 
Universidade para estudos científico-culturais e Politécnica para estudos científico-
técnicos – em que novas «grandes écoles» foram sendo fundadas, conforme o 
surgimento de novos ramos tecnológicos, tiveram um grande sucesso até finais dessa 
centúria, perante um declínio progressivo em favor do paradigma universitário 
humboldtiano. Igualmente de realçar foi, em função desses currículos fundamentados 
nas ciências exatas e naturais, o importante papel que esta formação académica 
específica teve na divulgação da corrente do Positivismo, na sua conceção 
epistemológica de que o conhecimento resultava dos factos demonstráveis apurados 
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pela aplicação do método científico, perfeitamente adequado ao processo de ensino-
aprendizagem aí implementado. 

 

França Portugal Brasil 

Escola Real de Engenheiros 

Construtores Navais (1741) 
Aula de Náutica (1762) → 

Academia Real da Marinha e 

Comércio do Porto (1803) → 

Academia Politécnica do Porto 

(1837) 

Real Academia de Artilharia, 

Fortificação e Desenho (1792) → 

Academia Real Militar (1810) → 

Escola Central (1858) →  Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro 

(1874) 

Escola Real de Pontes e Estradas 

(1744) → Escola Nacional de 

Pontes e Estradas (1775) 

Academia Real de Marinha (1779) 

→ 

Escola Politécnica de Lisboa 

(1837) 

Escola de Minas de Ouro Preto 

(1876) 

Escola de Minas (1783) Conservatório de Artes e Ofícios 

de Lisboa (1836-1844) 
Escola Politécnica de São Paulo 

(1893) 

Conservatório Nacional de Artes e 

Ofícios (1794) 
Conservatório Portuense de Artes 

e Ofícios (1837-1844) 
Escola Politécnica da Baía (1897) 

Escola Central de Obras Públicas 

(1794) → Escola Politécnica 

(1795) 

  

Escola Superior de Comércio 

(1819) 
  

Escola Central de Artes e 

Manufaturas (1829) 
  

Escola de Altos Estudos 

Comerciais (1881) 
  

TABELA 1 | Algumas das principais instituições de ensino politécnico no século XIX, no âmbito das engenharias e 
comércio, com respetivas datas de fundação e/ou remodelação. 

A influência educativa francesa rapidamente serviu de inspiração para outros 
países que procuraram adotar o ensino politécnico às suas realidades nacionais, em 
especial em todos aqueles em que a cultura francesa dominava como exemplo máximo 
de civilidade, como foi o caso de Portugal e do Brasil. Alguns traços comparativos 
sugerem uma certa correlação entre ambos nos seus subsistemas de ensino 
politécnico, começando pelo lançamento a partir de estabelecimentos régios criados 
nos reinados de D. José I e D. Maria I, heranças da política iluminista de renovação 
pedagógica portuguesa. Ou então a tendência para não se dispersar o mesmo por 
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escolas de especialização, concentrando-o no universo de escolas politécnicas 
generalistas, de resto um desenho estrutural circunscrito também à fundação em 
localidades de maior pujança industrial e comercial.  

Os processos políticos em cada um destes contextos nacionais foram logicamente 
sublinhando as diferenças que se observam nestes sistemas educativos em concreto, 
obedecendo a ideários e finalidades a que a Educação deveria assumir na formação 
dos seus cidadãos e sociedades burguesas. No caso português foi o governo 
setembrista de 1836, no âmbito de uma profunda reforma do sistema educativo 
nacional, o primeiro a equacionar o alargamento do ensino superior, ainda que sem 
colocar em causa o exclusivo e privilégios da Universidade de Coimbra, para as áreas 
e estudos em Medicina, Militar, Agricultura ou Belas Artes. 

A Passos Manuel se deveu a institucionalização formal de um ensino de cariz 
verdadeiramente politécnico em dois novos estabelecimentos em inícios de 1837 – a 
Escola Politécnica de Lisboa e a Academia Politécnica do Porto – generalizando a 
necessária instrução nas ciências exatas e tecnologias, que encurtassem o 
desfasamento económico e cultural face aos padrões europeus. Originalmente criadas 
sob a jurisdição do Ministério da Guerra, os seus contextos locais prévios conduziram 
a disparidades ao nível pedagógico e formativo, à exceção do traço comum da regência 
de cursos preparatórios para outras escolas superiores como as Escola do Exército, 
Escola Naval e Escolas Médico-Cirúrgicas de Lisboa e Porto.  

Enquanto a primeira pelo decreto de 11.01.1837 1  lecionaria quatro cursos 
preparatórios para oficiais militares e engenheiros construtores de Marinha e um 
curso geral para profissões científicas, claramente inspirado na homóloga francesa, o 
decreto de 13.01.18372 da segunda afastava-se desse ensaio formativo para avançar 
por um caminho mais abrangente em prol das ciências industriais, aliás reflexo da 
multiplicidade de cursos do anterior quadro educativo local. Peculiarmente, nas 
muitas reformas orgânicas que ambas foram sendo alvo até inícios do século XX, a 
escola lisboeta manteve sempre uma identidade essencialmente militar, ao contrário 
da portuense mais formatada para um ensino civil e de especialização técnico-
profissional.  

Uma distinção mantida pelos posteriores governos da Regeneração quanto ao 
papel do ensino politécnico português, também visível no fracasso dos organismos 
imitados do francês Conservatoire National des Arts et Métiers. Preconizados como 
espaços para a instrução profissional secundária das atividades industriais e 
albergando depósitos gerais com instrumentos e equipamentos industriais e artísticos, 
quer o Conservatório de Artes e Ofícios de Lisboa, quer o Conservatório Portuense de 
Artes e Ofícios foram extintos em 1844, com a resolução de todo o seu património ser 
incorporado nas respetivas politécnicas das suas cidades. 

                                                   
1  Collecção de leis e outros documentos officiaes publicados no 1.º semestre de 1837, p. 52-61. 

2  Collecção de leis e outros documentos officiaes publicados no 1.º semestre de 1837, p. 69. 
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A realidade educativa brasileira de meados de Oitocentos, consolidada a 
independência e o governo imperial de D. Pedro II, escusou-se à instalação de 
universidades em favor da modernização dos estabelecimentos educativos existentes, 
na sua maioria criados durante a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro 
(1808-1821). Mas perante um país ainda jovem e em crescimento, com elevados níveis 
de analfabetismo como espelhava o primeiro Censo de 1872, também as necessidades 
de fomentar políticas industrializadoras e preparar pessoal para as funções 
administrativas e económicas, contribuíram para uma particular atenção no que ao 
ensino superior técnico respeitava. 

A Escola Politécnica do Rio de Janeiro foi o primeiro instituto brasileiro desse 
género instalado em 1874, sendo que a sua história institucional segue um percurso 
similar ao português e com a evidente tentativa reprodução do sistema educativo 
francês. Deste modo, depois de outras escolas para a instrução de oficiais e 
engenheiros militares, em 1858 eles foram assimilados pela Escola Central com três 
cursos: um curso geral científico, um de engenharia militar e outro de engenharia de 
obras públicas, estradas, pontes e canais. Na sua passagem à jurisdição do Ministério 
do Império, assumiu definitivamente o qualificativo de «escola politécnica» para um 
predomínio na formação de diferentes especialidades de engenharia civil e de 
bacharéis em ciências. 

Em 1876 este subsistema de ensino foi alargado com o aparecimento da Escola de 
Minas de Ouro Preto, para o estudo da geologia brasileira e incremento do sector 
nacional da mineração, pela mão do francês Claude Henri Gorceix a convite do 
imperador. Porém, este sistema educativo acabaria cristalizado em termos de novas 
escolas até à afirmação da 1.ª República, replicando então o paradigma educativo 
fluminense do ensino superior de engenharia para os estados de São Paulo e da Baía, 
que ao longo do século XX foram incorporados nas orgânicas das suas Universidades 
federais e estaduais. 

Uma última semelhança do subsistema de ensino politécnico luso-brasileiro neste 
âmbito cronológico foi a propagação da filosofia de Augusto Comte entre as suas 
comunidades académicas, com maiores ou menores resistências, nas quais vários 
lentes procuravam impregnar os seus magistérios com as diretrizes científico-práticas 
para um ensino experimental das ciências utilitárias. E mesmo nas suas diferentes 
interpretações teológicas, em torno da promoção da «Religião da Humanidade» mais 
acolhida no Brasil, a ascendência do Positivismo veio a revelar-se decisiva no campo 
político ao favorecer a adoção do republicanismo em ambos os lados do Atlântico. 

 
3. A ACADEMIA POLITÉCNICA DO PORTO (1837-1911): EVOLUÇÃO DAS 
MATRIZES ACADÉMICAS E CIENTÍFICAS 

Qualquer ensaio histórico sobre a Academia Politécnica do Porto corre o risco de 
um vazio historiográfico, em especial na construção da sua identidade académica e 
finalidades educativas, se não se contemplar a profundidade factual das diferentes 
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iniciativas públicas sobre as quais se alicerçou e do próprio meio local. Cidade 
marítima e mercantil desde os seus primórdios, o forte dinamismo económico do 
burgo do Porto avivou um espírito suis generis entre as suas gentes. Um dos direitos 
mais reivindicados no seio das suas famílias de mercadores foi o da instrução pública, 
na garantia dos conhecimentos rudimentares de leitura, escrita ou contabilidade 
imprescindíveis à gestão dos seus negócios. 

Estes imperativos socioeconómicos estão por detrás da composição do quadro de 
ensino superior portuense através da licença para as primeiras aulas régias – a Aula 
de Náutica e a Aula de Debuxo e Desenho (1779) – contribuindo para a formação de 
oficiais náuticos para a composição das embarcações e das fragatas de guerra que as 
escoltavam nas rotas atlânticas. Em 1803, o príncipe D. João sentenciou a 
transformação da primeira em Academia Real da Marinha e Comércio do Porto, como 
resposta aos desejos da cidade de ampliar a oferta educativa às áreas essenciais para a 
sua vida económica. A multidisciplinaridade das cadeiras e cursos regidos, abarcando 
desde a instrução primária à superior, não deixava de concentrar uma maior 
predominância de um ensino técnico-profissional de grau liceal e superior. 

 
Cursos  Aulas 

Matemático Comércio 

Pilotos Desenho 

Filosofia Racional e Moral Língua Inglesa & Língua Francesa 

Agricultura Primeiras Letras 

TABELA 2 | Organização curricular da Academia Real da Marinha e Comércio do Porto (1803-1837). 

Justamente, foi esta estrutura educativa orgânico-funcional que se procurou 
preservar na remodelação setembrista, depois de se retirar a sua administração e 
fiscalização à Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro em 1834, 
que detivera desde o início todo este governo da instrução pública portuense, 
adaptando o longo historial formativo com a renovação científico-pedagógica, tal 
como na congénere lisboeta de aproximação ao paradigma francês. No entanto, a nova 
Academia Politécnica do Porto não possuía uma clara definição e missão de «escola 
politécnica» pelo decreto fundador de 1837: 

Attendendo á necessidade de plantar no Paiz as Sciencias Industriaes, que 
differem muito dos estudos classicos, e puramente scientificos, e até dos estudos 
theoricos contendo simplesmente a descripção das Artes, […] podendo a 
Academia Real da Marinha, e Commercio satisfazer até certo ponto a este 
importante objecto, logo que receba uma organização mais conveniente. 
(Decreto de 13.01.1837). 
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Desconformidade que se fazia sentir no seu programa educativo e em diversos 
pormenores orgânicos, o primeiro a distribuição das 11 cadeiras por quatro secções – 
Matemáticas, Filosófica, Desenho e Comércio e Economia Industrial3 e uma aula de 
Desenho – com uma clara prevalência das duas primeiras em disciplinas dos ramos 
das ciências naturais e exatas. Depois período de formação de cinco anos para 
engenheiros civis de três classes e os oficiais de marinha e de três anos para os 
restantes cursos para alta formação industrial, ou a distinção entre cursos 
preparatórios e especiais que outorgavam «carta de capacidade» para acesso 
privilegiado a essas profissões. Além da articulação de algumas cadeiras com outras 
instituições educativas locais – Liceu Nacional do Porto, Academia Portuense de 
Belas Artes e Instituto Industrial do Porto, este último estabelecido em 1852 e com o 
qual durante muitas décadas partilhou as instalações escolares.  

FIG. 1 | Fachada do edifício da Academia Politécnica do 
Porto; FIG. 2 | Sala do conselho académico (c. 1880). 

O primeiro meio século de vida institucional da Academia Politécnica do Porto 
foi, portanto, marcado por várias vicissitudes: frequência escolar irregular, falta de 
lentes habilitados em alguns domínios do saber, mediocridade dos estabelecimentos 
anexos como gabinetes, laboratórios e jardim botânico para o ensino prático e 
experimental, etc. Com relativo sucesso, ensaiaram-se variadas propostas académicas 
e ministeriais para contornar essas dificuldades: alterando o curricula, suprimindo e 
desdobrando novas cadeiras, revendo as dotações governamentais ou movendo 
esforços para a conclusão das obras no seu edifício monumental. Embora, em 1882, se 
tenha discutido um projeto de fusão com o Instituto Industrial do Porto para 
rentabilizar espaços, lentes e materiais pedagógicos: o nunca concretizado Instituto 
Politécnico do Porto, que iria cimentar o reconhecimento do grau de ensino superior 
em concorrência direta com a sua homóloga da capital. 

Finalmente, toda a indefinição orgânica que presidira à asserção da sua identidade 
académica foi revista na reforma de estudos apresentada e discutida na câmara dos 
deputados pelo lente portuense Wenceslau de Lima, com o apoio do conselho 

                                                   
3 Com a criação da 12.ª cadeira - Economia Política, em 1857, a secção de Comércio passou ao título de Ciências 
Sociais. 
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académico e das forças vivas da cidade. O móbil era o de legitimar a missão da 
academia como organismo politécnico industrial superior, no respeito pela 
modernização do ensino científico-técnico e a dinamização da estagnada economia 
portuguesa: 

A Academia, repetimos, representa a Escôla Central portugueza, e é analoga pela 
organização a tantos outros institutos similares existentes no estrangeiro, 
especialmente as escôlas de engenharia d’artes e manufacturas e de minas de 
Gand, Liège, Louvain e Bruxellas, na Belgica; e á Escôla Polytechnica do Rio de 
Janeiro. (Representação académica de 28.07.1885).4 

O Decreto de 10.09.18855 triunfava na velha aspiração de plena equiparação ao 
grau superior dos cursos de engenharia civil e comércio, este último em três anos com 
todas as prerrogativas reconhecidas ao idêntico do Instituto Industrial de Lisboa, 
erradicando todos os anteriores cursos de instrução profissional por serem objeto de 
formação mais conveniente nas escolas militares e industriais. Por seu lado, os 
primeiros passavam a constar de um curso preparatório comum de quatro anos, 
seguido de dois anos para especialização numa das três áreas técnicas, sem 
modificação de maior nos preparatórios para as restantes escolas superiores. 

O quadro de 18 disciplinas agora organizado em quatro secções – Matemáticas, 
Filosóficas, Ciências Sociais e Engenharia e a cadeira subsidiária de Desenho – o 
arquétipo das «grandes écoles» revestia-se de maior rigor científico-pedagógico com 
o tradicional pendor das ciências exatas e natural aliado às disciplinas do ramo 
aplicado à engenharia e a um ensino mais experimental: reforço de horas para aulas 
práticas, trabalhos laboratoriais nos estabelecimentos anexos, missões de estudos e 
excursões a fábricas, minas e construções.  

Logo, corroborando o retrato prosopográfico dos docentes em exercício ao longo 
de todo este período, onde num universo de 52 indivíduos maioritariamente de origens 
da própria cidade ou da zona circundante, mais de metade eram graduados pelas 
faculdades de Matemática e Filosofia Natural da Universidade de Coimbra6. De modo 
a quebrar essa tendência e a favorecer o recrutamento endógeno, em 1888, a academia 
foi autorizada a reger um curso de habilitação ao magistério para a sua secção de 
Filosofia, diligenciando pela valorização dos seus diplomandos face aos concorrentes 
de grau universitário nos concursos públicos para lentes. 

 O predomínio científico-técnico voltou a acentuar-se com a supressão do pouco 
procurado curso de comércio em 1897, entre alguma polémica dos professores por ele 
responsáveis e a criação de um semelhante no Instituto Industrial do Porto, por 
permuta com uma cadeira de tecnologia industrial para o ensino da eletrotecnia e 
indústrias químicas. E, em 1902, numa reforma geral do ensino, passou a lecionar-se 

                                                   
4  Annuario da Academia Polytechnica do Porto: anno lectivo de 1885-1886, p. 224. 

5 Collecção de leis e outros documentos officiaes publicados no 2.º semestre de 1885, p. 366-368. 

6 Para uma reconstituição prosopográfica do corpo docente da academia, vd. Alves & Araújo 2014: 114-117.  
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o curso de habilitação para professores liceais nas disciplinas de matemáticas, ciências 
físico-químicas, histórico-naturais e desenho em três anos, sendo o último ano de 
formação pedagógica no Curso Superior de Letras de Lisboa. 

 
Cursos ministrados (1837-1885) Cursos ministrados (1885-1911) 

1. Cursos especiais ou de habilitação profissional conferidos pela instituição 

Engenheiro civil de pontes e estradas Engenheiro civil de obras públicas 

Engenheiro civil de minas Engenheiro civil de minas 

Engenheiro civil geógrafo (1838)  Engenheiro civil industrial 

Comerciantes Comércio (extinto 1897) 

Oficiais de Marinha e Pilotos Habilitação ao magistério superior (1888) 

Agricultores Habilitação ao magistério liceal (1902) 

Directores de fábricas  

Artistas  

2. Cursos preparatórios ou de formação científica de base 

Escolas Médico-Cirúrgicas e Escolas de Farmácia anexas 

Escola do Exército (1844) 

Escola Naval (1845) 

TABELA 3 | Organização curricular e lista dos cursos ministrados na Academia Politécnica do Porto. 

Nos alvores do século XX, as posteriores reformas mantiveram grosso modo toda 
esta estrutura orgânica-funcional e missão educativa da Academia Politécnica do 
Porto, ampliando o quadro das cadeiras para um total de 20 cadeiras e aprovando os 
cursos livres para o público em geral. Também a internacionalização da sua identidade 
académica foi fomentada através de uma bibliografia de apoio predominantemente 
francesa, missões e conferências no estrangeiro dos seus lentes e as permutas com 
universidades de diferentes pontos do globo dos famosos Jornal de Sciencias 
Mathematicas e Astronomicas (1877-1902) e o sucessor Annaes Scientificos da 
Academia Polytecnica do Porto (1905-1920), entre outros.  

Pelo decreto com força de lei de 22.03.1911 7  a 1.ª República Portuguesa 
determinou a transfiguração das instituições de ensino superior de Lisboa e do Porto 
em Universidades, contra o elitismo no acesso ao topo da instrução pública e o 

                                                   
7 Diário do Governo, I série, n.º 68, p. 1261-1262. 
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exclusivo conservador de Coimbra. O anterior subsistema de ensino politécnico nas 
duas cidades era assim encerrado, mas como autenticação do valor das suas escolas 
oitocentistas elas foram elevadas a um novo estatuto: Faculdades de Ciências, sendo 
que a do Porto foi a única a manter uma Escola de Engenharia anexa8. 

 
4. O BRASIL NA ACADEMIA POLITÉCNICA DO PORTO 

Os seculares laços que uniam Portugal e Brasil naturalmente ajudam a 
compreender as pontes de contacto entre as duas nações, que se foram imiscuindo 
igualmente no capítulo da História da Educação. A título de exemplo, refira-se a 
nomeação do lente substituto Genuíno Barboza Bettamio para a Academia Real da 
Marinha e Comércio do Porto em 1824, transferido da Aula do Comércio da Baía após 
ter assumido a postura contra a independência da antiga colónia9.  

Porém, muito mais fortes eram as relações económico-marítimas do novo Império 
com a cidade do Porto, sendo que a importância desse comércio transatlântico para a 
economia local em muito avolumou o fenómeno migratório, em particular o provindo 
das regiões de Entre- Douro-e-Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro. A abolição da 
escravatura e o desenvolvimento industrial levaram a que muitos portugueses 
voltassem a «redescobrir» no Brasil a fonte de uma eventual fortuna pessoal. Uma 
mesma língua, a presença de familiares já aí instalados ou o mito ilusório do 
«brasileiro torna-viagem» aliciavam camponeses e operários a partir, mas também os 
filhos da burguesia comercial para estender as suas redes de contactos e negócios 
familiares… 

Em paralelo, parte desses mesmos motivos levavam a que as elites brasileiras 
continuassem a percecionar na Europa um destino privilegiado para a instrução das 
novas gerações, caminho para a desejada promoção social e económica. Quer 
contornando a menoridade do seu sistema educativo e a atualização do saber 
científico-tecnológico além-mar, quer pelas necessidades de desenvolvimento interno 
e de formação dos seus quadros superiores e técnicos. Uma permuta luso-brasileira 
que poderá ser analisada através do estudo de caso da própria Academia Politécnica 
do Porto, em diferentes perspetivas ao longo das páginas dos seus anuários.  

4.1. IDENTIDADES INSTITUCIONAIS E ACADÉMICAS 

Uma convergência institucional e académica, fundamentada no sistema educativo 
francês do ensino superior politécnico, firmaram uma relação privilegiada entre a 
respetiva escola portuense e a pioneira brasileira da Escola Politécnica do Rio de 
Janeiro. Conquanto, antes da fundação dessa, a lista de obras adquiridas ou oferecidas 

                                                   
8  Diário do Governo, I série, n.º 112, p. 1966-1967. 

9 Falecido em 1827 aparentemente não chegou a assumir o cargo para o qual fora selecionado como lente 
supranumerário. Annuario da Academia Polytechnica do Porto: anno lectivo de 1877-1878, p. 282. 
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para a biblioteca da Academia Politécnica do Porto transcrevessem uma considerável 
lista de revistas científicas, anuários, boletins, dissertações académicas de diversos 
estabelecimentos governativos, educativos e culturais brasileiros. 

O intercâmbio entre os dois organismos educativos intensificou-se e, entre finais 
de 1882 e princípios de 1883, quando o lente portuense António Ferreira da Silva 
visitou a congénere fluminense, o colega Luiz Vieira Souto ofereceu-lhe mais de duas 
centenas de volumes para enriquecer o espólio bibliográfico da academia portuguesa10. 
Presumivelmente, o conhecimento pessoal dessa realidade académica, mais 
consistente com as finalidades do ensino politécnico, poderão ter contribuído para a 
citada reforma orgânica de 1885 onde emerge como uma das géneses inspiradoras:  

E já que fallei n’esta escóla do Imperio brazileiro, onde abundam, entre seus 
professores, brilhantes e abalisados talentos, cumpre-me dizer que esta escóla é 
muito semilhante á nossa Academia, porque n’ella se preparam candidatos para 
as carreiras de engenharia civil, de minas e d’artes e manufacturas. É, por isso, 
de toda a conveniência estreitar os laços entre estes dous institutos, tão irmãos 
nos seus fins. (discurso de 20.10.1885).11 

Em especial, a reformulação pedagógica e científica dos cursos de engenharia civil 
nas três especialidades, os quais revelam alguns paralelismos nas cadeiras e matérias 
com os cursos de engenharia civil, industrial e de minas da Escola Politécnica do Rio 
de Janeiro. Indício das diferenças dos sistemas educativos nacionais, a Academia 
Politécnica do Porto prescindira então do outro curso ministrado de engenheiro civil 
geógrafo e, só bem mais tarde, estenderia a sua formação aos cursos de habilitação ao 
magistério como na homóloga brasileira12. 

O apelo final para que a cooperação entre os dois estabelecimentos educativos esse 
parece ter conhecido relativo sucesso, quer na continuidade da tradicional troca de 
referências bibliográficas entre ambas, quer na partilha de correspondência e de 
trabalhos científicos entre alguns dos seus elementos a nível pessoal ou institucional. 
Pela sua projeção mediática internacional, lentes portuenses como Francisco Gomes 
Teixeira eram por demais conhecidos e divulgados entre os seus pares brasileiros e o 
lente fluminense Otto d’Alencar Silva publicou aqui o artigo: «De l’action d’une force 
accélératrice sur la propagation du son», em 190013.  

                                                   
10 Annuario da Academia Polytechnica do Porto: anno lectivo de 1883-1884, p. 100-101. 

11 Annuario da Academia Polytechnica do Porto: anno lectivo de 1885-1886, p. 19-20. 

12 Cfr. Cunha 2007: 94-101. 

13 Jornal de sciencias mathematicas e astronomicas: vol. XIV (1900), p. 17- 48 e 97-108.  



 

 
 

16 

4.2. OS LENTES DE ORIGEM BRASILEIRA  

Três professores de origem brasileira exerceram o magistério na Academia 
Politécnica do Porto, tendo como outros pontos em comum todos eles serem naturais 
da província do Rio de Janeiro, e a sua formação académica e maior parte das vidas 
terem sido passadas em terras portuguesas. 

António Alexandre Oliveira Lobo (1833-1897), filho do negociante portuense 
Tomás Lobo, bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra e nomeado para a 
secção de ensino de Ciências Sociais. Lente substituto desde 1869 até à jubilação em 
1888 e secretário interino (1872-1876), a sua atividade docente foi muito irregular 
quase sempre assumindo a regência das cadeiras no impedimento dos seus 
proprietários: a 11.ª - Comércio e a 12.ª cadeira - Economia Política. Pela reforma de 
1885 foi colocada nesta última, que passara a ser a 16.ª cadeira com igual programa de 
estudos. 

Manoel da Terra Pereira Viana (1856-?), bacharel em Matemática e Filosofia 
Natural também por Coimbra, completara a sua formação com o curso de engenheiro 
pela Escola de Pontes e Estradas de Paris. Aprovado em concurso de provas públicas 
para lente substituto da secção de Matemática (1882-1883), passou no ano seguinte a 
lente proprietário da 5.ª cadeira - Astronomia e Geodesia, embora desse a 13.ª cadeira 
- Mecânica aplicada às construções civis e acumulasse funções no Instituto Industrial 
e Comercial do Porto. O contrassenso manteve-se na nova orgânica de 1885, lente 
proprietário da 13.ª cadeira - Hidráulica e Máquinas mas a reger interinamente a 12.ª 
cadeira - Resistência de materiais e estabilidade de construções, na qual foi 
oficialmente colocado em 1899. Deputado desde 1894, foi ministro da Marinha e 
Ultramar (1909) num dos últimos governos monárquicos. 

Manuel Rodrigues de Miranda Júnior (1852-?), engenheiro de pontes e estradas 
diplomado pela Academia Politécnica do Porto, começou também a carreira de 
professor no Instituto Industrial e Comercial do Porto, passando para a sua «alma 
mater» em 1886 como lente proprietário da 15.ª cadeira - Montanística e Docimasia, 
depois de nela ter regido em comissão a 6.ª cadeira – Mineralogia e Geologia. Tal como 
o conterrâneo anterior, ambos foram reconduzidos nas suas funções e integrados no 
quadro da Faculdade de Ciências do Porto em 1911, desconhecendo-se, por enquanto, 
os seus percursos de vida posteriores. 

4.3. A COMUNIDADE ESTUDANTIL DE ORIGEM BRASILEIRA 

A reconstituição prosopográfica dos estudantes da Academia Politécnica do Porto 
revela-se complexa perante a limitação das fontes documentais e as próprias naturezas 
dos seus contextos de produção. Por exemplo, embora se conheçam os totais da 
frequência académica entre 1837-1911, a distinção da naturalidade e filiação dos 
alunos só surge devidamente discriminada a partir do segundo volume dos Annuarios 
da Academia Polytechnica do Porto, e pontualmente com alguns erros no somatório 
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dos dados publicados. A outra ressalva que merece juízo abalizado é o próprio conceito 
de «naturalidade», já que nas fontes ela indica exclusivamente o local de nascimento 
de cada indivíduo, mas ela não corresponde necessariamente à sua «nacionalidade», 
sendo vários os casos de académicos brasileiros que surgem naturalizados como 
portugueses em diferentes momentos das suas vidas. 
 

FIG. 3 | Movimento anual de alunos matriculados na Academia Politécnica do Porto, por proveniência geográfica. 

Considerando o volume anual de matrículas nesta instituição educativa entre 
1878-1911 (Fig. 3), que na maioria das ocorrências se tendem a reduplicar, a frequência 
escolar apresenta uma média hegemónica de 204 alunos portugueses sobre 4 das ilhas 
da Madeira e Açores, 3 das colónias ultramarinas e 10 estrangeiros. Neste sentido, 
corroborando alguns dados preliminares desta comunidade escolar, de uma maior 
presença de alunos das regiões do norte do país e com um peso considerável dos 
naturais da própria cidade do Porto14. Entre o segmento dos estrangeiros, a presença 
dos naturais do Brasil patenteia duas tendências: uma presença anual omnipresente e 
exclusiva em treze anos face a outros naturais europeus e sul-americanos; tornando-
se, portanto, a mais representativa além-fronteiras e quantitativamente suplantando 
até a dos portugueses insulares e ultramarinos. Frise-se ainda esta evidência da 
América do Sul na sua relação com o Império brasileiro, manifesta em nomes de 
família de origem portuguesa, visto entre os originários da Argentina e do Perú 
imperarem os do Uruguai, a antiga província Cisplatina. 

FIG. 4 | Origem geográfica dos estudantes de origem brasileira, por unidade federativa (1878-1911). 

                                                   
14 Cfr. Alves & Araújo 2014: 118-119.  
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O universo dos estudantes brasileiros contabiliza um total de 105 indivíduos nestes 
33 anos de análise, restrito ao género masculino e, por informações individuais 

parcelares, genericamente nascidos na pós-independência em pleno período imperial. 
Numa distribuição geográfica pelas atuais unidades federativas político-
administrativas (Fig. 4), a então província e capital do Rio de Janeiro era a líder 
incontestável (70-66,67%), inclusive os da própria cidade com um grupo de 43 
fluminenses arrolados. Por ordem decrescente seguiam-se os nativos do Pará (10 - 
9,52%), Rio Grande do Sul (8-7,62%), Baía (5-4,76%), São Paulo (4-3,81%), Maranhão 
e Pernambuco (3-2,86% cada) e Ceará e Minas Gerais (1-0,95% cada). 

Este retrato geográfico focado nos grandes núcleos urbanos ao longo da faixa 
costeira e nas províncias mais desenvolvidas economicamente, não deixam de aludir 
às ligações marítimas e comerciais que o Brasil manteria então com a zona norte do 
Portugal. E as evidências acabam por se constatar num breve exame ao perfil 
socioeconómico dos seus progenitores, num total de 99 indivíduos com cinco famílias 
a escolher a academia para a formação educativa de mais do que um filho. Não 
obstante conhecer-se só 1/3 das suas atividades profissionais descobre-se uma fracção 
mercantil pujante – diversos negociantes, armazenistas, comerciantes e capitalistas 
(20-20,02%) – em comparação com outras profissões industriais, agrícolas e liberais 
(11-11,11%).  

Muitos deles «brasileiros torna-viagem», que depois da experiência migratória e 
da acumulação de fortunas pessoais, regressavam para se instalarem no Porto e seus 
arredores. O que se articula com a fiabilidade real da nacionalidade dos seus 
descendentes, muitos nascidos no Brasil quase por acidente num cenário de grande 
mobilidade familiar, uma vez que os seus percursos individuais posteriores os colocam 
já a viver ou a permanecer deste lado do Atlântico. Em quase metade do conjunto 
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conhecido, a maioria destes estudantes fixaram-se em Portugal (40-38,1%) e só uma 
minoria regressou ao Brasil (8-7,62%). 

Por seu lado, estes percursos académicos individuais espelham outros pormenores 
curiosos, como o das permutas com a Universidade de Coimbra, com 10 alunos deste 
segmento a solicitar a transferência para o Porto. Quiçá por questões de conveniência 
prática como as propinas mais baixas ou o menor tempo de formação destes cursos 
que poderiam atrair igualmente uma maior afluência estudantil? Mas também o 
número total de anos de frequência na passagem pelos bancos escolares, com 59 
alunos a assinar termos de matrícula entre 1-2 anos (56,19%), 39 entre 3-6 anos 
(37,14%) e os restantes 7 entre 7-10 anos (6,67%). Recorde-se que os cursos da 
Academia Politécnica do Porto tinham contemplado na sua organização curricular o 
segundo desses intervalos temporais como o de duração dos cursos superiores, que, 
no fim de contas, mais de metade não demonstrara interesse em frequentar. 

Tudo sugere que a escola portuense funcionava assim como etapa preliminar na 
prossecução de outros cursos superiores, isto é, a aquisição dos conhecimentos 
científicos de base previstos como cursos preparatórios para estudos militares, 
médico-cirúrgicos e farmacêuticos, sobretudo a partir de finais da década de 1870. 
Antes disso, entre menos de uma centena de antigos diplomados nos diferentes cursos, 
além do já referido Manuel de Miranda Júnior, somente aparece outro brasileiro com 
o curso de Comércio, António Nunes Ferreira Coimbra, conhecido mestre-maçom do 
Pernambuco.  

Da totalidade dos outros 105 alunos de origem brasileira comprovada, somente 
menos de um décimo concluiu o plano de estudos destes cursos politécnicos e todos 
nas áreas de engenharia civil (10-9,52%), enquanto os colegas habilitados com cursos 
de Medicina cifravam-se no quádruplo (40-38,1%) e a quase totalidade formada na 
Escola Médico-Cirúrgica e depois Faculdade de Medicina do Porto. Claro que o 
requerimento da «carta de capacidade» para os primeiros era apenas uma 
formalidade, tendo em atenção que ele concedia privilégios no acesso profissional na 
área dentro da função pública, que só poderia ser solicitado ao conselho académico 
depois de aprovado em todas as cadeiras do curricula de cada curso, e que nem todos 
se poderiam ou quereriam sujeitar...  

Obviamente, estas observações sobre a proficiência formativa de modo algum 
serão categóricas, porque envolvem opções pessoais e histórias de vida nem sempre 
fáceis de descortinar, como no caso de Guilherme Lousada Marcenal, uma das vítimas 
no incêndio do Teatro Baquet, em 1888. Ou então do conterrâneo Nuno Freire Dias 
Salgueiro Júnior, antigo bolseiro do imperador D. Pedro II, farmacêutico de 1.ª classe 
por Coimbra, e que se limitou a cursar algumas cadeiras antes de ser nomeado 
professor da Escola de Farmácia do Porto. 

Nome  «Carta de capacidade» em Engenharia Civil Ano 

João Crisóstomo Lopes  Pontes e Estradas & Minas 1879 

António Vilela d'Oliveira Marcondes Pontes e Estradas & Minas 1885 
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Joaquim Augusto de Macedo Freitas Obras Públicas 1886 

António Rigaud Nogueira Obras Públicas 1889 

Vasco Ortigão de Sampaio Minas & Obras Públicas 1892 

Luís Couto dos Santos Obras Públicas 1894 

Octávio de Campos Monteiro Obras Públicas 1897 

Joaquim Pio Corrêa de Brito Obras Públicas 1899 

Alberto da Cunha Leão Filho Obras Públicas & Minas & Industrial 1904 

Gervásio Pinto Ferreira Leite Obras Públicas 1905 

TABELA 4 | Alunos diplomados de origem brasileira e que requereram a «carta de capacidade» dos cursos da Academia 
Politécnica do Porto (1877-1911).  

Na heterogeneidade de carreiras profissionais que este segmento de origem 
brasileira abraçou – engenheiros, médicos, contabilistas, diplomatas, industriais, etc. 
– nomeie-se os demais que se consagraram ao magistério na Universidade do Porto: 
António Rigaud Nogueira, Luís Couto dos Santos, Alberto Brochado Alves da Silva e 
Manuel Lourenço Gomes, perpetuando assim um vínculo simbólico com as escolas 
superiores oitocentistas desaparecidas. 
 

5. CONCLUSÃO 

As sinergias entre a Academia Politécnica do Porto e o Brasil estão longe de se 
esgotar ou mesmo de poderem ser aprofundadas nestas e noutras vertentes... A 
impressão que decerto ficará é que, neste campo da História da Educação, outras 
similitudes e dissemelhanças podem ainda ser exploradas entre os sistemas educativos 
luso-brasileiros. Nomeadamente no domínio do ensino superior politécnico do século 
XIX entre as duas nações, a sua convergência para o modelo educativo francês, a 
universalidade deste conceito de ensino politécnico, então marcado para uma 
qualificação profissional especializada, em sintonia com as mudanças dos paradigmas 
económicos decorrentes da Revolução Industrial. 

Mesmo não existindo ainda Universidade no Brasil neste período, o ensino 
politécnico foi idealizado para o progresso geral da Ciência e Tecnologias, tal como em 
Portugal, trilhando o caminho algo subvalorizado da difusão do conhecimento e 
formação nas ciências aplicadas. Assim, enquanto na Universidade de Coimbra se 
privilegiavam as altas finalidades científico-culturais, quase sempre num processo de 
aprendizagem teórico, dogmático e até teológico; as Escolas Politécnicas luso-
brasileiras, dentro das especificidades nacionais, apostavam numa missão pedagógico 
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científico-técnica, na sua essência mais pragmática, laica e com um maior sentido 
utilitário e social.  

Tanto dentro de um projeto educativo de formação de base nas ciências exatas e 
naturais, como da especialização superior em domínios como o de engenharias e 
comércio, o ensino politécnico oitocentista nestas duas realidades brotava como uma 
oportunidade para a instrução pública das novas elites burguesas. Menos morosa e 
dispendiosa do que os cursos universitários, em áreas do saber que se articulavam e 
dinamizavam com as redes familiares económico-profissionais já estabelecidas, a 
conquista dos seus diplomas académicos promovia também a ambicionada ascensão 
social. Daí uma certa afinidade entre as respetivas escolas portuense e fluminense ao 
longo de Oitocentos, por uma identidade académico-científica firmada nos 
emergentes ramos de engenharia mais do que nos simples cursos preparatórios para 
outros subsistemas educativos superiores. 

Só que a Academia Politécnica do Porto apresenta um peculiar processo de 
construção da sua imagem institucional, entre o legado único das suas antecessoras e 
as várias reformas educativas implementadas desde 1837, numa polivalência de 
ofertas educativas que inicialmente tardou para o seu pleno reconhecimento enquanto 
estabelecimento de ensino superior. E mesmo depois do ímpeto reformador de 1885, 
o ensino superior comercial, tão prezado pela vida económica da cidade, acabou 
desvirtuado e suplantado pelo de engenharia civil, aumentando finalmente os 
números da sua frequência estudantil e dos diplomados com «carta de capacidade» 
até 1911. 

Isto, sem descurar o reconhecimento de um prestígio nacional e além-fronteiras, 
disputando uma maior projeção com Lisboa e Coimbra dentro do quadro educativo, 
no qual o processo de internacionalização assumiu uma crescente importância. As 
missões de estudo, permutas bibliográficas, correspondências particulares, etc. 
permitiam uma constante atenção às atualizações científico-tecnológicas que, dentro 
das condicionantes financeiras e quotidianas, os lentes portuenses iam fomentando 
para a modernização do ensino ministrado. Orgânicas curriculares, planos de estudos, 
programas e bibliografias das cadeiras exibem bem essas preocupações metodológicas 
e pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem e conteúdos programáticos, quase 
sempre recorrendo ao preponderante paradigma francês. 

Desfrutaria a Academia Politécnica do Porto enquanto instituição pública de uma 
área de influência marcadamente local e regional ao longo do século XIX, que outras 
linhas de análise histórica e prosopográfica da sua comunidade académica alvitram? 
O exame e representatividade desta comunidade de estudantes brasileiros parecem 
também tornar a afirmação verosímil, afinal com uma maior relação de proximidade 
com Portugal do que com a terra natal. Fosse por ancestrais ligações sociais ou as 
vivências familiares previamente existentes com o burgo, ilustram-no várias dessas 
histórias de vida centradas no Porto desses elementos, o que nos leva a uma 
obrigatória distinção entre «naturalidade» e «nacionalidade», tão típica da emigração 
da sociedade portuguesa da época. 
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No entanto, sem jamais quebrar um sentimento de pertença e de orgulho 
transatlântico que muitos deles salvaguardaram com as suas origens no Brasil em 
iniciativas oficiais e particulares tendo o Porto como epicentro: banquetes e eventos 
no consulado brasileiro, moções de solidariedade a instituições, elogios fúnebres a 
personalidades, missões diplomáticas europeias, exéquias religiosas aquando da 
catástrofe do «Aquidabã» em 1906, etc. Ou as próprias homenagens da academia 
portuense nos grandes capítulos da história brasileira, como a comissão de honra dos 
estudantes recebida pela família imperial na sua visita em 1872, e a representação 
académica à Escola Politécnica do Rio de Janeiro pelo gáudio da assinatura da «Lei 
Áurea» de 1888 e consequente abolição da escravatura. Alguns dos elos histórico-
educativos entre o Porto e o Brasil que estreitavam uma intrínseca e multissecular 
cooperação transatlântica que atravessou gerações… 
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RESUMO  

Este trabalho apresenta os primeiros resultados da pesquisa que visa reconstruir a 
história do Serviço de Assistência São José Operário, associação criada para atender o 
pobre e posteriormente o cego, localizada na cidade de Campos, interior do estado do 
Rio de Janeiro. A pesquisa inicia-se com a sua fundação em 1956 até o ano de 1963, 
momento em que se inaugura o Educandário de Cegos. Trata-se de uma instituição de 
cunho filantrópico e de forte influência católica, financiada em diversos momentos 
pelo poder público. Ademais, propõe-se identificar a motivação da fundadora, uma 
mulher abastada; conhecer as redes sociais e conexões estabelecidas entre a 
fundadora, a indústria do açúcar, a alta sociedade campista, a elite feminina e a 
proposta de, por intermédio do Serviço de Assistência São José Operário, fundar uma 
instituição voltada para a escolarização de cegos; e, ainda, compreender o viés 
assistencialista dentro do contexto das décadas de 1950 e 1960. Destaca-se que a 
fundadora é filha de um renomado industriário do açúcar. Metodologicamente, a 
pesquisa insere-se no campo da História da Educação, desde um olhar regional. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação Especial, deficiência visual, instituições educacionais. 
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1. INTRODUÇÃO 

Localizado no bairro Turf Club, periferia do município de Campos, no interior do 
Estado do Rio de Janeiro, o Educandário de Cegos chama a atenção por ocupar todo 
um quarteirão e pelo alto muro que o cerca, que, de certa forma, também o esconde. O 
que teria nesse intra muros? Questionamentos iniciais, então, começaram a surgir: 
Seria uma instituição de assistência social ou de ensino? Pública ou privada? Como é 
o seu regime de funcionamento? Quando foi fundada? Qual o perfil socioeconômico 
dos alunos? Qual o perfil dos funcionários? Em síntese, nos perguntamos: Qual a 
cultura escolar da instituição? E, seguindo uma tradição do grupo de pesquisa, 
indagamos: Existe algum arquivo histórico? 

Logo tomamos conhecimento de tratar-se de uma instituição filantrópica, de forte 
influência católica, fundada pelo Serviço de Assistência São José Operário e, ainda, 
vinculada a uma tradicional família campista pertencente “ao mundo do açúcar”, 
sendo a fundadora da instituição, Nídia Lyzando de Albernaz Santos, filha de um 
renomado industriário do açúcar, Bartolomeu Lysandro de Albernaz.  

Surgiram, então, novas perguntas: O que seria o Serviço de Assistência São José 
Operário? Qual a relação desse Serviço de Assistência com o Educandário de Cegos, 
denominação com a qual a instituição é conhecida hoje? Quem era Nídia Lyzandro? 
Qual a representação social do contexto em que ela estava inserida? Qual a relação da 
elite com o Educandário? O que motivaria uma jovem senhora abastada fundar uma 
instituição para cegos? Qual era a fonte dos recursos? Haveria relação da instituição 
com a usina da família?  

Tais questionamentos nos instigaram a redirecionar o olhar da pesquisa: do 
Educandário e sua cultura escolar para o Serviço de Assistência São José Operário. 
Esse redirecionamento nos remeteu a um momento precedente, que tem permitido 
delinear a trajetória percorrida pelo referido Serviço de Assistência para a construção 
e implantação do Educandário de Cegos, por intermédio de sua fundadora, em 
conjunto com um grupo de senhoras da “alta sociedade campista”, como elas mesmas 
se auto identificavam. Desse modo, a delimitação temporal deste texto compreende o 
ano de fundação do Serviço de Assistência São José Operário (SASJO), em 1956, até a 
inauguração do Educandário de Cegos, em 1963.  

O contexto de criação da instituição pode ser compreendido no bojo de novas 
iniciativas que visavam dar atendimento especializado aos diferentes tipos de 
deficiências. Mendes (2010) afirma que entre 1950 a 1959 houve maior expansão do 
número de estabelecimentos de ensino especial para portadores de deficiência 
intelectual. Em 1954, foi criada a primeira escola especial da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE), no Rio de Janeiro, sob a influência de um casal de 
norte-americanos. O ano de 1957 é considerado o marco inicial de um período da 
história da educação especial no Brasil em que houve iniciativas oficiais de âmbito 
nacional, com o Ministério de Educação prestando assistência técnica-financeira às 
secretarias de educação e instituições especializadas (Mazzotta, 1997).  
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No período de redemocratização do Brasil, com mudanças profundas nas áreas 
social, econômica e cultural, no marco de um processo de industrialização e 
urbanização acelerado, a educação começa a ser desejada por toda a sociedade, como 
forma de solucionar os grandes problemas nacionais, que passavam pela fome, 
analfabetismo, falta de acesso ao ensino primário e secundário e ausência de serviços 
especializados para deficientes.  

Nesse contexto, foi criada a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de 
Deficientes da Visão (1958); que passou a denominar-se Campanha Nacional de 
Educação de Cegos (CNEC), em 1960, subordinada diretamente ao gabinete do 
ministro de Educação e Cultura (Mazzotta, 1997).  

Portanto, não parece apenas coincidência que este seja o contexto em que a 
instituição que nos ocupa inaugura o Educandário São José Operário, em 1963, com a 
finalidade de formação de cegos. 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS E OS PRIMEIROS ACHADOS 

A partir do levantamento bibliográfico inicial, foi possível identificar que a 
historiografia da educação brasileira possui uma literatura limitada no que tange à 
Educação Especial. 

Com efeito, se em nível nacional existe uma História da Educação Especial com 
iniciativas que datam de finais do século XIX, as iniciativas que foram sendo 
desenvolvidas no interior do país, distantes dos grandes centros, ainda não foram 
suficientemente exploradas. Esta pesquisa insere-se no campo da História da 
Educação Especial, desde um olhar regional. Partindo da perspectiva regional como 
uma posição de análise, Revel, ao citar Arnaldo Momigliano, pondera que: “fazer a 
escolha de uma história particular significa, de fato, eliminar – ou, pelo menos, 
suspender por hipótese – uma pluralidade de outras histórias possíveis” (Revel, 2010, 
p.435). 

O objeto desse estudo inaugura no grupo de pesquisa uma nova “tradição 
investigativa”, no rol de instituições da cidade que não se vinculam diretamente com 
o governo estadual nem são pós-primárias, como as que foram pesquisadas até o atual 
momento. Assumimos o referencial já testado em pesquisas anteriores. Embora não 
seja uma “escola” “pública”, como as anteriormente estudadas, nem “regular”, 
podemos entender a instituição como objeto histórico, sob o pressuposto de que é 
portadora de uma cultura própria, produzida e produtora da sociedade na qual está 
inserida. E que analisá-la implica em conhecermos sua inserção na sociedade, agentes, 
discursos, linguagens, formas de organização, gestão e práticas cotidianas (Martinez, 
2015).  

No estudo, aplicamos a triangulação de fontes, combinando a pesquisa 
documental do repositório arquivístico da própria instituição, com a análise de 
matérias de periódicos de grande circulação e a análise da legislação. Basicamente os 
procedimentos e o marco teórico partem de reflexões de Magalhães (1999), na análise 
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das instituições, entendidas numa tensão entre os aspectos macro (sociedade) e micro 
(práticas escolares); dentre outros autores. Consultamos os jornais impressos no 
Arquivo Público Municipal de Campos, Monitor Campista e A Folha do Comércio, e 
pesquisamos na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, de onde registramos notas 
sobre o Serviço de Assistência São José Operário, as quais revelaram muitos aspectos 
da vida social dos atores sociais que envolvem esta pesquisa e sua importância na 
sociedade campista e no processo de criação e manutenção do Serviço de Assistência. 

A primeira etapa da pesquisa constituiu-se de registro fotográfico dos “primeiros 
achados” (Bloch, 2006), na Instituição: os livros de atas do Serviço de Assistência São 
José Operário, que foram os documentos que nortearam a pesquisa no espaço 
temporal, pois, por meio deles, foi possível identificar a ocorrência de eventos e datas 
marcantes para a instituição. Fizemos também o registro fotográfico de fotografias. 

A História Oral foi utilizada nesta pesquisa como um recurso metodológico 
(Ferreira & Amado, 1996), por meio do depoimento oral, gravado em video, pela 
fundadora do Serviço de Assistência, para as comemorações do Jubileu de Ouro do 
Educandário de Cegos1 e da entrevista concedida por Maria Eugênia Lyzandro, filha 
da fundadora do Serviço de Assistência São José Operário, testemunha ocular de 
vários eventos da Associação junto com sua mãe, e ex-presidente do Serviço de 
Assistência São José Operário.  

3. EM TERRAS DE USINAS E CANAVIAIS: CONTEXTUALIZANDO 
HISTORICAMENTE O ESTUDO 

A partir da década de 1850 e até finais do século XIX, Campos experimentara um 
surto de desenvolvimento sustentado no boom da agroindústria do açúcar, integrado 
à produção de aguardente e café, produtos típicos da região do vale de Paraíba. 
Adentrados na década de 1870 e induzido pelo portentoso investimento dos cofres do 
governo Imperial de Pedro II, para o desenvolvimento empresarial dos grandes 
engenhos centrais, se afirmará a figura dos “barões do açúcar”, artífices do sucesso 
econômico açucareiro e da formação de uma elite de poder que alcançará em poucos 
anos a hegemonia do processo civilizatório açucareiro fluminense.  

Nessa conjuntura, atraído pelo clima político favorável e as oportunidades que o 
mercado mundial oferecia, se instalou em Campos dos Goytacazes um grupo de 
empresários de origem francesa, que projetou e construiu na região unidades 
industriais açucareiras menores denominadas “usinas” sucroalcooleiras, da qual 
deriva o termo de usineiro para designar a estes capitães industriais.  

Adentrados nos anos 30 do século XX, durante a consolidação política do Estado 
Novo e a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), principal instrumento 
regulador do setor, os industriais açucareiros fluminenses ganharam um poderoso 
aliado político e financeiro: o Estado Nacional.  

                                                   
1 O evento celebrou, em 1.º de maio de 1963, os 50 anos de existência do Educandário de Cegos São José Operário. 
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Nesse contexto expansivo do negócio do açúcar no mercado mundial e em clima 
de ambiguidades políticas e tensões entre o apelo ao populismo, autoritarismo e 
nacionalismo no tratamento do setor, se afiançará a metamorfose da Moderna 
Tradição Empresarial Açucareira (Gantos & Martinez, 2013). 

4. O NASCIMENTO DE UMA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA: O SERVIÇO DE 
ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO 

O Serviço de Assistência São José Operário (SASJO) foi criado em 1956, com o 
objetivo de prestar assistência aos pobres do município de Campos/RJ. Em 1957, 
direcionou a sua causa em prol do deficiente visual e iniciou ações para a construção 
do Educandário para Cegos (1963). A partir de então, o SASJO passou a ser o 
mantenedor do Educandário, tendo o Poder Público como financiador em diversos 
momentos (Cardoso, 2016). 

É importante destacarmos que, no período de sua fundação, se aos homens da 
aristocracia açucareira era reservado o mundo dos negócios e da política, às mulheres, 
frequentadoras dos melhores colégios da capital do país, era destinada a educação para 
a vida social e para a filantropia.  

O papel social da mulher ganhou destaque no Brasil por influência principalmente 
de Darly Vargas, esposa do então Presidente da República, Getúlio Vargas, quando 
ocupou o cargo de primeira-dama do país (1930 a 1945), período em que promoveu a 
Legião Brasileira de Assistência. A história da Assistência Social no Brasil é marcada 
por ações paternalistas envolvendo a sociedade civil e o trabalho femino, sem 
fronteiras claras entre o público e o privado na constituição da sociedade brasileira 
(Yasbeck, 2008). 

4.1. O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO: UM ESPÍRITO 
PATRIÓTICO E CRISTÃO 

A proposta inicial da fundadora, Nídia Lysandro de Albernaz dos Santos, era 
promover uma campanha do cobertor para o inverno dos pobres, no município de 
Campos, como relata: 

O Serviço de Assistência São José Operário foi fundado tendo eu uma conversa 
com a minha mestre de classe quando eu estudava no Colégio Sacré-Coeur de 
Marie2, e eu então procurei a Mère Maria da Cruz, que foi minha mestra [...]: 
“Mér Maria da Cruz, eu tive, em casa, uma vontade de fazer com amigas, que eu 
                                                   

2O Colégio Sacré-Coeur de Marie era um colégio feminino católico, na modalidade de internato, frequentado 
majoritariamente por moças da alta sociedade na cidade do Rio de Janeiro, vinculado à congregação religiosa de 
origem francesa. Vindas de Portugal, as irmãs vinculadas à órdem, chegaram ao Brasil em 1911, se estabelecendo 
no bairro de Copacabana depois de aquirir um prédio, pertencente a um hotel, na Rua Tonelero 56. 



 

 
 

9 

irei reunir em minha casa, uma campanha para o inverno dos pobres. Uma 
distribuição de cobertores. Então, vim aqui, para a senhora mais ou menos me 
orientar de que forma eu posso começar essa iniciativa” (Albernaz, N. L, [vídeo], 
Depoimento para Jubileu de Ouro do Educandário de Cegos São José Operário, 
em 1.º maio,  2013). 

Nídia também buscou orientações com o padre redentorista que estava à frente do 
denominado “Convento dos Padres Redentoristas” de Campos/RJ. Ele sugeriu que ela 
ampliasse a sua proposta para não promover apenas uma campanha, mas que 
fundasse uma instituição de assistência aos necessitados da cidade. “E, chegando em 
Campos, eu comecei telefonando para um grupo de amigas, convidando para um chá 
em minha casa”, relata Nídia Lyzandro. Assim, em poucos dias, a fundação da 
instituição foi sendo delineada: 

No primeiro dia do mês de maio do ano de mil novecentos e cinquenta e seis, da 
era cristã, às dezesseis horas, no salão principal da residência do senhor Aylton 
Damas dos Santos, na Av. Alberto Torres, n.º 381, sob a direção da senhora Nidia 
Lysandro de Albernaz dos Santos, reuniram-se senhoras da alta sociedade, desta 
cidade, com o objetivo de fundar uma instituição social [...] (1.º livro de atas do 
SASJO, 1956, p. 1). 

Todas as convidadas possuiam certa proximidade da fundadora, por parentesco ou 
amizade, conforme demonstram as tabelas 1 e 2.  

Diretoria Vínculo social 

Vice-presidente Cunhada de Nídia – irmã de seu esposo 

Secretária Cunhada de Nídia – irmã de seu esposo 

Vice-secretária Amiga 

Tesoureira Amiga 

TABELA 1 | Vínculo social entre a fundadora do SASJO e os demais membros da diretoria. 

Na primeira reunião, registrou-se em ata a presença de 19 mulheres da elite 
campista, ocasião em que foi estabelecido quem desempenharia funções na diretoria 
e as que atuariam como conselheiras da Instituição, para um mandato de 2 anos.  

Conselheiras Vínculo Social 

01 Cunhada (esposa do irmão de Nídia) 

01 Mãe 
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01 Irmã 

10 Amigas e/ou vizinhas 

TABELA 2 | Vínculo social entre a fundadora do SASJO e as conselheiras. 

Nesta reunião também foi aprovado o Estatuto do SASJO e escolhido o nome da 
Obra, a saber, “Serviço de Assistência São José Operário” (SASJO), em homenagem a 
São José Operário. O Estatuto previa como finalidade precípua da associação: “auxiliar 
o pobre com alimentos, remédios, agasalhos e a difusão da moral cristã”. Para que esta 
finalidade fosse alcançada, o Estatuto estabeleceu que os associados deveriam se 
esforçar: 

“por se revestir do verdadeiro espírito patriótico e cristão, praticando 
especialmente as virtudes de retidão e fidelidade, de justiça e caridade”, 
[incluindo]: a) Retidão das intenções; b) Fidelidade no dever; c) Justiça para com 
todos; d) Caridade, sobretudo com os mais necessitados. [...] deve prevalecer em 
tudo o espírito de dedicação, de generosidade e de serviço. Por isso o lema do 
Serviço de Assistência São José Operário será sempre: SERVIR! (Art.1.º 
parágrafo único e art. 2.º. do 1.º Livro de Atas do SASJO) 

Os registros aqui apresentados acerca do Estatuto do SASJO são relevantes de 
serem ponderados, pois, ainda que possa não ter sido aplicado na íntegra, evidencia o 
pensamento oficial que impulsionava as práticas da instituição. 

Indispensável é saber quem eram as fundadoras, conhecer o contexto social em 
que estavam inseridas e quais eram as suas influências, a fim de “traçar essas 
associações, para historicizar e localizar essas relações, para dar alguma ordem e 
legibilidade a esta realidade opaca de interconexões” (Dussel, 2014, p.267).   

Nídia Lysandro de Albernaz Santos nasceu em 23 de agosto de 1924, na cidade de 
Campos, no interior do Rio de Janeiro. Filha do casal Aspázia Soares de Albernaz e 
Bartolomeu Lysandro de Albernaz. Iniciou sua escolarização no Colégio Nossa 
Senhora Auxiliadora3 onde cursou o primário como semi-interna. Já no ginásio foi 
interna no Colégio Sacré-Coeur de Marie, no Rio de Janeiro. Seu pai, Bartolomeu 
Lysandro de Albernaz (1899-1956), foi um empresário-barão do açúcar do século XX, 
proprietário das Usinas São João e Poço Gordo, ambas localizadas em Campos/RJ4.  

“Damas de São José” era como eram conhecidas as senhoras que se dedicavam ao 
Serviço de Assistência São José Operário, liderado por Nídia Lyzando de Albernaz. A 

                                                   
3Colégio da Ordem Salesiana, para meninas e moças de classe média alta, fundado em 1925 oferecendoo curso 
primário, em regime de internato e externato, e aulas particulares de piano, pintura, bordado e confecção de flores 
e posteriormente o Curso Normal. 

4Assumiu funções de prestígio social, atuando como: presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar nos Estados 
do Rio de Janeiro e Espírito Santo; presidente da Cooperativa dos Usineiros Fluminenses; presidente do Sindicato 
da Indústria do Açúcar em Campos; presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos. Ainda, cumpriu 
mandatos legislativos como Vereador e Deputado Federal. 
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respeito delas, Maria Eugênia Lysandro de Albernaz dos Santos, sua filha, nos conta o 
que Nídia costumava dizer: 

Lidar com as Damas de São José Operário é a mesma coisa de estar com uma 
bandeja de prata, cheias de taças de cristal, lotadas de champanhe, que uma 
borbulhazinha pode trincar uma". Entendeu? Um arzinho pode trincar uma. 
Ninguém ali ficava doída uma da outra, com ciúme uma da outra.[...] Mamãe 
tudo levava ao conhecimento delas! [...] "Ah, vamos ajudar a Nídia!". Era o maior 
sucesso ajudar a Nídia...(M.E. Lyzandro, entrevista pessoal, 03 de dezembro, 
2015).  

O reconhecimento do trabalho desempenhado no Serviço de Assistência é 
percebido pelos títulos de utilidade pública concedidos pelas três esferas de governo: 
municipal, estadual e federal. 

4.2. A PROPOSTA DE FUNDAÇÃO DE UM EDUCANDÁRIO PARA CEGOS E O APOIO 
DE INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS 

Quem inspirou Nídia Lyzandro a dedicar o Serviço de Assistência à educação de 
cegos foi a tia do seu esposo, farmacêutica, que possuía baixa visão. As instituições 
para cegos mais próximas à cidade de Campos eram o Instituto Benjamin Constant5, 
na cidade do Rio de Janeiro, e a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos6 , 
localizada em Niterói/RJ, que não conseguiam atender a demanda, principalmente do 
interior. 

Em 03 de julho de 1957, durante a reunião do SASJO, foi sugerido pela presidente 
e, aprovado pela diretoria, que o SASJO se dedicasse à assistência e educação de 
pessoas cegas. Na oportunidade, Nídia pediu que as diretoras trabalhassem com afinco 
para a construção de uma casa de proteção e recuperação dos cegos (1.º Livro de Atas 
do SASJO, p. 7, verso).  

                                                   

5 Fundado em 1854, como Imperial Instituto dos Meninos Cegos, sendo uma instituição de referência nacional, 
inspirada no modelo do Instituto Imperial dos Jovens Cegos, de Paris cujo primeiro diretor José Alvares de 
Azevedo, foi ex-aluno do instituto parisiense. O objetivo do estabelecimento era promover o ensino das letras, das 
ciências, da religião e de alguns ofícios manuais, constituindo-se o primeiro Educandário para cegos da América 
Latina (Zeni, M. (1997). O assistencialismo em Benjamin Constant: Segunda metade do século XIX (O Imperial 
Instituto dos Meninos Cegos). Dissertação. (Mestrado em Historia) - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 
Niterói, Universidade Federal Fluminense (UFF)). 

6 Fundada em 1931, era asilo para cegos inválidos e um centro de instrução para os cegos moços internos onde se 
oferecia ensino primário e oficina de fabricação de vassouras. (MORAES, P. C. (2012). Associação Fluminense de 
Amparo aos Cegos: Limites e Possibilidades de Inserção da Pessoa com Deficiência Visual no Âmbito do Trabalho. 
Dissertação. (Mestrado em Educação) - Faculdade de Formação de Professores, Rio de Janeiro, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ)). 
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A partir de então, Nídia Lysandro iniciou visitas a instituições de referência para o 
cego em São Paulo e Curitiba, inclusive no exterior, onde visitou em diversas ocasiões 
a Casa-Mãe da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris.7 
(M.E. Lyzandro, entrevista pessoal, 03 de dezembro, 2015; 1.º Livro de Atas do 
SASJO).  

Ao encontrar a superiora geral das Filhas de São Vicente de Paulo, a Notre Mère, 
Antoinette Marie Clearance Blanchot, a quem se referiam como Mère Blanchot,  Nídia 
solicitou à Ordem de Caridade que aceitasse a Direção do Educandário de Cegos e que 
enviassem irmãs para trabalharem com os cegos em Campos/RJ. O pedido foi aceito 
desde a primeira vez que a madre superiora conheceu o projeto apresentado por Nídia, 
da construção de um educandário de referência para cegos. Foi acordada a 
transferência do imóvel, por doação, para a Ordem vicentina, desde que “se 
comprometessem a prestar toda assistência e cumprir com as finalidades previstas no 
Estatuto do SASJO” (1.º Livro de atas do SASJO, p.23 verso, 35).  

Pertencia à tradição da Ordem Vicentina, desde sua fundação na França, em 1633, 
a prática da caridade, por meio da assistência e educação de pobres, órfãos, crianças 
abandonadas, doentes, surdos e cegos, com o auxílio do Estado em diversas ocasiões 
(LAGE, 2011). Mère Blanchau esteve em Campos/RJ para a inauguração do 
Educandário e mantinha contato constante com Nídia. Antes de seu falecimento, 
pediu à enfermeira que o seu terço fosse enviado para Nídia Lyzandro, o que 
demonstra o apreço e consideração que ela tinha por Nídia (M.E. Lyzandro, entrevista 
pessoal, 03 de dezembro, 2015).  

A pedra fundamental do prédio do Educandário para Cegos foi lançada em 07 de 
novembro de 1959, marcando o início efetivo da obra no terreno, doado pela prefeitura 
do Município de Campos, e mobilizando diversas personalidades do cenário local e 
nacional, o que dá mostras das influências sociais e políticas do grupo fundador. 
Dentre essas personalidades estavam o Padre representante da Diocese de 
Campos/RJ, o Juiz de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Campos, em nome dos juízes 
da cidade, os representantes de Clubes de Serviço Rotary Clube e Lyons Clube de 
Campos, e do Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. (1.º Livro de Ata do SAJO, p. 20 
e 20 verso; Carvalho, 1991, p. 253). 

Outra presença de destaque foi a do professor Jorge Veiga, representante da 
Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos Deficitários Visuais, que na 
oportunidade pediu a palavra comprometendo-se em colaborar com as orientações e 
conclusão da obra. É importante também ressaltar a presença do Diretor da Comissão 
de Orientação Técnica e Social da Cruzada de Recuperação e Assistência ao Cego 
Fluminense (CRACEF)8, Admar Augusto de Mattos (1.º Livro de Atas do SASJO, p. 20 
e 20 verso).  

                                                   
7Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, Rue du Bac, Paris.  

8A presidente executiva à época era Violeta Campofiorito de Saldanha da Gama, uma das primeiras alunas e 
diretora da Escola de Serviço Social de Niterói e uma das fundadoras da Escola de Serviço Social de Campos. 
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O periódico Monitor Campista registrou o evento afirmando ser a única instituição 
do gênero no norte do Estado (Jornal Monitor Campista [Campos/RJ], 7 novembro, 
1959, p. 01, 06. Acervo: Arquivo Municipal de Campos). 

4.3. RECURSOS FINANCEIROS: ORIGEM E DESTINO 

Não eram medidos esforços na busca de recursos para a manutenção das 
atividades da instituição social. Desde a primeira reunião a fonte dos recursos foi 
discutida, ocasião em que foi proposto que a Diretoria e as Conselheiras buscassem 
sócios contribuintes, para contribuição mensal, com valor “de acordo com suas posses 
financeiras”. 

Por intermédio dos jornais impressos da época, podemos identificar diversas 
iniciativas de benemerência na cidade que promoviam eventos de caridade, inclusive 
os grupos escolares e demais instituições educacionais. A promoção de eventos sociais, 
então, era uma frequente estratégia para angariar fundos para a Caixa Escolar e para 
aproximar a comunidade da instituição (Cardoso, 2016).  

A fim de apresentar e promover o Serviço de Assistência e a primeira campanha 
do cobertor da instituição, Nídia Lysandro organizou um jantar no Automóvel Clube 
de Campos para a sociedade: 

Uma nova campanha foi lançada nesta cidade. Fundou-se a pouco, como se 
noticiou, o Serviço de Assistência São José Operário, constiuído por um grupo de 
prestigiosas senhoras de nossa sociedade. Agora, a presidente dessa nova 
entidade de benemerência, sra. Nídia de Albernaz Santos, acaba de comunicar 
que o Serviço vai lançar a <<Campanha do Cobertor>> destinada a conseguir 
agasalhos para a população desprovida de recursos para enfrentar o inverno 
[...]. Para angariar fundos, com que possa atender a sua finalidade, o Serviço de 
Assistência São José Operário promove um jantar para o dia 03, no Automóvel 
Clube, jantar este que será abrilhantado pela orquestra do professor Luiz Reis 
(Jornal Monitor Campista [Campos/RJ], 26 março,1957, p. 05. Acervo: Arquivo 
Municipal de Campos/RJ). 

As festas promovidas pelo SASJO eram frequentadas pela alta sociedade, dentre 
elas: a “Festa Glamour Girl” (1957), as festas realizadas no Automóvel Club 
Fluminense, os shows e espetáculos com artistas do Rio de Janeiro, como o Cômico 
Golias (1961), a “Noite do Charleston” (1958), que era um baile de gala promovido pelo 
Grupo Chuvisco, por todo Brasil, onde aconteciam desfiles de beleza, com escolha de 
misses, concurso de charleston, imitações de artistas famosos, etc. Em entrevista com 
Maria Eugênia Lysandro, a filha de Nídia, ela se lembrou de diversos eventos 
promovidos em prol do Serviço de Assistência, como o show do cantor português, 
Francisco José, que foi bem disputado pela elite da região. Alguns dos eventos eram 
patrocinados por senhoras da alta sociedade convidadas por Nídia, as chamadas 
patronesses (Cardoso, 2016). 
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Uma das festas mais esperadas era a festa “De Tudo um Pouco”, que ocorria 
anualmente, geralmente no mês de junho, de caráter junino. Promovida pelas Damas 
de São José, não restrita à elite, mas aberta à comunidade, com a cobrança de uma 
entrada, visando contribuir para a campanha do cobertor e para a construção do 
Educandário. 

Um grupo de senhoras e senhoritas das mais abnegadas cuidam da construção 
da futura Casa de Proteção dos Cegos, tendo a frente a figura dinâmica e 
incansável da Sra. Nídia Lysandro dos Santos. Vem aí a tradicional promoção 
“De tudo um pouco”, sem favor algum, uma demonstração de prestígio e força de 
vontade das benfeitoras do movimento (Folha do Comércio [Campos/RJ], 19  
maio, 1961, p.4. Acervo: Arquivo Municipal de Campos). 

Não se pode deixar de mencionar os tradicionais chás de caridade realizados nas 
residências das sócias. Os eventos sociais oferecidos pelas senhoras da diretoria e 
conselheiras, recebendo amigas em suas próprias casas, além de ser uma maneira de 
angariar recursos para o Serviço de Assistência São José Operário, proporcionavam 
momentos de entretenimento para a sociedade campista, firmando e alargando redes 
sociais e suas conexões (Dussel, 2014). Deve ser lembrado que os esposos das senhoras 
eram homens de posses que colaboravam com o Serviço de Assistência com 
significativos donativos, mensalmente. 

 Ademais, os eventos constituiam uma forma de promover amplamente o Projeto 
de construção de um educandário para cegos, considerando também que eram 
noticiados nos jornais de circulação local e regional. “Para a filantropia, os periódicos 
tornaram-se "bons sócios", por divulgarem as ações das diversas sociedades. Era por 
meio deles que se fazia recolhimento de subscrições públicas, conclamava-se a 
sociedade para uma ação determinada etc.” (Sanglard,2003, s/ paginação). 

Em sintonia com os financiamentos que circulavam em níveis estadual e federal, o 
SASJO recebeu, no período estudado aqui, subvenções do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, do Ministério da Saúde, do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), do 
Conselho Estadual de Serviço Social e da Operação Juraci Magalhães. O governador 
do Estado do Rio de Janeiro, Roberto da Silveira, havia legalizado o “jogo do bicho” 9 
destinando parte dessa renda para as instituições de caridade, sob o argumento de que “o 
jogo do bicho é a loteria do pobre”. Foi a chamada “Operação Juraci Magalhães” 
(Suplemento Intergráfico – SINGRA - do Jornal Correio da Manhã [Rio de Janeiro], 
Secção Ilustrada, 1960, XXV, (436), p. capa, 7. Acervo da Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional Brasil)). O Serviço de Assistência São José Operário foi uma das instiuições de 
beneficiência de Campos contempladas. 

                                                   
9 O jogo de azar considerado contravenção penal nos demais estados, com exceção da Bahia. A Operação Juraci 
consistia em em obrigar banqueiros a contribuir com uma quota razoável para as instituições de caridade 
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Não menos que 26 entidades de beneficência em Campos receberão, ainda este 
mês, das mãos do governador Roberto Silveira donativos resultantes da 
“Operação Juraci Magalhães”, arrecadados pela Comissão Popular de 
Assistência Social de Campos, presidida pela Sra. Josefa São Paulo Meireles. Os 
pagamentos, segundo o critério adotado pela comissão, passarão a ser feitos em 
parcelas mensais, mediante cheques donativos consignados aos diretores das 
entidades contempladas. As entidades beneficiadas receberão um total de CR$ 1 
milhão. (Jornal Diário Carioca [Rio de Janeiro], 18 setembro, 1960, p.10. Acervo 
da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (Brasil)).  

Estes recursos foram destinados, essencialmente, para a compra de materiais de 
construção da sede do Educandário dos Cegos. É importante destacarmos os recursos 
recebidos da Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos Deficitários 
Visuais(1961), após a visita dos seus representantes em Campos, durante a presidência 
de Dorina Nowill (1.º Livro de Atas do SASJO). 

Os recursos do Serviço de Assistência São José Operário também eram destinados 
à doação mensal de alimentos para famílias “cadastradas” na associação; à doação de 
roupas ao Hospital do Câncer, à antiga Santa Casa e ao Asilo Nossa Senhora do Carmo; 
lençóis ao abrigo João Viana, e biscoitos nas visitas semanais da Diretoria do SASJO à 
Policlínica Infantil, além de pijamas e casacos de flanela. Nos finais de ano, em 
comemoração ao Natal, havia distribuição pública de roupas, parte delas 
confeccionadas nas atividades semanais de costura pelas senhoras da diretoria, para 
“o Natal dos pobres.” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conhecer o caminho percorrido pela fundadora do Serviço de Assistência São José 
Operário (SASJO) e seu grupo social, tem contribuído para a compreensão da história 
da educação e da política social para o cego no interior do Estado do Rio de Janeiro, 
especificamente no município de Campos/RJ, tendo em vista ser escassa a produção 
acadêmica sobre a história da educação especial, especialmente no interior. 

 O Serviço de Assistência São José Operário não era a única instituição que 
promovia a filantropia/caridade no município, mas sobressaiu-se dentre as outras, 
pois apesar de começar com ações isoladas, ampliou a Obra de assistência aos pobres 
para um Educandário de Cegos, o que confere um caráter de continuidade à ação social 
- o SAJSO está em funcionamento ininterrupto desde 1956 até a presente data - 
embora não haja uma garantia de permanência, e, por conseguinte, não haja garantia 
de cidadania, por não se tratar de uma política social de Estado.  

Constatamos que a proposta de Nídia Lysandro encontrou um campo fértil na 
planície campista devido: à omissão de uma efetiva iniciativa do Estado para 
atendimento dos pobres e dos cegos da região; à rede social a que pertencia; à elite 
campista, que abriu portas e financiou grande parte da Obra social e da construção do 
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Educandário; somado às práticas de subvenções do Estado em âmbitos federal, 
estadual e municipal, que estabeleceram uma linha muito tênue e complexa na relação 
público - privado. 
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RESUMO  

Apresento neste trabalho pesquisa de Doutorado em andamento, na Universidade 
Católica de Petrópolis cujo tema é a história de uma instituição escolar: o Colégio 
Brigadeiro Newton Braga, fundado no ano de 1960, na Cidade do Rio de Janeiro. A 
motivação inicial para a pesquisa foram as comemorações do Jubileu de Ouro, no ano 
de 2010. Ao trazer para cena a história desta instituição escolar, pretendo recompor 
aspectos que elucidam o tipo de instituição que é o CBNB, além de trazer dados 
históricos sobre a História da Educação do Estado do RJ. A fundamentação teórica e 
metodológica se espelha nos trabalhos de Nosella e Buffa (2009) e no paradigma 
indiciário de Ginzburg (2009) que ao construir sua teoria, recorre aos indícios que são 
os pormenores mais negligenciáveis, alegando que o mesmo pode revelar a 
particularidade daquilo que está posto. A fundação do Colégio se configura em 
contexto de lutas sociais pela expansão do ensino secundário nos impondo buscar 
respaldo em Geraldo Bastos Silva (1969) e Clarice Nunes (2000). As conclusões do 
estudo indicaram que o GBNB foi fundado por iniciativa de militares, com objetivo de 
atendimento exclusivo aos filhos de militares e de funcionários civis da FAB, 
modificando-se por determinação judicial. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Instituições Escolares, Ensino Secundário, Identidade Histórica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para Antonio Viñao Frago (2002) a mais importante mudança educacional que 
ocorreu no século XX foi o acesso ao ensino secundário a partir dos anos 50. Essa 
transformação ocorreu diante da passagem do bacharelado de elite para a educação 
secundária para todos. Essa democratização do ensino secundário modificou tanto os 
mecanismos internos de distribuição escolar como as representações da escola no 
âmbito da sociedade. 

O processo de aceleração e ampliação de escolaridade foi mais intenso em países 
desenvolvidos, atingindo também os países em desenvolvimento, porém em ritmos 
diferenciados. No Brasil, a expansão do ensino secundário mantido pelo Poder Público 
ocorreu a partir de meados do século XX. 

Este texto faz parte do estudo que pertence a uma pesquisa em andamento, na 
Universidade Católica de Petrópolis, intitulado “A história de uma instituição escolar 
de cunho militar: o Colégio Brigadeiro Newton Braga” que pretende recompor a 
trajetória histórica dessa instituição escolar, no período de 1960 a 2010, pontuando 
que a mesma, foi o primeiro ginásio oficial fundado pela Força Aérea Brasileira, no 
Estado do Rio de Janeiro. 

Buscamos discutir o momento educacional em que essa instituição escolar foi 
fundada. E sendo assim, apresento inicialmente o modo como o ensino secundário foi 
se expandindo, em território fluminense, a partir de 1930, a seguir traço um panorama 
que traz a história da fundação do Ginásio Brigadeiro Newton Braga, finalizando com 
nossas considerações acerca do contexto educacional fluminense em que aconteceu a 
fundação desse ginásio, no ano de 1960. 

1.1- O ENSINO SECUNDÁRIO APÓS 1930 EM TERRITÓRIO  

Em território fluminense até a Primeira República 1  predominava a escola 
particular. Essa escola oferecia ensino elementar e médio para uma clientela oriunda 
da aristocracia rural2, que mesmo sendo característica do Império, ainda continuou 

                                                   
1 A Primeira República Brasileira, normalmente chamada de República Velha, foi o período da história do Brasil 
que se estendeu da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 
presidente Washington Luís. Nesse período, o Brasil foi nomeado de Estados Unidos do Brasil, o mesmo nome da 
constituição de 1891. A República Velha é dividida pelos historiadores em dois períodos. O primeiro período, 
chamado de República da Espada, por ser a república dos setores mobilizados pelo Exército apoiados pelos 
republicanos, compreende da Proclamação da República do Brasil, no 15 de Novembro de 1889, até a eleição do 
primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. O segundo período ficou conhecido como República Oligárquica, e 
se estende de 1894 até a Revolução de 1930. Caracterizou-se por dar maior poder para as elites regionais, em 
especial do sul e sudeste do país. 

2 Aristocracia significa os melhores, em sentido social, poder dos melhores, é uma forma de governo na qual o 
poder político é dominado por um grupo elitista. Normalmente, as pessoas desse grupo são da classe dominante, 
da nobreza tal como seu significado, como grandes proprietários de terra, militares, sacerdotes, etc. 
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por um bom tempo na República. O Poder Público Estadual nesse período, limitava-
se praticamente a instalação de poucas escolas públicas que funcionavam em prédios 
alugados, em sua maioria. Segundo Jaime Abreu (1955) 

A escola elementar como escola popular, escola para todos, para os filhos do 
povo, começa a aparecer e a se expandir, pelo território fluminense, somente 
nessas três ou quatro décadas [1930, 1940, 1950], quando se percebe maior 
esforço do poder público em propiciá-la à população em idade escolar. Por isso, 
teve inicialmente maior ênfase, a escola paga, mantida por particulares e que 
ministrava educação elementar e média a uma clientela privilegiada pelo 
poderio econômico (ABREU, 1955. p.211). 

A crise do setor agrário fluminense cresce nas décadas de 1930, 1940 e 1950, 
acabando por conduzir ao esvaziamento das populações que residiam nas áreas rurais, 
acelerando o processo de urbanização, o que acabou repercutindo sobre as 
transformações que aconteceram no sistema educacional público fluminense. 

Esse processo de migração rural atrelado ao crescimento natural da população fez 
avançar o processo de urbanização que se observou nos municípios da Baixada 
Fluminense. Brandão (1992) informa que no ano de 1950 já havia algum equilíbrio 
entre a população rural (52,5%) e a população urbana do subúrbio (47,5%). Porém, no 
ano de 1960 a população urbana passa para 61% e a rural cai para 39,0%. 

Nesse contexto de mudanças sociais acontecidas em regiões mais urbanizadas no 
Estado do Rio de Janeiro, a educação escolar passou a ser reivindicada por parcelas 
mais amplas da sociedade fluminense, deixando de ser direcionada apenas para as 
classes mais abastadas. Abreu (1955) informa que o povo sente cada vez mais a 
necessidade dessa escola, reconhecendo o seu valor e sua importância; tornando às 
obrigações do Estado, maiores e mais onerosas como poder político juridicamente 
organizado, para com a educação popular. 

E nesse contexto, a partir dos anos de 1940 e 1950 verificou-se um aumento 
significativo na rede de expansão pública estadual de ensino primário. As prefeituras 
dos municípios mais urbanizados contribuíram de forma mais efetiva com a oferta de 
ensino elementar, ampliando a oportunidade de acesso do povo à escola pública. 

Porém, o que nos informa Bezerra (1995) é que enquanto se expandia o número de 
escolas primárias que eram financiadas pelo governo, o número de ginásios públicos 
apresentava um crescimento mínimo, não chegando a determinar uma ação mais 
efetiva por parte do estado para aumentar o número de ginásios estaduais. 

A rede particular continuava se expandindo e o ensino primário fluminense 
tornou-se obrigatório para todas as crianças em idade escolar através da Constituição 
Estadual de 1947, devendo ser ministrado pelo poder público. O texto desta 
Constituição, em seu Art. 13 definia que o ensino público e primário estadual deveria 
ser gratuito, além de estabelecer em seu Art. 142 que 20% da arrecadação dos impostos 
deveriam ser destinados para a manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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E sendo assim, o Governo de Amaral Peixoto3 (1950-1954) objetivou ampliar a 
oferta de ensino primário no Estado do Rio e continuou trabalhando na construção de 
prédios escolares cujo início foi na sua administração anterior (1937 – 1945). Segundo 
dados oficiais apresentados pelo Secretário de Educação José de Moura e Silva, o 
número de grupos escolares foi expressivo nessa administração e ao final desse 2º 
governo de Amaral Peixoto, já havia 62 grupos escolares prontos e 19 em construção 
no Estado do Rio de Janeiro. 

O poder público estadual além de utilizar recursos próprios, também contava com 
o auxílio financeiro do Governo Federal, que eram obtidos através do Fundo Nacional 
de Ensino Primário (FNEP). Esses recursos do FNEP se destinavam a construção de 
escolas e grupos escolares nas áreas rurais. De acordo com os relatórios do secretário 
José de Moura e Silva, apenas no ano de 1951 foram fundadas no Estado do Rio de 
Janeiro 51 escolas para funcionarem em prédios que foram construídos com recursos 
do FNEP. 

Brandão (1992) aponta que apesar do esvaziamento da população que se 
encontrava nas regiões rurais do Estado e da extensão da população nos centros 
urbanos, o que marca as políticas implementadas por Amaral Peixoto é que elas não 
se restringiam somente a atuar em municípios de maior peso econômico. As verbas 
públicas destinadas ao saneamento urbano, transporte, eletrificação, construção de 
prédios escolares eram utilizadas de forma indistinta, pois atendiam áreas mais 
desenvolvidas ou mais atrasadas do Estado. 

As políticas públicas que foram adotadas por essa administração, apareceram de 
forma marcante no campo educacional, demonstrando a preocupação do governo em 
atender tanto a população que vivia nos centros urbanos quanto as que viviam em área 
rural. 

Além da construção de novas unidades escolares, o governo criou mecanismos que 
estimularam a continuação do professorado em áreas rurais, impedindo a evasão do 

                                                   
3 Amaral Peixoto nasceu em Niterói, em julho de 1905. Filho de Augusto do Amaral Peixoto e Alice Monteiro. 
Ernâni do Amaral Peixoto cursou o secundário no Colégio Anchieta, da cidade de Nova Friburgo. Ingressou na 
Escola Naval em 1923. Em 1927 formou-se engenheiro geógrafo pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Por 
influência do irmão, o também militar Augusto do Amaral Peixoto, teve contato com o movimento Tenentista 
antes da Revolução de 1930, que apoiaria e que alçaria Getúlio Vargas ao poder. No ano de 1937, após a 
instauração do Estado Novo, foi nomeado para o cargo de interventor federal no estado do Rio de Janeiro, 
procurou junto a Getúlio Vargas, do qual se tornou genro em 1939, melhorias nas condições econômicas 
fluminenses, do que resultou a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), na cidade de Volta 
Redonda, e da Fábrica Nacional de Motores (FNM), em Duque de Caxias. No ano de 1951, assumiu seu segundo 
mandato, agora como governador eleito do Estado do Rio de Janeiro, demonstrando logo no início do seu 
governo uma preocupação com a recuperação da economia do Estado, principalmente no que tange a ampliação 
do parque industrial fluminense. Desenvolveu um projeto denominado “Missões educativas rurais” que tinha 
como objetivo realizar um trabalho educativo e cultural junto a população rural do Estado do Rio de Janeiro. 
Criou a escola normal de Cantagalo, em 1952, cujo objetivo era formar professores primários para atuar nas 
escolas situadas em zonas rurais, porque ele achava que a evolução agrária de uma região estava vinculada ao 
preparo educacional dessa população rural. 
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magistério nessas regiões. Uma medida importante foi a criação da primeira Escola 
Normal, no município de Cantagalo, em 27 de julho de 1952. 

Constitui inegável providência de real alcance a criação de Escolas Normais 
Rurais, visando a formação de professores primários destinados exclusivamente 
as escolas situadas nas zonas rurais, É de crer-se que, com uma formação 
específica, num curso mais modesto e com disciplinas de caráter prático, tais 
professoras sintam realmente chamamento pelo trabalho docente das escolas 
isoladas do interior, para as quais está se reduzindo dia a dia o interesse das 
normalistas diplomadas por Escolas que lhes dão preparação marcadamente 
intelectualista e voltada para a vida urbana (trecho do Relatório apresentado no 
ano de 1951 pelo Secretário José de Moura e Silva ao Governador Amaral 
Peixoto. p. 19). 

Em se tratando do aspecto de interiorização, o governo Estadual além de dar 
atendimento às populações que habitavam os centos urbanos, também se preocupa 
com as áreas rurais e ao longo dos anos 1940 e primeira metade dos anos 1950, as 
administrações estaduais se empenharam no sentido de ampliar a rede de ensino 
primário estadual por todo território fluminense. A reprodução do quadro 2 apresenta 
o crescimento de matrículas referente ao ensino primário estadual em todas as regiões 
do Estado do Rio de Janeiro. 

Quadro 1  Estado do Rio de Janeiro – Ensino Primário 

Matrículas nas Escolas Estaduais por Zonas 

 

ANO ZONA URBANA ZONA DISTRITAL ZONA RURAL 

1951 51.565 23.091 35.836 

1952 59.577 22.110 38.713 

1953 64.088 24.239 44.842 

1954 71.452 24.118 48.386 

Fonte: Relatório de atividades da Secretaria de Educação e Cultura, do Estado do Rio de Janeiro - 1954. 
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De 1955 a 1958 a política educacional adotada pelo Governo de Miguel Couto 
Filho4 também concentrou os seus esforços na escola elementar, sendo instaladas mais 
178 novas escolas e criados 18 grupos escolares e 8 jardins de infância. Além desse 
crescimento que se processou na rede primária estadual, as prefeituras fluminenses 
também ampliavam o número de estabelecimentos primários, ao longo dos anos de 
1950. 

Ao longo dos anos de 1940 e 1950 a política de expansão aconteceu de forma 
decisiva para com o ensino elementar, porém o mesmo não aconteceu com o ensino 
secundário cuja oferta de matrículas na rede pública, permaneceu de forma limitada 
ao longo desses anos. A Constituição Estadual de 1947 anunciava a obrigatoriedade e 
gratuidade do ensino elementar, mas o mesmo não estava previsto com relação ao 
ensino secundário (BEZERRA, 1995). 

A oferta de ensino secundário no Estado acabou sendo reduzida e o número de 
estabelecimentos que ofereciam alguma modalidade deste ensino à população era bem 
pequeno. Na modalidade técnico profissional o Poder Público Estadual mantinha três 
escolas voltadas para o ensino industrial: a escola industrial Aurelino Leal em Niterói 
e a escola Nilo Peçanha em Campos que atendiam a uma clientela feminina e a Escola 
Industrial Henrique Lage, localizada também em Niterói, que atendia ao público 
masculino. 

O relatório apresentado no ano de 1949 pelo diretor do Serviço de Estatística e 
Pesquisas Educacionais (SEPE) informa que quanto ao ensino secundário, somente 
eram financiados pelo Estado, o Liceu Nilo Peçanha em Niterói, o Liceu Humanidades 
em Campos e o Ginásio Estadual de Petrópolis e anexo a esses dois Liceus funcionava 
o Instituto de Educação de Niterói e o Instituto de Educação de Campos. 

Com o aumento de oportunidades de ingresso na escola pública primária oficial, a 
procura pelos outros níveis de ensino aumentou, principalmente nas regiões mais 
urbanizadas do estado, fazendo com que a população sentisse a necessidade em dar 
continuidade aos seus estudos, e assim ampliou-se a oferta de ensino médio em 
estabelecimentos particulares (BEZERRA, 1995). 

Portanto, enquanto Estado e Município concentravam suas iniciativas 
educacionais voltadas para o ensino primário, o ensino secundário fluminense estava 
entregue a iniciativa privada. Segundo dados revelados por Abreu (1955) do total 
destinado aos gastos com o ensino, 75% estavam destinados ao ensino primário, 24,5% 

                                                   
4 Miguel Couto Filho nasceu em 8 de maio de 1900, no Rio de Janeiro. No anos 1930, entrou para a política, 
tendo sido eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro em 1934. Exerceu o mandato de 1935 e 1937, quando o 
congresso foi fechado pelo golpe do Estado Novo. Com a redemocratização, foi eleito deputado federal 
constituinte pelo Partido Social Democrático (PSD). Em outubro de 1954, concorreu ao governo estadual do Rio 
de Janeiro pelo PSD e foi eleito. Renunciou em julho de 1958 para concorrer ao Senado Federal, para o qual foi 
eleito em outubro. Após a eleição, trocou o PSD pelo Partido Social Progressista (PSP), tornando-se líder do 
partido no Senado entre 1963 e 1965. Com o golpe militar de 1964 e a cassação do registro dos partidos pelo AI-2, 
entrou para a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido que apoiava o regime. Em 1966, conquistou novo 
mandato de deputado federal pelo estado do Rio por essa sigla. Morreu no exercício do mandato, em 2 de maio de 
1969, enquanto viajava a Guarapari, balneário do Espírito Santo. 
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ao ensino secundário e 0,55% a escola superior. Abreu (1955) apresenta a seguinte 
observação: 

Há grande procura de estabelecimentos secundários estaduais, o que se revela 
nos exames de admissão, porém a política do Estado tem sido a de incrementar 
a escola elementar estadual e a profissional de nível médio, deixando a escola 
secundária entregue a sua própria sorte (ABREU, 1955, p.316). 

De acordo com o relatório do Secretário de Educação José Moura e Silva, 
apresentado ao Governador Amaral Peixoto, no ano de 1951, haviam 2045 alunos 
matriculados no ensino secundário estadual, sendo que 551 no curso ginasial e 435 no 
curso colegial do Liceu Nilo Peçanha e 614 no curso ginasial e 280 no curso colegial do 
Liceu de Humanidades de Campos e 165 no ginásio estadual de Petrópolis. 

Em se tratando da adoção de uma política voltada para a expansão da rede 
elementar de ensino, o governo de Amaral Peixoto não buscou implantar políticas que 
buscassem a sua expansão, alegando falta de recursos financeiros. 

É altamente oneroso para o Governo criar e manter Ginásios ou Colégios. 
Enquanto são pequenos os recursos do Estado, melhor será que se concedam 
bolsas de estudo a jovens pobres e capazes, principalmente os que concluem o 
curso primário em grupos escolares estaduais, matriculando-os em 
estabelecimentos particulares. (Relatório apresentado pelo Secretário José de 
Moura e Silva ao Governador Amaral Peixoto, 1951, p. 24). 

Embora alegando as dificuldades financeiras em expandir as escolas públicas 
secundárias, o governo não ficou totalmente alheio às reivindicações de ampliação dos 
ginásios públicos e o Secretário de Educação propôs que fosse ampliado o número de 
matrículas nos estabelecimentos já existentes. 

O grande interesse do público na procura do ensino secundário mantido pelo 
Estado nos dois Liceus de Humanidades, de Campos e Niterói, está a exigir do 
poder público maior atenção, no sentido de ampliar, ao menos nessas duas 
cidades, as suas possibilidades de atender ao maior número de jovens, 
notadamente os adolescentes dos bairros operários (Relatório apresentado pelo 
Secretário José de Moura e Silva ao Governador Amaral Peixoto, 1951, p. 6). 

Com o objetivo de consolidar uma estrutura mais apropriada para o 
funcionamento de escolas normais e também solucionar o problema de vagas, a nível 
de ensino secundário, a Secretaria de Educação propôs que houvesse uma separação 
em prédios dos Institutos de Educação e Liceus. Eles funcionavam sob a mesma 
direção e num mesmo local. Com base na Lei estadual 2.146, de 12 de maio de 1954 os 
Institutos de Educação passaram a funcionar nos prédios dos Grupos Escolares 
Getúlio Vargas e Saldanha da Gama (Relatório apresentado pelo Secretário José de 
Moura e Silva ao Governador Amaral Peixoto, 1954 p.10). 
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Com esta medida, a oferta de ensino secundário pode ser ampliada nos dois Liceus, 
posto que as salas que anteriormente eram ocupadas pelas alunas do curso Normal 
ficaram vagas. Segundo Abreu (1955) com essa medida, o número de alunos 
matriculados no ensino secundário aumentou de 2.045 em 1951, para 2.672 em 1954. 

Mesmo investindo nessa iniciativa para aumentar a oferta de matrículas gratuitas 
a nivel da escola ginasial, a deficiência de vagas era visível. O Governo Estadual 
resolveu conceder dotações orçamentárias aos Ginásios da Campanha Nacional de 
Educandários Gratuitos (CNEG) investindo nessa ampliação de ensino secundário 
gratuito. O artigo 145 da Constituição Estadual de 1947 deixava claro que nos 
municípios onde não houvesse ginásios, o estado deveria custear a manutenção desses 
cursos. 

Em consequência dessa determinação o Poder Público julgou oportuno transferir 
verbas para os Ginásios da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos. Holanda 
(1977) informa que a CNEG utilizava os recursos da comunidade onde se instalava, 
mas também contava com auxílio financeiro do próprio Estado, em seus níveis 
Federal, Estadual e Municipal.  

Está sendo estudada a situação de alguns Cursos Especiais 5  de Ensino 
Secundário, previstos pelo Artigo 145 da Constituição Estadual, o que levará 
possivelmente, a conclusão de substitui-los por Ginásios da Campanha Nacional 
de Educandários Gratuitos, enquanto não é possível ao Estado, instalar mais 
ginásios por sua conta; transferindo-se para estes, a verba prevista para os 
atuais Cursos Especiais, de eficiência muito reduzida. (Relatório apresentado 
pelo Secretário José de Moura e Silva ao Governador Amaral Peixoto, 1951 p. 7). 

O Governo adotou uma orientação que privilegiava a gratuidade de ensino ainda 
que concedendo bolsas de estudo em escolas particulares. Nesse sentido, o governo de 
Miguel Couto Filho procurou ampliar o número de ginásios oficiais no Estado do Rio 
de Janeiro e ao final do seu governo, havia subido para 7 o número de ginásios públicos 
em todo Estado do Rio de Janeiro.  

Percebendo que ainda eram poucos os estabelecimentos públicos de ensino, o 
Governo Miguel Couto Filho, assim como o seu antecessor, adotou uma política de 
incentivo ao desenvolvimento dos Ginásios da Campanha Nacional de Educandários 
Gratuitos, como forma de responder a demanda por escola secundária existente 
naquele momento.  

A oferta de ensino secundário por parte do Estado, não se limitou aos 
estabelecimentos públicos de ensino. Além de oferecer vagas em estabelecimentos 
oficiais também adotou medidas que ampliavam essa oferta ainda que em 
estabelecimentos particulares. Uma das medidas adotadas foi a concessão de bolsas 

                                                   
5Os Cursos Especiais de Ensino Secundário, foram criados pelo Governo Estadual desde a 2ª metade dos anos de 
1940 e funcionavam nos municípios de Carmo, São João da Barra, Parati, Santa Maria Madalena e Duas Barras. A 
frequência a esses cursos era baixa, tendo em vista que os mesmos atendiam a uma clientela com mais de 17 anos, 
já adequando-se para atuar em atividade profissional. 
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de estudos para alunos matriculados em escolas particulares e uma outra medida foi 
destinar apoio financeiro para os Ginásios da Campanha Nacional de Educandários 
Gratuitos, em todo território Fluminense (BEZERRA, 1995). 

1.2-RECOMPONDO A HISTÓRIA DO COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA 

Realizar um estudo com a história das instituições escolares não é simplesmente 
contar a estória de uma escola. Essa tarefa exige recuperar as estórias contadas pelos 
sujeitos e o levantamento e dados documentais e/o iconográficos para tecer um tapete 
da história tecelã que nos fala Ginzburg. É encontrar por esse caminho, novas nuances 
que trazem relevância aos dados coletados porque podem ser interpretados como 
recortes da história naquele período de estudo, podendo assim revelar o movimento 
real da sociedade.  

Nas palavras de Nosella e Buffa (2005, p. 8) isso quer dizer que “a metodologia a 
ser seguida tem como linha de orientação descrever particular, explicitando suas 
relações com o contexto econômico, político, social e cultural, dialeticamente 
relacionados”. 

Na tentativa de sermos rigorosos com a metodologia e não cair no relato 
impregnado da emoção com o risco do pecado do reducionismo teórico que tem por 
consequência o particularismo, saudosismo, personalismos ou a construção de 
apologias. Para reconstrução desta história foi necessário recorrer a alguns 
documentos existentes no Centro de Memória6 da escola e no III Comando Aéreo 
Regional (COMAR); realizar entrevistas com professores que atuaram, e que atuam na 
instituição, pois como Benjamin (1994, p. 37), acredito que “um acontecimento vivido 
é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento 
lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes e 
depois”. 

Para trazer um pouco desta história7, foi preciso retornar ao debate em torno da 
criação de uma Força Aérea única. Em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, foi 
constatado que a forma como se desenvolviam os combates no além-mar, revelaram a 
necessidade da criação de um Ministério exclusivo para gerenciar a aviação brasileira. 

Com a criação da FAB e a extinção da Base de Aviação Naval, foi fundada a Base 
Aérea do Galeão que, inicialmente, abrigou a Escola de Especialistas da Aeronáutica, 
pois havia necessidade de controle do espaço aéreo nacional e do posicionamento 
político do governo brasileiro na Geopolítica Internacional, sendo urgente a 
necessidade de formar especialistas que tivessem condições de atuar e contribuir com 
o governo nas questões que diziam respeito ao espaço aéreo. 

                                                   
6 O Centro de Memórias do CBNB foi inaugurado por ocasião das festividades do Jubileu de Ouro e nele constam 
arquivos de fotos, documentos e objetos que contam a história desta Instituição. 

7 Dados históricos disponíveis em: <http://www.fab.mil.br>. Acesso em: 19 abr. 2013. 
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O país vivia um período de intensas reivindicações que seguiam na esteira de dar 
respostas às demandas políticas e sociais do processo de modernização e 
desenvolvimento. Nesse contexto, a superação de problemas sociais, econômicos e 
culturais se tornou centro das atenções. Como nos alerta Nunes (2000, p. 46): “No 
intervalo entre o Estado Novo e o regime militar de 1964, as populações urbanas, 
sobretudo das classes médias e operárias, pressionavam os líderes políticos populistas 
em torno da institucionalização dos movimentos reivindicatórios de educação 
escolarizada”. 

Movidos pelo entusiasmo vigente neste cenário político, três militares apostaram 
na possibilidade de um novo ginásio no Rio de Janeiro. Por iniciativa do Capitão 
Aviador Max Alvim, do Capitão Murillo Wanderley e do Sargento Agnaldo Elias 
Guimarães, no ano de 1959 foi possível iniciar o projeto de construção do Colégio que 
recebeu o nome de Ginásio Brigadeiro Newton Braga. Este projeto já vinha sendo 
articulado desde o ano de 1957 e tinha como propósito educar e formar os filhos dos 
funcionários civis e militares da Força Aérea Brasileira. 

Então o Major Brigadeiro do Ar, Francisco de Assis Correa de Mello, sob o aviso 
nº 15 de 31 de março de 1960, autoriza o funcionamento de um ginásio, dentro da área 
militar do Galeão, destinado a ministrar ensino médio a filhos de militares e civis 
daquela Guarnição. 

Os idealizadores do projeto resolveram homenagear o Major Brigadeiro Newton 
Braga, dando seu nome ao estabelecimento de ensino devido a sua atuação brilhante 
na Força Aérea Brasileira. Este Oficial da Aeronáutica participou de uma viagem 
inovadora, enfrentando o Oceano Atlântico em um hidroavião chamado Jahu fazendo 
o primeiro percurso aéreo da Itália até o Brasil em 1927. 

Mas que local seria escolhido para iniciar o efetivo trabalho com o projeto? GERIN 
(2008) informa que os primeiros passos levaram à escolha do Ginásio Capitão Lemos 
Cunha, situado na área jurisdicional da Prefeitura da Aeronáutica do Galeão. Mas, 
quando o professor Murillo Wanderley comunicou a decisão ao Ministro Álvaro Dias 
que, na época, era o Presidente da Campanha dos Ginásios Gratuitos, foi constatado 
um conflito de interesses. As cinco salas previstas para uso do novo ginásio, só 
poderiam prestar assistência aos dependentes dos militares e civis da área do Galeão. 
A solução encontrada foi procurar outro local para iniciar o funcionamento do Colégio. 
O local escolhido foi um galpão improvisado ligado à Prefeitura da Aeronáutica, tendo 
sido indicado para o cargo de Diretor o Professor Murillo Wanderley. 

Com o decorrer dos anos, observa-se o crescimento da demanda de estudantes na 
Ilha do Governador, foi necessária uma ampliação do colégio e, em 04 de abril de 1960, 
ele recebeu novas instalações, ainda improvisadas, na Base Aérea do Galeão. Esse 
prédio estava desabitado e pertencia ao Quartel de Polícia da Aeronáutica. “Neste 
mesmo ano, no dia 29 de abril foi fundado o Ginásio Brigadeiro Newton Braga 
(GBNB)” (GERIN, 2008, p.56). 

Essa demanda teve como referência a comunidade da Ilha, localizada no entorno 
da Base Aérea do Galeão, ponto que, na época, era considerado estratégico devido à 
posição para observação e defesa do território nacional, não por acaso localizado na 
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Ilha do Governador a maior ilha da Baía de Guanabara. Mendonça (1998 apud GERIN, 
2008, p. 54), informa que “naquela época, a imagem da corporação armada até então 
estava associada ao seu papel de defesa externa”. 

Era visível que a área educacional necessitava de um maior empreendimento. 
Tanto as famílias dos oficiais, que estavam a serviço do Governo Brasileiro, quanto a 
comunidade local, precisavam de apoio na área educacional. Na década de 50, “a 
população da Ilha do Governador já somava 29.278 habitantes” (IPANEMA, 1992 
apud GERIN, 2008, p. 54). 

O colégio se expandia a cada dia e o prédio do Quartel da Polícia da Aeronáutica já 
estava pequeno para o contingente de alunos e, após a visita do Brigadeiro Márcio de 
Souza e Mello, as coisas mudaram, pois ele prometeu ajuda para encontrar um local 
mais adequado. E, finalmente, com a ajuda do Brigadeiro, o colégio foi instalado em 
um terreno da Aeronáutica, cuja amplitude é de 23.800,63 m². E, assim, o CBNB no 
ano de 1969 teve sua sede própria instalada. 

Com a construção de um local definitivo para ser a sede do colégio e com espaços 
ampliados, iniciou-se o curso noturno e foi possível encontrar um espaço para a tão 
sonhada biblioteca. Com essa ampliação do espaço, foi possível, no ano de 1969, iniciar 
o que naquele momento ainda era denominado ensino primário, com a chegada da 1ª 
turma de 4ª série, pela legislação atual (Lei de Diretrizes e Bases - LDB, nº 9.394/96), 
hoje 5º ano de escolaridade do Ensino Fundamental. 

No ano de 1973, o professor Murillo Wanderley deixou a direção do colégio e 
seguiram-se outros diretores à frente do cargo, ao longo desses 50 anos. Podemos citar 
alguns deles: Professor Sérgio, Coronel Monteiro, Professor Armando, Capitão 
Machado, Professor Roberto Freitas, Professor Hugo Alves de Castro e, atualmente, o 
Professor Luiz Otávio Ebendinger Martins. 

É nesse contexto de lutas pela expansão da escola secundária que foi fundado o 
Colégio Brigadeiro Newton Braga, que mesmo em seus primórdios ter sido fundado 
para uso exclusivo de estudantes cujos pais tivessem vínculo com o Comando da 
Aeronáutica, representou um enorme ganho para centena de estudantes que moravam 
na Ilha do Governador, naquela época. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão política da democratização do ensino secundário foi o pano de fundo a 
partir do qual voltaram a ser problematizados temas como as finalidades desse ramo 
de ensino, a inclusão de disciplinas de cunho prático no ginasial, a renovação 
metodológica e a flexibilidade curricular. 

Os objetivos legais do ensino secundário brasileiro foram formulados através da 
Lei Orgânica do ensino secundário de 1942. Essa Lei era de âmbito Nacional e tinha 
como objetivo formar a personalidade integral do adolescente, de forma que o mesmo 
pudesse desenvolver sua consciência patriótica e humanista, oferecendo-lhe uma 
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cultura geral. E foi neste contexto que o Ginásio Brigadeiro Newton Braga foi fundado, 
um contexto de lutas pela expansão da escola secundária.  

Essas reivindicações criaram demandas diversas para as políticas públicas 
relacionadas à educação secundária. Para expansão de educação, é necessário 
construção e/ou ampliação de prédios escolares, aumento do número de professores e 
demais recursos humanos – gestores em geral (diretores, coordenadores pedagógicos 
e educacionais), melhoria da qualidade na formação de docentes para atuar nesse nível 
de ensino. Cabe recordar e considerar que nesse período a formação de professores 
para o nível secundário não possuía uma identidade de formação, como já havia nas 
escolas normais para a formação de professores para o ensino primário na época. Os 
cursos específicos de formação de docentes para o secundário só se inicia com as 
faculdades de ciências e letras, seguindo o padrão nacional de referência na antiga 
Faculdade nacional de Filosofia – a FNFI. Atuavam no ensino secundário bacharéis 
em direito, engenharia e médicos.  

Ao adentrar no estudo da história da instituição escolar Colégio Brigadeiro Newton 
Braga, estamos indo ao encontro desse contexto de lutas, pois é nele e resultado dele 
que a instituição se constituiu e a partir dele que realiza o seu percurso até nossos dias 
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RESUMO  

A incidência do estudo recai sobre um subsistema educativo existente em Portugal 
no período do Estado Novo: a Telescola. O seu aparecimento em finais da década de 
60 do século XX reveste-se de grande importância no panorama educativo português. 
Tendo em vista essa importância pretende-se com esta incursão investigativa ir um 
pouco mais além, aprofundando algumas matérias consideradas fundamentais para a 
sua compreensão, por exemplo: o contexto em que surge a Telescola, a sua origem, o 
seu percurso e estrutura, o funcionamento das emissões, a caraterização possível dos 
coordenadores e monitores, as metodologias utilizadas e a evolução espacial dos 
postos de receção. Deste modo esta investigação enquadra-se no eixo temático 
“Subsistemas [Educativos] e Instituições Educacionais”. 

Para este estudo ser levado a cabo a análise de conteúdos torna-se essencial, 
especialmente a análise de legislação relacionada com as medidas educativas tomadas 
naquele período de uma forma geral e com a Telescola em particular e, também, 
diversa documentação, sejam estudos nacionais e internacionais seja alguma 
bibliografia (pouca) que foi sendo produzida.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Telescola, História da Educação, Portugal. 
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1. CONTEXTO EM QUE SURGE A TELESCOLA 

Para se compreender o aparecimento da Telescola no panorama educativo 
português é preciso recuar até, pelo menos, ao início do Estado Novo: “a ideologia 
oficial do Estado Novo e de muitos dos seus apaniguados exalta a ignorância do 
nosso povo como uma virtude a valorizar (a redução da escolaridade obrigatória, a 
desvalorização da profissão docente e a redução dos currículos são disso um bom 
exemplo)”(Igreja, 2004, p. 155). 

O ensino complementar e as Escolas Normais Superiores (logo em 1926) foram 
extintas aprofundando assim a ideia de que “os salazaristas ressuscitaram a crença 
tradicional (…) que o povo português «não sentia necessidade de aprender»” 
(Mónica, 1977, p. 321). 

Mostrando o lugar que pretendiam que a educação ocupasse, em 1931 a Lei de 30 
de novembro criou os “postos de ensino” dirigidos por “Regentes escolares”. Estes 
apenas tinham de ter a comprovação de possuírem a idoneidade moral e intelectual 
necessária, o que mostra a falta de interesse por ter um corpo docente bem preparado 
e com as habilitações necessárias. Entre 1936 e 1942 as escolas do Magistério Primário 
foram encerradas “com o pretexto de que um programa de formação centrado em 
«objectivos pedagógicos» constituía uma perda de tempo, de dinheiro e de 
inteligência»” (Stoer, 1982, p.27). Depois, mais tarde, os cursos que eram de três anos 
passaram para dois, mais propriamente para três semestres1. Com o Decreto-Lei n.o 
52 629 de 1943 o currículo das escolas do Magistério Primário foi aprovado e manteve-
se até 1974. 

Em 1936 assiste-se a uma importante mudança no Ministério da Instrução 
Pública, que inclusive muda o seu nome para Ministério da Educação Nacional. Este 
ano é também marcado pela criação da Mocidade Portuguesa (“A formação do 
carácter, a cultura do espírito e a devoção ao serviço social, no amor de Deus, da Pátria 
e da Família”) e a Obra das Mães pela Educação Nacional. 

Com a Lei n.o 1938 de 20 de maio de 1938 assistiu-se a uma reestruturação do 
Ensino Primário em elementar (três anos obrigatórios) e complementar (duração de 
dois anos para os que pretendessem seguir os estudos). 

Dezoito anos depois surge o Decreto-Lei n.o 40 964 31 de dezembro de 1956 que 
estabelece a escolaridade obrigatória de quatro anos para crianças do sexo masculino. 
Só quatro anos depois, com o Decreto-Lei n.o 42 994 de 28 de maio de 1960, é que esta 
obrigatoriedade é também alargada ao sexo feminino. 

Nesta altura são dois os factos mais importantes que vão marcar as decisões na 
área educativa: em 1952 surge o Plano de Educação Popular para combater o 
analfabetismo e o I Plano de Fomento (1953 a 1958). 

O Plano de Educação Popular foi aprovado pelo Decreto-Lei n.o 38 968 de 27 de 
outubro de 1952. Este refere que a taxa de analfabetismo da população portuguesa com 
7 ou mais anos em 1890 era de 75.9% e que em 1930 ainda era de 61.8% o que fazia 

                                                   
1 DECRETO-LEI n.o 32:243 Diário da República nº208 - Iª Série. (05-09-1942). 
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com que este regime tivesse a responsabilidade de encontrar soluções para este tão 
elevado índice de analfabetismo. Tal desiderato estava a conseguir realizar-se, pois 
refere o decréscimo destes números para 40.4% em 1950. Este plano pretendia “(...) 
tornar exequível o princípio da escolaridade obrigatória”2, reorganizar a assistência 
escolar, criar cursos de educação para adultos e promover uma campanha nacional 
contra o analfabetismo. Nos adultos e nos adolescentes a taxa de analfabetismo 
também era grande (entre os 14 e os 35 anos eram cerca de 1 milhão em 1950) o que 
faz com que este Plano de Educação Popular também inclua uma Campanha Nacional 
de Educação de Adultos. O decreto refere que é importante chamar a atenção da 
opinião pública para este problema e que os particulares também tinham de participar 
para a expansão da cultura popular. Assim, o Estado iria “confiar” especialmente na 
“cooperação da imprensa, da rádio, do cinema, do teatro, da organização 
corporativa, dos estabelecimentos de ensino particular, das agremiações 
desportivas, das diferentes entidades colectivas de carácter cultural e dos párocos”3 
Neste contexto, e utilizando o cinema, surgem as Campanhas do “Zé Analfabeto”. Estas 
utilizavam a figura de Vasco Santana e procuram passar a mensagem sobretudo aos 
mais velhos. 

Em 19564 fez-se o balanço de quatro anos destas medidas. Adensa-se a ideia que o 
combate ao analfabetismo tem de continuar reforçando-se a escolaridade obrigatória, 
assistência escolar, a normalização da educação supletiva dos adultos, a uniformização 
das normas reguladoras do ensino oficial e particular e a reorganização da Direcção-
Geral do Ensino Primário.  

Apesar de todos os esforços o atraso português na educação continuava muita 
grande em relação aos países europeus. 

A verdade é que o final da II Guerra Mundial alterou as perspetivas e objetivos 
políticos e sociais em todo o mundo. Devido à crescente necessidade sentida de nova 
mão-de-obra pela indústria surge uma maior preocupação dos governos formarem 
pessoas com as qualificações necessária para combater essa lacuna. Corporizando 
estas preocupações a nível europeu, a OCDE - Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico – procura recolher, sistematizar, comparar e fornecer 
indicadores que permitam uma maior consistência às políticas educativas. Esta 
organização, à qual Portugal pertencia desde a sua fundação, preparou o Projecto 
Regional do Mediterrâneo cujos resultados foram publicados em 1963 e 1964 e que 
revelaram o lugar da educação portuguesa nos rankings internacionais. A participação 
de Portugal neste projeto foi da iniciativa do Ministro Leite Pinto que pediu ajuda 
financeira e técnica à OCDE de forma a poder combater as necessidades de mão-de-
obra já referidas anteriormente. (Despacho do ministro da educação de 21 de outubro 
de 1960). Neste projeto também participou a Turquia, Grécia, Espanha, Itália e 

                                                   
2 DECRETO-Lei n.o38 968. Suplemento do Diário da República nº 241 -  Iª Série. (27-10-1952), p. 1069. 

3 Idem, p. 1080 

4 DECRETO-LEI n.o40.964. Diário da República nº284 - Iª Série. (31-12-1956), p. 2076-2087. 
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Jugoslávia. Ficou acordado que cada país teria uma equipa que trabalhava 
diretamente com a OCDE. Em Portugal essa equipa era constituída por investigadores 
do Centro de Estudos de Estatística Económica do Instituto de Alta Cultura. 

Foram dois os relatórios produzidos: Análise quantitativa da estrutura 
escolar portuguesa (1950-1959) e Evolução da estrutura escolar 
portuguesa-previsão para 1975 (referidos na Evolução da estrutura escolar 
portuguesa (Metrópole). Previsão para 1975 do Projecto Regional do Mediterâneo). 
Do primeiro relatório surge um diagnóstico claro sobre o panorama educativo 
português e do que deveria ser mudado: 

• Limite baixo da escolaridade obrigatória (4 anos); 
• Queda das taxas de escolaridade; 
• Fracas taxas de aproveitamento; 
• Dificuldades do desenvolvimento económico e social da País. 

Era evidente a falta de escolarização da população portuguesa e que era 
fundamental mudar, para assim o país poder desenvolver-se.  

O segundo relatório foi mais do que um planeamento educativo, pois consistiu 
num estudo mais complexo sobre a evolução do sistema educativo português e numa 
projeção até 1975. As conclusões deste relatório fizeram com que ocorressem 
efetivamente mudanças em Portugal.  

A importância de alargar a escolaridade obrigatória para os 6 anos foi acatada e, 
como tal, surgiu o Decreto-Lei n.º 45 810 de 9 de julho de 1964 no qual o Ministro da 
Educação Galvão Telles legislou sobre esta medida. Foram propostas três vias: 

• O 1º ciclo liceal e o ciclo preparatório do Ensino técnico passavam a ter 
caráter obrigatório; 

• A extinção do 1ºciclo do ensino secundário e a criação de um ciclo 
complementar do ensino primário; 

• A criação de um ciclo complementar do ensino primário simultaneamente 
com o 1º ciclo do ensino secundário.  

Assim, ao Ensino Técnico Elementar e ao 1º Ciclo dos Liceus juntou-se a terceira 
alternativa: a criação de um Ciclo Complementar do Ensino Primário. Esta alternativa 
foi a escolhida, pois era a que necessitava de menos fundos para a sua implementação 
e era a que se encontrava em vigor na Espanha e França. Para o prosseguimento dos 
estudos os alunos provenientes do Ciclo Complementar do Ensino Primário teriam 
que prestar provas de Francês. Um facto curioso é o próprio decreto referir que a 
passagem para os 6 anos de escolaridade obrigatória surgir devido a pressões externas 
e não de uma vontade política de Portugal. 

Esta nova realidade veio revelar outras carências que teriam de ser suplementadas 
para que estas medidas pudessem ser efetivamente postas em prática. Exemplo dessas 
carências consistia na falta de professores credenciados e de estabelecimentos de 
ensino que conseguissem albergar todos os alunos. Galvão Teles encontrou nos meios 
audiovisuais uma solução. Acreditando no papel importante que poderia ter no 
panorama educativo português, em 1964 divulgou a sua intenção de os utilizar em prol 
da educação. 
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2. ORIGEM DA TELESCOLA 

“ Falei há pouco num universo sedutor de ideias, de formas, de realizações que 
despertam e solicitam as nossas faculdades imaginativas e criadoras, como vasto 
repositório de soluções a tentar, de caminhos a percorrer, de modalidades ou 
processos a experimentar, nesta insofrida ânsia de tornar sempre mais perfeita 
a acção educativa. 

A esse universo rico e complexo pertencem, entre tantas outras formas, os 
chamados meios áudio-visuais como veículos ou auxiliares da docência. O som e 
a imagem ao serviço do ensino – eis uma nova realidade que o avanço da técnica 
vem possibilitando. A acção educativa torna-se mais extensa, mais profunda, 
mais eficaz, se utilizarmos como adjuvante de expressão a imagem e o som, com 
todo o seu imenso poder de sugestão sobre os espíritos.” (Telles, 1963, p. 5-6) 

É desta forma que o Ministro Galvão Telles no seu discurso do dia 12 de dezembro 
de 1968 revela ao país a sua intenção e fervor de utilizar os meios audiovisuais na 
educação. Percebe-se o seu entusiasmo pela utilização destes meios e a sua crença de 
que estes teriam um papel fundamental na educação portuguesa e na necessidade de 
abranger todos os jovens na escolaridade obrigatória. 

Neste discurso feito através da Radiotelevisão Portuguesa e Emissora Nacional o 
Ministro informa e explica ao país os traços gerais deste novo projeto que era a 
Televisão Escolar e Educativa o qual vinha já a ser preparado há algum tempo: 

“afigurou-se ser chegado o momento de iniciar a utilização sistemática, para fins 
educativos, e sob a égide e orientação pedagógica do Ministério da Educação 
Nacional, de um novo meio áudio-visual, por ele ainda não empregado: a 
televisão. (…) Encontramo-nos assim na véspera de um acontecimento que 
abrirá novos horizontes à acção educacional(…)” (Telles, 1963, p. 8). 

Para este projeto o Ministro tinha criado uma “comissão de estudos, presidida pelo 
Dr. António Leónidas, de que faziam parte ainda outros representantes do Ministério 
da Educação Nacional, e também da Radiotelevisão Portuguesa e da Fundação 
Calouste Gulbenkian” (Telles, 1963, p. 18).  

No dia 6 de janeiro de 1964 iniciou-se o ensino à distância em Portugal, através da 
televisão e de um modo provisório.  

A Telescola passou por várias fases e configurações. Numa primeira fase e 
conforme anunciado também no discurso já referido anteriormente, foi criado no 
Instituto de Alta Cultura um Centro de Estudos de Pedagogia Áudio- Visual (CEPA) 
pelo Decreto n.o 45 418 de 9 de dezembro de 1963 com o objetivo de estudar e 
experimentar os processos audiovisuais nas suas aplicações ao ensino e à educação. 

 Cerca de um ano depois é a vez da criação do IMAVE – Instituto de Meios 
Audiovisuais de Ensino pelo decreto n.o46 135 de 31 dezembro de 1964 que estava na 
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dependência do Ministério da Educação. Segundo o Artigo 1. o o Instituto era dotado 
de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, com o fim de 
promover a utilização, a expansão e o aperfeiçoamento das técnicas áudio-visuais 
como meios auxiliares e de difusão do ensino e de elevação do nível cultural da 
população.  

Pelo artigo 2.º o IMAVE deveria: 
• Promover a realização de programas de radiodifusão e televisão escolares, 

e superintender na sua receção e aproveitamento;  
• Promover a realização de outros programas de radiodifusão e televisão de 

caráter educativo, e superintender também na sua receção e 
aproveitamento; 

• Promover a aquisição, produção, troca e distribuição de material de cinema, 
projeção fixa, fotografia e gravação sonora para fins didáticos e culturais, e 
orientar a sua utilização;  

• Colaborar com o Centro de Estudos de Pedagogia Áudio Visual, do Instituto 
de Alta Cultura, nos estudos e experiências aconselháveis nas alíneas 
anteriores. 

Após um período de experiência o ministro mais uma vez anunciou à população o 
sucesso e a consequente continuidade deste projeto que era a TV Escolar e Educativa. 
Assim, a 31 de dezembro de 1964 através do Decreto-Lei n.o 46 136 cria-se a Telescola. 
Uma instituição talhada para servir de enquadramento aos vários cursos de 
radiodifusão e televisão escolares, para ministrar os cursos que viessem a ser criados 
pelo Ministério da Educação Nacional e para dinamizar e coordenar a criação de 
postos de receção. Surge então com um currículo idêntico ao do Ciclo Preparatório do 
Ensino Técnico, e mais a disciplina de Francês, querendo ser mais uma via para 
combater o analfabetismo em Portugal e ajudar a que todos tivessem acesso ao ensino 
obrigatório. Todos os alunos teriam condições para frequentar a escola, o 5º e 6º ano, 
mesmo os que vivessem em meios rurais, pois não teriam que realizar muitas 
deslocações, já que a escola ia até eles. 

 
3. PERCURSO E ESTRUTURA DA TELESCOLA 

Desde a sua criação e até à sua extinção a Telescola foi-se, naturalmente, alterando, 
moldando, e passando por três fases/designações diferentes: 

• Curso Unificado da Telescola – CUT; 
• Ciclo Preparatório TV – CPTV; 
• Ensino Básico Mediatizado – EBM. 

 
3.1 CUT (1965/68) 

A partir de 1965 a escolaridade obrigatória ficou assegurada por três vias 
diferentes: pelo Ciclo Complementar do Ensino Primário, pelos Ciclos Inicial dos 



 

 
 

10 

Ensinos Liceal e Técnico e pelo CUT sendo que os currículos destes últimos dois eram 
muito semelhantes (Costa, 2010, p. 35). 

A Portaria n.o21 113 de 17 de fevereiro de 1965 determinava que na Telescola fosse 
ministrado um curso, a seguir em postos de receção, formado pelas disciplinas que 
constituíam o ciclo preparatório do ensino técnico profissional, acrescido de Francês. 
Neste mesmo dia na Portaria n.o21 114 surgia a informação que a rádio escolar, como 
forma de apoio ao ensino primário, passava a estar a cargo da telescola. 

 É a Portaria n.o21 358 de 26 de junho de 1965 que estabelece a designação de CUT. 
O ano letivo de 1965/66 foi o primeiro em que o CUT funcionou. 

A Portaria n.o22 113 de 12 de julho de 1966 regulamentou a matrícula, frequência 
e aproveitamento no curso. Introduziu alterações no regime do Curso Unificado da 
Telescola, instituído pela Portaria n.o21 113, de harmonia com o disposto nos Decretos-
Leis n.os46 135 e 46 136 de 31 dezembro de 1964. No âmbito da inscrição e matricula 
dos alunos e do aproveitamento dos mesmos em traços largos decreta que: 

• Os alunos deveriam inscrever-se num posto de receção para se matricular; 
• A primeira inscrição depende de possuírem aprovação no exame da 4.a 

classe do ensino primário ou equivalente; 
• O aproveitamento dos alunos seria avaliado segundo as provas de 

aproveitamento, exercícios de controlo, trabalhos dos alunos enviados à 
Telescola, observação local, informações dos monitores, provas organizadas 
nesse sentido e informações dadas pelos encarregados de educação em 
resposta a questionários feitos para esse propósito; 

• As notas eram atribuídas numa escala de 0 a 20 valores para cada uma das 
disciplinas. Essa nota seria anual, igual à média dos períodos. 

• Os alunos tinham exames finais como foi estabelecido pela Portaria n.o 22 
643 de 21 de abril de 1967. 

Foi criado um curso de formação e atualização de futuros professores do Ciclo 
Preparatório do Ensino Secundário através da Portaria n.o 23 217 do dia 10 de fevereiro 
de 1968 em que refere que poderão inscrever-se: 

 “ (...) todos os candidatos que exercendo ou não funções docentes, se encontrem 
nas seguintes condições mínimas: a) atuais professores adjuntos e auxiliares do 
1.o grau do 5.o, 8.º e 11.º grupos e mestres de Trabalhos Manuais do ensino técnico 
profissional; b) habilitação dos cursos de preparação dos professores adjuntos 
do 8.º e 11.º grupos de ensino técnico profissional ou em vias de conclusão desse 
curso no presente ano lectivo; c) aprovação em todas as cadeiras que constituem 
o plano de estudos do 3.0 ano dos cursos das Faculdades de Letras e de Ciências e 
da Escola Superior de Belas-Artes, da antiga e nova reformas, ou em vias de 
obtenção dessa aprovação durante o presente ano lectivo.”5  

 
                                                   

5 PORTARIA n.o23 217. Diário da República nº 35 - I Série. (10-02-1968) p.227. 
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3.2 CPTV (1968/90) 

Através da Portaria n.o23.529 de 9 de agosto de 1968 criou-se o Ciclo Preparatório 
da Telescola, abreviadamente Ciclo Preparatório TV (deixou de ser designado de CUT), 
como modalidade do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, instituído pelo 
Decreto-Lei n.o 47 430.  

Logo no ano seguinte o Ministério da Educação, já com José Hermano Saraiva 
como Ministro da Educação, reorganiza os serviços do Instituto de Meios Áudio-
Visuais de Ensino (IMAVE) e passa a ser designado de Instituto de Meios Áudio-
Visuais de Educação (Decreto-Lei n.o48 962 de 14 de abril de 1969). Também regula o 
funcionamento da Telescola: fins e organização, postos de receção e outros pontos 
importantes (Decreto-Lei n.o48 963 de 14 de abril de 1969). 

O IMAVE volta a ser alvo de alterações em 1971, mudando de designação para 
Instituto de Tecnologias Educativas - ITE (Decreto-Lei n.o408/71 de 27 de julho de 
1971 que promulgou a Lei Orgânica do Ministério da Educação Nacional) do qual a 
Telescola passa a depender. Esta mantem todos os direitos e obrigações do IMAVE 

Em 24 de novembro de 1971 criou-se os primeiros Postos de Receção Oficiais com 
o Decreto n.o523/71. Este mostra como a Telescola é considerada eficaz desde que 
esteja equipada com professores e monitores com a preparação necessária e com os 
apoios devidos e que esta é fundamental para o cumprimento da escolaridade 
obrigatória em muitos locais onde sem ela muito dificilmente tal aconteceria. Assim, 
para além de criar os postos de receção faz considerações acerca dos locais, monitores 
e matriculas. 

“A reforma de Veiga Simão foi o indicador concreto do colapso da ideologia 
educacional dominante da era de Salazar (…) símbolo do desmoramento da 
ideologia prevalecente, que abarcava num todo único o sistema de ensino, o 
sistema político e o aparelho de Estado” (Stoer, 1982, p. 28). 

Veiga Simão trouxe consigo medidas que procuravam aproximar Portugal da 
Europa. Esta reforma estava inserida numa governação que “celebrou alguns 
campeões do que se chamou «modernização», e que na prática consistia na 
importação de modelos da Europa Ocidental” (Ramos, 2009, p. 38). Ele tinha plena 
noção que eram precisas mudanças no ensino e que este era o único caminho a ser 
seguido. 

As medidas (Stoer, 1982, p. 30) que constavam da reforma eram: 
• Aumento da escolaridade obrigatória de 6 para os 8 anos; 
• Um período pós-compulsório de mais 4 anos de educação; 
• Reforma do ensino superior; 
• Reforma respeitante à formação dos professores (criação escolas superiores 

de formação e de departamentos universitários de ciências da educação). 
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“As grandes linhas desta reforma não foram postas em causa pela Revolução de 
25 de Abril, mas os responsáveis salientaram imediatamente duas novas 
preocupações: a alteração dos conteúdos marcados pela ideologia do regime 
precedente, a participação do pessoal e dos alunos na gestão dos 
estabelecimentos” (Grácio, 1982, p. 30). 

Com a reforma de Veiga Simão a Telescola continuou a ter o seu valor (Lei n.º 5/73 
de 25 de julho), assim como, com a Revolução de 25 de abril de 1974. Após o 25 de 
abril surgiram algumas alterações. A abordagem dos conteúdos mudou e os alunos 
deixaram de ter exames nacionais, tendo uma avaliação parecida com os alunos do 
ensino direto. 

A forma de olhar para os monitores também mudou com Decreto n.o759/76 de 22 
de outubro de 1976 que vai criar lugares docentes nos postos oficiais de receção do 
ciclo preparatório TV: “No seguimento de uma política de valorização do ensino 
através da profissionalização dos seus agentes pretende-se reestruturar a forma de 
recrutamento dos agentes de ensino dos postos oficiais do ciclo preparatório TV”6. 
Com o objetivo de impor mais exigência na preparação destes indivíduos, foram 
criados lugares docentes segundo as normas para a criação de lugares do ensino 
primário elementar. Neste mesmo ano foi criado o lugar de orientador pedagógico 
(Decreto-Lei n.o909/76 de 31 de dezembro de 1976). 

Foi nos anos 80 que começaram as emissões a cores e em 1983 o transporte de 
alunos em idade escolar obrigatória passou a ser gratuito o que veio facilitar a 
deslocação destes e fez com que muitos pais preferissem ver os alunos a frequentar o 
Ciclo Preparatório Direto em vez do Ciclo Preparatório TV. Começou uma fase de 
questionamento em relação à Telescola e aos seus custos. Em 1988 as aulas passaram 
a ser dadas através de videocassetes.  

Em 1986 aprova-se a Lei de Bases do Sistema educativo 7  e com ela veio a 
escolaridade universal, obrigatória e gratuita de 9 anos do ensino básico. Este iria 
compreender três ciclos: 1° ciclo, 2° ciclo e 3° ciclo (Ministério da Educação de 
Portugal Y Organización de Estados IberoAmericanos, 2003, p. 94). 
 

3.3 EBM (1991-2006) 

Com a utilização das videocassetes a designação Ciclo Preparatório TV deixou de 
fazer muito sentido. Com o Despacho Conjunto 48/SEAM/SERE/91 do dia 20 de abril 
passa a designar-se Ensino Básico Mediatizado. Neste mesmo despacho pode-se 
encontrar o estabelecimento das condições para a criação e extinção de postos oficiais 
de EBM.  

                                                   
6 DECRETO n.o759/76. Diário da República nº 248 - Iª Série. (22-10-1976), p. 2399. 

7 LEI n.o 46/86. Diário da República nº 237 - I Série. (14-10-1986), p. 3067-3081 
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Devido à crescente diminuição de alunos na Telescola houve por parte do Ministro 
da Educação uma preocupação em estudar o melhor caminho a ser seguido, embora 
ao mesmo tempo evidenciasse publicamente o bom serviço prestado . Através do 
Despacho 84/ME/91 de 27 de junho o Ministro da Educação Roberto Carneiro atribui 
“aos Serviços Responsáveis pelo Ensino Básico Mediatizado a Menção Honrosa no 
grau de Diploma de Mérito Pedagógico”. 

Em 1993 com o Despacho-Conjunto n.o200/MF/ME/93 a coordenação de Projeto 
do EBM fica na dependência do DEB – Departamento da Educação Básica (criado com 
o Decreto-Lei n.o133/93 de 26 de abril), mais propriamente, através do núcleo de 
Organização Curricular e Formação. A este competia-lhe vários encargos, tais como, 
controlo da qualidade dos manuais escolares e cooperação na formação contínua dos 
professores. Face à complexidade da produção de materiais e acompanhamento do 
processo de lecionação e avaliação, a Telescola tinha aí um responsável direto. Refere-
se que este ensino cobria a lecionação de perto de 30 000 alunos do 2.o Ensino Básico 
e cerca de 2000 professores. Funcionava em Gaia com um responsável (chefe de 
divisão) e contava com 34 professores destacados que exerciam funções de 
orientadores pedagógicos itinerantes, 50 funcionários técnicos e administrativos e 30 
professores destacados e requisitados (que constituíam a equipa pedagógica) que 
coordenavam a elaboração das cassetes vídeo, dos manuais e dos materiais de apoio 
para os alunos e professores. Tendo em conta o trabalho que era necessário realizar é 
assim criada uma estrutura de projeto para: 

• Coordenar a conceção e produção dos videogramas de todas as disciplinas 
do 6º ano de escolaridade, de acordo com os programas; 

• Coordenar a conceção dos materiais didáticos; 
• Propor a colocação dos professores do ensino básico mediatizado; 
• Acompanhar a atividade e orientar a sua atuação através da rede dos 

orientadores pedagógicos itinerantes; 
• Gerir o fundo de maneio que assegurava a atividade das escolas; 
• Conceber, em ligação com os serviços centrais e outros departamentos, 

novos programas de formação à distância de professores e alunos do ensino 
recorrente. 

O Despacho Conjunto no 65/MF/ME/97 veio prorrogar o período de 
funcionamento da estrutura de projeto do EBM. 

A 10 de julho de 2001, com o Despacho Conjunto n.o 598/2001 foi decretado que 
o funcionamento  do EBM seria prolongado  até 31 de outubro de 2001 e passaria a ser 
integrado na Direcção Regional de Educação do Norte. O Diretor Regional do Norte 
teria que apresentar uma proposta de reorganização do EBM tendo em conta a 
integração dos postos em agrupamentos de escolas, a extinção gradual do EBM onde 
não se justificasse a sua existência e a clarificação da situação dos monitores. Existia 
quem apoiasse a decisão de encerramento, mas também havia quem considerasse que 
em muitas zonas, devido a dificuldades inerentes à deslocação e acessibilidades, o 
EBM ainda era essencial. Efetivamente houve uma distribuição das escolas do EBM 
pelas DRE’S respetivas. 
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Ao longo da sua “curta” história, sempre se foi verificando a extinção e criação de 
postos de receção da telescola devido a muitos fatores: com o despacho 
41/SEAM/SERE/88, por exemplo, foram extintos alguns postos de telescola devido ao 
alargamento do parque escolar o que permitiu dotar certas zonas de alternativa de 
ensino preparatório direto, mas podemos assinalar que a extinção de postos devido à 
opção do fim da estrutura foi “anunciada” com o decreto atrás descrito.  Esta situação 
foi-se prolongado até ao Despacho n.o 13 313 /2003 (2ª série) de 13 de julho de 2003 
que veio extinguir o EBM. Assim, as escolas só funcionaram com turmas do 6ºano, 
encerrando totalmente no fim desse ano letivo. Excecionalmente e em situações 
devidamente fundamentadas pelo Diretor Regional de Educação respetivo, manteve-
se um grupo residual de escolas em funcionamento de 5º e 6º anos. Também se 
extinguiu o lugar de Orientador Pedagógico. No ano letivo de 2005/2006 funcionaram 
excepcionalmente algumas escolas do EBM na área geográfica da DREN, que 
encerraram definitivamente no final desse mesmo ano letivo. A última referência que 
se encontrou a extinções e postos da telescola data de 22 de agosto de 2003. 
 

4. EMISSÕES, MONITORES, POSTOS DE RECEÇÃO 

Como já foi referido anteriormente a Telescola arrancou primeiramente com uma 
programação produzida nos estúdios da RTP em Vila Nova de Gaia. Nos postos de 
receção as aulas eram vistas em direto e depois exploradas por monitores com os 
alunos com o recurso a folhas de atividades. O papel dos monitores era importante, 
pois eram eles que estavam em contacto direto com os alunos e a quem os alunos 
abordavam para esclarecimento de dúvidas. Por esse motivo, os monitores teriam de 
estar cientes do seu papel e das matérias que seriam abordadas. As emissões de cada 
uma das disciplinas eram elaboradas por um conjunto de docentes dessa área que 
também criavam um Boletim de Orientação de Monitores, assim como, uma emissão 
dirigida aos monitores sobre as matérias que pudessem originar mais dúvidas. Mais 
dirigido aos alunos preparavam todo o material de apoio necessário (textos, fichas de 
trabalho e testes de avaliação) (Almeida, 2001, p.73). 

Em 1975 a Telescola adquiriu instalações próprias onde gravava as aulas e onde 
funcionavam os serviços pedagógicos, técnicos e administrativos. A RTP passou a ser 
utilizada apenas para a transmissão dos conteúdos através da difusão do sinal. 
Existiam equipas pedagógicas responsáveis pela elaboração e apresentação dos 
programas e por todo o material de apoio. Até então todas as aulas eram gravadas e 
transmitidas em direto dos estúdios da RTP em Vila Nova de Gaia. 

Como referido anteriormente, em 1988 as aulas passaram a ser dadas através de 
videocassetes. Tal permitiu uma maior autonomia dos monitores (professores), pois 
podiam gerir o tempo e interagir mais e assim deixar de ser apenas monitores.  

Os postos de receção começaram a surgir após 1965 com o Despacho Ministerial 
de 19 de maio do mesmo ano. Este determina as determinações a ser seguidas na 
concessão de alvarás dos postos de receção e de diplomas de monitores e ao 
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funcionamento dos postos. Estes podiam ser requeridos por quaisquer entidades 
públicas ou particulares que dessem garantias de conveniente funcionamento dos 
postos. Como tal, um indivíduo podia propor-se a exercer as funções de monitor, caso 
reunisse os requisitos legais de idoneidade e habilitação. Assim surgem 
estabelecimentos de ensino particular, grémios, sindicatos, Casas do Povo, 
estabelecimentos de assistência ou detenção, empresas industriais, comerciais ou 
agrícolas, salões paroquiais, associações culturais, recreativas ou desportivas, a 
solicitarem permissão para abertura de postos de receção. Refere ainda esse Despacho 
as condições necessárias para a concessão do alvará do posto. As mais importantes 
são: número de salas suficientes para abarcar com turmas de 20 alunos, os requisitos 
base das salas (área de 30m2, ventilação e iluminação), instalações sanitárias 
separadas por sexo, secretária e cadeira para o docente, banco de trabalho para os 
alunos assim como todas as ferramentas necessárias, armário, quadro preto ou 
equivalente, recetor de TV com pelo menos 49 cm na diagonal, material didático 
coletivo para a aritmética e geometria, geografia e ciências naturais. 

Quanto ao funcionamento dos postos de receção a informação também é muito 
detalhada sendo que explicita que: 

• O calendário letivo seria igual ao das escolas técnicas públicas;  
• Todos os dias o horário teria a duração das emissões das lições e outro tanto 

para a respetiva exploração com a orientação do monitor, sendo que a carga 
diária deveria rondar as 4/5 horas menos ao sábado que seria inferior; 

• A divisão semanal de tempos letivos por disciplina e por exploração era feita 
pela Telescola; 

• Cada sala tinha de ter no mínimo de 1 monitor;  
• Quando uma sala tinha mais que um monitor, cada um deveria ocupar-se 

sempre das mesmas disciplinas; 
• Com mais do que um monitor por posto um seria designado de 

encarregado; 
• Quando as circunstâncias o justificassem poderia haver postos com os dois 

sexos de alunos, sendo que estes teriam de estar divididos em salas 
diferentes; 

• Os alunos tinham de pagar de matrícula 50$ no mês de setembro e uma 
mensalidade máxima de 200$ (dependia da situação económica do aluno) 
em relação a cada um dos meses de outubro a julho; 

• Os postos de receção deveriam tentar encontrar formas de facilitar a 
frequência dos alunos, como por exemplo a concessão de bolsas. 

É em 1971 no dia 24 de novembro que surge o Decreto n.o523/71. Este reforça a 
ideia de que a Telescola está ao serviço do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário e 
que o tem feito de forma eficaz. Mas face ao fato dos obstáculos à cobertura escolar do 
país, e consequentemente ao ensino obrigatório, serem a falta de agentes de ensino e 
de instalações, era importante criar postos de receção oficiais do ciclo preparatório 
TV e para tal eram necessários critérios, sendo os mais importantes estes: 

• Mínimo de 15 alunos;  
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• Poderem funcionar nos edifícios do Ensino Primário, desde que na 
localidade não funcionasse o Ciclo Preparatório do Ensino Secundário; 

• Poderem funcionar noutro edifício caso se mostrasse mais conveniente; 
• O IMAVE era o responsável pelo equipamento do material específico deste 

ensino em todos os postos oficiais; 
• Seriam os monitores os professores do ensino oficial da localidade ou das 

imediações, caso houvesse compatibilidade de horários; 
• Também poderiam exercer funções de monitores, indivíduos com a 

habilitação necessária; 
• Os monitores podiam exercer em horário completo (28 horas semanais) ou 

meio horário (12 a 16 horas semanais); 
• Os monitores eram classificados anualmente pela Telescola, que podia 

substitui-los caso fossem classificados de insuficiente; 
• O salário mensal dos monitores variava de 3500$ em horário completo (10 

meses), 1750$ meio horário (10 meses) e o encarregado de posto 300$ 
(doze meses); 

• Os alunos estavam isentos do pagamento de matrícula, de mensalidade ou 
de propinas de frequência. 

O Ministério da Educação foi transformando os postos de receção particulares em 
oficiais. Os postos foram-se expandindo pelo país e pelos lugares de mais difícil acesso. 

 
 1965/66 1975/76 1985/86 1995/96 2000/01 

Postos 81 865 1 131 626 384 

Alunos 984 35446 57 146 16 198 6 405 

Monitores/Professores --- (A) 3 197 1 529 802 
 

A)Embora neste ano não se tenham encontrado os registos, no ano letivo seguinte 1976/77, para 897 postos e 41 821 
alunos existiam 2 419 monitores/professores. 

TABELA 1 | Significado estatístico da Telescola – alguns números (1965-2001)
 
(Alves, 2012, p. 90) 

 
Também no arquipélago dos Açores e da Madeira funcionou a Telescola, assim 

como em São Tomé Príncipe. À exceção do arquipélago dos Açores onde reduzida 
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informação foi encontrada, não foi possível apurar muitos dados referentes a nomes e 
datas dos postos. Nos Açores a Telescola iniciou-se no ano letivo de 1974/75.8 

                                                   
8 Os dados da Tabela seguinte foram retirados do site: http://area.dgidc.min-
edu.pt/inovbasic/edicoes/clip/clip10/clip10-cate.htm#VIII . [consultado a 29 de março de  2014]. 

Ano 
letivo 

São 
Miguel 

Santa 
Maria 

 

Terceira Graciosa 
São 
Jorge 

Pico Faial Flores Corvo Total 

74/75 19 2 14  4  2 3  44 

75/76 19 2 13 1 5 2 2 3 1 48 

76/77 32 2 13 1 4 3 2 4 1 62 

77/78 32 2 13 1 2 1 2  1 54 

78/79 33 2 13  2 1   1 52 

79/80 36 2 15  1 4   1 59 

80/81 36 2 13  1 1   1 54 

81/82 36 2 13  1 1   1 54 

82/83 26 2 6  1    1 36 

83/84 25  6  1    1 33 

84/85 25    1    1 27 

85/86 15    1    1 17 

86/87 15    1    1 17 

87/88 9    1    1 11 

88/89 9    1    1 11 

89/90 9    1    1 11 

90/91 9    1    1 11 

91/92 9    1    1 11 

92/93 9    1    1 11 

93/94 9    1    1 11 

94/95 9    1    1 11 

95/96 9    1    1 11 

96/97 9    1     10 

97/98 9         9 

 

TABELA 2 | Postos de Ensino Mediatizado nos Açores 1974-1998 
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“A Telescola funcionou em todas as ilhas do Arquipélago através de emissões 
televisivas e em circuito interno, com recurso a videocassetes e manuais 
específicos, além de outra documentação, tendo sido progressivamente 
desactivado com o alargamento da rede escolar, até à sua extinção em 1998.”9 

 
5. CONCLUSÕES 

 
O CPTV foi referido por técnicos da OCDE como o único sistema educacional 

verdadeiramente alternativo num país europeu. Vários foram os técnicos de outros 
países, nomeadamente de Espanha, Grécia e Itália que visitaram Portugal no sentido 
de verificarem como estava implementado o nosso sistema. Particular admiração 
mereceu a capacidade das emissões em direto, na primeira fase deste subsistema. 

Importantes foram outras inovações pedagógicas introduzidas por este sistema: 
• A simbiose entre o ensino particular e o oficial; 
• A abolição do exame de admissão ao ensino secundário; 
• A fusão dos programas do primeiro ciclo do ensino liceal com os do técnico 

(1.º e 2.º anos), permitindo assim que a opção pudesse ser protelada por 
mais dois anos; 

• A coeducação, expressamente proibida nesse tempo; 
• O ensino gratuito para a maior parte dos alunos e gradualmente gratuito 

para todos, incluindo todos os meios necessários à aprendizagem; 
• A formação e atualização permanentes dos professores; 
• Uma estrutura nacional de apoio pedagógico, técnico, administrativo e de 

controlo verdadeiramente atuante, através dos Orientadores Pedagógicos; 
• A introdução de novos programas, como a Matemática Moderna, tendo sido 

o segundo país na Europa a fazê-lo; 
• A introdução de métodos e processos novos, como a junção do ensino 

presencial com o mediatizado, o método direto na aprendizagem da língua 
estrangeira (professores da língua de origem) e formas múltiplas de 
avaliação; 

• A utilização, pela primeira vez no ensino, de videocassetes enviadas para os 
então arquipélagos dos Açores, Madeira e São Tomé e Príncipe. (...) 

O reconhecimento da obra realizada e do contributo prestado à educação e cultura 
nacionais ficaram expressas no despacho que justiçou a referida atribuição da 
“Menção Honrosa no grau de Diploma de Mérito Pedagógico” atribuída pelo ministro 
Roberto Carneiro aos Serviços Responsáveis pelo Ensino Básico Mediatizado. 
 
 

                                                   
9 Retirado do site: http://area.dgidc.min-edu.pt/inovbasic/edicoes/clip/clip10/clip10-cate.htm#VIII.  
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RESUMO  

O presente trabalho tem como objeto de investigação as práticas disciplinares e 
punitivas aplicadas ao corpo discente do Colégio Pedro II, sobre os finais do século 
XIX e os inícios do século XX. Trata-se de uma pesquisa em andamento, que procura 
desvelar as representações de disciplina escolar que circularam em nossa sociedade  
naquele momento. A partir dessa pesquisa buscamos refletir sobre o sistema de 
valores político-culturais do projeto civilizador do Estado e o lugar da educação na 
sociedade imperial hierarquizada e elitista, cabendo-nos investigar como essa escola 
oficial representava o espaço de formação do cidadão disciplinado e culto. Se a 
possibilidade de ascensão social se dava através da valorização da instrução escolar, 
podemos imaginar que a questão disciplinar teve um grande peso na formação desses 
alunos. Assim, de que maneira o castigo corporal/moral na escola era encarado como 
um legítimo meio pedagógico para a manutenção da ordem por alguns, ou, como um 
ato de violência por outros? Até que ponto e em que moldes a disciplina escolar estava 
atrelada ao poder disciplinar de professores/inspetores de alunos na difícil missão que 
lhes era atribuída: formar o indivíduo/aluno?  

 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Colégio Pedro II-Brasil, Disciplina escolar, Castigos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta alguns resultados da pesquisa que venho 
desenvolvendo para minha tese de doutorado. Ela tem como foco a temática da 
disciplinarização e punição, centrando-se nas práticas de castigos aplicados ao corpo 
discente do Colégio Pedro II.  

Cabe-nos destacar a metodologia a ser empregada para a realização da presente 
pesquisa, bem como algumas fontes que serão fundamentais para a compreensão das 
práticas, tidas como educativas, presentes no dia a dia escolar.  

Seguindo a tradição da pesquisa qualitativa, consideramos que o trabalho do 
pesquisador é uma atividade que não o localiza somente como observador no mundo 
social, mas consiste em um conjunto de práticas interpretativas que torna este 
universo social visível. É importante destacar que a seleção de práticas interpretativas 
depende das questões que norteiam a pesquisa e estas práticas transformam o mundo 
em uma série de representações que incluem entrevistas, conversas, fotografias, notas 
de campo, gravações, documentos. 

Para a construção dessa pesquisa percorri os arquivos do Núcleo de Documentação 
e Memória do Colégio Pedro II (Nudom). Deles extraí as fontes documentais 
primordiais para o desenvolvimento do estudo. De acordo com Nunes, fonte é todo 
tipo de documento acessível ao pesquisador. Mas não existem só fontes escritas. 
Existem também fontes orais e iconográficas, para ficar apenas nessa distinção. A 
escolha das fontes utilizadas já é uma questão de método (Nunes 2005, p. 72). 

Com relação às fontes, investiguei alguns regimentos e regulamentos escolares da 
época, bem como o primeiro livro de ocorrência disciplinar, que era usado para se 
anotar as punições aplicadas aos discentes a fim de se manter a ordem desejada. 
Ambos revelaram-se de grande importância para o estudo.  

No Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II (Nudom) é possível 
encontrarmos grande parte do material que nos cabe desvelar. O acervo histórico está 
organizado em séries e subséries e é composto por um conjunto de documentos 
administrativos nos quais foram registrados os atos praticados pela instituição desde 
a sua fundação em 1837 até meados da década de 1990,    constituindo-se como o 
acervo principal para a pesquisa em andamento.  

O período da pesquisa se inicia no momento em que a instituição de ensino é 
fundada, em 1837, estendendo-se até o fim do século XIX, ou seja, o período em análise 
resulta da passagem de uma Monarquia Constitucional para uma República. 

A partir dessa pesquisa buscamos refletir sobre o sistema de valores político-
culturais do projeto civilizador do Estado e o lugar da educação na sociedade imperial 
hierarquizada e elitista, cabendo-nos investigar como essa escola oficial representava 
o espaço de formação do cidadão disciplinado e culto. Se a possibilidade de ascensão 
social se dava através da valorização da instrução escolar, podemos imaginar que a 
questão disciplinar teve um grande peso na formação desses alunos. Podemos inferir, 
a partir dos livros de ocorrência disciplinar, que a proposta de educação idealizada 
para a época deveria ser compreendida sob o regime da vigilância constante, não 
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dispensando a prática da delação e a aplicação de castigos. Assim, de que maneira o 
castigo corporal/moral na escola era encarado como um legítimo meio pedagógico 
para a manutenção da ordem por alguns, ou, como um ato de violência por outros? Até 
que ponto e em que moldes a disciplina escolar estava atrelada ao poder disciplinar de 
professores/inspetores de alunos na difícil missão que lhes era atribuída: formar o 
indivíduo/aluno? 
 

2. O COLÉGIO PEDRO II 

O Colégio Pedro II foi pensado como o padrão pelo qual se pautaria a educação 
num país de poucas escolas. Em 25 de março de 1838, durante a inauguração e o início 
das aulas no Imperial Collegio de Pedro II, o então Ministro e Secretário dos Negócios 
da Justiça, Bernardo Pereira de Vasconcelos, declara que o Colégio é o Reitor, nele 
principiando e acabando a beleza e a utilidade do estabelecimento, respeitando a 
mor parte das disposições do regulamento do Colégio mais aos professores e 
inspetores de que aos alunos, a severidade da disciplina [...] (Dória 1997, p.25).  

Ferrenho defensor de uma instituição modelo, Bernardo Pereira de Vasconcelos 
afirmava que a disciplina deveria pesar mais sobre os empregados, do que sobre os 
alunos da instituição, fáceis de conduzir quando a vigilância e o respeito lhes assinala 
a estrada (Vasconcelos 1950, p.178). Ou seja, esses empregados deveriam não só 
instruir, mas, sobretudo, educar a juventude, exercendo uma espécie de “sacerdócio 
moral”. Assim, caberia à escola “educar”, o que incluía, para além dos conteúdos 
destinados ao preparo intelectual, outros mais, destinados ao preparo físico e à 
formação moral do cidadão. 

A “mais perfeita educação da mocidade”, no Colégio Pedro II, era presidida pela 
formação do caráter. Como afirmou Vasconcelos, em seu discurso inaugural, a 
disciplina imposta aos alunos visava a que se arraigassem desde cedo na mocidade o 
horror ao crime, a aversão à indolência, o cuidado desses deveres, o necessário 
hábito de mandar sem despotismo e obedecer sem servilhismo (Dória 1997, p.25). 
Controlar a formação da mocidade, futura boa sociedade imperial, era o intuito do 
educandário: esperava-se do aluno, ingresso e egresso, uma disciplinarização do corpo 
e do espírito. Pressupunha, de seus empregados, um olhar não mais destinado a 
corrigir falhas, mas, a evitar que fossem cometidas. 

A criação do Imperial Collegio de Pedro II, em 02 de dezembro de 1837, para ser o 
padrão do ensino secundário do Império no Município da Corte e modelo oficial para 
as províncias estabeleceu-se como um dos atores do processo de construção da nação. 
Na tarefa de construção do Estado-nação, o colégio tinha papel de grande relevância, 
cabendo-lhe a transmissão dos valores culturais de uma elite nacional que comungava 
entre si os ideais de civilização e progresso. Este ideário era refletido em um currículo 
escolar onde predominavam as ‘humanidades’, prezando por uma cultura vasta e 
enciclopédica, caracteristicamente voltada para a formação desta elite (Andrade 
1999). Logo, o colégio se instituiu como o espaço de formação do cidadão erudito, 
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apto a conquistar lugar de destaque na estrutura político-administrativa do país, 
além de importante instrumento de ascensão e de reprodução das hierarquias sociais 
vigentes (Mattos 1990, p. 258-259).  

No Colégio Pedro II eram ensinadas as línguas latina, grega, francesa e inglesa, 
além de retórica e, os princípios elementares de geografia, história, filosofia, zoologia, 
mineralogia, botânica, química, física, aritmética, álgebra, geometria e astronomia. O 
regime poderia ser de Internato e Externato, e o pagamento dos honorários para os 
alunos pagantes seria fixado pelo governo. Segundo o mesmo decreto, o governo 
poderia admitir gratuitamente até onze alunos internos e dezoito externos (Brasil 
1837, p. 60).  

Com o decreto de fundação, surge também o Regulamento do Colégio Pedro II, 
aprovado em 31 de janeiro de 1838. A filosofia educacional e a proposta de ensino do 
Colégio Pedro II, contida no Regulamento n.8, de 31 de janeiro de 1838, obra do 
Ministro Vasconcelos, registra de forma detalhada a estrutura organizacional e 
acadêmica da escola, envolvendo todos os segmentos da instituição com as concepções 
morais que o fundamentavam.  

Os diferentes estatutos, promulgados ao longo de todo Império, estabeleceram a 
rotina da instituição, as atribuições dos funcionários, a distribuição das disciplinas 
pelas séries, bem como o número de aulas semanais de cada uma. Em um dos capítulos 
(XVI), esse regulamento1 trata dos castigos a serem aplicados ao seu corpo discente, 
com 09 artigos que abordam um conjunto de prescrições explicitamente punitivas e 
corretivas. Destacaremos, a seguir, o art. 91, com um total de oito parágrafos: 

 
Dos castigos: Art. 91 – Sempre proporcionados à gravidade das faltas, os castigos 

serão os seguintes: 

1º – Privação de uma parte, ou da totalidade do recreio com trabalho 
extraordinário. 2º – Privação de passeio com trabalho extraordinário2 . 3º- 
Proibição de sair. 4º - Prisão: a prisão será um lugar suficientemente claro, e 
fácil de ser inspecionado, onde o aluno ocupar-se-á constantemente de algum 
trabalho extraordinário. 5º - Privação de férias, em todo, ou em parte. 6º - Vestir 
a roupa às avessas. O aluno assim vestido ocupará lugar à parte nas aulas, e 
salas de estudos; e não assistirá aos passeios, nem aos recreios. 7º - Moderada 
correção corporal. 8º – Exclusão do Colégio (Brasil 1838, p.75). 

Diante do exposto, indagamos: quais eram as faltas passíveis de punição? O que 
era considerado falta leve/grave? Em que momento a prisão deveria ser utilizada? 

                                                   
1 O Regulamento número 8 pode ser acessado na íntegra no site 
http://www.camara.gov.br/legin/fed/regula/1824-1899/regulamento-8-31-janeiro-1838-561957-
publicacaooriginal-85725-pe.html. 

2 Vide  Art. 93. O trabalho extraordinario, annexo a alguns castigos, consistirá em copiar pedaços de prosa, ou 
verso, indicados por quem houver imposto o castigo. 
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Qual era a moderada correção corporal adotada? Essas questões serão esclarecidas na 
próxima seção. 

O trabalho de coleta de fragmentos de dados é desafiador para o pesquisador e 
como ele lida com diversas impressões que parecem vagas e, outras superestimações 
das lembranças dos sujeitos envolvidos, é preciso investigar as relações que se 
produziram no cotidiano escolar a partir das práticas escolares exercidas no Colégio 
Pedro II e o quê de expressivo elas representaram no campo educacional no período 
estudado. 

 
3. DISPOSITIVOS DISCIPLINARES EM AÇÃO: ENLACES ENTRE NORMAS E 
COTIDIANO 

A temática dos castigos não é inédita. Autores como Rita de Cássia de Souza 
(2003); Talita Banck Dalcin (2006); Cynthia Greive Veiga (2003); Everardo 
Backheuser (1999); César A. Castro (2010); Nicanor P. Sá e Elizabeth Siqueira (2009); 
Itacira V. Miranda e Cláudia Cury (2008), entre outros pesquisadores, já se ocuparam 
em discorrer sobre as práticas de castigos escolares nos séculos XIX e XX.  

A cada leitura desses e de estudos similares, os castigos são apresentados numa 
perspectiva histórica, reconstruindo práticas e representações de professores, gestores 
e/ou famílias sobre os castigos impetrados a crianças e adolescentes, manifestos de 
forma física e tendo como principal símbolo a palmatória, objeto comum nas escolas 
oitocentistas. Nos anos 1800, os castigos físicos tinham dois fins: punir o mau 
comportamento e a dificuldade de aprendizagem. Férulas, chicotes e palmatórias 
faziam parte dos objetos utilizados pelo professor para educar os alunos, mantendo a 
ordem e a disciplina. Todavia, tais práticas acabaram por denunciar uma sociedade 
impregnada de práticas violentas, sendo comuns não apenas no universo escolar, mas 
em todo o processo que envolvia relações humanas.  

Em 1827, foi redigida uma Lei Imperial que – entre outras prescrições – tornava 
proibido o castigo corporal, sendo substituído pelo de cunho moral, baseado no 
método lancasteriano 3. Se, por um lado, as leis provinciais e municipais vinham 
proibindo o uso desses castigos, por outro, persistia a tradição. Boa parte dos 
professores, apoiados por muitos pais, insistiam no seu efeito positivo, no perigo da 
perda da autoridade diante dos alunos e consequente queda da qualidade do ensino, o 
que gerava problemas em várias localidades onde os inspetores da Instrução Primária 
e Secundária tinham que fiscalizar o cumprimento das normas. 

                                                   
3 Ao longo do século XIX, o Brasil foi criando formas de se organizar e legitimar o ensino público e a instrução 
elementar. Havia a necessidade de um método de ensino que fosse capaz de ensinar de forma rápida e econômica, 
para um grande número de alunos e usando racionalmente o tempo. Para tanto, o Brasil adotou um método de 
ensino já utilizado na Europa, no fim do século XVIII, o método de ensino mútuo ou lancasteriano, criado pelo 
educador inglês Joseph Lancaster. Para que esse método ocorresse, era necessário um amplo espaço, um 
professor e alunos-monitores.  
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O jornal A Instrucção Publica, de 1874, diante de tal expediente, lançou na seção 
denominada “Questão Pedagógica” a seguinte pergunta aos seus leitores: podem ser 
banidos os castigos escolares? Neste caso qual o sistema de recompensas a estabelecer-
se para ativar o progresso do ensino? 

 No Colégio Pedro II, o que se percebe, de acordo com o primeiro regulamento 
datado de 1838, é que em um dos seus artigos, conforme citado acima, o castigo 
corporal está lá descrito, porém, não localizamos, no primeiro livro de ocorrências, 
datado de 1858, esse tipo de punição sendo aplicado ao corpo discente. Ao que parece, 
esse tipo de castigo foi banido da instituição, ou, não foi revelado nesses escritos.  

Para se discutir alguns elementos constitutivos das práticas disciplinares 
existentes no cotidiano escolar utilizamos como objeto dessa pesquisa o livro de 
Ocorrência Disciplinar. Tal livro constitui-se em um instrumento institucional 
utilizado na escola pelos inspetores, em sua acepção, para registrar os acontecimentos 
que prejudicam o seu funcionamento, no que diz respeito às condutas dos alunos. 
Segundo Ratto (2002), entre as principais finalidades dos livros de ocorrência  
destacam-se: descrever e punir condutas que não condizem com as regras pré-
estabelecidas pela escola; comunicar e alertar aos pais atitudes inconvenientes de seus 
filhos – para que estes sejam convencidos do erro e ajudem na conduta disciplinar –; 
e no caso particular de violências ou de conflitos graves, assegurando a proteção da 
escola de forma cuidadosa, com tomadas de decisões cabíveis diante dos problemas 
escolares. 

Para embasar as análises que serão realizadas a partir das ocorrências contidas no 
livro, será utilizado o teórico Michel Foucault (2013) como referencial, uma vez que o 
autor trata a perspectiva da disciplina escolar como aquela que cria sujeitos dóceis, 
adaptáveis às relações de poder estabelecidas na sociedade. Nesse sentido, nenhum 
delito poderia escapar do controle da equipe escolar, que deveria ser um ambiente 
regrado, livre de quaisquer desvios. Por isso os atos de indisciplina eram registrados 
acuradamente e punidos com rigor.  

Michel Foucault aproxima a noção de disciplina àquilo que se poderia designar por 
"teoria geral do adestramento", colocando no centro de toda a problemática a ideia de 
docilidade. Afirma que um corpo dócil é aquele que pode ser submetido, que pode ser 
utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado (Foucault 2013, p.132). Esta 
ideia permite-nos ver o corpo como um elemento que é alvo e objeto de um poder que 
procura afirmar-se através da descoberta e implementação de processos empíricos 
e refletidos para controlar ou corrigir as operações do corpo (Foucault 2013, p. 132). 
Segundo este autor, a segunda metade do século XVIII assistiu a esta descoberta do 
corpo como objeto de um conjunto de preocupações anatômicas, filosóficas, técnicas 
e políticas, resultando no desenvolvimento de diferentes ciências ligadas ao Homem, 
que apresentam como objetivo descobrir e conhecer cada pormenor do ser humano, 
de modo a que fossem determinadas as melhores formas de atuar sobre ele. 

A disciplina poderia assim ser vista como uma forma de produzir corpos dóceis e 
submissos, profundamente ligada a uma organização do poder que seria o resultado 
da evolução de uma multiplicidade de processos que se encontrariam muito cedo nos 
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colégios, depois nas escolas primárias, nos hospitais e no exército. Os indivíduos 
seriam assim objetos e instrumentos do exercício de um poder que, através da sua ação 
disciplinadora, procuraria "fabricar" indivíduos dóceis e úteis. 

Foucault procura, portanto, colocar as disciplinas dentro de uma tática do poder 
estabelecido que, através da minuciosa orientação dos mais ínfimos detalhes, 
procuraria o domínio e a submissão através de qualquer forma de treino. Desta forma, 
a educação escolar, ou militar, seria uma maneira de pôr em prática esses mecanismos 
de controle. Por falar em controle, será que os estudantes tinham acesso às ocorrências 
que envolviam seus próprios nomes? Não encontrei nenhuma pista sobre essa questão. 
Assim, não é possível saber quais as percepções e/ou concepções dos alunos sobre elas. 

Ao me deparar sobre os escritos contidos nos livros de ocorrências, surgiram 
algumas questões: qual é a importância dos registros diários dos inspetores de alunos? 
Essa escrita era secreta? Obrigatória? Onde guardavam esses livros? Podemos 
considerar esse tipo de escrita como autobiográfica?  Muitas questões ainda precisam 
ser desveladas e esse é o caminho da pesquisa, que encontra-se em andamento. Porém, 
esses escritos mostram-se como grandes tesouros para a história da educação e da 
instituição. Quanto à importância dos registros dos inspetores, destaco a necessidade 
de explicitar que registrar significa responsabilizar-se por seus desígnios, seus 
projetos. É lançar-se para frente. Ver-se e rever-se. É envolver-se com o resgate da 
sua palavra (Ostetto, Oliveira e Messina 2001, p. 25).  

Com relação à escrita autobiográfica, Mignot, Câmara e Cunha (2000) sublinham 
a dimensão pedagógica dessa escrita, quando abordam que esta prática, desde o século 
XIX, era incentivada por famílias, confessores e educadores, que estimulavam as 
anotações dos conhecimentos mais importantes do dia por meio dos diários íntimos e 
da troca de correspondências entre amigas. Parece-me que esses livros de ocorrência 
se aproximam muito desse tipo de escrita autobiográfica, e, até mesmo de um diário, 
visto que os inspetores responsáveis pela consolidação das ocorrências narravam à sua 
maneira diversos episódios relacionados aos atos indisciplinados praticados no 
Colégio Pedro II, de forma contínua, como uma das práticas valorizadas pela escola.  

O ato de escrever aparece a partir dos diferentes momentos de socialização dos 
sujeitos no interior de uma instituição escolar. Tais registros podem resultar tanto da 
necessidade de exercitar a liberdade como da obrigatoriedade de sua execução, ou seja, 
da procura de uma atividade prazerosa e do autoconhecimento, ou, podem estar 
relacionados ao preenchimento e produção de documentos administrativos. Creio que 
o registro dessas ocorrências era mais burocrático, devendo ser executado de forma 
obrigatória como um instrumento de controle. Curioso observar que o primeiro livro 
de ocorrências, datado de 1858, seguindo até 1859, registra as ocorrências dos alunos, 
nome a nome, indo desde o 7º ano até o 1º ano, enquanto que o último livro do século 
XIX, datado de 1891 até 1898, nos revelam as ocorrências praticadas no dia. Valorizar 
o dia a dia de inspetores, professores, alunos e funcionários de uma escola é de extrema 
importância, pois, tais escritos transmitem determinados modelos culturais, revelam 
diversos aspectos sobre os processos pedagógicos, didáticos ou curriculares, falam dos 
alunos, das práticas pedagógicas, enfim, de uma gama de possibilidades do cotidiano 
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da instituição. Assim, tais suportes da escrita escolar devem ser valorizados e 
preservados nos acervos escolares. 

Alaridos, brigas, mau comportamento, não dar conta das lições são algumas das 
categorias mais encontradas no primeiro livro de ocorrências, como causas  dos 
castigos. E as penalidades de maior destaque são as admoestações, privações do 
recreio, repreensões e retenções. 

Ao entrecruzarmos as penalidades aplicadas com as causas dos castigos e, 
observando também o regulamento n. 8, datado de 1838, é possível vislumbrar pistas 
daquilo que era considerado falta leve ou grave. Inferimos que as faltas consideradas 
leves eram aquelas relacionadas as brincadeiras na aula, na ordem ou, nos corredores, 
emitindo sons/ruídos, tais como: alaridos, gritos e conversas. Essas faltas relacionam-
se com os três primeiros parágrafos do regulamento, vinculadas as privações e 
proibições de sair. As faltas consideradas graves eram, por inferência, aquelas 
relacionadas ao desrespeito, fosse ele de aluno para aluno ou de aluno para 
funcionários da instituição, como também agressões físicas. Nota-se que para esse tipo 
de comportamento (desacato ou briga), os discentes eram punidos por meio da prisão. 

Também é possível notar com relação às penalidades, diferentes níveis na sua 
execução. Admoestação, de acordo com o dicionário, significa uma “observação crítica 
com o intuito de censurar”. É sinônimo de conselho, aviso dado a alguém que fez algo 
errado. Inferimos que as admoestações estão num grau mais leve, enquanto que as 
repreensões estariam num grau acima, onde a intensidade da censura seria mais 
intensa, seguida das retenções. As privações estariam relacionadas à falta de algo que 
é necessário à vida. Neste caso, o recreio, que no ambiente escolar é tido como o 
período de tempo em que os discentes desfrutam do lazer, do prazer. 

É importante observar que apesar de não termos encontrado castigos corporais 
nas ocorrências analisadas, localizamos castigos morais. Castanha (2009) e Lemos 
(2012) afirmam a falta de consenso no século XIX sobre os castigos físicos, seja entre 
educadores ou na legislação da instrução. A lei geral de ensino do Brasil, de 15 de 
outubro de 1827, estipulava as punições de acordo com o método de Lancaster, 
favoráveis a sanções morais. De acordo com Lemos (2012), sempre dar preferência 
aos castigos morais, como os mais próprios da educação dos homens livres. Sendo 
necessário empregar os castigos físicos os professores usarão somente a palmatória, 
aplicada até uma dúzia de palmatoadas conforme a gravidade da culpa (Lemos 
2012, p.248). Para os autores acima mencionados, a proibição de castigos violentos é 
explicitada apenas no regimento interno das escolas da corte de 1855. Castanha 
(2009), Dalcin (2005) e Fin (2008) descrevem como essa orientação foi introduzida 
na legislação das províncias do Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso, que previa a 
manutenção da disciplina com base em um sistema de prêmios e punições morais. Não 
foi diferente no Colégio Pedro II. Assim como os castigos, os alunos também eram 
recompensados, com prêmios diversos. 

Para Dalcin (2005) a própria separação entre punição física e moral é tênue. A 
violência simbólica das penas vexatórias era tão efetiva quanto as dos golpes da 
tradicional palmatória, e manteve o caráter doutrinário e disciplinador. Além disso, a 
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transformação do discurso sobre as formas de penalizar, não se reverteu rapidamente 
em uma mudança sobre as práticas. De acordo com a autora e Veiga (2009) o 
abandono dos castigos corporais ocorreu no Brasil apenas no final do século XIX, com 
a promoção de hábitos civilizados entre educadores e alunos.  

De acordo com o regulamento da escola, “vestir a roupa às avessas, ocupando um 
lugar à parte nas aulas, e salas de estudos” é um exemplo de castigo moral. Mas, no 
primeiro livro de ocorrência disciplinar não encontramos alunos trajando-se dessa 
forma. Porém, encontramos o castigo “ficar de pé a estudar por 1h” por “fazer alarido 
na ordem”, que não deixa de ser um castigo moral. O aluno castigado “sofre sozinho”, 
enquanto a desonra e a infâmia pública marcam o sujeito socialmente. Os autores Júlia 
Varela e Alvarez-Uria nos indicam vestígios sobre o processo de transformação 
proposto pelas instituições disciplinadoras e, ainda, os demais mecanismos de 
formação educacional. A educação assume o papel de fabricar sujeitos instruídos e 
cultos, mas também tem a função de inculcar-lhe a virtude da obediência, modelando 
comportamentos (Varela; Alvarez-Uria 1991, p.13).  

De acordo com Dallabrida (2002), desejava-se moldar a alma da juventude, 
produzindo subjetividades, pelo controle do espaço, a escanção do tempo, a separação 
de alunos em classes e grupos, a emulação e a individualização das carreiras escolares. 
Aos alunos que fugissem da normalização eram punidos por meio de castigos 
morais, tais como ficar de pé por alguns momentos durante as aulas, ficar após as 
aulas fazendo cópias (Dallabrida 2002, p. 3). 

O ato de realizar cópias já estava presente no regulamento n. 8. O primeiro, 
segundo e quarto parágrafos estão associados a trabalhos extraordinários, que estão 
relacionados ao trabalho de escrita. Nas ocorrências analisadas, também encontramos 
esse tipo de castigo – “copiar 12 verbos gregos por 1h”. Souza (2000) informa que a 
escola pública imperial tomou de empréstimo da educação jesuíta, junto com a noção 
de classe de aula, com o papel dos exercícios e das antologias, da emulação, da 
disciplina do silêncio, do domínio do corpo, da colocação em fileiras – a repetição do 
exercício e da memória. A pedagogia do exercício formou-se através do papel 
atribuído aos manuais, aos trechos dos grandes textos a serem imitados, aos 
programas e práticas que limitavam a diversidade de experiências e personalidades 
(Souza 2000, p. 90).  

Diante do exposto, procurei demonstrar, através do primeiro livro de ocorrência, 
algumas práticas disciplinares instituídas no Colégio Pedro II. Tido como um 
instrumento de escrita, esse livro revelou-se como um testemunho permanente dessa 
cultura, ressaltando a importância da cultura escolar de uma época. Por meio dessa 
fonte de pesquisa, os inspetores relataram suas vivências na escola, permitindo-nos 
refletir sobre quais condutas, disposições e resultados eram necessários aos alunos 
para sua boa inserção na escola e na sociedade.  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Esse trabalho é fruto de um projeto em curso. Assim como o curso de um rio, a 
pesquisa passa por inúmeras fases até encontrar um lugar de “aconchego”. Para 
trilharmos um caminho, precisamos de dados e perspectivas teóricas que nos auxiliem 
a construir nosso objeto de pesquisa. Com relação aos dados, onde encontrá-los? Seja 
nos arquivos ou nas bibliotecas, deparamo-nos com uma imensidão de documentos, 
que podem estar organizados e disponíveis ou perdidos pelo descuido intencional, 
sistemático e criminoso com que os acervos da história e memória da cultura e da 
educação brasileiras vêm sendo dilapidados em nosso país. Pequenos grandes 
tesouros permanecem escondidos numa vasta gama de documentação “perdida” em 
instituições públicas ou privadas, aguardando o olhar atento do pesquisador. Criamos 
“pistas” que nos obrigam a sucessivos mergulhos. A vontade de demonstrar que nem 
tudo foi contado (mas sem a intenção de dar a última palavra) pode nos mobilizar na 
árdua tarefa de separar dados, estabelecer novas estratégias de percurso e definir rotas 
a serem seguidas no dia após dia dos arquivos. Essas rotas são arbitrárias e o que as 
desenha são as questões, os investimentos teóricos e a atitude que incorporamos aos 
nossos hábitos de pensar e pesquisar o nosso objeto.  

Podemos inferir que a pedagogia petrossecundense se fundamentava na 
concepção de educação como formação moral, somada à aquisição de uma cultura 
geral, enciclopédica. Contemplava não somente os objetivos oferecidos pelo Colégio 
Pedro II, mas, sobretudo, uma espécie de propedêutica à vida pública, adestrando o 
aluno para a assimilação e prática do exercício retórico, indispensável ao trânsito 
social dos notáveis em uma sociedade de analfabetos e escravos. Ou seja, uma 
educação que simbolizava a marca de uma distinção social evidente, com a finalidade 
de formar um homem educado, um bacharel dotado de uma cultura humanística 
clássica, um futuro dirigente, o que ressalta o caráter elitista de uma educação 
destinada a poucos, como aquela praticada no Colégio Pedro II.  

As formas utilizadas para estabelecer a disciplina, no século XIX, mesclaram 
tendências, ideias, discursos e práticas, além de influências que variavam de local para 
local e mesmo de educador para educador, e que, portanto, devem ser analisadas. 
Salvaguardadas as peculiaridades de cada instituição, os castigos físicos, morais e a 
distribuição de prêmios fizeram parte do cotidiano das crianças que frequentaram as 
diferentes escolas brasileiras durante o século XIX, se estabelecendo como os 
principais meios disciplinadores e punitivos com a finalidede de se consolidar 
comportamentos  tido como “ideais” a uma sociedade que se pretendia “moderna e 
civilizada”. 
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RESUMO 

Durante o Estado Novo, em Portugal, no Ensino Técnico, os manuais escolares 
foram um recurso pedagógico e didático essencial no ensino da disciplina de História. 
Estes constituíram-se como um instrumento de síntese, mediação e transformação do 
conhecimento histórico científico no sentido de proporcionar a sua transmissão aos 
alunos. 

Tomando os manuais escolares de História do Ensino Técnico como fonte 
primordial, este trabalho, enquadrado no âmbito da História das Disciplinas Escolares 
e mais especificamente na História da Disciplina Escolar de História, pretende traçar 
a evolução registada nestes livros didáticos, entre 1926 e 1973, atendendo a três 
aspetos particulares: a estrutura interna dos manuais, os conteúdos e os recursos 
didáticos neles contidos. 

No espaço temporal deste estudo, destacaram-se porém dois períodos distintos, 
que tiveram como elementos de rutura a reforma do Ensino Técnico de 1948 e o 
estabelecimento de novos programas em 1952. Estes instituíram não só novos 
conteúdos para o ensino da História,mas também a política do manual único. 

A partir da análise dos manuais escolares pode concluir-se que apesar da 
perpetuação do ensino expositivo e tradicional da História, no Ensino Técnico a 
inovação estava presente nos manuais para combater tal tendência com o intuito de 
inverte-la e afirmar as novas correntes pedagógicas e didáticas que emergiam. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os manuais escolares são instrumentos pedagógicos e didáticos presentes em 
quase todas as salas de aulas. Porém, ao longo dos tempos, sofreram mutações na sua 
estrutura e nas suas componentes, viram as suas finalidades alargadas, passaram de 
meros instrumentos pedagógicos a objetos culturais. Entendidos como livros 
intencionamente redigidos para o ensino de uma determinada disciplina escolar, os 
manuais escolares são produtos pedagógicos e didáticos, mas também são produtos 
culturais, na medida em que abordam interpretartivamente um determinado 
programa em termos conceptuais, metodológicos, políticos, culturais e sociais. 

O presente trabalho, centrado na História da Disciplina Escolar de História, tem 
por objetivo compreender a evolução registada nos manuais de História do Ensino 
Técnico atendendo a três aspetos particulares: a estrutura interna dos manuais, os 
conteúdos lecionados e os recursos didáticos neles contidos. As propostas de 
atividades incluídas nos manuais ao longo do período em estudo foram uma linha de 
investigação pensada inicialmente, mas que acabou por ser abandonada face à sua 
inexistência em todos os manuais analisados. 

Em termos cronológicos, este trabalho centra-se entre 1926, ano da promulgação 
do programa da disciplina de História Geral e Pátria (decreto 11 490 de 9 de março), e 
1973, ano do início do processo irreversível que conduziu à extinção do Ensino Técnico 
e à unificação do ensino secundário em Portugal. Porém, este grande espaço 
cronológico pode ser subdividido em dois períodos temporais (1926-1952 e 1952-1973) 
separados pela promulgação da reforma do Ensino Técnico de 1948 (decreto 37 029, 
de 25 de agosto) que conduziu à implementação de novos programas em 1952 (portaria 
13 800 de 12 de janeiro). Por outro lado, esta divisão prende-se ainda com a 
implementação do manual único, que apenas se efetivou no Ensino Técnico depois de 
1952. 

Os principais objetivos deste trabalho são: conhecer a estrutura interna dos 
manuais escolares; identificar conteúdos estavam presentes nos manuais escolares e 
que, consequentemente, eram ensinados na disciplina de História; cruzar os 
conteúdos presentes nos manuais com as orientações exigidas pelos programas e 
verificar o seu grau de concordância; identificar recursos didáticos e propostas de 
atividades presentes nos manuais; e registar aspetos de inovação pedagógica que 
surgem ao longo do período em estudo. Para tal, neste trabalho foram considerados 17 
manuais escolares de História, do ensino industrial e comercial, vigentes no período 
em estudo, que foram considerados como fonte de investigação histórica essencial 
para compreender o próprio funcionamento da disciplina escolar de História. 

Na investigação que conduziu à realização deste trabalho, seguiu-se uma 
metodologia análise de conteúdo de diversos manuais escolares, centrando o foco de 
estudo na estrutura interna dos manuais, nos conteúdos escolares transmitidos e nos 
recursos didáticos que acompanham o texto de autor. A par desta linha qualitativa, 
seguiu-se, igualmente, uma outra de natureza mais quantitativa, no sentido de 
enumerar os conteúdos e o número de recursos didáticos presentes nos manuais, 
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classificá-los de acordo com a sua tipologia e, a partir da sua contabilização, 
depreender tendências e evoluções. 

2. OS MANUAIS ESCOLARES ENQUANTO FONTE HISTÓRICA  

De fonte praticamente ingonrada, os manuais escolares tornaram-se, nos últimos 
anos, importantes documentos para estudos de diversas áreas, tais como a História da 
Educação, a História Cultural e a História das Disciplinas Escolares. 

Considerando o manual escolar como “uma adaptação dos conteúdos, teorias e 
conceitos de uma matriz científica pura a uma aplicação à realidade escolar” 
(Magalhães, 2008) que permite “uma aproximação à ordem do conhecimento e às 
práticas pedagógicas e didáticas, bem como a projeção e a inferência de distintas 
formas de aculturação e sociabilidade” (Magalhães, 2008). Por outro lado, os manuais 
escolares são, igualmente, uma importante fonte para compreender a cultura escolar 
e a transposição didática, na medida em que “ilustram a forma como a escola 
reproduziu e transmitiu o capital cultural da sua época e as diferenças sociais dos 
agentes que nela e por ela atuaram” (Vieira,2013). 

Enquanto fonte histórica, os manuais escolares apresentam uma natureza tripla: 
pedagógica, cultural e ideológica (Monteiro, 2010).Por tudo o que transmitem e por 
tudo o que omitem, os manuais escolares são o “espelho no qual se reflete a imagem 
que a sociedade quer dar dela própria (…) um reflexo deformado, incompleto, muitas 
vezes idealizado” (Monteiro, 2010) 

No panorama atual da investigação, “a utilização do manual como fonte 
historiográfica da educação é um campo em plena expansão” (Magalhães, 2008), 
apesar de durante muitos anos esta fonte histórica ter sido ignorada e subalternizada 
(Monteiro, 2010). Se o manual escolar é um objeto de normalização pedagógico-
didática, ele é também um objeto de estudo essencial para compreender a História de 
uma disciplina escolar. 

Contudo, enquanto fonte histórica, o manual escolar deve ser estudado e analisado 
tanto por aquilo que expressa e transmite, como por aquilo que omite. Também não 
se deve ignorar que o manual é o suporte de conteúdos educativos cuja sociedade juga 
serem necessários à perpetuação dos seus valores, mas também é um veículo de um 
sistema de valores, de uma ideologia e de uma cultura. Alain Chopin aponta mesmo os 
manuais escolares como “instrumentos de poder” e “veículos privilegiados das 
finalidades socializadoras e integradoras do poder-saber instituídos” (Monteiro, 2010: 
20). Estes permitem, por isso, compreender a naturezados saberes validados por uma 
determinada sociedade e época, conhecer os ideais e valores que veiculam ou 
silenciam. 

No Estado Novo, os manuais escolares foram sendo suscetíveis de uma crescente 
componente ideológica em especial em algumas áreas como a leitura, a História e a 
educação moral e cívica, constituindo-se como objetos pedagógicos e culturais alvo do 
caracter autoritário e controlador do estado. Estes foram colocados ao serviço do 
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regime para perpetuar ideologias que se desejavam ver perpetuadas, fazendo emergir 
o culto dos heróis e de acontecimentos panteonizados e reveladres da grandeza da 
nação. 

3. OS MANUAIS DE HISTÓRIA DO ENSINO TÉCNICO 

No Ensino Técnico, a História foi lecionada nos cursos industriais, na disciplina de 
História de Portugal, e nos cursos comerciais, na disciplina de História Geral e Pátria. 
Para as disciplinas de História deste subsistema de ensino surgiram manuais escolares 
específicos que evoluíram ao longo do tempo à medida que se afirmaram, quer novas 
conceções historiográficas relativas à História enquanto ciência, quer novas conceções 
pedagógicas relativas ao ensino da História enquanto disciplina escolar. 

Os manuais de História do Ensino Técnico eram instrumentos fundamentais de 
trabalho de professores e alunos, sendo por vezes o único recurso didático que regulava e 
orientava as atividades das aulas de História. Eram ainda, considerados como “uma obra 
de condensação, uma síntese de quanto é apresentado pelo professor ou estudado 
noutros livros” (Gomes, 1963:51). 

De 1926 a 1952, existiam vários manuais de História para o Ensino Técnico e cada 
autor tinha autonomia na escolha da organização interna do manual, na seleção dos 
conteúdos e na apresentação, ou não, de recursos didáticos. A partir de 1952, 
implementou-se a política do manual único, o que não quer dizer que os manuais de 
História tenham parado no tempo. Pelo contrário, continuaram a evoluir e, em certos 
aspetos, tornaram-se mesmo inovadores. 

No sentido de quantificar o número de recursos presentes nos manuais, classificá-
los de acordo com a sua tipologia e depreender tendências e evoluções elaborou-se os 
quadros 1 e 2: o primeiro relativo aos manuais analisados para o período entre 1926 e 
1952 e o segundo para os manuais relativos ao período de 1953 até 1973. 
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Quadro 1 | Número de recursos didáticos presentes nos manuais de História do Ensino Técnico 1926-1952 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 2 | Número de recursos didáticos presentes nos manuais de História do Ensino Técnico 1952-1973 

3.1 OS MANUAIS DE HISTÓRIA DO ENSINO TÉCNICO DE 1926 A 1952 

Perante a análise dos manuais disponíveis para este espaço temporal, conclui-se que 
até 1952 não havia uma uniformidade nos conteúdos lecionados na disciplina de História. 
Num período em que ainda não existia um manual único, eram permitidas diferentes 
interpretações do programa por parte dos autores de manuais, podendo estes, 
inclusivamente, apresentar conteúdos não estabelecidos no mesmo. Estes acréscimos 
frequentes de conteúdos eram exclusivamente de natureza política e biográfica. 

A liberdade de abordagem temática que os autores de manuais demonstram nas suas 
obras permite concluir ainda que também os professores, à partida, tinham liberdade de 
lecionar conteúdos não constantes no programa. Esta situação irá contudo alterar-se após 
a reforma de 1948, que introduziu nomeadamente o manual único para criar uma 
uniformidade de entendimento do programa e para começar a controlar efetivamente o 
ensino da disciplina de História. 

Em termos de estrutura interna, o manual Resumo de História Geral e Pátria para 
uso das Escolas Comerciais (1929), de Laureano de Brito, dividia-se em 47 lições. Cada 
lição era aberta com o respetivo título centrado e a negrito. A lição era apenas 
constituída pelo texto historiográfico do autor, não contemplando nenhum recurso 
didático nem nenhuma proposta de atividade. 

No prefácio do manual, o autor dá indicações sobre o modo como ele deveria ser 
utilizado em contexto de sala de aula: 

“Dividi a matéria do programa desta disciplina em lições, que pudessem ser 
explicadas e estudadas na primeira meia hora de aula de cada lição, deixando os 
restantes vinte minutos para interrogatórios sobre a lição explicada no dia 
anterior e demais atrasados” (Brito, 1929). 
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Torna-se evidente que o manual era a base escrita que suportava o estudo e a 
memorização dos conteúdos por parte dos alunos, para que estes pudessem responder 
às questões orais colocadas pelo professor, podendo depreender-se que este manual 
foi construído tendo por base o principio de que o professor, detentor do saber, 
explicava a matéria, enquanto o aluno estudava o manual para responder às questões 
levantadas pelo professor recorrendo somente à memória.  

O manual de Jorge Antunes, Lições de História de Portugal para o Ensino 
Técnico, também apresentava uma estrutura interna baseada na divisão dos conteúdos 
em lições. As 31 lições do manual seguiam sempre a mesma organização. Eram 
encimadas pela identificação do período em estudo e do respetivo título da lição. 
Seguia-se depois um sumário alargado com os conteúdos abordados na lição 
devidamente subdivididos. O texto de autor era o restante conteúdo da lição, sem 
qualquer outro recurso didático ou proposta de atividade, num princípio muito 
semelhante ao que se observa no manual de Laureano de Brito, embora Jorge Antunes 
não mencione no seu manual informações de carácter metodológico no que se refere à 
utilização do mesmo.  

O manual de Marcelo Galvão, História de Portugal e História Universal para as 
Escolas Técnicas (1944), apresenta uma estrutura interna subdividida em duas partes: 
uma de História de Portugal e outra de História Universal. Embora seja evidente um 
predomínio do texto de autor, surgem já associados a ele um conjunto de recursos 
didáticos iconográficos.  

Na parte relativa à História de Portugal, o manual surge organizado por reinados. 
Cada página inicial apresenta o período abordado, o nome, o cognome e a duração do 
reinado de cada monarca abordado. De seguida são apresentados os conteúdos 
essenciais, divididos por tópicos com numeração árabe. Em cada página inicial surge 
também um retrato do rei em análise. Este recurso iconográfico surge apenas com 
funções de ilustração para tornar o manual mais atrativo, pois este não tem qualquer 
referência no texto de autor nem nenhum tipo de proposta de atividade associado. 

Por outro lado, a parte de História Universal, organiza-se por temáticas, seguindo 
uma ordem cronológica. O título principal era apresentado em letra destacada em 
tamanho maior e negrito, seguindo-se do texto de autor organizados em pequenos 
subcapítulos destacados e apresentados sequencialmente em numeração árabe.  

Nesta parte, surgem igualmente recursos iconográficos predominando as 
representações de figuras histórias, de forma semelhante ao que se verificou na parte 
de História nacional com reis de Portugal, mas também recursos iconográficos que 
ilustram monumentos históricos. Estes recursos iconográficos de património móvel 
ou imóvel, surgem em muito menor número, novamente sem qualquer referência no 
texto de autor e sem qualquer tipo de atividades propostas, pelo que se pode concluir 
que neste manual, os recursos surgem quase como elementos decorativos para tornar 
o manual esteticamente mais agradável. Continua contudo a ser um manual no qual 
predomina o texto escrito de autor, valorizado como única fonte de informação.  

O manual de Carlos Serra, História de Portugal. Apontamentos para uso das Escolas 
Comerciais e Industriais (1944), também apresenta uma estrutura interna organizada por 
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dinastias e reinados, subdividindo-se depois em diferentes temáticas. A par do texto de 
autor, que à semelhança dos manuais anteriores continua a dominar todo o manual, 
surgem também recursos iconográficos de figuras históricas e património imóvel. Estes 
também não apresentam referência no texto de autor e surgem com funções ilustrativas. 

O manual de Eduardo Cruz, História Pátria para uso das Escolas Comerciais (1944), 
encontrava-se dividido nos períodos determinados no programa da disciplina, embora 
seguisse uma organização por capítulos identificados em numeração romana. 

No início de cada período surgia uma página de abertura com a respetiva identificação, 
seguindo-se depois a ordem dos capítulos subdivididos nas diferentes rubricas do 
programa ordenadas por letras maiúsculas. Uma vez mais, era o texto de autor que 
constituía a essência do manual, embora pontualmente surgissem também recursos 
iconográficos, quer de figuras históricas quer de património móvel ou imóvel. Estes 
recursos surgiam junto ao texto de autor, sem qualquer referência que direcionasse os 
alunos para eles e sem qualquer proposta de atividade.  

Contudo, em alguns casos esporádicos, surgem recursos que demonstram diferentes 
fins. Por exemplo, no texto de autor do capítulo XI, referente ao reinado de D. Dinis, não 
surge nenhuma referência à rainha Santa Isabel, mas é ela que surge ilustrada no recurso 
didático. Assim, pode-se deduzir que ou o professor, ou o próprio aluno, iria fazer uso dele 
para questionar sobre a razão daquela ilustração e abordar necessariamente a vida e obra 
daquela rainha em particular. Assim, estes recursos educativos já não tinham apenas a 
função de ilustração, mas também a função de despoletar exposições e abordagens de 
conteúdos que não vinham especificados no texto do manual.  

Após a análise da estrutura interna e dos recursos didáticos constantes destes 
manuais, pode-se concluir que antes do manual único, os manuais de História foram 
sempre caracterizados por uma grande hipertextualidade. Compilavam o conjunto de 
saberes considerados fundamentais das diversas épocas históricas, apresentando as 
informações mais relevantes sobre um determinado tópico ou assunto. Por outro lado, em 
termos de estrutura havia dois tipos de manuais: os manuais de lições e os manuais 
enciclopédicos.  

Os manuais de lições, dos quais se destacam os de Laureano de Brito e de Jorge 
Antunes, organizavam os conteúdos por lições, apresentando apenas os conteúdos 
essenciais de cada matéria. Estes não continham qualquer tipo de recurso nem qualquer 
proposta de atividade, pelo que se pode concluir que eram uma espécie de resumo que os 
alunos deveriam memorizar para depois reproduzir, potenciadores de metodologias de 
ensino tradicional.  

Os manuais enciclopédicos, nomeadamente os de Carlos Serra, Marcelo Galvão e 
Eduardo Cruz, por seu lado, em vez de apresentarem os seus conteúdos por lições 
apresentavam-nos por temáticas. Estes também não apresentavam qualquer tipo de 
proposta de atividade a desenvolver pelo aluno, mas já não se limitavam ao texto 
historiográfico do autor do manual, embora este continuasse predominante, pois 
apresentavam já alguns recursos didáticos, exclusivamente de carácter iconográfico, como 
gravuras e reproduções de fotografias de património ou de figuras históricas. Estes não 
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tinham qualquer referência no texto de autor, constituindo-se quase sempre como 
elementos ilustrativos do manual. 

3.2 OS MANUAIS DE HISTÓRIA DO ENSINO TÉCNICO DE 1952 A 1973 

Em termos de conteúdos presentes nos manuais unícos entre 1952 e 1973, também 
se registam esporádicamente conteúdos extra programáticos, apesar de se manter o 
cumprimento rigoroso de todos os conteúdos estabelecidos nos programas de História. 
Curiosamente, estes acréscimos já não são maioritariamente de natureza política e 
biográfica, como se tinha verificado entre 1926 e 1952, mas antes de ordem económica, 
social e cultural. 

A partir de 1952, com os manuais unícos, verificou-te também uma tentativa de 
aproximar os conteúdos à realidade dos alunos do ensino ténico, pelo que se 
registaram também conteúdos históricos de natureza económica. Após 1952, as 
temáticas dos conteúdos passaram a ser mais diversificadas incluindo itens relativos à 
História cultural, artística, social e económica. Estes conteúdos surgiam com um tom 
nacionalista e apologético, valorizavam a História nacional e o seu enquadramento na 
História universal, tal como acontecia noutros subsistemas de ensino. Os conteúdos 
eram apresentados maioritariamante sob a forma escrita nos textos de autor, que 
dominavam os compêndios. Porém, os conteúdos poderiam também ser explorados e 
apreendidos pelos alunos através dos diversos recursos constantes nos manuais 
dependendo naturalmente da exploração do professor.  

A partir da implantação definitiva do manual único, após 1952, as disciplinas de 
História tiveram também autores únicos, António Mattoso e Antonino Henriques, 
verifica-se que os manuais mantiveram o carácter enciclopédico e foram marcados 
pela predominância do texto escrito de autor organizado por temáticas e épocas 
históricas. Porém, verifica-se uma grande evolução no que refere aos recursos neles 
constantes, nomeadamente no que se refere à sua quantidade, diversidade de 
tipologias e funções.  

A partir de 1952, embora se mantenha a ausência de recursos de aplicação, os 
restantes recursos que surgem nos manuais são mais diversificados. Ao longo das 
várias edições analisadas, verificou-se que mesmo de edição para edição, regista-se um 
aumento do número de recursos presentes, o que comprova a sua afirmação crescente 
no processo de ensino aprendizagem da História.  

No caso dos manuais de História de Portugal, destinados aos alunos dos cursos 
industriais, nota-se uma grande evolução com um aumento claro do número de 
recursos nele presente (216 na primeira edição e 280 na sétima edição).  

Embora nas diversas edições não apareçam recursos de enquadramento temporal, 
surgem já diversos mapas com o intuito de enquadrar espacialmente os conteúdos do 
manual. Em termos quantitativos continuam a predominar os recursos iconográficos 
embora estes apresentem já uma maior diversidade em termos temáticos. Assim para 
além de representações de património móvel e imóvel, surgem também gravuras de 
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figuras tipo, que pretendem representar grupos socioeconómicos, representações de 
espaços sociais e culturais assim como pinturas e obras de arte.  

De igual forma, nestes manuais surgiam também algumas sínteses esquemáticas, 
que pretendiam resumir conteúdos, relembrando as ilustrações gráficas que os alunos 
eram incentivados a fazer nos cadernos diários. 

Apesar de continuar a não existir uma ligação direta entre os recursos didáticos 
existentes e o texto de autor, nota-se pelo tipo de recursos presentes que estes 
adquiriram novas funções de exploração de conhecimentos como se pode verificar a 
partir de recursos iconográficos, como por exemplo os de edifícios arquitetónicos 
românicos e góticos, que permitiam caracterizar e comparar simultaneamente os dois 
estilos arquitetónicos. Este era um conteúdo previsto no programa, mas que não surgia 
especificado no texto de autor. Neste caso, pode-se concluir que estes recursos 
assumem uma função de exploração de conhecimentos e já não apenas como 
ilustrações.  

Se nos manuais até 1952 os recursos iconográficos tinham uma função meramente 
ilustrativa, com os manuais de António Mattoso e Antonino Henriques, alguns 
documentos iconográficos tinham já funções de exploração de conteúdos específicos.  

Nas diversas edições do manual História de Portugal, para os cursos industriais, 
os documentos iconográficos dominaram sempre, embora se destaque uma nova 
rubrica, a das Leituras, presente no final de cada tema e na qual surgiam documentos 
escritos quer históricos, ou primários, quer historiográficos, ou secundários. Os textos 
desta secção apresentavam sempre assuntos relacionados com o texto de autor, com 
visões correspondentes, no sentido de aprofundar mais os conhecimentos dos alunos 
e trabalhar as próprias fontes.  

O facto de os manuais passarem a conter esta secção de fontes históricas, é 
sintomática da afirmação do texto escrito como fonte de trabalho na aula de História, 
pois, caso contrário, este tipo de recursos continuaria ausente como se verificou nos 
manuais até 1952. Por outro lado, a corroborar esta ideia está o aumento consecutivo 
deste tipo de recursos nas diversas edições do manual. 

Em termos de estrutura interna, os manuais de História de Portugal para o ensino 
industrial, mantiveram uma uniformidade ao longo das várias edições. Os conteúdos 
encontravam-se divididos em grandes áreas temáticas, iniciadas por um texto de 
síntese que se constituía como uma linha orientadora que introduzia os alunos nas 
diversas unidades que as constituíam. 

As unidades temáticas organizavam-se por numeração romana e apresentavam no 
início o respetivo título e uma espécie de sumário dos principais conteúdos da mesma. 
As temáticas de cada unidade eram apresentadas no texto de autor e complementadas 
com os recursos de diferentes tipologias. No final de cada unidade, surgia a já referida 
rubrica das Leituras, que inclui um textos de cariz historiográfico, assim como uma 
fonte histórica primária.  

Nos compêndios de História Geral e Pátria, dos alunos dos cursos comerciais, 
refletia-se a mesma tendência dos manuais de História de Portugal, embora com 
ligeiras diferenças.  
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O número de recursos presentes nos dois volumes do manual registou sempre um 
aumento considerável. Na edição de 1952, surgia um total de 528 recursos enquanto 
na edição de 1972 surgia já um total de 735 recursos. Dentro deste universo continuava 
a registar-se um predomínio claro dos recursos iconográficos, embora fosse já 
expressivo o número de recursos de síntese e de enquadramento temporal, como 
cronologias, e espacial, como mapas. 

Grande parte dos recursos do manual de História de Portugal, para os alunos das 
escolas industriais, era igual aos que surgiam no Compêndio de História Geral e Pátria, 
para os dos cursos comerciais, sempre que este abordava temáticas da História de 
Portugal. O mesmo acontecia com o texto de autor.  

Relativamente aos documentos escritos presentes nos manuais de História Geral 
e Pátria, verifica-se a mesma tendência dos manuais de História de Portugal. Também 
existia, no final de cada capítulo, uma secção de recursos escritos, embora esta fosse 
já designada de Leituras e Fontes Históricas. Embora esta também não tivesse 
referência no texto de autor, apresentava visões correspondentes ao conteúdo 
apresentado no texto de autor e permitia uma exploração mais aprofundada de alguns 
conteúdos. 

A evolução do número dos recursos escritos comprova uma vez mais a crescente 
importância dada a este tipo de recursos e ao trabalho desenvolvido com base neles. 
Não é ao acaso que esta rubrica tem uma importância crescente ao longo das várias 
edições. Outro aspeto que justifica esta importância é a inclusão de documentos 
escritos fora da secção de Leituras e Fontes Históricas, associados a outros recursos 
junto aos textos de autor, a partir da edição de 1958. Assim pode concluir-se que a 
partir dos anos 60, já estava consolidada a importância dos documentos escritos nas 
aulas de História por meio da sua inserção crescente nos manuais.  

Contudo, se nos centrarmos na natureza dos documentos escritos, nota-se que nos 
compêndios de História Geral e Pátria havia uma clara preferência pelos documentos 
históricos ou primários sobre os documentos historiográficos ou secundários, sendo 
que essa primazia está claramente afirmada a partir da edição de 1966 até 1972. Esta 
é uma tendência oposta à que se verificava nos manuais de História de Portugal para 
os cursos industriais, nos quais o número de documentos historiográficos ou 
secundários é sempre superior aos documentos históricos ou primários.  

Ao nível dos documentos históricos ou primários, predominavam excertos de 
crónicas, de tratados, de ordenações, de forais, de constituições ou de outros 
documentos legais. Assim, os manuais iam ao encontro do que estava determinado no 
programa quando este aconselhava a consulta de: 

 “Crónicas e narrativas coevas, de tão saboroso e sugestivo encanto e de tão 
grande proveito pedagógico, bem como a leitura de obras de reconstituição 
histórica, páginas de Fernão Lopes, da História Trágico-Marítima, de Os 
Lusíadas, de frei Luís de Sousa, de Alexandre Herculano, de Oliveira 
Martins”(Portaria 13 800 de 12 de janeiro de 1952).   
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Em termos de estrutura interna, os manuais escolares de História Geral e Pátria 
apresentavam uma regularidade semelhante aos manuais de História de Portugal, 
contando com páginas de introdução da área temática e de unidades, seguidas de 
páginas de texto de autor com recursos de exploração didática articulados. 

As páginas de abertura de unidade temática correspondiam às grandes épocas 
históricas e eram compostas por documentos iconográficos diretamente relacionados 
com a época correspondente. Por outro lado, as duplas páginas de abertura de unidade 
apresentavam uma regularidade, marcada pela presença de uma imagem lateral 
relacionada com a unidade em estudo, continha o sumário, ou seja os tópicos dos 
assuntos desenvolvidos no manual e um excerto do programa relativamente à mesma. 
Já na outra página surgia uma síntese da unidade realizada pelos autores.  

As páginas de conteúdos tinham a preocupação de destacar sempre os títulos para 
orientar o estudo do aluno e conjugavam já intimamente o texto de autor com recursos 
diversos.  

A partir de 1952, é possível concluir que o ensino da História já não era feito apenas 
pela memorização dos conteúdos do manual e da exposição dos professores. Tal é 
notório na evolução dos recursos didáticos constantes no manual que ao longo dos 
anos registaram sempre um aumento quer em termos de quantidade quer em termos 
de diversidade. Se estes não fossem considerados importantes e essenciais no ensino 
da História, eles ter-se-iam mantido praticamente ausentes como acontecia até à 
década se 1940. 

Por outro lado, os recursos inseridos nos manuais foram variando ao longo do 
tempo enquanto o texto de autor praticamente se mantinha intacto, registando apenas 
mudanças pontuais. Este aspeto evidencia que ao longo dos tempos a preocupação dos 
autores dos manuais não era tanto o seu texto historiográfico mas sim os recursos que 
poderiam contribuir para uma nova didática no ensino da História, mais ativa e menos 
centrada na menorização. 

4. CONCLUSÕES 

Durante o Estado Novo, no Ensino Técnico, os manuais escolares foram um 
recurso pedagógico e didático essencial no ensino da disciplina de História. 

Ao nível da estrutura interna nos manuais de História do Ensino Técnico, até 1952, 
predominava o texto de autor, que em alguns livros era mesmo a única componente 
apresentada. Cada autor determinava a sua organização e todos seguiam uma linha 
temática de índole cronológica. Depois de 1952, os autores seguiam esta mesma 
tendência cronológica de organização dos conteúdos, mas os manuais começam a 
apresentar novas rubricas e cada vez mais recursos didáticos de suporte ao texto de 
autor.Saliente-se que para o período em estudo, os manuais escolares de História não 
continham qualquer tipo de proposta de atividade, escrita, de investigação ou de 
qualquer outra natureza, podendo, por isso, considerar-se um livro essecialmente 
teórico. 
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Até 1952, antes da implementação dos manuais únicos, para além dos conteúdos 
previstos nos programas, os autores, dotados de uma certa autonomia, acrescentavam 
diversos outros conteúdos que consideravam essenciais para a aprendizagem da 
História, sendo que estes conteúdos históricos eram predominantemente de ordem 
política e biográfica. Já depois de 1952, os manuais únicos, que curiosamente tiveram 
também autores únicos – António Mattoso e Antonino Henriques – até 1973, passam 
a seguir rigorosamente os programas ditados pelo Ministério da Educação Nacional, 
mas apresentam já conteúdos de diversas variáveis, nomeadamente política, 
biográfica, económica e social, o que revela a chegada aos manuais escolares das novas 
correntes historiográficas da época.  

No que concerne aos recursos didáticos presentes nos manuais de História do 
Ensino Técnico, ao longo do período em estudo, mas em especial entre 1952 e 1973, 
registou-se um aumento exponencial do seu número e a sua cada vez maior 
diversidade: mapas; barras cronológicas; pinturas; gravuras; fotografias; árvores 
genealógicas; esquemas síntese, documentos escritos históricos e historiográficos, que 
seriam analisados e interpretados pelos alunos, tentando ir assim ao encontro dos 
novos princípios pedagógicos e didáticos. 

É de destacar, também, que em todos os manuais que incluíam recursos didáticos 
de suporte ao texto de autor predominavam os recursos iconográficos. A partir da 
segunda metade da década de 1960, assiste-se a um aumento de documentos escritos 
para trabalho e análise dos alunos, contrariando a tendência exclusiva da 
memorização e da exposição do professor do ensino tradicional. 

Assim, a partir da análise dos manuais de História no Ensino Técnico pode 
concluir-se que apesar da perpetuação do ensino expositivo e tradicional da História, 
no Ensino Técnico a inovação estava presente para combater tal tendência com o 
intuito de inverte-la e afirmar as novas correntes pedagógicas e didáticas que 
emergiam. 
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RESUMO  

O presente trabalho é um recorte da nossa dissertação de Mestrado, junto ao 
Programa de Pós-graduação em Educação (PPED) da Universidade Tiradentes-
Sergipe, Brasil que tem como objetivo analisar o Colégio Patrocínio de São José, criado 
na cidade de Aracaju-Sergipe e administrado pela Congregação das Irmãs 
Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. A referida ordem foi fundada na 
cidade de Lisboa, Portugal, em 7 de maio de 1871 e chegou ao Brasil no ano de 1911, se 
dedicando a oferecer educação feminina. Adotamos como recorte temporal o ano de 
1940, que corresponde à fundação do Colégio e o início do ensino primário. Assim 
temos como análise o Internato da referida instituição. O trabalho se insere no campo 
da História da Educação a partir dos pressupostos da História Cultural. A pesquisa de 
cunho histórico documental tem como ponto de partida o arquivo da própria 
Instituição e o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGS). Manuseamos 
documentos oficiais, relatórios de inspetores de ensino, fotos, diários de classe, ficha 
de alunas e o livro de registos do Colégio. Essas fontes contribuíram com a discussão 
sobre a história da instituição Sem esses traços do passado não seria possível 
compreender sua História.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Colégio Patrocínio de São José, Educação Feminina,  Internato. 
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1. INTRODUÇÃO 1 

Entendemos que compreender uma instituição educativa, como o Colégio 
Patrocínio de São José, é analisar o seu processo de formação, suas intenções, 
conhecer seus agentes educativos e a pedagogia adotada. Portanto uma instituição 
educativa é por definição uma unidade de ação, um sistema de práticas que é inserido 
em um campo tático, organizado e mantido por agentes capacitados e defensores de 
uma ideologia padrão. Sem esses traços do passado não seria possível compreender 
sua História, à medida que surgem outras fontes não oficiais a exemplo dos periódicos 
que circulavam na época.  

Segundo Berger (2012), “a cidade de Aracaju contava no início do século XX com 
poucas instituições educativas de ensino primário e ginasial”, sendo essas instituições 
o Colégio Estadual de Sergipe (antigo Atheneu Sergipense) com ensino misto, o 
Instituto de Educação Rui Barbosa voltado à formação de professores de matrícula 
mista, mas se caracterizava como escola das normalistas devido a grande procura das 
moças, Escola Industrial de Sergipe, (antiga Escola de Aprendizes e Artífices) e a 
Escola Técnica de Comércio.  

Nessa paisagem educativa em Aracaju do início até o meio do século XX, os 
melhores caminhos para as boas moças eram as “Escolas Conventos”. As principais 
Instituições Confessionais em Sergipe no Inicio do século XX, no interior, eram: Santa 
Terezinha, em Boquim, o Educandário Nossa Senhora da Piedade em Lagarto, o 
Colégio Imaculada Conceição em Capela, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, em 
Estância e o Colégio Nossa Senhora das Graças, em Propriá. A capital contava com os 
colégios Colégio Nossa Senhora de Lourdes e Colégio Patrocínio de São José. Essa 
paisagem é por nós compreendidos até o ano de 1940.  

As instituições defendiam uma educação baseada na moral e nos bons costumes 
da época, que segundo AZZI (2008) “em grande parte, as religiosas transmitiam às 
alunas a formação que elas próprias haviam recebido”. As pesquisas no campo da 
História da Educação, a respeito dos recolhimentos femininos confessionais 
implantados em ordens religiosas no Brasil, destacam o seu pioneirismo na condição 
de ensinar por vocações e hábitos. 

 O espaço dos conventos são espaços educativos e de convivência social, ao 
transmitir valores e conhecimentos aos seus agentes pelo viés da vida reclusa. O 
primeiro convento no Brasil foi o de Santa Clara do Desterro, fundado na Bahia em 
1677. Foi instalado na segunda metade do século XVII, destinava-se à contemplação 
dos ícones católicos, a vida de reclusão religiosa e aos propósitos da caridade cristã. 
Em tempo, o mesmo espaço era ocupado por jovens, moças e mulheres. Essas sem 
professar os votos da ordem, eram internadas a fim de aprender as artes domésticas.  

Com o passar dos tempos, com a construção de colégios, os internatos mudaram 
de função. É o que nos aponta Joaquim Conceição “internamento para fins de 
instrução foi assumido predominantemente pelos colégios particulares, confessionais 
ou não”. Por sua vez, os internatos em Sergipe eram localizados em colégios 
confessionais católicos, particulares e públicos. Tinham nessa modalidade uma 
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alternativa para jovens do interior e de estados vizinhos, geralmente os alunos 
pertenciam às classes mais abastadas da sociedade. 

 O internato fazia parte da instituição educativa, e deve ser compreendido como 
um espaço educativo com características próprias. Um modelo de isolamento 
composto por várias regras e condutas com determinadas ações orientadas por seus 
agentes educativos a fim de elevar culturalmente o (a) aluno (a). O seu ensino é 
totalmente integral com práticas desenvolvidas no ambiente educativo, configuradas 
pelo controle das visitas aos (as) alunos (as), os passeios, o tempo de férias, o 
recebimento de correspondências, as proibições de livros e revistas nocivas à imagem 
dos seus alunos, a visita de pessoas estranhas e o uso de alimentos alheios aos usados 
no colégio.  

Dessa forma as infrações resultavam em punições e era frequente que algumas 
alunas perdessem o direito ao passeio da quinta-feira ou a visita mensal à casa dos 
pais. Podiam ainda ficar em pé no corredor do colégio. O internato do Colégio 
Patrocínio de São José foi o segundo em Aracaju oferecia no início apenas a instrução 
para o sexo feminino, abrigando jovens e moças oriundas das diversas cidades do 
estado e estadas vizinhas. As famílias que desejassem matricular suas filhas no 
internato deviam seguir a diversas exigências de ordem sanitárias e institucionais. 
Segundo o Jornal A Cruzada, p (1948), “a condição de aceite para o internato deveria 
seguir no ato de matrícula: a) registro civil com firma reconhecida. b) Atestado de 
vacina. c) Atestado com firma reconhecida de que não sofre de moléstia 
infectocontagiosa e que tem íntegros os órgãos dos sentidos. d) Guia de transferência, 
tratando-se de alunas matriculadas em outros”. Além do enxoval para cada aluna, era 
cobrada uma anuidade correspondente às outras despesas. Manter uma filha no 
internato significava uma educação refinada com bons modos e instrução severa, até 
porque algumas meninas entravam no internato por indisciplina familiar, namoros 
proibidos e por falecimento de algum dos seus pais. Por fim, a nossa pesquisa é um 
diálogo com o tempo passado, que tem por testemunhas os documentos do Colégio 
Patrocínio de São José, que distintamente preparou suas alunas com métodos e 
técnicas comuns a educação feminina da época. 

Assim compreendemos como estratégia tanto da Igreja Católica quanto das 
famílias abastadas economicamente, estabelecer uma distinção cultural na formação 
educativa de diversas jovens e moças preparando-as para vida. Intentamos analisar 
aqui compreender porque as famílias buscavam no âmbito do Colégio o internato 
como forma de educar jovens e moças. Nesse sentido, concluímos que tal busca se 
devia ao refinamento e disciplina da educação católica. 

No entanto por tradição as Instituições educativas confessionais destinadas à 
formação feminina eram marcadas pela transmissão de valores cristãos católicos, que 
contribuíam na formação de boas esposas, atraindo não apenas jovens e moças da 
cidade de Aracaju, mas de outras cidades do estado. A criação de mais uma instituição 
educativa em Aracaju no início da década de quarenta, no século XX, representava 
mais uma alternativa de educação para jovens e moças ingressarem em uma 
instituição educativa.  
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Tendo em vista que antes a educação dessas moças acontecia em suas próprias 
residências com professoras particulares que lhes instruíam as primeiras letras e os 
ensinamentos dos trabalhos domésticos, as instituições educativas ampliaram a 
possibilidade de essas jovens conquistarem o direito de estudar em espaços 
formalmente aceitos. É o que nos ensina Magalhães “são Instituições que mobilizam, 
através de uma ideologia. Com vista a uma meta e uma identidade cultural” 
(MAGALHÃES, 2004, p.65).  

As pesquisas no campo da História da Educação a respeito dos recolhimentos 
femininos confessionais implantados em ordens religiosas no Brasil destacam o seu 
pioneirismo na condição de ensinar, por vocações e hábitos. O espaço dos conventos 
são espaços educativos e de convivência social, ao transmitir valores e conhecimentos 
aos seus agentes pelo viés da vida reclusa.  

O primeiro convento no Brasil1 foi instalado na segunda metade do século XVII, 
destinava-se a contemplação dos ícones católicos, a vida de reclusão religiosa e aos 
propósitos da caridade cristã. Em tempo o mesmo espaço era ocupado por jovens, 
moça e mulheres. Essas sem professar os votos da ordem, eram internadas a fim de 
aprender as artes domésticas2. 

Com o passar dos tempos e a construção de colégios, os internatos mudaram de 
função. É o que nos aponta Conceição, (2012, p.48), que diz: “O Internamento para 
fins de instrução foi assumido predominantemente pelos colégios particulares, 
confessionais ou não. Ficaram famosos os colégios fundados por congregações 
católicas”. Acerca das instituições confessionais religiosas, o Colégio Caraça3 foi criado 
em Minas Gerais, no início do século XIX, pela Missão de São Vicente de Paulo dos 
padres Lazaristas, originários da França. Ao longo da sua historiografia dedicou-se a 
instruir moral e civicamente alunos de diversas famílias tradicionais do país. 

Por sua vez os internatos em Sergipe eram localizados em colégios confessionais 
católicos, particulares e públicos. Tinham nessa modalidade uma alternativa para 
jovens do interior e estados vizinhos. 

                                                   
1 Foi o de Santa Clara do Desterro, fundado na Bahia em 1677. 

2 Aprendiam rudimentos da leitura e escrita, música, culinária, os principais pontos da costura, os principais 

cuidados com crianças e as tarefas do lar. Conforme as origens da ordem eram comuns a transmissão dos principais 

traços da sua cultura. 

3 Situado nas montanhas Mineiras fundado pela Congregação Lazarista em 1820 e fechado em 1912. O Colégio 

de Caraça se propunha a formar a mocidade masculina mineira e brasileira, dentro do espírito cristão consciente 

do seu papel na definição do país. Chegou a ter mais de 300 alunos uma instituição nos moldes franceses, recrutou 

alunos em determinados segmentos sociais; proporcionou um tipo particular de ensino centrado nas humanidades 

clássicas, preparando-os eventualmente para a academia; com hierarquia, grade curricular e arquitetura definida 

para esse fim e, sobretudo, com notável dimensão preparatória para a vida pública – a carreira eclesiástica ou a 

magistratura. 
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O internato é compreendido por nós como um espaço educativo com 
características próprias, um modelo de isolamento composto por várias regras, com 
determinadas ações orientadas por seus agentes educativos. 

O seu ensino é totalmente integral com práticas desenvolvidas no ambiente 
educativo, configuradas pelo controle das visitas aos alunos (as), os passeios, o tempo 
de férias, o recebimento de correspondências, as proibições de livros e revistas nocivas 
à imagem dos seus alunos, a visita de pessoas estranhas e o uso de alimentos alheios 
aos usados no colégio. 

Um dos poucos estudos a respeito dessa pedagogia em Sergipe é de Joaquim 
Tavares da Conceição. O pesquisador investigou o internato da Escola Agrícola,4 essa 
instituição foi responsável pela formação de diversos jovens, instruindo-os, 
profissionalizando-os e civilizando pela luz das práticas do internar. 

O internato feminino do Colégio Nossa Senhora de Lourdes funcionou em Aracaju 
no período de 1903 a 1973, o seu “regime do internato era muito rigoroso. As infrações 
resultavam em punições. Era frequente algumas alunas perderem o direito ao passeio 
da quinta-feira ou a visita mensal à casa dos pais. Podiam ainda ficar em pé no 
corredor da escola” (Costa, 2003, p.67). Dirigido por Irmãs Sacramentinas, originárias 
de Valence França. Destacado em Aracaju pela boa formação intelectual e o 
refinamento social, procurado por famílias de bom capital econômico do estado.  

No campo educativo as regras surgem e se estabelecem a fim de validar as ações 
dos agentes envolvidos em varias práticas. Para Bourdieu (2014, p.82) “o campo 
religioso tem por função específica satisfazer um tipo particular de interesse, isto é, o 
interesse religioso que leva os leigos a esperar de certas categorias de agentes que 
realizem ações mágicas ou religiosas”. 

O internato do Colégio Patrocínio de São José, surgiu com a fundação da 
instituição, funcionando apenas para o sexo feminino, abrigando jovens e moças 
oriundos das diversas cidades do interior do estado e estados vizinhos. As famílias que 
desejassem matricular suas filhas no internato deviam seguir diversas exigências de 
ordem sanitária a institucionais. Segundo o Jornal A Cruzada 

Além do enxoval para cada aluna, era cobrada uma anuidade correspondente às 
outras despesas. Manter uma filha no internato significava uma educação 
refinada com bons modos e instrução severa, Até porque algumas meninas 
entravam no internato por indisciplina familiar, namoros proibidos e por 
falecimento de algum dos seus pais (1948, p. 02-03).  

                                                   
4 Internato da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE (1934-1967), o autor analisou a materialidade 

da instituição através da pedagogia do internar. A origem da escola ocorreu em 1924, quando surgiu o Patronato 

Agrícola São Mateus, no ano de 1934, com a federalização do Patronato, foi implantado em seu lugar o Aprendizado 

Agrícola de Sergipe.  
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O que definia a entrada dessas alunas no internato era o capital econômico de suas 
famílias, em virtude das obrigações com a anuidade, enxoval e outras necessidades no 
decorrer do ano. O investimento monetário dispensado na instrução associava-se aos 
esforços das famílias em elevar culturalmente suas filhas. O internato como espaço de 
distinção, gerador de um habitus 5. Dessa forma o sucesso escolar dessas alunas, 
contribui para o capital cultural e econômico das famílias. 

Em publicação de 15/03/1949 do Jornal A Cruzada (p.03) evidenciava as peças 
necessárias para enxoval do internato - 3 camisolas de meia, 4 combinações, 12 calças, 
8 pares de meias de cor bege escuro sendo 2 pares de seda ou fio de Escócia, 2 pares 
de meias esporte branca, 1 par de sapato esporte, 2 robes, 4 toalhas de rosto,6 
guardanapos, 2 pares de sapatos pretos, 1 par de sapatos brancos, 1 par de chinelos, 4 
lençóis, 1cobertor de lã, 2 colchas brancas 4 fronhas, 2 véus de filó branco, 2 toalhas 
para banho, 1 uniforme de ginástica (segundo o modelo do Ginásio), 6 saias azuis, 
sendo 2 de seda conforme o modelo, 1 par de luvas brancas, 1 chapéu segundo o 
modelo, 12 lençóis, 2 sacos para roupas, 2 copos de metal, 1 talher completo, louça 
completa para uso próprio, 1 copo para dentes, 2 pentes (grosso e fino),escova de 
dentes, de roupas e de sapatos-pastas, tesoura, dedal, agulhas, alfinetes, presilhas, 
linhas branca e de singer. 

O internato do Colégio Patrocínio de São José, a Diretora zelará pelo 
aproveitamento das alunas e lhes fornecerá boa e sadia alimentação afim de que 
conservem e aumentem as forças e bom estar físico requisito indispensável para 
o desempenho dos deveres colegiais substituindo quanto possível os desvelos da 
família ausente (A CRUZADA, 1949, p.02). 

A representação da vida educativa no internato é marcada pelo distanciamento da 
família e dos demais vínculos afetivos, dando a ideia de uma nova família uma “nova 
casa.” Nesse processo de transição entre família e colégio, as internas deveriam 

                                                   
5 Bourdieu, Pierre &Educação/ Maria Alice Nogueira, Cláudio M. Martins Nogueira. 4.Ed.-Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2014, p.128. (Pensadores & Educação). O conceito de campo é utilizado por Bourdieu, 

precisamente para se referir a certos espaços de posições sociais nos quais determinados tipos de bem é produzido 

consumido e classificados dos quais são três tipos de capital: capital econômico, que consiste na apropriação de 

bens materiais acumulados pelos sujeitos, o capital social define-se pelos conjuntos das relações sociais (amigos, 

laços de parentesco, contatos profissionais, etc.) o autor observa que os indivíduos podem se beneficiar dessas 

relações para adquirir benefícios materiais, (um empréstimo, uma bolsa de estudos ou má indicação para um 

emprego, por exemplo) assim o volume de capital social de um indivíduo seria definido em função da amplitude de 

seus contatos sócia. O capital simbólico é definido pelo prestigio ou à boa reputação que um indivíduo possui num 

campo específico ou na sociedade, ou seja, o modo como ele é notado pro outros que corresponde ao conjunto de 

rituais (como as boas maneiras ou o protocolo) ligados à honra e ao reconhecimento.  
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apropria-se das regras correspondentes ao espaço do internato com horários 
estabelecidos para várias atividades. 

A rotina das internas começava pelo badalar do sino do colégio pela prefeita às seis 
horas da manhã, eram encaminhadas aos banheiros para a devida higienização, já 
uniformizadas se dirigiam para o refeitório onde tomavam o café da manhã e às oito 
horas iniciavam as aulas. 

O período da manhã era dedicado aos estudos das disciplinas obrigatórias, já nos 
horários da tarde se estudava as disciplinas de prendas do lar, trabalho manual, 
música, catequese e reforço. Esse arsenal, incutido na formação dessas moças, 
configurava-se como uma educação secundária, tendo em vista que a primeira era 
própria do capital cultural de cada aluna. 

A primeira educação é de caráter familiar, investida de Habitus primários, comum 
à cultura de cada familiar. Podemos considerar como hábitus secundário, no caso do 
internato a socialização do espaço, as atividades coletivas, o comer, o banha-se, 
estudar a recreação, realizadas por todas as alunas, orientadas pela prefeita ou 
diretora. 

Dessa maneira, por ser dinâmica, a instituição educativa assumiu modelo de 
múltiplas funções que segundo Magalhães “assim, educação/instituição traduz toda a 
panólia de meios, estruturas, agentes, recursos, mas também as marcas socioculturais 
e civilizacionais que os estados e outras organizações mantêm em funcionamento” 
(2004, p.15). 

A regulação e a vigilância do tempo eram importantes para disciplinar seguindo as 
regras da ordem religiosa e os horários estabelecidos deviam ser aproveitados para 
construção de novos conhecimentos de segunda a sexta-feira nos meses de março a 
novembro. As interrupções ocorriam em períodos definidos no calendário escolar, os 
feriados, dias santos férias, visitam a família e alguma eventual doença. 

O conjunto de normas e disciplinas do Colégio Patrocínio de São José, atendiam 
ao regime interno da instituição, não admitindo contravenções a sua ordem. Para que 
essas ações tivessem corpo, era necessário um conjunto de agentes envolvidos nas 
diversas atividades da instituição. Nesse sentido o espaço educativo, não é território 
apenas de professores e alunos, mas de porteiros, controlando a entrada e saída, a 
cozinheira no preparo e controle dispensa, a servente organizando e limpando os 
espaços de convivência. Sem o comprometimento desses agentes não se viabilizaria o 
funcionamento da instituição. 

Dessa forma, os agentes educativos do colégio alicerçaram a vida escolar de cada 
aluna, assumiram o paládio em educar pelos princípios do Estado e da Igreja, seus 
principais coautores. “A igreja, portanto, continuava a ter plena liberdade para exercer 
a sua atuação religiosa, comprometendo-se em troca a defender a ordem social 
estabelecida” (AZZI, 2008, p.232). As instituições educativas confessionais não se 
dissociariam do campo político, pelo contrário, apropriaram-se de estratégias que 
legitimem suas ações no campo educativo.  

Em vista disso essas considerações acerca do conceituado Colégio Patrocínio de 
São José, dedicado a polir suas alunas em diversas modalidades, primários, ginasial, 
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secundários e escola normal, possibilitou a permanência desses agentes por um longo 
período na instituição. Essa estratégia era aceita pelas famílias para não interromper 
a formação das moças. 

No interior das instituições há um quebra cabeça a ser decifrado. Uma vez dentro 
da instituição, trata-se de se fazer o jogo das peças em busca de seus respectivos 
lugares. Legislação, padrões disciplinares, conteúdos escolares, relações de 
poder, ordenamento do cotidiano, uso dos espaços, docentes, alunos e infinitas 
outras coisas ali se cruzam (SAVIANI, 2007, p.75-76). 

Os principais sujeitos da Instituição são os dirigentes e professores (as) e as alunas, 
que permitiram que a pesquisa conhecesse melhor a materialidade da instituição pelas 
fontes deixadas em seu arquivo. 

1.1. FESTAS, FORMATURAS E COMEMORAÇÕES CÍVICAS 2 

Um dos principais momentos institucionais são as comemorações organizadas 
pelos agentes educativos no espaço escolar. Portanto analisamos as principais 
festividades que ocorrem no Colégio, não esquecendo as brincadeiras, os grêmios 
literários, festas dos santos e do patrono do colégio, quermesses, desfiles, saraus, 
bailes e formaturas.  

As festas de maior proeminência na instituição são a patrono do colégio, as de 
formaturas e os desfiles cívicos. Para Magalhães (2004, p. 124-125) “as instituições 
educativas, se transmitem uma cultura (a cultura escolar), não deixam de produzir 
culturas, cuja especificidade lhes confere uma identidade histórica.” A materialidade 
de uma instituição educativa se transforma pelas ações dos sujeitos no contexto escolar 
ao apropria-se de ações presentes na sua pedagogia. 

Ginásio Patrocínio de São José 

Com grande fervor e entusiasmo, celebraram as alunas deste Ginásio a festa de 
“Patrocínio de São José,” glorioso protetor no dia 23 do correte mês, às 7 horas 
houve missa cantada pelo revmo. Cônego José Feliz de Oliveira, capelão da 
comunidade, sendo mestre de cerimônia o Cônego Valdemar Resende. A 
festividade foi precedida de um retiro espiritual três dias, dirigido pelo revmo. 
Cônego Valdemar Rezende. Foram dias de bênçãos e consolações espirituais 
passados em silêncio, ouvindo os ensinamentos da fé que iluminava a inteligência 
e fortificam a vontade para a prática do bem. Assim, piedosamente preparadas 
e fortificadas fizeram nesse festivo dia a sua comunhão pascal. Depois da missa 
foi oferecido às alunas chocolates e doces. Às 19 horas, realizou-se um festival 
infantil promovido pelas alunas do 1°,2° e 3° ano primário, em benefício da obra 
das vocações sacerdotais. Dia 24, pela manhã, foi feito um sorteio para premiar 
a aluna que mais trabalhou durante estes mês em prol da obra de vocações 
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Sacerdotais, tudo se sob um ambiente de simplicidade e alegra juvenil, deixando 
no coração de todas as mais santas recordações (A CRUZADA, 1947, p.30). 

Portanto as celebrações e festas religiosas do colégio promoviam atividades 
recreativas voltadas à promoção das alunas e a interação com o espaço escolar. Nesses 
dias havia a movimentação de todas as estudantes orientadas por seus professores. 
Dessa forma não se configurando um local de disputa, mas momentos de descontração 
e alegria. 

A cultura escolar é descrita como um conjunto de normas que definem 
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 
permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos (JULIÁ, 2001, p.01). 

Desde a fundação do colégio ocorria uma vasta programação cultural religiosa, a 
respeito disso a primeira comunhão e a crisma representavam a consagração das 
alunas aos dogmas católicos. Essa celebração contava com um ritual especial, desde a 
preparação da festa pelos agentes educativos, a escolha dos convidados e a 
programação social. As alunas também participavam de eventos externos ao colégio a 
exemplo de missas, procissões, novenas, festas comemorativas em outras instituições 
educativas de Aracaju, gincanas beneficentes em prol das vocações sacerdotais6. 

O campo da cultura escolar é o espaço educativo onde por ele ocorrem as relações 
entre os agentes que se estabelecem como produtores de conhecimentos, 
competências e habilidades. “A incorporação desses comportamentos; normas e 
práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização)” (JULIÁ, 2001, p.03).  

A fotografia a seguir contextualiza um momento cultural da instituição em 
acompanhar suas alunas a missa. Ao que é compreendida por Bourdieu (1989), a 
cultura é transmitida arbitrariamente pela instituição escolar de forma 
institucionalizada pelos seus agentes educativos, em tempo que por ações, gestos e 
posturas.  

1.1.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Assim concluímos que o Colégio Patrocínio de São José, estabelecimento de ensino 
católicos instituído no início do século XX, resultado do trabalho da Congregação das 
Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, religiosas afinadas com o 
processo de romanização católica no Brasil. Promoveu diversas táticas a fim de 
ampliar seu projeto educativo. 

                                                   
6 De acordo com o livro de ponto dos professores do ano de 1946 observamos as anotações e observações a 

respeito dos períodos de recesso e dias festivos. 
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Dessa foram o internato representava uma das principais possibilidades das 
alunas do interior do Estado como também da cidade de Aracaju estudar em uma 
instituição moralmente aceita pelos preceitos da sociedade da época. Buscamos 
apresentar nesse estudo quais foram as principais características desse internato 
através das práticas educativas do Colégio na organização do seu trabalho pedagógico. 
Com ênfase na disciplina e na organização do seu espaço educativas diversas jovens e 
moças que frequentaram esse ambiente reconhecido pela sociedade como instituição 
importante na transmissão da cultura letrada e moral a essa alunas. 

Nesse sentido, verificamos a importância da Religião no currículo escolar, bem 
como o caráter dogmático dos processos educacionais, justificados pelo fato de se 
tratar de uma escola confessional católica. Esses procedimentos em relação à religião, 
algumas vezes, influenciaram certas alunas a entrarem para a vida religiosa. 
Interessante destacar que algumas delas tinham uma representação de Deus a partir 
do medo, do castigo, porque as próprias professoras – as maiorias religiosas – 
incutiam nas alunas. 
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RESUMO  

A comunicação aborda a imigração japonesa em São Paulo, ao longo do século XX, 
analisando como foi se estruturando uma rede de escolas japonesas paralelamente ao 
sistema público estadual e as estratégias desenvolvidas pelas famílias japonesas no 
campo da educação. Recorreu-se a fontes diferenciadas: histórias de vida de 
imigrantes, relatos de professores de escolas japonesas, documentação e particular. Os 
japoneses vieram em duas etapas:1) a primeira, de 1908 a 1941, quando entraram cerca 
de 190 mil imigrantes; 2) a segunda, de 1952 até 1979, no pós-guerra, quando vieram 
mais de 50 mil japoneses. Grande parte concentrou-se no estado de São Paulo e na 
área metropolitana, que funcionou como um pólo de atração para toda a colônia; aí se 
encontravam as melhores escolas (japonesas e nacionais) e as melhores possibilidades 
de emprego e de investimentos econômicos. Sua rápida integração decorreu do grande 
investimento realizado pelas famílias na educação dos filhos. A escolarização de 
população japonesa passou por três momentos: 1) o intenso processo de criação e 
procura por escolas japonesas; 2) medidas nacionalistas de restrição à educação e 
escolas japonesas; 3) o pós Segunda Guerra Mundial (Shindo Renmei, mudança nos 
projetos familiares de retorno ao Japão e nova leva imigrante). 
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1. INTRODUÇÃO 

O texto pretende discutir aspectos da imigração japonesa em São Paulo, ao longo 
do século XX, abordando especificamente o campo da educação escolar: de um lado 
como foi se estruturando uma rede de escolas japonesas paralelamente ao sistema 
público estadual; de outro, as estratégias individuais e coletivas desenvolvidas pelas 
famílias japonesas no campo da educação escolar, tentando apreender as 
ambiguidades e conflitos vivenciados, decorrentes da orientação voltada tanto para a 
manutenção da cultura japonesa como para a procura de uma cultura nacional, 
discutindo a prática de uma educação igualitária num contexto de diferenças 
socioculturais. Para tanto, baseou-se em pesquisas que recorreram a fontes 
diferenciadas e complementares: histórias de vida com imigrantes de diferentes 
gerações, entrevistas com professores de escolas japonesas, documentação oficial do 
estado de São Paulo, documentos da comunidade japonesa, fotos etc. 

2. A IMIGRAÇÃO JAPONESA EM SÃO PAULO 

Segundo vários autores (ANDO, 1976; SAITO, 1980; SAKURAI, 2002) os 
japoneses vieram em duas etapas:1) a primeira, de 1908 a 1941, quando entraram cerca 
de 190 mil imigrantes; 2) a segunda, de 1952 até 1979, no pós-guerra, quando vieram 
mais de 50 mil japoneses. Grande parte dessas levas concentrou-se no estado de São 
Paulo, principalmente pelas necessidades da lavoura cafeeira e também pelo processo 
de desenvolvimento urbano-industrial. Em 1977 calculava-se que havia 727.605 
japoneses nesse estado, sendo que 123.165 eram de nacionalidade japonesa e os 
demais 604. 440 eram nisseis naturalizados, nisseis e sanseis. Desse total, grande 
parte residia na área metropolitana de São Paulo, representando 64,7% do conjunto 
da população nipo-brasileira residente no Brasil (VÁRIOS AUTORES, 1992), cidade 
que é considerada a maior cidade japonesa fora do Japão. A opção da política 
imigrantista, principalmente a pressão dos cafeicultores pela sua entrada, deve-se ao 
fato de que se constituíam em um povo com tradição de trabalho agrícola. 
Historicamente, eles eram considerados os imigrantes mais indesejáveis: eram 
“amarelos”, não europeus e não católicos; nos debates que foram travados sobre as 
possibilidades de sua vinda para o Brasil, eles surgiam sempre como "inassimiláveis".  
No período também havia um forte interesse do governo japonês em resolver os 
problemas que estava enfrentando com a crise em sua economia e o excesso de 
população rural. Essa imigração foi inicialmente subvencionada pelo governo 
brasileiro e, mais tarde, passou a ser pelo governo japonês. Em 1907 foi regularizada a 
imigração para o Estado de São Paulo, entre o governo do Estado e as diferentes 
companhias de imigração. Assim, em 1920, a administração do estado de São Paulo 
não tinha nenhuma intenção de renovar os fundos para imigração, mas pressionado 
pelos Escritórios de Imigração, em 1921 o governo concordou em voltar de novo à 
imigração planejada. Foi então autorizada pelo governo japonês a subvenção da 
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imigração, iniciando-se a partir de 1924 um fluxo muito intenso, constituído 
especialmente por mão-de-obra familiar. Esse fluxo vai diminuir na década de 1930, 
com a política nacionalista brasileira. Após a Segunda Guerra Mundial, uma nova leva 
chega ao Brasil e a São Paulo; essa foi uma imigração para fugir da difícil situação 
enfrentada no Japão, como relataram várias pessoas que entrevistamos e que vieram 
nesse período. Nas últimas décadas, os japoneses vivenciam um outro movimento: a 
partir de 1980 iniciou-se um movimento inverso, uma forte imigração para o Japão, 
na condição de "dekassegui" (aquele que vai para longe para trabalhar), e que depois 
foi diminuindo de intensidade. 

Não é possível detalhar aqui as diferentes formas como os imigrantes japoneses 
foram se inserindo no estado de São Paulo, onde se concentraram em maior número. 
Foram diferentes as vivências dos que se fixaram no interior, na agricultura, primeiro 
como trabalhadores, depois como proprietários, no litoral e dos que, já nas décadas de 
1920 e 1930 foram se fixando na região metropolitana de São Paulo, que funcionou 
como um pólo de atração para toda a colônia. Cardoso (1972) mostrou como o processo 
de ascensão sócio-econômica dos japoneses implicou, para muitas famílias, na 
mobilidade espacial em direção à metrópole: aí se encontravam as melhores escolas 
(japonesas e nacionais) e as melhores possibilidades de emprego e de investimentos 
econômicos. Apesar de todas as adversidades enfrentadas pelo fato de serem os mais 
diferentes dos imigrantes a chegarem no contexto paulista, já nas primeiras décadas 
depois de sua vinda estavam economicamente bem situados e socialmente integrados 
e um dos fatores que permitiram sua rápida integração foi o grande investimento 
realizado pelas famílias na educação dos filhos.  

Consideramos que a escolarização de população japonesa passou por vários 
momentos. O primeiro momento caracterizou-se pelo grande e intenso processo de 
criação e procura por escolas particulares japonesas; o segundo momento foi marcado 
pelas medidas nacionalistas do governo federal de Getúlio Vargas, que condenou 
veementemente a educação japonesa, obrigando as escolas a se sujeitarem à restrições, 
e o terceiro momento durante a Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra, com a 
atuação da Shindo Renmei. 

3. OS VÁRIOS MOMENTOS DA ESCOLARIZAÇÃO DA POPULAÇÃO JAPONESA 
3.1.  O PRIMEIRO MOMENTO: A TRADIÇÃO DO ESTUDO E A NECESSIDADE DE 
CRIAR AS PRÓPRIAS  

Os estudos que tratam da imigração japonesa apontam a preocupação acentuada 
dos imigrantes com a educação de seus filhos no Brasil, atitude que seria uma 
continuidade do que ocorria no Japão no início do século XX (MIYAO, 1980, VÁRIOS 
AUTORES, 1992). Outro fator que deve ter influenciado a educação dos imigrantes 
japoneses era que apresentavam um alto grau de escolaridade antes de sua vinda, e 
que superava os de muitos outros grupos. Em levantamento a esse respeito com 
imigrantes que desembarcavam no Porto de Santos entre 1908 e 1932, o percentual de 



 

 
 

7 

japoneses com idade superior a 12 anos não analfabetos era de 89,9%, (entre os 
imigrantes italianos era 71,36%; imigrantes portugueses 51,7%, imigrantes espanhóis 
46,3% e imigrantes alemães a 91,1%) (VÁRIOS AUTORES, 1992, p. 143). 

Nas colônias japonesas a preocupação com a educação dos filhos pode ser 
constatada por meio da organização de associações que tinham por objetivo, em 
primeiro lugar, suprir a educação, mas também promover a cooperação entre os 
membros e a comunicação entre os núcleos coloniais existentes. Antes mesmo de sedes 
de associações para seus encontros comunitários e sociais, os japoneses procuravam 
construir a escola (HANDA, 1987). A maior parte dos pais queria que seus filhos 
aprendessem a língua e os costumes japoneses, tendo em vista o retorno ao Japão, mas 
todos desejavam uma melhor escolaridade para os filhos enquanto estivessem no novo 
contexto. A necessidade de construir escolas para esse fim foi impositiva, pois o 
governo brasileiro não construía escolas nem mesmo para as crianças brasileiras em 
idade escolar, deixando aos imigrantes a resolução de suas questões educacionais 
(DEMARTINI, 1979). 

Com as levas de imigrantes que chegaram em São Paulo surgiu uma diversidade 
de escolas, cujos nomes conhecemos baseados nos relatos dos informantes, devido à 
dificuldade de se obter uma relação das mesmas. Em documentos oficiais sobre a 
educação desse período, são raríssimas as citações.  

Segundo vários autores, no início da imigração a escola e a casa do professor, 
construídas pelos japoneses (pais e associações), principalmente nas colônias, não 
exigia muitos gastos. Podendo as aulas serem ministradas em alguma casa particular. 
A precariedade do ensino também ocorria pela falta de livros japoneses, pois os 
existentes haviam sido trazidos por algum imigrante. Um de nossos entrevistados, que 
imigrou sozinho em 1938, falou da rudeza do material com que foi feita a escola, no 
interior (com madeira cortada do mato), na qual foi professor de japonês. 
(Entrevistado Y) 

De acordo com Handa (1987) e com alguns entrevistados, estas primeiras escolas 
das colônias atendiam somente as crianças, excluindo os adolescentes. Para os jovens 
criavam-se nas colônias as escolas noturnas com aulas dadas normalmente nos 
domingos à noite. No princípio essas escolas só ensinavam o idioma japonês, mas com 
o passar dos anos incorporaram o ensino do português. 

As autoridades paulistas até consideravam bom que os próprios imigrantes 
construíssem suas escolas; assim, as primeiras escolas japonesas eram percebidas 
como casos isolados. A partir da década de 1930 o Departamento de Educação do 
Estado de São Paulo, tornou obrigatório o registro da escola dos núcleos de 
colonização como Escola Mista Rural; este registro garantia o ensino do japonês como 
disciplina extracurricular, sendo o português parte do currículo regular. 

O número de escolas japonesas existentes no Estado de São Paulo, principalmente 
no início dos anos de 1930, já era muito grande. O Jornal Jihô, em levantamento 
realizado em abril de 1932 pela Associação de Pais e Alunos de Escolas Primárias 
Japonesas de São Paulo, informava seus leitores que nesse ano havia 178 
estabelecimentos para o ensino do idioma japonês no estado de São Paulo e mais vinte 
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escolas ainda não oficializadas, todas freqüentadas somente por filhos de japoneses, 
com um total de 8.869 alunos (VÁRIOS AUTORES, 1992, p. 126). 

Segundo o jornal Jihô: 

(...) O método de ensino na seção de idioma nipônico nas escolas, segue 
geralmente o modelo japonês, regime de seis anos, havendo alguns 
estabelecimentos que mantêm cursos acima do primário. As matérias são 
vernáculo, educação moral, aritmética, geografia, história, ciências, ginástica e 
canções. Os livros escolares estavam baseados nos textos oficiais de ensino 
primário do Ministério da Educação do Japão. De maneira que havia muitas 
coisas incompreensíveis para os alunos, por muito que o professor se esforçasse 
em explicá-las. O ensino brasileiro segue naturalmente a orientação das leis de 
ensino do Estado. As classes têm aulas no período da manhã e aulas à tarde. 
Merece atenção o seguinte fato. Havendo diferenças entre o professor japonês e 
o brasileiro, no tocante aos ideais, disciplina e método de ensino, aquilo que o 
aluno aprende no período da manhã pode ser rejeitado na aula da tarde. O aluno 
fica confuso e daí pode surgir um desentendimento entre os dois mestres-escolas 
(...) (VÁRIOS AUTORES, 1992, p. 126-127). 

Pelos dados do Quadro 1 podemos perceber que em pouco mais de duas décadas, 
havia não só um número já elevado de escolas japonesas no Estado de São Paulo, mas 
que o número de professores de japonês superava o de língua portuguesa nas escolas 
voltadas para os imigrantes japoneses. 

 
ESCOLA NÚMERO PROFESSORES 

JAPONESES 
PROFESSORES DE 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

TOTAL 

Estadual 24 22 23 45 

Estadual e Particular 23 27 23 50 

Particular 54 75 46 121 

Ainda não reconhecida 27 34 13 47 

Municipal 18 18 20 38 

Municipal e Particular 10 11 15 26 

Sem Comunicação 31 24 1 25 

TOTAL 185 211 141 352 

TABELA 1 | Escolas Primárias de Japoneses – estado de São Paulo - tipo de escolas e de professores (em abril de 1932). 
Fonte: Vários Autores, 1992, p. 213. 

Constata-se também que as escolas japonesas, já no início da década de 1930, eram 
integrantes do sistema público de educação, seja como escolas estaduais ou 
municipais, seja assumindo a forma mista de escolas estaduais/particulares ou 
municipais/particulares (40% do total das escolas). Esta forma de funcionamento foi 
citada por alguns entrevistados, configurando-se como uma das estratégias de 
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inserção da educação japonesa no sistema educacional paulista e paulistano. Muitas 
destas escolas construídas pelos pais japoneses eram depois passadas para a rede 
oficial. 

O sistema educacional constituído pelas diferentes modalidades de escolas 
japonesas não atendia a toda a população de descendência japonesa, e mesmo na 
primeira geração foram muitos os que freqüentaram escolas não-japonesas.A 
existência de escolas japonesas e brasileiras implicava em ambigüidades e conflitos 
para os próprios pais. Em São Paulo algumas famílias colocavam seus filhos em escola 
pública, como relatou uma senhora nissei nascida em 1928, porque achavam que a 
educação brasileira era prioritária:  

Também outra senhora falou sobre o interesse do seu pai em que os filhos tivessem 
uma educação brasileira, tanto que ela própria não aprendeu o japonês. Mas muitos 
pais temiam que seus filhos estudando em escolas brasileiras fossem se abrasileirando 
e desse modo perdessem o elo com a cultura japonesa. Assim, o único modo de 
continuar transmitindo os valores culturais japoneses era através da educação à 
maneira japonesa, com ênfase principalmente na língua. O fato da família ter que ficar 
no Brasil mais tempo que o esperado colocou aos japoneses um dilema quanto à 
maneira de educar os filhos, pois estes começaram a crescer e assimilar a cultura 
brasileira (HANDA, 1987; VÁRIOS AUTORES, 1992, 1986). 

Na cidade de São Paulo, principalmente no bairro da Liberdade e sua vizinhança, 
eram freqüentes as crianças japonesas irem à escola primária pela manhã e à tarde 
aprenderem o japonês na Escola Taisho. Entre 1925 e 1930, muitos filhos de 
agricultores vieram estudar nos ginásios da cidade. Estes jovens eram filhos de 
produtores de café do interior do Estado e dos produtores residentes na periferia da 
cidade. Alguns jovens que moravam na periferia, como em Itaquera, iam e voltavam à 
cidade diariamente de trem, porém aqueles do interior moravam em pensões, 
principalmente no bairro da Liberdade e em Pinheiros.  

Baseando-nos em relatos dos entrevistados e em outras fontes documentais para 
o município de São Paulo, podemos dizer que no contexto metropolitano havia 
diferentes tipos de escolas japonesas, por nós classificadas da seguinte maneira:  

a) escolas agrícolas construídas pelas Companhias de Imigração;  
b) escolas noturnas para jovens e adultos;  
c) escolas de língua japonesa para crianças, depois transformadas em escolas 

primárias isoladas e grupos escolares públicos;  
d) escolas primárias completas mantidas por particulares;  
e) escolas primárias completas mantidas por ordens religiosas e  
f) escolas primárias/médias profissionalizantes. 
As escolas apresentavam algumas características que evidenciavam iniciativas 

diferenciadas. Não houve um padrão único na criação das escolas, mas existiram pelo 
menos quatro tipos: 

1) As escolas surgidas da união de famílias, que parecem ter sido o tipo mais 
comum e surgiram devido aos esforços e interesses dos pais em proporcionarem certo 
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grau de escolaridade aos jun-nisseis e nisseis. Como exemplo tem a Escola da Colônia 
de Itaquera e a Escola Nipo-Brasileira; 

2) As escolas fundadas por indivíduos com recursos para atender à demanda por 
educação da comunidade japonesa, como a Escola de Corte e Costura de dona Akama; 

3) As escolas criadas pelas companhias de imigração; 
4) As escolas criadas por entidades religiosas. 
O apoio do governo japonês, entretanto, de acordo com os entrevistados, foi 

pequeno para as escolas. Há dois casos em que ocorreu: na Escola Taisho e na Escola 
Nipo-Brasileira do Taboão (só em sua fase inicial). Por outro lado algumas escolas 
passaram a contar com o apoio do governo brasileiro, na medida em que se tornaram 
escolas públicas nipo-brasileiras, como a Escola Nipo-Brasileira e a da Colônia de 
Itaquera. 

3.2. O SEGUNDO MOMENTO: A EDUCAÇÃO JAPONESA VISTA COMO PERIGO E 
OS NACIONALISMOS EM CONFLITO 

Desde a Primeira Guerra Mundial, o estado de São Paulo implantou políticas 
nacionalistas que visavam controlar os imigrantes e evitar que constituíssem os 
considerados “perigosos enquistamentos étnicos” (DEMARTINI, 1979). O controle 
sobre as escolas japonesas já era evidente desde então, especialmente porque em torno 
delas giravam grande parte das atividades dos imigrantes em São Paulo, geralmente 
constituídos como comunidade socialmente organizada: “as colônias japonesas” 
(MAEYAMA, 1972; HASTINGS, 1969). 

Muitas famílias japonesas entrevistadas já haviam conseguido superar antes da 
Segunda Guerra Mundial as dificuldades financeiras dos primeiros anos, 
encontrando-se em processo de ascensão econômica e com boa inserção no mercado 
de trabalho, como produtores, empresários, comerciantes ou como trabalhadores no 
setor de serviços e na indústria. Verificou-se também um processo de escolarização 
crescente dos filhos, principalmente na área metropolitana. Mas, para muitas famílias 
japonesas, incluindo grande parte das pessoas entrevistadas da primeira geração, 
ainda estava presente nesta época o desejo de retorno, que havia alimentado a própria 
vinda para o Brasil (DEMARTINI, 1997). Dados indicam que foram relativamente 
poucos os que retornaram, mas o desejo de retorno, que sempre existiu e foi ao longo 
de décadas estimulado pelo governo japonês, com o intuito de mantê-los como "seus" 
súditos, encontrou neste período um reforço dado pelas circunstâncias políticas. 

Enquanto grupo, viviam no Brasil, a pressão da política da nacionalização levada 
a cabo pelo governo Vargas, o que reforçava o desejo de retorno ao Japão, para muitos 
(VÁRIOS AUTORES, 1992, p. 247-378). A grande aspiração era a re-emigração, 
expressa pelos imigrantes em vários artigos publicados e confirmada por muitos 
entrevistados da primeira geração. 

As medidas tomadas pelo presidente Getúlio Vargas para conseguir uma rápida 
integração dos estrangeiros à sociedade brasileira foram, a partir de 1933, a proibição 
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à entrada de "elementos das raças negras e amarelas de qualquer procedência". 
Tornou-se obrigatória a realização de um exame de sanidade física e mental para 
qualquer estrangeiro que desejasse morar no país ou se naturalizar (CARNEIRO, 
1988, p. 104). Em 1934, foi promulgada a lei das cotas, que limitava em apenas 2% 
anuais a entrada de imigrantes estrangeiros no Brasil (ANDO, 1976; HANDA, 1987). 
O grupo japonês foi muito prejudicado por esta medida, pois atravessava o seu auge 
imigratório e se tratava de uma imigração mais recente, se comparada com outros 
grupos étnicos. Em 1938 ficou proibido nas zonas rurais o ensino de qualquer língua 
estrangeira para menores de catorze anos, o que dificultava que os imigrantes 
continuassem aprendendo a língua de seus antepassados, pois dificilmente alguém 
continuava freqüentando as escolas da zona rural após os catorze anos. Em dezembro, 
determinou-se que todas as escolas de língua estrangeira fossem fechadas e caso ainda 
continuassem funcionando seriam consideradas clandestinas. Apesar da proibição e 
do grande número de escolas fechadas, o número de escolas primárias que 
continuaram funcionando permaneceu alto (HANDA, 1987, p. 626). 

Também o governo paulista, desde abril de 1933, adotava medidas nacionalistas 
mais severas que as federais, que afetaram as escolas e o ensino estrangeiros, como: a 
proibição do ensino de língua estrangeira a crianças menores de 10 anos de idade; o 
exame de habilitação para o professor de língua estrangeira; a prévia aprovação dos 
livros de ensino de língua estrangeira e a proibição de livros didáticos prejudiciais à 
formação do Espírito nacional brasileiro (VÁRIOS AUTORES, 1992, p. 128). Outra 
medida que afetou imensamente as escolas estrangeiras foi a proibição de estrangeiros 
exercerem o cargo de diretores ou proprietários de escola, qualquer que fosse a escola, 
particular ou não.  

Para os imigrantes o ensino só poderia ser dado adequadamente na língua 
materna, mas essa não era a perspectiva aceita pelo governo brasileiro, nesse forte 
contexto de nacionalização. Além disso, segundo Maeyama (1972), como a Monarquia 
era o símbolo maior do niponismo antes da Segunda Guerra, o culto ao imperador era 
o tema central nas atividades culturais do grupo, substituindo o tradicional culto aos 
ancestrais dentro da comunidade nipo-brasileira, passando a funcionar como 
referência fundamental para a identificação cultural do grupo.  

O conflito entre os nacionalismos brasileiro e japonês nesse período é vivenciado 
pelos imigrantes em São Paulo. Segundo Maeyama (1972) muitos dos imigrantes que 
vieram entre 1926 e 1936 haviam sido fortemente endoutrinados com a ideologia 
teocrática desenvolvida pelo Estado japonês cuja idéia central era a lealdade 
desmedida devida ao imperador e à monarquia e exerceram influência forte sobre 
muitos dos imigrantes mais antigos, o que veio fortificar ou enfatizar ainda mais o 
culto ao imperador praticado nas escolas. Dentro do espaço escolar as pessoas 
reuniam-se em ocasiões importantes como a Celebração do Ano Novo (Shiho Hai), o 
Dia do Império (Kigen Setsu), o Aniversário do Imperador (Tencho Setsu), festas de 
aniversário, casamentos e outras festividades variadas. Muitos rituais precediam 
necessariamente outras atividades na escola: o culto ao Palácio Imperial; a veneração 
do retrato do imperador; o ritual da leitura do "Édito Imperial da Educação" e o canto 
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do hino nacional japonês (kimi ga yo). Participavam os chefes de família nessas 
ocasiões, bem como seus filhos, demonstrando a importância do espaço da escola para 
a comunidade em geral, e a função ampliada que adquiriu no Brasil. Alguns 
entrevistados se recordam das comemorações. 

Tais manifestações pró-governo japonês preocupavam as autoridades paulistas. 
Assim, se na década de vinte havia certa liberdade na criação e funcionamento das 
escolas japonesas, pudemos constatar que algumas medidas nacionalistas durante o 
governo brasileiro de Getúlio Vargas, tiveram grandes efeitos sobre a educação 
nipônica: escolas foram fechadas e a educação tipicamente japonesa ficou prejudicada, 
levando muitos pais japoneses a repensarem a forma de educar seus filhos. 

3.3. O TERCEIRO MOMENTO: A EDUCAÇÃO DURANTE A SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL, O DIFÍCIL PÓS-GUERRA E A ATUAÇÃO DA SHINDO RENMEI 

O clima anti-nipônico relativamente ainda moderado existente desde o ano de 
1938 com as pressões da política nacionalista, mas em período em que havia relações 
diplomáticas e interesses econômicos em jogo entre o Brasil e Japão, foi 
progressivamente sendo alterado com a eclosão da Segunda Guerra Mundial; em 19 
de janeiro de 1941 a Intendência da Segurança Pública de São Paulo baixou um edital 
para regulamentar as atividades dos estrangeiros naturais dos países do "Eixo" 
(alemães, italianos e japoneses): ficavam proibidos de falar e escrever na língua de 
origem, de se reunirem, de trocarem idéias sobre a situação internacional sem 
autorização. Essas medidas que procuravam atingir duramente as práticas culturais 
do grupo japonês. Entre 19412 e 1943 foram realizadas evacuações em áreas de 
concentração de japoneses, foi decretado o congelamento de bens dos japoneses e 
outras medidas que teriam afetado o funcionamento de empresas. (VÁRIOS 
AUTORES, 1992; MORAIS, 2001; SAITO, 1980). Paralelamente, os representantes do 
governo nipônico retornaram ao Japão, o que teria provocado um sentimento de 
desamparo entre os que aqui residiam, e que foi levando à idéia de que era necessário 
organizar a sociedade japonesa do Brasil, por parte de vários membros da 
comunidade. Assim, começaram a surgir movimentos organizados, já em 1944, como 
a Liga dos Súditos do Imperador (Shindo Renmei). 

A derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial marcou profundamente a vida das 
famílias que residiam em São Paulo: em primeiro lugar porque, como já afirmamos, 
representava o fim da possibilidade de retorno ao Japão, sonho de muitos ainda 
(DEMARTINI, 1997), implicando em modificações na maneira de viver das pessoas, 
que reorientaram seus projetos de vida e investimentos para permanecerem 
definitivamente no Brasil; também porque provocou uma cisão na colônia japonesa, 
entre os que acreditavam que o Japão havia perdido a guerra - "os derrotistas" ou 
"esclarecidos" (makegumi) e os que propagandeavam a vitória do Japão, por 
acreditarem que este jamais se renderia - "os vitoristas" (kachigumi). Estes últimos 
viviam em grande parte no interior do estado de São Paulo, tendo pouco acesso aos 
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meios de comunicação em língua portuguesa. A Shindo Renmei, uma das associações 
clandestinas criadas durante a guerra para preservar a cultura e o espírito japonês, 
com características de organização paramilitar de caráter nacionalista, começou a 
atuar mais ativamente com o final da guerra: além de propagar a vitória do Japão e a 
volta à pátria, combatia os "derrotistas", que eram considerados traidores; foram 
praticados muitos atentados e mortes, levando os que sabiam dos verdadeiros 
acontecimentos a se calarem (VÁRIOS AUTORES, 1992; DEZEM, 2000; MORAIS, 
2001). Se durante a guerra os japoneses foram proibidos de discutir/falar pelo estado 
brasileiro, no pós-guerra não podiam falar por medo dos próprios compatriotas. Um 
dos entrevistados durante muito tempo teve que ser acompanhado por um guarda-
costas, pois era ameaçado de morte pela Shindo Renmei. Impossível detalhar aqui 
todos os acontecimentos e sentimentos que acompanharam as famílias japonesas nos 
trágicos anos de existência da Shindo Renmei, originalmente denominada Kôdôsha. 
Análise de documentos oficiais, artigos e relatos de imigrantes, evidenciam a tensão 
que acompanhou o grupo japonês no período de 1944 até 1956; a organização atuou 
com muita força, cindiu o grupo e ainda fez com que os antigos preconceitos contra os 
japoneses viessem novamente à tona nas primeiras páginas dos jornais e nos debates 
políticos.  

Talvez tenha sido muito difícil ao conjunto da população residente na metrópole 
entender este movimento, pois justamente aí se encontravam muitas famílias 
japonesas que já haviam conseguido neste período ascender economicamente e 
estabelecer relações com os demais grupos sociais aí residentes, tendo nesta época 
uma presença marcante em diferentes aspectos da vida desta metrópole, conforme se 
pode verificar em quase todas as histórias de vida coletadas (DEMARTINI, 1997).  
Os relatos dos entrevistados evidenciaram não só que a maneira como viveram os 
acontecimentos que atingiram o grupo no período em pauta foi variada, conforme a 
maneira como cada um estava inserido no contexto paulista e as relações já 
estabelecidas com a sociedade local, como também as representações e leituras 
recentes que fazem dos mesmos. Para alguns poucos o período do Estado Novo e a 
Segunda Guerra Mundial (1937-1945) foi mais problemático; para outros, em maior 
número, foi o período do pós-guerra, durante a atuação da Shindo Renmei em São 
Paulo. 

É interessante destacar que durante todo o período do nacionalismo, da Segunda 
Guerra Mundial e no pós-guerra, muitas escolas japonesas continuaram funcionando 
graças às estratégias que pais e professores desenvolveram para burlar as leis 
discriminatórias. Além de colocarem os vigias, também procuravam manter laços de 
amizade com pessoas importantes da cidade e do governo.  Também transformando 
as escolas japonesas em escolas públicas. 

Algumas escolas com maiores vinculações com o governo japonês, podem ter 
deixado de desenvolver estratégias que permitissem sua aceitação e incorporação no 
sistema oficial de ensino, como ocorreu com as que permaneceram abertas. 

A política nacionalista brasileira e a situação de guerra, embora tenham implicado 
dificuldades para as famílias e escolas japonesas, parecem não ter causado na 



 

 
 

14 

metrópole de São Paulo alterações tão profundas no tocante ao campo educacional, de 
imediato, pois muitas das escolas aqui existentes, particulares ou “nipo-brasileiras”, 
continuaram em funcionamento. Se no interior a freqüência às aulas era realizada às 
escondidas e à noite, caracterizando uma estratégia de resistência dos japoneses 
necessária para poderem continuar com um ensino "seu", em São Paulo, tanto na 
região central como na periferia, parece que as estratégias foram outras - os japoneses 
conseguiram estabelecer vínculos com as autoridades escolares nacionais que lhes 
permitiram manter o funcionamento das escolas por eles criadas, mantidas e 
controladas. As mudanças no campo educacional foram ocorrendo em virtude das 
mudanças dos projetos das famílias cada vez mais integradas social e 
economicamente. 

Também o período do pós-guerra significou para muitas famílias japonesas 
entrevistadas, mesmo as que residiam em São Paulo, uma profunda revisão em seus 
projetos de vida e na educação pensada para os filhos, especialmente entre os que 
almejavam anteriormente regressar ao Japão. Houve uma intensificação dos 
interesses voltados para a educação nacional, visando os níveis mais elevados do 
ensino (DEMARTINI, 1997).  

Muitas escolas japonesas deixaram de existir depois da Segunda Guerra Mundial, 
mas o que não desapareceu, entre as famílias, foi o investimento em educação, 
evidenciado pela entrada nas melhores universidades paulistas de jovens de origem 
oriental, como é apontado em vários estudos. 

Para conseguirem a ascensão econômica rápida e inserção na sociedade paulista, 
os japoneses sempre exercitaram um dos traços fundamentais de sua cultura: o esforço 
para a realização dos objetivos. As trajetórias individuais e familiares indicam que a 
escolaridade de níveis mais elevados é procurada e continua sendo atingida pela maior 
parte. Mas também foi possível observar mudanças neste padrão de orientação 
japonês entre as gerações mais novas. Assim, embora ainda direcionados para 
profissões "típicas" do grupo japonês (diferenciadas para homens e para mulheres), 
verifica-se uma constante negação do bom desempenho nos estudos, o que pareceu 
estar relacionado ao fato de não quererem criar situações de preconceito em relação 
aos demais brasileiros, que costumam vê-los como ameaça. 

No que se refere à questão do aprendizado da língua japonesa, notou-se que o 
interesse pela mesma está diretamente relacionado à geração a que pertencem seus 
pais. Assim, podemos dizer que se para os mais velhos a língua servia como meio de 
comunicação, união e preservação da cultura japonesa, os jovens entrevistados, em 
sua maioria, fazem um uso pragmático da mesma, tendo esta perdido seus significados 
anteriores. 

Envolvendo suas maneiras de viver nas terras paulistas, manifestaram cuidado em 
procurarem formas para mudar costumes e práticas tradicionais, sem contudo alterar 
os valores fundamentais da cultura japonesa; sua história é a da construção de redes 
sociais que foram se ampliando, através de sua presença marcante em todos os campos 
da vida social e da atribuição de novos sentidos às suas novas experiências e vivências. 
Os japoneses chegaram como indesejáveis para fazer parte da sociedade brasileira, 
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hoje são constituintes de nosso povo e de nossa história. Se a imigração e os vários 
grupos de imigrantes são parte integrante da sociedade brasileira, os japoneses são 
constituintes da sociedade e da história paulista.  

Em pouco tempo, o grupo japonês torna-se o mais escolarizado de São Paulo, 
atingindo as gerações mais novas escolarização de nível superior em grandes 
porcentagens e nas melhores universidades, conseguindo, dessa forma, também uma 
competitividade maior no mercado de trabalho. As escolas japonesas constituíram-se 
ao longo do século XX em instituições importantes da estruturação do campo 
educacional paulista e no atendimento a parcelas significativas da população em idade 
escolar. 
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RESUMO  

Este trabalho apresenta uma investigação, em andamento, que tem como objeto 
as práticas docentes de professores de matemática do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro que atuaram no curso técnico, integrado à 
Educação Básica, de Manutenção e Suporte em Informática, na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos. O marco cronológico inicial da investigação é a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – nº 9394, de dezembro de 1996, que 
nos seus artigos 37 e 38 deram ao campo da Educação de Jovens e Adultos – EJA – 
uma reconfiguração pela concepção de modalidade da educação básica e no seu artigo 
4º faz várias referências sobre o dever do Estado na garantia do direito de jovens e 
adultos à educação.  A amostra é composta por quatro professores de matemática, e os 
procedimentos metodológicos devem privilegiar a compreensão das práticas docentes, 
a partir da perspectiva dos professores que são os sujeitos da investigação.  O objetivo 
é compreender a exposição de ideias, a expressão de sentimentos e registrar exemplos 
de como os desafios são superados.  O registro sobre a primeira aproximação realizada 
com um dos professores revela uma pequena amostra da riqueza do material a ser 
interpretado. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

PROEJA-BRASIL, Práticas Docentes, Saberes Docentes 
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – nº 9394, de dezembro 
de 1996, nos seus artigos 37 e 38 oferecem ao campo da Educação de Jovens e Adultos 
– EJA – uma reconfiguração pela concepção de modalidade da educação básica e no 
seu artigo 4º faz várias referências sobre o dever do Estado na garantia do direito de 
jovens e adultos à educação.  A mesma LDB, no artigo 36C, determina que a Educação 
Profissional deva acontecer de forma articulada ao ensino médio. Uma forma de 
articulação é a integrada, que é oferecida somente aos egressos do ensino fundamental.  
O curso, então, é planejado para formar o aluno para uma habilitação profissional 
técnica e no nível médio. Os dois cursos ocorrem na mesma instituição de ensino, 
inclusive com matrícula única para o aluno.   

A política pública brasileira denominada PROEJA - Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, imposta aos Institutos Federais pelo Decreto nº 
5840/06, 13 de julho de 2006, representa o esforço, do governo da época, de 
aproximação das modalidades Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação 
Profissional (EP).  A EJA e a EP que passaram a ser tratadas pela LDB 9394/96 como 
modalidades de ensino, tiveram trajetórias distintas ao longo da história da política 
educacional brasileira: a primeira foi, por muito tempo, foco de ações de caráter 
compensatório, no sentido de ofertar o que foi perdido, e a segunda entendida como 
treinamento eficiente da mão de obra necessária ao atendimento do projeto 
capitalista. (Machado 2009, p. 27).   

O desafio de ensinar matemática na modalidade Educação de Jovens e Adultos se 
torna ainda mais complexo quando o nível de ensino é o Médio integrado à Educação 
Profissional. O currículo integrado busca superar o dilema de um currículo voltado 
para as humanidades ou para a ciência e tecnologia (Ramos 2005, p. 106), quer dizer 
que um currículo integrado materializa o ideal de uma formação integrada que, 
segundo Ciavatta (2005), visa garantir ao jovem e adulto trabalhador a compreensão 
das relações sociais inerentes a todos os fenômenos.  Como os professores, do 
componente curricular matemática, enfrentam esse desafio? De que maneira a sua 
formação, as suas socializações, suas experiências contribuem para sua prática 
pedagógica?   Quais são os seus sentimentos, incômodos e frustrações oriundos da 
complexidade de atuar num curso que aproxima duas modalidades da Educação 
Básica com trajetórias históricas distintas e objetos de intensos debates entre 
educadores1? 

Quase vinte anos depois de ser garantida como Direito pela LDB 9394/96, cabe 
investigar com quais objetivos a EJA está sendo materializada no contexto da política 
pública PROEJA: formação para o mercado de trabalho, formação de um sujeito 
cidadão, formação humana integral? 

                                                   
1 Para a EJA: Machado (2002), Beisiegel (2004), Soares (2008), Di Piero (2001), são alguns dentre muitos e para 
a Educação Profissional: Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), Ramos (2005), Machado (2009), entre tantos outros. 
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 De acordo com Di Pierro (2001) é preciso superar a visão de que a função 
prioritária da educação de pessoas jovens e adultas é a reposição da escolaridade 
perdida na chamada idade regular ou adequada, e assumir a concepção de educação 
continuada, na qual os objetivos da formação de pessoas jovens e adultas visem a 
responder às múltiplas necessidades formativas que os indivíduos têm no presente e 
terão no futuro. 

Ensinar matemática no curso técnico integrado ao ensino médio oferecido a jovens 
e adultos pode ser considerada uma tarefa complexa, pois trata de duas modalidades 
que apresentam especificidades. Parto do pressuposto de que os professores de 
matemática buscam superar as dificuldades enfrentadas através de suas práticas 
pedagógicas e que estas mantêm relação com sua formação acadêmica e suas 
experiências de vida, e nesse enfrentamento das dificuldades inerentes ao trabalho 
pedagógico, os professores mobilizam saberes, muitas vezes, inconscientemente.   

Desta forma, entendo que os professores de matemática do IFRJ que exerceram 
suas funções docentes no curso de Manutenção e Suporte em Informática – MSI –
PROEJA têm muito que narrar sobre suas expectativas, seus desafios, suas frustrações 
e sobre os questionamentos que, porventura, surgiram quando se viram diante de 
jovens e adultos trabalhadores que estavam longe da escola, uns há muito tempo e 
outros há nem tanto.  

 
2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. BREVE CONTEXTO DO CAMPO EMPÍRICO 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ 
– faz parte da Rede Federal da Educação Profissional a qual vivencia, desde 2003, um 
processo de expansão.   Na década de 80, após a Lei 7044/82 extinguir a 
profissionalização obrigatória no 2º grau 2 , as escolas técnicas federais 
desempenharam sua função de formar técnicos de 2º grau com qualidade, sendo 
reconhecidas pelas burocracias estatais e pela sociedade civil, que as isentava de 
qualquer questionamento sobre seu papel econômico e social. (Frigotto; Ciavatta; 
Ramos 2005, p.34).  O IFRJ viveu esse contexto como ETFQ – Escola Técnica Federal 
de Química – e por isso carrega a excelência como adjetivo ao ensino profissional que 
oferta.  

 
Ao procurar a gênese do PROEJA me deparei com um contexto de transição entre 

concepções diferentes de ensino médio, educação profissional e com a retomada do 
debate sobre a dualidade entre os cursos propedêuticos e técnicos, de acordo com 
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005).   

                                                   
2 Ensino de 2º grau era a denominação dada ao atual Ensino Médio. 
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Os limites deste trabalho não permite um aprofundamento da história da 
dualidade entre o ensino profissional e do ensino propedêutico no Brasil, mas é 
importante registrar que a concepção do primeiro esteve, por muito tempo, 
relacionada a atender crianças, jovens e adultos que viviam à margem da sociedade 
(Tavares 2012, p.1) enquanto que o ensino propedêutico se destinava aos afortunados 
que seguiriam seus estudos para o Ensino Superior.    

A implantação da política pública PROEJA ocorreu em meio ao debate sobre o 
rompimento da dicotomia entre educação básica e técnica e à discussão sobre o ideal 
perseguido, em termos epistemológicos e pedagógicos, pelos educadores que se 
dedicavam a estudar a relação entre o trabalho e a educação, de um ensino que 
integrasse ciência e cultura, humanismo e tecnologia visando o desenvolvimento de 
todas as potencialidades humanas. (Frigotto, Ciavatta E Ramos 2005, p. 36).   

2.1.1. O CAMPUS RIO DE JANEIRO 

Perto de completar dez anos, o PROEJA, dentro do Campus Rio de Janeiro, vive 
uma crise, que tanto a instituição quanto alguns professores atribuem a parca procura 
pelo curso, e que acaba se desdobrando em incertezas sobre os objetivos do programa, 
sua identidade e o efetivo atendimento às demandas sociais, suscitando, em alguns 
sujeitos da instituição, a defesa do fim do programa.   Mas é possível que, como nos 
alerta Shiroma e Lima Filho (2011), tal crise tenha raiz em dificuldades que não foram 
enfrentadas nesses dez anos, como falta de materiais adequados à modalidade, pouca 
experiência, pela instituição, com a EJA, falta de repensar as condições de oferta do 
curso.  

Desde sua implantação, em 2006, parte significativa dos seus professores é 
estatutária – embora tenha crescido o percentual de substitutos –, atua em uma 
única instituição e dispõe de condições salariais relativamente melhores e de boa 
estrutura física para realização de suas atividades. (Shiroma e Lima Filho 2011, 
p.735).  Em relação aos professores de matemática houve, até 2011, uma alternância 
entre professores efetivos (estatutários) e professores substitutos (permanecem 
apenas dois anos na instituição), o que não mais ocorre.  Shiroma e Lima Filho (2011) 
afirmam que a condição temporária dos substitutos tolhe seu envolvimento com o 
trabalho coletivo no sentido de construção de uma identidade ao curso.  Além desse 
aspecto, o que é possível constatar é um rodízio de professores, que são recrutados 
pelas mais variadas razões, ou seja, muitas vezes um determinado professor é 
designado para atuar no PROEJA para atender a um rodízio de horário, tendo em vista 
que trabalhar no horário noturno nem sempre é uma opção bem vinda, ou pelo fato do 
PROEJA “sobrar” numa reorganização de turmas para receber os recém-concursados. 
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Alguns professores fazem declarações, que me causam estranhamento, mas que 
encontram respaldo em trabalhos acadêmicos.  Por exemplo, numa reunião3 da equipe 
docente que atua no PROEJA do campus Rio de Janeiro, a professora Céu4 (não é de 
matemática), frente à discussão de extinguir o curso, declarou que muitos de nós dão 
aulas em outros cursos, Biotecnologia, Química, graduação etc. têm que trabalhar 
com o PROEJA, uma realidade muito diferente. Não dá para trabalhar conteúdo com 
pessoas que não sabem ler um texto. É muito afeto e pouco conteúdo (Caderno de 
Campo, 01/10/2015).  Relaciono tal declaração ao fato de que a hierarquia existente 
entre áreas e cursos, que decorre da divisão do trabalho na sociedade, orienta as 
escolhas docentes no interior da escola. (Shiroma e Lima Filho 2011, p.735).   

A matemática é uma disciplina, sabidamente, de prestígio e destaque dentro das 
grades curriculares, sejam elas de ensino propedêutico ou técnico e que carrega a 
marca de uma forte tradição acadêmica5.  Se, por hipótese, a hierarquia descrita acima 
e esses aspectos da disciplina matemática influenciam a prática pedagógica dos 
professores que ensinam matemática no IFRJ, é possível que eles compartilhem do 
mesmo sentimento da professora Céu.  A investigação pode identificar esse e outros 
sentimentos que causam frustração e comprometem o processo de ensino.   

2.2. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA, A EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

A formação inicial dos professores de matemática continua centrada no paradigma 
da racionalidade técnica6, além de apresentar um modelo hierarquizado pelos saberes 
científicos seguidos dos saberes pedagógicos.  Associado a isso as modalidades da 
Educação Básica – EJA e EP – pouco são tratadas no âmbito das licenciaturas.  Um 
estudo realizado por Bernadete Gatti (2009), envolvendo 31 cursos de licenciatura em 
matemática, mostra que 32,1% das disciplinas obrigatórias são de conhecimentos 
específicos da área e 0,7% são para tratar de modalidades e níveis de ensino 
específicos.  O estudo mostra ainda que a carga horária destinada a disciplinas que 
tratam da categoria Currículo é de 0,7% e a destinada às disciplinas que tratam da 
categoria ofício docente é de 0,2%.   

De acordo com Lima Filho & Maron (2012), o despreparo do professor para as 
modalidades EJA e EP não se constitui em novidade pelo surgimento do PROEJA.  Os 
autores afirmam ainda que como modalidades da Educação Básica, a formação de 

                                                   
3 Há previsão de reuniões semanais, com duração de uma hora e meia.  Esse tempo não é incluído na carga 
horária do professor.  

4 Nome fictício 

5 Ivor Goodson (2007) destaca as três tradições de uma disciplina: acadêmica, pedagógica e utilitária. 

6 O paradigma da racionalidade técnica é uma concepção epistemológica da prática, herdada do positivismo, na 
qual a atividade profissional é instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação rigorosa 
de teorias e técnicas científicas (PÉREZ GÓMEZ, 1995, apud CYRINO, 2006). 
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docentes para atuar na EJA e na EP deveria se dar na formação inicial de docentes da 
Educação Básica, porém de acordo com Bernadete Gatti (2009), as disciplinas 
obrigatórias com a temática das modalidades e a carga horária destinada às mesmas 
são incipientes.  É possível inferir que os professores dos cursos de ensino médio 
integrado à educação profissional técnica, seja regular ou na modalidade de educação 
de jovens e adultos se formam na prática cotidiana de seus fazeres pedagógicos.   

Muitas vezes, dentro do IFRJ, a Educação de Jovens e Adultos – a EJA – ainda é 
entendida como o ensino de jovens e adultos – o EJA – e nessa denominação estão 
implícitas a visão compensatória e a oferta aligeirada dos conhecimentos para esta 
parcela da população.  Tal constatação encontra respaldo em Ciavatta & Rummert 
(2010) quando afirmam que não podemos desconsiderar que a história da EJA é 
marcada pela perspectiva negativa.  Assim, considero que ainda há, dentro do IFRJ, 
uma visão que desqualifica, a priori, os alunos jovens e adultos da classe 
trabalhadora que trazem para o espaço-tempo escolar tanto a marca da destituição 
de direitos, quanto à riqueza de suas experiências de luta de vida. (Ciavatta & 
Rummert 2010, p. 465).   

No recorte que proponho – o curso técnico integrado de Manutenção e Suporte em 
Informática ofertado, em atendimento ao PROEJA, pelo campus Rio de Janeiro do 
IFRJ – identifico o problema relacionado à profissionalização do professor para atuar 
nesta modalidade de ensino. Dentre as principais características do conhecimento 
profissional nos chama a atenção, em particular, o fato de que embora possam se 
basear em disciplinas científicas ditas “puras”, os conhecimentos profissionais são 
essencialmente pragmáticos, ou seja, são modelados e voltados para a solução de 
situações problemáticas concretas como facilitar a aprendizagem de um aluno que 
está com dificuldade. (Tardif, 2012, p.248). 

Com a formação inicial e talvez também a continuada (mestrado e doutorado) 
centrada nos conhecimentos específicos da matemática, como os professores de 
matemática enfrentam as diversas situações concretas que se relacionam às 
especificidades da modalidade EJA? De que modos organizam suas tarefas e realizam 
seu trabalho docente?  Segundo Bernard Charlot (2000), é a prática que coloca os 
saberes em movimento. Portanto, vou ao campo empírico para identificar as práticas 
pedagógicas desses professores para responder a seguinte pergunta: quais saberes 
docentes fundamentam as práticas dos professores de Matemática, que ensinam no 
PROEJA? 

Considero a formação docente, inicial e continuada, uma temática relevante, uma 
vez que o Documento Base (SETEC, 2007) propõe alterar o espaço-tempo pedagógico 
em relação ao currículo, à metodologia, ao material didático, ao processo avaliativo, 
sendo todos esses aspectos fortemente relacionados à atuação dos professores.   

Neste projeto de investigação parto do pressuposto de que é na prática pedagógica 
cotidiana e nas experiências de vida que os professores se apoiam para superar as 
dificuldades que surgem, por um lado da diversidade que caracteriza a EJA e, por 
outro, da materialização do ensino integrado.  De acordo com Ventura e Rummert 
(2015), o pouco avanço na concretização do ensino integrado deriva da ausência ou 



 

 
 

10 

precariedade da formação docente.  Através da investigação quero compreender como 
os professores de matemática desenvolvem suas tarefas numa instituição em que todos 
os cursos de nível médio são integrados à educação profissional técnica7.  Não me 
interesso na forma como esses professores ensinam funções afim, logarítmica, 
exponencial ou trigonometria, mas quem escolheu esses conteúdos e por quê; qual o 
significado que atribuem à matemática ensinada aos jovens e adultos trabalhadores 
que se matriculam no PROEJA.  Tal aspecto ganha ainda mais importância quando se 
lê que o significado de modalidade da educação básica dado à EJA é uma medida 
dentro de uma forma prórpia de ser.  Ela tem, assim, um perfil próprio, uma feição 
especial diante de um processo considerado como medida de referência.  Trata-se, 
pois, de um modo de existir com característica própria. (Parecer CNE/CEB nº 
11/2000, p. 26).  A EJA não se trata, então, de recortes de conteúdos ou adaptações 
aligeiradas, mas sim de considerar suas especificidades e suas implicações 
curriculares, ou seja, os jovens e adultos trazem consigo as marcas da exclusão, 
consequência do processo histórico do qual são produto, e um conhecimento da 
materialidade da vida que não pode ser ignorado pela escola. (Ciavatta; Rummert 
2010, p. 465).   

2.3. A APROXIMAÇÃO AOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA  

A investigação se caracteriza por um estudo de caso envolvendo quatro professores 
de matemática que atuaram no curso técnico integrado de MSI, e dado o pretendido 
detalhe de suas trajetórias pessoal e profissional, os procedimentos metodológicos 
devem privilegiar a compreensão das práticas docentes, a partir da perspectiva dos 
professores de matemática que são os sujeitos da investigação, numa abordagem 
preocupada com o processo de ensino.  

 Sendo assim considera-se a investigação de natureza qualitativa, numa 
bricolagem metodológica que une os documentos da legislação específica, os da 
implantação do programa na instituição e realização de entrevistas aprofundadas. 
(BOGDAN e BIKLEN, 1994).   

A apreensão dos saberes, mobilizados na prática dos professores de matemática 
que atuam na educação de jovens e adultos do IFRJ, pode e deve estabelecer a relação 
com o cotidiano escolar de forma que possa provocar e alimentar mudanças nesse 
mesmo cotidiano escolar.  Um facilitador para alcançar esse ideal pode ser a aplicação 
da metodologia proposta por Kaufmann (2013), a entrevista compreensiva, na qual o 
informante se desloca do seu jeito habitual de pensar e exerce um trabalho teórico 
sobre sua própria vida. (Kaufmann 2013, p.90).  Dentre os inúmeros aspectos, dessa 
metodologia, que deverão ser apropriados, destaco aquele que se refere ao 
entrevistador estar ativamente envolvido nas questões e provocar o envolvimento do 

                                                   
7 O IFRJ oferece pela manhã os cursos técnicos integrados de Biotecnologia, Química e Farmácia; à tarde os de 
Meio Ambiente e Alimentos e à noite o de Manutenção e Suporte em Informática – MSI –PROEJA. 
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entrevistado.  Além disso, durante a análise do conteúdo, a interpretação do material 
não é evitada, mas, ao contrário, constitui elemento decisivo. (Kaufmann 2013, p. 
40).  Porém, para esse envolvimento no campo e para a interpretação do material, 
entendo que alguns referenciais dão suporte teórico e metodológico. 

2.3.1. A PROPOSTA DE UMA INVESTIGAÇÃO À ESCALA INDIVIDUAL 

Analisando os professores de matemática, em escala de grupo profissional, o que 
se depreende da observação no exercício da profissão, é que esses professores, na 
prática de ensinar a sua disciplina, consideram poder existir uma homogeneidade de 
disposições por parte dos estudantes, como por exemplo, memorizar fórmulas ou 
repetir algoritmos de forma padrão.  Se admitirmos que essa atitude foi interiorizada 
(habitus) 8 nas diversas experiências anteriores (na escola, na universidade etc.), tal 
atitude se torna mais compreensível quando consideramos que somos todos produtos 
de experiências sociais que, em grande parte, escapam à nossa vontade e mesmo, às 
vezes, à nossa consciência (Lahire 2012, p.204).  Ainda como grupo profissional, os 
professores têm uma disposição para crer que atender os currículos9 prescritos pode 
dar mais credenciamento e status à profissão, pois o currículo é um processo político 
e social.(Goodson 2007, p. 121).  O quanto que os professores de matemática do IFRJ, 
que atuam no PROEJA, identificam das dimensões política e social pertinentes à 
modalidade EJA? Eles questionam os currículos prescritos e mobilizam saberes no 
sentido da formulação de um currículo adequado à EJA? E de que forma essa 
formulação ocorreria?   Essas são perguntas que poderão ser respondidas através da 
pesquisa empírica.     

A homogeneidade associada ao professor de matemática pode derivar do currículo 
prescrito, uma vez que a disciplina ensinada compõe um currículo que decorre de um 
processo sociopolítico e que na maioria das vezes os professores não tomaram parte, 
mas que o aceitam e o aplicam (pelas recomendações acadêmicas).  Muitas vezes, essa 
homogeneidade de atitudes deriva da ideia de que o ensino da matemática é realizado 
como um “edifício em construção”, por etapas que sobrepõem, e nessas etapas, além 
de existirem as “caixinhas”, existe o formato linear, onde qualquer ruptura ou 
reorganização do que se deve ensinar é vista como erro no processo de ensino.  

Os professores incorporam disposições (que passam a caracterizar sua 
pluralidade) ao longo de sua história de vida e que cada um mobilizará em sua prática 
de forma singular, porém eles não se dão conta disso.  Nesse grupo que, na sua prática 
profissional, parece optar pela homogeneidade, como ver a pluralidade interna de cada 
professor e apreender a sua singularidade?  Surge, então, o problema de trazer à tona 

                                                   
8 Conceito definido por Pierre Bourdieu como um sistema de disposições duráveis e transferíveis.  

9Curso aparente ou oficial de estudos, constituído por uma série de documentos que cobrem variados assuntos e 
diversos níveis, que por assim dizer, constitui as normas, regulamentos e princípios que orientam o que deve ser 
lecionado. (Tonkins, apud Goodson, 1995, p.117). 
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essa bagagem e sua forma de exteriorização, pelo professor, na sua prática.  Para 
Lahire (2005) falar de disposição pressupõe a realização de um trabalho interpretativo 
para dar conta de comportamentos, práticas e opiniões.  Nesse sentido, esse autor 
propõe que o conteúdo de disposição seja posto à prova em investigações empíricas, o 
que conduz a uma sociologia em escala individual.  Toda essa elaboração teórica me 
levou a uma nova maneira de considerar a investigação sobre os saberes docentes 
mobilizados pelas práticas docentes dos professores de matemática.   

Incialmente, no momento das primeiras leituras de Tardif (2012), eu pensava em, 
talvez, chegar a um conjunto (ou lista) de saberes docentes, mais ou menos postos em 
prática, no micro contexto.  No momento, pretendo alcançar um panorama da prática 
profissional dos indivíduos que podem ser considerados complexos pelos seus 
diversos processos de socialização e assim, destacar a singularidade de cada professor, 
o que obriga a ver a sua pluralidade interna.   

2.3.2. A PRIMEIRA APROXIMAÇÃO 

Numa pesquisa de caráter exploratório, realizada em 2013, o professor de 
matemática, agora aposentado, que atuou em 2006 e 2007 nesse curso técnico 
integrado MSI – PROEJA, no Campus Rio de Janeiro, narrou suas experiências de 
vida, na escola e na graduação, como também a sua opção pelo ensino da matemática.   

Foi possível, nessa primeira aproximação, perceber caracteristicas particulares 
desse professor, como sua desistência do curso de engenharia por não ter gostado de 
trabalhar em usinas.  Para ganhar sustento recorreu a ministrar aulas particulares e 
nessa atividade experimentou a alegria de ver os olhos, de uma moça, brilharem 
(Entrevista concedida em 23 de janeiro de 2014) ao entender um determinado 
conteúdo.  O professor deu destaque não só à emoção da estudante, mas também à sua 
própria emoção.  E nesse momento decidiu-se pela profissão de ensinar.  Tardif (2012) 
considera que a razão da escolha pelo magistério é um componente que influencia o 
fazer pedagógico do professor.  

Esse mesmo professor, ao relatar uma prática, no PROEJA, de relacionar os 
números e as operações matemáticas com as contas de luz residenciais, demonstra sua 
afetividade na preocupação de incluir, de alguma forma, na atividade, aqueles 
estudantes que, por ventura, moravam em comunidades desprovidas deste tipo de 
serviço.  Ele, na adolescência, conviveu com amigos (na vizinhança) e colegas (na 
escola) que experimentavam situações de precariedade social como as que seus alunos 
relatavam.  A diversidade presente numa sala de aula da modalidade EJA exige do 
professor um saber-fazer durante o desenvolvimento da aula que, muitas vezes, pode 
ter relação com a socialização pré-profissional do professor.  

Esse professor não olha para os alunos pelo o que lhes falta, mas admite que exista 
a necessidade de compensar o atraso educacional de que foram vítimas os jovens e 
adultos trabalhadores, principalmente se o Brasil quiser avançar nas suas conquistas 
sociais.  Afirma que o ensino médio integrado à educação profissional ainda é um 
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estudo de caso e que considera o PROEJA um projeto voluntarista, na medida em que 
é feito da vontade política de abraçar uma causa.  Compreendo sua postura como 
dialética uma vez que aponta para a contradição entre a complexidade do projeto e a 
ausência de aporte teórico para sua implantação.  Os estudos de Ventura & Rummert 
(2015), Ciavatta & Rummert (2010) apontam para a falta de enfrentamento às 
questões teóricas no processo de formação docente e no processo de construção do 
currículo integrado, respectivamente. 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O programa PROEJA é conceitualmente difícil porque envolve a questão da 
integração da educação básica à educação profissional, além da especificidade da 
modalidade da educação de jovens e adultos que, desde a Lei de Diretrizes e Bases de 
1996, também apresenta uma dinâmica intensa na superação de preconceitos e 
estigmas históricos e na construção do conceito de uma educação para toda a vida.   

A formação docente inicial e continuada para a educação de jovens e adultos e para 
a educação profissional é um tema candente que exige a preocupação por parte de 
quem formula as políticas públicas para essas modalidades e por parte das instituições 
que executam tais políticas. Pois, independente de qual documento seja formulado, 
qual decreto seja exarado, qual teoria de aprendizagem seja oficialmente eleita, é 
através da prática docente junto aos jovens e adultos trabalhadores que os ideais do 
trabalho educativo podem ser construídos.   

A definição oficial dos princípios que vão orientar as ações curriculares é 
importante, mas é a prática docente que coloca o currículo em ação.  Nesse sentido, 
pesquisas que tenham como objeto o sujeito professor, narrando suas ações, 
explicitando a compreensão da importância dos conhecimentos que detém e sua 
transmissão para os jovens e trabalhadores, trazendo à tona os sentimentos e 
angústias derivados do processo pedagógico que se desenvolve no PROEJA, podem 
contribuir para tornar claros os objetivos da educação de jovens e adultos e forjar uma 
identidade ao curso de Manutenção e Suporte em Informática do IFRJ, Campus Rio 
de Janeiro, além de poder contribuir para a formação de professores.  

O professor de matemática é um indivíduo que tem suas experiências pessoais, 
profissionais, sua formação pré-profissional, que são elementos que compõem o 
profissional que exerce sua tarefa.  Com esse olhar, a investigação das práticas 
pedagógicas e a compreensão das percepções dos professores de matemática sobre seu 
próprio trabalho podem levar a identificar os saberes docentes mobilizados por eles, 
os quais poderão contribuir, não só para a formação de docentes, mas apontar limites 
e possibilidades da formação continuada.   

Nos últimos dez anos muitos trabalhos acadêmicos foram produzidos tendo como 
campo empírico o PROEJA, no entanto há poucas referências aos saberes docentes 
mobilizados pelas práticas dos professores de matemática que atuam nessa política 
pública brasileira, por isso a investigação das práticas docentes de cada um dos quatro 
professores irá identificar socializações diversas e formações profissionais distintas, 
possibilitando, dessa forma, compreender que o ensino de matemática no curso 
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técnico integrado de MSI do Campus Rio de Janeiro do IFRJ pode apresentar uma 
amálgama de concepções de ensino, de matemática e de aprendizado.  

Além disso, as pesquisas que valorizem as ações pedagógicas dos professores e que 
vão ao encontro dos avanços da produção teórica da área, contribuem para a 
consolidação da EJA como campo de conhecimento e sua legitimação como 
modalidade da Educação Básica.   
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RESUMO  

Este artigo é parte dos resultados de nossa pesquisa de mestrado, concluída em 2015, 
no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional, no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Brasil. Objetivamos discutir 
a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a expansão 
dessas instituições e os desafios dessa nova institucionalidade. A metodologia constou 
de uma revisão bibliográfica e nos documentos emitidos pelo Ministério da Educação. 
Concluímos que a nova institucionalidade, assumida, em 2008, pelas instituições 
cujas origens estão nas Escolas de Aprendizes Artífices, criadas em 1909 e a expansão 
dos IFs, nas duas décadas do atual século, trouxe consideráveis e visíveis benefícios 
para a sociedade, mas também algumas limitações. Portanto, consideramos que o 
processo de expansão da Rede Federal exige atenção e monitoramento de natureza 
política, social e, principalmente, de pesquisa. 
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História da Educação Profissional no Brasil, Instituições de ensino técnico, Institutos 
Federais.  
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INTRODUÇÃO 

Este artigo é parte dos resultados de nossa pesquisa de mestrado, concluída em 
2015, no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional, realizado no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Brasil. 
Nele, objetivamos discutir a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFs), a expansão destes e os desafios advindos dessa nova 
institucionalidade.  

Com base em uma revisão bibliográfica apresentamos, na primeira parte deste 
trabalho, alguns aspectos da história da atual Rede Federal de Educação Profissional 
e Tecnológica no Brasil. Em seguida, na segunda parte deste trabalho, apresentamos 
a configuração da Rede Federal e a criação e expansão dos IFs.  

Os resultados indicam que, apesar de trazer benefícios para a região geográfica 
onde foram implantadas as unidades de ensino de Educação Profissional (EP), 
algumas limitações ainda se fazem presentes neste cenário de expansão da Rede 
Federal. 

 
1. BREVE HISTÓRICO DA EP NO BRASIL 

O desenvolvimento industrial verificado no Brasil em princípios do século XX, 
segundo Fonseca (1961), levou setores da sociedade a exigir um ensino voltado para o 
trabalho nas indústrias, visto que nestas as tarefas executadas eram complexas e 
demandavam mão-de-obra especializada. Assim, em 1909, o presidente Nilo Peçanha 
assinou, em 23 de setembro, o Decreto n. 7.566, criando, nas capitais dos estados, as 
Escolas de Aprendizes Artífices, marcando o início das ações do governo federal 
voltadas para a EP. 

De acordo com Cunha (2000), essa rede de escolas não inovou muito em termos 
ideológicos e pedagógicos, mas trouxe uma novidade em relação à estrutura de ensino 
por constituir o primeiro Sistema Nacional de Escola. Mesmo com a ampliação do 
setor industrial, é importante destacar que o surgimento dessas escolas ocorre em um 
contexto ainda sob o domínio do capital agrário-exportador.  

Entretanto, passados alguns anos, verificou-se que as Escolas de Aprendizes 
Artífices não lograram a qualidade e a eficiência esperadas para atender às demandas 
do setor industrial: “[...] foi ineficaz a industrialização das oficinas e medidas para 
combater a evasão que persistiu ao longo dos anos, e corrigir a baixíssima 
produtividade das escolas de aprendizes artífices” (CUNHA, 2000, p. 110). 

As mudanças na economia brasileira exigiam reformas no ensino técnico. Assim, 
em 1937, na ditadura do Estado Novo, a Lei n. 378 transformou as Escolas de 
Aprendizes Artífices em Liceus Profissionais e, na década de 1940, foram criadas 
algumas leis voltadas para esse ensino, conhecidas como Leis Orgânicas ou Reforma 
Capanema. Essa reforma se processou por meio de oito decretos-leis, estabelecidas 
entre 1942 a 1946, redefinindo a estrutura de todo o sistema educacional de ensino 
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(excetuando-se o ensino superior), a partir dos currículos e das articulações entre 
cursos, ramos, ciclos e graus. 

Merece destaque nessa reforma a criação da Lei Orgânica do Ensino Industrial, em 
30 de janeiro de 1942, pelo Decreto-Lei n. 4.073. Os Liceus Profissionais foram 
transformados em Escolas Industriais e Técnicas, oferecendo a formação profissional 
em nível secundário. Esse documento redefiniu e reorganizou a EP em todo o país, em 
suas bases pedagógicas e normas gerais de funcionamento das escolas.  

Para atender à demanda de mão de obra para as indústrias, o governo criou 
paralelo ao sistema oficial, o Sistema S, que se ocupa da qualificação de profissionais 
para a indústria e o comércio, por meio da oferta de cursos de aprendizagem com 
rápida formação. Tal Sistema inclui o Serviço Nacional da Indústria (SENAI) – criado 
em 1942; o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); o Serviço Social 
do Comércio (SESC), e o Serviço Social da Indústria (SESI) – criados em 1946. Trata-
se de um sistema organizado e gerenciado pelos órgãos sindicais de representação 
empresarial, que emerge para atender o processo de desenvolvimento do país na era 
Vargas. 

Com o fim do Estado Novo, em 1945, e a participação das massas no cenário 
político, ocorrem avanços em relação ao rompimento com a lógica dual presente no 
ensino médio, mediante a unificação entre ensino profissional e ensino médio 
secundário. Tais mudanças são possibilitadas por um conjunto de leis, decretos e 
portarias, promulgados entre 1950 e 1960 e, mais especificamente, pela LDB 4024/61, 
que conduzem a uma equiparação entre os diversos ramos do ensino profissional e 
entre o ensino profissional e o ensino médio secundário, para fins de ingresso nos 
cursos superiores. 

Na década de 1970, havia uma valorização acentuada da mão-de-obra formada nas 
Escolas Técnicas Federais, absorvida pelas grandes empresas, privadas ou estatais, 
quase na sua totalidade, devido ao alto padrão de ensino oferecido por essas 
instituições. Diante desse cenário, o governo brasileiro criou, em 1971, a Lei n. 5.692, 
estabelecendo a profissionalização compulsória no ensino secundário. As reações 
contra essa lei, por parte de alguns setores da sociedade, principalmente os amis 
abastados, levou ao seu desgaste e, depois de várias mudanças, em outubro de 1982, a 
Lei n. 7.044 alterou os dispositivos da Lei 5.692, passando a profissionalização a ser 
opção da escola e do aluno. 

Em 1986, o presidente José Sarney lançou o Programa de Expansão e Melhoria 
do Ensino Técnico (PROTEC), tendo como um dos objetivos a interiorização do 
ensino técnico no Brasil, retirando das capitais a exclusividade de possuir escolas 
técnicas. Criou-se então um sistema de escolas técnicas como Unidades de Ensino 
Descentralizadas (UNED) vinculadas às Escolas Técnicas Federais (ETFs) e aos 
Centros Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (CEFETs).  

Em dezembro de 1994, o Presidente Itamar Franco sancionou a Lei n. 8.948, 
permitindo as ETFs passarem a CEFETs. Este processo de transformação ocorreu de 
forma gradativa e obedeceu a critérios estabelecidos pelo MEC, porém condicionada à 
publicação de decreto presidencial específico para cada instituição. 
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No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso foi aprovada a nova LDB, 
Lei n. 9.394, em 20 de dezembro de 1996, a qual abria a possibilidade de articulação 
entre a formação geral e o ensino técnico. No entanto, no ano seguinte, o Decreto n. 
2.208 proibiu a realização do ensino técnico integrado ao ensino médio, mantendo a 
separação entre a formação técnica e a formação propedêutica. Essa mudança 
provocou vários embates políticos dentro dos CEFETs, com manifestações pró e contra 
a criação dos cursos de Ensino Médio e aos novos cursos técnicos de curta duração. 

A reforma da EP do governo FHC foi implantada dentro de uma perspectiva de 
redução de gastos públicos com a educação e conferiu prioridade de investimentos 
para o ensino fundamental, admitindo sua complementação por meio de qualificação 
profissional de curta duração e baixo custo. Tal lógica traz a defesa de uma EP que 
favorecia a iniciativa privada e impôs restrições na organização dos currículos.  

Chega-se a 2003, ao primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
com expectativas de mudanças significativas nos rumos dados à EP e, de um modo 
geral, à educação básica. Como parte desse processo, o governo realizou um conjunto 
de medidas destinadas a estimular a oferta do ensino médio integrado à EP como 
também foi revogado o Decreto n. 2.208/97, por meio do Decreto n. 5.154/04.  

O Decreto n. 5.154/04 trouxe princípios e diretrizes do Ensino Médio Integrado 
(EMI) à EP como um esforço de superar a clássica dicotomia entre a formação 
profissional e a propedêutica, pleiteando a integração entre estas de forma orgânica, 
num mesmo currículo. Porém, apesar desse avanço, esse decreto sofreu críticas pelo 
fato de manter as ofertas de cursos técnicos nas modalidades concomitante e 
subsequente, prescritos anteriormente pelo Decreto nº 2.208/97. 

 
2. CRIAÇÃO E EXPANSÃO DOS IFS: DESAFIOS 

No governo Lula, uma nova configuração da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica (RFEPT) se dá com o Decreto nº 6.095, de 24 de abril de 
2007, que estabeleceu as primeiras diretrizes e fundamentos para o processo de 
integração e constituição dos IFs que seriam criados em 2008, por meio da Lei nº 
11.892.  

Com essa medida, praticamente todas as instituições federais de EP passaram a se 
constituir em IFs. A atual RFEPT é um conjunto de instituições ligadas ao MEC, 
voltadas para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) em nível médio e superior. 
De acordo com Pacheco (2011): 

A Rede Federal, por sua excelência e seus vínculos com a sociedade produtiva, 
tem condições de protagonizar um projeto político-pedagógico inovador, 
progressista e que busque a construção de novos sujeitos históricos, aptos a se 
inserir no mundo do trabalho, compreendendo-o e transformando-o na direção 
de um novo mundo possível, capazes de superar a barbárie neoliberal e 
restabelecer o ideal da modernidade de liberdade, igualdade e fraternidade, sob 
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a ótica das novas possibilidades abertas à humanidade neste princípio de século. 
(p. 17).  

O artigo 2º da Lei nº 11.892/08 define os IFs como “[...] instituições de educação 
superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na 
oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino 
[...]”. Nos parágrafos desse artigo destaca-se ainda esse os IFs são equiparados às 
universidades federais, podendo exercer o papel de instituições acreditadoras e 
certificadoras de competências profissionais e com autonomia para criar e extinguir 
cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar 
diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho 
Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos à distância, a legislação específica. 

O MEC, em documento, expressa suas expectativas sobre o papel dessa instituição: 
“[...] O foco dos Institutos Federais será a justiça social, a equidade, a competitividade 
econômica e a geração de novas tecnologias”. Ressalta que os IFs atenderão de “forma 
ágil e eficaz às demandas crescentes por formação profissional, por difusão de 
conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais” 
(BRASIL, 2010, p. 3).  

Em síntese, os elementos demarcadores dessa nova institucionalidade relacionam-
se: 

a) À dimensão simbólica dos IFs: articulação da educação superior, básica e 
profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de EPT em 
diferentes níveis e modalidades de ensino;  

b) Ao seu caráter de política pública: representa trabalhar na superação da 
dependência do poder econômico, estabelecendo sintonia com outras esferas do poder 
público e da sociedade;  

c) À sua relação com o desenvolvimento local e regional: necessidade de 
articulação ao contexto em que está instalada, aos arranjos produtivos locais, para 
tanto o frequente monitoramento do perfil socioeconômico-político-cultural de sua 
região de abrangência;  

d) À rede social: compartilhamento de ideias, na direção da formação de uma 
cultura de participação;  

e) Ao desenho curricular: oferecer educação básica, em cursos de EMI à EPT de 
nível médio; ensino técnico em geral; cursos superiores de tecnologia, licenciatura e 
bacharelado, em particular as engenharias, programas de pós-graduação Lato e 
Stricto Sensu, assegurando ao mesmo tempo a formação inicial e continuada de 
trabalhadores;  

f) Ao conjunto educação, ciência, trabalho e tecnologia: a indissociabilidade de 
trabalho-ciência-tecnologia-cultura na busca de soluções para os problemas, 
articulados ao dinamismo histórico da sociedade em seu processo de 
desenvolvimento;  

g) À autonomia: natureza jurídica de autarquia, detentoras administrativa, 
patrimonial, financeira, didático-científica e disciplinar (BRASIL, 2010). 
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Para Pacheco (2011), além de uma “revolução na educação profissional e 
tecnológica”, os IFs “São caracterizados pela ousadia e inovação necessárias a uma 
política e a um conceito que pretendem antecipar aqui e agora as bases de uma escola 
contemporânea do futuro e comprometida com uma sociedade radicalmente 
democrática e socialmente justa” (2011, p. 17).  

Percebe-se que presente nos discursos de Pacheco (2011) está uma proposta de 
criação dos IFs que iria além de mera reforma na sua estrutura acadêmica e 
organizacional, apresentando-se mais como ruptura com o modelo neoliberal 
constantemente presente no governo anterior. 

Corroborando a esta proposta, Pereira (s. d.) ressalta:  

[...] o papel que está previsto para os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia é o de garantir a perenidade das ações que visem incorporar, antes 
de tudo, setores sociais que historicamente foram alijados dos processos de 
desenvolvimento e modernização do Brasil, o que legitima e justifica a 
importância de sua natureza pública e afirma uma Educação Profissional e 
Tecnológica como instrumento realmente vigoroso na construção e resgate da 
cidadania e transformação social. (Pereira s. d., p. 3). 

Esse modelo que consolidou uma nova institucionalidade para os IFs deu-se 
também com ressalvas. Na opinião de alguns autores, na criação dos IFs houve uma 
reformulação da estrutura mais do que uma análise de questões e problemas mais 
relevantes para a EPT.  

De acordo com Moura (2010, p. 11), essa mudança de institucionalidade tem 
efeitos diretos e indiretos sobre a expansão, pois deslocou discussões, antes 
direcionadas para o significado do ensino médio integrado, a educação de jovens e 
adultos, a função social dos institutos federais e a formação de professores, para 
questões de ordem organizacional e administrativa como a construção de prédios e a 
distribuição de cargos. 

Ciavatta (2010) considera a criação dos IFs como parte de um movimento de busca 
das instituições por ascensão acadêmica envolvendo, entre outros aspectos, a 
possibilidade de ofertar cursos de graduação e de pós-graduação. Mas, para ela, deve-
se questionar para quem essas instituições foram criadas, além de se refletir sobre a 
preparação para essa mudança de institucionalidade.  

De acordo com Silva (2009), a nova institucionalidade é uma opção que se afasta: 

[...] da concepção acadêmica tradicional fortemente presente no meio 
universitário brasileiro. Todavia, devido à forte cultura de hipervalorizarão do 
profissional graduado em nível superior, mais especificamente o bacharel [...] a 
consolidação do modelo dos institutos federais passará por duras provas e não 
será estranho se as comunidades escolares que os compõem sentirem-se tentadas 
a identificá-los como universidades, instituições que já possuem um status social 
consolidado. (Silva 2009, p. 29). 
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Para Lima Filho (2010), no processo de criação dos IFs, e não de Universidades 
Tecnológicas, houve um descompasso entre decisões políticas e amadurecimento 
democrático, levando-o a questionar como teria sido o referido processo se houvesse 
mais tempo e espaço para o debate entre o governo e as instituições ora envolvidas. 

Na opinião de Ferretti (2010), na política de criação dos IFs, o novo modelo 
encaminha-se no sentido de consolidar uma rede de ensino destinada especificamente 
à educação profissional e organizada, em paralelo, à escola de tipo secundária e 
acadêmica, ou seja, a separação entre educação profissional e propedêutica.  

Otranto (2010), afirma que essa nova institucionalidade consiste em mais um 
modelo alternativo à universidade de pesquisa, que vem sendo implementado na 
América Latina, nos últimos anos, a partir do incentivo explícito do Banco Mundial. A 
autora comenta que a Lei nº 11.892/08, que cria os IFs, integra um conjunto de 
medidas normativas que visa à concretização do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE) que o tem como um dos mais importantes componentes educacionais 
do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). Para essa pesquisadora, os IFs 
evidenciam mais que um novo modelo institucional. É a expressão maior da atual 
política pública de EP brasileira, produzindo mudanças altamente significativas na 
vida e na história das instituições que optaram por aderir à proposta governamental. 
Ademais, essas mudanças precisam ser acompanhadas mais de perto pela comunidade 
interna. 

Apesar das críticas e das ressalvas apresentadas, é importante destacar que os 
novos modelos de instituições federais são uma importante oportunidade de 
transformação e melhoria da EP no Brasil, especialmente na perspectiva de integração 
com a educação básica, por meio do EMI. Além disso, os IFs apresentam-se como 
instituições que objetivam buscar uma diminuição das desigualdades sociais e ter 
como princípio a formação do sujeito em sua totalidade e não apenas o que tange aos 
anseios do mercado de trabalho.  

Segundo as metas de expansão divulgadas pelo Governo Federal, das 140 escolas 
existentes em 2003, a Rede Federal chegaria a um total de 562, em 2014. Os efeitos 
quantitativos desta expansão estão expressos pelo número de estabelecimentos 
criados, matrículas, contratação de professores e técnicos administrativos, além de 
recursos financeiros investidos. 

Sobre essa expansão e desafios que a acompanham, assim comenta o relatório do 
Tribunal de Contas da União (TCU), realizado em 2013: 

A Rede Federal passa por uma grande expansão pautada por motivações de 
naturezas distintas. Por um lado, o crescimento do País pressionou a demanda 
por mão de obra qualificada. Por outro lado, viu-se uma oportunidade quanto à 
convergência espacial da expansão da rede com outras políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento regional. A esses dois vetores somou-se o 
entendimento de que a interiorização das escolas técnicas, reinstitucionalizadas 
em Institutos Federais, poderia contribuir para o desenvolvimento das 
microrregiões menos desenvolvidas. (2013, p.7).  
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Com base nesses argumentos, o Plano de Expansão da Rede Federal ficou 
dividido em três fases, cada uma delas com critérios específicos. 

2.1 FASE 1 (2005-2007) 

Nesta fase, foi anunciada a construção de 64 novas unidades. No primeiro 
momento, estavam previstas 37 novas Unidades de Ensino Descentralizadas, 09 
novas autarquias, além da federalização de 18 novas escolas que não pertenciam à 
RFEPT. Teve como objetivo implantar Escolas Federais de Formação Profissional e 
Tecnológica nos estados ainda desprovidos destas instituições, além de outras 
unidades, de preferência, em periferias de grandes centros urbanos e em municípios 
interioranos, distantes de centros urbanos, em que os cursos sejam articulados com 
as potencialidades locais do mercado de trabalho. (BRASIL, 2007). 

A definição das localidades, para instalação dessas unidades de ensino, pautou-se 
pela análise ponderada de um conjunto de critérios previamente determinados, dentre 
os quais, citamos:  

a) Proximidade da escola aos arranjos produtivos, instalados em níveis local e 
regional;  

b) Importância do município para a microrregião da qual faz parte; 
c) Valores assumidos pelos indicadores educacionais e de desenvolvimento 

socioeconômico;  
d) Existência de potenciais parcerias para a implantação da futura unidade. 

(BRASIL, 2007) 
Para fins de estabelecimento do conjunto de municípios que seriam contemplados 

com instituições da RFEPT, toda e qualquer unidade do Plano de Expansão deveria 
atender a, pelo menos, uma das três seguintes diretrizes: 

1. Estar localizada em uma Unidade da Federação que ainda não possui 
instituições federais de educação profissional e tecnológica instaladas em seu 
território; 

2. Estar localizada em alguma das regiões mais distantes dos principais centros 
de formação de mão de obra especializada; 

3. Nos casos em que o município selecionado pertencer a uma região 
metropolitana, a escola deverá estar situada nas áreas de periferia. (BRASIL, 
2007, p. 9). 

Pode-se observar que esses critérios estavam diretamente ligados às estratégias 
de desenvolvimento territorial. De acordo com as diretrizes do Plano de Expansão, a 
opção pelo atendimento preferencial das Unidades da Federação, que até então não 
contavam com IFs, das regiões mais interioranas do país e das periferias dos grandes 
centros urbanos, garantiu que a atuação do poder público estivesse focada 
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exatamente nos espaços não contemplados pelo modelo anterior, cujos efeitos 
estiveram quase sempre restritos às regiões mais desenvolvidas. 

2.2 FASE 2 (2007-2010) 

Com o slogan “Uma escola técnica em cada cidade-polo do país”, essa fase previa 
a instalação de 150 novas unidades de ensino que, somadas às outras 64 da fase 
anterior, atingiriam o total de 214, anunciado pelo presidente Lula (BRASIL, 2009).   

Conforme dados da SETEC, a definição das cidades-polo ocorreu com base nos 
seguintes critérios: 

a) Distribuição territorial equilibrada das novas unidades;  
b) Cobertura do maior número possível de mesorregiões;  
c) Sintonia com os Arranjos Produtivos Locais;  
d) Aproveitamento de infraestruturas físicas existentes;  
e) Identificação de potenciais parcerias (BRASIL, 2009).  
No lançamento da fase 2, contabilizava-se um total de 214 novas unidades de 

ensino até 2010, que, somadas às 140 Escolas Técnicas pré-existentes, atingiriam o 
número de 354.  

2.3 FASE 3 (2011-2014)     

Promovendo a continuidade da expansão da RFEPT, iniciada pelo governo Lula, 
a presidenta Dilma Rousseff anunciou a terceira fase da expansão em agosto de 2011. 
Segundo o relatório de gestão da SETEC, referente ao ano de 2010, projetou-se para 
o seu primeiro ano, 2011, a implantação de 86 novos campi de IFs, dos quais 46 
eram remanescentes da fase 2. A sua totalidade compreende ainda a implantação de 
60 novas unidades de ensino a cada ano, durante a vigência do próximo Plano 
Nacional de Educação (2011 a 2020), o que levaria a Rede Federal à configuração de 
1000 unidades até o final da atual década (BRASIL, 2011).  

A fase 3 tem o objetivo de ampliar a presença dos IFs em todas as partes do 
território nacional, assegurando que cada uma das 558 microrregiões brasileiras possa 
contar com pelo menos um campus de IF. A proposta da constituição de uma Rede de 
IFs permitirá atender, de forma qualitativa, as principais demandas relacionadas à 
formação profissional, como também possibilitará uma interiorização sem 
precedentes da oferta de ensino superior público, além de potencializar a oferta de 
ensino médio em cada estado brasileiro (BRASIL, 2011). 

Em linhas gerais, é necessário esclarecer que os critérios estabelecidos pelo MEC, 
no que tange à expansão da RFEPT, atendem a três dimensões: social, geográfica e de 
desenvolvimento. 

Quanto à social, destaca-se a universalização de atendimento aos Territórios da 
Cidadania (programa do Governo Federal, lançado em 2008, cujo objetivo é promover 
o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania), o 
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atendimento aos municípios populosos e com baixa receita per capita, integrantes do 
G100 (grupo das 100 cidades brasileiras com receita per capita inferior a R$ 1.000,00), 
além de assistir os municípios com percentual elevado de extrema pobreza. 

No que se refere à dimensão geográfica, destaca-se o atendimento prioritário aos 
municípios com mais de 50 mil habitantes ou microrregiões não atendidas, a 
universalização do atendimento às mesorregiões brasileiras, a prioridade pelos 
municípios em microrregiões não atendidas por escolas federais e a interiorização da 
Educação Profissional pública. 

Quanto à dimensão de desenvolvimento, elucida-se que os novos campi devem se 
localizar em municípios com arranjos produtivos locais (APLs) e serem localidades 
que receberam investimentos do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Em nível nacional, 85% dos campi estão fora das capitais estaduais, o que reforça 
a preocupação com a interiorização da Rede. Outro dado enfatiza essa constatação: 
176 campi estão em municípios com menos de 50 mil habitantes e, destes, 45 estão 
em municípios com menos de 20 mil. Além disso, a expansão tem sido pautada em 
critérios que envolvem além da formação de mão de obra qualificada para atender a 
crescente demanda, um viés de redução de desigualdade regional e sub-regional, 
bem como de interiorização (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2013).  
Em síntese, considera-se que a expansão da RFEPT teve duas direções:  

a) Ampliação do número de vagas e infraestrutura das escolas pré-existentes com 
a construção de novos campi nas regiões metropolitanas, de modo a fazer frente ao 
dinamismo econômico dessas regiões;  

b) Interiorização dos IFs, visando ocupar os lugares de maior carência 
socioeconômica (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2013, p. 8).  

É evidente que a expansão da RFEPT tem importância fundamental para a 
educação, constituindo-se num elemento de melhores oportunidades de ensino para 
milhões de brasileiros. Essa importância se intensifica principalmente para a 
população de muitas cidades interioranas do país que não dispõem de sistema público 
de educação, municipal ou estadual, do porte da Rede Federal e que enfrentam há 
bastante tempo e, sucessivamente, um processo de precarização da infraestrutura 
física e de recursos humanos, fato constantemente divulgado pelas várias mídias 
existentes no país. Além disso, são também benefícios advindos da expansão da 
RFEPT, o aumento da circulação de renda nos municípios, gerado por empregos 
diretos e indiretos em função das obras de infraestrutura física; e elevação do nível de 
escolarização da população oferecida pela verticalização de ensino nos IFs.  

Contudo, apesar dos pontos positivos, o processo de expansão da RFEPT também 
apresenta uma série de limitações e desafios, como aponta o Relatório de Auditoria 
Operacional em ações da Rede Federal, elaborado pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), concluído em 20131:  

                                                   
1 Para a execução dos trabalhos, os auditores do TCU realizaram visitas in loco a oito IFs. Em cada um deles, 
foram realizadas entrevistas com reitores e pró-reitores, grupos focais com professores, além de aplicação de 
questionários a alunos do ensino médio e superior. 
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a) Evasão nos cursos de um modo geral; 
b) Dificuldades para o estabelecimento de parcerias entre os IFs e o setor 

produtivo; 
c) Os programas de extensão não vêm acompanhando o mesmo ritmo de 

desenvolvimento das atividades de pesquisa; 
d) Obstáculos internos aos próprios institutos na realização de parcerias com o 

setor produtivo/empresarial, devido a fatores legais, administrativos e culturais; 
e) Incipientes medidas de fomento ao empreendedorismo, principalmente pela 

falta de incubadoras de empresas, e, comparativamente a outras instituições de ensino 
superior, a proporção de alunos dos IFs com acesso a estágio ainda é baixa; 

f) Poucas iniciativas de acompanhamento da empregabilidade do aluno egresso; 
g) Déficit de professores associado à oferta insuficiente de cursos de formação 

pedagógica; 
h) Carência de técnicos de apoio administrativo; 
i) Carências estruturais quanto à disponibilidade de bibliotecas, computadores, 

salas de aula e laboratórios. 
As fragilidades reveladas no decorrer do relatório do TCU não diminuem o mérito 

da política de expansão no que tange à democratização do acesso ao ensino 
profissional e ao ensino superior e, principalmente, o avanço representado pela 
interiorização dos cursos e instituições de ensino que se concentravam nas capitais e 
regiões litorâneas do país.  

Compreender o significado da RFEPT ainda se constitui em algo desafiador. Na 
perspectiva da ampliação social do seu significado, busca-se visualizar essa Rede 
enquanto espaço de formação para o trabalho e a melhoria da qualidade do ensino na 
educação básica. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação profissional e tecnológica está fundamentada em uma história que vem 
sendo construída há mais de 100 anos, e que, ao longo do tempo, passou por 
transformações, reconfigurações e incorporações institucionais. 

A expansão e a interiorização da RFEPT tem proporcionado, desde 2006, a 
ampliação física e a democratização da oferta de vagas. Ao mesmo tempo, acreditamos 
ser necessário acompanhar mais de perto essa expansão, mantendo atenção maior no 
tocante ao processo de gestão que está sendo desenvolvido no âmbito interno de cada 
Instituição.  

Entendemos que o processo de expansão da EP, através da configuração da RFPET 
e a criação dos IFs, compõe um programa que, mesmo atravessado por ideais 
economicistas e referendado por estratégias de desenvolvimento de órgãos 
internacionais, trouxe consideráveis e visíveis benefícios para a sociedade.  

Diante disso, muitos são os desafios para os IFs, decorrentes do novo arranjo 
institucional e que surgem a cada ano de implantação de novos campi pelos estados 
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brasileiros, mas também por revelar fragilidades que já incidiam sobre as instituições 
agregadas. De qualquer forma, acreditamos que os desafios para os IFs são muitos e 
surgem a cada implantação de novos campi, mas isso não nos exime de acompanhar, 
monitorar quanti e qualitativamente as mudanças advindas desta nova 
institucionalidade.   

Consideramos que o processo de expansão da Rede Federal exige atenção e 
acompanhamento de natureza política, social e, principalmente, de pesquisa, de modo 
que amplie o entendimento do processo de criação dos IFs. Ademais, essa análise deve 
considerar a realidade, o contexto histórico, a região geográfica e as especificidades de 
cada campus dos IFs. Por fim, a intenção é que se problematize de forma mais 
aprofundada essa nova institucionalidade no campo de estudos sobre as instituições 
educacionais no Brasil. 
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RESUMO  

Com a chegada da Companhia de Jesus a Portugal, no século XVI, passam a serem 
criados na Coroa os colégios jesuíticos, que posteriormente não terão somente fins 
religiosos. Temos como objeto de estudo a primeira instituição pública de ensino 
português, o Colégio de Santo Antão, de Lisboa. Em 1553 a Societa Iesus inicia as 
aulas inaugurais dessa instituição. A procura pelas matrículas foi grande tornando 
necessário outra construção; quando em 1593 iniciam-se no novo ambiente as 
aulas do que passará a se chamar Colégio de Santo Antão-o-Novo. Nesse contexto, 
propomos breve discussão dos principais objetivos, características e dificuldades 
desta Ordem religiosa no território citado, bem como aspectos quanto à 
implantação e consolidação do Centro de Ensino em questão; além disso, 
realizamos uma discussão de uma das aulas mais importantes desse Colégio: a 
“Aula da Esfera”. A primeira instituição jesuítica de ensino público cresceu 
tornando-se o melhor centro de Ciências e Astronomia de Portugal. Estudar o 
Colégio de Santo Antão ajuda-nos também a compreender como eram 
consideradas estas inovações no ensino, ainda que no caso jesuítico, naquela 
conjuntura temporal de Portugal. Entendemos que o Colégio, principalmente 
pelas inovações com estas disciplinas, foi essencial na modernização da ciência 
portuguesa. 
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Século XVI, Companhia de Jesus, Colégio de Santo Antão. 
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1. A COMPANHIA DE JESUS E O ENSINO PÚBLICO 

Após a primeira década da Companhia em Portugal, a coroa lusitana aumentava o 
incentivo ao ensino. Embora houvesse, por parte de alguns políticos, devido ao grande 
investimento, defesa da inutilidade dos estudos para todas as camadas sociais, muitos 
do reino ainda acreditavam no ensino (RODRIGUES, 1931a). 

Com a criação de centros de ensino e oportunidades surgidas, os pais começam, de 
forma significante, tirar seus filhos dos ofícios cotidianos passando a estimulá-los aos 
estudos. Havia críticas, naquele período, ao incentivo de instituições religiosas, pois 
indicavam a formação de padres dificultando a quantidade de moços que se casassem. 
Os que não se tornavam padres, formavam-se colaboradores da Companhia, ou se 
casavam e tornavam-se juristas ou procuradores. 

As oscilações, ao longo do século XVI, tanto das funções atribuídas à 
universidade, como da figura do letrado, deverão ser analisadas tendo em conta 
o conjunto de leis, regimentos, ordenações e estatutos que pretendem organizar 
a vida acadêmica. Este conjunto de normas interfere directamente com a prática 
do quotidiano, em que os actos são vigiados e controlados tendo em vista a 
formação de hábitos. (MATTOSO 1997, p. 119). 

Visto isso, em 1551, Inácio de Loyola escreve a Simão Rodrigues pedindo-lhe para 
criar o ensino público em várias cidades de Portugal, a começar por Lisboa, Coimbra 
e Évora. O pai da Companhia declara que reconhecia o aumento das atividades da 
ordem e os reflexos positivos que haviam produzido na sociedade em sua primeira 
Província.  

Loyola pensava para a sociedade uma educação literária e moral da juventude, 
tendo em vista o sucesso do Colégio visando a utilidade de divulgação social que ele 
traria tanto para a ordem, quanto para a Santa Igreja. Sempre considerando que “o 
fim de tais colégios era, como o de tôdas as obras da Companhia de Jesus, <<o maior 
serviço de Deus e o proveito dos próximos>>” (RODRIGUES 1931a, p. 286). 

O ensino público ofertava a possibilidade da instrução sem recorrer ao sacerdócio; 
aumentava, em larga escala, a possibilidade de melhorar a vida e ter mais domínio nas 
oportunidades sociais. Talvez nem a própria Companhia imaginara tamanha 
influência nos domínios portugueses, nem no ultramarino (Carvalho 2001). 

Com um dos objetivos de impedir a sociedade de cair nos domínios dos pecados e 
heresias, mas sim trabalhar para a conversão, a Companhia de Jesus fazia votos e 
investia para que se pudesse ver sentado nos bancos dos colégios a maior quantidade 
de crianças e jovens possível. O domínio pedagógico tornou-se ainda maior com a 
implantação desse ensino público.  

Segundo Carvalho (2001), havia uma organização para que aquele propósito fosse 
realizado, não se encontrando, naquele momento, diferenças entre membros da 
companhia e mestres universitários, já que eram: “[...] unidos para o mesmo fim, que 
era o da defesa activa da Igreja Católica por via do ensino, alicerçados na tradição e 
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coesos nos intuitos, toda a vida pedagógica nacional ia decorrer tranquila durante 
quase dois séculos” (CARVALHO 2001, p. 330). 

No início de 1553 foram abertas, em Portugal, as primeiras escolas com acesso ao 
público, e não tão somente aos que queriam tornar-se integrantes da Companhia de 
Jesus. Por meio do Colégio de Santo Antão, Lisboa foi escolhida para inaugurá-las.  

De início, devido às circunstâncias, as normas prescritas por Inácio para implantar 
o colégio lisboense não puderam ser todas atendidas. Então, não conseguiram edificar 
o Colégio em local separado, assim, foi instalado na mesma casa de Santo Antão1, em 
Lisboa, o primeiro centro de ensino público. 

Durante dez anos a casa de Santo Antão tinha função, apenas, de residência, ou 
seja, oferecia abrigo aos padres e era sempre governada por um Superior. Apenas em 
1553 é que a casa toma forma de colégio. As primeiras aulas são de grego, retórica, 
matemática e casos de consciência (princípios da moral cristã e costumava ser 
debatido com método teológico). 

Desde o início foi grande o crescimento da obra e o êxito que ela tinha à sociedade 
portuguesa. Entretanto, o que mais despertava a admiração dos cidadãos lisbonenses, 
a se crer nos relatos dos próprios jesuítas, era a transformação rápida e intensa na 
juventude, que demonstrava estar mais piedosa e cheia de bons costumes 
(RODRIGUES 1931a).  

Para realizar os investimentos em escolas públicas, Inácio enviou a Portugal, no 
mesmo ano de 1553, um jesuíta vindo de Maiorca, Jerónimo de Nadal, sua atividade 
seria muito útil para iniciar trabalhos como uma espécie de Pedagogo em terras 
lusitanas. 

O sucesso das escolas jesuítas era considerável e fascinava a muitos, tanto que fazia 
com que se esforçassem a construir novas escolas abertas ao público em geral. Esses 
colégios destacavam-se por apoiar alunos internos e externos, tanto das classes mais 
como as menos favorecidas. 

O número de estudantes do Colégio de Santo Antão crescia rapidamente, e 
consequentemente dobravam-se o número de aulas. Com tal crescimento, no final do 
século XVI, foi necessário um novo edifício para acomodar os numerosos estudantes 
que frequentavam o espaço. Decidiu-se pela construção da nova escola por meio de 
ajuda da cidade, assunto este que trataremos mais adiante. 

Segundo Mattoso (1997), o Colégio vangloriava-se por formar tanto padres para a 
Companhia, como capitães, desembargadores ou servos destinados a outras religiões 
já que tratava-se de uma instituição aberta ao público externo. O Colégio de Santo 
Antão, por dois séculos, foi o mais importante de todo o território luso. 

                                                   
1 A história de Santo Antão, personalidade da religião Católica que nomeia o Colégio, nasceu em 251, numa 
aldeiazinha de Coma, chamada Queman El Aroune, na província de Benisouf, no alto Egito. Filho de coptas, sua 
família possuía terra às margens do Nilo, na província de Fayum. Ao perder pai e mãe aos 20 anos de idade, 
encontra-se sozinho e pobre. Devoto cristão, Antão via as coisas materiais mundanas como demônios, para ele o 
demônio era o príncipe deste mundo. Após uma vida de solidão, tortura e trabalho escravo, penúria e amor a 
Deus, Antão morreu a 17 de janeiro de 356. Devido a seus votos, é conhecido como Santo Antão, o santo da 
renúncia, aquele que via a pobreza como símbolo de pureza, bondade e aspiração para Deus (MILEER, 1956). 
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Segundo Rodrigues (1931a), no que diz respeito aos princípios e à metodologia das 
instituições jesuíticas, almejava-se que os estudantes, por meio dos ensinamentos dos 
mestres, aprendessem latim e, se estivessem reunidos em grupo grande, que 
compreendessem até mesmo a leitura teológica nos modos parisienses. No entanto, na 
falta dessas habilidades, contentariam-se com o ensino das artes e letras humanas. 

A Companhia aperfeiçoava seus mestres, que aprenderiam muito ensinando, pois 
dessa forma seriam mais resolutos e senhores do que sabiam; formavam seus próprios 
estudantes nessas escolas com o cuidado e exemplo desses mestres. Iam-nos 
instruindo nos ministérios sagrados, que se exercitavam no Colégio, para que depois, 
em maior extensão e com mais perícia, soubessem ocupar-se nas lides do apostolado. 

Enfatizamos o fato da casa de Santo Antão ter dado aos jesuítas uma formação 
consistente. Tal instrução os apoiou a ir às missões, como por exemplo, para o Oriente. 
Padre Xavier, já no Japão, afirmava em suas cartas ser fundamental que os membros 
da Companhia que fossem compor as missões na China, deveriam ir preparados e que 
a partir de lá frequentassem a universidade de Ghengico a fim de atingir melhor 
instrução para colaborar nas missões para conversão dos chineses (Leitão 2007). 

Os padres da ordem religiosa prezavam a formação universitária como 
fundamental ao movimento cristão e consideravam que a ligação entre esses povos era 
importante à medida que a China seria a porta para entrar no Oriente. 

O Colégio de S. Antão, que funcionou até a expulsão dos jesuítas em 1759, tem um 
lugar de destaque na sociedade e na ciência, pois um de seus marcos principais foi o 
de ter ministrado as atividades da “Aula da Esfera”. Porém, estudar esta instituição 
não é realizar obra sobre história geral, nem estudar isoladamente as atividades 
científicas, afirma o professor Henrique Leitão (2007). 

A Comissão Geral das Comemorações do V Centenário de S. Francisco Xavier, em 
Portugal, no prefácio do livro de Henrique Leitão A Ciência na “Aula da Esfera”, no 
Colégio de Santo Antão (1590-1759), relata que entre os séculos XVI e XVIII, os 
cientistas da Companhia de Jesus (muito alunos do Colégio de S. Antão), matemáticos, 
astrônomos, geômetras, estabeleceram um vínculo fundamental entre Ocidente e 
Oriente, assumiram, desta forma, cargos na hierarquia cientifica chinesa. 

 
2. COLÉGIO DE SANTO ANTÃO 

Principalmente, devido a “Aula da Esfera”, a ciência portuguesa ficou conhecida 
internacionalmente. O Colégio de Santo Antão, além de toda a sua influência, foi 
discutido de maneira regular e consistente. Tanto a instituição quanto a aula citada 
ficaram expressas na formação da sociedade lusitana.  

Leitão (2007) afirma que ao investigar arquivos, há notícias de que desde o início 
do Colégio tenham sido avaliadas e valorizadas aulas científicas e astronômicas 
naquela instituição lisboeta. No entanto, apenas em 1590 é que o curso regular de 
Matemática é instaurado, perdurando até a expulsão dos padres.  
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Fixaram o dia dezoito de outubro desse ano de 1553 para a solenidade inaugural. 
Mas nos dias antecedentes era já enorme a concorrência de jovens que se 
matriculavam para o começo dos cursos; e a cidade receosa de que não houvesse 
lugar para os seus filhos, propôs aos mestres que aceitassem a obrigação de 
admitir aos estudos os moradores de Lisboa de preferência a quaisquer 
forasteiro (RODRIGUES 1931a, p. 296). 

Para a construção D. João III disponibiliza renda de suas fazendas e alguns 
membros da sociedade também se oferecem a doar rendas perpétuas para os 
benefícios da Companhia. Com a caridade dos lisbonenses, aumenta e floresce o 
Colégio de Santo Antão, não sendo de se estranhar que a instituição progredisse ainda 
mais.  

Em fevereiro de 1553 o Colégio foi inaugurado com um discurso em latim de P. 
Cipriano Soares sobre o estudo das três línguas, sendo que os estudantes deram 
mostras dos trabalhos que seriam desenvolvidos a partir de então, o que encantou 
ainda mais todos os presentes. No dia seguinte inicia-se as lições e os alunos foram 
distribuídos em cinco classes. O colégio já atingia um número de 450 alunos e tinha 
como reitor Inácio de Azevedo (Leitão 2007). 

Ao contrário do Colégio de Jesus, em Coimbra, o de Santo Antão é planejado desde 
o início para atender ao público que não pensava em ser jesuíta. Um dos problemas 
encontrados pela Companhia foi a vontade de formação elitista por parte de alguns 
nobres. Francisco Correia, por exemplo, um vereador de Lisboa, solicitava que não se 
desse formação à camada mais pobre da sociedade, mas sim para indivíduos capazes 
de exercer cargos sociais e acrescentar algo produtivo à sociedade; porém, os membros 
da ordem não vieram a concordar com esta ideia. (RODRIGUES 1931a, p. 293). 

O edifício, localizado numa encosta do Castelo não comportava a quantidade de 
estudantes que desejavam estudar no centro, para tanto foi necessário construir outras 
casas próximas. Em 1555, com sete classes, o colégio atinge sua lotação (CARVALHO 
2001; LEITÃO 2007). 

O aumento do número de alunos no Colégio de S. Antão resultou na necessidade 
de sua mudança de local. É determinado, portanto, que se construa outro prédio. Em 
1557, após quatro anos de funcionamento, D. Catarina e o infante D. Henrique já 
tinham propostas para auxiliar os padres nesta questão, tirando-lhes das más 
acomodações. 

Enquanto esperam manifestações para um novo edifício, os jesuítas elevam o 
ensino pré-universitário um número nunca visto anteriormente, com importância 
significativa. No ano de 1573 é que os inacianos realmente conseguem avanços 
apoiando novas instalações. O cardeal D. Henrique assume a figura de fundador do 
Colégio de S. Antão e assegurava uma renda da parte do rei, D. Sebastião, seu sobrinho, 
mas o fizera com algumas condições: 

[...] o contrato de fundação que então se redigiu contém a primeira notícia 
directamente relacionada com a “Aula da Esfera”, que surge como uma condição 
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imposta pelo “fundador”, cardeal D. Henrique: “que se acrecentassen las classes 
de latim que fuessen necessarias, que serian hasta una o dos, y que se leyesse una 
leccion de mathematica, y un curso de artes de três em três anos” (LEITÃO 2007, 
p. 32). 

Aceitas as condições de D. Henrique, para que se fossem implementadas lições de 
matemática, inicia-se a procura de um terreno. É possível afirmar que a “Aula da 
Esfera”, que marca o novo centro de ensino, é nascida de uma exigência por parte de 
D. Henrique para que fosse colocado em funcionamento o Colégio no novo local. 
Segundo Leitão (2007), não é difícil inferir as razões porque foi realizado esse pedido 
por meio da Coroa: 

Em Coimbra, na Universidade, o ensino de matemática estava num estado 
lastimoso. Com a jubilação de Pedro Nunes, em 1564, as aulas de matemática 
foram sucessivamente entregues a figuras menores e pouco a pouco caíram em 
total desleixo. Mestres incompetentes, alunos desinteressados e uma 
administração universitária pouco preocupada com a situação conjugaram-se 
para agravar o estado do ensino da matemática e das disciplinas científicas, em 
Coimbra (LEITÃO 2007. p. 33). 

Existia já, em Lisboa, desde meados do século XVI a “Aula do Cosmógrafo-Mor”, 
que eram lições dadas na casa do cosmógrafo2 sobre náutica e cosmografia. 

Os principais Reitores que dirigiram, nos seus primeiros anos, tamanho sucesso 
do Colégio de Santo Antão foram: P. Melchior Carneiro (fevereiro de 1553 a junho 
1553); P. Inácio de Azevedo (1553 - 1555); P. Manuel Godinho (princípio 1556 – 
outubro 1556); P. Afonso Barreto (outubro 1556 – fevereiro 1557); P. Francisco 
Henriques (1557 - 1558); P. Gaspar Álvares (1559 - 1560), (RODRIGUES 1931a). 

 
3. AS CIÊNCIAS MATEMÁTICAS: SOBRE A “AULA DA ESFERA” 

A “Aula da Esfera” é considerada a principal aula desenvolvida no Colégio de Santo 
de Antão, em especial após a construção de Santo Antão-o-Novo. Ela tem este nome, 
com muita probabilidade, e segundo estudiosos como Henrique Leitão e Luís de 
Albuquerque3, devido ao Tratado da Esfera, de João de Sacrobosco, elaborado no 
século XIII, mas com influência em toda a Europa até o século XVIII.  

Esta aula foi fundamental às novidades científicas de Portugal na época moderna. 
Por meio de tal, o Colégio de Santo Antão foi o responsável pela modernização e 

                                                   
2 COSMÓGRAFO: responsável por uma parte da astronomia que dedicação seus estudos à descrição do universo, 
veremos mais a respeito na próxima seção. 

3 Luís de Albuquerque foi o responsável por duas edições de materiais, obras e manuscritos deixados pelo Padre 
Francisco da Costa (um intelectual respeitado e um dos principais professores da “Aula da Esfera”). O objetivo 
deste pesquisador foi abordar assuntos acerca das aulas de Cosmografia e matérias afins ministradas no Colégio 
de Santo Antão.  
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institucionalização da Astronomia criando ali o primeiro observatório de Portugal, no 
século XVIII.  

Em território luso elas são iniciadas em 1593, no Colégio de Santo Antão-o-Novo, 
e vão até 1759, com a expulsão dos jesuítas. 

A “Aula da Esfera” foi, durante muitas décadas, a mais importante instituição 
portuguesa de ensino de náutica e todas as técnicas associadas à navegação. Foi 
também uma das mais importantes instituições de ensino de arquitetura e 
engenharia militar, de perspectiva e cenografia (LEITÃO 2007, p. 22). 

Um dos fatores que acredita-se ter reforçado a manutenção dessas aulas na 
instituição foi a formação do cosmógrafo-mor. Pedro Nunes ocupava o lugar de 
cosmógrafo-mor da Coroa, sendo nomeado oficialmente em 1547 como representante 
do reino. Para que se pudesse exercer esta profissão era exigido, no Regimento do 
Cosmógrafo-mor de 1592, que o candidato tivesse domínio sobre as Lições de 
Matemática, pois passou a ser considerado uma obrigação para alguém assumir 
aquele cargo.  

O fato descrito pode explicar a procura da alta nobreza pelas matrículas no Colégio 
de Santo Antão, pois a população fidalga com os ensinamentos daquele Centro de 
Ensino poderiam servir ao Rei nas navegações de além-mar (ALBUQUERQUE 1972; 
LEITÃO 2007).  

Salientamos que de acordo com os currículos é possível observar que as discussões 
da “Aula da Esfera” e das demais disciplinas de Santo Antão, em seus aspectos 
filosóficos e teológicos, estavam interligadas aos acontecimentos que ocorriam 
naquele momento na Coroa lusitana; ou ainda, assuntos polêmicos que aconteciam na 
Europa. Além do que, aquilo demonstrava a opinião da Companhia de Jesus a respeito 
dos temas. 

Não encontramos, por meio de documentos ou livros de autores que se referem a 
esta temática, como comprovarmos os trâmites burocráticos e preparatórios que 
levaram estas aulas a funcionarem no Colégio. Porém, é possível supor como ela teria 
acontecido quando os jesuítas se prontificaram a atender os interesses da Coroa, 
especificamente de Dom Henrique. 

[...] os jesuítas terão procurado um professor idôneo, seleccionado entre os seus 
um dos mais competentes, e cuidando em que adquirisse uma formação 
matemática avançada, formação essa que não se conseguiria obter na altura no 
país. Não sabemos exactamente o que sucedeu, mas sabe-se que o nome de João 
Delgado [...] não aparece nos catálogos portugueses entre 1576 e 1585 [...] 
(LEITÃO 2007, p. 46). 

Nos catálogos vemos que, posteriormente, no ano de 1586, já constam relatos de 
João Delgado como professor de matemática, ainda que para pequenos grupos de 
alunos jesuítas. Isso pode explicar que ele possa ter se encontrado em Roma, na 
Academia de Clávio, para melhor se preparar e ensinar a matemática, mais tarde, nos 
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colégios portugueses. Finalmente, no ano de 1590 temos documentos do professor em 
pleno exercício, nas “Aulas da Esfera” no Colégio de Santo Antão. 

O jesuíta português João Delgado é considerado o fundador dos estudos 
matemáticos em Portugal. Segundo Carolino (2006), os matemáticos recorriam às 
demonstrações deste padre para realizarem suas pesquisas e trabalhos.  

Nas aulas de Santo Antão, o padre Delgado centrava suas discussões em 
comprovar que a matemática também procedia por causas e princípios próprios e 
verdadeiros, assim como as demais ciências (CAROLINO 2006). Dessa forma ele 
contribuía com as discussões daquele século, principalmente por considerar as 
questões nucleares da filosofia da matemática e manter um vínculo estreito com as 
inovações advindas do Colégio Romano. 

Leitão (2007) afirma que a possível razão da “Aula da Esfera” ter demorado tanto 
a ser concretizada e iniciada no Colégio possa ser pela necessidade de tempo para 
formação de um jesuíta específico, ou ainda, a transição entre uma instituição e outra. 
A mudança entre o Colégio de Santo Antão (Coleginho) e o Colégio de Santo Antão-o-
Novo. 

Com as aulas de matemáticas no Colégio jesuíta, a Coroa tem novas perspectivas e 
expectativas em relação à ciência. Sendo assim, em 1592 tem-se um projeto de 
cartografar e realizar a geografia do território português (LEITÃO 2007). 

Com relação aos professores, Rodrigues (1917) esclarece-nos que os jesuítas não 
ficaram alheios ao estudo das matemáticas e das ciências, mas sim valorizaram a 
prática dessas questões principalmente em Coimbra, Évora, Lisboa e na China.  

A “Aula da Esfera” teve, sobretudo, um caráter pioneiro no território português. 
Com seus temas tratando da matemática, astronomia observatória, astronomia 
teórica, náutica, cosmografia, teoria do calendário, hidráulica, ótica, estática, assuntos 
náuticos, enfim, muitas outras temáticas, entende-se que a instituição de Santo Antão, 
por meio dela abre as portas para a ciência moderna, inserindo a Coroa lusa na 
denominada “Revolução Científica” (LEITÃO 2010). 

 As aulas de matemática, como já citamos, não eram consideradas importantes 
apenas para o Colégio lisboense, mas também para toda a conquista do padroado 
português 

A astronomia presente na “Aula da Esfera” e ensinada por professores portugueses 
e também estrangeiros, torna Lisboa cenário de grande circulação de intelectuais e 
cientistas. A ida da Companhia de Jesus para o Extremo Oriente, principalmente 
China, fez com que muitos matemáticos e astrônomos passassem por Portugal para 
seguir em adiante e realizar as missões. 

 
4. O COLÉGIO DE SANTO ANTÃO-O-NOVO E A CIÊNCIA MODERNA 

Apresentado a construção e alguns trâmites do Colégio de Santo Antão, tanto a 
primeira instituição como a sua nova construção, denominada Santo Antão-o-Novo, 
adentramos acerca do seu desenvolvimento em território luso e sua influência na 
Ciência Moderna. 
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Rossi (2001) afirma que no centro de ensino de Santo Antão os estudiosos não só 
organizam os saberes científicos, mas, também, analisavam e debatiam importantes 
teorias, como a heliocêntrica proposta por Nicolau Copérnico (1473-1543).  

Entre o século XVI e XVII, o colégio já era conhecido em toda a sociedade 
portuguesa e já havia se tornado um dos centros mais importantes de toda a Europa. 
O avanço das ciências nos mais variados estudos, como mecânica, estática, óptica, 
passam a ser contemplados. É iniciada a construção de telescópios por meio dos quais 
as observações astronômicas passam a ser realizadas (LEITÃO, 2007). 

Devido à formação realizada, principalmente naquela instituição, os jesuítas 
passam a contribuir de forma generosa com as traduções, com a permissão dos limites 
impostos pelo Concílio de Trento (em referência, por exemplo, aos livros proibidos). 
Leite (1938-1949) relata que o papel dos religiosos nas traduções eram divulgados nas 
metrópoles e na colônia, entre vários exemplares matemáticos estavam as obras de 
Clavius, Kircher e estudos de Newton e Descartes. 

 Até no Brasil, por exemplo, encontra-se os reflexos do Colégio de Santo Antão. Por 
meio de documentações é possível afirmar que devido a formação de alguns padres 
nesse centro de ensino se tem, na colônia, as primeiras aulas de “Lição de Algarismos”, 
ou de geometria, que aconteciam nos colégios da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco 
(LEITE 1938-1949). 

Assunção (2014) destaca que o progresso do ensino matemático sofreu oscilações, 
tanto por meio dos professores que lecionavam no Colégio de S. Antão, quanto pela 
censura dos textos a serem utilizados pelos mestres. No entanto “[...] é importante 
ressaltar que a circulação de jesuítas pelos diferentes colégios da ordem espalhados 
pelo mundo permitiu um forte intercâmbio cultural que arejou a mente dos jovens 
estudantes” (Assunção 2014, p.58). 

As descobertas e as viagens que a instituição passa a proporcionar, por meio de 
suas descobertas, geram o reconhecimento cultural em apoio à promoção das 
alterações nos padrões de comportamento de todo aquele povo. Essa reorganização 
quanto ao novo modo de vida social, devido às evoluções recorrentes, adquire forma 
por meio dos estudos que aqueles homens se disponibilizaram a realizar. Paolo Rossi 
ressalta que: 

O mundo terrestre é o mundo da alteração e da mutação, do nascimento e da 
morte, da geração e da corrupção. O Céu, ao contrário, é inalterável e perene, os 
seus movimentos são regulares, nele nada nasce e nada se corrompe, mas tudo é 
mutável e eterno. As estrelas, os planetas (o Sol é um deles) que se movem ao 
redor da Terra não são formados pelos mesmos elementos que compõem os 
corpos do mundo sublunar, mas por um quinto elemento divino: o éter ou quinta 
essência, que é sólido, cristalino, imponderável, transparente e não sujeito a 
alterações. As esferas celestes são feitas da mesma matéria. Sobre o esquadros 
destas esferas em rotação (como ‘nós em uma tábua de madeira’) são fixados o 
Sol, a Lua e os outros planetas (ROSSI 2001, p. 36). 
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Essas novas formas de ver o mundo resultaram numa nova forma de ver a 
natureza. E, então, é com tal pressuposto que vamos ao próximo capítulo, com a 
reflexão de que o nascimento da ciência moderna oportunizou uma renovação dos 
princípios e dos métodos. Para Assunção (2014), esse modelo adentra ao século XVII, 
procura harmonizar homem, Deus e natureza.  

O que percebemos com o Colégio de Santo Antão é que os jesuítas, tanto por eles 
próprios como pela sua influência social, se dedicam não somente os ensinamentos 
religiosos da fé católica, passam a ser responsáveis e começam a dar forma na 
circulação dos conhecimentos científicos.  

A Companhia de Jesus, para servir a Coroa, atua diretamente na difusão de uma 
educação intelectual com bases científicas como forma de inovação do Portugal 
moderno, mas, ainda assim, mantendo a sociedade em caminhos religiosos. Partindo 
deste ponto que entraremos na próxima discussão, onde o homem passa a pesquisar e 
buscar fundamentos às suas explicações; para tanto, ele recorrerá à Ciência. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mosteiro de Santo Antão não foi apenas a primeira casa que a Companhia de 
Jesus teve em sua história, mas também o principal Centro de Ensino de Ciências, 
considerado como instituição de excelência. Embora não tenha sido apenas nele que 
os jesuítas realizaram sua prática científica, pois em Coimbra e Évora também estava 
presente esse tipo de ensino, foi em Lisboa que ela acontecia em maior quantidade e 
melhor qualidade. 

Por meio de análise dos relatos, anotações e importantes referências as quais 
tivemos acesso, notamos que a Companhia assegurou uma rede organizada de ensino, 
preparou colégios, treinou professores e formou os estudantes num padrão científico 
que Portugal jamais havia testemunhado. Com todos os avanços da Europa, Portugal 
poderia ter ficado atrasado em relação aos outros territórios; porém, com a educação 
jesuítica e seus colégios, em especial ao de Santo Antão, o reino lusitano fica 
relativamente equiparado aos avanços europeus, sendo comparado a famosos centros 
internacionais de ensino e dando instruções não apenas àqueles que desejassem seguir 
carreira eclesiástica. 

Embora seja necessário reconhecer os limites da instituição pré-universitária de 
Santo Antão, ela foi, sem dúvida, uma das mais importantes de Portugal nos séculos 
XVI e, especialmente, no século XVII e XVIII. Como justificativas para tal afirmação é 
possível analisar alguns fatos importantes, tais como, ter sido o único centro de ensino 
que assegurou continuadamente, por 170 anos (do final do século XVI a meados do 
XVIII) as aulas de Ciências Naturais e Matemáticas. 

O Colégio jesuítico de Lisboa foi o responsável pela formação dos principais 
técnicos e especialistas daquela Coroa e, além disso, preparava intelectualmente 
alguns dos melhores padres missionários para o Padroado na China. Em suma, Santo 
Antão e Santo Antão-o-Novo foram a porta principal para a entrada da Ciência 
Moderna em Portugal. Lisboa encontrava-se num dos centros de comunicação entre 
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Ocidente e Oriente, no Colégio eram realizadas aulas que auxiliavam no 
aprofundamento da cosmologia, por exemplo. 

De todas as coisas que podemos afirmar, o mais preciso é que a “Aula da Esfera” 
foi a mais importante aula dos currículos da instituição de Santo Antão de Lisboa. 
Aquele centro de ensino demonstrou ser a única instituição que ininterruptamente 
ofertou aulas de matemática, ciências, astronomia do século XVI ao XVIII. A “Aula da 
Esfera” exigia professores competentes e qualificados e, também, devido a seu contato 
com aqueles que por ali passavam exerciam um trabalho importante e eficiente. 

Entre meados dos séculos XVI a XVII foi esta instituição a responsável por toda a 
formação de técnicos em ciência no reino lusitano. Embora com a grande perda devido 
a queima dos documentos do Colégio, com a expulsão da Companhia de Jesus por 
Pombal, foram deixados documentos que comprovassem tal afirmação como notas de 
aulas, manuscritos, textos impressos, teses entre outros que auxiliam muito no 
desenvolvimento de pesquisas para compreender esta questão.  

A Companhia de Jesus foi um projeto inconfundivelmente moderno e ambicioso 
que não influenciou apenas a sociedade portuguesa do século XVI. Ainda que com os 
empecilhos e limitações (im)postos pelo cristianismo foram homens de seu tempo e 
formaram povos leigos para além das necessidades daquele período. A metodologia de 
ensino jesuítica e seus avanços científicos foram fundamentais, não apenas para a 
conquista das missões do Padroado português, mas para a conquista de todos os 
territórios aos quais aqueles padres passaram. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ALBUQUERQUE, L. de A. (1972). “Aula de Esfera” do Colégio de Santo 
Antão no Século XVII. Junta de Investigações do Ultramar. Lisboa: Edição de 
Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga. 

ASSUNÇÃO, P. de. (2014). Os Colégios Jesuíticos e a Produção e Circulação do 
saber no Império Colonial Português. In: RIBAS, Maria Aparecida de Araújo Barreto; 
SKALINSKI JUNIOR, Oriomar; TOLEDO, Cézar de Alencar Arnaut. (Orgs.). Origens 
da Educação Escolar no Brasil Colonial – Volume II. Maringá: EDUEM. 

CAROLINO, L. M. (2006). João Delgado SJ e a <<Quaestio de Certitudine 
Mathematicarum>> em inícios do século XVII. Revista Brasileira de História da 
Matemática – Vol. 6. N. 11 – pág 17-49. Disponível em: 
http://rbhm.org.br/issues/RBHM%20%20vol.6,%20no11,%20abril%20%282006%2
9Carolino%20-%20RBHM,%20Vol.%206,%20no%2011,%20p.%2017-
49,%202006.pdf. Acesso em: 05/01/2015. Acesso em: 07/10/2014. 

CARVALHO. R. de. (2001). História do Ensino em Portugal: desde a 
fundação da nacionalidade até o fim do regime de Salazar-Caetano. 3ª ed. Fundação 
Calouste Gulbenkian: Lisboa. 



 

 
 

15 

LEITÃO, H. (2007). A Ciência na “Aula da Esfera” no Colégio de Santo 
Antão: 1590-1759. Lisboa: Comissariado Geral das Comemorações do V Centenário 
de S. Francisco Xavier. 

________, H. (2010). Longemira: Os primeiros telescópios em Portugal. Física 
e Sociedade. Vol 33 – n. 2. p. 18-21. Disponível em: 
http://gazetadefisica.spf.pt/magazine/article/777/pdf. acesso realizado em: 
30/08/2014. 

LEITE, S. (S.J.). (1938-1949). História da Companhia de Jesus no Brasil. 
T.7. Lisboa: Portugália; Rio de Janeiro: INL. 

MATTOSO, J. (1997). História de Portugal. Terceiro Volume. No alvorecer da 
Modernidade (1480 - 1620). CIDADE: Editorial Estampa. 

RODRIGUES, F. (1931a). História da Companhia de Jesus na Assistência 
de Portugal. Tomo I – Volume I. Pôrto: Apostolado da Imprensa. 

RODRIGUES, F. (1917). A formação intellectual do jesuíta – leis e factos. 
Porto: Magalhães & Moniz. 

ROSSI, P. (2001). O nascimento da ciência moderna na Europa. Bauru: 
EDUSC, 2001. 
  



 

 
 

3 

 

 
 

ID: 393 

 

HISTÓRIA DAS ESCOLAS NOTURNAS PRIMÁRIAS DE 

UBERLÂNDIA- MG: USOS DO ESPAÇO E DO TEMPO (1947 a 1963) 
 
Autor: 
Carla Cristina Jacinto da Silva 
 
Filiação: 
Bolsista CNPq 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
  



 

 
 

4 

RESUMO  

O presente trabalho tem como pretensão apresentar a pesquisa cujo objetivo foi investigar a 
história das escolas noturnas primárias do município de Uberlândia (MG), com ênfase para os 
usos do espaço e do tempo no período de 1947 a 1963. O recorte cronológico inicia em 1947, 
quando foi lançada a primeira campanha de Educação de Adolescentes e Adultos no país, até 
o ano de 1963 quando essa encerra suas atividades. Utilizamos como fontes para a pesquisa os 
seguintes documentos: atas de reuniões das escolas noturnas, livros de matrículas, livros de 
frequência diária dos alunos e livros de pontos dos professores. Toda documentação foi 
pesquisada no Arquivo Público de Uberlândia-MG. Ao iniciarmos a pesquisa buscamos os 
grupos noturnos e grupos escolares que ofereciam aulas noturnas de ensino primário. A partir 
daí investigamos os espaços e os usos do tempo utilizados pelas instituições encontradas. Ao 
fazermos o histórico das instituições escolares que ofereciam o ensino noturno no município 
de Uberlândia no período de 1947 a 1963 localizamos seis instituições, sendo cinco urbanas e 
uma rural. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História; Educação; Escolas Noturnas. 
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I – INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar a história das escolas noturnas 
primárias do município de Uberlândia (MG), com ênfase para os usos do espaço e do 
tempo no período de 1947 a 1963. O recorte cronológico inicia em 1947, quando foi 
lançada a primeira campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) no país, 
até o ano de 1963 quando essa encerra suas atividades. 

Ao buscar as instituições que ofereciam aulas noturnas no município de 
Uberlândia nesse período, notamos que a partir de 1945, houve a criação de cinco 
grupos noturnos na cidade.  Estes ofereciam o ensino primário elementar, que ia do 1° 
ao 4° ano. Em alguns deles, a partir do ano de 1949, houve a inclusão do 5° ano como 
parte do ensino oficial ofertado pelo Estado. 

No que se refere à história das escolas noturnas na cidade, de acordo com Vieira 
(2009), em 1924 foi instalada uma escola noturna para rapazes maiores de 16 anos. As 
aulas eram ministradas para uma turma que oscilava de 45 a 72 alunos matriculados 
nos 1°, 2° e 3° anos do ensino primário, sendo uma professora apenas para todos estes. 
Segundo o autor, a escola durou menos de um ano, pois, devido à falta de frequência 
dos alunos, foi extinta antes do término do ano letivo. 

Conforme a tabela a seguir, no período de 20 anos, de 1937 a 1957, existiram as 
seguintes escolas e grupos municipais em funcionamento no turno da noite na cidade 
de Uberlândia: 

Tabela I – Data de instalação das escolas noturnas 

ANO DE INSTALAÇÃO ESCOLA 

1937 Grupo Noturno Augusto César  

1945 Escola Municipal Modelo Governador Valadares  

1946 Escola Municipal Padre Anchieta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1947 

Escola Noturna para Alfabetização de Adultos da Cerâmica 

“Eldorado”  

1948 Grupo Noturno Felisberto Carrejo 

1957 Grupo Noturno Governador Valadares 
 

Fonte: elaborado pela autora a partir das informações pesquisadas nos livros de atas das referidas escolas.  

Das escolas noturnas encontradas, quatro receberam o nome de políticos 
considerados importantes para a cidade. O primeiro, Augusto César, foi agente 
executivo nesta nos anos de 1892 a 1894; o segundo, Governador Valadares, governou 
o Estado de Minas Gerais de 1935 a 1945; o terceiro, Felisberto Alves Carrejo, foi 
considerado fundador de Uberlândia (ARANTES, 2003), e novamente outro grupo 
recebeu o nome do Governador Valadares (o primeiro não permaneceu com seu nome, 
visto que a partir de 1947 os grupos não poderiam receber nomes de pessoas vivas). 
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Segundo Souza (1998), a prática de dar nome de personalidades importantes para 
os grupos escolares ocorria como uma forma de perpetuar a memória dos políticos 
republicanos e seus empenhos e promover a educação escolar. O estado utilizava essa 
estratégia para arrecadar recursos para a construção dessas instituições, e como 
retribuição elas recebiam o nome daqueles que colaborassem com a causa da instrução 
pública, recebendo assim uma homenagem perene, que seria enaltecida e cultuada por 
todos nas escolas e na sociedade, especialmente nas comemorações de aniversário 
destas.  

Especificamente, cada um dos grupos noturnos em funcionamento no período por 
nós pesquisado apresentou os seguintes aspectos, no que concerne ao seu histórico de 
funcionamento: o Grupo Noturno Augusto César funcionava no prédio do Grupo 
Estadual “Júlio Bueno Brandão” 1 , localizado na Praça da República (atual Tubal 
Vilela), sendo mantido pelo município. De acordo com Tereza (1951), ele existia desde 
1937, no entanto não sabemos a exata data de sua instalação. Encontramos registros 
de suas atividades a partir do ano de 1948, juntamente com o livro de matrículas do 
Grupo Noturno Benedito Valadares. Pressupomos que este possuía anteriormente 
outro nome, sendo substituído por Augusto César a partir de 1948. Encontramos atas 
das reuniões realizadas nessa escola ate o ano de 1955, porém a sua documentação de 
matrículas consta até o ano de 1958. No ano de 1949 foi acrescido o 5° ano como parte 
do ensino oficial ofertado pelo estado. 

A Escola Municipal Padre José de Anchieta localizava-se na Avenida Rio Branco. 
De acordo com o jornal Correio, foi construída com o mesmo padrão da Escola Modelo 
Governador Valadares. Funcionava em três turnos, iniciando seus trabalhos no ano de 
1946 (Novos..., 1945, p. 4). A partir de 1956, o Grupo Noturno Padre José Anchieta 
começou a ser registrado separadamente dos outros turnos da escola, constando 
somente três turmas, um 1°, um 2° e um 3° ano, sendo uma professora para cada 
(Prefeitura Municipal de Uberlândia, 1947a). Não encontramos livros de atas e 
reuniões dessa escola, somente livro de matrículas e frequência de alunos e livros de 
ponto de professores.  

A Escola Municipal Modelo Governador Valadares foi criada em 19 de fevereiro de 
1945 através do Decreto-Lei n° 125 (Decreto-Lei..., 1945). De acordo com este, a escola 
serviria como modelo para as escolas rurais mantidas pela prefeitura. Estava 
localizada na Praça Nossa Senhora do Carmo, no centro da cidade, sendo considerada 
como um estabelecimento padrão, não só pela sua construção, mas por sua 
organização interna. Funcionava em três turnos, do 1° ano ao 4° ano. Em 1947 houve 
uma reunião entre o inspetor escolar do município, Jerônimo Arantes, e professoras 
para tratar da mudança do nome da escola, devido a não se poder dar nome de pessoas 
vivas a estabelecimentos escolares. Após várias sugestões, ficou decidido que passaria 

                                                   
1 O grupo escolar Júlio Bueno Brandão, atual Escola Estadual Bueno Brandão, foi criado em 1911 pelo então 

governador do estado, Júlio Bueno Brandão, mas suas atividades somente tiveram início em 1 de fevereiro de 

1915, pelo Decreto 3.200 (CARVALHO, 2002). 
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a se chamar a partir daquele ano Escola Municipal “Nossa Senhora do Carmo”, em 
referência à padroeira de Uberlândia (Prefeitura Municipal de Uberlândia, 1947d, p. 
10).  

No ano de 1947 havia três salas no período noturno: um 1°, um 2° e um 3° ano. 
Encontramos registros de reuniões da escola até o ano de 1955, a partir deste 
começaram a constar no livro da escola atas referentes ao Grupo Governador 
Valadares, porém não sabemos informar se ele voltou a ter esse nome. Já em 1957 
começou a constar como Grupo Noturno Governador Valadares (utilizando as 
instalações do Grupo Escolar Bom Jesus). 

O Grupo Escolar Noturno Felisberto Carrejo foi criado em 31 de dezembro de 1947, 
através do art.1 do Decreto-Lei n° 165, por autorização do prefeito da cidade, Cleanto 
Vieira Gonçalves2 (Prefeitura Municipal de Uberlândia, 1948b, p. 2). Sua instalação 
aconteceu em fevereiro de 1948, em uma solenidade na qual compareceram 
importantes personalidades da época, tais como: o prefeito eleito José Fonseca e Silva3 
e o chefe do Serviço de Educação e Saúde (atual Secretaria Municipal de Educação), 
Jerônimo Arantes, além das professoras que fariam parte do corpo docente do grupo.  

No ano de 1962 o grupo passou a atuar em três turnos diurnos e um noturno, 
constando os horários das 7h30min. às 10h30min., 11h às 14h, 14h às 17h e das 19h às 
21h30min. De acordo com a ata analisada, o objetivo da criação desses horários era o 
de facilitar o ensino e ampliar a matrícula de alunos no mesmo grupo, acabando com 
duas escolas isoladas: Jerônimo Arantes e São Pedro. Dessa forma, o grupo deixou de 
ser nomeado como Grupo Noturno, sendo chamado Grupo Escolar Felisberto Alves 
Carrejo (Prefeitura Municipal de Uberlândia, 1962). 

A partir do ano de 1956 começou a constar no livro de matrícula do Grupo 
Municipal Nossa Senhora do Carmo o Grupo Governador Valadares, não 
especificando se era somente noturno ou estava funcionando nos três turnos. Em 1957 
começou a constar nas atas como Grupo Noturno Governador Valadares. Há a menção 
em um desses documentos da instalação deste no prédio da Avenida Paranaíba, bairro 
Tabocas (atual bairro Bom Jesus), sede do Grupo Bom Jesus. Encontramos atas do 
Grupo Noturno Governador Valadares até o ano de 1959, a partir dessa data não há 
nenhum registro preservado sobre a escola. 

A única instituição encontrada que se registrava como sendo de adultos e fazendo 
parte da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos foi a Escola Noturna para 
Alfabetização de Adultos da Cerâmica Eldorado, que funcionava no período da noite. 
Mantida pelo município, utilizava o salão da Escola Municipal Professor José Felix 
Bandeira, instalada na Fazenda Eldorado. A turma tinha 17 alunos, sendo apenas duas 
do sexo feminino. Encontramos registro da escola noturna somente no ano de 1947. É 
importante ressaltar que foram encontrados poucos documentos referentes a ela, e 

                                                   
2 Como prefeito nomeado atuou no ano de 1947. 
3 Como prefeito eleito atuou nos anos de 1948 a 1950. 
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estes estavam juntos com os documentos da Escola Municipal Professor José Felix 
Bandeira (diurna e rural). 

 

II – TEMPO E ESPAÇO: 

Em relação ao tempo e espaço Viñao Frago (2000) afirma que esses não são elementos 
neutros, eles são determinados e determinam os modos de ensino e são elementos essenciais 
na organização escolar: 

Ni el espacio ni el tiempo son estructuras neutras en las que se vacían los procesos 
educativos. Siempre se aprende y se enseña en lugares y en tiempos concretos. Y 
estos lugares y tiempos son determinados y determinan unos u otros modos de 
enseñanza: no sólo promueven e inculcan unas determinadas concepciones de 
ambos, sino que, al mismo tiempo, constituyen elementos fundamentales de la 
organización escolar, […] en síntesis, el espacio y el tiempo escolares no solo 
conforman el clima y cultura de las instituciones educativas, sino que también 
educan (Viñao Frago, 2000, p. 99). 

Viñao Frago (2000, p. 99) afirma, ainda, que “Todo el espacio escolar, en suma, 
nos habla, de modo expreso o simbólico, del tipo de educación que en él se imparte”. 
Dessa forma, a partir do espaço escolar podemos ver a importância da educação para 
uma determinada sociedade, como também podemos constatar a sua marginalidade 
no âmbito dos projetos políticos e dos investimentos públicos. Nesse sentido, ao 
pesquisar o local utilizado pelos grupos escolares noturnos, descobrimos que apesar 
de serem de responsabilidade do município, essas escolas usavam locais cedidos por 
outros grupos escolares (estaduais) que funcionavam durante o dia, com exceção 
Grupo Municipal Padre Anchieta e o Grupo Escolar Governador Valadares, que 
tinham espaços próprios e funcionavam em três períodos.  

Segundo (Viñao Frago, 2000, p. 99) “La existencia o no de espacios específicos 
para su enseñanza, y su disposición interna, reflejan, asimismo, las concepciones que 
se tienen […] de las mismas y qué importancia se les concede”. Assim, ao refletirmos 
sobre o papel desempenhado e a importância dada aos grupos noturnos, notamos o 
desprestígio dessas escolas, pois não tinham um espaço próprio. O Grupo Noturno 
Augusto César, por exemplo, funcionava no prédio do Grupo Estadual “Júlio Bueno 
Brandão”, já o Grupo Noturno Felisberto Carrejo, nas salas do Grupo Dr. Duarte Ulhôa 
Pimentel, localizado na Avenida Vasconcelos Costa, na Vila Martins. Segundo Borges 
Netto e Santos (2008), a escola ficava no coração da cidade, entre máquinas de 
beneficiar arroz, a Estação de Trem Mogiana e a Fábrica de Farinha dos produtos 
Regina. 

Em 1926, quando por determinação do Exmo. Sr. Governador do Estado de 
Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, foi autorizada a construção 
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do Grupo Escolar Minas Gerais, criada pelo Decreto nº 7966 no Órgão Oficial, O 
Minas Gerais, no dia 01/07/1930, que posteriormente veio a ser chamado de 
Grupo Escolar Dr. Duarte Pimentel de Ulhôa. [...] A solenidade para a instalação 
oficial da escola com o nome de Grupo Escolar Minas Gerais se deu em 03 de 
julho de 1932 e contou com a presença de personalidades ilustres como o Sr. 
Tubal Vilela, Sr. Angelino Pavan, Sr. Honório Guimarães e outros que marcaram 
a História de Uberlândia. Crescendo dia a dia em prestígio e, segundo 
testemunhas, com um ensino de alta qualidade, em 1934, a escola passou a se 
chamar Grupo Escolar “Dr. Duarte Pimentel de Ulhôa” em homenagem ao Juiz 
de Direito da Comarca de Uberlândia (Borges Netto; Santos, 2008, p. 3). 

Em 1961 o grupo foi instalado no Bairro Tabocas, em 1962 passou a atuar em três 
turnos diurnos e um noturno. Dessa forma, deixou de ser nomeado como grupo 
noturno, sendo chamado como Grupo Escolar Felisberto Alves Carrejo (Prefeitura 
Municipal de Uberlândia, 1962). A única instituição encontrada especificamente como 
sendo de adultos foi a Escola Noturna para Alfabetização de Adultos da Cerâmica 
Eldorado, que, como dito, funcionava no período da noite e utilizava o salão da Escola 
Municipal Professor José Felix Bandeira instalada na Fazenda Eldorado. 

Há exceções encontradas dos grupos noturnos que possuíam espaços próprios, 
como a Escola Municipal Padre José de Anchieta, localizada na Avenida Rio Branco, 
que, de acordo com o jornal Correio, teria sido construída com o mesmo padrão da 
Escola Modelo Governador Valadares. Ela funcionava em três turnos, iniciando seus 
trabalhos no ano de 1946 (Novos..., 1945). Havia também o Grupo Escolar Governador 
Valadares, que estava localizado na Praça Nossa Senhora do Carmo, sendo 
considerado como um estabelecimento padrão, não só pela sua construção, mas por 
sua organização interna. A partir de 1957 nas atas começam a constar como Grupo 
Noturno Governador Valadares. Há um documento deste de instalação do Grupo 
Noturno no prédio da Avenida Paranaíba, sede do Grupo Estadual Bom Jesus. Os 
grupos escolares ficavam localizados na área central do município, o que 
provavelmente dificultava o acesso da população mais afastada do centro. 

Além da falta de sede própria, pela análise do uso do espaço disponível, 
percebemos que muitos desses grupos escolares funcionavam de maneira precária, 
sendo noticiado nas atas escolares que haveria aulas somente se houvesse energia 
elétrica. De acordo com a ata do Grupo Noturno Governador Valadares, os exames 
continuariam sendo aplicados no dia seguinte se houvesse a disponibilidade desse 
recurso. 

Aos quatorze de novembro de mil novecentos e cinquenta e sete [...] determinou 
o início dos exames das classes do 3° e 4° anos. [...] Foram aplicados os testes 
apresentados pela Secretaria da Educação e Saúde. Matéria: Português. Aos 
dezoito dias do mesmo mês haveria exames se houvesse Energia Elétrica 
(Prefeitura Municipal de Uberlândia, 1957, p. 67, grifos nossos). 
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Em 1957 o Grupo Noturno Governador Valadares se instalou na sede do Grupo 
Estadual Bom Jesus. Lima (2011, p.45-46) o descreve da seguinte maneira: 

O prédio, pessimamente adaptado, não possuía as mínimas condições de higiene 
e arejamento era assim constituído: nove salas de aulas, uma sala para 
biblioteca, uma salinha para diretoria, um cômodo para o almoxarifado, um 
cômodo bem pequeno para depósito de material, quatro instalações sanitárias e 
um galpão coberto, sendo que apenas oito salas eram forradas. 

Ao relatar a transferência, a diretora do grupo informou que os alunos ocupavam 
cinco salas distribuídas em: duas classes de 1° ano, uma classe de 2° ano, uma classe 
de 3° ano e outra de 4° ano. Ela afirmava, ainda, que fazia uso somente das cinco salas 
e da sala dos professores, explicitando que o corpo docente desconhecia a escola para 
a qual estava se mudando. Os móveis que seriam usados eram os mesmos da antiga 
sede e mais 18 carteiras novas do grupo estadual.  

Sobre as condições de funcionamento dos grupos noturnos, buscamos informações 
em pesquisas de pós-graduação, sobre as condições dos grupos escolares diurnos do 
município, descobrimos que muitos se encontravam em condições precárias de 
funcionamento, assim como os grupos noturnos. Segundo Lima (2011, p. 47), “Após a 
criação e instalação dos grupos escolares, muitos deles sofreram com a falta de 
verbas, com más condições físicas, falta de manutenção dos prédios, falta de recursos 
materiais, má formação e baixos salários do corpo docente”.  

De acordo com Lima (2010), desde o final dos anos de 1930 que a 
monumentalidade dos edifícios dos grupos escolares da cidade não correspondia às 
condições vivenciadas por alunos e professores, pois os mobiliários usados estavam 
em condições precárias. Sobre esse fato o jornal Correio também noticiou: 

Quem visita os grupos escolares de nossa cidade se entristece ante a pobreza do 
mobiliário que há por todos eles. Edifícios verdadeiramente suntuosos, não se 
concebe que no seu interior os alunos estudem em carteiras que mal podem 
sustentar se de pé. Não se compreende também que as suas professoras não 
tenham uma mesa adequada ao mister que exercem (Oliveira, 1944, não 
paginado). 

O Grupo Escolar Bom Jesus, criado em 1955, contava com instalações precárias 
para funcionamento. Em 1958 o Grupo Escolar Coronel Carneiro foi interditado, por 
não ter condições de funcionar, ameaçando desabar, o que gerava falta de segurança 
para todos. 

Segundo veio ao nosso conhecimento, o grupo escolar “Cel. Carneiro” desta 
cidade, situado na Av. Floriano Peixoto, foi fechado porque as suas instalações 
estão ameaçando desabar e matar as 900 crianças que nele estudam. São 
meninos e meninas pobres que precisam educar-se e não podem pagar colégios 
(900 Crianças..., 1958, p. 1, p. 6). 
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Em 1961 o prédio do Grupo Escolar Bueno Brandão foi interditado e demolido4, 
pois suas instalações estavam em estado precário, não mais atendendo às necessidades 
do município. 

Segundo Souza e Faria Filho (2006, p. 44), apesar de os grupos escolares terem 
sido implantados durante a Primeira República, a difusão efetiva destes ocorreu a 
partir de 1930. “Essa expansão acarretou de muitas maneiras a deterioração das 
condições de atendimento do ensino primário. Os grupos escolares deixaram de 
representar o moderno em educação pública e se tornaram precárias escolas 
primárias”. 

Em 1951 os problemas de infraestrutura enfrentados por alunos e professoras do 
Grupo Noturno Augusto César foi relatada pelo jornal Correio: 

Com uma matrícula de 500 estudantes, maiores de 12 anos, têm uma frequência 
de 300 rapazes e meninas. Somente uma servente e nem um porteiro. Apenas 9 
professoras esforçadas, lecionando em 5 salas. Claro é que as salas não são em 
número suficiente. Dá-se então o caso de funcionarem duas classes diferentes na 
mesma sala (Tereza, 1951, p. 4). 

Nessa citação, podemos identificar os vários problemas enfrentados pelos alunos 
e professores, tais como: a defasagem entre o número de salas de aula e a quantidade 
de discentes atendidos pelo grupo noturno, que pode ser comprovado pelo livro de 
matrículas da escola, em que constam 526 alunos matriculados; o número escasso de 
funcionários, sendo apenas uma funcionária para atender todo o grupo; a dificuldade 
das professoras no que se refere ao ensino multisseriado. Nesse cenário, podemos ver 
as difíceis condições enfrentadas pelas docentes e alunos. 

Em 1952 foi relatado em visita pela inspetoria do município que a escola possuía 
matriculados 395 alunos de ambos os sexos, com 310 frequentes, classificados como 
155 do 1° ano, 44 do 2°, 62 do 3° e 54 do 4°, funcionando as aulas em seis classes, 
porém no livro de matrícula constam 521 alunos matriculados.  

Nesse registro, foi descrito que havia excesso de alunos nas classes, o que, porém, 
não interferia no aproveitamento por parte destes, devido ao esforço empregado pelas 
professoras que dispunham somente de 2h30min. para as aulas. A única reclamação 
relatada foi relativa à falta de feixe no armário destinado a guardar os livros da 
biblioteca e outros objetos de uso das docentes (Prefeitura Municipal de Uberlândia, 
1952b).  

De acordo com essa descrição, podemos perceber que os problemas do ano 
anterior persistiram no ano seguinte, e também é possível identificar outros obstáculos 
que as docentes enfrentavam, como a falta de materiais didáticos para lecionar e a 
sobrecarga de trabalho, no entanto é interessante observar que diante disso a “única” 
reclamação registrada em ata foi a citada acima. 

                                                   
4 No mesmo local foi construído o prédio atual, o qual foi inaugurado em 1965.  
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A Escola Padre Anchieta no ano de 1947 possuía no turno noturno quatro classes, 
sendo um 1°, 2°, 3° e 4° ano. No relatório de ponto dos professores constam duas 
professoras lecionando em quatro turmas diferentes, uma era responsável pelos 1º e 
2º anos, respectivamente, e outra pelos 3º e 4º anos, simultaneamente, o que leva a 
concluir que as turmas eram multisseriadas. No mês de junho, consta um professor 
para cada turma, sendo 1° C, 2° B, 3° B e 4° ano (Prefeitura Municipal de Uberlândia, 
1947a). 

Podemos observar que a escola funcionava da mesma maneira que o Grupo 
Noturno Augusto César, no qual uma professora lecionava em duas classes diferentes, 
que provavelmente dividiam o mesmo espaço. No mês de junho, as classes passaram 
a ser dirigidas cada uma por uma professora, no entanto, não sabemos informar se 
estas ainda dividiam o mesmo espaço. 

A partir de 1956 o Grupo Noturno Padre José Anchieta começou a ser registrado 
separadamente dos outros turnos da escola, em que constavam somente três turmas, 
um 1°, um 2° e um 3° ano, sendo uma professora para cada. No ano de 1957, notamos 
que o número de docentes diminuiu, visto que uma professora passou a assinar o livro 
de ponto como responsável por duas turmas, o 1° e 2° anos, respectivamente, tendo 
também uma professora para o 3° ano (Prefeitura Municipal de Uberlândia, 1947a). 

 O Grupo Escolar Dr. Duarte possuía oito salas de aula, mas o Grupo Noturno 
Felisberto Carrejo usava apenas quatro, divididas do 1° ao 4° ano, sendo uma 
professora responsável por cada classe. No entanto verificamos que ao final do ano 
letivo o grupo já estava com cinco classes, sendo duas de 1° ano, divididas entre as 
turmas A e B (Prefeitura Municipal de Uberlândia, 1948d). Em 1949, as aulas 
iniciaram com seis turmas, duas do 1° ano, uma do 2°, uma do 3°, uma do 4° e uma do 
5° ano5. No ano de 1951 as classes aumentaram, tendo, dessa forma, o 1° ano A, B e C, 
o 2° ano A e B, 3° ano A e B e uma turma do 4° ano, utilizando, assim, todas as salas 
do grupo escolar.  

Quanto aos usos do tempo, verificamos que quando o Grupo Felisberto Carrejo foi 
instalado no Bairro Tabocas passou a atuar nos seguintes horários: das 7h30 min. às 
10h30min., 11h às 14h, 14h às 17h e das 19h às 21h30min. De acordo com uma ata, o 
objetivo da criação desses horários era o de facilitar o ensino e a colocação em maior 
quantidade de alunos no mesmo grupo, extinguindo duas escolas isoladas: Jerônimo 
Arantes e São Pedro. Nesse sentido, o grupo deixou de ser nomeado como noturno, 
sendo chamado como Grupo Escolar Felisberto Alves Carrejo (Prefeitura Municipal de 
Uberlândia, 1962). 

No que se refere à duração do ano letivo, de acordo com os diários pesquisados, as 
aulas começavam no mês de fevereiro e terminavam em novembro, com férias no mês 

                                                   
5 De acordo com o jornal Correio, em janeiro de 1948 foi assinado o Decreto n° 2.576 pelo secretário da 

educação de Minas Gerais, Abgard Renault, no qual o curso primário passava a ser de cinco anos. (O CURSO..., 

1948, p.1). 

 



 

 
 

13 

de julho. Em 1947 encontramos registros de que elas iniciavam às 18h40min. e 
terminavam às 20h45min., podemos notar que as escolas noturnas tinham apenas 
duas horas de aulas, coincidentemente a mesma quantidade estabelecida para o 
funcionamento das escolas para adultos. A partir de 1956 os horários passaram a ser 
registrados das 19h às 21h. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao desenvolver a presente pesquisa foi possível notar que a partir do ano de 1947, 
houve a criação de três grupos escolares noturnos em Uberlândia, todos financiados 
pelo município. Pensamos que, como a Campanha de Educação de Adolescentes e 
Adultos (CEAA) lançada em 1947 estava em execução no país, esse fato pode ter 
contribuído para a criação dessas instituições. Verificamos que o único grupo escolar 
noturno especificado como sendo utilizado para a Educação de Adultos foi a Escola 
Noturna para Alfabetização de Adultos da Cerâmica Eldorado que funcionava na zona 
rural do município. É importante ressaltar que encontramos poucos documentos 
sobre essa instituição, e esses estavam juntos com os documentos da escola diurna na 
qual o espaço era utilizado.  

Em relação à estrutura física e ao espaço utilizado pelos grupos noturnos, 
verificamos que esses não ofereciam condições adequadas aos alunos e professores, 
que eram obrigados a conviver com a estrutura precária dos prédios, falta de energia, 
falta de materiais didáticos e até mesmo de água. Além da falta de estrutura dos 
prédios escolares, notamos a importância desses grupos noturnos para o município ao 
analisar que não havia um espaço próprio para seu funcionamento, utilizando o espaço 
de grupos escolares diurnos. A partir de 1959 não encontramos mais nenhum registro 
sobre esses grupos noturnos.  

No que se refere ao tempo de funcionamento das escolas noturnas, o ano letivo 
dessas instituições se iniciava em fevereiro e finalizava em novembro, o mesmo 
período das escolas diurnas. Quanto ao horário das aulas, encontramos alguns 
registros que as aulas iniciavam as 18h40m e finalizavam às 20h45min, tendo assim, 
duas horas de funcionamento, o mesmo estabelecido para as escolas de adultos. 
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RESUMO  
Este trabalho insere-se no tema história das instituições educacionais, 

particulariza a Escola Normal Primária em Lisboa e Natal, entre os fins do século XIX 
e primeiras décadas do século XX. O intuito é discutir a disciplina Pedagogia, 
componente do Programa de Ensino. Ancora-se no aporte teórico-metodológico da 
História Cultural, definida por Chartier (1990), através da conjunção da história dos 
objetos na sua materialidade, das práticas nas suas diferenças e das configurações, dos 
dispositivos nas suas variações. São fonte as obras, em ordem de edição: Elementos de 
Pedagogia (1870), Compêndio de Pedagogia (1873), Notas de Pedagogia Filosófica 
(1890) e Princípios de Pedagogia (1891-1893) e periódicos como a Revista Escolar 
(1925-1926) e  a Revista Pedagogium (1921-1925), Diários de Classe e a Coluna 
Pedagogia, do jornal A República. Os discursos pedagógicos transformados em 
saberes especializados vieram construir o campo dos saberes necessários à prática 
docente, passaram a ser organizados em compêndios ou manuais de pedagogia, 
servindo como suporte material a ser lido na formação docente e nos concursos, 
assumindo um papel fundamental na preparação para o exercício do magistério 
primário. Os manuais constituíram “instrumentos de difusão de uma cultura 
profissional do magistério”, veículo do discurso pedagógico e de mobilização de 
referenciais internacionais complexos. 
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Este trabalho insere-se no âmbito do tema história das instituições educacionais, 
particulariza a Escola Normal Primária em Lisboa e Natal, entre os fins do século XIX 
e primeiras décadas do século XX. O intuito é discutir a disciplina Pedagogia, 
componente do Programa de Ensino da instituição em análise. Ancora-se no aporte 
teórico-metodológico da História Cultural, definida por Chartier (1990), através da 
conjunção da história dos objetos na sua materialidade, das práticas nas suas 
diferenças e das configurações, dos dispositivos nas suas variações. 

Desse modo, privilegiamos como fonte as obras, em ordem de edição: Elementos 
de Pedagogia (1870), Compêndio de Pedagogia (1873), Notas de Pedagogia 
Filosófica (1890) e Princípios de Pedagogia (1891-1893). Além disso, pesquisamos 
periódicos como a Revista Escolar (1925-1926) e  a Revista Pedagogium (1921-1925), 
como também Diários de Classe e a Coluna Pedagogia do jornal A República – 
publicada durante os meses de julho a setembro de 1911 – e escrita por Nestor dos 
Santos Lima, professor e diretor da Escola Normal de Natal. Pedagogia era a disciplina 
em torno da qual se deviam articular os diferentes saberes na Escola Normal Primária, 
e passou a ser considerada como representando, ao mesmo tempo, a especificidade do 
curso de formação de professores. 

Os discursos pedagógicos transformados em saberes especializados que vieram 
construir o campo dos saberes pedagógicos considerados necessários à prática 
docente, passaram a ser organizados sob a forma de compêndios ou manuais de 
pedagogia, servindo como suporte material a ser lido na formação docente e nos 
concursos, assumindo um papel fundamental na preparação para o exercício do 
magistério primário. Além disso, os manuais constituíram “instrumentos de difusão 
de uma cultura profissional do magistério”, veículo do discurso pedagógico e de 
mobilização de referenciais internacionais complexos. Em fins da década de 1920, as 
Escolas Normais Primárias de Lisboa e de Natal estavam em efetivo funcionamento.  

O Curso Normal exibia um caráter de formação profissional – ao pautar-se em 
elementos peculiares das Ciências da Educação. A formação oferecida aos professores 
tornou-se cada vez mais especializada o que legitimou a profissionalização do 
magistério primário. As Escolas Normais Primárias, em suas respectivas 
configurações, produziram por meio de seus agentes educativos práticas imbuídas do 
modelo pedagógico vigente que preconizava a introdução dos princípios da Pedagogia 
Moderna. 

Embora instaladas em continentes distintos as instituições partilhavam projetos e 
discursos que se entrelaçavam, evidenciando uma completa sintonia e circulação do 
pensamento pedagógico. Esta reciprocidade de ideias e práticas pode ser observada 
nos discursos de intelectuais, professores, dirigentes de instrução pública, mas, 
sobretudo, em livros escolares, regulamentos e periódicos. A cultura escolar em suas 
dimensões empírica, prática ou material é produzida cotidianamente pelos docentes. 
Seja nos aspectos políticos ou normativos, os quais correspondem as regras que 
governam o funcionamento das escolas, seja no caráter científico ou pedagógico, 
elaborado para explicar ou propor modos de trabalho tipicamente escolares, a exemplo 
dos saberes veiculados pelos manuais. Desse modo, constituem-se enquanto objetos 
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de análises os componentes do modelo escolar – professores, alunos, instituição, 
método de ensino –, as concepções pedagógicas que produziram e fizeram circular 
saberes sobre o ofício de ensinar, tomando-os como temas a serem explicados durante 
as aulas nos Cursos Normais. É tema central desta reflexão a tríade escola, saberes 
pedagógicos e livros implicada na construção histórica e social da cultura escolar. Além 
das concepções e ideias sobre a educação e a pedagogia, um aspecto a ser considerado 
na análise da formação dos professores na Escola Normal, seja em Lisboa ou em Natal, 
é a forma como o conhecimento pedagógico chegava aos mestres primários. 

O núcleo pedagógico da formação do normalista era composto por conhecimentos 
provenientes das matérias Pedagogia, Didática, Metodologia e Prática de Ensino. 
Áreas que responderam as interrogações postas pelo magistério, cujo desenvolvimento 
esteve profundamente relacionado com a construção da docência como profissão. Os 
manuais de ensino eram utilizados por alunos da Escola Normal Primária no estudo 
das questões concernentes ao ofício de ensinar, especialmente, das matérias 
específicas. Enquanto um dos resultados das iniciativas que corporificam a escola e 
um lugar de elaboração de conhecimentos sobre essa instituição e suas práticas, os 
manuais pedagógicos permitem examinar aspectos importantes da constituição da 
cultura escolar. Eram vias de circulação de conhecimentos pedagógicos, que 
apresentavam ideias aos normalistas. Colaboraram para a construção e difusão das 
instituições de ensino e das formas pelas quais elas foram concebidas. 

Os manuais, difundiam os saberes escolares, utilizados em fins dos oitocentos e 
nas duas primeiras décadas do século XX, e evidenciam peculiaridades quanto às 
descrições, prescrições e aos modos de fazer. São reveladores do que constitui o duplo 
movimento contraditório da disseminação dos conhecimentos elaborados no seio de 
uma disciplina, com conceitos, noções simples e utilizáveis. Os livros dos normalistas 
eram a gramática do magistério, cujo assunto era o objeto de ensino. Tinham como 
tema geral a educação e seus aspectos pedagógicos, psicológico, didáticos e 
metodológicos. Materiais que eram instâncias de produção e circulação dos saberes 
que fundamentaram o modelo de Ensino Normal e contribuíram para a difusão 
mundial da instituição escolar e dos conhecimentos pedagógicos. 

Se a pedagogia era o elemento definidor desta formação, ao longo do século XIX, 
nas primeiras décadas do novecentos a Psicologia e a Pedologia se constituíram 
enquanto elementos aglutinadores das principais reflexões dos docentes. Em Portugal, 
destaca-se a publicação dos livros Algumas lições de Psicologia e Pedologia (1920), 
Lições de Pedologia e Pedagogia Experimental (19--) os quais eram utilizados pelos 
normalistas. No que concerne às lições de Pedologia, podemos traçar um diálogo entre 
as prescrições do Regulamento da Escola Normal de Natal e as ideias do professor 
português Farias de Vasconcelos (1880-1939). No Rio Grande do Norte verificamos a 
materialidade da escola primária nas práticas de professoras normalistas nos Grupos 
Escolares, aspectos evidentes nos Diários de Classe. Registros os quais apontam o 
programa de ensino, métodos de ensino de leitura, escrita e alfabetização, as cartilhas 
e materiais didáticos em uso nas instituições elementares e o ideário pedagógico em 
vigência. Enunciam a formação sob os preceitos de Pedagogia e Psicologia ora 
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assinalados, como também a consonância entre os princípios e recomendações da 
Diretoria Geral de Instrução Pública. Constituem-se, portanto, como materiais de 
domínio público para ampla análise, ainda longe de serem esgotadas. 

Diante disso, assevera-se que os livros, a legislação e os regulamentos e os diários 
compõem e construíram uma cultura escolar, como também colaboraram para a 
consolidação da Escola Normal, instituição conhecida em diferentes partes do mundo. 
São materiais criados no interior de projetos de formação de um número significativo 
de professores que destinavam-se à instrução pública mantida pelo Estado e propostos 
a uma parcela expressiva de forma gratuita e, por vezes, obrigatória. A pesquisa 
demonstra que as Escolas Normais, surgidas do mesmo substrato histórico, no plano 
discursivo para a didática e a pedagogia evidenciam uma consonância no que tange a 
um modo de saber que associava políticos, professores, médicos, higienistas e os 
demais especialistas da sociedade envolvidos com a educação. Constatamos, ainda, a 
presença de um discurso pedagógico próprio à escola primária e ao preparo do 
magistério. 

Uma vez matriculados na Escola Normal de Natal os alunos-mestres estudavam o 
Curso Normal o qual, ao longo do período em estudo, passou por diferentes 
configurações. As modificações no corpo de conhecimento destinado à formação dos 
professores no Rio Grande do Norte foram provenientes da publicação e edição de 
diferentes legislações e decretos os quais baixaram ou extinguiram Códigos de Ensino, 
Regimentos Internos, bem como Regulamentos da Escola Normal. Estes dispositivos 
evidenciam a evolução histórica da instituição educativa, do programa de ensino, as 
finalidades institucionais, como também os princípios e modelos pedagógicos que 
fundamentaram o preparo do magistério em ideias pedagógicas, filosóficas e políticas 
nestes diferentes contextos. 

No aspecto específico deste estudo refletir sobre criações e artes da escola em 
análise significa, portanto, a própria arte do pensar e do agir entrelaçados na mesma 
configuração. O estudo da história das disciplinas escolares evidencia que o termo 
disciplina passou a ter o sentido que o atribuímos – enquanto um componente interno 
do ensino, compreendido a partir das finalidades sociais da escola, concernente aos 
conteúdos de ensino – somente no início do século XX. (CHERVEL, 1990). Este termo 
vincula-se à ideia de hierarquização e estratificação, bem como de progressão do 
conhecimento ministrado nas instituições escolares. De acordo com Chervel (1990), o 
termo classifica as matérias de ensino, dando um caráter aos conteúdos, como sendo 
próprios da escola. Está relacionado, também, à ideia de exercitação intelectual, uma 
vez que é acompanhado por métodos e regras para abordar os diversos domínios do 
pensamento, do conhecimento e da arte. 

De modo análogo, a análise da legislação educacional para o Ensino Normal 
demonstra que o termo disciplina era utilizado com frequência para designar a 
vigilância dos estabelecimentos de ensino em relação às condutas prejudiciais a sua 
ordem e àquela parte da educação dos normalistas que contribui para a organização 
do funcionamento da instituição. É possível identificarmos também menções as 
atitudes repressivas ou associado ao verbo disciplinar, que é sinônimo de ginástica 
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(exercício) intelectual. Os termos que equivaleriam à disciplina, durante o século XIX, 
na acepção de conteúdos de ensino, eram: objetos, partes, ramos ou matérias de 
ensino. 

Quadro 1 – Programas de Ensino da Escola Normal de Natal (1874-1917) 

PROGRAMAS DECRETO NORMALIZADOR 

(INSTÂNCIA PROPONENTE) 

CURSO (DURAÇÃO) 

PROGRAMA DE ENSINO 

Programa 1 Regulamento n. 29 (1874), 

Diretoria Geral da Instrução 

Pública – Curso Normal (2 

anos) 

Seis matérias – Português; Aritmética; 

Geometria; Geografia; Caligrafia e Pedagogia. 

Programa 2 Decreto n. 21, de 4 de abril de 

1893 (Lei n. 6, de 30 de maio 

de 1892), Diretoria Geral da 

Instrução Pública – Curso 

Profissional do Magistério 

Primário (3 anos) 

 

Quatorze matérias – Português; Francês; 

Aritmética; Geometria; Geografia Física; 

Geografia Política; História Antiga, Média e 

Contemporânea; Física e Química; História 

Natural e Higiene; Sociologia, Moral e 

Pedagogia; História do Brasil; História da 

Literatura Nacional; Música, Desenho, Caligrafia 

e Ginástica; e Estudo Prático na Escola Anexa. 

Programa 3 Regimento Interno dos Grupos 

Escolares (Decreto n. 178, de 

28 de abril de 1908), Diretoria 

Geral da Instrução Pública – 

Curso Normal (3 anos) 

Dezessete matérias – Português; Francês; 

Aritmética Elementar; Álgebra Elementar; 

Desenho Geométrico; Geografia Geral; 

Corografia do Brasil; Noções de História Natural 

e Higiene; História do Brasil; Caligrafia Escrita e 

Mecânica; Noções de Física e Química; 

Pedagogia, Instrução Moral e Cívica; Economia 

Doméstica e Legislação Escolar; Desenho de 

Ornato e Figura; Trabalhos Manuais; Exercícios 

Físicos; Prática na Escola Modelo. 

Programa 4 Código de Ensino (Decreto n. 

239, de 15 de dezembro de 

Nove matérias – Português e Noções de Latim 

Comparado; Francês Prático e Teórico; Inglês 
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1910; Decreto n. 261, de 28 de 

dezembro de 1911; Decreto n. 

359, de 22 de dezembro de 

1913), Diretoria Geral da 

Instrução Pública – Curso 

Normal (4 anos) 

Prático e Teórico; Aritmética, Álgebra e 

Morfologia Geométrica; Geografia, Corografia, 

História do Brasil e da Civilização; Noções de 

Física, Química, História Natural e Higiene; 

Pedagogia, Legislação Escolar, Moral, Civismo e 

Exercícios Físicos Masculinos; Desenho Natural, 

Caligrafia, Economia Doméstica, Trabalhos 

Manuais e Exercícios Físicos Femininos; Música. 

Aprendizagem Prática do Magistério no Grupo 

Modelo. 

Programa 5 Lei Orgânica de Ensino (Lei n. 

405, de 29 de novembro de 

1916), Diretoria Geral da 

Instrução Pública – Curso 

Normal (4 anos) 

Dezessete matérias – Português; Francês; 

Aritmética; Noções de Geometria Teórica e 

Prática; Geografia Geral e Particular do Brasil; 

História Geral e Particular do Brasil; Educação 

Moral e Cívica; Noções de Física e Química 

aplicadas à vida prática; História Natural 

aplicada à agricultura e à criação dos animais; 

Pedagogia, História da Educação, Economia e 

Leis Escolares; Higiene Escolar; Desenho; 

Princípios de Música e Cantos Escolares; 

Trabalhos Manuais; Economia e Artes 

Domésticas – para o Sexo Feminino; Educação 

Física e Exercícios Infantis; Prática Escolar no 

Grupo Modelo. 

Programa 6 Regulamento da Escola 

Normal de Natal (Decreto n. 

69, de 24 de novembro de 

1917), Diretoria Geral da 

Instrução Pública – Curso 

Normal (4 anos) 

Dezessete matérias – Português; Francês; 

Aritmética; Noções de Geometria Teórica e 

Prática; Geografia Geral e Particular do Brasil; 

História Geral e Particular do Brasil; Noções de 

Física e Química aplicadas à vida prática; 

Noções de História Natural aplicada à 

agricultura e à criação dos animais; Educação 

Moral e Cívica; Pedagogia, História da Educação, 

Economia e Leis Escolares; Higiene Escolar; 

Desenho; Princípios de Música e Canto Escolar; 
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Trabalhos Manuais; Economia e Artes 

Domésticas – para o Sexo Feminino; Educação 

Física e Exercícios Infantis; Prática Escolar no 

Grupo Modelo. 

Fonte | Quadro elaborado pela autora a partir de informações contidas em Decretos, Leis de Reformas do Ensino, 
Regimentos, Regulamento da Escola Normal de Natal e no jornal A República (1874 -1917). 

Neste trabalho optamos pelo uso do termo programa de ensino para designar o 
corpo de conhecimentos ministrados no Curso Normal e matéria para designar parte 
específica do referido programa. Nesse sentido, o ensino da Escola Normal de Natal, 
passou por evoluções e involuções, sofreu os influxos de reformas educacionais 
específicas a fim de atender as peculiaridades educativas norte-rio-grandenses. 

Desde o início de seu funcionamento, no século XIX, as matérias ministradas 
apresentavam a preocupação com a formação propedêutica para o magistério. 
Entretanto, de modo semelhante ao que ocorria em diferentes províncias brasileiras, 
a organização didática do Curso Normal era extremamente simples. Ministrado em 
dois anos, o programa de ensino para o preparo dos alunos-mestres era rudimentar 
por não ultrapassar o nível e o conteúdo dos estudos primários, acrescido de formação 
pedagógica elementar, limitada a uma única disciplina – Pedagogia ou Métodos de 
Ensino – e de caráter essencialmente prescritivo. 

O Curso Normal apresentava estrutura curricular enciclopédica, uma vez que era 
composto por elementos de caráter literário universal e científico. Somente mais tarde 
assumiu moldes técnico-pedagógicos, ao inserir princípios e elementos dos 
Fundamentos da Educação. A socialização de saberes humanistas e profissionais era a 
tônica das práticas da instituição, que postulava a arte de saber-fazer como método 
ativo. 

Quadro 2 – Programas de Ensino da Escola Normal de Natal (1922) 

PROGRAMAS DECRETO NORMALIZADOR 

(INSTÂNCIA PROPONENTE) 

CURSO (DURAÇÃO) 

PROGRAMA DE ENSINO 

Programa 1 Regulamento da Escola 

Normal de Natal (Decreto n. 

161, de 7 de janeiro de 

1922), Diretoria Geral da 

Instrução Pública – Curso 

Normal (4 anos) 

Dezoito matérias: Português; Francês; Aritmética e 

Noções de Álgebra; Noções de Geometria; 

Geografia Geral e Particular do Brasil; História 

Geral e Particular do Brasil; Noções de Física e 

Química aplicadas à vida prática; Noções de 

História Natural aplicadas à agricultura e à criação 

dos animais; Educação Moral e Cívica; Pedagogia, 

Metodologia, História da Educação, Economia e 

Leis Escolares; Pedologia; Higiene Escolar; 

Desenho; Princípios de Música, Solfejo e Cantos 
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Escolares; Trabalhos Manuais; Economia e Artes 

Domésticas para o sexo feminino; Educação Física 

e Exercícios Infantis; Prática Pedagógica nas 

Escolas Modelo. 

Fonte | Quadro elaborado pela autora a partir de informações contidas em Decretos, Leis de Reformas do Ensino, 
Regimentos, Regulamentos da Escola Normal de Natal (1922). 

As Escolas Normais Primárias de Lisboa e Natal, em suas respectivas 
configurações, produziram por meio de seus agentes educativos práticas imbuídas do 
modelo pedagógico vigente que preconizava a introdução dos princípios da Pedagogia 
Moderna. Embora instaladas em continentes distintos as instituições partilhavam 
projetos e discursos que se entrelaçavam, evidenciando uma completa sintonia e 
circulação do pensamento pedagógico. 

Esta reciprocidade de ideias e práticas podem ser observadas nos discursos de 
intelectuais, professores, dirigentes de instrução pública, mas, sobretudo, em livros 
escolares, regulamentos e periódicos, a exemplo da Revista Escolar1 (1925-1926) e 
Revista Pedagogium 2  (1921-1925). Seus elementos compuseram o cotidiano da 
configuração escolar e contribuíram para a constituição de sua identidade. Souza 
(1998, p. 19) lembra que: 

Se é fato que a educação cumpre finalidades determinadas pela sociedade, não é 
menos verdade que os projetos, os discursos, as teorias pedagógicas 
materializam-se no cotidiano da escola; é nesse âmbito que a intercessão de 
subjetividades e práticas cadencia ritmos, ritualiza comportamentos, 
intercambia experiências, configura formas de agir, pensar e sentir e possibilita 
a identidade/diferenciação da escola no conjunto das instituições. 

A cultura escolar em suas dimensões empírica, prática ou material é produzida 
cotidianamente pelos docentes. Seja nos aspectos políticos ou normativos, os quais 
correspondem as regras que governam o funcionamento das escolas, seja no caráter 
científico ou pedagógico, elaborado para explicar ou propor modos de trabalho 
tipicamente escolares, a exemplo dos saberes veiculados pelos manuais (ESCOLANO, 
2001). 

O entendimento acerca das especificidades do modo de funcionamento das Escolas 
Normais em Lisboa e Natal, como também de seus professores ganham relevância. São 
objetos de interesse, as normas e ações das quais são concebidos os conteúdos e 
comportamentos ensinados aos alunos. 

                                                   
1 A Revista Escolar era uma publicação mensal sobre a educação e o ensino a qual tinha como Diretores Albano 
Ramalho, Heitor Passos e Joaquim Tomás, Inspetores da Escola Primária, em Portugal. 

2 A Revista Pedagogium, publicação da Associação de Professores do Rio Grande do Norte/APRN, tratava de 
assuntos diversos sobre o ensino e professoras primárias ocupavam cargos de bibliotecária, secretárias e 
redatoras. 
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Desse modo, constituem-se enquanto objetos de análises os componentes do 
modelo escolar – professores, alunos, instituição, método de ensino –, as concepções 
pedagógicas que produziram e fizeram circular saberes sobre o ofício de ensinar, 
tomando-os como temas a serem explicados durante as aulas nas Escolas Normais. É 
tema central desta reflexão a tríade escola, saberes pedagógicos e livros implicada na 
construção histórica e social da cultura escolar (JULIA, 1990). 

Os princípios educativos para as escolas primárias estavam em sintonia, 
particularmente, com considerações sobre os fundamentos da psicologia e do 
desenvolvimento infantil. A utilização de métodos modernos pelas professoras na 
instrução pública elementar buscava atingir o desenvolvimento integral do educando. 

Além das concepções e ideias sobre a educação e a pedagogia, um aspecto a ser 
considerado na análise da formação dos professores na Escola Normal, seja em 
Lisboa ou em Natal, é a forma como o conhecimento pedagógico chegava aos 
mestres primários. O núcleo pedagógico da formação do normalista era 
composto por conhecimentos provenientes das matérias Pedagogia, Didática, 
Metodologia e Prática de Ensino. Áreas que responderam as interrogações 
postas pelo magistério, cujo desenvolvimento esteve profundamente relacionado 
com a construção da docência como profissão (NÓVOA, 1987a). 

Os manuais de ensino eram utilizados por alunos da Escola Normal Primária no 
estudo das questões concernentes ao ofício de ensinar, especialmente, das matérias 
específicas. Conforme Silva, V., (2007, p. 268) “enquanto um dos resultados das 
iniciativas que corporificam a escola e um lugar de elaboração de conhecimentos sobre 
essa instituição e suas práticas, os manuais pedagógicos permitem examinar aspectos 
importantes da constituição da cultura escolar”. Eram vias de circulação de 
conhecimentos pedagógicos, que apresentavam ideias aos normalistas. Colaboraram 
para a construção e difusão das instituições de ensino e das formas pelas quais elas 
foram concebidas (SILVA, V., 2007, p. 271). 

Os manuais, difundiam os saberes escolares, utilizados em fins dos oitocentos e 
nas duas primeiras décadas do século XX, e evidenciam peculiaridades quanto 
às descrições, prescrições e aos modos de fazer. São reveladores do que constitui 
o duplo movimento contraditório da disseminação dos conhecimentos 
elaborados no seio de uma disciplina, com conceitos, noções simples e utilizáveis 
(ROULLET, 2001). 

Em Portugal há um número significativo de obras destinadas ao preparo do 
magistério, particularmente, no que concerne aos elementos de pedagogia. Publicadas 
nos oitocentos, pela ordem de edições, são elas: Elementos de Pedagogia (AFREIXO; 
FREIRE, 1870), Compêndio de Pedagogia (SÁ, 1873), Notas de Pedagogia Filosófica 
(SOUSA, 1890), Princípios de Pedagogia (COELHO, J., 1891-1893). Em Natal, por sua 
vez, nos arquivos e acervos disponíveis não encontram-se materiais, a exemplo de 
livros de conteúdo pedagógico. 
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Os livros dos normalistas eram a gramática do magistério, cujo objeto era o objeto 
de ensino. Tinham como tema geral a educação e seus aspectos pedagógicos, 
psicológico, didáticos e metodológicos. Materiais que eram instâncias de produção e 
circulação dos saberes que fundamentaram o modelo de Ensino Normal e 
contribuíram para a difusão mundial da instituição escolar e dos conhecimentos 
pedagógicos. 

Se na Escola Normal Primária portuguesa os alunos utilizavam manuais de ensino 
para sua preparação didático-pedagógica, inclusive produzidos por seus professores, 
na Escola Normal do Rio Grande do Norte os alunos-mestres recebiam estes mesmos 
conhecimentos provenientes de reflexões veiculadas no jornal, produzidas pelo 
professor de Pedagogia. 

Nestor dos Santos Lima, professor e diretor da Escola Normal de Natal, era um dos 
estudiosos desta área. Ele investigava os preceitos da matéria e escreveu onze artigos 
com suas reflexões e impressões, os quais foram publicados na Coluna Pedagogia do 
jornal A República, durante os meses de julho a setembro de 1911. Nos ensaios, 
destinados a alunos-mestres e professores diplomados, o autor tratava sobre os 
princípios, processos e métodos de aplicação das disciplinas ministradas na escola 
primária e evidenciava sua prática no contexto da cultura escolar da instituição 
profissional. 

De acordo com Lima (1911b, p. 1), os escritos não tinham por objetivo “uma 
exibição do saber pedagógico”, eram apenas apanhados de autores, muitas vezes neles 
citados, e se destinavam “a orientar os alunos de Pedagogia da Escola Normal, que 
lutam com grandes dificuldades nesse particular”. Para ele a disciplina consistia na 
apresentação das teorias de educação, na indicação dos fins e descrição dos métodos e 
processos. Ou seja: os temas em reflexão estavam relacionados com a metodologia do 
ensino. 

Dispostos pela ordem de edição, seus escritos versavam acerca dos conteúdos da 
escola primária concernentes: 

A escrita, seus princípios e processos. A caligrafia (1911a); A leitura, suas 
espécies, métodos e processos (1911b); Ensino do desenho, sua importância e 
métodos (1911c); Trabalho manual. Canto. Exercícios físicos, sua importância, 
métodos e processos (1911d); Trabalho Manual. Canto. Exercícios Físicos, sua 
importância, métodos e processos (conclusão) (1911e); Língua materna, 
importância, exercícios e processo (1911f); Aritmética, sua importância e 
processo. Morfologia. Geometria (1911g); Lições de coisas, sua importância, 
princípio e método (1911h); Geografia, importância, métodos e processos (1911i); 
História, sua importância, métodos e processos (1911j); Instrução moral e cívica 
e economia doméstica. Métodos e processos (1911l); O grupo modelo (1911m). 

Os manuais, e de modo específico os onze artigos sobre Pedagogia disponíveis, 
evidenciam de modo recorrente citações de pedagogos, filósofos, sociólogos, 
psicólogos, biólogos e outros cientistas que definiram as funções docentes, os papeis 
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dos alunos e os métodos de ensino. Ao mesmo tempo, a análise dos manuais e 
impressos evidencia a própria história das ciências que fundamentaram a formação do 
magistério no período em estudo. 

Se a pedagogia era o elemento definidor desta formação, ao longo do século XIX, 
nas primeiras décadas do novecentos a Psicologia e a Pedologia se constituíram 
enquanto elementos aglutinadores das principais reflexões dos docentes. Em Portugal, 
destaca-se a publicação dos livros Algumas lições de Psicologia e Pedologia 
(FERREIRA, 1920), Lições de Pedologia e Pedagogia Experimental (VASCONCELOS, 
19--) os quais eram utilizados pelos normalistas. 

No que concerne às lições de Pedologia, podemos traçar um diálogo entre as 
prescrições do Regulamento da Escola Normal de Natal e as ideias do professor 
português Farias de Vasconcelos (1880-1939). A obra Lições de Pedologia e Pedagogia 
Experimental (s.d.), do referido autor, apresenta as principais experiências e livros 
publicados no bojo da emergência do pensamento psicopedagógico, particularmente, 
em países como Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Estados Unidos, França, 
Hungria, Itália, Rússia e Suíça. 

Em Natal, os princípios aprendidos na Escola Normal e aplicados nas escolas 
primárias estavam em conformidade com o Regimento Interno dos Grupos Escolares 
(1909) nos quais encontramos prescrições de princípios da Pedagogia Moderna para a 
escola elementar. As determinações da Diretoria Geral de Instrução Pública previam 
os princípios para o ensino intelectual, a educação moral e cívica, como também física. 
Asseverava que “a instrução moral regula as ações do homem e refere-se aos costumes 
em geral. As faculdades que presidem e determinam essas ações são a vontade e a 
sensibilidade, que o mestre cultivará pelos meios mais simples e racionais.” 
(REGIMENTO INTERNO, 1909, p. 7). 

Concluímos que o programa de ensino da Escola Normal Primária, no século XIX, 
era constituído por matérias que tinham por finalidade a formação científica 
propedêutica e de cultura humanista geral, objetivo o qual se sobrepunha aos aspectos 
formativos pedagógicos nos quais deveriam se fundamentar o preparo dos mestres. 
Assinalamos, também, que somente no início do século XX, observamos uma elevação 
do nível de estudos e organização do plano de ensino do Curso Normal, o qual passou 
a ser disposto sob os princípios das Ciências da Educação, momento no qual o 
magistério ganha status de profissão. 
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RESUMO  

As concepções sobre a memória e sua utilização na história acendem reflexões e 
posicionamentos dicotômicos e ao mesmo tempo sinalizam a variedade de 
possibilidades de sua abordagem e o condicionamento individual e coletivo que a 
mesma confere à vida em sociedade, constituída de indivíduos, classes e grupos 
portadores de identidades e realidades particulares, muitas vezes subjugados e 
marginalizados. Nesta perspectiva, buscamos investigar a memória instituída sobre o 
universo da educação rural brasileira no período de 1930 a 1953, a qual 
comportou/comporta silêncios e esquecimentos, oriundos da sujeição política, 
econômica, social e cultural do contexto urbano/escola urbana, advinda do ideário de 
desenvolvimento, progresso e modernidade. Pretende-se cotejar a memória oficial e 
memória subterrânea, conceitos primordiais na compreensão da história da educação 
rural do Brasil no século XX, compreendida como uma “história silenciada”. 
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I – INTRODUÇÃO: 

Comumente, a definição de memória assume os seguintes sentidos, 1-faculdade de 
reter na mente ideias, impressões e conhecimentos adquiridos anteriormente; 2-
aptidão para lembrar-se: ter boa memória; 3-efeito da faculdade de lembrar; a própria 
lembrança (LAROUSSE, 2006). Denota, portanto, uma capacidade humana que 
possibilita, a partir do presente, trazer à tona vivências, experiências, informações e 
conhecimentos passados, 

A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em 
primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem 
pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 
passadas (LE GOFF, 1996, p. 423). 

O historiador Le Goff , com o objetivo de compreender a relação entre memória e 
história, caracteriza o termo memória individual, evidenciando que diferentemente 
de um resgate do passado ela é fruto de um processo de reelaboração, influenciado 
por aspectos de cunho pessoal e social, 

[...] os psicanalistas e os psicólogos insistiram, quer a propósito da recordação, 
quer a propósito do esquecimento [...], nas manipulações conscientes ou 
inconscientes que o interesse, a afetividade, o desejo, a inibição, a censura 
exercem sobre a memória individual (LE GOFF, 1996, p. 426).  

Portanto, para o referido autor, a memória individual seria produto de sujeitos que 
vivenciaram os acontecimentos ou do grupo no qual a pessoa esteja inserida, 
ratificando então o conceito de memória colectiva de Halbwachs, para quem,  

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda 
que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que 
somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós (HALBWACHS, 
1990, p. 30). 

 Le Goff ainda preconiza que, 

Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na 
luta de forças sociais pelo poder. Tornaram-se senhores da memória e do 
esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos 
indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os 
esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 
manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 1996, p. 426). 

Assim, tanto a memória individual como a coletiva, não seriam conseqüência 
apenas de um movimento natural, mas de um trabalho de condicionamento realizado 
através do seu uso, remomeração e comemoração, que a identifica também como uma 
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memória social. Segundo o autor, o qual acentua a preeminência da história sobre a 
memória, o estudo da memória social é fundamental para compreensão do tempo e da 
história, em que ora o retraimento da memória, ora seu transbordamento influenciam 
para que a “memória se torne história”. 

Para esta compreensão, foram primordiais os estudos do sociólogo Maurice 
Halbwachs (1990), pois ampliaram e desmistificaram os conhecimentos sobre 
memória individual, qual seja, do ser para o vir a ser, neste sentido, ela não estaria 
pronta, num vazio memorial, mas seria resultado de um espaço social e coletivo. Ou 
seja, a memória individual, além de comportar uma lembrança do contexto pessoal, 
interatua com o contexto social, recebendo influências das lembranças das diversas 
memórias dos grupos, transformando-se numa memória coletiva e social. 

Ela não está inteiramente isolada e fechada. Para evocar seu próprio passado, 
em geral a pessoa precisa recorrer às lembranças de outras, e se transporta a 
pontos de referência que existem fora de si, determinados pela sociedade. Mais 
do que isso, o funcionamento da memória individual não é possível sem esses 
instrumentos que são as palavras e as idéias, que o indivíduo não inventou, mas 
toma emprestado de seu ambiente. Não é menos verdade que não conseguimos 
lembrar senão do que vimos, fizemos, sentimos, pensamos num momento do 
tempo, ou seja, nossa memória não se confunde com a dos outros. Ela está muito 
estreitamente limitada no espaço e no tempo (HALBWACHS, 1990, p. 72). 

Nesse sentido, as memórias são constituídas pelas lembranças vividas pelo 
indivíduo, num processo de interiorização pessoal e ainda pelas recordações que fazem 
parte de seu grupo, a qual confere ao sujeito um caráter de pertencimento e uma 
identidade social;  portanto, “[...] ela é, também e, sobretudo, uma construção social 
e fenômeno coletivo. Sendo uma construção social, a memória é, em parte, modelada 
pela família e pelos grupos sociais” (SILVA, 2002, p. 427).  

Este aspecto sociológico, o qual centraliza a memória na sua relação com a história, 
permitiu uma nova concepção em relação a esta dicotomia. Assim, a compreensão 
sobre a memória coletiva altera o entendimento de memórias que podem ser usadas 
para apreender a maneira que os sujeitos e seus grupos abarcaram e vivenciaram os 
mesmos acontecimentos. Neste sentido, diferentemente de uma determinação, a 
memória coletiva avigoraria a coesão social, através da união afetiva ao grupo, a 
própria nação, a qual pela memória nacional comportaria o modelo mais eficiente de 
uma memória coletiva. “Numa  perspectiva construtiva, não se trata mais de lidar 
com os fatos sociais como coisas, mas de analisar como os fatos sociais se tornam 
coisas, como e por quem eles são solidificados e dotados de duração e estabilidade” 
(POLLAK, 1990, p. 04).  

Neste contexto, conforme explicita Pollak (1990), interessa os processos e atores 
presentes na constituição e na formalização das memórias, que em oposição à 
memória oficial propagada pela memória nacional, evidencia a importância das 
memórias subterrâneas, que privilegiam as lembranças dos excluídos, dos 
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marginalizados, das minorias; na construção da memória nacional “[...] por outro 
lado, essas memórias subterrâneas que prosseguem seu trabalho de subversão no 
silêncio e de maneira quase imperceptível afloram em momentos de crise em 
sobressaltos bruscos e exacerbados” (POLLAK, 1990, p. 4). 

De acordo com o autor acima citado, uma verdadeira “memória em disputa”, 
diferentemente da abordagem sociológica, esta acentua o caráter “uniformizador e 
opressor da memória coletiva nacional”, uma vez que as memórias não oficiais tendem 
a permanecer no silêncio e no esquecimento social se não forem privilegiadas pelo 
Estado que para tal, geralmente utiliza-se de manipulação política e ideológica. 

Todas estas constatações acima referidas possibilitaram a gênese de uma história 
social da memória, a qual considera a coexistência das categorias história e memória 
na construção da historiografia do presente, com o mérito de desvelar a apropriação 
da memória, atentando-se para o que é lembrado, silenciado e esquecido.  

É neste contexto de silêncio e esquecimento que se reconhece a educação rural 
brasileira, inscrita no espaço das memórias subterrâneas, por caracterizar-se por certa 
exclusão social e historiográfica, quando comparada a educação urbana. 

 

II – A MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: 

As escolas rurais constituíram durante muito tempo o mais fiel retrato da educação 
brasileira, contudo, uma modalidade educacional, que pouca coisa se quer que seja 
versado, ou mais ainda que este pouco parece ser suficiente para elucidá-la. 
Contrariamente, a educação urbana, símbolo de progresso e civilidade, reconhecida 
pelos seus “templos de civilização”, grupos escolares pomposos que cristalizaram 
juntamente com as Escolas Normais e Colégios Confessionais, uma memória oficial 
sobre a educação republicana do país. 

O Brasil República estava inserido num ideário político, social, econômico e 
cultural de ascensão ao progresso e à modernidade, num país de tradição e 
dependência agrícola, com a maioria da população residindo no meio rural, e com mais 
ou menos 80% da população analfabeta. Apesar da prerrogativa desta última ser 
proclamada como a causa do atraso brasileiro, poucas iniciativas concretas foram 
realizadas para sanar a questão, na realidade, a preocupação era escolarizar a elite, a 
qual daria continuidade na direção do país. 

Este grupo, durante muitas décadas teve exclusividade à escolarização preconizada 
pelas escolas urbanas, enquanto a classe popular para a qual não era interessante que 
tivesse acesso às informações e conhecimento, bastava-lhe a aprendizagem 
rudimentar de cálculo, leitura e escrita, assim como uma educação de cunho moral e 
nacionalista; função atribuída às escolas rurais. Esta foi a realidade educacional do 
país que a partir da segunda metade do século XX tornou- se urbano, mas ainda 
continuava a oferecer à zona rural uma educação deficitária. Uma educação para uma 
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minoria que, segundo Leite (2002), recebia uma formação oriunda da extensão 
urbana, sem preocupação nem consideração à sua identidade e realidade própria. 

Percebe-se como o papel da representação urbana de escola sobrepõem-se à rural, 
pois até seu modelo é implantado na escola rural, ou seja, é a primeira que se considera 
quando a tônica é educação formalizada e institucionalizada. Sem dúvida, nossa 
memória educacional é estruturada e inserida na memória coletiva, através de lugares 
de memória que a enquadram à escolarização urbana: referências em jornais; 
exposições com fotos sobre a história da educação; menções e honras a professores e 
professoras; mostra de escolas com seu estilo arquitetônico imponente; manuais e 
práticas pedagógicas; docentes e discentes com trajes exuberantes e posturas 
impecáveis; desfiles; tradições e costumes. Todos, em suma, aspectos referenciais das 
escolas urbanas. Uma memória estruturada de forma hierárquica, legitimada pelo 
poder público tanto em nível nacional, como regional e local; atores e procedimentos 
que interferiram/interferem no trabalho de construção e de formalização das 
memórias. 

 Também a própria história e historiografia educacional, “inconscientemente”, 
legitimam a constituição de uma memória oficial, no caso a memória nacional, ao 
evidenciar de acordo com Bezerra & Damasceno (2004) preferencialmente estudos e 
pesquisas de escolas urbanas; expor, por exemplo, nas capas de suas revistas e 
periódicos, todas aquelas referências acima citadas sobre o universo urbano, 
cumprindo então a  idéia de que, “O trabalho de enquadramento da memória se 
alimenta do material fornecido pela história” (POLLAK, 1990, p.9).  

Neste sentido, averiguamos a atual produção acadêmica a respeito do rural, a 
partir da organização de um levantamento de pesquisas no banco de teses e 
dissertações do Portal CAPES, também consideramos os trabalhos apresentados em 
forma de pesquisas e projetos no VIII Congresso Brasileiro de História da Educação 
ocorrido em Maringá/2015. No banco de teses e dissertações da CAPES1, a busca 
ocorreu por meio de palavras-chave. Já em relação ao referido congresso leu-se os 
resumos, nos quais os temas explorados basicamente versaram sobre: Estado e 
Políticas públicas, profissionalização docente, formação docente, cultura material 
escolar, história das instituições rurais, práticas educativas, fontes e métodos. 

A seguir os consolidados da pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da CAPES2 
, nos quais a partir das palavras-chave optamos por evidenciar o quantitativo de 
registros apresentados, bem como, as áreas de conhecimento e o níveis de curso. 

                                                   
1  A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), coloca a disposição da 

comunidade acadêmica o Banco de Teses a qual possibilita consultar todos os trabalhos defendidos na pós-

graduação brasileira ano a ano. Brasil( 20l6). 
2 “Inicialmente foram disponibilizados 125.000 resumos de teses/dissertações no período de 1996 a 2001. 

Também foram resgatados e incluídos referências de trabalhos defendidos desde 1987 em diante. A partir de 

então, os dados são atualizados anualmente após o informe de atividades pelos programas de pós-graduação do 

país à Capes [...] como forma de garantir a consistência das informações, a equipe responsável está realizando 
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RURAL: 3438  REGISTROS 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

ADMINISTRAÇÃO (85) 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (3) 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (1) 

AGRONOMIA (394) 

ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA... (5) 

ANTROPOLOGIA (18) 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA (3) 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA (1) 

ARQUITETURA E URBANISMO (17) 

ARTES (5) 

BIOLOGIA GERAL (8) 

BIOQUÍMICA (1) 

BIOTECNOLOGIA (8) 

BOTÂNICA (65) 

CANCEROLOGIA (1) 

CIRURGIA (2) 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (2) 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (2) 

CIÊNCIA DE ALIMENTOS (3) 

CIÊNCIA DO SOLO (108) 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (69) 

CIÊNCIA POLÍTICA (3) 

CIÊNCIAS AMBIENTAIS (120) 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (2) 

CLÍNICA MÉDICA (2) 

COMUNICAÇÃO (37) 

CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES ANIMAIS (1) 

DEMOGRAFIA (1) 

GEOGRAFIA REGIONAL (6) 

GEOLOGIA (3) 

HISTÓRIA (63) 

HISTÓRIA DO BRASIL (4) 

HISTÓRIA LATINO-AMERICANA (1) 

HISTÓRIA REGIONAL DO BRASIL (16) 

IMUNOLOGIA (1) 

LETRAS (25) 

LINGÜÍSTICA (6) 

LÍNGUA PORTUGUESA (1) 

MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO (2) 

MANEJO FLORESTAL (1) 

MATERIAIS (2) 

MEDICINA (6) 

MEDICINA PREVENTIVA (1) 

MEDICINA VETERINÁRIA (274) 

MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS (99) 

MELHORAMENTO VEGETAL (20) 

MICROBIOLOGIA (2) 

MUSEOLOGIA (1) 

MÚSICA (4) 

NUTRIÇÃO (13) 

OCEANOGRAFIA (1) 

OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA (2) 

ODONTOLOGIA (10) 

ODONTOLOGIA SOCIAL E PREVENTIVA (1) 

ODONTOPEDIATRIA (1) 

OUTRAS SOCIOLOGIAS ESPECÍFICAS (11) 

                                                   
uma análise dos dados informados e identificando registros que por algum motivo não foram informados de 

forma completa à época de coleta dos dados. Assim, em um primeiro momento, apenas os trabalhos defendidos 

em 2012 e 2011 estão disponíveis. Os trabalhos defendidos em anos anteriores serão incluídos aos 

poucos”(BRASIL, 20l6). 
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DESENHO INDUSTRIAL (3) 

DIREITO (23) 

DIREITO PÚBLICO (6) 

DIREITOS ESPECIAIS (1) 

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS (18) 

ECOLOGIA (27) 

ECOLOGIA APLICADA (1) 

ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS (1) 

ECONOMIA (37) 

ECONOMIA AGRÁRIA (32) 

ECONOMIA DOS RECURSOS HUMANOS (3) 

ECONOMIA REGIONAL (12) 

EDUCAÇÃO (155) 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS (4) 

EDUCAÇÃO EM PERIFERIAS URBANAS (1) 

EDUCAÇÃO FÍSICA (7) 

ENFERMAGEM (33) 

ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA (1) 

ENGENHARIA AEROESPACIAL (1) 

ENGENHARIA AGRÍCOLA (101) 

ENGENHARIA BIOMÉDICA (1) 

ENGENHARIA CIVIL (33) 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS (1) 

ENGENHARIA DE MINAS (2) 

ENGENHARIA DE PROCESSAMENTO DE... (1) 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (14) 

ENGENHARIA DE TRANSPORTES (3) 

ENGENHARIA DE ÁGUA E SOLO (5) 

ENGENHARIA ELÉTRICA (12) 

ENGENHARIA NUCLEAR (1) 

ENGENHARIA QUÍMICA (15) 

ENGENHARIA SANITÁRIA (14) 

ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO (16) 

ENSINO (2) 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (45) 

ENSINO PROFISSIONALIZANTE (104) 

ENSINO-APRENDIZAGEM (1) 

EPIDEMIOLOGIA (1) 

PARASITOLOGIA (8) 

PEDIATRIA (2) 

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL (1) 

PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL (45) 

POLÍTICAS PÚBLICAS (2) 

PRODUÇÃO ANIMAL (2) 

PSICOLOGIA (13) 

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL (1) 

PSICOLOGIA SOCIAL (2) 

QUALIDADE DO AR, DAS ÁGUAS E DO SOLO (2) 

QUÍMICA (41) 

QUÍMICA ORGÂNICA (1) 

RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA... (162) 

RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE... (34) 

REPRODUÇÃO ANIMAL (1) 

SAÚDE COLETIVA (23) 

SAÚDE E BIOLÓGICAS (17) 

SAÚDE MATERNO-INFANTIL (3) 

SAÚDE PÚBLICA (13) 

SENSORIAMENTO REMOTO (1) 

SERVIÇO SOCIAL (22) 

SERVIÇO SOCIAL APLICADO (2) 

SOCIAIS E HUMANIDADES (78) 

SOCIOLOGIA (130) 

SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO (10) 

TAXONOMIA DE CRIPTÓGAMOS (1) 

TAXONOMIA DOS GRUPOS RECENTES (1) 

TECNOLOGIA DE ARQUITETURA E URBANISMO (1) 

TEOLOGIA (6) 

TEORIA ECONÔMICA (3) 

TEORIA LITERARIA (2) 

TURISMO (7) 

ZOOLOGIA (38) 

ZOOTECNIA (145) 
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EXTENSÃO RURAL (79) 

FARMÁCIA (1) 

FISIOLOGIA (7) 

FITOTECNIA (5) 

FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL (1) 

FÍSICA (12) 

GEOCIÊNCIAS (25) 

GEOGRAFIA (206) 

QUADRO 1 : O rural nas áreas de conhecimento e níveis de cursos 

Portanto no lº quadro, a palavra-chave é rural, a partir do qual podemos visualisá-
lo como presente nas diversas áreas do conhecimento perfazendo um total de 3438 
registros, dividido nos três níveis de curso: mestrado acadêmico, doutorado e 
mestrado profissional. Especificamente na área da educação temos 155 trabalhos, na 
educação de adultos 4 na educação em periferias urbanas 1 e na educação física 7, 
perfazendo um total de l67 pesquisas. 

Deste quantitativo de pesquisas que investigam a educação rural brasileira, 
subdividimos a busca, inserindo palavras-chave referentes as processo educacional 
rural, tais como: alfabetização rural, campanhas alfabetização zona rural, escolas 
multisseriadas e unidocentes, escola rural, educação rural, ensino rural e professora 
rural; contudo, somente foram atribuídos resultados para as quatro últimas,conforme 
demonstrado a seguir:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÍVEL DE CURSO 

 

MESTRADO ACADÊMICO (2598) 

DOUTORADO (714) 

MESTRADO PROFISSIONAL (126) 
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ESCOLA RURAL: 34 REGISTROS 
ÁREA DO CONHECIMENTO                                                                 NÍVEL DE CURSO 

               

AGRONOMIA (1) 

EDUCAÇÃO (14) 

ENGENHARIA CIVIL (1)                                                          

ENGENHARIA SANITÁRIA (1) 

ENSINO (1) 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (4) 

EXTENSÃO RURAL (1) 

GEOGRAFIA (2) 

LETRAS (1) 

LINGÜÍSTICA (2) 

NUTRIÇÃO (1) 

PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL (2) 

PSICOLOGIA (2) 

SOCIOLOGIA (1) 

 

MESTRADO ACADÊMICO (26)  

DOUTORADO (5)  

MESTRADO PROFISSIONAL (3) 

QUADRO 2 : Escola rural nas áreas de conhecimento e níveis de cursos 

Os resultados para a palavra-chave escola rural foram de 34 registros, sendo que 
na área da educação foram atribuídas um índice numérico maior, qual seja 14 
trabalhos, divididos aos níveis de mestrado acadêmico, doutorado e mestrado 
profissional. 

EDUCAÇÃO RURAL: 37 REGISTROS 
ÁREA DO CONHECIMENTO NÍVEL DE CURSO 

ADMINISTRAÇÃO (1) 

CIÊNCIAS AMBIENTAIS (1) 

ECONOMIA (1) 

EDUCAÇÃO (25) 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS (1) 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (1) 

EXTENSÃO RURAL (1) 

GEOGRAFIA (1) 

MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS (1) 

PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL (1) 

SOCIAIS E HUMANIDADES (3) 

MESTRADO ACADÊMICO (27)  

DOUTORADO (9)  

MESTRADO PROFISSIONAL (1) 

QUADRO 3 : Educação  rural nas áreas de conhecimento e níveis de cursos 
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Quanto aos  resultados para a palavra-chave educação  rural foram de 37 registros, 
sendo que na área da educação foram atribuídas também um índice numérico maior, 
qual seja 25 trabalhos, divididos aos níveis de mestrado acadêmico, doutorado e 
mestrado profissional. 

ENSINO RURAL: 07 REGISTROS 
ÁREA DO CONHECIMENTO NÍVEL DE CURSO 

EDUCAÇÃO (07) MESTRADO ACADÊMICO (6)  

DOUTORADO (1) 

QUADRO 4 : Ensino rural nas áreas de conhecimento e níveis de cursos 

Em relação aos resultados para a palavra-chave ensino rural foram encontrados 
somente 7 registros, sendo todos na área da educação, distribuídos nos níveis de 
mestrado acadêmico e doutorado.  

PROFESSORA RURAL: 01 REGISTRO 
 

 

QUADRO 5 :  Professora rural nas áreas de conhecimento e níveis de cursos 

Ainda, em relação aos resultados para a palavra-chave professora rural, foi 
encontrado somente 1 registro, classificado na área da educação, no nível de mestrado 
acadêmico. 

No tocante  às  pesquisas e projetos inscritos no VIII Congresso Brasileiro de 
História da Educação, promovido pela Sociedade Brasileira de História da Educação, 
sediado na Universidade Estadual do Paraná, em Maringá/2015, segue  o quantitativo 
em relação à educação rural a partir dos eixos de trabalhos: Estado e Políticas 
Educacionais na História da Educação Brasileira:4; Etnias e Movimentos sociais na 
História da Educação:0 ; Fontes e métodos em História da Educação:5; História da 
Educação das crianças, jovens e adultos no Brasil:0 ; História da profissão docente:4 ; 
História das culturas e disciplinas escolares:05; História das instituições e praticas 
educativas:13; ; Impressos, intelectuais e história da educação:4 ; Patrimônio 
educativo  e cultura material escolar:0 ; perfazendo um total de 35 trabalhos sobre a 
educação rural brasileira. 

Concluimos então, a partir do levantamento numérico realizado, o pouco 
investimento acadêmico nas pesquisas e projetos em relação ao tema rural, e mais 
ainda na área de conhecimento relativo à educação e historiografia educacional rural. 

 
III – A MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO RURAL BRASILEIRA: 

À margem da memória oficial, é mister considerar a educação rural como uma 
memória subterrânea, em que seus partícipes: professores e professoras, alunos e 
alunas   foram silenciados, mas não se esqueceram do passado, suas lembranças 

ÁREA DO CONHECIMENTO NÍVEL DE CURSO 

EDUCAÇÃO MESTRADO ACADÊMICO 
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interessam à constituição de uma memória educacional nacional. “[...] uma história 
que envolve personagens anônimos, alunos e professores que constituíram 
identidades particulares nas escolas afastadas da cidade” (ALMEIDA, 2005, p. 278). 

Conforme Silveira (2008), ao pesquisar sobre a história e cultura escolar da Escola 
Municipal Rural Santa Tereza, emUberlândia-Minas Gerais-Brasil, nos anos de 1930 
a 1953,  no geral, as escolas rurais não foram evidenciadas, tampouco reconhecidas 
sua identidade sócio-cultural. 

 Estas instituições rurais, que no decorrer da história da cidade  de Uberlândia 
tiveram uma importância significativa na escolarização da sua população, que até a 2ª 
metade do século XX vivia em sua maioria na zona rural,  não receberam de forma 
satisfatória investimentos materiais e humanos . Caracterizaram-se assim por um 
certo desprezo, situação que somente se alterava quando havia interesse político e\ou 
social relacionados ao contexto urbano. 

Na pesquisa sobre a escola rural acima referida Silveira (2008), preconizou que 
sua  função restringiu-se ao ensino das primeiras letras, bem como moralizar e ainda 
nacionalizar seu público escolar. Seu currículo abarcou disciplinas prescritas pela 
legislação estadual de ensino primário, porém percebeu-se a opção  por trabalhar com 
temas específicos urbanos, diferentes da realidade rural e em desacordo com as 
práticas e orientações preconizadas pela Escola Nova que se pautavam na inter-relação 
escola vida,  prescritas na referida legislação. 

No municipio de Uberlândia foram ávidos os discursos a respeito de uma escola 
rural que se ajustasse ao próprio meio, entretanto, estas representações 
permaneceram concomitantes àquelas que concebiam o espaço rural, e 
consequentemente a escola rural, como atrasados e arcaicos. Neste sentido, o ensino 
rural no período de 1930 a 1953, especificamente no que concerne à Escola Municipal 
Rural Santa Tereza, apropriou-se da idealização do modo de vida urbano, com práticas 
que tenderam a avigorar ainda mais a representação de atraso do meio rural, conforme 
a autora, uma condição marginal, em contraposição à representação de progresso do 
meio urbano, ambas peculiares à concepção de modernidade, oriunda da Europa 
ocidental, e apropriada como modelo pelo Brasil. 

Espaço de memória e história, o universo rural/ educação rural brasileira foi palco 
de contradições e disputas que refletem a sociedade da época. Sales (2007) ao 
pesquisar as políticas públicas destinadas à educação rural no Brasil fez uma 
retrospectiva do panorama rural no século XX, concluindo que, 

[...] a população campesina, na sua maioria não foi alcançada pelas políticas de 
desenvolvimento destinadas a esse setor, quer no âmbito econômico, social ou 
educacional. Nesta última área- educação- registram-se políticas estatais, a 
priori, preocupadas com a fixação do homem ao campo, com a melhoria da 
produtividade e das condições de vida. No entanto, deixaram de levar em 
consideração o universo cultural e imediato dessa população o que as 
predestinaram ao fracasso (SALES, 2007, p.13). 
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A autora inicia seu estudo com a História do Brasil República, a partir de 1889, em 
que se vislumbra uma sociedade tipicamente rural, com uma massa esmagadora de 
analfabetos, os quais nenhuma importância e/ou utilidade concebiam à escola, afinal, 
para trabalhar na terra não era necessário estudar. Adentrando o século XX o país tem 
como principal atividade econômica a agricultura, baseada principalmente nas 
lavouras de café, a concepção acima citada sobre a escola ainda incide sobre os 
trabalhadores rurais, pensamento análogo à classe dominante, pois lhe interessava 
obviamente a manutenção do status quo. 

 Com a gênese e desenvolvimento da indústria nacional na zona urbana, temos o 
início do êxodo rural, processo que vai se acentuando, invertendo o quadro 
populacional brasileiro, de rural para urbano. Contudo, a dependência em relação a 
zona rural permaneceria para que, 

[...] exercesse com competência a função de produzir gêneros alimentícios para 
a cidade, matéria prima para a indústria, além de contribuir com o excedente da 
produção para a exportação, o que garantiria reservas econômicas para o país 
(SALES, 2007, p.11).  

Portanto, segundo a referida autora foi objetivo dos administradores do Brasil 
durante todo o século XX o desenvolvimento da zona rural para que beneficiasse o 
espaço urbano e a economia do país, além de conter o êxodo rural que “inchava” a zona 
urbana, a qual não possuía condições de comportar, e conseqüentemente de oferecer 
condições dignas de sobrevivência para todo o contingente de migrantes. 

Desse modo, a preocupação do poder público nacional incidiu sobre a fixação do 
homem no campo e com o desenvolvimento da produção e melhores condições de vida 
para o campesino, que de acordo com a autora era simbolizado pelo Jeca Tatu, 
estereótipo do homem rural republicano, que tão fielmente representava a ausência de 
cuidado dos governantes para com a zona rural e consequentemente seus habitantes. 
Neste cenário, em 1920, a escola rural é pensada como forma de conter o morador 
rural, para tanto,  foi difundido o  ruralismo pedagógico, que tinha a finalidade de 
exaltar a identidade brasileira rural e o patriotismo bem como evidenciar através dos 
conteúdos escolares as características regionais e locais. Contudo, se restringiu apenas 
ao discurso, na prática não aconteceu, ademais, diferentemente da preocupação com 
as reais necessidades do campesino, Sales (2007) identifica o referido projeto como 
fruto de uma visão político-ideológica que se interessava pelo meio rural a propósito 
do meio urbano. 

Díspar do interesse econômico, ela cita que em relação ao aspecto político, até a 
segunda metade do século XX, a zona rural não tinha muita importância, a 
Constituição brasileira de 1946 proibia os analfabetos de votar, e como este era o 
cenário da zona rural, seus habitantes não tinham poder político. Ao contrário, num 
clima “desenvolvimentista” a zona urbana era o lócus político, e ainda de 
desenvolvimento, progresso e modernidade. 
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Nesta mesma ótica, qual seja de favorecer o crescimento econômico e o 
desenvolvimento do país, o governo militar objetivou modernizar o meio rural, através 
de subsídios e mecanização do meio rural, contudo, não atingiu os trabalhadores e 
campesinos que continuaram numa situação precária, tanto em relação à terra como 
às condições de trabalho. 

 Nas décadas de 1980 e 1990, a reivindicação já outrora anunciada, a de reforma 
agrária, é acelerada, “Entretanto, ainda não se consegue mudar o quadro de milhões 
de brasileiros, pois, junto com a terra, vem uma série de ações a serem implantadas, 
o que gera alto custo para o governo” (SALES, 2007, p. 51). Neste contexto, a escola 
é valorizada como palco de conscientização do campesino em relação à sua situação de 
dominação histórica, contudo, este tipo de escola não logrou muitos efeitos.  

Em síntese, o espaço rural, ocupado por uma maioria de excluídos, subjugada 
tanto em relação ao trabalho e a terra, como em sua realidade e identidade. Cenário, 
evidentemente análogo à educação rural, carente de políticas públicas que realmente 
atendessem suas necessidades, portanto, identificada como uma “história esquecida”,   

[...] como a memória, o esquecimento não é uma coisa que sem tem ou se perde 
(ainda que o senso comum assim a ele se refira), mas um percurso no tempo e no 
espaço que se expressa em linguagens e formas que participam, de maneira sutil 
ou escancarada, dos jogos de poder e submissão, dos contornos das socializações 
e, obviamente, da estruturação do eu (SEIXAS, 2013, p.2). 

Para a autora, memória e esquecimento são linguagens com uma trajetória espaço-
temporal expressa pela consciência e cultura, neste sentido, ela investiga a linguagem 
do esquecimento e seu exercício na história bem como, na composição de 
subjetividades, sua atuação como dispositivo para constituição daquelas, como 
também tenta compreender as linguagens, as práticas e os usos políticos diversos da 
memória.  

Linguagens, imagens e sentimentos historicamente construídos, que estabelecem 
conformações para que o esquecimento seja praticado, cultivado e compartilhado 
socialmente e gerido politicamente, como indicador de identidade nacional. Para 
Seixas (2013) sentidos estéticos e históricos da imagem tocam incisivamente o campo 
do estereótipo, carregado de negatividade e preconceito.  

É a edificação e assimilação de imagens estereotipadas na construção 
identitária.Para a autora, estereótipo é noção e feitio próprios à modernidade, a qual 
possui seus tipos enaltecidos. Portanto, a noção dos termos estaria imbricada, ou seja, 
os tipos relaciona-se com a construção classificatória da identidade de sujeitos e 
grupos. Nesse sentido, preconiza a positividade conferida ao tipo e uma negatividade 
ao estereótipo, “[...] a eterna batalha  da verdade, as representações e imagens 
verdadeiras-associadas ao tipo-, contra o falso, as imagens corrompidas e 
degradadas – associadas ao estereótipo” (SEIXAS, 20l3, p.11).  

Ainda segundo a autora, no decorrer no século XX, a historiografia literária e 
cultural  extingue a legitimidade do tipo, subtraídas ao estereótipo, este que segundo 
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a mesma, confere  na forma de  linguagem e lugar de visibilidade, significados  às ações 
sociais e políticas, às maneiras  de pensar e compreender o mundo, o próximo e a si 
próprio. 

Do mesmo modo, o esquecimento sobre a educação rural comporta linguagens, 
imagens e sentimentos historicamente construídos, que culminaram na representação 
do campesino e seu espaço, como atrasados e, portanto, não precisaria investir numa 
escola de qualidade; a deficiência de conhecimentos por parte dos campesinos 
dificultaria a prática de educação qualificada, aspectos que estabelecem conformações 
para produzir o silencionamento e para  engendrar o esquecimento. 

 Ainda, a carência material e pedagógica das escolas rurais não contribuiria com a 
imagem de país que almejaria o progresso e desenvolvimento. Portanto, a educação 
rural não deveria ser apontada na construção e fixação de imagens de escolarização 
nacional, pois comportaria sentidos estéticos e históricos imagéticos, que também se 
inserem no campo do estereótipo, no qual a modernidade, como seus tipos 
hegemônicos, enalteceu e sobrepôs a educação urbana como memória oficial, 
renegando e colocando como subterrânea a memória da educação rural brasileira.  
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RESUMO  

Esta comunicação debruça-se, para além da problemática do ensino técnico 
artístico, especialmente no modus faciendi existente na Escola de Artes Decorativas 
Soares dos Reis – Porto entre as décadas de quarenta e setenta do século vinte. A 
abordagem que é feita a esta escola do ensino técnico artístico interliga-se com a sua 
construção ao longo dos tempos enquanto “escola de artes”, onde se realça e destaca 
as suas diversificadas práticas pedagógicas em torno dos novos cursos de artes 
decorativas nela ministrados. Abordou-se também os conceitos subjacentes às novas 
metodologias pedagógicas, as boas práticas e o seu enquadramento teórico, assim 
como a “mais-valia” que a “Soares dos Reis” representou para a comunidade escolar, 
especialmente para os seus alunos que deste modo desfrutando-a se puderam valorizar 
pessoal e socialmente. Para além de se mostrar a importância que a “ Soares dos Reis” 
teve no ensino das artes, salientou-se ainda neste trabalho o seu valor institucional no 
contexto portuense entre os anos acima referidos. Destacou-se, por fim, o seu 
contributo para o desenvolvimento económico, social e cultural da região do Porto, e 
assim, afirmando-se desta forma, numa escola de referência, não só de nível regional 
como nacional.  
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1. ESCOLA DE ARTES DECORATIVAS SOARES DOS REIS UMA ESCOLA DE 
EXCELÊNCIA NAS DÉCADAS DE 40 A 70 DO SÉCULO VINTE  

1.1. A “SOARES DOS REIS” NO CONTEXTO PORTUENSE ENTRE OS ANOS 40 E 
70 DO SÉCULOXX 

A Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis (1948) deve o seu nascimento em 
finais dos anos quarenta do século vinte a uma maior abertura por parte da política de 
ensino do Estado Novo para as "coisas do espírito”, e inseriu-se num contexto social, 
económico e artístico obviamente diferente da Escola de Faria Guimarães, sua 
antecessora no espaço e no tempo.  

A sociedade portuense reflectia por estes tempos as alterações provenientes do 
pós-guerra (Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945). O Porto e seus arredores, 
segundo o censo de 1950, possuíam uma população de 634 858 habitantes ou seja, 
inferior a 10% do todo nacional e no entanto contribuíam com um valor superior a um 
terço dos valores de importação e exportação do comércio de Portugal continental.  

A par do desenvolvimento industrial e económico, associativo e cultural, das 
preocupações sociais, das lutas e das greves que se fizeram sentir por esta altura , o 
regime do Estado Novo foi construindo a "sua obra": é inaugurada a primeira ligação 
aérea Porto-Lisboa (1947), a construção de bairros sociais (1956), é inaugurado o 
hospital escolar de S. João (1959), constrói-se o palácio da justiça do Porto (1961), onde 
irão colaborar com trabalhos de pintura, talha, tapeçaria, vitral e escultura, vários 
professores e alunos da Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis e, principalmente 
o seu director, o escultor Sousa Caldas (1894 - 1965), que concebeu uma escultura em 
granito ao jurisconsulto João das Regras.  

No plano cultural, por estes anos 40 e 50 do século passado, a par das tertúlias de 
café, espaços de “cavaqueira” mas também de grande dinâmica cultural e política, 
existem no Porto uma plêiade de intelectuais que enriquecem a vida portuense com o 
seu labor e servem, obviamente, de modelo para as gerações mais novas, como Sophia 
de Mello Breyner Andersen (1919 – 2004), Eugénio de Andrade (1923 – 2005), 
Agustina Bessa-Luís (1922) no mundo das letras. No domínio das artes plásticas e 
arquitectura destacaram-se Dórdio Gomes (1890-1976), Fernando Lanhas (1923-
2012), Carlos Ramos (1897-1969), Marques da Silva (1869-1947) e Barata Feyo (1899-
1990) entre outros. No cinema, Manoel de Oliveira (1908 – 2015) que depois de 
realizar "Douro, faina fluvial" (1931) e "Aniki-BóBó"(1942), volta a deslumbrar-nos 
com o documentário "O pintor e a cidade" (1956), uma deambulação pela cidade do 
Porto através do olhar do pintor António Cruz (1907 - 1983), figura principal desta 
obra, que, para além de professor na "Soares dos Reis", pintou e amou a cidade como 
só os grandes artistas sabem fazer. 

É neste contexto de desenvolvimento social, económico e cultural que devemos 
entender as alterações de uma Escola que deixou de ser de "artes aplicadas" como 
tinha sido a Escola de Faria Guimarães, para passar a uma outra de "artes decorativas", 
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mais apostada no desenvolvimento cultural do aluno, acrescentando-lhe uma mais-
valia cultural e estética e não descurando, todavia, a correcta e por vezes exaustiva 
aprendizagem das técnicas.  

É na sequência destas transformações sociais, das suas consequências e da reforma 
do ensino técnico de 1948, que estamos perante uma nova escola, com um novo ensino, 
novo nome, novos cursos, nova casa e uma nova era (Fig.1).  
 

FIG. 1 | Vista da Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis: Rua da Firmeza e de D.João IV. Cedida cordialmente por 
Escola Artística de Soares dos Reis. 

1.2. OS PRINCÍPIOS DOUTRINÁRIOS DE UMA ESCOLA DE ENSINO TÉCNICO 
ARTÍSTICO E OS NOVOS CURSOS DE ARTES DECORATIVAS 

A respeito de um estabelecimento de ensino com as características da "Soares dos 
Reis", importa abordar os seus variados e distintos aspectos, com a finalidade de um 
melhor entendimento da especificidade pedagógica desta escola de artes e da sua 
inserção na vida social, cultural e económica da sociedade portuense nos tempos do 
Estado Novo. Os processos que um estabelecimento de ensino transporta na sua acção 
educativa como expor matérias e conhecimentos, definir objectivos, cumprir ordens, 
influenciar pessoas, transformar jovens à sua guarda em cidadãos activos e actuantes 
na sociedade de então, seria só por si de exaltar. Para além de tudo isto, numa escola 
de artes, mesmo que sejam decorativas, a troca de papéis entre os professores e os 
alunos vai-se inexoravelmente instalando e, concomitantemente, a transmissão de 
conhecimentos vai-se transformando num acto biunívoco, onde o partilhar de 
experiências não é excepção, mas sim a regra. 
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De acordo com os princípios doutrinários da Reforma de 1948 e as suas dinâmicas, 
foi dada substantiva importância às construções escolares por todo o país e neste caso 
concreto, da ampliação da Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis (veja-se a Fig. 
2). 

 
FIG. 2 | Galeria da Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis.Cedida cordialmente por Escola Artística de Soares dos 
Reis. 

Foi nesta entidade pedagógica distinta, onde se entrelaçam o saber fazer, sob o 
ponto de vista técnico, e o saber criar algo de belo e artístico, que a Escola de Artes 
Decorativas Soares dos Reis entra na segunda metade do século vinte de “cara lavada” 
no que ao edifício diz respeito e com nova organização curricular. Particularmente no 
que concerne ao ensino artístico, estabeleceu-se que os três anos de duração passavam 
a ter uma duração de quatro anos, tendo em conta as suas características e o interesse 
em se formar especialistas com um elevado nível de preparação, de forma a 
responderem cabalmente às necessidades e interesses das forças económicas. 

Os novos cursos ministrados a partir do ano lectivo de 1948-49 na Escola de Artes 
Decorativas Soares dos Reis ainda são, quanto aos conteúdos, pouco precisos, apesar 
da inadiável necessidade e urgência de se implementar a nova Reforma 1 . Só 
começaram a serem implementados, em pleno, a partir do ano-lectivo de 1950/51 e, 
outros bem mais tarde como o curso de Ourivesaria que só arrancou em meados dos 
anos sessenta.  

Talvez não seja surpreendente que os novos cursos na Escola de Artes Decorativas 
Soares dos Reis passassem a ser somente os de mobiliário artístico, gravador químico, 
compositor tipógrafo, impressor tipógrafo, desenhador gravador litógrafo, 
encadernador dourador, cinzelagem, gravador de bronze cobre e aço, ourivesaria, 

                                                   
1 Decreto n.º 37.029 de 25 de Agosto de 1948 que promulgou o estatuto do ensino profissional,l industrial e 
comercial, vulgo Reforma de 1948. 
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pintura decorativa, escultura decorativa, cerâmica decorativa e a secção preparatória 
para os cursos de pintura e escultura das escolas de Belas Artes, porque, estes eram os 
cursos que verdadeiramente “interessavam” à cidade do Porto e às indústrias do norte 
do país. 

Entre outros aspectos inovadores que esta nova reforma trouxe foi a importância 
do desenho neste tipo de ensino. Salientamos que esta tendência para a defesa e 
implementação do desenho como espinha dorsal do ensino artístico sempre foi 
reivindicada desde os tempos mais remotos, quer no estrangeiro como por pensadores 
portugueses de reconhecido mérito intelectual. Curioso será pensarmos que estes 
entendimentos, para não ir mais atrás no tempo, já existiam em Francisco de 
Holanda,2 onde o desenho, para ele, seria sempre um meio de exprimir sentimentos e 
não somente um exercício de mão.  

Em 1947, José Pereira, professor metodólogo do 5.º grupo, autor de manuais de 
desenho e professor de desenho na Escola Industrial Afonso Domingues, num artigo 
publicado no Boletim das Escolas Técnicas, reconhece que o ensino do desenho 
geométrico até aqui ministrado nas escolas e liceus apresentava-se rígido, mecanicista 
e na sua essência pouco ou nada criativo.  

Esta “escola” de ver o desenho já não faz parte nem se enquadra nessa outra visão 
defendida pelos puristas do séc. XIX mas sim, numa moderna concepção alicerçada 
na necessidade de se ensinar os alunos não só a desenhar bem, mas antes de tudo a 
aprender e compreender o que estão a desenhar. Foi na contemplação destas novas 
tendências que na Reforma de 1948 se construíram os currículos dos cursos de artes 
decorativas no prolongamento, aliás, da relevância que iam tendo as artes decorativas 
na Europa.  

A estes conceitos novos no ensino das artes aplicadas ou decorativas, juntava-se a 
insistência na condenação do “fazer pelo fazer”, a excessiva mecanização dos gestos 
técnicas e apelava-se acima de tudo à imaginação e à expressão livre do aluno. 

 
 
                                                   

2 Francisco de Holanda, (Lisboa, c. 1517 - Lisboa, 1585), humanista e pintor português. Considerado um dos mais 
importantes vultos do renascimento em Portugal; foi também ensaísta, arquitecto e historiador.  
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FIG. 3 Desenho de observação e ornato; desenho a grafite sobre papel cavalinho. Cedida cordialmente por Celeste 
Ferreira 

 Em síntese, podemos sublinhar que em desenho de observação e ornato (Fig.3), 
como de outros tipos de desenho praticados dentro das novas práticas pedagógicas, a 
norma era a simplificação/estilização sempre precedida da ideia que a forma teria de 
se adaptar a uma função; a criatividade do aluno como valor quase absoluto, por 
oposição à cópia, e o saber fazer bem e com beleza artística. Em certa medida, nesta 
disciplina como noutras, vislumbra-se nestas preocupações técnicas e estéticas as 
bases daquilo que décadas mais tarde se passou a denominar de design.  

Os problemas criados por uma necessidade razoável solicitam soluções 
razoáveis, e não se pode assimilar o rigor dessas soluções ao capricho da moda. 
A constante evolução das artes decorativas corre paralela à constante evolução 
da sociedade, dos costumes e, sobretudo, da ciência e da técnica. Se a janela hoje 
é larga não é porque ontem fosse estreita. Os primeiros responsáveis dessa 
mudança são, por um lado o higienista, exigindo a insolação das habitações, e, 
por outro lado, o engenheiro, engendrando um modelo de construção e um 
material que suprimem as superfícies sustentadoras e reduzem ao mínimo os 
pontos de apoio. O decorador não tem por missão imaginar disfarces. Seria 
interpretar mal uma fórmula, confundir arte e disfarce. Deve recusar o emprego 
doutros meios que não sejam os da sua arte. A sua missão consiste em suprimir 
qualquer objecto de fealdade certa e de utilidade duvidosa.  

Esta louvável preocupação em dar uma base teórica para além da necessária 
prática, reflectia-se positivamente nos trabalhos desenvolvidos em todos os cursos 
ministrados na “Soares dos Reis”, nomeadamente no de mobiliário artístico, artes 
gráficas, gravador de bronze cobre e aço, cinzelagem(Fig.6), ourivesaria, pintura 
(Fig.4),escultura(Fig.7)e cerâmica decorativa(Fig.5), bem como na secção 
preparatória às escolas de belas artes. Em todos eles se pretendia associar estas 
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mudanças de gosto, às constantes alterações sociológicas, económicas, tecnológicas e 
políticas a que as sociedades estão sempre sujeitas. 

 

FIG. 4 Pintura Decorativa: Domingos Pinho, óleo s/platex, 1956, (col. Domingos Pinho). Foto do autor. FIG. 5 Painel 
cerâmico de 3,0m x 3,0m, de autoria de Victor Duarte, Hélder Pacheco e Manuel De Francesco, orientados pelos 
professores Sousa Caldas e Coelho de Figueiredo,1958. Foto do autor.  

FIG. 6 Cinzelagem: centro de mesa/fruteira em prata executada nas oficinas da “Soares dos Reis”.Cedida cordialmente 
por Luciano Inácio Martins dos Santos. FIG. 7 Escultura Decorativa: escultura em gesso da década de 1950. (col. EASR). 
Fotos do autor. 

1.3. A RESTANTE VIDA NA ESCOLA DE ARTES DECORATIVAS SOARES DOS REIS 
 
1.3.1. A IMPORTÂNCIA DO DIRECTOR 

Sobre a “restante vida” de um estabelecimento de ensino com as características da 
“Soares dos Reis” iremos por abordar os mais variados e distintos aspectos: com a 
finalidade de um melhor entendimento da especificidade pedagógica desta escola de 
artes e da sua inserção na vida social, cultural e económica da sociedade portuense nos 
tempos do Estado Novo, para além do que já foi exposto, importa também aqui referir 
e “olhar” de um modo globalizante e abrangente, as demais facetas da acção dos seus 
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elementos/actores no terreno concreto da escola, nas suas práticas e motivações, ou 
seja, aqueles que verdadeiramente deram, ao longo dos anos, o corpo pela alma da 
Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis.  

Este processo de expor matérias e conhecimentos, definir objectivos, cumprir 
ordens, influenciar pessoas, moldar seres, transformar jovens à sua guarda em 
cidadãos activos e actuantes na sociedade de então, só a sua tentativa, para quem 
ensina e dirige, já seria de exaltar. Para além de tudo isto numa escola de artes mesmo 
que sejam “decorativas” a transmutação entre os professores e os alunos vai-se 
inexoravelmente instalando e concomitantemente a transmissão de conhecimentos 
vai-se transformando num acto biunívoco onde o partilhar de experiências é “coisa” 
natural.  

É pois relevante, evidente e indispensável destacar a importância exercida pelos 
professores e mestres numa escola como esta, em particular a dos seus directores, 
peças chave nesta engrenagem “estadonovista”. Comecemos então por aquele que foi 
seu director durante trinta anos: José Fernandes de Sousa Caldas (1894-1965). 

Relegando para segundo plano a sua faceta de artista plástico, debrucemos sobre 
a de professor/director, actividade que manteve paralelamente à de escultor. Ou terá 
sido o inverso? Sousa Caldas foi ininterruptamente trinta anos director da Escola de 
Faria Guimarães/Soares dos Reis, com todas as prerrogativas, aparato e 
circunstâncias deste cargo, exercido sempre sem tergiversões nem tibiezas.  

Valorizando-se nas artes plásticas, enquanto homem do regime e com 
conhecimentos no meio burguês do Porto e no Norte, servia-se desses conhecimentos 
para também engrandecer a Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis e o ensino 
que nela se praticava. E fazia-o de vários modos, na escolha dos professores e mestres, 
nos benefícios conseguidos quanto à melhoria das instalações, equipamentos escolares 
e saídas profissionais para os seus alunos.  

Enquanto professor/director Sousa Caldas ajudava, cuidava, favorecia e auxiliava 
com força de vontade, inteligência e empenho tudo o que se relacionava com o ensino 
na" sua escola" e o que nele se projectava para o Porto e sua região, não descurando, 
todavia, "os interesses superiores da Nação". 

Face ao exposto, podemos interrogar-nos se Sousa Caldas cumpriu ao longo de 
mais três décadas como director, o seu papel de agente dinamizador, com o objectivo 
de transformar a Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis numa instituição dona 
de uma cultura própria? Se acharmos válida a premissa de que a escola deve ser 
simultaneamente local e global, articulando-se com a comunidade escolar, e 
relacionando-se com o mundo empresarial então o seu director, apesar dos 
condicionalismos próprios da sua personalidade e da sociedade onde estava inserido, 
correspondeu ao que era esperado, quer pela tutela como pelas necessidades dos 
alunos à sua guarda.  

Tal significa, que a formação transmitida dentro da escola proporcionou uma visão 
tão aproximada quanto possível da realidade do mundo do trabalho e, ao mesmo 
tempo, ministrou aos seus alunos um leque alargado de oportunidades, como os de 
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futuros agentes de ensino, ou mesmo artistas plásticos de reconhecido mérito, como a 
realidade futura veio a demonstrar. 

O director não inovou, mas permitiu que a escola tivesse condições para ser eficaz 
e eficiente, não só devido ao seu empreendedorismo mas, principalmente, pela 
qualidade do corpo docente e demais pessoal administrativo e auxiliar que ali 
trabalhou e viveu a escola como lugar de formação. 

Não revolucionou, mas conseguiu que a “Soares dos Reis” fosse uma escola de que 
os alunos se apropriavam como meio de ascensão social, devidamente conhecida e 
reconhecida não só no Porto e no Norte como a nível nacional, pela sua cultura e 
pedagogia, nomeadamente, nas áreas das artes gráficas, publicidade, ourivesaria e via 
de ensino para as escolas superiores de belas artes.  

Não sendo revolucionário nem inovador soube, no entanto, antecipar-se a uma 
concepção da escola como organização empresarial, pondo-a em prática através da 
colaboração proposta ou requisitada de alunos e professores para acções, trabalhos e 
empreendimentos, que ainda hoje servem a comunidade portuense. Assim sendo e por 
tudo o que se expendeu pode-se afirmar que a "Soares dos Reis" foi uma escola de 
excepção no panorama educativo português no século vinte.  

1.3.2. OS ALUNOS, O ESPAÇO ESCOLAR E SUA DISTRIBUIÇÃO POR CURSOS, O 
ENSINO E A SUA EFICÁCIA 

Que alunos eram estes que frequentavam a “Soares dos Reis”? Diferentes porque 
escolhiam ingressar numa escola única onde o contacto com a arte era inevitável e, 
porque aqui chegados, começavam a percorrer um caminho mais seu, num espaço 
onde as sensações de liberdade e autonomia despertavam e onde se percorriam os 
primeiros passos de afirmação perante o mundo. Para além de se sentir a escola como 
um lugar mágico onde “se fazia Arte”, seria ela própria um local aprazível e propiciador 
desses sentimentos? 

Recordo-me de usar mais o recreio que dá para a rua principal [rua da Firmeza] 
perto da cantina, onde, quando o tempo estava bom convivíamos bastante, 
somente alunas pois os rapazes estavam à parte. No entanto o que eu mais 
gostava era de passear pelos corredores e galerias e apreciar as várias obras de 
arte expostas, muitas delas cópias de importantes artistas e aproveitar para 
fazer estudos a grafite ou com outros materiais enquanto se esperava pelas 
aulas.3  

Uma outra opinião de aluna da mesma época (finais dos “anos 60” do século XX) 
e da “mesma” idade que a anterior mas com um olhar mais abrangente sobre o espaço 
escolar. 

                                                   
3 Testemunho oral constante numa entrevista feita pelo autor a Celeste Ferreira (1953). 
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Era um espaço antigo, mas acolhedor, achava que era uma escola diferente , de 
artes, mais do que os espaços físicos, foi mais importante e marcante as relações 
humanas e os “velhos” professores. Havia áreas reservadas para os alunos e uma 
zona aberta onde os rapazes podiam permanecer e circular, o recreio grande e 
ainda um recreio coberto. A escola possuía o grande recreio, onde por vezes 
praticávamos educação física, mas a maior parte era no ginásio que era também 
usado para actividades complementares como teatro e folclore. A biblioteca era 
muito pouco acolhedora e com grande vigilância, havia poucos livros de arte, era 
pouco utilizada pelos alunos, eu quando precisava ia à Biblioteca Pública 
[Municipal do Porto] que ficava bem perto da escola.4 

Apesar das abordagens serem semelhantes, as visões sobre a escola podem, às 
vezes, enveredar por caminhos menos esperados: 

Quando entrei na escola [1950] pareceu-me uma fábrica, sem saber que 
realmente tinha sido [esta descrição da ”Soares dos Reis” foi anterior às obras 
que se operaram anos mais tarde e na verdade o edifício onde a escola 
funcionava tinha sido uma fábrica de chapéus]. Senti que entrava num mundo 
diferente, sentia-se uma grande força e muito apoio. Entrei para Escultura, fiz os 
dois anos de formação e depois a Secção e na turma só havia eu e mais outra 
colega que quando ela faltava eu também faltava, o mais engraçado é que os 
rapazes da turma cercavam-me e “obrigavam-me” a ir para as aulas. Havia 
muito respeito e camaradagem.5  

Como breve referência, achamos importante deixar uma síntese da distribuição 
dos alunos ao longo dos vinte e três anos que este estudo abarca pelos cursos que 
rapazes e raparigas frequentavam sobretudo pela relação percentual entre eles. 
Voltamos a salientar que nos cursos de mobiliário artístico, artes gráficas e de gravador 
de bronze, cobre e aço, cinzelagem e ourivesaria o elemento feminino . 

 
Ano Lectivo Masculino Feminino TOTAL 

1950-1951 126 11 137 

1951-1952 132 12 144 

1952-1953 117      11 128 

1953-1954 143 14 157 

1954-1955 145 12 157 

1955-1956 149 15 164 

1956-1957 188 20 208 
                                                   

4 Testemunho oral constante numa entrevista feita pelo autor a Ana Paula Gonçalves (1954). 

5 Testemunho oral constante numa entrevista feita pelo autor a Heidé Fernandes(1936). 
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1957-1958 233 24 257 

1958-1959 271 25 296 

1959-1960 315 20 335 

1960-1961 334 35 369 

1961-1962 372 46 418 

1962-1963 381 67 448 

1963-1964 455 80 535 

1964-1965 480 94 574 

1965-1966 522 111 633 

1966-1967 523 123 646 

1967-1968 463 123 586 

1968-1969 478 112 590 

1969-1970 511 122 633 

1970-1971 448 104 552 

1971-1972 393 102 495 

1972-1973 380 103 483 

TOTAIS 7559 1386 8945 

TABELA 1 Totalidade dos alunos por sexo entre os anos lectivos de 1950-51 e 1972-73 

A presença feminina que representava 15,49% da totalidade dos alunos inscritos, 
prevalecia nos cursos diurnos, particularmente nos cursos de pintura mas também em 
cerâmica e na secção preparatória como se pode comprovar ao analisarmos quer o 
quadro 5.1 como a figura 5.1. Tendo havido sempre um aumento gradual do número 
de estudantes ao longo dos tempos (figura 5.1), foi em meados dos “anos 60” que a 
Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis atingiu o seu apogeu em termos de 
frequência para, a partir daí, começar a perder alunos não de forma abrupta mas 
irreversível.  

Este declínio de frequência escolar talvez estivesse ligado, por um lado, ao 
“cansaço” e à desadaptação destes “cursos artísticos”, apesar dos ajustes que lhes 
foram sendo introduzidas ao longo dos anos e por outro, às modificações sociais e 
políticas na sociedade portuguesa como por exemplo a existência da Guerra Colonial, 
com a obrigação do cumprimento do serviço militar e respectiva incorporação militar 
por parte dos mancebos a partir dos vinte anos de idade.  

A partir dos começos dos anos sessenta as raparigas apresentavam-se nitidamente 
superiores em número no turno de dia e por via deste facto a “Soares dos Reis” 
mostrava-se à população com duas caras distintas: uma de noite, nitidamente 
masculina com os cursos de aperfeiçoamento, onde pontificavam as artes gráficas com 
aproximadamente 29% (figura 5.2) e os cursos de gravador de bronze, cobre e aço, 
cinzelagem e ourivesaria com 15,0 % na totalidade dos alunos inscritos; e outra de dia, 
maioritariamente feminina onde sobressaíam os cursos de formação, sendo a secção 
preparatória com 9,08%, a cerâmica e a escultura com 1,99% e 4,31% respectivamente 
e no seu conjunto somando um pouco mais de 6% e principalmente o curso de pintura 
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decorativa com perto de 37%, o que maior peso tinha no conjunto de todos os cursos 
leccionados na “Soares dos Reis”.  

Quanto ao aproveitamento, malgrado o manifesto interesse que os estudantes 
tinham pela Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis, pois preferiam-na muitos 
deles em detrimento dos liceus tendo em vista a sua entrada nas Belas Artes e outros 
porque lhes facilitava a ascensão social e económica nos seus empregos, não era 
brilhante esse rendimento apesar de superior à média nacional, como à do distrito do 
Porto. 

Apesar de a Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis apresentar uma 
percentagem superior à média de aprovações quer a nível regional como nacional não 
se podem classificar de satisfatórios, resultados como os apresentados pela “Soares 
dos Reis” onde as conclusões de cursos se situavam entre os 8,02% (mobiliário 
artístico) e os 12,48% (pintura decorativa). E mais claro se torna o entendimento das 
aprovações, quando se percebe que em Mobiliário Artístico concluíram por ano 1 a 2 
estudantes, em Artes Gráficas 9 a 10 estudantes e de igual forma e entendimento para 
os outros cursos, o que perfaz a média total ( por ano) dos “finalistas” da “Soares dos 
Reis” de 53 estudantes. Para este número, nada despiciendo, contribui bastante as 
aprovações em pintura decorativa(18 alunos por ano), assim como as da secção 
preparatória às Belas Artes (16 alunos por ano). 

Regressando um pouco à análise do tão propalado baixo aproveitamento no ensino 
técnico por oposição ao liceal, ele possuía vários factores, uns de índole própria da 
condição humana e outros principalmente resultantes de causas sociais e económicas. 

Para além destes resultados a ideia por nós defendida reforça-se, tendo em conta 
que: se não podemos avaliar de “muito boas” as prestações escolares dos alunos da 
“Soares dos Reis”, também não temos autoridade para as considerar muito negativas, 
por comparação, mais uma vez, às médias regionais e nacionais, acrescido do facto, 
que ao calcularmos a média de aprovações da Escola de Artes Decorativas Soares dos 
Reis ao longo dos 23 anos de estudo, ela ser de 13,62%, face aos 7,87% da percentagem 
média das aprovações no distrito do Porto e de 8,55% no continente. 

Apesar das dificuldades económicas e sociais vividas pelos alunos da Escola de 
Artes Decorativas Soares dos Reis, sentindo muitas vezes a estigmatização de serem 
alunos do ensino técnico, logo provenientes de classes socialmente desfavorecidas em 
relação aos seus congéneres dos liceus, vindos de longe, levantando-se cedíssimo e 
chegando a casa preparados para jantar e “meterem-se na cama” para despertarem 
cedo, que outro dia vinha e devia-se estar preparado para o enfrentar; mesmo perante 
estes cenários nada abonatórios nem facilitadores do sucesso, estes alunos, dos cursos 
de formação (diurnos) e aperfeiçoamento (nocturnos) conseguiram, durante o período 
que se estudou, superar em muito as expectativas neles depositadas, como temos 
vindo a demonstrar. 
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1.3.3. OS PROFESSORES E A PEDAGOGIA 

Esta escola, no que aos professores e mestres respeita, talvez não se possa 
vangloriar de ter gerado sábios, quem o sabe? Mas com a ajuda e saber dos seus 
professores e mestres, da relação biunívoca entre eles e os seus alunos, estamos certos 
que auxiliaram muitos deles, senão a maioria, a serem mais tarde, nas suas vidas, 
trabalhadores e artistas incansáveis nos variados domínios abordados dentro das 
paredes da “Soares dos Reis”. Estamos convictos que sim e é por aí que vamos, 
descobrindo-os.  

Nestes tempos de Estado Novo só os efectivos e adjuntos tinham o seu lugar 
assegurado (assento vitalício), todos os outros podiam ser mandados embora se não 
agradassem ao director ou “ao regime”, pois era unicamente ele e só ele que decidia 
quem achava competente ou não para ser docente na “Soares dos Reis”, seguindo o 
seu próprio e único critério ou arbítrio, tal como reconhece o pintor Domingos Pinho: 
“o recrutamento para aquela escola não era diferente do que se fazia para uma 
qualquer escola técnica. Fora do quadro [de efectivos e adjuntos] dos professores, que 
entravam por concurso, todos os outros eram escolhidos por Sousa Caldas[o director] 
“. 

Os mestres, tal como os professores eram sujeitos a contrato por período 
geralmente de um ano lectivo e reconduzidos se obtivessem boas informações do 
serviço prestado e o conselho escolar assim o ratificasse por proposta do director.Eram 
pois desta forma as relações contratuais dos professores com a escola e o seu “estatuto” 
dentro do aparelho escolar estadonovista: periclitante, inseguro, dependente e muito 
controlado pelo director e pelo “aparelho” político do regime.  

E a relação entre professores e alunos? O que era correcto? O que foi nocivo? Sobre 
essa problemática tão vasta quanto apaixonante, resta-nos sublinhar e trazer a “lume”, 
mais uma vez, os ricos testemunhos de quem por lá passou como aluno, aluna ou 
professor(a). Antecipando-nos porém, que só aprendemos com a experiência, e 
aprende-se mais e melhor tentando e reflectindo sobre os erros, se os houver!  

Mesmo a uma distância de mais de quarenta anos, o conflito, entre professor e 
aluno sempre fez parte da prática pedagógica e é inevitável em qualquer relação entre 
educador e educando. A própria reflexão sobre os erros é transformada, se para tal 
tivermos capacidade, em ricas e válidas experiências para a vida; sobre os bons 
ensinamentos, esses perduram para sempre: 

Quanto à relação professor e aluno era bastante distante, havia um programa e 
o professor fazia cumprir, relativamente à explicação que eu tenho é que havia 
um desligamento grande entre o que se ensinava e o que os alunos precisavam. 
Embora nalguns casos houvesse situações que eram benéficas para os alunos, 
nós basicamente éramos “copistas” e esse era o grande problema da “Soares dos 
Reis”. É claro que isso devia variar um pouco de professor para professor, mas 
de um modo geral era assim [“anos 70” do século XX]. Não havia disciplinas mais 
importantes que outras, o que existia eram professores que motivavam mais e 
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melhor para as disciplinas do que outros! Os alunos iam para lá [Escola de Artes 
Decorativas Soares do Reis] mais para adquirir conceitos práticos para a vida. 
Era para isso que a escola servia; para definir trajectos.6 

A postura dos professores e da sua pedagogia em situações de ensino e 
aprendizagem variavam bastante, quer devido aos seus antecedentes académicos, 
como às disciplinas (teóricas, práticas e artísticas) que leccionavam. Numas situações, 
o factor “ofício” estava mais presente: era a disciplina rigorosa da técnica, a certeza dos 
gestos e a verticalidade da postura. Noutros casos, onde a “veia” e condição de artista 
imperava, as aulas tinham um “clima” muitas vezes de contornos quase surrealizantes. 
Tudo em prol da criatividade e o de ser “artista”.  

1.4. O QUE É INSOLÚVEL - CONSIDERAÇÕES FINAIS? 

Concluímos? Aqui chegados, fica-nos a sensação de estarmos longe do trabalho 
que nos propusemos fazer. 

O ensino técnico, apesar de ter tido ao longo das décadas de 1950 a 70 do século 
XX um papel muito decisivo na formação dos filhos das classes menos favorecidas, 
eufemismo utilizado para se caracterizar o operariado e a pequena burguesia citadina, 
para além da questão lateral, de reduzir a massiva afluência de jovens ao ensino liceal, 
não descurou, para além das finalidades com que foi criado, a qualidade de ensino que 
se pretendia ministrar. Apesar das características próprias deste tipo de ensino, para 
quem o estuda, não pode nem deve incorrer no erro de pensar ou defender que este 
tipo de ensino por ser técnico, o era na sua essência de menos qualidade e por essa via 
menos artístico.  

No caso da Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis, o ensino apresentava-se 
simultaneamente técnico e artístico como provam os exemplos apresentados ao longo 
deste livro, e ainda com responsabilidades acrescidas por ter sido ao longo dos tempos 
um ensino tendencialmente transmissor não só da simples formação prática, mas 
paralelamente enriquecido com a tão necessária reflexão intelectual.  

Não se é bom profissional/criador, seja do que for, conhecendo apenas “o lado 
bom” das coisas: “ a mão do homem às vezes tem de corrigir o que os deuses na maior 
parte das ocasiões esquecem ” (Sepúlveda, 1999, p.144). Ou não são capazes, 
acrescentaríamos nós. 

A reforma estadonovista de que esta escola foi “produto” sempre esteve ligada aos 
sectores mais desenvolvimentistas do regime salazarista, implementou-se e teve o 
mérito de aumentar a escolaridade obrigatória, de empreender por todo o país as 
construções escolares, nomeadamente de escolas técnicas, reorganizar os currículos, 
criar novos cursos, mais de acordo com o necessário desenvolvimento económico do 
país e claro (!) com as concepções de desenvolvimento da época dependentes 

                                                   
6 Testemunho oral constante numa entrevista feita pelo autor a Fernando Manuel Amaral da Cunha (1954). 
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totalmente da industrialização. Com o aumento da escolaridade e da maior 
importância atribuída ao ensino técnico permitiu, desta forma, o acesso à instrução a 
uma larga camada de jovens, filhos das classes mais desfavorecidas, para quem o liceu 
era uma miragem, e que sem este ensino técnico, ficariam arredados das muitas 
transformações havidas posteriormente na sociedade portuguesa.  

Foi pois perante todos estas permissas e as naturais consequências, após análise 
mais ou menos aprofundada e desapaixonada que fizemos ao estudar os curricula, as 
disciplinas e o tipo de ensino artístico praticado no ensino técnico em particular na 
Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis - Porto, da forma como foram ministrados 
os diversos cursos, com a carga cultural que tudo isso encerra, que podemos afirmar 
sem qualquer dúvida que os alunos saídos destas escolas do ensino técnico artístico 
entre 1948 e 1973, em particular da “Soares dos Reis”, ficavam apetrechadíssimos 
culturalmente para a vida do trabalho e da arte, se assim o entendessem ou 
necessitassem, ou ainda prosseguir estudos superiores, como foram muitos os casos e 
realizarem desta forma e em plenitude o seu sonho. 
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RESUMO  

Os grupos escolares foram criados no Brasil por volta de 1890 como ideal de escola 
moderna do governo republicano com o objetivo de diminuir o índice de analfabetismo 
e propagar hábitos ordeiros e de civilidade na população. As primeiras edificações 
escolares, construídas em São Paulo, tornaram-se modelos para outros grupos 
escolares que se desenvolveram no país. Um deles foi o Grupo Escolar Tenente Coronel 
José Correia, inaugurado no dia 07 de setembro de 1911, na cidade do Assú (RN). À 
época de criação do grupo os sinais do progresso haviam chegado na cidade através de 
uma série de mudanças na econômia e no espaço urbano. Registra-se, ainda, uma 
movimentação artístico-cultural com a criação de espaços teatrais, a circulação de 
jornais e uma efervescência poética e musical na cidade. A partir das teorizações de 
Magalhães (2004) Frago (1995) e Julia (2001), procura-se investigar como o Grupo 
Escolar Tenente Coronel José Correia esteve inserido no contexto sociocultural da 
cidade do Assú entre os anos de 1911 a 1950, destacando, principalmente, o processo 
de contribuições e colaboração do grupo na comunidade envolvente, mas, também, 
evidenciando as influências que a cultura escolar desenvolvida no grupo sofre da 
cultura urbana. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE:  

Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia, Contexto Sociocultural, Cultura 
Escolar. 
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INTRODUÇÃO 

O governo republicano foi instalado no Brasil nos finais do século XIX defendendo 
um projeto de reforma social moderna, repensando vários espaços sociais, entre eles, 
a educação popular. São realizadas reformas educacionais, reestruturação da direção 
superior da instrução pública e normatização do ensino primário e secundário, 
provendo o estabelecimento de novos instrumentos para o ensino público: os grupos 
escolares. Caberia à escola difundir os valores e comportamentos que seriam a base 
da nova nacionalidade - República e educação escolar estavam intrinsecamente 
ligadas à ideia de civilização e crença do progresso (FERREIRA, 2009). 

Para Vidal e Faria Filho (2000), os grupos escolares eram apresentados como 
prática e representação que permitiam aos republicanos romper com o passado 
imperial; eram espaços que projetavam para um futuro, em que o povo, reconciliado 
com a nação, plasmaria uma pátria ordeira e progressista. 

As primeiras edificações escolares foram construídas em São Paulo, nos anos de 
1890, que foi tomada como sinônimo de progresso e cosmopolitismo. No Rio Grande 
do Norte, o primeiro Grupo Escolar foi instalado na cidade de Natal. Moreira (2005), 
informa que o Grupo Escolar Augusto Severo foi criado pelo decreto n°174 em 5 de 
março de 1908, no exercício do governo de Antônio José de Souza e Melo (1907- 1908). 
O Grupo Escolar Augusto Severo também passa a ser a “Escola-Modelo” para outros 
grupos construídos no Estado.  

De acordo com Souza (1998), a construção dos grupos escolares também fazia 
parte dos melhoramentos urbanos, tornando-se denotativo do progresso de uma 
localidade. Para a autora, a escola tornava-se um símbolo de modernização cultural e 
a morada de um dos mais caros valores urbanos: a cultura escrita. A escola e a cidade 
tinham, portanto, identidades interligadas, uma significando e dando sentido a outra. 
Na escola, enquanto templo do saber, as dimensões da vida urbana eram traçadas.  

Esse trabalho, que tem como objeto de estudo o Grupo Escolar Tenente Coronel 
José Correia, inaugurado na cidade do Assú, interior do Rio Grande do Norte, no dia 
07 de setembro de 1911, pretende investigar esse processo de interligação entre a 
cultura escolar desenvolvida no Grupo Escolar e a cultura urbana.  

O objetivo geral é analisar como o Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia se 
insere no contexto sociocultural da cidade do Assú, a partir de um processo de 
contribuições e influencias entre a cultura escolar e a cultura urbana nos anos de 1911 
a 1950.  

A problemática abordada visa compreender como o Grupo Escolar Tenente 
Coronel José Correia se insere no contexto sociocultural da cidade do Assú/RN, 
considerando as contribuições da instituição para a sociedade e as influencias que a 
cultura escolar desenvolvida no grupo sofre da cultura urbana. 

A partir da leitura das fontes, propomos a hipótese de que o Grupo Escolar Ten. 
Cel. José Correia se insere no contexto sociocultural da cidade do Assú através de um 
processo em que podem ser destacas as seguintes evidências: 

• Contribuí com hábitos que criam uma sociedade ordeira; 
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• Colabora com a formação de profissionais que atendam as demandas da 
sociedade; 

• Sofre influências do cotidiano da cidade, desenvolvendo uma cultura 
escolar que se interliga com o contexto da cultura urbana. 

O Referencial Teórico-Metodológico está embasado no conceito de comunidade 
envolvente de Justino Magalhães (2004), autor que tem suas teorizações 
caracterizadas no campo da História das Instituições. Esse autor destaca que, para a 
reconstituição histórica de uma instituição impõe-se uma abordagem 
simultaneamente interna e de relação com a comunidade envolvente: “privilegiar a 
relação entre a instituição educativa e o espaço geográfico e sociocultural envolvente é 
tomar como pressuposto que toda a instituição, na sua dinâmica histórica, erige um 
espaço de envolvimento e de influência (....)” (MAGALHÃES, 2004, p. 163). 

Destaca-se, ainda, as pesquisas de autores que trabalham com a cultura escolar 
como categoria de análise. Antonio Viñao Frago (1995) afirma que a cultura escolar 
recobre diferentes manifestações das práticas instauradas no interior das escolas, 
transitando de alunos a professores, de normas a teorias. Os espaços e tempos 
escolares também são dimensões essências na educação. Dominique Julia (2001) 
identifica a cultura escolar como um conjunto de normas que definem conhecimentos 
a ensinar e condutas a inculcar, e práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e incorporação dos comportamentos; normas e práticas coordenas a 
finalidades que podem variar segundo as épocas (religiosas, sociopolíticas ou de 
socialização). 

As Fontes utilizadas são livros e revistas que evidenciam o cotidiano da cidade do 
Assú no períodod pesquisado; trabalhos acadêmicos anteriores e documentos 
referentes ao Grupo Escolar como o decreto de criação, programa de reinauguração, 
regimento interno, entre outros; além de jornais locais e estaduais. 

 
1. A CIDADE DE ASSÚ E A INSTRUÇÃO PÚBLICA REPUBLICANA 

Assú localiza-se a 210 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Seus 
primeiros habitantes eram os índios Janduís que viviam das terras ribeiras do Assú 
para o Jaguaribe, no Estado da Paraíba, até a parte central de Pernambuco. O povoado 
recebeu várias denominações, como Vila Nova do Príncipe, passando para Vila Nova 
da Princesa e finalmente, Assú. Com essa denominação o território também passa à 
categoria de cidade no dia 16 de outubro de 1845, através da Lei n° 124, de autoria de 
João Carlos Wanderley (SILVEIRA, 1995, p. 9).  

As primeiras atividades econômicas da região após o processo de colonização eram 
voltadas, principalmente, para a pecuária, dadas as condições climáticas e a vasta 
extensão de terra.  Com o avanço industrial, a pecuária foi substituída pela produção 
da cera de carnaúba e o algodão que tornaram-se o destaque da economia do 
município nas primeiras décadas do século XX. 

Nessa época, Assú tornou-se um dos maiores produtores de algodão no Estado do 
Rio Grande do Norte. A carnaúba, por sua vez, tinha na cidade a maior indústria 
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extrativa do Estado. A produção e extração acelerada da palmeira fez com que a cidade 
fosse cognominada de Terra dos Carnaubais (PINHEIRO, 1997, p. 60). 

Com o avanço da economia, a cidade também passa por uma série de 
transformações e os sinais do progresso começaram a chegar na segunda metade do 
século XIX com a construção do cemitério público, do mercado público, a fundação de 
uma farmácia de manipulação, a instalação da estação telefônica e a criação da Padaria 
Santa Cruz e de uma tipografia. Já nas primeiras décadas do século XX os sinais de 
inovações também podem ser percebidos na cidade através da criação de praças, da 
implantação da energia elétrica, da instalação de uma agência do Banco do Brasil e dos 
Correios e Telégrafos, da construção da ponte Felipe Guerra, da instalação de um 
serviço de alto-falante, da Biblioteca Pública Municipal, da criação do Grupo Escolar 
Tenente Coronel José Correia e do Colégio Nossa Senhora das Vitórias (PINHEIRO, 
1997, p. 58).  

Aponta-se, ainda, uma grande movimentação artístico-cultural na cidade. Os 
registros mostram que o passado do Assú é marcado por uma efervescência cultural 
que deu destaque ao jornalismo e às artes, como a poesia, a prosa, o teatro e a música. 
Essas manifestações artísticas começaram a ganhar ênfase na segunda metade do 
século XIX, justamente com o início da publicação de diversos jornais, que abriram o 
cenário da vida literária na cidade.  Em  1867 começa a circular o Jornal O Assuense, 
da responsabilidade de João Carlos Wanderley. A partir daí vieram diversos outros 
jornais considerados de grande, médio e pequeno porte. Um dos jornais que circulou 
com maior duração, durante vinte e cinco anos, foi o periódico A Cidade, fundado em 
1901. De acordo com Dantas (1989, p. 15), circularam no Assú cerca de 117 periódicos, 
destacando a cidade como um celeiro cultural dos mais importantes no Estado. 

Paralelo ao desenvolvimento da imprensa desenvolveu-se, também, o teatro, 
surgindo, em 1884, a Sociedade Recreio Familiar, primeira sociedade dramática e que 
deu origem ao Teatro São José. A partir dessa instituição teatral, vários grupos e 
espaços dramáticos foram criados na cidade, que contava com seus próprios artistas e 
escritores, posto que os dramas, as comédias e peças teatrais eram representadas e 
escritas pelos filhos da terra (FERREIRA, 1999, p. 67).  

No contexto literário do final do século XIX, Assú deu luz, também, à poesia. 
Ferreira (1999), informa que a cidade se destacou no panorama da poesia norte-rio-
grandense como a detentora de maior número de poetas. De acordo com Vasconcelos 
(1966), é notável a atuação dos assuenses no campo vasto da literatura norte-rio-
grandense, especialmente no jornalismo e na poesia. O autor acrescenta que a cidade 
do Assú é considerada, ainda, a Atenas Norte-Riograndense, porque “basta nascer 
nessa terra prodigiosa, beber água da lagoa do Piató e ouvir o farfalhar acariciante das 
flabelas do carnaubal esguio e numeroso, para possuir, inato, o dom poético, elevado 
à mais alta potência criadora”, (VASCONCELOS, 1966, p. 17).  

Apesar desse desenvolvimento literário e artístico, até o início do século XX a 
cidade ainda não contava com um espaço institucional de ensino totalmente voltado 
para esse campo. Até então as escolas funcionavam nas residências dos professores. 
Uma dessas professoras chamava-se D. Luíza de França das Chagas Cavalcante, que 
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dava aulas particulares em sua casa e era responsável pela inclusão de homens e 
mulheres de uma condição social mais abastada no mundo das letras. Assim como em 
outras regiões do país, uma grande parcela da população assuense era de analfabetos.  

Nesse período, seguindo o movimento de universalização da instrução, do combate 
ao analfabetismo e da difusão da escola primária, propostas do ideário pedagógico 
republicano, surge no país uma escola com traços marcantes de uma matriz urbana: 
os grupos escolares. Na cidade do Assú, a implantação dessa nova instituição 
educacional acontece, exatamente, dentro do processo de progresso e 
desenvolvimento sociocultural da cidade, através da criação do Grupo Escolar Tenente 
Coronel José Correia. 

A ideia de implantação de um grupo escolar na cidade se deu a partir de 1910 sob 
a inciativa do juiz de Direito José Correia de Araújo Furtado, que percebeu o quanto 
era necessário para a cidade dispor de um local apropriado que pudesse oferecer 
educação primária de qualidade para a população. Através de campanhas, ele 
conseguiu um prédio na Rua São Paulo para o funcionamento do estabelecimento. 

Durante a administração do governador Alberto Maranhão era lançado no dia 11 
de agosto de 1911 o decreto n° 254 que criava “na cidade do Assú um Grupo Escolar 
denominado ‘Tenente Coronel José Correia’, comprehendendo duas escolas 
elementares, uma para cada sexo e uma mista infantil”. A partir desse Decreto, era 
inaugurado no dia 07 de setembro de 1911 o Grupo Escolar Tenente Coronel José 
Correia.  

A implantação do grupo escolar foi matéria do Jornal A República, importante 
veículo de comunicação da capital, Natal, que circulava em todo o Estado. Segundo a 
matéria, a festa de inauguração contou com uma série de discursos que enaltecia o 
novo modelo de educação proposto pelo ideário republicano. Em seu discurso, por 
exemplo, o professor Anphilóquio Câmara mostrava “os erros e prejuízos existentes 
no sistema de ensino de outrora e os meios de evita-los”, referindo-se ao modelo 
educacional aplicado no período imperial, “passando em seguida a dissertar sobre as 
três espécies de educação, física, moral e intelectual, e explicando como deveria ser 
ministrado o ensino moderno nos novos grupos escolares” (JORNAL A REPÚBLICA, 
1911). 

Foram empossados como professores, Luiz Correia Soares de Araújo, que esteve à 
frente do grupo escolar também como diretor até 1913 e depois foi designado para a 
capital do Estado, onde dirigiu por diversos anos o Grupo Escolar Frei Miguelinho. O 
corpo docente contava, também, com as professoras Maria Carolina Wanderley e Clara 
Carlota de Sá Leitão que permaneceram no grupo escolar até meados da década de 
1950. 

Nesse estabelecimento de ensino se desenvolvia o curso primário, que contava com 
escolas infantil e elementar, podendo funcionar com turmas mistas ou por sexo. O 
Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia iniciou suas atividades com a matrícula de 90 
alunos: 30 na classe infantil, 30 na classe elementar feminina e 30 na classe elementar 
masculina. 
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Os processos didáticos e metodológicos adotados nos grupos escolares 
expressavam uma nova orientação pedagógica marcada pelos princípios do método 
intuitivo, que implicava diretamente na relação entre alunos e o conhecimento escolar, 
rejeitando aulas apenas expositivas e despertando a atenção dos alunos com 
perguntas, explicações, provocando a participação. 

O Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia, seguindo esses novos preceitos 
pedagógicos, contava com a utilização de recursos que ajudariam a auxiliar na 
aprendizagem do aluno, como figuras, mapas geográficos e outros recursos que 
deixavam as salas coloridas, alegres, propícias para o aprendizado (SILVA, 2010). 

O novo cotidiano escolar também traz a preocupação com a higiene e a formação 
de um povo ordeiro, educado, organizado, limpo não só fisicamente como também, 
mentalmente.  

O Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia funcionou na Rua São Paulo, atual 
Minervino Wanderley, até o ano de 1948. Quando Edgar Borges Montenegro assumiu 
o cargo de Prefeito da cidade do Assú, em 1948, promoveu algumas mudanças 
importantes na cidade. Durante sua administração ocorreram articulações junto ao 
governo do Estado para a construção de um novo prédio munido de amplas instalações 
para melhor acomodar o número de alunos do grupo escolar da cidade. O projeto foi 
concretizado e no dia 02 de fevereiro de 1949 foi inaugurado o novo prédio para o 
funcionamento do grupo, situado à Rua Coronel Wanderley. A inauguração se deu 
num evento garboso e grandioso com um dia inteiro de festividades, e contou ainda 
com a participação do governador, Dr. José Augusto Varela, e sua ilustre comitiva.  

Apesar de continuar com a mesma identidade institucional depois da mudança de 
prédio, diversas transformações podem ter ocorrido no ciclo de vida do grupo escolar. 
Desde a sua criação e em seu desenvolvimento pode ter passado por crises e 
transformações internas, influenciadas também por processos externos, como leis e 
decretos nacionais. Contudo, a instituição se mantem, aparentemente, como um 
espaço privilegiado no contexto da cidade. 

Com base em Magalhães, Gatti Junior (2002) afirma que a história das instituições 
educativas investiga o que se passa no interior da escola pela “apreensão daqueles 
elementos que conferem identidade à instituição educacional, ou seja, daquilo que lhe 
confere um sentido único no cenário social do qual fez ou ainda faz parte, mesmo que 
ela tenha se transformado no decorrer dos tempos.” 

  
2. A INTERLIGAÇÃO ENTRE A CULTURA ESCOLAR E A CULTURA URBANA 

No final do século XIX e início do século XX o poder público municipal assuense 
desencadeou ações que se familiarizam com tendências modernizadoras, se 
considerarmos a conjuntura de desenvolvimento urbano vivida pelo Brasil na 
periodização em estudo. No entanto, não bastaria todas essas mudanças sem que 
houvesse um avanço no que concerne à educação pública de qualidade na cidade. 
Nesse sentido, visamos compreender como se dá o processo de interligação entre a 
instituição e o contexto sociocultural da cidade, a partir de contribuições e influencias. 
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Além do Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia, que por volta de 1929 contava com 
uma matrícula de 161 alunos, existiam mais três escolas funcionando na cidade: a 
Escola Santa Ignes (116 alunos), a Escola Santa Therezinha (24 alunos) e o Colégio 
Nossa Senhora das Vitórias (78 alunas) (AMORIM, 1929, p. 16). 
Percebe-se que a educação escolar ainda precisava ser difundida no município para 
que o índice de analfabetismo diminuísse de forma mais consolidada. Contudo, 
Amorim (1929) afirma que “o município é um dos que mais se preocupa com a 
instrução pública”. Por sua vez, a chegada do grupo escolar não favorecia o acesso à 
maioria da população. Para Pinheiro (1997, p. 148), “A seletividade e excludência 
estavam presentes em decisões de aparente irrelevância, como por exemplo, o 
fardamento escolar que expressam um tipo de indumentária própria a uma camada 
social mais favorecida”. 
Por outro lado, essa “camada social mais favorecida”, formada em geral por 
proprietários rurais, comerciantes e fazendeiros, poderia estar preocupada com um 
projeto social mais amplo através da formação escolar de seus filhos para o 
atendimento dos serviços públicos e privados da cidade.  Dessa forma, pode-se 
destacar a colaboração do grupo escolar na formação de profissionais que atendam a 
demanda dessa sociedade em desenvolvimento.  
Amorim (1982), faz um panorama dos profissionais que fizeram as primeiras letras 
no Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia. Considerando o ingresso desses 
profissionais na instituição até os anos de 1950, são citados cinco bacharéis, três 
provisionados, três médicos, um padre, dois técnicos-agrícolas, um cirurgião-
dentista, três economistas, um bacharel em jornalismo, uma assistente social, 
quarenta e três contadores e quatorze professoras. 
Destaca-se, ainda, a contribuição de condutas disciplinares voltadas para a 
moralidade e civilidade como um grande definidor de aspectos e hábitos que 
circulam no contexto escolar mas que também são transmitidos pela educação à 
sociedade. Tais práticas disciplinares objetivavam disseminar e divulgar os ideais 
republicanos; por esse motivo a educação era concebida como responsável pela 
organização da nação, repassando valores aos indivíduos crianças para que no futuro 
os mesmos pudessem representar sua pátria.  
Diversas atividades eram propostas visando despertar nos alunos o amor e o 
pertencimento à pátria. Os passeios escolares organizados no Grupo Escolar, por 
exemplo, tinham objetivos voltados também para a formação moral e cívica. Pinheiro 
(1997), informa que no percurso de alguns passeios a professora Sinhazinha 
Wanderley, “mandava os alunos cantarem o hino dos Voluntários do Norte, numa 
homenagem aos soldados assuenses que morreram na Guerra do Paraguai”. 
Por outro lado, torna-se importante destacar de que forma a cultura escolar 
desenvolvida no grupo escolar vai sendo influenciada pelo contexto da cultura 
urbana, considerando que uma das formas de compreensão desse processo de 
ligação, é buscar entender como a instituição escolar se inscreve nas teias de relações 
da cidade (FARIA FILHO, 2005, p. 33).  
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Inicialmente, destaca-se a presença da professora Sinhazinha Wanderley, que 
participava da vida cultural da cidade através de poesias, da criação de textos e 
artigos para jornais e de obras musicais (como o hino da cidade). Por ter sido 
professora do Grupo Escolar por mais de 40 anos, pressupõe-se que suas atividades 
culturais também tenham influenciado seus alunos. Em suas práticas pedagógicas, 
ela realizava dramatizações e representações teatrais, passeios e participava das 
atividades comemorativas (PINHEIRO, 1997).  
Segundo Amorim (1972), no encerramento do primeiro ano de atividades escolares, 
os alunos do Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia apresentaram duas composições 
da talentosa professora Sinhazinha Wanderley, “denominadas ‘A Taba Assú’ e ‘A 
Reforma da instrução’, que conquistaram francos aplausos, não só pelo bom 
desempenho dado, como pela inteligente elaboração das peças”, (AMORIM, 1972, p. 
23).  
Francisco Amorim (1972), destaca as principais representações teatrais realizadas na 
cidade do Assú dos finais do século XIX aos meados dos anos de 1950. O autor 
afirma que o Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia, “no louvável proposito de 
estimular os seus frequentadores nos domínios da literatura e da arte, desde seu 
início, sempre promoveu festividades cívicas, cuja programação não era indiferente à 
arte de representar” (AMORIM, 1972, p. 20).  
O grupo escolar também colaborou com a construção do Educandário Nossa Senhora 
das Vitórias. A instituição educativa da Congregação das Filhas do Amor Divino foi 
inaugurada no Assú no dia 09 de março de 1927 e contou com a colaboração de 
diversos setores da sociedade através de campanhas para a arrecadação de recursos. 
O Grêmio Complementarista do Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia realizou, em 
benefício das obras para a construção do Educandário, dois festivais entre os anos de 
1924 e 1926 (LIMA, 2002, p. 306).   
O Grêmio Complementarista foi fundado no dia 8 de fevereiro de 1925 pelos alunos 
da Escola Complementarista do grupo escolar.  Além de participar da vida cultural 
assuense através de diversas dramatizações, a agremiação também desenvolveu 
atividades no contexto da imprensa da cidade.  No dia 07 de setembro de 1925 
circulou o primeiro número do jornal O Paladio, órgão oficial do Grêmio 
Complementarista, que tinha circulação mensal e era dedicado ao ensino, literário e 
noticioso. Em seu artigo de apresentação dizia que havia nascido, “Fadado para um 
futuro promissor e bello” e trazia o retrato do emérito assuense, Dr. Nestor dos 
Santos Lima. Era impresso no Atelier Otavio, em Mossoró, quase sempre em tinta de 
cor, e media 35x25 (AMORIM, 1965, p. 31). Em 16 de março de 1927, o jornalzinho 
entrou em sua segunda fase. 
A professora Sinhazinha Wanderley, como já destacamos antes sua participação na 
vida cultural da cidade, foi uma importante colaboradora do jornal Atualidades, que 
circulou na cidade nos anos de 1950. Diversos números trazem poesias, textos 
variados e reminiscências da vida educacional da docente no Grupo Escolar Ten. Cel. 
José Correia. Na edição do dia 10 de setembro de 1950, ainda dedicada as 
festividades cívicas, a professora escreveu uma poesia intitulada Relembrando o 
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Velho Grupo, onde expressa todo o seu amor ao grupo escolar da cidade e relembra 
também dos grandes festivais realizados pela instituição. Além dessa poesia, 
Sinhazinha Wanderley também escreveu na mesma edição o texto Sete de 
setembro, onde saúda a comemoração cívica, destacando que a data “É o dia da 
Pátria, da emancipação de um povo” e recorda com muita emoção que “É ainda a 
data gloriosa em que a 39 anos foi inaugurado o Grupo Escolar ten. Cel. José Correia, 
dia em que as crianças do Assú abriram as almas para o batismo da luz” (JORNAL 
ATUALIDADES, 1950). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dessa pesquisa estar em andamento, algumas considerações já podem ser 
apontadas, como a evidencia da importância do Grupo Escolar Tenente Coronel José 
Correia como um espaço de formação das primeiras letras na cidade do Assú, mas 
também como uma instituição que colabora efetivamente num contexto mais amplo. 
O grupo escolar pode ser visto como um equipamento de apropriação e divulgação das 
propostas do ideário republicano, colaborando com a formação de um povo ordeiro e 
civilizado, e ao mesmo tempo, como um espaço de representatividade da própria 
cidade, participando do ideal de progresso urbano, sendo influenciado mas também 
colaborando com o desenvolvimento sociocultural da cidade. 
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RESUMO  

A educação como veículo de mudança social vem transformando a história  das 
mulheres no mundo, trazendo a elas a oportunidade de conquistarem seus espaços no 
mercado de trabalho. No Brasil, de acordo com a Unesco (2008), o analfabetismo 
atingia mais da metade da população até a década de 1950. Neste século, no que se 
refere as mulheres brasileiras, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
de 2014, apontou que em 2013, o percentual daquelas que estavam estudando ou das 
que não estudavam, mas tinham ao menos o ensino médio completo, era superior 
entre as que não tinham filhos. No Brasil, as política públicas voltadas para a inclusão 
escolar pressupõem que a educação é um direito de todos os cidadãos, mas ainda é 
significativo o número de mulheres que abandonam os estudos para cuidar dos filhos. 
Este trabalho foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica em artigos acadêmicos, 
livros e artigos governamentais e tem como objetivo, abordar  um dos motivos da 
evasão escolar das alunas participantes da modalidade de ensino Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) e a possível introdução da Brinquedoteca nesta modalidade de ensino, 
oferecendo um ambiente apropriado, onde os filhos permaneçam aguardando as mães 
estudantes.  
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1. INTRODUÇÃO 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), é uma Política Pública voltada para ensinos 
fundamental e médio da rede escolar pública brasileira, aos jovens e adultos que não 
tiveram acesso ou não concluíram seus estudos. A partir de uma revisão bibliográficas 
em artigos acadêmicos, livros e artigos governamentais para a realização deste 
trabalho, foi observado que o sucesso da promoção da alfabetização dos jovens e 
adultos e a redução do analfabetismo é um grande desafio da educação em nosso pais, 
e que governo e sociedade discutem este tema permanentemente. 

 A promoção da alfabetização no Brasil ganhou atenção durante o século XX, 
acompanhando a constituição tardia do sistema Público de ensino. Devido as precárias 
oportunidades de acesso à escolarização na infância ou na vida adulta até 1950, o 
analfabetismo atingia mais da metade da população brasileira. As primeiras políticas 
públicas nacionais voltadas à educação de jovens e adultos foram elaboradas a partir 
de 1947, com a criação do Serviço de Educação de Adultos do Ministério da Educação, 
com a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. (Unesco, 2008). 

 A lei que vem abrangendo os mais diversos tipos de educação e ensino no Brasil é 
a  nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Ela estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação nacional, onde no artigo quarto lê-se que é dever do Estado a educação 
escolar pública. Esta deve ser efetivado mediante a garantia de oferta de educação 
escolar regular para jovens e adultos, adaptadas às suas necessidades e 
disponibilidades (Mec,1996).  

Neste século, no que se refere à educação das mulheres brasileiras, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2014, apontou que em 2013, o 
percentual daquelas que estavam estudando ou das que não estudavam, mas tinham 
ao menos o ensino médio completo, era superior entre as que não tinham filhos. No 
Brasil, as política públicas voltadas para a inclusão escolar pressupõem que a educação 
é um direito de todos os cidadãos, mas ainda é significativo o número de mulheres que 
abandonam os estudos para cuidar dos filhos. 

Diante deste fato, a oferta de um espaço suplementar para os filhos, na escola onde 
as mães estudam, pode contribuir para a diminuição da estatística de evasão escolar 
que afetam as alunas do EJA.  Neste contexto, a brinquedoteca na escola tem como 
objetivo oferecer um ambiente atrativo, acolhedor e seguro onde os filhos 
permaneçam aguardando as mães estudantes.  

2.  O EJA E A BRINQUEDOTECA 

O Ministério da Educação, com objetivo de enfrentamento de sérios problemas de 
exclusão no sistema de educação no país, criou em 2004, a Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD). Esta Secretaria, por meio do 
Departamento de Educação de Jovens e Adultos (EJA), busca abrandar problemas 
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relacionados a educação daqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos 
no ensino fundamental e médio. (Mec, 2006). 

 No entanto é observada elevada evasão escolar dos alunos participantes da 
modalidade de ensino EJA. De acordo com o Ministério da Educação (2007), este 
acontecimento parece ter múltiplas razões e no caso das mulheres, além do trabalho, 
a gravidez e outras questões familiares contribuem para que elas abandonem outra vez 
a escola. No que se refere a alunas com filhos, de acordo com o IBGE de 2014, em 2013, 
entre as mulheres de 15 a 17 anos de idade que não tinham filho, 88,4% estavam 
estudando, enquanto entre aquelas que tinham um filho ou mais, somente 28,4% 
estudavam. No grupo de mulheres com 25 a 29 anos de idade, o percentual daquelas 
que estavam estudando ou das que não estudavam, mas tinham ao menos o ensino 
médio completo, era superior entre as que não tinham filhos. 

No entanto, a brinquedoteca pode ser uma aliada do EJA, adaptada a qualquer 
espaço adequado para receber crianças, este espaço tem como objetivo oferecer aos 
seus frequentadores, um lugar destinado a facilitar o ato de brincar. De acordo com 
Santos (2011), a brinquedoteca caracteriza-se por possuir variedades e quantidades de 
brinquedos, jogos e brincadeiras, sendo um espaço confortável e alegre, onde o 
essencial é promover a ludicidade que estes proporcionam. Este ambiente frequentado 
por crianças, permite estimular a espontaneidade, aumentar a imaginação e a 
comunicação, incentivar a brincadeira do faz de conta, a dramatização e a socialização, 
colocando ao alcance do seu público uma variedade de atividades, permitindo assim, 
que construam o seu próprio entendimento do mundo.  

Segundo Santos (2011), no ano de 1963, em Estocolmo/Suécia, surgiu a primeira 
Ludoteca, tendo como foco o lúdico como estímulo à aprendizagem e empréstimo de 
brinquedos, orientando os pais de crianças com deficiência sobre o brincar. Em 1967, 
na Inglaterra, foram criadas as ToyLibraries, chamadas de Bibliotecas de brinquedos. 
No Brasil, esse movimento começou em 1973 com a Ludoteca da APAE em São Paulo, 
na qual a proposta era um rodízio de brinquedo entre as crianças.  Com expansão em 
vários países, este espaço de brincar foi assumindo diversas funções.  

As Brinquedotecas são classificadas em relação a diversos fatores, tais como, 
situação geográfica, cultural e tradicional, sistema educacional adotado, espaços, 
materiais disponíveis e serviços prestados. Na literatura, os tipos mais comuns de 
brinquedotecas estão localizadas em escolas, bairros, universidades, hospitais, 
condomínios, hotéis, presídios, clubes e bibliotecas (Cunha, 2007; Santos, 1995; 
Santos, 2011). 

 A Brinquedoteca é um espaço pensado para crianças, onde esta possa permancer 
o tempo que desejar, colocando em prática uma das suas melhores habilidades, o 
brincar. Este espaço, muitas vezes localizada em escolas, nem sempre precisa ser 
empregada para fins pedagógicos, ele é totalmente adaptável às necessidades do 
público que atende,  e o aservo de brinquedos e jogos deve obedecer a  um sistema de 
classificação que permita fácil localização para uma determinada situação.   

Os benefícios da implantação de uma brinquedoteca no EJA são enúmeros.  Além 
de oferecer um lugar seguro e agradável para os filhos das alunas desta modalidade de 



 

 
 

7 

ensino, estes serão beneficiados com as principais contribuiçoes deste espaço de 
brincar. Para Cunha (2011), as situações-problema apresentadas no manuseio do 
brinquedo e materiais, desafiam o pensamento e as habilidades das crianças, e se os 
estímulos forem adequados aos estágios de desenvolvimento em que elas se 
encontram, o resultado será de total interação. A brinquedoteca é um local que oferece 
auxílio para a formação da personalidade, cultivando a espontaneidade, a imaginação 
e o convívio social. Neste espaço, as crianças são livres para atribuir novos significados, 
ao invés de apenas assimilarem os significados criados pela sociedade. 

Na brinquedoteca se faz necessária a presenta de adultos acompanhando o público 
infantil. Segundo Cunha (2011), com o surgimento da brinquedoteca, observou-se a 
necessidade de um educador-brinquedista, profissional mediador e facilitador da 
criança/brinquedo. Este deve ser sensivel ao agir para não ferir suscetibilidades, 
perceber sentimentos, balizar seu desempenho para que seja espontâneo; ser alegre 
para possibilitar o lúdico e estimular o ambiente de forma criativa; ser determinado e 
manter um ritmo estabelecido de trabalho para não desistir, mesmo com as 
dificuldades; competente e profissional, saber que esse educador precisa de formação 
acadêmica, pois as boas intenções não asseguram bons resultados. Com a assistência 
do brinquedista  a criança vai desenvolver o que existe de melhor  no momento da 
brincadeira.  

A brinquedoteca, com a contribuição do educador-brinquedista, pode subsidiar as 
manifestações das potencialidades do público infantil ao brincar, atendendo as 
necessidades do contexto onde esteja instalada, e também no EJA.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim como o EJA, importantes políticas públicas foram implementadas no Brasil 
destinadas a educação dos jovens e adultos, porém variadas intercorrências 
inviabilizam a permanência deste público nas escolas. Parece significativo o número 
de mulheres que, no exercício da dupla jornada envolvendo trabalho e maternidade, 
abandonam o EJA por não terem com quem deixar seus filhos no período em que estão 
na escola. Diante deste fato considera-se importante a utilização da brinquedoteca 
como alternativa para manter mães e filhos no mesmo ambiente e a presença do 
brinquedista, profissional responsável por acompanhar as crianças enquanto suas 
mães estudam. Partindo do princípio que a criança utiliza o brincar como forma de 
dialogar com o mundo, podemos concluir que é viável a sua permanência diária neste 
espaço. 

 Não se pode negar, diante das recentes estatísticas realizadas no Brasil, que ainda 
é grande o analfabetismo e o abandono dos estudos por parte das mulheres que têm 
filhos. Apresentar alternativa como a implantação da brinquedoteca para os filhos das 
alunas que frequentam o EJA, além de relativamente simples e pouco dispendiosa, 
pode viabilize o retorno dessas mulheres aos estudos. A promoção da alfabetização 
bem sucedido aos jovens e adultos e a superação do analfabetismo é um desafio longo 
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a ser superado no Brasil e constituem  temas que o governo e a sociedade devem 
discutir permanentemente. 
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RESUMO  

Investigamos a trajetória da educação feminina no Colégio Nossa Senhora do Calvário 
no Vale do Guaporé entre os anos de 1932 a 1960, instituição educativa fundada em 
Guajará-mirim, município que compôs partes das terras do Estado de Mato Grosso até 
o ano de 1943, mesmo ano no qual o município tornou-se parte do Território Federal 
do Guaporé criado em 13 de setembro de 1943. Temos como objetivo analisar a gênese 
da referida escola, principais marcos históricos e processos pedagógicos voltados para 
a educação da mulher rural e ribeirinha. Os registros sobre a escola Nossa Senhora do 
Calvário e a história da educação dessas professoras se mostra particularmente 
relevante uma vez que esse era um período no qual a população rural e ribeirinha 
guaporense encontrava dificuldades para o acesso à alfabetização. Propomos uma 
pesquisa bibliográfica e documental. Temos como fontes alguns documentos como 
leis, decretos e regulamentos já coletados no arquivo da escola, nos arquivos públicos 
de Porto Velho e Cuiabá. Abrangemos que a investigação dessa instituição de formação 
feminina colabora para o registro da educação feminina brasileira e das práticas 
escolares que as elas foram direcionadas.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação feminina, História das mulheres, História das instituições educativas.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nesse trabalho temos como intuito investigar a Educação de professoras na 
cidade de Guajará-Mirim no estado de Mato Grosso, entre os anos de 1932 a 1960. 
Ressaltamos que é tema de uma pesquisa em andamento do Mestrado em Educação 
da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá, no Brasil. 

No ano de fundação a instituição escolar em 1933, recebeu o nome de Colégio 
Santa Terezinha, a partir do ano de 1935 teve o nome alterado para Nossa Senhora do 
Calvário.  Nesse período a cidade de Guajará- Mirim pertencia ao Estado de Mato 
Grosso. A partir de 13 de Setembro de 1943, o Presidente da República do Brasil, nesse 
período Getúlio Vargas através do Decreto-Lei Nº 5.812, criou o Território Federal do 
Guaporé e outros territórios no Brasil.  

Entretanto, o desmembramento das terras para criação do Território Federal do 
Guaporé que antes pertecia ao Estado do Mato Grosso e do Estado do Amazonas 
ocorreu a partir do Decreto da Lei Nº 5.839 de 21 de setembro de 1943, quando a 
cidade de Guajará-Mirim tornou-se um município do Território Federal do Guaporé, 
hoje atual Estado de Rondônia.  

Temos como objetivo analisar a instituição escolar e o processo de educação da 
mulher rural e ribeirinha, além de sistematizar o processo de implantação e 
consolidação de formação de professoras na instituição investigada.  

A investigação da trajetória do Colégio Nossa Senhora do Calvário torna-se 
relevante devido essa instituição concretizar uma iniciativa de formar professoras 
rurais em uma cidade longe dos grandes centros urbanos do Brasil. 

 O intituto de investigar a educação de professoras na cidade de Guajará-Mirim 
ocorreu devido às poucas pesquisas direcionadas para educação da mulher no atual 
Estado de Rondônia. Nesse período a maioria das crianças em idade escolar das 
localidades rurais e ribeirinhas eram analfabetas. As escolas destinadas para as moças 
eram praticamente inexistentes.   

 Metodologicamente, estabelecemos a pesquisa como bibibliográfica, 
documental e iconográfica. Para estabelecer continuidade a pesquisa, recorremos a 
diferentes arquivos no Estado de Mato Grosso e no Estado de Rondônia. E para a 
técnica de coletas de dados contamos com relatórios, ofícios, telegramas, abaixo- 
assinados, livro crônica entre outros documentos que possibilitam realização da 
pesquisa.  

 
2. EDUCAÇÃO FEMININA EM GUAJARÁ-MIRIM/ MT/BRASIL 

Na história da educação brasileira, a atuação das mulheres limitava-se aos locais 
privados e assemelhando-se ao cárcere, o lar no qual que viviam em prol dos afazeres 
domésticos, do cuidado da casa, dos filhos e do marido, como relatado na obra “Minha 
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história das mulheres” por Michelle Perrot (2007). Essa autora descreveu que as 
mulheres foram objeto de um relato histórico que as relegou ao silêncio e à 
invisibilidade, uma vez que sua atuação se passava quase que exclusivamente no 
ambiente privado da família e do lar. Desse modo, o espaço público pertencia aos 
homens e poucas mulheres se aventuravam nele. 

O silêncio das fontes as tornou invisíveis (Perrot, 2007).  Considerando o olhar de 
Perrot sobre as mulheres, esse mesmo olhar permitiu-nos explorar a realidade 
brasileira, na qual identificamos que a muitas mulheres não era dado o direito de 
opinar sobre assuntos como a educação de seus filhos e filhas, cabendo aos maridos e 
pais essa tarefa. Elas deveriam ser submissas, obedientes às normas preestabelecidas 
pelos homens, pais e maridos que as proveriam. Da identificação desse silêncio 
provém a necessidade de analisarmos as fontes que retratam a educação oferecida a 
moças e mulheres guaporenses. 

Porque são pouco vistas, pouco se fala delas. E esta é uma segunda razão de 
silêncio: o silêncio das fontes. As mulheres deixam poucos vestígios diretos, 
escritos ou materiais. Seu acesso à escrita foi tárdio. Suas produções domésticas 
são rapidamente consumidas, ou facilmente dispersas. São elas mesmas que 
destroem, apagam esses vestígios porque os julgam sem interesse. Afinal, elas 
são apenas mulheres, cuja vida não conta muito. Existe até um pudor feminino 
que se estende à memória. Uma desvalorização das mulheres por si mesmas. Um 
silêncio consubstancial à noção de honra. (Perrot, 2007, p. 17). 

As ideias do catolicismo conservador brasileiro partiam do pressuposto de que as 
leis divinas e naturais estabeleceram as tarefas domésticas como domínio próprio das 
mulheres. Isto é, prevalecia a perspectiva de se formar entre as mulheres a visão de 
que elas deviam se tornar elementos de renovação pessoal e ‘católica’. A educação 
feminina era encarada na família, no ambiente escolar ou na comunidade como uma 
forma de, além de escolarizar as moças, torná-las pessoas capazes de se 
responsabilizarem pela organização, administração e pelo estabelecimento da situação 
geral de bem estar na vida do lar ou no desenvolvimento pessoal do grupo, da 
comunidade (Ferreira 2014, p. 112). 

 Nessa linha de raciocínio, ressalvamos que se a comunidade ribeirinha e rural das 
localidades proximas a cidade de Guajará-Mirim em Mato Grosso, não encontrava 
acesso à escolarização. No caso das mulheres isso era ainda mais difícil, pois quase não 
existiam escolas ou oferta de vagas escolares destinadas a elas.  Os motivos para que a 
educação feminina não ocorresse eram expressos e de várias ordens. Entre outros 
fatores citamos: as famílias não possuíam recursos financeiros suficientes para a 
escolarização dos filhos e quando os possuía, a prevalência para os estudos destinados 
aos filhos homens; outras famílias não julgavam que possuíam a cultura, ou 
conhecimentos considerados compatíveis com o ingresso nas escolas e dela afastavam, 
além de não possuírem condições financeiras ou meios de acesso/transporte às poucas 
escolas existentes.  
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[...] Estamos, nas zonas rurais brasileiras, diante de uma situação típica de 
mudança cultural. Existe uma estrutura de fato que gera o nomadismo, a 
agricultura extensiva, o analfabetismo, o desaprêço pela convervação da saúde, 
os baixos padrões de vida, etc. Essa estrutura é mantida pelo isolamento, pela 
dificuldade de comuniçações e, ao mesmo tempo em que gera a miséria, é por 
esta preservada. Para romper êsse círculo vicioso, o poder público tem diante de 
si o encargo de empreender uma ação profunda e total sôbre as comunidades 
rurais, unindo a educação fundamental às indispensáveis reformas de estrutura 
agrária. Tal ação deve ter resultados permanentes. (Nóbrega 1954, p. 184) 

Como relatado por Vandick Londres da Nóbrega, lembramos que nessa época, no 
Brasil, a oferta de educação no local era escassa, persistindo o analfabetismo, os traços 
de abandono e ausências de políticas públicas adequadas às escolas, em específico, 
essa situação era ainda mais penosa para as pessoas que residiam nas áreas rurais ou 
de difícil acesso como as que persistiam na cidade de Guajará-Mirim. Desse modo, 
apenas os mais abastados tinham acesso à escolarização.  

 Na obra “Política de Educação no Campo: para além da alfabetização”, Iraíde 
Marques de Freitas Barreiro (2010) destacou que a preocupação de uma educação 
rural no Brasil surgiu nos anos de 1920, devido à apreensão da elite com a possível 
migração da população rural para a urbana em busca de escolarização. A educação no 
campo passou a ser nesse contexto, um meio para forçar ou estimular a permanência 
da população rural no campo.  

Em 1935, foram sugeridas e posteriormente criadas as escolas normal rural, 
orientadas pelo ruralismo pedagógico e pelas missões rurais, inspiradas nas 
missões rurais mexicanas.”[...] A partir de 1940 o ruralismo pedagógico perde 
relevância; a educação rural torna-se pauta nas campanhas comunitárias, 
fundamentadas no desenvolvimento de comunidade,cuja adoção esteve ligada 
aos convênios estabelecidos, nesse período, com os EUA, que resultará em novas 
estratégias de acão da educação rural,[...]. ( Barreiro 2010, p.29).   

Nessa linha de raciocínio, entendemos que a educação das moças também deveria 
seguir esses preceitos em conluio com as intenções da igreja católica1 que pretendia 
avançar para o interior do Brasil, em áreas ainda pouco povoadas. Algumas dessas 
estudantes provinham de famílias carentes de recursos financeiros para frequentar 
escolas nos grandes centros. Além disso, por residirem em comunidades ribeirinhas, 

                                                   
1 Os colégios católicos se disseminaram pelo Brasil, respondendo por boa parte da educação das mulheres que 
tinham acesso aos bancos escolares e caracterizaram-se na consecução de seus objetivos educacionais vinculados 
ao catolicismo e na disseminação de princípios doutrinários, de caráter religioso e princípios educativos coerentes 
com a ação civilizatória, buscando contribuir para a formação dos povos que viviam em determinados territórios, 
no caso o de Mato Grosso e, posteriormente, vinculado ao estado de Rondônia.  
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cujo meio de transporte eram principalmente embarcações, tinham dificuldades em 
dirigirem-se aos centros urbanos que dispunham de escolas femininas para estudar. 

3. ESCOLA NOSSA SENHORA DO CALVÁRIO/MT  

Ao investigar uma instituição escolar, parece-nos essencial que ela tenha 
desempenhado um papel significativo para a comunidade ali inserida, ou seja, que 
tenha uma função histórica em determinada região, como nos disse Ester Buffa e Paolo 
Nosella “é importante, ainda, que a escola tenha alguma densidade histórica, isto é, 
tenha demostrado, no decorrer do tempo, a realização dos objetivos a que se propunha 
e que a sociedade identifique traços significativos de sua própria história.” 
(Nosella;Buffa 2009, p.56). 

Pensamos que ao interpretar essa trajetória da escola de formação para 
professoras rurais em Guajará Mirim, constitui, por isso, uma oportunidade de avaliar, 
por conseguinte, as instituições escolares femininas e a formação oferecida às moças 
brasileiras no período. Nessa abordagem cabe-nos um olhar centrado na instituição 
em estudo na qual buscamos contextualizar as instâncias e dimensões presentes no 
ato educativo, isto por que “é esta capacidade integradora que pode conceder à análise 
das organizações escolares um papel crítico e estimulante, evitando uma assimilação 
tecnocrática ou um esvaziamento cultural e simbólico” (Nóvoa 1992, p. 20). 

 Analisando os percursos dessa instituição de modo a conhecer concepções de 
formação feminina caracterizadas por diferentes motivações e fatores, parecem-nos 
que elas atendiam as políticas educacionais estabelecidas pelo Estado em consonância 
com as intenções evangelizadoras estabelecidas pela Igreja. Paulo Sérgio Dutra (2010, 
p. 88), mencionou que “no Vale do Guaporé, as professoras atuaram como 
evangelizadoras e tornaram-se leitoras de cartas, passando a conhecer e manter os 
segredos de inúmeras pessoas, muitos dos quais, às vezes, nem os padres conheciam”. 
Uma formação notadamente vinculada aos valores católicos, “produzindo” moças 
formadas como elementos de correção das anomalias sociais, na perspectiva de 
renovação de suas comunidades católicas. 

 No dia 25 de abril de 1933, foi fundada na cidade de Guajará-Mirim no Estado de 
Mato Grosso a instituição escolar com o nome de Colégio Santa Terezinha. A partir do 
ano de 1935 ocorreu a mudança de nome da instituição para Colégio Nossa Senhora 
do Calvário permanecendo com essa nomenclatura até o encerramento das atividades 
na instituição escolar. 

Pascoal de Aguir Gomes (2007) também relatou em suas pesquisas que em 1933, 
Dom Francisco Xavier Rey, Bispo prelado de Guajará-Mirim, criou o Colégio Santa 
Terezinha, em regime de internato, para formar professoras para atuarem na 
alfabetização da população guaporense2.  

                                                   
2 A escola iniciou suas atividades atendendo a 33 alunas de várias localidades interioranas, vindas de toda parte do 
vale do Guaporé e Mamoré. Segundo esse mesmo autor, além de preparar as jovens para se tornarem professoras, 
elas eram catequizadas no internato no qual permaneciam durante sua formação.  
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Essa formação destinada às moças e mulheres guaporenses se iniciou com a 
chegada do Monsenhor3 Francisco Xavier Rey4, enviado da França para uma missão 
no estado de Mato Grosso no ano de 1932. Seu objetivo era assumir a prelazia5 da 
cidade de Guajará-Mirim. Em suas visitas aos moradores ribeirinhos daquela região 
Xavier Rey percebeu a falta de escolarização da população do Vale do Guaporé6. A 
partir dai, fundou várias escolas naquela região, entre essas, a primeira Escola Santa 
Terezinha fundada no ano de 1933, em regime de internato para formação das futuras 
professoras guaporenses7.  

Nos primeiros anos de fundação do Colégio Santa Terezinha, Dom Francisco 
Xavier Rey, contou com a ajuda de Emília Bringel de Guerra, diretora e professora da 
instituição escolar desde a chegada das primeiras moças. “[...] o colégio Santa 
Terezinha já havia sido fundado em 25 de maio de 1933, por D. Rey e dona Emília 
Bringel de Guerra, [...]. Essa casa era de dois andares, o primeiro em alvenaria e o 
segundo de tábuas de madeira. (Guajará-Mirim, pasta 069).   

O objetivo principal de Dom Francisco Xavier Rey era formar professoras para 
irem lecionar nas instituições que pretendia fundar nos locais de origem das jovens 
para catequisar, alfabetizar, civilizar a população que ali vivia. (Agostini, 2009).  Cabia 
à formação ofertada, além da ação educativa, o papel de preparar as gerações 
femininas para os futuros deveres frente à escolarização da população guaporense.  

Podemos, portanto, afiançar que a trajetória da instituição Nossa Senhora do 
Calvário teve um papel significativo na educação das moças guaporenses e 
compreendeu uma ação conjugada entre Estado e a Igreja no sentido de enquadrar a 
população a um modelo de conduta prescrito, típico da cultura ocidental e cristã. No 
caso guaporense, implicou implantar uma ordem cristã, comercial e capitalista, ou 

                                                   
3 Monsenhor significa um título honorifico condedio pelo Papa a alguns Sacerdotes. 

4 Francisco Xavier Rey nasceu em Fauch – França, 29 de junho de 1902, de pais camponeses: Júlio Rey e Maria 
Combes Rey. Ajudou os pais nos trabalhos até sentir o primeiro chamado da vocação sacerdotal. Estudou e segundo 
grau no seminário mener de Valence D’ ALBI com vocação tardia, depois sentiu o chamado para a vida religiosa e 
missionária ingressou no noviciado dos franciscanos da terceira ordem regular em Ambialet – França. Na mesma 
ordem franciscana cursou filosofia e teologia e foi ordenado Sacerdote em Albi a 23 de junho de 1929. Não esperou 
muito tempo para seguir sua vocação missionária que começou em São Luís de Cáceres, no Mato Grosso, com Dom 
Luís Maria Galibert. 

5 Prelazia significa dignidade, cargo ou jurisdição de prelado. Prelado título dos altos digninários da Igreja. 

6 O Vale do Guaporé é localizado na parte sul/sudoeste do Estado de Rondônia, estendendo alguns municípios do 
Estado de Rondônia tais como: São Francisco do Guaporé, Costa Marques, Alta Floresta, Primavera, Alvorada 
d’Oeste, Rolim de Moura, Cerejeiras, Alto Alegre, São Felipe, Pimenteiras, Parecis, São Miguel do Guaporé, 
Seringueiras e Cabixi. Já o Rio Guaporé, nasce no Estado de Mato Grosso percorre as terras tanto de Mato Grosso 
como a do Estado de Rondônia.  

7 Com essas informações podemos inferir que essa instituição caracteriza como uma instituição Confessional da 
Igreja Católica. (Guajará-Mirim, pasta 069). 
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seja, a tentativa de vincular a população a terra, ao circuito produtivo, às leis, à 
doutrina católica, aos sistemas de valores, costumes, tradições, mediante a educação 
das moças e mulheres que as levassem a fortalecer os laços familiares e a cultura 
escolar, dimensões operadas no interior da instituição escolar, fortalecidas pela 
catequese e instrução. 

Esses objetivos visados pela escola de D. Rey, catequisar, alfabetizar, civilizar, 
seriam alcançados em larga escala por meio da atuação das mulheres nas comunidades 
guaporenses. Os processos educacionais vivenciados na cuidadosa formação das 
aprendizas, segundo os preceitos básicos cristãos que norteavam a educação recebida, 
as levariam a disseminar caráter religioso da educação da época como convinha à elite 
clerical católica dominante no país. 

3.1.  A TRAJETÓRIA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CALVÁRIO /MT 

A chegada das Congregações francesas ocorreu no Brasil no início do século XX , 
quando na França, no ano de 1904, suspendeu as ações educativas e instituiu a 
obrigatoriedade do processo de laicização do ensino. As ações da Congregação de 
Nossa Senhora do Calvário na França se viram compelida a desenvolver apenas ações 
direcionadas à saúde. (Leonardi, 2008). 

[...] As Irmãs de Nossa Senhora do Calvário se dirigiram primeiramente para 
Pouso Alegre, Minas Gerais, e aí passaram a administrar e trabalhar em um 
hospital, transferindo-se para Campinas, interior de São Paulo, um ano depois, 
e fundado seu primeiro colégio nessa cidade. [...]. (Leonardi 2008, p.23).  

No ano de 1935, chegaram as Irmãs destinadas para assumir a missão na cidade 
de Guajará-Mirim. Entre essas freiras, três vieram da Congregação Nossa Senhora do 
Calvário da cidade de Gramat, na França, duas irmãs da mesma Congregação, porém 
da cidade de São Paulo, no Brasil e uma Irmã da Irlanda, a convite de Dom Francisco 
Xavier Rey, para assumir as funções educativas e evangelizadoras na instituição 
escolar em Guajará-Mirim.  O Colégio Nossa Senhora do Calvário, recebeu esse nome 
em homenagem as freiras Calvarianas que vieram assumir a missão em uma 
instituição escolar na cidade de Guajará-Mirim.( Guajará-Mirim, pasta 069). 
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FIG. 1 | Titulo Freiras Calvarianas em frente o Colégio Nossa Senhora do Calvário. Fonte: Acervo   Pessoal das Irmãs 
Calvarianas de Guajará-Mirim, Rondônia. Fotógrafo: sem identificação. 

 

A figura 1, pertence ao acervo pessoal das Irmãs Calvarianas da cidade de Guajará-
Mirim. Essa figura retrata as freiras que lecionavam no colégio Nossa senhora do 
Calvário em frente à instituição escolar. Na figura percebemos que foi a primeira 
construção do colégio Nossa Senhora do Calvário. O prédio funcionava no térreo. No 
ano de 1950, contudo, o prédio teve sua estrutura ampliada para dois pisos. É 
importante observar que a estrutura da instituição tinha o formato de uma igreja. O 
fato ressalta a origem do fundador Dom Francisco Xavier Rey e das professoras freiras 
Calvarianas, ambos membros da Igreja católica. O próprio prédio colaborava também 
para inculcar os príncipios do catolicismo na formação das moças. Contribuia também 
para que os pais tivessem confiança em ali matricular suas filhas.  
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FIG. 2 | Momento Cívico no pátio do Colégio Nossa Senhora do Calvário; Fonte: Acervo Pessoal das Irmãs Calvarianas de 
Guajará-Mirim, Rondônia. Fotografo: sem identificação. 

A figura 2 apresenta um momento cívico no pátio no Colégio Nossa Senhora do 
Calvário.  Na figura, visualizamos as moças internas da instituição todas bem vestidas, 
calçadas, prontas para o desfile nas ruas da cidade de Guajará-Mirim. Observamos que 
uma moça comanda a fila para o desfile. Inferimos que pode ser a moça que mais se 
destacou nos ensaios e provavelmente a mais desinibida. Destaca-se também, que as 
moças estão acompanhadas por uma freira responsável pela educação das jovens. 
Esses momentos eram impostantes porque difundiam a existência da instituição e, de 
certo modo, corroborava a formação ofertada às moças. 

 O Colégio Nossa Senhora do Calvário, ofereceu Curso Primário Complementar 
para as moças ali matriculadas. Esse curso abrangia a 1ª a 4ª série e no final as alunas 
prestavam o Exame de Admissão que concluía o curso primário Complementar. Após 
concluir o curso as moças estavam habilitadas a serem professoras e assumir as escolas 
criadas por Dom Francisco Xavier Rey, nas diversas localidades do Vale do Guaporé.   

Na visão de Jacques Therrien (1991) o exercício do magistério como professora 
leiga era comum nas localidades interionas e nas áreas rurais do Norte e Nordeste do 
Brasil. Independente da iniciativa de programas destinados à melhoria da educação 
no campo a atividade de professora leiga permaneceu em algumas regiões brasileiras.   

A professora leiga é inseparável do processo de construção social da escola no 
meio rural. Ela é parte da comunidade que precisa se organizar na luta de defesa 
de seus interesses no confronto com os grupos dominantes históricamente 
hegemônicos na condução das políticas educacionais do Estado. (Therrien 1991, 
p.23-24). 

 As professoras leigas eram aceitas pela comunidade devido à falta direcionamento 
de professores habilitados para as áreas interioranas e rurais. Pois eram elas que 
detinham o saber, que lutavam pela melhoria das condições de sobrevivência no 
campo e atendiam as comunidades nas suas necessidades de escolarização. 

Isabel Oliveira de Assunção (2012), aluna da primeira turma, expôs que no início 
das aulas na instituição escolar as alunas sentiram dificuldades para adaptação aos 
regulamentos ali exigidos. Conforme passavam os dias foram se adptando ao novo 
estilo de vida. Assunção, Ressaltou ainda, que entre as atividades escolares 
desenvolvidas pelas internas incluía o trabalho doméstico no prédio do Colégio Nossa 
Senhora do Calvário, aulas de catequese, musicas, geometria entre outras funções 
desenvolvidas. 

 [...] A meninas maiores cuidavam das menores para que não chorassem. Cada 
uma aprendeu a arrumar sua cama e cuidar das suas coisas; aos poucos, fomos 
entrando nos eixos. Nos adaptamos aos horários do recreio, das aulas, das 
reifeições, de tudo, através de um sininho que tocava. Uma ou duas vezes na 
semana, tínhamos aulas de ginástica. Aprendemos Geometria através de 
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músicas, e também a traçar as linhas retas, curvas, quebradas e mistas usando 
material humano, que éramos nós mesmas. (Assunção 2012, p.47). 

Com essas informações alcançamos que a formação das moças ocorreu conforme 
as normas estabelecidadas pelos administradores da instituição que eram membros 
da igreja católica. E relevante ressaltar que a educação era conciliada com os princípios 
religiosos da congregação de Nossa Senhora do Calvário. 
 
4. CONSIDERAÇÕES 

Ponderamos que o Colégio Nossa Senhora do Calvário contribuiu para a história 
da educação feminina brasileira, especificamente, no desenvolvimento do Vale do 
Guaporé segundo os pressupostos de uma ação educativa que unia Estado e Igreja, 
uma vez que os governantes brasileiros não conseguiam atender o que estipulava a 
Constituição Brasileira: ensino público e gratuito para todos. Ponderamos que essa 
investigação à qual nos propusemos possa assim contribuir para a divulgação e 
compreensão de uma história da educação feminina brasileira com enfoque local, 
regional e nacional.  

Trazemos conosco a ideia de que a história é feita com a participação de sujeitos 
sociais que empreenderam um fazer histórico. Nessa concepção, a história da 
educação das mulheres brasileiras esteve por muito tempo oculta.  

Ao decifrarmos como foi desenvolvido e consolidado o projeto educacional, 
evangelizador, social e civilizador, implantado por Dom Francisco Xavier Rey 
propomo-nos também, por extensão, a um registro da história das mulheres 
brasileiras e guaporenses no período. 
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RESUMO  

O presente estudo tem como objetivos apresentar  a implantação da Escola 
Confessional Espírita “Casa do Pequenino” e sua contribuição  à educação da infância   
desvalida em Sergipe, de modo especial na cidade de Aracaju e compreender o 
processo educacional dessas crianças e a atuação da referida instituição  no campo  da  
Infância desamparada.  Os fundamentos teóricos metodológicos deste artigo estão 
contidos nos pressupostos da Nova História e História Cultural e tem como 
fundamentação teórica as pesquisas relacionadas à História da Educação,  Educação 
de Órfãos e Cultura Escolar produzidos por pesquisadores, tais como: Nunes (1990), 
Julia (2001), Irma Rizzini (1995), Magalhães (1996). Para a realização da pesquisa 
documental buscamos várias instituições, entre elas: Arquivo Público do Estado de 
Sergipe, Arquivo da Escola Espírita “Casa do Pequenino”, Arquivo da União Espírita 
de Sergipe, Arquivo da Federação Espírita de Sergipana, Instituto Histórico e 
Geográfico de Sergipe. Foram utilizadas e analisadas diversas fontes, tais como: Livros 
de Matrículas e Aparelhamento Escolar, Diários, Leis e Decretos do Estado de Sergipe, 
Regulamento Interno da Casa do Pequenino, Jornais de época, Atas, Depoimentos 
Orais, além da bibliografia especializada. Nosso marco temporal compreenderá os 
anos de 1947 a 1992. O referido marco foi delimitado levando em consideração os 
primeiros ensaios para a construção da instituição e modificações ocorridas na 
estrutura da mesma como o término do Lar Meimei.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Casa do Pequenino, Educação Espírita, História da Educação. 
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1. INTRODUÇÃO 

“Nada na vida de uma instituição escolar acontece ou aconteceu, por acaso,  
assim como o que se perdeu ou transformou, com o que permanece.  

A memória de uma instituição é, não raro, um somatório de memórias  
e  de olhares individuais ou  grupais” 

(Magalhães, 1996, p. 11). 
 
A história da assistência à infância pobre no Brasil, iniciou-se com a implantação 

de instituições pela Igreja Católica, passando por várias estruturas: Roda dos expostos, 
Asilo, Orfanato, Patronato e Lares. Por se acreditar que a caridade era senso 
humanitário e que estariam contribuindo, através dessas entidades educativas 
filantrópicas, na sua grande maioria laicas, e vinculadas às instituições religiosas, para 
que a criança pobre não permanecesse entregue à própria sorte. O surgimento de 
Escolas confessionais espíritas, no Brasil ocorreu no início do século XX. Essa é uma 
prática que se realiza no Brasil, conforme pode ser verificado na declaração abaixo. 

Em 1940 o Juiz de Menores do Rio de Janeiro, Saul Gusmão (1940), deu início ao 
“serviço de recenseamento e fiscalização das casas de proteção à infância”. Com 
esse fim, o curador de menores inspecionou pessoalmente 54 estabelecimentos, 
33 deles registrados no Juízo de Menores. Das instituições registradas, 27 eram 
católicas e 6 espíritas. (Rizzini, 1995, p. 267).  

O processo de implantação dessas escolas se fortaleceu no período de 1900 a 1913 
quando esteve à frente da Federação Espírita Brasileira Leopoldo Cirne, que além de 
dirigir a instituição, estava no comando da “Revista Reformador”, que servia como 
instrumento de divulgação das ações do movimento, contribuindo para a formação das 
identidades dos seguidores da doutrina espírita e sendo considerada como uma fonte 
das representações e práticas. A necessidade da instrução era visível, e os espíritas 
foram abrindo escolas elementares para crianças e adultos com uma perspectiva de 
fornecer uma educação dentro dos seus princípios religiosos, desenvolvendo, assim, 
uma cultura escolar apresentado como: 

Conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, 
e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 
incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a 
finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosos, 
socieopolíticas ou simplesmente de socialização). (Julia, 2010, p.10). 

Os espíritas desejavam colocar em prática à sua maneira de educar.  Essas 
instituições se tornaram um verdadeiro orgulho para os seguidores da doutrina, que 
se sentiram estimulados a difundir as mesmas.  Eles viam nas obras educativas a 
afirmação de sua identidade religiosa.  A primeira instituição educativa espírita do 
Brasil o Colégio Allan Kardec foi criada em 1907 na cidade de Sacramento, no estado 
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de Minas Gerais, em 1919 era construída a primeira instituição espírita voltada para 
assistência à criança carente o “Abrigo Thereza de Jesus”, na Tijuca, no estado do Rio 
de Janeiro.  A partir desse período nota-se a implantação de novas instituições 
administradas pela doutrina, registrando assim, um crescimento no número de 
instituições que se dedicavam à assistência e à educação de crianças.   

Porém, as primeiras iniciativas ao amparo da criança partiram de médicos 
higienistas que, preocupados com a alarmante mortalidade infantil, saíram em defesa 
dessas.  A ideia de proteção à infância começa a ganhar vida, porém, as instituições 
existentes não eram suficientes para atender o contingentes de crianças carentes. 

(...) O asilo de Menino Desvalidos, fundado no Rio de Janeiro em 1875 (Instituto 
João Alfredo), os três Institutos de Menores Artífices, fundados em Minas em 
1876, ou os colégios e associações de amparo à infância (como o 1º Jardim de 
infância do Brasil, Menezes Vieira, criado em 1875), eram insuficientes e quase 
inexpressivos, frente à situação de saúde e educação da população brasileira. 
(Kramer, 2003, p.50). 

O processo educativo da infância brasileira, a partir de 1930, vivencia fatos que 
marcaram, nacionalmente, as transformações da sociedade.  A necessidade de inserir 
nas instituições a moral, no que diz respeito a princípios e valores traz à tona o 
interesse e a atuação dos órgãos responsáveis e de pessoas comprometidas com a 
formação social do indivíduo. 

Em Aracaju os seguidores da Doutrina Espírita não ficaram fora do processo de 
criação das escolas.  Por esse motivo, a partir dos anos 40 do século XX, as Escolas 
Confessionais Espíritas começam a ser criadas.  Os adeptos do espiritismo viam a 
prática da virtude “caridade”, essencial para o melhoramento do homem, 
principalmente com relação ao acolhimento de crianças órfãs, os espíritas praticavam 
ativamente a ação educativa de crianças pobres. Assim, baseando-se na possibilidade 
de acolhimento desses menores, a Doutrina Espírita surgia também como um meio 
para a transformação da criança desamparada. Por isso, os seus seguidores estavam 
atentos a formar pessoas, cuidar, instruir e apresentar possibilidades de crescimento.  

A necessidade de instrução era visível, e os espíritas foram abrindo escolas 
elementares para crianças e adultos, com a perspectiva de fornecer uma educação 
dentro dos seus princípios religiosos, desenvolvendo, assim, uma cultura escolar 
espírita. Durante o ano de 1947, os seguidores da doutrina espírita, como Martins 
Peralva, João Resende, Doutora Laura Amazonas, José Elson Fontes, José Mesquita 
Neto e Deusdeth Fontes, pautados na prática existente na Escola de Evangelização 
Lindolfo Campos e no documento Base da doutrina que determinava aos Centros 
Espíritas, abrirem pequenas escolas e mantê-las, aproveitando todo o espaço 
disponível no Centro, já que a educação era uma tarefa da Doutrina Espírita.  Essa 
indicação, fez com que adeptos do espiritismo, juntamente com a odontóloga Drª. 
Laura Amazonas, começassem a idealizar uma nova instituição educativa filantrópica. 
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A instituição deveria ser um ‘Lar e Escola’ para atendimento às crianças órfãs e 
abandonadas, com o objetivo de evangelizar, educar e instruir.  

Os espíritas acreditavam que a criança poderia ser trabalhada moralmente, no 
tocante a virtude, respeito e ética e instruída, a formação estaria atrelada a uma boa 
base moral educacional, serviriam de alicerce para a formação do bem, assim, elas 
seriam preparadas para a vida. A União Espírita de Sergipe considerava relevante a 
realização de obras de amparo social, e acreditava que era dever de todos. Então os 
seguidores da doutrina em Sergipe se ocuparam da realização de ações por meio dos 
Centros Espíritas, principalmente as obras no campo assistencial, a infância pobre, em 
forma de instituições como creche, asilo, escolas e orfanato.  

A nova instituição educativa e filantrópica, começava a ganhar forma, a princípio 
a instituição foi denominada “Casa do Pequeno Pobre”, pensavam que lhes dando 
educação a situação de desamparo mudaria.  Mas, para isso, era preciso construir 
instituições, e essas também foram construídas da mesma maneira, sempre ao lado de 
um Centro Espírita. Por isso, pode-se dizer que a doutrina espírita sergipana, não 
diferente do movimento no Brasil, via a educação da criança pobre e desvalida como 
fundamental, e deu início à construção de asilos e escolas. Assim, desempenharam um 
papel marcante com o auxílio à infância.  

Porém, devido à falta de recursos e perseguições que ocorreram a edificação da 
Escola Espíritas, por parte do clero, os católicos viam a Casa do Pequenino como uma 
concorrente às Escolas confessionais conduzidas por eles. Embora, estes colégios 
desenvolvessem atividades voltadas às crianças desvalidas, as suas práticas acabavam 
por ocasionar o estranhamento e o preconceito entre os grupos sociais.  Diante disso, 
a Casa do Pequenino pretendia reduzir as diferenças através dos ensinamentos 
educativo, ético e moral independente de etnia, religião. Era notório o envolvimento e 
o compromisso desenvolvidos para realização da obra da Escola Espírita “Casa do 
Pequenino” que passou a ser a pupila dos seguidores da Doutrina Espírita, 
representados através da União Espírita Sergipana. Eles acreditavam que seria preciso 
pôr em prática o que se pregava, ou seja, a caridade. E, para pôr em prática a caridade 
em prol dos desvalidos, foi preciso a realização de várias campanhas. Tudo dependia 
apenas do interesse e do compromisso das pessoas em ajudar.  

 
2. A CASA DO PEQUENINO ABRIA SUAS PORTAS 

Apesar de uma sólida campanha por parte da Igreja Católica para a não 
propagação das escolas espíritas, as construções aumentavam a todo instante e o 
estado de Sergipe, mesmo com o jornal A Cruzada, com suas publicações para não 
doações em prol dessas instituições, seguiu no mesmo rumo de outras escolas espíritas 
do país, como se pode verificar por meio de ofício s/n, emitido pela União Espírita de 
Sergipe, em seis de janeiro de 1947, assinado por José Martins Peralva e enviado ao 
Coronel Antônio Freitas Brandão que, no momento, ocupava o cargo de Interventor 
Federal do Estado. 



 

 
 

8 

A União Espírita Sergipana, confiando no apoio do governo e povo sergipano e 
na cooperação indistinta de todos os brasileiros de qualquer crença religiosa, 
doutrinas filosóficas ou ideologias políticas resolveu encetar uma espinhosa 
campanha para que, anexos à sua futura sede social, sejam construídos também, 
um Albergue e uma Escola Primária (...). Para esta campanha, Senhor 
Interventor, é que a União Espírita Sergipana, que já tem prestado relevante 
cooperação no setor de assistência social, nesta capital, solicita e espera de Vossa 
Excelência imprescindível apoio, como base inicial desta vultosa campanha. 
(Ofício S/N 06 de janeiro de 1947). 

A União Espírita Sergipana via na construção de uma Escola a possibilidade para 
o preenchimento de uma lacuna existente na sociedade sergipana, com relação ao 
acolhimento de crianças que viviam no abandono, e, assim, iniciou uma campanha 
para a construção de Instituições Educativas Espíritas, tendo como fortalecimento a 
existência de instituições em outros estados. 

Na Bahia, um único Albergue existente, Senhor Interventor Federal, e, permita-
nos ressaltar ser realização espírita, mantido pelo “Instituto Kardecista da 
Bahia”, com sede á rua João de Deus, 6 – andar térreo –, sendo essa obra 
amparada pelo Governo e povo baiano. Em Maceió, além da majestosa obra que 
é o “Orfanato Espírita S. Domingos”, no subúrbio Mangabeiras – existe o 
Albergue Tereza de Jesus, funcionando á rua Barão de Maceió, 212 (antiga rua 
do Hospital).  Isto, Senhor Cel. Freitas Brandão, sem mencionarmos as 
portentosas obras de assistências sociais que no Recife, no Rio, S. Paulo, Belo 
Horizonte e outras grandes capitais do Brasil os espíritas realizam com o 
pensamento desligado das convenções e interesses mundanos, pensando, tão 
somente, na grandeza do amor de Jesus pelos humildes e sofredores. (Ofício S/N 
06 de janeiro de 1947). 

Essa vontade aliada ao documento Base da doutrina, fez com que seguidores do 
espiritismo sergipano, juntamente com a odontóloga Laura Amazonas, em 1947 
dessem início à idealização dessa nova instituição educativa e filantrópica, que passou 
a ganhar forma, de acordo com citação extraída do Livro de Atas da UES - União 
Espírita Sergipana. 

(...) Pelo confrade José Gonçalves de Oliveira, foi lida a Ata da sessão 
extraordinária no dia 15 de março de 1947, que foi organizada para estudo e 
início da campanha da Sede, Albergue e Escola. (...) onde possa funcionar uma 
creche, uma escola e um gabinete médico (...). (Livro de Atas nº III, 02.06.1947 a 
29.02.1964, p.23). 

A princípio a instituição foi denominada “Casa do Pequeno Pobre”. Os espíritas 
sergipanos queriam acolher os que tinham sede e os que tinham fome, pois pensavam 
que lhes dando educação a situação de desamparo mudaria.  Mas, para isso, era preciso 
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construir instituições, e essas também foram construídas da mesma maneira, sempre 
ao lado de um centro espírita. Por isso, pode-se dizer que a doutrina espírita sergipana, 
não diferente do movimento no Brasil, via a educação da criança pobre como 
fundamental, e deu início à construção de orfanatos e escolas. Assim, desempenharam 
um papel marcante com o auxílio à infância pobre: “a formação de centros que vão 
gradativamente se institucionalizando como forma de viabilizar, inclusive, o trabalho 
assistencialista que se constituiu num elemento forte da prática espírita”. (Menezes, 
p. 63). Além da União Espírita Sergipana com a Casa do Pequenino, “Lar Meimei e 
Escola Amélie Boudet”, outros grupos também assumiram as obras assistenciais1.   
Apenas no ano de 1949 o desejo dos integrantes da União Espírita Sergipana para a 
edificação da Escola Confessional Espírita “Casa do Pequenino” ganha impulso, após 
doação do terreno que media 650m² pela benemérita Laura Amazonas. 

(...) O confrade Francisco Oliva, com a palavra, fala em organizar a comissão 
que se encarregará do assentamento da primeira pedra da “Casa do Pequenino 
Pobre”, no dia 25 deste, ficando deliberado ser a mesma anterior (Laura 
Amazonas, Neide Mesquita, Augusto Pinho, Élson Fontes e José Martins) e mais 
os irmãos Francisco Oliva e José Francisco da Silva. (Livro de Atas nº III de 
02.06.1947 a 29.02.1964, p.37). 

No Brasil uma das práticas comum, para a implantação das Escolas Espíritas, a 
princípio as conduzidas por Anália Franco, era o recebimento de doações que vinham 
tanto do poder público, como de particulares. Essa medida segundo Pilotti (1995, 
p.35), significa dizer que a responsabilidade de oferecer abrigo para os mais 
necessitados seguia, em grande parte, nas mãos de grupos religiosos, que recebiam 
fundos complementares, assim como doações de terrenos e imóveis antigos, de fontes 
governamentais e filantrópicas, a União Espírita de Sergipe, também recebeu essas 
doações. 

Embora, tivesse sido determinada a construção de escolas espíritas, ao lado dos 
centros espíritas, esses nem sempre dispunham de espaços, ficando, muitas vezes, no 
aguardo de uma ação de caridade, envolvendo a doação de terrenos, para a construção 

                                                   
1 O Centro Espírita Amor e Caridade administrava, no seu núcleo educacional, a Escola Primária Professora 
Zizinha Guimarães, localizada à Rua Riachão, nº 1270, bairro Cirurgia, fundada em 17 de abril do ano de 1966, 
que manteve suas atividades até o ano de 2010, porém foi apenas escola; dentro do seu complexo não houve a 
prática de asilar menores. O Grupo Espírita Irmão Fêgo manteve a Escola Primária Líveo Pereira e o Orfanato 
Nosso Lar, localizado à Rua Vereador João Claro, antiga rua Sergipe do  Bairro Aribé, atual Siqueira Campos. 
Teve sua pedra fundamental assentada em 1946, porém sendo fundada em 1948. A princípio a escola funcionou 
com o apoio da Liga Sergipense Contra o Analfabetismo, sendo aí implantada a escola noturna de alfabetização; 
logo depois a escola primária e o orfanato, encerrando suas atividades no decorrer de 1990. E o Centro Espírita 
Caminho da Redenção manteve a Escola Major Vianna de Carvalho; desta última não foram encontradas 
informações sobre implantação e término da escola. Os centros espíritas desenvolveram grandes obras de 
caridades, porém nem todas tiveram vida longa; principalmente, porque sobreviviam de doações e subvenções, 
muitas das vezes incertas, o que dificultava a sobrevivências das crianças dentro dessas instituições.  Esse foi um 
dos fatores que contribuiu para o fechamento das outras escolas espíritas do estado de Sergipe. 
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de escolas.  Assim, de acordo com Lima, a odontóloga, fizera a cessão do terreno 
porque: 

(...) Ela com o conhecimento e entendimento da Doutrina Espírita, é claro que 
achou por bem, que aqueles bem dela nas mãos de quem ela entregou para se 
tornar um abrigo, uma casa de crianças menos favorecidas a deixava feliz, 
realizada, então se ela fez isso, foi pelo entendimento dela de doação, era uma 
coisa muito presente nela,  e a gente sabe disso, que ela teve muitos gestos de 
pessoas a quem ela  estendia  a mão, sem fazer alarde, mas  que ela percebia  e 
chegava.  Então, é isso os bens dela materiais, ela preferiu reverti em doações 
para pessoas menos favorecidas; a  quem  ela acreditava que iria fazer um bom 
uso (...) Naquela época, o orfanato era uma salvação para as crianças que não 
tinham famílias. Então, ela fazia, digo mais ainda, praticando o que ela concebia, 
como sempre a caridade. (Ex-aluna da Escola de Evangelização Lindolfo 
Campos)2. 

Assim, em 25 de dezembro de 1949, aconteceria a cerimônia de assentamento da 
pedra inaugural da Escola Confessional Espírita “Casa do Pequenino”, instituída pela 
União Espírita de Sergipe, após doação do terreno, conforme se lê no Livro de Atas do 
Lançamento da Pedra e Outras Inaugurações: 

Aos vinte e cinco dias do mez de Dezembro do ano de mil novecentos e quarenta 
e nove, da era cristã, às nove horas, no terreno baldio, sito a rua N. Senhora da 
Glória, entre à rua Duque de Caxias e Av. Augusto Maynard, terreno este, medindo 
23m80cm de largura 24m10cm. de comprimento (...) lavrado por escritura pública 
pela Exmª. Doutora Laura Amazonas, à União Espírita Sergipana (...). Foi dito pelo 
cidadão Francisco Oliva que a presente reunião tinha como objetivo lançar a 
primeira pedra  da “Casa do Pequenino Pobre”. (Livro de Atas – 05.12.49 a 
23.12.1988, p.01). 

Dessa forma era iniciada a construção da Escola Confessional Espírita “Casa do 
Pequenino”, que compreenderia Escola Amélie Boudet e o Lar Meimei. A primeira 
desenvolveria as funções de  pré-escolar e curso primário; e o segundo, o orfanato, que 
promoveria o atendimento a crianças carentes e abandonadas. No entanto, o início da 
construção não se deu de imediato, tendo em vista problemas na planta baixa, 
conforme se lê na Ata nº 41, de 25 de fevereiro do ano de 1950. 

O presidente esclareceu que, em virtude da planta da “Casa do Pequenino Pobre” 
não achar-se de acordo com as necessidades do momento, não poderá dar 
começo às obras da referida Construção.  Informa, entretanto, que está tratando 
                                                   

2 Comunicação pessoal, Setembro 24, 2014. 
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de uma nova planta de acordo com as mediações da Legião e Saúde Pública. 
(Livro de Atas nº. III 02.06.1947 a 29.02.1964, p.39). 

Em junho de 1950 é que se voltava a pensar na possibilidade de iniciar a construção 
da Casa do Pequenino, tendo em vista a isenção da taxa de licença para construção, 
concedida pela Prefeitura.  De acordo com Oliva (1950), no (Livro de Atas nº. III 
02.06.1947 a 29.02.1964, p.44), informou que “dentro de poucos dias daria início à 
construção da Casa do Pequenino Pobre, posto que a planta achava-se devidamente 
despachada pela Prefeitura e assinada pelo construtor Dr. Clóvis Mozart Teixeira”, 
problema resolvido as obras poderiam ser iniciadas. Porém, havia outro obstáculo: a 
ausência de recursos. Assim foi preciso a consumação de muitas campanhas 
destinadas à construção da Escola Espírita “Casa do Pequenino”.  Mesmo com a 
doação do terreno, fazia-se necessários recursos financeiros para a referida obra. 

Os integrantes da União Espírita de Sergipe defendiam que se proporcionasse o 
mínimo de educação e instrução às crianças carentes, além de protegê-las, já que essas 
pertenciam geralmente a famílias sem perspectivas de vida. O que, para Schueller 
(2001, p.163), referente a condição de pobreza, assistir e proteger a infância pobre 
seriam ações fundamentais para o alcance de objetivo comum; nesse caso,  a UES 
estaria possibilitando um futuro diferente aos órfãos.  E, era o pensamento de um 
futuro diferenciado para aquelas crianças que impulsionava os membros da União 
Espírita Sergipana, e fazia com que eles não desanimassem e saíssem em busca de 
recursos.  Esse foi um dos motivos pelo qual a doutora Laura Amazonas, além de doar 
o terreno sempre estivera à frente das campanhas para a edificação da Casa do 
Pequenino.   

A União Espírita Sergipana, veterana nas atividades Evangélicas em nossa 
Capital, vem ativamente emprestando todos os esforços no sentido de concretizar 
um dos seus grandes anseios que é construir a “Casa do Pequenino”.   Segundo 
estamos informados, dentro de poucos dias será dado início a essa 
extraordinária obra de caridade Cristã, pelo qual vem se empenhando 
ativamente as diretoras dessa Instituição, notadamente a nossa confrade D. 
Neide Mesquita e Drª. Laura Amazonas. (Juvenil Espírita, 1951, p. 2). 

 As escolas espíritas sempre foram construídas com o auxílio da comunidade e com 
doações diversas, até porque, as subvenções não supririam o atendimento a todas as 
necessidades, ao ponto de serem consideradas por Isidoro, durante sua visita às 
instituições educativas espíritas na cidade de Cachoeira Paulista, como insuficientes. 
Por isso ele afirma que:  

O Estado entra com muito pouco no auxílio às obras espíritas.  Em 1955 a 
subvenção federal foi 2.000 cruzeiros; a estadual de 10.000 e a municipal de 
1.000. Uma ninharia.  Mercê de fortes deligências houve subvenção federal 
extraordinária de 95,000 cruzeiros que permitiu a ampliação de obras. (Santos, 
1960, p.210). 
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A consolidação dessas obras se deu com muita dificuldade, nem sempre podiam 
contar com o auxílio do poder público, mesmo fazendo o papel que estaria designado 
a esse.  Mas se os recursos não viam do lado do governo, era preciso criar maneiras 
para essa arrecadação, e a arte através das apresentações artísticas, era a solução. Essa 
era uma das formas utilizadas pelos espíritas para angariar recursos, em Aracaju no 
ano de 1951 a União Espírita de Sergipe, resolveu montar um espetáculo de teatro, que 
recebeu o nome de Tapete Mágico o elenco foi formado por jovens da Mocidade 
Espírita, o mesmo foi idealizado, com o objetivo de arrecadar dinheiro para assim, a 
União Espírita de Sergipe finalizar a obra da Casa do Pequenino. 

No início do ano de 1966 concretiza-se o que vinha sendo esperado desde 1949, em 
14 de março a Escola Confessional Espírita “Casa do Pequenino”, abria suas portas  e 
começava a colocar em prática a Educação em favor das crianças desvalidas,  a tão 
esperada obra da Casa do Pequenino, cujo nome remetia  a algo pequeno, porém 
grande aos olhos dos seus idealizadores, se  tornava realidade.  O ano seguinte foi 
considerado ímpar para UES - União Espírita Sergipana, pois se concretizava a outra 
parte do sonho: a Casa do Pequenino, que já havia inaugurado a Escola Amélie Boudet, 
implantava os serviços do Lar Meimei em 1967, que serviria de amparo à criança, em 
regime de internato.   

Após a inauguração, os alunos foram chegando, cada um à sua maneira, com a sua 
história de vida, juntando-se a outras tantas histórias que contribuíram para a 
construção de uma memória coletiva vivenciada em um lugar que ficou marcado na 
vida de cada aluno e interno. 

A União Espírita de Sergipe fez a opção por um espaço que lembrasse uma casa 
singela, não esquecendo a visão da educadora Anália Franco quando pensou em uma 
possível educação espírita; demonstrou uma preocupação  que se “estendia  às 
condições físicas do prédio que abrigasse  a Instituição, suas salas, pátio  de mobiliário, 
demonstrando já àquela  época, seu conhecimento  sobre a importância desses 
elementos  para a Pedagogia” (Monteiro, 2004, p. 92). O telhado da Casa do Pequenino 
era  em formato de losango;  as paredes eram brancas, talvez  com intuito de trazer 
uma certa calmaria, uma leveza àqueles pequenos, que por algum motivo não se 
encontravam mais no seio das suas famílias de origem. 

Segundo o Regulamento da Escola “Amélie Boudet” - Casa do Pequenino, os alunos 
deveriam ser preparados para admissão ao curso primário, ginásio ou qualquer curso 
secundário nacional e ainda se propunha a despertar na criança o sentimento de amor 
à pátria. A educação cívica deveria abranger “o estudo dos deveres do homem, como 
cidadão, nas suas relações com a Pátria e a humanidade” (Horta, 1994, p. 157). Assim, 
as crianças agiriam dentro do código de civismo, com hábitos saudáveis, levando a 
honestidade, cooperação e trabalho na instituição. No primeiro ano de funcionamento, 
apenas nove crianças viveram dentro do Lar Meimei, o ano de 1967 seria então o 
segundo ano de atividade da Escola Amélie Boudet e o primeiro do Lar “Meimei”, de 
acordo com o livro de matrículas. Dos 48 (quarenta e oito) alunos matriculados, nove 
eram do Lar “Meimei”, os demais eram apenas alunos da escola, que funcionava no 
turno da manhã. Apesar de todos os embates para a construção da Escola Confessional 
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Espírita “Casa do Pequenino”, os seguidores do espiritismo conseguiram inaugurar a 
instituição e começaram a disponibilizar às crianças carentes uma possível educação 
espírita. 

 
3. NOSSAS REFLEXÕES 

Os idealizadores da Casa do Pequenino assinaram um novo compromisso, sem 
medir esforços para dá aos pequeninos do Lar Meimei esperanças de bons frutos, que 
seria germinado dentro da Casa do Pequenino, a instituição foi a estrada trilhada para 
a realização do sonho de ex-alunos e internos. Os espíritas sergipanos se empenharam 
para que crianças desvalidas contassem com uma instituição que pudessem acolhê-las 
ao passo que lhes proporcionasse educação e a possibilidade de uma vida melhor. O 
estudo da instituição Casa do Pequenino nos ajuda a ver as formas de educação 
implementadas por outros organismos religiosos, que não católicos e protestantes. 
Abrir uma escola de confissão espírita em uma sociedade católica foi um grande 
desafio para os primeiros idealizadores do projeto.  Entender sua história, a resistência 
em torno de seu estabelecimento e a cultura escolar vivenciada naquele ambiente são 
importantes para a História da Educação em Sergipe. 
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RESUMO  

Este artigo analisa as ações da Companhia Hidroelétrica do São Francisco 
(CHESF), criada em 1945 que se constitui na maior empresa estatal na região nordeste 
do Brasil, desenvolvendo a construção de hidroelétricas e uma série de equipamentos 
como residências operárias, hospitais, clubes e escolas para os operários e familiares. 
A Chesf implantou uma infraestrutura de educação e de treinamento técnico, 
resultantes da implantação de várias escolas para o ensino de primeiro e segundo 
graus e escolas para cursos profissionalizantes, criados a partir de 1949. Os alunos 
eram filhos dos empregados e jovens oriundos da comunidade local, selecionados com 
o intuito de futura absorção nos quadros da CHESF. O estudo das escolas construídas 
pela CHESF, sua política educacional na região de Paulo Afonso, no período de 1945- 
2000, representa uma importante contribuição à história da educação brasileira, por 
redirecionar, desde o seu início, populações sertanejas do campo para atividades 
tecnológicas, visando à industrialização do nordeste. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Escolas da Chesf, Nordeste Brasileiro, Desenvolvimento Regional. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sertão brasileiro foi, durante séculos, para os letrados do Brasil e do estrangeiro, 
até mesmo em pleno século XX, reiteradamente apresentado como um meio hostil e 
imerso no atraso, afastado do litoral pela distância geográfica e, mais ainda, pelo grau 
de civilização (Correia 1998). Analisando como se formou a concepção do sertão na 
nação brasileira, por sua vez, percebe-se que os conceitos predominantes de nação, até 
fins da República Velha1, relacionavam-se com as categorias de raça e meio, sendo a 
nação, segundo interpretações francamente hegemônicas, “prejudicada” por grupos 
populacionais que a impediam de ser civilizada. Os discursos tradicionais sobre o 
sertão e seus habitantes foram reiterados de um modo tal que “os paradigmas centrais 
desses discursos se reproduzem na categoria do jagunço, concebido como o sertanejo 
por excelência” (Bartelt 2009, p.22). Segundo este estudioso da região em que se 
desenvolve este objeto de estudo, a consciência que a nação brasileira teve do sertão 
se intensificou e somente se transformou após a guerra de Canudos, quando a barbárie 
cometida pela própria “civilização” se tornou patente, sendo os sertanejos deslocados 
do “exterior nacional” para seu âmbito interior. Por isso, a leitura de Bartelt sobre o 
sertão foi utilizada nesta pesquisa, ajudando a desmistificar a concepção 
predominante e difundida pela elite brasileira ainda hoje - mesmo que não mais de 
modo hegemônico - de que o sertão consequentemente o Nordeste é lugar onde a 
modernidade é impossível. 

Partiu-se, assim, como um dos marcos iniciais deste estudo, da posição de que a 
visão predominante sobre o sertão e o Nordeste, além de terem sido construídas no 
estrangeiro, ignorava a diversidade cultural existente, o que tornou indispensável 
identificar as possibilidades e particularidades de uma região. 

Atuando inicialmente na Cachoeira de Paulo Afonso, Sertão do Nordeste Brasileiro 
no Estado da Bahia, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) se constitui 
na maior empresa estatal na região nordeste do Brasil, desenvolvendo a construção de 
hidroelétricas, e uma série de equipamentos como residências operárias, hospitais, 
clubes e escolas para os operários e familiares.  

A criação da CHESF integra a primeira geração de empresas estatais, com a 
finalidade de gerar e transmitir energia, num dos mais frágeis segmentos da 
infraestrutura básica do Brasil, em que os obstáculos assumiam maior relevância 
devido à sua condição sine qua non para viabilizar um programa de industrialização, 
seja em relação ao nordeste brasileiro, seja em relação ao setor de energia elétrica. Do 
ponto de vista industrial, Manuel Correia de Andrade (Andrade 1981, p.38) argumenta 
que o nordeste “ligado a um mercado regional com grande parte da população 
vivendo à margem da economia monetária ou dispondo de baixa renda, alcançou, 
de 1930 a 1945, um estágio de quase estagnação”. 

                                                   
1  A República Velha é também denominada pelos historiadores brasileiros como Primeira República e 

compreende o período de 1889 a 1930.  
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Esse processo de industrialização era acompanhado de uma infraestrutura de 
educação e de treinamento técnico, resultantes da implantação de várias escolas para 
o ensino de primeiro e segundo graus 2  e escolas para cursos profissionalizantes, 
criados a partir de 1949. Os alunos eram filhos dos empregados e jovens oriundos da 
comunidade local, selecionados com o intuito de futura absorção nos quadros da 
CHESF (Oliveira 1998).  

Há evidências de que o quadro docente dessas escolas no início de seu 
funcionamento era constituído por funcionários da própria empresa, que não 
ganhavam salários adicionais por esse trabalho, apenas recebiam dispensa do 
expediente nos horários reservados às aulas. 

A região era desprovida dos recursos básicos necessários à vida “civilizada”, 
podendo-se comparar a chegada do pessoal da empresa a um impulso colonizador, que 
fizera surgir, ao lado da infraestrutura econômica, a vida social. Lá foram residir 
engenheiros, técnicos, médicos, advogados e professores, contribuindo para que se 
formasse uma comunidade impregnada de espírito familiar, literalmente protegida 
intra e extramuros (Carvalho 1989). 

Todos os participantes deste projeto identificam-se como implantadores de um 
novo país, impulsionado pela infraestrutura energética propulsora da industrialização 
do Nordeste, mudando a face do sertão agrário. Destaca-se, diante dessa concepção 
difundida pelos planejadores da CHESF3, a singularidade dessa sociedade sertaneja. 

 Nesse contexto, o estudo das escolas construídas pela CHESF, sua política 
educacional na região de Paulo Afonso, no período de 1945- 2000, representa uma 
importante contribuição à história da educação brasileira, por redirecionar, desde o 
seu início, populações sertanejas do campo para atividades tecnológicas, visando à 
industrialização do nordeste. 

Esse objeto, no campo dos estudos de história da educação brasileira, parece-nos 
especialmente original, não só por se tratar de um objeto pouco conhecido, mas pelo 
potencial de produzir instrumentos analíticos valiosos para a compreensão histórica 
desse tempo e de suas práticas educativas a partir de uma experiência singular 

                                                   
2 Esta era a nomenclatura utilizada a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 5.691/71, 

tendo sido modificada com a Lei nº 9.394/96, para Ensino Fundamental e Médio, integrantes da Educação Básica.  

3 O Presidente Getúlio Vargas assinou três Decretos-Leis relacionados com a criação da CHESF: a) o de no. 

8.031, autorizando a organização da Empresa; b) o de no. 8.032, abrindo crédito especial de CR$ 200 milhões de 

cruzeiros (metade do capital inicial do negócio, sendo que a outra metade foi aberta à subscrição pública) ao 

Ministério da Fazenda para subscrever suas ações ordinárias; e c) o de no. 19.706, outorgando à Empresa a 

concessão, pelo prazo de cinquenta anos, do aproveitamento progressivo da força hidráulica do rio São Francisco, 

no trecho entre Juazeiro (BA) e Piranhas (AL), com a finalidade de fornecer energia elétrica em alta tensão aos 

concessionários de serviço público na área compreendida por uma circunferência de 450km de raio, centralizada 

na Cachoeira de Paulo Afonso. 
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ocorrida no nordeste do Brasil, testando, num caso particular, a natureza e a validade 
dos ideais liberais vigentes no ambiente brasileiro da época. 

2. OBJETIVOS 

a) Analisar o projeto educacional desenvolvido pela Companhia Hidroelétrica 
do São Francisco (CHESF) e sua relação com o desenvolvimentismo no 
Nordeste Brasileiro entre 1945 e 2000; 

b) Estabelecer uma relação entre a experiência educacional pioneira ocorrida 
no núcleo fabril da Pedra, no município de Água Branca, Alagoas e a 
educação implementada através das escolas da CHESF;  

c) Identificar a participação social dos sertanejos no projeto educacional 
implantado pela CHESF no sertão do São Francisco;  

d) Levantar quais as escolas, suas modalidades de ensino e propostas 
pedagógicas das escolas criadas e mantidas pela CHESF, na periodização 
definida. 

3. RECORTE TEMPORAL 

A delimitação da temporalidade deste estudo corresponde a 1945 e 2000. O marco 
inicial corresponde à paisagem da criação da CHESF com a finalidade de gerar e 
transmitir energia e, em certa medida, impulsionar o processo de industrialização 
brasileira.  

O marco de criação da Chesf foram três Decretos-Leis o de no. 8.031, autorizando 
a organização da Empresa; o de no. 8.032, abrindo crédito especial de CR$ 200 
milhões de cruzeiros (metade do capital inicial do negócio, sendo que a outra metade 
foi aberta à subscrição pública) ao Ministério da Fazenda para subscrever suas ações 
ordinárias; e c) o de no. 19.706, outorgando à Empresa a concessão, pelo prazo de 
cinquenta anos, do aproveitamento progressivo da força hidráulica do rio São 
Francisco, no trecho entre Juazeiro (BA) e Piranhas (AL), com a finalidade de fornecer 
energia elétrica em alta tensão aos concessionários de serviço público na área 
compreendida por uma circunferência de 450km de raio, centralizada na Cachoeira de 
Paulo Afonso. 

Doravante, caberia à CHESF explorar o segundo maior potencial hidrelétrico do 
Brasil, que, por sua grandeza, historicamente requeria uma insuspeitada capacidade 
técnica para que os recursos naturais do São Francisco viessem a ser eficientemente 
utilizados, assumindo tarefa de grande envergadura e complexidade até então não 
enfrentada pela engenharia nacional. Sob vários aspectos, o empreendimento era 
notável, definindo as características das futuras grandes obras federais: elevada 
potência instalada, longas linhas de transmissão, suprimento de mercados regionais, 
agente catalisador do sistema, em face da interligação com outras usinas; e construção, 
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montagem e operação de complexos sistemas elétricos (Castro 1985, p.78). A escolha 
da Cachoeira de Paulo Afonso como fonte de energia para a industrialização. 

A criação dessa estatal se configura no quadro das regiões brasileiras, o Nordeste, 
constituído por uma grande extensão territorial, sua população e seus baixos níveis de 
expectativa de vida, que a tornavam uma das mais pobres regiões do hemisfério 
ocidental, com um nível de renda inferior a US$ 100 per capita anuais, conforme 
dados de 1956, mencionados pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 
Nordeste (Furtado 1969). Observa-se que esses dados constituíram elementos 
fundamentais para a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE), em 1959. 

Por outro lado, o recorte final de 2000, é quando atendendo Decreto Presidencial 
dos anos 1990, da lavra do Presidente Fernando Collor de Melo, suprime uma das 
tarefas da CHESF, no que se refere à manutenção de escolas visando à educação como 
um dos parâmetros do desenvolvimento da sociedade nordestina.  

4. METODOLOGIA E FONTES  

A história como ciência passou por importantes transformações desde a segunda 
metade do Século XIX, sobretudo quanto ao uso de novas categorias de análise e de 
aportes teóricos e metodológicos. Desde a emergência do pensamento de Karl Marx, 
porém, a obra de Marc Bloch, em parceria com Lucien Febvre, foi aquela que, na 
primeira metade dos anos de 1930, tornou-se marcante e despontou como uma nova 
possibilidade para os estudos históricos do mundo ocidental. Bloch, um dos 
fundadores da “Escola dos Annales” revolucionaria, de fato, a História, afirmando que 
esta disciplina, a partir de suas proposições, não seria mais entendida como a ciência 
do passado, uma vez que, segundo ele, “passado não é objeto de ciência”. Ao contrário, 
era no jogo entre a importância do presente para a compreensão do passado e vice-
versa que a partida era, de fato, jogada. Este é um caminho da história que busca 
“novos problemas, novos caminhos, novos objetivos” ou seja, uma história ampliada e 
profunda. Essa concepção representaria uma ruptura tal que, segundo Peter Burke 
(1992), poderia ser denominada uma verdadeira “revolução francesa” na 
historiografia. É pois essa perspectiva da história que pretendo assumir na 
aproximação de meu objeto de estudo que devo empreender nesta pesquisa, devendo, 
para tanto, desenvolver os aprofundamentos necessários ao longo do curso. 

Foi a historiografia francesa do início do século XX, especialmente aquela oriunda 
da “história-problema” dos Annales, que se desdobrou, no decorrer desse século, em 
diversas correntes e tendências historiográficas, muito heterogêneas, mas com um 
elemento comum caracterizado por uma posição teórica que contempla a ideia de que 
o social não se pode compreender de modo simplificador, pelo contrário, a realidade 
produzida pelo homem é complexa, tanto em sua efetivação quanto na sua 
interpretação. 
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Neste sentido, percebe-se um esforço de rompimento dos diversos historiadores 
acadêmicos franceses com uma análise sócio-histórica eminentemente política, com a 
inclusão de uma série de novas temáticas historiográficas. Entre elas, pode-se citar o 
avanço de pesquisas sobre as mentalidades, os processos educacionais particulares, a 
cultura material etc. 

Dessa forma, os franceses somaram ao seu já tradicional cuidado com a 
conservação e organização de conjuntos de fontes documentais, manuscritas e 
impressas, num esforço de coletar, classificar e tornar disponível para o público os 
novos e grandiosos arsenais de fontes históricas, tomadas agora em um sentido bem 
mais amplo do que aquele preconizado pela história tradicional, nos quais se destacam 
testemunhos orais, iconografia etc. 

A abordagem dos processos de formação e evolução das instituições educativas 
constitui um domínio do conhecimento historiográfico em renovação no quadro da 
História da Educação. Pensando nesses aspectos, explicar a existência histórica de 
uma instituição educativa é integrá-la na realidade mais ampla do sistema 
educacional, contextualizá-la e rescrever o itinerário da vida de muitos atores sociais 
na multidimensionalidade do sentido histórico. 

Desse modo, percebe-se que a história das instituições educacionais tem por 
objetivo, dar conta dos vários atores envolvidos no processo educativo, investigando 
aquilo que se passa no interior das escolas, gerando um conhecimento mais 
aprofundado desses espaços sociais destinados aos processos de ensino e de 
aprendizagem e que até certa medida, confere identidade institucional. 

Todavia, para atingir aos objetivos propostos, esta pesquisa analisa fontes dos 
arquivos públicos e privados, como os da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, 
Memorial CHESF, Arquivo do Conselho Estadual de Educação da Bahia, Arquivo 
Público de Pernambuco, além de testemunhos orais de ex-professores, ex-alunos, 
dirigentes dessas escolas e da própria CHESF.  

Souza (2009), ao analisar a relação do pesquisador com as fontes, diz que: 

As fontes são para o historiador a sua matéria prima, que merece certo domínio 
técnico em seu manuseio. E, em certa medida, deve-se analisar a estrutura de um 
enredo a partir de alguns procedimentos, como a constituição do objeto, o marco 
temporal e as fontes. (Souza 2009, p.15). 

Considerando os aspectos aludidos pelo autor, esta pesquisa adota uma concepção 
não restritiva do documento, pois isso significaria deixar de lado sua historicidade, 
além de avançar na contramão da História Nova. Lembrando que o conteúdo e a 
concepção de documento se ampliaram e se enriqueceram, particularmente graças à 
contribuição dos historiadores dos Annales, (Burke, 2010). Assim, esta pesquisa 
analisa: Relatórios anuais da Companhia Hidrelétrica do São Francisco; Leis e 
Decretos da Educação; Relatórios, Resoluções, Pareceres e Boletins Escolares. 

A análise desses documentos é precedida de um exaustivo estudo bibliográfico, 
destacando-se estudos publicados sobre A CHESF, como: Antônio Galdino e Sávio 
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Mascarenhas (Paulo Afonso: de pouso de boiadas a redenção do Nordeste. Paulo 
Afonso, Câmara Municipal de Paulo Afonso, 1995), Joseline Jucá (CHESF – 35 anos 
de história. Recife, CHESF, 1982), Luiz Fernando Motta Nascimento (Paulo Afonso: 
luz e força movendo o nordeste – Salvador: EGBA/ACHÉ, 1998), Rezilda Rodrigues 
Oliveira (Chesf, Gênese e trajetória de uma empresa estatal no Brasil, Rio de Janeiro, 
1998), Cecília Maria Bezerra de Oliveira (Educação, estratégia de poder: SPEI – 
Serviço de Ensino Integrado de Paulo Afonso, as doutrinas de segurança nacional na 
área do ensino, Lisboa, 2005). 

Por fim, a pesquisa se fundamenta, também, na análise etno-histórica da tradição 
oral. Pois, ainda que a história oral tenha várias finalidades, nesta pesquisa seu 
principal objetivo é a reconstituição do passado através das entrevistas dos ex-alunos, 
professores, diretores das escolas e da CHESF. 

5. CONCLUSÕES 

Este artigo se situa no campo da história das instituições educacionais, e toma por 
objeto de análise as escolas construídas pela Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco-CHESF no seu acampamento em Paulo Afonso/BA, no Nordeste do Brasil. 

Assim, a contribuição que fica encontra-se na abordagem mais focada nos aspectos 
da educação no Nordeste do Brasil. Desta forma, centrou-se no processo educacional, 
por entender que uma pesquisa desta natureza poderia contribuir, não somente para 
uma certa sistematização, mas, sobretudo, como uma releitura mais pormenorizada 
de um importante aspecto educacional nesta região brasileira.  

Importa ressaltar que, se nos tratados e escritos sobre a pedagogia – aqui e em 
outras sociedades – a educação tende a ser considerada sob a perspectiva de acesso à 
escolarização, nesse estudo ela foi ressignificada, o que representa outra contribuição 
frente à maioria dos escritos divulgados, até hoje, sobre a temática educacional.  

No caso de Paulo Afonso, o estudo ainda encontra-se em andamento sendo 
possível apenas levantar algumas hipóteses sobre o projeto educacional desenvolvido 
pela Chesf.  

Os sertanejos, neste processo de desenvolvimento nas décadas de 40, 50, foram 
sujeitos históricos capazes de participar da implantação de um projeto de educação 
escolar em pleno sertão do Nordeste. Esse protagonismo sertanejo teve inspiração no 
processo de industrialização e socialização desenvolvido a partir de 1930 no Brasil, 
mas também vivenciado na mesma região lócus desta pesquisa a partir da primeira 
década do século XX. 

As ações da CHESF foram responsáveis pela geração do que se denominou legado 
“Varguista”, no curso de uma rota de continuidade e mudança. Portanto, numa versão 
moderna da ação estatal que sofre a transição do Estado oligárquico para o advento da 
implantação do capitalismo industrial no Brasil. 

Os esforços interpretativos contidos no desenvolvimento de investigações como se 
configura neste artigo, indicam a possibilidade de escrita de uma história da educação 
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no nordeste brasileiro, capaz de levar em conta as especificidades regionais e as 
singularidades locais e institucionais, ancorada, agora, em um conjunto de estudos 
monográficos criteriosos. 

De modo que, a análise das diferentes fontes aludidas na história das escolas 
construídas pela estatal hidroelétrica nas margens do rio São Francisco, aponta para 
uma das dimensões fundamentais do processo de desenvolvimento pensado para o 
nordeste brasileiro. Ou seja, a geração de energia precedida de instrução pública. 

Diante do que já foi exposto, é possível concluir que estudar a história da educação 
do Nordeste brasileiro, a partir das experiências educacionais de Paulo Afonso, no 
sertão brasileiro, tem possibilitado ampliar os horizontes e a compreensão da história 
da educação no Nordeste e no Brasil. 
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RESUMO  

Nos anos que proponho para essa investigação, 1889 a 1899, o Brasil se achava 
diante da tarefa de improvisar, substituir ou criar as diretrizes para a democracia 
recém-instalada e para encontrar caminhos que favorecessem a instrução pública 
popular, fortalecendo a concepção de que os problemas sociais poderiam ser sanados, 
pelo menos em parte, pela educação. Discorro sobre a organização da instrução 
pública no Estado de Mato Grosso nos anos iniciais do período republicano na 
perspectiva dos subsistemas educativos e instituições educacionais. Procedo a uma 
incursão pelos caminhos da legislação, análise documental e bibliográfica ponderando 
a instrução pública à luz de decretos, regulamentos e mensagens emitidas pelos 
presidentes de estado. Trago como fontes os relatórios expedidos pelos diretores gerais 
de instrução pública, delineando um panorama das instituições existentes e 
organização da instrução primária elementar e instrução secundária do Estado de 
Mato Grosso. O estudo abrangeu fontes oficiais depositadas na Câmara Municipal de 
Cuiabá/MT, no Arquivo Público de Mato Grosso (APMT) e no Instituto Memória da 
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no período delimitado para a 
investigação. Mensagens dos presidentes de estado foram consultadas no Center for 
Research Libraries.   
 
PALAVRAS-CHAVE 

Instituições educacionais brasileiras, Sistemas educativos, Descentralização do 
ensino.  
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1. INTRODUÇÃO 

Este texto advém de um projeto de pesquisa mais amplo denominado “Educação 
pública primária mato-grossense no início da República: descentralização do ensino e 
ação municipal (1889-1908)”. Tenho como objetivo investigar como o estado e parte 
dos municípios de Mato Grosso atuaram na consolidação da instrução pública e a 
regulamentaram. Nessa pesquisa e nas leituras que a fundamentam compreendo que 
os homens públicos ao assumirem suas funções na jovem República brasileira optaram 
por desmontar parte da maquinaria administrativa anterior e construir alicerces nos 
quais o Brasil se erguesse a partir dos preceitos da civilização o que incluía pensar 
fundamentos educativos que os republicanos almejavam para a população brasileira.  

A história das instituições escolares e da instrução pública passou a se constituir 
temática de nossas investigações desde o ano de 2008, quando iniciamos a pesquisa 
para o ingresso no doutorado. Desde então procuramos participar de grupos de 
pesquisa em busca de compreender como os objetos investigados, guardadas as suas 
especificidades, incidiam sobre a história das instituições escolares e do ensino 
público.  

Concomitantemente à consolidação de campo de investigação como espaço de 
nossos investimentos acadêmicos, nos anos de 2012-2013, integramos e participamos 
de projetos de pesquisas que investigam e inquirem a caracterizações de autonomia 
dos municípios junto à instrução pública, bem como uma possível presença ou 
ausência de ações locais voltadas para o ensino público.  

Dessa forma, identificamos que os primeiros anos da republicana em Mato Grosso 
foi marcada pela criação de leis, decretos e regulamentos, com o objetivo de organizar 
a instrução pública e como fator contribuinte ao desenvolvimento e à modernização. 
Alguns questionamentos foram norteando meus estudos em busca de se compreender 
a educação no âmbito local: qual era o espaço ocupado por estado e municípios na 
organização da instrução pública e das escolas no período pesquisado? Como estava 
organizada a instrução pública mato-grossense? Além disso, anunciamos que outras 
questões também são relevantes para se pensar os desdobramentos dos subsistemas 
educativos e das instituições educacionais quando também abordamos: Que níveis e 
graus de ensino foram organizados? Que estigmas e que complementaridades 
carregavam entre si? Que identidades e diversidades institucionais se apresentavam?  

Lançando um olhar sobre esse momento histórico, lembro que regime republicano 
brasileiro estruturado no federalismo iniciou um longo período de “perturbações” 
econômicas e sociais. A educação foi então encarada como capaz de “regenerar a 
nação”, ou como dito por Jorge Nagle (1977, p. 261) “democracia, federação e educação 
constituíam categorias inseparáveis apontando a redenção do país”. A partir de então 
a instrução pública brasileira foi normatizada por inúmeros decretos e regulamentos 
estabelecendo a laicidade, a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino.  
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1.1. MATO GROSSO NOS ANOS INICIAIS REPUBLICANOS  

Os anos iniciais da República encontraram a população mato-grossense aturdida 
em face do futuro. A liberdade da compressão política administrativa do período 
anterior conduziu a uma lenta trajetória na qual se processava os anseios de 
emancipação republicana em busca de transformações políticas, econômicas, culturais 
e sociais. A educação, concebida como elemento indispensável ao progresso social 
ocupava espaço nas discussões políticas nacionais como uma ação capital para a 
formação do cidadão.  

Não foi diferente em Mato Grosso que diante da falta de uma proposta unificadora 
para a instrução pública nacional brasileira e frente à autonomia concedida pela 
Constituição federal de 1891 baixou decretos e regulamentos organizando a instrução 
pública no estado. Cabe-me lembrar de que o regime Republicano implantado no 
Brasil trouxera consigo correntes do positivismo e liberalismo os quais exaltavam o 
ideal de um novo homem e de concepções educativas diferenciadas que acabaram por 
se disseminar pelas regiões brasileiras.  

Em Mato Grosso, o estado assumiu a função de custear a instrução pública, 
entretanto, percebo que os presidentes de estado anunciavam, ainda de modo 
incipiente, uma tomada de posição decisória no campo educacional ao se proporem a 
principiar a organização da instrução pública. O Decreto nº 10, a exemplo, instituído 
pelo presidente do estado Manoel José Murtinho em 1891 e que regulamentou a 
instrução pública no estado mato-grossense, datado de 07 de novembro de 1891 possui 
20 capítulos e 155 artigos nos quais estipula as normas para a instituição e organização 
da instrução pública primária e secundária do estado. Nas organização do ensino, 
previa que o ensino primário seria leigo, gratuito e obrigatório. Para o ensino 
secundário estipulou apenas que este seria leigo e ministrado no Liceu Cuiabano, única 
instituição de ensino secundário público no estado.  

A intervenção do estado nos assuntos relacionados à instrução pública era 
manifesta. O vice-presidente do Estado, Generoso Paes Leme de Sousa Ponce, em 
mensagem dirigida à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em 1o de junho 
de 1892, mencionou as dificuldades pelas quais passava o estado, o que o obrigara a 
suspender as aulas daquele estabelecimento. Os professores ficaram sem vencimentos 
e o pessoal da diretoria da instrução pública foi reduzido enquanto perdurasse o “mau 
estado financeiro do Tesouro Estadual e a decadência em que se acha o Liceu desta 
capital, quase sem alunos e com insignificante frequência” (PONCE, 1892, p. 5).  

As condições para fundar e equipar instituições de ensino públicas, com vistas a 
maior propagação do ensino a toda a população também eram precárias. No ano 
seguinte, o presidente do estado Manoel José Murtinho (1893) em mensagem à 
Assembleia Legislativa de Mato grosso mencionou as condições orçamentárias para 
justificar as dificuldades em cumprir a obrigatoriedade do ensino público prevista na 
Constituição Federal e na Constituição do estado de Mato Grosso.  Ele se referiu que 
para propiciar a frequência das crianças à escola era “indispensável que se forneça às 
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que forem indigentes roupas e utensílios, cujas despesas deverão correr por conta do 
fundo escolar” (Murtinho, 1893, p. 14).   

O mencionado fundo escolar ainda estava por se constituir mediante imposto a ser 
criado que seria a principal fonte de receita para conseguir cumprir a obrigatoriedade 
de ensino. Na mesma mensagem, afirmou que como a população estava disseminada 
no estado seria penoso tornar o ensino obrigatório indistintamente, seria uma 
iniquidade (Murtinho, 1893, pp. 14-15). Ele não faz, contudo, nenhuma menção a 
propostas para solucionar os problemas.  

Em outras mensagens nos anos posteriores no período analisado averiguamos que 
as dificuldades permaneceram e as escolas públicas da capital mato-grossense 
ocupavam casas de aluguel cujas aulas eram ministradas em salas insuficientes e 
algumas até sem as mais elementares condições higiênicas. Fato esse continuamente 
relatado nas mensagens e relatórios ao longo dos anos em análise.  

Em 1895, no relatório apresentado ao Presidente do Estado de Mato Grosso, o 
Diretor Geral da Instrução Pública Joaquim Ferreira Mendes relatou que a quase 
totalidade das escolas existentes continuavam a funcionar em prédios de aluguel quase 
sempre destituídos das comodidades apropriadas e das convenientes condições 
higiênicas. Mendes (1895) esclarecia que a construção de prédios apropriados para 
escolas fosse na capital cuiabana fosse em outras localidades era constantemente 
adiada em vista das dificuldades para se levar a efeito qualquer edificação fosse por 
falta de materiais para a construção, pela exorbitância dos preços ou pela carência da 
mão de obra como justificado pelos presidentes que se eximiam de suas 
responsabilidades frente à instrução popular.  

1.2 MUNICÍPIOS BRASILEIROS NA DESCENTRALIZAÇÃO DE ENSINO 

Ressalvamos que o papel dos municípios brasileiros na descentralização de ensino, 
em pesquisas recentes vem sendo discutido na Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), no âmbito do NEPHE – Núcleo de Estudos e Pesquisas em História e 
Historiografia da Educação e tem gerado diversas publicações. Esses estudos são 
financiados principalmente por CNPq e FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais).  

Nesses estudos, observamos que os pesquisadores tomam como ponto de partida 
a organização da instrução pública no município de Uberabinha (Uberlândia, a partir 
de 1929), nos primeiros anos da República. Uma parte essencial da documentação é 
composta pelas Atas das Câmaras Municipais de municípios do estado de Minas 
Gerais, como Uberabinha, Juiz de Fora, Ouro Preto, Araguari, Uberaba Paracatu, 
Montes Claros, Diamantina e Sacramento, Patos de Minas, Serro, Teófilo Otoni, Rio 
Pomba e Araxá. Resultados dessas pesquisas foram publicados em revistas e eventos 
e originaram uma obra coletiva organizada por Wenceslau Goncalves Neto e Carlos 
Henrique de Carvalho (2012) no qual vários pesquisadores desses municípios 
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apresentaram suas pesquisas a respeito dos municípios de Minas Gerais na Primeira 
República. 

Segundo esses pesquisadores, os dados obtidos por eles têm demonstrado uma 
animação educativa no interior dos poderes públicos municipais, o que nos motivou a 
buscar estender ainda mais o universo mato-grossense e, investigar como os 
municípios organizaram a educação ou se houve a ocorrência do município 
pedagógico1 no estado de Mato Grosso. 

  Na obra organizada por Wenceslau Gonçalves Neto e Carlos Henrique Carvalho 
(2012), os autores relataram que os debates nos anos iniciais do período republicano 
entre as elites políticas e intelectuais encontravam-se fortemente centralizados. Em 
nosso país, Estados e municípios não conseguiam estabelecer uma perspectiva coesa 
para atuar com eficácia na elaboração de currículos, atualizar métodos e técnicas de 
ensino, prover a formação de professores, adquirir insumos pedagógicos, livros 
didáticos, prover a organização dos tempos e espaços escolares, criar e cuidar da 
manutenção de escolas.   

Wenceslau Gonçalves Neto no artigo intitulado “O Município e a Educação em 
Minas Gerais – A implementação da Instrução Pública no início do Período 
Republicano” (2012, p. 9), discorreu que estudos que se propõem a falar sobre a 
história da educação brasileira na Primeira República enfatizam o poder estadual nas 
iniciativas voltadas para a organização da instrução pública. Esses estudos relatam a 
omissão do Estado brasileiro com relação à educação, o que fica claro nas poucas 
referências que a ela são feitas na Constituição de 1891. A autonomia dada aos estados 
praticamente os incumbia de organizar a instrução popular no seu território, dada à 
impossibilidade de iniciativas unificadoras de proposta nacional voltada à instrução 
pública. 

Este período arraigado da autonomia dos estados teve como contraponto a 
invisibilidade e impotência dos municípios nos primeiros anos de instalação da 
República. Dessa forma a autonomia municipal encontrou-se fortemente cerceada e 
controlada pelos governos estaduais. 

                                                   
1 Wenceslau Gonçalves Neto define o município pedagógico como “entidade administrativa local nas quais as 
autoridades constituídas, avançando para além das dimensões político-administrativas, promovem a educação a 
uma posição de centralidade para o alcance do desenvolvimento socioeconômico e para a legitimação do poder. 
Trata-se de uma categoria ainda em formação, dado seu uso recente, e tem sido identificada no Brasil na segunda 
metade do século XIX, possibilitada pela existência de uma legislação descentralizadora da gestão do ensino e a 
extensão da responsabilidade para com a instrução primária aos limites municipais, levando à regulamentação e 
implementação locais dessa obrigação. Também se inclui nesse conceito a apropriação que as elites fazem dessa 
responsabilização, tirando proveito para a concretização de objetivos particulares, relacionados à manutenção da 
ordem, disseminação de ideologia e delimitação de uma identidade municipal. Deve-se acrescentar que esse 
movimento foi impulsionado, na época, pela crença no poder regenerador da educação e da necessidade de 
implantação de sistemas escolares para sua implementação”. In 
www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_municipio_pedagogico.htm. 
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Apesar de o municipalismo ter sido encampado como um dos princípios 
republicanos, a sua real implementação acaba por não ocorrer na República, 
caminhando por um processo de centralização que resulta num poder quase 
absoluto em suas fronteiras, que será a base da “política dos governadores” 
(Gonçalves Neto 2012, p. 30). 

No primeiro período da República, lembramos que o município tomou iniciativa 
de prover bens e serviços de que careciam os cidadãos, nessa linha de racicíonio, 
Gonçalves Neto e Carvalho (2012, p. 31) afiançam que é possível entrever “um poder 
local com capacidade de tomar iniciativas políticas, discutir e editar leis, em 
complemento ou para além das atribuições concedidas pelos estados”.  

Essa constatação desses autores nos remeteu à necessidade de empreendermos 
nossa pesquisa aos domínios da autonomia municipal em Mato Grosso, em busca de 
averiguar até que ponto essa autonomia ocorreu nas municipalidades que destacamos 
para estudo, uma vez que a “questão do federalismo supõe a descentralização do poder 
local e das atribuições e direito a ele asseguráveis” (Gonçalves Neto; Carvalho 2012, p. 
29). 

Também entendemos que o município, como principal unidade de observação, 
pode nos permitir reconstituir diferentes outras unidades epistémicas, ou internas ao 
município, ou mais amplas, e para as quais os municípios são constitutivos como dito 
por Justino Magalhães (2014, p. 4), permitindo em face das fontes ou das  
potencialidades inerentes ao município como unidade de observação “recolher e 
organizar as informações relativas aos públicos, às unidades educativas (escolares e 
não-escolares), aos principais eventos e aos professores, para só referir a 
fundamental”. 

Para Casimiro Reis Filho (1995), as concepções republicanas atribuíam à escola, 
entre outros aspectos, a compreensão fundamental dos deveres do cidadão, mas 
cresciam, em termos educacionais, as discussões acerca da necessidade de ampliar a 
instrução a uma parcela maior da população, esforços estes que iam ao encontro do 
ideário civilizatório iluminista e de formação de um Estado Nacional. Para contemplar 
as expectativas e o projeto era necessário intensificar e estabelecer as ações de ensino 
que fossem capaz de formar braços para o trabalho, capaz de atender as demandas do 
capitalismo2. 

A parte as questões do capitalismo efervescente, também Magalhães, observou que 
“a construção do município político e administrativo sempre envolveu a construção do 
município pedagógico” (Magalhães 2006, p. 609). Ou seja, nos períodos históricos de 
maior afirmação do município enquanto entidade importante no quadro político e 

                                                   
2 “Na esfera social, as transformações econômicas que a partir da segunda metade do século XIX se processaram 
no Brasil, em consonância com as novas exigências do capitalismo, corresponderam ao aparecimento de 
diferentes camadas urbanas, ao fim do escravismo, à utilização do trabalhador livre e à ascensão da burguesia 
agrária ligada aos novos pólos dinâmicos da economia.”  In. JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. O diálogo 
convergente: políticos e historiadores no início da República. In. Freitas, Marcos Cezar (2003). Historiografia 
brasileira em perspectiva. 5 ed. São Paulo: Contexto,  p. 89. 
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administrativo do país, estes sempre “assumiram uma estratégia de integração e de 
valorização local através da instrução pública” (Magalhães, op. cit.). 

Ainda no plano político-administrativo, o município organizava e concentrava a dimensão 
orgânico-executiva. As discussões contemplavam a decretação de impostos e a organização de 
serviços, a eleição de cargos destinados a membros efetivos e suplentes para as comissões da 
Câmara e as leis que as regiam, as comissões eleitorais e os locais para realização dessas 
reuniões. 

Retomando Gonçalves Neto e Carvalho (2012, p. 31) entrevemos “um poder local 
com capacidade de tomar iniciativas políticas, discutir e editar leis, em complemento 
ou para além das atribuições concedidas pelos estados”. Nesse sentido, nossa pesquisa 
toma como eixo norteador a ideia de existência de municípios pedagógicos que podem 
ter expressado um ‘sistema municipal’ de ensino nas localidades, devido 
principalmente à omissão ou insuficiência de esforços estaduais para provê-los. Esse 
esforço concentrado de pesquisa nos  permitirá não só falar com segurança sobre a 
relação público e privado na educação mato-grossense, como poderá se mostrar uma 
ferramenta útil para se compreender a organização da instrução pública e sua 
descentralização no estado no período analisado. 

Ao propor a legislação como fonte de estudo, entendemos como Chizzotti (1975, p. 
10) que nela “estariam cristalizadas intenções e objetivos das primeiras tentativas de 
organizar o ensino”. Compõe, assim, importante fonte que se harmoniza às nossas 
investigações. O autor comenta que “decretos e leis e, de modo geral, a legislação, 
sendo instrumentos decisivos na consolidação de uma estrutura jurídica 
independente, cristalizariam não somente estas influências, mas também o objetivo 
que se quis determinar para todos os ramos da administração” (idem, p.13).  Por essa 
razão, a legislação surge para nós como apropriada à identificação de um projeto 
político e de um projeto educacional que União, estado e municípios pretenderam 
construir. Enfatizamos, ainda, na esteira do mesmo autor que a legislação nos permite, 
ao organizar uma nova estrutura político-jurídico, legitimar as instituições existentes, 
ou instituir novos componentes de organização política e social que podem ter 
expressado um sistema municipal de ensino. Analisando a legislação encontrada será 
possível efetuar um levantamento das iniciativas locais voltadas para a racionalização 
do ensino público. 

 
3 O ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPALDE CUIABÁ 

Em busca de sinais dessa existência de uma autonomia municipal capaz de gerar 
um projeto de instrução popular, em meados de 2014, iniciamos a pesquisa e a coleta 
de fontes na cidade de Cuiabá, em especial nos arquivos da Câmara Municipal 
cuiabana e no Instituo Memória da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. As 
primeiras dificuldades surgiram quando fizemos nossa primeira visita para verificar a 
disponibilidade de acesso ao acervo do arquivo dessa Câmara. Inicialmente, 
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constatamos que o centro de documentação da Câmara não possuía arquivo completo 
das atas referente ao período pesquisado. 

Cabe aqui relatar alguns percalços dessas investidas. A inexistência dessas atas no 
acervo trouxe consigo inúmeras lacunas para compreensão dos registros das sessões 
parlamentares. Para o acervo pesquisado na proposta da pesquisa, no período de 
1889-1908, as lacunas são ainda maiores, faltando às atas de 1891, 1892, 1893, 1894, 
1895, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908. Foi possível apenas o acesso às atas dos anos de 
1888, 1889, 1890, 1896,1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 19033. Para superar a 
dificuldade da leitura das atas foi preciso que nos muníssemos de diversos artifícios, o 
que exigiu adaptação, considerável tempo e recursos próprios. Esses artifícios nos 
exigiram maior dedicação para a conclusão da coleta e transcrições dessas atas, muitas 
vezes, contando com o auxílio de colaboradores voluntários. 

As atas encontradas do período proposto na pesquisa foram digitalizadas e 
transcritas e estamos no período de análises e publicação de artigos. Com relação às 
atas não encontradas no acervo da Câmara, essas também não puderam ser 
encontradas em outros acervos como no Arquivo Público e Instituto Memória da 
Assembleia Legislativa. Outro impasse foi quanto o acesso e na forma de coletar as 
informações, já que não obtivemos autorização para digitalizar as atas. Fizemos 
apenas uma primeira incursão na qual digitalizamos as atas de 1888 e 1889 e, logo em 
seguida, fomos informados que uma equipe da Câmara iria fotografar as atas e nos 
encaminhar. Atualmente, estamos organizando as sínteses e fichamentos das atas do 
município cuiabano às quais tivemos acesso.  

Para além disso, vimos realizando reuniões semanais, no Centro Memória Viva4, 
no qual apresentamos e discutimos textos previamente selecionados com nossos 
orientandos e colaboradores que nos pudessem trazer os fundamentos necessários ao 
desenvolvimento da pesquisa. Essas leituras e debates tornam-se importantes porque 
nos permitem adquirir subsídios para nos ajudar a entender como os municípios se 
organizaram na fase de transição do Império para o início da República. 

Na leitura e transcrição das atas da Câmara Municipal coletadas pudemos analisar 
a atuação dos legisladores na administração do município de Cuiabá e naquilo que se 
referia à organização da instrução pública. Em suma, investigamos como esse 
município se preocupava e se dedicava à instrução pública nos anos de 1889 a 1908. 

Um detalhe significativo foi identificar que a Câmara Municipal de Cuiabá foi 
estabelecida em 1º de janeiro de 1727 quando se instalou a Vila Real do Bom Jesus de 
Cuiabá. Essa primeira Câmara de Cuiabá funcionava em um sobrado anexo à cadeia 
pública de Cuiabá, juntamente com o quartel onde hoje funciona o Serviço Social do 
Comércio SESC Arsenal. O Parlamento cuiabano foi governado por Juntas até o ano 

                                                   
3 Com relação às atas não encontradas no acervo da Câmara, essas também não puderam ser encontradas em 
outros acervos como no Arquivo Público e no Instituto de Memória do Poder Legislativo de Mato Grosso, Cuiabá, 
Brasil.  

4 O Centro Memória Viva está localizado no Instituto de Educação da UFMT, Cuiabá, Brasil, Sala 64. Nele 
arquivamos os documentos relacionados à pesquisa.  
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de 1890, posteriormente passando a ser regido por Intendência, como consta no 
Memorial da Câmara Municipal de Cuiabá5.  

Além dessas incursões, desenvolvemos pesquisas e as apresentamos em eventos 
acadêmicos no Brasil e no exterior e investimos em publicação na forma de artigos e 
capítulos de livros6.  

Na historiografia mato-grossense consta que, nos anos iniciais da República, 
prevalecia quase total falta de infraestrutura e precariedade nas instituições de ensino 
mato-grossense, existindo parcas pesquisas que identificam as ações no âmbito das 
localidades no período ou estudos e pesquisas acadêmicas que analisam as funções 
que estado e município assumiram em relação à descentralização da instrução pública.  

 
4 CONSIDERAÇÕES 

Para nós, o estudo do local ganha relevo ao buscarmos apreender a forma pela qual 
os municípios mato-grossenses organizaram a educação e, por outro lado, deve 
permitir-nos a compreensão de como o estado e município compartilharam 
expectativas semelhantes ou díspares àquelas que norteavam o debate educacional 
brasileiro. Julgamos que escritores mato-grossenses e demais fontes referenciadas 
podem fornecer sinais de existência de uma preocupação decisiva pela instrução 
popular nos municípios e pela democratização da instrução pública.  

As autoridades públicas em seus pronunciamentos oficiais consideravam a 
necessidade de investimentos em educação, mas argumentavam que o poder público 
não podia arcar com as despesas. Compreendo que embora circulasse uma proposta 
educativa coerente com as concepções modernas que a República brasileira tencionava 
instalar elas não conseguiam avançar. Nos relatos elaborados pelos diretores gerais de 
instrução pública prevaleciam problemas os mais variados e quase todos relacionados 
a carência de recursos materiais e humanos necessários às reformas educativas 
coerentes e duradouras.  

                                                   
5 Câmara  Municipal  de  Cuiabá,  Memorial. Disponível em: 
<http://www.camaracba.mt.gov.br/index.php?pag=mem_item&id=23> Acesso em: 15 de agosto de 2015. 

6 São produtos dessas incursões: FERREIRA, N. V. C., BARROS, J. A. 
Instrução pública no início da República: Mato Grosso e Minas Gerais no fim do século XIX e início do século XX 
(1889-1906). Revista Eletrônica Documento/Monumento. , v.15, p.156 - 181, 2015. ISSN 2176-5804; CARLOS, T. 
R., SANTOS, B. O., FERREIRA, N. V. C.;  Análise das atas da Câmara municipal de Cuiabá dos anos de 1902 a 
1903: contexto histórico da época. Seminário Educação 2015: Educação e seus Sentidos no Mundo Digital. 
[recurso eletrônico].Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso. Instituto de Educação, 2015, pp.: 4540-4549.. 
Disponível em: http://sistemas.ufmt.br/semiedu2015/site/ ISSN: 1518-4846; FERREIRA, N. V. C. 
Instrução Pública e o desenvolvimento local: Cuiabá/MT - 1889-1906) In: VIII Congresso Brasileiro de História 
da Educação, Maringá. Matrizes interpretativas e internacionalização. Maringá: UEM, 2015. v.1. p.1–15. 
ISSN 2236-1855; FERREIRA, N. V. C., SIQUEIRA, E. 
Public Education in Mato Grosso/Brazil: 1889-1900 In: International Standing Conference for the History Of 
Education (ISCHE), 2015, Istambul.  Culture and Education. Istambul: Baski e Cilt, 2015. v.1. p.305 – 306. 
ISBN: 978-605-4673-57-5. 
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Eram prementes as solicitações por melhorias como único meio de salvar o ensino 
do abatimento no qual se encontrava. Com isso, penso que essa pesquisa lança um 
novo olhar no qual pondero a organização da instrução pública mato-grossense no 
período. Identifico a defesa por uma educação que contemplasse algumas 
necessidades das escolas existentes no estado, contudo, na prática prevalecia a 
carência de políticas públicas em prol da instrução popular. Muito embora 
mencionada nos diversos relatórios de inspeção e nas diferentes mensagens dos 
presidentes, a organização da instrução pública mato-grossense não conseguia 
encontrar os meios ou dar continuidade a um projeto para alcançar uma educação 
fortemente concebida nas localidades, conscientemente dirigida ou como tão 
belamente delineada em seus regulamentos e programas de ensino. 
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RESUMO  

O presente trabalho expõe algumas considerações sobre o Liceu Literário 
Português, associação portuguesa pioneira no oferecimento de instrução popular na 
cidade do Rio de Janeiro, capital do Império brasileiro, a partir de meados do século 
XIX. As reflexões aqui apresentadas inserem-se na pesquisa de doutoramento, cujo 
objeto consiste em investigar as diferentes apropriações e representações do processo 
de escolarização de imigrantes na Corte brasileira, nas últimas décadas do período 
imperial. Cabe ressaltar que o debate sobre educação no Brasil oitocentista, não 
envolvia somente o poder público, mas também forças da sociedade civil: como 
agremiações, sociedades e academias. Foi possível perceber, através do uso de 
conceitos de Pierre Bourdieu, que o Liceu Literário Português se consolidou no campo 
das associações do período, através da oferta de instrução popular, acumulando assim, 
um capital social que lhe garantiu uma posição de destaque dentro deste campo. Os 
objetivos do estudo buscam destacar a atuação do Liceu na oferta do ensino 
profissional e noturno na capital da Corte e fornecer elementos para análise do 
processo de expansão da instrução popular no Brasil considerando o papel das 
associações, a iniciativa particular de imigrantes portugueses e seus referenciais sobre 
instrução.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Instrução popular no Oitocentos, Associação portuguesa, Ensino liceal. 
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1. INSTRUÇÃO E MIGRAÇÃO PORTUGUESA: O DEBATE HISTORIOGRÁFICO NOS 
DOIS LADOS DO ATLÂNTICO 

O imigrante português, abandonando nos mais tenros anos o torrão natal, raras 
vezes conseguiria instruir-se em nosso país, através das labutações do comércio 
ou das indústrias a que se entrega, se mão protetora não lhe estendessem 
filantrópicas associações, abrindo aulas populares onde à noite, em horas 
reservadas ao descanso, se faz a luz da ciência para aqueles honrados 
trabalhadores – e não só para eles como para os de qualquer outra 
nacionalidade, e em idênticas circunstâncias. E assim o compreende o Liceu 
Literário Português; pois brilhantemente coroa tantos anos de serviços a causa 
da instrução abrindo em espaçoso edifício numerosas e importantes aulas. 
Dentro de poucos dias no bairro da Saúde, onde mais se aglomeram as classes 
operárias desta cidade, ha de iluminar-se uma casa [...] (Laet 1884, p.144). 1 

A citação acima faz parte da coletânea de discursos e relatórios editados em livro 
comemorativo, publicado em 1884, por ocasião da inauguração do novo edifício do 
Liceu Literário Português na Rua da Saúde, nº 1 e 3, Largo da Prainha, na Cidade do 
Rio de Janeiro. O autor, um intelectual católico conservador, professor do Colégio de 
Pedro II, do Liceu de Artes e Ofícios e da Escola Normal da Corte (Cf. Alves R. L., 2103) 
2 foi um dos nomes a homenagear o Liceu Literário Português nessa data.  O trecho 
escolhido retrata o pensamento sobre o papel da instrução e sua relação com os 
imigrantes que chegavam à corte imperial: em sua maioria, jovens portugueses 
trabalhadores do comércio ou ofícios, cuja rede de sociabilidade sustentada pelo 
associativismo possibilitava o apoio necessário à educação e saúde, entre outros. 

O Censo de 1872 demonstrava que mais de 65% dos imigrantes que viviam no 
Brasil eram portugueses, em números absolutos, eram 55.933 dos 84.279 imigrantes. 
Sendo assim, não seria de se admirar que as associações portuguesas se destacassem 
entre as associações de imigrantes. No entanto, Fonseca (2009) defende que as 
associações não se explicariam apenas pelo número absoluto, mas principalmente, 
pela origem social desses imigrantes, em sua maioria, trabalhadores pobres: 

Uma das razões que pode ser apontada tem que ver com a própria composição 
social da colônia portuguesa, na sua esmagadora maioria trabalhadores sem 
nenhuma ou com pouca qualificação profissional, a viver com grandes 
dificuldades e a depender fundamentalmente de associações de auxílio mútuo. 
Essas entidades tentavam atrair os emigrantes com maior sucesso para, como 
                                                   

1Trecho do discurso proferido por Carlos de Laet  retirado do livro de edição comemorativa do Liceu Literário 
Português, publicado em 1884, p. 143-145. 

2Para maiores informaçõs sobre a trajetória de Carlos de Laet, consultar a tese de doutorado de Rosana Loppis 
Alves (2008), intitulada “Carlos de Laet: entre o magistério, a política e a fé”. UFF, Niterói, Brasil. Disponível em: 
< http://pct.capes.gov.br/teses/2013/31003010001P0/TES.PDF >. 
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membros da direção, as ajudarem, política ou economicamente, além de, 
frequentemente, destinarem cargos honoríficos para membros da representação 
diplomática ou para a família real, a fim de aproximá-los e conquistar, se 
possível, alguma ajuda (Fonseca 2009, p. 226). 3 

Parte da historiografia sobre imigração tem apontado o baixo índice de 
alfabetização e de qualificação profissional dos imigrantes portugueses. Entretanto, 
estudos desenvolvidos por Jorge Fernandes Alves sobre a emigração para o Brasil, na 
cidade do Porto, revelam que segmentos de portugueses saíam de sua terra natal, 
alfabetizados e qualificados profissionalmente: 

No movimento migratório que anualmente saía de Portugal, particularmente no 
distrito do Porto (aquele cujas características aprofundei), é possível detectar, 
entre 1836 e 1880, várias especialidades profissionais que só se compreendem 
com um apreciável nível de alfabetização, ou mesmo formação mais elevada. 
Desde logo os profissionais ligados ao comércio, para quem não bastavam as 
primeiras letras, exigindo-se-lhes a escrita comercial com os formalismos 
inerentes a exigirem pelo menos habilitação prática adquirida em 
estabelecimentos comerciais [...](Alves , J. F. 1999, p. 7). 4 

J. F. Alves assinala que a atividade comercial, cara aos portugueses, após a 
independência brasileira, manteve-se sob o controle lusitano, principalmente nos 
espaços urbanos, garantindo-lhes “... a manutenção e reprodução das casas de 
comércio (do pequeno varejo de rua ao grande comércio) através de caixeiros 
portugueses...” (p. 5) . 5 

Essas conclusões abrem como perspectiva para análise da criação do Liceu 
Literário Português, fundado por jovens comerciantes portugueses em 1868, na cidade 
do Rio de Janeiro,  a questão sobre a importância da instrução para o controle da 
atividade comercial pelos portugueses no Brasil. As pesquisas de J. F. Alves, mesmo 
circunscritas ao Porto, apontam a tendência mundial que se desenvolvia no século 
XIX, instituindo a escola como reprodutora do saber produtivo. Também sinalizam 
que já se presenciava em Portugal, um movimento neste sentido, manifestado na 
valorização da formação profissional dos trabalhadores do comércio, como meio para 
exercício dessa atividade, por conseguinte, da manutenção do seu controle pelos 
portugueses emigrantes.  

                                                   
3Fonseca, Vítor da.  (2009). Beneficência e auxílio mútuo no associativismo português. Revista Migrações. 
Disponível em < http://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/183863/Migr5_Sec2_Art4.pdf/e5aee7e6-04a0-
4114-96ce-1cbb8831bfff >. 

4Alves, Jorge F. (1999). Ler, escrever e contar na emigração oitocentista. Revista de História das Ideias. 
Disponível em < http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo11141.pdf >. 

5Idem. 
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Partindo dessas reflexões, como resultado parcial das pesquisas do doutorado em 
andamento, este trabalho pretende apresentar a análise da oferta da instrução popular 
pelo Liceu Literário Português, inserida no contexto político e econômico do 
oitocentos que destacava o papel da instrução para o desenvolvimento do Estado 
Nacional, considerando a expansão do capitalismo e da sociedade burguesa liberal, 
projeto que ultrapassava os limites do espaço territorial brasileiro. 

 
2. O LICEU PORTUGUÊS NO BRASIL  

Os primeiros liceus no Brasil: o Ateneu no Rio Grande do Norte (1835), os Liceus 
da Bahia e da Paraíba (1836); surgem na esteira do Ato adicional de 1834, através da 
tentativa de organizar o ensino secundário, reunindo as cadeiras avulsas existentes 
nessas províncias (Haidar 2008, p. 21). 6   Em Portugal, no mesmo período, as 
reformas educacionais de Passos Manoel (1836) instituíam os liceus, tendo como 
referência os liceus franceses. Tanto no Brasil quanto em Portugal, a implantação dos 
liceus, como modelo para o ensino secundário, enfrentou dificuldades como: falta de 
recursos, currículo excessivamente humanista e literário, permanência de aulas 
avulsas, baixa frequência etc. 

Haidar afirma que, no Brasil, a iniciativa de organizar este nível de ensino 
malogrou pela “pseudodescentralização dos estudos secundários” (2008, p. 17) 7 , já 
que o poder central manteve o controle dos currículos e exames finais. Em Portugal, 
somente em meados do oitocentos, com o Regulamento do Ensino Liceal (1860), 
foram introduzidas cadeiras mais utilitárias e científicas que “... visavam conferir-lhe 
um sentido mais prático capaz de se adaptar às realidades econômico-sociais do 
emergente capitalismo industrial e financeiro” (Alves, L. A. M. 2012, p. 61). 8 

Foram os liceus criados em Portugal que inspiraram os fundadores e sócios do 
Liceu Literário Português. Esses homens saudavam as 59 escolas abertas com as 
reformas na instrução popular portuguesa, implantadas pelo liberalismo português e 
dois de seus ícones: Rodrigo da Fonseca e Passos Manoel. Tinham como referência a 
Revolução Liberal Portuguesa de 24 de agosto de 1820 e em sua homenagem incluíram 
no artigo 1º dos Estatutos, a comemoração da data, através da realização de uma 
sessão magna no dia “em que se proclamou a liberdade em Portugal”. Aprovaram para 
lema do Liceu: ‘Deus, Pátria e Liberdade’, que teria sido tomado “por divisa a 
d’aquelles que pelos direitos populares pugnaram em 1820” (Faro 1884, p. 61). 9 

Esta associação portuguesa dedicada à instrução popular atravessou três séculos e 
funciona até hoje, o que demonstra que durante sua trajetória histórica soube 

                                                   
6Haidar, M. de L. M. (2008), O ensino secundário no Brasil Império, São Paulo, Brasil, Edusp. 

7Idem. 

8Alves, L. A. M.(2012), História da Educação. Disponível <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10021.pdf> 

9Trechos do histórico sobre o Liceu escrito por Luiz de Faro, retirado do livro de edição comemorativa do Liceu 
Literário Português, publicado em 1884, p. 29-61. 
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desenvolver e articular as estratégias necessárias para manter-se ativa, apesar de toda 
e qualquer transformação política, econômica e social pela qual o país tenha passado. 
Como esclarece Bourdieu (2007a, p. 68) as relações que conferem prestígio e posição 
social a determinado agente não nascem naturalmente, e mesmo depois que estão 
postas precisam ser mantidas como “produto do trabalho de instauração e de 
manutenção que é necessário para produzir e reproduzir relações duráveis e úteis, 
aptas a proporcionar lucros materiais ou simbólicos”. 10 

A longevidade da instituição e a preservação de parte de sua documentação 
possibilitam estudar parte de sua trajetória histórica, iniciada em 10 de setembro de 
1868, quando os sócios dissidentes de outra associação portuguesa – o Retiro Literário 
Português – fundaram o Liceu Literário Português. Não foi possível conhecer o motivo 
da dissidência, mas as disputas fazem parte de todo campo, que também é um campo 
de forças e de lutas, onde os agentes sociais se posicionam pela sua manutenção ou 
transformação (Bourdieu 2004, p. 22-25).11 Neste caso, a fundação da nova associação 
não foi apenas uma divisão, mas uma transformação no campo literário, considerando 
o caráter inédito da oferta de instrução popular gratuita em diferentes níveis: primária, 
secundária e profissional. Tal iniciativa destacou-se, também, pelo atendimento à 
população independente de nacionalidade e condição social, tornando-se um marco 
dentro desse campo, ampliando seu prestígio para fora do seu próprio microcosmo, e 
consequentemente, seu capital social. 

Por ter estabelecido a instrução popular como principal finalidade, a associação foi 
reconhecida publicamente por seus contemporâneos. Pires de Almeida, por exemplo, 
em obra sobre a história da instrução pública no Brasil, publicada inicialmente em 
1889, destacou o Liceu Literário Português entre as instituições particulares que 
ofereciam instrução, afirmando que ao oferecê-la tornara-se “a associação estrangeira 
mais útil ao Brasil” (Almeida 1989, p. 213). 12 

Na terça, dia 8 de setembro de 1868, o Jornal do Comércio publicava um pequeno 
aviso do nascimento da nova sociedade: 

Convidamos a todos os senhores que assinaram o prospecto para a fundação de 
uma sociedade literária portuguesa a reunirem-se quinta 10 do corrente, pelas 7 
horas da noite, à Rua da Saúde n. 51, 1º andar, a fim de tratar-se de negócios 
tendentes a mesma. Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1868. - M. J. Ribeiro de 
Faria, Faustino Pereira Serzedello, J. B. Ferreira Brandão, iniciadores.13   

                                                   
10Bourdieu, P. (2007a). O capital social: notas provisórias. In: Nogueira, M.A.; Catani, A. (Org.) Escritos de 
Educação (p.65-70). Petrópolis, Brasil, Vozes. 

11Bourdieu, P. (2004). Os campos como microcosmos relativamente autônomos. In: Os usos sociais da ciência 
(p.18-29). São Paulo, Brasil, Unesp. 

12Almeida, J.R.P. de (1989). História da instrução pública no Brasil (1500-1889), Brasília, INEP, p. 211-218. 

13 Faria, M. J. R.; Serzedello, F.P.; Brandão, J. B. F. (8 de setembro de 1868). S. D. Club S. Christovão. Jornal do 
Commercio. Disponível < http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=364568_05&PagFis=14286 > 
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Alguns meses depois, o Decreto N. 4.365 de 15 de maio de 1869, aprovava o 
primeiro estatuto e concedia a autorização para o funcionamento do Liceu Literário 
Português. Na proposta inicial, os fins da associação se limitavam a: desenvolver o 
estudo e cultivo das letras; animar a literatura brasileira; publicar as produções 
literárias dos sócios na Revista do Liceu Literário Português; criar cursos de idiomas, 
história, geografia, comércio, filosofia e economia política. Ainda, não estava presente 
a oferta da instrução popular, que mais tarde se tornou a principal finalidade da 
instituição e lhe proporcionou destaque na sociedade imperial. Em agosto de 1869, a 
assembléia de sócios aprovava a proposta do Dr. Francisco Batista Marques Pinheiro 
(Fig. 1), para a criação de cursos noturnos e gratuitos de instrução primária. 

A seguir, um dos Fundadores do Liceu Literário Português, responsável pela 
escrita de seus primeiro plano de ensino, Francisco Baptista Marques Pinheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1 | Dr. Francisco Batista Marques Pinheiro. Gravura de Modesto Brocos. s/data. Iconografia. Biblioteca Nacional. 

O regulamento de aulas escrito por Dr. Marques Pinheiro, oferecia matérias para 
os exames de instrução primária, além de aulas de comércio, desenho linear, adornos 
e de figuras. As inscrições eram gratuitas e abertas a todas as idades e nacionalidades, 
admitindo-se escravos autorizados pelos senhores. Asssim que ofertadas, as aulas 
atingiram atingiram uma frequência em torno de 80 alunos e aconteceram, 
inicialmente, no prédio da Rua dos Ourives, 171 e, a partir de 1870, na Rua Sete de 
Setembro, 37. 

Ao tornarem a instrução popular, a principal finalidade do Liceu, foram 
necessárias alterações no estatuto. Assim, o artigo 1º passou a ter a seguinte redação: 

§ 1º Desenvolver, por todos os meios ao seu alcance, a instrução popular. 



 

 
 

11 

§ 2º Dar, gratuitamente, sem acepção de nacionalidade ou de condição a todos 
os que dela precisarem. 

§ 3º Manter, para isto, as classes de instrução primária e secundária já criadas... 

§ 4º Criar e manter cursos profissionais... 

§ 5º Contribuir para a completa educação literária e artística dos alunos pobres, 
cujas aptidões serão completamente demonstradas, de modo a fazer deles 
homens que honrarão sua pátria e a associação, distinguindo-se nas Artes, 
Ciências e Letras. 

§ 6º Manter e acrescer a biblioteca atual, literária-recreativa, e aí criar, desde 
já,uma seção especializada, organizando uma bilioteca escolar, propriamente 
dita, segundo os conselhos da pedagogia moderna e abarcando todos os ramos 
do ensino teórico e prático, processados nas escolas e oficinas da associação. 

§ 7º Incentivar e ajudar a publicação de livros escolares de utilidade reconhecida 
(Almeida 1889, p. 216). 14 

Todos os parágrafos do estatuto voltaram-se para a nova finalidade, inclusive, a 
biblioteca e as publicações. A mudança foi determinante para que a instituição 
ocupasse lugar de destaque entre as entidades associativas contemporâneas. 

A situação financeira do Liceu não era das melhores, apesar do aumento das 
despesas devido à oferta gratuita de instrução popular, a iniciativa também atraiu mais 
sócios. Em 1870, recebiam 60 novos sócios e diversas doações para o fundo escolar. 
Entre esses, encontrava-se o Conde de S. Salvador de Matosinhos, João José dos Reis, 
que se tornou membro da inspeção de aulas e do conselho, recebendo, mais tarde, o 
título de presidente honorário do Liceu. O Conde de Matosinhos nasceu em Portugal, 
emigrou para o Brasil em 1833, onde fez carreira comercial, tornando-se secretário da 
Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde representava o comércio português. 15  

A instrução popular abriu um novo capítulo na trajetória do Liceu, coroada com a 
inauguração do novo prédio na Rua da Saúde, em 11 de junho de 1884. O evento contou 
com a presença de D. Pedro II, Ministros e outras autoridades políticas, também se 
fizeram representar diversas associações artísticas, científicas e literárias, como: 
Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, Gabinete Português de Leitura, Retiro 
Literário Português, Caixa de Socorros D. Pedro V, Sociedade Propagadora das Belas 
Artes, Liceu de Artes e Ofícios, Liceu do Engenho Velho, Corpo Coletivo União 
Operária, Imperial Sociedade Amante da Instrução, Associação Promotora da 
Instrução, Real Associação Beneficência dos Artistas Portugueses, Associação 

                                                   
14Almeida, op.cit. 

15Sobre o Conde de Matosinhos, consultar o site do Museu das Migrações e das Comunidades. Disponível em: < 
http://www.museu-emigrantes.org/docs/titulados/Joao%20Jose%20dos%20Reis.pdf >. 
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Humanitária Paranaense, Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, Centro Literário, 
Associação Portuguesa de Beneficência Memória de D. Pedro I, Associação de 
Socorros Mútuos Marques de Pombal, Instituto dos Bacharéis em Letras, Centro de 
Lavoura e Comércio, Associação Portuguesa de Beneficência Memória a Luiz de 
Camões, Associação dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro, Clube dos 
Fenianos, Sociedade Portuguesa de Beneficência e Associação Amor ao Trabalho.   

Com base nos conceitos de campo e capital social de Pierre Bourdieu (2007a, 
2007b) 16  pode-se afirmar que a presença expressiva dos mais variados tipos de 
associações e das altas instâncias de poder político do Império, bem como a cobertura 
da imprensa, indica-nos que o Liceu Literário Português, na época com quinze anos 
de existência, já ocupava uma posição de prestígio social dentro desse campo de poder, 
bem como acumulara capital social suficiente para mobilizar uma extensiva rede de 
relações que envolvia desde o Imperador brasileiro, passando pelo Rei de Portugal até 
as demais associações que formavam o campo, tanto as de trabalhadores quanto as de 
intelectuais. 

2.1. O PRÉDIO DE AULAS DO LICEU LITERÁRIO PORTUGUÊS 

O novo edifício do Liceu (fig. 2-3) foi amplamente divulgado pela imprensa 
fluminense: Jornal do Comércio, Gazeta de Notícias, A Folha Nova, A Gazeta da Tarde, 
A Revista Ilustrada, Messager du Brésil (colônia francesa), Estação, entre outros 
noticiaram e saudaram a inauguração. O edifício possuia três pavimentos e fora todo 
reformado para receber as aulas e cursos oferecidos pela associação. 

O prédio, originalmente, um palacete construído em 1827 para residência do 
negociante na Praça do Rio de Janeiro, Felipe Neri de Carvalho, foi ocupado por ele 
até seu assassinato em 1842. De 1849 a 1867 funcionou a Academia de Marinha. Em 
1883, foi adquirido pelo Liceu Literário Português, funcionando até a década de 1930, 
quando foi demolido após incêndio. 17 

Prédio do Liceu Literário Português, inaugurado em 1884, no Largo da Prainha. 
                                                   

16Bourdieu, P. (2007b). Campo do poder, campo intelectual e habitus de classe. In: A economia das trocas 
simbólicas. (p.183-202), São Paulo, Brasil, Perspectiva. 

17Informações retiradas de Arquitetura Neoclássica Rio de Janeiro, apresentação em slides produzida por Cau 
Barata (2009). Disponível em < www.sport.ifcs.ufrj.br/fotos/Rio_Neoclassico_1.pps >. 
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FIG. 2 | Praça Vinte e Oito de Setembro, atual Praça Mauá, 1915 circa. Augusto Malta. Rio de Janeiro, Brasil/ Instituto 
Moreira Sales . Avista-se no fundo, à direita, o edifício do Liceu. 

FIG. 3 | O Liceu adquiriu em 1883, o antigo palacete de Felipe Neri de Carvalho, onde instalou as aulas de instrução 
primária, secundária e profissional. s/autor. s/data. Fonte Sport, IFCS, UFRJ, Brasil. 

A Gazeta de Notícias 18 visitou o prédio antes da inauguração e o descreveu com 
detalhes. De acordo com a notícia, na entrada, a seguinte inscrição:  

“A ignorância, lidando muito, aproveita pouco; a inteligência, diminuindo o 
trabalho aumenta o produto e o proveito. – M. de Maricá.” 19 

A frase escolhida para estar à entrada do Liceu, apresentava o conhecimento como 
veículo de aumento da produtividade e dos resultados, ressaltando seu papel para a 
sociedade capitalista. Na sala de entrada, encontravam-se, também, fotografias de 
personalidades históricas, cultuadas pela associação e o jornalista descreveu, com 
admiração, os detalhes da arquitetura interior:    

 [...] retrato de D. Pedro V, tecido em gorgorão de seda [...] retratos de Marques 
de Sá da Bandeira, José da Silva Carvalho, Manuel Fernandez Thomaz, José 
Ferreira Borges, Fr. Francisco de S. Luiz, representantes do Sinédrio de 1820 
[seguindo para o salão nobre] imponente, com 14 portadas. Teto pintado a 
fresco; ao centro grande painel representando a “Instrução”, admirável trabalho 
do Sr. Driendle. Ornamentação floreada artisticamente executada pelo professor 
Grimm. O cavado que une a cornija ao teto é ocupado por uma ornamentação a 
que poderemos chamar cosmopolita: ahi se acham esculpidos os escudos de todas 
as nações. Do teto pendem dois ricos candelabros, estilo renaissance [...] Ao redor 
                                                   

18 Lyceu Litterario Portuguez. (11 de junho de 1884). Gazeta de Notícias, p. 2. Disponível em < 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=103730_02&PagFis=7077 >. 

19 Mariano José Pereira da Fonseca – Marquês de Maricá (1773-1848). Foi ministro da Fazenda, conselheiro de 
estado e senador do Império do Brasil. Era doutor em filosofia e professor de matemática, ficou conhecido pelas 
suas máximas. 
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do salão 20 arandellas do mesmo estilo. Trabalho nacional dos artistas Muller e 
Souquent [...] rico docel de setim verde e amarelo, encimado pelas armas 
imperiais [na secretaria] o retrato do estadista português Manuel da Silva 
Passos [...] 20 

Observa-se que o palacete que se tornara um edifício escolar, era apresentado 
como um monumento, decorado com os símbolos e as representações que os sócios do 
Liceu tinham como referência. Para esses homens a instrução era um tipo de culto que 
significava progresso, civilização, modernidade. Neste aspecto, foi emblemático o 
discurso do Dr. Figueiredo Magalhães, durante a solenidade de inauguração: 

Vêde como no alto do teto que nos cobre, todas as nações cultas assistem a nossa 
festa! Estes escudos [...] simbolizam os diversos estados civilizados do velho e 
novo mundo [...] eles agradecem o convite feito às suas nacionalidades para 
tomarem assento nos bancos desta escola, onde na mais liberal amplitude, sem 
distinções civis ou morais, políticas ou religiosas, a ciência está proclamada 
cosmopolita e os seus adeptos reconhecidos como membros da família literária, 
como cidadãos da república das letras com a igualdade dos foros e direitos, que 
a Civilização Universal deve conferir a todos os colaboradores dos 
conhecimentos humanos, debaixo de uma única bandeira, que tenha por divisa: 
- Progresso da humanidade. (Magalhães, 1884, p. 83). 21 

Algumas salas foram batizadas: Luiza Moreira, Isabel Pinho, Maria Amoroso Lima, 
Viscondessa de S. Thiago de Riba d’Ul, Hortense Duprat entre outros.  As mobílias, os 
materiais didáticos e os sistemas de ensino também foram destacados pela imprensa 
por serem reconhecidos internacionalmente, ressaltavam a adoção do sistema de 
ensino de Froebel, os três mil volumes da biblioteca e os instrumentos e cartas 
marítimas do Curso de Náutica. 

Completando a descrição realizada pelo jornal, as plantas do edifício, publicadas 
no Livro de 1884, apresentavam os dois pavimentos com os seus respctivos espaços e 
salas de aulas. 

No 1º andar, localizavam-se: sala de reuniões (a); secretaria (b); seções de 
Português (f, g, h, i, n, p); caligrafia (o); galeria histórica (k); WC (j, q). 

 
                                                   

20 Gazeta de Notícias, op. cit. O sinédrio foi a associação secreta fundada com o objetivo de organizar a 
Revolução Liberal do Porto em 1820.  A maçonaria reivindica que os fundadores do sinédrio eram maçons. Cf. < 
http://www.maconaria.net/portal/index.php/artigos/289-o-sinedrio-e-a-maconaria-em-portugal.html >.  

21 Trecho do discurso proferido por Dr. Figueiredo Magalhães, retirado do livro de edição comemorativa do Liceu 
Literário Português, publicado em 1884, p. 83.  Francisco Alexandre Bento de Figueiredo Magalhães (1838-95) 
era português, médico formado no Porto, professor, jornalista e escritor. 
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FIG. 4 | Planta do 1º pavimento do edifício do Liceu Literário Português. Fonte: Liceu Literário Português. Edição 
comemorativa, 1884. 

No 2º andar, encontravam-se: aula de desenho linear (a); aula de matemáticas (b); 
galeria de física (g); gabinete de química (h); aula de comércio (i); moradia do guarda 
(j, k); WC (l); aula de desenho, ornato e figura (p); aula de francês e inglês (q); aula de 
alemão e italiano (t); biblioteca e numismática (u); aula de náutica (v). 

 

 

FIG. 5 | Planta do 2º pavimento do edifício do Liceu Literário Português. Fonte: Liceu Literário Português. Edição 
comemorativa, 1884. 

No 3º pavimento foi instalado o observatório astronômico, montado com duas 
lunetas, uma astronômica e a outra meridiana. As salas de aulas foram batizadas com 
nomes  
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2.2. O LICEU LITERÁRIO PORTUGUÊS E SEUS AGENTES 

No levantamento que está sendo realizado, sobre o perfil dos associados do Liceu, 
é possível constatar a estreita relação entre o Liceu e os comerciantes portugueses no 
Rio de Janeiro, tanto os fundadores quanto parte significativa de seus sócios. Isto 
corrobora com as conclusões de J. F. Alves quanto à importância da instrução para a 
manutenção do controle desta atividade pelos emigrantes portugueses. 

Outro aspecto ressaltado no levantamento do perfil desses agentes são as redes 
engendradas pelas relações sociais, que perpassavam outras associações portuguesas: 
Retiro Literário Português, Gabinete Real de Leitura, Club Ginástico Português, Caixa 
de Socorros de D. Pedro V, etc. e também sociedades em firmas comerciais. 

Alguns pertenciam à maçonaria, como: Pedro Gonçalves Telmo Reis que liderou o 
grupo de fundadores do Liceu, Pedro Gonçalves Pereira Lima (1º secretário da 
primeira diretoria), Francisco Ferreira Vaz (tesoureiro da primeira diretoria), Manoel 
Marcellino Guerra e João Antonio Machado Reis que escreveram o primeiro 
regulamento, Antonio Carlos de Mendonça Furtado de Menezes, Francisco Portuense 
Machado Reis, Theodoro Fiel de Souza Lobo (1º vice-presidente, 1875-1876. 

Outros ocupavam cargos nas diretorias de outras sociedades, como: Francisco 
Baptista Marques Pinheiro que também foi secretário no Instituto Histórico 
Geográfico Brasileiro ou Francisco Portuense Machado Reis que presidiu a 
Beneficência Portuguesa de Santos em 1893. 

Atuavam na escrita dos estatutos e na legalização de associações, como:  Antonio 
Maria dos Santos Bandeira e José Bernardo Ferreira Brandão que foram fundadores 
da folha diária Correio do Brasil e escreveram seus estatutos (1871); Francisco Barroso 
da Silva Guimarães escreveu os novos estatutos da Associação Portuguesa Memória de 
D. Pedro V (1876). 

A tabela (tab. 1), a seguir, apresenta o resultado inicial do levantamento junto ao 
jornais da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional22, nos períodos de 1860-69 e 
1870-79. Como critério para seleção das informações foram escolhidas: maçonaria, 
associações e atividade econômicas, ao cruzá-las foi possível constatar, que esses 
agentes associados no Liceu, mantinham fora dele, relações de interesses sociais e 
econômicas, bem mais amplas que precisam ser consideradas. 
 

sócio fundador 
maço 

naria 
outras sociedades atividades econômicas 

Manoel José Ribeiro de Faria  
Caixa de Socorros de 

D. Pedro V 
 

Carlos Eduardo Duprat X 
Retiro Literário 

Português 

comércio de molhados por 

atacado; comissões de 

café 
                                                   

22 Disponíveis em < http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/>. 
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José Leite de Figueiredo  

Irmandade religiosa; 

Ordem da Rosa; 

Sociedade Primeiro 

de Dezembro de 

Lisboa 

Fazendeiro; comércio de 

café 

José Bernardo Ferreira Brandão  
Folha diária Correio 

do Brasil 
cia de seguros; comércio 

de café moído e chocolate 

Henrique Ribeiro Gonçalves Braga   
chapelaria; comércio de 

gado; Cia de Utilidade 

Pública 

Pedro Gonçalves Telmo Leite* X  

Guarda-livros 

comércio de chapéus 

(sociedade com Ferreira 

Mendes) 

Custódio da Silva Feiteira  

Club Ginástico 

Português; Gabinete 

Real de Leitura; Club 

de Regatas 

Guanabarense 

 

José Antonio Emílio Machado Reis  
Caixa de Socorros de 

D. Pedro V 
 

Caetano Gaspar da Silva   Comércio de molhados 

Faustino Pereira Serzedello   guarda-livros 

Maximino Antonio Corrêa  Irmandade religiosa 
Tipografia, papelaria, 

encadernação, livraria 

Francisco Barroso da Silva Guimarães X 
Amor ao Trabalho; 

Memória de Pedro V 
Comércio de chapéus 

Gonçalo de Souza Lobo   
Comércio de descontos e 

comissões 

Manoel Ferreira Mendes*   

comércio de calçados; 

comércio de chapéus 

(sociedade com Telmo 

Leite) 

 

José Antonio Fernandes Lopes** X  
Comércio de chapéus 

(sociedade com Amorim) 

Francisco Domingos de Amorim**   

Comércio de fazendas e 

armarinhos 

Comércio de chapéus 

(sociedade com Lopes) 

Antonio Victor Guerreiro  Club da Lavoura 
Proprietário do jornal O 

Barreirense 
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Antonio Carlos de Mendonça Furtado 

de Menezes 
X 

Sociedade de 

Estudos Espíritas 

Deus, Cristo e 

Caridade” 

 

Pedro Gonçalves Pereira Lima X 

Caixa de Socorros 

Pedro V; Sociedade 

Portuguesa de 

Beneficência; 

Gabinete Português 

de Leitura 

Comércio de comissões de 

gêneros nacionais e 

estrangeiros 

João da Costa Pelicano Valbôr   
comércio de trapiches e 

escravos 

Henrique Eduardo Hargreaves  

Sociedade 

Auxiliadora da 

Indústria Nacional; 

Instituto Politécnico 

Brasileiro 

Engenheiro; fábrica de 

metalúrgica 

José Maria Gonçalves Lyra   Militar; Impressor 

Francisco Baptista Marques Pinheiro  

Caixa de Socorros de 

D. Pedro V; 

Associação de 

Socorros à Invalidez 

Comércio de café, algodão 

e fumo 

TABELA 1 | Perfil dos sócios fundadores do Liceu Literário Português. Fonte:Hemeroteca Digital da BN. 

Não é objeto deste trabalho analisar as relações engendradas pelos agentes do 
Liceu Literário Português e seus desdobramentos políticos, mas ilustrar a importância 
de refletir sobre a instituição educacional a partir do contexto histórico  em que está 
inserida e da maneira como foi apropriada por seus agentes. 

2.3. OS CURSOS DOLICEU 

O currículo do Liceu estava organizado assim: no curso primário, além das 
disciplinas básicas, ensinavam história do Brasil e de Portugal e educação moral, 
como: deveres dos alunos com professores e colegas, modos de ser na escola; deveres 
com a família, a pátria e consigo mesmo; deveres do homem com os semelhantes e 
deveres de cada um com a sociedade. No Ensino profissional: Arquitetura tinha como 
objetivo melhorar a formação de pedreiros, carpinteiros e outros artesãos; Náutica era 
formado por 27 aulas, entre elas: história da navegação; ampulhetas e barca; cartas 
marítimas; correntes; horizontes artificiais; almanaque náutico; conversão de horas; 
alturas dos astros; distâncias lunares; marés etc. e Comércio, o pioneiro (LLP, 1884, 
p. 115-126). 
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3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de estudos já realizados, buscou-se apresentar algumas conclusões da 
pesquisa sobre a instrução de imigrantes na cidade do Rio de Janeiro no final do 
Oitocentos, dando ênfase no Liceu Literário Português. Foi possível perceber através 
do uso de conceitos de Pierre Bourdieu que esta instituição se consolidou no campo 
das associações do período, através da oferta de instrução popular, acumulando desta 
forma um capital social que lhe garantiu uma posição de destaque dentro deste campo. 
Constatou-se, através dos discursos de intelectuais da época, que a instrução popular 
e a imigração se relacionavam na ideologia liberal de formação do povo brasileiro. 
Também pode-se afirmar que os sócios e fundadores do Liceu Literário Português, 
eram homens de negócios e mantinham relações econômicas e sociais, externas ao 
Liceu, indicando que a instrução servia como instrumento de manutenção da 
hegemonia de suas atividades econômicas. Esses agentes traziam para o Brasil 
referências políticas do liberalismo português e defendiam a instrução como meio de 
superar os limites territoriais. Na solenidade de inauguração do prédio, o discurso do 
Dr. Figueiredo Magalhães, representante dos portugueses no Brasil, foi simbólico, ao 
afirmar: “A instrução permite que nós aqui, debaixo de um céu estrangeiro, em solo 
que não é nosso, possamos sentir palpitar o coração pela pátria, como se estivéssemos 
sobre terras dela...” (op.cit., p.82). Neste sentido, exaltava-se o poder da instrução 
como promotora da confraternização entre os povos e o papel do Liceu Literário 
Português como a instituição capaz de estabelecer uma ponte além-mar unindo as 
duas nações, superando possíveis diferenças e consolidando laços. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Almeida, J. R. P. (1989). História da instrução pública no Brasil (1500-1889). São 
Paulo: Educ.; Brasília: Inep. 

Alves, J. F. (1999). Ler, escrever e contar na emigração oitocentista. Revista de 
História das Ideias. Universidade de Coimbra. 

Alves, L. A. M.(2012). História da Educação: uma introdução. Porto, FLUP. 
Bourdieu, P. (2004). Os campos como microcosmos relativamente autônomos. In: 

Os usos sociais da ciências (p.18-29). São Paulo: Unesp. 
Bourdieu, P. (2007a) O capital social: notas provisórias. In: Nogueira, M.A.; 

Catani, A. (Org.) Escritos de Educação (p.65-70). Petrópolis, RJ: Vozes. 
Bourdieu, P. (2007b). Campo do poder, campo intelectual e habitus de classe. In: 

A economia das trocas simbólicas (p.183-202). São Paulo: Perspectiva. 
Faro, L. de (1884). Notícias Históricas. In: O Lycêo Litterario Portuguez: 1868-

1884 (p. 29-61). Rio de Janeiro: Moreira, Maximino & C. 
Fonseca, V. da. (Outubro 2009). Beneficência e auxílio mútuo no associativismo 

português (p. 221-237). In: Padilla, B.; Xavier, M. (Org.). Revista Migrações (n.º 5) 
Lisboa: ACIDI. 



 

 
 

20 

Haidar, M. de L. M. (2008). O ensino secundário no Brasil Império, São Paulo, 
Brasil, Edusp. 

Liceu Literário Português (1884). O Lycêo Litterario Portuguez (1868-1884): 
edição comemorativa. Rio de Janeiro: Moreira, Maximino & C. 

Magalhães, F. (1884) Discurso. In: O Lycêo Litterario Portuguez: 1868-1884 (p. 
75-85). Rio de Janeiro: Moreira, Maximino & C. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

3 

 

 

ID: 472 

 

O clubismo em Vila Nova de Gaia, nas últimas décadas do 

século XIX e primeiras do século XX: intenção e ação educativas 

 
Autor: 
Eva Baptista 

Filiação: 
CITCEM/FLUP s 
 
  



 

 
 

4 

RESUMO  

Dois dos traços mais característicos da segunda metade do século XIX português 
são o boom associativista, de resposta à nova ordem económico-social imposta pela 
revolução industrial e o desenvolvimento do ativismo político, principalmente, de 
índole republicana e socialista. Acrescente-se, ainda, que a ação cultural da maçonaria 
e a difusão da mentalidade positivista, colocaram o povo e a sua educação no centro 
do debate político e social. A confluência destes fatores fez eclodir múltiplas 
organizações de dimensão poliédrica, sendo um dos seus objectivos a «educação», 
fundamental para a regeneração e progresso do povo.  

Este estudo pretende aferir as preocupações educativas manifestadas pelas 
instituições associativas, entre 1880 e 1930, período de convergência favorável de 
condicionalismos naturais, humanos, tecnológicos e económicos, em Vila Nova de 
Gaia. 

O município foi palco de um movimento associativo de ideologia diversificada, 
porém, consensual quanto à necessidade de um povo mais instruído e educado. A ação 
deste “clubismo educativo”, deste esforço conjunto em prol da civilidade, corporizou-
se em Centros, Círculos, Clubes, Gabinetes, Grémios, Cooperativas, entre outras 
associações de gaienses, unidos por interesses comuns, dando origem a experiências 
diversas, com vista à instrução e à educação. 

Com efeito, identificou-se um significativo número de associações que advogavam 
a luta contra o analfabetismo, em Vila Nova de Gaia, e a educação das suas gentes. De 
acordo com a identidade de cada grémio, esses ensejos traziam lampejos de 
modernidade: vivência democrática, assistência/educação infantil (criação de 
creches), difusão de práticas culturais tradicionalmente atidas às elites (formação 
musical e teatral, ginástica), a criação de bibliotecas e gabinetes de leitura e, entre 
outros, a valorização do mérito pessoal (instituição de prémios escolares). 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Clubismo educativo, Educação, Vila Nova de Gaia 



 

 
 

5 

1. VILA NOVA DE GAIA (1880-1930)1 

Gaia: a azáfama industrial e o remanso umbroso dos seus aspetos rurais, o 
tráfego ribeirinho e o sossego costeiro das praias […]; zona comercial e zona 
agrícola, zona seca e zona molhada, a variedade, o contraste […]. Para além do 
triângulo determinado por Santo Ovídio, pelas Devesas e pela Serra, respira-se 
a vida rural. Deixa de cheirar ao tanino da aduela, para rescender a feno e 
resinas. […] (Leitão, 1909: 53, 57, 58). 

Assim era Vila Nova de Gaia – «variedade, o contraste» - responsáveis pelo 
desenvolvimento de um Homem multifacetado e de uma área económica muito 
diversificada e atrativa, num concelho jovem e ambicioso2. Este território estende-se 
na margem esquerda do rio Douro por cerca de 170 Km2 pertencendo, atualmente, à 
área metropolitana do Porto.  

Nos inícios do século XX, compreendia vinte e três freguesias, num espaço onde 
contrastavam três zonas geográficas – a zona atlântica (no litoral), a zona fluvial (junto 
ao Douro) e a zona interior (limítrofe com freguesias do concelho de Santa Maria da 
Feira), determinativas de realidades socioeconómicas diversas. 

Em 1900, totalizava 73.794 habitantes e contrariamente à tendência do país, 
continuou a registar crescimento na segunda década do século XX (Marques (coord.), 
1991: 13), o que pode ser explicado por uma migração para esta área atrativa3.  

1.1. GAIA URBANA 

Durante o século XVIII, as indústrias tradicionais (naval, tanoaria e cerâmica) 
foram crescendo. No século XIX, mercê dos avanços tecnológicos e de mudanças no 
próprio quotidiano, outras se desenvolveram e aqui se fixaram4. Entre as décadas de 
1830 a 1850, Gaia foi acompanhando o processo de afirmação industrial que se 

                                                   
1Esta é uma investigação em curso, apoiada pelo CITCEM, realizada no âmbito do Curso de Doutoramento em 
História, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e da nossa colaboração no ProjetoInovar - Roteiros 
da inovação pedagógica: Escolas e experiências de referência em Portugal no século XX, pelo que as conclusões 
parcelares aqui apresentadas, decorrem da investigação realizada, até ao momento, aos estatutos das 
agremiações, a bibliografia sobre o território e tema de análise e, ainda, à pesquisa em jornais com incidência 
geográfica gaiense. 

2 Vila Nova de Gaia adquire autonomia administrativa pelo Decreto nº 23, de 16 de Maio de 1832. Na viragem 
para o século XX, beneficiava de uma conjuntura económico-social favorável que apoiou a sua afirmação 
enquanto município autónomo.  

3 Apesar disto, está por aferir o peso da população no cômputo da emigração para o Brasil. 

4 Indústrias de serralharia, marcenaria, mobiliário, calçado, moagens e panificação, fiação de algodão, tecidos e 
lanifícios e confeção de vestuário, construção civil, bebidas e destilarias, cortiça (rolhas), ourivesaria, latoaria, 
funilaria, produtos derivados de carne de porco, sabão, construtores de veículos (apud, Guimarães; Guimarães; 
Baptista, 2004: 15, 16). 
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desenvolvia no Porto, beneficiada por um conjunto de condições que favoreciam a 
fixação de indústrias (Santos, 2013: 14, 15).  

Dentro do panorama nacional, Vila Nova de Gaia foi um dos centros industriais 
mais diversificados do período fontista (Guimarães, 1995: 225). A chegada do comboio 
às Devesas (1864) vai atrair aqui a fixação de empresas, pela facilidade de chegada e 
escoamento de matérias-primas e de produtos, e de pessoas, em busca de emprego e 
de negócios, trazendo renovado fôlego ao desenvolvimento que se vinha a verificar 
desde o século XVIII. 

À época da Exposição Agrícola – Industrial de Vila Nova de Gaia5, as empresas 
centralizavam-se em Santa Marinha (68%) e Mafamude (14%), seguindo-se Avintes 
(9,6%) e Oliveira do Douro (3,2%); Pedroso contava 2 empresas e Grijó e Crestuma, 
uma (Guimarães, 1995: 225). Na segunda década do século XX, a par da indústria 
artesanal, Vila Nova de Gaia contribuía para a fama dos distritos de Entre-Douro-E-
Minho como zona industrial por excelência, com a Companhia de Fiação de Crestuma6 
e com a Companhia de Linhas Coats&Clark, Lda (apud Marques, 1991: 134). 

Ao tempo que a industrialização avançava, desenvolvia-se o associativismo 
operário que também aqui encontrou terreno fértil, tendo sido fundadas 16 
cooperativas, coroando-se este movimento com a constituição de uma Federação de 
Cooperativas do Norte de Portugal, em 1898 (Santos, 2014: 28). 

O Almanach de Gaya de 1912 (99) dá conta da existência de um conjunto de 
sindicatos que atestam o peso dos sectores secundário e terciário, em Santa Marinha, 
a freguesia mais urbanizada do concelho. Esta era a zona burguesa e comercial por 
excelência, em particular, junto às travessia para o Porto e a zona envolvente à estação 
das Devesas. 

 Ora, e se a classe operária se ia instalando junto das fábricas, a burguesia construía 
os seus palacetes nas novas ruas, como General Torres e na Avenida em construção 
(Guimarães, 1997: 102-103) e frequentava as praias do concelho. Quanto a estas havia-
as para todos gostos: «[…] praias para misantropos, praias para pessoas de propósito, 
praias para príncipes» (Leitão, 1919: 68). Na época, cultivava-se também por aqui o 
gosto pelo teatro, pelas touradas e pelo balonismo. Segundo Santos, à semelhança do 
que acontecia no Porto, inicia-se o gosto pelo desporto, em especial, pelo ciclismo que 
se vem juntar à prática do tradicional jogo do pau. As solidárias quermesses e sorteio 
de rifas de gosto burguês, nalguns casos associadas a outros divertimentos como a 
música e concursos de dança, também proporcionavam ao povo urbano um tempo de 
reunião e de sociabilidade (Santos, 2014: 63).  

                                                   
5 Em 1894, Vila Nova de Gaia associa-se às Comemorações do 5.º Centenário do nascimento do infante D. 
Henrique que teve lugar em março, no Porto, com vista à divulgação da sua agricultura e indústria. Sobre a 
“Exposição Agrícola-Industrial de Gaya” ver Guimarães, 1997: 127-133. 

6 Sobre esta empresa e indústria têxtil no concelho ver Teixeira, 2013, 2014 e 2015. 
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1.2. GAIA RURAL 

Já vimos que fora de Santa Marinha e dos portos fluviais de Oliveira do Douro, 
Avintes e Crestuma, onde se localizavam pequenos focos industriais, estendia-se uma 
extensa área rural e conservadora. Alguns estudos7 sobre as comunidades rurais de 
Vila Nova de Gaia, atestam que, em finais do século XIX, estas povoações viviam 
norteadas pelos ritos da Igreja, ritmadas pelos ciclos da natureza, praticantes de um 
regime tradicionalmente policultural de autossuficiência, sendo compostas por 
famílias numerosas, do seio das quais alguns membros rumavam ao Brasil (Baptista, 
2008: 31). 

Na área rural, as feiras mantinham a sua tradicional importância enquanto espaço 
de negócios e sociabilidades (cf. Leitão, 1909: 60) e, na boa maneira portuguesa, Vila 
Nova de Gaia não faltava com romarias e procissões, sendo das mais participadas e 
afamadas, a do Senhor da Pedra (Gulpilhares), da Senhora do Pilar (Santa Marinha) e 
da Senhora da Saúde (Pedroso).  

1.3. AS IDEIAS 

O processo de industrialização em curso na segunda metade do século XIX, 
determinou o desenvolvimento do movimento associativo em defesa do operariado 
(das suas condições de trabalho, da sua condição intelectual, moral e física, da guarda 
e educação dos seus filhos). Ora, a ideologia operária, tal como a republicana, era 
herdeira da convicção de que a instrução poderia remodelar a sociedade, «sendo os 
socialistas os principais defensores da tese de que a instrução conduziria à 
emancipação popular» (Mónica, 1980: 502) e, tanto para uns como para os outros, era 
considerada essencial para a propagação dos seus ideais (idem: 505). Já os anarco-
sindicalistas, certos de que a sociedade não era transformável por via gradual e 
pacífica, defendiam que os operários deviam começar por transformar a sociedade 
antes de se instruírem. Depois da revolução, reconstruía-se uma nova sociedade e, com 
ela, uma escola militante, alternativa e em luta contra o Capital, o Estado e a Igreja 
(Mónica, 1980: 502, 505).  

Nos finais da década de 1880, a profunda crise política, económico-financeira e 
social da “estabilidade” rotativista, era sentida em Vila Nova de Gaia (Baptista, 2013: 
45). Este ambiente de carência vinha a favorecer a entrada e a propagação de novas 
ideologias que veiculavam soluções para os problemas sentidos pela população, 
sobretudo a urbana e operária.  

A militância republicana gaiense tem início, em maio de 1885, com a inauguração 
de um Centro Democrático Republicano, na rua Visconde das Devesas, ao qual 
aderiram negociantes e operários (A Discussão, n.º 438, 1885: 1). Porém, o 

                                                   
7Baptista, 2002; Baptista, 2008; Guimarães, 2003. 
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republicanismo cresceu e consolidou-se em Vila Nova de Gaia ao ritmo dos 
acontecimentos relacionados com o Ultimatum (cf. Baptista, 2000). 

Todavia, esta não era a única ideologia em circulação no concelho. No último 
quartel do século XIX, a militância e a diversidade de ideologias políticas e religiosas 
no concelho é atestada pelos jornais. Segundo Lacerda, afere-se que 48% de toda a 
imprensa de Vila Nova de Gaia assumiu posições de combate político-ideológico8 
(1984: 526). 

Com efeito, no plano religioso, Vila Nova de Gaia pontuava com uma 
especificidade - a ação evangélica e educadora da Igreja Lusitana da família Cassels9, 
que se espalhava em particular por Santa Marinha, Mafamude e Oliveira Douro. Face 
ao crescente anticlericalismo republicano e socialista despontam, também, 
movimentos ligados ao catolicismo que procuravam trazer a questão social para o seio 
da Igreja (Castro, 1999: 9-10). Neste contexto, nascem no concelho os Círculos 
Católico de Operários de Vila Nova de Gaia (1900), de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro (1908) e a União Cristã da Mocidade de Gaia (1912). 

 

2. CLUBISMO EDUCATIVO EM VILA NOVA DE GAIA 

Já vimos que a chegada do comboio a Vila Nova de Gaia, veio potencializar o 
desenvolvimento industrial e económico que aqui se verificava, por sua vez, facilitador 
do intenso movimento cultural que se manifestava numa imprensa crescente, na 
criação de museus particulares (Marciano do Carmo Martins Azuaga, Narciso Teixeira 
Martins Ferro e Álvaro Pinto de Aguiar) e em diversos atos filantrópicos de incentivo 
e de desenvolvimento em torno da educação popular.  

Na esteira do que se fazia no Porto10, Vila Nova de Gaia também foi palco de um 
movimento associativo de ideologia diversificada, porém, consensual quanto à 
necessidade de um povo mais instruído e educado. A ação deste “clubismo educativo”, 
este esforço conjunto em prol da civilidade, organizou-se em Centros, Círculos, Clubes, 
Gabinetes, Grémios, Cooperativas, entre outras associações de gaienses, unidos por 
interesses comuns, dando origem a múltiplas experiências com vista à instrução e à 
educação. 

                                                   
8Vila Nova de Gaia assistia a um significativo desenvolvimento jornalístico. Importa ressalvar que 63% dos 
periódicos tinham a sua sede nas freguesias de Santa Marinha (43%) e Mafamude (20%), facto explicável pela 
proximidade ao poder político de decisão municipal; seguia-se Pedroso (7,7%), polo mais importante do interior 
do concelho; e, Oliveira do Douro (7,7%), palco de constantes polémicas entre Católicos-Romanos e Socialistas 
(Lacerda, 1984: 529). Os sindicatos de alguns grupos profissionais também publicaram o seu jornal, como o caso 
dos tanoeiros e dos professores, de que são expoente exemplo «A Luz do Operário» (tanoeiros) e a «Federação 
Escolar» (professorado primário). 

9 Sobre o assunto ver: Afonso, 2001; Afonso & Lacerda, 1995; Peixoto, 2001. 

10 Cf. Costa, 2005 que, a partir documentação estatutária do Arquivo Distrital do Porto, elenca as Instituições 
criadas no Distrito do Porto, até ao século XX.  
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Importa referir que não estudamos as Associações de Socorros Mútuos, não 
obstante a sua expressão (31 associações, em 1912), uma vez que os seus objetivos 
estão, sobretudo, vocacionados para o auxílio na doença e na morte11 e não para o 
desenvolvimento integral da população.  

Também não são, neste momento, objeto da nossa análise, as Comissões de 
Beneficência e Ensino12, impelidas pela legislação da década de setenta13 e que tinham 
por objetivo promover a frequência escolar das crianças e adultos, porque embora 
operacionalizadas pelos cidadãos da paróquia, eram organizadas pelas Câmaras 
Municipais. 

2.1. CLUBE DE GAIA 

No elenco associativo estudado, pelo pioneirismo no impulso educativo de Vila 
Nova de Gaia, pelo conjunto de ações desenvolvidas durante mais de 50 anos em prol 
do progresso geral do concelho e, ainda, por constituir uma agremiação de indivíduos 
que estiveram na génese de outras associações culturais e/ou caritativas, há que 
destacar o Clube de Gaia (1877 - c.1964). 

Fundou-se, em 1877, com a designação de Club Musical de Villa Nova de Gaya14. 
Nos seus primeiros relatórios declara-se ideologicamente «alheia […] a todos os credos 
políticos, precisamente porque nela cabem todos eles, e devotadamente entregue à 
realização de actos de benemerência, à propaganda da instrução e ao progresso deste 
concelho […]. O seu principal objetivo era «divertir pelo meio da música, instruindo». 
Inaugurou, ainda, uma biblioteca com 394 obras que, no decorrer dos anos, foi 
batizada «Alexandre Herculano» e consideravelmente aumentada.  

Dada a necessidade de legalização aprova os estatutos, em 1881, alterando, 
definitivamente, a sua designação para «Club de Gaya» e passando a dirigir as 
atenções para o derramamento da instrução. Promoverá conferências científicas e 
literárias, participará em comemorações significativas, promotoras e divulgadoras da 
educação regional (Comemorações Camonianas e Henriquinas), instituirá prémios de 
estímulo ao bom aproveitamento e desempenho escolares (Prémios «Luís de Camões» 
e «Soares dos Reis») e encetará diversas ações com vista ao progresso do concelho, em 
particular, da sua zona urbana.  

                                                   
11 Segundo Licínio Santos, a Associação Fúnebre Vilanovense, em 1897, chegou a considerar a criação de escolas 
para sócios e filhos, porém, o projeto não vingou porque um grupo de sócios não viu nisso interesse. A ideia é 
retomada em 1900, quando se delibera que 80% dos lucros da associação reverteriam para esse fim (2014: 34). 
Não é falho de lógica, portanto, admitir que outras associações do género também canalizassem as suas ações 
para a causa da instrução. 

12 Fruto da qual nasceu e se destacou das suas congéneres, a Comissão de Beneficência e Ensino de Vila Nova, 
presidida pelo visconde das Devesas (O Comércio do Porto, n.º 96, 1883: 1). 

13 Decreto do Ministério dos Negócios da Instrução Pública de 16 de agosto de 1870 e Carta de Lei da Instrução 
Pública de 2 de maio de 1878. 
14 Sobre este clube e a «Música no passado em Gaia» ver Guimarães, 1986b: 24-27. 
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Fig. 1 – Postal «Club de Vila Nova de Gaya», 1899 (cortesia de Guimarães, J. A. G.) 

O «Prémio Luís de Camões»15consistia na entrega de 20.000 réis em metal ao 
aluno ou aluna das escolas do concelho, que melhor classificação alcançasse no exame 
de instrução primária feito no Liceu Nacional da cidade do Porto. Em igualdade de 
circunstâncias, o prémio era atribuído à aluna, ao mais novo, ao natural do concelho, 
e, se a igualdade persistisse, a sorte decidiria. O prémio pecuniário, era entregue ao 
aluno em sessão solene, recebendo também um diploma e um exemplar dos Lusíadas. 
O respetivo professor, no mesmo ato, era também louvado com um diploma. 

Esta associação congregava dois tipos de sócios16 – os beneméritos, aqueles que 
em assembleia geral, fossem distinguidos pela importância dos serviços prestados em 
favor da instrução pública do concelho; e os protetores, aqueles que satisfaziam os 
encargos da associação, estando obrigados ao pagamento de uma joia no valor de 
2.250 réis e a uma mensalidade de 300. 

O caráter ecuménico desta associação, os seus fins, a importância dada ao mérito, 
a escolha das suas efemérides e dos seus heróis e a sua própria simbólica, indicam a 
presença de uma instituição positivista e liberal, se não mesmo uma estrutura para-
maçónica.  

                                                   
15 O tricentenário da morte de Camões, despertou uma série de manifestações cívicas, algumas com extensões 
educativas, materializadas em sessões evocativas nas escolas, em livros e prémios, de que é exemplo este prémio, 
instituído pelo Clube de Gaia.  

16 Na sua génese, enquanto Club Musical, os sócios dividiam-se em Beneméritos, Honorários, Amadores e 
Protetores (Relatório e Contas da Direção do Club Musical de Villa Nova de Gaya, 1881: 19-23). 



 

 
 

11 

 

Fig. 1 – Emblema do Club de Villa Nova de Gaya,                                  Fig. 2 – Verso do convite (1922)       pormenor de 
convite (1922)  

2.2. AS CRECHES DE SANTA MARINHA 

Vamos encontrar alguns dos sócios do Clube de Gaia na lista dos fundadores da 
Creche de Santa Marinha17, tendo estas associações chegando a partilhar as mesmas 
paredes. 

A Creche, fundada em 1888, congregou na sua criação as mais antagónicas e 
destacadas personalidades do concelho - representantes da velha e conservadora 
aristocracia (Conde de Campo Belo, António Taveira Pinto d’Azevedo), do proto-
republicanismo gaiense (João Rodrigues Valente Perfeito), grandes industriais (o 
anterior e Leopoldo José de Oliveira Mourão) e comerciantes (por exemplo, Manuel 
Clamouse B. Vanzeller e José Nicolau de Almeida), um clérigo (António João Iria 
Carvalhal), entre outros. Tal como o Clube de Gaia, constituiu uma elite que 
influenciou os destinos do concelho. Foram presidentes da Câmara de Vila Nova de 
Gaia, Agostinho de Almeida Rego, António Joaquim dos Reis Castro Portugal, Caetano 
de Melo Menezes e Castro. Rómulo Farme Ribeiro e Maximiano de Lemos são 
reconhecidos vultos da ciência médica em Portugal. E, o conde Campo Belo, Adriano 
de Paiva de Faria Leite Brandão, integrou o quadro de lentes da Academia Politécnica 
do Porto, sendo conhecido nos meios científicos pelas suas reflexões sobre o princípio 
da Telescopia, que inspiraram estudos pioneiros no campo da Televisão. Mais uma 
palavra, para o já mencionado, João Rodrigues Valente Perfeito, industrial de 
tanoaria, «de espirito radicalmente liberal» estabeleceu a loja maçónica gaiense 

                                                   
17 António Pinho da Silva, António Taveira Pinto de Azevedo, António João Iria Carvalhal, Artur Ferreira de 
Macedo, Caetano Pinho da Silva, José Paulo de Bragança, João Tomás Cardoso, Manuel Joaquim Gomes da Luz. 
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«Fraternidade Universal 18 » (A Defesa, n.º 206, 1911: 1), sendo que em 1900 na 
primeira conferência maçónica realizada no Porto, aparece como representante da loja 
«Pátria» (Conferência Maçónica […] 1900:4). 

Nos seus estatutos define-se como uma instituição de caridade, cujo fim 
humanitário é «receber, agasalhar e alimentar durante o dia, os filhos das mães 
pobres, que trabalhem fora dos domicílios, dando-lhes assim a liberdade do tempo e 
de seus braços para poderem adquirir meios de sustentação». Logo que os seus meios 
permitissem, visava criar junto às Creches «escolas apropriadas às crianças que as 
frequentam». Aqui, podiam ser admitidas todas as crianças dos três meses aos seis 
anos de idade, de saúde regular, vacinadas e batizadas. Exigindo-se, ainda, um 
atestado a comprovar que os pais exerciam as suas profissões fora dos domicílios, bem 
assim, como a sua pobreza e bom comportamento. 

Consideravam como sócios Fundadores os signatários dos estatutos, os quais 
contribuíam anualmente com uma esmola. Os sócios Contribuintes pagavam em 
prestações mensais, a anuidade marcada pela direção. Os Protetores constituíam o 
grupo de sócios que haviam contribuído com uma quantia não inferior a cinco mil réis, 
por uma só vez. A Direção e a Comissão Consultiva nomeavam, ainda, os sócios 
Honorários, aqueles que se distinguissem por serviços prestados à Creche. Eram 
considerados sócios Beneméritos aqueles que dessem mostra de «relevantes e valiosos 
serviços à associação contribuindo poderosamente para o seu engrandecimento». 
Estes indivíduos concorriam com uma quantia não inferior a 400.000 réis para o 
fundo do Creche e, neste caso, além do seu diploma, tinham honras de retrato na 
galeria dos Benfeitores. 

A Assembleia Geral era constituída pelos sócios do sexo masculino sui júris e nela 
residia o poder supremo da agremiação, dentro dos limites lavrados nos estatutos.  

A Associação das Creches de Santa Marinha, além das receitas das cotas, vai 
sustentar a sua atividade e adquirir património através de subscrições, assistência de 
missas, realização de “Touradas à Antiga Portuguesa”, exposições artísticas, dádivas 
de géneros diversos, etc. (ADCSM- Documentação avulsa, [1890-1894];  [1898-1899; 
1921-1925]; [1905-1913]). 

Na sequência de um nefasto naufrágio (1892), dá-se início à instalação de uma 
nova Creche para valer aos filhos dos Pescadores do lugar da Afurada. A iniciativa foi 
do Comércio do Porto que conjuntamente com Artur Ferreira de Macedo (presidente 
da Direção da Creche de Santa Marinha), reúnem esforços para a construção de um 
edifício de raiz. Ocapital proveio desta empresa e do produto de subscrições 
promovidas por José Joaquim Rodrigues de Freitas, Júlio Gama e Bento Carqueja, 
uma delas realizada no Pará. O terreno foi doado pela família Andressen e o 
custeamento do edifício esteve a cargo do “brasileiro” Joaquim Fernandes de Oliveira 
Mendes, erguendo-se um novo edifício que passa a constituir uma secção da 

                                                   
18 Com atividade em 1896, conforme atestam dois documentos endereçados ao secretário da direção das Creches 
de Santa Marinha, António de Sousa Melo (ADCSM- Documentação avulsa [1890-1904]. 
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Associação de Creches de Santa Marinha (ADCSM- Documentação avulsa, [1890-
1894]). 

 

Fig. 3 – Alçado da Creche da Afurada (pormenor), cuja 1.º pedra foi lançada em janeiro de 1895, embora funcionasse 
em instalações provisórias desde 1893 (ADCSM- Planta da Creche da Afurada, 1895). 

A sede deste monumento de altruísmo e filantropia vai fixar-se num prédio 
apalaçado, na rua General Torres, na nova artéria construída para ligar o tabuleiro de 
baixo da ponte D. Luís ao apeadeiro do comboio. A ação social que desenvolve e o 
empreendedorismo dos seus corpos gerentes vão torná-la alvo da atenção e da 
generosidade da Casa Real, artistas de renome, intelectuais, políticos, comerciantes, 
industriais, enfim, beneméritos de todo o país e do estrangeiro que nela vão laborar 
e/ou contribuir com géneros, dinheiro, etc.  

 

Fig. 4 - Edifício a Creche de Santa Marinha, na década de 1930 (ADCSM).  

O seu pioneirismo e ação desenvolvida, podem explicar a razão de nos Estatutos 
do «Asilo Creche e Hospital Emília de Jesus Costa e António Almeida Costa», 
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inaugurado em 1894 (Correia, 2014: 17)19 , se prever o parecer do Presidente das 
Creches de Santa Marinha, para resolução de assuntos do interesse desta instituição 
(ADP - Asilo Creche e Hospital Emília de Jesus Costa e António Almeida Costa, 1916). 

2.3. SINERGIA EDUCATIVA 

Além destas instituições, dezenas de outras, de menor longevidade e/ou de menor 
impacto, intentaram esforços com vista ao progresso educativo dos seus conterrâneos. 
Com o objetivo de compreender a sinergia criada pela ação conjunta destas 
agremiações circum-escolares, compulsamos algumas transcrições estatutárias e/ou 
bibliográficas que indicam intenção ou ação educativa, as quais não anexamos por 
falta de espaço. Daí concluímos que os Clubes Recreativos são, efetivamente, os mais 
multifacetados e multiatuantes. É disso exemplo o «Grémio Instrução e Recreio» que 
tinha a sua sede na rua General Torres. Estatutariamente, era uma sociedade aberta a 
todos os sexos e nacionalidades e, tinha como objetivos: proporcionar e desenvolver o 
estudo da música, criando aulas e organizando um corpo de orquestra; difundir o gosto 
pela arte dramática, estabelecendo um Teatro; «animar e estimular a mocidade ao 
estudo», criando prémios para os alunos da associação; abrir um gabinete de leitura; 
e, promover saraus musicais e dramático-musicais, entre outras ações que visavam a 
ilustração dos associados (ADP- Estatutos do Grémio Instrução e Recreio, 1881). 

Os Centros declaradamente republicanos também são dos mais multifacetados. A 
par da propaganda e do recenseamento eleitoral, investem em aulas diurnas e 
noturnas, sendo responsáveis pela implementação das Escolas Móveis João de Deus, 
como nos casos já detetados de Pedroso (Centro Alheirense Democrático Instrutivo e 
de Recreio/ Paul José Falcão) e Grijó (Centro Instrutivo António José de Almeida).  

O associativismo cooperativo, educava para a emancipação operária. 
Educaçãoessa que passava por conferências, palestras, peças de teatro, etc, e, 
impreterivelmente, pela instrução, dos operários e família, criando-se para o efeito 
escolas, de que é exemplo, a «Escola Prática Oratória Instrutiva Operária de 
Mafamude», apontada em 1897, como modelo a seguir, entre as congéneres (Santos, 
2014: 94).  

As associações de natureza musical (Grupos, Orfeões, Troupes e Tunas) iam além 
do ensino da música e da dança, para organizarem bibliotecas, conferências, cursos 
noturnos e até de desenho. As associações musicais e teatrais, atravessavam todos os 
sectores da sociedade. Desde os grupos mais elitistas com havia sido o Club Musical 
de Gaya ou a Sociedade Dramática Talma, aos grupos formados por artífices e 
operários, como a Tuna de Sermonde e o Grupo Dramático «Luz do Operário»,  

Não resistimos em transcrever aqui a reflexão esclarecedora de um associado sobre 
a influência que a sociedade teatral à qual pertenceu exerceu na sua formação:  

                                                   
19 A ação desta instituição estava circunscrita à assistência dos residentes no lugar das Devesas e, em particular, 
aos operários da Fábrica Cerâmica das Devesas. 
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«Esta agremiação foi a escola onde se aprendeu a amar a virtude e o trabalho, a 
detestar o vício e a abominar a ociosidade; foi tempo onde se prestou culto ao 
bem e à amizade; foi monumento erguido à instrução e ao amor das Letras, foi 
campo onde se cultivavam com carinho as mais lindas flores da eloquência e da 
poesia» (apudMacedo, 1985: 27). 

Em relação aos clubes de natureza desportiva, também estes se interessavam pelo 
desenvolvimento intelectual e moral, além do físico, assumindo-se como associações 
de recreio e instrução, prevendo nas suas atividades a leitura, conferências literárias, 
saraus e a criação de escolas. 

No âmbito de uma educação religiosa que procura manter a fé católica num 
contexto crescente de anticlericalismo, e no caso de Gaia do protestantismo, o 
associativismo católico também procurava afirmar a sua presença no meio operário. 
Propunha-se a organizar conferências e palestras, com temáticas que versavam sobre 
os deveres dos patrões e dos operários, sobre o desenvolvimento das artes e ofícios (e 
até a criação de bibliotecas sobre estes assuntos) e, ainda, sobre a economia doméstica, 
a educação dos filhos, deveres dos pais e das mães, etc. 

Este alfobre associativo, justificado por um lado, pelo fulgor económico-cultural 
que aqui se verificava, apoiava, por outro, esse mesmo desenvolvimento, atuando 
como mola propulsora e animando o progresso material e moral da população. Muito 
além dos seus objetivos recreativos, de diversão “salutar”, os clubes assumiam-se 
como agentes de progresso ao promoverem a instrução elementar, a ilustração ao 
longo da vida através de bibliotecas e gabinetes de leitura, a educação musical/teatral, 
a prática de desporto, etc. Saliente-se, ainda, que a própria vivência democrática das 
associações, assente no poder de decisão com base na maioria era, por si só, indicador 
de modernidade.  

Concluindo, a viragem para o século XX, em Vila Nova de Gaia, é marcada pelo 
crescimento económico, pelo associativismo e pelo início da militância política. Neste 
contexto, o “clube” constituiu-se como um espaço de sociabilidades, suporte de 
estruturas partidárias e meio de propagação de ideologias. Utilizado ainda como 
estratégia de melhoria das condições de vida do operariado e de educação para o 
próprio associativismo. As conferências, os cursos promovidos e as diversas 
manifestações cívicas desenvolvidas, atuavam como espaços de integração de 
competências intelectuais e sociais, constituindo um contracultura. 

Deste poliedrísmo clubístico emergiu uma sinergia educativa, também muito 
multifacetada, dirigida à educação popular - instrução, educação para a saúde, para o 
associativismo, e para uma cidadania responsável e competente - que continuaremos 
a estudar. 
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RESUMO  

De natureza bibliográfica e documental, este estudo teve como objetivo principal  
analisar os primórdios da educação superior em Vitória da Conquista – Bahia, na 
década de 1970, tendo como eixo central a implantação da Faculdade de Formação de 
Professores em Vitória da Conquista (FFPVC). Utilizamos como principais fontes os 
documentos legais (leis, decretos, pareceres, resoluções), planos e relatórios 
governamentais (Plano Integral de Educação e Cultura – 1968-1971) e institucionais. 
A pesquisa evidenciou que, desde a década de 1960, o Estado visava à “modernização 
do país”, concatenado com requerimentos do capital internacional. Logo, o sistema 
educacional sempre foi considerado um elo necessário para o desenvolvimento 
econômico e social. Sob essa ótica, podemos afirmar que a expansão do ensino público 
superior na Bahia e, particularmente em Vitória da Conquista, na década de 1970, se 
articulou dialeticamente com a sociedade estruturada sob o modo de produção 
capitalista e com a função coercitiva que o Estado assumiu neste período ditatorial. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação, Ensino superior, Instituição escolar. 
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1. INTRODUÇÃO  

A história de uma Instituição é uma pequenina parte da História. Nesta pesquisa 
apresentamos um recorte da pesquisa, realizada por meio de documentos e narrativas 
de memória, como processo de transformação da sociedade, especialmente porque, a 
nosso ver, uma instituição não pode e não deve ser identificada como uma estrutura à 
parte da sociedade, mas, sim, como mais um espaço a ela pertencente. Muito embora 
o estudo tivesse objetivo definido: analisar o início da educação superior em Vitória da 
Conquista – Bahia, na década de 1970, tendo como eixo central a implantação da 
Faculdade de Formação de Professores em Vitória da Conquista (FFPVC) e o impacto 
desta sobre a comunidade.  

As preocupações aqui expressas se fundamentaram no pressuposto de que a 
educação não é um fator isolado do todo social, mas que, pelo contrário, só pode ser 
compreendida se estiver mergulhada na multivariada prática social. Isso implica, 
necessariamente, discutir as experiências coletivas, herdadas socialmente, bem como 
os acordos, as tensões e os conflitos que decorreram desse processo.  

A problemática deste estudo nos remeteu à necessidade de analisar os aspectos 
que levaram à agregação de segmentos da comunidade conquistense (políticos e 
autoridades executivas, religiosas, etc.) no empreendimento dessa Instituição.  

Em relação às fontes, recorremos às definições de Justino Magalhães (2004) que 
salienta a relevância da investigação em arquivos e por meio da memória, visto serem 
imprescindíveis suportes para a análise da história da educação. Segundo o mesmo, 
para compreender a existência histórica de uma instituição educativa é preciso 
contextualizá-la, sistematizá-la e (re) escrever o itinerário de vida na sua 
multidimensionalidade. Para isso, seus arquivos, a memória dos seus sujeitos e o que 
se publicou acerca dela são, de fato, imprescindíveis. 

Com este intuito, realizamos uma pesquisa de caráter histórico-documental, bem 
como, recorremos aos depoimentos de pessoas que foram partícipes desse processo e 
que revelaram as singularidades e temporalidades da trama constituída nestas 
narrativas, tendo em vista as percepções e apreciações, as correlações e 
tensões  materializadas em seus discursos e, ao mesmo tempo, os materiais escritos 
que dão legitimidade legal a Instituição. 

Essa discussão foi embasada pela categoria ‘memória coletiva’, desenvolvida por 
Maurice Halbwachs e, mesmo que ele tenha construído sua teoria em termos 
sociológicos 1 , consideramos que algumas premissas são imprescindíveis neste 
trabalho. Uma dessas premissas é a de que a memória coletiva é construída a partir de 
referências e lembranças próprias do grupo, ou seja, na memória de um grupo se 
destacam as lembranças e as experiências que dizem respeito à maioria de seus 
membros e que se relacionam com os grupos mais próximos. Considerando que os 

                                                   
1 Desde o século XIX a memória já era objeto de investigação científica ainda que fosse estudada no âmbito da 
filosofia (BERGSON, 1999) ou no âmbito da psicologia (FREUD, 1973) e em contextos laboratoriais e isolados do 
meio social.  
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indivíduos estão imersos nesta trama social e compreendendo que, à medida que cada 
sujeito considera importante alguma lembrança do passado, ele passa a ter uma 
representação coletiva, logo, a memória se constitui numa memória social.  

Para tanto, nos embasamos nas narrativas de memória2, para compreender as 
memórias coletivas dos professores, a fim de estruturarmos, com o auxílio das fontes 
documentais, a memória social que permaneceu no tempo sobre a FFPVC. Essa tarefa 
não ocorreu sem dificuldades, tendo em vista a resistência de alguns sujeitos em 
conceder entrevistas.  Em alguns casos, a resistência inicial foi quebrada pelo 
compromisso assumido de preservação da identidade dos entrevistados, o que nos 
levou a fazer a opção por não identifica-los nominalmente. 

Não tivemos a intenção de esgotar a discussão sobre a problemática levantada e 
sim contribuir para a explicação das contradições inerentes ao processo de 
implantação do ensino superior em Vitória da Conquista, por meio da recuperação, 
compilação, organização e análise de um importante patrimônio histórico. Na 
verdade, outro não foi o papel da pesquisa senão o de responder a algumas indagações 
acerca da cognominação da Faculdade de Formação de Professores de Vitória da 
Conquista, como “embrião” originário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
– que seria fundada poucos anos depois. 

1.1 BREVES APONTAMENTOS DO CONTEXTO HISTÓRICO BAIANO 

Na década de 1950, a Bahia experimentou um período, mesmo que efêmero, de 
desenvolvimento econômico, tendo em vista que o governo procurou estabelecer 
metas de desenvolvimento articulado ao investimento e ao crescimento industrial 
(LIMA, 2008). Com o intuito de atrair o capital nacional para essa região, o Governo 
construiu o Centro Industrial e o Polo Petroquímico na Região Metropolitana de 
Salvador (RMS).  

Em vista disso, a exemplo do Brasil, ao término da década de 1960, na Bahia, 
intensificaram-se os processos de industrialização e urbanização, acrescidos de 
reformas urbanas, sendo que a criação de novos empregos acelerou a migração para a 
capital e região metropolitana. Daí, decorreram significativas mudanças na política 
educacional,3 configuradas, principalmente, pela necessidade de formação de recursos 

                                                   
2 Para Halbwachs, a linguagem é o marco mais estável da memória porque é por meio dela que se constroem seus 
conteúdos, que estes se mantêm e são transmitidos. Ou seja, aquilo que é lembrado e é expressado pela 
linguagem é aquilo que tem algum sentido, que é particularmente significativo do ponto de vista do grupo de 
pertencimento.  

3 Por política educacional entendemos o conjunto de medidas tomadas (ou formuladas) pelo Estado e que dizem 
respeito ao aparelho de ensino (CUNHA, 1983, p. 439). 



 

 
 

7 

humanos para o projeto desenvolvimentista nacional, com o qual o Estado da Bahia 
estava estritamente vinculado4. 

É interessante observar que o Governo do Estado planejou a expansão do sistema 
público de ensino, em todos os níveis e, evidentemente, contou com a ajuda de 
consultores internacionais5. Inclusive, de acordo com o projeto financeiro, o Estado 
baiano arcou com 70% dos custos do projeto e o restante foi financiado pelo governo 
federal e por organismos internacionais (BRITTO, 1991). 

No período entre 1968-1971, o Estado da Bahia foi governado por Luís Viana Filho, 
governador eleito, indiretamente, pela Assembleia Legislativa, por indicação do então 
Presidente Marechal Castelo Branco, o qual colocou à frente da Secretaria de Educação 
e Cultura, Luiz Augusto Fraga Navarro de Brito (1967-1969) 6 e, no final do governo, 
Edivaldo Machado Boaventura (1970-1971).  

No mencionado interregno, entre abril de 1967 a abril de 1968, foi realizado um 
diagnóstico da situação educacional do Estado e organizado dois planos, onde foram 
traçadas as metas e estratégias de uma nova política educacional: o Plano de 
Emergência e o Plano Integral de Educação e Cultura para o Estado da Bahia (PIEC), 
aprovados pelo Conselho Estadual de Educação.  

O Plano apresentou como princípios básicos da política educacional, dentre 
outros, a necessidade de capacitação de recursos humanos visando à aceleração do 
desenvolvimento econômico, cultural e social do Estado e a integração e articulação 
da ação do setor público com o setor privado, através de objetivos comuns buscando 
uma maior eficiência para o sistema de ensino (BAHIA, Secretaria de Educação e 
Cultura, 1969). Além disso, naquele momento, a Bahia alcançava o 14º lugar, na 
proporção entre universitários e habitantes. Essa classificação, acrescida dos 
contingentes dos níveis primário e médio, iria intensificar o estrangulamento do 
processo de desenvolvimento do Estado. 

O referido Documento pretendia lançar propostas de intervenção, sobretudo em 
áreas até então consideradas pouco assistidas, de forma a aumentar a oferta de 
matrículas aos níveis do ensino primário e secundário, atual educação básica, e 

                                                   
4 Silva e Pina (2009) asseguram que o período 1940-1970 foi marcado pela perspectiva de “educar para 
enriquecer”, ensejada pelas visões liberal/desenvolvimentista, então dominante no período.  Nessa compreensão, 
o Estado é quem controla e demarca as políticas públicas, inclusive educacionais, antenados ao processo geral de 
desenvolvimento mundial do capitalismo. As referidas autoras destacam que as séries de eventos que 
circunstanciaram as dinâmicas educacionais do período não foram suficientes para produzirem intervenções de 
espectros mais profundos e capazes de conduzir o estado a patamares educacionais condizentes com as guinadas 
econômicas sofridas no processo de industrialização (p. 68). 

5 A saber, Jacques Torfs – perito da Unesco, Albert Hamel – representante da USAID e Teodolindo Cerdeira, 
representante do Mec (BAHIA, 1969, vol. I, p. 157). 

6 De acordo com Cunha (2003) a linha de governo de Vianna Filho e de seu secretário de educação refletia-se nos 
investimentos, por conta disso, as ações desenvolvidas pelo Secretário, não tiveram boa aceitação por parte dos 
militares e ele foi exonerado. Em seguida, assumiu cargo na Unesco em Paris, convite que, em tempos de AI-5, 
era recomendável aceitar. 
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melhorar a qualidade do ensino, através da seleção racional de professores, e 
treinamento dos já existentes. 

No que concerne ao ensino público superior, o Plano o direcionou para a iniciativa 
estadual, promovendo sua interiorização, por meio da instalação de quatro Faculdades 
de Educação para formação de professores7, em cidades de porte médio no interior da 
Bahia (BAHIA, Secretaria de Educação e Cultura, 1969). Visando a atender tais 
objetivos é que, dentre outras medidas, se instalaram as Faculdades de Formação de 
Professores nos municípios de Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana e 
Alagoinhas, somando-se à já existente Faculdade de Agronomia do Médio São 
Francisco (FAMESF), criada na década de 1960. 

É interessante observar que todas essas Faculdades recém-criadas começaram por 
oferecer cursos de licenciaturas curtas, pois, com essa opção, o governo do Estado, a 
exemplo do que acontecia no País, estabeleceu políticas educacionais de caráter 
emergencial e aligeirado, sobretudo nas cidades interioranas. Ademais, com recursos 
escassos, permitia aos professores das faculdades de formação ministrar diferentes 
disciplinas para regiões carentes de profissionais licenciados ou, ainda, “habilitava” os 
professores leigos.  

Para Midlej (2004), as faculdades buscavam suprir as deficiências regionais na 
formação de professores para o 2º grau. Além disso, a instalação desses cursos era 
menos onerosa, dependendo basicamente da disponibilidade docente e de bibliotecas, 
muitas vezes, precárias 8 , para o reconhecimento junto ao Conselho Federal de 
Educação9. 

Cabe destacar que os cursos de formação de professores, implantados mediante a 
interiorização do ensino superior na Bahia, decorreram das novas demandas 
educacionais criadas pelas Leis nº 5.540/1968 e nº 5.692/1971; dos baixos 
investimentos demandados pelas licenciaturas curtas e da necessidade de formação de 
recursos humanos para o projeto desenvolvimentista nacional, com o qual o Estado da 
Bahia estava vinculado (CHAPANI, 2012). 

Por conseguinte, em 1969, foi promulgado um do Decreto Estadual n° 21.363, de 
30 de julho para a instituição da Faculdade de Educação de Vitória da Conquista. No 
ano seguinte, o Governo do Estado criou a Faculdade de Formação de Professores, em 
Jequié, cidade que tinha estreitas relações políticas com o Governo Estadual, mas, a 
FFPJ só começou a desenvolver suas atividades acadêmicas no ano de 1977.  Em 11 de 

                                                   
7 Apesar de criadas em 1962, nos termos da Lei nº. 1.802, de 26 de outubro, as Faculdades de Filosofia, Ciências e 
Letras em Vitória da Conquista, Ilhéus, Jequié, Caetité, Feira de Santana e Juazeiro só começam a ser 
implantadas na final da década de 1960. 

8 A biblioteca da FFPVC, por exemplo, segundo inventário realizado em dezembro de 1974 acusou apenas 1.005 
livros e 45 revistas (UESB, 1982). 

9 Segundo o Diagnóstico Estratégico da UESB, as principais dificuldades para a implantação dessa Faculdade, 
especialmente nos dez primeiros anos, foram: difíceis condições salariais para seus docentes e funcionários, falta 
de condições estruturais (laboratórios, salas de aula, etc.) e de regulamentação dos profissionais do ensino 
superior (UESB, 1993). 
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fevereiro de 1971 através do Decreto-lei nº 68.219 foi concedida a autorização para o 
funcionamento da Faculdade de Formação de Professores de Vitória da Conquista – 
FFPVC. 

Primeiramente, foi implantado o curso de Letras, que foi reconhecido pelo Decreto 
Federal nº 79.252, de 14 de fevereiro de 1977. Em 11 de fevereiro de 1977, pelo Decreto 
Estadual nº 80.552 foi autorizado o funcionamento do curso de Estudos Sociais e, em 
17 de maio de 1979, também via Decreto Estadual, de nº 83.548, foi autorizado o 
funcionamento do curso de Ciências (com habilitações em Física e Matemática). 

Neste ínterim, em 1981, no mesmo prédio onde funcionava a FFPVC, foi iniciada a 
implantação de cursos técnico-profissionais, a começar pelo Bacharelado em 
Administração, que seria, depois, junto com as Faculdades de Formação de 
Professores de Vitória da Conquista e Jequié, a pedra fundamental embrionária da 
Universidade do Sudoeste, logo seguidos de outros cursos.   

Desde sua implantação,em 1971 até à sua autorização como Universidade, em 
1987, essa Instituição desenvolveu uma política de implantação de novos cursos, 
capazes de atender às demandas apresentadas pelo mercado de trabalho e às 
necessidades sinalizadas pela comunidade. No ano de 1982, passaram a funcionar, 
integradas à UESB, a Escola de Agronomia, criada em Vitória da Conquista, a Escola 
de Enfermagem e Obstetrícia, criadas em Jequié e a Escola de Zootecnia, fundada em 
Itapetinga, com cursos de bacharelado com duração plena. 

Pelos Decretos nº 119/87, do Conselho Estadual de Educação e Decreto nº 94.250, 
de 22 de abril de 1987, pelo Conselho Federal de Educação é autorizado o 
funcionamento da UESB, com sede em Vitória da Conquista10 e em outros dois campi: 
em Jequié e Itapetinga. Foi esse, destarte, o quadro de origem da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. 

Para a compreensão e explicação da implantação dessa Instituição, consideramos 
que as narrativas de memória indicam uma teia de relações e conexões que permitem 
vislumbrar aspectos significativos da história e de sujeitos sociais que se entrecruzam 
com a história da própria cidade, em seus desejos e ambições educacionais, como uma 
referência regional. 

Para falar em memória nos embasamos nas assertivas de Maurice Halbwachs, 
especificamente na obra “A memória coletiva”, publicada postumamente em 1950, 
onde, mesmo influenciado marcadamente pela visão durkheimiana, ele se contrapôs à 
ideia de que a memória é um fenômeno eminentemente individual ou biológico, ideia 
dominante nas pesquisas até então.   

Para este autor, a memória, mesmo sendo individual, abrange as dimensões 
coletivas, já que as lembranças individuais se amparam nas lembranças de outras 
pessoas ou do grupo de pertencimento, isto é, se desenvolve a partir de laços de 
convivência sejam eles familiares, profissionais, religiosos, etc.  

                                                   
10 Especificamente, o campus de Vitória da Conquista foi construído a 3 km da área urbana. Essa distância entre 
as comunidades local e universitária parece ser uma característica geográfica da maioria das universidades criadas 
durante o regime civil-militar. 
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Em outras palavras, os grupos compartilham experiências comuns, circundadas 
por determinados quadros sociais que, por sua vez, estão relacionados a lugares, 
tempos, valores etc. Para este autor, a memória coletiva se solidifica na continuidade, 
porque só retém do passado o que está vivo ou é capaz de viver na consciência do grupo 
que a mantém e, deve ser vista sempre no plural – pois, são memórias coletivas 
múltiplas, de diferentes grupos sociais situados num contexto espacial e temporal.  

Diante do exposto, nos apoiamos nas assertivas de Halbwachs ao destacar que toda 
recordação11 individual é sustentada pela memória coletiva, ou seja, por um contexto 
social constituído pela linguagem e pelas noções e representações do tempo e do 
espaço e, há tantas maneiras de representar o espaço quantos grupos existem. Assim 
sendo, é o grupo social que garante a continuidade do passado no presente. 

Fentress e Wickham (1992) teceram algumas críticas sobre esse privilégio que 
Halbwachs concede ao coletivo em detrimento do individual, deixando em segundo 
plano a questão do relacionamento entre a consciência individual e a das coletividades 
que os indivíduos construíram (p. 08). Por isso, preferem usar a designação “social” 
ao invés de “coletiva” para designar a memória, pois, acreditam que o adjetivo social 
contempla também a participação do indivíduo na construção da memória. 

Naturalmente, não desprezamos outras abordagens, inclusive aquelas que 
contrapõem-se aos postulados halbwachianos, como as mais recentes, de Magalhães e 
Almeida (2011) quando ressaltam que as memórias coletivas ocorrem em meio às 
tensões, conflitos e mecanismos de controle da transmissão da memória social. As 
memórias coletivas são mantidas por interesses de grupos de referência social e, por 
isso, são marcadas pelas visões de mundo dos diferentes sujeitos.  Para os autores 
supracitados, as memórias coletivas e/ou sociais, dialeticamente se cruzam no 
processo de transmissão social, seja pela tradição escrita, prática ou oral, 
estabelecendo vínculos entre presente e passado.  

Por meio de uma primeira aproximação com esses testemunhos, podemos destacar 
que os protagonistas da instituição investigada formularam interpretações 
diversificadas sobre a origem da FFPVC, mas, como ponto em comum, observamos a 
centralidade da Faculdade na Formação de Profissionais voltada para o magistério. 
Como a memória coletiva consiste nas memórias do grupo visto por dentro, onde as 
semelhanças passam para o primeiro plano, buscamos nos relatos os seus aspectos de 
conteúdo idêntico, ou seja, os diversos traços essenciais ao próprio grupo, conforme 
afirmava Halbwachs (2006). 

Foram recorrentes as informações naquele momento histórico: a perspectiva era a 
de cuidar da preparação e capacitação de recursos humanos, em função do grande 
crescimento da rede pública de ensino, decorrente da urbanização e crescente 
demanda dos setores assalariados e da classe média baixa pelo acesso à educação 
universitária. 

                                                   
11 Para Halbwachs recordar significa voltar a evocar, mediante a interação social, a linguagem, etc., ou seja, 
reatualizar a memória do grupo social de pertencimento (2006, p. 42). 
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Complementarmente, segundo o Diagnóstico Estratégico da UESB, a fundação da 
UESB atenderia aos anseios da classe média interiorana, e colaboraria para a 
manutenção da estabilidade social, através do atendimento de demandas de setores 
médios que acompanhavam e participavam do processo de modernização urbana 
(UESB, 1993). 

Frente a esse cenário, uma professora entrevistada destacou que foi o momento 
em que começou a se acentuar a exigência de professores “qualificados” então, para 
preparar essa mudança e inclusive “adestrá-los” didaticamente e pedagogicamente e, 
essa iniciativa foi promovida no governo de Luís Viana Filho. Destacamos que, em 
vista disso, os primeiros professores contratados para lecionar na Faculdade eram 
oriundos de cidades circunvizinhas, pois havia poucos professores graduados na 
cidade e na região. 

Essa informação pode ser confirmada no relatório produzido pelo então diretor. 
No ano de 1972, o curso de Letras foi estruturado por cinco disciplinas e ministrado 
pelos seguintes professores, graduados: Antônio de Moura Pereira, que ministrava a 
disciplina Literatura Brasileira, José Antônio de Castro Tanajura (Francês)12, Maria 
Laura Veloso da Silva (Didática), Rubem Soares Cavalcanti (Psicologia) e Zélia 
Chéquer Freire (Língua Portuguesa)13. Esse mesmo relatório destacou que, em 1973, 
já havia mais outros três professores, que lecionavam (Gerson de Oliveira, Thelma da 
Conceição Diniz Correia Leite e Zélia Saldanha), mas, que aguardavam a liberação do 
contrato junto à Secretaria de Educação. Segundo depoimentos coincidentes, todos 
esses professores foram convidados, pessoalmente pelo primeiro diretor (escolhido), 
para integrar o corpo docente da Faculdade. Nenhum deles tinha experiência com o 
ensino superior14.  

Em 1976, começou a ser programada a oferta do curso de Estudos Sociais e 
Ciências. Visando a atender essa solicitação, da mesma forma, o Governo do Estado, 
por meio do DESAP, começou a recrutar candidatos licenciados em Letras, Educação, 
História, Geografia, Ciências Sociais, dentre outros, para compor o quadro docente 
como também para ampliar os cursos de algumas faculdades de formação de 
professores já existentes. Uma professora relata que todas as despesas com passagens 
e hospedagem, bem como com instruções eram pagas pela Secretaria de Educação. 

De acordo com um professor, o processo seletivo realizado pelo DESAP consistia 
na análise do currículo, entrevista e condicionava o candidato à participação num 
curso de aperfeiçoamento, inclusive com bolsa de estudos concedida pelo Ministério 
da Educação. Os alunos aprovados neste curso eram direcionados para lecionarem nas 
Faculdades existentes. 

                                                   
12 O professor José Tanajura, natural de Caetité, licenciado em Letras Neolatinas pela Universidade do Rio de 
Janeiro (1959), possuía dois certificados obtidos na França (inclusive um da Universidade de Nancy). 

13 Zélia Chéquer é formada em Letras pela UFBA (1969) e tinha curso completo em francês realizado em Salvador 
e concluído em Vichy, cidade da França (TANAJURA, 1992). 

14 Vale lembrar que estes docentes fizeram especialização lato sensu por custas da Instituição, o que significava o 
padrão normal daquele tempo, onde eram pouquíssimos os programas strico sensu.  
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Na avaliação dos professores, havia um preconceito quanto à modalidade dos 
cursos ofertados, não no nível local, mas, em geral, especialmente dentro das 
comunidades científicas. Entretanto, para a realidade da Bahia, essas 
Faculdades representaram um avanço, porque, a partir daquele momento um 
professor formado em Letras, mesmo que em licenciatura curta, representava 
mais do que um professor leigo.  

Complementarmente, o professor Pedro Gusmão (2001) escreveu que:  

A origem da Faculdade foi uma iniciativa governamental, mas a sua expansão 
se deveu a pressão da comunidade por reconhecer que ela traria, como tem 
trazido, benefícios para a região, para o seu crescimento, para a sua expansão 
(GUSMÃO, 2001, p. 391).  

Com os primeiros resultados obtidos, aos poucos, a comunidade regional começou 
a pressionar o Governo para que a Faculdade não oferecesse apenas os cursos de 
formação de professores.  

Desde a FFPVC e depois, com a UESB, os professores já tomavam posicionamentos 
radicais quanto às questões políticas que subordinavam professores e alunos aos 
propósitos do governo ditatorial e, logo nos primeiros anos da Universidade, foram 
criadas as categorias sindicais dos professores (Associação de Docentes da 
UESB/ADUSB), alunos (Diretórios Acadêmicos) e funcionários (Associação de 
funcionários da UESB/AFUS), a exemplo do que acontecia nas outras Faculdades de 
Formação de Professores, Instituições de Ensino Superior e no restante do país. Ao 
lado disso, havia um acirramento muito forte entre o que naquela época era chamado 
de “esquerda” e a chamada “direita” (que predominava entre os partidos e eleitores 
que apoiavam a ditadura). 

No tempo da FFPVC, as iniciativas acadêmicas e culturais ainda eram bastante 
tímidas: algumas vezes, os professores realizaram, junto com os alunos e funcionários, 
semanas de cultura, com palestras e manifestações de arte nas praças da cidade e, em 
momentos de tensão com o Governo, se mobilizaram como categoria e pediram apoio 
às entidades de classe e sindicatos, coparticipando, inclusive, com o sindicato de 
professores municipal e estadual, de movimentos contra as administrações municipais 
e estaduais. Nessa época, o partido dos trabalhadores – PT estava se organizando em 
Conquista, e muitos professores da FFPVC, depois UESB foram parte do seu quadro 
fundador, sendo que, ao lado do PCdo B, formavam a ala mais radical da “esquerda” 
conquistense, rivalizando-se às vezes entre si e, às vezes associando-se em movimentos 
contra a ditadura.  

Nesse contexto, a FFPVC e, posteriormente, a UESB foram palco e alvo das 
disputas entre grupos políticos dos quais faziam parte alunos, funcionários e 
professores, mas, que juntos enfrentavam o governo nas questões salariais e de 
infraestrutura para melhoramento da educação. Ao lado desses, havia inúmeros 
professores que comungavam na mesma taça do governo, sendo estes, geralmente, os 
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escolhidos para o preenchimento de cargos de confiança na cidade e na Autarquia 
recentemente criada. 

Em relação à repercussão social e educacional da FFPVC, a maioria dos docentes 
entrevistados afirmou que, naquela época, a questão do ensino superior na Bahia 
começava a engatinhar e muitos alunos mudaram sua visão de mundo, sua consciência 
política e seus conhecimentos por causa da oportunidade que tiveram em frequentar 
uma faculdade. Nas palavras de uma professora, 

Deve ter sido bom para os professores, para seus alunos, para seus filhos, para a 
família, para a cidade, mas, não podemos superdimensionar uma coisa cuja 
dimensão era ainda muito pequena. Eu poderia dizer que ela era pequena e 
insuficiente se formos comparar com as faculdades da capital, naquela época, ou 
com as faculdades do sul do País, com a USP, UNICAMP, etc., mas, esta foi a que 
nos coube, ou seja, antes com ela do que sem nada. Entretanto, acho que o 
embrião germinou e graças às facilidades de comunicação, transporte, telefonia, 
informática que temos hoje, aos poucos a UESB, apesar de todas as dificuldades 
por que passou pode dialogar, de igual para igual, com outras universidades que 
já eram árvores frondosas quando a FFPVC era um simples embrião. 

A mesma depoente reforça a ideia ao dizer que: 

Apesar de todas as dificuldades iniciais apresentadas na criação da FFPVC e 
transformação em UESB, podemos afirmar que o Governo atendeu, em parte, às 
necessidades de capacitação dos seus quadros. Quem quis sair para a pós-
graduação teve ajuda de custo, dispensa das atividades docentes com 
prorrogação de até cinco anos, e outros emendaram o processo do mestrado com 
o curso do doutorado. Só não saiu para se pós-graduar aqueles que não quiseram 
ou não puderam. Aliás, naquele tempo alguns consideravam que tinham vocação 
para docência, mas não tinham para pesquisa. 

A esse respeito, Magalhães (2004) destaca que a história de uma instituição não é 
uniforme no tempo e no espaço, pois desenvolve-se numa complexa malha de relações 
intra e extramuros, cuja evolução se apresenta profundamente marcada pela sua 
inscrição nas conjunturas históricas locais (p. 124). A FFPVC e a UESB, 
concomitantemente, estabeleceram essas relações, principalmente com as outras 
faculdades estaduais criadas naquele contexto ditatorial, que depois igualmente 
evoluiram para a situação de universidades. Foram pois, conjunturas históricas locais 
e nacionais que determinaram essa presença do ensino superior na Bahia e na Região 
Sudoeste do Estado, sob a égide de um governo militar, ditatorial e de liberdades 
vigiadas. 
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1.1.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

Com base nos documentos, legislações e depoimentos de memória, podemos 
afirmar que a criação da Faculdade de Professores de Vitória da Conquista – FFPVC, 
suporte inicial para a fundação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia se 
tratou de uma estrutura montada por um governo ditatorial orientado para um 
determinado projeto econômico, social e educacional. Em primeiro lugar, tal iniciativa 
visava suprir a demanda por professores adequados às novas legislações educacionais 
em vigor, representadas pelas Leis nº 5.540/1968 e nº 5.692/1971.  

Além disso, os governantes federais, que conduziam coercitivamente os governos 
estaduais planejaram um modelo educacional que atendesse a um desenvolvimento 
atrelado aos princípios capitalistas, para uma sociedade ordeira, pacífica e obediente, 
com uma educação que atendesse a uma demanda cada dia mais crescente – porém, 
uma educação conformadora, cujos conteúdos fossem capazes de catalisar os conflitos 
e manter o status quo. E, de fato, as leis educacionais evidenciam isso quando 
determinam disciplinas como Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política 
do Brasil, Estudos Sociais – em detrimento da Sociologia, Filosofia, História e 
Geografia, que facultariam o conhecimento integral e o livre pensar15. Alguns relatos 
passaram em branco, mas outros recuperaram essas questões. 

Neste sentido, a pesquisa evidenciou que, desde a década de 1960, o Estado visava 
à “modernização do país”, concatenado com requerimentos do capital internacional e 
o sistema educacional sempre foi considerado um elo necessário para o 
desenvolvimento econômico e social. Podemos afirmar que a expansão do ensino 
público superior na Bahia, na década de 1970, se articulou dialeticamente com a 
sociedade estruturada sob o modo de produção capitalista e com a função coercitiva 
que o Estado assumiu neste período ditatorial.  

Na verdade, desde meados dos anos de 1960, já existia o interesse da população 
interiorana para a implantação de uma instituição de ensino superior em Vitória da 
Conquista, o que aconteceu, com a criação da Escola Livre de Sociologia e Política, 
entretanto, ela não teve êxito, por motivos que ainda serão investigados.  

Ao lado disso, no final da mesma década, pressões advindas dos grandes centros e 
políticas urbanas preocupadas em consolidar cidades de médio porte, ao lado da 
necessidade de expansão do capital, fez com que o governo passasse a articular o 
processo de implantação das Faculdades de Formação de Professor, dentre elas a de 
Conquista. A trajetória da FFPVC compõe um fenômeno importante pela sua infuência 
na vida do município e da região. Esse fato é bastante expressivo, sobretudo sob as 
lentes dos relatos de memória.  

Para a maioria dos sujeitos, a Faculdade foi significativa, mesmo que num primeiro 
momento ela não tenha se estendido a toda a população, nem tenha cumprido o papel 

                                                   
15 Esse assunto foi bastante discutido, mormente, nas décadas de 1970 e 1980, por intelectuais que pugnaram 
contra a ingerência política na Educação Brasileira, dentre outros, Dermeval Saviani, Luiz Antônio Cunha, 
Bárbara Freitag, Neidson Rodrigues, Carlos Roberto Jamil Cury, Moacir Gadotti etc. 
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acadêmico que hoje se exige, mesmo assim a sua contribuição não se restringiu ao 
campo educacional. 

A apreensão das memórias coletivas nos obrigou a compreender essa Instituição 
como uma construção social, o que implicou, compreendê-la no seu fazer cotidiano, 
onde os sujeitos se constituem agentes ativos diante da estrutura, ou seja, em contínua 
construção, permeada de tensões e conflitos. 

Assim, além das fontes escritas, as fontes orais possibilitaram novas perspectivas 
de leitura e de interpretação. As narrativas, especialmente, tornaram possível o 
processo de recuperação da memória social de uma época, visto que os múltiplos 
relatos só podem ser compreendidos a partir de um contexto sedimentado 
historicamente.  Em síntese, a combinação de fontes informativas com os relatos de 
memória nos permitiu, neste trabalho, juntar as visões individuais, relembradas com 
os números frios de dados ou notícias impressas. 
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RESUMO  

Esta comunicação tem por objetivo analisar a ação da Câmara Municipal de 
Piracicaba no que tange seu papel na organização e expansão da instrução pública do 
município. Apesar das forças controladoras exercidas pelos estados sobre os 
municípios no campo educacional, Piracicaba destaca-se nas duas primeiras décadas 
do período republicano como uma das cidades mais expressivas em atendimento 
escolar. Com base nos documentos analisados é possível perceber a constituição de um 
crescente debate sobre a temática da instrução pública bem como a participação ativa 
de uma expressiva força política local que aos pouco toma para si a tarefa republicana 
de educar a nação. O estudo foi realizado por meio da análise de fontes primárias, em 
especial dos Relatórios e Atas da Câmara, entre os anos de 1889 a 1910, por entender 
que são os primeiros documentos oficiais que, além de outros setores do serviço 
público, tratam da instrução do município de maneira mais abrangente, destacando 
os principais aspectos geradores desse processo.  
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1.O MUNICÍPIO DE PIRACICABA E A EXPANSÃO ESCOLAR EM PIRACICABA NO 
INÍCIO DA PRIMEIRA REPUBLICA 

O texto ora apresentado tem por finalidade comunicar o atual estágio da 
investigação sobre o processo de estruturação e expansão escolar em Piracicaba nas 
duas primeiras décadas do período republicano (1889-1910)1. Piracicaba é uma cidade 
situada no Oeste paulista, reconhecida por muitos 2  como um dos principais 
municípios em matéria de educação devido ao elevado número de escolas registradas 
nas primeiras décadas do regime republicano. Muito embora, hajam indícios de que a 
preocupação com a instrução possa ser notada antes mesmo do período aqui recortado 
e avançado, com relativo exito, para um pouco além das fronteiras das duas primeiras 
décadas republicanas. Para analisar os dados coletados, partimos do pressuposto de 
que as instituições escolares também são produzidas a partir das interações com seu 
meio social envolvente de modo que correlacionar “o lugar da escola no tempo da 
cidade” proporciona também compreender o “projeto de sociedade em que espaço e 
tempo estão entrelaçados em uma e outra, através de práticas sociais em que se 
definem e redefinem mutuamente” (Pessanha; Silva, 2006, p. 109). As culturas 
escolares geradas no processo de escolarização dialogam de maneira muito especial 
com as práticas sociais, ora oriundas da região em que se localizam as cidades, ora de 
seu contexto maior. A partir deste pressuposto interacionista, a pesquisa a qual esta 
comunicação de integra procura em seu escopo central compreender os processos que 
deram origem à formação e à evolução das instituições educativas em Piracicaba, 
percebidos como um conjunto de práticas e representações sociais que se manifestam 
no processo de interação com um contexto historicamente determinado. Acredita-se 
que o levantamento e a análise dos processos de organização escolar e da consequente 
produção de culturas escolares geradas nas tessituras do contexto investigado, sejam 
uma forma de colaborar com a investigação do cenário educacional do estado de São 
Paulo no início do período republicano e em particular do município de Piracicaba. 

Segue-se aqui o mesmo recorte temporal proposto na pesquisa maior por 
compreender nesse período a Reforma “Caetano de Campos” de 12 de março de 1890, 
que reorganiza à Escola Normal da Capital e converte em escolas-modelos as antigas 
escolas anexas, e, a Lei nº 88 de 8 de setembro de 1892 de reforma da instrução 
pública, geradoras do modelo escolar paulista, chegando até a criação da Universidade 
Popular de Piracicaba, em 1910. Pois é nesse contexto que é possível perceber em 

                                                   
1 Esta comunicação apoia-se em grande parte no projeto de pesquisa “Educação escolar no município de 
Piracicaba no início da Primeira República (1890-1910), desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Metodista de Piracicaba, UNIMEP, em parceria com pesquisadores vinculados a 
Universidade Estadual Paulista, UNESP, e a Universidade Estadual de Londrina, UEL, e no capítulo “Cultura e 
escolarização: um panorama do município de Piracicaba na virada do século XX” (Vieira, Nery; Aguiar, 2015) do 
livro “Ação municipal e educação na primeira República no Brasil” organizados por Wenceslau Gonçalves Neto e 
Carlos Henrique de Carvalho (2015).    

2 Dentre estes destacam-se: Marly Therezinha Perecin (1989, 2004), Gerrini (2009), Cecílio Elias Netto (2000). 
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Piracicaba, tanto nos aspectos quantitativos como qualitativos uma expanção escolar 
que se destaca dos demais munícipos paulistas no mesmo período, colocando-o na 
dianteira em materia de educação escolar. 

Para efeito de análise, seguimos aqui utilizando a categoria historiográfica de 
“município pedagógico”, proposta por Gonçalves Neto e Justino Magalhães, entendida 
como “ação educativa do poder local” destacada em função do “caráter de centralidade 
que as elites locais dão a questão da educação e aos dividendos políticos, e também 
econômicos, que podem advir de iniciativas voltadas para a aproximação entre o povo 
e as letras” (2009, p. 163), tomando os devidos cuidados para não categorizarmos a 
existência de uma autonomia municipal em termos de instrução na primeira 
República, particularmente no estado de São Paulo. Procuramos levar em 
consideração tanto uma possível “presença de uma legislação descentralizadora da 
gestão do ensino” como os desdobramentos da “responsabilidade local dessa 
obrigação” ou seja, a “apropriação que as elites fazem dessa responsabilização, tirando 
proveito para a concretização de objetivos particulares, relacionados à manutenção da 
ordem, disseminação de ideologia própria e delimitação de uma identidade municipal” 
(Cf. Gonçalves Neto, 2006, p. 14). 

No caso do município de Piracicaba partimos de uma hipótese inicial de que sua 
ação no âmbito da educação está muito mais atrelada à proximidade com o poder 
estadual e federal no período analisado do que propriamente pela constituição de uma 
legislação descentralizadora que pudesse garantir uma maior autonomia 
organizacional na gestão do ensino local. Vale lembrar que Piracicaba, neste período, 
manteve uma forte representação republicana conduzida pelos irmãos Manoel e 
Prudente de Moraes Barros, dentre outras lideranças locais, capaz de “tomar 
iniciativas políticas, discutir e editar leis, em complemento ou para além das 
atribuições concedidas pelo estado” (Gonçalves Neto, 2009, p. 171).  

Olhar para Piracicaba sob esta perspectiva é levantar questionamentos a respeito 
do papel de suas elites locais no processo de expansão escolar nos primeiros anos da 
República, e analisar de que maneira as ações no âmbito municipal ocupam um espaço 
vazio deixado pelos governos estadual e federal e que permitem capitalizar ganhos 
econômicos e políticos para os que as realizam. Essa ação, no caso piracicabano, não 
se restringiu apenas as escolas públicas, mas também se espraiou pela esfera privada 
como podemos observar em pesquisas já realizadas (Vieira, 2011).  Trazer a categoria 
de “município pedagógico” para o âmbito de estudos no estado de São Paulo, 
considerando que ela foi gestada em pesquisas referentes a determinadas localidades 
do estado de Minas Gerais e Portugal, consiste não em “transportar” uma realidade 
para outra, mas em utilizar uma lente que permita direcionar nosso foco de análise 
para as especificidades das ações dos republicanos piracicabanos, no âmbito do 
município, bem como observar de que maneira este espaço geográfico permitiu a 
confluência de sujeitos e interesses comuns que favoreceram a sua expansão escolar. 
Além disso, no âmbito da História da Educação, o uso desta categoria permite uma 
valorização da dimensão local nos estudos da área.  
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A consider-se a forte atuação do governo estadual de São Paulo na educação desse 
período, a análise a partir do ponto de vista local torna-se um espaço de investigação 
da responsabilidade assumida pela municipalidade, conteúdo histórico ainda pouco 
investigado pelos historiadores da educação nesse estado, conforme apontado por 
Souza (2012, p. 43). Umas das peculiaridades do estado de São Paulo é a existência do 
Conselho Municipal de Instrução, criado em 1874 pela legislação provincial3, que 
coloca representantes da Câmara Municipal na responsabilidade pela instrução 
primária no município. Para o desenvolvimento desta pesquisa, partimos da premissa 
de que a ação deste Conselho pode ser considerada como um forte elemento de 
favorecimento à municipalidade em sua atuação direta de criação, manutenção e 
provimento das escolas primárias.  

Como trata-se de uma pesquisa em início de construção, é oportuno salientar que 
ainda estamos na fase do tratamento das fontes na busca de seu ponto relacional4. 
Procuramos aqui apresentar dados e levantar alguns questionamentos que devem ser 
melhores verificados na interação entre as fontes e o objeto de análise ao longo da 
pesquisa, mas para as quais já encontramos algumas evidências plausíveis para uma 
primeira abordagem interpretativa (Vieira; Nery; Aguiar, 2015).  

1.1. MUNICÍPIO PEDAGÓGICO  

O papel formal dos municípios5 na educação está presente na legislação brasileira 
desde a lei geral do período imperial de 15 de outubro de 1827, prevendo a existência 
de escolas nestas localidades, sendo que cabia às Províncias e posteriormente aos 
Estados a responsabilidade precípua pelas escolas primárias. A Lei Orgânica dos 
Municípios brasileiros, de 1º de outubro de 1828, chamada também de Regimento das 
Câmaras Municipais do Império, discorre sobre a intervenção das vilas na educação, a 
partir das Câmaras Municipais, o que constituiu uma aparente vitória do poder local. 
Contudo, essa mesma lei, submete as Câmaras ao poder das Províncias e do Império, 
cerceando suas pretensas autonomias ao subescrever em seu Art. 24 que elas “são 
corporações meramente administrativas e não exercerão jurisdição alguma 

                                                   
3Art. 3.º - Fica creado em cada Municipio, onde fôr obrigatoria a instrucção primaria, um Conselho de 
Instrucção composto do inspector do Districto, Presidente da Camara Municipal e um cidadão nomeado pelo 
Presidente da Provincia, que tambem designará seu substituto. Art. 4.º - Ao Conselho de Instrucção incumbe: 
(...) §  8.º - Promover. por todos os modos, o desenvolvimento da instruccão primaria. (SÂO PAULO: ALP Lei n° 
9, de 22/03/1874). 

4  Tomamos aqui o conceito de fonte primária no sentido de ponto de relação como nos apresenta Campos & Cury 
(1997, p. 306). Segundo esta tomada “as fontes primárias teriam o poder não só de propiciar explicações, como o 
de recebê-las” mantendo assim uma relação de interdependência entre o objeto em estudo e as próprias fontes 
consultadas. 

5 A ideia de município no Brasil Colônia principia na tentativa da Monarquia Portuguesa de disciplinar e 
controlar política e administrativamente suas possessões na América, formando infraestruturas locais, com o 
nome de vilas, que mais tarde seriam transplantadas para as mãos das províncias e posteriormente dos estados 
republicanos, tornando-se municípios. 
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contenciosa” (Brasil, 1828). No que diz respeito à educação, determina em seu Art. 70, 
que as administrações locais “terão inspecção sobre as escolas de primeiras letras, e 
educação” (Brasil, 1828). A Reforma Constitucional de 1831 cria a monarquia federal e 
constitucional e elimina o Poder Moderador, mas as atribuições das Câmaras 
continuaram as mesmas. Por seu turno, o Ato Adicional de 1834 viria a cercear mais 
ainda a autonomia das Câmaras colocando as vilas sob a tutela das Províncias. Em 
relação à educação o Ato Adicional de 1834 constituiu um marco no processo de 
centralização do ensino brasileiro ao delegar às Assembleias Legislativas e ao 
presidente de cada Província a incumbência de legislar sobre a instrução primária e 
secundária, exceto a do município da corte. Todavia, as Províncias não dispunham de 
recursos materiais e humanos para proporcionar o ensino popular, fato que fez com 
que envolvessem as Câmaras Municipais, “iniciando um trabalho conjunto, em grande 
parte, de subordinação destas àquelas” (Cf. Oliveira, 1999, p.17), ficando as Câmaras 
responsáveis pelo provimento de prédios escolares, mobiliário e material didático, 
além de fiscalizar professores, inspecionar o ensino, criar colegiados para a gestão do 
ensino e auxiliar os alunos “indigentes”. 

Somente a partir de meados da segunda metade do século XIX, aproximadamente 
na década de 1870, a instrução pública passou a fazer parte da pauta de discussão 
nacional. Isso se deu, dentre outros motivos, pela influência de teorias advindas da 
Europa e Estados Unidos, pela necessidade de mais pessoas para a prática política, 
pela preparação de mão de obra para as indústrias e a difusão de princípios ideológicos 
da República que estava por vir (Cf. Gonçalves Neto; Magalhães, 2009). A Constituição 
Republicana, promulgada em 1891, apresentou uma definição genérica em relação aos 
municípios no Art. 68, o qual determinou aos estados assegurarem a autonomia dos 
municípios em tudo que fosse de seu “peculiar interesse”, constituindo-se um mero 
dispositivo constitucional. A partir desse panorama é possível perceber que, até a 
proclamação da República, os municípios estiveram sob a tutela de outros níveis de 
poder. Contudo, alguns governos locais conquistaram poder econômico e político 
suficiente para adquirir certa autonomia, na área da educação, o que permitiu que 
esses municípios caminhassem para se tornarem pedagógicos, ao estabelecerem uma 
identidade própria de ensino (Cf. Gonçalves Neto; Magalhães, 2009). É lícito supor 
que alguns desses municípios localizavam-se no estado de São Paulo, à época um dos 
estados mais desenvolvidos economicamente e que faz a reforma do ensino primário 
já no início da década de 1890, ao criar escolas graduadas que, posteriormente, 
serviriam de modelo para as de outros estados da federação. De acordo com Souza “no 
início do século XX, o estado de São Paulo foi reconhecido como sendo o centro de 
referência da modernização educacional no Brasil” (2012, p. 30), apesar de a reforma 
não haver se consolidado plenamente devido as “precárias instalações das escolas 
primárias, os baixos salários dos professores e as deficiências da educação na zona 
rural” (Cf. Souza, 2012, p. 31). 
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1.2. A EXPANSÃO DA ESCOLARIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  

Na virada para o século XX Piracicaba já apresentava um quadro sociopolítico 
bastante complexo, em medida justificado pelo crescente processo de urbanização 
iniciada em fins do XIX e que se fortaleceu principalmente com a supressão do sistema 
escravista de produção6, a intensificação da imigração de origem europeia e norte-
americana para a região, a expansão da indústria cafeeira e sucroalcooleira e com o 
recrudescimento do movimento republicano no interior paulista, motor das principais 
propostas de mudanças. É nesse contexto que o ideal de instrução se fortaleceu no 
estado de São Paulo orientado por concepções de mundo que buscavam definir novas 
condutas e hábitos em um discurso que articulava escolarização e civilização. O 
processo de escolarização, então entendido como medida para propagar a instrução, 
uniu-se ao projeto de modernização das cidades e passou a ser empreendido em escala 
significativa. Segundo Monarcha (1999, p. 75), os relatórios  oficiais produzidos neste 
contexto “cumprem a tarefa de dramatizar e documentar a época, propondo a partilha 
e o alargamento de uma experiência histórica e produzindo um  imaginário político 
mobilizador”. A instrução pública passou a ser concebida como um dos instrumentos 
privilegiados para se incutir no país o espírito da civilização moderna. 

No Brasil, o período de transição entre os séculos XIX e XX foi marcado por várias 
medidas de intervenção no espaço público, desejosas de difundir no espaço da cidade 
a modernização que reclamavam as elites e que modificavam as experiências dos 
citadinos. Juntamente com as melhorias nesse espaço público era necessário educar 
também as posturas, criando-se lugares disciplinares como asilos, bibliotecas públicas 
e principalmente pela expansão escolar. A educação ganha na pauta republicana lugar 
privilegiado. Segundo Rosa Fátima de Souza, ao falar da modalidade dos grupos 
escolares diz que, “os republicanos mitificaram o poder da educação a tal ponto que 
depositaram nela não apenas a esperança de consolidação do novo regime, mas a 
regeneração da nação” (1998, p. 15). O ideal de instrução se fortalece orientado por 
concepções de mundo que buscam definir condutas e hábitos. Esse discurso que 
articula escolarização e civilização é visto por Faria Filho como um discurso fundador 
do campo educacional e que pretende “mostrar a centralidade da educação escolar e 
da instrução na constituição da civilidade e, mais tarde, da ordem e do progresso” 
(2003, p. 81-82).  

Em pesquisa recente sobre a instrução em Piracicaba nas últimas décadas do 
século XIX, Honorato e Monarcha retomam a esta questão ao destacar que nesse 
período   

a relação entre republicanos, imigrantes, protestantes, maçons, liberais de 
diferentes naturezas, conservadores e católicos desenvolveram o 

                                                   
6 Piracicaba foi o último município do Oeste paulista a se desvincular efetivamente do sistema escravagista de 
produção. A tão desejada libertação espontânea do município teve de esperar pela lei de 13 de maio de 1882 (Cf. 
PERECIN, 2004, p. 61). 
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sentimento de que, para elevar Piracicaba ao padrão civilizatório de 
destaque na Republica de São Paulo e no Brasil, tornava-se necessária a 
ampliação da esfera pública por meio do avanço da institucionalização da 
instrução. (Honorato, Monarcha, 2016, p. 189) 

Há uma série de documentos oficiais, relatórios, e notícias veiculadas em 
jornais locais e literaturas da época que apresentam indícios de que a preocupação 
com o avanço do programa de instrução pública era o motor principal que 
impulsionava àqueles que estavam comprometivos com o processo de emancipação da 
nação por meio da vulgarização do ensino público. É neste contexto que podemos 
compreender a inserção e a presença do município e de uma rede de agentes políticos, 
religiosos e representes da sociedade civil que levaram avante, o que poderíamos 
demominar de um projeto de organização e expansão escolar em Piracicaba. Este 
projeto tem início ainda no final da década de 1870 com o convite dos irmãos Moraes 
Barros ao missionário norte-americano rev. Junius Eastham Newman para transferir-
se “para Piracicaba, a fim de abrir uma escola que se dirigisse à instrução da mocidade 
daquela localidade”, de acordo com estudo divulgado por Vieira (2011, p. 283).7  

Entretanto, não podemos, dizer de uma ausência do Estado na educação 
piracicabana. Como município paulista, Piracicaba estava sob o âmbito legal de um 
conjunto de reformas na instrução pública estadual. O estado de São Paulo instituiu 
de imediato um modelo de escolarização primária após a proclamação da República. 
A reforma da Escola Normal e a criação do Grupo Escolar e das Escolas Modelo 
constituíram-se no modelo escolar paulista (Vieira; Nery; Aguiar, 2015, p. 138). As 
primeiras escolas públicas instaladas em Piracicaba foram as escolas isoladas, ainda 
no período imperial. Em 1894, por meio do Decreto 248, de 26 de julho, foi criada a 
Escola Primária Graduada no estado de São Paulo e, em 1897, Piracicaba recebe o 
Primeiro Grupo Escolar. Este possuía prédio próprio que foi construído com os 
auspícios da Câmara Municipal. A Câmara também adquiriu o prédio para a 
construção do Segundo Grupo Escolar8 e outro para a Escola Complementar (2015, p. 
139), e de acordo com Capri, a despeito da crise fimanceira que atingiu a maior parte 
dos municípios brasileiros nos primeiros anos da República a instrução pública 
manteve-se sempre como prioridade da ação da municipalidade 

Ora pondo em acção o seu prestigio para a obtenção, da parte do governo 
estadual, de estabelecimentos de ensino secundario que enriqueçam a 
cidade e de escolas primarias que se disseminem pelos bairros mais 
distantes do municipio; ora animando e auxiliando pecuniariamente a 
iniciativa particular, por meio de subvenções mensaes como as que paga á 

                                                   
7  O colégio Newman é considerado o embrião do Colegio Piracicabano (1881), que após o advento da República,  
exerceria influência capital na reforma da instrução pública de São Paulo (Cf. Sampaio, 1958) .  

8  O Grupo Escolar Moraes Barros custou aos cofres do município a quantia de 120,000,00 reis dos quais 
10,000,00 reis foram doados pelo senador Manoel Moraes Barros. 
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Beneficiente Operaria, á Egualitaria Instructiva, ao Externato S. Coração 
de Jesus e a Universidade Popular; ora auxiliando a construcção de 
verdadeiros palacios escolares, ou adquirindo por conta propria para 
offerecel-os ao Estado, como nos casos do grupo escolar “Barão do Rio 
Branco”, da Escola Normal, e do grupo modelo “Moraes Barros”; ora, 
finalmente, creando e mantendo escolas primaria destinadas a supprir os 
bairros em que ainda não se puderam installar escolas estaduaes – a 
Camara Municipal não tem nesse particular medido esforço algum. (Capri, 
p. 156)  

De acordo com os Relatórios apresentados pelo presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Paulo de Moraes Barros, relativos ao triênio de 1899-1901, Piracicaba contava 
nesse período com 2.092 casas para uma população urbana estimada em 11.060 
habitantes. Havia na cidade cerca de 3.006 estrangeiros de várias nacionalidades que 
se somavam aos 8.054 brasileiros. Tendo como referência o recenseamento da cidade 
realizado em 31 de dezembro de 1899, os Relatórios apontam para um contingente na 
faixa etária de 1 a 20 anos, representada por 4.835 pessoas, destas 2.372 crianças em 
idade escolar. Piracicaba é descrita como uma cidade com um potencial jovem 
bastante expressivo e com o predomínio de uma crescente classe média urbana 
(Piracicaba, 1902, p. 31-32). Aos poucos, a aristocracia vai cedendo lugar a constituição 
de um novo grupo social que a partir do final do século vai assumindo os destinos da 
Nação.  

Os Relatórios da Câmara descrevem um fato bastante curioso de que 
aproximadamente 5.555 pessoas sabiam ler, ou seja, para uma população urbana 
estimada em 11.060 habitantes este número representava a metade da população, o 
que, mesmo para o mais otimista propagandista republicano, era um número bastante 
elevado para as expectativas da época. É possível perceber nestes números o que 
Monarcha chama de “dramatismo dos documentos oficiais da época” (1999, p. 75). 
Entretanto,  mesmo desconfiandos dos números apresentados, como bem nos adverte 
Ferraro (2009) em relação aos cuidados com o senso de 19009, os dados apresentados 
pelos Relatórios da Câmara ainda são muito instigantes e desafiam-nos a buscar 
respostas para este aparente enígma. É necessário comparar essa informação com 
outros documentos e/ou considerar esses dados como uma construção e procurar 
compreender o que o conceito de leitura e de leitor significavam para a época.  

No que diz respeito às práticas de leitura em Piracicaba, “sabe-se que em 28 de 
fevereiro de 1892 inaugurava-se o Gabinete de Leitura, segunda biblioteca pública10 

                                                   
9 De a cordo com as análises de Ferraro, o censo de 1900 tem inconsistências atribuídas, segundo à explicação no 
próprio Recenceamento Geral do Brasil de 1920,  “a deficiência dos dados censitários em muitas localidades e até 
mesmo por completa omissão de vários distritos e não menor número de municípios, conforme assinalam os 
próprios documentos oficiais.” Razão pela qual, prefere Ferraro desconsiderar este censo em sua análises do 
analfabetismo no Brasil (Cf. FERRARO, 2009, p. 88-91).   

10 A primeira Biblioteca Pública de piracicaba foi erigida em 1873. 
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da cidade, localizada à Rua Prudente de Morais na casa de seu presidente, o senhor 
José Miguel de Andrade.” (Vieira; Nery; Thiago, 2015, p. 134).  

Em relação à instrução pública, os Relatórios são muito otimistas, consideram 
nesse período “bastante animador o estado atual da instrução no município, quer na 
parte devida à acção do Estado, quer na parte devida à acção da Câmara Municipal, 
quer na parte devida à acção particular” (Piracicaba, 1902, p. 6) e sinaliza para o fato 
de que todas as casas de ensino interessam direta ou indiretamente à administração 
pública. A partir dos Relatórios e dos levantamentos preliminares já realizados sobre 
a escolarização em Piracicaba, é possível mapear nas primeiras duas décadas da 
República o número de estabelecimentos mantidos por diferentes instâncias (Estado, 
Município e particulares) e de diferentes modalidades (Escola Normal Primária, 
Grupos Escolares, Escolas Isoladas, Escolas Vagas, Aulas Avulsas).  

Apenas como um exercício de comparação provisório extraímos dos Relatórios de 
1899-1901 os seguintes dados apresentados abaixo para compará-los futuramente com 
os dados tanto do início do período como com o final do percurso investigado para 
então procedermos as análises necessárias à compreensão da evolução do processo de 
organização e expansão da instrução pública do município e o papel que a Câmara 
desempenhou neste processo. Assim, temos no ano de 1900, o seguinte quadro 
demonstrativo dos alunos matriculados nos estabelecimentos de instrução de 
Piracicaba: 22 estabelecimentos de ensino para o atendimento de 1.881 alunos, sendo 
1.787 da cidade e 94 dos bairros de Tanquinho e Xarqueada. Para uma população em 
idade escolar de 2.372 pessoas. Desta população 583 crianças ainda não tinham acesso 
a instrução escolar e mais de 300 não tinham acesso porque não encontraram vagas 
nas escolas. As matrículas estavam distribuídas da seguinte forma: 1.052 alunos 
estavam matriculados em escolas públicas estaduais (690 em grupos escolares, 194 na 
escola complementar, 168 em escolas isoladas); 127 alunos em escolas públicas 
municipais; e, 702 alunos em escolas particulares (Piracicaba, 1902, p. 12-13). 
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FIG. 1| Distribuição da População Escolar no Município em 1900 

 
Tais números nos chamam a atenção pelo fato de que segundo as estatísticas 

apresentadas, do total da população em idade escolar (2.372) 583 crianças estavam 
fora da escola, ou seja 24,6%. Se colocarmos este percentual em relação aos 
percentuais apresentados pelo Recenseamento Geral do Brasil de 1890 (82,6%) e 1920 
(71,2%)11, e se fizermos uma projeção decrescente entre eles podemos chegar aos 70% 
da população em idade escolar que não eram alfabetizadas (população de 5 anos ou 
mais). É lógico que é preciso definir melhor estes parâmetros para termos uma 
precisão maior desses números e fazermos uma comparação mais fidedigna. 

                                                   
11 Fontes: para 1890 e 1920, ver: Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Recenseamento Geral do Brasil, 
1920, v. IV, 4ª Parte – População.  
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 FIG. 2 | Distribuição da População Escolar no Município em 1900 

 
Após constatar este fato e deixar transparecer sua preocupação com a falta de 

vagas nas escolas públicas, prossegue o presidente inaltecendo o empenho da Câmara 
na promoção da expansão escolar.  

Si, das cidades do interior do Estado é Piracicaba a que conta maior número 
de estabelecimentos de instrucção, é certo que, para conseguir este 
resultado, a Camara Municipal não tem poupado sacrifícios e esforços, 
devendo ser citada, entre outros, a lei que izenta de impostos os diretores e 
professores de collegios e escolas. (Piracicaba, 1902, 13) 

Ao falar sobre o orçamento, o presidente da Câmara destaca que o município 
dispõe de uma verba de 8:000$ destinada a instrução pública e segundo suas palavras 
“Esta verba excede de muito as necessidades das despesas com as escolas existêntes, e 
portanto, facilita o provimento de novas” (Piracicaba, 1902, 13). 

Ao final da segunda década do período republicano, o município de Piracicaba já 
se despontava entre os mais representativos do Estado, alcançando o expressivo 
número de 40 unidades escolares de acordo com os registros secundados pela Câmara 
Municipal em suas Atas. O Annuário do Ensino do Estado de São Paulo de 1911/1912, 
indica que a população do município de Piracicaba em 1911 já alcançava o número de 
42.750 pessoas sendo 6.100 em idade escolar, distribuídas da seguinte forma: 2.946 
alunos matriculados em escolas públicas estaduais (1483 nos Grupos Escolares e 1463 
em Escoloas Isoladas); 328 alunos matriculados em escolas públicas municipais; e, 
1.534 alunos matriculados em escolas particulares (Annuário de Ensino, 1911/1912, p. 
502).  
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FIG. 3 |Distribuição da População Escolar no Município em 1911. 

 
Podemos notar que em relação a população em idade escolar estimada em 6.100 

crianças, 1.292 estavam fora da escola. Houve um leve declínio percentual se 
comparado com o ano de 1900, passando de 24,6% para 21,2%. Embora hajá um 
aumento dos números absolutos em relação ao ano de 1900, que registra 583 crianças 
em idade escolar sem matrícula, o oferecimento total das vagas nas escolas públicas 
estaduais e municipais e particulares mais que trplicou neste mesmo intervalo de 
tempo.  

 

FIG. 4 | Distribuição da População Escolar do Município em 1911. 

 

2946

328

1534

4808

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Escolas	Estaduais Escolas	Municipais Estabelecimentos	
Particulares

Total

Nú
m
er
o	
de

	M
at
ríc

ul
as

78,80%

21,20%

Alunos	matriculados	

Alunos	sem	matrícula



 

 
 

16 

2. CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

É possível verificar pela leitura dos documentos analisados até o momento que 
desde o alvorecer da República, a municipalidade toma a frente no processo de fazer 
de Piracicaba uma cidade escolarizada. Seja pela ação da Câmara, dos políticos locais 
na Assembleia Estadual, ou pela iniciativa particular por meio das missões 
confessionais, Sociedade Propagadora da Instrução Pública ou outra forma de 
organização social. O fato é que a cidade de Piracicaba é uma das primeiras do Estado 
a receber o Grupo Escolar e a Escola Complementar, além do número significativo de 
escolas particulares e de abrigar, no final do período deste estudo, uma iniciativa 
bastante peculiar no país: a Universidade Popular de Piracicaba12.  

Visto sob a ótica da categoria “município pedagógico”, é importante colocar sob 
um certo relativismo a relevância que a ação do município teve no processo de 
expansão escolar em Piracicaba para também pensarmos no papel que exerceu a 
expressiva representação republicana local no período, conduzida principalmente 
pelos irmãos Prudente e Manoel de Moraes Barros e Paulo de Moraes Barros, filho de 
Manoel de Moraes Barros, dentre outras lideranças locais. Cremos que esta é uma 
hipótese a ser considerada e que requer ainda uma investigação mais adensada.13  

Se o município pedagógico em Minas Gerais surge na ocupação de um vazio legal 
e a ausência de um modelo educacional entre o início da República e a primeira 
reforma da instrução pública do estado em 1906, o mesmo não ocorreu em Piracicaba. 
Além de São Paulo ter, logo no alvorecer republicano, organizado um sistema escolar 
modelar, a província de São Paulo, a partir da lei que cria o Conselho Municipal de 
Instrução acaba por delegar aos municípios a responsabilidade sobre a escolarização 
elementar. Contudo, com esta categoria é também possível percebermos a força da 
elite local capitalizando especialmente ganhos políticos com uma ação municipal que 
construiu uma imagem de cidade dedicada à instrução e à cultura. Piracicaba como 
nicho republicano, representaria um trampolim para ascensão em níveis estadual e 
nacional. Não obstante, há uma confluência de forças locais de diversas matrizes 
reunidas sob o ideal republicano, inseridas num movimento missionário protestante 
e católico, associados a um poderio econômico agrícola e organização de sociedades 
civis laicas. Tudo isso construído sob a égide do “Ateneu Paulista”14, abrindo espaço 
para um alto índice de alfabetização. Há indícios de que não foi uma resposta a uma 

                                                   
12  UPP possuia forte traço positivista e via na organização social o melhor caminho para o desenvolvimento 
completo do Gênero humano. Ver o trabalho de  Vieira e Nery (2013).  

13  Estamos pontuando aqui parte das considerações provisória feitas em artigo anterior (2015) por ainda não 
termos avançado o suficiente nas análise dos documentos coletos  (Ver. Vieira, Nery, Aguiar, 2015). 

14 De acordo Perecin, o sucesso do trabalho educacional em Piracicaba, no inicio do século XX, projetou-lhe o 
apelido de “Ateneu Paulista”, referência feita pelo intelectual italiano Roberto Capri que em visita à região, assim 
qualificou a cidade: “Piracicaba puó inorgogliarsi di essere una delle città paoliste, ove l’instruzione è tenuta in 
altissimo conto: si puó considerare L’Ateneu pauliste”14 (Capri Apud Perecin, 1989). 
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omissão do Estado15 na educação, mas Piracicaba pode ser considerado um município 
pedagógico na medida em que ajudou a construir o republicanismo e aproveitou o 
espaço criado pelo modelo educacional paulista para dar corpo às iniciativas dos 
entusiastas pela educação.  
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RESUMO  

O estudo tem como objetivo investigar e analisar as experiências educativas de 
iniciativas religiosas de uma Ordem da Igreja Católica em atuação no Brasil na 
segunda metade do século XIX. Neste caso, de modo geral, nos propusemos a observar 
e a refletir acerca do papel das Filhas da Caridade (freiras da Ordem de São Vicente de 
Paulo) no campo da Educação, Caridade e Assistência no Brasil, a partir das 
orientações mundiais da própria Ordem, cuja atuação se realizava em diversos países. 
Os Estatutos da Ordem de São Vicente de Paulo pretendiam regulamentar suas 
práticas, elaborando um complexo sistema de regras, princípios, finalidades e 
normatizações (ARRUDA, 2011).  Assim, procuramos esquadrinhar a proposta de 
atendimento das religiosas, e as representações erigidas em torno da ação educativa, 
com base nos pressupostos especificados naquele documento. De modo específico, 
tencionamos inquirir acerca de suas ações nas províncias de Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. Tomamos para efeito da análise, dois exemplos de instituições educativas 
criadas pelas vicentinas, pertencentes à malha privada do ensino: em Minas Gerais, 
um Externato (com aulas avulsas) na cidade de São João del Rei; na província do Rio 
de Janeiro, o Colégio Imaculada Conceição na Corte Imperial, fundado em 1855 (em 
funcionamento até hoje). 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Instituições escolares, ensino religioso, expansão das ordens religiosas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A historiografia da educação aponta que a construção da forma escolar moderna 
se deu por intermediações de forças distintas (GONDRA, SCHUELER, 2008). 
Diversas experiências educativas, escolares e não escolares, surgiram a partir de 
iniciativas de particulares e pelas ações do Estado em todo país. No entanto, a malha 
particular de ensino alcançava, muitas vezes, índices mais significativos nas 
estatísticas que contabilizavam números de colégios ou alunos (PASCHE, 2014). Neste 
sentido, é imprescindível para o campo da História da Educação conhecer e 
compreender a organização e o funcionamento daquelas experiências.  

Na reflexão acerca destas questões a indagação sobre o papel da Igreja Católica – 
que mantinha (e mantém!) múltiplas e complexas relações com o poder público e cujas 
ações estavam historicamente ligadas às questões educacionais no Brasil – não pode 
estar ausente. Não somente por tratar-se da religião oficial do Estado Imperial 
(período que contempla grande parte desta pesquisa), mas porque há evidências de 
que o poder público amparou as ações católicas na instrução em termos materiais, com 
subsídio financeiro, doação de espaços e material, por exemplo (PASCHE, 2014).  

Desta feita, esta proposta de estudo, inserida em projetos de pesquisas em 
desenvolvimento, tem como objetivos investigar as experiências educativas de 
iniciativas religiosas de uma ordem específica da Igreja Católica a partir da segunda 
metade do século XIX.  

 
2. VICENTINAS: A ORDEM, SUA HISTÓRIA E SUA PEDAGOGIA 

Interessa-nos observar e a refletir acerca do papel das vicentinas (como são 
conhecidas as Filhas da Caridade) no campo da Educação, Caridade e Assistência, a 
partir das orientações mundiais da própria Ordem, cuja atuação se realizava em 
diversos países.  

Essas religiosas representavam a ala feminina da Sociedade São Vicente de Paulo, 
e se instalaram no Brasil em meio ao movimento de expansão das atividades 
assistenciais e sociais da Igreja Católica no Oitocentos, tendo como propósito 
desenvolver ações pastorais e educacionais. Vindas da França, em conexão com o 
Superior Geral da Congregação da Missão, Padre Etienne, e da Casa Mãe de Paris 
(Superiora Geral das Filhas da Caridade), instalaram-se no Brasil em fins da década 
de 1840, inicialmente em Mariana, em seguida em todo o país (em 1853 na província 
do Rio de Janeiro). Mas, a história de sua fundação remonta ao ano de 1633, quase 
dois séculos antes de sua chegada ao país. E esses registros da Companhia encontram-
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se diretamente relacionados aos dos seus fundadores: Vicente de Paulo (Monsieur 
Vincent)1  e Luísa de Marillac (Mademoiselle Le Gras)2 (ARRUDA, 2011). 

A Companhia das Filhas da Caridade, confiada a Luíza de Marillac pelo seu 
idealizador e líder espiritual, o Padre Vicente de Paulo, estruturou-se em Châtillon-
les-Dombes, na França, com as primeiras iniciativas de assistência às famílias pobres 
da paróquia da cidade, estendendo essas ações, mais tarde, a outras localidades. Foi 
atribuída a elas a função de educar as crianças órfãs para as quais foram “escolhidas 
por Deus”3, uma escolha divina que as aproximaria da imagem de Nossa Senhora. 

Segundo Luísa de Marillac, “a caridade 
[deveria] completar-se pela educação”4. 

O Padre Vicente de Paulo acreditava que, 
praticando a humildade e paciência, entre 
outros atributos, estaria alcançando “uma 
virtude para se chegar a uma verdadeira 
caridade”, e a libertação dos pobres em sua 
carência espiritual e material se encontrava 
na pessoa de Jesus Cristo. E para isso reuniu 
sacerdotes, leigos, homens e mulheres para 
servir os pobres, com a missão de “aliviar os 
sofrimentos do próximo” sob o influxo da 
caridade. 

Fig. 1|- Corpo do Padre Vicente de Paulo. 

Fonte: http:/www.stvinvent-tallassee.org. 

Luísa de Marillac era encarregada de ensinar “às novas vocações” a maneira de 
curar segundo os usos de então, qual seja, fazer sangria, preparar remédios e tisanas. 
Aprendiam ainda os principais artigos da religião, capacitando-as a instruir as almas 
daqueles a quem serviam. Conforme as normas5, o serviço dessas Caridades não se 
dirigia apenas aos corpos, mas também às almas, recomendando o Padre Vicente aos 
membros de sua congregação que ensinassem os pobres e os catequisassem, em todas 
as ocasiões, a partir das circunstâncias e de seus centros de interesses. Não só, mas 
também por isso o Padre Vicente incentivava a formação. 

                                                   
1 Sobre a vida e morte de Vicente de Paulo, da Confraria, Congregação da Missão, fundação da Companhia, 
conferir sítios http: www.filhasdascaridade.com.br; http://jmvportugal.no.sapo.pt.  

2 Sobre a vida de Luísa de Marillac, conferir sítios http:www.filhasdacaridade.com.br;  
http://pagonaoriente.com/santos 

3 Maiores detalhes Cf. sítio http://www.famvin.org/fr 

4 Ver sítio http://www.filhasdacaridade.com.br 

5 Cartas selecionadas de Vicente de Paulo sobre vários assuntos “a ser[em] lidas durante o Retiro Espiritual”, 
Benfica, 1896.  ANTT, livro 1057. 
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Em 1737, ele foi canonizado pelo papa Clemente XII, e 1885 é declarado patrono 
de todas as obras de caridade da Igreja Católica, por Leão XIII (seu corpo encontra-se 
exposto na Capela de São Lázaro, em Paris, como mostra a figura 1).  
 

3. SEUS ESTATUTOS 

O regimento da instituição é flexível desde a criação da ordem ainda no século XVII 
(1633), isso porque os seus Estatutos vão sendo construídos ao longo de muitos anos, 
variando de acordo com a cultura local (dentro do que era considerado "lícito e 
tolerado") e com as concepções da própria Ordem, mantendo, porém, alguns pilares 
básicos de sustentação. Fazem parte dos Estatutos da Ordem de São Vicente de Paulo 
cartas assinadas pelo próprio Padre fundador, que tinham como função regulamentar 
suas práticas, (ARRUDA, 2011). 

No Rio de Janeiro, o estatuto da 
Associação São Vicente de Paulo, por 
exemplo, foi aprovado pelo Decreto 3.019 
de 05 de dezembro de 1862, alguns anos 
depois de sua chegada (1853), 
regulamentando a criação de uma 
“corporação denominada Província 
Brasileira das Irmãs de Caridade” 
(NASCIMENTO, 2013).6  

 
O modelo de caridade e de instrução 

para o qual a Companhia se voltava fora 
baseado na humildade e simplicidade, 
virtudes evangélicas de amor e de 
confiança na Mãe, um guia fraterno na 
vocação e no empenho de seguir a Cristo. 
Não por acaso, observamos o ideal de 
imitação da Virgem Maria na pedagogia 
vicentina em expressões como: protetora, 
guardiã, exemplo, modelo, meio para se 
chegar a Deus, canal (de misericórdia) e 

outros. Para elas, praticar a caridade e o cuidado com os pobres necessitava do coração 
maternal. Na relação que pretendiam estabelecer com a educação as representações 
eram similares. Nesse sentido, conforme orientações do Padre Vicente para os 
Estatutos da Ordem de São Vicente de Paulo, as Filhas da Caridade eram escolhas de 
Deus para educar as crianças, para serem imagens de Nossa Senhora, “a virgem 
santíssima pura e imaculada”. 

Fig. 2 | Estatuto da providência Brasileira da  

Associação S. Vicente de Paulo. 

                                                   
6 Aprovação do Estatuto da Associação de São Vicente de Paulo – Fonte: Arquivo Nacional – códice 300. 
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 Fonte: Arquivo Nacional – códice 300. 

Analisando-os é possível perceber a proposta de atendimento das religiosas, e as 
representações erigidas em torno das suas ações educativas, com base nos 
pressupostos especificados naquele documento. Por meio daquilo que se registrava, o 
trabalho das missionárias com as “chamas da caridade” consistia no atendimento aos 
pobres em suas casas, em hospitais e escolas para meninos e meninas, orfanatos, 
asilos, casas para “loucos”, casas de saúde, prisioneiros e outros. No Brasil, 
inicialmente as ações das vicentinas se restringiram aos cuidados com os doentes, 
posteriormente estendendo-se ao ensino, articulando caridade e  assistencialismo.  

Como se pode observar, com esses exemplos, a Missão procurava difundir uma 
educação moral e religiosa calcada na manutenção dos “bons costumes”, 
representados em valores éticos e cristãos.  

A pretensão era que sua dimensão pedagógica não ficasse restrita aos preceitos 
internos da missão, mas se estendesse à toda a sociedade, ou “tudo que é obra de 
caridade”, conforme indicam os estatutos aprovados no Rio de Janeiro (1862)7, figura 
2. 

Buscava-se, assim, a formação do bom cristão e do bom súdito para o 
desenvolvimento de um determinado tipo de educação moral, almejada pelo 
Império/Estado para toda a sociedade.  

Por meio dos estatutos e normas da congregação foi regulamentada como deveria 
ser a vida dentro da própria Congregação, fora dela, no convívio com a sociedade em 
geral e suas funções, pois se pretendia formar o caráter do bom cristão e, 
consequentemente, do bom cidadão, perfazendo-se o quadro ideal almejado pela 
Igreja e pelo Império/Estado.  

Por ser religião oficial do Estado Imperial, podemos compreender que esses e 
outros princípios da Igreja Católica (representados e divulgados por tantas outras 
ordens, sociedades e associações) colaboravam por forjar uma ideia de sociedade e 
homem civilizados. Ao mesmo tempo, que as representações acerca da função 
educativa estavam, quase sempre, articuladas aos princípios morais e religiosos. 

De um modo geral, como atesta a historiografia da educação, a partir de meados 
do século XIX, o ideário civilizador e disciplinador da população estava diretamente 
relacionado às práticas sociais de caridade, pobreza e mendicância. A preocupação 
com o perigo representado pela pobreza tornou-se eminente na Corte Imperial. A 
população menos favorecida chamada de “classes perigosas” deveria ser disciplinada, 
higienizada e civilizada. A instrução e a educação passaram a ser prioridade para a 
manutenção da ordem social. Para tanto, a criação de asilos, escolas, orfanatos, 
hospitais contribuiu para a composição do modelo assistencialista de atendimento à 
população pobre, difundindo-se a ideia de que a educação das classes populares seria 
um poderoso instrumento de “regeneração social” (GONDRA & SCHUELER, 2008). 

                                                   
7 Idem. 
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Em carta datada de 1647, o Padre Vicente orientava os membros da recente 
Companhia a praticar a humildade, a caminhar sempre na prática da renúncia, da 
paciência e mansidão, da obediência, a perseverar na vocação. A disciplina, a 
hierarquia, a passividade e a submissão são requisitos necessários, segundo o Padre 
Vicente, aos que servem ao estado eclesiástico no exercício da salvação do povo pobre.8 

De acordo com a orientação do Padre Vicente, a condição inferior na hierarquia 
não deveria ser contestada, posto que se tratava da disposição da Providência sob as 
bênçãos de Deus. Na conferência de 22 de outubro de 1650, Vicente de Paulo 
recomendava às Filhas da Caridade: “Si el Sr. Obispo.... os pregunta qué sois, si sois 
religiosas, le responderéis que sois pobres Hijas de la Caridad que os hábeis dado a 
Dios para el serviço de los Pobres”9. A preocupação do Padre Vicente (por ocasião da 
Assembleia Geral das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, 1642) era, portanto, 
formar uma estrutura interna cuja atividade seria regulada pela obediência à 
hierarquia católica e caridade pelas ações sociais.10  

 
4. EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS  

De modo específico, tencionamos inquirir algumas de suas ações e iniciativas no 
campo da educação, nas províncias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tomamos para 
efeito da análise, dois exemplos de instituições educativas criadas pelas vicentinas, 
pertencentes à malha privada do ensino: em Minas Gerais, um Externato localizado 
na cidade de São João del Rei, e na província do Rio de Janeiro, o Colégio da 
Imaculada Conceição na Corte Imperial.  

O conjunto documental que permitiu realizar o estudo compõe-se de registros 
oficiais, manuscritos e impressos, alguns disponíveis na internet e outros sob guarda 
de arquivos mineiros ou fluminenses. A análise se deu, portanto, a partir de um 
repertório de fontes produzidas pelas próprias instituições escolares e ordem religiosa 
das Filhas da Caridade, como os Relatórios da Santa Casa de Misericórdia, os Estatutos 
da Ordem de São Vicente de Paulo, e os anúncios publicitários do Almanak Laemmert 
(1844-1914), bem como por vestígios resultantes das ações da administração pública 
do ensino de Minas (São João del Rei) e Rio (Corte Imperial), como Relatórios dos 
Presidentes das Províncias e legislações específicas da instrução no período analisado. 

                                                   
8 Carta enviada ao Padre Claudio Dufou, Superior, em Londres pelo Padre Vicente de Paulo, em 31 de março de 
1647, ANTT. 

9 Conferência de 22 de outubro de 1650. Cf. sítio http://www.famvin.org/wiki-es.  

10 Conferência, 16 de março de 1642, citado por João Paulo II, por ocasião da Assembleia Geral das Filhas da 
Caridade. Maiores detalhes Cf. sítio http://www.vatican.va. Consta ainda da Conférence du 19 juillet 1640. Saint 
Sur La vocation de Fille de La Charité Vicente de Paul. Entretiens aux filles de La charité. Tome IX. Cf. 
sítiohttp://www.famvin.org/fr. 
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4.1 UM EXTERNADO NAS MINAS GERAIS 

As Filhas da Caridade chegaram a São João del-Rei na segunda metade do século 
XIX com atribuição de organizar o funcionamento e ajudar na manutenção da Santa 
Casa de Misericórdia. Suas ações, no entanto, foram expandidas com a criação e 
organização de um Externato particular para o ensino primário (Externato de São 
João del Rei), com a construção e funcionamento de espaços para cuidados com 
crianças órfãs (Recolhimento da Casa de Caridade e Asilo das Órfãs), assim como a 
de um colégio particular do ensino secundário (Colégio Nossa Senhora das Dores).  

Segundo documentos produzidos pela Santa Casa de Misericórdia, esses 
investimentos no comércio da instrução serviriam para arrecadar fundos para a 
manutenção das órfãs. Mas, de acordo com alguns documentos oficiais da 
administração do ensino sabe-se que o atendimento à orfandade contava também com 
a subvenção dos poderes públicos para manutenção dessa “obra de caridade”: a lei 
mineira de 17 de julho de 1892 autorizava o Presidente do Estado a conceder auxílio 
anual, por meio da verba direcionada à “Instrução Pública”, ao “Recolhimento da Casa 
de Caridade de São João del-Rei” e ao “Asilo das Órfãs da mesma cidade”, conferindo 
a quantia de 2 contos de Réis às órfãs ali instaladas (uma quantia equivalente a 120 
mil Réis mensais). Estas subvenções, destinadas à manutenção das obras de caridade 
e das entidades educacionais, exigiam, em troca, o ingresso de, no mínimo, dez alunas 
pobres nos colégios particulares da companhia (conforme ficou estabelecido na lei de 
agosto de 1892). 

O Externato apareceu como resultado da reorganização de aulas avulsas já 
existentes na cidade, a partir de uma iniciativa da Irmã Matricon (supervisora geral da 
missão das Filhas da Caridade na cidade) e como uma proposta articulada ao 
funcionamento da Santa Casa de Misericórdia. Não há registros que assegure o início 
de seu funcionamento, mas é possível afirmar que sua história está diretamente 
atrelada à própria criação da Escola Normal que por sua vez encontra-se imbricado à 
criação do Colégio Nossa Senhora das Dores, fundado em 1898 e equiparado às 
Escolas Normais Oficiais do Estado em 1905 (ARRUDA, 2011).  

O externato funcionou no mesmo período que os da capital (então Ouro Preto, e o 
de Diamantina), o que caracteriza um contexto de remodelação desse nível de ensino 
(aulas avulsas, ensino primário). Seu projeto educativo era marcado pela oferta de 
aulas primárias para meninas, com saberes obrigatórios desse nível de ensino, como 
leitura, escrita e matemática, mas, também um grupo de saberes mais amplos para boa 
educação das suas alunas, como aulas de francês, desenho e piano. 

Consta nos relatórios da Santa Casa de Misericórdia (1898) a contabilização de 119 
alunas matriculadas, sendo 56 meninas matriculadas como “aulas retribuídas” 
(pagantes) e 63 em “aulas gratuitas”. Ou seja, um número de alunas pobres que era 
significativamente superior ao mínimo exigido pela legislação. 

No Externato era ministrado o ensino de algumas disciplinas mediante pagamento 
de mensalidades no valor de cinco mil Réis mensais (no caso das disciplinas básicas 
como leitura e escrita) ou de dez mil Réis mensais se fossem incluídas as aulas extras 
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(como francês, desenho ou piano). No caso das disciplinas básicas o destaque é para a 
cultura vernacular exigindo das alunas o estudo da prática da linguagem bem escrita, 
mas, sobretudo, “bem falada”. As orientações compunham-se no sentido desenvolver 
o gosto pela leitura e escrita. A fala, cultivada e relacionada à cultura escrita, consistia 
em um conjunto de habilidades que deveriam ser adquiridas, aprimoradas ou 
aprendidas. O ensino da língua francesa tinha como objetivo levar a aluna a ter uma 
compreensão da escrita nessa língua. O ensino de música e do canto, assim como as 
aulas de piano, figurava entre os componentes de prestígio estabelecido naquele 
espaço e valorizado pela elite são-joanense, cumprindo um papel intermediário entre 
os objetivos estético-civilizadores, cívico-patrióticos e disciplinadores. A intenção era 
desenvolver a comunhão cívica, o culto à pátria, a recepção estética, o cultivo ao belo, 
a harmonia e a ordem. Era uma estratégia utilizada pelas vicentinas para conseguir 
um equilíbrio entre a razão e a sensibilidade, em que a educação pela arte se 
transformaria em um instrumento por meio do qual se atingiria o equilíbrio. O 
desenho, feito a partir da observação do objeto e à mão livre, delineia as perspectivas 
de ensino em que as dimensões e a proporcionalidade dos objetos (o contorno e a 
forma) seriam exploradas, juntamente com o vocábulo (imagem da coisa). 

Os resultados das aulas de piano seriam “atestados em apresentações nas festas 
cívicas, literárias ou religiosas” organizadas pelas alunas com orientação das 
professoras, cuja socialização constituiria, para as educandas, o “ensejo de despertar e 
apurar o gosto artístico e literário”. O oferecimento do ensino de Francês juntamente 
com o ensino de piano e canto sugere um refinamento cultural, de forma a prepará-
las, também para o “convívio dos salões” (MUNIZ, 2002). Nesse quadro social as 
mulheres eram avaliadas pela beleza física, pela religiosidade, pelos valores morais e 
pelas principais prendas domésticas nas quais se destacavam (ALMEIDA, 1998).  

Um momento de consolidação, crescimento e reorganização desta instituição foi o 
ano de 1898 com a construção de outro prédio, que abrigou o Colégio Nossa Senhora 
das Dores – instituição do ensino secundário, de formação de professoras, fundada 
em um contexto em que se preconizava a necessidade de criação de prédios específicos 
para as escolas, em consonância com os preceitos pedagógicos em debate à época em 
todo o país.  O edifício escolar, nesta perspectiva (difundida por professores, 
intelectuais, políticos e pelo movimento higienista), deveria ser emblemático: sua 
arquitetura externa deveria ser identificada por todos como um espaço de educação, e 
o interior, por sua vez, capaz de traduzir os princípios de asseio, controle, fiscalização, 
higiene (GONDRA, 2003). Nesse aspecto, a capital do Império destaca-se em termos 
de investimento público, visto que as primeiras escolas públicas são construídas ainda 
no século XIX, em 1870, nas freguesias mais urbanizadas, como Santana, Santa Rita, 
Santo Antonio, São José e Glória, não obstante o investimento da iniciativa particular 
já existisse nessa direção, como é possível ver em documentos da época e nos próprios 
anúncios publicitárias nos quais os colégios destacavam sua arquitetura e aspectos 
como salubridade e suntuosidade do prédio escolar que dispunha (LIMEIRA, 2010). 

Mas, não duraria muito a iniciativa. Oito anos depois, em 30 de novembro de 1906, 
o Externato fecharia suas portas e seria mantido somente o Colégio Nossa Senhora 
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das Dores já equiparado às escolas normais oficiais públicas do Estado de Minas 
Gerais, ocorrido no ano de 1905.   

4.2 UM COLÉGIO NA CAPITAL DO IMPÉRIO 

Entre outras coisas, o estatuto da Associação São Vicente de Paulo (aprovado em 
1862, no Rio de Janeiro) estabelecia formalmente um colégio particular de meninas 
sob a direção e administração das Irmãs de Caridade: 

Art. 42. A fim de attingir os fins, á que se propõe a Associação, ella estabelecerá 
desde já: § 4º Um Collegio, onde as meninas que pagarem a pensão que fôr 
estabelecida, receberáõ uma educação completa e christã em conformidade com 
os respectivos programmas. Art. 43. Os sobreditos Estabelecimentos serão 
entregues ás Irmãs da Caridade para os dirigir e administrar inteiramente 
conforme o espirito de suas regras, e a experiencia adquirida em taes 
administrações, sem que ninguem se possa ilegível na direcção e administracção 
delles; competindo-Ihes a admissão e expulsão das alumnas, os programmas, a 
policia e tudo quanto lhe diz respeito. (DECRETO 3.019 DE 05 DE DEZEMBRO 
DE 1862). 

O Colégio da Imaculada Conceição, na verdade, existia desde 1854, a sua 
regulamentação formal com a vinculação jurídica a companhia das vicentinas Filhas 
da Caridade é que acontece a partir deste decreto (LIMEIRA, NASCIMENTO, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 | Anúncio publicitário 

Fonte: Almanak Laemmert, 1874, p.48 

Localizada ainda hoje no mesmo endereço desde o Oitocentos (no bairro de 
Botafogo), a instituição selecionava o seu público em termos de idade (a partir dos 7 
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anos) e gênero (somente meninas).11 O Collegio da Imaculada Conceição expôs, em 
um anúncio publicitário de 1874 (Figura 3), sua “maternal vigilância” como princípio 
da boa qualidade da educação que oferecia. Também acrescentavam que trabalhavam 
para “ornar e cultivar o seu espírito”: 

As religiosas anunciavam a “situação agradável e salubre da casa” capaz de garantir 
a boa saúde das educandas. Conquanto, atestam na mesma medida um compromisso 
em manter com as suas alunas uma vigilância sempre “solícita e maternal” no intuito 
de zelarem por “maneiras polidas e delicadas” que distinguiam “pessoas bem 
educadas”. Entende-se, com isso, a construção de um conjunto articulado de 
preocupações relacionadas ao asseio moral e físico, como funções e objetivos inscritos 
naturalmente à lista das demais prescrições escolares, o que era muito comum nas 
publicidades da malha privada de escolarização no Oitocentos (PASCHE, 2014).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 | Anúncio 
publicitário, com os respectivos valores. 

Fonte: Almanak Laemmert,1868, p.358. 

A composição dos valores cobrados em seu estabelecimento para educação de 
meninas, no ensino interno (para pensionistas), comparava-se aos preços dos demais 
colégios mais famosos e estruturados da Capital do Império. Sua mensalidade custava 
40 mil Réis para um currículo básico (básico que já era mais completo que em outros 

                                                   
11 Por ocasião da efeméride de seu centenário (1854-1954), o Colégio da Imaculada Conceição publicou uma 
Revista comemorativa: Centenário do Imaculada Conceição, cujos detalhes de edição não foi possível verificar. 
Também se percebeu a ausência de paginação, sumário e ano de publicação. Entretanto, esse documento por 
possuir um conteúdo variado, potencializa diversas reflexões e dá a ver possibilidades para pensar a respeito do 
ensino privado e religioso no século XIX. Neste trabalho, objetivou-se desenvolver uma reflexão acerca de alguns 
aspectos da publicação que, em linhas gerais, apresenta textos produzidos por antigas alunas e professoras, irmãs 
de caridade do colégio, mães de alunas e autoridades. A revista possui fotos do colégio, da turma de alunas, de 
professoras, das irmãs de caridade, de padres e de medalhas de premiação. Seus autores caracterizaram a 
instituição como um pensionato frequentado pelas “Filhas da Corte”, cuja educação era baseada na religião e na 
moral para formar jovens conscientes do seu papel na sociedade (NASCIMENTO, 2013). 
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estabelecimentos, como o Collegio do Padre Venerando). Os valores poderiam ser 
acrescidos de taxas para aulas avulsas: aulas de piano (30 mil Réis por trimestre), 
canto (20 mil Réis por trimestre), línguas (20 mil Réis por trimestre), desenho (24 mil 
Réis por trimestre), figura 4. 

As funções sociais designadas à instrução primária no século XIX (do ensino 
público ou particular) pelos administradores estavam articuladas à disseminação de 
conhecimentos básicos e ao desenvolvimento da educação moral e religiosa, como é 
possível observar a partir da configuração do currículo oficial que se organiza com a 
Reforma Couto Ferraz, de 1854. Naquele tempo, “educar e instruir permaneceriam 
entendidas enquanto ações primordiais às quais o Estado deveria imprimir uma 
direção” (MARTINEZ, 1999, p. 24). Assim, a escola primária era aquela em que deveria 
se aprender e ensinar a ler, escrever, contar e a valorizar os bens religiosos.12  

De acordo com sua diligência, em que se apresentavam os números das subvenções 
e alunos atendidos nos colégios particulares da região, o delegado constata o 
atendimento de “quasi 80 pobres internas que recebem gratuitamente a educação e 
instrucção”, ao lado de 230 alunas pagantes, naquele ano de 1872, na instituição 

mantida pelas Irmãs de Caridade, da 
Associação São Vicente de Paulo. Anos mais 
tarde, no seu centenário (1954), com um 
discurso propagandístico, o impresso 
dedicado à comemoração registrava que sua 
clientela era composta por meninas da alta 
sociedade, a saber: Maria da Conceição Sayão, 
filha de um grande médico Dr. Manso Sayão, 
mais tarde casada com Epitácio Pessoa; 
Albertina e Corina Lafayete, filhas do 
Conselheiro Lafayete; Joaquina de Magalhães 
Castro; Avelina Torres Ribeiro, neta do Barão 
de Itambí, que veio a ser esposa de Joaquim 
Nabuco (NASCIMENTO, 2013). 

 

Fig. 5 – Publicação da Delegacia da Instrução  

Fonte: Relatório do Presidente da Província do Rio de Janeiro, 
1872, p. 45. 

                                                   
12 No que se refere ao ensino religioso e à questão da obrigatoriedade que lhe foi atribuída no Regulamento de 54, 
a década de 1870 vai apresentar profundas modificações. A reforma empreendida por Leôncio de Carvalho em 
1879 chega afirmando a liberdade religiosa nas escolas públicas e particulares (primárias e secundárias) 
estabelecendo que as aulas de religião fossem ministradas por professores nos horários não oficiais de cada 
classe, e apenas se assim o fosse solicitado pelas famílias dos meninas e meninas. No caso do ensino particular, se 
o colégio determinasse. Conferir, entre outros, LIMEIRA, 2013. 
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O currículo compreendia obrigatoriamente a instrução moral, religiosa, leitura, 
escrita, noções essenciais de gramática, princípios elementares de aritmética, sistemas 
de pesos e medidas, e o ensino facultativo (opcional ao estabelecimento) de aritmética 
e suas aplicações práticas, história sagrada (leitura dos evangelhos, estudo da Bíblia), 
elementos de geografia e história, princípios das ciências físicas e história natural, 
geometria, desenho linear, música, canto. Atividades como ginástica, bordados, 
trabalhos de agulha e costura, compreendiam disciplinas específicas para uma ‘boa 
educação’ das meninas da Corte. 

Os altos preços das mensalidades não podem nos aludir no sentido de supor que 
seu público estivesse composto exclusivamente por meninas de famílias abastadas, 
visto que, a partir da correlação das fontes, podemos identificar que havia naquele 
estabelecimento, a práticas de ofertas de vagas gratuitas para meninas pobres. 

A notícia era publicada em alguns de seus anúncios no Almanak Laemmert, mas 
também nos relatórios do Delegado da Instrução, (Figura 5), responsável pela 
Freguesia da Lagoa, (localidade em que estava situado o bairro de Botafogo). Sobre a 
presença/frequência (nada ilustre?) das alunas pobres ao longo do século nada foi 
mencionado. 
 
CONSIDERAÇÕES 

Neste sentido, a partir de um ponto comum (os Estatutos das Filhas da Caridade 
de São Vicente de Paulo) e de duas experiências singulares (distantes 
geograficamente), foi possível perceber que as ações promovidas pelas “heroínas da 
caridade”, em diferentes espaços e tempos, foram sustentadas por determinadas 
representações de unidade religiosa em torno de ideais como caridade, maternidade, 
moral, educação.  

Como resultado desses objetivos traçados, das perguntas definidas e dos materiais 
consultados, nos foi possível analisar e compreender a existência de um projeto 
defendido mundialmente pela ordem de São Vicente de Paulo em torno da 
universalização das suas práticas de ensino, assistência, amparo e caridade, cuja 
pretensão era caracterizar-se por ações semelhantes em diversos lugares, a partir de 
normas e regras únicas. Tal pretensão articulava-se à necessidade partilhada por elas 
de construir, manter, defender e legitimar uma determinada identidade institucional. 
Nessa ótica, o exercício da caridade era apresentado como um componente da vida 
católica e, a assistência aos necessitados de saúde, de recursos materiais ou 
intelectuais, passava a ser uma obrigação decorrente da formação religiosa.  

Com esses princípios, as religiosas e demais representantes da sociedade civil 
investiram na criação e funcionamento de estabelecimentos comerciais de educação 
que estavam inseridos numa realidade muita específica: a malha privada de 
escolarização era mais significativa que os investimentos públicos no século XIX 
(LIMEIRA, 2010). No entanto, no interior da burocracia, do lucro e da administração 
do comércio da instrução, as irmãs vicentinas do Rio de Janeiro e de São João del-Rei 
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praticavam aquilo que consideravam o exercício da caridade: recebiam gratuitamente 
meninas pobres em seus estabelecimentos de ensino.  

Na capital do Império, as alunas pobres das Filhas da Caridade (que constituíam-
se grande parte do quadro docente da instituição) estudavam ao lado de grande parte 
da elite econômica  da sociedade, haja vista que o Collegio da Imaculada Conceição 
era uma referência da boa, seleta e cara educação primária. Já na cidade del-Rei, a 
iniciativa escolar era mais modesta, como indicam os valores das mensalidades. Talvez 
isso as aproximasse mais dos princípios da irmandade: atendimento e cuidado com os 
pobres.  

Neste caso, pretendemos colaborar com os estudos históricos acerca da educação 
que tem permitido refletir acerca da complexidade do processo de escolarização que 
nos forja como sujeitos, como sociedade. Assim, entendendo que a sociedade é obra 
do próprio homem (ELIAS, 1993), podemos entender a escola como uma invenção do 
homem e este, por sua vez, uma invenção da escola. Se o raciocínio fizer sentido, resta 
o desafio de continuar tentando compreender, estranhar e problematizar o processo 
de constituição, as funções e os sujeitos da refinada e complexa aparelhagem escolar 
que nos constitui e que constituímos ao longo do tempo. 
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RESUMO  

O artigo traz à tona história de mulheres que foram militantes políticas durante a 
Ditadura Militar brasileira, tendo por questão primordial o papel da educação formal 
ou de outros espaços educativos no processo de formação política e cidadã dessas 
jovens mulheres. A investigação nos conduz às reflexões em torno da história das 
mulheres e da história da educação e mulheres no Brasil em uma realidade específica, 
o Ceará, uma das 27 unidades federativas do Brasil, no contexto dos efervescentes anos 
de 1960 a 1970, período em que se efetiva e se radicaliza o golpe de estado de 1964. 
Nos embasando nos aportes teóricos- metodológicos da história social inglesa, 
utilizamos a história oral de vida como fonte de pesquisa, acrescida de fontes 
documentais. Os achados da pesquisa nos levam à constatação de que a influência 
católica tem presença marcante nas trajetórias formativas dessas mulheres. Os 
princípios morais e éticos do catolicismo se constituíram bases fundamentais para a 
militância política de nossas personagens. A base religiosa que se inicia no contexto 
familiar, se cristalizando no seio escolar, são solidificadas em fase mais madura, 
quando passam a deter maior clarividência sobre as realidades brasileira e latino-
americana em seus contextos marcados pelas desigualdades sociais 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Mulheres, Militância Política, Formação Política 
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1. SOBRE MULHER, EDUCAÇÃO E MILITÂNCIA POLÍTICA: UM TRAJETO EM 
CURSO 

A escrita deste artigo traz à tona história de mulheres que foram militantes 
políticas durante a Ditadura Militar1 brasileira, tendo por questão primordial o papel 
da educação formal ou de outros espaços educativos no processo de formação política 
e cidadã de jovens mulheres. Portanto, nesta escrita fazemos reflexões em torno da 
história da educação e militância política de mulheres no Brasil. 

Nas trilhas de uma nova concepção de documento histórico, aguçamos nosso 
interesse em torno de questões que colocam em realce o desbravamento do fértil 
terreno da história local, que se nos apresenta como rico espaço de possibilidades para 
(re) escrita historiográfica. Para Samuel (1990), os melhores documentos locais serão 
frequentemente encontrados não na biblioteca ou no arquivo, mas nas casas. Ademais, 
acrescentamos à afirmação de Samuel, mesmo que sejam abundantes, os arquivos 
escritos são insuficientes para reconstruir e, sobretudo, se compreender uma realidade 
tão complexa e tão cara à história institucional brasileira, qual seja: o período da 
Ditadura Militar e as implicações na vida e formação educacional de jovens mulheres 
que, no afã de suas convicções sociais e políticas, se dispuseram a enfrentar a repressão 
que impregnou o cotidiano da nação brasileira. 

Os anos que compreendem a Ditadura Militar foram marcados pelo 
estabelecimento de organizações sociais que buscavam redemocratizar o País. Aqui no 
Ceará, estudos como o de Airton de Farias (2007), apontam para a atuação de 
movimentos populares, os quais estiveram a frente, em sua maioria, estudantes 
ligados à esquerda, promovendo expressivas manifestações e passeatas que se 
intensificaram no ano de 1968. Nosso intuito é, pois, compreender o contexto vivido 
nesses anos de forte repressão no país, por meio da participação feminina na luta 
contra o regime opressor. Em meio às transformações e aos conflitos sociais presentes 
no Brasil, especificamente no Ceará, este artigo traz à lume resultados parciais de 
pesquisa que investiga os espaços de influência na formação política e ideológica de 
mulheres militantes cearenses, percebendo se foram propulsores ou não da atuação 
dessas personagens nas esferas pública e política dos torrões alencarinos2.  

A memória social brasileira ainda não recuperou de forma mais ampla o conteúdo 
de uma etapa importante da história recente do País, principalmente no que concerne 
ao período da Ditadura Militar. No cenário dos novos estudos sobre a temática, é 
possível vislumbrar a participação das mulheres, cuja contribuição é inquestionável. 
De acordo com a assertiva de Michelle Perrot (2008, p. 16): “Escrever a história das 
mulheres é sair do silêncio em que elas estavam confinadas”. Mas porque esse 

                                                   
1 O regime militar tem início com o golpe de Estado de 1964, perdurando até meados dos anos de 1980. Embora 
reconhecendo a dimensão civil do regime ditatorial, aqui estaremos sempre nos referindo à Ditadura Militar pela 
constatação de que o “topo da pirâmide do poder” sempre fora ocupado por chefes militares (cf. REIS FILHO, 
2014). 

2 Referência ao escritor cearense José de Alencar. 
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silêncio? Ou antes: será que as mulheres têm história? Respondendo a essa questão 
aparentemente estranha, a autora supracitada sentencia: “Nesse silêncio profundo, é 
claro que as mulheres não estão sozinhas. Ele envolve o continente perdido das vidas 
submersas no esquecimento no qual se anula a massa da humanidade. Mas é sobre 
elas que o silêncio pesa mais. E isso por várias razões”. ( IDEM, p. 16).  

Trazer para o centro da investigação acadêmica a temática sobre mulheres, política 
e educação é deveras instigante ante o silêncio efetivado pela historiografia sobre a 
posição da mulher na história. Quando no cerne das discussões proposta tem-se a 
política como foco irradiador, enfrentamos o desafio de adentrar no espaço proibido 
ao sexo feminino, pois a política ao longo da história ocidental constitui a cidade 
proibida, a fronteira mais difícil de transpor, visto que, sendo a política o centro da 
decisão e do poder sempre foi espaço reservado aos homens. Assim, de acordo com 
Perrot: ser uma mulher na política ou ainda ser uma mulher política, parece antítese 
da feminilidade, a negação da sedução, ou ao contrário, parece dever tudo a ela... 
(2008, p. 155). Assim, enveredamos pelos percursos educacionais de mulheres 
cearenses e a suas relações com a participação feminina na militância política nos 
efervescentes anos de 1960 a 1970.  O foco é a história local sem perder de vista os 
meandros que interligam os aspectos da micro-história ao contexto mais amplo da 
realidade sócio-política do Brasil neste período.  

Neste artigo buscamos identificar os percursos encetados por essas mulheres no 
que se refere às suas trajetórias educacionais e, dessa forma, compreendermos o papel 
da escola e/ou de outros espaços formativos como contributo no processo de 
politização de tais personagens, levando-as a assumirem posturas incomuns ao que 
era esperado ou exigido pela sociedade em relação ao sexo feminino. Adentrar nesta 
seara pressupõe penetrar no mundo das subjetividades e  para tal mister, a linguagem 
oral, representada por lembranças recuperadas pela memória foi a escolha 
metodológica que possibilitou trazer à luz realidades indescritíveis, ou seja, aquelas 
que a escrita não consegue transmitir. Em tal perspectiva, o desafio do pesquisador 
que trabalha com a oralidade é o de encarar a memória não apenas como preservação 
da informação, mas como um fato da história; memória não apenas como um lugar 
onde você recorda a história, mas memória como história. (PORTELLI, 2000, p. 69).  

O processo de recordar é construtivo e depende da situação presente. Nossa 
memória estrutura-se em pontos de referência responsáveis por sua inserção na 
memória coletiva. Nos embasamentos nos aportes teóricos- metodológicos da história 
social inglesa, utilizando a história oral de vida como fonte de pesquisa, acrescida de 
fontes documentais e hemerográficas. Quanto aos sujeitos da pesquisa, são mulheres 
que se encontram hoje, com idades entre 60 e 70 anos. O critério de escolha dessas 
personagens se deu pela efetiva participação na luta contra a Ditadura Militar a partir 
da segunda metade dos anos de 1960 a 1970. O estudo teve por base a realização de 
cinco entrevistas individuais, gravadas após consentimento e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Seguimos um protocolo de entrevista semi-
estruturado, contendo aspectos relacionados à trajetória de vida desde a infância, 
focando de forma enfática os percursos de formação escolar. As personagens 
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principais deste enrredo histórico são as irmãs Maria do Carmo, Helena e Iracema 
Serra Azul, Edna Veras e Ruth Cavalcante.  
 

2. NO REDEMOINHO DOS NEBULOSOS TEMPOS 

Nosso ponto de partida é o ano de 1968, “O curto ano de todos os desejos”3.  Na 
sala do Centro de Desenvolvimento Humano (CDH)4 as memórias de Ruth Cavalcante 
são expressas em voz firme e ao mesmo tempo terna:  

De 64 a 68 tinha algumas questões que ainda eram meio em aberta, que a gente 
fazia passeata do (inaudível), e aí eles foram fechando. Então, nós fomos então, 
preparar o congresso da UNE que era proibido. E aqui do Ceará nós fomos trinta 
delegados, dos trinta delegados nós levamos dez mulheres. Então, a gente foi 
praticamente na semiclandestinidade pra São Paulo. E aí em São Paulo, nossa 
expectativa era que o congresso fosse no CRUSP, que era o Conjunto Residencial 
dos Estudantes da USP. Então, só que o grupo (  ) que estava coordenando decidiu 
fazer no estilo guerrilha. E aí jogou a gente dentro de um sítio, né. Esse sítio foi 
conseguido pelo Marighela, pelos padres dominicanos(...) Mil estudantes no 
lugar, como é que não ia ser descoberto um negócio desse? 

Ruth se reporta ao ano de 1968, mais precisamente ao evento que reuniara 
lideranças estudantis de todo o Brasil, o XXX Congresso da União Nacional dos 
Estudantes- UNE, realizado clandestinamente na cidade de Ibiúna, em São Paulo.  
Uma recordação que nos reporta aos efervescentes anos de 1960, em particular, ao ano 
que se tornou “curto” pela intensidade de “desejos”, de feitos, de ditos e não ditos, de 
contradições e desencontros em meio ao nebuloso céu que encobria sonhos e projetos, 
abortados no nevoeiro que se estabele com o “escancaramento” da ditadura militar no 
Brasil.  

Em 1967, o general-presidente Costa e Silva5 assume o governo com promessas de 
reconciliação democrática e desenvolvimento econômico a despeito de sua filiação à 
chamada linha dura, anunciava em seu discurso o firme propósito de dialogar com a 
sociedade e respeitar os valores democráticos . Porém, desde o primeiro ano de seu 
governo “[...] o diálogo prometido funcionava mal ou não funcionava, em face das 

                                                   
3 Expressão utilizada por Daniel Aarão Reis Filho (1998).  

4 CDH – Centro de Desenvolvimento Humano é uma instituição voltada para o cuidado com a criança, o jovem, o 
adulto e o idoso. Sua equipe transdisciplinar é constituída por profissionais especializados nos processos de 
desenvolvimento humano, nas dimensões psicológica, físico, intelectual, espiritual e sócio-cultural, com ênfase na 
reeducação afetiva da vida, expansão do nível de consciência e desenvolvimento moral e ético. Fundado em 10 de 
setembro de 1981 por Edna Machado de Oliveira, João de Paula Monteiro Ferreira, Maria de Fátima Pereira 
Diógenes e Maria Ruth Barreto Cavalcante. Na sede do CDH realizamos a entrevista com sua atual diretora, Ruth 
Cavalcante e também sujeito desta pesquisa.  

5 Segundo general-presidente que assumiu o poder em 1967. 
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pressões do único movimento social ativo – os universitários. Manifestações 
reivindicatórias eram enfrentadas com uma repressão desproporcional” (REIS 
FILHO 2014, p. 69). 

Ruth Cavalcante, educadora, estudante de Pedagogia da Universidade Federal 
do Ceará e militante foi a primeira mulher na diretoria do Diretório dos Estudantes – 
DCE e foi a única dentre a representação cearense no Congresso de Ibiúna, em 1968, 
que teve prisão preventiva. A situação era muito tensa, a prisão de centenas de 
lideranças estudantis repercutiu fortemente em todo País.  Segundo sua narrativa:  

Nós passamos uma semana. E a situação de tensão... você viver aí sem saber o 
que ia acontecer, todo mundo fichado, e mais, a pressão nacional foi tamanha 
que o País inteiro começou a se mobilizar, porque estava toda a liderança do País 
presa. Então eles não tiveram controle sobre as mobilizações(...).  

A depoente nos leva aos porões daquele ano cujo tempo indica a densidade do 
vivido em momento crucial da história política brasileira. Para além dos movimentos 
em ebolição, reação ao endurecimento do regime, há de se perceber o protagonismo 
juvenil em realce não só no Brasil, mas em várias partes do Planeta.  Neste mister,  

Os escritos sobre a geração de jovens dos anos de 1960 têm se caracterizado, 
desde então, por apontar a profunda mutação cultural produzida pelos diversos 
movimentos daquele momento, ao mesmo tempo em que acentuam os efeitos 
dessas mudanças sobre as gerações seguintes. Essas gerações seriam herdeiras 
das mudanças advindas com os movimentos sociais daqueles anos, que 
prosseguem, em parte, nos anos de 1970: as transformações da imagem da 
mulher, com o feminismo; a liberação sexual; as modificações na estrutura da 
família; a entronização do modo jovem de ser como estilo de vida; a flexibilização 
das hierarquias e da autoridade; a construção de novas relações entre o adulto e 
o jovem e o adulto e a criança; a criação de um novo imaginário da fraternidade; 
a introdução do “novo” na política; a emergência das questões ecológicas como 
se fossem também políticas, para ficar com algumas das referências mais 
destacadas. As mudanças decorrentes do movimento histórico de uma geração – 
de amplitude internacional, mas com características particulares nos seus 
diversos contextos –, ao se congelar em uma unidade imaginária, “geração anos 
60.  (CARDOSO 2005, p. 93). 

O mundo se tornara “uma aldeia global”, assim: “(...) os tiros dos soldados norte-
americanos nas selvas do Vietnã ecoavam nas salas de jantar das cidades 
brasileiras”(REIS FILHO 1998, p. 31), isto em grande parte se devia a importância 
que  os meios de comunicação passam a deter no encurtamento das distâncias. O ano 
de 1968 é deveras emblemático no que se refere às revoluções culturais e sociais que 
se contrapunham às mentalidades, aos comportamentos sociais e direcionamentos no 
ãmbito da política e do sistema econômico. Neste sentido, como afirma, ainda, Reis 
Filho (1998), cenas como “as mulheres norte-americanas queimando sutiãs, e os 
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negros queimando cidades, e os protestos dos estudantes franceses contra a 
repressão sexual, e as pernas das garotas londrinas com suas ousadas mini-saias, e 
os Beatles cabeludos com sua irreverência(p.31), são indicativos para o entendimento 
das mudanças que se processavam na maneira de pensar e agir da juventude de então. 
E sobre o papel da mulher neste redemoinho de protestos, reivindicações e 
rompimento com as amarras de uma sociedade conservadora e excludente? Eis a 
questão fulcral em nossas reflexões sobre mulheres que se tornaram militantes 
políticas, personagens presentes nos embates e confronto com o Regime Militar 
brasileiro. 

Sopros de ventos a guiar novos tempos. Tempos não só de contestação, mas 
também de lutas que põem em xeque valores arraigados que negavam o papel social 
da mulher, sempre em posição inferior e quando muito coadjuvante nos processos 
laboriais e reivindicatórios. À mulher cabia a responsabilidade pela proteção do lar e, 
por isso, receberia uma educação adequada ao seu papel social, qual seja, as funções 
inerentes à educação dos filhos e aos cuidados e atividades domésticas que 
assegurassem a estabilidade e harmonia do lar. No âmbito profissional, desde o final 
do século XIX, havia se inserido no magistério, visto que como professora, tinha a 
missão de educar as crianças, futuros “soldados a serviço da Pátria”. (LENHARO, 
1986). Nos anos de 1960 encontraremos outras imagens de mulheres, mostrando a 
capacidade que detinham de transpor as fronteiras que as detinham à posição de 
formadoras dos “futuros soldados”, tornando-se elas mesmas soldados na luta contra 
o autoritarismo e as injustiças sociais.  

Diante do exposto, inquirimos sobre a relação entre processo de educação e 
representações de um padrão ideal de mulher entre os anos de 1950 a 1960, períodos  
nos quais estão inseridas as vidas infantes e juvenis das mulheres que constituem 
sujeitos de nossa investigação. As décadas de 1950 e 1960 são marcadas pelo signo da 
modernidade, da urbanização e da industrialização. A sociedade brasileira passava por 
significativas transformações políticas, culturais, sociais e econômicas . Em tal 
contexto, a vida da mulher é permeada pela ambiguidade entre o moderno e o 
tradicional, pois a participação feminina no trabalho, nas universidades e na vida 
social crescera de forma considerável.  

Na eferevescência desses novos tempos, eis uma questão fulcral: como os espaços 
de instituições escolares encaravam a formação das mulheres?  Aqui falamos de um 
lugar específico, ou seja, daquele reservado a uma parcela da população feminina: 
jovens mulheres da classe média urbana que procuravam ser donas de seus próprios 
rumos. Assim, as meninas-moças e jovens que se dispuseram a narrar suas trajetórias 
escolares e de militância política no pós-1964, nos fornecem rico material que subjaz 
de suas memórias, recheadas das reflexões próprias de senhoras côncias do quanto 
suas posturas as inscreveram nos anais da história sócio-política do País.   

O cenário educacional das cinco narradoras era o da escola privada, mais 
especificamente, a de escolas vinculadas à Igreja Católica, com destaque para o Colégio 
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da Imaculada Conceição6, onde frequentaram os anos referentes ao ensino primário, 
bem como o ginasial o qual, segundo a Lei  Nº. 4.024/1961, constituia  primeira fase 
do secundário. Há, também, passagem pela escola pública, foi o caso de Maria do 
Carmo (Cacau), Iracema Serra Azul e Edna Veras, que vivenciaram suas experiências 
no Colégio Justiano de Serpa, primeira escola normal pública do estado do Ceará. As 
reflexões fulcrais neste ensaio diz respeito à identificação das fontes nas quais beberam 
essas jovens militantes, em que medida os espaços escolares propiciaram a formação 
política de suas escolares, bem como quais instituições foram preponderantes na 
formação política das personagens que se constituem protagonistas deste enredo 
historiográfico.  No próximo tópico refletiremos sobre as questões ora 
problematizadas. 
 
3. QUANDO AS SAIAS SE TORNAM BANDEIRAS AO VENTO 

Falar de mulheres em sua atuação política no período da Ditadura Militar é 
vislumbrar o universo da “dupla transgressão”, termo designado por Ana Maria 
Colling em seu trabalho intitulado “As mulheres e a Ditadura Militar no Brasil” (2004), 
pois os comportamentos das militantes infligiram os códigos de conduta da época, 
tendo em vista que o lugar primordial da mulher estaria destinado à família e ao lar e 
não na esfera pública e política da sociedade. Sendo assim, o universo que recobre as 
mulheres e sua atuação política durante a Ditadura alude à transgressão de valores 
ligados ao sexo feminino e a oposição ao Governo repressor que se instaurava no 
Brasil.  

Cinco mulheres, trajetórias entrelaçadas, vidas que expressam um tempo intenso 
em suas mudanças e desafios. E como outras milhares de mulheres latino-americanas 
que viviam a experiência ditatorial, passam a compreender a estreita relação existente 
entre suas vidas e o regime político. Elas transformaram-se em ativistas políticas, 
sairam do lugar a elas reservado, extrapolando os muros que delimitavam o espaço 
restrito de atuação do feminino em uma sociedade ainda marcada pelo machismo e 
mandonismo político. Elas se tornaram militantes, honrarando as saias que vestiam e 
que ao vento esvoaçaram ao rítimo da  coreografia do incoformismo. 
 

                                                   
6 O Colégio da Imaculada Conceição, da Ordem de São Vicente Paulo, foi fundado no ano de 1865, com o objetivo 
de educar e abrigar meninas órfãs. Pouco tempo depois o colégio se tornou referência em educação para a 
educação de jovens das classes mais abastadas da sociedade dearense”. Muitas meninas foram educadas no local, 
inclusive nomes importantes da história do Ceará, como a escritora Rachel de Queiroz. 
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3.1 PERFIS DAS JOVENS MILITANTES 
 
3.1.1 MARIA DO CARMO MOREIRA SERRA AZUL 

Nascida em Fortaleza no ano de 1951, teve sua trajetória de vida marcada por ativa 
militância política desde sua adolescência, atuando em movimentos estudantis 
promovidos pelo Centro Estudantil Secundarista do Ceará (CESC). Em período 
posterior teve atuação ativa na Ação Libertadora Nacional (ALN), momento no qual 
foi presa e torturada. Iniciou seus estudos primários no Colégio da Imaculada 
Conceição, ligado à Congressão, dirigido pelas Irmãs de Caridade. Por volta dos seus 
treze anos, juntamente com suas duas irmãs, passou a participar de grupos da Igreja 
Católica que se imbuiam das ideias da Teologia da Libertação7, atuando de forma 
efetiva nas atividades coletivas da igreja. Ao longo dos anos continua em sua atuação 
no CESC, passado a fazer parte da diretoria da instituição, organizando as eleições das 
chapas. Os estudos secundaristas foram realizados na Escola Normal Justiniano de 
Serpa. No ano de 1969 participa de manifestações em apoio aos estudantes do Colégio 
Liceu do Ceará, ligados, também, ao CESC. No ano seguinte, ao concluir seus estudos 
secundários, passa a ser simpatizante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário 
(PCBR), o qual se caracterizava como um dos grupos armados à época.  

3.1.2 MARIA RUTH BARRETO CAVALCANTE 

Nasceu no ano de 1944, no município de Pedra Branca, interior do Ceará. De 
família influente desse rincão cearense, Ruth ressalta “que já nasceu no coletivo” pela 
grande quantidade de pessoas que compunham a sua família. A dinâmica e a vivência 
na fazenda de seu pai trouxera “a possibilidade do contato com vários grupos sociais, 
compondo sua “essência social”, propiciando desde cedo a questão “do espírito de 
coletividade”, e a convivência comunitária”. O início de sua formação escolar se 
desenvolve no grupo escolar de sua cidade natal, no sertão cearense. O segundo 
segmento escolar de Ruth, já em Fortaleza, é o colégio da Imaculada Conceição, onde 
suas irmãs mais velhas já haviam estudado. Em virtude das normas rígidas da 
instituição, é expulsa, passando a estudar no Colégio Santa Cecília. Neste colégio sua 
permanência é passageira, pois, por sua postura de rebeldia é expulsa novamente. Vai 
estudar no Colégio Santa Isabel, instituição na qual passa a ter maior acesso às 
experiências políticas através do contato com a Juventude Estudantil Católica (JEC). 
Destaca-se como liderança do grêmio escolar. Sua trajetória política e educacional se 
desenvolve por meio do Movimento Educacional de Base (MEB). Neste movimento 
exerceu diversas funções, como professora, supervisora e coordenadora. 
Concomitante a sua participação na educação de base, ingressa no curso de Pedagogia 

                                                   
7 Movimento que lança as bases do socialismo cristão para a fundação da Ação Popular em 1961. Sobre essa 
entidade política e religiosa ver em: MAIA, Edmilson Alves (2008) 
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da Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1966. No espaço universitário exercerá 
maior militância política contra o regime ditatorial.  Passa a atuar na Ação Popular 
(AP) e ganha destaque enquanto liderança no DCE (Diretório Central de Estudantes), 
em 1968. Sua atuação no mesmo órgão vai ser um dos motivos do contato com outros 
partidos políticos como o PCdoB que seguia as influências “maoístas” de guerrilha 
camponesa.  

3.1.3 HELENA SERRA AZUL 

Nasceu em Fortaleza, no ano de 1947. Ressalta a figura do avô paterno, intelectual 
que foi professor e que atuou contra a Ditadura de Vargas, como preponderante em 
sua formação humana. O seu período de maior intensidade política contra o regime 
militar ocorre na universidade, quando passa a ter contato com a Ação Popular e atuar 
de forma intensa na defesa dos direitos estudantis. As figuras masculinas do pai e avô 
foram peças fundamentais para a valorização e incentivo em suas escolhas 
profissionais e em suas posturas ideológicas. Seguindo a tradição familiar, estuda no 
Colégio Imaculada Conceição.  Em 1964, dando continuidade aos seus estudos, faz o 
primeiro e o segundo científico no colégio São João.  É nessa instituição que inicia sua 
atuação política através do grêmio estudantil. O terceiro científico é realizado no 
colégio Castelo, instituição que de acordo com sua afirmação, acolhia os professores 
ligados ao PCB que eram expulsos da universidade. Esses professores traziam a 
discussão contra o Regime Militar para dentro de sala de aula. É nesse local onde 
começa a ter os primeiros contatos com a Juventude Estudantil Católica (JEC) e com 
a Ação Popular (AP). Com a conclusão do ensino secundário, ingressa na Faculdade 
de Medicina, escolha profissional conflitante com a visão tradicionalista do papel da 
mulher na sociedade católica fortalezense à época. A partir de sua atuação na AP ela 
passa a ter contato com os estudos de Marx, Mao Tsé Tung e Lenin. Com o 
recrudescimento ditatorial em 1968 é perseguida por sua atuação na política e passa a 
viver na clandestinidade. Deste modo, vai para a cidade de Recife, região marcada pela 
atuação das Ligas Camponesas8. Por conta de sua atuação no Recife é presa em 1969, 
grávida de dois meses. Após dois anos, com ajuda de um padre, consegue o alvará de 
soltura e volta para Fortaleza. Em 1973 termina a faculdade, e durante sua carreira 
profissional passa por dificuldades para conseguir trabalho. Sua atuação política não 
se findou com sua graduação, posteriormente passa a atuar no PCdoB, e participa do 
movimento das “Diretas já”. Atualmente faz parte da Comissão Nacional da verdade, 
órgão que investiga a violação dos direitos humanos ocorridos durante o período 
ditatorial por agentes do Estado. 

                                                   
8 Surgidas em 1945 após o fim do governo do presidente Getúlio Vargas (1930-1945), as primeiras Ligas 
Camponesas, sob a direção do recém legalizado Partido Comunista Brasileiro-PCB, tinha como um de seus 
objetivos obter uma maior projeção para discussões acerca da situação e das relações agrárias estabelecidas no 
país naquele período em que o latifúndio exercia grande influência. Foi um dos movimentos mais importantes em 
prol da reforma agrária e da melhoria das condições de vida no campo no Brasil.   
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3.1.4 IRACEMA SERRA AZUL 

Nasceu em Fortaleza, no ano de 1953. O Início de seus estudos se deu no Colégio 
da Imaculada Conceição, onde atuou fortemente em obras de caridade, ligadas a igreja 
católica e que empreendiam ações de solidariedade com os mais pobres. O ensino 
secundário foi realizado no colégio Justiniano de Serpa, onde estudava também a sua 
irmã Cacau. Nessa instituição, juntamente com sua irmã, começa a ter contado com a 
Juventude Estudantil Católica (JUC) e passa a atuar no Centro Estudantil 
Secundarista do Ceará (CESC). Em sua fala evidenciamos o peso dos movimentos 
religiosos, trazendo a visão do cristo como salvador e revolucionário, esses ideais eram 
princípios pregados pela Teologia da Libertação. Por sua atuação política na AP, e pela 
participação na organização estudantil secundarista é presa em 1974, juntamente  com 
seu marido e teve seus dois filhos seqüestrados pelo regime militar. Sua trajetória 
política está marcada pela atuação na Ação Popular e no movimento secundarista do 
Ceará, na Escola Normal. Ressalta a influência da figura paterna como exemplo e 
motivação nas trajetórias políticas e educacionais, uma tônica nas falas das irmãs 
Serra Azul. Destaca, também, a influência da irmã mais velha, Helena, que fazia parte 
da militância política no meio universitário. Após os anos mais repressivos do domínio 
militar, Iracema ingressa na Universidade Federal do Ceará para cursar Biologia, no 
ano de 1976. 

3.1.5 EDNA VERAS 

Nasceu em Fortaleza no ano de 1952. Ex- presa política, Edna iniciou sua 
militância política no colégio Justiniano de Serpa, onde esteve à frente de vários 
movimentos estudantis. Essa instituição foi a porta de entrada para o início de sua 
atuação política a partir do seu envolvimento com as eleições do grêmio estudantil, 
participação na chamada Revolta das Saias 9 , inserção no Centro de Estudantes 
Secundaristas do Ceará –CESC e por último em seu desempenho na política de Ação 
Popular- AP. Presa em 1971 em virtude de sua ajuda à fuga de integrantes  da guerrilha 
armada, sofreu várias perseguições políticas em sua vida, tendo como exemplo a 
proibição de proseguir os seus estudos no curso de História na Universidade Estadual 
do Ceará (UECE), em decorrência de sua prisão. A família foi à base da formação de 
seus valores políticos, tendo a figura do pai, Ricarte Veras, também preso à época por 
estar ligado ao Partido Comunista Brasileiro-PCB. Quanto ao espaço de formação 
escolar, a Escola Normal Justiniano de Serpa, se constituiu lócus propulsor do início 
de sua atuação política, a exemplo de outras mulheres cearenses. 

                                                   
9 De acordo com o relato da depoente, a “Revolta das Saias” foi um movimento iniciado pelas normalistas, em 
1967, em virtude da cobrança de taxa escolar aos estudantes das escolas públicas brasileiras e que resultou na 
expulsão da então presidente do grêmio da Escola Normal, Mirtes Alcântara Nogueira.  A mobilização das 
normalistas recebeu adesão do Liceu do Ceará e de outras escolas públicas.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: SOBRE TRAJETÓRIAS FORMATIVAS E MILITÂNCIA 
POLÍTICA... 

Por meio dos relatos orais, constatamos que a formação política das mulheres 
militantes, sujeitos desta perquisa, se alicerçam no âmbito familiar e no ideário 
cristão. Todas elas participaram ativamente dos movimentos ligado à Igreja, 
notadamente os da Juventude Católica. Deste modo, naqueles efervescentes anos 
destacamos o movimento da Juventude Estudantil Católica- JEC para a mocidade do 
curso secundário e da Juventude Universitária Católica- JUC, para jovens que 
ingressavam no ensino superior. Esses dois movimentos tiveram influência profunda 
na trajetória de atuação política e social de nossas entrevistadas.  

Os achados da pesquisa nos levam à constatação de que a influência católica tem 
presença marcante nas trajetórias formativas dessas mulheres. Percebemos, por meio 
dos depoimentos, que os princípios morais e éticos do catolicismo se constituíram 
bases fundamentais para a militância política de nossas personagens. A base religiosa 
que se inicia no contexto familiar, se cristalizando no seio escolar, são solidificadas em 
fase mais madura, quando passam a deter maior clarividência sobre as realidades 
brasileira e latino-americana em seus contextos marcados pelas desiguadades sociais. 
O despertar para os problemas sociais se intesificam com o contato que passam a ter 
com os princípios do socialismo cristão por meio da “Teologia da Libertação” e nos 
quais se apoiarão em ações mais incisivas nos movimentos estudantis. Neste 
momento, os jovens católicos atuaram de forma mais independente em relação à 
instituição clerical, passando a deter maior autonomia e assumindo posturas políticas 
que foram recriminadas e perseguidas pela Igreja.  

Os movimentos da juventude católica, em especial o da Juventude Universitária 
Católica – JUC, se propunham a eliminar a miséria, a fome e a injustiça social, tendo 
em vista a prosperidade e dignidade nacionais. As ações dos jucistas foram se 
intensificando e já em 1960, poucos anos antes do Golpe Militar, essa organização 
estudantil ganha destaque com a ajuda de partidos políticos, o que propiciará, em 
futuro próximo, a atuação desses jovens nos partidos políticos ligados à esquerda.  

Ressaltamos, portanto, que a maioria de nossas depoentes mencionam que 
tiveram atuação na JUC, fato que as levaram a uma participação mais expressiva no 
movimento estudantil, destacando-as como lideranças no Diretório Central dos 
Estudantes- DCE.  Com o passar do tempo suas ações dentro do movimento jucitas 
foram ganhando proporções mais signficativas na área de atuação estudantil que 
passou a assumir responsabilidades de ação política como parte de seu compromisso 
com a juventude brasileira. Esses movimentos estudantis foram terreno propulsor da 
militância política de jovens que ingressaram nas instituições de ensino durante e 
depois do golpe militar de 1964.  

Já em 1960, na luta em prol dos direitos humanos, o movimento jucista começa a 
se afirmar fora das diretrizes católicas, sofrendo repressão política e é com isso que 
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temos a formação da Ação Popular- AP, movimento no qual a maioria das militantes 
passaram a se inserir. Ratificamos que os movimentos católicos com  suas derivações 
como a JEC, JUC, e posteriormente a Ação Popular foram importantes espaços de 
formação política e ideológica daquelas meninas e jovens mulheres cujas histórias são 
tecidas neste trabalho. Destacamos neste contexto repleto de mudanças, rupturas e 
contradições a forte presença da pedagogia de Paulo Freire, materializada no 
Movimento de Educação de Base – MEB. E qual então o lugar dessas mulheres em 
tempo marcado pela ideologia da segurança nacional? A priori podemos afirmar que 
o período que demarca a temporalidade desta pesquisa, corresponde a uma 
modificação profunda de seu lugar social, tendo em vista a participação das mulheres 
em movimentos políticos, momento em que se tornam visíveis na esfera pública da 
sociedade. Assim, a participação ativa de mulheres nos movimentos sociais que 
repercutiram durante a Ditadura Militar no Brasil, modifica o cenário destinado a 
essas personagens, até então restrito ao espaço familiar. A instituição escolar, a 
despeito do tradicionalismo e dos princípios rigorosos referentes à formação de 
mulheres, constitui lócus propício para as mobilizações estudantis frente ao 
exacerbamento do autoritarismo do regime militar. Neste sentido: 

A escalada repressiva desencadeada depois do golpe de 1964 atingiu duramente 
a educação. Os denominados movimentos de educação e cultura popular – CPC 
(Centro Popular de Cultura/UNE), MCP (Movimento de Cultura Popular), MEB, 
Ceplar (Centro de Educação Popular), Pé no Chão... – foram todos fechados ou 
multilados e muitos de seus participantes foram presos e cassados (...) ( 
GERMANO 2011, p. 106). 

Na escalada repressiva que adentra o chão da escola, eis que se insurgem as moças 
que no seio familiar se imbuíram do sentimento de justiça social. Cada uma, ao seu 
modo, buscou nas “brechas” encontradas na instituição escolar, a oportunidade de 
romper com as amarras do autoritarismo e das desigualdades sociais.  
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RESUMO  

Este estudo propõe-se historicizar sobre a primeira instituição educacional criada 
para atender pessoas com deficiência visual, que tem um lugar importante na história 
da educação especial maranhense. Em busca de uma melhor apreensão dos fatores 
que possibilitaram sua fundação fez-se uma apreciação acerca da identidade 
institucional e do significado social da Escola de Cegos do Maranhão (ESCEMA).  

Para tanto, indagou-se o contexto sócio-histórico-educacional de implantação da 
ESCEMA em São Luís-MA. O propósito desta indagação é evidenciar a evolução social 
e educacional, as transformações da escolarização dispensada a deficientes, com 
reflexo na preservação da memória da educação especial no estado. Teve-se como base 
teórica, quanto ao contexto histórico da educação especial, Mazzotta (2005), para a 
historicidade das instituições educativas, Magalhães (2004). A abordagem 
historiográfica que sustentou a metodologia foi a historia cultural. Os procedimentos 
para coleta de dados foram entrevistas com ex-alunos, levantamento bibliográfico e 
documental. 

Assim, ressalta-se a importância da Escola de Cegos do Maranhão na educação de 
pessoas com deficiência, bem como nos destinos da vida destes alunos.  
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INTRODUÇÃO 

As primeiras instituições voltadas para pessoas com deficiência foram os asilos e 
manicômios que surgiram na Europa a partir de 1500. Em 1760, na França, 
instituições específicas para assistência e educação começaram a surgir. Deficientes 
eram tirados do convívio social e isolados do restante da sociedade nestas instituições. 
Nas décadas de 1930 e 1940, instituições de caráter assistencialista se multiplicaram 
no Brasil, contudo estes locais não tinham quase abordagem sistemática.  

A instituição deste objeto de estudo, a Escola de Cegos do Maranhão, desde sua 
criação em 1964, até hoje, funciona como entidade filantrópica.     

Araújo e Gatti Junior (2002), afirmam que para compreender e explicar a 
existência histórica de uma instituição educativa temos que integrá-la na realidade 
mais ampla, sistematizá-la e (re)escrever-lhe o itinerário de vida  na sua 
multidimensionalidade, conferindo-lhe um sentido histórico. 

Para Aróstegui (2006), os problemas históricos surgem sempre determinados pelo 
marco histórico-social no qual os estudiosos vivem. Assim, entende-se que é possível 
gerar problematizações sobre esta modalidade de educação e o papel que tem 
representado na sociedade.  

Diante desse entendimento, impõe-se a abordagem historiográfica; daí a análise 
dos fenômenos sócio-históricos particulares de uma instituição a partir dos contextos 
educacional, político e social, com vistas ao tema “HISTORIOGRAFIA DA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ESTADO DO MARANHÃO: identidade institucional e 
significado social”, como sendo dinâmico e complexo de processos que o identificam, 
portanto, possuidor de uma dependência subjetiva construída por circunstâncias 
históricas que dependem de diversos fatores.   

Para melhor compreensão dos meios de transmissão e recepção cultural, elegeu-
se como instituição de pesquisa a ESCEMA, com a participação de 12 ex-alunos. A 
escolha destes sujeitos foi feita pensando-se apreender diferentes faces da memória, 
pois, através da análise de suas falas, pode-se conhecer melhor a dinâmica do processo 
histórico da instituição.  

As fontes incluem entrevistas e a documentação existente no arquivo da ESCEMA 
e em arquivos públicos, como documentação oficial (leis, decretos, portarias) e 
documentação não oficial (produção intelectual, manuscritos, impressos, 
documentação iconográfica).  

A partir das fontes citadas e com a narrativa das entrevistas construiu-se parte da 
rotina da escola, com sua inserção no contexto sócio-histórico-educacional de sua 
implantação e os traços determinantes externos e internos. Este procedimento 
contribui também, para compreensão da identidade institucional e o significado social 
da ESCEMA. Além da sua contribuição para a melhoria da qualidade da 
aprendizagem/inclusão dos alunos cegos do estado do Maranhão. 

Com estes fatos procedemos ao delineamento do texto a seguir: 
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1.1 AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAS TRANSFORMAÇÕES DA HUMANIDADE 

Na história da humanidade, percebem-se, em diferentes momentos, várias formas 
de padronização do homem, de acordo com critérios estabelecidos pelas classes 
dominantes. Compreender como se deram as transformações nas atitudes 
dispensadas às pessoas com deficiência em relação a métodos, concepções e formas de 
atendimento, requer um mergulho histórico nas diversas sociedades, e, 
primordialmente, nas necessidades básicas que cada uma destas apresentavam. Só 
observando a maneira como buscavam suprir essas necessidades é que se pode 
perceber como os homens construíram sua existência. 

Para Magalhães (2004), existem correntes que acentuam o lugar secundário dos 
fenômenos educativos, tomando-os como reprodutores da realidade social nas suas 
assimetrias e heterogeneidades.  

A educação formal, não fugindo aos rigores das organizações sociais, vai 
percorrendo os caminhos que consolidam ou moldam os seres humanos de cada época. 

Quanto à educação de deficientes, diferentes formas de conceber e de como lidar 
com pessoas com deficiência, ao logo do tempo, geraram desrespeito, discriminações 
e preconceitos. É uma tendência histórica o fato de que o homem sempre busca copiar 
o que é estético, valorizando um homem, com determinado tipo de corpo, em 
consonância ao modelo padrão, com normas acentuadas por visões fragmentadas dos 
seres humanos. Essa disposição à imitação, não é uma mera atitude passiva, mas uma 
necessidade individual de manter resguardada sua existência em cada época, 
favorecendo, desta forma, sua aceitação pelo meio. 

Nas sociedades primitivas, a adequação ao meio, para melhor sobreviver gerou 
intolerâncias com o diferente e a seleção natural deixou a pessoa com deficiência 
relegada, sem possibilidade de sobrevivência. 

Roma inicialmente absorveu dos gregos os comportamentos de exclusão de 
pessoas com deficiência, pois o entrave da aprendizagem de deficientes não permitia 
que estes fossem aproveitados em nenhum ofício da organização social e jurídica 
romana. Depois de algum tempo, os romanos passaram a utilizar deficientes como 
“bobos” em casas de famílias abastardas. 

Na Idade Média, o deficiente passa a ser visto como um pecador. Ainda neste 
período, as obras de arte, em diversos momentos, expressaram a ideologia que a 
religião procurava disseminar. Como exemplo, têm-se várias pinturas com passagens 
bíblicas, onde deficientes eram curados por Jesus, reafirmando através da arte que 
somente um milagre divino era capaz de absorver o sofrimento daqueles que não 
falavam, não ouviam ou não andavam.  

Outro conceito, também propagado à epoca pela Igreja, é que pessoas nascidas 
com deficiência eram instrumentos divinos, e caberia aos bons e justos a caridade para 
com estes seres. A ideia de “bom cristão” gerou, anos mais tarde, a criação de hospitais, 
centros e instituições para abrigar, de forma segregacionista, pessoas com 
“comportamento anormal”. 
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Segundo Chahini (2006), é na Idade Moderna que tiveram início as investigações 
sobre pessoas com deficiência, devido a uma maior valorização do ser humano, 
fundamentada no antropocentrismo e pelo predomínio da filosofia humanista.  

O início dos estudos sobre deficientes deu-se no começo do século XIX, através do 
caso de Vítor de Aveyro ou menino lobo. Jean Marc Itard (1774-1838)   utilizando-se 
de conhecimentos médicos e pedagógicos, conseguiu “educá-lo”. A partir daí, 
entendia-se que não era só uma questão medicamentosa. Pessoas com deficiência 
podiam aprender e terem suas capacidades melhoradas, de acordo com os estímulos 
que fossem a elas oferecidos.  

Como consequência da Revolução Industrial, a economia mundial vai mudando, 
observa-se maior necessidade de posses, de acumulação e de poder. Neste momento, 
ciência e tecnologia já interferem na natureza, as descobertas de novos mundos e o 
antropocentrismo dão ao homem uma certa liberdade.   

Contradições e crises iniciam o século XX, porém, as transformações econômicas, 
também, impulsionaram as tecnológicas, científicas e as educacionais. A ampla 
transformação social gerada pelo sistema capitalista acaba forçando uma necessidade 
individual de buscar melhores condições de vida. Formam-se, assim, associações com 
o intuito de lutar pelos direitos dos que se reclamavam desrespeitados. As ideias das 
classes dominantes, neste momento, passam a ser mais questionadas pelas leis que 
garantem direitos e deveres.  

A educação está mais acessível e heterogênea, há obrigatoriedade em diminuir 
índices de analfabetismo e evasão escolar. No intuito de ofertar políticas sem 
distinções, convenções internacionais, com o propósito de efetivar direitos de pessoas, 
começam a fazer parte do cenário mundial.  A Educação Especial passa, assim, a ser 
fundamentada nos âmbitos político, técnico-científico, pedagógico e administrativo 
em todo o mundo.         

Vale ressaltar que a proteção da dignidade humana é um direito que deveria ser 
oferecido pelo Estado a todos os cidadãos, desde a proclamação da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948. Vejamos o nosso caso: 
 

1.1.1 O CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO BRASILEIRO E A EDUCAÇÃO DE 
DEFICIENTES 

 
Em função do grande período de exploração pelos colonizadores, diferentes 

concepções de desenvolvimento toldaram as esferas política, social, econômica, e por 
consequência, a educacional do Brasil.    

Atitudes direcionadas ao atendimento de deficientes surgiram, inicialmente, na 
Europa, mais especificamente em Paris, em 1784, quando Valentin Hauy (1745-1822) 
fundou uma escola para cegos; depois de algum tempo, foram os Estados Unidos, em 
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1817, e o Canadá, em 1848, que levantaram propostas de atendimento educacional 
para deficientes e investiram em “modelos” educacionais.  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(2008) descreve que o atendimento às pessoas com deficiência no Brasil teve início na 
época do Império, com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos 
Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant (IBC), e o Instituto dos Surdos 
Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional da Educação de Surdos (INES), ambos no 
Rio de Janeiro.  

A importação dos modelos de atendimento, como se observa, deu-se, também, com 
o caráter de institucionalização, com a ideia de que o deficiente deveria ficar em 
instituições específicas, para o atendimento apenas destes grupos.  

No contexto brasileiro, a segregação tem início com o abandono de crianças, 
deficientes, pobres e ilegitimos, em rodas de expostos.   

Com o crescimento das cidades, a partir da década de 1930, novas necessidades 
vão se formando, pois a industrialização traz consigo a demanda de melhoras na 
educação. Mazzotta (2005) discute essa questão, afirmando que, a despeito de figurar 
na política educacional brasileira, desde o final da década de cinquenta do século 
passado, até os dias atuais, a educação especial tem sido, com grande frequência, 
interpretada como um apêndice indesejável. 
 

1.2 REFLEXOS NO ESTADO DO MARANHÃO 

  No estado do Maranhão, a organização educacional teve início durante o período 
provincial, mais especificamente em 1827, fato nacionalmente observado devido à 
falta de atenção acerca das questões educacionais. Em Castellanos (2011), percebe-se 
que a educação da elite era bem distinta da educação dos menos favorecidos 
economicamente, pois a oferta pelo poder público visava basicamente a formação em 
alguma profissão; os mais abastados eram preparados para o ensino superior fora do 
Estado. O crescente aumento no número de colégios públicos e particulares, a partir 
de 1840, expandiu as oportunidades de ensino, mas não modificou diferenças da oferta 
para os grupos sociais.  

Buscando adequação do quadro institucional brasileiro quatro reformas na 
instrução pública maranhense foram sancionadas em apenas cinco anos: 1890, 1891, 
1893 e 1895. Esta última foi chamada de Reforma Benedito Leite, por ter sido ele o seu 
proponente.  

Desde a primeira Reforma em 1890 até a terceira em 1895, o ensino primário foi 
considerado facultativo, face a dificuldade de manutenção da obrigatoriedade por falta 
de escolas. A Lei nº 119, de 2 de maio de 1895, reorganizou a Instrução Pública no 
Estado, sendo que a instrução primária seria dada na casa da família do menor, do 
tutor ou protetor, ou no estabelecimento em que estivesse empregado; nas escolas ou 
estabelecimentos particulares de instrução; nas escolas municipais e nas estaduais. 
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Esta legislação dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino primário, porém, para os 
grupos sociais minoritários, ela foi excludente quando afirmava: 

 

Art. 7º Todo o menor de oito a dose annos que residir nas cidades, villas ou 
povoações, onde houver escola publica do Estado, será obrigado a frequenta-la, 
salvo si: 

a) estiver sendo leccionado na casa da família, tutor, protector ou no 
estabelecimento em que trabalhar; 

b) for alumno de alguma escola ou estabelecimento particular ou de escola 
municipal; 

§ Unico Não será obrigado a freqüentar a escola do Estado, nem tão pouco a 
municipal ou a particular, o menor que tiver incapacidade physica ou mental, 
soffrer de moléstia contagiosa, ou não for indigente que não tenha meios de 
preparar-se para freqüentar a aula ainda pelo modo mais modesto 
(MARANHÃO, 1895, p. 40). 

Ainda de acordo com esta legislação, as autoridades locais do ensino “organizarão 
e remeterão ao Conselho Superior de instrução pública, até 15 de fevereiro de cada 
ano, um mapa contendo, entre outros dados, as isenções de que trata o § único do art. 
7º”. 

Percebe-se que esta decisão era um pensamento comum entre os responsáveis 
pelos diferentes níveis de ensino no período, sem que nenhum destes discutisse tão 
segregadora decisão, já que os dados seriam enviados ao Conselho Superior de 
Instrução Pública. 

Na segunda metade do século XX, a situação educacional começa a se modificar, 
inclusive no tocante a alunos com deficiência. Como exemplo, em um texto oficial 
pôde-se verificar que as professoras primárias tinham como uma de suas funções, o 
levantamento de possíveis deficiências nos seus alunos. No Ofício-relatório sobre os 
trabalhos realizados pelo Centro de Pesquisas Educacionais do ano de 1957 consta 
como atividades das professoras, entre outras, a aferição da acuidade auditiva dos/as 
alunos/as. (MARANHÃO, 1958). 

É então na década de 1960 que se têm as primeiras iniciativas em atendimento às 
pessoas com deficiência no estado do Maranhão.  Entende-se que este ato deveu-se a 
uma necessidade nacional, devido à primeira LDB, Lei nº 4.024/61, ter apontado os 
“direitos dos excepcionais à educação”. 

 O marco inicial do processo de implantação da Educação Especial no Estado do 
Maranhão no ano de 1962 dá-se quando o Ministério da Educação concede duas bolsas 
de estudo para as professoras Maria Helena Costa Soares e Maria da Glória Costa 
Arcangelli cursarem Especialização em Deficiência Auditiva, no Rio de Janeiro. 
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Dois anos depois, em 21 de setembro de 1964, foi criada uma classe experimental 
braille para atender cegos, que funcionava em uma sala no Serviço Social do 
Comércio/Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SESC/SENAC), no centro de 
São Luís. Esta, mais tarde, proporcionou  a criação da Escola de Cegos do Maranhão.  

De grande valia para este estudo, percebe-se na organização do atendimento do 
aluno da educação especial pela livre iniciativa privada. Com isto o atendimento 
educacional de pessoas com deficiência, deveria ser em instituições, como qualquer 
outro órgão do sistema de ensino. A obrigatoriedade de garantir o acesso e o sucesso 
escolar de todos os alunos sem distinção, como, também, às instituições especializadas 
da comunidade favorecem a criação de parcerias, mediante convênios com órgãos 
públicos. 
 

2 A INSTITUCIONALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
As instituições educacionais são determinadas pelo momento social e político, de 

acordo com as demandas de cada período, observando-se suas particularidades, 
contradições, formação e condição de existência. Para que se compreenda os caminhos 
percorridos pela ESCEMA no processo de escolarização institucionalizada para 
deficientes visuais, busca-se respaldo em Magalhães (2004, p. 116) ao afirmar que: 

Quando funcionando em regime de internato, a instituição escolar é uma 
instância educativa total, na qual é possível: considerar, entre outros, os fatores 
de integração e de acompanhamento; analisar as instâncias de socialização, 
alteridade, autonomização, mobilização; reconsiderar os conceitos de 
aprendizagem, ativismo pedagógico, experiência emocional.  

Fazer o levantamento das especificidades da ESCEMA, bem como construir sua 
identidade histórica a partir do seu contexto, leva em conta as representações, as 
materialidades e as apropriações, tanto dos indivíduos, quanto dos diversos grupos 
políticos-ideológicos que a estruturaram.  

Esta política caritativa, com início no século XVIII, surge com a necessidade de 
manutenção de ordem pública. As riquezas, como as pobrezas, vão aumentando, 
devido ao maior número de pessoas (loucos e mendigos) pelas ruas era necessário criar 
um local onde não fossem vistas.  

As primeiras instituições para crianças deficientes que surgem em Paris, a clientela 
era composta de cegos e surdos, funcionando como um internato. (BUENO, 1997), Em 
1760, foi criada a escola do Abade de L’Epée que atendia alunos surdos e mais tarde 
transformou-se no Instituto Nacional de Surdos-mudos. Posteriormente, Valentim 
Haüy fundou uma escola para cegos na França, famosa pelas metodologias inovadoras 
no ensino desta clientela.  
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Estas instituições, a priori, tinham um fim educacional, demonstravam interesse 
em minimizar os efeitos da deficiência, principalmente no concernente à dificuldade 
de comunicação. Para tanto, o ensino da fala para os surdos e da escrita em relevo para 
cegos eram determinantes. Outra importante característica é que, inicialmente, estas 
instituições não pretendiam manter a segregação imposta pelos hospícios, pois os 
deficientes tinham toda liberdade de estudarem e voltarem à noite para suas casas.  

Em 1825, Louis Braille (1809-1852), cego e exímio pianista, com apenas 15 anos 
criou um método de leitura e escrita em relevo para cegos, publicando-o quatro anos 
depois, porém, o método desenvolvido pelo aluno do Instituto Nacional de Jovens 
Cegos de Paris só passou a ser adotado na década de 1850.  

É especificamente, nesta ocasião, que o Brasil passa a acompanhar as tendências 
internacionais. Com a criação do Método Braille, as pessoas com deficiência visual 
passam a ter mais credibilidade em suas capacidades, por terem formas de dominar 
processos de leitura e escrita. Em 12 de setembro de 1854 foi criado, pelo Decreto 
Imperial nº 1.428, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. 

Bueno (2004) descreve o processo de institucionalização brasileira com uma 
diferença fundamental do parisiense, transformado em oficinas de trabalho. Em terras 
brasileiras estes tenderam, basicamente, para o asilo de inválidos, reflexo do mercado 
de trabalho local insipiente para essa mão de obra.     

Dos anos 1920 a 1940, o número de entidades para atendimento de deficientes 
aumentou de forma significativa. O sistema público de ensino favorecia a exclusão do 
aluno-problema, então o único jeito era apelar para instituições de vocação 
filantrópica, com doações do Estado, dando início a um interminável sistema de 
proteção social.   

Com este atendimento foi-se percebendo, por grupos de indivíduos deficientes ou 
não, que era necessário questionar a qualidade dos serviços oferecidos. Houve um 
lento processo para se perceber que, isolados, deficientes não evoluíam, pois da forma 
como estavam sendo atendidos não era possível favorecer autonomia; apenas 
fortaleciam a reprodução social excludente, sendo indiferentes a progressos 
educacionais. Coube às instituições assumir a função de inculcação integrante, não o 
contrário.  

Como lócus deste estudo, elegemos a ESCEMA - uma instituição voltada, 
inicialmente, para o atendimento prioritário de deficientes visuais - dentro do 
processo de institucionalização da educação especial, abordando sua história e seus 
marcos legais, nas análises que fluem neste estudo. 
 

3 A ESCOLA DE CEGOS 

As fontes aqui analisadas, obtidas no arquivo da ESCEMA, foram consideradas, a 
partir das diferentes formas de socialização, vividas pela escola, visto que: 



 

 
 

26 

A instituição educativa apresenta uma identidade que não varia 
significativamente com as circunstâncias geográficas ou com as circunstâncias 
históricas. É, porém, na relação que estabelece com o público e com a realidade 
envolvente, na forma como a cultura escolar interpreta, representa e se relaciona 
com as estruturas e órgãos de uma mesma instituição, que as identidades 
educativas desenvolvem a sua própria identidade histórica. Deste modo, ainda 
que segmentadas e especializadas, articuladas ou não de forma sistêmica, as 
instituições educativas desenvolvem uma identidade com base na relação com o 
contexto (MAGALHÃES, 2004, p. 68). 

Corroborando com este pensamento, tem-se a posição de Hall (2002), que 
conceitua identidade como algo formado ao longo do tempo, por interações de mundos 
culturais exteriores, através de processos inconscientes e em contínuo andamento.   

Sendo assim, a identidade da instituição cruza-se com a dos sujeitos, imbricando-
se mutuamente, em um intenso e infinito processo de apropriação, cujas 
especificidades analisam-se agora: 

3.1 A CONQUISTA DO ESPAÇO  

Neste estudo, tem-se uma periodização de quase meio século, visto que a ESCEMA 
foi fundada em 1964, início do período de autoritarismo político brasileiro, onde a 
educação nacional era regida pela LDB, Lei nº 4.024/61, que tratou da educação de 
deficientes como sistema à parte, que deveria ser ofertada, no que fosse possível, no 
sistema regular de educação. Este tratamento excludente proporcionou, no estado do 
Maranhão, a abertura de instituições privadas, para que fosse possível maior oferta de 
educação e futura inclusão social da pessoa com deficiência.  

A ESCEMA surge no espaço educacional maranhense com a abertura em 21 de 
setembro de 1964 de uma Classe Experimental Braille para Cegos, com slogan “O pior 
cego é o do saber”, que aludia ao “desvencilhamento dos cegos da nossa terra das trevas 
da ignorância”. Na ocasião, teve o apoio da Secretaria de Negócios de Educação e 
Cultura – SENEC e do Rotary Club. A classe ficava em um espaço cedido nas 
dependências do SESC/SENAC na Avenida Silva Maia, 164, no centro de São Luís. 
Funcionava de 2ª a 6ª feira das 8 às 11h e era orientada pelas professoras Maria da 
Glória Mendes Costa e Marlene Gomes de Oliveira, ambas contratadas pela SENEC, 
segundo o Relatório das atividades educacionais da escola de Cegos do Maranhão dos 
anos de 1964 a 1972. (ESCOLA DE CEGOS DO MARANHÃO, 1972). 

Dois anos depois, em 20 de junho de 1966 instalaram-se em um Clube de Mães na 
Rua 7 de Setembro, 284, ou Rua da Cruz, como era mais conhecida na época, no centro 
de São Luís. Com isto, 19 alunos se matricularam, mas apenas 10 compareciam às 
aulas. 

Como estratégia para a diminuição da evasão, mudaram-se novamente em 29 de 
junho de 1967, desta vez com a ajuda do Lyons Club de São Luís, que cedeu um imóvel, 
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a “Casa Grande”, denominada também de “Sítio Mindêlo”, localizada no Alto do Túnel 
do Sacavém. Assim, teve início o regime de internato e externato, e este seria mantido 
através de contribuições mensais de pessoas e firmas de nossa cidade. Em data de 28 
de novembro de 1970, já com caráter de associação a sede social da ESCEMA, é 
abrigada na Praça Marechal Rondon, nº 1, Bairro Outeiro da Cruz, em São Luís 
(ESCOLA DE CEGOS DO MARANHÃO, 1972). 

Em 1980, a ESCEMA edifica a atual sede na Travessa Bequimão, nº 25, no bairro 
Bequimão, em São Luís, cujo terreno foi doado pelo então governador do Maranhão, 
João Castelo Ribeiro Gonçalves (1979–1982). Só assim após muitas mudanças a 
instituição conquista seu próprio espaço. 

3.2 AS FESTIVIDADES NA INTERAÇÃO APRENDIZAGEM E SOCIEDADE  

Quando da instalação no Outeiro da Cruz, a escola oferecia o ensino primário até 
a 4ª série, como consta no Relatório das atividades educacionais da ESCEMA, dos anos 
de 1964 a 1972. Este documento registra que em 17 de dezembro de 1970 houve uma 
solenidade na escola para marcar o encerramento do ano letivo e o festejo do Natal. 
Nesta comemoração, alunos de Colégios particulares jogaram aerobol e dominó com 
os alunos da ESCEMA; após os torneios, houve distribuição de doces e brinquedos 
para as crianças. Festividade essa que se realiza até os dias atuais, sempre 
comemorando Santa Luzia o fim do ano letivo. É o evento sociocultural mais antigo 
realizado na ESCEMA, hoje é chamado de “Semana Social”.  

O momento da Semana Social é importantíssimo na trajetória da ESCEMA, pois 
desde o início é nessa comemoração que a sociedade entra de fato na instituição. 
Grande parte dos colaboradores participa de todas as atividades, do primeiro ao 
último dia.  

Shows de calouros sempre aconteceram na escola, não só na Semana Social, pois é 
registrado que os alunos tinham o costume de cantar e de criar instrumentos musicais 
com latas e com tampinhas de refrigerante. Na década de 1970, foi doado um piano, 
instrumento que ainda está na escola, somado a outros que foram doados e aos que 
eram criados por professores e alunos, e que foram de grande importância para a 
iniciação e o aprimoramento musical de vários alunos. Há sete alunos desse período 
que são músicos profissionais. Os mais conhecidos são os integrantes da banda de 
reggae, intitulada como Tribo de Jah, de reconhecimento nacional e internacional. 

Missas quinzenais, também, fazem parte do calendário da escola, mesmo quando 
os alunos estão em férias. As celebrações acontecem em um galpão, que é o espaço de 
todas as outras celebrações da ESCEMA.   

O relato dessas atividades demonstra o fazer ensino-aprendizagem, tendo as 
festividades como sua centralidade, interagindo com a sociedade, voltado para a 
perspectiva de formação de um cidadão, cuja deficiência não impede a sua participação 
sociocultural, proporcionando, assim, uma ampla interdisciplinaridade dos conteúdos 
escolares.     
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3.3 ROTINA DA ESCEMA  

Nos diários de classe, aos quais se teve acesso, constam turmas com muitos alunos.  
Para melhor perceber o quantitativo de alunos matriculados na ESCEMA de 1964 

a 2013, fez-se análise de dois importantes documentos: o Livro de Matrículas e os 
Relatórios de Movimento Educacional. 

O Livro de Matrículas é um documento manuscrito, cuja nota de abertura (figura 
1) chama a atenção para os detalhes: 

  

 

FIG. 1 | Nota de abertura do Livro de Matrículas. Fonte: Retratação da autora 

 
O texto faz referência ao exposto anteriormente, quando é relatada a mudança para 

o Túnel do Sacavém e o início do internato. Neste livro está a primeira relação de 
nomes de alunos matriculados na ESCEMA àquela época. 

Perderam-se assim as primeiras matrículas da ESCEMA de 1964 a 1966. Contudo, 
este material traz algumas informações, principalmente quanto à filiação, data de 
nascimento, profissão dos pais e residência dos alunos matriculados, ente 1967 e 1980.  

Parte considerável dos alunos são filhos de domésticas, lavradores, pedreiros e 
trabalhadores braçais, ou seja, a escola acolhia uma parcela da população carente de 
São Luís, com concentração de alunos nos bairros Sacavém e redondezas. O total de 
alunos era de 597, sendo 327 homens e 279 mulheres, em faixas etárias que variavam 
de 3 a 47 anos. Acredita-se, pelas fichas de preenchimento incompleto no livro de 
matrículas que as famílias faziam a matrícula, mas os alunos não frequentavam a 
escola.   

Diversos são os municípios de origem dos alunos, apesar da predominância 
sempre ser da capital, São Luís, e até de outros estados brasileiros, perfazendo um total 
de 30 municípios maranhenses. Porém, entre os anos de 1977 e 1980, os alunos foram 
matriculados constando apenas o gentílico do Estado de nascimento. 
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Outros documentos que demonstram fluxo de alunos são os relatórios das 
atividades educacionais dos anos de 1964 a 2013, uma coletânea de textos 
datilografados, uns por ano e um contendo um período de 4 anos. Também 
encontramos os censos escolares dos anos de 1997 a 2002, e de 2005 a 2011. Havendo 
um intervalo de dois anos e ausência dos anos iniciais.  

Quanto à matrícula de alunos sem deficiência, que era em número bem 
significativo a ESCEMA não tem sequencia em seus registros. 

Em levantamento sobre alunos que concluíram o ensino fundamental na ESCEMA 
entre os anos de 1979 a 1990, constatou-se que a escola neste período ofereceu ensino 
a deficientes visuais de 41 diferentes municípios, sendo 39 municípios do estado do 
Maranhão, 1 do estado da Paraíba e 1 do Piauí. Neste grupo de 84 alunos havia 45 
mulheres e 43 homens. 
 

4 OS SUJEITOS   

Dos sujeitos entrevistados, 6 possuem ensino médio completo, sendo 1 office boy, 
1 massoterapeuta e 4 músicos. Apenas 1, com formação em nível de ensino 
fundamental. Quatro destes ex-alunos possuem curso superior, sendo que 3 trabalham 
como professores nas redes estadual e municipal de ensino em São Luís e 1 está 
desempregado. 

Pôde-se observar em alguns momentos, reuniões para estudo em grupos, 
principalmente compostos de ex-alunos que fazem parte da Associação de Deficientes 
Visuais do Maranhão (ASDEVIMA) e do Centro Desportivo Maranhense de Cegos 
(CDMAC), compreendidos como os “intelectuais orgânicos”, discutindo politicamente 
atualizações legais destinadas a deficientes. Os participantes destes estudos 
demonstram visão histórica, política, social e educacional; discutem os problemas 
atuais e demonstram as possíveis soluções, amparadas nas legislações nacional e 
internacional.       

Entende-se que o avanço tecnológico tem proporcionado melhorias na 
comunicação de pessoas cegas, pois os programas leitores de tela com síntese de voz 
facilitam a navegação na internet, o uso de correio eletrônico e aplicativos que não 
necessitam do uso de mouse. Os alunos utilizam os meios disponíveis no laboratório 
de informática da Escola, em articulação com seus telefones celulares. A escola dispõe 
de uma pequena biblioteca com alguns exemplares de legislação, literatura universal, 
literatura brasileira, Bíblia e livros didáticos, tornando a leitura mais acessível.  

Foi observado a existência de convênios celebrados ente a ESCEMA e o Centro de 
Atenção ao Deficiente Visual (CAP), a ASDEVIMA e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), para capacitação dos alunos, visando melhores 
oportunidades no mercado de trabalho. Desta forma, os alunos têm mais facilidade em 
sair da instituição para atividades curriculares ou outras, favorecendo a inclusão social 
dos mesmos. 
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Quanto à manutenção, a maior parte dos alunos comenta que estudaram na escola 
no período da fundação época de grandes carências, principalmente a respeito da 
alimentação e do material didático escasso e desatualizado. A ESCEMA, atualmente, 
não recebe recursos financeiros direto na escola, contudo os professores são 
funcionários públicos estaduais e municipais, à sua disposição. Quanto ao material 
didático, recebem do MEC, caso contrário são feitas adaptações de livros em tinta, para 
Braille. 

Seis ex-alunos, dos entrevistados, são sócios da instituição e os outros seis não. 
Destes, a maioria não tem vínculo empregatício com a Escola, por isso buscou-se saber 
seus pontos de vista sobre a ESCEMA. 

“Muito boa instrução, ela prepara você bem preparado para o ensino regular lá 
fora, e o aluno que sai daqui sai preparado para a “guerra; sai bem preparado”. 
Informação fornecida por Borges, em entrevista, em São Luís, em 4 de dezembro 
de 2012. 

“Olha, a Escola de Cegos é tudo que eu sou hoje, apesar de ter estudado há muito 
tempo. Mas a Escola esteve no meu passado, está no meu presente e, 
consequentemente, ela, também, estará no meu futuro. Porque tudo que eu tenho, 
abaixo de Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu já desejei, tudo 
que eu já conquistei, eu devo à Escola de Cegos.” Informação fornecida por 
Licurgo, em entrevista, em São Luís, em 9 de novembro de 2012. 

“Pelo menos hoje, o que eu tenho, o que eu sou, devo à Escola. Se naquele tempo a 
inclusão não ocorria, as dificuldades eram bem maiores, como não deixaram de 
ser, e eu consegui superar todas essas barreiras, dentro e fora da sala de aula, 
agora, com certeza, eu sempre digo para meus alunos. Agora, para o que era 
antes, tá praticamente um paraíso.” Informação fornecida por Galileu, em 
entrevista, em São Luís, em 9 de novembro de 2012. 

 Os entrevistados deixaram claras as dificuldades por que passaram na instituição, 
uns mais discretos, outros mais enfáticos.  Porém, todos compartilham da ideia de que 
a escola foi uma ponte para conquistas pessoais e profissionais.  Muitos ainda 
questionam o apoio governamental. Questionam também a pouca importância dada à 
instituição, por ela ter sido a pioneira em educação de deficientes no Estado.  
 

CONSIDERAÇÕES  

Este estudo, assente na atual historiografia, contempla problemas do presente e 
do passado, na tentativa de preencher a lacuna do registro sobre instituições 
educacionais especializadas, através do pioneirismo da Escola de Cegos do Maranhão 
na educação de pessoas com deficiência. E até hoje diversos municípios maranhenses 
não dispõem de atendimento especializado para o público alvo da educação especial.  



 

 
 

31 

Assim, procurou-se dar o significado histórico da ESCEMA e do quanto é 
importante cuidar da preservação da memória da educação especial no Estado. 

Percebemos que o significado social da ESCEMA, foi exercido com denodo, pois 
esta instituição não proporcionou segregação nem exclusão social, e foi possível 
observar isto quando se procurou construir uma historiografia não apenas sustentada 
por fontes documentais, mas com a inclusão dos beneficiados, através de suas falas.   

 
BIBLIOGRAFIA 

ARÓSTEGUI, J. (2006) O processo metodológico e a documentação histórica. In: 
A pesquisa histórica: teoria e método. Bauru: Edusc. cap. 8,  p. 465-512. 

BRASIL. (1961). Lei nº 4.024, de 20 dez. 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 27 
de dezembro 1961. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4024.htm>. Acesso em: 16 ago. 
2010. 

_______. (2008). Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva. MEC/SEESP. Brasília, 2008. 

BUENO, J G S. (1997). A produção social da identidade do anormal. In: FREITAS, 
M. C. de (Org.). História social da infância no Brasil. São Paulo, Cortez, p. 159-181. 

______.  (2004). Educação especial brasileira: integração/segregação do aluno 
diferente. 2. ed. São Paulo: EDUC.    

CASTELLANOS, SLV. (2011) Sociedade onze de agosto: uma instituição de ensino 
popular no Maranhão Império (1870-1876). In: PINHEIRO, Antonio C. F.; MADEIRA, 
Maria das Graças de L.; CASTRO, César A. (Org.). Instituições escolares e 
escolarização no nordeste. São Luís: EDUFMA: UFPB; Café e Lápis..  

CHAHINI, THC. (2006). Os desafios do acesso e da permanência de pessoas com 
necessidades educacionais especiais nas instituições de educação superior de São Luís-
MA. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Maranhão, São Luís. 

ESCOLA DE CEGOS DO MARANHÃO. (1972). Relatório das atividades 
educacionais da Escola de Cegos do Maranhão-ESCEMA, dos anos de 1964 a 1972. São 
Luís. 

HALL, S. (2002). A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. Rio de 
Janeiro: DPeA.  

MAGALHÃES, JP. (2004). Tecendo nexos: história das instituições educativas. 
Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco - EDUSF.  

MARANHÃO. (1958). Secretária de Estado dos Negócios de Educação e Cultura. 
Departamento de Educação. Centro de Pesquisas Educacionais. Ofício-relatório nº 4, 
apresentado ao Diretor do Departamento de Educação pelo Chefe do Centro de 
Pesquisas Educacionais (ano de 1957). São Luís, 15 fevereiro de 1958.  

______. (1985). Lei nº 119 de 02 de Maio de 1895. Reorganiza a instrução 
pública no Estado. In: ______. Coleção de Leis do Estado do Maranhão de 1895. São 
Luís: [s.n], p. 38-43. 



 

 
 

32 

 
 

  



 

 
 

33 

 

ID:533 

 

DO INFERNO À COBIÇA 

ESTUDO SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES DO COMPLEXO DE 

QUINTINO   
 
Autor: 
Patricia Amaral Siqueira 
 
Filiação: 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
UERJ 
 



 

 
 

34 

RESUMO  
O CEI – Centro de Educação Integral – foi um projeto que contou com mais de 

onze escolas. Sendo conhecido como um grande projeto de ensino público de 
qualidade, o CEI tinha sua sede principal no mesmo espaço que já foi envolvido no 
passado com acusações de maus tratos e classificado como uma instituição total, por 
já ter abrigado ali instituições como o SAM (Serviço de Assistência ao Menor) e a 
FUNABEM (Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor). No Complexo de Quintino 
atualmente se encontra a sede da Fundação de Apoio ao Ensino Técnico, a FAETEC. 
Para entendermos um pouco mais do desenvolvimento do ensino público brasileiro e 
do que significou o CEI reconstruímos um pouco da trajetória das instituições que 
ocuparam o Complexo, e as marcas deixadas no imaginário da sociedade não apenas 
carioca, mas brasileira.	 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Educação, memória e estigma. 
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INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa nasceu de um antigo interesse pela educação pública. Ao iniciar 
minha atividade profissional como professora no Centro de Educação Integral – CEI 
percebi que estava diante de um universo extremamente rico de significados e 
possibilidades no sentido da compreensão das deficiências do ensino público, e de suas 
consequências para a sociedade. A pergunta que me coloquei então, como cientista 
social e, também, como professora, foi a seguinte: de que maneira um espaço como o 
Complexo de Quintino, localizado na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, palco 
de tantas instituições públicas voltadas para o atendimento ao menor carente e 
infrator, antes rejeitado por toda sociedade como escola de marginais, passa a ser alvo 
das atenções da comunidade e extremamente cobiçado como um lugar que oferece 
ensino de qualidade num período de apenas três anos?  

O instrumental teórico e metodológico que utilizei foi bastante diverso, trabalho 
com história oral utilizando as contribuições de Verena Alberti, como também, com os 
conceitos de desvio e estigma, desenvolvidos por Erving Goffman, que logo no prefácio 
de Estigma – Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada, o autor nos diz 
que estigma é a situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena. 
Durante todo o livro, Goffman discorre sobre como uma pessoa estigmatizada, 
marginalizada, constrói sua identidade social, e sobre as mais variadas formas de 
situações sociais através das quais o estigma é imputado a alguém, que vão de 
circunstâncias físicas, mentais, e até morais. O estigmatizado é alguém que traz uma 
marca, não necessariamente os sinais físicos, como para os gregos, ou ainda as 
deficiências físicas com as quais trabalhou o próprio Goffman, mas uma marca que lhe 
é na verdade imputada pelos outros membros da sociedade, tornando-o depreciativo 
aos olhos de todos.  

 

ESCOLA XV DE NOVEMBRO 

A Escola XV de Novembro foi fundada a 3 de dezembro de 1889 por iniciativa 
particular, pelo Sr. João Brasil Silvado, Chefe de Polícia do Distrito Federal, em um 
prédio nacional, à rua São Cristóvão, nº 168, freguesia de São Cristóvão, cedido para 
esse fim pelo Aviso do Ministro da Justiça, nº 6881, de 26 de outubro de 1889. 
Compareceu a inauguração o Sr. Manoel Ferraz de Campos Salles, o Dr. Joaquim 
Arcoverde de Albuquerque, arcebispo, e o Cônego Amador Bueno de Barros, 1º Diretor 
da Escola. 

Em 1902, lei nº 947, em 29 de dezembro desse ano, em seu artigo 14, passa a Escola 
XV de Novembro para a jurisdição da Polícia do Distrito Federal com o nome de Escola 
Correcional XV de Novembro, que tem seu primeiro regulamento aprovado pelo 
Decreto nº4780  de 2 de março de 1903. 

Nessa época a preocupação dos dirigentes era ministrar aos alunos ensino 
profissional intenso, visando o preparo dos menores para a vida prática, o que não 
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tinha muito sucesso devido as exíguas instalações em São Cristóvão. Assim que o 
Governo Federal adquiriu, por doação, a Fazenda da Bica, situada em Quintino 
Bocaiúva a 16 de agosto de 1906, a Escola foi transferida para o local depois de 
pequenas adaptações, passando a funcionar em Quintino a partir de 1907. 

Em 1910, sofreu uma Reforma passando a se denominar Escola Premunitória 15 
de Novembro, por força do regulamento aprovado pelo decreto nº 8203, de 8 de 
setembro de 1910; doze anos depois teve seu regulamento novamente reformado pelo 
decreto nº 16.037 de 14 junho de 1923. Passa a se chamar Escola 7 de Setembro, 
através do Decreto nº16272, de 20 de dezembro de 1923. Um outro decreto anos 
depois, lei nº 2799 de 06 de novembro de 1941, transformou o Instituto 7 de setembro 
em Serviço de Assistência ao Menores – SAM, e a Escola passou a chamar-se Instituto 
Profissional 15 de Novembro. 
 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR – SAM  

O SAM foi fundado em 5 de novembro de 1941 pelo Decreto-lei nº 3799, sendo 
subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Sua proposta era tanto 
recuperar, quanto proteger os menores. No entanto, a rotina de funcionamento que foi 
sendo divulgada na imprensa ao longo de anos associou o SAM a uma experiência de 
maus-tratos. Mais tarde, a própria FUNABEM o seria também. Parece que não se 
diferenciou pontualmente um projeto do outro.  

 

FUNDAÇÃO DO BEM-ESTAR DO MENOR - FUNABEM 

  A Funabem surge enquanto projeto reformista, pois mantém a filosofia 
dos internatos. Recebe de herança todo o patrimônio do SAM, além do seu esquema 
de atendimento e respectivas atribuições. É fundada em  1 de dezembro de 1964 – Lei 
nº 4.513 . O ano de sua fundação pode ilustrar bem o contexto social em que nasce, é 
o ano do golpe militar e a Funabem é um projeto desenvolvido pelos militares para 
substituir o mal sucedido SAM, mas as mudanças que realizaram não tinham mais do 
que um caráter reformista. Em 1970, o Presidente da República, Emílio Garrastazu 
Médici, faz um discurso na Fundação para a abertura das comemorações da semana 
da criança, onde critica duramente o SAM. Acompanhemos a sua fala: 

Cuido dar-lhe outro sentido e dimensão, vindo ver a criança, no local mesmo em 
que a nação inteira viveu o drama do SAM, e, fundamentalmente, para assinalar 
o compromisso da Revolução com uma política nacional do bem-estar do menor, 
sempre mais consequente. Nesta manhã, vejo todo um milagre. Vejo o milagre 
da transmutação da ‘sucursal do inferno’, da ‘escola do crime’ e da ‘fábrica de 
monstros morais’, em um centro educacional voltado para o desenvolvimento 
integral do menor. (...)  
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A semelhança dos discursos de Médici com aqueles que ouvi neste período de 
transformação da FUNABEM para o CEI indica que se manteve ali a tradição que, com 
tanta virulência, se repudiava. É claro que não deixo aqui de pontuar as nítidas 
diferenças de um momento para o outro e do desenrolar de uma história para a outra. 
Todavia, não posso deixar de marcar as semelhanças de certas atitudes e colocações 
políticas em relação aos projetos. O que nasce é sempre melhor do que aquele que é 
suplantado, sua filiação à corrente política que o inaugura também é alardeada. E, no 
caso específico do Complexo de Quintino, é a terceira transformação substancial, digo 
substancial, pois antes da FUNABEM ser extinta e nascer o atual projeto, ocupou ali o 
Centro Brasileiro de Infância e Adolescência – CBIA, que teve poucos anos de 
existência.  

Antes, porém, de falarmos sobre o CBIA vamos deixar aqui o registro das 
semelhanças das passagens de SAM à FUNABEM e dessa para CEI. Já vimos a questão 
das críticas ao SAM feitas pela imprensa e pelo ex-presidente Médici, onde essa 
instituição é vista como “escola do crime” responsável por maus-tratos. Vejamos agora 
então um trecho da reportagem da Veja Rio de agosto/setembro de 1996: 

Nada que espante a ex-comunista Nilda, que desembarcou ali há um ano e meio, 
quando o lugar ainda atendia pelo nome de FUNABEM, o depósito de menores 
infratores, de triste memória, onde se sucediam fugas e rebeliões, e no qual se 
formaram grandes criminosos. 

A ideia que se tinha do SAM quando por volta do período de inauguração da 
FUNABEM, é muito semelhante à que se tinha, no período do surgimento do CEI, da 
própria FUNABEM. Mas, as entrevistas que realizei com seus funcionários indicaram 
que não era bem assim. Provavelmente, muitas coisas tenham o seu fundamento, mas 
as rotulações não parecem dar conta de todo o contexto a que se referem.  

 

CENTRO BRASILEIRO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – CBIA  

Em 15 de março de1990, pelo decreto nº 99810, foi extinto o Ministério do Interior 
e criado o Ministério da Ação Social ao qual a FUNABEM ficou vinculada, passando a 
denominar-se Centro Brasileiro de Infância e Adolescência (CBIA). A Lei nº 8490, de 
19 de novembro de 1992, transformou o Ministério do Bem Estar Social ao qual o CBIA 
ficou vinculada. O decreto nº 781, de 20 de abril de 1993, confirmou esta vinculação. 

Centro Brasileiro de Infância e Adolescência foi a instituição intermediária entre a 
antiga FUNABEM e o CEI, funcionando durante o governo do então governador do 
Estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Atendiam aos internos da FUNABEM e da 
Fundação Estadual de Ensino para Menores – a FEEM, além de também ter abrigado 
durante a sua gestão os meninos sobreviventes da chacina da Candelária. A 
administração era da responsabilidade de Lisâneas Maciel, muito admirado pelos 
funcionários contratados no período. Recebiam crianças em péssimo estado, 
maltratadas, sujas e doentes, cuidavam delas e as alfabetizavam, além de atenderem 
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crianças que praticamente haviam nascido na instituição. Vejamos o que nos diz uma 
das professoras do período: 

A clientela que nós atendíamos lá em cima eram as crianças de rua mesmo, os 
meninos da chacina da Candelária; depois o projeto foi se expandindo, e aí se 
tornou um abrigo mesmo, vieram crianças do juizado de menores, nós fazíamos 
abordagem de rua, nós íamos nas ruas pegar essas crianças, vinham crianças de 
outros orfanatos para cá, de outros abrigos para cá, depois a FEEM que também 
era aqui dentro foi extinta. (...) Nós pegamos 147 crianças da FEEM. (...) Onde é 
a lavanderia era a FEEM, então a FEEM foi extinta, acabou a FEEM e como tinha 
abrigo aqui dentro essas 147 crianças passaram para gente, então o Lisâneas 
‘abarganhou’ essas crianças e passou a tomar conta delas. Nós recebemos essas 
crianças com sarna, com piolho, assim da pior maneira que você possa imaginar 
nós recebemos essas crianças. Aidéticas também. (...) Aqui no Complexo só 
atendia as crianças da comunidade, das favelas próximas, filhos de catador de 
papel, de bandido, traficantes. (A.C.) 

Era um momento também conturbado já que havia funcionários federais que 
trabalharam na instituição anterior e aqueles contratados pelo novo governo. Segundo 
denúncias feitas durante as entrevistas, estes antigos funcionários se negaram a 
trabalhar com a clientela de rua que fora absorvida, por isso a necessidade de novos 
contratos para fazer funcionar o projeto. Foi um período de muitos atritos entre as 
duas classes de funcionários, entre os federais/ FUNABEM e a nova administração.  

O Complexo nesse período dividia-se entre o abrigo e a escola que existia no prédio 
principal. Segundo os relatos das entrevistas, as oficinas profissionalizantes do CEI já 
existiam desde o período FUNABEM. Contudo, foram sucateadas por ocasião de sua 
extinção, e não receberam nenhum investimento depois, recebendo uma dose nova de 
energia apenas com o advento da próxima administração.  

O CBIA foi extinto pela medida provisória nº 813, de 1 de janeiro de 1995. No final 
do ano de 1995 o novo governador do Estado do Rio de Janeiro, Marcello Alencar, 
institui o CEI e a presidência passa a ser da educadora Nilda Teves, que toma posse 
em janeiro de 1996.    

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL – CEI  

O Centro de Educação Integral do Estado do Rio de Janeiro – CEI – foi  instituído 
pelo governador Marcello Alencar através do decreto de nº 21.752, de 08 de novembro 
de 1995, surgindo como uma nova esperança de sucesso pedagógico num terreno que 
já foi palco de projetos náufragos.  

O Complexo de Quintino tornou-se um dos projetos educacionais mais badalados 
e cobiçados dos últimos tempos no Rio de Janeiro. Recebeu inúmeras visitas ilustres 
que foi desde o ator Roger Moore até o Presidente da República naquele período, o 
Fernando Henrique Cardoso. Herdeiro do espaço deixado pela Funabem, um 
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território que conta com o mesmo número de metros quadrados que o bairro de 
Copacabana – um milhão e trezentos mil metros quadrados. O CEI herdou também as 
oficinas e cursos profissionalizantes que ali existiam desde a Funabem. A grande 
idealizadora desse projeto foi a professora Nilda Teves. Vejamos as palavras da 
professora Marlisa Carvalho de Souza, presidente da Fundação de Apoio à Escola 
Técnica – FAETEC, que assumiu o posto de Nilda Teves, quando por ocasião de sua 
posse como Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia – para os candidatos ao 
concurso para o 2º grau, em outubro de 1998: 

Hoje a Fundação de Apoio às Escolas Técnicas (FAETEC), (...) recebem atenção 
muito especial do Governo do Estado, com o objetivo de oferecer ensino moderno 
e de qualidade e prestar serviços variados à comunidade. Os programas 
curriculares foram revistos, as instalações foram ampliadas e recuperadas, 
novos equipamentos didáticos foram adquiridos, foi implantado o plano de 
cargos e salários, com carreira profissional estimulante e melhor remuneração 
para professores e funcionários. É para uma instituição com estas características 
que você virá. 

Prof.ªMarlisa Carvalho de Souza  

As colocações da professora correspondem à realidade desse projeto cujo 
desenvolvimento pude acompanhar a partir de 1996. O projeto instituído por Marcello 
Alencar, idealizado e realizado por Nilda Teves, redefiniu inteiramente o perfil, os 
objetivos e as metas da instituição. O Complexo de Quintino deixa de ser um centro de 
assistência e recuperação de menores infratores, abandonados ou inadaptados em 
família e passa a ser concebido como um Centro de Formação Educacional. Um 
complexo de escolas do ensino fundamental, segundo grau e técnico 
profissionalizante, ocupa o mesmo lugar de um complexo de assistência ao menor. O 
terreno e toda a estrutura física que nele se encontra pertencem ao Governo Federal. 
O Estado é responsável pela administração da Instituição.  

Todo o processo de transformação que ocorreu no Complexo de Quintino, não 
apenas no que se refere ao nome, como também à clientela que começou a se modificar 
e aos objetivos da instituição. Isso aparece nas entrevistas que foram realizadas com 
antigos funcionários e no próprio depoimento da Professora Nilda Teves. Afinal, como 
vimos, o projeto inicial que atenderia aos meninos de rua foi completamente alterado 
para o projeto de escola pública de qualidade que atende alunos de variadas classes 
sociais – inclusive a chamada classe média, afinal, sua idealizadora sempre afirmou a 
necessidade da convivência e da troca de experiências entre crianças das mais variadas 
classes sociais. Contudo, devemos questionar os números da relação entre as classes e 
a distribuição das vagas, além é claro do número de alunos realmente carentes que 
conseguem aprovação no concurso para o ingresso no 2º grau. Outro, e talvez até mais 
grave problema, foi o destino dado aos internos do Complexo, além da própria forma 
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como o processo se deu. Vejamos alguns trechos dos relatos feitos por antigos 
funcionários: 

Sobre a mudança de projeto:   

AC : - É. Em 96 quando ela ia tomar posse, ela falou pra gente e mostrou o projeto 
que isso aqui seria destinado a meninos de rua, o projeto dela sempre foi esse.(...) 
porque na verdade ela sempre trabalhou com meninos de rua, aquela escola de 
2ºgrau seria um núcleo e ao redor dessa escola seriam casas, todas essas casas 
tinham uma maquete.(...) Porque na verdade ela não queria fazer isso aqui de 
CEI, que hoje é uma escola técnica. Ela queria fazer um núcleo de abrigos de 
meninos de rua, que viessem de orfanatos e tal. 

S : - Ah! Eu não acho que ela tinha essa intenção não, se ela tivesse essa intenção 
ela teria dado seguimento. (...) 

AC : - Ela não tinha o projeto, ela escreveu o projeto, ela deu uma cópia para 
cada funcionário, o xodó dela era o abrigo... 

Sobre a distribuição das crianças: 

S : - As crianças foram distribuídas, ficaram um pouco com padre Marcelo; onde 
tinha um abrigo, onde tinha um lugar que pudesse colocar criança ela foi 
distribuindo. Naquele ali de Campinho, foi quando ela começou a distribuir. 

AC : - (...) Ela agiu errado, porque quando você procura uma família que aquela 
criança tem uma família, se essa criança não está na família algum problema 
tem, então quando ela chegou aqui a primeira coisa que ela fez foi botar essa 
criança na família. (...) Nós tínhamos rapazes que sempre viveram, que 
nasceram na Romão Duarte, que não sabiam (...) Nunca saíram da instituição. 
(...) ela começou a deixar eles saírem. Para ir ao baile, então os garotos começara 
a adorar a Nilda, rodeavam ela porque ela deu essa possibilidade para eles. 
Nosso trabalho começou a ir por água abaixo aí. Porque aí quando eles voltavam 
de madrugada eles não entravam. ‘Ah! Você saiu então não vai entrar.’ Iam lá e 
registrava os menores como se eles tivessem evadido.  

Esses depoimentos me remeteram a uma polêmica declaração do ex-governador 
Marcello Alencar. Ele disse categoricamente que a prioridade em termos de educação 
era para as crianças que ainda não haviam se marginalizado, que achava desperdício 
cuidar do grupo de menores já marginalizados, seria perda de tempo. O CEI, enquanto 
projeto ligado ao Governo, não está isento do processo político, ao contrário, faz parte 
dessas relações e as representa. A Reforma reforçou a exclusão por um progressivo e 
deliberado processo de “higienização”, de “limpeza”. Esses termos podiam ser ouvidos 
sem pudores entre os funcionários da casa. Todavia, a professora Nilda durante a 
entrevista coloca a questão da mudança de clientela sob uma nova perspectiva: 
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Aí eu fiz o projeto, fui para lá com a fantasia de que eu conseguiria trabalhar até 
com 500 crianças, então eu pensei fazer de lá um condomínio de repúblicas. Eu 
tinha trabalhado com a república das crianças , uma com 38 crianças num 
espaço fechado, com projeto extremamente diferente, as crianças dormiam lá e 
faziam as atividades todas fora. Iam para o posto de saúde, iam para o Jardim 
Zoológico, iam para a escola. Ramificava a escola, quer dizer, fiz uma implosão 
de instituição total. E quando eu fui para lá eu cai na minha contradição, eu sem 
querer estava dentro de uma instituição total tentando fazer um condomínio, 
cada escolinha daquela seria uma república e nós administraríamos o 
condomínio com a representação dos moradores e faríamos o céu na terra, foi o 
meu idealismo cristão. Fico comovida porque eu sou marxista, mas o que me 
levou para o marxismo foi o cristianismo. Porque eu acho que a justiça social, a 
sociedade justa, humana e fraterna não se dá no capitalismo. Então eu fui pra lá 
pra isso, como cristã fazer o céu na terra e, em um ano eu trabalhei lá avaliando 
sistematicamente. Eu cheguei lá tinham168 crianças, eu cheguei a 280 crianças. 
Fizemos tudo, nós técnicos, tanto os federais que lá estavam, com a minha 
experiência, com a experiência de outros profissionais e no final de um ano nós 
avaliamos que não podia ser possível aquele projeto, por quê? Porque ali não tem 
muro e os meninos fugiam, num Complexo de um milhão de metros quadrados, 
eles circulavam, eles iam para as ruas assaltavam, vinham de ônibus entravam 
correndo, eles subiam ao morro do Fubá traziam a droga. Então não dava jeito, 
eu não conseguia tirar da droga e nem corrigir desvio de comportamento grave. 
(...) A estrutura física do ambiente, quer dizer, eu errei quando não avaliei o 
espaço físico. Eu pensei que eu conseguiria com aquele espaço ser um paraíso. No 
entanto, os meninos me diziam: “Isso aqui é hotel cinco estrelas de bandido.” 
Então eles me disseram que a saída não era aquela, depois de um ano de 
avaliação diária querida, todo o dia às cinco da tarde a gente se reunia para 
avaliar, os donos da casa, o que é que está faltando, o que é que está errado. E a 
gente acabava saindo de lá às 10, 11h da noite, coisa de louco. Foi um sofrimento 
atroz. Nós chegamos à conclusão de que não dava, aí coletivamente nós 
decidimos que o projeto tinha que mudar, aí eu fui ao Governador. Eu disse, olha, 
governador, aquele espaço físico dá cinco mil crianças – a minha pretensão era 
cinco mil...(...)Cheguei a 25.000 crianças. Eu disse, ok! A gente chega a 5.000 
crianças, mas a gente tem que tirar aquelas crianças de lá. Aí ele pegou e disse 
assim, como? O senhor vai ter que mudar a política de atendimento a criança. O 
senhor por favor tenha uma instituição que atenda a criança enquanto moradia 
e nós faremos lá só uma instituição de educação. Isto quer dizer o seguinte, que 
muita criança que hoje mora lá, vai morar em outro lugar e pode estudar lá. A 
nossa tentativa agora era de quebrar a instituição total. Porque no fundo eu 
tentei  tudo, tentei, fizemos campanha, trouxemos alunos de fora, eles botavam 
os alunos pra fora, por que? Porque eles estocavam, porque eles sentiam aquilo 
como território deles então eles não aceitavam, eram estranhos, era o 
estrangeiro. Então, já se eles não morassem ali, eles poderiam vir ali enquanto 
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escola, eles não seriam donos, não seria território. Eles teriam que compartilhar 
aquele espaço com outras crianças. Então, depois que a gente decidiu por esse 
projeto, eu falando com o Governador, o Governador criou uma dupla política de 
atendimento à criança. A FIA – Fundação da Infância e do Adolescente, que teria 
conveniado várias instituições que abrigariam, quer dizer que teriam casas de 
acolhida e eu seria o lugar da educação, da profissionalização. 

Pude observar durante esse tempo a modificação da clientela acontecer pouco a 
pouco, a reorganização do espaço e, apesar dos tropeços e da política, o esforço para 
que o CEI atingisse o padrão da Escola Pública de Qualidade, às vezes de uma maneira 
forçada, outras pela competência e vontade de alguns profissionais.  

 

A TURMA DE 1996  

No meu primeiro dia de aula com a turma 221 tive a impressão que não voltaria à 
escola. Estava desesperada e, com uma velocidade incrível, tinham se apagado todo o 
meu idealismo, meus sonhos, minhas convicções e o desejo de trabalhar com crianças 
“carentes”. A intensa agressividade de uns para com os outros, a minha sensação de 
simplesmente não existir aos olhos desafiadores de um pouco mais de 30 crianças, 
estremeceram tudo  aquilo que acreditava  estar estruturado e profundamente 
enraizado em mim. Tive ganas de sair e deixar aquele  “inferno” para  trás... Fui 
informada que havia recebido a pior turma, com alunos difíceis que não estremeciam 
diante de qualquer autoridade. O lençol de notas era um indicativo da dificuldade que 
enfrentaria. Além de tudo isso o famoso processo de testagem ao qual fui submetida - 
já que entrei no meio do ano - agravou um pouco mais a situação. Não conseguia dar 
aulas pois nada do que tentava agradava. Até mesmo meus exercícios de interpretação 
de texto e de ortografia  através do funk  não fizeram sucesso. Neste período o choque 
de mentalidade e de postura entre os funcionários se fez latente. Alguns funcionários 
federais que ali trabalham desde o tempo da FUNABEM olhavam com certo deboche 
para o desespero dos novos funcionários diante dos alunos que, segundo muitos 
professores que trabalham na rede pública, eram jovens muito mais difíceis e 
agressivos. Além disso, houve uma paralisação de alguns dias antes da troca de 
professores. Os alunos protestavam contra essa mudança. Pode-se imaginar o clima 
de recepção aos novos professores? Muitos, inclusive, desistiram. No início houve essa 
péssima sensação e para completar outra ainda pior que foi algo como uma crise 
existencial. Não sabíamos quem éramos nem o que fazer ou como agir. Exatamente 
por ser um momento de  transformação não havia uma linguagem comum entre o 
corpo docente, equipe técnica e direção. Foi um período muito difícil! Com o passar do 
tempo e das desistências, as dificuldades diminuíram, mas não foram eliminadas. 
Houve um grande desgaste físico e mental. No entanto, criei uma afetividade com os 
alunos e lastimava não ser capaz de ajudá-los mais, já que gastei a maior parte do 
tempo tentando mantê-los o mínimo do tempo necessário prestando atenção ao que 
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era dito. Um último trabalho foi gratificante, fomos montar presépios. A princípio foi 
uma loucura! Brigavam por cada pedaço de retalho, cada sucata, a sala estava de 
pernas para o ar! Conforme foi passando o tempo eles se organizaram e ficaram 
concentrados no que faziam. Só os vi assim quando conversamos sobre sexo. 
Produziram trabalhos lindos, de emocionar. Senti-me verdadeiramente presenteada. 
Em alguns presépios existia até janela móvel. Trabalho muito engenhoso. Percebi que 
se tivesse trabalhado através da arte teria conseguido melhores resultados. Eles 
estavam felizes com os elogios e queriam levar para a diretora da escola ver, cada um 
mostrar o seu. Depois me ajudaram a pôr fim à bagunça, ajudaram mesmo! Foi 
impressionante como se organizaram rapidamente e deixaram a sala limpa. 

Esta turma foi tão marcante que tenho, inclusive, pouquíssimos dados sobre a 
turma 212, para a qual lecionei durante o ano de 97. O incrível é que só fui me dando 
conta disso enquanto realizava a pesquisa com as quartas séries.  Pois todas as análises 
e até mesmo a escolha do recorte se devem à marca deixada pela turma 221. Todo o 
tempo em que estive com a 212 eu a avaliava e com ela me relacionava tomando como 
ponto de análise a classe anterior. Todas as reflexões e o recorte escolhido se devem 
de alguma forma a esses meninos, que foram responsáveis por minhas primeiras 
impressões e construíram dessa forma meu olhar sobre o campo.  

Na mesma medida em que o imaginário sobre a qualidade da escola se modifica, 
diminui o número de crianças carentes. Essas foram sendo excluídas principalmente 
pela questão etária. Muitos alunos apresentavam um grande desvio etário, menores 
como esses que descrevi a pouco, que tinham entre 12 a 14 anos na 2ª série do Ensino 
Fundamental. Aos 14 anos eles perdem o direito de estudar no primário. Outro fator é 
a repetência que não pode ocorrer por mais de duas vezes consecutivas, sob pena de 
perda da vaga. À medida que há uma cobrança maior, bem como uma maior rigidez 
nos critérios para se obter e manter a vaga, os mais carentes são excluídos e, assim, a 
classe média falida vem tomando lugar no ensino público. A partir dessa perspectiva, 
podemos até especular que não é bem a qualidade do ensino que melhorou e, por isso, 
aumentou o aproveitamento dos alunos, e sim que os alunos com baixo 
aproveitamento vão sendo excluídos e passam a não fazer mais parte do quadro de 
estatística de aprovação, o que diminui, e muito, a porcentagem da repetência escolar. 
Vale lembrar também que esta entrada se deu de forma proposital, na medida em que 
a professora Nilda Teves sempre afirmou que não tinha por objetivo criar guetos, e sim 
um espaço onde crianças das mais variadas classes sociais pudessem circular e 
aprenderem juntas, trocando e experimentando vivências.  

O Complexo de Quintino tem uma tradição de mais de cem anos vinculada à 
Educação. Durante todo esse período o trabalho realizado ali se voltava para as 
crianças marginalizadas, o enfoque dos projetos tinha uma ou outra diferença, mas 
não eram diferenças significativas na medida em que eram variações sobre um 
mesmo tema. O estigma imputado àquele espaço tinha uma longa história que o fazia 
ainda mais marginalizado. A professora Nilda Teves expôs, durante sua entrevista, 
a metodologia que utilizou para escapar das malhas do estigma: 
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Então eu joguei com todos os simbólicos ali. Então que é que eu fiz primeiro, 
primeira medida que eu fiz, trabalhando com o imaginário religioso: ‘Faça-se a 
luz’. Eu pedi à fundação Parques e Jardins, podei as árvores. As árvores estavam 
lá sem podar a vinte anos, arrastando no chão. Você tinha medo de passar lá, 
porque você tinha medo de sair daquela toca lá um... um homem. Então eu pensei, 
vamos trabalhar o imaginário, então se faça a luz, pedi para podarem as 
árvores, aí o de fora olhava o de dentro e o de dentro olhava o de fora, ninguém 
tinha medo. Mandei cortar a grama, porque cheguei lá tinha mato escondendo 
um homem e pintei de cal o meio-fio para simbolizar novos caminhos. Então você 
pegava o meio-fio pintado desde a portaria à minha sala, desde a portaria à 
escola; então, o meio-fio pintado delineava novos caminhos e a poda das árvores 
trazia o sol, as luzes, a iluminação. Então aquilo dali está todo ele trabalhado 
com um imaginário. O imaginário que foi trabalhado com o campo simbólico, 
não foi um trabalho de leigo. Eu não fiz aquilo tirando assim peruado, ‘então 
agora vamos pintar’, não! Tem uma teoria de fundo, entende? Que foi uma teoria 
de mudança do imaginário para mudar a representação da instituição (meu 
grifo) e para fazer com que a convivência lá fosse uma convivência que passasse 
muito pela integração homem/natureza. 

O objetivo aqui está claro, o que se pretendia era desfazer a imagem estigmatizada 
do local, transformando-o esteticamente. Porém, esse se constitui apenas no primeiro 
passo, porque essa transformação estética era seguida de perto por uma nova 
proposta. As linhas anteriores de trabalho tinham como objetivo o menor 
marginalizado, faziam assistencialismo, até porque vinham de períodos paternalistas 
nos quais o Estado era visto como o único responsável por aquele menor 
desprivilegiado.  

Neste novo momento delega-se novamente a responsabilidade aos pais e se oferece 
o ensino de qualidade. A clientela é outra, não mais os meninos e meninas carentes, 
infratores, e sim, crianças pobres mais a classe média falida. Apesar da necessidade de 
ainda chamar à responsabilidade muitos pais ausentes, a escola não atende mais 
aquele conjunto de menores que recebiam o tratamento típico de uma instituição total, 
onde a instituição compreende todo o universo do indivíduo. Tanto a FUNABEM 
quanto o SAM funcionavam sob esses moldes, o menor estudava, aprendia ofício e 
dormia na instituição, alguns desde a mais tenra idade, vindos da Romão Duarte. 
Agora não se trata mais de um abrigo e sim de uma Escola. Nessa nova escola atendem-
se alunos dos mais variados níveis sociais, dos mais diversos bairros cariocas, bem 
como nos diferentes graus de formação. Desde os cursos profissionalizantes, passando 
pelo ensino fundamental e pelo 2º grau, até as crianças especiais. Tudo isso marcado 
pela palavra qualidade, ainda que essa palavra tenha sido imputada pela nova 
administração. Digo isso não questionando a veracidade do fato, mas sim pontuando 
que há uma distância entre o propósito de oferecer um serviço de qualidade e 
realmente fazê-lo. 



 

 
 

45 

O selo ISO 9002, por exemplo, foi um marco importante para o status de 
qualidade, embora se referisse apenas ao laboratório de Informática do Complexo de 
Quintino, o selo conferiu a toda a FAETEC, ainda que simbolicamente, o lacre de 
qualidade. Realmente foram feitos investimentos pesados nessa área, porque a menina 
dos olhos do projeto sempre foi o 2º grau técnico-profissionalizante. Seu carro-chefe 
era a união curricular da formação geral e dos conhecimentos técnicos, o que 
realmente pode vir a ser um grande passo para a educação, na medida em que até hoje 
há uma enorme fenda entre a formação geral, que prepara para o vestibular, e o ensino 
técnico. Todavia, devemos levar em consideração que não é apenas o segundo grau que 
tem lugar ali no Complexo de Quintino, mas também o ensino fundamental e que é 
para este que todo ano temos enormes filas na porta da escola, pais que tentam 
conseguir uma vaga para seu filho em uma escola pública de qualidade. Todo o ensino 
oferecido no Complexo recebeu esse selo de garantia, a qualidade, mesmo que na 
prática existam graves problemas como já verificamos. Na verdade, o grande ponto 
responsável da transformação foram atitudes objetivas e uma boa dose de marketing. 
O CEI, durante o Governo Marcello Alencar, estava quase que semanalmente 
ocupando espaço na mídia, em telejornais, em programas com debatedores ou ainda 
em rádios, jornais e revistas. A grande ideia era promover o CEI através do sentimento 
de pertencimento a uma grande escola. Ao ver sua escola na mídia os alunos, pais e 
funcionários sentiam-se valorizados; foram criados plásticos para carros, estojos, etc.. 
Há também um jornal mensal de circulação interna, divulgando eventos e realizações. 
Tudo isso unido às transformações visíveis como as obras que reformaram todos os 
prédios do Complexo somado à figura carismática de Nilda Teves, acabaram por 
promover a imagem do espaço.  
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RESUMO  

A presente pesquisa possui como objeto a Escola Normal de Ouro Preto, desde a 
sua criação em 1835, até a conclusão de sua segunda fase no ano de 1852. Estabelece 
como objetivo compreender, através de análise bibliográfica e documental, o processo 
de implantação e funcionamento da referida instituição na primeira metade do século 
XIX, focalizando principalmente seus momentos de crise e reestruturação. Pela 
análise das fontes, foi possível entender que a Escola Normal de Ouro Preto passou 
por uma série de dificuldades para se estabelecer, fechando suas portas por duas vezes 
no recorte da investigação. Muitos são os motivos atribuídos ao fechamento da 
instituição em suas duas primeiras fases, entre eles, é possível destacar: a falta de 
professores qualificados para regê-la, a falta de aplicabilidade dos métodos 
ministrados em seu interior, e a alegada escassez de recursos financeiros do governo 
provincial para mantê-la. Entretanto, apesar das dificuldades, é inegável a 
importância da Escola Normal ouro-pretana como primeira instituição mineira a 
tentar fornecer uma formação específica para o professor primário, em um momento 
que ainda se erguia a ideia da necessidade da formação docente em Minas Gerais e 
também no Brasil. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação, Escola Normal de Ouro Preto, Formação Docente.  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se insere nos estudos sobre História das Instituições Escolares 
e/ou Educativas. Possui como objeto a Escola Normal de Ouro Preto, desde o ato de 
sua criação, em 1835, até seu fechamento pela segunda vez, no ano de 1852. Estabelece 
como objetivo compreender, através da análise da bibliografia e da documentação 
referente à Escola Normal, o processo de implantação e funcionamento dessa 
instituição formadora na primeira metade do século XIX, focalizando principalmente 
seus períodos de crises e reestruturações.  

A criação da Escola Normal de Ouro Preto constitui elemento de um projeto 
civilizatório nacional cuja construção se buscava após a independência do Brasil. À 
vista disso, a partir de um plano de instrução pública, o governo imperial pretendia 
situar o Brasil no rol das nações ditas “modernas” e “civilizadas”.  

Desse modo, em 1827 entra em vigor, no Império, a primeira Lei sobre a instrução 
pública. Já no contexto mineiro, a primeira norma que se propunha a regular o tema 
data de 1835. A Escola Normal de Ouro Preto, por sua vez, foi criada mediante o artigo 
7º da Lei n. 13, no dia 28 de março de 1835, sendo a primeira Escola dessa natureza 
instituída em Minas Gerais, na então capital da Província, a cidade de Ouro Preto.  

Contudo, a referida Escola é marcada por períodos descontínuos de atividade: 
efetivamente estabelecida apenas em 1840 – cinco anos após a sua criação legal – foi 
fechada logo dois anos depois e reaberta em 1847. Em 1852 a Escola é novamente 
fechada, tornando à atividade apenas em 1872, quase vinte anos depois.  

Dessa forma, neste trabalho serão apresentados os percursos da Escola Normal de 
Ouro Preto nas suas duas primeiras fases. Ou seja, desde sua criação legal em 1835, 
até a sua instalação, em 1840. Apresentar-se-á, também, as dificuldades enfrentadas 
depois do estabelecimento do centro formador, o seu posterior fechamento, os anos 
em que o instituto permaneceu inativo durante a década de 1840 e o processo que 
culminou na sua reabertura no ano de 1847. Por fim, se discorrerá sobre os anos de 
funcionamento da Escola Normal em sua segunda fase, que vai de 1847 até 1852, 
quando, mais uma vez, sua trajetória é interrompida.  

De acordo com Gatti Júnior e Pessanha (2005) a História das Instituições 
Educativas tem ocupado cada vez mais espaço no cenário de pesquisa histórico 
educacional em todo o Ocidente. Já Magalhães (2005) leciona que há vários projetos 
em curso sobre História das Instituições Educativas, com estudos das mais variadas 
formas: projetos de investigação em rede, estudos comparados, entre outros.  

Nessa perspectiva, Buffa (2007) aponta para o fato de que os grupos de pesquisa 
sobre o tema crescem cada vez mais nos programas de Pós-graduação espalhados pelo 
país. Do mesmo modo, nos congressos da área, é possível notar a imensa pluralidade 
de trabalhos apresentados sobre as instituições escolares. Dentre as produções, é 
relevante o número de estudos sobre as Escolas Normais, em especial as mais antigas 
e socialmente privilegiadas.  

De acordo com Saviani (2007), as instituições são criadas pelos homens para 
atender a determinadas necessidades humanas, de caráter permanente. Disso 
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decorreria sua natureza social, tanto na origem como no funcionamento. Ainda de 
acordo com o autor, o proceso de criação de instituições acontece ao mesmo tempo em 
que se passa a institucionalizar o que antes era feito de maneira natural e espontânea.  
No caso particular da educação, a institucionalização de um conhecimento primário, 
que acontecia de forma espontânea nas sociedades, é que dará origem às instituições 
educativas.  

No que tange ao estudos das instituições escolares, e de sua reconstrução histórica,  
o teórico Justino Magalhães (2005) afirma que a história das instituições educativas é 
um campo em construção e constante renovação, isso porque, novas fontes vêm sendo 
usadas pelos pesquisadores, ocasionando uma integração teórico-metodológica, em 
que o macro, meso e micro convergem de maneira interdisciplinar. 

O referencial metodológico do presente trabalho é composto pelas pesquisas 
bibliográfica e documental. No que diz respeito as fontes, neste estudo foram 
utilizados documentos do acervo do Fundo Instrução Pública do Arquivo Público 
Mineiro – APM, relatórios dos Presidentes da Província de Minas Gerais no recorte da 
pesquisa, legislação pertinente do período e jornais mineiros da época em questão.  
 

2. A LEI PROVINCIAL Nº 13 E A CRIAÇÃO DA PRIMEIRA ESCOLA NORMAL DE 
MINAS GERAIS 

A partir do Ato Adicional de 1834, aprovado pela Lei nº 16, de 12 de agosto, dá-se 
início a um processo de descentralização das questões educacionais no Império 
brasileiro. Assim, o governo imperial passa a se ocupar do ensino da capital, Rio de 
Janeiro, e do ensino superior de todo o Império, e as Províncias se tornam 
responsáveis pelos ensinos primário e secundário. Segundo Castanha (2006), o 
decreto legislativo incorporado à constituição como Ato Adicional no ano de 1834, de 
caráter descentralizador - ao contrário da constituição de 1824, altamente 
centralizadora - foi criado no período regencial, a fim de minimizar os muitos conflitos 
políticos gerados a partir da abdicação ao trono do imperador Dom Pedro I. 

Neste sentido, e devido principalmente a este processo de descentralização da 
educação elementar, que surge mais sistematicamente nas primeiras décadas do 
século XIX a ideia da necessidade de uma formação específica para o educador, de 
acordo com métodos de ensino utilizados na Europa, modelo de civilização naquele 
momento. Assim, as primeiras Escolas Normais brasileiras surgiram já na década de 
1830, por iniciativa das próprias Províncias.  

Dessa forma, diante da responsabilidade pela instrução primária e secundária, a 
Província de Minas Gerais cria, já no ano de 1835, a sua primeira norma para a 
regulamentação da temática. A lei número 13, referente à instrução primária, foi 
sancionada pelo vice-presidente da Província no dia 28 de março de 1835, e possuía 
34 artigos que regulavam a criação das Cadeiras da Instrução Primária, o provimento 
e os ordenados dos professores. É no artigo sétimo da referida lei que se estipula a 
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criação da primeira Escola Normal mineira. De acordo com o artigo “O Governo 
estabelecerá quanto antes uma Escola Normal para a Instrução primária do Artigo 1º, 
e para a do Artigo 6º, pelo método mais expedito, e ultimamente descoberto, e 
praticado nos Países civilizados” (MINAS GERAIS, 1835). 

Já no artigo seguinte, a lei previa o envio de quatro cidadãos brasileiros para outras 
regiões do Império ou para o exterior, a fim de se habilitarem no melhor método de 
ensino do período, e ao retornarem, criarem escolas conforme o modelo. Ainda na lei 
nº 13, em seu artigo 18, fica estabelecido que após dois anos de funcionamento da 
Escola Normal, não seriam admitidos professores que não se habilitassem por ela. A 
norma propunha ainda que os professores que já estavam em exercício deveriam 
frequentar o instituto normal a fim de atualizarem seus conhecimentos.  

Dessa maneira, a lei provincial nº 13 mostra-se como a primeira em território 
mineiro a colocar a questão da formação do professor primário, a propor a criação de 
uma Escola Normal nos métodos de ensino considerados mais modernos no período, 
e a exigir a obrigatoriedade da formação normal do docente para o exercício da 
profissão. No que diz respeito ao método, a norma de 1835 não especifica qual deveria 
ser utilizado nas escolas, mas aponta que seriam utilizados os modelos mais modernos 
do período, ou seja, os que estavam sendo adotados nos países ditos civilizados. 

 
3. O ESTABELECIMENTO DA ESCOLA NORMAL DE OURO PRETO E SEU BREVE 
FUNCIONAMENTO 

 
A Escola Normal da então capital mineira só foi estabelecida efetivamente no ano 

de 1840, cinco anos após a sua criação legal1. Em fala dirigida à Assembleia Legislativa 
Provincial no ano de 1840, o Presidente da Província, Bernardo Jacintho da Veiga, 
esclarece que foram enviados dois cidadãos mineiros para a França a fim de 
aprenderem o modelo de ensino mais utilizado nos países modernos, e que eles, no 
ano de 1840, já haviam retornado2. Assim, um destes cidadãos, o professor Francisco 
de Assis Peregrino, a partir de agosto de 1840, se tornou o responsável em dirigir o 
centro normal, segundo o método de ensino que aprendera em território Francês. 

Dessa forma, após voltar da França, o professor escreveu suas “Memórias” e no 
ano de 1839 o entregou ao governo provincial, discorrendo sobre sua experiência e 
suas observações nas escolas de Paris, e fazendo uma série de elogios ao método 
simultâneo, que lá presenciou na prática, dizendo ser este o verdadeiro método, e o 
único favorável a todas as localidades. Do mesmo modo, ao longo de suas Memórias, 

                                                   
1 De acordo com Rosa (2001) na primeira fase da instituição, os professores deveriam frequentá-la por dois meses, 
para se prepararem de acordo com os conteúdos e métodos de ensino. Segundo a autora, a grande maioria dos 
alunos da Escola Normal já atuava na profissão e foi obrigada a frequentá-la para legitimar seus saberes e suas 
práticas. Muitos vinham de outras vilas e regiões da Província, a fim de ingressarem na instituição formadora. 

2 Os cidadãos enviados para estudarem na França em cumprimento a lei n. 13 foram Francisco de Assis Peregrino 
e Fernando Vaz de Melo (Faria Filho, Chamon, Rosa, 2006, p. 77).  
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o professor tece comparações entre os métodos simultâneo, individual e mútuo, 
salientando as vantagens do primeiro em relação aos dois últimos.  

Assim, após cinco anos de sua fundação legal, a Escola Normal de Ouro Preto é 
finalmente estabelecida em 5 de agosto de 1840, sob a regência e direção do professor 
Peregrino, que afirmava em seu relatório entregue ao governo provincial “[...] eu me 
encarrego de reger por algum tempo uma escola normal ao lado de um professor de 
minha escolha, a quem habilitarei para continuar com ela, e afianço os seus bons 
resultados” (FARIA FILHO, CHAMON, ROSA, 2006, p. 96).  

No ano de 1842 o periódico “O Universal" em sua edição do dia 8 de janeiro, noticia 
sobre o funcionamento da Escola Normal de Ouro Preto, afirmando que esta se 
encontrava, na data da publicação, com um contingente de 40 alunos.  Na ocasião, a 
instituição apresentava-se quase completa, em termos de estrutura, faltando somente 
alguns materiais indispensáveis para a adoção do novo método, sendo eles 
Compêndios e Tabelas, que o governo havia mandado imprimir na capital do Império 
e que seriam transportados pessoalmente de lá pelo professor Francisco de Assis 
Peregrino “[...] que deverá occupar-se da regência da Escola logo que regresse. Ella 
acha-se provisoriamente a cargo de um dos Professores de Instrucção primária desta 
capital” (O UNIVERSAL, 1842).  

Entretanto, no ano de 1842 acontece a morte repentina do professor Peregrino, 
vítima de um incêndio acidental. O vice-presidente da Província na época, Herculano 
Ferreira Penna, em fala à Assembleia Legislativa Provincial, informa, com pesar, e 
oficialmente, a morte do professor Francisco de Assis Peregrino, e completa:  

[...] ali succunbio desgraçadamente victima de incêndio do Palacete, ficando 
assim cortada a sua esperançoza carreira, e privando a Província dos serviços, 
que elle era capaz de prestar-lhe. Diversos Compendios e Tabelas, que elle fez 
imprimir por conta do governo, forão já conduzidos á esta Capital, e trato de 
mandar distribui-los pelas Aulas públicas (MINAS GERAIS, 1842). 

Conforme o relatório é possível notar que os materiais de que fora incumbido de 
trazer da Corte chegaram a ser entregues apesar da morte de Peregrino. O vice-
presidente informa ainda que mesmo após o falecimento do professor, a Escola não 
deixou de funcionar, e que recebia, àquele momento, 36 alunos. Com a morte do 
Diretor, o instituto funcionava provisoriamente sob a supervisão de um docente 
substituto de uma das cadeiras primárias da Capital. No que tange ao método utilizado 
naquele momento pela Escola Normal, o vice-presidente pontua:  

[...] seguindo-se por ora um methodo, que participa do geralmente praticado na 
Provincia, e do ensino mútuo, de sorte que muitos aperfeiçoamentos são ainda 
necessários, para que possa ser util a Provincia já deliberada de virem os 
Professores Públicos da Provincia frequentar essa Escola (MINAS GERAIS, 
1842).  
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O primeiro método referido no trecho, possivelmente é o individual, tendo em vista 
que é apontado como o que geralmente é praticado na Província. O segundo, como 
explicitado, é o mútuo. Com o falecimento do detentor dos conhecimentos sobre o 
método simultâneo na Província, coube a Escola Normal adotar, mesmo que, como 
dito, “provisoriamente”, os métodos que os docentes atuantes já possuíam algum 
conhecimento, ou seja, o individual e o mútuo.  

Mesmo afirmando que a o curso normal continuava funcionando, o discurso 
proferido pelo vice-presidente da Província indicava que a Escola ainda necessitava de 
reparos e aperfeiçoamentos. Fica explícito também, o impacto trazido pela morte do 
diretor do instituto, haja vista a expectativa depositada nele. Desse modo, após alguns 
meses de funcionamento sem Peregrino, o governo provincial dispensou seu 
substituto, e cortou o orçamento destinado a Escola, utilizando como justificativa a 
morte do docente que deveria regê-la (ROSA, 2001).  

Como apontado nos documentos oficiais, apesar de estar instalada, a Escola 
Normal de Ouro Preto àquela época, funcionava com dificuldades e deficiências, e, 
com a viagem do professor Peregrino para o Rio de Janeiro, seu substituto atuava 
ainda ensinando o método antigo juntamente com o mútuo. Sabe-se que muitos dos 
alunos do centro normal já atuavam na prática, e, por conseguinte, já possuíam o 
domínio do modelo antigo. Ou seja, para fazer-se relevante mantê-la, seria preciso 
docentes instruídos no novo método de ensino, o simultâneo, o que aparentemente 
não havia na Província naquele momento.   

 Além disso, são recorrentes as reclamações dos dirigentes provinciais em relação 
aos gastos com a instrução pública, questionando-se sempre a ineficiência dos 
recursos destinados a esta área. Ou seja, pregavam que muito se desprendia e pouco 
retorno se via em relação à instrução. Dessa forma, também é possível entender o 
fechamento da Escola Normal como uma via de contenção de gastos governamentais, 
respaldados na justificativa da morte do seu diretor. Todavia, nos anos que se 
seguiram a este fechamento, a questão do ensino normal e da formação do 
professorado continuou sendo temática de discussão na Província de Minas Gerais.  
 

4. A LEI º 311 E O REESTABELECIMENTO DA ESCOLA NORMAL  

 
Nos anos que seguiram ao fechamento do instituto normal da então capital 

mineira, os problemas em relação à instrução pública permaneciam. Dessa forma, 
para tentar sanar as muitas dificuldades enfrentadas pela educação em Minas do 
período, o governo provincial propõe uma série de mudanças para este segmento 
social, que seriam institucionalizadas através da criação da Lei Provincial nº 311, de 8 
de abril de 1846. Logo, com a norma, entre outras coisas, se estabelece, mais uma vez, 
a criação de uma nova Escola Normal em Ouro Preto.  

Assim, no dia 8 de abril de 1846 foi sancionada a lei nº 311, composta por 19 
artigos, que já em seu primeiro estipulava que em todas as escolas da Província deveria 



 

 
 

10 

ser adotado o método simultâneo para o ensino. Vários artigos da lei dizem respeito à 
utilização do método simultâneo, comprometendo-se o governo a oferecer os recursos 
necessários para a adoção do mesmo em todas as escolas mineiras, inclusive a normal.  

A norma ainda previa que todos os professores da Província deveriam instruir-se 
na Escola Normal a ser instalada na capital, e que enquanto estivessem nela 
estudando, não perderiam seus ordenados e não precisariam pagar os suplentes das 
cadeiras, pelo contrário, os que nela ingressassem e se formassem, receberiam 
gratificações do governo. Da mesma forma, após se habilitarem na Escola Normal, de 
acordo com o artigo 6º da referida lei “Regressarão os professores á sua escola, logo 
que por um exame feito perante o Presidente da Província for reconhecida sua 
capacidade para estabelecer aquelle methodo” (MINAS GERAIS, 1846).  

Ainda de acordo com a regra de 1846, após um ano de funcionamento do instituto 
de formação, nenhuma escola poderia ser provida por um método que não fosse o 
simultâneo. Desse modo, a lei mineira nº 311 estabelece, claramente, que o modelo 
simultâneo deveria ser o adotado oficialmente em Minas Gerais, e que todos os 
professores teriam que instruir-se nele. A instrução para o novo método, por sua vez, 
seria ministrada no interior da Escola Normal, que àquele momento estava prestes a 
ser reorganizada.  
 

5. A ESCOLA NORMAL DE OURO PRETO EM MEADOS DO SÉCULO XIX E A SUA 
SEGUNDA SUSPENSÃO 

 
A partir da Lei provincial nº 311 de 8 de abril de 1846, foi criada então uma nova 

Escola Normal em Minas Gerais. Dessa forma, já no ano seguinte, em 1847, voltava a 
funcionar um instituto normal em Ouro Preto. Em fala à Assembleia Provincial no ano 
de 1847, o Presidente Quintiliano José da Silva discorre sobre os preparativos para a 
instalação da referida Escola. Conforme o Presidente, ela encontrava-se, a época do 
pronunciamento, quase que inteiramente pronta, e que para ser aberta só restava 
chegar “[...] da Corte diversos objectos, que lhes são indispensáveis e que se esperão a 
cada momento” (MINAS GERAIS, 1847).  

Ainda de acordo com o Relatório do Presidente provincial, a Escola deveria, a 
priori, ser regida pelo secretário do governo, o professor Antonio José Osório de Pina 
Leitão, e os alunos desta deveriam ser habilitados pelo método simultâneo.  

De acordo com a Lei mineira de 1846, após frequentarem o instituto normal de 
Ouro Preto por um período de dois meses, os professores deveriam prestar um exame 
perante o governo. Assim, após o término do curso, a direção do instituto deveria 
emitir um atestado, informando estar o docente apto para realizar o exame. Um destes 
atestados foi emitido no dia 23 de janeiro de 1848, em que o professor Carlos José 
Ferreira, após ter frequentado a Escola Normal por dois meses, recebeu a declaração 
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do diretor Antônio José Osorio de Lima Leitão, considerando-o apto para realizar o 
exame avaliativo perante o governo: 

Attesto que o Sr. Carlos José Ferreira, professor da cachoeira do campo, 
frequentando essa aula desde o dia 04 de novembro do anno passado, época de 
sua matrícula, acha-se prompto actualmente para o exame, de que se trata o 
artigo 11 da lei provincial n. 311 (APM, IP1/6, CX 01, 1838). 

Assim, após frequentarem a Escola Normal por dois meses, e receberem o atestado 
do diretor da instituição sobre sua aprendizagem, os professores deveriam prestar um 
exame comprovando seus conhecimentos perante o governo provincial. Segundo Rosa 
(2001), este exame se compunha dos seguintes elementos:  

[...] constava de uma dissertação sobre os métodos de ensino que eram adotados 
na província mineira até então, e daquele que era ensinado na Escola Normal, 
além de uma prova, que consistia na escrita de um texto na língua portuguesa e 
na resolução de um problema de aritmética (ROSA, 2001, p. 113).  

Portanto, observa-se que a avaliação, após a frequência na Escola, se dava pelos 
conteúdos apreendidos e também pelo domínio do método de ensino oficial da 
Província.  O periódico “O Compilador” da Assembleia Legislativa Provincial de Minas 
Gerais, em edição do dia 18 de maio de 1847, noticia a fala de um dos deputados da 
Província, o senhor Pinto de Carvalho, em que este reafirma que o método adotado 
pela Escola Normal é o simultâneo, sendo ele o mais adequado para a Província “[...] 
estando já estabelecida a Escola Normal, onde se ensina o methodo simultâneo, e 
sendo de reconhecida vantagem o emprego deste methodo [...]” (O COMPILADOR, 
1847).  

Contudo, apesar deste veículo comunicar que a Escola Normal de Ouro Preto 
adotava o método simultâneo, na prática, ao que parece, não foi este o modelo 
ministrado pelo instituto, pelo menos não na maior parte de seu funcionamento. Pelos 
documentos, o que se percebe é que a Escola seguiu, em considerável período da sua 
segunda fase, o método denominado como “misto”, como é possível ver nos exames 
dos alunos prestados após a frequência na Escola Normal.  

Assim, após avaliação perante os representantes do governo provincial, no dia 27 
de novembro de 1847, um dos alunos do instituto normal habilitou-se para o exercício 
do magistério, pelo método misto:  

[...] attendendo aos documentos de Américo Brasiliense de Azevedo, ao exame 
que fez perante ao governo das matérias do 2 grau, marcadas na mesma lei, e da 
theoria e prática do méthodo do ensino misto daptado na Escola Normal d’esta 
cidade, onde se habilitou conforme a lei provincial n 311 de 8 de abril de 1846, e 
finalmente aos requisitos que n’elle concorrem para exercer o cargo de professor 
público da Villa de Pomba [...]” (APM, IP 04, 1847).  



 

 
 

12 

De acordo com Rosa (2001), o método misto, adaptado na Escola Normal de Ouro 
Preto pelo diretor José Osorio de Lima Leitão, seria apontado pelos professores, em 
suas avaliações perante os representantes do governo provincial, como o mais 
completo e recomendado para a instrução pública mineira do período, pois era 
composto pela junção do que havia de melhor entre os métodos simultâneos, 
individual e mútuo, e por este motivo superaria as lacunas deixadas pelo uso exclusivo 
dos outros. Ainda conforme Rosa (2001), apesar de ser pregado na Escola Normal, o 
método misto, à época de sua adoção pelo instituto, ainda não havia sido 
experimentado na prática pelos professores na ocasião em que frequentavam as aulas 
normais.  

É interessante observar, pois, a busca incessante do governo provincial em 
encontrar o melhor e mais vantajoso método de ensino para Minas Gerais na primeira 
metade do século XIX. É compreensível esta busca, tendo-se em vista que era a 
primeira vez em território mineiro que se pretendia uma instrução pública mais ampla 
e que atendesse a um grande contingente populacional. O ensino das primeiras letras 
para um maior número de alunos, com os menores gastos governamentais, era o que 
ocasionava, principalmente, a procura pelo método mais adequado para se chegar a 
estes fins.  

Contudo, apesar da adoção do modelo misto, as dificuldades para a manutenção 
da Escola Normal continuam a figurar nos discursos governamentais mineiros. Assim, 
já no Relatório a Assembleia Legislativa no ano de 1848, o Presidente Bernardino José 
de Queiroga explana os muitos empecilhos enfrentadas pelo centro normal de Ouro 
Preto para a sua consolidação como instituto formador, afirmando:  

A escola normal estabelecida nesta cidade muito longe está ainda de 
corresponder às vistas patrióticas de um dos meus antecessores que a fundou. 
Como todas as instituições novas, ella luta com os prejuízos do tempo, e direi 
mesmo que da falta de um systhema (MINAS GERAIS, 1848). 

Ao que parece, com o passar dos anos, a situação da Escola Normal da Província 
não melhorou, pelo contrário, parecia ter piorado. Em sua fala à Assembleia no ano de 
1850, o Presidente Alexandre Joaquim de Siqueira afirma enfaticamente que 
“Nenhum benefício se tem colhido da aula normal instituída na capital” (MINAS 
GERAIS, 1850).  

Ainda conforme o Presidente em sua referida fala no ano de 1850, não podendo o 
governo desprender os recursos financeiros necessários para a adoção do método 
pregado pela Escola Normal em todas as escolas de 1° e 2° graus da Província, deveria 
ser compreendido que, sem aplicabilidade prática, o que se ensinava no instituto era 
“pura perda”.  O presidente então conclui “Parece-me pois indispensável suprimil-a 
restabelecendo-se a  doutrina da lei n. 13 quanto ao exame dos candidatos ao 
magistério” (MINAS GERAIS, 1850). 

No ano de 1852, os problemas da instrução pública primária da Província 
continuam a ser enfatizados nos discursos oficiais da presidência mineira. Sobre a 
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Escola Normal de Ouro Preto, ainda em funcionamento neste ano, o Presidente Dr. 
Luiz Antonio Barboza afirma:  

O fim desta aula é preparar os Mestres de 1º e 2º gráo d´instrucção primária nos 
princípios, e methodo do ensino simultaneo. No meu antecedente Relatório tenho 
dito o que penso sobre esta instituição, que só se ostenta para a illusão do público; 
não desejo portanto tomar o precioso tempo de v. exe. repetindo o que já anunciei 
(MINAS GERAIS, 1852).  

Como consequência do que já vinha sendo anunciado nos discursos oficiais do 
governo há alguns anos, ou seja, a inutilidade e má qualidade do curso normal de Ouro 
Preto, o instituto é suspenso então, mais uma vez, através da portaria governamental 
do dia 06 de maio do ano de 1852.  Dessa forma, após ser suprimida em 1852, a 
instituição é reestabelecida somente quase 20 anos depois, já no ano de 1872.  

Muitas causas podem ser atribuídas à suspensão, pela segunda vez, da Escola 
Normal de Ouro Preto. Entretanto, a mais central das causas pelo seu fechamento, ao 
que parece, é, mais uma vez, a questão financeira. A falta de recursos provinciais para 
o cumprimento da lei nº 311 é, ao que tudo indica, o principal motivo pelo suprimento 
do instituto normal no ano de 1852, que só viria a ser restituído já na década de 1870.  
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Como apresentado ao longo deste trabalho, a Escola Normal de Ouro Preto, criada 
pela Lei provincial nº 13 em 1835, só foi estabelecida realmente no ano de 1840, cinco 
anos após a sua criação legal, e passou por vários períodos conturbados e de 
instabilidade, fechando suas portas por duas vezes na primeira metade do século XIX.  

Apesar das leis provinciais de 1835 e 1846 estipularem a criação das duas Escolas 
Normais como centrais para a reforma da instrução pública que se necessitava, os 
estabelecimentos e funcionamentos, na prática, destas instituições, atravessavam por 
uma série de dificuldades, como a baixa procura pelos docentes primários, a falta de 
professores qualificados para regê-las, a ineficiência dos métodos de ensino adotados, 
a falta de materiais adequados para a adoção desses métodos e, por fim, a alegada 
dificuldade dos cofres públicos em manter estas instituições.  

Entretanto, a instabilidade da Escola Normal de Ouro Preto, na primeira metade 
do século XIX, não apresentava-se como evento isolado. O caso particular desta 
instituição vai ao encontro da trajetória de outras Escolas Normais criadas neste 
mesmo contexto no Brasil. Ainda assim, é inegável a importância da Escola Normal 
ouro-pretana como primeira instituição mineira a tentar fornecer uma formação 
específica para o professor primário, em um momento que ainda se construía a ideia 
da organização da profissão docente em Minas Gerais. 
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RESUMO  

O trabalho objetiva contribuir para o resgate da história da educação escolar de 
Sorocaba (SP), pesquisando, especificamente, a história das instituições escolares. O 
estudo inicial tratou da origem do Grupo Escolar Visconde de Porto Seguro, criado em 
1914. Na etapa atual estuda sua evolução histórica, à luz das políticas implementadas 
com as reformas educacionais ocorridas na década de 1920 que, incipientes, 
contradiziam o ideário republicano de democratização da escolarização. Em 1920 a 
Reforma Sampaio Doria, em S. Paulo, tinha a finalidade de expandir o ensino 
primário, fornecendo escolarização a todos, de modo a cumprir o dever do Estado. O 
ensino primário, obrigatório e gratuito, foi compactado em dois anos, seguidos do 
“ensino medio”, não obrigatório e pago. O estudo acompanha a evolução das 
matrículas no “ensino médio”, de 1922 a 1925, quando a legislação foi revogada. A 
pesquisa, apoiada em fontes primárias, como documentos escolares e imprensa, 
fortalece-se pelo referencial teórico de Le Goff, Capelle, Nagle, Faria Filho;Vidal e 
Souza. Uma leitura crítica dos registros possibilitou entender várias perspectivas: 
social, econômica, cultural, política.   
 
PALAVRAS-CHAVE 

Memória, Instituições Educacionais, Reforma Educacional. 
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1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O trabalho, continuidade do estudo iniciado em 2014, objetiva contribuir para o 
resgate da história da educação escolar de Sorocaba (SP), pesquisando, 
especificamente, a história das instituições escolares da cidade. Uma vertente, 
apresentada em 2014/Curitiba, tratou da origem do Grupo Escolar Visconde de Porto 
Seguro, criado em 1914. Na etapa atual tem estudado a evolução histórica do referido 
Grupo Escolar, à luz das políticas educacionais implementadas com as reformas 
educacionais ocorridas em todo o país na década de 1920 e, dos documentos existentes 
nos arquivos do estabelecimento. É preciso ressaltar a dificuldade para a realização de 
pesquisas em escolas da cidade, em virtude da inexistência, muitas vezes, de qualquer 
documento sobre sua origem ou condições inadequadas de conservação, resultando na 
impossibilidade de obtenção de informações importantes. Sorocaba, cidade operária 
com forte presença imigrante, muito lutou para a escolarização das crianças frente à 
discrepância entre o discurso político de expansão de oportunidades e a falta de 
concretude de ações. A cidade se expandia econômica e demograficamente com a 
chegada dos imigrantes espanhóis, italianos, alemães, ingleses e outros. De acordo 
com o Recenseamento da população, publicado no Jornal Cruzeiro do Sul, de 
30/01/1921, a cidade contava com 35.960 habitantes, sendo a terceira mais populosa 
do Estado de São Paulo. Entretanto, de 1894, data da criação dos grupos escolares 
paulistas até 1925, a cidade contava apenas com três unidades, instaladas em casarões 
alugados O Visconde de Porto Seguro, teve sua denominação em homenagem a 
Francisco Adolfo de Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, filho de Frederico Luis 
Guilherme Varnhagen, um dos engenheiros responsáveis pela instalação da Fábrica de 
Ferro de São João de Ipanema, em Sorocaba, no início do século XIX. Foi instalado na 
área central da cidade, e, em seu início abrigou trezentos e vinte e oito alunos em nove 
classes. Meninos e meninas matriculados estudavam em salas distintas apesar dos 
discursos progressistas pela coeducação. Essa estratégia de alocação de escolas no 
centro da cidade era oportuna sob vários aspectos: facilitava o acesso de alunos, 
professores e funcionários, dava visibilidade à instituição, consolidava a representação 
do espaço escolar no âmbito das referências do cidadão.  Acima de tudo e mantida por 
muito tempo, privilegiava os grupos político-econômicos dominantes que davam 
sustentação aos líderes políticos pela instalação de escolas, cuja bandeira agregava 
republicanos desde o século XIX, entrecruzando os anseios de democratização do 
ensino, construção da nacionalidade, formação do cidadão  e numa  educação   moral  
fundada  na perspectiva   política  e  social. A falta de vagas suficientes para o 
atendimento da demanda aliada às instalações que, em sobradões alugados, 
restringiam a prática escolar a limites sensíveis, mobilizava sobremaneira a população, 
particularmente os segmentos sociais mais conscientes de seus direitos, ocasionando 
reivindicações constantes, expressas pela imprensa, por panfletos e pelas acusações 
dos grupos politicamente engajados, apesar dos fatores positivos já mencionados. Tal 
quadro não se fazia exclusivo de Sorocaba. As políticas públicas de educação, 
incipientes, evidenciavam um déficit de oportunidades que tornavam contraditório o 



 

 
 

6 

ideário do otimismo pedagógico que associava o progresso do país à escolarização. A 
situação caracterizava também São Paulo que se apresentava como o grande pioneiro 
na implantação dos grupos escolares e serviu de referência aos demais estados do país, 
instalando grupos escolares na capital e no interior; foram 101 instituições, sendo 24 
na capital e 77 no interior. 

O aspecto metodológico da pesquisa referenciou-se por fontes primárias, 
buscando no acervo da escola recursos para fundamentar suas indagações.  O uso do 
livro de matrículas como fonte de pesquisa, é justificado em Le Goff (1994) como um 
valor de testemunho de época, da sua organização, é o que ficou de algo vivido, o 
registro de um grupo, de uma coletividade, de uma sociedade.  Sua utilização como 
instrumento de referência, permite manifestar a identidade daquele vivido. Uma 
leitura crítica de seus registros possibilita entender várias perspectivas: social, 
econômica, cultural, política, religiosa, jurídica e, inclusive se foi utilizado como 
instrumento de poder. O estudo apoiado em fontes primárias, como documentos 
escolares e imprensa da cidade, fortalece-se pelo referencial teórico de Le Goff, Nagle, 
Faria Filho e Vidal, Capelli e Souza.  

 
2. A REFORMA SAMPAIO DORIA: OS REFLEXOS NO GRUPO ESCOLAR VISCONDE 
DE PORTO SEGURO 

No espírito do ideário republicano de democratização da escolarização, reformas 
educacionais se tornaram frequentes no período, em busca de situações alternativas 
ou compensatórias que pudessem diminuir o impasse entre população e número de 
vagas escolares. Em S. Paulo, com a finalidade de expandir o ensino primário, 
tornando-o menos elitista, foi implementada em 1920 a Reforma Sampaio Doria, por 
meio da Lei nº 1750, de 08 de dezembro de 1920, que reformava a Instrução Pública 
no Estado. Foi regulamentada apenas em 31 de maio de 1921, pelo Decreto nº 3.356. 
Sampaio Doria foi professor da Escola Normal Secundária de São Paulo, participou da 
Liga Nacionalista de São Paulo, assumindo a Diretoria Geral da Instrução Pública em 
1920, onde permaneceu até abril de 1921. Exonerou-se do cargo em virtude das reações 
fortemente negativas dos profissionais da educação e da opinião pública. Para Dória o 
“nacional sem instrução”, configurado pelo analfabetismo (o grande inimigo da Pátria) 
precisava ser atendido – o acesso à escolarização era entendido como indispensável 
para a concretização dos princípios democráticos. A preocupação em redefinir as 
finalidades da educação escolar pela formação das crianças e pela modernização da 
sociedade, assim como a ideia de escola graduada responsável por gerar novos 
“dispositivos de racionalização administrativa e pedagógica”, necessários para o 
desenvolvimento da sociedade capitalista, principalmente nos processos de 
urbanização e industrialização, cedeu lugar a novo modelo escolar. 
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 Pela Lei nº1750, o ensino primário obrigatório e gratuito, com duração de quatro 
anos e iniciado aos 7 anos de idade,  foi compactado em dois anos com períodos diários 
de 2h30min, justificado como tempo de eficiência, destinado às crianças de 9 e 10 anos 
de idade; as vagas ociosas poderiam ser completadas preferencialmente por alunos 
com 11 e 12 anos. O período letivo ia de 1º de fevereiro a 20 de junho e de 1º de julho a 
30 de novembro, com pequeno intervalo na metade do ano. Os exames eram realizados 
em junho e dezembro. A lei procurou limitar em 40 o número de alunos por classe, 
embora nem sempre a determinação pudesse ser cumprida. Encontrava-se assim, uma 
alternativa para atender à demanda reprimida pela falta de vagas e de verbas públicas, 
apoiado num modelo pedagógico restrito às funções alfabetizadoras e de cálculo 
elementar. Restringia-se, também, o acesso à escola às crianças antes de completarem 
9 anos. De acordo com Souza (2009) o programa de ensino, de 1905, continuou a ser 
utilizado, mas com menos aprofundamento pois, a redução do tempo escolar pela 
metade, evidentemente levou à redução de jornada e conteúdos que não tinham como 
ser alocados. Apesar dos objetivos da reforma serem louváveis, na medida em que a 
alternativa permitiu um numerário maior do alunado no curso primário ela teve 
sacrificada a qualidade do trabalho escolar enquanto aquisição de conhecimento e 
maior socialização das crianças. Campanhas foram realizadas para que a 
obrigatoriedade de matrícula e frequência fosse respeitada, sendo tomadas medidas 
incluindo aplicação de multas. 

A legislação também trouxe outra inovação. Após os dois anos iniciais foi instituído 
o “ensino medio”, nas escolas reunidas e grupos escolares, também com a duração de 
dois anos (antigo 3º e 4º ano), não obrigatório e pago com taxas anuais de 80$000, 
para os interessados em continuar os estudos, taxa essa que poderia ser paga em duas 
prestações. Para esse grau de ensino foi adotado pela Diretoria Geral da Instrução 
Pública um programa diversificado, com aumento de disciplinas, incluindo o ensino 
de francês e com a Educação Moral e Cívica tendo papel de destaque, para incrementar 
o ideal nacionalista.   

A reforma, de acordo com Nagle (2001) foi responsável pelas alterações mais 
radicais no sistema escolar até então realizadas e deve ser compreendida a partir das 
intenções de Sampaio Doria: fornecer escolarização a todos, de modo a cumprir o 
dever do Estado. A Reforma sofreu severas críticas, e a legislação foi revogada em 1925, 
voltando o ensino primário a funcionar de 1º ao 4º ano. O interesse e a frequência 
nesse nível de ensino serão analisados mediante os dados obtidos nos livros de 
matrícula do grupo escolar objeto da pesquisa. 
 
2.1 O GRUPO ESCOLAR VISCONDE DE PORTO SEGURO – 1922 A 1925 
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Em Sorocaba, o Visconde de Porto Seguro, oferecia essa modalidade de 
escolarização, como foi possível constatar pela documentação da época. Não foram 
localizados os livros de matrícula de 1921, bem como as matrículas das alunas do sexo 
feminino, com exceção do ano de 1922, com o registro de uma turma de 2º ano médio, 
de 40 alunos, sendo 20 meninos e 20 meninas.  

Em virtude da novidade da legislação, notava-se a preocupação dos órgãos 
responsáveis pela divulgação dos novos procedimentos.  O Jornal Cruzeiro do Sul, no 
mês de janeiro de 1921, publicou nove comunicados das autoridades escolares da 
cidade sobre as mudanças ocorridas, alertando e convidando pais, tutores e patrões a 
matricularem as crianças de 9 e 10 anos de idade. O comunicado de 15/01/1921 
esclarecia sobre a obrigatoriedade da matrícula nessa faixa etária, alertando sobre a 
possibilidade de multas e prisões em caso de descumprimento. A população também 
foi orientada sobre os procedimentos de matrícula no ensino médio e o pagamento das 
inscrições na Collectoria Estadoal, no valor de 80$000, pagas em duas prestações.  A 
exigência de pagamentos para garantir a continuidade de escolarização também se 
registrava como fato inédito no contexto das escolas públicas, onde a gratuidade 
sempre se apresentou como determinante. Estudar sem custos diretos atuava como 
elemento importantíssimo para as famílias de poucos recursos. O pagamento de 
mensalidades escolares era uma exclusividade das instituições particulares de ensino. 

Os dados obtidos junto à escola foram sistematizados em duas tabelas e, 
posteriormente, analisados. 

 
Profissão do pai   

Operário 115 40% 

Negociante 44 15% 

Outros 128 45% 

Total 287 100% 
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Nacionalidades   

Brasileira 152 53% 

Italiana 84 29% 

Espanhola 19 7% 

Outras 32 11% 

Total 287 100% 

   

Residência   

Centro 122 43% 

Além Ponte 55 19% 

Além Linha 39 14% 

Votorantim 64 22% 

S/ End. 7 2% 

Total 287 100% 

TABELA 1 | Total de alunos do 1º anno médio – 1922 - 1925 
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Profissão do pai Total (1922-1925) (%) 

Operário 39 25% 

Negociante 22 14% 

Prefeito + professor + 
farmacêutico + jornalista 

6 4% 

Professor + industrial + 
func. Público 

18 12% 

Outros 79 48% 

Total 164 100% 

   

Nacionalidades Total (1922-1925) (%) 

Brasileira 92 56% 

Italiana 36 22% 

Espanhola 9 5% 

Outras 14 9% 

Não consta 13 8% 

Total 164 100% 

   

Residência Total (1922-1925) (%) 

Centro 84 52% 

Além Ponte 35 21% 

Além Linha 18 11% 

Votorantim 25 15% 

Não consta 2 1% 

Total 164 100% 

TABELA 2 | Total de alunos do 2º anno médio – 1922 -1925 
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Ao analisar os dados obtidos na pesquisa realizada nos arquivos da escola deve-se 
considerar que são resultados incompletos, pois se referem apenas às matrículas dos 
meninos e também porque não foi encontrada toda a sequência dos livros entre 1922 
e 1925 . Mesmo assim são representativos da realidade política e sócio-econômica do 
período estudado. No ano de 1921, embora fosse o início da vigência da nova legislação, 
pode-se inferir que funcionou uma classe de 1º ano do ensino médio, pois, em 1922, 
há registro de uma turma mista de 2º ano desse nível, com 40 alunos. Verificou-se que 
funcionou apenas uma turma de 1º ano médio, com 18 alunos.  

A demanda pelo ensino médio aumentou gradativamente. Entretanto, constatou-
se que o índice de abandono de estudos era elevado, tanto nas classes regulares de 1º 
e 2º ano, quanto nas turmas de ensino médio. Realizando uma comparação entre a 
quantidade de turmas em funcionamento, nota-se: em 1922 havia cinco classes de 1º 
ano comum, que foram reduzidas para três classes de 2º ano em 1923. Dessas, apenas 
duas turmas seguiram os estudos e frequentaram o 1º ano do ensino médio em 1924 
e, de acordo com os dados encontrados, apenas uma turma de 33 alunos terminou o 
2º ano médio em 1925. A proporção se repetiu observando-se a sequência de anos: três 
a quatro classes de 1º ano regular iniciavam os estudos, seguidas de três turmas de 2º 
regular, duas turmas de 1º ano médio e uma turma de 2º médio. 

Em relação ao levantamento dos alunos do ensino médio realizado nos livros de 
matrícula, procurou-se priorizar quatro categorias: profissão do pai; nacionalidade do 
pai; local de residência e idade dos alunos. Foram registrados 287 alunos iniciando os 
estudos do ensino médio, entre os anos de 1922 a 1925. A profissão majoritária era a 
operária, seguida pelos negociantes; as demais profissões (45%),eram representadas 
por sapateiros, carroceiros, lavradores, comerciários, pintores, costureiras, alfaiates, 
barbeiros, viajantes, empregados domésticos, artistas, foguistas, guarda noturno, 
cobrador, verdureiro, jornaleiro, apenas dois professores e outras. A maioria dos pais 
tinha nacionalidade brasileira, seguida da italiana. Note-se a representatividade dos 
pais estrangeiros, 47%, somando-se italianos, espanhóis e outros (sírios, russos, 
portugueses, alemães, austríacos, argentinos, húngaros, franceses).  O local de 
residência, para facilitar o levantamento, foi dividido em Centro, Além Linha (além do 
limite imposto pelos trilhos da estrada de ferro) e Além Ponte (além do limite imposto 
pelo Rio Sorocaba) e Votorantim, então distrito de Sorocaba (hoje município 
autônomo). A maioria residia nas ruas centrais. Entretanto é interessante observar o 
grande número de alunos do Além Ponte, onde já havia um grupo escolar, Senador 
Vergueiro, criado em 1919, para atender aos operários da região que concentrava 
importantes indústrias têxteis. O distrito de Votorantim não possuía grupo escolar e 
infere-se que os alunos aproveitavam o transporte oferecido por meio do bondinho 
que ligava a indústria Votorantim a Sorocaba e conduzia os trabalhadores residentes 
neste município; a estação final era relativamente próxima ao grupo escolar. Sobre as 
idades dos alunos constatou-se que variavam de 10 a 15 anos, com predominância na 
faixa etária entre 12 e 13 anos. 

Sobre o 2º ano do ensino médio, a situação é semelhante. A maioria dos pais era 
constituída por operários, aumentando, embora não significativamente, a existência 
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de profissões como professor, prefeito, funcionário público, farmacêutico, jornalista, 
industrial. Talvez, para ser considerado como exemplo, foram matriculados no “ensino 
médio” público dois filhos do Prefeito Municipal, dono de extensas terras no Bairro 
Além Ponte, que tinha também mais dois filhos estudando no grupo escolar Senador 
Vergueiro. A nacionalidade brasileira predominava, com porcentagem de 36% de 
estrangeiros; eram moradores do Centro, continuando importante a presença de 
alunos do Além Ponte e Votorantim. A faixa etária variava entre 11 e 15 anos, com 
predominância de alunos entre 12 e 13 anos. 

É cabível considerar esses indicadores como procedentes na pesquisa 
historiográfica, pois, constituem-se componentes da cultura escolar como categoria de 
análise. Não são números frios, meros registros quantitativos e sequenciais da 
composição de alunos de uma instituição escolar. Refletem situações, indicam 
procedência, atividade, lugar que ocupam no espaço. Propiciam travar conhecimento 
para além do registro como indica Le Goff (1997) sobre alguns sentidos da palavra 
história. Para os gregos, o significado da palavra era o de procurar, informar-se, 
investigar, ver logo, saber, é um primeiro problema. Nas línguas românicas, estava 
ligada à procura das razões realizadas pelos homens. Portanto, a história diz sempre 
respeito ao ser humano e se refere ao fazer, ao feito, ao fato. É por ele que se constrói 
a tessitura da história. Mas, é também possibilidade da ação humana a ser efetivada 
por processos que, a partir da realidade, podem tornar mais reais uma nova ideia, uma 
proposta, uma criação. Assim o homem vai construindo a sua historicidade e a do seu 
entorno. 

Nesta perspectiva, a pesquisa reflete sobre a questão da escolarização elementar 
no estado de São Paulo, da segunda década do século XX, a partir dos fatos prementes 
do período: analfabetismo, falta de vagas e as necessidades escolares para o 
atendimento da demanda. À falta de solução para tal problemática levou, como já 
visto, à criação de uma alternativa, a Reforma Sampaio Dória, como possibilidade de 
enfrentar o problema frente às necessidades de um conjunto de indivíduos em idade 
de escolarização, mas sem possibilidades concretas de efetivá-las. 

Dos muitos limites de acesso ao universo escolar, a questão da existência de espaço 
para abrigar a escola pública, se apresentava como obstáculo desde meados do século 
XIX, quando representantes da intelectualidade e políticos mais esclarecidos, 
reconheciam a necessidade de construção de ambientes escolares capazes de abrigar 
os aprendizes, além de denunciar que muitas das instalações existentes, funcionavam 
em grande precariedade, acarretando danos à saúde e à aprendizagem, como apontam 
Faria Filho e Vidal (2000) em seus estudos. A cidade de Sorocaba1, por exemplo, 
apesar de seu desenvolvimento, muito demorou para ter seus grupos escolares 
funcionando em prédios próprios e adequados à atividade escolar. 

                                                   
1 Nas primeiras décadas do século XX, Sorocaba já se destacava como polo articulador da economia com uma 
indústria têxtil ascendente e as oficinas da Estrada de Ferro Sorocaba garantindo o transporte de pessoas e 
mercadorias para o mercado interno e externo, este, principalmente advindo do comércio de algodão. 
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Foi possível refletir por meio dos dados coletados uma situação constante no 
contexto da realidade educacional brasileira: o poder público se salvaguardava das 
suas responsabilidades de escolarização à população, por meio da legislação que 
destacava o direito e a importância da educação, mas, na prática não viabilizava 
condições que permitissem seu cumprimento.  

Infere-se pelos livros pesquisados que a busca pelo “ensino médio”, modalidade 
criada pela aplicação da Reforma Sampaio Dória, atraiu durante o pequeno período de 
sua vigência, crianças cujas famílias deveriam acreditar na necessidade da 
continuidade de estudos para seus filhos, para além da base convencional da 
alfabetização. Convém lembrar que era comum ( e os estudos sobre evasão escolar 
chegaram a essa conclusão ) a saída das crianças da escola, após os primeiros períodos 
de escolaridade, uma vez verificado que o “saber ler e escrever” já se concretizara e 
bastava. Para uma população em grande parte analfabeta, a pequena 
instrumentalização era entendida como suficiente e daria conta das práticas sociais 
exigidas para os segmentos mais pobres da população cumprirem com exigências 
elementares do cotidiano da vida social e do trabalho. 

Provavelmente, da percepção das famílias que procuraram o ensino médio para 
seus filhos, cabia uma valorização da escola para além do mínimo estabelecido como 
fundamental. Ao referenciar os dados coletados, alguns elementos evidenciam-se: 
mesmo abrangendo uma faixa etária maior, com crianças em torno de doze anos e 
meio, os alunos (expressivamente de maioria masculina) voltavam para a escola para 
complementar seus estudos. Entretanto, a faixa etária pode ter se tornado um fator 
impeditivo para a continuidade dos estudos no ensino médio; os meninos, com idades 
entre 11 e 15 anos, certamente necessitavam trabalhar para ajudar no sustento das 
famílias, que como foi visto, eram de baixa renda. 

A localização central do grupo escolar e a disponibilidade de oferta de vagas de 
1921 a 1925, atraiu não apenas as crianças das imediações e dos bairros mais próximos 
ao centro. Na organização urbana da época muitos dos logradouros deorigem dos 
alunos estavam ligados ao local de trabalho da família ou a sua proximidade.  Era 
patente que para muitos alunos de regiões mais distantes, os obstáculos eram maiores 
mas, não agiram como impedimento aos estudos. 

Outro fator presente, desde o início da pesquisa em sua primeira parte há quatro 
anos, foi a presença expressiva de crianças de famílias imigrantes, que, provavelmente 
influenciou as famílias brasileiras através do convívio com os europeus e seu apreço 
pela escolaridade dos filhos, o que redundou em movimentos sociais pró-
escolarização. Foi verificado em pesquisas afins que, em Sorocaba, vieram dos redutos 
de imigração espanhola e italiana, as reivindicações mais significativas para a 
instalação dos grupos escolares e aumento de vagas para o acesso à educação. 
Acostumados a contar em seus países de origem com sistemas nacionais de ensino, 
desde o século XIX, não aceitavam esses imigrantes que seus filhos não tivessem 
escolas para frequentar. 

A análise dos dados coletados deixou aflorar pontos distintos: a divulgação 
recorrente pela imprensa procurando orientar os pais sobre procedimentos para a 
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matrícula indicam uma preocupação social em relação ao assunto; o pequeno número 
de matriculados para o ensino médio talvez tenha relação com o custo a ser assumido 
pelas famílias, uma vez que a análise documental demonstrou a existência de muitos 
pais com profissões não rentáveis ou, ainda, com a ideia estabelecida de que o processo 
de alfabetização básico era suficiente para o segmento mais empobrecido da 
população.  

Os comerciantes locais, por sua vez, mantinham o cuidado de garantir as vagas dos 
filhos nas escolas públicas. A oportuna proximidade da moradia com o 
estabelecimento comercial e a escola tornava facilitadora a prática escolar. Esta 
começa a constituir também um espaço democrático. Os bancos escolares do Visconde 
de Porto Seguro recebiam alunos de segmentos sociais diferenciados: os filhos das 
famílias abastadas de industriais, atacadistas, negociantes, proprietários; os grupos 
intermediários advindos dos trabalhadores técnicos da fábrica, da ferrovia e do 
funcionalismo público, e, os de segmentos mais populares e de menor prestígio social. 
Curioso foi encontrar nos livros o registro de atividades pouco convencionais para a 
época como artistas e arquivistas. Configurava-se assim, a escola como uma totalidade 
mais ampla, que estabelecia outras relações sociais além daquelas ordenadas pelo 
convívio institucional direto . 

A possibilidade de estudar nos termos da Reforma Sampaio Dória, criou agudas 
controvérsias, de tal forma impactantes que sua duração e aplicabilidade foi efêmera. 
Por um lado, agilizava, pela rápida concentração de estudos em dois anos, a 
possibilidade de atender a um número maior de alunos. Por outro, tirava deles, 
enquanto usufrutuários, o momento de educação que deveria ser mais substancial, 
consistente e maduro, pela inserção na cultura escolar e pela possibilidade de assimilar 
plenamente o direito garantido por lei. 

Analisando pela ótica da cultura escolar, o estudo ancorou-se na compreensão de 
como em uma situação histórica concreta e particular, se fez a articulação entre os 
sujeitos escolares, as dimensões espaço-temporais do fenômeno educativo escolar, os 
conhecimentos e os valores a serem transmitidos Por isso mesmo a proposta da 
pesquisa não foi a de adotar o discurso da história oficial de instituição em foco, 
descritiva de apontamentos literais registrados, mas sim, dedicar-se a entender os 
documentos relativizando-os e considerando-os portadores de múltiplos significados, 
cruzando com Capelle (2001) o cenário histórico da educação da época (valores, 
políticas, práticas), os contornos do técnico (identidade institucional, elementos 
específicos, recursos) e o metodológico (fontes, contexto, conteúdos emergentes dos 
recursos encontrados).  

De acordo com Silva (2006, p.210), as possibilidade, que se apresentaram 
generalizadas nesses conceitos, permitiram pluralizar a investigação do tempo e do 
espaço exigindo uma atualização contínua de observação da formação do fenômenos 
educativos, no decorrer das mudanças dadas no cruzamento das esferas cultural, 
escolar, econômica. Para essa observação entende-se imprescindível a consciência da 
historicidade desse cruzamento, dos processos em que se apoiam, da manifestação 
real e dos resultados a que, num determinado momento dá corpo. Logo, ainda como 
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afirma a autora não se trata de essencializar a escola, mas de entendê-la no contexto 
das diferenças culturais e relações políticas. Não é escola apenas o lugar do encontro e 
identificação das diferenças, mas, o locus de exploração e negociação de tensões 
(p.214) que provocaram mudanças de situações e inseriram novos momentos como o 
provocado pela implantação da reforma, resultante de uma diversidade que se 
estabelecia naquele momento. 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por conta dessas constatações é que a pesquisa caminhou. Buscou conciliar a 
solidez dos dados registrados com a plasticidade das interpretações que os registros 
permitiam. Debruçar sobre as informações trazidas pela matrícula de cada criança 
trouxe um desvelamento da instituição escolar do período e daquilo que a escola 
considerava prioritário saber sobre aquele aluno. Interessante destacar, por exemplo 
que, a matrícula, salvo raríssimas exceções era feita pelo pai. Em poucas ocasiões, a 
mãe aparece como a responsável pelo ato e, nesses casos, o nome do genitor não é 
registrado, nem sua nacionalidade ou profissão. Casos de pai falecido ou criança sem 
o reconhecimento de filiação? Não se sabe. Refletindo com Bordieu (1999), pode-se 
utilizar o conceito de habitus que o autor considera como mediação universalizante que 
faz com que práticas sem razão determinada e sem intenção relevante, sejam, no 
entanto sensatas, razoáveis e objetivamente orquestradas. 

São inferências que a pesquisa realizada por meio de fontes primárias permite 
introduzir ao estudo. Os fatos históricos produzidos pela cultura escolar ocorrem ou se 
produzem, portanto sob influências intrínsecas e extrínsecas, entre elas a ação 
humana, suas razões, interesses e idiossincrasias. Os próprios fatos, numa dinâmica 
própria e contraditória acabam por acrescentar elementos inesperados , muitas vezes 
com significado do momento que não se repete ou se repete posteriormente, a ponto 
de se tornar uma referência . 

Para Bauer (2012, p.83), isso resulta que no conhecimento histórico, o saber não 
pode ser separado do sujeito para atingir o estatuto de objetividade que caracteriza as 
ciências exatas. Desvelar o ser humano e compreendê-lo em situação são aspectos 
inseparáveis da historicidade. Ao participar da história, o homem deve compreendê-la 
inclusive as limitações da situação particular em que os fatos acontecem.  

Portanto, a escola se estrutura de modo organizado e hierarquizado nos moldes da 
burocracia estabelecida pelos dispositivos governamentais. Mas, precisa ser entendida 
enquanto totalidade mais ampla, espaço não só de relações conscientes e precisas, mas 
também ocasionais e circunstanciais. O amálgama que resulta desse conjunto, 
contribui para o encadeamento da realidade social em que está inserida enquanto 
grupo social. 
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RESUMO  

O presente texto é resultado parcial da pesquisa Conectividade do Programa de 
Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino de História, da Universidade de 
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. O texto foi construído considerando como 
referencial teórico os pressupostos da História Cultural e metodologicamente 
procedeu-se a análise bibliográfica sobre história da educação, a diversidade 
institucional, o Regime Militar brasileiro (1964-1985), o ensino de história e a análise 
de conteúdo inspirada em Bardin. As aulas do Programa Telecurso 2000 do Ensino 
Médio foram as fontes utilizadas para proceder à investigação sobre a diversidade 
institucional, considerando que sistemas educativos utilizam aulas on-line e também 
aulas de programas televisivos. As aulas de História apresentadas pelo programa 
obedecem a uma sequência temporal, com abordagem efêmera sobre os fatos, 
acentuando a naturalização da ideia de que não há mudanças, ou seja, a história é 
linear, pouco significativa e os indivíduos envolvidos (professor e aluno) precisam 
memorizar os fatos apresentados. Por outro lado, conclui que sua utilização, quando 
associada a outras ferramentas, é possível, e, que seu uso deve considerar a 
necessidade de ampliação de conceitos, análises sem as quais a construção do 
conhecimento fica prejudicada.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Telecurso, Ensino de História, Regime Militar  
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1. BREVE INCURSÃO AO PERÍODO EM ESTUDO 

Durante 21 anos a sociedade brasileira esteve sob as ordens e ações do regime 
militar1 (1964-1985), período marcado por autoritarismo presente em vários países da 
América do Sul e no contexto internacional pela denominada guerra fria. Os 21 anos 
foram governados por generais e marechais: General Castelo Branco (1964-1967), 
Marechal Artur da Costa e Silva (1967-1969), General Emílio Garrastazu Médice 
(1969-1974), General Ernesto Geisel (1974-1979) e João Batista de Oliveira Figueiredo 
(1979-1985), que fizeram uso de Atos Institucionais2 e da imposição constituição que 
lhes deu plenos poderes3. 

Nesse cenário todos os setores e instituições da sociedade, inclusive a educação, 
passaram a ser vigiados e tutelados pelo estado brasileiro.  

Mais de cinco décadas depois da implantação dos governos militares no Brasil, 
ainda há receios e dúvidas sobre o que ocorreu no país e nos países latino-americanos 
governados por estes regimes. (Xerri, 2012 p, 73) Para além do já descrito sobre ações 
dos governos militares, como as alterações na constituição de 1946, o conjunto de leis 
do regime (Atos Institucionais), constituição, as perseguições, as violações aos direitos 
humanos através de torturas físicas e psicológicas, as mortes e desaparecimentos, a 
censura, os suicídios, a propaganda, os dados econômicos, as informações sobre o 
regime, e também as publicações feitas sobre os movimentos de resistência, o campo 
educacional também sofreu as consequências do regime militar: 

É sintomática a supervalorização das áreas tecnológicas com predominância do 
treinamento específico sobre a formação geral e a gradativa perda de status das 
humanidades e ciências sociais, de modo geral, nas reformas do ensino 
desencadeadas por atuação desse tipo de ajuda internacional para a 
educação.(Romanelli 1984, p. 203): 

Através dessas colocações, fica presente que o modelo educacional, a partir dos 
governos militares, contribuiu para, além de diminuir a presença das disciplinas da 
área de humanas, estabelecer processos que ainda hoje acabam por dificultar uma 
visão de sociedade contextualizada política, econômica, social e culturalmente, por 
parte de número significativo de educandos, ainda mais que sofreu interferência do 
modelo educacional dos EUA. 

                                                   
1 O período tem sido, mais recentemente, denominado por parte da população como regime civil-militar, devido 
ao apoio recebido de setores civis da sociedade do Brasil. 

2 Os Atos Institucionais estabeleceram privações aos direitos humanos, aos direitos civis, sociais e políticos da 
sociedade brasileira. Constituíam-se em normas arbitrárias impostas no período de 1964-1969 para garantir 
plenos poderes aos governos militares enquanto era elaborada a constituição. Foram 17 atos institucionais. 

3 As rápidas considerações visam possibilitar o entendimento breve sobre o período histórico em estudo nesse 
trabalho. 
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A produção de estudos acerca das relações estabelecidas entre os projetos 
educacionais do regime militar, seus efeitos sobre os novos pensares e a 
“desarticulação”, assim como análises sobre outros temas relativos à educação 
nacional, no período, ainda merecem atenção dos pesquisadores. Sobre a 
universidade, é mister considerar:  

Não podemos fazê-lo, mas é lícito afirmar, a partir de análises que já foram 
efetuadas, que as ditaduras prepararam o caminho para o neoliberalismo e suas 
conseqüências, notadamente no campo social. Essa preparação ocorreu através 
da desarticulação da esfera pública, da restrição de direitos e da despolitização. 
[...](Franklin Leopoldo e Silva 2006, p. 285): 

Sobre os dois projetos educacionais mais pontuais do regime militar, estão a 
Reforma Universitária de 1968 (Lei nº 5.540\68) e a criação legal do ensino 
profissionalizante no segundo grau sob a Lei nº 5.692\71. Ambos com efeitos 
importantes sobre a formação do estudante brasileiro, uma vez que a 
profissionalização não resultava necessariamente em qualificação profissional. Em 
muitas escolas, os laboratórios, que seriam o espaço para a prática técnica, eram 
inexistentes ou precários. Para entendimento sobre a política educacional desse 
período considere 

A política educacional dos governos militares pode, então, ser definida como a 
política da modernização conservadora e que expressou: o autoritarismo dos 
mandatários (os docentes, as resistências das universidades, o movimento 
estudantil foram calados); a subordinação a um modelo econômico excludente e, 
portanto, elitista, de privilegiamento do grande capital; o tecnicismo burocrático 
(as medidas em geral não contaram com a participação dos educadores); a 
mentalidade empresarial no campo da educação assaltada por princípios de 
eficiência, produtividade, racionalidade e economia de recursos. (Sanfelice 2010, 
p.336). 

As ações governamentais se estenderam a todos os níveis da educação nacional.4 
A contribuição a seguir é expressiva sobre as mudanças educacionais: 

 
                                                   

4 Para poder caracterizar a educação nacional conforme os objetivos do regime militar, alterações foram feitas na 
LDB nº 4.024\61, que havia sido fruto de amplo debate na sociedade brasileira e, cujo aspecto democrático não 
mais combina com o governo autoritário que impõe à sociedade as leis nº 5.540\68 e nº 5.692\71. Além disso, o 
Ministério da Educação e Cultura passou a receber “assistência técnica e cooperação financeira” da United States 
Agency for International Development, através dos acordos MEC-USAID, que objetivava implantar um modelo 
de educação para o Brasil e a América Latina, assentado em três pilares: Educação e Desenvolvimento, Educação 
e Segurança, Educação e Comunidade. A comunidade passaria a ser centro da atenção da educação, que a ela 
desenvolveria ações destinadas a suprir algumas de suas demandas, sendo necessária a percepção dos contextos. 
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Em outras palavras, a modernização da economia fazia da escolarização, senão 
a única, pelo menos a principal via de ascensão social. Daí a forte pressão das 
classes médias no sentido da “democratização” do ensino superior. O impasse da 
Universidade vem, pois, numa linha de continuidade com o processo sócio-
econômico. Mas as manifestações dos estudantes tinham por base uma 
continuidade também no plano político, razão pela qual se orientavam, ainda, 
pela ideologia nacional-desenvolvimentista. Entretanto, do mesmo modo que em 
termos gerais, também no plano educacional era necessária uma ruptura 
política para manter a continuidade social. Nesse sentido, foram tomadas várias 
medidas, tais como a Lei 4464/65 que regulamentava a organização e 
funcionamento dos órgãos de representação estudantil e as gestões em torno dos 
chamados 'acordos MEC-USAID'. Medidas como essas, contudo, entravam em 
conflito com a orientação seguida pelas reivindicações estudantis, 
transformando as Universidades no único foco de resistência manifesta ao 
regime [...] (Dermeval Saviani 1996, p. 159). 

O autor considera dois aspectos fundamentais, a economia e os acordos MEC 
USAID, e, é nesse cenário, pautado pelo desenvolvimento de um modelo econômico e 
pelas necessidades de permanência da forma de governar do regime civil militar, que 
surge o programa Telecurso. 

1.1. SOBRE O TELECUSO 

Na sociedade brasileira a presença do aparelho de televisão é recente, remonta à 
década de1950 e seu uso era restrito aos lares mais abastados economicamente. Duas 
décadas depois tornou-se mais popular e nos anos 1980 conviveu com o vídeo cassete 
e as fitas VHS que permitiam a gravação de programas. Essa breve trajetória significa 
a expansão e uso da televisão na sociedade brasileira, a qual foi se adaptando às 
necessidades tecnológicas e comerciais de cada período.  

Sendo considerada popularmente como a maior e mais importante emissora de 
televisão do país, a Rede Globo, pertencente às organizações Roberto Marinho, passou 
nos anos 1970 a veicular o programa Telecurso 

Objetivando permitir ao leitor breve compreensão acerca de empresas de Roberto 
Marinho, fundador da Rede Globo e idealizador do Telecurso 

O Globo fez oposição moderada a Juscelino Kubitschek de quem acabou 
recebendo a primeira concessão de um canal de TV no Rio de Janeiro, em 1957. 
Em 1961, Marinho apoiou Jânio Quadros e depois apoiou João Goulart, no início, 
e conspirou contra ele depois, apoiando o golpe de 1964. Mas, foi Goulart quem 
lhe outorgou o segundo canal de TV, o de São Paulo. No dia 26 de abril de 1965, 
inaugurou a TV Globo do Rio de Janeiro, dando início a uma nova fase estrutural 
das Organizações Globo, beneficiando-se de suas relações com o regime militar e 
com todos os governos que se sucederam.  (Mattos, p. 6) 
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As relações estabelecidas com os governos ao longo do tempo são importantes para 
a compreensão do crescimento e audiência da emissora, especificamente sobre o 
período em estudo 

“Sob o regime militar, Marinho deu um salto decisivo na expansão de seus 
negócios ao inaugurar em abril de 65, a TV Globo do Rio. Seu jornal estava entre 
os mais vendidos na cidade e a rádio era líder de audiência. A TV Globo se firmou 
rapidamente por três razões: um acordo financeiro e operacional com o grupo 
norte-americano me-Life, a colaboração com o regime militar e o declínio das 
TVs Tupi e Excelsior”. 5 (Folha d São Paulo, 2003)  

Uma das justificativas pra a criação do Telecurso é o fato de que o analfabetismo, 
na década de 1970 atingia 33,6% da população acima de 15 anos, era, portanto, um 
problema a ser investigado e resolvido. Segundo IBGE6  

  

Figura 1. Taxa de analfabetismo no Brasil (1950-2010) 

Fonte: IBGE 

Uma das leituras possíveis do gráfico acima é que apenas 66,4% da população era 
considerada alfabetizada, considerada pois as pessoas quando abordados para o censo 

                                                   
5 Roberto Marinho influiu durante sete décadas. Folha de S. Paulo, 7 agos. 2003. 

6 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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possuem a liberdade de resposta. Também é importante considerar que os dados 
mostram a faixa etária mais produtiva, e é também para esse grupo social que foi 
criado o programa Telecurso. No site oficial o histórico é assim apresentado 

Tudo começou em 1978, ano que marcou a estreia do Telecurso 2º grau, uma 
ideia do próprio Roberto Marinho, que acreditava na televisão como instrumento 
para levar educação ao maior número possível de lares brasileiros. Poucos anos 
depois, em 1981, foi criado o Telecurso 1º grau. Assistindo aos programas e 
comprando os fascículos que eram vendidos nas bancas, as pessoas podiam 
concluir os ensinos Fundamental e Médio (na época chamados de 1º e 2º graus). 
O diploma era conseguido por meio das provas aplicadas pelo próprio governo. 

Em 1995, os dois programas foram substituídos pelo Telecurso 2000. A partir 
de então, nas teleaulas, a estrela passou a ser a própria disciplina, já que, no 
início, o atrativo eram os atores famosos que atuavam como professores. A outra 
mudança foi, no fundo, uma verdadeira revolução. Em 1995, foram criadas as 
salas de aula, em que o professor (mediador de aprendizagem) faz uso da 
Metodologia Telessala e que são equipadas com aparelho s de DVD/vídeo, TV, 
mapas, livros, dicionários e outros materiais didáticos. Elas, normalmente, são 
instaladas em escolas, associações de moradores ou igrejas, a partir de convênios 
firmados entre a Fundação Roberto Marinho, governos, prefeituras, instituições 
públicas ou privadas. Assim, o Telecurso deixou de ser apenas programa de 
televisão para virar política pública. Desde então, já foram implementadas cerca 
de 32 mil salas de aula no país, beneficiando mais de 7 milhões de estudantes. 

Houveram alterações ainda em 2008, quando o programa passou a ser 
denominado Novo Telecurso que passou a integrar disciplinas que foram incluídas no 
ensino fundamental e médio.7 Atualmente recebe o nome de Telecurso e atingiu sete 
milhões de estudantes.Em 2013 o Telecurso completou 35 anos, conforme o site oficial 

O Telecurso nasceu nos anos 1970, com o objetivo de oferecer aulas pela televisão 
a milhares de brasileiros que precisavam concluir a escolaridade básica. Exibido 
pela Globo desde a sua criação, o programa ganhou as salas de aula do país, com 
a Metodologia Telessala, a partir de 1993. Em 1995, foram lançados os livros do 
Telecurso, feitos por autores de referência nas principais universidades 
brasileiras, com consultoria de especialistas em educação e aspectos cognitivos 
da aprendizagem. 

Em 2008, o tradicional programa passou a ser chamado de Novo Telecurso. 
Naquele momento, ele passou a contar com as disciplinas que foram 
recentemente incluídas no currículo do Ensino Médio, como Filosofia, Artes 
Plásticas, Música, Teatro e Sociologia; com as atualizações das disciplinas já 
                                                   
7 Filosofia, Artes Plásticas, Música, Teatro e Sociologia 
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existentes, incluindo mudanças históricas, geográficas, científicas, tecnológicas; 
com as atualizações também das questões éticas, sociais e ambientais relevantes 
para o terceiro milênio; além de novos cursos profissionalizantes. 

A existência e permanência do programa sinaliza algumas interpretações como a 
adequação, a partir de 2008, às novas abordagens orientadas pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, bem como a disponibilização das aulas pela rede internacional 
de computadores. No entanto, não houve utilização de metodologias adequadas à 
internet, ou seja, ocorreu apenas a transposição da mídia televisiva para o formato on 
line, utilizando a mesma linguagem, ambientes e apresentadores. Sobre o formato do 
programa em seu site está a explicação: 

A organização curricular do Telecurso é modular e sua metodologia, 
denominada Telessala, trabalha a construção coletiva do conhecimento, 
correlaciona conceitos com o cotidiano, possibilita uma abordagem 
interdisciplinar e gera o prazer de aprender. A Metodologia Telessala propicia a 
criação de um ambiente de aprendizagem colaborativa, pesquisa, construção e 
criatividade no qual professores formados nela e apoiados por livros didáticos 
do Telecurso tornam-se mediadores do processo de aprendizagem. 

A tecnologia educacional Telecurso (Metodologia Telessala e material didático) 
é reconhecida nacional e internacionalmente por promover a qualidade na 
educação, tendo sido implementada em mais de 32 mil salas de aula, formado 
mais de 40 mil professores e mais de 6 milhões de estudantes em todo o Brasil. 
Atualmente integra o Guia de Tecnologias Educacionais do MEC – 2010. 

Os milhões de brasileiros formados pelo programa e o reconhecimento do 
Ministério da Educação e Cultura, integrando o Guia de Tecnologias Educacionais, 
desde 2010, são dados motivadores da pesquisa em curso. (Xerri, 2014,p.5) 

1.1.1. DIÁLOGOS POSSÍVEIS: “ENSINAR E OU ENSINAR A PENSAR”E AS  AULAS 
DE HISTÓRIA . 

Tem sido recorrente em estudos sobre educação a necessidade de discernir entre 
o que significa ensinar e o que é ensinar a pensar. Sem a pretensão de esgotar o tema 
utiliza-se a afirmação 

Como outros verbos de ação, ensinar contém, em si, duas dimensões: uma 
utilização intencional e uma de resultado, ou seja, a intenção de ensinar e a 
efetivação dessa meta pretendida. Assim, se eu expliquei um conteúdo mas o 
aluno não se apropriou dele, posso dizer que ensinei ou apenas cumpri uma parte 
do processo? Mesmo tendo uma sincera intenção de ensinar, se a meta (a 
apreensão, a apropriação do conteúdo por parte do aluno) não se efetivou 
plenamente, como seria necessário ou esperado para prosseguir o caminho 
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escolar do aluno, posso dizer que ensinei? Terei cumprido as duas dimensões na 
ação de ensinar? (ANASTASIOU,2006,p.13) 

De forma provocativa a autora possibilita a reflexão sobre o objetivo do ato de 
ensinar, ou seja, considerando a apropriação, a apreensão o aluno se torna apto a 
refletir, pensar sobre. De que forma então o programa telecurso cumpre ou não essas 
metas. 

Assim, o estudo das teleaulas de números 69 e 70, de História para o Ensino Médio 
e de materiais escritos para a disciplina de História possibilita refletir sobre o 
Telecurso e a contribuição para a formação de cidadãos críticos e autônomos, uma vez 
que a disponibilidade das aulas ocorre através da televisão e internet, sendo o mesmo 
formato para ambas as mídias. Sobre a utilização dessas ferramentas é importante 
considerar que 

A rede está repleta de sites com informações históricas questionáveis, blogs que 
perpetuam memórias, distorcem informações. Nesse sentido, o estudo do 
conteúdo disponível na internet também pode oferecer amplas possibilidades 
para a discussão da memória coletiva e da recriação de identidades virtuais.  

O desafio diante dessas múltiplas possibilidades de uso não parece ser a 
interdição da utilização. Pelo contrário, a internet revela-se cada vez mais um 
elemento incontornável na vida das pessoas. O ensino de História pode se 
beneficiar na medida em que capacitar alunos e professores a selecionar e a 
distinguir as fontes de onde foram extraídas suas informações e, assim, fazer com 
que a internet se constitua num recurso didático e pedagógico a mais, na medida 
em que fornece, com uma rapidez inigualável, várias possibilidades de leitura. 
(Ferreira, 2013, p.166)  

As aulas analisadas8  evidenciam traços que comprometem a proposta de ensino à 
distância e  contribuem para a naturalização do discurso dominante. As teleaulas 
dispõem de uma série de recursos capazes de construir o seu modo de endereçamento9 
e nos revelam fatores que entram em conflito com o que já foi produzido a respeito da 
educação e do ensino de História. Falas como: “[...]você viu na última aula, como você 
sabe, para muitos o Brasil ia muito bem, muitas histórias aconteceram” são ditas com 
frequência durante as aulas. Os questionamentos possíveis são feitos entre dois 
participantes que estão assistindo televisão, como auto referência ao próprio 
programa, sendo que um pergunta e o outro logo responde, sem permitir ou induzir a 
reflexões contrariando objetivos do ensinar a pensar, pois, 

                                                   
8 Aula 69 possui duração de 16:51, aula 70 parte 1 tem 8:13 e a parte 2, 6:51. 

9 A abordagem de Itânia Maria Mota Gomes, quando observa as formas e práticas comunicativas específicas de 
um determinado programa televisual, afirma que o modo de endereçamento diz respeito à maneira como um 
programa tenta estabelecer formas particulares de relação com seu telespectador. 
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Os conhecimentos históricos podem servir de apoio na leitura de qualquer outra 
modalidade de texto, em qualquer outra área, na medida em que todo texto é 
datado historicamente, vinculado a determinada visão de mundo ou conjuntura. 
A partir de referenciais da história, podemos interrogar textos produzidos em 
outras áreas, verificando sua relação com as discussões e problemáticas de cada 
período histórico. (Seffner 2001, p.119)  

As aulas não estimulam a autonomia e criticidade pois ocorrem, através de uma 
personagem que afirma “Você deve estar se perguntando...”, ou seja, o questionamento 
é fornecido pelo programa, não gera indagações individuais e, impossibilita-as na 
medida em que direciona o que deve ser questionado (Xerri, 2014). 

Como referência de estudo, utiliza-se a aula 69 do Telecurso Ensino Médio  cujo 
tema é “Tempo de crise das utopias” e a teleaula de número 70 parte 1 e parte 2 , ambas 
dão continuidade à aula anterior e abordam os últimos dez anos do regime militar. 
Assim inicia a aula 69: 

O Regime Militar 

Em 1964, os militares tomaram o poder no Brasil. Você verá como eles 
administraram a economia e a política e saberá o que foram os Atos 
Institucionais. Além disso, descobrirá por que o período depois do Ato 
Institucional número cinco foi chamado de “anos de chumbo. 

Na sequência tem-se a apresentação da referida aula por uma “repórter”, papel 
desempenhado por uma atriz da emissora TV Globo. Há dois atores que conversam 
sobre o tema assistindo televisão e um ator que desempenha o papel de um provável 
professor, que com aparência séria reafirma o que já foi dito e salienta alguns pontos. 

Ao realizar a análise de conteúdo que segundo Bardin (2002), trata-se do 
desvendamento de significações de diferentes tipos de discursos, baseando-se na 
inferência ou dedução, mas que, simultaneamente, respeita critérios específicos 
propiciadores de dados em frequência, em estruturas temáticas, entre outros, estão 
presente e repetidos os termos: você, transição, presidente. 

As três expressões sinalizam a importância dada ao endereçamento, ou seja, “você” 
é o responsável por saber e também por se lembrar dos conteúdos anteriores. Ao tomar 
a repetição da palavra “transição” é estabelecida a ideia de passagem, de algo que não 
rompeu com os processos anteriores, pois, é colocado o processo transitório nos 
poderes legislativo e executivo, o povo não é participante nessa aula, permite ainda a 
associação com o mito de que o Brasil é o país do futuro, em permanente transição. 
Presidente e vice-presidente auxiliam na evocação do executivo, tem-se, ao longo da 
feitura da aula a pouca ou nula participação da sociedade brasileira, mesmo que num 
dos momentos em que ela foi mais atuante. 

Ao término das aulas há uma breve revisão onde são reafirmadas as invocações 
iniciais. A respeito do tema regime militar, salienta-se a quase inexistente referência à 
violação aos direitos humanos durante o período, quando o tema é tratado, é expresso 
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apenas por palavras como: prisões, torturas, censura.  Em contrapartida as aulas dão 
muito significado ao período de governo de Geisel, avanços econômicos e que a crise 
do desenvolvimento econômico no período é devida ao cenário internacional. Também 
são constantes as falas em torno das ações governamentais, diminuindo a presença 
das organizações da sociedade, quando mencionadas estão relacionadas às guerrilhas 
urbanas e dito apenas que os movimentos sociais foram importantes para o processo 
de redemocratização, sem explicar quais eram e como se organizavam. 

      Verifica-se portanto, a necessidade de explicar o que é, não operacionalizando 
de forma objetiva o conteúdo, possibilitando reflexões a respeito de um tema do tempo 
presente o qual poderia ser relacionado às formas de governança, aos direitos 
humanos, à ética. Possibilitando, aos que utilizam o programa, a compreenção e a 
importância do ensino de história para além de uma perspectiva factual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inquietações relacionadas ao Ensino de História, associadas  às diferentes 
possibilidades de uso tecnologias no cotidiano escolar, levou-nos à análise do 
programa Telecurso. Os primeiros contatos com o programa suscitaram o desejo de 
melhor conhecer quais os embasamentos teóricos que o amparam. De imediato houve 
surpresa, encontrando teóricos relacionados a posturas sociais de autonomia, 
coletividade, solidariedade, contrários ao modelo defendido pela emissora que produz 
o Telecurso. 

A rede Globo de televisão faz parte das organizações Roberto Marinho e foi 
fundada nos anos 1960, tendo sido autorizada pelo presidente Juscelino Kubitschek. 
Durante o período do regime militar sua postura foi de apoio ao mesmo, ao longo dos 
anos têm se aproximado dos poderes locais e nacionais divulgando suas premissas. 

Na tentativa de estabelecer relações entre as inquietações, buscou-se estabelecer 
um diálogo inicial sobre o “ensinar e ou ensinar a pensar” com aulas de história do 
ensino médio, do programa Teleurso. Observou-se que a duração das aulas é de 
aproximadamente 16 minutos e que as mesmas não possibilitam questionamentos, 
nem autonomia. 

A brevidade na abordagem dos temas escolhidos para as aulas de história tem 
favorecido a abordagem de cunho tradicional, com repetição de fatos, datas, ausência 
de grupos e movimentos sociais, não permitindo dessa forma, a significação da 
história, comprometendo a consciência histórica. Apesar das observações 
apresentadas, é necessário considerar que a pesquisa continua seu desenvolvimento, 
analisando inclusive o formato do próprio programa e observa-se que o mesmo possui 
importância no contexto educacional, a qual é verificada, inclusive, pela duração e 
reconhecimento oficial.  

É uma ferramente possível de ser utilizada, mas que deve ser contextualizada em 
sua abordagem a fim de não ser apenas uma apresentação midiática. 
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RESUMO  

A comunicação tem o objetivo de estudar a criação da Associação Instrutiva José 
Bonifácio de Santos e a criação da Escola Normal Livre de Santos, período 
compreendido entre 1917 com a desoficialização da Escola de Comércio “José 
Bonifácio” e 1928, marcando reorganização da instituição um marco na educação da 
cidade de Santos (SP).  Em dois momentos foram propostas a criação de uma Escola 
Normal equiparada com a Escola Oficial da capital entre 1915 - 1917 e em 1926. Santos 
contava com uma Escola Normal Complementar, o “Liceu Feminino Santista”, não 
reconhecida oficialmente, atendendo a rede municipal santista. Na década de 1920, o 
Estado de São Paulo passou por reformas educacionais (1920, 1925 e 1927) que 
trataram da questão da formação dos professores, redução do analfabetismo e a falta 
de professores formados destacadamente nas regiões rurais. A metodologia utilizada 
foi a histórico-documental nos acervos AIJB, Fundação Arquivo e Memória de Santos 
(FAMS), Anuários de Ensino (SP), e autores Leonor Maria Tanuri (Ensino Normal no 
Estado de São Paulo), António Nóvoa (análise das instituições escolares) e Maria 
Apparecida Franco Pereira (História da Educação em Santos). O objetivo do estudo foi 
a organização da AIJB e a criação da Escola Normal no ano de 1928. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Escola Normal, AIJB, Santos. 
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1. A GÊNESE DA ASSOCIAÇÃO INSTRUTIVA JOSÉ BONIFÁCIO (AIJB) 

A criação da Associação Instrutiva está ligada, nos seus antecedentes, à Escola de 
Comércio, fundada em 1907 e mantida pela Prefeitura Municipal de Santos até o ano 
de 1917. 

Uma crise econômica no Estado de São Paulo, que passava por momentos de 
declínio nas exportações do seu principal produto o café, ampliada com o impacto da 
Primeira Guerra Mundial entre os anos de 1914-1918, que afetou a economia da cidade 
de Santos, possuidora do maior porto exportador de café e importador de produtos 
manufaturados (PEREIRA, 1996). 

A crise econômica suprimiu por completo o subsídio que auxiliava a manutenção 
da “Escola de Comércio.” Evidenciando a carência de recursos para manutenção da 
entidade de ensino por parte do município. A solução proposta e discutida foi a 
desoficialização da Academia do Comércio, então denominada “Escola de Comércio 
José Bonifácio”. Para assumir a instituição organizou-se uma instituição particular, a 
Associação Instrutiva Escola José Bonifácio (AIEJB).  

A referida associação foi criada, para assumir, a “Academia de Comércio de Santos” 
1. O parecer nº 159 da comissão de finanças da Câmara Municipal, do dia 3 de janeiro 
de 1917 e a promulgação da Lei nº 587, de 12 de janeiro de 1917, que desoficializou a 
“Academia de Comércio de Santos”, um contrato entre a Câmara e a nova Associação, 
estabelecendo a formação de uma associação entre pessoas ligadas aos negócios da 
instrução da cidade, cabendo ao Estado o papel regulador para garantir à “Associação 
Instrutiva Escola José Bonifácio” meios para sua manutenção.   

Chegada a ocasião da Câmara tomar uma deliberação decisiva de quando 
desonerar-se de outras responsabilizações além do auxilio que trata a Lei 258 de 
1907, o meio prático para tal é a desoficialização administrativa da escola, 
nascida em tempo proposta pela respectiva congregação e que deve ser levada a 
efeito a fim de evitar despesas extraordinárias que na atualidade os cofres 
públicos não comportam (PARECER 159, CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS, 
1917 p. 44). 

O encontro da temática público e privado na educação santista como em todo o 
Brasil, ocorre desde o limiar da República, onde havia uma urgência de escolarização 
e as respostas, multiplicaram-se por meio de instituições privadas, confessionais ou 
não, ocorreram na direção do enfrentamento da urgente necessidade de configurar a 
democratização do acesso à escola, “Processo que se arrasta pelo período republicano 
sob a égide de uma prática político-educacional centradamente liberal” (ARAUJO, 
2005, p.141). 

Dentro das mudanças que foram implementadas, percebe-se uma relação de troca, 
com a nova instituição e a Câmara Municipal com o estabelecimento de dez lugares 

                                                   
1 Criada pela lei municipal 258 de 24 de abril de 1907 e inaugurada no dia 4 de agosto do mesmo ano. 
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gratuitos na primeira série, observando-se que cinco vagas ficavam aos cuidados do 
prefeito e as demais pertenciam à Câmara Municipal, ocorrendo uma privatização de 
uma instituição pública e uma publicização do privado estabeleceu-se que: 

 há um intercambio representado seja pelos interesses sociais na configuração da 
educação escolar- interesses estes publicizados ou privatizados, confessionais ou 
não, não implicando uma mão única -, seja promovida pela iniciativa pública ou 
privada, porque apesar da concorrência e da rivalidade (...) observa-se a busca 
do intercambio, da parceria, da convivência inclusive por agentes da 
representação pública para instituir, alimentar ou fortalecer os interesses 
privados. (ARAUJO, 2005, p.142) 

 

2. INTELECTUAIS: UMA PRESENÇA MARCANTE  

 A liderança coesa formada por uma intelectualidade, que segundo Bobbio (1997) 
foram aqueles que em outros tempos foram chamados de sábios, doutores, filósofos, 
escritores, religiosos e embora com nomes diversos sempre  existiram  em todas as 
sociedades, ao lado do poder econômico, político, ideológico, um poder que se exerce 
sobre as mentes, transmitindo ideias, visão de mundo e ensinamentos práticos 
mediante o uso da palavra. Esses intelectuais  atuavam em várias instituições públicas, 
privadas e filantrópicas na cidade de Santos, foi estabelecida nesta organização como 
um quadro representativo dos mais atuantes, formada por diversos profissionais 
liberais e políticos.  

A instituição da AIJB contou com intelectuais como Benedito Calixto2 e Martins 
Fontes3. Cabe ressaltar que no limiar da Associação Instrutiva José Bonifácio, no ano 
de 1917 contou com outros nomes representativos como: professor Eugenio Alcides 
Luiz Alves; professor Alfredo Tabyra; Delphino Stockler de Lima; Abel de Castro, 
Mario de Oliveira Ribeiro; João Carvalhal Filho, Aristoteles Ramos de Menezes, Soter 
de Araujo, Valdomiro da Silveira, Magalhães Junior, Benedito Ribeiro, Agenor Silveira 
(jornalista e professor de Português Clássico); Tomaz Catunda (médico); Caetano 
Munhoz; Manuel Augusto de Oliveira Alfaia; Dr. Hipólito do Rego; Antônio Eberle dos 
Santos; Nelson Espindola Lobato; Dagoberto Gasgon; Deoclides do Amaral; Astopho 
de Assis Correa; Eberle dos Santos; Nicanor Ortiz e Cleóbulo Amazonas Duarte que 
atuavam como professores e membros efetivos da associação.  

                                                   
2 Expoente da pintura brasileira do início do século XX nasceu em Itanhaém- SP no ano de 1853 faleceu em São 
Paulo em 1927) Pintor, professor de História da Academia de Comércio de Santos, posteriormente AIEJB e 
ensaísta. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8777/benedito-calixto>. Acesso 
21/11/2015. 

3 Professor de Português Clássico. Médico e poeta, membro da Academia de Ciências de Lisboa, atuou em várias 
entidades de saúde de Santos e recebeu diversas comendas internacionais. Literato atuou em jornais de Santos e 
São Paulo e publicou mais de setenta obras entre artigos científicos, poesias e prosas.  
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2.1. DESTACANDO INTELECTUAIS. 

A Associação no seu quadro de professores contou com os mais representativos 
membros da intelectualidade santista que contribuíram para o legado da cidade de 
Santos, na educação e na sociedade como pensadores e políticos, com formação 
diversa e participação nos diversos segmentos sociais e políticos. 

   

FIG. 1 | Adolpho Assis Porchat; FIG. 2 | Mário de Almeida Alcântara; FIG. 3 | Cleóbulo Amazonas Duarte. 

Adolpho Assis Porchat atuou na instituição no período 1907-1933. Médico, atuava 
em várias instituições da cidade: Santa Casa de Misericórdia de Santos, na Associação 
Beneficente dos Empregados da Companhia Docas de Santos, na Câmara Municipal e 
da São Paulo Railway Company4.  Atuou no combate às epidemias de febre amarela e 
peste bubônica, que assolaram a cidade, por várias décadas. Foi professor de Geografia 
Geral e do Brasil no Liceu Feminino Santista5 e no Instituto Dona Escolástica Rosa6 
(dirigido durante muitos anos por seu irmão Arthur Assis Porchat) e outros 
estabelecimentos, fundou o Ateneu Santista e atuou como jornalista (PEREIRA, 1996). 

Mário de Almeida Alcântara em 1922 foi convidado por Porchat de Assis para o 
corpo docente da AIEJB, porém seu ingresso no magistério ocorreu na Sociedade 
União Operária aos 17 anos.  Na AIJB, atuou como professor catedrático de 
Matemática Financeira e Comercial.  Criador do “Curso de Madureza” 7, membro 
fundador do “curso superior de Administração e Finanças” posteriormente mudado 
para “Faculdade de Ciências Econômicas e Comerciais de Santos”, atuou várias vezes 
como Diretor-Presidente da Associação Instrutiva José Bonifácio. Foi professor de 
Matemática do Ginásio Canadá, atuou em outras instituições de ensino de Santos.   

                                                   
4 Empresa que construiu a estrada de ferro Santos - Jundiaí, inaugurada no ano de 1867, ligando as duas cidades, 
cuja principal passagem era a cidade de São Paulo. 

5 Fundado no ano de 1902 pela professora Eunice Caldas, com a finalidade de proporcionar educação gratuita 
para crianças e mulheres.  

6 Inaugurado no ano de 1908, atendendo o testamento João Otávio dos Santos com o objetivo de abrigar meninos 
pobres e órfãos da cidade de Santos. 

7 Ver art. 100 do Decreto nº 21.241 (BRASIL) de 4  de abril de 1932.  
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Vereador eleito pelo Partido Social Progressista (PSP) 1948-1951; redigiu o 
primeiro Regimento Interno da Câmara Municipal de Santos e foi eleito presidente da 
Câmara Legislativa de Santos. 

Cleóbulo Amazonas Duarte: sua atuação na AIJB ocorreu a partir do ano de 1923 
com permanência de 40 anos, onde exerceu a cátedra de História do Brasil na Escola 
Normal da Associação Instrutiva José Bonifácio. Teve uma participação ativa na 
criação do curso para formação de professores dessa instituição, a partir do ano de 
1928, quando a cidade de Santos passou a contar com a primeira Escola Normal Livre 
de Santos, como vice-diretor e diretor. 

Na AIJB no ano de 1931 foi criado o curso de Administração, Ciências Econômicas 
e Comerciais de Santos atuando como professor titular da cadeira de História da 
Economia. Posteriormente lecionou Direito Penal na Faculdade Católica de Direito de 
Santos e História da Economia na Faculdade de Comunicação Social, cursos esses 
mantidos pela Sociedade Visconde de São Leopoldo atual UNISANTOS. 

2.2. OUTROS INTELECTUAIS. 

A participação de outros intelectuais foi necessária. “O politico e o intelectual puro 
representam dois modelos positivos, ainda que frequentemente um seja negativo para 
o outro” (BOBBIO, 1997, p.136). A maçonaria era atuante entre os intelectuais santista 
que se dedicavam às causas educacionais, seja na fundação ou manutenção de 
instituições na cidade. O grupo contava com o apoio do jornal A Tribuna que em suas 
páginas publicava anúncios, lista de alunos matriculados, formaturas não só da 
referida instituição como também das instituições que eram administradas por 
membros maçons, como o Liceu Feminino Santista, o Instituto Dona Escolástica Rosa, 
a Escola Docas e o Asilo de órfãos.   

O Partido Republicano Paulista (PRP), contava com representantes de Santos 
como: João Galeão Carvalhal, advogado, vereador e deputado; Cesário Bastos, 
fundador do partido, deputado e senador; Azevedo Junior que foi vereador, deputado 
estadual e senador; César Vergueiro, deputado federal. “Eles em diversas ocasiões, eles 
intercederam junto aos poderes públicos para conseguir liberação de verbas, 
fornecimento de livros escolares e cadernos” (VIEIRA, 2011, p.116).  

 Era também notória a presença dos comissários de café, os comerciantes, ordens 
religiosas, sociedade de amigos, que contribuiram com doações de materiais, e 
fundaram instituições para atendimento das meninas, asilo para órfãos, a Associação 
Feminina Santista mantenedora do Liceu Feminino Santista, a Sociedade 
Humanitária, a maçonaria, a União Operária e a Associação Comercial de Santos, que 
participaram ativamente segundo Pereira (1996) com doações de terrenos, 
construções de prédios, material escolar, tudo para a elevação cultural e social da 
cidade de Santos.  
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3. CURSOS DA AIJB. 

 É preciso considerar os saberes, práticas e valores próprios da escola, produzidos 
em meio a embates que imprimiram à instituição uma configuração que foi se 
modificando ao longo do século XX. No dia 31 de Janeiro de 1917, fez-se uma coligação 
de professores, e a Associação Instrutiva Escola José Bonifácio tornou-se 
mantenedora da escola que trouxe para a cidade de Santos vários cursos até sua 
extinção em 1997. 

 A partir do ano de 1918 a instituição manteve os seguintes Cursos: Curso de 
Português Clássico; em 1923 Cursos de Suficiência (preparatório para exames 
parcelados prestados na escola, perante bancas federais); em 1928 autorizada pela Lei 
2.269 criou a primeira Escola Normal Livre de Santos; em 19318 houve a criação do 
curso de Administração, Ciências Econômicas e Comerciais reconhecido oficialmente 
no ano de 1951; em 19339 o Curso Ginasial de Madureza; em 1934 a Faculdade de 
Direito José Bonifácio (extinta, não chegou a diplomar alunos); em 1936 foi obtida a 
inspeção permanente do ginásio; em 1952 através do Decreto nº 21.587 (SP) foi 
equiparada a escola normal às escolas oficiais10; em 1954 a Associação Instrutiva José 
Bonifácio recebeu o título de utilidade pública pelo governo do Estado de São Paulo; 
em 1972 houve a implantação dos cursos profissionalizantes e o curso técnico de 
Agrimensura; em 1973 foi criado o curso de Técnico de Laboratórios Médicos; e 
implantado o 1º curso de formação de professores no período noturno; em 1975 cursos 
de Suplência de I e II graus; em 1976 a Habilitação para o Magistério com 
especialização para o Maternal e Jardim da Infância; em 1977 Cursos Técnicos em 
Petroquímica e Saneamento Ambiental Básico; em 1980 Curso Técnico em 
Processamento de Dados; em 1996 Curso Técnico de Meio Ambiente; em 1997 Cursos 
de qualificação profissional: Técnico em Segurança do Trabalho, Contabilidade, Meio 
Ambiente e Secretariado; em 1997 foi vendida para o Centro Universitário Monte 
Serrat (UNIMONTE); em 2007 com o Decreto municipal nº 4.877 de 03 de agosto 
passou a compor a rede municipal de ensino de Santos com o nome de UME “José 
Bonifácio”. 
 

4. PROPOSIÇÕES PARA UMA ESCOLA NORMAL EM SANTOS (SP) 

                                                   
8 O curso tinha como finalidade formar doutores em Ciências Econômicas, exigindo para tanto que os candidatos  
fossem diplomados em contabilidade em institutos oficiais ou em inspeção oficial. (A TRIBUNA, 2/3/ 1933 p. 3).  

9  Para candidatos maiores de 18 anos (A TRIBUNA, 2/3/ 1933, P.3). Anteriormente eram realizados exames para 
alunos matriculados em colégios não oficiais, no Ginásio Municipal Santista na Rua da Constituição nº 290. 

10 O referido decreto no Artigo 1º determinou que a Escola Normal Livre José Bonifácio de Santos passava a 
funcionar de acordo com o regime de equiparação das Escolas Normais Oficiais do Estado. A equiparação ocorreu 
tendo em vista o relatório e o parecer favorável da comissão de Equiparação das Escolas Normais Livres e 
Municipais às Escolas Oficiais do Estado.   
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Desde o início do século XX a criação de uma Escola Normal para a cidade de 
Santos foi motivo para embates entre os poderes constituídos e a sociedade, que via a 
necessidade de uma instituição de ensino para formar professores equiparados às 
escolas normais oficiais. Por sua importância econômica, política e histórica a cidade 
não fôra agraciada nos primeiros anos republicanos.  

A partir do ano de 1915 foi cogitada a criação de um imposto per capita para 
disseminação da instrução pública bem como para a criação de uma escola normal e 
de um Ginásio. A pretendida Escola Normal não seria mais uma simples promessa, 
pois sua aquisição havia se tornado um compromisso do Partido Republicano 
Municipal, que em seu manifesto a reconhecia como estabelecimento necessário e 
indispensável para Santos (CARVALHO, 2010, p.34). 

Destaca-se a presença de opositores, grupo formado segundo Vieira (2011) pela 
elite letrada da cidade composta por professores que atuavam tanto no Liceu Feminino 
como também na Escola de Comércio. Adolpho Assis Porchat11 argumentou que o 
Liceu Feminino e sua existência dispensava a criação de uma Escola Normal, 
defendendo a manutenção e o aumento da subvenção por parte da municipalidade, e 
que as alunas egressas da instituição prestassem exames na Escola Normal da Capital 
e seus diplomas fossem reconhecidos.  

Artur Porchat de Assis12 argumentou que a criação de uma Escola Normal na 
cidade seria inconstitucional, que para tal fim era necessário uma lei que equiparasse 
à Escola Normal de São Paulo e alegou que “se a escola fosse ter fins meramente 
regionais, seria preferível criar uma Escola de Artes e Ofícios e anexar a ela o Liceu 
Feminino” (VIEIRA, 2011, p. 124). 

Delfino Stockler Lima que atuava como inspetor literário do município de Santos  
aproximou-se do grupo ligado à Escola de Comércio e do Liceu Feminino, avaliou a 
necessidade da verba, mas, para outras finalidades educacionais do município como 
aumento do pagamento dos professores, construção de prédios, material didático. 
“Manteve-se à parte dessa discussão, sem entrar em confronto com os irmãos Porchat 
de Assis e sua rede de solidariedade” 13 (VIEIRA, 2011, p. 125). 

A partir do ano de 1916, os discursos deixaram de ser frequentes, e os editoriais do 
Jornal A Tribuna passaram a tratar dos programas de ensino das Escolas Normais, 
alegando que era preciso verificar a distribuição das Escolas Normais no Estado de São 
Paulo e procurou evidenciar os bons serviços prestados pela então Escola de Comércio 
e nascente Associação Instrutiva Escola José Bonifácio. Ocorreu o alinhamento das 
forças políticas do município e da “elite letrada” com o governo estadual e a linha 
editorial do jornal A Tribuna, que deu grande destaque para a vitória do Partido 

                                                   
11 Professor e Diretor da Escola de Comércio desde o ano de 1907 até o ano de 1933.  

12  Professor e Diretor do Instituto Dona Escolástica Rosa e do Liceu Feminino Santista e outras instituições da 
denominada rede de solidariedade, segundo Vieira (2011) 

13 Essa rede (VIEIRA, 2011) atuava em diversas entidades da cidade como: Academia de Comércio, Liceu 
Feminino Santista, Asilo de Órfãos e Instituto Dona Escolástica Rosa e contava com o apoio da Maçonaria. 
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Republicano Paulista (PRP) para a Câmara dos vereadores e o prefeito, empossados 
no ano de 1917 na cidade de Santos. 

As discussões para a criação de uma Escola Normal para Santos e região foram 
retomadas a partir de 1926, quando o Inspetor Geral das Escolas Normais, Cesar 
Prieto Martinez, propõe a criação de uma Escola Normal Rural para a região 
(ANUÁRIO DA EDUCAÇÃO, SÃO PAULO, 1926).  
 

5. AS REFORMAS DA DÉCADA DE 1920 E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

A década de 1920 foi marcada por uma sequência de reformas educacionais no 
Estado de São Paulo, no Ensino normal e nos demais níveis, e segundo Paiva (2015) 
tiveram os profissionais da educação como responsáveis, associados a políticos 
interessados em resolver os problemas da educação com a melhoria do processo de 
aprendizagem.   

No ano de 1920, ocorreu a unificação das instituições destinadas ao preparo dos 
professores primários elevando as escolas normais primárias ao nível das secundárias. 
O Estado de São Paulo contava com onze instituições para formação de professores, 
sendo oito escolas normais primárias e três secundárias. A partir de 192114  manteve 
dez Escolas Normais, duas na Capital e uma unidade nas cidades a seguir: Campinas, 
Piracicaba, São Carlos, Itapetininga, Guaratinguetá, Pirassununga, Casa Branca e 
Botucatu. 

Em 1920 com a reforma Sampaio Dória foi destacado que “o mais importante 
nessa medida foi que a unificação das escolas normais se fez pela elevação das 
primárias ao nível das secundárias”. (TANURI, 1979, p. 159) 

Em 1925 veio a reforma Pedro Voss, e Carvalho (1989) comenta que intelectuais 
do ensino, participantes do inquérito de 1926, consideraram essa Reforma como 
retrógada. 

Os cursos normais passaram a ter uma duração de cinco anos, porém, “não 
significou propriamente um aumento na duração dos estudos destinados a formação 
do professor primário, mas a absorção do terceiro ano complementar que servia de 
propedêutico pelo curso normal” (TANURI, 1979, p. 171). 

5.1 A Lei 2.269/1927 (Reforma Amadeu Mendes) 
Este foi um período marcado por preocupações quantitativas em relação à difusão 

do ensino, pois visava à imediata “eliminação do analfabetismo através da expansão 
de sistemas educacionais existentes ou da criação de para-sistemas de programas 
paralelos – de iniciativa oficial ou privada, abstraindo os problemas relativos à 
qualidade do ensino ministrado.” (PAIVA, 2015, p. 37). 

No ano de 1927, transcorridos pouco mais de dois anos da última Reforma (1925), 
a formação de professores sofreu nova modificação. Foi proposto segundo Inoue 
(2015) medidas que expandiram Escolas Normais para  outras  cidades do Estado, 

                                                   
14 Quadro, modificado a partir do Decreto nº 3.356 (SP, 1921) artigo 243. 
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formando professores no (e para) o interior. Essas alterações não tinham 
continuidade, evidenciando uma ausência de diretrizes de uma politica educacional, 
refletindo mais as idéias pessoais dos detentores do poder. 

 Foram estabelecidas condições para a criação das Escolas Normais Livres, 
segundo a Lei 2.269 (SÃO PAULO 1927). Para equipará-las com as escolas normais 
oficiais de três anos era necessário: 

terem sido fundadas taes escolas e serem mantidas por nacionaes, com corpo 
docente de nacionaes; b) serem seus cursos e programas organizados de acordo com o 
regime adoptado nas Escolas Normaes officiaes; c) possuírem um patrimônio mínimo 
de duzentos contos de reis; d) serem situadas em municípios, que não possuam Escola 
Normal oficial; e ser o seu lente de pedagogia e didacta de nomeação do governo, com 
vencimentos idênticos aos dos lentes da Escolas Normaes officiaes (ART.. 20). 

A formação de professores, nas Escolas Normais Livres, era de três anos, 
ocorrendo uma redução do programa de ensino e de disciplinas. Destaca-se a exceção 
feita à Escola Normal da Praça, que manteve o regime de cinco anos para formação de 
professores e destacava que os diplomados dessa escola e os formados no seu curso 
ginasial completo teriam a preferencia nos cargos de diretores das escolas primárias, 
profissionais e secundárias, professores de escolas complementares, inspetores de 
ensino, professores de escolas normais. Esses profissionais eram diferenciados nos 
concursos e dispensados de estágio na zona rural (Art.3º). 
6. A REORGANIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO INSTRUTIVA JOSÉ BONIFÁCIO DE 
SANTOS- AIJB E A CRIAÇÃO DA ESCOLA NORMAL LIVRE DE SANTOS. 

Em decorrência da criação da Escola Normal para Formação de Professores, no 
ano de 1928, ocorreu o delineamento e a estruturação administrativa da Associação 
Instrutiva José Bonifácio. Nóvoa (1992) observa que tal movimento depende da 
liderança organizacional, de lideres que estimulem o empenho individual e coletivo. 

Em dezembro de 1927 os associados reuniram-se para compra de prédio próprio, 
e estabelecer a destinação do curso normal que seria oferecido pela instituição, 
definido que este seria misto, observando-se que deveria ser consultado o Liceu 
Feminino Santista, mantido pela “Associação  Feminina Santista (AFS)” que mantinha 
uma Escola Normal Complementar em Santos desde 1902. Esta funcionava em regime 
de gratuidade, vivendo de contribuição de associados e subvenções governamentais, 
embora as alunas com recursos pagassem pequenas taxas de matrícula.  

O Liceu formou professores para o ensino de suas escolas maternais e por força 
política da elite teve a preferência no acesso ao magistério municipal, quando 
sua força política – apesar da luta – não foi suficiente para equiparação à Escola 
Normal da Praça (PEREIRA, 1996, p.5). 

Os associados reúnem-se em assembleia e realizam eleição para diretoria, sendo 
eleito ou mais uma vez eleito o Dr. Adolpho Porchat de Assis, que recebeu plenos 
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poderes para elaboração de novo estatuto, com a criação de uma sociedade Anônima 
(S.A), e da divisão patrimonial entre os sócios efetivos (ATA 31/1/1928). 

A “primitiva” Associação Instrutiva Escola José Bonifácio criada no dia 4 de 
janeiro de 1917, foi extinta no dia 4 de abril de 1928 e seu patrimônio de R$150:000 
novos foi transformado em fundo social já consolidado com R$ 50:000 (cinquenta mil 
Reis novos), somando-se a cinquenta títulos de um conto de reis para a realização e 
consolidação patrimonial da “nova” Associação Instrutiva José Bonifácio. 

A reforma de alguns artigos do Estatuto com a Ata da assembleia realizada em abril 
de 1928 foi ditada pela necessidade de 

apresentarmos a nossa associação um patrimônio de R$ 200:000 novos, a fim 
de obter do governo do Estado autorização para manter uma Escola Normal 
Livre na conformidade da Lei 2.269 de 31 de dezembro de 1927. E que para este 
patrimônio ser solidamente constituído carecia da responsabilidade de todos os 
associados e portanto deveria interessar a todos; considerando que a melhor 
maneira  de fazermos  pareceu a divisão em quotas de um conto de reis, 
distribuídos proporcionalmente  ao factor  tempo de trabalho  que representa o 
passado, e esforço de cada um (ATA AIJB, 4/4/1928). 

O novo estatuto estabeleceu as finalidades da instituição: 

a) manter o funcionamento da Escola de Comércio “José Bonifácio” criada pela 
municipalidade de Santos em virtude da Lei nº 258, de 24 de abril de 1907; e 
actualmente desoficializada; b) manter o curso ginasial anexo que a 
municipalidade mantinha pela Lei nº 371 de 5 de janeiro de 1910; c) criar e 
manter uma Escola Normal Livre sob o regime da Lei estadual 2.269, de 31 de 
dezembro de 1927; d) criar e manter outros cursos de instrução quando for 
necessários ao desenvolvimento da educação física, intelectual, moral e cívica da 
municipalidade de Santos, sem prejuízo do fundo social; e) desenvolver a 
instrução científica e profissional bem como a cultura artísticas, informais, 
através de concursos, exposições e outros meios que existam ao alcance; f) 
organizar uma biblioteca principalmente de obras sobre comércio, indústria, 
agricultura, economia, política, finanças e tecnologia [...] tal biblioteca de 
aprofundamento ao público; g) instalar um museu comercial e agrícola. (ATA 
AIJB 29/2/ 1928). 

Para ingressar no curso normal os candidatos passaram por exame de admissão. 
O Livro ata da AIJB do ano de 1928 registra o primeiro exame de admissão da Escola 
Normal Livre de Santos, o “Curso Normal de Formação Profissional de Professores” 
da AIJB, curso autorizado a funcionar pelo governo do Estado de São Paulo de acordo 
com as instruções publicadas no diário oficial do dia dezenove de fevereiro de 1928.  

 No ano de 1928 ocorreram nos dias, seis, oito e nove de março, as provas para o 
ingresso no Curso Normal, perante uma comissão nomeada pela Diretoria da 
Instrução Pública do Estado de São Paulo. Candidataram-se 113 alunos, sendo um 
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curso misto predominando a presença feminina e 103 alunos matriculados, 
evidenciando-se a presença de somente um membro de sexo masculino. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Estudo teve como objetivo a criação da Associação Instrutiva Escola José 
Bonifácio-AIEJB no ano de 1917 na cidade de Santos- SP e suas mudanças e 
adequações para criação da Escola Normal Livre, a partir da promulgação da Lei 
2.269/ 1927 (SP). Santos contava desde 1902 com uma Escola Complementar, cujos 
egressos atuavam nas escolas da municipalidade e escolas maternais mantidas pela 
mantenedora do curso, a “Associação Feminina Santista”. Destaca as reformas 
educacionais do Estado de São Paulo na década de 1920. A instituição a partir de 1927 
passa para uma readequação, para atender a lei que criou as Escolas Normais Livres, 
organizando o Curso Normal da AIJB.  
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RESUMO  

A história do IFRN/Campus Mossoró é marcada pelas oscilações políticas que 
caracterizam a dualidade entre a formação propedêutica e a formação profissional no 
Brasil. Discutir a sua história, portanto, faz-se necessário para que possamos 
compreender os caminhos e descaminhos da Educação Profissional no Município de 
Mossoró-RN. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo revisitar a trajetória 
do Campus e conhecer as mudanças que aconteceram na Instituição nas últimas duas 
décadas. Para tanto, realizamos pesquisas bibliográficas, análise de fontes históricas 
existentes e uma entrevista aberta com uma pedagoga que atua na instituição desde a 
inauguração. A implantação da instituição está inserida no contexto de formação 
proposta pela Lei 5.692/1971, objetivando inserir profissionais no mercado petrolífero 
da região. Com a aprovação do Decreto 2.208/1997, a escola relutou em desmembrar 
o Ensino Médio profissional e continuou a oferecê-lo até o ano de 2000. Mas, entre 
2001 e 2004 o Ensino Médio Integrado foi extinto e só foi ofertado a partir da 
aprovação do Decreto 5.154/2004. No entanto, a Instituição mostrou-se firme diante 
dos cenários adversos e conseguiu desenvolver uma educação pautada na formação 
humana e integral, o que a tornou referência no Estado do Rio Grande do Norte e no 
Brasil. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  

IFRN, Campus Mossoró, História da Educação Profissional 
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COMEÇANDO A (RE)VISITAÇÃO 

O aviltamento do trabalho foi uma constante no Brasil e pode ser visualizado ao 
longo da história da educação. Com a chegada da família real criou-se a primeira 
faculdade de medicina em Salvador (1808). Após a independência do Brasil (1822) 
foram criadas as primeiras faculdades de direito em Olinda e São Paulo (ambas em 
1827). Esses cursos eram destinados aos filhos da elite brasileira, ou seja, à classe 
pensante do país. Já o ensino secundário era ministrado em poucos estabelecimentos 
e desenvolvido com o objetivo de formar a força de trabalho vinculada da época: 
artífices para as oficinas, fábricas e principalmente arsenais de guerra. Geralmente, 
nesses estabelecimentos, os aprendizes deveriam ser órfãos, indigentes ou filhos de 
pais pobres. 

Em virtude do crescimento da população foram criadas, em 1909, pelo presidente 
Nilo Peçanha, 19 escolas de aprendizes artífices destinadas, notadamente, aos pobres, 
filhos da classe proletária. Este ato representa o marco da Educação Profissional 
federal no Brasil, mas deu continuidade à ampliação do hiato entre o saber pensar e o 
saber fazer. As referidas escolas eram voltadas para qualificar mão de obra para 
atender às necessidades da indústria brasileira. Nesse contexto, o Rio Grande do Norte 
recebeu sua primeira escola técnica federal que foi instalada no município do Natal.  

No ano de 1986 iniciou-se o processo de solicitação de interiorização da então 
Escola Técnica Federal - ETFRN - para o município de Mossoró. Em virtude da 
exploração do petróleo na região oeste do RN e à política de fortalecimento da 
indústria, a ideia de instalar uma escola técnica federal que formasse mão de obra para 
o setor petrolífero local começou a se fortalecer. Em 29 de dezembro de 1994, foi 
inaugurada a Unidade Descentralizada (UNED) de Mossoró.  

O presente artigo tem como objetivo compreender o contexto político e econômico 
da implantação da UNED Mossoró, analisar os reflexos dos Decretos 2.208/1997 e 
5.154/2004 sobre a instituição, bem como discutir o papel dessa instituição diante do 
contexto de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Para 
tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica, entrevista aberta com uma pedagoga e 
análise de fontes históricas existentes no acervo da biblioteca da instituição (em 
jornais da época, na proposta curricular do ano de 1995 e 1997, em fotos e clipping1 de 
jornais). Assim, este trabalho está organizado em quatro momentos: a implantação da 
Escola Técnica Federal - Unidade Descentralizada de Mossoró; o Decreto 2.208/1997 
e suas implicações para a Escola Técnica Federal em Mossoró; o Decreto 5.154/2004 
e suas implicações para o Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica em 
Mossoró; a lei 11.892/2008 e o contexto recente do IFRN – Campus Mossoró. 

 
                                                   

1 Clipping é uma expressão idiomática da língua inglesa, que define o processo de selecionar notícias para resultar 
num apanhado de recortes sobre assuntos de total interesse de quem os coleciona. 
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1. A IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL - UNIDADE 
DESCENTRALIZADA DE MOSSORÓ 

Para compreender a história da implantação da UNED Mossoró, fizemos uso da 
análise de algumas fontes primárias (documentos originais), pois acreditamos que elas 
são de fundamental importância para a pesquisa da história da educação profissional 
no Rio Grande do Norte e no município de Mossoró. Nesse sentido, Andreotti (2005, 
p. 3) ressalta que: 

[...] todo o material que compõe um acervo de documentos nas suas várias 
formas, papéis, iconografias, fotografias, objetos etc., são fontes de consulta que 
nos trazem informações; são o ponto de partida e somente se constituem em 
fontes de pesquisa a partir da indagação do pesquisador.  

Assim, “ao fazer uma pesquisa histórica devemos ter consciência de que o objetivo 
da história é encontrar dados que expressem informações do período estudado em 
diferentes aspectos: político, econômico e social.” (Brandão, 2007, p. 133). Nesse 
sentido, discutiremos a iniciativa dos políticos de Mossoró no processo de instalação 
da referida Unidade Descentralizada. Mas, antes de proceder na discussão, é 
importante compreender o contexto em que esse movimento começou. O presidente 
José Sarney governou o país entre 1985-1990 e, nesse período, instituiu o Programa 
de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico (PROTEC), 

[...] com vistas à criação de 2002 escolas técnicas, funcionando como anexos das 
escolas técnicas federais, isto é Unidades de Ensino Descentralizadas (UNED), 
preferencialmente, em áreas ainda não atendidas pelas escolas da rede federal. 
(Hora, 2010, p. 8).   

O processo de instalação da UNED Mossoró emerge neste contexto e inicia-se com 
o pedido do vereador Francisco Borges, por meio do Requerimento nº 54/1986 de 20 
de Março, requerendo à mesa diretora do Plenário da Câmara de Mossoró que solicite 
ao Ministro da Educação a inclusão de uma Escola Técnica para Mossoró, dentro do 
PROTEC do Governo Federal. Após a aprovação pelo Plenário da Câmara Municipal 
de Mossoró, o requerimento foi aprovado e encaminhando via ofício nº 39/1986 ao 
senhor Jorge Bornhausen, Ministro da Educação. O pedido de implantação de uma 
Escola Técnica em Mossoró constituiu-se um motivo relevante para o ensino 
profissionalizante industrial, dado o prestígio das Escolas Técnicas Federais e à 
necessidade de contribuir com o crescimento da economia da região de Mossoró que 
tem o petróleo (2º maior produtor nacional) como atividade de destaque. (Costa, 2011, 
p. 30).  

                                                   
2 Desse total proposto, apenas 13 escolas foram implantadas no governo Sarney, sendo duas delas vinculadas às 
Universidades Federais.  
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A solicitação, conforme mostram os documentos oficiais, recebeu apoio de vários 
políticos, entre eles, o senador Moacyr Duarte, que logo retornou mensagem de apoio 
ao pleito do vereador Francisco Borges. O senador Martins Filho também sinalizou 
positivamente, enviando resposta formal ao pedido do vereador Francisco Borges. Em 
28/04/1986, o Deputado Agenor Maia encaminhou carta ao então ministro da 
educação, Jorge Bornhausen, com o seguinte conteúdo:  

Encareço a compreensão de vossa Excelência para a necessidade de incluir o 
Município de Mossoró (RN) no plano, recentemente aprovado, de ampliação da 
Rede de Escolas Técnicas Federais em todos o País. 

O Município de Mossoró é um dos mais populosos e um dos mais dinâmicos pólos 
de desenvolvimento econômico daquele Estado. A criação de escolas técnicas 
atenderá, assim à forte demanda social carente de ensino e emprego, e a 
crescente procura de mão de obra especializada pelos florescentes mercados 
produtivos e de serviços. 

Certo da compreensão e providências de Vossa Excelência, apresento os meus 
agradecimentos, ao mesmo tempo em que expresso o testemunho do meu grande 
apreço e consideração.  (Fonte: acervo da biblioteca do Campus Mossoró, grifo 
nosso) 

Ao justificar que Mossoró “é um dos mais dinâmicos pólos de desenvolvimento 
econômico”, e que a criação de uma escola técnica irá atender à “crescente procura de 
mão de obra especializada”, o Deputado Agenor Maia reitera o crescimento da 
indústria petrolífera no Estado do Rio Grande do Norte. Ressaltamos que a exploração 
do petróleo no RN, segundo Oliveira (2010, p. 115), inicia-se a partir da década de 1970 
e “nos anos seguintes, essa produção aumenta de tal forma que, na década de 1990, a 
bacia potiguar já representava a maior produção de petróleo terrestre e a segunda 
maior do país, fato que se mantém até os dias atuais.” (Oliveira, 2010, p. 115). Acerca 
desse crescimento, Pinheiro (2006, p. 120) destaca que Mossoró, na década de 1980: 

[...] além do crescimento das atividades da PETROBRAS, assistia aos progressos 
da indústria salineira e da implantação de seu Distrito Industrial, que 
impulsionou a instalação de várias indústrias na cidade. Na contracorrente dos 
demais municípios, sofreu um significativo crescimento econômico; durante toda 
a década surgiam novas lojas, hotéis e fábricas, e tanto a demanda quanto a 
oferta por moradia aumentava.  

Além da resposta do Senador Martins Filho e do apoio do Deputado Agenor Maia, 
o Vereador Francisco Borges, recebeu o apoio dos deputados federais Jesseh Freire 
(telegrama de 06/05/1986) e Wanderley Mariz (telegrama de 14/05/1986), conforme 
pesquisado nos telegramas originais existentes na Biblioteta Arnaldo Arsênio de 
Azevedo (Campus Mossoró). O movimento pela inserção do município de Mossoró no 
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plano de expansão das escolas técnicas (PROTEC) fortaleceu-se e, com o apoio 
recebido dos políticos, a região oeste foi contemplada no referido plano.  

O terreno para a construção da UNED foi doado pelo então prefeito Dix-Huit 
Rosado, segundo o Jornal Gazeta do Oeste (1995, Março 14). Após os trâmites legais 
iniciados no Governo Sarney (1985-1990) e continuados nos governos Fernando 
Collor de Melo (1990-1992) e Itamar Franco (1992-1995), a ETFRN:  

[...] inicia um processo interno de discussão e posterior elaboração do projeto de 
criação de uma Unidade de Ensino Descentralizada, com sede em Mossoró, que 
fosse capaz de formar profissionais com o mesmo nível de excelência e 
reconhecimento daqueles formados na capital. (Oliveira, 2010, p. 116).  

A concretização desse ideário, iniciado em 1986 pelo Vereador Francisco Borges, 
aconteceu em 29 de dezembro de 1994, quando a UNED Mossoró foi oficialmente 
inaugurada no Governo Itamar Franco3. Participaram do ato, o então Ministro da 
Educação, Murílio Hingel, o prefeito de Mossoró, Jerônimo Dix-Huit Rosado, o diretor 
Geral da EFTRN, Francisco das Chagas Mariz, a sociedade civil e outras autoridades, 
conforme mostram os registros visuais das figuras 1, 2, 3 e 4.  

                                                   
3 O governo Itamar Franco (1992-1995) implantou 27 escolas técnicas das quais uma estava vinculada à 
Universidade Federal.  
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FIG. 1 | Sociedade civil chega à UNED para solenidade de inauguração; | FIG. 2 Prefeito Dix-Huit e Ministro da Educação 
Murílio Hingel inauguram a UNED; | Fonte: acervo da biblioteca do Campus Mossoró. 

FIG. 3 | Prefeito Dix-Huit, Diretor da ETFRN Francisco Mariz e Ministro da Educação Murílio entram na UNED; | FIG. 4 
Diretor da ETFRN, Francisco Mariz, profere discurso de inauguração; | Fonte: acervo da biblioteca do Campus Mossoró. 

As figuras 1, 2, 3 e 4 representam um momento histórico e o início de muitos 
desafios a serem superados nos anos seguintes, conforme relata a pedagoga Fernanda4 
(2013, Dezembro 3) :  

[...] A implantação da UNED de Mossoró foi um acontecimento histórico para 
todos que faziam parte da ETFRN, haja vista que foi a primeira unidade 
descentralizada do Rio Grande do Norte. Nesse mesmo ano também foi firmada 
a proposta política pedagógica da Escola Técnica Federal do RN, sendo 
elaborado um livro constando essa política, sendo este referência na época para 
diversas outras escolas do Brasil. [...] O período de implantação foi muito bom, 
pois todos os servidores estavam empenhados em fazer o melhor, desde a limpeza 
da unidade para receber os alunos, até a qualificação de todos os colaboradores 
para oferecer um ensino de qualidade. Houve um período inicial de três a quatro 
                                                   

4 A entrevista foi realizada com uma das pedagogas que atuam no Campus Mossoró e consistiu em uma conversa 
com questões abertas que visavam conhecer a trajetória histórica da Instituição. Ela foi escolhida por trabalhar na 
escola desde que foi inaugurada, em 1994. O nome que usamos nesse texto é fictício para preservar a privacidade 
da entrevistada.  
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anos em que foi intenso o processo de qualificação para todos os servidores. Nesse 
período estávamos muito confiantes com a educação no Brasil, crendo que o 
projeto político pedagógico iria ficar por muitos anos, tendo em vista ser um 
projeto excelente e bastante embasado que via o aluno como um profissional 
técnico cidadão. [...] As dificuldades que tivemos na implantação da unidade 
Mossoró foram relacionadas à estrutura dos cursos, pois inicialmente não havia 
laboratórios equipados adequadamente para atender as necessidades dos 
alunos. (grifos nossos) 

Observamos que o início das atividades é marcado pela necessidade de 
corresponder aos anseios da sociedade e dos alunos, tendo em vista o empenho dos 
servidores, relatado pela entrevistada. Além disso, a ETFRN já se preocupava em 
implementar um novo projeto político pedagógico que foi colocado em prática, no ano 
seguinte (1995) quando a UNED iniciou, efetivamente, suas atividades. A aula 
inaugural, aconteceu em 13/03/1995 e contou mais uma vez com a presença do 
Prefeito Dix-Huit e da sociedade civil que tinha grande expectativa em relação à 
instalação da UNED. Segundo Oliveira (2010, p. 116), foram ofertadas, inicialmente, 
200 vagas no curso técnico (integrado) em Eletromecânica para a formação de 
técnicos nas modalidades de Manutenção, Eletromecânica e Eletrotécnica. Ainda 
segundo o mesmo:  

No ano seguinte, com base na filosofia de procurar atender às áreas de maior 
demanda, foi implantado o curso técnico de Construção Civil, com habilitações 
em Tecnologia das Construções e Desenho, para atender às demandas 
reprimidas, posto que, nessa área, os centros de formação profissional mais 
próximos eram os de Natal/RN e Fortaleza/CE. Em 1997, foram criados os cursos 
técnicos de Informática Industrial e Segurança do Trabalho. [...] (Oliveira, 2010, 
p. 117-118, grifos nossos). 

Com o início do Governo de Fernando Henrique Cardoso - FHC- (1995), 
consolidaram-se as políticas neoliberais e iniciaram-se os problemas para as Escolas 
Técnicas que chegam a entrar na pauta das privatizações propostas pelo novo governo. 
Condenando essa possibilidade, os estudantes da UNED Mossoró decidiram lutar 
contra a privatização do órgão por meio de manifestações públicas na cidade de 
Mossoró (Jornal Gazeta do Oeste, 1995, Abril 23). A privatização não chegou a se 
efetivar, mas o governo conseguiu desenvolver outros mecanismos para implementar 
seu projeto educacional para o ensino profissional e tecnológico, como a aprovação da 
Lei 9.194/1996 (LDB) e do Decreto n° 2.208/1997. Este último será discutido a seguir, 
tendo em vista o fato de ter trazido grande impacto à proposta pedagógica da UNED 
Mossoró.  
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2. O DECRETO 2.208/1997 E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A ESCOLA TÉCNICA 
FEDERAL - UNED MOSSORÓ 

Conforme destacamos anteriormente, a UNED Mossoró teve muitos desafios após 
sua inauguração. Dentre eles, consideramos o Decreto nº 2.208/1997 o mais difícil, 
tendo em vista a reestruturação político-pedagógica pela qual a Instituição passou 
para se adequar às suas determinações. Em Mossoró, os alunos e servidores da UNED 
reagiram com protestos de rua, antes e após a promulgação do Decreto, conforme 
mostram os jornais da época (Jornal O Mossoroense, 1997, abril 4 & Jornal Gazeta do 
Oeste, 1997, maio 5) 

Obedecendo aos desmandos dos órgãos internacionais, especialmente do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), para as políticas educacionais dos países 
em desenvolvimento e com a justificativa de melhorar a educação profissional, o 
Decreto foi publicado em 17 de abril de 1997 e determinou a separação entre o Ensino 
Médio e o ensino técnico profissional (Artigo 3º). Antes da promulgação do Decreto, 
conforme relata Fernanda (2013, Dezembro 3): 

O ensino oferecido pela ETFRN inicialmente, era o equivalente ao que hoje 
chamamos de médio integrado, sendo que os alunos tinham aulas referentes às 
disciplinas da formação geral e técnicas em um período, e no outro havia a 
oportunidade de intensificar esse estudo ou se dedicar às práticas esportivas e de 
extensão. A proposta de ensino era muito clara, visto que o projeto político 
pedagógico era bem trabalhado. O aluno deveria ter a formação, uma formação 
geral e técnica, aliada à formação cidadã. De forma que o aluno desenvolva sua 
habilidade sabendo se colocar na sociedade e interferindo de forma positiva, 
sendo diferencial nas empresas pela atuação ética cidadã. 

Pelo discurso da entrevistada, percebemos que a proposta da ETFRN era oferecer 
uma formação humana integral capaz de preparar o aluno para o mundo do trabalho 
e para enfrentar as transformações constantes dos diversos contextos. Fernanda 
(2013, Dezembro 3) destaca que: 

O Decreto 2.208/1997 foi um ‘balde de água fria’, visto que nossa proposta 
pedagógica era totalmente diferente do que esse decreto estabelecia. Ele 
comprometia todo o projeto que já havíamos implantado, uma vez que ele 
separava o ensino técnico da formação geral do aluno. Esse decreto deixou bem 
claro que o objetivo do governo era formar técnicos sem haver a preocupação 
com sua formação geral, que na nossa visão era de fundamental importância, 
tendo em vista que a formação geral, técnica e cidadã de qualidade fazem com 
que o nosso técnico seja conhecido e diferenciado. (grifos nossos). 

A percepção da entrevistada aponta que o Decreto contribuiu para o 
aprofundamento da dualidade do sistema educacional e fragmentou o ensino de forma 
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a acentuar a diferença entre o saber pensar e o saber fazer. O ensino propedêutico 
garantiria a chegada ao ensino superior e o ensino técnico formaria a mão de obra para 
o mercado de trabalho.  

Para não haver dúvidas sobre essa proposta e diminuir a resistência à sua 
implantação, o Governo FHC instituiu o Programa de Expansão da Educação 
Profissional – PROEP- para ampliar a oferta de vagas nos cursos básicos e técnicos. 
Nesse sentido, Gama (2004, p. 75) destaca que: 

Para atingir esses objetivos, tal programa contaria com um total de 500 milhões 
de dólares, sendo 250 milhões provenientes de convênio com o BID, convênio 
esse, assinado em 24 de dezembro de 1997, e 250 milhões como contrapartida do 
governo brasileiro, sendo 50% do orçamento do MEC e 50% do FAT, Fundo de 
Amparo ao Trabalhador.   

Mesmo com o forte incentivo para diminuir a oferta de vagas para o Ensino Médio 
e oferecer basicamente o ensino técnico, a pedagoga entrevistada, relembra que:  

A UNED do RN continuou com a formação geral, mesmo após o decreto 
2.208/97, mas muitas escolas de outros estados passaram a oferecer somente o 
ensino técnico. Nós não queríamos abrir mão da formação geral do aluno, pois 
sempre acreditamos nessa proposta. O MEC nos pressionava para que a Unidade 
passasse a oferecer somente o ensino técnico, porém havia uma resistência muito 
grande da Unidade em alterar um método de ensino que já havia se consolidado 
com sucesso. O excelente nível dos profissionais que atuavam na unidade e o 
sucesso do projeto político pedagógico já implantado foram essenciais para que 
a permanência do ensino geral e técnico fosse justificada. 

Para prosseguir com essa política pedagógica, a UNED teve que fazer algumas 
adequações. Tivemos período em que o aluno estudava três anos e meio, sendo 
que os últimos seis meses eram no ensino técnico e as aulas aconteciam pela 
manhã e pela tarde. Nesse período nos empenhamos em buscar maneiras para 
continuar a trabalhar com a formação geral. (Fernanda, 2013, Dezembro 3, 
grifos nossos). 

Acerca disso, Pegado (2010) acrescenta que quando a ETFRN estava terminando 
de implantar o Projeto Pedagógico de 1995, o Decreto 2.208 de 1997 determinou a 
separação do ensino médio do técnico. A comunidade reagiu rapidamente e vários 
protestos foram realizados em Mossoró e Natal para reivindicar a manutenção do 
modelo implementado no RN e autorizado como projeto piloto. Conforme destacou a 
entrevistada, “o excelente nível dos profissionais (...) e o sucesso do projeto político 
pedagógico já implantado foram essenciais para que a permanência do ensino geral e 
técnico fosse justificada.” (Fernanda, 2013, Dezembro 3). Assim,  
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[...] a negociação que se seguiu garantiu que metade das vagas ainda fossem 
para o ensino médio, mesmo que, na época, a intenção do Ministério fosse 
extinguir o ensino médio na rede federal da qual fazem parte as Escolas Técnicas 
e os CEFETs. (Pegado, 2010, p. 46).  

Dessa forma, a UNED Mossoró atendeu ao Decreto 2.208/1997, mas não cedeu 
aos “incentivos” financeiros do PROEP para extinguir o ensino médio integrado e 
oferecer apenas o ensino técnico. Em 1999, nos termos da Lei 8.948/1994, a Escola 
Técnica Federal do Rio Grande do Norte – ETFRN -  é transformada em Centro 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica pelo Decreto sem número de 
18/01/1999, publicado na seção 1, p. 4 do Diário Oficial da União – DOU nº 12 de 
19/01/1999. O CEFET trouxe outras possibilidades, como por exemplo, a implantação 
de cursos superiores de tecnologia para formação de tecnólogos. No entanto, a UNED-
Mossoró não chegou a oferecer, de imediato, esse tipo de curso.  
3. O DECRETO 5.154/2004 E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - UNED MOSSORÓ. 

No ano de 2004, a educação brasileira recebeu, por meio do Governo de Luís 
Inácio Lula da Silva, a possibilidade de integração entre o Ensino Médio e a Educação 
Profissional, oficializada pelo Decreto 5.154, publicado no Diário Oficial da União em 
26/07/2004. Com isso, revogou-se o Decreto 2.208/1997 e passou-se a ter a 
possibilidade de oferecer o Ensino Médio Integrado aos cidadãos de Mossoró.  

Nesse sentido, em 2005, a UNED deixa de oferecer o Ensino Médio “puro” e 
retoma a oferta do Ensino Médio Integrado, mas sem deixar de oferecer a modalidade 
subsequente, também prevista pelo Decreto nº 5.154/2004. Acerca da promulgação 
do Decreto 5.154/2004, Fernanda (2013, Dezembro 3), ressalta que:  

Desde que iniciamos os estudos na UNED, não trabalhávamos com o ensino 
técnico separado da formação geral. Nós sempre tratamos as duas formações 
como um todo, um conjunto. No período do decreto 2.208/1997, mesmo com certa 
dificuldade, conseguimos continuar dessa forma. Com a revogação desse decreto 
nós conseguimos ‘respirar aliviado, pois nós poderíamos trabalhar melhor, com 
mais qualidade. 

A percepção da pedagoga encaminha-se na perspectiva da preocupação que o 
CEFET/RN e a UNED Mossoró tinham com a necessidade da oferta do ensino médio 
profissionalizante integrado. Percebemos ainda a atenção da instituição com uma 
formação integral, a formação “como um todo, um conjunto.” (Fernanda, 2013, 
Dezembro 3). Desse modo, podemos observar que a UNED Mossoró, desde a sua 
inauguração, manteve-se como uma instituição firme em sua atuação, mesmo diante 
das dificuldades enfrentadas.  

O Decreto 5.5154/2004, representa para a UNED Mossoró um ato de liberdade 
institucional e mais autonomia para propor uma educação profissional que atendesse 
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aos interesses da classe trabalhadora, ou seja, uma educação que formasse para a vida 
e não apenas para o mercado de trabalho. Essa proposta de formação tem sido objeto 
de várias discussões e, colocá-la em prática é o grande desafio dos atores envolvidos 
com a educação profissional no Brasil.  
4. A LEI 11.892/2008 E O CONTEXTO RECENTE DO IFRN – CAMPUS MOSSORÓ 

Continuando a trajetória da UNED Mossoró, chegamos ao ano de 2008, quando o 
Governo de Luís Inácio Lula da Silva instituiu, por meio da Lei 11.892 de 29/12/1008, 
a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, além de tomar outras providências. O 
artigo 9º da referida Lei determina que “cada Instituto Federal é organizado em 
estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual identificada para cada 
campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios 
aos servidores.” (grifo nosso).  

Com isso, a antiga UNED Mossoró foi elevada à categoria de Campus, fortalecendo 
ainda mais suas ações de desenvolvimento local e regional. Com maior aporte 
financeiro do Governo Federal e com mais possibilidades acadêmicas, como a oferta 
de cursos superiores regulares5 e de Pós-Graduação, o Campus Mossoró ampliou seu 
quadro de servidores e melhorou sua estrutura física.  

Ao contrário do que a UNED vivenciou no governo FHC, com a possibilidade de 
privatização, falta de recursos e poucos servidores para atender às demandas da escola, 
observamos no Governo Lula uma política oposta ao seu antecessor. No âmbito das 
políticas educacionais, percebemos uma forte valorização do bem público e 
fortalecimento do Estado.  

As políticas adotadas, levaram à realização de muitos concursos e grandes 
investimentos em infraestrutura. Assim, a Instituição passou por uma nova 
reconfiguração, sem perder de vista o compromisso em oferecer à sociedade uma 
educação pública gratuita e de qualidade. Em consonância com a proposta de 
desenvolvimento local dos Institutos, o Campus Mossoró atua com foco nos principais 
elementos econômicos: petróleo, agroindústria e sal. Importante destacar que a 
formação oferecida pelo IFRN – Campus Mossoró tem proporcionado aos seus 
discentes a possibilidade de seguir carreira no ensino superior ou ingressar no mundo 
do trabalho, conforme preconizam as propostas de formação integral.  

Mais que uma mudança de nome, o IFRN – Campus Mossoró ampliou o 
desenvolvimento de ações voltadas à pesquisa e extensão, conforme coloca o artigo 6º 
da Lei 11.892. Nessa perspectiva, anualmente, as Pró-Reitorias de Pesquisa e Inovação 
e de Extensão, lançam editais com vagas para que todos os Campi do IFRN possam 
propor projetos de pesquisa e extensão. 

No tocante à graduação, a Instituição implantou, em 2009, o curso superior de 
Licenciatura em Matemática autorizado pela Resolução nº 34/2009/CONSUP de 22 

                                                   
5 O termo regular foi usado para distinguir os cursos superiores de tecnologia, já previstos na Lei de criação dos 
CEFET’s  
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de maio de 2009. Em 2012, foi implantado o curso superior de Tecnologia em Gestão 
Ambiental na modalidade presencial, autorizado pelo Resolução nº 
60/2012/CONSUP de 10 de julho de 2012. No ano de 2013, a Instituição implantou a 
primeira pós-graduação, por meio da Resolução nº 07/2013/CONSUP de 22 de março, 
o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação e Contemporaneidade na 
Modalidade Presencial. Em 2016, em associação com a Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido (UFERSA) e Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), o 
IFRN – Campus Mossoró  integrou-se ao Programa de Pós-Graduação em Ensino 
(POSENSINO). Em fevereiro de 2016, o Campus Mossoró tinha 1.154 6  alunos 
matriculados nos cursos apresentados na tabela 1, além de diversos outros programas 
de formação continuada.  

Tipo do curso Habilitação do curso 

Técnicos Integrados 

Técnico em Edificações  
Técnico em Eletrotécnica  
Técnico em Informática  
Técnico em Mecânica  
Técnico em Edificações (EJA) 

Técnicos Subsequentes 

Técnico Subsequente em Edificações  
Técnico Subsequente em Eletrotécnica  
Técnico Subsequente em Mecânica  
Técnico Subsequente em Petróleo e Gás  
Técnico Subsequente em Saneamento  
Técnico Subsequente em Informática  
Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho (EAD)  
Técnico Subsequente em Guia de Turismo (EAD) 

Graduação Curso Superior de Licenciatura em Matemática  
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental 

Pós-Graduação Especialização em Educação e Contemporaneidade  

TABELA 1 | Cursos oferecidos pelo IFRN – Campus Mossoró | Fonte: elaboração dos autores a partir de 
<http://portal.ifrn.edu.br/campus/mossoro/cursos> (acedido a: 18 fev. 2016) 

Observamos que o Campus Mossoró está sempre em crescimento, oferecendo 
várias possibilidades de formação aos jovens da região oeste do estado e adequando-
se às demandas do mundo do trabalho, sem perder vista, o foco na formação humana 
e integral. 

 

FINALIZANDO A (RE)VISITAÇÃO 

Ao revisitar a trajetória do Campus Mossoró e conhecermos melhor os momentos 
pelos quais a Instituição passou, percebemos que estamos diante de uma história que 
estará sempre em construção. Do curso de eletromecânica (1995) à Pós-Graduação em 

                                                   
6 Este número não considera as turmas de 4ºs anos dos cursos integrados que concluíram antes do fim do ano 
letivo, por motivo de matrícula em universidades. Fonte: Coordenação de Administração Escolar (COADES/MO), 
(2016, Fevereiro 18).  
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Educação e Contemporaneidade (2013), a Instituição passou por vários momentos de 
dificuldades e de avanços, mas não deixou de garantir à sociedade mossoroense e seu 
entorno a oferta de um ensino público de qualidade, de cumprir sua função social por 
meio de projetos de pesquisa e extensão e de formar cidadãos em uma perspectiva 
integral que preparasse para o mundo do trabalho e para o ingresso no ensino 
superior.  

Distanciando-se de uma formação voltada exclusivamente para os pobres que 
deveriam atuar no sistema produtivo, o Campus Mossoró vem tentando, em mais de 
duas décadas de existência, diminuir a dicotomia entre a formação propedêutica e a 
formação profissional. Isso ficou evidente no momento em que a Instituição deu 
continuidade à oferta do Ensino Médio Integrado, mesmo após a promulgação do 
Decreto 2.208/1997.   

Com a promulgação do Decreto 5.154/2004 e a Lei 11.892/2008, durante o 
governo do presidente Lula, a educação profissional experimenta um momento 
particularmente favorável para seu desenvolvimento no Brasil. Com isso, o Campus 
Mossoró passa a ter mais condições (financeiras e humanas) e possibilidades para 
consolidar a tríade ensino, pesquisa e extensão.  Os resultados obtidos pelos alunos 
mostram o compromisso da Instituição com a educação mossoroense e confirmam a 
grande importância de sua presença para o desenvolvimento da região Oeste do Rio 
Grande do Norte.   

Por fim, ressaltamos que os acontecimentos significativos do atual IFRN- Campus 
Mossoró, não se resume apenas à sua inauguração, em 1994, à sua transformação em 
CEFET, em 1999, ou a sua elevação à categoria de Instituto em 2008, mas, 
fundamentalmente, à mudança de vida proporcionada aos alunos que por ela 
passaram ao longo de mais de 20 anos de existência.  
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RESUMO 

O estado de Pernambuco possui forte tradição no arranjo e tessitura de 
organizações educacionais que funcionam como pequenos conservatórios, em diversas 
cidades do interior pernambucano. A partir dessa constatação, buscou-se 
compreender a identidade institucional das bandas de música, ambientadas nesses 
espaços, responsáveis pela formação musical de crianças, jovens e adolescentes, 
durante muitas décadas. Para este fim foram selecionadas as cidades de Belo Jardim 
e Tacaimbó, ambas localizadas em Pernambuco. Na primeira cidade foram 
investigadas duas instituições de educação musical: a “Filarmônica São Sebastião” e a 
“Sociedade Cultura Musical”; na segunda, a “Banda Filarmônica Municipal Santo 
Antônio”. Para atender ao que se propõe investigar, este trabalho foi construído na 
perspectiva da História Cultural, aponta para a abordagem da Micro-história como 
opção metodológica. As fontes documentais e orais foram exploradas no trabalho de 
campo. Além dos acervos documentais das referidas bandas, também, serão trazidas 
para este trabalho as narrativas de maestros, maestrina e aprendizes das referidas 
instituições. Os resultados apontam para a construção da identidade educacional das 
bandas como espaço de formação musical não-formal. 

 
PALAVRAS-CHAVE:  

Banda de música, Identidade, Instituições Escolares Não-Formais. 
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CONVERSAS INTRODUTÓRIAS, DIÁLOGOS COM A HISTORIOGRAFIA. 

A esta pesquisa compete à tarefa de contribuir com o campo da História da 
Educação, revelando e analisando a identidade das bandas de música, enquanto 
instituições escolares não-formais1. A investigação foi gestada no Grupo de Estudos: 
“Sujeitos, Identidades e Narrativas na Cultura e Educação Musical”, este se vincula ao 
Grupo de Pesquisa: “Práticas Culturais, Música e Sociedade”, cadastrado no diretório 
de grupos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) 
e certificado pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE). 
Ambos se caracterizam como espaços de estudos, discussões e investigação dos 
estudantes e professores do curso de Licenciatura em Música do Campus Belo Jardim. 

Estudos historiográficos mais recentes apontam fortes semelhanças entre o 
surgimento das bandas de música no Brasil e na Europa, especificamente aquele 
ocorrido em território português. Segundo Oliveto (2007, p. 76)2, “[...] já se sabia da 
existência de grupos musicais atuantes muito antes da época da colonização europeia.” 
Também aponta a autora que: “[...] Os indígenas brasileiros, antes da colonização 
europeia, já possuíam seus aerofones, membranofones e idiofones. Os  europeus   e  os  
africanos trouxeram seus instrumentos para o Brasil, e o contato entre as colunas 
gerou a formação de conjuntos musicais.  

Sobre a mesma temática de investigação, destaca-se a importância dada àqueles 
que participavam dos festejos sociais da época. Oliveto (2007, p. 77) destaca o 
reconhecimento popular às Charamelas3 . Oferece-se destaque a esses grupos por 
considerá-los antecessores das bandas de música. Integravam-se às festas religiosas e 
tinham quase como obrigatória a participação de negros charameleiros. Nessa mesma 
perspectiva aponta TINHORÃO (1997),4 para os grupos ou bandas de barbeiros, como 
sendo um dos precursores das bandas de música no Brasil, em meados do século 
XVIII.  

Especificamente sobre o ensino de música no Brasil, aponta-se que o mesmo se fez 
presente ao longo da história da educação brasileira, remontando ao período jesuítico. 
Nesse contexto destaca-se o ensino de flauta, gaita, viola e cravo às crianças indígenas 

                                                   
1 Defende-se o conceito de educação formal, explorado ao longo do texto a partir da conceituação trazida por 
TRILLA, Jaume. (2008).  A educação não-formal. In: ARANTES, Valéria Amorim (Org.). Educação formal e não-
formal. São Paulo: Summus.  

2 OLIVETO, Karla Aléssio e SALLES, Vicente. Trajetória Pessoal e Procedimentos de Pesquisa em Música - 
Brasília, 2007. 

3Banda composta de flautas e tambores, as quais tinham a denominação de “Charamelas”, devido às flautas do 
mesmo nome. Obrigavam a participação dos “negros charameleiros”. Flautas charamelas: instrumento de   sopro,   
renascentista,   cujo   som   é   produzido   com   uma   palheta   dupla.   Possui outras denominações como: 
shawm, Schalmey, Ciaramella ou Pommer. É um instrumento cónico feito demadeira com 6  ou 7 orifícios na 
parte frontal e um grande chifre. O cone é feito de diferentes tipos de madeira onde dar-se preferência a 
"Arundodonax", um Schilfrohrart francês. Acreditasse ser originário da Eurásia. 

4 TINHORÃO, José de Ramos. Música popular: um tema em debate. São Paulo: Ed. 34, 1997. 192 p. 
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(Moreira, 2007)5. Estudos musicológicos apontam para o entendimento da marcante 
influência portuguesa sobre a formação dos grupos musicais brasileiros, no decorrer 
do século XIX. Nesse sentido, torna-se fundamental pontuar a relação entre Portugal 
e Brasil na difusão da música erudita. Esta abordagem é tratada por Lopes – Graça,6 
em 1955 e, posteriormente, aferida por outros investigadores e investigadoras da área.  

Reforçando-se tal entendimento, infere-se, ainda, que as bandas de música foram 
trazidas para o Brasil por D. João VI, sob a influência do Barroco, com fortes marcas 
religiosas. Eram regidas e coordenadas por um mestre-capela.  

A partir do século XIX a música tocada pelas bandas perde um pouco da sua 
tendência erudita e elitizada, passando a representar, também, a paisagem sonora das 
ruas do império brasileiro. Neste contexto assume um relevante papel cultural e social 
passando a ser obrigatória a sua existência em todo Regimento de Infantaria, era o que 
determinava o texto de um Decreto Real, publicado em 1811, este dispositivo tornava 
a Fazenda Real responsável pela manutenção das bandas de música instrumental.  

O advento da República dá robustez às bandas de música que passam a introduzir 
novos instrumentos musicais em suas organizações, tais como a tuba e o saxofone. A 
partir de então, passam a existir como sociedades autônomas, ligadas a partidos 
políticos. Assim sendo trouxeram para seu novo arranjo as rivalidades e disputas que 
estavam representadas no cenário partidário local.  

Sobre a história das bandas de música pernambucanas, encontra-se disponível no 
“Catálogo online Bandas de Música de Pernambuco”, a seguinte referência: 

Em 1814 a música do regimento militar aparece substituindo as charamelas. E a 
partir da década de 20 do século XIX as bandas foram surgindo e desenvolvendo-
se por todo o Brasil, inclusive em Pernambuco, nos batalhões militares, tocando 
em todas as festas com uma música de sonoridade mais forte, exercendo com 
maior e melhor desempenho o papel das charamelas. As bandas, embora 
surgidas em Pernambuco desde as primeiras décadas do século XIX, só tiveram 
o seu pleno desenvolvimento após 1860, quando MORITZ introduziu o 
contrabaixo, o qual teve o nome de HELICON e depois TUBA e Adolfo Sax 
inventou o SAXOFONE, dois instrumentos que deram maior volume e harmonia 
às bandas.7 

Em Pernambuco, as duas primeiras bandas de música surgiram em 1848 e 1849, 
ambas sediadas na cidade de Goiana (Holanda, 2010), 8  a aproximadamente 65 
quilômetros da cidade do Recife. Pernambuco se notabiliza pela tradição dessas 

                                                   
5 MOREIRA, M. dos S. (2013). Mulheres em bandas de música no nordeste do Brasil e no norte de Portugal. 
Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia, Escola de Música, Salvador: BA, Brasil. 

6 LOPES-GRAÇA, F. (1973.) A música portuguesa e os seus problemas (III). Lisboa: Portugal, Edições Cosmos. 

7 https://catalogobandasdemusicape.wordpress.com/historia/ 

8 HOLANDA, R. P. de F. (2010) O papel das bandas de música no contexto social, educacional e artístico, Recife: 
Caldeira Cultural Brasileira. 
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bandas como instituições educativas. Defende-se que nelas gestou-se o frevo 
pernambucano, dali surgindo grandes composições. A inserção das mulheres nas 
bandas de música civis brasileiras se deu, tão somente, a partir da década de 1970. 

O presente estudo se justifica a partir do entendimento de que Pernambuco possui 
forte tradição no arranjo e tessitura de organizações educacionais que, sob a 
denominação de Sociedades Musicais ou Filarmônicas, funcionam como pequenos 
conservatórios em diversas cidades do estado.  

O estado possui atualmente 183 organizações dessa natureza, funcionando com 
feições de instituições escolares, atendendo a crianças, adolescentes jovens e adultos, 
pertencentes a diversos segmentos sociais. Cumprem a função de escolas técnicas de 
música, embora não sejam reconhecidas como espaços escolares formais, pois não 
graduam nem certificam a formação que ofertam, não estão ao alcance das políticas 
públicas de educação, portanto, não são contempladas pelas ações de financiamento 
educacional. Tal exclusão torna a manutenção das bandas um desafio enorme para os 
seus dirigentes e para a sua comunidade estudantil. Passam a depender das 
subvenções municipais representadas por valores irrisórios e geralmente com repasses 
esporádicos. 

Assim sendo, este trabalho investigativo buscou compreender a identidade 
institucional das bandas de música de cidades do interior pernambucano, enquanto 
instituições educacionais não-formais, responsáveis pela formação musical de 
crianças, jovens, adolescentes e adultos, durante muitas décadas, oferecendo-se 
destaque as suas trajetórias historiográficas.  

Dentro desse contexto foram selecionadas como recortes espaciais as cidades de 
Belo Jardim e Tacaimbó, ambas localizadas na microrregião do agreste setentrional 
do estado de Pernambuco, no Vale do Ipojuca. Situadas a cento e oitenta e quatro e 
cento e setenta quilômetros (184 e 170 km), respectivamente, da capital do estado, 
Recife. Na primeira cidade, o campo de pesquisa foi representado por duas instituições 
de educação musical: “Filarmônica São Sebastião” (1910) e “Sociedade Cultura 
Musical” (1935); na segunda, apresenta-se a “Banda Filarmônica Municipal Santo 
Antônio” (1935). Os dois municípios possuem noventa mil habitantes, 
aproximadamente, sendo Belo Jardim detentora do maior índice populacional. 

Para atender ao que se propõe investigar, este trabalho foi construído na 
perspectiva da História Cultural, considerando sua especificidade e delimitação 
temática aponta para a abordagem da Micro-história como opção metodológica. As 
fontes documentais e orais serão exploradas no trabalho de campo; para atender a este 
fim serão explorados os acervos documentais, acondicionados nas sedes das referidas 
bandas, formando um corpus documental composto por: Regimentos, ofícios, Projetos 
de Leis, Leis, históricos, diplomas, títulos e matérias jornalísticas. Além destes, serão 
trazidas para este trabalho as narrativas de sujeitos que integram essas instituições 
escolares não-formais. A coleta virtual será responsável pela seleção de sites 
relacionados à identidade educacional das bandas de música como espaço de formação 
musical em Pernambuco. 
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AS BANDAS DE MÚSICA NO CONTEXTO HISTÓRCIO-CULTURAL DAS PEQUENAS 
CIDADES PERNAMBUCANAS 

Essas instituições de ensino de música se ambientaram no pequeno contexto 
dessas cidades no começo do século XX, paulatinamente, passaram a integrar esses 
cotidianos citadinos, inserindo-se nos eventos militares e civis, nas festas religiosas e 
profanas, nos enterros, nas retretas 9 –, e em outros tantos momentos de relevância 
cultural e social.  Caracterizam-se como instituições escolares de educação não-formal 
(TRILLA, 2008)10, funcionam no contraturno escolar, não possuem formação voltada 
para a outorga de grau, própria do sistema escolar. Ofertam um leque de atividades 
voltadas para o desenvolviemtno socioeducativo e cultural dos sujeitos aprendizes. 

 A formação musical, ofertada por essas instituições, apresenta forte ênfase no 
instrumento, atende, preponderantemente, ao perfil profissional demandado pela 
carreira militar. Assim sendo, desempenham importante papel na preparação de 
músicos para as bandas dessas corporações. Os fardamentos, as marchas, a hierarquia, 
os desfiles tomam como referência o ritual dos militares. Observam-se essas 
influências na formação dessas instituições tanto no Brasil como em Portugal. A 
metodologia e os recursos adotados são tradicionalmente mantidos, em alguns casos, 
há mais de um século.  

A concepção que orienta o trabalho pedagógico nessas instituições de educação 
musical é tradicional, com forte ênfase à repetição e a memorização. Ensina-se de 
modo muito rígido, privilegia-se e reverencia-se a hieraquia. O modelo de ensino, 
inspira-se, segundo um dos maestros, na tradicão defendida pelas forças armadas 
(marinha, exército e aeronáutica) e nas forças auxiliares (polícia militar, civil, corpo 
de bombeiro e outras).  

A condição de garantir, com êxito, o ingresso de diversos jovens da região nas 
corporações anteriormente citadas, consolidou esse modelo de ensino “militarizado” 
como bem sucedido, especialmente nas instituições radicadas em Belo Jardim. 

Adriano Almeida, maestro e ex-aluno de uma das bandas analisadas, egresso do 
Curso de Licenciatura em Música do IFPE, Campus Belo Jardim, apresenta sobre o 
ensino ministrado na banda a seguinte panorâmica:  

[...] O ensino enfatiza o domínio técnico, iniciando-se pelo aprendizado de notas 
e solfejos, esta técnica se denomina: “Bater Lição”, ensinada, geralmente, pelo 
mestre, regente da banda, ou contramestre - refere-se à marcação do compasso 
                                                   

9 Que são concertos promovidos ao ar livre, em coretos armados para este fim. 

10 TRILLA, Jaume. (2008).  A educação não-formal. In: ARANTES, Valéria Amorim (Org.). Educação formal e 
não-formal. São Paulo: Summus. 
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feita com uma mão batendo na outra ou na mesa, durante os exercícios de solfejo. 
(ALMEIDA, 2015, p. 6)11 

O referido procedimento aponta para uma metodologia de base tradicional, 
mantém forte ênfase na repetição, distancia teoria e prática. Para os alunos iniciantes, 
propõe-se a leitura musical no pentagrama, a qual é trabalhada através do método de 
solfejo; geralmente, toma-se como referência o método: “SOLFEJOS para Escolas 
Primárias, Secundárias e Conservatórios” (GARAUDÉ, 1953) 12. Propõe-se que os 
alunos pratiquem no mínimo 50 lições de solfejo, posteriormente, quando bem 
aprendidas, passa-se a estudá-las no instrumento musical que lhe foi “destinado”. 
Nesse período o aluno passa a ser aprendiz e, concomitantemente, ao treinamento das 
lições, aprende algumas técnicas básicas de manuseio do instrumento. Depois de 
concluída esta segunda etapa, começará a estudar as músicas do repertório da Banda. 

Moreira (2007) 13 aponta o Método Completo de Divisão Musical de Paschoal 
Bona, para percepção rítmica e leitura e o ABC Musical, de Raphael Coelho Machado, 
como sendo metodologias que muito influenciaram o ensino de música nas 
filarmônicas brasileiras, a partir de 1945, quando adentraram no Brasil. A 
obrigatoriedade curricular do ensino de Música nas escolas brasileiras se deu até 1956, 
a partir de então, reforça-se a importância do papel das bandas como instituições 
formadoras de músicos e musicistas nas pequenas cidades brasileiras.  

Crianças, adolescentes e jovens das cidades de Belo Jardim e Tacaimbó, 
geralmente, têm o seu primeiro contato com a música através das bandas marciais das 
escolas onde estudam. Bandas essas, compostas por alunos da própria escola que se 
organizam para o tradicional desfile cívico da cidade, sob a batuta de um mestre-
regente. Esse contato inicial, muitas vezes abre caminhos para que esses jovens se 
interessem por um instrumento musical e procurem as bandas de música.  

Belo Jardim tornou-se conhecida pela sua capacidade em aprovar jovens para as 
bandas militares, esse episódio rendeu à cidade a denominação de “terra de músicos”. 
Apesar da abusiva exploração publicitária e midiática feita com tal título, as bandas 
musicais não recebem a atenção devida e necessária à sua continuidade e ampliação, 
como espaços educativos. Sobrevivem com imensa dificuldade, dependendo do 
empenho, dedicação e abnegação dos seus maestros e maestrina, de doações feitas pela 

                                                   
11 ALMEIDA, Adriano Pereira de Araújo. (2015) O Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais na Perspectiva do 
Método Da Capo: experiências vivenciadas na Banda Filarmônica de Tacaimbó -PE. Monografia de Graduação do  
Curso de Licenciatura em Música do IFPE Campus Belo Jardim. Orientação Professor Especialista Evandro 
Sampaio da Nóbrega; có-orientação Professora Doutora Bernardina Santos Araújo de Sousa.  

12 GARAUDÉ, Alexis de. (1953). Solfejos para escolas primárias, secundárias e conservatórios, Irmãos Vitale 
Editores - Brasil 

13 MOREIRA, M. dos S. (2013). Mulheres em bandas de música no nordeste do Brasil e no norte de Portugal. 
Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia, Escola de Música, Salvador: BA, Brasil. 
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comunidade e de um insignificante repasse mensal, nem sempre realizado, pela 
Prefeitura Municipal da cidade.  

Na cidade de Tacaimbó, o executivo municipal assume as despesas com aluguel da 
sede, energia elétrica e abastecimento de água, os honorários do maestro e uma 
incipiente ajuda de custo, caracterizada como “bolsa de incentivo e permanência” para 
os aprendizes da banda.  

Antes da sua emancipação política, ocorrida em 11 de setembro de 1927, Belo 
Jardim já possuía uma banda de música, caracterizada como banda-escola, acolhia 
jovens e crianças de ambos os sexos. Aproximadamente cinco décadas após a 
implantação da primeira banda de música, surge a segunda. Estas bandas receberam 
visibilidade social, estavam ligadas aos diferentes grupos políticos que dividiam o 
poder na jovem cidade de Belo Jardim. A partir dessa definição territorial se 
estabeleceu uma rivalidade entre essas instituições, à semelhança daquela existente 
entre os adversários políticos do lugar. Do trabalho monográfico, intitulado: “Belo 
Jardim, terra de músicos. Por quê?” (LIMA, 2015), destaca a discussão, a saber: 

[...] Certamente, a coexistência dessas instituições musicais em Belo jardim, com 
tradição em formar bons músicos e “exportá-los” para significativa parte do 
Brasil, ganhou relevância social e reconhecimento popular. Motivando o 
aparecimento do título de “terra de músicos”. Tal expressão ganha força no 
imaginário popular reforçada por uma simbologia que passa a representar essas 
imagens, a exemplo de uma escultura, retratando a figura de músicos que se 
tornou um dos pórticos de entrada da cidade. (LIMA, 2015, p.10)14. 

FIG 01: Pórtico de umas das entradas da cidade de Belo Jardim 

 
                                                   

14LIMA. Sara da Silva Albuquerque.(2015). Belo Jardim, terra de músicos. Por quê? Monografia apresentada à 
Faculadade de Belo Jardim, 2015. Sob a orientação da Professora Doutora Bernardina Santos Araújo de Sousa. 
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Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Belo Jardim-PE 

Encontra-se disponível no site denominado: “Ponto de cultura – Bandas 
Centenárias convergência digital, catálogo online”, a seguinte referência sobre a 
musicalidade da cidade de Belo Jardim: 

Belo Jardim é a cidade de maior representatividade musical no Estado. Aqui a 
música é uma herança que passa de pai para filho e não é raro encontrar famílias 
inteiras dedicadas à arte de tocar um instrumento. O número de músicos 
nascidos em Belo Jardim é tão significativo que em praticamente todas as bandas 
ou orquestras pernambucanas (além de várias orquestras nacionais) existe ou já 
existiu um representante da cidade. [...] Belo Jardim guarda histórias fantásticas 
relacionadas à música. Um desses episódios ocorreu em 1953, quando as bandas 
“rivais” Filarmônica São Sebastião e Cultura Musical disputavam para encerrar 
uma festa de rua e, como nenhuma abria mão de ser a última a se exibir, as duas 
permaneceram tocando 15 horas seguidas. O impasse só foi resolvido com a 
intervenção do juiz de Direito, do promotor, do prefeito e do delegado da cidade 
que promoveram o seguinte acordo: os músicos iam sendo retirados 
paulatinamente, um de cada lado, até que a música silenciasse. Na atualidade 
ainda existe uma pequena “rivalidade” entre as bandas, mas, é propósito da 
diretoria atual que isso caia por terra.15  

Há inúmeras histórias contadas pelas ruas de Belo Jardim sobre as bandas de 
música da cidade. Reforçam-se, assim, no imaginário popular, os diversos conteúdos 
que compõem a paisagem sonora e pitoresca da terra de músicos. 

Para estudar nas instituições de educação musical, analisadas neste trabalho, não 
há indicação de faixa etária, exige-se como pré-requisito que o/a postulante saiba ler 
e escrever. Recomenda-se, como material escolar, um caderno de música. Os 
estudantes são identificados como aprendizes de música; o professor-maestro como 
mestre, este passa a partilhar a regência e a docência com os/as aprendizes que 
possuem melhor desempenho em teoria musical e na performance do instrumento.  

As atividades de ensino-aprendizagem de música propostas, pelas bandas 
analisadas, ocorrem, de acordo com o aprendizado/nível de cada sujeito. Inicialmente 
os aprendizes em fase de iniciação musical, executam 50 lições, apresentadas de forma 
gradativa, em cada lição (trechos melódicos/rítmicos usando à escrita musical), 
apresentam-se as notas musicais (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si), exercitando-se leitura 
métrica, além de símbolos usados na escrita gráfica musical ocidental. Nesse primeiro 
momento já se introduz uma pequena base da teoria musical. Vencida esta etapa com 
êxito, os estudantes se habilitam ao estudo do instrumento musical.  

A escolha do instrumento musical nem sempre pode ser contemplada. A banda-
escola possui um quantitativo limitado, ficando impossibilitada, na maioria dos casos, 
em atender as escolhas indicadas pelos seus aprendizes. Nessas circunstâncias os 

                                                   
15 https://filarmonicasaosebastiao.wordpress.com/, 
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instrumentos são distribuidos de acordo com a disponibilidade da banda ou ainda 
atendendo a atributos do biótipo (exemplo: ser mulher, ser homem, ser alto, ser baixo, 
possuir lábios grossos ou finos, etc). Adriano Almeida expõe em sua monografia: 

[...] Após um número considerável de lições o aluno ou aluna habilita-se a receber 
o instrumento indicado, tal indicação está estreitamente ligada a características 
físicas dos estudantes, é comum, por exemplo, a distribuição das palhetas com as 
moças e rapazes de lábios finos; os metais são entregues aos que possuem lábios 
grossos, os altos e fortes dominam os trombones, tubas e trompetes, a 
distribuição dos outros instrumentos costuma obedecer a regras semelhantes. 
(ALMEIDA, 2015, p. 10)16 

Aquelas e aqueles que não têm suas indicações contempladas ficam a espera de 
doações ou aguardando a sobra do instrumento desejado, na ocorrência de alguma 
desistência ou doação de instrumento. Considerando as dificuldades da instituição em 
realizar novas aquisições, em alguns casos, a família, quando dispõe de condições 
financeiras favoráveis, adquire o referido equipamento.   

Vencidas as dificuldades iniciais, os postulantes à condição de músicos ou 
musicistas oficiais deverão apresentar disciplina e esforço hercúleo no domínio dos 
conhecimentos e habilidades a fim de assumir o lugar de músico titular, podendo se 
apresentar oficialmente fardado. Alcançar esse estatus é um desejo também dos 
familiares que almejam essa condição e sonham com a ascenção desse jovem na 
carreira de músico-militar.  

Constatou-se, por meio da análise de documentos, haver na atualmente uma 
evasão exponencial nas bandas analisadas. Na Filarmônica São Sebastião, em 2013, 
apontou-se 40 aprendizes matriculados no início do ano, permanecendo apenas 20, 
dentre estes apenas 10 conseguiram, dentro do tempo estabelecido, adquirir os 
domínios básicos para tornarem-se músicos oficiais. Nesta demonstração, tem-se uma 
dessitência de 50% e um aproveitamento final de apenas 25%. Constatou-se nas outras 
instituições indicadores semelhantes aos aqui apresentados.  

Preocupados, os dirigentes (maestro e maestrina) das instituições localizadas em 
Belo Jardim, apontam a escassez de incentivo financeiro, que resulta na falta de 
investimentos e melhorias nas bandas, como sendo um dos motivos dessa desistência. 
Além destes, a ampliação de novos campos de trabalho para os jovens retira, um 
pouco, da atratividade, antes, exercida pelas carreiras militares.   

Na Filarmônica da cidade de Tacaimbó, o maestro atribui o desestímulo ao método 
de ensino ultrapassado, aponta o distanciamento entre as aulas teóricas e o acesso ao 
instrumento como sendo a principal causa do abandono. Muitas vezes o estudante 
passa até um ano sem contato com o instrumento musical, apenas vendo teoria. 
Segundo o maestro, isto causa desmotivação. Em função disto implantou um novo 

                                                   
16ALMEIDA, Adriano Pereira de Araújo. (2015) O Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais na Perspectiva do 
Método Da Capo: experiências vivenciadas na Banda Filarmônica de Tacaimbó - PE.  
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método, em 2015, transformou a experiência em sua investigação de conclusão de 
curso, sobre isto narra:  

O projeto foi aplicado em uma turma de alunos iniciantes da Filarmônica, no 
segundo semestre de 2015, entre os meses de setembro e novembro, oferecendo aulas-
ensaio três dias por semana, com duração de 2 horas e meia cada. O método utilizado 
foi o “DA CAPO - método elementar para o ensino individual ou coletivo de 
instrumentos de banda (Barbosa, 2004)”,  

[...] Os instrumentos musicais utilizados foram todos de sopro, da família dos 
metais e palhetas, disponibilizados pela Filarmônica. Não se utilizou nenhum 
instrumento de percussão neste processo pelo simples fato de nenhum aluno ter 
se interessado por eles. Na distribuição e escolha dos instrumentos para os alunos 
utilizou-se de critérios como uma sondagem do gosto de cada um por aprender 
um tipo de instrumento disponível na Banda, adequado às suas características e 
porte físico.  [...] A experiência com o método Da Capo foi exitosa considerando o 
alto índice de permanência na banda (90%); a manutenção da motivação dos 
aprendizes em permanecer na banda, e o estudo do instrumento dado de forma 
compreensível, segundo apontam os resultados coletados por meios de 
formulários identificados como fichas de acompanhamento das aprendizagens. 
(ALMEIDA, 2015, p. 31)17 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O interesse em estudar as bandas de música como espaços de educação não-formal 
ganhou notoriedade nos últimos anos. Há um considerável crescimento de trabalhos 
acadêmicos discutindo as bandas marciais do nordeste brasileiro. A demanda de 
acadêmicos que têm demonstrado interesse por esse campo de pesquisa fomentou a 
organização de um grupo de estudos sobre as bandas de música, filarmônicas e 
marciais do interior de Pernmabuco, implantado no curso de Licenciatura em Música 
do IFPE Campus Belo Jardim.   

                                                   
17 ALMEIDA, Adriano Pereira de Araújo. (2015) O Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais na Perspectiva do 
Método Da Capo: experiências vivenciadas na Banda Filarmônica de Tacaimbó-PE. Monografia de Graduação do 
Curso de Licenciatura em Música do IFPE Campus Belo Jardim. 
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Alunos, alunas e professores, oriundos desses espaços de formação musical, têm 
levantado uma considerável diversidade de temas e problemáticas de investigação 
sobre bandas filarmônicas e marciais, que começam a aparecer sob a forma de 
trabalhos de Conclusão de Cursos, artigos acadêmicos e projetos de pesquisa 
direcionados ao ingresso em Programas de Pós-Graduação stricto sensu. 

FIG.2 Fotos das bandas investigadas 

Fonte: acervo fotográfico das bandas 

A temática envolvendo as bandas de música de Belo Jardim tem atraído 
pesquisadores de outros países, a exemplo de uma pesquisa de mestrado envolvendo 
pesquisadores dinamarqueses (Center of Cultural Psychology Aalborg University).  

Nesses registros finais agradeço à colaboração dos maestros: João Vieira de Souza 
(Vavá Vieira) e Francisco José Ferreira de Araújo, ambos da Banda Filarmônica São 
Sebastião; à maestrina Conceição Lima Leite, da Banda Sociedade de Cultura Musical; 
a  Adriano Pereira de Araújo Almeida, Banda Filarmônica Santo Antônio. A 
homenagem pela coragem e pela esperança atravessa a escrituração deste texto, a 
gratidão pelo tempo dedicado às nossas conversas, pela abertura dos arquivos e 
acervos fotográficos. A vocês dedico este trabalho de analise e reflexão sobre as 
identidades das bancas de música do interior pernambucano, na condição de 
relevantes instituições de educação musical, na dimensão não-formal.  

Dedico, especialmente à memória do inesquecível Professor Ulisses Lima, um 
amante das artes musicais, um professor-maestro que marcou a história desta cidade 
e regendo “sua banda” até os noventa anos de idade. 
  As ilustrações a seguir captam muito das suas forças e esperança. Seguidamente 
estão postas da esquerda para a direita: “Filarmônica Santo Antônio”, “Sociedade de 
Cultura Musical” e “Filarmônica São Sebastião”. 
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RESUMO  

O Grupo Escolar Cruz Machado foi construído no ano de 1906 e iniciou suas 
atividades educacionais em 01 de fevereiro de 1907. Em 1925 após uma reforma no 
edifício ocorreu seu fechamento, e, hoje abriga o Museu da Escola Paranaense. No ano 
de 2012 o Conselho Estadual de Patrimônio do Estado, órgão ligado a Secretaria 
Estadual da Cultura, procedeu ao tombamento do edifício localizado na Rua Bispo 
Dom José, no Bairro Batel na cidade de Curitiba, que à época funcionava a Divisão 
Estadula de Narcóticos, órgão ligado à Secretaria Estadual de Segurança Pública. Por 
muitos anos atribuiu-se o fechamento do Grupo Escolar Cruz Machado em razão da 
construção do Grupo Escolar Dom Pedro II, mas não foi esse o motivo. Problemas de 
saneamento básico e da estrutura do prédio ocasionaram o encerramento das 
atividades educacionais no Grupo Escolar Cruz Machado. O presente artigo buscou 
identificar o processo de implantação do ensino primário na forma de organização dos 
grupos escolares na cidade de Curitiba, destacando o início e o encerramento das 
atividades escolares do Grupo Escolar Cruz Machado, no contexto da primeira 
República. 

 
PALAVRAS-CHAVE 
Ensino primário, escolas graduadas, grupos escolares. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estado do Paraná, no início do século XX, se insere no contexto nacional de 
consolidação da República. De acordo com Carvalho,“A República brasileira, à 
diferença de seu modelo francês, e também do modelo americano, não possuía 
suficiente densidade popular para refazer o imaginário nacional.” (1990, p.128) Era 
preciso nesse sentido, evitar a ruína da República. Nesse período inicia-se o processo 
de institucionalização dos grupos escolares, que será uma ação inovadora de 
reorganização do ensino primário, muito diferente do período imperial. A criação, em 
1906, do Grupo Escolar Cruz Machado se insere no contexto do processo de 
consolidação do novo regime. No entanto, em 1925 as atividades escolares do Grupo 
Escolar encerraram-se. Quais os motivos que levaram ao encerramento das atividades 
escolares do Grupo Escolar Cruz Machado, ainda no início do século XX em franco 
processo de consolidação da Primeira República?  
 

2. O PARANÁ NO CONTEXTO DA PRIMEIRA REPÚBLICA 

A história política do Paraná, de certa forma, inicia-se com a sua emancipação em 
1853, da então 5ª Comarca da Província de São Paulo, após diversos embates com as 
elites paulistas, tendo como primeiro gestor Zacarias Goes de Vasconcellos. 
Politicamente, as elites paranaenses constituíam-se basicamente em dois partidos, o 
Liberal e o Conservador, tal polaridade vigorou até o início do século XX. “Tratava-se 
de oligarquias que escolhiam pessoalmente seus bacharéis para representá-las no 
poder”. (MAGALHÃES, 2001, p.25)  

Com a República proclamada, em 1889, aumentam as expectativas das elites 
regionais com relação à União, contudo, essa autonomia não ocorrerá de imediato e 
sem resistências. Podemos destacar dois acontecimentos políticos que marcaram o 
cenário paranaense da Primeira República, a Revolução Federalista e a Guerra do 
Contestado. De acordo com Oliveira: 

Política e administrativamente, os primeiros anos de República no Paraná foram 
marcados por grande instabilidade governamental, haja vista os sete 
governadores que se sucederam de 1889 a março de 1891. A alternância de 
governantes, a maior parte estranhos aos problemas paranaenses, concorreu 
para o clima de agitação e descontentamento dos republicanos históricos, de 
cujas mãos escapou o comando político do Estado. (2000, p. 04) 

No âmbito político, como mencionamos anteriormente dois fatores marcaram os 
rumos do Estado, a Revolução Federalista e a Guerra do Contestado. 

A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul demonstrava a insatisfação com o 
novo regime republicano e o ideário positivista. O Paraná foi palco de uma guerra civil. 
A cidade de Paranaguá foi tomada pelas tropas dos revoltosos do Rio Grande do Sul e 
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a cidade da Lapa resistia sob o comando de Coronel Gomes Carneiro, movimento 
conhecido como o “Cerco da Lapa”; a cidade de Curitiba, inicialmente receberia os 
revoltosos com entusiasmo e posteriormente com aplausos às tropas florianistas. A 
população curitibana não tinha clareza dos motivos do conflito. (MAGALHÃES, 2001, 
p.28) 

A Guerra na Região do Contestado, decorre da delimitação geográfica entre Santa 
Catarina e Paraná, que somente definiu-se em 1916. 

Por volta de 1900, às margens dos latifúndios do Paraná ia se estabelecendo uma 
pequena economia de subsistência praticada por posseiros e intrusos, pessoal 
miserável que era dispensado, enquanto mão-de-obra, das grandes fazendas. 
Com o crescimento econômico do Estado, tal população gradativamente, e não 
sem o uso da violência, foi empurrada por proprietários ou pela polícia para o 
sertão, onde recompunha suas unidades produtivas. (MAGALHÃES, 2001, p.35) 

Não era suficiente que essa população ficasse à margem do processo civilizatório, 
em 1912, por concessão do estado paranaense, inicia-se um violento massacre dessa 
população em razão das terras para a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio 
Grande, que foram adquiridas pela Souttern Brazil Lumber and Colonisatio 
Company. Durante a construção da estrada de ferro em Santa Catarina e Paraná 
ocorrem sucessivos confrontos, pois a construtora expulsava as populações de forma 
desproporcionalmente violenta, o que resultou no recrudescimento da população, 
gerando imenso conflito e clamores de retorno à monarquia. Os revoltosos (os 
camponeses) eram chamados de “fanáticos”. Esses camponeses “fanáticos” estavam 
colocando em risco o empreendimento, pois no ano de 1914 já dominavam cerca de 
25mil quilômetros quadrados de terras. De acordo com Magalhães, “A questão central 
não era (...) o sistema de governo, mas o protesto dos trabalhadores com relação à 
política fundiária.” (2001, p.36-37)  O movimento foi fortemente sufocado com a 
intervenção do governo central.  

Para Linhares (1999), as oligarquias rurais constituíram, durante a Primeira 
República, mecanismos garantidores da ordem agrário-conservadora, 
apoiadas, quer por omissão, quer pela intervenção direta do poder central, pela 
estrutura do latifúndio. Quando as divergências políticas entre poder central e 
poder local denunciavam conflitos entre grupos da mesma classe, como é o caso 
da Revolução Federalista, o poder central agia de forma a enfrentar, com as 
forças do Estado, tais elites; quando conflitos partiam das camadas pobres, os 
ajustes eram feitos em nome da “ordem”, tal como pretendiam os senhores. 
(MAGALHÃES, 2001, p. 37) 

 Economicamente a produção da erva mate foi a principal renda do estado até 
aproximadamente o ano de 1929, seguida da madeira, sem, contudo atingir os 
patamares de expressiva produção. O processo de produção da erva mate introduziu 
uma sofisticada divisão do trabalho no interior da economia paranaense. A primeira 
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etapa de seu processo de produção requeria uma mão de obra abundante com pouco 
ou sem nenhuma qualificação, quando a erva nativa era cortada e amarrada para ser 
enviada para o beneficiamento. Na segunda etapa, as folhas eram cortadas e moídas e 
o pó era ensacado para a comercialização. (OLIVEIRA, 2001, p.26) No auge do Ciclo 
da Erva Mate impõe a necessidade do uso da mão de obra na colheita e beneficiamento 
da erva mate. 

     Com a necessidade do povoamento do território paranaense, o estado vai se 
inserir no fluxo migratório nacional e também imigratório, sobretudo da Europa em 
fins do século XIX e de forma mais contundente no início do século XX. Os dados do 
censo de 1900, registram que 13,6% da população paranaense era de estrangeiros. 
(MAGALHÃES, 2001, p.31). No Paraná, o início do processo de industrialização 
coincide com a intensificação das políticas imigratórias e com o auge do ciclo da erva-
mate. A vinda dos imigrantes europeus alavancou o mercado local, com a criação de 
novos postos de trabalho diretos e indiretos, ocorrendo o crescimento da população, 
conforme podemos observar na Tabela 1. 

 
CRESCIMENTO POPULACIONAL - CURITIBA E PARANÁ - 1854-1920 

Ano Curitiba Paraná 

1854 6.791 62.248 

1877 12.651 126.722 

1890 24.553 249.491 

1900 50.124 327.136 

1910 60.800 572.375 

1920 78.986 685.711 

TABELA 1: O crescimento populacional – Curitiba e Paraná- 1854-1920: Fonte: MAGALHÃES, 2001. 

Foram muitos os mecanismos coercitivos adotados pelos governos, tanto local 
como central, para assegurar a vitória do regime republicano, também foram 
colocados em curso políticas educacionais como um instrumento de remodelação do 
cidadão. Segundo Foucault (1986), um período de controle social com a 
disciplinarização dos corpos, dos tempos e dos hábitos, viabilizado pela escola. 

 
3. A REORGANIZAÇÃO DO ENSINO PRIMÁRIO E O SURGIMENTO DOS GRUPOS 
ESCOLARES NA CIDADE DE CURITIBA 

O início do século XX registra um conjunto de mudanças no cenário nacional, 
sobretudo tendo em vista a consolidação do regime republicano. Com a Proclamação 
da República em 1889 e consequentemente a formação dos estados e o advento do 
regime federativo, muitas mudanças são colocadas em curso, sobretudo no âmbito 
educacional. “Três foram as questões fundamentais a serem resolvidas pelo Governo 
no tocante ao ensino: a formação do professorado, a construção de prédios escolares e 
o fornecimento de equipamentos escolares.”(OLIVEIRA,2001, p. 147) As discussões 



 

 
 

8 

sobre a necessidade da construção de um sistema nacional de ensino, definindo a 
questão da instrução pública como a redentora da humanidade, portanto, a chave para 
a solução dos problemas enfrentados para a consolidação da República, “era preciso 
construir uma nação pautada em valores que demonstrasse estar sintonizada com o 
mundo moderno”. (BENCOSTTA, 2001, p. 104), 

  Para eternizar a República, era necessário dotar a Instrução Pública de 
“características de uma quase religião cívica, cujo papel era dotar a sociedade de 
coesão através da educação do povo e da criança do novo regime” (MONARCHA, apud 
BENCOSTTA, 2001, p. 104).  

O novo regime não se incumbiu da organização e manutenção da instrução pública 
numa perspectiva de implantação de um sistema nacional de ensino. Tal tarefa ficou a 
cargo dos estados. 

A antiga autonomia, conferida às Províncias, após a Constituição do Império, 
pelo Ato Adicional de 1834, manteve-se na República em relação aos Estados, 
atribuindo-lhes competência para legislar sobre assuntos como educação. Essa 
dualidade legal prevaleceu na República até meados do século XX quando, afinal,  
foi elaborado um Plano Nacional de Educação.(OLIVEIRA, 2001,p.144) 

No ano de 1890, é instituído um conjunto de mudanças, através do Decreto nº 981 
de 8 de novembro, conhecida como Reforma Benjamin Constant, que previa a reforma 
dos ensinos primário e secundário. Muita embora fosse destinada ao Distrito Federal, 
constituiu-se como referência para os demais estados da federação.O estado de São 
Paulo foi pioneiro na organização do ensino primário. A “reforma da instrução pública 
paulista, implementada entre 1892 e 1896, pioneira na organização do ensino primário 
na forma de grupos escolares (...)” (SAVIANI, 2007, p. 165). A reforma geral da 
instrução pública paulista, instituída pela Lei nº 88 de setembro de 1892, embora 
abrangesse o conjunto da instrução pública, “a ênfase recaiu na escola primária. E a 
grande inovação consistiu na instituição dos grupos escolares, criados para reunir 
em um só prédio de quatro a dez escolas.” (SAVIANI, 2007, p. 172-grifo nosso) 

O Estado de São Paulo, no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1890, 
deu início a uma ampla reforma educacional, baseada nos princípios filosóficos 
franceses, quando iniciou com implantação do ensino graduado na Escola Normal e, 
posteriormente, em 1892, na organização das escolas primárias, tendo na criação dos 
grupos escolares sua maior inovação. Segundo Saviani,  

A par da organização administrativa, reunindo várias classes regidas por 
diferentes professores sob uma direção comum, e dos aspectos pedagógicos 
compreendendo a definição dos conteúdos curriculares e do método de ensino, 
um elemento importante dessa política educacional foi a iniciativa de construir, 
para abrigar os grupos escolares, vistosos prédios públicos que 
rivalizavam com a igreja, a câmara municipal e as mansões mais 
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importantes tanto da capital como das principais cidades do interior. (2004, 
p.03- grifo nosso) 

Em outras palavras, uma das principais ações desse período, a Primeira República, 
em termos educacionais, foi à estruturação do ensino primário com a criação dos 
grupos escolares e a organização de uma nova proposta de ensino, a escola graduada. 
De acordo com Bencostta, “foi olhando para a experiência francesa (...) que parte das 
autoridades de ensino da República brasileira procurou se assemelhar de maneira 
incompleta, especialmente quando propõem a institucionalização da escola 
graduada.” (2001, p.105) 

  No Paraná, destacamos a figura do governador Francisco Xavier da Silva que 
ocupou o cargo de governador três vezes. Sua segunda gestão (1900 a 1904) ficou 
marcada por vários investimentos nos setores produtivos e de infraestrutura (estradas 
e ferrovias) e, atendendo aos preceitos republicanos, canalizou recursos para a 
educação, sobretudo na construção de edifícios escolares e em 1901, no Relatório 
Anual do Governador, adverte a “falta de casas escolares, a principiar pela capital, em 
que existem duas” (PARANÁ, 1901, p. 121). “As escolas republicanas passaram a 
representar um instrumento de desenvolvimento moral e intelectual da sociedade 
(...).” (CASTRO, 2008, p. 31) No ano de 1903 o Diretor Geral da Instrução Pública, 
Professor Dr. Victor Ferreira do Amaral, visita à cidade de São Paulo, para conhecer a 
experiência dos grupos paulistas. (PARANÁ, 1903, p. 6-7) No mesmo ano aprova o 
Regimento Interno das Escolas Públicas do Estado do Paraná (PARANÁ,  1903, 
Decreto nº 263).  

Mencionamos, também, o governador Bento Munhoz da Rocha, representante da 
república oligárquica que empreendeu, em suas duas gestões (1920 a 1928), um 
conjunto de reformas na Instrução Pública com a participação fundamental dos 
chamados reformadores: Lysimaco Ferreira da Costa e César Pietro Martinez, este 
último procedeu a Reforma da Instrução Pública em 1920, e, Lysimaco da Costa, a 
Reforma da Escola Normal, em 1922. César Pietro Martinez ocupou o cargo de Diretor 
da Instrução Pública no período de 1920 a 1924; e Lysimaco Ferreira da Costa entre 
1924 a 1928. (MORENO, 2003.) 

Deste modo, no período de 1903 a 1928, a cidade de Curitiba vai assistir a 
construção de um conjunto de edifícios destinados ao funcionamento dos grupos 
escolares. A construção dos grupos escolares vai provocar a alteração da organização 
e da estrutura do sistema estadual de ensino no início de século XX, na cidade de 
Curitiba. A tabela 2, a seguir, apresenta cronologicamente essas construções. 

 
CONSTRUÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES  - CURITIBA 

Ano Grupo Escolar Nº de salas 

1902 Grupo Escolar Dr Xavier da Silva 06 

1906 Grupo Escolar Cruz Machado 02 

1910 Grupo Escolar Professor Cleto 04 
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1910 Grupo Escolar Presidente Pedrosa 02 

1910 Grupo Escolar Conselheiro Zacharias 02 

1910 Grupo Professor Brandão 02 

1910 Grupo Escolar Rio Branco 04 

1910 Grupo Escolar Dezenove de Dezembro 04 

1926 Grupo Escolar Dom Pedro II 12 

TABELA 2: Construção dos Grupos Escolares Curitiba. Fonte: CASTRO, Elizabeth Amorim. 2008. Grupos Escolares de 
Curitiba na primeira metade do século XX. Curitiba: Edição do autor. 

Em dezembro de 1903, é inaugurado o primeiro grupo escolar da capital 
paranaense, ou melhor, o primeiro edifício construído especialmente para agrupar as 
escolas isoladas da cidade de Curitiba, que foi denominado de Grupo Escolar Xavier 
da Silva, em homenagem ao Governador Francisco Xavier da Silva. O projeto 
arquitetônico era arrojado e possuía 06 salas de aula e 02 pátios de recreação cobertos. 
A previsão do Secretário da Instrução Pública, Dr Victor Ferreira do Amaral, era: 
“installar tres escolas para cada sexo, completamente separadas, sendo uma para a 1ª 
serie do primeiro gráo, uma para a 2ª serie do 1º gráo e a 3ª para ambas as series do 
2º gráo.” (PARANÁ, 1903, p. 124) 

Bencostta (2001), também vai ressaltar a preocupação das administrações dos 
Estados em relação a construção dos edifícios escolares e destaca: “Em regra geral, a 
localização dos edifícios escolares deveria funcionar como ponto de destaque na 
cena urbana, de modo que se tornasse visível, enquanto signo de um ideal 
republicano, uma gramática arquitetônica que enaltecia o novo regime.” (p. 105 – grifo 
nosso) De acordo com Oliveira, “a nova modalidade de escola abriu caminho para a 
criação de outras do gênero, em razão de agrupar escolas de ensino primário num 
mesmo prédio.” (2000, p.5) 

A criação de grupos de escolas que deram origem aos famosos grupos 
escolares, (...) esta modalidade de organização escolar, foi altamente 
inovadora, tanto no sentido de reunir, num mesmo prédio, várias crianças e 
professores sob a orientação e a administração de um professor que assumia a 
função de diretor, como também permitir a organização do ensino seriado, 
possibilitando ao professor maior dedicação ao ensino das crianças com o 
mesmo nível de aprendizado. (OLIVEIRA, 2000, p. 01- grifo nosso) 

Outras mudanças foram efetivadas, como: homogeneização dos alunos conforme 
o nível de conhecimento, fragmentação do currículo, divisão do trabalho dos 
professores, a seriação do ensino, a reorganização dos tempos, dos espaços e a 
hierarquização com a criação de uma nova figura, o Diretor. A hierarquização e divisão 
do trabalho do professor marcaram a organização das escolas graduadas. 

Cada grupo escolar tinha um diretor e tantos professores quantas escolas 
tivessem sido reunidas para compô-lo. Na verdade essas escolas primárias, uma 
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vez reunidas, deram origem, no interior dos grupos escolares, às classes que, por 
sua vez, correspondiam às séries anuais. Portanto, as escolas isoladas, eram não 
seriadas, ao passo que os grupos escolares eram seriados. Por isso esses grupos 
eram também chamados de escolas graduadas, uma vez que o 
agrupamento dos alunos se dava de acordo com o grau ou série em que se 
situavam. (SAVIANI, 2007, p.172 – grifo nosso) 

Como podemos observar, o desejo das autoridades de ensino, era implementar um 
projeto educacional pautado na organização do ensino graduado, e 
consequentemente, “este tipo de organização implicava uma determinada ordenação 
do espaço, das atividades, dos ritmos e dos tempos, assim como uma distribuição de 
usos desses espaços e objetos, e uma classificação-valorização de professores e 
alunos.” (VINÃO, 1990 apud BENCOSTTA, 2001, p.108) 

No ano de 1905, Dr Victor Ferreira do Amaral, então Secretário de Estado dos 
Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, adverte: “(...) estes grupos não 
devem consistir em simples agglomerações de escolas, mas sim, em uma serie 
systhematisada de ensino progressivo, contento cursos de diversos graus.” (PARANÁ, 
1905, p.23) 

Em 1908, o Diretor da Instrução Pública reafirma: 

Todos repetem que o Estado, instruindo, se propõe formar cidadãos úteis ao lado 
de espíritos esclarecidos; educar intelectual e moralmente, preparar no 
indivíduo as condições necessárias a realizar a Pátria, o lema de nossa bandeira: 
Ordem e Progresso. Ordem garantida pela edificação moral e progresso, 
provável pela aquisição dos conhecimentos das leis naturais, a fim de atuar no 
mundo exterior. (PARANÁ, 1908, p.56) 

A multiplicação das escolas primárias tornou-se uma reivindicação constante das 
autoridades do ensino. Os Relatórios dos Inspetores da Instrução Pública, destacavam 
com frequência a necessidade de construção de prédios destinados exclusivamente às 
práticas escolares. Abolir as casas de aluguel precárias, sem ar ou luz e de condições 
higiênicas impróprias era uma tônica nos documentos oficiais. E defendiam a 
necessidade da organização do ensino primário em grupos escolares, “uma medida (...) 
mais metódica, racional e consentânea com os modernos planos pedagógicos (...), do 
que as pequenas escolas isoladas, derivadas das antigas cadeiras de instrução 
primária.”(PARANÁ, 1908, p.62) No ano de 1923, “possue o Estado 56 edifícios 
destinados aos estabelecimentos escolares, sendo 16 na Capital e 40 no interior.” 
(PARANÁ, 1923, p.82) 
 

4. O GRUPO ESCOLAR CRUZ MACHADO 
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No Bairro Batel, “Em 1906 se daria a construção do pequeno, mas, no olhar deste 
historiador, o mais elegante edifício-escola da cidade de Curitiba nessa fase 
de organização do ensino primário.” (BENCOSTTA, 2001, p. 124 - grifo nosso) 
Naquele período, o Bairro Batel localizava-se distante do perímetro central da capital 
paranaense. No século XVIII, a atual Av. Batel era utilizada como caminho dos 
tropeiros, ao longo dos anos, sobretudo no início do século XX o Bairro já possuía duas 
cervejarias, fábrica de beneficiamento da erva-mate e estabelecimentos comerciais:  

Casa Escolar Cruz Machado: Foi este edifício construído no Batel em terreno de 
25m por 144m, adquirido pela quantia de 1.500$000; é destinado a uma escola 
promíscua. Projectado pelo desenhista da Diretoria de Obras de Viação, o Sr 
Ângelo Bottechia, foi construído sob a direcção d’este hábil arquitecto e entregue 
á Secretaria do Interior em diaz do mez de Dezembro. É um elegante edifficio, 
dotado de um vestíbulo, duas classes e dois gabinetes, tendo ao fundo um terraço 
com escada dupla para a descida aos recreios e aos water-closets situados nos 
porões. (PARANÁ, 1908 apud CASTRO, 2008, p.5) 

Historiadores e arquitetos são unânimes em ressaltar a elegância do edifício, que 
marcou o estilo do arquiteto Ângelo Bottechia, conforme podemos observar na  Figura 
1. 

 
A FACHADA DO GRUPO ESCOLAR CRUZ MACHADO. 

 

FIG. 1: A fachada do Grupo Escolar Cruz Machado. Fonte: Coleção Lysimaco Ferreira da 
Costa, 1922. Acervo da Casa da Memória/Diretoria do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Artístico de Curitiba. 

A linguagem empregada na construção do edifício do Cruz Machado, com sua 
fachada ricamente ornamentada com princípios decorativos da arte floral, (...) 
as guirlandas que encimam as janelas, percebe-se que a composição decorativa 
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de sua fachada é pontuada por elementos superpostos vinculados ao Art-
nouveau. (BENCOSTTA, 2001, p. 124) 

No entanto, a adoção desse estilo arquitetônico não se repetiu em outras 
edificações escolares do mesmo período. O princípio do barateamento das construções 
ficou registrado no Relatório do Secretário de Estado dos Negócios de Obras Públicas 
e Colonização, Sr Marins Alves de Camargo “foram (...) confeccionados diversos typos 
(...) prédios, sendo notável economia (...) introduzindo nos respectivos projectos, 
graças a redução de exaggeradissimas espessuras com que até aqui eram feitas as 
paredes dessas casas, o que constituía um verdadeiro attentado aos cofres públicos do 
Estado.” (PARANÁ, 1913, apud CASTRO, 2008, p. 38) 

Sem grandes alardes dois jornais locais noticiaram a inauguração da Escola Cruz 
Machado no dia 02 de fevereiro de 1907, foram eles: o jornal “A República” e o “Diario 
da Tarde”.  

No dia 01 de fevereiro de 1907, numa sexta-feira, às 12 horas no “aprazível 
arrabalde do Batel” (JORNAL A REPÚBLICA, 1907, p. 02) foi inaugurada pelo Sr Dr 
Sebastião Paraná a “Escola Cruz Machado”. O nome da escola foi escolhido para 
homenagear uma personalidade importante para a autonomia política do Paraná, Cruz 
Machado.  

O jornal “A República”, destacou a elegância do edifício e a deferência que o Dr 
Vicente Machado prestou ao compatriota Cruz Machado, o número de matrículas (78 
alunos) e a confortável e bela mobília destinada ao funcionamento da “escola 
promíscua que seria regida pela professora normalista senhorita Alice Cornelia 
Daniel”. Também noticiou a visita um dia após a inauguração do Diretor Geral da 
Instrução Pública, Arthur Pereira de Cerqueira, o qual ressaltou “as melhores 
impressões do arranjo observado no estabelecimento, e da alegria notada na 
população do arrabalde, por mais esse melhoramento publico.” (A REPUBLICA, 1907, 
p. 02).  

 O jornal “Diario da Tarde” também não deu destaque à inauguração do Grupo 
Escolar Cruz Machado e na edição do dia 02 de fevereiro de 1907 em poucas palavras 
noticou a inauguração do estabelecimento de ensino: 

Conforme estava annunciado, foi ontem inaugurada a Escola Cruz Machado, 
situada no Batel. O acto solemne realisou-se ao meio dia, perante o dr. Inspetor, 
que lavrou termo no livro respectivo. Responderam a chamada 64 alumnos, 
numero que será por estes dias elevado a 80 ou talvez mais. 

O prédio é de apparencia muitíssimo elegante. O interior, porém, é 
defeituoso, devido às acanhadas dimensões das salas destinadas ás aulas. Em 
conseqüência deste grande defeito, não poderão funccionar alli duas escolas, 
uma para cada sexo. Cada sala contém 15 carteiras, accomodando, portanto, 30 
alumnos. Os discípulos de uma secção ficam sem a vigilância da professora, que 
não poderá fiscalisal-os por estarem as duas salas separadas por uma parede. 
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A mobília escolar é toda nova, e vimos a referida autoridade do ensino 
recommendal-a com interesse á professora d. Alice Cornelia Daniel, incumbida 
de reger aquelle estabelecimento de instrucção. (PARANÁ, Diario da Tarde, 1907, 
p.02 – grifo nosso) 

O teor das notíciais veiculadas pelos jornais da época demonstram diferenças no 
enfoque da inauguração do Grupo Escolar Curz Machado. O jornal  “A República”, 
claramente enaltece a inauguração da escola destacando apenas a elegância do edifício 
e a homenagem ao compatriota Cruz Machado. Ao contrário, o jornal “Diario da 
Tarde” explicita a impossibilidade do agrupamento de duas escolas, uma destinada 
aos meninos e outra para as meninas, além do reduzido número de professoras que 
resultaria no atendimento simultâneo em duas salas de aula. Também há divergência 
no número de alunos atendidos, o jornal “A República” destaca 78 alunos, e o “Diario 
da Tarde” 64 alunos, afirmando que esse número de alunos poderá chegar à 80 alunos. 

No Relatório de 1923, elaborado pelo Inspetor Geral do Ensino, Cesar Pietro 
Martinez, destaca os problemas estruturais do prédio do Grupo Escolar Cruz 
Machado, e as condições de saúde dos alunos. 

 Nessa escola continua a falta de agua no interior do prédio. Foram       
examinados os seus 156 alumnos presentes, dos quaes 17 apresentavam signaes 
de anemia, 22 com pediculose, 9 com escabiose, 17 verminoticos, 15 com outras 
moléstias e 68 precisando tratamento dentário.( PARANÁ, 1923, p. 69) 

A publicação do Código de Ensino de 1917 do Paraná  previa um conjunto de 
medidas de higiene e o desenvolvimento da constituição física dos alunos dos Grupos 
Escolares, também previa a figura dos Delegados de Ensino e dos Inspetores de 
Ensino, estes últimos eram os responsáveis pela fiscalização das condições de higiene 
dos prédios, do mobiliário e dos alunos.(BERTUCCI, 2014, p. 128) 

Como resultado das medidas previstas no Código de Ensino de 1917 foi elaborado, 
no mesmo ano, o Programa do Grupo Escolar Modelo e Similares, instituindo que: 

desde o 1º ano as crianças deveriam ser ensinadas sobre os benefícios do banho 
e do asseio das roupas em geral; sobre a limpeza das mãos, unhas e cabelos; dos 
olhos, orelhas, nariz (uso do lenço) e boca (escovar os dentes); sobre os resultados 
benéficos de deitar e levantar cedo (em dormitório ventilado) e da alimentação 
correta (qualidade, quantidade, o valor da mastigação.(PARANÁ, 1917b, p.283-
285 apud BERTUCCI, 2014, p. 130) 

Em razão das orientações previstas no Programa do Grupo Escolar Modelo e 
Similares o Diretor do Grupo Escolar Cruz Machado, prof. Brasilino Bittencourt, no 
dia 09 de maio de 1924, envia ofício ao Inspetor Geral de Ensino, Figura 2,  solicitando 
a seguinte providência: “Venho à vossa presença, pela segunda vez, solicitar 2 
(rasurado) latas de creolina pois não tendo o Grupo Escolar Cruz Machado 
serviço de Agua e Esgoto torna-se necessário uma desinfecção nas privadas 
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diariamente” (PARANÁ, AP nº 2096, 1924 - grifo nosso)Muitos ofícios são 
encaminhados à Inspetoria Geral de Ensino solicitando o envio envio de latas de 
“creolina” em razão das condições sanitárias do Grupo Escolar Cruz Machado. 

 
 OFÍCIOS DO DIRETOR DO GRUPO ESCOLAR CRUZ MACHADO 

  

Fig. 2: Ofícios do Diretor do Grupo Escolar Cruz Machado. Fonte: PARANÁ, AP nº 2096, 1924. 

Em maio de 1925, mais precisamente no dia 27, o Inspetor Geral de Ensino do 
Estado do Paraná Sr Lysimaco Ferreira da Costa, envia correspondência ao Secretario 
Geral de Obras Públicas do Estado, solicitando “... as necessárias e urgentes 
providencias no sentido de serem feitos os reparos que necessitam as 
paredes do grupo escolar ‘Cruz Machado’, as quais se acham partidas.” 
(PARANÁ, AP nº 2087, 1925– grifos nossos) 

Permanecendo os problemas no prédio do Grupo Escolar Cruz Machado, em 1926, 
há menção na Mensagem do Governador Caetano Munhoz da Rocha, enviada à 
Assembleia Legislativa do Paraná salientando a decisão do executivo em transferir os 
alunos para outro local tendo em vista efetuar os reparos no edifício; “Precisando 
de grandes reparos o Grupo Escolar ‘Cruz Machado’, da Capital,foram as 
suas aulas transferidas para o período da manhã no Grupo 19 de 
Dezembro.” (PARANÁ, 1926,  p.162 – grifos nossos) 

Também foram transferidos os professores do Grupo Escolar Cruz Machado para 
o Grupo Escolar 19 de Dezembro. Na folha de pagamento dos professores do Grupo 
Escolar Cruz Machado, em Janeiro de 1925, constava os seguintes professores: Alice 
Daniel de Oliveira (Diretora e professora de 3ª classe), Brasilino Bittencourt (professor 
de 1ª classe), Maria Verginia R. Sureck (professora de 2ª classe), Emilia Vianna 
(professora de 1ª classe). No mês de dezembro do mesmo ano, 1925, passam a constar 
na folha de pagamento do Grupo Escolar 19 de Dezembro a inclusão dos professores 
do Grupo Escolar Cruz Machado. Nesse sentido, foram incorporados no Grupo Escolar 
19 de Dezembro, portanto, o Diretor e 02 professoras e a zeladora Josepha Felix. 
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Nesse sentido, mesmo que as obras de reparo no Grupo Escolar Cruz Machado 
tenham sido realizadas conforme o previsto, concluímos que não ocorreu o retorno de 
alunos e professores para o edifício do Cruz Machado, pois a ex-Diretora do Grupo 
Escolar Cruz Machado Dona Alice Daniel de Oliveira, em 1928 é transferida para o 
recém inaugurado, Grupo Escolar Dom Pedro II, construído a poucos metros de onde 
funcionava o Grupo Escolar Cruz Machado, no Batel.  

Rosa Fátima (2006, p.44),afirma que os estudos no âmbito da historigrafia sobre 
a expansão dos grupos escolares, implantados durante a Primeira República, 
demonstram que a expansão “ocasionaram a deteriozação das condições de 
atendimento do ensino primário. Os grupos escolares  deixaram de representar o 
moderno em educação pública e se tornaram precárias escolas primárias.” 

Outro dado relevante que demonstra a cessação das atividades escolares do Grupo 
Escolar Cruz Machado em 1925 se referem aos dados sobre a “Estatistica de 
alphabetização dos Grupos da Capital”. Examinamos os Relatórios do Inspetor Geral 
de Ensino a partir de 1925 até o ano de 1928 não há menção dos resultados escolares 
do Grupo Escolar Cruz Machado. Assim como, não há referência dos rumos da escola. 
Ou seja, o resultado da reforma, o custo da reforma e informações do retorno dos 
alunos transferidos do Grupo Escolar Cruz Machado para o Dezenove de Dezembro.  

Ao contrário dos colégios de ensino secundário, destinados a preparação das elites, 
a escola primária, elementar restava a formação das camadas populares. Razão pela 
qual o Inspetor da Instrução Pública do Paraná, Cesar Pietro Martinez ressalta: 

Parece a muitos que uma escola elementar deve ser um collegio com differentes 
professores e substitutos, com cargos adminstrativos de todas as cathegorias, 
desde o director até o contínuo e servente. 

Excepção feita aos grupos escolares, que, como a propria palavra indica são 
muitas escolas reunidas, a escola elementar deve ser simples como uma 
cellula: um unico professor, o nucleo, a dirigir a materia de formação, o 
plasma, que é o ensino elementar, ao alcance das intelligencias que delle 
necessitam em escala gradativa. Mais nada. (PARANÁ, 1921, p.11-grifo nosso) 

As condições do edifício do Grupo Escolar Cruz Machado tornaram-se 
insuficientes ao emergente grupo populacional que se instalava no Bairro Batel, de 
prósperos comerciantes imigrantes e de pequenas e médias indústrias de caráter 
familiar. A presença dos imigrantes progessivamente alterava os hábitos citadinos da 
capital paranaense. Nesse sentido, tanto estruturalmente como a reduzida capacidade 
de atendimento de alunos resultou no encerramento das atividades escolares do Grupo 
Escolar Cruz Machado. 

As pesquisas até o presente momento não identificaram as ocupações no prédio do 
Grupo Escolar Cruz Machado. O fato é que a partir da década de 1960, o prédio passou 
a ser ocupado por órgãos ligados a Segurança Pública do Estado.  
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No ano de 2012, o Conselho Estadual de Patrimônio do Estado do Paraná, órgão 
ligado à Secretaria Estadual da Cultura, procedeu ao tombamento (Inscrição Tombo 
nº 171 II, número do Processo: 07/2007, data da inscrição: 25 de maio de 2012 ) do 
edifício do antigo Grupo Escolar Cruz Machado, que à época funcionava a Divisão 
Estadual de Narcóticos, órgão ligado à Secretaria Estadual de Segurança Pública. 
Depois de um longo processo de negociação, a Secretaria de Estado da Educação 
retomou o prédio e a partir do ano de 2014 foi instalada a sede do Museu da Escola 
Paranaense.  

O Museu da Escola Paranaense foi instituído no âmbito da Secretaria de Estado da 
Educação em maio de 2013, pelo Decreto nº 8.242/2013 com o objetivo de recolher, 
abrigar, conservar, preservar e expor o patrimônio histórico e cultural das Instituições 
da Rede Estadual de Ensino do estado do Paraná. 

 A principal razão da instalação do Museu da Escola Paranaense, em 2014, deveu-
se ao fato de ter sido a sede, originalmente, do Grupo Escolar Cruz Machado. 

BIBLIOGRAFIA 

Bencosta, M. L. A.. 2001.  Arquitetura e Espaço Escolar: reflexões acerca do 
processo de implantação dos primeiros grupos escolares de Curitiba (1903-1928). 
Educar , Curitiba, n. 18, p. 103-141. Editora da UFPR. 

Bertucci, L. M.. 2014. A saúde entre a lei e o costume na escola primária 
paranaense, final dos anos 1910. In: Educar em Revista. Curitiba, Brasil: UFPR, n 54, 
p. 123-140, out/dez. 

Carvalho, J. M. de. 1990. A formação das almas: o imaginário da República no 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 

Castro, E. A. de. 2008. Grupos Escolares de Curitiba na primeira metade do século 
XX. Curitiba: Edição do autor. 

Diario da Tarde, 1907. Curitiba, 02 de fevereiro. 
Foucault, M.1986. Microfísica do poder. 6ª ed. Rio de Janeiro: Edições Graal. 
Magalhães, B. de. 2001. Paraná: política e governo. Coleção História do Paraná. 

Curitiba: SEED. 
Moreno, J. C.. 2003. Inventando a escola, inventando a nação: discursos e práticas 

em torno da escolarização paranaense (1920-1928). Dissertação, Curitiba/Paraná: 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Oliveira, M. C. M. 2000. O grupo escolar dezenove de dezembro: história e 
organização. In: Congresso brasileiro de História da Educação: Educação no Brasil – 
história e historiografia. 2000. Rio de janeiro, Anais. Rio de Janeiro, UFRJ; Fórum de 
Ciência e Cultura. CD-ROM. 

_______. 2001. Organização escolar no início do século XX: o caso do Paraná. In: 
Educar em Revista.Curitiba, Brasil: UFPR, n 1, jan.   

Santos, C. R. A. dos. 2001. Vida material e econômica. Coleção História do Paraná. 
Curitiba: SEED. 



 

 
 

18 

Paraná, 1901. Mensagem apresentada a Assembleia Legislativa do estado por 
ocasião da Sessão Legislativa, pelo Senhor Francisco Xavier da Silva, governador do 
Paraná, Curitiba. 

Paraná, 1903. Relatório apresentado ao Secretario de Estado dos Negócios do 
Interior, Justiça e Instrução Publica, pelo Diretor da Instrução Publica Dr Victor 
Ferreira do Amaral. Curitiba, Paraná. 

Paraná, 1905. Relatório apresentado ao Secretario de Estado dos Negócios do 
Interior, Justiça e Instrução Publica, pelo Diretor da Instrução Publica Dr Victor 
Ferreira do Amaral. Curitiba. 

Paraná, 1908. Relatório apresentado ao Secretario de Estado dos Negocios do 
Interior, Justiça e Instrução Publica, pelo Diretor da Instrução Publica Dr Victor 
Ferreira do Amaral. Curitiba. 

Paraná, 1921. Relatório apresentado ao Secretario de Estado dos Negocios do 
Interior, Justiça e Instrução Publica, pelo Diretor da Instrução Publica Cesar Pietro 
Martinez. Curitiba. 

Paraná, 1923. Relatório apresentado ao Secretario de Estado dos Negocios do 
Interior, Justiça e Instrução Publica, pelo Diretor da Instrução Publica Cesar Pietro 
Martinez. Curitiba. 

Paraná. 1924. DEAP. Oficio do Diretor do Grupo Escolar Cruz Machado ao Diretor 
da Instrução Pública, AP Nº 2096: Curitiba. 

Paraná. 1925. DEAP. Ofício do Diretor da Instrução Pública Lysimaco Ferreira da 
Costa ao Secretario de Obras Publicas do Paraná, AP nº 2087: Curitiba. 

Paraná, 1926. Relatório apresentado ao Secretario de Estado dos Negocios do 
Interior, Justiça e Instrução Publica, pelo Diretor da Instrução Publica Lysimaco 
Ferreira da Costa. Curitiba. 

Paraná, 1928. Relatório apresentado ao Secretario de Estado dos Negocios do 
Interior, Justiça e Instrução Publica, pelo Diretor da Instrução Publica Lysimaco 
Ferreira da Costa. Curitiba. 

 
Saviani, D. 2007. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores 

Associados. 
____. et al. 2006. O legado educacional do século XX no Brasil. 2º ed. 

Campinas/SP: Autores Associados. 
Suoza, R. F. de; Faria Filho, L. M. de. 2006. A contribuição dos estudos sobre 

grupos escolares para a renovação da História do ensino primário no Brasil. In: Vidal, 
D. G. (org). Grupos escolares: cultura escolar primária e escolarização da infância no 
Brasil (1893-1971).Campinas/SP: Mercado das Letras. 

Souza, R. F. de; Valdemarin, V. T. e Almeida, J. S. de. 1998. O Legado educacional 
do século XIX. Araraquara: UNESP – Faculdade de Ciências e Letras. 

Trindade, E. M. de C.; Andrezza, M. L. 2001. Cultura e educação no Paraná. 
Coleção história do Paraná. Curitiba: SEED. 

  



 

 
 

19 

 

ID: 644 

 

HISTÓRIA DO COLÉGIO MARISTA NO CONTEXTO DA URBANIZAÇÃO 

DE CASCAVEL 
 
Autores: 
Cézar de Alencar Arnaut de Toledo  
Francielle Aparecida Garuti de Andrade 
 
Filiação: 
Universidade Estadual de Maringá, Paraná – BR. 
 
  



 

 
 

20 

RESUMO  

O objeto de investigação deste texto é o Colégio Marista de Cascavel, instituição de 
filosofia educacional Católica Romana.  O Colégio foi implantado no ano de 1962, e fez 
parte do contexto da urbanização de Cascavel e da demanda por educação escolar no 
município e na região oeste do Paraná. A reconstituição da história e da memória dessa 
instituição escolar contribui para explicitar as características da educação escolar 
ofertada na década de 1960, bem como trazer à tona as políticas educacionais 
brasileiras do período. A pesquisa permitiu constatar que a educação oferecida pela 
instituição foi relevante para a formação da elite pioneira local e também foi atuante 
nas diversas esferas sociais da cidade. Esta análise se situa no campo da História da 
Educação e os dados revelados pelas fontes foram analisados à luz da literatura sobre 
instituições escolares e relacionados às condições sociais do contexto 
político/econômico em que foram produzidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação, Instituições Escolares, Colégio Marista de Cascavel. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este texto tem como objeto de investigação o Colégio Marista de Cascavel, 
implantado no ano de 1962, no contexto da migração para o oeste paranaense e da 
urbanização de Cascavel. A filosofia educacional do Colégio é de orientação Católica 
Romana, pois a instituição é vinculada à Congregação Religiosa dos Irmãos Maristas.   

As atividades do Colégio tiveram início em 24 de março de 1962, com a chegada 
dos Irmãos Carlos Leone, Hermenegildo Alzola e Norberto José. Em seus primeiros 
anos a escola funcionou num prédio construído em madeiras, com o nome de Ginásio 
Rio Branco e Escola Técnica de Comércio, ambas conexas. Posteriormente, quando 
dos atos de transferência das duas escolas, o Ginásio Rio Branco passou a ser Colégio 
Marista de Cascavel e a Escola Técnica de Comércio passou a ser Colégio Comercial 
Marista de Cascavel.  

A reconstituição da história e da memória dessa instituição escolar contribui para 
explicitar as características da educação escolar na década de 1960, numa região de 
colonização recente e num município em vias de urbanização. Também, traz à tona as 
políticas educacionais brasileiras do período. Trata-se de uma pesquisa de caráter 
histórico e documental sobre a implantação dessa instituição. 

 Para analisar a temática proposta, inicialmente será feita uma análise da 
importância dos referenciais teóricos e metodológicos para a produção de pesquisas 
na área da História da Educação e sobre o uso de fontes para pesquisas sobre 
instituições escolares. Em seguida, será apresentada a criação do município de 
Cascavel no contexto da colonização do oeste paranaense e o processo de urbanização 
da cidade. Por fim, será analisada a história da implantação do Colégio Marista de 
Cascavel e os elementos constitutivos de sua fundação. 
 

2. ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA PESQUISAS EM HISTÓRIA 
DA EDUCAÇÃO 

Propomos aqui uma análise que relaciona a instituição com a sociedade, partindo 
de um contexto mais amplo para um mais específico, ocupando-nos em apresentar as 
peculiaridades dentro da totalidade histórica, uma vez que o singular (escola) não 
existe por si, pois está contido no universal e, o universal, por sua vez, não está 
separado das contraditórias relações das múltiplas singularidades (SANFELICE, 
2009). 

Entendemos que na investigação da história e da historiografia das instituições 
educacionais, o pesquisador deve seguir um plano de pesquisa analítico que parta da 
sociedade para a escola, das múltiplas determinações que influenciaram a sua 
constituição, para que então, possa traçar uma leitura da instituição com seus atores, 
aspectos de sua organização, seu cotidiano, seus rituais, sua cultura e seu significado 
para a sociedade. De posse dos conceitos fundamentais do método de análise, o 
pesquisador pode estabelecer uma conexão coerente entre a escola e a sociedade. Essa 
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relação dialética entre escola e sociedade será entendida a partir do levantamento e da 
análise de qualquer dado empírico da Instituição Escolar tais como documentos, 
fotografias, plantas, cadernos ou livros didáticos. 

Paolo Nosella e Ester Buffa propuseram algumas categorias que podem servir de 
parâmetro para os pesquisadores na realização de pesquisas sobre instituições 
escolares, como o contexto histórico da criação e da instalação da escola; seu processo 
evolutivo: origens, apogeu e situação atual; o cotidiano escolar; o prédio e a 
infraestrutura escolar: organização do espaço, estilo, acabamento, implantação, 
reformas e eventuais descaracterizações; corpo discente: origem social, destino 
profissional e suas organizações; corpo docente e equipe pedagógica: origem, 
formação, atuação e organização; organização pedagógica: currículo, disciplinas, 
livros didáticos, métodos e instrumentos de ensino; práticas disciplinares: regimentos, 
organização do poder, burocracia, prêmios e castigos; eventos: festas, exposições, 
desfiles (NOSELLA; BUFFA, 2009). 

Ao considerar os tópicos de análise propostos pelos dois autores, devemos atentar 
para o fato de que nas pesquisas sobre instituições educativas não há neutralidade, 
logo, que os sujeitos atuam com determinadas intenções e finalidades. O pesquisador 
está comprometido com o objeto, é seu dever refletir o objeto com sensatez (BITTAR; 
FERREIRA Jr. 2009). 

Cada instituição, escolar ou não, faz parte do todo social, de uma complexa rede de 
relações sociais concretas, cujas determinações formam um sistema societário integral 
e em constante transformação, sendo produzida pelo movimento histórico formado 
com base na luta entre elementos societários contraditórios; todavia, ela possui 
elementos internos que a difere de outras instituições, fazendo-a única, e que são 
revelados por meio da singularidade (BITTAR; FERREIRA Jr, 2009).  

Pesquisar a história e a historiografia de uma instituição escolar possibilita ao 
pesquisador, e à própria comunidade escolar, analisar os enlaces que cercaram ou 
cercam tal instituição para desvendar, desta forma, o seu papel na sociedade, além de 
traçar a memória histórica daqueles que tentaram superar os reveses de seu tempo e 
que acabaram por influir no presente, por meio de um processo de rupturas, 
continuidades e descontinuidades (ROSAR, 2013).  

A questão dos procedimentos sobre a preservação e catalogação de fontes para o 
estudo das instituições escolares, bem como a organização de acervos para concentrar 
fontes destinadas a pesquisas em História da Educação sob um prisma regional e 
brasileiro, apresenta-se como tarefa importante. 

2.1. PESQUISAS SOBRE INSTITUIÇÕES ESCOLARES: A IMPORTÂNCIA DAS 
FONTES 

Os estudos sobre a história de instituições escolares ou educativas se 
desenvolveram, sobretudo a partir dos anos de 1990 com a consolidação da pós-
graduação em educação no Brasil, embora pesquisas relacionadas a essa temática 
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tenham surgido, mesmo que esporadicamente, antes dessa data (NOSELLA; BUFFA, 
2009). 

A linha de investigação sobre Instituições Escolares possui caráter histórico e 
documental, além de contemplar o levantamento e a análise de documentos. A 
reconstituição histórica das instituições educacionais, como objeto de análise da 
história da educação exige o uso de fontes e elas são a base sobre a qual se constrói 
uma pesquisa; é, portanto, a matéria prima do processo analítico; testemunham 
pensamentos e ações de pessoas com os mais diversos interesses (ARNAUT DE 
TOLEDO; ANDRADE, 2014). As fontes  são a base sobre as quais se apoia a construção 
historiográfica, que é a reconstrução, no plano do conhecimento, do objeto histórico 
estudado (SAVIANI, 2004); elas são requisitos básicos para a produção e a 
sistematização do conhecimento.  

Em uma pesquisa histórica o trabalho de levantamento, catalogação, identificação, 
organização e interpretação das fontes, tornam-se elementos fundamentais e 
indispensáveis tanto para a produção de novos conhecimentos quanto para a 
preservação da memória histórica, uma vez que são as fontes que oferecem os 
requisitos para a explicitação e análise do conhecimento acumulado historicamente. 
Detectar, utilizar e interpretar as fontes, sejam elas primárias ou secundárias, é fator 
primordial e imprescindível para que a qualidade da pesquisa seja obtida (ARNAUT 
DE TOLEDO; GIMENEZ, 2009). 

Todo o conjunto de documentos registrados em arquivos, museus, bibliotecas e 
ambientes de documentação e todo e qualquer documento a serviço da pesquisa 
histórica, quando inquiridas a partir de um problema de pesquisa formulado pelo 
pesquisador, podem se constituir fonte primária ou secundária (ARNAUT DE 
TOLEDO; ANDRADE, 2015).  

No trato das fontes, o pesquisador deve notar que elas possuem informações de 
diversas esferas sociais, cujos conteúdos podem ser tanto de cunho social quanto 
político ou histórico, e oferecem subsídios necessários e valiosos para a discussão do 
objeto em sua totalidade. O historiador deve ter olhar crítico em relação ao objeto de 
estudo e ao contexto histórico; ele deve buscar investigar e interpretar os dados com a 
finalidade de apreender seu significado real, histórico e material. Uma leitura 
equivocada das fontes pode levar o pesquisador a uma simples sistematização de 
dados coletados, a uma reprodução literal das informações contidas nas fontes, sem 
considerar as suas múltiplas determinações. Por esse motivo, a teoria é importante na 
condução do pesquisador no trabalho de selecionar corretamente as fontes e 
interpretá-las (BUFFA, 2002). 

A perspectiva adotada neste texto possui caráter analítico e considera, no 
tratamento das fontes, os elementos históricos, sociais, políticos e educacionais que as 
compõem, pois elas “são a expressão do passado e, como tais, estão carregados de 
sentidos que evidenciam características da sociedade que os produziu” (CASTANHA, 
2013, p. 83).  
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3. O CONTEXTO DA OCUPAÇÃO E COLONIZAÇÃO DO OESTE PARANAENSE 

O processo de ocupação e colonização da região oeste do Paraná foi organizado 
pelo projeto empreendido pelo governo de Getúlio Vargas na década de 1930, 
denominado de “Marcha para o Oeste”, com a intenção de nacionalizar as fronteiras 
do país. O programa “Marcha para o Oeste” contava com o apoio do governo estadual 
e do capital privado nacional. O movimento rumo ao oeste era de conquista, de 
expansão e objetivava estimular a participação de todos na política (LOPES, 2002). 

O governo do presidente Getúlio Vargas, entendia ser necessário o desbravamento 
do campo para acelerar a industrialização, por isso as ações oficiais do Governo 
visavam sempre o fortalecimento do Estado e a integração do país. Naquele momento, 
o nacionalismo passou a ganhar cada vez mais força. Medidas administrativas que 
fundiam os interesses de empresários e interesses governamentais passaram a ser 
priorizadas e as regiões de fronteiras do país foram ocupadas mediante ostensiva 
atuação de empresas colonizadoras (GREGORY, 2005).  

A atuação dessas empresas colonizadoras teve início a partir de 1940 e, revelaram-
se como uma etapa de povoamento intensivo da região. Dentre as empresas 
colonizadoras, podemos destacar as seguintes empresas que tiveram importante papel 
na colonização da região oeste: Colonizadora Gaúcha Ltda. (São Miguel do Iguaçu); 
Industrial Agrícola Bento Gonçalves (Medianeira); Colonizadora Matelândia 
(Matelândia); Terras e Pinhais Ltda. (São Jorge - Foz do Iguaçu) e a Pinho e Terras 
Ltda. (Céu Azul) (COLODEL, 2003). 

3.1. PANORAMA HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE CASCAVEL 

O município de Cascavel está situado na região oeste do Paraná, a menos de 150 
km das fronteiras do Brasil com a Argentina e o Paraguai. Segundo Elio Willy Fauth, 
até o ano de 1881 essa área não havia sido explorada e era habitada por uma população 
autóctone da etnia Kaigang (FAUTH, 1973). 

O período de ocupação do território que hoje compreende o município de Cascavel 
não difere das demais regiões do oeste do Paraná que, devido à sua situação geográfica, 
política e econômica e, por localizar-se em região fronteiriça, passou a despertar a 
atenção das autoridades, que passaram a desejar intensificar o seu povoamento por 
meio de um programa de colonização. A ideia de ocupar a região oeste do Paraná foi 
viabilizada no final do Império, ano 1888, e se estendeu no período da República, 
chegando ao seu ápice no governo de Getúlio Vargas.  

A ocupação e a colonização tanto da região em geral quanto do território de 
Cascavel, em particular, não se deu de modo amigável, no entanto, resultou em litígios 
e violências comandadas por “jagunços”. Piaia apresenta o paradoxo presente nesse 
processo de ocupação das terras da região que confluiu barbárie e civilização. A 
exploração da terra teve um percurso marcado pela violência e pelo sangue, entendida 
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e apresentada pelas autoridades envolvidas e interessadas no sucesso da colonização, 
como sinônimo de cultivo da terra e sede de progresso (PIAIA, 2013). 

Segundo consta dos documentos que registram a história da cidade de Cascavel, 
foi no ano de 1922 que a cidade teve seus primeiros habitantes, ainda no sistema de 
obrages. Antônio José Elias, oriundo de Santa Catarina, foi o primeiro a solicitar ao 
estado um pedaço da terra considerada devoluta, que ficava às margens do rio 
Cascavel. A terra foi cedida e, nesse mesmo ano, Antônio José Elias e seus familiares 
passaram a ocupar a área. Nesse período, o guarapuavano José Silvério de Oliveira, 
também conhecido como “nhô” Jeca, prestador de serviço de limpeza dos ervais para 
as obrages, resolveu visitar o local e, com a permissão de Antônio José Elias, também 
resolveu se estabelecer na região com sua família. A chegada de “nhô” Jeca com sua 
comitiva deu-se no ano de 1930. A motivação que o levou a atrair seus conterrâneos à 
região foi a possibilidade de obter outras propriedades (FAUTH, 1973). 

Logo de início, “nhô” Jeca passou a construir casas e instalou um comércio para 
atender aos viajantes e aos moradores locais, inclusive famílias de colonos poloneses 
que haviam ocupado as redondezas e os trabalhadores das obrages (SPERANÇA, 1992; 
PIAIA, 2004). Para Alceu Sperança, “nhô” Jeca foi o primeiro habitante a projetar a 
cidade (SPERANÇA, 1992). 

Após Getúlio Vargas assumir a Presidência da República e pôr em prática seu plano 
nacionalista, José Silvério se empenhou em transferir o posto telegráfico de Lopei para 
Cascavel. O fato de o governo passar a exigir que empresas estabelecidas no território 
brasileiro tivessem, no mínimo, dois terços de funcionários brasileiros, contribuiu 
efetivamente para o desenvolvimento da região. No ano de 1931, Cascavel já era um 
povoado com um número considerável de habitantes e, em 1932, já contava com a sua 
primeira escola (EMER, 1991).  

Em pouco tempo Cascavel foi elevado à categoria de Distrito Administrativo do 
Município de Foz do Iguaçu, pelo Decreto Lei nº 7.573 de 20 de outubro de 1938. Suas 
delimitações, à época, davam-se desde o Rio Iguaçu até a Foz do Rio Piquiri 
(SPERANÇA, 1992). 

Em 14 de novembro de 1951, Cascavel foi elevado à categoria de Município 
desmembrando-se do Município de Foz do Iguaçu e o Governador do Paraná Bento 
Munhoz da Rocha Neto sancionou a lei nº 790/51 que criou o Município de Cascavel. 

Com a criação do Município, a colonização de Cascavel foi intensificada por mais 
concessões de terras aos colonos feitas pelo Governo do estado do Paraná. Com isso, 
muitos colonos, de todas as regiões do Brasil, chegaram a Cascavel a fim de tomar 
posse de qualquer área que estivesse desocupada; com eles vieram empresas 
madeireiras, ávidas pelos pinheiros existentes na região (FAUTH, 1973). E em virtude 
do rápido avanço do Munícipio foi promulgado o Decreto Estadual nº 1.542 de 14 de 
dezembro de 1953, que oficializou a criação da Comarca de Cascavel.  

Após a implantação do município, Cascavel passou por uma importante 
transformação no cenário político-econômico e educacional, sendo a economia 
madeireira basicamente a principal responsável por esse impulso, em especial, 
durante as décadas de 1950 e 1960. Como consta do Indicador profissional e 
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informativo de Cascavel, produzido por Willy Fauth no final da década de 1950, o 
número de serrarias nos anos posteriores a década de 1960 continuou maior que o das 
demais indústrias comprovando a força desse tipo de economia na região. 

O processo de urbanização da região oeste do Paraná, bem como do município de 
Cascavel se deu, sobretudo, em meados da década de 1960, e esteve intimamente 
relacionado à reestruturação e pavimentação da BR-277; antiga BR-35. Esta rodovia, 
chamada de Estrada Estratégica, dinamizou a economia do município de Cascavel, no 
âmbito do oeste paranaense, fomentando seu processo de urbanização. A cidade de 
Cascavel foi beneficiada com a BR-277, pois era bem localizada. Seu espaço geográfico 
permitia acesso tanto às fronteiras internacionais quanto à capital do estado, Curitiba 
(REOLON, 2007).  

Em seus primeiros anos de emancipação política, a extração e a exploração de 
madeira por empresas colonizadoras foram as atividade econômicas de maior 
representatividade no município de Cascavel (PIAIA, 2004). Embora se considere o 
fato de que nenhuma empresa colonizadora tenha atuado, efetivamente, na promoção 
da colonização e urbanização de Cascavel, algumas companhias colonizadoras 
contribuíram para o crescimento e o desenvolvimento da cidade. 

Nos anos seguintes à década de 1960, Cascavel era considerada a cidade que mais 
crescia no Paraná e a quarta do Brasil. Entre as décadas de 1970 e 1980, o município 
já ultrapassava 100.000 habitantes, e já se enquadrava na categoria de município de 
médio porte. Embora a cidade não tivesse um projeto específico de colonização, seu 
rápido crescimento, demográfico e econômico, ocorreu em larga medida, de forma 
desordenada, decorrente de sua localização privilegiada (SPERANÇA, 1992).  

Em um contexto de amplo desenvolvimento e crescimento populacional, a procura 
por educação foi se tornando uma realidade cada vez mais presente, 
consequentemente, os investimentos do Poder Público eram cada vez mais urgentes. 
Naquele tempo era requerido do governo do estado o envio de recursos para 
construção e ampliação de escolas na cidade (NATH, 2010).  

Assim, devido ao crescimento populacional e o aumento da demanda por escolas, 
a década de 1960 representou um importante avanço não somente para os setores da 
economia, mas para a educação no município de Cascavel. A implantação do Colégio 
Marista se deu nesse contexto de ampliação da Rede Escolar da Cidade. 

 
4. HISTÓRIA DA IMPLANTAÇÃO DO COLÉGIO MARISTA EM CASCAVEL (1962) 

As atividades do Colégio Marista de Cascavel tiveram início em 24 de março de 
1962, com a chegada dos Irmãos Carlos Leone, Hermenegildo Alzola, Norberto José e 
Antonio Esmanhotto, todos vinculados à Congregação dos Irmãos Maristas. 
Inicialmente a escola funcionou num prédio construído em madeiras. O primeiro 
prédio da instituição existiu onde funcionava o Ginásio Rio Branco, como Escola 
Técnica de Comércio, de propriedade de um dos pioneiros da cidade, Antonio Cid; era 
considerada, para época, uma boa construção, com destaque na cidade.  
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As discussões acerca da implantação do Colégio Marista em Cascavel estiveram 
inseridas no contexto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 
4024/61 que estabeleceu as diretrizes e as bases para a educação nacional (LDB). 
Embora a Lei tenha sido sancionada em 1961, ela entrou em vigor no ano de 1962. 

A LDB teve como principal eixo temático o tratamento igualitário dos 
estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, bem como o financiamento 
público para as instituições de ensino da rede privada e a formação de uma legislação 
única para a educação. O fato fez valer os interesses da Igreja Católica para a 
manutenção e difusão dos seus ideais por meio do ensino, tendo em vista que era 
mantenedora, por meio das diversas congregações religiosas, da maior parte das 
escolas privadas no país.  

O empenho pela vinda dos irmãos Maristas para Cascavel partiu da administração 
do município, pois no contexto de rápido desenvolvimento econômico e aumento 
demográfico em que estava, era de interesse da cidade estruturar bases hegemônicas 
e mantê-las com uma educação que privilegiasse os filhos da nascente elite 
cascavelense. A seguir, apresentamos a Lei Nº 292/64, sancionada pelo Prefeito de 
Cascavel, Otacilio Mion (gestão de 14/12/60 a 14/12/64; 31/01/69 a 31/01/73), em 14 
de setembro de 1964, que autorizou o poder executivo transferir à ABEC todos os 
direitos relativos ao Ginásio “Rio Branco”. 

A Educação Marista, à época, já era tradicionalmente conhecida em muitos países. 
Sua filosofia educacional preconizava que o papel de suas instituições escolares era o 
de “formar bons cristãos e virtuosos cidadãos”. Os eixos centrais da Educação Marista 
sempre foram pautados pela Educação da Consciência, pela Educação da Inteligência 
e pela Educação da Vontade. Esse programa pedagógico era ideal para uma cidade em 
vias de expansão e urbanização. Segundo Alceu Sperança, em matéria publicada no 
jornal “O Paraná”, em janeiro de 2006, sobre a história do Colégio Rio Branco, o 
primeiro contato entre José Neves Formighéri, à época prefeito de Cascavel (14/12/52 
a 14/12/56), e o Superior Provincial (1953 a 1958), Irmão João de Deus, ocorreu em 
28 de setembro de 1956 (O PARANÁ, 2006). O incentivo por parte da cidade de 
Cascavel para atrair os Irmãos Maristas, aconteceu por meio da doação de uma área 
de 71.000 m², posteriormente Centro Esportivo Ciro Nardi, para a instalação da 
Instituição Marista e esforço particular do Bispo de Toledo, à época, Dom Armando 
Círio. 

No entanto, foi proposta uma permuta da área doada por uma escola já instalada, 
o Ginásio Rio Branco. Estando as partes em acordo, no dia 22 de janeiro de 1962, o 
Ginásio Rio Branco passou a denominar-se Ginásio Marista de Cascavel e a Escola 
Técnica de Comércio, Colégio Comercial Marista de Cascavel, e naquele mesmo mês, 
no dia 27 de janeiro, iniciaram-se as reformas das instalações do prédio (COLÉGIO 
MARISTA DE CASCAVEL, 1962). 

Conforme consta dos Anais do Colégio Marista, um relatório detalhado feito pelos 
Irmãos descreve as atividades cotidianas dos religiosos e as atividades educacionais 
no período da implantação da escola e anos posteriores, até que a reforma do prédio 
que abrigaria os Irmãos ficasse pronta, eles dormiam na casa canônica e se 
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alimentavam no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora da Congregação das Irmãs de São 
Carlos.  

A despeito das dificuldades, os Irmãos Maristas puderam ser alocados nas 
dependências do recém-cedido Colégio, no dia 27 de janeiro daquele ano, antes mesmo 
de encerradas as reformas do Ginásio pela prefeitura. Segundo os relatos dos Irmãos, 
até que tudo fosse concluído, muitos reveses tiveram que ser enfrentados e superados 
(COLÉGIO MARISTA DE CASCAVEL, 1962). 

As aulas tiveram início no dia 8 de março de 1962. No início, a instituição ofertava 
os cursos Ginasial, Técnico-Profissional e o Curso Primário que, de início, era gratuito; 
apenas os honorários dos professores eram custeados pelos pais dos alunos. No final 
do ano de 1964, ano do golpe militar, o Governo passou a custear cinco professoras 
para o curso primário no Colégio Marista, o que acabou propiciando a oficialização 
dessa modalidade de ensino, que passou a receber o nome de Escola Primária 
Champagnat, a datar de 1º de março de 1965. 

Desde o início do século XX o ensino técnico-profissional, especialmente o ensino 
comercial era frequente nos estabelecimentos de ensino dos Irmãos Maristas 
(TREVISAN, 2009). O Colégio Marista de Cascavel ofertava essa modalidade quando 
ainda não havia legislação específica que regulamentasse esse tipo de ensino. Contudo, 
ele estava ancorado por decretos-lei, as Leis Orgânicas do Ensino (1942 a 1946), fruto 
da reforma educacional do ministro Gustavo Capanema (1900-1985). Além do mais, 
por se tratar de uma cidade que estava em processo de desenvolvimento urbano, 
expansão industrial e agropecuária, era importante formar pessoas habilitadas para 
atuar na administração e no desenvolvimento local. 

A Lei nº 4.024/61, mesmo que de modo não explícito, abordava a questão do 
ensino profissionalizante. Embora representasse uma modalidade destinada às classes 
populares, era a elite que desfrutava desse tipo de ensino, uma vez que se referia ao 
último nível de acesso à educação, quase equiparado ao ensino superior. A escola, 
nesse contexto, continuava ser um privilégio de classe.  

A Lei nº 5.692/71, aprovada em 11 de agosto de 1971, no contexto da Ditadura Civil 
Militar e em consonância com os interesses da sociedade capitalista, não revogou 
totalmente a Lei nº 4.024/61, mas, definiu a educação como preparação para o 
trabalho, tanto no 1º como no 2º grau (SAVIANI, 1983). Por determinação dessa lei, o 
Ensino Secundário, Normal, Técnico Industrial, Técnico Comercial e o Agro-técnico, 
deviam ser todos equiparados. Todos os estabelecimentos educacionais deveriam 
ofertar cursos profissionalizantes. 

O objetivo da reforma do ensino instituída pela Lei 5.692/71, no período da 
Ditadura Civil Militar, era, acima de tudo, conter o avanço das ideias progressistas, de 
esquerda, reprimir o movimento operário, ofertar qualificação mínima aos 
trabalhadores em geral, institucionalizar e restringir a formação técnico-profissional, 
para o favorecimento da produção ao capital, o que era esperado pela burguesia 
nacional, e conservar o status quo. 

A formação para o mercado de trabalho é apresentada de modo explícito na Lei 
5.692/71, dado seu caráter tecnicista. Nela foi destacado, dentre outros critérios, o 
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desenvolvimento individual, a formação profissional, o exercício da cidadania e a 
importância de uma educação integral. Apesar de, na teoria, a lei parecesse 
direcionada à população proletária, suas características, na prática, não incluíam os 
jovens da classe trabalhadora. A LDB de 1971 possuía caráter duplo, ela era ao mesmo 
tempo utilitarista e discriminadora (XAVIER, et al., 1994). 

Com o fim da Ditadura Civil Militar, em meados da década de 1980, o país passou 
por reformulações no campo político e econômico. Recessões na economia e altas taxas 
de inflação faziam com que mudanças ocorressem no campo educacional. O controle 
de verbas e o critério na distribuição dos recursos foram algumas das medidas tomadas 
pelo governo federal em relação à educação. Esse fator contribuiu para que muitas 
escolas técnicas profissionalizantes privadas deixassem de ofertar essa modalidade de 
ensino a partir da segunda metade da década de 1980. 

O crescimento do Colégio Marista se deu de modo acelerado, 
correspondentemente ao crescimento da cidade de Cascavel. No ano seguinte ao de 
sua implantação, a instituição praticamente dobrou seu número de alunos. No início 
do ano letivo, o número era de 350 alunos matriculados, sendo que somente o Curso 
Primário, recém-divulgado, já contava com um número significativo de alunos 
(COLÉGIO... 1963). 

Entendemos que o Colégio Marista de Cascavel surgiu para atender aos interesses 
de uma elite que via no método pedagógico Marista um meio para solucionar a 
formação educacional de seus filhos. Como já existiam outras instituições de ensino 
na cidade, para as famílias com mais poder aquisitivo e influência social, fazia-se 
necessária a implantação de uma instituição de ensino que ofertasse um modelo de 
educação diferenciado, em um período de modernização, marcado pelo 
conservadorismo instituído pelo golpe civil militar de 1964. 

A partir do ano de 1973, o Colégio foi ampliando cada vez mais suas instalações. 
No mês de junho de 1990 foi inaugurado um ginásio poliesportivo com espaços 
destinados às atividades extraclasse, esportivas ou culturais. E, mais uma vez para 
acompanhar o crescimento da cidade, o Colégio inaugurou, em 24 de fevereiro de 
2003, um novo prédio com instalações mais modernas. 

Ao se dispor a educar para o trabalho e para a cidadania, a educação Marista, em 
se tratando do caso brasileiro, propõe uma pedagogia fundada tanto na ética cristã 
quanto nos princípios do capitalismo. Ao defender a escola confessional, a Igreja 
Católica, defende também a escola privada, e por consequência, a propriedade privada, 
em uma perspectiva capitalista. 

 
5. CONCLUSÃO 

Pode-se dizer que a reconstituição histórica da origem e do desenvolvimento do 
Colégio Marista de Cascavel permitiu indicar algumas conclusões que serviram de 
subsídios para o estudo da questão educacional de Cascavel, da região oeste do Paraná 
e do contexto educacional brasileiro. A pedagogia Marista se constituiu num 
importante instrumento para a análise e compreensão do processo educativo do 
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período estudado. Ao estudarmos a história dessa instituição escolar, foi possível 
reconhecer sua identidade institucional católica, criada no contexto da urbanização do 
município de Cascavel para atender uma nova demanda por escolas, que se deu na 
região durante a década de 1960. 

Foi possível constatar por meio desta investigação que o Colégio Marista de 
Cascavel, quando de sua criação, ofereceu uma modalidade de ensino de caráter 
técnico-profissional, isso se constituiu numa importante particularidade, pois, o 
município de Cascavel, naquele período, passava por um processo de urbanização, que 
exigia mão de obra qualificada para atender a nova demanda de trabalho urbano.  

A instituição foi criada para atender um público específico, ou seja, era voltado 
para a formação da elite pioneira cascavelense. A escola se apresentou como 
alternativa educacional àquela sociedade, pois se apresentava como uma forma de 
estudo diferenciada, com uma proposta pedagógica que atendia às exigências políticas, 
econômicas e sociais da época. Os dados documentais apontaram para a história de 
uma instituição que esteve diretamente ligada com a história do surgimento da cidade 
de Cascavel.  

A pesquisa mostrou que a instituição exerceu, especialmente nos primeiros anos 
de existência, um importante papel no conjunto das relações sociais, sempre ao lado 
dos grupos que detinham o poder ou exerciam significativa influência sobre a 
sociedade. Pelo fato de não haver opções de verticalização de estudos na região, a 
instituição contribuiu com a estratificação daquela sociedade. Poucos tinham acesso 
aos estudos e menor ainda era o número de pessoas que poderiam pagar os estudos 
naquela escola, mesmo assim, os documentos e depoimentos recolhidos pela pesquisa 
mostram que ela é sempre representada como formadora da elite regional, com 
formação adequada para a ocupação de postos no comando político regional. A 
pedagogia marista era então, associada à formação das elites e ligada diretamente aos 
grupos hegemônicos na política regional.  
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RESUMO 

Estudo acerca das instituições escolares que constituíram a Obra Educacional dos 
Irmãos de Nicollet em Guimarães, estado do Maranhão, no período de 1953 a 1965. A 
mesma tem como Objetivo Geral: Analisar as contribuições da Obra Educacional dos 
Irmãos de Niccolet para o fortalecimento do catolicismo em Guimarães-MA no 
período de 1953 a 1965. Para tanto, utilizamos como procedimentos metodológicos a 
pesquisa bibliográfica, analise de documentos oficiais alem de recorrer também à 
História Oral, tendo como depoentes pessoas que participaram ativamente das 
instituições de ensino estudadas ou sujeitos envolvidos com as ações sociais e 
educacionais dos Irmãos de Nicollet no período estudado. Conclui-se que as 
supracitadas instituições que constituíram a Obra Educacional dos Nicollet em 
Guimarães implantaram em suas praticas educativas saberes necessários à 
propagação do catolicismo, na perspectiva de fortalecimento da igreja. 
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INTRODUÇÃO 

Desse modo, nosso interesse em estudar as configurações passadas e relacioná-las 
ao presente nos levou a escolher o objeto de pesquisa denominado “A Obra 
Educacional dos Irmãos de Nicollet em Guimarães - MA (1955-1965)”, pois este 
fenômeno até então não havia sido explorado pelas investigações em História da 
Educação no Maranhão. Assim, temos a pretensão de contribuir com o processo de 
interiorização das pesquisas em educação ainda centralizadas na capital do Estado. 

O interesse pelo assunto começou quando ministrei a disciplina Pesquisa e Prática 
Curricular do Programa Darcy Ribeiro da UEMA - Universidade Estadual do 
Maranhão, polo de Mirinzal, nos anos de 2009 e 2010. Interessado em História da 
Educação, elaborei um projeto de pesquisa junto a essa instituição sobre o resgate da 
memória dos primórdios da escolarização na cidade de Guimarães, o que nos levou a 
conhecer as ações educacionais desenvolvidas pela Congregação Católica Canadense 
Irmãos de Nicollet. 

Também contribuiu para esse intento a participação no Núcleo de Estudos e 
Documentação em História da Educação e das Práticas Leitoras – NEDHEL, vinculado 
à linha de pesquisa: Instituições Escolares, Saberes e Práticas Educativas do Programa 
de Pós-Graduação – Mestrado em Educação, da Universidade Federal do Maranhão, 
no qual integramos a pesquisa sobre a Educação na Baixada Maranhense. 

Este estudo limita-se às décadas de 1950 e 1960 do século XX, período que 
compreende o momento da chegada da Missão Canadense de Nicollet em Guimarães 
(1955) – quando esta assume a administração de algumas instituições já dirigidas 
pelos agentes do catolicismo local – até a passagem da administração das instituições 
para a comunidade local (1965), pois com esse fato acreditavam que seus objetivos de 
fortalecimento do catolicismo na região haviam sido atingidos. 

Foi desenvolvido também um conjunto de ações educacionais voltadas à formação 
profissional através da criação da Vila Gem, no ano de 1963. Esta oferecia no contra-
turno cursos técnicos a jovens e adolescentes alunos dos estabelecimentos de ensino 
confessionais da congregação. 

 
OBJETIVOS  

A partir das questões que se seguem, buscamos sintetizá-las em nossos objetivos 
específicos, os quais são: 

Discutir os fundamentos e princípios que regem a Missão Canadense de Nicollet; 
Caracterizar os processos de escolarização desde a segunda metade dos oitocentos 

até a primeira metade dos novecentos que antecederam a chegada dos canadenses 
católicos em Guimarães; 

Analisar o processo de organização e funcionamento das ações e instituições 
educativas mantidas pela congregação; 

Identificar as práticas educativas desenvolvidas no interior dos estabelecimentos 
de ensino. 



 

 
 

6 

 
METODOLOGIA 

Tendo como finalidade garantir a obtenção dos objetivos propostos, escolhemos 
como procedimentos de investigação a análise bibliográfica e a pesquisa documental. 

O repertório documental privilegiado neste estudo faz parte dos acervos da Cúria 
Diocesana de Pinheiro, e, em Guimarães, da Casa Paroquial São José, do Grupo 
Escolar Dr. Urbano Santos e do Instituto Nossa Senhora da Assunção - INESA. Tal 
repertório é composto de atas de matrícula e de reuniões, regimentos internos, 
propostas de trabalho pedagógico, programa de disciplinas, quadros demonstrativos 
de funcionários e alunos, folders e cartazes informativos. Fizemos uso também de 
Relatórios com Mensagens de Governadores - que estiveram à frente do Estado no 
período delimitado por esta dissertação -, principalmente aqueles que enfatizam 
criação de cadeiras e estabelecimentos de ensino. 

Esse conjunto de documentos - e que será discutido com maior ênfase na ultima 
parte desta dissertação - nos permitiu descobrir aspectos relevantes do cotidiano 
institucional dos estabelecimentos de ensino: origens, transformações e 
funcionamento. 

Utilizamos também para o desenvolvimento do estudo os periódicos O Litoral e a 
revista eletrônica O Vimarense, que, através dos conteúdos explicitados, traçam um 
panorama do município e sua relação com a região do litoral nos aspectos sociais e 
educacionais. 

O levantamento dos dados sobre a Missão de Nicollet foi realizado em Pinheiro, na 
Cúria Diocesana, na Biblioteca Pública Elizabeto Barbosa de Carvalho e na Biblioteca 
da Universidade Estadual do Maranhão, e em Guimarães, no Centro Cultural Gastão 
Dias Vieira, na Casa Paroquial e no Instituto Nossa Senhora da Assunção, 
principalmente pela disponibilização de fontes e por estes espaços serem os únicos que 
guardam fragmentos da memoria de Guimarães. 

Fizemos ainda uso do acervo particular da senhora Carmelita Cuba, que 
prontamente nos atendeu cedendo-nos materiais de suma importância para a 
elaboração desta dissertação. Em São Luís, as pesquisas foram desenvolvidas na 
Biblioteca Pública Benedito Leite e na Biblioteca da Universidade Federal do 
Maranhão. 

O processo de localização e acesso às fontes transformou-se em um celeiro de 
dificuldades, visto que muitas delas estão sob o domínio de famílias e grupos que se 
apropriam e privatizam os instrumentos da memória coletiva. 

Tais dificuldades e limitações não apagaram a chama da vontade de realização da 
pesquisa, pois buscamos apaziguar dentro das nossas possibilidades as ausências e 
lacunas existentes, o que nos obrigou a recorrer a outras fontes e percursos que 
apresentassem novos indícios que conseguissem ocupar o vazio ocasionado pela 
ausência e má conservação de algumas fontes, o que nos direcionou a outros caminhos 
metodológicos, pois o caminho se faz ao caminhar (DAMASCENO, 2010). 
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Assim, baseados na ótica teórico-metodológica da nova História Cultural, 
utilizamo-nos de uma multiplicidade de fontes, considerando-as como espaços 
construídos socialmente (CHARTIER, 1996), levando o pesquisador a analisar a massa 
anônima, seu modo de viver, agir, pensar, sentir, seu cotidiano, problematizando o 
social, alcançando a relativa “verdade” das fontes ocultas pelos documentos oficiais. 

Utilizamos também fotografias com objetivo de ilustrar nossa pesquisa, sempre 
acompanhadas de um breve comentário.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES 

No que diz respeito às categorias que norteiam nosso estudo, elegemos Educação 
Confessional e Ações Educacionais. A primeira, Educação Confessional, entendemos 
como um tipo de educação que segue a confissão de uma determinada ordem religiosa 
ou congregação. Por ser confessional, esse tipo de educação professa, por via de regra, 
uma doutrina ou um princípio filosófico a ser seguido e que se dissemina em suas 
práticas cotidianas e em sua própria representação perante a sociedade. Sua prática 
pedagógica está alicerçada no desenvolvimento de uma opção religiosa e na adoção de 
uma conduta moral em seus alunos. Para atingir essa meta, a escola confessional 
dissemina o conhecimento filosófico-teológico e os princípios educacionais da ordem 
religiosa à qual se vincula. (STEPHANOU, 2004) 

Já a segunda categoria, Ações Educacionais, diz respeito às atividades 
desenvolvidas pela congregação, centrando-se nos seguintes aspectos: instituições 
escolares, organização escolar e práticas educativas. 

Para contextualizarmos a educação nas décadas estudadas nesta dissertação, 
buscamos os seguintes autores: Horta (1994),Romanelli (2010), Nagle (1993), 
Noronha (1996), Parada (2009), Freitag (2009), dentre outros. 

Na perspectiva de discutir os fundamentos que regem a Congregação Canadense 
Irmãos de Nicollet, cotejando com o papel da Igreja Católica em meados do século XX 
no Brasil e no mundo, fundamentamos nossa discussão nos trabalhos desenvolvidos 
por Bittar (2003), Kadt (2007), Stephanou (2004), dentre outros. 

Na intenção de contextualizarmos a realidade estadual, partimos da compreensão 
do cenário local vimarense. Para tanto, apoiamo-nos em autores que nos subsidiaram 
na compreensão de aspectos sociopolíticos, econômicos, culturais e educacionais, 
dentre os quais destacamos: Buzar (1976), (1998), Castro (2009), Godóis (1914), Licar 
(2011), Motta (2006), Saldanha (2008), Oliveira (1984), (2000), dentre outros. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, diante dessas reflexões, entendemos que este trabalho não esgotou, e 
nem tínhamos a pretensão de esgotar todo o universo dessa ordem religiosa que 
durante vários anos exerceu forte e importante influência, até hoje presente, na 
sociedade vimarense. Esperamos que outros pesquisadores possam dar continuidade 
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a este trabalho estudando a transformação do Instituto em Colégio Nossa Senhora de 
Assunção.  
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PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação, Universidade de Coimbra, Universidade de Évora. 
 
Postulamos que em cada época desenvolvem-se formas educacionais 

correspondentes ao modo como a sociedade se organiza, condizentes às suas crenças 
religiosas, seus valores culturais, econômicos e políticos. Partimos de uma concepção 
ampla de educação, enquanto processo de aprendizagem que ocorre em todas as 
relações humanas, sejam elas dirigidas por instituições ou não.  Nesse trabalho, 
chamamos a atenção para o papel social e educativo desempenhado por duas 
instituições portuguesas durante o século XVI: Universidade de Coimbra e 
Universidade de Évora. 

Quando analisamos qualquer instituição não podemos esquecer que elas são 
organizadas e, principalmente, constituídas por homens. Dessa forma, esta 
comunicação se fundamenta na proposta de Marc Bloch (2001), quando afirma que o 
objeto da história são os homens no tempo. O autor, quando escreve sobre o ofício do 
historiador, alerta que devemos considerar que os agentes construtores de tudo o que 
diga respeito à história da humanidade foi produzido pelos homens. Por isso, o objeto 
final de qualquer pesquisa histórica, independentemente do tema ou período, são os 
homens. Nossa proposta de discorrer sobre essas duas universidades não é entender  
apenas as instituições em si, mas sim as problemáticas vivenciadas por aqueles 
homens, que ficaram registradas nas fontes aqui utilizadas. 

Nesse sentido, o objetivo central dessa comunicação é apresentar o resultado de 
dois objetos de pesquisa de mestrado: Universidade e Coimbra e Universidade de 
Évora, na tentativa de contribuir com o campo de pesquisa da história da educação 
luso brasileira, especialmente no que se refere ao período colonial. Acreditamos que 
para compreender a história da educação brasileira, sobretudo em seus primórdios, é 
necessário também entender o papel dessas instituições, já que foi a partir do século 
XVI, que elas passaram a ser as principais formadoras dos letrados do Império 
português. 

No que se refere à Universidade de Coimbra objetivamos apresentar a análise 
realizada sobre a obra Documentos de D. João III, que reúne mais de oitocentos 
documentos (cartas, alvarás, decretos) do referido monarca, dirigidos a Universidade 
de Coimbra, a fim de efetivar uma reforma institucional. Na apreciação desses 
documentos elaboramos três categorias de analise que nos permitiram interpretar as 
ações do Estado para com a instituição a fim de reforma-lá: I) Reorganização 
Administrativa; II) Reorganização Pedagógica; III) Reorganização Financeira. 

Para compreender a Reorganização Administrativa é necessário se atentar tanto 
pera as modificações que ocorreram dentro do governo da Universidade como as 
mudanças que se efetivaram, por determinação régia, na cidade de Coimbra. 
Percebemos, por meio dos documentos, as diversas medidas tomadas pela Coroa para 
criar tanto na instituição quando na cidade condições necessárias para o 
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desenvolvimento das atividades acadêmicas. Essas medidas se referem intervenção 
direta do governo monárquico na organização citadina e acadêmica. 

Outra diretriz de ação do Estado português diz respeito a Reorganização 
Pedagógica que consistiu, entre outros fatores, em uma adequação do currículo, ensino 
e cursos da Universidade ao que se processava de mais moderno, em termos culturais, 
na Europa Ocidental. Para reorganizar pedagogicamente a Universidade houve a 
contratação de diversos docentes estrangeiros, bem como, reforma curricular dos 
cursos ofertados pela instituição. Acreditamos que todas essas tiveram como objetivo 
tornar a Universidade um centro de formação cultural, intelectual e religioso daquele 
momento. 

Por fim, outra categoria de analise refere-se a Reorganização Financeira que se faz 
presente nos documentos apreciados. Percebemos que durante o reinado de D. João 
III a Universidade passou a ser detentora de diversos rendimentos, concedidos pela 
Coroa, que antes não faziam parte de sua receita. Com a posse desses rendimentos a 
instituição poderiam manter os recursos necessários para sua existência temporal.  

Por meio dessas categorias percebemos que as ações da Coroa podem ser 
delimitadas temporalmente entre 1523 a 1559. Durante esse período compreendemos 
que a Universidade passou por uma profunda reforma que de fato consolidou a 
instituição como centro de formação dos quadros profissionais do reino, seja nos 
negócios relativos ao poder real ou espiritual. Essa reforma pode ser entendida 
relacionada a três pilares que apontamos ao longo do quarto capítulo: 1) Necessidade 
de readequar a formação propiciada pela Universidade as transformações do reino 
português no contexto das problemáticas civis e religiosas do século XVI; 2) Tornar a 
Universidade o centro de formação real e espiritual do Império, na estipulação da 
organização curricular e pedagógica; 3) Tornar a Universidade instituição do Estado, 
mediante os investimentos da Coroa no financiamento das atividades acadêmicas. 

Em Évora, uma metrópole eclesiástica e residência temporária da corte portuguesa 
em quinhentos, o cardeal D. Henrique, irmão de D. João III e futuro rei de Portugal 
entre os anos de 1578 a 1580, mandou edificar o Colégio do Espírito Santo, entregando 
a sua condução aos padres da Companhia de Jesus. Antes mesmo de terminado as 
obras do colégio, D. Henrique conseguiu autorização do papa Paulo IV de transformá-
lo em universidade, a qual recebeu o nome inicial de Universidade do Espírito Santo, 
autorizada a ofertar os cursos de Filosofia e Teologia, excetuando-se Medicina e 
Direito, os quais continuavam sendo ofertados pela Universidade de Coimbra. 

As fontes primárias e secundárias utilizadas na pesquisa sobre a Universidade de 
Évora foram encontradas na biblioteca do Laboratório de Estudos do Império 
Português (LEIP-UEM)1, em arquivos das bibliotecas da Universidade de Coimbra, de 
Évora e na Biblioteca Nacional de Lisboa.  Dentre as fontes consultadas e analisadas 
para a elaboração destacamos Os Segundos Estatutos da Universidade de Évora.  

                                                   
1 O LEIP tem por objetivo congregar professores, pesquisadores e estudantes para o desenvolvimento de 
pesquisas e de atividades acadêmicas sobre o Império Colonial Português da Época Moderna. (http://leip-
uem.blogspot.com.br/p/participantes.html)	
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Os primeiros estatutos da Universidade de Évora foram elaborados pelo Cardeal 
D. Henrique, provavelmente entre os anos de 1559 a 1563. Pouco tempo decorrido, no 
ano de 1567, foram publicados os segundos estatutos, reformados conforme as 
Constituições da Companhia de Jesus. Foram esses os estatutos que regeram a 
Universidade no século XVI, e por conta disto, serviram de base para nossa pesquisa.  

Em relação aos questionamentos acerca da pesquisa, aventamos as seguintes 
questões: sendo a Universidade de Coimbra um centro universitário de formação 
intelectual, cultural, religioso e científico no Império Português, quais foram os 
fatores em torno da sociedade portuguesa que influenciaram na decisão de D. 
Henrique em defender a criação de uma segunda universidade no reino? Para quais 
fins, portanto, ela teria sido composta? O que teria levado D. Henrique a apostar na 
Companhia de Jesus para comandar o seu Instituto? Essa decisão estaria relacionada 
ao objetivo da criação da Universidade? 

Postulamos que a edificação da Universidade de Évora foi possível no século 
XVI devido a inúmeros fatores, sendo um deles a forte presença jesuítica em terras 
portuguesas e o êxito que obtiveram nas questões educacionais. A ordem inaciana 
expressava um propósito de renovação, objetivando a restauração dos valores 
cristãos. Sendo o desejo inicial de D. Henrique a reforma do clero português e a 
formação de padres bem preparados, a Companhia de Jesus seria uma das melhores 
opções no período.  

Os jesuítas exerciam grande influência em Portugal, interferindo até em questões 
políticas do reino. Os religiosos eram vistos como bem preparados frente às mudanças 
que vinham ocorrendo na sociedade. Em seus métodos pedagógicos a Companhia 
valorizou a relação professor/aluno, conciliando valores religiosos e educativos. Na 
educação jesuítica as matérias eram ensinadas de uma forma que se despertasse o 
prazer nos estudantes, estimulando o servir para a glória de Deus. Essa dimensão 
religiosa impregnou toda a educação inaciana, uma vez que “as matérias leccionadas 
eram vistas como meios para levar o aluno à descoberta de Deus, cabendo uma enorme 
responsabilidade aos professores, que era o de guiarem os alunos nessa descoberta” 
(MONTEIRO, 2012, p. 220).  

Apesar da estrutura da Universidade de Évora ser voltada inicialmente para a 
formação de religiosos, a mesma foi além de seu objetivo primeiro, pois sua 
formação acadêmica se adequava às transformações da sociedade portuguesa do 
período. A Companhia de Jesus representou, no século XVI, a pedagogia moderna de 
matriz católica em Portugal. Por meio especialmente do currículo da Universidade de 
Évora, procuramos evidenciar que suas ações educativas estavam de acordo com as 
novas exigências da sociedade de seu tempo, superando o objetivo primeiro que era a 
formação de teólogos.  

Em nosso trabalho, portanto, nos adentramos à conjuntura educacional em 
Portugal no século XVI, analisada por meio das Instituições Universitárias de Coimbra 
e Évora. Compreender o papel desenvolvido por essas duas instituições colabora nas 
reflexões que podemos fazer acerca não apenas da sociedade portuguesa desse 
momento, mas, também, das origens da cultura e educação brasileiras, já que houve a 
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atuação direta e indireta de muitos padres jesuítas e outros dirigentes reais no período 
do Brasil Colônia.  
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RESUMO  

Pretende-se com este estudo dar a conhecer a história da Liga Micaelense de Instrução 
e o papel fundamental que teve na expansão da instrução pública e na alfabetização 
das gentes insulares, sobretudo nas ilhas de S. Miguel. Instituição benemerente criada 
em 1909 surgiu com o objetivo de propagar o ensino oficial a todas as freguesias do 
Círculo Escolar de Ponta Delgada, proporcionar a instrução primária às classes mais 
desfavorecidas e combater o analfabetismo. Núcleo provincial da Liga Nacional de 
Instrução assumiu caraterísticas peculiares quando reconciliou os espíritos 
republicanos com a igreja, tendo obtido grande sucesso na implementação de projetos 
para a educação.  
Estabeleceu 33 cursos noturnos, oficinas para ensino técnico profissional, um gabinete 
de Física e uma escola móvel agrícola Maria Christina. Criou uma escola na cadeia, 
contribuiu para a introdução do canto coral e da ginástica nos currículos, organizou 
festas escolares, colónias infantis e prestou um poderoso auxílio pecuniário às Caixas 
económicas escolares. 
Este estudo pretende contribuir para o conhecimento da História da Educação nos 
Açores que regista uma reduzida produção devido à informação escassa e dispersa, ao 
mau estado dos fundos não catalogados e à falta de organização e tratamento 
documental. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Instituições de benemerência, analfabetismo, ensino público. 
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1. A LIGA MICAELENSE DE INSTRUÇÃO PÚBLICA 

UM CONTRIBUTO DE SUCESSO NO COMBATE AO ANALFABETISMO EM S. 
MIGUEL NOS INÍCIOS DO SÉCULO XX 

Muitas associações de benemerência surgiram em Ponta Delgada no início do 
século XX, com vista a colmatar os problemas da educação que então se faziam sentir. 
Estas instituições muito ficaram a dever às doações e boa vontade de particulares 
providos de meios, ou ainda, à ação de cidadãos de relevo que se empenharam na 
organização de comissões, com vista à recolha de fundos para a sua criação. O espírito 
associativista encontrava-se largamente difundido entre os açorianos, sobretudo os 
micaelenses, desde meados do século XIX. (Silva, 2003, p.65). Em Ponta Delgada, já 
se registavam em 1865, mais de uma dezena de associações que dependiam da 
generosidade e do empenho de personalidades que procuravam alcançar o 
desenvolvimento intelectual, moral e social em benefício dos mais desfavorecidos 
(Enes, 2003, p.78). Estas associações aliavam a componente da instrução à do 
desenvolvimento, visando a perfetibilidade individual e social.  

Encontrava-se profundamente enraizada a conceção spenceriana, de que as 
atitudes cooperativas e altruísticas constituíam uma vantagem para o grupo social. 
Esta convicção foi partilhada pelos republicanos no início do século XX, pelo que 
acreditavam que o melhoramento da sociedade só era possível através da ajuda e apoio 
benemérito. Embora a maioria das instituições tivesse tido origem na iniciativa 
particular, algumas delas apoiaram, diretamente, as escolas oficiais: “Século XX”, 
comissões de beneficência e ensino, caixas económicas escolares e Liga Micaelense de 
Instrução Pública. Colaboraram e serviram de estímulo ao professorado primário 
oficial, apoiando todas as iniciativas que contribuíssem para a propaganda da 
instrução primária, com vista à extinção rápida do analfabetismo. Em 1907, aquando 
da visita a S. Miguel, João de Deus Ramos teria ficado impressionado com o número 
de instituições de caridade existentes na ilha e no papel que elas tinham na divulgação 
do ensino.  

A Liga Micaelense de Instrução Pública, tal como outras instituições micaelenses 
nasceu com o objetivo de propagar o ensino oficial a todas as freguesias que 
compunham o Círculo Escolar de Ponta Delgada, proporcionar a instrução primária 
às classes mais desfavorecidas e combater o analfabetismo. A sua criação foi 
influenciada pela Liga Nacional de Instrução Pública dinamizada por importantes 
figuras da Maçonaria que a adotou como um dos seus núcleos provinciais. Esta 
instituição, tal como outras, sobreviveram à custa de doações e à ação de cidadãos de 
relevo que se empenharam na organização de comissões, com vista à recolha de fundos 
para a sua criação e subsistência. Similarmente pretendia desenvolver o ensino 
integral da criança, criando uma verdadeira educação moral e cívica, atacando nas 
suas origens o analfabetismo. (Marques, 1986, p.875). Consoante os recursos obtidos, 
ambicionava a instalação de cantinas escolares; escolas de instrução primária sem 
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exclusão de uma escola maternal; a criação de escolas de artes e ofícios para crianças 
pobres e abandonadas; promover cursos de aperfeiçoamento para professores; dar 
destaque à criação de escolas do tipo comercial e industrial, de modo a promover o 
ensino profissional entre os jovens que pretendessem prosseguir os seus estudos; 
conceder subsídios, roupa e alimento às crianças mais necessitadas e preparar um 
professorado capaz com formação para o exercício da sua atividade. (Revista 
Pedagógica, 1907, n.º 23). 

Para além destes princípios, a maioria das teses apresentadas no I Congresso 
Pedagógico de Instrução Primária e Popular que se realizou em abril de 1908 e 
propagadas pela Revista Pedagógica micaelense, defenderam a aplicabilidade do 
método da Cartilha Maternal de João de Deus. O método da Cartilha Maternal ou Arte 
da Leitura de João de Deus, como era designado nos Relatórios da Liga Micaelense, 
teve uma enorme difusão no ensino público. Era também divulgado através de 
conferências, por meio da imprensa pedagógica e teve bastante acolhimento junto das 
correntes da educação familiar e popular e nos sectores que se batiam pela renovação 
intelectual do país. (Nóvoa, 2005, p.31).  

Evelina de Sousa, professora primária, republicana e diretora da Revista 
Pedagógica micaelense recebia, regularmente, o boletim das escolas móveis, noticiava 
as conferências pedagógicas realizadas pela Associação e, ao mesmo tempo que fazia 
propaganda do método, apelava à iniciativa particular para a criação de uma comissão 
auxiliar da Associação das Escolas Móveis em Ponta Delgada. (Revista Pedagógica, 
1908, n.º 63). Evelina de Sousa, Alice Moderno, Jácome Correia, João de Melo Abreu, 
Francisco Faria e Maia, Manuel Inácio de Arruda e muitos outros defendiam a 
aplicação do método da Cartilha Maternal. A 15 de Outubro de 1913, anunciou-se a 
abertura de duas escolas móveis em Ponta Delgada proporcionadas por Afonso Costa, 
tendo sido convidada Alice Moderno para dirigir uma delas. (Revista Pedagógica, 1913, 
n.º 271).  

No ano letivo de 1918/1919, sob a subinspeção escolar de Manuel Moniz Morgado 
encontravam-se a funcionar na ilha de S. Miguel três cursos móveis pelo método João 
de Deus, regidos pelas professoras Maria Diamantina Taveira, nos Remédios da 
Bretanha, Germana Tavares Rebelo, na Relva (lugar da Covoada) e Maria da Glória 
Medeiros Vasconcelos, na Achada (Nordeste).2 

A esperança de criar uma “nova sociedade”, a ideia da formação de um “homem 
novo”, a oposição ao ensino tradicional e religioso e o combate ao analfabetismo 
constituíam a base do discurso republicano nos congressos da Liga Nacional. O 
interesse suscitado por estes princípios ideológicos nos professores açorianos, aliados 
aos ideais partilhados por alguns espíritos republicanos e autonomistas conduziram à 
criação de uma instituição semelhante e, ao mesmo tempo independente, 
correspondendo às carências do ensino no arquipélago. Estas eram agravadas pela 

                                                   
2 BPARPD, Direção Escolar de Ponta Delgada (DEPD) - Mapa de Serviço do Professorado do Círculo Escolar de 
Ponta Delgada (1918/1919). 
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morosidade das decisões e pelo “desprezo” a que se considerava votado o arquipélago 
devido ao indiferentismo dos governos rotativos.  

Desde a sua criação em 1906 que a Revista Pedagógica, em estreita colaboração 
com o jornal Educação Nacional, da cidade do Porto, reivindicava um melhor estatuto 
profissional para os professores açorianos que passava, sobretudo, pelo melhoramento 
do nível económico e do sistema de segurança social e pela definição de uma carreira 
profissional (Nóvoa, 1987, p. 616). A Revista Pedagógica veio a colaborar com o 
movimento da imprensa nacional na luta pela união da classe e veiculava as 
deliberações da Liga Nacional. Francisco d`Athayde Machado Faria e Maia foi um dos 
seus grandes apoiantes, quer como subinspetor escolar de Ponta Delgada, quer depois 
de ter exercido estas funções. Algumas das ideias propostas por ele na tentativa de 
resolução de alguns problemas do ensino primário e sobre a administração que dele 
se fazia foram abertas à discussão e apreciação da Liga, tal como a lei do arrendamento 
das casas de escola e a lei da centralização/descentralização escolar. Manuel Inácio 
d`Arruda seu sucessor nos destinos da subinspeção ambicionou uma maior 
autonomia relativamente às instituições continentais. Autonomista convicto teceu 
duras críticas a algumas experiências implementadas pelo seu antecessor, como as 
sociedades beneficentes, mas acabou por as apoiar inteiramente e prosseguir a obra 
iniciada3. Segundo ele, a morosidade das decisões governamentais era impeditiva da 
concretização de experiências pedagógicas que se pretendiam pôr em prática nas 
escolas açorianas. Por outro lado, a falta de pagamento das rendas de casas de escola, 
de subsídios de residência, de rendas dos edifícios escolares, de limpeza e expediente 
conduzia a situações difíceis e embaraçosas para os professores. (Diário dos Açores, 
1909, n.º 5421). Eram também rececionadas, tardiamente, as ordens emanadas da 1.ª 
Circunscrição devido às más condições climatéricas e de comunicação que 
distanciavam e isolavam o arquipélago. Estes problemas que afetavam o professorado 
açoriano não eram contudo, muito diferentes dos que afetavam os professores do 
continente mas agravavam se, devido às excessivas dificuldades burocráticas, à 
morosidade das decisões, resultantes da própria distância física dos centros de decisão 
e das dificuldades de acessibilidade do arquipélago.  

Manuel Inácio de Arruda após ter conhecimento da sequência dos artigos 
publicados por Luiz Francisco Bicudo no Diário dos Açores, intitulados “Opiniões de 
um Micaelense”, expôs, em “Carta Aberta” no mesmo jornal, a necessidade de 
incentivar nos Açores a iniciativa particular a favor da escola e manifestou interesse 
na criação de uma Liga de instrução. Desse modo e segundo ele, poderiam livrar se dos 
serviços burocráticos que eram impeditivos da concretização de ideias e constituía 
uma excelente lição de civismo que se dava ao país e do qual convinha ter prioridade 
de ação sobre os demais distritos. Deveriam, por isso, convergir todas as fações sociais 
e políticas sem considerar aspetos políticos ou ideológicos para a concretização deste 

                                                   
2 Manuel Inácio de Arruda professor na freguesia de S. Jorge do Nordeste foi professor oficial em exercício no 
Colégio Açoriano. Nomeado subinspetor de Ponta Delgada, conforme o Diário do Governo de 30 de setembro de 
1909 e nomeado inspetor, pelo decreto datado de 16 de dezembro de 1910. 
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ideal. Evelina de Sousa teria mesmo afirmado, que só através da conjugação de 
esforços era possível a concretização de projetos, com vista ao desenvolvimento da 
instrução primária nos Açores e do ensino público em geral (Revista Pedagógica, 1911, 
n.º 170). Este facto merece particular atenção, pelas caraterísticas peculiares que 
assumiu em S. Miguel, aproximando e unindo os mais arreigados espíritos 
republicanos à igreja, tendo obtido por este motivo, grande sucesso na implementação 
de projetos para a educação.  

Luiz Francisco Bicudo, livre-pensador e materialista por educação, não hesitou em 
trabalhar com Inácio de Arruda e recorrer ao clero, propondo lhe um pacto de 
solidariedade. (Correia, 1920, p.888). Este teria deixado consignado nos estatutos da 
Sociedade que não se propunha só receber e administrar donativos que lhe fossem 
feitos, mas também, estimular os professores oficiais a aderirem à obra, cooperando 
nas festas escolares que promovessem nas suas freguesias e a interessar se pela 
resolução imediata de todas as pretensões que se considerassem justas e estivessem 
pendentes nas secretarias do Estado. A Liga deveria, igualmente, atribuir prémios de 
50.000 réis àqueles professores que obtivessem 10% de aprovações dos alunos 
matriculados e que não frequentassem as escolas diurnas, de forma a recompensar 
lhes os serviços prestados; a emprestar lhes para o desenvolvimento da sua instrução 
obras científicas, colocadas à disposição para esse fim 4. Com o objetivo de reforçar o 
apoio na formação da Liga Micaelense, Faria e Maia dirigiu uma carta a Luiz Bicudo, 
datada de 18 de março de 1909, que foi publicada no Diário dos Açores, onde apoiava 
a iniciativa e sugeriu que podia solicitar se às comissões de beneficência e ensino 
existentes, o auxílio pecuniário. Alegou que estas poderiam oferecer o seu saldo para 
a criação de museus escolares, úteis para o ensino intuitivo ou para a ajuda da 
biblioteca que se pretendia criar para uso dos professores primários. (Diário dos 
Açores, 1909, n.º 5331). 

Luiz Bicudo, tal como Faria e Maia e Inácio de Arruda compreenderam que sem 
uma real união de todas as fações políticas e ideológicas seria impossível a 
concretização do ideal de constituição da Liga e para o fim a que se propunha: o 
combate ao analfabetismo.  

Para constituir a comissão organizadora, Luiz Bicudo convocou diferentes pessoas 
oriundas de vários quadrantes da sociedade. Após as convocatórias, corresponderam 
ao apelo, tendo-se reunido no dia 25 de abril de 1909, na sala da Direção do Club 
Micaelense e para constituírem a Comissão organizadora, os seguintes elementos: 
Alexandre Manuel de Medeiros Albuquerque, Alfredo Gonçalves, Dinis Moreira da 
Motta, Francisco d`Athayde Machado Faria e Maia, Francisco Maria Supico, Francisco 
de Mello Manuel Leite Arruda, Gil Mont`Alverne de Sequeira, Guilherme Fisher 
Berquó Poças Falcão, José Mário Berquó d`Aguiar, José Maria Raposo d`Amaral, Luiz 
Francisco Rebello Bicudo, Manuel Inácio de Arruda e Luiz Botelho Motta, diretor da 
escola distrital de habilitação ao magistério primário de Ponta Delgada, 
desempenhando funções de professor de pedagogia. (Revista Pedagógica, 1909, n.º 

                                                   
4 BPARPD, Liga Micaelense de Instrução Pública (LMIP) - Recortes de Jornais 1909 - 1915, ct.1. 
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99). Nessa reunião, foram propostos para presidente, Francisco Maria Supico e para 
secretário, Luiz Francisco Bicudo. Foi ainda proposto por este último, a criação de uma 
comissão técnica de cinco membros para elaborar projetos de atividades considerados 
de maior urgência: Gil Mont`Alverne de Sequeira, reitor do liceu de Ponta Delgada, 
Luiz Botelho Motta, diretor da escola normal, Francisco Faria e Maia, Manuel Inácio 
de Arruda e Alfredo Gonçalves. Decorridas mais duas sessões, a 23 e 30 de maio, só a 
20 de junho de 1909 se aprovaram definitivamente os estatutos, pelos quais se devia 
reger a Liga Micaelense, encontrando-se registada a sua existência legal de 28 de 
outubro desse mesmo ano 5. No ano seguinte, no dia 11 de agosto de 1910 no Diário do 
Governo saiu uma portaria de louvor ao subinspetor, aos fundadores da Liga e a todos 
os professores do Círculo que se prestaram a reger os cursos noturnos em Ponta 
Delgada por influência do inspetor Alfredo Nogueira 6. A 22 de janeiro de 1911 reuniu 
se, na escola normal de Ponta Delgada, a Assembleia-geral, com o fim de eleger os 
cargos gerentes, tendo sido eleito para presidente e por unanimidade, o Marquês 
Jácome Correia, que foi o principal impulsionador, tendo contribuído com um elevado 
donativo de 1.000.000 réis para o seu arranque7. Para além do presidente foram 
eleitos: tesoureiro, José Cláudio de Sousa; secretário, Manuel Inácio de Arruda; 
vogais, Alfredo Gonçalves, Luís Botelho Motta, Francisco Faria e Maia e Luiz Bernardo 
Leite de Athayde. Apesar de nunca constar o nome do coronel Álvaro Pais d`Athayde, 
este foi um incansável colaborador de Jácome Correia em quase todas as iniciativas 
promovidas pela Liga. (Maia, 1927, p.138). Numa entrevista concedida por Jácome 
Correia a Miguel de Souza Alvim, para o Diário dos Açores, afirma-se que o programa 
básico constava, em traços gerais, na promoção, auxílio gratuito e difusão da instrução 
popular; na criação de cursos noturnos; no estabelecimento do ensino técnico-
profissional; na criação de cantinas, museus escolares, bibliotecas, colónias infantis, 
festas escolares; na realização de conferências pedagógicas e programas para 
implementar a higiene escolar; na criação de uma biblioteca para o professorado; no 
estabelecimento de prémios pecuniários e finalmente, no apoio às caixas económicas 
escolares já existentes. (Diário dos Açores, 1911, nº. 6116).  

Esta instituição prestou um vasto e precioso apoio à instrução primária no distrito 
de Ponta Delgada, tendo chegado a estabelecer 33 cursos noturnos nos diferentes 
concelhos e freguesias. Antes de se iniciar a abertura oficial destes cursos, já se 
encontravam a funcionar dois no Círculo de Ponta Delgada, nas freguesias de S. Pedro 
e de S. José, fundados pelas comissões de beneficência. Com a sua implantação, obteve 
se de receita no primeiro ano 1527$230 réis. Muitos foram, também, os professores de 
todos os concelhos do distrito que acederam a prestar a sua colaboração. Verificou-se 
uma grande afluência de alunos e as comissões que criavam esses cursos nas freguesias 

                                                   
5 BPARPD, LMIP - Atas da Direção. (1909). Ata nº 1, 25 de abril, ct. 5. 

6 BPARPD, DEPD - LB1, Relatório da Inspeção. (1911). Nº4, 6 de setembro, p.4. 

7 BPARPD, LMIP - Lista de Sócios Beneméritos, ct. 3. 
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auxiliavam, também, na criação de bibliotecas 8 . Na cidade de Ponta Delgada 
registaram-se excedentes de matrícula em todas as escolas e, na escola anexa à normal, 
então regida pela professora Clara Resendes do Couto, não puderam ser admitidos 
todos os alunos. (Diário dos Açores, 1909, n.º 5497). No jornal A República, de 18 de 
novembro de 1911, Inácio de Arruda publicou a estatística relativa à criação e 
frequência dos cursos noturnos no distrito, onde acusava uma frequência de 1436 
alunos, no ano letivo de 1909/1910, tendo conseguido movimentar se de classe 398 
alunos ou seja, aproximadamente, 27,7%.  

Em 1912, o presidente da Liga, Jácome Correia, anunciou no Diário dos Açores que 
a Associação deixaria de subsidiar os cursos noturnos no ano letivo de 1912/1913, uma 
vez que o decreto-lei sobre a Reforma da Instrução Primária, de 29 de março de 1912, 
encarregava as Câmaras municipais de os abrir para o ensino das primeiras letras. 
(Diário dos Açores, 1912, nº. 6284). Posteriormente a esta data, ainda foram mantidos 
dois cursos deste tipo, um na Povoação e outro no Ramalho nos arredores de Ponta 
Delgada. Todavia, apesar da nova legislação, nas despesas apresentadas no balanço 
geral da Liga em 1914, ainda constava o subsídio despendido para alguns cursos 
noturnos que refloresciam por iniciativa das Câmaras Municipais e abertos sob a 
fiscalização da inspeção escolar, com fundos especiais postos à disposição, pelo 
Ministério da Instrução Pública. 

A Liga canalizou a receita de forma a permitir estender a sua ação para outras 
áreas, como a promoção do ensino técnico profissional nas escolas primárias. Criou 
uma aula de artes e ofícios na Rua Bruno Tavares Carreiro e atribuiu um subsídio para 
a abertura de um curso de rendas, para raparigas, em Ponta Delgada. Popularizava se, 
entre os açorianos, a conceção de Dewey de que a educação devia promover a 
capacidade de criar e de construir, learning by doing, e que as escolas deviam ser 
equipadas a oficinas e salas de trabalho onde fossem valorizados curricularmente os 
trabalhos manuais, cujas implicações educativas eram simultaneamente morais e 
sociais (Pintassilgo, 1998, p.39). A formação após a escolarização, também era uma 
das suas preocupações, uma vez que as crianças se viam impossibilitadas de prosseguir 
estudos e por reconhecer ser deficiente a formação e habilitação profissional das 
classes trabalhadoras. Estes cursos constituíam um complemento às atividades 
escolares, não só com vista à profissionalização mas com fins educativos, que tinham 
por base o conceito da educação integral (Maia, 1927). Com o mesmo fim, a 16 de 
outubro de 1911, Jácome Correia propôs a criação de uma escola móvel para o ensino 
da agricultura, uma vez que se tratava de um distrito muito populoso e essencialmente 
agrícola 9. Depois de ter pedido auxílio para a sua fundação a todas as corporações 
administrativas do distrito, a comissão administrativa da Junta Geral e as câmaras de 
Ponta Delgada, Vila Franca do Campo e Ribeira Grande acederam de imediato ao 

                                                   
8 BPARPD, LMIP - Relatório da Liga 1909- 1910 (pp. 5-6). 

9 Em Rio Tinto, realizou-se a 18 de agosto de 1901 a inauguração da primeira escola móvel agrícola fundada pelo 
jornal O Comércio do Porto, por iniciativa de um português ilustre. Integravam-na um professor de instrução 
primária, um regente agrícola e um inspetor. (Diário dos Açores. (1901). Nº 3118, 6 de setembro). 
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pedido, com donativos destinados à missão da escola móvel 10. Na reunião de 26 de 
janeiro de 1912 deliberou se na presença do regente agrícola distrital e do diretor da 
missão, Guilherme Joaquim da Matta, a sua instalação na Ribeira Grande. A escola 
móvel agrícola Maria Christina terá dado início à sua atividade no dia 2 de fevereiro 
de 1913 (Marques, 1986, p.511). O discurso de inauguração coube ao regente agrícola 
Guilherme Matta que referiu que os resultados obtidos por esta escola prática de 
agricultura pelo sistema Maria Christina, contrariamente ao que aconteceu na Itália, 
onde tinham tido muita adesão, em Portugal só existiam três escolas de iniciativa 
meramente particular11. Esta escola funcionou até 9 de fevereiro do ano seguinte. 
Foram realizadas conferências e trabalhos práticos de agricultura nas seguintes 
freguesias do concelho da Ribeira Grande: Ribeirinha, Ribeira Seca, Lomba de Santa 
Bárbara, Rabo de Peixe, Porto Formoso, Fenais, Calhetas, Pico da Pedra, Maia, S. Braz, 
Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Estrela e ainda em algumas 
freguesias do concelho de Ponta Delgada, como Capelas, Santo António e Fenais da 
Luz 12. Nos jornais locais era anunciado, semanalmente, o programa da escola móvel 
agrícola, assinado pelo diretor da escola. No anúncio do programa semanal eram 
sempre considerados dois itens: o assunto das lições explicativas e os trabalhos 
realizados. Pelo êxito alcançado por tal missão, ainda se tentou a organização de uma 
outra para o Nordeste em novembro de 1913, tendo sido oficiado o pedido à Direção 
do jornal Comércio do Porto, responsável pela organização dos cursos13.  

Em 1914 a Liga Micaelense de Instrução, por acreditar na regeneração de 
delinquentes e criminosos criou uma escola de primeiras letras na cadeia.  

Os republicanos que partilhavam os ideais liberais iluministas acreditavam na 
bondade natural do homem e admitiam que a reforma social dependia em grande 
parte, da reforma do processo educativo (Ransom, 1987, p.188). Daí a criação da escola 
da cadeia ter sido muito bem aceite no meio republicano micaelense. Para a sua 
abertura solicitou-se a licença a Avelino Júlio Pereira e Sousa, delegado da Comarca e 
instalou se o curso em finais de junho de 1914, tendo sido convidado para o reger, o 
professor Laureano Benevides14. Nesse ano acusou uma frequência de 29 alunos15 e no 
relatório elaborado a 8 de fevereiro de 1916, Laureano Benevides relatou o sucesso da 
escola. Apesar disso foi ordenado o seu encerramento, em julho do ano seguinte, 
alegando se a falta de verba 16. 

                                                   
10 BPARPD, LMIP - Atas da Direção. (1911). Ata nº 16, 2 de novembro, ct. 5. 

11 BPARPD, LMIP - Recortes de Jornais, “A República”. (1912), 8 de fevereiro, ct.1. 

12 BPARPD, LMIP - Relatório da Liga Micaelense de Instrução Pública. (1912). 

13 BPARPD, LMIP - Atas da Direção. (1913). Ata nº 41, 10 de junho, ct. 5. 

14 Laureano Benevides era professor particular em Ponta Delgada e foi professor no Colégio Açoriano. Cf. 
BPARPD, CEPD. Relação dos Examinados 1902 – 1915. (1906), ct. 74. 

15 BPARPD, LMIP - Relatório da Liga Micaelense de Instrução Pública. (1914). 

16 BPARPD, LMIP - Relatório da Liga Micaelense de Instrução Pública. (1916). 
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A Liga, para além da preocupação com a formação dos professores e com a 
introdução de novas práticas pedagógicas, incentivou e apoiou algumas áreas como a 
promoção do canto coral nas escolas, a organização de festas escolares e de colónias 
infantis17. Organizou Conferências Pedagógicas realizadas com alguma regularidade e 
frequentadas com bastante interesse. Proporcionou às professoras Palmira dos Santos 
Jorge e Pulsena Estrela da Costa, das escolas das freguesias do Ramalho e S. Pedro, a 
frequência de um curso prático de trabalhos manuais educativos na cidade do Porto, 
durante as férias da Páscoa, curso que depois foi difundido aos professores do ensino 
público e particular do Círculo Escolar através de várias sessões de formação. Este 
curso iniciou a 26 e terminou a 30 de dezembro de 1912, tendo encerrado com uma 
exposição no Teatro Micaelense de trabalhos executados pelos 70 professores que o 
frequentaram. Foram desenvolvidos trabalhos de recorte, dobragem, cartonagem 
entre outros 18.  

A Liga incentivou a prática da ginástica que, segundo o Relatório, para além de 
contribuir para o desenvolvimento físico, corrigia as atitudes e os reflexos morais 
manifestados pela indolência, timidez, falta de confiança e indecisão das crianças. 
(Relatório, 1910-1913, p.78). O incentivo para a prática de novas atividades, visando o 
desenvolvimento global do indivíduo era uma preocupação frequente. Num dos 
artigos da Revista Pedagógica, Evelina de Sousa expôs que “o aperfeiçoamento da 
sociedade e a abertura de novos campos de exploração” permitiam a criação de lugares 
para o ensino específico dessas atividades na cidade de Ponta Delgada. Anunciou ter 
sido feita a nomeação de um professor de canto coral para ministrar esse 
conhecimento nas escolas primárias, o professor Tavares Canário (Revista Pedagógica, 
1915, n.º 314). Evelina aplaudiu esta iniciativa, alegando que “os professores não eram 
enciclopédicos” e, portanto, não estariam aptos a ministrar todas as matérias, 
sobretudo as que requeriam vocação especial. Segundo ela, o ensino da música era 
descurado, apesar de nas novas exigências do programa, se procurar desenvolver na 
nova geração, o culto da arte da harmonia dos sons. À semelhança do que tinha sido 
feito para a atividade de canto coral, Evelina sugeriu à Câmara Municipal de Ponta 
Delgada a nomeação de um professor para o ensino da ginástica ou então, subsidiar o 
professor de ginástica do liceu João Maria Sequeira para esse fim, pois considerava a 
ginástica uma disciplina tão necessária como a aprendizagem das primeiras letras, em 
atenção à máxima: alma sã em corpo são. (Revista Pedagógica, 1915, n.º 314). 

Na educação preconizada por Herbert Spencer, a prática da Educação Física era 
entendida como um complemento natural da educação moral, uma vez que a boa 
constituição física permitia homens capazes de darem o seu contributo para a evolução 
da sociedade. (Pintassilgo, 1998, p.33). A presença da Educação Física nos planos de 
estudo justificou se pela necessidade de corrigir as condutas e de conservar a saúde 
através da educação do corpo e do espírito. (Nóvoa, 2005, p.101). A sua prática 

                                                   
17 BPARPD, LMIP - Atas da Direção. (1913). Ata nº 41, 10 de junho, ct.5. 

18 BPARPD, DEPD - LB1 Livro da Inspeção. (1913). N.º 184, 7 de janeiro, p.250. 
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começou por estar associada ao problema da saúde e da higiene escolar e era tida como 
um elemento fundamental na formação física e psíquica da criança.  

Em colaboração com a Revista Pedagógica, A Liga Micaelense também concedeu 
auxílio às caixas económicas escolares. Por intervenção de Manuel Inácio de Arruda 
que as considerava como um passo mais a favor das vantagens escolares no distrito de 
Ponta Delgada, sugeriu à Liga a criação de um fundo de reserva de 120.000 réis para 
as auxiliar com o intuito de aumentar o seu número 19 . A este subsídio teriam 
concorrido os professores Maria dos Anjos Bento de Vila Franca do Campo (escola do 
sexo masculino); António Maria Lopes, de S. Pedro de Ponta Delgada (escola do sexo 
masculino) e Manuel Moniz Morgado, da localidade de Fenais da Luz (escola do sexo 
masculino)20 . A Liga auxiliara também, as caixas económicas escolares das freguesias 
dos Fenais da Luz, de S. Pedro e de S. José de Ponta Delgada e as das freguesias de S. 
Miguel e de S. Pedro de Vila Franca do Campo 21. Inácio de Arruda encarava as caixas 
escolares como um excelente meio de preparação para trabalhos mais complexos de 
economia que “ofereciam algumas vantagens sociais”. Segundo ele, tratava se de um 
trabalho exclusivo de professores e alunos a favor do desenvolvimento da instrução, 
que serviria para propagar a identificação do professorado português com os 
progressos da pedagogia moderna, à semelhança do que acontecia noutros países 
europeus. (Diário dos Açores, 1909, n.º 5474).  

A Liga manteve até ao fim da sua existência, a concessão de três prémios 
pecuniários com o nome de “Jácome Correia”, no valor de 100 mil réis cada um, 
destinados ao melhor livro de versos, peça de teatro ou aparelho mecânico e 
destinavam se, estes prémios, a estimular a imaginação e criatividade dos artistas 
micaelenses.22 Apesar das dificuldades económicas com que se debatia, agravadas pela 
guerra em 1914, a Liga Micaelense decidiu criar um gabinete de Física para o 
funcionamento do curso industrial, no liceu central de Ponta Delgada 23. Mas a Liga 
Micaelense de Instrução, para os fins a que se propôs e pela sua grande ambição, 
começou por se debater com graves problemas financeiros a partir de 1914. A falta de 
pagamento de quotas levou a que Jácome Correia pensasse que o desagrado e 
desinteresse se deviam à sua orientação e abandonou o lugar da presidência, tendo 
sido ocupado por Francisco Faria e Maia 24. 

A 4 de Março de 1915, na reunião da comissão anunciava se a falta de verba para o 
novo ano escolar, pelo que se teve de proceder à suspensão de algumas atividades por 
insuficiência de recursos. 

                                                   
19 BPARPD, LMIP - Atas da Direção. (1911). Ata de 21 de Setembro, ct. 5. 

20 BPARPD, LMIP - Atas da Direção. (1912). Ata de 2 de Janeiro, ct. 5. 

21 BPARPD, LMIP - Atas da Direção. (1913). Ata de 10 de Junho, ct. 5. 

22 BPARPD, LMIP - Atas da Direção (1911). Ata nº 10 de 1 de maio. 

23 BPARPD, LMIP - Atas da Direção. (1914). Ata nº 51 de 12 de julho. 

24 BPARPD, LMIP - Relatório da Liga Micaelense de Instrução Pública. (1915). 
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A 11 de Maio de 1919 deu se execução à deliberação do projeto de dissolução, por 
se reconhecer as dificuldades da sua manutenção em atividade25. Resistiu até 1920 
quando foi definitivamente extinta por falta de financiamento. Apesar do 
encerramento oficial, os seus serviços prosseguiram com a manutenção das bibliotecas 
das freguesias, a distribuição dos prémios Jácome Correia no valor de 100 mil réis e a 
formação dos professores, com a dinamização de colóquios e congressos pedagógicos 
que perdurariam na década seguinte.  

Durante as duas primeiras décadas do século XX, em S. Miguel, manteve-se vivo o 
entusiasmo sobre as questões do ensino. A riqueza do debate pedagógico e a 
valorização atribuída à escola primária assumiram relevância na sociedade micaelense 
dessa época. Muitas foram as ideias que se pretenderam implementar, mas o contexto 
político, económico e cultural não era dos mais favoráveis, impedindo a aplicação de 
algumas práticas pedagógicas.  

A abertura de alguns membros da sociedade micaelense aos meios pedagógicos 
europeus permitiu um enriquecimento cultural sobre as questões do ensino. A Revista 
Pedagógica contribuiu também ela, para esse enriquecimento e estabeleceu um elo de 
ligação entre as ilhas, o continente e o resto da Europa, permitindo que se criasse nos 
Açores uma corrente de opinião pública forte, a favor da escola primária. 

As Associações e instituições beneméritas criadas em Ponta Delgada viveram da 
caridade e sobretudo de doações, quotas de sócios e produto de bazares, daí se terem 
debatido sempre com dificuldades e não terem conseguido concretizar grande parte 
dos objetivos. As dificuldades económicas dever se-iam, segundo Faria e Maia, à 
indiferença do público e esta teria sido apontada como uma das principais razões que 
contribuiu para o seu declínio (Maia, 1927). Atendendo a que se tratavam de tempos 
difíceis, pouco se esperava da ação governamental. Não obstante, é importante 
salientar que estas instituições de beneficência, arreigadas do espírito autonomista, 
contribuíram também para a consciencialização da classe do professorado primário 
português e tiveram um papel basilar na alfabetização das gentes insulares. 
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RESUMO  

Pretende-se analisar neste trabalho os discursos apresentados na imprensa sobre a 
construção e a arquitetura dos edifícios escolares para a implantação das Escolas 
Normais no Paraná na década de 1920. O recorte temporal priorizou a data de 
inauguração dos novos prédios da Escola Normal de Curitiba, em 1922 e da Escola 
Normal de Paranaguá, em 1927. Ao analisar a visão da imprensa sobre a construção 
dos edifícios destas escolas e apresentar a arquitetura pensada para o fim escolar, 
pode-se perceber que os projetos deveriam atender as necessidades de uma escola 
profissional, ou seja, deveria levar em consideração, ao organizar o ambiente, o 
privilégio da formação de professores. As fontes pesquisadas foram: as mensagens 
governamentais, os periódicos da época, as plantas arquitetônicas e imagens 
produzidos no período estudado. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Escola Normal, Arquitetura Escolar, Imprensa. 
  



 

 
 

5 

1. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho pretende-se analisar os diversos discursos apresentados na 
imprensa sobre a solicitação da construção e a arquitetura dos edifícios escolares que 
foram pensados para a implantação das Escolas Normais no Paraná na década de 
1920.  

Um dos objetivos será analisar as publicações de jornais e revistas que criticaram, 
enalteceram, comentaram ou aqueles que denunciaram a real necessidade de gastos 
com a construção das Escolas Normais de Curitiba, Paranaguá e Ponta Grossa, entre 
o período de 1922 até 1927, marcado pelo investimento na formação dos professores 
no Paraná. O período justifica-se pela inauguração dos novos prédios da Escola 
Normal de Curitiba, em 1922 e da Escola Normal de Paranaguá, em 1927.  

Para a análise deste trabalho um dos referenciais teóricos foram os estudos de 
Maria Helena Capelato (Capelato, 1989), que considera os sujeitos que escrevem neste 
meio de comunicação, envolvidos com os ideários de sua época. Outros referenciais 
utilizados, cujas obras contribuíram para abrir o campo da investigação são os 
trabalhos de Carlos Eduardo Vieira (Vieira, 2005), sobre a educação na imprensa 
paranaense. Quanto ao espaço escolar, Vinão (2001, p. 101) afirma que esse pode ser 
estudado sob dois enfoques, a escola como lugar e a escola como território. A escola 
como lugar trata da concepção física do espaço “pensado, desenhado, construído e 
utilizado única e exclusivamente para esse fim.” (Viñao; Escolano, 2001, p. 69).  

Os textos jornalísticos são fontes que possibilitam uma leitura da representação da 
sociedade sobre as Escolas Normais no Paraná. Operam na construção de 
representações sobre modos de viver e de pensar de uma coletividade, constituindo, 
reforçando ou até mesmo renovando realidades culturais existentes na sociedade em 
que circulam (Capelato, 1989). Relações, identidades e comportamentos passam a ser 
(re)criados e/ou (re)produzidos nos discursos veiculados também pelo jornal. Nesse 
sentido, as informações veiculadas na imprensa permitem um melhor entendimento 
da concepção e das relações entre a escola e a cidade, que expressam as práticas e as 
visões de mundo dos sujeitos e dos projetos políticos/pedagógicos. Por este motivo, 
foram estudados os periódicos de cada uma das cidades estudadas, verificando o 
impacto da instalação dessas escolas.  

Os estudos sobre a construção da arquitetura escolar levaram aos seguintes 
questionamentos: Qual foi a real intensão dos políticos e engenheiros na construção 
para as Escolas Normais na década de 1920? Como foram divulgados pela imprensa 
estes edifícios?   

O projeto dessas escolas foram pensados em amplos edifícios, erguidos em locais 
bem escolhidos, Curitiba no centro da cidade e Ponta Grossa e Paranaguá na frente de 
praças. O projeto deveria atender as necessidades de uma escola profissional, ou seja, 
deveria levar em consideração, ao organizar o ambiente, o privilégio da formação de 
professores. Praticamente a mesma planta arquitetônica para as três escolas, com 
pequenas alterações em alguns espaços. 
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O intuito destas reflexões será apresentar como foi divulgado na imprensa da 
época a construção da arquitetura das escolas normais e de uma maneira sucinta 
apresentar a arquitetura das escolas normais das cidades de Curitiba, Ponta Grossa e 
Paranaguá construídas no estado do Paraná na década de 1920. 

2. A IMPRENSA PARANAENSE E O ACOMPANHAMENTO DAS CONSTRUÇÕES 
DAS ESCOLAS NORMAIS 

Muitas manifestações sobre a necessidade da criação de um espaço próprio para a 
Escola Normal foram noticiadas pela imprensa da época.  

Ao estudar a história de formação dos professores de Ponta Grossa nas primeiras 
décadas do século XX, Nascimento (1999) sustenta que, nas escolas públicas da região 
a aplicação do método adequado era dificultada pela falta de formação de professores, 
pois a Escola Normal de Curitiba não era o suficiente para atender todo o Estado. A 
crítica à ausência de formação do professor qualificado aparece no jornal “O 
Progresso” de 1910: (...) sem o indispensável preparo profissional. (...) se torna incapaz 
de dar uma orientação cientifica ao nosso aparelho escolar e de aumentar o progresso 
(...)  (O Progresso, 13.07.1910. Apud Nascimento, 1999, p. 162). 

Os problemas pela falta do preparo do professor preocupavam a sociedade. Mas as 
discussões sobre a construção dos edifícios se intensificaram apenas na década de 
1920. Conforme notícia publicada pelo jornal “Gazeta do Povo”, em 19 de abril de 1920, 
intitulada “A Escola Normal”, a organização dos cursos secundários da capital e a 
inadequação da instituição foi assim questionada: 

No Paraná, para a diplomação do professorado público aí está a Escola Normal, 
estabelecimento que a par de vários defeitos de organização e desenvolvimento 
de programa tem seu lado brilhante e um passado distinto. 

Entre as falhas apontadas que o impedem de erguer-se a altura de curso 
exemplar, o que é, não nos iludamos, qualidade  soberanamente essencial e 
imprescindível para a boa difusão do ensino publico, está a sua atual situação e 
formação ao lado do Gymnasio Paranaense, com ensino, cujos intuitos são 
diversos, em vários pontos de contato, com aulas assemelhadas por necessidades 
de local, com curso viciado por imposições de um prédio inadequado, com 
programa forçado pela sua aplicação, em aulas comuns, por professores 
simultaneamente dos dois cursos. (Gazeta do Povo, 19 de abril de 1920).  

O texto inicia enaltecendo o papel do professor e declarando a esperança de que os 
investimentos realizados pelo governo nas Escolas Normais contribuam para o 
desenvolvimento da educação. Contudo, a crítica principal era dirigida à permanência 
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da Escola Normal no mesmo prédio em que funcionava o Ginásio Paranaense1, na Rua 
Ébano Pereira. Para o autor do artigo, um dos problemas decorrentes disso seria a falta 
de espaços adequados, as aulas comuns e o acúmulo de cargo dos professores nos dois 
cursos. Segundo o jornalista, o professor sobrecarregado limitava-se à execução dos 
programas de ensino.  

O governador Caetano Munhoz da Rocha foi com frequência cobrado 
pela promessa de construção do novo edifício. O cumprimento dessa promessa, no 
entanto, era dificultado pela situação econômica em que se encontrava o Paraná, 
situação que era agravada pelo contexto econômico nacional, visto que o Brasil 
enfrentava os efeitos do desfecho da Primeira Grande Guerra (1914-1918). Um dos 
efeitos prejudiciais desses acontecimentos era o decréscimo de exportação dos 
produtos paranaenses, com os consequentes prejuízos de ordem econômica daí 
decorrentes. 

A situação constrangedora em que se encontrava a Escola Normal de Curitiba 
continuava alvo de denúncias pela imprensa. No artigo “Em decadência? Um 
estabelecimento de gloriosas tradições que vai perdendo gradativamente de 
importância”, publicado na Gazeta do Povo, em 1922, destacava que: 

Ali, na rua Aquidaban, esquina da rua Voluntários da Pátria, ergue-se em vias 
de conclusão um prédio de amplas dimensões, que pela sua construção especial e 
pelo destaque que consegue sobre o cenário local chama a atenção de qualquer 
transeunte. 

- Que prédio é aquele? 

- Ali? É o edifício da Escola Normal, que o governo mandou fazer... 

E lá fica o transeunte curioso a olhar para o prédio em construção, fazendo 
interiormente cálculos sobre a importância que deve ter um estabelecimento 
merecedor de uma sede tão importante, construída especialmente, por certo 
segundo as mais modernas regras higiênicas e pedagógicas, e numa época em 
que o governo faz da economia o seu Cavalo de batalha administrativa. (Gazeta 
do Povo, 04 de maio de 1922). 

O discurso jornalístico exaltava a construção do novo prédio, iniciado em 1920, 
mostrando ao leitor a grandeza da obra e sua  importância para a cidade. Em 
contrapartida, a imprensa tratava com ironia o governo que, se por um lado oferecia 
naquele momento um magnífico prédio, por outro retardava a construção de outras 
obras públicas, também consideradas importantes.  Para o autor do artigo, todo 
empenho para construção do novo prédio que abrigaria a Escola Normal, “um 

                                                   
1  O Liceu de Curitiba foi criado pela Lei nº 33, de 13/03/1846, pelo governo de São Paulo. Com a lei nº 456, de 
12/04/1870 passou a chamar-se Instituto Paranaense e em 1889 tornou-se Ginásio Paranaenses 
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estabelecimento em franco progresso” não passou pelas mesmas restrições 
orçamentárias que outras obras públicas, “puro engano”: 

Sim senhor! Puro engano de quem fizer uma tal reflexão. 

A Escola Normal vai agora ter um edifício especial, mas já  não é a mesma Escola 
Normal de anos atrás, companheira de glorias do Ginásio. (...) 

Para melhor, porém, alcançar o nosso intuito, lancemos um rápido olhar para o 
passado, a vislumbrarmos o tempo em que a Escola Normal era um nome que 
reunia, com o Ginásio, o centro mais importante de instrução desta capital. 
(Gazeta do Povo, 04 de maio de 1922) 

A todo o momento o autor provoca o leitor a questionar a necessidade de uma 
construção daquele porte, ponderando que, além do decréscimo da procura de alunos 
pelo curso de professores, o estado não se encontrava em condições financeiras para o 
gasto excessivo com o novo “palácio da instrução”. Estas construções exigiram um 
grande investimento por parte do Estado. Segundo Relatório do Governo do Estado, 
os três edifícios, a saber, a Escola Normal de Curitiba, a Escola Normal de Ponta 
Grossa e a Escola Normal de Paranaguá custaram aos cofres públicos, 
respectivamente, 621:700$651, 348:861$090 e 800:000$000. Esses valores 
evidenciam a enorme discrepância entre os custos das três escolas.  

Outra matéria sobre o tema, intitulada “A debandada do professorado”, de 27 de 
abril de 1921, denunciava os contratempos na construção dos “templos de luz”. O 
ataque tinha como alvo a construção da Escola Normal de Curitiba: 

(...) temos um palácio suntuoso que lhe servirá de sede se constrói, para estar 
terminado ainda neste quadriênio. 

Este fato e aquela sugestão são de molde a fazer crer num ressurgimento do 
professorado paranaense, cruelmente abalado nos últimos tempos. 

Julgar-se-ia que a nossa mocidade estudiosa quisesse abraçar o magistério 
publico no Paraná, com ardor e vontade, seduzida por uma posição que se lhe 
não fosse de comodidade plena, lhe assegurasse ao menos a independência 
econômica e a pusesse a salvo de vexames. 

Entretanto, não é isso o que se dá. Preparam-se os grandes templos de luz para 
ficarem ás moscas. (Diário da tarde, de 27 de abril de 1921).  

Ao mesmo tempo em que se questionava a necessidade de construção das escolas 
na imprensa, o governo do Estado publicou um artigo na revista “O Ensino intitulado 
“O que o Paraná tem feito nestes últimos dois anos” (O Ensino, 1922, p. 7), em que 
busca responder a todas as dúvidas e denúncias levantadas. No texto, escrito pelo 
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próprio Inspetor Geral do Ensino, Pietro Martinez, o governo defende-se 
argumentando que: 

Dentro dos recursos orçamentários o Governo está conseguindo que o ensino 
público primário tome um impulso considerável e, nesse prosseguimento, 
chegará dentro em breve a extinguir o analfabetismo até nas zonas de população 
menos densa. (...) 

Em 1922, por ocasião do centenário, inaugurará o sumptuoso edifício de sua 
Escola Normal, onde também serão instalados o Grupo Modelo, escolas isoladas 
e o Jardim de Infância, com a capacidade total para 1.200 alunos. 

Estão em projeto os edifícios das duas novas escolas normais que deveram ser 
instaladas em Ponta Grossa e Paranaguá. (O Ensino, 1922, p. 7) 

O Governo confirmou os custos das construções das escolas normais e a 
compatibilidade desses gastos com o orçamento público. Para o Estado a única 
maneira de melhorar a educação consistiria no investimento e na formação dos 
professores para atender às crianças que precisavam de escola.  

Pode-se perceber que o Governo do Estado e a prefeitura de Ponta Grossa 
comungavam os mesmos interesses educacionais e estavam de acordo quanto à 
construção do novo edifício escolar. Afinal, a construção de uma escola atenderia a 
região dos campos gerais, eliminando a necessidade dos professores se deslocarem até 
a capital.  Esperava-se que a construção da escola trouxesse melhorias para a instrução 
pública e, consequentemente, para outras cidades da região. A imprensa da cidade 
acompanhou a construção do edifício. O jornal “Diário dos Campos” de 1923, em artigo 
intitulado “Escola Normal”, descrevia a grandiosidade dessa construção: 

Adiantadíssimos vão os trabalhos de construção do grande prédio onde 
funcionará a Escola Normal de Ponta Grossa. 

Já se pode, pelo que está feito, avaliar da grandeza e majestade do edifício, com 
que a iniciativa do benemérito Governo Estadual enriquecerá nossa cidade, 
impulsionando também de forma eficaz, a instrução pública local. 

A construção está sendo feita com escrúpulo e competência. (Diários dos Campos, 
23 março de 1923). 

Já em Paranaguá, o início da obra da Escola Normal foi anunciado em vários 
jornais da época. O jornal “Diário do Comércio” publicou que no dia 4 de setembro de 
1924 realizava o ato de lançamento da “pedra fundamental” do edifício, com a presença 
do presidente da república Artur Bernardes, do governador de estado Caetano Munhoz 
da Rocha, do prefeito da cidade Francisco Accioly da Costa e outros participantes 
(Diário do Comércio, 5 set., 1924). Para a sociedade, o governo cumpria o que havia 
prometido: a construção das três escolas.  
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Definitivamente os anos de 1920 foram marcados pelos investimentos na formação 
dos professores no Paraná. As intenções dirigidas à construção de escolas especiais, 
embrionárias desde o final do século XIX, finalmente se tornaram realidade. Os fatos 
ficaram registrados nos principais periódicos e relatórios dos anos de 1920. A 
população estava atenta às ações do governo em relação à educação, e isso provocou 
uma série de reformas educacionais no Estado. Após a visão da imprensa sobre a 
construção das Escolas Normais, será apresentado os espaços destas escolas. 

3. A ARQUITETURA E OS ESPAÇOS DAS ESCOLAS NORMAIS NO PARANÁ – 
1904/1927. 

O edifício da Escola Normal de Curitiba teve sua obra iniciada em abril de 1921 e 
foi oficialmente inaugurado em 07 de setembro de 1922. O projeto retoma elementos 
da arquitetura greco-romana, presentes nos frontões, colunas, janelas e varandas, com 
revestimento de mármore em uma distribuição simétrica do edifício.  Essas técnicas 
tinham a intenção de passar aos alunos, professores e comunidade uma determinada 
visão de escola. Pode-se afirmar que as linhas gerais do projeto pedagógico da Escola 
Normal estão inscritas também na arquitetura do prédio, o qual transmite sobriedade, 
credibilidade e conservadorismo do programa de ensino. Abaixo fotos do edifício e 
detalhe da fachada: 

 

 

 

 

FIG. 1 | Foto da inauguração do novo prédio, 1922; Detalhe da fachada principal do pré.  Fonte: Coordenadoria do 
Patrimônio do Estado do Paraná. 

 

De acordo com os princípios de salubridade e higiene, discutidos nos meios 
educativos, médicos e arquitetos/engenheiros deste período, na elaboração de um 
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projeto escolar deveriam ser considerados principalmente o tamanho das salas de 
aula, o número de alunos por sala, a abertura de janelas e a ventilação. Atendendo aos 
principais critérios para uma boa edificação escolar o edifício da Escola Normal, em 
forma de U, foi projetado em três pavimentos distribuídos em: porão, térreo e primeiro 
pavimento. A área total construída foi de aproximadamente 3.600 m2. O projeto da 
década de 1920 previa os seguintes ambientes: a sala de direção, secretaria, salão 
nobre, sala de professores, hall de entrada, biblioteca, sanitários e 26 salas de aula.  

Na planta a seguir, chamada porão, ficavam os laboratórios, as salas especiais para 
educação física, trabalhos manuais e pintura.  As circulações externas de cada 
pavimento voltavam-se para um pátio interno, desta maneira as ações dos alunos e 
professores poderiam ser observados de um ponto privilegiado. 
 

 

FIG. 2 | Planta do porão da escola normal de Curitiba, 1921. Fonte: Coordenadoria do Patrimônio do Estado do Paraná. 

 
No pavimento térreo, foram previstos espaços destinados às atividades 

administrativas – diretoria, secretaria e sala de professores e, mais oito salas de aula. 
Os ambientes administrativos localizados logo na entrada do edifício possibilitavam 
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um controle de quem entrava ou saía da escola. A seguir a planta do pavimento térreo 
da escola Normal de Curitiba: 

 

  

FIG. 3 | Planta do pavimento térreo da escola normal de Curitiba, 1921. Fonte: Coordenadoria do Patrimônio do Estado 
do Paraná. 

 

As salas de aula eram retangulares, dispostas nas alas laterais, situadas de forma 
linear e ordenadas, distribuídas entre os dois lados do prédio a partir de um eixo 
central. Apesar das grandes aberturas para a iluminação, com insolação e ventilação 
adequadas das salas, observa-se a ausência de ornamentos, privilegiando-se o uso de 
formas geométricas simples. O relatório da década de 1926 descreve a situação das 
salas de aula: Todas as salas obedecem rigorosamente aos modernos preceitos de 
higiene, aeração ampla, distribuição unilateral da luz solar (...). (Paraná, 1926, p. 86) 

Na concepção e execução do projeto das salas de aula foram obedecidas as 
dimensões previstas no regulamento do serviço sanitário, assim como as estabelecidas 
para a ventilação, iluminação e o número mínimo de alunos. A planta do pavimento 
superior estava programada para abrigar oito salas de aula, assim como a do 
pavimento térreo. Outros ambientes que completavam este pavimento: Salão Nobre, 
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Biblioteca, Sala da Diretoria e Sala de Professores. Abaixo, a planta do segundo 
pavimento com as descrições originais dos ambientes: 

 

 

FIG. 4 | Planta do primeiro pavimento da escola normal de Curitiba, 1921. Fonte: Coordenadoria do Patrimônio do 
Estado do Paraná. 

 
O novo projeto deveria atender as necessidades de uma escola profissional, ou seja, 

deveria levar em consideração, ao organizar o ambiente, o privilégio da formação de 
professores. As disciplinas que necessitavam de laboratórios como Física e História 
Natural, tiveram suas aulas ministradas em salas comuns, o que diferenciava das 
demais eram os mobiliários. Com relação às aulas de Ciências Físicas e Naturais, foi 
adaptado um tablado de madeira para que todos os alunos pudessem visualizar as 
atividades propostas pelo professor. Essa foi uma adaptação para atender as 
necessidades específicas de cada disciplina. A organização das salas foi registrada nas 
fotos a seguir, tiradas em 1930: 
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FIG. 5 | Sala de aula de ciências físicas e naturais, década de 1930. Fonte: Instituto de Educação do Paraná. 

O mesmo ocorreu com as aulas de Geografia e História Natural. Os ambientes 
específicos para algumas disciplinas tinham um considerável conjunto de materiais 
pedagógicos dispostos em cada sala. Observa-se na foto abaixo, o cuidado na compra 
e escolha dos mobiliários para compor a sala de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  FIG. 6 | Sala de aula de geografia, década de 1930. Fonte: Instituto de Educação do Paraná. FIG. 7 | Sala história 
natural, década de 1930. Fonte: Instituto de Educação do Paraná. 

O cuidado com o mobiliário estava em todas as salas do edifício. Para o salão nobre, 
foi projetada uma sala no pavimento superior, ao lado da sala do diretor. Como os 
laboratórios, o salão nobre só se diferenciou dos demais ambientes pelo seu mobiliário  
e alguns detalhes, como cadeiras estofadas, forro, luminárias e ao fundo o quadro em 
destaque, do governador Caetano Munhoz da Rocha obra pintada por Alfredo 
Andersen 2 . O salão nobre era considerado um ambiente diferenciado, pois era 
utilizado pelos alunos e pala comunidade em ocasiões especiais. Era palco das 
solenidades escolares, de espetáculos e festividades, entretanto não foi projetado de 
maneira adequada, considerando a área total, local e disposição interna.  

                                                   
2  Alfredo Andersen (1860-1935)  artista de origem norueguesa chega no Brasil em 1893.  Fundou a primeira escola 
particular de desenho e pintura e lecionou desenho na escola Alemã e no Colégio Paranaense. Seu envolvimento 
com a sociedade local, tanto no registro de sua história e cultura quanto na formação da primeira geração de artistas 
profissionais daquela localidade, também fazem dele uma personalidade relevante para o estudo da sociedade e da 
arte do Paraná do final do século XIX e primeiras décadas do XX. (Antonio, 2008). 
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FIG. 8 | Salão nobre, década de 1930. Fonte: Instituto de Educação do Paraná. 

No que diz respeito à suntuosidade do edifício em relação aos demais do seu 
entono, esta obra se destaca em todo seu conjunto: na ornamentação detalhada, 
baseada na escola de belas artes francesa, na utilização de novos materiais, nas 
dimensões e adequações de propostas higienistas da época. 

3.1 ESCOLA NORMAL DE PONTA GROSSA - A NOVA ESCOLA PARA OS CAMPOS 
GERAIS 

Em 27 de fevereiro de 1924 as autoridades paranaenses inauguraram a Escola 
Normal de Ponta Grossa. A distribuição dos ambientes foram semelhantes à 
distribuição dos ambientes da Escola Normal de Curitiba. A planta foi projetada em 
dois pavimentos, acrescida de um porão utilizável. A prática de elevar o porão também 
fez parte do Código Sanitário de Higiene do Estado do Paraná, de 1918, que previa a 
seguinte norma: “Art. 67 – Sempre que for possível, as escolas terão um só pavimento 
com um porão de um metro de altura no mínimo, convenientemente ventilado”.  
(Paraná,  Lei 1791 de abril de, 1918, p. 86). Abaixo segue uma foto da escola na época 
de sua inauguração: 
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FIG. 9 | Fachada da escola normal de Ponta Grossa, década de 1920. Fonte: Casa da Memória Ponta Grossa. 

 
O prédio em formato em U criou um pátio central. Os ambientes previstos para a 

escola eram basicamente dezoito salas de aula, salas administrativas, biblioteca e 
sanitários. As salas de aula foram projetadas adequadamente, de acordo com as 
normas do código sanitário, as mesmas normas aplicadas na Escola Normal de 
Curitiba. As plantas da Escola Normal de Ponta Grossa e a distribuição dos ambientes 
podem ser observadas a seguir: 

 

FIG. 10 | Planta do pavimento térreo da escola normal de Ponta Grossa, década de 1920. Fonte: Coordenadoria do 
Patrimônio do Estado do Paraná.  
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FIG. 11 | Planta do pavimento térreo da escola normal de Ponta Grossa, decada de 1920. Fonte: Coordenadoria do 
Patrimônio do Estado do Paraná. 

 
Analisando as plantas da Escola Normal de Ponta Grossa pode-se observar uma 

redução do número de salas de aula, se comparadas com as de Curitiba. Outro 
destaque refere-se à ausência de Salão Nobre e ao deslocamento da sala de professores 
para o fundo do prédio. De acordo com o projeto original o espaço dedicado à 
secretaria tinha dimensões maiores que as salas de aula e a localização  no pavimento 
superior dificultava o acesso a comunidade. As fachadas foram projetadas com 
ornamentos muito mais simplificados se comparado as demais Escolas Normais, mas  
alguns elementos do estilo eclético podem ser observados. Apesar dos poucos 
ornamentos, alguns detalhes se destacam na fachada frontal e lateral como as 
molduras na janela e  os elementos florais na parte inferior das janelas do pavimento 
térreo. Como observado nas imagens a seguir: 
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FIG. 12 | Entrada principal escola normal de Ponta Grossa, novembro 2012. Fonte: Acervo Particular. FIG. 13 | 
Ornamento fachada, escola normal de Ponta Grossa, novembro 2012. 

No pavimento superior as ornamentações estavam presentes nas molduras, 
cimalhas, platibanda e frisos. Os elementos decorativos principais tinham motivos 
florais, com destaque para uma “mascara” de leão que também compõe a fachada. As 
diversas composições da fachada mesclaram elementos de uma composição com 
ornamentação de flores e animais, que como afirma Peixoto  “é uma roupagem que 
reveste a arquitetura para que fiquem ocultos os elementos desagradáveis, 
artisticamente inaceitáveis, e o funcionamento mecânico da construção”. (Peixoto, 
2000, p. 11). Ao analisar o uso de ornamento nas características da arquitetura 
acadêmica o autor destaca que:  

Se, para o ecletismo, a ornamentação acentua a dramaticidade cenográfica da 
composição, confere luxo à arquitetura, excita e diverte a vista com detalhes 
preciosos; para o neoclassicismo teve função completamente diferente: visava a 
ressaltar o sentido de ordem, a disciplina didática; a por em relevo com 
simplicidade e economia formal a essência do edifício com contenção e nobreza. 
Não importava tanto o conforto do usuário, mas antes a formação do cidadão. 
(Peixoto, 2000, p. 12) 

A arquitetura para as Escolas Normais no Paraná, na década de 1920, contribuiu 
para a ampliação da dimensão pedagógica do espaço escolar, como um  corpo e 
visibilidade que também serviram didaticamente na formação de professores. Viñao, 
em relação à forma escolar e o espaço, afirma que: 

O espaço escolar não é, pois, um contenedor, nem um cenário, mas sim “uma 
espécie de discurso que institui em sua materialidade um sistema de valores (...), 
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diferentes símbolos estéticos, culturais e, ainda ideológicos”. Em suma, como a 
cultura escolar, da qual forma parte, “uma forma silenciosa de ensino”. Qualquer 
mudança em sua disposição, como lugar ou território, modifica sua natureza 
cultural e educativa (Viñao, 1995, p. 69)  

É inegável o impacto causado na região dos Campos Gerais 3  causado pela 
construção da Escola Normal, apesar das dimensões e detalhes menos elaborada que 
a de Curitiba, pode ser considerada uma escola modelar para a formação de 
professores no interior do estado até a década de 1930.  

3.2. ESCOLA NORMAL DE PARANAGUÁ – UMA ESCOLA PARA O LITORAL 

A construção do prédio teve início em 1924 e sua instalação definitiva se deu em 
29 de julho de 1927. A edificação da Escola Normal de Paranaguá, não representou 
apenas a criação de um novo espaço para a formação docente no Paraná, mas todo o 
processo que envolveu a construção do prédio para a escola demonstra a sua 
importância para o desenvolvimento da região litorânea.   

Para a época foi considerado um edifício “suntuoso”, com dezoito salas de aula e 
demais dependências. Implantado em terreno mais alto que as ruas que o circundam, 
impõe-se não só pelas suas dimensões, mas, sobretudo pela sua qualidade 
arquitetônica. Recentemente restaurado, foi possível verificar os detalhes da 
decoração interna das pinturas, a escada em madeira, os vitrais e demais componentes 
que se tornaram modelo da arquitetura educacional do Paraná.  

                                                   
3 Nomeia-se Campos Gerais a região que circunscrevia o local de passagem, durante o final do século XIX, dos 
tropeiros que vinham de São Paulo e cruzavam o Paraná em direção ao Rio Grande do sul para comercializar a 
produção agropecuária. Nessa região se situa hoje a cidade de Ponta Grossa.  



 

 
 

20 

	
 FIG. 14 | Fachada da escola normal de Paranaguá, ano 1930. / Fonte: Coordenadoria do Patrimônio do Estado do 
Paraná. 

 
O prédio foi construído em dois pavimentos mais porão. Além das 18 salas de aula, 

havia como secretaria, sala de diretor, biblioteca, sala de professores e instalações 
sanitárias. O formato em “U” criou um pátio central, local onde os alunos realizavam 
as aulas de educação física e convívio nos momentos de descanso. Essa configuração 
gerou também um limite físico e visual, uma linha divisória entre o exterior e o interior 
do edifício. As plantas abaixo representam o térreo e o primeiro pavimento do projeto  
construído na época:  
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FIG. 15 | Planta do pavimento térreo – escola normal de Paranaguá, decada de 1920. Fonte: Coordenadoria do 
Patrimônio do Estado do Paraná. 

A sala do diretor localizava-se no primeiro pavimento, em frente a escada, local de 
destaque na organização dos ambientes, acrescido de uma sacada. Como conclui 
Souza, essa composição implicou numa especialização do uso do espaço, 
correspondente às relações de hierarquia e poder da instituição. A especialização dos 
espaços define: (...) exclusões, pertinências, marginalidade. (...) Assim, a sala de aula 
é território de alunos e professores de determinado ano e seção; a sala de professores 
é território docente, o gabinete da diretoria é território da autoridade. (Souza, 1998, p. 
142) 

A localização da diretoria, segundo Vinão tem uma relação direta “entre a estrutura 
de papéis e estrutura ou disposição espacial da escola” (Viñao, 1998, p. 114). Dessa 
forma, o posicionamento da sala de direção num local central possibilitava o controle 
dos alunos, dos serviços administrativos e pedagógicos. Foi prevista uma sacada 
(balcão), voltada para o jardim externo, onde se podia ter uma visão privilegiada para 
a área externa do edifício.  
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FIG. 16 | Planta do pavimento superior – escola normal de Paranaguá, decada de 1920. Fonte: Coordenadoria do 
Patrimônio do Estado do Paraná. 

 
As fotografias abaixo da época da sua inauguração destacam a fachada principal e 

a vista posterior da Escola Normal de Paranaguá. O ângulo escolhido pelo fotografo 
reforça a monumentalidade da obra, destaca os detalhes dos ornamentos e 
grandiosidade do muro do entorno da escola. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 17 | Escola normal de Paranaguá, 1927. Fonte: Casa da Memoria de Curitiba; FIG. 18 | Vista posterior da normal de 
Paranaguá, 1927. Fonte: Casa da Memoria de Curitiba 
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Os principais destaques construtivos da Escola Normal de Paranaguá foram os 
detalhamentos quanto à ornamentação interna externa do edifício. Em nenhum 
edifício construído para a Escola Normal se encontrou obras de arte de tamanha 
riqueza referentes à escola e aos símbolos alusivos ao processo de ensino.  

Os edifícios que abrigaram os novos “Palácios da Instrução” deveriam comunicar 
claramente a sua importância e, implicitamente, seus objetivos ao público. Estas 
destacaram-se não apenas nas comunidades em que foram implantadas, mas 
representaram uma política importante do Estado na formação dos professores.  

 

4. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que os discursos oficiais, os discursos da imprensa configuraram, 
cada um a seu modo, uma marca, uma contribuição e a consolidação de um projeto 
político pedagógico focado no ideal de progresso e de ordem, figurando como 
propaganda dos ideais republicanos. 

O objetivo do governo em relação à formação de professores, marcou e 
impressionou a população com a construção tão diferenciada e grandiosa. O papel 
simbólico que os três edifícios tinham destaca a importância da educação e, 
principalmente, apresenta a escola como um espaço de disseminação das ideias 
dominantes das forças políticas em cada cidade.  

Ao analisar o conjunto destas escolas revelou-se a variedade no emprego de 
materiais construtivos de boa qualidade. A linguagem arquitetônica expressa, além de 
uma ordem construtiva, um sistema de intenções, valores e discursos, um jogo de 
simbolismo que acompanharam a tradição cultural e as concepções educacionais do 
Estado. As eventuais exigências específicas de seus programas de funcionamento 
didático – biblioteca, laboratórios, salão nobre – ocuparam ambientes com as mesmas 
dimensões das salas de aula.  

O objetivo do Governo do Paraná nos anos de 1920 em relação à formação de 
professores foi atingido, pois marcou e impressionou a população com a construção 
intencional de monumentos. Entretanto, analisando a distribuição das plantas pode-
se perceber que alguns ambientes internos poderiam ser melhor projetados de acordo 
com os modelos existentes no Brasil e Europa. Isto foi revelado também pela 
necessidade de construção de outros prédios ou em virtude das adequações dos 
ambientes poucos anos após a inauguração daqueles.  

 
BIBLIOGRAFIA 

Antonio, R. C. (2008) Arte na educação: o projeto de implantação de escolinhas 
de arte nas escolas primárias paranaenses (décadas de 1960-1970). Tese (doutorado) 
- Universidade Federal do Paraná, Setor de Educação, Programa de Pós-graduação em 
Educação. 



 

 
 

24 

Capelato, M. H. (1989). Os Arautos do Liberalismo: Imprensa Paulista 1920-
1945. São Paulo: Brasiliense.  

Diário da Tarde (1921). A debandada do professorado. Curitiba-PR, 27  abr.  
Gazeta do Povo (1920). A Escola Normal. Curitiba-PR, 19 de abr.  
Godino Cabas, A.  (2004). Paraná, o século, o asilo. Curitiba: Crias Edições. 
Ilustração Paranaense. (1936). Ponta Grossa a Princesa dos Campos e do 

Progresso. Curitiba, mar.  
Peixoto, G. R. (2000) O ecletismo e seus contemporâneos na arquitetura do Rio de 

janeiro. In: Czajkowski, J. (org.). Guia da arquitetura eclética no Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo.  

Souza, R. F. de. (1998) Templos de civilização – a implantação da escola primária 
graduada no estado de São Paulo. São Paulo: Unesp. 

Paraná. (1926). Mensagem ao Congresso Legislativo do Estado do Paraná, pelo 
Governador Caetano Munhoz da Rocha. Curitiba: Imprensa Paranaense. 

Vieira, C. E. (2005). Jornal diário como fonte e como tema para a pesquisa em 
História da Educação: um estudo da relação entre imprensa, intelectuais e 
modernidade nos anos 1920. In: Oliveira, M. A. T. Cinco Estudos em História e 
Historiografia da Educação. Editora Autêntica, 11- 40. 

Vinão, A.; Escolano, A. (1998). Currículo, espaço e subjetividade: a arquitetura 
como programa. Tradução: Alfredo Veiga-Neto. Rio de Janeiro: DP&A.  

Vinão, A. F. (1995). Historia de la educacion y historia cultural: possibilidades, 
problemas, cuestiones. Revista Brasileira de educação, Belo Horizonte, n. 0, 63-82, 
set./dez.

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

3 

 

ID: 698 

 

ESCOLAS POLIVALENTE: A POLÍTICA EDUCACIONAL DA 

DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA 
 
Autor: 
Joice Estacheski 
 
Filiação: 
Universidade Federal de São Carlos 
Secretaria de Educação do Estado do Paraná 
 
  



 

 
 

4 

RESUMO  

O presente trabalho propõe-se à investigação da implantação e implementação dos 
Ginásios de Orientação para o Trabalho no Estado do Paraná de forma a  estabelecer 
sua relação com o processo de continuidade do projeto burguês proposto pela Reforma 
Capanema, ao mesmo tempo que pretende configurar sua relevância para o contexto 
educacional deste Estado. Compõe parte do projeto de doutorado desenvolvido pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos Os 
denominados GOT’s foram concebidos pela ditadura civil-militar brasileira por meio 
dos acordos MEC-USAID, com o objetivo de ‘vocacionar’ os estudantes do segundo 
segmento do 1º Grau ao ingresso dos cursos profissionalizantes do 2º Grau. O objetivo 
educacional estabelecido foi o de preparar sujeitos facilmente ‘treináveis’, capazes de 
‘colaborar com o progresso nacional atendendo às empresas estrangeiras que se 
instalavam em solo brasileiro no período desenvolvimentista, ou seja, era necessário 
‘colaborar para com o progresso nacional. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Ginásios Orientados para o Trabalho (GOT),  Política Educacional, Ensino de 1º 
Grau 
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1. ESCOLAS POLIVALENTE: A POLÍTICA EDUCACIONAL DA DITADURA CIVIL-
MILITAR BRASILEIRA 

O contexto da ditadura civil-militar brasileira propôs a reforma educacional por 
meio da Lei  Nº 5.692 11 de agosto de 1971. A alteração legal mais significativa foi a 
extensão da obrigatoriedade escolar para oito anos. Até então, a obrigatoriedade era 
de quatro anos e denominava-se ensino primário. A referida lei alterou assim a 
estrutura do ensino de forma que o ensino ginasial, não obrigatório à época e, 
consequnetemente altamente sdeletivo, visto que os alunos deveriam prestar um 
exame de admissão (poucos eram aprovados até mesmo pelas reais condições de oferta 
deste) passa a compor com o antigo primário o Ensino de 1º Grau. Tem-se, portanto, 
oito anos de escolarização obrigatória. 

A estrutura curricular também sofreu alterações, sendo que se incorporaram 
disciplinas que visavam à vocação para o trabalho passando assim a estruturar a nova 
matriz das quatro últimas séries do Ensino de 1º Grau, a saber: técnicas agrícolas, 
técnicas industriais, técnicas comerciais e indústria caseira. Para atender tal 
especificidade foram construídas escolas com infra-estrutura adequada, organizadas 
em blocos, sendo que em um deles reuniam-se as salas ambiente das disciplinas 
mencionadas, com  material e mobiliário necessários. Faz-se mister enfatizar que o 
projeto estrutural foi planejado e acompanhado pelos técnicos norte-americanos, a 
partir do Acordo MEC-USAID. 

Por meio do projeto dos Ginásios Orientados para o Trabalho, pretendia-se 
despertar as vocações profissionais, uma vez que a procura pelos cursos 
profissionalizantes estavam diretamente ligados às classes sociais mais baixas, tendo 
ainda “[...] o incoveniente de fornecer ensino geral deficiente e de profissionalizar 
precocemente sem prévia verificação de vocações”. (Lima & Cruz, 1969, p. 23). Assim 
justificava-se a nova organização do ensino  

Se as escolas profissionais de nível médio não correspondem às necessidades 
atuais da educação, e o curso secundário de sentido puramente humanístico 
interessa apenas a uma pequena fração, chega-se à conclusão de que precisamos 
de uma nova forma de ensino que atenda à formação global dos adolescentes, e 
que lhes forneça, ao mesmo tempo, após os estudos de nível médio, a 
possibilidade de serem incorporados, em melhores condições, à força de trabalho 
(Lima e Cruz, 1969, p.28). 

Assim traçou-se o grance objetivo dos GOT’s, despertar a vocação profissional de 
cada sujeito que por ele cursasse as quatro últimas séries do Ensino de 1º Grau possível 
por meio do conteúdo programático das quatro disciplinas citadas, dando-lhes, 
teoricamente, condições de compreender o trabalho na indústria, no comércio, na 
agricultura e nas atividades domésticas. Faz-se mister esclarecer que não havia 
interlocução destas com as demais disciplinas do currículo, ou seja, os conteúdos 
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desenvolvidos na disciplina de ciências, não era retomado na disciplina de Técnicas 
agrícolas, por exemplo.  

   No Brasil há estudos que abordam este objeto de pesquisa em alguns estados da 
federação, como é o caso de Araújo (2005) na Bahia e Resende (2011) em Uberlândia, 
Minas Gerais, porém no Paraná, por meio de um breve levantamento das pesquisas 
desenvolvidas nos programas de pós-graduação strictu sensu, não detectamos a 
existência das mesmas. Consideramos uma temática de suma importância à história e 
à historiografia da educação tendo em vista que, em um primeiro momento, das 265 
Escolas Polivalentes projetadas para serem construídas em território nacional, com o 
apoio da Aliança para o Progresso, 9 foram construídas no Paraná 1 . É salutar 
enfatizarmos que “[...] é sempre necessário que se investigue o desenvolvimento da 
lógica interna de cada instituição escolar, buscando perceber o paradigma 
educacional por meio do qual a sua história foi se constituindo [...]” (Bittar & 
Ferreira, 2009, p. 504).  

As instituições, tomadas como nosso objeto de pesquisa, foram concebidas a partir 
de determinadas necessidades, principalmente econômicas, que caracterizaram o 
Brasil nos anos 1960 e 1970, ou seja, estão carregadas de significação histórica. Nesse 
sentido, concordamos com Ester Buffa em sua seguinte assertiva 

Pesquisar uma instituição escolar é uma das formas de estudar filosofia e história 
da educação brasileira, pois as instituições escolares estão impregnadas de 
valores e ideias educacionais. As políticas educacionais deixam marcas nas 
escolas (Buffa, 2002, p. 25). 

Para Bittar e Ferreira (2009, p. 503),  

As instituições como fenômenos singulares, só existem historicamente no interior 
de uma determinada formação econômico-social. Por sua vez, a formação 
econômico-social não é um simples conglomerado de indivíduos ou agregado 
mecânico de fenômenos sociais independentes, mas  é estruturada com base em 
um determinado sistema social que forma um todo, isto é, uma totalidade 
histórica (Bittar & Ferreira, 2009, p. 502). 

Nosso objeto de pesquisa  envolve-se nas múltiplas determinações evidenciando 
as contradições presentes no processo histórico que caracterizou a política educacional 
constituída no regime civil-militar. Muitos jovens foram educados e instruídos sob os 

                                                   
1 Das Escolas Polivalentes construídas na década de 1970, a que tivemos acesso, corresponde às unidades de 
Curitiba, bairro Boqueirão, inaugurada em 02/10/1972, sendo que se alocou em novo prédio em 1973, Londrina, 
inaugurada em 23/031976, Goioerê, inaugurada em 01/04/1976, Apucarana, inaugurada em 28/10/1976, Ponta 
Grossa, inaugurada em 19/03/1977, Cascavel, inaugurada em 1999. Em breve pesquisa foi possível constatar 
apenas 5 (cinco) da 9 (nove) instituições. Nossa hipótese é de que as 4 ( quatro) escolas tenham passado por 
processo de alteração do nome, como inclusive existe um movimento nesse sentido com relação à Escola Polivalente 
de Ponta Grossa. 
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princípios impostos pela conjuntura econômica e política que se estruturava no Brasil 
no contexto imposto pela ditadura civil-militar de 1964, cuja “[...] política educacional 
[...] provocou mudanças estruturais na história da escola pública brasileira” (Bittar 
& Bittar, 2012, p. 162). A experiência na instituição de nove escolas modelos 
construídas no Estado do Paraná nos faz levantar a hipótese de que, no período 
correspondente, o que se estabelecia como de fundamental importância era a 
continuidade de um mesmo projeto educacional que se estabeleceu a partir da 
Reforma Capanema, tendo por objetivo a ampliação da escolarização básica de forma 
“interessada” 2, ou seja, a vocação para o trabalho à classe menos favorecida, sempre 
permeada por funções sem relevância social, com o firme propósito de manutenção do 
status quo.  

No caso de não encontrar em sua comunidade o ramo de trabalho adequado à 
sua escolha de carreira futura, porém tendo necessidade de trabalhar, ainda 
assim, por estar recebendo um início de profissionalização polivalente, terá o 
aluno melhores oportunidades ao ingressar na fôrça de trabalho (Lima & Cruz, 
1969, p. 54). 

É salutar destacar que, para o contexto da época, os GOT’s teriam uma forte 
responsabilidade na formação dos jovens como podemos conferir nas palavras de 
Gildásio Amado, “[...] principal mentor do novo tipo de ensino” (Cunha, 2005, p. 170) 

O ginásio polivalente atende melhor que os ginásios diferenciados aos princípios 
de justiça em educação, em sua dupla expressão de acesso ao maior número 
possível de adolescentes ao ensino de segundo grau e de adequação do ensino às 
peculiaridades pessoais; atende ao objetivo de maior comunicação entre as 
classes, fazendo da escola não um reflexo da estratificação mas um instrumento 
de integração social; atende aos objetivos do progresso econômico, fazendo 
convergir para as ocupações a força jovem de trabalho, na medida de suas 
atividades pessoais e, portanto, garantindo o mais adequado aproveitamento da 
maior riqueza de um país, que são as potencialidades de sua juventude; atende, 
portanto, à pedagogia, ao desenvolvimento social, aos interesses da economia e, 
como síntese de todos os seus fins, ao ideal democrático de igualdade de direitos  
(Amado, 1968, p. 156 apud Cunha, 2005, p. 170). 

Notadamente o projeto nacional-desenvolvimentista marcou a história da 
educação brasileira desde a década de 1920 em função do processo de industrialização 
pelo qual o Brasil passou a incorporar em função das necessidades do mercado 
capitalista estrangeiro. “A cronologia dos acontecimentos é reveladora da lógica 

                                                   
2  Destacamos aqui a concepção gramsciana de escola interessada, sob a qual o 

capital determina objetivos específicos à sua estruturação, desenvolvimento e 
reestruturação, em detrimento ao desenvolvimento humano omnilateral. 
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economicista que presidia os objetivos propugnados pelos governos dos generais-
presidentes “[...] a educação seguia a lógica dos interesses econômicos” (Ferreira & 
Bittar, 2008, p. 340-341). Tal bandeira ganhou apoio geral da sociedade, uma vez que 
o discurso em voga preconizava a necessidade da produção nacional e a prerrogativa 
de diminuição da política de importações, “[...] essa intensificação na entrada de 
capitais foi vista e aceita como necessária à execução do projeto de desenvolvimento 
[...]” (Ribeiro, 2010, p. 119). Saviani (2008, p. 293) afirma que “[...] em 1960 [...] já 
não dependíamos mais das manufaturas trazidas do exterior. A meta da 
industrialização havia sido atingida”.   

Os conflitos de interesse assim se instalaram ao mesmo tempo em que as empresas 
internacionais. Por um lado, a burguesia e as classes médias apresentavam-se 
satisfeitas, pois para estes “[...] a industrialização era um fim em si mesmo, para o 
operariado e as forças de esquerda tratava-se apenas de uma etapa” (SAVIANI, 2008, 
p. 293). Ou seja, para estas não bastava a mera implantação de indústrias, era 
necessário nacionalizá-las, além de, segundo Saviani (2008, p. 293), instituir o 
controle de  remessa de lucros, royalties e dividendos, assim como organizar a reforma 
de base. Tais preceitos entraram em embate com os interesses do sistema vigente, 
sendo necessário estabelecer critérios a fim de frear a propagação da ideologia 
socialista. 

Nesse sentido estabeleceu-se a união entre os empresários e os militares, 
instituindo-se o golpe civil-militar em 1964 a fim de “[...] assegurar a continuidade da 
ordem socioeconômica [...]” (SAVIANI, 2008, p. 294). Diante de tal contexto e 
influenciados pela teoria do capital humano a educação passa a ser um aspecto 
importante à efetivação do modelo de desenvolvimento pretendido, baseado nos 
princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, de modo a torná-la objetiva e 
operacional, a fim de “[...] de se viabilizar o slogan ‘Brasil Grande Potência’” (Ferreira 
& Bittar, 2008, p. 336). A situação educacional do país era caótica: altos índices de 
analfabetismo, evasão e repetência escolar. Esse quadro tinha por necessidade ser 
transformado, pois era considerado extremamente negativo ao referido slogan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Para Ferreira e Bittar (2008, p. 343)  

 [...] os tecnocratas defendiam como pressuposto básico a aplicação da ‘teoria 
do capital humano’ como fundamentação teórico-metodológica instrumental 
para o aumento da produtividade econômica da sociedade. A tecnocracia 
brasileira era filiada aos ditames emanados da ‘escola econômica’ sediada em 
Chicago (EUA) e, portanto, afeita às teorias aplicadas à educação desenvolvidas 
por Theodore W. Schultz. 

Nessa lógica, são pré-determinados os objetivos da educação nacional 
estabelecendo relações internacionais com vias ao desenvolvimento norte-americano 
em território brasileiro por meio do Plano Decenal Aliança para o Progresso, iniciativa 
estadunidense que dotou os países da América Latina, entre estes o Brasil de recursos 
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financeiros e técnicos voltados à educação, proclamados pelo então presidente 
Kennedy  

[...] eu conclamo todos os povos do hemisfério a juntar-se em uma nova Aliança 
para o Progresso – Alianza para El Progreso -  um vasto esforço cooperativo, 
sem paralelo em sua magnitude e nobreza de propósitos, para satisfazer as 
necessidades básicas dos povos americanos por casa, trabalho e terra, saúde e 
escola – techo, trabajo e tierra, salud y escuela [...] Eu proponho que a república 
Americana dê início a um plano de 10 anos para as Américas, um plano para 
transformar os anos 60 na década do desenvolvimento (Kennedy, 1961 apud 
Ribeiro, 2006, p. 157-158).  

No mesmo ano, 1961, institui-se a United States Agency for International 
Development (USAID), tendo por função a mobilização do planejamento de ações para 
a efetivação do programa, o que, na educação, foi garantido por meio dos acordos 
MEC-USAID  

Os acordos MEC-USAID cobriram todo o espectro da educação nacional, isto é, 
o ensino primário, médio e superior, a articulação entre os diversos níveis, o 
treinamento de professores e a produção e veiculação de livros didáticos. (Cunha, 
1999, p. 33).  

Um dos acordos firmou-se em 30 de dezembro de 1966, denominado como  

[...] acordo MEC-INEP-Contap-USAID, sob a forma de aditivo dos acordos para 
aperfeiçoamento do ensino primário; nesse acordo aparece, pela primeira vez, 
entre os objetivos, o de ‘elaborar planos específicos para melhor entrosamento 
entre a educação primária, secundária e a superior’ (Cunha, 1999, p. 33 
grifos nossos). 

Esse acordo fora o estopim à organização da estrutura e funcionamento da 
educação brasileira estabelecida, entre outros encaminhamentos, por meio da 
elaboração e aprovação, “[...] sob a égide do ‘autoritarismo triunfante’[...]” (SAVIANI, 
2006, p. 107-129) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5.692 de 11 de 
agosto de 1971, a qual possibilitou a incorporação oficial da concepção tecnicista de 
educação, a fim de garantir o produtivismo em âmbito educacional.  Nessa perspectiva 
é que a política educacional da ditadura canalizou esforços a fim de instituir o ensino 
profissionalizante. Para se garantir o “entrosamento” entre o ensino de primeiro e de 
segundo graus foram criados os GOT’s ou Ginásios Orientados para o Trabalho. 
Conforme Cunha, (1999, p. 62), os GOT’s foram planejados de seguinte forma  

Nas duas primeiras séries do antigo ginásio predominavam as disciplinas de 
caráter geral, ao lado de disciplinas vocacionais, destinadas a sondar aptidões: 
artes industriais, ou técnicas agrícolas, conforme a economia da região onde o 
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ginásio se localizasse. Nas duas últimas sérias, aumentava a carga horária 
destinada às disciplinas vocacionais. Os alunos poderiam escolher entre dedicar-
se às artes industriais, às técnicas agrícolas, às técnicas comerciais, à educação 
para o lar ou, ainda ao aprofundamento dos estudos gerais (Cunha, 1999, p. 62). 

O objetivo almejado focava-se na escolha pelos alunos, caso viessem a prosseguir 
seus estudos a um curso profissionalizante ofertado em nível de segundo grau, caso 
contrário, estariam, de qualquer forma, aptos à empregabilidade, uma vez que teriam 
passado por um rápido treinamento por quatro anos consecutivos. A compreensão de 
que a necessidade seria consolidar a formação de indivíduos treináveis às empresas, 
como também obterem êxito em qualquer escolha de profissionalização, tal como 
retratado por Cunha (2005, p. 170), fez-se presente no discurso da época quanto a seu 
objetivo que seria  

[...] formar cidadãos treináveis, tão necessários ao desenvolvimento sócio-
econômico que o país reclama. Preparar não só jovens, que possam, em período 
rápido de treinamento na empresa, se agregar à forças produtoras – caso 
venham a abandonar o ginásio – como propiciar aos que puderem continuar 
seus estudos efetivas possibilidades de êxito, qualquer que seja a orientação 
profissional que venham a adotar (Cunha, 2005, p. 170). 

As palavras de Simonsen (1989, p. 222 apud Ferreira e  Bittar, 2008, p. 344) 
ratifica este posicionamento. Para o autor 

[...] a reformulação do sistema ginasial, de modo que ele venha a se constituir 
com o nível primário, um sistema fundamental contínuo, capaz de atender à 
elevação dos padrões qualitativos, assegurando a formação básica de educando 
para atuar nas atividades da indústria, agricultura e serviços, após treinamento 
intensivo e rápido para o trabalho.  

Evidencia-se a preocupação em estabelecer o necessário preparo de mão de obra 
com poucos custos, ao mesmo tempo em que se objetiva massificamente a formação 
específica e aligeirada, sem preocupação específica com a completa condição material 
necessária, bem como certa confusão teórica nos pressupostos defendidos por Amado, 
(1969, p. 86), o qual garante que “[...] uma das características do ensino técnico nos 
ginásios orientados para o trabalho é a de que o ensino não é monotécnico. Não deve 
ser, para não favorecer a profissionalização prematura. É um ensino o politécnico”. 
Bittar e Bittar (2012, p. 163) ao analisarem a  Reforma de 1971, via Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional n. 5.692, observam que ao se estruturar o ensino de 
primeiro grau de oito anos é perceptível que “[...] a expansão física das escolas foi 
uma característica dos 21 anos de ditadura”. No entanto as autoras defendem que 
tínhamos as “[...] escolas das camadas populares; a escola que funcionava em turno 
intermediário, com pouco mais de três horas de permanência na sala de aula, mal 
aparelhada, mal mobiliada, sem biblioteca, precariamente construída [...]”. Diante 
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dessa assertiva, reputamos a estrutura planejada para os emergentes Ginásios 
Orientados para o Trabalho, projeto este que contou com total apoio, técnico e 
financeiro estadunidense. 

A USAID dispensou recursos, segundo Cunha (1999, p. 62) à construção de 
aproximadamente 600 GOT’s, visto que destes, tal como afirmamos, 9 (nove) estavam 
previstos para atenderem ao Paraná. O projeto do plano decenal foi enfatizado pela 
imprensa paranaense da época, conforme aponta Matos (2008, p. 363) 

ALIANÇA PARA O PROGRESSO FORMARÁ TÉCNICOS CATEGORIZADOS 
PARA A INDÚSTRIA PARANAENSE Em palestras proferiu na tarde de ontem na 
sede da Federação das Indústrias do Paraná o Sr. Arthur Fedelman, cônsul dos 
Estados Unidos para o Paraná e Santa Catarina divulgou importante 
informação a propósito da cooperação da aliança para o Progresso em favor do 
desenvolvimento da nossa indústria. Segundo o conferencista, o programa da 
“Aliança” está vivamente interessado em dar toda a cooperação necessária à 
formação de mão de obra especializada, do mais alto padrão, condição 
indispensável para o aprimoramento e maio extensão do parque industrial 
paranaense (GAZETA DO POVO 25/09/1962 apud MATOS, 2008, p. 363). 

Lima e Cruz (1969, p. 33) defendem ainda que “[...] se um GOT pretende preparar 
um indivíduo para ‘trabalhar’ na comunidade, a fim de que o educando possa ter 
oportunidade de se preparar para neles atuar” de forma que “[...] essa atividades 
devem estar ìntimamente relacionadas com as atividades da comunidade em que a 
escola está inserida a fim de que não fiquem marginalizados os egressos da escola” 
(Lima & Cruz, 1969, p. 33).  

Percebemos a ausência de crítica frente aos ditames do imperialismo 
estadunidense ao mesmo tempo em que se tentou evidenciar ‘a boa ação’ norte-
americana para o desenvolvimento nacional. Para os idealizadores os GOT’s 
ofereceriam iguais oportunidades de desenvolvimento do potencial das crianças e 
jovens já que atenderia às suas características individuais, além de promover a 
integração de diferentes classes sociais. Segundo Cunha (2005, p. 173) esse último 
objetivo não se concretizou pois, 

[...] esse tipo de escola falhou pelo tipo de aluno que pretendia atender. Em vez 
dos alunos oriundos das classes trabalhadoras, eles acabaram por atender a um 
contingente discente oriundo dos setores de mais alta renda das camadas 
médias, nas quais as concepções a respeito da educação eram mais propícias às 
inovações pretendidas. Ademais, o fato de que essas escolas funcionassem em 
prédios novos, com instalações especialmente previstas e terem professores que 
fizeram cursos especiais, dotados de uma motivação rara, tornava-as 
notadamente atraentes para quem valorizava a dimensão propedêutica da 
escola, não sua formação para o trabalho (Cunha, 2005, p.173).  
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Cunha evidencia que os GOT’s foram frequentados não por filhos de trabalhadores, 
que sofriam (e ainda sofrem) exclusão do processo educativo, mas por filhos de 
indivíduos oriundos das classes médias. Percebemos neste argumento certa 
generalidade e consideramos que tal assertiva necessita de análise detalhada diante da 
realidade do Estado do Paraná. Faz-se necessário analisar a geografia regional dos 
municípios em que se construíram tais estabelecimentos escolares, ou seja, investigar 
a que classe social pertenciam os moradores próximos ao futuro estabelecimento de 
ensino, quais investimentos empresariais os municípios receberam concomitante à 
implantação da proposta educacional, quais os sujeitos estavam envolvidos nas 
‘negociações’ em níveis estadual e municipal.      

Para Germano (1993, p. 170)  

[...] muito embora significativos contingentes das camadas populares tenham 
tido acesso à escola, na verdade foi proporcionada a esses contingentes uma 
educação de segunda categoria, de baixa qualidade. Tanto é assim que as taxas 
de evasão e repetência mantiveram-se em níveis elevados (Germano, 1993, p. 
170). 

A afirmação do autor já foi possível de se constatar ao analisarmos alguns arquivos 
disponíveis em uma das escolas criadas com o objetivo de vocacionar para o trabalho, 
o que nos leva a, desde já, a refletirmos sobre as possíveis conclusões que chegaremos 
ao findar-se a pesquisa. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estamos ainda no início do percurso da pesquisa, portanto, não acessamos todos 
os arquivos possíveis. Sendo assim, seria leviano de nossa parte apontar de imediato 
alguma conclusão, ou mesmo considerações finais. Preferimos, assim, denominar de 
considerações iniciais, tendo em vista que  refletimos constantemente sobre o objeto 
de pesquisa e o que temos presente são apenas algumas hipóteses.  

De qualquer forma é salutar evidenciar que muito pouco se produziu em termos 
de conhecimento científico a respeito da constituição dos GOT’s e nossa coleta de 
dados está em desenvolvimento. No entanto a amostra que temos até o momento 
demonstra alguns aspectos interessantes quanto à origem dos alunos, o tempo de 
escolarização e, até mesmo, a rotatividade dos professores que atuaram nessas 
instituições. São dados relevantes que precisam ainda ser comparados com todas as 
nove escolas do projeto, pois cada uma possui suas próprias peculiariades e o que nos 
interessa é a congruência da política instalada no Estado do Paraná.  

Ao propormos tal estudo pretendemos colaborar para a compreensão, não só do 
funcionamento organizacional dos ginásios, como também do processo de 
implementação da política  e de seus resultados, uma vez que, historicamente, à classe 
trabalhadora brasileira sempre restou a vocação para os campos de trabalho 
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subalternos: não vemos na proposta curricular dos GOT’s nenhuma inovação nesse 
sentido; não há sequer menção em vocacionar os alunos para o trabalho na área de 
saúde, por exemplo. Podemos assim considerar uma educação eminentemente 
adestradora e superficial, assertiva já comprovada por outros estudos a respeito da 
legislação educacional como um todo, no pós 1964. 
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RESUMO  

Este trabalho tem por objetivo mostrar a importância do Ginásio de 
Cataguases para a história da educação no município mineiro de Cataguases, fundado 
por empresários da indústria, atendendo a uma antiga demanda da elite local. A 
pesquisa destaca a participação da família Peixoto no desenvolvimento industrial e 
cultural da cidade. Além disso, também abordou as influências modernistas que 
estiveram presentes desde o antigo ginásio, através do Grêmio Literário Machado de 
Assis, de onde saíram vários integrantes dos Verdes, movimento modernista do qual 
participou também Francisco Ignácio Peixoto. Filho do fundador e ex-aluno do 
ginásio, adquire a escola em meados dos anos 1940, erguendo, exatamente no mesmo 
terreno, o Colégio de Cataguases, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e que 
sediava no seu interior o museu de Belas Artes. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação em Minas Gerais, Francisco Ignácio Peixoto, Colégio de 
Cataguases. 
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1. INTRODUÇÃO 

O município de Cataguases está localizado na mesorregião da Zona da Mata do 
estado de Minas Gerais e seu núcleo urbano possui um vasto patrimônio arquitetônico 
de linhas modernistas, com vários prédios tombados pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural (IPHAN), o que a diferencia, nesse aspecto, das demais 
cidades mineiras reconhecidas pelo patrimônio histórico, principalmente daquelas do 
período barroco, como Ouro Preto, Mariana, São João Del Rey e Tiradentes. 

Sendo uma cidade voltada para a economia agroexportadora de café, desde o final 
do século XIX e nos primeiros anos da república, o munícipio viveu um forte processo 
de industrialização, quando o capital oriundo da lavoura financiou a criação de 
indústrias, tais como a Companhia Fiação e Tecelagem de Cataguases (1905) e a 
Companhia Força e Luz Cataguases e Leopoldina (1906); criada para geração de 
eletricidade e alimentação de teares mais modernos e potentes na indústria têxtil, que 
substituiriam equipamentos que operavam com base na queima de combustíveis.  

Atualmente, a empresa de eletricidade não atende mais pelo nome de Força e Luz, 
mas sim, pelo de Energisa. É um importante grupo de capital aberto, presente em 
vários estados de diferentes regiões do Brasil, cuja sede fica em Cataguases. A fábrica 
de tecidos, por sua vez, se tornou a Companhia Industrial de Cataguases, ainda em 
atividade. 

Todo esse desenvolvimento da indústria local e nacional, deveu-se ao crescimento 
do mercado interno para bens de consumo, que gerou mudanças políticas, sociais e 
econômicas vividas pela sociedade brasileira do momento. Diversos grupos de 
intelectuais se posicionaram através da arte e de suas produções culturais, dentro de 
um ambiente de transição do regime monárquico para a república, com o objetivo de 
construir uma imagem de brasilidade. E é nesse contexto que nasce o movimento 
modernista brasileiro, com as suas vertentes regionais, como é o caso dos Verdes de 
Cataguases, grupo de escritores e artistas modernistas que publicaram seus 
periódicos, na década de 1920, através da revista de mesmo nome (San’tana, 2008). 

O trabalho aqui apresentado tem por objetivo mostrar como a indústria 
cataguasense e o seus empresários foram importantes para a história da educação, no 
município de Cataguases, com a abertura do Antigo Ginásio de Cataguases, 
atendendo uma antiga demanda da elite local. Além disso, abordou-se como a 
industrialização e as influências modernistas estiveram presentes nos primeiros anos 
do Colégio de Cataguases, que sucedeu o antigo ginásio. 

Entretanto, o antigo ginásio tinha como fim atender apenas a elite da cidade e não 
a população de menor poder aquisitivo. A instituição foi fundada com dinheiro da 
iniciativa privada e não foi construída para atender uma necessidade da população em 
geral, já que o projeto de lei do final do século XIX que previa a criação de uma escola 
secundarista pela prefeitura e mantida pelo estado, não conseguiu sair do papel pela 
falta de capital na esfera pública. 

O ambiente da industrialização também se faz presente na poesia dos Verdes, 
como na poesia de Ascânio Lopes, “O Revoltado”, que, partindo de uma cena cotidiana, 
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do final do expediente em uma fábrica, mostra uma preocupação social através do que 
o autor percebe e descreve como sensações de um típico proletário.  

 
O Revoltado 

A sirene apitou longamente 
Fazendo parar os teares e as máquinas. 

Ele vestiu o paletó e saiu para o bairro pobre 
Onde mora, numa casa pobre. 
As suas mãos estão calejadas. 

O corpo dolorido anseia um descanso infinito desconhecido. 
Olha só para frente, sem se importar com quem passa. 

Parou pensando uma coisa 
E brilhou no seu olhar o ódio contido 
Faiscou rápido o desejo insatisfeito. 

Pôs-se a andar 
Os grandes olhos abertos, mas sem lágrimas.1 

 
Ademais, a contribuição empresarial para a educação, não se restringiu apenas ao 

ginásio e ao colégio. O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de 
Cataguases, recebeu o terreno da firma Irmãos Peixoto S.A2 (pertencente à família 
Peixoto) para que o operariado da cidade tivesse acesso à capacitação técnica com o 
curso de técnico industrial têxtil, segundo notícia de 31 de julho de 1949, do Jornal 
Cataguazes. 

Quanto ao Colégio de Cataguases, já faz parte da história da arquitetura brasileira, 
como uma das obras emblemáticas de Oscar Niemeyer, mas para além disso, foi 
importante por preservar uma série de obras, pois o colégio sediava no seu interior o 
Museu de Belas Artes de Cataguases, cuja coleção contava com quadros de Iberê 
Camargo, Di Cavalcanti, Durval Serra.3 

Ao mesmo tempo, artes plásticas também compunha o currículo dos alunos, por 
conta do interesse do diretor Francisco Inácio Peixoto pela arte e a cultura, em uma 
época que a disciplina Desenho era obrigatória em todo ciclo ginasial e nos dois anos 
finais do científico.  

                                                   
1 Poesia disponível na obra de Luiz Ruffato (2002): Os ases de Cataguases: (Uma história dos primórdios do 
modernismo) 

2 A companhia de tecelagem fundada em 1905 passou por inúmeras mudanças no seu nome e na sua gestão. Com 
a crise do algodão em 1910, Manoel Inácio Peixoto assumi a direção da fábrica e em 1911 ocorre à primeira 
mudança de nome, mas é em 1935, quando a empresa chamava “Irmãos Peixoto & Cia”, ela se torna uma 
companhia de capital aberto passando a se chamar “Irmãos Peixoto S.A.”. (Fonte; site da Companhia Industrial 
Cataguases: http://www.cataguases.com.br/Pagina.aspx?14 - acessado em 06 de janeiro de 2016). 

3 Fonte: Descrição e análise do bem cultural ao Arquivo Público Municipal - Processo de tombamento de bens 
Municipais 
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A prática de esporte como complemento da formação dos estudantes, pôde ser 
observada em notas do jornal local, na qual a inter-relação entre cultura e educação se 
estendia à prática do desporto, o que é corroborado também pelos documentos 
encontrados no arquivo municipal sobre os prédios e demais patrimônios que foram 
tombados, onde se encontra a seguinte descrição sobre o Colégio de Cataguases. 

A articulação entre educação e cultura expande-se para o atletismo, o esporte e 
as artes plásticas, que recebem impulso com o painel Tiradentes, de Cândido 
Portinari, elaborado para o saguão próximo ao auditório, a pedido do diretor 
Francisco Inácio Peixoto. (Informe Histórico do Bem Cultural - Processo de 
tombamento dos bens municipais). 

Portanto, no Colégio de Cataguases há um encontro entre a industrialização, o 
modernismo e a educação. A importância das empresas do setor de tecidos para a 
cidade foi muito além da geração de empregos e renda. A iniciativa privada tornou 
possível o antigo ginásio, a união entre vários empresários acelerou o processo de 
criação de uma instituição de ensino secundário na cidade, contribuiu também para 
salvar o ginásio que veio a se tornar o Colégio de Cataguases. Logo, a cidade se tornou 
uma rica fonte para compreender como a educação está inserida num processo 
interessante de relação com a sociedade, a cultura e fatores como o desenvolvimento 
econômico, por exemplo. 
 

2. O GINÁSIO DE CATAGUASES E OS VERDES 

A ideia de um estabelecimento de ensino secundario em Cataguases, como citado 
anteriormente, é anterior ao século XX. A Lei Municipal n° 86 de 15 de outubro de 
1898, promulgada pelo Agente-Executivo Dr. Antônio Cavalcanti4, previa a criação do 
Ginásio de Cataguases pela prefeitura, mas que seria mantido pelo governo do Estado 
de Minas. No entanto, o projeto nunca se concretizou na esfera pública por conta dos 
altos custos dessa empreitada. Portanto, coube à iniciativa privada a arrecadação do 
capital necessário para os investimentos no ensino secundário da cidade. 

Na época, o ensino no país era regido em conformidade com a constituição 
brasileira de 1891, que dividiu as atribuições da gestão educacional brasileira entre 
União e Estados. O ensino primário continuou sendo atribuição de estados e 
municípios; o ensino secundário ficou sob a responsabilidade dos estados, mas podia 
também ser mantido pela união e pela iniciativa privada, com o ensino superior sendo 
responsabilidade da União, mas também estava aberto aos estados e à iniciativa 
privada. (FÁVERO, 2001, p.78) 

                                                   
4 O Presidente eleito da Câmara Municipal ocupava uma função dupla, além de presidente da casa, ocupava o 
cargo de Agente Executivo Municipal. O Dr. Antônio Cavalcanti Sobral substituiu o Dr. Cristiano Dias Lopes 
durante o triênio 1892 - 1894, quando renunciou ao cargo (COSTA, 1977). 
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Os estados também ficaram responsáveis pela formação profissionalizante, que 
era de nível primário, o que muda a partir do decreto 7566, de 23 de setembro de 1909 
que, de acordo com FONSECA (1961, v.1, p.162), representa o marco inicial das 
atividades do governo federal no campo do ensino de ofícios, ao criar, nas capitais 
dos estados, escolas de aprendizes artífices. Tais escolas eram preferencialmente 
voltadas para os meninos pobres, os desfavorecidos da fortuna. 

De acordo com o jornal “O Cataguases” 5 , foi por volta de 1909 que alguns 
comerciantes e empresários se juntaram para conseguir os recursos financeiros 
necessários para inaugurar o ginásio. Isso pode ser evidenciado na notícia publicada 
no dia 17 de outubro do mesmo ano, que trazia a informação de que Manuel Inácio 
Peixoto, João Duarte Ferreira e Antônio Henrique Felipe, teriam reunido a quantia de 
Rs 50.000$000 e que estariam procurando outros interessados a se associar nesse 
empreendimento. 

O antigo Ginásio é fundado no ano seguinte, exatamente em 31 de março de 1910, 
ficando a cargo de Manuel Inácio Peixoto e de João Duarte Ferreira. O primeiro se 
tornaria proprietário da Companhia Industrial Têxtil, da qual já havia sido diretor e o 
segundo foi um dos fundadores da mesma companhia e da Força e Luz Cataguases-
Leopoldina. 

O Padre Teófilo Bento Salgado foi o primeiro diretor do ginásio, vindo de Rio 
Pomba, cidade mineira também localizada na Zona da Mata, distante cerca de 70 Km 
de Cataguases. Um ano depois, o Ginásio se tornou filial do Colégio Metodista 
Grambery de Juiz de Fora, que escolheu o Rev. W. B. Lee para ocupar a função de 
Padre Teófilo como diretor. O Reverendo Lee exerceu a função no período de 9 de 
fevereiro de 1911 até 27 de novembro de 1913. 

Depois de rompido o vínculo com o colégio juiz forano, o Ginásio se filiou ao 
Ginásio São José de Ubá (cidade também na Zona da Mata e distante 
aproximadamente 55 km de Cataguases) de propriedades e direção dos professores 
José Januário Carneiro e Antônio Amaro Martins Costa, sendo que o último mudou 
para Cataguases definitivamente em junho de 1916. O próprio Antônio Amaro veio a 
adquirir o ginásio em 1917 das mãos de João Duarte, elevando-o a condição de 
estabelecimento municipal e trazendo ao mesmo prestígio regional, conforme 
descreve Levy Simões da Costa em “Cataguases Centenária”: 

Consolida o prestígio do Ginásio e consegue elevá-lo à categoria de 
estabelecimento municipal de ensino em 1927. [...] O ginásio tornou-se famoso na 
região pela boa qualidade de ensino ministrado, obra de trabalho inteligente e 
pertinaz do conceituado educador. O seu corpo docente, de reconhecida 
capacidade e idoneidade, era todo ele constituído de professores registrados da 
Diretoria-Geral de Educação, os quais se dedicavam carinhosamente ao preparo 
                                                   

5 O jornal “O Cataguases” é um periódico que existe até os dias de hoje e que pertence ao Órgão Oficial dos 
Poderes Municipais de Cataguases. 
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de seus alunos, fornecendo-lhes sólida educação intelectual ao lado dos 
ensinamentos de origem moral, social e cívica. (Costa, 1977, pág. 73) 

Antônio Amaro esteve à frente do Ginásio até 1943, quando este foi vendido à firma 
Peixoto & Cia. Ltda, de propriedade do ex-aluno Francisco Inácio Peixoto, filho de 
Manoel Inácio Peixoto. O decreto n° 21476, de 22 de julho de 1946, transformou o 
Ginásio Municipal de Cataguases em Colégio de Cataguases. Um moderno edifício 
foi erguido em substituição ao antigo no mesmo local, a antiga Granjaria.  

Durante o seu período de existência, o ginásio sediou o Grêmio Literário Machado 
de Assis, uma associação de alunos que propiciava o contato dos estudantes com 
produções culturais e artísticas de dentro e fora do Brasil, e no qual a produção 
literária de seus membros era publicada em um jornal interno, conhecido como “O 
Estudante”. O grêmio foi o embrião do grupo modernista Verde, já que muitos dos 
seus membros, como o próprio Francisco Inácio, passaram pelos bancos do antigo 
ginásio. 

Fica evidente assim, a contribuição do ginásio para a produção literária dos 
Verdes, já que o Grêmio Literário Machado de Assis propiciou a futuros membros da 
revista, o contato com material vindo do exterior, cujo assunto era o modernismo 
(Richa, 2008). 

Ao comparar a mídia cataguasense com a da vizinha Leopoldina, observa-se que 
duas cidades com infraestruturas parecidas, próximas geograficamente (distantes 
pouco mais de 20 km de estrada), com economias historicamente ligadas ao café, 
apresentavam interesses distintos. A valorização da arte em Cataguases foi um fator 
primordial para que o fenômeno modernista ocorresse ali, em uma cidade pequena 
quando comparada a Rio e São Paulo, os dois principais centros culturais e financeiros 
do Brasil.  

Comparando o Jornal de Cataguases com a Gazeta de Leopoldina6, nota-se um 
interesse maior por arte, cultura e eventos sociais nos periódicos cataguasenses. A 
Gazeta costumava reproduzir notícias de outras cidades e estados brasileiros, 
enquanto que o jornal da vizinha Cataguases, além de também ter esse tipo de notícia, 
publicava notícias relacionadas ao Grêmio Literário Machado de Assis e textos dos 
próprios Verdes. Para SAN’TANNA (2008), isso evidencia claramente a convergência 
de Cataguases para o modernismo, por conta da valorização que existia na cidade de 
atividades culturais. 

No que tange aos primeiros membros, os Verdes começaram inicialmente com 
Ascânio Lopes, Francisco Inácio Peixoto, Rosário Fusco e Guilhermino César. 
Posteriormente, o engenheiro Henrique Vieira de Resende que trabalhou na estrada 
Cataguases-Leopoldina, e que já havia publicado pela editora de Monteiro Lobato um 
livro de poesias de sua própria autoria, é integrado ao grupo (Branco, 2002). Os cincos 

                                                   
6 A Gazeta de Leopoldina foi fundada por José Monteiro Ribeiro Junqueira, coproprietário da Cia Força e Luz 
Cataguases-Leopoldina ao lado de João Duarte Ferreira e Noberto Custódio Ferreira, dois dos quatro sócios 
fundadores da Companhia Fiação e Tecelagem de Cataguases. (Fonte: CPDOC Fundação Getúlio Vargas) 
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primeiros constituíram o núcleo do grupo e foram os responsáveis pela maximização 
das produções literárias e pela qualidade mais elaborada dos textos. Na sequência, 
entraram no grupo: Camilo Soares, Christópharo Fonte-Bôa, Oswaldo Abritta e o 
professor do Ginásio de Cataguases, Antônio Martins Mendes. Todas essas pessoas 
envolvidas na fundação da editora Verde, que também deu nome ao grupo e a revista, 
tinham entre 17 e 28 anos de idade (Sant’anna, 2008). 

O primeiro exemplar da Revista Verde foi publicado em setembro de 1927 tendo 
como redatores Martins Mendes e Fusco, com a direção de Henrique de Resende. E 
logo na primeira edição trouxe um poema de Carlos Drumond de Andrade, “Sinal de 
Apito”. 

No texto de apresentação escrito por Henrique de Resende no primeiro exemplar da Verde, fica 
clara a intenção do grupo ao falar do objetivo de conseguir espaço e de participar ativamente na 
produção de literatura de vanguarda a partir do pequeno município de Cataguases. Fica claro 
também o interesse desses jovens por arte e as críticas tecidas a autores de outros países, 
principalmente franceses, ao descrever o grupo e cada integrante que compunha os Verdes. Da 
mesma forma que a produção de algo novo e que rompia com a escola do romantismo seria um dos 
objetivos do periódico da Verde. Richa (2008) tece o seguinte comentário sobre a origem do grupo 
- ligada ao Antigo Ginásio - e do seu objetivo: 

Verde surgiu como publicação inteiramente voltada à quebra do fazer literário 
institucionalizado. A literatura e a arte não eram mais uma seção do jornal, mas 
a própria razão de ser da revista vanguardista. Verde rompeu com as formas de 
produzir, divulgar e entender a arte que havia na Zona da Mata Mineira. E tudo 
começou dentro do ginásio municipal, lugar no qual se ensinam as regras 
acadêmicas (Richa, 2008, págs 168-9) 

Ao todo a Revista teve sete exemplares, publicados entre 1927 e 29, impressos na gráfica do 
jornal oficial de Cataguases e na outra tipografia da cidade, A Brasileira, e expondo anúncios de 
comerciantes locais para custeio da publicação (Branco, 2002). O último exemplar foi em 
homenagem a Ascânio Lopes, morto aos 22 anos de idade por uma tuberculose (Richa, 2008).  

Entre as linhas do manifesto é clara a noção de independência literária, a mesma trazida no texto 
de Resende no número 1 da Verde, em relação aos outros grupos modernistas e a afirmação da 
negação em não ter laços com outros estilos e grupos. No final do documento, impresso numa folha 
de cor verde, seguem as assinaturas de cada um dos Verdes na seguinte ordem: Henrique de 
Resende, Ascânio Lopes, Rosário Fusco, Guilhermino César. Christópharo Fonte-Boa, Martins 
Mendes, Oswaldo Abritta, Camilo Soares e Francisco I. Peixoto7. 

Outro importante artista da época que esteve envolvido nas atividades do grupo Verde, mas 
ligado ao cinema, foi Humberto Mauro, que entrou para a história das produções cinematográficas 

                                                   
7 Disponível em: 

http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/06001470#page/1/mode/1up Acesso em 31 de outubro de 2015 
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nacionais ao ser o precursor do movimento Cinema Novo, por conta das suas raízes rurais e 
trabalhos em filmes, tal qual “O Descobrimento do Brasil” (Trindade, 2010).8 
 

3. FUNDAÇÃO DO COLÉGIO DE CATAGUASES 

O Colégio de Cataguases, fundado como uma instituição privada, através do 
Decreto nº 21.476, de 22 de Julho de 19469, que transformou o antigo ginásio em 
colégio, funcionou na década de 50 em um regime de internato masculino e externato 
misto, inserido no regime de coeducação para os níveis ginasial e colegial. Atualmente 
é a Escola Estadual Manuel Inácio Peixoto, porque desde 1960 foi doado ao Estado. 

Além dos traços arquitetônicos de Oscar Niemeyer, o colégio conta no seu interior 
com mobiliário de Joaquim Tenreiro. No seu saguão de entrada principal, encontra-
se a réplica do imponente painel Tiradentes de Cândido Portinari; o atual foi vendido 
nos anos 70 para o Memorial da América Latina, em São Paulo, onde se encontra até 
hoje em exposição. Para quem chega ao colégio, no espaço em frente ao prédio, se 
depara com uma escultura de Jan Zach, o Pensador. 

Nos anos 40, o antigo ginásio carecia de uma reforma geral e o seu diretor, o 
professor Antônio Amaro, sentia-se cansado do trabalho à frente do Ginásio, depois 
de mais de quarenta anos de carreira e pensava nos preparativos para a sua 
aposentadoria. Nessas circunstâncias, o antigo ginásio ficou na iminência de encerrar 
as suas atividades, o que não aconteceu, como foi citado acima, graças a Francisco 
Ignácio, que comprou o terreno e o prédio do ginásio, por intermédio da sua sociedade 
com João Duarte Ferreira (1942) na firma Peixoto & Cia Ltda. 

Em 1945, o projeto de um novo edifício é encomendado a Niemeyer. E no ano de 
1949, o prédio fica pronto, entrando para a história da arquitetura modernista em 
Cataguases e no Brasil. Nesse intervalo de tempo, as obras do novo colégio avançaram 
de forma gradativa (Silva, 2005). 

A Lei Orgânica do Ensino Secundário, do governo Vargas, de responsabilidade de 
Gustavo Capanema, ministro da educação, é aprovada no mesmo ano em que os novos 
diretores assumiram. Até a data, a instituição compreendia o curso fundamental de 
cinco anos, regido conforme o artigo 3º do Decreto Federal nº 19890 de 18 de abril de 
1931. Com a nova lei, houve a determinação da mudança no ensino secundário, com a 
divisão em dois ciclos: o primeiro (ginasial); e o segundo subdividido em clássico e 
científico. De acordo com Silva (2005), uma mudança que levou Francisco Ignácio 

                                                   
8 Humberto Mauro nasceu em Volta Grande - MG no ano de 1897. Seu interesse pela cinegrafia começou pelo o 
outro interesse do autor: a fotografia. Em 1910 se muda junto com a sua família para Cataguases, onde ele 
começou as suas primeiras produções, trabalhando de forma independente; e ao lado de Homero Cortes e do 
comerciante Agenor de Barros, funda a produtora Phebo Sul America Film (1925), se tornando, em 1927, com a 
abertura de ações da Phebo, o primeiro cineasta brasileiro a receber salário. Veio a falecer na sua cidade natal, 
Volta Grande, no dia 5 de novembro de 1983 (WERNECK, 2013). 
9 Disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-21476-22-julho-1946-326248-
publicacaooriginal-1-pe.html, acessado no dia 06 de janeiro de 2016 



 

 
 

12 

Peixoto a pedir ajuda do seu amigo e também escritor, o carioca Marques Rebelo, com 
o qual trocava correspondências frequentemente, para cuidar da elaboração do novo 
currículo e da regulamentação dos professores. Rebelo chegou a doar obras de arte de 
sua própria coleção para o Museu de Belas Artes sediado no colégio (Lourenço, 1999), 
e a sua participação e envolvimento no colégio, deve-se a sua amizade com Francisco 
Inácio (Olivieri, 2004). 

Francisco Ignácio Peixoto, formado em Direito, integrou o corpo docente do antigo 
ginásio como professor de História, estando devidamente habilitado pelo Ministério 
da Educação e Saúde a ministrar também as disciplinas de Português, Francês e 
Espanhol. Somando a lista de problemas que causaram preocupação a Francisco, 
durante os vinte anos em que exerceu a função de diretor, 1942 a 1962 (Silva, 2005). 

Mesmo não sendo formado num campo, cuja função fosse exclusiva de um 
educador, ele tinha um compromisso firmado com a educação, valorizando a literatura 
e as artes de um modo geral. O colégio tinha, como um de seus objetivos, sensibilizar 
seus alunos com relação à arte e a cultura. Como educador e intelectual, Silva (2005) 
afirma que Francisco via a escolarização por uma ótica modernista, justamente porque 
o Modernismo difundiu inovações que não aceitavam os padrões estabelecidos para a 
época.  

A arquitetura do Colégio Cataguases, não se atém ao quesito da funcionalidade. 
Nas demais escolas havia um predomínio de edifícios austeros, com formato interno 
que obedecia ao modelo panóptico, facilitando a vigilância e o controle dos alunos e 
funcionários (Raimann & Raimann, 2008). Enquanto que no Colégio de Cataguases, 
o edifício possui salas com o pé-direito alto, janelas projetadas para dificultar a visão 
dos alunos da parte externa com objetivo de evitar distrações durante as aulas. O que 
mostra uma proximidade entre esse prédio escolar e construções fabris, onde as 
janelas também eram localizadas com esse fim, de iluminar sem distrair. Ao todo são 
três pavimentos acessados por rampas, sendo que no primeiro andar está localizado o 
anfiteatro, a recepção e o refeitório. No último andar ficava localizado o dormitório da 
época que o colégio funcionava em regime de internato. 

O Colégio estava situado longe da linha férrea e do tráfego urbano e a quinhentos 
metros da principal via da cidade, a Avenida Astolfo Dutra, e era ligado a ela por uma 
estrada revestida de saibro. No seu entorno havia árvores frutíferas e eucaliptos, que 
completavam a paisagem de linhas modernas do arquiteto e paisagista Roberto Burle 
Marx. A água que abastecia o prédio era captada em manilhas e distribuída para todas 
as dependências do colégio. As águas pluviais não empoçavam por conta do projeto de 
escoamento para um córrego nas proximidades. Uma profusa rede de esgoto servia o 
edifício atendendo as determinações de órgãos de saúde pública daquele tempo e 
garantindo padrões de salubridade para alunos, professores e demais funcionários 
(Silva, 2005). 

Analisando a arquitetura cataguasense, é possível refletir sobre a própria história 
do movimento modernista e perceber como Francisco Ignácio Peixoto foi vital para 
todas essas transformações no município, ao lado de tantos outros homens de negócio 
e industriais que contribuíram para o desenvolvimento e o crescimento de Cataguases. 
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Nomes famosos e relevantes para a arquitetura brasileira como Aldary Toledo, 
Francisco Bolonha, Flávio Aquino, além é claro, do próprio Niemeyer, passaram por 
Cataguases e participaram de importantes projetos nas décadas de 40 e 50 na cidade 
e que colocaram Cataguases de vez na rota do modernismo (Caetano, 2015). 
 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Colégio de Cataguases é um grande símbolo de uma época de prosperidade para 
o município, marcada pela industrialização, a mudança no cenário urbano e pelo 
fenômeno modernista, que vai desde a poesia e literatura dos Verdes nos anos 20 até 
os prédios com linhas modernas em sua arquitetura na década de 1940. Mas também, 
demonstra como a Educação para ricos e pobres era diferente no Brasil. Analisando a 
história da cidade, conclui-se que a instalação de um estabelecimento de ensino 
secundário surgiu para atender a demanda da elite local, que segundo Costa (1977), 
traria a Cataguases um patamar de cidade influente e importante para a região. 

No mesmo ano de fundação do Colégio, é inaugurado o SENAI, para a oferta do 
curso de técnico em tecelagem industrial, tendo como público alvo, conforme edições 
do jornal “O Cataguases”, os filhos dos operários do setor têxtil, para suprir a mão de 
obra na fábrica de tecidos. Sendo que antes do colégio existir, foi a iniciativa privada 
que angariou os fundos necessários para o Antigo Ginásio se tornar realidade. 

Atendendo um público da elite, grupos como o Grêmio Literário Machado de Assis 
do Antigo Ginásio, eram formados por jovens membros filhos de industriais e 
fazendeiros (Ruffato, 2002). É dentro do grêmio que esses jovens têm contato com 
revistas e produções modernistas europeias e é aonde se desenvolve a cultura e a 
disposição para responder a crise da identidade nacional vivida no restante do país. 
Para Velloso (2003), é a elite brasileira que sempre toma a frente para responder a 
esse tipo de questão, logo, em Cataguases, não seria diferente. Por conta disso, os 
Verdes, que tiveram como embrião o grêmio, têm nas suas produções características 
próprias evidenciando o regionalismo do modernismo brasileiro, que não ficou 
restrito apenas ao eixo Rio e São Paulo (Menezes, 2013). 

Por fim, a pesquisa nos mostrou como foi importante a participação da família 
Peixoto na História da Educação de Cataguases e no desenvolvimento industrial da 
cidade. Começando pelo pai, que assumiu a direção da Companhia de Fiação num 
momento de crise, mas que antes havia se juntado a João Duarte para a inauguração 
do Antigo Ginásio, e posteriormente, seu filho, Francisco Ignácio, ex-aluno da mesma 
instituição e membro dos Verdes, que ao fundar o Colégio de Cataguases, faz mais do 
que construir um prédio moderno e de arquitetura imponente, transfere a sua visão de 
intelectual modernista para um cotidiano escolar que valorizava as artes e a cultura. 
 
BIBLIOGRAFIA 



 

 
 

14 

Branco, J. Passagem para a Modernidade: transgressões e experimentos na poesia 
de Cataguases. Cataguases: Instituto Francisca de Souza Peixoto, 2002. 

Caetano, R. (2015). O desenvolvimento histórico e cultural de Cataguases: a 
inauguração do Colégio de Cataguases e a sua relação com o Movimento Modernista 
Verde. Anais do VI Congresso Internacional de Educação. Santa Maria - RS. 
Disponível em: http://www.fapas.edu.br/revistas/anaiscongressoie/. Acesso em 
agosto de 2015. 

Costa, Levy Simões. Cataguases Centenária: Dados para sua História. Juiz de Fora: 
Esdeva Empresa Gráfica S. A., 1977. 

Fonseca, C.S. História do Ensino Industrial no Brasil. RJ: ETN, 1961, vol.1. 
Fávero, O. (org). A educação nas constituintes brasileiras. 1823-1988. Campinas, SP: 
Autores Associados, 2001. 

Lourenço, M. C. F. Museus Acolhem Moderno. São Paulo: EDUSP - Editora da 
Universidade de São Paulo, 1999. 

Olivieri, A. L. A. Incursões na biblioteca de Francisco Inácio Peixoto. (Dissertação 
de Mestrado). Centro de Ensino Superior. Juiz de Fora, 2004. 

Menezes, J. L.S., sÆculum - REVISTA DE HISTÓRIA [28]; João Pessoa, jan./jun. 
2013 

Raimann, E. G. Raimann, C. Arquitetura e espaço escolar na produção de 
subjetividades. Revista Eletrônica do Curso de Pedagogia do Campus de Jataí - UFG. 
vol. II, 1 - 14, 2008. 

Richa, A. L. G., Uma vanguarda à moda de Cataguases. Cataguases: Instituto 
Francisca de Souza Peixoto, 1° edição, 2008. 

Ruffato, L., Os ases de Cataguases (Uma história dos primórdios do Modernismo). 
Cataguases: Instituto Francisca de Souza Peixoto, 2002. 

San’tana, M. R. T. O Movimento Modernista Verde, de Cataguases – MG: 1927 – 
1929. Cataguases: Instituto Francisca de Souza Peixoto, 2009. p. 58-62. 

Silva, E. C., As representações do Colégio Cataguases e de suas práticas educativas 
nas memórias de seus ex-alunos (Década de 1950). (Dissertação de Mestrado). 
Universidade Estácio de Sá. Rio de Janeiro, 2005. 

Trindade, A. D. O “descobrimento” no pensamento cinematográfico brasileiro: 
diálogos possíveis quanto à identidade nacional. Lua Nova, São Paulo, 81: 47-74, 2010 

Velloso, Monica P. Em busca da identidade nacional. In: Magaldi, Alves & Gondra, 
(orgs), 2003, p.349-374 

 
 
  



 

 
 

3 

 

ID:702 

 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NOS ANOS DE CHUMBO E A CRIAÇÃO 

DO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

VIÇOSA (1965-1981): AJUSTES PARA A MANUTENÇÃO DA 

ORDEM E DA DESORDEM 
 
Autor: 
Joana D’Arc Germano Hollerbach 

Filiação: 
Universidade Federal de Viçosa (Brasil) 

 
  



 

 
 

4 

RESUMO  

Neste trabalho apresentamos parte da pesquisa de doutorado, já concluída, 
trazendo a discussão sobre a criação dos colégios universitários nos anos 1960, no 
Brasil, com destaque para o Colégio Universitário (COLUNI) da Universidade Federal 
de Viçosa. Discutiremos como o estado brasileiro administrou a crise da educação nos 
anos 1960 e 1970, no que se refere ao contingente de jovens que deixava o ensino 
secundário, e gerava um número de excedentes que trazia reivindicações 
perturbadoras à ordem nacional. É nesse contexto que os colégios universitários são 
criados. Foi realizada uma pesquisa documental nos arquivos da UFV (Arquivo Central 
e Histórico e Arquivo do Colégio Universitário). Aqui serão priorizados os 
documentos, especialmente a legislação que regulava o ensino secundário e superior à 
época. O objetivo deste texto é compreender o processo de criação dos colégios 
universitários e sua relação com as políticas para o ensino superior, especialmente 
aquelas de contenção do acesso dos excedentes, egressos do ensino secundário. 
Destacamos também a criação e consolidação do COLUNI no contexto da educação 
brasileira dos anos 1960/1970. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Colégio Universitário, Instituições Escolares, Ensino médio. 
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1. POLÍTICAS EDUCACIONAIS NOS ANOS DE CHUMBO E A CRIAÇÃO DO 
COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (1965-
1981): AJUSTES PARA A MANUTENçãO DA ORDEM E DA DESORDEM 

Neste artigo discutiremos como o estado brasileiro administrou a crise da 
educação nos anos 1960 e 1970, no que se refere ao contingente de jovens que deixava 
o ensino secundário e engrossava as fileiras de candidatos aos cursos superiores, 
gerando um número de excedentes que trazia reivindicações perturbadoras à ordem 
nacional. É nesse contexto que os colégios universitários são criados, e, entre eles, o 
Colégio Universitário da UFV – o COLUNI. 

A partir da década de 1960, a educação no Brasil sofreu as injunções que 
antecederam o regime militar, quando da tentativa de implantação de políticas mais 
democráticas, especialmente aquelas propostas por João Goulart (expressas na Lei 
4024\061), e as mudanças do regime propriamente dito, visando à adequação aos 
ideais repressores do governo. Após a implantação do regime militar, a educação foi 
um espaço especial de regulação (WARDE, 1979 ).  

Nesse sentido, faz-se necessário compreender a criação dos colégios universitários, 
permitida pela Lei 4.024/61, a Reforma Universitária, que propunha a implantação de 
um Ciclo Básico pelas universidades, e a Lei 5.692, de 1971, que determinava a 
profissionalização compulsória no segundo grau.  

1.1 OS COLÉGIOS UNIVERSITÁRIOS: UMA PORTA PARA O ENSINO SUPERIOR? 

O projeto de uma lei que abarcasse toda a educação nacional, pioneiro na história 
da educação brasileira, tramitou no Congresso Nacional ao longo de treze anos de 
muitas discussões, dissensões e arranjos políticos. A proposta de criação de colégios 
universitários, com o objetivo de preparar jovens estudantes para o Vestibular, não foi 
uma questão menos controversa, entre tantas outras. A despeito das poucas 
referências na bibliografia que discute o trâmite da Lei 4.024/61, alguns autores 
trataram dessa questão. 

A primeira versão do Projeto de Lei sobre as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, “elaborada em 1948 por uma comissão de especialistas e por iniciativa do 
ministro Dr. Clemente Mariani”, era clara no que dizia respeito aos objetivos dos 
colégios universitários. Nessa primeira versão, foi proposta a criação de colégios 
universitários, inclusive em escolas de nível secundário, mas para atender aos egressos 
desse nível de escolarização.  Admitia-se oficialmente, assim, a existência dos 
excedentes, candidatos aos cursos superiores.  (BARROS, 1960) 

As críticas a essa alternativa foram contundentes, mesmo antes da aprovação da 
lei. A questão do currículo não era consensual, trazendo à tona o problema da 
formação restrita para o ingresso numa ou noutra instituição de ensino superior, 
descuidando-se assim da formação geral do estudante. Percebe-se, pela polêmica em 
torno do projeto, o incomodo que a dualidade estrutural do ensino secundário 
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representava. A distinção entre a formação dada aos estudantes que teriam acesso aos 
cursos superiores e aquela destinada aos que seriam conduzidos aos cursos técnicos 
era contestada. Na acepção de Villalobos, a reforma curricular proposta no projeto de 
lei se constituía um problema, pois: 

[...] na prática, o que deverá ocorrer, será a redução do cursinho ao restritamente 
exigido pelos programas dos vestibulares desta ou daquela Faculdade. 
(VILLALOBOS, 1960, p.397-398). (grifos nossos) 

Nota-se que a característica propedêutica da formação no nível secundário estava 
presente, sem que, contudo, houvesse uma problematização da exclusão de tantos 
jovens da escola. Apesar de incômodo, o problema da dualidade estrutural da escola 
não era (nem veio a ser) objeto de discussão. O modelo de escola conservadora, 
excludente e privatista permaneceu na lei e na prática. 

No substitutivo de 1959, apresentado à Câmara dos Deputados pelo Deputado 
Carlos Lacerda, o artigo 35 traz a seguinte redação: “Todos os cursos do ensino 
secundário terão a duração de três anos, acrescidos de um ano de articulação, 
denominado pré-universitário, para os que se destinam aos cursos superiores” 
(BARROS, 1960, p.510, grifos nossos). Nessa versão não há nenhuma referência aos 
colégios universitários. A mesma ideia é sugerida no substitutivo apresentado pela 
Confederação Nacional da Indústria ao Senado, no artigo 35, parágrafo único: “os 
estabelecimentos de ensino superior poderão instituir cursos propedêuticos, nos quais 
se ministre o ensino da última serie do curso colegial.” (BARROS, 1960, p.571). Ao 
cabo da discussão parlamentar sobre a nova lei, a redação final do Projeto n.º 2.222-
C, de 1957, trouxe a seguinte proposição no parágrafo 3.º do art. 79, do capítulo II – 
Das Universidades: 

§ 3º A universidade pode instituir colégios universitários destinados a 
ministrar o ensino da 3ª (terceira) série do ciclo colegial. Do mesmo 
modo pode instituir colégios técnicos universitários quando nela exista curso 
superior em que sejam desenvolvidos os mesmos estudos. Nos concursos de 
habilitação não se fará qualquer distinção entre candidatos que tenham cursado 
êsses colégios e os que provenham de outros estabelecimentos de ensino médio. 
(BARROS, 1960, p.539) (grifos nossos) 

Essa redação foi mantida no texto aprovado pela Lei 4.024, de dezembro de 1961. 
No artigo 46, em seu parágrafo 2.º, havia também a seguinte determinação:  

A terceira série do ciclo colegial será organizada com currículo diversificado, que 
vise ao preparo dos alunos para os cursos superiores, e compreenderá, no 
mínimo, quatro e, no máximo, seis disciplinas, podendo ser ministrada em 
colégios universitários” (BRASIL, 1961, grifos nossos).   
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Estavam autorizados os colégios universitári1. A criação de colégios universitários 
vigorou até 1968, quando o artigo 79, da Lei 4.024/61 foi revogado pelo artigo 19, do 
Decreto-Lei 464, de fevereiro de 1969. Entretanto, a lei proibia a criação de novos 
colégios, mas não obrigava a extinção dos já exisstentes. Isso causou dúvida entre 
legisladores e entre as instituições. A oferta da terceira série do ciclo colegial só foi 
suprimida pela Lei 5.692/71, que revogou o artigo 46, da Lei 4.024/61.  

1.2. A CRIAÇÃO DO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA: AJUSTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM E DA DESORDEM 

Nesse contexto de mudanças e reformas, a então Universidade Rural de Minas 
Gerais (UREMG) foi federalizada pelo Decreto-Lei n.º 570, de 8 de maio de 1969. O 
Decreto-Lei 629/69 retificou o anterior, e o Decreto n.º 64.825, de 15 de julho de 1969, 
instituiu a Fundação Universidade Federal de Viçosa. Nele, estava prevista a 
constituição da Universidade, e entre as suas unidades, o Colégio Universitário.   

Permanecia então a organização por escolas e institutos e permanecia o Colégio 
Universitário (criado em 1965).  As restrições que vieram com o Decreto-Lei 464, 
impedindo a criação de novos colégios universitários, não ensejaram mudanças na 
estrutura da UFV. Os pareceres do Conselho Federal de Educação contrários à 
manutenção desses colégios, no caso das universidades federais Rural de Pernambuco 
e do Rio Grande do Norte, tampouco afetaram a sua existência. 

Em 1971, a promulgação da Lei 5.692/71 revogou o artigo 46 da Lei 4.024/61, que 
autorizava os colégios universitários a ministrarem a terceira série do colegial. Aqui 
temos o momento em que alguma mudança deveria ter acontecido no Colégio 
Universitário da UFV. Criado com o objetivo de ministrar o último ano do ciclo 
colegial, manteve seu formato, certificando, de forma irregular, os alunos que por lá 
passaram, de 1971 até 1981. Essa irregularidade foi, pois, o maior problema e sua maior 
controvérsia.  

A despeito de todo rigor e vigilância do regime militar, no Colégio Universitário da 
UFV, além da certificação irregular, também não houve nenhum tipo de 
profissionalização, como previa a Lei 5,692/71, até 1981. O que ocorreu foi o caminho 
inverso. Durante esse período (1965-1981), o argumento que o manteve vivo na UFV 
foi o desempenho satisfatório de seus alunos no Vestibular e na graduação.  

Vencendo as amarras da legislação, o COLUNI permaneceu incólume durante dez 
anos – da promulgação da Lei 5.692/71, que revogou o parágrafo 2.º, do artigo 46 da 
Lei 4024/61, que autorizava a oferta da terceira série do ciclo colegial em Colégios 
Universitários, até 1981, quando a última turma cursou o terceiro ano do segundo grau 
exclusivamente. 

                                                   
1 Localizamos seis colégios universitários, criados nas seguintes universidades: Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. As informações sobre eles na literatura são escassas e imprecisas em alguns casos. 
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A despeito da legislação que regia a educação no país, e de toda vigilância a que 
estavam submetidas as instituições de ensino federais, o COLUNI manteve suas 
atividades inalteradas, certificando em todo o período da sua existência mais de mil e 
oitocentos jovens no terceiro ano do segundo grau, e a maior parte deles (1680 
aproximadamente) após o ano de 1971.  

O argumento da excelência permeou a história do COLUNI, justificando sua 
existência internamente e servindo de bandeira fora dos muros da UFV. Era o espírito 
esaviano a pairar sobre a Instituição, animando seus jovens estudantes e renomados 
professores. 

A criação do Colégio Universitário na UFV aconteceu no momento em que o ensino 
de grau médio sofria alterações que pretendiam a sua universalização, e em que o 
ensino superior passava por uma reformulação que pretendia dar conta da demanda 
excessiva de jovens egressos do ensino secundário. Nem a reformulação do ensino 
secundário resolveu o problema do acesso de jovens à escola, nem a reforma 
universitária deu conta das suas próprias questões. E o COLUNI atendeu mais à 
reforma universitária que à Lei 5.692/71, isto é, mantendo o formato de cursinho 
preparatório para o Vestibular, buscou preparar a demanda (e não reprimi-la) para os 
cursos da UFV. E o fez de maneira exemplar. O desempenho dos seus ex-alunos no 
Vestibular sempre foi destaque e, mesmo depois, nos cursos de graduação, os alunos 
egressos do COLUNI se destacavam dos demais. 

Todo o sucesso, entretanto, era fruto de um esforço conjunto, que envolvia o seu 
Diretor e os professores/monitores. As dificuldades materiais eram inúmeras. No seu 
objetivo de preparar para o Vestibular, não contava com espaço próprio dentro da 
Universidade, nem com professores habilitados, muito menos laboratórios. A sua 
sobrevivência ocorreu em função de uma dedicação hercúlea do seu Diretor para 
preservá-lo, com o argumento da qualidade de seus alunos. 

Do ponto de vista pedagógico, não havia qualquer metodologia que o diferenciasse 
das demais escolas de ensino de segundo grau. As aulas expositivas e as extensas 
avaliações, com aulas de “estudo dirigido” (treinamento através de exercícios), tinham 
por base a memorização e a repetição, o que mais o aproximava dos cursinhos do que 
de uma escola tradicional. Mas a vivência no ambiente universitário também era um 
estímulo importante para esses estudantes, que se sentiam universitários antes da 
transição pelo Vestibular.  

Assim, o COLUNI se inseriu no sistema educacional não como uma alternativa à 
dualidade estrutural, mas como o retrato dessa dualidade: os poucos que aqui 
chegavam tinham mais chances de um lugar ao sol nos campos da UFV do que os 
outros que foram barrados na seleção. Sua função era realizar uma pré-seleção, 
escolher e preparar melhor os futuros graduandos para os cursos da Universidade, 
buscando manter a excelência que marcava a UFV desde a sua criação. E isso foi feito 
com maestria. Em plena ditadura militar, o COLUNI resistiu à legislação, muito 
provavelmente em função da utilidade da UFV na formação de quadros técnicos para 
a agricultura e para o governo. 
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2. A REFORMA UNIVERSITÁRIA E A LEI 5.692/71: UMA ENCRUZILHADA PARA O 
ENSINO SUPERIOR 

O Brasil, ao longo dos anos 1960, acumulou várias mudanças de ordem econômica 
que exigiam um novo perfil de formação profissional. O esgotamento do modelo de 
economia que sustentava o país desde o período da colonização – agricultura de 
exportação – já não atendia às novas configurações da economia mundial, na qual o 
Brasil se inseria perifericamente. A industrialização batia às portas desde os anos 1950, 
depois que a indústria de base se tornou um componente importante na economia 
nacional (WARDE, 1979). 

Nesse contexto, a dinâmica de exploração dos trabalhadores, aliada à sua exclusão 
crescente dos processos decisórios na sociedade brasileira, criava um clima de 
instabilidade. A mobilização de alguns setores da sociedade buscava uma alternativa 
para os problemas que vinham sendo enfrentados pelos trabalhadores. Alguns 
seguimentos se organizavam em busca de maiores direitos com apoio de políticos e de 
alguns governantes. Os reflexos dessas demandas ecoavam nas propostas do poder 
executivo nacional. Na avaliação de Warde, 

Foram feitas duas tentativas nos governos de J. Quadros e J. Goulart no sentido 
de corrigir as distorções estruturais do país, sob o modelo nacionalista de 
desenvolvimento e sob a intenção de recuperar e redefinir a aliança de classes. 
Entretanto, as medidas “revolucionárias” apregoadas por Goulart, nos últimos 
meses do seu governo foram insuficientemente assustadoras para a burguesia 
que já vinha num processo crescente de abandono daqueles princípios 
ideológicos que foram o elo da sua aliança com o operariado industrial. 
(WARDE, 1979, p. 69) 

A reforma universitária foi implantada nas universidades brasileiras, com a 
promulgação da Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixou as normas de 
organização e funcionamento do ensino superior e sua relação com a escola de nível 
médio.  

Outros dois ordenamentos legais de maneira especial complementaram a reforma: 
o Decreto-Lei 464, de 11 de fevereiro de 1969, que, entre outras coisas, institui o 
primeiro ciclo (também chamado ciclo básico), que seria comum a todos os cursos 
superiores; e o Decreto-Lei 477, de 26 de fevereiro de 1969, que definia o que seriam 
infrações no âmbito das universidades e suas respectivas penalizações, para 
julgamento de atos suspeitos de estudantes e professores do ensino público e privado. 
Esse último compunha o quadro de repressão desenhado em cores tristes pelo Ato 
Institucional n.º 5. 

Discutida por vários setores da sociedade, desde meados dos anos 1930, a reforma 
foi incorporada pelo governo militar para conter a demanda reprimida por vagas no 
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ensino superior (CUNHA, 1983). Equacionar o acesso aos cursos superiores era 
urgente e necessário do ponto de vista econômico e ideológico. O aumento progressivo 
da população das grandes cidades, mas não menos daquelas de menor porte, a 
expansão da indústria e a mecanização dos processos de produção agrícola levavam a 
uma necessidade de ampliação dos processos de formação escolar, que culminavam 
no ensino superior. Além disso, o trabalho feminino passa a ser mais valorizado em 
outras atividades além daquelas de caráter pedagógico. Soma-se também a 
incorporação de novos cargos na burocracia do estado para atendimento das 
necessidades da economia renovada (CUNHA, 1988). 

Esse cenário, à primeira vista promissor, não lançou reflexos no financiamento das 
universidades, que se viam cada vez mais sem condições de atendimento da demanda 
por mais vagas que crescia a cada ano, especialmente nos cursos mais concorridos, 
Medicina e Engenharia.   A figura do “excedente” passou a perturbar o sono de muitos 
– candidatos e administradores, públicos e privados. A matrícula obrigatória dos 
excedentes onerava as instituições públicas, que, sem o respectivo aporte de verbas 
adicionais, se viam às voltas com orçamentos insuficientes para os gastos ordinários. 
Essa quebra no orçamento prejudicava a qualidade dos cursos e a formação dos 
estudantes. 

O exame Vestibular era, portanto, o portal de entrada para o ensino superior e, ao 
mesmo tempo, o regulador desse acesso. Foi criado em 1911, pelo Decreto n.º 8.659, 
de 5 de abril de 1911, conhecido posteriormente por Lei Orgânica Rivadávia Correia2. 
A instrução legal dava novos ordenamentos ao ensino superior e, entre eles, 
preconizava que para matrícula no ensino superior o candidato deveria se submeter a 
um exame para aferição de sua capacidade intelectual. 

Com a Reforma Rivadávia, o Vestibular passou a ser o fiel da balança a definir 
quem teria acesso ao ensino superior ou não. Todavia, a figura do candidato excedente 
criava um constrangimento legal que trazia sérios problemas às instituições de ensino. 
Isso porque havia aprovação para os candidatos que alcançavam nota igual ou superior 
a cinco, induzindo à interpretação de direito à vaga. (CUNHA, 1988, p. 88). Assim, 
fazia-se urgente regular a concorrência e a entrada nos cursos superiores, sem o 
trauma do excedente. A alternativa posta pela reforma universitária foi a unificação do 
vestibular e o ingresso por classificação. 

O aumento da demanda por vagas no ensino superior exigia um aumento do 
financiamento que concorria com o dos outros níveis de escolarização. Com as 
mudanças implementadas pela lei, esses custos seriam diluídos nas instituições, com 
medidas como a matrícula por disciplina e a organização por departamentos. Dessa 
forma, turmas ociosas abrigariam estudantes de vários cursos, gerando uma economia 
de escala de professores, espaço físico, material, etc. 

A organização dos estudos em ciclo básico e profissional no ensino superior 
compõe a proposta de otimização dos recursos e contenção da demanda por vagas. A 

                                                   
2 Antes disso, os exames eram feitos de forma isolada, pelo Colégio Pedro II, ou por instituições credenciadas, por 
disciplina ou integralmente, da forma mais conveniente ao candidato. 
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constatação de que havia uma deficiência na formação dos candidatos justificava a 
criação do Ciclo Básico. De acordo com o Decreto-Lei 464/1969, o ciclo básico de 
estudos tinha por objetivo “a) recuperação de insuficiências evidenciadas, pelo 
concurso vestibular, na formação de alunos; b) orientação para escolha da carreira; c) 
realização de estudos básicos para ciclos ulteriores”. (BRASIL, 1969). 

Os inúmeros egressos dos cursos superiores, todavia, não encontravam no 
mercado de trabalho colocação compatível com a formação universitária, gerando uma 
crise educacional. Os gastos com uma formação de nível superior se perdiam no 
mercado de trabalho, que não absorvia todos os egressos. E um desempregado com 
curso superior tornava-se um peso morto na economia da nação. (CUNHA, 1988). 

Era necessário conciliar a formação da mão de obra e as demandas do mercado de 
trabalho, de modo a garantir o andamento da economia sem prejuízo com a formação 
de excedentes, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. A 
profissionalização do nível médio, proposta na Lei 5.692/71, três anos depois da 
Reforma Universitária, veio compor a estratégia de contenção dos excedentes.  

A questão da necessidade de contenção do acesso aos cursos de nível superior e a 
destinação da população jovem das classes trabalhadoras eram dados concretos. Mas 
a lei, por si só, não equacionou essa questão. A formação profissional no nível médio 
conduziria esse contingente ao mercado de trabalho, com qualificação baixa, mas que 
garantiria sua inserção, sem, contudo, despertá-los para a necessidade do 
prolongamento da formação no nível superior. Daí a função contenedora do Ensino 
Médio profissional. A profissionalização tinha a função de regular a mão de obra na 
sua articulação com o mercado produtivo que vinha num crescente, exigindo maiores 
qualificações dos trabalhadores. É Germano que afirma: 

Nesse sentido, a ampliação dos anos de escolarização visa, entre outras coisas, 
absorver temporariamente a força de trabalho “supérflua”, contribuindo dessa 
forma, para regular o mercado de trabalho. Visa também atender a uma 
demanda social, pois à medida que o sistema escolar se expande os empregadores 
tendem a exigir uma elevação dos requisitos da força de trabalho, embora isso 
não signifique que as tarefas se tornem mais exigentes. (GERMANO, 2011, p.165) 

A profissionalização do ensino de segundo grau, entretanto, não ocorre da mesma 
forma em todas as escolas3.  Segundo Luiz Antônio Cunha, 

uma das prováveis consequências disso é a diferença entre o tipo de ensino que 
terão os alunos das escolas publicas e os das escolas privadas. Nestas últimas, 
onde estudam alunos oriundos das camadas de mais alta renda, o ensino tende a 
ser profissional apenas na aparência e, na realidade, preocupa-se com a 
preparação para os vestibulares. (CUNHA, 1985, p. 252) 

                                                   
3 Minha formação é exemplo disso. Cursei o primeiro ano do segundo grau em 1979, em uma escola particular, 
confessional, sem nenhum tipo de profissionalização. 



 

 
 

12 

Aos poucos essa “displicência” com relação à profissionalização por parte de 
algumas escolas foi abrindo espaço para adequações, inclusive na lei, para que a 
prática não se configurasse um descrumprimento da norma legal. Em 1972, o Conselho 
Federal de Educação emitiu novo parecer, que abria espaço na lei para o que já 
acontecia de fato. O Parecer 45/72 trazia o termo “qualificação para o trabalho”, 
relativizando a profissionalização. O Relator desse parecer, Pe. José de Vasconcellos, 
ressalta a omissão do texto da Lei 4.024/61 quanto ao aspecto profissionalizante da 
formação de nível médio, na época ginásial e colegial. Toda a discussão que se seguiu 
à promulgação da Lei 5.692/71 e seus propósitos profissionalizantes, contudo, só 
levaram a concluir que a profissionalização não era consenso, muito menos 
“universalizável”. Toda resistência, especialmente das escolas privadas, resultou na 
Lei 7.044/82, que veio relativizar a profissionalização compulsória no artigo 4.º, em 
seu “§ 2º - À preparação para o trabalho, no ensino de 2º grau, poderá ensejar 
habilitação profissional, a critério do estabelecimento de ensino.” (BRASIL, 1982) 
(grifos nossos). 

CONSIDERAçõE FINAIS 

Estando a critério dos estabelecimentos de ensino, a adequação à Lei 5.692/71, no 
que se referia à profissionalização no ensino médio era relativizada, onde a 
necessidade dessa formação fosse relativa, isto é, em geral nos estabelecimento 
privados, ou, naqueles em que a formação tinha outros objetivos. O COLUNI era essa 
exceção. 

O caráter desigual da sociedade brasileira é o caráter da sua educação. O grande 
contingente de excluídos dos processos educativos formais permaneceu excluído da 
educação modernizadora dos governos militares. A pretensa democratização dos 
governos populistas que antecedeu o Golpe de 1964 foi abortada, mantendo o caráter 
privatista da educação.  

Se a Lei 4024/61 não alterou as condições materiais, tampouco a reforma 
universitária o fez, e muito menos a Lei 5.692/71. Os jovens se viam numa 
encruzilhada. E diante das alternativas dessa estrada, a profissionalização 
compulsória foi o castigo dos pobres. Aqueles que tinham condições de arcar com os 
custos da própria educação foram atendidos pelas escolas particulares, que não 
disfarçavam o seu objetivo de preparar para o Vestibular. Mais uma vez, a rede privada 
se beneficiava da lei.  

O período conhecido como “os anos de chumbo” foi aquele em que o capital 
internacional e local se uniram para a concretização de uma economia de base 
capitalista, para o que a escola concorria com a formação de técnicos, mantendo a 
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política da Segurança Nacional4 como o elemento garantidor da ordem. Na UFV o 
Colégio Universitário se manteve intacto, tal qual foi criado, na contra mão das 
politicas contenedoras, formando estudantes para a gradução, garantindo a excelência 
e mantendo a tradição esaviana.  
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RESUMO  

Este estudo propõe-se a refletir sobre as práticas corporais e sociais presentes na 
proposta pedagógica dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), que 
instituíram intencionalmente um currículo voltado para a educação do corpo. Nosso 
foco mais amplo é entender como essas práticas foram construídas e instituídas nas 
instituições escolares e, neste estudo, nos ocupamos especificamente em identificar 
como tais práticas corporais foram, de forma sistemática, instituídas nas propostas 
pedagógicas dos CIEPs. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi de compreender como 
a educação do corpo estava presente na proposta dos CIEPs nos dois governos de 
Leonel Brizola 1983-87 e 1991-94. Foram analisados documentos administrativos e 
legais disponíveis no acervo da Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR). Observamos em 
tais documentos as seguintes dimensões: i) arquitetura dos edifícios escolares, ii) 
normas de higiene e iii) tempo e espaço de fruição do corpo no currículo. O estudo 
concluiu que Darcy estava pensando que educar os alunos era também educar a 
comunidade nos marcos civilizatórios. Os CIEPs como escolas deveriam ser atraentes 
e mobilizar a comunidade na tarefa de educar as novas gerações e a ela própria na 
direção de uma cidadania plena, mesmo gestada através do populismo nos governos 
de Leonel Brizola na época. 
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CIEP, Educação do Corpo, Escola Pública   
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1. INTRODUÇÃO 

O nome CIEP intencionava ampliar o conceito de escola ao denominar-se Centro 
Integrado de Educação Pública na medida em que se constituía num equipamento 
cultural de educação, saúde e lazer para atender às comunidades pobres em seu 
entorno. Esse programa educacional foi elaborado para ser um centro de irradiação 
cultural, e deveria, também, prestar atendimento básico de assistência médica aos 
alunos. Os CIEPs tinha por intenção explicitar o direito à educação de qualidade para 
as camadas populares em um contexto de redemocratização do Brasil.  

Naquele cenário de redemocratização do Brasil, a sociedade retomava a discussão 
e formava uma agenda dos vários temas inerentes a um país que esperava tornar-se 
efetivamente democrático (Silva, 2011, p.14). Esse momento de pós-ditadura se 
apresentava como um grande campo de debates e disputas, tanto na área política 
quanto na social, na econômica e na educacional. 

Na agenda da educação constituía questões históricas, como “a erradicação do 
analfabetismo, a ampliação de vagas de 1º e 2º graus, melhorias das condições das 
universidades públicas, ampliação de cursos de formação de professores e, ainda, a 
própria redemocratização da escola” (Silva, 2011, p.14). No campo político, essas 
transformações de reabertura democrática no cenário nacional provocaram a 
realização, em 1982, das primeiras eleições diretas para governador.  

No estado do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola, ao lado de Darcy Ribeiro, 
venceram a eleição para governador e vice-governador, pelo Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), com o mandato de governo de 1983 a 1987. Na figura respeitada do 
antropólogo, educador e político Darcy Ribeiro (1922-1997), a educação viria a se 
constituir numa das principais bandeiras do governo Brizola.  

Darcy era, como afirma Bomeny (2001), o último expoente do movimento da 
Escola Nova. “Darcy Ribeiro se apresenta e quer ser visto como seguidor do 
movimento, em verdade, como herdeiro de Anísio Teixeira mas confere à agenda da 
Escola Nova – ensino público, gratuito, obrigatório e leigo – o conteúdo popular e de 
massa que a elite dos renovadores não pretendeu, não se mobilizou para implementar 
ou não pode fazê-lo” (Bomeny, 2001, p. 257). 

Ele se considerava um herdeiro do educador Anísio Teixeira e via no CIEP uma 
espécie de continuidade dos ideais ansianos. Darcy teria retomado a agenda do 
escolanovismo que tinha como lema o ensino público, gratuito, obrigatório e leigo. No 
projeto dos CIEPs, Darcy Ribeiro conceituava a comunidade e os escolares como 
agentes de construção e transformação do processo educacional, lembrando-se da 
importância da formação do aluno e do cidadão.  

A construção do programa educacional dos CIEPs se baseava na crítica à tradição 
antipopular da escola pública brasileira, e na sua incapacidade de formar e alfabetizar 
os filhos das camadas populares. Darcy Ribeiro denunciava o elitismo da educação 
pública, para ele, a escola estava acostumada a lidar com crianças bem alimentadas, 
estimuladas no seio familiar e que não tinham dificuldades em aprender. Em 
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contrapartida, os alunos desprivilegiados sofriam com um ensino despreparado para 
atender as suas deficiências e peculiaridades herdadas pela origem social.  

Darcy reproduzia, conscientemente ou não, o discurso bourdieusiano da violência 
simbólica que a escola produzia para os despossuídos de capital cultural. Em função 
desse diagnóstico, Darcy propôs “uma escola de horário integral, como a oferecida 
nos países desenvolvidos, que pudesse evitar que a criança proveniente de famílias 
de baixa renda fosse condenada ao abandono das ruas ou à falta de assistência em 
lares em que são chamadas a assumir funções de adulto para que os pais possam 
trabalhar, tendo sua infância suprimida (Maurício, 2004, p. 12).  

O CIEP rompeu com a estética comum dos prédios e equipamentos escolares ao 
apresentar-se como espaço organizado e digno para as comunidades populares 
entregarem seus filhos e experimentarem vivências comunitárias. A arquitetura dos 
CIEPs de concreto armado, assinada pelo arquiteto Oscar Niemayer, tinha um caráter 
monumental nos cenários pauperizados das comunidades onde eram instalados. A 
intenção era justamente essa como bradava Darcy Ribeiro ao afirmar que as camadas 
populares deveriam experimentar o direito à educação num espaço organizado, bonito 
e funcional.  

A marca central dessa política era romper com a escola pública de turnos que 
oferecia no máximo 4 horas diárias de experiências escolares, em ambientes 
inapropriados e pouco estimulantes. O CIEP apresentava uma proposta curricular que 
oferecia 8 horas diárias de experiências escolares, para além das disciplinas 
tradicionais, incluindo esportes, atividades culturais, reforço escolar, higiene, 
alimentação e acompanhamento médico. Darcy ainda pensava numa escola pública e 
democrática que pudesse oferecer toda a assistência necessária para uma educação 
que tinha como eixos fundamentais a cultura e a saúde das camadas populares.  

Na fala de Darcy no Livro dos CIEPs podemos observar seu diagnóstico e 
justificativa da proposta:  

“Ao invés de escamotear a dura realidade em que vive a maioria de seus alunos, 
proveniente dos segmentos sociais mais pobres, o CIEP compromete-se com ela, 
para poder transformá-la. É inviável educar crianças desnutridas? Então o CIEP 
supre as necessidades alimentares dos seus alunos. A maioria dos alunos não tem 
recursos financeiros? Então o CIEP fornece gratuitamente os uniformes e o 
material escolar necessário. Os alunos estão expostos a doenças infecciosas, estão 
com problemas dentários ou apresentam deficiência visual ou auditiva? Então o 
CIEP proporciona a todos eles assistência médica e odontológica” (Ribeiro, 1986, 
p. 48).  

Os CIEPs deveriam atuar como um braço do estado nas comunidades pobres do 
Rio de Janeiro. Darcy pensava, para além da política assistencial, em inculcar novos 
comportamentos e hábitos julgados civilizados por considerá-los instrumentos de luta 
e acesso aos bens imateriais produzidos por essa sociedade. A partir dessa perspectiva, 
afirmamos que o currículo do CIEP previa uma educação sistemática do corpo e das 
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condutas corporais julgadas saudáveis, civilizadas e base para qualquer outra 
aprendizagem de conteúdos e/ou de convivência social.  

Dessa forma, esse estudo tenta cobrir uma lacuna nos estudos realizados sobre o 
programa do CIEP, pois, na literatura sobre o tema encontramos os debates do ponto 
de vista da política de educação, do currículo e dos desdobramentos e intenções 
político-partidárias dos governantes da época, todavia, não encontramos nenhum 
estudo que tenha se ocupado da educação sistemática do corpo na proposta de 
escolarização em tela. Desse modo, o objetivo aqui é descrever como a educação do 
corpo esteve presente, de forma intencional, na proposta de escola de tempo integral 
dos CIEPs nos dois governos de Leonel Brizola 1983-87 e 1991-94. Queremos registrar 
que os Centros Integrados de Educação Pública tinham na educação sistemática do 
corpo um dos eixos da vida escolar.  

Do ponto de vista teórico, indicamos que a noção de educação do corpo passa pelo 
aprendizado sistemático da língua, das atitudes e do comportamento que se dão a 
partir do uso do próprio corpo em sociedade. De acordo Soares (2000, p. 46), “o corpo 
é entendido como conjunto de forças capaz de por em movimento determinações 
precisas, conter e reprimir desejos e preservar energia”. Nessa perspectiva, 
entendemos que o corpo é ativo e controlado, mediante normas de condutas 
estabelecidas pela sociedade em que está inserido, e que a todo o momento recebe 
intervenções sociais em diálogo com a sua cultura.  

Quando trabalhamos com o conceito de educação do corpo entendemos que esse 
processo de transmissão de conhecimento das normas de comportamento e de códigos 
de condutas pode estar vinculado às diferentes institucionais sociais, como igreja, 
escola, trabalho, lazer e família. Essas instituições são espaços sociais que influenciam 
na maneira como somos e como devemos ser. Estamos considerando aqui como 
representações de educação do corpo as formas de se vestir, sentar, cumprimentar, 
falar, dançar e outros diferentes gestos sociais determinados pela sociedade em que 
vivemos.  

Procurando entender a educação das técnicas corporais e a sua relação com as 
instituições escolares, encontramos o conceito de educação do corpo na escola 
trabalhado por Soares (2006), como sendo a educação de múltiplas intervenções 
dirigidas que a escola passa a instituir nos alunos como hábitos sociais desejados. 
Todavia, destacamos que estamos aqui interessados na ideia de educação do corpo 
forjada como produto da modernidade no projeto civilizatório do ocidente na qual o 
corpo passou a ser objeto de intervenção científica, médica e pedagógica, sobretudo, a 
partir da industrialização, com os processos de mecanização do trabalho, dos saberes 
e das propostas de intervenção advindas do desenvolvimento da medicina e da 
epidemiologia no Séc. XIX e XX (Courtine, 2008). 
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1.1. METODOLOGIA 

Nossa metodologia seguiu duas fases de coleta de dados: a primeira fase da coleta 
foi realizada no sitio da FUNDAR (www.fundar.org.br) por meio de consulta do acervo 
online de Darcy Ribeiro1; a segunda fase da coleta foi realizada por meio de uma visita 
ao acervo físico localizado no Memorial Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília. 
Analisamos um total de 88 documentos, considerando seu conteúdo e sua relevância 
para o tema deste estudo. 

A partir da observação em tais documentos elaboramos as dimensões da educação 
do corpo e os indicadores da nossa matriz de investigação. Nosso modelo de análise 
segue as seguintes dimensões: i) arquitetura dos edifícios escolares, ii) normas de 
higiene e iii) tempo e espaço de fruição do corpo no currículo. A partir dessas 
dimensões definimos os nossos indicadores. Para a dimensão arquitetura dos edifícios 
escolares os indicadores são deslocamentos, espaços de trabalho, mobiliário e 
instalações. Os indicadores para a segunda dimensão, normas de higiene são abluções 
corporais, alimentação e vestimentas. Por fim, o tempo e espaço de fruição do corpo 
no currículo possuem como indicadores a distribuição das matérias, composição do 
currículo, divisão dos tempos de aprendizado, intervalo e recreação e locais destinados 
a aprender. 
 

2. EDUCAÇÃO DO CORPO NOS CIEPS 

As propostas arquitetônica e curricular dos CIEPs foram responsáveis pelas 
principais mudanças na educação pública do Estado do Rio de Janeiro. A inserção de 
novos projetos (cultural, social e médica), a criação de novos espaços educativos, a 
construção de prédios escolares arquitetonicamente planejados e a implantação de 
uma escola de tempo integral indicavam essas mudanças no ensino para as camadas 
populares.  

O projeto de arquitetura dos CIEPs, tinha como objetivo construir uma “escola 
bela, ampla, que fosse economicamente viável e permitisse velocidade na construção” 
(Ribeiro, 1986, p. 103). A construção dos 504 CIEPs2 durante os dois mandatos do 
Governo Brizola (1983-1987/1991-1994) foram chamados de construções 
monumentais pelo tamanho dos prédios e impacto que tiveram no cenário urbano do 
estado do Rio de Janeiro. A proposta arquitetônica dos CIEPs seguia um projeto 
padrão composto por três construções distintas: o prédio principal, o ginásio e a 
biblioteca.  

O prédio principal comportava as salas de aula, refeitório, auditório e espaços 
administrativos. Esse prédio possuia largas rampas centrais que ligavam os 

                                                   
1A Fundação Darcy Ribeiro é um acervo documental que disponibiliza o acesso aos inventários analíticos dos 
arquivos pessoais de Darcy Ribeiro e da antropóloga Berta Gleizer Ribeiro. 

�Arquivo Fundação Darcy Ribeiro DR, gbII, pee 1994.00.00Pasta IV. 
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pavimentos e nos longos corredores, sendo estruturado para receber uma grande 
quantidade de alunos (até 600 alunos num único turno) permitindo a livre circulação 
das turmas por toda a unidade. De acordo com Monteiro (2009)3, os espaços amplos 
e abertos permitiam aos alunos “vivenciarem a liberdade e aprender que as regras 
são necessárias para a convivência respeitosa e solidária” (Monteiro, 2009, p. 37). 
Darcy pensava que essa escola deveria ensinar formas de comportamento livre e 
autocontrole, para que a cultura escolar trazida por alunos e professores se 
reapropriasse desse novo espaço.  

Devemos entender que os CIEPs estabeleciam uma nova cultura escolar a partir de 
uma arquitetura escolar própria (paredes rebaixadas das salas de aula e espaços 
amplos para a livre circulação dos alunos) e um currículo que previa a fruição e 
disciplinamento do corpo. E por isso, Darcy recomendava a elaboração de códigos de 
sociabilidade e regras de comportamento como parte do processo educativo. 

O processo educativo de regras de comportamento e de convívio transferia para os 
professores e agentes escolares a função de educar os alunos para exercerem 
autocontrole dos seus corpos, vozes e gestos. Destacamos que tais regras estavam 
descritas explicitamente no material produzido (apostilas, cadernos e informes) para 
os CIEPs. Também deveria ser parte do processo educativo a construção da tomada de 
consciência, o controle da correria, da gritaria nos corredores e da movimentação pelos 
espaços da unidade escolar. A preservação da boa convivência e a atenção as normas 
de civilidade dependia dos professores inserirem boas práticas como parte 
fundamental do processo de ensino-aprendizagem.  

Darcy dava indicação de como a prática educativa dos professores poderiam atuar 
na construção da cultura escolar dos CIEPs: “O professor poderá criar códigos de 
comportamentos com os próprios alunos, fazendo com que eles mesmos estabeleçam 
as normas de convivência. Poderá criar sinais sonoros ou visuais em que as crianças 
identifiquem atitudes permitidas e proibidas, poderá criar um Conselho de Ética, com 
sua turma, para avaliar atitudes de cada um; promover campanhas com finalidades 
como coleta de lixo, limpeza da sala etc. Enfim, um número de atividades e situações 
poderá ser estimulado com o objetivo de fazer com que o aluno seja uma pessoa capaz 
de respeitar o espaço coletivo e contribuir para que ai se possa viver dignamente. O 
fazer pedagógico é um trabalho cotidiano de impor limites, evidentemente respeitando 
a criança. Não queremos indivíduos incapazes de ousar porque só fizeram obedecer. 
Mas também não queremos pessoas incapazes de respeitar seu companheiro porque 
nunca foi cobrada obediência e norma. O professor deverá estimular comportamentos 
considerados pelo conjunto como bons, tendo sempre em vista que a vida escolar é 
oportunidade ímpar para o exercício da cidadania4”.  

Como podemos observar na passagem acima, Darcy Ribeiro pensava a educação 
com a inserção de um projeto civilizatório que iria muito além do ler, escrever e contar. 

                                                   
3 Ana Maria Monteiro atual diretora da Faculdade de Educação da UFRJ e integrante da equipe que implantou o 
PEE. Considerando-a como fonte qualificada de informações sobre a implantação do projeto dos CIEPs. 

� Arquivo Fundação Darcy Ribeiro. DR, gbII, pee 1994.00.00 Pasta III. 
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Bomeny (2009) afirma que os CIEPs faziam parte de um plano de educação que 
ambicionava o desenvolvimento do país e daquela parte da população, alijada de 
oportunidades educacionais. Nessa direção, os CIEPs seriam um espaço para um 
processo civilizador no qual “[a] escola pública, aberta a todos, em tempo integral, era 
receita para iniciar nos códigos de sociabilidade, tratamento e relacionamento e 
preparo para a vida em sociedade” (Bomeny, 2009, p.114).  

Esse processo civilizatório, como parte do aprendizado para vida em sociedade, 
também pode ser visto no projeto arquitetônico das salas de aula, construídas com 
paredes baixas, sem alcançar o teto. Darcy Ribeiro defendia que “as divisórias baixas 
da sala de aula são recomendadas exatamente porque, ao contrário do que foi dito, 
forçam as professoras a não gritar. Se o fizessem seriam ouvidas em toda escola. A 
tranqüilidade é um ingrediente importante na escola” (Sic)5.  

As peculiaridades na arquitetura dos CIEPs como, corredores amplos e divisórias 
baixas, elucidam a intenção de intervenção no comportamento dos agentes escolares, 
a partir da noção de um tipo de comunicação que primasse pela calma ao falar no 
processo de ensino, Darcy julgava esse dispositivo funcional à aprendizagem. Podemos 
afirmar que essas intervenções no comportamento fazem parte do processo 
civilizatório que intervém diretamente no controle do corpo.  

Bomeny (2001) define processo civilizador, a partir de Norbert Elias, como 
“Habilidade, competências, capacidade de interação, tudo isso diz respeito à formação 
básica. Tudo isso resulta do conhecimento que adquirimos sobre formas adequadas de 
comportamento, noções básicas que aprendemos, direitos que temos, deveres que 
somos chamados a cumprir. A sociedade urbana, da divisão do trabalho, da 
competição, do mercado, impõe restrições e controle aos impulsos e emoções que 
movem ações instintivas dos homens. A esse processo de contenção, de restrição, de 
condicionamento de comportamentos à forma socialmente desejável é que Norbert 
Elias chamou processo civilizador. Trata-se de processo longo, assimétrico, que 
depende de esforço continuado e de intervenção permanente, e que conta com a 
atuação das várias agências de socialização: família, Igreja, instituições, governos 
(Bomeny, 2001, p. 88)”. 

O processo civilizatório legitima uma intervenção permanente e um esforço 
continuado do controle dos impulsos comportamentais e da estrutura de sensibilidade 
do homem. O processo de formação de hábito na escola é sempre um trabalho 
permanente e inconcluso, o qual deve ser compreendido por todos os agentes 
escolares. Desta forma, entendemos que a noção de processo civilizatório institui uma 
educação do corpo a partir do momento em que o autocontrole se torna indispensável 
na escola e na sociedade idealizada por Darcy, a qual combina os elementos e valores 
da modernidade ocidental com a expressividade da cultura popular. Uma espécie de 
conciliação de matrizes inconciliáveis presente nas propostas de educação popular que 
combinam valores iluministas com românticos, universalidade com singularidade 
(Lovisolo, 1990).  

                                                   
5 Arquivo Fundação Darcy Ribeiro. DR, gbII, pee 1989.01.00 Pasta VI. 
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Nos CIEPs o autocontrole era fundamental para a gestão do ambiente escolar e 
necessário para a vida das classes populares na sociedade imaginada por Darcy. Era 
preciso instituir uma educação do corpo nos agentes escolares como o hábito de falar 
baixo, andar pelos corredores com calma, respeitar a ordem de todos falarem e 
conservar o material escolar. As evidências indicam que  projeto de educação pensado 
por Darcy Ribeiro passava pela formação de um corpo civilizado, alegre e 
comprometido com a vida comunitária,  

A socialização em sala de aula também fazia parte do processo civilizatório e 
proporcionava momentos para as ações e intervenções no corpo. Observamos, nos 
documentos, que os momentos de socialização eram potencializados pelo mobiliário. 
As mesas utilizadas nas salas de aula foram idealizadas para o trabalho em duplas ou 
em grupo, e indicavam que a arrumação da sala poderia variar em função do tipo de 
turma, da matéria aplicada e da metodologia adotada. Não havia nas salas de aula 
mesas unitárias, elas foram projetadas para acomodar até dois alunos. Isso indica que 
um modelo pedagógico de ensino foi idealizado também a partir da arquitetura do 
mobiliário escolar. 

A padronização da mesa para até dois alunos tinha por intenção promover o 
aumento da sociabilidade e a valorização do trabalho em grupo, e permitir que os 
alunos experimentassem o convívio com outro na perspectiva de uma aprendizagem 
cooperativa. Esse tipo de socialização impõe que normas de conduta sejam acordadas 
para que as atividades possam ser realizadas com eficiência no ambiente escola. O 
professor deveria investir na socialização de regras de civilidade na forma de 
comunicação dos alunos, de preservação do material escolar, de cooperação entre os 
alunos, de manutenção do silêncio necessário do ambiente e de internalização do valor 
do espaço coletivo da aprendizagem.  

O refeitório era também um espaço amplo que reunia um grande número de 
pessoas e por isso oportunizava momentos de socialização. As mesas do refeitório 
eram longas com aproximadamente 10 cadeiras de cada lado, com capacidade para até 
200 pessoas sentadas. Além disso, esse espaço era responsável por quatro encontros 
diários que envolviam alunos, funcionários, professores e diretores, tornando-se um 
local de práticas educativas. Segundo Monteiro (2009) “as refeições são, portanto, 
momentos importantes de confraternização e também de aprendizado de práticas de 
convívio social e de alimentação saudável” (Monteiro, 2009, p. 37).  

Elias (1994), num trabalho de remontar as camadas da história, demonstra como 
hábitos à mesa, por exemplo o uso dos talheres, foi resultado de um processo histórico 
que denunciava códigos de conduta, regras de comportamento e expressões civilizadas 
de uma sociedade que foi se configurando. O refinamento da conduta de como comer 
e se comportar à mesa passou pelo aprendizado dos movimentos e gestos corporais 
definidos como adequados durante a refeição, que constituem-se como uma educação 
do corpo para gozar os prazeres da mesa de forma autocontrolada.  

Esse tipo de regulação e práticas educativas estavam presentes no refeitório dos 
CIEPs, pois, o ideal do bom convívio nesse espaço, o uso correto dos talheres (temos 
uma foto do arquivo Darcy Ribeiro que indica a forma correta de posicionar os 
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talheres), a limpeza das bandejas, a posição correta de sentar-se à mesa, a escovação 
dentária e o aprendizado de uma alimentação saudável. Havia também a 
sistematização da limpeza individual da bandeja como jogar o lixo, realizar a pré-
lavagem do material, deixar as bandejas no balcão de distribuição e, por fim, depositar 
as bandejas no local de lavagem. A arquitetura desse espaço também estava organizada 
para incorporação desse hábito. 

O aprendizado dos bons hábitos à mesa e das práticas higiênicas nas refeições 
eram pontos importantes no processo civilizatório das novas gerações pensado por 
Darcy Ribeiro. Essas práticas corporais que foram histórica e socialmente 
estabelecidas e deveriam ser estimuladas cotidianamente como sinais de civilidade 
para gozar os prazeres da mesa de forma autocontrolada. Neste ponto, percebemos 
que Darcy via a educação como um ato civilizatório e de cidadania das pessoas simples, 
e entendia que a escola deveria transmitir novos hábitos e refinar condutas para 
modificar o comportamento dos alunos nas refeições ou nos modos de comunicação. 
Para que os alunos conhecessem a forma socialmente julgada como adequada de usar 
os talheres, limpar bem as bandejas e sentar-se à mesa, era preciso que tais 
comportamentos fossem ensinados, estimulados e permanentemente reforçados pelos 
agentes educacionais.  

Podemos destacar também os horários para escovação dentária, banho diário, 
higiene das mãos e a limpeza do uniforme. Essas práticas higiênicas se apresentavam 
como representações de uma educação do corpo estabelecidas no programa dos CIEPs, 
entendendo que o aprendizado dessas práticas se constituia em ações preventivas de 
cuidado do corpo e da saúde. Transformar o cuidado com o corpo um hábito, requer 
uma mudança no comportamento e adaptação do corpo, principalmente naquele 
modelo de escola idealizado. Educar o aluno a cuidar do corpo num processo de 
higienização necessita da construção de uma consciência moral de uma vida saudável.  

Darcy entendia que os CIEPs deveriam ser responsáveis por transmitir esses novos 
hábitos e torná-los conhecidos pelos alunos como formas de uma nova moralidade. A 
limpeza do corpo, a prática da atividade física e a alimentação saudável constituem um 
conjunto de recomendações históricas e permanentes advindas de um discurso 
científico da boa saúde. Esse conjunto de recomendações deveria ser ensinado para 
que pudesse ser de conhecimento de todos, e instituído como educação associado ao 
projeto de cidadania idealizado por Darcy, que não desconsidera o aspecto civilizatório 
proporcionado pela escolarização das camadas populares. O aprendizado desses novos 
hábitos e práticas deveriam ser reproduzida pelas novas gerações e extendida para 
toda comunidade. 

A promoção de saúde e a educação para a saúde eram parte integrante da proposta 
pedagógica dos CIEPs, e Monteiro (2009) cita campanhas de vacinação, prevenção de 
doenças, atividades cotidianas em salas de aula, refeições e exercícios físicos como 
exemplos desse incentivo a informação e à prática de vida saudável nos CIEPs. O relato 
do diretor do CIEP 299 destaca parte desta campanha de educação da saúde: “Na 
primeira semana começamos um trabalho árduo de transmitir-lhes hábitos e atitudes 
saudáveis. Detectamos uma praga de piolhos, pois em cada 10 crianças examinadas 
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por nossa enfermeira, 8 tinham piolhos. Promovemos o banho diário. Através do 
banho, iniciamos a “campanha contra o piolho”. Seguimos a receita do shampoo 
natural com ervas, fornecida pelo SEEPE, e junto a comunidade, conseguimos a 
quantidade suficiente de ervas e sabão de coco para o preparo, que desse para banho 
de todos os alunos durante 5 dias. Isto foi feito na própria escola, numa integração: 
gabinete médico, animação cultural, professores e serventes6”.  

Essa passagem é uma indicação das possibilidades de integração dos agentes 
escolares dos CIEPs (professores, animadores culturais, núcleo de saúde, serventes e 
diretor) com a comunidade para a promoção da saúde a partir de um problema 
concreto. A transmissão de hábitos e atitudes deveria ser realizada por meio de 
campanhas concretas, como esse exemplo da “campanha contra o piolho”, no CIEP 
299.  

No caso dos CIEPs foram firmados horários na rotina escolar para banho, 
escovação dentária, consultas médicas, acompanhamento nutricional da alimentação 
e incentivo à prática esportiva. De acordo com o Relatório da Equipe Técnico-
Pedagógica no CIEP Avenida dos Desfiles, o horário das refeições e higiene corporal 
era executado em sistema de rodízio. “São três turnos de refeições e higiene corporal 
devido ao número de turmas e espaço disponível nos refeitórios e banheiros. Para o 
banho e higiene são utilizados os dois banheiros do pavimento inferior e os dois 
banheiros do pavimento superior. As turmas se revezam uma de cada vez em cada 
banheiro. Para essa atividade é necessário uma professora e uma servente. Horário de 
banho – 14:00 às 15:50, sendo 30 minutos para cada turma.Horário da higiene – 15 
minutos para cada turma após o almoço e após o jantar. No pré-escolar tanto o banho 
como a higiene dentária tem caráter educacional. A professora orienta as crianças 
sobre como se banhar e a maneira correta de escovar os dentes. Tem-se notado a 
necessidade de se colocar tapetes anti-derrapantes (Sic) dentro dos boxes porque o 
piso molhado fica muito escorregadio e há perigo de queda das crianças7”. A inserção 
no currículo dos horários para o banho (em vestiários amplos para meninos e para 
meninas) e para escovação dentária indicam o papel civilizatório do projeto 
pedagógico do CIEP  das camadas populares, presente na arquitetura dos e nas 
práticas idealizadas para atuação dos agentes escolares. 

Nesse sentido, a proposta curricular e arquitetônica dos CIEPs foi planejada para 
atender um determinado tipo de prescrição curricular que previa formas ativas e 
cooperativas de ensino-aprendizagem e educação sistemática do corpo. A preocupação 
em destinar tempo e espaço para aquisição de hábitos e comportamentos funcionais à 
aprendizagem estavam presentes, tanto nas atividades que proporcionavam hábitos 
de fruição corporal (educação física, dança etc.), quanto nas prescrições curriculares 
que indicavam o controle (formas de deslocamento, de falar e ouvir), os cuidados e a 
higiene corporal dos alunos.  

                                                   
6Arquivo Fundação Darcy Ribeiro. DR, gbII, pee 1989.01.00 Pasta XI. 
7 Arquivo Fundação Darcy Ribeiro. Centro Integrado de Educação Pública – Avenida dos Desfiles. Equipe de Orientação 
Técnico-Pedagógica. Relatório da Equipe – Julho de 1986. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo em tela procurou compreender a educação sistemática do corpo na 
proposta de escola de tempo integral, a partir da proposta curricular e arquitetônica 
dos CIEPs. A leitura de um explícito modelo de educação do corpo presente na 
proposta dos CIEPs, estruturada de um olhar teórico que desnaturaliza os dispositivos 
de educação corporal, contribuiu para indicarmos como o corpo civilizado era pensado 
para as camadas populares nessa proposta de ensino de tempo integral. A arquitetura 
e o currículo prescrito em documentos, notas, cadernos e relatórios presentes nos 
arquivos consultados indicam o papel de destaque que a educação sistemática do 
corpo era idealizada nos CIEPs.  

O currículo previa para fruição e disciplinamento dos corpos nas aulas de educação 
física (6 por semana), dança, teatro, artes, esportes, música e jogos que integravam as 
atividades de Animação Cultural. Tal dimensão do currículo deveria incidir 
positivamente sobre o clima escolar. A arquitetura dos prédios dos CIEPs possuía 
paredes rebaixadas das salas de aula para educar a voz, espaços amplos para a livre 
circulação dos alunos e mobiliário das salas de aula para organização de experiências 
mais flexíveis de ensino-aprendizagem. Essas características próprias foram aspectos 
e mecanismos que instituíam uma educação sistemática do corpo naquele espaço 
escolar que oferecia espaços e pontos de socialização (corredores, salas de aula, 
refeitório etc.).  

Darcy tinha clareza, isso se reflete nos documentos analisados, que o corpo deveria 
ser educado e disciplinado para favorecer o aprendizado das camadas populares. Por 
isso, o currículo fortalecia a intervenção no corpo no sentido de estabelecer normas de 
bom convívio social e refinar o comportamento inculcando novos hábitos para que 
efetivamente ocorresse uma educação do corpo. Noutra dimensão educativa dos 
corpos pode ser observado o incentivo à educação higiênica a partir do banho diário, 
dos momentos para a escovação dentária, das normas para conservação do material e 
da sistematização e organização na lavagem de utensílios usados no refeitório. Esse 
conjunto de práticas obrigatórias intencionava socializar hábitos considerados 
civilizados para as camadas populares, sempre vistas como desorganizadas e 
desestruturadas. Darcy parecia pensar as camadas populares a partir de dois 
diagnósticos. Um dos diagnósticos pensava as camadas populares como os estratos 
sociais dotados de uma cultura autêntica e potente (face romântica e quase 
antropológica do diagnóstico), o outro pensava as camadas populares como carentes e 
com várias necessidades que deveriam ser supridas para que esses grupos sociais 
pudessem se tornar cidadãos (face iluminista do diagnóstico).  

A face iluminista do diagnóstico pensava que a intervenção sistemática de 
educação no corpo era uma forma de socializar conhecimentos acumulados pela 
sociedade com as camadas sociais que viviam em estado se sub-cidadania. Darcy 
projetava que a educação do corpo pensada para os CIEPs se ampliasse para a 
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comunidade e que os alunos adquirissem esses novos hábitos fora da escola, pois, 
Darcy  reproduzia o coro que a educação é instrumento de luta.  

A escola de tempo integral para Darcy cobriria várias necessidades das camadas 
populares. Daria ensino de qualidade, dignidade e noção de direito ao oferecer serviços 
essenciais à comunidade (escolarização, educação, saúde e lazer), alimentação 
equilibrada para aqueles que chegavam desnutridos à escola, educação de hábitos 
saudáveis e proteção e cuidado (guarda) para os filhos das camadas numa escola de 
tempo integral que permitia aos pais terem tranquilidade para exercerem suas 
atividades laborais. 

Darcy estava pensando que educar os alunos era também educar a comunidade 
nos marcos civilizatórios e dotar a comunidade de ferramentas para lutar numa 
sociedade desigual. Os CIEPs como escolas deveriam mobilizar a comunidade na 
tarefa de educar as novas gerações e a ela própria na direção de uma cidadania plena, 
apesar de tal política ser entremeada da dimensão populista dos governos de Leonel 
Brizola na época. 
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RESUMO  

O objeto desta pesquisa é o Ginásio Evangélico Rui Barbosa, de Marechal Cândido 
Rondon, fundado no ano de 1959, por meio de uma parceria entre as seguintes 
denominações religiosas: Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Igreja Evangélica 
Martin Luther e Primeira Igreja Batista. A instituição faz parte da rede de escolas 
privadas do munícipio e está vinculada à Associação Nacional das Escolas Luteranas. 
Foi criada num contexto de verticalização da educação escolar no oeste paranaense; 
foi a primeira escola da cidade a oferecer a modalidade de Ensino Ginasial. Trata-se 
de um estudo histórico e documental da implantação desenvolvimento e sua 
consolidação desta instituição educativa. Para sua efetivação foram utilizadas as fontes 
disponíveis no acervo da própria escola e no Museu Histórico Willy Barth, de Toledo, 
Paraná. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação, Ginásio Evangélico Rui Barbosa, Instituições escolares. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este texto tem por objetivo analisar a história a implantação do Ginásio Evangélico 
Rui Barbosa, instituição da rede privada de ensino, localizada em Marechal Cândido 
Rondon, na região oeste do Paraná. A escola foi criada no ano de 1959, resultado do 
consórcio das seguintes denominações religiosas: Igreja Evangélica Luterana do 
Brasil, Comunidade Martin Luther e Primeira Igreja Batista. Quando de sua criação, a 
recém-fundada Vila General Rondon - à época distrito de Toledo, não tinha nenhuma 
escola que ofertava o Ensino Secundário, por isso, diante da demanda pela ampliação 
dos níveis de ensino e por meio de incentivos políticos, essas três igrejas decidiram 
construir uma instituição escolar que ofertasse o Ensino Ginasial prioritariamente 
para os estudantes vinculados a elas. Sob a alegação de que deveriam dar continuidade 
aos estudos, e devido a não existência de Ensino Secundário no distrito de Vila General 
Rondon, essas igrejas criaram o Ginásio Evangélico Rui Barbosa (GINÁSIO 
EVANGÉLICO RUI BARBOSA, 1959). 

Entendemos como importante o estudo de uma instituição educacional regional, 
porque o resgate da história local permite reconstituir as intencionalidades e os 
interesses que nortearam seu processo de criação e consolidação. Ao realizar o 
trabalho de reconstrução histórica das instituições educacionais, contribuímos para a 
preservação da memória educacional da região e para a valorização do patrimônio 
cultural. 

A pesquisa foi realizada mediante análise de documentos que descrevem o 
processo de criação, funcionamento e trajetória da escola. Para sua efetivação foram 
utilizadas fontes como: Livros-ata de Exames Finais; Boletins de ex-alunos; acervo do 
Museu Histórico Willy Barth, de Toledo, PR; os acervos do Colégio Rui Barbosa de 
Marechal Cândido Rondon; acervo da Igreja Evangélica Luterana do Brasil; fotografias 
do Arquivo do Centro de Pesquisa de Marechal Cândido Rondon. Os dados colhidos 
nas fontes foram analisados à luz da literatura sobre instituições escolares e 
relacionados à conjuntura em que foram produzidos, no âmbito da colonização da 
região oeste do Paraná. 

Para discutir a temática proposta, inicialmente será analisada temática que discute 
a história das instituições educativas no contexto da História da Educação. Em 
seguida, será estudada a colonização e a escolarização da região oeste do Paraná e as 
origens da educação escolar em Marechal Cândido Rondon. Por fim, será abordada a 
história da implantação do Ginásio Evangélico Rui Barbosa. 

 
 

2. INSTITUIÇÕES ESCOLARES NO CONTEXTO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

Atualmente, a temática da escola tem sido recorrente na área da História da 
Educação. Abordada sob as diversas perspectivas de informação e análise, a 
historiografia da escola vem sendo ampliada e renovada. Nos últimos anos 
multiplicaram-se as análises sobre a especificidade (cultura escolar, pedagogia, 
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arquitetura, mobiliário, materiais didáticos, artefatos, disposição espacial); 
diversificaram-se estudos comparativos de amplitude territorial (local, regional, 
nacional, federal); foram revigorados parâmetros e perspectivas sobre mundialização 
e globalização do processo e do modelo didático-pedagógicos escolares 
(MAGALHÃES, 2010).   

A análise da história das instituições escolares no Brasil, tem se firmado como uma 
linha de pesquisa no âmbito da História da Educação e se constituído cada vez mais, 
num campo de investigação promissor. Trata-se de um veio da pesquisa histórica que 
se ocupa em descrever seus protagonistas em suas ações, bem como, os diferentes 
momentos vividos pela instituição educativa, suas contradições, sua estrutura física, 
sua relação com as políticas educacionais, seu projeto pedagógico e outros temas que 
contribuem a compreensão do fenômeno histórico-educativo em sua totalidade.  

Essa temática se insere no contexto da ampliação do número de novos objetos que 
têm sido analisados a partir de sua historicidade. Dentre os novos temas, destacam-
se: instituições escolares, práticas educativas, políticas educacionais, educação rural, 
educação indígena, educação especial, educação a distância, entre outros (NOSELLA; 
BUFFA, 2009).  

A abordagem dos processos de formação e de evolução das instituições educativas 
constitui-se num domínio do conhecimento historiográfico em renovação no quadro 
da História da Educação, onde novas formas de questionar-se cruzam com um 
alargamento das problemáticas e com uma sensibilidade acrescida à diversidade dos 
contextos e à especificidade dos modelos e das práticas educativas (MAGALHÃES, 
1999a). O autor salienta que a renovação da História da Educação adquiriu uma 
identidade epistemológica. Em sua percepção, desde a década de 1960, a historiografia 
da educação tem evoluído por meio de um revisionismo crítico e pela construção de 
uma internalidade que permite compreender e explicar os fenômenos educativos. Essa 
renovação historiográfica das últimas décadas produziu importantes mudanças na 
área da História da Educação (1999a). As principais dimensões de renovação da 
historiografia da educação, segundo Magalhães, podem ser assim descritas:  

-um alargamento objectual, com novas temáticas, novos públicos e novos olhares;  
- uma renovação metodológica, que vai da abordagem serial e quanti-qualitativa, 

à micro história, ao particular e ao estudo de caso;  
-uma abertura à interdisciplinaridade e á relação, que assim se converte numa via 

para a compreensão da centralidade dos fenômenos educativos (MAGALHÃES, 1998, 
p.54). 

A história das instituições educativas faz parte deste processo de renovação e se 
constitui num desafio interdisciplinar. Nesse tipo de pesquisa, as análises sociológicas, 
organizacionais e curriculares compilam-se com o objetivo de uma reconstituição 
historiográfica de valor, pois se propõe a contextualizar a instituição pesquisada no 
cenário político, social, cultural e educacional em que ela se desenvolveu 
(MAGALHÃES, 2006).  

As instituições, de modo geral, surgem para atender necessidades permanentes. 
As necessidades passageiras, de caráter conjuntural, são normalmente atendidas sem 
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precisar recorrer às atividades institucionalizadas (SAVIANI, 2013). No caso das 
instituições educacionais, nomeadamente as escolares, esse princípio pode ser 
aplicado, pois elas são criadas pelo homem para atender suas necessidades de 
educação sistematizada. Elas nascem em contextos físicos e pertencem a quadros 
socioculturais estabelecidos e se constituem como meios para se produzir novas 
concepções.  

O estudo da história das instituições escolares, conforme propõe o autor, 
fundamenta-se no pressuposto de que tal maneira de se estudar o interior das 
instituições traz ao cenário da História da Educação uma quantidade de informações 
que ultrapassa os espaços físicos e vão além das estruturas arquitetônicas, que revelam 
aspectos simbólicos. Tais estudos projetam relações de comunicação e trazem à tona a 
memória individual e coletiva, das quais, emerge a relação educativa (MAGALHÃES, 
1999b). 

Entende-se, assim, que o exercício de historiar as instituições educativas pode 
permitir o avanço no conhecimento de como a sociedade organiza e transmite o 
conhecimento escolar. Ao estudar a história das instituições escolares, o pesquisador 
trabalha com a categoria da reconstrução histórica, porque seu objeto, a escola, não 
resulta de uma construção sua, ela já existe e/ou existiu, o que ele constrói é o 
conhecimento do objeto e isso significa reconstruí-lo no plano do pensamento 
(SAVIANI, 2007). 

 
3. COLONIZAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO DA REGIÃO OESTE DO PARANÁ (1940-
1960) 

A colonização planejada da região oeste do Paraná fez parte processo de migração 
interna que aconteceu no Brasil no contexto do projeto de nacionalização das 
fronteiras, no período do Estado Novo (1937-1945). Na primeira metade do século XX, 
a fronteira do oeste paranaense era uma região pouco desenvolvida se comparada ao 
restante do país. Devido à prática de concessão de terras, feita pelo governo estadual 
desde a segunda metade do século XIX, beneficiando grupos empresariais ligados ao 
governo, e as constantes renovações destas, a integração nacional da região foi 
duramente prejudicada.  

A economia da região oeste do Paraná nesse período estava alicerçada na 
exploração das riquezas naturais, especialmente da erva mate e da madeira; tanto os 
proprietários como os trabalhadores das terras eram, em sua maioria, estrangeiros. 
Tratava-se da extração e do comércio de produtos de origem agrícola em grandes 
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propriedades, denominadas de obrages1. Esse tipo de exploração teve início no oeste 
do Paraná no final do século XIX e se intensificou nas primeiras décadas do século XX. 
A erva mate era um produto consumido em larga escala em toda América do Sul e 
tinha a Argentina como seu maior fornecedor. Depois de esgotar a extração no país, os 
obrageros 2  passaram a ocupar as terras do oeste paranaense para extrair e 
comercializar o produto na Argentina e nos demais países sul-americanos 
(ANDRADE, 2011).  

Esses exploradores entravam no território brasileiro de duas maneiras: 
organizando companhias colonizadoras nas terras vendidas ou cedidas pelo governo 
paranaense, ou de modo ilegal, por meio da “posse” da terra (WACHOWICZ, 2001). 
Devido às consecutivas renovações de suas concessões, as obrages acabaram 
determinando a estrutura produtiva da região oeste do Paraná por um período 
superior a cinquenta anos. Em geral, os argentinos eram os proprietários e os 
paraguaios compunham a mão de obra. 

Quando do início do governo de Getúlio Vargas, em 1930, conforme consta dos 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população da região 
era de dez mil habitantes, os de nacionalidade brasileira não passavam de quinhentos 
(IBGE, 1936). No período, a educação escolar na região sofria com o pouco 
investimento do Poder Público, tinha apenas duas escolas no núcleo pioneiro, onde 
atualmente é o munícipio de Foz do Iguaçu, criadas em 1917, conforme consta da Lei 
Municipal n.º 024, de 07 de março de 1917 (FOZ DO IGUAÇU, 1917). 

A partir do programa federal Marcha para Oeste, criado pelo Governo Vargas no 
fim dos anos de 1930, o oeste do Paraná passou por mudanças estruturais. O projeto 
de “nacionalização” e ocupação da região se intensificou durante a década de 1940. 
Nesse período, devido à aceleração da industrialização nos grandes centros urbanos 
do Brasil, especialmente na região Sudeste e a expansão do agronegócio, sobretudo, 
no Sul, o país passou por um rápido crescimento populacional que acabou resultando 
no aumento do contingente de trabalhadores disponíveis nos centros urbanos, 
gerando assim, um proletariado marginal urbano. Nas regiões coloniais, 
especialmente no Rio Grande do Sul, constituídas por imigrantes e descentes de 
imigrantes europeus, o rápido desenvolvimento do agronegócio gerou para esses 
colonos, pequenos produtores rurais, a desapropriação da terra e, consequentemente, 
a concentração das propriedades rurais nas mãos dos grandes fazendeiros. Nessa 

                                                   
1 As obrages nada mais foram do que imensos domínios rurais que se estabeleceram, primeiro no norte argentino 
e, posteriormente, no oeste do Paraná e na parte sul do Estado do Mato Grosso para a exploração da erva-mate e 
da madeira, empregando, geralmente, mão-de-obra paraguaia, denominada “mensus”, em sistema de quase 
escravidão (GRONDIN, 2007, p. 41). Obrage: no Oeste do Paraná, surgiram, no fim do século passado e no início 
do século XX, gigantescas concessões por parte do governo paranaense para a exploração de erva-mate. Por 
extensão da terminologia adotada em território argentino, as mesmas propriedades ou concessões foram 
denominadas de obrages. Significa originalmente o local onde se trabalha manualmente (WACHOWICZ, 1982, 
p.182). 

2 Obragero: termo em espanhol utilizado para designar o proprietário ou dono da concessão denominada de 
obrage (WACHOWICZ, 1982, p.182). 
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conjuntura de esgotamento de suas condições de reprodução como colonos e sem 
organização social que viabilizasse uma reforma agrária, muitos foram impulsionados 
a migrar, formando frentes de expansão das fronteiras agrícolas (PADIS, 1981).  

Com incentivo do governo federal e sob os auspícios do nacionalismo, durante a 
década de 1940, especialmente a partir da segunda metade da década, a região da 
tríplice fronteira foi intensivamente povoada. Impelidos a migrar pelas novas 
condições sociais determinadas pelo estágio de desenvolvimento das forças 
produtivas, muitos colonos provenientes das antigas colônias de imigrantes italianos 
e alemães, do Rio Grande do Sul, radicaram-se no oeste do Paraná e constituíram 
novos núcleos populacionais (GREGORY, 2005). 

Todo o processo de colonização do oeste paranaense foi direcionado e organizado 
por empresas privadas3. A localidade onde atualmente é o município de Marechal 
Cândido Rondon foi colonizada pela Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná 
S/A, MARIPA4, empresa privada fundada em 13 de abril de 1946, (NIEDERAUER, 
2004).  

O processo de escolarização no oeste paranaense e no município de Toledo ocorreu 
simultaneamente às transformações sociais desencadeadas no pa¬norama histórico 
estadual e nacional. Compreendeu distintos modos de instrução ao longo do processo 
de colonização, e de acordo com os interesses polí¬ticos e econômicos postos em 
disputa no período pelos diferentes grupos sociais: colonos, agricultores, imigrantes 
europeus, latifundiários ou outros segmentos. O processo de escolarização da região 
era intimamente associado ao processo de ocupação. Segundo Ivo Oss Emer, a 
escolarização da região passou por quatro fases distintas, a saber: escolarização 
Particular Domiciliar; Casa Escolar Particular; Casa Escolar Pública e Grupo Escolar 
(EMER, 2004).  

A origem da escola na região esteve associada à presença dos migrantes e a forma 
como culturalmente se organizaram em torno da escola. No munícipio de Toledo, a 
escola se constituiu a partir da iniciativa privada, sobretudo, por meio da criação de 
escolas confessionais, construídas ao lado das igrejas; muitas escolas surgiram no 
entorno das igrejas e muitas vezes estas serviram de escolas ou vice-versa. Durante os 

                                                   
3  As empresas colonizadoras de capital privado, companhias com larga experiência em empreendimentos 
colonizatórios em outros estados da região Sul do Brasil, firmaram acordos com o governo paranaense para 
explorar a terra e vender propriedades em várias localidades do estado, incluindo a região oeste. O estado do Paraná 
abdicou da possível arrecadação de impostos com a venda de lotes rurais e urbanos e passou o ônus da 
infraestrutura mínima para a iniciativa privada (GREGORY, 2005). Dentre as companhias que foram responsáveis 
por lotear os maiores espaços territoriais na região, destacam-se as seguintes: Industrial Madeireira e Colonizadora 
Rio Paraná S/A; Terras e Pinhais Ltda.; Sociedade Colonizadora União D’Oeste Ltda.; Industrial Agrícola Bento 
Gonçalves; Colonizadora Gaúcha Ltda.; Pinho e Terras Ltda.; Colonizadora Matelândia Ltda. e Colonizadora 
Criciúma Ltda (WESTPHALEN; MACHADO; BALHANA, 1969). 

4 A área total da região oeste do Paraná quando de sua recente ocupação era de 23.128 Km², a empresa MARIPA 
tinha sob seu controle um total de 11,87% dessas terras. A empresa adquiriu, em 1941, da Companhia Madeireira 
del Alto Paraná, uma área de 274.846 hectares de terra (2.748 Km²), localizadas na margem esquerda do rio 
Paraná. A área que a empresa adquiriu fazia parte da Fazenda Britânia, de propriedade da empresa inglesa 
Compañia Maderas Del Alto Paraná, fundada em 1906, com sede em Buenos Aires (SCHNEIDER, 2001). 
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anos de 1950/60 houve um significativo avanço na escolarização e construção de 
escolas no município. Neste período a região oeste do Paraná começou a definir sua 
estrutura educacional. Além dos dezoito núcleos urbanos, sede de municípios, com 
escolas confessionais, estaduais e grupos escolares municipais, nas principais vilas do 
interior, a população urbana passou a reivindicar outros níveis de escolarização, mais 
avançados (SILVA, 2011). 

A educação escolar no oeste paranaense foi gestada a partir da realidade do interior 
dos núcleos de colonização, oferecendo um formato de educação muito peculiar em 
cada período, sempre atendendo aos interesses políticos e econômicos de alguns 
grupos sociais. Em Marechal Cândido Rondon, a escola fez parte do processo de 
desenvolvimento regional e estava inserida num conjunto que aliava economia, posse 
da terra, desenvolvimento regional, religião e educação. O Ginásio Evangélico Rui 
Barbosa foi criado nesse contexto de aumento da demanda por educação escolar e da 
verticalização do ensino na região oeste do Paraná. 

3.1. AS ORIGENS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

A educação escolar em Marechal Cândido Rondon se insere na conjuntura 
histórica da escolarização do oeste paranaense. Desde os primórdios de sua fundação, 
o município recebeu apoio da empresa MARIPA - responsável pela colonização 
planejada da região, por meio de doações de terrenos e incentivos para a construção 
de escolas. A primeira instituição educativa foi construída no período em que era 
distrito de Toledo; foi criada em 02 de agosto de 1951 com a denominação de Escola 
Isolada Municipal (SAATKAMP, 1985). 

Em 29 de fevereiro de 1962, a Escola Isolada General Rondon mudou seu nome 
para Grupo Escolar Marechal Rondon. Posteriormente, pelo decreto n.º 4.620 de 14 
de fevereiro de 1970, Diário Oficial n.º 243 de 20 de fevereiro de 1978 foi autorizado o 
funcionamento do Complexo Escolar Marechal Cândido Rondon – Ensino de 1º Grau, 
mantido pelo Governo do Estado do Paraná.  

No mês de maio de 1983, a instituição passou a se chamar Escola Estadual Jean 
Piaget. À época, trabalhava somente com o Ensino Fundamental. Em 17 de março de 
1984, foi autorizado o funcionamento de uma classe de Educação Pré-Escolar. A partir 
do ano de 1991, a escola foi municipalizada e passou a se chamar Escola Municipal 
Jean Piaget. 

Em 1955, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil criou uma escola para atender 
sua demanda escolar interna. No dia 01 de março desse ano, com um total de 48 alunos 
e sob a regência do professor Theno Reinheimer, teve início a Escola Luterana 
Concórdia. Essa instituição ofertou, desde seu primeiro ano de fundação, o ensino 
primário completo, de 1ª a 4ª séries, num sistema multisseriado de educação. Em seu 
primeiro ano de funcionamento, conforme consta da ata de fundação, de 29 de maio 
de 1955, a escola atendeu apenas aos alunos cujas famílias pertenciam à igreja 
(ESCOLA LUTERANA CONCÓRDIA, 1955). Os “estranhos”, como foram 
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denominados os outros alunos, só tiveram acesso à instituição após seu segundo ano 
de funcionamento, 1957. Todavia, a prioridade sempre foi àqueles ligados à Igreja 
Luterana. 

Em 1957, a Igreja Evangélica Martin Luther criou também uma instituição 
educativa para atender aos filhos de seus membros em idade escolar, o Colégio 
Evangélico Martin Luther. A Primeira Igreja Batista, não tinha escola primária em 
Marechal Cândido Rondon, mas, ela também fez parte do consorcio para a criação do 
Ginásio Evangélico Rui Barbosa.  

Diante da demanda da população pioneira de Marechal Cândido Rondon e por 
meio de incentivos políticos, essas igrejas se uniram para construir, em 1959, a 
primeira escola de Ensino Secundário na cidade, marcando assim, o início do processo 
de verticalização do ensino e a força política e ideológica dessas denominações 
religiosas naquela região de colonização recente. 
 
4. A CRIAÇÃO DO GINÁSIO EVANGÉLICO RUI BARBOSA (1959-1969) 

Ao analisar o Ginásio Evangélico Rui Barbosa, é necessário considerar o período 
de sua criação, final da década de 1950. Justino Pereira de Magalhães diz que para a 
apreensão e explicação da realidade histórica de uma instituição escolar, é necessário 
integrá-la no sistema educativo mais amplo, na comunidade e na região onde a 
instituição desenvolveu e/ou desenvolve suas atividades e também “sistematizar-lhe e 
(re)escrever-lhe o itinerário de vida na sua multidimensionalidade, conferindo-lhe um 
sentido histórico” (MAGALHÃES, 1999b, p. 64). A reconstituição da história de uma 
instituição educativa passa, necessariamente, por uma análise da totalidade que a 
envolve.  

Ao analisar o cenário político-educacional do período de criação do Ginásio 
Evangélico Rui Barbosa, é possível perceber que o Brasil passava por um período de 
transição na questão educacional. A educação escolar nesse período era objeto de 
disputa política e passou a ser vista como tema estratégico por diversos setores. 
Aumentaram as instituições de ensino da rede privada em todo país e a disputa entre 
escola pública e escola privada recrudesceu. Nos fins dos anos de 1950, o professor 
Anísio Teixeira (1900-1971) liderou um movimento de defesa da escola pública, laica 
e gratuita. Em contra partida, o deputado federal, padre Fonseca e Silva, capitaneou 
um movimento de defesa das escolas privadas, nomeadamente, as intuições escolares 
católicas (BUFFA, 1979).  

Nesse contexto de disputa e de interesses antagônicos em torno da educação 
escolar, foram criadas as Leis de Diretrizes e Bases da Educação. Aprovada em 1961, a 
LDB teve como principal eixo temático o financiamento público para as instituições 
privadas e a formação de uma legislação única para a educação brasileira (BRASIL, 
1961). Esses pressupostos são advindos da orientação apresentada na Constituição de 
1946, que entendeu como necessária a criação de um sistema único de ensino e a 
unificação dos sistemas de ensino estaduais. Com tantos interesses opostos em jogo, o 
anteprojeto que emanou dos trabalhos da comissão instituída para esse fim foi 
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apresentado ao Congresso Nacional em 29 de outubro de 1948, e deu início a um longo 
período de debate, tendo como resultado a aprovação da Lei nº 4.024/61, que 
estabeleceu as diretrizes e bases para a educação nacional. 

O Ginásio Evangélico Rui Barbosa foi criado nesse contexto e por isso, não 
esteve alheio às possibilidades previstas nessa Lei. A proposta de formar uma escola 
de nível secundário no recém-emancipado município de Marechal Cândido Rondon 
soou pertinente, pois, à época, no estado do Paraná, essa modalidade de ensino era 
pouco difundida. Devido a fatores conjunturais, como: o crescimento demográfico do 
país e as exigências de maior escolarização resultante do desenvolvimento brasileiro e 
da industrialização urbana, somado aos problemas com o Ensino Primário, a 
modalidade de Ensino Secundário se expandiu por muitas localidades do Brasil. 
Embora tenha se expandido, o Ensino Secundário não se universalizou, ou seja, 
continuou, até o final da década de 1960, como uma modalidade de ensino voltado às 
elites.  

No Paraná, o Curso Secundário praticamente não existia nas cidades do interior 
do estado, as iniciativas para sua implantação ficaram sob a responsabilidade da 
iniciativa privada, especialmente, das escolas confessionais.  

Foi nesse contexto de anseio por mais instituições que oferecessem essa 
modalidade de ensino na cidade de Marechal Cândido Rondon, que no dia 7 de 
setembro de 1959 o Ginásio Evangélico Rui Barbosa iniciou a construção de suas 
instalações. O consórcio entre a Igreja Evangélica Luterana Cristo, a Igreja Evangélica 
Martin Luther e a Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondon deu condições 
materiais para iniciar as obras de construção de uma instituição educativa que se 
consolidaria como a primeira escola a ofertar o Ensino Ginasial no munícipio (IGREJA 
EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO, 1968).  

A criação do Ginásio Evangélico Rui Barbosa e a fundação de uma 
mantenedora, indicando seu caráter filantrópico, apontam para o desejo de agregar 
mais pessoas em torno de um projeto educacional visando alcançar mais 
representatividade sócio-política na cidade. A instituição começou suas atividades 
com a primeira diretoria eleita na Assembleia Geral de Fundação da instituição, em 13 
de junho de 1959 (GINÁSIO EVANGÉLICO RUI BARBOSA, 1959).  

No dia 7 de setembro de 1959, o Ginásio Evangélico Rui Barbosa iniciou as 
construções de suas instalações; as atividades escolares tiveram início mediante o Ato 
nº 02 da 9ª Delegacia Regional do Ministério da Educação. A instituição foi mantida 
pela entidade: Sociedade Ginásio Evangélico Rui Barbosa (COLÉGIO RUI BARBOSA, 
2000).  

Devido à demanda por vagas e o consequente aumento das matrículas, a 
instituição cresceu e necessitou ampliar suas instalações. Para tanto, recorreu ao poder 
público local e solicitou auxílio financeiro em forma de doação de terrenos. A iniciativa 
do Ginásio Evangélico Rui Barbosa visava à consolidação da instituição no cenário 
educacional de Marechal Cândido Rondon. Conforme consta da ata nº 32/64, da 
Câmara de Municipal de Marechal Cândido Rondon, de dezesseis de outubro de 1964, 
o anteprojeto de Lei nº 118, que autorizava a doação de três (03) lotes urbanos e uma 
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(01) chácara para o Ginásio Evangélico Rui Barbosa “foi longamente discutido e 
submetido à votação, foi aprovado unanimemente” (MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON, 1964). Posteriormente, o prefeito Arlindo Alberto Lamp aprovou a Lei n º 
118, de 20 de outubro de 1964, que autorizava o poder executivo realizar a doação 
votada na Câmara Municipal. Após o melhoramento de suas estruturas prediais e a 
fundação da Associação do Instituto Vocacional e Assistencial Rui Barbosa, a 
instituição passou a oferecer, em 1968, o Ensino de 1º Grau, atualmente corresponde 
ao período que vai da 1ª a 9ª série (IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO, 
1968).   

Em 05 de março de 1969, pelo Ato nº 03, foi autorizado o Ciclo Secundário 
Científico. Em 1970, teve início o Curso Científico, hoje chamado de Ensino Médio. A 
partir desta data, a instituição recebeu a denominação de Colégio Evangélico Rui 
Barbosa. Além de oferecer o Ensino Ginasial, passou a oferecer também o Ensino 
Secundário, segundo ciclo, na modalidade Científico.  

Devido a procura por vagas o aumento do número de alunos, a instituição 
decidiu pela ampliação de suas instalações. As obras tiveram início em 7 de setembro 
de 1969, numa ostensiva cerimônia (LUDKE, 1984). A construção ficou pronta em 
1972, mesmo ano em que foi inaugurado. Após a ampliação de sua infraestrutura, já 
no ano de 1973, a instituição passou a atender a uma demanda maior. Diferentemente 
de seus primeiros anos de atividade, em que os professores eram sempre vinculados à 
igreja, após a nova construção, com a possibilidade de ampliar seu leque de serviços, 
a instituição contratou novos professores, com melhor qualificação acadêmica.  

O Ginásio Evangélico Rui Barbosa procurou desenvolveu suas atividades 
pautadas numa proposta pedagógica inspirada nos valores da fé protestante 
(GINÁSIO RUI BARBOSA, 1964). Os educadores da instituição atuaram com base no 
modelo luterano de educação, que preconizava a aplicação dos valores da Bíblia 
Sagrada à educação escolar. Para tanto, a escola deveria se voltar para a formação 
integral do aluno. Sua proposta educacional previa uma ênfase nas práticas culturais 
como elemento relevante para a formação do cidadão exemplar. O incentivo às 
práticas culturais, a arte e a música sempre fizeram parte da proposta pedagógica da 
escola.  

O Colégio Rui Barbosa de Marechal Cândido Rondon é um dos 31 colégios que 
compõem a Rede Luterana de Educação na Região Sul do País, Aliança Nacional de 
Escolas Luteranas (COLÉGIO RUI BARBOSA, 2000). Destes, apenas dois estão no 
Estado do Paraná. Seu crescimento pode ser percebido na medida em que ela 
acompanhou o desenvolvimento da cidade; esteve atenta às demandas que se 
apresentavam naquele contexto histórico.  

O modelo de educação luterana desenvolvida pelo Ginásio Evangélico Rui 
Barbosa permitiu que a instituição se consolidasse no contexto educacional de 
Marechal Cândido Rondon. É um dos maiores e mais bem conceituados colégios da 
rede privada de ensino da cidade. Para atender a demanda, a instituição possui 
infraestrutura adequada e corpo docente qualificado. A escola modificou, quando 
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necessário, suas propostas de ensino, ampliou sua estrutura predial e acompanhou o 
movimento histórico da sociedade. 
 

5. CONCLUSÃO 

Após a análise das fontes, constatou-se que os dados documentais apontaram para 
a história de uma instituição eminentemente religiosa, que esteve imbricada com a 
história do surgimento do município de Marechal Cândido Rondon. Foi criada por três 
entidades religiosas da cidade para atender aos filhos de seus membros, por isso, 
apresentava-se como alternativa de estudos àquela sociedade.  

Em sua atuação o Ginásio Evangélico Rui Barbosa difundiu ideias que se fundiram 
com aquelas propostas pelos órgãos responsáveis pelo processo de ocupação planejada 
da região oeste do Paraná. Ao fazer um discurso que oferecia um modelo de educação 
diferenciada, superior ao oferecido nas instituições públicas, a escola cumpriu um 
papel determinante nas distinções sociais, pois as acentuou ao restringir o ingresso de 
alunos em seu corpo discente àquele que tinha condições financeiras para pagar as 
mensalidades, isso acabou auxiliando no processo de estratificação social e corroborou 
com a formação de uma elite.  

A instituição, desde sua origem, revelou sua identidade específica enquanto escola 
confessional, esforçando-se para fazer da educação que oferecia um espaço para 
manifestação e difusão de suas crenças a respeito da vida, da fé e da sociedade. Para 
tal, todo esforço desprendido no processo de formação dos alunos visava formar o bom 
cidadão, cujo perfil era: indivíduo fiel a Deus, de família bem estruturada e cumpridor 
dos deveres cívicos. 

Ao concluir esta pesquisa, é possível afirmar que o Ginásio Evangélico Rui Barbosa 
cumpriu os objetivos inicialmente das igrejas às quais estava vinculado, depois da 
Igreja Evangélica Luterana do Brasil e se adequou às novas forças produtivas do 
período, que exigiam novas relações de produção. A educação por ela desenvolvida 
assumiu o papel de preparar trabalhadores que colaboraram com as propostas 
governamentais de nacionalização do oeste paranaense. Seus pressupostos não 
destoaram das políticas educacionais e das demandas educativas da nascente elite de 
Marechal Candido Rondon. 
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RESUMO  

Em viagens de negócios, o empresário João Casal cimenta relações na Alemanha 
do pós-guerra, vindo a representar os motores da Zündapp. Em finais de 1963, por 
motivos decorrentes das restrições do condicionamento industrial, desliga-se da 
empresa alemã e funda a Metalurgia Casal, Lda., para o fabrico de motores e 
motorizadas. A empresa nasce num ambiente de expansão económica. À semelhança 
do que vira na Alemanha, João Casal cria uma “Escola de Aprendizes” que tem, 
inicialmente, a direção de técnicos alemães. A formação na Casal obedece a dois 
modelos diferentes, antes e depois de 1974. A primeira experiência, inspirada no 
modelo alemão, a segunda, realizada em parceria com o Estado, realiza-se 
praticamente ignorando o trabalho realizado entre 1965 e 1974. 
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INTRODUÇÃO 

Este texto resulta de uma reflexão, iniciada há muito, sobre as aprendizagens no 
local de trabalho e aquilo a que Stephen Billett (2010; 2011) chama “didáticas da 
prática”; bem mais remoto é o conhecimento que tenho da “Escola de Aprendizes” da 
Casal, ainda que a tenha olhado como manifestação de uma cultura de empresa 
(Rodrigues, 1994). Recentemente, no âmbito da realização da biografia de João Casal, 
que se define a si mesmo como “um empresário fascinado pela educação”, voltei a 
interessar-me pela sua “Escola de Aprendizes”, pela importância que teve no percurso 
pessoal e profissional de muitos dos ex-alunos (Rodrigues, 2013), e porque percebi que 
o conhecimento dessa experiência pode contribuir para o estudo da formação 
profissional em Portugal, como para a discussão em torno do chamado “ensino dual” 
(cf., entre a vasta bibliografia sobre o tema, Greinert, 2004; Greinert, 2005; Solga, 
Protsch, Ebner, & Brzinsky-Fay, 2014).  

O “modelo” alemão da Casal é de algum modo um exemplo de “ensino dual 
imperfeito”, dadas as circunstâncias em que nasceu, a estranheza com que foi olhado 
pelo poder, não obstante estarmos num tempo de “funcionalismo tecnológico” 
triunfante (Azevedo, 2000, p. 67). 

Depois de abril de 1974, a vida da empresa sofre profundas alterações e altera-se a 
conjuntura que marcou o seu nascimento. O novo modelo de formação profissional 
instituído em Portugal (e na Casal) pouco tem a ver com o que existiu naquela 
empresa, entre 1965 e 1974.  

 
1. CONTEXTO: A “IDADE DE OURO” DO CRESCIMENTO, 1960-1973 

No período de 1960 a 2000, assiste-se ao “mais rápido crescimento da economia 
portuguesa em toda a sua história”, em que se destacam dois subperíodos (Amaral, 
2015, p. 81); no primeiro, que decorre de 1960 a 1973, “o crescimento fez-se a taxas 
consistentemente elevadas, levando a um encurtamento sistemático da distância para 
as economias ricas”; no segundo, entre 1986 e 1992, a economia registou “um 
comportamento semelhante ao da década de 1960” (Amaral, 2015, p. 81). Atentemos, 
por agora, apenas na relação que pretendo estabelecer entre a natureza do primeiro 
subperíodo e a fundação da Metalurgia Casal, em 1963, e das caraterísticas da sua 
“Escola de Aprendizes”, criada em 1965.  

1.1. A IMPORTÂNCIA DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA 

O que caracteriza melhor os anos 1960-1973, essa “idade de ouro” da economia 
portuguesa, é o comportamento da produtividade global, nomeadamente da 
produtividade industrial, que reflete, segundo A. Aguiar e M. F. Martins (2005, pp. 
193-194), “um novo modelo de desenvolvimento económico”, alicerçado em três 
requisitos: 1. investimento em infraestruturas públicas necessárias às atividades 
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produtivas, investimento em setores industriais estratégicos capital-intensivos, 
políticas fiscais e de crédito incentivadoras da industrialização e políticas 
industrialistas, consagradas nos planos de fomento; 2. abertura ao exterior, e 3. 
condições internacionais favoráveis às exportações e à emigração.  

Se nos anos 50 predomina uma política de substituição das importações 
(Confraria, 2005, p. 402), nos anos 60, as políticas públicas orientam-se 
crescentemente para o exterior (Aguiar & Martins, 2005), não obstante os efeitos 
isolacionistas relacionados com o “abalo político provocado pelo sucesso do candidato 
da oposição às eleições presidenciais de 1958, Humberto Delgado, e o início da guerra 
colonial, em 1961” (Lains, 2003, p. 179; Lains, 2011, p. 385). De resto, 1961 representa, 
politicamente, “um momento excecional da história moderna de Portugal” (Barreto, 
2002), pois, a partir de então, entre as elites económicas ganha força uma corrente 
pró-europeia, avessa “à ideia de complementaridade África-Europa do pensamento de 
Salazar” (Teixeira, 2000, p. 121). Assim, a um período de “abertura relutante” (1946-
1959), segue-se um período de “abertura inevitável” (1959-1970) (Corado, 1999, pp. 
586-587), mas gradual, à concorrência internacional, “tanto no que diz respeito às 
trocas comerciais como ao movimento de capitais e também à emigração para a 
Europa ocidental e América do Norte” (Lains, 2003, p. 178). Alguns dos mais 
importantes acordos celebrados no início do anos 60 mostram que a abertura ao 
exterior, nestes anos, obedeceu a uma estratégia de adaptação aos novos tempos, ainda 
que embaraçada por diversos mecanismos e hesitações das décadas anteriores.  

Em 1958-60, após o lançamento das bases para a reorganização do sistema de 
crédito português, é fundado o Banco de Fomento Nacional e aprovado o II Plano de 
Fomento (1959-1964), que atribui maior relevo às atividades industriais e financeiras. 
Em 1959, Portugal participa nas negociações que conduziram à criação da Associação 
Europeia de Comércio Livre (EFTA), e que lhe daria acesso privilegiado a um vasto 
mercado, permitindo reduzir a importância do mercado colonial no conjunto das 
exportações (Corado, 1999, p. 587). Em 1960, Portugal adere ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD); em 1962, subscreve o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) e abre 
negociações com a CEE. A participação de Portugal na EFTA representou uma fase de 
internacionalização da economia portuguesa, mas, à semelhança do que aconteceu 
noutros países europeus, supervisionada pelo Estado, o que também permite designar 
o “período da EFTA” como um período de “abertura controlada”, pois o Estado 
“manteve – ou mesmo aumentou – o seu papel na gestão da economia e dos efeitos na 
abertura ao exterior” (Lains, 2011, p. 393).  

Durante esses anos, a industrialização (e a urbanização) mudam a paisagem 
económica e social portuguesa: se em 1950, a agricultura ainda ocupa 50% da mão de 
obra, em 1970, essa cifra cai para 28%. Na indústria e no comércio o movimento é 
inverso: em 1950, o peso da indústria não vai além dos 23%; vinte anos depois, chega 
aos 35%; e os serviços passam, naqueles anos, de 26% para 38% (Amaral, 2010, p. 23). 
Em 1963, “o valor da produção industrial superou o da produção agrícola” (Lains, 
2011, p. 386).  
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Em 1964, a ampliação da escolaridade obrigatória, de 4 para 6 anos, e a criação do 
Ciclo Preparatório, em 1967, são manifestações de uma política diferente da das 
décadas anteriores (Nóvoa, 1999, p. 594) e da difusão das conceções funcionalistas e 
da “ideologia da modernização”, que viam na educação “um garante fundamental da 
coesão social”, tanto pela transmissão de valores e crenças, como pela qualificação de 
recursos humanos para o mercado de trabalho (Azevedo, 2000, p. 66). 
 

2. 1963: FUNDAÇÃO DA METALURGIA CASAL 

Ora, as transformações sumariamente evocadas, fortemente induzidas pela 
abertura ao exterior, bem como a natureza das dificuldades que os empresários 
enfrentam são mais percetíveis a partir da biografia do empresário João Casal e da 
história da Metalurgia Casal, entre 1963 e 1974. 

2.1. O EMPRESÁRIO JOÃO CASAL 

Como mostrei noutro estudo (Rodrigues, 1994), entre 1945 e 1963, João Casal, 
nascido em 1922, adquire um profundo conhecimento do mundo condicionado do 
Estado Novo e a compreensão bastante dos mecanismos de uma economia aberta de 
alguns países europeus. Nesses anos, no âmbito da sua atividade comercial, viajou, 
visitou feiras, exposições e fábricas dos produtos que importava, estabeleceu 
contactos, fez sólidas amizades. No final de 1953, após uma passagem por Roma e 
Nápoles, João Casal segue para Hamburgo. Foi a primeira de muitas viagens para a 
Alemanha, onde procura estabelecer contactos com várias empresas. Contacta, então, 
pela primeira vez, com a Zündapp-Werke GmbH, empresa metalúrgica que procurava 
um representante em Portugal para os seus motores de rega, máquinas de costura e 
motorizadas. Essa ligação seria decisiva para a conceção da Casal, para a sua Escola de 
Formação, como para a qualidade dos seus produtos.  

Viajar, sair de Portugal, foi determinante na biografia de João Casal. A partir da II 
Guerra Mundial, os diversos agentes económicos portugueses viajam com mais 
frequência e aprendem “por contacto direto com as empresas e economias avançadas”, 
como salienta Joaquim Costa Leite (2006, pp. 19-20): “As viagens, e a sua 
incorporação nas atividades de negócios, marcam as biografias de empresários e as 
monografias das empresas”. Em muitos casos, esses contactos foram decisivos para a 
criação de empresas, para o estabelecimento de parcerias, para a transferência de 
tecnologia e consequente diversificação industrial portuguesa (Confraria, 1999, p. 
272). 

2.2. A DIFÍCIL FUNDAÇÃO DA METALURGIA CASAL 

Mesmo apostando num sector novo entre nós, como era o dos transportes 
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motorizados, o projeto enfrentou inúmeras dificuldades, desde o início, não obstante 
as condições globalmente favoráveis da conjuntura.  

Bom conhecedor dos mecanismos de importação, João Casal começa a importar 
motores Zündapp desde 05-05-1955 (APJC, 1955-1965). Para contornar os obstáculos 
à obtenção de licenças de importação, recebe os motores em peças, fabrica alguns dos 
seus componentes, monta-os, vende-os e repara-os (Rodrigues, 1994). Todavia, o 
pedido de autorização para “exercer a montagem de bicicletas motorizadas com 
motores Zündapp”, apresentado em agosto de 1955, deparou com a oposição de duas 
empresas, no âmbito das restrições do condicionamento industrial. Mais tarde, em 03-
10-1963, o pedido de autorização para “instalar uma unidade industrial para o fabrico 
de carretos para motores”, seria contestado por essas e por outras três empresas 
(Rodrigues, 1994).  

Pressionada, a Direção Geral do Comércio evoca a guerra colonial e notifica o 
empresário aveirense das dificuldades de concessão de licenças. Depois, evocando a 
“sangria de divisas imposta pela importação de produtos Zündapp”, o subsecretário de 
Estado, José L. Esteves da Fonseca, ‘convida’ João Casal a fabricar os motores em 
Portugal: “Não o deixam importar? É capaz de montar uma fábrica? Entenda-se lá com 
a sua firma, peça já o alvará, faça-o com urgência. Vamos fazer os motores em 
Portugal” (Rodrigues, 1994; Casal, 15-07-2015). 

Na Memória Descritiva, João Casal funda na possibilidade de vender 10.000 
motores por ano as razões de querer fabricar “motores para bicicletas motorizadas e 
‘scooters’ sob licença alemã”. Esse significativo número de motores justificava a 
instalação de uma moderna unidade de produção industrial de motores, em Portugal. 
Previa ainda que, “para se atingir boa qualidade dos produtos, [fosse] criada uma 
oficina para aprendizagem [itálicos meus], cuja instalação [custaria] 
aproximadamente Esc. 1.000.000$00”.  

A partir daí, o processo correu célere. Em fevereiro de 1964, João Casal obtém 
autorização para “exercer, nas suas instalações […], o fabrico de motores de combustão 
com cilindrada até 250 cm3, para bicicletas motorizadas e ‘scooters’. Em 4 de junho, 
firma um acordo a empresa alemã, mas cedo se apercebeu de que a Zündapp apenas 
queria servir-se do alvará para continuar a vender os seus produtos sem despesas nem 
riscos. Ele que se dedicasse exclusivamente à montagem.  

O divórcio consuma-se, enquanto a Zündapp Werke exerce pressões junto da 
Secretaria de Estado do Comércio, por meio da embaixada alemã. João Casal faz o 
mesmo, denunciando os desígnios da empresa de Munique.  

No final de 1965, a Zündapp denuncia unilateralmente os contratos com a Casal, 
firmando um acordo de fornecimento de 12.000 motores anuais com a Famel. A 
Metalurgia Casal nascia, assim, com uma enorme contrariedade, “não tanto por perder 
a Zündapp, mas por passar a ter um concorrente que estava devidamente estruturado 
e alicerçado no País”.  

Todavia, a empresa alemã não conseguiu controlar tudo. João Casal conhecia o 
diretor técnico da Zündapp desde 1957. As questões técnicas haviam sido tratadas, 
desde sempre, diretamente com ele. Criou-se uma sólida amizade entre os dois. Nessa 



 

 
 

9 

altura, João Casal obtivera autorização para que o director técnico, Eng. Robert Erich 
Zipprich – que entretanto atingira a idade da reforma –, viesse para Portugal trabalhar 
na montagem dos motores. Levado a tomar partido no conflito entre a sua empresa e 
a Casal, discordando da entrega da representação dos motores à Famel, Robert E. 
Zipprich rompe as relações com a empresa que dirigira e fica em Portugal a trabalhar 
com João Casal. 

2.3. FASES DA VIDA DA CASAL 

Entre 1965 e 1970 – o “período alemão” – são lançados os alicerces da nova 
empresa, sob a direção técnica de uma equipa de alemães, dirigidos por Robert E. 
Zipprich. Na fase que seguinte, entre 1970 e 1974 – o “período português” –, já sob a 
direção de técnicos nacionais, são evidentes os esforços para dotar a empresa de 
estruturas sólidas para sustentar a expansão.  

Em 21 de Junho de 1966, dois anos e meio após a fundação da empresa, e um ano 
após a abertura das novas instalações, tinha início o fabrico do primeiro motor Casal, 
o M152, de 50 cm3 e 4 velocidades; em 18 de novembro desse ano, iniciava-se a 
produção do primeiro veículo de duas rodas, a ‘scooter’ Carina S170, equipada com um 
motor próprio, o M153. Além dos motores e das motorizadas, a empresa fabrica grande 
número diversas máquinas agrícolas (atomizadores, sachadores, ceifeiras, 
semeadores, moto-bombas). Em 1969, decide produzir um automóvel, projeto em que 
estavam interessadas as francesas Renault e Schoussons, e a italiana Carrozzeria 
Pininfarina. Com autorização de 15 de janeiro de 1971 (APJC, 1960-1990), o projeto 
não saiu do papel. Depois são lançados novos empreendimentos, como o da fábrica de 
motorizadas, em Luanda.  

O ano de 1970 é determinante. Introduz-se, pela primeira vez, uma “gestão 
previsional”, sendo para isso adquirido um mini-computador Philips P353/600. Faço 
referência à “gestão previsional” e à utilização de um mini-computador para mostrar 
que a Escola de Aprendizes resultava da mesma busca de excelência.  
 

3. 1965: CRIAÇÃO DA “ESCOLA DE APRENDIZES” 

Em 1956, João Casal visitara a fábrica de tornos dos irmãos Traub, na Baviera. Foi 
aí que “nasceu o sonho de vir a fazer uma escola de formação em Portugal” (Casal, 
2012). Depois dessa, João Casal visitou outras empresas alemãs com escolas de 
formação profissional (Rodrigues, 1994).  

Por essa razão, a escola de formação da Casal segue de perto o modelo alemão. As 
poucas (mas significativas) diferenças resultavam da natureza da ligação do ensino 
técnico oficial às empresas. Na Casal, essa relação, quando existiu, não era articulada, 
nem oficial. A empresa de Aveiro apenas podia apoiar e incentivar os aprendizes da 
sua escola a frequentar a Escola Industrial após o horário laboral. 



 

 
 

10 

A “Escola de Aprendizes” é fundada em 1965. Equipada desde início com o mais 
moderno equipamento existente na Alemanha, é de algum modo uma réplica das 
escolas de formação profissional que João Casal viu, desde 1956, naquele país. A 
“Escola de Aprendizes” – aliada à Escola Industrial e Comercial de Aveiro – foi 
determinante para o projeto da empresa (Rodrigues, 2013). 

3.1. A IMPORTÂNCIA DOS TÉCNICOS ALEMÃES 

Tendo sido director da BMW e da Zündapp-Werke GmbH, Robert Erich Zipprich 
dotou a empresa “do que então havia de melhor em equipamento fabril, das técnicas 
de fabrico mais evoluídas”, de tudo o que pudesse contribuir para que a nova unidade 
industrial “desse os primeiros passos com segurança” (Rodrigues, 1994). É ele que 
indica os nomes de alguns engenheiros alemães, como Rainer Pelikan, contratado para 
dirigir o sector-chave da empresa, a ferramentaria e a “Escola de Aprendizes”, criando 
assim uma forte ligação da escola às necessidades da empresa. Pelikan estivera na 
escola de formação da Zündapp antes de ter trabalhado numa empresa suíça de 
máquinas-ferramentas. 

Durante esses primeiros anos, é evidente a influência técnica e organizativa da 
equipa germânica formada por técnicos de formação diversa, escolhidos e dirigidos 
por Zipprich. Foram contratados, além de Rainer Pelikan: Franz Xaver Hans Kulzer, 
engenheiro de máquinas; Rudolf Wörmann, mecânico e Friedrich Rudolf Bayer, 
técnico da Zündapp-Werke. Em 1967, ainda seria contratado o técnico Johannes 
Manfred Rolf Tambrich, para a montagem de máquinas.  

Para a solução dos inúmeros problemas de natureza técnica, Zipprich pôde contar, 
também, com a estreita colaboração de outros técnicos alemães que, a partir da 
República Federal da Alemanha acompanhavam o decorrer dos trabalhos da 
construção dos primeiros motores.  

3.2. A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE AVEIRO 

Igualmente decisiva para a criação de uma empresa como a Metalurgia Casal foi a 
existência da Escola Industrial e Comercial de Aveiro. Os conhecimentos dos seus 
alunos permitiam-lhes a integração fácil numa empresa como esta. Fundada em 1893 
(Rodrigues, 1993), a “escola técnica” viu aumentada a sua frequência desde a 
inauguração das novas instalações, em 1956. No Liceu de Aveiro, no ano lectivo de 
1966-67, matricularam-se 1514 alunos, mais 75 que no ano anterior; na Escola 
Industrial, 2116 alunos, mais 110 que em 1965-66 e mais 1299 do que em 1955-1956 
(Rodrigues, 1996).  

Os níveis de instrução dos trabalhadores da empresa são superiores à média 
registada pelo Inquérito Industrial de 1964. Naquele inquérito, entre a mão-de-obra 
ocupada na indústria, o pessoal com curso técnico e liceal, médio e superior 
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computava-se em 3%, enquanto na Metalurgia Casal, esse número oscilou, no período 
estudado, entre 29,5 e 30,5% (Rodrigues, 1994). 

3.3. O FUNCIONAMENTO DA “ESCOLA DE APRENDIZES” 

As aulas, com uma frequência inicial de dez alunos – mais tarde viriam a ter entre 
25 e 30 –, tiveram início em instalações provisórias, contíguas à ferramentaria, onde 
os alunos aprendiam e realizavam exercícios de desbaste, ajustamento, fresagem, e 
torneamento.  

A reestruturação de 1970 também traria alterações nos planos de estudos. O 
número de disciplinas cresce, são chamados dois agentes técnicos para assegurarem 
as disciplinas de Matemática, Tecnologia e Física e é elaborado o Regulamento da 
Escola de Aprendizes. 

O curso de Serralheiro, com formação em mecânica, fresa, tornearia e desenho 
técnico, tinha uma duração de três anos, com aulas teóricas, de manhã, e aulas 
práticas, de tarde. Nas primeiras eram ministradas as disciplinas de Matemática, 
Serralharia, Tecnologia Mecânica, Tratamentos Térmicos, Chaparia e Desenho. 
Enquanto se aguardava a aprovação do Regulamento da Escola, o jornal da empresa 
noticiava a introdução da disciplina de Português, “de que tanto necessitam os nossos 
rapazes, não só por uma questão de cultura geral, mas até porque um bom 
conhecimento da língua-mãe é um auxiliar poderoso na aprendizagem e aquisição de 
conhecimentos”.  

No primeiro ano, os alunos faziam a sua aprendizagem teórica e prática sempre na 
sala da formação. No ano seguinte, alguns dias por semana, depois do período da 
manhã, eram distribuídos por vários sectores da fábrica para a formação prática. No 
terceiro ano, já trabalhavam numa secção. 

A disciplina de Educação Física, leccionada com intuitos profilácticos, e a criação 
de uma cantina resultaram do reconhecimento das carências alimentares dos alunos, 
aliado às exigências físicas das tarefas profissionais. As atividades desta disciplina 
decorriam numa sala (se chovesse) ou num recinto próprio, ao ar livre, logo pela 
manhã. Depois do banho, os alunos tomavam o pequeno-almoço e seguiam para a 
escola. 

As aulas teóricas da Casal estavam mais próximas da prática: «Na Escola 
Industrial, nós aprendíamos trigonometria, em termos abstratos; na Escola de 
Aprendizes, nós aprendíamos a trigonometria, mas aplicávamo-la a casos práticos. Por 
outro lado, tínhamos muitas mais aulas práticas, tínhamos melhores máquinas e havia 
muito mais rigor, mais exigência na componente prática» (Santos, 2013).  

Nas aulas práticas, os alunos começavam por aprender a trabalhar o aço com a 
lima, sempre numa bancada da oficina da formação. Essas aprendizagens visavam 
fundamentalmente formar ajustadores, fresadores e torneiros, isto é, as aprendizagens 
iam, progressivamente, do ajustamento a maquinações isoladas. 

No segundo ano, depois do período da manhã, a formação prática fazia-se já com 
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máquinas, iniciava-se um intercâmbio entre a aprendizagem e a própria execução do 
trabalho (Lavos, 2013).  

No terceiro ano, os alunos ligavam, então, todos esses conhecimentos parciais, 
aprendiam a juntá-los na produção de conjuntos (caixas de velocidades e motores, 
etc.). A produção da peça dava lugar à produção de conjuntos, isto é, «enquanto no 1.º 
ano fazíamos uma roda dentada, no 3.º ano já fazíamos uma caixa de velocidades». 
Ângelo Ferreira explica as vantagens desse método: «eu entrei na escola [em 1971], 
com 13 anos, sem nunca ter visto uma lima. O que é extraordinário é que no fim do 
curso eu era capaz de fazer uma caixa de velocidades, era capaz de interpretar um 
desenho, etc. Não por acaso, o exame do 3.º ano, nos primeiros tempos, consistia em 
fazer uma Carina à escala.  

Nesse terceiro ano, os que tinham os trabalhos mais avançados circulavam pelos 
lugares mais qualificados da produção, ou pelas as salas de desenho, tanto pela Sala 
de Modelos (de que era chefe Joaquim Lavos), como pela Sala de Ferramentas 
(dirigida por António Vaz). Não obstante a importância atribuída à sua especialização 
(fresador, torneador, limador, etc.), os alunos compreendiam todo o processo de 
fabrico, da conceção ao produto final.  

Acresce que, desde o 1.º ano, as ferramentas de corte para maquinação eram 
produzidas por cada aluno (têmperas de aços rápidos, soldaduras de pastilha de 
tungsténio e os respetivos afiamentos). Isso implicava conhecimento de tecnologias 
primárias: aços, tratamentos térmicos e ângulos de corte. 

Quando levados a confrontar o ensino nas oficinas da Casal com o das oficinas da 
Escola Industrial e Comercial de Aveiro, os ex-alunos salientam que, nesta, o estado 
das ferramentas era desmazelado. Na Casal, não, tudo era cuidado. Resultado: na 
Escola Industrial, só os melhores é que faziam qualquer coisa; na Casal, qualquer 
indivíduo até os menos aptos progrediam.  

A formação processava-se por módulos: limar, ajustar, tornear, retificar, ajustar, 
superpolir, montar, etc. Portanto, cada uma dessas fases exigia a aquisição de um 
preciso conjunto de conhecimentos. O curso na Casal “era extremamente exigente, 
muito dura, quase militar, era uma formação técnica, mas muito abrangente” 
(Ferreira, 2013).  

Os critérios de avaliação dos conhecimentos eram definidos pelo perfil da 
profissão, muito embora, a formação não se cingisse às necessidades de uma 
determinada função. Quem não fosse capaz de atingir um determinado objetivo, era 
excluído, mas não despedido: ia para a produção. Assim, alguns alunos, por falta de 
qualidades para o desempenho nas diversas especializações, eram convidados a 
ingressar na produção, em postos de trabalho menos qualificados, onde se tornavam 
excelentes profissionais. Os que terminavam o curso podiam ser chefes das diversas 
secções, podiam ser técnicos de planeamento, projetistas, etc. (Santos, 2015).  

Entre as maiores dificuldades com que se debateu a empresa, para lá dos custos de 
tal empreendimento, para lá da ausência de apoios oficiais, para lá da saída de muitos 
aprendizes para outras empresas, conta-se a obrigatoriedade do cumprimento do 
serviço militar. Muitos desses jovens eram incorporados nos exércitos em combate em 
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África. A maioria regressava à fábrica, outros não. Para João Casal, “esse também foi 
um problema terrível que a Casal teve”. Num balanço final, o empresário considera 
que a Escola constituía um fardo muito pesado: “não tirámos grande benefício dela, 
por estas circunstâncias: a escola começou a funcionar em 1965, formou os primeiros 
operários em 1967-68; entretanto, aqueles jovens atingiam a idade do serviço militar... 
Só por volta de 1975-76 é que a fábrica começou a obter uma certa compensação do 
esforço despendido”. Para Joaquim Lavos (2013), a saída de grande número de alunos 
para outras empresas da região foi dificuldade maior que a da guerra: “As pequenas 
fábricas de metalomecânica estavam sempre à espera do fim do ano para irem lá 
buscar os melhores alunos. Quase metade ia embora. Eram eles que asseguravam o 
crescimento dessas pequenas unidades. Iam embora os melhores. Na verdade, a Casal 
formava mão de obra qualificada para outras empresas, o que tornou o projeto 
insustentável”.  

Nas visitas à Casal, os dirigentes do Estado elogiavam a iniciativa, mas nunca 
reconheceram os cursos: “quisemos tornar a escola oficial, queríamos que os rapazes 
da nossa escola saíssem com um diploma, mas nunca conseguimos. Era-nos dito 
sempre, “vamos ver. Vamos estudar. Isto não se enquadra no sistema português” 
(Casal, 2013). 

3.4. OUTRA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Em meados do marcante ano de 1970, dá-se uma mudança de relevo na formação 
da mão-de-obra, que testemunha os ecos das teorias do capital humano. A par da 
“Escola de Aprendizes”, a Casal vai elaborar um programa de formação dos seus 
trabalhadores. Desde esse ano, o jornal da empresa vai publicando artigos que 
testemunham a preocupação da empresa com a formação dos seus recursos humanos, 
subordinada à ideia de que “o capital humano é a principal razão do desenvolvimento 
e do progresso dos povos como das empresas”. Como vemos, estas conceções são 
devedoras da teoria do capital humano defendidas por Theodore W. Schultz (1961), 
Gary S. Becker (1962), entre outros. 

No final de 1970, foram realizadas as provas de seleção dos trabalhadores que 
iriam frequentar o Curso de Encarregados. Dos 150 operários convocados, foram 
selecionados 40 para a frequência da primeira fase do curso; transitavam para a 
segunda apenas 20. O curso contemplava, portanto, duas dimensões formativas: uma 
formação básica, que versava conhecimentos de aritmética, geometria, física e 
mecânica, e uma outra de aperfeiçoamento tecnológico, que visava a aprendizagem de 
noções relacionadas com a tecnologia utilizada na empresa: tratamentos térmicos, 
fundição injectada, cunhos e cortantes, soldadura, galvanoplastia e organização. O 
primeiro decorria numa sala da empresa; o segundo decorria nas diversas secções da 
empresa. Segundo Canaveira Russo, seu orientador, com o curso pretendia-se “formar 
novos encarregados capazes de responder às exigências imediatas da empresa, no 
sector da produção”, bons conhecedores do seu ofício, mas também excelentes 



 

 
 

14 

organizadores, capazes de “desenvolver o espírito de equipa”. Os novos encarregados 
sublinhavam a importância do novo modelo de aprendizagem, contrário ao dos 
tempos “em que o aprendiz fazia a sua formação junto do oficial”.  
 

4. A FORMAÇÃO APÓS 1974 

Entre 1974 e 1979, a Escola de Aprendizes praticamente desapareceu. Em 17 de 
setembro de 1979, a Metalurgia Casal requereu a colaboração do Ministério do 
Trabalho para a formação de monitores. Em 30 de julho de 1980, foi celebrado um 
acordo de cooperação entre a Casal e o Ministério do Trabalho e Segurança Social, de 
um lado, e o da Educação, do outro, antes, pois, da publicação do Decreto-Lei n.º 
102/84, de 29 de Março (DR, I série, n.º 75, pp. 1069-1076), que estabelece a disciplina 
jurídica da formação profissional inicial de jovens em regime de aprendizagem.  

Tal como até 1974, também a empresa e a escola estiveram fortemente ligadas à 
vida do seu fundador e à conjuntura económica. Se até 1974, a empresa vive um tempo 
de forte expansão, após a Revolução, a empresa vive tempos difíceis, devido à 
concorrência de outras marcas e de outros produtos, aos efeitos da conjuntura 
inflacionária – que inviabilizou a consecução dos projetos de internacionalização – e, 
também, devido à forma como João Casal reagiu à instauração do novo regime. A 
Escola de Formação nasce, pois, num período difícil. Viria a beneficiar, num primeiro 
momento, do crescimento da economia, induzido pela adesão de Portugal à CEE. Nos 
seis anos que medeiam entre 1986 e 1992, Portugal cresce a 4,6%, mas a Casal perdera 
a liderança no setor.  

Em maio de 2000, a Metalurgia Casal encerra e, com ela, a escola de formação, 
tendo os seus aprendizes procurado emprego noutras empresas do ramo e noutros 
setores. De qualquer modo, importa salientar que esta última experiência foi decisiva 
para o estabelecimento da atual Escola Profissional de Aveiro. A análise do que foi a 
formação dessa escola, nos últimos vinte anos, exige espaço que este texto não possui, 
tanto mais que a natureza dos desafios e dos problemas que enfrentou, entre 1979 e 
1999, são de natureza bem diferente, muito embora a primeira experiência de 
formação da Casal tenha influenciado, à revelia das disposições legais, as práticas 
desses anos (Varela, 2013). 
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RESUMO  

A elaboração deste texto insere-se no contexto de discussões que vêm sendo 
desenvolvidas no âmbito do Grupo de Pesquisa História da Educação no Nordeste 
Oitocentista – GHENO. A pesquisa tem como objetivo compreender algumas 
continuidades e mudanças que foram processadas ao longo do período (1872 - 1884), 
considerando ao mesmo tempo os diversos movimentos conjunturais que terminaram 
por condicionar as ações políticas desenvolvidas para as questões instrucionais. Assim, 
alguns procedimentos normativos e regulamentacionais, efetivados pelo governo 
provincial da Parahyba do Norte, foram de fundamental importância para a sua 
organização. Elas muito possivelmente sofreram influências das grandes disputas de 
poder lideradas pelo partido Liberal e pelo Conservador. Ainda no campo das disputas 
políticas é importante destacarmos que em 1872 foi criado o Partido Republicano 
Paulista, responsável, em parte, por sistematizar uma discussão mais orgânica em 
torno da libertação dos escravos e de superação do regime monárquico para o 
republicano. Portanto, foi no contexto dessa organização político-institucional e 
partidária que a instrução, conduzida prioritariamente pelo poder público, aparece 
como uma das instâncias privilegiadas no processo de constituição de uma cultura 
política e social, dando continuidade ao projeto de nação assentado nos princípios 
civilizatórios inspirados no modelo europeu, ou mais precisamente, português e 
francês. 
PALAVRAS-CHAVE  

Instrução pública e particular, Partidos políticos, Cultura política. 
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A INSTRUÇÃO PÚBLICA E PARTICULAR NA PROVÍNCIA DA PARAHYBA DO 
NORTE: AS RELAÇÕES DE FORÇAS ENTRE O PARTIDO LIBERAL E 
CONSERVADOR NO PERÍODO DE 1872 A 1884  

1. INTRODUÇÃO 

A elaboração deste texto insere-se no contexto de discussões que vêm sendo 
desenvolvidas no âmbito do Grupo de Pesquisa História da Educação no Nordeste 
Oitocentista – GHENO. A pesquisa pretende compreender as permanências e as 
mudanças que foram processadas ao longo do período, considerando ao mesmo 
tempo os diversos movimentos conjunturais que terminaram por condicionar as ações 
políticas desenvolvidas para as questões instrucionais. Nesse sentido, este trabalho 
tem como objetivo analisar alguns aspectos relativos ao processo de normatização e 
regulamentação, efetivado pelo governo provincial da Parahyba do Norte, no que 
concerne à instrução pública e particular no período de 1872 até 1884.  

A Província da Parahyba do Norte, como era denominada no passado, constitui-se 
como uma das mais antigas do Brasil e, portanto, guarda uma significação histórica 
que precisa ser melhor conhecida e analisada. Para tanto, nos inspiramos em Gouvêa 
(2008) ao destacar que as províncias se constituíram em instâncias políticas e 
institucionais intermédios – regionais – e locais na dinâmica cotidiana da vida política 
e educacional do império das províncias. Esse período corresponde a um momento da 
história em que o Estado monárquico e/ou a nação brasileira esteve em franco 
processo de consolidação, uma vez que foi alçando por meio da construção progressiva 
de um complexo emaranhado de instituições políticas e administrativas. (Gouvêa, 
2008). Assim, aqui olhamos esse processo a partir do aprimoramento do aparato 
jurídico e institucional relativo à instrução pública. Portanto, foi no contexto dessa 
organização político-institucional que a instrução, conduzida prioritariamente pelo 
poder público, aparece como uma das instâncias privilegiadas no processo de 
constituição de uma cultura política e social, dando continuidade ao projeto de nação 
civilizada.  

Definimos como marco inicial de periodização desta pesquisa o ano de 1872 
considerando a publicação da Lei de Nº 455 de 22 de junho do referido ano, que 
impediu que os professores lecionassem em suas próprias casas, com a ressalva de que 
essa nova normatização não se estenderia às professoras. E como marco final, o ano 
de 1884, tomando como referência a publicação do Regulamento de 30 de julho do 
mencionado ano, quando novas normatizações instrucionais e escolares foram 
implementadas na Província da Parahyba do Norte.  

Considerando, particularmente aquela normatização de 1872 coube-nos 
problematizar: Quais foram os condicionantes sociais e culturais que levaram os 
dirigentes públicos a estabelecerem novas regras no tocante ao espaço onde deveriam 
ocorrer as aulas públicas? Teria sido este mais um elemento social e cultural que 
contribuiu para o processo de feminilização do magistério na Parahyba do Norte, uma 
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vez que tomando como base o aspecto moral possibilitou que essa importante 
atividade social e cultural fosse mais confiada às professoras do que aos professores? 
Porque estariam as professoras moralmente mais preparadas para continuarem a 
lecionar no espaço doméstico? De outra forma, foi esse um mecanismo criado para 
mantê-las por mais tempo no espaço doméstico? ou seja, mesmo exercendo uma 
atividade “profissional”, ainda não profissionalizada, uma vez que ainda não existia na 
Província da Parahyba do Norte a Escola Normal, as professoras deveriam, ao mesmo 
tempo, permanecer controlando o funcionamento da casa, o mando doméstico e a 
educação dos filhos, mas sob o olhar vigilante do marido ou dos pais? Porque os 
regulamentos gerais publicados no período em estudo ora referendaram, ora 
suspenderam tal normatização? Para tanto, a discussão aqui empreendida tomou 
como referência algumas indicações analíticas e teóricas propugnadas por Gramsci 
(1992) e por Thompson (1981). Em relação ao primeiro salientamos a perspectiva de 
movimento conjuntural e a categoria de relações de forças. Quanto ao segundo teórico 
extraímos a ideia da constituição de peculiaridades relacionadas às experiências 
sociais e culturais vivenciadas pelos grupos e sujeitos sociais diretamente envolvidos 
com as questões educacionais que influenciaram na tessitura da organização da 
instrução pública e particular na Província da Parahyba do Norte. Para analisar esse 
período utilizamos como fontes algumas falas, discursos, relatórios e exposições 
elaborados pelos presidentes da Província da Parahyba do Norte e encaminhados à 
Assembléia Legislativa. Alguns relatórios produzidos pelos diretores da instrução 
pública/particular dirigidos aos presidentes da província também foram consultados. 
Além da legislação produzida no período em estudo e que se encontra publicada na 
Coleção Documentos da Educação Brasileira (2004). Consultamos, ainda, um 
conjunto de documentos manuscritos (ofícios, representações, tabelas, etc.) que se 
encontram no Arquivo Histórico do Estado da Paraíba Waldemar Bispo Duarte, 
vinculado ao Espaço Cultural (FUNESC), localizado na cidade de João Pessoa – PB. 
No que concerne, especificamente, ao conjunto de leis aqui utilizado, achamos 
conveniente destacarmos que esse tipo de fonte, segundo Faria Filho (1998) ajuda-nos 
na construção do conhecimento histórico educacional e escolar no sentido de 
entendermos as estratégias adotadas pelo poder estatal que objetivava dar 
ordenamento jurídico a partir do controle e da formalização tanto de antigas práticas 
quanto das inovações. Há também um entendimento que a legislação é expressão 
ideológica das camadas dominantes. Todavia, salienta o mesmo autor, que para além 
do ordenamento jurídico a legislação oferece aos historiadores outras dimensões, tais 
como as relativas à linguagem e a prática social, isto é, como práticas ordenadoras das 
relações sociais e como expressões e construções das relações e lutas sociais. Assim, 
metodologicamente nos baseamos na conjugação das perspectivas acima mencionadas 
visando compreendermos os ordenamentos jurídicos e da prática social matizadas 
pelas conjunturas políticas, considerando, inclusive, as relações de forças 
estabelecidas entre os partidos políticos que terminaram por eleger determinados 
sujeitos a tecerem as normatizações, visando o fortalecimento do Império brasileiro 
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calcado no processo civilizatório ocidental, judaico-cristão, tomando a província 
paraibana como referência.  
 

2. ALGUNS ASPECTOS DA CULTURA POLÍTICA E A AMPLIAÇÃO DO CONTROLE 
SOBRE O FUNCIONAMENTO DO ENSINO DAS PRIMEIRAS LETRAS 

A década de 1870, na Parahyba do Norte e no Brasil, foi marcada pelo grande 
avanço das forças políticas representadas pelos liberais e republicanos que receberam 
apoio, principalmente, nos centros urbanos. O Partido Conservador perdera 
definitivamente a unidade e antigos chefes políticos (coronéis) resolveram criar um 
novo grupo político que era composto por dissidentes do Partido Liberal, ou seja, 
constituiram a Liga Progressista (1860 -1868)1 que logo se transformou em partido 
político. A vitória dos liberais nas eleições para a Câmara logo repercutiu com as 
discussões em torno da melhoria da administração das províncias, na modificação nas 
leis eleitorais e na maior liberdade dos indivíduos.(Mendes Jr., Roncari, Maranhão, 
1991). 

Ainda, no campo das disputas políticas (relações de forças) é importante 
destacarmos que em 1870 foi publicado o primeiro manifesto republicano no Jornal 
A República. Dois anos depois foi fundado o Partido Republicano Paulista - PRP 
(1872) e em seguida foi realizado o Primeiro Congresso Republicano em Itú, São Paulo 
(1873).  Tal partido foi responsável, em parte, por sistematizar uma discussão mais 
orgânica em torno da libertação dos escravos e de superação do regime monárquico 
para o republicano. Portanto, o período em discussão abraça questões que foram 
muito possivelmente, amplamente debatidas na Assembléia Legislativa da província 
paraibana. Tal assertiva se sustenta na medida em que as assembléias provinciais 
transformaram-se em um cenário de expressão e de negociações entre os diversos 
grupos de interesse da Província, bem como entre esses grupos o governo provincial e 
o governo imperial sediado na corte do Rio de Janeiro. (Gouvêa, 2008). 

Na Parahyba Norte, segundo Mello (1994), o Partido Liberal também passou a 
ocupar maior espaço político tendo como um dos seus representantes João Florentino 
Meira de Vasconcelos e Felizardo Toscano de Brito que liderou o partido de 1844 a 
1876, quando faleceu. Toscano de Brito coordenou na Paraíba a chamada Liga 
Progressista que congregou os liberais e os conservadores esclarecidos. 

Nos anos que se sucederam, a partir da década de sessenta até 1884, foram 
formados vários gabinetes pelo Imperador. Todavia, estes gabinetes não conseguiram 
se estabelecer de forma duradoura indicando assim o declínio político do regime 
imperial que se efetivou formalmente naquela mesma década, ou seja, em 1889 com a 
instauração do regime republicano.  

                                                   
1 Para maiores informações sobre a Liga e posterior Partido Progressista consultar  Roahny (2103). 
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No final da década de 1870 os discursos a favor da emancipação dos escravos 
ficaram mais contundentes chegando a ser pronunciados eloqüentemente na Câmara 
superior. Em 1880, foi fundada a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Assim, foi 
nesse contexto de grande instabilidade política e social que os gestores públicos 
paraibanos continuaram a organizar e a estruturar a instrução pública e particular. 

Até o final da década de 1860, os administradores públicos e os intelectuais da 
Província da Parahyba do Norte já haviam procedido a uma série de ações 
político/jurídico/administrativa no sentido de normatizar/regulamentar a estrutura 
instrucional, tanto no espaço “particular” (privado) quanto no público (Pinheiro, 
2004). Entretanto, foi a partir dos anos subseqüentes que o processo de 
regulamentação/normatização da instrução pública e particular se tornou ainda mais 
detalhada e refinada, criando mecanismos e tramas que conduziram os 
administradores provinciais a tentarem, por que nem sempre efetivada no cotidiano 
escolar, exercer maior controle sobre o fazer didático-pedagógico dos professores, isto 
é, no cotidiano escolar. Um exemplo disso, conforme anunciamos anteriormente, foi a 
publicação da Lei de Nº 455 de 22 de junho do referido ano, que passou a exigir, 
especialmente dos professores públicos que lecionassem em espaços (casas-escolas) 
destinados exclusivamente para o funcionamento das cadeiras e/ou escolas isoladas. 
Essa normatização, era flexível tão somente com as cadeiras que eram ministradas 
pela professoras, caso desejassem continuar lecionando no espaço doméstico. 

Segundo Vasconcelos (2005, p. 196), a tentativa do Estado imperial em “coibir” ou 
pelo menos diminuir “as exagerações daqueles que governavam a casa” já vinham se 
processando desde os meados do século XIX. Para a autora  era necessário romper 
“com os poderes paralelos e descentralizados, constituindo um único poder, 
centralizado e forte”. Entretanto, é bem verdade que a análise procedida pela 
mencionada pesquisadora se refere particularmente a escola (instrução/educação) 
efetivada no espaço privado ou pelo poder particular.  

Assim, consideramos que para além do Estado procurar ter maior controle sobre 
as escolas privadas e, portanto, sobre as práticas instrucionais efetivadas pelos 
professores/professoras particulares no seu cotidiano,2 passou, também, a ter maior 
controle sobre aqueles, que mesmo estando vinculados ao poder público, inclusive, os 
concursados, mas que atuavam em espaços domésticos, ou melhor, nas suas próprias 
casas. Daí o significado mais ampliado que teve a mencionada lei que procurou romper 
radicalmente com essa relação, muitas vezes confusas e conflitantes. 

Paralelamente, a Província da Parahyba do Norte procurou mais uma vez efetivar 
um espaço formal para a formação de professores3, uma vez que em 1874, foi criada 
no interior do Liceu Paraibano uma cadeira de ensino normal “destinada a preparar 
os candidatos ao professorado da instrução primária do sexo masculino”. Essa medida, 

                                                   
2 Sobre a subordinação da escola particular pelo poder público, consultar Pinheiro (2012). 

3 Lembremos que a primeira tentativa formal, na Província da Parahyba do Norte para criar uma escola 

normal ocorreu em 1864, quando da sua indicação pela Lei nº 178 de 30 de novembro. Ver Pinheiro (2006). 
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ao que tudo indica, também não logrou sucesso uma vez que dois anos depois, isto é, 
em 1876, as cadeiras do ensino Normal do Liceu foram suprimidas.4  

Em 1883, os administradores públicos paraibanos empreenderam uma nova 
tentativa de formar professores no interior do Liceu convertendo-o “em escola normal 
de dois graus, ficando criada a cadeira de pedagogia.”5 Essa determinação, todavia, 
causou reações de professores/alunos do Liceu, de intelectuais e da sociedade de uma 
maneira geral, levando ao mesmo tempo a efetivação de uma antiga propositura de se 
criar uma escola normal independente do Liceu Paraibano. Assim, em 1884, quando 
o Diretor da Instrução Pública era o Dr. Eugênio Toscano de Brito6, uma das lideranças 
do Partido Liberal paraibano, criou finalmente o Externato (Escola) Normal da 
Parahyba do Norte, instalado solenemente em 07 de abril de 1885, no prédio que 
podemos observar na figura 1. Seu regulamento interno foi publicado em 14 de janeiro 
de 1886. Segundo Araújo (2010, p. 186), em virtude das precárias condições do ensino 
primário, inclusive de seu professorado, a criação da Escola Normal vinha “com a 
expectativa de modificar e equacionar os problemas relativos à instrução pública e ao 
mesmo tempo o da qualificação do professorado paraibano.” 

Todavia, as condições materiais e culturais da sociedade paraibana objetivamente 
não conseguiam de fato atender as exigências postas pela legislação uma vez que os 
próprios administradores públicos terminavam por assegurar que “senhoras” fossem 
autorizadas a “proverem” as cadeiras de ensino misto primário dos povoados, 
conforme ficou estabelecido no parágrafo 1º do Artigo 1º da Lei nº 761 de 7 de 
dezembro de 1883. É provável que na capital ou nas maiores cidade da Província 
fossem as escolas contempladas com professores mais preparados, tais como 
autodidatas (muitos deles literatos), alguns profissionais liberais, ex-alunos do Liceu 
Paraibano, padres e/ou frades católicos e normalistas oriundos de outras províncias 
ou que tiveram formação no exterior. Todavia, cabe ainda a ressalva que em relação 
aos professores do ensino de primeiras letras, até o momento não encontramos 
informações mais precisas sobre origem social, formação intelectual e profissional. 
Dispomos apenas de uma listagem que contém os nomes dos professores/as, que 
consideramos muito precária. Essa listagem vem acompanhada com breves 
informações acerca de algumas situações do seu cotidiano, tais como: data de 
contratação, solicitação de afastamento de suas atividades docentes (licença saúde), 
jubilamentos, entre outros. 

                                                   
4 Ver lei nº 633 de 26 de julho de 1876. 

5 Ver § 3º do Artigo 1º da Lei nº 761 de 7 de setembro de 1883. No Artigo 4º se verifica: “Fica o Presidente da 
Província autorizado a prover independente de concurso a cadeira de Pedagogia criada na presente lei. O Artigo 
5º explicita: Três anos depois que tiver começado a funcionar a escola normal só se admitirá a concurso para 
provimento das cadeiras de instrução primária, de um e outro sexo, candidatos que exibam diplomas de 
normalistas passados pela mesma escola normal. 

6 Foi Deputado provincial na legenda do Partido Liberal para a legislatura de 1880 a 1881, além Diretor e 
professor da cadeira de Pedagogia da Escola Normal a partir de 1884. 
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FIG. 1 | Primeira Escola Normal da Paraíba (inaugurada em 1885). Ao lado detalhe que informa que a pedra fundamental 
do prédio foi afixada em 1884. Foto: Bruna Maria Morais de Paiva. 2005. Acervo de Antonio Carlos Ferreira Pinheiro. 

No que concerne a participação de religiosos, da Igreja Católica, temos a 
informação, não muito precisa, que a Parahyba do Norte contou com pelo menos 13 
padres que atuaram no ensino público de primeiras letras, em vários municípios, 
durante o período imperial. No ensino público secundário existiram pelo menos seis 
padres que ensinavam no Lyceu, na Escola Normal ou em ambas as instituições. 
Considerando, portanto, os dois níveis de ensino temos um total de 19 
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professores/padres, atuando na instrução pública paraibana, conforme podemos 
observar nominalmente nas tabelas 1 e 2. 

 

Nº Nome do Padre/professor Anos nos quais são 

mencionados – situação 
Local de atuação 

1 Pe. Virginio Rodrigues 

Campello 
1822 - Vila Nova da Rainha (Atual 

Campina Grande) 

2 Pe. Augusto Cyrillo 

d’Oliveira e Melo 
1848 – Foi provido em 5 de abril. 

1862 – merecimento intelectual. 

1864 - 

1867 – aposentadoria 

Povoação de Lucena 

 

Povoação de Lucena 

 

Povoação de Lucena 

Povoação de Lucena 

3 Pe. Firmino Herculano de 

Figueirêdo 
1848 – Provido  em 22 de Agosto 

1861 – Em 18 de março lhe foi 

concedido nove dias de licença 

com vencimento. 

1862 – 

1864 - Foi removido a seu 

pedido para a cadeira de 

Tambaú pela Portaria de 30 de 

agosto do corrente ano. 

1865 – Aposentadoria. 

(Cruz do) Espírito Santo 

 

(Cruz do) Espírito Santo 

 

 

(Cruz do) Espírito Santo 

De (Cruz do) Espírito Santo 

para Tambáu (Cidade da 

Parahyba) 

 

4 Pe. Manoel de Carvalho e 

Silva 
1851 -  

1853 – Aposentadoria. 

1854 - 

Povoação de Serra da Raiz 

Patos 

 

5 Pe. Marcelino Rogerio 

Freire 
1859 - Gurinhem 

6 Pe. Antonio Fernandes 

Teixeira 
1859 – 

1860  - jubilado pela Portaria de 

26 de outubro. 

Cuite de Guarabira 

Cuite de Guarabira                  

7 Pe. Ricardo José Brasileiro 

(ou Brasiliense) 
1860 – Foi provido. 

1862 -  
Serra da Raiz 

Serra da Raiz 

8 Vigário Reverendo Bento 

José de Barros Mendonça 
1861 – Foi nomeado.  Freguezia do Ingá 

9 Pe. José do Coração de 

Maria Castro 
1861 - Em 17 de março obteve 

licença para ensinar 

particularmente em uma cadeira 

de primeiras letras. 

Batalha 

10 Pe. Antonio Gama Raphael 

(ou Antonio Gomez Rafael 

de Mello) 

1862 – 

1863 - 
Caiçara 
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11 Pe. Antonio Theodoro 

Serpa 
1862 -  Alagoa Grande 

12 Pe. Joaquim Victor Pereira 1863 – 

1862 – merecimento intelectual 

1864 – 

1865  a 1868 – Diretor do 

Collégio de Educandos  Artífices. 

Cidade da Parahyba 

Cidade da Parahyba 

Cidade da Parahyba 

Cidade da Parahyba 

13 Pe. João Gomes da Silveira 

Marreca  
1885 – Solicitou um ano de 

licença para tratamento de 

saúde. 

1889 – pediu licença por mais 

um ano. 

Campina Grande  

 

 

Vila de Piancó 

TABELA 1 | Professores padres no ensino primário – Parahyba do Norte 

 
Nº Nome do professor Anos nos quais são 

mencionados/as – situação 
Nome da Instituição/ nome 

da 

cadeira/matéria/aula/discipli

na 

1 Pe. João Antonio Moura 1842 - Lyceu Parahybano - 

Philosophia Racional e Moral 

2 Pe. João do Rego Moura 1843 –  

 

1852 –  

1861 – Em 05 de março lhe foi 

concedido seis mezes de 

licença com vencimento de 

conformidade com a lei N.º 7 

de Setembro de 1859. 

Lyceu Parahybano - 

Philosophia racional e moral 

Lyceu Parahybano – Filosofia 

Lyceu Parahybano – Filosofia 

 

3 Pe. Leonardo Antunes Meira 

Henriques 
1842 a 1845 

 

1849 – Admitido 

 

1858 – Chefe do Partido 

Conservador 

1887 -  

Professor examinador de 

Frances 

Lyceu Parahybano -  Filosofia 

Seminário de Olinda  - 

Teologia 

Lyceu Paraybano – Filosofia 

4 Fr. Fructuoso da Soledade 

Segismundo 
1864 -  Lyceu Parahybano – Frances 

5 Pe. Lima ? Lyceu Parahybano - 

Português 
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6 Cônego Francisco Soares 

de Figueiredo 
? Lyceu Parahybano -  Latim 

TABELA 2 | Professores padres no ensino secundário – Parahyba do Norte. 

Apesar dos números até o momento encontrados, não serem muito expressivos, 
uma vez que incorre com algumas imprecisões, possivelmente  para menos, 
consideramos que os religiosos formavam um dos segmentos sociais mais influentes 
que participavam ativamente tanto da vida política quanto na instrucional na 
Parahyba do Norte como de resto em todo o Brasil. Tal participação era estimulada 
pelos próprios administradores da Província, conforme podemos verificar com a 
publicação da lei, em 18397. Esse aspecto tomou novo impulso a partir de 1872 quando 
foi publicada a lei que passou a dispensar o 

 exame em concurso exigido para o provimento das cadeiras do ensino primário 
da província, os clérigos de ordens sacras e os que exibirem títulos científicos 
obtidos em qualquer academia ou faculdade do império, contando que o 
candidato prove boa conduta civil e religiosa8 

O Brasil, a partir da sua Constituição de 1824, manteve o regalismo português, ou 
seja, o regime de padroado e beneplácito.9 Assim, era mais que compreensível que os 
religiosos tivessem amplo acesso ao setor instrucional público, uma vez que 
normalmente recebiam uma rigorosa formação teológica, filosófica e intelectual, o que 
lhes dava amplas condições de exercerem a atividade de professor, sobretudo no nível 
das primeiras letras. 

Como já afirmamos em trabalhos anteriores, 10  a estruturação e o controle do 
Estado provincial sobre a instrução pública e particular havia se efetivado desde 
meados dos anos de 1830, focando-se, todavia, no plano superestrutural. Esse aparato 
destinado ao setor instrucional foi sucessivamente ratificado ou em alguns momentos 
retificado nos regulamentos e normas que foram publicados posteriormente, 11 
chegando de forma paulatina até ao cotidiano escolar. Via de regra essas 

                                                   
7 A regulamentação de conteúdos dogmáticos da Igreja Católica Apostólica Romana no âmbito das questões 
instrucionais será efetivada de forma ainda mais evidente no Art. 6º da lei nº 20 de 6 de maio de 1837. 

8Artigo 1º da Lei nº 454 de 22 de junho de 1872. 

9 O sistema de Padroado, relativamente antigo, pois já era tradição em Portugal bem antes da independência 
brasileira, dava ao imperador a regalia de indicar nomes para o preenchimento dos cargos eclesiásticos mais 
importantes (principalmente os responsáveis pelas dioceses brasileiras), dependendo apenas de uma confirmação 
pontifícia.  De outro lado, o clero recebia proventos do Estado, transformando-se os padres em verdadeiros 
funcionários públicos, em tudo dependentes do governo. 

http://www.klickeducacao.com.br/bcoresp/bcoresp_mostra/0,6674,POR-971-8382,00.html. Acesso em 13 de 
março de 2016. 

10 Cf. especialmente o estudo de Pinheiro (2004). 

11Ver a Lei nº 230 de 31 de dezembro de 1875. 
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normatizações eram, ora influenciadas pelos conservadores, ora pelos liberais e a 
partir da década de 1870 pelos republicanos.  

Não podemos nos esquecer que principalmente a partir das duas últimas décadas 
do regime imperial brasileiro cresceu o movimento pelo fim do escravismo, isto é, o 
movimento emancipacionista de cunho reformista e que atingiu pontualmente a 
questão da escravidão no Brasil. Como exemplo temos a publicação da Lei do Ventre 
Livre de 29 de setembro 1871 e a Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-Cotegipe que 
começou a ser discutida no Parlamento, em 1884, mas somente foi aprovada no ano 
seguinte. Esse movimento logo em seguida tornou-se abolicionista, ou seja, os seus 
simpatizantes passaram a exigir o fim do regime escravocrata. A Parahyba do Norte 
situava-se entre as Províncias de Pernambuco e do Ceará centros de grande 
disseminação dos ideários abolicionistas e republicanos, portanto recebia grandes 
influencias desses ideais. Maestri (2001, p. 145) nos chama atenção que 

A partir de 1879, diversas sociedade antiescravistas foram fundadas no Brasil, 
destacando-se a sociedade abolicionista cearense Perserverança e Porvir, que 
confluiria, em 1880 na importante Sociedade Cearense Libertadora. Havia 
algum tempo se percebia acrescente divisão do Império em províncias 
escravistas e não-escravistas. Temendo que tal oposição levasse a um 
rompimento total do pacto escravista nacional e da abolição do cativeiro, os 
deputados provinciais cafeicultores votaram leis regionais que coibiam o tráfego 
interprovincial de escravos. 

Assim, paralelamente a esse crescente processo de mudança na organização 
produtiva que apontava para o fim do escravismo no Brasil, os liberais e republicanos 
passaram também a ter maior influência na organização formal da instrução no Brasil. 
Entre outros aspectos um que nos chamou a atenção foi a crescente preocupação em 
ampliar a oferta de escolas públicas e também particulares. Todavia, sobre as escolas 
particulares no nível das primeiras letras Pinheiro (2012), ressalta que apesar da 
Parahyba do Norte apresentar uma maior presença do poder público não é possível 
desconsiderar as inúmeras escolas particulares que funcionaram em toda a Província. 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Não poderíamos concluir este estudo, sem deixarmos de registrar que a análise da 
documentação acima indicada nos ofereceu elementos para entendermos como a 
cultura política brasileira influenciou na tecitura dos ordenamentos instrucionais. A 
sua constituição, todavia, foi permeada de mudanças e permanências, alimentadas ora 
por ideias inovadoras ora pela tradição e pelo conservadorismo uma vez que estamos 
tratando de uma sociedade extremamente hierarquizada, assentada como já dito, no 
escravismo e no modelo econômico agrário-exportador. Assim aquela sociedade 
extremamente contraditória caminhou para a construção de uma nação que se 
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tornaria pouco a pouco mais urbana, republicana, com mão de obra 
predominantemente assalariada, liberal e de economia de livre mercado, fundamentos 
esses que influenciaram sobremaneira tanto a organização escolar quanto muito 
possivelmente as práticas pedagógicas no cotidiano escolar. 

A grande quantidade de leis e regulamentos até então produzidas não foram 
consideradas suficientes e/ou eficientes uma vez em 1884, mais um regulamento geral 
para instrução na Parahyba do Norte foi publicado, dando continuidade ao projeto de 
nação, assentado nos princípios civilizatórios, inspirados no modelo europeu, ou mais 
precisamente, português e francês e marcando, assim, os últimos anos do regime 
imperial brasileiro, quando em 1889 foi adotado o regime republicano. 
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RESUMO 

Essa investigação tem como objeto a história da disciplina escolar História Natural 
na Escola Normal e Instituto de Educação do Distrito Federal no Brasil nos anos 1920-
30. Buscou-se analisar relações entre as reformas educacionais e a produção 
disciplinar, elegendo como elementos relevantes: a distribuição da História Natural 
nos anos escolares; os conhecimentos prescritos e o papel dos professores no construto 
disciplinar. Na análise documental foram utilizados como principais fontes: 
programas de ensino, legislação e textos em publicações da época. Com base nas 
contribuições teóricas de Goodson (1997), Julià (2002), Chervel (1990) e Viñao 
(2008), o intuito foi a reflexão sobre a produção dessa disciplina escolar no Brasil. A 
análise indicou que a História Natural esteve presente no currículo da Escola Normal 
de 1889 à década de 1930. Os programas dessa disciplina de 1924, 1927 e 1929 
reuniram conhecimentos de Botânica, Zoologia, Mineralogia, Geologia e Biologia 
Geral, com indicação de aulas práticas. Destaca-se o papel do professor catedrático de 
História Natural Carlos Leoni Werneck, autor da coleção didática Curso Elementar de 
História Natural nos anos 1920-30, na produção dessa disciplina na Escola Normal e 
Instituto de Educação do Distrito Federal. 
 
PALAVRAS-CHAVE  

 
História das disciplinas escolares, História Natural, reformas educacionais. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os anos 1920-30 foram um período de várias mudanças sociais, políticas e 
econômicas no Brasil, em que o país se afastou da tradição agrário-exportadora e se 
direcionou para a urbanização e industrialização. Em 1930 Getúlio Vargas criou o 
Ministério da Educação e Saúde Pública e nomeou como Ministro Francisco Campos, 
que em 1931 apresentou um projeto de reforma educacional a nível nacional, 
instituindo a frequência obrigatória a seriação no ensino secundário e a formação 
universitária específica dos professores secundários (Brasil 1931). 

No ensino secundário no Brasil, até o final dos anos 1920 o sistema de 
preparatórios e de exames parcelados foi procurado por candidatos ao ingresso no 
nível superior. Não existia a obrigatoriedade de frequência às aulas no sistema regular 
para o ingresso nos cursos superiores. A reforma Rocha Vaz em 1925 tentou eliminar 
os exames de preparatórios e determinar a obrigatoriedade da frequência e seriação 
(Romanelli 2007), mas não foi bem sucedida e somente com a Reforma de Francisco 
Campos em 1931 a frequência às aulas passou a ser obrigatória. 

No que se refere ao ensino normal, a primeira escola normal  foi criada em 1835 
na Província do Rio de Janeiro e teve curta duração, sendo extinta em 1849. Esse 
cenário de instabilidade na manutenção das escolas normais também ocorreu em 
outras províncias. Somente a partir de 1870, com as ideias de democratização e 
obrigatoriedade da instrução primária, as iniciativas de implantação de escolas 
normais tiveram algum sucesso. Na Primeira República, apesar de as ideias de 
centralização, com a criação e manutenção de escolas normais pelo Governo Federal, 
terem ganhado força com o movimento nacionalista e as Conferências Nacionais de 
Educação, a participação do Governo Federal não se efetivou em relação ao ensino 
normal e primário, deixando para os estados a organização desses sistemas de ensino 
(Tanuri 2000). 

A Escola Normal à qual nos referimos nesse estudo teve diversas designações1 e 
localizações. Ela foi criada em 28 de março de 1880 no Município da Corte, 
funcionando a partir de maio de 1880 nas salas do Externato do Colégio Pedro II. 
Depois foi transferida para a antiga Escola Central e em 1888 para o local onde 
posteriormente se instalou a Escola Técnica Rivadávia Corrêa. Em 1914 mudou-se 
para a sede da Escola Estácio de Sá, na Rua de São Cristóvão, n. 18, onde se estabeleceu 
até 1930 (Silveira 1954). As obras de construção de um prédio próprio para a realização 
de suas atividades e cursos ocorreram no período em que Antônio Prado Júnior 
assumiu a Prefeitura Municipal do Distrito Federal e Fernando de Azevedo foi Diretor 
da Instrução Pública. Em 1930 a Escola Normal do Distrito Federal foi transferida para 
o prédio construído na Rua Mariz e Barros, nº 273, onde atualmente se localiza o 
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. 

                                                   
1  Nos anos 1920 a 1932 nos referimos à Escola Normal do Distrito Federal e de 1932 em diante ao Instituto de 
Educação do Distrito Federal. 
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No campo da história das disciplinas escolares, tomamos como objeto de estudo a 
história da disciplina escolar História Natural na Escola Normal do Distrito Federal, 
depois Instituto de Educação do Distrito Federal. Essa instituição foi palco de várias 
reformas de ensino idealizadas pelos educadores renovadores. É para os anos 1920-30 
que esse estudo se debruça, na perspectiva de vislumbrar continuidades e mudanças e 
refletir sobre a produção disciplinar. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA  

Essa investigação apoia-se em referenciais teórico-metodológicos da história das 
disciplinas escolares. Admitindo que a análise de documentos como programas de 
ensino e legislação contribui para a compreensão da história de determinada 
disciplina escolar, a investigação busca apoio em estudos de Andrè Chervel (1990), 
Ivor Goodson (1983, 1997), Dominique Julia (2002) e Antonio Viñao (2008). 
Compreendendo o caráter criativo das escolas na produção de saberes e práticas, 
Chervel ressalta que as disciplinas escolares não são a vulgarização nem a adaptação 
das ciências de referência, mas sim um construto específico da escola. Viñao (2008) 
propõe um esquema teórico na pesquisa de uma disciplina escolar que abrange: o 
lugar, a presença, denominações e importância da disciplina nos planos de estudos; 
objetivos e discursos que validam a disciplina escolar; os conhecimentos prescritos; a 
formação, seleção, carreira e publicações dos professores das disciplinas e sua 
presença na sociedade e na instituição; e a aproximação às práticas escolares e 
atividades realizadas em sala de aula. Julia (2002) enfatiza a relevância do estudo da 
cultura escolar e dos saberes e habitus dos professores, para uma melhor 
compreensão das estabilidades e mudanças. Goodson (1983, 1997) aponta a 
importância do estudo das continuidades e mudanças na história das disciplinas 
escolares e da análise do papel dos professores na produção disciplinar.  

Nesse contexto teórico-metodológico, procurou-se analisar as relações entre as 
reformas do ensino na Escola Normal e a produção da disciplina escolar, elegendo 
como elementos relevantes para o estudo: a distribuição da História Natural nos anos 
escolares, conhecimentos prescritos, modos de ensinar e o papel dos professores no 
construto disciplinar. Foram utilizados como principais fontes: programas da 
disciplina História Natural  dos anos de 1924, 1927, 1929 e da década de 1930; 
legislação da época; prefácios de livros didáticos de História Natural e Livros de 
Registro de Designação e Dispensa de Funcionários da Escola Normal. Compreende-
se que o exame entrelaçado desses elementos contribui para o estudo da história dessa 
disciplina escolar. Partiu-se da análise da organização da disciplina História Natural 
no currículo da Escola Normal e dos conhecimentos prescritos nos programas para 
traçar parâmetros para compreender mudanças e continuidades da disciplina nesse 
período de reformas. 
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3. A DISCIPLINA HISTÓRIA NATURAL NO CONTEXTO DAS REFORMAS 
EDUCACIONAIS NOS ANOS 1920-30 NO BRASIL 

A disciplina História Natural foi estabelecida no currículo da Escola Normal do 
Distrito Federal de 1899 aos anos 1930 (Santos 2013). A organização em disciplinas 
não permaneceu a mesma nas primeiras décadas do século XX: enquanto conteúdos 
de Anatomia e Fisiologia Humana faziam parte da História Natural e não constituíram 
disciplina em separado no currículo de 1915 e anos anteriores, nos anos 1920 foram 
estabelecidos como de duas disciplinas distintas. 

Essa instituição passou por várias reformas nesse período. O projeto de reforma 
elaborado por Antônio Carneiro Leão (1887-1966), Diretor Geral de Instrução Pública 
no Distrito Federal de 1922 a 1926, visava à organização do ensino no Distrito Federal, 
mas encontrou dificuldades para ser implementado. Carneiro Leão presidiu a 
comissão que teria a tarefa de realizar as mudanças nos programas de ensino, 
constituída pelo então Diretor da Escola Normal do Distrito Federal, José Rangel, dos 
professores catedráticos Manoel Bonfim e Aramis de Mattos e dos docentes Carlos 
Ferreira Porto Carreiro, José Paranhos Fontenelle, Corregio de Castro e Antonio 
Pereira Caldas. Em 29 de março de 1924, Carneiro Leão aprovou os programas a serem 
adotados a partir dessa data na Escola Normal do Distrito Federal (Districto Federal 
1924). Os programas sofreriam outras alterações, por ele aprovadas em novembro de 
1926 para vigência no ano seguinte. Nos programas de 1924 e 1927 foram estabelecidas 
três disciplinas relacionadas às áreas de Ciências Naturais e Médicas: História Natural, 
Higiene e Anatomia e Fisiologia Humana, as três oferecidas no 4º ano. Essa mudança 
curricular pode ser associada a um maior destaque para essas áreas no currículo dessa 
instituição. 

A reforma educacional em âmbito municipal liderada por Fernando de Azevedo 
(1894 - 1974), Diretor Geral da Instrução Pública no município do Rio de Janeiro entre 
1927 e 1930, foi consubstanciada no Decreto 3281, de 23 de janeiro de 1928 (Distrito 
Federal 1928). Essa reforma incorporou ideias defendidas pelos educadores 
renovadores e a estrutura do ensino normal foi modificada. Fernando de Azevedo teve 
papel importante na implementação da Escola Normal como um centro de estudos 
pedagógicos, destinado à formação dos professores primários. Conforme o Decreto 
3281/ 1928, o curso tinha cinco anos de preparo profissional, dividido em dois ciclos: 
o propedêutico e o profissional, com matérias especializadas.  O curso complementar 
primário superior (dois anos) era anterior ao propedêutico, com duração total de sete 
anos para a formação de professores na Escola Normal do Distrito Federal. Os 
programas de História Natural de 1929 têm sinais dessa reforma: essa disciplina foi 
estabelecida no 3º e 4º anos do curso, abordando conteúdos de ensino de Biologia 
Geral, Botânica, Zoologia, Mineralogia e Geologia. A Anatomia e Fisiologia Humana 
permaneceram como disciplina separada da História Natural no currículo (Prefeitura 
do Districto Federal 1929). 
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Importantes mudanças foram efetivadas na referida instituição por Anísio 
Teixeira, Diretor Geral da Instrução Pública no município do Rio de Janeiro entre 1931 
e 1935.  Ele foi o responsável em 1932 pela extinção da Escola Normal e implantação 
do Instituto de Educação do Distrito Federal e em 1935 pela criação da Universidade 
do Distrito Federal. O Instituto de Educação, dividido em Escola Secundária e Escola 
de Professores, tinha os objetivos de oferecer o ensino secundário, formar professores 
primários e secundários e realizar cursos de formação continuada para professores 
(Brasil 1932). 

Na reforma de Francisco Campos em 1931 ocorreu a centralização, em nível 
federal, das determinações sobre a organização do ensino secundário, dividido em dois 
ciclos: o fundamental, em cinco anos, e o complementar, em dois anos. A História 
Natural foi estabelecida na 3ª, 4ª e 5ª séries do ciclo fundamental para os alunos do 
ensino secundário e na 1ª e 2ª séries do no ciclo complementar para candidatos aos 
cursos superiores de Medicina, Odontologia e Farmácia ou de Engenharia e 
Arquitetura. Havia a previsão de oferta da Biologia Geral, como disciplina distinta da 
História Natural, para candidatos aos cursos de preparo para o magistério primário e 
cursos jurídicos (Brasil  1931). 

Em 11 de julho de 1934 o Decreto N. 5.000 estabeleceu a equivalência do currículo 
da Escola Secundária do Instituto de Educação com o do ensino secundário, 
determinando que o curso dessa Escola adotasse a divisão em dois ciclos: um 
fundamental, com cinco anos, e outro complementar, com um ou dois anos, para a 
habilitação e matrícula em escolas superiores. Segundo esse Decreto, a disciplina 
História Natural deveria ser ministrada na 3ª, 4ª e 5ª séries para os alunos da Escola 
Secundária e a Biologia Geral era uma das disciplinas a serem ofertadas na primeira 
série do ciclo complementar para os candidatos à matrícula no curso de preparação 
para o magistério primário da Escola de Professores.  

3.1. PROGRAMAS E CONTEÚDOS DE ENSINO DE HISTÓRIA NATURAL 

Nesse estudo foram analisados programas da disciplina História Natural  dos anos 
de 1924 (4º ano), 1927 (4º ano), 1929 (3º ano e 4º anos do curso propedêutico) e dos 
anos 1930, referentes a 3ª, 4a e 5a séries do ciclo fundamental da Escola Secundária. 
Nos programas de 1924 e 1927 a disciplina História Natural foi estabelecida no 4º ano 
do curso normal e conteúdos de Higiene e Anatomia e Fisiologia Humana em duas 
outras disciplinas distintas, também no 4º ano. Nesses programas a História Natural 
reúne conteúdos de Biologia Geral, Botânica, Zoologia, Mineralogia e Geologia, mas o 
programa de 1924 é constituído por maior número de pontos (64) do que o do ano de 
1927 (47 pontos).  

Conteúdos de Biologia Geral iniciam tanto o programa de 1924 como o de 1927 . 
No programa de 1924 eles estão reunidos em seis pontos: 
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2o – Biologia Geral. Caracteres geraes dos seres vivos; evolução dos seres vivos; 

3o – Estudo geral da nutrição; [...] 

4o – Estudo geral da Reproducção; [...] 

5o – Constituição geral dos seres vivos; Theoria cellular; [...] 

6o – Organisação geral dos seres vivos; [...] 

7o – Relação entre os seres vivos; [...] (Distrito Federal  1924, p. 57-8). 

 
As lições de coisas e a ênfase nacionalista estão realçadas no texto introdutório da 

obra com a coletânea de programas de 1924 da Escola Normal, de autoria presumida 
de Carneiro Leão: 

Em HISTORIA NATURAL, cujo estudo deve ser feito o mais possível deante do 
objecto, revestindo o aspecto de lições de coisas, o professor procurará salientar 
os productos da nossa natureza, com o fim de fazer a mentalidade brasileira cada 
dia menos abstracta e mais capaz de utilizar o que possue. (Distrito Federal  1924, 
p. 7). 

Após a reforma de Azevedo de 1928, a História Natural passou a ser ofertada no 3º 
e 4º anos. Nos programas dessa disciplina de 1929, no 3º ano abordavam-se conteúdos 
de Mineralogia e Geologia (19 “pontos”) seguidos da Botânica (17), com um total de 36 
“pontos” nessa disciplina e nota ao final de ambas as seções sobre os “pontos práticos”: 

O estudo da mineralogia e geologia deverá ser o mais objectivo possivel, 
illustrado com amostras, graphicos, eschemas, mappas e excursões [...] (Distrito 
Federal 1929, p.62). 

 [...] Os pontos ns. 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 serao essencialmente práticos, dados 
a turmas de 15 alumnos no maximo, sendo obrigatório o desenho ou eschema do 
material utilizado (Distrito Federal 1929, p.64) 

No 4º ano o programa reúne conteúdos de Zoologia (18 “pontos”) e Biologia Geral 
(25 “pontos”), com o total de 43 “pontos” nesse ano escolar. Ao final da seção de 
Zoologia também existe uma nota indicando que todos os pontos foram planejados 
para práticas com turmas de 15 alunos. Nota-se nesse programa maior destaque para 
a Biologia Geral do que nos programas de 1924 e 1927, o que pode ser compreendido 
pela importância que as Ciências Biológicas assumiram no período entre as duas 
grandes guerras mundiais, na primeira metade do século XX. A ausência de conteúdos 
de Anatomia e Fisiologia Humana nos programas de História Natural de 1924, 1927 e 
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1929 pode ser relacionada ao estabelecimento da primeira como disciplina distinta da 
História Natural no currículo da Escola Normal.  

 Em 1931 a Reforma Francisco Campos modificou o ensino secundário em âmbito 
nacional e em 1932 a Escola Normal foi extinta e criado o Instituto de Educação do 
Distrito Federal. O Decreto N. 5.000 de 11 de julho de 1934 estabeleceu a equivalência 
do curso da Escola Secundária do Instituto de Educação ao ensino secundário, 
resultando em mudanças no currículo desse Instituto, tanto nas disciplinas do ciclo 
fundamental como no curso complementar, que visava ao ingresso na Escola de 
Professores para a formação de professores primários em nível superior. 

Com a equivalência, a disciplina História Natural foi distribuída na 3ª, 4ª e 5ª 
séries do ciclo fundamental da Escola Secundária, com respectivamente 45, 50 e 70 
lições nos programas de ensino. Algumas das lições se referiam a práticas, como: 
“Comentário dos relatórios sobre a germinação [...] Estudo prático da germinação” e 
“Exercícios práticos de dissecação e descrição de flores. Diagrama.” (3ª série); 
“Demonstração de células, animal e vegetal, em preparações frescas” (4ª série). Nos 
anos 1930 a Anatomia e Fisiologia Humana não foi organizada em uma disciplina 
distinta no currículo da Escola Normal, mas conteúdos dessa área de conhecimento 
foram identificados nos programas de História Natural analisados. 

De forma geral, as áreas de conhecimento da História Natural analisadas nos 
programas dos anos 1920 da Escola Normal - Biologia Geral, Botânica, Zoologia, 
Mineralogia e Geologia, também estiveram presentes em programas do ensino 
secundário do Colégio Pedro II (Santos 2013), mesmo que em organização e/ou 
destaque diferenciado. Essa semelhança pode ser compreendida como relacionada às 
perspectivas dos professores sobre os conhecimentos a serem priorizados nessa 
disciplina ou ainda, de acordo com Hora (2011), por os educadores reformadores nas 
décadas de 1920 e 1930 almejarem a elevação do ensino normal ao secundário. 

Identificamos diferenças entre o currículo dessa Escola Normal e o do Colégio 
Pedro II, como a existência de uma disciplina à parte para o estudo da Anatomia e 
Fisiologia Humana nos currículos de 1924, 1927 e 1929 e a ênfase nas práticas nos 
programas da Escola Normal. A inclusão de atividades práticas acompanhou os 
programas dos anos 1920-1930 e pode ser relacionada à importância dada pelos 
educadores renovadores ao método ativo e experimental. 

Cabe problematizar o uso de programas e legislação educacional no estudo da 
história das disciplinas escolares. Julià (2002) alerta-nos para a distância entre o 
ensino praticado nas escolas e os textos normativos, geralmente utilizados como fontes 
na pesquisa porque são melhor conservados. O cruzamento com outras fontes, como 
resumos de aulas, cursos e manuais impressos é recomendado e pode suscitar 
aproximações ao ensino praticado. Adiante discorremos sobre professores que 
lecionaram História Natural nessa instituição e algumas de suas ideias sobre o ensino 
no período em recorte. 
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3.2. OS PROFESSORES E O CONSTRUTO DISCIPLINAR 

Goodson (1997) assinala a importância dos professores na produção das 
disciplinas escolares. Investigar esses atores sociais e suas demandas nos auxilia na 
interpretação das continuidades e mudanças na história da disciplina escolar História 
Natural.  

Com base no cruzamento de fontes diversas como Livros de Registro de 
Funcionários, frontispícios e prefácios de livros didáticos e publicações da época, 
apontamos que Candido Firmino de Mello Leitão (1886- 1948), Carlos Leoni Werneck 
(1888-1946), Edgard Roquette-Pinto (1884 – 1954) e Lafayette Silveira Martins 
Rodrigues Pereira lecionaram História Natural no período em recorte nessa 
instituição. Carlos Leoni Werneck foi professor catedrático de História Natural, diretor 
da Escola Normal do Distrito Federal e membro da Academia Nacional de Medicina 
(Silveira 1954). No concurso para a cadeira de “História Natural e Hygiene” dessa 
instituição em 1914, Carlos Leoni Werneck teria sido classificado em primeiro lugar e 
Candido Firmino de Mello Leitão em segundo lugar (Mello Leitão 1934). Mello Leitão 
trabalhou como professor de História Natural em 1916 e de 1922 a 1931 na Escola 
Normal do Distrito Federal e, após a criação do Instituto de Educação do Distrito 
Federal, assumiu a cadeira de Biologia Geral, disciplina oferecida na 1ª serie do Curso 
Complementar da Escola Secundária para o curso de preparação para a Escola de 
Professores2. Apesar de o Decreto 3281 de 1928 estabelecer que o corpo docente da 
Escola Normal deveria ser constituído por professores catedráticos, com o auxílio de 
assistentes e preparadores,  o número de catedráticos era insuficiente e os concursos 
realizados não supriram essa necessidade na Escola. Muitos docentes eram nomeados 
para reger as turmas de disciplinas no início do ano letivo, no mês de março, e 
dispensados ao seu término, no mês de novembro (Accácio, 2008). 

Os quatro professores de História Natural da Escola Normal do Distrito Federal 
eram diplomados em Medicina e ministraram outras disciplinas em sua trajetória 
profissional. No Instituto de Educação, Mello Leitão foi professor de Biologia Geral na 
década de 1930 e Lafayette Rodrigues Pereira lecionou as disciplinas Biologia Geral e 
Higiene 3. Esses professores não frequentaram curso de formação pedagógica para o 
exercício da docência. Mello Leitão e Roquette-Pinto trabalharam também como 
naturalistas no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Como não existiam cursos de 
formação de professores secundários no Brasil até os anos 1930, a Faculdade de 
Medicina foi aparentemente a escolha mais próxima para aqueles que pretendiam 
seguir carreira na área educacional e/ou científica. 

                                                   
2 Cf.  Livros de Registro de Designações e Dispensas de Funcionários da Escola Normal e do Instituto de Educação 
do Distrito Federal dos anos 1917-1920; 1920-1925; 1925-1932; 1932-1937;  MELLO LEITÃO 1946-1947. 

3 As três disciplinas escolares acima referidas - História Natural, Biologia Geral e Higiene – foram estabelecidas 
como distintas no currículo da Escola, embora possam apresentar algumas aproximações. Foge ao escopo desse 
estudo investigar as disciplinas Biologia Geral e Higiene no Instituto de Educação do Distrito Federal. Sobre a 
disciplina Biologia Geral nesse Instituto, cf. SANTOS, SPIEGUEL & SELLES (2012). 
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Na investigação destaca-se o papel de Carlos Leoni Werneck, autor da coleção de 
livros didáticos Curso Elementar de História Natural, publicada em três volumes: 
Elementos de Botânica, Elementos de Zoologia e Elementos de Mineralogia e 
Geologia, com edições impressas pela Tipografia Besnard Frères no final dos anos 
1920 e início dos anos 1930. No prefácio da primeira edição de Elementos de Botânica 
o autor afirma que o livro é o resumo das aulas dadas na Escola Normal: 

Escrevi este livro para as minhas alumnas na Escola Normal, que nelle 
encontrarão um resumo de minhas lições. Sob este ponto de vista não tenho 
duvidas de sua utilidade, nenhum livro se adaptará melhor ao meu curso. [...] 
(Werneck 1922, prefácio) 

A primeira edição dessa obra foi impressa em 1922, antes das reformas 
educacionais de Carneiro Leão e Fernando de Azevedo, e a terceira edição em 1932, 
após essas reformas. Apesar de uma década entre as duas edições e das reformas, 
Carlos Werneck não apontou mudanças em conteúdos, mas sim no tempo destinado 
às atividades práticas no ensino de História Natural: 

A última reforma do ensino municipal deu á cadeira de História Natural maiores 
possibilidades, dividiu o curso em dois annos lectivos. Assim, desafogado o 
programma da urgência do tempo, torna-se possível maior esplanação.  [...] 
Parece-me todavia, que não precisam os alumnos de um curso secundario de 
conhecimentos mais latos que os deste compendio. A sobra de tempo, a meu ver, 
deve ser empregada em trabalhos praticos. (Werneck 1932, prefácio). 

A importância dada por esse professor ao método ativo reforça as indicações de 
“lições” e “pontos” práticos nos programas de História Natural analisados. 
Entendendo com Esland (1971) que o professor decide sobre a sequência, a duração, o 
tempo e os conhecimentos em suas aulas e tem uma perspectiva disciplinar e 
pedagógica que direciona sua atuação, a distribuição ampliada da História Natural 
para outros anos ou séries nos programas de 1929 e anos 1930 pode ter contribuído 
para um ensino de base científica e calcado em métodos ativos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise apontou mudanças na distribuição da disciplina História Natural no 
currículo da Escola Normal do Distrito Federal nos anos 1920-30: estabelecida no 4º 
ano do ensino normal nos programas de 1924 e 1927, ampliou-se para o 3º e 4º anos 
no programa de 1929 e para a 3ª, 4ª e 5ª séries na Escola Secundária do Instituto de 
Educação do Distrito Federal, quando o ensino normal alcançou a equivalência com o 
ensino secundário. Em relação aos conteúdos de ensino e sua distribuição nas áreas 
de conhecimento, a Botânica, Zoologia, Mineralogia, Geologia e Biologia Geral foram 
contemplados nos programas de ensino de História Natural de 1924, 1927, 1929 e dos 
anos 1930, com destaque diferenciado. Conteúdos biológicos, apresentados como 
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noções gerais nos programas de História Natural de 1924 e 1927, ganharam destaque 
no programa de 1929 e em 1934 com a criação de outra disciplina - Biologia Geral, na 
6ª série no Curso Complementar na Escola Secundária do Instituto de Educação do 
Distrito Federal. Argumenta-se que o destaque dado aos conteúdos biológicos e à 
valorização de métodos ativos e experimentais na disciplina História Natural nessa 
instituição de ensino nos anos 1920-30  são marcas de um ideário de educação de base 
científica, pautada em métodos ativos e em saberes especializados. 
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RESUMO  

O presente texto se refere tematicamente ao curso de Direito no Brasil, e abrange 
desde as primeiras discussões parlamentares em 1823, após a independência brasileira 
em 07/09/1822, as quais antecederam a criação e a implantação dos primeiros cursos, 
em meio a um cenário marcado por interesses, divergências e debates políticos. 
Criados em 11/08/1827, a instalação dos dois cursos jurídicos se deu em 1828, um em 
São Paulo, SP, e outro em Olinda, PE. Essa pesquisa tem por objeto o ensino de 
natureza ou intenção prática desenvolvido nos cursos de Direito no Brasil, cujo foco 
esteve envolto sobre o modo como se dava a formação profissional do futuro advogado. 
O período compreende desde o Projeto de Regulamento ou Estatuto para o Curso 
Jurídico pelo Decreto de 9 de janeiro de 1825 organizado pelo Conselheiro de Estado 
Visconde da Cachoeira até o advento da Portaria do Ministério da Educação e Cultura 
(MEC), de nº 1.886, de 30/12/1994, quando então os alunos do Curso de Direito de 
todo o país, ao atingirem o penúltimo ano da graduação, passaram a frequentar 
obrigatoriamente o estágio supervisionado. 
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INTRODUÇÃO 

O objeto dessa investigação envolve, estruturalmente, quatro aspectos pela 
seguinte ordem, tendo por foco o ensino da prática do Direito: num primeiro 
momento, trata da origem dos cursos jurídicos no Brasil desde 1825, bem como sua 
evolução curricular ao longo do período imperial que dura até 1889; num segundo 
momento, descreve e explica desde o início da República no Brasil até 1994, data que 
envolve, em terceiro momento dessa investigação, a institucionalização do estágio 
supervisionado; e num quarto momento, uma análise das atividades que envolve as 
atividades práticas nos cursos de Direito brasileiros. 

 
1. SURGIMENTO DOS CURSOS JURÍDICOS E A EVOLUÇÃO CURRICULAR AO 
LONGO DO IMPÉRIO 

A partir da Independência do Brasil, em 1822, iniciou-se a busca pela criação dos 
cursos jurídicos no Brasil, surgindo inúmeros debates parlamentares acerca do tema. 
Naquela época, o objetivo precípuo dos cursos jurídicos era a formação do cidadão 
para exercer uma função política ou administrativa no Estado Imperial. 

Em meio a um momento marcado por contornos e confrontos coloniais, surgiram 
inúmeros debates com o objetivo de se criar os cursos jurídicos no Brasil. Várias foram 
as tentativas de criação desses cursos no país entre os anos de 1823 e 1827.  

Em 18 de agosto de 1823, como se vê em Bastos (2000, p. 3), durante a sessão da 
Assembleia Geral Constituinte foi lido o Projeto de Lei da Comissão de Instrução Pública, que 
assim dispunha:  

A Assembleia Geral Constituinte Legislativa do Brasil decreta: 1º) Haverá duas 
Universidades, uma na Cidade de São Paulo e outra na de Olinda, nas quais se 
ensinarão todas as ciências e as belas-letras [...] 4º) Entretanto, haverá desde já 
um Curso Jurídico na Cidade de São Paulo [...] que se governará provisoriamente 
pelos estatutos da Universidade de Coimbra. 

Os debates que versavam sobre a criação das Universidades e, por conseguinte, dos 
cursos jurídicos, ocorreram durante a Assembleia Constituinte. Assim, com o término 
desses debates e o consequente insucesso constituinte, em 4 de novembro de 1823, 
ocorreu também o primeiro fracasso de implantação dos cursos jurídicos no Brasil. 

Insta salientar que da mesma forma que à Constituição outorgada em 25 de março 
de 1824, sucedeu o Decreto do Imperador datado de 9 de janeiro de 1825 que assim 
estabelecia: “Hei por bem, ouvido o meu Conselho de Estado, criar, provisoriamente, 
um curso jurídico nesta Corte e cidade do Rio de Janeiro, com as convenientes 
cadeiras, e lentes, e como método, formalidade, regulamento e instruções” (BASTOS, 
2000, p. 4). 

O decreto acima mencionado não atingiu o seu objetivo, seja pela falta de 
investimento, seja pela falta de interesses favoráveis. Assim, Luís José de Carvalho 
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Melo, Visconde da Cachoeira, cuidou de elaborar um estatuto que se tornaria um 
importante documento da história da criação dos cursos jurídicos no Brasil. 

Sobre o conteúdo a ser ministrado na disciplina Prática do Direito ofertada no 
quinto ano dos cursos, Bastos (2000, p. 40-2) traz em sua obra o que constava do 
currículo no Estatuto do Visconde da Cachoeira: 

[...] História resumida do processo judicial civil e criminal; origem, variações, os 
efeitos negativos dos praxistas e administradores da justiça; como as cautelas e 
fórmulas que protegem o direito de propriedade e liberdade individual, pelo 
abuso, se formaram em tropeços e trazem prejuízos aos litigantes; distinguir 
processo civil do criminal, o ordinário do sumário, nomeará por exercícios entre 
os estudantes dos contendores, autor, réu, escrivão e advogado, em primeira 
instância, e fará que o advogado proponha ação que fará toda a movimentação 
judicial, inclusive processo de revista; o papel do promotor nos processos 
criminais; elaboração de escrituras, testamentos, procuração pelo aluno. 

O Estatuto do Visconde de Cachoeira era muito cuidadoso e detalhado em 
relação ao método, programa, bibliografia e ao roteiro para o ensinamento das 
diversas matérias, ficando o professor com pouca autonomia. Já o regulamento de 
1831, seguindo a orientação da Lei de 1827, aumentava a autonomia do docente e 
excluía o Direito Romano como forma interpretativa para os casos omissos; porém, 
em contrapartida, o Decreto de 1831 reativou a discussão sobre a importância do 
ensino do Direito Romano nos cursos jurídicos no Brasil. 

O Decreto de 9 de janeiro de 1825 já havia aprovado as cidades de São Paulo e 
Olinda para instalação dos primeiros cursos jurídicos. Por outro lado, diversas 
emendas foram apresentadas pelos parlamentares com o fito de se alterar o local onde 
o curso, ou os cursos, seriam instalados, motivando inúmeros debates. Esse ambiente 
conturbado perdurou até a promulgação da Lei de 11 de agosto de 1827 que assim 
dispunha: 

Crêa dous Cursos de sciencias Juridicas e Sociaes, um na cidade de S. Paulo e 
outro na de Olinda. Dom Pedro Primeiro, por Graça de Deus e unanime 
acclamação dos povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do 
Brazil: Fazemos saber a todos os nossos subditos que a Assembleia Geral 
decretou, e nós queremos a Lei seguinte: Art. 1.º - Crear-se-ãodous Cursos de 
sciencias jurídicas e sociais, um na cidade de S. Paulo, e outro na de Olinda, e 
nelles no espaço de cinco annos, e em nove cadeiras, [...]. 5.º ANNO1ª Cadeira. 
Economia politica. 2ª Cadeira. Theoria e pratica do processo adoptado pelas 
leis do Império. [...] Art. 8.º - Os estudantes, que se quiserem matricular nos 
Cursos Juridicos, devem apresentar as certidões de idade, porque mostrem ter 
a de quinze annos completos, e de approvação da Lingua Franceza, 
Grammatica Latina, Rhetorica, Philosophia Racional e Moral, e Geometria. 
Art. 9.º - Os que frequentarem os cinco annos de qualquer dos Cursos, com 
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approvação, conseguirão o gráo de Bachareis formados. Haverá também o 
grào de Doutor, que será conferido áquelles que se habilitarem som os 
requisitos que se especificarem nos Estatutos, que devem formar-se, e sò os que 
o obtiverem, poderão ser escolhidos para Lentes. [...] Art. 11.º - O Governo 
crearà nas Cidades de S. Paulo, e Olinda, as cadeiras necessárias para os 
estudos preparatorios declarados no art. 8.º. [...] O Secretario de Estado dos 
Negócios do Império a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do 
Rio de Janeiro aos 11 dias do mez de agosto de 1827, 6.º da Independência e do 
Império. [...] (BRASIL, 1827). 

Assim, depois de tantas idas e vindas, estavam oficialmente criados os 
primeiros cursos jurídicos no Brasil, um na cidade de São Paulo e outro na cidade 
de Olinda. Em São Paulo instalou-se o Curso de Ciências Jurídicas e Sociais no 
Convento São Francisco no dia 1º de março de 1828 e, em Olinda, instalou-se no 
Mosteiro São Bento, em 15 de maio do mesmo ano, onde permaneceu até 1854, 
quando então foi transferido para Recife. É oportuno consignar que, quando da 
implantação desses cursos, a qualidade do ensino jurídico ministrado deixava 
muito a desejar. 

Com efeito, naqueles tempos a estrutura burocrática do Estado sofria uma 
grande influência da Igreja, prova disso é a inserção no currículo da disciplina, 
Direito Público Eclesiástico. Pouca importância era dada ao ensino do Direito 
Processual, pois este era restrito às aulas teóricas lecionadas com o propósito de 
explicitar apenas técnicas de atuação processual. Ademais, não havia preocupação 
com relação aos métodos de ensino.  

Para melhor compreensão veja-se tabela 1 comparativa, trazida por Bastos (2000), 
dos currículos jurídicos de 1825, 1827 e 1831. 

 
Estatuto Visconde da Cachoeira 

de 23.3.1825 
Lei de Criação dos Cursos 

Jurídicos de 11.8.1827 
Regulamento dos Cursos 

Jurídicos de 07.11.1831 

1º ano 

Direito Natural 

Direito Público Universal 

Institutos do Direito Romano  

Direito Natural 

Direito Público 

Análise da CPIB* 

Direito das Gentes 

Diplomacia  

Direito Natural 

Direito Público 

Análise da CPIB 

2º ano 

Direito das Gentes 

Direito Público Marítimo 

Direito Comercial  

Direito Natural 

Direito Público 

Análise da CPIB 

Direito das Gentes 

Diplomacia 

Direito Público Eclesiástico  

Direito Natural 

Direito Público 

Direito das Gentes 

Diplomacia 

Direito Público Eclesiástico 

3º ano Direito Pátrio Civil Direito Pátrio Civil 
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Direito Pátrio Público 

Direito Pátrio Particular 

Direito Pátrio Criminal e  

Direito Público Eclesiástico 

Direito Pátrio Criminal 

Teoria do Processo Criminal 

 

Direito Pátrio Criminal  

4º ano 

Hermenêutica Jurídica 

(De Obligationibus, De actionibus, 

De Jure Crimine) 

Economia Política 

Direito Pátrio Civil 

Direito Mercantil 

 

Direito Pátrio Civil 

Direito Mercantil e Marítimo  

5º ano 

Hermenêutica Jurídica 

Noções de Processo Civil e 

Criminal  

Economia Política 

Teoria e Prática do Processo 

Adotado pelas Leis do Império  

Economia Política 

Teoria e Prática do Processo  

TABELA 1 | Título (Tabela de 3 colunas), Elementos de comparação dos currículos jurídicos de 1825, 1827 e 1831. 

*Constituição Política do Império do Brasil. 

1Fonte: Bastos, 2000, p.45.  

Mais de vinte anos depois tem-se outro decreto incidente sobre a disciplina que 
envolve a teoria e a prática do processo. O artigo 1° do decreto nº 1.134 de 30.03.1853 
preceituava: “Os atuais Cursos Jurídicos serão constituídos em faculdades de Direito; 
designando-se cada uma pelo nome da cidade em que tem, ou possa ter assento” 
(BASTOS, 2000, p. 54). Com certeza essa reforma sofreu, sensivelmente, uma forte 
influência do Estatuto do Visconde da Cachoeira, e as disciplinas constantes da nova 
grade curricular imposta pelo Decreto n. 1.134. Privilegiado o título da disciplina 
objeto desse estudo sua denominação é Hermenêutica Jurídica com Aplicação às 
Leis; Análise da Constituição; Processo Civil; e Prática Forense, prevista para o 5º 
ano do curso. 

O currículo somente veio se consolidar, efetivamente, com o advento do Decreto 
n. 1.386 de 28 de abril de 1854 que apresenta apenas pequenas alterações em relação 
ao anterior. A disciplina a que se refere o objeto dessa investigação passa a ser 
denominada por Hermenêutica Jurídica, Processo Civil e Criminal, incluído o Militar 
e Prática Forense. 

A questão envolvendo o ensino jurídico era extremamente conturbada naquela época, 
mas acreditava-se que isso poderia ser resolvido por meio de leis. O professor Bastos 
(2000, p. 141) traz em sua obra uma tabela comparativa entre os currículos jurídicos 
no Império, ilustrando a realidade dos diferentes períodos de ensino jurídico e as 
propostas que estiveram em discussão e avaliação no Parlamento da seguinte maneira: 

 
Decreto Nº 7.247, de 19.5.1879 
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Lei De 11.8.1827 (e 

Decreto Regulamentar 

De 7.11.1831) Ciências 

Jurídicas e Sociais 

Decreto Nº 1.386, de 

28.5.1854 Curso de 

Ciências Jurídicas. 

Ciências Jurídicas Ciências Sociais 

Direito Natural (1º e 2º) Direito Natural (1º e 2º) Direito Natural  Direito Natural 

Direito Natural (1º e 2º) Direito Público — Direito Público 

Análise CPIB (1º e 2º) Análise CPIB (1º e 2º)* Direito Constitucional 
Direito 

Constitucional 

— 
 Institutos de Direito 

Romano (1º)  
Direito Romano — 

Direito das Gentes (1º e 

2º) 
Direito das Gentes (2º) — Direito das Gentes 

Diplomacia (1º e 2º) Diplomacia (2º) — 
Diplomacia (incluído 

História dos 

Tratados)  

Direito Público 

Eclesiástico (2º) 
Direito Eclesiástico (2º)  

Direito Eclesiástico  Direito Eclesiástico  

Direito Pátrio Civil (3º e 

4º) 

Direito Civil Pátrio (3º e 4º - 

Comparação com Direito 

Romano) 

 

— 
— 

Direito Pátrio Criminal 

(Teoria do Processo 

Criminal)  

Direito Criminal (3º) 

(incluindo direito Militar) 
Direito Criminal  — 

Direito Mercantil e 

Marítimo (4º)  

Direito Marítimo e 

Comercial (4º) 

Hermenêutica Jurídica 

Direito Comercial 

 
— 

Teoria (e Prática) do 

Processo  

Processo Civil e Criminal 

(5º – incluído o Militar) e 

Prática Forense (5º) 

Teoria do Processo 

(Civil, Criminal, 

Comercial) 

Prática do Processo 

(aula) 

— 

— Direito Administrativo  — Direito Administrativo 

Economia Política Economia Política — Economia Política 

— — Medicina Legal  — 

— — — Ciência da 

Administração  

— — — Higiene Pública 
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— — — Ciência das 

Finanças 

— — — Contabilidade do 

Estado 

TABELA 2 | Título (Tabela de 4 colunas), Propostas de ensino jurídico, discutidas e avaliadas no parlamento. 

*Disciplina anteriormente reintroduzida por força do Decreto nº 608, de 16 de agosto de 1851, que também introduziu 
Direito Administrativo. 

1Fonte: Bastos, 2000, p.141.  

Em vista de uma síntese, o ensino jurídico no decorrer do período imperial regeu-
se por uma combinação de leis de 1827, 1831, 1854 e 1879. Os últimos anos do período 
imperial foram marcados por uma crise do próprio Estado que, no ensino superior, de 
modo especial no ensino jurídico, não conseguia implementar soluções curriculares 
capazes de padronizar os cursos jurídicos e, consequentemente, de criar uma 
Universidade no país.  

 
2. OS CURSOS JURÍDICOS NA REPÚBLICA DO BRASIL 

O Decreto n. 7.247, de 19 de abril de 1879, referido pela Tabela 2, também 
denominado por Reforma Leôncio de Carvalho, acabou por promover uma nova 
proposta para o ensino superior pátrio, tendo inclusive repercussões após a 
Proclamação da República. Com isso, novos cursos jurídicos foram implantados no 
país, entretanto, os padrões de qualidade não se mostravam satisfatórios. 

A Reforma Benjamin Constant resgata um pouco da formação curricular jurídica 
existente no Império, mas também ofertou, além dos Cursos de Ciências Jurídicas e 
Ciências Sociais, o Curso de Notariado. O de Ciências Jurídicas tinha por escopo 
habilitar o discente para o exercício da advocacia, da magistratura e dos ofícios de 
justiça. O de Ciências Sociais habilitava o bacharel para ocupar cargos na 
administração e diretorias do governo, bem como junto ao corpo diplomático e 
consular. Já o Curso de Notariado habilitava o aluno para exercer os ofícios de justiça, 
a exemplo de como acontecia com o de Ciências Jurídicas. 

Em 30 de outubro de 1895, foi promulgada a Lei n. 314, reorganizando o ensino do 
Direito. A referida norma legal modificou a estrutura curricular, bem como ampliou o 
prazo de duração do curso para cinco anos. Ainda, aboliu os cursos de Ciências Sociais 
e Notariado. Dessa forma, a partir de 1895, o currículo dos cursos jurídicos passou a 
ter nova configuração estrutural, mantendo-se a Prática Forense como disciplina 
destinada ao exercício de formação para aplicação de técnicas de atuação em juízo. 

Posteriormente, em 05 de abril de 1911, o então Presidente da República, Marechal 
Hermes da Fonseca, promulgou o Decreto n. 8.662, conhecido como Reforma 
Rivadávia Corrêa. Nesta se faziam presentes a regulamentação do currículo das 
faculdades de Direito; o fato de que elas seriam designadas conforme o nome da cidade 
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onde estivessem instaladas; introdução de mais um ano, ou seja, o curso passa a ter 
duração de seis anos, e buscava-se no sexto ano concentrar o ensino da Teoria e 
Prática do Processo; a frequência não obrigatória; os diplomas são abolidos, e a cria-
se exames de admissão, numa espécie de vestibular, realizados nas próprias 
instituições de ensino. 

Para melhor compreensão veja-se tabela 3 comparativa dos primeiros currículos 
dos cursos jurídicos da Primeira República. 

 
Seriação  Reforma de 1895 Reforma Rivadávia (1911) Reforma Carlos 

Maximiliano (1915) 

1° ano Filosofia do Direito 

Direito Romano 

Direito Público e 

Constitucional 

Introdução Geral do Estudo 

do Direito 

(Enciclopédia Jurídica) 

— 

Direito Público e 

Constitucional 

Filosofia do Direito 

Direito Romano 

Direito Público e 

Constitucional 

2° ano Direito Civil 

Direito Criminal 

Direito Internacional 

Público e Diplomático 

 

Economia Política 

Direito Administrativo 

— 

Direito Internacional 

Público e Privado e 

Diplomacia 

Economia Política e 

Ciências das Finanças 

Direito Civil 

— 

Direito Internacional 

Público 

Economia Política e 

Ciências das Finanças 

3° ano Direito Civil 

Direito Criminal 

Ciência das Finanças e 

Contabilidade do Estado 

Direito Comercial 

Direito Civil 

Direito Criminal 

Direito Romano 

Direito Civil 

Direito Penal 

Direito comercial 

4° ano Direito Civil 

Direito Comercial 

Teoria do Processo Civil, 

Comercial e Criminal 

Direito Civil 

Direito Comercial 

— 

— 

Direito Criminal 

Direito Civil 

Direito Comercial 

Teoria do Processo Civil 

e Comercial 

Direito Penal 

5° ano Prática Forense Ciências 

administrativas e  

Direito Administrativo 

História do Direito 

Direito Civil 

Direito Comercial 

Medicina Pública 

Prática de Processo Civil 

e Comercial 

Teoria e Prática do Processo 

Criminal 

Medicina Pública 
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Direito Administrativo 

Direito Internacional 

Privado 

6° ano  Teoria do Processo Civil 

e Comercial 

Prática do Processo Civil 

e Comercial 

Teoria e Prática do Processo 

 

TABELA 3 | Título (Tabela de 4 colunas), Comparativo dos primeiros currículos dos cursos jurídicos da Primeira 
República. 

1Fonte: Bastos, 2000, p.175.  

Já no ano de 1931, foi implantada a Reforma Francisco Campos, por meio do 
Decreto n. 19.851. Sobre o ponto de vista das configurações dos currículos do curso de 
Direito, Linhares (2010, p. 298) conclui que [...] estiveram não só durante o Império, 
mas também durante o período Republicano, sob forte e incondicional controle 
político e ideológico [...]. 

Se, por um lado, os currículos do curso de Direito não sofreram mudanças 
significativas no período em comento, por outro, com o advento do Estatuto das 
Universidades Brasileiras de 1931 e da Constituição Federal de 1946, as críticas quanto 
à organização isolada das faculdades ganharam força, dando ênfase às expectativas de 
criação efetiva de universidades no país. 

 
3. AS ATIVIDADES PRÁTICAS NOS CURSOS DE DIREITO BRASILEIROS 

Em 25 de fevereiro de 1972, foi promulgada a Resolução n. 3, pelo Presidente 
do Conselho Federal de Educação, passando os cursos jurídicos no Brasil a terem 
novas características, com a inserção de um novo currículo mínimo para os 
mesmos. Dentre outros focos, a Resolução recém-criada buscou aproximar os 
estudantes da realidade social, bem como flexibilizar os currículos em adequação 
às necessidades regionais. Contudo, a mencionada resolução também não apontou 
resultados satisfatórios, além do que, pouco alterou a estrutura vigente. 

Até 1972 os currículos dos cursos de Direito no país não faziam qualquer previsão 
acerca de atividades práticas a serem realizadas por meio de estágio supervisionado. 
Um dos principais legados deixados pela Resolução n. 3/72 foi a de tornar a Prática 
Forense sob a forma de estágio supervisionado como disciplina curricular obrigatória, 
não estabelecendo a sua carga horária mínima. Apenas estabeleceu que o curso de 
Direito seria ministrado com no mínimo de 2.700 horas de atividades. 

Com o surgimento do Provimento n. 40, de 24 de julho de 1973, do Conselho 
Federal da OAB, o Estágio de Prática Forense e Organização Judiciária passou a ser 
denominado simplesmente de Estágio, reforçando a nomenclatura dada pelo artigo 1º 
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da Lei n. 5.842/72. Estabeleceu-se também que o Estágio seria desenvolvido nos dois 
últimos anos letivos do curso, sem prejuízo do mínimo de duração de 2.700 horas de 
atividades fixado pelo Parecer n. 162/72 deste Conselho, e que teria pelo menos 300 
horas de atividades. 

Consoante à previsão dada pela Lei n. 5.842/72 e pela Resolução n. 15 de 02 de 
março de 1973, para ingresso nos quadros da OAB, foi criado um modo alternativo, 
facultativo, oferecido pelas faculdades de Direito e sob a supervisão da OAB. Com o 
advento de diversas normas legais, Boyadjian (2004, p. 45) nos explica que: 

Não devemos confundir Prática Forense com o Estágio Supervisionado pela OAB, 
criado pela Lei 5.842/72 e pela Resolução 15/73 do CFE, como uma forma 
alternativa para aprovação no Exame de Ordem. Acerca do tema, Rodrigues 
ensina que, Na prática, o sistema não deu certo, principalmente devido à má 
interpretação do conjunto normativo, que levou a duas anomalias: (a) o 
entendimento de que haveria um único estágio, de caráter optativo, que 
propiciaria a dispensa do exame de ordem; ou (b) o entendimento de que haveria 
um único estágio, de caráter obrigatório, que propiciaria a dispensa do exame 
de ordem. (Grifo nosso). 

Apesar da Resolução n. 3/72 do Conselho Federal de Educação dispor que o estágio 
supervisionado seria obrigatório, grande parte das instituições de ensino não a 
respeitaram. Em suma, a disciplina Prática Forense foi, na maioria dos cursos de 
Direito do país, confundida com aulas expositivas diferentemente do que deveria 
ocorrer em um estágio supervisionado.  

Observa-se que os currículos anteriores fizeram menção apenas à Prática Forense. 
Entretanto, a referida Resolução, em seu artigo primeiro, parágrafo único, letra “a”, se 
referiu à Prática Forense sob a forma de estágio supervisionado. Importante consignar 
que entre os anos de 1973 e 1994, os cursos jurídicos no Brasil tiveram como diretrizes 
de funcionamento a Resolução n. 3/72 do Conselho Federal de Educação. 

Na prática o que se viu foi a burla dos citados dispositivos legais, levando-se a 
entendimentos de que haveria um único estágio, facultativo, ou um único estágio, 
obrigatório, e que ambos poderiam propiciar a dispensa do exame da OAB.  

De 1962 a 1993, o ensino em nosso país passou por mudanças significativas. A 
primeira LDB do Brasil sancionada em 1961, cuja vigência perdurou até 1996, 
representou um grande avanço para o sistema de ensino nacional. Soma-se a isso a 
Reforma Universitária de 1968 que trouxe um novo modelo de ensino superior, 
permitindo a modernização e expansão das instituições educacionais públicas, 
principalmente das universidades federais, além de possibilitar a penetração cada vez 
maior do setor privado, tanto na graduação, quanto na pós-graduação.  

Somente em 30 de dezembro de 1994, com o advento da Portaria do MEC de n. 
1.886, é que a questão restou resolvida, quando então os alunos do Curso de Direito 
de todo o país, ao atingirem o penúltimo ano da graduação, passaram a frequentar 
obrigatoriamente o estágio supervisionado. 
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Por fim, conclui-se que até o ano de 1994 existiram duas modalidades de estágios 
nos cursos de Direito no Brasil. A primeira, disciplina do currículo mínimo, chamada 
de Prática Forense, sob a forma de estágio supervisionado, cuja previsão advinha da 
Resolução n. 3/72 do CFE, de cunho obrigatório. E a segunda, definida como Estágio 
de Prática Forense e Organização Judiciária, prevista pela Lei n. 5.842/72 e pela 
Resolução n. 15 de 02 de março de 1973, do CFE, de caráter facultativo, pois permitia 
ao aluno que a cursasse e que fosse aprovado, a inscrição nos quadros da OAB, 
independentemente da realização e aprovação no exame da mesma. Ademais, essa 
possibilidade perdurou até a promulgação da Lei n. 8.906/94, de 04 de julho de 1994 
- Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil que, em seu artigo 8°, 
inciso IV, quando então, a partir daí, a OAB passou a condicionar a inscrição do 
bacharel em seus quadros, mediante a aprovação em exame de ordem. 

 
4. A PORTARIA N. 1.886/94 E A NOVA CONFIGURAÇÃO DOS CURSOS DE 
DIREITO NO BRASIL 

A Portaria do MEC de n. 1.886/94 não apenas estabeleceu o currículo mínimo, mas 
também fixou diretrizes curriculares significativas que modificaram substancialmente 
os cursos de Direito no país, razão pela qual pode ser considerada uma das maiores, 
senão a maior reforma implantada no ensino jurídico brasileiro desde 1827. 

Em virtude do disposto na Portaria n. 1.886/94, os alunos do Curso de Direito de 
todo o país, ao atingirem o penúltimo ano da graduação, passaram a frequentar 
obrigatoriamente o estágio supervisionado. 

A mencionada portaria, por meio de seu artigo 14, também permitiu às instituições 
celebrarem convênios de intercâmbio dos alunos e docentes, com aproveitamento das 
respectivas atividades de ensino, pesquisa, extensão e prática jurídica. 

A Portaria do MEC n. 1.886/94 trouxe em seu bojo, apenas 17 artigos, os quais 
representaram significativas e importantes alterações nos cursos de Direito, 
possibilitando uma melhor formação do aluno por meio de um ensino 
interdisciplinar focado na realidade social. De outro norte, foi no ensino prático 
que a citada portaria apresentou a mais importante de suas inovações conforme 
adiante será abordado. Há de se frisar que “Uma das mais importantes 
características da Portaria MEC é a sua preocupação em construir uma nova relação 
entre o conhecimento e a prática jurídica” (PÔRTO, 2000, p. 76). 

Com certeza um dos pontos mais relevantes tratados pela Portaria n. 1.886/94 foi 
justamente a questão envolvendo a obrigatoriedade do estágio de prática jurídica, 
supervisionado pela instituição de ensino superior. 

Denota-se aqui, mais precisamente no caput do artigo 10 da portaria sub examen, 
que as atividades do estágio que, até então eram facultativas, passam a ser 
obrigatórias. 

Sobre a obrigatoriedade do estágio é importante transcrever a lição de Boyadjian 
(2004, p. 47):  
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A obrigatoriedade de estágios nos chamados Núcleos de Prática Jurídica diminui 
a distância entre o aluno e a realidade social que o cerca, despertando, desta 
forma, maior segurança no futuro profissional, conscientizando-o de seu 
compromisso social como operador do direito, qual seja, o de apaziguador dos 
conflitos advindos da vida em sociedade. 

Com o advento da mencionada portaria, o estágio passa a ser composto 
obrigatoriamente de atividades de cunho prático, simuladas e reais, não podendo ficar 
restritas à sala de aula convencional, com a utilização de aulas expositivas tradicionais. 

Nesse diapasão, tornou-se imprescindível a estruturação das instituições de ensino 
no sentido de oferecer instalações adequadas e satisfatórias ao treinamento das 
atividades profissionais inerentes às diversas carreiras jurídicas, mas, sobretudo, à 
advocacia, à magistratura e ao Ministério Público. 

No que diz respeito às atividades voltadas à Prática Jurídica, a portaria em 
comento, mais precisamente em seu artigo 11, preceitua que elas deverão versar sobre: 

[...] redação de peças processuais e profissionais, rotinas processuais, assistência 
e atuação em audiências e sessões, visitas a órgãos judiciários, prestação de 
serviços jurídicos e técnicas de negociações coletivas, arbitragens e conciliação, 
sob o controle, orientação e avaliação do núcleo de prática jurídica. (BRASIL, 
1994). 

Reforça-se aqui, que as atividades do estágio supervisionado deverão ser 
exclusivamente práticas, confirmando o disposto no caput do artigo 10. Verifica-se ser 
o rol de atividades meramente exemplificativo, podendo a instituição de ensino reduzi-
las ou ampliá-las. 

Outro dispositivo legal que muitas vezes é mal interpretado é o artigo 13 da 
Portaria n. 1.886/94, pois estabelece que: o tempo de estágio realizado em Defensoria 
Pública da União, do Distrito Federal ou dos Estados, na forma do artigo 145, da Lei 
Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994, será considerado para fins de carga 
horária do estágio curricular, previsto no artigo 10 desta Portaria.  

Com o advento da Portaria n. 1.886/94, restou revogada expressamente a 
Resolução 3/72/CFE que tratava do currículo mínimo e, também, a Resolução 
15/73/CFE, que versava sobre o estágio extracurricular de Prática Forense e 
Organização Judiciária. Ressalta-se que a Lei n. 5.842/72, era regulamentada pela 
Resolução 15/73/CFE, sendo que tal lei já havia sido revogada tacitamente pela Lei n. 
8.906/94 – Estatuto da Advocacia e da OAB. 

Pode-se afirmar no tocante às atividades de prática jurídica, a Portaria n. 1.886/94, 
deixou de lado o tecnicismo contido na Resolução 3/72/CFE, e por valorizar a 
interdisciplinaridade por meio de atividades complementares, acabou por dar maior 
importância à formação humanista que os operadores do Direito devem ter. Nesse 
sentido, constata-se ter a Portaria n. 1.886/94 dado maior importância às atividades 
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de prática jurídica, o que, sem sombra de dúvidas, representou um grande avanço dos 
Cursos de Direito no país. 

Inegavelmente, a Portaria n. 1.886/94 trouxe mudanças significativas do ponto de 
vista curricular, as quais modificaram substancialmente os cursos de Direito, 
principalmente no que diz respeito à prática jurídica. Vale ressaltar que sua vigência 
perdurou até o advento da Resolução CNE/CES n. 9, de 29 de setembro de 2004, 
quando foram instituídas novas diretrizes curriculares aos cursos de Direito de todo 
país. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como visto, quando da instalação dos dois Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais 
nos primeiros meses de 1828, estava prevista para o 4° ano, a disciplina, Theoria e 
pratica do processo adoptado pelas leis do Império; a legislação de 1831 reduz a 
denominação para Teoria e Prática do Processo; depois, em 1853, foi alterada para 
Prática Forense; em 1854, uma nova alteração, Hermenêutica Jurídica, Processo Civil 
e Criminal, incluído o Militar e Prática Forense; em 1879, sua designação passa a ser 
Prática do Processo; é interessante observar que em 1895 ela retoma a denominação 
de Prática Forense. Já no período republicano, um decreto de 1911, passa a denominá-
la por Teoria e Prática do Processo, além de criar uma outra, Prática do Processo Civil 
e Comercial. Somente esta foi mantida numa reforma de 1915, bem como o foi na 
reforma de 1931. 

Assim, tratamos de analisar a legislação apoiada nos diferentes currículos, desde 
as primeiras discussões estabelecidas a partir de 1825 até 1994, no tocante ao 
movimento real dos dispositivos e à sua significação para a formação profissional. 

Verificamos que até 1972, os currículos dos cursos de Direito no país não faziam 
qualquer previsão acerca de atividades práticas a serem realizadas por meio de estágio 
supervisionado. Constatamos também a emergência de outras normas inerentes ao 
estágio nesse período, tais como a Lei n. 5.842/72 e a Resolução n. 15/73 do CFE. O 
Conselho Federal da OAB editou em 24 de julho de 1973, o Provimento n. 40, passando 
o Estágio de Prática Forense e Organização Judiciária a ser denominado simplesmente 
de Estágio, reforçando a nomenclatura dada pelo artigo 1º da Lei n. 5.842/72. 
Estabeleceu-se também que o Estágio seria desenvolvido nos dois últimos anos letivos 
do curso, sem prejuízo do mínimo de duração de 2.700 horas de atividades fixado pelo 
Parecer n. 162/72 deste Conselho, e que teria pelo menos 300 horas de atividades. 

Apesar da Resolução n. 3/72 do CFE dispor que o estágio supervisionado seria 
obrigatório, verificou-se que muitas instituições de ensino não a respeitaram. Em 
suma, a disciplina Prática Forense foi, na maioria dos cursos de Direito do país, 
confundida com aulas expositivas diferentemente do que deveria ocorrer em um 
estágio supervisionado.  

O estudo da legislação envolvendo o ensino prático nos possibilitou detectar que 
até o ano de 1994 existiam duas modalidades de estágio nos cursos de Direito no Brasil. 
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A primeira, disciplina do currículo mínimo, chamada de Prática Forense, sob a forma 
de estágio supervisionado, cuja previsão advinha da Resolução n. 3/72 do CFE, de 
cunho obrigatório. E a segunda, definida como Estágio de Prática Forense e 
Organização Judiciária, prevista pela Lei n. 5.842/72 e pela Resolução n. 15 de 02 de 
março de 1973, do CFE, de caráter facultativo, que permitia ao aluno que a cursasse e 
que fosse aprovado, obter a inscrição nos quadros da OAB, independentemente da 
realização e aprovação no exame da mesma.  

Percebemos que a Portaria do MEC de n. 1.886/94 trouxe mudanças significativas 
do ponto de vista curricular aos cursos de Direito no Brasil, mas, principalmente, para 
o estágio supervisionado, passando este a ser obrigatório aos acadêmicos que 
ingressassem nos cursos a partir de 1996, inclusive.  

Concluimos, portanto, que teoria e prática são aspectos indissociáveis, uma vez 
que são integrantes para a aproximação do aluno à realidade, por meio de práticas 
sociais que expressassem o movimento real da sociedade, e permitisse a realização de 
atividades educativas de natureza escolar e não-escolar/profissional. Essa conjugação 
entre teoria e prática contribuiu sobremaneira para o processo ensino-aprendizagem 
e para a inserção do aluno numa determinada situação social.  
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RESUMO  

No presente trabalho intenciona-se analisar 16 planos de curso utilizados nas aulas 
dos anos 1972 e 1973. Todos os 16 planos de curso foram problematizados a partir de 
dois pontos: objetivo do curso e a divisão e apresentação dos conteúdos que seriam 
trabalhados. Adotou-se como referencial teórico a noção de documento concebida por 
Jacques Le Goff e Peter Burke. Os resultados indicam que tanto os conteúdos 
trabalhados no curso de formação de professores da EEFD quanto as concepções 
difundidas pelo corpo docente compunham o retrato de um contexto do qual fizeram 
parte tanto o próprio curso de Educação Física quanto os sujeitos que por ali 
circulavam. Embora os conteúdos biomédicos e esportivos aparecessem como 
predominantes na área durante o período em tela, havia outras práticas que pareciam 
extrapolar esses conteúdos.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Formação de professores, Ditadura Militar, Escola de Educação Física e Desportos 
UFRJ. 
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1. INTRODUÇÃO 

Essa comunicação apresenta parte dos resultados de uma pesquisa de mestrado 
defendida em 2013 que teve como objetivo geral analisar como ocorria o processo de 
formação de professores na Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) no período 
do regime militar entre 1968 e 1979. No presente trabalho intenciona-se analisar 16 
planos de curso utilizados nas aulas dos anos 1972 e 1973.  

Antes de ser Escola de Educação Física e Desportos (EEFD), a mesma 
denominava-se Escola Nacional de Educação Física e Desportos (ENEFD). As décadas 
de 1960 e 1970 representaram um período de transformações para esta instituição, 
uma vez que, em 1965, por meio da lei n. 4831, ocorre a modificação do nome da 
Universidade do Brasil para Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, mudança 
essa acompanhada pela ENEFD que, em 1968, passa a se chamar Escola de Educação 
Física e Desportos (EEFD). Em 1972 ocorre a inauguração do novo campus na Ilha do 
Fundão, além da reformulação do Regimento da EEFD.  
 

2.CAMINHOS METODOLÓGICOS  

O corpus documental utilizado nessa pesquisa é representado por 16 planos de 
curso das seguintes disciplinas: Anatomia I e II, Atletismo I (masculino e feminino), 
Atletismo II (masculino e feminino), Biologia para Educação Física, Biometria, 
Estudos Brasileiros, Fisiologia, Informações Gimno-Desportivas (feminino), Natação 
I e II, Natação Sincronizada, Primeiro Socorros e Saltos Ornamentais. 

Esses planos de curso foram divididos em três categorias temáticas, relacionadas 
à área correspondente de cada disciplina. Sendo assim, os planos de curso foram 
divididos em disciplinas biomédicas (seis planos de curso), voltadas para os aspectos 
biomédicos e biológicos; teórico-práticas (nove planos de curso), relacionadas a 
conteúdos esportivos; e humanas (um plano de curso), ligadas às Ciências Humanas e 
Sociais. 

Todos os 16 planos de curso foram problematizados a partir de quatro pontos: 
objetivo do curso, programa da disciplina, apresentação e modelo de escrita, e 
bibliografia utilizada. Dessa forma, foi possível analisar os planos de curso 
integralmente e de forma que facilitasse a comparação e discussão de determinados 
aspectos. O debate das características de cada plano de curso seguirá a ordem desses 
pontos de análise propostos, para iluminar determinados aspectos entre as três 
categorias temáticas. 

O referencial teórico utilizado para problematizar tais documentos foi composto 
pelas análises de Burke (1992) e Le Goff (1996), acerca da necessidade de se 
problematizar o documento e ficar atento para as suas peculiaridades e ao contexto em 
que foram escritos.  
 
3. OS PLANOS DE CURSO 
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O primeiro ponto a ser discutido é com relação aos objetivos gerais de cada 
disciplina. De uma forma geral, as disciplinas apresentavam uma redação clara sobre 
o(s) seu(s) objetivos(s), variando apenas de acordo com a sua área de concentração.  

As disciplinas biomédicas tinham como objetivo principal introduzir aspectos 
relacionados ao sistema locomotor, aspectos morfofuncionais de interesse na prática 
desportiva e noções biológicas do corpo humano, ou seja, essas disciplinas visavam 
uma articulação entre os conhecimentos advindos das Ciências Biológicas e os da 
Educação Física, através de aulas teóricas e práticas. Foi possível identificar também 
que, embora houvesse planos de curso bem elaborados, como o da disciplina 
Biometria1, outras disciplinas apresentavam planos incompletos, como, por exemplo, 
o caso de Socorros Urgentes, que sequer apresentou o objetivo do curso. 

Os planos de curso das disciplinas teórico-práticas, assim como as biomédicas, 
previam um curso ministrado através de aulas teóricas e práticas; entretanto, em todos 
os casos o número de aulas práticas era superior. Essas disciplinas apresentavam como 
objetivo (s) principal (ais) o estudo da técnica, o aperfeiçoamento de determinados 
estilos, bem como introduzir a regulamentação oficial de cada esporte e trabalhar 
bases de treinamento específicas. Sobre as particularidades percebidas, salienta-se a 
preocupação com a parte profissional, no caso da disciplina Informações Gimno- 
Desportivas, e com a parte física e moral, no caso da disciplina Saltos Ornamentais. 

Com relação à única disciplina humana analisada do curso, o objetivo principal era 
“aproximar” os alunos de uma visão geral dos problemas brasileiros. Observando pura 
e simplesmente, parece que a disciplina iria cumprir seu papel no Ensino Superior, 
porém, os desvios já percebidos na sua inserção no currículo continuavam na 
formulação do seu plano de curso. 

Analisando especificamente os planos de curso, no que diz respeito à divisão e 
apresentação dos conteúdos que seriam trabalhados, quase todos os planos 
procuravam prever e planejar suas aulas da disciplina. Alguns foram mais 
organizados, enquanto outros foram apresentados até incompletos. 

Sobre os quesitos divisão e apresentação dos conteúdos, todas as disciplinas 
biomédicas os apresentavam de forma clara, resumida e, em todos os casos, em 
tópicos, facilitando a compreensão do que seria trabalhado. A disciplina que exibia 
melhor organização, como já destacado anteriormente, era Biometria, principalmente 
por ser a única disciplina a prever uma avaliação do curso de maneira gradual2. 

As disciplinas teórico-práticas também apresentavam um plano de curso dividido 
em tópicos e descritivo, ressaltando, na maioria dos casos, os movimentos e atividades 
previstas para cada aula. Algumas peculiaridades dos planos, que fugiam da 
característica de repetição de movimentos, eram, por exemplo, a intenção de articular 

                                                   
1A disciplina apresentou um programa detalhado e didático, procurando prever todos os aspectos do curso. 

2 As outras disciplinas biomédicas também apresentavam diretrizes para a avaliação do curso, mas não com a 
organização da disciplina Biometria.  
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os conteúdos com outras disciplinas do currículo3, além de uma preocupação em 
preparar o futuro professor de Educação Física para trabalhar em determinados 
segmentos da escola. Também foi possível perceber em algumas disciplinas teórico-
práticas uma ênfase em trabalhar determinados aspectos morais do ser humano 
através do esporte, como a ação da atividade física relacionada a padrões físicos e 
morais4. 

Já a disciplina Estudos dos Problemas Brasileiros, enquadrada na categoria de 
disciplinas humanas neste estudo, apresentava um plano de curso generalista e 
inacabado. Generalista por apresentar uma disciplina formada por meio de palestras5 
isoladas e por conteúdos diversos, e inacabado por não apresentar todos os conteúdos 
e atividades que seriam ministradas, demonstrando, portanto, ser o plano de curso 
com mais “falhas” dentre os analisados. 

Comentando sobre alguns pontos apresentados até agora, é possível notar duas 
formas de pensar a Educação Física: uma delas em sua relação com a área Biomédica 
e a Medicina Esportiva, que continuavam sendo conteúdos importantes dentro do 
curso, e outra relacionando a parte prática e desportiva, tendo em vista a formação do 
professor de Educação Física. 

Abordando especificamente o segundo ponto, percebe-se uma possível utilização 
do esporte como alternativa para distrair as massas e um provável meio de 
desmobilização e despolitização social (ROSA, 2006; PELEGRINI, 2008), algo já 
bastante debatido na literatura. Considera-se também a escolha do esporte pelo 
Governo militar6 como uma prática essencial para a vida humana (PINTO, 2003). 
Além disso, por ser um fenômeno cultural de massa, o esporte demonstrava ser uma 
possibilidade educacional privilegiada (TABORDA DE OLIVEIRA, 2001)7. 

Embora todas as disciplinas teórico-práticas, pelo menos as analisadas, do curso 
de formação de professores de Educação Física da EEFD apresentassem um programa 
que estimulasse a repetição de movimentos e a prática do esporte nas aulas, algumas 
peculiaridades foram notadas, como, por exemplo, a preocupação em preparar o 
futuro professor e articular os conteúdos ministrados com outras disciplinas do curso. 

                                                   
3 Conforme pôde ser visto nas ementas das disciplinas Atletismo I e Natação II. 

4 As disciplinas Informações Gimno-Desportivas e Saltos Ornamentais foram as únicas que apontaram esse 
conteúdo na ementa. 

5 Os conteúdos das palestras eram: 1) Educação integral do homem; 2) Ecologia; 3) Desenvolvimento da 
Amazônia; 4) Pesquisa Tecnológica; 5) Educação; 6) Fisiologia e ideologia políticas; 7) Petróleo e sua importância 
no desenvolvimento brasileiro; 8) Importância do mar no litoral Brasileiro. 

6 Rei (2013) detectou que, durante todo o período do Governo militar, as produções voltadas ao treinamento 
desportivo e aprendizagem esportiva foram as que mais apareceram na Revista de Educação Física da Escola de 
Educação Física do Exército. 

7 Especificamente no caso da Educação Física Escolar, onde muitos professores formados na EEFD iriam 
lecionar, a literatura também ressalta a ênfase, no período do Governo militar, das aulas voltadas para a prática 
esportiva baseada em “resultados quantificáveis” (ROSA, 2006, p. 58), como a aptidão física, o treinamento 
desportivo (TABORDA DE OLIVEIRA, 2001), a biomecânica e a fisiologia (PELEGRINI, 2008). 
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Complementando esse debate, Valente (2010) destaca que as técnicas de trabalho de 
um professor não se resumem necessariamente a um tecnicismo, característica que 
pôde ser visualizada na leitura dos planos de curso, ou seja, a técnica poderia ser o 
aspecto mais importante ou até mesmo o principal objetivo do curso, mas parecia não 
ser a única preocupação dos docentes ao elaborar o plano. 

Sobre a visão de uma prática esportiva voltada para uma conotação moral, também 
identificada em algumas disciplinas, havia uma prática que provavelmente buscava 
moldar ou disciplinar os corpos, com exceção de algumas características normativas 
da EEFD presentes no Regimento, já debatidas anteriormente. Todavia, 
diferentemente de Valente (2010), que pontua a década de 1980 como um momento 
de preocupação em romper com uma formação técnica e estabelecer uma mais 
preocupada com a formação profissional, observam-se indícios de algumas dessas 
preocupações já no início da década de 1970. 

Com relação à disciplina Estudos dos Problemas Brasileiros, a análise do plano de 
curso oferece ainda mais indícios de que a mesma provavelmente não conseguia 
“colocar em prática” seus principais objetivos. Sendo assim, cabe questionar: como 
uma disciplina com objetivos altamente peculiares no Ensino Superior apresentava-se 
de maneira tão desorganizada? Se sua meta era preparar mão de obra para se adequar 
ao avanço do país (ROSA, 2006), talvez devesse se preparar melhor para tal 
empreitada. 

O terceiro ponto de análise dos planos de curso, relacionado à apresentação e ao 
modelo de escrita, fez transparecer outra prática da EEFD que parecia não ocorrer da 
maneira como deveria: a avaliação e validação dos planos de curso. A apresentação, de 
uma forma geral, não exibia problemas, pois os planos de curso, como já comentado, 
eram bastante claros quanto a seus objetivos e propostas, porém o modelo de escrita 
foi um ponto muito delicado na análise. 

Em todas as três categorias, identificou-se uma grande quantidade de erros de 
datilografia, acentuação e ortografia, indicando, assim, dois aspectos preocupantes: o 
primeiro deles é o fato de que diversos docentes de um curso superior vinculado a uma 
Universidade Federal apresentavam problemas básicos de escrita e concordância. O 
outro aspecto é que esses planos de curso pareciam ser aprovados de forma aligeirada 
ou até mesmo depois que já estavam em prática.  

O último ponto dos planos de curso a ser apresentado e discutido diz respeito às 
bibliografias utilizadas e/ou sugeridas pelas disciplinas, aspecto esse também 
destacado em alguns estudos voltados para a Educação Física no período da ditadura 
militar (TABORDA DE OLIVEIRA, 2003; PINTO, 2012). No que se relaciona às 
bibliografias utilizadas para fundamentar as disciplinas ou indicadas aos alunos, dos 
16 planos de curso investigados, sete não apresentavam lista de referências 
bibliográficas. 

Um dado curioso sobre essa questão é o fato de cinco das seis disciplinas 
biomédicas analisadas não apresentarem lista de referências, o que, sem dúvida, é um 
aspecto muito peculiar, uma vez que a área biomédica, pautava cientificamente a 
Escola desde sua criação, em 1939. A única exceção foi o plano da disciplina Biometria, 
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que tinha uma lista com 12 referências8 bibliográficas, utilizando artigos de revistas 
científicas especializadas. 

Em contrapartida, as disciplinas teórico-práticas apresentavam apenas um plano 
de curso sem referências bibliográficas, de um total de nove. Nos demais, grande parte 
das referências era estrangeira, oriunda de países como Estados Unidos9, Dinamarca, 
Colômbia e França10. 

Já a disciplina Estudos dos Problemas Brasileiros não apresentava nenhuma lista 
de referências, algo compreensível para uma disciplina cujo plano de curso estava em 
aberto, previa um ciclo de palestras e sequer indicava um professor para ministrá-la. 
Desse modo, cabe apenas especular se alguma espécie de formação que ocorria de fato 
para os docentes. 

Quanto às referências bibliográficas, Pinto salienta (2012) que elas ajudam a 
“constituir uma ambiência acadêmica” (p. 73), pois fazem parte de um conjunto de 
fontes que aproximam o estudo aos objetivos, conteúdos e métodos que estariam 
presentes no curso de formação de professores. Desse modo, foi possível identificar 
que, na década de 1970, embora as disciplinas biomédicas tenham apresentado uma 
baixa fundamentação teórica em seus planos de curso, as disciplinas teórico-práticas 
demonstraram uma relativa preocupação em respaldar os conteúdos ministrados11. 

Outro fator a ser comentado é que, assim como Taborda de Oliveira (2003) 
identificou, em seu estudo na Região Sul do país, uma grande quantidade de 
referências vindas do exterior para pautar a Educação Física no período da ditadura 
militar, parece que os professores da EEFD também utilizavam mais referências 
internacionais em seus cursos. Ainda que na década de 1970 o MEC tenha investido 
na produção de referências para a área da Educação Física (PINTO, 2012), essa 
bibliografia parece não ter sido muito bem recebida em determinadas localidades 
(TABORDA DE OLIVEIRA, 2003). No caso da EEFD, não foi possível notar, no recorte 
em questão, nenhum incentivo direto do MEC com relação ao acervo bibliográfico da 
Escola.  
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, tanto os conteúdos trabalhados no curso de formação de professores da 
EEFD quanto as concepções difundidas pelo corpo docente compunham o “retrato” de 
um contexto do qual fizeram parte tanto o próprio curso de Educação Física quanto os 

                                                   
8 Dessas 12 referências, nove eram nacionais e três eram oriundas dos Estados Unidos. 

9 A influência dos Estados Unidos durante o período do governo militar também é tema de muitas análises na literatura 
(PELEGRINI, 2008; LEHER, 2010). Entretanto, seu aparecimento em grande parte das referências não significa uma 
atuação efetiva em todas as práticas da EEFD. 

10 Cabe destacar a presença da obra da professora Maria Lenk em Natação I e II, sendo, inclusive, a única obra nacional 
presente nas duas disciplinas.  

11 Ao analisar o caso da EEFMG, Pinto (2012) também percebeu uma maior cientificidade presente nas disciplinas 
esportivas do curso na década de 1970. 
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sujeitos que por ali circulavam. Percebe-se também que, embora os conteúdos 
biomédicos e esportivos aparecessem como predominantes na área durante o período 
em tela, havia outras práticas que pareciam extrapolar esses conteúdos. 
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RESUMO  

Nesta comunicação apresentamos resultados parciais da pesquisa, em 
desenvolvimento, que tem como objetivo central investigar, localizar e analisar os 
currículos da Escola Normal de São Paulo enfocando o ensino de Caligrafia e 
Desenho na formação de professores da Escola Normal de São Paulo no período 
correspondente a 1846 – 1934, publicadas nos vários formatos, sobretudo em livros, 
nos quais se acredita conterem os conceitos, conteúdos e referenciais teóricos 
privilegiados na disciplina em estudo, fazendo um paralelo com os dias atuais. A 
partir dessa proposta de investigação, surgiram as seguintes questões norteadoras: a 
Arte estava na formação dos professores na Escola Normal? Acredita-se que a análise 
dos métodos e dos saberes dos professores, se justifica porque favorece a 
compreensão da importância da mesma para a educação paulista. A pesquisa foi 
baseada em textos ligados à arte-educação de Ana Mae Barbosa, Rosa Iaverlberg e 
Hebert Read. A história da Escola Normal e a História da Educação os autores 
citados serão: Márcia Hilsdorf Dias e Carlos Monarcha. O currículo com o texto de 
Jane Soares de Almeida. Espera-se não somente aumentar os conhecimentos sobre a 
temática ora evidenciada, mas também contribuir com o desenvolvimento de 
pesquisas correlatas. 
 
PALAVRA-CHAVE 

História da Educação, ensino de Caligrafia e Desenho, Escola Normal de São 
Paulo. 
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INVESTIGANDO O ENSINO DE CALIGRAFIA E DESENHO NO CURRÍCULO DA 
ESCOLA NORMAL DE SÃO PAULO (IMPÉRIO E INÍCIO DA PRIMEIRA REPÚBLICA); 
PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 

Essa comunicação visa: investigar, localizar e analisar os currículos da Escola 
Normal de São Paulo enfocando a Arte na formação de professores fazendo um 
apanhado do curso de formação de professores nos dias atuais. 

De acordo com Márcia Hilsdorf Dias, podemos compreender a Escola Normal de 
São Paulo no Império em três fases: 

 
• A Primeira fase (1846-1867) 
• A Segunda fase (1875-1878) 
• A Terceira Fase (1880-1890) 

 
Nota-se que entre uma fase e outra há um espaço de tempo. Infelizmente a Escola 

Normal de São Paulo passou por variadas crises, com muitas interrupções, por 
diversos motivos que neste artigo não há necessidade de aprofundar. Portanto, vamos 
nos atentar as fases apresentadas, dando ênfase aos currículos. 

Na primeira fase, a Escola Normal era de frequência masculina, ou seja, não 
estudava mulheres. 

Havia o que se chamava cadeiras, (disciplina ou um grupo de disciplinas 
destinadas a um cargo), vale lembrar que o curso possuía dois anos de duração. Ao 
todo eram duas cadeiras, com um único professor: Dr. Manuel José Chaves. 

Sendo elas:  
• 1ª cadeira – Lógica, Gramática Geral e da Língua Nacional; Teoria e 

Prática da Aritmética; Geometria Prática; Caligrafia; Princípios e Doutrinas 
da Religião do Estado. 

• 2ª cadeira – Métodos e Processos do Ensino, suas aplicações e vantagens 
comparativas. 
 

 
Ao observar o quadro I.I pode-se notar a presença da Caligrafia, disciplina que 

poderia se aproximar mais da Arte, que se encontra no 2º ano, no mesmo grupo da 
disciplina: Aplicação dos Métodos do Ensino Primário, ou seja, analisando essa 
junção, podemos compreender que as disciplinas trabalham integradas. A Caligrafia 
dava suporte ao que seria – a Didática, auxiliando a prática do futuro professor. Vale 
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acentuar que o currículo nessa fase é de cunho cultural e não pedagógico. Portanto, a 
Caligrafia encontra-se em ambas esferas: pedagógica e cultural. 

 
A segunda fase da Escola Normal, ao observarmos o quadro I.II (vide anexo), 

podemos notar uma mudança na estrutura curricular, pois houve uma mudança do 
próprio curso, com dois professores. 

Porém, mesmo com as mudanças vigentes, o curso continuava com frequência 
masculina, ou seja, o publico alvo da Escola Normal de São Paulo era para o sexo 
masculino desde o início de sua inauguração. 

A disciplina de Caligrafia encontra-se na 1ª cadeira, ao lado da disciplina: Métodica 
e Pedagogia, ou seja, assim como na 1ª fase, a disciplina de Caligrafia continuava 
atrelada a prática de ensino, não tendo nenhum comprometimento artístico. Os 
futuros professores com esse currículo teriam as noções básicas do conteúdo do ensino 
primário. 

No ano seguinte, houve uma mudança na estrutura curricular na Escola Normal 
de São Paulo, vinda da Lei nº 55, de 30 de março de 1876, com o objetivo do 
desmembramento das cadeiras. O curso começou a contar com um número maior de 
professores, como podemos verificar no quadro I.II. Além disso nota-se a saída da 
Caligrafia no currículo a partir do ano de 1876, e a entrada de disciplinas filosóficas 
conferindo ao curso um caráter mais reflexivo, além do pensamento religioso, que 
adentrou nas disciplinas, pois o currículo estava associado a religião católica e suas 
doutrinas. 

Importante destacar que nesta 2ª fase, ocorreu a instalação da seção feminina, que 
funcionava no pavimento térreo do Seminário de Nossa Senhora da Glória (antigo 
Seminário das Educandas), algo que tornará primordial para a educação, uma vez que 
as mulheres acabam exercendo um papel fundamental no magistério como veremos 
mais adiante. 
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Na terceira fase, com uma interrupção de mais ou menos de dois anos, a Escola 
Normal, volta com sua prática sob autorização da Lei nº 130, de 25 de abril de 1880.  

 

Há uma mudança em sua estrutura, além disso a Escola passa a funcionar com 
aulas mistas. 

Ao observar o quadro I. III, podemos notar que a Escola Normal retornou sem 
referência sobre a Arte. Entretanto em 1888 e 1889 o Desenho e a Caligrafia a integrar 
o currículo, tanto na seção masculina quanto na seção feminina. 
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Quando analisamos o currículo na 3ª fase é notório a preocupação sobre os anos 
finais da fase sobre o curso, pois nota-se o aumento de disciplinas no final desta fase, 
pois se compararmos com o currículo da primeira fase há uma grande diferença, uma 
vez que o Império já estava em declínio enquanto a República dava sinais de sua 
chegada. 

Para Carlos Monarcha a estrutura evidencia um movimento que objetivava a 
ampliação do conteúdo a ser ministrado, que contemplava as conquistas da ciência, ou 
seja, modificando a estrutura do currículo, o qual tinha a filosofia como eixo principal 
contemplando as doutrinas católicas. Essa mudança de paradigma no currículo se 
refletia sobre a sociedade. A Escola Normal trazia uma mudança ideológica, dando 
destaque os posicionamentos dos professores, em defesa do positivismo, (uma 
corrente filosófica, surgida na França no começo do século XIX, tendo como 
idealizadores Auguste Comte e John Stuart Mill, o positivismo defende a ideia de que 
o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro), que por sua 
vez encontrava-se latente na mesma. 

Desta forma, a estrutura escolar do currículo na 3ª fase, foi elaborada no período 
que antecedeu a República, a qual já vinha dando sinais de sua chegada, 
principalmente nos anos finais desta 3ª fase, quando o Desenho e a Caligrafia, 
retomam sua importância, como veremos logo em seguida, mas sem um teor artístico. 

Para a compreensão desse período é necessário conhecer os saberes dos 
professores. Referindo aos professores de Desenho e Caligrafia: Dr. Thomaz Augusto 
Ribeiro de Lima e D. Felicidade Perpétua de Macedo. 

No concurso de provimento do cargo de professor vitalício, houve favoritismo para 
os professores, pois tanta D. Felicidade quanto o Dr. Thomaz, não tinham 
conhecimentos específicos sobre a disciplina que lecionariam na Escola Normal de São 
Paulo. 

A cadeira de Desenho e Caligrafia teve D. Felicidade como professora por mais de 
vinte anos, pois o seu nome consta no corpo docente da Escola Normal em 1909. 

Com a Proclamação da República a Escola Normal de São Paulo passa por várias 
reformas, fazendo alterações de currículo. 

Cabe destacar que a Escola Normal tinha como um dos seus objetivos oferecer a 
formação profissionais, aumentar a instrução e formar boas mães e donas-de-casa, e 
era procurada pelas jovens com poderes aquisitivos, mas que não tinham interesse de 
ingressar na carreira do magistério. Além, das jovens com menor poder aquisitivo que 
viam a aquisição do diploma como forma de exercer uma profissão que as 
sustentassem. 

As Reformas educacionais tinham como objetivo formar um pedagogo moderno, 
para isso era necessário importar professores dos quais eram redentores da 
“pedagogia moderna”. Pensando nessa solução, foram contratadas professores 
formadas nos Estados Unidos, mas já radicalizadas no Brasil.  

Nesse momento na seção masculina fica a cargo de Miss Brown, que lecionava na 
época no Mackenzie College, e na seção feminina cabe a confiança a D. Guilhermina, 
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que até então estava estudando no Rio de Janeiro e que estudara nos Estados Unidos 
por quatro anos. 

Caetano de Campos acabou implantando uma nova concepção de pedagogia, 
fortemente influenciada pelo pensamento pedagógico de Rangel Pestana (1839 – 
1903) sobre a qualificação de professores, dando um total apoio a reforma educacional 
de São Paulo. 

Apesar de ter permanecido por pouco tempo, Caetano de Campos adotava uma 
ideologia veiculada pela doutrina positivista, sendo uma escola laica, gratuita e 
obrigatória, com isso nasce a Escola-Modelo, um local de prática, proposta por 
Comenius (1592 – 1670) e Pestalozzi (1746 – 1827). 

A doutrina positivista de Auguste Comte (1798 – 1857) passou a ter reflexos no 
pensamento político do País. 

Auguste Comte, o grande mestre dos positivistas brasileiros, valorizava as 
funções humanizantes da arte e afirmava a conexão entre o “gênio estético” e o 
“gênio científico” já que, para ele, a formação científica devia “basear-se naquela 
formação estática geral que predispõe a desfrutar profundamente todos os 
modos de idealização”, tornando os homens capazes de pensar melhor e de 
organizar melhor sua vida social (Barbosa, p. 67-68). 

As leis de físico-químicas e biológicas e as ciências naturais eram consideradas 
determinantes para a formação do aluno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazendo uma análise do quadro II.I, podemos notar que as disciplinas começavam 
a apresentar um caráter prático utilitário, tendo uma formação humanística.  
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A Caligrafia e Desenho encontravam-se no primeiro ano, ou seja, estavam no 
conjunto de disciplinas básicas para a formação do futuro professor. Nota-se também 
que no segundo ano a Caligrafia sai da grade e permanece o Desenho. O Ensino do 
Desenho estava qualificado na ordem do processo intelectual do aluno, “Na Escola 
Normal, o estudo do Desenho compreendia o estudo geral do traço a mão livre, 
ornamentação vegetal e animal, desenho colorido; didático de memória e de invenção 
ou composição caligráfica (letra gótica e de fantasia)”(Barbosa (2002) p. 71) 

A citação de Barbosa é clara no que se refere ao Desenho para a Escola Normal, ou 
seja, estabelecia padrões a serem seguidos, como desenhos pedagógicos. O Desenho 
em questão, não tinha o objetivo de criar e sim de copiar o que já existia, fazendo do 
mesmo um objeto de repetição, que segue a mesma ordem para Caligrafia. 

Na gestão de Gabriel Prestes a Escola Normal tornou-se o símbolo político da 
República, mostrando a superioridade de São Paulo ante o país, sendo ele o diretor da 
instituição ele confere a identidade republicana à instituição fornecendo a “educação 
teórica e prática”, trazendo um currículo enciclopédico, o qual possui conteúdos 
enxutos, com disciplinas científicas, usando a memorização, entrando em um sistema 
seriado. 

Apoiados mais do que nunca nas teorias de Comte, na qual observa o surgimento 
da psicologia científica. 
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Ao observar o quadro II. II, a Caligrafia e o Desenho, permanecem juntos do 1º 
ano, tanto na seção masculina, quanto na seção feminina e isso correm também com 
Desenho no 2º ano. 

O curso passou a ser ministrado em quatro anos nessa época, e já era frequentado 
em sua maioria por mulheres, como nas escolas norte-americanas. 

Porém, apesar desse avanço sobre a questão feminina pode-se notar no Quadro II. 
II ainda diferenças sobre o currículo na seção masculina e feminina. Prova dessa 
afirmação está no segundo ano. A seção masculina tem a disciplina de Desenho no 1º 
ano, mas na seção feminina não há, sendo substituída pela disciplina de Prendas 
Domésticas. 



 

 
 

13 

As mudanças quanto ao currículo sobre algo próximo à Arte retornam em 1920, 
alíás, as mudanças nesse período foram bruscas afetando toda a sociedade paulista, 
desde as vestimentas até aspectos comportamentais. Um novo movimento 
vanguardista surge. O passado não era mais tão valorizado e o que interessava era o 
futuro. Exaltando a técnica e a máquina, eis “que o futuro já começou”, como dizia 
Mário de Andrade (1893 – 1945), aliás, este também fez parte do corpo discente e um 
grande ícone para a Arte na década de 1920, década que traz a Semana de Arte 
Moderna, uma verdadeira ruptura para a Arte Brasileira. Além de escritor, poeta, 
também era musicólogo, folclorista brasileiro. Resgatava as raízes da cultura regional. 
Acredita na expressão lançada sobre o desenho, apoiando o desenho infantil como 
uma forma de Arte, como será mencionado no decorrer do texto sobre o grafismo 
infantil. 

Através de estudos que contemplam: Sensibilidade externa e interna, Audição, 
Tato e senso muscular, Gosto e Olfato, Atenção, Memória, Associação e Volições, foi 
visto que a criança não era um adulto em miniatura, mas um ser sui generis, com 
características próprias. Sendo assim ficou determinado que a criança é o ponto de 
partida da Pedagogia, sendo a mesma o centro de interesse teórico e prático da 
educação 

Portanto, as pesquisas se alongavam e traziam novos conceitos, inclusive, estudos 
sobre o grafismo infantil, ou seja, pela primeira vez no Brasil o desenho foi tratado 
como índice de um processamento lógico formal que deveria ser investigado, pois até 
então o Desenho para os positivistas brasileiros era considerado importante para o 
raciocínio. 

Porém o grafismo infantil era notado como algo que deveria seguir padrões 
estéticos (belo), ou seja, não era considerada a sua expressão livre. 

Estabeleceu-se assim um novo modo de ver o Desenho como elemento 
informativo de natureza psicológica, um ment test fornecendo dados “sobre o 
estado da cultura, o valor, a extensão do patrimônio ideativo da criança.  

Tratava-se de tentar investigar quais as atividades celebrais postas em jogo 
quando uma criança exprime graficamente um objeto que lhe surja no campo da 
consciência espontaneamente ou por solicitação de alguém.(Barbosa,2002, p. 
103) 

Considerando o desenho algo que complementa a linguagem oral e escrita, ou seja, 
a arte como a representação.  

A grande contribuição do estudo do grafismo infantil, ou seja, o Desenho 
relacionado ao desenvolvimento psicológico – abriu portas para outras instâncias, 
mais precisamente o reconhecimento dos valores estéticos da arte infantil. 

A arte infantil, por sua vez, ligada ao expressionismo - está marcada na obra de 
Anita Malfatti, a qual foi a grande mestra que acabou fazendo com que a ideia de uma 
Semana de Arte Moderna surgisse, tendo como principais autores: Mário de Andrade 



 

 
 

14 

(citado acima) e Oswald de Andrade (1890 – 1954). O espontaneísmo da criança vira 
nesse momento a ferramenta crucial da arte moderna no Brasil. 

Outro nome importantíssimo no cenário educacional na década de 1920 é o de 
Lourenço Filho (1897 – 1970), educador e pedagogo, conhecido principalmente pela 
sua participação no manifesto dos pioneiros da Escola Nova. Nesse documento, 
apoiava-se a universalização da escola pública, laica e gratuita. Entre os nomes 
destacados que assinaram o documento estão: Anísio Teixeira (1900-1971), Fernando 
de Azevedo (1894–1974) e Cecília Meireles. 

A Escola Nova surgiu na passagem dos séculos XIX para o século XX. Consiste em 
um movimento educacional., que tem como principal segmento o educando, 
tornando-o como centro das preocupações das propostas educativas. A criança passa 
a ser o ator principal da sua própria formação. No Brasil, o movimento ganhou força 
na década de 1930, após a divulgação do Manifesto da Escola Nova (1932), Nesse 
documento comenta a proposta de Ovide Decroly (1871 – 1932), pela qual Lourenço 
Filho que dirigia o Instituto Pedagógico da Escola Normal de São Paulo, já divulgava 
e lutava. Trata-se da ideia do trabalho na formação da personalidade, a educação 
técnica, de acordo com os princípios de Decroly, O método, que tem como público: 
alunos das classes primárias, sendo os conhecimentos e interesses infantis deviam 
aparecer associados na necessidade e no meio em que vivem. Esse método entende 
que a criança deve ser vista como tal e não como um adulto em potencial, fazendo a 
mesma perceber o seu redor, pois a criança quando está inserida nesse processo ela 
aprende mais. Esse método passa por três 3 fases: a observação (pesquisa – resgate 
das origens, o concreto), a associação (fase em que o professor serve como mediador), 
e a expressão (conclusões, palavras, teatro, desenho, vídeo, trabalho manual, 
dramatização, música, etc…). 

Esse método, está ligado à ideia da exploração das possibilidades e disposições 
da criança do que à ideia de mera sedução através do material ou de suborno 
pelo prazer, que caracterizou muitas experiências da Escola Nova, (Barbosa, 
2001, p.73) 

Ela ainda comenta: 

[…] O pressuposto do método Decroly pode ser expresso pelas palavras de 
Dewey: “Não é verdade que a experiência das crianças seja descoordenada, 
constando de fragmentos isolados. Acha-se organizada com centros de interesses 
diretos e práticos. Acriança é, por exemplo, o centro de organização dos seus 
conhecimentos geográficos. (Barbosa, 2001, p 73) 

Para Jonh Dewey (1859 – 1952) o pensamento não existe isolado da ação. Dewey 
tenta sintetizar, criticar e ampliar a filosofia da educação democrática ou proto-
democrática contidas em Rousseau e Platão. Via em Rousseau a valorização do 
indivíduo, enquanto Platão acentuava a influência da sociedade na qual o indivíduo se 
inseria. Dewey contestou esta distinção. Entre os pensadores brasileiros de maior 
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destaque quanto à propagação do pensamento educacional de Dewey em nosso país, 
não podemos deixar de citar o nome de Anísio Teixeira, o qual quando foi para os 
Estados Unidos entrou em contato com as ideias dewyanas, fazendo um estudo sobre 
a mesma. Na sua volta ao Brasil, entusiasmado com as ideias de Dewey, Anísio Teixeira 
(1900-1971) vai a busca de uma reforma educacional no Brasil, contando com a ajuda 
de Lourenço Filho e Fernando de Azevedo, cria-se o Manifesto da Escola Nova.  

Portanto, outro nome de suma importância para educação no Brasil e para a Escola 
Normal de São Paulo é Fernando de Azevedo (1894–1974). Redator do Manifesto da 
Escola Nova, defendeu a proposta da Escola Nova e seus princípios, fundou a 
Universidade de São Paulo. Será um nome bem citado no decorrer desse capítulo. 

No Governo Provisório (1930), o ambiente político é marcado por incertezas, 
instabilidade , mudanças – Lourenço Filho Fernando e Azevedo elegem a técnica 
como a face pública da autoridade administrativa despertada para a centralização, 
calculo racional, controle e panificação (Monarcha, 1999, p. 327). 

A Escola Normal de São Paulo possuía então: Lourenço Filho do Instituto 
Pedagógico e Fernando de Azevedo do Instituto de Educação. Havia ali, um Ensino 
Normal Superior, porém ambos não possuíam o ensino de Desenho como disciplina. 

Nesse momento da propagação das ideias da Escola Nova, destaco dois nomes para 
a arte-educação brasileira. O primeiro nome é Nereu Sampaio inspirado no 
pensamento filosófico de Dewey, c no desabrochar do Modernismo Brasileiro.  

Sampaio era a favor da espontaneidade da criança em relação à arte, ou seja, a ideia 
era transformar a imaginação em pensamento reflexivo, impulsionando o 
desenvolvimento infantil em direção à “inteligência reflexiva”.  

A inteligência reflexiva faz a imaginação transformar os símbolos em significados, 
integrado com uma atividade mais aprofundada de modo ampliá-lo e enriquecê-lo. 

O segundo nome é Artus Perrelet (1867 – 1946), antes de vir para o Brasil, 
trabalhava no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra. O objetivo principal 
desse instituto era proporcionar uma preparação mais científica aos educadores. 

O Instituto desde o princípio traz consigo uma grande preocupação com a função 
da arte na educação, estimulando novas experiências metodológicas. Enfatizando a 
necessidade de uma investigação do desenvolvimento infantil. 

O estudo se baseava no ponto de vista genético, com o estudo das fases de 
desenvolvimento, além do ponto de vista da patologia, com o estudo da criança com 
necessidades especiais, também enfatizava a investigação do ponto de vista da 
pedagogia, com a pesquisa de métodos mais apropriados para o desenvolvimento da 
capacidade de desenhar. 

O método de Perrelet é concentrado em ação e movimento, para ela o movimento 
é o fator de integração orgânica da experiência e do crescimento, facilitando toda a 
sistematização do conhecimento. O movimento é a base para reflexão e tem ligação 
com a teoria de Dewey. 

Os elementos do desenho: linha, cor, forma, são símbolos do mundo interno e da 
realidade, vistos pelas crianças como meros objetos de ação, criação. 
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No Brasil, a importante contribuição para a prática da arte como instrumento 
facilitador na formação do conceito foi o grupo de Reformadores da Educação de 
Pernambuco, durante o Movimento da Escola Nova (1927-1935). 

Até então a arte era vista como uma forma da criança organizar e fixar as noções 
aprendidas de outros estudos. 

Entre os anos de 1927 – 1930 houve a Reforma de Fernando de Azevedo no Rio de 
Janeiro, que dava valor aos trabalhos manuais para concretizar e organizar o 
conhecimento na fase final de exploração. Todas as disciplinas nos cursos primários 
deveriam estar atreladas a trabalhos manuais a fim de concretização e a efetivação dos 
estudos. 

Em relação ao desenho, a Reforma de Fernando de Azevedo combina com as ideias 
de Dewey, da arte como experiência e do método empregado por Nereu Sampaio. 

Os mesmos princípios de desenho e de trabalhos manuais relacionados à matéria 
de outras disciplinas, dirigidas pela metodologia do espontâneo reflexivo. Também 
guiaram o Programa de Ensino para as Escolas Primárias de São Paulo, de 1935. 

Em 1933, Fernando de Azevedo é nomeado ao cargo de Diretor do Instituto de 
Educação de São Paulo (como já mencionado acima), idealizado como centro de 
investigação aplicada e de formação de profissionais do ensino. 

Foi de suma importância a entrada de Fernando de Azevedo no Instituto de 
Educação, pois trouxe o seu cabedal. Acredito que, indiretamente, este auxiliou na 
formação dos profissionais de ensino. 

Assim, a Escola Normal de São Paulo, futuramente, a Escola Caetano de Campos, 
está atrelada as Reforma Educacionais, mudando o cenário que refere à formação de 
professores. 

O Instituto de Educação acabou sendo incorporado à USP.  
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RESUMO 

O presente resumo e parte das discussões presentes em uma tese defendida junto 
ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa 
Catarina, Brasil linha de Pesquisa: Ensino e Formação de Professores. Para tanto, 
utilizou-se como fontes os programas de ensino, e a legislação da Escola Normal no 
período de 1911 a 1928. O recorte aqui assumido é o dos conteúdos de Psicologia que 
eram ensinados na Escola Normal em Santa Catarina, entre os anos 1911 e 1928, sendo 
o objetivo central a análise das relações dos conteúdos de Psicologia com aqueles que 
eram objeto das outras matérias como Pedagogia e Instrução Moral e Civica às quais 
a Psicologia estava integrada bem como com aqueles ministrados em outras cadeiras 
da Escola Normal e o entendimento de como estes conteúdos contribuíram para a 
conformação da mentalidade do futuro professor, o formando em seus aspectos 
morais e metodológicos.   
 
PALAVRAS-CHAVE 

Formação de professores; Escola Normal; Ensino de Psicologia 
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O ENSINO DE PSICOLOGIA NA ESCOLA NORMAL EM SANTA CATARINA/BRASIL 
DE 1911 A 1928: A PSICOLOGIA ENTRE A PEDAGOGIA E A INSTRUÇÃO MORAL E 
CÍVICA 

O presente trabalho fundamenta-se na tese defendida junto ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, linha de 
Pesquisa: Ensino e Formação de Professores, sobre o ensino de Psicologia na Escola 
Normal no Estado de Santa Catarina nas primeiras décadas do século XX. O recorte 
aqui assumido refere-se aos conteúdos de Psicologia que eram ensinados na Escola 
Normal no período de 1911 a 1928, sendo o objetivo central a análise das relações 
desses conteúdos com aqueles que eram objeto das outras matérias às quais a 
Psicologia estava integrada, visando à formação do futuro professor.  

Observa-se que os conteúdos de Psicologia integravam cadeiras junto com os 
conhecimentos pedagógicos e de instrução moral e cívica na organização curricular da 
Escola Normal Catarinense, no período de 1911 até 1928. Em 1911, a quinta cadeira do 
curso da Escola Normal Catarinense intitulava-se Noções Indispensáveis de Psicologia 
e Pedagogia, sendo ministrada durante dois anos no curso: no segundo ano eram 
trabalhados os conteúdos referentes à Psicologia e no terceiro, os referentes à 
Pedagogia. Embora compusessem a mesma cadeira, as matérias de ensino tinham seus 
conteúdos distintos, organizados e divulgados em separado, como veremos a seguir.  

Em 1919, à cadeira de Psicologia e Pedagogia foram acrescidos os conteúdos 
relativos à Instrução Cívica, intitulando-se a sexta cadeira do curso Psicologia, 
Pedagogia e Instrução Cívica. Diferentemente dos programas de 1911, essa cadeira não 
foi ministrada ao longo dos quatro anos da Escola Normal, ou seja, todos os conteúdos 
relativos à Psicologia, Pedagogia e Instrução Cívica foram ministrados no último ano, 
o quarto ano do curso.  

Em 1924, a sétima cadeira era denominada Psicologia, Pedagogia e Instrução 
Moral, sendo as matérias ministradas ao longo dos três anos do curso: Psicologia era 
ensinada no segundo ano; Pedagogia e Instrução Moral eram, ambas, ministradas no 
terceiro ano.   

No ano de 1928, a oitava cadeira, Psicologia, Pedagogia e Instrução Moral e Cívica, 
era composta por três matérias com programas específicos, sendo que a Psicologia era 
ministrada no terceiro ano do curso e Pedagogia e Instrução Moral e Cívica, no quarto 
ano. Cabe salientar que, em todas as situações descritas anteriormente, os conteúdos 
de Psicologia eram ministrados antes dos demais conteúdos das diferentes cadeiras 
ou, no máximo, como no caso de 1919, no mesmo ano do curso, o que pode remeter à 
ideia de que os conteúdos da Psicologia se constituíssem em fundamentos para os 
demais.  

Utilizaram-se como fontes da pesquisa os programas de ensino e a legislação da 
Escola Normal no período de 1911 a 1928, com especial destaque para os regulamentos 
de Ensino. Estas fontes possibilitaram entender o perfil do professor que se pretendia 
formar em Santa Catarina, a partir da instituição da República: um professor que 
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deveria ser ciente de seus deveres para com a Pátria; cuidadoso com suas questões de 
higiene, saúde, moral; e detentor de conhecimentos científicos que amparassem sua 
prática, tendo por base o método de ensino que utilizaria na escola primária. 

Formar o professor no contexto republicano significava torná-lo capaz de atuar no 
contexto social e formar as novas gerações adaptadas às novas exigências do país, ou 
seja, promover uma reforma dos costumes pela Educação. As novas exigências sociais 
do Brasil Republicano podem ser observadas em Santa Catarina nos discursos que 
difundiam novos comportamentos e costumes para os habitantes dos espaços urbanos, 
em especial para a capital, cidade que foi palco das disputas políticas e um lugar 
privilegiado para se observar a formulação desses discursos e seus impactos sobre os 
diferentes sujeitos sociais. 

Em um cenário urbano de enriquecimento de uns e de segregação de tantos outros, 
foram ditados novos hábitos de higiene, novos modos de comportamento e de não 
questionamento ao instituído. Muitos segmentos da população foram desqualificados 
em seus valores, sendo os pescadores, os pequenos agricultores e os trabalhadores 
informais do centro da cidade considerados, pela elite dirigente, como ociosos e com 
pouca vontade pelo trabalho. Muito além de mudar os contornos urbanos, havia o 
esforço de moralizar a população, de manter cidadãos adaptados ao trabalho, que 
mantivessem os espaços limpos, pois, a Florianópolis que se apresentava naquele 
momento não estava de acordo com a cidade pautada pelos ideais de modernização e 
progresso. A escola também foi foco desta empreitada, sendo a formação de 
professores uma das estratégias privilegiadas para a difusão das questões morais e de 
conformação da nova mentalidade necessária à República, conforme veremos a seguir.  

A primeira reforma republicana na instrução catarinense ocorreu em 1892, pelo 
Decreto no155, de 10.06. Nessa reforma, as questões de instrução da mocidade para a 
melhor adaptação ao social são tratadas como necessidades urgentes, sendo 
reconhecido pelo Governador1 que muito se tinha por fazer em termos de formação de 
professores e organização das escolas, para que funcionassem com regularidade 
(SANTA CATARINA, 1892).  

Segundo Schaffrath (1999), essa reforma forneceu a base sobre a qual se 
consolidou a Escola Normal em Santa Catarina: escola destinada à formação de 
quadros ao ensino primário e também à formação cultural e intelectual da elite 
catarinense. A Escola Normal era uma reivindicação da elite e se constituía em um 
espaço de normatização de condutas, tanto para seus alunos quanto para aqueles que 
seriam educados por eles, ou seja, o povo a quem se pretendia civilizar. Nesse contexto, 
a formação feminina é um aspecto destacado pela autora. Entre os anos de 1892 e 1907, 
a Escola Normal teve 49 alunas e 06 alunos que concluíram o curso; destes, apenas 21 
exerceram o magistério público em SC, sendo, em sua maioria, mulheres.  

                                                   
1 Santa Catarina, no início da República, tem como governador interino o tenente Manoel Joaquim Machado, que 
foi enviado do Rio de Janeiro como interventor estadual, sendo que no poder central encontrava-se o presidente 
Floriano Peixoto.  
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1. A GRANDE REFORMA DO ENSINO CATARINENSE DE 1911: MUDAR O 
SISTEMA DE ENSINO DE MODO A INSTAURAR UM NOVO SISTEMA DE 
PENSAMENTO 

Foi no segundo mandato do governo de Vidal José de Oliveira Ramos, entre os 
anos 1910 e 1914, que ocorreu uma grande reforma no ensino público catarinense, 
sendo também o momento da primeira inserção da cadeira de Psicologia na Escola 
Normal Catarinense. Esta reforma estava orientada pelo que ocorria na Educação no 
Estado de São Paulo, que via na educação a alavanca do progresso e da modernidade 
almejada pelos republicanos (AZEVEDO, 2012 e NÓBREGA, 2000). 

Na reforma idealizada pelo professor paulista Orestes Guimarães, a primeira etapa 
da reformulação seria a do Curso Normal. Segundo Teive (2008, p. 32), o professor 
Orestes Guimarães foi contratado para “mudar o sistema de ensino de modo a 
instaurar um novo sistema de pensamento” ou seja, para desenvolver as ideias 
modernas que colocariam o Estado na rota da civilização e do progresso. 

Pelo Decreto no593, de 30.05.1911, o governador Vidal José de Oliveira Ramos 
aprovava e mandava observar o novo regulamento da Escola Normal Catarinense. A 
importância da prática para a formação dos professores está expressa no artigo que 
orienta os princípios que devem seguir todas as cadeiras, substituindo o esforço da 
memória pela presença de exercícios práticos:  

Art. 4: Não será permitido no ensino normal processo que anime o trabalho 
maquinal e substitua a reflexão pelo esforço de memória. Para que isso não 
ocorresse, ou seja, para que o ensino não se resumisse a simples transposição 
mecânica dos conhecimentos os professores da escola normal deveriam: 
“organizar o ensino de suas cadeiras de maneira que, durante o mês, um terço 
das suas aulas seja de caráter prático. (SANTA CATARINA, 1911, p. 5). 

No regulamento estavam presentes exigências de ordem moral e física, requeridas 
ao candidato que pretendesse realizar o exame de admissão ao Curso da Escola 
Normal: certidão demonstrando ter mais de 14 anos para as candidatas do sexo 
feminino e de 16 aos do sexo masculino; folhas corridas; atestado de vacinação e ou 
afetado de varíola; atestado que comprovasse não ter moléstia contagiosa ou 
repugnante, defeito físico que fosse incompatível com a função do magistério; licença 
do responsável, sendo menor, e do marido, caso fosse casada (SANTA CATARINA, 
1911). 

Dos candidatos a professores da Escola Normal, também eram requisitados 
documentos que provassem: 

1. moralidade mediante folha corrida, do lugar onde estiver residindo nos 
últimos dois anos. 
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2. ser maior de 25 anos 

3. ser brasileiro (SANTA CATARINA, 1911, p. 30). 

Para além do momento da admissão, o regulamento apresentava exigências sobre 
o modo como os alunos/alunas do curso da Escola Normal deveriam portar-se em sala 
de aula, nas dependências e nos arredores da escola, e quanto às relações com o 
diretor, os professores e funcionários. Tais exigências referiam-se a aspectos, tais 
como: vestimentas adequadas; estar atentos em sala de aula e não distrair os colegas; 
obedecer aos lentes, professores, diretores; apresentar os trabalhos nas datas 
definidas; expressar-se de forma clara; tratar a todos com delicadeza; não sair das 
aulas sem autorização; sentar-se em sala no lugar definido pelo lente ou professor. Era 
inteiramente proibido aos alunos: abandonar exercícios antes de terminá-los; assistir 
aulas em séries em que não estivessem matriculados; manter chapéus na cabeça; 
gritar, fazer algazarra e formar grupo nos corredores, dentro ou nas imediações da 
escola; danificar a estrutura física da instituição; proferir palavras, fazer gestos ou 
redigir escritos ofensivos, espalhar injúrias, provocar vaias ou promover qualquer 
arruaça contra o diretor, lentes, professores, colegas e empregados (SANTA 
CATARINA, 1911). 

Aos professores da Escola Normal, da mesma forma que aos alunos, cabiam uma 
série de deveres, tais como: seguir os programas de ensino das disciplinas que lhe 
competiam; manter a ordem e disciplina na escola; ensinar os alunos sem distinção, 
desenvolvendo-lhes a inteligência; além de "dar caráter prático ao ensino e inspirar 
aos alunos sentimentos morais e cívicos que completem a sua educação para o 
magistério." (SANTA CATARINA, 1911, p.26). 

 A reforma de 1911 trazia em seu bojo a ideia e a emergência de se formar os 
professores para a nova escola primária, os Grupos Escolares, considerados como a 
escola da República. A Escola Normal seria a instituição responsável por formar esse 
professor com ênfase no método de ensino requerido, mas também com todas as 
habilidades para constituir no pequeno cidadão republicano as qualidades necessárias 
à manutenção do novo regime político: não questionar a ordem vigente, manter sua 
higiene e moral e, principalmente, evitar desordens sociais.  

 Na reforma encabeçada por Orestes Guimarães, o método intuitivo/lições das 
coisas foi adotado como princípio orientador na Educação catarinense. Esse método 
já estava presente como conteúdo programático da disciplina de Pedagogia e 
Metodologia, na Escola Normal de 1892. De acordo, com Teive (2008, p. 112), o 
manual intitulado Primeiras Lições de Coisas foi amplamente utilizado pelas 
províncias do país como orientação de preparo das lições para os alunos/as das Escolas 
Normais, inclusive em Santa Catarina. Pretendendo interferir na prática do professor, 
fornecia elementos referentes ao que ensinar, como e quando. Seguindo uma educação 
dos sentidos, com base em Pestalozzi, as lições deveriam ser apreendidas pelos olhos, 
ouvidos, tato, olfato, paladar, para depois transformarem-se em base para as ideias. 
Esse método assume um papel central na formação dos professores no momento em 
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que a observação, a experiência sensorial e a educação dos sentidos eram didáticas 
consideradas compatíveis com a evolução natural do pensamento da criança.  
 

2.PSICOLOGIA ENTRE A PEDAGOGIA E A INSTRUÇÃO MORAL E CÍVICA 

Para alcançar o que propunha a reforma de 1911, ou seja, formar o professor 
primário com base em um método pedagógico e com capacidade de manter e ensinar 
às crianças a disciplina e o respeito ao instituído, o curso da Escola Normal foi 
organizado em nove cadeiras, entre elas, a ingressante Psicologia.  

Segundo Teive (2008), essas cadeiras estavam organizadas em três blocos, assim 
nomeados: educativas, instrutivas e pedagógicas. No bloco das cadeiras instrutivas 
estavam incluídas: Aritmética, Álgebra, Alemão, Francês, Português, História Natural, 
Física e Química, Geometria, Princípios de Literatura da Língua. Esse bloco dedicava-
se ao repasse de conhecimentos úteis e práticos ao mercado de trabalho, com base no 
conhecimento científico, sendo as aulas centradas na experimentação em laboratório, 
ao aprender fazendo. As cadeiras classificadas como educativas eram: Geografia, 
Trabalhos Manuais, Ginástica, Desenho, Música, Princípios de História Geral e 
Especial do Brasil e caracterizavam-se pela valorização das questões de ordem cívica, 
formando os professores como propagadores da nacionalidade. Já os conteúdos 
considerados pedagógicos estavam concentrados na cadeira Noções indispensáveis de 
Psicologia e Pedagogia e fundamentavam a introdução ao método intuitivo, o 
entendimento dos aspectos organizacionais da educação em geral e da escola em 
particular, e a necessidade de conhecer a natureza psíquica da criança. 

Os conteúdos que compunham a cadeira de Psicologia e Pedagogia constam do 
Decreto no586, de 22.04.1911, que definia Programa e horário da Escola Normal 
Catarinense. Os quadros a seguir apresentam os conteúdos específicos da matéria de 
Psicologia. 

 
01 Objeto da Psicologia. Seu lugar na ordem das ciências. Seu método sua utilidade 

02 A sensibilidade. O prazer e a dor. As inclinações e sua classificação. Inclinações pessoais: 

conservação, possessão, bem estar, independência e amor próprio 

03 Educação dos sentidos 

04 A inteligência. Ideias das principais faculdades intelectuais. A percepção externa. 

Educação da percepção 

05 A memória. Conservação. Espécies de memória e sua educação 

06 A atividade. Diversas espécies. Educação da vontade 

07 A vontade. Seus limites e seu poder. Educação pessoal da vontade. A liberdade da 

vontade. 

08 O instinto da curiosidade. Partido que se pode tirar dele. Não cansar a criança 

09 Tendências próprias para prender e desenvolver a atenção 

10 Papel do ensino máximo primário 
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11 Necessidade de conhecer a natureza psíquica da criança 

12 A criança nervosa, triste, sensível, meios educativos 

Quadro 1. | Cadeira - Noções indispensáveis de Psicologia e Pedagogia – Psicologia (2º ano) 

Fonte: SANTA CATARINA, 1911, p.21. 

O livro indicado para utilização nesta matéria intitulava-se Lições Elementares de 
Psicologia, de A. S. Welch, que discutia o método intuitivo e foi traduzido por uma 
professora da Escola Americana de São Paulo para uso do Curso Normal, a partir de 
1907. O livro estava dividido em duas partes, uma dedicada à Psicologia e outra à 
Educação. Uma análise dessa obra, sob o ponto de vista do ensino de Aritmética pelo 
método intuitivo, foi realizada por Pinheiro (2012).  

Os conteúdos elencados na matéria de Psicologia refletiam os conhecimentos 
considerados necessários para a compreensão da natureza psíquica da criança pelos 
(as) normalistas. Entre esses conteúdos, podemos destacar: inteligência, memória, 
percepção, atenção, vontade, curiosidade, atividade.  

Os conteúdos tratados na matéria de Pedagogia sinalizavam que o futuro mestre 
deveria ser preparado com noções de organização escolar, dos processos educativos e 
dos autores considerados fundamentais para o método intuitivo, como Pestalozzi e 
Froebel. Como recomendação bibliográfica, o programa de Pedagogia sugeria a obra 
Princípios de Pedagogia, do professor português José Augusto Coelho2, publicada em 
quatro volumes, entre 1891 e 1893, sendo que o primeiro volume também foi citado 
como indicação bibliográfica na Escola Normal da Praça, em São Paulo (BOTO, 2010).  

Nos anos que se seguiram à Reforma de 1911, não foram realizadas grandes 
mudanças regimentais e mesmo discursivas sobre a Escola Normal em Santa Catarina. 
As reformas de 1919 a 1928 aprofundam aspectos já tratados na Reforma de 1911, como 
veremos a seguir. 

Em 1919 a educação catarinense sofre nova reformulação por força do Decreto 
no1205, de 19/02/1919, que estabelece um Curso Normal de quatro anos, e não de três, 
como em 1911. Quanto à normatização dos comportamentos dos alunos e professores, 
o regulamento de 1919 mantém a mesma rigidez e o mesmo controle presentes no 
regulamento anterior, enfatizando ainda que o não cumprimento dessas condutas 
acarretaria penas que iam da advertência em reservado à eliminação do aluno pela 
escola. A Congregação, composta pelo Diretor, por lentes e professores, é mantida com 
a competência nos assuntos de organização dos programas, horários e determinação 
das penas disciplinares. 

Os professores da Escola Normal continuaram a ser orientados a ensinar de forma 
prática, de acordo com o Programa de ensino estabelecido e promovendo a valorização 
dos sentimentos cívicos e morais de seus alunos.  

                                                   
2 Para uma discussão mais aprofundada sobre José Augusto Coelho, indica-se a leitura de BOTO, Carlota. 
Compêndios pedagógicos de Augusto Coelho (1850-1925): a arte de tornar ciência o ofício de ensinar. História da 
Educação (UFPel), v. 14, p. 8-60, 2010. 
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O ensino de Higiene foi inserido como cadeira na Escola Normal, mesmo ano em 
que foi reorganizada a Diretoria de Higiene do Estado, que criou comissões sanitárias 
compostas por um médico, um funcionário municipal e um membro da Diretoria, 
responsáveis pela realização de visitas domiciliares para exame das casas e propagação 
dos princípios de higiene. Tais medidas, com base em discursos higienistas, se 
constituíam em novas formas de intervenção e controle social (NECKEL, 2003) 

Vimos que as questões de higiene e salubridade assumiram papel central nos 
primeiros anos da República, em Florianópolis, mas não se resumiram a elas. Mudar 
comportamentos e maneiras de viver/conviver na sociedade também não passaram 
despercebidas, com ênfase nos comportamentos e boas posturas para garantir a boa 
convivência. Na Escola Normal estas questões se refletiam na busca por estabelecer 
códigos de conduta e bons comportamentos/maneiras para professores e alunos, que 
deveriam manter-se tanto na Escola como além dela, para que não se tivesse o que 
comentar das (os) normalistas, além de seus bons modos e costumes. 

A questão da Educação Cívica, além das orientações gerais presentes no 
regulamento, passam a compor a cadeira de Psicologia, Pedagogia e Instrução Cívica, 
em 1919, trazendo elementos para a construção do cidadão amante da Pátria e ciente 
de seus deveres. Cabe destacar que conteúdos similares já eram ministrados na Escola 
Normal de 1892, na cadeira denominada de Deveres Cívicos e Morais. Embora na 
reforma de 1911 não apareça uma disciplina com essa denominação, ao que tudo indica 
seus ensinamentos não foram abolidos da Escola Normal, considerando as condições 
morais exigidas para admissão, permanência e contratação de professores.  

Além de algumas modificações na ordenação das cadeiras ao longo do curso, 
observa-se a inclusão da matéria de Noções de Higiene na cadeira de Noções de 
História Natural, Física e Química, e, também, a inclusão de Instrução Cívica na 
cadeira anteriormente intitulada Noções de Psicologia. Todas as matérias da cadeira 
de Psicologia, Pedagogia e Instrução Cívica passaram a ser ministradas no último ano 
do curso. 

01 Definição, objeto, importância e divisão da Psicologia 

02 Métodos de Psicologia 

03 Fenômenos psicológicos e fisiológicos 

04 Determinação das faculdades da alma humana 

05 Sensibilidade: inclinações sensações e paixões, prazer e a dor 

06 Classificação e hierarquia dos sentidos 

07 A inteligência e sua evolução. Operações sensitivas e intelectuais 

08 Atenção, percepção, imaginação, memória, associação de idéias, comparação, 

generalização, juízo e raciocínio 

09 A vontade: caracteres, papel, qualidades e moléstias da vontade 

10 A liberdade da vontade. Fatalismo e determinismo 

11 Hábito e instinto 

12 Idea de Eu ou de personalidade. Temperamento e caracteres. Os anormais escolares 

13 A linguagem: origem e relações com o pensamento 
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14 A criança e o homem 

Quadro 02 | Programa de ensino de 1919 – Psicologia - 4º ano 

Fonte: SANTA CATARINA, 1919, p.70. 

Em Psicologia, os conteúdos que embasaram o método intuitivo no Programa de 
1911 continuaram a ser tratados no Programa de 1919, tais como: atenção, percepção, 
vontade, memória, inteligência. No caso da inteligência, observamos uma relação 
estabelecida de forma mais evidente entre operações sensitivas e intelectuais.  Outros 
temas passaram a compor o rol dos conteúdos do Programa de Psicologia, tais como: 
personalidade, temperamento e anormais escolares. O entendimento da 
personalidade e do temperamento das crianças seria útil ao futuro professor, pois 
poderia auxiliá-lo a organizar suas lições de modo a não contrariar a natureza de seus 
alunos e sim, utilizar-se dela para ensiná-los de modo a que se tornassem responsáveis 
pela sua própria aprendizagem, o que somente seria possível se o trabalho se iniciasse 
pela operação dos sentidos. 

Conteúdos, tais como: evolução da inteligência; origem da linguagem e relações 
com o pensamento; a criança e o homem podem ser considerados indícios das idéias 
relativas ao desenvolvimento infantil, tema que passa ser central para o estudo da 
Psicologia no século XX, como informa Leite (1972). Já os conteúdos denominados 
como associação de idéias, comparação, generalização, juízo e raciocínio, hábito e 
instinto podem ser considerados indícios das discussões e embates presentes no 
cenário internacional da época e relativos às diferentes concepções teóricas da 
Psicologia.  

Os conteúdos de Psicologia e Pedagogia de 1919 mantiveram-se bastante 
semelhantes aos de 1911, ainda com o foco no método intuitivo e nas questões de 
conformação moral do futuro professor e da criança escolar. Entre as mudanças que 
ocorreram em 1919, destaca-se a inclusão dos conteúdos de Educação Física junto aos 
conteúdos de Educação Moral e Educação Cívica nessa matéria. Ou seja, ao futuro 
professor caberia ensinar sob a égide do método intuitivo, que encontrava respaldo no 
estudo de conteúdos, como memória, fadiga, vontade, mas também dotar seus alunos 
de conhecimentos relativos à educação física, moral e cívica, visando à educação da 
vontade e do corpo das crianças. 

O Programa da matéria de Instrução Cívica evidencia o foco em temas, tais como: 
consciência do respeito à pátria, a liberdade mediada pelo estado, os direitos e os 
conhecimentos das leis que regiam o Brasil em termos nacionais e estaduais. 
Verificamos que a matéria de Instrução Cívica vem ao encontro dos conhecimentos 
ensinados na matéria de Pedagogia sobre educação cívica, instrumentalizando o 
futuro professor e desenvolvendo nele as questões de amor e respeito à Pátria.  

A partir de 1924, a formação de professores em Santa Catarina novamente passa 
por mudança em termos legais, com um novo regulamento, assim como em termos 
estruturais, com a construção de uma sede própria para a Escola Normal; e também 
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em termos formativos, com a realização de uma conferência para discutir o ensino 
primário, em 19273.  

Em 1924, o então governador Hercílio Pedro da Luz foi autorizado a reformar a 
educação catarinense pela Lei no1448 de 29 de fevereiro. Segundo o regulamento, a 
Escola Normal deveria manter três cursos: o Curso Normal, o Curso feminino de 
Ciências e Letras, o Curso Profissional feminino (SANTA CATARINA, 1924). Na 
concepção de Teive (2005, p.76) essa reformulação possibilitou a entrada de mais 
mulheres na instituição, para além da formação normalista, “(...) visando possibilitar 
à mulher que não desejasse ser professora novos rumos e atividades , que a 
habilitassem a preencher mais eficientemente as suas funções na família e na 
sociedade.  

Com relação à organização curricular, constatamos que a cadeira de Psicologia, 
Pedagogia e Instrução Cívica é renomeada para Psicologia, Pedagogia e Instrução 
Moral.  

No ano de 1928, o Decreto no2218 reorganizou a instrução pública e expediu o 
Programa de ensino da Escola Normal, incluindo muitas das ideias provenientes da 
Primeira Conferencia Estadual do Ensino Primário, realizada em 1927. Entre as 
indicações da Conferência e que foram acatadas na reforma estavam: “Revisão dos 
programas escolares e redução dos conteúdos; oficialização do método analítico para 
ensino de leitura nos Grupos Escolares; adoção de métodos mais práticos para o 
ensino das várias disciplinas do currículo.” (FIORI, 1991, p.116-118). 

01 Definição, objeto, importância e divisão da Psicologia. 

02 Método da Psicologia 

03 Fenômenos psicológicos e fisiológicos 

04 Determinação das faculdades da alma 

05 Sensibilidade: inclinações, sensações, paixões. O prazer e a dor 

06 Os sentidos- A inteligência e sua evolução 

07 Atenção, percepção, imaginação, memória, associação de ideias, comparação, 

generalização, juízo e raciocínio. 

08 À vontade: caracteres, papel, qualidades e doenças da vontade. 

09 Habito e instinto 

10 Definição, objeto, importância e divisão da Psicologia. 

Quadro 03 – Programa de Ensino de 1928 – Psicologia - 3º ano 

Fonte: SANTA CATARINA, 1928, p.24. 

                                                   
3Carvalho (1989) assim caracteriza as propostas das Conferências de Educação: “Sediada originalmente no Rio de 
Janeiro, a ABE foi projetada como organização nacional. Seus organizadores esperavam que em cada Estado 
brasileiro fossem criados núcleos similares ao instalado no distrito federal (...). Embora tenha malogrado o 
objetivo de organizar os núcleos estaduais, a ABE consolidou-se como entidade nacional quando, a partir de 1927, 
passou a promover as projetadas Conferências Nacionais”. (CARVALHO, 1989, p. 45).  
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Embora se tenha realizado um enxugamento no número de conteúdos propostos 
na matéria de Psicologia, em relação ao Programa de 1919 (de 14 para 10), a estrutura 
geral do programa se manteve inalterado.  

A manutenção dos principais conteúdos da matéria de Pedagogia também se faz 
notar, cabendo apenas o destaque para alguns aspectos: a preocupação em evidenciar 
a relação entre Pedagogia, Psicologia e demais ciências está expressa claramente no 
Programa; foi feita a inclusão de conteúdos relativos à Higiene escolar e dos 
educandos, em especial, quanto ao uso do material e mobiliário escolar; a inclusão do 
estudo de outros autores, além daqueles que estavam citados nos programas 
anteriores, como, por exemplo, Decroly e Montessori. 

No programa de Pedagogia, o método intuitivo e os conhecimentos da Escola 
Nova/ativa aparecem articulados e não representam uma mudança metodológica 
brusca. Com relação à matéria de Instrução Moral e Cívica, os conteúdos propostos em 
1928 são praticamente os mesmos que estão presentes no programa da matéria de 
Instrução Cívica, em 1919. 

Vimos que a matéria de Pedagogia também formava o (a) normalista quanto às 
questões de higiene, com dois conteúdos sobre o tema: Higiene escolar e sua 
importância e Higiene dos educandos. Os conteúdos relativos à Higiene compunham 
a formação de professores no Estado de Santa Catarina, desde 1919, aparecendo como 
matéria na cadeira denominada Física, Química, História Natural e Noções de 
Higiene. Em 1924 e 1928 essa matéria foi mantida, sendo que as discussões sobre as 
questões de higiene foram reiteradas em outras matérias, como no caso da Pedagogia.  

Nos regulamentos da Escola Normal de 1911, 1919 e 1924, as questões relativas à 
higiene se fizeram presentes pelo fato de que doença contagiosa, falta de vacinação da 
varíola e defeito físico eram fatores que impossibilitavam a matrícula na Escola 
Normal.  Podemos concluir que o ensino da Higiene não se restringia aos cuidados 
com o corpo, mas estava amalgamado a um projeto para civilizar e moralizar do povo 
catarinense pela via da educação. Assim, se ensinava e cobrava na Escola Normal o 
que deveria ser transmitido na escola primária às crianças, aos pais e à comunidade 
da qual o grupo escolar fazia parte. 

Ao concluir, destacamos a importância dos conteúdos da Psicologia para dar 
fundamento teórico às práticas pedagógicas desenvolvidas na Escola Normal, 
especialmente para permitir ao professor o entendimento do método intuitivo, 
proposta difundida ao longo dos programas da matéria de Pedagogia nas reformas 
analisadas. Assim, a questão metodológica foi o que promoveu a estreita relação entre 
Psicologia e Pedagogia, fazendo com que elas constituíssem uma mesma cadeira em 
todo o período analisado. No entanto, com igual importância se colocavam, ao longo 
desse período, as questões relativas à Instrução Moral e Cívica para a conformação da 
mentalidade do professor. Formar o professor no contexto republicano significava 
torná-lo ciente de seus deveres cívicos e morais, capaz de atuar no contexto social e 
formar as novas gerações adaptadas às novas exigências do país. É nesse contexto que 
as discussões sobre a educação cívica e moral, bem como as questões de higiene 
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tornam-se conteúdos importantes a serem discutidos na cadeira de Psicologia, 
Pedagogia e Instrução Moral e Cívica.  
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RESUMO  

Este artigo discute a problemática da formação técnico-profissionalizante 
portuguesa entre as décadas de 1940 e 1970 do século XX a partir de uma pesquisa 
envolvendo Instituição Educativa, localizada na cidade de Coimbra – Portugal. Tem-
se como objetivo compreender o ensino técnico-profissional de âmbito comercial a 
partir da experiência educacional da Escola Técnica de Avelar Brotero no tocante ao 
atendimento dos anseios de empregabilidade, emancipação socioeconômica no 
movimento escola, trabalho e cidade. Para esta finalidade optou-se por uma pesquisa 
documental submetida à análise qualitativa, utilizando manuais escolares e 
documentos da referida Instituição Escolar. Os dados foram coletados nos arquivos da 
escola ora objeto de estudo. Os resultados indicam que a formação profissionalizante 
promovida pelo Curso Comercial da Escola Técnica de Avelar Brotero trouxe 
empregabilidade para os alunos que concluíam a referida aprendizagem e alguns já 
eram contratados enquanto ainda estavam em sala de aula, sendo tais estudantes 
admitidos por grandes empresas, tamanho era o prestígio dos diplomados pela 
Brotero. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ensino técnico-profissional luso-brasileiro ao longo dos anos tem sido objeto de 
pesquisas e produções científicas que podem ter trazido, sob a influência da circulação 
de ideias educacionais, a tentativa de compreensão das divergências e convergências 
entre os dois países. No bojo da presente comunicação, embora ainda de forma inicial, 
buscamos divulgar a formação profissionalizante de nível secundário na cidade de 
Coimbra – Portugal, além desta localidade já gozar de um prestígio internacional no 
âmbito universitário por intermédio da Universidade de Coimbra (UC) e da qualidade 
de seus cursos. 

No espaço temporal entre 1948 e 1974 predominava em Portugal um regime 
político autoritário que vigorou de 1933 a 1974. (Bourdon 2015, p. 125). 4 
Particularmente na década de 1940, o referido governo investiu suas ações no modelo 
de educação que buscasse uma formação profissionalizante, prática e com um menor 
prazo para inserção de seus alunos no mercado de trabalho. Nesse sentido, como 
formação para o trabalho, predominou em Coimbra desde 1884 o Ensino Industrial, 
que funcionou na atualmente denominada Escola Secundária de Avelar Brotero 
(doravante ESAB), tendo como objetivo “ministrar o ensino do desenho industrial e 
com aplicação à indústria ou indústrias predominantes na cidade”. (Figueira 2012, 
p. 18).5 

A destacada procura pelo ensino técnico-profissionalizante industrial em Coimbra 
ocorreu devido ao crescimento industrial da região, que necessitava de mão-de-obra 
qualificada e especializada para o trabalho nas fábricas. 

Apesar da importância que os estudantes davam à formação industrial, a ESAB por 
força do Decreto n.º 586 de 22 de junho de 1914 passou a se denominar Escola 
Industrial e Comercial de Brotero e por consequência, criou o Ensino Comercial com 
a disciplina de noções gerais de comércio, escrituração e cálculo comercial e os 
trabalhos práticos de escrituração e cálculo comercial correspondentes. (Figueira 
2012, p. 25).6 Dessa forma, nasce o ensino de contabilidade na ESAB, que ao longo de 
sua trajetória histórica sofre variações de localização, de oferta e de preferência por 
parte do alunado interessado em uma formação profissional na cidade de Coimbra. 
Diante do contexto ora exposto – tem-se como questão deste estudo – Qual resultado 
profissional o Curso Comercial da ESAB pode ter trazido para os alunos que 
concluíram essa referida formação profissional? 

Assim, esta comunicação apresenta resultados preliminares de uma pesquisa em 
andamento, no âmbito de um pós-doutoramento que trata do ensino técnico-
profissional em Portugal como espaço de circulação de ideias para o Brasil ou vice-
versa. Sendo assim, propomos como objetivo compreender o ensino técnico-

                                                   
4BOURDON, A. A. (2015). História de Portugal. Lisboa: Edições Texto & Grafia, p. 125. 

5FIGUEIRA, M. L. (2012). Escola Brotero – memórias de sempre. Coimbra: ESAB, p. 18. 

6 Idem - Escola Brotero – memórias de sempre. Coimbra: ESAB, p. 25. 
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profissional de âmbito comercial a partir da experiência educacional da Escola Técnica 
de Avelar Brotero no tocante ao atendimento dos anseios de empregabilidade, 
emancipação socioeconômica no movimento escola, trabalho e cidade. Abrange 
também notações significativas histórico-culturais sobre a indicação de uma ascensão 
social por parte da população local e de seu entorno que frequentou os cursos da 
referida Instituição Educativa. 

Parte-se da premissa de que o levantamento documental realizado seja de 
relevância científica para a história da educação contábil – não somente para a cidade 
de Coimbra – Portugal – como também para o estudo da História das Instituições 
Educativas e das Culturas Escolares. 

No intuito de alcançar o objetivo do presente trabalho, realizamos pesquisa 
documental submetida a uma análise qualitativa, utilizando manuais escolares e 
documentos da referida Instituição Escolar. Os dados foram coletados nos arquivos da 
escola ora objeto de estudo. 

 
2. TRAJETÓRIA HISTÓRICA E ENSINO COMERCIAL 

A reforma educativa promovida pela administração pombalina entre 1750 e 
1777, pode ter elevado Portugal a um lugar de destaque no tocante ao ensino 
profissional no contexto europeu, pois com a implementação em Lisboa da Aula 
de Comércio no ano de 1759 teria sido o primeiro país da Europa a dispor de uma 
Escola Técnica do Estado, criada e aparelhada, com os melhores princípios de 
ordem científica geral e comercial. (Martinho 1993, p. 23-24).7 

Esse possível pionerismo evidencia que Portugal no governo pombalino tem 
elevada preocupação com a preparação dos negociantes portugueses para o 
desenvolvimento das atividades comerciais e o cumprimento das normas ligadas à 
contabilidade. Em meio a essa inquietação com a formação profissional oriunda do 
Ensino Comercial pode-se destacar que as funções públicas, nessa área, também foram 
contempladas. Nesse sentido, ressalta-se que o curso de Aula de Comércio deveria ser 
concluído em três anos e seus diplomados tinham prioridade no provimento de 
cargos na Junta de Comércio e Contadorias da Fazenda Real. (Martinho 1993, p. 
24).8 Como se percebe, a qualificação profissional na área do controle patrimonial e 
da contabilidade, assume exigências que coloca os aprendizes das escolas 

                                                   
7 MARTINHO, A. M. P. M. (1993). A Escola Avelar Brotero (1884-1974) – contributo para a história da 
educação do ensino técnico-profissional. (Tese de doutoramento não publicada). Universidade de Coimbra, 
Coimbra, Portugal, p. 24. 

7Idem – A Escola Avelar Brotero (1884-1974) – contributo para a história da educação do ensino técnico-
profissional. (Tese de doutoramento não publicada). Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, p. 24. 

 
 



 

 
 

36 

profissionalizantes nesse ramo com imensas oportunidades de trabalho, promovendo 
a empregabilidade dos indivíduos que se especializam tecnicamente. 

No prosseguimento deste estudo, foi levantado que em 1914, na Brotero,  

aconteceu a implantação do Curso Elementar de Comércio com duração de três 
anos, passando daí a denominação a ser Escola Industrial e Comercial Brotero. 
Já em 1918, por determinações legais, a área de Ensino Comercial existente na 
Escola Industrial e Comercial Brotero deu origem à Escola Comercial de 
Coimbra, passando a ser outra vez, Escola Industrial Brotero. (Figueira 2012, p. 
25).9 

Ainda nessa sequência de alterações de nomenclatura e dos tipos de ensino 
ofertados pela escola, 

em 4 de setembro de 1926, por determinação do Presidente da República, 
Marechal Carmona, foi reintegrada a Escola Comercial de Coimbra na Escola 
Brotero, seguindo assim, por longo período o nome de Escola Industrial e 
Comercial de Brotero dividida em Secção Industrial e Secção Comercial. 
(Figueira 2012, p. 28).10 

Voltando-se em particular, para o que foi proposto no objetivo deste trabalho – 
compreender o ensino técnico-profissional de âmbito comercial a partir da experiência 
educacional da Escola Técnica de Avelar Brotero no tocante ao atendimento dos 
anseios de empregabilidade, emancipação socioeconômica no movimento escola, 
trabalho e cidade – verificou-se que em 1930, além dos cursos  

na área de cerâmica, serralheria mecânica e artística, eletricidade e marcenaria, 
também foi inserido o Curso Complementar de Comércio. Tal organização do 
Ensino Técnico Profissional vigorou até o ano de 1948, momento este que a 
referida modalidade de ensino sofreu profunda Reforma, inclusive alterando o 
ensino diurno e ensino noturno por ensino de formação e ensino de 
aperfeiçoamento. (Figueira 2012, p. 29-31). 11 

A mencionada Reforma foi levada a efeito em 25 de Agosto de 1948 e incluiu o 
Estatuto do Ensino Técnico Profissional de 1947 por intermédio dos Decretos n.º 
37.028 e n.º 37.029.  

Foi também neste momento histórico que se instituiu o Ciclo Preparatório do 
Ensino Técnico Profissional. Tal mudança destacou-se como uma das relevantes 
inovações da Reforma de 1948, inclusive sendo constituído por um processo seletivo 
denominado Exame de Admissão para que os alunos pudessem ter acesso.  

                                                   
9 Idem - Escola Brotero – memórias de sempre. Coimbra: ESAB, p. 25. 
10 Idem - Escola Brotero – memórias de sempre. Coimbra: ESAB, p. 28. 
11 Idem - Escola Brotero – memórias de sempre. Coimbra: ESAB, p. 29-31. 

 



 

 
 

37 

Contudo, o mencionado  

Ciclo Preparatório do Ensino Técnico Profissional somente iniciou-se na Escola 
Industrial e Comercial de Brotero em 1957/1958 motivado por questões 
operacionais diversas, cabendo destacar a falta de espaços. Ressalta-se também 
que funcionou na aludida escola o Ensino de Aperfeiçoamento de âmbito 
comercial e industrial. (Figueira 2012, p. 32).12 

Dessa forma, neste percurso histórico ora traçado, em que tentamos sintetizar o 
itinerário da escola em análise, chegamos a 1967 e por determinação legal, mais um 
Decreto tentava afunilar as duas vertentes do ensino secundário em Portugal. 

Com essa medida aconteceu à unificação do Ensino Liceal e do Ciclo Preparatório 
do Ensino Técnico promovendo o surgimento do Ciclo Preparatório do Ensino 
Secundário, também identificado como Ciclo Preparatório. (Figueira 2012, p. 
33).13 

No ano de 1971, a Instituição Educativa em referência por intermédio do Decreto 
n.º 457 de 28 de outubro, obteve uma nova denominação, passando a chamar-se 
Escola Técnica de Avelar Brotero. (Figueira 2012, p. 35).14 Pelo que se percebe essa 
mudança destaca com maior ênfase o nome de seu patrono, o Botânico português e 
Doutor em Medicina Félix da Silva Avelar, também conhecido como Félix de Avelar 
Brotero e no meio acadêmico somente Avelar Brotero. O referido patrono, além de 
professor na Universidade de Coimbra (1791), atuou também como político e dirigiu o 
Jardim Botânico pertencente à Universidade.  

Adaptando reflexões de Carvalho (2011) e dando prosseguimento à essa trajetória 
histórica das Leis de Bases do Sistema Educativo português, chegamos a reforma do 
sistema educativo que 

 foi publicada em 25 de julho de 1973 e entre as inovações nela contidas, cabe 
destacar a extensão da escolaridade obrigatória de seis para oito anos [...] Para 
Veiga Simão o grau do nosso ensino mais carecido de reforma era o 
universitário. (Carvalho 2011, p. 807-813).15 

 Como se pode perceber, havia indicativo de desacelerar o incentivo ao ensino 
técnico-profissional, como efetivamente ocorreu. 

Portanto, por decorrência da Revolução de 25 de abril de 1974 que depôs o regime 
ditatorial do Estado Novo em Portugal, vigente desde a aprovação da Constituição de 
1933, 

                                                   
12 Idem - Escola Brotero – memórias de sempre. Coimbra: ESAB, p. 32. 
13 Idem - Escola Brotero – memórias de sempre. Coimbra: ESAB, p. 33. 
14 Idem - Escola Brotero – memórias de sempre. Coimbra: ESAB, p. 35. 
15 CARVALHO, R. (2011). História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até ao fim do 
regime de Salazar-Caetano. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 807-813. 
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 as mudanças promovidas pela Reforma no Ensino de 1973 nunca vigoraram em 
sua plenitude, sendo mantida a escolaridade obrigatória de seis anos. (Cardim 
2005, p.756).16 

Após essa breve abordagem, verificamos que a cidade de Coimbra ao longo de sua 
história tem evidenciado seu potencial para a formação acadêmica e profissional de 
indivíduos que se tornariam força de trabalho para as mais diversas áreas, com 
especial destaque na presente investigação, para o Ensino Comercial. 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta comunicação, com base na pesquisa bibliográfica, não só foram sintetizadas 
informações relevantes sobre as reformas educacionais portuguesas no âmbito do 
ensino profissionalizante, como também, os imbricamentos que se apresentaram no 
processo histórico de criação e efetivação da Escola Secundária Avelar Brotero (ESAB). 
Já por meio da pesquisa documental – foram analisados manuais escolares (livros da 
biblioteca antiga), o desempenho dos alunos disponibilizados pela ESAB por 
intermédio de seus arquivos e as publicações jornalísticas que destacam o prestígio da 
Instituição Educativa perante a sociedade local. 

Acredita-se, dessa forma, que o objetivo proposto – compreender o ensino técnico-
profissional de âmbito comercial a partir da experiência educacional da Escola Técnica 
de Avelar Brotero no tocante ao atendimento dos anseios de empregabilidade, 
emancipação socioeconômica no movimento escola, trabalho e cidade – tenha sido 
atingido até esta etapa da pesquisa, cujos resultados ora se apresentam. 

Ressalta-se que as décadas estudadas neste estudo foram marcadas por 
significativas transformações políticas, econômicas e educacionais na sociedade 
portuguesa. O desenvolvimento industrial e comercial da região de Coimbra e, 
consequentemente, a necessidade de profissionais qualificados para atender diversas 
áreas ao longo dos tempos, contribuíram para a consolidação da imagem positiva da 
ESAB perante o público local e seu entorno. 

O ensino técnico, em seu processo evolutivo, foi visto como ensino dirigido aos 
pobres, marginalizados e desvalidos da sorte. Esta imagem se apresentou no período 
estudado. Desde então, criou-se a cultura de que o ensino técnico era destinado aos 
segmentos populares, e a elite deveria ter formação superior e universitária. 

Em Coimbra, a situação não se mostrou diferente, a busca pelo curso técnico era 
feita pelas camadas populares, sendo assim, encontravam no ensino técnico- 
profissionalizante a perspectiva de melhoria em sua condição social por intermédio de 
oportunidades de trabalho.  

                                                   
16 CARVALHO, R. (2011). História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até ao fim do 
regime de Salazar-Caetano. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 807-813. 
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Por se tratar ainda de uma investigação em andamento, as conclusões iniciais 
indicam que a formação profissionalizante promovida pelo Curso Comercial da Escola 
Técnica de Avelar Brotero trouxe empregabilidade para os alunos que concluíam a 
referida aprendizagem e alguns já eram contratados enquanto ainda estavam em sala 
de aula, sendo tais estudantes admitidos por grandes empresas, tamanho era o 
prestígio dos diplomados pela Brotero.  

Destaca-se ainda que no tocante às remunerações enunciadas nas tabelas de 
ordenados, regulamentadas por despacho ministerial para os profissionais de 
escritório e correlatos, situados no Grupo III, da Zona C, distribuição geográfica em 
que Coimbra estava inserida, se previa uma remuneração superior ao estabelecido na 
referida tabela para os Chefes da Contabilidade.  

Como se pode notar, essa experiência educacional, com uma cultura escolar voltada 
para o trabalho tecnicista e para a formação de profissionais nas áreas comercial e 
industrial, pode ter trazido ascensão social para uma população, num quadro de 
analfabetismo ainda elevado de 67,8% em 1930, 55% em 1940 e 45% em 1950.  
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RESUMO  

Trata-se de um texto, com o objetivo geral localizar, identificar, reunir, selecionar, 
sistematizar, analisar e interpretar aspectos da disciplina de Didática no Curso Normal 
do Instituto Superior de Educação da cidade de Garça-SP (2003-2006). Tal 
formulação se originou da crença de que, as disciplinas escolares constituem corpos 
de saberes que elaborados, se tornam próprios para o estudo, a aprendizagem, e por 
meio da história das disciplinas escolares poderemos perceber a materialização da 
produção do conhecimento nas instituições escolares. Assim, se justifica o texto cujos 
resultados ora apresentamos, centrado na história da disciplina Didática, no extinto 
Curso Normal Superior do Instituto Superior de Educação de Garça-SP (2003-2006), 
o qual faz parte de uma política de formação de professores pós LDB 9394/96. O 
método de análise e de interpretação dos dados e informações privilegiado é o dos 
“aspectos da configuração textual”, segundo Magnani (1993; 1997) /Mortatti (2000), 
baseado nos procedimentos de localização, identificação, recuperação, reunião, 
seleção, ordenação, sistematização e análise do corpus documental.   
 
PALAVRAS-CHAVE:  

Educação. História da educação. História da disciplina de Didática. Institutos 
superiores de educação. Curso Normal Superior de Garça-SP. 
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1 ASPECTOS IDENTITÁRIOS DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE GARÇA 
– ISEG: PARA UMA HISTÓRIA DOS SEUS SABERES 

Os objetivos gerais deste texto se constituem em selecionar, sistematizar, analisar 
e interpretar aspectos constitutivos da disciplina de Didática no Curso Normal 
Superior de Garça-SP, entre 2003 e 2006, da Didática prescrita – finalidades de 
objetivo, à Didática vivenciada – finalidades reais.  

Na perspectiva de Contribuir para a produção de uma história das disciplinas de 
Didática no Brasil que auxilie na busca de soluções para os problemas desse ensino, 
no presente, com uma história do curso formação de professores do Instituto Superior 
de Garça-SP”, uma história da formação de professores no Brasil e contribuir para o 
desenvolvimento de pesquisas correlatas.  

Nesse sentido, traremos aspectos dos saberes tidos como propriamente da 
Didática e como estes foram se constituindo através desta disciplina, no curso de 
formação de professores no antigo Curso Normal Superior de Garça-SP, entre 2003 e 
2006 ou seja, se tornando propriamente acadêmicos por meio das disciplinas de 
Didática. Como foram se materializando por meio das práticas pedagógicas dos seus 
professores e nos vários documentos orientadores e normatizadores dessas práticas 
no curso mencionado.  

Segundo Saviani (2006, p. 1-2), a história institucional da formação de professores 
no Brasil, desde 1827, pode ser dividida em períodos distintos que intercalavam ou 
sobrepunham dois modelos, o dos “conteúdos culturais cognitivos” e o “pedagógico-
didático”. 

Em cada um desses períodos, constituiu-se um tipo de instituição, ora de nível 
médio, como os cursos normais, ora os cursos de nível superior, como as faculdades 
de Pedagogia. 

Entretanto, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB n. 9394/96, quando se abriram as possibilidades para a formação de 
professores, em cursos de curta duração e com ênfase instrumentalizadora e praticista, 
foram criados os Institutos Superiores de Educação e neles as Escolas Normais 
Superiores. Tal iniciativa surgiu como alternativa à formação de professores oferecida 
por meio dos Cursos de Pedagogia e Licenciaturas, o que acabou por provocar 
manifestações contrárias por parte de educadores e de representantes da categoria 
docente.  

O ISEG, teve sua origem no colégio Santo Antônio, que veio a ser Instituto de 
Ensino Superior de Garça – IESG. Com aspectos de uma trajetória “modelar”, por 
meio de seus sujeitos e processos de constituição de um curso,  que nos remete a uma 
realidade de conformação e visibilidades não muito claras, por meio da constituição 
de seus saberes e a pretensão de uma escola modelar para a formação de professores 
em seu tempo histórico.  
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O Curso Normal Superior, lócus da disciplina de Didática, cujos aspectos históricos 
são enfocados na pesquisa, foi criado na cidade de Garça, município de pequeno porte 
do estado de São Paulo.  

O município de Garça/SP foi fundado em4 de outubro de 1924, sendo um dos 
municípios que fizeram parte do ciclo do café no início do século XIX. Entretanto, sua 
instalação como município se deu em  5 de maio de 1929. Inicialmente denominado 
como Incas recebeu, posterior e finalmente, o nome de Garça, devido a um ribeirão 
que cruzava o município. 

Garça-SP conta com 06 Núcleos de Educação Infantil, cerca de 21 Escolas Públicas, 
02 Escolas Privadas. A cidade conta ainda com 03 instituições de Ensino Superior 
privadas e 01 instituição de Ensino Superior pública, sendo que em duas delas são 
oferecidos ainda neste ano de 2015 o curso de Pedagogia. 

E, entre 2003 e 2006, Garça-SP e região também contou para formar seus 
professores da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental I, um 
curso Normal Superior, no âmbito do Instituto Superior de Educação de Garça – ISEG, 
mantido pelo Instituto de Ensino Superior de Garça – IESG S/C LTDA, o qual, por sua 
vez, teve sua origem com o Colégio Santo Antônio conforme citado acima. 

É possível afirmar por meio da documentação analisada que as expectativas com o 
Curso Normal Superior iam além do que se reportou como “simples Pedagogia”, pois 
diferenciaria, então, dos demais cursos de formação de professores, ao voltar-se para 
“[...] lançar no mercado professores participativos, conscientes, dinâmicos, 
responsáveis, afetivos, cuidadosos com a aprendizagem dos alunos, e principalmente 
professores capazes de transformar a sociedade. A ideia, portanto, aproximaria de um 
curso de formação modelar. 

O que era considerado como “Escola Modelar”, estava relacionado ao fato de que 
o IESG, possuía todos os níveis de ensino e poderia ou deveria trazer para dentro da 
instituição o ensino. Tendo sido criado desde a sua estrutura, até na oferta de métodos 
e processos inovadores na formação de professores, além da questão da autoridade 
religiosa,  para ser uma escola modelo. 

Segundo Carvalho (2003, p.25), [...] A escola que se aprende a ensinar, dizia 
Caetano de  Campos em Carta à Imprensa, “é necessariamente uma escola prática e 
longa”, pois não seria possível “ser mestre em tais assuntos sem ter visto fazer e sem 
ter feito por si”. Toda erudição seria de pouco proveito para os mestres se não fossem 
“ver como as crianças eram manejadas e instruídas”. 

Após nove meses da visita do MEC, em que toda a estrutura do curso foi 
inspecionada,  em 2005, o curso foi reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação e 
Cultura) e, segundo coordenadores da época, esse reconhecimento premiava o 
trabalho de toda a equipe e o empenho dos alunos. 
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Em seu terceiro ano de funcionamento, o Instituto já realizava Jornada de 
Educação para seus alunos e seus professores, e contava com a presença de pessoas 
como Madalena Freire1, Terezinha Rios, e Jonas Ribeiro.  

O Instituto prezava, segundo reportagem do Jornal Comarca, desde o 1º termo, 
por disciplinas que tinham como objetivo a interação com a prática profissional, o 
contato com outras escolas e a comunidade Garcense. Era conhecido por elaborarem 
espetáculos teatrais com alunos de Educação Infantil e de 1ª a 4ª série, atual 1º ao 5º 
ano.  

Ainda, a partir de setembro de 2003, passou a desenvolver o PAI – Programa de 
Alfabetização e Inclusão da Secretaria Estadual de Educação, em que alfabetizavam os 
alunos de escolas estaduais e também no IESG.  

Contavam também com programas e parcerias – Escola da Família, Prefeitura de 
Garça e Prouni, de bolsas para os alunos. No período em que funcionou, considerava-
se no município, que o Professor com Curso Normal Superior adquiriria pontuação 
máxima das Licenciaturas. 

Além de palestras formativas, o IESG promovia atividades culturais para o Curso 
Normal Superior, como Feira de Leituras, Apresentação de Peças Teatrais entre 
outras, durante o período de funcionamento do curso. A Feira de Leitura – Livrofolia, 
teve na abertura um Musical com os alunos do Curso Normal Superior. 

Sobre a organização Institucional, era intenção do Instituto Superior de Educação 
de Garça, a formação inicial, continuada e complementar para o magistério da 
educação básica, congregando o Curso Normal Superior, Licenciatura para Educação 
Infantil e Licenciatura para anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Era pretensão do Instituto Superior de Educação de Garça, no decorrer dos cinco 
primeiros anos de funcionamento, incluir os seguintes cursos e programas: 

• Cursos de licenciatura destinados à formação de docentes dos anos finais 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio; sendo nos três primeiros anos 
os cursos de licenciatura de Matemática e Letras, e posteriormente outros 
cursos de licenciatura destinados a formação de professores; 

• Programas de formação continuada, destinados à atualização de 
profissionais da Educação Básica nos diversos níveis; 

• Programas especiais de formação pedagógica, destinados a portadores de 
diploma de nível superior que desejem ensinar nos anos finais do Ensino 
Fundamental ou no Ensino Médio, em áreas de conhecimento ou 
disciplinas de sua especialidade, nos termos da Resolução CNE nº 2/97; 

                                                   
1Maria Madalena Costa Freire é filha do educador Paulo Freire. Formada em Pedagogia, dedica-se desde 1981 à 
formação de educadores com grupos de reflexão e estudo. Sócia-fundadora e docente do Espaço Pedagógico 
presta assessoria a instituições públicas e particulares. Disponível em: 
<http://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/32639/a-perspectiva-demadalena-
freire#ixzz3ex5ZHKGr>Acesso em: 04/ago/2015. 
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• Formação pós-graduada, de caráter profissional, voltada para a atuação na 
Educação Básica. 

Desde o primeiro ano de funcionamento do Curso Normal Superior, fazia parte do 
conteúdo programático do curso, a Hora do Conto, era um projeto desenvolvido pela 
professora das disciplinas Corpo e Movimento na Educação Infantil e Musicalidade na 
Educação Infantil, e nesse projeto todos os envolvidos iam até as escolas da cidade de 
Garça.  

Segundo os documentos oriundos do Instituto, como Regimento Interno e Projeto 
de Desenvolvimento Institucional, durante os anos 1980 e 1990, o Brasil deu passos 
significativos no sentido de universalizar o acesso ao Ensino Fundamental obrigatório, 
melhorando o fluxo de matrículas e investindo na qualidade da aprendizagem nesse 
nível escolar.  

Mais recentemente, agregam-se a esse esforço o aumento da oferta de Ensino 
Médio e da Educação Infantil nos sistemas públicos, bem como o estabelecimento de 
base comum nacional para os diferentes níveis da Educação Básica, considerando as 
características do debate nacional e internacional a respeito da educação.  

A democratização do acesso e a melhoria da qualidade da Educação Básica 
acontecia num contexto marcado pela redemocratização do país e por profundas 
mudanças nas expectativas e demandas educacionais da sociedade brasileira.  

O avanço e a disseminação das tecnologias da informação e da comunicação 
estavam, causando impacto às formas de convivência social, de organização do 
trabalho e do exercício da cidadania. A internacionalização da economia confrontava 
o Brasil com a necessidade indispensável de dispor de profissionais qualificados. 

Tratava-se, segundo tal autor ou documento, de um momento político brasileiro, 
cujo discurso que se sobrepunha era o de que quanto mais o Brasil consolidava as 
instituições políticas democráticas e eram fortalecidos os direitos da cidadania e 
participação da economia globalizada, mais se ampliava o reconhecimento da 
importância da educação para que fosse promovido o desenvolvimento sustentável e 
para a superação das desigualdades sociais.  

Tal discurso teria promovido a mobilização da sociedade civil e comunidade 
acadêmica para a realização de estudos e pesquisas e a implementação, por estados e 
município, de políticas educacionais orientadas por um debate social e acadêmico 
visando a melhoria da educação básica.  

Entretanto, inúmeras dificuldades teriam sido encontradas para a implementação 
dessas políticas, destacando-se, dentre as quais, o preparo inadequado dos 
professores, cuja formação de modo geral, manteve predominantemente um formato 
tradicional.  

Esse preparo inadequado observou-se na região de Garça-SP, pois havia uma única 
escola pública de formação de professores para a Educação Infantil e para os anos 
iniciais do Ensino Fundamental.  

O aluno concluía o Ensino Fundamental, cursava o primeiro ano do Ensino Médio 
e poderia fazer a opção para o Magistério, cursando três anos nos quais eram 
oferecidos conteúdos de caráter mais teórico, sem articulação com a prática. Notava-
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se também uma grande deficiência na Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais que 
deveria ser apreendidos no decorrer do Ensino Médio. 

O Curso Normal Superior Licenciatura de Professores para Educação Infantil e 
séries iniciais do Ensino Fundamental pretendia enfocar características essenciais na 
formação do professor tais como: orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos 
alunos; comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber 
lidar com a diversidade existente entre alunos; incentivar atividades de 
enriquecimento cultural; desenvolver práticas investigativas e entender os processos 
de pesquisa; elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; 
utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio e desenvolver hábitos de 
colaboração e trabalho em equipe. 

Nesse sentido, tinha como base na construção do seu currículo três eixos 
fundantes: 

• A construção de conhecimentos básicos à compreensão crítica da escola e 
do contexto sócio-cultural; 

• As competências referentes à área pedagógica, docência e pesquisa; 
• As competências complementares ao exercício da formação profissional. 

Nesse sentido, a formação de professores, para os anos iniciais do Nesse sentido, 
a formação de professores, para os anos iniciais do Ensino Fundamental para dar 
conta de tais objetivos, deveria ser entendida incluindo conhecimentos mais amplos e 
não apenas competências de um profissional para atuar pontualmente em situações 
singulares.  

Entretanto, o Curso Normal Superior de Garça-SP esteve pautado naquilo que 
consideravam ser competências, no sentido do que julgavam envolver o saber, saber 
pensar e saber intervir. Dentro desse entendimento, advogavam por uma formação 
prática para além do que julgavam ser o conhecimento teórico, o que, do ponto de vista 
desta pesquisadora, se aproximaria de uma formação docente baseada em saberes 
praticista.  

Contraditoriamente, portanto, afirmavam que era preciso refletir sobre a própria 
prática em função da teoria e transformar essa prática, aperfeiçoando-a. Ainda, 
afirmavam ser necessário saber mobilizar o conhecimento em situações concretas e 
confrontar os seus limites na explicação e na solução das situações encontradas na 
prática. Esta produção incluiria a sistematização e a comunicação dos saberes 
construídos para que pudessem ser compartilhados. 

Em nosso entendimento, reporta ao papel da Didática na formação de professores. 
Entretanto, como lembrou a coordenadora do curso, no processo de análise para a 
autorização, a comissão do MEC destacou a concepção do novo curso, onde deveria 
prever na elaboração da matriz curricular, disciplinas que levassem aos saberes 
essenciais da atuação dos professores. Sendo assim, mesmo a Didática tendo assumido 
papel relevante na estrutura curricular, não seria necessário incluir a disciplina de 
Didática em todos os semestres do curso, pois cada disciplina poderia ter o nome de 
acordo com os saberes a serem ensinados (PIERETTI, 2015, in mimeo). 
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Assim, os objetivos da formação de professores para a Educação Infantil e as séries 
iniciais do Ensino Fundamental do Curso Normal Superior do ISEG parecia ser uma 
transposição das características inerentes à atividade docente fixadas no Parecer 
CNE/CP 9/2001. Propunha-se a formar o professor: 

• Apto a orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 
• Sensibilizado para comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos 

alunos; 
• Capaz de assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos;  
• Que promova atividades de enriquecimento cultural; 
• Apto a desenvolver práticas investigativas; 
• Capaz de elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos 

curriculares; 
• Apto a utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio; 
• Sensibilizado para a colaboração e apto a trabalhar em equipe. 

Além dos objetivos citados, o curso pretendeu interferir na comunidade 
educacional sendo um centro de formação continuada. 

A partir do exposto e considerando o quadro teórico-metodológico em que está 
pautado o texto ora apresentado, é possível afirmarmos que a história da disciplina de 
Didática no Curso Normal Superior do Instituto Superior de Educação de Garça-SP, 
pode ter se configurado em decorrência de um complexo processo envolvendo 
conflitos, mediações diferentes por parte dos sujeitos e instituições, diante dos papéis 
que, em cada época e sociedade, foram atribuídos à escola.  

Daí afirmamos que se impõe realizar um trabalho de compreensão de aspectos 
constitutivos da disciplina de Didática, principalmente, a partir dos sujeitos que a 
elaboraram e a divulgaram, cada qual em seu lugar histórico e social.   

 
2. DA DIDÁTICA PRESCRITA – FINALIDADES DE OBJETIVO, À DIDÁTICA 
VIVENCIADA – FINALIDADES REAIS 

As disciplinas escolares são parte do currículo e constituem esse corpo de saberes, 
os conteúdos, fazendo-se necessária a investigação da história do currículo. 

Nessa perspectiva, os estudos no Brasil têm, em sua grande maioria, se pautado 
nas teorizações de Ivor Goodson e de André Chervel.  

Para Goodson (1995, p. 118), o objeto dos estudos em história das disciplinas 
escolares está mais relacionado à construção social do currículo e do conhecimento e, 
nesse sentido, interessa-se em compreender como “o estatuto, os recursos e a 
estruturação das disciplinas escolares empurram o conhecimento da disciplina em 
direções específicas [...]”. E ainda segundo Goodson (2007, p. 244): 

As disciplinas escolares não são definidas de uma forma acadêmica 
desinteressada, mas sim em uma relação estreita com o poder e os interesses de 
grupos sociais. Quanto mais poderoso é o grupo social, mais provável que ele vá 
exercer poder sobre o conhecimento escolar. 
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Percebemos que a construção social do currículo perpassa as práticas de sala de 
aula, há práticas anteriores a este currículo que o autor chama de parâmetros 
anteriores que “nos proporciona um testemunho, uma fonte documental, um mapa do 
terreno sujeito a modificações; constitui também um dos melhores roteiros oficiais 
para a estrutura institucionalizada da escolarização” (GOODSON, 1995, p. 21). 

Já para Chervel (1990), o objeto dos estudos em história das disciplinas escolares 
centra-se: na gênese, nas finalidades e nos resultados do ensino das disciplinas 
escolares. Para o autor “Estima-se ordinariamente, de fato, que os conteúdos de ensino 
são impostos como tais à escola pela sociedade que a rodeia e pela cultura a qual se 
banha” (1990, p.181-182). Entretanto, tanto para Goodson quanto para Chervel, as 
disciplinas escolares não são apenas vulgarizações ou transposições do conhecimento 
de referência; são, antes, construções sociais. Eles defendem a autonomia relativa das 
disciplinas escolares. 

As chamadas “finalidades de objetivo” estariam materializadas discursivamente, 
sobretudo por meio de documentos de caráter prescritivo, advindos dos vários fóruns 
de discussão e ou produzidos pela própria instituição. As chamadas “finalidades reais” 
estariam materializadas discursivamente em material documental e bibliográfico 
produzido pelos próprios professores e alunos envolvidos na ação docente projetada e 
ou realizada, e em material bibliográfico, manuais para professores, guias curriculares 
ou cartilhas e livros didáticos que teriam sido eleitos e ou utilizados por esses sujeitos 
para alcance real das finalidades educativas. 

Então, buscamos apresentar a Didática do Curso Normal Superior do ISEG de 
Garça, por meio dos documentos legais advindos dos vários fóruns de discussão, em 
seus programas analíticos das disciplinas de Didática, na bibliografia contida nos 
programas analíticos das disciplinas de Didática, dos “Registros de Conteúdos”, que 
na verdade, eram os diários de classe dos professores e dos “Registros – prática 
realizada pelo discente”, como o próprio título indica, o que os alunos teriam 
desenvolvido, por meio de entrevistas e pesquisas realizadas com professores e 
gestores da Educação Básica, como parte prática da disciplina.  

Com uma análise descritiva realizada à luz dos dados e informações recuperados 
nas atas das reuniões pedagógicas do Curso Normal Superior do ISEG de Garça, 
realizadas entre 2003 e 2006, destes aspectos constitutivos das disciplinas de Didática 
do Curso Normal Superior do ISEG de Garça-SP (2003-2006), material que evidencia 
aquilo que teria sido vivenciado na formação de professores do Curso mencionado. 

A Didática do Curso Normal Superior do ISEG de Garça, por meio dos documentos 
legais advindos dos vários fóruns de discussão, em contato com o acervo do IESG, foi 
possível localizar, recuperar e reunir material documental de caráter prescritivo, 
constituído por documentos legais norteadores dos documentos elaborados pela 
instituição. 

A Didática do Curso Normal Superior do ISEG de Garça, nos “programas analíticos 
das disciplinas de Didática” em caráter prescritivo, foram localizados, recuperados e 
selecionados nove (09) Programas Analíticos de Disciplinas, entre 2003 a 2005. 
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E na Didática do Curso Normal Superior do ISEG de Garça, na bibliografia contida 
nos “programas analíticos das disciplinas de Didática”. Ainda de caráter prescritivo, 
foi ainda localizada, recuperada e selecionada a bibliografia contida nos programas 
analíticos das disciplinas de Didática. Na pesquisa cujos resultados ora são 
apresentados neste texto de qualificação tal bibliografia é tratada como documento 
sobre aspectos da história das disciplinas de Didática, mesmo sendo material 
bibliográfico que deveria ter sido utilizado para formação de professores no Curso 
Normal Superior do ISEG de Garça, uma vez que estava contido nos programas 
analíticos das disciplinas em questão. 

Didática do Curso Normal Superior do ISEG de Garça, por meio dos “Registros de 
Conteúdos”, apresentamos resultados de uma análise dos aspectos constitutivos das 
disciplinas de Didática do Curso Normal Superior do ISEG de Garça, por meio de 
material que evidencia aquilo que teria sido vivenciado na formação de professores do 
Curso mencionado, segundo os registros de conteúdos feitos pelas professoras das 
disciplinas de Didática. 

E finalmente, Didática do Curso Normal Superior do ISEG de Garça, por meio dos 
“Registros – prática realizada pelo discente”, expomos resultados daquilo que teria 
sido vivenciado na formação de professores. Entretanto, esses registros da prática 
realizada pelo discente, diferentemente dos “registros de conteúdos”, eram o que os 
alunos teriam desenvolvido como parte prática da disciplina, por meio de entrevistas 
e pesquisas realizadas com professores e gestores da Educação Básica. No acervo do 
IESG, foi possível recuperar um total de dez (10) “Registros – prática realizada pelo 
discente”. 

 

A TÍTULO DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os resultados obtidos nestas análises, ainda que de caráter descritivo, como 
afirmado acima, e ainda que parciais, podendo parecer tratar-se de uma pesquisa 
pontual, sobre dada disciplina em um curso de uma instituição, em dado momento e 
contexto histórico, se remete e está situada também no campo de conhecimentos sobre 
cultura escolar por nos remeter a história das instituições escolares. 

Para corroborar tal afirmação, é possível citar os estudos de Bittencourt (2003) e 
de Pessanha (2003, p. 9), para quem “[...] a história das disciplinas escolares só pode 
ser escrita a partir da instituição, lócus, onde foi produzida.” Também, citamos as 
afirmações de Nóvoa (1992), Gatti Junior (2002) e Lopes (2000; 2004) que afirmam 
que as investigações sobre a história das instituições escolares, ao lado das 
investigações sobre a história das disciplinas escolares, possibilitam a realização de 
análises de [...] singularidades sociais em detrimento das precipitadas análises de 
conjunto (GATTI JUNIOR, 2002, p. 4). 

Portanto, é possível afirmar que, pelo exposto e sobretudo pelas contradições 
observadas, o quadro teórico-metodológico em que buscamos pautar o texto cujos 
resultados ora são apresentados, ofereceu condições para afirmarmos que a história 
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da disciplina de Didática no Curso Normal Superior do Instituto Superior de Educação 
de Garça-SP, pode ter se configurado em decorrência de um complexo processo 
envolvendo conflitos, mediações diferentes por parte dos sujeitos e instituições, diante 
dos papéis que, em cada época e sociedade, foram atribuídos à escola. Daí afirmar que 
se impõe realizar um trabalho de compreensão de aspectos constitutivos da disciplina 
de Didática, principalmente, a partir dos sujeitos que a elaboraram e a divulgaram, 
cada qual em seu lugar histórico e social.  

Essa compreensão é a responsável pelas nossas opções metodológicas pautadas na 
história oral. A propósito, como também afirmado acima, espera-se, após a 
qualificação deste texto, obter dados mais precisos sobre essas questões, mediante 
entrevistas previstas para serem realizadas com a coordenadora do curso, a professora 
de Didática e um aluno ou alunos do curso em questão. 
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RESUMO  

Este estudo tem por objetivo realizar discussão a respeito da abertura dos Cursos 
Jurídicos no Brasil no ano de 1823. Situamos as falas dos deputados brasileiros no 
recém independente Estado Nacional durante a Assembleia Geral, Constituinte e 
Legislativa do Império do Brasil em que a criação de uma universidade passou a ser 
matéria de debate. Destacava-se a urgência de instituir um curso de Direito, pois 
afinal, a nova condição de Império independente punha a necessidade de profissionais 
capazes de pensar suas regras e normas. Verificamos que a adoção das ideias 
iluministas que remontam o ecletismo luso na adaptação das circunstâncias formam 
o conjunto das peças para a montagem de um Estado com um liberalismo de fachada 
e a atuação dos magistrados, amparados por uma estrutura de poder representada na 
camada burocrático-administrativa que teria a responsabilidade de gerenciar o 
Estado.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Assembleia, Iluminismo Português, Cursos Jurídicos. 
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1. A ASSEMBLEIA DE 1823: IDEIAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UMA NAÇÃO  

A Assembleia Constituinte de 1823 se constitui como momento importante para a 
compreensão das ambiguidades e as tensões que marcaram os anos iniciais da 
formação do Estado do Brasil. Local de debate sobre a legitimidade e a soberania 
marcado pela disposição de ideias modernas e conservadoras a respeito da cidadania 
e dos direitos civis. Marco de uma das fases mais importantes para a consolidação dos 
«principais mecanismos legais» (Ribeiro e Pereira 2014, P. 147) do Estado, o primeiro 
Reinado de D. Pedro I. Como recorte para avançarmos na compreensão desta 
conjuntura política, analisaremos o teor das falas dos deputados reunidos em 
assembleia a respeito da abertura dos cursos jurídicos no Brasil, fundamentadas 
dentro de um ideal de progresso para a nação brasileira. Não raro, os deputados 
inserem os debates em uma visão totalmente teórica do Estado, visualizando o seu 
futuro político, sedimentado numa tradição jurídica que no Brasil deveria ser 
implantada, nos moldes da Universidade de Coimbra e na adoção de seus estatutos 
reformados.  

O reformismo português foi decorrente de práticas político-jurídicas significativas 
que tinham como base a eliminação dos setores eclesiásticos da esfera política e a 
introdução de princípios pedagógicos para a formação de uma nova estrutura 
educacional. No decorrer do movimento das reformas pombalinas, a partir do ano de 
1772, a universidade foi pensada como instituição que deveria desempenhar um papel 
histórico, local em que as ideias eram projetadas pela valorização do conhecimento 
científico em que as ações de transformação da sociedade se atrelaram à valorização 
da administração pública.  

O fato é que Portugal passou por um processo de formação de sua elite política que 
possui suas raízes na expansão do poder dos funcionários. Esta é uma característica 
própria do processo de formação do Estado Moderno Absolutista. Já no Brasil a 
formação do Estado não está relacionada a um processo histórico longo de formação 
de uma elite burocrática. Trata-se de um processo marcado pelo arranjo político 
estabelecido a partir de exemplos externos de poder, relativos aos países que detinham 
o controle da exportação dos produtos e mercados. Neste aspecto é necessária a 
abordagem a respeito do processo da emancipação política da colônia portuguesa e a 
construção do Império do Brasil que suscita a análise em seus múltiplos aspectos. 
(Neves, 2014) Vejamos portanto como que a universidade será pensada neste contexto 
da formação da Nação Brasileira.  

1.1. A CONSTRUÇÃO DA NAÇÃO BRASILEIRA 

Antes da chegada do regente D. João ao Rio de Janeiro em 1808, a sociedade 
colonial esteve marcada de forma profunda pelas estruturas do Antigo Regime, 
contendo vários órgãos administrativos distribuídos em três níveis principais: os vice-
reis, os governadores das capitanias e as câmaras municipais. (Neves, 2014) A 
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Instrução, até o ano de 1759, esteve monopolizada pelos clérigos jesuítas, embora 
existissem escolas vinculadas às ordens beneditinas, franciscanas e carmelitas. Alguns 
destes colégios tinham cursos superiores que estavam sob a dependência da 
Universidade de Coimbra, o que impediu a criação de uma universidade na América 
Portuguesa. (Villalta, 1997) 

Com as definições das guerras napoleônicas e a decisão de construir um grande 
Império nas terras de além mar, houve a necessidade de nomear os ministros para 
secretariar os negócios do Império no Rio de Janeiro que, a partir de 1808, se tornou 
a capital administrativa e locus das decisões metropolitanas. Estas novas atribuições 
modificaram o estatuto colonial do Brasil, proporcionaram um alargamento dos 
limites das experiências da sociedade política do Rio de Janeiro e ofereceram 
condições «radicalmente novas para o exercício da política». (Slemian, 2006, p. 36)  

D. João exerceu o seu poder de acordo com os princípios característicos das Luzes 
portuguesas. Diante das incertezas delineadas pela conjuntura interna e externa, 
tornou-se regente de Portugal em 1799, reconfigurou os ministérios e passou a formar 
o poder supremo do monarca, através do estabelecimento de um sistema de gabinete 
em que, como afirmou Oliveira Lima, «os ministros governavam por si e o rei 
governava por todos». (Henriques, 2010, p. 147)  

A partir de 1807 D. João precisou tomar partido diante das disputas das grandes 
potências europeias, França e Inglaterra. Havia a necessidade de deixar a neutralidade 
de lado e optar ou pela guerra ou pela rendição. E a solução encontrada foi a retirada 
para o Brasil, justificada pelo mito do Padre Antônio Vieira, sugerida pelo Marquês de 
Pombal e D. Rodrigo de Souza Coutinho. (Henriques, 2010) O Rio de Janeiro até então 
Capital do vice-reino dede 1763 e que ao longo do século XVIII tomou uma posição 
importante do ponto de vista econômico, a partir de 1808 se tornou a Capital de um 
Império que se estendia desde a Europa, perpassando a América até Goa e Macau, 
através da instalação das instituições do Estado absolutista português como a Mesa do 
Desembargo do Paço, a Casa de Suplicação,  o Erário Real, o Conselho Real da 
Fazenda, a Junta do Comércio e o Banco do Brasil. (BETHEL, 2009) 

No tocante ao estabelecimento da instrução pública no Brasil, neste contexto, 
denota-se a falta de um modelo ou método de ensino que pudesse substituir o modelo 
jesuítico. Porém, entre as políticas de governo do regente foram implantadas escolas e 
cadeiras de ensino, cursos e academias:   

Em 18 de fevereiro de 1808 temos a criação do primeiro Curso de Medicina, pelo 
Colégio Médico Cirúrgico instalado na Bahia, e no dia 1º de abril de 1813, por 
meio de uma carta régia, foi instalado na capital do Reino um novo curso de 
cirurgia. Em 23 de fevereiro deste mesmo ano, foi promulgado o decreto que 
criou a cadeira de Ciência Econômica e em 5 de maio a Real Academia de 
Guardas-Marinhas, cuja instituição recebeu grande atenção pelo governo real, 
se estabeleceu no Rio de Janeiro. (...)  Em 1810, por carta de lei de 4 de dezembro 
houve a instalação da Academia Real Militar da Corte, que recebeu com o passar 
do tempo os cursos de engenharia. (Conceição, 2005, p. 83) 
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O curso de Direito não foi contemplado, e suas atividades seguirão apenas no 
ambiente da Universidade de Coimbra. Houve uma fragmentação do ensino básico, 
faltavam professores, manuais e livros, que eram importantes para esta primeira 
formação escolar, os recursos eram inconsistentes para a manutenção de uma 
educação pública. Decisões de governo, por exemplo, indicam a forma como D. João 
VI buscou o estabelecimento e o financiamento das instituições educacionais no Brasil 
aliado à ideia de unidade. Através da Decisão do dia 5 de março de 1816, foram aceitas 
as ofertas dos comerciantes do Rio de Janeiro para o fundo que financiou o 
estabelecimento do que se chamou de «Instrução Nacional».  Tal fundo foi constituído 
no Banco do Brasil e tinha como objetivo a « unificação cultural do Império Português 
para a construção de um Poderoso Império.»(Conceição, 2005) Contudo o governo 
Joanino no Brasil, proporcionou o desenvolvimento de pesquisas científicas e a 
abertura de instituições de ensino marcadas pelo caráter «pragmático, escasso e 
circunstancial»  que não possibilitou o progresso científico, não valorizou a educação 
escolar e manteve a dependência do ensino superior na Universidade de Coimbra. 
Houve uma fragmentação do ensino básico, faltavam professores, manuais e livros, 
que eram importantes para esta primeira formação escolar, os recursos eram 
inconsistentes para a manutenção de uma educação pública. (Villalta, 1997) 

A transformação do Brasil em sede direta do Império luso-brasileiro, a recusa de 
D. João em retornar à Portugal após o término das guerras peninsulares em 1814 e a 
elevação do estatuto do Brasil a Reino de Portugal em 1815, evidenciam os interesses 
que se desenvolveram nos anos em que a Corte de Portugal se estabeleceu no Rio de 
Janeiro. Interesses ratificados pela aclamação de D. João como o monarca do Reino 
Unido de Portugal, Brasil e Algarves, um ano após a morte de sua mãe, a rainha D. 
Maria.  Tal fato ocorrido em terras brasílicas «reforçava o peso político da parte 
brasileira no interior do império português» e abalou os sentimentos existentes na 
península. (Neves, 2014, p. 115) 

Ainda sob o impacto das guerras napoleônicas e do novo sistema de poder 
internacional, implantado a partir do Congresso de Viena, buscou-se o 
desenvolvimento de uma experiência inédita para o Reino de Portugal e do Brasil: A 
convocação das Cortes, para que em Lisboa fossem definidos os rumos da soberania 
nacional e a construção da unidade do Império. Os grupos liberais de Lisboa, porém, 
defendiam a soberania nacional, o que implicava o reconhecimento da tradição e dos 
direitos históricos da nação portuguesa sobre os seus domínios coloniais. (Berbel, 
2006) Diante das exigências estabelecidas pelas Cortes que preconizavam o pronto 
juramento do rei das bases da futura constituição de Portugal, e dos apelos por seu 
retorno à Lisboa, D. João VI partiu no dia 26 de abril de 1821 e deixou D. Pedro com 
amplos poderes. (Neves, 2014) 

Tal fato contribuiu com o estabelecimento de uma regência no Brasil, representado 
pelo príncipe D. Pedro, e que já tinha como tarefa a organização das eleições dos 
deputados para figurarem nas Cortes de Lisboa – o que denota a entrada dos valores 
liberais na política.  E diante de todas as dificuldades, D. Pedro se aproximou da ala 
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mais conservadora da elite brasileira com experiência nos negócios do Império, cuja 
formação acadêmica se ligava à Universidade de Coimbra. (Neves, 2016)  

No dia 30 de junho de 1821 foi assinado um decreto, sob a rubrica de D. Pedro, que 
permitia a qualquer cidadão a abertura de escolas de Primeiras Letras e de cadeiras de 
Retórica, Filosofia, Matemática, Gramática. Embora o tema educacional não fosse 
objeto principal das discussões da Corte, contudo, representantes de ambos os lados 
do hemisfério passaram a debater a respeito da instrução como um meio para a 
restauração econômica, moral e política do Império.  Ficou estabelecido, através do 
decreto de 10 de maio de 1821, que os bacharéis formados pela Universidade de 
Coimbra estariam habilitados para o exercício da magistratura. E que o reitor da 
Universidade de Coimbra, ao final do ano letivo, deveria enviar a lista de bacharéis 
habilitados e o governo deveria publicá-la para que pudessem ser admitidos, através 
de exame, no exercício da magistratura. Um claro exemplo de estreitamento com a 
universidade portuguesa que continuava com o monopólio da formação de homens 
que teriam como causa a administração pública e os cargos públicos da nação lusa.  

As discussões nas Cortes de Lisboa esboçavam os interesses de deputados eleitos 
tanto na Europa quanto na América, e são importantes fontes para a compreensão do 
pensamento político português. Como uma reunião constituinte foram apresentadas 
propostas que tinham como principal objetivo a manutenção da unidade, mas que 
divergiam em relação as bases políticas e jurídicas em sua composição. (Berbel, 2006) 

A tensão provocada pelo teor dos debates nas Cortes aliada à atitude de D. Pedro 
em não retornar para Portugal, a ameaça do envio de tropas portuguesas para conter 
a crise política, a apresentação de propostas que defendiam a Constituinte no Brasil 
mas que mantinha a unidade entre os dois reinos - proposta elaborada por Antonio 
Carlos de Andrada e Silva – significaram, para os deputados portugueses, a separação 
dos reinos e a fundação de uma nova nação na América. A proposta realizada pelo 
grupo de São Paulo foi aceita pela maioria dos deputados do Brasil, ganhou a antipatia 
dos deputados portugueses e até dezembro de 1822 as discussões acirradas 
continuavam, muito embora a desagregação entre dois reinos fosse inevitável. (Berbel, 
2006) 

A independência do Brasil ocorreu durante este evento político e foi uma resposta 
às decisões consideradas arbitrárias das Cortes de Lisboa. D. Pedro, contrariando as 
decisões das Cortes em retirar os tribunais estabelecidos no Brasil, nomeou José 
Bonifácio de Andrada e Silva, destacado membro do grupo paulista, formado na 
Universidade de Coimbra, como ministro do governo do príncipe; Convocou o 
conselho de procuradores a fim de estreitar os laços entre o Rio de Janeiro e as demais 
províncias do território, ações que pretendiam manter unidade do Império Brasílico. 
Em 12 de outubro de 1822 o regente se tornou Imperador do Brasil e o 
constitucionalismo seguiria para fazer parte da primeira experiência política do Brasil 
como Estado Independente.  



 

 
 

9 

 
1.1.1. O TEOR DOS DEBATES NA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE DE 1823: A 
CONSTITUIÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE COMO “MONUMENTO INDELÉVEL DE 
SABEDORIA” 

A partir de 1822 teremos no Brasil o crescimento da utilização da palavra Nação 
vinculada ao sentimento de separação de Portugal. Diante das decisões das cortes de 
Lisboa que passaram a radicalizar as posições a respeito do Brasil, no Rio de Janeiro, 
os setores políticos passaram a desenvolver propostas para a convocação de uma 
assembleia constituinte que pudesse discutir a realidade brasileira, o que demonstra 
que o caminho para a autonomia do Brasil em relação a Portugal estava trilhado. 
(Pereira, 2015) 

A questão é que a independência do Brasil não esteve marcada pelo 
desenvolvimento de uma nação constituída por uma via revolucionária. O processo de 
emancipação do Brasil foi ponto de partida para a construção da Nação que iniciou 
também um processo de negociação com as câmaras municipais e as províncias para 
o reconhecimento do caráter legítimo da autoridade do D. Pedro, como o regente do 
Império Brasílico, embora a sua aclamação tenha sido momento em que se revelam o 
confronto entre os projetos políticos que, de um lado defendiam uma monarquia 
soberana e de outro um governo constitucional. Diante deste «Jogo Político», a 
manutenção do regente atendia aos interesses e poderes da elite formada durante os 
anos da permanência da corte no Rio de Janeiro. (Slemian, 2006)  

Em termos institucionais houve a necessidade da convocação dos líderes 
provinciais para o estabelecimento de uma Constituição para o Brasil, em que foram 
expostos e equacionados os interesses políticos que tinham como objetivo a 
legitimação do Rio de Janeiro como o centro do poder do Império. Tal reunião foi 
iniciada efetivamente no dia 3 de maio de 1823, com o discurso do Imperador D. Pedro 
I que evocava a liberdade do Brasil que não se sujeitou à constituição portuguesa. O 
monarca tomava para si a proteção e o zelo com o país para fazê-lo independente e 
projetou-se como herói por atender ao desejo da liberdade do Império:  

Eis em summa a liberdade, que Portugal apetecia dar ao Brasil: ela se 
converteria para nós em escravidão, e faria a nossa ruina total, se 
continuássemos a executar suas ordens, [...] parece-me que o Brasil seria 
desgraçado se Eu as não Attendesse, como Attendi: Bem sei, que era Meo dever, 
ainda que expozesse Minha Vida; mas como era em defesa deste Império estava 
prompto, assim como hoje, e sempre, for preciso. (BRAZIL, 1874. P. 14)  

Nesta fala de abertura da assembleia D. Pedro I, ao explanar sobre a situação em 
que se encontrava o Império e as ações que desenvolveu a partir do momento em que 
« ficou	» no Brasil, demonstrou quais eram as circunstâncias do tesouro público, do 
exército, das obras públicas, do amparo social e tratou da Instrução Pública.  Afirmou 
a promoção dos estudos públicos, a compra de uma coleção de livros para a Biblioteca 
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Pública, o pagamento dos ordenados dos mestres e a abertura de escolas. Como 
Defensor Perpétuo do Brasil, saudou os « dignos representantes», deu graças à 
História do Brasil que se iniciaria a partir da Assembleia que iria constituir a nação 
através da constituição que, segundo o Imperador, deveria ser ditada pela razão e não 
pelo capricho. Para o Imperador a Constituição, a ser feita pelos deputados que 
compunham a «Ilustre Assembleia», deveria ser sábia e justa, apropriada à localidade 
e ao povo brasileiro: 

Uma assembleia tão ilustre, e tão patriótica, olhará só o fazer prosperar o 
império, e cubri-lo de felicidades; quererá que seu imperador seja respeitado, não 
só pela sua, mas pelas mais nações: e que seu defensor perpetuo, cumpra 
exatamente a promessa feita no 1º de Dezembro do anno passado, hoje ratificada 
solenissimamente perante a nação legalmente representada. (BRAZIL, 1874. P. 
16)  

D. Pedro I falou na Assembleia de 1823 membros da sociedade brasileira formados 
a partir das reformas ilustradas em Portugal e que figuravam como representantes do 
Brasil. Pessoal cuja formação moral e intelectual esteve ligada ao propósito da 
superação do atraso de Portugal diante da conjuntura econômica e política dos 
setecentos. Estes deputados brasileiros, na juventude, estudaram na metrópole lusa 
justamente no momento em que a educação esteve voltada para a formação intelectual 
de cidadãos comprometidos com o Estado pelos princípios da razão.  «Homens de 
bem» que desenvolveram estudos sobre as «doutrinas úteis	», que contribuíram com 
a cristalização das doutrinas das luzes em meio ao processo de modernização do Reino 
e que estavam habilitados tecnicamente para atuarem na esfera pública em prol da 
preservação da monarquia e da ordem social. (SILVA, 2006)  

Houve nesta ocasião a defesa do Presidente da Assembleia Constituinte D. José 
Caetano da Silva Coutinho, bispo do Rio de Janeiro, das bases que formam os poderes 
políticos de uma nação. Ao se dirigir ao imperador, o bispo afirmou que os poderes 
políticos deveriam ser constituídos de forma harmônica para que pudessem ser 
consideradas as «altas virtudes liberais e patrióticas dos membros presentes na 
Assembleia».  

Os talentos, e as luzes da assembleia hão de levantar certamente com toda a 
perfeição, e sabedoria, a complicada machina do estado, mas o que nos afiança 
a regularidade, aconstancia, e a perpetuidade dos seus movimentos são, as 
virtudes, as paixões bem reguladas pela razão, os bons costumes, e maneiras, os 
sinceros sentimentos religiosos das autoridades públicas e dos indivíduos 
particulares. [...] Oxalá que as santas virtudes inocentes fação o seu assento 
eterno no Império do Brazil! (BRAZIL, 1874, p. 17)  

A adoção das ideias iluministas que remontam o ecletismo luso na adaptação das 
circunstâncias formam o conjunto das peças para a montagem de um Estado com um 
liberalismo de fachada e a atuação dos magistrados, amparados por uma estrutura de 
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poder representada na camada burocrático-administrativa que teria a 
responsabilidade de gerenciar o Estado. Tal proposta aparece primeiramente na 
sessão no dia 14 de junho de 1823, através do deputado José Feliciano Gomes 
Carneiro, então representante do Rio Grande do Sul:	

Proponho que no Império do Brazil se crie quanto antes uma universidade pelo 
menos, para assento da qual parece dever ser preferida a cidade de São Paulo 
pelas vantagens naturaes, e rasões de conveniência geral. Que a faculdade de 
Direito Civil, que será sem dúvida uma das que comporá a nova universidade, 
em vez de multiplicadas cadeiras de direito romano, se substituirão duas, uma 
de direito constitucional, outra de economia política.(BRAZIL, 1874, p. 48)  

Ficou decidido pela assembleia que fosse remetida à comissão de instrução pública 
o projeto para que pudesse ser elaborada a lei que contemplasse a abertura da 
universidade. No dia 16 do mesmo mês, apresentou-se na assembleia um projeto que 
prometia a condecoração com a ordem imperial do cruzeiro ao cidadão que 
desenvolvesse um tratado de educação «physica, moral e intellectual para a mocidade 
brasileira. » (BRAZIL, 1874, p. 48) E, na sessão do dia 19 de agosto de 1823 foi 
apresentado o projeto de lei que tratava da abertura de duas universidades,   

1 º haverão duas universidades, uma na cidade de São Paulo e outra na de 
Olinda; nas quaes se ensinarão todas as sciencias e belas letras. 2º Estatutos 
próprios regularão o número e ordenados dos professores, a ordem e 
arranjamento dos estudos.3º Em tempo competente se designarão os fundos 
precisos a ambos os estabelecimentos; 4º Entretanto haverá desde já um curso 
jurídico na cidade de São Paulo para qual o governo convocará mestres idôneos, 
os quaes se governarão provisoriamente pelos estatutos da universidade de 
Coimbra (...) 5º S. M. O Imperador escolherá d’entre os mestres um para servir 
interinamente de Vice Reitor (...) (BRAZIL, 1874. P. 105)  

Em discussão na sessão do dia 27 de agosto de 1823, um longo debate entre os 
deputados Almeida Albuquerque (Pernambuco), Souza França (Rio de Janeiro) 
Carvalho e Mello (Bahia), Fernandes Pinheiro (Rio Grande do Sul) e Montesuma 
(Bahia), Antonio Ferreira França (Bahia) e Antonio Gonçalves Gomide (Minas Gerais) 
passou a ser realizado. Tratava-se da segunda discussão da ordem do dia e que versou 
sobre a fundação de duas universidades para o Brasil pelo projeto de lei apresentado 
no dia 19.  Almeida e Albuquerque iniciou o debate opondo-se ao projeto apresentado 
pela comissão de instrução pública por duas razões apresentadas: primeiro porque ele 
considerou que o projeto não tinha um objetivo que correspondesse ao seu fim e 
segundo porque não apresentava nenhuma base para discussão. Para o deputado: 

Contem o projeto uma promessa, ou uma esperança de que hão de haver duas 
universidades; que estas hão de ter estatutos; e que em tempo competente se 
designarão os fundos precisos. Ora quem não vê que neste projeto nada se 
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estabelece que possa realizar a fundação (não digo já de uma universidade) mas 
de qualquer outro estabelecimento litterario? Nada é mais fácil prometer 
fortunas para algum dia; mas proveito nos vem destas promessas? O que nós 
queremos, e de que precisamos é de vantagens reaes: se temos necessidade de 
estabelecimentos scientíficos, não nos devemos contentar com planos de 
semelhante natureza: pela fórmula em que é concebido o projeto, podia a ilustre 
commissão prometter-nos logo tantas universidades quantas são as províncias 
do império. (BRAZIL, 1874, p. 132)  

O deputado, após esta severa crítica ao projeto da comissão de instrução pública, 
defendeu a abertura de um curso jurídico no Rio De Janeiro e não em São Paulo, 
questionou a respeito dos fundos que seriam destinados, sobre a abertura de um curso 
sem a contratação dos mestres e concluiu sua fala afirmando que o projeto deveria 
voltar à comissão para que  

(...) proponha os meios de fazer effetiva a creação de uma, ou mais universidades, 
tendo em vista os fundos indispensáveis, os mestres que se devem convidar fora 
do Imperio; n’uma palavra tudo que faça effetiva a fundação dos 
estabelecimentos, que pretendemos; effetivamente que se não consegue com 
simples promessas. (BRAZIL, 1874, p. 133)  

Souza França, apresentou em sua argumentação, a opinião de que não havia 
urgência em se criar duas universidades. Para ele havia necessidade da atenção as 
rendas e economia para com estabelecimentos de «pública manutenção ». Portanto a 
criação de apenas uma universidade que unisse as cadeiras já criadas, algumas rendas 
já destinadas a estes fins poderiam ser revertidas para a administração da 
universidade a ser criada onde se achasse melhor. Não tratou o deputado do curso 
jurídico e entendia que as ciências deveriam ser ensinadas «por secções, cujos 
conhecimentos têm dependência uns dos outros; e primeiro hão de ser exercido umas 
cadeiras do que outras, cujas lições dependão de conhecimento que se ensinão nas 
primeiras.»  (BRAZIL, 1874, p. 133)  

Carvalho e Mello iniciou o seu discurso através de uma defesa do projeto de 
instrução pública e a instituição de um curso jurídico em São Paulo e em Pernambuco. 
Para ele, estes cursos assim localizados, atenderiam às necessidades das populações 
do sul e do norte e evitaria a distância até Portugal para os estudos em Coimbra. Sem 
contar que estes corpos científicos já instalados nos países cultos formam os «homens 
célebres de todas as nações». Afirmava que o projeto era de «interesse público para a 
nação», como vemos em sua fala: 

Sr. Presidente, no projeto que se apresenta hoje a nossa discussão estão incluídas 
materias de summa importância e do maior interesse público. Depois de 
proporem seus illustres autores, um programa para se obter um plano de 
educação e instrução pública, no qual se estabeleção princípios e regras afim de 
conseguir, que por ensino regular, e como os degraus possao os mancebos 
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brasileiros adquirir os conhecimentos necessarios e uteis (...). Não é necessario 
dizer a necessidade em que estamos de taes estabelecimentos: não os temos, e até 
agora era preciso aos nossos concidadãos atravessar os mares, e à custa de 
despezas e outros sacrifícios ir aprender á universidade de Coimbra. (BRAZIL, 
1874, p. 133)  

Durante seu discurso, Carvalho e Mello defendeu que, no Brasil como não existem 
universidades, se abra ao menos um curso jurídico devido à necessidade que o Estado 
tem de «homens letrados e hábeis advogados, magistrados e diplomatas». E que 
possuam estudos em Direito Natural, Público e das Gentes, Política e Economia 
Política, Direito Marítimo para que possam defender os direitos e os interesses e 
estabelecerem negociações sobre os recíprocos direitos e utilidades das nações.   

Quando nos empreendemos o grande e magnífico estabelecimento e consolidação 
deste Império, que fará época assignalada na história dos grandes 
acontecimentos políticos, não nos devemos esquecer de lançar logo os alicerces 
da sua prosperidade futura, instituindo este monumento indelével de sabedoria 
do qual sairão homens abalisados nas sciencias para encherem os lugares e 
empregos do Estado. Ninguem ignora quão necessários são, não só para 
encherem os lugares de advogados e magistrados, mas também para os de 
diplomacia. Todos sabem, que para estes empregos é mister ter grande cópia de 
estudos de direito natural, público e das gentes, de política, e economia política; 
e os homens que se destinão para semelhante carreira na Europa vão por via de 
regra estuda-las ás universidades. (BRAZIL, 1874, p. 133 e 134)  

Carvalho e Mello ainda citou os ingleses, alemães e os franceses. Afirmou que os 
homens destas nações estudam em universidades e que os jovens alunos da 
Universidade de Coimbra são sobrecarregados de  «profunda erudição», pois realizam 
os estudos do Direito Natural, Público e das Gentes. E que os jovens estudantes do 
Brasil, além destas disciplinas, também precisariam receber formação nas cadeiras de 
Política, Economia Política e Direito Marítimo, a fim de poderem defender os 
interesses e os direitos do Brasil e elaborarem negociações «firmadas sobre o 
recíprocos direitos e utilidades das ações». (BRAZIL, 1874, p. 133)   Salientou ainda o 
deputado que os autores dos projetos para o estabelecimento de universidades devem 
elaborar estatutos próprios baseados nos Estatutos da Universidade de Coimbra.  

Os autores deste projeto julgarão que os mestres lhes dessem estatutos proprios, 
começando a regerem-se pelos da Universidade de Coimbra. Mui acertado é, que 
assim se execute; e seu parecer que os referidos mestres tem mais que cortar dos 
taes estatutos, do que innovar e acrescentar. (BRAZIL, 1874, p. 133) 

O deputado Fernandes Pinheiro discursou em apoio ao projeto apresentado e realizou 
críticas aos discursos que se opunham e sustentou as « vantagens» expressas em seus 
artigos. Perguntou o deputado:  
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Não será esta a crise favoravel para melhorar a condição de uma porção 
escolhida da grande familia brazileira, que geme e suspira em Coimbra, como se 
colhe da carta com que instrui a minha moção? Se sanccionarmos este decerto, 
como confio, conseguiremos em breve uma difusão de luzes e conhecimentos 
úteis, e portanto, mais civilisação, melhores costumes. (BRAZIL, 1874, p. 135) 

O deputado defendeu a abertura do curso em São Paulo e estranhou a defesa 
da abertura de apenas um curso jurídico, uma vez que em sua opinião: 

Não só assim o exige a maior necessidade de formados nessa faculdade para os 
empregos da ordem judiciaria, mas porque a legislação é sem dúvida o primeiro, 
e o mais importante dos conhecimentos humanos, aquelle que tem por objecto 
ensinar ao homem seus direitos, e a norma de seus deveres. (BRAZIL, 1874, p. 
135)  

E no final de sua exposição defendeu e elogiou a qualidade do artigo 4º que deixou 
implícita a criação da cadeira de direito público e constitucional e de economia política 
em que a primeira será de «grande utilidade para o desenvolvimento do systema 
representativo que adoptamos». (BRAZIL, 1874, p. 135)   

Em continuidade à discussão o deputado Montesuma passou a defender a criação 
de colégios, dois, quatro ou seis, do que o estabelecimento de duas universidades. Tal 
argumento se justificava pela constatação de que no Brasil o ensino primário se 
encontrava em condições ruins devido à falta de mestres e de outras coisas que 
comprovam, na opinião do deputado, que não davam, condições para o 
estabelecimento de universidades:  

precisa-se de instrucção publica; pois destinem-se em geral aos brazileiros 
diversos collegios onde possão instruir-se, e não se faça este bem só a S. Paulo, 
negando-se às outras províncias: a utilidade destes estabelecimentos é muito 
maior. (...)o meu parecer seja que o projeto seja rejeitado, porque isso seria 
deshonra para esta assembleia de que se espera toda a attenção ao plano de 
educação geral, porém que volte á comissão, e que esta se torne a apresentar um 
projeto que seja completo, tomando em consideração os meios de sustentação 
destes estabelecimentos. (BRAZIL, 1874, p. 135)  

Em seguida apresenta crítica quanto a abertura dos estabelecimentos de ensino 
em São Paulo e argumenta sobre a distância e as dificuldades encontradas pelos 
estudantes que virem do Maranhão, ou do Pará, pois, «a viagem é muito difícil e 
trabalhosa, e muito mais fácil lhe seria ir a Portugal ou a outro qualquer reino 
Europeu do que vir para São Paulo». (BRAZIL, 1874, p. 135) Para o deputado o colégio 
deveria ser instalado em um local que pudesse oferecer comodidade ao maior número 
de estudantes possível e para isso a província da Bahia seria mais indicada.  

Deputado que ressaltou que a instrução pública e a sua difusão é o primeiro dever 
dos governos foi Antonio Gonçalves Gomide, então representante de Minas Gerais. 
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Nesta mesma sessão, apresentou a sua defesa para a abertura dos cursos jurídicos e 
um curso em sua província.  Segundo o deputado « todas as virtudes cívicas e moraes 
das nações se desenvolvem na razão de suas luzes». (BRAZIL, 1874, p. 136) 

Todos os atos humanos são decisões da vontade, e esta se decide depois de 
combinações, reflexões, e raciocínios seguidos: como se poderão pois esperar 
acções ilustres e virtuosas, deduzidos de juízos falsos, e de princípios errados? Eis 
por que a comissão, da qual tenho a honra de ser membro, julgou ser urgente a 
creação de universidades. Uma universidade é como um armazém de 
conhecimentos, donde cada um tira os próprios ao estado e a carreira á que se 
destina. Um paiz, (...) avança tanto mais rapidamente em riqueza, população, e 
poder, quanto as classes iluminadas, as profissões liberais, e as artes occupão 
maior departamento na sua distribuição. É portanto indispensável, e de urgente 
necessidade o estabelecimento de universidades. (BRAZIL, 1874, p. 137)  

Pudemos perceber neste intenso debate entre os representantes das províncias, em 
que pese a defesa da abertura de universidade e de cursos jurídicos, as divergências 
em relação ao modelo de instalação baseado em promessas, os locais do 
estabelecimento de escolas e cadeiras de ensino jurídico, a provisoriedade do projeto 
de lei que não prevê a contratação de mestres, a vinculação de orçamento necessário 
para a abertura e a manutenção destas instituições, estão concentradas as aspirações 
para o Estado que se deseja formar. São importantes vetores para a compreensão das 
estratégias para o desenvolvimento de políticas para a consolidação da sua diplomacia, 
burocracia e legislação, cuja orientação jurídico-pedagógica esteve dependente dos 
Estatutos da Universidade de Coimbra.  (Silva, 2002)  

O Direito correspondia aos critérios objetivos da formação do Estado Nacional, 
que valorizava a instrução pública como conduta obrigatória, capaz de se incorporar à 
ordem jurídica. A inserção da questão educacional nestes moldes, nos debates da 
Assembleia Constitucional em 1823, denota a importância dada à política educacional 
tomada como prioridade e a relevância da apreciação do Direito Natural considerado 
como uma das mais importantes disciplinas para a formação dos magistrados.  

A defesa do Direito Natural, Público e das Gentes, remonta a tradição iniciada em 
1772, em que um novo sistema ético foi constituído para a consolidação de um Estado 
forte e que considerou que como a fonte de todas as leis civis. Os estudos das leis 
naturais fundamentariam a formação do Direito Civil, considerados necessários e 
úteis», conformariam a «regulação do direito particular e do direito público universal  
e estabeleceria os direitos e deveres dos vassalos com o soberano, fazendo entender os 
deveres impostos pela natureza, que são fundamentais para a manutenção do Estado.» 
(Silva 2002, p.17)  

Assim vemos que a tradição iluminista empreendida nas reformas da Universidade 
de Coimbra a partir de 1772, aparece nas falas dos deputados presentes na Assembleia 
Constitucional de 1823, que reiteram a conciliação entre uma política ao mesmo tempo 
monárquica e liberal, visando a formação de um Estado Nação civilizado e mantenedor 
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de instituições arcaicas como a escravidão. Fundamentais serão as discussões a 
respeito das limitações da participação dos cidadãos da esfera política, e as discussões 
a respeito da naturalidade do cidadão brasileiro, que não bastava ter nascido ou ser 
naturalizado, e sim deveria ter residência e propriedade. Tal defesa das restrições 
políticas recaíam sobre os escravos, mestiços e estrangeiros, o que denota a 
aproximação com as concepções teóricas de Benjamin Constant, importante jurista 
francês, responsável pela elaboração do poder moderador, e que considerou que em 
nenhum país se reconheceu como membros do Estado todos os indivíduos que nele 
existissem. (RIBEIRO e PEREIRA, 2014)  

 Os deputados defendiam as restrições aos direitos dos cidadãos, o que implica 
uma discussão teórica a respeito do conceito de cidadania, muitas vezes reiteradas 
pelos discursos dos parlamentares no tocante à abertura dos cursos jurídicos, em que 
afirmam necessidade de formar os quadros administrativos da Nação. Isto nos leva as 
seguintes perguntas: Para quem seriam destinados a formação jurídica para o 
exercício da magistratura e das demais funções do Estado? Por que os debates acerca 
dos locais de abertura das universidades e cursos são importantes para o 
reconhecimento das tensões e disputas políticas entre os representantes eleitos nas 
províncias de origem? Por que apenas o deputado Montesuma defendeu a abertura de 
colégios que pudessem dar conta da instrução do maior número de estudantes 
possível?  

Fundamental também é reconhecer a clareza com que os deputados em assembleia 
possuem a respeito daqueles que seguiriam para a formação dos cursos jurídicos: os 
mancebos brasileiros, membros de uma porção importante das famílias brasileiras e 
que se tornariam os hábeis magistrados, advogados e agentes do Estado. Os próprios 
deputados tinham plena convicção do lugar que ocupavam e da sua importância para 
a sociedade. Consideravam que sua participação na esfera pública, enquanto membros 
ilustres, homens de bem e cidadãos. 

Sabemos que as galerias da Assembleia foram frequentadas pelos populares 
atentos aos discursos políticos e o posicionamento político dos parlamentares a 
respeito do direito civil e suas opiniões sobre os membros que fariam parte da 
sociedade política. Também compreendemos que estas falas apresentam a própria 
disputa pela soberania e a representação da nação que criava uma dicotomia entre os 
representantes do povo, os deputados e o representante aclamado pelo povo, ungido e 
coroado, o Imperador. Diz respeito também ao próprio equilíbrio entre os poderes e 
sua autonomia, fato que ao longo do governo de d. Pedro I será objeto de muitos 
embates políticos que culminam em sua abdicação. Porém, no que toca à respeito dos 
Direitos, verificamos que as ideias em relação à autonomia do Brasil ligada à ideia de 
liberdade, direito à vida e a propriedade ligadas às noções do Direito Natural não 
decorrem de uma ruptura entre o Direito Colonial e o Direito Natural o que 
fundamentava a sociedade contratualista com a manutenção de privilégios. 

Uma oposição entre sociedade civil e Estado é vista na composição dos argumentos 
que iniciam as sessões que antecedem à assembleia. Podemos destacar as causas desta 
oposição o intenso acirramento das discussões entre os parlamentares na defesa de 
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seus interesses comerciais e políticos, as concepções a respeito de liberdade e direitos 
civis em uma sociedade escravista e de maioria da população pobre e as 
reinvindicações dos setores populares diante do quadro político para a ampliação de 
seus direitos. Os debates a respeito da cidadania aliavam-se à preocupação com as 
camadas mestiças e com as definições daqueles que iriam fazer parte deste conceito, 
admitindo que muitos brasileiros vivessem na sociedade civil, sem, contudo, fazer 
parte dela.  

Em que pese seu caráter elitista e conservador este movimento foi vetado por D. 
Pedro I ao decretar a dissolução da Assembleia, e que demonstra a disputa pelo poder 
entre o monarca e o legislativo e o tenso ambiente político no contexto de 1823. Mas 
de qualquer forma, as primeiras discussões que cercaram os debates sobre o futuro da 
nação demonstram a expectativa de promover uma profunda articulação dos 
princípios do liberalismo à realidade brasileira. Concepção que iria definir o que é o 
Estado Nação brasileiro dentro da universalidade do mundo europeu.   

Os debates acerca da abertura dos cursos jurídicos e de universidades no Brasil são 
justificados à luz de uma interpretação histórica do passado e do futuro da recente 
nação. As propostas para a abertura dos Cursos Jurídicos tinham a intenção de superar 
o passado colonial, a formação de um corpo político adequado ao aparelhamento do 
Estado e apto para as tarefas de construção da nação brasileira.  

Desta forma, esta elite treinada, encontrou as condições favoráveis para a 
construção do Estado que desejavam. Primeiro pela marca da manutenção da situação 
anterior à independência que fundamentou a continuidade do modelo português. 
Segundo porque possuía o isolamento necessário das doutrinas revolucionárias e 
puderam dar continuidade ao modelo de formação de seus futuros membros nas 
academias de Direito. Terceiro porque possuía coesão e evitava os conflitos políticos 
que conduzissem à mudanças radicais. O Estado aparece como a única ordem social 
desejável e possível.  

Podemos entender que a ilustração e seu esforço organizador no interior das 
ciências favoreceu a ruptura ontológica entre razão e mundo, e este passa a ser captado 
pelos conceitos e representações constituídos pela razão. O caso português é 
significativo, pois se liga à necessidade de mudança e à adequação aos novos modelos 
de Estado que estavam em discussão para a superação do seu considerado atraso em 
relação às demais nações europeias do século XVIII por meio de ações fundamentadas 
na “razão” que sobrepôs o poder régio ao poder eclesiástico, muito embora reforçasse 
a supremacia do poder monárquico.     

Já no Brasil a diversidade de projetos discutidos em Assembleia no ano de 1823, 
os conflitos e os acordos realizados, nos dão a medida para a compreensão dos ideais 
adotados para a formação da Nação Brasileira em torno da Monarquia Constitucional. 
Uma cultura política que estabelece a coerência necessária para a conduta daqueles 
que no futuro irão governar a política e a sociedade e que pode ser entendida como um 
conjunto de referenciais e códigos formalizados no seio de um partido e difundidos 
como tradição política que possuem uma identidade própria. Tais representações não 
são discursos neutros, são discursos que visam estratégias e práticas que tendem a 
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impor uma determinada autoridade, que legitima e justifica para os indivíduos suas 
próprias escolhas e condutas. O meio intelectual recebe acentuada importância pois 
cria e incorpora figuras que passa a adquirir um sentido inteligível e o conhecimento 
dito científico teria uma destas funções mediadoras que constitui o mundo como uma 
representação.  

Neste sentido a abertura dos cursos jurídicos no Brasil se estabelece como a chave 
para a incorporação de valores que sintetizavam o ideal liberal para a formação e a 
manutenção de leis coerentes com esta nova ordem política, mas sem rupturas com a 
lógica anterior. As propostas de adoção dos estatutos reformados da Universidade de 
Coimbra expressam a compreensão de que a universidade possuía o papel de 
concentrar o eixo do debate político.  

O desejo do estabelecimento do curso jurídico e da universidade que presentes nas 
falas dos representantes políticos de 1823 converge com o mesmo processo em que 
foram estabelecidas as relações de produção capitalistas e a formação do modo de vida 
liberal. O que Lander (2005) chama de naturalização da sociedade liberal. Neste 
contexto histórico, o ambiente intelectual que se forma e que é partilhado na 
Assembleia Constituinte de 1823, expressa uma visão de mundo de que os 
conhecimentos sociais e modernos formaram a base fundamental para a emancipação 
do Brasil, principalmente no que se referia à superação do seu passado colonial.  

O Brasil segue a premissa de que existe apenas uma tradição epistêmica a partir 
da qual se pode alcançar a verdade, a universalidade e que define a modernidade e o 
ocidente. Tal tradição inspirou a Filosofia, as Ciências e predicava um ponto de vista 
neutro e objetivo. A magistratura se constituiu como a espinha dorsal do governo do 
Brasil, e justamente na primeira metade do século XIX, com a formação dos núcleos 
de estudos jurídicos, formam-se também o corpo dos principais agentes do governo.  
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RESUMO  

A Educação Especial como política pública educacional, tem seu início no Brasil 
durante o período em que o país era governado por dirigentes militares que, entre os 
anos de 1964 e 1985,  consolidaram uma reforma educacional que pela primeira vez 
traz os “excepcionais” como população a ser atendida.  No Território Federal de 
Roraima, no início dos anos 1980 ocorre a implantação da Escola de Educação 
Especial. Nosso objetivo foi  compreender como a estruturação desta Escola ocorre, 
seu processo de constituição como espaço de ensino especializado, atividades 
principais e o impacto desses elementos na comunidade escolar. Como período estudo 
abrangemos da fundação em 1984, até 2001, quando a alteração das políticas públicas 
nacionais, conduz para a inclusão de todas as pessoas com deficiência em escolas 
regulares. Metodologicamente tomamos a perspectiva de Edward Palmer Thompson, 
de uma “história vista de baixo” e, buscamos, ouvir como esses processos foram 
vivenciados por professores e demais membros da comunidade escolar. Constatamos 
o papel decisivo dessa instituição escolar na constituição dos serviços de Educação 
Especial do atual Estado de Roraima. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História da educação especial, Educação de pessoas com deficiência, Educação 
Especial em Roraima. 
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A “ESCOLINHA DO PARQUE ANAUÁ”: HISTÓRIA DE UMA INSTITUIÇÃO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA AMAZÔNIA 
BRASILEIRA – 1980 - 2001 

Roraima é um estado localizado no extremo norte da República Federativa do 
Brasil, dentro da chamada Amazônia Ocidental. Região que foi tardiamente ocupada, 
se comparada com o processo de colonização do restante do Brasil, foi estabelecido 
politicamente  como Território Federal entre os anos de 1940 e 1988 e, como tal, era 
tratado como área prioritária, de governo diretamente vinculado ao poder central. 

Como relatam Freitas (1993) e Santos (2004), no período de 1964 a 1985, em que 
o Brasil viveu um período de ditadura militar, recebeu forte atenção e incentivo ao 
desenvolvimento a partir de um discurso que se pautava na lógica discursiva de 
“Integrar para não  entregar”. Considerava-se então, que existiam riscos de perda de 
espaço territorial, por tratar-se de região rica em minérios e com proximidade com 
regiões  que viviam processos relevantes de transformação política, a exemplo do 
ocorrido em  Cuba em 1959. 

O regime militar ditatorial estabeleceu, logo em seus primeiros anos de atuação, 
uma reforma educacional através de legislação específica e, dentre as ações 
pretendidas nessa reforma, encontrava-se a proposição de inserir, no conjunto dos 
sistemas de ensino de todo o Brasil, a educação dos, à época  chamados, 
“excepcionais”, até aquele momento não citadas como público específico das políticas 
educacionais oficiais, sendo atendidos, em sua ampla maioria, por instituições 
filantrópicas de natureza privada que, eventualmente obtinham subsídios financeiros 
oriundos de recursos públicos para suas ações. 

O Território Federal de Roraima, como área de difícil acesso e sem conexões via 
terrestre com o restante do país, ficou aos cuidados da Aeronáutica, força militar que 
para cá designava oficiais de alta patente para condução das ações de governo. Essa 
condição de território diretamente vinculado ao governo federal, favorecia sua 
utilização como espaço de aplicação das políticas e projetos prioritários do regime 
militar. 

Em âmbito nacional, destaca-se a atenção dos governantes militares que, já em 
seus primeiros atos de governo, apontaram uma atenção específica com a educação 
dos excepcionais estabelecendo, em agosto de 1964 (apenas 05 meses após o golpe que 
levou à tomada do poder pelos militares) decreto que determinava a realização da 
“Semana do Excepcional” a ser comemorada anualmente em todo o país, sob a 
responsabilidade do Ministério da Educação. 

Destaca-se ainda, a reforma educacional de interesse do regime militar que, 
consolidada na lei federal 5692 de 1971, incluía a educação dos excepcionais a ser 
realizada no interior dos sistemas de ensino regular e o estabelecimento de 
atendimento educacional especializado sempre que as condições dos estudantes assim 
o requisitassem. 
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Roraima destaca-se do contexto brasileiro por ter desde o início toda a estrutura 
de educação especial localizada no sistema de ensino, e não na assistência social ou na 
saúde como no restante do país e tem como polo de referência a Escola de Educação 
Especial socialmente reconhecida como “Escola do Parque Anauá”. Neste estudo 
nosso objetivo foi  compreender como a estruturação desta Escola ocorre, seu processo 
de constituição como espaço de ensino especializado, atividades principais e o impacto 
desses elementos na comunidade escolar. 

O período abrangido vai desde sua fundação em 1984, até 2001, quando a alteração 
das políticas públicas nacionais, conduz para a inclusão de todas as pessoas com 
deficiência em escolas regulares. 

Metodologicamente tomamos a perspectiva de Edward Palmer Thompson, de uma 
“história vista de baixo” que valoriza o modo como a experiência dos envolvidos no 
cotidiano se deu e, buscamos, no percurso de pesquisa identificar como esses 
processos foram vivenciados por professores e demais membros da comunidade 
escolar. Para a  construção dos dados foram entrevistadas nove docentes atuantes à 
época e analisados documentos do cotidiano escolar como livros de atas, relatórios 
internos e comunicações de expediente da rotina da escola. 

Em Roraima, logo nos primeiros anos da década de 1970 os esforços para 
cumprimento do previsto nesta legislação foram efetivados. Naquele momento, não se 
registrava a existência de nenhum tipo de atendimento específico às crianças, jovens e 
adultos com deficiência em âmbito educacional ou assistencial o que fez com que as 
primeiras ações a serem realizadas demandassem a realização de uma busca ativa pela 
clientela para que os primeiros serviços fossem implantados. 

A implantação dos serviços ocorreu inicialmente em classes especiais, que foram 
sediadas em escolas já existentes a partir de 1974 e, posteriormente, com o incômodo 
manifesto nas escolas pela comunidade escolar, em relação à presença de pessoas fora 
de padrões entendidos como de normalidade, realizou-se a locação de casas 
especificamente destinadas ao acolhimento dos estudantes com deficiência que foram 
localizados. 

Até os anos finais da década de 1970, o acolhimento dos alunos em casas alugadas 
e adaptadas especificamente para este fim ocorreu como solução para o 
funcionamento dos serviços. Entretanto, o expressivo crescimento no volume de 
alunos e a diversificação de suas condições e necessidades ampliava-se diariamente. 

Um relatório de julho de 1979, realizado por professores que atuavam na educação 
especial apresenta um mapa da situação vivenciada naquele momento, com o 
indicativo de caminhos,  destacadamente a recomendação construção de um prédio 
próprio para instalação da então Escola de Educação Especial. 

Como agravante, em 1981 tivemos o Ano Internacional do Deficiente, estabelecido 
pela UNESCO, com a ampliação da divulgação da existência de direitos por parte dos 
deficientes e das responsabilidades do poder público em assegurar condições de acesso 
a estes direitos. Isto levou a que o crescimento de clientela se tornasse ainda mais 
expressivo, com intensificação da cobrança de melhoria de condições de trabalho por 
parte dos profissionais atuantes. 
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Atendendo a essa necessidade de expansão das ações da Educação Especial, o 
governo local encaminha profissionais da equipe da Secretaria de Educação à Brasília, 
para a realização de visitas em espaços de Educação Especializada. As professoras 
Maria Antonia Melo Cabral diretora da Divisão de Ensino, Cristina Ribeiro da Silva 
(então Secretária de Educação) e Maria Mirna Souto Maior Sarah, diretora da Divisão 
de Educação Especial e Assistência ao Educando - onde focava sua atenção na 
Coordenação de Educação Especial, após realizarem visitas à instituições diversas de 
ensino especializado na capital federal, apresentam ao governador do Território 
Federal de Roraima, o então Brigadeiro Aviador Ottomar de Souza Pinto, propostas 
para a construção de um espaço específico para as instalações da Escola de Educação 
Especial em Boa Vista. 

O governador incorpora o cerne da ideia e a torna projeto para execução imediata. 
Entretanto, contrariando as expectativas da equipe, articula-o às dificuldades de 
ocupação do Parque Anauá que recentemente havia sido inaugurado e ainda 
encontrava-se subutilizado e, para lá, encaminha a construção do prédio que viria a 
abrigar a educação das crianças excepcionais. A obra realizada e sua localização frustra 
os profissionais envolvidos. No relato da professora Mirna: 

O Centro [de Educação Especial] surgiu por isso: por causa da necessidade de 
ampliação do trabalho de atendimento a eles. Era isso que a gente queria. 
Inclusive, trouxe o engenheiro e o arquiteto, para ajudar. Foi uma confusão 
grande e eu sei que eu chorei para caramba para sair esse negócio. Mas, quando 
eu vi a planta e quando eu vi pronto, aqueles corredores imensos, aqueles 
corredores que não acabavam mais no Parque, eu chorei muito. E foi pro Parque 
Anauá porque? Por ele. Ele que escolheu: o governador. Na época a Marluce  
[Pinto, esposa de  Ottomar, posteriormente deputada federal e senadora] falou: 
‘vamos aceitar, deixa, deixa que pelo menos eu sei que vai sair alguma coisa 
melhor do que onde eles estão’. Mas o Parque Anauá na época era longe. Longe e 
o sol quente. Os cajueiros, essas árvores que hoje tem, foram plantados naquela 
época. Eu queria um lugar que tivesse sombra, para eles sentarem e terem 
recreação. Depois foi que nós conseguimos a piscina, que não estava no projeto. 

A questão da localização do prédio do Parque Anauá, marca um distanciamento 
das atividades de Educação Especial da área central da cidade, da sede da Secretaria 
de Educação e de todas as demais escolas então existentes. Mas o ponto de localização 
no Parque Anauá se apresentava como decisão política inquestionável e irreversível do 
governador. Como nos conta Maria Antonia Melo Cabral: 

Na época o Parque estava inaugurado há pouco tempo e foi ele que idealizou 
aquele Parque Anauá e como ali a área é grande,  com muita amplitude de 
espaço... Porque era um espaço que ele visualizava como um espaço muito 
grande para a comunidade. De ter mais coisas ali colocadas. Tanto que pensou, 
ao mesmo tempo, como Escola de Musica, Museu e assim por diante. O Ottomar 
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ele achava que o governo tinha que fazer obras para a população ter as suas 
aberturas e espaços necessários para que as coisas aconteçam. 

Para este espaço são inicialmente deslocados todos os alunos com deficiência e o 
Centro/Escola1 de Educação Especial ali se manterá por um período de quase três 
décadas, vindo a ser desativado em 2009, após vivenciar alternâncias em sua 
identidade, com períodos em que volta a constituir-se como Escola de Educação 
Especial com Projeto Político Pedagógico próprio inclusive, e períodos em que se 
fortalece a lógica terapêutica que o aproximará da perspectiva de ser um Centro de 
Educação Especial. 

No interior do espaço que viria a tornar-se popularmente conhecido como 
“escolinha do Parque Anauá”, as turmas passam a ser distribuídas em grupos em torno 
de oito a doze alunos, tomando como critério de formação de turmas o nível de 
desenvolvimento e a categoria de deficiência identificada; a faixa etária e os objetivos 
do trabalho. Cresce também a equipe de profissionais, agregando um volume 
significativo de professores, técnicos e profissionais administrativos e de apoio: 

O prédio ficou pronto. Nós já tínhamos uma equipe que fomos compondo 
enquanto construía. A gente já tinha psicólogo. Nosso mesmo. Não da Secretaria 
de Saúde, que da Saúde não satisfazia. Foi contratado para trabalhar dentro do 
Centro. Nesta casa já existiam alguns técnicos   antes da gente se mudar para lá. 
Foi  luta para formar essa equipe multidisciplinar e consegui. Graças a Deus o 
apoio foi grande. Psicólogo, Assistente Social, até Terapeuta Ocupacional, 
Fonoaudiólogo, o Médico...[Mirna Souto Maior] 

As ações seguem sendo coordenadas e supervisionadas pela Divisão de Educação 
Especial da Secretaria de Educação e Cultura e, no relato da fonoaudióloga Rosana 
Roth: “nesse tempo a Escola Especial cuida dos surdos, cegos, tudo era lá dentro.  Não 
tinha essa divisão de atendimentos, tudo funcionava lá dentro”. 

A mudança para um espaço amplo, além disso, viria a possibilitar a realização de 
ajustes e ampliações em acordo com as demandas que fossem sendo apresentadas 
pelos técnicos e pelas especificidades dos alunos. Dentre estas, destacamos a 
implantação de uma piscina para desenvolvimento de atividades físicas para os alunos 
logo nos primeiros anos de funcionamento do Centro e divisões de sala para  
atendimentos individuais, por exemplo. 

Também foram previstos espaços específicos para as atividades pedagógicas a 
serem desenvolvidas com alunos surdos sendo construída uma cabine de audiometria 

                                                   
1   Neste texto, a diferenciação de nomenclatura que aparece explicitada nos discursos e nos documentos oficiais 
entre |Centro de Educação Especial e Escola de Educação Especial será mantida. É comum observar-se  em 
relatórios internos ou outras comunicações cabeçalhos que se referem à Escola de Educação Especial com 
carimbos do gestor indicando o Centro de Educação Especial e vice-versa. Um retrato da constituição identitária 
contraditória deste espaço que se manteve ao longo de toda a sua existência. 
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considerada, no relato da professora Mirna Souto Maior uma “cabine de audiometria 
de primeira” considerada à época como “perfeita, feita dentro das normas, das 
medidas [...] toda de cortiça”.   

Aparentemente não foi posto em discussão, que este era um equipamento de 
avaliação diagnóstica e, portanto, talvez houvesse maior coerência se instalado em 
espaços da área da saúde. Da mesma forma se dá a naturalização dos atendimentos 
fonoaudiológicos, também do campo das terapias e da clínica que ficam 
definitivamente instalados como ação do Centro de Educação Especial vinculado à 
Secretaria de Educação e Cultura. 

O grupo dos alunos com deficiência auditiva era, entretanto, em volume bastante 
elevado e guardava em si uma característica que os colocava em situação diferenciada 
em relação aos alunos com maior comprometimento intelectual: eram alunos cujas 
marcas biológicas eram menos perceptíveis em termos estéticos, o que favorecia sua 
inserção em atividades do ensino regular, assim que encontrado o caminho de 
comunicação a ser adotado. Como aponta a professora Clarice Diniz: 

O ‘auditivo’, mentalmente ele é normal. [...] Então ela (a professora) tinha que 
trabalhar com muita calma, com esses meninos. Mas teve deles que fizeram 
magistério, Normal, porque o problema dele não é mental é só auditivo. Ele não 
fala porque não escuta. Já os (deficientes) mentais não, os ‘mentais’ davam mais 
trabalho. 

Esse entendimento de maior normalidade dos alunos com perdas auditivas 
impacta também nas famílias e nos demais profissionais que não ficavam confortáveis 
com a convivência das crianças surdas ou com baixa audição em um espaço no qual 
transitam alunos com sérios quadros de deficiência intelectual e física. Em face disso 
vemos, mesmo durante a implantação do Centro de Educação Especial a manutenção 
de classes especiais em escolas regulares exclusivas para educandos com deficiências 
auditivas. 

Outra questão que começa a se desenhar então é a de trazer com maior precocidade 
para o atendimento clínico e educacional as crianças em situação de risco ou com 
deficiência já detectada, iniciando o trabalho de estimulação precoce com os alunos 
em idade pré-escolar. O atendimento de Estimulação Precoce é mantido no Centro de 
Educação Especial até o ano de 1995. Este ocorre, como relatado pelos profissionais, 
restrito ao atendimento de fisioterapia. 

 
1. ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BOA VISTA: O DISTANCIAR DOS OLHOS 

A construção do prédio da Escola de Educação Especial no Parque Anauá foi visto 
pelos profissionais pioneiros dos serviços como uma importante conquista da área, 
mesmo que instalado em uma área que, a princípio, não atendeu às expectativas dos 
profissionais. A professora Maria Mirna, na fala em que se reportava ao fato de que 
“Era longe...” , já apontava ali um aspecto que ao final do processo vimos se consolidar: 
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o Parque Anauá como área de isolamento das pessoas com deficiência, contribuindo 
para tornar invisíveis,  distantes dos olhos da comunidade, aqueles que apresentavam 
comprometimentos mais expressivos em seu desenvolvimento. 

Depois de acolher, em 1984, a todos os alunos considerados como clientela da 
Educação Especial, com todo tipo de deficiências e transtornos de desenvolvimento, a 
Escola de Educação Especial vai gradativamente fragmentando os serviços de acordo 
com a deficiência apresentada por cada aluno. 

A professora Maria Neusa de Lima Pereira que atua como supervisora nos anos 
iniciais da Escola de Educação Especial onde desempenha funções diversas passando 
pela supervisão, vice direção e direção da unidade, apresenta em relatórios de 
supervisão dos anos de 1984 e 1985 um detalhamento da variedade de serviços que ali 
são oferecidos. Destaca a existência de salas destinadas ao desenvolvimento de 
psicomotricidade, sala de música, salas de Atividades de Vida Diária (AVD), salas de 
aula e espaços para as oficinas pedagógicas além do refeitório. Apresenta a 
preocupação e o envolvimento de toda a equipe no desenvolvimento e produção de 
materiais didáticos como jogos, fichas e planilhas de acompanhamento. 

Estes relatórios dão também destaque ao processo de rotatividade de professores, 
exigindo contínuo processo de recepção, orientação e supervisão do trabalho destes 
profissionais, normalmente qualificados em serviço através do apoio de colegas mais 
experientes. 

Salienta que os problemas com o transporte escolar, que já haviam feito com que 
ela solicitasse anteriormente seu afastamento do trabalho na Educação Especial não 
haviam sido superados e ainda comprometem a frequência dos alunos. 

Em relação ao processo de Triagem e Avaliação dos alunos, em um trecho do 
relatório de 1984, a professora Maria Neusa destaca: “fiz avaliação pedagógica de 
vários alunos do ensino regular e do Centro, perfazendo um total de 205 alunos 
avaliados, sendo 167 do ensino regular e 35 do Centro, envolvendo também as 
reavaliações”. E, como ponto negativo aponta o fato de que há “uma só equipe de 
triagem para avaliar os alunos da rede comum de ensino e os alunos do Centro” o que 
faz com que os alunos do Centro sejam colocados em “segundo plano, não sendo 
avaliados na época certa e não tendo acompanhamento adequado, devido o grande 
número de alunos do ensino para serem atendidos” 

Um quadro apresentado pela Supervisora Maria Neusa mostra que para o ano 
letivo de 1984, o Centro de Educação Especial contava com 10 turmas na chamada 
“área acadêmica”: 05 turmas de pré-escolar sendo 04 delas para DM, com 37 alunos e 
uma com seis alunos DA e 05 turmas de alfabetização sendo 02 para DM com 17 
alunos, 02 para DA com 04 alunos e 01 para DV com 02 alunos. No total, 64 alunos e 
10 professores. Além dessas, são oferecidas oficinas pedagógicas que mesclam 
diferentes tipos e graus de deficiência, distribuídas em Educação para o Lar com 15 
alunos, Cerâmica com 20 alunos, Horticultura com 06 alunos e Jardinagem com 08 
alunos. A estas, em 1985, se agregam a Marcenaria e o Aviário, além da oferta de 
atividades de Música-arte, Educação Física e Psicomotricidade. 



 

 
 

11 

O foco nas oficinas pedagógicas, coaduna-se com as políticas nacionais vigentes e 
as diretrizes do Centro Nacional de Educação Especial - CENESP que recomendam: 

Os alunos deficientes atendidos em oficinas pedagógicas  deverão ter 
oportunidades de adquirir auto-suficiência  e competência social  através da 
educação geral  e formação ocupacional , nessas instituições serão desenvolvidos  
nos alunos atitudes e hábitos de trabalho, habilidades e aptidões e, como etapa 
final, haverá a utilização da preparação  recebida pelos deficientes  no seu 
encaminhamento para o trabalho. (Pires  1974, p. 31) 

A professora Carlota Figueiredo que teve uma atuação destacada como professora 
das Oficinas Pedagógicas, que assume como identidade de sua ação como professora 
da Educação Especial, 

Teve uma época que eu trabalhei Educação para o Lar, então aquelas meninas 
que já eram moças, que a gente sabia que nem se alfabetizar não tinham mais 
condições de ser alfabetizadas, então a gente botava para aprender o serviço 
doméstico. Então eu trabalhei  com esse tipo de serviço, ensinava fazer pão, 
salgadinho, um arroz, um feijão, uma costura e tinha umas  que aprendiam, 
tinham umas que ganhavam dinheiro, um crochê, faziam um lençol de pedaços 
de  tecido. Outros faziam pães.[...] a educação para o lar foi uma coisa assim que 
eu achei que era de muita valia, porque aquelas meninas aprendiam ali a 
cozinhar, a fazer um bolo, a fazer um pão, a fazer um salgadinho,  coisas que elas 
não aprendiam a ler, mas aprendiam a fazer aquilo e podiam ajudar as mães em 
casa. Podiam tocar a vida. Então quando eu saí foi acabando porque não tinha 
uma  professora que quisesse trabalhar com aquilo, que não ia se formar para ir 
para a  cozinha. 

Investe-se também na aquisição de materiais e equipamentos que possibilitassem 
a realização de ações diversificadas. No relato da professora Clarice Diniz: 

O governo, toda vida manteve o material didático.[...] Porque nós tínhamos 
oficinas. Aqueles maiores, eles além de estudar, eles tinham que fazer oficina: 
educação para o lar, artesanato, serigrafia. Tudo eles tinham que fazer, porque... 
não é por ele ter uma  deficiência, um retardo mental que ele não seria capaz de 
produzir. Sim...ele é capaz de produzir. Aos dezoito anos a gente já ia procurar o 
mercado de trabalho para ele, e assim nós enfrentamos. 

Investe-se na formação de professores, com a capacitação dos profissionais em 
cursos promovidos em âmbito nacional e realizados em instituições especializadas 
mais tradicionais, como  o INES, o IBC e a DERDIC, trazendo no retorno a 
recomendação de distribuição dos alunos com base na condição de deficiência, em 
detrimento do aspecto de desenvolvimento, faixa etária ou aprendizagem. 
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Quanto à concepção pedagógica que orienta as atividades do Centro, nestes 
relatórios um modelo pedagógico é explicitado: há referências à adoção, neste período, 
do “Diagnóstico Prescritivo” como um “novo modelo educacional” aplicado na forma 
de projeto piloto em 1985. É avaliado como positivo ao final desse ano e replicado no 
ano seguinte em outras turmas.   

Este modelo foi trazido por um psicólogo atuante no Centro de Educação Especial 
que após participar de um curso com este tema no Rio de Janeiro, repassa as 
informações e orientações à supervisora da escola que se torna multiplicadora junto 
aos professores e que, em relatório, assim descreve este trabalho: 

O acompanhamento a esta experiência deu-se da seguinte forma: elaboramos 
uma avaliação dos alunos e em seguida elaboramos um planejamento quinzenal.  
Após o desenvolvimento deste plano fazemos outra avaliação de verificação de 
aprendizagem. Todo o programa a ser planejado é feito em cima dos resultados 
da avaliação diagnóstica dos alunos. E os objetivos são instrucionais, elaborados 
sob a nossa orientação. As avaliações também são elaborados pelo professor com 
nosso auxílio.   

É o tecnicismo que se disseminava no ensino como um todo nestes anos, 
mostrando sua força também na Educação Especial. Em 1985, este modelo 
educacional constituiu uma das disciplinas de um curso de especialização em nível de 
segundo grau em Educação Especial: o curso de Estudos Adicionais em Educação 
Especial e em 1986 foi alvo de realização de um curso de Capacitação para Técnicos e 
Professores no Modelo Educacional Diagnóstico Prescritivo, com carga horária de 80 
horas. 

Referindo-se ao momento que vive a Educação Especial na segunda metade da 
década de 1980, a professora Maria Neusa de Lima Pereira nos conta: 

Foi  um momento legal em que a gente tinha uma equipe multidisciplinar 
completa. A gente tinha  até fisiatra, psicólogo, psiquiatra, assistente social, 
pedagogo, terapeuta ocupacional, foi uma equipe multidisciplinar 
fantástica....fisioterapeuta, enfim,  nós trabalhávamos, da estimulação precoce à 
oficina pedagógica, tudo dentro do Centro. E aí nós começamos a trabalhar para 
sair...aí nós tiramos os surdos, os surdos ali no Costa e Silva tem um anexo, nós 
criamos ali a Escola de Audiocomunicação para colocar os surdos ali. E 
colocamos os cegos numa  sala especial. 

A partir do acesso a esta equipe sediada no Parque Anauá, são encaminhados para 
outros espaços os alunos com deficiências sensoriais e seus professores. São também 
encaminhados para Classes Especiais aqueles que apresentavam perfil de menor 
comprometimento  físico e/ou intelectual. Assim, no Parque Anauá permanecem 
apenas os alunos com maiores limites motores, cognitivos, de comportamento e de 
desenvolvimento, alunos que, em muitos casos causam impressão negativa na 
comunidade, por carregaram explicitamente em seus corpos as marcas de suas 
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singularidades, entendidas como ‘defeitos’. Em um histórico produzido em 1991, 
temos a seguinte descrição: 

Desde 1988 que o Centro atende apenas a seguinte clientela: deficientes mentais 
treináveis e os portadores de múltiplas deficiências, distribuídos em turmas de 
Pré-escolar (04 a 13 anos) e em turmas de oficinas pedagógicas (a partir dos 14 
anos). Também é realizado o serviço de intervenção precoce (crianças de 0 a 3 
anos) embora precariamente. 

Em 1991 o perfil dos alunos descritos em relatório indica a matrícula de 99 alunos 
sendo 58 deles categorizados como alunos com deficiência mental treinável, 26 com 
deficiência múltipla e 15 alunos em atendimento de Estimulação Precoce. 

No segundo semestre letivo de 1991 o Centro sofre sua primeira reforma que só é 
concluída no mês de outubro, período em que as atividades ficam paralisadas, o que 
ocasiona, juntamente com a irregularidade do transporte, expressiva evasão dos 
alunos. 

Em todos os relatórios tanto deste ano, quanto de anos posteriores há referências 
às dificuldades e alto absenteísmo registrado em função da inoperância ou 
irregularidade do transporte. Analisa-se como de “acomodação” a postura das famílias  
de só enviar ao Centro de Educação Especial os alunos quando o transporte os fosse 
buscar em casa e, no Parque Anauá essa situação se agrava, por estar localizado em 
área praticamente inacessível para os que dependessem de transporte público. 

No tocante aos encaminhamentos metodológicos dados ao trabalho pedagógico, 
outra perspectiva apontada é a da realização do processo de Análise de Tarefas, em 
especial para os alunos com maior comprometimento cognitivo e de mobilidade: 

Nós trabalhávamos com uma metodologia, que foi outro treinamento em serviço, 
chamava Análise de Tarefas, que a gente pegava: ensinar a criança a amarrar o 
sapato, não é fácil...tinha criança que não sabia. A gente detalhava aquela tarefa 
passo a passo....ensinar a criança a escovar os dentes... porque não é só 
ensinar....uma criança dita normal, você vai lá e sim ... Não é só ensinar...Uma 
criança,  um paralisado cerebral, que tem problema de tônus muscular e tudo o 
mais, você tem uma série de técnicas que precisam do apoio  do fisioterapeuta e 
a gente tinha um professor que a gente chamava o de AVD, Atividades de Vida 
Diária, ele ia lá, naquela Análise de Tarefas, primeiro passo, e no primeiro dia 
era só ensinar a criança conseguir desatarraxar o creme dental,  ensinar a 
criança a colocar o creme dental na escova,  segurar a escova, e a gente tinha 
todo um trabalho e quando alguém chegava e via aquilo, não achava um 
trabalho: “não faz nada, o que que esse povo esta fazendo?” Então desqualificava 
o trabalho do educador que estava ali, da equipe multidisciplinar.[Maria Neusa] 

Esta dificuldade de compreensão, por parte da comunidade, do trabalho 
pedagógico desenvolvido, dos resultados alcançados em termos de aprendizado e 
desenvolvimento dos alunos impacta diretamente no processo de rotatividade dos 
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professores, em sua motivação para permanecer na área da Educação Especial. No 
relato da professora Maria Neusa: 

Para a gente que estava ali no dia a dia acompanhando, cada sucesso era uma 
festa, quando uma criança que não tinha equilíbrio, que ela começa a se 
equilibrar, que ela começa a dar o primeiro passo, como se estivesse no primeiro 
ano de idade, a gente dava uma festa. A gente conseguia visualizar o progresso  
dessa criança, mas  quem vem de fora, os próprios chefes imediatos, o secretário 
de educação, os governantes ficam: “estamos investindo muito e não  estamos 
vendo resultados”. Para a gente aquilo era um resultado imenso e isso frustra 
qualquer pessoa. E a gente começou a perceber que tinha que ter também um 
trabalho com os profissionais, trabalhar a autoestima, porque terminava o 
professor, recebia uma capacitação, a gente investia, encaminhava ele fora do 
estado, ele vinha uma garra para trabalhar, começava a trabalhar e ficava feliz 
com o resultado e vinha lá de fora toda uma solicitação para fazer todo o trabalho 
da pessoa e era muito trabalho. 

Uma curiosidade observada nos documentos é o fato de que, enquanto os papéis 
mantinham no cabeçalho a denominação de Centro de Educação Especial, os carimbos 
de diretor, por exemplo, e demais momentos em que se faça referência àquele espaço 
nos textos internos costumeiramente se referem à Escola de Educação Especial, 
mantendo os documentos, de maneira associada, as duas denominações.Um 
mapeamento dos alunos do Centro de Educação Especial de 1997, mostra como estes 
são caracterizados por tipo de serviço, deficiência e situação acadêmica  

 

Alunos do Centro de Educação Especial 1997 
 

 Deficiência 

Mental  
Deficiência 

Múltipla 
Paralisia 

Cerebral 
Autismo Total 

Pré-escolar 41 29 10 08 88 

Pré-oficina pedagógica 17 02 - - 19 

Oficina Pedagógica 29 01 - - 30 

Alunos transferidos 02 01 - - 03 

Alunos desistentes 07 02 02 - 11 

Total de matriculados 97 35 12 08 152 

TABELA 1 | Alunos atendidos por área de deficiência e situação acadêmica: relatório do Centro de Educação Especial 
1997. 
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A prevalência dos serviços está posta nos de educação pré-escolar e pré-oficina, em 
que a tônica das ações era o preparatório para atividades que posteriormente viriam a 
ser desenvolvidas nas escolas regulares ou na nascente Unidade de Capacitação e 
Produção (UCP) da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social (SETRABES). 

Nos dados encontrados é possível identificar a trajetória sempre ascendente do 
número de alunos matriculados, mesmo considerando-se que, a cada período, um 
determinado perfil de clientela é deslocado para outra unidade. O Estado registra um 
crescimento populacional elevado nesta década, e o volume de alunos da Educação 
Especial segue esta trajetória, com a duplicação do número de alunos do Centro, e uma 
especialização dos perfis em alunos com Deficiências Mentais mais profundas, 
Deficiências Múltiplas, Paralisia Cerebral e Autismo. 

A questão do Autismo é alvo de uma atenção específica no período. Registramos a 
atividade desenvolvida pela AMA em 1989 e as primeiras discussões ocorridas neste 
período. Como nos conta  Rosana Roth referindo-se ao momento em que atuou com o 
professor Aldo Costa, então Secretário de Estado da Educação e Cultura: 

A gente percebeu, na Escola de Educação Especial, que tinha alunos com esse 
perfil. Alunos já diagnosticados inclusive, com diagnóstico clínico de autismo. E 
não existia trabalho específico. E eu na época, foi uma das primeiras coisas que 
eu fiz quando estive lá na Secretaria. Eu fui e pedi para falar com o Secretário e  
coloquei para ele: “Nós temos uma clientela com esse perfil, não temos um 
trabalho nessa área. Não existe no Estado”. E ele perguntou para mim:  “e isso 
compete a vocês?” Eu falei: “talvez  nem fosse da nossa competência, mas se nós 
não fizermos, ninguém vai fazer”. Aí ele perguntou para mim: “o que que você 
precisaria para implantar esse serviço?”. Eu disse: ‘Treinar gente. Além do 
espaço físico. O espaço físico a gente organiza, mas eu preciso capacitar. Eu tenho 
um serviço de referência,  -  na época se eu não me engano foi Belém, acho -Eu 
tenho uma referência, mas eu tenho que mandar gente para capacitar, uma 
pedagoga, uma psicóloga, uma professora. Eu preciso treinar essa gente para 
implantar o serviço”. Ele me disse: “então faça.” Aí nós mandamos para fora, […] 
e fizeram o treinamento, para implantar o serviço. De onde surgiu o atendimento 
específico, com salas específicas para atender o autista lá no Centro de Educação 
Especial. Depois a gente também conseguiu uma kombi específica para 
transportar os autistas, separado do ônibus que levava os outros alunos. 

Em relação ao perfil, esses alunos com autismo também chegam ao Centro de 
Educação Especial mais tardiamente, nas memórias de Clarice Diniz e de Rosana Roth 
alunos além da idade escolar, em alguns casos pré-adolescentes e adolescentes. 
Alguns deles, com perfil familiar de classe média, já haviam sido diagnosticados e 
dispunham de laudo médico enquanto outro grupo vindo de famílias, 

..extremamente carentes, que eram enjaulados em casa, porque a família não 
tinha como  lidar. Não conseguia, não sabia o que fazer. Amarrava. A gente tem 
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história de alunos que eram amarrados em casa porque o pai não conseguia  
manter. Não conseguia segurar o aluno.[Rosana Roth] 

Em julho de 1992, a equipe a quem se oportunizou a capacitação na área do 
autismo apresenta o Projeto “Implantação do serviço de atendimento ao portador de 
problemas de conduta (autismo)”, considerando a distribuição de uma sala de aula 
para cada 04 alunos que teriam ainda um espaço para atendimento individualizado 
dos serviços terapêuticos e o acesso a piscina e espaços de recreação com a proposição 
de que se utilizaria uma “linha pedagógica com inibição de comportamentos 
estereotipados, com ênfase na estimulação e reforço”, prevendo-se um atendimento 
de 15 horas semanais. 

Um dos pontos que emerge dos documentos existentes é a realização de um 
trabalho de cunho educativo, tomando como tema as questões relacionadas à 
sexualidade e ao namoro, já que, a manutenção de alunos com graus de deficiência de 
maior complexidade está relacionada à faixa etária elevada dos alunos que, 
independente de seus limites cognitivos ou motores, apresentam desenvolvimento 
afetivo e sexual que se manifesta no cotidiano das atividades do Centro. Além do 
projeto com vistas ao esclarecimento de questões relativas à sexualidade e namoro 
relaciona-se também a necessidade de realização de um trabalho de orientação quanto 
a hábitos adequados de higiene para os adultos jovens. 

São aspectos que adentram o universo do “familiar”, em questões do processo 
educativo que, a princípio talvez pudessem ser analisados como de competência dos 
pais, mas que findam por ser incorporados a ações pedagógicas da escola. 

Em 2001, são 208 alunos, 67 professores e 18 técnicos especializados atuando. É 
este o momento em que as Diretrizes Curriculares Nacionais trazidas pela Resolução 
02/2001 levam a uma reformulação dessa unidade como desafio a torná-la 
efetivamente uma Escola. 
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RESUMO 

Trata-se da comunicação de resultados de investigação no campo da História da 
Educação, na temática específica da História das Instituições Escolares, cujo objeto de 
pesquisa foi a Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro, com destaque para a 
compreensão das motivações que levaram a sua criação, bem como para o exame do 
perfil docente e discentes de seus primeiros alunos. O período analisado compreende 
desde o ano de sua autorização, em 1947, até o ano de seu reconhecimento em 1950. O 
presente trabalho foi desenvolvido com base nas principais referências teórico-
metodológicas da pesquisa historiográfica sobre instituições escolares, tais como, 
Magalhães (1996, 1998, 2004) e Nosella e Buffa (2009), nos quais foram buscadas as 
principais categorias de análises utilizadas, o que permitiu traçar, sob o olhar 
científico, os primeiros tempos do Ensino Superior na cidade de Uberaba, em Minas 
Gerais, no Brasil. A exposição está estruturada em duas partes, nas quais são expostas 
as tentativas de implantação do Ensino Superior na cidade de Uberaba até a criação 
da Faculdade de Odontologia de Uberaba e, em seguida, a configuração dos docentes 
e dos discentes nos anos relacionados à formação da primeira turma do Curso de 
Odontologia da Faculdade de Odontologia de Uberaba. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

História da educação. Ensino Superior. Instituições Escolares. 
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1. ORIGENS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DE UBERABA 

A ideia inicial de Mário de Ascenção Palmério1, mais conhecido, como Mário 
Palmério, em relação à instituição de ensino superior na cidade de Uberaba era a 
criação de uma Faculdade de Ciências Econômicas e de Escolas Técnicas de Química 
e Eletricidade. Contudo, reconhecendo que Uberaba não era uma cidade industrial e, 
informado de que o município contava com algo em torno de quarenta ou cinquenta 
dentistas em situação regular para uma população de cerca de 70 mil habitantes, 
resolveu rever os planos. Assim, no ano de 1947, ele convidou os cirurgiões dentistas 
Feliciano Henriques, Edmundo Rodrigues da Cunha e Paulo Sepúlveda, para 
colaborarem na estruturação de uma “Faculdade de Odontologia do Triângulo 
Mineiro”. Posteriormente, a eles reuniram-se o cirurgião dentista Sultan Mattar e o 
médico Jorge Henrique Furtado, para compor o quadro docente. Foi também 
convidado o prof. Ubiratan Novaes, da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Minas Gerais (Cunha Filho, 1983, p. 70).  

No dia 21 de agosto de 1947, designada por Portaria do Diretor de Ensino Superior 
do Governo Federal, a técnica de educação, Nair Fortes Bau-Merhy, compareceu à sede 
da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro para proceder à “necessária 
verificação” do curso de Odontologia. Em seu relatório, a inspetora classificou como 
“muito expressiva” a demonstração feita pela entidade mantenedora a respeito da real 
necessidade do Curso de Odontologia para o meio (Relatório de Inspeção, 1947). 

No referido documento, a entidade mantenedora afirma que “a ideia da fundação 
de um estabelecimento de ensino superior em Uberaba, que, aliás, seria o primeiro, 
surgiu em virtude da crise do Zebu que, em 1917, chegava ao clímax” (Relatório de 
Inspeção, 1947) e ainda refletia suas consequências na economia local. Em verdade, 
Uberaba já contara com instituições de nível superior em anos anteriores - o Instituto 
Zootécnico (1896) e a Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba (1936).  

A EFOU (Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba), após formar cinco 
turmas de dentistas (a primeira em 1929 e a última em 1934), obteve, por um parecer 
do Conselho Nacional de Educação, a sua suspensão decretada em agosto de 1936 
devido a irregularidades apontadas no relatório da fiscalização federal.  

                                                   
1 Mineiro de Monte Carmelo, Mário Palmério nasceu no dia 1º de março de 1916, cursou o ensino secundário 
formal em duas instituições de orientação católica, ambas localizadas no Triângulo Mineiro. Em 1929, iniciou os 
estudos no Ginásio Diocesano de Uberaba e permaneceu até 1931. No ano seguinte cursou a 4ª série no Ginásio 
Regina Pacis, em Araguari; porém, em 1933 retornou ao Diocesano para concluir os estudos do 2º Ciclo. Ao 
concluir os estudos secundários, o pai decidiu que Mário Palmério, então com 17 anos, deveria se inscrever na 
Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Mário Palmério ingressou como cadete efetivo em  25 de abril de 
1935, aos 19 anos. No entanto, sua permanência foi breve. Matriculou-se, em 1939, na subseção de Ciências 
Matemáticas da Faculdade de Filosofia de São Paulo. No dia 2 de maio de 1939 foi nomeado para o cargo de 
professor interino da 12ª Cadeira do Colégio Universitário, anexo à Escola Politécnica, ligada à Universidade de 
São Paulo. No dia 13 de outubro de 1939, Mário Palmério casou-se na cidade de Santos (SP) com a uberabense 
Cecília Arantes. Exerceu a docência em São Paulo até dezembro de 1939, quando, aos 23 anos, abandonou a 
faculdade, pediu sua exoneração do colégio e, depois de cinco anos morando longe, voltou à Uberaba para fundar 
o Liceu Triângulo Mineiro em 1940 (Fonseca, 2007). 
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Por seu turno, o Instituto Zootécnico, importante vetor de desenvolvimento de 
pesquisas de melhoria do rebanho bovino local, foi igualmente extinto em 1898 devido 
à falta de recursos necessários à manutenção de seu funcionamento. Não saberíamos 
precisar os reais motivos pelos quais a inspetora não contesta essa informação nem 
porque a mantenedora o faz, se por desinformação de ambos ou para promover uma 
maior valorização da atual iniciativa.  

As argumentações contidas no documento dão conta da preocupação do professor 
Mário Palmério com a dependência econômica do município perante as atividades 
relativas à criação e seleção do gado zebu, e afirma ainda que, o professor de Monte 
Carmelo sempre manteve permanente contato com os criadores e fazendeiros da 
região, portanto, “pôde avaliar a profundidade dos reflexos daquela tremenda crise na 
vida da cidade e do Triângulo Mineiro” (Relatório de Inspeção, 1947).  

Ao relatar a proximidade do professor com o setor em questão, o documento 
enfatiza o que Mário Palmério desejava com a criação da Faculdade de Odontologia do 
Triângulo Mineiro, “trabalhar no sentido do surgimento de novas iniciativas 
destinadas a modificar o caráter unilateral até então reinantes nessa cidade” (Relatório 
de Inspeção, 1947), ou seja, a criação do gado Zebu como atividade econômica 
primordial.  

O texto ressalta ainda que o idealizador da Faculdade de Odontologia do Triângulo 
Mineiro manteve-se intimamente ligado ao problema educacional no decorrer de sua 
vida profissional, pois nunca exercera antes outra atividade fora do magistério 2 , 
consequentemente, empenhou-se a fundo para concretização do seu ideal realizando 
“acurados estudos sobre o assunto”, que o levaram a definir-se pelo curso de 
Odontologia, conforme relato ao Jornal Lavoura e Comércio: 

Procurei estudar minuciosamente o assunto, entrando em contato com homens 
de governo, industriais, professores, etc. Procurava, antes de tudo, resposta para 
a minha pergunta: “Haverá condições para a instalação dos cursos Técnicos de 
Química e Eletricidade em Uberaba?” O exame das dezenas de respostas que 
recebi fez-me concluir ser ainda cedo para se tentar, em Uberaba, a criação de 
um instituto de ensino que exige, além de professores altamente especializados, a 
existência de estabelecimentos industriais capazes de proporcionar o estágio 
absolutamente necessário aos alunos que o frequentassem (Lavoura e Comércio 
1947, p.1). 

                                                   
2 A primeira iniciativa do Prof. Mário Palmério no campo educacional foi em parceria com sua irmã Maria 
Lourencina, sendo que em 1940 eles inauguraram o Curso de Madureza “Triângulo Mineiro” em um cômodo na 
própria casa dos pais. Ainda em parceria com a irmã, no dia 16 de março de 1940, Mário Palmério anunciou a 
criação do Liceu “Triângulo Mineiro”, instituição que ofereceria ensino primário, secundário e profissionalizante. 
No dia 26 de dezembro de 1941, Mário Palmério apresentou à cidade o curso ginasial do Liceu Triângulo Mineiro, 
que, em dezembro de 1942, também oferecia cursos propedêuticos e de perito-contador da Escola de Comércio do 
Triângulo Mineiro. Em 23 de dezembro de 1944 aconteceu a cerimônia de diplomação de treze alunos da 
primeira turma do Ginásio Triângulo Mineiro que, em 1945, contaria 539 estudantes em suas novas instalações 
(Azevedo, 2012). 
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A primeira instituição de ensino superior de Uberaba surgiu em um momento em 
que o comércio ganhava impulso. Com a chegada da Mogiana (1899), a cidade tornou-
se ponto de convergência de todo o Triângulo Mineiro, Estado de Goiás e Sul de Mato 
Grosso. O Instituto Zootécnico surgiu como uma opção pública de ensino, totalmente 
gratuita, que não cobrava nem mesmo taxas de matrícula ou de inscrição para os 
exames, conforme determinava o Artigo 137 de seu Regulamento (Minas Gerais, 
1896). Dada à dedicação que o curso exigia, não era recomendável que os alunos 
mantivessem atividades profissionais paralelas, o que acabava afastando da instituição 
os jovens pobres, que não podiam prescindir do trabalho. Além disso, com a exigência 
da apresentação de certificados de aprovação em matérias do curso secundário (nível 
de ensino restrito a uma parcela ínfima da população), fechava-se o cerco que garantia 
aos filhos das elites (e a alguns jovens oriundos da classe média) o acesso ao Instituto 
Zootécnico de Uberaba.  

A inauguração formal do Instituto Zootécnico aconteceu no dia 14 de agosto de 
1895. As aulas iniciaram-se no mesmo mês de agosto com 19 alunos. Apesar da grave 
crise financeira e da falta de recursos humanos e materiais enfrentadas pelo o Instituto 
Zootécnico, a escola sempre atraiu o interesse dos jovens da região, ansiosos por 
conseguir uma vaga naquela instituição, em função dos bons serviços prestados à 
comunidade. Em seus últimos tempos, o Instituto Zootécnico de Uberaba mostrava-
se praticamente abandonado pelo governo estadual. Em 04 de outubro de 1898, tendo 
assumido um estado quase falido, o Presidente de Minas Gerais, Dr. Silviano Brandão, 
assinou o Decreto nº 1.191, dispensando todo o pessoal docente e administrativo dos 
estabelecimentos de ensino agrícola do estado, medida que, obviamente, levou à 
paralisação das atividades educacionais desenvolvidas nessas escolas.  

Com o fechamento do Instituto Zootécnico de Uberaba, os alunos matriculados na 
instituição acabaram abandonados à própria sorte, um tipo de situação comum nas 
escolas superiores dos primeiros tempos republicanos. Sem que existissem outras 
instituições congêneres em Minas Gerais que pudessem recebê-los em transferência, 
os alunos tentaram a matrícula em outras faculdades do estado, mesmo que em áreas 
totalmente diversas da agronomia. O Instituto Zootécnico de Uberaba extinguiu-se em 
1898, mas, com o auxílio dos técnicos lá formados, os coronéis locais passaram cuidar 
ainda mais da melhoria do rebanho bovino, através da introdução de matrizes 
zebuínas, e a agropecuária regional ganhou contornos mais científicos.  

No início do século XX, especificamente em meados da década de trinta, os 
embates no cenário político eram frequentes. Até 1930, a autoridade máxima da cidade 
era o denominado Agente Executivo e o Presidente da Câmara. E foi na gestão do 
Agente Executivo e Presidente da Câmara Cel. Geraldino Rodrigues da Cunha (março 
de 1925 a maio de 1927) que se instalou, na cidade, a Escola de Farmácia e Odontologia 
de Uberaba (Mendonça, 1974, p. 1897), segunda instituição de ensino superior de 
Uberaba e região. A fundação da Faculdade de Odontologia e Farmácia de Uberaba 
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está estreitamente ligada ao Dr. Francisco Mineiro Lacerda3, médico-cirurgião da 
Santa Casa de Misericórdia de Uberaba, cidade em que passou a residir a partir de 
1925, quando assumiu o cargo de major-médico do 4º Batalhão da Brigada Policial, 
substituindo o Dr. Bernardino. A Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba iniciou 
as atividades no dia 07 de julho de 1927 e o reconhecimento inicial da nova faculdade 
não tardou, pois em 21 de setembro do mesmo ano, o governo estadual publicou a lei 
nº 1004 que reconhecia seus cursos, porém, o reconhecimento em nível estadual era 
importante, mas não era o suficiente, já que a escola necessitava obter, também, o 
reconhecimento federal. Para isso, era necessário que o estabelecimento passasse por 
dois anos de fiscalização federal contínua. Em abril de 1934, o Conselho Nacional de 
Educação ordenou uma fiscalização especial na escola, que foi realizada pelo Dr. 
Jurandyr Lodi, que apontou irregularidades no funcionamento da escola uberabense. 
Após alguns meses, um novo parecer (nº 206) foi emitido pelo Conselho Nacional de 
Educação, confirmando o anterior e novamente apontando irregularidades presentes 
na Escola de Farmácia e Odontologia.  

O parecer nº 206 pedia ao ministro da Educação medidas punitivas contra a escola 
como cassação da regalia de inspeção preliminar outorgada à Escola de Farmácia e 
Odontologia de Uberaba e a revisão do registro de diplomas da escola, a fim de serem 
cancelados os que não estivessem de acordo com as prescrições legais (Brasil, 1935). A 
Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba ainda conseguiu formar, nos exames de 
primeira época, 23 odontólogos e 16 farmacêuticos. Essas teriam sido as últimas 
turmas formadas pela Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba. Os arquivos da 
Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba foram recolhidos pela Inspetoria Geral 
do Ensino Superior, no Rio de Janeiro. Os alunos que ainda cursavam as faculdades 
transferiram-se, em sua maioria, para as escolas congêneres de Ribeirão Preto e Outro 
Preto. Os materiais foram vendidos às faculdades de Ouro Preto e Alfenas (Cunha 
Filho, 1983). Além disso, todos os farmacêuticos e dentistas formados em 1934, 1935 
e 1936 foram obrigados a submeter-se a exames de revalidação de seus diplomas, feitos 
em faculdades reconhecidas pelo governo federal. Segundo Riccioppo Filho (2007), 
independentemente das supostas irregularidades cometidas pela direção daquela 
instituição de ensino, o fechamento da Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba 
representou um duro golpe nas famílias de Uberaba e região que não pertenciam às 
elites econômicas. Apesar de paga, a instituição dirigida por Mineiro Lacerda era a 
única opção para aqueles que não tinham condições econômicas para custear estudos 
superiores em outras localidades. Embora também servissem aos interesses de um 
grupo empresarial, aquelas escolas tiveram o mérito de incluir uma parcela da 
população que, de outra forma, estaria impossibilitada de obter o diploma de nível 
superior. 

                                                   
3 Mineiro Lacerda era natural de Ouro Fino-MG. Formou-se médico no Rio de Janeiro, em 1904. Foi, por alguns 
anos, médico cirurgião e clínico especializado em moléstias contagiosas (sífilis, lepra e doenças venéreas), na Santa 
Casa da Capital federal, onde foi assistente do famoso Prof. Antônio Aleixo (Lavoura e Comércio, 14/02/1926). 
Residiu, depois, na cidade de Belo Horizonte, antes de transferir-se para Uberaba. 
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A Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro, fundada em 1947, terceira 
instituição de ensino superior de Uberaba e a única das três que vingou, exerceria a 
função de graduar jovens que aspiravam à ascensão social através da obtenção do 
diploma. Essa premissa pode ser previamente vislumbrada nas palavras preconizadas 
pelo seu idealizador e fundador, Mário Palmério, quando ainda cogitava a criação de 
uma faculdade de ciências econômicas e de escolas técnicas de química e eletricidade. 

Palmério fez questão de frisar que os cursos a que se referia não deveriam ser 
confundidos com a instrução profissionalizante, tal como ministrada no Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), por exemplo: “Esses cursos são de nível 
inferior, formando profissionais de outro tipo: marceneiro, ferreiros, mestres dos 
diversos ofícios etc.” (Fonseca, 2012, p.106) (grifos nossos). As oportunidades 
vislumbradas para a criação do curso de Odontologia não se limitavam à cidade de 
Uberaba. O relatório de 1947 afirmava que a extensa zona territorial conhecida como 
“Brasil Central” não contava com nenhum estabelecimento de ensino odontológico; e 
essa zona compreendia todo Estado de Goiás, a maior parte do Estado do Mato Grosso, 
todo oeste de São Paulo e todo o Triângulo Mineiro. Além disso, para compreender a 
importância de um curso dessa natureza, na vida de uma cidade do porte de Uberaba, 
é preciso levar em conta, antes de tudo, as particularidades do contexto da saúde bucal 
da época protagonizadas pela figura do inesquecível “prático”, que atendia 
precariamente e de forma itinerante a população urbana e rural da cidade (Cunha 
Filho, 1983, p. 46). Mário Palmério classificou sua preferência pela oferta de um curso 
de Odontologia como sendo “mais adequado e oportuno”, deixando implícitas as 
razões da adoção do curso cujo estabelecimento deveria ser destinado a ministrar, e 
termina profetizando que a iniciativa representava a “pedra fundamental do futuro 
grande edifício universitário” (Relatório de Inspeção, 1947). 

 

 

FIG. 1 | Visita técnica para efeito de autorização da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro. Técnica de 
Educação Nair Fortes Bau-Merhy (ao centro), o casal Mário Palmério (à esquerda) e Dona Cecília Palmério (à direita) e 
os filhos Marcelo e Marília Palmério (Fonte: Arquivo Universidade de Uberaba, agosto de 1947). 
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A “boa vontade” em relação ao município de Uberaba é facilmente encontrada nos 
relatos favoráveis à instalação da Faculdade de Odontologia encontrados no relatório 
final de inspeção do governo. Na descrição da sua localização, por exemplo, além dos 
dados geográficos, a região é classificada como “zona de grandes riquezas naturais e 
que, por suas condições geográficas, de clima e, sobretudo, de potencial elétrico” 
(grandes e poderosas cachoeiras: cachoeira Dourada, cachoeira dos Patos, cachoeira 
do Maribondo, dos Índios, da Onça, Paião, Canal de S. Simão etc.) a região fora 
“estudada e preferida para a localização da futura Capital Federal”. 

O momento econômico que vivia a cidade realmente contribuiu para a instalação 
da Faculdade de Odontologia, porém, é preciso informar que, de fato, a escola de Mário 
Palmério já contava com a estrutura básica para sua instalação. Pelo menos era isso 
que constatava o “Relatório para efeito de autorização da Faculdade de Odontologia 
do Triângulo Mineiro”. Como afirmamos anteriormente, a vistoria teve início no dia 
21 de agosto de 1947 e levou alguns dias.  

Ao analisar a escrita financeira da entidade mantenedora, a inspetora verificou que 
o estabelecimento de ensino contabilizava um ativo de 4,2 milhões de cruzeiros e um 
passivo de 1,1 milhão (referente ao financiamento da Caixa Econômica Federal para a 
construção do prédio da escola de comércio), de modo que o patrimônio líquido girava 
em torno de 3,1 milhões. As rendas eram provenientes das taxas de alunos no Colégio 
e da Escola de Comércio. A receita bruta de 1946 havia alcançado 530 mil cruzeiros; a 
renda líquida, por sua vez, perfizera 91 mil – ou seja, 17% da receita (já incluída no 
cálculo a amortização do empréstimo). A previsão orçamentária para 1947 projetava 
478 mil cruzeiros de receita bruta e 81,2 mil de renda liquida. 
 

 

FIG. 2 | Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro (Fonte: Acervo Universidade de Uberaba, s/d). 

 
Tendo em vista a avaliação francamente favorável, Mário Palmério aguardou com 

segurança a iminente chancela governamental. Antes disso, no dia 5 de agosto de 1947, 
uma manchete na capa do jornal Lavoura e Comércio noticiou, com o máximo 
destaque, a criação da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro, a mais nova 
empreitada do professor Mário Palmério. Na realidade, o curso ainda não havia sido 
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oficialmente autorizado, pois, segundo o relatório, a decisão de oferecer o curso de 
Odontologia fez com que Mário Palmério tivesse que adaptar o conjunto de edifícios 
de sua propriedade para receber a Faculdade de Odontologia, onde já funcionavam o 
Colégio e a Escola Técnica de Comércio do Triângulo Mineiro, estabelecimentos 
também por ele criados. Depois de mais de dois meses da inspeção, o Decreto n° 
24.132, de 27 de novembro de 1947, autorizou o funcionamento da Faculdade de 
Odontologia do Triângulo Mineiro em Uberaba (Brasil, 1947). O primeiro edital 
anunciando os exames de habilitação à Faculdade de Odontologia do Triângulo 
Mineiro foi publicado no Jornal Lavoura e Comércio, em 20 de dezembro de 1947. O 
texto informava que seriam ofertadas sessenta vagas ao 1° ano do curso e que as 
inscrições seriam encerradas no dia 20 de janeiro de 1948. 

Entendemos que o momento econômico da cidade de Uberaba, somado à proposta 
de um empreendimento destacado da tradicional atividade de criação e seleção de 
gado zebu do município, perfizeram a matéria-prima de criação e instalação da 
Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro. A iniciativa foi uma aposta do 
professor Mário Palmério, que fora bem-sucedido em iniciativas anteriores e, em 
parceria com a comunidade e com profissionais da área que apoiaram tal iniciativa, 
procurou engajar-se para a consolidação da instituição. É fato que as pretensões 
políticas do criador da Faculdade de Odontologia de Uberaba facilitaram a aprovação 
e o apoio do governo àquela iniciativa. A total resiliência às condições federais de 
equiparação do curso à Universidade do Rio de Janeiro também foi o agente facilitador 
das negociações com a inspetoria da união. A autorização foi unânime e o consequente 
reconhecimento do curso em três anos, esperado como certo, de fato ocorreu: em 25 
de julho de 1950, por meio do Decreto 28.416. 

 
2. APONTAMENTOS SOBRE O PERFIL DISCENTE E DOCENTE. 

O concurso de habilitação realizado no dia 08 de março de 1948, destinado à 
formação da primeira turma do curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia do 
Triângulo Mineiro, contou com trinta e nove inscritos, dos quais, trinta, cursaram o 
segundo ciclo do ensino secundário (Científico) em colégios particulares e apenas nove 
em colégios públicos estaduais ou municipais. Neste primeiro concurso vestibular 
foram oferecidas sessenta vagas e todos os inscritos foram aprovados e requereram 
matrícula no dia 15 de março do mesmo ano. A maioria dos candidatos, eram 
provenientes do Estado de São Paulo (29), seguido do Estado de Minas Gerais (5), que 
era representado por candidatos das cidades mineiras de Ituiutaba, Passos e Frutal. 
Os demais candidatos vieram de diferentes cidades do país. Neste primeiro concurso 
não houve nenhum candidato natural da cidade de Uberaba4.  

Pode-se inferir da procedência dos candidatos, dado que a maioria era proveniente 
de colégios particulares, a qual extrato social da população eles pertenciam, uma vez 

                                                   
4 Relatório da Inspetoria Federal da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro. [Arquivo Universidade de 
Uberaba] 
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que naquela época eram poucas as famílias com posses suficientes para manter os 
custos dos estudos de seus filhos em instituições particulares naquela época.  

Cabe aqui ressaltar que os argumentos apresentados no anexo XII do Relatório 
para efeito de autorização da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro acerca 
da manifesta utilidade de natureza cultural da cidade de Uberaba5 em receber uma 
instituição de ensino superior, foram colocados em xeque frente à expoente procura 
dos candidatos vindos de outras regiões do estado de São Paulo. O fato revelava, na 
verdade, uma demanda polarizada, consequência da política educacional 
marcadamente discriminatória que promoveu, entre outras, o favorecimento das 
regiões mais desenvolvidas do país.  

Destaca-se, também, como importante ponto de análise a ausência de candidatos 
naturais da cidade de Uberaba no primeiro concurso de habilitação para o curso de 
Odontologia da instituição do Professor Mário Palmério. A cidade que obteve seu 
primeiro curso de nível superior no ano de 1896, com a criação do Instituto Zootécnico, 
e, mais tarde, em 1927, com a Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba, manteve 
sua desconfiança em estabelecimentos dessa natureza supostamente causada pelo 
fracasso de ambas as instituições de ensino. 

Acerca da organização didática do curso de Odontologia da Faculdade do 
Triângulo Mineiro, o Regimento Interno previa as seguintes cadeiras: Anatomia; 
Histologia e Microbiologia; Fisiologia; Metalurgia e Química aplicadas; Técnicas 
Odontológicas; Cínica Odontológica (1ª cadeira); Clínica Odontológica (2ª cadeira); 
Prótese; Prótese Buco-facial; Patologia e terapêutica aplicadas; Ortodontia e 
Odontopediatria; Higiene e Odontologia Legal distribuídas, em três anos de curso. 

 
 
 
 
 
 
                                                   

5 O relatório afirmava que o estabelecimento de ensino superior atenderia toda a extensa zona territorial 
conhecida como “Brasil Central” que compreendia todo o estado de Goiás, a maior parte do estado de Mato 
Grosso, todo o oeste do estado de São Paulo e todo o Triângulo Mineiro. 
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FIG. 3 | Histórico Escolar do Curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro (Fonte: Arquivo da 
Universidade de Uberaba). 
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As normas de organização do Corpo Docente constantes no Regimento Interno da 
Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro (Relatório de Inspeção, 1947) exigia 
dos professores catedráticos, entre outros deveres, dar, no mínimo, 12 aulas por mês, 
realizar aulas práticas, submeter os alunos a provas parciais e provas finais 
regulamentares, fornecer as notas das provas e trabalhos à secretaria dentro dos 
prazos fixados, apresentar relatórios quando solicitado, fazer parte das comissões 
examinadoras e outras as quais for designado pelo diretor, manter rigorosamente em 
dia o diário de classe da cadeira que estiver lecionando, destinar, semanalmente, uma 
hora de sua atividade para atender a consulta dos alunos, cabendo-lhe ainda, além de 
suas funções normais no ensino, promover e estimular pesquisas que 
concorram para o progresso da ciência (grifos nossos).  

Tais exigências denotam a intenção manifesta de transferir para a figura do 
professor a total responsabilidade sobre a efetivação das funções dos estabelecimentos 
de ensino que, no caso da criação da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro, 
representaria para Uberaba “sob o ponto de vista profissional ou manifesta utilidade 
de natureza cultural” os seguintes resultados: 

As atividades científicas de um curso de Odontologia (conferências, visitas de 
professores de outros institutos, concursos, cursos de especialização, intercâmbio 
cultural, publicações de trabalhos científicos e de pesquisa, etc., etc.) 
enriquecerão, sobremaneira, o cabedal de cultura dos profissionais a este 
ligados, contribuindo, de maneira eficiente, para a grande causa da educação, 
cultura e saúde do povo brasileiro (Relatório de Inspeção, 1947). 

O paraninfo da primeira turma de cirurgiões dentistas da Faculdade de 
Odontologia do Triângulo Mineiro foi o Professor Mário Palmério, homenagem dos 
graduandos ao fundador da instituição que os acolhera. Porém, as personalidades 
eleitas como paraninfas das demais turmas, via de regra, constituíam expoentes 
personalidades políticas de então, como prefeitos, deputados e até presidentes, 
preferência esta que denotava a íntima relação entre a referida graduação e a aspiração 
social dos graduandos. O paraninfo da segunda turma do curso de Odontologia (1951) 
foi o “Sr. Dr. Américo Renné Gianetti, digníssimo prefeito de Belo Horizonte”; o 
paraninfo da terceira turma (1952) foi o Sr. Dr. Adhemar Pereira de Barros, ex-
governador do Estado de São Paulo. A terceira turma da recém-criada Faculdade de 
Direito (1951), cuja colação foi realizada juntamente com a turma de cirurgiões 
dentistas, foi apadrinhada por Juscelino Kubitschek 

 



 

 
 

15 

 

FIG. 4 | Primeira Turma de formandos do curso de Odontologia, 1950 (Fonte: Arquivo Universidade de Uberaba, 1950) 

A figura de Mário Palmério tinha uma relevância muito grande na cidade de 
Uberaba. Filho de um imigrante italiano e uma mineira de Rio Novo (MG), o autor de 
Vila dos Confins era dotado de uma inata capacidade retórica e um peculiar espírito 
empreendedor, predicados que se somavam ao envolvimento estreito que este 
mantinha com a questão educacional, perfazendo uma fórmula de sucesso que 
sobreviveria por décadas 

Por ocasião da formatura da primeira turma de cirurgiões dentistas, viu na colação 
de grau da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro, não apenas um momento 
comemorativo, mas, também, uma oportunidade para marcar simbolicamente o fato 
e valorizar o momento. Por meio do plantio da árvore simbólica da primeira Turma de 
Odontologia, o Professor Mário Palmério, Dona Cecília e o filho do casal, Marcelo 
Palmério, marcaram em torno daquele ato, o nascimento e o crescimento daquele 
curso, que há três anos fincava suas primeiras raízes e, naquele momento, colhia seu 
primeiro fruto. 

 

 

FIG. 5 | Professor Mário Palmério, Dona Cecília e Marcelo – Plantio da árvore simbólica/ formatura. 1ª Turma de 
Odontologia (Fonte: Arquivo Universidade de Uberaba, 1950). 
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Por fim, analisamos o parecer apresentado pela técnica de educação, Nair Fortes 
Bau-Merhy, em setembro de 1947, por ocasião da autorização da Faculdade de 
Odontologia do Triângulo Mineiro, nas suas palavras finais, para entendermos o 
interesse estreito pelas instituições oriundas da iniciativa privada como política de 
delegação de responsabilidades aos empreendimentos particulares de ensino, na 
década de 40. 

Visitei, em Uberaba, os principais clubes, associações de classe e 
estabelecimentos de ensino. Como é sabido, a Sociedade de Cultura Inglesa só se 
instala nos grandes centros culturais. E, aqui, encontrei, já florescente, essa 
Sociedade, que conta com cerca de 100 alunos. Os estabelecimentos de ensino 
secundário causaram-me verdadeira surpresa pelos edifícios e instalações, que 
correspondem aos dos centros mais adiantados do país. O grande número de 
casas de saúde e clínicas especializadas [...] fazem desta cidade uma das mais 
bem aparelhadas no setor da saúde pública. E o que mais impressiona é que tudo 
isso é fruto exclusivo da iniciativa particular (Relatório de Inspeção, 1947). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da análise dos documentos relativos à autorização e ao reconhecimento 
da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro, da consulta a dissertações e teses 
sobre o Ensino Superior na região e do estudo das falas da imprensa da época, conclui-
se que Mário Palmério soube neutralizar o descrédito cultivado pela população 
uberabense em empreendimentos educacionais de nível superior, por meio de uma 
notada capacidade retórica, uma habilidade para lidar com os aspectos culturais da 
época e com o apoio peculiar da imprensa local e regional, devolvendo, assim, a 
Uberaba, a confiança em empreendimentos dessa ordem.  

A escolha por um curso supostamente valorizado pelas aspirações das camadas 
“superiores” da época foi basicamente uma escolha “sem opções”, se considerarmos a 
natureza particular do empreendimento que necessitava das taxas pagas pelos seus 
alunos para manter seu funcionamento. Além disso, a declarada valorização do 
governo a iniciativas dessa natureza revelava a negligência e a falta de interesse 
público na democratização dos saberes superiores, concentrando nas elites a 
possibilidade de acesso ao Ensino Superior pela capacidade financeira destas de 
mantê-lo.  

De modo geral, seria plausível assegurar que a visão empreendedora e as 
pretensões políticas do professor Mário Palmério ─ somadas às condições 
socioeconômicas de Uberaba e ao fato de que era necessário treinamento específico 
para quem quisesse exercer a Odontologia ─ representaram as principais fontes de 
motivação para a criação, construção e instalação de uma Faculdade de Odontologia 
na região.  
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Percebemos, deste modo, que a Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro 
exerceu um importante papel regenerador na desconfiança arraigada dos uberabenses 
em relação às iniciativas desse porte no contexto local, pelas habilidades de seu 
fundador, que soube entender e adequar a oferta do curso às necessidades e exigências 
do contexto político e econômico da época. O curso de Odontologia experimentou um 
ciclo de crescimento unicamente ascendente no período de 1947 a 1956, trazendo 
fôlego e entusiasmo para a criação de mais dois cursos: Direito (1951) e Engenharia 
(1956), que mais tarde viriam a ser unificados para a criação da Fiube – Faculdades 
Integradas de Uberaba (1972), que foi reconhecida como Universidade de Uberaba, 
pelo Ministério da Educação (1988), após fusão com a Fista – Faculdades Integradas 
Santo Tomás de Aquino (1981). 
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RESUMO 

A criação de Escolas Hospitais no Rio de Janeiro guarda ligações com Oscar 
Castello Branco Clark; intelectual médico que encarou de uma maneira muito própria 
a tarefa de modernizar, reformar, civilizar a sociedade brasileira. Fez parte de uma 
geração de intelectuais que atuaram em espaços educacionais do país, em um 
momento de alterações pedagógicas e políticas que deixaram marcas em nosso 
pensamento social.  

Clark tencionou implementar no sistema de educação do Distrito Federal um 
projeto médico-social eugênico baseado na educação formal, nos cuidados com o 
corpo e no ensino vocacional que se espalhariam pelo estado Rio de Janeiro por meio 
da criação de escolas-hospitais em regiões de montanha e marinas do interior 
afastadas das zonas urbanas, consideradas perniciosas à saúde.  

A análise dos resultados mostram que sua atuação intelectual esteve ligada desde 
muito cedo às ações de inspeção médico escolar na cidade do Rio de Janeiro. Ao 
exercer esta função e principalmente ao galgar os seus cargos de chefia, ele nos fornece 
algumas imagens da infância atendida pela rede pública de educação à época, seu 
estado físico, nutricional e intelectual, além dos pensamentos médico-sociais 
estabelecidos para tratar-lhes as doenças e fornecer elementos de civilidade.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

Escolas Hospitais, Inspeção Médica Escolar, Intelectual Médico. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Oscar Clark era filho de James Frederick Clark, importante empresário inglês no 
Piauí, e Anna Gonçalves de Castello Branco. Oscar Clark nasceu em 24 de fevereiro de 
1890 no município de Parnaíba (PI), onde viveu durante sua infância. Veio para o Rio 
de Janeiro cursar a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ), onde se 
diplomou em 1910. Nos cinco anos seguintes, empreendeu algumas viagens de estudo 
à Alemanha, Inglaterra e América no Norte. Em 1914, passou a exercer o cargo de 
médico adjunto na Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro, fazendo companhia aos 
médicos efetivos Benjamim Antônio Rocha Faria, professor de higiene da FMRJ e 
orientador de sua tese de doutoramento, e o cirurgião José de Mendonça1. Oscar Clark 
tornou-se professor substituto de Clínica Médica na FMRJ em 1919, apresentando a 
tese para concurso intitulada Syphilis e estômago. Durante a década de 1920, exerceu 
a chefia da 2ª enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio e passou a integrar o 
Serviço Médico Escolar do Departamento de Instrução Pública do Distrito Federal. A 
ele foi creditada a criação, em 1930, da primeira clínica escolar da então capital da 
República, posteriormente rebatizada com o seu nome (Clark, 1938). Em 1939, a 
expensas próprias, inaugurou no município de Araruama o modelo experimental do 
seu projeto médico-pedagógico, a primeira escola-hospital, com o intuito de 
demonstrar a eficácia desse tipo de instituição. Entre 1937 e 1945, durante a 
administração do prefeito Henrique Dodsworth na cidade do Rio de Janeiro, seu nome 
aparece como chefe do Serviço de Escolas Hospitais do Distrito Federal2. Deixou uma 
vasta produção intelectual, formada por livros e artigos em revistas médicas e 
pedagógicas, além de jornais. Morreu no Rio de Janeiro em 18 de janeiro de 1948. 

 
1.1. O PROBLEMA QUE MOBILIZAVA O MÉDICO 

O Dr. Clark enxergava o mundo em termos de presença de saúde e ausência de 
saúde e daí derivavam suas análises sobre a falta de civilização e progresso como 
consequência destes termos. Não era o único; fazia parte de uma geração de 
intelectuais da Primeira República que explicavam o suposto atraso pela percepção da 
falta de saúde do povo, entre os quais os médicos Belisário Pena, Miguel Couto e 
Miguel Pereira3.  

O problema constrangedor do nosso estado de civilização e norteador da 
construção do seu discurso e ação médico-social era a doença. Um conjunto delas 
circulava entre as populações pobres, urbanas e rurais, tais como tuberculose, sífilis, 
ancilostomose e malária, que sugavam toda a vitalidade física e entregavam os 

                                                   
1Este lhe franqueou mais do que amizade, companhia profissional e conhecimentos médicos; permitiu também 
acesso à filha, Lúcia de Mendonça, que logo o jovem médico desposou em 1916 (VASCONCELLOS,1998, p. 25). 

2Arquivo Henrique Dodsworth, AGC, caixa 100 - “Educação, 1939-1944” (9060). 

3 Sobre Belisário Pena e Artur Neiva, ver (Hochman,1998); sobre Miguel Couto, ver (Carvalho, 1989), 
(Herschmann & Pereira, 1994) e (Rocha, 1995); sobre Miguel Pereira, ver (Hochman, 2006).  
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brasileiros à morte. Clark chegava a dizer, baseado em investigações hematológicas de 
populares no município do Rio de Janeiro4, que o sangue dos países tropicais são mais 
pobres que os seus tesouros (Clark, 1940, p.200). Para ele, o grau de civilização de um 
povo era medido pelo índice da mortalidade entre zero e 50 anos (CLARK, 1943). 
Nações ditas civilizadas apresentavam populações que viviam facilmente acima dos 50 
anos, quando não superavam os 60 anos. Identificado o problema-base, duas 
consequências foram sentidas pelo intelectual médico: 1) a mortalidade, que pelo seu 
grande número depunha contra o nosso progresso, tornava-se, particularmente, uma 
tragédia quando se percebia que a morte atingia principalmente as crianças em seus 
primeiros anos de vida, fazendo-o ponderar: “quase não vale a pena ter filhos no 
Brasil” (Clark, 1940, p. 35); e 2) o estado de saúde do nosso povo, quando não produzia 
a morte, gerava seres inúteis economicamente ou, na descrição do médico, uma 
“massa de débeis, aleijados, indispostos e preguiçosos fadados ao insucesso e 
causadores de prejuízo ao país” (CLARK, 1938; 1943; 1946).  

Vale adiantar: para este intelectual médico, tudo que girava em torno do problema-
causa, culpados, consequência e solução, era percebido atrelado às condições 
econômicas e sociais. Observava ser contraproducente investir somas de dinheiro nos 
sistemas de instrução pública para elementos que morreriam em pleno caminho para 
a idade adulta, não chegando a desenvolver sua potencialidade econômica, ou que 
teriam sua utilidade e rendimento abaixo das expectativas para impulsionar algum 
tipo de progresso5.  

A escola primária era e, infelizmente, ainda o é em certos países, depósito de 
materiais estragados, visto que jamais se cuidou, como se devia, da criação na 
idade pré-escolar. Todos nós conhecemos a altíssima porcentagem de escolares 
que dificilmente passam da primeira série por causa, em parte, do seu precário 
estado de saúde. É, com efeito, lamentável desperdício de dinheiro tentar instruir 
tais crianças que, uma vez abandonadas, são condenadas em grande número à 
morte precoce. Isso é, antes de tudo, contrário aos interesses do Estado. Foi 
mesmo essa razão econômica o motivo da criação do serviço de higiene escolar 
em certos países. O problema é, portanto, não só humanitário e médico, mais 
ainda econômico e social (CLARK, 1943, p. 8-9). 

                                                   
4 Clark desenvolveu, com a equipe que chefiava na 2ª enfermaria da Santa Casa do Rio de Janeiro e no seu centro 
de exames periódicos de saúde, a contagem dos glóbulos vermelhos de 839 pessoas. O resultado, segundo ele, era 
assustador: somente 12 indivíduos tiveram a contagem superior a quatro  milhões de glóbulos vermelhos, o que 
era considerado bom. Restringindo a pesquisa apenas ao seu centro de exames periódicos, ele chegou à conclusão 
de que 70% dos habitantes da capital do Brasil na época (anos de 1930) eram anêmicos (CLARK, 1940, p. 200-
201). 

5 Usando como pano de fundo a educação primária do Distrito Federal (Rio de Janeiro), tentava provar 
discursivamente que os gastos para a manutenção de cem mil escolares, na ordem de 68.000.000,00 de 
cruzeiros, eram inúteis, pois anualmente o sistema municipal de ensino do Rio reprovava trinta mil escolares, 
segundo ele pelo estado de morbidez, e isto gerava um grave problema de ordem social e econômica (Clark, 1943). 



 

 
 

7 

A partir desta percepção do problema e suas consequências, o médico concentrou-
se no grupo de idades de zero aos 12 anos por considerar que a morte precoce, muito 
além de ser uma tragédia pessoal, era um desperdício amplo e irrestrito para toda a 
sociedade do país e para os cofres públicos. 

A resposta que ofereceu passava por converter em solução o próprio sistema 
público a que estas crianças doentes estavam expostas6, corrigindo o que colaborava 
para o prejuízo, por meio de práticas erradas, como falta de noções higiênicas e 
fisiológicas, e estrutura inadequada. Pretendeu conjugar o sistema de instrução 
municipal do Rio de Janeiro a uma rede de atenção à saúde da infância que a livraria 
da doença e melhoraria a sua qualidade. Baseava suas análises e soluções em leituras 
de teóricos estrangeiros7, estatísticas e nas práticas cotidianas como clínico particular, 
chefe da 2ª enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, professor da 
FMRJ e chefe da clínica escolar do 8º distrito escolar8.  

Entre a identificação do problema e o aparecimento da solução, Clark sublinhava 
as causas da destruição do nosso capital biológico pela doença. Eram culpadas, 
primordialmente, a pobreza e a ignorância, e seus representantes estavam nas classes 

                                                   
6Refiro-me aos serviços de pré-natal, creches, jardins de infância e escolas primárias que, mal ou bem, nos anos 
de 1930, já faziam parte de uma agenda de atuação do poder público. 

7Clark arrola vários exemplos teóricos e práticos europeus e norte-americanos, como os trabalhos de James Kerr 
(“The fundamentals of school health”) e do higienista francês do século XIX Eduardo Seguin, e os exemplos das 
escolas hospitais inauguradas por Welander na Noruega para cuidar de crianças sifilíticas. Talvez entre as 
inúmeras referências estrangeiras uma possa ser curiosa: na defesa dos cuidados e desenvolvimentos fisiológicos 
das crianças, o médico foi buscar o exemplo dos irmãos Colling, Bates, Booth e Cruicksant, que melhoraram o 
gado inglês por meio da nutrição e de exercícios físicos, chegando a exclamar que já era hora de os conhecimentos 
que fizeram o gado inglês robustecer chegarem até as crianças brasileiras (CLARK,1940; 1943; 1946).  

8  A clínica escolar do 8º distrito escolar ficava entre os bairros cariocas do São Cristovão (atualmente o local é 
chamado de Maracanã), Tijuca e Vila Isabel. 
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populares9 da zona urbana, que apresentavam todos os elementos que favoreciam a 
morte e a precariedade física das crianças na cidade do Rio de Janeiro, por causa das 
suas condições de moradia anti-higiênicas, do convívio com doentes, do vício, da falta 
de conduta laboral e da baixa qualidade fisiológica de sua dieta em virtude dos parcos 
salários aos quais estavam expostos.  

Como forma de solução, Clark manejou uma série de ideias médico-sociais e 
pedagógicas disponíveis: eugenismo, higienismo e escolanovismo, por exemplo, e 
implantou no sistema de educação do Distrito Federal um projeto médico-social 
eugênico baseado na educação formal (alfabetização), nos cuidados com o corpo e no 
ensino vocacional que se espargiria pelo estado do Rio de Janeiro por meio da criação 
de escolas-hospitais em regiões de montanha e marinas do interior (rurais) afastadas 
das zonas urbanas, consideradas perniciosas à saúde. Escrevia ser o seu modelo: o tipo 
ideal de escola ao ar livre regida pelos sagrados princípios da fisiologia e da 
medicina preventiva onde se inscreve sem dúvida a melhor pedagogia. Se algum 
centro educativo merece neste século o nome de escola nova, esse é decerto a Escola-
Hospital (Clark, 1943, p. 9). 

                                                   
9 A culpabilidade da família pobre pelos destinos e impossibilidades da sociedade é descrita em várias obras, 
nacionais ou estrangeiras, que analisam as políticas sociais que envolveram as famílias nas passagens das 
atividades rurais para as urbano-industriais, entre os séculos XIX e XX. Houve uma carência sentida, que 
produziu uma necessidade de conservação da infância, como as expostas no trabalho de (Donzelot, 1986). No 
Brasil, os textos de José Gonçalves Gondra, particularmente o trabalho Artes de Civilizar: medicina, higiene e 
Educação escolar na corte imperial (Gondra, 2004), apresentam que a corporação de ciências dos médicos se 
sentiu à vontade, a partir do XIX, para escrutinar através do discurso da higiene uma série de ambientes, entre 
eles o lar, e propor-lhes remédios médicos e sociais. Uma série de trabalhos historiográficos surgiu desde a 
década de 1980, como os de (Rago,1985) e (Antunes, 1999), analisando o comportamento médico em face da 
necessidade de disciplinar os hábitos, aplacar os vícios e oferecer conduta adequada a uma sociedade descrita 
como ignorante e miserável, que precisava ser pega pelas mãos para ser saneada. Isto produziu uma intensidade 
de ações para a gestão desta miséria no lar, nas fábricas e nas ruas que transbordaram das faculdades de 
medicina e consultórios e atingiram o regime jurídico para controlar as classes pobres, narrativamente tratadas 
como perigosas.  

Um segundo grupo de trabalhos iniciados também na década de 1980 analisa o campo eugênico brasileiro. Entre 
eles podemos observar os de Nancy Leys Stepan, alguns traduzidos para o português a partir de 2004, (Stepan, 
2004; 2005; Marques, 1994; Diwan, 2007; Santos, 2008). Sobre a família, nestes textos notamos a ocorrência de 
um discurso que as culpava pela ignorância em face dos ditos “venenos raciais” e cobrava medidas coercitivas do 
Estado (exames pré-nupciais) para evitar o prejuízo hereditário que, segundo o eugenismo tupiniquim, algumas 
doenças poderiam causar ao patrimônio biológico do nosso povo.  
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Antes de prosseguir, vale esclarecer que este intelectual esteve envolvido com um 
grupo de preocupações do movimento eugenista10. A eugenia apropriada por ele valeu-
se de teorias bastante flexíveis, as quais acreditavam que mudanças culturais e do meio 
físico alterariam e resguardariam o conteúdo genético dos brasileiros, preservando a 
viabilidade da raça nacional. Este tipo de eugenia foi o de mais longa duração entre 
nós e o que fez movimentar mais ações nas esferas públicas e privadas do país. 

 
1.1.1. O PROJETO DE OSCAR CLARK 

Em vários momentos de sua produção intelectual, Clark cita que o projeto que 
defendeu ao longo de toda a sua vida em palestras, livros, artigos em revistas, jornais 
e pela construção de fato de modelos em iniciativa particular, teve início na década de 
1920 e foi marcado pelas reformas desenvolvidas pelo então Diretor de Instrução 
Pública do Distrito Federal, Fernando de Azevedo, entre os anos de 1927 e 1930, no 
governo do prefeito Antônio Prado Júnior. Azevedo, em sua reforma11, atendia a 
campos capitais para o intelectual médico: a saúde escolar e o ensino da utilidade das 
mãos (Clark, 1946, p. 9).  

                                                   
10 O movimento eugenista brasileiro foi rico em tipos. Houve espaço para alguns se pronunciarem a favor de 
formas mais negativas, que toleravam a esterilização, a criminalização dos delitos de contágio e a inferiorização 
racial de nosso povo mestiço, e neste sentido o trabalho de (Santos, 2008) pode oferecer um panorama desta 
forma negativa e relacionar alguns nomes, como os de Renato Kehl e Oscar Fontenelle. Mas o nosso eugenismo 
transitou mais sobre as primícias do movimento higienista (de matriz francesa) do final do século XIX, o qual 
advogava que mudanças nos meios físicos e nas formas de as pessoas pensarem e agirem poderiam, sim, 
interferir positivamente em nosso processo de aperfeiçoamento racial. Os textos de (Stepan, 2004; 2005) podem 
ser esclarecedores da trajetória do nosso eugenismo e de sua fisionomia. Clark teve uma relação comum entre os 
próprios homens de ciências que transitaram por ele: fez uso de noções menos racializadas e biologizadas em seu 
trato com a questão, e colocou a doença como passível de cura. Conjugou a doença a formas sociais e culturais 
sem nunca deixar de acrescentar, a estas noções, observações clínicas, físicas e químicas para compor o seu 
campo de atuação sobre as questões que mais de perto afligiam a nossa vontade eugênica – doenças como a sífilis 
e a tuberculose e condutas degenerativas, como o alcoolismo e o ócio.  

11 Fernando de Azevedo empreendeu, durante o seu período na chefia do Departamento de Instrução Pública do 
Rio de Janeiro, uma reforma conceitual da rede de ensino municipal que abrangeu o ensino primário, o ensino 
normal e o ensino técnico profissional (uma escola do trabalho), implementando, entre outras coisas, o ensino 
vocacional, os serviços de saúde pública nas escolas – higiene escolar (CÂMARA, 2004). Aumentou 
significativamente o número de vagas e efetivou uma escola primária obrigatória, que Dávila trata como 
universalização do ensino primário para, aos não brancos e pobres da Capital da República (Dávila, 2006, p. 
33). É indispensável valorizar a observação de suas passagens pelo sistema de Instrução Pública do Rio de 
Janeiro ante suas atuações reformistas na capital da República e o peso que teve para reformas implementadas 
em outros sistemas de ensino do país e no plano federal, fazendo-nos perceber que o sistema de educação pública 
do Rio de Janeiro tinha uma enorme ressonância; sobre este fato, as obras organizadas por (Vidal, 2002; 2008), 
(Cunha, 2005) e (Carvalho, 1989), podem trazer muitos esclarecimentos. Por fim, vale lembrar que, em meio a 
reformadores tão expressivos, estava Clark desde a década de 1920, vinculado ao sistema educacional do Rio de 
Janeiro e debruçado em sua produção intelectual sobre a medicalização da criança pobre e doente. 
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Advogava que as meninas eram a ponta do processo 12, e que a condução da 
aprendizagem das futuras mães de família deveria ser na prática, em creches e jardins 
de infância, em consonância com o repertório escolanovista 13 , que descentrava o 
ensino da figura do professor e fazia do educando sujeito de sua aprendizagem por 
meio de exercícios práticos que o levariam à aquisição do conhecimento. A experiência 
colaboraria para uma educação sanitária toda proveitosa aos recém-nascidos 
(regulação dos processos reprodutivos) e facilitaria a aceitação dos preceitos da 
medicina preventiva ao longo de toda a vida do indivíduo. Certamente uma das tarefas 
do trabalho ora proposto é medir o grau de influência do movimento escolanovista 
sobre o pensamento intelectual de Clark. 

 Todas as esperanças de Clark convergiam para a criação de um novo modelo de 
instituição de ensino que unisse as funções modernas da medicina hospitalar às 
atribuições igualmente novas da escola14. Acreditava na função moderna da escola15, 
defendia um modelo atrelado à medicina preventiva dos hospitais, estabelecida sobre 
uma ação educativa individual e positiva sobre o corpo, objeto a ser escrutinado em 
suas doenças e debilidades, as quais seriam fichadas para a aferição dos resultados e 
acompanhamento. Para ele: uma das grandes funções da escola pública em nossos 

                                                   
12No prefácio de sua obra de 1943, Clark faz uma defesa contundente da importância do sistema municipal de 
ensino para a resolução do problema da mortalidade infantil. Acredita ser este um problema de ordem 
educacional no século XX e sua solução está não só na quebra da ignorância das mães e no concurso de uma 
assistência médico-social em creches e jardins de infância, mas também na melhoria da situação econômica do 
povo. 

13 É inegável que Clark sofreu influência do pensamento escolanovista e das próprias possibilidades que este 
poderia trazer ao seu projeto médico-social. Uma das tarefas do trabalho ora proposto certamente é medir o grau 
de influência deste sobre o seu pensamento intelectual. De forma panorâmica, Clark demonstrou ambiguidade e 
um uso incompleto dos seus fundamentos. Apropriava-se dos seus termos, talvez como uma forma de respaldar 
sua proposta para a escola, chegando a afirmar que a verdadeira escola ativa era baseada no modelo de escolas-
hospitais que propunha (Clark,1940).  

14Seguindo fielmente o esquema proposto por Clark, demonstrado em sua obra de 1943, Jardins de Infância e 
Escolas Hospitais, notamos que a rede por ele proposta começava pela (a) escola primária, depois se desenvolvia 
em instituições de atendimento a crianças transformadas em locais de práticas preventivas (médico-escolares); 
(b) maternidades; (c) creches; (d) jardins de infância, e atingiria na outra ponta uma instituição a mais proveitosa 
possível aos cuidados com as doenças diagnosticadas ao longo destes espaços percorridos pela criança, sendo ela 
mesma a instituição em que o sistema escolar deveria se transformar para tratar da integralidade do sujeito; (e) a 
Escola-Hospital. Em síntese, a doença era o grande mal a ser combatido, para o que existiria este conjunto de 
instituições médico-sociais destinadas às primeiras idades. Os estados anormais de saúde seriam descobertos e 
tratados por meio de uma pedagogia sanitária, pelos serviços de higiene escolar; os casos que pudessem ser 
resolvidos por tratamentos e medicação em curto período seriam enviados às clínicas escolares; e os casos mais 
graves, com tratamento mais longo, seriam realizados em locais terapêuticos (no campo, junto a praias ou serras), 
segregados da suposta ignorância e da doença das famílias. 

15Clark combatia a compreensão de que escola e prédio escolar eram sinônimos. Para ele, o termo prédio escolar 
remetia ao modelo de instrução vigente, em que o edifício escolar refletia a falta de higiene e de condições para o 
desenvolvimento dos corpos dos alunos: áreas para educação física e ventilação adequada, por 
exemplo(Clark,1940; 1943). Escola era, para ele, tudo o que conduz a uma mentalidade preventiva, um mero 
abrigo contra as intempéries do clima (Clark,1940). 
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dias é velar pela saúde dos alunos; pois educar é também cuidar da saúde física e 
mental dos alunos (Clark, 1946, p. 19). Tal escola moderna completar-se-ia nesta 
ordem pelo ensino formal: alfabetização e condução de atividades formativas para o 
trabalho. Tornar-se-ia um local de educação integral, na melhor acepção que alguns 
estudos16 oferecem ao termo: voltado às classes populares; orientado para a aquisição 
de elementos formais da alfabetização sem nenhuma base crítica (humanista); 
centrado na educação sanitária dos corpos e no ensino vocacional; conformador do 
indivíduo à sua classe social17. 

O maior legado intelectual de Clark nos campos da medicina social e de uma 
história da educação em nosso país está em seu percurso de busca de convencimento 
para a criação deste tipo de instituição. Escolas-hospitais emergiam entre nós como 
uma metáfora acerca das condições do brasileiro e um sentido para a educação no país: 
tratar de um povo doente, ignorante, analfabeto e de corpo frágil. Precisar o início do 
seu interesse, que o levou ao ambicioso projeto, é de todo impossível: uma análise em 
sua produção intelectual pode sugerir como marco inicial o ano de 1918, quando 
publica um artigo na Revista da Escola Primária intitulado: Sobre a necessidade da 
creação do serviço de tratamento médico escolar. Os anos 1930 foram promissores 
para os homens de ciências ligados à educação. Iniciou-se com a criação de um órgão 
central de governo para cuidar da educação no Brasil: o Ministério da Educação e 
Saúde Pública (MESP), em 1930. Criava-se a impressão, a partir do discurso pró-
infância e maternalista do próprio líder da nação, que a hora e a vez da infância haviam 
chegado ao Brasil. Clark, no calor do momento dos anos de governo autoritário, 
chegou a escrever em 1940 que, O Sr. Presidente [...], com rara felicidade, focalizou 
magistralmente o problema da criança no Brasil (Clark, 1940, p. 2).  

A materialização de suas ideias era necessária. O modelo começa a ser construído 
mediante iniciativa particular de Clark no ano de 1934, quando ergue um edifício onde 
passa a funcionar sua Clínica Escolar, logo incorporada à estrutura de instrução do 
Distrito Federal e batizada em 1936 com o seu nome. Era um centro de diagnóstico e 
tratamento do estado de saúde de escolares, de onde partiriam os meninos e meninas 
doentes para tratamento nas escolas-hospitais situadas no campo (Clark,1938; 1940; 
1943).  

Os ventos de novembro de 1937 trouxeram mais do que o Estado Novo e a ditadura 
de Vargas. Clark foi alçado ao cargo de chefe do Serviço de Escolas-Hospitais da 
prefeitura do Rio de Janeiro, criado na gestão de Henrique Dodsworth (1937-1945). 
Sua militância médico-social parecia ter surtido algum efeito. O ano de 1939 marca a 
inauguração formal da primeira escola-hospital do Brasil no município fluminense de 

                                                   
16Sobre o conceito de educação integral para o pensamento pedagógico do período estudado, ver (Rizzini, 2011) e 
(Cunha, 2005). Este último faz referência ao assunto a partir da análise histórica sobre as ações e políticas 
públicas de implementação do ensino de um ofício. 

17Sobre esta questão, ver (Dávila, 2006) e (Cunha, 2005). 
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Araruama 18 . O momento favorecia a implementação de todo o ideário eugênico, 
médico e higiênico que misturava proposições físicas e de classe no sistema de 
educação primária do Rio de Janeiro.  

Levava para Araruama alguns escolares (meninos) da cidade do Rio de Janeiro, 
afetados por tuberculose, sífilis e/ou ancilostomose 19 , para ministrar todos os 
preceitos da terapêutica de uma escola-hospital: afastamento da cidade, vista como 
insalubre e viciosa, e segregação de pais doentes e ignorantes; ministração (pela 
ordem) de: atenção nutricional, remédios, banhos de sol (helioterapia) e banhos de 
mar (thalassotherapia) (Clark,1946); em sua parte formal educativa, a alfabetização e 
o ensino de técnicas agrícolas, compreendidas por Clark como o mais útil possível para 
a vocação rural do país e sua extensão territorial. Dizia que queria formar capatazes, 
homens e mulheres que pudessem retirar do campo todo o seu sustento e aproveitar 
as funções terapêuticas da vida ao ar livre.   

 Clark media bem a oportunidade que tinha em suas mãos na segunda metade dos 
anos de 1930; a efetivação do seu projeto médico educador eugênico no Distrito 
Federal era uma vitrine. Suas realizações poderiam significar muito bem a realização 
da utopia moderna de sua geração médica, tornando saudável aquele que se 
encontrava doente, regenerando aquele que era um contraponto ao nosso progresso: 
o povo.  

 
                                                   

18 Clark esforçou-se para construir, particularmente sobre Araruama, um discurso que levava em conta sua 
importância como um centro terapêutico. Dedicou um capítulo inteiro em seu livro de 1943 ao assunto: “A 
significação social da Lagoa de Araruama”. Escrevia em 1939 que o lugar forneceria a nova civilização baseada 
na ciência e na saúde pública (Clark, 1939, p. 4). Em suas análises, a localidade reunia todos os fundamentos 
necessários: proximidade de centros produtores de alimentos indispensáveis a uma boa nutrição (leite, 
principalmente), uma estrutura climática salubre (bons ventos oceânicos), terra fértil (necessária à instrução 
agrícola) e principalmente vida ao ar livre, que favoreceria a prática da helioterapia e da thalassotherapia (os 
banhos de mar imbuídos de capacidade terapêutica) (Clark,1939; 1940; 1943; 1946). 

19 Sobre estes meninos, primeiros integrantes do seu experimento, o médico deixa algumas pistas. Faziam parte 
do enorme conjunto de doentes atendidos pelas escolas do Rio, e foram para Araruama, todos eles em “lastimável 
estado de debilidade física”. Compreendiam três grupos fundamentais para provar a eficácia do lugar: 1º) 
meninos com graves problemas de aprendizagem, confirmados pelo elevado número de reprovações e pela 
ineficácia da alfabetização em vários anos de escolarização, eram fundamentalmente desnutridos pela presença 
da ancilostomose em seus corpos; 2º) filhos de tuberculosos, já com lesões extra-pulmonares; 3º) alunos com 
sífilis congênita. Os resultados podem ser assim sentidos: os integrantes do grupo 1 cresceram cerca de 30 
centímetros e aumentaram seus pesos em média em 25 quilos em três anos, suas taxas de glóbulos vermelhos 
aumentaram de dois milhões para cinco milhões por milímetro cúbico e a taxa  de hemoglobina subiu de 15 para 
100%. Os resultados do tratamento com o grupo de tuberculose fica restrito ao estado de saúde de um paciente 
identificado como “Joãosinho”, que, segundo o médico, “chegara a escola com 11 fisticulas tuberculosas e 
vomitando puz” e, no final de um ano de “educação integral”, estava curado. Nos acometidos pela sífilis, não 
aparecem as alterações específicas de saúde provenientes do tratamento, registrando-se apenas que este foi 
igualmente satisfatório (Clark, 1943, pp. 13-14).  

 

 

 



 

 
 

13 

1.1.1.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qualquer iniciativa de justificar um estudo sobre Oscar Clark deve partir da 
observação de que ele era um entre vários outros intelectuais que, na primeira metade 
do século XX, se debruçaram sobre o paradigma de um Brasil moderno. Cada um ao 
seu modo agiu sobre os elementos contados como um risco ao progresso, quais sejam, 
as populações rurais doentes, o analfabetismo e a mortalidade infantil, entre outras 
causas. 

A relevância deste estudo não reside no ineditismo do trato acadêmico sobre este 
intelectual, ou mesmo em relacioná-lo como constituinte do pensamento médico 
social no Brasil, mas no fato de ele ter construído um modelo educacional para tratar 
das doenças dos escolares da zona urbana, em um projeto bem acabado, de início, meio 
e fim, baseado em explicações e condutas laboratoriais, que ligavam espaços de 
cuidados, instrução e atuação médica, atribuindo novos significados à própria escola 
como um aparelho de medicina preventiva e criando uma nova instituição escolar 
entre nós – considerada por ele como a mais útil possível para cuidar das doenças que 
afligiam a infância: as escolas-hospitais. 

Clark foi também um homem de ação. Participou dos governos e dos debates 
pedagógicos do seu tempo. Sua luta, seu campo de batalha, não era somente em 
laboratórios e enfermarias; era também em gabinetes de governo e nos lugares 
discursivos das novas correntes pedagógicas. Escrever sobre Clark, então, corresponde 
a olhar a passagem dos anos de 1920-1940 e o aparecimento de novas ideias 
pedagógicas, a alteração do modelo político e o estabelecimento das políticas públicas 
ligadas à saúde e à educação no governo Vargas. Mais ainda, é perceber que muito do 
que se planejara na década anterior só passou a esboçar que sairia do papel durante a 
ditadura varguista.  

Este trabalho se estabelece como um estudo que leva em conta o diálogo com a 
história da educação, com as práticas educativas que compuseram os programas de 
instrução pública e de saúde da cidade do Rio de Janeiro, sua relaçãocom asesferas 
municipal, estadual e federal e com os seus homens de governo. Este trabalho toma a 
saúde e a doença como formas discursivas culturais e situa com elas as condições e 
limites que o pensamento intelectual e as estruturas de governo deram à tarefa de 
educar, controlar e cuidar de uma parcela da sociedade descrita pela falta de saúde, 
vigor físico, instrução elementar e conduta laboral. 
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RESUMO  

O objeto deste trabalho é o ensino secundário brasileiro na Primeira República. 
Trata-se de uma investigação em andamento, que teve início em 2015, tem como 
problema compreender como a educação secundária brasileira foi descrita na 
documentação oficial produzida pelos poderes legislativo e executivo nacionais. A 
proposta é mapear o ensino secundário no Brasil na Primeira República a partir da 
publicação da Reforma Epitácio Pessoa de 1901, que possibilita equiparação ao Colégio 
Pedro II a todas as instituições de Ensino Secundário brasileiras. As instituições 
secundárias mantidas pelos recém-criados Estados brasileiros, foram, em sua maioria, 
criadas ainda no século XX, na esteira do Ato Adicional de 1834, e se mantiveram 
funcionando segundo as políticas estaduais e nacionais durante o séc. XIX e início do 
século XX, momento que foram afetadas diretamente pelas reformas educacionais da 
Primeira República. Neste sentido podemos perceber que o ensino secundário 
brasileiro pode ser visto também a partir da legislação educacional brasileira, pois as 
Políticas Educacionais para este nível de ensino sempre abrangeram todo o território, 
influenciado a organização das escolas mantidas pelo pode público, ou não. 
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1. O SECUNDÁRI NO BRASIL 

No Brasil do século XIX havia uma incipiência no ensino secundário, tanto na 
Corte, na cidade do Rio de Janeiro, quanto nas outras Províncias; algumas com uma 
situação parecida com a capital da Corte, o Rio de Janeiro, outras ainda mais carentes. 
Porém, tanto a Constituição de 1824, quanto o Ato Adicional de 1834, não 
proporcionaram um avanço na educação dos jovens brasileiros.  

A primeira Carta Magna do país, de 1824, não privilegiou o ensino e nem tampouco 
possbilitou que este fosse expandido. O único artigo que cita este assunto, se refere 
apenas ao ensino primário, o que impede que as iniciativas educativas se reforcem e 
se organzem em um sistema educativo nacional. 

Após discussões políticas dos membros do governo, o documento que revê a 
Constituição, o Ato Adicional de 1834, estabelece uma descentralização no ensino, 
propagando a ideia de que a instrução não seria prioridade no Império e, nem mesmo 
teria uma política própria. O fato deste documento estabelecer que o ensino 
secundário poderia ser organziado pelas Províncias, de acordo com seus próprios 
critérios, não dá nenhum direcionamento eficiente a este ensino e nem tampouco uma 
articulação com o ensino primário e superior. 

Neste sentido, no Brasil do século XIX havia uma incipiência no ensino 
secundário, tanto na Corte, quanto nas outras Províncias; algumas com uma situação 
parecida com a capital, outras ainda mais carentes. Porém, tanto a Constituição de 
1824, quanto o Ato Adicional de 1834, não proporcionaram um avanço na educação 
dos jovens brasileiros. Apenas reforçaram as diferenças regionais, culturais e políticas 
que incidem diretamente no ensino. 

Dada esta legislação e, a seguinte criação do Colégio Pedro II, como modelo 
institucional para todo o Império, como instituição de ensino secundário humanista e 
propedêutico, as Províncias brasileiras tiveram suas responsabilidades com o ensino 
ainda mais arraigadas, pois, o financiamento para o ensino deveria ser obtido em seus 
próprios cofres. 

Portanto, como afirma Chizzotti: “A educação básica ficou absolutamente relegada 
à iniciativa privada até o Ato Adicional de 1834” (2001, p. 50). Somente após o Ato 
Adicional de 1834 foram iniciadas as providências na organização do ensino 
secundário. As cadeiras avulsas estabelecidas pela Reforma Pombalina, ainda em 1759, 
foram preservadas na maioria das províncias e, em outras se agruparam e deram 
origem a insituições. Estas, em sua maioria, chamadas de liceus, os primeiros em Rio 
Grande do Norte, em 1835, na Bahia e na Paraíba em 1836 (HAIDAR, 2008, p. 22).  

Porém, estas iniciativas isoladas não conferiram uma organização ou mesmo um 
sistema de ensino brasileiro. O que não ocorreu nem mesmo com a criação do Colégio 
Pedro II. Pelo decreto de 2 de dezembro de 1837 o Seminário de São Joaquim do Rio 
de Janeiro, foi transformado em estabelecimento de instrução secundária. Nele seriam 
ensinadas as línguas latina, grega, francesa e inglesa, retórica e os princípios 
elementares de geografia, história, filosofia, zoologia, mineralogia, botânica, química, 
física, aritmética, álgebra, geometria e astronomia. 
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Interessante constatar que pela força do Ato Adicional de 1834, o ensino 
secundário e primário no Brasil ficou descentralizado e não havia nenhuma legislação 
nacional ou local que estruturasse esses níveis de ensino. Devido a esta lacuna na 
política educacional brasileira no século XIX compreende-se porque o Colégio Pedro 
II foi o paradigma do ensino humanista destinado à formação da elite e da 
intelectualidade brasileira.  

A criação do Colégio Pedro II em 1837 foi a ação do governo imperial brasileiro 
para criar um ensino de nível secundário no país capaz de educar os jovens de 11 a 18 
anos e lhes proporcionar embasamento suficiente para o ingresso futuro em cursos 
superiores, no Brasil ou na Europa, prática comum entre os filhos das famílias mais 
ricas residentes aqui. Após a abertura da instituição, as Províncias, assim como 
indicava o Ato Adicional de 1834, iniciaram a criação de instituições de ensino que, 
copiando o modelo proposto no Rio de Janeiro também educaria os jovens filhos das 
famílias abastadas de suas regiões.  

Esta forma de se organizar a escola secundária prevalece por todo o império, ou 
seja, sem organicidade, sem padrão, que não fosse o modelo. Cada Província, à sua 
forma, abriu sua instituição pública de ensino secundário; mas todas com o mesmo 
fim, educação da elite jovem e masculina do país, para que fossem os intelelctuais 
orgânicos, necessários à continuidade dos poderes locais e regionais. 

Em 1889, com a Proclamação da República, o país necessita de novas 
configurações educacionais para levar à frente o projeto de construção de uma nação. 

A educação a partir deste momento se tornou ainda mais dualista, a União, de 
acordo com a Constituição de 1891, seria responsável pelo ensino secundário e 
superior nos Estados e no Distrito Federal, o ensino primário e profissional não são 
contemplados no documento. Portanto, ficam à mercê de quem tivesse interesse em 
abrir escolas e a iniciativa particular foi quem melhor se beneficiou dessa abertura.  

Oficializou-se, neste contexto, a distância entre a educação da classe dominante e 
a instrução do povo. O ensino secundário e superior seriam os responsáveis pela 
formação da jovem elite brasileira, enquanto os ensinos primário e profissional se 
encarregariam de educar os trabalhadores: “A educação prática e profissional do nosso 
povo será, além do mais, o melhor incentivo para a nossa educação moral e cívica” 
(LEÃO, 1971, p. 30). 

Muitas foram as reformas educacionais, insituídas por Decretos, que serviam às 
propostas de políticos, sobre a educação. Estas reformas foram suficientes para 
fortalecer ou fechar as instituições estaduais a partir de 1890. Como o projeto de 
nação, pretendia formar a elite brasileira e também o povo brasileiro, patriota e que 
conhecesse o país, as insituições de ensino foram abertas em diversos lugares. As 
escolas de primeiras letras para alfabetizar e domar o povo, e o ensino secundário para 
formar a elite pensante. 
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1. O PROCESSO INVESTIGATIVO 

Neste trabalho de investigação, estamos trabalhando para compreender qual a 
extensão tomada pelo ensino secundário no Brasil da Primeira República. Espera-se, 
a partir dos dados oficiais, mapear estas escolas a partir de documentos dos poderes 
executivo e legislativo brasileiros, publicados na Coleção de Leis da República que, 
estão divulgadas no site da Câmara Federal Brasileira e o Senado Federal Brasileiro.   

O esforço para a catalogação de fontes primárias e secundárias para o estudo da 
História da Educação leva à identificação de diversos tipos de documentação ainda 
desconhecidos ou não catalogados e, à possibilidade de colocar à disposição dos 
pesquisadores um imenso manancial de dados, que poderá não apenas contribuir para 
aprimorar o espectro da história da educação nacional.  

Historiar é seguir as pistas contidas na documentação iluminado pela teoria. Em 
história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em 
"documentos" certos objetos distribuídos de outra maneira. Esta nova distribuição 
cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em produzir tais documentos, 
pelo simples fato de recopiar, transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao 
mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto. Este gesto consiste em "isolar" um corpo, 
como se faz em física, e em "desfigurar" as coisas para constituí-las como peças que 
preencham lacunas de um conjunto, proposto a priori. Ele forma a "coleção". Constitui 
as coisas em um "sistema marginal", como diz Jean Baudrillard; ele as exila da prática 
para as estabelecer como objetos “abstratos” de um saber. Longe de aceitar os “dados”, 
ele os constitui. O material é criado por ações combinadas, que o recortam no universo 
do uso, que vão procura-lo também fora das fronteiras do uso, e que o destinam a um 
reemprego coerente. E o vestígio dos atos que modificam uma ordem recebida e uma 
visão social. Instauradora de signos, expostos a tratamentos específicos, esta ruptura 
não é, pois, nem apenas nem primordialmente, o efeito de um “olhar”. É necessário aí 
uma operação técnica (CERTEAU, 1982, p. 74).  

O USO DAS FONTES NA ELABORAÇÃO DE NOVOS PROBLEMAS 

Para esta primeira parte da pesquisa será feita uma leitura das principais obras 
que tratam da História da Educação em âmbito nacional especificamente da Primeira 
República, para que se possa ter um arcabouço histórico do movimento em sua 
totalidade e não apenas dos aspectos conjunturais contidos nas informações coletadas. 

Em conjunto a esta ação deverá ser feito um estudo da realidade política nacional, 
para se perceber a influência da elite e de suas lideranças sobre o processo de expansão 
de ensino. Isto será possível com a coleta dos diversos tipos de documentação sobre a 
educação brasileira, que poderão contribuir para aprimorar o corpus da pesquisa. A 
investigação que se propõe, e ainda em andamento, terá uma contribuição substancial 
ao campo da História da Educação, pois vários são os trabalhos de pesquisa sobre o 
ensino secundário nos programas de mestrado e doutorado brasileiros, porém, 
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estudos localizados que não traçaram ainda uma abordagem geral sobre o ensino 
secundário brasileiro da Primeira República, a ponto de compreender os 
intercruzamentos que foram traçados pelas instituições existentes neste momento. 
Sabemo que foram muitas instituições abertas neste períogo de formação da 
República, mas ainda não sabemos quantas foram e onde foram criadas, e sob a tutela 
de qual poder, público ou privado. 

Portanto, compreendemos a importância desta pesquisa documental para a 
elaboração de novos problemas sobre o ensino secundário no Brasil, na Primeira 
República, destinado inicialmente à uma classe social expecífica. 
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RESUMO  

Este trabalho objetiva averiguar as politicas educacionais direcionadas ao ensino 
noturno piauiense entre os anos de 1871 á 1933. O recorte temporal escolhido reporta 
a data de implantação da primeira escola noturna no estado e como marco final, o ano 
de 1933, período de uma das principais reformas da instrução primária no Piauí, no 
qual o ensino noturno é pontuado pela legislação vigente do período. A metodologia 
empregada para realização do estudo contou com as pesquisas documentais realizadas 
no Arquivo Público do Piauí, tendo como fontes: leis, decretos, regulamentos, 
mensagens e jornais de circulação diária, além do uso de fontes extraídas da Biblioteca 
Nacional Digital e de fundamentação teórica sobre o assunto investigado. O trabalho 
apresenta elementos que compõem a discussão em torno do Ensino Noturno como 
politica educacional, no contexto da criação e do surgimento das primeiras escolas 
noturnas no Piauí no período Imperial até as primeiras décadas da República, 
apresentando uma discussão sobre os elementos que se destacaram na formulação das 
reformas do ensino público primário piauiense, entendidas assim, como medidas 
essenciais na constituição da politica educacional das primeiras décadas da república.  
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O ENSINO NOTURNO NAS REFORMAS EDUCACIONAIS PIAUIENSES 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma discussão sobre as reformas 
educacionais piauienses. Para isso, buscou-se nos discursos dos legisladores e das 
mensagens Governamentais do Estado, o sentido atribuído às reformas bem como as 
principais deliberações políticas tomadas pelos reformadores em torno do ensino 
noturno piauiense. 

A periodização privilegiou os diferentes momentos de instauração de politicas 
educacionais nacionais e estaduais em torno do ensino noturno, tendo como marco o 
recorte de 1871 a 1933. Estamos partindo do pressuposto de que o ensino noturno no 
Piauí tomou impulso nas últimas décadas do período imperial, a partir da análise da 
documentação que trata desta temática, que apontou nessa direção. Assim, elegemos, 
o referido momento como marco inicial deste estudo e como marco final, o ano de 
1933, período de uma das principais reformas da instrução primária no Piauí, no qual 
o ensino noturno é pontuado pela legislação vigente do período. 

No caso do Estado do Piauí, a oferta de escolas era suficiente para os 
trabalhadores? De fato, eles teriam realmente a garantia e o direito à educação? 
Durante as primeiras décadas do século XX, Nascimento (2004) explica como o 
movimento operário brasileiro se tornou importante para algumas conquistas e 
benefícios para seus trabalhadores: 

o movimento operário  brasileiro organizou projetos educativos – formativo das 
entidades mutualistas, beneficentes, de associações de classe e de categorias 
profissionais de cunho socialista, libertário e comunista.  Embora não atingisse 
a maioria dos trabalhadores, foram protagonistas de experiências de educação 
com perspectiva foram protagonistas de experiências de educação 
com perspectiva popular.  Sua proposta educacional visava o acesso dos 
trabalhadores ao ensino técnico  profissional e da instrução primária 
básica para adultos e crianças. Além da proposta das “escolas operárias”, os 
socialistas enveredaram, também pela construção de bibliotecas populares. 
(NASCIMENTO, 2004, p. 2). 

Para fomentar essas discussões, destaca-se, na segunda metade do século XIX, 
uma ampliação nos números de propostas e projetos de reformas na instrução pública, 
que acompanhava os debates internacionais que defendiam a criação de escolas 
voltadas para o ensino primário. Segundo, Machado (2010) 

No Relatório (Brasil, 1870) apresentado á Assembleia Geral Legislativa, em maio 
de 1870, Paulino de Sousa registrou a existência de poucas escolas, a necessidade 
de ampliar as verbas para a instrução pública, a falta de professores, a 
precariedade na formação dos poucos que se dedicavam ao magistério, a 
ausência de prédios públicos destinados às escolas e a falta de salubridade nas 
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casas alugadas pelo governo para esse fim, entre outras questões. (MACHADO, 
2010, p. 166). 

Esse projeto de reforma estabelecia o ensino em todas as províncias e o seu custeio 
era dado pelo governo central. Com isso, as províncias seriam beneficiadas com este 
incentivo, e assim, deveriam criar nas mesmas, pelo menos uma escola primária para 
ambos os sexos. Além disso, deveriam exercer e cumprir a obrigatoriedade do ensino 
para as crianças. No final do século XIX, Machado afirma que para garantir o aumento 
na oferta de professores, “estabelecia a criação de uma escola normal primária”. 
(MACHADO, 2010: 167). 

O projeto de reforma dava á atenção ao processo de formação do cidadão-eleitor, 
pois além da influência da transição do trabalho escravo para o livre, desencadeava 
também, essa preocupação em educar aquele liberto, ensinando os princípios da 
moral, que para eles, seriam necessários para desenvolver suas atividades no mundo 
do trabalho e garantir um desempenho melhor nos deveres de ser cidadão, a partir do 
sufrágio dado a todos os cidadãos brasileiros alfabetizados. Isso nos fez refletir a 
respeito desse movimento de implantação de várias reformas do sistema de ensino 
público no país, voltado especificamente para à educação do povo.  

AS REFORMAS EDUCACIONAIS DO ENSINO NOTURNO NO FINAL DO PERÍODO 
IMPERIAL 

As iniciativas se propagavam pelos anos, e os projetos de reformas atendiam além 
da criação e ampliação do ensino primário nas províncias brasileiras, implantava 
também a obrigatoriedade do ensino primário elementar, estabelecendo a criação de 
escolas para adultos, caso, os mesmos não tivessem recebido formação necessária 
anteriormente. No entanto, a instrução pública brasileira não se propagava da mesma 
forma que se difundia o movimento de civilização moderna, logo porque, a oferta de 
escolas ainda era insuficiente para todos.  

A implementação das reformas se apresentava como uma preocupação frequente 
nos discursos dos reformadores piauienses. O regulamento nº 53, de 21 de novembro 
de 1864 foi reformulado pela lei provincial, nº 655 de 04 de dezembro de 1869. 
Segundo o relatório da Província do Piauí de 1870: 

No entender do diretor geral a reforma introduzida por esta lei acaba com o 
arbítrio que tinham os presidentes de remover de umas para outras cadeiras os 
professores, sob o frívolo pretexto de assim convir ao serviço público e abrir 
largos horizontes á instrução particular, mediante o ensino livre. (Relatório da 
Província do Piauí 1870, p. 20). 

A mensagem do Vice Presidente do Estado o Dr. Manoel José Espinola Junior de 
1870 nos permite compreender e ter uma ideia do lugar social conferido á educação 
das camadas populares neste período. De acordo com o relatório, o estado constava 
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com 47 escolas públicas de instrução primária, sendo que destas, 27 eram do sexo 
masculino, compreendendo que uma delas seria para o educandário de artificies, e 20 
do sexo feminino. Em contrapartida, o ensino particular concentrava-se apenas 3 
escolas, sendo que uma era do sexo feminino e duas do sexo masculino e incorporada 
a este tipo de ensino, verifica-se a implantação de uma escola noturna, que “seria 
regida por dois redatores do periódico Imprensa, Deolindo Mendes da Silva Moura e 
David Moreira Caldas”. 

Nesse sentido, a partir de 1870, as escolas noturnas começam a aparecer nas 
mensagens governamentais do Estado, porém ainda como iniciativa privada. Como foi 
apresentada, no Piauí, a primeira escola noturna piauiense, surgiu no período 
imperial, por volta de 1870, sendo ela destinada para as pessoas adultas e do sexo 
masculino. Segundo Clodoaldo Freitas: 

A primeira escola noturna destinada ao ensino dos adultos pobres, foi fundada 
em 1870 pelos ilustres e nunca esquecidos piauienses Dr. Deolindo Moura e David 
Caldas. A frequência chegou a 53 alunos. Por portaria de 12 de setembro de 1871, 
na conformidade do art 15 da lei nº 753, o Presidente Dr. Manoel do Rego Barros 
Sousa Leão, criou uma escola nesta capital. (FREITAS, p. 115). 

Diante desta atitude, foi sugerido que criasse uma destas escolas na capital e 
ficando encarregado de regê-la um dos atuais professores públicos, no qual teria 
direito a gratificação. Além da criação desta escola, era preciso também reformar o 
ensino primário, no sentido de tornar a instrução obrigatória, porém, como torná-la 
obrigatória ?. Uma das justificativas apontadas no Relatório da Província Piauiense de 
1871 seria conceder penas aos pais, que deixassem de mandar seus filhos à escola, logo 
que os mesmos, completasse a idade de 7 anos. Essa atitude já era aplicada em outros 
países, e estava tendo bons resultados.  

Contudo, a primeira escola noturna fundada e instituída pelo estado do Piauí, só 
veio a aparecer em 1871 pela resolução de nº 753, publicada no dia 20 de agosto de 
1871, no qual, no artigo 15 da respectiva lei, dá ao presidente da província a autorização 
de criar uma escola noturna para as pessoas adultas e enfatiza na mesma legislação, a 
condição de que os sujeitos que a frequentarem este tipo de ensino deveriam ser do 
sexo masculino: 
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Fonte:O Piauhy. Orgão do partido Conservador, Theresina, 24 de setembro de 1871, numero 189, p. 01. 

No texto da resolução nº 753, mostra a frequência mínima para se conservar uma 
escola noturna no estado, sendo que essa variação alternava de acordo com a 
localização das escolas. Além disso, esses alunos deveriam ter uma idade mínima de 
quatorze anos, sendo homens e que não frequentassem as aulas no turno diurno, ou 
seja, destinada para o público trabalhador que realizavam suas atividades durante 
todo o dia, e que a noite poderiam frequentar as escolas noturnas nas respectivas 
cidades, conforme a criação delas nas localidades escolhidas pelo presidente da 
província e conforme a demanda da população. 

 Em setembro de 1871, de acordo com a portaria da presidência, foi criada uma 
escola noturna na cidade de Teresina, sob a regência do professor Tavares Sarmento e 
Silva, segundo Pereira da Costa (1974, p. 518) “no mesmo ano, no dia 07 de outubro 
foram criadas mais três escolas noturnas, nas cidades de Amarante, Oeiras e 
Parnaíba”. Em novembro do corrente ano, mais duas, sendo uma em Piracuruca e 
outra em Pedro II. Dessa forma, a Lei Provincial de 1871 estabeleceu no Piauí a criação 
do ensino primário noturno em algumas cidades do Estado, como, Teresina, 
Piracuruca, Pedro II, Oeiras, Amarante e Parnaíba, sendo que as aulas iniciavam as 
19.00h e se estendia até as 21.00h, no entanto, foram fechadas em 1873. Em primeira 
instância foi criada a escola noturna na capital e posteriormente com a demanda se 
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estendendo a outras localidades do estado e municípios, sendo que suas instalações 
dependiam da demanda para este ensino. 

Com esta situação, pode se compreender nos relatórios, a condição e a implantação 
das escolas noturnas no estado. Vejamos abaixo, o número de escolas primárias 
implantadas no estado entre os anos de 1870 á 1872, dando destaque às escolas 
noturnas.  

 

Número de escolas primárias no Piauí-1870-1872 

Escolas  1870 1871 1872 

Escolas primárias  47 50 56 

Escolas noturnas 1 6 6 

Escola do sexo 

masculino 

27 29 34 

Escola do sexo feminino  20 21 22 

Estabelecimento dos 

Artificies 

1 1 1 

Fonte. Relatório da Província do Piauí . 1870-1872. 

Como se pode notar, o número de escolas primárias no estado teve um acréscimo 
em todos os setores, sendo que as escolas noturnas tiveram um acréscimo na 
quantidade de escolas e, como foi mencionada acima, a localização delas estavam de 
acordo com a demanda, porém os sujeitos que frequentavam a escola ainda eram os 
adultos homens.  

O intuito dessas escolas era atender principalmente jovens e adultos que 
trabalhavam durante o dia. De acordo com Pereira da Costa em agosto de 1880: 

Foi instalada de forma solene na cidade de Teresina, uma escola noturna, com 
assistência do vice-presidente da província dr. Firmino de Sousa Martins. Esta 
escola destinada á instrução gratuita, do sexo masculino, foi fundada e expensas 
do ilustre piauiense farmacêutico Eugênio Marques de Holanda, que, residindo 
no Rio de Janeiro, e então de visita á sua terra natal, resolveu e realizou tão 
patriótico cometimento. Para a fundação da escola foi cedido pela presidência o 
edifício provincial, sito na praça do Saraiva, em que funcionava uma aula diurna 
do mesmo sexo, e prestaram-se a lecionar gratuitamente os cidadãos José de 
Castro Lima, Antônio Marques da Costa, Gentil Independente Ribeiro 
Cavalcante e João Augusto Rosa.( Pereira da Costa, 1974, p. 539). 



 

 
 

16 

Essa escola citada acima funcionou ate 1882. O próprio presidente da província no 
relatório comentou sobre seu fechamento, afirmando que “Fechou-se no dia 18 de 
janeiro de 1882 a última aula noturna que, o farmacêutico Eugênio Marques de 
Holanda, nesta capital, em consequência da falta de alunos”.  E no mesmo relatório, 
relatou que quase três a quarta parte da população da capital ainda não sabiam ler e 
escrever. O que se pode extrair dessa tentativa de implantação dessas escolas noturnas, 
é que a educação piauiense ainda não exercia atrativos suficientes para os alunos 
permanecerem nas escolas, pois o sistema de ensino apresentava uma desvinculação 
entre aquilo que o sujeito estava vivenciando e aquilo que era trabalhado em sala de 
aula. Além de exigir uma frequência mínima de alunos para a instalação e a 
permanecia da escola na região.  

 Assim, as escolas criadas no estado nos anos de 1870, não obtiverão êxito, sendo 
extintas um grande número delas anos depois. Muitas escolas foram abolidas de vez e 
outras permaneceram apenas na capital. Era comum também observar iniciativas de 
professores na implantação de ensino noturno, é o caso de Vargem da Cruz, onde 
acontecia em trabalho, à desobstrução do rio Parnaíba. Assim, o diretor geral da 
Instrução Pública do Piauí em 1883, Manoel Ildefonso de Souza Lima, visitou esta 
escola e verificou o trabalho do professor e suas reais condições de trabalho, 
enfatizando que o ensino era voltado para os trabalhadores homens. De acordo com 
Clodoaldo Freitas, 1988: 

No Brasil domina por toda parte o pensamento de que a obrigatoriedade é a 
medida eficaz contra o analfabetismo. As nossas antigas províncias, quase todas, 
decretaram leis sobre o assunto e o mesmo tem feito todos os atuais Estados 
federativos, inclusive o nosso. Esses dispositivos têm, entretanto, ficado sem 
execução; umas vezes por embaraços financeiros, outros, por inaplicabilidade 
prática.( FREITAS, 1988, p. 83).  

A criação de escolas noturnas nos maiores centros de população da província era 
um das realidades presente no país neste período, sendo que o perfil do alunado 
presente nas escolas, na maioria dos casos seria por não ter tido oportunidades na 
infância e acabaram adentrando ao mundo do trabalho, e consumindo geralmente 
todo o seu dia, não restando tempo para a educação, consistindo em muitos casos, o 
abandono da sala de aula. De acordo com Paiva (1987): 

A primeira escola noturna de que temos noticia é a de São Bento, no Maranhão, 
dirigida por João Miguel da Cruz e em funcionamento em 1860. A partir de então 
as escolas noturnas se multiplicaram na maioria das Províncias do Império, 
através da iniciativa oficial, contando o país com 117 dessas escolas em 1876. 
Entre 1870 e 1880 praticamente todas as províncias criam classes para esse tipo 
de ensino e muitas delas regulamentam a matéria. (PAIVA, 1987, p. 167). 

Desde o inicio do funcionamento das classes noturnas, os sujeitos neste processo 
enfrentavam dificuldades, dentre elas: Nas primeiras escolas noturnas, a frequência 
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só era permitida a alunos adultos e do sexo masculino, o funcionamento dessas escolas 
só seria permitida, se não interferisse no desempenho dos alunos no período diurno, 
a legislação, o programa e as disciplinas ofertadas eram as mesmas dos cursos diurnos 
e as gratificações pagas aos professores variavam de acordo com a localização e 
número de alunos atendidos. 

Em 1878, o ensino noturno começa a ocupar posição importante nos relatórios do 
Ministro Leôncio de Carvalho, segundo Beisiegel, 

faz se mister ainda promover a criação de cursos para o ensino primário de 
adultos analfabetos, e esta necessidade assume uma importância particular 
quando se trata de uma reforma, como a do sistema eleitoral, para cujo êxito, 
poderosamente contribuirá o desenvolvimento da instrução popular. 
(BEISIEGEL, 1974, p. 64-65). 

Essas reformas apresentavam a configuração de como as escolas deveriam 
funcionar a partir do ensino, oferecendo as disciplinas a serem trabalhadas em sala de 
aula, o currículo, com o intuito de garantir a formação moral deste aluno, garantindo 
noções gerais dos deveres do homem e do cidadão. Portanto, os debates continuaram 
sobre o conteúdo da escolarização popular e quais seriam as temáticas centrais que a 
mesma iria contemplar, ou seja, os interesses religiosos, sociais, políticos, econômicos 
e culturais. 

Em 1889, sendo o diretor geral da Instrução Pública do Estado do Piauí o Dr. 
Theodoro Alves Pacheco, analisou as condições do ensino no Estado e promoveu que 
fossem implantadas algumas reformas, com isso, várias foram às mudanças na 
educação piauiense vejam abaixo, quais foram elas: 

Extinção da Escola Normal pela deficiência do seu programa e ter na prática 
demonstrado não ter correspondido aos institutos de sua criação; 

Nomeação dos professores públicos em concurso, vitalícios e inamovíveis desde 
a data do seu exercício. 

Obrigatoriedade do ensino primário no perímetro das cidades e vilas. 

Supressão das cadeiras do sexo masculino de pouca frequência e criação de 
escolas mixtas, regidas por senhoras, que terão também preferencia para as 
cadeiras do sexo masculino visto a ciência ter demonstrado a superioridade da 
mulher como educadora. 

Criação de cursos noturnos na capital 

Criação de um conselho superior da instrução pública, compostos dos lentes do 
Lyceu, nomeados anualmente sobre proposta do inspetor geral d a instrução 
pública. (Relatoria da província do Piauí, 1889, p. 23). 
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Essa disseminação do ensino noturno acompanhou-se ao longo dos anos até 
chegar às primeiras décadas do século XX, possibilitando uma difusão do ensino 
popular, pois essa propagação contribui para a reforma social que estava atrelada aos 
princípios de sociedade moderna que se almejava implantar no país, principalmente 
nas principais cidades brasileiras, e que estava vinculada pela compreensão de que a 
educação deveria atender as necessidades da grande massa da sociedade, ou seja, 
voltada para todos. 

Esse avanço seria a associação do progresso das mentes e o material, pois 
direcionava as exigências urbanas e as novas práticas escolares. Essa relação fazia com 
que se construísse um novo sujeito social, educado para as práticas de civilidade, além 
de atender a demanda do setor produtivo. Desse modo, esse discurso acerca da 
importância da alfabetização da grande massa popular, fez os órgãos repensar e 
ampliar a oferta do ensino noturno.  

Ao se falar em educação popular, retomamos a ideia de ensino primário, pois era 
o mínimo para se cultivar a democracia. A escola primária era instituição voltada para 
o povo, mesmo que na prática, a realidade fosse outra, ou seja, atendendo a classe 
elitista. A escola primária adequada ao povo seria aquela voltada para o trabalho, 
abrangendo-o em entendimento da cidadania e formação moral e cívica. Com isso, 
podemos destacar, que no Piauí, as cadeiras isoladas, os grupos escolares, bem como 
o ensino noturno, eram demonstrações de educação popular. 

Diante disso, destacam-se as escolas isoladas, que seriam aquelas unidades não 
agrupadas, que possuíam crianças de diversas idades, formando assim, uma classe 
heterogênea e com apenas um único professor. Conforme Souza( 2008) “nesse tipo de 
escola, o mesmo professor continuava ministrando o ensino para diferentes classes de 
alunos, numa mesma sala de aula”.  

Já os grupos escolares, seria o ápice que se pretendia atingir na educação 
republicana. Seus prédios possuía uma arquitetura aprimorada e obedeciam aos mais 
rigorosos processos de higiene. Os alunos, ao contrário das escolas isoladas, eram 
divido em classes, por sexo e grau de instrução, e em cada classe, possui um professor 
para ministrar as aulas. 

Já o ensino noturno tinha características diferenciadas, pois atendia 
primeiramente uma parcela da população que não podia frequentar a escola no 
horário diurno, e era principalmente destinada aos adultos. Seriam, turmas especiais, 
com uma carga horária menor, mas que precisavam seguir o mesmo currículo que era 
ministrado no diurno. Além disso, era preciso também expor da experiência dos 
professores. Segundo Paiva 2010 

 Uma das dificuldades enfrentadas pelos professores noturnos estava 
relacionada ao tempo que lhes era oferecido para cumprir um conteúdo 
programático extenso.  Para isso, davam aulas resumidas, condessavam o 
conteúdo principal e tentavam organizá-las de tal forma a não prejudicar os 
alunos nos exames. Para tanto, utilizavam algumas táticas e estratégias que 
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Certeau traz como uma teoria das práticas cotidianas e forma de identificar uma 
espécie de logica operatória das classes populares. (PAIVA, 2010, p. 22). 

Uma das alternativas para minimizar este quadro seriam as Escolas Noturnas, que 
vinha com o proposito de atender aqueles que não tinham condições de frequentá-las 
no turno diurno, tendo como objetivo, atender as necessidades dos meninos que 
precisavam trabalhar. A instrução primária tinha o objetivo de educar o povo, 
preparando-o para a inteligência e o coração para que possa preencher os destinos da 
vida. No entanto, para esta questão, Paiva (2010), discorre que 

Entretanto, para além da referida questão, os intelectuais, professores e gestores 
públicos justificavam a necessidade do estado republicano investir em educação 
no sentido de regenerar a nação brasileira que se apresentava corrompida em 
função da cultura politica marcadamente centralizadora, aristocrática e 
herdeira de uma grande vergonha social qual seja: o escravismo. Uma das 
primeiras ações do Estado brasileiro efetivou no sentido de regenerar a nação 
ocorreu com a publicação do decreto nº 6, de 19 de novembro de 1889, no qual 
foram declarados eleitores todos os brasileiros, no gozo de seus direitos políticos 
e civis, que soubessem ler e escrever. Era o sufrágio universal adotado pelo novo 
regime, embora restrito ao voto feminino. (PAIVA, 2010, p. 25). 

As politicas educacionais continuaram voltadas aos interesses da elite. Por mais 
que as tentativas de regulamentação do ensino primário se instituíssem, a instrução 
elementar estava enraizada como prerrogativa da família, conforme a tradição 
aristocrata da Colônia. Diante desta realidade, e não sendo este nível de ensino uma 
reivindicação da elite, o Estado escravocrata e agroexportador não garantia as 
mínimas condições para o funcionamento da escola elementar. 

O ENSINO NOTURNO E SUAS IMPLICAÇÕES NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DA 
REPÚBLICA 

Com a proclamação da República, os debates direcionados para a educação do 
povo, estavam voltados à formação, baseada no novo regime politico, no qual, a 
participação deles na então democracia, fortalecia a busca da consolidação nacional 
tão almejada na república. Todo esse momento, as ideias defendidas, se projetava num 
projeto nacional de educação para o país, porém ainda era marcado pelo atraso e pelo 
alto índice de analfabetismo. A importância da escolarização, nesse contexto, era 
originada pelas necessidades politicas. Segundo Nagle (2001), a importância na 
escolarização da população era por causa de que ”o povo brasileiro é um dos mais 
ignorantes na face da terra” e depois aponta as causas de todas as nossas crises: 

A educação do povo é a pedra angular sobre que repousa a estrutura da 
organização social. Sem educação do povo não há estabilidade nem solidez em 
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nada. Sempre consideramos a Instrução Pública o primeiro problema nacional. 
Sempre consideramos a chave para a solução de todos os demais problemas 
sociais, econômicos, políticos e outros. (NAGLE, 2001, p. 110). 

 Entre os anos de 1900 até 1910, o Piauí vivenciou um período de mudanças no seu ensino, 
pois foram aparecendo construção de escolas públicas e expansão do ensino por todo o Estado. 
Conforme Araújo (2013, p. 122), “a reforma que instaura juridicamente a politica educacional 
no estado do Piauí é de 1910”.  Em 1910 é que exatamente o ensino começa a serem 
consolidadas, com a reforma de 1910, as escolas primárias começam a se estabilizar e o ensino 
noturno começa a ter um destaque melhor na legislação. 

Em 30 de março de 1910 com a Lei de nº 548, incide a reforma da instrução pública 
do Estado, por Antônio Freire da Silva o governador na época. A lei determinava que 
o ensino devesse ser livre, leigo e gratuito e tendo como divisões, o ensino primário, 
normal e o profissional, sendo que o ensino primário poderia ser tanto particular, 
quanto público. O objetivo do ensino ministrado pelo Estado era formar os alunos a 
serem cidadãos capazes de desempenharem seus deveres. 

Nesse contexto, as reformas ocorridas nas primeiras décadas da República, 
apresentavam o Ensino Noturno com a mesma intencionalidade pela qual se cuida nas 
renovações do sistema de ensino. No Piauí, por exemplo, no ano de 1910 com a Lei nº 
548 afirma que: 

Art. 12. O Estado promoverá tanto quanto possível a creação de escolas 
primárias nocturnas para adultos de ambos os sexos, quer directamente, quer 
por meio de subvenções e outros auxílios aos particulares, as associações e aos 
professores públicos primários. (LEIS E DECRETOS DO ESTADO DO PIAUHY, 
Lei nº 548 1910, p. 5). 

O que podemos analisar a respeito dessa legislação do ano de 1910, era a 
preocupação do Estado em oferecer o ensino noturno para os adultos, evidenciando 
uma oportunidade para ambos os sexos de um ensino primário. 

Segundo o decreto 434, publicado em 19 de abril de 1910, resolve expedir o 
regulamento geral da Instrução Pública do Piauí, e nesse regulamento, o ensino 
público seria dado de três formas: “escolas isoladas, grupos escolares e na escola 
modelo, anexa a escola normal”.  Sendo que as escolas isoladas, poderiam fornecer 
ensino noturno, vejamos abaixo, como o regulamento determinava isso: 

Art. 77. As escolas isoladas serão especiais para cada sexo, ou mixtas, em que 
poderão ser admitidas crianças de um e outro sexo; diurnas ou noturnas, 
conforme funcionarem durante o dia, ou á noite (Decreto 434, publicado em 19 
de abril de 1910, capítulo primeiro, Ensino Público, p. 125). 

Quanto ao ensino noturno, o próprio regulamento determinou no artigo 95 até o 
97, como deveria ser o ensino, a qual público se destinava e em quais locais deveriam 
ser implantadas.  
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Art. 95. Os cursos públicos primários noturnos são destinados a ministrar a 
instrução de adultos que não poderão adquirir essa instrução ou completa-la e 
serão criados, a juízo do governo; onde se verificar a existência de uma 
população escolar de 40 alunos. 

Paragrafo único. O ensino nesses cursos serão numa só sessão, das 6 as 9 horas 
da noite. 

Art. 96. As escolas noturnas de instrução primária, serão sempre isoladas, 
podendo ser mantidas diretamente pelo governo, ou mediante subvenção á 
particulares e associações, ou ainda aos professores públicos primários. 

Paragrafo único. A subvenção será concedida pelo governador, dentro da verba 
respecriva, precendendo requerimento do interessado e oparecer do conselhor 
superior da instrução. 

Art 97. Em caso algum poderão ser mixtas as escolas noturnas. (decreto 434, 
publicado em 19 de abril de 1910, capítulo primeiro, Ensino Público, p. 129- 130). 

As determinações relativas á criação das escolas noturnas sofreram algumas 
alterações em relação ao período Imperial, dando inicio a uma definição sobre os 
sujeitos aos quais se destinavam. Os cursos noturnos teriam a duração de três horas 
diárias, sem intervalo, e nesse caso, ainda se prevalecia o ensino voltado para o sexo 
masculino, ou seja, a especificação do gênero para este ensino. 

Realmente é bem visível a preocupação sobre este ensino, no texto da reforma, um 
dispositivo mostrando que o governo promoveria, quando fosse possível, a criação de 
escolas noturnas, onde se pudesse contar com a frequência mínima de 40 alunos para 
a sua manutenção. Em Minas Gerais, neste mesmo período, Nogueira (2012, p. 48) 
comenta que “a exigência da frequência era de 30 alunos”, com isso, percebe-se que a 
frequência desses alunos era de primordial importância para que estas escolas 
permanecessem abertas, já que em períodos anteriores, seu fechamento aconteceu por 
esse motivo. 

O período até aqui analisado, mostra uma série de medidas que limitavam o 
desenvolvimento do ensino noturno e sua vontade de querer expandir essa iniciativa 
voltada para os trabalhadores piauiense. Nogueira afirma que: 

O movimento crescente de criação de escolas noturnas do final do século XIX, ao 
ser interrompido drasticamente pela primeira reforma republicana do ensino 
público sob a argumentação de crise do estado e de que as escolas eram 
dispendiosas e não apresentavam resultados satisfatórios, contrapõe-se aos 
princípios e ideais democráticos de “esparramar” as luzes da instrução primária 
a todos os recantos do Estado Mineiro (NOGUEIRA, 2012, p. 48). 
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Com as reformas educacionais que ocorreram no Brasil e no Piauí, o sistema de 
ensino público começou a ganhar um tom um pouco mais moderno, oferecendo mais 
escolas e dando mais acesso a população ao ensino. Com a reforma de 1933, o ensino 
no Piauí ganha uma nova visão educacional, se verificarmos no ano de 1910, o Ensino 
Noturno não era bastante destacado nas leis estaduais de ensino, entretanto, o decreto 
1.438 de 31 de janeiro de 1933, verifica-se um destaque maior com relação ao Ensino 
Noturno: 

 Art. 95- São escolas públicas primárias: 

Fundamentais: 

  as escolas singulares; 

as escolas agrupadas; 

os grupos escolares e a Escola Modelo, nos três primeiros anos do curso: 

Complementares: 

    Os Grupos Escolares e a Escola Modelo, no último ano do curso. 

Complementares especiais: 

A Escola de Adaptação. 

Profissionais : 

a Escola Prática de Agricultura. 

CAPÍTULO V 

Das escolas singulares 

Art. 96- As escolas singulares, especiais para cada sexo, ou mixtas, e diurnas, ou 
noturnas, serão mantidas ou creadas onde quer que se verifique, pela estatística 
escolar, haver mais trinta crianças no caso de receberem instrução primária. 
(DECRETOS DO ANO DE 1933 DO ESTADO DO PIAUÍ, decreto 1.438 de 31 de 
janeiro de 1933, p. 27-28). 

Podemos analisar que o Ensino noturno agora estava mais organizado pelos 
decretos do estado, sendo que agora, as escolas singulares, era as que forneciam esse 
tipo de ensino. No mesmo decreto será pontuada a questão do funcionamento da 
escola, sendo que o inicio das aulas acontecia as “18 1\2 ás 21 1\2 horas, sendo que em 
qualquer turno diário, poderá haver uma interrupção de 20 minutos, para recreio ao 
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ar livre”. (DECRETOS DO ANO DE 1933 DO ESTADO DO PIAUÍ, decreto 1.438 de 31 
de janeiro de 1933, p. 36). Ao analisar o ano letivo das escolas, verifica-se que: 

Art. 158- O ano letivo neste caso iniciava na metade do mês de fevereiro e 
finalizaria no final de novembro. 

Art .159- Não funcionarão os estabelecimentos públicos: 

 Aos domingos e feriados nacionais e estaduais, as escolas não funcionava; 

 a segunda e terça-feira de carnaval; 

a quinta, sexta e sábado da Semana Santa;  

nos dias de eleição na sede da escola; 

na segunda quinzena de julho. 

Art . 160- Esses dez primeiros dias da segunda quinzena de novembro, eram 
destinados aos exames finais, nos estabelecimentos primários em geral. 
(DECRETOS DO ANO DE 1933 DO ESTADO DO PIAUÍ, decreto 1.438 de 31 de 
janeiro de 1933, p. 36). 

Diante disso, constatamos uma maior sistematização do ensino noturno no 
período de 1933, tendo mais detalhes e sendo mais especifico com o ensino, o que nos 
mostra, que poderia ser uma preocupação maior do governo em qualificar esses 
adultos neste período. 

Assim o ensino noturno foi pensado como um importante segmento educacional 
que almejava no primeiro momento, alfabetizar a grande massa da população, mas 
não apenas, logo porque, estava articulado com o processo de urbanização, elemento 
essencial para o progresso e a modernização do Estado. Apesar de ter iniciado no 
período Imperial, o ensino noturno teve que se adaptar ao novo modelo politico. Foi 
preciso acompanhar o crescimento das cidades, as mudanças políticas, a situação 
eleitoral e a busca em formar cidadãos para este novo regime, que se ampliou a oferta 
do ensino primário no estado, no entanto, as escolas noturnas ainda eram poucas para 
a realidade tão almejada no inicio das reformas e das politicas educacionais.   
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RESUMO  

O trabalho que aqui se apresenta pretende contribuir para a preservação da 
memória e do património educacional regional, através da valorização da Educação 
histórica na sociedade atual. Para isso pretende trazer para o espaço público educativo, 
elementos sobre a Escola de Habilitação para o Magistério Primário de Bragança 
(EMPB) e o seu contributo para a formação do professorado primário português 
durante o período da sua existência, que se estende desde a sua criação em 1883 até 
ao seu fecho no ano de 1986. Em Portugal as Escolas do Magistério Primário 
desempenharam um papel importantíssimo na formação de professores e cada uma 
tem a sua história merecedora de sair do anonimato. Esta investigação procura trazer 
a público as similitudes e diferenças, mas também os  aspetos únicos e identitários da 
EMPB. Destaca-se ainda o seu papel fundamental e pioneiro desempenhado nos seus 
últimos anos de funcionamento na formação dos primeiros educadores de infância  
formados na cidade de Bragança e a exemplar transição educativa para a nova escola 
Superior de Educação. Trata-se de uma escola de formação de professores que passou 
por todos os regimes políticos desde a monarquia, 1ª república, Estado Novo e pós 25 
de abril. Durante o tempo da sua existência passou por períodos conturbados que 
levou ao seu fecho por vários anos. Realça-se também o papel da sociedade brigantina 
no arranque e funcionamento desta escola, destacando-se o papel decisivo da mesma 
em especial em pleno período do Estado Novo. Em suma procura-se com esta 
investigação, intervir, preservar e partilhar, assumindo uma atitude mais ativa na 
sociedade, criando as evidências da consistência epistemológica no sentido de 
divulgação do nosso património educativo coletivo. Esta operação é fundamental para 
a compreensão da formação de Professores e Educadores de Infância.  

O paradigma de investigação que sustenta esta investigação integra-se numa 
perspetiva hermenêutica, utilizando metodologias de interpretação qualitativa e 
multidimensional dos problemas equacionados, assentando num forte trabalho de 
heurística e análise documental. Efetuou-se um trabalho sistemático de recolha e 
tratamento de dados em séries documentais existentes no Arquivo Distrital de 
Bragança. Este núcleo de fontes primárias circunscreve-se na totalidade a todo o 
expólio do Magistério existente, embora não se tenha descurado também a consulta 
de outros arquivos e fontes de otras regiões do país por necessidade de cruzamento da 
informação. Os resultados obtidos permitem concluir que a Escola do Magistério 
Primário de Bragança foi fundamental na formação de professores e educadores de 
infância. Concluíse também que a sociedade de Bragança, tal como de outras cidades 
do país conseguiu organizar-se e abrir e manter a sua escola de formação de 
professores, que urge por isso tirar do anonimato. 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação, Magistério Primário, Bragança 
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1. METODOLOGIA 

O paradigma de investigação que sustenta esta investigação integra-se numa 
perspetiva hermenêutica, utilizando metodologias de interpretação qualitativa e 
multidimensional dos problemas equacionados, assentando num forte trabalho de 
heurística e análise documental. Efetuou-se um trabalho sistemático de recolha e 
tratamento de dados em séries documentais existentes no Arquivo Distrital de 
Bragança. Este núcleo de fontes primárias circunscreve-se na totalidade a todo o 
expólio do Magistério existente, embora não se tenha descurado também a consulta 
de outros arquivos e fontes de otras regiões do país por necessidade de cruzamento da 
informação. 

2. A ESCOLA DO MAGISTÉRIO PRIMÁRIO DE BRAGANÇA 

Funcionou cidade de Bragança a Escola de Habilitação para o Magistério Primário, 
que passou por vários períodos de existência. Foi criada em 1883 e inaugurada em 
1896 por Decreto de 17 de outubro e começou a funcionar em 1897. Funcionou até ao 
ano de 1936 altura em que foi encerrada por ordem do Estado Português. 

Depois de encerrar no ano de 1936, passou a ser desejo da cidade voltar a ter 
novamente Escola do Magistério. Era fundamental para Bragança, porque dava 
movimento à cidade e mais importante, habilitava Professor primários sem saírem da 
cidade e sem precisarem de irem para longe. No ano de 1942 foi publicada no jornal 
Mensageiro de Bragança uma notícia a dizer que iriam ser reabertas as escolas do 
Magistério Primário em Portugal onde se formariam os Professores primários: 

Os novos Professores delas sairião com sólida orientação cristã a quem caberia a 
nobre missão de formar Educadores e protectores natos das nossas populações rurais, 
em cujo seio exerceriam a sua nobre profissão, o alto Ministério do seu sacerdócio, 
pois a missão de educar é, por sua natureza e pelos sacrifícios que implica, mais um 
sacerdócio que outra coisa (“Magistério Primário”, JMB, 1/10/1942:1). 

Os habitantes de Bragança ansiavam pela reabertura desta escola por 
corresponder a uma necessidade premente, uma vez que havia escolas primárias 
fechadas por falta de Professores, pois os dos outros distritos só viriam para o de 
Bragança em último caso, e só com muitos sacrifícios é que os alunos de Bragança 
poderiam ir frequentar as escolas afastadas. Mesmo assim, alguns frequentavam as 
escolas do Magistério do Porto, Braga, Coimbra e até Évora. Bragança era dos distritos 
que fornecia maior número de alunos para as escolas do Magistério Primário 
(“Magistério Primário”, JMB, 1/10/1942:1). 

No ano de 1945 foi publicada a notícia no jornal Mensageiro de Bragança da 
criação e reabertura da Escola do Magistério Primário em Bragança  

De todos é conhecido o grande contentamento que a notícia da criação da Escola 
do Magistério Primário em Bragança provocou nos habitantes deste distrito, que, 
unanimemente, sentiram o alto significado da medida governamental, satisfazendo 



 

 
 

28 

umas das mais justas aspirações das terras bragançanas (“Escola do Magistério 
Primário em Bragança”, JMB, 1/9/1945:1). 

A Foi também um momento muito importante na vida desta escola o dia de 
inauguração das novas instalações, num edifício que foi completamente remodelado, 
no ano de 1956. Contaram com a presença das pessoas mais ilustres da cidade e com 
o subsecretário de Estado da Educação Nacional, Dr. Baltasar Rebelo de Sousa. 

Reabriu assim novamente em janeiro de 1946 (por Despacho de 27 de julho de 
1945), com 68 alunos do 1º ano e 7 do 2º ano (“Magistério Primário”, JMB, 
1/2/1946:2). A inauguração foi motivo de longos discursos, com diversos artigos 
publicados na imprensa local e nacional, desde o Governador Civil de Bragança, ao 
Bispo da Diocese, presidente da Câmara Municipal, diretores escolares, etc.. 
Sustentavam que com a criação da Escola, beneficiou a cidade, todo o distrito e o país. 
“A Escola veio beneficiar particularmente esta cidade que cresceu em prestigio e 
importância”, (“Conferência Abilio Vaz das Neves”, JMB, 15/2/1946:1,2,3,4).  

Quando reabriu, começou a funcionar em instalações provisórias e adaptadas para 
o efeito no Liceu Nacional de Emídio Garcia. Em 1948 ficou instalada no antigo Banco 
de Portugal localizado em frente ao Governo Civil (“Magistério Primário”, JMB, 
1/1/1948:4) até 1955. No ano de 1956, inaugurou as novas instalações noutro edifício 
na Rua 1º de dezembro, onde hoje está a Casa do Professor (“Magistério Primário”, 
JMB,10/11/1956:1-5). No ano de 1974, foi transferida para novo espaço remodelado 
onde antes tinha funcionado o colégio São João de Brito. Os cursos do Magistério 
Primário tinham a duração de 2 anos letivos. A partir de 1975/76, os cursos do 
Magistério Primário passaram a ser de três anos. Depois de 1980, passou a ser 
necessário o 12º ano para se ingressar nos cursos.  

Apresenta-se a seguir a tabela com o número de Professores formados pela Escola 
do Magistério Primário de Bragança entre 1946 e 1986: 
 
Tabela n.º 1 - Professores formados pela Escola do Magistério Primário de 
 Bragança entre 1946- 1986. 

Anos Nº de 

Docentes 

Anos Nº de 

Docentes 

Anos Nº de 

Docentes 

Anos Nº de 

Docentes 

1946 7 1957 74 1968 51 1979 202 

1947 62 1958 72 1969 70 1980 35 

1948 31 1959 74 1970 82 1981 24 

1949 38 1960 60 1971 132 1982 29 

1950 63 1961 89 1972 110 1983 41 
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1951 57 1962 112 1973 156 1984 66 

1952 60 1963 118 1974 122 1985 92 

1953 78 1964 118 1975 16 1986 93 

1954 72 1965 81 1976 181   

1955 66 1966 120 1977 -   

1956 73 1967 85 1978 171   

Fonte: Sousa, (2013:407) 

Pela análise da tabela pode verificar-se o elevado número de docentes formados 
em alguns anos, com destaque para 1979 com 202 Professores formados e para o ano 
de 1976 com 181. Constata-se também que há anos com reduzido número de 
Professores formados como em 1946 com apenas 7 Professores formados e 1981 com 
24. 

O processo de transferência para a Escola Superior de Educação não se revelou 
uma tarefa fácil, em especial o processo de alargamento de admissões e trasnferências 
dos alunos. A situação dos alunos que concorreram à Escola do Magistério Primário 
de Bragança e que passaram nos exames de admissão, mas que não foram admitidos 
na Escola, tornou-se complicada.Prestaram provas escritas de admissão à Escola do 
Magistério Primário 427 candidatos, dos quais 112 foram admitidos à prova oral e 
aprovados. Destes, porém, apenas 25 foram aceites na referida Escola. Prestaram 
também exames para Educadores de Infância 395 candidatos. Destas foram admitidas 
e passaram na prova oral 91; todavia, só tiveram acesso à Escola 25 alunos. Na lista de 
espera ficaram, pois, 80 para o Magistério Primário e 59 para Educadores de Infância. 
Pressionadas as entidades centrais, quer pelos alunos, quer pelo deputado social-
democrata de Bragança, Amândio Gomes, quer por instituições particulares, foi 
autorizada mais uma turma de 25 alunos para cada uma das áreas, ficando ainda pelo 
caminho 55 candidatos à Escola do Magistério Primário e 34 futuros Educadores de 
Infância. Os alunos aprovados nos exames de admissão, mas que não tiveram acesso 
à Escola por motivos do incómodo “numerus clausus”, pretenderam ainda que o 
Diretor daquele estabelecimento de ensino lhe garantisse lugar na Escola no ano 
seguinte, sem que fosse necessário fazer de novo provas de admissão. Esses alunos 
ainda pediram revisão de provas, mas não lhes foi permitida pelo Director da Escola 
do Magistério Primário. Houve ainda quem tentasse a sorte tendo dirigido-se 
directamente ao Ministério da Educação. Ainda foram oferecidas 75 vagas à Escola do 
Magistério de Bragança, sendo, porém recusadas 25, alegando-se falta de instalações 
e Professores. Os Professores chegaram mesmo a reunir-se e aprovado o alargamento 
das vagas, mas o director da Escola não terá concordado (“Alargamento de admissões 
no Magistério Primário”, JMB, 29/1/1985:9). 
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 A Escola do Magistério Primário de Bragança formou sempre Professores 
primários e no ano de 1983/84, começou a formar também Educadores de Infância. A 
primeira turma do Curso de Educadores de Infância surgiu no ano letivo de 1983/84 
e era constituída por 27 alunas. A segunda turma surgiu no ano letivo seguinte de 
1984-85 e teve 30 alunas. No ano letivo de 1985-86 teve 52 alunos que foram divididos 
por duas turmas de 26 alunos cada: turma A e turma B. De destacar que, cada turma 
tinha um aluno do género masculino que viriam a ser os primeiros Educadores de 
Infância do género masculino a serem formados na Escola do Magistério Primário de 
Bragança.  

O curso de Educadores de Infância tinha a duração de 3 anos. O plano de estudos 
era constituído por diversas disciplinas:  

1º Ano:  

Pedagogia, Psicologia, Matemática, C. Naturais, Português, Literaura Infantil, Ed. 
Musical, Movimento e Drama, Antropologia, Técnicas Pedagógicas, Saúde, 
Expressão Plástica, CHR. 

2º ano:  

Português, Psicologia, Pedagogia, Matemática, Eduação Visual, Ciências Naturais, 
Sociologia, Educação Física, Educação Musical, Movimento e  Drama, Saúde, 
CHR, Técnicas Pedagógicas (com estágio), Português e Literatura Infantil. 

3º Ano:  

4 dias de estágio e as disciplinas à sexta-feira de Legislação, Pedagogia, Psicologia, 
Movimento e Drama, Reflexão, Planificação, Educação Visual, Literatura Infantil, 
Ciências Naturais e História (Diferentes em cada semestre). 

 Apresento a seguir a título de exemplo o horário com as respetivas disciplinas do 
1º curso de Educadores de Infância num dos semestres do 1º ano no ano letivo de 
1983/84: 

 

 

 

 

 

Tabela n.º 1 - Horário da turma de 1º ano do 1º Curso de Educadores de 
Infância  do Magistério Primário de Bragança no ano letivo de 1983/84 
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Horas Segunda-
Feira 

Terça-feira Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-Feira 

8:30  Ed. Visual   Técnicas 
Pedagógica
s 

9:40 Matemáti
ca 

Antropologi
a 

Ed. Fisica Educação 
Musical 

Ed. Visual 

10:40 Literatura 
Infantil 

CHR Pedagogia Pedagogi
a 

Português/ 
Literatura 
Infantil 

11:40 Ed. Fisica Português Técnicas 
Pedagógica
s 

 Ed. Musical 

12:40 ALMOÇO 
14:10  Ciências 

Naturais 
   

15:10  Saúde Antropologi
a 

Moviment
o e Drama 

Psicologia 

16:10  Matemátic
a 

Psicologia Matemáti
ca 

 

17:10    C. 
Naturais 

 

18:10      

Fonte: Livro de sumários do 2º ano do Curso de Educadoers de Infância de 1983-84, Arquivo do Magistério Primário no 
Arquivo Distrital de Bragança. 

De destacar que a disciplina de Técnicas pedagógicas incluía um tempo de 
observação em diferentes contextos de Educação como Creches e Jardins-de-infância. 
Através de uma análise cuidada dos livros de sumários de algumas disciplinas do curso 
de Educadores de Infância do Magistério Primário de Bragança, destaco algumas 
disciplinas, dada a pertinência dos assuntos tratados. A disciplina de Pedagogia 
tratava de assuntos como: a subordinação do adulto à criança na escola de Freinet e 
carl Rogers; a interacção Educadora/Crianças, Familia/Meio; Sebastião da Gama; os 
ideais pedagógicos de Rousseau; o naturalismo humano em Rousseau; o contrato 
Social de Rousseau; o Emilio de Rousseau; reflexão sobre Pestalozzi; reflexão sobre 
Froebel; os jogos educativos; pedagogia de Tolstoi; a Escola Nova; exemplos de escolas 
infantis de Inglaterra, França e Alemanha e os seus princípios; as escolas Móveis; 
perspetivas Psicológicas de Froebel; Melanie Klein; e técnicas de Responsabilidade; 
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Na disciplina de Técnicas Pedagógicas trabalhavam-se temas como: as 
carateristicas gerais do grupo de crianças; a transição da Família para a Escola; a 
origem dos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar; as perspetivas da Educação em 
Portugal; os grandes objectivos da Educação Pré-Escolar; as qualidades Pedagógicas 
das Educadoras; o papel da Educadora na comunidade Local; as creches e as suas 
origens; as amas; as creches: o exterior e meio ambiente; o pessoal especializado e 
auxiliar das Creches; o brinquedo; os estagios em Pediatria, Creches e Jardins de 
Infância; os castigos na escola Infantil. Na disciplina de Psicologia destacava-se a 
preocupação pelo desenvolvimento mental da criança; desenvolvimento sensorio-
motor da criança; e o método psicanalítico. Na disciplina de Educação Fisica dava-se 
especial destaque ao estudo da idade Psicomotora das crianças 0 aos 6 anos. Em 
Educação Visual destacavam-se as diferentes técnicas de expressão como a pintura, 
digitinta; construção de jogos e brinquedos, e a reutilização e aproveitamento de 
materiais. Em Movimento e Drama evidenciavam-se os jogos como reflexos do 
desenvolvimento da criança. Em Português e Literatura Infantil: Trabalhar histórias 
Infantis; A palavra e o som; A biblioteca e o Cantinho da Leitura; 

Apresento também na tabela seguinte o horário com as respetivas disciplinas do 
2º curso de Educadores de Infância, no ano letivo de 1984/85: 

Tabela n.º 2 - Horário da turma do 2º ano do 1º Curso de Educadores de 
Infância da Escola do Magistério Primário de Bragança no ano letivo de 
1984/85 

Horas Segunda-Feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-Feira 

8:30      

9:30  Educação Física Pedagogia  Português 

10:40 Ed. Visual Ed. Musical Movimento e 

Drama 

 Ed. Musical 

11:40 Saúde Português 

Literatura Infantil 

Ed. Física  Ed. Física 

12:40 Saúde     

14:00  Português  C. Natureza C.H.R 

15:00  Ciências da 

Natureza 

Sociologia Psicologia Psicologia 

16:10  Psicologia Técnicas 

Pedagógicas 

Sociologia Ed. Visual 

17:10  Matemática Ed. Musical Pedagogia  Ed. Visual 

18:10    Técnicas 

Pedagógicas 

 Matemática 

Fonte: Livro de sumários do 2º ano do Curso de Educadoers de Infância de 1984-85, Arquivo do Magistério Primário no 
Arquivo Distrital de Bragança. 
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Não apresento o horário do 3º Ano em tabela. Este era constituído por 4 dias de 
estágio em instituições de Educação Pré-escolar e com aulas à sexta-feira, com 
disciplinas diferentes no 1º e 2º semestre. Tinham Legislação, Pedagogia, Psicologia, 
Movimento e Drama, Reflexão, Planificação, Educação Visual, Literatura Infantil, 
Ciências Naturais e História. 

 A disciplina de Pedagogia neste ano tratava: os objectivos da Educação Pré-
Escolar; as funções da Escola Infantil; o papel da Família; a análise de casos do 
Jardim-de-infância; sugestões de ação didática com base em Piaget; a Escola Infantil: 
uma escola para todos; os principais erros na intervenção no Jardim de Infância; a 
criança: a sua natureza e cultura; o papel do Educador de Infância; a inteligência da 
Criança; a reflexão sobre os estágios; as tarefas no Jardim-de-infância; os 
comportamentos no Jardim-de-infância, etc;  

A disciplina de Legislação tratava sobre: norma de comportamento social; as Leis 
da Educação de Infância, os órgãos e funções de serviços do Ministério da Educação; 
a Constituição portuguesa; as funções e obrigações escolares; as faltas e licenças; os 
direitos e deveres dos docentes, etc; 

Psicologia: dados sobre a conduta da criança; contributos de Watson;  
Literatura Infantil: a linguagem da criança e do Educador; banda desenhada; texto 

e ilustração no livro infantil; lengalengas; contos de fadas e a sua importância; poesia; 
a criança e o livro; história da Literatura Infantil; 

Educação Visual: o papel do Educador de Infância com a expressão artística; pasta 
de modelar; método lectògrafico; técnicas de Expressão, etc;  

Movimento e Drama: dramatização, mímica; a importância da expressão corporal; 
jogos; animação de livros; diálogo Corporal, etc;  

No ano letivo de 1984/1985 ingressaram na Escola do Magistério Primário 120 
alunos, sendo 90 para o curso de Professores primários e 30 do curso de Educadores 
de Infância que viria a ser a primeira turma de Educadores de Infância formados na 
cidade de Bragança (“Escola do Magistério Primário”, JMB, 21/12/1984:3). O seu 
último ano letivo em funcionamento foi o de 1985/86, passando depois a formação de 
Educadores de Infância e Professores primários a ser feita na Escola Superior de 
Educação de Bragança, inaugurada no ano de 1986.  

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos permitem concluir que a Escola do Magistério Primário de 
Bragança foi fundamental na formação de professores e educadores de infância. 
Conclui-se também que a sociedade de Bragança, tal como a sociedade de outras 
cidades do país conseguiu organizar-se e abrir e manter a sua escola de formação de 
professores, que urge por isso tirar do anonimato. 
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RESUMO 

A institucionalização da escola pública primária republicana constitui a 
implantação dos grupos escolares, nas primeiras décadas do século XX, na maioria dos 
estados brasileiros. No Rio Grande do Norte se dá a partir do Grupo Escolar Augusto 
Severo, modelo de modernidade educacional, no contexto da Reforma da Instrução 
Pública de 1908 e a criação de vinte quatro grupos escolares em distintos núcleos 
populacionais. Portanto, este artigo objetiva investigar as transformações ocorridas 
nas estruturas organizacionais de atendimento dessa rede física escolar tomando o 
Grupo Escolar Augusto Severo como referencia. Com apoio teórico em Frago(1998) no 
conceito de cultura escolar - “recobre as diferentes manifestações das práticas 
instauradas no interior das escolas, transitando de alunos a professores, de normas a 
teorias”,  e os estudos historiográficos de Souza (1998 e 2006), Bencostta (2001), 
Moreira (2005), Pinheiro (2002), Saviani (2004) e Vidal(2009). Utiliza a pesquisa 
bibliográfica e documental como metodologia de trabalho através da analise de 
instrumentos legais educacionais vigentes. Assimila neste quadro analítico que os 
grupos escolares implantados, entre 1908 e 1913, assumem características peculiares 
em função das condições locais, adaptando a normatização educacional e constituindo 
cultura escolar própria. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  

Modernidade educacional; Cultura escolar; Grupo escolar.  
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a modernidade educacional surge da criação republicana, na 
possibilidade de superação do atraso pelo progresso, das crendices pela ciência, ou 
seja, um verdadeiro espetáculo de ordem e progresso oferecido e praticado pelos 
fundadores da República (BENCOSTTA, 2001, p. 107). Esta modernidade educacional 
tem origem em experiências americana e europeia de escola graduada ou grupo 
escolar, transportada pelos intelectuais brasileiros como um novo modelo de 
organização administrativo-pedagógico da escola pública primária. 

Os grupos escolares emergiram no ensino brasileiro desde o final do século XIX 
quando foram regulamentados e instalados, a partir do estado de São Paulo em 1894 
e no contexto das reformas estaduais de instrução pública republicana na maioria dos 
estados brasileiros, nas primeiras décadas do século XX. Deixaram de integrar a 
estrutura de atendimento de ensino primário pela Lei n. 5.692, de 11/08/197. 

Utilizando o conceito de cultura escolar em Frago(.....), Faria Filho & Vidal (2006) 
por considerar a escola graduada ou grupo escolar ser tipo de organização que implica 
uma determinada ordenação do espaço, das atividades, dos ritmos e dos tempos, assim 
como uma distribuição de usos desses espaços e objetos, e uma classificação-
valorização de professores e alunos, ou seja, não se tratava apenas de uma divisão 
horizontal e vertical de classificação do trabalho, senão, sobretudo, uma cultura ou 
modo de vida específico. 

Atribuindo ser o conceito de cultura escolar “[engloba] tudo que acontece na 
escola, não somente diferentes manifestações das práticas instauradas no interior 
das escolas, transitando de alunos a professores, de normas a teorias ( FARIA FILHO 
& VIDAL, 2006, p. 147). 

Para Vidal (2006, p.8) os grupos escolares foram responsáveis pela inserção de 
uma significativa parcela da população nacional no universo dos saberes formalizados 
e tiveram uma importância singular na construção simbólica da escola primária 
brasileira do século XX. Saviani (2004, p. 29) o considera [...] principal legado 
educacional que a fase inicial desse século nos deixou, disseminado em todo país, 
tendo conformado a organização pedagógica da escola elementar que se encontra em 
vigência atualmente, anos quatro primeiras series do Ensino Fundamental.  

No estado do Rio Grande do Norte, nos anos de 1900, a oferta do ensino atingia 
menos de 2% da população total. Segundo Araújo (1982), apresentava  

[...] um reduzido atendimento a 5.167 alunos nas 152 escolas oficiais de Primeiras 
Letras, sendo 88 masculinas, 60 femininas e 04 mistas, 01 colégio de ensino 
secundário (Atheneu Norte-Riograndense) e algumas aulas avulsas de Latim e 
Francês. [...] a cidade de Natal, capital do estado, dispunha de cinco de escolas 
de Primeiras Letras e uma população de 16.059 habitantes (ARAÚJO, 1982, p. 
29).  
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Em referencia às precárias condições do ensino potiguar, a mensagem do executivo 
estadual, Governador Pedro Velho (1892-1896), nos anos de 1895 é citada por Lima 
(1927), nestes termos:  

o ensino primário arrasta-se numa inferioridade vergonhosa. Sem edifícios 
apropriados, sem material, sem professorado habilitado e sem inspeção, o ensino 
não dava motivo para congratulações e encômios (LIMA, 1927, p.138). 

Essa era também a realidade brasileira, pois, desde o período imperial, as escolas 
de Primeiras Letras não possuíam espaços próprios, com raras exceções. Estas 
caracterizavam-se em classes isoladas ou avulsas e unidocentes que funcionavam em 
prédios cedidos ou alugados, por excelência, na própria residência do professor; a 
maioria, em ambientes improvisados. No Rio Grande do Norte, apenas três edificações 
escolares foram construídas, nos municípios de Ceará Mirim, Martins e Parelhas. 

Participaram da Reforma da Instrução Pública no Rio Grande do Norte 1 também, 
os intelectuais norte-rio-grandenses Manoel Dantas, Henrique Castriciano, Nestor 
Lima, o paraibano Francisco Pinto de Abreu, dentre outros, do projeto de inovação 
educacional do Estado, que vinha sendo tecido desde o Governo de Pedro Velho (1889 
- 92). Esta lei instrumentaliza a implantação do ensino primário, infantil e elementar, 
conforme os métodos modernos, de escola graduada em quatro classes distintas e em 
conformidade com os demais Estados brasileiros estabelece a partir de uma ação 
normativa geral, a criação dos grupos escolares, passando pelos planos de ensino, até 
os parâmetros urbanísticos e arquitetônicos, conforme os códigos de ensino do Rio 
Grande do Norte de 1910, 1911 e 1913. 

A criação do Grupo Escolar “Augusto Severo”2, pelo decreto n.174 de 5 de março 
de 1908, na capital do Estado, concretiza a nova configuração de escola pública do 
estado(Figura 1). No ano seguinte de criação, por Decreto nº198, de 10 de maio de 
1909, é transformado em Escola – Modelo para servir à prática das normalistas e 
experimentação dos métodos e processos aplicados ao ensino primário, além de tipo 
às edificações escolares públicas de ensino elementar do Estado, quanto à organização 
espacial e estrutural de atendimento (art.1º). 

                                                   
1 Lei n. 284 de 30 de novembro de 1909 
2 Construído em 1907, no exercício do governo republicano de Antônio José de Souza e 

Melo (1907- 08). 
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Figura 01 – Grupo Escolar “Augusto Severo”, anos 20. 

Fonte: Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, 1927. 

A estrutura de atendimento do Grupo Escolar “Augusto Severo”, de três cadeiras 
ou classes, sendo duas elementares e uma mista infantil serviu de modelo às estruturas 
organizacionais dos grupos escolares criados entre 1908 e 1913, respaldadas pelo 
decreto acima mencionado e pelos códigos de ensino de 1910 e 1913 e a Lei Orgânica 
de 1913.  

De acordo com Reforma da Instrução Pública - Lei n. 284/1909, a competência do 
governo estadual restringia à criação dos grupos escolares e ao pagamento de 
professores; cabia, então, às intendências, associações ou particulares a 
responsabilidade de despesas com materiais e expediente (Art 1º). Vale ressaltar, que 
o estado vem assumir a responsabilidade pela manutenção de grupos escolares a partir 
da Lei n. 405/1916, artigo 4º, inciso primeiro. Esta competência estadual era somente 
atribuída ao Grupo Escolar “Augusto Severo”. 

No lastro desse panorama historiográfico da educação primária brasileira e 
potiguar atribui-se como ponto de partida deste artigo o seguinte questionamento: 
Como se configurou a expansão da rede física escolar de ensino primário no estado do 
Rio Grande do Norte, nas primeiras décadas do século XX, tomando como referencia 
Grupo Escolar “Augusto Severo”? Que parâmetros legais de funcionamento foram 
estabelecidos e como se consolidaram nos estabelecimentos? A reestruturação das 
estruturas organizacionais de atendimento caracterizou como prática de uma cultura 
escolar? Para possibilitar respostas a estes questionamentos, atribui-se a seguinte 
hipótese de pesquisa: os estabelecimentos escolares a serem implantados assumem 
características peculiares em função das condições locais, adaptando a normatização 
educacional e constituindo cultura escolar própria. 
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2. UMA REDE ESCOLAR PRIMÁRIA AUDACIOSA  

A expansão de uma rede de estabelecimentos de ensino primário se caracteriza a 
própria institucionalização dos grupos escolares no Estado do Rio Grande do Norte, 
tendo o Grupo Escolar “Augusto Severo” como modelo educacional, entre 1908 e 1913.  

Foram criados vinte e quatro grupos escolares em distintas regiões, e núcleos 
populacionais mais representativos do Estado e/ou mais forte politicamente, 
assumindo diferentes características de implantação e estruturas organizacionais de 
atendimento escolar, representando uma cobertura de 64% dos municípios do Estado. 
(Quadro 1).  

Por outro lado, a implantação dos grupos escolares esteve visivelmente 
correlacionada às localidades inscritas nas áreas da produção do açúcar e do algodão 
e, consequentemente, das forças políticas da família dos Albuquerque Maranhão, com 
maior presença na região do Litoral e Agreste, e dos Bezerra, na região do Seridó 
Moreira(2005, p. 110). 
Nº de 

ordem 
Grupo Escolar Decreto de criação Localização 

1 30 de Setembro n. 180 de 15/11/1908 Cidade de Mossoró 

2 Senador Guerra n.189 de 16/02/1909 Cidade de Caicó 

3 Thomaz de Araújo n. 193 de 13/03/1909 Cidade de Acari 

4 Antônio Carlos n. 194 de 15/03/1909 Vila de Caraúbas 

5 Almino Afonso n. 196 de 21/04/1909 Cidade de Martins 

6 Coronel Mariz n.202, de 2/07/1909 Vila de Serra Negra 

7 Barão de Mipibu n.204, de 12/08/1909 Cidade de São José 

8 Moreira Brandão n.220, de 07/05/1910 Vila de Goianinha 

9 Fabrício Maranhão n.224, de 08/07/1910 Vila de Pedro Velho 

10 Antônio de Azevedo n.225, de 08/07/1910 Cidade de Jardim 

11 Nísia Floresta n.226, de 08/07/1910 Vila de Papari 

12 Joaquim Correia n.234, de 10/11/1910 Vila de Pau dos Ferros 

13 Jacumaúma n.243, de 04/03/1911 Vila de Arês 

14 Ten. Cel José Correia n.254, de 11/08/1911 Cidade de Assu 

15 Auta de Souza n.255, de 19/10/1911 Cidade de Macaíba 

16 Capitão Mor Galvão n.256, de 25/11/1911 Vila de Currais Novos 

17 Ferreira Pinto n.257, de 25/11/1911 Cidade de Apodi 

18 José Rufino n.258, de 25/11/1911 Vila de Angicos 

19 Alberto Maranhão n.263, de 8/01/1912 Vila de Nova Cruz 

20 Coronel Fernandes n.265, de  20/01/1912 Vila de Luiz Gomes 

21 Dr. Otaviano n.275 de 18/08/1912 Vila de São Gonçalo 

22 Felipe Camarão n.266, de 23/03/1912 Cidade de Ceará-Mirim 
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23 Frei Miguelinho n.277-B,de 28/11/1912 Cidade de Natal 

24 Pedro Velho n.286, de 10/07/1913 Cidade de Canguaretama 

Quadro 1 - Relação dos grupos escolares, por localidade e ano de criação 1908 – 1913. 

Fonte:MOREIRA(2005, p.108). 

Este panorama coaduna com Pinheiro (2002) que o processo de implantação e 
expansão dos grupos escolares nos Estados brasileiros, 

[... ] ocorreu de forma desigual, adequando-se às condições locais, e atendeu 
necessidades sociais e culturais, condicionadas a particularidades políticas e 
econômicas e no nível de organização escolar existente em cada Estado(p.124). 

Em conformidade Quadro 1, dos grupos escolares criados 50% localizavam-se em 
vilas e povoados; isto significa que a criação estava em descordo com instrução 
normativa (Artigo 4º da Lei n. 178)3.  Segundo Lira (1982), naquela época havia oito 
comarcas: Acari, Assu, Apodi, Caicó, Macaíba, Martins, Mossoró e Pau dos Ferros. No 
entanto, foram criados Grupos Escolares nas Vilas de Serra Negra e Caraúbas. 

Em 1909, a Lei n. 284, altera a determinação para criar um grupo escolar em cada 
um dos municípios do Estado (Art 1º). No ano seguinte, o Decreto n. 239, art. 19º, 
restringe para sedes municipais e a Lei Orgânica de 1916 vinculam a criação destes 
estabelecimentos à demonstração de população escolar, de matricula superior a vinte 
alunos e frequência superior a 15 alunos por escola. 

Essas alterações na legislação educacional vigente ou adequações legais do estado 
do Rio Grande do Norte aproxima a ponderação de Souza (2006, p.30) ao tratar a 
implantação dos grupos escolares brasileiros no que concernem as perspectivas dos 
reformadores de vários estados brasileiros e o enfrentamento desses de dificuldades 
possivelmente insuperáveis pela difusão da educação popular e a constituição de um 
moderno sistema de ensino. Consequentemente, o ordenamento legal tornou-se o 
terreno privilegiado para as disputas no campo politico com vistas à instituição da 
modernidade educacional almejada.  

A frase, da obra de Rui Barbosa publicada em 1882, “Não há instrução popular 
sem escolas, nem escolas sem casas escolares”, foi considerada histórica, dentre seus 
escritos sobre educação, em defesa da Instrução Pública, como doutrinador e 
reformador social. A casa escola deveria refletir o papel social da instrução primária e 
os valores atribuídos à educação. Para tanto, a escola teria que se prestar ao serviço 
escolar com características próprias à função. Assim como a frase, “Sem bons prédios 
é impossível fazer boas escolas” de Cesário Motta Júnior, do Secretário dos Negócios 
do Interior do estado de São Paulo em 1895, que também fazia a defesa da difusão da 
educação popular. Argumentava ele que a escola deveria ter um lugar, situada em 

                                                   
3 Deveria ser criado pelo menos um grupo escolar em cada sede de comarca e uma escola mixta em cada um dos 
outros municípios do Estado.  
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edifício próprio, especialmente escolhido e construído, dotando-a de uma identidade 
própria que possibilitasse o engrandecimento da República Moreira(2005, p. 82). 

As vinte e quatro edificações construídas ou adaptadas para o funcionamento de 
grupos escolares nos principais núcleos populacionais do Estado, configuram  avanço 
educacional, na primeira década do século XX, sendo que: 

Dois prédios construídos, no final do século XIX, foram utilizados para funcionar 
o G. E. Felipe Camarão e o G. E. Barão de Mipibu.  

As edificações construídas foram: G. E Antônio de Azevedo ; G.E. Almino Afonso; 
G. E Pedro Velho; G.E. Tomáz de Araújo; G. E. Antônio Carlos; G.E. Frei Miguelinho; 
G.E. Ten Cel. José Correia; G. E. Coronel Mariz ; G. E. Moreira Brandão; G. E. Joaquim 
Correia; G. E.Alberto Maranhão; e Grupo Escolar Senador Guerra. 

Os prédios adaptados foram: G.E. Dr. Otaviano; G. E. Fabrício Maranhão; G.E. 
Nísia Floresta; G. E. Jacumaúma; G.E. Auta de Souza; G. E. Cap. Mor Galvão; G. E. 
Ferreira Pinto; G. E. José Rufino; G.E. Cel Fernandes e Grupo Escolar 30 de Setembro. 

As Figuras 2 e 3 exemplificam as edificações construídas e adaptadas para G.E. 
Senador Guerra e G. E.  30 de Setembro, respectivamente. 

  

Figura 2 – G. E. “Senador Guerra”, anos 20. 

Fonte: Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Norte, 1927 

Figura 3 – G. E. “30 de setembro”, anos 20. 

Fonte: Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Norte, 1927 

Efetivamente, dos vinte e quatro estabelecimentos criados apenas 50% foram 
instalados em prédios novos, diferentemente de alguns os estados brasileiros, 
principalmente os que possuíam significativa condição econômica e decisão politica 
para implementá-los.  

Em síntese, no Rio Grande do Norte, dos prédios escolares construídos para o fim 
especifico, 58% estão localizados em cidades e dos prédios adaptados, 70% localizam 
em vilas. De certa forma a condição desses prédios nas vilas demostra uma situação 
de prestigio politico.  

Por outro lado, conforme as instruções normativas, todos os estabelecimentos 
escolares deveriam ser implantados mediante apreciação do Conselho Geral da 
Instrução Pública.  Entretando, não foi possível identificar na pesquisa informações 
que possibilitasse descrever o processo de implantação de todos os grupos escolares. 
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Contudo, no livro de Atas deste Conselho, no período de 1911 a 1915, relatórios de 
reuniões com o objetivo de avaliar a documentação para instalação em edifícios 
existentes e construção de prédio escolar. Dentre os quais, estão os grupos escolares 
nas cidades de Assu, Apodi e Ceará-Mirim e as vilas de Macaíba, Currais Novos, 
Angicos e Nova Cruz. Neste livro, encontram-se seis relatórios que apresentam as 
seguintes características: 

Em todas as Atas do Conselho aparecem, na presidência, o Dr. Manuel Dantas e, 
como membros, o Dr. Nestor dos Santos Lima e o Professor Amphilóquio Câmara, 
sempre em número de três participantes. Destes ilustres intelectuais potiguares 
destacam-se o Dr. Manoel Dantas e Dr. Nestor dos Santos Lima, os quais tiveram 
participação decisiva na condução do processo de reestruturação da educação do 
Estado. Nesses relatórios, em particular, transparece o conhecimento técnico a 
respeito das adequadas condições de funcionamento da escola primária. 

Em linhas gerais, estes relatórios apresentam informações incompletas ou dados 
confusos, tais como: esboço de planta sem indicação, dimensões dos ambientes, 
orientação e localização da edificação, dados estes necessários à avaliação do espaço 
físico, mediante a legislação vigente (código de ensino de 1910).  

O Quadro 2 demonstra informações do grupo escolar instalado conforme 

apreciação do Conselho da Instrução Pública.  

Localização 
Instalação do Grupo 
Escolar 

Data 

Criação do 
Grupo Escolar 

Ata 

Cidade de Assu Construção nova 11/08/1911 05/11/1911 

Vila de Macaíba Edifício existente 19/10/1911 18/11/1911 

Vila de Currais Novos Edifício existente 25/11/1911 18/11/1911 

Cidade de Apodi Construção nova 25/11/1911 05/08/1911 

Vila de Angicos Edifício existente 25/11/1911 28/11/1911 

Vila de Nova Cruz Construção nova 08/01/1912 12/08/1911 

Cidade de Ceará-Mirim Edifício existente 23/03/1912 13/07/1912 

Quadro 2 – Relação de grupos escolares instalados em prédios novos e prédios  adaptados. 

Fonte: Elaboração da autora, a partir das Atas do Conselho da Instrução Pública do RN, no período de 1911 a 1915 (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2004). 

Desta forma, estes grupos escolares se conformaram em suas localidades com uma 
identidade própria. Uma nova construção ou em prédio adequado para tal fim assumia 
a condição de escola moderna, símbolo de novos tempos da educação. Sem dúvida, a 
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instituição grupo escolar constituía uma mudança de acesso ao ensino público 
brasileiro, considerando uma transferência radical de.  

 [...] uma transferência radical de uma escola de primeiras letras de ler, escrever 
e contar para uma escola de educação integral, com um programa enriquecido e 
enciclopédico; de uma escola de acesso restrito para a de acesso obrigatório, 
generalizado e universalizado (SOUZA 1998, p.15). 

Também, a ressalva de Souza (2006, p.30), que a criação, a instalação e a expansão 
dos grupos escolares nos estados atestam os limites da ação reformadora nos seus 
aspectos centrais, isto é, na questão da democratização da escola e da constituição de 
um moderno sistema de ensino. Esse processo assumia em cada estado brasileiro 
condições peculiares de implantação das novas unidades de ensino público primário. 

3. MUDANÇAS NAS ESTRUTURAS DE ATENDIMENTO DO ENSINO ELEMENTAR E 
INFANTIL DO RN 

O Quadro 3 sintetiza a estrutura de atendimento estabelecida no ato de criação de 
cada grupo escolar e as mudanças ocorridas no período de 1908 a 1915. 

Nº de 

ordem 
Grupo Escolar 

Cadeira ou classe 

Original Acrescida Suprimida Suspendida 
Convertida 

da original 

1 30 de Setembro Elm/Elf/Mi Elm/Elf Elm   

2 Senador Guerra Elm/Elf/Mi     

3 Tomaz de Araújo Elm/Elf/Mi Mi   EImEIf 

4 Antônio Carlos Elm/Elf/Mi Mi    

5 Barão de Mipibu Elm/Elf/Mi   Elf Eim/Mi 

6 Almino Afonso Elm/Elf  Elf  EImEIf 

7 CoronelMariz Elm/Elf     

8 Nísia Floresta Elm/Elf/Mi  Mi  EImEIf 

9 Joaquim Correia Elm/Elf/Mi  Mi  EIf/Mi 

10 Moreira Brandão Elm/Elf/Mi    EIf/Mi 

11 F.Maranhão Elm/Elf Mi Elm Elm  

12 A.de Azevedo Elm/Elf Mi Mi  EIMi 

13 Cel José Correia Elm/Elf/Mi     

14 Auta de Souza Elm/Elf/Mi     

15 Cap. Mor Galvão Elm/Elf/Mi     

16 Jacumaúma Elm/Elf     

17 Ferreira Pinto Elm/Elf Mi Mi  Mi/1915 
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18 José Rufino Elm/Elf     

19 Felipe Camarão Elm/Elf/Mi Eim  Elm/Elf EImEIf 

20 Frei Miguelinho Elm/Elf/Mi     

21 Alberto Maranhão Elm/Elf    Mi 

22 CelFernandes Elm/Elf     

23 Dr. Otaviano Elm/Elf Mi Mi  Mi 

24 Pedro Velho Elm/Elf/Mi  Elm   

Legenda: Elm - Escola Elementar Masculina; Elf - Escola Elementar Feminina; Mi - Escola Mista Infantil; Eim 

- Escola Isolada Masculina; Eif - Escola Isolada Feminina; EIN - Escola Isolada Noturna. 

Quadro 3 - Estruturas organizacionais de atendimento dos grupos escolares - 1908-15 

Fonte: MOREIRA, 2005, p. 119) 

As alterações estão contidas em publicações de Atos Legislativos e Decretos e 
aparecem com a denominação de cadeiras ou escolas acrescidas, suprimidas, 
suspendida e convertidas da original. A condição de escola suprimida, prevista na 
legislação educacional, é atribuída à impossibilidade de funcionamento do 
estabelecimento pela inadequação das condições de higiene e conforto do prédio 
escolar e à frequência dos alunos a reduzir a um quarto. (Código de ensino de 1910, 
artigo 23 e 24). Quanto à condição de suspendida, tem respaldo legal na Lei n. 405 de 
1916, artigo 4º, inciso três, na possibilidade dos estabelecimentos não conseguirem 
manter a matricula e frequência mínima exigida por escola, de 20 e 15 anos 
respectivamente. Entende-se que o parâmetro legal que apoia a modificação da 
estrutura de funcionamento original esteja atrelado às mínimas condições de 
funcionamento dos grupos escolares ou escolas isoladas da Lei n. 405 de 1916. 

Conforme Quadro 1, do universo de vinte quatro grupos escolares, doze  localizam 
em vilas, ou seja 50%do total. Neste aspecto de localização em vilas, observa-se no 
Quadro 3,  que em seis delas, há oferta de estrutura de atendimento de Escola 
Elementar Masculina, Escola Elementar Feminina e Escola Mista Infantil. Porém, fora 
suprimida a Escola Mista Infantil, nas vilas de Goianinha, Pedro Velho, Papari, Pau 
dos Ferros e Currais Novos. Dos seis grupos escolares criados com Escola Elementar 
Masculina e Escola Elementar Feminina em quatro não ocorreram alterações nas 
estruturas de atendimento e dois foram transformados em Escola Mista Infantil. 

Dos grupos escolares implantados em cidades, apenas cinco não sofreram 
alterações nas estruturas de organização de ensino; são eles: G.E. Senador Guerra; G. 
E Tenente Cel José Correia; G. E Auta de Souza; G. E Frei Miguelinho. 

Por outro lado, verificam-se características diferenciadas nos estabelecimentos 
que registraram alterações em suas estruturas organizacionais. Desses dezesseis 
grupos escolares, nove tiveram escolas novas, predominando as escolas mistas e 
escolas elementares. Ao mesmo tempo, que em alguns grupos eram suprimidas 
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escolas, destacando-se as mistas infantis, em outros, as escolas eram suspensas e/ou 
transformadas em desacordo com a criação original.  

No contexto dessas novas estruturas, dois aspectos são evidentes: primeiro, que 
tanto a escola isolada quanto a escola mista infantil tiveram preponderância nos 
grupos escolares; e segundo, que a escola elementar ora se apresentava em diversos 
grupos escolares, ora fora suprimida, ora suspensa ou convertida para o regime de 
escola isolada. 

Por outro lado, Vidal (2009) explica que “[...] constituindo como escolas 
graduadas, os Grupos Escolares aglutinavam em um mesmo edifício as antigas 
escolas isoladas”. A hegemonia pretendida dos Grupos escolares não se efetivou no 
território nacional, ocorreu na prática nos sistemas escolares brasileiros a 
continuidade da manutenção das escolas isoladas, acrescentando, essencialmente 
pelas dificuldades de implantação dos grupos escolares nas diversas regiões 
brasileiras.  

[...] pelo alto custo que representavam, sendo muitas vezes substituídas pelas 
escolas reunidas ou pela resistência oferecida por grupos sociais a um modelo 
escolar que supunha o afastamento das crianças do Lar (e do trabalho) (VIDAL, 
2009, p. 109) 

Neste quadro de alterações nas estruturas organizacionais dos grupos escolares, 
publicadas entre os anos de 1911 e 1915, supõe-se que fatores diversos contribuíram, 
dentre eles: a carência de professor qualificado; a insuficiência de material (de 
expediente e didático), as inadequadas condições físicas dos prédios escolares; a 
matricula e frequência mínima exigidas por escola, além da exclusão dos alunos 
amparada na Lei n. 405/1916 (Art.), os procedentes de doenças contagiosas ou 
repugnantes, os incapazes de receberem instrução, denominados de imbecis e os que 
carregavam defeitos orgânicos. 

Por outro lado, verificou-se características diferenciadas nos estabelecimentos que 
registraram alterações em suas estruturas organizacionais. Desses dezesseis grupos 
escolares, nove tiveram escolas novas, predominando as escolas mistas e escolas 
elementares. Ao mesmo tempo que em alguns grupos eram suprimidas escolas, 
destacando-se as mistas infantis, em outros, as escolas eram suspensas e/ou 
transformadas em desacordo com a criação original.  

No contexto dessas novas estruturas, dois aspectos são evidentes: primeiro, que 
tanto a escola isolada quanto a escola mista infantil tiveram preponderância nos 
grupos escolares; e segundo, que a escola elementar ora se apresentava em diversos 
grupos escolares, ora fora suprimida, ora suspensa ou convertida para o regime de 
escola isolada. 
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CONCLUSÃO 

A implantação dos grupos escolares no Rio Grande do Norte se estendeu em parte 
dos municípios do Estado e a concepção do modelo educacional foi reproduzida com 
peculiaridades locais, quanto aos aspectos das estruturas de funcionamento, 
mantendo e/ou alternando.  A Lei Orgânica de 1916 desvincula a criação dos grupos 
escolares do modelo educacional de 1908.  

Por leis especiais, como a implantação dos grupos escolares, para serem, 
posteriormente regulamentadas. Não foram pois, os regulamentos que garantiram a 
organização das escolas, tendo em vista alguns deles serem inadequados à realidade 
educacional norte-rio-grandense, mas se confirma uma nova cultura escolar foi sendo 
construída, de escola à escola, de localidade à localidade. Confirmam-se as 
considerações de Pinheiro (2002) e Frago (1990) de que o processo de implantação 
dos grupos escolares no estado do Rio Grande do Norte se deu de forma desigual, 
adequando-se às condições locais e, por excelência, atendendo às necessidades sociais 
e culturais, condicionadas às particularidades políticas e econômicas. E assim como 
cultura escolar inclui tudo que acontece na escola, não somente diferentes 
manifestações das práticas instauradas no interior das escolas, transitando de alunos 
a professores, de normas a teorias. 
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RESUMO 

No âmbito das discussões que ocorrem em Portugal e na Europa no século XIX, 
envolvendo a luta pela generalização da instrução pública, encontraremos a presença 
da iniciativa privada, construindo escolas e outros melhoramentos para a sociedade 
ou contribuindo com fundos para a consecução de obras sob responsabilidade do 
Estado. Na freguesia de São de Vicente de Pereira, município de Ovar, João Rodrigues 
de Oliveira Santos, que fizera fortuna no Brasil e retornara ao seu rincão natal, 
pretendeu dotar a freguesia com uma escola para meninas, construída com seus 
recursos e doada para a Junta de Paróquia, para atender principalmente as filhas das 
funcionárias de sua fábrica de chapéus. Esta proposta, de 1874, embora tenham sido 
reconhecidos seu alcance e significado, por conta de divergências políticas locais, 
enfrentou polêmicas e acirrada oposição, tendo sua instalação sido postergada por 
longos anos. A escola só tornou-se realidade 14 anos após, em 1888, depois da derrota 
do grupo político político que  anteriormente esteve no poder na Câmara de Ovar. 
Demonstra-se, assim, que projetos que aparentemente representam interesses 
suprapartidários ou que poderiam gozar de aprovação unânime, estão sujeitos, no 
campo da política local, a deliberações que podem comprometer o interesse da própria 
comunidade. 
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1. A INSTRUÇÃO EM PORTUGAL NO SÉCULO XIX 

Portugal, ao longo do século XIX, sofre sucessivas e importantes mudanças que 
afetam sua estrutura política, econômica e social, destacando-se em especial neste 
estudo a educação entre os anos 1874 e 1887. A grande preocupação do Estado 
português, a partir de meados desse século, é diminuir a distância que separava o país 
de outras nações que aprofundaram um processo de desenvolvimento marcado pela 
revolução industrial, pela afirmação do Estado Nacional e pela formulação de sistemas 
de ensino voltados para as classes populares que, acreditava-se, seriam a mola 
propulsora do progresso e da civilização. 

A crença nesse poder transformador da sociedade por meio da educação gerou 
diversas reformas educacionais que se sucederam, buscando a implantação e difusão 
do ensino primário entre as massas e a consequente eliminação ou diminuição do 
analfabetismo, que era a grande chaga instrucional naquele momento. Contudo, 
apesar de todas as propostas do Estado, envolvendo os poderes central e locais, a 
situação não se altera significativamente. Entre as razões aventadas para esse fracasso 
estão o despreparo dos professores, a dificuldade de manutenção das crianças nas 
escolas por parte dos pais, a ausência de prédios apropriados à instrução, de métodos, 
a questão da falta (e do mau gerenciamento) dos recursos financeiros, etc. 

O Estado português debate-se ao longo dos anos com a necessidade de 
investimentos contínuos e crescentes na educação. Algumas alternativas foram 
pensadas para o financiamento da instrução, buscando o envolvimento das Câmaras 
Municipais e a atração da iniciativa privada, das instituições filantrópicas, das 
associações de classe, etc, desresponsabilizando-se parcialmente o governo central 
com os gastos educacionais. 

A percepção da importância da educação do povo para a gestação de uma nova 
realidade encontrava-se presente no ideário das elites portuguesas do século XIX, 
ainda que o Estado não conseguisse criar as condições objetivas que permitissem a sua 
implementação imediata. Mas o valor dado à escola neste contexto a projeta não 
apenas como dever do Estado, “mas também que seja vista como um dever das 
populações” (Torgal e Vargues, 1997, p. 82). O que remete o encargo dos negócios da 
instrução para além das obrigações do Estado, podendo chamar, para secundá-lo, a 
iniciativa privada (com ou sem fins lucrativos) e demais entidades que, de alguma 
forma, buscassem a melhoria das condições da população. 

Observando que em vários países que já haviam equacionado o problema da 
educação nos seus territórios na segunda metade do século XIX, a iniciativa particular, 
lucrativa ou filantrópica, havia cumprido importante papel civilizador, atendendo à 
demanda por esse bem que não era ofertado unicamente pelo Estado, D. António da 
Costa comenta, em 1870: “Ao inverso de todas as nações cultas, em Portugal o estado 
é o elemento principal da instrucção primaria, emquanto a localidade e a iniciativa 
particular são o incidente”(Costa, 1870, p. 58). E o Estado irá utilizar-se dessa brecha 
para se omitir parcialmente do desempenho de suas obrigações. Além de legislação 
específica com relação ao legado do Conde de Ferreira, diversos documentos oficiais 
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da época tratam da questão e estimulam a participação privada, inclusive, com 
retribuição na forma de comendas. 

2. INCURSÃO ANTERIOR NA INVESTIGAÇÃO DO OBJETO 

No presente estudo dá-se continuidade a análise anterior (Gonçalves Neto e 
Magalhães, 2009), que tem por base um conjunto documental guardado na Torre do 
Tombo, em Lisboa, envolvendo a iniciativa do empresário João Rodrigues de Oliveira 
Santos de 

“mandar edificar e mobilar á sua custa uma casa construida segundo as 
dimensões e condições designadas na Portaria e instrucções de 20 de julho de 
1866, cuja casa e mobilia offerece gratuitamente ao estado para servir de escola 
regia para meninas n’esta freguesia [de São Vicente de Pereira]” (Direção). 

A instituição, a ser instalada no lugar da Torre, na freguesia de São Vicente de 
Pereira, município de Ovar, seria voltada primordialmente para o atendimento das 
filhas das operárias que trabalhavam em sua fábrica de chapéus. Esta atitude, apesar 
do reconhecimento do seu caráter meritório, suscitou grande celeuma na freguesia e 
na cidade de Ovar envolvendo, por um lado e contrários à proposta, cidadãos 
particulares, o Administrador do Concelho e a Câmara Municipal de Ovar e, por fim, 
também a Junta de Paróquia de São Vicente de Pereira, que volta atrás em sua decisão 
inicial de aceitação da oferta; e, por outro e favoráveis, o peticionário, o Comissário de 
Estudos e o Governador Civil de Aveiro. Os documentos mostraram uma contenda de 
mais de 2 anos (janeiro de 1874 a fevereiro de 1876) apenas para se definir pela 
aceitação ou não da oferta e, apesar de despacho favorável na Junta Consultiva de 
Instrucção Publica, não foi possível saber se, afinal, fora ou não implantada a escola. 

De qualquer forma, ficara evidente na pesquisa, como os esforços pela instrução 
pública no Portugal da segunda metade do século XIX não se caracterizavam como 
ações acima de diferenças políticas locais, demonstrando como esses interesses 
particulares muitas vezes poderiam se sobrepor aos coletivos. 

3. A ESCOLA FINALMENTE IMPLEMENTADA 

A pesquisa atual, utilizando documentos coligidos no Arquivo Municipal de Ovar 
e na Junta da Freguesia de São Vicente de Pereira, como livros de atas, 
correspondências, fotografias e imprensa, tornou possível comprovar tanto a abertura 
da dita escola como identificar elementos complementares para a compreensão das 
divergências. Soava estranho, inusitado, num país que apregoava abertamente a 
importância da instrução para o progresso, com parcos recursos financeiros para esse 
fim, solicitando em diversas ocasiões o concurso dos particulares, que uma Câmara 
Municipal abrisse mão de uma generosa proposta como a que fora apresentada pelo 
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cidadão Santos, que fizera fortuna no Brasil e retornara à sua terra natal pretendendo 
a ela estender benefícios dos quais era carente, como instrução, hospitais, estradas, 
etc. 

Os novos documentos permitiram, portanto, confirmar a edificação, da escola, mas 
doze anos após a interrupção do processo que consta na Torre do Tombo. A nova fase 
dessa epopéia, pode ser vista numa reportagem do jornal O Ovarense, de 3 de julho de 
1887, que diz: 

Ultimamente, a camara resolveu crear uma eschola para o sexo feminino, na 
freguezia de S. Vicente de Pereira, de accordo e com o auxilio do nosso benemerito 
concidadão, o Sr. João Rodrigues de Oliveira Santos, abastado capitalista 
d’aquella freguezia, que tem prestado valiosos serviços á sua terra, e que muitos 
mais prestaria se vergonhosas circumstancias o não tivessem impedido 
(Melhoramento, 1887, p. 1). 

Referia-se a reportagem aos obstáculos interpostos há mais de uma década por 
parte da Câmara de Ovar para a abertura da escola, como pretendera o empresário. 
Deve-se notar, ainda, que o funcionamento da escola só se tornou possível após a 
vitória do partido de oposição, ocorrida no final de 1886, do qual o jornal citado era o 
órgão de divulgação. O que corrobora a observação anterior sobre o extensão do poder 
local no controle de iniciativas que fugissem ao seu controle ou significassem qualquer 
forma de risco à sua continuidade. 

Na sequência, a reportagem recupera elementos do passado e recoloca a questão 
no presente: 

Quando o sr. Santos regressou da America, vinha animado das melhores ideias 
para beneficiar o seu concelho e especialmente a freguezia, que lhe fôra berço, 
com importantes melhoramentos. Todos conhecem os emprehendimentos 
valiosos que o sr. Santos pretendia iniciar, assim como todos conhecem tambem 
os obstaculos que se lhe levantaram, filhos de uma politica tôrpe e obstrucionista, 
sempre medrosa e desconfiada de si mesmo. Essa politica que teve como chefe o 
sr. Aralla, o qual se intitulava vaidosamente um benemerito protector, nada mais 
fez do que matar a iniciativa particular, como se receasse ser a cada momento 
supplantada. E, na verdade, não seria preciso muito. Entre os melhoramentos, 
que o sr. Santos desejava para S. Vicente de Pereira, encontra-se uma eschola de 
meninas. Para isso, mandou contruir, exclusivamente à sua custa, uma caza 
appropriada, que lhe importou em 1:500$000 reis, e que estava nas melhores 
condições para o fim a que era destinada. Em seguida offereceu-a à juncta de 
parochia d’aquella freguezia, que a aceitou como um valioso beneficio. O sr. 
Aralla estremeceu no alto do seu poderio, e, com o seu fino tacto, descobrio logo 
uma nuvem que pudesse empanar-lhe um pouco o brilho da coroa omnipotente. 
E d’ahi negou-se terminantemente a incluir no orçamento a verba necessaria 
para o ordenado da professora! Deu isto em resultado o repudio da offerta por 
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parte da juncta da parochia! E eis aqui, como por um capricho do sr. Aralla, ou 
como pelo medo do então presidente da camara, aquella frequezia ficou, durante 
muitos annos, privada de um tão urgente melhoramento, como é uma eschola! 
Prestimoso varão! como as gerações futuras o hão-de abençoar ao saber que o 
seu reinado burlesco tinha por baze a ignorancia e as trevas! digno senador! 
Como os vindouros o bemdirão ao saber que negava dinheiro para a instrucção 
do povo, que é o pão do espirito, tão necessario como o do corpo, e que o não 
negava para pleitos de vinganças indignas, frades e identicas invenções de uma 
camara retrograda! 

Agora que desapareceu para sempre da administração do nosso concelho o pae 
dos proves, ou melhor, o pae dos ignorantes, e que está à frente do municipio uma 
camara digna e seria, que preza todos os melhoramentos e coadjuva todas as 
inicativas, porque as não teme, antes as estima, o sr. Santos voltou a fazer o seu 
offerecimento em condições mais vamntajosas ainda para o concelho. 

E assim o benemerito concidadão mandará mobiliar a eschola, que fica sob a 
immediata vigilancia e protecção de sua Exma. Espoza. Esta distincta senhora, 
compartilhando dos elevados sentimentos de seu marido, pensa em crear 
premios para as alumnas mais distinctas e promover de todas as formas o 
desenvolvimento de uma industria local para o sexo feminino que melhore as 
condições das classes pobres da freguesia. A camara, como facilmente se 
comprehende, aceitou reconhecida este offerecimento e vae, no primeiro 
orçamento, incluir a verba necessaria para o ordenado da professora 
(Melhoramento, 1887, p. 1). 

O jornal também destaca outras iniciativas em prol da freguesia empreendidas 
pelo mesmo João Rodrigues de Oliveira Santos e que teriam sido ocultadas pela 
administração que controlora a Câmara de Ovar por 21 anos (1865-1886), tais como: 

quando, ha approximadamente vinte annos, voltou do Brazil, offereceu ao 
hospital d’esta villa a quantia de 500$000 reis fortes, com os quaes se fizeram, 
n’esse tempo, importantes reparações no edificio, taes como soalhar, escaiolar as 
paredes interiores etc. E assim também nunca tornnou publico que o sr. Santos 
promoveu a construcção da estrada d’esta villa a S. Vicente de Pereira, para a 
qual concorreo com 500$000 reis fortes, do seu bolso, e obteve por meio de 
subscripção, entre os seus conterraneos, egual quantia para a mesma obra. E 
assim nunca publicou, elle que se tem mostrado eximio publicista, que o sr. Santos 
ainda auxiliou a camara com a quantia importante de 5:000$000 reis que lhe 
emprestou sem juro, amortisavel em cinco annos (Melhoramento, 1887, p. 1). 

O efetivo funcionamento da escola, contudo, ainda tardaria um pouco. Apesar do 
periódico indicar que o processo já havia se consumado, no plano documental os 
indícios remetem a novos atrasos. Consultando as atas da Junta da Paróquia de São 
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Vicente de Pereira, iremos encontrar menção à doação da escola feminina, por parte 
de João Rodrigues de Oliveira Santos, apenas em 27 de maio de 1888. Nesse dia, esse 
cidadão envia carta à Junta, 

na qual mostra que havendo tomado em consideração o desprezo ou abandono 
em que actualmente estava lançada a instrucção publica desta freguezia, offerece 
gratuitamente uma caza de eschola, mobiliada e com seu quintal, que 
especialmente mandou construir no referido lugar [da Torre, freguesia de São 
Vicente de Pereira], destinada a instrucção primaria do sexo femenino (Junta, p. 
12). 

Feito esse primeiro movimento, o processo avança e, em 29 de junho de 1888, a 
doação da escola é formalizada, como se depreende do teor da ata da sessão da Junta 
da Paróquia:  

aberta e presidida pelo Snr. Manoel da Silva Terra por este foi proposto e logo 
por todos aprovado, que, sendo esta sessão excluzivamente destinada a 
commemorar um facto da maior importancia para esta freguezia, sob o ponto de 
vista da instrucção primaria, se comessasse por transcrever integralmente nesta 
acta a carta do Ilmo. Snr. João Rodrigues d’Oliveira Santos apresentada em 
sessão de 27 de Maio ultimo, cuja carta é do theor seguinte: Ilma. Junta de 
Parochia. Achando-se esta freguezia desprovida de cazas para aulas de 
instrucção primaria, tanto do sexo masculino como do femenino, tomo a 
deliberação de lhe offerecer gratuitamente, para a de meninas e residencia de 
professora, a caza que com esse fim especial mandei construir neste logar da 
Torre, com a respectiva mobilia escolar e o terreno annexo, estando promptos eu 
e minha mulher a assingar a escriptura de doação logo que V. Sa., como 
representante da mesma freguezia, assim o deseje (Junta, p. 14). 

Não aparece na documentação indicação precisa sobre a data de entrada em 
funcionamento da dita escola feminina, mas na sessão de 16 de setembro de 1888, 
podemos perceber que estava operante: 

[o presidente] disse que tinha pleno conhecimento de ser geral o contentamento 
dos povos d’esta freguezia com a professora interina que presentemente está 
regendo a eschola do sexo femenino, no respectivo concurso; no que 
concordaram todos os vogaes, e accordaram unanimemente consignar n’esta 
acta um voto de louvor á mesma professora pelo muitissmo zelo, desvelo e 
assiduidade com que tracta a instrucção infantil a seu cargo commetida (Junta, 
p. 18-v). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível observar, ao longo da investigação, que as hipóteses colocadas 
anteriormente estavam corretas: as disputas locais travaram o processo de abertura 
da escola. E isso nos remete a um novo nível de reflexão sobre a complexidade do 
processo de escolarização que se pretendia na segunda metade do século XIX em 
portugal. Apesar de um discurso aparentemente homogêneo em todo o país, 
perceptível nos documentos do governo, na intelectualidade, na imprensa e nos 
discursos da administração concelhia, sobre a necessidade de superação do 
analfabetismo e do investimento no campo da instrução, percebe-se, na prática, que 
essas ideias não conseguem produzir consenso no âmbito da política e, muito menos, 
no dos interesses localistas. As disputas nas freguesias e nos municípios eram tão 
intensas que não permitiam a geração de uma pauta comum ou suprapartidária, 
mesmo em assuntos que poderiam ser considerados desta dimensão, como o ensino 
primário. Remete-se, ainda, à necessidade de se aprofundar os estudos em torno da 
esfera municipal, tanto para compreensão, no nível micro, de uma discussão que se 
espraia no macro, como para se apreender o movimento que se desenrola no interior 
do país e no espaço dos municípios em torno de questões relevantes para os avanços 
da nação ou da comunidade, como o caso da educação. E, finalmente, que apesar de 
todos os percalços, ao final o bom senso se afirma e a escola se torna realidade. Uma 
vitória singela, pontual, mas que ilustra a dimensão da luta pela instrução primária – 
das meninas – no século XIX. 
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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo investigar aspectos que caracterizam as 
congregações católicas francesas no Brasil: origem, fundação, carisma, objetivo, a 
partir do século XIX, tendo como alicerce os pressupostos teórico-metodológicos da 
Nova História Cultural. Analisam-se quais os motivos da vinda destas congregações ao 
Brasil, seus marcos históricos e atuação religiosa e educacional. Para tanto, recorre-se 
ao levantamento bibliográfico e produções acadêmicas registradas em livros, teses e 
dissertações. O trabalho dessas congregações ia ao encontro do plano de ação da Igreja 
no período, segundo a orientação ultramontana, que visava à expansão dos quadros 
religiosos. No que concerne à educação, esta se destacou por se tratar de importante 
meio de renovação da presença católica em terras brasileiras. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Congregações, Ultramontana, Educação. 
 
 



 

 
 

59 

1. CONGREGAÇÕES CATÓLICAS FRANCESAS NO BRASIL 

Este trabalho encontra-se situado no âmbito da história e historiografia da 
educação brasileira, versa sobre a presença e atuação de freiras católicas, vinculadas a 
congregações de origem francesa em solo brasileiro, a partir do século XIX.  

Tem como proposta investigar aspectos que caracterizam essas congregações: 
origem, fundação, carisma, objetivo. Para tanto, a análise será considerada com base 
em seu lugar de produção socioeconômico, político e cultural, submetido a opressões, 
ligado a privilégios e enraizado em uma particularidade própria, conforme declara 
Certeau (1988). 

 A vinda de congregações francesas para o Brasil pode ser explicada por três os 
motivos, a saber: o desenvolvimento da política ultramontana no país; o processo de 
feminização do catolicismo durante o século XIX na França; e a internacionalização 
ou exílio dessas congregações no final do século XIX e início do século XX. 

Este trabalho descreverá a vinda e atuação das religiosas pertencentes às seguintes 
congregações, por ordem de chegada e instalação em nosso país: Congregação das 
Irmãs de São José de Chambéry (chegando em Itu - SP, em 1858), Congregação das 
Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteils (chegando em Uberaba 
- MG, em 1885), Congregação das Irmãs da Sagrada Família (que chega na cidade de 
São Paulo - SP em 1908) e, por último, a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do 
Calvário (chega na cidade de Pouso Alegre - MG, em 1906). 

1.1. AS IRMÃS DE SÃO JOSÉ E SEU PROJETO EDUCACIONAL 

O Padre Jean Pierre foi o fundador da Congregação das Irmãs de São José de 
Chambéry, em 15 de outubro de 1650, a qual, segundo a constituição primitiva, deveria 
levar o nome de São José, “que lembrará às Irmãs que elas devem assistir e servir ao 
próximo com o mesmo cuidado, diligência e cordial caridade que tinha o glorioso São 
José a serviço da Santíssima Virgem, sua puríssima esposa, e do Salvador Jesus, seu 
Filho adotivo”. 

A Congregação em apreço se espalhou pelo mundo após a Revolução Francesa, 
como Ivan Manoel (1996, p. 17) destaca: “Na Europa, França e Itália notadamente, as 
lutas burguesas implicaram a perseguição anticlerical e o afastamento da Igreja de 
todos os centros de decisão, inclusive do sistema público de ensino.” 

Em meados dos anos oitocentos, mais precisamente em 1858, as religiosas chegam 
a Itu, Estado de São Paulo, para assumirem a Santa Casa de Misericórdia, onde 
fundam o primeiro Colégio feminino nesse Estado, sendo também a primeira rede 
escolar feminina católica a fundar instituições confessionais no país.  

A proposta educacional da Congregação das Irmãs de São José de Chambéry se 
baseava, além das disciplinas escolares, na formação moral, religiosa e doméstica de 
suas alunas, disseminando que a mulher deveria ter uma conduta exemplar e que 
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deveria transmitir esse comportamento e valores para sua futura família. A esse 
respeito, Guacira Louro (1987, p. 92) salienta que: 

Seu comportamento deveria tender para a discrição. O ideal é que ela não fosse 
impositiva, mas sutil, capaz de influenciar discretamente. Nela se valorizava a 
religiosidade e a moral, através de cuidadosa supervisão sobre suas leituras, seus 
hábitos, seu comportamento. 

As instituições escolares das Irmãs de São José de Chambéry ofereciam três 
modalidades diferentes de matrícula para atenderem suas alunas, são elas: o 
internato, que era pago; o externato, que era gratuito; e o orfanato. O internato recebia 
alunas de classes sociais mais privilegiadas, apresentando uma educação diferenciada 
em comparação às alunas que se matriculavam no externato e no orfanato.  

Nesse sentido, compreende-se, que da forma como estavam estruturados os 
externatos e os orfanatos, as alunas dessas instituições não recebiam a mesma 
educação que as discentes que faziam parte do internato recebiam, cabendo a elas uma 
educação de função instrutora e uma ampla função doutrinadora, conforme Manoel 
(1996, p. 73) explicita abaixo: 

Os externatos gratuitos foram criados para acolher crianças em idade escolar, 
cujas famílias não dispunham de recursos financeiros para custear o internato 
[...] Assim, a educação no externato gratuito se caracterizava por ser um ato 
assistencial e de doutrinação, fato que explica a menor quantidade de matérias, 
o menor número de professoras e menos séries sequenciais [...] No orfanato essa 
visão de mundo era levada ao extremo. Ali, as órfãs recebiam a doutrinação 
religiosa, as primeiras letras e as prendas domésticas, preparando-se para, no 
futuro, exercerem as funções de empregadas domésticas. 

Dentro desse construto, vale ressaltar que os objetivos da educação feminina 
católica dividiam a tarefa educacional em dois segmentos distintos, mas 
complementares: a educação e a instrução. Assim, caberia à instrução prover somente 
a inteligência no que se refere meramente às conquistas e descobertas do saber e da 
ciência em assuntos puramente humanos. Quanto à educação, vale destacar que: 

Caberia a tarefa de modelar o caráter da educanda conforme os preceitos e 
valores morais católicos. Os objetivos educacionais propunham levar a aluna a 
absorver esses preceitos morais e religiosos por meio da prática de virtude, do 
conhecimento das verdades religiosas e da assimilação dos bons exemplos 
preservados pela história. (MANOEL, 1996, p. 76). 

Tais práticas não aconteciam somente nos colégios das Irmãs de São José de 
Chambéry, mas em todas as instituições confessionais católicas. A educação recebida 
nestes estabelecimentos de ensino era permeada por valores morais e religiosos, que 
vinham ao encontro dos anseios da sociedade patriarcal da época. Com isso, as alunas, 
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ao saírem dos colégios, estavam preparadas para serem boas donas de casa, excelentes 
esposas e mães de família. Nesse sentido, recorre-se a Saviani, quanto à ideia de que 
uma instituição é algo planejado, arranjado pelo homem para o fim preestabelecido de 
educar. 

As instituições educativas constituem-se, pois, como um sistema de práticas com 
seus agentes e com os meios e instrumentos por eles operados tendo em vista as 
finalidades por elas perseguidas. As instituições são, portanto, necessariamente 
sociais, tanto na origem, já que determinadas pelas necessidades postas pelas 
relações entre os homens, como no seu próprio funcionamento, uma vez que se 
constituem como um conjunto de agentes que travam relações entre si e com a 
sociedade a que servem (SAVIANI, 1998, p. 14). 

Nota-se que essas instituições apresentam claramente o ideal de educar uma classe 
feminina, e a maioria de suas alunas provinha de setores privilegiados do cenário 
social brasileiro. Portanto, a proposta educacional das Irmãs de São José de Chambéry 
era formar jovens cultas, polidas, sociáveis, mas, acima de tudo, cristãs, católicas 
convictas, que difundissem na família e na sociedade os valores do catolicismo 
conservador. 

1.2. AS IRMÃS DOMINICANAS E SUA INFLUÊNCIA EDUCACIONAL EM GOIÁS 

Em 1850 nasce a Congregação das Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do 
Rosário de Monteils, numa rara junção de apostolado e profissão fundada pela Irmã 
Anastasie que passa a ser a coluna mestra dessa Congregação, a qual tinha como 
objetivo não apenas promover a educação, mas também cuidar de enfermos, daí o 
carisma estar sedimentado em dois eixos: a educação de crianças e jovens e o cuidado 
da saúde.  

Em 1881, em Uberaba, cidade do triângulo mineiro, fundou-se o primeiro 
convento da Ordem Dominicana no Brasil, tornando-se ponto de partida de uma longa 
caminhada missionária dos Frades Dominicanos e das Irmãs Dominicanas, ambos 
pertencentes à mesma ordem, rumo ao sudeste, centro-oeste e norte do Brasil.  

Em 15 de junho de 1885, funda-se em Uberaba, o Colégio Nossa Senhora das 
Dores. Inicialmente, de maneira bem tímida, iniciou-se o ano letivo com apenas duas 
alunas internas e quatro externas. No entanto, bastou um ano para o Colégio atrair 
centenas de alunas, cuja maioria vinha de classes sociais economicamente 
privilegiadas. 

No findar do século XIX, por meio da iniciativa de D. Cláudio Ponce de Leão, uma 
segunda remessa de religiosas, oito, no total, embarcaram em Bor, na França, com 
destino ao Brasil, para fundar o Colégio Sant’Ana, na cidade de Goiás.  

Além de fundarem e dirigirem o Colégio em apreço, as irmãs dominicanas 
francesas também eram responsáveis pela administração do Hospital de Caridade São 
Pedro, do Asilo São Vicente de Paulo e do Orfanato São José, todos situados na Cidade 
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de Goiás (GO). Deste modo, nota-se que, além de atuarem na esfera educacional, essas 
irmãs também tinham como missão outras obrigações, relacionadas com a saúde e o 
bem-estar das pessoas. 

Cabe ressaltar que a pedagogia Dominicana, oferecida nos colégios sob sua 
direção, estava voltada para a boa formação de suas alunas, como destaca Melo (2002, 
p. 109): 

Primava-se por uma educação refinada, permeada de valores religiosos, 
sensibilidades, imagens e gestos cuidadosamente construídos, que traçavam os 
contornos da ‘moça de família’ bem preparada para assumir sua função social 
de esposa-mãe. [...] Educar, para além de instruir, significava a formação 
completa que ia desde o domínio do Francês às boas maneiras, os trabalhos 
manuais, prendas domésticas, dentre outras atribuições femininas. 

Gonçalves (2004, p. 110) realça, ainda, a ideia de que o ensino nos colégios 
confessionais se baseava principalmente “no aprender a ler, escrever, contar, fazer 
trabalhos manuais, aprender a doutrina cristã e elementos de civilidade, latim, inglês, 
francês, italiano, canto e manejo e manejo de instrumentos musicais”. 

Portanto, as instituições confessionais católicas eram as instituições femininas 
preferidas pelas famílias. Fazia parte dos costumes da época que as jovens 
descendentes de famílias mais abastadas recebessem instrução nos internatos 
religiosos. Esses colégios tinham como objetivo formar jovens cultas, cristãs, polidas e 
sociáveis. 

Em suma, pode-se perceber que tanto a Ordem dos Frades Dominicanos quanto a 
Ordem das Irmãs Dominicanas fundaram, ao longo dos anos, vários conventos e 
colégios no Brasil, consolidando, assim, seu objetivo missionário. 

1.3 AS IRMÃS DE NOSSA SENHORA DO CALVÁRIO E SUA IRRADIAÇÃO 
EDUCACIONAL NO BRASIL 

A fundação da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Calvário remonta aos 
anos oitocentos, nascendo em Gramat, na França em 1833, onde o Padre Bonhomme 
mais alguns se engajaram no serviço aos mais pobres, formando o primeiro elo de uma 
corrente que continua até nossos dias. 

Rapidamente, o Padre Bonhomme quis alargar o campo de apostolado de suas 
religiosas. Sua missão foi, então, de se colocar a serviço dos pobres e dos doentes 
(cuidado em domicílio, Obras Sociais...), dos marginalizados da época (surdos, 
doentes mentais...), das pessoas idosas, das crianças e jovens (catequese, instrução e 
educação...). 

Ao chegarem no Brasil, em 1906, a convite de Dom Nery, assumem a direção do 
hospital ‘Santa Casa’ da cidade de Pouso Alegre em Minas Gerais, onde o Bispo Dom 
Nery era presidente.Mas foi somente no ano de 1929 que as Irmãs Calvarianas 
conseguiram desenvolver o projeto da escola para surdos-mudos, recebendo o nome 
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de Santa Teresinha, atendendo meninas internas e, no mesmo ano, ainda abriram o 
externato. 

Além de fundarem em Campinas um colégio destinado à elite, instalou na cidade 
de São Paulo um instituto destinado aos filhos de operários. Percebe-se que o objetivo 
desta Congregação não era oferecer seus serviços somente às classes privilegiadas dos 
locais em que atuavam, mas também atender os menos favorecidos, como no início da 
fundação da Congregação de Nossa Senhora do Calvário. 

Atualmente, as Irmãs de Nossa Senhora do Calvário possuem sob sua 
administração três colégios, sendo dois em Campinas, e a Organização Educacional 
Madre Maria Margarida (OEMAR) em São Paulo, e três institutos para surdos-mudos 
em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 

1.1. A SAGRADA FAMÍLIA DE BORDEAUX 

Leonardi (2011), em suas análises baseadas nos Anais da Congregação da Sagrada 
Família de Bordeaux (1920), menciona como se deu a instalação das referidas 
religiosas na cidade de São Paulo, conforme seus relatos: 

Esta obra, a última nascida das missões estrangeiras durante esse século, pode 
se definir: um ato de confiança em Deus, de submissão filial a seu Vigário 
Augusto aqui na terra. Diversas vezes, com efeito, a Sagrada Família teve de 
recusar, contra sua vontade, as fundações que lhe foram oferecidas em belos 
lugares da América Latina, para os quais a onda de imigração impele 
diariamente populações inteiras sem suficiente socorro religioso. Mas como não 
reconhecer o apelo divino na voz do Santo Papa Pio X, apoiando ele mesmo o 
pedido reiterado de Monsenhor Duarte Leopoldo, desejoso de dotar a cidade 
arquiepiscopal de uma comunidade de religiosas “guarde-malade”? (ANAIS, 
1920, p. 188 apud LEONARDI, 2011, p. 111).  

Em 1908 oito Irmãs da Sagrada Família, do ramo da Esperança, chega ao país com 
o intuito de fundar uma comunidade que se destinasse aos cuidados com os doentes 
em domicílio, sendo chamadas de “guardes-malade”. 

A missão desta Congregação era vista como civilizadora, no que se diz respeito 
tanto à saúde quanto à pensão, assim: 

[...] diante de um povo simples, cuja ignorância justificava a própria existência e 
presença das missionárias, sua ação seria sempre a mesma: a evangelização 
para civilizar, educar dentro do espírito cristão. A igreja por ver-se como 
detentora da verdade e da moral universais, também se considera instituição 
educadora por excelência. (LEORNARDI, 2011, p. 112). 

Em 1909, as Irmãs da Sagrada Família ainda encontraram dificuldades no que se 
refere a exercer a função para a qual haviam sido chamadas – ‘a de cuidar de doentes’ 
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–, por enfrentarem concorrência com os médicos, pois estes eram quem cuidavam de 
seus doentes, assim, as religiosas não tinham trabalho. 

Diante desta problemática, as religiosas foram aconselhadas a criar uma pensão 
para jovens, na qual acolhiam professoras brasileiras. Dessa forma, por meio do 
trabalho na pensão, contribuíram para a disseminação de contatos das irmãs 
referentes aos seus trabalhos destinados aos doentes, assim, o ramo da Esperança se 
desenvolveu lentamente no Brasil. Leonardi, valendo-se de suas análises nos anos de 
1920, destaca o trabalho da pensão como uma obra de proteção de jovens. 

Logo a casa se povoou de professoras, normalistas, alunas que seguiam os cursos 
superiores dos diversos ramos de instrução. Neste lar de calorosa simpatia, ao 
abrigo dos perigos mundanos, as almas respiravam uma atmosfera de vida 
cristã e de fervor. Melhor esclarecidas das verdades da fé, elas tornam-se 
piedosas, apóstolas mesmo em sua esfera de ação e catequistas voluntárias das 
crianças do povo. Viu-se manifestar um movimento de retorno às práticas da 
religião e freqüentes foram as cerimônias das primeiras comunhões tardias na 
capela do convento. (ANAIS, 1920, p. 191 apud LEONARDI, 2011, p. 116).  

Por esse prisma, o trabalho das irmãs caminhava ao encontro do plano de ação da 
Igreja nesse período, conforme a orientação ultramontana, cujo fundamento era a 
expansão dos quadros religiosos. Dessa forma, a pensão4  não só convertia, como 
também levava as jovens à comunhão, e além de aumentar as operárias, as 
pensionistas se tornavam voluntárias, construindo em si a imagem de uma mulher 
pura, piedosa, devota, semelhante à figura das irmãs, em seus gestos e atitudes. 

Ao participarem das diversas atividades propostas pelas Irmãs da Sagrada Família, 
as hóspedes acabavam difundindo os valores católicos que seriam levados para o 
interior das famílias por meio dessas jovens. 

Entretanto, foram nas atividades oferecidas na pensão, pelas irmãs, que elas 
encontraram espaço para o recrutamento e formação dos quadros da própria 
Congregação no Brasil. E as atividades destinadas aos doentes, nessa época, 
continuaram de maneira bem tímida, até o momento em que elas conseguem trabalhar 
em hospitais como enfermeiras, não deixando nunca de também catequizar e 
evangelizar nesses espaços. 

Diante do exposto, o que se pode concluir, mesmo que parcialmente, é que o 
trabalho dessas congregações ia ao encontro do plano de ação da Igreja no período, 
segundo a orientação ultramontana, que visava à expansão dos quadros religiosos. E 
no que concerne à educação, esta se destacou por se tratar de importante meio de 
renovação da presença católica em terras brasileiras. Vale ressaltar, ainda, que a busca 
por colégios confessionais, especialmente pelas famílias mais ricas e abastadas, 

                                                   
4 A pensão se aproximava do termo pensionato, utilizado na França para designar um espaço onde se mora e 
também se aprende. 
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demonstrou o grande interesse que estas tinham em confiar seus filhos e filhas a essas 
instituições transmissoras de valores, mentalidades e projetos da Igreja. 
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RESUMO  

Este estudo tem por objetivo analisar a função social do ensino secundário de 
formação geral no Brasil nas primeiras décadas da República (1889-1930), mediante 
o exame da organização/regulamentação desse nível de ensino e de suas relações com 
o ensino superior. Os objetivos específicos são: analisar a conjuntura socioeconômica-
política do Brasil nas primeiras décadas da República e suas implicações na 
conformação das políticas para o ensino secundário; verificar se os diferentes modelos 
de ensino secundário (estudos regulares e estudos preparatórios) implicaram em 
diferentes funções; analisar a relação função e organização curricular do ensino 
secundário. O referencial teórico-metodológico do materialismo histórico dialético é o 
norteador da análise. As fontes primárias foram os documentos oficiais que 
orientaram a organização do ensino secundário no período. As reformas, refletindo a 
organização e os valores da sociedade agroexportadora, consideraram o ensino 
secundário como mecanismo de ascensão social, que tinha por objetivo a formação dos 
quadros dirigentes. Por isso, o tradicional modelo curricular era adequado à 
preparação para o ingresso nos cursos superiores. Há uma continuidade da política 
educacional do Império, assegurando condições de existência e funcionamento ao 
ensino secundário e superior para a elite, independente do modelo.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Ensino Secundário, República, Função Social. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ensino secundário, durante o Império no Brasil, cumpriu a função preparatória 
ao ensino superior, de forma articulada com o modo de produção baseado no trabalho 
escravo ou na exploração do trabalho da população pobre. Este grau de ensino cumpria 
a função preconizada pela elite agrária que via nas instituições educacionais mais uma 
forma de diferenciação e ampliação de seu poder. No conjunto das instituições de 
ensino secundário a função propedêutica foi predominante e os cursos superiores 
profissionalizantes é que determinam a natureza e a organização do ensino 
secundário, de caráter geral. A educação era para a minoria, por mais que se alardeasse 
sua importância nos relatórios oficiais e na legislação (zotti 2009). Assim, partindo 
desses pressupostos questionamos: com o advento da República, identificamos 
ruptura ou continuidade na função do ensino secundário? Em que medida o ensino 
superior influencia a organização e o currículo do ensino secundário na chamada 
Primeira República?  

Nesse sentido, o estudo aqui apresentado tem por objetivo analisar a função social 
do ensino secundário de formação geral no Brasil, no período conhecido como 
“Primeira República” (1889-1930), mediante o exame da organização/regulamentação 
desse nível de ensino e de suas relações com o ensino superior, no contexto do projeto 
republicano que, no campo das ideias, defendeu a educação como fundamental para a 
solução dos problemas do país. Para atender a este propósito, elencamos como 
objetivos específicos: analisar a conjuntura socioeconômica-política do Brasil nas 
primeiras décadas da República e suas implicações na conformação das políticas para 
o ensino secundário; verificar se os diferentes modelos de ensino secundário (estudos 
regulares e estudos preparatórios) implicaram em diferentes funções; analisar a 
relação função e organização curricular do ensino secundário.  

O referencial teórico-metodológico fornecido pelo materialismo histórico dialético 
é o norteador da análise e da crítica neste trabalho, por possibilitar a construção da 
história numa visão de totalidade, ou seja, o estudo da função do ensino secundário na 
Primeira República não pode ser desvinculado da base material que a produziu, haja 
vista que a sociedade e a educação relacionam-se dialeticamente. Nesse sentido, as 
formas como os homens produzem sua vida material é o ponto de partida da produção 
da história, portanto, entendemos que esse também deve ser o ponto de partida da 
produção do conhecimento histórico e, especificamente, do conhecimento histórico-
educacional.  

Ampliando essa discussão em Gramsci, tomamos a categoria “bloco histórico”, ou 
seja, a realidade política, econômica e cultural que cria uma unidade histórica, 
formando a estrutura e a superestrutura, um conjunto complexo e contraditório. Dessa 
forma, há uma necessária reciprocidade entre estrutura e superestrutura que 
determina o processo dialético real. A educação, que se encontra no âmbito da 
superestrutura, como resultado de múltiplas determinações, sofre, no âmbito das 
relações sociais de produção, a interferência das forças político-ideológicas e culturais. 
Isso significa entender que o político faz parte de uma totalidade abrangente e nesse 
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sentido é preciso compreender, além das forças produtivas, também as forças 
ideológicas e culturais, que desenvolvem um papel oculto importante na formação e 
conservação dos sistemas sociais. Nessa linha de reflexão, uma classe mantém seu 
domínio não só através da força, mas exercendo uma liderança moral e intelectual e 
fazendo concessões, dentro de certos limites dos interesses do bloco histórico.  No 
bloco, a hegemonia de uma classe dominante é criada e recriada numa teia de 
instituições, de relações sociais e de ideias, a fim de garantir o consentimento de 
determinada ordem social (Zotti 2009).  

Diante disso, entendemos que para compreender a função do ensino secundário, 
em sua totalidade, como um fenômeno concreto formado por múltiplas 
determinações, é fundamental examinar a inter-relação dos diferentes aspectos 
(econômico, político e cultural) que caracterizam a natureza do bloco histórico. Em 
face do que foi exposto, analisamos a configuração da função social do ensino 
secundário tendo em vista a categoria bloco histórico, que vem associada e 
intrinsecamente relacionada à categoria hegemonia e intelectuais.  

As fontes primárias da investigação foram os documentos oficiais que orientaram 
a organização do ensino secundário, de 1889 até 1930. As cinco reformas produzidas 
no período, e que buscaram resolver dois problemas – o aperfeiçoamento e a difusão 
do ensino secundário – num processo que oscila entre o regime de oficialização e o de 
desoficialização do ensino, foram: Decreto n. 981 - de 8 de novembro de 1890 – 
Reforma Benjamin Constant; Decreto n. 3.890 - de 1 de janeiro de 1901 e Decreto n. 
3.914 - de 26 de janeiro de 1901 – Reforma Epitácio Pessoa; Decreto n. 8.659 - de 5 de 
abril de 1911 – Lei Orgânica Rivadávia Correia; Decreto n. 11.530 - de 18 de março de 
1915 – Reforma Carlos Maximiliano; Decreto n. 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925 – 
Reforma João Luís Alves.  

O artigo está organizado em duas seções e considerações finais. Na primeira 
apresentamos uma síntese da conjuntura socioeconômica-política do Brasil nas 
primeiras décadas da República e suas implicações na conformação das políticas para 
o ensino secundário; na segunda, apresentamos os principais aspectos da organização 
e currículo do ensino secundário nas cinco reformas, identificando a função 
estabelecida em cada uma, para compreender a função do ensino secundário no 
período; nas considerações finais apresentamos, em síntese, qual foi a função do 
ensino sencudário nas primeiras décadas da República. 
 

2. O BRASIL, A REPÚBLICA E A EDUCAÇÃO 

Cabe destacar que a base para a compreensão da função do ensino secundário é a 
análise do contexto socioeconômico-político do período estudado, caracterizado pela 
ruptura na organização política com o advento da República e a reorganização do bloco 
histórico hegemônico, composto pelas elites latifundiárias, especialmente a ligada aos 
interesses da cafeicultura, que entrevia a possibilidade de romper com o centralismo 
do Estado monárquico que não mais atendia aos seus interesses. Assim, em nome da 
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“democracia”, a elite cafeeira busca apoio das camadas médias urbanas1, a fim de 
promover um reordenamento no Estado para que o mesmo fosse adequado à nova 
realidade econômica e política que, deveria manter-se alinhada a continuidade dos 
interesses dessa elite hegemônica. Como analisa Prado Júnior (1984), a mudança de 
regime não passou de um golpe militar, com reduzidos grupos civil e praticamente sem 
nenhuma participação popular.  

Nos primeiros anos da República (1891-1894) o processo político foi liderado pela 
camada média (militares e intelectuais), que buscou a mudança na orientação 
econômica, propondo a diversificação das atividades e o incentivo à industrialização. 
A partir dessa proposta a educação foi defendida como fundamental para a solução 
dos problemas do país. Entretanto, essas camadas médias, que não detinham os meios 
de produção, logo foram afastadas do poder (Severino 1986) e, com a eleição de 
Prudente de Moraes (1894), a chamada “política café-com-leite” toma forma e passa a 
orientar a organização econômica e política, intercalando no poder as oligarquias 
ligadas a produção agroexportadora de São Paulo e Minas Gerais. 

Nessa lógica, os interesses da nação confundem-se com os interesses das 
oligarquias, bloco hegemônico no poder, ficando relegados os ideais em torno da 
necessidade de fazer do Brasil um país inserido no mundo moderno que, num primeiro 
momento, mobilizaram aqueles que lideraram a Proclamação da República. Para 
estes, especialmente os intelectuais, a construção do Brasil como nação era a meta 
essencial e para isso a educação era o caminho para formar o homem que deveria forjar 
um país livre do atraso econômico e cultural. Do lado hegemônico, o papel atribuído à 
educação estava restrito à classe favorecida, visto que havia a defesa de um perfil 
ruralístico para o país. As atividades agrícolas são consideradas as verdadeiras 
produtoras de riqueza, portanto, a educação deve continuar a cumprir seu papel junto 
à classe dirigente (Nagle 1976).  

Nesse sentido, em contraste ao discurso redentor da educação no advento da 
República, ocorre a reedição/continuidade de políticas para uma educação como 
instrumento de formação da elite, materializadas em uma farta legislação sobre o 
ensino superior e o ensino secundário, em detrimento a expansão do ensino primário. 
Esta política foi consagrada na Constituição de 1891, visto que, em nome do 
federalismo e da autonomia dos estados, a União desobrigava-se a propor políticas 
educacionais nacionais, cabendo a estes a responsabilidade de manter e legislar sobre 
o ensino primário e o ensino profissional, o que consolidou enormes diferenças entre 
as regiões e perpetuou a precariedade do ensino primário. A Constituição liberal de 
1891 definiu, de forma muito breve e superficial, as atribuições da União e dos Estados 
para com a educação: 

a) à união competia privativamente legislar sobre o ensino superior na capital 
da república, cabendo-lhe mas não privativamente, criar instituições de ensino 
                                                   

1 As camadas médias urbanas eram representadas especilamente pelos intelectuais, profissionais liberais, 
pequenos comerciantes, funcionários públicos, assalariados, militares e artesãos. 
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secundário e superior nos Estados e prover à instrução no Distrito Federal; b) 
aos Estados se permitia organizar os seus sistemas escolares completos; c) no 
Distrito Federal, pertencia o ensino superior à alçada do governo do país, a que 
se facultava, mas não se impunha, prover à instrução nos graus primário e 
médio (Azevedo 1976, p. 119). 

Dessa forma legalizou-se na República o sistema dual de ensino, herança do 
Império e retrato da organização social brasileira: de um lado a educação da classe 
dominante (escolas secundárias e escolas superiores); do outro, a educação do povo 
(escola primária e escola profissional) (Romanelli, 1998).  

Mesmo com as transformações econômicas a partir de 1910, caracterizadas por um 
processo de desenvolvimento industrial e o declínio das oligarquias cafeeiras no 
período de 1918 a 1930, a educação apenas dá sinais que apontam para a sua 
valorização para a formação voltada a atender as necessidades do setor industrial, bem 
como das camadas médias que buscam, através da educação, os caminhso da ascensão 
social. Os movimentos conhecidos como o “entusiasmo pela educação” e o “otimismo 
pedagógico”2 propunham articular um sistema nacional de educação, voltado para os 
interesses e necessidades do país, com a defesa de reformas profundas que pudessem 
responder ao desenvolvimento econômico industrial que se constituía.  

Mesmo assim, a velha educação acadêmica e aristocrática e a pouca importância 
dada à educação popular, foi o mote do governo federal, que se concretizou através de 
inúmeras reformas que reafirmaram os interesses da elite, priorizando o ensino 
secundário e superior. As reformas, citadas na introdução e que serão objeto de análise 
a seguir, fundamentaram-se na estrutura e organização da sociedade, baseada em 
padrões da velha mentalidade aristocrática-rural. Assim, o desenvolvimento 
econômico incidiu diretamente na organização da educação e formação de grupos 
intelectuais, que deveriam exercer as funções sociais e políticas vinculadas aos 
interesses do projeto hegemônico.  

Assim, enquanto a educação primária teve lugar central nos projetos de 
modernização da República, no início do sécuo XX, pois significava um projeto 
cultural para os trabalhadores frente a expectativa de mudança política, econômica e 
sócio-cultural do país, o ensino secundário mateve a tradição do Império de atender a 
um grupo social restrito ligados a oligarquia agrária e aos emergentes da elite, filhos 
de industriais, comerciantes, profissionais liberais e da classe média urbana em 
formação (Souza, 2008).  

                                                   
2 Esses movimentos caracterizaram-se por atribuir importância cada vez maior a escolarização. O “entusiasmo 
pela educação” teve caráter quantitativo, visando a expansão da rede escolar e desanalfabetizar o povo, pois se 
acreditava que pela escolarização de grande parcela da população seria possível o progresso nacional nos moldes 
das nações desenvolvidas. O otimismo pedagógico teve caráter qualitativo, ou seja, defendia-se que com a 
melhoria das condições didáticas e pedagógicas da rede escolar, a partir de novas formulações pedagógicas 
(escolanovismo), se poderia concretizar a verdadeira formação do homem brasileiro (Nagle 1976; (Ghiraldelli Jr. 
2003). 



 

 
 

9 

Essa conformação dualista da educação no advento da República é que determina 
a função social do ensino secundário de garantir a manutenção e acesso a alta cultura, 
mesclada entre os estudos literários (tradição brasileira desde os Jesuítas) e os estudos 
dos conhecimentos científicos, alardeados como modernos e necessários para o 
progresso do país. O aspecto central da formação das elites continuou sendo a erudição 
linguística, ou seja, a arte de expressar-se seja na língua falada ou escrita, além do 
domínio das línguas estrangeiras e dos conhecimentos literários. Nas cinco reformas 
ocorridas estiveram em cena a discussão da organização do ensino e qual a forma mais 
adequada ao currículo, sobre o que trataremos a seguir. 

 
3. AS REFORMAS DO ENSINO SECUNDÁRIO: MODELOS, CURRÍCULO FUNÇÃO 

Foram cinco as reformas produzidas na Primeira República que visaram o 
aperfeiçoamento e difusão do ensino secundário. Estas reformas, por sua vez, foram 
resultado de embates entre o regime de oficialização (ensino regular, seriado e de 
frequência obrigatória) e o de desoficialização (o sistema de estudos preparatórios). 
Para uma apresentação mais didática trataremos, nesta seção, das características 
estruturais e de currículo de cada reforma, procurando evidenciar a função social deste 
nível de ensino a partir da análise da legislação. 

3.1. DECRETO N. 981/1890 – REFORMA BENJAMIN CONSTANT 

O Decreto n. 981 - de 8 de novembro de 1890 aprovou o regulamento da instrução 
Primária e Secundária do Distrito Federal. Esta lei, de inspiração Positivista, 
promoveu uma ampla reforma curricular, ampliando a formação científica no ensino 
secundário. O documento não apresenta nenhuma menção aos objetivos ou fins da 
educação, seja do nível primário ou do secundário. Nesse sentido, não é possível 
verificar, textualmente, o papel do ensino secundário, mas que pode ser analisado 
pelos outros elementos do texto. 

O Artigo 25 informa que o ensino secundário será oferecido pelo Estado no Ginásio 
Nacional (antigo Instituto Nacional de Instrução Secundária), dividido em externato 
e internato. O curso, com duração de 7 anos, era composto das seguintes disciplinas: 
Português; Latim; Grego; Francês; Inglês; Alemão; Matemática; Astronomia; Física; 
Química; História natural; Biologia; Sociologia e moral; Geografia; História universal; 
História do Brasil; Literatura nacional; Desenho; Ginástica, evoluções militares e 
esgrima; Música (Brasil 1890, Art. 26). Todas as disciplinas eram obrigatórias, exceto 
uma das duas línguas (Inglês ou Alemão) que o aluno escolheria para cursar e fazer 
exame.  

Esta reforma segue a tendência de conciliar o humanismo com o enciclopedismo, 
agora inspirado no positivismo. Não seguiu os moldes europeus de uma formação 
racional/técnica com base na investigação experimental, o que se compreende devido 
ao sistema produtivo predominantemente agroexportador. A industrialização no 
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Brasil era incipiente, apesar de grupos econômico-políticos já defenderem este modelo 
de desenvolvimento. 

Nesse sentido, a função do ensino secundário esta atrelada a formação da elite, 
através das humanidades, já uma tradição, e do acréscimo no currículo das ciências 
modernas, o que reforçou o caráter propedêutico e ilustrado do ensino para a elite.  

Enquanto proposta, este decreto modificou o peso entre o ensino das humanidades 
e das disciplinas científicas, mas não foi aplicado, pois até 1900 uma série de outros 
decretos e regulamentos modificou a proposta original. O próprio Exame de 
Madureza3 previsto para o ingresso no ensino superior não entrou em vigor e os 
estudos preparatórios foram prorrogados (Nagle 1976). Os exames de madureza eram 
realizados no Ginásio Nacional, a partir do currículo padrão. Assim, a avaliação 
acabava por forçar a adoção da matriz curricular padrão pelos colégios públicos 
estaduais e particulares, para atender ao objetivo dos aunos que era o  ingresso no 
ensino superior (Zotti 2004). 

Por fim, com base nas análises das subreformas deste decreto, o governo federal 
promulgou em 1º de janeiro de 1901, a Reforma Epitácio Pessoa.  

3.2. DECRETOS N. 3890 E N. 3914/1901 – REFORMA EPITÁCIO PESSOA 

Esta reforma foi constituída de dois decretos: Decreto n. 3.890 - de 1 de janeiro de 
1901 “Approva o Codigo dos Institutos Officiaes de Ensino Superior e Secundario, 
dependentes do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores”;  Decreto n. 3.914 - de 
26 de janeiro de 1901 – Reforma Epitácio Pessoa; Decreto n. 8.659 – “Approva o 
regulamento para o Gymnasio Nacional”.  

Essa reforma consolidou o regime de equiparação de todas as escolas do Brasil ao 
Ginásio Nacional e buscou introduzir o regime seriado. Porém, devido ao interesse de 
acelerar os estudos, os exames parcelados de preparatórios para ingresso no ensino 
superior, são prorrogados.  Ainda, manteve o exame de madureza para avaliar o 
conhecimento do aluno ao final do curso. Aos aprovados era conferido o grau de 
Bacharel em Ciências e Letras.   

Este decreto foi mais específico em relação ao objetivo do Ensino Secundário que 
deveria proporcionar a cultura intelectual necessária para a matrícula nos cursos de 
ensino superior e para a obtenção do grau de bacharel em ciências e letras, com 
duração de 6 anos e um currículo composto das seguintes disciplinas: Desenho, 
Português, Literatura, Francês, Inglês, Alemão, Latim, Grego, Matemática 

                                                   
3 Conforme o “Art. 38. A approvação no exame de madureza do Gymnasio Nacional dará direito á matricula em 
qualquer dos cursos superiores de caracter federal na Republica; ao candidato, que nelle obtiver pelo menos dous 
terços de notas - plenamente -, será conferido o titulo de Bacharel em sciencias e lettras.  Paragrapho unico. 
Quando qualquer dos Estados da Republica houver organisado estabelecimentos de ensino secundario integral 
segundo o plano do Gymnasio Nacional, darão os seus exames de madureza os mesmos direitos a esta matricula 
nos cursos superiores” (Brasil 1890). 
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elementar,  Elementos de mecânica e astronomia, Física e Química, História natural, 
Geografia, especialmente a do Brasil, História, especialmente a do Brasil, Lógica 
(Brasil 1901, Art. 3º). 

 Este currículo, apesar de contemplar a matemática e as disciplinas de ciência, foi 
predominante na formação clássica humanista, com ênfase no estudo da Línua 
Portuguesa, além das línguas clássicas e modernas. Também destacou o estudo da 
história e geografia do Brasil. A matemática e as demais disciplinas científicas estavam 
presentes somente no 5º e 6º anos, com um número mais reduzido de aulas (Brasil 
1901, Art. 4º). 

Esta reforma levou o ensino ao caos porque a maior preocupação dos pais era que 
os filhos completassem o curso secundário no menor espaço de tempo possível, por 
isso, muitas vezes a opção era pelos cursos preparatórios. Os ginásios tinham interesse 
mercantil e, por isso estabelecendo-se a seguinte fórmula: “bacharel quanto antes; 
dinheiro quanto mais”, conforme crítica o Ministro Rivadávia Correa (1910) (In 
Tobias, 1986, p.250), que foi o responsável pela reforma de 1911.  

3.3. DECRETO N. 8.659/1911 – LEI ORGÂNICA RIVADÁVIA CORREIA 

A Lei Orgânica Rivadávia Correia revogou as medidas oficializadoras da reforma 
anterior, proporcionando total liberdade aos estabelecimentos escolares:  

Art. 1º A instrucção superior e fundamental, diffundidas pelos institutos creados 
pela união, não gosarão de privilegio de qualquer especie. 

Art. 2º Os institutos, até agora subordinados ao Ministerio do Interior, serão, de 
ora em diante, considerados corporações autonomas, tanto do ponto de vista 
didactico, como do administrativo (Brasil 1911). 

O Artigo 6º define: 

Pela completa autonomia didactica que lhes é conferida, cabe aos institutos a 
organização dos programmas de seus cursos, devendo os do Collegio Pedro II 
revestir-se de caracter pratico e libertar-se da condição subalterna de meio 
preparatorio para as academias. 

Dessa forma, o ensino secundário passa a ter presença facultativa e duração de 6 
anos para o curso em regime de externato e de 4 anos para o regime de internato. 
Eliminou-se a entrada ao ensino superior pelo título de bacharel ou exames 
preparatórios e instituiu-se o “exame de entrada” (vestibular) para o ensino superior, 
como instância única obrigatória de verificação (Nagle, 1976; Chagas, 1980).  

Esta reforma foi a única que não previa em seus objetivos o preparo para o ingresso 
no ensino superior, mas na prática foi o que continuou como função principal. 
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O currículo, enquanto conjunto de disciplinas retoma a orientação positivista, 
ampliando a aplicação do princípio de liberdade espiritual ao pregar a liberdade de 
ensino. O ensino secundário deveria ter como objetivo a formação do cidadão e não o 
candidato ao ensino superior (Zotti 2004). Essa reforma gerou grande 
descontentamento e teve duração de apenas 4 anos. A completa desoficialização do 
ensino contribuiu para acentuar a decadência do ensino secundário e desobrigou o 
Estado do seu papel frente à educação.  

3.4. DECRETO N. 11.530/1915 – REFORMA CARLOS MAXIMILIANO 

A reforma realizada por Carlos Maximiliano reorganizou o ensino secundário e o 
superior na República. A nova lei instituiu a autonomia relativa das instituições e a 
tarefa disciplinadora e aperfeiçoadora do Governo Federal no ensino secundário 
(Nagle, 1976). O Ginásio Nacional volta a ser chamado de Colégio Pedro II a partir da 
reforma de 1911. Retorna ao status de instituição modelo e é consolidada a tradicional 
tendência elitista da educação brasileira. 

O ensino secundário passa a ter a duração de 5 anos e sua função é explicitada da 
seguinte forma:  

 Art. 158. Em ambas as secções [internato e externato] se fará em cinco annos 
um curso gymnasial suficiente para ministrar aos estudantes solida instrucção 
fundamental, habilitando-os a prestar, em qualquer academia, rigoroso exame 
vestibular. 

É retomada, na letra da lei, a função propedêutica para a entrada nos cursos 
superiores, através do exame vestibular, bem como a obrigatoriedade do diploma de 
conclusão do curso secundário. Para este propósito, o currículo assim foi cosntituído: 

Art. 167. A distribuição das materias, no curso official de qualquer das secções 
do Collegio Pedro II, será a seguinte: 

1º anno - Portuguez, Francez, Latim e Geopraphia Geral. 

2º anno - Portuguez, Francez, Latim, Arithmetica, Chorographia do Brazil e 
noções de Cosmographia. 

3º anno - Portuguez, Francez, Inglez ou Allemão, Latim, Algebra e Geometria 
plana. 

4º anno - Inglez ou Allemão, Historia Universal, Geometria no espaço, 
Trigonometria rectilinea, Physica e Chimica. 

5º anno - Inglez ou Allemão, Physica e Chimica, Historia do Brazil e Historia 
Natural. 
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Paragrapho unico. Haverá licções de Gymnastica e Desenho nos quatro 
primeiros annos. 

O currículo enfatizou a formação da cultura literária, o domínio das letras e das 
línguas, mantendo o latim em posição de igualdade com as demais. Esta reforma 
representou os interesses de uma sociedade dominada pelas oligarquias, resistentes às 
transformações econômicas e políticas. A educação era privilégio da elite, por isso a 
equiparação dos outros colégios ao Pedro II. Também, os exames preparatórios para 
os estudantes não matriculados em escolas oficiais são restaurados (Nagle, 1976). 

De modo geral, o ensino secundário teve por objetivo selecionar e preparar a elite 
para os cursos superiores, não se aproximando de um ensino que se preocupasse com 
a formação dos adolescentes.  

3.5. DECRETO N. 16.782-A/1925 – REFORMA JOÃO LUÍS ALVES 

A última reforma da Primeira República, a Reforma João Luís Alves estabeleceu 
as atribuições da União para a difusão do ensino primário, organizou o Departamento 
Nacional do Ensino e reformou o ensino secundário e o superior. 

Esta reforma acontece em um contexto de transição do modelo econômico 
agroexportador para o modelo urbano-industrial. As novas necessidades do mundo do 
trabalho suscitam o repensar da escola e pressões para que o governo federal 
reorganizasse o ensino secundário no que diz respeito a organização, objetivo e 
expansão quantitativa. A expectativa era que de instituição seletiva e preparatória para 
os cursos superiores se transformasse em instituição voltada à formação dos 
adolescentes. O ensino secundário deveria ser encarado como um preparo 
fundamental e geral para a vida, qualquer que fosse a profissão escolhida pelo 
indivíduo (Nagle 1976).  

Na tentativa de disciplinar este nível de ensino foi instituída a seriação, a 
frequência obrigatória e, consequentemente, a definição dos dispositivos de avaliação 
para acesso a série seguinte. O Governo Federal assumiu o papel de fiscalizador e 
normatizador do ensino secundário. Houve a tentativa de cabar com o ensino de 
preparatórios, contudo os alunos que não frequentavam o Colégio Pedro II ou os 
equiparados passaram a ser avaliados por “juntas examinadoras”, instaladas nos 
estabelecimentos particulares. Dessa forma, o preparo rápido e superficial nas 
matérias que habilitam para a matrícula nos cursos superiores continuou a ser 
buscado pela população (Nagle, 1976; Chagas, 1980). 

De acordo com a Reforma o currículo estava assim organizado: 

Art. 47. O ensino secundario, como prologamento do ensino primario, para 
fornecer a cultua média geral do paiz, comprehenderá um conjuncto de estudos 
com a duração de seis annos, pela forma seguinte: 
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1º anno - 1) Portuguez; 2) Arithmetica; 3) Geographia; 4) Historia Universal; 5) 
Francez; 6) Intrução moral e civica; 7) Desenho; 8) Gymnastica. 

2º anno - 1) Portuguez; 2) Arithmetica; 3) Geographia; 4) Historia Universal; 5) 
Francez; 6) Inglez ou Allemão; 7) Latim; 8) Desenho; 9) Gymnastica. 

3º anno - 1) Portuguez; 2) Historia do Brasil; 3) Francez; 4) Algebra; 5) Inglez 
ou Allemão; 6) Latim; 7) Desenho; 8) Gymnastica. 

4º anno - 1) Portuguez (grammatica historica); 2) Latim; 3) Geometria 
e  Trigonometria; 4) Historia do Brasil; 5) Physica; 6) Chimica; 7) Historia 
Natural; 8) Desenho; 9) Gymnastica. 

5º anno - 1) Portuguez (noções de litteratura); 2) Cosmographia; 3) Latim; 4) 
Physica; 5) Chimica; 6) Historia Natural; 7) Philosophia; 8) Desenho; 9) 
Gymnastica. 

6º anno - 1) Literatura brasileira; 2) Literatura das linguas latinas; 3) Historia 
da Philosophia; 4) Sociologia (Brasil, 1925).  

A disciplina de instrução moral e cívica aparece pela primeira vez no currículo, 
sendo orientada no Artigo 48, com explícito papel ideológico em um contexto de crise 
política que resultaria na Revolução de 30. 

No 6º ano forram introduzidas disciplinas com características e peculiaridades 
próprias, aparentando uma ruptura na organização proposta até o 5º ano. Isso porque, 
apesar do decreto prever seis anos de curso, o aluno, no final do 5º ano já poderia 
prestar exame vestibular para qualquer curso superior. A frequência ao 6º ano conferia 
o grau de bacharel em ciências e letras. Então, a tradição dos 5 anos, para atender a 
expectativa de aligeiramento da clientela escolar que o frequentava estava garantida. 
Ocorreu uma ampliação no número de aulas de Português e das disciplinas científicas, 
além do ensino de Filosofia agregou-se a disciplina de História da Filosofia. Também 
houve uma distribuição mais equilibrada do número de aulas dos estudos literários e 
científicos.  

Assim, esta reforma, apesar de ampla, pouco alterou a estrutura do ensino 
secundário, pois esta não captou os debates que ocorriam no sentido da divisão do 
curso em ciclos e a diversificação dos programas. A reforma retificou o sentido único 
da escola secundária até então presente na história da educação brasileira: uma escola 
para a formação das elites dirigentes que tinham as condições materiais para desfrutar 
de uma educação prolongada e voltada para os estudos superiores, com uma sólida 
cultura geral (Souza 2008).  

Segundo Chagas (1980), nos currículos propostos ao longo da Primeira República, 
as humanidades prevaleceram, com percentual médio de 42,4%, enquanto que as 
ciências e matemática constituíam 24,8 % do conjunto das disciplinas, os estudos 
sociais 15,3 % e outras atividades 17,5 %, com predominância do desenho (10,9 %). 
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Essa característica confirma a continuidade de uma modelo de ensino secundário 
histórico no Brasil de atender a formação para a erudição das elites que tinham 
condições de prosseguir os estudos superiores. Não foi nos primeiros anos da 
República que o ensino secundário atendeu a objetivos mais amplos de formação da 
juventude, muito menos houve a expansão para o acesso da população em geral. A 
reforma de 1925 se constituiu em uma proposta que apontou o caminho para 
implantação de um curso secundário com objetivos formativos e não somente 
preparatórios, mas que só irá se concretizar após 1930.  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na introdução deste artigo propomos identificar se no advento da República, 
ocorreu ruptura ou continuidade na função do ensino secundário, em relação ao 
modelo do Império, bem como em que medida o ensino superior influenciou a 
organização e o currículo do ensino secundário na chamada Primeira República.  

Assim, em face do que foi exposto podemos analisar que a 1ª República, apesar da 
mudança do regime político do Brasil caracterizou-se pela continuidade da defesa do 
modelo econômico que privilegiava os interesses da elite latifundiária cafeeira. A 
República significou um reordenamento do Estado para atender os interesses 
econômicos e políticos do bloco histórico hegemônico conformado na “política do café-
com-leite”. Nesse contexto hegemônico emergem as classes médias e a elite industrial 
que pressionam por transformações na política econômica.  

Na educação, o governo federal continuou a política educacional do império, 
privilegiando o ensino secundário e o ensino superior, aparatos da formação da elite. 
As oligarquias cafeeiras defendiam um perfil ruralístico para o país e nessa lógica a 
educação estava em segundo plano, pois a produção agrícola não exigia uma formação 
letrada para a população. Portanto, um sistema escolar dual é entendido como 
adequado ao desenvolvimento do país: uma escola para o povo (escola primária, mas 
em condições precárias) e uma escola para a elite (ensino secundário e superior).  

As reformas, refletindo a organização e os valores da sociedade agroexportadora, 
consideraram o ensino secundário como mecanismo de ascensão social. A escola 
secundária, na realidade, tinha por objetivo central a formação dos quadros dirigentes, 
recrutados em determinadas camadas da população. Por isso, o tradicional modelo 
curricular era adequado à preparação para o ingresso nos cursos superiores e, então, 
para as classes dirigentes, a escola secundária era problema há muito tempo resolvido.  

A partir do estudo da organização do ensino secundário, identificamos que a 
função propedêutica e preparatória ao ensino superior contribuiu para o 
fortalecimento do bloco histórico, como espaço de consolidação da hegemonia das 
oligarquias no poder. Há uma continuidade da política educacional do Império, 
assegurando condições de existência e funcionamento ao ensino secundário e superior 
para a elite. As reformas contemplaram o tradicional modelo curricular, que 
privilegiou as humanidades, apesar de introduzir, em alguns momentos, disciplinas 
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científicas com o objetivo de modernizar a formação, reforçando o caráter 
enciclopédico e propedêutico, adequado à função do ensino secundário.  

Apropriar-se da cultura literária significava a aquisição de saberes que 
contribuíam para a manutenção da posição social, já bem definida, das elites 
oligárquicas, bem como era meio de ascensão das elites emergentes. O caráter seletivo 
foi marcante no ensino secundário no início do século XX e cumpre a função 
fundamental de formação dos quadros dirigentes e intelectuais afinados com os 
interesses hegemônicos, para a continuidade da formação no ensino superior. 
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RESUMO  

Este trabalho se insere no campo da História e Historiografia da Educação e tem 
como tema a atuação municipal enquanto promotora da escolarização no meio rural 
paranaense. O estudo se consubstancia em uma representação da história do ensino 
primário e da formação de professores para as áreas rurais do Município de Cianorte, 
Estado do Paraná, entre as décadas de 1950 e 1970. O objetivo é refletir sobre o 
processo de institucionalização das escolas primárias no meio rural e da Escola 
Normal Regional, destinada a formação dos mestres rurais, mediante a atuação do 
município em parceria com o governo nas esferas estadual e federal. Interessa-nos 
compreender a diversidade das instituições escolares criadas, os níveis/graus de 
ensino contemplados no âmbito da educação rural, como fruto das políticas de 
expansão desta modalidade de ensino no país.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Município e Educação, Ensino Primário Rural, Escola Normal Regional. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o fim do Estado Novo e o retorno ao regime democrático em 1946, a questão 
da educação rural ganhou ênfase no cenário educacional, sobretudo diante dos dados 
sobre a realidade do ensino primário no Brasil, evidenciados pelo Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos ––INEP –– e do número insuficiente de escolas para o 
atendimento das crianças em idade escolar, especialmente de escolas rurais.  

Com a finalidade de atender um número maior de alunos o governo aprovou no 
âmbito do conjunto das Leis Orgânicas de Ensino, propostas por Gustavo Capanema, 
o Decreto- Lei n. 8.529, de 02 de janeiro de 1946, que oferecia as bases para o Ensino 
Primário; o Decreto-Lei n. 8.530, de 02 de janeiro de 1946, que estabelecia as bases 
para o Ensino Normal; e o Decreto- Lei n.9.613, de 20 de agosto de 1946, que orientava 
sobre o ensino agrícola. 

De acordo com Hilsdorf (2011), este conjunto de Leis exprimiu as iniciativas do 
governo federal em criar bases “[...] tanto para uma intelligentzia que definisse todos 
os contornos da brasilidade quanto de mão-de-obra qualificada, especializada, que 
produzisse para a agricultura, a indústria e o setor de serviços” (p.101).  

De fato, observa-se após a promulgação destas Leis, a criação de Escolas Normais 
Regionais de nível ginasial que objetivavam a formação aligeirada de professores para 
atuar no ensino rural, assim como o aumento do número de escolas primárias rurais. 

Assim, diante da extensão considerável que esta temática relacionada ao ensino 
rural abrangeu no cenário nacional, delimitamos este texto à análise a respeito das 
instituições escolares que foram responsáveis por atender a população residente na 
área rural no município de Cianorte, bem como formar seus mestres rurais, com a 
finalidade de alcançar nuances do papel atribuído à escola rural em âmbito municipal.  

Desta forma, o recorte temporal está delimitado entre as décadas de 1950 e 1970. 
O marco inicial, justifica-se em virtude das inúmeras iniciativas no âmbito da 
expansão da educação rural no município, tais como: a construção das primeiras 
escolas primárias rurais, datadas de 1956 e a criação da Escola Normal Regional Silva 
Jardim, instalada no ano de 1957. O marco final, corresponde a implantação da 
reforma do ensino nas escolas rurais, designadas pela Lei 5692/71, que vinha sendo 
gradativamente implantada em todo o Estado do Paraná desde 1972, a qual promoveu 
mudanças na escrituração escolar da rede de ensino primário e da formação de 
professores.  
 

2. O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CIANORTE-PR 

De acordo com dados do IBGE (2010), Cianorte, fundada em 1953, fez parte de um 
projeto amplo de colonização da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná - CMNP 
de desenvolvimento da região Norte e Noroeste do Paraná. De fato, a cidade, que veio 
a instalar-se apenas em 1955, foi uma das últimas terras paranaenses a serem 
ocupadas no norte do estado, pertencente ao que convencionou-se denominar Norte 
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Novíssimo1 região que compreende as terras delimitadas pelos municípios de Terra 
Boa e Terra Rica e que se “[...] desdobra até o curso do rio Paraná, ultrapassa o rio Ivaí 
e abarca toda a margem do Piquiri”. (Companhia Melhoramentos 1975, p. 35). 

A historiografia tem questionado os processos de colonização do Estado do Paraná, 
evidenciando que não foram pacíficos, embora sistematicamente planejados e com 
condições favoráveis ao povoamento. No caso do norte do Estado, a prestação de 
serviços oferecida pela Companhia de Terras Norte do Paraná – CTNP implementou 
um projeto que favoreceu uma colonização mais intensa em meados do século XX. 
Conforme Kohlhepp (2014), entre os serviços prestados pela CTNP, estavam o 
fornecimento de meios de transporte, subsídios para o desmatamento, cuidados 
médicos, construção e manutenção de escolas. 

O processo de colonização pela empresa avançou em direção às terras do noroeste 
do Paraná, na década de 1950. Em 26 de julho de 1953, o Patrimônio de Cianorte foi 
fundado pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná – CMNP, antiga CTNP, e 
em 13 de julho de 1955 foi elevado a município. 

Seguindo as diretrizes colonizadoras propostas pela CMNP, Cianorte, foi um dos 
últimos empreendimentos de colonização a ser idealizado. Segundo Kohlhepp (2014), 
entre 1947 e 1955, as cidades projetadas pela CMNP obedeceram a diretrizes mais 
extensivas devido ao grande crescimento econômico do norte do Paraná. Portanto, 
cidades como Cianorte, Maringá e Umuarama tiveram áreas urbanas que “[...] 
excederam de longe a já existente Londrina” (p. 86). Tais diretrizes, que seguiam o tipo 
de colônia denominado “Frontier”, foram uma forma absolutamente diferenciada de 
colonização, cujo primeiro expoente se impôs pela primeira vez em São Paulo nos anos 
1930. (Kohlhepp 2014, p. 86).  

O processo de ocupação das terras pertencentes ao município de Cianorte iniciou-
se e os lotes de terras urbanos e rurais foram postos à disposição dos compradores. 
Seguindo a política de planejamento, a população que veio a se instalar no município 
acompanhou as mesmas linhas dos que colonizaram a cidade vizinha, Maringá. 

De acordo com Cioffi et al (1995), uma pesquisa realizada no Cartório de Registro 
Civil do município demonstrou que, nos primeiros dez anos, as correntes migratórias 
dominantes procederam do Nordeste em 1955 e de paulistas a partir do ano seguinte, 
porque, de acordo com a autora, foi feita uma intensa propaganda de venda de terras 
pela CMNP nesse estado.  

De maneira geral, observamos, por meio da historiografia, que o município de 
Cianorte, seguindo as premissas estabelecidas pela companhia colonizadora, 
apresentou um amplo crescimento nos anos posteriores à sua inauguração, visto que 
se estabeleceram na região correntes migratórias predominantemente paulistas, 
seguidas da nordestina e da mineira. Obviamente, esta população necessitava do 

                                                   
1 Denominação específica de alguns autores para a porção de terras que se estende do rio Ivaí ao rio Paraná, cujas 
principais cidades são Cianorte, Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Xambrê e Guaíra. Atualmente, usa-se a 
denominação Noroeste do Paraná. 
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amparo das instituições estatais, dentre elas, as escolas, necessárias para a formação 
das crianças. 

Com vistas a delinear como ocorreu a criação de instituições destinadas a cumprir 
a demanda supracitada, a seguir, apresentaremos os aspectos mais relevantes para que 
se possa compreender o processo de implantação das instituições de ensino no 
município.  
 

3. A ESCOLA PRIMÁRIA RURAL 

No período, a escolarização primária se apresentava como um desafio no Estado, 
pois as unidades escolares não comportavam a demanda por escolarização. O 
governador Moisés Lupion relatou a sua preocupação na Mensagem de Governo do 
Estado do Paraná, por ocasião da abertura da Sessão Legislativa Ordinária no ano de 
1956: 

No que se refere ao ensino primário, é sabido de todos o nosso profundo déficit 
em unidades escolares, em todo Estado. Evidentemente, tal déficit não pode ser 
sanado no primeiro instante e as medidas adotadas para enfrentá-lo tinham de 
ser medidas de emergência. Com essa preocupação, determinamos que, na 
abertura das aulas das escolas daquele grau, se procurasse recolher em nossos 
grupos e escolas isoladas existentes tôdas as crianças que batessem às suas 
portas. [...] Parece-nos que é mais justo dar um pouco a todos, do que recusar a 
muitos e muitos o que se dá a alguns. (Paraná 1956, p. 12). 

Em todo o Estado o número de escolas primárias não era suficiente para atender 
as crianças em idade escolar. Segundo a mensagem, a medida emergencialmente 
deveria ampliar o número de atendimentos sem, no entanto, expandir a quantidade 
de instituições. Neste momento Cianorte estava sendo colonizada e suas escolas 
isoladas ainda seriam construídas. 

Com relação ao setor educacional, as escolas isoladas se disseminaram no Estado 
do Paraná, sustentando a expansão da escolarização primária, com construções 
simplificadas e de baixo custo. 

Quanto às modalidades de escolas rurais existentes no Paraná, estão “[...] as 
escolas de trabalhadores rurais e de pescadores, [...]; o grupo escolar rural e a escola 
primária rural, modelo de escola isolada que atendia às populações rurais, também 
denominadas nos documentos como Casa Escolar Rural”. (Schelbauer 2014, p. 80).  

Em Cianorte, as escolas rurais foram denominadas Escola Isolada, Escola Rural, 
Escola Rural Municipal, Escola Municipal ou apenas Escola e permaneceram em 
funcionamento entre as décadas de 1950 e 1990. (Lima 2015). Tais instituições se 
ajustam ao modelo de escola isolada informado por Schelbauer (2014), com estrutura 
simples e edificada no meio rural, tendo em sua organização as classes multisseriadas 
e unidocentes.   
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Segundo Faria Filho e Vidal (2000), foi nas décadas de 1950 e 1960 que o modelo 
de escola mais barato e funcional se disseminou no Brasil. Nesse período, não foi 
diferente no Estado do Paraná, uma vez que as frentes pioneiras de colonização e 
povoamento tomavam iniciativas para a construção de escolas (Bareiro 2007). 

Em Cianorte, as primeiras escolas rurais foram construídas no ano de 1956. 
Gradativamente, esse número aumentou de acordo com o crescimento da população 
rural. Na década de 1950 foram edificadas onze escolas rurais; na década de 1960 
totalizaram-se 48 instituições e, na década de 1970, somaram-se mais três, 
contabilizando-se 62 unidades na extensão rural de Cianorte (Lima 2015). 

Insta dizer que em 1962 um convênio entre os governos federal e estadual, 
referente ao “Programa Educacional de Emergência”, foi firmado no Paraná, com o 
objetivo de reduzir os problemas educacionais do Estado e ampliar a rede escolar 
primária e média do país com construções, equipamentos e recuperações de escolas 
urbanas e rurais (Paraná 1962).  

Mas, em meados do século XX, os municípios recentemente criados no norte do 
Estado ainda careciam de infraestruturas básicas.  O planejamento de colonização das 
terras do norte denominado “Colonização-Dirigida” 2 , organizado pela CTNP, 
promoveu um intenso processo de ocupação e povoamento na área, mas não conseguiu 
extrair as dificuldades relacionadas ao transporte, comunicação, saúde, saneamento e 
educação. 

No que se refere ao setor educacional no Município de Cianorte, a CMNP 
promoveu a ocupação e o povoamento oferecendo serviços, entre eles o fornecimento 
de madeira para a construção de escolas, cujo material era fruto da derrubada da 
floresta do próprio local, para que fossem edificadas em terrenos, por vezes, cedidos 
por proprietários de terras.  

Em pesquisa anterior, Faria Filho e Vidal (2000) informam que os discursos e 
projetos sobre a questão das construções de escolas, na década de 1930, eram 
favoráveis ao barateamento, funcionalidade e racionalidade quanto às suas estruturas, 
“[...] com uso de materiais da região e atendendo às condições de clima, usos e 
costumes” (p. 29).  

Conforme nossa pesquisa, as escolas rurais de Cianorte apresentam tais condições 
quanto à estrutura e ao espaço físico, como relatam os autores. Possuíam uma ou mais 
salas de aula e outros espaços como cozinha, mictório, casa do professor, e em sua 
minoria a presença de sanitários, evidenciando que a questão do saneamento não era 
uma realidade próxima naquele momento. (Lima 2015). O quadro a seguir demonstra 
o espaço físico das instituições: 

 
 Dependências 
                                                   

2 A colonização-dirigida refere-se a um processo de colonização realizado “[...] por empresas ou pelo poder 
público, cujo planejamento atende à vinda de colonos e onde as terras são divididas e organizados eficientes 
meios de comunicação e transporte, pois seu objetivo é a venda de terras e o povoamento” (Steca; Flores 2002, p. 
138). 



 

 
 

9 

 

Nº de 

escolas  

1 sala de aula 

 
2 ou mais 

salas de aula 
Casa do 

professor 

 

Cozinha 

 
Mictório Sanitário 

40 18 21 49  56 02 

QUADRO 1 | Título Quadro demonstrativo do espaço físico das escolas rurais: número de escolas com dependências. 
Fonte: Lima 2015. 

As escolas apresentavam-se com, no mínimo, duas dependências. As salas de aula 
possuíam 48 metros quadrados e em quase todas as escolas havia uma casinha de 
madeira chamada “mictório”, construída diretamente em cima de fossas sanitárias 
para cumprir o papel dos banheiros. A cozinha, nem sempre existente, tinha entre 9 e 
22 metros quadrados e cerca de 21 instituições possuíam residência anexa destinada 
ao professor. As imagens a seguir nos aproximam da realidade dos prédios escolares 
rurais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1 | Título: Escola Rural Alagoras (Ano de construção: 1963. Fonte: Lima 2015. 
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FIG. 2 | Título: Escola Rural Afonso Pena (Ano de construção: 1962). Fonte: Lima 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3 | Título: Escola Rural 19 de Dezembro (Ano de construção: 1961). Fonte: Lima 2015. 

As figuras 1, 2 e 3 apresentam escolas que possuíam uma, duas e três salas de aula 
respectivamente. A distribuição dessas escolas era feita de acordo com os locais em 
que havia maior número de residentes na zona rural e seus prédios seguiam padrões 
semelhantes quanto ao material utilizado em suas construções, bem como ao tamanho 
das salas de aula. 

A presença da casa do professor em 21 unidades relacionava-se à intenção de fixar 
os docentes onde lecionavam, incentivando e complementando os salários. Tais 
dependências existentes nas escolas rurais de Cianorte assemelham-se aos projetos 
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formativos instaurados no Brasil de 1946 a 1964, conforme destaca Andrade (2014) 
sobre o vínculo da construção simbólica da ordem social e a construção dos prédios 
escolares. A residência da professora serviria como exemplo de civilidade e 
possibilidade ao alcance da população rural.  

Estruturas simples, salas de aulas com pouca mobília e escassos materiais de 
consumo são identificados nos documentos históricos. A quantia de classes 
disponíveis e o número de alunos foram aspectos relevantes para a organização do 
ensino nestas escolas. Cerca de mais da metade das instituições possuíam apenas uma 
sala de aula. Com o intuito de atender a demanda as classes multisseriadas e 
unidocentes assim como o desdobramento em até quatro turnos foram estratégias que 
conduziram o ensino primário rural neste município, inclusive para o atendimento em 
curso noturno destinado à população que não teve acesso à escolarização em idade 
própria. 

Nestas escolas a pouca mobília – carteiras duplas e simples, mesas e quadros de 
giz – e materiais para o ensino evidenciavam a carência de recursos. As escolas 
contavam com a subvenção municipal para a sua manutenção e com repasses de 
verbas federais para obras de reformas, o que não era suficiente. Neste sentido, a 
“Associação de Pais e Mestres” – APM angariava recursos para a “Caixa Escolar” a fim 
de subvencionar o funcionamento das escolas rurais, destacando-se como instituições 
auxiliares da escola. (Souza 2013). O auxílio estendia-se às crianças carentes com o 
fornecimento de materiais, roupas, alimentação, medicamentos, entre outros. Além 
disso, a APM voltava-se para a organização e asseio das instituições por meio de 
mutirões de limpeza, horta escolar, campanhas para arrecadar fundos, agasalhos, 
rifas, festas, etc., e nas reuniões de pais os professores apresentavam os resultados das 
campanhas que complementavam a renda da escola. 

Quanto aos conteúdos escolares marca-se a presença de muitos registros de “Datas 
comemorativas” ou “Datas significativas” demonstrando a incorporação de datas 
festivas do calendário civil ao calendário escolar e a iconografia guarda a memória dos 
desfiles cívicos e comemorações que disseminavam a cultura nacionalista do país. Os 
próprios nomes das escolas retomam a esta questão, uma vez que expressam o vínculo 
com personagens, presidentes, militares e estados brasileiros, evidenciando a cultura 
que se procurava formar e manter. 

No período delimitado, constatamos que grande parte das instituições escolares 
rurais foram construídas na extensão de Cianorte na década de 1960. No entanto, o 
maior número de atendimentos foi registrado na década de 1970 em virtude do intenso 
processo de povoamento na década de 1960 e a expansão gradativa do ensino no 
Estado do Paraná nas décadas de 1960 e 1970.  

Pelo exposto, o resultado da pesquisa conduz à afirmação de que as escolas rurais 
cumpriram o papel de ofertar o ensino primário à população que se concentrava no 
campo naquele momento, se organizando e encontrando formas de manter o ensino 
sob as condições existentes.  
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4. A ESCOLA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

O período que compreende as décadas de 1950 a 1970 também foram prolíficos no 
que tange a preocupação do governo do estado em formar estes professores para atuar 
no ensino rural. Neste sentido, as mensagens de governo expedidas no governo de 
Moyses Lupion, apontam a preocupação tanto com a deficiência do sistema de ensino 
primário quanto com a formação de professores. Em 1948, a primeira mensagem 
apresentada a Assembléia Legislativa afirmava  

[...] cremos que o nível técnico do nosso ensino pré-primário é ainda bastante 
baixo. Concorre para isso a falta de professores especializados. As nossas Escolas 
Normais não têm cursos de especialização neste sentido e só agora a organização 
do Instituto de Educação de Curitiba capacitou esse centro de formação do 
magistério para a formação de professores especializados. Até aqui, as nossas 
Escolas Normais ministram apenas o necessário para a formação geral do 
professor. (Paraná 1948, p. 84). 

 Nos anos seguintes, observa-se a criação de um grande número de escolas 
normais regionais em todo território paranaense. Ao consultarmos os dados relativos 
a quantidade de instituições criadas durante verificamos que, o número de escolas 
normais regionais saltou de dezoito como mencionado na Mensagem de 1950, para 
setenta e uma, conforme Mensagem de 1958, o que indica um crescimento de 
aproximadamente 300% no número de instituições de primeiro ciclo destinadas à 
formação de professores normalistas. Foram criadas pelo governo de Moysés Lupion 
setenta e nove escolas normais regionais no período de 1948 até 1957, das quais setenta 
e uma estavam efetivamente funcionando no ano de 1957, conforme os dados da 
Mensagem de Governo proferida em primeiro de maio de 1958.  

Em consonância com as políticas educacionais para a formação no estado do PR 
deste período o município de Cianorte teve a criação da sua primeira instituição 
voltada para a formação de professores em 1957, quatro anos após a fundação da 
cidade. A escola que inicialmente nominou-se Escola Normal Regional de Cianorte e 
posteriormente Escola Normal Regional Silva Jardim, manteve turmas durante os 
anos de 1957 e 1964, quando encerrou suas atividades.  

Ao voltarmos o olhar para as estruturas internas desta instituição de ensino, por 
meio da leitura dos documentos remanescentes, nossa pesquisa conseguiu identificar 
vários aspectos inerentes a cultura escolar produzidas pelos atores que compunham o 
cenário formado no seio da Escola Normal Regional Silva Jardim ENRSJ durante os 
anos de funcionamento da instituição.  

Sob este propósito, nos pautamos na definição de cultura escolar de Julia (2001) 
que afirma ser a cultura escolar um conjunto de normas que define os conhecimentos 
e condutas a serem acatados e um conjunto de práticas que permite a transmissão e 
incorporação desses comportamentos. Desta maneira, interessa à investigação, as 
normas e as práticas escolares.  
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Baseados nestes preceitos, buscamos identificar aspectos que permearam a vida 
da instituição, desde a construção de ideias, como ensinar e aprender, até mesmo 
como se deram as apropriações a respeito dos objetos, condutas e serem seguidas, 
hábitos e ritos criados em seu interior.  

Neste sentido, identificamos que a estrutura material da ENRSJ era demasiado 
simples, grande maioria dos objetos utilizados pertenciam a secretaria, como 
memorandos, atas, material de escritório de uso geral, materiais de limpeza e 
manutenção do prédio, livros da biblioteca e nas salas de aula, basicamente carteiras, 
armários, lousas e seus suportes, apagadores e giz.  

Quanto aos eventos efêmeros que exteriorizavam a instituição frente as demais 
instâncias sociais, marca-se a presença da participação dos sujeitos em vários eventos 
e datas comemorativas. No âmbito da ENRSJ consideram-se eventos festivos desde 
aulas inaugurais e de encerramento do ano letivo, passando por eventos de cunho 
popular, como o dia das mães e dia da árvore, e, com maior frequência, comemorações 
ligadas a datas políticas pré-estabelecidas pelo estado, como dia pan-americano, dia 
de Tiradentes, Proclamação da República, dentre outras.  

Dentre estas comemorações destacam-se aquelas que Bencosta (2006) classificou 
como pertencente a “cultura cívica”, que compreenderiam aos eventos festivos 
alusivos as datas patrióticas que o estado republicano brasileiro determinava que as 
escolas celebrassem. Na sequência, podemos observar um destes eventos: 

 

FIG. 4 | Título: Alunas da Escola Normal Regional Silva Jardim no sétimo aniversário de Cianorte (1960). Fonte: 
Gonçalves 2016. 

A fotografia demonstra a participação dos alunos da ENRSJ no desfile cívico em 
comemoração ao aniversário de Cianorte no ano de 1960. Como é possível observar, 
todas as alunas estavam com uniformes impecavelmente idênticos, com suas saias de 
pregas, blusas, sapatos, meias e luvas brancas. Nota-se que prepararam como adorno 
os dizeres “Cianorte Salve”, como complemento da apresentação no desfile. Quanto ao 
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local, podemos constatar que a fotografia foi tirada em frente ao prédio onde 
funcionava a Escola Normal de Cianorte, de forma intencional, com o objetivo de 
retratar oficialmente a participação das alunas no evento. 

Em relação aos aspectos internos da escola, dados que remontam ao corpo docente 
demonstram que do total de 129 alunos que efetivaram a matrícula e iniciaram o ano 
letivo, durante o período de 1957 e 1961, apenas 64 concluíram o curso quatro anos 
depois. O alto índice de evasão, de 50,3%, que justifica os poucos formandos da 
ENRSJ, vai ao encontro da afirmação de Lima (2015) de que a desqualificação dos 
professores foi uma constante, fato corroborado pelo implemento de sucessivos 
programas governamentais destinados à qualificação dos professores, como o 
Programa Logos II, cuja documentação, catalogada pela referida pesquisadora, revela 
a realização deste curso no município de Cianorte durante as décadas de 1970 e 1980.  

Outro aspecto que foi possível verificar, por meio dos dados registrados nos 
Diários de Classe, foi a grande presença dos alunos do sexo feminino. A tabela 
apresentada na sequência explicita o pequeno número de normalistas do sexo 
masculino, tanto que, no último ano, o ingresso no curso normal regional foi 
totalmente feminino. 

Já o corpo docente, observamos que a ENRSJ totalizou 20 professores lecionando 
as disciplinas do programa. Por vezes, o mesmo profissional era o responsável por 
ministrar mais de uma disciplina, sobrecarregando-se de trabalho devido à falta de um 
substituto. Nos primeiros quatro anos, praticamente todas as disciplinas eram 
ministradas pelos mesmos profissionais e, em alguns casos, ainda acumulavam 
funções, como é o caso da secretária, também professora de Português, Neusa Martini 
Sella, e da diretora Maria Sônia Azevedo Oliveira, que ministrava as disciplinas de 
Matemática, Canto Orfeônico e Educação Física. 

Para além dos dados quantitativos, os documentos revelaram a indícios relativos a 
organização interna da escola. Os alunos e professores organizaram-se e fundaram o 
Grêmio Literário Duque de Caxias, responsável por angariar fundos para a aquisição 
de livros e para contribuir com a melhoria do espaço escolar em geral. Além disso, os 
professores reuniam-se frequentemente em reuniões pedagógicas, destinadas a 
discutir o cotidiano escolar. As pautas apresentavam assuntos variados, como 
comemorações a serem realizadas, assuntos referentes aos alunos, provas a serem 
realizadas, discussão de assuntos pedagógicos e discussão de documentos enviados 
pela Secretaria de Educação e cultura do estado, dentre outros.  

De maneira geral, observamos que o cotidiano da escola e as tentativas de 
desenvolver um espaço de qualificação configuraram-se como expressão do conjunto 
de práticas que proporcionou a transmissão de saberes e conhecimentos em 
consonância com as ideias em circulação. Tanto as interação dos sujeitos, quanto as 
ações por eles executadas expressaram as práticas desenvolvidas cotidianamente e 
permitiram visualizar as diferentes maneiras de produção e percepção do espaço 
escolar pertencente a ENRSJ. 
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5. CONCLUSÃO 

Consideramos que as escolas rurais tiveram papel relevante frente à escolarização 
primária no município e que, mesmo diante da escassez de recursos que marcou esta 
modalidade de ensino no local, o Município encontrou formas para a ampliação do 
número de vagas na zona rural. No que se refere à construção e manutenção dessas 
unidades escolares a utilização de materiais da própria região, com estruturas simples 
e poucas dependências evidenciam o modelo barato e funcional. A iniciativa de 
construção passou primeiro pela questão da necessidade de atender à população nos 
locais em que ela se encontrava em maior número, em um período de intenso 
povoamento e ocupação territorial, com subsídios da companhia colonizadora.  

O desdobramento em turnos, as classes multisseriadas e unidocentes, o auxílio aos 
alunos carentes por meio da Caixa Escolar, a manutenção das escolas a cargo tanto da 
prefeitura quanto da Associação de Pais e Mestres e o repasse de recursos federais em 
obras de reformas contribuíram para que o ensino primário chegasse à população 
rural. Algumas escolas aventuraram-se na oferta do curso noturno para os que não 
tiveram acesso em idade própria. Por sua vez, os registros dos conteúdos escolares 
revelam a presença marcante das datas comemorativas e significativas, incorporando 
datas festivas do calendário civil ao calendário escolar. Os personagens heroicos, os 
rituais como o desfile cívico e os valores de apreço à pátria encontraram na escola rural 
de Cianorte um veículo para disseminar a cultura nacionalista do país. Os próprios 
nomes das instituições, vinculados aos estados brasileiros, presidentes, militares e 
outros personagens, retomam a questão da nacionalidade que se pretendia formar e 
manter. Há que se considerar que a maioria das escolas foram construídas na década 
de 1960, no entanto, o ápice do número de atendimentos realizados foi atingido na 
década de 1970, demonstrando que generalizações devem ser evitadas e comparações 
devem ser criteriosamente analisadas no curso da escrita da história da educação.  

Em relação à formação dos mestres rurais, a sistematização e análise das fontes 
possibilitou situar a instituição escolar estudada no contexto da formação do 
Município e da expansão das escolas normais regionais no Paraná. Por meio de um 
olhar panorâmico, foram traçados os caminhos que levaram à criação da escola de 
formação de professores, de nível ginasial, e procurou-se evidenciar como o processo 
de criação desta instituição vinculou-se com os mecanismos que buscaram implantar, 
nos diversos estados do Brasil, as preocupações expressas pelo governo Federal por 
meio da Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946. 

Assim, foi possível compreender as diferentes maneiras de produção e percepção 
da cultura escolar produzida pela Escola Normal Regional Silva Jardim. Nos 
documentos rastreados, observou-se indícios que levaram a identificar qual a 
materialidade da escola, quais objetos ofereceram suporte ao funcionamento da 
instituição, como os sujeitos interagiram ao participar de eventos efêmeros que 
compreendiam desfiles, festejos, comemorações e demais cerimônias que 
perpassavam o cotidiano escolar, além de evidenciar informações acerca do corpo 
docente e discente que atuou nesta escola, representante de uma modalidade de 
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instituição escolar que se propagou por diversos cantos do Brasil durante um curto 
período de tempo: a escola normal regional. 

Cabe, por fim, considerar que em Cianorte o intenso processo de ocupação 
territorial na década de 1960 e a expansão gradativa do ensino no Estado do Paraná 
nas décadas de 1960 e 1970, contribuíram, sobremaneira, para os percentuais de 
atendimento escolar na zona rural do Município no período delimitado, em 
consonância com as políticas estaduais e federais de expansão da educação rural. 
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RESUMO  

O objetivo deste texto é apresentar o resultado da pesquisa sobre a origem da 
creche no Estado de Santa Catarina a partir do Centro de Puericultura Beatriz Ramos, 
localizado na cidade de Florianópolis, capital do estado, referência de instituição 
educativo-assistencial à pequena infância e a maternidade no estado. As fontes a partir 
das quais foi se construindo esse objeto de estudo, constituem-se dos Relatórios anuais 
da Legião Brasileira de Assistência de Santa Catarina. O resultado evidenciou que a 
existência de diferentes interesses (econômicos, políticos, jurídicos, religiosos, e 
culturais) possibilitou o processo de estruturação do Centro de Puericultura e suas 
bases médico-higiênicas de assistência educativa à pequena infância. Conjunto de 
políticas de atendimento às crianças no estado adotadas pelo Governador Nereu 
Ramos, com enfoque nas áreas de assistência e saúde, respondia aos impactos 
provocados pela política desenvolvimentista industrial, instaurada no governo Vargas. 
A criação da creche constituía-se como uma estratégia de educação sanitária com foco 
nas famílias, em especial às mães, como uma medida eficaz no combate às doenças e 
mortalidade infantil originárias das precárias condições concretas de vida da 
população pobre. A creche teria a dupla função, educar higienicamente as família e as 
crianças. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

História da educação infantil, Creche, Educação infantil em Santa Catarina. 
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1. INTRODUÇÃO 

No final do século XIX e início do XX, a sociedade ocidental sofre mudanças 
profundas provocadas, entre outras questões, pelo processo de industrialização e 
urbanização que produziram, no âmbito das organizações sociais, entre outras 
questões, uma transformação no que tange às instituições responsáveis pelas crianças. 
A infância e a educação tornam-se objetos de uma ação social racionalizada, 
direcionada e planejada pelo Estado. Tais mudanças, embora variáveis nas diferentes 
camadas socioeconômicas e culturais, produziram uma nova forma de criação e 
educação das crianças. 

Esse processo, deflagra a construção de discursos e práticas científicas, o 
surgimento de instituições e profissionais voltados para a criança e a infância, sendo a 
pedagogia, a escola e o professor, aqueles que passam a ter como “objeto” privilegiado 
de intervenção, a criança (como aluno). A escola é a primeira instituição que se destaca 
com uma função social de compartilhamento com a família, de instrução e formação 
dos mais novos (ARIÉS, 1979; SACRISTÁN, 2008). Entretanto, cabe destacar que a 
existência de instituições voltadas para a educação da criança no Brasil, antecede a 
educação escolar e sua própria difusão pública1. 

O surgimento destas instituições sociais está vinculado, de modo acentuado, à 
história da assistência às crianças em asilos, reformatórios, orfanatos, abrigos e 
internatos, postos de puericultura, que são denominadas de formas diversas, conforme 
o momento histórico e a classe social a que se direcionam.  

No Brasil, o processo de definição das responsabilidades sociais sobre as novas 
gerações desencadeou a construção de padrões de assistência e educação 
caracterizados por processos excludentes, não assegurando acesso igualitário à 
assistência, saúde e educação, produzindo a convivência de diferentes modalidades de 
serviços educativos em instituições diversas, e com diferentes profissionais. Só a partir 
de 1988, é que se define constitucionalmente o direito a Educação Infantil às crianças, 
antes do ingresso no Ensino Fundamental.  

O esforço teórico na direção de compreender o processo histórico que marca as 
bases da Educação Infantil em alguns estados brasileiros tem permitido, de forma 
bastante consistente, conhecer suas origens e os contextos sociais que fizeram emergir 
as instituições voltadas para a criança em Creches e Jardins de Infância, e as funções 
sociais que cada qual assume em seu tempo.  No entanto, uma maior compreensão da 
construção sócio histórica da creche no Estado de Santa Catarina merece, ainda, um 
aprofundamento no sentido de ir além de generalizações, pois o estudo das produções 
sobre a história das instituições de Educação Infantil indicam que, tanto as pesquisas 
de âmbito nacional quanto regionais e/ou locais ampliam a compreensão de que a 
constituição dessas instituições não pode ser tratada a partir de generalizações, mas 
de complementariedades, pois as regiões brasileiras, ou mesmo seus estados, foram 

                                                   
1 Ver recente texto de Freitas e Biccas sobre o assunto in: FREITAS, Marcos Cezar. História social da educação no 
Brasil (1926-1996). São Paulo: Cortez, 2009. 
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sendo constituídos, povoados, colonizados de modo diverso, influenciando 
sobremaneira a constituição das instituições educacionais 

A concepção de história que guia esta pesquisa é fundamentalmente interpretativa, 
ao entender o fato histórico como resultante de um processo de construção, e,  por 
compreender que a história da educação e cuidado das crianças pequenas em Santa 
Catarina não se constituiu apenas no âmbito educacional, como afirma Kuhlmann 
(1998, p. 15), “A educação não seria apenas uma peça do cenário, subordinada a uma 
determinada contextualização política ou socioeconômica, mas elemento constitutivo 
da história da produção e reprodução da vida social”. 

Considerando esse entendimento, e tendo conhecimento da pouca produção 
historiográfica sobre a educação infantil em Santa Catarina, nossa pesquisa tem focado 
sobre esta temática com o intuito de contribuir com a escrita dessa história. Neste 
trabalho o objetivo é apresentar a investigação acerca da sua origem, a partir da 
criação, pela Legião Brasileira de Assistência, de uma creche no Centro de Puericultura 
Beatriz Ramos, localizada na capital do Estado de Santa Catarina, considerada 
referência de instituição filantrópica e assistencial à pequena infância em meados do 
XX nesse estado. 

Na construção do objeto de estudo privilegiou-se os relatórios da Legião Brasileira 
de Assistência, nos quais se inscreve os protagonistas da criação e estruturação do 
Centro de Puericultura Beatriz Ramos (1943) como também a realização do projeto de 
natureza educativo - médico-higiênica para assistência á infância e a maternidade no 
estado. 

Ainda nos arquivos da biblioteca Pública Estadual de Santa Catarina foi realizada 
uma incursão pelos jornais veiculados no período estudado, cujos discursos foram 
pertinentes para análise das diferentes forças e embates sociais envolvidos no projeto 
de nação em curso e para alargar a compreensão do papel da imprensa na difusão das 
campanhas educativo – médico – higiênica. 

A pesquisa teve início com uma revisão bibliográfica que permitiu localizar 
algumas obras de pesquisadores brasileiros da área da educação que buscaram 
demarcar a história da educação infantil, marcada por origens na assistência científica 
à infância nos asilos, nas creches e nos jardins de infância. Dentre as produções 
nacionais contamos com a contribuição de Kramer (1981); Kishimoto (1986); Fraga 
(1986, 2007); Civiletti (1988); Bastos (2001); Kuhlmann Jr. (1998); Carvalho (1997); 
Souza (2004), entre outros.   

O estudo sobre o trabalho recente de Batista (2013) que traz um levantamento das 
iniciativas de creche no estado de Santa Catarina, contribuiu para informar sobre o 
paradeiro das fontes para esta pesquisa. Outra busca realizada refere-se às produções 
de pesquisa do campo da Assistência Social, mais especificamente relacionadas à 
proteção à infância e a maternidade protagonizada pela Legião Brasileira de 
Assistência em parceria com a igreja e Estado na década de 1940.  

As fontes, a partir das quais foi se construindo o objeto de estudo, foram 
pesquisadas na Biblioteca Pública Estadual de Santa Catarina e Arquivo Público 
Estadual. Nesses arquivos foram encontrados Relatórios anuais da Legião Brasileira 
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de Assistência de Santa Catarina enviados à presidente da comissão central, Sra. Darci 
Vargas  pela Sra. Beatriz Pederneira Ramos, presidente da comissão estadual.  

O discurso que constitui os relatórios evidenciam um conjunto de ações voltados à 
proteção à infância e maternidade no estado de Santa Catarina, como também o 
processo de estruturação do Centro de Puericultura Beatriz Ramos como modelo de 
educação higiênica assistencialista para os postos de puericultura distribuídos pelo 
estado. Evidencia também o caráter educativo ali gestado, assim como, os sujeitos da 
sua ação: uma parcela da população infantil e suas famílias residentes nos morros da 
capital do estado.  

Nesse período, Santa Catarina é cenário de um amplo projeto educativo-
assistencialista, com vistas a disseminar uma educação higiênica nos meios populares, 
capitaneado pelo então interventor do estado governador Nereu Ramos que tem como 
alvo o processo de industrialização e urbanização no estado. Esse projeto de âmbito 
nacional constitui-se a partir de um conjunto de   políticas de atendimento às crianças 
com enfoque prioritário às áreas de assistência e saúde, respondendo aos impactos 
provocados pela política desenvolvimentista industrial, instaurada no governo Vargas.  

 

2 A CRIANÇA COMO OBJETO DE INTERVENÇÃO DA ASSISTÊNCIA CIENTÍFICA EM 
SANTA CATARINA 

A década de 1940 foi fortemente marcado pela assistência à saúde materno-
infantil, caracterizado por uma maior centralização política e maior participação do 
Estado nas políticas públicas, com ênfase à profilaxia de doenças, também conhecida 
como puericultura.  

Decorrente da criação do Ministério da Educação e Saúde Pública (1930), bem 
como do Departamento Nacional da Criança (1940), um amplo projeto de civilidade 
foi empreendido, servindo para difusão do movimento médico-higienista e, 
consequentemente, para a criação da creche, que passa a ser reconhecida como 
instituição que poderia minimizar os problemas causados pelas precárias condições de 
higiene e salubridade decorrentes do acelerado processo social de urbanização.  

Tal instituição passa a ser idealizada como espaço essencial para atender as 
necessidades de cuidado às crianças pequenas enquanto suas mães trabalham, 
configurando-se, deste modo, como instância reconhecidamente assistencial e 
custodial, estando voltada ao amparo de crianças provenientes de famílias 
empobrecidas. Em outras palavras, a creche passa a fazer parte de uma política 
destinada à infância no Estado Novo, configurando-se como um espaço de tutela e 
proteção as mulheres e às crianças por serem consideradas mais vulneráveis aos 
efeitos da pauperização.  

A organização e o diálogo estabelecido com as fontes documentais, indica que o 
estado de Santa Catarina, na primeira metade do século XX, acompanhava as 
propostas modernas nacionais e internacionais de retirada das crianças do 
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“anonimato para ser um foco sobre o qual se concentram as mais diversas atenções” 
(CAMPOS, 2008, p. 175). 

É no início da década de 1940, com a criação do Departamento Nacional da Criança 
que se intensifica a assistência à maternidade e a infância no estado. É a partir do 
Decreto-Lei I2024 - de 17 de fevereiro de 1940, que fixa as bases da organização da 
proteção à maternidade, à infância e à adolescência em todo o país, que o governo 
catarinense expande as políticas educativo-assistencialistas em conformidade com o 
amplo projeto nacional em desenvolvimento como evidencia o  Art. 1º desse decreto: 

Será organizada, em todo o país, a proteção à maternidade, à infância e à 
adolescência. Buscar-se-á, de modo sistemático e permanente, criar para as 
mães e para as crianças favoráveis condições que, na medida necessária, 
permitam àquelas uma sadia e segura maternidade, desde a concepção até a 
criação do filho, e a estas garantam a satisfação de seus direitos essenciais no 
que respeita ao desenvolvimento físico, à conservação da saúde, do bem-estar e 
da alegria, à preservação moral e à preparação para a vida. (BRASIL, 1940). 

A imprensa catarinense ocupa um lugar privilegiado no governo como 
instrumento de disseminação e propaganda das ideias relativas aos novos hábitos e 
valores no que consiste aos princípios higiênicos reguladores e normalizadores do 
comportamento da população, mais especificamente das mulheres e das crianças. Em 
artigo publicado no jornal, há uma exaltação desse projeto nacional como também o 
anuncio de que o estado de Santa Catarina está em consonância com o mesmo: 

No nosso país, existe no momento um grande entusiasmo e um esforço 
construtivo por tudo que se relaciona com a proteção á infância, traduzido na 
recente criação do Departamento da Nacional da Criança. Tal entusiasmo se 
espraiou pelas unidades federativas, e no nosso Estado atingiu um nível bastante 
elevado (A GAZETA, Jan. 1940)  

O investimento na área da assistência científica, com foco na maternidade e na 
infância se amplia com a inauguração do Centro de Saúde Pública da Capital em março 
de 1940 e com a inauguração da cozinha dietética no mesmo ano.  

A proteção à maternidade e a infância torna-se nesse período, objeto de 
intervenção vigilante e sistemática com teor educativo-assistencialista pelos médicos, 
enfermeiras, visitadoras, assistentes sociais, filantropos, religiosos, mulheres da alta 
sociedade, que se engajam no projeto que tem como mote a produção de uma raça 
forte e sadia que pudesse sustentar, lá adiante, o processo de modernização e 
industrialização numa condição de subalternidade. Nesse projeto, a criança, em 
especial, passa a ser considerada como promessa do “futuro do amanhã” Para tanto, 
torna-se crucial a sua boa condição física e sua educação moral no que consiste   

A concepção da assistência científica, formulada no início do século XX, em 
consonância com as propostas das instituições de educação popular difundidas 
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nos congressos e nas exposições internacionais, já previa que o atendimento da 
pobreza não deveria ser feito com grandes investimentos. A educação 
assistencialista promovia uma pedagogia da submissão, que pretendia preparar 
os pobres para aceitar a exploração social. O Estado não deveria gerir 
diretamente as instituições, repassando recursos para as entidades. Kuhlmann 
(1998, p.14) 

A cozinha dietética anexa ao centro de saúde da capital do estado assume a função 
de assistir, controlar e educar as mães nutrizes e as crianças nos princípios higiênicos 
e da puericultura.  Esse trabalho regulador e formador dos hábitos, costumes e 
condutas consideradas aceitas, baseados na concepção da assistência científica, é 
enaltecido e exercido como ação social e educativa pela imprensa nas frequentes 
publicações de artigos e notícias. O artigo de Moreira Neto, chama atenção para os 
problemas da alimentação da criança no seu desenvolvimento e para o problema da 
falta de conhecimento das mães para nutrir seus filhos:  

 [...] comemorando a passagem do Dia da Criança, foi inaugurado no Centro de 
Saúde da capital uma cozinha dietética anexada ao serviço de Higiene Infantil. 
Destina-se ela a fornecer aos infantes matriculados no serviço de alimento de que 
carecem, o qual muitas vezes, seus pais por motivos de ordem financeira ou por 
não conhecerem as regras da bôa higiene e da sã puericultura não lhes pode dar. 
De início, será proporcionado alimento a 60 crianças diariamente, já 
completamente preparado, em mamadeiras esterilizadas, que as mãis levarão 
para suas casas onde só bastarão passa-las rapidamente em banho maria, nas 
horas prescritas para as refeições do infante. [...] Regimes dietéticos especiais 
serão feitos para as crianças doentes, de forma que sua alimentação de fator 
maléfico, que é por vezes, se torne elemento reparador e mesmo terapêutico. [...] 
Na cozinha dietética realizar-se-ão também demonstrações e mesmo pequenos 
cursos práticos sobre a tecinica de preparo das refeições infantis, bem como de 
puericultura elementar as quais são franqueadas a todas as pessoas que os 
desejarem assistir [...]. (GAZETA, mar. de 1940) 

Evidencia-se no discurso a ideia da incapacidade das mães pobres no que consiste 
aos cuidados com a saúde dos filhos. Nesse sentido campanhas são produzidas e uma, 
especificamente, é protagonizada pelo Jornal A gazeta: O Concurso de Robustez 
Infantil que tem como objeto de central o aperfeiçoamento e revigoramento físico da 
raça  brasileira. 

Pelo aperfeiçoamento da raça: Será amanhã, às 9 horas, no Departamento de 
Saúde, o empolgante concurso infantil de Robustez e Beleza, instituído pela “A 
Gazeta”. Uma comissão de distintos médicos especialistas julgará os candidatos, 
conferindo aos melhores classificados. (A Gazeta, 30 mar.1940) 
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Ainda sobre o aspecto do revigoramento e aperfeiçoamento da raça, cabe lembrar 
que MONCORVO FILHO (1938, p.4), anunciava a importância de:  

[...] intensificar a assistência às mães e seus filhos, educar a população brasileira, 
fiscalizar e aconselhar as famílias pobres por intermédio de beneméritas e 
competentes visitadoras, por em prática tudo quanto de útil tem sido pela 
Medicina, pela Hygiene e pela Puericultura adquiridos em-prol do 
robustecimento da raça e do combate à nati-mortalidade e à lethalidade infantil, 
cuidar desveladamente da alimentação dos lactentes devem constituir as bases 
das melhores medidas em bem do povo. 

O investimento nesses aspectos, envolvendo as crianças e famílias das classes mais 
pobres tem como premissa a relação entre educação e saúde, no sentido de que à 
primeira cabia a formação moral e de hábitos higiênicos, como também a inculcação 
dos ideais do Estado Novo. Já à segunda cabia a responsabilidade de sanear o espaço 
social através de uma política de higienização dos povos pobres (FIGUEIREDO, 1946; 
DNCr, 1952). 

Estes discursos revelam uma preocupação com a educação das crianças e das mães 
sob uma base médico-higiênica, em que o aperfeiçoamento da puericultura leva à 
produção de métodos e à criação de uma infinidade de instituições destinadas a 
proteger a vida das crianças pequenininhas, merecedoras de maiores cuidados da 
higiene infantil (MONCORVO FILHO, 1923).  

Neste sentido, é possível dizer que é a partir dessa concepção que começa a ser 
esboçado o modelo de creche em Santa Catarina, pois decorre desse novo olhar 
lançado sobre as crianças uma grande mobilização por parte de profissionais, políticos 
e intelectuais de diferentes segmentos da sociedade, dentre eles jurídico, empresarial, 
religioso, médico-sanitário e pedagógico, no sentido de retirar as crianças de 
ambientes compreendidos como inadequados para o seu desenvolvimento, para 
oferecer melhores condições de vida por parte dos poderes públicos e entidades 
particulares.  

 

3. POSTO DE PUERICULTURA BEATRIZ RAMOS: LÓCUS DA ORIGEM DA CRECHE 
NO ESTADO DE SANTA CATARINA  

No ano de 1942 foi instalada no Estado, a Legião Brasileira de Assistência (LBA), 
compondo o movimento médico-higienista de proteção à infância e a maternidade que 
estava se constituindo em âmbito nacional. Criada por inspiração da primeira dama 
do país, senhora Darci Vargas, contava com apoio dos industrias, das autoridades civis, 
militares e eclesiásticas,  
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Na capital catarinense, esta Legião foi fundada em 18/10/19422, sob a presidência 
de Beatriz Pederneiras Ramos, esposa do Interventor Federal, Sr. Nereu Ramos, e 
contou, já no início, com adesão voluntária de 678 legionárias dispostas a assumirem 
a “nobre missão” de assistência que lhes estava sendo confiada (RELATÓRIO LBA, 
1943).  

Com vistas a consolidar a proposta de amparo às crianças pobres e suas mães, 
educando-as sob os princípios da puericultura em conjunto com o governo do estado, 
no ano de 1943, foi lançada a pedra fundamental do Centro de Puericultura da LBA 
em Florianópolis3. 

De acordo com o relatório de 1943, neste Centro de puericultura foram instalados 
os seguintes serviços: 

Dispensário de Higiene Pré-Natal; Cantina Maternal; Serviço Obstétrico 
Domiciliar; Dispensário de Odontologia; Dispensário da Higiene da Criança; 
Cozinha Dietética; Dispensário de Fisioterapia; Serviço de Visitadoras-
atendentes; Serviço de Enfermagem; Creche. Todos esses serviços serão postos 
em funcionamento tão logo se inaugure o Centro.  

O Centro de Puericultura foi construído em região central da cidade, mas “servindo 
principalmente à população dos morros [...], tem o mais moderno e eficiente 
aparelhamento”. Este “estabelecimento modelar” ficou sob direção do clínico e 
pediatra com especialização em puericultura, Dr. Miguel de Sales Cavalcanti, médico 
do Departamento de Saúde Pública. Sua construção obedeceu às determinações do 
Departamento Nacional da Criança (DNCr), e a planta do Centro da LBA de 
Florianópolis, por ser edifício mais amplo, foi elaborada “de acordo com a orientação 
dos técnicos do Departamento de Saúde, pela diretoria de Obras Públicas do Estado” 
(RELATÓRIO LBA, 1944).  

Para além das plantas e croqui do prédio, o relatório em análise traz a descrição 
dos espaços, como uma espécie de memorial descritivo, contando as seguintes seções:  

Sala do “Museu de puericultura”, logo à entrada principal, onde estarão 
expostos, permanentemente trabalhos sobre puericultura; uma “Sala de Espera”, 
envidraçada abrangendo toda a extensão ocupada pelas salas dos ambulatórios 
de “odontologia” de “Higiene Pré-Natal”, de “Higiene da Criança” e de 
“Fisioterapia”; sala da “Secretaria” e sala da “Biblioteca” cujas estantes conterão 
apenas trabalhos e obras que se relacionam com a ciência da puericultura; sala 
da “Cantina Maternal”, onde senhoras lactentes, inscritas no centro, poderão 
tomar diariamente suas refeições. Existe a seguir o “Vestuário” e logo o 
                                                   

2 A primeira reunião para proceder aos trabalhos de fundação da LBA em Santa Catarina aconteceu em 
12/09/1942, no Clube Doze de Agosto, e reuniu “senhoras e senhorinhas de todas as classes sociais” da capital 
(RELATÓRIO LBA, 1943).  
3 Outros Postos de Puericultura foram construídos no interior de estado de Santa Catarina. Porém, nestes não 
houve os seguimentos de Creche e Jardim de Infância.   
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“Lactário”, este dividido em duas secções, com os seus “Guichets”, destinados um 
à “Entrega de Mamadeiras” e outro à “Recebimento de mamadeiras”; próximas 
uma da outra, as “Cozinha Geral” e a “Cozinha Dietética”, e a seguir as salas das 
“Passadeiras e Engomadeiras”, da “Lavanderia”, da “Rouparia” e, em secção 
contígua estão localizados os compartimentos da “Despensa”, do “Almoxarifado”, 
das geladeiras e “frigidaires”, e dos depósitos de lenha, compreendendo todas as 
peças enumeradas apenas uma ala do edifício, em cujos exteriores se localizam 
sete grandes depósitos d’àgua. Em outra ala, contígua às salas dos ambulatórios, 
encontra-se a sala de “Triagem”, onde são feitos os exames preliminares da 
criança, ao ter ingresso na “creche”, a das “Visitadoras-atendentes”; a de 
“Amamentação”, onde mães lactentes, que possuem filhos na “creche”, poderão 
vir amamenta-los nos intervalos dos seus trabalhos. Junto a sala de “Triagem 
estão os compartimentos dos banheiros, das instalações sanitárias e do vestiário 
infantis. Antes de ingressar na creche cada criança terá que submeter a um 
banho diário, em cuja ocasião trocará a sua roupa.  

No que diz respeito à Creche, o relatório (1944) evidencia que esta foi projetada 
para atender aproximadamente 60 crianças, filhas de mães trabalhadoras, e se dividia 
em duas seções distintas: “berçário e estagiário”.  O berçário atendia 24 crianças de 0 
a 1 ano, e estava dividido em três espaços por vidraças, comportando 8 berços em cada 
um desses. Nos fundos do edifício existia um solário revestido com areia para atender 
esta faixa etária.  

O estagiário comportava “36 crianças em idade pré-escolar”, era composto por 
igual número de mesinhas e camas pequenas e desmontáveis, sendo que as camas 
somente eram utilizadas na hora da sesta, momento facultativo.  

As paredes da creche eram revestidas por painéis contendo desenhos extraídos dos 
livros de literatura infantil, e nas salas existia uma quantidade variada de brinquedos 
e jogos apropriados às crianças. Em um “terreno adjacente está sendo construído um 
parque infantil, que será independente do grande ‘Parque Infantil’, a ser construído 
pelo Governo do Estado, em terrenos vizinhos ao centro de Puericultura” 
(RELATÓRIO LBA, 1944).  

Nesses relatórios faz-se alusão ao aumento do atendimento e sua eficácia no 
acompanhamento materno-infantil, mais especificamente às mães gestantes, por 
médico especialista que ministra “ensinamentos necessários à gestação higiênica” 
como forma de acompanhar o “futuro ser”:   

À ocasião do parto internamos a gestante na maternidade, e, após isso, o recém 
nato recebe um enxoval, bem como o Credé, o B.C.G., etc. passa a criança a fazer 
parte do serviço de higiene infantil onde o puericultor e o pediatra estão atentos 
à sua evolução. Se a mãe da criança é empregada, deixa o filho na Créche, 
dependência berçária, de onde após passará ao estagiário. O solário, o parque, 
a alimentação sadia e os bons hábitos como o do banho e o da visita ao gabinete 
odontológico são permanentes vigias da criança. Se por ventura uma criança 
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adoece, é ela imediatamente isolada, e, si fôr o caso, internada na enfermaria de 
crianças por nós mantida no hospital de caridade. O peso é verificado 
semanalmente e inquéritos constantes são feitos na cantina maternal e no 
Estagiário para verificação do meio de vida [sic].  

É importante ressaltar que todo esse conjunto de ações relativas à educação das 
mães, no sentido de garantir a saúde do “futuro ser”, é acompanhado por autoridades 
representantes de segmentos diversos da sociedade: religioso, no papel do cardeal 
arcebispo; ministério da Educação; e o Chefe do Serviço de Saúde do Exército. Isto 
porque, conforme afirma Gondra (2010, p. 203), amparado nas defesas do Dr. 
Moncorvo Filho:   

[...] a vida das crianças seria assegurada com a ampliação do tempo de 
vigilância sobre os adultos. Deste modo, a ignorância dos pais, sobretudo das 
mães pobres, também deveria ser objeto de governo, patrocinado pelo Estado ou 
não, de modo a assegurar a viabilidade de um projeto para a Nação, para o qual 
o saber médico reivindicava a condição de pilar fundamental.  

Como parte de um conjunto de ações de amparo e assistência à maternidade e à 
infância, a LBA também se fazia presente nas atividades da “Semana da Criança” e 
“Concurso de Robustez Infantil”, os quais seguem as orientações do Plano Nacional de 
Saúde da Criança e tem claramente o intuito de educar a população sob os preceitos 
da higiene. A realização do Concurso de Robustez Infantil converge para a saúde da 
criança na perspectiva do revigoramento de uma raça forte e sadia e, portanto a sua 
realização tem o papel de apresentar à população e ás autoridades envolvidas no 
projeto de nação, o sucesso das iniciativas de caráter médico-higiênico realizadas no 
estado. Tal concurso inscreve-se nos preceitos de uma política que tem como 
pretensão a construção de um corpo ideal, que se dá desde a infância, tal como 
defendido por Moncorvo Filho (1917, p. 13-14): 

O futuro, a grandeza, o poder, a prosperidade e a força das nações dependem 
intrinsecamente do melhor estado de robustez physica e intellectual dos seus 
filhos. [...] São os cuidados hygienicos consagrados a infância que permitirão 
uma geração de adultos sadios: os povos vigorosos, e por isso mesmo mais ricos, 
são os mais cultivados intellectualmente:são elles que mais ardoroso cultos á 
hygiene. [...]. A hygiene é a força dos povos [sic].  

A política de amparo e assistência à maternidade e à infância previa, também, a 
constante vigilância às mães pelos postos de puericultura, através do “serviço de 
visitadora-atendente” e reuniões de mães com intuito de ensiná-las como cuidar e 
educar seus filhos:  

Na luta em favor da criança o centro de puericultura representa elemento da 
maior valia, quer pela saúde que defende, quer pela instrução que realiza. Basta 
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lembrar que, entre as inúmeras providências adotadas para completo êxito de 
seu trabalho, constitui preocupação dominante a propaganda e ensino dos 
preceitos de higiene que interessam as primeiras idades (FIGUEIREDO, 1938, p. 
57). 

As crianças de 0 a 1 ano eram objeto de intervenção dos serviços de higiene infantil, 
que ficavam sob a responsabilidade de uma enfermeira e sob vigilância do puericultor 
e do pediatra. As crianças maiores eram encaminhadas para o estagiário4 e também 
ficavam sob a vigilância de um grupo de profissionais.  Manuela Ferreira, em “Salvar 
corpos, forjar a razão”, trata das questões quanto à nova mentalidade que surge dos 
modernos conhecimentos médicos e biológicos, interdependentes, onde vemos 
culminar “a medicina higienista de tipo médico-social que elege a proteção à Infância 
como mote” (FERREIRA, 2000, p. 117).  

É importante ressaltar o caráter educacional evidenciado nessas iniciativas 
assistencialistas, já anunciado por Kuhlmann (1998, p. 190): “Há quem diga que a 
presença da medicina na creche seria outro fator a evidenciar o seu caráter não 
educacional, mas é necessário compreender que o núcleo da educação dos pequenos 
era pensado justamente como uma educação higiênica”. 

É no cenário dos centros de puericultura que aparece a cooperação da figura da 
enfermeira de saúde pública nos serviços de higiene infantil: “mensageiras do bem, 
instruídas, disciplinadas e disciplinadoras” – a criação dos seus serviços era “uma feliz 
providência para o Brasil” (FIGUEIREDO, 1938, p. 69). Nas palavras do professor 
Carlos Chagas, na conferência realizada na Faculdade Fluminense de Medicina, em 
outubro de 1934, e trazida por Figueiredo (1938, p. 71), vemos sua eloquente defesa da 
presença da enfermeira de saúde pública e de seu papel:  

Não poderei sequer esboçar, por todas as razões e sobretudo pela razão maior da 
incapacidade pessoal, um programa de proteção à infância; mas, de passagem, 
devo assinalar a alta valia que representa nas administrações sanitárias 
modernas e enfermeira de saúde pública, sobretudo quando aproveitado nos 
serviços de higiene pré-natal, infantil e escolar.  

Tratando mais especificamente dos profissionais da Creche, Figueiredo (1946, p. 
14) afirma que será suficiente o seguinte pessoal: um médico puericultor, uma 
encarregada e duas atendentes ou amas secas; prevendo ainda, mais à frente, no 
referido documento, que a “encarregada da creche deve ser pessoa familiarizada com 
a puericultura e a higiene infantil”, em que o “conhecimento dos preceitos elementares 
da puericultura e da higiene infantil será obrigatoriamente indispensável ao exercício 
do cargo de encarregada da creche, a fim de assegurar a fiel execução das ordens do 
médico puericultor em proveito das crianças”. As qualidades indispensáveis, exigidas 
à encarregada e às atendentes para o “cuidado físico e mental das crianças”, é a de que 

                                                   
4 Nos Relatórios da LBA analisados, não fica explícita qual a função do profissional que atua no Estagiário.  
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cada uma seja “afável, bondosa, tolerante, paciente e carinhosa” (FIGUEIREDO, 1946, 
p. 15). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa evidenciou um discurso impregnado de sentimento cristão e 
benevolente que revela as relações e alianças entre Estado e Igreja na perspectiva da 
consolidação das políticas de caráter médico-higiênico, assistencialistas e filantrópicas 
voltadas às crianças das camadas pobres da população.  

Esses preceitos serviram de base para as inciativas de creche constituídas, seja na 
capital ou no interior do estado, com vistas à formação do “homem novo”: obediente, 
saudável e produtivo. O Centro de Puericultura Beatriz Ramos, em linhas gerais seguia 
estes princípios, em conformidade com as orientações do Departamento Nacional da 
Criança (DNCr) e Departamento de Saúde Pública do Estado (DSP) que elegem a 
proteção à Infância e à maternidade como mote. 

A perspectiva médico-higienista destaca-se pela influência sobre as ações do 
Estado na produção de um modelo institucional que compõe a base estruturante da 
constituição histórica da Creche, corporificada nas políticas e práticas educativas –
assistenciais. 
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RESUMO  

Pesquisa que vem sendo desenvolvida no Doutorado em História na Universidade 
do Estado de Santa Catarina e tem como objetivo maior investigar e analisar como as 
Universidades Estaduais Bahianas vem formando professores de História para 
atuarem na escolarização básica. O percurso metodológico versa sobre analise de 
documentos legais, resoluções, diretrizes, ementas e projetos políticos pedagógicos, 
mas também faz uso da História Oral, onde os sujeitos envolvidos no processo ensino-
aprendizagem são convidados a relatar suas memórias e expectativas sobre essa 
formação, tendo em vista, que são entrevistados professores e estudantes, tanto em 
curso, quantos egressos. 
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APRESENTAÇÃO 

Professora do Ensino Superior desde 2010, venho insistentemente tentando fazer 
com que meus estudantes de graduação do curso de Licenciatura em História ampliem 
o olhar para além da sala de aula. Partindo do principio que a condição sine qua non 
para adquirir o diploma de licenciado em História é cruzar as fronteiras dos Estágios 
Supervisionados, essa é uma tarefa difícil! Mas percebo o quanto é difícil compreender 
História. E mais, ainda, explicar e construir uma narrativa histórica. 

Pois apresentar, problematizar e devolver, em forma de palavras o conhecimento 
produzido e adquirido, seja para a comunidade, seja para o seu avaliador, é também 
uma etapa significativa e importante para a profissão, mas que precisa ser feita. Nessa 
perspectiva, esse artigo, constitui-se acima de tudo, um momento de apresentar, 
embora que parcamente, um pouco das discussões encampadas ainda no primeiro 
semestre do Doutorado acerca da formação do professor de História.  

 
INTRODUÇÃO  

Atualmente a História, enquanto disciplina escolar consolidada, vem buscando em 
um período de maior autonomia, responder aos questionamentos dos variados 
processos humanos através do tempo e, ainda, buscando preparar o cidadão para 
entender e participar dos processos democráticos do País, ajudando o aluno a se mover 
em um mundo cada vez mais multicultural e multifacetado. Assim, a disciplina tem 
por objetivo, segundo as atuais diretrizes curriculares, preparar o aluno para conhecer 
e atuar nos processos de construção da cidadania e democracia no país. 

No entanto, essas discussões concentram-se muitas vezes no espaço universitário, 
não perpassando no cotidiano da escola básica. Entendo que algumas questões 
relacionadas diretamente com o campo do saber poderiam ser resolvidas ou pelo 
menos amenizadas com uma maior integração entre o campo do saber escolar e 
acadêmico. Muitas vezes, esses saberes são percebidos de forma separada, 
hierarquizada e até dicotômica. Aqui propomos pensar esses saberes a partir das 
relações que estabelecem entre si. Nesse sentido o estudo proposto se volta para uma 
questão com potencial de aprofundar a discussão sobre a formação de professores em 
diálogo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Licenciatura em História 
e seus processos de implantação pelas Universidades Estaduais do Estado da Bahia1. 

Levando em consideração que a perspectiva da história do tempo presente é 
dialogar com outros campos das Ciências Humanas, a proposta de estudo irmana-se e 
encontra eco nessa perspectiva teórica, pois perceber como as Universidades 
Estaduais baianas estão formando seus professores para atuar na rede básica de 
ensino, e examinar como a História, ciência de referência esta sendo apresentada, 
conhecida e problematizada faz parte da constituição de uma cultura política 

                                                   
1 A pesquisa está sendo desenvolvida no Programa de Pós Graduação em História na UDESC, sob orientação da 
Professora Doutora Cristiani Bereta da Silva. 
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especifica, de uma cultura histórica que orienta práticas culturais, que se quer 
hegemônica, se canalizar as nossas inquietações de pesquisa pelos questionamentos 
do papel da História na formação de uma identidade nacional. 

Pensando o historiador nos diversos espaços, onde ele é autor e objeto, onde é ele 
quem traz o sujeito para o debate, esse sujeito que se coloca enquanto aprendiz da 
História e produtor da ciência histórica, quando ele assume uma sala de aula. Isso 
interessa e muito à cultura política. E também à cultura escolar, entendida aqui na 
perspectiva de Julia (1995). A cultura escolar é descrita como um conjunto de normas 
que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas 
que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos. Temos aqui portanto, um ponto de convergência, pois a formação 
dos professores de História das Estaduais Baianas seguem as Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos Cursos de Licenciatura em História, um documento legal, nos convida 
a indagar qual o lugar da disciplina escolar história no currículo nacional prescrito. 
Sugerindo também questionamentos acerca do papel da História, bem como de pensar 
os limites da ação do Estado, ao deixar por conta dos estados legitimarem o que deve 
ser ensinado para legitimar a nação e promover o nacionalismo.   

A questão sobre o que se deve saber e saber fazer para ensinar história, apesar de 
trivial, é muito relevante para a aprendizagem histórica dos alunos do ensino superior. 
Ela ajuda a criticar e a redefinir os currículos dos cursos de formação inicial e 
continuada e também as formas de avaliação interna e externa desses cursos. A 
reflexão sobre os saberes e saberes-fazeres básicos requeridos aos professores de 
história tem desdobramentos também na formatação de novos currículos para a 
formação inicial nas Universidades. 

 
 FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE HISTORIA NA BAHIA: ALGUMAS PISTAS 

O Governo da Bahia mantêm quatro universidades estaduais: Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS), fundada em 1970; Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB), fundada em 1983; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB), fundada em 1980 e Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), fundada 
em 1991. Os dados de 2011 nos informam que as quatro universidades ofertam 282 
cursos de graduação, 14.487 vagas de graduação, 46.606 matrícula de graduação, 45 
cursos de pós-graduação, 4.643 docentes e 3.028 servidores técnico-administrativo 
(INEP, 2011).  

É bom ressaltar que em nível de graduação, a Bahia oferece quatorze (14) cursos 
de Licenciatura, doze (12) em universidades públicas e dois (2) em instituições 
particulares. Nas universidades públicas, dois são oferecidos nas federais e os demais 
nas universidades estaduais. Elaborado no exercício da autonomia didático-científica 
assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB – Lei nº 9394/1996), o 
currículo dos cursos de Licenciatura em História reflete as mudanças vivenciadas no 
âmbito jurídico-institucional, epistemológico e pedagógico do sistema de ensino 
superior, em geral, e da área de conhecimento de história, em particular. Todavia, sua 



 

 
 

7 

base legal é composta por resoluções do Conselho Nacional de Educação, publicadas 
entre os anos de 2001 e 2002, que orientam as políticas curriculares para os cursos de 
licenciatura em História, além das leis complementares que alteraram o conteúdo 
curricular da formação do profissional em história, sobretudo das leis que tornaram 
obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica. 
De acordo com a sua proposta curricular, o regime acadêmico adotado por essas 
Instituições é o semestral, organizado por meio da oferta de componentes 
curriculares/disciplinas que possuem cargas-horárias compatíveis com o quantitativo 
pré-estabelecido para a integralização curricular, sendo distribuídas da seguinte 
forma: 390 horas no primeiro, segundo, terceiro, quatro, sexto e sétimo semestres, 
405 horas para o quinto e 270 horas para o oitavo semestre.  

Percebemos que em alguns casos, infelizmente, as horas foram incorporadas às 
disciplinas acadêmicas, ou seja, reforçaram os ambientes de investigação sobre a 
Grécia clássica ou Brasil-colônia, por exemplo, sem a devida preocupação com o 
desenvolvimento das habilidades, saberes, questões caras ao ambiente escolar a ser 
enfrentado pelo futuro professor de história. 

É importante destacar que o debate acerca do Currículo dos Cursos de História não 
é novo, e que envolve as lideranças dos historiadores filiados à Associação Nacional de 
História, os técnicos do Ministério da Educação e, veladamente, os membros das 
principais corporações de pedagogos. Entre 1997 e 1998, houve a discussão sobre a 
elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs para os cursos de graduação 
em história, o único modelo em voga no país.  

Na sua tese de doutorado Margarida Oliveira (2003), abordou o conflito em torno 
do perfil do professor de história nesse período.  Ela aponta o desequilíbrio do 
documento no que diz respeito às habilidades e conteúdos necessários à formação do 
licenciado em história. Sua conclusão é clara e contundente: “As Diretrizes 
Curriculares Nacionais passam ao largo da formação do professor e, dos sete pontos 
que enumeram como competências e habilidades, apenas um se refere 
especificamente ao ensino de História e, nos outros se refere como se não fizessem 
parte do profissional em questão” (Oliveira, 2003, p. 186). 

Outro evento que explicita os desequilíbrios entre competências acadêmicas e 
competências práticas envolve a reserva das 800 horas para o estágio supervisionado 
e a prática de ensino. Até 1996, período da expedição da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBN) – a prática de ensino/estágio supervisionado ficava a 
cargo dos departamentos/faculdades de educação – responsável pela oferta de tais 
disciplinas e, obviamente, corresponsável pela construção do perfil do futuro professor 
de história. A LDBN já previa o aumento da carga horária de prática de ensino para 
300h e após a emissão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da escola básica (2002), a carga horária foi redimensionada para 400h. As 
Diretrizes curriculares Nacionais para os cursos de história confirmaram a carga 
horária de 400h, prescrevendo o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas 
dentro do próprio curso de história. Com a Resolução do Conselho Nacional de 
Educação (N. 2/2002), operou-se uma nova modificação na distribuição do tempo do 
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curso de história. Ficava estabelecida a obrigatoriedade de 400h para a “prática como 
componente curricular” e 400h para a prática como “estágio curricular supervisionado 
de ensino” (Cf. Andrade et al, 2002).  

Nas Universidades Estaduais da Bahia, a situação não foi diferente. Os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos de História foram elaborados levando em conta as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os Cursos de História, com fundamento na Resolução 
CNE/CES 13/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os Cursos de 
História, na Resolução CNE/CP 01/2002, na Resolução CNE/CP 02/2002. 

 É possível perceber, nos últimos cinco anos, o interesse acerca da desarticulação 
entre as disciplinas pedagógicas e entre estas e as disciplinas de conteúdos específicos 
(Cf. Cerri, 2006), a predominância do conteúdo factual em detrimento de saberes 
curriculares e saberes relativo às práticas pedagógicas, resistência à discussão sobre 
ensino de história dentro das universidades de maior prestígio (Cf. Ferreira, 2008) e 
separação entre a cultura histórica e a didática da história (Cf. Cunha; Santos, 2011).  

Em pesquisa recente, Itamar Freitas (2010) apresenta a posição de teóricos da 
história e do ensino de história não somente do Brasil – Ana Maria Monteiro (2007), 
Flávia Caimi (2008), Selva Guimarães Fonseca e Marcos Silva (2009) –, mas de países 
ocidentais com os quais há um diálogo. A saber: Jörn Rüsen (2007), Pierre Villar 
(1985), Isabel Barca (2006), Peter Lee (2002, 2006), Geoff Timmins, Keth Vernon e 
Christine Kinealy (2005), José Armas Castro (2001), P. James Shaver (2001), Joaquín 
Pratz (2006), Ivo Matozzi (1998), e Evelyn Héry (2000). E sinaliza que tais 
pesquisadores, preocupados com a formação de professores de história, divergem 
quanto às fontes, justificativas e conceitos empregados em suas argumentações. 
Enquanto alguns se debruçam para firmar uma razão histórica, outros se empenham 
em justificar a história-ciência como instrumento de justiça social, ou, ainda, de 
aproximá-la como saber prioritário no desenvolvimento humano e, como tal, 
submetido aos princípios construtivistas. 

Ainda nessa perspectiva, Itamar Freitas (2010), sinaliza que em termos de 
conhecimentos, são dominantes os conteúdos reconhecidos como típicos da ciência da 
história (50%), seguidos da matéria relacionada às áreas da pedagogia (40%), 
psicologia, geografia e linguística (10%). Da história, os teóricos apontam como 
fundamental o domínio de conteúdos conceituais e factuais da historiografia, 
procedimentos da pesquisa histórica e conteúdos também conceituais e factuais da 
teoria da história, história da historiografia e epistemologia histórica.  

Dos pedagógicos, são esperados o domínio de conhecimentos conceituais e 
factuais e procedimentais relacionados, principalmente, aos campos da didática e do 
currículo. Os demais conhecimentos requisitados são tidos como responsáveis por 
desenvolver no professor a capacidade de se expressar e de situar-se espacialmente, 
de compreender os processos cognitivos e as singularidades do desenvolvimento do 
aluno.  

Em nosso entendimento, o resultado da ação pedagógica está intimamente 
relacionado à forma como o professor entende a ciência de referência e, 
consequentemente, aborda os conteúdos escolares. De acordo com Nóvoa a formação 
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de professores está muito afastada da profissão docente, das suas rotinas e culturas 
profissionais (Nóvoa: 1995, p.5). É preciso entender o conhecimento histórico na 
perspectiva da investigação histórica, ou seja, incorporar a perspectiva da investigação 
na sala de aula. Segundo Schmidt (2000), alguns pressupostos influem na "forma do 
conhecimento", tais como a lógica ou os pressupostos epistemológicos a partir dos 
quais determinados conhecimentos são sistematizados; a lógica da interação, ou o 
sentido como o conhecimento se objetiva no conjunto de modos pelos quais alunos e 
professores se relacionam e ainda o conteúdo de classe da forma de ensino. Na lógica 
da interação, o professor pode ser visto como um sujeito que faz a mediação entre os 
alunos e o conhecimento em dois sentidos: de um lado ele faz uma reelaboração 
particular do conhecimento que apresenta aos alunos, de outro, representa a 
"autoridade" dos conhecimentos escolares (SCHMIDT: 2000, p.05). 

As pesquisas na área de Ensino de História vêm se destacando e ganhando 
legitimidade em todo o mundo. Isso se deve em grande parte ao que Jörn Rüsen (1987) 
vai denominar de uma grande “mudança de paradigmas” nos estudos de História da 
Alemanha Ocidental, que a partir dos anos sessenta nortearão transformações em todo 
o mundo. Essa mudança de paradigmas trata de uma reaproximação entre a História 
“acadêmica” e a didática da história. 

Assim como afirma Jörn Rüsen, com a retomada do debate acerca da Didática da 
História no âmbito acadêmico, as preocupações com as utilidades práticas da História 
ganharam lócus científico e abriram espaço para pesquisas com o foco sobre os 
processos de ensino e aprendizagem de História. Uma importante vertente das 
pesquisas em Educação Histórica procura, através da reunião e análise de dados 
empíricos, possibilitar um melhor entendimento das ideias dos jovens acerca dos usos 
da História. 

Rüsen aponta quatro itens sobre os quais tem se centrado o foco de discussões 
acerca da didática da história na Alemanha Ocidental, são eles: a metodologia de 
instrução dentro da sala de aula, as funções e os usos da história na vida pública, o 
estabelecimento de metas para a educação histórica nas escolas, além da verificação 
dos resultados das mesmas e por fim a análise geral da natureza, função e importância 
da consciência histórica. Rüsen defende a existência de uma Didática da História como 
sendo a disciplina capaz de unir novamente a reflexão acadêmica da natureza da 
história e a reflexão didática do uso da história na vida prática. Para Rüsen ensino de 
história é parte da ideia mais ampla da consciência histórica. 

A consciência história é “o grau de consciência entre passado, presente e futuro” e 
o local ideal para o desenvolvimento dessa consciência é a escola, mais 
especificamente nas aulas de história. 

De acordo com Schmidt e Garcia (2003), a investigação com fins didáticos pode 
ser uma atividade inerente ao ofício de professor, mas deve ser pensada na relação 
com o método e a teoria das ciências de referência – e não com a pesquisa 
genericamente entendida. Somente a partir daí é que os professores e alunos podem 
compreender e vivenciar uma relação histórica entre presente e passado, além de se 
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apropriarem do caminho da produção do conhecimento histórico. (SCHMIDT e 
GARCIA, 2003, p.238). 

Obviamente, entre os começos da história como disciplina escolar e nossos dias, 
houve um deslocamento nas finalidades formativas às quais ela se articula, passando 
de um civismo que supunha a subordinação do cidadão ao Estado e seus agentes para 
a afirmação da cidadania como fundamento da ação autônoma dos sujeitos que a 
escola pretende formar. Assim, no caso da história ensinada assistiu-se a uma 
mudança significativa: do culto a um passado heroico vinculado à fundação das 
nacionalidades à afirmação de experiências históricas múltiplas que representam a 
constituição dos diferentes grupos sociais em sua interação contrastiva e conflituosa 
(KNAUSS, 2005). A este deslocamento nos objetivos da disciplina correspondeu, ao 
menos nas propostas metodológicas preconizadas nos currículos, à defesa da iniciação 
à pesquisa, insistindo na investigação do passado em sala de aula. Percebemos assim, 
a necessidade de reestruturação das bases da relação escola de Educação 
Básica/Ensino Superior como forma de constituir um projeto efetivo de transformação 
social no qual o ensino de História seja um dos principais espaços de reflexão. A 
identificação de todo o conhecimento histórico à história erudita e de base científica 
feita na Universidade tem como contraparte a desvalorização do saber histórico 
escolar. Essa dicotomia tem sido reforçada na formulação dos cursos de licenciatura 
apesar dos esforços de integração entre pesquisa e ensino defendidos e supostamente 
praticados desde a década de 1980.  

Mas há de se pensar no convite de Oliveira (2011), quando diz que o debate deverá 
realizar-se de dentro para fora, isto é, da produção do conhecimento histórico para o 
sistema educacional, no qual os objetivos, métodos e, principalmente, etapas de 
produção do conhecimento escolar serão estabelecidos. Ainda de acordo com Oliveira, 
nesse debate, será imprescindível considerar, de um lado, a formação inicial do 
professor e, de outro, as suas condições de trabalho. Nada disso, contudo, é confessado 
nos projetos pedagógicos dos cursos. A pesquisa histórica que se pode fazer na escola 
obedece a outros desígnios, não sendo apenas a simplificação do conhecimento 
científico produzido academicamente. Pode-se mesmo afirmar que o conhecimento 
histórico e a iniciação à pesquisa que ele pode suscitar na escola estão submetidos a 
outras perspectivas metodológicas. No espaço da escola, a história serve para “indagar 
a relação dos sujeitos com os seus objetos de conhecimento, provocando seu 
posicionamento, questionando as formas de existência humana e provocando a 
redefinição de posicionamentos dos sujeitos no mundo em que vivem” (KNAUSS, 
1994: 2). Dessa forma, a história ultrapassa sua condição de disciplina, tornando-se 
instrumento para a leitura do mundo (KNAUSS, 2001). E só no encontro com outros 
sujeitos esse movimento é possível. Em outras palavras, a investigação da história só 
se faz coletivamente – e aqui é impossível não reconhecer o tom prescritivo desta 
proposição. Por isso, a necessidade de se ter clareza das concepções que regem sua 
prática enquanto profissional docente (de Educação Básica e do Ensino Superior).  

É fundamentada nessa proposição que sinalizamos a importância de investigar 
como esses professores de História que saem dos cursos das licenciaturas de História 
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das Universidades Estaduais do Estado da Bahia/UNEB, UESC, UEFS e UESB, estão 
sendo orientados para atender ao público da Educação Básica. Como acontece então 
nos Cursos de Licenciatura em História, que nas suas Orientações Curriculares 
preconizam no item sobre Competências e Habilidades: problematizar, nas múltiplas 
dimensões das experiências dos sujeitos históricos, a constituição de diferentes 
relações de tempo e espaço? Analisar como os cursos abordam o ensino de História, 
como está formando seus professores e como estão preparando-os para a escolarização 
básica são questões que nos levam a refletir sobre qual sentido está sendo dado á 
História e por conseguinte, a outra questão central é discutir qual o lugar da História 
dentro do currículo nacional? Qual o tratamento dispensado a essa disciplina, 
enquanto constitutiva da memoria nacional?    

Nesse sentido o estudo proposto se volta para uma questão com potencial de 
aprofundar a discussão sobre a formação de professores em diálogo com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do curso de Licenciatura em História e seus processos de 
implantação pelas Universidades Estaduais do Estado da Bahia.  Há simetria? Ou uma 
total discrepância nas formas de organizar seus componentes e disciplinas que 
preparam os alunos para o universo da sala de aula? Quais as concepções sobre 
professor de história e seus saberes? E quais identidades podem ser constituídas a 
partir de tal formação? 

De acordo com Rusen, formação não significa poder dispor de saberes, mas de 
formas de saber. Entretanto, essa competência cognitiva precisa estar preenchida com 
os conteúdos do saber, a experiência da diferença e da mudança no tempo (RUSEN, 
2007, pag.101e112).  

Dessa forma, torna-se fundamental pensar um Ensino de História que, 
considerando essas características, não abra mão do desenvolvimento da consciência 
histórica, nem do compromisso com o processo de desenvolver a racionalidade 
histórica, de modo que a História possa ser uma orientação para a vida. Essas 
preocupações precisam ser pensadas em contextos investigativos. 
 

CONSIDERAÇÕES 

A partir das discussões apresentadas podemos inferir que a discussão sobre Ensino 
de História dialoga constantemente com as culturas políticas, tendo em vista que a 
História, possui em sua trajetória alguns objetivos que irmanam-se com a proposta de 
hegemonizar, não de forma tranquila, mas sim conflituosa as perspectivas do Estado 
Nacional. E pensar o projeto politico para o Brasil, é pensar o papel da escola, é pensar 
o ensino de História. Qual identidade nacional vem sendo construída? Qual História 
vem sendo contada e qual passado vem sendo memorado, sugere pistas para 
seguirmos a trilha das cultuaras políticas e suas relações com a cultura histórica. Bem 
como seus conflitos e resistências. Pois a História que escrevia e contava sobre uma 
identidade, apresenta-se no tempo presente com outras funções, dentre elas a social 
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de nos ensinar a conviver com o outro, com a diversidade, como humano, a respeitar 
as diferenças, a construir sociabilidades.  
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PALAVRAS-CHAVE 
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O presente estudo registra, do ponto de vista histórico, a análise do percurso de 

formação do curso técnico em Administração por meio da Educação a Distância (EaD) 
em Sergipe, sob a égide do princípio da democratização - acesso, permanência com 
conclusão e qualidade. Identifica o perfil dos primeiros estudantes que tiveram acesso 
ao curso ofertado e relaciona os acontecimentos que têm interferido na permanência 
com conclusão dos estudantes ingressos. Além disso, mostra as situações que têm 
afetado a qualidade do curso ofertado. Trata-se de um estudo de caso realizado no 
Instituto Federal de Sergipe, no campus de Estância. O referido campus nasce com a 
primeira fase de expansão da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que 
traz na sua institucionalidade princípios e concepções orientadoras, as premissas da 
integração e da articulação entre ciência, tecnologia, cultura, conhecimentos 
específicos e o desenvolvimento da capacidade de investigação científica como 
dimensões essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes necessários ao 
permanente exercício da laboralidade, que se traduzem nas ações de ensino, pesquisa 
e extensão. Os institutos, autarquias federais que ofertam cursos técnicos, 
tecnológicos, nível superior de graduação e pós-graduação visam à formação de 
profissionais e especialistas na área tecnológica e oferecem ainda formação pedagógica 
de professores para a educação básica, ou ainda cursos de formação inicial e 
continuada para os trabalhadores.     Especificamente o campus Estância começou o 
seu funcionamento em janeiro de 2011, com apenas uma turma de Edificações. Em 
2015, oferece o curso superior de Engenharia Civil, 03 cursos técnicos distintos 
presenciais, e um curso técnico em Administração na modalidade a distância, este 
último é objeto deste estudo. Em 2013, foram abertas duas turmas com 30 vagas. O 
processo seletivo para a entrada dos estudantes foi a análise de currículo. Dos 60 
ingressantes, 42 permanecem. Exatamente 30% dos estudantes não continuam neste 
percurso formativo. Então indaga-se:  que história está sendo construída para os 
cursos da Educação a distância no campus Estância- do Instituto Federal de Sergipe? 
A história construída tem contribuído para a promoção de uma Educação 
democrática? Para responder a este último questionamento, realiza-se uma análise, 
levando em consideração os pressupostos levantados, a priori, na esteira de Luckési 
(1995, p. 26), quando ele afirma que “a democratização da educação passa por três 
pontos fundamentais: o acesso à educação, a permanência do educando na instituição 
até uma certa terminalidade e a qualidade do ensino”. O debate sobre a universalização 
do ensino como sinônimo de democratização da Educação já é ultrapassado. É preciso 
investigar para além do acesso. O incentivo à EaD pública e por meio da rede mundial 
de computadores no Brasil é recente. Houve grande crescimento desta modalidade nos 
últimos anos. As instituições de ensino começaram a investir esforços nesta direção. 
É, portanto, necessário registrar a história de cursos de EaD nestas instituições, os 
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fatores que contribuem para a permanência dos seus estudantes e a qualidade das 
formações desta natureza. Além disso, questiona-se: qual o perfil dos primeiros 
estudantes que tiveram acesso ao curso técnico de Administração ofertado? Que 
acontecimentos têm interferido na permanência com conclusão dos estudantes 
ingressos? Existem situações que têm afetado a qualidade do curso ofertado? Para a 
produção deste estudo, utilizou-se da abordagem histórica- cultural, com base em 
March Bloch e Peter Burke. Para a escolha das fontes dos dados, optou-se pela 
triangulação que consiste em um “procedimento em que o pesquisador utiliza variadas 
fontes de informação para validar os resultados” (GRESSLER, 2007, p. 97). Compõem 
a triangulação utilizada neste estudo: a análise de documentos, a aplicação de 
questionários e a realização de entrevistas semiestruturadas. Segundo Triviños (2008, 
p. 138), “a técnica da triangulação tem por objetivo básico abranger com máxima 
amplitude a descrição, explicação e compreensão do foco em estudo”. A análise dos 
fatos coletados e os dados quantitativos foram considerados na construção do percurso 
histórico. As entrevistas e os questionários foram inseridos em uma concepção de 
memória coletiva abordada por Halbwachs (1990). Gamboa (2003) diz que a 
contribuição de uma pesquisa independe da vertente utilizada, ela deve servir para 
favorecer a transformação da realidade. Ainda afirma que as polêmicas sobre técnicas, 
teorias e epistemologia devem ter importância secundária em um trabalho científico, 
pois o primordial é a sua contribuição com a prática educativa. A investigação começou 
pelos documentos que possibilitaram ao campus Estância promover Educação a 
distância nos cursos. Após esta fase inicial, foi elaborado um questionário de múltipla 
escolha com a intenção de que este contribuísse com os objetivos desta pesquisa: 
identificar o perfil dos primeiros estudantes que tiveram acesso ao curso ofertado, 
relacionar os fatos históricos que têm interferido na permanência com conclusão dos 
estudantes ingressos e mostrar situações que estão afetando a qualidade do curso 
ofertado. A necessidade primeira de um diagnóstico que trouxesse as percepções e as 
análises de todos os estudantes envolvidos foi importante para nortear o trabalho. 
Neste momento, a entrevista não era a técnica mais adequada. Somente depois dos 
dados coletados, a partir do questionário aplicado com os estudantes que ainda 
permaneciam no curso e já de posse de um panorama geral das suas percepções e 
análises, fomos buscar entrevistar os sujeitos envolvidos. Foram entrevistados 30% 
dos estudantes que continuam no curso, os dois tutores presenciais e três gestores do 
curso. Este trabalho constata que o campus Estância, por meio da EaD, tem afetado à 
classe trabalhadora, porém tem que avançar no que tange à permanência dos seus 
estudantes e mais ainda- na qualidade dos serviços prestados. Ampliar oportunidade 
de formação para quem, muitas vezes, não a tem na sua forma convencional é cada vez 
mais aceito e exige um conjunto de competências, porém o envolvimento das pessoas 
- partícipes nesse processo de formação - é o mais importante.  O curso em questão 
tem afetado, principalmente, um púbico jovem adulto, feminino, casado, da cidade 
polo e municípios circunvizinhos. Os estudantes, em sua maioria, pertencem à classe 
trabalhadora e possuem renda familiar de 01 salário mínimo. A maioria estuda apenas 
1 ou 2 horas semanais e utilizam pouco o sistema de tutoria a distância. Os estudantes 
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focam o estudo no material apostilado e não usam o espaço da biblioteca do campus 
para aprimorar as suas leituras. Há pouca interação e problemas de comunicação em 
diversos níveis. A grande maioria sente falta das tecnologias sincrônicas no curso e já 
pensou em desistir, em algum momento deste percurso formativo. Uma grande parte 
acredita na modalidade, aceita bem o processo de avaliação e estão satisfeitos com o 
curso. No que tange ao acesso, o campus Estância do IFS conseguiu afetar a classe 
trabalhadora, como preconiza os seus princípios. Em meio a falta de experiência da 
instituição com a modalidade EaD e aos acontecimentos indesejáveis durante o 
percurso histórico da formação, o campus Estância até que conseguiu criar condições 
para que os ingressos permanecessem até a conclusão do curso, ainda que muito esteja 
afetando a qualidade dos serviços prestados. A descontinuidade de gestão, a adoção de 
uma única metodologia para o processo ensino-aprendizagem e um sistema de 
comunicação insatisfatório foram alguns dos principais desafios encontrados, 
adversários da qualidade. No referido campus, a EaD ainda é vista como uma 
estratégia apenas para aumentar os dados estatísticos de acesso e, consequentemente, 
para aumentar a quantidade de recursos. Não acreditam na modalidade com 
capacidade transformadora. 
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RESUMO 

O presente artigo pretende analisar como se deu o processo de “estadualização” do 
Ginásio Parnaibano. O Ginásio Parnaibano foi fundado em 1927 como 
estabelecimento de ensino privado, onde tinha como mantenedora a Sociedade Civil 
Ginásio Parnaibano. A criação do Ginásio foi apoiada por pessoas da elite econômica 
da cidade que visava oferecer a juventude, principalmente masculina o ensino 
secundário de preparação a um curso superior para clientela que não optava pelo 
exercício do magistério. A estadualização deste estabelecimento educacional indica 
que houve uma ação política na educação formal pública parnaibana, que se efetivou 
com a assinatura da Lei Estadual nº 1892, de 21 de novembro de 1959. O recorte 
temporal refere-se ao ano de 1959 ao de 1970, correspondendo ao período entre a 
oficialização do Colégio Estadual Lima Rebelo e a mudança do prédio escolar ao local 
em que esta instituição educativa permanece funcionando até hoje. A metodologia 
utilizada foi a coleta e interpretação das fontes, utilizando-se da pesquisa bibliográfica 
e análise de fontes documentais, como jornais, revistas, livros de memórias, legislação 
e almanaque. O aporte teórico se baseia em alguns autores regionais: BRITO (1996), 
LOPES (2001), MENDES (2007), dentre outros. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Ginásio, estadualização, ensino secundário 



 

 
 

9 

1. INTRODUÇÃO 

No limiar do século XXI ainda existem debates em torno da democratização do 
ensino e da realidade das escolas públicas brasileiras no sentido de que as lutas 
políticas em torno do ensino público não foram capazes de solucionar as dificuldades 
de acesso das camadas sociais menos favorecidas economicamente à escola gratuita 
de qualidade.  A sociedade brasileira mudou e juntamente com ela a função social da 
escola também se modificou, deixando de ser apenas um local de aprendizagem para 
tornar-se um espaço de sociabilidade no qual existem diferenças sociais, econômicas 
e culturais. Logo, o Estado passou a ser percebido como elemento constitutivo de 
poder e oferecedor de oportunidades sociais aos menos favorecidos, garantindo o 
direito de todos à educação. 

A temática debatida aqui está relacionada à História das Instituições escolares, 
cujo objeto de estudo escolhido foi O Ginásio Parnaibano localizado na cidade de 
Parnaíba no estado do Piauí. Esse artigo parte de uma pesquisa maior iniciada no 
Programa de Pós-graduação em Educação em nível de mestrado da Universidade 
Federal do Piauí com o título de “A ação educativa de uma Sociedade civil: história e 
memória do Ginásio Parnaibano (1927-1971)”. Pretende-se aqui versar sobre um dos 
tópicos que serão abordados nessa pesquisa.  

Portanto, este artigo aborda sobre a questão da “estadualização” do Ginásio 
Parnaibano, uma instituição escolar da cidade de Parnaíba que atualmente é 
denominada de Colégio Estadual Lima Rebelo. O termo “estadualização” foi 
encontrado nos jornais e nos livros de memórias que foram escritos por parnaibanos 
que vivenciaram este momento. Por isso, optou-se pela utilização deste termo para 
caracterizar o processo que substituiu a Sociedade Civil Ginásio Parnaibano como 
entidade mantenedora do funcionamento desta instituição de ensino pelo governo 
estadual do Piauí.  

O Ginásio Parnaibano foi inaugurado em 1927 como estabelecimento de ensino 
privado tendo como mantenedora a Sociedade Civil Ginásio Parnaibano que fundou e 
administrou a instituição escolar até a data da sua oficialização como Escola Estadual. 
Até o século XX, a educação da cidade de Parnaíba recebeu pouco apoio do poder 
público, seja municipal ou estadual. Por isso, foram primeiramente os 
empreendimentos particulares que deram o pontapé inicial para o desenvolvimento 
educacional da cidade. 

Na sociedade parnaibana havia um sentimento positivo em relação à criação do 
Ginásio Parnaibano, pois se acreditava que este estabelecimento de ensino era uma 
oportunidade de enriquecimento cultural para os jovens da cidade, porém nem todos 
os jovens parnaibanos tiveram a oportunidade de estudar nesta instituição. 

Neste período, a cidade de Parnaíba ainda não tinha uma instituição de ensino 
público que atendesse ao Ensino Secundário e beneficiasse aos jovens das camadas 
sociais menos favorecidas economicamente, de uma formação educacional. 
Encontrou-se um recorte de um periódico de propaganda comercial de 1956 no qual 
foi publicado um artigo de Ofélio Leitão (1956, sp), intitulado: Um Ginásio para 
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Parnaíba. Neste texto, Ofélio Leitão aborda a falta de uma escola pública que 
oferecesse o curso ginasial, como um problema da sociedade parnaibana. Para Ofélio 
Leitão, a falta de um ginásio público na cidade de Parnaíba era um problema social 
que deveria ser resolvido. Percebe-se então, que no ano de 1956 existiu em Parnaíba 
um sentimento em relação à necessidade de criação de um estabelecimento público 
que fornecesse o ensino ginasial gratuito aos jovens de famílias com poucos recursos 
financeiros. 

A estadualização deste estabelecimento educacional indica que houve uma ação 
política na educação formal pública parnaibana, que se efetivou com a assinatura da 
Lei Estadual nº 1892, de 21 de novembro de 1959. No período desta estadualização, 
ocorreram no contexto nacional, vários movimentos político-pedagógicos que 
caracterizaram uma luta em defesa da escola pública e em torno da democratização do 
ensino. Somado a isto, é presente no imaginário social parnaibano, discursos 
referentes à qualidade do ensino público na década de 1960, mas também, discursos 
sobre as dificuldades de acesso a este ensino neste período. 

Em virtude deste contexto, objetivou-se investigar de que maneira ocorreu o 
processo de estadualização do Ginásio Parnaibano a fim de identificar as políticas 
públicas destinadas à educação de Parnaíba neste período. Neste sentido cabe aqui 
analisar os motivos e interesse que efetivaram esse processo além dos sujeitos 
envolvido. O recorte temporal delimitou-se do ano de 1959 ao de 1970, 
correspondendo ao período entre a oficialização do Colégio Estadual Lima Rebelo e a 
mudança do prédio escolar ao local em que esta instituição educativa permanece 
funcionando até hoje. 

A relevância deste trabalho consiste em possibilitar a identificação das políticas 
educacionais do período e a compreensão da ação educacional praticada no espaço 
educativo investigado. Identificou-se que existiram interesses políticos no 
desenvolvimento desta estadualização, sendo que os resultados deste processo 
abrangeram grande parte da sociedade parnaibana. 

A metodologia fez uso da coleta e interpretação das fontes, utilizando-se da 
pesquisa bibliográfica e análise de fontes documentais, como jornais, revistas, livros 
de memórias, legislação e o almanaque. 

2. A EDUCAÇÃO EM PARNAÍBA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

Até o século XX, a educação da cidade de Parnaíba recebeu pouco apoio do poder 
público, seja municipal ou estadual. Por isso, foram primeiramente os 
empreendimentos particulares que deram o pontapé inicial para o desenvolvimento 
educacional da cidade. Mas estudos anteriores mostraram que no século XVIII houve 
atividade de ensino das primeiras letras e também, uma cadeira de latim oficial: 

Quem nos traz notícia mais antiga da presença de um estabelecimento de ensino 
em Parnaíba é o historiador Anísio Brito em sua obra ‘Instrução Pública no 
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Piauí’, que conta da existência de uma escola de primeiras letras no ano de 1774. 
Mas, oficialmente, é com data de 4 de junho de 1778, que encontramos registro 
da criação de uma cadeira de latim na vila de São João da Parnaíba (MENDES, 
2007, p. 34) 

No período colonial e no imperial, foram poucos os recursos públicos destinados à 
educação parnaibana e tímidas as iniciativas particulares de instrução. A dificuldade 
de acesso ao ensino motivou o aparecimento dos “mestres de varanda”. Estes mestres 
ensinavam com seus próprios esforços sem apoio governamental. Sobre o trabalho 
destes mestres, Mendes (2007, p. 49) afirma que:  

Na ausência de uma ação mais decisiva por parte do governo da província, 
visando a manutenção do ensino, as famílias que queriam seus filhos lendo e 
escrevendo as primeiras letras, tinham que contratar professores particulares, 
os ‘mestres de varanda’, que peregrinavam de fazenda em fazenda, nas ‘casas 
grandes’ ou ‘casas de telhas’ ‘disarnando menino’.  

Posteriormente, as escolas parnaibanas funcionavam na residência dos próprios 
professores, sendo particulares ou não. Apesar de terem existido professores públicos, 
o governo estadual não oferecia prédio escolar para os alunos estudarem e os docentes 
ministrarem as suas aulas. Percebe-se então a precária situação na qual a educação era 
vivenciada na cidade de Parnaíba e quanto à iniciativa dos professores foi fundamental 
para o desenvolvimento educacional da sociedade parnaibana.  

Somente na década de vinte é que o governo municipal realizou a construção do 
primeiro prédio escolar público da cidade para estabelecer o Grupo Escolar Miranda 
Osório. Deste modo, Marques (1994) no Livro do Centenário de Parnaíba, afirma que 
em relação ao ensino primário na cidade, o governo do Estado manteve quatro grupos 
escolares funcionando: o “Miranda Osório”, o “José Narciso”, o “João Candido” e o 
“Luiz Galhanoni”. Nessa mesma época, Parnaíba se caracterizava como uma cidade 
singular dentro do Estado do Piauí possuía características próprias e se ensejava de 
representações únicas de uma cidade que estava entrando nos moldes da 
modernização. Portanto, utilizando dessa contextualização podemos ver como os 
conhecimentos dessas práticas culturais e sociais no espaço urbano nos colocam como 
uma forma de melhor compreender os fenômenos educacionais que estava começando 
a nascer na cidade.          

Nos anos de 1940, um registro bem destacado foi o da ordem dos franciscanos que 
atuou diretamente no setor educacional de Parnaíba. Neste período, a cidade possuía 
uma forte religiosidade católica. Assim, Nascimento (2008, p. 96) afirma que mesmo 
sem assistência do poder público, os franciscanos atuaram na educação da população 
pobre da cidade: 

Nas diversas dimensões da educação formal e não formal os franciscanos 
atuaram marcando, surpreendentemente, o ensino na cidade de Parnaíba e, 
como se não bastasse, os religiosos também resolveram desenvolver uma 
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proposta de ensino que fosse, ao mesmo tempo, a solução para um problema que 
assolava a população pobre da cidade, em idade escolar, que era a falta de 
escolas, como também estariam promovendo, diretamente, a educação religiosa, 
por meio de processos pedagógicos que se aliavam aos esquemas didáticos que a 
escola propunha, com sua ritualização de ensino e sistematização de práticas e 
discursos. 

No Almanaque da Parnaíba de 1940, no artigo intitulado Parnaíba e suas escolas, 
o professor João Campos descreve de que forma se encontrava as escolas da cidade 
neste período em que a política de Getúlio Vargas propunha um espírito renovador 
para a educação: 

Não se poderia deixar de destacar Parnaíba entre os municípios piauienses, pelas 
suas inúmeras e sucessivas realizações nesse sector da administração, em 
construção de prédios escolares, criação de escolas noturnas para adultos, 
suprimento de mobiliário, etc, mas, não obstante isso, ninguém poderá calcular 
aproximadamente a quanto se eleva ainda a percentagem dos que ficam à 
margem por falta de claros nas lotações de nossas escolas públicas, 
impossibilitados de freqüentar escolas particulares, a falta de meios, e nem a 
daqueles que, por ignorância, não manifestam o menor interesse pelo 
aprendizado (ALMANARQUE DA PARNAÍBA, 1940, p. 45). 

Este depoimento mostra que na década de quarenta existiu uma melhoria 
estrutural e administrativa da educação parnaibana, mas as camadas menos 
favorecidas economicamente ainda encontravam dificuldades de acesso ao ensino 
formal. Porém, é notório durante a experiência histórica vivenciada pela sociedade 
parnaibana, a pouca atuação do poder público na educação da cidade.  

Contudo, ao se analisar o primeiro exemplar da Revista da Parnaíba e até mesmo 
textos jornalísticos do início dos anos de 1960, encontra-se um acontecimento que 
evidencia uma mudança no setor educacional da cidade de Parnaíba. Segundo Mendes 
(2007), no ano de 1959 foi assinada a Lei nº 1892 que estadualizou a “Sociedade Civil 
Ginásio Parnaibano”. Esta sociedade civil mantinha inicialmente o Ginásio 
Parnaibano, que posteriormente passou a ser denominado de Colégio Parnaibano. 
Junto ao ginásio, funcionava a Escola Normal de Parnaíba, instituição que formava 
profissionalmente as moças professoras do ensino primário da cidade.  

3. A AÇÃO EDUCATIVA DE UMA SOCIEDADE CIVIL 

 O primeiro prédio escolar público construído na cidade de Parnaíba foi o do Grupo 
Escolar Miranda Osório, situado no centro, na Rua Grande, atual Avenida Presidente 
Vargas. Próximo a este prédio, funcionou durante muito tempo, a estação ferroviária 
cuja atividade muito contribuiu para a economia parnaibana, sendo que parte da trilha 
do trem ficava em frente do prédio. Desta forma, o colégio localizava-se em um local 
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central, importante para a economia da cidade, mas cujas ruas ainda não eram 
pavimentadas. 

 Até a edificação deste imóvel, quase todas as escolas parnaibanas funcionavam 
nas residências dos próprios professores que nelas ensinavam. A construção pretendia 
ser um edifício modelo em relação aos estabelecimentos de ensino da época, sendo 
suntuoso e com uma arquitetura monumental que pode ser observada até os dias 
atuais.  Isto pode ser confirmado em Marques (1994, p. 176), quando afirma que:  

Para a instalação de um grupo escolar modêlo, construiu o Intendente Narciso 
Filho o suntuoso edifício Miranda Osório e contratou em S. Paulo o notável 
professor Luiz Galhanoni que veiu orientar a instrução primária no município, 
do que resultou a criação de vários grupos escolares e escolas reunidas, além de 
muitas escolas singulares distribuídas pelos subúrbios e zona rural. 

Assim, este prédio foi construído numa conjuntura de reforma educacional que 
propiciou o surgimento de vários grupos escolares, assim como escolas pelos 
subúrbios e pela zona rural da cidade.  Segundo Mendes (2007), José Narciso da Rocha 
Filho foi o prefeito que mandou construir o prédio do Miranda Osório, sendo que 
também apoiou a fundação do Ginásio Parnaibano, que foi idealizado pelo professor 
José Pires de Lima Rebelo. O Ginásio visava oferecer à juventude que não desejava o 
exercício do magistério, principalmente a masculina, o ensino secundário de 
preparação a um curso superior.  Junto ao Ginásio, dependendo a manutenção 
docente e administrativa, funcionava a Escola Normal de Parnaíba. 

Cabe aqui, ressaltar a importância desse nível de ensino na busca do 
desenvolvimento do país como um todo, pois as elites condutoras tomavam o ensino 
secundário como uma forma de preparar os jovens com uma cultura sólida em moldes 
europeus, preparando-os para o ingresso no ensino superior. Assim, seriam esses 
jovens, com uma formação privilegiada, os responsáveis por assumir cargos de 
importância, compondo as lideranças da sociedade brasileira. No caso de Parnaíba, 
que até meados dos anos de 1950, experimentava amplo progresso comercial esse nível 
de ensino instaurado nesse período vinha suprir as aspirações da elite parnaibana que 
tinha interesse pelo ensino, no caso o secundário, para suprir seus anseios e objetivos 
que era qualificar sua mão-de-obra, formar seus filhos para que pudessem cursar 
universidade e só então assumir seus negócios tão promissores no período. 

Oliveira (1993, p. 19-20), em um trabalho descritivo sobre educação em Parnaíba, 
afirma que: “O nome de Ginásio Parnaibano foi escolhido por Dr. Mirócles Veras em 
homenagem a um primeiro ginásio existente na cidade [...] Este primeiro ginásio 
pertencia a Dr. Olindo Gonçalves Amorim, mas teve duração efêmera [...]”. Esta 
criação de um primeiro ginásio é um exemplo de algumas iniciativas que foram 
realizadas a favor da educação da cidade, mas que não prosperaram e ainda tiveram 
um curto período de duração. 
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A criação do Ginásio foi apoiada por pessoas da elite intelectual da cidade, que  
constituíram a Sociedade Civil Ginásio Parnaibano, entidade mantenedora desta 
instituição educacional. Segundo Marques (1994, p. 161):  

O Ginásio Parnaibano foi fundado em 11 de julho de 1927, contando-se entre seus 
fundadores José Pires de Lima Rebelo, Luiz Galhanoni, Monsenhor Roberto 
Lopes Ribeiro, Alfredo Eduardo Amstein, Henriette Bricotte, Carlos Souza Lima, 
Antonio Godofredo de Miranda, Mirócles Campos Véras, Francisco de Moraes 
Correia, Edison da Paz Cunha, José Euclides de Miranda, Constantino Correia, 
Tomaz Catunda e outros, sob os auspícios do Intendente Municipal, José Narciso 
da Rocha Filho e de notáveis representantes da sociedade parnaibana.  

O prédio do Miranda Osório foi edificado em função do grupo escolar que surgia. 
Contudo, foi o local onde funcionaram, durante muito tempo, as atividades educativas 
do Ginásio Parnaibano e da Escola Normal, em virtude de uma doação da prefeitura 
municipal de Parnaíba à Sociedade Civil Ginásio Parnaibano. Esta doação, assim como 
a existência de uma sociedade civil mantenedora desta instituição educativa, pode ser 
confirmada no 1º OFÍCIO DE NOTAS da Certidão de Escritura Pública de Doação, do 
Cartório Almeida, lavrada no dia 3 de setembro de 1945:  

[...] Diretor da Fazenda do Estado do Piauí, em que é pelo sr. Interventor Federal 
dispensado o imposto de transmissão em causa, cujos documentos teores 
seguintes: - OFICIO Armas da Repúbllica-Estado do Piauí-Prefeitura Municipal 
de Parnaíba- N. 96- Em 10 de julho de 1945.- Sr. Dr.Diretor  do Ginasio 
Parnaibano. N/ Cidade – Em nome do Exmo. Sr. Dr. Prefeito Municipal, tenho 
prazer de remeter-vos anexa, cópia do decreto-lei municipal nº 98, de 11 de 
agosto de 1944, devidamente aprovado pelo Conselho Administrativo do Estado, 
que transfere à Sociedade Civil Ginásio Parnaibano, o “Edifício Miranda Ozório” 
e o seu patrimônio [...]. 

 Desta forma, mesmo o Ginásio Parnaibano ter como entidade mantenedora uma 
sociedade civil, a doação do prédio para o desenvolvimento de suas atividades 
educativas indica um apoio do governo municipal no funcionamento desta instituição 
de ensino.  

Para Mendes (2007), em 2 de janeiro de 1928 a Sociedade Civil Ginásio Parnaibano 
firmou um contrato no qual o governo estadual garantia a fiscalização do 
Departamento Nacional do Ensino, sendo que em novembro do mesmo ano, bancas 
examinadoras do Governo Federal regularizaram o funcionamento da instituição 
perante o Conselho de Ensino. Também, em 1931, o Ginásio tornou-se um 
estabelecimento oficial de acordo com um contrato assinado entre o Interventor 
Federal no Piauí, Capitão Landri Sales; a Prefeitura Municipal e a Sociedade Civil 
Ginásio Parnaibano.. Isto pode ser verificado no 1º OFÍCIO DE NOTAS da Certidão de 
Escritura Pública de Doação, do Cartório Almeida, lavrada no dia 3 de setembro de 
1945: 
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[...] em 21 de agosto de 1931, o governo do Estado do Piauí, a Prefeitura Municipal 
de Parnaíba e a Sociedade Civil Ginásio Parnaibano, celebraram um contrato no 
Contencioso da diretoria da fazenda do estado, pelo qual obriga-se a referida 
Sociedade a manter um Ginásio e uma escola normal nesta cidade, sob inspeção 
dos Governos federal e estadual, obrigando-se o Estado e o Municipio de 
Parnaíba, a uma subvenção anual fixada em lei e transferindo-lhe por doação a 
título precário, o edifício Miranda Ozório, com os móveis e instalações nele 
existentes, os quais passaram a constituir o seu patrimônio; Em 12 de março de 
1938, foi rescindido o contrato, em parte subsistindo porém, entre outras 
cláusulas, a segunda, pela qual era mantida a doação referida [...]  

Maria da Penha (1987, p. 172), em seu livro de crônicas sobre a cidade de Parnaíba, 
versa sobre a importância da criação dos dois estabelecimentos de ensino secundário 
para a formação cultural da juventude parnaibana:  

A fundação dos dois estabelecimentos Secundários em nossa terra, já era 
necessária, e foi fruto do grande idealismo de um pugilo de homens que tudo fazia 
pelo engrandecimento e pela pujança da terra berço. Ambos Escola Normal da 
Parnaíba e Ginásio Parnaibano funcionando juntos, eram voltados para a 
formação da nossa juventude, naquela recuada década tão carente de formação 
cultural. 

Deste modo, pode-se notar que na sociedade parnaibana havia um sentimento 
positivo em relação à criação do Ginásio Parnaibano, pois se acreditava que este 
estabelecimento de ensino era uma oportunidade de enriquecimento cultural para os 
jovens da cidade, porém nem todos os jovens parnaibanos tiveram a oportunidade de 
estudar nesta instituição.  

Contudo, o Ginásio Parnaibano permaneceu mantido pela Sociedade civil até 1959 
quando ocorreu a sua estadualização. Neste período, a cidade de Parnaíba ainda não 
tinha uma instituição de ensino público que atendesse ao Ensino Secundário e 
beneficiasse aos jovens das camadas sociais menos favorecidas economicamente, de 
uma formação educacional. 

4. COLÉGIO ESTADUAL LIMA REBELO: OS PROCESSOS DE ESTADUALIZAÇÃO 

No ano de 1959 a Sociedade Civil Ginásio Parnaibano passou por uma 
estadualização na qual todos os seus domínios tornaram-se bens do poder público 
estadual através da assinatura da Lei nº 1892, de 21 de novembro de 1959. Este evento 
resultou na oficialização do Colégio Estadual Lima Rebelo e da Escola Normal 
Francisco Correia, que anteriormente eram espaços educativos mantidos por esta 
sociedade civil. Verificou-se que apesar de ter ocorrido uma “estadualização”, o poder 
público municipal atuou bastante neste processo, indicando uma ligação de ações 
entre esta forma de poder municipal e o estadual.  
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Neste período, a cidade de Parnaíba ainda não tinha uma instituição de ensino 
público que atendesse ao Ensino Secundário e beneficiasse aos jovens das camadas 
sociais menos favorecidas economicamente. Encontrou-se um recorte de um periódico 
de propaganda comercial de 1956 no qual foi publicado um artigo de Ofélio Leitão 
(1956, sp), intitulado: Um Ginásio para Parnaíba. Neste texto, Ofélio Leitão aborda a 
falta de uma escola pública que oferecesse o curso ginasial, como um problema da 
sociedade parnaibana: 

Em Parnaíba, cidade de mais de quarenta mil habitantes, o problema assume 
proporções assustadoras, que estão a reclamar prontas providencias dos 
poderes estaduais. Aqui, como, de resto, nas demais cidades piauienses, exceção 
feita da capital não há um ginásio oficial, custeado pelos cofres públicos e em 
condições de ministrar ensino gratuito a milhares de jovens que dele necessitam, 
como quem necessita de ar puro. 

Desta forma, analisando este fragmento do texto, pode-se entender que para Ofélio 
Leitão, a falta de um ginásio público na cidade de Parnaíba era um problema social 
que deveria ser resolvido. Percebe-se então, que no ano de 1956 existiu em Parnaíba 
um sentimento em relação à necessidade de criação de um estabelecimento público 
que fornecesse o ensino ginasial gratuito aos jovens de famílias com poucos recursos 
financeiros. 

 Este recorte de jornal data de anos anteriores à estadualização e por isso pode-se 
crer que houve atitudes da sociedade parnaibana que provavelmente motivaram ou 
foram influenciadas por interesses políticos em realizar a Estadualização da Sociedade 
Civil Ginásio Parnaibano. Em um trecho seguinte do texto, Ofélio Leitão (1956, sp) 
afirma fazer um intenso apelo para a criação de um estabelecimento de ensino 
secundário na cidade de Parnaíba no qual os professores e os gastos materiais sejam 
pagos pelo Governo Estadual: 

O descaso e a injustiça vêm de longe, e não me seria lícito fazer recriminações à 
atual administração estadual. O que a esta faço, com sinceridade e calor, é um 
apelo veemente no sentido de dotar Parnaíba de um estabelecimento de ensino 
secundário mantido pelo estado, com professores e material pagos pelo Govêrno, 
para que os pobres desta terra possam  fazer o curso ginasial sem os vexames 
decorrentes de mensalidades elevadas, que não estão ao alcance da magra bolsa 
dos pais. 

Isto confirma que existiram discursos no imaginário compartilhado pela sociedade 
de Parnaíba que poderiam ter favorecido a estadualização do Colégio Parnaibano. 
Segundo Pesavento (2004, p. 43): “Entende-se por imaginário um sistema de idéias e 
imagens de representação coletiva que os homens, em todas as épocas, construíram 
para si, dando sentido ao mundo”. Desta forma, o imaginário se constitui em um 
sistema de representações coletivas que são construções históricas e sociais. 
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O processo de estadualização da Sociedade Civil Ginásio Parnaibano girou em 
torno de ações políticas do município de Parnaíba, em conformidade com o poder 
estadual. A partir da leitura de jornais, identificou-se que este acontecimento ocorreu 
na administração do prefeito José Alexandre Caldas Rodrigues cujo secretário de 
educação atuante era o José Nelson de Carvalho Pires.  

Analisando os jornais da época, observa-se que muitas das realizações do prefeito 
da cidade foram bastante divulgadas, indicando uma propaganda política. Assim, 
neste período, em relação ao social, pode-se notar que os poderes públicos tiveram 
uma atenção em beneficiar, pelo menos, algumas pessoas menos favorecidas da 
sociedade parnaibana(tais como bolsas de estudos cedidas para estudarem no Ginásio 
Parnibano ou Escola Normal), mesmo que em torno de interesses políticos. 

Não foi possível saber se a Sociedade Civil Ginásio Parnaibano passava por 
dificuldades econômicas nos momentos anteriores à sua estadualização. Mas, foi 
possível notar indícios de que o poder público municipal atuou diretamente neste 
processo de estadualização.  

A estadualização ocorreu, tal como pode ser verificado na Lei Estadual nº 1892 de 
21 de novembro de 1959. Assim, o artigo 1º desta lei afirma que: “Ficam oficializados 
o Colégio Parnaibano e a Escola Normal de Parnaíba, os quais passarão a denominar-
se Colégio Estadual «Lima Rebelo» e a Escola Normal «Francisco Correia», 
respectivamente”. Estes nomes escolhidos para instituir estes estabelecimentos de 
ensino, foram selecionados por serem nomes de pessoas bem vistas e famosas na 
educação parnaibana que participaram da fundação da Sociedade Civil Ginásio 
Parnaibano. 

Sobre Lima Rebelo, Caio Passos (1982, p. 75), no livro intitulado Cada Rua - Sua 
História: Parnaíba, afirma que: “O Dr. José Pires de Lima Rebelo é um nome brilhante, 
com destacada atuação em Parnaíba, onde residiu por vários anos”. Além disto, Passos 
também afirma que Lima Rebelo participou da criação do Ginásio Parnaibano, sendo 
que em um trecho seguinte do texto, o autor aborda que outras instituições de ensino 
da cidade também receberam o nome Lima Rebelo: “O Ginásio Parnaibano tem hoje a 
denominação de ‘Colégio Estadual Lima Rebelo’. Ainda empresta o seu nome ao 
‘Ginásio Polivalente Lima Rebelo’, e a ‘Escola Lima Rebelo’, do Centro Operário de 
Parnaíba (PASSOS, 1982, p. 75)”.  

Em relação aos professores que já lecionavam no Colégio Parnaibano, o artigo 4º 
da Lei da Estadualização considera que:  

Art. 4º - Aos 12 (doze) professores pertencentes a atual Sociedade Civil Ginásio 
Parnaibano, fica assegurada a condição de professor, em uma cadeira de sua 
livre escolha, dentre as que atualmente lecionam, não podendo ser aberto 
concurso para provimento das cadeiras assim ocupadas, sinão após sua 
vacância. 

Dessa forma, houve uma proteção para assegurar o trabalho dos professores que 
lecionavam nos espaços educativos da Sociedade Civil Ginásio Parnaibano. A 
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efetivação deste artigo pode ser verificada em um documento encontrado no Instituto 
Histórico Geográfico e Genealógico de Parnaíba, que se refere à ocupação do cargo de 
Professor de Geografia do Colégio Estadual Lima Rebelo, por Clóvis Ximenes de Melo. 
Este documento foi expedido e assinado pelo Governador Chagas Rodrigues, em 24 de 
novembro de 1960, como pode ser visto abaixo: 

 

FIGURA 1 – Decreto para a ocupação do cargo de professor de Geografia do Colégio Estadual Lima Rebelo. FONTE: 
Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Parnaíba, 2010 

No artigo nº 6 da Lei de Estadualização, ficou assegurado que os professores e os 
funcionários administrativos que trabalhavam nos estabelecimentos oficializados, 
teriam a contagem do tempo de serviços prestados para todos os feitos legais. No 
Instituto Histórico de Parnaíba, também foi encontrado um documento no qual 
Clodoveu Felipe Cavalcante de Miranda, que desde 1937 era membro da Sociedade 
Civil Ginásio Parnaibano, requeria, baseando-se na referida lei, a expedição do seu 
título de efetivação e o pagamento correspondente a 2/3 de seus vencimentos mensais. 
A Lei da Estadualização finaliza com o artigo nº 9, deixando claro que os bens 
patrimoniais da Sociedade Civil passariam a ser riquezas do estado piauiense.   

O governador Chagas Rodrigues foi à Parnaíba, especialmente para assinar a Lei 
Estadual nº 1892 de 21 de novembro de 1959, como já foi exposto anteriormente neste 
trabalho. Em relação a isto e à presença do bispo de Parnaíba no momento da 
assinatura da Lei de Estadualização, no jornal Gazeta do Piauí, exemplar de domingo 
31 de janeiro de 1960, encontra-se que:  

No dia 22 de novembro do ano passado, quando Parnaíba recebia em festa a seu 
novo e amado Bispo, D. Paulo Hipólito de Souza Libório. S. Excia. O Governador 
do Estado Dr. Chagas Rodrigues, assinou, em memorável sessão ao Colégio 
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Parnaibano, a Lei nº 1892, de 21 de novembro de 1959, estadualizando o referido 
Educandário e a Escola Normal de Parnaíba (p. 7).  

Provavelmente foi neste dia, que o governador Chagas Rodrigues foi fotografado, 
rodeado pelos alunos dos estabelecimentos que foram oficializados, conforme pode ser 
visto abaixo: 

 

FIGURA 2 – O governador Chagas Rodrigues e alunos, após a estadualização. FONTE: PIRES, José Nelson de C. Por que 
Parnaíba Cidade Universitária? (2009, p. 22). 

 
Assim sendo, pode-se considerar que o momento da Estadualização da Sociedade 

Civil Ginásio Parnaibano foi um evento que deixou marcas na memória da sociedade 
parnaibana, mesmo que os seus resultados não tenham atingido toda a população da 
cidade. 

Deste modo, verificou-se que antes da efetivação do processo de Estadualização da 
Sociedade Civil Ginásio Parnaibano, já existia no imaginário social da cidade de 
Parnaíba, uma consciência em relação à criação de um estabelecimento de ensino 
público que ofertasse o curso ginasial aos jovens menos favorecidos economicamente. 
No decorrer deste trabalho, constatou-se que o poder público municipal atuou 
bastante neste processo de estadualização, através de uma ligação entre esta forma de 
poder e o estadual. 

A estadualização não se constituiu numa panaceia para todos os males da educação 
de Parnaíba na década de 1960, mas contribuiu para uma ampliação do ensino na 
medida em que possibilitou maiores oportunidades de educação aos cidadãos 
parnaibanos. Desta forma, o processo de estadualização abrangeu não somente os 
professores e estudantes do Colégio Estadual, mas também grande parte da sociedade, 
transmitindo-lhe práticas culturais. 
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RESUMO  

O presente artigo trata da apresentação do projeto de pesquisa do Doutorado em 
Educação cujo objeto central é a construção da história e memória da Escola Municipal 
Rural de Ensino Fundamental Vale do Rio Doce no município de Rio Verde – GO, 
istituição escolar constituída no assentamento de trabalhadores rurais sem terra 
(MST), tendo como objetivos, contribuir para ampliação dos estudos da História da 
Educação brasileira, regional e local; construir o conhecimento sobre a memória, a 
identidade cultural e a história da educação, desta escola rural, a partir de narrativas 
individuais e coletivas e ampliar e aprofundar os estudos e pesquisas sobre a educação 
do campo em Goiás, justificada pela carência de pesquisas acadêmicas sobre a 
temática de escolas rurais constituídas em assentamentos, até o momento.  A pesquisa 
está em fase de desenvolvimento na perspectiva teórica da história oral, em uma 
abordagem qualitativa. Esta proposta sequência-se tratando da história oral, cujas 
histórias temáticas e de vida, dão arrimo a pesquisas históricas sobre mobilidade 
social, vidas de professores, organização da escola, migrações, mulheres, jovens, entre 
outras. 
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1. CONHECENDO O OBJETO 

Esta pesquisa propõe contribuir para ampliação e aprofundamento sobre a 
educação do campo em Goiás, particularmente sobre o surgimento da Escola 
Municipal Rural de Ensino Fundamental Vale do Rio Doce em Rio Verde-GO, a partir 
do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ampliando estudos na área da 
História da Educação brasileira, regional e local, utilizando para abordagem da 
história oral.  

A idéia do papel da história oral como forma de pensar a sociedade 
contemporânea, vale-se de diálogos gravados e percepções da vida social, registrados 
de maneira a se constituir em fontes ou documentos que devam ser considerados 
desde sua origem é defendida por Meihy (2011). 

Sob esta óptica, objetiva-se, compreender as contribuições dos diferentes 
processos sociais e educativos; inventariar os projetos e políticas de escolarização, 
gestão e organização da educação da infância e da população do campo, diligenciados 
na Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental Vale do Rio Doce, a partir da 
década de 90, quando, segundo Caume (2006) a emergência dos assentados de 
reforma agrária passou a ser um instrumento de aplicação de políticas públicas pelo 
Estado brasileiro, iniciando o processo de redemocratização. 

 O aporte teórico que iluminará as análises tem como fio condutor as contribuições 
da abordagem dialética da história oral e cultural, em uma abordagem qualitativa. 
Decorre então investigar como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra 
(MST), estabeleceu-se na região sudoeste de Goiás, e como foi surgiu  a Escola Vale do 
Rio Doce, no assentamento.  

2. PROBLEMATIZANDO O OBJETO DE ESTUDO 

O tempo orienta perspectivas e visões sobre o passado, avaliações sobre o presente 
e projeções sobre o futuro, reforçando por sua vez a identidade dos indivíduos e 
comunidades (DELGADO, 2010).  É este círculo interligado com o instinto de 
preservação da memória, neste caso,   reconstruir a história do surgimento da Escola 
Municipal Rural de Ensino Fundamental Vale do Rio Doce no município de Rio Verde 
– GO, no assentamento do movimento de trabalhadores rurais sem terra (MST), que 
reside o fio condutor desta proposta de pesquisa, inscrevendo-se na linha de pesquisa 
Educação, Sociedade e Cultura.  

A presente proposta de pesquisa surgiu durante participação como aluna 
extraordinária, nas aulas de História de Educação, do curso de Doutorado em 
Educação da PUC-GO, em que, a disciplina contemplou a historicidade dos fenômenos 
educativos na sociedade brasileira e nas particularidades dos diferentes tempos e 
espaços da história da pedagogia e da educação, abordando os marcos teóricos e 
metodológicos da pesquisa e da historiografia da educação (ALMEIDA, 2009).  
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A Escola Vale do Rio Doce surgiu num cenário de assentamento, e a partir da 
década de 80 foi visível uma série de transformações no panorama da educação rural 
e na luta pela reforma agrária, marcada fortemente por movimentos sociais como, do 
movimento dos trabalhadores rurais sem terra (MST) e mobilizações em torno do 
processo Constituinte de 1988. Deste cenário partiram-se as inquietações para 
verificar como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra (MST), estabeleceu-se 
na região sudoeste de Goiás, e como foi constituída a Escola Municipal Rural de Ensino 
Fundamental Vale do Rio Doce em Rio Verde, no assentamento busca-se verificar 
quais fatores políticos, econômicos, sociais e culturais permearam o processo de 
surgimento da Escola Vale do Rio Doce? Como se deu o processo de desapropriação 
das terras, onde hoje situa a escola? Quais as vozes silenciadas no processo de 
constituição da escola? Quais os impactos sociais, educacionais e simbólicos 
ocasionados pela implantação do assentamento na região? O que significou para 
direção, coordenação, alunos e assentados, participar da história  desta instituição 
escolar? 

 Decore então investigar como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra 
(MST), estabeleceu-se na região, e como foi surgiu a Escola Vale do Rio Doce no 
assentamento. O Assentamento Rio Verdinho é vinculado à Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás (FETAEG), foi oficializado no ano 
de 1999, contendo 27 famílias assentadas no modelo de agrovila, cada lote possui 2,5 
hectares e à parte, uma área coletiva de 16 hectares para cada família assentada 
destinada à produção (REZENDE & RIBEIRO, 2015). 

O assentamento dispõe de uma escola rural, objeto desta pesquisa, com capacidade 
de aproximadamente 400 (quatrocentos) alunos, atendendo desde a Educação Infantil 
ao 3º (terceiro) ano do Ensino Médio. 

3. QUESTÕES TEÓRICAS ORIENTADORAS 

Partindo da discussão apresentada por Gatti (2001), a respeito da evolução 
pesquisa educacional no Brasil, que alinhavou a solidificação a ampliação do ensino 
superior, e programas de pós graduação, levanta-se questões reflexivas sobre a 
pesquisa educacional. 

Desde a década de 80, grande número de trabalhos dos mais diversificados, 
subsidiou os grupos de investigação, como por exemplo: alfabetização e linguagem, 
aprendizagem escolar, formação de professores, ensino e currículos, educação infantil, 
fundamental e média, educação de jovens e adultos, ensino superior, gestão escolar, 
avaliação educacional, história da educação, políticas educacionais, trabalho e 
educação. 

Gatti (2001, p.69) aponta que reunidos, compõem mais de 20 (vinte) grupos de 
trabalhos, que “se concentram em temas específicos dos estudos de questões 
educacionais, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação – 
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(ANDEP)”, que representa a extensa pesquisa educacional nas instituições de ensino 
superior, seja privado ou público. 

Contudo, com esse alargamento desnudou-se problemas de “fundo” nas próprias 
produções das pesquisas o que mereceu atenção quanto à teoria e o método. (GATTI, 
2001, p.69). 

Assim Gatti aponta, 

As novas perspectivas com que se trabalhou na pesquisa educacional nas décadas 
de 80 até meados de 90, assentaram - se em criticas relativas a questões de teoria 
e método, que não estão resolvidas, mas deram novo impulso aos trabalhos e 
alimentaram alguns grupos de ponta na pesquisa. Assim, a qualidade da 
produção vai se revelar muito desigual quanto ao seu embasamento ou 
elaboração teórica e quanto à utilização de certos procedimentos de coleta de 
dados e de analise (2001, p.69). 

Existe preocupação em constituir categorias consistentes, capazes de abordar com 
eficiência a complexidade das questões educacionais. Neste sentido Gatti (2001, p.71), 
manifesta preocupação com o “modismo e ao sentido pragmático, e do imediatismo, 
acarretando o empobrecimento teórico, e o simplismo das pesquisas educacionais. 
Nessa perspectiva  relembra,  

Que não há como separar aquele que conhece do objeto a ser conhecido, ou seja 
parte da perspectiva de que o homem não é um ser meramente especulativo que 
precisa controlar sua subjetividade e sair de si mesmo para gerar conhecimento 
cientifico. O pensamento humano mantém uma relação dialética na construção 
das teorias vinculadas à prática social de seus construtores e dos que as utilizam, 
não cabe, pois dicotomizar sujeito nem teoria e prática (GATTI apud Luna e 
Franco, 2001, p. 73). 

 Os autores expressam os conflitos tanto nos enfoques dados a pesquisa, quanto 
nas posturas metodológicas e epistemológicas. 

Gatti (2001, p. 75) arrazoa em favor da idéia de que os “estudos de natureza dita 
qualitativa” não podem significar uma banalização, quando trata dos procedimentos 
na investigação.  

Ainda na concepção de Gatti (2001) é fundamental o conhecimento dos aspectos 
mais filosóficos, teóricos, técnicos, e metodológicos da abordagem escolhida, embora 
reconheça que há alguns problemas nos trabalhos de pesquisas no âmbito educacional 
que fizerem uso de abordagens quantitativas quanto nos que usaram metodologias 
alternativas. A autora afirma que verificou nas abordagens quantitativas hipóteses mal 
colocadas, variáveis operacionalizadas inadequadamente com, 

 quase nenhuma preocupação com a validade e a fidedignidade dos instrumentos 
de medida, variáveis tomadas como independentes sem o serem, modelos 
estáticos aplicados a medidas que não suportam suas exigências básicas, por 
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exemplo, de comunidade, intervalo, proporcionalidade, forma da distribuição 
dos valores, entre outros. Constata-se ainda ausência de consciência dos limites 
impostos pelos dados, pelo modo de coleta, as possíveis interpretações. E, ainda, 
interpretações empobrecidas pelo não domínio dos fundamentos do método de 
analise empregado (GATTI, 2001, p.75). 

Neste sentido, com a perspectiva da vigilância epistemológica proposta por Gaston 
Bachelard (1988), optou-se por instrumentos de pesquisa julgados adequados para 
fazer emergir a trama narrativa que orientará na construção do objeto cientifico. Será 
adotada a perpectiva teorica da  história oral, em uma abordagem qualitativa, 
propondo, contudo romper com as críticas a metodologia quantitativa, construindo 
um trabalho consciente e útil. 

Este artigo seqüencia-se tratando da história oral, cujas histórias temáticas  e de 
vida, dão arrimo a pesquisas históricas sobre mobilidade social, vidas de professores, 
organização da escola, migrações, mulheres, jovens, entre outras. 

4. METODOLOGIA DO PROJETO DE PESQUISA 

No Brasil, a história oral começou a ser estudada e utilizada a partir de 1975, na 
ocasião do I Curso Nacional de História Oral, organizado pelo Subgrupo de História 
Oral do Grupo de Documentação em Ciências Sociais (GDCS), formado por 
representantes de quatro instituições, a saber, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, 
Fundação Getúlio Vargas e o Instituto de Bibliografia e Documentação, como explicita 
Alberti (2005, p. 160).  

Já ao longo da década de 1980, núcleos de pesquisa e programas de história oral 
voltados para diferentes temas e objetos de estudo foram se formando em instituições 
de pesquisa. De lá para cá, a história oral consolidou-se e disseminou-se no país.  

Do ponto de vista metodológico, apóia em obras de autores referenciais como Bosi 
(1994), Thompson (1992). Halbwachs (1990), Meihy (2002; 2011), Ferreira & Amado 
(2006), Delgado (2010), Alberti (1990; 2005; 2013), entre outros, que versam sobre 
os usos da historia oral, memórias coletivas e individuais. 

Delgado (2010, p.15), afiança  que  um grande desafio para a comunidade de 
historiadores, antropólogos, e sociólogos que se propõe a reconstituir testemunhos e 
historias de vida, utilizando a metodologia da história oral, consiste na definição do 
que seja a própria historia oral. 

Frente a tal desafio, salienta 

Na verdade, nenhuma história, conquanto processo e construção da trajetória 
da humanidade ao longo dos tempos, é oral. A história da humanidade, em sua 
realização, constitui-se pela inter-relação de fatos, processos e dinâmicas que, 
através de movimentos dialéticos e da ação de sujeitos históricos, individuais ou 
coletivos, transformam as condições de vida do ser humano ou se empenham em 
mantê-las como estão (DELGADO, 2010, p.15). 
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Nesta direção, Delgado (2010), conceitua história oral como um procedimento 
metodológico que busca, pela construção de fontes e documentos, registrar através de 
narrativas, testemunhos, versões e interpretações sobre a história em suas múltiplas 
dimensões, a saber, espaciais, conflituosas e consensuais. De acordo com Meihy (2011) 
é um procedimento de produção de conhecimento, que envolve o entrevistador, o 
entrevistado e a aparelhagem da gravação. Consiste, portanto, “na realização de 
entrevistas gravadas com indivíduos que participaram de, ou testemunharam, 
acontecimentos e conjunturas do passado e do presente” (ALBERTI, 2013, p. 155).   

Com as novas tecnologias, a história oral encontra suporte em diversos 
instrumentos, como, gravadores de som, câmaras fotográficas e de vídeo disponíveis 
em diversos equipamentos, como smartphones e tablets entre outros, além do uso do 
computador, para o registro dessas entrevistas. Para a realização das entrevistas, se 
faz necessárias providências preliminares como o convite e à cessão de direitos  sobre 
o depoimento para uso dos dados na pesquisa (MEIHY, 2011). 

A história oral, explica Alberti (2013, p. 37), “permite o registro de testemunhos e 
o acesso a ‘histórias dentro da História’ e, dessa forma, amplia as possibilidades de 
interpretação do passado”. No entendimento do autor fazer história oral não é apenas 
utilizar um gravador, fazer algumas perguntas e entrevistar  aqueles que encontramos 
pelo caminho com disposição de faltar sobre suas trajetórias de vida. 

Contudo alerta, 

Essa noção simplificada pode resultar em um punhado de gravações, de pouca 
ou nenhuma utilidade, que permanecem guardadas sem que se saiba muito bem 
o que fazer com elas. Muitas vezes tal situação é criada por uma concepção talvez 
ingênua e certamente equivocada de que historia oral, em vez de meio de 
ampliação de conhecimento sobre o passado, é digamos o próprio passado 
reencarnado em registros gravados, como se o simples fato de deixar registrados 
depoimentos de atores e ou testemunhas do passado eximisse o pesquisador da 
atividade de pesquisa (ALBERTI, 2013, p. 37). 

Alberti (2013, p. 37) sustenta que sendo um método de pesquisa, a história oral 
“não é um fim em si mesma, e sim um meio de conhecimento”. Seu emprego só se 
justifica no contexto de uma investigação cientifica, o que pressupõe para a autora, 
uma articulação com um projeto de pesquisa previamente definido. De acordo com 
orientações do Centro de Pesquisa e Documentação em História Contemporânea do 
Brasil (CPDOC), uma pesquisa em história oral sobre determinado tema deverá conter 
“um roteiro geral, uma quantidade de roteiros individuais correspondente ao número 
de entrevistados, e uma quantidade de roteiros parciais correspondente ao número de 
sessões com todos os entrevistados (ALBERTI, 1990, p.60). Os roteiros, por sua vez, 
devem 

•  Ser preparados somente após o aceite do entrevistado; 

•  Ser flexíveis e adequados à linguagem e ao vocabulário do entrevistado; 
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•  Considerar dados biográficos em maior grau para as histórias e trajetórias de 
vida e em menor para as entrevistas temáticas; 

• Cruzar informações do roteiro individual, referentes à biografia do 
entrevistado, com as do roteiro geral, referentes à história da comunidade, país, 
grupo étnico ou social que sendo pesquisado; 

•  Constituir-se como um mapa da memória, e não como camisa de força que 
possa impedir maior flexibilidade na condição das entrevistas e na construção 
da narrativa(ALBERTI, 1990, p.60). 

Os roteiros das entrevistas deverão conter a síntese das questões levantadas 
durante a pesquisa em fontes bibliográficas, em fontes primarias e nas informações 
recolhidas no primeiro contato com o futuro entrevistado. Neste sentido constituem 
instrumentos fundamentais das atividades subseqüentes, além de sistematizar 
informações, articula com os problemas e questões que motiva a pesquisa (DELGADO 
2010). 

Os depoimentos recolhidos através do procedimento de constituição de fontes 
orais traduzem visões particulares de processos coletivos. Uma característica 
fundamental da metodologia qualitativa é sua singularidade e a “não compatibilidade 
com generalizações”. (THOMPSON, 1992, p. 19).  

Para Paul Thompson (1992), a singularidade é profunda lição da história oral e de 
cada história de vida. Considera também que a historia oral, ao dedicar-se a recolher 
depoimentos pessoais, que se referem a processos históricos e sociais, apresenta 
inúmeras potencialidades metodológicas e cognitivas como recuperar memórias 
locais, comunitárias, regionais, étnicas, de gênero, nacionais, entre outras, sob 
diferentes óticas e versões. 

Portanto o projeto de pesquisa apresentado: Escola Municipal Rural de Ensino 
Fundamental Vale do Rio Doce em Rio Verde-GO: instituição escolar constituida a 
partir do movimento sem terra, inscreve-se na historia oral, que é um procedimento 
integrado a uma metodologia que privilegia a realização de entrevistas e depoimentos 
com pessoas que participaram de processos históricos ou testemunharam 
acontecimentos no âmbito da vida privada ou coletiva.  

Assim, nas palavras de Delgado (2010, p. 18), não é a “História” em si mesma, mas 
um dos possíveis registros, interpretações e análises sobre o que passou e sobre o que 
ficou como herança ou como memória, bem como o tratamento das questões ligadas à 
subjetividade no emprego da história oral, aos desafios que a categorização das 
respostas se impõe. 
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5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O campo brasileiro se pauta em um modelo agrário que tem como característica 
uma crescente transformação nas áreas de tecnologia e processamento agroindustrial. 
São transformações recentes na dinâmica produtiva da agropecuária.  

No caso da educação do campo ainda existe uma grande desigualdade, que são 
demonstradas pelo elevado índice de analfabetismo, conforme aponta o IBGE (2010), 
que 23% da população rural brasileira com 15 anos e mais é analfabeta 80% dos 
trabalhadores rurais que não chegam a concluir o Ensino Fundamental. Na faixa etária 
de 9 a 16 anos, a adequação idades-ano de estudo existe para 75% dos jovens do Brasil 
urbano, e apenas para 56% dos jovens do Brasil rural. Assim os anos de escolaridade 
do Brasil rural (4,5 anos) é a metade do Brasil Urbano (7,8 anos). 

No que tange aos resultados, apresenta-se as ações primeiras para a realização da 
pesquisa, a saber, a) visita ao Departamento de Arquivos da Secretaria Municipal de 
Educação para levantamento de dados relacionados à escola, como por exemplo, 
resoluções, portarias, b) coleta de dados referentes ao número de alunos atendidos na 
Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental Vale do Rio Doce, desde sua fundação 
até o ano de 2010, podendo constatar que a escola ofertou ensino rural as crianças, 
jovens e adolescentes do assentamento no período exposto, totalizando (1890) um mil 
oitocentos e noventa alunos atendidos. Contudo, posteriormente verificar-se-á, se 
outras crianças, jovens e adolescentes, da região também foram beneficiadas com a 
instituição da escola naquele locus, bem como se todas as crianças e jovens e 
adolescentes do assentamento tiveram acesso ao ensino ofertado. 

Assim, com o depoimento das pessoas que participaram de processos históricos ou 
testemunharam acontecimentos no âmbito da vida privada ou coletiva busca-se 
conhecer os modos como foi configurada a Escola Municipal Rural de Ensino 
Fundamental Vale do Rio Doce em Rio Verde-GO, Instituição Escolar Constituída a 
partir do Movimento Sem Terra e estabelecer alguns aspectos de compreensão 
histórica do processo de surgimento desta instituição escolar de ensino.   
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RESUMO  

Este estudo objetiva apresentar um breve relato da história da Universidade 
Federal do Piauí (UFPI) e da Pós-Graduação Lato Sensu em Educação, como forma de 
manter viva na memória individual e coletiva das pessoas a importância da UFPI e da 
Pós-Graduação Lato Sensu em Educação, rememorar o processo de implantação da 
Universidade Federal do Piauí; compreender a importância da UFPI na formação e 
qualificação de docentes no Piauí e conhecer os motivos que levaram a implantação 
dos cursos de especialização no estado do Piauí. Os autores que embasaram este 
trabalho foram Cardoso (2003), Passos (2003), Brito (1996), Miranda (1979) e Silva 
Neto e Mendes (1982). O apoio teórico está embasado na Nova História Cultural que 
permite ao pesquisador trabalhar com um leque variado de fontes, possibilitando uma 
maior compreensão do objeto de estudo. Portanto, este estudo permitiu compreender 
que a Universidade Federal do Piauí e o Programa de Pós-Graduação em Lato Sensu 
Educação vem atendendo a população piauiense e de outros estados formando e 
qualificando profissionais. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

História, Pós-Graduação Lato Sensu, UFPI. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Pesquisa Histórica permite-nos trazer a memória os processos educacionais de 
dada sociedade. No caso presente, o enfoque é sobre a implantação da Universidade 
Federal do Piauí e da Pós-Graduação Lato Sensu em Educação da UFPI, uma vez que 
estes vem capacitando docentes para a Educação Básica e Superior, habilitando 
profissionais para atividades educacionais e contribuindo para o crescimento cultural, 
social e econômico do estado do Piauí.  

Desta forma, desafiada a conhecer o processo de implantação da Universidade 
Federal do Piauí e da Pós-Graduação Lato Sensu em Educação da UFPI devido sua 
importância e excelente trabalho que vem realizando em solo piauiense, 
estabelecemos como objetivo geral para este trabalho: Apresentar um breve relato da 
história da Universidade Federal do Piauí e da Pós-Graduação Lato Sensu em 
Educação no Piauí. Nesse sentido, foram propostos como objetivos específicos: 
rememorar o processo de implantação da Universidade Federal do Piauí; 
compreender a importância da UFPI na formação e qualificação de docentes no Piauí 
e conhecer os motivos que levaram a implantação dos cursos de especialização no 
estado do Piauí. 

Nesse sentido, o recorte cronológico deste estudo é de 1968, quando foi instituída 
a Universidade Federal do Piauí a 1991, ano de implantação do Curso de Mestrado em 
Educação da UFPI. 

Para fundamentar esta pesquisa buscamos a contribuição de autores, como: 
Cardoso (2003), Passos (2003), Brito (1996), Carvalho (2001) e Silva Neto e Mendes 
(1982) para compreensão do tema proposto. Foram utilizadas ainda fontes 
hemerográficas e documentais, como: o Jornal O Dia e a Lei n º 5.528/1968. 

Nesse sentido, torna-se viável conhecer o processo de implantação da 
Universidade Federal do Piauí e da Pós-Graduação Lato Sensu em Educação da UFPI 
devido às inúmeras contribuições que os cursos da UFPI e da Pós-Graduação em 
Educação proporcionaram a sociedade piauiense através da formação e qualificação 
de profissionais. 

 
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ E A PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

A Universidade Federal do Piauí é fruto de um sonho idealizado pela população 
piauiense, que desejava possuir em sua terra uma Instituição de Ensino Superior que 
alocasse diversos cursos de Graduação, aptos a produzirem conhecimento científico, 
formar profissionais para atuarem na sociedade e contribuir para o desenvolvimento 
cultural, econômico e social do Estado. Cardoso (2003) destaca que este era um anseio 
tanto dos intelectuais da sociedade piauiense, como de professores, clérigos e 
estudantes que passaram a lutar pela criação de uma universidade no Estado, sendo 
que a partir destes, tal desejo de criação de uma universidade no Piauí passou a se 
tornar “[...] vontade política.” (p. 123). 
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As iniciativas concernentes à implantação de uma universidade no Estado foram 
positivas, porém como o anteprojeto da lei só foi enviado ao Presidente da República 
próximo ao término de seu mandato “[...] o Projeto de Lei não só foi retirado do 
Congresso, quanto devolvido ao MEC [...]” (CARDOSO, 2003, p. 126). Apesar do 
ocorrido, a autora ratifica que o Estado propôs algumas medidas para viabilizar a 
implantação de sua tão sonhada universidade. Dentre elas, citamos a implantação da 
Faculdade de Medicina em 1968 e a criação da Fundação de Ensino Superior do Piauí, 
sendo que ainda em 1968, o Piauí já possuía os requisitos exigidos pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional para a criação de uma universidade no 
Estado. 

Sobre este fato, cabe destacar que, “[...] embora a Lei 5.528 de 12/11/68 que cria a 
universidade anteceda a Lei 5.540 de 28/11/68, que estabelece a reforma do ensino 
superior.” (BRITO, 1996, p. 124), foi esta que inspirou o modelo da criação da 
Universidade Federal do Piauí, através de seu projeto, como ratifica o mesmo autor 
“[...] e essa universidade só se torna uma realidade em decorrência da Lei 5.537/68 
que assegura recursos para sua manutenção, e do projeto da Lei 5.540/68 que inspira 
o seu modelo.” (p. 125). 

 Dessa forma, em 12 de novembro de 1968 foi aprovada a Lei n.º 5.528 que autoriza 
o Poder Executivo a instituir a Universidade Federal do Piauí e dá outras providências. 

A referida Lei instituiu a Universidade Federal do Piauí (Foto 01), com sede na 
capital do estado do Piauí, composta por institutos e faculdades já existentes no estado, 
incluindo-se ainda a Escola de Enfermagem. Após esta Lei, foi aprovado o Estatuto da 
Fundação da Universidade Federal do Piauí, através do Decreto nº 64.969 de 11 de 
agosto de 1969. O referido Estatuto dispôs sobre a função e a finalidade da Fundação 
Universidade Federal do Piauí, o patrimônio e os recursos para manutenção e 
desenvolvimento da mesma, o regime financeiro da instituição, o Conselho Diretor, a 
Universidade, o pessoal e as disposições gerais e transitórias. 

Apenas no ano de 1971 houve a solenidade de instalação da Universidade Federal 
do Piauí. Sobre esta solenidade, que representava a concretização do sonho dos 
piauienses, e a vitória na luta pela criação de uma universidade no estado, Brito (1996) 
afirma: 

Só mais tarde, porém, no dia 1º de março de 1971, seria a Universidade 
definitivamente instalada em memorável solenidade realizada no Clube dos 
Diários e presidida pelo Governador João Clímaco d’Almeida, sendo a aula 
inaugural proferida pelo Senador Petrônio Portella Nunes. Era o coroamento de 
um trabalho intensivo que se desenvolveu durante toda a década de 1960 [...]. 
(p.156). 

A partir de então a Universidade Federal do Piauí vem se propondo a oferecer 
cursos de graduação à população piauiense, formando e capacitando profissionais 
para atuarem na sociedade e proporcionando um crescimento social, cultural e 
econômico para a sociedade piauiense, através dos cursos ofertados por essa 
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instituição de ensino superior. Vale destacar que esta universidade tem contribuído 
para a formação de professores, como salienta Lopes (2010): 

Com a criação da Universidade Federal do Piauí a formação de professores para 
o ensino secundário se consolida no Piauí. Na reforma do ensino implantada na 
década a Universidade Federal ofertou diversos cursos para a formação de 
professores vinculados a escola implantada com a reforma. (p. 10). 

Considerando a carência do Estado do Piauí em formar e capacitar docentes para 
atuar em suas escolas, a Universidade Federal do Piauí, embora recém implantada, em 
muito colaborou com o governo do Estado na capacitação de docentes “[...] Para esse 
treinamento intensivo, bem como para a formação do pessoal docente e técnico contou 
a Secretaria com o apoio da Universidade Federal do Piauí, já então em funcionamento 
[...]” (BRITO, 1996, p. 165). Desse modo, percebe-se a participação da UFPI na 
formação e qualificação de docentes não apenas na literatura local consultada, mas 
ainda, em fontes hemerográficas nos artigos dos jornais da cidade, a exemplo do 
Jornal O Dia: 

 

UFPI vai realizar curso para formar professores 

Considerando a necessidade de estimular a formação e aperfeiçoamento de 
docentes para as disciplinas técnicas de que trata a reforma do Ensino do 2º 
grau, a Universidade Federal do Piauí realizará, a partir de julho próximo, curso 
de formação de professores de Disciplinas Especializadas do Ensino do 2º grau 
– Esquema 1. 

[...] 

Terão prioridades para matrícula, os professores que estão em exercício 
permanente na rede oficial, podendo ser aceitos, em caso de vaga, candidatos 
com diploma de curso superior sem o atestado de que estão lecionando. 

O curso terá a duração de 605 horas aulas e o início está previsto para o dia 2 de 
julho e conclusão a 28 de fevereiro de 1974. (UFPI VAI REALIZAR CURSO PARA 
FORMAR PROFESSORES, O Dia, 8 jun. 1973, p. 3). 

Verifica-se a efetiva atuação da UFPI na formação de professores do Estado, uma 
vez que oferecia cursos para capacitar docentes, priorizando a matrícula de educadores 
que estivessem atuando na rede oficial, de modo a contribuir para melhoria 
educacional do Estado, com professores qualificados. A Universidade Federal do Piauí 
sempre teve como meta formar recursos humanos no Estado, sendo esta uma das 
características de um dos seus centros de ensino, pesquisa e extensão, o Centro de 
Ciências da Educação, criado originalmente como Departamento de Educação, pela 
Resolução n.º 16/71, sendo logo extinto e implantado o Centro de Ciências da 
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Educação através da Resolução n.º 10/75. Este Centro tinha como característica, 
conforme Silva Neto e Mendes (1982), estar “[...] a disposição de atender às 
solicitações do sistema estadual de ensino, colaborando com ele para a melhoria da 
educação através da preparação de recursos humanos [...]” (p. 19). 

Objetivando formar professores qualificados para atuarem na sociedade piauiense 
e proporcionar ao Estado a preparação de recursos humanos, a UFPI modifica sua 
estrutura administrativa inicial criando a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

[...] em 22 de dezembro de 1977, através da Resolução do Conselho Diretor nº 
106/77 [...] A nova unidade administrativa destinava-se a cuidar da capacitação 
docente como havia sido recomendado pelo Decreto nº 76.056 de 30.7.75 que 
aprovou o I Plano Nacional de Pós-Graduação (1975-1980). Até então, a pós-
graduação na Universidade Federal do Piauí vinha sendo coordenada, em 
caráter transitório e emergencial, pela Comissão Permanente do Programa 
Institucional de Capacitação de Docentes. Isso, como nas outras instituições 
federais de ensino superior, favorecia ao isolamento e à desarticulação da pós-
graduação das demais atividades universitárias. (PASSOS, 2003, p. 188-189). 

Adequando-se à proposta do I Plano Nacional de Pós-Graduação, a Universidade 
Federal do Piauí criou a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, haja vista que 
tanto a UFPI quanto o I Plano Nacional de Pós-Graduação (I PNPG) visavam à 
qualificação de docentes, sendo os cursos de Pós-Graduação destinados a cumprirem 
esta tarefa. Dessa forma, a UFPI implantou a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação em 22 de dezembro de 1977, mas somente na década de 80 do século XX é 
que começou a oferecer cursos de Pós-Graduação em Educação em caráter 
permanente. Antes desta data, os interessados em estudar nestes cursos migravam 
para outros estados, como aconteceu com Maria Hercília Freitas, professora da 
Universidade Federal do Piauí. Um jornal local destaca esta notícia com manchete: 

Professora da UFP fez curso na Inglaterra 

Depois de fazer um curso de Pós-Graduação de Administração e Educação na 
Universidade de Reading, na Inglaterra, retornou, na última sexta-feira, a 
Teresina a professora Maria Hercília Freitas, que leciona na Universidade 
Federal do Piauí. No seu curso apresentou trabalho sobre a realidade do ensino 
piauiense, trabalho que está sendo objetivo de apreciação do setor competente 
onde teve a oportunidade de obter o curso. A professora Maria Hercília Freitas 
vem sendo alvo de grande homenagem. (PROFESSORA DA UFP FEZ CURSO NA 
INGLATERRA, O Dia, nº 3.363, 10 jul. 1972, p. 1). 

Semelhante a Maria Hercília Freitas, outros professores da Universidade Federal 
do Piauí migraram em busca de uma formação em nível de Pós-Graduação. Passos 
(2003) menciona em sua Tese de Doutorado sobre a trajetória de formação, em nível 
de Pós-Graduação, de Carlos Augusto Daniel, também professor da UFPI, que ficou 
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em São Paulo no período de 1971 a 1973 para realizar o curso. Em depoimento 
concedido à professora Guiomar Passos em sua Tese, Carlos Augusto Daniel salienta 
que o professor Camilo, então Reitor da UFPI, ao lhe ver “[...] foi logo saudando 
dizendo que eu era o primeiro professor da Universidade a fazer pós-graduação [...]” 
(p. 246). 

A possibilidade de profissionais que compunham o corpo docente da UFPI 
estudarem em cursos de Pós-Graduação fora do Estado, a partir de 1976, foi 
determinada por inúmeros fatores, como: os esforços pessoais dos próprios 
professores da UFPI, que mantinham as despesas dos cursos Pós-Graduados sem 
bolsas de estudo; a estruturação da Comissão Permanente de Capacitação de Docentes 
da FUFPI, a partir de 1975; a implantação, em dezembro de 1977, da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação; a criação em fevereiro de 1978 da Coordenadoria Geral de 
Capacitação Docentes; a implantação a partir de 1975 do Programa Institucional de 
Capacitação Docente (PICD) pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e, ainda, o 
afastamento de docentes concedido pela FUFPI aos professores e recém-graduados a 
fim de cursarem os estudos Pós-Graduados fora do Estado. (MIRANDA, 1979). 

Com o propósito de contribuir para a melhoria da Educação Superior no Estado, a 
FUFPI almejava a qualificação de seus docentes através dos cursos de Pós-Graduação. 
Nesse sentido,  

Engajada ao PICD, a Fundação Universidade Federal do Piauí lançou as bases 
de uma política mais abrangente e de melhor apoio ao aperfeiçoamento do 
magistério superior. Assim é que no ano de 1976 foram concedidas 28 bolsas para 
docentes e 04 (quatro) para recém-graduados; em 1977, 22 docentes e 12 recém-
graduados; em 1978, 30 docentes e 16 recém-graduados em mestrado e 04 
(quatro docentes em doutorado; em 1979, 42 docentes e 20 recém-graduados, em 
mestrado e 03 Três) docentes em doutorado. A previsão para 1980 é de 50 
docentes e 26 recém-graduados em mestrado e 05 docentes em doutorado. 
(MIRANDA, 1979, p. 9). 

Através do PICD, a Universidade Federal do Piauí pôde qualificar seu corpo 
docente com o propósito de contribuir para o crescimento educacional do estado, pois 
não apenas a Universidade, mas o próprio Estado precisava de mais profissionais Pós-
Graduados. A esse respeito, Carvalho (2001) destaca que foram utilizados pela UFPI 
professores com apenas cursos de Graduação para suprir a falta de qualificação dos 
docentes do Ensino Superior, sendo uma das soluções para este problema a 
qualificação destes profissionais através do PICD. 

Assim, é notório na década de 70 do século XX a ausência de cursos Pós-Graduados 
no Piauí. Dessa forma, ciente desta necessidade e estando implantada na UFPI a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, sendo boa parte dos funcionários do seu quadro 
formado por docentes com cursos de Pós-Graduação, “[...] em 1981 a 
Universidade, contando com a participação de professores da UNICAMP e da 
Universidade Federal de Pernambuco, realizou o primeiro curso de pós-
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graduação “lato sensu” para formação de especialistas em educação.” (BRITO 
1996, p. 184). Desse modo, ciente da importância dos cursos de Especialização para a 
implantação do Mestrado em Educação da UFPI, a temática Pós-Graduação Lato 
Sensu será discutida no tópico seguinte. 

 
3 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO 

Em 1978, teve início a Pós-Graduação Lato Sensu em Educação da Universidade 
Federal do Piauí, em caráter temporário, mas com o objetivo, conforme Costa (1996), 
de capacitar docentes em atividades na própria UFPI, preparando-os, assim, para 
atuarem no Ensino Superior e ainda contribuir para a resolução dos problemas 
emergenciais de algumas áreas do ensino piauiense. Porém, foi apenas em 1981 que 
foram criados os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação em caráter 
permanente. Nesse sentido: 

Em 1981, foi criado o primeiro programa permanente de pós-graduação, na área 
de Educação, ainda na perspectiva predominante de formação de professores e 
também de especialistas em educação, no sentido de atender à crescente 
demanda da comunidade por profissionais nessa área com um melhor nível de 
capacitação. Ainda na década de 80, no âmbito do Programa de Pós-Graduação 
em Educação, são criadas áreas de estudo voltadas explicitamente para a 
pesquisa e a produção de conhecimentos. (COSTA, 1996, p. 16, grifo nosso). 

A proposta inicial dos cursos de Especialização na área da Educação era qualificar 
os próprios docentes da UFPI que ainda não possuíam cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu. Foi então oferecido pelo Centro de Ciências da Educação no ano de 1978 um 
“[...] curso de Especialização em Educação, com áreas de concentração em Orientação 
Educacional, Supervisão Escolar, Administração Escolar e Tecnologia Educacional 
[...]” (SILVA NETO; MENDES, 1982, p. 18). No entanto, foi apenas no ano de “[...] 
1981 (que) o CCE implantou curso regular de Especialização em Educação [...] Em 81 
foram oferecidas áreas de concentração em Planejamento da Educação e em 
Supervisão Escolar [...] (SILVA NETO; MENDES, 1982, p. 18). Os referidos autores 
informam ainda que estes cursos tinham duração anual, sendo que suas áreas de 
atuação poderiam variar de acordo com a demanda da sociedade. Sobre estes cursos 
de Pós-Graduação Lato Sensu, Carvalho (2001) declara: 

A implementação e consolidação dessa iniciativa, ao longo de 10 anos, foi 
possível em razão da prioridade estabelecida pelo então Ministério da Educação 
e Cultura (MEC) para esse tipo de curso e, principalmente, devido a 
disponibilidade de recursos financeiros específicos para tanto. A oferta 
sistemática desses cursos de especialização em diversas áreas da Educação 
possibilitou o atendimento de uma demanda crescente de profissionais da área 
educacional e das demais, principalmente os vinculados às redes públicas do 
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ensino federal, estadual e municipal, que visavam alcançar melhorias salariais 
em decorrência da qualificação pretendida. (p. 99-100). 

A implantação dos cursos de Especialização foi importante para o Estado do Piauí, 
por ser uma forma de conceder aos piauienses uma formação em nível de Pós-
Graduação Lato Sensu, sem a necessidade de se deslocarem para outros estados da 
federação em busca dessa formação, proporcionando, principalmente aos docentes da 
Universidade Federal do Piauí, a qualificação necessária ao exercício da docência no 
Ensino Superior.  

Burnham (1990) elucida na primeira parte do relatório redigido a partir de uma 
consultoria à UFPI, ocorrida no período de 26 a 28 de setembro de 1990, o nome dos 
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização oferecidos pelo 
Centro de Ciências da Educação no período de 1981 a 1989. Segundo a autora, os 
primeiros cursos concentravam-se nas áreas de Planejamento Educacional e 
Supervisão Educacional. No ano de 1982, realizou-se o curso de Avaliação 
Educacional. Em 1983, foram oferecidos cursos de Educação Artística e Pesquisa 
Educacional. Em 1984 voltou a ser oferecido o curso de Supervisão Educacional. Para 
os anos de 1984 a 1986 foi oferecido mais um curso, agora com área de concentração 
em Ensino. A oferta do curso de Pesquisa Educacional não ficou limitada apenas ao 
ano de 1983, pois este foi ofertado ainda em 1985 e 1986. Nos anos de 1987, 1988 e 
1989 não foram ofertados nenhum dos cursos já mencionados, mas dois cursos novos: 
o de Educação Rural e o de Educação Pré-Escolar.   

 A proposta de qualificar recursos humanos para a sociedade continuou ainda na 
década de 90 do século XX como sendo um dos objetivos da Universidade Federal do 
Piauí, pois a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, através da Coordenação dos 
Cursos de Pós-Gradação em Educação do Centro de Ciências da Educação, realizou no 
ano de 1990 o Curso de Pós-Graduação em Educação em nível de Especialização em 
Educação. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, percebe-se a necessidade e importância de reconstituir a 
história da Universidade Federal do Piauí e da Pós-Graduação Lato Sensu, em 
Educação da UFPI, pelo profícuo trabalho que estes vêm realizando, contribuindo 
assim para o crescimento social, cultural e econômico da sociedade piauiense.  

Dessa forma, a Pesquisa Histórica e a Nova História Cultural nos proporcionou a 
análise e percepção do nosso objeto de estudo, a partir de fontes diversas, 
possibilitando o alcance dos objetivos traçados neste trabalho, como uma breve 
apresentação da história da Universidade Federal do Piauí e da Pós-Graduação Lato 
Sensu em Educação no Piauí.  

Nesse sentido, torna-se necessária esta reconstituição, por ser uma forma de 
manter viva na memória individual e coletiva das pessoas tais acontecimentos e ajudá-
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las a refletir sobre a importância tanto da Universidade Federal do Piauí como da Pós-
Graduação Lato Sensu em Educação. 
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RESUMO  

Esta pesquisa analisa a formação profissional desenvolvida na Escola SENAI- PR, 
a organização do SENAI-PR visando um projeto ideológico pensado para a realidade 
e constituição do progresso do Estado, cada momento histórico produz representações 
a serem analisadas pelo historiador e que podem propiciar outras versões á 
historiografia sobre o tema. O tema focaliza a concepção de Formação de educação 
profissional defendida na instituição SENAI durante as décadas de 1960-1990.A 
perspectiva de análise é, O Escudo, disponível no Centro de Memória do Sistema FIEP 
— que constituiu uma das fontes utilizadas nesta pesquisa. Enfim, a análise deste 
periódico, enquanto uma fonte histórica sugere que se lancem outros olhares sobre o 
processo de formação para o trabalho no Paraná e a relação educação e trabalho bem 
como revela os novos caminhos trilhados pelo ensino profissional no Estado, 
indicando elementos da educação profissional emanada pelo SENAI no período 
estudado.Nesta pesquisa, dedico-me a apresentar alguns elementos necessários para 
a compreensão e análise da história do ensino profissional no Paraná. Criar bases de 
reflexão sobre os aspectos da história educacional do Estado no que se refere ao ensino 
profissional. O tema aqui debatido é de extrema relevância para a área, tem sido um 
dos temas esquecidos pela historiografia, embora presente na historiografia da 
educação. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

SENAI; Instituições; ensino profissional 
 

  



 

 
 

44 

Poucos trabalhos no campo da história da industrialização no Brasil abordam o 
problema de formação do operariado industrial. Esse sem dúvida é um tema 
ligado diretamente à constituição do mercado de trabalho para a indústria, 
entretanto, as abordagens tem se preocupado mais em qualificar o contingente 
de trabalhadores do que em investigar a forma como os trabalhadores 
adquiriram formalmente os requisitos para o trabalho industrial por meio da 
formação profissional. Com maior freqüência e interesse, esse tema tem sido 
tratado pelos historiadores da educação que se voltam para os problemas 
educacionais e institucionais, métodos educacionais, instrumentos pedagógicos, 
história das instituições de ensino, legislação etc, configurando uma abordagem 
restrita. Recentemente, observa-se entre educadores uma nova linha de 
abordagem orientada mais no sentido da formação profissional do operariado, 
como técnica forjadora de uma disciplina adequada ao mundo1 

Pensando a formação dos aprendizes do SENAI-PR, é pertinente destacar o debate 
sobre o ensino profissionalizante, buscando identificar fatores que possibilitem 
analisar esse tema em relação á  educação .Foi a partir da década de 1940 que os 
diversos ramos do ensino profissional passaram a ter uma legislação, através das 
chamadas Leis Orgânicas do Ensino, empreendidas pelo Ministro Gustavo Capanema. 
A Lei Orgânica do Ensino profissionalizante cria, então, dois tipos de ensino 
profissional: um mantido pelo sistema oficial e outro, concedido ás empresas. É este, 
é um dos aspectos que volto -me a aprofundar pensando a educação técnica e 
profissional na perspectiva da formação humana.Sobre o tema Moraes, traça 
pertinentes considerações a cerca das interpretações sobre a origem do 
desenvolvimento do ensino profissional, Percebe-se que, com os cursos 
profissionalizantes do SENAI, incluindo-se também a trajetória da educação 
profissional no Brasil, teve-se extrema preocupação com os “desfavorecidos da 
fortuna”, tentando exercer  um papel social em função da própria legislação 
educacional. 

Em 1942 era criado o SENAI, sendo esta instituição organizada e mantida pela 
Confederação Nacional das Indústrias, ofertando diversos cursos de aprendizagem, 
aperfeiçoamento e especialização, além de possibilitar a reciclagem do profissional. 
Depois de verem concretizadas as primeiras medidas governamentais para a 
regulamentação do SENAI, cabia aos industriais montar o sistema que sustentaria a 
aprendizagem industrial em todo país, a fim de instalar os diversos Departamentos 
Regionais — células responsáveis pela implantação do sistema. Também foram criadas 
regiões administrativas, de acordo com as respectivas atividades industriais. Deste 
modo, em 1942, o SENAI estava organizado, nacionalmente, em dez regiões. 
Interessa-me nesta pesquisa aprofundar as questões sobre: A formação profissional 
desenvolvida na Escola SENAI- PR, a organização do SENAI-PR visando um projeto 

                                                   
1  RIBEIRO, Maria Alice Rosa. O Ensino industrial: memória e história. In: STEPHANOU, Maria. e BASTOS,  
Maria Helena Câmara. (orgs). Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. p.  209. 
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ideológico pensado para a realidade e constituição do progresso do Estado, entendo 
que cada momento histórico produz representações a serem analisadas pelo 
historiador e que podem propiciar outras versões á historiografia sobre o tema. No 
Centro de Memória do sistema FIEP, localizei este periódico que constituí a fonte 
principal do trabalho. Consta do acervo este boletim, de publicação semestral, 
produzido pelos alunos do SENAI-PR, além do periódico o Centro de Memória possui 
um vasto arquivo de fotografias ainda inéditas na discussão deste tema. Também serão 
utilizadas algumas obras referentes ao SENAI, sejam de edições comemorativas ou de 
análise. Dentre elas constam:  Roberto Mange e sua obra de Ìtalo Bologna; De homens 
e máquinas v.1,V.2, publicação do SENAI/SP; Oportunidades de preparação no ensino 
industrial, publicação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos; Formação 
profissional na indústria — O SENAI, publicação do Departamento Nacional do 
SENAI; Histórias e percursos — O Departamento Nacional do SENAI 1942-2002,  
também publicado pelo Departamento Nacional do SENAI. Os objetivos deste 
trabalho foram :verificar a ênfase na ordem, autocontrole e hierarquia nos processos 
de profissionalização; apresentar os ofícios, as profissões dos aprendizes, e a relação 
desta formação com a intenção da profissionalização; reconstruir por meio da análise 
das fontes a trajetória do ensino profissional do SENAI-PR no período de 1960 -1990. 

Conforme indica Ciavatta 2  nosso maior objetivo é, 

O objetivo de identificar mediações históricas que deram forma á relação entre 
trabalho e educação implica o estudo das idéias,representações,normas, leis, 
valores e ações que constituem o universo dos fenômenos político- econômico-
sociais e educacionais, em que estão presentes diversos elementos que podem ser 
chamados de ideológicos.  a imagem acompanha a vida humana como 
representação da realidade,como memória e expressão da cultura de um povo,de 
uma época,garantia de uma visão do passado, hoje com a comunicação 
informatizada,ela nos desafia a compreendê-la em novas temporalidades como 
mediação complexa dos processos. 

A metodologia deste trabalho será construída de maneira a relacionar o processo 
de desenvolvimento do ensino profissional no Brasil e no Paraná,destacando a escola 
do SENAI. 

Direcionamos o trabalho com as fontes, analisando os discursos lá produzidos. 
Pensando as fontes e os procedimentos metodológicos nesta perspectiva, 

[...] a história é o que transforma os documentos em monumentos e que, onde 
dantes se decifravam traços deixados pelos homens, onde dantes se tentava 
reconhecer o negativo do que eles tinham sido, apresenta agora uma massa de 
                                                   

2  CIAVATTA,Maria. Mediações históricas de trabalho e educação:gênese e disputas na formação dos 
trabalhadores,Rio de Janeiro:Lamparita,2009 
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elementos que é preciso isolar, reagrupar, tornar pertinente, colocar em redação, 
constituir em um conjunto.3 

Como outras fontes de pesquisa a fotografia permite analisar relações, podendo 
direcionar, enriquecer a variedade das fontes com as quais o historiador atua. 

Para Ciavatta (2002)4, 

Se a imagem acompanha a vida humana como representação da realidade,como 
memória e expressão da cultura de um povo,de uma época,garantia de uma 
visão do passado, hoje com a comunicação informatizada,ela nos desafia a 
compreendê-la em novas temporalidades como mediação complexa dos 
processos. 

As fotografias, em grande maioria produzidas por fotógrafos não identificados 
e/ou contratos pelo SENAI, apresentam momentos do processo de formação dos 
aprendizes na ótica institucional,e podem suscitar outras perspectivas de análise. 

As fotografias figuram o retrato das máquinas nos aprendizes, ou seja, máquinas 
azeitadas e em ótimas condições, aprendizes higienizados e paramentados para o 
trabalho. 

Nas fotografias percebe-se em primeira instância o progresso do processo de 
criação e desenvolvimento do SENAI no Paraná, questões que estarão em constante 
análise neste trabalho. 

Ainda sobre as fontes destaque para os relatórios institucionais preservados no 
Centro de Memória documentos que também são analisados para construção deste 
dialogo sobre o ensino profissional paranaense. 

Segundo o diretor do Senai no Paraná Marco Antonio Areias Secco5 o Senai já 
nasceu grande, 

Qualquer instituição criada para pensar o futuro tem essa tarefa desafiado. Ela 
ganha contornos ainda maiores num pais como o Brasil, historicamente 
marcado por carências de planejamento e infraestrutura, dois pilares essenciais 
ao pleno desenvolvimento da indústria e das demais cadeias da economia. Se 
voltarmos nos anos, veremos o quanto o Senai, desde sua fundação nos 
conturbados anos de 1940, já estava á frente de seu tempo. Com os ideias de 
Roberto Simonsen e Euvaldo, o serviço de aprendizagem nascia para ajudar a 
mudar o perfil da indústria nacional, marcada até então por um perfil acanhado, 
sem quaisquer condições de suprir as grandes demandas nacionais. (SENAI, 
2014, p13) 

                                                   
3  LE GOFF, J. História e memória. 4. ed. Campinas: Unicamp, 1996, p. 546. 
4  CIAVATTA,Maria. O mundo do trabalho em imagens: a fotografia como fonte histórica ( Rio de Janeiro, 1900-
1930).Rio de Janeiro : DP&A.2002. 

5 Relato do Diretor do Senai no Paraná na obra : Senai.Departamento Regional do Paraná. 
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No Paraná o Senai foi fundado em 12 de março de 1943, e sua primeira unidade 
escolar foi construída em Curitiba, na rua Chile, no Bairro Rebouças. 

A criação do SENAI surgiu dos esforços do paraná e Santa Catarina, estados que 
ainda engatinhavam na formação de um setor industrial que pudesse influenciar 
nos ditames do desenvolvimento econômico das unidades da federação. Esse fato 
levou á criação da 7[ Região do Senai, que compreendia os dois estados vizinhos. 
A sede da delegacia ficou em Curitiba. (SENAI, 2014,p.20) 

A administração da 7ª região — representada pela Delegacia Regional do SENAI 
do Paraná e Santa Catarina, com sede em Curitiba — ficou a cargo do engenheiro 
catarinense Ivo Cauduro Picoli, nomeado em 12 de março de 1943. Importante 
ressaltar que, a nomeação de Picoli ocorreu ainda antes de ter sido baixada a Instrução 
de Serviço nº 1, de 19/05/1944, pela qual o Diretor do Departamento Nacional do 
SENAI oficializava a divisão do país em 10 regiões, para fins administrativos. Quanto 
aos diretores do Senai, 

Picolli permaneceu pouco tempo como diretor regional, apenas um ano, já que 
aceitou convite para integrar a direção do Departamento Nacional do Senai. Em 
1944 assume a direção regional Flausino Mendes, que viria ser substituído ,por 
conta de sua morte, em 1962, por Antonio Theolindo Trevizan, gestor do Senai no 
Paraná até 1972, quando passou o cargo a Lourival Sponholz, até a nomeação de 
geronimo de Macedo Molli, gestor entre 1973 e 1988.(SENAI,2014,p.20) 

Mas Picolli como novo delegado recebeu orientações do Diretor Nacional do 
SENAI, João Luderitz, e de seu Chefe da Divisão Técnica, Lucério Schreiner e visitou 
o já criado Departamento Regional de São Paulo, recebendo valiosas informações do 
Diretor Roberto Mange e de seu principal assessor, Ítalo Bologna, retornando então 
para Curitiba para imediata instalação da 7ª Delegacia. ( TREVIZAN,1995). 

Os primeiros cursos nas áreas ocupacionais de Mecânica e Desenho Técnico foram 
instalados pelo Delegado na Escola Técnica e Industrial de Curitiba, com a colaboração 
de seu Diretor, o Eng. Lauro Wilhem. A sede da Delegacia foi instalada no 1º andar do 
edifício Moreira Garcez, situado na Avenida João Pessoa, no centro de Curitiba. Os 
setores chamados burocráticos — secretaria, protocolo, contabilidade e almoxarifado 
— já se encontravam instalados desde 1º de setembro de 1943. O Delegado admitiu o 
professor Antonio Theolindo Trevizan, cuja experiência adquirida6 muito contribuiu 
para deslanchar os primeiros passos do SENAI nos estados do Paraná e Santa 
Catarina. 

Em 16 de março de 1944, o Delegado Regional Ivo Cauduro Picoli, deixou o seu 
cargo na 7ª Delegacia para assumir a Chefia de Divisão de Ensino do Departamento 

                                                   
6 O professor Trevizan obteve suas experiências mais significativas na Escola Profissional Ferroviária Coronel 
Tibúrcio Cavalcanti, de Ponta Grossa; bem como foi capacitado no Centro Ferroviário de Ensino e Seleção 
Profissional, de São Paulo. 
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Nacional do SENAI. No entanto, este fato não alterou a dinâmica de desenvolvimento 
do SENAI-PR. 

Durante sua gestão, Picoli divulgou o SENAI nos dois Estados, admitindo pessoal 
técnico e burocrático, instalando a Delegacia e os primeiros Cursos do SENAI em 
Curitiba, Ponta Grossa, Joinvile e Blumenau. Programou  a construção de Escolas de 
aprendizagem em Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Florianópolis, Joinvile, 
Blumenau, Tubarão e Criciúma, cujas obras foram, mais tarde, todas executadas, 
exceto a de Florianópolis, que foi instalada em prédio adquirido e adaptado, e a de 
Criciúma, que foi transferida para Siderópolis, por melhor satisfazer as necessidades 
de treinamento de mineiros de carvão, em plena Segunda Guerra Mundial. 

Para a substituição de Picolo na 7ª Delegacia Regional, foi indicado e nomeado o 
Engº Flausino Mendes da Silva, que deu prosseguimento ao seu programa. O novo 
delegado transferiu os cursos da Academia de Comércio De Placido e Silva e da Escola 
Técnica de Curitiba para prédios locados: um na rua Riachuelo, onde funcionou a 
Oficina de Aprendizagem de Alfaiataria e eram ministradas aulas de cultura geral; e 
outro na Alameda Princesa D. Izabel, onde eram ministradas as práticas de oficinas e 
as aulas de cultura técnica. 

Em 1º de junho de 1944 juntaram-se ao professor Trevizan os professores Rubens 
de Assunção Miranda e Antonio Weinhardt, que muito contribuíram com sua 
inteligência de escola. Ambos possuíam capacidade e idealismo para traçar os rumos 
pedagógicos do SENAI. O professor Miranda demonstrava-se preocupado com a 
conquista da cidadania pelo educando; e o professor Weinhardt preocupou-se com o 
ajustamento social e contínuo no desenvolvimento da personalidade do educando. 
Após ter se especializado na França, Weinhardt dirigiu o setor de Orientação 
Profissional, implantando os cursos vocacionais para alunos de 12 a 13 anos de idade. 
Possuindo conhecimentos sobre as ferramentas e matérias primas, este procurava 
despertar o talento criativo e a vocação profissional nos jovens. 

A gestão da 7ª Delegacia Regional do Paraná e Santa Catarina encerrou seus 
trabalhos em 31 de dezembro de 1947, com a criação e o reconhecimento da Federação 
das Indústrias, que teve como conseqüência a transformação da Delegacia em 
Departamento Regional do SENAI, conforme previsto pelo Regimento do SENAI, 
aprovado pelo Decreto nº 10.009, de 16 de julho de 1942. 

Implicam acrescer que, durante a gestão da 7ª Delegacia Regional no Paraná, 
foram implantados cursos de formação profissional em Curitiba e Ponta Grossa, bem 
como adquiridos terrenos para a construção de escolas de Aprendizes em Curitiba e 
Londrina. Foram ministrados cursos de ajustagem, tornearia mecânica, fundição, 
motor de explosão, eletricidade, solda, mecânica de rádio, tornearia de madeira e 
construção civil. Importante lembrar, ainda, que após os alunos concluírem as tarefas 
que compunham a respectiva “série metódica de oficina”, passavam a trabalhar em 
equipes multidisciplinares na construção de máquinas, aparelhos ou peças industriais: 
como caldeira a vapor, fogão de cozinha, portão de ferro e mobiliário, que eram 
trocados com outras peças industriais ou vendidas a alunos e servidores do SENAI. Já 
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na aprendizagem de construção civil, os aprendizes atuavam na construção de muros 
e pequenas edificações. 

Segundo Trevizan, esta foi uma época de salutar pioneirismo calcado em princípios 
racionais e pedagógicos da “Escola Nova”, da qual o maior arauto no Estado do Paraná 
foi o Professor Erasmo Piloto, Diretor técnico da “Escola de Professores de Curitiba”. 

O art. 12 do regimento do SENAI (Anexo 3) estabelecia que, no Distrito Federal, 
como também no Estado ou Território em que houvesse Federação das Indústrias, 
seria constituído um Conselho Regional composto por: Presidente da Federação das 
indústrias ou seu representante, três representantes dos Sindicatos dos Empregadores 
da Indústria, Diretor do Departamento Regional do SENAI, Delegado Federal de 
Educação do Ministério da Educação e Saúde ou seu representante e um representante 
do Ministério do Traballo, Indústria e Comércio designado pelo Ministro. Desta 
maneira, tanto o SENAI do Paraná quanto o de Santa Catarina puderam ter sua 
autonomia. 

A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) foi criada por sete 
sindicatos em reunião do dia 28 de outubro de 1943, na sede do Sindicato da Indústria 
do Mate, tendo sido aclamado Presidente da Diretoria Provisória o Dr. Heitor Stockler 
de França, com os seguintes membros: Vice-Presidente Arnaldo Paulo Lipmann, 1º 
Secretário Manoel Francisco Correa, 2º Secretário Luis Alberto Langer, 1º Tesoureiro 
Teófilo Klamas, e 2º Tesoureiro Júlio C. Moura. 

Entretanto, segundo Trevizan, sua existência de direito só aconteceu a partir de 18 
de agosto de 1944, com o reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio. A filiação da FIEP à Confederação Nacional das Indústrias – CNI ocorreu 
em 19 de outubro de 1946, o que finalizou o processo jurídico-administrativo exigido 
para o desmembramento do SENAI-PR do SENAI-SC e sua caracterização como 
Departamento Regional. 

Consta em ata de reunião da FIEP, ocorrida no dia 2 de fevereiro de 1948, que o 
Presidente, Dr. Heitor Stockler de França, deu posse ao Engº Flausino Mendes da 
Silva. Flausino já vinha desempenhando funções de Delegado, no cargo de Diretor 
Regional do SENAI Paraná, para o qual havia sido nomeado pelo Conselho Nacional 
do SENAI, Dr. Euvaldo Lodi, pela instrução de serviço nº 1/48, de 7 de janeiro de 1948.  

O Conselho Regional que juntamente com o Diretor Regional compõem a estrutura 
organizacional básica do SENAI, nos Estados, só veio a ser constituído meses depois. 
Em sua primeira reunião estava assim representado em 11 de agosto de 1948: Heitor 
Stockler de França (Presidente da Federação das Indústrias do Paraná), Alvaro 
Albuquerque (Representante do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio); Lauro 
Wilhelm (Representante do Ministério da Educação e Saúde); José Bitencourt de 
Paula (Sindicato da Indústria da Madeira da Construção Civil); Humberto Malucelli 
(Sindicato da indústria de Madeira); Rodolfo Schinzel (Sindicato da Indústria 
Mecânica e Metalúrgica e de Materiais Elétricos); e, Flausino Mendes da Silva (Diretor 
do Departamento Regional do SENAI do Paraná). 

Heitor Stockler de França conseguiu muitos subsídios financeiros ao 
Departamento Regional do SENAI-PR, aprimorando as conclusões de obras e 
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adquirindo equipamentos para dois grandes centros de Formação Profissional — do 
Norte e do Sul do Estado, com sede em Curitiba e Londrina. Também executou 
programas de formação e aperfeiçoamento profissional nas principais cidades do 
Estado, assim como colaborou na criação do SESI e promoveu a instalação do mesmo 
no Estado do Paraná. 

No início da fase departamental, o SENAI-PR já se encontrava estruturado em 
duas divisões: de contabilidade; e de ensino, que ficou sob a chefia do professor 
Antonio Theolindo Trevizan e englobava as seções de seleção e orientação profissional. 
Nesta divisão, a seleção do pessoal para a administração e para as unidades 
operacionais ficou a cargo do professor Antonio Weinhardt; e a inspetoria de ensino 
sob a chefia do professor Lourival Sponholz. Essas duas divisões abrangiam todas as 
ações — meio e fim — do Departamento Regional, que desde sua criação contou com 
uma estrutura consistente. 

Para os aprendizes, 

O SENAI e uma escola onde aprendemos um oficio. E organizada com diversas 
secções como: a secretaria, o departamento, salas de aula, gabinete dentário, 
gabinete médico, sala de ciências, ferramentaria, oficinas, lugares reservados 
para bicicleta, cantina, almoxarifado e campo de esporte para prática de 
educação física. Os ofícios que podem ser aprendidos no SENAI são: Artes 
gráficas que se divide em: encadernação imprenssão, tipografia, linotipia, 
serralheria, curso de solda, marcenaria, tornearia, mecânica de auto e 
eletricidade.  A sala de ciências é bem aparelhada tendo diversos materiais para 
experiências. (O ESCUDO, 1964, Jun)  

Nos Centros de Formação Profissional de Curitiba e Londrina eram ministrados 
cursos de alfaiate, marceneiro, pedreiro, compositor manual, mecanotipista, 
impressor, encanador, ajustador, serralheiro, mecânico de auto, torneiro mecânico, 
soldador, mecânico, eletricista, eletricista Instalador, mecânico de rádio, mestre de 
obras em construção civil, motor de explosão, afiador de serras e cursos preparatórios 
para jovens e adultos. 

Abaixo em artigo para o “Escudo”, chama-se a atenção para a questão do trabalho 
do operário: 

O trabalho é uma destinação que todo ser traz quando nasce. Só vence na vida 
aquele que vive do trabalho. Somente o trabalho nos leva para o caminho do 
futuro, nos faz progredir e desenvolver economicamente. O trabalho é uma 
missão sagrada que ficou para os homens. Um ser que deseja ir avante, não 
escolhe trabalho seja ele operário ou escriturário, para nós não interessa o tipo 
de serviço, porque este esta cumprindo honestamente com seu dever, com o dever 
de cidadão trabalhador. Sou operário e não me envergonho, porque o trabalho e 
honrado e enobrece o homem. (O ESCUDO, 1963, Jun) 
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Os aprendizes do SENAI-PR, na escola de Curitiba, descreviam a forte formação 
moral que ali recebiam: 

A verdade é a representação fiel de alguma coisa existente da natureza, 
qualidade pela qual as coisas se apresentam como são. Aquele que não diz a 
verdade é realmente um mentiroso no qual não podemos ter confiança. Devemos 
sempre dizer a verdade para podermos ser respeitados. Falar a verdade é um 
dever de todos. (O ESCUDO, 1963, Jun,)  

Neste sentido, o SENAI-PR veio se consolidando como escola exemplar, formando 
aprendizes para o trabalho e conformando homens para a vida, seguindo a doutrina 
pensada pelo idealizador do SENAI, Roberto Mange. 

A questão da vocação para o ofício, a organização dos cursos e do aprendizado, a 
responsabilidade representada pela disciplina na freqüência às aulas, bem como o 
cumprimento dos horários foram aspectos que se revelaram nos artigos e que refletem 
a organização das escolas do SENAI-PR, traduzindo uma cultura institucional que 
acompanharia o aprendiz em sua vida adulta e profissional. 

Desde que as primeiras indústrias começaram a instalar-se na Inglaterra, França 
e Alemanha, impôs-se uma necessidade básica: além de máquinas e edifícios, era 
preciso elaborar um novo tipo de trabalhador, adaptado ao universo social da 
indústria. Por herança, as pessoas recebem bens matérias ou características biológicas, 
mas habilidades adquiridas e padrões de comportamento não passam naturalmente 
de geração em geração. Na perspectiva de ensino do SENAI, é preciso ensinar sempre, 
sobretudo na formação de trabalhadores industriais. Eles devem ser reproduzidos em 
gerações sucessivas, mediante aprendizado constante, e este aprendizado inclui o 
desenvolvimento de habilidades, mas não pode prescindir da orientação de 
comportamentos e atitudes, o que buscava Mange em todas as escolas SENAI de 
aprendizagem. 

Abaixo, reproduzo uma entrevista concedida por Roberto Mange a José Augusto 
Bezena, destacando o que esse considerava importante no processo de ensino nas 
escolas do SENAI: 

Mange: O Senhor conhece o torno? Bezena: Conheço torno de madeira. Isso eu 
sei, ou melhor, tenho mais ou menos uma idéia. Mange: Mas... e o torno 
mecânico? Bezena: Não, esse eu nunca vi. Mange: Olha o importante no torno é 
a ferramenta [...]. Agora tire a madeira e ponha o metal e essa ferramenta 
precisa ser afiada num ângulo determinado. Se isso não acontecer, ela se quebra, 
entendeu? Ela não dura. Então precisa saber bem qual é o ângulo certo. Se o 
rapaz não for educado, ele pode ser um excelente profissional, conhecer a 
máquina, ele pode saber fazer tudo. Mas se ele não for educado, às vezes, pode 
não entender o comportamento padrão, porque ele não tem a formação suficiente 
para isso. Então, o que é que ele faz? Ele pode afiar aquela ferramenta de um 
ângulo errado, entendeu? Com raiva do patrão, ele vai quebrar a ferramenta, 
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vai gastar a ferramenta. Então, o que nós queremos é que, quando for ao torno, 
ele seja uma pessoa educada. Isso faz parte da formação profissional. Porque nós 
formamos uma elite! E se nós formamos uma elite e dermos uma boa educação, 
além da profissão, eles vão adquirir a capacidade de comandar a indústria.7 

Estas idéias e procedimentos buscavam a tão sonhada “educação integral”, 
almejada por Mange, para o futuro trabalhador. Nesse contexto, o objetivo maior era 
proporcionar ao aluno/aprendiz acesso a cidadania, o que seria plenamente alcançado 
a partir da formação de um cidadão trabalhador, física e psicologicamente capaz. Esta 
era a filosofia que estava instaurada por Mange nas escolas de ensino profissional do 
SENAI. E o lema que Mange defendeu desde a criação do SENAI foi: ”Antes do 
profissional, o cidadão [...]”8. 

Considerado o discurso dos aprendizes, em um primeiro momento podemos 
considerar que as escolas do SENAI-PR apreenderam a concepção tão exaustivamente 
difundida por Mange, pois os aprendizes da escola de Curitiba, descreviam em “O 
Escudo” vários procedimentos e atitudes que deveriam assumir, fazendo-o com 
grande entusiasmo por representarem parte da instituição. Mas será isto mesmo? 
Estas práticas descritas pelos alunos traduzem o que os alunos vivenciavam? Até onde 
ia a censura em seus artigos? Será que havia censura por parte dos professores 
revisores do texto? Até onde estas falas representaram a voz dos alunos aprendizes e 
não uma disseminação da concepção de ensino, de comportamento e hábitos, em que 
estava pautada a própria concepção SENAI? Se é fato que em quase todos os artigos a 
instituição foi notoriamente exaltada, isso ocorreu por verdadeira gratidão dos alunos 
ou por intervenção dos revisores do texto?  

Para ilustrar tal questionamento, um futuro aprendiz destacou suas aspirações 
futuras a respeito da escola de Curitiba, tal como ser útil e competente, intitulando o 
seu artigo como ”Uma boa Escola”: 

O SENAI é uma boa escola. Quero aprender aqui um ofício, e futuramente, ser 
uma pessoa útil e competente. Só serei um bom profissional, se tão cedo não 
deixar o SENAI. Estou no curso vocacional e já fiz diversas coisas que me 
prenderam a escola. Meus professores são para mim muito bons. Terminando 
peço a Deus que me ajude nos estudos, que são para meu bem. Desejo aos 
diretores, professores e professoras, muitas felicidades [...].9 

Entre 1947 ea 1967 os aprendizes concluíram os diferentes cursos da escola Senai 
de Curitiba, num total de 17 cursos, com 627 alunos formados , em 14 anos.O curso 
que mais formou aprendizes neste período foi o de torneiro, com 103 formandos, 

                                                   
7 DE HOMENS E MÁQUINAS. V. I, op. cit., p. 151.  
8 Id. 
9 O ESCUDO, nov. 1951. 



 

 
 

53 

apresentando de 1947 á 1960 aprendizes no curso, apenas o ano de 1948 não obteve 
alunos nesta modalidade. 

O SENAI acreditava em uma educação moral cívica, mas também considerava a 
oficina como um lugar de socialização, com ênfase na ordem, autocontrole e 
hierarquia, e este controle e hierarquia aparecia de forma explicita nos artigos 
publicados no “O ESCUDO”, como vemos abaixo, a forte formação moral, exposta pelo 
discurso do aprendiz sobre o que é a mentira, 

A mentira é uma modalidade de faltar a verdade, a que está sujeita humanidade. 
Eu, com o pequeno conhecimento que tenho dos seres humanos, ao consigo 
afirmar se a mentira e falta de conhecimento que temos sobre a 
responsabilidades das palavras que pronunciamos ou deliberada vontade de 
enganar.  Há pessoas que mentem para ludibriar, ou para satisfazer seu espirito, 
que necessite dessas sensações, e depois elas mesmas ficam crente de terem 
afirmado a verdade.  Outras pessoas usam a mentira, não medindo as más 
consequências e os prejuízos que podem causar. A mentira é um dos vícios e que, 
não devemos dar guarda em nossa mente, porque além de ser muito ridícula à 
pessoa que dela usa, é ainda importuna.  verdade deve ser lema de nossas vidas. 
Dizer a verdade, mesmo para prejuízo nosso. (O ESCUDO, jun,1964)  

A organização, a disciplina se refletia em todas as escolas do SENAI, marcando 
claramente o tipo de cultura institucional que o aluno-aprendiz deveria aceitar e 
internalizar. 

A organização do SENAI difere profundamente da rede de escolas Industriais, 
pois se destina a aprendizes que já pertencem à indústria e que ganham salários, 
mesmo nos dias em que freqüentam as Escolas de Aprendizagem do SENAI, ao 
passo que os alunos das escolas Industriais são exclusivamente alunos e 
freqüentam a escola a custa própria.( BOLOGNA, 1980., p. 2.) 

No jornal dos alunos da escola do SENAI de Curitiba (1953), os alunos descrevem 
sobre a importância da legalização do trabalho do menor operário, o artigo colocam 
que de acordo com a lei, todo menor que trabalha deveria possuir carteira profissional. 
No artigo destacam que quando o aluno se matricula nas escolas do SENAI, logo já 
está empregado, então, o menor recebe uma relação de documentos necessários: 
declaração de função, a ser preenchido pela firma e autorização de responsável, para 
ser assinado pelo responsável pelo menor. Depois de reunidos todos os documentos 
solicitados, a escola oferece uma “declaração” de que o aluno sabe ler e escrever.  

 A nota sobre a questão da legalidade do trabalho do menor operário constante em 
“O Escudo” revela a intenção do SENAI-PR em alertar a comunidade de operários que, 
além da instituição prover uma vaga de emprego para o pequeno aprendiz, o faz dentro 
da legalidade, propiciando segurança e reconhecimento ao aluno aprendiz. Ao 
estabelecer a idade mínima de catorze anos para ingresso no emprego, a legislação 
acabou gerando aquilo que no SENAI ficou conhecido como hiato nocivo, já que, para 



 

 
 

54 

a população pobre, a escolarização raramente ultrapassava o ensino primário, quase 
sempre concluído em idade superior a dez anos. Por isso, o SENAI foi obrigado a sentir 
o problema bem de perto, pelo fato de receber muitos jovens após um período mais ou 
menos longo de interrupção da escola primária, gasto em vadiagem ou em pequenos 
misteres.  

Intentando solucionar o problema, o SENAI criou os cursos vocacionais, onde 
valorizava, sobretudo, o trabalho manual e onde se buscavam mecanismos que 
pudessem preencher o chamado hiato nocivo. 

 

  

Weinstein (2000) assinala que a educação de crianças com idades entre doze e 
quatorze anos era uma área de especial interesse do SENAI, nos cursos 
profissionalizantes. Desde o debate sobre a lei do trabalho infantil na década de 1920, 
os industriais e engenheiros sociais de vários matizes vinham denunciando o “hiato 
nocivo”, ou melhor, o intervalo entre os doze anos, quando normalmente a criança 
acaba o curso primário, e os catorze anos, quando a lei autorizava sua entrada no 
mercado de trabalho.  
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RESUMO  

Este artigo resulta de uma investigação dedicada ao estudo da educação em Cabo 
Verde, numa perspetiva histórica. Analisámos a oferta educativa possível, em tempo 
de submissão colonial, no período da República Portuguesa marcado por um discurso 
educativo inclusivo e práticas exclusivas e, na época do Estado Novo, caracterizada 
pelo nivelamento por baixo das aprendizagens escolares. A produção jurídica sobre o 
sistema escolar, publicada nos Boletins Oficiais do Governo da Província de Cabo 
Verde, permitiu-nos aceder à retórica oficial e aos contextos de aplicação local das 
normas (prescrições versus realidade). A imprensa periódica facultou-nos registos 
discursivos carregados de significados e de intenções modeladoras da opinião pública. 
No Arquivo Histórico de Cabo Verde, as fontes primárias revelaram as práticas que 
conformavam o quotidiano escolar. A intertextualidade das fontes deu-nos a perceção 
das contradições entre a retórica oficial, as representações simbólicas e as práticas 
educativas. A análise dos percursos do ensino primário superior, do ensino técnico-
profissional e do ensino liceal, permitiu-nos concluir que o discurso oficial sobre esta 
problemática contrasta com as dinâmicas locais de resistência a uma política de 
resignação social patenteada na luta das elites crioulas em prol de um liceu em Cabo 
Verde. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Ensino liceal, ensino técnico, conformação social. 
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Na presente comunicação analisa-se a configuração de modalidades de ensino 
profissionalizante e das vias liceal e técnica do ensino secundário, em Cabo Verde, 
durante a administração colonial. Situamo-nos no período da República Portuguesa, 
marcado por um discurso educativo inclusivo e por práticas exclusivas e, na época do 
Estado Novo caracterizada pelo nivelamento por baixo das aprendizagens escolares.  

Este texto é o resultado parcial de uma investigação histórica sobre a educação 
colonial e as práticas discursivas que ilustram o descontentamento das elites crioulas 
face a uma oferta educativa imposta e restritiva, tanto ao nível elementar como 
secundário e profissional.  

A produção jurídica sobre o ensino e a educação, publicada nos Boletins Oficiais 
do Governo da Província de Cabo Verde, permitiu-nos aceder à retórica oficial e aos 
contextos de aplicação local das normas (prescrições versus realidade). A leitura da 
imprensa periódica, editada no arquipélago, facultou-nos o pulsar dos protagonistas 
do ato educativo (não sendo uma imprensa educacional, muitos dos artigos sobre o 
ensino foram assinados por professores) em registos discursivos repletos de 
significados e de intenções modeladoras da opinião pública. Nos fundos arquivísticos 
da Secretaria Geral do Governo da Colónia (Arquivo Histórico Nacional de Cabo 
Verde) compulsámos documentos manuscritos dos Reitores que revelam as práticas 
que conformavam o quotidiano escolar. 
 

O ENSINO PRIMÁRIO SUPERIOR 

O ensino primário superior (instituído na primeira reforma educativa republicana, 
19111) articulava-se ao ensino primário complementar (2 anos), que se seguia ao 1.º 
grau (3 anos). Na realidade, “como o ensino primário complementar não passou de 
projecto, acabou por integrar um ciclo preparatório de 2 anos, [que] entretanto se 
alarga às áreas comercial e doméstica o âmbito do ensino profissional2”.  

Por iniciativa da Câmara Municipal de Mindelo, ilha de S. Vicente, em 1911 foi 
criado o Curso Livre de Ensino Primário Superior, com a duração de três anos, que 
permitia “aos rapazes que o frequentarem uma bagagem de conhecimentos, que é uma 
importante ferramenta na prática da vida”3 . Confirmando a tradição de projetos 
educativos frustrados, o curso foi extinto em 1914. No artigo intitulado “A espada de 
Damôcles sobre o curso primário superior”, Augusto Miranda4 em 1913 refere-se às 
circunstâncias da sua dissolução num artigo do jornal O Futuro de Cabo Verde 5:  

                                                   
1 Decreto de 29 de março de 1911 (Diário do Governo, de 30 de março de 1911, p. 1,343). 
2 Grácio, 1998, p. 59. 
3 O Progresso, de 10 de setembro de 1912, p. 4. 

4 Augusto Miranda foi professor foi professor do ensino primário e do ensino liceal em Cabo Verde e colaborou 
em vários jornais do arquipélago. Foi um paladino da educação e defensor da existência de um liceu na colónia. 
(Oliveira, 1998, p. 768) 

5 O Futuro de Cabo Verde, de 22 de novembro de 1913, p. 5. 
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O Município de S. Vicente, no louvável empenho de interpretar êsse passo do 
progresso, criou ha dois anos, o Curso Primário Superior, que, com o elementar 
e complementar, segundo diz o Dr. F. Adolfo Coelho, «estendendo-se ao todo por 
8 anos, como a escola popular de diversos países, será a base futura para o ensino 
industrial e comercial elementar». 
A actual vereação, vendo cercear-se as receitas camarárias, devido, em parte, à 
exagerada tributação do Estado sôbre a aguardente da província, não 
providenciará a tempo, como lhe competia, a despeito de previdentes 
observações e alvitres de um dos seus ilustres membros, deixando correr o 
marfim; de modo que o futuro orçamento apresentaria um deficit de cêrca de 
onze contos, caso se mantivessem todos os encargos presentes. 
Como o Curso Primário Superior representa uma dessas despesas, foi êle um dos 
imolados na constituição orçamental do município. 
É certo que a vereação propõe a criação de duas escolas infantis e de um liceu 
hipotético, em substituição do Curso. 
Francamente: discordamos muito dessa opinião. Quanto àquelas, não é mau o 
plano: mas seria melhor criarem-se duas escolas de instrução primaria 
elementar e complementar, pois as três oficiais e municipais desta natureza teem 
uma frequência superior a 330 alunos, e a infantil contem cêrca de 130 crianças.  

O Plano Orgânico da Instrução Pública de Cabo Verde (1917) organizou o ensino 
primário em três graus, “compreendendo as matérias dos programas do ensino 
primário elementar, complementar e superior adoptados na metrópole, com a 
necessária adaptação do esnino agrícola e cívico e com maior desenvolvimento do da 
língua portuguesa e da história e geografia caboverdeanas” 6 . O ensino primário 
superior era ministrado em duas escolas, uma na Praia [ilha de Santiago] e outra em 
São Nicolau no edifício do extinto seminário 7.  

Em conformidade com as fontes consultadas, o ensino primário superior era 
socialmente prestigiado, sendo percepcionado como o patamar inicial do ensino 
secundário com uma componente vocacional. É elucidativo o facto de a Estatística 
Geral da Província de Cabo Verde considerar os estudantes deste nível de ensino, 
como alunos de «instrução secundária» (Quadro 1).  
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6 Artigo 3º do Decreto nº 3.435, de 8 de outubro de 1917. 

7 O Seminário Eclesiástico da Diocese de S. Nicolau foi criado por Decreto de 3 de setembro de 1866.  
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1ª 56 20 - 56 20 56 7 16 33 56 8 12 36 

TABELA 1 | Alunos de «instrução secundária» examinados na Escola Primária Superior da Praia, 19188 

 
Na opinião de Rogério Fernandes (2008), “as Escolas Primárias Superiores [que] 

originalmente pretendiam ser um ensino polivalente, integrando a preparação 
académica para o prosseguimento de estudos e objectivos de natureza 
profissionalizante (…), passaram a assumir sobretudo o carácter de escplas técnicas”9.  
 

ENSINO LICEAL VERSUS ENSINO PROFISSIONAL  

Referindo-se ao sistema escolar português, Sérgio Grácio (1998) considera que o 
nível superior do ensino primário, que foi concebido para benefício das classes 
populares, coexistia ao lado de um ensino liceal reservado a uma minoria.  

Em Cabo Verde, até 1917, além do ensino primário superior, vigorava apenas o 
ensino liceal eclesiástico ministrado no Seminário de S. Nicolau. O ensino liceal laico 
era uma aspiração da elite letrada da colónia.  

Na imprensa da época encontramos representações diferenciadas do ensino liceal, 
que se destinava a “gente de carteira, de pena, cérebros cultos, intelectualidades 
preparadas, doutores, oficiais, chefes, patrões, comités tudo nos pode vir de fora” e do 
ensino profissional, próprio para “cargos subalternos e baixos misteres, que ficam 
muito bem aos homens de nossa raça e nossa cor”10. 
 

DUALIDADE: O ENSINO LICEAL E O ENSINO PROFISSIONAL  

Pela Lei nº 701, de 13 de junho de 1917 foi criado o Liceu Nacional de Cabo Verde, 
“um instituto de educação laica, livre do espírito religioso, em todos os tempos, 
caracterizadamente convenientista e despótico”11. O contexto da criação do liceu está 
patente nos artigos 1º e 2º do diploma que o criou: 

Artigo 1° São extintas na Província de Cabo Verde as escolas praticas de 
aprendizagem, criadas pelo decreto de 18 de Janeiro de 1900, exceptuando a 
escola profissional da arte marítima e de pesca. É também extinta a oficina em 
S. Vicente, criada pelo decreto de 19 de Junho de 1900; e fica igualmente extinto 
o seminário que funciona na ilha de S. Nicolau.  
                                                   

8 Estatística Geral da Província de Cabo Verde, 1920, p. 19. 

9 Apud Araújo, 2000, p. 178. 

10 A Voz de Cabo Verde, 20 de setembro de 1915, p. 2. 

11 A Voz de Cabo Verde, de 2 de julho de 1918, p. 1. 
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Art. 2.° Em substituição das escolas, da oficina e do seminário, mencionados no 
artigo anterior, é criado um liceu segundo as disposições da presente lei. 
§ 1° Este liceu funcionará, provisóriameute no edifício do seminário extinto, 
aproveitando-se o respectivo material escolar. No mesmo edifício, funcionarão 
as aulas do curso profissional, consignadas nesta lei. 

No mesmo ano, o Plano Orgânico da Instrução Pública delimitou as fronteiras do 
ensino secundário (confinado ao liceu) e do ensino profissional (dedicado à arte 
marítima, industrial e agrícola), conforme os artigos 11º e 14º do Decreto nº 3.435 de 
8 de outubro de 1917: 

Do ensino seundário 

Art. 11º. O ensino secundário é ministrado no Liceu Nacional criado pela Lei nº 
701, de de 13 de junho de 1917, com sede em S. Vicente. 
§ único. O curso liceal será a reprodução exacta do curso geral dos liceus 
metropolitanos, com exclusão do ensino de alemão. 

(…) 

Art. 17º. O ensino profissional compreende o da arte marítima, o industrial e o 
agrícola.   
§ 1º. O ensino profissional da arte marítima será ministrado na capitania dos 
portos, em S. Vicente, em uma escola de pilotagem e em uma escola profissional 
de aprendizagem da arte marítima e da pesca.  
§ 2º. O ensino profissional industrial será ministrado numa escola profissional 
com sede na Praia.  
§ 3º. O ensino profissional agrícola será ministrado em duas escolas práticas 
móveis, uma para o grupo das ilhas de Sotavento e outra para o de Barlavento.  

 

COMPLEMENTARIDADE DO ENSINO LICEAL E DO ENSINO PROFISSIONAL  

Na colónia foram ensaiadas modalidades de ensino profissional agregadas ao 
currículo do ensino liceal. O Reitor do Liceu Nacional de Cabo Verde, em 1919, propôs 
ao Conselho de Instrução Pública a criação da cadeira de Escrituração e Contabilidade 
Comercial, que poderia ser ministrada para os alunos do liceu como para “estranhos”, 
conforme documento que se transcreve:  

Tendo a experiência demonstrado a necessidade do ensino comercial nesta 
província, o qual convêm, entretanto, estabelecer em moldes essencialmente 
práticos, o signatário tem a honra de propor a criação de uma cadeira de 
Escrituração e Contabilidade Comercial anexa ao Liceu Nacional de São Vicente, 
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que funcionará em dias alternados e a cuja matrícula serão admitidos, 
facultativa e gratuitamente, tanto os alunos do mesmo Liceu como os estranhos 
que possuam pelo menos os exames de instrução primária de 1.º e 2.º grau. 
O curso será de dois anos. A propina de 4$00 será paga metade (2$00) no acto 
da abertura da matrícula e a outra metade no acto do encerramento. Os alunos 
pobres serão dispensados do pagamento da propina. O professor terá o 
vencimento de exercício anual de 600$00 pago por décimos de 60$00 mensais, 
e que sairá da verba de Despesas de Instrução Pública. 12 

O modelo híbrido de ensino (via liceal com franjas de uma cultura técnica básica) 
tentava conciliar as aspirações da elite crioula (ascensão social pela via da educação) e 
as necessidades pragmáticas do incipiente tecido laboral da cidade de Minsdelo 
(empregados comerciais, escriturários e operários). A lógica de resignação social é 
perceptível no projecto de criação de um Curso Elementar do Comércio no Liceu 
Nacional de Cabo Verde, no ano de 1922: 

A maior parte da frequência desta escola é constituída por alunos, filhos de 
famílias pobres, ou mal remediadas, que procuram ilustrá-los o mais possível, 
sem poderem, contudo, aspirar a vê-los completar cursos superiores, que 
acarretam consigo despezas que não podem arcar. 
Esses estudantes, na escassês dos seus recursos, limitam-se a ambicionar 
enfileirar-se nos quadros do funcionalismo da Província, ou a seguir a vida 
comercial.  
Os que se destinam a esta última carreira, mal preparados saem do Liceu, cujo 
curso não habilita para especialidade alguma, preparando, apenas, os alunos 
para a frequência de outros estudos mais desenvolvidos. 
Atendendo à situação destes, procurando tornar mais benéfico e mais completo 
o aproveitamento de todos os que frequentam esta instituição de ensino e 
garantindo aos que, por ocupações diárias, não podem frequentá-lo, o estudo da 
sciencia comercial, e porque não há nesta colónia uma escola de comércio, tenho 
a honra de apresentar a seguinte proposta ao esclarecido Conselho de Instrução 
Pública: 
Para atender às necessidades da população escolar de Cabo Verde, e para 
facultar aos que procuram habilitar-se e instruir-se, o ensino da sciencia 
comercial, proponho que, emquanto não é criada na Província de Cabo Verde 
uma escola comercial e industrial; 
Seja criado no Liceu Nacional um curso elementar de comércio, em dois anos, 
com frequência livre; 
                                                   

12 Proposta de 1 de novembro de 1919, Fundo da Secretaria Geral do Governo, Arquivo Histórico Nacional de Cabo 
Verde. 
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Que o curso se componha de três cadeiras, a saber: 1ª cadeira – escrituração e 
contabilidade comercial; 2ª cadeira – língua francesa; 3ª cadeira – língua 
inglesa. 

 

GRANDEZAS DISTINTAS, ENSINOS DISTINTOS 

Viviane Isambert-Jamati (1990), num estudo sobre as reformas do ensino em 
França, refere-se à existência de vários tipos de inteligência: “l’enseignement classique 
pour l’intelligence théorique (celle des «biens doués»), l’enseignement moderne ou 
technique pour les intelligences pratiques, l’enseignement primaire de fin d’études 
pour les faibles intelligences”. A autora de Les savoirs scolaires acrescenta que “les 
biens doués  ont besoin d’être entre eux pour que l’enseignement soit à leur niveau, 
[…] ils sont capables de comprendre des notions plus difficiles, mai ils éprouvent pour 
elles de l’intérêt, et se stimulent donc les uns les autres”13. 

José Manuel Resende (2003), na obra O engrandecimento de uma profissão: os 
professores do ensino secundário público no Estado Novo, opõe “à 
multifuncionalidade admitida pelos dirigentes políticos para a vida dos grupos 
escolares economicamente mais consistentes […], a unifuncionalidade […] dos que 
eram assinalados como gente simples” 14 . A escola era dimensionada em duas 
grandezas: 

Para os simples, uma educação muito codificada, seguida de uma instrução 
pouco codificada; para os grandes, uma educação codificada, quanto baste, mas 
seguida de uma instrução segura, intensa e extensamente codificada.  
Esta forma de julgamento da vida, das necessidades e das aspirações desta gente 
simples, diria mesmo simplória – sem grandes rasgos de inteligência, de formas 
de pensamento autónomo, de grandes exigências –, colocava os populares numa 
segunda grandeza. Era a grandeza dos mais pequenos, com a sua dignidade 
própria (…).  
Em termos de medida, as duas grandezas distinguiam-se, uma vez que os seus 
valores não eram compatíveis. Havia entre elas uma hierarquia e a segunda 
grandeza respeitava essa divisão, onde as duas grandezas não se misturavam 
entre si.”15  

                                                   
13 Isambert-Jamati, 1990, p. 29.  

14 Resende, 2003, p. 349. 
15 Resende, 2003, pp. 349-350. 
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Eusébio Tamagnini, Ministro da Instrução Pública de Portugal16 pretendia colocar 
ordem na coabitação das duas “grandezas”, ao decidir “pôr fim a esta superprodução 
legal de forças intelectuais […], porque dá origem a esta multidão de semiproletários, 
uns saídos da massa operária e que jamais se tornarão burgueses, outros vindos do 
alto e que nunca se resignarão à sorte de simples trabalhadores, todos profundamente 
isolados e inclinados à revolta”17. Nesta perspectiva para a "gente simples”, como o 
sujeito colonizado, dever-se-ia optar pelo ensino técnico-profissional, em detrimento 
do liceal que “cria liceantes cursados inadaptáveis, na maioria, à vida” 18.  

Em sentido contrário, João Gomes da Fonseca (1931) 19 , no artigo “Escolas 
profissionais”, defendia o ensino liceal apesar das críticas à deficiente preparação dos 
alunos, “que irão pejar os quadros do funcionalismo público”: 

Pode parecer estranho a muitos e até para alguns talvez seja classificado de 
imprevidência que ao enunciarmos os fins a que deve tender o ensino profissional 
em Cabo Verde, não tenhamos mencionado o tão explorado e já célebre 
descongestionamento do Liceu Infante D. Henrique; a razão é simples: é que a 
nosso ver esse congestionamento não existe. 
De facto numa terra em que a população é de aproximadamente 150:000 
habitantes, não pode dizer-se que esteja congestionado um liceu, com frequência 
média anual de 250 alunos, isto é, 1 por cada 600 habitantes. 
De resto, ensino profissional e ensino liceal são duas coisas absolutamente 
diferentes, usando métodos diversos e campos perfeitamente distintos e bem 
definidos. 
É vulgar dizer-se, e mais de uma vez o tenho lido em documentos oficiais, que a 
existência do Liceu creará no futuro uma classe de indivíduos que por não terem 
prosseguido os estudos superiores de que o ensino liceal é base, se encontrarão 
mal preparados para a luta pela vida e irão pejar os quadros do funcionalismo 
público; é verdade que assim será, mas não é menos verdade, todos os sabem 
bem e os factos o confirmam, que esses indivíduos iriam da mesma forma ocupar 
os lugares públicos se não tivessem frequentado o Liceu Infante D. Henrique. 
Ora do mal, o menos e mais vale ter funcionários com os conhecimentos gerais 
que lhe ministra o Liceu do que ignorantes e inaptos como tantas vezes sucede.20  

                                                   
16 Eusébio Tamagnini de Matos Encarnação foi Ministro da Instrução Pública de Portugal de 23 de Outubro de 
1934 a 18 de Janeiro de 1936. 
17 Grácio, 1998, p. 109. 
18 Notícias de Cabo Verde, de 8 de dezembro de 1934.  
19  João Gomes Fonseca foi director dos Serviços de Obras Públicas de Cabo Verde. Colaborou no Boletim da 
Agência Geral das Colónias e nos periódicos Notícias de Cabo Verde e O Eco de Cabo Verde. (Oliveira, 1998, p. 
734) 
20 Notícias de Cabo Verde, de 6 de agosto de 1931. 
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Às tentativas de substituição do liceu por uma Escola-de-Artes-e-Ofícios, “porque, 
diz-se, é preciso que se prepare a mocidade caboverdeana para que possa ser 
praticamente útil à nação em todos os campos da sua vitalidade”, Mário Leite (1935)21 
respondia com a seguinte declaração: “Se os que nos governam querem que tenhamos 
bons agricultores, bons industriais e bons artistas, dêem-nos escolas próprias, não nos 
tirando, todavia, o liceu. Precisamos do liceu”22.  

A intenção de extinguir o liceu em Mindelo e substitui-lo por “uma Escola 
Industrial e Comercial de S. Vicente, onde se ministrarão os ofícios de serralheiro, 
carpinteiro-marceneiro, costura e bordados e curso do comércio” 23 , provocou a 
indignação de Augusto Miranda (1937):  

Com que autoridade, com que razão plausível, com que justiça ou equidade, se 
pretende, ao que nos consta, menosprezar ou amesquinhar a população de Cabo 
Verde, sugerindo ou propondo a transformação do Liceu do Infante D. Henrique 
em uma escola comercial e outra de artes e ofícios? 24  

Na crónica “O Liceu é uma conquista perdurável…”, o professor Augusto Miranda 
(1938) colocou em causa o valor da educação técnica que, “nunca foi, nem será a 
divindade das terras civilizadas a não ser com as características de novo Moloch, como 
a está divinizando a Rússia soviética” 25. 
 

O ENSINO TÉCNICO E VOCACIONAL 

A oferta de programas de formação vocacional passou por estratégias 
diversificadas de iniciativa privada e pública. Um dos cenários defendido por Jaime de 
Figueiredo (1950) 26 implicava o faseamento da formação técnica em rudimentar e 
avançada, sendo “a iniciação técnica nos estabelecimentos existentes […], e a maior 
ainda só a instalar num futuro próximo mediante a concessão de bolsas de estudos”27. 

                                                   
21 Mário Leite foi poeta, prosador e jornalista. Foi fundador das revistas literárias A Esperança (S. Nicolau) e 
Orvalho (Santo Antão). (Oliveira, 1998, pp. 745-746) 
22 Notícias de Cabo Verde, de 15 de fevereiro de 1935. 
23 Art. 29º, Decreto 28.114, de 26 de outubro de 1937. 
24 Notícias de Cabo Verde, de 1 de fevereiro de 1937. 
25 Notícias de Cabo Verde, de 1 de fevereiro de 1938. 
26 Jaime de Figueiredo era funcionário público, pintor e ensaísta. Autor da capa do livro de poesias Diário de 
António Pedro. Colaborou no Cabo Verde: Boletim de Propaganda e Informação e do Arquipélago. (Oliveira, 
1998, pp. 745-746) 
27 Cabo Verde: Boletim de Propaganda e Informação, outubro de 1950. 
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No ano de 1955, cumpriu-se o desígnio, tantas vezes prenunciado, da fundação de 
uma escola técnica em Cabo Verde. O mesmo diploma28 que criou uma Secção do 
Liceu Gil Eanes na Praia, instituiu a Escola Técnica Elementar em Mindelo: 

Mais do que em qualquer outra era da história, a vida actual exige preparação e 
educação formadora. Sem técnicos e bons profissionais não é possível progredir 
e satisfazer as múltiplas necessidades da economia moderna que se processa e 
desenvolve num campo vasto e complexo. A vida económica é fundamental para 
a sobrevivência da e progresso de um povo. As profissões ligadas à produção e 
circulação da riqueza são assim da mais alta importância para a colectividade. 
Valorizá-las constitui dever do Estado. A missão deste exerce-se através de 
instrução técnica adequada e com a protecção do trabalho e reconhecimento da 
sua dignidade. 
Há uma concepção nova do homem económico que assenta na cooperação de 
todos os que fazem parte da comunidade. Tem uma ética que se consubstancia na 
realização de justiça social. A ideia corporativa domina-o na elevação do 
trabalho e do trabalhador, feita em paz, harmonia, interdependência e 
compreensão de interesses. O bem da empresa conjuga-se ou identifica-se com o 
do trabalhador. (…) 
Está a providenciar-se para que dentro em breve comece a funcionar o primeiro 
estabelecimento de ensino técnico da província, da qual se esperam os mais 
benéficos efeitos. A Escola Técnica Elementar de Mindelo tem de ser acarinhada 
e bem compreendida por todos. Como órgão novo do ensino da província tem de 
estruturar-se devidamente e com prudência.  
Convém averiguar desde já qual o possível número de alunos do primeiro ano 
escolar a fim de as instalações corresponderem tanto quanto possível às 
exigências de ensino. Além disso, importa estudar a protecção que deve ser dada 
ao novo curso 29. 

Oliveira Boléo na crónica “A escola industrial e comercial do Mindelo – seu 
presente e futuro” definiu o perfil do aluno do ensino técnico:  

Três anos após o ciclo preparatório, se escolheu a carreira industrial, ele fica 
qualificado numa profissão, que poderá ser a de serralheiro-mecânico, a de 
montador electricista, etc. Já poderá ganhar a vida, mas, se quiser, pode 
                                                   

28 Decreto nº 40.198, de 22 de junho de 1955. 

29 Portaria 5.005, de 2 de junho de 1956. 
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frequentar a escola mais um ano, e obter uma especialidade, isto é, tornar-se 
mecânico de automóveis, afinador de máquinas, rádiomontador, etc. 30  

 Após afirmar “que causa alguma tristeza, ou mesmo inquietação, irmos encontrar 
– como nós encontramos – caboverdianos com o 5° e o 6º ano do liceu a cortar cana 
do açúcar em Angola, ao lado de boçais indígenas, ou do mesmo modo em S. Tomé no 
tratamento do cacau”, Oliveira Boléo anteviu a possibilidade de Cabo Verde exportar 
técnicos “para o Ultramar, para o Brasil, para o Canada, para os Estados Unidos, para 
onde o destino os encaminhar, mas tecnicamente preparados para enfrentar a 
aventura, do modo a honrar o seu nome e o da Pátria a que pertencem31.  

O crescimento da frequência escolar da Escola Técnica Elementar justificou a sua 
promoção a Escola Industrial e Comercial32, conforme “as necessidades escolares da 
província de Cabo Verde, pelo que respeita a estudos subsequentes à instrução 
primária”. A Escola Industrial e Comercial de Mindelo ministrava o ciclo preparatório 
e cursos industriais: formação de serralheiro, carpinteiro, marceneiro e montador 
electricista; cursos omerciais: geral de comércio e formação feminina. 

Com a instalação da Escola Técnica prevaleceu a tese de lógicas distintas – ensinos 
distintos. Os ensinos liceal e técnico serviam duas populações escolares com destinos 
sociais “já predestinados previamente, ou melhor, de acordo com a lei natural”33. De 
um lado, o ensino liceal que – nas palavras de Baltasar Lopes da Silva34 – exerce a 
função instrumental ao serviço de uma das forças que me parecem caracterizar o 
arquipélago: a chamada mobilidade vertical, a qual facilita sobremodo a promoção 
social, sem os desajustamentos, tanta vez dolorosos, que acompanham o fenómeno”35. 
Do outro lado, o ensino técnico que – segundo Oliveira Boléo –“oferecia a 
possibilidade, a quem o cursa, de poder ir ficando pelo caminho, mas com um 
diploma ou qualificação profissional, que lhe permite a rápida integração nas 

                                                   
30 Segundo Oliveira Boléo, “Se em vez de tirar a especialidade, [o aluno] quiser prosseguir estudos, após aprovação 
na Secção Preparatória e exame de admissão, entrará nos Institutos Industriais. Então, pode aí diplomar-se, ao fim 
de quatro anos, por exemplo como Condutor de Obras Públicas e Minas, mas se o seu objectivo á chegar a um curso 
superior, bastam-lhe dois anos do Instituto Industrial e exame de aptidão ao Instituto Superior Técnico” (Cabo 
Verde: Boletim de Propaganda e Informação, setembro de 1958).  

31 Cabo Verde: Boletim de Propaganda e Informação, setembro de 1958. 

32 Decreto 41.604, de 1 de maio de 1958. 

33 Resende, 2003, p. 539. 

34 Baltasar Lopes da Silva, licenciado em Filologia Românica e Direito pelas Faculdades de Letras e 
Direito da Universidade de Lisboa, foi professor e reitor do Liceu de S. Vicente (1949 e 1951; 1952-1960; 
1965-1969). Foi, com Manuel Lopes e Jorge Barbosa, fundador (1936) e colaborador da revista 
Claridade. Filólogo, poeta e ficcionista, na poesia usou o pseudónimo Osvaldo Alcântara. O seu romance 
mais conhecido é Chiquinho (1947). Dedicou-se ao estudo e defesa do crioulo e escreveu O Dialecto 
Crioulo de Cabo Verde (Lisboa, 1957). Publicou o folheto Cabo Verde visto por Gilberto Freyre. 
Publicou Cântico da manhã futura (Praia, 1986), Os trabalhos e os dias (Lisboa, 1987). Figura em 
várias antologias literárias. (Oliveira, 1998, pp. 796-798) 

35 In O Arquipélago, de 12 de outubro de 1967. 
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actividades da vida, ganhando para a sua sustentação, tornando-se uma célula útil na 
sociedade”36.  

 
Para a inteligibilidade das representações do destino social associado ao padrão de 

ensino importa conhecer as conclusões do debate em torno da “importância dos 
valores espirituais no panorama cabo-verdiano” (conferência de Francisco Lopes nos 
Colóquios Cabo-verdianos”, 1959) 37:  

1) As condições de formação das elites cabo-verdianas não são satisfatórias em 
relação às aspirações actuais. 
2) O liceu, apesar de não ter uma orientação específica cabo-verdiana, tem 
servido de base à formação de uma consciência local, de que o grupo «Claridade» 
é um exemplo. 
3) A intelectualidade cabo-verdiana tem tido uma feição acentuadamente 
literária, e carece de indivíduos com uma formação técnica que ajudem à solução 
dos problemas locais. 
4) As correntes literárias propagam-se facilmente e não exigem uma formação 
especial, mas os técnicos não se fazem de um momento para outro. A exigência 
de organismos especiais e de laboratórios capazes de fornecer uma preparação 
especializada impede que se obtenha uma rápida solução do problema. 38  

Não obstante a matriz educativa do cabo-verdiano ter evidenciado uma “feição 
acentuadamente literária” e a falência da “formação técnica” persistiu na colónia a 
tendência de valorização do ensino liceal. A grandeza da missão atribuída ao ensino 
técnico, que contrasta com os débeis resultados conseguidos, contribuiu para a 
mitificação das escolas técnica, que, na perspetiva de Antóno Nóvoa (2005) são 
“(recordadas ainda hoje com grande nostalgia e sempre consideradas a «receita 
milagrosa» para resolver a crise do ensino”.  
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36 Boleo, setembro de 1958, p. 14. 

37 Os Colóquios Cabo-verdianos, organizados pelo Centro de Estudos Políticos e Sociais, “tiveram como objectivo 
pôr em equação a maioria dos problemas que dizem respeito a Cabo Verde”. Na organização destacaram-se Nuno 
Miranda e Manuel Ferreira. Por ordem cronológica, pronunciaram conferências as seguintes individualidades: 
Manuel Lopes, Gabriel Mariano, Manuel Ferreira, Nuno Miranda, Luiz Terry, Almerindo Lessa, Francisco Lopes e 
Bacellar Bebiano. (Dias, 1959, p. IX) 

38 Cabo Verde: Boletim de Propaganda e Informação, março de 1960. 
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RESUMO 

Esse trabalho procura realizar uma retrospectiva aos anos 1920 analisando o 
protagonismo feminino nos espaços da sociabilidade e da educação, tomando como 
referências primárias o Almanaque “Eu sei tudo”, publicado no Rio de Janeiro e 
veiculado aos demais estados brasileiros entre 1917 e finais dos anos 1950. Foram 
localizados e escolhidos cinco números referentes aos anos de 1926, 1927 e 1928 para 
ilustrar algumas possibilidades de interpretação histórica com ênfase no gênero. As 
alterações no campo social foram significativas no Brasil, o papel do cinema e do rádio 
em veicular mudanças nos costumes comportamentais existiram concomitantemente 
com as revistas e almanaques ditando moda e alterando os costumes. Esses 
almanaques visavam um público tão diversificado quanto era o conteúdo que 
veiculavam. Salvo exceções, apresentavam-se como uma espécie de “revista da 
família”. Ofereciam matérias de moda, economia doméstica, costumes de época e 
romances, publicados como folhetins, claramente direcionados às mulheres. Esse 
trabalho, fruto de uma pesquisa mais ampla sobre educação e gênero, procura 
desvendar como as mulheres brasileiras decodificavam esse modo e vida tão diverso 
do seu. Como se equilibravam práticas tradicionais, atreladas ao domínio masculino e 
enquadradas em normas sociais vindas da Europa, principalmente francesas, e dos 
Estados Unidos? 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Mulheres, Educação, História 
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1. MULHERES DOS ANOS 1920: SOCIABILIDADE, EDUCAÇÃO E LAZER 

Uma retrospectiva aos anos 1920 analisa o protagonismo feminino nos espaços da 
sociabilidade e da educação, tomando como referências primárias o Almanaque “Eu 
sei tudo”, publicado no Rio de Janeiro e veiculado aos demais estados brasileiros entre 
1917 e 1950. Foram localizados cinco números referentes aos anos de 1926, 1927 e 1928 
para ilustrar algumas possibilidades de interpretação histórica permeadas pela 
abordagem das relações entre homens e mulheres. 

Os almanaques eram publicados mensalmente, com uma edição especial anual, no 
Rio de Janeiro desde 1917, pela Casa Americana, até os finais dos anos 1950, quando 
as revistas em geral passaram a ser ultrapassadas pela televisão, com maior apelo ao 
público. Publicados primeiramente na França com o nome Je sais tout em 1905, nos 
Estados Unidos eram denominados I know everything.  

Os anos 1920 prepararam o terreno para alterações significativas no campo social 
que se deram nas décadas seguintes. O cinema e o rádio veiculavam mudanças nos 
costumes comportamentais na sociedade brasileira. As revistas e almanaques 
circulavam entre o público feminino ditando modas e alterando os costumes.  

Os manuais de civilidade ditavam normas comportamentais restritivas ao sexo 
feminino; os tratados de civilidade, etiqueta e boas maneiras sufocavam o espaço da 
sociabilidade e as relações de gênero, ao impor cânones sociais, desde as injunções das 
jovens e senhoras não saírem desacompanhadas, até os impedimentos dentro do lar, 
como atenderem à porta ou receberem visitas particulares. Os catecismos pregavam 
costumes ascéticos de acordo com as normas religiosas e as obras literárias, 
especialmente os romances femininos, impingiam imagens de mulheres pudicas, 
controladas, castas, caladas e sufocadas pelas normas sociais. 

As revistas femininas, embora reivindicassem maiores direitos para as mulheres, 
se mostravam conservadoras quanto aos papeis sexuais. Essas publicações, que 
possuíam forte caráter político, contraditoriamente eram moderadas e pregavam o 
valor da maternidade, e a importância das mulheres na manutenção do espaço 
familiar. 

Os almanaques parecem reinventar o social, embora por si só seu conteúdo fosse 
contraditório, pois aliavam todos os aspectos acima quando se referiam ao sexo 
feminino, acrescentando comportamentos avançados e irreverentes, o que torna sua 
leitura paradoxal e deveras instigante. 

Os cânones que regiam o comportamento feminino, sua educação e atuação no 
espaço social eram contraditórios em relação à cultura dos almanaques, os quais 
possuíam o caráter de influenciar os padrões pelos que regiam as normas sociais, mas 
não as modificavam sensivelmente. Lidos pelas famílias nos vários estados brasileiros 
compunham um quadro cultural que importava os modos de vida europeus e 
norteamericanos, inseriam matérias das diversas regiões brasileiras e eram uma 
alternativa aos austeros manuais de civilidade, aos catecismos ascéticos de doutrina 
cristã, aos romances edulcorados com heroínas trêmulas e submissas, aos livros 
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escolares veiculadores de contenção e disciplina, até mesmo às publicações femininas 
como jornais e panfletos, que reivindicavam mais educação e o sufrágio. 

As jovens da classe média eram notícia, quando lançavam moda, ou apresentavam 
comportamentos afastados dos modelos femininos adotados, como praticar esportes, 
dirigir, participar de competições ou usar cabelos curtíssimos e vestidos avançados. As 
publicações existiam para o lazer, o divertimento, a curiosidade, as roupas eram 
audaciosas, as atrizes seminuas expunham as pernas e os seios, o apelo erótico era 
evidente. 

Como as mulheres brasileiras decodificavam esse modo de vida tão diverso do seu? 
Será que sentiam anseios por essa liberdade? Como se equilibravam práticas 
tradicionais, atreladas ao domínio masculino e enquadradas em normas sociais tão 
diversas? 

A generalidade informativa dos almanaques não parece adotar uma linha política 
declarada e são ligeiros, destituídos de crítica social. As fotos servem como moldura 
para novelas românticas ou aventureiras, não são mulheres reais que ali se expõem, 
mas enfeites numa prateleira, na pose montada, com seu arsenal de roupas e apelo 
sensual. 

Os almanaques apresentam mulheres em trajes caprichados e vaporosos, pernas e 
braços descobertos, dançando, atuando em peças teatrais, ou em trajes de banho nas 
praias, mostrando os corpos; praticando esportes, fazendo ginástica. O culto aos 
corpos delgados se anuncia na ênfase dada à atividade física, como a natação em 
roupas de banho não tão comportadas. A obesidade parece ser objeto de repúdio, ao 
se exigir mulheres saudáveis, esbeltas, como mostram as fotos na prática de exercícios 
físicos. 

As artistas sorriem com boquinhas em arcos delineados, “o arco de Cupido”, em 
formato de delicados corações vermelhos. Os olhos são sombreados, a postura 
estampa sensualidade; os vestidos mostram as últimas tendências da moda, tules 
esvoaçantes, calças largas, braços e colo expostos. As meias são presas com guizos, 
declarando o que se usa na França, e nelas as jovens pintam retratos dos noivos, 
fotografadas numa postura risonha; outras colocam fotos masculinas nos brincos, as 
ousadias são muitas. 

A moda é vista com tolerância, os tempos são outros. A Primeira Guerra abriu as 
comportas para novos modos de vida e muitas mulheres, que ficaram sozinhas, donas 
do próprio destino adentraram ao espaço público. 

Os cabelos são cuidados com Loção Brilhante e Tricofero de Barry. As jovens 
dirigem automóveis no Rio de Janeiro, São Paulo e demais cidades em vertiginoso 
crescimento. Usam cremes contra rugas da marca Rugol ou Simon, que as paulistas 
compram na Rua Alvim Freitas em São Paulo, que anunciava “3000 dólares de 
prêmios se não desaparecerem as rugas”. (p.107). O sabonete Reuter e Gessy são os 
preferidos; para a beleza da aparência pálida, o pó de arroz Les Poudres de Riz ou L. 
P. Piver vindos de Paris; as unhas são esmaltadas em cores vivas de vermelho e rosa 
da marca Cutex; os depilatórios higienizam e dão uma aparência limpa. 
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O físico é exposto e as questões de higiene íntima deixam de ser privadas e 
transpõem o público quando se anunciam medicamentos para moléstias de senhoras: 
o Mercethylina disputa espaço com o Regulador Fontoura, não há barreiras pudicas 
quanto aos corpos femininos, mantidos na linha com Emagrina. Colos sedutores 
transparecem entre rendas e decotes, as pílulas Orientales, indicadas para fazê-los 
crescer, são vendidas nas farmácias de São Paulo e Rio de Janeiro. O preparado Magic 
evita a transpiração excessiva; uma senhora elegante não pode ser suada. Para a 
manutenção da boa saúde indica-se Ovomaltine e Biotonico Fontoura. 

Os Piquetes saem dos portos no Rio de Janeiro, com frequência levam para 
temporadas na Europa mulheres campeãs de natação, arqueiras, atiradoras e tenistas. 
As jovens são leitoras de jornais e romances, passeiam de barcos pelo Tâmisa em 
Londres, pelo Sena em Paris, saem em safáris para os países africanos e ilhas isoladas, 
onde são fotografas ao lado de animais selvagens. Os cabelos a la garçonne, 
curtíssimos, ora são elogiados como modernos e avançados, ora são objeto de piadas. 
As poses em lingerie são sensuais e nas fotos as atrizes Joan Crawford e Clara Bow 
marcam presença no cinematógrafo. 

 
2. A EDUCAÇÃO FEMININA E O MATRIMÔNIO COMO ASPIRAÇÃO SOCIAL 

Com exceção de preceitos higiênicos para a saúde das crianças, pouco se abordava 
sobre educação nos almanaques, embora esta fosse condição para o desempenho da 
maternidade. Os matrimônios continuam a ser o grande acontecimento social e 
aspiração das jovens casadouras. O panfleto eugênico Como conseguir um bom 
marido, de Renato Kehl faz sucesso nos meios sociais: 

Todas as mulheres, ao chegar à cupidinea idade da juventude, a essa deliciosa 
fase da vida em que tudo parece sorrir, são tocadas por doce e estranha preocupação 
de encontrar uma parte do seu eu, uma qualquer coisa incompreendida, mas que faz 
falta; são tocadas, repito, pelo desejo de encontrar a outra ‘metade’, enfim de 
descobrir um noivo, um marido. (KEHL, 1935, p. 16). 

Equilibrando-se entre as aspirações sociais, as normas cristãs, os padrões 
comportamentais, as aspirações de pureza da raça, as restrições sociais e familiares, o 
apelo do novo século e a vida entrevista pela cultura dos almanaques, se debateriam 
as mulheres brasileiras na angústia existencial da vida a ser aproveitada ao máximo 
proposta pelos annés follés vindos de Paris? 

Como se apropriavam dos postulados pela emancipação defendida pelas 
feministas norte-americanas e europeias? Onde se inseriam essas novidades no 
arcaico sistema escolar brasileiro atrelado ao catolicismo ultramontano, que não se 
fortaleceu no início do século XX, mesmo com os ideais do liberalismo republicano e 
as inovações, introduzidas pelos missionários protestantes, no sistema de ensino 
público e privado? 

A capacidade das mulheres para o trabalho fora do âmbito doméstico, o 
consequente ganho de autonomia, as necessidades de sobrevivência ditadas pelas 
circunstâncias, iniciaram uma reviravolta nas expectativas sociais, familiares e 



 

 
 

8 

pessoais acerca do sexo que até então esteve confinado no espaço doméstico e no 
cumprimento da função reprodutiva. A conquista do voto, que mobilizou as mulheres 
no mundo ocidental foi, no plano simbólico, a representação de sua inserção no espaço 
público e nas estruturas de poder, mas sua participação política continuou restrita a 
grupos de mulheres educadas pertencentes a uma classe social melhor situada 
economicamente. 

Uma interpretação da imagem feminina atravessou as fronteiras mundiais por 
meio da imprensa, do rádio e do cinema, influenciando as mentalidades. A 
contribuição da imprensa feminina foi decisiva e mulheres instruídas aproveitaram o 
espaço aberto no mundo das letras para serem ouvidas. 

Os populares almanaques ficaram ausentes do debate político proposto pela onda 
feminista; em suas páginas as mulheres eram belos enfeites que atraíam e seduziam. 

Como no cinema, não eram seres reais; eram imagens a serem imitadas, 
transpostas das telas e páginas de revistas para a vida cotidiana. 

Em contraponto com o cerceamento da liberdade, enquadradas na submissão que 
delas se esperava, continuaram a aceitar o papel de reprodutoras da raça, como haviam 
pregado os higienistas e positivistas no século XIX? Passaram a reivindicar o direito 
de viver a própria vida e de realizar escolhas sem os grilhões impostos pelo sexo? 

 

3. OS CORPOS FEMININOS NA ESFERA DA ALTERIDADE 

A frase de PERROT (2012, p. 42) é lapidar: “Nos campos de antigamente, os sinos 
soavam por menos tempo para o batismo de uma menina, como também soavam 
menos para o enterro de uma mulher. O mundo sonoro é sexuado”. 

O mundo, as práticas sociais, o lazer, a sociabilidade, a educação, os costumes, a 
saúde, a arte, a história representam uma rede complexa que rege o mundo civilizado 
e decorrem de formas sexuadas de ordenar o universo social e cultural. Nascer mulher 
é adaptar-se às restrições; mulheres devem ser belas, limpas, honestas, prendadas, 
submissas, puras, numa lista infindável dos predicados femininos definidos pelos 
desejos modelares masculinos (e femininos), pela ordem sexuada que estruturam para 
o funcionamento da sociedade. 

Como se processavam as relações de gênero, num país como o Brasil, dependente 
das ideias europeias e norte-americanas, quanto ao protagonismo feminino no 
panorama social? 

Os romancistas idealizavam as mulheres como seres dotados de atributos de 
pureza; os positivistas lhes atribuíam a nobre missão de serem indispensáveis à 
família, e nelas repousava a grandeza da Nação; a Igreja católica lhes estampava o 
exemplo da Virgem Maria, impossível de ser dissociado do destino irrecusável de 
serem mães. 

As mães deviam ser sacrossantas e puras, o sacrifício de seu corpo e sua beleza era 
depositado no altar sacrificial do matrimônio. Impensável serem mães sem antes 
serem esposas, passando pelos inevitáveis rituais do noivado, casamento 
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sacramentado na Igreja Católica e reconhecido pelas leis civis; impensável o divórcio, 
as infidelidades, a simples atração pelo sexo oposto. Irresistível a vivência do espaço 
público, das profissões, da política. Condenável do ponto de vista dos homens, a 
ocupação desse espaço por aquelas que deveriam somente ser esposas e mães. 

Os corpos femininos eram ciumentamente guardados pelas famílias e, por mais 
que se apontem as razões econômicas da descendência, eram vistos como propriedade 
masculina e isso significava controle físico, da alma e do pensamento.  

Como?  
Censurando às mulheres as leituras, as amizades não recomendáveis, a exposição 

ao espaço público e suas contaminações, vigiando a educação e os conteúdos escolares, 
mantendo-as atreladas aos dogmas religiosos, convencendo-as que o ápice de seu 
destino era o matrimônio e a maternidade. (PERROT, 2012). 

Em contraponto à imagem de mães e de virgens, o corpo das mulheres emergiu ao 
longo dos séculos como um pilar do erotismo e da sedução. Expostos desnudos nas 
telas e no mármore dos grandes mestres foram encobertos até que as décadas iniciais 
do século XX modificaram os comportamentos que, esporadicamente, entravam em 
conflito com a Igreja católica. 

Nas escolas, a educação assexuada ignorava o mundo que se esculpia em contornos 
flexíveis e menos puritanos. As famílias almejavam a pureza e a inocência de suas 
filhas, desejando para elas casamentos tradicionais. Os meios de comunicação 
avançavam na defesa de costumes mais modernos e até mesmo transgressores. Havia 
um cenário contraditório quando os almanaques em voga nos anos 1920/30 apelavam 
para o imaginário erótico ao retratar as estrelas de cinema, as divas dos teatros, as 
burguesas endinheiradas que ofuscavam a cena social com seus modos, transgressões, 
roupas, rostos maquiados e cabelos curtos. Ousadas, as jovens casamenteiras das 
famílias burguesas eram retratadas nas mesmas revistas ornadas de atrizes que 
ditavam modas e comportamentos. 

Por outro lado, o conservadorismo social vigente insistia em ancorar na virtude o 
principal ornamento da mãe de família, na visão veiculada sumamente pela imprensa 
feminina, nos jornais escritos por e para mulheres, e “a renúncia ao luxo traduz-se, na 
visão da imprensa feminina, em renúncia ao exercício de sua vaidade e da valorização 
de seus predicados físicos no espaço público da rua”. (BICALHO, 1988, p. 95). 

Entre esses paradoxos, com dois tipos de representações sociais, como os 
almanaques eram lidos, decodificados, interpretados como produtores de sentido e 
significado no imaginário das leitoras se costumavam encerrar tantas ambiguidades 
acerca da figura feminina? Não consta que os almanaques fossem de circulação restrita 
ou proibida sua leitura, pois eram frequentes nas livrarias e nas assinaturas. Como 
entender essa complexidade no tocante ao sexo feminino, que se revestia de maiores 
nuanças do que se supõe? 

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 



 

 
 

10 

No século XX, o acesso à educação e profissões foi conquistado pelas mulheres, 
embora parcial, porque restrito a determinados espaços, o que se revelou como mais 
um mecanismo de opressão. A educação das mulheres possibilitou conservar nos lares, 
nas escolas e na sociedade a hegemonia masculina. Detentores do poder econômico e 
político, os homens se apropriaram do controle educacional e passaram a ditar as 
regras da instrução feminina e a limitar o seu ingresso em profissões consideradas 
adequadas à sua capacidade intelectual e desempenho físico. Disciplinada pelos 
homens, a educação das mulheres continuou sendo um prolongamento da educação 
familiar. Enquanto estudavam, as jovens aguardavam o casamento e o estudo, na 
maior parte das vezes, era uma preparação para a relevante missão de esposa e mãe, 
que era o que realmente importava em suas vidas. Não eram mais as procriadoras 
incultas, mas as futuras esposas educadas, conhecedoras das necessidades do marido 
e dos filhos, alicerces da moral e dos costumes, fiéis guardiãs do lar cristão e patriótico. 
Romper com tais estruturas, e sempre houve quem o fizesse, significava o degredo ou 
a condenação social. Portanto, o poder não se nivelou equitativamente, nem sequer 
significou a liberação das mulheres, mas apenas se humanizou ao consentir na sua 
instrução. (ALMEIDA, 2007). 

As relações pedagógicas construídas nas escolas eram carregadas de 
simbolizações, e alunos e alunas aprendiam normas, conteúdos, valores, significados, 
que lhes permitia interagir e conduzir-se de acordo com o sexo com o qual se 
identificavam, assumindo especificidades comportamentais. 

A educação era a veiculadora e mantenedora do conservadorismo herdado do 
século XIX. A cultura brasileira se mostrava fragmentada, objeto de várias influências, 
e o lazer era no mínimo dicotômico, ora ampliando seus espaços, ora aprisionando 
homens e mulheres nos cânones ultrapassados que não compactuavam com o novo 
mundo civilizado que se queria construir no alvorecer do século XX. 

A educação feminina defendeu os valores tradicionais que se estenderam ao longo 
da primeira metade do século XX, que só deixaram de ter continuidade quando as 
conquistas, lideradas pelos movimentos sociais e os modernos formatos educacionais, 
juntamente com as reivindicações ao direito de votar, se impuseram no cenário social 
e exigiram novas atrizes que não as expostas nas telas do cinema e nas revistas e jornais 
da moda. 

Quanto aos almanaques, até que ponto o imaginário social foi influenciado? As 
práticas e símbolos ocasionaram mudanças, afrouxaram os laços familiares que 
encarceravam as jovens naquilo que seria considerado sua missão: o desempenho 
materno, a preservação da virtude? Possivelmente, apesar do apelo do cinema e do 
rádio, dos modismos importados, da cultura dos almanaques, dos comportamentos 
produtores de rupturas, isso não chegou a abalar os alicerces edificados em torno da 
imagética acerca das mulheres e homens e as relações de alteridade. 

Como isso repercutiu ao adentrarem nos lares e introduzirem a modernidade dos 
costumes? O apelo sensual das atrizes, das jovens americanas, inglesas e francesas 
criou uma nova geração de mulheres que se identificavam com modelos que não o de 
suas mães e avós? 
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Os fragmentos iconográficos ou escritos do passado histórico, de fontes silenciadas 
pela voragem dos anos permitem estudar as mulheres em veículos diferenciados, que 
popularizavam toda forma de palavra impressa. Nas relações de alteridade, vale 
refletir sobre como homens e mulheres, ao longo das décadas, decodificavam os 
sentidos e atribuíam novos significados à vida cotidiana. 
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RESUMO  

Os manuais escolares transformaram-se nos últimos cinquenta anos, a partir da 
criação do ciclo preparatório, CPES, em 1967. A organização dos conteúdos, as 
ilustrações, a natureza das atividades propostas, os cadernos anexos, contribuíram 
para uma mudança substantiva, na qualidade e na atração crescente que foi gerando 
nos alunos, professores e encarregados de educação. Contudo o ME acaba por refletir 
tendências padronizáveis das práticas letivas, pela constelação de instruções 
facilitadoras e redutoras da abordagem de conteúdos, que acaba por assumir. 
Também, a autoria dos ME parece ter-se deixado embrulhar pela mecânica da 
produção manualística, porque não domina as variáveis da construção do ME, porque 
não reconhece os seus destinatários, porque foi cativo do currículo oficial e porque se 
limitou a compilar e não a criar um dispositivo enxuto, conduzindo à falta de 
autoridade, em termos didático-pedagógicos. Vai ser-lhe difícil, ao autor, a profunda 
consciência para a adequação da criatividade, descoberta e interação, essencial para 
que o ME se transforme num dispositivo de valor formativo. Estaremos, 
provavelmente, no dealbar de um diferente tempo, vivido sobre diferentes 
dispositivos, ou hipoteticamente, sem nenhuns, conduzindo o aluno, com professores 
em alerta, para uma aprendizagem por tudo e por todos. Já existem experiências 
dessas. Falta-nos universalizá-las. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Manual, autor, autoridade. 
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1. SUPORTE NOCIONAL 

O manual escolar revela-se, desde há muito, um dispositivo que realiza percursos 
essenciais, numa quadrangulação, entre professores, alunos, encarregados de 
educação e editores. Desde as Cartilhas e os Compêndios Escolares dos séculos XVIII 
e XIX, passando pelos livros escolares únicos do Estado Novo, até aos cadernos e 
manuais escolares do ciclo preparatório, pode dizer-se que os manuais escolares 
cumprem, na história da escolarização, um princípio de estruturação do pensamento, 
da sua apropriação e da sua libertação. O manual dos dias de hoje, reflete tendências 
padronizáveis das práticas letivas, assumindo, mesmo que timidamente, uma 
constelação de instruções facilitadoras da abordagem dos conteúdos. Há que refletir-
se sobre as três ideias construtoras de um ME, assentes na tradição, traição e tradução 
que o levam a favorecer e a silenciar saberes. Através da tradição da sua utilização, ele 
converge para uma centralidade de ação, conferindo-lhe um peso excessivo na 
estruturação do pensamento. Mas porque ele silencia e negligência outros saberes, 
deparámo-nos como uma espécie de traição àquilo que deveria ser um 
desenvolvimento relevante, particular, sustentável e não literal. Numa lógica de 
informação e formação do aluno ele, também, o ME, pode construir enormes desafios 
metodológicos, traduzindo-se numa das principais portas de entrada na vida e na 
cultura (Magalhães, in Actas do I Encontro Internacional sobre Manuais Escolares, 
1999, pp. 279-302). 

Como dispositivo de educação, o ME assume, então, uma vitalidade que lhe 
confere um lugar de relevo, mais junto dos docentes, do que dos alunos, integrando 
um processo concreto que permite levar o currículo até àqueles e lhes legitima a ação 
junto dos seus alunos. Mas por outro e em seu contrário, ou talvez não, o manual 
envolve-se num longo circuito comercial, ligando o trabalho docente com a economia. 
Para além de legitimar a transmissão do currículo, através de rotinas de utilização, 
existem implicações práticas no domínio da economia política do manual escolar, 
dado que “ a crescente concentração de poder na edição de textos tem sido evidente. 
Recentemente, tem-se verificado um aumento da concorrência” (Apple, 2002, p. 36), 
que pode levar a uma diminuição da qualidade dos manuais, pela excessiva produção 
dos mesmos, para além da definição dos mercados editoriais ser feita, não em função 
do livro ou do seu conteúdo, mas sim, em função dos professores.  

Existe toda uma complexidade à volta do pensar de um ME, quando se tem pela 
frente a construção de um dispositivo de interpretação curricular, quando nos 
confrontamos com percursos diferenciados de fazer com que os alunos, para além de 
conhecerem mais, sejam capazes de se emocionar, seja perante uma obra de arte, 
diante de um concerto ou, simplesmente, quando observam o horizonte ao longe. As 
nossas experiências e muitas das nossas competências devem ser colocadas ao serviço 
da conceção de um dispositivo educativo que vise, acima de tudo, criar ou construir 
versões do nosso mundo, arquitetar um modo de organizar as coisas. Apple sustenta a 
ideia de que “os manuais não incluem, apenas, o que os estudantes devem ler nas sala 
de aula, ou aquilo que os/as docentes enfrentam ao fazerem (ou não) escolhas” (idem, 
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p. 14). O ME não pode ser construído na base de meras instruções, simples ou 
simplificadas, ou na perspectiva de que, se se tornar numa rotina, isso facilitará a 
aquisição das aprendizagens, se forem presentes todas as informações de um modo 
geometrizado, isso conduzirá, mais rapidamente à aprendizagem, ou se o ME se 
transformar num mero caderno de atividades, ele resolverá as maiores dificuldades de 
compreensão das matérias. A construção do ME levanta a questão da legitimidade do 
outro, da importância que o aluno passa a ter no processo de questionamento dos 
conteúdos e das suas intenções. O manual só fará sentido se levar em linha de conta a 
personagem que está do outro lado e que vai ser, simultaneamente, consumidor, 
produtor, construtor, gestor e seu apreciador. O ME deve incluir formas de abordagem 
educativa que tenha em conta o papel dos alunos, o que eles já conhecem, que os 
ensinem a pensar sobre o ato educativo e a sua própria ação na sociedade, “porque 
qualquer sistema de propaganda parece precisar de possuir a capacidade de seduzir. 
Em termos simples, o estilo deve ser de tal ordem, que arrebate os indivíduos, que lhes 
ofereça uma ideia de possibilidade imaginativa e, ao fazê-lo, cria um apelo e uma 
necessidade de acção” (ibidem, p. 87).  

Vivemos num tempo de conhecimento, marcadamente, ocidental, aliás, o que, 
parece acontecer com todas as outras sociedades, que se encontram ocidentalizadas 
ou em vias de ocidentalização. Não é um conceito etnocêntrico, mas tão-somente, a 
verificação de facto, da situação de hoje e do desenvolvimento dos povos. E neste 
sentido, nesta civilização do conhecimento, que representa a cultura para os seus 
pensadores e, neste particular caso, o que representa ela para os professores? De que 
modo estes, intelectuais ou não, mas fiéis depositários da chave que abre portas ao 
saber, têm consciência da sua importância, ora como transmissores do conhecimento, 
ora como seus construtores, ora como mediadores, ora como oleiros de uma cultura 
padronizada e ligeira? 

Digamos que muito poucos professores participam da construção cultural da nossa 
sociedade, e só alguns mantêm com ela, uma relação pessoal crítica e oportuna e a 
utilizam como processo emancipador em direção à democracia. São, em muitos casos, 
repetidores de cultura, reconstruindo ou simplificando a imagem da realidade como 
forma, mais fácil, de a transmitir. Jean-François Revel tem uma ideia muito precisa 
sobre a função do professor e do modo como ele age no coletivo, quando reflete, então, 
que “en todas las épocas, pero sobre todo desde que ha penetrado en todas las capas 
sociales la instrucción obligatoria, el pedagogo ha cumplido esa función de intérprete 
que proporciona a cada generación la traducción condensada del estado de los 
conocimientos y de los valores en un momento dado. Pero todo traductor, como se 
sabe, puede mostrarse infiel al texto original” (2007, p. 374). O professor pode ensinar 
ou doutrinar e, assim, a função educativa é cumprida de diversos modos. Se o ensino 
se sobrepõe ao doutrinamento, à higienização, está cumprida a principal função da 
educação, realçando Revel “cuando es el adoctrinamiento el que se impone, se 
convierte en nefasta, abusa de la infancia y substituye la cultura por la impostura” 
(idem, p. 375) e se os professores agirem como atores políticos, cometerão um abuso 
de posição dominante, perante um público que não tem outra opção, que não ouvir. 
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Então, como poderão eles fazer do ME um instrumento ativo, confrontador e de 
expressão livre, quando na maioria dos casos, são os próprios professores que se 
apoiam no manual, como o orientador dos seus percursos didático-pedagógicos e o 
conciliador do currículo oficial?  

Sabe-se que o êxito de um ME, nos campos comercial, educativo e cultural, 
depende, em muito, da decisão do professor e cabe, seguramente, às editoras, que 
devem conceber manuais que não causem grandes danos ao corpo docente! Cabe a 
elas, produzirem e editarem manuais escolares em que, aparentemente, haja uma 
neutralidade do conhecimento, à luz de um falso laicismo, como se permanecêssemos 
no século XIX, quando se combatia o domínio ideológico no ensino, sem nos 
apercebermos de que ele, próprio, representa em si mesmo, a imposição de uma visão 
do mundo. Os manuais escolares simbolizam contradições exemplares, voltando a 
intervir Revel, se “impuestos a los niños como única fuente de información en la 
matéria” (ibidem, p. 380), mas que não devem, por isso, infligir traições ao 
compromisso entre verdade e conhecimento, nem abusar da posição dominante dos 
professores e dos autores de manuais, em “relación a un auditório que no tiene opción 
entre escuchar y no escuchar” (ibidem, p. 400). O ME não deve perder de vista os seus 
destinatários mais diretos, de primeiro nível, os alunos, pelo que, há que se apreciar a 
sua legitimidade como indivíduos e como sistemas de acolhimento, em função da sua 
personalidade, experiências anteriores e estruturas cognitivas. Qualquer ME, de 
qualquer disciplina, deve saber fornecer sugestões de aprendizagem, o mesmo será 
que dizer, deve permitir e favorecer a passagem de uma estrutura de acolhimento 
inicial, para uma nova estrutura. O manual será, sempre, um sistema aberto que 
desempenhará uma plataforma interface com outras áreas e conhecimentos e só se 
legitimará, na medida das suas consequências educativas e da qualidade das 
aprendizagens que desafia. Senão, ele, o ME, remeter-se-á ao estatuto de instrumento 
frio e distante dos seus destinatários. Um dispositivo que não gerará consequências. 

 
2. SORTILÉGIO DIDÁTICO, ÊXITO EFÉMEO 

O ME tem, frequentemente, visões múltiplas e, daí, o fascínio e ódio que ele cria à 
sua volta, nomeadamente, por parte de professores e famílias, para quem, “les manuels 
sont devenus des références” (IGEN, 1998, p. 34), mas não, para os alunos, não 
constituindo ele, “ni des ouvrages de référence, ni même de simple lecture” (idem). O 
olhar que cada um dos utilizadores ou terceiros interessados – as famílias – lançam ao 
ME, ou mesmo, a forma como o recebem e o entendem, “il est fonction de la position 
que nous occupons, à un moment donné de notre vie, sur l’échiquier éducatif” 
(Choppin, 2007, p. 7), o que faz que não haja uma opinião serena, existindo muitas 
polémicas à sua volta, seja devido ao seu peso, ao seu preço, aos conteúdos, aos 
métodos ou à sua apresentação. Paira sobre ele, uma forte carga simbólica, de natureza 
bivalente, “le manuel est tout à la fois l’object d’un respect, d’une sacralisation qu’il 
tire sans doute de ses origines religieuses, mais aussi, d’une contestation qui n’est pas 
étrangère à notre propre histoire scolaire” (idem, p. 8). O ciclo que prende o manual à 
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vida das escolas, inscreve-se numa continuidade, através das reedições que ele sofre, 
mesmo que com títulos diferentes, a não ser que alguma disciplina desapareça do 
currículo, ou então, o Estado cumpra um dever, estranho, de regulação, limitando a 
adoção de manuais em determinadas disciplinas1. A extensão e diversificação das 
perspetivas de investigação histórico-pedagógica, conduz-nos à tomada de consciência 
da importância que tem tido a utilização dos manuais escolares, ao longo dos tempos, 
e ao reconhecimento da sua influência nas novas metodologias escolares, mas 
também, às preocupações que a sua utilização intensiva desperta e que conduzem à 
diminuição da motivação dos alunos e professores, pelos processos autónomos de 
pesquisa, pela indefinição dos quadros multiculturais em que nos inserimos e pelo 
risco, inconveniente, de ele se transformar num livro único, ou pelo menos, no único 
livro que os alunos sabem usar. Mas para os professores, sobrevém o mesmo tipo de 
risco, a mesma causalidade, porque “en majorité, les enseigments élaborent leur cours 
en utilisant plusieurs manuels qui constituent le plus souvent pour eux, l’unique 
référence scientifique” (Igen, 1998, p. 30). Sortilégio didáctico, êxito efémero! 

O mundo celebra-se através de um conjunto organizado de relações significativas 
interindividuais, em que a realidade é vivida, sentida e expressa por cada indivíduo, 
numa ação que o leva em direção ao outro – legitimidade do outro. A intensidade do 
encontro depende de mil variáveis, acontece no desejo íntimo de um envolvimento 
completo e a ampliação simbólica de um ato criativo, propriamente dito, dá-se por 
uma perceção reflexiva do exercício da harmonia. E aqui, o ME deveria ter uma 
determinância acrescida, deveria conduzir a experiências únicas e de grande 
profundidade, em que estabelecesse vínculos entre a criatividade e o crescimento do 
conhecimento, aspiração que deveria evitar o anulamento de direitos ao acesso de 
oportunidades. Oportunidades que se concretizam pela vivência da beleza, pelo 
compromisso do entendimento do mundo, pelo exercício de um pacto de cidadania. 

Numa época em se assiste a uma complexificação da escola e dos processos 
educativos, num tempo em que as tecnologias de informação, comunicação e criação 
ganham relevo acrescido e em que a tecnologia do audiovisual se introduz nos 
processos de ensino-aprendizagem-estudo, de modo relevante, cabe, agora, ao ME, 
sem prescindir das funções que lhe são atribuídas por tradição – a transmissão de 
conhecimentos e um reservatório de aplicação de exercícios - novas prioridades 
operativas, dando resposta às recentes expectativas dos alunos, tais como, 
“desenvolver hábitos de trabalho, propor métodos de aprendizagem, integrar 
conhecimentos adquiridos no dia-a-dia” (Gérard, 1998, p. 15). Contudo, não se deverá 
esquecer que o ME é um produto cultural, apesar dos meandros económicos em que 
se entalha, pois, ele constitui um indicador precioso das atividades dos alunos, do seu 
entendimento e das atitudes perante o mundo e do modo como concebem o, simples, 
facto de irem à escola. Os dispositivos educativos devem reconciliar as pessoas com o 

                                                   
1 Portaria nº 42/2008, de 11 de Janeiro, que explicita que não há lugar à adopção de manuais às disciplinas de 
Expressões Artísticas do 1º ciclo, a Educação Física, Educação Musical e Educação Visual e Tecnológica do 2º 
ciclo e a Educação Visual e Educação Tecnológica do 3º ciclo 
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seu tempo, através de meios e de atitudes e possam “contribuir para propiciar a cada 
indivíduo os instrumentos de que necessita para compreender e modificar o mundo” 
(Morgado, 2004, p. 17).  

Mas o novo tempo que se vive, utilizando o aforismo de Zygmunt Bauman, de 
modernidade liquida, conduz a que a liberalização, a flexibilização e a crescente 
fluidez das atitudes e das relações coletivas se desestruturem e estejam 
descoordenadas das ações políticas coletivas, incidindo a sua influência na matriz 
escolar, na gestão do tempo escolar e na, própria, natureza dos recursos educativos 
utilizados. Se o ME, na afirmação de Justino de Magalhães, é uma porta de entrada 
para o universo cultural, então Bauman, está atual nas suas considerações, pois, ele 
deverá ser reflexo do modo como a sociedade se organiza e se inter-relaciona. Para 
Zigmunt Bauman e acerca do leve e do liquido, escreve no prólogo do seu livro 
Modernidade Líquida, que “os fluídos movem-se facilmente… diferentemente dos 
sólidos, não são facilmente contidos – de encontro com os sólidos emergem intactos, 
enquanto os sólidos que encontraram, se permanecem sólidos” (2001, p. 4). É com 
naturalidade que Bauman encara a modernidade num novo quadro cultural, de 
mudanças rápidas e radicais e em que a fragilidade dos vínculos sociais é aspeto mais 
relevante da realidade de hoje, afetando a busca de soluções coletivas para problemas 
coletivos. A metáfora de Bauman da liquidez, marca a passagem de uma vida segura 
para uma vida precária, de uma vida em que não mais se fala de valores eternos e 
estáveis mas sim, de acontecimentos que se vão repetindo no tempo, de modo flexível 
e volúvel, asserções verificadas, nos dias de hoje, em contexto escolar e com reflexos 
na natureza dos discursos e dos recursos educativos.   

O pensamento de Bauman interessa-nos, fundamentalmente, para a análise da 
problemática que o ME envolve, na medida em que o reexame das ideias atuais é 
aconselhável, mesmo que a dicotomia entre sólido e fluído constitua uma faca de dois 
gumes, pois, só assim, a aquisição de novas ideias pode alterar a matriz sólida dos 
pensamentos conservadores. Vive-se um tempo de procura de novas matrizes 
criativas, demanda-se distintos percursos em que o homem se deseja assumir como 
dono do seu destino, num diálogo com o espaço, mas em que este não se preencha com 
não-espaços, difíceis no seu processo de negociação, porque nada mais flagelante do 
que escrevermos em lugares físicos, mas ausentes na sua efectância, pois “empty 
spaces are first and foremost empty of meaning” (Bauman, 2007, p. 103). Um risco 
que os manuais escolares assumem, enquanto autor e editor não compreenderem que 
a sua obra teria de ser um ato de negociação com os seus destinatários de primeiro 
nível.  Difícil? Provavelmente. Necessário? Seguramente. Essencial? Evidentemente. 

 
3. TRADIÇÃO E TRAIÇÃO 

O livro didático continuará a ser um elemento central na compreensão do 
quotidiano escolar e deve, por isso, ser merecedor de estudos mais aprofundados, em 
análise que deverá considerar conexões à educação, ao ensino, à semiologia e ao 
discurso historiográfico. A simples observação sobre a utilização dos manuais pelos 
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alunos podem dar-nos indicações preciosas sobre a reprodução do conhecimento, aos 
estereótipos educativos e aos valores e ideologias inculcados por muitos deles. O ME 
assume-se como um território onde se jogam identidades e, por isso, resulta numa 
viagem que tem a sua paragem final na formação de gerações de alunos e de 
professores. E, quereríamos nós, que fossem, também, discursos para a fabricação de 
projetos, de valores, afinal, expedições ao mais dos recônditos lugares do 
conhecimento, qual baú de moedas de ouro vazado no fundo do mar da história. 

Fomos ao longo dos anos, confrontados com a importância dos livros escolares, 
vulgo, manuais escolares, e a sua dependência em face dos poderes políticos em 
vigência. Foi assim, no século XIX, nos princípios do século XX, no decorrer do Estado 
Novo, nos estados totalitários, sempre na expectativa de poderem reproduzir os ideais 
políticos e a higienização das mentalidades, como uma doutrina oficial, universal e 
obrigatória. Caso paradigmático é a adoção do livro único, no Estado Novo, pela Lei 
nº 1941, de 11 de Abril de 1936, que explicita o seguinte: “para o ensino primário 
elementar será em todo o País adoptado o mesmo livro de leitura em cada classe… 
haverá um compêndio para cada ano ou classe das disciplinas de História de Portugal, 
História Geral e Filosofia… quanto às restantes disciplinas, será proibido o uso de mais 
do que um livro em cada ano ou classe, dentro do mesmo estabelecimento de ensino”. 
Hoje, o mercado do livro escolar, organizou-se em moldes industriais, com uma 
notável crescente teia de interesses adjacentes2 e, por isso, tem-se confrontado com 
uma concorrência dura, com expedientes e ingredientes notáveis, levando a casos de 
autêntica contrafação livreira, redimida, mesmo em alguns dos casos, em tribunal. 
Não se esqueça, que os manuais escolares são dispositivos impostos aos alunos, não 
têm estes qualquer intervenção no ato da decisão, nem tão pouco, na maioria dos casos, 
as, próprias, associações de pais, sendo que “el êxito comercial de un manual escolar 
depende de la decisión soberana de cada profesor, que lo escoge o no como libro de 
clase para sus alumnos” (Revel, 2007, p. 381). Assim, compreende-se a ligação íntima 
que existe entre autor e editor, quase que uma espécie de santa aliança, que leva a que 
as editoras se esquivem de propor obras que colidam com os preconceitos do corpo 
docente. Não sabemos, então, se seria exagerado concluir sobre o pensamento de 
abuso de confiança e de traição moral por parte dos professores, por parte daqueles 
que, num ato breve e arbitrário, decidem! E decidem, para terceiros... 

Mas a questão pertinente que deveria merecer a melhor das nossas atenções, 
aquela que deveria causar a maior das preocupações e espanto, mas que não tem sido, 
devidamente, equacionada, quando se aborda a conceção de manuais escolares, é a 
que se refere ao seu autor, ao seu perfil e responsabilidade. A obra de Gérard e Roegiers, 
“Conceber e Avaliar Manuais Escolares”, considerada na perspetiva de um 
documento de reflexão profundo e global, que traça, razoavelmente, um quadro 
conceptual de conceção e avaliação de manuais escolares, embora explicando as várias 
fases da organização de um manual e das suas implicações nos atos das aprendizagens, 

                                                   
2 Editores, autores, assessores de marketing, livrarias, distribuidores, professores, mecenas, associações 
profissionais, empresas 
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parece não deixar clara a perspetiva do autor, a sua intervenção e, principalmente, o 
seu compromisso, liberdade de ação e legitimidade responsável perante o Outro – o 
aluno! Estando o processo de criação em constante mutação, os recursos utilizados em 
procedimentos de aperfeiçoamento, a narrativa veio encontrando novas formas de se 
fortalecer, variando, então, a função autor ao longo do tempo que, hoje em dia, os 
efeitos das novas tecnologias vêm acentuar.  

Michel Foucault (2001) vai mais fundo com o problema da autoria e coloca 
algumas considerações sobre o assunto, fazendo uso do problema da apropriação e da 
noção de obra, para nos encaminhar para a problemática que se pode colocar à autoria 
de manuais escolares. Foucault parece preocupar-se menos em levantar dados 
históricos e biográficos do autor como sujeito, mas mais, em rastrear deveres e 
sensibilidades que o levem a manter uma relação com o texto de que é gerador. Por tal, 
de imediato coloca alguns problemas, tais como “O que é uma obra? O que é pois essa 
curiosa unidade que se designa com o nome de obra? De quais elementos ela se 
compõe? Uma obra não é aquilo que é escrito por aquele que é um autor?”. 

Faz, então, sentido analisar a função “autor” em relação aos manuais escolares, 
que tipo de relacionamento se estabelece entre os dois – autor e ME - e de que tipo de 
obra se está a falar. Pode parecer um pouco estranho, o facto de podermos considerar 
um ME como um produto similar a uma obra de ficção, a um tratado de investigação, 
ou mesmo, comparável a um volume dedicado aos desenhos animados. Em todos eles 
existe uma parcela, maior ou menor, de invenção, de criatividade, de preocupação 
estrutural, mas faz sentido emitir distinções ao nível do valor instrumental que cada 
objeto persegue e como se localiza no contexto cultural. Os manuais escolares 
constroem-se, mais numa lógica, acentuadamente, instrumental e operativa, do que 
sobre uma lógica simbólica e como instrumento pedagógico ele ganha evidência e 
oportunidade como produto fabricado e comercializado, quando dependente de 
técnicas de marketing, quando ativado por leis de mercado e quando o seu vínculo à 
cultura e políticas de educação se torna convincente. É aqui, que o autor deve 
compreender a sua posição e perceber o livro escolar como um espaço de relações, que 
resulta de um conjunto de elementos – imagens, gráficos, tipo de grafismo, textos – 
pensados e articulados numa relação dialógica, mas que têm vida própria, muito antes 
da chegada do autor. 

Qual o papel, então, do autor nesta situação? Será que ele terá dado fé deste 
imbricado problema em que se encerrou e se deixou armadilhar e terá dominado todas 
as variáveis no ato da construção, tais como, articulação de conteúdos, rigor didático, 
escolha acertada das estratégias, clareza analítica, poder da argumentação, riqueza de 
estilo? Será que reconheceu os destinatários e que tipo de público – oscilante em cada 
ano – iria o seu manual encontrar? De que jeito terá encarado o que devia ser ensinado 
e de que forma? Será que, objetivamente, o autor estava ciente do seu ato de criação 
de uma obra, estruturalmente confortável, sequencial, dinâmica e plena de lógica? 

É necessário entender-se, face à natureza do ME, que o seu, dito, autor não é, nem 
o dono, nem o responsável direto pelos textos que aquele contém, não os produziu, 
nem os inventou. Há uma intervenção plural e diversificada nas suas funções, de uma 
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série de técnicos na construção de um ME, resultando numa sucessão e operações que, 
muito bem, observa Roger Chartier, quando lembra que a construção de um livro “c’est 
une relation, c’est un centre d’innombrables relations” (2008, p. 55). Assim, a 
paginação, a escolha do tipo de papel, a impressão, a composição do texto, a impressão 
dos exemplares, a gramagem do papel, a publicidade e marketing, são tarefas que, em 
muitas das situações, passam ao largo do autor do ME. Finaliza Chartier, desabafando 
que “ décidément, les auteurs n’écrivaient pas leurs livres” (idem, p. 53). 

O ME é um objeto muito particular, mas também muito banal e familiar que se 
cruza com algumas variáveis que Choppin definiu como “la complexité de l’object, la 
multiplicité de ses fonctions, la coexistence d’autres supports éducatifs et la diversité 
des acteurs qu’il implique” (2002, p. 27), vivendo em regiões fronteiriças entre 
finalidades didáticas e lúdicas. Para além do mais, o autor vive num universo de 
partilhas, pela existência de uma grande multiplicidade de agentes envolvidos, o que, 
naturalmente, pode, em certas condições, interferir, alterar ou limitar a ação do autor. 
Como é que ele pode sobreviver à malha de interesses que circunda a produção de um 
ME, em que muitos casos o consideram como um mero objeto físico, fabricado e 
comercializado, num circuito complexo e entrelaçado, que passa pela sua “élaboration 
(documentation, écriture, mise en page…), sa réalisation matérielle (composition, 
impression, reliure…), sa commercialisation et a difusion” (idem, p. 29)? Mas se a 
autoria desta autêntica Caixa de Pandora é um alto-relevo que não se pode desprezar, 
porque é a partir dela que o manual ganha individualidade, podendo, é certo, formatar 
e libertar, reconhece-se que não é raro encontrar professores que desconhecem o nome 
do autor do manual, sendo este mais popularizado pelos títulos e pelas editoras que o 
publicam. Afinal, parece ser mais verdade e mais seguro que a adoção de um manual 
passe pelo prestígio da editora, do que, pela lógica de construção do autor, passando 
aquela a assumir o papel de “autor”. E se tal vier a ser verdade, o compromisso do 
autor passou a estabelecer-se mais com o mercado, do que com a educação. Este é um 
aspeto fundamental na abordagem construtiva de um ME, visto que ele deve ser um 
instrumento de compromisso com a consciência social. 

Mas, e a autoridade? Que tipo de responsabilidade é atribuído ao autor de um 
manual na construção do conhecimento por parte do aluno? Como entende ele, o autor, 
a natureza das atividades que propõe, ou o tipo de cultura que inflama, sabendo que, 
muitas vezes, é, somente, através do uso do manual que os alunos se expressam na sala 
de aula, manifestando culturas e construindo identidades? Que perceção tem o autor, 
de que o manual que propõe vai dar voz ao aluno, propondo-lhe atividades de reflexão? 
A autoridade do autor vai depender da maior ou menor consciência com que ele 
adequa criatividade, descoberta e interação, resultando na autoridade da obra, 
indispensável a que ela se transforme num dispositivo de alto valor formativo. No 
resultado e como consequência das razões aludidas anteriormente, que não perdem de 
vista a natureza do ME e a ação do autor, será, ainda, justo e lógico, continuar a 
considerar que o ME possa ter uma autoria, concreta e objetiva, possa ser considerado 
uma obra autónoma e inédita? Não seria preferível, por isso mesmo, substituir a tarefa 
do autor, por uma função de organizador da obra? Deve a coletânea de gráficos, textos, 
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imagens, desenhos, músicas, letras, atividades, exercícios, elementos, na maioria dos 
casos, adotados de outros manuais, enciclopédias e livros da especialidade, portanto 
não inéditos e, porventura, já, profusamente divulgados, persistir sob a alçada de uma 
única autoria? Mas, também, poderíamos aplicar a ideia de que, assim, pela natureza 
daquele material, seria fácil proceder à sua manipulação, jogando e contrapondo 
dados e factos, ao bel-prazer do autor, reproduzindo modelos, transmitindo rotinas e 
ritmando anseios, aspeto para o qual Santomé alerta, sustentando que “as instituições 
escolares, como espaços de análise, de reflexão e de crítica da realidade, não podem 
permanecer indefesas diante de pressões e ataques que recorrem à manipulação da 
informação” (Santomé, 2003, p. 200). Por vias disso, seria desejável isentar o autor 
dessas responsabilidades, porque, na nossa ótica não a tem, e atribuir-lhe a função de 
organizador, preservando desta forma, a responsabilidade que assume como promotor 
de pensamentos orgânicos. Questões de enorme relevância que ajudam a compreender 
o âmbito do livro didático, no contexto educativo escolar e que podem evitar que ele 
se metamorfoseie num objeto redundante, literal e, portanto, inútil. 

Se o compromisso do autor é no sentido de uma educação enxuta, sem 
desperdícios, devemo-lo isentar de consequências perversas, permanecendo, pois, 
como mero organizador. Não lhe retira responsabilidades, antes pelo contrário, 
confere-lhe um enorme poder ao se encarregar de contar, a raparigas e rapazes, a 
história da humanidade. O autor e o manual são entidades correlativas, não vivem um 
sem o outro e não se pode ignorá-los, porque, o primeiro é o criador e o organizador, 
ator de primeiro plano. O segundo é o dominador do currículo e “ignorá-lo porque, 
simplesmente, não merece uma atenção cuidada, nem uma luta considerável, é viver 
num mundo divorciado da realidade” (Apple, 2002, p. 77).  

 
BIBLIOGRAFIA 

APPLE, M. (2002), Manuais Escolares e Trabalho Docente. Lisboa: Didáctica 
Editora. 

BAUMN, Z. (2001), Modernidade Líquida. Rio de janeiro: Jorge Zahar Editor. 
BAUMN, Z. (2007), Liquid Modernity. Great britan: Polity Press. 
CHARTIER, R. (2008), Écouter les morts avec les yeux. Paris: Collège de France. 
CHOPPIN, A. (2002), História dos Livros e das edições didácticas sobre o estado 

da arte.  Paedegogica
  



 

 
 

3 

 

 
 
 

 
ID: 66 
 
A InfÂncia escolarizada em cidades do Norte de Mato 
Grosso (1972-1982)  
 
AUTORAS: 
Josiane Brolo Rohden 
Elizabeth Figueiredo de Sá 
 
INSTITUIÇÕES: 
Universidade Federal de Rondônia - UNIR 
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT 
 

 
  



 

 
 

3 

RESUMO  

Este trabalho se insere nas discussões sobre a história da fundação e constituição 
da educação em cidades da Região Norte de Mato Grosso, em especial Vera, Sinop, 
Santa Carmen e Cláudia, quais formavam a chamada “Gleba Celeste”, colonizada no 
século XX, com maior ênfase nas décadas de 1970 e 1980. Trata-se de cidades, cuja 
migração em especial, procedia da Região Sul do país. Entre os objetivos deste 
trabalho, destaca-se a tentativa de dar visibilidade às especificidades da infância 
experienciadas na escola, quais podem possibilitar o conhecimento da construção de 
um projeto de escolarização que entrelaça a cultura escolar e a cultura da infância em 
cidades que se constituíam na região em estudo. A delimitação do estudo se dá em 
razão do processo de colonização realizada pela empresa privada ter iniciado seus 
trabalhos a partir de 1972 e, consequentemente até meados da década de 1980, um 
acentuado processo migratório se daria para as cidades pesquisadas, devido às 
políticas públicas que favoreciam a ocupação dos espaços brasileiros ditos ‘vazios’. 
Para tal, a investigação utiliza-se de fontes documentais escritas (leis, livros didáticos, 
documentos escolares, etc.) e iconográficas, encontradas bem arquivos públicos 
municipais das cidades pesquisadas, nos acervos escolares, no arquivo da Empresa 
Colonizadora, acervos particulares, entre outros. Deste modo, além da fonte 
documental, utilizamo-nos também da história oral, como instrumento de pesquisa. 
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1. A EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE CONSTITUIÇÃO DAS CIDADES DA 
GLEBA CELESTE 

A Gleba Celeste foi um projeto de Colonização, de propriedade da Colonizadora 
Sinop S.A., localizado na região Norte mato-grossense, a 500 km da capital Cuiabá, 
conforme Portaria do INCRA Nº 1.553/19722, que pertencia ao município de Chapada 
dos Guimarães, estado de Mato Grosso.  

De acordo com Straub (2015), trata-se de um projeto que faz instaurar, na 
memória discursiva dos migrantes que ocuparam/colonizaram o Norte do estado, a 
criação de um conjunto de municípios designados com nomes femininos de mulheres 
como Vera, Santa Carmem, Cláudia, “que se diferenciam da constituição histórica e 
linguística do nome da cidade de SINOP, que é designada pela sigla da Colonizadora 
que a fundou, Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná” (Straub, 2015, p. 150). 

A primeira cidade a ser fundada do Projeto de Colonização, foi Vera em 1972, logo 
após entre os anos de 1973 a 1978 foram fundadas as outras ‘cidades-irmã’, Sinop, 
Santa Carmen e finalmente Cláudia, em 1978.  

De acordo com as pesquisas de Straub (2015), a denominação Vera surgiu como 
forma de homenagear o primeiro topônimo pátrio, indicado por Pedro Álvares Cabral, 
‘Terra de Vera Cruz’ 1 . Ainda, segundo a autora que entrevistou funcionários da 
Empresa Colonizadora, os colonizadores da região, tendo à frente o Ênio Pipino, 
pretendiam homenagear as cidades fundadas com nomes de mulheres, Santa Carmem 
e Cláudia, excluindo-se Sinop, que é a sigla da empresa - Sociedade Imobiliária 
Noroeste do Paraná. O colonizador Ênio Pepino, deixou escritos que demonstram sua 
inspiração nas mulheres: “As mulheres dentro da pureza de sua criação, são fontes de 
vitalidade na organização do bem familiar, contribuem, dão significado e tornam 
possível a visão de um futuro de paz e progresso”.  

As cidades lócus da pesquisa possuem em comum a mesma empresa colonizadora, 
a qual adquiriu uma extensa área na Região Norte de Mato Grosso, para iniciar o 
processo de abertura da Gleba Celeste e, direcionava seus trabalhos principalmente 
para atrair os colonos da região Sul do país a migrar para trabalhar com o cultivo de 
terras (cafeicultura) no estado de Mato Grosso. A empresa, denominada Colonizadora 
Sinop, buscava concretizar seus interesses, e, para tal, assumia a responsabilidade de 
todo o empreendimento como as obras de infraestrutura, medição e demarcação das 
terras, abertura de estradas vicinais, implantação de núcleos urbanos, instalações de 
serviço de saúde, educação, ações sociais, entre outros.   

Faz-se necessário pontuar que esses projetos de colonização tinham grande apoio 
dos governos federais e estaduais, e foram eles os maiores responsáveis pela efetivação 
da colonização das chamadas ‘áreas de fronteira’, segundo Teixeira (2006):  

A expansão da fronteira se constituía, para o Estado, num meio de garantir a 
posse do território e de controlar sua população. Desse modo, ao longo de toda a 
                                                   

1 Forma original da carta de Pero Vaz de Caminha 
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história do Brasil, o processo de ocupação se deu por etapas que “obedeciam” um 
movimento de leste para oeste, impulsionado pela produção de matérias-primas 
voltadas para o mercado externo (TEIXEIRA, 2006, p. 13). 

Ainda, de acordo com a autora supracitada, esse processo de ocupação da região 
trouxe um significativo crescimento econômico, entretanto, causou grandes impactos 
sociais e ambientais não só na área e seu entorno, mas também causou transformações 
na dinâmica econômica e espacial de outros estados do país.  

A partir da década de 1970 correram as mudanças mais significativas na ocupação 
do norte do estado de Mato Grosso. Então, estimulados pelas propagandas e incentivos 
do Governo Federal, muitos migrantes sendo estes – colonos, investidores individuais 
ou empresariais, se voltam para a conquista de novos territórios, de um futuro 
promissor economicamente, uma vez que na mesma época a região Sul (de onde 
inicialmente, migraram a maior parte dos habitantes), passava por grandes 
dificuldades financeiras causadas pelas fortes geadas, que castigavam as colheitas.  

Deste modo, as cidades lócus da investigação, possuem características comuns 
devido o mesmo processo de colonização ter sido efetivada pela mesma empresa 
privada, e, assim, os trabalhos sociais e educacionais terem sidos inicialmente 
dirigidos pelas mesmas pessoas, inclui-se aqui a Congregação Santo Nome de Maria, 
que foram trazidas de Maringá, estado do Paraná, especialmente para direcionar os 
trabalhos sociais, da saúde e da educação na Gleba Celeste. 

Finalmente, pode-se dizer que por uma ótica capitalista, a Gleba Celeste foi um 
empreendimento de colonização particular bem sucedido, e, atualmente, trata-se de 
uma área de referência e importante papel econômico no estado de Mato Grosso.  

No entanto, é relevante salientar, que cada uma das cidades, possui uma história 
singular, e, que, portanto, necessitam de um trato peculiar no que se refere ao estudo 
e análise da história da Infância e da Educação. 
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1.1. A EDUCAÇÃO NA GLEBA CELESTE 
Como mencionado, a maioria dos migrantes chegados em Sinop eram oriundos do 

Sul do país, e, os colonizadores neste contexto eram cientes de que os migrantes 
sulistas tinham na educação um referencial, “que a escola fazia parte da sua cultura, 
que “mandar” os filhos para a escola era uma obrigação da família, e, portanto, caberia 
aos pais fazê-lo” (Peripolli, 2002, p. 121). Nas palavras da ex-professora Anísia Mendes 
Gobbo (Depoimento em 14/01/2012), “mesmo os pais vindo para aquele fim de 
mundo, (...) eles queriam ver seus filhos estudando (...) a educação era o futuro”.  

Assim, utilizando-se desta concepção do que representava a educação para aquelas 
pessoas, a empresa colonizadora anunciava em suas propagandas além da terra farta, 
“que tudo dava2” também a promessa da escola aos filhos: 

O Seu Ênio, quando recebia as pessoas na Colonizadora para comprar terras, ele 
fazia propagandas, (...), ele falava muito sobre educação, sobre a escola. Para 
seu Ênio a escola era tudo, então ele incentivava muito as pessoas que vinham 
aqui, ele falava: “Não, pode vir, seu filho vai ter escola, vai estudar.” Ele prometia 
muito escola, então o pai já vinha ciente de que o filho não ia ficar sem estudar.·. 

Desta forma, a empresa colonizadora, utilizava-se da Educação como ferramenta 
fundamental para atrair e fixar os migrantes, que deixavam suas terras de origem, para 
residir na Gleba Celeste. A estratégia de oferecer educação aos migrantes era a garantia 
de oferecer aos filhos dos colonos, a continuação dos estudos e, assim, facilitar a 
decisão para migrarem para uma região desconhecida, onde tudo estava para se 
construir, inclusive o sistema educacional, que até então não existia. 

Com isto, para direcionar os trabalhos educacionais na Gleba, os colonizadores 
trouxeram da cidade de Maringá, do Paraná, especificamente do Colégio Santo Inácio, 
algumas representantes freiras da Congregação Santo Nome de Maria. As irmãs 
católicas direcionaram todos os trabalhos que envolviam a educação, desde a fundação 
na primeira cidade de Vera, permanecendo até 1986 nas quatro cidades, exercendo o 
trabalho de gestão como também de docência, principalmente no início quando ainda 
não se tinha professores contratados.  

As primeiras quatro escolas públicas oficialmente decretadas pelo Governo do 
estado de Mato Grosso, por ordem cronológica da fundação das cidades foram: Escola 
Nossa Senhora do Perpetuo Socorro (em Vera, 1972), Escola Nilza de Oliveira Pipino 
(em Sinop, 1976), Escola Nossa Senhora Aparecida (em Santa Carmen, 1981), Escola 
Manoel Soares Campos (em Cláudia, 1981), todas, enfatizamos, direcionadas até o ano 
de 1986 pelas irmãs católicas trazidas do Sul do país.  

Faz-se necessário pontuar que primeiramente a única escola oficializada era a 
Escola Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, em Vera, a escola de Sinop, que recebeu o 
nome da esposa do colonizador Ênio Pipino, configurou-se como uma extensão da 

                                                   
2 Palavras utilizadas pela professora Terezinha Pissinati Guerra ao se referir em seu depoimento às propagandas 
feitas pela Colonizadora em relação à promessa da terra fértil. 
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escola de Vera, até ser oficialmente decretada, assim como posteriormente as escolas 
de Santa Carmem e Cláudia, foram extensões da escola Nilza de Oliveira Pipino de 
Sinop.  

Ainda, há que se referenciar as inúmeras escolas rurais que surgiam nas quatro 
cidades. Como já dito, a educação era instrumento de atração e fixação do migrante, 
assim, a cada pequena comunidade que surgia aos redores das cidades, uma pequena 
escola era organizada, geralmente na casa do próprio professor ou professora, estes, 
em sua maioria com pouca escolaridade e, as ‘escolas rurais’ construídas de forma 
improvisadas, sem oferecer estruturas físicas adequadas, materiais didático-
pedagógicos para o uso de alunos e professores, ou seja, a educação era ‘improvisada’ 
para principalmente atender aos interesses da empresa colonizadora que, conforme 
depoimento colhido:  

Em março de 75 o Osvaldo Sobrinho era secretário de educação, ele veio para cá 
com duas técnicas para orientar todo o trabalho da região, aí fomos todos para 
um encontro em Vera, e, ele falou com estas palavras, “onde tiver dois ou três 
alunos e puder fazer uma escola de pau-a-pique eu autorizo o funcionamento e 
contrato o professor” ele falou assim para todos os pais, imagina a cidade estava 
começando, todos os pais se sentiram seguros. (Depoimento Braz, 2011). 

Deste modo, a preocupação não estava relacionada com a qualidade do ensino, 
tampouco com a formação docente, e com a aprendizagem dos alunos, pois a cada nova 
comunidade que surgia, cujos alunos não pudessem frequentar a sala de aula 
construída na cidade, devido à distância, improvisava-se um espaço e escolhia-se em 
tal comunidade ‘os mais instruídos’ para exercer a docência. “E, assim era: onde tivesse 
6, 7 alunos, misturava tudo, e dava aula aonde fosse, podia ser na própria casa do 
professor, já contratava o mais instruído, e funcionava ali uma escola” (BRAZ, 
depoimento em 08/12/2011).  

Nas recordações da Professora Maria Augusta de Paula (depoimento em 
02/02/2012): 

Com o fluxo de pessoas, devido o processo de colonização, vinha muita gente 
todos os dias. E, para o S. Ênio era obrigatório, não podia ninguém ficar fora da 
escola, pois era um comprometimento dele - como ele ia vender as áreas, 
estabelecer o povo aqui e não oferecer a escola? Então, se não tivesse escola para 
os filhos o povo não ficava. Na época isto tudo era prometido, tinha que ‘dar 
escola’ porque senão como este povo iria vir e não ter escola, e, o comércio do seu 
Ênio dependia disto. Também, como ele vendia os lotes não só na cidade, como 
também fora, na área rural, muita gente comprava estes lotes e ia para o sítio, 
as comunidades iam se formando e     com elas várias escolinhas iam se 
formando, porque não podia deixar ninguém sem estudar, porque senão tivesse 
escola o povo não ficava. 
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Este breve relato se fez importante para apresentar que interesses estavam 
intrínsecos à educação naquele momento inicial: em meio a tantas dificuldades de 
sobrevivência, em um lugar desconhecido, expostos aos perigos da floresta, a falta de 
subsídios de todos os gêneros, além da saudade dos amigos, parentes e da própria terra 
natal, as chances de que migrantes retornassem aos seus lugares de origem eram 
grandes. Deste modo, a escola, assim como a igreja, servia como instrumentos que 
alimentavam o sonho daquelas pessoas: a escola representava o sonho do futuro 
melhor aos filhos e a igreja era o lugar da fé, o lugar de confortar os sentimentos, as 
esperanças daquelas pessoas para que tivessem ‘força’ para naquele local permanecer. 

Contudo, a não fixação do migrante naquelas terras significava o risco de fracasso 
do projeto de colonização, e, não era este o objetivo do Governo Federal, que 
intencionalizava, sobretudo, agregar aqueles espaços à economia nacional, além de 
que a não fixação naquele espaço seria a volta daquelas pessoas a suas terras natal, não 
resolvendo deste modo os problemas e conflitos de terras nos seus estados de origem. 
Ainda, o fracasso do processo colonizatório não fazia parte dos planos da empresa 
colonizadora, que queria o êxito do ‘negócio’ que tivera feito. 

Neste contexto, se a escola promovia a fixação do colono, do migrante trabalhador, 
por que não ‘dar escola’ mesmo que esta fosse de ‘pau-a-pique?’ E, assim, se faziam as 
pequenas escolas em torno das quatro cidades – partiam das iniciativas dos migrantes, 
e, eram autorizadas, feitas as contratações necessárias primeiramente pela 
colonizadora e logo depois pelo estado, permanecendo todas vinculadas às escolas 
então oficialmente criadas, primeiramente à Escola N. Senhora Do Perpétuo Socorro 
e posteriormente à Escola Nilza de Oliveira Pipino, esta última se tornou o pólo 
educacional da Gleba Celeste logo após sua fundação, em 1976.   

Diante disto, há que se destacar o quanto o estado e o Governo Federal foram 
negligentes para com a situação educacional durante o processo inicial de colonização 
no norte-mato-grossense. Percebeu-se durante esta investigação que, para que o 
processo de ocupação da ‘nova’ fronteira se consolidasse, o Estado Federal não poupou 
políticas públicas que viabilizasse a infraestrutura necessária, além da oferta dos 
incentivos fiscais e políticas de créditos que favoreciam a elite nacional e internacional 
a investir na região Centro-Norte do país. Entretanto, a educação não recebeu igual 
importância. 

A promessa da ‘escola’ nas propagandas da colonizadora sempre esteve presente, 
mesmo porque, a educação fazia parte do projeto colonizador, pois atendia os 
interesses de manter, de fixar o migrante naquelas terras, ou seja, a educação estava 
certamente “à serviço da sociedade como instrumento na construção de uma cidade” 
(TOMÉ, 2009, p. 10). 

1.1.1. A INFÂNCIA ESCOLARIZADA 

De acordo com as fontes compulsadas nas escolas de Vera e de Sinop (uma vez que 
as escolas de Cláudia e Santa Carmem no período pesquisado pertenciam à escola de 
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Sinop), a exemplo das grades curriculares referentes ao período em análise, pôde-se 
constatar como estava organizado o ensino primário, assim como vestígios de práticas 
escolares produzidas na e para a escola. 

Contudo, a organização curricular do 1º Grau, de 1ª a 4ª séries dava-se da seguinte 
maneira, no período pesquisado: 

 
1ª a 4ª séries do 1º Grau 

 Comunicação e Expressão 

 Iniciação à Ciência 

 Integração Social/ Estudos Sociais 

QUADRO 1| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE 1ª A 4ª SÉRIES DO 1° GRAU 

FONTES | ESCOLA NILZA DE OLIVEIRA PIPINO (2011), ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 
(2011). 

 
A partir dos documentos encontrados nas escolas em análise é possível perceber 

um ensino voltado para a prática da repetição, para a técnica da memorização e para 
o silêncio. Além disso, “[...] os conteúdos privilegiavam o sentimento de amor e 
respeito para com o próximo, ressaltando o modo de agir e tratá-lo com civilidade, 
preparando a criança para a vida individual e coletiva.” (Sá, 2007, p. 168). 

 Nas séries iniciais, da 1ª a 4ª série do 1º grau foi possível verificar que as atividades 
trabalhadas eram compostas principalmente por ‘leituras silenciosas’, cópias, ditados, 
tabuadas, as chamadas contas matemáticas de ‘arme e efetue’, entre outros exercícios 
mecânicos onde o aluno escrevia inúmeras vezes, letras, sílabas, palavras ou números. 

Outra prática comum na 1ª série do 1º grau era a cobrança da Leitura. Todos os 
alunos, das escolas das quatro cidades, ao final do ano letivo, eram submetidos aos 
exames de leitura, os quais, conforme depoimentos colhidos as irmãs chamavam aluno 
por aluno para ler em voz alta.  

Além dos testes de leituras que as irmãs católicas faziam ano final do ano letivo, 
outros exames também eram aplicados no decorrer do ano letivo. A partir da 2ª série 
do 1º grau, por exemplo, testes de tabuadas eram exigidos com rigor e de forma muito 
abstrata, o que se consolidava um ensino pouco efetivo. 

Assim, percebemos que as ações voltadas para a prática de leitura ‘das palavras’, 
para a escrita, como também os cálculos eram mais exigidos no interior da sala de aula, 
desde os anos iniciais da escolarização, o que demonstra a supremacia da Língua 
Portuguesa e da Matemática no interior das Instituições Escolares. 

As disciplinas trabalhadas, segundo exemplos apresentados nos cadernos e nas 
narrativas obtidas, simplificavam o currículo da escolarização básica, oferecendo o 
mínimo necessário para que os sujeitos se adequassem à formação técnica, exigidas 
pelo mercado de trabalho, além das práticas se voltarem para o respeito e ao cultivo 
das boas maneiras, ao amor ao próximo, à Pátria, à devoção à Igreja Católica. 
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Percebeu-se que a educação na Gleba Celeste contava com a constante influência 
da colonizadora e da Igreja, quais buscavam aos seus modos, de alguma forma, atender 
os propósitos nacionais de uma política social fundamentada pela ideologia tecnicista, 
para a formação para o trabalho, com o objetivo de ‘educar’ mentes e corpos que 
fossem viáveis às expectativas do Estado. Com isso, torna-se evidente que a seleção e 
a produção do conhecimento sempre estiveram repletas de intencionalidades e de 
algum modo intimamente ligadas às necessidades e interesses “políticos”. (Godson, 
2008). 

Outra questão observada, era a auto-organização dos próprios alunos nos 
momentos que não estavam sob vigilância, trazendo Julia (2001, p. 10) para o debate, 
“[...] por cultura escolar é conveniente compreender também, quando é possível as 
culturas infantis (no sentido antropológico do termo) que se desenvolvem nos pátios 
de recreio e o afastamento que apresentam em relação às culturas familiares [...]”, por 
isso, é possível inferir que a cultura produzida na família e na sociedade se difere 
daquela produzida na escola, pelo fato de haver ideias, símbolos, valores que lhes são 
próprios:  

O horário do recreio era o horário de brincar e de comer o lanche. Não era recreio 
dirigido, então a gente aproveitava para brincar bastante, de correr, mas a irmã 
não gostava muito porque suava, mas o pátio era grande, ela nem via. Também 
gostávamos de brincar de 3 mocinhas da Europa: lembro-me ainda hoje: Somos 
3 mocinhas da cidade, O que vieram fazer? Muitas coisas! Então faz para nós 
ver! Então isto era o que mais nós gostávamos de fazer! [...] Brincávamos muito 
de roda: de Terezinha de Jesus, passava o recreio rodando, tinha aquela cantiga: 
A menina que tá na roda: A menina que tá na roda, é uma gata espichada, tem a 
boca de jacaré e a saia remendada! Depois, trocava, ia outra criança no meio. 
Fazíamos muita brincadeira de roda, eram momentos maravilhosos! (Ponce, 
2012) 

É interessante relacionar que enquanto professores e direção da escola buscavam 
encontrar formas de devolver a harmonia facilitadora e ‘apaziguadora’ da ordem, os 
alunos pareciam compreender (e assim se organizavam!) 3  que silêncio e barulho 
conviviam juntos, ordem e desordem não se excluíam,4 trazendo outras possibilidades 
de mover-se no mesmo espaço, tornando aquele lugar, de fato, num lugar praticado. 

“O recreio que parecia ser o fim do trabalho pedagógico [...] era o inicio da auto-
organização [...]” (Albuquerque, 2006, p. 41) daquelas crianças e jovens, “[...] era o 
início da negociação de regras em torno de um objetivo comum, era o início de uma 
convivência social qualitativamente superior [...]” daquela imposta em sala de aula.  

                                                   
3 Cf. Albuquerque, 2006. 

4 Cf. Morin, 2004. 
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Com bolas de meias, latas de óleo e tacos de madeiras para jogar bets5, elásticos e 
qualquer outro artefato que pudesse virar brinquedo, aquelas crianças reinventavam 
jogos e brincadeiras. E, assim, jogavam com as possibilidades; enquanto a ordem via 
apenas do alto do seu panóptico a disciplina e o silêncio, as crianças utilizavam-se do 
que lhes era oferecido para recriar a seu modo, o próprio espaço na escola, o que lhes 
garantiam a possibilidade de ocupação em terras alheais e, portanto, nos momentos 
de conflito e de combate, as suas vozes se faziam ouvir pelas artes de fazer. Nas 
palavras de Certeau (1998, p. 95): “Eles metaforizavam a ordem dominante: faziam-
na funcionar em outro registro. Permaneciam outros, no interior do sistema que 
assimilavam e que os assimilava exteriormente. Modificavam-no sem deixá-lo.” 

Com isso, se fazia uma cultura criada e recriada no espaço escolar, entre trocas, 
encontros, situações conflituosas, práticas desviantes, não planejadas e muitas vezes 
ignoradas, onde imperava o silêncio, mas também sutilmente ressoavam as vozes que 
cantavam juntas cirandas e cantigas de roda. 

O momento em que aqueles alunos se viam livres da vigilância era o espaço onde 
conseguiam recriar, “[...] negociar e lutar por sua felicidade, pelos seus desejos, se 
apropriando de cada fenda, de cada canto, de cada brecha, se esgueirando, 
escorregando, deslizando.” (Albuquerque, 2006, p. 40). Cada um, à sua maneira, 
exercia como ninguém suas artes de se fazer sujeito, cada qual com a singularidade 
que lhe era própria e, isso, “[...] sem sair do lugar onde tem (tinha) 6 que viver e que 
impõe (impunha) uma lei, ele aí instaura (instaurava) pluralidade e criatividade. Por 
uma arte de intermediação ele tira (tirava) daí efeitos imprevistos.” (Certeau, 1998, p. 
93) 

Finalmente, se as escolas focavam na ordem e disciplina, por outro lado seus atores 
buscavam criar, recriar os modos de se viver naquele espaço. Assim, ao direcionarmos 
um olhar para a cultura escolar no interior de sua prática, nos lançamos a uma possível 
compreensão da experiência concreta da vida da escola. Sendo essa experiência 
compartilhada entre todos que compunham a instituição em investigação, mas 
diferenciando-se na maneira como cada um incorporou tal experiência. 

Contudo, há que se referenciar que as mil práticas de fazer (Certeau, 1998) não se 
restringiam aos alunos circunscritos ao espaço escolar, mas se estendia ao ‘privado’, 
de seus lares, sob outra espécie de ‘vigilância’, no caso, a família.  Havia sob ‘normas e 
regras’ vindas de um lugar, o espaço de fazer, os modos de proceder da criatividade 
cotidiana, as burlas, as fugas, onde as múltiplas invenções e criações davam espaço 
para uma infância constantemente reinventada, uma verdadeira arte de fazer e de ser 
criança. Nas sábias palavras de Walter Benjamin: 

                                                   
5 O jogo de Bets ou Tacos é um esporte de rua, que descende do "cricket" britânico. O objetivo principal do jogo é 
rebater a bola lançada pelo jogador adversário, sendo que durante o tempo em que este corre atrás da bola, a 
dupla que rebateu deve cruzar os bets, também chamados de tacos ou remos, no centro do campo, fazendo, assim, 
dois pontos cada vez que cruzam os tacos. 

6 As palavras entre parênteses foram adicionadas pelas autoras, pelo fato de a concordância do verbo no passado, 
tempo em que discorremos sobre as nossas reflexões. 
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As crianças formam o seu próprio mundo de coisas, um pequeno mundo inserido 
no grande. Dever-se-ia ter sempre em vista as normas desse pequeno mundo 
quando se deseja criar premeditadamente para crianças e não se prefere deixar 
que a própria atividade – com tudo aquilo que é nela requisito e instrumento – 
encontre por si mesma o caminho até elas. (Benjamin, 2009, p. 104). 

Nesse sentido, a escola, a infância e as pequenas cidades que se formavam 
deixavam marcas de invenção e reinvenção do cotidiano. A sobrevivência pedia isso! 
Homens, mulheres, crianças – a infância, todos produziam aos seus modos, uma 
história com significados próprios, deixando inscritas no passado marcas de uma 
história do fazer, ou ainda das artes de fazer, como pontuaria Certeau. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo discutir sobre a infância escolarizada durante o 
processo de fundação e constituição da educação em cidades da Região Norte de Mato 
Grosso, em especial Vera, Sinop, Santa Carmen e Cláudia, quais formavam a chamada 
“Gleba Celeste”, colonizada no século XX, com maior ênfase nas décadas de 1970 e 
1980.  

Tais cidades, cuja migração em especial, procedia da Região Sul do país e, neste 
cenário, os migrantes que deixaram suas terras de origem, vinham para a Gleba 
Celeste, com a garantia de que poderiam continuar possibilitando que seus filhos 
permanecem estudando. Neste sentido, a educação serviu como instrumento de 
captação e fixação do migrante, nas terras desconhecidas em meio à floresta 
amazônica. 

 A relevância deste trabalho se justificou a priori, na possibilidade de perceber, a 
partir dos vestígios deixados pela história, como se deu o processo de fundação e 
constituição da educação em um momento em que as cidades também se constituíam, 
permitindo tecer significados em relação ao papel da educação para a construção da 
sociedade naquele momento de migração e colonização, além de contribuir para com 
o conhecimento de como se compunha a infância escolarizada, adultos hoje, 
narradores de uma experiência singular que formou cada escola, em cada cidade, quais 
se fazem lócus desta investigação. E, em especial, se configurou a possibilidade de 
analisar a História da Infância, produtora de uma cultura específica, munida de táticas 
de subversão, mesmo diante de imposições e estratégias vindas de um lugar de poder, 
neste caso, a escola, a família, a igreja, a sociedade.  

Também, fundamentou-se, por contemplar os estudos de uma parte geográfica de 
Mato Grosso ainda não muito conhecida pelos próprios cidadãos mato-grossenses, e, 
então, a finalidade da projeção de tal trabalho infere na possibilidade de apresentar os 
diferentes costumes, tradições, hábitos, a cultura que constitui o cotidiano da vida de 
muitas pessoas que vivem no estado, e, que não tiveram suas histórias contadas pela 
História Oficial e pouco aparecem nos livros didáticos no que se refere à história 
“recente” de migração/colonização territorial do estado. 
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Contudo, é a partir da ótica de criação da infância, de astúcias, de fugas impostas 
por um lugar, que se enfatiza esta pesquisa. Permitindo que àquelas que foram as 
crianças, os alunos das escolas investigadas, contassem suas histórias, apresentassem 
seus modos de criação, de uma cultura escolar que inclui as especificidades de uma 
cultura infantil, repleta de produção histórica dentro das instituições analisadas, 
contribuindo, assim, “para descobrirmos infinitas possibilidades de viver e, dentro da 
vida, formas infinitas de fazer a e do fazer-se da escola e de seus sujeitos”. (Faria Filho; 
Vidal, 2000, p. 21). 
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RESUMO 

Este estudo resulta de investimento de pesquisa de mestrado realizado no Brasil e 
teve por objetivo analisar a leitura do texto lírico por jovens do II ciclo (11ª e 12ª 
classes) na Escola Secundária Gwaza_Muthini, em Moçambique, evidenciando a 
forma como eles se apropriam da leitura, a partir deste género textual, e como a 
leitura escolar propicia formas de reinvenção do cotidiano ou as representações 
que eles fazem da leitura, a partir da disciplina de Português e sua importância na 
formação do estudante-leitor, na contemporaneidade. Ressalva-se, contudo, que o 
objeto deste artigo não é o texto lírico em si, mas, sim, os modos de leitura que o 
livro didático reconhece como válidos, que transpõe para o contexto da sala de 
aulas e através dos quais poderá contribuir para “o desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla” e formar leitores reflexivos e autônomos que leiam na 
escola, fora da escola e em seu percurso de vida. Desse modo, pensa-se que a leitura 
de textos líricos convida à imaginação, pois a relevância destes textos passa 
também pelo seu contributo para a liberdade imaginativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

leitura, apropriação e livro didático. 
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INTRODUÇÃO 

O leitor […] como caçador na floresta, ele tem o escrito à vista, descobre uma 
pista, ri, faz “golpes”, ou então, como jogador, deixa-se prender aí. Ora perde aí 
as seguranças fictícias da realidade: suas fugas o exilam das certezas que 
colocam o eu no tabuleiro social. Quem lê com efeito? Sou eu ou quê de mim? Não 
sou eu como uma verdade mas eu como a incerteza do eu, lendo esses textos da 
perdição. Quanto mais os leio, tanto menos os compreendo, tanto mais ele deixa 
de ser evidente (Certeau 2003, p. 269). 

O ensino da leitura é, e tem sido sempre, uma das tarefas primordiais da escola. 
No entanto, a ausência da prática de leitura entre os jovens do 11º e 12º anos da Escola 
Secundária Gwaza-Muthini (ESGM), em Maputo-Moçambique, é um fato inúmeras 
vezes constatado, na contemporaneidade. Desse modo, é provável que a escola em 
evidência “produza” muitos alfabetizados e poucos são os que poderiam ser chamados 
de leitores, no sentido da leitura ser vista, não só como possibilidade de inclusão em 
um grupo social, mas, inclusive, como instrumento de êxito na vida profissional, 
criando oportunidades, também, ao seu usuário de manter-se como indivíduo dotado 
de potencial criativo. Pode-se enfatizar que até mesmo construir uma concepção de 
mundo implica ser capaz de compreender o que nos chega por meio da leitura, 
analisarmos e nos posicionarmos criticamente frente às informações recebidas, o que, 
de um modo geral, permite afirmar que o aprendizado da leitura, bem como sua 
presença na vida contribui para a cidadania.  

Nesse sentido, tem se mostrado, na contemporaneidade e não só, que a escola tem 
como responsabilidade inalienável criar o envolvimento dos seus alunos com a leitura. 
O aprendizado de uma prática de leitura que não se esgote no meramente ler, mas 
fazê-lo compreendendo, interpretando e, muitas vezes, sintetizando o lido e o 
compreendido através da escrita. Observe-se, também, que grande parte dos 
conhecimentos que contribui para o crescimento pessoal consegue-se através da 
leitura fora da escola.  

Na realidade, o objeto do estudo não é o texto lírico em si, mas, sim, os modos de 
leitura que o livro didático de português (LDP) reconhece como válidos, que transpõe 
para o contexto de sala de aula e através dos quais poderá contribuir para “o 
desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla” e “formar leitores reflexivos e 
autônomos que leiam na Escola, fora da Escola e em todo o seu percurso de vida” 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 2004). O manual escolar, através de todas as funções 
a ele atribuídas (Choppin 2004), está carregado de representações sociais que, 
segundo Roger Chartier não são de forma alguma discursos neutros: produzem 
estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma 
autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto 
reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 
condutas”(Chartier 1990, p.17).  



 

 
 

6 

O LDP é escolhido por se reconhecer o seu papel preponderante e regulador que 
assume nas práticas escolares, o qual se apresenta como textos que estabelecem 
verdades e, por isso mesmo, espera-se que tais verdades sejam aceites pela 
generalidade dos sujeitos (Castro 1995, p. 87) e, não obstante, serem considerados 
democratizantes e indispensáveis. Portanto, reconhecendo, então, que este 
instrumento pedagógico veicula e legitima modos de ler (Castro 2005, p. 13), foram 
analisados LDP do 11º e 12º anos, em particular, e, em segundo plano, os programas 
de ensino do Ensino Secundário Geral com o intuito de observar a forma pela qual o 
texto lírico vem sendo construído, historicamente em Moçambique, e as diretrizes 
curriculares para o seu ensino bem como as reformas pensadas para circunscrever a 
língua portuguesa. 

Trata-se dos LDP Pré-Universitário- Português 11 e Pré-Universitário-português 
12, adoptados quase por toda a escola moçambicana, ou pelo menos de forma genérica, 
para o II ciclo pois, pressupõe-se, este dispositivo concorrer para a concretização dos 
objetivos a que a escola moçambicana se propõe.atingir por parte dos professores e a 
nível central. 

Observa-se, no universo escolar em Moçambique, mas também em outros países, 
atitudes de frustração, posturas críticas e até mesmo manifestações de rejeição dessa 
prática em um número significativo de jovens de 15 a 17 anos. Em conformidade com 
informações dos professores e dos alunos, foi possível estabelecer correlações entre 
desempenhos em compreensão da escrita, leitura de acordo com diferentes mídias 
(livros, computadores etc.) e um certo número de variáveis socioculturais usuais. 
Ademais, procurou-se identificar nos modos de relação com o livro e com a leitura 
fatores eventualmente favoráveis ao desempenho, esclarecendo, ao mesmo tempo, a 
relação gostar-de-ler/saber-ler. (informação sobre a família, dados sobre posse ou não 
de livros, o percurso escolar, gosto declarado ou não pela leitura, leitura em diferentes 
mídias), e os dados cognitivos. Para tal, a pesquisa, recorreu a instrumento de grupo 
focal.  
 

1. UMA REJEIÇÃO CRESCENTE DAS PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA 
LIGADAS AO ENSINO DO TEXTO LÍRICO IMPOSTO PELO LIVRO DIDÁTICO DE 
PORTUGUÊS 

Os testemunhos de rejeição ao ensino da leitura do texto poético e/ou lírico 
revelaram-se preocupantes em razão de seu número e os argumentos apresentados, 
visto que desde então outras investigações confirmaram o que observamos. De fato, os 
discursos negativos com relação às leituras recomendadas, dirigidas, impostas pelos 
professores de português e livros didáticos parecem ser generalizados: 

Alunos: Nós jovens não gostamos de ler. Nós lemos por obrigação na escola, na 
universidade, e não porque haja algum tipo de prazer. Se lemos não o fazemos 
corretamente. Há problemas de acentuação, de pontuação e da apreensão do 
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sentido do texto. Em suma, em Moçambique, não há prática de leitura por parte 
dos jovens. É raro encontrar um jovem lendo, mesmo no machimbombo ou numa 
repartição pública. A maioria diz que essa coisa de ler não é para nós, sobretudo, 
porque não há vantagem nenhuma nos textos que nos são propostos para ler. 
Nada nos dizem, não fazem parte dos nossos interesses. 

Alguns dão razões precisas: apontam para a circunscrição do corpus aos clássicos 
como uma delas, assim como professores que não criam condições para os alunos se 
tornem em potenciais leitores. O cânone escolar é frequentemente visto como 
demasiado acadêmico, muito distante do ponto de vista cognitivo, mas também muito 
afastado dos valores, das experiências, da cultura, da subjetividade e das fontes de 
prazer dos jovens na contemporaneidade moçambicana: 

Alunos: Aqui, na escola, só circula a leitura silenciosa para interpretar textos na 
aula de português e poucas vezes a oral para apresentar trabalhos em outras 
disciplinas, isto é, leitura por obrigação nas disciplinas de geografia, história... 
Na escola lemos livro didático, pois é o que a nossa biblioteca oferece. Não há 
motivação para ler na escola pelos assuntos abordados, com a exceção de Mia 
Couto que escreve assuntos no nosso cotidiano e pela forma como brinca ou 
apresenta a língua falada pelos moçambicanos. Isso foi em um pequeno texto de 
uma página levado pelo professor para a aula. Há que realçar que os professores 
não motivam os alunos para a leitura. 

A dificuldade de compreensão explica, também, as rejeições, sobretudo, quando se 
alia ao sentimento de uma distância com relação aos centros de interesse e um claro 
distanciamento cultural: 

Alunos: Não gosto de ler porque sempre me pergunto que sentido tem isto para 
mim. Por exemplo, os textos que aparecem no livro didático (pausa). Não 
entendemos o seu significado, muitas vezes. //Não temos essa cultura de ler em 
nossas famílias. 

Com efeito, os obstáculos à recepção imposta pelos livros didáticos de português 
estão associados. Por parte dos docentes: falta de consideração das práticas dos 
sujeitos leitores em formação. Por parte dos alunos: distância e dissonância cognitiva 
e cultural com relação ao universo representado nos textos, ausência de conhecimento 
de técnicas de leitura e de releitura eficazes, falta de conhecimento acerca das 
diferentes posturas de leitura, baixo nível cognitivo geral: 

Professores: Os textos propostos nos livros didáticos não se adequam aos alunos 
e vice-versa (risos). Portanto, algo está a falhar no currículo. Os textos são 
simples, mas os alunos não captam o texto; não conseguem abstrair-se e do texto 
extrair a intenção do autor. Portanto, o problema não é o texto, mas, sim, os 
alunos.//O professor quando fala os alunos não percebem o que ele diz. 
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Portanto, com base nos estudos de Roger Chartier, faz-se necessário que 
professores conheçam as práticas de leitura de seus alunos e considerem os fatores 
sócio-culturais, pois o gosto é formado culturalmente1, intervenientes no trabalho com 
a leitura na escola e não basear-se, apenas, o assunto da leitura ao que está proposto 
no manual escolar. 

Mais ainda, os alunos da pesquisa revelaram-se convencidos de que não são 
leitores, porque para eles ler é essencialmente ler por obrigação, mais precisamente, 
ler poesia lírica prescrita pela escola, a partir do livro didático. Nesse aspecto, eles 
compartilham a representação dominante da leitura, que confunde leitura e literatura. 
No entanto, eles leem. 

Contudo, diante dessa confusão, os jovens entrevistados poucas vezes procuram 
mostrar-se como leitores legítimos. Muitos estão certos de que são leitores medíocres 
ou mesmo não-leitores e, no entanto, algumas questões do questionário e outras 
provocadas pelas revelações dos entrevistados sobre o fato de não serem leitores 
(incitando perceber o porquê da não leitura) revelaram que os mesmos alunos são de 
fato muito mais leitores do que eles pensam e os seus professores pensam. Suas 
leituras são diversificadas quanto às mídias, às suas práticas, a sua intensidade. Quase 
todos leem. Na verdade, eles leem muito, geralmente mais do que muitos adultos; no 
entanto, suas leituras, exceto as leituras escolares obrigatórias, muitas vezes não 
correspondem àquelas que esperam tradicionalmente seus educadores, seus pais, sua 
instituição. 

Alunos: leio no computador para fazer pesquisa ou trabalhos académicos para 
as aulas de geografia, história, filosofia, etc.//leio romance de Mia Couto que está 
muito próximo da nossa realidade e, principalmente falando de nós jovens e da 
vida contemporânea em Moçambique e do nosso falar//leio novidades a partir 
do mundo a partir do facebook. 

Nesse sentido, é preciso salientar e reconhecer o que as recentes teorias sobre a 
leitura afirmam. De acordo com essas teorias, hoje, o exercício de ler ocorre em vários 
espaços sociais e não somente na escola: 

Nossos alunos e alunas lêem uma grande variedade de textos, dentre eles estão 
as revistas, os jornais, os cartazes. As leituras são realizadas em diversos 
suportes, dentre os quais estão a televisão, o vídeo, o computador. Hoje o 
exercício de ler ocorre menos na escola, na casa e mais nos lugares públicos. Lê-
se de tudo: jornais, revistas (Chartier,1998, p.41-42). 

                                                   
1 O capital cultural é constituído pelos saberes, competências e outras aquisições culturais. Este capital revela as 
desigualdades de performances segundo a classe social de origem. In: VALLE, Ione Ribeiro. A Obra do Sociólogo 
Pierre Bourdieu: Uma Irradiação Incontestável. Artigo apresentado no congresso: International Sociological 
Association – Midterm Conference Europe, Lisboa: 2003 p.13) 
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Portanto, a partir dos dizeres de Chartier, pode-se dizer que o suposto estado de 
não-leitura talvez esteja caracterizado pela forma como a escola concebe as práticas da 
leitura e pelo fato de seus alunos não lerem os textos que a escola considera 
indispensáveis. Assim, por meio do conhecimento das práticas de leitura realizadas 
fora da sala de aula, os professores poderão relacionar essas práticas com as leituras 
da escola, ajudando os alunos a aprenderem mais sobre outros tipos de leitura e textos 
que ainda não lhes são familiares. 

1.1 A ESCOLA COMO LUGAR DE CAÇA DAS PRÁTICAS COTIDIANAS NO ÂMBITO 
DA LEITURA 

A importância da leitura é reconhecida por toda a sociedade como passaporte para 
o desenvolvimento de potencialidades intelectuais e espirituais. Há, por isso, a 
necessidade de se criar possibilidades e ambientes favoráveis a um aprendizado, não 
só de conhecimentos escolares, mas também para a vida cidadã verdadeiramente de 
qualidade em relação ao ato de ler.  

A ideia de lugar e espaço tem como possibilidade definir um campo específico, 
entendendo cotidiano como esse espaço praticado pelos sujeitos. Um lugar é a ordem 
(seja qual for), segundo a qual se distribuem elementos nas relações de coexistência. 
Aí se acha, portanto, excluída a possibilidade para duas coisas de ocuparem o mesmo 
lugar. Aí impera a lei do ‘próprio’: os elementos considerados se acham uns ao lado 
dos outros, cada um situado num lugar ‘próprio’ e distinto que define. 

Um lugar é, portanto, uma configuração instantânea de posições. Implica uma 
indicação de estabilidade. Existe espaço sempre que se tomam em conta os 
vetores de direção, quantidades de velocidade e a variável tempo. O espaço é um 
cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo conjunto dos movimentos 
que aí se desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, 
o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente 
de programas conflituais, ou de proximidades contratuais (Certeau 2005, p. 201-
203). 

No contexto discutido por Certeau (2005, p. 204), o espaço é modificado pelas 
transformações devido a proximidades sucessivas. Não tem, portanto, nem a 
univocidade nem a estabilidade de um lugar. Dessa forma, espaço é o lugar praticado. 
A rua, o aeroporto, uma praça ou uma escola são transformadas em espaço pelas 
pessoas: pedestres, viajantes, alunos que nele circulam e dão vida àquele lugar. Neste 
sentido e inequivocamente, a escola aqui enunciada e/ou a sala de aulas, entendem-se 
como a floresta propiciadora de caça, das mil e uma formas de reinvenção por parte 
dos alunos, dos professores e dos demais sujeitos que circunscrevem o cotidiano 
escolar. É nessa floresta onde os professores e alunos se cruzam, se animam, lêm 
textos, imagens, figuras, balbuciam, dizem palavras, experimentam a leitura de 
diversos textos numa verdadeira interação, na qual o professor como leitor experiente 
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vai mediando as diversas emoções que se experimentam no cotidiano numa velocidade 
e tempo determinados. 

Portanto, Certeau acredita que o homem ordinário, através da sua inventividade e 
recriação, apropria-se do espaço e dos produtos impostos pela classe dominante2. 
Ademais, a razão técnica acredita que sabe como organizar do melhor modo possível 
pessoas e coisas, a cada um atribuindo um lugar, um papel e produtos a consumir. Mas 
o homem ordinário escapa silenciosamente a essa conformação aos sistemas impostos, 
constituindo-se como recusa. Ele inventa o cotidiano, graças às artes de fazer, astúcias 
sutis, táticas de resistência pelas quais ele altera os objetos e os códigos, reapropria-se 
do espaço e do uso a seu jeito. Voltas e atalhos, maneiras de dar golpes, astúcias de 
caçadores, mobilidades, histórias e jogos de palavras, mil práticas inventivas provam, 
a quem tem olhos para ver, que a multidão sem qualidades não é obediente e passiva, 
mas abre o próprio caminho no uso dos produtos impostos, numa ampla liberdade em 
que cada um procura viver do melhor modo possível a ordem social e a violência das 
coisas. Portanto, a leitura é uma apropriação. E, enquanto as autoridades religiosas, 
escolares e políticas pensam que aquele que lê, unicamente como um leitor que adere 
às formas e às significações dos textos que lhe são impostos, uma abordagem mais 
atenta revela a que ponto a leitura produz outros efeitos- um outro texto: 

Alunos: A leitura do texto lírico abre a mente de um individuo; permite a 
expressão de sentimentos, de emoções; ajuda a perceber a língua pelo uso de 
figuras de estilo, para além de permitir várias leituras da realidade. Para quem 
escreve a poesia, esta é uma forma de desabafo, permitindo ao leitor ver através 
de seus olhos, o mundo à sua volta, pois é através da poesia que ele interpreta, 
descreve o que vê e sente e propõe soluções para além de ser um meio de despertar 
consciência individual. 

A leitura permite adquirir conhecimento, pois, muitas vezes, o conhecimento está 
no papel e informação para o crescimento pessoal. A leitura auxilia a raciocinar 
rápido. Quando lemos enriquecemos o nosso vocabulário, para além de 
aperfeiçoar a língua portuguesa, pois ela não é nossa3. A leitura é uma viagem 
pelo mundo; aprendemos novas e outras culturas; proporciona; diferentes 
formas de ver o mundo, de compreender o mundo à nossa volta e de viver. 

                                                   
2 A invenção do cotidiano é uma teoria das práticas cotidianas para extrair de seus ruídos as maneiras de fazer 
que, na vida social, não aparecem muitas vezes senão a título de resistência ou de inércias em relação ao 
desenvolvimento da produção sociocultural. As astúcias dos consumidores compõem a rede de uma 
antidisciplina- tema central do livro- contracapa. 

3 A língua oficial é o português, mas, devido aos diversos grupos étnicos, existem também diferentes idiomas ou 
línguas nacionais: Makonde, Makwa, Koti, Nyanja, Sena, Chope, Shangana, Ronga, Thonga, Bangwe, Nguni, 
Pozo, Tawara, Shona, Nhungwe, Manyika, Ndau, Teve, Dande, Tawara, Chikunde, etc (Mazula 1995, Basílio 
2010). 
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Portanto, o leitor não é passivo, ele opera um trabalho produtivo, ele reescreve, 
altera o sentido, faz o que bem entende, distorce, reemprega, introduz variantes, deixa 
de lado os usos corretos. Mas ele também é transformado; observa Petit, ele encontra 
algo que não esperava e não sabe nunca onde isso poderia levá-lo. Neste sentido, o 
texto ou a leitura trabalha o leitor. As palavras do autor fazem surgir suas próprias 
palavras (Petit.2008, p. 29).  

Assim, a discordância que resulta dessas separações entre a oferta escolar de 
leitura e as práticas sociais e culturais dos jovens contribuiu muito para criar uma 
situação de crise no ensino da leitura e do texto lírico. Por isso mesmo, parece válido 
o pressuposto de que cada leitor tem suas especificidades e sua história, mas que as 
apropriações estão encerradas em determinadas "condições historicamente variáveis 
e socialmente desiguais" (Chartier 1999, XIII).	

1.2 LEITURA DA POESIA LÍRICA A PARTIR DO MANUAL DIDÁTICO E MOTIVOS 
DESSA CRISE 

A leitura literária, em Moçambique, mostra-se frequentemente e antes de mais 
nada no universo escolar como uma aprendizagem puramente técnica, e já desde o 
ensino primário, antes mesmo que as primeiras aprendizagens fundamentais, ao longo 
das quais o ensino do código escrito não está suficientemente articulado com a reflexão 
sobre o sentido dos textos e com a discussão sobre qual sua contribuição para ler 
melhor o mundo, ao permitir que cada um se compreenda melhor, construa sua 
relação com o outro e sua identidade. Além disso, no ensino secundário (ensino 
médio), esse aprendizado técnico se transforma cada vez mais em puro exercício 
acadêmico, em tarefas formais maçantes, ao mesmo tempo que se tende a relegar ao 
esquecimento o lugar que se deve dar à emoção do leitor e ao que o texto lírico pode 
proporcionar. 

Reconhecendo que o LD veicula e legitima modos de leitura, analisou-se este 
dispositivo pedagógico para se tornarem conhecidas as possíveis formas de ler poesia 
lírica no contexto escolar da ESGM. Pensando-se, todavia, que as práticas nele 
propostas poderão não ser vinculativas, considera-se, portanto, que pode haver um 
considerável afastamento entre essas práticas e as práticas escolares reais da sala de 
aula. A esse respeito afirma Lopes: 

Da mesma forma que os professores, os livros didáticos podem transmitir 
conteúdos que sejam de interesse de minorias privilegiadas que detêm o poder 
político e económico; conteúdos que favoreçam a manutenção das estruturas 
sociais injustas; que promovam as desigualdades sociais, a dominação dos 
poderosos sobre os fracos, etc. Falsas ideias de que a desigualdade social é 
natural, que os poderosos têm mais capacidade, que o trabalhador braçal é 
ignorante, que o aluno pobre é incapaz de aprender e muitas outras podem estar 
implícitas ou explicitas em muitos livros didáticos (Lopes 2014, p. 98). 
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É de ressaltar que a escolha destes manuais não foi, de modo algum, aleatória, mas 
sim, por serem os únicos recomendados para as aulas da disciplina de Língua 
Portuguesa na escola onde a pesquisa se inscreve, na província e até mesmo em quase 
todas as escolas públicas em Moçambique. Mais ainda, como se referiu na introdução 
deste estudo, estes dispositivos são um recurso com o qual os jovens trabalham e, por 
isso mesmo, formados com base em atividades que legitimam e, também, porque a sua 
adoção pode pressupor o reconhecimento por parte dos docentes de contributo maior 
para a concretização dos objetivos a que a escola se propõe a alcançar, pois o currículo 
apresentado ao professor sofre modificações de diversa ordem, podendo modificá-lo a 
ele mesmo de forma indireta, a partir de parâmetros de sua formação até mesmo de 
sua concepção profissional, além de que a escola não permite que ele seja, de forma 
alguma, autónomo. 

Foram tomados em consideração aspectos como número de textos lírios presentes 
nos dois livros didáticos, os questionários que acompanham os textos líricos . Em 
suma, tudo aquilo que parece relevante para a compreensão dos modos de ler poesia 
lírica legitimados pelo recurso pedagógico: a concepção dos textos poéticos veiculada 
pelo dispositivo pedagógico; as dimensões e códigos do policódigo literário 
privilegiados nas propostas de leitura; os processos de semiotização relevados e 
silenciados; as eventuais dificuldades que o manual pode colocar à leitura literária 
enquanto vivência estética; a atenção prestada à recepção e o nível de centralidade e 
de liberdade do jovem/leitor; os papéis que lhe são exigidos na leitura dos textos; qual 
o relevo concedido ao processo de compreensão na leitura. 

Assim, em Moçambique, apesar de apresentarem os textos dos manuais didáticos 
como sugestões e propostas que só serão significativas com a intervenção correta, 
dinamismo e criatividade do professor (LD’s da 11ª e 12ª classes) fica claro que tais 
sugestões não conferem liberdade ao professor se se quiser perceber o sentido 
completo desta asserção, pois o próprio Ministério da Educação não empreende 
nenhum esforço para que o mesmo livro passe a ser entendido como tal, sem esquecer, 
porém, das condições financeiras dos alunos para a aquisição de outros materiais e 
meios e sem esquecer, também, que a própria escola/biblioteca escolar não possui 
livros para incentivar a prática de leitura. Tal ausência de esforço é refletida nos 
exames, nos testes gerais que acontecem em cada fim de trimestre. Por esse mesmo 
motivo, o que está escrito/contido nestes livros didáticos acaba assumindo, na maior 
parte das vezes, o estatuto de uma verdade absoluta, imutável e inquestionável. 

Mais ainda, outras questões inquietantes referem-se: à presença demasiada de 
textos referentes à poesia de combate num momento em que se pretende formar um 
jovem de se posicionar crítica e fortemente na sociedade em que está inserido e no 
mundo, em geral, a chamada poesia “moralizante ou patriótica”- que critérios de 
seleção usados? Não estaria por detrás dessa seleção uma forte ideologia de verdade 
em relação a elite moçambicana a que se deve curvar, perpetuar e sacralizar? Tais 
textos propiciam a formação de um potencial leitor crítico? Portanto, mesmo que se 
trate de um país recentemente liberto do colonialismo, no qual, de acordo com Lopes 
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(Lopes 2014, p. 151), a necessidade de construção da nação e da pátria é uma questão 
decisiva no âmbito educacional e na ordem política como um todo, como afirma Jean: 

Penso que não temos que nos preocupar com a “moral” quando propomos textos 
poéticos para crianças, adolescentes e jovens. Não acredito na função 
moralizante da poesia e penso que não devemos utilizar a poesia para fins que 
não são seus. Em contrapartida, tenho a convicção de que a poesia contém uma 
ética, isto é, certa arte de dirigir a conduta como se afirmava antigamente e eu 
acrescento uma arte de dirigir a sua conduta no respeito pelos outros (Jean 1995, 
apud Lopes 2014, p. 151). 

Sabe-se que os processos tradicionais de apreensão da obra de arte estética têm 
concedido protagonismo ao jovem leitor na tarefa de aprender a ler, quando se cumpre 
o seu papel de verdadeira obra de arte e, principalmente, quando se põem em prática 
as experiências pessoais do leitor, concorrendo, desse modo, ao seu autoconhecimento 
e desenvolvimento de um espírito reflexivo e crítico. Porém, as leituras do texto lírico, 
na ESGM, têm sido impostas e parecem ser seguidas sem nenhum questionamento 
crítico pelo professor e, por isso mesmo, são uma forma de destruição do seu objeto, 
pois, sendo este um objeto de expressão estética exige uma apreensão estética tal como 
remete Pimenta (Pimenta 2003, p. 12).  

Ademais, na ESGM, procura-se, através dos usos pragmáticos da língua, atribuir 
um sentido aos textos poéticos, esquecendo o contributo que, para a sua apreensão, 
dão, por exemplo, os efeitos provocados pelo texto. Para além, disso, na mesma escola, 
o trabalho realizado sobre os textos poéticos centra-se prioritariamente na 
compreensão linguística e semântica dos textos, sendo diminuto, por conseguinte, o 
investimento na interpretação das obras e na reflexão sobre os procedimentos 
literários utilizados, observa Mello (Mello 1998, p 405). 

Professores: Se no nosso seio o texto lírico não é bem recebido, o mesmo acontece 
no seio dos alunos ou mesmo pior. Os alunos não gostam do texto poético/lírico. 
A falta de motivação que se deve à escolha do texto. Mesmo que queiramos nos 
desviar dos textos propostos no livro didático não é possível porque o trabalho é 
controlado através de testes provinciais e exames nacionais, em que o texto da 
avaliação é o que vem proposto no programa e/ou nos planos analíticos 
trimestrais, sobretudo, a poesia de combate que nada tem a ver com a realidade 
e interesse do aluno. 

Consequentemente, um ensino simplesmente técnico mostra-se demasiado 
parcial, frequentemente falta o essencial, a saber, as dimensões social, cognitiva e 
cultural.Portanto, professores e alunos não manifestam um real envolvimento em 
leitura, não gostam dessa prática, isso condicionado ao pertencimento a um meio 
social e cultural desfavorecido, o baixo nível de envolvimento em leitura, a ausência da 
prática de sociabilidades entre leitores, a não frequentação dos espaços de leitura, 
assim como a não posse de livros como atestam as afirmações: 
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Alunos: Há que realçar que os professores não motivam os alunos para a 
leitura.//Em casa não lemos. Se acontece, trata-se de uma leitura em voz alta 
pelos nossos pais da Bíblia Sagrada ou todos os membros caso saibam ler. É o 
único livro que temos. Essa leitura serve para a promoção de valores morais. A 
leitura escolar não existe.  

Professores: Se no nosso seio o texto lírico não é bem recebido, o mesmo acontece 
no seio dos alunos ou mesmo pior. A proveniência dos alunos é tradicional em 
que a única fonte de leitura é a bíblia sagrada.//Leio muito pouco hoje do que 
quando tinha 10 anos de idade. O primeiro contato com a leitura deu-se na escola, 
depois em casa com o material religioso. Portanto, lemos por obrigação. 

QUE SOLUÇÕES? 

Descobertas as dificuldades e os motivos da resistência à leitura do texto lírico, 
torna-se necessário encontrar a origem dos problemas a superar na conquista do 
letramento e, é claro, orientar a elaboração de soluções pedagógicas, principalmente, 
para auxiliar a leitura da literatura a começar pela reconfiguração do quadro oferecido 
para a leitura do texto lírico, o que inclui, de certo modo, introduzir obras de literatura 
para a juventude, em sua diversidade genérica e na variedade de seus suportes para 
aproximar os textos escolares do cotidiano da vida dos leitores, segundo seus desejos. 
Contudo, esta abertura não é condição suficiente para solucionar os problemas 
encontrados. Para tal, Max Butlen, no seu artigo “A leitura: uma prática polimorfa”, 
traduzido para a língua portuguesa na revista Leitura: Teoria e Prática, por Enid 
Abreu4, refere que, frente à situação de crise nos jovens, é necessário propor a leitura 
como uma aprendizagem cultural aberta a todas as outras, quer isto dizer, todo o 
campo da realidade social que cobre o domínio da escrita, tendo em consideração 
temáticas dos interesses dos alunos, que têm a ver com a sua idade e perspectivas 
presentes e futuras. A este fazer, Passeron chama de “polimorfismo cultural” (Passeron 
1986, p. 2 apud Butlen 2015, p.22). 

O poliformismo da leitura tem por consequência o fato de ela se revelar 
necessária e até mesmo determinante para descobrir, iniciar-se e depois dominar 
as outras práticas culturais. Ao ir ao encontro de todas as outras, ela se afirma 
como “a mais naturalmente polimorfa das práticas culturais”. Ela dá suas 
chaves, ela contribui para seu exercício e o facilita. Ela esclarece, serve de base 
para as criações artísticas, muitas das quais, desde as primeiras escritas, se 
enraizam na cultura escrita, ampliam-na ou a ela se reconectam. Em suma, as 
práticas de leitura alimentam as outras práticas culturais, com elas dialogam, se 
                                                   
4 Trata-se de uma pesquisa realizada na França com adolescentes de 15 anos que apresentam dificuldades de 

compreensão dos textos, para tratar informações e, sobretudo, para inferir e interpretar. 
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combinam permanentemente: com a literatura, a poesia, o teatro, a música, a 
pintura, as artes visuais (Butlen 2015, p. 22). 

Criar uma rede aberta de textos que podem ser aproximados, comparados, 
confrontados, segundo uma perspectiva de leitura.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As competências que os alunos são capazes de mobilizar em suas práticas de leitura 
privada são amplamente “ignoradas” na ESGM. A didática da leitura seria beneficiada, 
todavia, se se apoiasse nelas para fazê-los evoluir em direção a competências a serem 
demandadas quando se adota uma postura de leitura distanciada àquela imposta pela 
classe dominante. Portanto, acredita-se que esse seria, então, o padrão preponderante 
de circulação/promoção do saber. Paradoxalmente, nos diz Geraldi (2002) que na 
escola não se leem textos. Fazem-se exercícios de interpretação e análise de textos. 
Para o autor, isso não mais é do que simular leituras, e o ato de ler se torna um martírio 
para o aluno. 

Dado esse contexto e consideradas as características dos textos do LDP entende-
se mesmo que as ações e as relações, em sala de aula, referentes à leitura precisam ser 
repensadas. O processo de ensino e aprendizagem de leitura se faz, 
fundamentalmente, na interação entre sujeitos. É dialógico por natureza e demanda 
mediações docentes intencionalmente planejadas, que levem em conta essas 
especificidades do texto do LD. 

Nesse sentido, seria mais uma vez importante enfatizar que, a partir do momento 
em que a leitura é tratada como dever, como obrigação, há o afastamento do leitor. 
Ninguém obriga ninguém a ler, até porque, se a leitura for imposta o leitor poderá 
fingir que lê. O aluno que se submete a leitura imposta e apresentada como obrigatória 
na escola, deixa de ser leitor assim que deixar de ser aluno. Neste caso, poderia-se, 
então, considerar que talvez a leitura obrigatória se compare ao prazer obrigatório. 
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RESUMO 
  
A partir dos pressupostos da História Vista de Baixo, o presente trabalho teve como 

objetivo compreender os modos de educar desenvolvidos por professores do estado de 
Sergipe/Brasil no período de 1930 a 1960. Com vistas a este alcance buscou-se 
identificar objetos escolares (materiais didático e mobiliário) que estiveram presentes 
em propostas pedagógicas da época e analisar as práticas, que na ausência ou presença 
desses materiais, puderam ser viabilizadas e/ou criadas.  Ao utilizar de documentos 
oficiais, a exemplo de Mensagens de Governadores, Leis e Decretos, e narrativas de 
professores, analisadas a partir da pesquisa documental e da metodologia da história 
oral, respectivamente, foi possível considerar que os modos, as escolhas ou as opções 
para com a forma de educar não esteve atrelada apenas a recursos disponíveis, metas 
e interesses políticos, mas também a inciativas particulares dos sujeitos da escola, que 
movidos por condições de desenvolvimento cultural, social e econômico de sua região, 
construíram maneiras de educar próprias. 

 
PALAVRAS-CHAVE 
Modos de Educar, Memória de profesores, Sergipe/Brasil 
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1. INTRODUÇÃO 

A partir dos pressupostos da História Vista de Baixo, o presente estudo tem como 
objetivo compreender os modos de educar desenvolvidos por professores do estado de 
Sergipe/Brasil no período que vai de 1930 a 1960 e toma como objeto de estudo as 
memórias de 13 professores1 aposentados, com faixa etária entre 60 e 103 anos, que 
estudaram/ensinaram nos territórios do centro e sul do estado de Sergipe. A escolha 
desta abordagem se justificou pelas possibilidades que ela oferece para unir a história 
do cotidiano das pessoas comuns à tipos mais tradicionais da história (SHARPE, 
20011), como por exemplo, a história oficial e textual presente respectivamente em 
leis, decretos e livros. Sobre este “tipo” distinto de história ou “abordagem”, como 
considerou Sharpe (2011) em seu artigo “A história vista de baixo”, é necessário tecer 
algumas considerações, afinal esta forma de historiografia ainda reúne algumas 
dúvidas. Nas duas últimas décadas, historiadores, situando seus estudos em uma 
ampla variedade de períodos, lugares e abordagens teóricas, utilizaram de histórias de 
vida de sujeitos simples como uma maneira de se compreender o passado. A 
abordagem que visa o de baixo, ou seja, os sujeitos mais simples que participaram dos 
fatos históricos, como uma forma de ampliar a história feita pelos grandes, não se 
restringe a épocas, espaços, acontecimentos específicos, tradições intelectuais e 
posições ideológicas.  

Por meio da Abordagem da História Vista de Baixo, somada à metodologia da 
História Oral e à possibilidade de narrativas de sujeitos simples como documento, 
foram eleitas como uma das fontes de pesquisa deste trabalho 13 narrativas de história 
de vida de professores aposentados apresentados no quadro a seguir. 

 
Nome dos entrevistados Data de nascimento dos 

entrevistados 

1. Acinete Almeida Bispo 05 de junho de 1932 

2. Ana Rodrigues de Menezes 02 de fevereiro de 1927 

3. Antônio Barros Vasconcelos 1942 

4. Cordélia do Nascimento Costa 1930 

5. Eleonora Leite Pereira 1930 

6. Elienalda Souza Reis 1922 

7. Josefa Maria da Conceição 1928 

                                                   
1 As narrativas fazem parte do acervo áudio-visual do Projeto Memória oral da Educação Sergipana que teve como 
objetivo compreender os modos de educar desenvolvidos por professores mais antigos do estado de Sergipe. O 
projeto conta com 150 entrevistas realizadas com professores com faixa etária entre 55 e 103 anos de idade 
residentes nos 75 municípios que compõem o estado. Coordenado pela professora Raylane Andreza Dias Navarro 
Barreto, o projeto foi financiado pelo Edital MCTI/CNPq/MEC/CAPES. N. 18/2012 e pelo Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica da Universidade Tiradentes-PROBIC/UNIT. 
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8. Laudicéia Rodrigues Cerqueira  1934 

9. Lindinalva Oliveira de Santana  1935 

10. Maria Auxiliadora de Oliveira 06 de fevereiro de 1942 

11. Maria Eurides da Silva 03 de setembro de 1931 

12. Raimunda Maria de Jesus  29 de maio de 1929 

13. Rivanda Alves De Oliveira Cabral  27 de março de 1936 

QUADRO 1 | PROFESSORES ENTREVISTADOS (TABELA DE 2 COLUNAS. QUADRO PORDUZIDO PELA AUTORA). 

  
Os entrevistados têm idade entre 70 e 103 e estudaram e posteriormente se 

tornaram professores, com formação primária, ginasial ou superior, nas 17 cidades que 
compõem os territórios centro e sul de Sergipe. O estabelecimento do número de 
entrevistados seguiu os critérios qualitativos estabelecidos pelo projeto Memória Oral 
da Educação Sergipana, do qual as entrevistas fazem parte. Neste sentido, foram 
critérios a profissão (educador), participação, vivência e posição assumida no sistema 
educacional, para além da representatividade local, sendo estes os motivos que 
justificaram a escolha destes sujeitos. As entrevistas audiovisuais, que tiveram duração 
de 30 minutos a oito horas2, foram gravadas entre os anos de 2011 e 2015.  

Para lidar com tais narrativas e com o intuito de sedimentar este tipo de fonte 
servindo a história da educação, a metodologia da História Oral, segundo a proposta 
de Verena Alberti (2004), foi válida. Como forma de ampliar o conhecimento sobre 
acontecimentos e conjunturas do passado, a história oral como metodologia possibilita 
que a história e seus mais variados temas, dentre eles a educação, sejam 
compreendidos a partir do processo de rememoração do passado, centralizando desse 
modo às análises nas vivências dos indivíduos que lembram/esquecem pessoas, 
lugares e episódios.  A narrativa, desse modo, possui um valor que é caro: aquele que 
faz do homem um indivíduo único e singular, um sujeito que efetivamente viveu – e, 
por isso dá vida – as conjunturas e estruturas que de outro modo parecem tão distantes 
(ALBERTI, 2004). Para além das 13 narrativas de professores, também foram 
utilizadas fontes oficiais como mensagens de governadores, o Decreto nº 25 de 03 de 
fevereiro de 1931, que regulamentou a instrução pública do estado de Sergipe até a 
promulgação do Decreto-Lei nº 8.529 de 02 de janeiro de 1946. Este último que 
também foi utilizado vigorou até a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), no ano de 1961.  

Como categorias de análise foram eleitas “cultura escolar” entendida por 
Dominique Juliá (2001, p.10) como “[...] um conjunto de normas que definem 
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 
permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

                                                   
2 A duração das entrevistas variou de professor para professor, pois foram respeitados os limites físicos, a 
disponibilidade de tempo e a fluência da narrativa de cada um.  
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comportamentos”. Embora o conceito de Cultura escolar de Juliá seja amplo e 
contemple os dispositivos formais e informais ainda fez-se uso do conceito de práticas 
escolares, entendidas Faria Filho e Vidal (2004) “[...] como maneiras de fazer peculiar 
dos sujeitos da escola e que ocorrem no interior do cotidiano escolar” (FARIA FILHO; 
VIDAL, 2004, p.151).  

Ao unir a história vista de baixo à metodologia da história oral para lidar com 
narrativas de professores aposentados e documentos oficiais com vistas a 
compreender os modos de educar desenvolvidos por professores do estado de Sergipe 
algumas inquietações surgiram, dentre elas: O que caracterizou a cultura escolar no 
espaço e tempo estudado? De que maneira as ideias do(s) centro(s) decisor(es)  foram 
incorporadas nos modos de educar dos professores sergipanos no cronótopo eleito? 
Quais elementos caracterizaram as práticas escolares destes sujeitos? De que maneira 
a constituição física e material das escolas primárias interferiu na execução das 
normas estabelecidas?  

 
2.A PROPÓSITO DA CULTURA E DAS PRÁTICAS ESCOLARES: A 
MATERIALIDADE DA ESCOLA 

De acordo com Felgueiras (2010),  

Considerar o conteúdo objectivo da cultura escolar é ter em conta quer o seu 
caráter simbólico e normativo quer as suas actividades concretas, os 
meios e os processos de as desenvolver, decorrentes das metas traçadas e do 
interesse do estudante. É neste campo assim delimitado que emerge o que 
temos designado por ‘cultura material escolar’. Com este termo, oriundo da 
arqueologia, do materialismo histórico, recuperado pela Nova História Francesa 
e agora deslocado para o campo educativo, pretendemos reintroduzir a atenção 
aos factos repetitivos do quotidiano, no que representam estruturas 
relativamente estáveis, que enquadram as acções dos actores e de que estes, 
muitas vezes não tomam consciência (Felgueiras 2010, p. 27, grifo nosso). 

Ao atentar para às considerações da autora sobre “o conteúdo objetivo da cultura 
escolar”, que dentre outros aspectos envolve a cultura material da escola, buscou-se 
identificar quais objetos escolares (materiais didático e mobiliário) estiveram 
presentes em propostas pedagógicas da época e quais práticas, na ausência ou 
presença desses materiais, puderam ser viabilizadas e/ou criadas. Identificar objetos 
escolares a partir de documentos oficiais e narrativas de história de vida é perceber 
que a materialidade não fala por si só, mas que dialoga com o cenário que fez parte e 
as motivações que justificaram o seu (de) uso. Deste modo, a presença de carteiras e 
cadeiras nas salas de aula sergipana, por exemplo, remete a uma proposta educativa 
de ordem médico-higienista anterior à década de 1930, mas que prevaleceu em todo 
período estudado. Inserido dentro do que o movimento da Pedagogia moderna 
apregoava, este caráter “fisiológico” da medicina no início do século XX, como 
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considerou Stephanou (2000), foi incorporado ao mobiliário escolar de modo a 
possibilitar que doenças pudessem ser prevenidas. Neste sentido, a presença de 
carteiras e cadeiras com encosto ajudava na higiene do corpo do docente na medida 
em que permitia que esse sentasse com a postura correta, evitando-lhe assim doenças 
relativas à má posição, como a escoliose. 

“As carteiras e cadeiras individuais, que tinham o lugarzinho da pessoa sentar e 
botar o livro e o caderno” possibilitou que os alunos “sentassem com a postura ereta”, 
como lembrou a entrevistada Ana Rodrigues de Menezes (2012) sobre a mobília do 
Grupo Escolar Sylvio Romero em meados da década de 1930. Ainda sobre essa 
mobília, a entrevistada Josefa Santana da Silva, que também cursou parte do ensino 
primário no referido grupo escolar na década de 1940, deu a ver algumas mudanças e 
adaptações. Ao rememorar a existência deste mobiliário, ela deixou claro em narrativa 
que em detrimento das carteiras individuais, existiram “carteiras duplas”, nas quais, 
muitas vezes, sentavam-se “três alunos”. Deste modo, os preceitos de ordem médico-
higienistas, atrelados a esta cultura material, acabavam por não serem respeitados.  

Ao lembrar que “[...] quase não se existia cadeira naquela época”, a professora Ana 
Rodrigues de Menezes (2012) revelou que, mesmo havendo “forças que impunham”, 
não foi comum a presença deste mobiliário em todas as escolas primárias na cidade de 
Lagarto na década de 1930, uma vez que elas só existiam no Grupo Escolar Sylvio 
Romero. Para as demais escolas, como, por exemplo, a Escola Municipal Doutor Josias 
Machado, onde a entrevistada estudou antes de ingressar no ano de 1936 no referido 
grupo escolar, foi comum a presença de bancos que chegavam a comportar “mais de 
cinco alunos”. Esta acomodação, além de trazer danos para a saúde da criança, alterava 
as atividades exercidas em sala de aula na medida em que, ao colocar os cadernos em 
cima das pernas para escrever os alunos levavam muito tempo para terminar as 
atividades. Deste modo, a fim de otimizar o tempo escolar, o professor era “obrigado a 
passar a cópia para casa”, como lembra a professora Maria Eurides da Silva (2011) 
sobre a rotina da sua Banca escolar na cidade de Itabaianinha nos idos de 1945. Este 
tipo de escola, que utilizava a mobília da casa do professor como materialidade escolar, 
não oferecia condições físicas e materiais para que fossem inseridos/utilizados apoios 
adequados para a escrita. 

Sobre a mobília da sua Escola Isolada, localizada na cidade de Tomar do Geru, a 
entrevistada Lindinalva Oliveira de Santana (2011), que começou a lecionar no ano de 
1957, lembrou-se de algumas táticas. Segundo ela, a fim de arranjar um mobiliário 
para compor a escola, ela foi “no carpinteiro, pediu muitos pedacinhos de pau e de 
tábuas. Com os pedacinho de pau fez os acentos e as tábuas botava no colo. As crianças 
faziam do jeito de uma banquinha para escrever”. Ao identificar as iniciativas das 
professoras Eurides e Lindinalva, foi possível perceber que o quadril dos alunos servia 
como apoio para escrita. Ao mesmo tempo, as “toras de pau” [pedaços de madeira] 
funcionavam como cadeiras e mesas, o que, por sua vez, traduz-se como práticas 
educativas individuais que representam um coletivo na medida em que simbolizam 
maneiras que os professores tinham que criar para, a partir dos materiais disponíveis, 
atender da forma que fosse possível ao prescrito. Há que se registrar que não foram só 
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os materiais disponíveis que moldaram práticas de ensino. Outas condições, como a 
estrutura física da escola, também contribuíram para que adaptações, em detrimento 
de incorporações, fossem realizadas. 

Na Escola Isolada da professora Zena Alves da Costa, localizada na cidade de 
Indiaroba em meados da década de 1935, talvez por ter um espaço maior que a banca 
escolar da professora Eurides, a professora primária da entrevistada Elienalda Souza 
Reis aliava o processo de escrita ao uso de uma mesa que, apesar de muito grande, 
comportava todos os alunos que, sentados nos bancos, tinham um apoio para seus 
livros e cadernos (Elienalda Souza Reis, 2011). Por certo, a utilização de uma única 
mesa não condizia à substituição da “mesa-banco de cinco lugares” para “as carteiras 
individuais”, como refletiam as propostas higienistas do início do século XX (CASTRO, 
2009). Contudo, dadas as condições físicas e materiais das escolas da qual fez parte, a 
“mesa grande” ao mesmo tempo em que evidencia uma precariedade material e um 
erro pedagógico, representou um mobiliário essencial, principalmente no que tange 
ao processo de alfabetização. 

Tal como os bancos escolares foram peça predominante nas escolas primárias 
dadas a ver pelas narrativas, a “pedra do com licença” foi um objeto que teve uso 
repetitivo no cotidiano dessas escolas. A “pedrinha”, como também foi rememorada, 
era uma pedra que tinha a função de controlar a saída dos alunos ao banheiro. Como 
lembra a professora Josefa Maria da Conceição, na Escola Rural do povoado Terra 
Caída, localizada na cidade de Indiaroba, o aluno, na década de 1930, ao pegar o 
instrumento dizia-lhe: “[...] dá licença professora pra eu ir no banheiro? E ela 
respondia: Vá, mas não demore não, viu? Se você demorar muito vai apanhar de régua 
lá dentro do sanitário!” (Josefa Maria da Conceição, 2011). Também foi assim na 
Escola Particular Maria Cotias Sales, onde o entrevistado José Walter Leonidio dos 
Santos estudou entre os anos de 1937 e 1941. Como rememorou, “pra ir no banheiro 
tinha uma pedra no birô dela [professora]. Aí pegávamos a pedra e dizíamos: Dona 
Maria vou no sanitário. Enquanto ela não via que a pedra já tinha sido devolvida, 
ninguém saia. (José Walter Leonidio dos Santos, 2011). 

No Grupo Escolar Tobias Barreto, localizado na cidade que recebe o mesmo nome, 
este instrumento também se fez presente e foi lembrado pela professora Maria 
Auxiliadora de Oliveira (2015) como “[...] uma pedrinha pequena e redondinha que 
cabia em nossas mãos”. A partir da sua presença é possível considerar que 
comportamentos poderiam ser moldados, bem como habitus de higiene poderiam ser 
inculcados, o que tornaria esse objeto um dos “instrumentos valiosos para se decifrar 
a cultura escolar, à medida que práticas são mediatizadas, em muitos sentidos, pelas 
condições materiais” (Souza 2007, p. 179-180). 

O uso da pedra, como material que compunha os objetos pedagógicos, não se 
restringia à “pedra do com licença”. Na ausência de cadernos, lápis e borracha, que à 
época já eram feitos, respectivamente, de papel, madeira e látex, os alunos do Colégio 
Sagrado Coração de Jesus, por volta de 1938, estudavam “[...] em uma pedra, pois não 
tinha caderno. Só que o lápis era o mesmo da pedra. A gente escrevia e apagava com 
um matinho, chamado ‘rabo de cavalo’... para apagar a letra” (Eleonora Leite Pereira, 
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2012). Sobre o mesmo material, Antônio Barros Vasconcelos, que fez o ensino 
primário na Escola da “Aviação Férrea Leste Brasileira” localizada na cidade de 
Boquim, na década de 1950, lembrou que: 

A gente fazia tabuada na pedra é como se fosse um quadro-negro agora em pedra 
sabe, com uma moldura. Aí passava duas vezes duas, aí copiava e respondia e 
limpava com uma vegetaçãozinha chamada vidro. A gente tirava as folhas e 
passava assim... [mostra com as mãos]. (Antônio Barros Vasconcelos, 2012). 

O uso de pedras como cadernos e lápis e de uma vegetação como borracha revela 
as condições materiais existentes em muitas das escolas sergipanas. No Colégio 
Sagrado Coração de Jesus, localizado na cidade de Estância, como já mencionado pela 
professora Eleonora Leite Pereira, os alunos usavam uma pedra para escrever suas 
lições. Há que se registrar que na década de 1930, na cidade de Estância, já se fazia uso 
não só de cadernos de papel, como também de “lápis de pau”, pois como lembra a 
entrevistada Cordélia do Nascimento Costa, que também estudou na mesma escola e 
no mesmo período que a entrevistada Eleonora, seu pai “[...] possuía uma papelaria 
na cidade”. Segundo ela, era lá que ela conseguia os materiais escolares a exemplo do 
lápis, do caderno, dos livros e outros objetos ligados ao ensino da Geografia. 

Apesar da entrevistada não fazer referência à composição desses materiais 
voltados para a escrita presentes na papelaria, pressupõe-se que, por haver atlas, 
mapas e globos terrestres, possivelmente também havia cadernos, lápis e borrachas 
menos rústicos na cidade de Estância à época. Outrossim, fosse talvez pela 
acessibilidade econômica a esses materiais ou uma resistência por parte dos pais, que 
poderiam levar em consideração a capacidade de reutilização deste material, o que se 
pode conjecturar é que as pedras constituíram-se elementos da cultura escolar 
material. Por certo, há que se considerar que tal objeto, embora necessário, dadas as 
condições que lhes cercavam, contribuiu para o apagamento da memória educacional 
sergipana, na medida em que todos os exercícios, lições, cópias, ditados, dente outros, 
eram apagados pela necessidade diária de reutilização do material. 

A partir de meados da década de 1940, objetos que lembrassem “[...] ações 
elevadas, exaltando o trabalho a diversos ramos da atividade humana”, como ordenava 
a Lei nº 8529/1946, deveriam fazer parte da cultura material das escolas primárias. 
Assim, desenhos sugestivos e letreiros educativos como coleções de gravuras, retrato 
de vultos ilustres e da fauna e flora brasileira, faziam parte de uma proposta 
educacional advinda de uma mudança política e social no cenário nacional que ia se 
delineando após a ditadura do Estado Novo (1930-1945). Ao partir da proposta política 
que pressupunha um “impulso nacionalista ao desenvolvimento”, o Colégio Grêmio 
Escolar Serrano, no período entre 1944 e 1951, em que estudou a entrevistada Rivanda 
Alves de Oliveira Cabral, fez uso de quadros que traziam figuras da fauna e flora 
brasileira como “ornamentação escolar”. Quando indagada sobre estes materiais a 
referida entrevistada rememorou: 
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Ave Maria! Nesse salão, em uma ocasião, além dos mapas, das cartas 
geográficas que mostrava o relevo e tudo, ele [professor] comprou uma coleção 
de trinta mapas, tudo sobre a fauna brasileira. Tinha todo tipo de... animais. Aí, 
outro ano ele comprou tudo que era de..., da flora brasileira [...] (Rivanda Alves 
de Oliveira Cabral, 2011, grifo nosso). 

Como lembra a entrevistada Rivanda Alves de Oliveira Cabral, tais quadros foram 
comprados pelo seu professor. Por certo, esta seria a única alternativa para que uma 
escola particular na época pudesse adquirir a materialidade que iria compô-la. 
Entretanto, em outras escolas, mesmo que sob responsabilidade da esfera pública, 
“[...] não tinha nada dado por ninguém não”. A entrevistada Raimunda Maria de Jesus, 
ao rememorar sobre a materialidade da Escola Municipal Pedro Garipal, na cidade de 
Tobias Barreto em meados de 1940, lembra-se das dificuldades enfrentadas. Ao ter 
que ensinar a muitos alunos com apenas o salário de professora que recebia do 
município, ela pedia ajuda aos pais das crianças para comprar elementos essenciais 
como quadro-negro e as cadeiras. Sobre essas últimas, ela lembra que “as cadeiras 
quem botava era eu mesma. Nem era banco mais, era uma cadeira mesmo. Cadeira 
comprada”. Com parcas condições financeiras, a escola onde ensinou a entrevistada 
Raimunda Maria de Jesus não tinha quadros ilustrativos, entretanto figuras e 
desenhos eram utilizados em sua sala de aula. Segundo ela, as gravuras, que faziam 
referência à fauna e flora brasileira foram dispostas assim: “Aquela lição era formada 
com aquelas figuras ali, com aqueles desenhos não é? Eu acho que não me lembro mais 
não. Tinha uma lição de uns cavalos, de uma ‘Maria Lucia’, tinha uma lição de uns 
galos, de uns animais. Tinha tudo, aquelas gravuras” (Raimunda Maria de Jesus, 
2012). 

As reminiscências da entrevistada revelaram que na ausência de quadros 
ilustrativos, as lições foram ensinadas por meio das figuras presentes nos livros. Além 
dos quadros, outros objetos como desenhos sugestivos, letreiros educativos e retrato 
de vultos ilustres deveriam compor o cenário escolar. Entretanto, nenhuma das 
narrativas analisadas fez menção à presença destes materiais. Além destes 
instrumentos educativos, que foram elencados pela Lei nº 8529/1946 como elementos 
que deveriam fazer parte da ornamentação escolar, a presença da bandeira nacional 
nos grupos escolares chama atenção. Este material, somado ao hino do Brasil, ambos 
ligados à nacionalidade e amor à pátria, estiveram presentes de forma contundente no 
Decreto nº 262/1945 que regulamentou as atividades docentes e administrativas nos 
grupos escolares em Sergipe. Dentre outras prescrições, cabe destacar o artigo 32 que 
versou sobre o uso e o respeito do referido objeto. 

I – Quando hasteada em janela, porta, sacada, ou balcão, ficará ao centro se 
figurarem diversas bandeiras, perfazendo número ímpar; em posição que mais 
se aproxime e à direita deste, se, figurando diversas bandeiras, a soma delas 
formar número par. As presentes disposições são também aplicáveis quando 
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figurarem, ao lado da Bandeira Nacional, bandeiras representativas de 
instituições, corporações ou associações [...] (Sergipe 1945). 

Como lembrou a professora Josefa Santana da Silva, sobre os anos entre 1944 e 
1948, nos quais estudou no Grupo Escolar Sylvio Romero, “[...] era claro que se tinha 
de hastear a bandeira, cantar o Hino Nacional. E não só na hora de hastear, mas na 
hora de arriar a bandeira cantava também” (Josefa Santana da Silva, 2012). A 
professora Ana Rodrigues de Menezes, que estudou na Escola Isolada Municipal 
Doutor Josias Machado, na cidade de Lagarto no ano de 1934, lembrou que “lá na roça 
hasteava a bandeira dizia o que era, cantava o hino e explicava o que era o 7 de 
Setembro, a Independência do Brasil [...]” (Ana Rodrigues de Menezes, 2012). O 
hasteamento da bandeira necessariamente estava atrelado a datas cívicas, a exemplo 
da Independência do Brasil e do Dia da Bandeira. Os alunos, ensaiados pelo professor, 
aprendiam a cantar o hino nacional na sala de aula por meio de repetição e mostravam 
o que haviam estudado, nos desfiles pelas ruas da cidade realizados nestas datas 
comemorativas.  

Um ano após a promulgação da Constituição de 1946, por meio da qual foram 
dispostos novos materiais para as escolas primárias, iniciou-se em Sergipe uma 
mudança na configuração das escolas primárias. Como parte do Plano de Expansão 
das Escolas Primárias elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
(Inep), começaram a serem criadas escolas rurais, que para além de um espaço onde 
se ensinaria a ler, escrever e contar, deveriam fazer com que a criança aprendesse “[...] 
a confiar nos ensinamentos e esforços empregados para fazer-se amante da terra, 
tornar a existência digna pela ajuda a si própria, transformando-se num eficiente 
colaborador da riqueza comum [...]” (LEITE, 1948, p. VIII). Para tanto, segundo o 
governador do estado à época José Rollemberg Leite, três aspectos deveriam ser 
atendidos. Os dois primeiros tratavam do aumento da rede escolar rural e a formação 
de professores, como já analisados em seções anteriores. Por último, aparecia a 
necessidade de aparelhar as escolas rurais. 

A proposta material para este tipo de escola envolvia, para além de “carteiras, 
bancas, cadeira, quadro-negro, cavaletes, mapas, mesa de jantar, guarda-comidas, 
camas, colchões, travesseiros, guarda-roupas, penteadeiras, estantes, bureaux, grupo 
com 4 peças” (Leite 1951, p. 72-73), objetos voltados para as atividades do campo, a 
exemplo de sementes e mudas como as de “[...] tomate, pimentão, beterraba, couve, 
repolho, nabo roxo, cenoura, pepino, quiabo, alface, coentro, rabanete, chicória, 
abóbora, ervilha, girassol, milho, amendoim, feijão de porco (LEITE, 1949, p. 63). Para 
mediar o plantio de tais mudas e sementes deveriam ser distribuídos: 

[...]inseticidas, formicidas, fungicidas, ferramentas, instrumental agrícola, 
adubos químicos, sementes, além de livros técnicos e publicações diversas. Na 
parte de instrumental agrícola foram distribuídos: regadores, unhas de revolver, 
canteiros, plantadores, táboas de repicagem, gadanhos, ancinhos, 
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transplantadores, serrotes de pôda, podões, tesouras de poda, sachos, enxadões, 
enxadas (Leite 1949, p. 26). 

Por meio de uma assistência técnica, José Rollemberg Leite, em mensagem à 
Assembleia Constituinte no ano de 1949, deixou claro que “houve boa distribuição” de 
materiais e instrumentos agrícolas nas escolas rurais. Em favor do que assegurava o 
governador, o relatório apresentado no ano de 1956 pela Diretora do Departamento 
de Educação, Silvia Prata Góiz, poderia ser um testemunho cabal dos materiais que 
continuaram a ser recebidos mesmo após sete anos da emissão da mensagem do 
referido governador. Por meio de um documento, a diretora assegurava ter recebido 
dentre outros utensílios, 2 caixas de enxadas; 14 gadanhos, 7 transplantadores, 7 
unhas para canteiros, 3 tesouras de podar, 3 cavadeiras, 1 moinho, 2 carrinhos de ferro, 
1 grade manual, 2 pás, 4 pulverizadores, 1 tesoura de podar (Recibo assinado pela 
Diretora Geral do Departamento de Educação, 1956). No Grupo Escolar Manoel 
Bonfim, localizado na cidade de Arauá na década de 1950, foram desenvolvidas 
atividades ligadas ao campo que necessitavam da utilização de ferramentas agrícolas. 
Como lembrou a entrevistada Laudicéia Rodrigues Cerqueira, sobre o Grupo Escolar 
Manoel Bonfim: 

Lá no grupo a gente plantava o caroço de feijão, do milho para ver germinar. 
Tinha canteiro, tinha jardim na frente, para plantar as coisas, as verduras. Tinha 
um campo atrás para os meninos jogar. Na frente cada um tinha um canteiro de 
flores, outras tinham canteiro de verdura. Plantavam o feijão para ver germinar, 
como era, e depois botava em um vaso, levava para sala de aula para fazer 
experiência. Aí a gente aproveitava ver nascendo e contava a história (Laudicéia 
Rodrigues Cerqueira, 2011). 

Embora haja lembranças que sugerem modos de educar atrelados a presença de 
utensílios voltados para o campo há ainda professores que não fazem menção a estes. 
As narrativas das professoras Acinete Almeida Bispo e Elienalda Souza Reis, que 
ensinaram respectivamente nas escolas Rurais dos povoados Água Fria e Convento, 
revelaram que nelas não havia material escolar ou atividades voltadas para a 
agricultura. Sobre elementos materiais das escolas rurais, as entrevistadas 
mencionadas narraram apenas: 

 

Era, era uma Escola Rural estadual. Já tinha o prédio, era num prédio daqueles de 
Escola Rural, que era tudo um só modelo. Eu lembro que quando eu cheguei lá não 
tinha nada, nem banco, nem mesa e nem nada, a professora saiu, ficou quase um 
ano sem ter ninguém, e acabaram com tudo (Acinete Almeida Bispo, 2011). 

Fizeram a casa da professora. Tinha o salão de ensinar, na frente mais para lá 
[aponta com a mão] tinha a casa. Fizeram a casa para a professora ficar. Eu 
morei lá, só saí porque o governo de... ele já morreu também, era José Leite. Eu 
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sei que procuraram a fazer, no tempo do finado Joaozito, aí vieram e deram 
consentimento de desmanchar a casa da professora para fazer outro salão, para 
a professora do município (Elienalda Souza Reis, 2011). 

Os documentos estudados e as narrativas utilizadas sugerem que ao invés de uma 
uniformidade na distribuição dos materiais agrícolas entre as escolas rurais da região 
do centro e sul sergipano, houve um maior direcionamento dos recursos para alguns 
grupos escolares e um possível abandono para com as escolas rurais das regiões 
estudadas o que por sua vez pode ter contribuído para modos de educar distintos, uma 
vez que estes são também delineados pelos objetos presentes na escola.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sede privilegiada de uma multiplicidade de ações e produto de modos de educar 
reinventados a partir do cotidiano, os modos de educar das regiões do centro e sul do 
estado de Sergipe foram direcionados a partir de normas estabelecidas por reformas 
educativas e desenvolvidos conforme as condições e necessidades da escola. Estas 
foram caracterizadas de maneira geral por bancos escolares improvisados que ficavam 
amontoados no espaço destinado ao ensino/aprendizagem; ausência ou improvisos de 
carteiras que não atendiam às exigências corporais dos alunos e o material didático 
incompleto, rústico ou mal utilizado, a exemplo de pedras para a realização das 
atividades escritas; plantas e tecidos úmidos com função de borracha e pedaços de 
madeira como apoio para escrita. Estes objetos permitem considerar que na medida 
em que não havia condições culturais, econômicas, físicas e materiais para execução 
de normas estabelecidas, estratégias de ensino foram criadas e, mesmo incoerentes às 
propostas educativas, as maneiras peculiares dos sujeitos da escola representam o que 
foi possível ser feito e atendido, dadas as condições e necessidades do ambiente 
escolar. 

Por certo, houve escolas, a exemplo dos Grupos Escolares, que podem ser 
consideradas como ideais, pois respondiam – em número de salas, material didático, 
prédio próprio, professores com formação específica e métodos de ensino – às 
disposições educativas legais. Contudo, a presença destes elementos não anulou 
interferências culturais que acabavam indo de encontro ao prescrito, dentre elas o uso 
de pedras em detrimento dos cadernos de papel.  Assim, pode-se perceber que os 
modos, as escolhas ou as opções para com a forma de educar não esteve atrelada 
apenas a recursos disponíveis, metas e interesses políticos, mas também a inciativas 
particulares dos sujeitos da escola, que movidos por necessidades e condições 
econômicas, físicas, materiais e culturais, construíram maneiras de educar específicas. 
Por fim, cabe ressaltar que vários são as fontes, aportes teóricos e abordagens que 
podem ajudar a desvelar os modos de educar de professores. Enveredar pela História 
Vista de Baixo, pelas narrativas de professores e documentos oficiais, é apenas uma 
das várias maneiras de entender e contribuir com história da educação.  
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VENTANAS AL MUNDO DE LA INFANCIA. LAS ESCUELAS FREINET POR DENTRO 
(ESPAÑA, 1931-1939) 

PALABRAS CLAVE 

Freinet; Segunda República Española; Cultura Escolar 
1. INTRODUCCIÓN 

Los postulados sobre educación de Celestín Freinet, en su empeño de dotar a la 
Cooperativa de Enseñanza Laica (CEL) de un carácter internacional, trascendieron 
rápidamente las fronteras francesas. España no fue ajena a tal influencia y, muy 
pronto, la propuesta educativa de aquél fue bien acogida, especialmente en el medio 
rural, donde se concentró el mayor número de escuelas freinetianas. Fueron los 
vientos de renovación pedagógica propiciados por la II República (1931-1936) y los 
esfuerzos realizados por el inspector escolar Herminio Almendros los que dieron 
impulso y alentaron la práctica de las novedosas técnicas educativas provenientes de 
Francia. Así, el incipiente movimiento freinetiano español fue tomando cuerpo y, en 
poco tiempo, contó con un grupo de maestros, valientes e inquietos, capaces de hacer 
frente al medio geográfico y social –muchas veces empobrecido–, dispuestos a 
colaborar y a estar en constante comunicación, organizados en torno a la Cooperativa 
española de la Técnica Freinet. 

Las realizaciones freinetianas en España durante la década de 1930 fueron 
numerosas, y abarcaron campos diversos de la enseñanza. La Cooperativa, por su 
parte, gozó de una intensa actividad en el tiempo de vida de la República: en julio de 
1933, el profesor Jesús Sanz invitó a Freinet a la Escuela de Verano de la Normal de la 
Generalidad; en julio de 1934, se celebró en Lérida el I Congreso de la Imprenta en la 
Escuela; en marzo de 1935, apareció el primer número del boletín Colaboración, la 
Imprenta en la Escuela, que fue el órgano de comunicación de la Cooperativa; en julio 
de ese mismo año, tuvo lugar en Huesca el II Congreso de la Imprenta en la Escuela; 
se fundó una línea editorial propia, que se encargó de la publicación de Lo que escriben 
los niños y de la traducción al español del libro de Freinet L'imprimerie à l'école; y se 
proyectó, para julio de 1936, el III Congreso de la Imprenta en la Escuela (Manresa). 

Por otro lado, en el plano pedagógico, el movimiento freinetiano español logró 
poner en marcha el fichero escolar general; crear algunas cooperativas infantiles; tejer 
una tupida red de intercambios escolares; y editar más de doscientos cuadernos 
escolares, también llamados libros de vida, periódicos escolares y cuadernos de 
trabajo, elaborados, principalmente, pero no sólo, mediante la aplicación de la 
imprenta en la escuela, el grabado en linóleo y el texto libre. 

Pero la prometedora trayectoria del movimiento freinetiano se truncó en julio de 
1936. La guerra civil había comenzado y, con ésta, los fusilamientos, las depuraciones 
y los exilios. Fue el punto final a la experiencia freinetiana española de primera hora. 
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2. OBJETIVO 

Bosquejar la cultura escolar imperante en las escuelas freinetianas españolas 
durante el periodo de la II República (1931-1936) y la Guerra Civil (1936-1939).  

 
3. FUENTES Y METODOLOGÍA 

Los archivos visitados radican en España: Archivo de la Fundación Enric Soler i 
Godes (Castellón); Archivo de la Universidad Jaume I (Castellón); Archivo Histórico 
de la Ciudad de Barcelona, la Biblioteca Rosa Sensat (Barcelona); Archivo Personal de 
Antonio Solans Brandi (Barbastro, Huesca); Archivo General de la Administración 
Civil del Estado (Alcalá de Henares). 

El corpus documental de archivo está constituido por ciento noventa y siete 
ejemplares de cuadernos escolares tipo Freinet, pertenecientes a cincuenta y cinco 
colecciones distintas, cuyo contenido se ha analizado en función de categorías 
presentes en todos ellos y que son asuntos de relevancia para la Historia de la 
Educación, como actividad escolar, los planteamientos pedagógicos manejados y 
difundidos, la excursiones escolares y las visitas formativas, el periódico y la técnica 
en sí mismos, la correspondencia y los intercambios escolares, cuestiones de política, 
legislación, ideología y moral y la guerra civil. 

Otras fuentes han sido las impresas de la época y, fundamentalmente, el boletín 
Colaboración, la Imprenta en la Escuela. Así también algunos testimonios de antiguos 
alumnos. 

 
4. CONCLUSIONES 

Los maestros freinetianos españoles entendieron la educación como un bien 
público y motor del progreso, la libertad y la solidaridad entre pueblos y naciones. La 
escuela primaria debía educar y formar, hacer personas libres, honestas, cultas y 
equilibradas, que constituirían, en un futuro próximo, la base de una sociedad más 
civilizada. En consecuencia, la organización de la vida escolar había de dejarse, en 
buena medida, a la cooperación espontánea entre sus miembros, pero con cierto orden 
y un claro sentido. Se requería, al mismo tiempo, que la escuela estuviese abierta a los 
estímulos del mundo exterior, de manera que sus habitantes ampliasen sus horizontes 
y multiplicasen sus perspectivas de la realidad. 

Asimismo, apostaron por un estilo de educación vivo, libre y dinámico. 
Comenzaron a trabajar orientados por otros principios, concretados en el tanteo 
experimental, el respeto a los intereses de los niños y a los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje, la salvaguarda y promoción de la libertad individual y colectiva, la 
cooperación y la colaboración, la responsabilidad y la solidaridad en los esfuerzos. E 
introdujeron en el día a día de la escuela unas técnicas de enseñanza sencillas y 
económicas, susceptibles de ser modificadas o acomodadas a la realidad particular de 
cada escuela y al estilo del maestro, y capaces de hacer vibrar el alma del alumno, de 
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suscitar el interés por la cultura, el afán de ser más, crecer y conocer y de introducir en 
las aulas la vida en todo su esplendor. 

Aunque hubo excepciones, en las escuelas Freinet españolas se implantaron las 
principales técnicas de la Escuela Moderna francesa: se ensayaron fórmulas de 
organización y gestión escolar que hacían de los muchachos protagonistas de sus 
formación y educación; se organizaron numerosos paseos pedagógicos a puntos de 
interés local y excursiones y colonias escolares a lugares más alejados, a veces a cientos 
de kilómetros de distancia; y se procuró poner a disposición de la escuela algunos de 
los avances tecnológicos de su tiempo, como eran el cine, la radio y la fotografía.  

Pero el texto libre, los grabados en linóleo y la imprenta en la escuela fueron, desde 
el principio, las técnicas Freinet más genuinas y visibles de las aplicadas en las escuelas 
españolas. Este tipo de cuaderno se convirtió en el epicentro del quehacer escolar. Era 
la materialización de un proceso colectivo largo y laborioso, la actividad que más 
tiempo ocupaba y que más beneficios educativos y formativos reportaba. El texto libre, 
punto de arranque y razón de ser de la imprenta en la escuela, entre otras cosas, hacía 
a los niños eso, libres, pues, desde muy temprana edad, aprendían a sobrepasar los 
límites de la censura, de la propia y de la de los otros, y a valorar la palabra como 
instrumento para designar la realidad y vehículo de ideas, pensamientos y 
sentimientos, contribuyendo, de este modo, al desarrollo del pensamiento abstracto, 
lógico y formal.  

Estos cuadernos son una puerta a otro mundo, el de la infancia, idéntico que el de 
los adultos, pero visto desde otra óptica, con la emoción y la ingenuidad de quien 
descubre y explora algo por primera vez. Estos textos son manifestación íntima, 
sincera, de la vida de los niños, de la realidad cercana, radiografía imprecisa de un 
tiempo y de un espacio. En todos se perciben la espontaneidad, la alegría, la curiosidad 
y la capacidad creativa propias de la infancia cuando el trabajo escolar se realiza en 
libertad y con sentido, también el rigor y el conocimiento, sólo posibles tras un periodo 
de investigación sobre lo que se quiere decir. Y hablan de muchas cosas, de tantas 
como el amplio espectro de intereses de los niños, modulados en todo momento por 
las características de las infancias. A partir del 18 de julio de 1936, se produjo una 
transformación radical de la vida, también de las escuelas, y, entonces, las 
manifestaciones de los niños se tiñeron de sufrimiento, ideología y guerra civil, cuya 
percepción se ajustó, en buena medida, a la creada y difundida por los distintos 
aparatos propagandísticos. 

Finalmente, los intercambios escolares de libros de vida complementaron al texto 
libre, el grabado en linóleo y la imprenta en la escuela. Se tejió para la infancia una 
espesa red de comunicación nacional con aspiraciones internacionales, espontánea, 
libre y fluida, capaz de poner en contacto a los habitantes de las escuelas-isla que 
conformaron el archipiélago escolar freinetiano. A través de aquéllos la realidad de los 
muchachos cobró una nueva dimensión, pues cada intercambio establecido significaba 
abrir otra ventana al mundo.  

 



 

 
 

7 

5. REFERENCIAS  

Escribano, F., Ferrándiz, F., Solé, Q., & Bernal, S. (2013). Desenterrando el 
Silencio. Antoni Benaiges, el Maestro que Prometió el Mar. Barcelona: Blume. 

Hernández Huerta, J. L. (2012). Freinet en España (1926-1939). Escuela popular, 
historia y pedagogía. Valladolid: Castilla Ediciones. 

Hernández Huerta, J. L., & Hernández Díaz, J. M. (2012). Freinet en España 
(1926-1939). História da Educação, 16(36), 147-161. 

Hernández Huerta, J. L., & Sánchez Blanco, L. (2013). Ideas, materiales y prácticas 
Freinet en España durante la II República. Innovación Educativa, 23, 75-95. 

Vidal I Bellés, F. (2015). Antoni Porcar I Candel (1904-1947). El mestre que va 
donar la paraula als infants. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat 
Jaume I. 

	 	



 

 
 

8 

 

 
 

ID: 134 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E POLÍTICA DE LEITURA: UMA 

HISTÓRIA COM O JORNAL LOCAL 
 
AUTOR: 
Katia Cristina Schuhmann Zilio 
 
FILIAÇÃO: 
Universidade do Contestado 
 
  



 

 
 

9 

RESUMO  

A construção da cidadania a partir da leitura,  entendida no sentido mais amplo 
que transcende a uma mera decifração de signos, ou seja a partir de uma leitura do 
mundo, do local onde se insere o sujeito é o tema deste trabalho. O objetivo principal 
é analisar uma política de leitura implantada em município do interior, a partir de 
jornal local, tangenciada por rede de trabalho cooperativo em todos os níveis de 
ensino. Buscou-se discutir a interferência da leitura de jornal local na visão de mundo 
tanto de crianças e jovens, bem como de adultos que não tinham hábito de leitura. 
Tomamos, como ponto de partida, aimplantação do Programa Jornal Educação e 
Cultura em 2008 até o ano de 2012. As conclusões nos levam a afirmar que além de 
objetivar desenvolver o hábito de leitura, o programa ofereceu alternativas de trabalho 
com texto para a rede municipal, além disso, possibilitou a participação da 
comunidade no ambiente escolar a partir das matérias veiculadas no semanário, 
caracterizando-se como uma política de leitura implantada a partir do uso de jornal 
local. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Política de Leitura, Jornal, Cidadania. 
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1. LEITURA, JORNAL E CIDADANIA 

Dar sentido à prática de leitura implica reconhecer a história da leitura no Brasil  
está atrelada à literatura. Movimentos que desejam estimular a leitura no país tentam 
inferir ao ato de ler importância maior daquela dada tão somente pela escola. Ler, para 
a escola, está fortemente relacionado às atividades que circundam os objetos 
pedagógicos. O famigerado fracasso escolar no que diz respeito à língua escrita e à 
leitura transcende aspectos regionais, geográficos e instala-se na penumbra do 
ideológico, pois 

A construção de um objeto do conhecimento implica muito mais do que mera 
coleção de informações. Implica a construção de um esquema conceitual que permita 
interpretar dados prévios e novos dados. (Ferreiro.2011.p.65). 

No entanto entendemos que a leitura e tudo que dela se origina apresenta-se como 
requisito para repensar a educação no país. 

Refletindo a história da educação, a partir de políticas públicas de incentivo à 
leitura e à escrita, cabe a este texto pensar a educação e as práticas educativas que 
dizem respeito às políticas de incentivo à leitura, que, em nossas instituições 
educacionais de educação básica, estão, muitas vezes, vinculadas a atividades 
escolares. A luta pela escolarização da população numa perspectiva que transcenda a 
repetição e instale a autonomia numa perspectiva freiriana é o que move, então, o 
nosso olhar. Debruçar-se nesse contexto é admitir que o material de leitura impresso 
pode, sim, complementar as leituras de mundo e possibilitar novas.  

Discutimos aqui a implantação de um programa que  utiliza um material de leitura 
com o objetivo de desenvolver o hábito talvez até o encantamento pela leitura e 
progressivamente estimular espaços de acesso à informação numa relação de 
educabilidade já proposta e discutida por Freire (p.137 1996 ).Cabe aqui discutir um 
projeto estabelecido entre parcerias que empreendem a aprendizagem da leitura a 
partir do veículo social,  o jornal local, com circulação semanal e abrangência regional 
(6 municípios) com aplicação no município sede, em rede de ensino público municipal 
de ensino infantil, fundamental e médio. É interersse deste texto  analisar essa política 
de leitura, tangenciada por rede de trabalho cooperativo e participação da comunidade 
em diferentes níveis de envolvimento.  

1.1. LEITURA PARA A CIDADANIA 

A leitura se constitui uma  das formas de colaborar com a formação integral dos 
sujeitos e esse compromisso deve ser assumido pela escola e pela família.  A escola, 
nesse contexto, pode colaborar para que tal intento seja alcançado a médio e longo 
prazo incentivando a partir de situações de leitura. Foucambert afirma que “ ler 
significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que certas respostas 
podem ser encontradas na escrita, significa ter acesso a essa escrita, significa 
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construir uma resposta que integra parte das novas informações ao que já se é”.(p.05 
1994) 

Quando a escola estabelece uma política de leitura pensa-se que ela elegeu um 
caminho que não corresponde somente às atividades de leitura de textos pedagógicos 
que querem ensinar a ler, imagina-se que a instituição deseja promover acesso aos 
textos chamados sociais e com eles queira estabelecer relações de sentido. Ferreiro 
(1993) indica que 

O ato de leitura deve ser concebido como um processo de coordenação de 
informações de procedência diversificada com todos os aspectos inferenciais que isso 
supõe e cujo objetivo final é a obtenção de significado expresso linguisticamente 
(p.70). 

O sentido que tem o texto escrito na escola provém de sua possibilidade de referir-
se também à outra realidade, além de sua utilidade dentro de uma atividade escolar. 
A leitura, nessa perspectiva, se estabelece como a possibilidade de sentidos a partir da 
experiência do leitor, isto é quanto maior a experiência em leitura, maior pode ser a 
possibilidade de compreensão.  

Considerar não mais o texto como único portador de sentido, implica acreditar que 
é necessário rever as leituras propostas na escola que admitem exercícios que abordam 
o texto como um objeto a ser decifrado a fim de entender a ideia do autor. Não se 
considera, muitas vezes, nesse processo, o leitor, suas histórias de leitura e o que se 
cola e descola, no ato de ler, e que recupera as marcas deixadas pelo autor e 
encontradas pelo leitor. As tarefas de leitura são muitas vezes executadas 
mecanicamente sem reflexão e o texto é abordado como objeto portador do sentido, 
isto é, só há em sentido e ele já está ali, no texto.  

As experiências de leitura precisam ser possibilitadas pela Escola, que é instituição 
formadora de leitores (pelo menos, acredita-se nisso) e devem estender-se por toda a 
vida do sujeito. 

Ler e compreender os sentidos que se colam e descolam do texto lido, abrigando 
novos sentidos a partir da realidade, é um processo muito complexo. A oportunidade 
de ler e discutir o que foi compreendido a partir dos textos relacionando-os às 
condiçoes de produção daquele texto/discurso é atividade que demanda mais do que 
decodificar. Para tanto, é imprescindível que a escola desenvolva projetos em que a 
prática da leitura não se estabeleça somente para as atividades escolares. Incidir na 
realidade em que vive é um dos desafios que se coloca para o sujeito leitor. 

É importante discutir como ocorre a leitura dos materiais que são apresentados a 
fim de que não se constituam paráfrases, somente, da fala do professor, ou ainda que 
sejam lidos sem comprometimento com a discussão. A leitura é então o início, a 
complementação ou a investigação dos temas a que professor e aluino se priopuseram 
a estudar. 

Sabemos que sujeitos leitores de textos pré-convencionados/mediados com a 
intenção de um sentido (somente uma direção) organizam o cotidiano pedagógico. 
Falamos aqui dos encaminhamentos de leitura com material previamente selecionado 
que conduz leitura e olhar do aluno. Reconhecemos a importância no processo do 
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ensino de atividades de leitura que incluem a literatura. Nosso olhar para a leitura na 
escola pretende percorrer não só a atividade de ler para a escola, mas sim as 
possibilidades que os materiais de leitura sociais podem trazer para a comunidade 
escolar. 

Cabe pensar, talvez, que as atividades de leitura na escola carecem de melhor 
articulação a fim de afrontar o que é lido e os sentidos que podemos inferir a essa 
leitura. Compreender e partilhar os sentidos a partir da leitura é possibilidade de 
construção de sentido e de conhecimento, esse último, principalmente, é interesse da 
instituição escolar. 

1.2  JORNAL, REALIDADE E LEITURA 

 A democratização da leitura é passo necessário para que se ampliem discussões 
sobre a realidade e principalmente para que o exercício de pensar sobre si e sobre o 
outro na compreensão da sociedade. A leitura e seu exercício como prática de vivência 
possibilita enveredar por caminhos que se constróem na perspectiva do sentido do que 
é lido e o contato com a realidade social em que o sujeito está inserido, o que  pode 
acalorar as discussões referentes à cidadania e seu exercício.  A participação do leitor 
na leitura,  assemelha-se à participação do sujeito na vida e, por isso é importante para 
que ampliem discussões sobre o meio em que vive a fim de ampliar a visão de mundo 
do sujeito. 

O trabalho de leitura e interpretação de texto deve ser eixo norteador das 
atividades, pois oferece a oportunidade de compreender o mundo e ampliar as 
perspectivas relativas à significação que o texto proporciona. Aprender a ler não é 
somente um processo de alfabetização, pois os diferentes textos pedem múltiplas 
leituras e, muitas vezes, complexas relações. É indispensável que  esse aprendizado 
colabore a fim de  instrumentalizar à leitura não só da palavra escrita, mas também os  
entornos dela, contemplando os diversos gêneros textuais a que estamos sujeitos na 
sociedade. 

 As políticas de incentivo à leitura necessitam a articulação  de discussão de leituras  
e de continuidade à formação das experiências de ler e compreender.Por isso é 
importante oferecer oportunidade de leitura e discussão de textos diversos numa 
abordagem colaborativa de construção de experiências de leituras, bem como de 
compreensão dos mecanismos de funcionamento da língua e do dizer. Problematizar, 
discutir e analisar textos e as relações que deles se depreendem colabora para a 
formação de um aluno, que utilizará a leitura,  compromissado com os significados, 
numa atividade de processamento de informações, com atitude mais crítica de 
renegociação de significados. Foucambert (1994) afirma, nesse sentido que  “ o mais 
urgente é suscitar novas práticas de leitura nas camadas sociais que até aqui foram 
apenas alfabetizadas” (pág 116) 

A operacionalização de projetos vinculados à leitura pode ser realizado com 
materiais de leitura diversos, mas, neste texto, analisaremos experiências de leitura 
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que foram construídas ao longo de cinco anos, numa cidade do interior do Estado de 
Santa Catarina (Brasil). 

O jornal é um material de leitura que se preocupa em informar sobre 
acontecimentos e apresentar a realidade de um determinado período. Como material 
de leitura não está livre de visões de mundo ou de sentidos atrelados às situações socio-
políticas. A linguagem apresentada pelo veículo jornalístico pretende ser direta e clara, 
mesmo que compreedamos que a linguagem nunca se mostra transparente, mas sim 
opaca e relacionada às condições de produção em que foi elaborada. De acordo com 
Faria (2009): “O jornal é também um registro da história, no seu dia a dia”(p.12). 

 Admitir a leitura do jornal e as discussões que dela se originam foi o ponto de 
partida para um projeto de leitura desenvolvido com o jornal local a partir do  
Programa Jornal Educação e Cultura (PJEC). Esse programa teve origem no município 
de São Miguel D’Oeste (SC Brasil) com jornal Folha do Oeste filiado à Adjori 
(Associação dos jornais do interior) e em 2008 foi implantado com o Jornal “A 
Semana” no Município de Curitibanos. Esse semanário atua no Município de 
Curitibanos  desde 1982 e participa do prêmio Adjori de jornalismo, do qual já foi 
finalista e vencedor em várias categorias. 

O objetivo principal do programa é desenvolver o hábito de leitura e, para tanto,  
ofereceu o material de leitura a partir do desenvolvimento de vivências sociais com 
texto jornalístico. A implantação do projeto  se deu de  forma gradativa na perspectiva 
do uso do jornal como instrumento pedagógico e de leitura e incluiu formação dos 
educadores sobre a utilização do material, discussões sobre  política de leitura na 
redação do jornal e apresentação do programa às comunidade de abrangência dele. 

Esperava-se, desde as primeiras experiências que  o uso do semanário se 
estabelecesse como um complemento e extensão dos conteúdos curriculares,e, num 
segundo momento, como facilitador de atividades de leitura e interpretação, 
possibilitando discussões e formação de opinião acerca das temáticas e dos problemas 
das comunidades nas quais os alunos viviam, noticiadas pelo jornal. Assim como prevê 
Faria (2009), há hoje muito interesse em levar o jornal para as escolas e muitas 
iniciativas estão ocorrendo pelo país. 

Além do trabalho de leitura, discussões e vivências o projeto também previa a 
distribuição dos jornais à casa do estudante para estender a discussão. Com essa ação, 
as famílias recebiam o jornal, após o trabalho de leitura empreendido pela escola. 
Compreender o texto lendo ou através de um ledor possibilita integração da 
informação com a realidade. A iniciativa de leituras pela comunidade foi observada 
pelo interesse dos pais em receber o semanário e as devolutivas dos alunos sobre o que 
leram e conversaram sobre os textos. É bom pontuar que não havia, antes da iniciativa 
do programa, leitura desse material na maioria das residências que não eram 
assinantes e não adquiriam o jornal em bancas de venda.  

O desenvolvimento de uma política de acesso ao material de leitura custeado pelo 
poder público municipal garantiu o acesso às notícias locais e discussões que se 
originaram a partir dela. As discussões com os professores interessados em incluir o 
jornal nas suas aulas alavancaram uma transformação no movimento das aulas, pois 
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a contribuição desse material social de leitura proporcionava novos olhares ao 
educador no tratamento de conteúdos que se estendiam à realidade. Organizar e 
categorizar textos, perceber os gêneros textuais presentes no jornal e articular 
discussões, foram atividades constantes, além de estudos in loco que foram planejados 
e executados ao longo do projeto. 

1.3. A COMUNIDADE VIVENDO LEITURA 

Dentre os trabalhos realizados no decorrer da vigência do programa, vamos 
apresentar três iniciativas que obtiveram ampla participação da comunidade e que, de 
acordo com as professoras, foram motivo para pensar a leitura de outra forma e com 
as quais podemos visualizar o sucesso de iniciativas que transcendem a leitura e 
empreendem novas posições do sujeito leitor em discussões ou iniciativas de exercício 
da cidadania. Isso vem ao encontro de Colomer (2007): 

 O trabalho por projetos torna possível que as atividades de leitura na escola 
superem uma boa parte das divisões artificiais, que se dão tradicionalmentenela 
e facilita que a leitura obtenha sentido de atividade habitual e necessária a uma 
sociedade alfabetizada (p.119). 

Um dos trabalhos diz respeito à compreensão da previsão do tempo e pretendeu 
entender como a previsão pode ser realizada, estudá-la e considerar os fatores das 
mudanças climáticas em aulas de ciências com a ajuda de leitura de texto preditivo 
que, semanalmente, estava presente no semanário.  Além de ler e interpretar a 
previsão do tempo nos textos do jornal, a escola intentou discutir a ação do homem no 
meio ambiente. Saber onde se localizava o texto de previsão do tempo no jornal, 
compreender para que essa previsão é necessária, foram algumas atividades realizadas 
durante estudos sobre a reportagem “Mestre do Tempo”, a qual apresentava um 
metereologista de uma cidade vizinha da região, bastante conhecido por fazer 
previsões na rádio local. Durante o desenvolvimento do trabalho de leitura, a escola 
entrou em contato com esse metereologista para que viesse até à escola e realizasse 
uma palestra. A participação dele motivou parcerias com acadêmicos do curso de 
Licenciatura em Pedagogia que também vieram ao evento.  

Durante a palestra, os alunos puderam, no laboratório de informática, fazer leitura 
de mapas do tempo em tempo real, discutir como o tempo influencia muitas atividades 
e como o ser humano influencia as alterações climáticas. Foi, acreditamos um 
momento de leitura e de cidadania, com participação de atores sociais, e não só de 
alunos matriculados no quinto ano do ensino fundamental. Abaixo  estão registros de 
imagens da palestra com o metereologista Ronaldo Coutinho,  da  reportagem Mestre 
do tempo; e  de momentos de leitura e discussão sobre as alterações climáticas e a ação 
do homem.  

 



 

 
 

15 

FIFIG. 1 COMPREENDENDO A PREVISÃO DO TEMPO                           FIG. 2 LENDO E PARTILHANDO 

Outro trabalho relevante foi realizado em um dos centros de Educação Infantil do 
município com alunos  de dois a três anos, a partir da temática água e de notícias sobre 
alagamentos no município. As professoras relataram que planejaram atividades que 
coordenassem literatura infantil, leitura de imagens, estudo in loco de nascentes e 
panfletagem sobre uso consciente da água na rua em frente à instituição de ensino. 

A vivência de alunos tão pequenos nas discussões sobre a água não deixou de 
interferir na vida dos pais que também participaram das atividades. Entendemos que 
a circulação da notícia sobre as chuvas na região,  e os prejuízos decorrentes delas, 
foram a motivação para que o movimento de leitura não acontecesse de forma passiva 
a fim de entender somente o que fora veiculado pelo semanário. O envolvimento da 
comunidade escolar e da comunidade em geral em atividades de discussão da 
realidade foi eixo norteador do planejamento de atividades de leitura do semanário. 
Ver crianças tão pequenas empenhadas em se fazer entender na perspectiva do dizer 
sobre o que aprenderam sobre o uso da água, moveu também os olhos dos passantes 
que participaram da panfletagem. Seguem  registros da capa do semanário na qual se 
visualiza a matéria que deu origem ao trabalho descrito e, logo depois a imagem da 
panfletagem realizada  com as crianças e os professores  sobre o uso da água. 
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 FIG. 3  CAPA DO SEMANÁRIO;     FIG. 4 PANFLETAGEM SOBRE USO DA ÁGUA 

Outro trabalho que este texto quer apresentar como relevante na história da 
educação e da política de leitura do município, diz respeito a uma iniciativa de 
compreender uma outra cultura que não as dos sujeitos que liam a matéria do jornal.  

O município de Curitibanos, sede do Jornal A Semana, onde foi desenvolvido o 
PJEC, faz divisa com o município de Frei Rogério, onde se localiza uma das colônias 
de japoneses que ali se instalaram logo após a segunda guerra. Estudar outras culturas, 
dentre elas a japonesa foi o objetivo de alunos e professores de um Centro de Educação 
Infantil. Ao fazer o planejamento de leitura sobre um texto que versava sobre a cultura 
japonesa, houve preocupação que as crianças(idade de 5 a 6 anos) compreendessem 
algumas das manifestações culturais conservadas nesta comunidade e que  isso 
acontecesse pela própria comunidade. 

 Para tanto, a culinária foi apresentada por um empresário que é proprietário de 
um restaurante japonês; uma das mães dos alunos envolvidos realizou a cerimônia do 
quimono e também explanou sobre o Tsuru, pássaro feito de dobradura, ensinando os 
alunos a fazerem um Tsuru para a família.A vivência do texto não se limitou à leitura, 
mas ao envolvimento da comunidade e dos próprios alunos na direção de relacionar o 
texto à vida. 

Experimentar situações diferenciadas de culturas diferentes é uma forma de 
admitir sua existência e harmonizá-la àquela que já conhecemos. Gadotti (1997) 
afirma que “Para cumprir sua tarefa humanista, a escola precisa mostrar aos alunos 
que existem outras culturas além da sua, outras perspectivas da vida, outras ideias” 
(p.312). 

Nesse sentido, os alunos experimentaram comida e vestuário de acordo com um 
outro jeito de viver, compreendendo que não era o deles, mas que, nem por isso,  por 
ser diferente, era ruim ou bom. A valorização do outro se dá a partir da compreensão  
de que não somos iguais, porém  podemos partilhar saberes a fim de entendermos a 
nós mesmos e também os outros. Logo abaixo, as imagens do proprietário de um 
restaurante que serve comida japonesa que apresentou a técnica de fazer sushi; ao 
lado, duas imagens sobre o quimono e seu uso, e a dobradura chamada Tsuru.  

 

 
FIG. 5 EXPERIMENTANDO SUSHI;  FIG. 6 VESTIR  QUIMONO;   FIG. 7 TSURU 
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2.PENSANDO NA LEITURA COMO AÇÃO 

A leitura do texto foi o ponto de partida para essas discussões que   exemplificamos 
aqui a partir dessas atividades. As atividades de leitura incluem o aprender a ler, mas 
devem, ao nosso ver,  estabelecer contato com possíveis respostas aos anseios das 
pessoas, com os discursos que se deslocam e com as condições de produção desses 
discursos. Ler nunca foi um ato mecânico, deve ser um ato interventivo, de ação 
comum que não necessita somente de material de leitura, mas de ações que 
possibilitem aliar a escola à comunidade para a comprensão de mundos.  As políticas 
de leitura devem, por isso articular-se a ações que desejem ampliar e transformar o 
ato de ler emcompromisso de cidadania.  Assim como Soares (2010) acreditamos que 
é necessário “disseminar caminhos para que o acesso à leitura e à escrita seja marcado 
pelo significado que o vincula à conquista e ao exercício da cidadania” (p.59). 

Pensamos que o desenvolvimento de ações que se colem às comunidades das quais 
os alunos fazem parte pode ser um (re)começo na direção da leitura como prática 
social a fim de desencadear outras ações que instrumentalizem o sujeito para exercer 
sua história que está atrelada às histórias devida e de  (in)sucesso  e que não se 
distanciam da história da educação, ou melhor, de uma educação. 

Apesar dessas ações descritas neste trabalho não se vincularem ao PROLER 
(Programa Nacional de Incentivo à Leitura), que hoje já desenvolve ações no 
município, sentimos que ainda há um longo caminho a ser percorrido para que ações 
de desenvolvimento de práticas leitoras se efetivem seja no nível municipal, estadual 
ou nacional. Muitas práticas, pelo país afora, certamente são desenvolvidas por 
entidades governamentais ou não, no entanto é necessário articulá-las, a fim de 
constituir não uma prática única de formação leitora, mas um estudo dos sucessos que 
os projetos, programas ou trabalhos empreendem pelo país. 

As vivências das experiências descritas neste texto são possíveis olhares para um 
material de leitura que pode colar-se à realidade e dela fazer parte com o planejamento 
e a participação da comunidade. O momento de ler não se restringe a um instante 
solitário, mas é um movimento que integra o texto, a realidade e o sujeito. Entendemos 
que a importância da leitura individual e a compreensão dos sentidos não são a única 
forma de se executar a tarefa de ler. Pensamos que a leitura é movimento e, como tal, 
deve envolver o sujeito e estabelecer contato com os sentidos das mais variadas 
maneiras a fim de que a comunidade leitora  se expanda para a formação do que 
acreditamos ser mais do que o hábito de leitura: a compreensão leitora e as vivências 
da leitura para o exercício de ser  sujeito. 
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RESUMO  

O estudo analisa a educação destinada à mulher no Brasil, no início do período 
republicano, dispensada por instituições católicas, a fim de suprir as deficiências 
do Estado. Essas instituições se pautavam em um sistema de controle rígido, 
tinham um currículo diferenciado ao das escolas masculinas e mantinham um 
controle das leituras permitidas às mulheres, limitando o acesso aos livros de 
literatura e as revistas de fotonovelas. Em Sergipe, a Ordem das Irmãs 
Sacramentinas e a Congregação das Irmãs Hospitaleiras da Imaculada Conceição 
tiveram uma atuação muito influente. Discute-se o sistema de controle disciplinar 
e a cultura escolar visando à formação feminina, que se diferenciavam em ambas 
as instituições, no período de 1940 a 1970. A pesquisa pautou-se na perspectiva da 
História Cultural, respaldando-se nas contribuições teóricas de Justino 
Magalhães, Michel Foucault, Dominique Juliá, Chartier e Norbert Elias e 
recorrendo à análise documental e entrevistas. Verificou-se que na segunda 
metade do século XX, mesmo com a influencia do movimento feminista que 
expandiu os direitos da mulher e da legislação que vai garantindo a conquista de 
vários privilégios, a mulher continua tendo uma educação que pouco favoreceu sua 
autonomia e capacidade crítica reflexiva. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação feminina, Colégio católico, Leituras. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sistema educacional brasileiro, além do caráter seletivo e excludente, durante 
muito tempo restringiu o acesso da mulher à educação. No século XIX, a ideia 
prevalecente era que a mulher pertencia somente ao âmbito privado, não pertencia ao 
âmbito público. No início, a aprendizagem da leitura e da escrita era suficiente e se 
fazia no contexto doméstico, depois em estabelecimentos com currículos diferenciados 
para homens e mulheres. Essa educação diferenciada decorria dos papéis definidos 
para cada sexo e dos preceitos católicos, muito influentes na sociedade brasileira. A 
partir do Ato Adicional de 1834, a mulher conquista o direito de acesso ao ensino de 
primeiras letras e, posteriormente, dá continuidade aos estudos no Curso Normal, 
apesar de prevalecer o sistema de coeducação.  

O clima de modernização da sociedade, a higienização da família e a formação dos 
futuros cidadãos que caracterizam as prioridades do início da República apontam a 
necessidade de educação da mulher, a qual sai do seio da família e passa a receber 
instrução sistematizada dentro de instituições fechadas, o chamado internato. Diante 
das poucas instituições mantidas pelo Estado, a Igreja Católica passa a incentivar a 
criação de colégios para evitar a influência das ideias protestantes que vinham se 
expandindo em Sergipe e no Brasil bem como contribuir para a formação das jovens 
das classes dominantes, procurando, por via do ensino, moldar consciências e retomar 
o poder. É neste cenário que surgem os colégios católicos, mantidos por diferentes 
ordens religiosas.  

Em Sergipe as Irmãs Sacramentinas e a Congregação das Irmãs Hospitaleiras da 
Imaculada Conceição foram as que tiveram uma atuação mais influente, fundando 
colégios visando à formação feminina. 

 
1.1. EDUCAÇÃO FEMINICA 

A urbanização crescente, o avanço da industrialização bem como a necessidade de 
democratização do saber, constituiu desafios para a sociedade brasileira nas primeiras 
décadas do século XX, que deparava com altos índices de analfabetismo. Segundo 
Nunes (1984), Sergipe atendia 1,55% da população nas escolas públicas primárias. 
Mesmo com a expansão do ensino primário através da implantação dos grupos 
escolares, a possibilidade de continuidade dos estudos era difícil. Muitas famílias 
integrantes da elite, contudo, não eram favoráveis à realização dos estudos das filhas 
nos grupos escolares, preferindo as escolas religiosas ou particulares, alegando 
questões referentes ao ensino misto; as famílias das camadas populares alegavam que 
a mulher não precisava saber ler e escrever, para evitar os namoricos ou leituras 
consideradas perniciosas. 

No início do período republicano, a educação continuava sendo privilégio das 
classes mais favorecidas, pois os poucos colégios voltados para o ensino secundário 
estavam sob o controle da igreja ou da iniciativa particular do que do Estado. Em 
Sergipe, além do Colégio Tobias Barreto, da iniciativa privada, o poder público 
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dispunha do Atheneu Sergipense para o público masculino e da Escola Normal, sendo 
que muitas famílias enviavam seus filhos para continuar os estudos em outros estados, 
principalmente na Bahia. 

O atendimento priorizava mais a população masculina do que a feminina, já que a 
mulher tinha uma vida restrita ao ambiente doméstico, onde prevalecia o sistema 
patriarcal. A mulher começou a ter acesso à instrução primária com a Constituição de 
1823, sendo que tinha um currículo diferenciado ao das escolas para os homens. 
Bastava para a mulher aprender "a ler, escrever, as quatro operações de aritmética 
[...] também as prendas que servem à economia doméstica" (DEMARTINI, 1993:6). 
Havia também um controle das leituras permitidas às mulheres por parte de seus pais 
e maridos protetores da inteligência e da moral. Moraes (1998) coloca que o acesso aos 
livros de literatura era limitado e não passava, muitas vezes, de livro de orações que 
servia também de iniciador das mulheres na página impressa. Leituras consideradas 
obscenas ou de cunho político não eram recomendáveis às leitoras do século XIX. 

A leitura dos romances, mesmo às escondidas, contudo fazia parte do cotidiano 
feminino no século XIX, continuando no século XX. 

Mesmo com a criação da Escola Normal no município da Corte (1830) e sua 
expansão pelas províncias do país, estas serão destinadas inicialmente aos elementos 
do sexo masculino, tendo uma existência efêmera. Somente em fins do século XIX, a 
Escola Normal passa a ser vista pela mulher como uma oportunidade de continuar os 
estudos, atraindo moças de famílias abastadas que procuravam apenas elevar o grau 
de educação escolarizada. Durante muito tempo o curso é dado em escolas diferentes 
para cada sexo. 

Almeida (2000) esclarece que "o repúdio à co-educação dos sexos tinha cunho 
moral e religioso, despertando entre os segmentos conservadores um antagonismo 
que era usado como arma para combater as escolas estrangeiras de orientação 
protestantes" (p. 132), as quais viam a mulher como a mais indicada para educar e 
instruir de acordo com os ditames da fé e da moral. Para evitar a influência das ideias 
protestantes e do ensino em escolas mistas, a igreja católica, através de várias ordens 
religiosas, vai incentivando a criação de colégios, muitos dos quais funcionando como 
internato, onde além de instruir, tinham oportunidade de exercer uma influência 
maior sobre o caráter do educando bem como o controle das leituras. 

Em Sergipe várias ordens religiosas se instalam com a incumbência de desenvolver 
a ação educativa, destacando-se as Religiosas Irmãs Sacramentinas e das Irmãs 
Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, respectivamente de origem 
francesa e portuguesa. 

O presente estudo reconstrói o processo de criação, os objetivos e as diretrizes de 
funcionamento bem como a cultura escolar e as práticas cotidianas desses colégios 
visando à formação da mulher. Pautou-se nas contribuições teóricas de Justino 
Magalhães (1998), Michel Foucault (1987), Dominique Juliá (2001), Roger Chartier 
(1990) e Norbert Elias (1990). 

A instituição educativa é construída a partir da história dos homens num processo 
através do qual eles produzem socialmente as suas vidas e que revelam projetos de 
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ordem ideativa, visando à formação humana para a vida em sociedade, dentro das 
concepções vigentes em cada momento histórico. Magalhães (1998) concebe 
instituição educativa como 

uma complexidade espaço-temporal, pedagógica, organizacional, onde se 
relacionam elementos materiais e humanos, mediante papéis e representações 
diferenciados, entretecendo e projetando futuro (s) (pessoais), através de 
expectativas institucionais. É um lugar de permanentes tensões [...] são projetos 
arquitetados e desenvolvidos a partir de quadros sócio-culturais (p. 61-2).  

Para compreensão da existência de uma instituição educacional, há necessidade 
de contextualizá-la na realidade mais ampla que é o sistema educativo, “implicando-a 
no quadro de evolução de uma comunidade e de uma região, é por fim sistematizar 
e (re) escrever-lhe o itinerário de vida na sua multidimensionalidade, conferindo um 
sentido histórico” (MAGALHÃES, 1998, p.2). 

Esse pesquisador alerta no estudo das instituições educacionais da necessidade de 
desvendar os vários significados materializados em todas as dimensões que 
configuram as instituições educativas. Deve-se atentar à dimensão física, envolvendo 
os espaços, contextos e estrutura arquitetônica do edifício que materializa em cada 
elemento de sua composição as opções, as concepções, valores e preocupações de sua 
época, bem como à dimensão humana envolvendo os agentes, a relação entre 
professores, alunos, funcionários, as relações de poder e com a comunidade. Ao 
estudar as práticas educativas dessa instituição de ensino, não se pode considerar que 
estas são civilizatórias. O discurso referente ao processo civilizador, tal como 
formulado por Norbert Elias (1990), é indispensável para entender as relações 
humanas, bem como a instituição escolar, que é compreendida como um espaço 
privilegiado de transformação do homem, da mulher, em seres sociais. 

Para entender como o poder é exercido para controle da mulher no cotidiano do 
colégio e formação de um determinado tipo de caráter, as contribuições de Foucault 
(1987) são de grande relevância. Esse autor descreve o nascimento dos dispositivos 
disciplinares utilizados pelas instituições da sociedade para controlar e punir os 
indivíduos que cometem infrações ou transgridem as normas. Surgem, assim, vários 
mecanismos de poder como o olhar, o exame, com o intuito de vigiar o comportamento 
cotidiano das pessoas, sua identidade, gestos e atitudes. 

No caso da educação feminina, até certo momento, o objetivo era adestrar e obter 
a submissão da mulher, incutindo seu papel na função de preservação da espécie, 
ligada às amarras da maternidade, num fazer considerado repetitivo e sem 
criatividade, vendo a mulher sempre como inferior ao homem. Para conseguir tais 
intentos utiliza-se todo um disciplinamento, controlando-a através dos gestos e 
movimentos do corpo. Há uma codificação do tempo em termos de atividades e do 
espaço a fim de se exercer o controle sobre o indivíduo, sendo que as instituições se 
diferem, pois umas adotam um controle mais rígido, e outras, mais flexível. Esses 
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aspectos sobre o espaço físico, o conjunto de normas e todo o conjunto didático 
pedagógico é revelador significativo da cultura da instituição.  

A compreensão de cultura escolar como um conjunto de normas que definem 
conhecimentos a ensinar, condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 
permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos segundo Dominique Juliá (2001). Há necessidade de recorrer 
também ao conceito de representação, defendido por Roger Chartier (1990), ao 
demonstrar a importância da escola na vida, inclusive de suas alunas. 

Cada ordem religiosa se pautava em finalidades e valores diferentes que vão 
integrar a cultura escolar e influir na formação da mulher, havendo ordens que 
defendia um controle mais austero, outro mais flexível. 

Essa investigação fundamentou-se nos estudos desenvolvidos pelo Grupo dos 
Annales, no sentido em que trabalha com o cotidiano de colégios religiosos voltados 
para a formação da mulher. Baseou-se em documentos arquivados no Setor de 
Inspeção Escolar da Secretária Estadual de Educação, envolvendo os regimentos do 
colégio, as fichas de matrículas e desempenho das alunas e folhetos informativos. Para 
melhor compreender as informações contidas nos documentos bem como 
complementa-las, optou-se também para o uso da entrevista, a fim de obter 
depoimentos de religiosos dessas Ordens, ex-alunas e ex-professoras, atuantes nesse 
período. Fica evidente na análise dos regimentos aprovados em 1952 e 1966 
modificações nas formas de controle e proibições 

 

1.2. A CONGREGAÇÂO DAS SACRAMENTINAS E SUA IMPLANTAÇÂO EM SERGIPE 
A Congregação das Sacramentinas foi fundada por Pierre Vigne em 1715, tendo 

como princípios de vida “a caridade, a vida oculta, o silêncio, a oração: tudo o que 
pudesse ajudá-las a se constituírem missionárias fervorosas, como seu fundador, a 
serviço da Igreja e de seus irmãos” (MENEZES, 1977, p.19). Seu fundador morre em 
1740, mas a Congregação vai ganhando novas adeptas e se expande por alguns países 
da Europa. 

Com a Revolução Francesa sofre processo de expulsão e desapropriação de seus 
bens na França, sendo que as Irmãs Sacramentinas se dispersam. Em 1902, a 
Superiora Geral, Emerenciana Vigne, em Roma, encontra um religioso, amigo do 
arcebispo da Bahia, que a convida para dirigir um orfanato em Feira de Santana, no 
interior da Bahia. Essa Madre aceitou o desafio e escolheu um grupo de cinco irmãs, 
sob a coordenação da Irmã S. Félix Baudet, para iniciar esse trabalho. Em abril de 1903 
as irmãs chegam a Salvador, logo se dirigindo para Feira de Santana, onde fundam o 
primeiro Colégio, em 1903. Retornando para Alagoas, as irmãs também recebem 
convite do governador de Sergipe para contribuir na fundação de um colégio. É 
instalada uma escola (1904), sendo que as freiras ganham depois do governo do 
Estado, Dr. Maurício Gracco Cardoso, um terreno e apoio para construção de um 
colégio, o qual começa a funcionar em 1925 (BERGER, 2003). 
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A análise dos regimentos aprovados em 1952 e 1966 aponta modificações na 
organização administrativa e pedagógica do colégio diante da abrangência das ações 
assumidas e a heterogeneidade do corpo docente, com a admissão de professores 
alheios à Congregação. Formas de controle e proibições são definidas para nortear a 
atuação docente e discente, não atendo-se a melhoria dos aspectos pedagógicos, mas 
a conservação dos dogmas ultramontanos em nome da moral cristã, bem como atender 
aos interesses da elite. 

O regimento detalhava os deveres (art. 26) e o que era vedado ao professor (art. 
27). Entre as proibições destacava: “a) ditar sistematicamente as lições; b) ocupar-se 
em aula de assuntos estranhos à finalidade educativa; c) ministrar, sob qualquer 
pretexto, aulas particulares à alunos da turma sob sua regência; d) aplicar penalidades 
aos alunos, exceto advertência e repreensões; e) contrariar a orientação confessional 
do colégio; f)  mudar os compêndios adotados no início do ano”.  Em relação ao corpo 
discente estabelecia onze deveres que a aluna deveria cumprir: 1) entrar em aula logo 
que seja dado o respectivo sinal; 2) ocupar na classe o lugar que lhe for designado; 3) 
respeitar a autoridade na pessoa de seus depositários, seja Diretora, Irmãs ou 
professores; 4) tratar com urbanidade os colegas, com respeito e distinção à Diretora, 
os professores, assim como as autoridades de ensino; 5) apresentar-se trajadas com o 
uniforme completo; 6) trazer em estado de ordem  e asseio os livros e o objetos 
escolares. As alunas eram proibidas de: 1) ter consigo livros, impressos, gravuras ou 
escritos inconvenientes; 2) perturbar, de qualquer modo, a disciplina das aulas ou a 
ordem do estabelecimento; 3) entrar ou sair da classe, sem permissão do professor; 4) 
ocupar em classe o lugar que não o designado, e 5) utilizar-se de livros ou objetos dos 
colegas sem o consentimento das respectivas donas. A pena a quem infligisse essas 
normas variava conforme a gravidade da falta, indo desde a uma simples advertência 
ao castigo mais forte que era a impossibilidade de sair para visitar os familiares nos 
finais de semana dedicados ao lazer ou à exclusão de matrícula no colégio. 

O dia letivo iniciava às sete horas e trinta minutos, encerrando-se às doze horas, 
sendo que a semana era composta de seis dias, iniciando-se na segunda-feira e 
prolongando-se até o dia de sábado. O período matutino era ocupado com aulas para 
desenvolvimento das disciplinas previstas na grade curricular do curso. No período 
vespertino, as alunas internas se ocupavam das disciplinas Educação Física, Trabalhos 
Manuais, das atividades de banca como reforço de aprendizagem. O turno vespertino 
também era reservado para o horário das visitas. Os familiares, quando vinham do 
interior, só podiam fazer visitas nesse período, para não atrapalhar as atividades 
didáticas. 

Muitas alunas ingressaram no Curso Primário, depois frequentaram o Ginasial, 
continuando o Curso Normal ou Científico, sendo que o colégio funcionava no sistema 
de internato e externato. 

A opção pelo Colégio Nossa Senhora de Lourdes era uma decisão que cabia ao pai, 
por ser um colégio de cunho religioso e manter um controle sobre a mulher, que se 
coadunava como o mantido no âmbito doméstico. 
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Costa (2003) comenta que o propósito inicial das religiosas do Santíssimo 
Sacramento era imprimir, na mulher sergipana, as marcas de uma religiosidade e de 
uma cultura civilizada, à francesa. Civilizar-se, para os franceses, significa estabelecer 
metas e projetar-se no tempo futuro (ELIAS, 1990). Esse propósito se coadunava com 
os desejos das famílias de Sergipe em instruir as mulheres nos moldes da Igreja 
Católica, preparando-as para a maternidade, o cultivo do casamento e a vida de boas 
cristãs. 

As práticas educativas no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, além de favorecer o 
controle da mulher, tinham essa conotação de civilizar, ou seja, de transformação da 
mulher em ser social e cultural. Ao civilizá-la, utilizava-se de uma cultura que envolvia 
a imposição de normas e comportamentos através de um conjunto de práticas. 

As alunas integrantes desse colégio participavam de várias festividades que 
quebravam a rotina cotidiana realizadas na parte interna ou externa do prédio. 
Algumas eram proibidas para jovens em determinada época, como as quermesses 
beneficentes, sendo que depois as freiras começaram a liberar para as moças que 
frequentavam o curso normal e científico.  

O Colégio Nossa Senhora de Lourdes foi extinto em 1973, diante da ampliação das 
oportunidades de escolarização e das mudanças nas concepções de educação da 
mulher que não mais priorizava seu isolamento do convívio social. Atrelado a essas 
mudanças estão os problemas referentes à conservação do prédio do colégio, à 
exigência de se manter restrito à clientela feminina e a sua localização espacial, nas 
imediações do Mercado Municipal Antonio Franco, área que começou a sofrer um 
processo de degradação atrelado ao aumento da prostituição, sendo visto como pouco 
adequado pelas famílias sergipanas para a educação da mulher.  

 

1.3. A CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA 
CONCEIÇÃO. 

O liberalismo desmantelou todo o processo tradicional da transmissão religiosa na 
Europa, que se acentuou com a industrialização. A partir de 1834, cresciam o 
anticlericalismo e o anticongregacionismo, fomentando a indiferença religiosa que 
alastrava sem medida, sendo que nesse momento cria-se a Congregação das Irmãs 
Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição (1871), com o objetivo de se fazer 
chegar a todo o lugar onde houvesse algum bem a fazer ao próximo desvalido. As 
missionárias portuguesas foram para vários países inclusive o Brasil, chegando em 10 
de Setembro de 1911 e se encarregando do ensino nos colégios de Montalegre, 
Alenquer e Itacoatiara, no Estado do Amazonas. A partir daí a missão se expandiu para 
outros locais do país.  

Em 1914, o Cônego Antonio dos Santos Cabral, vigário de Propriá, dirige-se a 
cidade de Penedo (Alagoas), para solicitar à Madre da Congregação das Irmãs naquele 
município, o envio de algumas religiosas para abrirem uma escola em sua cidade natal. 
As Irmãs atendem o pleito e funda o Colégio Nossa Senhora das Graças em 1915 
(MELO, 2007), sendo que depois passam a atuar em Aracaju, onde instalam o Colégio 
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Patrocínio de São José, em abril de 1940. No início ofertam o curso primário, sendo 
que diante da crescente demanda feminina em busca de escolarização, que garantisse 
maior formação e consequentemente, condições de inserção no mercado de trabalho 
e autonomia, passou a ofertar depois o Curso Ginasial (1945) e o Curso Normal (1949), 
funcionando em regime de internato, semi-internato e externato. 

O estatuto do Ginásio Patrocínio de São José previa que: 1) as alunas internas terão 
um dia de saída, no mês (ultimo domingo) de acordo com as médias de 
comportamento e aproveitamento devendo estar de volta até às 18 horas; 2) a falta de 
observância da hora determinada para o regresso ao estabelecimento importa para a 
menina a perda do direito à saída no mês seguinte; 3) as alunas não deverão trazer 
jóias nem objeto de valor, pois o estabelecimento não se responsabiliza por isso; 4) as 
alunas devem escrever aos pais de 15 em 15 dias, sendo que todas as correspondências 
a serem enviadas ou recebidas pela educanda deveriam ser abertas pela diretoria; 5) 
as alunas só podem serem visitadas aos domingos e dias santos, das 9 ás 11 horas. Às 
famílias fora da cidade, permite-se a visita em qualquer hora depois das 8 e antes das 
18 horas, fazendo o possível para serem breves além de evitar perturbação no horário 
escolar; 6) Para se consentir qualquer visita além dos pais, ou irmão, requer-se por 
escrito o consentimento daqueles, sendo recusada a de rapazes, embora parentes das 
alunas; 7) As alunas concorrerão para as despesas comuns extraordinárias, tais como: 
passeios, excursões etc.; 8) Em caso de doença mandar-se-á aviso aos pais ou 
correspondentes a fim de providenciarem a respeito do tratamento, salvo se o mal for 
passageiro e sem consequências; 9) A aluna que se tornar prejudicial às outras será 
despedida do estabelecimento. Os objetos que pertencerem as alunas que deixarem de 
frequentar o Ginásio, devem ser retirados dentro do prazo de 2 meses, fim dos quais, 
serão os objetos dados as alunas pobres;  10)  É terminantemente vedado as internas 
conservar e as internas trazer para o ginásio revistas, romances, novelas; livros de 
quaisquer publicações alheias ao estudo.   

A Pedagogia norteadora da Instituição Franciscana Hospitaleira da Imaculada 
Conceição pautava-se no amor e no acolhimento, a realizar-se numa comunidade de 
irmãos: manifestava no ambiente da família, na vivência do espírito das bem 
aventuranças e das obras de misericórdia e no respeito franciscano pela natureza e por 
todas as criaturas. Além de pautar seus fundamentos nos moldes cristãos, primava 
pela dimensão pessoal e social da aluna, visando o desenvolvimento como um processo 
libertador integral que favorecesse o crescimento físico, intelectual e afetivo. 

As alunas que frequentavam o Colégio Patrocínio de São Jose eram de famílias 
classe média da sociedade sergipana, residentes em Aracaju ou municípios 
interioranos, muitas das quais viviam no sistema de internato. 

As alunas relembram com carinho as freiras que proporcionavam um clima de 
liberdade e mantinham um relacionamento amigável, ao invés de um clima de controle 
rígido. Apesar desse clima de abertura, exigia-se o cumprimento de certas regras de 
convívio social.  

O colégio como os demais do seguimento religioso, possuía normas, as quais 
visavam à manutenção da ordem, consoante com as colocações de Foucault. Por isso 
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o cotidiano diário das estudantes, era planejado e seguia determinados horários. Essas 
regras pautavam a ação das alunas tanto internas como externas.  

Tinha determinados horários, determinadas regras que a gente tinha que seguir. 
Tinha horário de acordar [...] A gente acordava cedinho às 6 horas. Tinha de 
cuidar da higiene, depois tinha de rezar, ir à missa. A missa geralmente era antes 
da aula. Às seis e meia. Depois da missa, às 7 horas tinha o café. As aulas, se não 
me engano, começavam às 8 horas e terminavam às 12 horas... As internas 
descansavam um pouco depois do almoço e depois iam para o que a gente 
denominava de banca. Tinha o intervalo para o lanche e voltava para a banca. 
Tinha o recreio e depois esperava pela hora do terço... – O terço era às seis horas 
e depois tinha o jantar. Após o jantar tinha o horário livre, sempre com a 
presença das irmãs. Depois a gente ia dormir... Entre as 20 horas e meia às nove 
horas. Às vezes tinha aluna que ainda ficava estudando, mas no horário de 
dormir reinava o silêncio absoluto. E ali, no dormitório ficava uma freira para 
estar vigiando as alunas... O horário tinha de ser seguido, cumprido, tocou o sinal 
a gente tinha de ir ( Ex-aluna M. E.) 

Através desses depoimentos pode-se verificar que as normas do colégio não eram 
rígidas, visavam manter a ordem dentro das regras vigentes.  O que distingue esse 
colégio do anterior era o clima de amizade e o respeito que pautavam as relações entre 
as freiras e as alunas, o que gerava um clima mais cordial, pois existia o diálogo entre 
ambas.  

As alunas participavam de várias festividades, fossem de cunho religioso até 
mesmo de festas sociais, no recinto do colégio e na sociedade, como uma forma de 
recreação e fortalecimento do convívio social. 

 

1.4. LEITURAS SUGERIDAS E PROIBIDAS 
À análise do sistema de controle disciplinar e do cotidiano dos colégios, esse 

trabalho se debruça também sobre os autores e as práticas de leitura visando à 
formação feminina, que se diferenciavam nessas duas instituições religiosas que 
tinham normas estabelecendo proibições às alunas em relação ao porte de livros, 
impressos, gravuras ou escritos inconvenientes.  

Essas normas favoreciam um controle sobre a mulher pautando-se na 
representação de mulher como mãe espiritual em relação aos comportamentos e as 
obras e leituras. Considerando que o tipo de leitura desempenha influencia na 
formação de jovens ao difundir normas e valores, uma vez que o leitor não se posiciona 
de maneira passiva ao texto, ao contrário, deve “ativar-se para dentro dele, captar 
seu significado e aplicá-lo à vida pratica”, as freiras colocavam restrição a certas 
leituras. As leituras proibidas envolviam desde os poetas que faziam poemas com 
conteúdos mais recheados de erotismo, até o grande motivo que eram as revistas de 
quadrinhos, isto é, as fotonovelas. Essas revistas se caracterizavam por constituir uma 
sequência de quadrinhos que utilizam, no lugar de desenhos, fotografias, além do texto 
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verbal, de forma a contar sequencialmente, uma história. Sua principal característica 
é a intriga sentimental, geralmente apresentando uma heroína de origem humilde que 
luta por um amor difícil e complicado, alcançando seu objetivo de felicidade no final 
da narrativa. As personagens apresentam um perfil pouco trabalhado 
psicologicamente, com características maniqueístas e as consequências são sempre 
estereotipadas. Esse tipo de impresso teve um mercado cativo no Brasil entre os anos 
de 1950 e 70, sendo que havia várias revistas que atraiam a clientela feminina. 

A primeira revista de fotonovelas publicada no Brasil foi “Encanto”, apesar de que 
a revista “Grande Hotel” já tinha circulação iniciada em 1947, só inserindo a fotonovela 
a partir de 1951. Com a grande aceitação desse impresso, foram surgindo outras 
revistas como Capricho, Super Novelas Capricho, Ilusão, Noturno, Fascinação, 
Contigo, Sétimo Céu, Carinho, Carícia, além de outras de circulação restrita. 

Muitas jovens burlavam o controle das freiras, levando e trocando essas revistas 
no colégio. Durante as aulas colocavam as revistas embaixo das carteiras e passavam 
a aula lendo as historias em quadrinhos. As freiras já sabiam que aquilo perturbava e 
mantinham um controle rígido, pois alegavam que essas revistas propagavam um tipo 
de amor que não era cristão, propagavam a lascívidade. No Colégio Nossa Senhora de 
Lourdes as religiosas retiravam o material e aplicavam castigos às alunas que fossem 
surpreendidas com tal material de leitura, enquanto no Colégio Patrocínio São José, 
as freiras além dos sermões, desenvolviam um trabalho de sensibilização junto às 
alunas.  

Além do controle, as freiras do Colégio São José resolveram transformar isso em 
uma campanha moral. Como as revistas de fotonovelas propagavam um tipo de 
amor que não era cristão, era necessário que destruísse essas revistas, e 
instigavam as alunas até a mostrar quem eram as colegas que liam, que traziam 
essas revistas. E assim estabeleciam uma forma de concorrência entre as turmas, 
uma gincana para ver quem trazia a maior quantidade dessas revistas, E, no 
ultimo dia da campanha, onde era feito uma grande montanha das revistas, uma 
fogueira com as revistas que tinham sido trazidas e eram queimadas 
publicamente (ex-aluna T.O.).  

Em detrimento à leitura das revistas de fotonovelas, a revista “Primavera em Flor” 
era liberada pelas religiosas do Colégio São José. Essa revista era impressa por 
“Ambrosiana Cia. Gráfica e Editorial”, em São Paulo. As alunas entrevistadas 
relembram o uso desse impresso. 

As freiras recomendavam as boas leituras como no caso da revista Primavera 
em Flor [...] essa revista trazia conselhos para a vida diária, assuntos de moda, 
reportagens de diferentes países e seus costumes [...] ela procurava moldar um 
tipo de mulher, de jovem crista A revista sempre trazia na capa artistas famosas, 
personalidades, moças bonitas e recatadas [...] era uma coisa que as freiras 
aceitavam. 
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Mamãe assinou essa revista pra mim quando eu estava no ginásio, na década de 
60 (ex-aluna T.O.).  

Essa revista teve circulação no Brasil e em Portugal, durante os anos 60 e 70 do 
século XX, podendo  ser adquirida pelo Correio ou por meio de assinaturas com vários 
representantes residentes nas capitais dos estados e principais cidades, conforme 
relação de endereços e representantes constantes na seção “Campanha das Estrelas” 
constante da revista (1964, p. 35). 

A revista em circulação em novembro de 1964 tinha a seguinte estrutura e 
respectivos artigos no sumário: Páginas amenas (Férias à vista, O coelhinho 
generoso, Você anda com o espírito abatido? Tem você espírito universal?); Páginas 
formativas (Receitas para sua vida, Retrato sem retoque, O gigante de Deus, A 
grande aventura, Conversando com você, A Igreja deseja, Exame de consciência 
ecumênico); Páginas Informativas (Encontro em Bombaim, Um católico na 
Rússia); Páginas culturais ( No encontro das retas, Domício da Gama, Mosteiro e 
Igreja de Alcobaça, Os grandes do mês (biografias de Lima Barreto (1881-1922) e 
Carolina M. de Vasconcelos (1851-1925), A mulher na Tailândia) e Páginas Práticas 
(Defenda sua saúde, Para o barzinho: capa de crochê para copo e garrafa, Molde e 
figurinos e o Cantinho das noivas). 

As reportagens enfatisavam o modelo de mulher culta e cristã, sendo que as 
orientações contidas no “Cantinho das noivas” bem expressam os valores propagados 
por esse periódico em relação à mulher. 

Em termos do ensino de Português e Literatura, muitas obras de escritores 
brasileiros como José de Alencar (como Iracema, Senhora), de Machado de Assis 
(Dom Casmurro) e de Adolfo Caminha (A normalista) eram proibidas nesses colégios 
católicos. As freiras aboliam esses autores e suas obras por considerá-los 
revolucionários e desaconselhados para meninas, segundo depoimento da escritora 
Ligia Pina. Essa aluna apreciava a literatura e no período em que estudava tinha como 
livros preferidos exatamente aqueles que as freiras mais criticavam. 

Entre as obras aconselhadas e indicadas destacavam-se as leituras amenas e 
delicadas, envolvendo amores românticos e bem sucedidos, como o livro do Pequeno 
Príncipe e de Eça de Queiroz. 

As alunas desses colégios recordam das leituras dos romances da Coleção de M. 
Delly, os quais narravam a trajetória de vida da infância ao casamento na fase adulta 
de moças exemplares, em um clima de encantamento e fantasia, típicos dos contos de 
fadas, nos quais se assegurava à leitora curiosa o benefício de um final feliz. Os 
romances utilizavam de descrições minuciosas de paisagens exóticas e luxuriantes, 
personagens jovens, bonitos e ricos que alimentavam a fantasia e a imaginação das 
jovens leitoras. As mulheres heroínas descritas nos romances eram sempre claras e 
santas, de andar gracioso, que além das características físicas ligadas ao padrão 
idealizado de beleza, eram apresentadas como virtuosas, de caráter reto e temente a 
Deus. Essas personagens não utilizavam traço de pintura no rosto, decotes e roupas 
transparentes, não se fazendo nos romances alusões ao corpo com o propósito de 
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produzir pudor feminino e resguardar os valores do catolicismo que, por tradição, 
diabolizava a sexualidade. 

Nos romances de M. Delly aflora a dedicação religiosa dos personagens envolvendo 
a participação nos ritos e cerimônias da igreja católica (batizados, primeira comunhão, 
casamento, frequência a missas, culto mariano), situações em que o casal emociona-
se em conjunto e manifesta sentimentos de enternecimento. É evidente a valorização 
da mulher como mãe de casa perfeita, o que encontra ressonância nos objetivos e 
valores propagados nesses colégios. A aceitação dessas obras poderia ensejar a leitura 
pelas jovens e a apropriação de valores, as mudanças de pensamentos e condutas 
(CHARTIER, 1990), moldando, plasmando certa visão de si própria e do mundo, que 
atendesse aos valores e preceitos da igreja católica.    

Em contraposição à cultura escolar desses colégios, no Instituto de Educação Rui 
Barbosa, principal instituição da rede estadual visando à formação para o magistério, 
as obras de José de Alencar, Machado de Assis, eram objeto de leitura na disciplina de 
literatura, sendo que algumas jovens demonstraram interesse em temáticas que lhe 
instigavam e possibilitavam novas descobertas em assuntos referentes à educação 
sexual, conhecimento da anatomia humana e do funcionamento dos próprios órgãos, 
considerados tabus pela sociedade sergipana da segunda metade do século XX, 
conforme constatou Melo ( 2008). 

Os livros “Nossa vida sexual”, de Fritz Kan, e “Sexologia” de Forrel eram livros 
considerados desaconselháveis, mas muitas jovens da rede pública tiveram acesso a 
essas obras as quais foram objeto de leitura às escondidas, diante do controle escolar 
e o momento político vivenciado no país – o regime militar. Assim, as normalistas se 
apropriavam de conhecimentos muitas vezes negados, nos diálogos travados no 
campo familiar e escolar, em contraste às jovens que frequentaram os colégios 
mantidos por entidades religiosas.  

 
CONCLUSÕES 

Através desse estudo pode-se concluir que na segunda metade do século XX, 
mesmo com a influencia do movimento feminista que expandiu os direitos da mulher 
e da legislação que vai garantindo a conquista de vários privilégios, a mulher continua 
tendo uma educação que pouco favoreceu sua autonomia e capacidade crítica 
reflexiva, pois muitas obras destinadas às práticas de leitura eram consideradas 
desaconselháveis e proibidas nos colégios católicos, pois as mesmas atentavam à moral 
e aos bons costumes e sua apropriação poderia afetar normas e condutas almejadas 
socialmente. 

 
BIBLIOGRAFIA 



 

 
 

16 

Almeida, J. S.(2000).  As propostas acerca da coeducação dos sexos nos finais do 
século XIX: ambiguidades de ordem moral e religiosa. In: Programas e Resumos de 
trabalhos do I congresso Brasileiro de História da Educação. Rio de Janeiro. 

Berger, M. A. e Souza, I. de A.(2003).  O Colégio Nossa Senhora de Lourdes e a 
Formação da Elite Feminina. Revista do Mestrado em Educação, Aracaju - Sergipe, 
v. 5, p. 37-54. 

Chartier, R. (1990). A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: 
DIFE.  

Costa, R. M.(2003). Fé, civilidade e ilustração: as memórias de ex-alunas do 
Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1903-1973). São Cristovão: Dissertação defendida 
no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFS.  

Cunha, M. T.(1998) Santos. Mulheres e romances: uma intimidade radical. In: 
Cadernos CEDES, V. 19, no. 45. 

Demartini, Z. de B. F.; Antunes, F. F. (1993). Magistério Primário: profissão 
feminina carreira masculina. In: Cadernos de Pesquisa.  (pp 5-14). São Paulo: 
Fundação Carlos Chagas. 

Elias, N. (1990) O processo civilizador I: uma história dos costumes. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar.  

Foucault, M. (1987) Vigiar e Punir.  Petrópolis: Vozes. 
Juliá, D. (2001) A cultura escolar como objeto de estudo. In: Revista Brasileira de 

História da Educação. (pp.9-43). Campinas: Editora Autores Associados. 
Magalhães, J. (1998) Um apontamento metodológico sobre a história das 

instituições educativas. In: C. Souza, & D. B. Catani. (orgs.) Práticas Educativas, 
culturas escolares, profissão docente. São Paulo: Escrituras Editora. 

Melo, S.P. de A. (2008) Representações das práticas de leitura de normalistas do 
Instituto de Educação “Rui Barbosa” durante as décadas de 60 e 70 do século XX. 
Aracaju: Dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFS. 

Melo, V. A.. (2007) As Filhas da Imaculada Conceição: um estudo sobre a 
educação católica (1915-1970). Aracaju: Dissertação defendida no Programa de Pós-
Graduação em Educação da UFS. 

Morais, M.A. C. de. (1998)  A leitura de romances no século XIX. In: Cadernos 
CEDES. Vol. 19. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci=arrtext&pide=S01011-
312621998000200005. Acesso em 5 de julho de 2014. 

Menezes, J. M. V. (1997) Sacramentinas no Brasil. 1903-1978. Salvador (BA). 
Nunes, M. T.(1984)  História da Educação em Sergipe.  Rio de Janeiro: Paz e 

Terra; Aracaju: Universidade Federal de Sergipe. 
REVISTA PRIMAVERA EM FLOR. Ano XI, no. 9, novembro de 1964. 

 
  



 

 
 

3 

 

 

ID: 159 

 

A instrução como Missão: livros, manuais e compêndios 

didáticos e históricos de Rocha Pombo, 1900-1933 
 
AUTOR: 
Alessandra Pedro 
 
FILIAÇÃO: 
Universidade Estadual de Campinas 
 
  



 

 
 

4 

RESUMO  

Esta comunicação analisa os trabalhos históricos e didáticos de José Francisco da 
Rocha Pombo, (1857-1933), jornalista, professor, historiador, político e escritor. O 
estudo concentra-se nas três primeiras décadas do século XX, buscando apreender os 
impactos da produção voltada para o ensino e também como foi construído seu 
pensamento, bem como as transformações em sua escrita e no papel desempenhado 
pelo autor em sua sociedade. A análise concentra-se em: "Compêndio de História da 
América" (1900), "História do Brazil (Illustrada)" (1905-1917) e "Nossa Pátria" (1917), 
e tem por objetivo atentar para a discussão sobre a divulgação do conhecimento 
histórico a partir da formação básica. É argumento desta comunicação que Rocha 
Pombo não era apenas um dos principais autores de compêndios e manuais didáticos 
no início do século XX, mas, também, um agente solidificador de uma ideia de nação 
e de conformação étnica da sociedade brasileira. Suas obras obtiveram enorme difusão 
e foram utilizadas em sala de aula por mais de 50 anos, o que o estabelece como um 
objeto de estudo imprescindível não apenas para a história intelectual, mas também 
para a história da educação na primeira metade do século XX. 
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1. BREVE APRESENTAÇÃO DO AUTOR 

Esta comunicação tem como foco apresentar os resultados da pesquisa de 
doutorado sobre a produção histórica e didática de Rocha Pombo. Trata-se das 
considerações chegadas a partir um estudo das primeiras décadas do século XX, 
focado na a produção voltada para as escolas, mas que também busca compreender a 
construção do pensamento, as transformações na escrita e o papel que o autor 
desempenhou nas sociedades em que viveu.  

José Francisco da Rocha Pombo, paranaense da cidade de Morretes, nasceu em 4 
de dezembro de 1857. Foi mestre escola no subúrbio de Morretes, a partir de 1875 
(Pombo 1957, s/n); iniciou sua vida profissional aos 18 anos como professor, aos 22 
anos fundou o seu primeiro jornal, O Povo (1879) em Morretes, foi ainda literato, 
político, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, autor de diversos manuais e 
compêndios didáticos e historiador (Cardim 1958, p. 3-4). 

No ano de 1880, mudou-se para a capital da província, Curitiba, onde também 
atuou como professor e jornalista. Dois anos depois, casou-se, em Castro com D. 
Carmelita Madureira Azambuja e de seu matrimonio nasceram 7 filhos: Maria Júlia, 
Dr. José Francisco da Rocha Pombo Filho, Regina, Vitor, Marieta, Carmelita e Judith 
(falecida em 1891, aos cinco meses, de inflamação intestinal) (Diário do Commercio 
1891, p. 1). 

Iniciou sua obra literária em 1881, com o romance A honra do Barão, daí seguiu-
se uma série de outras obras: Dadá ou a boa filha e A religião do belo, de 1882; 
Petrudello, Nova Crença e Supremacia do ideal, de 1889; Visões e A Guairá, de 1891; 
In Excelsis, 1895; Marieta, 1896(Pombo 1957, s/n). Em 1897, Rocha Pombo e sua 
família se mudam para a capital da República, três anos depois publicaria sua primeira 
obra didática. A partir daí, Rocha Pombo inicia a sua fértil carreira como autor de 
manuais e compêndios didáticos, publicando diversas obras sobre a história do Brasil, 
de alguns estados.  

Assim, tendo em vista a sua extensa produção escrita, foi alvo de várias pesquisas, 
geralmente, focadas em sua produção de compêndios e manuais didáticos- dentre os 
quais destacam-se o, já citado, Compêndio de História da América (1900) e Nossa 
Pátria (1917) -, em sua obra literária mais difundida, o No Hospício (1905) – 
principalmente as voltadas para o estudo da loucura ou da literatura simbolista -, e em 
seu papel como historiador pouco valorizado em seu tempo – trabalhos que analisam 
majoritariamente a sua História do Brazil em 10 volumes (1905-1917) e A Supremacia 
do Ideal (1889).  

Paralela à sua vida e produção literária, historiográfica e didática Pombo manteve 
sempre a sua profissão de professor, lecionando na Escola Normal. Desde a mocidade 
esteve ligado a grupos diversos, no Paraná fez parte da associação abolicionista, do 
clube republicano e manteve-se ligado a vários intelectuais e políticos locais. Rio de 
Janeiro, após a publicação de seu Compêndio de História da América e de O Paraná 
Centenário, entra para os quadros dos historiadores ligados ao IHGB; esteve dentre 
os nomes de literatos do movimento simbolista; por três vezes foi indicado para a 
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Academia Brasileira de Letras (ABL), sendo eleito para a cadeira n° 39, em 1933, 
alguns meses antes de sua morte (Cardim 1958, p. 10-11). Morreu na cidade do Rio de 
Janeiro, em 26 de junho de 1933.  

Contam seus biógrafos que passou seus últimos anos em extrema pobreza e com a 
saúde bastante debilitada. Para além de suas pretensas dores e dificuldades na vida, 
Rocha Pombo circulou por diversos meios, discutindo publicamente temas como a 
abolição, a república e a imigração etc. Desde suas primeiras publicações em jornais 
paranaenses, Rocha Pombo, apresenta-se a favor da república, do evolucionismo, do 
fim da escraviddão como caminho para que o Brasil se tornasse atrativo à imigração 
europeia. Suas considerações são profundamente marcadas pelas discussões raciais e 
por sua leitura de Charles Darwin, Camille Flammarion, Hebert Spencer e Louis 
Büchner.  

1.1. A OBRA HISTÓRICA E DIDÁTICA DE ROCHA POMBO 

Rocha Pombo não era apenas um dos principais autores de compêndios e manuais 
didáticos no início do século XX, mas, também, um agente solidificador de uma ideia 
de nação e de conformação étnica da sociedade brasileira. Suas obras obtiveram 
enorme difusão e foram utilizadas em sala de aula por mais de 50 anos, o que o 
estabelece como um objeto de estudo imprescindível não apenas para a história 
intelectual, mas também para a história da educação e para o entendimento da 
conformação da escrita da história do Brasil na primeira metade do século XX.  

O autor conseguiu construir uma obra histórica e didática essencial para a 
compreensão das ideias de raça e de nação que se constituiram no Brasil durante a 
primeira república. Seus livros iniciais, quando condensados, adaptados e 
reformulados para o ensino de história se tornam grandes sucessos e possuem uma 
trajetória surpreendente. Assim, a análise das obras  de Rocha pombo ajuda a 
vislumbrar não apenas a história pessoal do autor ou a construção de seu pensamento, 
mas também de encaminhamentos de temas cruciais para a formação daquilo que hoje 
se constitui o Brasil. Permite o reconhecimento de uma proposta de nação concebida 
por determinado nacionalismo (Hobsbawm 2013, p. 17-18), assim a nação de Rocha 
Pombo não é a única proposta para a comunidade imaginada, mas é uma que foi ampla 
e longamente difundida por meio do livro didático. 

A análise do Compendio de Historia da America e a sua comparação com as outras 
obras de Rocha Pombo, permitiu concluir que ele não apenas inaugura a escrita 
didática e histórica do autor, mas também serve de “laboratório” para a constituição 
de sua forma de escrever, estabelecendo alguns padrões e caminhos que o autor 
manteria e desdobraria em suas obras posteriores. Assim, essa é uma obra que carrega 
em si a forma de escrever e fazer a história, uma história que visava não apenas 
apresentar os fatos, mas principalmente formar pedagogicamente a nação, atingindo 
públicos maiores e criando uma narrativa da história oficial em uma linguagem 
apropriada a vários públicos dentro e fora do universo escolar.  
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Em Historia do Brazil (Illustrada) Rocha Pombo toma a América Latina como 
foco ao analisar o encontro e a fusão das três raças inserindo o país na história do 
Continente. Tal inserção pode ser explicada tanto pelas demandas do período, que 
colocava a América e o papel do Brasil Republicano em seu interior como um tema de 
destaque na busca por estabelecer uma identidade apartada daquela ligada a Portugal, 
quanto como um reflexo ou desdobramento de seu estudo anterior sobre a história da 
América, o que se comprova pela reprodução de vários trechos e ideias do Compendio 
de Historia da America ao longo dos volumes iniciais da obra. Em Historia do Brazil 
(Illustrada) a mudança mais importante na interpretação de Rocha Pombo está posta 
sobre as três raças. Se no Compendio de Historia da America a mestiçagem se 
apresentava como um grande mal, como aquilo que deturpava e colocava em risco o 
elemento branco, as suas leituras nos anos entre a escrita das duas obras, 
principalmente a influência da obra de Sylvio Romero, haviam modificado 
profundamente o direcionamento que o autor daria para o tema. História do Brazil 
(Illustrada) é quase um clamor pela mestiçagem, ela passa a estar no centro da análise 
do autor e isso influenciaria a forma como ele estabeleceria o papel das três raças em 
seu material didático. Há uma grante tentativa de redenção das três raças 
anteriormente apresentadas. 

O europeu de Rocha Pombo deixa de ter o indígena vitimizado como principal 
ponto de partida para a análise e deixa de ser acusado de omisso no que se refere à sua 
obrigação de guiar à raça inferior à civilidade. É interessante verificar que, em suas 
notas de rodapé, Rocha Pombo continua a criticar o trabalho dos missionários nas 
reduções e traz novamente o caso do Paraguai para discutir os males da atuação nesses 
espaços para os indígenas ali encontrados, mas no texto de forma geral há uma 
tentativa de justificar a atuação dos colonizadores, principalmente aqueles do primeiro 
século da conquista. O branco assume um papel que estará sempre atrelado a seu 
relacionamento com a terra, com o meio em que vivia antes e com aquele a que fora 
lançado no processo de conquista.  

Assim, o europeu vilanizado do Compendio de Historia da America está redimido 
e tem o seu embrutecimento justificado. Nessa construção temos clara a proposta 
determinista da obra, em que a supremacia da terra, do geográfico modela o 
estrangeiro, conferindo a ele audácia, resistência, mas também o espírito de 
indisciplina, insubordinação que, para da Rocha Pombo, são as marcas americanas. 
Características que o regime colonial agravara. Se o rei estava longe daqueles que 
instituía como autoridade na colônia, o aventureiro, aqui colono, também se sentia 
livre para agir na vastidão de um paiz que era seu (Pombo 1905, p. 28), assim como 
o funcionário se sentia livre para seus abusos. Dessa forma, na América havia duas 
castas: uma que mandava e enriquecia; outra que tinha de envilecer-se na submissão 
e miséria ou de resistir e protestar pelo martyrio (Pombo 1905, p. 28).  Portanto, a 
terra e o próprio sistema colonial empurravam o segundo grupo para a ação, para a 
dureza e para a vilania no trato com o aborígene, mas também acabava por conformar 
um novo americano que não se sujeitava à metrópole e que no decorrer dos séculos se 
mostraria autônomo e insurgente. 
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Esse europeu modificado pelos “novos ares” (Pombo 1905, p. 28), endurecido, 
vilanizado, encontra com o selvagem, despreparado, incapaz de defesa, subjugando-o 
ou obrigando-o a fugir para a floresta. Aqui a fórmula utilizada para analisar o contato 
é a mesma utilizada no compêndio, em que o grupo subjugado, escravizado, com a 
força e o espírito da raça apagado só que entra no caldeamento geral. O indígena mais 
fraco, sem as melhores características da raça pura que entrou no caldeamento, era em 
sua maioria mulheres e crianças, uma vez que os homens fugiam e se embrenhavam 
nas matas. Sendo a mulher o elemento indígena do contato, um indivíduo incapaz de 
protesto e que apresentava uma preferência inegável pelo branco, o resultado só 
poderia ser um mestiço, bastardo, enfraquecido e sem as melhores qualidades de 
ambas as raças. Assim, a raça americana entra na sociedade pela servidão e pelo 
abastardamento por gerações e gerações. O autor conclui que o que houve na América 
não foi uma conquista no sentido antigo do termo – apossamento do solo com repulsa 
e exclusão dos que o ocupavam (Pombo 1905, p. 28) – mas sim um encontro, uma 
cooperação de raças, que se deu em circunstâncias especiais, dadas principalmente 
pela enorme diferença das raças em contato. Os resultados desse contato, talvez 
pudessem ter sido outros, mas Rocha Pombo estabelece que da forma como se deu 
essa fusão historicamente o resultado era legítimo e o indígena teria sido o elemento 
que mais ganhara. Rocha Pombo dá aos aborígenes o “crédito de estarem eles 
caminhando”, desde o momento da conquista, rumo à civilização e de que chegariam 
um dia à integração historica e a uma intensidade de vida collectiva tão notáveis 
(Pombo 1905, p. 31) como aquelas vividas no Brasil do início do século XX. Mas isso 
levaria séculos, quiçá milênios, e somente se com eles não se amalgamassem nesse 
percurso, povos ainda mais bárbaros e atrasados. Assim, o contato e a fusão de 
indígenas e brancos foi um grande ganho para a raça inferior.  

Restaria então a indagação de se a raça branca algo ganhara com isso. Pelo tom do 
texto de Rocha Pombo, por sua apresentação do tema e por sua argumentação é 
possível imaginar que não, assim como em nada sairia ganhando no contato com o 
terceiro elemento inserido no caldeamento que culminaria na composição da raça 
histórica. Não bastasse o contato entre o aventureiro europeu vilanizado e o selvagem 
americano, entra nessa mistura outra raça, muito mais bárbara e trazendo maiores 
prejuízos não apenas para o elemento branco, mas também para a forma como o 
trabalho se organizaria na sociedade brasileira: o africano escravizado (Pombo 1905, 
p. 31-32). Segundo Rocha Pombo, a intervenção do terceiro elemento fora mais 
regular, mas também muito mais dolorosa (Pombo 1905, p. 31). 

Esse negro, escravizado e sem defensores, tem como grande característica uma 
natureza profundamente, imensamente affectiva (Pombo 1905, p. 32), o que o levava 
a aceitar de forma resignada a nova escravidão, que para o autor, mais uma vez, não 
se apresentava de forma tão terrível como aquela existente na África. É claro que o 
autor não nega a existência de resistência, mas sobre isso esclarece que o negro só 
protestou depois que os ares da terra lhe foram creando impulsos novos na alma de 
exilado. Ainda assim protestou mais contra os excessos do seu martyrio do que 
contra as miserias do captiveiro (Pombo 1905, p. 32). Seria apenas o excesso, aquilo 
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que era considerado injusto – mesma fórmula utilizada para a análise das revoltas no 
compêndio – que levaria a revoltas e ao aquilombamento.  Dessa forma, o que valia 
ser ressaltada era a espantosa resignação do elemento negro, que enfrentara o 
cativeiro e o trabalho forçado de forma a não odiar aquele que o impunha. Uma raça 
que embora padecesse muito mais que a indígena tinha como resultado de seu traslado 
para a América um ganho muito maior do que aquele alcançado pelo elemento 
autóctone. Nas palavras de Rocha Pombo: (...) foia raça negra mais feliz na America 
do que a raça aborigena: a sua incorporação foi mais perfeita e o concurso que lhe 
devemos é infinitamente mais vasto (Pombo 1905, p. 32). 

É importante ressaltar que essa modificação na análise do papel do elemento negro 
traz para o texto de Rocha Pombo uma série de contradições, na medida em que o 
negro que ele constrói em Historia do Brazil (Illustrada) é tão brutalizado e 
desumanizado quanto aquele do Compendio de Historia da America. A tentativa de 
encontrar qualidades no elemento negro acaba por reforçar a ideia de inferioridade 
racial. 

O autor conclui seu capítulo inicial sobre as três raças: 

Eis ahi as condições em que se fez no Brazil a mistura das tres raças: a branca, 
superior, entrou dominadora: apossou-se da terra e da riqueza, fez a ordem 
politica e deu direcção ao espirito nacional; as duas raças subalternas entram 
degradadas – uma pela oppressão humilhate; outra pelo captiveiro. (Pombo 
1905, p. 32) 

Essa fórmula, assim como as conclusões sobre o resultado desse contato, foi 
retomada na construção de seu material didático. Assim como o Compendio de 
Historia da America se constitui no “laboratório” de escrita didática de Rocha Pombo, 
o Historia do Brazil (Illustrada) foi seu “laboratório” e principal fonte para a escrita 
dos manuais didáticos. Unindo as duas “fórmulas”, as duas práticas e os dois modos 
de fazer história Rocha Pombo se tornou um extraordinário sucesso de público e de 
vendas por mais de cinquenta anos, permanecendo entre os autores lidos por alunos 
do Brasil todo no decorrer de pelo menos cinco gerações que viram nascer e cair 
governos ditatoriais e democráticos.  

A principal obra didática de Rocha Pombo, Nossa Patria: narração dos fatos da 
História do Brasil através de sua evolução com muitas gravuras explicativas, é um 
pequeno livro de 162 páginas. Dividido em cinquenta lições de duas páginas, com 
sinopse dos quatro séculos de história do Brasil, que traz os assuntos divididos por 
século e índice das lições. A história que propõe é contada em uma linguagem simples 
e despojada e inicia-se com os símbolos da pátria, as quatro primeiras lições são 
dedicadas à glorificação do sentimento de pátria como local não apenas em que se vive, 
mas ao qual estamos ligados pelo amor. Após essa apresentação o livro adentra o 
período colonial e segue até o período republicano. Rocha Pombo encerra seu livro na 
década de 1910. 
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 A obra faz parte de um conjunto de três compêndios didáticos encomendados a 
Rocha Pombo pela Weiszflog Irmãos. A parceria entre Rocha Pombo e a Weiszflog 
Irmãos/Melhoramentos produziu grandes sucessos de venda e público computando 
mais de um milhão de exemplares. Entretanto, nenhuma das obras de Rocha Pombo 
seria tão difundida quanto Nossa Patria. A obra teve 88 edições ao longo de 53, 
somando mais de 452 mil exemplares (Lucchesi 2009) o que estabelece o livro como 
um fenômeno de vendas desde sua primeira edição. Uma prova disso é que em 1922, 
Nossa Patria estava em sua 16ª edição, trazendo a informação de que era aprovado 
oficialmente nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, Maranhão e 
adotado no Ensino desses Estados e nos de Paraná, Bahia e Rio Grande do Norte 
(Pombo 1922). Além disso, proliferam notas em jornais que indicam o livro na lista de 
materiais didáticos a serem adotados em diversos estados da federação. 

Essa difusão de Nossa Patria em vários estados, o montante de seus exemplares 
publicados e a sua permanência no mercado, estabelece-o como uma obra de destaque 
na concepção de conceitos difundidos e solidificados por meio do ensino básico a que 
teveram acesso gerações de brasileiros. Eles não apenas iniciaram seus estudos pela 
obra de Rocha Pombo, mas também podiam estender esse contato nos anos seguintes 
de sua formação, uma vez que outras obras do autor também se tornaram muito 
difundidas: História do Brasil para ensino secundário, História do Brasil, Ensino 
Superior e a edição de História do Brasil nova edição illustrada (vendida porta a 
porta). 

A obra manteve seu formato e conteúdo praticamente inalterados de 1917 a 1965 
(84ª edição), quando ganha uma edição revista e atualizada (Pombo 1965, Ed. 84) e 
passa a se chamar Pequena Historia do Brasil – Nossa Pátria narração dos fatos da 
história do Brasil através da sua evolução; deixa de ter capa dura que deixa de trazer 
duas crianças em atitude de reverência à bandeira nacional e passa a ter a figura de 
Antonio Raposo Tavares em Guarujá (retirada de um quadro de Teodoro Braga). 
Ganha orelha, em que a relação entre Rocha Pombo e o ensino do amor pátrio é 
ressaltada; tem suas gravuras substituídas por ilustrações de Fernando Dias da Silva e 
Heros Lima; deixa de ter a breve apresentação feita por Rocha Pombo, em 1917, e 
ganha uma nova assinada pela Edições Melhoramentos; traz uma breve biografia do 
autor. É importante destacar que essas alterações no formato da obra não promovem 
alterações significativas em seu conteúdo. A revisãoe atualização do texto é feita pelo 
renomado professor e autor de material didático Lourenço Filho, que complementa a 
obra no que se refere ao período de 1922 a 1964, aumentando em duas páginas e meia 
a lição L (Governo da República). É interessante destacar nessa atualização que, 
embora se tenha ampliado a lição sobre o período republicando, inserindo 
informações sobre os governos e acontecimentos como a Segunda Guerra Mundial, a 
fundação de Brasília e a deposição de João Goulart e o estabelecimento do governo 
militar, a última lição proposta por Rocha Pombo em 1917, O que é hoje o Brasil – 
mantém-se inalterada, bem com teor geral e patriótico que ali encontramos: 

(…) 
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Veriamos, então, como nunca desfalecemos no esforço constante, de crear aqui 
uma civilização que faça honra ao continente americano. 

E isso estamos alcançando. 

Podemos bem ufanar-nos de estar fazendo dignamente o nosso papel na 
America. 

Basta indicar o oriente que temos seguido em toda a nossa historia. 

O que adoptamos como regra da nossa existencia entre as oitras nações foi 
sempre a justiça. 

(...) 

E assim como a justiça é a nossa regra em relação aos outros povos, a concordia 
e a fraternidade são os principios que regem a nossa vida no trabalho. Sem 
vaidade, podemos dizer que vamos para o futuro com toda coragem, levando à 
nossa frente um estandarte em que se lêm estas palavras por divisa: Lá fôra, 
acima de tudo – a humanidade, que vai para Deus: aqui dentro, na grande Patria 
nossa tão amada – o culto que lhe devemos. 

Estamos, então, chegados ao momento em que é preciso dizer a nós proprios: 
nestes dias em que se procura tornar mais vivo ainda o sentimento da Patria, o 
que é muito grato aos nossos corações é sentir como é bela a nossa historia; como 
tem lances que nos comovem, e que mostram quanto é nobre a funcção que, com 
o concurso de outras tantas, a nossa raça vai ter na America. 

Ao concluir, pois, estas licções, é muito natural que todo o nosso enthusiasmo se 
volte para o pendão estrelado, e que o saudemos com orgulho, porque elle 
representa para nós o que tem sido, o que somoes e o que havemos de ser no 
mundo. (Pombo 1922, p. 149-152) 

A manutenção de tal trecho, mesmo após a atualização do livro, no que se refere 
aos fatos posteriores à proclamação da república e que chegariam até a década de 
1960, pode ajudar a compreender o porquê de Nossa Patria ter permanecido durante 
tanto tempo como uma obra amplamente consumida no âmbito escolar. É exatamente 
pela forma como a nação de Rocha Pombo se constitui e como ela é apresentada ao 
jovem público leitor: simples, mas marcante, apaixonada, positiva, isenta de 
partidarismo, que lhe permite ser apropriada e utilizada no decorrer de tantos anos, 
sob as mais diversas orientações de governo. Nossa Patria dá ao seu leitor todos os 
recursos necessários para construir uma primeira imagem de Brasil, de brasilidade, de 
pertencimento.  

Essa construção não é isenta, como não é a produção de qualquer obra, seja 
literária, didática ou acadêmica. Ela foi feita de escolhas e grandemente influenciada 
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pelas demandas do período de sua criação. Não se pode esquecer que, na década de 
1910, o nacionalismo, a construção de um sentido de nação e o desenvolvimento de 
um sentimento patriótico estavam no cerne das grandes discussões, assim como estava 
a necessidade de se criar um ensino forte, que cumprisse a função de formar um 
cidadão ciente de seu papel como membro do corpo nacional, fazendo-se parte da 
nação. Os manuais e compêndios didáticos constituíam-se em um grande campo para 
a ação dos formadores do espírito pátrio. 

No que se refere à escrita, à teoria e aos elementos constitutivos de Nossa Patria 
carrega os mesmos parâmetros anteriormente utilizados pelo autor. Aqui Rocha 
Pombo mantém sua proposta de escrita da história calcada nas teorias de Henry 
Buckle, introduz os mesmos elementos propostos por von Martius e, principalmente, 
organiza o texto, a linguagem e a forma de transmitir as informações à mesma maneira 
feita em seu Compendio de Historia da America, edição para as escolas primárias 
(1903), assim como são replicados em essência os conceitos de raça e nação impressos 
em Historia do Brazil (Illustrada).  

Quanto ao conteúdo, Nossa Patria é uma contração de Historia do Brazil 
(Illustrada) e assim sendo as construções que o autor faz para os conceitos de raça e 
de nação estão reproduzidos na obra, mas de forma a se fazer compreender ao público 
infantil. Naquilo que se refere ao ensino infanto-juvenil, a preocupação no momento 
de adequar as obras para o gosto do público alvo não estava posta apenas nos 
conteúdos. Para além da preocupação sobre os conteúdos a serem reproduzidos nos 
livros para fins didáticos havia uma intensa preocupação com a forma como eles 
seriam organizados. Esses conteúdos deveriam ser voltados para a “inteligência das 
crianças” e ser capazes de desenvolver o gosto pela história do Brasil, para que com 
isso o sentimento de pertencimento, o espírito nacional e o patriotismo se fizessem 
presentes (Lucchesi 2009, p. 85). Autores de material didático voltado ao ensino 
primário, procuraram eliminar de seus textos o amontoado de datas e fatos na busca 
por uma história viva, dinâmica, aventureira, na tentativa de cativar a atenção e a 
preferência das crianças. É com esse objetivo que, nas primeiras décadas do século XX, 
proliferam livros que traziam a história do Brasil por meio de poemas, contos, 
narrativas ficcionais e ilustrações. Dentre os autores desse tipo se destacariam: Olavo 
Bilac, Coelho Netto, Manoel Bomfim, Viriato Correa, Mario Sette, João Ribeiro e 
Afranio Peixoto. 

Despontando como mais um dentre muitos autores que tomaram para si a tarefa 
de criar um texto que fizesse brotar nos leitores o sentimento pátrio, Rocha Pombo - 
que desde seus escritos mais antigos, ainda no Paraná, demonstrava estar em uma 
verdadeira cruzada pela elevação do espírito nacional, pela civilização e consolidação 
do Brasil no ceio da sociedade americana e ocidental - executou tal tarefa com 
maestria. A diminuição da massa de dados realizada por ele não tinha como objetivo 
apenas tornar o livro menos enfadonho, mas também de realçar os eventos mais 
significativos, garantindo um sentido grandioso à história eliminando o que pudesse 
colocar em risco esse sentido (Lucchesi 2009, p. 89). Ao executar a diminuição de 
massa de dados encontrados em Historia do Brazil (Illustrada) e compactar os 
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volumes e cinco séculos de história nacional em breves 162 páginas, num texto que se 
fizesse agradável e palatável ao espírito infantil, não apenas fizera cortes nas 
informações ou uma simples seleção de dados, mas antes de tudo, escolhera de forma 
bastante cuidadosa aquilo que devia se constituir como a história do Brasil de forma a 
criar na imaginação infantil uma imagem de pátria passível de ser sentida, amada e 
cultuada. Nesse sentido o autor, constrói uma obra que busca em todo o seu decorrer 
cumprir aquilo que ele propõe em sua apresentação: 

Este Livrinho é feito para a intelligencia das creanças e dos homens simples do 
povo. 

Nestes dias, que alvorecem tão novos, em que se procura crear o culto da patria, 
penso que o primeiro trabalho para isso é fazer a patria conhecida daqueles que 
a devem amar. 

Não se ama uma terra sinão quando alguma coisa sagrada a ella nos prende – 
algum sacrifício, ou alguma tradição gloriosa. 

São essas coisas que firmam a nossa existencia moral. 

Sentir o que fizeram de grande os nossos antepassados equivale a tomar o 
compromisso de os continuar na historia. 

Os nossos annaes, comquanto sejamos novos no mundo, registram lances de que 
nos podemos orgulhar. 

Fixa-los, em suas linhas geraes, na alma das gerações, é, pois, o processo mais 
pratico e seguro de nella crear e nutrir o sentimento da patria. 

É o que procuro fazer aqui com todo carinho. 

Outros poderão fazer coisa melhor, com mais talento; mas eu escrevi este 
livrinho com todo o meu coração. (Pombo 1922, p. 03) 

Assim, Rocha Pombo demonstra ter a clareza não apenas do contexto em que sua 
obra se insere, mas principalmente de sua importância para a construção e 
solidificação de um sentimento que se fazia muito caro e desejado no período: o 
patriotismo. Para isso, faz uso do argumento de ter escrito “com o coração”, o que 
acrescenta a ideia de que a narrativa da pátria não é distante ou racional, mas movida 
por sentimentos (nobres), que seriam estimulados e potencializados nas décadas 
vindouras por diversos governos e que seria sempre seria acionado como forma de 
congraçar uma identidade nacional que estava intimamente ligada às relações 
estabelecidas pelas três raças extensamente tratadas por Rocha Pombo em suas obras 
anteriores e posteriores. 
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O que talvez mais cause espanto quando se observa a obra de Rocha Pombo é o 
fato de Nossa Patria ter sobrevivido e permanecido incólume por tanto tempo, 
enquanto outros autores de manuais didáticos contemporâneos foram, aos poucos, 
deixados de lado, não sendo reeditados na mesma intensidade e volume. Para além de 
sua pretensa obscuridade intelectual e historiográfica o autor escreveu seu nome, ou 
pelo menos sua história, na memória de gerações de brasileiros. Se isso não lhe rendeu 
fama, dinheiro ou um lugar dentre os principais expoentes da intelectualidade 
brasileira, garantiu que suas ideias e seus conceitos se fizessem presentes na sociedade 
brasileira de forma muito mais forte e presente que autores considerados de primeira 
grandeza na esfera intelectual e historiográfica. 

É exatamente essa atemporalidade de seu discurso, esse foco não na instrução, mas 
na educação do espírito, no desenvolvimento do sentimento por meio da leitura, do 
conhecimento, do reconhecimento e da exaltação do próprio passado que fazem de 
Nossa Patria um livro aceito e recomentado pelos mais diversos governos do país, 
principalmente aqueles de caráter mais repressivo, populista e nacionalista. Em Nossa 
Patria é mantida a proposta de nação e do papel desempenhado pelas três raças na 
construção e na manutenção da pátria. A nação também aparece como o resultado de 
um processo evolutivo da civilização brasileira, mas também de uma fusão de forças 
que permitiram a constituição de determinado povo. Povo esse que só se conformara 
e dera forma à nação com a participação das três raças, que contribuíram para isso em 
níveis diferentes. Essa é uma construção que Rocha Pombo realiza ao escrever a sua 
História do Brasil. A diferença do que foi proposto na obra anterior está na forma de 
apresentar e na contração do conteúdo.  

Ao se pensar essa Nação e a fórmula proposta para as três raças formadoras, 
podemos inserir Rocha Pombo no meio intelectual do período, como mais um, em uma 
enorme constelação de pensadores que lançaram as bases para a criação de 
estereótipos sobre o Brasil e o seu povo. Entretanto, há dois pontos importantes sobre 
Nossa Pátria e as ideias ali contidas que demonstram a sua singularidade: 1) o seu 
público alvo – os alunos do ensino primário; 2) a existência de uma espécie de 
equilíbrio entre as raças, desiguais, mas que constroem a Nação – uma Nação que é de 
todos, que evoluiu e civilizou-se sem exigir a igualdade. 

Esses dois pontos aliados entre si e potencializados pela difusão e sucesso dessa e 
de outras obras de Rocha Pombo promovem a propagação de ideias de desigualdades 
naturais e aceitáveis, em uma sociedade em que cada grupo tem o seu lugar na história, 
mas um lugar apartado dos outros e que, embora vivam como irmãos, são superiores 
ou inferiores - condição que não precisa e não deve ser modificada. 

Tem-se clareza que a análise aqui empreendida é apenas a história de uma parte 
da trajetória dos livros de Rocha Pombo, uma vez que aqui o seu leitor é imaginado. 
São pelo menos cinco gerações de brasileiros que podem ter se apropriado das formas 
mais diversas dessas obras, podendo desde simplesmente reproduzir aquilo que está 
no livro, dizer o que o professor quer ouvir, até atribuir um sentido diverso a aquilo 
que lê.  Entretanto, pode-se arfimar que a “harmonia” de Rocha Pombo ao ser 
apresentada e disseminada desde os anos mais elementares da formação escolar, com 
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o intuito de formar o “espírito dos jovens no caminho do amor à pátria”, promove uma 
naturalização da desigualdade. Ao se levar em conta o volume de edições de Nossa 
Pátria, a sua adoção em escolas de vários estados do Brasil e a sua permanência no 
mercado editatorial por 53 anos, em 452 mil exemplares, lidos e utilizados por várias 
gerações de brasileiros, pode-se estabelecer Nossa Pátria, não apenas como um 
formador de conceitos, mas também como um propagador e consolidador da ideia de 
que existe uma superioridade natural do homem branco, uma relação harmônica entre 
brancos, negros e indígenas que faz do Brasil um país onde o racismo não ocorre em 
larga escala. 

Portanto, a obra de Rocha Pombo e, especialmente, Nossa Pátria desponta como 
o criador de uma massa de indivíduos que desde a infância aprende que há 
desigualdade natural entre os homens, dada pela origem étnica e pela cor da pele, 
desigualdade essa que se funde e confunde em uma relação harmônica. Tal construção 
conceitual permite, por exemplo, que ideias como a existência de uma “democracia 
racial” fossem e continuem a ser difundidas e, de certa forma, naturalizadas por uma 
grande parte da população brasileira. 
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RESUMO  

Esta comunicação se propõe a analisar o estabelecimento dos instrumentos 
psicológicos, fundamentados na psicologia experimental, na cultura escolar para 
subsidiar mudanças na prática pedagógica do ensino de aritmética. Para tanto, 
tomamos como fontes de pesquisa o Relatório das atividades desenvolvidas no curso 
primário anexo a Escola Normal de Casa Branca (1936), o relatório Uma escola de 
aplicação: trabalhos realizados no curso primário anexo à Escola Normal “Padre 
Anchieta” (1936) e o livro de Lourenço Filho Introdução ao estudo da escola nova, 
principal referência na divulgação de ideias psicológicas experimentais aplicadas na 
educação. Tratam-se de relatórios que constituem-se como verdadeiros retratos de um 
tempo de transformação das lides escolares em face dos novos conhecimentos 
científicos sobre o desenvolvimento psicológico da criança e dos estágios de 
maturação. Acreditamos que as experiências desenvolvidas nessas Escolas Normais 
são casos modelares dos processos que ocorreram nas escolas sob o impacto de uma 
era cientificizante na Educação. O estudo evidenciou que o acento para a melhoria das 
questões escolares, mesmo considerando-se a entrada do sujeito psicológico – o aluno 
– recai sobre a eficiência do ensino e não sobre à aprendizagem matemática. Há que 
se ter um ensino que respeite a psicologia do aluno de modo a ser mais eficiente o 
trabalho docente, sobretudo, com a aritmética escolar.  
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1. INTRODUÇÃO 

No início do século XX multiplicaram-se os estudos que buscavam na psicologia 
experimental subsídios considerados científicos que pudessem dar respostas aos 
problemas do baixo rendimento dos alunos da instrução pública. A ideia era herdeira 
da psicologia de base científica – a qual visava compreender o desenvolvimento da 
mente humana por meio da observação e descrição de seus conteúdos - dos saberes 
médicos, e do movimento de higiene mental, o qual visava “desenvolver dispositivos 
de prevenção de distúrbios mentais que pudessem ser amplamente difundidos para as 
modernas populações urbanas” (Campos, 2003, p. 129). Influenciada por essas duas 
vertentes a psicologia experimental ganhou o espaço educacional, sobretudo a partir 
dos estudos de Alfred Binet1 (1857 – 1911). 

O foco dos estudos de Binet era a identificação das diferenças psicológicas 
individuais a fim de estabelecer uma classificação. Seus estudos resultaram na 
elaboração da psicologia individual, a qual estava fundamentada no método que 
deveria ser mais científico do que filosófico. Além de se dedicar a psicologia 
experimental, nos últimos anos de sua vida, Binet se ocupou em aplicar o método 
experimental aos problemas pedagógicos (Avanzinni, 1969). E foi no ambiente escolar 
que ele encontrou o lugar privilegiado, no qual a diversidade de sujeitos se 
manifestaria mais claramente em relação ao rendimento, o ritmo de aquisição de 
conhecimentos, os modos de compreensão e de memorização de conceitos ensinados, 
onde o nível intelectual de cada um poderia ser revelado com máxima precisão, pois 
poderiam ser suscetíveis de comparação,uns com os outros, e uma observação mais 
detalhada. Tomando as crianças mal adaptadas à escola primária e as crianças 
anormais de hospício, Binet em parceria com o médico francês Theodore Simon (1872 
– 1961), colocou em prática métodos experimentais para diagnosticar o nível 
intelectual das crianças. Essa prática experimental resultou na publicação da Échelle 
Métrique de l’intelligence, em 1905. A escala constituía-se de “uma série de provas de 
dificuldade progressiva, que partem, de um lado, do mais baixo nível intelectual que 
se possa observar, até, por outro lado, atingem o nível da inteligência mediana e 
normal, a cada prova corresponde um nível diferente” (Binet, 1893, p.194, apud 
Nihard, 1946, p.67). 

A Escala Binet-Simon difundiu-se pela Europa e Estados Unidos auxiliando a 
pedagogia a estudar de modo científico os fenômenos escolares sob o ângulo da 
economia de tempo e melhoria do rendimento escolar.  

No Brasil os primeiros estudos sobre o uso de instrumentos psicológicos, para 
medir a capacidade de aprendizagem dos alunos e o que efetivamente eles aprenderam 
no decorrer da instrução se intensificaram na década de 1920, com experiências em 
escolas públicas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Recife e São Paulo, para citar 
alguns casos.  

                                                   
1Médico e psicólogo francês. 
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Em terras paulistas um dos maiores divulgadores dos instrumentos psicológicos 
na educação foi Lourenço Filho (1897 – 1970)2. Segundo Lourenço Filho (1928), dada 
a necessidade de organizar as classes de analfabetos e de tornar palpável a vantagem 
da utilização de testes psicológicos nasceu a ideia de utilizar na educação, sobretudo 
na escola primária, testes para verificar a capacidade de aprender dos indivíduos. Suas 
experiências resultaram, em 1933, na publicação da obra Testes ABC para verificação 
da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da escrita. Tratavam-se de 
testes, como o próprio título já revelava, que verificavam a maturidade do aluno a ser 
escolarizado. Eram utilizados como critério para organização de classes seletivas ou 
diferenciais. Com a aplicação deles as crianças eram classificadas em três categorias: 
as que aprenderiam rapidamente, nas condições comuns de ensino; os que 
normalmente aprenderiam no decurso de todo o ano; e, enfim, as crianças menos 
amadurecidas, que só apenderiam com exercícios adequados e ajuda especializada. 
Esses testes foram amplamente divulgados e utilizados nas escolas brasileiras na 
tentativa de homogeneização das classes para um melhor rendimento do ensino. Eles, 
os testes, fizeram parte das tentativas de renovação pedagógica na década de 1930.  

Para essa comunicação interessou-nos as tentativas de renovação do ensino 
público paulista no período de 1936 a 1938, sobretudo quando Antônio Almeida Júnior 
(1892 – 1971)3 esteve à frente da Diretoria de Instrução Pública do Estado de São 
Paulo. Tal opção se justifica pelo fato de ter sido publicado nessa época o Relatório 
das atividades desenvolvidas no curso primário anexo a Escola Normal de Casa 
Branca (1936), e o relatório Uma escola de aplicação: trabalhos realizados no curso 
primário anexo à Escola Normal “Padre Anchieta” (1936). Tratam-se de documentos 
que retratam as tentativas de incorporar à cultura escolar 4 modos científicos de lidar 
com a instrução pública. 

 

1.2 A RENOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA GESTÃO ALMEIDA JUNIOR 

Em tempos da gestão de Almeida Júnior as orientações normativas foram 
prescritas por meio de boletins que levaram a chancela da Diretoria de Ensino. Estes 
boletins visavam dar bases científicas a reorganização escolar e sobretudo resolver a 
questão da ineficiência do ensino que gerava gastos aos cofres públicos. Inicialmente 
a reorganização se daria pela aplicação de testes de inteligência para a organização de 

                                                   
2Manuel Bergströn Lourenço Filho, brasileiro, educador, pedagogista ficou conhecido no Brasil como um dos 
maiores divulgadores das ideias escolanovista. 

3 Antonio Ferreira de Almeida Júnior, professor pela Escola Normal da Praça (1909), médico pela Faculdade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo (1921), chefe do serviço médico escolar do estado de São Paulo (1933), diretor 
de ensino da Secretaria da Educação de São Paulo (1936 – 1938).  

4 A análise se fundamentou no conceito de cultura escolar de (Julia, 2001, p. 10), o qual o considera como “um 
conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 
permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos”.  
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classes homogêneas. Os ingressantes na escola primária seriam examinamos por meio 
dos testes ABC, para que lhes conhecessem o nível de maturidade, e os alunos (2º ao 
4º ano) que já frequentavama a escola seriam examinados pelos testes de Dearbon. 

Com a classificação dos alunos convinha “reajustar os casos problemas, dentro de 
no máximo 2 meses de iniciado o período escolar” (Rudolfer, 1936, p. 42). Caso alguns 
desses alunos não se reajustassem seria necessário a criação de classes especiais para 
um ensino individualizado. Os casos de maus ajustamentos poderiam ser quanto às 
situações do ensino, a situações sociais e as aptidões. Em se tratando das situações do 
ensino era necessário diagnosticar e atender as diferenças individuais da inteligência. 

Ao mesmo tempo em que a escola adotava os recursos psicológicos, para a 
organização de classes seletivas, se preocupava também em medir o valor dos 
resultados do trabalho escolar, por meio dos testes de escolaridade, para crítica e 
organização da própria dinâmica do ensino. Com uma nova organização da escola seria 
necessário rever sua orientação pedagógica, “pois a cada sistema de filosofia 
corresponde um sistema de educação e a todo sistema de educação corresponde uma 
teoria peculiar do ensino, e, até um gênero ou estilo de prática escolar” (Teobaldo dos 
Santos apud Toledo, 1936, p. 10). Tratava-se então de repensar os métodos de ensino, 
e preferencialmente substituí-los por aqueles provenientes de aplicações científicas, 
tais como método Montessori, método Decroly, método de projetos de Dewey, para 
citar alguns. Nesse sentido, a Diretoria de Ensino propunha a experimentação, na rede 
pública e privada, do método de projetos. Para tanto alguns diretores5 foram enviados 
ao Distrito Federal “a fim de que observassem e apreciassem as organizações 
modernas ali ensaiadas” (Anuário do Ensino, 1936/37, p. 125). 

Segundo Almeida Júnior (1936, p. 4) algumas Escolas Normais paulistas estavam 
“profundamente impregnadas do espírito de remodelação pedagógica, e animadas por 
um enthusiamo reconfortante de iniciativa e inovações”, tais como: Instituto de 
Educação (antiga Escola Normal da Praça), Escola Normal Carlos Gomes (Campinas), 
Escola Normal de Guaratinguetá, Escola Normal de Casa Branca e Escola Normal 
Padre Anchieta6 (antiga Escola Normal Primária do Brás).  

Para esse artigo, como dito anteriormente, será analisado apenas os relatórios da 
Escola Normal de Casa Branca e da Escola Normal Padre Anchieta, dado que foram os 
únicos, pelo menos até a escrita dessa comunicação, que chegaram aos dias atuais. 
Esses relatórios constituem verdadeiro retrato de um tempo de transformação das 
lides escolares em face dos novos conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento 
psicológico da criança e dos estágios de maturação. Neles se encontram um conjunto 
de práticas que visavam a reorganização do ensino e a incorporação das normas 
prescristas pela Diretoria de Ensino por meio de boletins. 

                                                   
5 Nesse momento ainda não se sabe o nome dos diretores que foram enviados para obeservarem os modernos 
modelos pedagógicos no Distrito Federal. 

6Sobre as experiências, com testes para o ensino de aritmética, desenvolvidas nessa escola, ver: PINHEIRO, N. V. 
L. O ensino de aritmética nas classes laboratório do curso primário anexo à Escola Normal Padre Anchieta. In: 
Anais do XII Seminário Temático Saberes Matemáticos do Ensino Primário (1890 – 1971), Curitiba – PR, 2015. 
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1.3 A REORGANIZAÇÃO ESCOLAR SOB A PERSPECTIVA DE LOURENÇO 
FILHO 

A principal referência na divulgação de estudos psicológicos experimentais 
aplicados a educação vieram de Lourenço Filho. Em boa medida, suas principais ideias 
foram expostas em sua obra Introdução ao estudo da escola nova (1930).  

Nesse livro Lourenço Filho defendia que a pedagogia se dividia em dois ramos 
principais e distintos: a clínica – que seriam os meios de diagnósticos; e a terapêutica 
ou didática – que realizariam uma intervenção direta sobre os indivíduos a curar ou a 
educar. A pedagogia clínica permitiria por meio dos testes determinar a capacidade 
de aprender, a organização de classes o mais homogênea possível e a graduação e 
seriação do ensino em relação a idade, para uma maior eficiência do ensino. 
Diagnosticadas as capacidades dos alunos a pedagogia terapêutica adotaria os 
métodos adequados para curá-los ou educá-los. 

A esse tempo o termo diagnóstico foi tomado de empréstimo da medicina, o qual 
visava identificar os sintomas dos doentes a fim de prescrever o tratamento adequado. 
Tratava-se de diagnosticar para tratar e curar. O uso desse termo na educação teve 
uma aplicação similar, pois procurava identificar os problemas mediante os testes de 
cada aluno, para tratar com métodos adequados a fim de melhor educa-los. Em se 
tratando de métodos adequados, Lourenço Filho (1930) sugeria três: o de Montessori 
– fundamentado na psicologia clássica e de tendência analista; o de Decroly – ainda 
em fase de transição; e o sistema de projetos de Dewey - considerado o mais completo. 

A esse tempo a escola se vê transformada num laboratório para coleta de material 
para observação, diagnóstico e cura, visando dar científicidade aos fenômenos 
escolares e melhorar o rendimento do ensino. Para tanto viu-se "a necessidade de 
verificação objetiva dos elementos da educação e de cada passo do aprendizado”. 
Nesse sentido os testes ganharam destaque no ambiente escolar, por substituir a 
“apreciação subjetiva do aluno e de seu trabalho por parte do mestre” (Lourenço Filho, 
1930, p. 48). 

Fundamentado na psicologia experimental Lourenço Filho defendia que a criança 
não aprenderia “em qualquer idade, qualquer coisa”, e que o ensino deveria ser 
adaptado ao desenvolvimento natural da criança e não mais segundo o “plano lógico 
das técnicas organizadas pelos adultos” (Lourenço Filho, 1930, p. 61). Dessa forma era 
necessário modificar os programas de ensino, estes não poderiam ser organizados a 
priori deveriam ser adequados ao desenvolvimento psicológico da criança. Também o 
horário escolar deveria ser revisto, pois não considerava as “creanças que aprendem, 
que são vivas, que se apresentam como um complexo de tendências e impulsos” 
(Lourenço Filho, 1930, p. 199). 

Percebe-se pelas ideias de Lourenço Filho que a reorganização escolar não se 
limitava apenas a reclassificar alunos, mas de adequar o ensino ao desenvolvimento 
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psicológico das crianças. Nos próximos tópicos veremos como isso ocorreu nas 
práticas que se desenvolveram em Escolas Normais paulistas. 

 

1.4 A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA ESCOLA NORMAL PADRE ANCHIETA 

Em tempos da pedagogia experimental a escola de aplicação, anexa a Escola 
Normal Padre Anchieta, foi transformada num “magnífico laboratório de Pedagogia” 
pela diretora do curso primário, Adalívia de Toledo, em parceria com a professora de 
prática de ensino e as normalistas do 1º e 2º ano do Curso de Formação Profissional 
do Professor da referida escola (Almeida Júnior, 1936, p. 2).  

O relatório das atividades desenvolvidas nesta escola, apresenta “casos clínicos da 
atividade quotidiana do ensino, mostra os methodos de diagnóstico e refere às formas 
de intervenção therapeutica que usou”. Isto era o que se esperava das escolas normais, 
que delas viessem “as práticas e ideias novas que pouco a pouco se infiltrarão no 
aparelho geral da educação popular”, pois seriam nelas que “se farão [fariam] as 
pesquisas, se apurarão [apurariam] as observações, se verificará a experiência 
geradora de diretrizes” (Almeida Júnior, 1936, p. 3)  

A reorganização da escola iniciou-se com a classificação dos alunos a partir de 
aplicação dos testes ABC, permitindo distribui-los em classes forte, média, média 
fraco, fraco. Essas classes se tornaram o lugar ideal para coleta de observações para 
discussão no curso de formação de professores da própria escola. Foi a partir dessas 
discussões que se concluiu que era preciso dar mais atenção às classes classificadas 
como fracas “verdadeiro problema para nós, o que passaram a merecer maior cuidado, 
pois o nosso desempenho era grande no sentido de aproveitamento geral dessas 
classes homogêneas” (Toledo, 1936, p. 11). Assim as classes dos fracos foram 
organizadas com pequenos grupos de crianças que revelaram acentuado atraso no 
aprendizado de cálculo, leitura e aritmética. Elas se tornaram classes laboratório e 
ficaram a cargo das professoras substitutas efetivas e das normalistas do 2º ano para 
“realizarem ensino ativo e intensivo das disciplinas fundamentais, a fim de 
reajustarem esses escolares ao nível de adiantamento de suas respectivas classes” 
(Anuário do Ensino, 1936/37, p. 431). Todo a prática de sucesso desenvolvida nessas 
classes eram posteriormente aplicadas nas demais classes da escola primária. 

Apesar da tentativa de renovação a escola encontrou dificuldades na concretização 
do método para toda a escola primária, mantendo na ativa a pedagogia tradicional, 
devido à “escassez de classes e a super-população escolar”. Para atender a demanda 
escolar e ao mesmo tempo inserir o método de projeto ficou estabelecido que na 
primeira hora escolar fosse “conveniente permitir o treino intensivo” do cálculo, da 
leitura e da aritmética e o restante do período ficou destinado ao desenvolvimento de 
projetos (Toledo, 1936, p. 14).  

A experiência desenvolvida nas classes laboratórios visavam aproximar a parte 
teórica desenvolvida no curso de formação de professores, e a parte prática. Esperava-
se que as alunas desenvolvessem o hábito de “investigar, criar ou manipular materiais” 
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e que jamais viessem “dar uma aula sem dispor de objetos ou elementos ilustrativos 
que facilitem a motivação do aprendizado” (Bush, 1937, p. 21). Estes materiais 
tornariam o “ensino intuitivo, prático e experimental no sentido de facilitar a 
compreensão de todas as matérias do programa escolar” (Bush, 1937, p. 31). Mas eram 
diferentes dos materiais utilizados pelo ensino intuitivo das Lições de Coisas7, pois 
tratavam de materiais experimentados. 

Muitos foram os materiais elaborados e “centenas de planos de ensino ajustados à 
metodologia herbatiana, ao método de projeto proposto por Dewey ou pelo Sistema 
Decroly” (Diario Popular, 2/12/1936, apud Bush, 1937, p. 170). Em se tratando do 
ensino de aritmética algumas experiências foram realizadas com a aplicação de jogos, 
pois segundo Decroly (Lourenço Filho, 1930, p. 155) dos jogos “se tiram efeitos 
apreciáveis, quando aplicados em jardins de infância e com crianças irregulares ou 
anormaes”. Mas não deveriam ser tomados como a essência do método, dado que a 
maioria dos jogos não se adaptavam as classes primárias. Ao contrário deveria se 
adotar uma “situação de jogo”, que na escola nova deveria ser permanente (Lourenço 
Filho, 1930, p. 155). Essa foi a ideia adotada pelas alunas normalistas, os jogos 
desenvolvidos por elas eram uma espécie de “atividade dirigida, proposta e controlada 
pelos professores, restando a criança a possibilidade de repetir o que foi ensinado”, ou 
seja, os exercícios escolares foram tratados como jogos, a fim de atrair o interesse das 
crianças (Santos, 2014, p. 10). A recomendação da professora de Prática de Ensino era 
que os jogos deveriam ser “explorados com tino psicológico, de modo a despertar 
facilmente e manter gostosamente as atividades das crianças” (Bush, 1937, p. 143). 

Em aritmética os jogos se mostraram como os materiais mais adequados para lidar 
com as dificuldades dos alunos visto que se considerava que as crianças tinham um 
interesse nato pelas brincadeiras. “A aritmética é uma das disciplinas em que os jogos 
ou brinquedos muito contribuiem para despertar o interesse e avivar a atenção das 
crianças das classes atrasadas” (Revista Escolar, 1927, n.26, p.15). Ao que parece, o 
resultado dos testes apontou como dificuldade de aprendizagem as habilidades 
operatórias, pois todos os jogos apresentados trabalhados nas classes laboratórios 
destinavam-se a auxiliar o ensino nas quatro operações visando a aprendizagem da 
tabuada. Percebeu-se também que a aprendizagem das operações se daria por 
processos de repetição para memorização e consequentemente ganhar habilidade e 
destreza na aritmética.  

Durante as experiências com os materiais nas classes laboratórios as normalistas 
puderam observar “o poder gerador e mantenedor de atividades que os jogos exerciam 
sobre as crianças que tinham sido julgadas atrasadas para o ensino de sua classe e, no 
entanto, no fim do ano, alcançaram boa parte, o grau de adiantamento exigido para 
sua promoção a classe seguinte” (Bush, 1937, p. 74). Esperava-se com a aplicação dos 

                                                   
7 Também conhecido como Método do Ensino Intuitivo, o qual defende que “o ato de conhecer tem início nas 
operações dos sentidos sobre o mundo exterior, a partir das quais são produzidas sensações e percepções sobre 
fatos e objetos que constituem a matéria-prima das idéias. As idéias assim adquiridas são armazenadas na 
memória e examinadas pelo raciocínio, a fim de produzir o julgamento (Valdemarin, 2000, pp. 76-77). 
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jogos que o aluno aprendesse por si, vendo, tocando, manipulando. A interferência do 
mestre seria minimizada ao máximo.  

 
1. 5 A ELABORAÇÃO DOS TESTES NA ESCOLA NORMAL DE CASA BRANCA 

Diferentemente do relatório elaborado pela diretora da Escola Normal Padre 
Anchieta, no qual tinha por ênfase a prática pedagógica das normalistas, o relatório 
produzido por Maria Ari Fonseca, assistente interina de Educação da Escola Normal 
de Casa Branca, se preocupou em registrar as experiências desenvolvidas com a 
elaboração dos testes e as tentativas de remodelação da escola. 

Da maneira similar a Escola Normal Padre Anchieta, a Escola Normal de Casa 
Branca também iniciou a reorganização escolar pela aplicação de testes para avaliar o 
nível mental dos alunos e melhor constituir as classes homogêneas. Os testes utilizados 
para os alunos ingressantes também foram os de Lourenço Filho, quanto aos testes de 
Dearbon, para os alunos que já frequentavam a escola, estes não foram adquiridos a 
tempo da constituição das classes, em seu lugar tomou-se como parâmetro “os 
critérios de rendimento do ano anterior, cuja subjetividade foi contrabalanceada por 
uma prova de testes pedagógicos” (Relatório, 1936, p. 8).  

No decorrer do ensino avaliou-se o rendimento dos alunos por meio de testes de 
escolaridade. Mas a escola não lançou mão dos testes estandardizados, pois estes 
mediriam os conteúdos para além do que foi ministrado em classe, deram-se 
preferência a elaboração dos próprios testes, baseando-se no que foi ministrado no 
decorrer das aulas. Para tanto foi necessário a organização de uma série de palestras 
sobre testes de escolaridade, fundamentada nos estudos desenvolvidos no Serviço de 
Psicologia Aplicada 8  (SPA). Nessas palestras foram discutidos aspectos gerais dos 
testes de escolaridade: vantagens em oposição aos defeitos da prova escrita; 
construção; e noções estatísticas. Também foi discutida a melhor maneira de se 
elaborar o quadro de especificações, constituído por conteúdos ministrados no curso 
primário e que seriam tomados como parâmetros para a confeção dos testes que 
mediriam o rendimento dos alunos. A orientação era de desprezar as questões “de 
pouco ou nenhum valor e incluir as de maior importância” (Relatório, 1936, p. 56). Ao 
refletir sobre as questões a serem utilizadas nos testes o professor saía da condição de 
auxiliar, decorrente da aplicação dos testes estandardizados (Valente, 2014). Após o 
aprendizado nas palestras os professores colocaram em prática a elaboração de uma 
bateria de testes para verificar trimestralmente o rendimento dos alunos em todas as 
matérias do curso primário: história do Brasil, geografia, aritmética, linguagem e 
leitura silenciosa.  

Em se tratando da aritmética foi elaborada uma bateria de testes, subdividida em 
duas séries: cálculo e problemas. Os testes de cálculo mensuravam a habilidade de 

                                                   
8Criado em 1931, subordinado à Secretaria de Educação e Saúde Pública do Estado de São Paulo e instalado nas 
dependências da Escola Normal da Praça, durante a gestão de Lourenço Filho na Diretoria Geral da Instrução 
Pública de São Paulo.  
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efetuar as operações. Quanto aos testes com problemas, estes verificariam o raciocínio 
aritmético, a habilidade de aplicar as operações.  

Entretanto, os resultados da aplicação dos testes não agradou aos avaliadores, pois 
não houveram notas máximas, predominando as notas baixas. A justificativa para as 
notas baixas se deu pela impossibilidade de seleção das questões, visto que os 
conteúdos não foram tratados em todas as classes do mesmo grau de ensino. Além 
disso, o resultado evidênciou que a linguagem utilizada nas questões estava 
inadequada às crianças. Isto contribuiu para que os alunos não apresentassem o 
rendimento esperado pelas professoras. Sendo que o rendimento se apresentou 
melhor em cálculo do que nos problemas. A escola encontrou muitas dificuldades na 
produção dos próprios testes e, ao que parece, as dificuldades eram de adaptação dos 
problemas ao desenvolvimento psicológico da criança. Ainda que os problemas 
atendessem aos conteúdos especificados no programa escolar, as crianças precisariam 
de uma certa maturação para desenvolvê-los. 

Quanto ao programa, aos métodos de ensino, e horário, a Escola Normal de Casa 
Branca também seguiu as mesmas orientações desenvolvidas na Escola Normal Padre 
Anchieta. Em se tratando do programa optou-se pela globalização das matérias 
fundamentada nos estudos de Decroly. Para tanto procurou-se adequar às atividades 
desenvolvidas dentro da escola com a renovação pedagógica, a qual compreendia a 
educação como a própria vida. E segundo Lourenço Filho (1930, p. 169, grifo do autor) 
preparar a criança para a vida era coloca-la “em condições de projetar, de procurar os 
meios da realização do projeto, de realiza-lo, verificar o valor de suas próprias 
concepções, emendá-las, aperfeiçoá-las”. E o método que atendia a essa nova demanda 
era o de projetos.  

Nessa nova organização o horário tradicional também deveria ser modificado. 
Assim, optou-se pelo horário sugerido por Decroly e testados experimentalmente em 
escolas da Argentina. Esse horário defendia na 1ª hora: observação e experimentação; 
2ª hora: cálculo; 3ª hora: associações (tempo e espaço); 4ª hora: expressão (leitura e 
linguagem – desenho). Como se percebe esse horário segue as três bases do sistema 
de ensino defendido por Decroly: observação, associação e expressão. Em particular 
na observação, as lições de coisas tinham papel de destaque, em especial para o ensino 
de cálculo, “primeiramente sob a forma de exercícios de comparação; depois, de 
medida com unidades naturais e, por fim, de medidas com unidades convencionais” 
(Lourenço Filho, 1930, p. 150). Como se percebe a escola procurou seguir as normas 
que visavam tratar cientificamente as práticas pedagógicas e incorporá-las ao 
cotidiano escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na análise dos relatórios verificou-se que apenas homogeneizar não seria 
suficiente, para garantir uma renovação pedagógica, viu-se a necessidade de medidas 
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de adaptação dos métodos de ensino, dos programas, dos horários e de orientação ao 
professor para execução dessas medidas.  

A escola se viu transformada em um laboratório de pedagogia experimental. Mas 
não se tratava de um laboratório no sentido estrito da palavra, uma sala com 
equipamentos para pesquisas científicas, esse retrata um outro tempo escolar. Toda a 
estrutura escolar é que foi transformada em laboratório, para coleta de material, 
observação e análise de seus dados. Com os alunos transformados em pacientes, os 
testes dariam o diagnóstico e a cura viria dos métodos de ensino. Esse conjunto de 
fatores contribuiu para a investigação científica dos fenômenos pedagógicos: os 
estágios de maturação para a escolarização e o aproveitamento escolar de cada 
indivíduo. Em busca de classes mais homogêneas os alunos foram diagnosticados e 
com aval científico separados em fracos e fortes.  

Em se tratando do método de ensino, percebe-se que ele adquire enorme 
importância na tentativa de dar cura aos problemas pedagógicos diagnosticados, 
entretanto ele não era sempre o mesmo, variaria segundo o rendimento dos alunos. 
Não se tem aqui uma preocupação com métodos para melhor ensinar determinados 
conteúdos. Será o rendimento que ditará quais métodos utilizar.  

Para o ensino de aritmética, viu-se que a incorporação dos jogos no cotidiano 
escolar resultaram em novas práticas pedagógicas. Tal incorporação se justificou 
porque os jogos se mostraram como o modo mais adequado de despertar os interesses 
dos alunos e de desenvolver a agilidade nos conhecimentos básicos desejáveis para a 
vida cotidiana. A abstração ficaria em segundo plano, inicialmente o ensino ocorreria 
da representação concreta a partir do uso de jogos, para memorização dos fatos 
aritméticos.  

Nos registros das duas escolas evidência-se uma preocupação em conhecer o 
rendimento individual do aluno tomando em conta o programa escolar em vigor. 
Percebe-se por tentativas como estas que o foco principal da renovação não estava 
relacionada a aprendizagem do aluno, ainda que se considerasse o desenvolvimento 
psicológico, mas a eficiência do ensino. Não há uma preocupação em saber se as 
crianças estão aptas aos conteúdos do programa. O foco do ensino não era a 
aprendizagem, sobretudo a aprendizagem aritmética, mas o rendimento escolar.  
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RESUMO 

A comunicação consiste em investigar a atuação dos alunos do Instituto de 
Educação Sud Mennucci entre os anos de 1952 e 1954, por meio de um jornal escolar. 
O texto resulta de uma pesquisa maior, onde se buscou compreender a história da 
organização discente da Escola Normal Sud Mennucci de Piracicaba, posteriormente 
denominada Instituto de Educação Sud Mennucci. Essa organização criou um 
impresso estudantil, o jornal intitulado O Sud Mennucci, que publicou textos 
elaborados pelos próprios alunos e que associavam a vida escolar a temáticas variadas 
como currículo, produções literárias, cotidiano da escola, posição ocupada pela 
instituição na cidade, lugar da mulher na sociedade, reivindicações por melhorias nas 
condições da escola, entre outras. Em cerca de dois anos de duração, o jornal publicou 
anúncios e passou a circular fora do espaço escolar. O objetivo neste trabalha esteve 
em revelar - por meio dos textos contidos no jornal - as concepções dos alunos em 
relação a temas variados, como o currículo da instituição, as normas de conduta, o 
cotidiano da escola, a posição ocupada pela mulher na sociedade no período 
delimitado para a análise. Outra contribuição trazida para a análise está na questão da 
construção da memória coletiva da instituição em questão. 
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A comunicação resulta de parte de uma dissertação que investigou a história da 
organização discente da Escola Normal Sud Mennucci de Piracicaba, posteriormente 
denominada Instituto de Educação Sud Mennucci. Essa organização criou um 
impresso estudantil, o jornal intitulado O Sud Mennucci, que publicou textos 
elaborados pelos próprios alunos sobre a vida escolar em suas diferentes dimensões, 
tais como currículo, produções literárias, cotidiano da sala-de-aula, posição ocupada 
pela instituição na cidade, lugar da mulher na sociedade, reivindicações por melhorias 
nas condições da escola, entre outras. É perceptível também evidências de ligações 
políticas deste grupo de alunos com outros sujeitos do espaço extraescolar e a presença 
de um discurso marcado por um forte componente moralista. 

No âmbito da História Cultural, a investigação de impressos estudantis aparece 
associada às investigações sobre imprensa periódica educacional como um todo. 
Autores como Catani e Bastos (2002) mostraram a preocupação em divulgar pesquisas 
que tratam dessa temática, visto que as mesmas apresentam dados para a 
compreensão do universo da escola e das práticas educativas dentro das instituições. 
Entretanto, as autoras focam seu olhar para impressos produzidos por professores ou 
por órgãos ligados ao Estado. Outra possibilidade de abordagem nas pesquisas que 
tratam da imprensa educacional, relativamente nova, se relaciona com impressos 
produzidos por alunos das instituições pesquisadas, como a pesquisa de Amaral 
(2003), que trabalha com as diferenças ideológicas entre duas antigas escolas da 
cidade de Pelotas e, num ponto de sua tese, trata das manifestações do corpo discente 
das duas instituições, mediante a atuação dos grêmios escolares veiculados à produção 
de jornais, definidos pela autora como impressos estudantis. Sobre essas novas formas 
de abordagem, Amaral explica que a análise dos impressos estudantis sugere a 
perspectiva de outro sujeito a ser investigado, o aluno. Dessa forma, abre-se a 
possibilidade de trazer uma voz pouco escutada pelos pesquisadores, produzindo-se 
uma nova roupagem à história das instituições escolares por meio dos impressos. 

Nesse sentido é que foi feita a opção pelo estudo do jornal O Sud Mennucci, que 
teve cerca de dois anos de duração. O objetivo esteve em compreender a dinâmica de 
sociabilidade estabelecida entre o grupo de estudantes, envolvidos em torno da 
articulação e produção de um jornal escolar entre os anos de 1952 a 1954, contribuindo 
para o entendimento das práticas discentes no espaço temporal delimitado e da 
cultura escolar da referida instituição. Outras questões que foram levantadas: 
entender como se deu a atuação destes alunos – por meio do impresso – tanto dentro 
quanto fora do espaço escolar; entender se o jornal cresceu junto com a atuação deste 
grupo de alunos que o produziram e de que maneira se deu essa progressão; 
compreender como se deu a circulação do jornal fora da escola e como esse processo 
foi viabilizado, visto que existiam assinantes e anunciantes fora do espaço escolar. As 
fontes utilizadas foram exemplares do jornal O Sud Mennucci e alguns exemplares de 
jornais locais. Também foram realizadas entrevistas temáticas (Alberti, 2004) com os 
ex-alunos da instituição, participantes ou não dessas organizações, visando registrar a 
memória que esses sujeitos construíram de sua trajetória discente e do impresso 
escolar.  
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A dissertação que deu origem à Comunicação se se pautou, primeiramente, na 
análise da materialidade do mesmo, por meio da criação de tabelas, com a criação de 
categorias de análise do jornal escolar, que levaram em consideração a materialidade 
e os assuntos que nele continham (Luca, 2005). Em outra parte, por meio da análise 
do conteúdo, foi discutida a natureza da organização criada pelos alunos para 
viabilizar o jornal frente a algumas conceituações para investigação de agrupamento 
de alunos, como movimento estudantil e associativismo, até a noção de rede de 
sociabilidade, de Gomes (1999). 

Neste ponto, foi possível desvendar quem era o grupo que compunha a organização 
do jornal escolar, a articulação e a rede de relações que os alunos teceram na cidade 
para que o empreendimento se efetuasse. Foi possível também delimitar qual foi a 
finalidade da publicação do jornal e o tempo de duração e circulação do impresso, que 
foi cerca de dois anos e totalizou onze exemplares. 

Uma outra referência para análise do impresso foi a obra Jornais Escolares, de 
Guerino Casasanta (1939), que consiste numa prescrição educacional elaborada pelos 
integrantes do movimento da Escola Nova no Brasil em relação à produção de jornais 
escolares nas escolas normais e secundárias. Foi publicada em 1939 pela Biblioteca 
Pedagógica Brasileira. Nesta investida do movimento, o autor fez um inquérito dos 
jornais escolares produzidos pelas escolas mineiras ao longo da década de 1930. Num 
outro ponto, deu todas as dicas sobre como produzir um jornal nas escolas primárias, 
secundárias e normais. Sendo assim, trata-se da principal prescrição que circulou no 
ambiente educacional na época em os jornais foram elaborados. Ao longo da análise, 
foi feita a relação entre essa normatização e as práticas colocadas pelo grupo de alunos 
ao produzir o impresso escolar O Sud Mennucci. Esta obra serviu de guia para 
analisarmos os usos sociais feitos pelos alunos por meio do impresso. Apesar dos 
entrevistados não mencionarem a obra como referência direta para elaboração do 
jornal, ela foi localizada no acervo da biblioteca da escola e, pelo caráter que adquiriu 
no período, possibilitou analisar algumas das prescrições educacionais que existiam 
para a produção de jornais escolares nas escolas secundárias e normais. A partir deste 
ponto, entender as práticas e apropriações dos alunos por meio do impresso escolar. 
Além disso, foi possível verificar os embates que haviam no âmbito institucional em 
relação ao ensino clássico e científico nas escolas secundárias e normais na época em 
que os jornais escolares foram produzidos, por meio dos textos contidos no impresso.  

Por fim, foram realizadas entrevistas com três ex-alunos que estudaram no 
Instituto de Educação Sud Mennucci à época da publicação do jornal escolar, dois 
deles ligados à produção do impresso: Luiz de Almeida Mendonça e Gustavo Jacques 
Dias Alvim. O objetivo foi responder à questões que ficaram encobertas nas fontes 
escritas encontradas, sobre como foi feita a articulação deste grupo de alunos para 
produzir o impresso, o local de impressão dos exemplares. Foi possível entender 
também como os alunos fizeram para conseguir assinantes e anunciantes para 
financiarem a produção do impresso e, a partir daí compreender a natureza da rede de 
relações estabelecidas pelos alunos com empresários, comerciantes e políticos da 
cidade à época em que os jornais circulavam neste espaço, entre os anos de 1952 e 
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1954.  A terceira entrevistada foi Marly Theresinha Germano Perecin, ex-aluna da 
instituição nos anos em que o jornal foi publicado e uma das responsáveis pela 
construção de uma memória idealizada da instituição na memória coletiva da cidade 
de Piracicaba.  

Assim, dentro do respaldo metodológico de Verena Alberti (2004), analisou-se 
primeiramente a trajetória individual de cada um dos entrevistados, visto que as 
memórias sobre esta experiência foram construídas de maneira individual. Num outro 
ponto foram analisadas as memórias individuais - considerando suas flutuações e 
contradições - sobre as questões colocadas pela investigação das fontes escritas. Por 
fim, a questão da memória coletiva de excelência da instituição foi discutida 
novamente, agora por meio das memórias individuais dos ex-alunos que, apesar de, 
em certos pontos terem descontruído essas memórias, em outros, contribuíram para 
mostrar uma permanência dessa memória idealizada da instituição como espaço de 
excelência.  

A Comunicação abordará a parte inicial da pesquisa, especificamente a 
investigação sobre o conteúdo do jornal e sua relação com a memória coletiva da 
instituição.  

A inquietação para que a pesquisa com os jornais escolares fosse realizada surgiu 
pelo amplo significado que a atualmente denominada Escola Estadual Sud Menucci 
teve e tem até os dias atuais para a cidade de Piracicaba, interior do estado de São 
Paulo. Escola fundada no final do século XIX tem os aspectos e grandiosidade 
arquitetônica da época, que, de acordo com o ideário republicano de educação, tinha 
a função de formar professores para o ensino primário. Por este fato, a antiga Escola 
Normal, depois Instituto de Educação Sud Mennucci é lembrada pelos habitantes da 
cidade de Piracicaba como espaço de excelência de educação, de onde entravam e 
saíam os melhores alunos, a elite pensante da cidade. Este discurso se encontra 
presente nos jornais locais da cidade em edições comemorativas de aniversário da 
escola e no discurso dos alunos que escreviam no jornal escolar.  

A antiga Escola Normal, depois Instituto de Educação Sud Mennucci é lembrada 
pelos habitantes da cidade de Piracicaba como espaço de excelência de educação, de 
onde entravam e saíam os melhores alunos, a elite pensante da cidade. Esse discurso 
está presente nos jornais locais da cidade1, nos discursos dos alunos organizadores do 
jornal, e também nas memórias da Associação de ex-alunos da Escola Normal, que 
até hoje procura manter consagrada essa memória idealizada da instituição. 

O lugar ocupado pela instituição na memória coletiva é revelador do significado 
dessa escola para a cidade e de tudo o que a ela está associado, inclusive o jornal 

                                                   
1 Algumas páginas de jornal selecionadas em uma hemeroteca foram encontradas no arquivo da escola, onde se 
encontram inúmeras notícias sobre a Escola Normal Sud Mennucci, posteriormente denominada Instituto de 
Educação. Na primeira página da mesma, se encontra a informação de que foi “feita pelos alunos do Centro Cívico 
em 1968”. A maior parte se refere às comemorações dos aniversários da instituição e outras mostram notícias 
sobre a escola. Estas notícias eram publicadas pelos principais jornais locais da cidade de Piracicaba e serão 
usadas ao longo do texto desta dissertação visando à compreensão das questões colocadas. 
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escolar. De acordo com Pollack (1992), a memória é um fenômeno construído social e 
coletivamente, submetido a flutuações e mudanças constantes, mas que, entretanto, 
apresentam pontos invariáveis e imutáveis, resultantes de um trabalho de organização 
e enquadramento destas invariáveis da memória. Elemento que constitui identidade 
ao indivíduo e ao grupo, a memória é um fenômeno construído, coletiva ou 
individualmente, no qual ocorre o trabalho de gravar, recalcar, excluir, sendo 
resultado também de um trabalho de organização (POLLACK, 1992, p. 203-204). 

 

FOTOGRAFIA 1: SUD  MENNUCCI. 
FONTE: INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PIRACICABA (IHGP).  
DISPONÍVEL EM: WWW.IHGP.ORG.BR, IHGP@IHGP.ORG.BR, ACESSO EM 26/01/2015. 

Essa construção organizada da memória aparece em várias publicações 
relacionadas à instituição. Os jornais locais da cidade de Piracicaba, em datas 
comemorativas de aniversário da instituição, apresentam textos nos quais se revela 
este trabalho de construção da memória coletiva da escola. Determinada edição do 
Jornal de Piracicaba, datada de 27 de março de 1953, exibe uma publicação referente 
à instituição, intitulada Brilham os alunos do Colégio Estadual Sud Mennucci: 

O Colégio Estadual, que funciona junto à Escola Normal “Sud Mennucci”, é uma 
instituição que honra sobremaneira o ensino de nossa terra. O Curso Ginasial e 
o Curso Científico da “Sud Mennucci” todos os anos, diplomam turmas pequenas, 
é verdade, mas, turmas brilhantes, constituídas de alunos realmente preparados 
para continuar seus estudos. São turmas que se destacam pela qualidade e não 
pela quantidade. (JORNAL DE PIRACICABA, 1953.) 

Aqui o componente da qualidade do ensino que era ministrado no educandário 
aparece como parte constitutiva da construção dessa memória coletiva sobre a escola 
piracicabana. A notícia continua ressaltando o gabarito dos alunos que saíam dos 
cursos clássico e científico e iam para as melhores universidades, como a Universidade 
de São Paulo, mostrando que os alunos da escola Sud Mennucci diante da seletividade 
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e a dificuldade para ingressar nestas instituições de ensino superior, “brilharam sem 
dúvida”. 

Foi justamente no período em que esta nota foi publicada no Jornal de Piracicaba 
que um grupo de alunos da instituição se organizou para produzir um jornal discente 
intitulado O Sud Mennucci. Primeiramente, é necessário discorrer, por meio dos 
textos presentes no jornal, sobre as motivações que levaram os alunos a se envolverem 
no empreendimento de produzir um jornal dentro do Instituto entre os anos de 1952 
e 1954. No exemplar de número um, datado de novembro de 1952, foi possível 
identificar, com base no discurso de um aluno, a motivação que levou os alunos a se 
articularem para produzir O Sud Mennucci. Na coluna intitulada “Crônicas do 
Templo”, o aluno Diogo Gil expõe tais motivos ao leitor. Ressalta que em outras épocas 
os alunos já haviam tentado se articular no sentido de produzir jornais, denominados 
pelo autor de Castro Alves e Estudante. Em seguida, explicita que: 

Quase todos os colégios, que conheço, possuem seu jornal onde despejam seu 
estro e seu conhecimento, aprimorando muitos pensamentos, satisfazendo-lhes a 
aspiração do campo mais amplo onde agirem. Imitemo-los. Isso é utilíssimo, 
mais ainda necessário. 

Aqui se encontra uma pista a respeito da motivação que teria levado os alunos do 
Instituto de Educação a empreenderem a feitura do órgão. A informação de que 
existiam outras instituições que produziam jornais, e que a própria instituição 
pesquisada já havia entrado nesta empreitada, mostra que a prática de produzir 
jornais estudantis na década de 1950 e até mesmo em momento anterior, era, segundo 
a voz dos estudantes, uma prática comum nas escolas. Talvez os alunos tenham 
seguido essa prática ao entrar em contato com outros impressos produzidos por outros 
institutos ou colégios da região de Piracicaba e, inclusive, podem tê-los usado como 
modelo. Aqui, a ideia do intercâmbio entre jornais de diferentes instituições proposto 
por Guerino Casasanta aparece como uma possibilidade para explicar a afirmação do 
aluno de que em outros colégios também eram produzidos jornais. 

Ao fazer uma análise minuciosa dos principais assuntos contidos nos onze 
exemplares do jornal O Sud Mennucci, pôde-se criar algumas categorias para analisar 
o conteúdo abordado, como a presença de textos literários e científicos produzidos e 
editados pelos alunos no impresso; as seções humorísticas e sociais; as seções que 
tratavam das notícias sobre o cotidiano da escola e outra que editava trabalhos dos 
alunos feitos em aula2.  

Notou-se, no decorrer da análise dos jornais, a presença de um discurso 
nacionalista republicano nos textos produzidos pelos alunos, ao tratar dos diferentes 
assuntos citados, dentro das categorias que foram criadas. Os mesmos também 
exprimiam em suas falas normas de conduta moral tanto do professor como do aluno. 

                                                   
2 Não existia um padrão que regulasse a organização das seções. Em cada exemplar, eram dispostas de maneira 
diferente. 
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Os alunos, por meio dos textos que escreviam, discorriam sobre a finalidade da 
educação e o papel do professor nesse processo. Aparecem vários pontos de crítica por 
parte dos alunos aos coladores ou “decalcadores”, aqueles que colavam nas provas. 

Em todos os exemplares do jornal O Sud Mennucci observam-se notícias sobre o 
dia-a-dia da escola, característica do jornal que segue as orientações de Guerino 
Casasanta (1939) referentes à forma como os jornais deveriam ser organizados, dando 
destaque às notícias da instituição. No exemplar de número dois, na primeira página, 
o aluno Diogo Gil discorre sobre as dificuldades que os alunos dos cursos pré-normal 
e do 2º profissional viviam quando iam dar aulas na cidade de Piracicaba à época, mais 
precisamente em abril do ano de 1953. Sobre a dificuldade de chegar às escolas rurais 
para ministrar aulas, exclama o aluno: 

Que sacrifício! 

Faz-se mister realizar longas caminhadas através de êrmas estradas, envoltas 
na escuridão da noite e ladeadas por densos matagais, cheios de ruídos, de 
vultos... oh, os ruídos, os vultos, como maltratam a coragem da gente. 

Em relação ao currículo, no exemplar de número três, datado de maio de 1953, o 
aluno Sebastião de Almeida Mendonça escreve a coluna “Quero escrever”, na qual 
desabafa contra as imposições das normas de estilo na língua portuguesa. Para o 
aluno, o “estilo” acabava por tirar a espontaneidade da escrita: 

Quero escrever simples e gostoso. Quero ouvir os outros lerem o que escrevo. 
Porém as normas de estilo, as normas de tudo, as normas de sentimento também, 
não me permitem fazê-lo. Logo não posso escrever. Se eu fizer isso, os outros me 
criticam. 

O trecho mostra uma crítica do aluno à maneira que as normas de escrita do 
Português eram ensinadas no Instituto de Educação Sud Mennucci. Analisar os 
impressos produzidos por alunos das instituições escolares acaba por dar voz a esses 
sujeitos ainda pouco ouvidos nas pesquisas que trabalham com a temática. Segundo 
Amaral: “[...] É o ator estudante que se manifesta, que registra, que inscreve a sua 
manifestação através dos impressos, que passam a ser novas fontes e/ou objetos a 
darem visibilidade à produção estudantil” (AMARAL, 2002, p. 120). 

Entretanto, em outro ponto, tratando das questões do português, no exemplar de 
número quatro, os alunos se manifestam em relação ao que chamam de Descaso 
(“incúria”) com as coisas da língua dentro do Instituto de Educação. Segundo o texto, 
os alunos escrevem mal e falam ainda pior, devido à chamada “moleza interiorana”. 
Para o grupo de alunos que publicava no jornal, era necessário que o ensino do idioma 
fosse colocado em prática todos os dias da semana. Neste sentido, pedem aos alunos 
da escola que se importem mais com o estudo do português, para aplicá-lo no cotidiano 
com mais cuidado. Sobre a forma de falar dos alunos, o texto ressalta: 
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É de arrepiar os pelos e ferir os tímpanos esse português sacrificado, deturpado, 
estraçalhado, falado pela maioria dos alunos, num visível atestado de incúria. 
Uns, por ignorância, de fato; a maioria, por saber e não aplicar; todos, por 
incúria. Vergonhoso! Sabem como é: dando pro gasto tá bom... 

E os alunos continuam o texto, afirmando que os educandos tinham por obrigação 
“se expressarem num português bom, firme, quer em exames, quer nas bobas 
conversas de banco de jardim”. De acordo com o texto, a iniciativa e preocupação com 
o estudo do Português se justificavam pela inclusão da disciplina nas provas de 
vestibular, o que antes não era requerido. 

Aparecem nos textos contidos nos jornais referências às Euclides da Cunha e às 
semanas euclidianas aparecem em alguns exemplares do Jornal O Sud Mennucci, 
como no exemplar de número quatro, no qual, inclusive, os alunos publicam textos 
sobre o autor, sua obra e a perspectiva nacionalista de formação do “mestiço”, presente 
na mesma. O aluno Diogo Gil, em Crônicas do Templo, discorre sobre a participação 
dos alunos nas “festas euclidianas” e os objetivos das mesmas: 

As festas euclidianas – merecida homenagem a Euclides da Cunha, através de 
“Os Sertões” – abrangem toda uma semana de agosto, de 9 a 15, compondo-se de 
palestras radiofônicas, onde se destacam figuras de pêso; debates entre 
estudantes de Faculdades de Direito do país; jogos; a Maratona; exposições no 
Salão de Belas Artes, de flores e outras vibrantes manifestações. Um colosso! 
Tudo em volta de “Os Sertões”. Os ornamentos, os programas de rua, o jornal – 
“Os Sertões”!  

Interessante notar que na mesma página deste exemplar aparece uma coluna 
escrita por Irineu Volpato, aluno do curso pré-normal, intitulada “Euclydes da Cunha 
em prismas”. Neste texto, o aluno discorre sobre aspectos da obra Os Sertões, como as 
características do sertanejo mestiço, que, vivendo no meio tropical, teve sua 
capacidade intelectual diminuída. O aluno saúda o escritor, relembrando no texto 
alguns pontos importantes de sua obra: 

Adiantemos ao Euclydes perscrutando a sociologia nossa, a etnografia da nossa 
raça, amalgamada em outras três diversas, onde forçosamente entravam as 
mais discordantes raças, diversos pensares e tradições opostas. Euclydes 
temendo a incapacidade do mestiço, para progredir dentro dos padrões da nossa 
época e do meio físico tropical – “quase tão hostil ao mestiço e ao indígena quanto 
ao branco, pela copiosa exuberância da vida vegetal” – contra os caucheiros – “À 
Margem de História”. 

O aluno apresenta a visão determinista de Euclides da Cunha sobre a formação do 
caráter do povo brasileiro. Obra produzida durante a República, em sua segunda parte, 
“O Homem”, expõe a origem do “jagunço”, do sertanejo, que tem como fato 
determinante do seu caráter o ser tipificado como mestiço, e o estar sujeito a viver num 
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meio hostil. A caracterização da obra Os Sertões, por parte de um aluno do curso pré-
normal é uma evidência de que, nesta instituição, os alunos liam essa obra dentro do 
currículo proposto.  

A perspectiva moral nos textos do jornal escolar aparece quando os alunos 
organizadores do impresso se posicionam em relação à maneira como o aluno deveria 
se comportar em relação “à boa conduta” e à disciplina dentro do espaço da instituição. 
Em vários exemplares aparecem críticas por parte dos alunos sobre a prática da cola 
no Instituto, como consta do terceiro exemplar: 

Acovardar-se: 

Nunca se ouviu dizer de um animal covarde, porque ele próprio se ignora. 
Desconhece a sua existência e é somente a natureza que lhe infunde os princípios 
da vida firmados nos instintos. Logo, o termo covarde nasceu do próprio homem, 
que, desprezando a sua inteligência, sabendo-o, se amedronta negando-se à 
nobreza, à audácia e ao caráter. 

Covardes, portanto, os decalcadores, os coladores que sobem a pusilanimidade 
para que se rebaixe a HONRA! 

A perspectiva moral presente neste texto exemplifica a tônica do componente de 
crítica que os alunos atribuíam ao aluno que colava nas provas. Neste discurso ficam 
implícitas, de certa maneira, as qualidades que os editores do jornal esperavam que 
um aluno tivesse dentro da escola. No mesmo exemplar citado acima aparece outra 
nota sobre a cola: 

UMA BOA NOTA MÁ 

O que sempre nos esgota, 

É ver colegas na Escola, 

Que há muito tempo tem nota, 

A PÊSO DE FARSA E COLA. 

Em outro ponto, a crítica ao mau aluno vem acompanhada de uma reflexão sobre 
como deveria ser o estudante ideal.  No exemplar de número quatro, aparece um texto 
que exprimia, inclusive, o papel do aluno nesse processo. Segue trecho do texto que se 
intitula “Educação, base do progresso”: 

Quando tomamos a palavra estudante no seu sentido genérico, idealizamos para 
ela um jovem estudioso simples e bom. Estudioso, quando este jovem está a par 
da matéria, tendo sempre as lições em dia. Simples, quando modesto nas suas 
ações, lógico no pensar, compreende os que não o são. Bom, quando, além de 
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estudioso e simples, é educado. Um rapaz nessas condições principais seria o 
nosso estudante ideal. 

Examinando tais qualidades, podemos ver que, por infelicidade nossa não está a 
classe estudantil formada de estudantes ideais. Não estamos querendo ofender 
nenhum estudante, porém queremos reconhecer faltas que todos temos. 

Os estudantes continuam o texto discorrendo sobre como deveria ser o estudante 
ideal, aquele que “respeita os outros alunos”, “não fala mal de ninguém” e “é educado”. 
Um problema que a organização de alunos percebe é que este estudante idealizado não 
se revela, na maioria das vezes, na escola. 

No exemplar de número seis, aparece um texto da aluna Thereza Watanabe em 
homenagem ao dia do professor. Aqui, a perspectiva moral referente ao professor ideal 
se alia a um discurso que estava na concepção do papel do professor como iluminador 
das consciências: 

O professor é como uma graça divina, vinda das alturas a iluminar, com a luz do 
saber, as trevas da ignorância. O valor de um mestre é tão intenso, que, com 
palavras, seria impossível descrever. 

Levado apenas pela ambição de ensinar o bem à humanidade, devemos honrar-
lhe o nome, render-lhe as mais cultas homenagens, o que, aliás, seria bem pouco 
se quiséssemos, dessa forma, demosntrar-lhes nossa gratidão. Gratidão por ter-
nos livrado das grades, do sofrimento atroz dessa prisão, que é a ignorância. 

A ideia da figura do professor iluminando, “com a luz do saber, as trevas da 
ignorância”, é própria da concepção nacionalista de educação de fins do século XIX e 
início do XX. Aqui e em outras partes do impresso, como também em jornais locais da 
época, verifica-se a tônica deste discurso quando os sujeitos se referem ao Instituto de 
Educação e aos professores que lá ministravam suas aulas. Pode-se conceber a 
permanência desse discurso na década de 1950, com as particularidades daquele 
contexto. 

Uma seção interessante contida no jornal escolar que mostra como era o cotidiano 
da instituição era a de humorismos ou humorística, na qual os alunos editavam 
palavras-cruzadas, charada, curiosidades, ditados populares, trocadilhos e paródias. 
Constando do exemplar número cinco, a Galeria dos Ditados: 

“Um homem prevenido vale por um estudante, em véspera de exame.” 

“A borracha vai tanto à carteira vizinha, que um dia lá fica.” 

Em todos os exemplares do jornal existia, no mesmo espaço destinado aos 
humorismos, a seção denominada Cartas Serenas, onde um aluno escrevia para os 
leitores. Segue um trecho desta seção, que se encontra no exemplar de número quatro, 
endereçado a Dona Moça: 
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Dona Moça prezadíssima: 

A você garota do século dois xis da era atômica e época da humilhação à lua, dos 
dias de café solúvel e problemas insolúveis, que se equilibra, coitadinha, sobre 
um par de saltinhos 7/2; que procura infiltrar-se em tudo o que toca a atividade 
máscula, tornando-se mais livre, mais moderna, enfim, mais desfeminada e 
consumada paraíba; que fuma, bebe, joga Pif-Pad e futebol, luta jui-jitsu, Miss, 
mademoiselle, etc, etc., e que, entretanto, não acerta o tempero de uma salada, 
labuta no preparo de umas batatas fritas, e quando o irmãozinho de colo chora 
não sabe dar-lhe a mamadeira, pô-lo no berço ou enfiá-lo embaixo da cama; a 
você garota  do após-guerra e pré-guerra, peço vênia para meia dúzia de 
palavrinhas, para desabafo do coração e alívio da consciência. São rogos, mui 
sinceros, na realidade. 

O aluno Zezinho Franco continua sua carta, discorrendo sobre o lugar da mulher 
na sociedade da época. Para ele, as moças estavam se desviando de suas funções, de 
mãe e esposa para seguir “a moda” do uso do luxo e do “abuso de certas liberdades” 
próprias do universo masculino, como fumar, beber e praticar esportes. Numa 
perspectiva de caráter moral em relação ao papel da mulher, acompanhada de uma 
expressão característica de um discurso nacionalista, o aluno termina fazendo uma 
pergunta à Dona Moça, que se respondida de maneira correta por ela, estaria ajudando 
no “progresso da Nação”: 

Uma última perguntinha: ao invés de estar aí perdendo tempo com “Grande 
Hotel”, “Cinderela”, “Idílio” e sei que mais idiotices, porque não se instrui em 
como educar um filho, em como cuidar de um lar, preparando para formar-se 
perfeita mamãe-coisa rara, muito rara, hoje em dia? 

Neste ponto, verifica-se que a mulher - tanto na sociedade piracicabana quanto na 
visão dos alunos à época – mesmo tendo condições de estudar, continuava a ocupar o 
papel de mãe no cotidiano do Instituto e na cidade de Piracicaba, apesar das mudanças 
de paradigmas que estavam em curso ao longo da década de 1950 em relação ao papel 
da mulher na sociedade. 

Uma peculiaridade do caráter dos textos contidos neste jornal escolar se encontra 
nas inúmeras reivindicações que eram feitas pelos alunos por melhorias na estrutura 
física da instituição entre os anos de 1952 e 1954. Esta característica é verificada no 
segundo exemplar, onde aparece um discurso do orador do Grêmio da escola, Gustavo 
Jacques Dias Alvim, destacando aspectos referentes ao desenvolvimento da escola: 

Sem embargos, iniciamos este período de aulas mais alegres que nos anos 
passados, pois nós, alunos atuais deste educandário, temos a satisfação de ver 
quasi prontas mais quatro salas de aula, o que vem suprir necessidades que se 
faziam urgentes, e ao mesmo tempo concretizar um velho sonho dos alunos. 
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Aí, nosso júbilo torna-se ainda maior, porque com o aparecimento destas salas, 
surgirá também, simultaneamente, o ambicioso e esperado laboratório de 
química. 

Por meio do discurso do aluno, é exibida a referência a pedidos de construção de 
salas de aula e de um laboratório. Aqui o aluno e o corpo editorial do jornal aparecem 
como porta-vozes das melhorias que eram anunciadas pelos administradores da 
instituição, mostrando uma atuação política escolar dos mesmos dentro do 
educandário. 

Outro texto que mostra esta atuação aparece no primeiro exemplar, datado de 
novembro de 1952, na coluna denominada Inovações, na primeira página do jornal, 
aparece a preocupação de Sebastião de Almeida Mendonça, tesoureiro do jornal, com 
o pedido, que já havia sido feito para a construção de novas salas de aula no espaço da 
Escola Normal. O trecho indicado acima, do aluno Gustavo Jacques Dias Alvim, 
mostra que essa reivindicação feita, foi de certa forma, atendida: 

Inovações 

Há algum tempo foi planejada e pedida a construção de oito salas para nossa 
Escola. Foram-nos, porém, concedidas quatro, as quais, estando divididas em 
grupos de duas (um grupo em cada lado do prédio principal) destinar-se-ão a ser 
salas-ambientes. 

Quanto às matérias a que servirão, só pudemos apurar dados referentes à 
cadeira de Química. 

O ideal da Diretoria da Escola seria dar a cada matéria um compartimento 
especial à guisa das salas de Geografia e Desenho, por exemplo; lugar onde os 
professores teriam todos os meio adequados ao seu trabalho. 

Uma das causas que moveram a construção das salas referidas, é o fato de a 
nossa Escola, tornar-se em breve, Instituto de Educação, conforme os planos já 
traçados. 

Como vemos, nossa Escola progride. 

Nesta coluna, o aluno Sebastião de Almeida Mendonça dá ao leitor algumas 
informações sobre a reivindicação que foi feita para a construção de novas salas de 
aula. Não se sabe aqui que efetivamente pediu a construção das salas. Pois logo abaixo, 
o aluno cita que a construção das salas foi um ideal da Diretoria da escola. Salienta 
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ainda que uma das causas da construção das salas seria o fato de que a Escola se 
tornaria, em breve, Instituto de Educação3. 

Outra notícia que mostra esta perspectiva, por fim, foi publicada na primeira 
página do quarto exemplar. A matéria toma quase toda a extensão da página e tem o 
título “Instituto de Educação Sud Mennucci”. Os alunos saúdam a satisfação da 
“Piracicaba culta” pelo fato de a Escola Normal ter se tornado Instituto de Educação 
em sete de agosto de 1953. Logo após as saudações, as relações deste grupo de alunos 
com os professores e políticos locais aparecem no jornal: 

Os alunos do nosso Estabelecimento, como toda Piracicaba culta, devem, a estas 
horas, estarem exultantes de satisfação, com o fato de a Escola Normal “Sud 
Mennucci” ter se transformado em Instituto de Educação “Sud Mennucci”. 

Essa melhoria devemo-la à idéia do Prof. Argino da Silva Leite que, pela 
imprensa, ensejou a oportunidade da medida que, na Assembléia, fez o deputado 
Valentim Amaral tornar-se concreta. 

Enfim, as reivindicações por melhorias internas do espaço do Instituto aparecem 
em várias partes dos onze exemplares analisados. Estes alunos aparecem como porta-
vozes destas reivindicações e quando as mudanças são conseguidas, publicam no 
jornal as melhorias conquistadas. Os alunos também publicavam no jornal escolar – 
como foi visto neste artigo – textos que mostram a perspectiva do currículo escolar da 
época, envolvendo aspectos do cotidiano escolar dos alunos; as normas de conduta 
moral em relação ao papel da mulher na sociedade e as inúmeras reivindicações e 
denúncias sobre os problemas da instituição.  

Esta perspectiva mostra então uma atuação escolar e política deste grupo de alunos 
que se articulou para produzir um jornal no Instituto de Educação entre os anos de 
1952 e 1954. Os textos publicados no impresso mostram os alunos atuando, tendo voz 
dentro da instituição escolar, num período da história da educação em que a disciplina 
nas instituições públicas do estado de São Paulo costumava ser rígida, dando pouco 
espaço para manifestações dos alunos. 
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RESUMO  

Alguns fatos marcaram o cotidiano dos Grupos Escolares, como a abertura e o 
encerramento do ano letivo, o ensino, os exames, promoção de alunos e a fiscalização 
escolar. Por meio da análise desses eventos, foi possível estabelecer conexões e 
compreender os aspectos culturais vivenciados no interior dessas escolas. O interesse 
por esta temática se destaca pela possibilidade de compreender de que forma o corpo 
escolar, formado por professores, alunos, diretor, vigilantes, porteiro e outros sujeitos, 
interagiam no ambiente dos Grupos escolares no Maranhão. Táticas e estratégias que, 
ao serem cotidianamente ritualizadas, favoreciam ou não o processo de civilização de 
homens, mulheres e crianças para viverem numa sociedade que caminhava a passos 
lentos para o progresso e desenvolvimento tão sonhado pelos republicanos. Nesse 
contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar o cotidiano escolar dos Grupos 
Escolares maranhenses, analisando os exames, à frequência, normas de 
comportamento, deveres e imposições feitas aos educandos no ambiente educativo. A 
metodologia constitui-se de um estudo documental, priorizando a análise do 
Regimento interno dos Grupos escolares publicado em 1904 e os manuscritos de 
Barbosa de Godóis, diretor desses institutos, enviados ao governador do Estado no 
período de 1903 a 1912, época de criação e extinção desses grupos respectivamente. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Educação maranhense, Grupo escolar, Cotidiano Escolar. 
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1. INTRODUÇÃO  

Alguns fatos marcaram o cotidiano dos Grupos Escolares, como a abertura e o 
encerramento do ano letivo, o ensino, os exames, promoção de alunos e a fiscalização 
escolar. Por meio da análise desses eventos, foi possível estabelecer conexões e 
compreender os aspectos culturais vivenciados no interior dessas escolas. O interesse 
por esta temática se destaca pela possibilidade de compreender, a partir de uma 
releitura baseada nos indícios, pistas e marcas deixadas ao longo do tempo, de que 
forma o corpo escolar, formado por professores, alunos, diretor, vigilantes, porteiro e 
outros sujeitos, interagiam no ambiente dos Grupos escolares no Maranhão. Táticas e 
estratégias que, ao serem cotidianamente ritualizadas, favoreciam ou não o processo 
de civilização de homens, mulheres e crianças para viverem numa sociedade que 
caminhava a passos lentos para o progresso e desenvolvimento tão sonhado pelos 
republicanos.  

 Por meio desses eventos foi possível estabelecer conexões e compreender os 
aspectos culturais vivenciados no interior dessas escolas. Azevedo (2009, p. 32) 
esclarece que “[...] a cultura escolar da modernidade traz em si um grande objetivo, o 
de servir como fonte de um padrão cultural com vistas a uma reorganização de 
comportamento que devem se orientar basicamente pelo disciplinamento dos corpos 
e pela consciência de um povo”. 

 Mas, como garantir a homogeneização do comportamento dos alunos e 
funcionários, já que, por se tratar de aspectos culturais, são frutos de tradições 
herdadas pelas crenças e pelos valores heterogêneos? Ao professor foi atribuído pelo 
Estado o papel estratégico de concretizar esses designíos. A partir da implantação dos 
Grupos Escolares, essa função ganhou maior conotação, pois o professor passou a ter 
autoridade legalmente instituída nos regimentos das escolas públicas para corrigir as 
irregularidades efetuadas pelos alunos, além de se tornar responsável pela sua 
socialização. Apesar dessa autoridade atribuída ao professor, tentava-se, a partir da 
formação normal, habilitá-lo para que aprendesse a conquistar a confiança e o respeito 
das crianças com atitudes amistosas, motivando-as a frequentarem as aulas, dessa 
forma, desejava-se romper com o imaginário popular: 

[...] de que o professor era alguém investido de uma autoridade inquestionável e 
quase absoluta. Para a maioria, o professor devia ser autoritário e repressor. [...] 
o costume dos alunos pedirem a benção ao professor, que os abençoava um a um 
demonstra bem a reverência quase religiosa que lhe era manifesta [...] era 
costume o professor esperar de pé, junto a grande mesa, a entrada dos alunos 
[...] de cara amarrada, como se estivesse para receber criminosos. Os alunos 
entravam e de um a um iam até o professor, pedir-lhe a benção e só então iam 
sentar-se em seu lugar, no mais absoluto silêncio que permanecia por todo o 
tempo do exercício de escrita, a ponto de só se conseguir ouvir o leve ruído das 
penas ao riscar o papel. O professor, neste interim, passeava por entre os bancos 
fingindo-se desatento, mas na verdade vigiando a todos através das lentes 
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escuras dos seus óculos, e ao menor rumor ou esboçar de movimentos, vibrava 
com energia a reguada nas mãos ou na cabeça de quem ousasse quebrar o rígido 
silêncio da sala. Nota-se de forma repetitiva, a autoridade civil, religiosa, quase 
paterna do professor1.  

 O medo, a severidade e os constrangimentos públicos eram meios de fazer os 
alunos se comportarem e obedecerem às regras previamente instituídas e impostas. 
Apesar de serem aplicadas com menor severidade, as penalidades nos Grupos 
Escolares constituíam um recurso que visava à obediência dos sujeitos que 
necessitavam de disciplina e controle.  

 

2. DISCIPLINA E CONTROLE ESCOLAR  

 Em princípios do século XX, muitas famílias acreditavam que seria impossível 
manter a ordem e a disciplina de uma criança sem o uso dos castigos físicos. 
Evidentemente, não podemos afirmar que essa prática tenha sido realizada por todos 
os professores das Escolas Primárias. No entanto, o que fica nítido é que havia uma 
rede de controle legalmente instituída, responsável pela vigilância dos corpos e mentes 
dos educandos. Para isso, foram criados outros dispositivos capazes de punirem (mas 
não evitar) os alunos, de acordo com a gravidade de cada ato. Analisando o Regimento 
Interno dos Grupos Escolares, foi possível identificar os inúmeros deveres que os 
alunos estavam submetidos e os mínimos direitos criados em sua defesa. Os meios 
disciplinares eram variados: “[...] perda de boas notas, retirada da aula, exclusão 
provisória ou definitiva, supressão do recreio e dos horários de descanso” (AZEVEDO, 
2009, p. 129)2. 

 A pena de admoestação seria direcionada aos alunos que não se apresentassem 
com pontualidade nos dias de aula e com o asseio necessário; e que não expusessem 
as lições quando o professor ou o comissário da Escola Normal - durante as visitas ao 
Grupo Escolar - mandasse. Caso houvesse reincidência do ato, seria novamente 
reprimido, mas, na terceira tentativa, o aluno teria a admoestação publicada em edital 
e disponibilizada em quadro fixado na parede da sala de aula. A repreensão na aula 
seria imposta aqueles alunos que não se comportassem com respeito; não guardassem 
o silêncio recomendado; não prestassem atenção às lições que tivessem sendo dadas; 
e distraíssem os seus colegas de classe com algum tipo de brincadeira. Nesse cenário, 
os olhos vigilantes dos professores, funcionários, pais e até mesmo de outros alunos, 
percorriam por toda escola em busca de alguma irregularidade ou falha mais ou menos 

                                                   
1 FERRO, M. A. B. Cazuza e o sonho da escola ideal. São Luís: EDUFMA, 2010. 308 p. 

2  AZEVEDO, Crislane Barbosa de. Grupos escolares em Sergipe (1911-1930): cultura escolar, civilização e 
escolarização da infância. Natal, RN: UFRN, 2009. 
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grave para ser corrigida rigorosamente3. Dentre as proibições, o art. 19 ressaltava que 
era expressamente proibido ao aluno: 

§ 1 - sair da sala de aula durante as lições, sem licença da professora; 

§2 - escrever, pintar, desenhar, gravar, estragar ou danificar o edifício ou seus 
móveis; 

§ 3 - distribuir manuscrito, impresso, desenhos, gravuras ou qualquer outro 
objeto que fosse ofensivo à moral;  

§ 4 - retirar do estabelecimento qualquer objeto pertencente a outro aluno. 

 As proibições impostas nesse regimento refletiam práticas que deveriam ser 
reprimidas severamente. Provavelmente, a falta de recursos didáticos e a carência de 
muitos desses alunos contribuíram para que fossem expressos em lei os atos punitivos 
contra aqueles que afanassem ilicitamente algum objeto da escola ou de seus colegas. 
Apesar da gravidade desse ato, o aluno não seria expulso da escola, mas sofreria a pena 
de admoestação pública. As ações consideradas mais graves eram aquelas que 
infringissem os § 2 e 3 do Art. 19 do Regimento Interno, que correspondiam à 
danificação do Patrimônio Público e ao atentado contra a moral e os bons costumes, 
ações em que, se reincididas, acarretavam em expulsão. 

 As visitas da Comissão Escolar aos Grupos Escolares, previamente acertadas pelo 
Inspetor da Instrução Pública, eram realizadas em dias e horários não informados. 
Essa atitude visava constatar alguma irregularidade nas escolas fiscalizadas, como os 
desacordos entre o número de alunos em sala e o número de faltosos; o 
descumprimento do roteiro de ensino e horário; a adoção de livros e compêndios não 
autorizados. O professor responsável por qualquer um desses atos era advertido pelo 
Diretor da Escola Normal. Caso houvesse repetição do ato, o docente pagaria multa de 
10$000 a 500$000, ficando isentos de tal penalidade aqueles que as justificassem. 
Esses dispositivos representavam o rigor, a vigilância e as tentativas de enquadrar 
alunos, professores e funcionários para o cumprimento das regras instituídas e das 
finalidades da Instrução Pública.  

 Antes de começar as aulas, os alunos deveriam se reunir do lado de fora, em fila, à 
espera do comando dos professores, liberando-os para a entrada. Ao entrarem nas 
salas, os discentes esperavam de pé a chegada da professora e apenas se sentavam 
mediante a sua ordem. Se a professora detectasse ou desconfiasse que algum aluno 
possuísse indício de doença, este era impedido de adentrar na escola, e se entrasse, ao 
ser constatado tal fato, o mesmo teria que se retirar da classe e o ocorrido deveria ser 
comunicado ao médico escolar. Segundo o Art. 62 § 6 do Regimento, as professoras 
mandavam se retirar da aula qualquer aluno que apresentasse moléstia contagiosa, 

                                                   
3MARANHÃO. Regimento Interno dos Grupos Escolares, 1904, Art. 20. 
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sem a possibilidade de admiti-lo enquanto não fosse restabelecido. No Art. 29 desse 
mesmo Regimento, a professora que percebesse que a “ausência do aluno, depois de 
respondida a chamada, [pudesse] ter sido motivada por moléstia, deveria isso constar 
no livro de frequência adiante do nome do aluno, na casa correspondente à nota do 
dia, servindo para designá-la as duas iniciais – R. D. [(Registro de doença)]”.  

 Os horários de aula eram sinalizados por meio do toque da sineta. Cada disciplina 
possuía um momento determinado para o ensino, e, caso fosse alterado, o professor 
da respectiva cadeira pagaria uma multa de 10$000 a 50$000. Esse horário era 
regulado pelo relógio de parede, dispositivo indispensável para o controle dos 
trabalhos docentes. 

 Azevedo (2009) afirma que os alunos, professores e diretores viviam 
ritualisticamente o dia a dia nos Grupos Escolares. A organização das filas; a 
fiscalização diária das vestimentas, das mãos e unhas; o badalar do sino (que indicava 
o horário de entoar os hinos antes da entrada na escola); o toque da sineta (que 
informava o início das aulas, do recreio e do descanso); os olhos atentos dos 
professores à procura de alguma anormalidade; a seriedade das palavras dos 
professores, prontos para corrigirem qualquer falta de ordem e desrespeito, eram 
gestos que indicavam a ritualização vivenciada pelo corpo docente no ambiente 
escolar. 

[...] outro evento também podem ser citados como parte do rito que marcava a 
vida dos grupos: exames escolares, exposição de prendas das alunas, festas e 
visitas de autoridade, [participação nas festividades cívicas]. Esses 
acontecimentos consistiam em momentos de legitimação das escolas primárias 
perante a sociedade4 (AZEVEDO, 2009, p. 203). 

Essas práticas serviram como referência para os Grupos Escolares do Maranhão, 
onde se tentaram suscitar valores patrióticos por meio dos rituais, determinando que 
diariamente fosse hasteada a bandeira, cantado os hinos pátrios, efetuado o juramento 
à pátria e ressaltada a obediência e o respeito às autoridades. Os Grupos Escolares 
tentavam participar das festas cívicas dispostas no calendário escolar, de acordo com 
Nascimento (2006, p. 163)5. “O número elevado de alunos nos desfiles cívicos era um 
meio de demonstrar os progressos da educação no Estado, além de ser um meio para 
a criação do sentimento patriótico, era também veículo de propaganda eleitoral”. De 
acordo com Souza e Faria Filho (2006, p. 30, grifo nosso)6:  

                                                   
4  AZEVEDO, Crislane Barbosa de. Grupos escolares em Sergipe (1911-1930): cultura escolar, civilização e 
escolarização da infância. Natal, RN: UFRN, 2009. 

5 NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. A escola no espelho: São Paulo e a implantação dos grupos escolares no estado 
de Sergipe. In: VIDAL, Diana Gonçalves (Org.). Grupos escolares: cultura escolar primária e escolarização da 
infância no Brasil (1893-1971). Campinas, SP: Mercados das letras, 2006. 

6 SOUZA, Rosa Fátima de; FARIA FILHO, Luciano Mendes de. A Contribuição dos estudos sobre grupos escolares 
para a renovação da história do ensino primário no Brasil. In: VIDAL, Diana Gonçalves (Org.). Grupos escolares: 
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A construção de prédios próprios para a escola, compreendendo uma 
arquitetura imponente, mobiliário escolar moderno e importado, materiais 
didáticos, sistema de inspeção técnica, número de escola e alunos matriculados, 
publicação de periódicos educacionais – revistas e anuários do ensino – 
realização de festas e comemorações cívicas [eram formas de dar] publicidade à 
ação da escola no meio social. 

 Apesar da incorporação de práticas culturais se configurarem como símbolo de 
eficiência, essa imagem nos grupos maranhenses, aos poucos, foi sendo mudada 
devido a não manutenção de todas essas características. A carência de estrutura 
adequada e a não concretização dos métodos de ensino – intuitivo –, que privilegiavam 
a adoção de materiais didáticos como suportes para os alunos aprenderem na prática, 
contribuíram para que a instalação dessas escolas não desse certo (pelo menos ao que 
se refere à primeira fase de sua institucionalização), em terras maranhenses. Além 
disso, havia o antigo e atual problema da falta de professores, o que ocasionava o não 
cumprimento do programa de ensino, segundo as especificações instituídas no 
Regimento Interno dos Grupos. 

 

3. OS EXAMES ESCOLARES 

A aplicação dos exames nos Grupos Escolares era efetuada a partir de uma rede de 
ritualização, previamente planejada, onde a definição do dia, hora e comissão 
avaliadora eram regularizadas em lei. Todos que participavam desse ato público 
carregavam consigo a sensação de estar participando de uma das cerimônias mais 
importantes da escola. O ritual de passagem contava com a presença de autoridades 
do ensino, como o Secretário Geral da Instrução Pública, professores normalistas e o 
Diretor do Grupo. Os exames escolares consistiam na qualificação de uns e exclusão 
de outros, pois, por meio deles, classificavam-se os alunos habilitados, os nãos 
habilitados, os que eram aprovados com distinção e os simplesmente aprovados7.  

Os exames nos Grupos Escolares maranhenses eram aplicados por uma mesa 
examinadora designada pelo Governador do Estado, e constituída em cada classe por 
um presidente, pela professora da respectiva cadeira e por outra professora normalista 
indicada pelo diretor da Escola Normal. Ao serem finalizados os exames, a professora 
de cada classe lavrava o termo competente em livro especial, o qual seria assinado pela 
mesa avaliadora e pelas autoridades superiores de ensino que estivessem presentes no 
ato da aplicação da prova8. É interessante ressaltar que, apesar da atenção dada aos 

                                                   
cultura escolar primária e escolarização da infância no Brasil (1893-1971). Campinas, SP: Mercados das letras, 
2006. 

7  AZEVEDO, Crislane Barbosa de. Grupos escolares em Sergipe (1911-1930): cultura escolar, civilização e 
escolarização da infância. Natal, RN: UFRN, 2009. 
8MARANHÃO. Regimento Interno dos Grupos Escolares, 1904, Art. 38.  
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exames finais, os alunos eram avaliados diariamente. O professor utilizava o livro de 
ponto do aluno para atribuir notas por comportamento, participação nas aulas (ao 
solicitar que os alunos praticassem a leitura em voz alta, cópia de textos resposta a 
alguma pergunta oral ou demonstrada no quadro negro e práticas de lições de coisas). 
Os alunos do último ano da terceira cadeira, que fossem aprovados, receberiam carta 
de habilitação assinada pela mesa avaliadora dos exames, atestando a conclusão do 
Curso Primário. 

Os critérios de aprovação e reprovação eram elaborados a partir da avaliação diária 
do aluno, onde os professores atribuíam nota por comportamento, pela realização das 
tarefas e pela apresentação dos materiais requeridos para o ensino de desenhos e de 
lições de coisas. Eram graus de julgamento das lições, segundo o Art. 31 do Regimento 
Interno dos Grupos Escolares:  

1) 10 - equivalente a ótima 
2) 7 a 9 - equivalente a boa 
3) 4 a 6 - equivalente a sofrível 
4) 1 a 3 - equivalente a má 

Os exames começavam pela Terceira Cadeira e eram aplicados por uma Comissão, 
conforme Regulamento Instituído no Art. 38 do Regimento Interno. As provas 
versavam sobre os conteúdos ensinados no decorrer do ano, e eram aplicadas de forma 
escrita, prática e oral. As provas escritas duravam cerca de três horas e o aluno tinha 
direito a mais quinze minutos, caso fosse necessário; as práticas também poderiam ser 
executadas em, no máximo, três horas, e, no mínimo, vinte minutos. No ato da 
realização dos exames, o aluno era impedido de manter qualquer contato com os 
colegas de classe ou com a mesa examinadora, imposição que nem sempre era possível 
de ser evitada, mesmo quando os professores mais severos tentavam impedir tal ato 
por meio da vigilância. Alguns mestres tinham o costume de usar óculos escuros 
durante as avaliações escritas, prática que nos faz inquirir a existência de alguma tática 
por parte discente para burlar algumas dessas regras9.  

De acordo com o Art. 41 do Regimento dos Grupos Escolares, teriam prova gráfica 
e oral as seguintes disciplinas: língua materna, cálculo, lugar e instrução cívica; prova 
oral e prática: ensino objetivo na parte relativa à física e química; prova ao mesmo 
tempo prática e oral: ensino objetivo na parte relativa às ciências naturais, música, 
forma e tamanho; apenas prova oral: os exercícios orais e o canto; apenas prova 
gráfica: desenho; e apenas prova prática: prendas femininas e educação física.   

Considerava-se aprovado com distinção aqueles alunos que atingissem nota igual 
a 10; aprovado plenamente, os que alcançassem nota entre 7 e 9; simplesmente 
aprovados, os alunos que tivessem suas notas variando entre 4 e 6; e reprovados, 
aqueles que não atingissem nota superior a 3 e recebessem o julgamento de má ou 
sofrível. Além disso, o aluno deveria comprovar a ausência de qualquer irregularidade 

                                                   
9 FERRO, M. A. B. Cazuza e o sonho da escola ideal. São Luís: EDUFMA, 2010. 308 p. 
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cometida e não apresentar mais de 90 faltas por ano10. Cumprindo esses critérios, os 
alunos receberiam a carta de promoção, que dava acesso às outras turmas, ou a carta 
de habilitação, que atestava a conclusão do Curso.  

Tendo como referência os dados de matrícula e aprovação dos alunos nos Grupos 
Escolares de 1904, e comparando com as informações de 1909, podemos constatar que 
não houve grandes avanços, conforme se pode observar nos gráficos abaixo: 

 

 
Se no ano de sua implantação (1904) houve 217 alunos matriculados nos dois 

Grupos Escolares, em 1909 esse número diminuiu para 141, representando uma queda 
brusca de aproximadamente 35,02%. Essa diferença talvez possa ser compreendida a 
partir da análise dos ofícios encaminhados por Barbosa de Godóis ao Governador do 
Estado (Arthur Quadros Collares Moreira), onde ele enfatizava o estado decadente dos 
Grupos Escolares, especialmente em relação à estrutura dos edifícios em que as escolas 
funcionavam e à falta de manutenção dos mesmos. Tal realidade ocasionou o 
fechamento do Segundo Grupo no período de 1905 a 1907, sendo restabelecido neste 
último ano, porém sem o devido prestígio.  

Quando observamos os índices de aproveitamento das cadeiras dos grupos, 
constatamos que na Terceira Classe não houve alunos matriculados e, 
consequentemente, nenhuma submissão aos exames anuais. A ausência de alunos 
ocorreu pelo fato da respectiva cadeira ter sido distribuída para outros Institutos de 

                                                   
10MARANHÃO. Regimento Interno dos Grupos Escolares, 1904.  

 

FIG. 1 - GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE O NÚMERO DE 
ALUNOS MATRICULADOS E OS APROVADOS POR 
CADEIRA (1º GRUPO ESCOLAR, 1909 - CAPITAL). 

 

FIG. 2 - GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE O NÚMERO DE 
ALUNOS MATRICULADOS E OS APROVADOS POR CADEIRA 
(2º GRUPO ESCOLAR, 1909 - CAPITAL). 
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ensino, já que as condições estruturais do Segundo Grupo Escolar, em 1909, eram 
precárias. 

Conforme se pode constatar, a maior queda aconteceu entre os alunos da primeira 
cadeira de ambos os grupos. Assim como ocorreu em 1904, os motivos continuaram 
sendo os mesmos: grande número de evadidos, falta de infraestrutura física e humana, 
além da complexidade dos conteúdos. 

3 FREQUÊNCIA DOS GRUPOS ESCOLARES 

A frequência nos Grupos Escolares Maranhenses, durante a primeira década de 
sua existência, passou por vários períodos de instabilidade. Logo no primeiro ano, a 
procura por vagas foi bastante expressiva. A crença nesse modelo de escola fazia com 
que muitas famílias preferissem matricular seus filhos nos Grupos Escolares às 
Escolas Estaduais ou Mistas. Motta (2006) explica que as vagas dos Grupos escolares, 
antes destinadas aos filhos das famílias menos abastadas, foram sendo preenchidas 
pelos filhos dos doutores, engenheiros e médicos. 

A preferência por esses estabelecimentos de ensino correspondia aos modelos que 
eram apregoados como símbolo da modernidade educativa, “[...] em substituição ao 
passado imperial, ultrapassando [as] representações das escolas isoladas” (SOUZA; 
FARIA FILHO, 2006, p. 26). A eficiência e utilidade desses modelos se 
fundamentavam no fato de apresentarem uma organização mais lógica e definida, 
como: edifício próprio; classes homogêneas; ensino simultâneo e intuitivo; séries 
graduadas e sequenciais; estabelecimento de exames finais; presença de docentes e de 
corpo de funcionários; ampliação do currículo; controle do tempo, da frequência; e 
definição de períodos de matrícula. Esses aspectos 

[...] fundaram uma representação de ensino primário que não apenas regulou o 
comportamento, reencenando cotidianamente, de professores e alunos no 
interior das instituições escolares como disseminou valores e normas sociais e 
educativas. [...] da interação da defesa da escola laica, da liberdade de ensino, da 
obrigatoriedade da instrução elementar, do direito à educação e do dever do 
Estado e da família.11   

Essa ineficácia poderia ser mais bem visualizada no Segundo Grupo Escolar, criado 
em 1904 e que funcionou por apenas seis meses (a abertura das aulas aconteceu em 
agosto de 1904 e o encerramento em dezembro do mesmo ano). Após esse período, o 
Grupo se manteve fechado até 1907 e, durante esse tempo, os alunos passaram a 
assistir aula no Primeiro Grupo Escolar. Essa realidade foi motivo de critica e 
desvalorização dessas instituições, Antônio Lobo, inspetor da instrução pública 

                                                   
11VIDAL, Diana Gonçalves. Tecendo história (e recriando memória) da escola primaria e da infância no Brasil: os 
grupos escolares em foto. In: ______ (Org.). Grupos escolares: cultura escolar primária e escolarização da 
infância no Brasil (1893-1971). Campinas, SP: Mercados das letras, 2006. 
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maranhense, fez duras críticas a estas escolas chegando a denomina-las de “Pseudo 
Grupos Escolares”: 

E pra provar dessa última assertiva basta lembrar-vos a criação dos pseudos 
grupos escolares, cada um deles amontoados numa sala única, de capacidade 
seis vezes inferior à estritamente requerida e confiada a professores em número 
3, 4 e 5 vezes [   ] além do que lhe competia. E tudo isso, porque se não pode ver 
ou não se quis ver, o Estado faleciam por inteiro os recursos precisos para 
adaptar, na organização das suas escolas primárias, o sistema dos grupos alias 
excelente, uma vez que seja praticado com obediência rigorosa aos preceitos 
pedagógicos [...] felizmente, porém, vem em breve experiência revelar-nos o 
desacerto com que havíamos operado, indicando-vos ao mesmo tempo a trilha 
exata a seguir, o que vem a ser essa que ides adotar da manutenção de escolas 
inovestas, de acordo com as nossas necessidades e os nossos recursos e alheia por 
completo à preocupação estéril da encenação e do alarde em penúria absoluta de 
fundamentos reais que os permitam e justifiquem. A segunda medida que me 
cumpre indicar-vos e destinada a fim idêntico ao colimado pela primeira, vem a 
ser a revisão posterior codificação sobre matéria de instrução primário e 
profissional verdadeira torre de babel, construída de retalhos esparsos de leis, de 
decretos, de portaria e até mesmo de simples resolução verbal, sem documento 
escrito que lhe garanta a autenticidade e lhe assegure os efeitos legais, 
obrigatórios e em face da qual será impossível agir com segurança e eficácia nas 
diferentes espécies que se apresentam. 

A crítica de Antônio Lobo recaia especialmente a dois aspectos: a adoção de 
modelos estrangeiros, conceituado, por ele, como inovestas, quer dizer, puro modismo 
que dando certo em outras realidades, não tiveram a mesma experiência em terra 
maranhense devido, dentre outros fatores, à falta de recursos do Estado; outro fator 
que merece destaque se refere ao conjunto de leis e decretos apresentados pelo poder 
público em prol da reconfiguração do ensino primário, leis que na sua efetividade 
foram constituídas por retalhos esparsos e sem concretude. Em virtude desse cenário, 
as matrículas nos Grupos Escolares da Capital maranhense passaram a oscilar 
constantemente. A baixa frequência dos alunos também era influenciada, 
principalmente, pelos seguintes fatores:  

1) Fechamento do Segundo Grupo Escolar; 

2) Descrédito da sociedade ludovicense nesse modelo de ensino; 

3) Transferência de professores e alunos para outros institutos; 

4) Não cumprimento dos programas de ensino; 

5) Falta de estrutura dos prédios; 
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6) Insuficientes recursos destinados à manutenção dos Grupos (Capital e 
Interior). 

Segundo Lobo (1910), a diminuição na frequência ocorria também em “[...] 
consequência da seleção que foi havendo de ano em ano nas turmas e classes e do 
costume, entre nós reinantes, de serem em parte retirados os alunos das escolas, logo 
que eles adquirem certa instrução”. Segundo Lobo, “Por vezes, para que a classe 
superior não fique sem alunos, as professoras respectivas se tem interessado 
pessoalmente com as famílias dos alunos, no sentido de os manterem no instituto, tem 
sido, entretanto muito limitada essa frequência”. 

Analisando o número de matrículas nas cadeiras dos Grupos Escolares 
maranhenses entre 1904 e 1909, inferimos que no Primeiro Grupo houve quedas 
significativas, principalmente na Cadeira inicial: apenas 50 alunos procuraram essa 
escola em 1909, representando um decréscimo de 29,6% em relação aos alunos 
matriculados em 1904. Porém, se levarmos em consideração que, neste último ano, a 
frequência média variou entre 17 a 25 alunos, os danos seriam mais expressivos. Já na 
Segunda Cadeira, a queda foi de 28,6% e a frequência média de 1 a 15 alunos durante 
o ano; e, na terceira, a diferença correspondeu a 68,5%.  

  
4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O respeito, a disciplina, a obediência, os valores patrióticos e cívicos eram práticas 
cotidianamente reforçadas pelos professores nos grupos escolares. Consideramos, 
porém, que muitas dessas práticas não foram aceitas com parcialidade pelos 
educandos, pois as disposições declaradas no regimento interno dos grupos escolares 
de 1904 revelam que, ao defender o controle exacerbado, a vigilância, a fiscalização e 
as penalidades entre os alunos, havia uma considerável desordem nesse ambiente 
escolar, ou a possibilidade de tê-la. A declaração das atitudes, consideradas fora do 
padrão de normalidade, deveria ser severamente punida. Tais aspectos nos fazem crer 
que as crianças nem sempre obedeciam às imposições e às regras de convivência 
interna nessas escolas. A obrigatoriedade do silêncio e do comportamento dos alunos 
na faixa etária de 6 a 12 anos, caracterizada pela inquietude e curiosidade, eram 
costumes difíceis de serem mantidas e controladas.   

As práticas ritualizadas no ambiente escolar, os deveres e as imposições eram 
criteriosamente fiscalizadas por uma comissão designada pelo diretor da escola 
normal, que tinha como finalidade acompanhar ou comprovar se o ensino estava 
sendo ministrado corretamente. Para assessorar os fiscais, foram adotados 
dispositivos de controle, como os livros de ponto para alunos e funcionários, livros de 
matrícula, de visitas e de exames, que, em alguns casos, poderia ser alterado pelo 
próprio professor.  

O processo de avaliação dos alunos se configurava com um ritual solene, pois era 
feita a classificação dos educandos, com a designação dos habilitados e dos sem 
aproveitamento, o que evidenciava a própria escola como lugar de exclusão. A 
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avaliação era processual: todos os dias o professor lançava notas para cada aluno; 
observava o caderno, para verificar se as atividades estavam em dia e em condições de 
higiene; analisava a participação dos alunos nas arguições diárias; e davam-se notas 
por comportamento e pela assiduidade dos mesmos. Mas, era o exame final o 
merecedor do destaque e da atenção pública, pois era este o documento que aprovava 
a transição dos alunos para as cadeiras seguintes ou atestava a conclusão do curso. 

De acordo com nossa pesquisa, fica evidente que a relação entre matriculados e 
aprovados é nitidamente irregular, principalmente nas primeiras cadeiras. Essa 
situação se dava não apenas pela dificuldade ou pela complexidade dos exames, mas, 
principalmente pelo fato da matrícula não ser garantia de que todos os alunos 
conseguiriam permanecer na escola até o fim do ano letivo. Segundo a concepção de 
alguns pais, as escolas trariam poucos resultados para os seus filhos; além disso, 
muitos deles foram prejudicados pelas constantes instabilidades apresentadas pelas 
escolas, como, por exemplo, a falta de professores, mobília e estrutura física. Esses 
aspectos fizeram com que os grupos escolares fossem extintos em 1912 e recebessem o 
título de pseudos grupos. 
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RESUMO  

O trabalho analisa representações de educação, escolarização e escolaridade em obras 
do período modernista paulista, publicadas entre as décadas de 1920 e 1950. Os 
conceitos de Chartier fundamentam a opção pelas formas de representação, visto que 
a prática não se descola do discurso social.  
O estudo, parte de elaboração de tese de doutorado em curso, pretende investigar de 
que forma intelectuais de elite, sujeitos reconhecidamente letrados e proeminentes no 
cenário brasileiro e paulista, em particular, representam a educação, escolaridade e 
escolarização em suas produções literárias, observando que tratamento oferecem à 
questão educacional visto que se situam de fora do campo, indicando uma 
possibilidade de análise a partir da interface da história da educação e da literatura 
num momento bastante emblemático para a história da educação no Brasil.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Representação, escolarização, modernismo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ensaio visa identificar como os escritores modernistas paulistas, oriundos de 
camadas burguesas ou que com ela mantinham relações, produziram um discurso de 
representação de escola e da docência operando de um lugar descolado do campo 
educacional. Serão utilizadas obras da literatura modernista paulista como fonte 
histórica.  

A literatura possibilita ao pesquisador de História lidar com as representações 
sociais, segundo o conceito de Chartier (1991), porque o pensamento não se descola 
das práticas, sendo impossível separar o autor de obras ficcionais do intelectual que 
pensava o mundo na ocasião, visto que se confundem. 

As pistas a serem seguidas na busca por estas representações consideram que se 
se trata de representações de estratos sociais sob o olhar de outro estrato, privilegiado 
socialmente e detentor do capital intelectual necessário para a construção da 
representação. Trata-se de pessoas com sucesso escolar confirmado, autores 
valorizados na construção do discurso social, escrevendo sobre a escola.  

Neste sentido, as obras escolhidas para análise representam e são representantes 
das práticas de um grupo intelectual, as quais se buscam identificar e entender como 
se mesclam às representações educacionais da época, circunscrita entre as décadas de 
1920 e 1940. As obras analisadas, publicadas no período ou que se referem a ele, 
traduzem a representação como afirma Ginzburg (2001), fazendo as vezes da realidade 
representada, sugerindo a presença e também a realidade ausente daquilo que 
pretende representar.  

A perspectiva teórica que orienta a pesquisa parte das reflexões de análise de 
Bourdieu (2007) cujo conceito de capital possibilita olhar para as representações de 
escola feitas pelos modernistas sob o viés da estratégia de demarcação dos espaços de 
poder de uma elite que detinha o lastro possível para garantir a continuidade de seus 
privilégios. Para o autor, o capital cultural se agrega ao capital social e econômico, 
propiciando que a estrutura social se perpetue. A reprodução da estrutura de 
distribuição do capital cultural se dá na relação entre as estratégias das famílias, que 
tendem a perpetuar seu ser social, com todos seus poderes e privilégios, sendo a base 
das estratégias de reprodução, que se utiliza de dispositivos econômicos, educativos 
e outros, a fim de garantir privilégios.  

Esta consideração é fundamental para o embasamento teórico do trabalho e, para 
tanto, partiremos da perspectiva de Miceli (2001), cujo trabalho desenvolvido em 
Intelectuais à brasileira retoma os conceitos de capital cultural para situar os 
intelectuais escritores. Segundo Miceli, os escritores modernistas de São Paulo 
estiveram invariavelmente envolvidos com as camadas privilegiadas da sociedade 
paulista, sendo que a maior parte deles tem origem burguesa, o que facilitou seu 
trânsito pelos círculos sócio culturais do mecenato da época, que tratou de financiar 
seus intentos.  

Pensando e agindo como baluartes da intelectualidade nacional, os modernistas se 
relacionaram com a cultura e a educação, mantendo estreitos laços com a política, 
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flertando com cargos públicos e demarcando espaços de poder, de acordo com Miceli 
(2001), que demonstra como esses intelectuais corresponderam às expectativas 
ditadas pelos interesses das classes dirigentes. Desta forma, como objetivo de análise, 
busca-se compreender como pessoas situadas fora do campo educacional e sem 
preocupações pessoais de escolarização, representavam a escola como dispositivo de 
ascensão.  

Pelas razões expostas, entende-se que as contribuições teóricas de Bourdieu e 
Miceli revelam-se pertinentes a esta análise, que, para além das representações sobre 
a escola e a docência, identifica nuances de poder travadas pelos modernistas na 
manutenção de um status favorável aos privilégios inerentes à classe que pertenciam, 
observando que suas obras foram editadas por pares.  

 
2. A LITERATURA E SEUS SUJEITOS 

O autor francês Roger Chartier (1999), afirma que os livros são objetos que impõe 
um sentido ao texto que carregam, podendo ser investidos de usos e intenções de senso 
pragmático, afirmando também que os escritores são dependentes de regras que 
definem sua condição de submissão ao mercado editorial. Pode-se analisar as obras 
dos modernistas sob este olhar da intencionalidade, principalmente ao se 
problematizar os lugares de produção intelectual, sua realidade e suas preocupações, 
presentes nas obras.  

Entretanto, é preciso considerar que a obra de Chartier remete a realidade francesa 
e particular do século XVIII. Nos termos em que coloca, os escritores seriam 
dependentes dos livreiros e editores, jamais conseguindo encerrar suas intenções nas 
próprias obras, porque seriam dependentes dos livreiros, não alcançando nem os 
operários da impressão nem os que se apropriam da leitura. Segundo o autor, isto se 
daria por conta das determinações que organizam o espaço social da produção 
literária, que delimitam as categorias e experiências próprias matrizes da escrita.  

Entende-se que o autor trata de uma situação diversa da proposta deste trabalho, 
pois, ao contrário da realidade francesa apresentada por Chartier, o que se verifica 
entre os modernistas paulistas são formas de corroborar poder que se estabelecem 
horizontalmente, visto que a relação que se sugere entre os autores modernistas e os 
editores obedece a uma lógica de classe e espaço social que não indica submissões, 
repressões ou dependências mercadológicas, por se tratar de pares.  

Para compreender esta relação de igualdade, entende-se que a leitura de Bourdieu 
(2007) auxilia no alcance destas relações horizontais e complexas que se mesclam ao 
campo da produção cultural. Para o autor, isto se dá através do que denomina espaço 
de possíveis, algo que indica autonomia em relação às determinações do ambiente 
econômico e social. Num espaço de possíveis, os escritores estariam situados em 
relação aos editores, não havendo características de sujeição.  

No caso desta pesquisa, este posicionamento indica que a dinâmica da produção 
editorial paulista, baseou-se na tomada de posição por parte de autores e editores, que 
orientou sua produção mediante um universo de referências de classe e marcas 
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intelectuais típicas deste espaço, em detrimento de escolhas submetidas a condições 
econômicas, subvenções, ganhos ou ao provável sucesso editorial. Ou seja, no espaço 
de possíveis ocorre uma relação circular entre editores e autores, na qual se operam 
dinâmicas de uns para os outros, sem que existam meras determinações econômicas e 
causais para definir tomadas de posição.  

Bourdieu (2007) afirma ainda que a reflexão sobre a literatura obedece a essa 
lógica. As escolhas do espaço de possíveis estabelecem a existência de uma relação 
entre as tomadas de posição e os espaços ocupados no campo, indicando conexões 
entre o que é produzido e os valores defendidos a partir deste lugar. Por pertencerem 
à mesma classe social e possuírem semelhante filiação cultural, editores e autores aqui 
não operam uma relação de força, mas uma relação de possíveis. 

Trabalhar com fontes literárias também requer atenção quanto aos vínculos que 
se configuram em práticas sociais disseminadas, segundo Antonio Candido (1965) em 
Literatura e Sociedade. É preciso reforçar que os autores modernistas escreveram com 
elementos de seu tempo, e expressam uma representação sobre a escola que os situa 
neste lugar. Além disso, como se trata de fontes escritas para ser arte e não 
documentos oficiais, cujas temporalidades são definidas, a análise deve partir de 
fragmentos presentes nas obras, que auxiliarão na compreensão das formas de 
representação citadas.  

A fim de se buscar estas formas de representação, é necessário demonstrar por 
quais trilhas seguirá esta pesquisa. A primeira trilha encerra a análise em obras em 
prosa, exclusivamente, de autores modernistas paulistas, que, em sua maioria, 
pertenciam às classes sociais privilegiadas e que mantinham relações com o poder. 
Mesmo entre os intelectuais que não tinham origem abastada, há o elemento comum 
da proximidade de suas famílias com a política dominante.  

Uma segunda trilha fecha a análise nos autores que possuíam alguma filiação 
política. A questão partidária é importante por destacar como a intelectualidade 
paulista se reorganizou politicamente, a fim de se preservar à frente de instituições de 
poder e, mais ainda, na manutenção de privilégios, os quais, segundo Miceli (2001) 
estavam em decadência, ameaçados principalmente após 1930. O projeto de expansão 
da elite decadente impulsionou a criação de novas frentes partidárias, que, na verdade, 
tendiam à acomodação de forças da própria elite paulista, até então identificada e 
representada pelo Partido Republicano Paulista, o PRP. 

Esta consideração permite apreender como São Paulo se configurou em símbolo 
de status cultural de tamanho vulto. A elite paulista, cada vez mais acuada 
politicamente, exalta sua provável superioridade cultural através da literatura 
modernista, construindo representações para manter privilégios de classe. Trata-se de 
um modelo de difusão cultural baseado em propostas vanguardistas, de ruptura com 
os padrões estéticos tal como nos moldes europeus, mas que promoveu certo verniz à 
oligarquia decadente, capitaneada pelo Partido Republicano Paulista, o PRP.  

Para Sérgio Miceli (2001), apesar do sucesso dos autores modernistas por conta de 
suas inovações na estética, as rupturas e insatisfações dentro da própria oligarquia 
fatiaram as intenções de poder desta classe, que, empobrecida, promoveu dissidências 
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políticas que tornaram ainda mais visível a fragilidade do modelo partidário paulista. 
O Partido Democrático, criado nesta conjuntura, no ano de 1926, reuniu parte da 
dissidência perrepista.  

Os escritores vinculados ao PRP colocaram suas obras a serviço de uma ideologia 
“nacionalista”, da qual poderiam se utilizar os grupos dirigentes. Neste caso, acabaram 
cindindo à direita ou esquerda literárias por causa de posições divergentes quanto ao 
grau e às modalidades de engajamento dos intelectuais com o trabalho político. Neste 
grupo estão Oswald de Andrade, perrepista e depois membro do Partido Comunista, 
Menotti del Picchia, Cassiano Ricardo, Paulo Duarte, Alcântara Machado, Cândido 
Mota Filho e Plínio Salgado, que num primeiro momento pertenceu ao PRP e depois 
foi o personagem central do Partido Integralista.  

O grupo dos intelectuais “democráticos”, segundo Miceli (2001), composto por 
Mário de Andrade e Guilherme de Almeida, se empenhou em não deixar que suas 
tomadas de posição no terreno político-partidário comprometessem o conteúdo de sua 
produção, buscando resguardá-la de acordo com as conveniências impostas pelas lutas 
de que participavam. O Partido Democrático pretendia a moralização eleitoral, 
modernização e reforma do sistema de ensino. Essa mentalidade aliada às 
insatisfações dentro do PRP ajudou na conquista da nova geração oligárquica, mas, 
por conta de sua formação e origem, manteve ausente a representação política da 
classe operária.  

A última trilha reservará uma categoria de relatos autobiográficos, a fim de se 
elaborar um quadro comparativo com a ficção. Essas categorizações tornaram-se 
necessárias para fechar a análise do período, bastante extenso em termos de produção 
intelectual, já que seus autores escreveram prosa, poesia, ensaios, críticas literárias, 
traduções e textos jurídicos.  

A escolha destas categorias foi desenhada a partir do trabalho de Sérgio Miceli, 
que, em Intelectuais à brasileira (2001), reuniu e estudou os autores modernistas de 
São Paulo a partir de sua origem, curso superior, carreira e tipo de produção, entre 
outras. A partir do estudo desenvolvido por Miceli recorreu-se ao levantamento das 
obras dos autores.  

 
3. OS AUTORES E SUAS OBRAS 

As obras escolhidas para esta análise preliminar contemplam Dente de Ouro 
(1923) e Salomé (1940), de Menotti del Picchia, paulista e o único deles de origem 
imigrante, ligado ao Partido Republicano Paulista, Os filhos da Candinha (1943) e Os 
contos de Belazarte (1934), de Mário de Andrade, talvez o mais emblemático dos 
intelectuais modernistas, ligado ao Partido Democrático, além de Os Condenados 
(1941), Marco Zero I (1943),  Marco Zero II (1945) e o autobiográfico Um Homem sem 
Profissão (1954) de Oswald de Andrade, que atuou no Partido Republicano Paulista. 

A partir dessa amostragem apontaremos representações e articularemos 
comparações. Já é possível identificar que alguns trechos das obras comprovam a fala 
de Chartier (1991), na medida em que revelam perfis de professores e representam 
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situações sociais e econômicas enfrentadas por eles, indicando uma forma de olhar 
para este estrato, já que a análise mostra a representação do “doutor”, representações 
de escola como regeneradora da moral, representações de higiene, indicações de 
trabalho infantil, além oferecer de pistas sobre a origem social dos professores 
primários.  

Percebe-se nas obras a preocupação dos intelectuais com o Brasil e com São Paulo 
em particular, em fragmentos que indicam representações sobre a escola e a docência. 
É interessante notar a pouca ou mesmo ausente representação de escola, escolaridade 
e cotidiano dos pouco escolarizados. Até o momento, o material investigado é bastante 
revelador de uma exclusão, e essa ausência pode indicar tanto o lugar social de quem 
vê a escola, no caso os autores, posicionados fora do campo, quanto pode indicar o 
lugar que eles, autores consagrados e herdeiros da elite, oferecem à importância da 
escola e da escolarização como pilares de ascensão social, visto que já o possuíam. 

O propulsor da mudança na literatura reside nas lutas que visam conservar ou 
transformar a relação de forças instituída no campo de produção e que têm, 
evidentemente, o efeito de conservar ou de transformar a estrutura do campo das 
formas de que são instrumentos e alvos nessas lutas. Muitas vezes, apesar da 
modernidade que carregam, os autores evidenciam representações que soam 
conservadoras, mas que são, no entanto, característica de demarcação de espaços de 
poder. 

Bourdieu (2007) explica este tipo de relação através do conceito de campo do 
poder, o espaço das relações de força entre os diferentes tipos de capital ou, mais 
precisamente, entre os agentes providos de um tipo de capital específico que favorece 
a dominação de um grupo. As forças se intensificam sempre que o valor relativo dos 
diferentes tipos de capital é posto em questão; especialmente quando os equilíbrios 
estabelecidos no interior do campo, entre instâncias encarregadas da reprodução do 
campo do poder, são ameaçadas.  

Nesta perspectiva, encontram-se os intelectuais modernistas, que, oriundos de 
uma elite economicamente falida, ainda possuíam fôlego e capital para permanecer 
atrelados e atuantes nos espaços de poder que lhes garantiram visibilidade e 
publicações, engenhosamente combinando o capital cultural que detinham com a 
estrutura do espaço social, o que Bourdieu (2007) define como modo de reprodução. 
Reforça-se que as ausências percebidas também revelam contradições que indicam 
como se formam e se sedimentam as representações acerca dos grupos escolhidos.  

Em algumas das obras analisadas foi possível perceber indícios e formas de 
representação da escola, da docência, da educação dos sem escola, além de assuntos 
correntes na preocupação e no pensamento da intelectualidade da época. A análise 
integra temas que vão desde a representação de escolas primárias, secundárias, curso 
superior, além de formas de representação que passam pela educação sexual, da 
representação dos professores como eivados de missão redentora e moralizante, 
presentes nas próprias obras. 

 Neste caso particular, a análise da literatura modernista paulista está atrelada ao 
viés artístico e não político, muito embora se afirme que os anseios modernistas, suas 
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ideias inovadoras e até mesmo transgressoras no campo estético somente se tornam 
possíveis porque encontraram ressonância, identificação e correspondência entre seus 
pares. Em suas obras, apesar de representarem a educação de fora do campo 
educacional, suas ideias encontram subsídio e se harmonizam com ideias em voga na 
época da produção dos romances.  

 
4. PERSONAGENS E REPRESENTAÇÕES DE EDUCAÇÃO, OS TIPOS E 
ESTEREOTIPOS PROFISSÃO DOCENTE 

Verifica-se que nos dois romances de Menotti del Picchia a representação sobre 
educação quase não aparece, limitando-se a uma citação em Salomé, apenas no 
momento da “ajuda” ou da “regeneração” necessária para uma família miserável que 
vivia da assistência caridosa do Padre Nazareno. O romance é construído como uma 
crônica de costumes da elite paulista, cuja protagonista, Salomé, tinha hábitos 
considerados escandalosos, pois tinha vivido na Europa.  

A segunda parte do romance tem como cenário um ambiente rural. A ficção criada 
por Picchia mostra a igreja, a cidadezinha de riachos e cafezais, revela costumes da 
gente mais pobre do local, mas não traz indícios muito significativos sobre uma escola 
ou uma professora. Na cidadezinha atuava o Padre Nazareno, responsável pela única 
referência escolar de todo o livro. O Padre, que ajudava uma família paupérrima, de 
negros, arranjou escola para o mais velho dos meninos. 

A família era composta pela avó, a velha Sebastiana, que vivia com a filha e quatro 
netos, que o autor frisa ser um de cada pai. A casa é descrita como um pardieiro, uma 
imundície, com um terrível cheiro de excrementos. As crianças eram doentes e uma 
delas mal formada devido à sífilis. Além da vaga na escola o Padre conseguiu injeções 
de remédio e camas para as crianças:  

“(...) Nazareno já pusera um pouco de ordem naquela esterqueira. A velha preta 
era religiosa e temia o diabo. E ele utilizava-se desse diabo para domar a velha. 
A filha, que arranjara um pai diferente para cada cria, respeitava o padre. Os 
fedelhos tinham agora cada qual sua cama. O maior fora posto na escola. A 
situação ia melhorando. Precisava, porém, de algumas caixas de injeções porque 
o mal dessa negrada era a sífilis. (...)” (Picchia, 1989, p.187). 

O Padre também surge como professor nas aulas de catecismo, que explicava com 
criatividade, como se fossem contos da Carochinha (p.215), para prender a atenção 
dos pequenos, logo após realizar uma inspeção higiênica nas crianças.  

Segundo Miceli (2001), Menotti del Picchia nasceu em São Paulo em 1892. Era 
filho de um pequeno empreiteiro, e ainda jovem sofreu a perda da mãe. Formou-se em 
Direito e estreou na literatura em 1917. Teve participação política como deputado 
estadual pelo PRP e foi diretor de órgãos culturais durante o governo Vargas.  

Em seu romance Dente de Ouro, não foram encontradas representações de escola 
ou de educação, mas há a representação do “doutor”, o jovem delegado filho de um 
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fazendeiro de café que, falido, entregou sua fazenda aos credores e pediu auxílio a um 
amigo que intercedesse junto ao Secretário de Justiça para que arranjasse uma 
colocação para o rapaz. O jovem, que vai trabalhar no interior, estranha os costumes 
da cidade e todos os tratam por “doutor”. 

Novamente recorre-se a Miceli (2001) para compreender a trama trazida por 
Picchia, filiado ao Partido Republicano Paulista. Miceli afirma que dentre a oligarquia 
paulista era prática comum que os filhos frequentassem a faculdade de Direito e depois 
as próprias relações estabelecidas dentro da elite engendrariam uma forma de inseri-
los nos cargos públicos. No entanto, pouco a pouco os cobiçados postos tornaram-se 
cada vez mais escassos e reservados aos filhos da oligarquia que ainda conservava 
algum capital social ou político. Miceli afirma: 

“Até o início da década de 1920, tão logo tivessem cumprido os estágios de praxe 
como militantes da Liga Nacionalista ou das diversas facções acadêmicas em 
concorrência na Faculdade de Direito, os herdeiros das famílias dirigentes com 
veleidades de fazer carreira política viam-se obrigados a galgar todos os escalões 
do perrepismo. Os que porventura acabassem desistindo de tais pretensões 
tinham pelo menos a certeza de se saírem bem seja no plano profissional, seja em 
termos do apreço social a que faziam jus.” (Miceli, 2001, p.93). 

José Oswald de Souza Andrade nasceu em 1890, em São Paulo e possuía origem 
abastada. Oswald se formou em Direito e estreou na literatura em 1916. As obras de 
Oswald analisadas neste trabalho oferecem muitas referências sobre escola e docência, 
representações patrióticas e origem social dos professores, como se observa em Marco 
Zero I e Marco Zero II, além de trazer memórias das escolas onde estudou, em Um 
Homem Sem Profissão, sendo, portanto, uma escola diferente da escola do negrinho 
descrita por Picchia.  

Em outras representações importantes, como a da cultura erudita que envolve o 
professor alemão, além da representação de professores como eivados de significações 
sociais e idealizados, como se observa em Os Condenados – Alma, é clara a crítica 
tecida por Oswald de Andrade ao referir-se aos homens socialmente respeitáveis que 
frequentavam o rendez vouz onde Alma se prostituía, como se lê a seguir:  

“(...) Tinha assistido, na sua crucificação, ao desfile em pelo de todos os 
exemplares. Diante dela, haviam-se desabotoado, numa confissão de torpezas, 
professores da cidade, chefes de confrarias, zeladores de hospitais, grandes 
nomes, representativos da moral citadina, da educação, da finança e da família.” 
(Andrade, 1978, p.61). 

Alma engravidou e teve um filho. Esta criança era alfabetizada em casa, o que 
sugere uma possível preocupação com a escolarização do menino. A moça deixou a 
casa de prostituição após encontrar um homem que a mantinha e contava com o 
auxílio de uma aia alemã para educar a criança: “Ensinaram-no a ler num grande 
livro de figuras: A-za, E-ma, I-lha, Ô-vo, U-va.” (p.78). 
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A segunda parte da trilogia, A Estrêla de Absinto, tem algumas passagens muito 
semelhantes às memórias do autor publicadas em Um Homem Sem Profissão, e a 
terceira, A Escada, nada indica sobre o que está sendo buscado.  

O livro de memórias Um Homem Sem Profissão, é um relato autobiográfico. 
Oswald traz vários tipos de professores, desde as professoras primárias D. Orminda da 
Fonseca e D. Isabel Ribeiro, que destaca serem “excelentes mestras”, a Seu Carvalho, 
“ateu danado”, além da lembrança do edifício escolar “limpo, branco, higienizado”, 
do ambiente do Caetano de Campos, os outros colégios por onde passou, o Ginásio de 
São Bento e o Ginásio de Nossa Senhora do Carmo, dos irmãos maristas, que diz não 
ter suportado o ambiente e nem ter aprendido muita coisa, tendo como sua melhor 
lembrança o café com leite servido no refeitório do colégio, após a comunhão.  

O autor cita D. Matilde, a professora particular com quem estudou após sair do 
Marista, o professor de música, os colegas, relembra a severidade e a delicadeza de 
alguns antigos mestres, enfim, as memórias de sua vida escolar trazem representações 
do que era importante e adequado a sua classe social e que merecem uma 
categorização a parte na pesquisa em andamento. 

Em Marco Zero I e Marco Zero II, Oswald indica tipos de professores. A 
representação da professora primária de origem humilde e que conseguiu tornar-se 
professora, marca a trajetória de Eufrásia Beato, moça jovem e pobre, que vivia numa 
fazenda. A oportunidade de estudar em um colégio de São Paulo para se tornar 
professora foi dada pela dona da fazenda. A moça foi levada para São Paulo, onde 
aprendeu a tomar banho e escovar os dentes. Depois de formar-se professora, 
deslumbrou-se, acreditava que ia alfabetizar o Brasil. Fumava escondida em seu 
quartinho para escapar da censura imposta pelos inspetores por isso.  

Eufrásia Beato é quem ensina o patriotismo paulista para as crianças do Grupo 
Escolar de Bartira. Descrita como entusiasta da revolução de 1932, suas lições sempre 
tinham bastante relevância de nacionalidade e patriotismo brasileiro e paulista, 
principalmente. Oswald indica, de forma velada, que a professora Eufrásia Beato 
prestava alguns serviços numa casa de rendez vouz, mesmo sendo professora do 
Grupo Escolar. 

Eufrásia era professora do menino Idalício, que faltava muito às aulas.  Diante das 
indagações da professora, ele respondia que tinha de ajudar a avó a fazer farinha. Mas 
na verdade não tinha roupas para ir ao Grupo. (p.41). É em Marco Zero I que a 
professora Eufrásia decide deixar a profissão por estar doente. 

Em Marco Zero II, Eufrásia, após deixar o Grupo Escolar vai para o Rio de Janeiro 
em busca de melhor sorte e acaba conhecendo um homem, a quem pede um 
apartamento mobiliado. A professora representada por Oswald através de Eufrásia 
abandonou a carreira docente por causa da doença e depois não quis voltar, preferindo 
ser mantida por um homem.  

Outra personagem importante que oferece indícios sobre a representação docente 
é Anastácia Pupper, a diretora do Grupo Escolar de Bartira, que também abandona a 
carreira. A diretora é descrita de maneira bem diferente de Eufrásia, como uma mulher 
enérgica, exigente e gorda, que usava os cabelos oxigenados e tinha o nariz de bico. 
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Afirmava que o professorado primário era uma tropa de choque da nacionalidade e 
sugeriu aos professores que fizessem uma chamada patriótica, indicando a origem de 
cada aluno. Apesar de representada como enérgica, nota-se sua preocupação com os 
alunos, que, como o menino Idalício, andavam até três quilômetros a pé para chegar à 
escola, sem comer nada, dizendo que isso lhe cortava o coração.  

Removida para São Paulo a pedido do cunhado e amante, Idílio Moscovão, que, 
por sua vez, pedira ao Conde Alberto de Melo para ela ficar na Mooca, alegando que 
tinha parentes, Anastácia troca de amante e passa a se relacionar com o conde, que fez 
dela deputada, o que a faz deixar a carreira docente, na segunda parte de Marco Zero: 

 “Pensava no novo amante. Que chance! (...) Daí, daquela manhã em que saíra 
desesperada de casa para pedir um emprego fora do magistério, viera a 
transformação de sua vida. Era deputada, feita pelo conde.” (Andrade, 1974, 
p.134) 

O único professor homem criado por Oswald em Marco Zero é o professor 
Barnabé, que dava aulas de ginástica no Grupo Escolar de Bartira. Descrito como 
alguém de pouca iniciativa e de personalidade admirativa, o professor morre vítima da 
revolução paulista, a qual estava engajado.  

Mário Raul de Moraes Andrade nasceu em 1893, na capital paulista. Considerado 
o mais emblemático dos modernistas de São Paulo, seus tipos de professores, 
representados nos contos indicados, são mais sutis em comparação aos tipos criados 
por Oswald, no que se refere à escola ou à escolarização. 

A representação de Delmiro Gouvêia como grande disciplinador, na crônica O 
grande cearense, publicada em Os filhos da Candinha, fala sobre um homem rude e 
batalhador, que saiu do Pará para se empregar em Pernambuco, ainda criança e que 
teria conservado um grande caráter, a despeito do que acontecia no Brasil. Apesar de 
não se tratar de um professor, Mário indica práticas pedagógicas atribuídas à Delmiro 
Gouvêia: 

“Era um gênio da disciplina. (...) Si um menino falhava a aula, Delmiro mandava 
chamar o pai pra saber o porquê. Chegou a despedir os pais que roubavam um 
dia de estudo aos filhos, por causa de algum servicinho. Às vezes, com os meninos 
mandriões, reunia cinco, seis, e mandava um negrão chegar africanamente a 
palmatória na bunda dos tais.” (Andrade, 1976, p.42) 

Outras categorias identificadas indicam a representação dos médicos como 
dotados de muito poder, como Mário de Andrade sugere no conto O diabo, a 
representação da aluna que, jovem e bonita, aproveita-se da condição para flertar com 
os professores e não precisar estudar, como a menina Dolores, do conto Menina de 
olho no fundo, e o tipo de vestimenta usado pelas normalistas Margot e Nininha, que 
surge no conto Piá não sofre? Sofre.  

É importante destacar que Mário de Andrade foi o único dos modernistas paulistas 
que não frequentou a Faculdade de Direito. Relegado à contabilidade, que não 
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completou, e ao Conservatório Dramático e Musical, foi autodidata e assumiu a 
liderança do movimento modernista por meio de seu talento. Apesar de engajado no 
Partido Democrático, o que lhe garantiu alguns cargos, não conseguiu iniciar uma 
carreira política, como os demais autores.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a leitura e análise dos tipos e estereótipos que representam professores, 
doutores, pessoas escolarizadas ou sem escola, pode-se verificar o que ficou construído 
socialmente em termos de práticas culturais das elites em relação aos mais pobres. As 
representações indicadas nos autores citados dão conta de imagens de professores 
como moralizadores, patrióticos, responsáveis por garantir disciplina, higiene e 
ordem, algo bem típico das décadas em que foram escritos ou do tempo a que se 
referem, entre as décadas de 1920 e 1940. 

Simultaneamente observam-se formas de representação que recriminam 
comportamentos não aceitos como moralizantes, como no caso dos professores que 
frequentavam casas de prostituição. Os autores, sobretudo Oswald de Andrade, 
indicam representações de doçura da professora primária, diferente da severidade 
indicada na representação da diretora do Grupo Escolar, descrita até de forma mais 
masculinizada.  

Entendemos que toda forma de representar o outro vem atrelada a uma construção 
que perpassa o olhar de um grupo socialmente dominante. No caso de nossos 
intelectuais, a elite da literatura paulista, que desenvolveram carreira intelectual e 
política nos principais espaços de poder da época, inclusive nos partidos dominantes, 
como o Partido Republicano Paulista e suas dissidências, como o Partido Democrático, 
temos que seus textos, bastante reveladores de suas práticas, são social e 
culturalmente definidos como parte de suas experiências de mundo, tanto exprimindo 
quanto construindo uma realidade social.  

Suas obras, imprescindíveis para estabelecer conexões possíveis entre a 
intelectualidade paulista e o público em geral, representam sua filiação. Como afirma 
Bourdieu (2007), a instituição escolar demarca fronteiras semelhantes àquelas que 
separavam a nobreza da pequena nobreza, e esta dos simples plebeus. No caso dos 
intelectuais modernistas, sua escolaridade e rede de relações operaram como distinção 
de capital cultural herdado, garantindo a blindagem necessária para tratarem da 
representação de educação ainda que não tenham tido origem social elevada, como 
Menotti del Picchia, ou não tenham passado pela Faculdade de Direito, caso de Mário 
de Andrade.  

Escrevendo para seus pares e operando com seu capital social que os fortaleceu 
num conjunto de relações mobilizado a partir de interesses que tiveram como 
desdobramento o desenvolvimento de suas carreiras públicas, os autores modernistas 
não desenvolveram compromisso com a quebra de padrões políticos ou econômicos, 
tendo sua vanguarda amarrada às questões estéticas que vinham à baila expor 
insatisfações inerentes a uma classe social que, ao perceber-se encolhendo, adotou 
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estratégias de continuidade e manutenção de seus espaços de poder através do 
mecenato, dentre outras formas.  

Desta forma, acredita-se que os vestígios indicados até o momento permitem 
insistir na ideia de procurar nos romances modernistas uma representação de 
educação construída pela elite intelectual, que não promoveu rupturas com o antigo 
viés conservador dos valores sociais e tradicionais quanto à educação, mas, ao menos 
para a intelectualidade paulista, a modernidade se constituiu de uma resposta da 
oligarquia à sua crescente perda de espaços de atuação. Neste caso, entende-se que 
através das artes, e da literatura em particular, a elite pudesse condensar suas práticas 
de ditar regras e condutas que estavam em maior ou menor grau, descoladas da 
realidade das pessoas comuns.  

Ressalta-se que se trata de pesquisa em andamento e que algumas análises de 
conceitos deverão ser mais tardias, fruto do próprio amadurecimento da pesquisa.  
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RESUMO  

Este trabalho objetiva apreender as práticas culturais adotadas no processo de vida 
escolar, na busca de aproximação com o cotidiano que envolveu esse universo por meio 
da circulação de livros e compêndios escolares pelos espaços de leitura, como 
bibliotecas e clubes de leitura, e de venda caracterizados como boticas, livrarias, 
papelarias e tipografias, na Paraíba durante a segunda metade do século XIX. A 
pesquisa ampara-se no conceito de Cultura Material Escolar – um híbrido entre 
Cultura Escolar e Cultura Material – como parte de sua fundamentação teórica. Para 
tanto, nos fundamentamos num corpus documental constituído por um conjunto de 
documentos de documentos oficiais como atas, pedidos, concessões para compras de 
livros e artefatos escolares, entre outros, como também a análise dos seguintes jornais: 
A Imprensa (1858), O Imparcial (1861), A Regeneração (1861/1862), O Despertador 
(1869), A Opinião (1877), A União Liberal (1879), Diario da Parahyba (1884/1885), 
O Publicador (1862/1884/1885/1886), Jornal da Parahyba 
(1881/1882/1883/1886/1887), Arauto Parahybano (1888), e Gazeta da Parahyba 
(1888/1889).  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Leitura, circulação de ideias, cultura material escolar 
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Este trabalho objetiva apreender as práticas culturais adotadas no processo de vida 
escolar, na busca de aproximação com o cotidiano que envolveu esse universo por meio 
da circulação de livros e compêndios escolares pelos espaços de leitura (bibliotecas e 
clubes de leitura), e de venda caracterizados como boticas, livrarias, papelarias e 
tipografias, na Paraíba durante a segunda metade do século XIX. 

Para tanto, nos fundamentamos num corpus documental constituído por um 
conjunto de documentos que foram catalogados pelo Grupo de Pesquisa de História 
da Educação no Nordeste Oitocentista (Gheno) que desde 2004 vem recolhendo 
material por meio da catalogação, transcrição e digitação de documentos oficiais como 
atas, pedidos, concessões para compras de livros e artefatos escolares, entre outros. A 
pesquisa também utilizou os seguintes jornais: A Imprensa (1858), O Imparcial 
(1861), A Regeneração (1861/1862), O Despertador (1869), A Opinião (1877), A União 
Liberal (1879), Diario da Parahyba (1884/1885), O Publicador 
(1862/1884/1885/1886), Jornal da Parahyba (1881/1882/1883/1886/1887), Arauto 
Parahybano (1888), e Gazeta da Parahyba (1888/1889). 

A pesquisa ampara-se no conceito de Cultura Material Escolar – um híbrido entre 
Cultura Escolar e Cultura Material – como parte de sua fundamentação teórica. Este 
conceito foi construído a partir de um cenário que trouxe:  

[...] um novo padrão historiográfico, novas aberturas, retornos e possiblidades, 
e também incertezas para os historiadores no que se refere à natureza do 
conhecimento que produzem e ao papel do conhecimento histórico na sociedade. 
(Barros 2012, p.306). 

Sendo assim, só foi possível obtermos uma história da cultura material, segundo 
Jean Marie Pesez (2005), por meio das contribuições da Escola dos Annales e pela 
renovação historiográfica proposta pela conhecida terceira geração que contribuiu 
para a ampliação de horizonte e domínio do historiador. 

Nesse contexto o conceito de cultura escolar ganhou espaço na produção da 
história da educação, a partir da problematização de novas possibilidades de pesquisa, 
fontes e sujeitos, que há muito não eram explorados na construção do conhecimento 
histórico. Surgiu um espaço extremamente favorável para a utilização desse conceito, 
que tinha no cerne de sua discussão a compreensão do universo escolar por meio de 
outras lentes, a partir de quaisquer vestígios relacionados ao funcionamento escolar, 
enriquecendo a reconstrução do ambiente escolar.  

Dentre os conceitos de cultura escolar mais difundidos na história da educação, 
trabalhamos com dois que nos permitiram um suporte para a pesquisa documental. 
São as perspectivas empregadas pelos autores Dominique Julia e António Viñao Frago. 
O primeiro define cultura escolar como: conjunto de normas que definem 
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 
permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar 
segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de 
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socialização). (Julia 2001, p.10) António Viñao Frago, define cultura escolar como: 
“[...] la cultura escolar es toda la vida escolar: hechos e ideas, mentes y cuerpos, objetos 
y conductas, modos de pensar, decir y hacer.” (Viñao Frago1995, p. 69). Ou seja, 
cultura escolar para Frago (1995) significa “[...] as diferentes manifestações das 
práticas instauradas no interior das escolas, transitando de alunos a professores, de 
normas a teorias. Na sua interpretação, englobava tudo o que acontecia no interior 3 
da escola”(Faria Filho, Gonçalves, Vidal, Paulilo 2004, p. 147).  

Sendo assim, compreendemos que cultura material escolar “Significa 
compreender, num espectro ampliado, os mais diversos componentes materiais 
ligados ao mundo da educação” (Bencostta 2007, p.176). Portanto, abrange não só o 
conjunto de elementos constitutivos do universo escolar (como artefatos relacionados 
à escrita, leitura, limpeza, mobília, indumentárias, arquitetura dos edifícios, livros 
didáticos, periódicos educacionais, bibliotecas pedagógicas etc.) relacionados ao seu 
tempo e espaço, mas também a sua utilização por meio das relações sociais 
estabelecidas pelos diferentes sujeitos do ambiente escolar, além da forma como o 
contexto da época interferiu na inserção ou não desses elementos destinados ao uso 
escolar.  

No sentido de compreender como se deu a circulação de livros e compêndios 
escolares na província foi necessário dar atenção especial aos aspectos relacionados à 
impressão, circulação e produção dos materiais escolares, e atentar que os periódicos 
consultados, trazem questões pertinentes ao cotidiano daquela época, pois “[...] o 
jornal no século XIX é, por excelência, o lugar do diálogo, do debate, da fofoca e das 
polêmicas, sejam aquelas comezinhas, sejam as grandes e célebres.” (Barbosa 2007, p. 
18). Dessa forma, afirma ainda a autora “[...] não é mais possível escrever uma história 
da vida cultural brasileira oitocentista sem a consulta aos jornais da época.” (Barbosa 
2007, p. 18). Em nossas análises, foi possível perceber que os principais redatores dos 
periódicos analisados exerceram diversas funções públicas, inclusive como 
presidentes de província, e muitos deles participaram da vida escolar, seja como 
professor ou como diretor de instrução pública. Portanto, a função de redator e a 
atuação no cotidiano escolar confundiam-se nos impressos da época em muitos 
momentos, já que em sua maioria “os jornalistas se valiam dos próprios relatórios e 
orçamentos provinciais para criticar e cobrar posturas governamentais”, segundo Cury 
e Ferronato (2012, p. 75). Por fim, ao buscarmos periódicos como fonte para os estudos 
da cultura material escolar nos oitocentos podemos dizer que neles encontramos parte 
da vida cultural da sociedade paraibana oitocentista, além da inserção de seus 
redatores em espaços públicos de poder, especialmente no mundo escolar.   

 
1. RECONSTRUINDO OS ESPAÇOS DE LEITURA NA CAPITAL DA PROVÍNCIA 
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1.1. BIBLIOTECA PÚBLICA DO LYCEU PARAHYBANO 

No texto da lei de criação do Lyceu Provincial, Lei nº 11 de março de 1836 ficou 
estabelecido, no art.5º da mesma Lei, que: “– Haverá no mesmo Liceu uma 
biblioteca, que se comporá dos livros constantes das relações feitas pelo Diretor, que 
para este fim ouvirá os respectivos lentes” (Pinheiro; Cury 2004 p. 95). Sendo assim, 
acreditamos que esta biblioteca foi a primeira a ser criada na capital da província com 
a finalidade de se constituir como um espaço de leitura escolar, e que apesar de possuir 
em seu título o nome ‘pública’, não significava que seria para o público em geral, mas 
estar vinculada a uma instituição de ensino público. Na verdade, ela era destinada 
apenas aos alunos e professores da instituição. Sabemos da existência de bilbiotecas e 
acervos nos conventos que se instalaram na província como os dos franciscanos, 
carmelitas e beneditinos que estão sendo estudados por pesquisadores locais. 
Entretanto, esses estudos ainda são preliminares e estão sendo preparados para 
publicação. 

Segundo Ferronato (2012), desde a lei de criação da biblioteca em 1836 até o ano 
1853 não houve menções sobre o espaço, apenas em 1853, quando um relatório de 
Presidente de Província afirmou que a Biblioteca do Lyceu “[...] naquele momento 
contava com 93 volumes” (Ferronato 2012, p. 146. Grifo nosso). Em 1853, de acordo 
com o mesmo autor, o Lyceu possuía aproximadamente 90 alunos matriculados, o que 
daria uma média de um livro por aluno, mas mesmo assim, encontramos queixas das 
autoridades à época, ao ressaltarem que a Biblioteca deveria prover vários livros que 
auxiliassem não somente o acompanhamento dos alunos, mas auxiliassem também, 
os professores da escola secundária. 

Alguns anos depois, em 1857, o Diretor da Instrução Pública, Manrique de Lima 
afirmava que os exemplares do acervo da Biblioteca do Lyceu foram adquiridos em 
1849 e desde então poucos volumes foram comprados. Tal situação dizia o diretor, 
criava uma imensa dificuldade aos professores e alunos para acompanharem as 
disciplinas, havendo, muitas vezes, desistência de alunos devido à falta de compêndios 
na instituição e nos estabelecimentos de venda de livros. Ao longo da nossa pesquisa 
por meio dos relatórios dos presidentes de província e nos periódicos da época, 
percebemos que havia constante reclamação sobre a ausência de livros e compêndios. 
Em relação à frequência de alunos na Biblioteca infelizmente, até o momento, não 
localizamos nenhuma informação.  

1.2. BIBLIOTECA PÚBLICA 

Acompanhando a documentação pudemos perceber que os relatórios de 
presidentes de província e diretores da instrução pública reclamavam acerca da 
ausência de livrarias e bibliotecas na capital da província, o que causava, segundo a 
visão das autoridades da época, uma enorme deficiência no desenvolvimento 
intelectual dos cidadãos da província, além de impossibilitar o ensino a um número 
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maior de alunos. Em alguns relatórios de presidente de província e de diretores da 
instrução encontramos falas que expressavam o desejo pela criação de uma Biblioteca 
Pública, que fosse aberta, de fato, ao público com o intuito de “fazer florescer a 
instrução na capital”. 

Mesmo após a criação da Biblioteca do Lyceu e ainda de acordo com os relatórios 
de presidente de província, a capital ainda carecia de espaços que provessem livros, 
pois a única biblioteca existente sequer estava aberta para o público. A partir destes 
documentos pudemos perceber que havia não só a falta de bibliotecas na capital, mas 
também de livrarias, sendo assim afirmam os documentos e jornais, que era preciso 
pedir livros a Pernambuco, província vizinha, bem como à cidade do Rio de Janeiro, o 
que pode nos levar a inferir e agregar às nossas discussões os aspectos relacionados ao 
contato interprovincial. 

Em 1859 um documento apresenta pistas sobre a criação da primeira Biblioteca 
Pública da província paraibana. Dessa vez, a palavra pública refere-se a uma biblioteca 
de livre acesso, diferente da Biblioteca “Pública” do Lyceu, que se destinava 
exclusivamente aos membros daquela instituição. Nesse documento, o presidente de 
província à época, Henrique Beaurepaire Rohan, afirmou que promoveu a fundação 
de uma incipiente biblioteca em uma das salas do Lyceu, provavelmente por não haver 
um local mais adequado. Não podemos precisar a data de sua criação, mas 
provavelmente ocorreu entre os anos de 1857 e 1859, período que coincide com a 
administração de Henrique B. Rohan. A partir deste documento inferimos que esse 
presidente de província foi responsável pelo prelúdio da criação de um 
estabelecimento de leitura e foi o incentivador da compra e arrecadação dos primeiros 
volumes, além de delegar à assembleia provincial as decisões sobre o funcionamento 
futuro da referida biblioteca. 

Diante do relatório acima citado de 1859, percebemos que houve de fato a 
iniciativa da criação de um espaço destinado à leitura que recebeu significativas 
doações de obras gerando um novo problema em relação à organização desse acervo, 
qual sejam, volumes recém-adquiridos se encontravam misturados com os mais 
antigos, não havia móveis e prateleiras para acolher os livros. Em virtude das 
dificuldades de acolhimento e adequação desse espaço de leitura solicitou-se que a 
assembleia provincial decidisse pela transferência da tal biblioteca para um espaço 
mais amplo e que se nomeasse um funcionário responsável pela biblioteca para iniciar 
a classificação, catalogação e que viabilizasse o acesso à leitura e consulta dos livros e 
revistas. Infelizmente, ainda não foi possível localizar mais dados precisos sobre a 
Biblioteca Pública. Não sabemos se a mesma de fato foi aberta ao público, se recebeu 
mais doações ou se foi transferida para outro local. 
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1.3. CLUB LITTERARIO E RECREATIVO E BIBLIOTHECA POPULAR 

Durante a década de 1880, encontramos o que seriam três locais destinados à 
leitura: a criação do Club Litterario e Recreativo em 1881, a Bibliotheca do Club 
Litterario e Recreativo em 1882 e a Bibliotheca Popular em 1884. 

Primeiro ocorreu a criação do Clube Litterario e Recreativo, que foi uma 
instituição fundada e financiada por particulares e aberta ao público da Paraíba, já no 
ano de 1881. Seus fundadores se intitulavam de “[...] nucleo litterario, [...]” (Diario da 
Parahyba,1884). Além disso, com esforços de seus sócios, fundaram a Biblioteca do 
Clube cujos objetivos podemos acompanhar no trecho abaixo, conforme a leitura do 
estudo empreendido por Itacyara Miranda (2012): 

[...] atender à parcela da população que era desprovida financeiramente e que, 
por isso mesmo, não obtinha oportunidades para estar em contato com o mundo 
do conhecimento, do saber científico/racional, uma vez que a lei da sobrevivência 
os forçava cada vez mais a se aproximarem do trabalho manual em detrimento 
do cultivo do espírito e de tudo aquilo que os encaminhava para o estágio de 
desenvolvimento de homens civilizados. (Miranda 2012, p. 38) 

Os responsáveis pela criação do Club Litterario, após um ano de sua criação 
(1882), externaram o desejo de instituir uma biblioteca que fosse aberta ao povo, mas, 
por falta de recursos próprios, solicitaram doações aos amantes das letras através da 
imprensa no intuito de preencher suas prateleiras com livros e revistas. Constatamos 
que, no mesmo mês que solicitaram doações aos cidadãos da província, a Biblioteca 
do Clube recebeu doações do Major José Francisco que acabara de ser eleito para o 
cargo de vice-presidente do Club Litterario e que dois anos depois (1884), foi 
professor1 da Escola Normal2. A leitura desses documentos nos permite inferir sobre 
as possíveis relações entre a constituição de acervos de livros, de locais de leitura e 
incentivo à prática de leitura e na formação de professores na província como parte 
dos propósitos daqueles que atuavam no universo instrucional ou como redatores dos 
jornais. 

Foi então por meio de doações que o Club Litterario e Recreativo constituiu a sua 
Bibliotheca, entretanto, parece que a sua continuidade foi problemática e em meados 
de 1884 teria entrado em decadência até a sua inteira dissolução no ano seguinte. 
Sendo assim, o Club Litterario e Recreativo funcionou entre os anos de 1881 a 1885. 
Entretanto, mesmo considerando seu curto período de existência, acreditamos que 
aqueles homens letrados contribuíram de alguma forma para a difusão das letras na 
capital da província e na constituição de espaços de leitura e de divulgação de ideias. 

Sobre a Bibliotheca Popular pudemos depreender da leitura das notícias 
veiculadas pelos jornais à época, que a mesma fora fundada em meados de março de 

                                                   
1 Parahyba do Norte, 1884. 

2 Criada na Capital da Província em 1883. 
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1884 e que funcionava também por meio de doações. Também foi possível constatar 
que em pouco tempo de existência conseguiu chegar a mais de 600 obras nas suas 
estantes, diferentemente da criação da Biblioteca do Lyceu, que demorou cerca de dez 
anos, após sua criação, para preencher suas prateleiras. 

Fora a doação de livros, as duas bibliotecas, tanto a do Club Litterario quanto a 
Bibliotheca Popular, recebiam também doações de jornais, o que mostra o caráter 
diversificado deste espaço, possuindo diversos gêneros de leitura. De acordo com 
Miranda (2012), era comum que as bibliotecas tivessem jornais vindos de outras 
partes do império, pois essa prática fazia com que houvesse uma maior circulação de 
informações para além dos limites geográficos das províncias. Portanto, a província da 
Parahyba do Norte não se encontrava isolada do restante do império, ou seja, havia 
um contato interprovincial, não só com a Corte, mas com as outras províncias do 
império a partir da circulação de ideias advindas de periódicos nacionais, além do 
recebimento de informações dos jornais internacionais. 

  
2. ESPAÇOS DESTINADOS À VENDA DE LIVROS, COMPÊNDIOS E ARTEFATOS 
ESCOLARES 

A partir dos anúncios localizados nos periódicos pesquisados conseguimos 
identificar locais de venda de livros, compêndios e artefatos escolares a partir de 1858 
até 1889, destacamos: srs. Miranda & Vasconcellos (1858), Botica Imperial (1861), 
Estante de Livros de Antonio Thomaz Carneiro da Cunha (1865), Livraria Economica 
(1879), Bazar Parahybano (1884), Typographia do Jornal O Publicador (1884), 
Typographia dos Herdeiros de José Rodrigues da Costa (1885), Typographia do 
Diário da Parahyba (1885), Loja do Pelicano (1886), Livraria Arantes (1889). 

Ao mesmo tempo em que nos alegra o fato de termos nos deparado com uma 
“livraria academica”, como se caracterizava o espaço denominado por srs.Miranda & 
Vasconcellos, essa situação também nos intriga, pois “livraria” na época poderia 
significar tanto um conjunto de livros3 como locais destinados a vendê-los, conforme 
identificamos em outros anúncios publicados nos jornais. Desse modo, esse local 
poderia ter sido tanto destinado à venda de “monografias”, termo encontrado na 
matéria do jornal A Imprensa de 1858, ou poderia também ter sido apenas um local 
de acervo de livros, até porque o autor mencionou a palavra “distribuem-se”, nos 
fazendo pensar que esse local não era exclusivamente de venda. 

Constatamos que a documentação relativa à Livraria Arantes e ao Bazar 
Parahybano nos permitiu identificar a maior quantidade de livros à venda, mas foi em 

                                                   
3 Termo que até a primeira metade do século XIX era usado como sinônimo de “biblioteca” no mundo de língua 
portuguesa, e que definia o espaço dedicado à guarda dos livros e sua consulta pelos leitores, principalmente 
junto às Sés e catedrais, ou em conventos, mosteiros, seminários, colégios e universidades. Também era utilizado 
para nomear as coleções particulares. A expressão aparece definida como “Lugar onde estão muitos livros em 
estantes” e “Bibliotheca” no dicionário do Pe. Raphael Bluteau, publicado pelo Colégio dos Jesuítas em Coimbra 
pela primeira vez em 1712 e republicado em diversas ocasiões ao longo de todo o século XVIII (Bluteau 1716, vol. 
5, p. 163). 
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outras livrarias catalogadas que encontramos menções a livros referentes à instrução 
primária e secundária, contribuindo para tarefa de apreender como se dava a 
circulação desses materiais. 

Apesar de não citarem os livros utilizados nas aulas, podemos inferir pela leitura 
dos anúncios publicados nos jornais que havia uma preocupação em colocar à venda 
os materiais que estivessem “[...] todos de acordo com o novo programa e em bom 
estado” (Diário da Parahyba, 1885). Ou seja, estavam seguindo as listas de livros 
recomendadas pelas instituições escolares do período e, provavelmente, o jornal 
estava se referindo à Reforma da Instrução Pública de dezembro de 1883 promulgada 
em 30 de julho de 1884 e que converteu o Liceu Provincial em Externato Normal. Com 
isso, promoveu-se ainda uma reformulação na instrução primária e secundária na 
província que, entre outras coisas, indicava as matérias a serem ensinadas e os 
respectivos compêndios escolares. 

Além de menções a livros destinados aos ensinos primário e secundário, 
encontramos uma relação de livros destinados à área de Educação, pela lista do Bazar 
Parahybano referente ao ano de 1884, que compreendiam livros das diversas áreas: 
línguas estrangeiras, gramática, geografia, entre outras, nos levando a deduzir que a 
utilização do termo “educação‟ referia-se à “instrução”, já que os livros dessa seção 
eram de matérias ensinadas no período. 

Partindo dos anúncios de venda desses materiais encontrados, elaboramos alguns 
questionamentos, dentre eles: a influência de textos de língua francesa e de língua 
inglesa, a última em menor número, e até mesmo de língua italiana; literatura 
destinada para crianças e mulheres; livros voltados para pedagogia, por ocasião da 
criação do Externato Normal e em decorrência disso a abertura da cadeira de 
Pedagogia em meados da década de 1880; livros destinados às aulas públicas de 
instrução primária e obras destinadas às aulas de instrução secundária. O que pode 
nos levar a crer que havia certa demanda para a compra dessas obras por parte dos 
habitantes da capital da província.   

Sobre a circulação de livros foi possível elaborar uma discussão, tendo como 
referência os livros encontrados nos locais de venda e os livros que localizamos (em 
sua materialidade), nos acervos visitados como a Academia Paraibana de Letras, o 
Acervo Humberto da Nóbrega4 e Arquivo Privado Maurílio de Almeida5, na cidade de 
João Pessoa. Consideramos também a influência dos livros editados/publicados na 
Corte e a interseção das propostas de livros e compêndios do Colégio D. Pedro II e do 
Lyceu Provincial. 

                                                   
4 Nasceu no ano de 1912 e faleceu em 18 de junho de 1988. Foi médico e membro do Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano (IHGP). 

5 Nasceu no ano 1926 e faleceu em 1988. Foi médico, professor catedrático e fundador da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal da Paraíba.  Membro da Academia Paraibana de Letras, membro fundador da Academia 
Nordestina de Letras e Artes; membro efetivo da Academia Brasileira de História; sócio fundador da Academia 
Paraibana de Medicina; sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte; sócio 
correspondente da Academia de Letras do Rio Grande do Sul. 
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Principalmente durante as primeiras décadas do século XIX, a maioria dos 
compêndios escolares utilizados no Brasil era editada na França. Já na segunda 
metade do século, com o advento de livrarias na Corte, alguns livros passaram a ser 
editados no Brasil. Segundo Arriada, Borges e Segovia: “Das livrarias estabelecidas no 
Brasil no século XIX, a Garnier, e a Laemmert tiveram uma maior relevância na 
publicação, venda e circulação de livros” (2013, p. 128). Além disso, essas duas 
livrarias/editoras dominaram o cenário da edição e publicação de compêndios 
escolares no Brasil do século XIX. Identificamos na documentação, referências a essas 
duas livrarias nas listas de livros e nas indicações sobre os locais de venda de materiais 
escolares aqui na província paraibana.  

Além disso, lendo as prescrições postas para os programas do Colégio D. Pedro II, 
encontramos relação com os programas propostos para o Lyceu Parahybano, 
conforme se pode perceber na leitura dos documentos abaixo:  

Programa de 1856: Fenelón; Telemaque (trechos escolhidos à vontade do 
professor); La Fontaine (Fables Choises); Goldsmith (History of Rome); 
Cornelius Nepos; Bossuet (Theatre Classique); Cesar; Ovídio; Milton (trechos 
escolhidos); Salustio; Virgílio; Cícero; Xenofonte; Tito Lívio; Luciano; Schiller; 
Tácito; Horácio (Odes e Arte Poética); Heródoto; Goethe.  

Programa de 1862: Filon (Nouvelles narrations françaises); Murray (English 
spelling book); Ovídio (Metamorfose, Tristes); Charles André (Cours de 
Literature française);Caetano Lopes de Moura (Harmonias da criação).  

Programa de 1878: Fénelon (Les Aventures de Télemaque); Chateaubriand 
(Génie du Christianismo); Magalhães (Suspiros poéticos); Rebelo da Silva 
(Fastos da Igreja); Garret (Da educação); Goldsmith (The Vicar of Wakefield); 
Defoe (Robinson Crusoé); Schiller (Guilherme Tell; Maria Stuart); Goethe 
(Iphigenia). (Arriada; Borges; Segovia 2013,p. 131-132). 

Agora vejamos a lista de compêndios propostos para o Lyceu no ano de 1862: 

Proposta para os compendios e horas do estudo do lyceo no corrente anno de 
1862 
 
Cadeira de Latim  
[...]  
Compendios  
Grammatica do Padre Antonio Pereira de Figueiredo.  
Epilome Historiae Sacrae  
Cornelius Nepos. De vita excellentium imperatorum.  
Phadrae Fabulae.  
M. Tulii Ciceronis,  
Orationes. P. 
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Virgilii Maionis Opera.  
Titi Livii Hestoriarum libri. Q. Horatti Fiacci Carmina.  
 
Cadeira de Francez. 
[...] 
Compendios  
Grammatica de Bourgain.  
Selecta de André.  
 
Cadeira de Inglez 
[...] 
Compendios  
Grammatica do Dr. V. Pereira do Rêgo. 
Selecta de Salder.  
 
Cadeira de Geometria. 
[...] 
Compendios  
Arithmetica de Besout.  
Geometria de Euclides.  
 
Cadeira de Geographia.  
[...]  
Compendios  
Geographia do dr. Pompeo de S.B. Chronologia de B.F. Historia Nacional de 
Salvador II. De A.  
 
Cadeira de Philosophia.  
[...] 
Compendios  
Philosophia de Charmas.  
 
Cadeira de Rhetorica.  
[...]  
Compendios  
Lições elementares de eloquencia nacional de F. Freire de Carvalho. Poetica, 
Idem. (A Regeneração, 1862) 

Comparando as listagens conseguimos identificar as seguintes obras em comum: 
obras clássicas do ensino de Latim, como as de Cornélio Nepos, Tito Lívio, Virgílio. 
No caso do ensino de línguas estrangeiras temos a Selecta de Charles André de língua 
francesa. 
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Consultando os acervos da Academia Paraibana de Letras localizamos alguns 
exemplares de livros editados pela Garnier e pela Laemmert como, por exemplo, o 
compêndio Lições de História do Brasil, escrito por Joaquim Manoel de Macedo; as 
Fábulas de La Fontaine, livro pedido pelo Programa do Colégio D. Pedro II, e também 
encontrado na lista de compêndios da Biblioteca do Lyceu de 1853, além de ter sido 
uma obra de grande circulação no Brasil desde fins do século XVIII e que continuou a 
circular no XIX (Jinzenji 2010, p. 120), além de outro livro de grande circulação à 
época nas províncias do norte, segundo Castro e Castellanos (2012, p. 55), o Curso de 
Litteratura Portugueza e Brazileira, escrito por Francisco Sotero dos Reis e produzido 
no Maranhão.  

No Acervo Humberto da Nóbrega, até o momento, foi possível localizar algumas 
obras do século XIX. Em sua grande maioria são livros da área de saúde, em especial 
de Medicin  a, todas escritas em Francês, além de livros de Literatura Francesa. 
Localizamos também, o compêndio História Natural Extrahidas pelo Pª. Ignacio de 
Souza Rolim, natural da Cidade de Cajazeiras da Provincia da Parahyba do Norte 
Para entretenimento dos seus alumnos. (Parahyba Typ. Conservadora – Rua V. de 
Pelotas – n.24. 1881). Ou seja, um compêndio produzido por uma tipografia da 
Paraíba, feita por um professor para o uso escolar. 

No Arquivo Privado Maurílio de Almeida, localizamos os seguintes livros e 
compêndios: Lições de Rethorica recopiladas dos originais de J. Ferreol Perrard, E 
Edme Ponelle, Preparadores dos aspirantes ao Bacharelado em Letras. Vertidas dos 
Francez para a Lingua vernacula por Manoel Caetano Vellozo. (Parahyba, na 
Typographia de José Rodrigues da Costa. Rua Direita N.8. 1849); Extracto da 
Grammatica Grega Por Padre Ignacio de Souza Rolim (Paris, na Imprensa de 
Herique Plon. 1856); Manual do Estudante de Latim organizado por Joaquim José 
da Silva, Professor da Lingua Latina na Cidade d’Areia (Typ. De Camillo de Lellis 
Masson & C. Largo de Santa Barbara, n. 2. 1855). 

Ao longo de nossa pesquisa identificamos ainda no final da década de 1850 o 
florescimento de tipografias paraibanas responsáveis pela edição e impressão de 
jornais, relatórios de presidentes de província, dos diretores da instrução e atas da 
assembleia provincial, até porque:  

[...] o século XIX, entre outros aspectos, constitui-se num período histórico 
balizado pelo desenvolvimento do parque editorial gráfico, e a consolidação de 
um sistema de produção e circulação de livros, onde os textos didáticos alcançam 
certa relevância, fruto de um processo de escolarização no mundo ocidental. 
(Arriada; Borges; Segovia 2013, p. 127). 

Além disso, por meio do cruzamento das fontes, percebemos como os locais de 
venda na capital da província estavam relacionados aos programas propostos pela 
instrução pública local e emanadas pelo Município da Corte, além de termos 
apreendido, de certa forma, como se deu a circulação dos livros e compêndios 
escolares no século XIX. Como também, podemos inferir que havia circulação 
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interprovincial de livros de livros, compêndios escolares, jornais e revistas. Produção 
e publicação de livros por autores paraibanos e confeccionados nas tipografias locais. 
Venda e compra desses artefatos escolares e culturais. A preocupação com a 
constituição de espaços que pudessem incentivar a formação de um público leitor ou 
mesmo garantir a continuidade desse hábito entre os habitantes da capital da 
província paraibana. Ou seja, são as mais diversas informações do período circulando 
entre as províncias, apresentado fortes indícios da existência de circulação de livros, 
compêndios e artefatos escolares, especialmente, na segunda metade do século XIX. 
Por fim, percebemos que as práticas escolares oitocentistas, de certa forma, foram 
estabelecidas a partir das relações sociais processadas fora do mundo escolar, pois 
acreditamos que os debates postos na sociedade vigente estiveram imbricados com a 
formulação das culturas escolares. 
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RESUMO  

O presente estudo centrou-se em três livros de Educação Moral e Cívica que 
circularam nos sistemas de ensino de Florianópolis, capital de Santa Catarina/BR. 
As edições abordadas situaram-se na década de 1970 e tiveram como autores: 
Jaldyr Bhering Faustino da Silva e Ayrton Capella (1971), Benedicto de Andrade 
(1978) e Almiro Petry, José Odelso Schneider e Matias Marinho Lenz (1972). A 
análise se constituiu acerca da materialidade do suporte e dos simbolismos 
peculiares aos conteúdos apresentados em cada um dos livros. Como aporte 
teórico, a pesquisa foi ancorada nos estudos de Antonio Castillo Gómez (2002) 
sobre a cultura escrita e a noção de representações inscrita na História Cultural de 
Roger Chartier (1990). Como elemento de intersecção entre os livros e o ensino foi 
mobilizado o conceito de cultura escolar trabalhado por Justino Magalhães 
(2008). A análise mais detida da escrita evidenciou as escolhas feitas ao longo do 
processo de produção dos livros escolares e sinalizou outros ângulos para perceber 
o ensino da disciplina que, mesmo regulamentada oficialmente, ofereceu 
argumentos para uma formação política na década de 1970 no Brasil. 
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Escrita, livros escolares, Educação Moral e Cívica. 
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1. O LIVRO ESCOLAR COMO ESPAÇO MATERIAL E SIMBÓLICO 

O Brasil na década de 1970 viveu sob um regime de governo ditatorial, iniciado a 
partir do Golpe Civil Militar de 1964. As relações entre o Estado e a educação se 
estreitavam no sentido de que os espaços, as práticas, os métodos e os conhecimentos 
corroborassem para a normalização da sociedade com base na ordem entendida como 
ideal pelo sistema vigente. Nesse sentido, os livros escolares, os quais eram concebidos 
como materiais produzidos para disseminar os conhecimentos formais, se 
encontravam entre os elementos que compunham o processo de ensino e, portanto, 
configuravam subsídios para a propagação de ideias e discursos formadores. Dentre 
as disciplinas ministradas à época, a Educação Moral e Cívica1, constituída a partir de 
saberes provenientes de diversas áreas de conhecimento como a História, a Geografia, 
a Filosofia, etc., no ano de 1969 foi instituída obrigatória por meio de Decreto-lei nº 
869/69 2  e tornou-se depositária dos intentos organizativos para a sociedade 
idealizada no período ditatorial.            

O presente estudo centrou-se em três livros de Educação Moral e Cívica que 
circularam nos sistemas de ensino de Florianópolis, capital de Santa Catarina/BR. As 
edições abordadas situaram-se na década de 1970 e tiveram como autores: Jaldyr 
Bhering Faustino da Silva e Ayrton Capella (1971), Benedicto de Andrade (1978) e 
Almiro Petry, José Odelso Schneider e Matias Marinho Lenz (1972). A análise se 
constituiu acerca da materialidade do suporte e dos simbolismos peculiares aos 
conteúdos apresentados em cada um dos livros. Como aporte teórico, a pesquisa foi 
ancorada nos estudos de Antonio Castillo Gómez (2002) sobre a cultura escrita, 
possibilitando assim, vislumbrar diálogos entre a produção escrita e o meio em que 
circula e se insere. No intuito de dar a ver as características que diferenciam os livros 
entre si quanto à apresentação e abordagem dos conteúdos, a noção de representações 
inscrita na História Cultural de Roger Chartier (1990) foi uma ferramenta produtiva 
no sentido de pensar sobre a forma de organização dos conteúdos em relação ao ensino 
e as produções de sentido geradas a partir dos métodos sugeridos. E, como elemento 
de intersecção entre os livros e o ensino foi mobilizado o conceito de cultura escolar, 
entendido como “complexo simbólico e tecnológico que articula as dimensões básicas 

                                                   
1 A Educação Moral e Cívica como disciplina escolar não foi uma invenção do governo militar instaurado em 1964. 
É possível perceber a presença do ensino da moral e do civismo já nos primeiros documentos relativos à instrução 
pública no Brasil. A disciplina, em momentos diversos, figurava diluída em outras como a História, a Geografia, o 
Canto Orfeônico e inclusive recebeu novas nomenclaturas como, por exemplo, Instrução Moral e Cívica. No 
entanto, convém ressaltar que a sua presença nos currículos e programas de ensino esteve constantemente ligada 
ao processo de formação de cidadãos identificados com sua pátria, portadores de virtudes cristãs e bom caráter, 
valores estes que fortaleciam ideais nacionalistas nos diversos momentos políticos do país. 

2 Decreto-lei estabelecido pelos ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica, usando das 
atribuições que lhes conferiam tal autoridade, em 12 de setembro de 1969, o qual dispunha sobre a inclusão da 
Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória, nas escolas de todos os graus e modalidades, dos sistemas 
de ensino de todo o país e outras providências. Disponível em: 
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=178916&norma=195811 . 
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do dizer, do fazer e do agir didático e pedagógicas” (Magalhães 2008), o qual ilumina 
as relações e os possíveis usos e práticas que estão vinculados à presença dos livros no 
ambiente escolar. O texto e o livro percebidos como elementos móveis atuam de forma 
intensa no estabelecimento das ideias e dos discursos. A estratégia organizativa dos 
conteúdos visa à ordenação da leitura, porém, “é também uma fórmula editorial que 
dá ao objeto formas próprias” (Chartier 1990, p. 178), possibilitando a emancipação 
da leitura em relação aos intentos editorias. Os elementos tipográficos utilizados 
constituem parte da linguagem e mantem uma relação específica com a decodificação. 
Os materiais impressos produzidos para o uso escolar habitam o espaço material e 
simbólico no qual está situada a escrita e, analisados em suas especificidades, ampliam 
o entendimento sobre as representações elaboradas nesse ambiente e as possíveis 
práticas envolvidas no processo da leitura escolarizada. A organização gráfica de cada 
um dos três livros subsidiários deste estudo, especificada na tabela 1, possibilitou 
múltiplas relações acerca dos conteúdos a serem ministrados e os seus leitores. Cada 
obra utilizou uma estratégia de interlocução que já se anunciava com a apresentação 
material dos livros.  

 
Autores  Silva & Capella (1971)  Andrade (1978) Petry, Schneider, Lenz 

(1972) 

Número de páginas 130 245 418 

Fonte Times New Roman; 

tamanho entre 11 e 12 
Variados; tamanho entre 

11 e 12 
Datilografada; tamanho 

entre 11 e 12 

Destaque Caracteres maiúsculos Caracteres maiúsculos, 

negrito 
Caracteres maiúsculos, 

negrito, fonte diferente 

Imagens 3 3 0 

Esquemas textuais Formas geométricas Não Formas geométricas e 

gráficos 

Exercícios Questionário Trabalhos Práticos Questões para debate 

Epígrafe Sim Sim Não 

Apresentação Não Sim (2 prefácios) Sim 

Instruções de uso Não Sim Sim 

Sumário Sim (final) Sim (início) Sim (início) 

Apêndice Não Sim (3) Sim (2) 

Bibilografia Não Sim Sim 
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Organização dos 

conteúdos 
8 unidades; 37 

subunidades. 
9 unidades; 26 

capítulos; 52 

subcapítulos; 35 

subdivisões de 

capítulos; 9 divisões das 

subdivisões de capítulos. 

10 unidades; 41 

capítulos; 48 

subcapítulos. 

TABELA 1 | ORGANIZAÇÃO GRÁFICA. PRODUÇÃO DA AUTORA, 2015, A PARTIR DE SILVA; CAPELLA (1971); ANDRADE (1978); 
PETRY; SCHNEIDER; LENZ (1972). 

O livro de Silva e Capella apresentou uma materialidade simplificada com 130 
páginas e a ausência de impressões coloridas. O sumário está situado ao final do livro, 
organizado em 8 unidades e 37 subunidades, impondo certa ortodoxia ao texto 
(Chartier 1990), uma vez que, o sumário nas primeiras páginas oferece os itens que  
podem ser selecionados previamente e despertar para a possibilidade de uma leitura 
aleatória. Os textos do referido livro enfatizam trechos do conteúdo por meio do uso 
de letras maiúsculas ou então alguns esquemas escritos, destacados por formas 
geométricas. Os esquemas seguiam uma disposição com vistas a facilitar o ensino pela 
visualização e sintetizavam o conteúdo. Não foi o intuito identificar quais práticas 
pedagógicas eram utilizadas pelos professores a partir desse tipo de organização 
material, mas, é possível vislumbrar estratégias do método proposto no qual o 
conteúdo era apresentado de forma objetiva para que os alunos assimilassem e 
reproduzissem com maior facilidade.            

A materialidade deste livro contém uma ambiguidade que limita e amplia ao 
mesmo tempo a densidade dos conteúdos, os quais obedecem às imposições da cultura 
escrita que lhes dá forma e voz. No capítulo 2 da 1º unidade do livro, nomeado de 
Homem, Espírito e Matéria, os autores escreveram sobre as questões da racionalidade 
humana e os comportamentos esperados. Ao afirmar que homens são racionais por 
possuírem matéria e espírito, estabeleceram as diferenças pelas quais consideraram a 
racionalidade dos homens, comparando-os a animais. Nessa perspectiva construíram 
a relação de experiências que estão vinculadas ao ser matéria e ser espírito. 

 
É importante notar que as necessidades do homem como matéria podem ser 
padronizadas: 
-todos os homens podem comer carne; 
-todos os homens podem vestir roupa azul. 
Tratando-se, porém, do homem como espírito, ninguém aceitaria que seus 
sentimentos fossem padronizados. Você, por exemplo, não aceitaria que alguém 
lhe determinasse: 
-Não ame, odeie! 
Isto nos leva a uma conclusão: o homem não quer ser tratado como animal. 
(Silva; Capella 1971, p. 7). 
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A prescrição de ensino da disciplina se amparava na base filosófica cristã, donde 
os aspectos que transcendem o mundo material tem sua regulação nos regimes de 
punição/compensação divina, aos quais os seguidores têm respeito e apreço. Os 
exemplos construídos pelos autores chamam a atenção para a possibilidade de 
padronização externa e material e, em contrapartida, sugerem que os impulsos 
interiores são livres e, que não é possível os resumir às amarras da padronização. Na 
discrição e fluidez dos textos os autores aprofundam questões limitadas pela economia 
da materialidade, mas, ao mesmo tempo, fragilizam os limites da formação para a 
homogeneidade, ampliando a possibilidade de olhares e entendimentos. 

As características de cada um dos três livros evidenciam as estratégias de escrita 
utilizadas pelos autores. O livro de autoria de Andrade, além de ser mais extenso, com 
215 páginas, desenvolveu uma organização extremamente minuciosa quanto à 
sistematização dos conteúdos. O sumário apresentou-se em 9 unidades, 26 capítulos, 
52 subcapítulos e 9 divisões dos subcapítulos, oferecendo informações muito 
detalhadas a respeito dos conteúdos que seriam tratados naquele livro. Cada item a 
ser localizado no interior do livro estava o mais específico possível para o 
direcionamento do leitor. São interlocuções diferentes, pois, se no livro de Silva e 
Capella a procura por uma informação mais específica exigiria do leitor uma folhear 
mais atencioso no livro, já o livro de Andrade oferecia um diálogo objetivo e 
concentrado na informação que realmente se desejava encontrar.               

Sem entrar na análise dos discursos é possível perceber as tensões que permearam 
a escrita e, principalmente, pelo fato de ser uma escrita para uso escolar. Os sumários 
tomados como protocolos de leitura e aprendizado sugerem construções diversas 
sobre os mesmos temas e, configuram uma relação que extrapola os limites de um uso 
escolar, pois colaboram na formação intelectual dos leitores. O livro de Andrade fez, 
ainda, uso de outros elementos gráficos e textuais que organizaram e direcionaram a 
leitura. O livro tem epígrafe, dois prefácios, instruções de uso, três apêndices com 
informações complementares, bibliografias parciais ao longo dos conteúdos e geral ao 
final do livro.  O autor utilizou um recurso não encontrado nos outros livros como 
estratégia de síntese pontual sobre a unidade estudada. A nomenclatura dada também 
é Sumário, porém, sua localização é ao final de cada uma das unidades. Na sequência 
dessa seção do livro está uma listagem chamada Temas para estudo, com sugestões 
de pesquisa e aprofundamento, e os Trabalhos práticos, compostos de questões de 
interpretação para o melhor entendimento sobre os conteúdos da unidade. 

O livro de Petry, Schneider e Lenz, com suas 418 páginas, ofereceu um grande 
volume de conteúdos dispostos em extensos textos. Essa forma pode ter relação com 
a questão de ser uma publicação direcionada para o ensino superior, espaço em que a 
proposta tinha o foco um pouco mais analítico, e, no qual, a disciplina recebeu a 
nomenclatura de Estudo de Problemas Brasileiros. Todos os dados que ilustravam os 
conteúdos eram organizados em quadros e tabelas numerados e legendados com título 
e fonte, comprovando a procedência das informações. Uma estratégia não presente 
nos outros livros era o uso de notas de rodapé. Estas permaneciam distribuídas em: de 
caráter explicativo, indicações bibliográficas ou referências utilizadas. Outra questão 
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é o uso de bibliografias (termo utilizado para as referências) que, assim como em 
Andrade, apareciam ao final de cada unidade. Além destas, o livro de Petry, Schneider 
e Lenz apresentou ao final das unidades 128 títulos que serviram como referências 
gerais para a escrita da obra. Haja vista que eram três os autores e o volume contém 
maior número de páginas, ainda assim, os dados sinalizam para uma pesquisa 
considerável anterior a organização da obra. 

A partir dos títulos trabalhos práticos e questões para debate os autores Petry, 
Schneider e Lenz informavam aos leitores que o seu posicionamento e análise seriam 
necessários para executar os exercícios. Não se pode esquecer que as atividades eram 
conduzidas pelos professores da disciplina, mas, o tipo de atividade é indiciário das 
práticas que podem ter sido geradas a partir da proposta.  É importante frisar que, em 
qualquer caso relativo à aprendizagem, o que define a prática é o uso que se faz da 
proposta e, como esse aspecto não foi foco de estudo neste momento, por hora, 
destacam-se as diferentes abordagens empreendidas para efetivar a fixação dos 
conteúdos. No entanto, é possível considerar que, com um grau maior ou menor da 
ação dos recursos gráficos, estes constituem uma parte do texto, a qual também 
comunica e dá forma ao sentido do escrito. As opções autorais e editoriais são, em certa 
medida, delimitadoras das leituras e dos entendimentos, portanto, comunicam tanto 
quanto o próprio texto. 

 
2. O LUGAR DOS LIVROS ESCOLARES 

A partir da década de 1970 a produção de livros escolares no Brasil passou por uma 
transição editorial na qual receberam o incremento de recursos gráficos tecnológicos 
(Gatti Jr. 2011) e, com isso, se intensificou o protagonismo destes materiais no 
processo do ensino formal. Na escola, lugar idealizado para a apreensão da cultura 
escrita, os livros delineavam métodos e práticas pedagógicas possibilitando fazer 
interlocuções múltiplas com esses objetos cada vez mais presentes nas aulas 
ministradas. Era possível perceber a solidificação de uma cultura escolar com 
centralidade nas práticas escritas, na qual o livro se fixava como mediador das 
experiências. Como símbolos da prática norteadora da vivência escolar – o ensino da 
escrita – os livros são peças que se articulam com o meio em que estão inseridos. 
Tributários e frutos da cultura escrita tem a sua produção, circulação e apropriação 
ambientadas nos processos socioculturais que os absorvem, estabelecendo, em 
diferentes contextos, formas de existir e de funcionar. O método sob o qual foram 
produzidos está circunscrito ao seu meio de produção estabelecendo uma “topografia 
de interesses” (Certeau 2011, p. 47) que estabelece diálogo entre textos, autores e 
leitores. 

A escrita como forma de comunicação estabelece um vínculo com as sociedades 
que a produzem e a utilizam (Castillo Gómez 2002) e as experiências geradas a partir 
desse contato são singularizadas pelos grupos que se apropriam e fazem usos diversos. 
Os livros escolares são, assim, produtos de padronização sujeitos à ação do meio onde 
circulam que, não necessariamente permanecem restritos à sala de aula, mas, as 
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famílias que manuseiam esses objetos, as bibliotecas que os hospedam depois do 
tempo de uso e outros lugares menos imaginados. O espaço designado a esses objetos, 
aparentemente no âmbito formal da educação, é dilatado pelos usos que dele são 
feitos. E, essa circulação o faz elemento de interlocução entre o tempo, os indivíduos e 
o lugar.              

O livro Realidade Brasileira: Estudo de Problemas Brasileiros foi produzido em 
diálogo direto com a prática docente na disciplina, pois, já na apresentação os autores 
esclarecem que “o texto é fruto de muita pesquisa e de quatro semestres de experiência 
didática na cadeira de ‘Realidade Brasileira’, na UNISINOS3” (Petry; Schneider; Lenz 
1972, p. 9). Com três professores que ministraram a disciplina como autores, é possível 
pensar que as 418 páginas da obra tenham relação com as aulas de seus autores. As 
estratégias de escrita consideradas exitosas, o suprimento da carência de bibliografia 
disponível para a disciplina, enfim, a elaboração da obra além de atender aos designíos 
oficiais, também pode ter procurado atender aos sucessos e deficiências enfrentados 
por seus autores no exercício docente. O grande volume de conteúdos tinha um 
propósito ousado, pois, a disciplina era concentrada em “um semestre, com carga de 4 
horas/aula semanais” (Petry; Schneider; Lenz 1972, p.13).  

No primeiro decênio do governo militar, muitas questões políticas, econômicas, 
sociais e culturais estavam em processo de busca de melhoria e, a disciplina Estudo de 
Problemas Brasileiros percorria o mesmo caminho levando para o ambiente 
acadêmico problemáticas selecionadas com intuito de despertar/construir uma 
consciência comum que gerasse soluções e respostas. Os tópicos desenvolvidos pelos 
autores em cada unidade do livro evidenciavam as tensões que circulavam na 
sociedade brasileira durante o governo militar ditatorial. O histórico de problemas 
levantados para figurar na obra traduzia parte dos conflitos percebidos pelos autores 
a partir do exercício da docência e de seus percursos de formação. A obra não pode ser 
definida como uma escrita engajada, mas, pode ser lida como uma escolha do grupo 
dentre outras possibilidades a serem desenvolvidas. Importante lembrar que o livro 
deveria atender às premissas do Decreto-lei nº 869/69, mas, pensando que foi 
produzido para circular na universidade dos seus autores e entre seus pares4, pode ser 
caracterizado como produto de um lugar de práticas acadêmicas. 

O autor Gatti Júnior (2004), em sua pesquisa sobre livros da disciplina de História 
nas décadas de 1970 a 1990, explica as interfaces da autoria na elaboração das obras. 
Relaciona as trajetórias individuais dos autores como espaço constitutivo dos livros, 

                                                   
3 Universidade do Vale dos Sinos, localizada na cidade de São Leopoldo/BR. 

4 O livro utilizado neste estudo foi doação de uma professora, à época de 1º e 2º graus (hoje fundamental II e 
médio), que lecionava em uma escola pública e outra confessional em Florianópolis/SC. Foi recebido pela 
professora na escola confessional como material de uso pessoal, fonte de estudo e pesquisa. A UNISINOS é até 
hoje uma universidade privada, mantida pela Província dos Jesuítas do Brasil Meridional, da Companhia de 
Jesus. Presume-se então que a produção do impresso de Estudos de Problemas Brasileiros, além de servir ao 
ensino na própria universidade, também circulou entre instituições que tivessem algum tipo de sociabilidade com 
a mesma.  
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pois, ganham voz nos discursos a partir do momento que atuam como condicionantes 
de uma escrita com um intuito aparentemente único, o ensino de História. As 
características específicas de cada produção foram marcadas pelas negociações entre 
as ideologias de seus autores, as estratégias dos editores, o tempo social e as demandas 
de mercado. Os três livros que fazem parte desta pesquisa compartilham das mesmas 
premissas, identificando-se com as prescrições e as vivências que os constituíram. O 
entendimento sobre o objeto está ligado à circulação nos grupos. Os sentidos 
assumidos pelos textos dos livros de Educação Moral e Cívica encontram significados 
no tempo e no espaço de sua produção. A pesquisa, nesse sentido, vislumbrou as 
pontes entre esses elementos que não tem relação causal, mas tem uma 
interdependência. O exame dos livros em sua forma e sentido demandou um exercício 
de transposição das ideias e conceitos impostos pelo objeto e, com isso, habilitou novas 
possibilidades de entendimento, nas quais o conhecimento é intrínseco ao meio social 
que o produz e por ele é produzido.        

 
3. A DISCIPLINA EM TRÊS PERSPECTIVAS 

O livro de Silva e Capella foi produzido pela editora Laudes, situada no Rio de 
Janeiro/BR e, foi indicado para o uso nas séries que correspondem aos primeiros dois 
anos do ciclo fundamental II dos sistemas de ensino brasileiros atuais. Não há 
indicação do número da edição, mas, sendo a edição do tipo não consumível – sem 
espaço reservado para escrita e interação com o leitor –, é possível que a tiragem não 
tenha sido muito numerosa, pois, depois de utilizado no decorrer do ano letivo poderia 
ser novamente aproveitado no ano seguinte por outro aluno. A forma de apresentar os 
conteúdos se aproxima sobremaneira da utilizada por Andrade ao iniciar a disposição 
dos temas pelos relativos à formação moral e na sequência os que presumiam a 
formação cívica. Investia-se na abordagem das crenças e religiosidade como subsídio 
para a formação de virtudes que seriam solidificadas por atitudes em prol de si e da 
comunidade.  

Silva, Capella e Andrade abriram o primeiro capítulo de seus livros falando da 
importância de Deus e da religião com o intuito de vincular os conteúdos que estavam 
por ser ensinados naquelas leituras aos ideais cristãos da ética e da retidão. Segundo 
Chartier (1990), toda leitura proporciona uma produção de sentidos individual, 
portanto, independentemente das prescrições impostas pelo suporte, cada uma de 
suas leituras, em cada circunstância específica, é sempre singular. A unidade mais 
longa do livro de Silva e Capella é a 8ª, que vai da página 85 até a página 127. A unidade 
intitulada O Brasil Através das Biografias, sem nenhuma imagem em suas páginas, 
investiu na apresentação aos alunos de uma vasta lista de pessoas as quais tiveram 
relevância (na visão da proposta dos autores) na configuração do Estado brasileiro.  

Uma Nação tem que evoluir dentro de um conjunto histórico, porque no passado 
estão fincadas suas raízes. Desligar-se de suas tradições significará quebrar o elo 
de uma continuidade natural. No entanto, este respeito à tradição não implica 
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em que fiquemos parados, olhando para o  passado; não vem em prejuízo da 
evolução. Temos que viver a realidade do presente, adaptando-nos às novas 
contingências internas e externas. (Silva; Capella 1971, p. 20). 

A apresentação da exemplaridade dos heróis nacionais era uma fonte de inspiração 
para que os alunos se envolvessem com questões coletivas e empreendessem grandes 
feitos em favor da nação. Organizada em 5 subtítulos, contendo 59 breves biografias, 
a unidade do livro de Silva e Capella faz referência a divisão tradicional da História 
Política do país nos subtítulos: Brasil colônia, Brasil Império e Brasil República. E, 
para além da ordem cronológica, subtítulos destacaram nomes do meio das Ciências, 
Letras e Artes e A mulher em nossa História (Silva; Capella 1971, p. 130), enfatizando 
a presença feminina em feitos heroicos na história brasileira por meio da escrita de 6 
biografias. Já o livro de Andrade apresentou 12 breves biografias (todas de homens) 
numa subunidade nomeada como Vultos Nacionais, organizada em três itens 
chamados de Os Grandes Homens Construtores da Nacionalidade, Os Mártires da 
Liberdade e Outros Heróis da Nacionalidade, reverenciando diversas personalidades 
que se destacaram nos meios políticos, sociais, econômicos e culturais.  

Os livros de Silva, Capella e Andrade dedicaram considerável volume de páginas 
ao estudo das biografias que se destacaram na História do Brasil, numa perspectiva da 
construção histórica voltada para o futuro. Tais personalidades empreenderam 
principalmente na manutenção do território, na guarda dos interesses da coroa 
portuguesa e na consolidação da República. Ensinar aos alunos como aquelas pessoas 
conduziram suas vidas, suas virtudes e comprometimento com a coletividade ia ao 
encontro dos ideais de ordem e progresso do Estado naquele momento. Eram obras 
para serem utilizadas em tempo e lugar específicos que articulavam estratégias para 
formar conceitos e opiniões (Castillo Gómez 2001, p. 216). 

Olhando para trás, vemos que o caminho foi áspero e longo. Daqui para o futuro 
a tarefa é nossa e, em breve, dos jovens que terão sob sua guarda o patrimônio 
legado por nossos antepassados. (Capella; Silva 1971, p. 86). 

O livro de Andrade foi editado e impresso pela Editora Atlas, de São Paulo/BR. O 
exemplar de 1978 estava na 5ª edição/2ª tiragem, revisada e aumentada, indício que 
sugere uma circulação ampliada. Indicado para o uso nos ciclos que correspondem ao 
fundamental II e médio da seriação brasileira atual, a apresentação e a escrita tem uma 
dinâmica diferenciada dos outros dois livros analisados. Uma interessante 
peculiaridade aparece nas primeiras páginas onde estão os prefácios à 1ª e 2ª edições. 
No prefácio à 1ª edição o autor explica 

Não pretendemos ser originais, de vez que, para a elaboração deste compêndio, 
consultamos vários livros que julgamos úteis à educação moral e cívica da 
juventude, cuja bibliografia indicamos após cada unidade didática. [...] Neste 
compêndio, ao lado de considerações sobre a matéria, reproduzimos páginas de 
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educadores, escritores e sociólogos, que visam a levar os jovens a reflexões para 
estudos mais profundos. (Andrade 1978, p. 17). 

Ao longo das 245 páginas do livro, Andrade apresenta 38 autores, repetidamente, 
em inúmeras citações oriundas de diferentes campos do saber que serviam como 
exemplos, complementos ou ilustrações do conteúdo ao qual se referia, inscrevendo 
esta produção didática numa perspectiva do que hoje poderia se chamar de caráter 
multidisciplinar. Algumas produções históricas e literárias foram por vezes citadas e 
transcritas para ilustrar os conceitos e ideias expostos nos conteúdos. Autores como 
Gilberto Freyre e a obra “Casa Grande e Senzala”, Monteiro Lobato com “Cidades 
Mortas”, José de Alencar com “O Guarani” e Pavel Tigrid com “A Primavera de Praga” 
figuraram pelas unidades subsidiando a escrita de Andrade. A presença de Ernest 
Renan, Antônio de Sampaio Dória e José Ingenieros na escrita exemplificam a 
construção desses diálogos. 

O sentimento de civismo, latente no homem moral e, por associação, no homem 
cívico, Renan o definiu ‘como têmpera uniforme para o esforço e homogênea 
disposição para o sacrifício. (Aandrade 1978, p. 65). 

Cada homem, promovendo tudo o que achar necessário à conservação e 
desenvolvimento da sua vida, deve respeitar a mesma esfera de atividades de 
seus semelhantes. Daqui nasce a verdadeira noção de justiça. (A. de Sampaio 
Dória – O que o cidadão deve saber) (Andrade 1978, p. 67). 

Quando se atende unicamente à voz do coração, pátria é o berço; quando prima 
o interesse político, pátria é o Estado; quando fala o ideal, pátria é a 
humanidade. E, no desenvolvimento histórico deste sentimento, podemos 
afirmar que o berço representa o patriotismo do passado, a nação o patriotismo 
do presente, a humanidade o patriotismo do futuro. (José Ingenieros - As Forças 
Morais) (Andrade 1978, p. 125).  

Ao contrário dos autores Silva e Capella, que não citaram referências, Andrade 
promoveu em seu livro uma mostra de autores. Os autores citados provindos de outras 
áreas, de certa forma, situavam a disciplina em sintonia com outros saberes. Não é 
possível afirmar que o intuito do autor fosse fazer uma obra multidisciplinar, porém, 
em relação aos outros livros analisados, a grande quantidade de citações indiretas e 
literais utilizadas foi uma característica marcante e peculiar a esse autor. Apesar de se 
situar dentro das balizas da prescrição da disciplina, a obra de Andrade lhe conferiu 
alguma autonomia e diferenciação na estratégia de escrita mobilizada para abordar a 
moral e o civismo. 

O livro de Petry, Schneider e Lenz foi editado pela Editora da UNISINOS em 1972 
e impresso pela Editora Meridional Emma, ambas em São Leopoldo/BR. Foi 
produzido até 1993- ano da revogação do Decreto-lei nº 869/69, alcançando a 11ª 
edição pela Editora Sulina de Porto Alegre/BR. Nas primeiras páginas, é possível ler a 
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Introdução: Plano didático da disciplina Estudo de Problemas Brasileiros e, esta 
detalha todo o projeto de ensino da disciplina na UNISINOS, com descrição da 
disciplina, finalidades, objetivos, programa, metodologia, avaliação e cronograma. 
Todo o plano didático reafirmava o compromisso com a normatização e o rigor 
científico do ensino superior. A projeção de trabalho era complexa, prevendo 
atividades múltiplas como conferências, trabalhos em grupo, pesquisas e debates, com 
vistas a enriquecer o ensino dos conteúdos para além das 418 páginas do livro.    

O livro, editado por uma instituição confessional, oportunizou aos professores 
autores trabalhar temas divergentes ao poder instituído pelo governo militar. No 
subcapítulo intitulado Partidos Políticos: Organização e Funcionamento, um dos 
tópicos tratava a respeito do bipartidarismo que estava vigente naquele momento em 
1972. 

Os dois partidos acobertam sob o rótulo das sublegendas, os velhos grupos 
partidários. É um sistema bipartidário artificial e pobre quanto ao seu conteúdo 
programático, constituindo estes aspectos razões muito fortes para a apatia 
política do povo brasileiro na atual conjuntura. (Petry; Schneider; Lenz 1972, p. 
250). 

Em outro momento, no capítulo Realidade Cultural, lia-se a respeito da censura, 

A revolta de uma parte da “intelligentsia” brasileira volta-se contra o clima 
criado por leis como a lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, chamada Lei da 
Imprensa e destinada a coibir os abusos, da liberdade de informação e o Decreto-
lei 1.077, de 26 de janeiro de 1970, que estabelece a censura prévia de espetáculos 
e publicações, com o objetivo de reprimir as publicações e exteriorizações 
obscenas. A Portaria 11-B, de 6.2.70, do Ministério da Justiça, Alfredo Buzaid, 
atribuiu aos Delegados Regionais do Departamento de Polícia Federal a 
competência para a “verificação prévia da existência de material ofensiva à 
moral e aos bons costumes”. Austragésilo de Athayde, Presidente da Academia 
Brasileira de Letras, qualificou esta medida “absurda e contraproducente, por 
ser medieval”, e por sujeitar as obras de arte ao arbítrio de apreciações 
subjetivas. Lembrou que a criação artística sempre exigiu um clima de liberdade. 
(Petry; Schneider; Lenz 1972, p. 402). 

O excerto sobre o bipartidarismo era de um capítulo escrito por Schneider, e o 
sobre a censura à imprensa estava num capítulo de Lenz. Os assuntos estavam 
diretamente relacionados às práticas instituídas a partir do Golpe Civil Militar de 1964 
e eram motivos de tensões e resistências em vários grupos sociais. Carvalho (2014), 
em sua obra sobre a cidadania no Brasil, aponta a Igreja Católica como referência de 
resistência ao governo militar no período, e, como a UNISINOS era uma entidade 
ligada a um dos segmentos católicos – a Companhia de Jesus – é possível que isso lhe 
permitisse certo distanciamento dos órgãos de vigilância governamental, inclusive na 
questão da produção didática. 
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Ambos os autores elaboraram sua escrita sobre os assuntos que eram polêmicos 
para a época de maneira que o leitor pudesse construir significados por meio de 
diversas perspectivas. Da mesma forma que a escrita se insere numa sociedade ou 
grupo como um instrumento de poder, a leitura carrega a dimensão do perigo e da 
transgressão (Castillo Gómez 2002). Os usos da escrita não delimitam as formas de 
apropriação, uma vez a ideia colocada no papel, a intencionalidade está sujeita à ação 
de um contexto sócio cultural que tem esquemas próprios de compreensão e 
elaboração. Mesmo tratando-se de livro e disciplina pensados para padronizar 
comportamentos e homogeneizar ideias, não significa que as práticas seguiram todas 
na mesma direção. Ainda que reduzidas as abordagens sobre determinados assuntos, 
percebe-se o interesse pelo pensar e reelaborar, práticas as quais, teoricamente, são 
inerentes à academia. A peculiaridade neste caso sinaliza para tensões que estavam 
presentes nesta escrita e na sua relação com seu tempo. 

 
4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A materialidade do suporte que hospeda a escrita tem o potencial de suscitar 
inúmeros diálogos acerca de uma mesma mensagem. A forma como a Educação Moral 
e Cívica foi apresentada em cada uma dos três livros aqui estudados conferiu 
especificidades aos discursos edificados e pensados para padronizar. Os artifícios 
materiais e textuais utilizados nas obras produziram sentidos únicos nos espaços e 
tempos em que se inscreveram. A análise mais detida da escrita evidenciou as escolhas 
feitas ao longo do processo de produção dos livros escolares e sinalizou como 
concentraram em si possibilidades de ampliar o escopo e transformar o foco do ensino 
da disciplina. O espaço constitutivo da escrita escolar e por onde esta circula se 
relaciona com as propostas editoriais e/ou autorais. As vivências, os itinerários de 
formação e os conflitos que circundam os autores compõem marcas indeléveis na 
escrita. Nessa perspectiva os elementos materiais se associam aos simbólicos e, 
possivelmente permanecem alocados na subjetividade das intenções de um texto. 
Cada escrita foi entendida com um espaço gráfico catalizador de experiências (Castillo 
Gómez 2002), no qual foram engendradas as subjetividades acerca do tempo e do 
espaço vividos. 

Os três livros utilizados como documentos neste estudo se declaravam de acordo 
com as prescrições oficiais para a disciplina Educação Moral e Cívica e isso compõe 
um elo comum entre ambos. Os esquemas intelectuais incorporados que deram 
sentidos àquele presente (Chartier 1990) foram elaborados e apresentados nos livros 
que concentravam intenções formativas sobre uma sociedade em um tempo 
determinado. Mesmo editadas sob uma mesma legislação específica, as obras 
estabeleceram diálogos diferenciados e diversos. Com alguma autonomia, os autores 
definiram meios de discorrer sobre os assuntos previstos para figurarem entre os 
conteúdos, e isso, de certa forma, confere unicidade a cada um dos discursos 
disseminados nesses produtos culturais. A materialidade e o simbolismo analisados 
nos três livros cumpriram seu papel ao deixar a mostra outros ângulos para perceber 
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o ensino da disciplina que, mesmo regulamentada oficialmente, ofereceu argumentos 
para uma formação política num momento de exceção. Na complexidade de uma 
disciplina escolar os livros intermediaram sistemas de apreensão que não se 
permitiram limitar por legislações.  
 

BIBLIOGRAFIA 

Andrade, B. (1978). Educação Moral e Cívica. 5ª edição revisada e aumentada. 
São Paulo: Atlas. 

Carvalho, J. M. de (2014). Cidadania no Brasil. O longo caminho. 18ª edição. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira. 

Castilo Gómez, A. (Org.) (2002). Historia de la cultura escrita del Proximo 
Oriente Antiguo a la sociedad informatizada. Madrid: Edicciones Trea. 

Certeau, M. (2011). A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense. 
Chartier, R. (1990). A História Cultural: entre práticas e representações. 

Tradução: Maria Manuela Galhardo. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertrand. 
Gatti Jr., D. (2004). A escrita escolar da História: livro didático e ensino no Brasil 

(1970-1990). Bauru: Edusc. 
Magalhães, J. P. (2008). Escrita Escolar e Oficialização da Escola Portuguesa (pp. 

19-40). In: Castillo Gómez, A.; Sierra Blas, V. (2008). Mis primeros pasos. 
Alfabetización, escuela y usos cotidianos de la escritura (siglos XIX y XX). Madrid: 
Edicciones Trea. 

Petry, A.; Schneider, J. O.; Lenz, M. M. (1972). Realidade Brasileira: Estudos de 
Problemas Brasileiros. São Leopoldo: Unisinos. 

Silva, J. B. F. da; Capella, A. (1971). Educação Moral e Cívica. Rio de Janeiro: 
Laudes. 

  



 

 
 

3 

 

 

ID: 252 

 

LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: A CULTURA COMO FONTE DE DESENVOLVIMENTO 

DA CRIANÇA   
 
AUTOR: 
Mariana Sampaio, Elieuza Aparecida de Lima, Mariana Natal Prieto 
 
FILIAÇÃO: 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Faculdade de 
Filosofia e Ciências – UNESP- Marília, São Paulo, Brasil. 
 
  



 

 
 

4 

RESUMO  

Este texto é decorrente de pesquisa de mestrado, em andamento. Os dados 
apresentados referem-se a uma das etapas da investigação, especialmente a revisão da 
literatura sobre o tema pesquisado. O objetivo geral do estudo é: compreender se há 
indícios de que os momentos de leitura e de contação de histórias se constituem como 
atividades capazes de motivar aprendizagens promotoras de desenvolvimento 
humano, em turmas de crianças da Educação Infantil, a partir de princípios e teses da 
Teoria Histórico-Cultural. A pesquisa ora apresentada, de cunho qualitativo,  envolve, 
além da revisão da literatura, ações em campo: entrevista com professores de turmas 
da Educação Infantil de escolas públicas municipais, sessões de observação e análise 
de documentos tais como os semanários desses profissionais. As diferentes ações 
propostas contribuem para avançarmos a compreensão acerca de conceitos essenciais, 
tais como, leitura e contação de histórias na Educação Infantil, atividade da criança e 
papel do professor. Sobretudo, aprendemos que ensinamos às crianças os atos de 
leitura, com a tarefa essencial de lhe darmos acesso aos bens culturais, dentre eles os 
livros e outros portadores de textos.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Educação Infantil, Leitura e contação de histórias, Teoria Histórico-Cultural  
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

A elaboração deste texto baseia-se em resultados preliminares de pesquisa de 
mestrado em andamento junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Filosofia e Ciências, Unesp, Campus de Marília, SP, com a denominação 
“Leitura e contação de histórias: um estudo sobre práticas educativas na Educação 
Infantil sob a perspectiva da Teoria Histórico-Cultural”.  

Uma das ideias centrais para embasamento do processo investigativo é que a 
criança não nasce com propriedades psíquicas especialmente humanas (formas 
sofisticadas de percepção e de pensamento, atenção voluntária, memória lógica, 
controle da própria conduta, linguagem, dentre outras), mas possui condições para 
aprender por meio da relação com outras crianças e os adultos do seu entorno, e com 
os objetos materiais e não-materiais da cultura humana, por meio da atividade, a partir 
de práticas educativas e de condições de vida oferecidas a ela.  

Com essa defesa, a formação da inteligência e da personalidade dá-se, como 
ensinam Vigotski e colaboradores, pela apropriação dos signos, sejam eles a 
linguagem, o cálculo, o sistema de numeração, a escrita, a leitura, os mapas, desenhos, 
etc; utilizados como instrumentos de comunicação nas relações sociais (Vygotski, 
1995). Daí o valor das atividades de leitura e de contação de histórias da Literatura 
Infantil com possibilidades de contribuição efetiva para essa formação do humano nas 
crianças na infância. 

1.1. OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo compreender se há indícios de que os momentos de 
leitura e de contação de histórias se constituem como atividades capazes de motivar 
aprendizagens promotoras de desenvolvimento humano, em turmas de crianças da 
Educação Infantil, a partir de princípios e teses da Teoria Histórico-Cultural. 

1.2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A pesquisa tem como referencial teórico conceitos apresentados pela Teoria 
Histórico-Cultural e seus estudiosos. O homem é, nessa ótica, um ser social, o que 
significa entendê-lo como membro de uma sociedade criadora de bens históricos, 
culturalmente elaborados, tendo uma natureza biológica e outra social. O papel da 
educação é, pois, vital na formação das características humanas em cada pessoa, 
porque, por meio dela, o indivíduo apropria-se desses bens culturais, como a leitura, 
por exemplo. 

Nesse sentido, o período do nascimento aos 5 anos é fundamental para o 
desenvolvimento infantil, refletindo, posteriormente, em todos aspectos da vida da 
pessoa, segundo nos lembra Lima (2001). Durante a infância, o ser humano se 
apropria da linguagem oral e do uso social e de objetos da cultura; desenvolve o 
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pensamento, emoções, imaginação, memória, sentimentos, moral e forma as 
premissas da personalidade.  

O desenvolvimento das funções psíquicas superiores da criança só é possível pelo 
caminho de seu desenvolvimento cultural, tanto se se trata de dominar os 
instrumentos da cultura tais como a linguagem, a escrita, a aritmética, como 
pelo aperfeiçoamento interno das próprias funções psíquicas, ou seja, a 
formação de conceitos, do livre arbítrio, etc. (Vygotski 1995, p. 313).  

Dessas proposições, depreendemos que o desenvolvimento dessas funções 
psíquicas superiores torna o homem humano. Nesse processo, a leitura do professor, 
da criança e a contação de histórias é fundamental, pois, são heranças culturais e 
habilidades tipicamente humanas, necessárias para formação da personalidade e da 
inteligência infantis. 

Nesse sentido, enfatizamos a importância desses momentos, nas rotinas de 
Educação Infantil, planejados intencionalmente pelo professor, possibilitando à 
criança a ampliação de suas referências por meio do manuseio do livro, da 
possibilidade de escolha e não somente exercer o papel de ouvinte, mas ir além, como 
um leitor efetivo. 

1.3. METODOLOGIA 

Como já apontado, trata-se de pesquisa em andamento. Nos percursos da 
investigação, realizamos levantamento e estudos bibliográficos para ampliação das 
fontes bibliográficas a serem consultadas, lidas e sistematizadas em fontes de 
informações digitais, como Dédalus, catálogos de acervo de livros e teses da 
Universidade de São Paulo (USP); Acervus, da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp); Athena, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Scielo. 

A revisão bibliográfica apresentada, neste texto, contribui para o aprofundamento 
dos conceitos de leitura, contação de histórias, atividade da criança e o papel do 
professor, a partir da perspectiva da Teoria Histórico–Cultural. Essa etapa de 
levantamento dos dados compreendeu, além de fontes digitais, livros, revistas, teses, 
dentre outros materiais. 

Após essa revisão bibliográfica, iniciamos a produção de dados em campo, por 
meio de entrevista semiestruturada com quatro (4) professoras de quatro (4) escolas 
municipais de Educação Infantil da cidade de Marília, SP. Além disso, estamos no 
processo de realização de quatro (4) sessões de observação de cada sujeito da pesquisa, 
totalizando dezesseis (16) horas de observação com a turma e sua professora. 

A observação teve como finalidade metodológica fomentar a produção dos dados 
para a pesquisa. Após as entrevistas, a ideia é participar da rotina em sala para 
perceber se os momentos de leitura da criança, do professor e a contação de histórias 
são aspectos indicadores que os aproximam daquilo que denominamos como 
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atividades capazes de promover aprendizagens propulsoras de um pleno 
desenvolvimento cultural da criança. 

1.4. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E RESULTADOS PRELIMINARES  

Em virtude de a pesquisa estar em andamento, nesta exposição, trazemos aspectos 
dos resultados relacionados à análise bibliográfica. 

De acordo com os levantamentos realizados, há um vasto repertório de trabalhos 
produzidos referentes ao tema ‘leitura’, o que não acontece com o tema ‘contação de 
histórias’, por ser, ainda, pouco explorado. Em relação à Teoria Histórico-Cultural, 
foram localizados estudos de autores notáveis que discutem sobre a atividade da 
criança, com destaque para o soviético Alexandre Romanovich Leontiev (1902-1977). 

O levantamento bibliográfico resultou na constituição de um Banco de Dados com 
informações bibliográficas dos trabalhos, acompanhadas de nomes dos autores, 
títulos, tipo de material e onde se encontrava disponível, com o objetivo de possibilitar 
consultas posteriores, além de se tornar instrumento para novas pesquisas. 

Para a escolha de produções referentes ao tema “leitura”, utilizamos como critério 
a expressão “leitura na Educação Infantil”, no título dos trabalhos. Já, em relação ao 
tema “contação de histórias”, reunimos as produções que falassem sobre a temática, 
utilizando a expressão “Contar históraias na Educação Infantil”. Para atividade e 
desenvolvimento humano, utilizamos a palavra-chave “atividade da criança na 
perspectiva Histórico – Cultural”. 

No acervo da USP, por exemplo, localizamos 25 diferentes textos sobre a temática 
estudada, especialmente leitura na Educação Infantil, dentre os quais, 4 referentes ao 
tema do presente trabalho. São eles 3 livros e 1 dissertação. O restante dos trabalhos 
encontrados está associado a discussões na área da saúde, como, por exemplo, o ensino 
de leitura, como terapia e possibilidade de reabilitação, de crianças com necessidades 
educacionais especiais. Já no acervo da Unicamp, com a palavra-chave leitura na 
Educação Infantil, encontramos um total de 141 trabalhos. Dos 10 trabalhos 
selecionados, são 7 livros, 1 dissertação e 2 teses. 

No acervo digital da Unesp, pelo catálogo Athena, há 182 trabalhos, dentre eles 23 
referentes à temática estudada, 9 livros, 8 dissertações 5 teses e 1 artigo. O restante do 
total encontrado refere-se a trabalhos na área da saúde, além de texto sobre 
alfabetização na Educação Infantil, que não é foco da discussão pretendida no trabalho 
investigativo ora apresentado. Ainda, no acervo da Unesp, pelo catálogo p@rthenon, 
encontramos 21 arquivos referentes à temática, 5 livros, 1 dissertação, 1 tese e 14 
artigos. Já no Scielo, dos 25 trabalhos, apenas 3 são relativos ao tema. 

No que se refere à expressão Contar histórias na Educação Infantil, foram 
localizados, no acervo da USP, 3 registros, dos quais 2 sobre o tema. No acervo da 
Unesp, mais especificamente o catálogo Athena, encontramos 20 itens e 74 no 
p@rthenon, mas referentes ao tema da pesquisa reunimos apenas 5 livros, 2 
dissertações, 1 tese e 1 artigo; na Unicamp selecionamos 1 dissertação, dos 27 itens 
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encontrados e no Scielo, nenhum registro. Em sua maioria, os trabalhos localizados na 
Unicamp, por exemplo, são trabalhos de conclusão de curso, ou teses e dissertações 
referentes à importância do trabalho com a literatura infantil e a participação das 
crianças ao narrarem histórias. O mesmo ocorre nos acervos da USP e Unesp. 

Notamos que o tema de contação de histórias ainda é pouco explorado, 
principalmente, quando associado à Educação Infantil. Algumas teses e dissertações 
encontradas exploram a temática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
priorizando a participação da criança na atividade de contar a história. A partir do 
levantamento bibliográfico efetuado, apresentamos algumas considerações, como é 
possível notar na discussão a seguir.  

Colombo (2009) defende, a partir da Teoria Histórico-Cultural, a leitura como 
objeto da cultura humana capaz de instigar a criança a interagir com os outros e a se 
apropriar da língua, ao observar as ações de outras pessoas lendo e escrevendo. 

 [...] a língua é um artefato cultural e não um fator biológico, construída ao longo 
da história cultural da humanidade, tanto a língua falada, quanto a língua 
escrita, compreendendo a leitura, desse modo, como um objeto imaterial da 
cultura humana que deve ser aprendido pelo homem em seu processo de 
humanização, é algo que não se configura como inato no sujeito e, portanto, deve 
ser ensinado. (Colombo 2009, p. 64). 

Desse modo, compreendemos que a cultura é a fonte para o desenvolvimento de 
características humanas nas pessoas. Na visão de Mello (2010), o ser humano depende 
de tudo que aprende, do que lhe é ofertado, e a cultura acumulada é o ponto de 
referência para suas aprendizagens e desenvolvimento social.  

De acordo com estudiosos da Teoria Histórico-Cultural (Mukhina, 1995; Vygotski, 
1995; Bissoli, 2001; Lima, 2001; Ribeiro, 2004; Leontiev, 2010; Vigotskii, 2010; Lima; 
Valiengo, 2011; Souza, 2014), enfatizamos que, conforme as condições de vida e 
educação oferecidas às crianças, há a possibilidade de ampliação de seus 
conhecimentos e, consequentemente, do desenvolvimento de qualidades humanas na 
infância.  

Pasqualini (2009) corrobora com essa ideia ao afirmar a importância de se 
conhecer o processo de desenvolvimento da criança, não como um processo natural, 
mas histórico, diretamente relacionado às condições objetivas de organização social e 
do lugar ocupado pela criança nas relações sociais e culturais. 

Nesse sentido, autores como Mukhina (1995), Vigotski (1995) e Lima (2001), 
ressaltam que o desenvolvimento da criança é, pois, influenciado por condições 
internas e externas. As internas referem-se às propriedades do organismo da criança 
tais como a estrutura e o trabalho do cérebro. Já as externas estão ligadas ao 
nascimento e ao desenvolvimento da criança ao viver e ser educada em sociedade. Nas 
palavras de Mukhina (1995, p. 39), “[...] para ser homem são necessárias uma 
constituição do cérebro, condições de vida e educação bem definidas. ”  
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Ao longo do percurso do desenvolvimento cultural humano, há uma relação entre 
essas condições externas e internas. Nesse percurso, a partir das atividades realizadas 
pela pessoa, há a apropriação de capacidades que passam a servir na formação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento das ações internas, permitindo a solução de 
problemas cada vez mais complexos, em diferentes situações.  

Nesse processo de desenvolvimento da criança, a leitura tem um papel 
fundamental como produção e herança cultural e, também, habilidade típica de 
conduta superior do desenvolvimento humano, tornando-se essencial para a formação 
da personalidade e da inteligência infantis.  Conforme esclarece Souza (2014, pp. 86-
87), 

 A leitura como forma de conduta humana, um meio de desenvolvimento cultural 
do pensamento, então dirigida aos processos psíquicos, está ligada a memória, à 
ação volitiva, ao pensamento verbal e à formação de conceitos. Ela não tem uma 
função reprodutiva dos fatos, como um depósito de informação apenas, em que 
o indivíduo pode recorrer para “recuperar” um dado simplesmente. [...] Desse 
ponto de vista, a leitura é vista como um meio social e instrumento cultural da 
humanidade para a comunicação e a interação do homem.  

A leitura é um sistema complexo para os olhos. Não visualizamos todas as letras, 
apenas dois ou três signos como âncora a cada duas palavras. No entendimento de 
Foucambert (1997), cria-se um campo de signo como ancoragem, sem se constituírem 
em palavras ou sons, necessariamente.  

Quer haja duas letras ou doze letras, o olho leva sensivelmente o mesmo tempo 
para apreendê-las. A fixação não é divisível em uma justaposição de pequenas 
fixações extremamente breves. Ao longo da fixação, o olho não percebe uma 
justaposição, mas um conjunto. (Foucambert 2008, p. 65, grifos do autor). 

Sob essa ótica, ler é dialogar com o texto, é responder perguntas não do professor, 
mas aquelas que a criança se questionou ao ler o texto. A leitura implica na atribuição 
de sentidos por parte do leitor, que vai ao texto com uma intenção. Nas palavras de 
Foucambert (1997, p.102): “Aquele que lê sabe porque lê e, portanto, decide como fazê-
lo. ” 

Na compreensão de Arena (2009), elaborar perguntas possibilita ao leitor, a cada 
página do livro, galgar patamares mais altos na evolução humana, pois, pela leitura, 
organiza com veemência o pensamento abstrato. 

Faz-se necessário lembrar que ninguém ensina a ler. A leitura é um objeto virtual, 
o que ensinamos a criança é o ato de ler. Corroboramos com Foucambert (1997) que, 
o ato de ler é o questionamento da escrita, é compreender as ideias de outrem e se 
apropriar, atribuindo um sentido ao código escrito. Ler não é extrair sentido, mas 
atribuir sentido ao texto, isto é constituí-lo. 

Bataus (2013) revela que não são suficientes novas metodologias que orientem a 
prática pedagógica do professor. No que se refere às estratégias de leitura e sua 
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mediação para o trabalho de formação continuada, a autora afirma ser necessário que 
suas concepções lhe proporcionem as bases para entender a leitura como 
compreensão, a literatura infantil como arte e atividade literária, além do aluno, como 
um sujeito ativo diante de seu processo de aprendizagem e de compreensão. 

 No entanto, os resultados obtidos com relação à leitura dos alunos a partir do 
conteúdo que os professores ensinam como leitura, da metodologia que utilizam 
e da avaliação que fazem não condizem com suas expectativas, uma vez que a 
contradição demonstrada pelas práticas que resumem a leitura em oralização do 
escrito é o fato de que, apesar de as professoras adotarem tais práticas no 
trabalho com leitura em sala de aula, exigem do aluno, em uma prática de leitura 
individual, que ele compreenda o que leu, cobrando do aluno-leitor algo que não 
lhe foi ensinado, ou seja, a leitura como compreensão e atribuição de sentidos. 
(Bataus 2013, p. 47). 

Na perspectiva dos estudos da Teoria Histórico-Cultural, ler e contar histórias são 
possibilidades de relação da criança com a cultura historicamente acumulada. O 
estudo do desenvolvimento da leitura, bem como a aquisição da mesma é fundamental 
para o desenvolvimento do psiquismo humano. 

Na compreensão de Leontiev (2010), a escola possui um papel vital no 
desenvolvimento psíquico da criança, mas, além disso, ressalta que, junto de seus pais 
e familiares, adultos com os quais se relaciona constantemente, as crianças já possuem 
obrigações e responsabilidades. Por meio dessas duas grandes relações, com a família 
e com as outras pessoas da escola e do seu cotidiano, a criança passa a assumir 
gradativamente um compromisso com a sociedade.  

O que determina diretamente o desenvolvimento da psique de uma criança é sua 
própria vida e o desenvolvimento dos processos reais desta vida – em outras 
palavras: o desenvolvimento da atividade da criança, quer a atividade aparente, 
quer a atividade interna. Mas seu desenvolvimento, por sua vez, depende de suas 
condições reais de vida. (Leontiev 2010, p. 63). 

Para entender esse desenvolvimento psíquico, o conceito de atividade principal 
ajuda a compreender que, por meio dela, ocorrem mudanças significativas nos 
processos psíquicos e na personalidade da criança, seja a partir da brincadeira, 
desenvolvendo formas mais elaboradas de pensamento e as premissas da imaginação 
ou também por intermédio dos desenhos, de jogos de regras, dentre outras atividades. 

Conforme o entendimento de Leontiev (2010, p. 65), a atividade principal consiste 
na: “[...] atividade cujo desenvolvimento governa as mudanças mais importantes nos 
processos psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade da criança em um  certo 
estágio do seu desenvolvimento.” Esse estágio não é definido, assim como o tempo em 
que ocorre, pois, cada indivíduo possui condições de vida singulares, diretamente 
ligadas ao conteúdo de sua atividade, seja ela qual for. 
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Essa concepção de atividade contribui para a compreensão da criança como 
alguém que não nasce com aptidões ou capacidades humanas como pensamento, 
linguagem, inteligência. Para Lima (2001) e Ribeiro (2004), cada pessoa se apropria 
destas capacidades típicas do homem, a partir das atividades que realiza, dadas as 
condições que vive e o acesso à cultura historicamente acumulada. 

Assim, o ler e o contar histórias de literatura infantil podem contribuir como 
atividades essenciais para o desenvolvimento cultural infantil, mediante o acesso a 
histórias e, portanto, à cultura. Como ratificamos, ativa a imaginação e experiências 
anteriores, inserindo a criança no mundo letrado e estético e impulsionando o 
aperfeiçoamento de sua inteligência e de sua personalidade. De acordo com Lima e 
Valiengo (2011, p. 56),  

Quando a criança ouve a leitura, a contação de histórias, lê ou conta uma 
história, ativa uma série de capacidades, como a memória (recorda-se de outros 
momentos, de histórias ouvidas ou lidas), a atenção (se a história ou o recurso 
utilizado para a contação da história envolve completamente, ela para ouvir, 
assume uma atitude de ouvinte atento), a fantasia (imagina-se parte da história 
contada, visitando mundos e personagens, ativando suas emoções). Isto é, o livro 
traz cristalizadas em si as capacidades humanas e, na atividade de contação ou 
leitura de histórias, a criança vivencia e ativa o uso dessas capacidades, 
tornando-as individuais, parte de sua humanidade.  

Com a compreensão de que a leitura é um objeto da cultura humana, Colombo 
(2009) comenta que, quando a criança entra em contato com a leitura, ela interage 
com seus pares e adultos mais experientes e, dentre outras possibilidades, desenvolve 
o pensamento, a imaginação e as emoções, que são ativadas pelo envolvimento, 
necessidade e motivação que as histórias lhe proporcionam.  

Nessa mesma linha de pensamento, Valiengo (2008) pontua que, a ação de ler 
envolve a intencionalidade da atividade, as informações que serão apresentadas, a 
experiência linguística, a relação entre o autor e o leitor (interlocução) e a expectativa, 
principalmente dos leitores pequenos, sobre a história. 

Ler e contar histórias de maneira planejada e intencional permite às crianças 
vivenciar conflitos e, ao mesmo tempo, histórias fantásticas que aguçam o 
desenvolvimento da imaginação. O fato de ainda não lerem convencionalmente o que 
está escrito e precisarem de um leitor mais experiente, não as impedem de observarem 
também as atitudes de leitor do professor, o manuseio do livro, o tom de voz e outros 
aspectos, que proporciona um momento de descobertas, tateios e fantasias, que se 
amplia conforme a atividade é ofertada.  

Compreendemos que, como objetivo cultural, a literatura estimula o processo de 
desenvolvimento tipicamente humano, mediante o contato com livros de literatura e 
também a audição de histórias. Sob essa perspectiva, Mello (2011, p. 48) esclarece que 
“[...] as situações de leitura que a criança vivencia condicionam, portanto, a formação 
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de motivos de leitura na criança.” Esse entendimento é, também, compartilhado com 
Chaves (2011), para quem   

[...] a literatura infantil pode ser considerada expressão de conteúdo, estratégia 
e ao mesmo tempo recurso didático, fatores que permitem apresentar às crianças 
elaborações humanas significativas e assim contribuir decisivamente para 
ampliar o universo de conhecimento das crianças. (Chaves 2011, pp. 98-99). 

Com isso, a maneira como o professor compreende a leitura norteia suas ações em 
turmas de crianças pequenas. É importante salientar que as atividades de leitura e 
contação de histórias precisam fazer parte do trabalho pedagógico em turmas de 
crianças pequenas, efetivando reconhecimento a sua importância na rotina da 
Educação Infantil. O ambiente escolar tem, assim, papel fundamental nas práticas de 
leitura da criança e do professor, assim como nas práticas de contação de histórias, 
visto que, muitas vezes, a escola é o único local em que a criança tem condições de 
entrar em contato com esses materiais e com esses momentos.  

Nesse sentido, a formação dos professores de Educação Infantil representa 
condição essencial na habilitação para a prática pedagógica envolvendo leitura de 
livros de literatura infantil e contação de histórias, pois, o professor, além de mediador 
da atividade de leitura pela criança, constitui-se, também, como observador das 
aquisições e conquistas das crianças. É ele o responsável por disponibilizar o material 
novo (a cultura mais elaborada) e também orientar o seu manuseio para a aquisição 
do conhecimento e, portanto, de possibilidades de pleno desenvolvimento cultural 
(Colombo, 2009). 

1.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio das ações até aqui desenvolvidas, destacamos alguns apontamentos 
como considerações finais desta breve exposição. Um deles se refere à importância de 
que toda pesquisa parta de estudos teóricos e de revisão de literatura com a perspectiva 
de ampliar olhares, revisões conceituais e posicionamentos ao longo da investigação, 
sobretudo, considerando o entrelaçamento desses estudos na análise dos dados a 
serem produzidos em campo. 

Defendemos também que os momentos de leitura da criança, do professor e a 
contação de histórias, assim como outras questões que permeiam a Educação Infantil, 
requerem atenção e compreensão de todos os sujeitos da escola. O trabalho docente, 
desenvolvido a partir de um referencial teórico que norteie sua prática pedagógica, 
possibilita que esses profissionais sejam leitores efetivos, conhecedores de estratégias 
e do processo de desenvolvimento infantil. 

Pelo exposto anteriormente, esses estudos contribuem para avançarmos a 
compreensão acerca de conceitos essenciais, tais como, leitura e contação de histórias 
na Educação Infantil, atividade da criança e papel do professor. Sobretudo, 
aprendemos com esses estudos realizados que, como professores, ensinamos às 



 

 
 

13 

crianças os atos de leitura, com a tarefa essencial de lhe darmos acesso aos bens 
culturais, dentre eles, os livros e outros portadores de textos. 
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RESUMO  

Os materiais escolares, dentre eles o livro didático, se tornaram imprescindíveis 
para a realização das práticas educativas. Sabendo-se da relevância deles nesse 
contexto, este trabalho visa analisar algumas das obras publicadas no período do 
oitocentos ao início do século XX, com o intuito de serem utilizados no ensino musical 
em escolas formais, conforme indicação em suas páginas de rosto, levando em 
consideração os conteúdos priorizados e a sua forma de apresentação. Utiliza-se neste 
trabalho a pesquisa bibliográfica, buscando o embasamento teórico em autores como, 
Magalhães (2011), Bittencourt (2008), Certeau (2012) e Mello (1908). A partir dos 
dados obtidos nas obras selecionadas, percebe-se que os conteúdos encontrados 
tratam dos elementos básicos da música referentes à escrita e à leitura da grafia 
musical tradicional, auxiliando assim na aquisição dos conhecimentos necessários 
para execução instrumental ou vocal. Quanto à forma de apresentação desses livros 
escolares de música pode-se ressaltar o uso ou não de ilustrações da grafia musical 
exemplificando os temas discutidos pelos autores. Acredita-se na relevância desses 
livros escolares para o ensino de música no contexto delimitado, cujos autores 
possuíam um reconhecimento profissional nesse meio artístico e. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os materiais escolares se tornaram imprescindíveis para a realização das práticas 
educativas. Sabendo-se da relevância deles nesse contexto, este trabalho visa analisar 
algumas das obras publicadas no período do oitocentos ao início do século XX, com o 
intuito de serem utilizados em escolas formais no ensino musical brasileiro, levando 
em consideração os conteúdos priorizados na época e a sua forma de apresentação.   

Esses livros foram escritos por autores de diferentes localidades do Brasil e do 
exterior, que acreditavam de alguma forma contribuir para que a música se tornasse 
acessível ao ser humano, assim como colaborar para a formação de pessoas mais 
sensíveis e, dentro de um processo civilizatório presente no período, ajudar na 
constituição de um povo civilizado.   

Utiliza-se neste trabalho a pesquisa bibliográfica, buscando o embasamento 
teórico para o estudo dos livros escolares em autores como Bittencourt (2008), e para 
compreenderem-se as estratégias e táticas presentes no uso desses livros em Certeau 
(2012). Para o estudo dos livros de música apoia-se, dentre outros, em Mello (1908) e 
Fagerlande (2011). 

 
2. OS LIVROS ESCOLARES DE MÚSICA  

Com a vinda da corte para o Brasil, em 1808, instalou-se a Impressão Régia no 
país, cuja finalidade incluía a produção de materiais para o ensino público, embora 
muitos desses fossem apenas traduções de livros estrangeiros. Nesse mesmo século a 
produção de obras didáticas começou a dar-se também em editoras particulares, tanto 
na corte quanto nas províncias, sendo estas muitas vezes tipografias mais 
especializadas em jornais. Dentre as capitais de províncias que se destacaram nesse 
período em publicação de impressos escolares têm-se Belém, Manaus, Recife e São 
Luís do Maranhão. Já na República outros locais se incorporaram ao meio editorial 
como São Paulo e Porto Alegre. (Bittencourt, 2008). 

Com a relevância dada no Império e principalmente na República ao livro escolar, 
este se tornou o impresso mais publicado pelas tipografias e o mais comercializado 
entre a população brasileira, superando os de ficção e os científicos. A informação é 
ratificada por Bittencourt (2008, p.83), quando afirma que: “A circulação de livros 
escolares superava todas as demais obras de caráter erudito, possuindo um status 
diferenciado e, até certo ponto, privilegiado, considerando-se que a sociedade se 
iniciava no mundo da leitura”.  

Esse movimento, assim como a busca por materiais com uma linguagem voltada à 
realidade brasileira, favoreceu a produção e a publicação de livros escolares nacionais. 
No entanto, apesar dessa abertura, a literatura musical utilizada no Brasil no 
oitocentos era basicamente de livros estrangeiros, em especial franceses e 
portugueses. Já circulavam desde o final do século XVIII e durante o século XIX obras 
didáticas nacionais, mas essas não eram bem conceituadas por alguns professores 
brasileiros.  
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Como exemplo desse posicionamento, pode-se citar o programa da aula de música 
da Escola Normal de São Luís, assinado em 12 de junho de 1890 por Luís Medeiros, 
lente da Cadeira, em que ele indicava alguns livros que seriam usados no curso, a 
maioria em francês, e explica essa preferência por não haver bons livros em português, 
em sua opinião. São eles: Gramatica Musical, de Nicolo Cattaneo; L’ecole primaire, 
solfége, de A. Panseron; Solfége gradue, de Mousin; Nouveau recueil des chants, de 
Mousin; Education musicale, de Dauphine; La musique à la portée des gens du 
monde, de Tétis; Histoire de la musique, de Alph. Royer; Methode de violin, de D. 
Alard. (Medeiros, 1890).  

Em relação à predominância da literatura portuguesa no Brasil até o século XIX, 
Fagerlande (2011, p. 41) relata que, 

As razões tanto políticas quanto econômicas comprovam o vínculo forte entre os 
dois países; este elo é refletido também culturalmente, tanto pelo fato de que aqui 
as atividades musicais de origem europeia foram muito mais intensas do que em 
outras colônias portugueses, mas principalmente porque a maior parte das 
informações sobre música europeia no Brasil passava por Portugal. 

Quanto aos franceses, Bittencourt (2008, p. 71) evidencia que “a aceitação e opção 
pela França entre setores de nossas camadas dominantes devem ser entendidas na 
trama de interesses econômicos e culturais estabelecida entre os dois países”. Ela fala 
então em processo civilizatório ao povo brasileiro, baseado na cultura oriunda da 
França. Ressalta-se que havia também esse ideário francês no meio musical do país, 
fazendo parte desse processo civilizatório com base nos modelos europeus. Entretanto, 
a despeito dessas dificuldades os músicos brasileiros divulgavam seus trabalhos e 
juntamente com as publicações dos estrangeiros compunham o cenário do ensino de 
música no país. 

Conforme Binder e Castagna (1998, p. 13), a primeira notícia “que sugere a 
presença de uma obra musical teórica no Brasil provém do inventário de Pascoal 
Delgado, que viveu em Santana do Parnaíba (SP) na primeira metade do século XVII”. 
Nesse inventário foram avaliadas três obras de canto de órgão, porém, os autores 
observam que “somente os próprios tratados musicais brasileiros poderão nos 
informar quais obras teóricas foram realmente conhecidas pelos escritores 
brasileiros”.  

 Os impressos utilizados no ensino de música podem ser denominados de tratados, 
métodos, manuais, assim como, dentro de uma classificação geral, de livros, artinhas, 
compêndios, compilações. Neste trabalho as obras analisadas são denominadas livros 
escolares, devido ao seu formato e à finalidade de uso, uso esse que era direcionado 
em primeiro lugar, a uma instituição escolar, apesar da possibilidade de as mesmas se 
adequarem em alguma das outras definições apresentadas acima. Nos dados 
encontrados na pesquisa realizada identificaram-se diferentes obras para a aquisição 
de conhecimentos musicais no período delimitado, independente do público-alvo 
proposto pelo autor. Dentre eles:  
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• Arte da Muzica para uso da mocidade brasileira por hum seu patrício 
(1823), de autoria anônima1;  

• Compendio de Musica Pratica (1832), de Francisco Manoel da Silva;  
• Artinha de Theoria Musical - Novo Compêndio Theorico e Pratico ([n.d.]), 

de Luiz Silva;  
• Grammatica da musica: elementos theoricos d’esta bella arte (1861), de D. 

Nicolau Eustachio Cattaneo;  
• Novo methodo de musica vocal: para collegios e casas de educação, 

contendo também os princípios elementares do canto-chão para os 
seminários (1890), de L. G. B.;  

• Escola primaria de canto coral para o ensino da musica - creanças d’ambos 
os sexos (1891), de Cesar Neves;  

• Le Livre de musique (1896), de Claude Augé.  
Do início do século XX têm-se a obra de Adelelmo Nascimento, Compêndio de 

Música Elementar (1904), indicada para o ensino regular no Amazonas (Osis, [n.d.]). 
Os conteúdos dos livros escolares geralmente seguiam o programa estabelecido pela 
instrução pública, ou, em alguns casos, o das instituições. De igual forma eram 
elaborados os conteúdos dos livros escolares de música, podendo muitas vezes tal 
confirmação ser observada nas páginas iniciais dessas obras. Esses conteúdos, em 
geral, abordavam assuntos teóricos - tratando dos conceitos da grafia musical -, 
assuntos práticos – com exercícios ou músicas para serem tocadas ou cantadas-, ou 
ambos, atendendo assim aos conteúdos necessários para a execução instrumental ou 
vocal.  

No entanto, o livro escolar, na visão de determinados autores, não trata 
exclusivamente de conteúdos que fazem parte dos programas de ensino, mas também 
são divulgadores de uma cultura, de uma ideologia, de valores em que vivem os 
escritores e/ou os leitores, podendo ser assim propagadores dessas expressões e terem 
o controle do ensino nas escolas (Morgado, 2004). Sendo assim, os textos escritos 
sempre sofreram certo controle ao longo da história, seja pelos poderes instituídos 
pela religião ou seja pelo Estado, família ou escola, procurando classificar o que seria 
recomendável ou não. Para Certeau (2012, p. 215), a escritura “se torna poder nas mãos 
de uma ‘burguesia’ que coloca a instrumentalidade da letra no lugar do privilégio do 
nascimento, ligado a hipótese de que o mundo dado é a razão”. 

Os livros utilizados nas escolas no período estudado tinham que ser aprovados por 
órgãos do Governo, sendo sua vigilância executada pela Inspetoria de Instrução 
Pública de cada local, podendo o professor receber algum tipo de punição, caso usasse 
algum livro dentre os proibidos. Certeau (2012, p. 218), ao discutir sobre os elementos 
retirados ou acrescentados em um corpo, como ele chama o livro, acredita que essa 
atividade “remete a um código” e “mantém os corpos submetidos a uma norma”. E, 
que isso acontece, por que os corpos confirmam esses códigos, “pois onde é que há, e 

                                                   
1 Conforme Landi (2006), alguns musicólogos brasileiros estão atribuindo essa obra a Francisco Manoel da Silva, 
autor do Hino Nacional Brasileiro. 
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quando, algo do corpo que não seja escrito, refeito, cultivado, identificado pelos 
instrumentos de uma simbólica social?”.  

Esse controle se enquadra dentro do processo civilizador, presente tanto no 
Império quanto na República no Brasil, determinando o que seria “melhor” para a 
população, assim como nos ideais positivistas ao tentar se eleger o que seria “bom” 
para o progresso e evolução do povo. Contudo, é possível ver, no decorrer dos tempos 
as táticas do povo, uma reação a essa imposição das autoridades, com a circulação de 
textos tidos como proibidos por elas. Como exemplo, tem-se a preservação da Bíblia 
Sagrada até os dias atuais, apesar da proibição na Idade Média pela Inquisição de seu 
uso e circulação.     

Não se sabe se todos os livros aqui analisados eram autorizados pelo Governo. O 
único autor, dentre eles, que explicita na sua obra a autorização do Conselho Diretor 
da Instrução Pública é Leopoldo Miguez, músico solicitado pelo governo republicano 
para reorganizar o ensino de música no Brasil. No entanto, acredita-se que pelo menos 
os que foram escritos com a finalidade de uso em escolas públicas devem ter tido essa 
aprovação. Dentre essas instituições citadas nos livros têm-se o Collegio D. Pedro II e 
o Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro, a Escola Normal e a Escola de 
Música em São Luís do Maranhão. 

 
3. ANÁLISE DOS LIVROS SELECIONADOS 

Este trabalho propõe-se a analisar as obras escolares selecionadas quanto aos 
conteúdos e à forma de apresentação. Esses aspectos fazem parte dos parâmetros que 
constituem a estrutura analítica dos manuais, utilizada por Anne-Marie Chartier 
(2007, apud Magalhães, 2011) em sua pesquisa “sobre a articulação entre o suporte 
livro e a racionalidade pedagógica”. Em meio às diversas obras a que se teve 
conhecimento selecionaram-se as que foram impressas para uso em escolas, conforme 
indicação em suas páginas de rosto ou indicação em programas de ensino público, e 
dessas as que foram possíveis o acesso aos seus conteúdos. Essas obras escolhidas 
fazem parte, em sua maioria, do Acervo de Obras Raras da Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro. São elas:  

• Compendio de Musica - para os alunos do D. Pedro II (1838), de Francisco 
Manoel da Silva;  

• A B C musical: a duas e tres vozes ([n.d.]), de A. Panseron;  
• Principios Elementares de Musica em 10 Lições (1869) de Domingos 

Thomaz Vellez Perdigão;  
• Principios Elementares de Musica (1886), de Eduardo Macedo;  
• Solfejos do Instituto Nacional de Música ([n.d.]), de Ignacio Porto-Alegre;  
• Memorial Theorico-Musical ([n.d.]), de Ignacio Porto-Alegre;  
• Elementos de Theoria Musical (n.d.), de Leopoldo Miguez;  
• Noções de Musica: extrahidas dos melhores auctores (1902), de Antonio 

dos Reis Rayol;  
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• Artinha Mussurunga: compendio de musica (1905), de Domingos da 
Rocha Mussurunga;  

Quanto aos conteúdos abordados nessas obras, esses se referem à escrita e à leitura 
musical, como pauta, notas musicais, compasso, alterações, escalas, intervalos, solfejo, 
auxiliando assim na aquisição dos conhecimentos necessários para se tocar um 
instrumento ou cantar. Na Tabela 1 são discriminados os assuntos tratados em cada 
obra, bem como a quantidade de páginas dos livros.  
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MUSICA (definição, 

divisão) 
X     --     X      X     -- --     --     X     X 

PAUTA (linhas, 

espaços) 
X     --     X      X     X --      X     X     X 

SIGNOS (letras das 

notas musicais) 
--     --     X      --     -- --     --     --     X 

NOTAS MUSICAIS X     --     --      X     X --      X     X     -- 

CLAVES X     --     X      --     X --      X     X     X 

FIGURAS E PAUSAS X     --     X      X     X --      X     --     X 

                                                   
2 Com exceção das obras de Perdigão e Rayol, que se encontram no Acervo de Obras Raras da Biblioteca Pública 
Benedito Leite do Estado do Maranhão, da obra de Macedo, localizada na Biblioteca Paulo Bourroul da Faculdade 
de Educação da USP e da obra de Solfejos de Porto-Alegre arquivada na Biblioteca da Escola de Música da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, as demais obras pertencem ao Acervo de Obras Raras da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro. 

3 Para maiores informações quanto aos termos específicos de música que fazem parte do conteúdo dos livros, ver 
em Med (1996), Sadie (1994), Isaacs e Martin (1985) e Kennedy (1994).  
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VALOR COMPARATIVO 

(das figuras ou notas) 
X     --     --       X     -- --      X     --     X 

COMPASSO (tipos, 

fração numérica, 

marcação dos 

tempos) 

X     --     X      --     X       --     X     X     X 

ACIDENTES OU 

ALTERAÇÕES 
X     --     X      --     X       --     X     X     X 

PONTO DE AUMENTO X     --     --      X     X       --     X     --     X 

SINCOPE e/ou 

QUIÁLTERAS 
X     --     X      X     X       --     X     X     X 

LIGADURA        X     --     X      X     X       --     X     --     X 

SINAIS e/ou SINAIS 

EXPRESSIVOS 
X     --     X      --     --       --     X     --     X 

ABREVIATURAS        X     --     X      X     X       --     X     --     -- 

TOM E MODO 

(maiores e menores) 
       X     --     X      X     X       --     X     X     X 

ESCALAS (maiores e 

menores) 
       X     --     --      X     X        --     X      X     X 

INTERVALOS        X     --     --      --     X        --     X    X     X 

TIPOS DE INTERVALOS        X     --     --      --     X        --     X    --     -- 

ESCALA CROMÁTICA        --     --     --      --     X        --     X 
   -- 

 
    -- 

CONTRATEMPO        --     --     --      --     X        --     X     X     -- 

ENARMONIA        --     --     --      --     X        --     X     --     -- 

CONHECER O TOM E O 

MODO 
       --     --     --      --     --        --     X     --     X 

VOZES        --     --         --      --     X        --     X     X     -- 

ACORDES        --     --     --      --     --        --     --     --     X 

INSTRUMENTOS 

MUSICAIS 
       --     --     --      --     X        --     --     X     X 

GÊNEROS (diatônico, 

cromático, 

enarmônico) 

       --     --     --      --     X        --     X     X     X 
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INSTRUMENTISTAS        --     --     --      --     -- --     --     --     -- 

ANDAMENTO        X     --     X      X     X        --     X     --     X 

ORNAMENTO        X     --     X      --     X        --     X     --     -- 

HARMONIA        --     --     --      --     --        --     --     --     X 

SOLFEJO        --     X     --      --     --        X     --     --     -- 

TABELA 1 | CONTEÚDOS CONTEMPLADOS PELOS AUTORES MENCIONADOS. 

No Compendio de musica para os alunos do Collegio D. Pedro II de 1838 de 
Francisco Manoel da Silva, os assuntos abordados são simplificados, com uma 
quantidade de dez páginas, e com ilustrações da grafia musical tradicional 
exemplificando os temas abordados. Bittencourt (2008, p. 197) informa que essa 
prática de ilustrar livros escolares foi comum durante o século XIX. 

As ilustrações dos livros didáticos favoreciam, portanto, de acordo com as 
concepções de aprendizado, uma forma de o aluno ter contato com situações mais 
concretas não apenas para crianças, mas também para jovens. Entretanto, pelas 
condições em que ocorreu o processo de construção da obra didática, as 
ilustrações serviram como um instrumento a mais na veiculação da cultura 
européia.  

Francisco Manoel nasceu em 1795 no Rio de Janeiro, foi aluno do Pe. José 
Maurício e de Segismundo Neuckomm. Estudou violoncelo e violino, e mais tarde 
tornou-se compositor, sendo o autor da música do Hino Nacional do Brasil. Ajudou a 
criar o Conservatório de Música do Rio de Janeiro e dirigiu-o como primeiro diretor. 
Faleceu em 1865 (Mello, 1908).  

Segundo Corte e Gatti (1945), Auguste Mathieu Panseron (1796-1859) foi 
professor de solfejo, em seguida de vocalização e, por fim, de canto no Conservatório 
de Paris. Suas obras citadas pelos autores são: A B C musical, 50 solfèjes d’artiste, 
Solfèje d’ensemble à 2, 3 et 4 voix, Méthode complete de vocalisation (in 3 vol.), Traité 
de l’harmonie pratique et de modulation (1855). O A B C musical encontra-se na 
Biblioteca Nacional e é um livro só de solfejos4, com noventa exercícios para duas e 
três vozes na clave de sol, em diferentes ritmos e tonalidades, e adotado nas Escolas 
Complementares do Estado de São Paulo.    

Domingos Thomaz Vellez Perdigão nasceu em 1842, em São Luís, e 
profissionalmente, é classificado como industrial e artista. No Colégio Perdigão, 
fundado por seu pai Domingos Feliciano provavelmente em 1866, (uma instituição 
privada e voltada principalmente para meninos, que oferecia o ensino primário e 
secundário em regime de internato, semi-internato e externato), Domingos Thomaz 
ministrava aulas de piano e órgão. Nesse período elaborou a obra Principios 

                                                   
4 Prática de entoar as notas na altura e na duração escritas na grafia musical.  
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elementares de musica para uso dos alunos desse colégio. Foi professor particular de 
rabeca na década de 1870 em São Luís, e faleceu no ano de 1899, em Portugal.  

Em seu livro, que não abrange muitos assuntos, pode-se observar que os temas são 
explicados de maneira bem simplificada em dez lições, sem adentrar muito nos 
conteúdos. Em todas as lições foram encontrados exemplos da grafia musical 
tradicional, ilustrando os assuntos apresentados, o que possibilita um entendimento 
maior dessa teoria, ficando menos abstrato.  

Ao fim de cada lição, Perdigão elaborou um questionário. Bittencourt (2008) 
reforça a ideia de que os exercícios e as ilustrações das obras didáticas demonstram 
qual metodologia de ensino essa obra pode conter. Nesse caso, priorizando-se a 
memorização, observa-se uma metodologia mais tradicional, comum ao ensino 
musical da época do autor. Percebe-se uma prioridade dada aos assuntos teóricos, da 
escrita e da leitura, para aquisição de alguns conhecimentos de música como o autor 
se propõe, aspectos esses considerados relevantes antes da parte prática, naquele 
período. Perdigão não teve pretensões de escrever um livro escolar volumoso, mas sim 
um material que pudesse ser de fácil entendimento dos alunos e conseguisse um 
resultado satisfatório ao que a escola se propunha, em um período não muito 
prolongado.  

Em Principios elementares de musica, de Eduardo Macedo, de 1886, 2ª edição, 
publicado no Porto, para uso das escolas de ensino primário de ambos os sexos, os 
conteúdos são apresentados em 10 lições totalizando 29 páginas, e com ilustrações, 
também de maneira simplificada como os anteriores.  

Quanto à Ignacio Porto-Alegre, era músico e foi professor de solfejo do 
Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro. Conforme Andrade (2013), Porto-
Alegre estudou na Alemanha, França, Itália, Portugal e Espanha. Suas obras não 
possuem data de publicação, no entanto, como Ignacio era professor do Instituto 
Nacional de Música do Rio de Janeiro e elas foram também lá utilizadas, deduz-se que 
tenham sido editadas a partir da República.  

O Memorial theorico-musical, elaborado segundo o programa de ensino do 
Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro e das Escolas Primárias de 1º e 2º grau, 
também trata de conteúdos básicos, possuindo treze páginas, mas sem ilustrações. A 
apresentação também é feita de uma forma diferente, com o título do assunto separado 
da sua explicação por uma chave, em forma de esquema.  

Sua obra Solfejos do Instituto Nacional de Música é essencialmente de exercícios 
de solfejo em diferentes ritmos, tonalidades, claves, apresentados em quatro livros que 
foram extraídos dos Solfejos do Conservatório de Paris. O primeiro livro possui 84 
exercícios em 28 páginas, o segundo livro 119 exercícios em 130 páginas, o terceiro 
livro 55 lições em 75 páginas e o quarto dividido em três partes possui em torno de 130 
páginas com exercícios de solfejo, todos em diferentes claves, com mudança de clave e 
ainda algumas lições de solfejo de concursos.  

Conforme Mello (1908), o músico e compositor brasileiro Leopoldo Miguez, 
nascido em 1850 e falecido em 1902, morou alguns anos no Porto com seus pais, onde 
estudou violino e harmonia. Alguns anos depois de voltar ao Brasil, dedicou-se 
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exclusivamente à música. Augusto (2010) explica a proposta de Miguez ao Governo: 
unificar no Brasil, senão pelo menos no Rio de Janeiro, o ensino teórico elementar da 
música. Ele acreditava que todas as escolas deveriam seguir o programa e o método 
adotado no Instituto Nacional, uma vez que essa Instituição era para ele o modelo de 
ensino musical, impondo, dessa forma, novos padrões tanto à prática musical quanto 
ao ensino, além de impedir opiniões contrárias ao seu projeto cientificista.   

Segundo informações contidas no próprio livro, Elementos de teoria musical, 
publicado quando Miguez não era mais diretor do Instituto (por volta de 1900, 
conforme Osis ([n.d.]), foi adotado nessa instituição e aprovado pelo Conselho Diretor 
de Instrução Pública para ser usado nas escolas primárias de 1º e 2º graus. Seu livro 
apresenta diversos assuntos com muitas ilustrações e de uma forma bem didática em 
47 páginas. 

O livro de Rayol, Noções de musica, abrange vários temas e explicações históricas 
a respeito de cada assunto, mesmo não sendo muito extensas, e não possui ilustrações 
da grafia musical. Foi elaborado para ser utilizado na Escola Normal e na Escola de 
Música em São Luís, ambas eram instituições públicas. Maranhense, Antonio dos Reis 
Rayol era tenor e compositor. Influenciado pelas inúmeras companhias líricas que 
passaram pelo Estado interessou-se pelo canto. Indo para o Rio de Janeiro ganhou 
uma bolsa de estudos para a Itália patrocinada pelo Conde de Leopoldina, que se 
entusiasmou pelo seu timbre de voz. Foi professor em Recife, Salvador, Rio de Janeiro. 
Em São Luís, além de lecionar no Liceu, na Escola Normal do Estado e na Aula 
Noturna de Música, foi nomeado diretor da recém formada Escola de Música. Rayol 
faleceu em 21 novembro de 1904.  

Em seu livro, Rayol declara que sabe que o trabalho está incompleto, tendo que 
supri-lo com a sua prática, mas espera que os leitores entendam as falhas. Esclarece 
que não havia tipografia musical no local, e pedia que os leitores lembrassem que o 
livro era exclusivamente para seus alunos. Para Dantas Filho (2007), todo o conteúdo 
do livro poderia ser agrupado nos seguintes segmentos: elementos introdutórios, 
formação básica e elementos complementares de formação musical.  

Noções de musica não tem exercícios sobre os temas estudados. Percebe-se que, 
diferentemente dos outros, ele não introduziu os assuntos da obra diretamente com os 
pontos da grafia musical, como pauta, figuras, claves, o que ocorreu somente na oitava 
parte. Porém, apresentou inicialmente alguns aspectos relacionados à percepção, 
tratando assim do som, da acústica, dos intervalos, temas relevantes de serem tratados 
antes de se adentrar a parte da escrita e leitura. Essa visão, de priorizar a percepção 
antes da escrita, é e era, desde o método intuitivo, preferida pelos educadores menos 
tradicionais. Teria tido Rayol essa intenção?   

A Artinha Mussurunga – Compêndio de Música para uso das escolas –, de 
Domingos da Rocha Mussurunga, com 78 páginas, também aborda vários 
assuntos. Almeida (1942) ao citar a obra de Mussurunga, se refere a ela como 
Compendio de Musica, e não Artinha Mussurunga, citando ainda suas duas edições 
encontradas, uma de 1834 e outra de 1846. O material a que se teve acesso é uma nova 
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edição de 1905, de Virgílio Pereira da Silva. O livro possui ilustrações da grafia musical 
tradicional. 

Conforme Mello (1908), Mussurunga era poeta, compositor e musicista. Passou no 
concurso para professor de latim e de música para o Lyceo Provincial, mas preferiu ser 
nomeado como professor de música. O autor elogia a Artinha de Mussurunga, pois ela, 
mesmo apresentando pequenos defeitos justificados e pertinentes à sua época, 
abordava mais conteúdos necessários. Logo, “ainda assim, se presentemente este 
compêndio pecca pela forma, no fundo é merecedor de todos os elogios, porque 
encerra todas as leis musicaes admitidas na sua epoca” (Mello, 1908, p. 256).  

 Era comum no oitocentos a produção de livros concisos sobre teoria musical, de 
formato simplificado, chamadas, muitas vezes, de “artinhas”. Mello (1908, p. 277), ao 
discorrer sobre alguns fatores que ele julga terem cooperado para a degradação da 
música no Brasil, após a guerra do Paraguai, cita o uso das artinhas, pois, para ele, 
“estas, restringindo em poucas paginas as regras mais elementares da musica, 
difficultaram extraordinariamente o seu progresso”. A única artinha que esse autor 
elogiou foi a de Mussurunga.  

Percebe-se que determinados autores deixam claro em seus livros que buscaram o 
embasamento em outros teóricos, muitas vezes copiando integralmente certos 
trechos, dando a entender assim o outro em si, ou seja, o que do pensamento do outro 
adquirido em cada história de aprendizado permanece na sua carga intelectual e se 
manifesta ao expressar-se em suas obras. Teriam os livros algum ineditismo frente aos 
outros existentes no período?  

Para Certeau (2012, p. 104), “cada estudo particular é um espelho de cem faces 
(neste espaço os outros estão sempre aparecendo), mas um espelho partido e 
anamórfico (os outros aí se fragmentam e se alteram)”. Por meio de certas 
semelhanças entre os livros estudados, de transcrições idênticas entre eles, do uso das 
práticas dos autores, percebe-se que “o livro didático e sua história inserem-se, assim, 
em uma complexa teia de relações e representações” (Bittencourt, 2008, p. 14).  

Magalhães (2011, p. 15) acredita que os estudos sobre o manual escolar como 
“centro de um campo científico [...] ganha[m] sentido quando se atribui ao manual 
escolar o estatuto de representação escrita do educacional escolar”. Pode-se observar 
esse pressuposto nos livros escolares estudados quando foram analisados vários 
aspectos nesse item, tais como os conteúdos trabalhados, o provável método de ensino 
adotado, a difusão da cultura europeia. Nota-se ainda a representação que eles nos dão 
sobre o contexto do ensino de música à época. Mais uma vez, tem-se o olhar sobre 
essas fontes, elaborando uma narrativa que tenta representar o contexto do período, a 
partir de outras narrativas e representações. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de haver no período estudado uma predominância da literatura musical 
estrangeira, pode-se observar uma razoável produção e circulação de livros escolares 
nacionais. A partir da análise dos dados observa-se a presença de livros sucintos, 
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abrangendo os elementos básicos da música, e outros contendo uma quantidade maior 
de assuntos, sendo em determinadas vezes aprofundados nos aspectos históricos e 
conceituais dos temas expostos. Os livros concisos sobre a teoria musical, possuindo 
geralmente de 10 a 30 páginas, eram muitas vezes denominados de artinhas, e, apesar 
das críticas existentes devido ao seu formato simplificado, tiveram muita produção e 
circulação no período delimitado. 

Dentre os livros mais concisos estudados citam-se Principios Elementares de 
Musica, de Eduardo Macedo, Principios Elementares de Musica em 10 Lições de 
Domingos Thomaz Vellez Perdigão e Compendio de Musica de Francisco Manoel da 
Silva. Em relação aos que abordam mais conteúdos têm-se Noções de Musica de 
Antonio Rayol e Elementos de Theoria Musical de Leopoldo Miguez, com um total de 
páginas em torno de 50. Já os livros de Paseron e Mussurunga ultrapassam essa média 
contendo em torno de 80 a 100 páginas. Esses últimos, portanto, apresentam um 
maior e mais aprofundado número de assuntos da teoria e/ou prática musical do que 
os anteriores.         

Quanto à forma de apresentação dos livros escolares de música aqui analisados 
pode-se ressaltar o uso ou não de ilustrações da grafia musical exemplificando os 
temas discutidos pelos autores, e a disposição do texto podendo ser organizada de 
forma corrida, em forma de esquema, ou seja, com uma chave evidenciando cada 
definição. Uma vez que os conteúdos abordados geralmente seguiam os programas 
estabelecidos pelo Governo, pode-se por meio dos assuntos tratados nesses livros, ter-
se a ideia do que era levado em consideração como relevante ao ensino de música 
daquele período. Da mesma forma, supõe-se que esses impressos atendiam aos 
conteúdos priorizados em sala de aula, em prol da ordem e do progresso e a uma 
missão civilizadora. 

A análise realizada permite constatar semelhanças entre os livros abordados, 
apesar das diferentes localizações geográficas de suas publicações e das diferentes 
instituições escolares a que foram destinadas essas obras. A partir do exposto, 
acredita-se na relevância desses livros escolares para o ensino de música no contexto 
delimitado, cujos autores possuíam um reconhecimento profissional nesse meio 
artístico e educacional. 
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RESUMO  

Nesta comunicação, temos por objetivo compreender as apropriações do livro 
didático Vamos Estudar?, de Theobaldo Miranda Santos (1904-1971), em sua 
circulação na escola primária do município de Paranaíba, no estado de Mato 
Grosso/Brasil, durante os anos de 1950 e 1960. Para isso, foram analisados os usos 
desse livro nos exames semestrais que consistiram em uma operação de produção por 
parte dos professores, pois embora possa se notar, a primeira vista uma aplicação 
minuciosa do livro didático, esta não se dava por reprodução, uma vez que aspectos 
pessoais e de formação de cada um desses professores entravam em ação em seu fazer 
docente, caracterizando certa apropriação. Por outro lado, notamos certa centralidade 
desse livro didático nas relações de ensino de leitura e escrita, já que parecia mais 
importante o livro que o programa, sendo este, muitas vezes desconhecido por muitos 
professores. 
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História do livro didático, apropriação, Theobaldo Miranda Santos 
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1. INTRODUÇÃO1 

No Brasil, livros com fins de ensino, aqui denominados livros didáticos2, fazem 
parte da cultura escolar, desde o período imperial, como instrumento ou como 
catalisador do ensino de leitura e escrita, sendo componente fundamental da escola e 
do ensino. 

[...] o livro didático instituiu-se, historicamente, bem antes [do] estabelecimento 
de programas e currículos mínimos como instrumento para assegurar a 
aquisição de saberes escolares, isto é, daqueles saberes e competências julgados 
indispensáveis à inserção das novas gerações na sociedade, aqueles saberes que 
a ninguém é permitido ignorar. (Soares 1996, p.55) 

Em vista disso, esses objetos podem ser considerados fonte privilegiada de acesso 
à “caixa preta” da escola, haja vista sua centralidade e onipresença nas relações de 
ensino primário, que merecem interpretação e análise específicas, pois permitem 
recuperar saberes e competências consideradas formadoras em determinada época, 
contribuindo para a produção de uma história da educação, do ensino e das disciplinas 
escolares. 

 Tal como Viñao (2008), compreendemos, portanto que os livros didáticos são “ata 
fundacional” das relações de ensino, o que os indica não somente como mediadores da 
escolarização de saberes, mas também como produtores e condicionantes dos modos 
de organização das culturas escolares, das concepções pedagógicas e das maneiras de 
organização das práticas escolares.  

No entanto, até os anos de 1980, no Brasil, prevaleceu, nos estudos e pesquisas,  
certa negligência em relação a esses objetos, advinda de um discurso frequente que 
rejeita o livro didático e defende sua eliminação baseado, sobretudo, em análises da 
ideologia a ele subjacente. Com a viragem dos estudos históricos, sob influência da 
Nova História, e sua convergência com a História da Educação; constituição do campo 
da história do livro em geral; e, progresso das técnicas de organização e 
armazenamento de dados sobre livro didático, as pesquisas sobre o tema alcançaram 
um crescimento quantitativo, em vários países do mundo, como também no Brasil, 
constituindo um campo de estudos e pesquisas (Choppin 2002), a partir de então. 
Nesse campo, o livro didático assumiu centralidade como fonte e como objeto de 
estudos e passou a ser considerado não somente em seu conteúdo, mas também como 
documento histórico de grande influência na formação das mentalidades, como 

                                                   
1 Pesquisa financiada com Bolsa PNPD/CAPES (2014). Auxílio financeiro FUNDECT-MS/Brasil. 

2 Entre tantas opções vocabulares, optamos pela expressão “livro didático” para denominar textos (impressos ou 

manuscritos) utilizados na escola nas relações de ensino, produzidos propositadamente para esse fim, ou 

apropriados para esse ensino, seguindo a tradição lexical das pesquisas brasileiras que têm optado pelo termo 

“livro didático”. 
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produto cultural elaborado, fabricado, comercializado e consumido em um contexto 
dado, como instrumento de ensino indissociável de seu uso (Choppin 2002). 

Buscando contribuir com esse campo, nesta comunicação, temos por objetivo 
compreender as apropriações (Chartier 1990) do livro didático Vamos Estudar?, de 
Theobaldo Miranda Santos (1904-1971), em sua circulação na escola primária do 
município de Paranaíba, no estado de Mato Grosso/Brasil, durante os anos de 1950 e 
1960. Para tanto, procedemos à análise dos livros que compõem a série e os usos desses 
livros nos exames semestrais aplicados na escola primária da época. 

2. THEOBALDO MIRANDA SANTOS E A PRODUÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS 

Theobaldo Miranda Santos nasceu em Campos/RJ/Brasil, em 5 de junho de 1904 
e faleceu no Rio de Janeiro/RJ/Brasil, em 1971. Fez seus estudos no Liceu de 
Humanidades e Escola Normal, do Instituto Católico de Estudos Superiores, em 
Campos, e em Juiz de Fora/MG/Brasil, formou-se em Farmácia e Odontologia. Em 
Manhuaçu/MG/Brasil foi professor primário. Voltando a Campos, em 1928 passou a 
lecionar no mesmo Liceu onde estudara, nas disciplinas Física, Química e História 
Natural, exercendo, também, o cargo de diretor. Foi, ainda, Superintendente 
Municipal de Educação e Cultura e professor da Faculdade de Farmácia e Odontologia 
e da Escola Superior de Agricultura. Em 1938, tornou-se professor de Prática de 
Ensino na antiga Universidade do Distrito Federal. Em 1942, foi Diretor do 
Departamento de Educação Primária e passou a lecionar Filosofia e História da 
Educação na Pontifícia Universidade Católica e na Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Santa Úrsula. A partir de 1944 passou a ocupar a cátedra de Filosofia da 
Educação no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Aposentou-se do magistério em 
1958.3 

De acordo com Almeida Filho (2008), a carreira de Theobaldo Miranda Santos 
como escritor teve início em 1932, com escritos em jornais de Campos e 
Niterói/RJ/Brasil. Como autor de livros didáticos, no entanto, sua carreira teve início 
em 1942 (Camargo 2014). Entre os escritos desse autor é possível encontrar manuais 
de ensino nas áreas de Metodologia, Filosofia, Psicologia, História, Didática, 
Pedagogia, Literatura, Economia, Administração Escolar, Sociologia, destinados aos 
cursos primário, secundário, normal e superior, literatura infantil e livros didáticos 
para ensino na escola primária, totalizando cerca de 130 títulos (Camargo 2014). Em 
1958, com a aposentadoria passou a dedicar-se somente a sua produção escrita de 
livros didáticos (Camargo 2014). 

Aqueles voltados ao ensino primário publicados pela Livraria Agir Editora estão 
organizados no Quadro 1. As informações constantes nesse Quadro foram localizadas 
no próprio livro Vamos Estudar?, assim não constam informações sobre livros do 
autor publicados por outras editoras. 

                                                   
3 Esses dados foram retirados, sobretudo, de Camargo (2014). 
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Título da Série Descrição Ano4  Situação 

Vamos Estudar? Cartilha e livros de leitura e 

conhecimentos 

para todas as séries do ensino 

primário, com 

adaptações regionais (13 vols.) 

1964 Publicação ativa à 

época 

Criança Brasileira Cartilha e livros de leitura para 

todas as séries do ensino primário, 

com adaptações regionais. 

1963 

 

Livros de leitura 

esgotados 

Minha Cidade Quatro livros de leitura para o 

ensino primário 

1963 Esgotados 

Riquezas do Brasil Cartilha e quatro livros de leitura 

para o ensino primário 

1963 Publicação ativa à 

época 

Brasil, Minha Pátria! Cartilha e quatro livros de leitura 

para o ensino primário 

1964 Publicação ativa à 

época 

Leituras Infantis Cartilha e quatro livros de leitura 

para o ensino primário 

1964 Publicação ativa à 

época 

Leituras Maravilhosas Quatro livros de leitura para o 

ensino primário 

1963 Publicação ativa à 

época 

Cartilha Maravilhosa Cartilha 1964 Publicação ativa à 

época 

Vamos aprender? Quatro livros de conhecimentos 

gerais para o ensino primário 

1958 Esgotados 

Terra Bandeirante Quatro livros de leitura para as 

escolas primárias de São Paulo 

1963 Publicação ativa à 

época 

Minas Gerais Quatro livros de leitura para as 

escolas primárias de Minas Gerais 

1960 Publicação ativa à 

época 

Rio Grande do Sul Para o curso primário 1958 Esgotado 

Bahia Para o curso primário 1956 Esgotado 

Ceará Para o curso primário 1956 Esgotado 

Paraná Para o curso primário 1956 Esgotado 

Estudante Brasileiro Cartilha e 1º livro (para adultos e 

crianças) 

1963 Publicação ativa à 

época 

                                                   
4 O ano indicado corresponde à edição então atual de cada série. 
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Terra Brasileira 2º e 3º livros, leitura, conhecimento 

e iniciação democrática 

1965 Publicação ativa à 

época 

Vida de Criança 1º livro 1956 Esgotado 

Exercícios de 

Linguagem e 

Matemática 

Quatro livros para o ensino 

primário 

1963 Publicação ativa à 

época 

Matemática Para o 2º ano primário Não 

informado 

Esgotado 

QUADRO 1: LIVROS DIDÁTICOS DE THEOBALDO MIRANDA SANTOS PUBLICADOS PELA LIVRARIA AGIR EDITORA 
 
Como se pode observar nos títulos dos livros didáticos de autoria de Theobaldo 

Miranda Santos, publicados pela Livraria Agir Editora, há uma forte preocupação do 
autor com as “coisas brasileiras”. Logo, ou o título informa diretamente “Brasil”, 
“brasileira”, “brasileiro”, “pátria” ou contempla um estado brasileiro. Neles, pode se 
observar o entusiasmo com essa questão seja por exclamações, seja por adjetivos. Além 
disso, pode se notar, também, um apelo aos alunos “Vamos Estudar?”, “Vamos 
aprender?”, como forma de motivá-los para os estudos e aprendizagens. Entre eles, 
ainda, a forte destinação às crianças denominadas pelos adjetivos “infantis”, 
“maravilhosas” só é modificada na série Estudante Brasileiro, também destinada a 
adultos, muito embora, observando-se o projeto editorial dos livros, note-se que o 
endereçamento é para o professor. 

Curioso é perceber a simultaneidade de títulos do mesmo autor, pela mesma 
editora, circulando ao mesmo tempo. Das séries listadas no Quadro 1, nove 
encontravam-se esgotadas e, devido ao tempo decorrido entre o ano da última edição 
e o de publicação dessa lista, acredito que não tenham sido mais publicados. De todo 
modo, havia, ainda, 11 séries sendo publicadas, com características similares, 
conforme indicam seus títulos.  

Além dos livros para o ensino primário, a lista organizada no Quadro 1 indica, 
também, livros para o curso secundário, para o curso comercial e para o curso normal 
e faculdade de filosofia. A obra de Theobaldo Miranda Santos pode ser considerada, a 
meu ver, notável, não seja pelo conteúdo, seja pela quantidade e capacidade de 
trabalho de seu autor. 
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3. VAMOS ESTUDAR? – ENTRE PROJETO DO AUTOR E DO MERCADO EDITORIAL 

Vamos Estudar?, de Theobaldo Miranda Santos 5 , é uma série composta por 
cartilha e livros de leitura, em 13 volumes6, a saber: cartilha, 1º livro de leitura, 2º livro 
de leitura, 3º livro de leitura (edição especial para a Região Norte), 3º livro de leitura 
(edição especial para a Região Nordeste), 3º livro de leitura (edição especial para a 
Região Sudeste), 3º livro de leitura (edição especial para a Região Centro-Oeste), 3º 
livro de leitura (edição especial para o Estado do Paraná), 3º livro de leitura (edição 
especial para o Estado de Santa Catarina), 3º livro de leitura (edição especial para o 
Estado do Rio Grande do Sul) e 4º livro de leitura. 

Esses trazem conhecimentos de várias disciplinas para todas as séries do ensino 
primário, com adaptações regionais, como se pode observar nos terceiros livros, tendo 
tido a primeira edição em 1950 e circulado no Brasil, pelo menos, até o final dos anos 
de 1970.  

Os livros da série trazem, portanto, de maneira independente, em cada volume, as 
disciplinas Linguagem, História do Brasil, Geografia do Brasil, Ciências Naturais e 
Higiene e Matemática; e, a partir de 1969, em virtude do Decreto-Lei n. 869, foi, 
também, incluída a disciplina Educação Moral e Cívica (Oliveira 2011). Trata-se, 
portanto, de um manual relativo a todo programa do ensino primário – conforme 
informação constante nas capas dos livros –, que, segundo o autor, foi assim 
construído visando a atender às condições econômicas dos alunos, que, em sua grande 
maioria, não tinham recursos para comprar livros (Santos 1973). 

De acordo com seu autor, os textos são “genuinamente brasileiros”, com intuito de 
abordar interesses e necessidades reais do país, numa sequência que configura uma 
viagem de norte a sul. A “viagem de norte a sul” é revelada de forma progressiva nas 
lições com textos em forma de lendas, poemas, textos didáticos sobre a cultura 
popular, os tipos regionais e demais aspectos relacionados ao Brasil (Oliveira 2011). E, 
conforme informação que consta na quarta capa dos livros da série, são “Livros que 
conquistaram a confiança do magistério brasileiro”. 

Não fosse a grande concorrência editorial de livros didáticos, instalada no mercado 
editorial brasileiro, sobretudo, a partir dos anos de 1950, a série Vamos Estudar? 
também mantinha concorrência com os outros livros do autor, publicados 
concomitantemente a ela, pela mesma editora que, como se observou no Quadro 1 não 
era pouca. No entanto, ao que tudo indica, foi a de maior sucesso editorial, observados 
os números de edições, dentre os livros didáticos para ensino primário do autor, e de 
mais ampla circulação na escola primária de Paranaíba/MT/Brasil, observadas 

                                                   
5 Estudo sobre a produção e circulação do projeto editorial das coleções de Theobaldo Miranda Santos  e sobre as 

atividades de redação nos livros didáticos desse autor podem ser vislumbrados, respectivamente, em Almeida 

Filho (2008) e Oliveira (2011). 

6 Embora essa informação conste na lista indicada, localizei, apenas, dez volumes. 
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informações contidas em textos memorialísticos, residindo nesses aspectos sua grande 
importância. 

As capas de todos os volumes seguiam o mesmo projeto gráfico, tendo o título do 
livro centralizado, seguido abaixo pelo nome do autor, o número do livro e as 
disciplinas que o compunham, e todas essas informações circundadas por imagens 
representativas das regiões do Brasil. Nas quartas capas, também, iguais em todos os 
volumes constavam informações sobre os volumes da série e de outras séries do autor, 
após informação relativa à confiabilidade desses livros, com indicações sobre a editora 
e a compra por reembolso postal. 

 
  

 
FIG.1: CAPA E QUARTA CAPA DO LIVRO VAMOS ESTUDAR?, DE THEOBALDO MIRANDA SANTOS (LIVRARIA AGIR EDITORA) 

 
Nos prefácios, assinados por Theobaldo Miranda Santos, há sempre a preocupação 

de indicar a orientação pedagógica dos volumes, voltada para a gradação de 
conhecimentos e com preocupação de adaptar-se aos “interêsses infantis” e aos 
preceitos da “escola moderna”, na obra de reordenação social do Brasil. Desse modo, 
são destinados aos professores e ao trabalho de “dedicação, amor e idealismo” desses, 
e não aos alunos. 

Os trechos de leitura e as noções de conhecimentos gerais foram dosadas de 
acôrdo com a capacidade de aprendizagem da criança. Os exercícios foram 
organizados em harmonia com os preceitos da didática moderna e as questões 
de exame das escolas públicas. (Santos 1957, n.p.) 

 [...] desenvolver de modo suave e gradativo, todo o programa de linguagem, 
história, geografia, ciências naturais, higiene e matemática do 1º ano do curso 
primário. [...]  

Nosso desejo, ao escrever êste livrinho, foi colaborar, modestamente, com a obra 
de dedicação, amor e idealismo que os professôres primários vêm realizando em 
prol da redenção educativa e social das crianças do Brasil (Santos 1958, n.p.) 
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A seção “Linguagem” do livro Vamos Estudar? correspondia ao ensino de leitura 
e escrita. Nela, o autor desenvolvia os conteúdos de leitura, escrita e gramática, a partir 
de textos, questionário sobre o texto, noções gramaticais e exercícios, sendo essa seção 
a que ocupava mais páginas dos livros, em todas as séries. Além de “Linguagem”, havia 
seções de “Conhecimentos Gerais” (1º livro), “Geografia”, “História”, “Ciências 
Naturais e Higiene” (2º, 3º e 4º livros) e “Matemática” (todos os livros). No 1º livro 
não havia subdivisão na seção “Linguagem” e os textos dessa serviam aos 
“Conhecimentos Gerais”; nos outros livros aquela seção dividia-se em Leitura e 
Gramática.  

Em todos os volumes, os textos da seção “Linguagem” correspondiam a assuntos 
da vida cotidiana da infância no lar, incutindo gradativamente, a vida social na escola, 
na fazenda, na cidade, no estado, no país, conforme preceitos das séries de leitura em 
circulação à época. Além desses, conforme preocupação do próprio autor, para tornar 
o livro “adaptado aos interêsses infantis” os textos correspondiam, também a poemas, 
fábulas e contos de fadas, constitutivos da literatura infantil brasileira que, ora eram 
adaptados pelo autor do livro ora reproduzidos de outros autores ora produzidos pelo 
próprio autor. 

No 1º livro, de 39 textos, 5 eram em verso e 34, em prosa. Desses, 26 eram 
relacionados com a vida cotidiana da criança, sobre o lar, o pai, a mãe, os vizinhos, a 
escola etc., 2 eram fábulas e 6 eram contos de fadas. No 2º livro, de 25 textos, 4 eram 
em verso e 21 em prosa, sendo 18 sobre a vida cotidiana da criança no ambiente rural 
e 3 fábulas. No 4º livro7, dentre os 26 textos, 3 eram em verso e 23 em prosa, sendo 
relacionados a conhecimentos  sobre diversas cidades, estados e regiões brasileiras. 

Os poemas eram textos reproduzidos de outros autores, como Dulce Carneiro, 
Martins D’Alvarez, Renato Sêneca Fleury, J.G. de Araújo Jorge, Batista Cepelos, 
Medeiros e Albuquerque. Isso porque o autor da série não exercia a atividade poética. 
Neles, prevalecia a recreação, mas as marcas do autor do livro pressupunham o 
ensinamento, como se pode perceber, a título de exemplo, no poema Bicharada, de 
Martins D’Alvarez, do 1º livro, em que as onomatopeias são destacadas para ensino 
das “vozes de animais”, na seção “Conhecimentos Gerais”. 

BICHARADA 

O pintinho faz piu, piu... 

Faz o “louro”: curupaco! 

O galo: corococó! 

                                                   
7 Não foram localizados exemplares do 3º livro, por isso não estão neste texto apresentados. 
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O capote faz tou fraco! 

O patinho faz quem, quem... 

Faz o carneirinho: mé! 

O peruzinho, glu, glu... 

E eu só sei fazer ué! (Santos 1958, n.p., grifos do autor) 

Os textos em prosa eram geralmente produzidos pelo próprio autor da série, com 
algumas adaptações de textos de outros autores. No 4º livro, no entanto, dos 26 textos, 
18 eram compilados de outros autores, a saber: Rodolfo V. Ihering, Elsa Coelho de 
Souza, Manuel Ambrósio, Urbano Duarte, Viriato Correia, Mário Sette, Erasmo Braga, 
Ariosto Espinheira, Lúcia Alvarenga, José Veríssimo, Olavo Bilac e Manoel Bonfim e 
Monteiro Lobato. Nesse volume, prevaleciam conhecimentos sobre o Brasil, com 
caráter enciclopédico, na “viagem de norte a sul” proposta, assim os conteúdos eram 
ensinados a partir da bibliografia já existente. 

Nos textos em prosa relacionados ao cotidiano da criança, Theobaldo Miranda 
Santos buscava trazer ensinamentos tanto de sociabilização do leitor, quanto 
relacionados aos conteúdos do programa de ensino primário, como nos textos Meu lar 
e Viagem de férias, do 1º e 2º livros, respectivamente.  

MEU LAR 

Ali está minha casinha. 

Veja como é bonita! 

Na frente, está o jardim. 

Atrás, existe um lindo pomar. 

As borboletas estão sempre no jardim por causa das flores. 

Os passarinhos preferem o pomar onde há frutas muito gostosas. 

Minha casa é pequena e modesta. Mas é o meu lar! 

Para mim, vale mais do que um palácio! (Santos 1958, n.p.) 

VIAGEM DE FÉRIAS 

Estamos viajando para a fazenda do tio Mário, onde vamos passar as férias. 
Tôda a família está reunida no trem. Papai e mamãe conversam. Ângela e 
Carmen lêem revistas infantis. E eu estou na janela gozando a viagem... 
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O trem anda tão depressa que não tenho tempo de apreciar a paisagem. Só posso 
ver, ao longe, o céu azul, as nuvens brancas e as montanhas cobertas de florestas. 
Parece que estão também correndo! 

Daqui a pouco, vamos descer na estação. Depois tomaremos o barco que nos 
levará até a fazenda do tio Mário. 

Que viagem maravilhosa! (Santos 1957, n.p.) 

Já nos textos em prosa mais diretamente ligados aos “interêsses infantis”, como 
deseja o autor, as adaptações sintetizavam os textos, como se pode perceber em O 
corvo e a raposa e A princesa adormecida, do 1º livro.  

O CORVO E A RAPÔSA 

Um corvo encontrou um pedaço de queijo. Ficou muito contente. E voou para o 
galho de uma árvore para saborear, calmamente, o petisco. 

Atraída pelo cheiro, apareceu a rapôsa. Não podendo alcançar o corvo, armou 
um plano para apanhar o queijo. Começou então a elogiar a voz do corvo. Disse 
que o seu canto era mais lindo da floresta. 

O corvo ficou tão convencido que, quando a rapôsa lhe pediu que cantasse, êle 
abriu o bico e... o queijo caiu. A esperta da rapôsa abocanhou o queijo e fugiu 
para o mato. (Santos 1958, n.p.) 

A PRINCESA ADORMECIDA 

Uma princesa dormia há cem anos porque fôra encantada por uma feiticeira 
malvada.  

Todo o castelo também caíra em sono profundo. Ao seu redor, havia crescido uma 
floresta. 

Um príncipe, que ouvira falar na princesa adormecida, conseguiu atravessar a 
floresta e chegar até o castelo. Encontrou no alto da tôrre a bela adormecida. 

O príncipe inclinou-se e beijou a mão da princesa. Esta estremeceu e, ao mesmo 
tempo, todo o castelo despertou. O encantamento fôra desfeito. 

Houve uma grande festa. Os príncipes casaram-se. E viveram felizes por muitos 
anos. (Santos 1958, n.p.) 

Quanto aos questionários propostos a partir dos textos, eram compostos por 
perguntas diretas de compreensão literal, de cuja pergunta cabia resposta objetiva, 
conforme se pode notar no Questionário do texto Primeiras lendas, do 4º livro. 
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Quem foi Diogo Álvares? Que lhe aconteceu? Como escapou de ser devorado pelos 
índios? Com quem se casou? Onde fixou residência? Quem foi João Ramalho? Que 
lhe aconteceu? Com quem se casou? Aonde foi morar? Que serviços Diogo Álvares 
e João Ramalho prestaram ao Brasil? (Santos n. d., p. 73) 

As noções gramaticais eram conceitos de pontos gramaticais, seguidos de 
exemplos e os exercícios eram aplicação dos conceitos, às vezes, compostos, também, 
por exercícios de redação. Esses eram constituídos por: formação de palavras, 
formação de frases, ordenação de frases, bilhetes, cartas e produção de histórias a 
partir de uma ilustração. Nos volumes em que havia indicação de “leitura silenciosa”, 
frases afirmativas eram seguidas por uma questão que reiterava seu conteúdo, não 
permitindo inferências, como se pode observar no exemplo: “1. Quem inventou o avião 
foi um brasileiro chamado Santos Dumont. __ Quem inventou o avião?” (Santos 
1957, p. 56, grifos do autor). 

 

4. APROPRIAÇÕES DE VAMOS ESTUDAR? PELOS PROFESSORES NO ENSINO 
DE LEITURA E ESCRITA 

Em Paranaíba, durante os anos de 1950 e 1960, época em que circulou a série 
Vamos Estudar?, a escolarização primária havia adquirido grande expansão e melhor 
qualificação, tendo havido a transformação das escolas reunidas em grupo escolar, 
desde 1945, e inclusive, a criação de uma escola secundária em 19578. A formação de 
professores, no entanto, era questão ainda a ser resolvida. A escola normal mais 
próxima localizava-se no estado de São Paulo, cerca de 250 km, com grandes 
dificuldades de acesso. Muitas pessoas, na falta de outro emprego ou para aumentar a 
renda familiar recorriam ao magistério como profissão9 , mesmo sem a formação 
necessária. 

Não consegui informações sobre os motivos que levaram à circulação dos livros da 
série Vamos Estudar? na escola primária de Paranaíba, mas sem dúvida, foram os de 
mais ampla circulação e utilização, tendo autor e obra permanecido no imaginário 
popular e nas memórias de grande parte de professores e alunos entrevistados, na 
pesquisa que gerou esse texto10. Isso, talvez, não seja de se admirar, uma vez que era 
característica do pensamento pedagógico da época a necessidade de memorização, e 
trechos ou textos inteiros de livros da série foram utilizados na escola primária de 
Paranaíba durante os anos de 1950 e 1960, para ditado, cópia ou leitura, tendo sido 
exigidas essas mesmas habilidades nos exames semestrais. 

                                                   
8 Mais informações sobre a escola primária em Paranaíba, podem ser localizadas, sobretudo, em: Bertoletti 

(2013a; 2013b) 

9 A respeito do ser e fazer-se professor alfabetizador em Paranaíba, ver, sobretudo: Bertoletti; Silva (2014). 

10 A esse respeito, conferir: Bertoletti (2013a) 
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Os exames semestrais fizeram parte da cultura escolar da escola primária de 
Paranaíba por longos anos, durante a vigência do grupo escolar, assim como nas 
escolas de todo o Brasil. No caso de Paranaíba, eram aplicados por professores que não 
ministravam aulas na classe examinada, sob supervisão do diretor, ao final do 
primeiro e do segundo semestre do ano letivo. Neles, era avaliado todo o conteúdo 
ministrado durante o semestre, em todas as matérias. Os professores entregavam 
antecipadamente ao diretor uma relação do programa ministrado. Este designava 
outro professor para a aplicação das provas. Eram momentos rigorosos e de grande 
tensão, conforme atestam as fontes orais produzidas. Como as provas eram 
preparadas e aplicadas por professores que não regiam a classe avaliada, muitos 
professores faziam questão de indicar minuciosamente o conteúdo ministrado. Nesses 
casos, pode-se notar a forte presença do livro didático Vamos Estudar? no ensino de 
leitura e escrita na escola primária de Paranaíba, em todas as séries. A Relação do 
programa dado ao 1º ano C durante o 1º semestre, a Relação do programa do 2º ano 
misto ensinado durante o 1º semestre, o Programa do 3º ano misto ensinado durante 
o ano letivo de 1957, e a Relação da matéria dada durante o ano 1º semestre de 1960, 
do 4º ano misto, são exemplos sintomáticos desse caso.  

 

Português 

I. Leitura do 1º Livro “Vamos Estudar”, cópia e ditado. 

II. Exercícios: formação de sentenças; dar o plural e feminino das palavras. 

III. Noções de palavras quanto ao acento e quanto ao número de sílabas. 
(Brandão n.d., n.p.) 

 

Português 

1º) Leitura, ditado, cópia e interpretação das 20 lições do livro “Vamos Estudar?” 

2º) Vocabulário 

3º) Análise 

4º) Exercícios diversos 

5º) Os pontos: substantivos e adjetivos (Carvalho n.d., n.p.) 

 

Português 

I) Leitura das 25 lições do livro do 3º ano “Vamos Estudar?” 

II) Vocabulário das lições 

III) Análise Léxica 
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IV) Coletivos especiais 

VI) Cartas- Bilhetes – Narrações – Descrições e Reproduções. (Castro  1957, n.p.) 

 

Português 

Trechos para leitura, ditado e exercícios. Aquarela do Brasil – Embarcações 
da Amazônia – Vaqueiros de Marajó – Mitos sertanejos – Fábulas brasileiras – 
Música indígena – Índios heróis – Cantos e danças do Brasil – Rendeiras do 
Nordeste – Cachoeira de Paulo Afonso – Manhãs brasileiras – O carreiro e o 
papagaio. (Pereira 1960, n.p.) 

 
Como se pode perceber, pelos conteúdos da disciplina Português, em todas as 

séries os professores listavam todos os textos ou selecionavam alguns (como no caso 
do 4º ano) do livro Vamos Estudar?, para leitura, cópia, ditado e exercícios, 
confirmando sua utilização no ensino de leitura e escrita nessa disciplina. Não fosse 
isso, esses textos não fariam parte da avaliação dos alunos de forma tão íntima, como 
se pode notar nas expressões destacadas: “leitura do 1º livro”, “interpretação das 20 
lições”, “leitura das 25 lições”, nem tampouco elencariam para avaliação, os exercícios 
inscritos no livro, os tópicos de redação e os conteúdos gramaticais propostos.  

Esse uso, por sua vez, consistia em uma operação de produção por parte dos 
professores, pois embora possa se notar, a primeira vista uma aplicação minuciosa do 
livro didático, esta não se dá por reprodução, uma vez que aspectos pessoais e de 
formação de cada um desses professores entravam em ação em seu fazer docente, 
caracterizando certa apropriação. Por outro lado, as minúcias também podem ser 
interpretadas como uma forma de concepção dos professores quanto ao papel do livro 
didático no ensino de leitura e escrita, no tocante à falta de formação específica para a 
docência da maioria dos professores da escola primária de Paranaíba por largo tempo. 
(Bertoletti; Silva, 2014). 

Essa parece ter sido a tônica de todos os professores, por meio da análise dos 
pontos para exames semestrais localizados. Assim, posso inferir que o livro didático 
Vamos Estudar? foi utilizado em seu conteúdo por todos os professores analisados. Ao 
que tudo indica, a falta de formação dos professores os fez aceitar as proposições do 
livro didático como prescrições, adquirindo este centralidade no ensino. O mercado já 
vinha observando essa tendência e cada vez mais trazia livros que guiavam o trabalho 
dos professores, com exercícios e manuais. 

Soares (2001), analisando livros didáticos como fonte para a história da leitura e 
da formação do professor-leitor, considera que ao longo do tempo, o livro didático foi-
se pautando em uma concepção de professor sem formação e sem tempo suficiente 
para o preparo de suas aulas, e desse modo, foi assumindo cada vez mais autonomia e 
independência em relação a esse professor. Essa conclusão, a meu ver, pode ser 
aplicada ao caso em questão. Não como instrumento, mas como catalisador do ensino 
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de leitura e escrita o livro didático assumia o lugar dos professores da escola primária 
de Paranaíba, determinando textos, exercícios e conteúdos.  

Assim, importava mais o livro que o programa, este inclusive era desconhecido por 
muitos professores entrevistados. Talvez pela distância da capital, o livro didático 
chegava mais facilmente que as prescrições do governo, uma vez que quem mediava 
era um mercado constituído. Desse modo, posso insistir na importância de que se foi 
revestindo esse material, que decidia, inclusive, o currículo da escola primária de 
Paranaíba, em especial, os conteúdos do ensino de leitura e escrita. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na tentativa de contribuir para a compreender as apropriações do livro didático 
Vamos Estudar?, de Theobaldo Miranda Santos (1904-1971), em sua circulação na 
escola primária do município de Paranaíba, no estado de Mato Grosso/Brasil, durante 
os anos de 1950 e 1960, nesta comunicação, enfocamos os livros didáticos que 
compõem esta série e  um conjunto documental constituído por fontes escritas e orais, 
levantadas, localizadas, organizadas, reunidas e recuperadas em arquivos escolares e 
acervos pessoais, que atestam seu uso.  

Na análise destacamos com Magalhães (2008 p. 11) que a  

[...] materialidade do texto comporta o suporte, formato, configuração da 
página, convenção tipográfica, planos autorial e editorial. Tais planos, assim 
como a configuração do texto, comportam uma representação e consignam uma 
apropriação; consagram uma ordem da leitura (ou da escuta da leitura). A 
interpretação e a apropriação do texto ficam condicionadas às formas materiais 
e à mediação (suporte, linguagem, técnica, agenciamento), como tem vindo a ser 
demonstrado no âmbito da sociologia do texto.  

As apropriações desse material, pois, dizem respeito ao consumo cultural como 
uma operação de produção (Chartier 1990). Assim, mesmo que o professor não 
produza nenhum objeto para ensino de leitura e escrita, marca sua presença nele, a 
partir da maneira que o utiliza. As utilizações são  

[...] as marcas apostas no corpo do livro, contendo datas, sublinhados, 
actualizações; referências de utilização em situação escolar e não escolar; 
previsibilidade e condicionamentos de uso não previsíveis; vade-mecum; dados 
sobre inclusão em bibliografias de diferentes disciplinas. São as marcas de 
socialização e de leitura [...] (Magalhães 2008, p. 13). 

Assim, no que diz respeito aos saberes relativos ao ensino de leitura e escrita, 
especialmente analisados no livro Vamos Estudar?, de Theobaldo Miranda Santos, 
podemos afirmar que prevaleceram textos de cunho pedagógico, mesmo quando 
recreativos, tendo sido usados tanto para leitura auxiliar quanto para leitura de classe, 
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e o ensino gramatical, o que permite inferir que o objetivo da disciplina Português era 
centralizado em levar o aluno a ter domínio da norma culta ou língua padrão, estando 
leitura e escrita sucumbidas a este objetivo. Assim, a concepção de língua se 
configurava como sistema de regras e, por isso, ensinar a ler e a escrever era ensinar a 
conhecer o sistema linguístico. De acordo com Bertoletti (2011 p. 35), “[...] foi esse o 
caráter fundamental da disciplina língua portuguesa, no Brasil, que se solidificou em 
sua constituição e lhe garantiu o status que tem hoje como disciplina indispensável no 
processo de escolarização.” 

Logo, os livros didáticos utilizados na escola primária de Paranaíba, analisados 
neste texto, assumiram papel catalisador no ensino de leitura e escrita, por outro lado, 
seus usos e as apropriações pelos professores deram-se de modo peculiar, não 
caracterizando mera reprodução, uma vez que aspectos pessoais e de formação de cada 
um desses professores entravam em ação em seu fazer docente. 
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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre algumas questões do Curso 
Elementar de Filosofia Racional e Moral do Gymnasio Pernambucano tomando como 
principal fonte o compêndio de filosofia Lições de Philosophia Elementar Racional e 
Moral, escrito por José Soriano de Souza e publicado pela Livraria Acadêmica de João 
Walfredo de Medeiros, localizada na cidade do Recife, em 1871. O compêndio foi 
adotado pela instituição como manual de ensino de filosofia cuja cadeira da disciplina 
era ocupada por seu autor. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Filosofia,  Ensino secundário, Ginásio Pernambucano. 
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1. INTRODUÇÃO 11 

Nascido em 15 de setembro de 1833 na cidade da Paraíba, José Soriano de Souza, 
destinou a maior parte da sua vida às atividades intelectuais e públicas. Formou-se em 
Medicina (1860), pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro2, e em Filosofia, pela 
Universidade de Louvain3, na Bélgica. Egresso do Lyceu Provincial da Parahyba do 
Norte, junto a seus dois irmãos, Braz Florentino Henrique de Souza4 (1825-1870) e 
Tarquínio Bráulio de Souza5 (1829-1894), tornou-se lente catedrático da Faculdade de 
Direito de Olinda, criada por Decreto Imperial, em 11 de agosto de 1827. Como 
professor catedrático da referida faculdade, lecionou Direito Público e Constitucional, 
além de Direito Natural e Direito Romano. Em 1867, em movimentado concurso para 
a Cadeira de Filosofia do Gymnásio Provincial Pernambucano conquistou a cátedra6 
da cadeira do então ginásio ao superar seu concorrente Tobias Barreto7 um intelectual 
já conhecido naquele período.  

Teve ainda uma grande atuação nos jornais católicos de Recife. Atuando como 
redator e jornalista em vários periódicos na segunda metade dos Oitocentos entre 
estes: o Cathólico, (1872), A Esperança (1864) e A União (1873). Em sua vida política 
atuou como deputado na Assembleia Provincial (1886 a 1889). Com a implantação da 

                                                   
1 Este trabalho é um recorte da Dissertação de Mestrado intitulada “RACIOCINAR COM RECTIDÃO”: as lições do 
compêndio Lições de Philosophia Elementar Racional e Moral de José Soriano de Souza (1871) defendidade em 
fevereiro de 2016 no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes (Unit) - Sergipe 

2 Fundada em 5 de novembro de 1808 pelo príncipe regente D. João, por Carta Régia, a Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve inicialmente o nome de Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia, e 
funcionava Hospital Militar do Morro do Castelo. 

3 A Universidade Católica de Louvain era a mais antiga, a maior e a mais proeminente universidade da Bélgica. 
Fundada em 1425, a universidade desmembrou-se em outras duas no ano de 1968: a Katholieke Universiteit 
Leuven, de fala holandesa, e a Université Catholique de Louvain, de fala francesa. 

4 Nasceu na Província da Paraíba em 1825, iniciou seus estudos na Faculdade de Direito do Recife em 1846, 
concluiu em 1850 e, já no ano seguinte conquistou seu título de doutor. Em 1855 foi nomeado professor desta 
mesma Faculdade, onde ocupou a cadeira de Direito Criminal. Faleceu em 1870, aos 45 anos de idade na 
Província do maranhão, onde um ano ates havia sido nomeado presidente. 

5 Nasceu em 1829 no Rio Grande do Norte. Em 1857, bacharelou-se em Direito pela faculdade de Direito do 
Recife, obteve seu título de doutor em 1859 e, já no ano seguinte ingressou no corpo docente desta instituição 
como professor substituto. Ocupou a cadeira do Direito Eclesiástico da Faculdade de Direito do Recife e, ainda foi 
professor de filosofia do Ateneu de Natal e, da Escola Naval do Rio de Janeiro onde veio a falecer em 29 de agosto 
de 1894. 

6 Cátedra da cadeira é sinônimo de Titularidade de uma disciplina. No caso da Cadeira de Filosofia do Ginásio 
Pernambucano o Lente Catedrático ou professor titular desta, era José Soriano de Souza. 

7 Tobias Barreto de Menezes nasceu no dia 7 de junho de 1839 na Vila de Campos do Rio Real, atualmente a 
cidade chama-se Tobias Barreto. Após não ter se adaptado no seminário na Bahia em 1861, regressou para a Vila 
de Campos para em 1863 mudar-se para a cidade do Recife e iniciar seus estudos na Faculdade de Direito do 
Recife onde tornou-se membro do movimento intelectual, poético, crítico, filosófico e jurídico, conhecido como 
Escola do Recife. Foi lente desta mesma faculdade, além de ser Patrono da cadeira nº 38 da Academia Brasileira 
de Letras. Faleceu em 26 de junho de 1889 na cidade do Recife. 
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República, segundo Campos (1998) participou da “comissão, que elaborou o projeto 
de constituição do Estado de Pernambuco, tendo sido, outrossim, representante 
daquele Estado no Congresso Constituinte” (p. 46).  

Dentre suas mais significativas obras que interessam ao campo filosófico, podemos 
apontar: Compêndio de Filosofia, Ordenado Segundo os Princípios e Métodos de São 
Tomás de Aquino (Recife - 1867), Lições de Philosophia Elementar Racional e Moral 
(Recife - 1871), Princípios Sociais e Políticos de Santo Agostinho (Recife - 1866), 
Princípios Sociais e Políticos de São Tomás de Aquino (Recife - 1866), Elementos de 
Filosofia do Direito (Recife - 1880), Considerações sobre a Igreja e o Estado, sob o 
ponto de vista Jurídico, Filosófico e Religioso (Recife - 1874), Princípios Gerais de 
Direito Público e Constitucional (Recife - 1893).  

Faleceu em 12 de agosto de 1895 na cidade do Recife aos 61 anos de idade. 
José Soriano de Souza se insere no movimento da segunda metade do século XIX, 

de professores-autores8 de seus próprios manuais utilizados em suas aulas. Uma vez 
que, entre suas obras, aquela intitulada, Lições de Philosophia Elementar Racional e 
Moral, foi produzida e publicada na cidade do Recife em 1871 para ser utilizada como 
manual de ensino de Filosofia do Gymnásio Pernambucano. 

Estudos no período abrangido por este trabalho, ou seja, a segunda metade dos 
Oitocentos, como os de Schueller (2007 e 2008) tem destacado que os professores 
começaram a não perceber mais os livros, ou manuais didáticos como apenas objeto 
de auxílio em sala de aula e deram início à sua produção, passando desta forma a serem 
“sujeitos ativos” no processo de análise, avaliação e mesmo de produção desses objetos 
pedagógicos. Os livros utilizados em sala começaram a contar com as assinaturas dos 
professores como seus autores sejam no ramo primário ou secundário, com uma clara 
preponderância do gênero masculino. 

A segunda metade dos Oitocentos foi um período de significativas transformações 
no Brasil, quando o Estado e as instituições educativas passavam pelo seu processo de 
constituição juntamente com novas representações sobre a nação e a educação 
brasileiras.  

Segundo Scheuller, 

Tais transformações repercutiram, por exemplo, na ampliação das demandas do 
ensino primário e secundário, repercutindo também no mundo editorial, com 
investimentos em produções de livros escolares. Os livros foram entendidos e 
eleitos como instrumentos que poderiam contribuir para viabilização das 
                                                   

8 Para Schueler (2008, p. 564) no percurso que envolvia os livros escolares, mais do que consumidores passivos 
destes objetos auxiliares de suas aulas, os professores tornaram-se sujeitos ativos, seja analisando e avaliando as 
obras que deveriam ser autorizadas para uso das escolas, a pedido do Governo, seja produzindo tais compêndios. 
Professores primários e secundários passaram a elaborar livros e materiais didáticos, tornando-se assim autores 
de obras destinadas ao ensino nas escolas primárias e secundárias. A presença das mulheres nos grupos de 
sociabilidade intelectual do período, como professoras e praticantes da escrita, não foi irrelevante, mesmo que 
mais tímida em relação à masculina, ainda mais se levarmos em consideração de que nesta época o predomínio 
da escrita pertencia ao sexo masculino. 
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propostas existentes, tenham sido elas quais fossem, já que em circulação 
divulgaria um saber bem determinado. Cabe ressaltar que para que pudessem 
ser utilizadas nas escolas primeiramente, as obras deveriam ser previamente 
aprovadas pelo Governo Imperial. (2008, p. 54). 

 Nesse sentido, entendemos que os professores passaram a atuar intelectualmente 
refletindo, como afirma Schueller (2008) “sobre os modelos educacionais em 
circulação [...] na segunda metade do século XIX” (p. 570). 

No livro III do Estatuto reformado em 1772 da Universidade de Coimbra, 
destinado as Ciências Naturais e Filosóficas, está o método, o referencial, bem como o 
montante de disciplinas a serem ministradas neste curso. Este livro serviu de manual 
de embasamento para os professores autores e, também para os liceus e ginásios no 
que diz respeito à avaliação dos manuais de ensino de uma cadeira específica que 
posteriormente fosse adotado pela instituição. 

1.1. O CURSO ELEMENTAR DE PHILOSOPHIA RACIONAL E MORAL NO 
GYMNASIO PERNAMBUCANO 2 

Encetando um curso elementar de Philosophia, é natural que antes de estudar em 
particular os pontos dessa sciencia, occupemo-nos do que de mais geral se póde 
dizer sobre ella. Adstrictos a esse dictame da razão, tomaremos para assumplo 
da lição de hoje a natureza, e existencia da Philosophia, o seu objecto, a sua 
primazia e utilidade a respeito das outras sciencias, e finalmente a sua divisão e 
por qual de suas partes havemos de começar o seu estudo (SOUZA, 1871, p. 21). 

Quis José Soriano de Souza, não tomar do seu objeto o que não lhe pertence, nem 
mesmo deixar de abrangê-lo em toda sua extensão real.  Em tempos de correntes 
filosóficas distintas, enquanto uma repelia revelações divinas e advertências religiosas, 
a outra, ouvia essas lições e, ainda trilhava por esses ou seus caminhos. Em 
conformidade com esse contexto buscou evitar que os alunos não saíssem das lições 
tão às escuras como entraram. Isso lhe exigiu elaborar o compêndio em formato de 
lições, ou como bem chamou o próprio autor, em estylo commum. A intenção de 
empregar esse formato mais usual ao compêndio foi justificada com a preocupação de 
facilitar a leitura ao maior número de pessoas e consequentemente a produção de 
maiores bens. Eis o motivo pelo qual o material foi escrito desta forma, “nas quaes 
todavia não foi esquecido o raciocínio” (SOUZA, 1871, p. 14). 

Raciocinar, talvez o principal objetivo a ser alcançado pelo autor com a escrita e 
dissimulação de seu texto foi levado em consideração logo no inicio do compêndio com 
a proposta de abrir seus estudos filosóficos com a Lógica “por ser ella racional” e, ainda 
ensinar a “discorrer com ordem na investigação das cousas; logo deve ella preceder a 
todas as outras partes da Philosophia” (SOUZA, 1871, p. 29). 

“O manual é, realmente, um objeto complexo dotado de múltiplas funções” 
(CHOPPIN, 2002, p. 13). Ele não só efetiva-se na escrita da realidade material, como 
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tem uma significativa parcela de contribuição no seu contexto. Seu perfil de detentor 
de conteúdos educacionais o faz um exímio transmissor de saberes para a geração de 
jovens estudantes de uma determinada área e de um determinado momento que 
possam ser julgados como imprescindíveis ao bom funcionamento de uma sociedade. 
Na qualidade de objeto fabricado, distribuído e, principalmente “consumido”, os 
limites técnicos naturais do seu contexto não o lançavam ao privilégio de neutralidade, 
pelo contrário, ele é figura presente nesse mecanismo e “participa de um sistema 
econômico cujas regras e usos, tanto no nível da produção como do consumo, influem 
necessariamente na sua concepção quanto na sua realização material” (CHOPPIN, 
2002, p. 14). 

Assim como já explanado anteriormente os compêndios de ensino eram 
elaborados seguindo o plano previsto no Estatuto reformado da Universidade de 
Coimbra de 1772. O sucesso da sua “realização material” estava justamente no critério 
de elaboração pautado nesse estatuto. O autor do material aqui analisado claramente 
seguiu esse plano e, mais do que a preocupação de iniciar seus estudos com a lógica, 
por estar essa matéria prevista no estatuto, explorou-a como mecanismo de definições, 
divisões e conclusões. 

Com effeito, a definição é obra da razão, que a forma, assignando o genero e a 
differença de uma cousa, considerando o gênero como commum, e a differença 
como propria; forma a divisão quando separa idealmente partes de um todo no 
qual realmente estão unidas; infere conclusões dispondo os juízos com ordem. A 
ordenação dos actos da razão é portanto o objecto formal da logica, e o seu fim é 
por aquelle  meio attingir a verdade e evitar o erro (SOUZA, 1871, p. 33). 

Para chegar ao conhecimento da verdade seria necessário ordenar os atos da razão, 
é este o objeto formal da lógica, onde o raciocínio constitui-se como o instrumento 
geral de saber. Era possível, para José Soriano, seus alunos de forma natural e 
espontânea ordenar seus conceitos, mas, no entanto, para que possa proceder daquele 
modo, ou seja, de raciocínio reto, de “raciocinar com rectidão”, era preciso 
proporcionar-lhes tal ensino. A lógica.  

“Ora, que sciencia será mais util ao espirito humano do que aquella que o habitua 
a ordenar os seus actos com raciocínios regulares?” (SOUZA, 1871, p. 35). Lógica? 
Além disso. O próprio raciocinar é um instrumento presente em todas as ciências. 
Pensamos, neste ponto, estar o autor preocupado em preparar seus alunos para o 
estudo das demais matérias, uma vez que o homem moral, segundo a linha filosófica 
sob a qual esse compêndio foi escrito e buscava formar, era o indivíduo preocupado 
em buscar a verdade. Mesmo estando ele exposto ao erro com aparência de verdade, 
bem como com a vontade do bem que lhe aparecera como espécie de mal. 

Distinguir essa dualidade de situações, verdade do erro e bem do mal, quando 
exposto as mesmas, exigiria despir seus sedutores adornos com o bom raciocinar que 
é resultado das leis de argumento legítimo. Princípio ensinado nesta matéria e muito 
útil para as demais e suas respectivas lições.  
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Nos chama atenção ainda nas lições referentes a lógica os escritos sobre o método 
de transmissão dos conhecimentos adquiridos. Aliás desta matéria as lições sobre 
método é a última e, nesse ponto, concordamos com Choppin (2002) quando afirma 
que os manuais são instrumentos pedagógicos “na medida em que propõe métodos e 
técnicas de aprendizagem, que as instruções oficiais ou os prefácios não poderiam 
fornecer senão os objetivos ou os princípios orientadores” (p. 14). A ressalva a ser feita 
é que mesmo estando dentro do escopo de conteúdos destinados ao estudo da lógica, 
a parte referente ao método de fato alonga-se a todas as matérias e lições da obra. 
Assim, “uma vez obtida a sciencia, tem o homem a necessidade quasi natural de 
transmitti-la aos seus semelhantes com quem vive em sociedade” (SOUZA, 1871, p. 
109). Foi a partir desse princípio que derivou a noção de método de José Soriano para 
com os alunos e leitores de seu compêndio. 

“O processo pelo qual obtemos com facilidade e segurança a sciencia e 
transmittimo-la aos outros” (SOUZA, 1871, p. 109). Se formos tentar definir método 
tomando como base o compêndio, esse é o trecho que melhor define. Em se tratando 
dessa dinâmica de transmissão de conhecimento, consideremos compêndios escolares 
como meios de propagação de ideias. Como todo caminho/método necessita de um 
princípio, um termo, um curso, aquele pensado por José Soriano para alcançar a 
ciência também tinha os seus, “o ponto de partida, o caminho a percorrer e o fim ou 
termo onde queremos chegar” (SOUZA, 1871, p. 109).  

Segundo Choppin (2002) a elaboração de um manual não é somente um ato 
pedagógico. Como mecanismo de ensino/aprendizagem, toma para si o compromisso 
entre preocupações e imperativos, sejam de naturezas diversas, didática, pedagógica, 
técnica e, sobretudo, metodológica. 

Assim destacou José Soriano (1871), 

Com effeito, assim como nas viagens materiaes, se não sahirmos do verdadeiro 
ponto de partida, e seguirmos o caminho conveniente, não chegaremos com 
facilidade e acerto ao lugar que procuramos; assim tambem no methodo, especie 
de viagem intellectual, se não tomarmos o verdadeiro ponto de partida e o 
caminho adequado, não obteremos a sciencia (p. 109). 

Era a real importância, o verdadeiro ponto de partida, o método, filosófico, 
sobretudo. Pois o curso de sua responsabilidade era esse. 

Para José Soriano, a ciência era o fim de todas as investigações do espírito humano, 
onde naturalmente está o ser destinado a adquiri-la, mas para isso era fundamental 
que isso ocorresse “pouco a pouco, mediante a observação, trabalhos e esforços” 
(SOUZA, 1871, p. 109). Sendo necessário para a consolidação desse ato certos meios 
ou instrumentos.  

Levando em consideração seu compêndio, meio pelo qual buscou guiar o 
aprendizado de seus alunos, destacamos suas considerações acerca da Psychologia 
apontada como a ciência do espirito. A opção de destacar tal matéria não ocorreu de 
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maneira aleatória nem por ser esta a de maior extensão do manual, mas por ser a 
psicologia indispensável a todas as outras disciplinas presentes no compêndio. 

Diante da conclusão de que o conhecimento das operações da alma é obtido por 
meio da observação dos fatos psicológicos, José Soriano destaca que 

Do dito naturalmente se infere que o verdadeiro methodo da sciencia'd'ama é o 
da observação reunido ao raciocínio, é a união da analyse e da synthese, ou é o 
methodo, analytico-synthetico. É principio racional incontroverso que a 
operação de ente mostra necessariamente a natureza de seu ser. Allumiada por 
esse principio, e tomando por ponto de partida a observação das operações 
d'alma, póde então a razão, caminhando sobre terreno firme, ir dessas 
operações, ao conhecimento das faculdades d'alma que as produzem, destas ao 
de sua essencia, e do de sua essencia ao de sua origem e destino final (SOUZA, 
1871, p. 192). 

Basear o estudo da psicologia nas faculdades da alma e encará-lo de uma forma 
geral, indagando o que vem a ser uma faculdade, como conhecê-las e distingui-las, 
além de, como classificá-las, revelava-se como a teoria completa dos estudos 
psicológicos. E sendo assim, esta, tornava-se a principal disciplina no plano de 
conduzir bem o espírito dos alunos. 

A questão da moral, temática de frequente debate na dinâmica imperial brasileira, 
não só intitula o compêndio de José Soriano, como também é uma das suas partes 
mais importantes. Para os estudos acerca dessa matéria, o autor regressa a psicologia 
e relembra que as potencias específicas do homem são o entendimento que é o mesmo 
que verdadeiro/verdade e, à vontade, o mesmo que o bem, pois o “homem só é o que 
deve ser, quando essas duas faculdades são dirigidas de modo a attingirem aos seus 
respectivos objetos” (SOUZA, 1871, p. 411).  

Assim, temos que, a filosofia colocava o espírito dos alunos na direção do 
entendimento e conhecimento da verdade, onde por meio da moral, “sciencia que 
ensina a ordenar os actos livres do homem” (SOUZA, 1871, p. 412), esses eram 
encaminhados aos seus devidos fins. Para José Soriano a moral não só ajudava a 
ordenar os atos livres dos homens, ela era também a ciência que trata da retidão nas 
ações humanas, era a “sciencia da rectidão moral” (SOUZA, 1871, p. 412). 

Dissemos que a moral ê uma scienda. E orno efeito não se lhe pôde recusar esta 
dignidade, visto que ella está baseada em princípios tão certos como são os da 
metaphysica. Acaso os princípios metaphysicos uma cousa não pôde ser, e não 
ser ao mesmo tempo; toda cousa é ou não é — serão mais certos e evidentes que 
os princípios mo-raes — deve-se fazer o bem, e evitar o mal; deve-se observar a 
ordem; deve-se dar – a cada um o que é seu? Ora, é desses e outros princípios 
semelhantes em certeza e dignidade, que a moral parte para demonstrar as suas 
conclusões. Logo nada lhe falta para ser uma verdadeira sciencia. Mas como não 
permanece na pura contemplação desses princípios, mas os applica ás acções 
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humanas, para d'ahi deduzir verdades utilíssimas á vida do homem; e como 
tambem não trata daquellas acções consideradas em si, mas sim sob o respeito 
de sua rectidão, ou da conformidade das mesmas com o bem do homem, segue-
se que a moral é uma sciencia eminentemente pratica (SOUZA, 1871, p. 412). 

Ficando explicito, desta forma, que as ações humanas são o real objeto material da 
moral e que elas tem participação decisiva na ação reta, ou seja o bem do homem.  

Em conformidade com o que foi destacado do compêndio, lembra-nos Choppin 
(2002) que 

Além desse conteúdo objetivo cujos programas oficiais constituem a trama, em 
numerosos países, o livro de classe veicula, de maneira mais ou menos sutil, mais 
ou menos implícita, um sistema de valores morais, religiosos, políticos, uma 
ideologia que conduz ao grupo social de que ele é a emanação (p. 14). 

Tendo desta forma, os manuais, uma participação importante no que diz respeito 
ao processo de socialização e, até mesmo de doutrinamento dos jovens estudantes. 

Retornando a Sócrates em seus estudos filosóficos acerca da natureza moral do 
homem e dos meios de bem viver e, apropriando-se das afirmações de Cícero sobre o 
supracitado filósofo grego, a respeito da filosofia moral introduzida nas cidades e 
famílias a fim de se estudar os costumes, vida moral, o bem e, o mal, nasce do entender 
de José Soriano, uma moral que estende ao meio social. Ou seja, o aluno ao integrar-
se ao meio social constitui-se como um espelho a medida que propaga seu senso moral, 
seja em costumes ou ensinamentos 

Util ao homem considerado como individuo, a moral não o é menos ao homem 
socialmente considerado. De feito, o homem não exercita as suas acções na 
solidão, nem tem sómente deveres para comsigo; pelo contrario naturalmente 
vive em sociedade; por isso lhe é indispensavel conhecer como ha de dirigir suas 
acções relativamente aos seus semelhantes. Por esse modo a moral se torna util 
á vida social (SOUZA, 1871, p. 414).   

Tendo um sobressalto ainda maior quando comparada as demais ciências, das 
destacadas pelo próprio autor, direito político, direito civil e, a jurisprudência, que ao 
basearem-se na moral recebem vida. Portanto, “é da moral que todo direito positivo 
deve tirar a sua regra; por ella se devem aferir as leis particulares de todos os povos; e 
aquellas que não têm ahi o seu assento, longe de serem verdadeiras leis, são corrupções 
da lei” (SOUZA, 1871, p. 414). 

Segundo Choppin (2002) os manuais não só pretendem descrever a sociedade, 
mas transformá-la. Mediante a apresentação da mesma limitada e deformada, 
constituía-se uma espécie de modelo de purificação. Pensamos isso, ainda segundo 
Choppin “por razões de ordem pedagógica, à esquematização, chegando até a 
inexatidão por simplificação ou por omissão, especialmente quando se destinam aos 
níveis menos elevados” (p. 22).  
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Destacamos, levando em consideração a análise anterior, o formato de lições em 
que foi elaborado o compêndio. O mesmo não contém cadernos de questões ou 
similares. O que permitiria testar as habilidades adquiridas pelos alunos após o 
término de cada lição. No entanto, nos chama atenção a forma sintética empregada na 
construção de cada lição de compêndio. Assim, temos que, era possível para os alunos 
depois de tomadas as aulas, praticar (socialmente) o que foi aprendido. Além de, 
segundo Santos (2013) revelar “uma estrutura marcadamente organizada para as 
necessidades do aluno em se instruir nos conteúdos exigidos pelos exames 
preparatórios” (p. 109). 

1.1.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 3 

Os aspectos do compêndio Lições de Philosophia Elementar Racional e Moral 
listados e que buscamos refletir neste trabalho, formam em si a soma de saberes que 
tiveram seu espaço e tempo dentro do ambiente escolar. Isso significa estar ciente que 
foram utilizados nas instituições de ensino segundo um programa institucional onde 
estava definido o tempo para execução. Nas escolas ou universidades, nas quais 
puderam ser elaborados esses programas, os manuais de ensino da instrução 
secundária nos oitocentos, despontam como importantes objetos culturais para o 
alcance dos saberes escolares. Dos seminários, escolas secundárias e, principalmente 
da Universidade de Coimbra (1772), surgiram, por meio de seus estatutos, as múltiplas 
representações e reorganizações dos conteúdos processado nesses materiais de ensino. 
Além disso, destacamos que as indicações e usos dos compêndios escolares para as 
instituições de ensino secundário atendiam concomitante a instrução, seu principal 
papel de propalar ações civilizatórias moralizadoras. Nesse seguimento, cabe aqui 
destacar, os compêndios de ensino, como mecanismos fundamentais no processo da 
instrução do século XIX na difusão dos conteúdos e métodos propícios a essa área. 

Como todo objeto de pesquisa, os compêndios não são simplesmente dados, além 
disso. Constituem-se, principalmente, como resultados de uma construção intelectual 
processada em determinado período. Isso implica destacar que não podem então ter 
uma definição única. Deliberadamente, essas definições surgem quando se verifica o 
destino expressamente da obra para o uso escolar, manifestado pelo autor ou editor, a 
sistemática de conteúdos apresentados, a adequação ao trabalho pedagógico, 
complexidade de conteúdos proporcionais à maturidade intelectual dos alunos, 
conteúdos de ensino em conformidade com os que o regulamentam, extensão e 
maneira como tratados e, ainda conforme Choppin (2009) “a intervenção 
administrativa e política do Estado, pelo conjunto da regulamentação evocada 
anteriormente (seleção, hierarquização ou exclusão dos saberes e dos valores) e/ou da 
autorização explícita ou implícita definida após a publicação da obra” (p. 70). 

Assim, temos que, após exposto todo esse aparato administrativo, ficava sob batuta 
da escola definir quais partes, dadas as extensões dos conteúdos, começaria ou se 
processaria o curso. Desmembrado ou em sua inteireza. Se podemos, neste ponto, 
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propor uma reflexão, no Estatuto da Universidade de Coimbra de 1772 estavam 
expostas as bases para elaboração desses compêndios, de onde José Soriano se 
orientou para elaboração do seu manual. Seguiu-o, inteiramente, elencando todas as 
matérias/ciências recomendadas, porém juntando uma ou outra a mesma extensão de 
conteúdo. 
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RESUMO 

O presente trabalho propõe-se a analisar a presença dos folhetins no jornal 
sergipano O Democrata(1880-1884) e a influência de tais publicações na formação dos 
leitores. Para a produção deste estudo, adotei um caminho metodológico coerente com 
a pesquisa histórica e com os pressupostos teóricos da História da Educação, sob a luz 
da História Cultural, defini como categorias de análises as noções de representação, 
práticas e apropriação propostas por Roger Chartier(1990) e os conceitos de campo 
intelectual, capital social e capital cultural desenvolvidos por Bourdieu(1983). O 
Democrata, jornal que se denominava como literário, noticioso e defensor dos 
interesses da província. A consulta aos jornais que circulavam no período permite 
observar que os periódicos locais destacavam notícias sobre a vida cultural e social de 
Aracaju e de cidades de destaque situadas no interior, não se limitando apenas a 
noticiar o que ocorria no Rio de Janeiro. Observei que, nos jornais sergipanos, em 
particular, no jornal O Democrata, havia amplo espaço para a literatura, 
principalmente a poesia e folhetim, tornando-se assim, não apenas um veículo 
informativo, mas um espaço de incentivo à cultura, elemento valioso no projeto 
civilizatório então em voga.  
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Imprensa; Literatura; Sergipe. 
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INTRODUÇÃO 

Os periódicos, revistas, jornais, boletins, entre outros impressos, além de serem 
um produto de consumo, são acima de tudo um veículo de transmissão de ideias e 
mensagens, um discurso que permite a formação de outros discursos, enunciados que 
ecoam e reverberam efeitos no dia-a-dia, na reconstrução cotidiana de laços sociais, 
na identidade de leitor/leitora. Portanto, estudar através dos periódicos é também 
estudar sobre a história da propagação de ideias, de hábitos de leitura, de gostos e de 
preferências literárias; é analisar o processo educativo e pedagógico presente em seu 
corpus discursivo. 

Considerando a leitura uma prática cultural e compreendendo que toda sociedade 
em momentos distintos possui representações e discursos próprios sobre uma 
determinada prática cultural, esta pesquisa busca identificar que discursos e 
representações sobre a leitura foram registrados pela imprensa sergipana, no final do 
século XIX e início do XX. Para a produção deste estudo, adotamos um caminho 
metodológico coerente com a pesquisa histórica e com os pressupostos teóricos da 
História da Educação, sob a luz da História Cultural, definimos como categorias de 
análises as noções de representação, práticas e apropriação propostas por Roger 
Chartier e os conceitos de campo intelectual, capital social e capital cultural 
desenvolvidos por Pierre Bourdieu.  

Como representação, entendo a forma como os textos de cunho literário remetiam 
à formação educativa do período, às escolas literárias em voga e ao conceito do que era 
ou não considerado literatura nos padrões vigentes, pois, segundo o que propõe 
Chartier, a “história da literatura tem então como objeto principal o reconhecimento 
das fronteiras que podem variar de acordo com os tempos e os lugares, entre o que é o 
que não é literatura”.  Essa variação do conceito leva-nos a observar a presença de 
inúmeras textos que foram publicados em seções denominadas “Variedades” ou 
“Miscelânea”, que abarcavam desde textos laudatórios, contos, crônicas, discursos a 
poemas de autores consagrados na Europa e no Brasil. 

Chartier(1990) afirma que sua história cultural tem como principal objetivo 
“identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada 
realidade social é construída, pensada, dada a ler” (Chartier, 1990, p.17). Suas 
preocupações são, entre outras coisas, temas como: as atitudes perante a morte, os 
comportamentos religiosos, as crenças, as formas de sociabilidade, as relações de 
parentesco, etc. Desse modo, conforme esse autor, pode-se pensar uma história 
cultural que “tome por objetivo a compreensão das representações do mundo social, 
que o descrevem como pensam que ele é ou como gostariam que fosse” (Chartier, 1990, 
p.19). 

As representações do mundo social seriam determinadas pelos interesses dos 
grupos que as forjam. Chartier procura compreender, principalmente, o que 
determinadas textos literários significaram para os homens de determinado meio 
social. É a construção histórica de um sentido, que se dá entre representações e 
apropriações, que deve, para ele, ser reconstituída na sua descontinuidade. 
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O referido pesquisador diz ainda que a representação via de regra possui duas 
possibilidades de sentido: 1) exibe um objeto ausente que é substituído por uma 
imagem capaz de o reconstituir na memória; 2) a representação exibe uma presença, 
como a apresentação pública de algo ou alguém (Chartier, 1990, p. 20).  Logo, é 
possível afirmar que a análise dos jornais, isto é, da imprensa da época, permite 
interpretar como a realidade social foi construída e transmitida através de uma visão 
de mundo, ou seja, como aquele grupo de indivíduos – jornalistas, leitores, 
correspondentes – percebia a leitura e as atividades relacionadas a ela, no final do 
século XIX e início do XX, e de como essas percepções eram comunicadas aos leitores, 
de acordo com suas intenções, posições e interesses. Dessa forma, os textos podem ser 
tomados como representações do passado vinculadas à visão da imprensa, a qual 
exprime posicionamentos e opiniões dos jornalistas, colaboradores e leitores. 

Para tanto, torna-se necessário, porém, compreender os textos em seu aspecto 
material ou sua concretude textual, que compreende “a inscrição de um texto numa 
página impressa ou a modalidade de sua performance na representação teatral”1 ou, 
ainda, a sua transmissão oral. O que implica em elaborar uma descrição morfológica 
dos objetos e veículos de transmissão.  

Além disso, temos as práticas, que pertenceriam a uma outra natureza. O 
historiador escreve sobre as práticas do passado. Assim, cabe nesta pesquisa, 
empreender um esforço do sentido de compreender o papel social dos jornais na 
divulgação da literatura para o público leitor da época, bem como do valor atribuído a 
determinados autores e textos em detrimento de outros, além das práticas de leitura 
vigentes, elemento de caráter específico se observarmos o então reduzido número de 
alfabetizados na época, segundo os dados colhidos no censo de 1890, 89% da 
população sergipana não sabia ler e escrever2. 

A respeito do estudo da leitura enquanto prática, Chartier afirma que a mesma 
implica diferentes competências, nem sempre constantes e homogêneas na história 
das comunidades que a praticam. Para o autor, importa considerar os protocolos e as 
comunidades de leitura, as classificações, os regimes de circulação, as exclusões, as 
censuras da atenção, os tempos, a oralização, a memorização, a leitura silenciosa, etc.  

Os estudos de práticas de leitura, tais como os propostos por Chartier, consideram 
a leitura como uma atividade humana que tem, portanto, uma história e uma 
sociologia. A significação é, para este autor, função direta da “atuação” do leitor ou dos 
leitores. O autor cita o discurso como possibilidade de análise (Chartier, 2009, p.51) e 
diz que “é preciso lembrar que não há texto fora do suporte que lhe permite ser lido 
(ou ouvido) e que não há compreensão de um escrito, qualquer que seja, que não 
dependa das formas pelas quais atinge o leitor” (Chartier, 1991, p. 182). 

A noção de campo intelectual foi discutida pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. 
Este conceito pode ser compreendido como um espaço social em que os agentes 

                                                   
1 Roger Chartier (2002, p.11).  

2 Conforme Dantas(2004).  
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disputam o monopólio da autoridade intelectual, da capacidade de falar e agir 
legitimamente. Os agentes que possuem maior capital social e cultural desfrutam 
obtém posições hierárquicas de maior destaque e têm o poder de impor aos seus 
concorrentes a definição de ciência que melhor se adéqua aos seus interesses. 

A teoria do campo propõe que os intelectuais por mais singulares e individuais que 
sejam nunca agem, nem falam fora do interior de uma rede institucional, que, de certa 
forma, padroniza seus enunciados e suas possibilidades de ação. No interior desse 
campo ideias divergentes e tensões interpretativas se confrontam e os atores entram 
em conflito, ou em cooperação, definindo o campo através das posições de poder e das 
lutas travadas em seu interior. 

Nesse sentido, o conceito de campo intelectual permite identificar as posições 
diferenciadas, hegemônicas e não-hegemônicas, e também compreender as estratégias 
dos jogos de cada grupo. O conceito favorece, ainda, o conhecimento dos ritos que 
afirmam ou que relegam e marginalizam “lugares de fala”, ocupados pelos atores que 
produzem discursos.  

A noção de capital social ou capital cultural refere-se às chances objetivas de lucro 
que cada agente possui, ou seja, às chances que possui de ser reconhecido pelos seus 
pares. A posse de capital baixo ou elevado possibilita ao agente a definição das suas 
estratégias para atuação social, geralmente os que detém capital superior estão 
inclinados 

a se lançarem em investimentos mais arriscados a fim de obterem lucros cada vez 
maiores, já os detentores de capital inferior, limitam-se a investimentos mais seguros 
ainda que estes culminem em lucros menores, ou seja, o montante de capital 
empregado determina as carreiras possíveis para cada grupo de agentes. 

Nessa perspectiva, diante do quadro teórico apresentado, este texto propõe-se a 
analisar aspectos concernentes à presença da literatura no jornal O Democrata(1880-
1884). Tema que será abordado nas próximas seções. 

1.1. IMPRENSA EM SERGIPE 

A imprensa em Sergipe surgiu em 1832 com a publicação de O Recopilador 
Sergipano, na Vila Constitucional da Estância, idealizado por Antonio Fernandes da 
Silveira 3  . O historiador Sebrão Sobrinho(1947) o descreveu como perspicaz, 
inteligente, prático e um porta voz da política em nossa província.   

Santos (1997) informa que, durante o Império, o único censo populacional oficial 
foi o de 1872. De acordo com o mesmo, Sergipe registrava um quadro humano 
constituído de 176. 243 pessoas, sendo que destas 22.623 eram cativos, 

                                                   
3 Conforme Thétis Nunes (1994, p.111), no período anterior a 1832, ano em que começou a circular O Recopilador 
Sergipano, é possível reconstituir muitas páginas do passado sergipano através dos jornais da Bahia. A Idade 
D’Ouro, por exemplo, fornece dados valiosos da vida econômica de Sergipe, onde se evidencia sua dependência 
da Bahia. 
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correspondendo, respectivamente, ao percentual de 87,2% livres e 12,8 de escravos. O 
censo de 1872 apontou ainda que apenas cerca de 8% da população sabia ler.  

No entanto, apesar do reduzido número de leitores, Santos(1997) assevera que, 
além das mercadorias e dos artigos, também eram recebidos livros e jornais de outras 
localidades, principalmente os últimos. Segundo essa pesquisadora, embora o 
dinheiro e a instrução fossem privilégio de poucos e da crise vivenciada pelo sistema 
educacional na década de 1880, os sergipanos nunca prescindiram do hábito saudável 
de ler, mesmo com dificuldade, buscavam os meios necessários para estarem 
atualizados.  

Dessa maneira, a importância da imprensa relaciona-se à divulgação da leitura, 
não só a jornalística, mas também a literária: 

A circulação dos textos, por meio da imprensa, possibilitava uma comunicação 
mais rápida com os leitores e leitoras do século XIX e por um custo inferior ao 
livro. Considerando o esforço para a fabricação de um livro, a construção do 
texto pelo escritor e a busca pela sua publicação, tudo isso consumia bastante 
tempo. E o jornal, pela sua própria natureza, veiculava a informação 
instantânea e devoradora, transformando-se no principal espaço de busca dos 
leitores e, principalmente, das leitoras. (MORAIS, 2002, p.54).  
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Consoante Souza (2001), durante as seis primeiras décadas de existência 
circularam cerca de cento e trinta periódicos4  de cunho político, econômico, noticioso, 
literário, recreativo, humorístico ou religioso, com a proeminência do primeiro estilo. 
Era através desses jornais, folhas e gazetas de efêmera duração e extração 
hebdomadária, quinzenária ou mensária, que os intelectuais se expressavam e 
difundiam as ideias adquiridas nas instituições onde obtiveram instrução.  

Nunes (1994) destaca que, embora a maioria dos jornais tivesse vida efêmera, no 
máximo um ano, outros conseguiram vencer os obstáculos, como o Correio Sergipense 
(1838-1866), A Gazeta de Aracaju (1879-1889), Jornal de Sergipe(1866-1906) com 
interrupção, O Conservador(1868-1873), Jornal de Aracaju(1870-1879), O Raio(1876-
1885), Echo Liberal(1877-1883), O Libertador(1880-1885), União Liberal(1885-
1889). 

Uma parcela significativa dos escritores que publicavam nos periódicos 
sergipanos, atuavam, via de regra, em outras atividades profissionais, muito embora a 
docência fosse uma das mais comuns, sendo o Atheneu Sergipense, um dos principais 
espaços em que alguns deles exerceram essa atividade: 

O incremento da imprensa periódica e livreira ofereceu a alguns intelectuais 
sergipanos a possibilidade de viverem exclusivamente das letras dividindo o 
trabalho nos jornais apenas com o magistério. Alfredo Accioly do Prado, Alfredo 
                                                   

4 Em Estância circularam: Recopilador Sergipano (1832-1834), Diário do Conselho Geral da Província de 
Sergipe (1833-1834), A União (1852-1853), A Urtiga (1852-1853), O Saquarema (1852-1853), O Sul de Sergipe 
(1871-1871), Tribuno do Povo (1873-1874), A Águia (1875), O Rabudo (1876), O Eco Estanciano (1877-1878), O 
Mosquito (1878), O Imparcial (1878-1883), O Sagitário (1878), O Tribuno (1879-1880), O Farol (1879-1887), O 
Monitor (1879-1890), A Opinião (1880), A Tulipa (1880), O Século (1880-1881), A Gazetinha (1882), O 
Comerciante (1883-1886), O Comercial (1883), O Mascote (1886), A Falena (1887), O Zé Pereira (1887-1888), O 
Tribuno (1888-1889), O Porvir (1888), O Conservador (1888) e O Rio Real (1889); em São Cristóvão: Noticiador 
Sergipense (1835-1836), O Correio Sergipense (1838-1855), O Sagitário (1838), A Estrela Sergipense (1844-
1845), A União Liberal (1853-1854), O Voto Livre (1857-1858), A Assembléia Católica (1859-1860); em 
Laranjeiras: O Monarquista Constitucional (1841), O Triunfo (1844), Pedro II (1844/1848), O Observador (1851-
1853), Voz da Razão (1851-1853), A Coluna do Trono (1864-1865), O Horizonte (1885-1886), O Laranjeirense 
(1887-1888), O Republicano (1888-1889); em Santo Amaro: A Voz da Razão (1854-1856), O Conciliador (1856-
1857); em Maruim: A Justiça (1862), O Maruinense (1886-1891) e O Clarim (1888); em Própria: Gazeta de 
Propriá (1884), União Liberal (1885-1889) e O Sergipano (1886-1887); em Simão Dias: A Idéia (1879-1883) e O 
Popular (1885); em Lagarto: O Guarany (1847-1848), Telegrafo (1848), O Movimento (1883); e em Aracaju: 
Correio Sergipense (1855-1866), O Progresso (1857), Aurora Sergipana (1857), A Época (1859-1860), A 
Borboleta (1859-1860), A Crise (1863), Jornal de Sergipe (1866-1906), O Liberal (1868), O Conservador (1866-
1873), Jornal do Aracaju (1870-1879), O Porvir (1872), A Liberdade (1873-1874), A Crença (1873), Jornal do 
Povo (1874), O Porvir (1874), O Sergipano (1874-1875), O Protesto (1875), A Zorra (1875-1876), O Americano 
(1875-1876), A Ordem (1876), A Polícia (1876), O Bouquet (1876-1877), A Situação (1876), O Raio (1876-1885), A 
Crisálida (1876), Diário de Sergipe (1877), Jornal de Comércio (1877-1878), O Presente (1877), A Luz (1877), Eco 
Liberal (1877-1883), O Cansação (1878-188?), O Guarany (1878-1883), A Carapuça (1878-1879), Diário 
Popular (1879), Jornal Popular (1879), Gazeta do Aracaju (1879-1889), O Democrata (1879-1884), O Caixeiro 
(1880-1881), O Libertador (1880-1881), Eco Sergipano (1880-1881), Agricultor Sergipano (1881), A Marselhesa 
(1881), Sergipe (1881-1882), O Conservador (1881-1882), O Descrido (1882), Luz Matinal (1882), O Facho 
(1882), O Comércio (1883), 



 

 
 

10 

Montes Júnior, Antenor Lyrio Coelho, Antônio Augusto Gentil Fortes, Clodomir 
Silva, entre outros. (SOUZA, 2001, p.42). 

Lima(1971), por sua vez, informa que a imprensa fez parte do quadro de evolução 
cultura de Sergipe, visto que, em 1836, o jornal Noticiador Sergipense (1832-1834), 
criado na cidade de Estância, exerceu grande importância na fase de revelação 
histórica das nossas letras, essa publicação restringia-se, como o próprio título 
indicava, à transcrição de publicações provenientes de jornais da Corte e de outras 
Províncias.   

Ainda de acordo com Lima(1971), esse periódico prestou inestimáveis serviços à 
cultura regional, pois foi ali que se divulgaram por todo o nosso território, as primeiras 
produções de autores conterrâneos, inclusive, o “Hino de Sergipe” cuja letra é da lavra 
de Oliveira Campos, com adaptação musical de Frei Santa Cecília.  

Dessa forma, o Romantismo difundiu-se em Sergipe por meio da imprensa, pois, 
como informa Nunes (1994), são as publicações nos jornais que demonstram a 
importante eclosão do Romantismo, a partir de 1853, na Província de Sergipe, 
sobretudo através do Jornal União que circulava, na cidade de Estância. São poemas 
marcados pela exaltação da terra natal, como Cenas Sergipanas, O Banho, de Tobias 
Barreto, Sergipe, de Eliziário da Lapa Pinto, Sergipe, de José Jorge de Siqueira Pinto. 

Outro aspecto que merece destaque nos jornais sergipanos é a influência da cultura 
francesa entre os sergipanos abastados, como pontua Nunes (1994), através dos 
jornais, conhecemos a influência da França nos meios culturais sergipanos. São 
constantes os anúncios da chegada de livros franceses às livrarias, bem como 
transcrições de autores de renome. A partir da década de 1870 começam a ser 
divulgados nos jornais, parceladamente, romances ao gosto do público pelo 
sentimentalismo e jogo de emoções. Eram as tramas repletas de aventuras e 
sentimentalismo abrigadas nas seções Variedades e Folhetins. Sendo este último, o 
gênero que predomina no jornal O Democrata, como veremos mais adiante. 

1.2. ENTRE A NOTÍCIA E A FICÇÃO 

O Democrata, um jornal que se denominava como literário, noticioso e defensor 
dos interesses da província5 . Esse impresso era de propriedade de J.J.G.S Preluluè 
Júnior6  também responsável pela sua administração. A tipografia situava-se na Rua 
de Santa Luzia, número 28. Cabe ressaltar que, embora existam registros da circulação 

                                                   
5 Também localizamos edições em que o Jornal se intitulava como órgão liberal. 

6 O nome do proprietário desse Jornal aparece na capa de todas as edições com essa abreviação, não 
identificamos seu nome completo, mas, como na época, era comum a utilização de pseudônimos e abreviações, 
supomos que a identidade de J.J.G.S Preluluè Júnior era do conhecimento dos seus pares. 
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do jornal até 1889, até o momento, só localizamos publicações desse impresso até o 
ano de 1884. 

 O jornal era composto de quatro páginas, forma recorrentes nos periódicos da 
época. Entre as seções fixas de O Democrata destacamos: editorial, editais, anúncios, 
parte oficial, publicações a pedidos, notícias diversas, notas, seção recreativa, 
variedades, folhetim, as três últimas diretamente voltadas à veiculação de textos em 
verso e prosa, respectivamente. Os gêneros mais recorrentes nos números que 
localizamos nesse impresso são: folhetins, crônicas e poemas. Interessante notar que 
a maioria dos poemas que observamos no jornal em estudo estavam abrigados na 
seção Recreativa, indício de que, além de um mero aspecto da disposição gráfica e, 
consequentemente, da materialidade do impresso, esse gênero era tido como forma de 
entretenimento para os leitores. 

Figuras de destaque nos âmbitos local, nacional e internacional tiveram textos 
publicados em O Democrata, o que possivelmente aumentava a sua vendagem e 
elevava seu status junto aos leitores. Também acredito que, para os escritores 
iniciantes, a participação no corpo editorial desses impressos ou na condição de 
colaboradores significava sua inserção no campo intelectual sergipano.  

O direcionamento político tornou-se claro através do seu título, dos seus editoriais 
e das temáticas abordadas, com destaque para as ideias republicanas e para o espaço 
destinado à defesa da abolição da escravidão no Brasil.   

Em pesquisa na Hemeroteca Digital Brasileira veiculada à Biblioteca Nacional, 
localizamos jornais com a mesma denominação em diferentes localidades do Brasil, a 
exemplo de: Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo e Mato 
Grosso, além disso, localizamos a existência de mais de uma publicação em diferentes 
momentos em uma mesma província, fato que se coaduna com as ponderações de 
Morel(2009), segundo o qual, era comum a criação e o fechamento de jornais, folhas 
e gazetas nos séculos XVIII e XIX, no Brasil, devido às dificuldades financeiras para 
sua manutenção e às perseguições políticas.  

Ao analisarmos os vocábulos utilizados para identificação desse jornal é possível 
perceber que a sua orientação voltava-se para uma tendência liberal, à divulgação da 
arte literária e à discussão das ideias direcionadas ao esclarecimento dos seus leitores. 
Esse tipo de publicação já existia em Portugal desde meados do século XVIII7 .  

1.3. O ESPAÇO PARA POESIA 

Ainda que em menor número, em relação ao textos em prosa, mais especificamente 
os folhetins, a poesia também figurou no impresso em estudo, como ilustra o quadro 
a seguir:  

                                                   
7 Lúcia Maria Bastos P. das Neves (2009) afirma que o primeiro periódico literário de que se tem notícia em 
Portugal surgiu no Porto em 1761, mas teve duração efêmera. 
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Jornal Número 
da 
edição 

Data da 
edição 

Gênero Título Autor 

O Democrata 92 21 de 
janeiro de 
1882 

Poema Adieu A. Vianna 

O Democrata 99 23 de 
março de 
1882 

Poema Adeus de Gonzaga José Bonifácio de 
Andrada e Silva 

O Democrata 102 05 de 
maio de 
1882 

Poema ******** Frei Patrício das 
Pelancas(pseudônimo
) 

O Democrata 117 20 de 
outubro de 
1882 

Poema A escravidão Tobias Barreto 

O Democrata 117 20 de 
outubro de 
1882 

Poema Poezia proferida 
por Joaquim 
Vianna por ocasião 
da festa do 24 de 
outubro 

Sem indicação de 
autoria 

O Democrata 129 17 de 
março de 
1883 

Poema Troças populares Valentim Magalhães 

O Democrata 135 31 de 
maio de 
1883 

Poema Ave Maria Sem indicação de 
autoria 

O Democrata 136 16 de 
junho de 
1883 

Poema O canto da 
sertaneja 

Guimarães Júnior 

O Democrata 137 11 de 
julho de 
1883 

Poema ************ Sem indicação de 
autoria 

O Democrata 144 14 de 
outubro de 
1883 

Poema  Ao aniversário de 
D. Carolina 

Sem indicação de 
autoria 
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TABELA 1 | QUADRO ELABORADO PELA AUTORA 

Os poemas publicados no jornal, geralmente, vinculavam-se à estética romântica 
e abordavam temas amorosos e melancólicos, como ilustra o seguinte excerto 
publicado no dia 21 de janeiro de 1882, ano 3, número 92: 

 
Adieu 

 
Adeus disseste-me com a voz tão trêmula, 
Que lacrimoso suspirei em vão! 
Que forte luta e combateu minh’alma, 
Ao ver-te pallida me apertando a mão! 
 
Oh! Que martyrio, que sofrer infindo! 
Oh!que saudades eu concreto n’alma! 
Mudai-me, oh Deus esta triste sorte. 
Se não eu morro sem colher a palma! 
 
Morrer que importo, se esta vida impuro, 
Não vale o aroma que trescala a flor. 
Morrer é vida para o triste bardo, 
Que tem por glória cruciante dor. 
 
Ai não te esqueças d’ um amor d’ out’ora, 
Pois tu juraste, sempre o conservar. 
Se mesmo em sonho quebrar esta jura, 
Minha existência há de terminar ( A. Vianna). 
 

A estrutura composta por quatro estrofes de quatro versos e elaborada conforme o 
esquema rímico ABBA revela um estilo exaltado através do qual o eu-lírico abordava 
um dos temas mais explorados pelos poetas românticos: a dor causada pela perda do 
seu grande amor. Diante de tamanho sofrimento só restava a morte como lenitivo, 
último recurso para os desesperados, mas, ao mesmo tempo em que causava 
desespero, tal sofrimento elevava o bardo(poeta) a uma condição superior, elevada, 
quase que ascética. O título em francês alinha-se ao modismo então em voga. 

O Democrata 155 19 de 
março de 
1884 

Poema No berço da 
molequinha 

Luiz Militão 
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Já na edição n.7, publicada no dia 23 de março de 1882, também na seção 
recreativa, encontramos o poema Adeus de Gonzaga, texto do qual extraímos três 
estrofes, à título de ilustração: 

I 
Adeus, Marília, adeus! O sonho corre, 
Vai-se gastando a vida, vai fugindo. 
Estremece-me a voz, ei-la que morre, 
Inda o teu doce nome repetindo 
Uma hora lá vem, outra decorre, 
E eu vejo em prantos o teu rosto lindo! 
Adeus, Marília, adeus! A sepultura 
Abre-me agora um leito em terra escura. 

 
II 

Ai, como é feia a terra do desterro! 
Aqui não sopra a minha pátria aragem, 
Aqui no chão do exílio onde me enterro 
Inda plácida brilha-me a tua imagem! 
Luar das minhas noites, sol do dia, 
O corpo aquece-me, ____eis a terra fria ! 
 

III 
Oh! Tu não sabias como é negra a sorte, 
Quando tudo é horror, tudo contigo, 
Quando a memória louca, busca um norte, 
E vê deserto o mundo, ermo jazigo! 
Olha: roda de mim é tudo morte, 
Porque esta vida lá deixei contigo! 
Oh! não esperas não, quem te adorava, 
Oh! alma livre de minh’alma escrava! (José Bonifácio de Andrada e Silva). 
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Nesse poema composto de 10 estrofes, o poeta José Bonifácio de Andrada e Silva8  
utiliza o triste desenlace do romance entre Tómas Antônio Gonzaga 9   e Maria 
Dorotéia(Marília). Levando em consideração a atuação política do autor e a tendência 
liberal na qual o jornal se insere, torna-se compreensível não só a opção pela temática 
do poema, mas também a veiculação do mesmo pelo impresso, pois como adverte 
Candido(1967): 

O escritor, numa determinada sociedade, é não apenas o indivíduo capaz de 
exprimir a sua originalidade (que o delimita e especifica entre todos) mas alguém 
desempenhando um papel social, ocupando uma posição relativa ao seu grupo 
profissional e correspondendo a certas expectativas dos leitores ou auditores. A 
matéria e a forma da sua obra dependerão em parte da tensão entre as 
veleidades profundas e a consonância ao meio, caracterizando um diálogo mais 
ou menos vivo entre criador e público. (CANDIDO, 1967, p. 86).  

Assim, em consonância com suas motivações internas para a expressão artística e 
seu papel social, o autor se propõe a criar texto acerca de temas que lhe são caros e O 
Democrata atuou como meio de divulgação de uma texto alinhado à sua orientação 
ideológica. Nessa perspectiva, podemos observar que a imprensa colaborou 
sobremaneira para o surgimento e consolidação, apesar do enfrentamento de 
inúmeros percalços, de um espaço público para veiculação de ideias, como acentua 
Alves(2009): 

Definido como a esfera intermediária que historicamente se constituiu, na época 
das Luzes, entre a sociedade civil e o Estado, o espaço público liberal, em que um 
público se reúne para formular uma opinião pública, é acessível a todos os 
cidadãos. Trata-se de um espaço simbólico no qual se opõem e se respondem os 
discursos, em sua maioria contraditórios, mantidos pelos atores políticos, 
sociais, religiosos, culturais e intelectuais que compõem a sociedade. (ALVES, 
2009, p.130-131). 

Um dos temas em evidência no período era o da escravidão, envolvendo defensores 
da continuidade e inflamados abolicionistas, a exemplo do tenente Francisco José 
Alves sobre o qual já falamos anteriormente, de modo coerente com sua linha editorial, 
O Democrata não poderia se furtar ao envolvimento nessa causa, seja através da 

                                                   
8 De acordo com Gonzaga (1997, p.28), nasceu em Santos no dia 13 de junho de 1763 e faleceu em Niterói no dia 6 
de abril de 1838. Foi um naturalista, estadista e poeta brasileiro. É conhecido pelo epíteto de “Patriarca da 
Independência” pela sua atuação decisiva no processo de Independência do Brasil. 

9 Nasceu em Portugal em 1744 e faleceu no degredo em Moçambique no ano de 1810. Filho de um magistrado 
brasileiro, passou a infância na Bahia, formou-se em Coimbra e na última década do século XVIII, chegou a Vila 
Rica para exercer a procuradoria. Julgado como participante da Inconfidência Mineira, foi degradado para 
Moçambique, onde morreu anos mais tarde. Escreveu Marília de Dirceu(1792) e é considerado um dos possíveis 
autores de Cartas Chilenas(1845). (GONZAGA, 1997, p.29). 
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publicação de textos em prosa, seja por meio da veiculação de poemas como o que 
transcrevemos a seguir, publicado na edição do dia 20 de outubro de 1882: 

 
A escravidão 

 
Si Deus é quem deixa o mundo 
Sob o prezo que o oprime, 
Si ele consente esse crime 
Que se chama escravidão. 
Para fazer homens livres, 
Para arrancal-os do abysmo, 
Existe um patriotismo 
Maior que a religião. 
 
Si não lhe importa o escravo, 
Que a seus pés queixas deponha, 
Cobrindo assim de vergonha 
A face dos anjos seus, 
Em seu delírio inefável 
Praticando a caridade 
Nesta hora a mocidade 
Corrige o erro de Deus! (Tobias Barreto, 1868). 

 
O poema do intelectual sergipano foi criado e publicado alguns anos antes da 

promulgação da Lei Áurea (Lei Imperial n.º 3.353), sancionada em 13 de maio de 1888.  
Tobias Barreto é considerado por alguns estudiosos como o criador do movimento 
denominado condoreirismo hugoano10 , na poesia brasileira.  Seguindo o tom exaltado 
próprio da poesia vinculada à terceira geração romântica, o eu-poético dirige-se a Deus 
para mostrar sua indignação em relação à escravidão. Um ano depois, em São Paulo, 
aos 22 anos de idade, o poeta Castro Alves escreve o poema Navio Negreiro, em cujos 
versos, o eu-poético, momentaneamente, incrédulo, também questiona Deus sobre 
esse mal: 

 
Senhor Deus dos desgraçados!  
                                                   

10 O adjetivo relaciona-se ao poeta Victor Hugo, nascido em 26 de fevereiro de 1802 na França e que faleceu 
também na França em 22 de maio de 1885. Foi poeta, dramaturgo, ensaísta e novelista. Teve grande atuação 
política e em causas sociais na França. Escreveu Os Miseráveis e Notre-Dame de Paris, entre outras obras. 
Exerceu influência em escritores de várias partes do mundo, inclusive entre os poetas da 3ª geração romântica 
brasileira. 
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Dizei-me vós, Senhor Deus!  
Se é loucura... se é verdade  
Tanto horror perante os céus?! (Castro Alves, 1869). 
 

Outro poema cuja temática é a escravidão foi publicado na edição do dia 19 de abril 
de 1883, sob o título Liberdade e dedicado ao Clube Abolicionista de Pernambuco, o 
texto assinado por Quintino Malta rogou pelo fim da escravidão, tendo como “cenário” 
o Ceará. Elementos que sinalizam para a adequação do jornal sergipano aos temas em 
debate na época. 

No jornal também havia espaço para poemas satíricos direcionados à crítica de 
negociatas governamentais, como é o caso do poema proferido por Joaquim Viana11  
por ocasião de uma festividade e transcrito no impresso), publicado no dia 20 de 
outubro de 1882 e de um poema sem identificação de autoria, organizado segundo a 
forma de mote e glosa12 , conforme a tradição medieval, cujos versos direcionavam-se 
à crítica das negociatas da vereança da nossa província, divulgado na edição do dia 11 
de julho de 1883. Escritores de renome e residentes na Corte também tiveram textos 
publicados em O Democrata, é o caso de Troças Populares de Valentim Magalhães  e 
Canto da Sertaneja de Guimarães Júnior .  

Desse modo, ao lado de outros impressos com tendências divergentes, o jornal O 
Democrata divulgava não só informações do cotidiano, anúncios comerciais e editais 
oficiais, mas atuava, sobretudo, como veículo de exposição das ideias de intelectuais 
sergipanos e também de outras províncias e da Corte.  

Os autores que publicaram nesse impresso marcaram sua atuação na esfera 
pública através da inserção na imprensa. Assim como muitos outros intelectuais, 
políticos e poetas do período, envolveram-se na atividade jornalística acreditando que 
esta poderia contribuir para a constituição de uma opinião pública favorável à causa 
que defendiam e, principalmente, que esta opinião pública era força fundamental para 
a obtenção dos seus propósitos. Além disso, a publicação nesse impresso possibilitou 
a divulgação de autores já em evidência em outras províncias e na corte como: 

                                                   
11 Joaquim Francisco Viana nasceu em Campos dos Goytacazes em 15 de janeiro de 1803 e faleceu no Rio de 
Janeiro em 11 de abril de 1864. Foi deputado provincial, deputado geral, ministro da Fazenda e senador do 
Império do Brasil, de 1853 a 1864. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Francisco_Viana. Acesso em 26 
de novembro de 2014 

12 Glosa é um poema com estrofes de mais de dez versos, que respondem a um desafio expresso em forma de mote 
e é composto por dois versos. Esses versos se apresentam na glosa de duas formas: ou os dois versos aparecem no 
fim da estrofe para compor a rima ou aparecem com quatro versos da glosa e o outro verso na última posição. 
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Valentim Magalhães 13  e Guimarães Júnior 14 , por exemplo, além de escritores 
sergipanos iniciantes ou já reconhecidos como Tobias Barreto. 

1.4. O FOLHETIM NO JORNAL 

O gênero15  de publicação mais recorrente no jornal O Democrata foi o romance 
publicado em partes sob a forma de folhetim, na seção do mesmo nome, prática 
surgida na França e abraçada com entusiasmo pela imprensa brasileira16 . Segundo 
Meyer (1996, p.57) no início do século XIX, le feuilleton designa um lugar preciso do 
jornal: o rez-de-chaussée - rés-do-chão- rodapé-, geralmente o da primeira página. 
Tinha uma finalidade precisa: era um espaço vazio destinado ao entretenimento, nele 
publicavam-se piadas, charadas, receitas de cozinha ou de beleza, críticas teatrais, etc.  

No início de 1840, Meyer(1996) afirma que esse espaço se torna o filé mignon do 
jornal e transformou-se em uma isca para atrair e segurar os indispensáveis 
assinantes. Esse sucesso causou algumas mudanças na vida literária brasileira da 
segunda metade do século XIX à primeira do século XX, tais como: 

A contratação pela imprensa de autores exclusivos para a tradução de folhetins 
ou para a confecção de originais brasileiros; a republicação do título dos jornais 
para os livros e fascículos; a transposição do texto folhetinesco para o teatro com 
larga difusão dessas apresentações pela própria imprensa que o publicara 
inicialmente, dentre outras ocorrências. (NADAF, 2013, p.220). 

Nadaf (2002) assevera ainda que esse tipo de publicação nasceu da pura 
necessidade de gerar prazer e bem-estar aos leitores ou ouvintes dos jornais, cansados 

                                                   
13 Nasceu no Rio de Janeiro em 16 de janeiro de 1859 e faleceu na mesma cidade em 17 de maio de 1903. Formado 
em Direito na Faculdade do Largo do São Francisco em São Paulo. Atuou como jornalista e escritor. Foi um dos 
fundadores da Academia Brasileira de Letras.  

Fonte: pt.wikipedia.org/Valentim_Magalhães. Acesso em 13 de outubro de 2014. 

14 Nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de fevereiro de 1845 e faleceu em Lisboa no dia 20 de maio de 1896. 
Bacharel em Direito pela Faculdade de Recife. Foi diplomata, poeta, contista e romancista. Escreveu sob as 
estéticas romântica e parnasiana. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Fonte: pt. 
Wikipedia.org/Guimarães_Júnior. Acesso em 13 de outubro de 2014. 

15 Gênero literário é uma categoria de composição literária. A classificação das obras literárias podem ser feitas de 
acordo com critérios semânticos, sintáticos, fonológicos, formais, contextuais e outros. As distinções entre os 
gêneros e categorias são flexíveis, muitas vezes com subgrupos. Na história, houve várias classificações de gêneros 
literários, de modo que não se pode determinar uma categorização de todas as obras seguindo uma abordagem 
comum. A divisão clássica é, desde a Antiguidade, em quatro grupos: narrativo ou épico, lírico e dramático. 
(COUTINHO, 2008, p.33-35). 

16 Meyer (1996, p.282) afirma que o folhetim francês chegou ao Brasil, em 1838, com o publicação de O capitão 
Paulo de Alexandre Dumas. Por outro lado, Cano (2006) assevera que a primeira referência à introdução do 
romance folhetim na imprensa brasileira data de 5 de outubro de 1836, o jornal era O Chronista, do Rio de 
Janeiro e o folhetinista era o jornalista Justiniano José da Rocha, de acordo com Sodré(1977) era um porta-voz 
conservador e atuava como pena alugada pelo poder vigente. 
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de verem os enfadonhos reclames oficiais ocuparem as páginas dos periódicos. O 
espaço feuilleton, como era chamado, teve a seu serviço o rodapé da página do jornal, 
geralmente as primeiras, e se apresentava separado por um fio horizontal.  

Para Martyn Lyons (1997), apesar de as mulheres não lerem só romances, os 
editores pensam que o que lhes agrada são os romances populares e sentimentais. Essa 
feminização dos leitores de romance confirma os julgamentos dominantes sobre o 
papel da mulher e sobre sua inteligência: se os romances são considerados literatura 
de mulheres, é porque vêem nelas criaturas dotadas de imaginação, com capacidades 
intelectuais limitadas, por sua vez, frívolas e prisioneiras de seus sentimentos.  

Nessa perspectiva, a relação entre a leitura e os leitores delineia-se a partir de 
aspectos extrínsecos: 

Falar da leitora implica falar de como essa vai se constituindo nas redes 
interdependentes que ligam escritor, texto, leitor, leitura. O texto é, assim, uma 
produção social, ancorado na realidade sócio-histórica na qual leitores, leitoras 
e escritores inserem-se. Estão implícitos nessa realidade o lugar social que o 
escritor ocupa, a formação do público leitor e as condições impostas pelo 
mercado editorial. (MORAIS, 2002, p.47). 

O romance é a antítese da literatura instrutiva, pois exige pouca compreensão e 
seu objetivo é o de distrair e entreter nas horas vagas, o romance pertence, sobretudo, 
ao reino do imaginário. Os jornais, os acontecimentos públicos estão reservados aos 
homens; os romances, que tratam da vida interior, pertencem à esfera do privado a 
que os burgueses do século XIX estavam relegados.  

Em nota publicada na edição 87 do jornal, através da seção Notícias Diversas o 
folhetim Os Doidos de Paris é apresentado e recomendado aos leitores pelo editor do 
jornal, no texto consta ainda a informação de que a obra foi extraída do Diário da 
Bahia. O texto cujo autor é o jornalista e escritor francês Jules Lermina  foi publicado 
em O Democrata de 23 de novembro de 1911 a 09 de fevereiro de 1884.  

A narrativa constitui uma trama policial ambientada em Paris durante o século 
XIX, recheada de peripécias, mistérios e trapaças, bem ao gosto do público leitor de 
outrora, que, após a leitura e o suspense imposto pela palavra CONTINUA, no final da 
seção, aguardava ansiosamente pelos próximos passos da trama. Mais do que um 
recurso para manter a expectativa dos leitores, a publicação em partes garantia o 
aumento das vendas dos jornais e o consequente aumento dos ganhos e do renome dos 
escritores.   

O folhetim do escritor Julio Lermina 17  foi o texto de mais longevidade que 
localizamos no impresso, mas, além de Os Doidos de Paris, outros folhetins também 

                                                   
17 Nasceu em Paris no dia 27 de março de 1839 e morreu na mesma cidade em 1913. Após tentar exercer outras 
profissões e buscar sem sucesso outras atividades, ingressou na carreira jornalística em 1859 e se engajou no 
Partido Socialista. Seus primeiros romances foram assinados com o pseudônimo de William Cobb. Escreveu 
romances de aventuras, policiais e contos inspirados por seu interesse pelas ciências ocultas, além de dois 
dicionários. Fonte: www.babelio.com/autueur/JulesLermina/36207. Acesso em 08 de setembro de 2014. 
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tiveram seu lugar: Gottas da Pena, cujo único indício de autoria limita-se à palavra 
“Eu” apresenta uma trama envolve mistério e romance. Esse texto foi localizado em 
três edições do jornal: 97 (07 de março de 1882), 98 (16 de março de 1882) e 99 (23 de 
março de 1882).  

Além dos já citados, localizamos mais dois romances na seção Folhetim: O Baile 
de Joaquim Dich no número 142(02 de novembro de 1883) e A Dama de Companhia 
de Xavier de Montépin18  publicado nos números: 157(24 de abril de 1884), 158(16 de 
maio de 1884) e 159(14 de junho de 1884). De modo geral, os romances-folhetins 
veiculados no jornal O Democrata apresentam tramas que seguem o modelo de 
sucesso originário da França, com a utilização de recursos fantasiosos a fim de 
proporcionar maior agilidade à narrativa e tipos bastante característicos como: o 
herói, a moça inocente e desvirtuada e o vilão, derrotado no desfecho.  

Ainda que de modo bem mais modesto que o poema e o folhetim, o conto e a 
crônica  também tiveram vez no jornal, embora de modo bem mais modesto, no 
período estudado de 1882 a 1884, localizamos apenas as seguintes publicações: 
n.28(18 de fevereiro de 1880) Crônica Saudades, n. 120 (25 de novembro de 1882) 
Crônica Meus Senhores, n.132(28 de abril de 1883) Conto Os martyres do amor e n. 
132(28 de abril de 1883) A quebradeira escrito por Antonio de Carascozza apresentado 
na edição 132 do dia 28 de abril de 1883. 

1.5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Cumprindo seu objetivo de atuar como meio de acesso à civilização e à cultura, o 
jornal O Democrata destacou-se no cenário sergipano do final do século XIX pela 
longevidade. Figurando ao lado de editoriais de cunho político, anúncios, avisos e 
notas oficiais, podemos dizer que a literatura teve um espaço significativo no interior 
desse impresso.  

O espaço destinado ao folhetim, por exemplo, consta em todos os números que 
localizamos, sempre ao pé da página, como era de costume entre as publicações na 
época. Tal constância tinha um propósito bastante claro: cativar o leitor, que, ansioso 
pelos próximos acontecimentos da trama adquiria os jornais a cada semana ou fazia 
sua assinatura.  

As tramas recheadas de dramas, aventuras e peripécias eram comuns nas 
publicações do século XIX e atraíam sobretudo as mulheres e exerceram um 
importante papel no processo de difusão da leitura nesse período. 

A análise dos textos literários publicados pelo jornal O Democrata permite 
verificar o objetivo de ilustrar e entreter os leitores, as seções destinadas a esse tipo de 
texto tinham lugar de destaque no impresso. Também cabe acentuar a variedade de 
temáticas observadas nos poemas: românticos, satíricos e com teor social e político.  

                                                   
18   Henry Xavier Amon Perrin, conde de Montépin. Nasceu em 18 de março de 1823 e faleceu em Paris no dia 30 
de abril de 1902. Escritor popular francês autor de romances e dramas. Fonte: pt.wikipedia. 
org/wiki/Xavier_de_Montépin. Acesso em 10 de setembro de 2014. 
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Assim, observa-se que essa publicação exerceu um importante papel na imprensa 
sergipana, servindo de plataforma para a exposição de ideias e incentivo à leitura em 
Sergipe.  

Por meio das publicações que observamos no jornal O Democrata foi possível 
verificar sua dimensão educativa, a crença no poder da palavra, sobretudo a impressa, 
no processo de “iluminação” da sociedade, através da circulação de ideias e da 
literatura, cujo papel foi fundamental nesse processo, atuando não só como meio de 
exposição do artista, mas também como deflagradora da relação entre autor e público, 
sendo que este último, ao recebê-la materializada através da publicação em um jornal 
pode ter contato com um produto que ultrapassou os limites da rigidez e da fixação no 
ponto final, mas em um elemento passível de decifração, aceitação ou rejeição. 
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 RESUMO 

Os livros da Condessa de Ségur, Louisa May Alcott e Maria Clarice Marinho Villac 
são publicados ao longo de muitas décadas, adaptando-os ao gosto de cada geração. 
Seus livros circulam até hoje, trazendo questões que tocam a infância e a juventude 
desde o século XIX. Mas, afinal, o que livros de séculos anteriores poderiam trazer 
para as gerações atuais? 

Dois conceitos são importantes para este trabalho: o de instituição imaginária da 
sociedade e o de forma escolar. O conceito de instituição imaginária da sociedade 
auxilia nas reflexões, ao permitir compreender que a realidade da sociedade é uma 
criação, que leva à constituição de suas instituições. A escola também está presente no 
livros, no lar ou em um estabelecimento de ensino. A forma escolar se caracteriza por 
uma relação entre um professor e um aluno, com uma rotina de tempos determinados 
e regras, necessárias a sua manutenção. 
Neste sentido, busca-se compreender o caráter educativo destas obras, um dos 
aspectos que assegura sua longevidade. Mesmo com a intenção de divertir seus 
leitores, estes romances não perdem de vista a finalidade de educar e indicar 
caminhos, da mesma forma que os adultos o fazem com as personagens.  

  

PALAVRAS-CHAVE 

 Literatura infantojuvenil, Escritoras, Trajetórias de vida. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Livros para crianças e jovens ainda são comuns e frequentes em um universo de 
opções como jogos de computador e de tablets. Em diferentes suportes e com várias 
propostas, tanto livros, como jogos podem servir a fins de entretenimento ou 
educativo. Por se dirigirem a públicos em formação, em seu percurso para a vida 
adulta, mesmo que seja uma simples recreação, alguma finalidade educacional 
também acaba estando presente.  

A ideia de educar brincando não é nova e remonta a autores do século XVIII, como 
a Madame Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, com seu Thesouro de meninas ou 
diálogos de uma sabia aia e suas discípluas dedicado às crianças e especialmente às 
meninas. Madame Jean-Marie foi preceptora e sabia como entreter crianças com 
histórias educativas. Seu conto A Bela e a Fera, tornou-se uma história recontada em 
diferentes línguas e versões, que vão desde o texto impresso à criação de desenhos 
animados e filmes.  

Para este estudo foram escolhidas autoras do século XIX e XX, momento em que 
consolidavam as ideias de infância e de escolarização. As duas escritoras do século XIX 
são a Condessa de Ségur e Louisa May Alcott e do século XX, Maria Clarice Marinho 
Villac. Alguns dos livros destas escritoras continuam sendo publicados e adaptados 
para outras línguas e em novas edições.  

A Condessa de Ségur e Louisa May Alcott tiveram seus livros publicados na 
segunda década do século XIX, na França e nos Estados Unidos. Tais publicações 
chegaram em suas versões originais e traduzidas em diversos países do mundo, com 
novas ilustrações, adaptações e formatos. Maria Clarice Marinho Villac, por sua vez, 
também teve seus livros bastante divulgados, porém somente do Brasil. Seus livros 
foram publicados na década de 1930 e foram relançados nas décadas de 1980 e 2000.  

As trajetórias de vida destas escritoras apresentam características em comum e tais 
experiências se mostraram importantes para que pudessem escrever para a infância e 
a juventude e dialogar com elas ao longo de muitas décadas. Todas cresceram em meio 
a famílias abastadas, o que lhes permitiu não só aprender a ler e escrever, mas também 
a circular entre intelectuais, religiosos, editores de livros e professores. Estas 
experiências de vida lhes permitiu escrever romances que podiam divertir seus leitores 
e indicar caminhos de conduta considerados adequados.  

Em todos os livros há personagens femininas que são geniosas e rebeldes, com 
dificuldades de se portar dentro do comportamento esperado pelos adultos. Além da 
infância, emergem nestes romances a família, a educação e a religiosidade, que são 
instituições criadas pela sociedade. O conceito de instituição imaginária, de Cornelius 
Castoriadis, será importante para este trabalho, bem como o de forma escolar, de Guy 
Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin.  Com estes conceitos espera-se aprofundar as 
reflexões em torno do caráter educativo destas publicações, bem como de sua 
longevidade.  
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1.1. TRAJETÓRIAS DE VIDA 

As experiências de vida da Condessa de Ségur, de Louisa May Alcott e de Maria 
Clarice Marinho Villac em parte estão presentes em suas publicações, o que não 
significa que estas tragam os fatos realmente ocorridos em sua infância. Seus 
romances não pretendem ser uma autobiografia fiel de sua infância, mas trazem 
vivências que dialogam com seus leitores.  

A Condessa de Ségur e Louisa May Alcott possuem muitas versões de suas 
trajetórias de vida, todas ressaltando seu percurso heroico e bem-sucedido como 
escritoras. Momentos de tristeza e sofrimento são apresentados para reforçar sua 
determinação para seguir em frente e conseguir realizar seus anseios. Os biógrafos 
trazem inclusive os mesmos trechos de cartas e de diários, havendo uma certa 
uniformidade  em seus relatos, apesar de pretenderem trazer novidades acerca de suas 
trajetórias. Maria Clarice Marinho Villac, por sua vez, não possui uma biografia 
publicada, havendo poucas informações sobre seu envolvimento com a escrita. Suas 
filhas trouxeram elementos para construir sua trajetória de vida.  

Todas as três mulheres vivenciaram relações familiares permeadas de dificuldades 
e alegrias e sua entrada no mundo editorial não se mostrou simples. Em épocas em 
que a mulher ficava restrita ao ambiente doméstico, elas tiveram a possibilidade de 
encontrar outros caminhos e se fazer ouvir. Como membros da aristocracia, elas 
tiveram seus escritos publicados, mas todas elas se encontravam em momentos 
favoráveis à escrita, isentas de algumas responsabilidades, como o matrimônio e a 
maternidade.  

A Condessa de Ségur já era avó quando criou uma parceria com o editor Louis 
Hachette. Louisa May Alcott não tinha esperanças de se casar e optou por contribuir 
para a renda familiar. Maria Clarice Marinho Villac era viúva quando começou a 
publicar e a escrita era uma maneira de lidar com a perda do marido.  

Cada uma das mulheres teve uma formação diferente. Sophie Rostopchine nasceu 
em São Peterburgo, na Rússia, e foi criada em casa pela mãe, Catherine Rostopchine, 
tendo aprendido russo, francês, inglês e alemão, em uma rotina sem direito a regalias. 
Louisa May Alcott nasceu em Germantown, Filadéfia, e aprendeu a ler e escrever com 
seu pai, Amos Bronson Alcott, que foi professor em Concord e Boston, Massachusetts. 
Maria Clarice Marinho Villac conviveu bastante tempo em convivência com seus avós 
e tias e frequentou o Colégio Progresso Campineiro, um internato feminino. Quando 
meninas, não deixaram de ser instruídas, dentro de casa ou em uma instituição 
escolar, situação que permitiu que aperfeiçoassem a escrita.  

Sophie Rostopchine viveu sua infância na Rússia, foi educada lá e torou-se católica, 
após insistência da mãe. Seu pai, o Conde Fiodor Rostopchine, era o governador de 
Moscou em 1812 e que mandou incendiar a cidade para afastar as tropas de Napoleão 
Bonaparte. Fiodor Rostopchine e sua família precisaram se exilar na França, após 
receber críticas por seus atos. Em Paris Sophie precisava se casar com um rapaz 
católico e arranjou-se o matrimônio com Eugène de Ségur (LEÃO, 2007, p. 5). 
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A Condessa de Ségur se dedicou à formação de seus filhos e procurava estar 
próxima deles, até mesmo na vida adulta. Sua postura carinhosa com os filhos 
chamava a atenção na aristocracia francesa, por não ser muito usual. Sophie gostava 
de contar histórias e começou a registrá-las, chegando até a publicar um livro antes de 
conhecer a editora Hachette. 

Ao formar a parceria com o editor Louis Hachette, seus livros passaram a compor 
a coleção Bibliothèque Rose, que englobava obas de literatura infantojuvenil e que se 
caracterizava pela cor rosada das capas. Estes livros eram vendidos nas estações de 
trem, como forma de entreter os passageiros. Por serem livros não vendidos em 
livrarias, seus romances passavam por um crivo rigoroso, que ia desde seu filho mais 
velho, padre Gaston de Ségur, pelo editor e por autoridades do governo. Ela escrevia 
longas cartas discutindo com o editor sobre supressões em seus textos e criticava a 
escolha dos ilustradores. Frequentemente ela precisava alterar o conteúdo das 
histórias, atendendo às exigências dos editores. De qualquer forma, a Condessa 
encontrou na escrita uma forma de trazer suas ideias acerca do trato da criança.   

Louisa May Alcott, por sua vez, foi a segunda das quatro filhas de Bronson Amos 
Alcott e de Abigail May Alcott, que passaram boa parte de suas vidas circulando entre 
Boston e Concord (Massachusetts). Seu pai, Amos Bronson, era adepto da filosofia 
transcendental e procurou de diversas maneiras concretizar suas ideias de 
aperfeiçoamento espiritual. Procurou criar escolas e não se mostrou muito bem 
sucedido nestas tentativas. Em suas empreitadas Bronson Alcott sempre contou com 
o apoio de Ralph Waldo Emerson, que agregou muitos dos intelectuais da época, como 
Henry Thoerau, autor de Walden. Louisa teve acesso a livros nas bibliotecas dos 
amigos de seu pai, com uma literatura bastante diversificada. Circular entre 
intelectuais permitiu a ela e sua família contar sempre com o apoio destes amigos.  

Abigail, mãe de Louisa May, era filha da aristocracia de Boston (Massachusetts) e 
contava com o auxílio de parentes e conhecidos. Chegou a trabalhar como assistente 
social, orientando e conseguindo doações para grupos de imigrantes irlandeses que se 
fixaram em Boston. Louisa começou a trabalhar na adolescência, como uma forma de 
incrementar os rendimentos da família. Trabalhou como governanta, costureira e 
professora, mas logo percebeu que preferia escrever.  

Louisa May Alcott iniciou sua carreira de escritora publicando contos e poemas 
para jornais, sob diferentes pseudônimos, uma vez que o conteúdo lúgubre destas 
publicações não era bem-vista. Ao editar o periódico infantil Merry's Museum em 
Boston (Massachusetts), ela adquiriu experiência com este público e seu editor 
Thomas Niles sugeriu que escrevesse um romance para jovens. Louisa May relutou em 
escrever este livro, mas aceitou a proposta e redigiu Mulherzinhas, que traz as 
vivências de quatro irmãs ao longo de um ano. Atendendo a um pedido do editor, ela 
passou a escrever para um público que não era visado pelas editoras. Com suas 
narrativas domésticas Louisa conseguiu chamar a atenção dos jovens, que ansiavam 
pelo próximo livro. Acabou se tornando uma celebridade. 

Maria Clarice Marinho Villac teve certo destaque na literatura infantojuvenil e seu 
reconhecimento valeu a republicação de seus livros. Maria Clarice nasceu em Itu no 
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ano de 1903 e passou as férias nas fazendas de seus avós maternos durante a infância. 
Aos 12 anos de idade Maria Clarice passou a estudar no Colégio Progresso, em 
Campinas, um colégio interno para meninas. Na escola era uma aluna dedicada, 
adaptando-se ao rigor da rotina do internato.  

Após se formar casou-se com Dr. Paulo José Villac, com quem teve cinco filhos. 
Ficou viúva ao 27 anos e criou os filhos administrando as reservas do marido e com o 
apoio de parentes religiosas e amigos. Nos anos de 1930 passou a publicar os livros 
com histórias que costumava contar aos filhos e sobrinhos.  

O primeiro livro que publicou foi Cinco travessos, em 1937, com uma tiragem de 
44 mil exemplares (VILLAC, 2008). O livro seguinte foi lançado em 1939, com o título 
de Clarita da pá virada e o último livro foi Clarita no Colégio, que saiu em 1945 pela 
editora Cristo-Rei. Todos os livros tiveram sua publicação custeada pela autora, que 
também contratou o ilustrador. Provavelmente contou com a orientação de amigos e 
assim levou seus escritos até a editora e negociou por sua publicação. 

As três mulheres  buscaram na escrita uma maneira de expressar suas ideias, 
contar suas histórias e dialogar com pequenos e jovens leitores. Sua instrução e seu 
círculo de relações contribuíram para que pudessem publicar seus romances. Mais do 
que apenas publicar histórias para crianças e jovens em sua época, acabaram deixando 
um legado para a literatura infantojuvenil e, mesmo após muitas décadas, seus livros 
continuam sendo interessantes para as novas gerações.  

Em seus romances elas trazem instituições que se consolidaram ao longo da 
modernidade: a infância, a família, a educação e a religiosidade. Tais instituições 
imaginárias se consolidaram ao longo século XIX e contuam presentes até os dias de 
hoje. Entretanto, é preciso assegurar a manutenção deste imaginário e, neste sentido, 
os livros da Condessa de Ségur, de Louisa May Alcott e Maria Clarice Marinho Villac 
colaboram para esta finalidade.  

 
1.2. LIVROS PARA CRIANÇAS E JOVENS 

Os livros da Condessa de Ségur, Louisa May Alcott e Maria Clarice Marinho Villac 
foram publicados entre a segunda metade do século XIX e primeira metade do século 
XX. As escritoras estrangeiras publicaram uma grande quantidade de livros e, por este 
motivo, foram escolhidos os livros As meninas exemplares (1858), Os desastres de 
Sofia (1858) e As férias (1859), da Condessa de Ségur, os livros Mulherzinhas (1868) 
e Boas esposas (1869) da Louisa May Alcott. De Maria Clarice Marinho Villac foram 
escolhidos seu livros Cinco travessos (1937), Clarita da pá virada (1939) e Clarita no 
Colégio (1945).  

Cada livro traz protagonistas femininas, que se mostram rebeldes e geniosas. As 
narrativas giram em torno do esforço destas protagonistas de se tornarem mais 
contidas e obedientes. Cada romance apresenta os percalços destas meninas e moças, 
que contam com a orientação de adultos para se aperfeiçoarem. Tal orientação, 
contudo, não garante que as personagens não cometam deslizes, mas elas se mostram 
mais atentas a sua conduta. Nos romances, as escritoras apresentam uma combinação 
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da relação de cada uma das instituições com a instituição da infância, seja em 
harmonia ou na sua disputa. 

Instituição presente em todas as obras - e a qual se destinam - é a infância. A 
infância se consolidou no século XIX e em torno dela outras instituições disputam por 
seu cuidado: a família, a educação e a religiosidade. As instituições aqui mencionadas, 
são compreendidas no sentido de instituição imaginária da sociedade, termo este 
cunhado pelo filósofo Cornelius Castoriadis. Para Castoriadis, (1982, p. 159), "a 
instituição é uma rede simbólica, socialmente sancionada, onde se combinam em 
proporções e em relações variáveis um componente funcional e outro imaginário". As 
instituições se formam no interior de uma sociedade e fazem uso de símbolos, que 
possuem seus significados e têm suas funções.  

Neste sentido, a instituição liga símbolos a significados, que têm a função de evocar 
imagens sobre ela. A instituição imaginária acaba contribuindo para a alienação em 
virtude destas imagens e símbolos. Entretanto, isso não significa que não é possível ter 
uma postura de reflexão em torno deste imaginário. A infância, a família, a 
religiosidade e a educação são elementos da sociedade capitalista moderna e fazem 
parte de sua organização. Estas instituições estão presentes dos livros da Condessa de 
Ségur, Louisa May Alcott e Maria Clarice Marinho Villac. 

As escritoras se inscrevem neste universo de instituições - que fazem parte de suas 
próprias trajetórias de vida - e trazem suas ideias e opiniões em torno delas, mas 
também atendem a uma demanda do mercado editorial, isto é, seguem exigências de 
seus editores. Mesmo Maria Clarice Marinho Villac, publica suas obras em um 
momento em que livro dedicados à infância, como os de Arnaldo de Oliveira Barreto e 
de Monteiro Lobato, por exemplo.  

A Condessa de Ségur, ouisa May Alcott e Maria Clarice Marinho Villac promovem 
as instituições da infância, da família, da religiosidade e da educação em seus livros, 
colaborando para sua difusão e consolidação no interior da sociedade. Elas também 
têm a possibilidade de se expressar sua opiniões nestes livros, sem perder de vista a 
defesa destas instituições.  

Neste estudo, considera-se, pois, que a infância, a família, a religiosidade e a 
educação são instituições imaginárias presentes na sociedade moderna. Tais 
instituições asseguram o bem-estar da criança, permeada por um grupo de parentes, 
bem como de professores, preceptores ou tutores e de uma religião, com seus ritos, 
que contribuem para o cuidado e a orientação dela.  

Por outro lado, a instituição da educação assenta na forma escolar, que constitui 
uma relação entre um professor e um aluno. Esta relação é construída em sociedades 
baseadas na escrita, "que permite a acumulação da cultura até então conservada no 
estado incorporado" e que "torna cada vez mais indispensável a aparição de um 
sistema escolar" (VINCENT, LAHIRE, THIN, 2001, p. 28). A forma escolar acontece 
em um espaço específico, com regras e rotinas determinadas. Assim, espera-se que o 
aluno incorpore não somente a habilidade da escrita, mas também as regras que 
dirigem este espaço. Trata-se, pois, do aprendizado de formas de exercícios de poder, 
que são representado por regras impessoais e a serem obedecidas pelos alunos. 
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Todos os livros escolhidos para este trabalho trazem, tanto as instituições 
imaginárias, quanto a forma escolar, em diferentes proporções, ressaltando uma das 
instituições na sua relação com as demais, trazendo possibilidades de cuidados com a 
infância. Em uma mesma coleção, as escritoras dão destaque a diferentes instituições 
e indicando o que acreditavam ser importante no trato com crianças e jovens.  

Na “Trilogia de Fleurville”, da Condessa de Ségur, a protagonista é Sofia, 
acompanhada por suas amigas, Margarida, as irmãs Camila e Madalena e o primo 
Paulo. A trilogia é composta pelos títulos As meninas exemplares, Os desastres de 
Sofia e As férias. O primeiro livro é As meninas exemplares, que traz a mansão de 
Fleurville, na qual vivem as irmãs Camila e Madalena, crianças que nunca se 
desentendem, juntamente com sua mãe, Mme. de Fleurville. A elas se juntam Mme. 
de Rosbourg e sua filha Margarida, que foram resgatadas de um acidente de carruagem 
próximo à mansão. Mãe e filha se juntam à família de Fleurville. Margarida se esforça 
para ter um comportamento adequado, mas comete alguns deslizes. Mme. de 
Rosbourg e de Fleurville estão atentas ao movimento das filhas, estando prontas para 
auxiliá-las e orientá-las.  

Neste cenário de certa tranquilidade, aparece Sofia para visitar suas amigas na 
mansão. Sofia acaba se destacando na narrativa por conta de seu comportamento 
agressivo e glutão. A menina é órfã e sua madrasta, Mme. de Fichini a maltrata e 
espanca, não sabendo conversar com a criança. Por fim Sofia passa a viver na mansão 
de Fleurville e recebe um tratamento diferente. Se comete falhas, Mmes. de Fleurville 
e Rosbourg a orientam de forma que reconheça seus erros. Segundo Bouillé, outras 
formas de disciplina vieram a substituir os castigos físicos, como a interiorização, que 
faz com que a criança se arrependa de suas faltas (apud PERROT, 2009, p. 145). 

Os desastres de Sofia é uma coletânea de acidentes que acontecem com a menina, 
seus brinquedos e animais de estimação. No final da narrativa,, Sofia embarca seus 
pais e Paulo para a América. Em As férias Sofia reencontra seu primo e relembra do 
naufrágio em que perdeu sua mãe. Nesta obra também aparecem os primos de Camila 
e Madalena: Léon, Jean e Jacques. Novas travessuras também têm seu espaço na 
publicação.  

Os romances da Condessa de Ségur trazem à tona a vida da aristocracia francesa 
do século XIX, mas com roupagens do século XVIII, no tempo da monarquia. A família 
se configura de diferentes maneiras, com mulheres que são mães e que cuidam de 
outras crianças. Também há a figura paterna, que se apresenta no Sr. de Rosbourg, 
que, além de pai de Margarida, cuidou da educação de Paulo durante os anos que 
viveram em uma ilha, longe da civilização. Ele se mostra um tutor atencioso, que 
orienta e cuida do menino.  

Nos romances da Condessa de Ségur, a família apresenta um papel central com 
relação à infância. Cabe a ela cuidar e proteger as crianças, não sendo considerado 
adequado o maltrato e a agressão física. Isso não significa que não existe rigor e 
também castigos, mas estes são no sentido de levar a criança a se arrepender de seu 
erro.  
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A educação também está presente nos romances da Condessa. Na casa as meninas 
têm momentos dedicados aos estudos e à recreação. A forma escolar, com regras e 
rotinas pré-estabelecidas também está presente, apesar de não ocorrer no espaço de 
uma escola. Mesmo Paulo, que passou um longo período em uma ilha com o Sr. de 
Rosbourg, teve aulas de leituras, escrita, história e catecismo. O imaginário social da 
escola esta presente em todos os lugares, mesmo na ausência dela, como no caso da 
ilha.  

A religiosidade, outra instituição imaginária, também está presente, especialmente 
no livro As férias, pois quando o Sr. de Rosbourg, juntamente com Paulo se encontram 
na ilha, sua esperança os alimentava a reencontrarem sua família, o que acaba 
ocorrendo ao longo do livro. Por outro lado, atitudes como a caridade e a solidariedade 
também emergem em As meninas exemplares, quando Mme. de Rosbourg compra 
uma casa e móveis para uma mãe com sua filha, que perdeu o marido no mesmo 
naufrágio do Sr. de Rosbourg. Ela se compadece da situação da mulher, que, 
diferentemente dela, não possui recursos para sobreviver. Margarida, Sofia, Camila e 
Madalena auxiliam Mme. de Rosbourg e são tocadas pelo gesto da senhora. A 
religiosidade não está presente de forma tão intensa, mas se mostra importante para 
sensibilizar a infância. 

O romance Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, conta a história das irmãs March; 
Margarida, Josefina, Elizabete e Amy. Elas pertencem a uma família que perdeu seu 
patrimônio, o que levou às irmãs mais velhas, Margarida e Josefina, a saírem de casa 
para trabalhar, juntamente com sua mãe, Srª. March. Meg é governanta de duas 
crianças, enquanto Jô trabalha como dama de companhia de uma tia abastada. Bete 
se dedica aos afazeres domésticos, enquanto Amy frequenta a escola. Seu pai, Sr. 
March, está lutando na Guerra Civil e a família passa um ano distante dele. As quatro 
irmãs procuram aperfeiçoar sua conduta ao longo deste período.  

As jovens também fazem amizade com seu vizinho, Lourenço, que vive junto com 
seu avô e tem aulas com um preceptor, Sr. Brooke. Ao longo do ano as irmãs vivem 
diferentes situações de aprendizado, aprendendo a não ser muito vaidosas e abrir mão 
de bens materiais supérfluos. Lourenço as acompanha em alguns momentos e também 
passa a ter uma atitude diferente com relação ao trabalho. O desfecho do livro se dá 
com o retorno do pai e o noivado de Margarida, a mais velha das irmãs.  

No romance Boas esposas, cerca de dois anos se passam após o desfecho do 
primeiro livro. No início do livro a narrativa se volta para os preparativos e o 
casamento de Margarida. Esta enfrenta alguns desafios no início de sua vida de casada, 
mas conta sempre com os conselhos e o apoio da Srª. March. As outras irmãs também 
amadurecem e Josefina se casa com o professor Bhaer e Amy se casa com Lourenço. 
Bete é a irmã que falece jovem, vítima da febre amarela contraída na infância.  

Em seus livros, Louisa May Alcott traz uma família da aristocracia, que, apesar de 
se encontrar em uma condição empobrecida, ainda possui uma empregada e uma casa 
espaçosa, próxima à floresta. Ao longo dos romances destaca-se que o dinheiro e o luxo 
não são suficientes para garantir a felicidade, mas é preciso valorizar o trabalho, que 
garantiria uma vida digna.  Josefina é a personagem mais impulsiva, sempre 
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procurando se conter e ser mais obediente, sendo acompanhada pelo olhar atento e 
carinhoso da mãe. As jovens dos livros de Mulherzinhas, já não são crianças e se 
preparam para ingressar no mundo adulto. Esta passagem é acompanhada pelos pais, 
especialmente pela mãe. Mesmo casadas, as irmãs continuam sendo as meninas da 
Srª. March, disposta a dar conselhos e orientações. A família se mostra um núcleo 
sempre presente no crescimento e  amadurecimento das jovens. Mais uma vez é a 
instituição da família que possui um papel preponderante, tal qual como nos romances 
da Condessa de Ségur.  

A educação também está presente, tanto o lar, quanto na própria escola. Em 
Mulherzinhas Amy é a irmã que frequenta a escola por pouco tempo, até ser punida 
com bolos na mão por ter distribuído doces na sala de aula. A situação se mostrou 
humilhante para a criança, que pede à Srª. March para não mais retornar à escola. A 
relação entre o professor e a aluna ficou abalada, pois a criança desrespeitou as regras 
e o professor a puniu com agressividade, sem contribuir que ela reconhecesse sua falta. 
A mãe escreve uma carta ao professor e Amy passa a estudar em casa. Amy e Bete, que 
são as irmãs mais novas, dedicam-se aos estudos, porém não com a mesma rotina e 
regras que encontrariam na escola. 

A religiosidade não é expressa de maneira direta, mas há um livro que norteia a 
conduta das irmãs March em Mulherzinhas, de autoria de John Bunyan, chamado A 
viagem do Peregrino. Neste livro, Cristão carrega um pesado fardo para alcançar a 
Cidade Celestial, acompanhado por um anjo. As jovens tomam a história como um 
modelo e decidem abrir mão de seus fardos, como a vaidade, o orgulho ou a timidez. 
Assim, ao longo do ano elas procuram aperfeiçoar-se espiritualmente, procurando 
minimizar seus fardos, que seriam os defeitos de sua conduta. A crença nesta 
possibilidade de mudança é o que mobiliza as jovens ao longo de todo o romance.  

A obra de Maria Clarice Marinho Villac tem um viés autobigráfico, uma vez que ela 
relata acontecimentos vivenciados na infância. O livro Clarita da pá virada relata as 
experiências nas fazendas do avô, entre travessuras e brincadeiras. Trata-se de uma 
família aristocrática, porém nos moldes brasileiros, com diversos familiares e 
empregados convivendo juntos em uma mesma casa. Estes empregados são negros, 
descendentes dos escravos que trabalhavam naquelas terras. A família é composta por 
familiares e empregados, cada qual ciente de seu lugar. Mesmo as crianças, que, apesar 
de poderem dar vazão às invenções, precisam respeitar os adultos, podendo ser 
punidas severamente por eles.  

Neste primeiro volume, além de passar longas temporadas nas fazendas do avô, 
Clarita também frequenta a escola e o colégio, aprendendo alguns elementos de 
catecismo e de leitura e escrita. Contudo, esta vivência escolar dura pouco, pois ao 
frequentar a escola, sua família acaba se mudando para o Rio de Janeiro e no colégio 
a menina contraiu caxumba.  

A permanência mais longa em uma instituição escolar será relatada em Clarita no 
Colégio. Maria Clarice Marinho Villac frequentou o Colégio Progresso Campineiro, um 
internato feminino na cidade de Campinas (SP).  Em seu romance, ela traz algumas 
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das vivências escolares, trazendo, suas peraltagens e os aprendizados possibilitados 
pela vida escolar.  

Assim, em Clarita da pá virada, é a família que ocupa grande parte da narrativa. 
Está família reúne uma infinidade de parentes e criados, que cuidam da criança e a 
aconselham. Os avós interferem na formação de todas as crianças, sejam seus filhos, 
ou seus netos. Os pais de Clarita nem sempre podem tomar decisões com relação à 
formação de sua filha.  

No colégio Clarita não pode contar com a benevolência de seus avós, que sempre a 
defendiam na presença dos pais. Ela precisa aprender a controlar seus impulsos e 
adequar-se às regras do internato. A religião católica se mostra um recurso importante 
para a criança, pois, por meio dela, começa a buscar  mudar sua conduta. A educação 
da criança é assegurada por adultos que conseguem ser rigorosos e carinhosos ao 
mesmo tempo, como é o caso da diretora e das professoras.  

Nesta publicação a educação entra em cena para auxiliar a criança, juntamente 
com a religiosidade. A educação se pauta na forma escolar, ocorrendo dentro de uma 
escola, mais especificamente, um internato. As alunas passam longos períodos de 
tempo neste espaço, havendo momentos dedicados aos estudos e também a recreação. 
As regras impessoais também se fazem presentes, no olhar vigilante das professoras, 
inspetoras e demais funcionárias. Quando algo inadequado acontece, a diretora logo é 
informada e chama as alunas responsáveis. 

Clarita passou pelo escritório da diretora várias vezes e, em todas elas, D. Emília a 
auxiliava a lembrar do fato ocorrido e fazia refletir sobre seu erro sentada em um 
banco. Este recurso utilizado por D. Emília é similar àquele de Mme. de Fleurville, que 
também faz as crianças pensarem em suas atitudes.  

Castigos físicos não são utilizados no Colégio Progresso, mas a religiosidade se 
mostra forte nas atividades que são oferecidas. Por meio da religiosidade as alunas são 
levadas a pensar em seu comportamento perante uma instância superior. Deus vigia 
os passos das crianças, da mesma forma que as professoras e inspetoras o fazem. 
Clarita passa a frequentar todas as atividades religiosas oferecidas pelo colégio, como 
o catecismo, a crisma e as associações religiosas. A menina é convidada a pensar em 
sua postura, mesmo que por vezes este percurso lhe pareça difícil.  

Também é a religiosidade que orientou a formação dos filhos de Maria Clarice, que 
é relatada nos apontamentos registrado na obra Cinco travessos: amiguinhos de Jesus 
Hóstia. Cinco travessos assemelha-se a um manual destinado às mães com 
orientações para a formação de seus filhos. Na obra a “mãe brasileira” – pseudônimo 
utilizado pela escritora – relata como buscou criar seus cinco filhos dentro dos 
preceitos da moral católica, estimulando-os a amarem Jesus e a realizarem sua 
Primeira Comunhão o mais cedo possível.  

Além disso, a mãe lê muitas histórias da Bíblia, para auxiliar as crianças a 
pensarem em seu comportamento. Realiza exames de consciência todas as noites com 
cada uma das crianças, para que contem suas atitudes ao longo do dia. Também não 
deixa que assistam filmes no cinema para não perderem sua pureza. A mãe adota um 
postura rigorosa com suas crianças, fazendo grande uso da religião para indicar-lhes 



 

 
 

14 

o caminho tido como adequado. Também reconhece as dificuldades de cuidar de cinco 
crianças, procurando ser ela mesma um exemplo para elas. Cuidar de seus filhos, 
peraltas como ela foi na infância, se mostra um desafio à sua paciência. 

Nos livros das escritoras o destaque é a instituição imaginária da infância, 
diferente da adulta. Além de ser diferente do adulto, a infância se mostra vulnerável, 
necessitando do cuidado e da orientação do adulto. As escritoras trazem, em suas 
publicações, maneiras de impor regras e lidar com a infância, em diferentes períodos 
e lugares, mas que ainda fazem sentido para as gerações atuais. Rigor, reflexão sobre 
os erros, orientação dos adultos fazem parte dos cuidados com a infância. 

Além da infância, outra instituição que emerge nas obras é a da família. A família 
é a instituição a qual diferentes profissionais passam a se dirigir, como médicos e 
especialistas da área social. Em geral a família é aquela composta por pai, mãe e seus 
filhos, mas que pode ter outras configurações também, ampliando para outros 
parentes que convivem em um mesmo lugar. No interior da família cabe aos pais zelar 
pelo bem-estar de seus filhos, orientando-os e instruindo-os.  

A religiosidade é outra instituição que se mostra presente nos romances das 
escritoras, por vezes de maneira mais sutil, mas também de forma mais intensa. Todos 
os livros trazem a religião cristã, que busca um aperfeiçoamento espiritual e um 
desapego de bens materiais, que estão sempre circundando as personagens. A religião, 
nos romances, serve como mote para a reflexão sobre a conduta e para modificá-la. 

A educação, por sua vez, se manifesta no lar e na escola, constituindo diferentes 
formas de relações entre o professor e seu aluno. Esta relação está permeada de regras 
e rotinas de estudo. Mesmo no ambiente doméstico esta forma escolar está presente, 
de forma a incutir no aluno a rotinas de trabalho e as relações de poder que existem 
na sociedade.  

A família, a religiosidade e a educação se combinam de diferentes maneiras em 
cada um dos romances para assegurar a formação da infância. As escritoras 
conseguiram cativar seu público a seu tempo e os editores viram em seus livros 
potencial para continuar reinventando estas obras. O formato, as ilustrações e algumas 
passagens dos romances foram suprimidos ou modificados, porém as instituições 
imaginárias permanecem, dialogando e convencendo os leitores sobre as maneiras de 
lidar com a infância e de portar perante o mundo adulto. 

 
2. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Os livros da Condessa de Ségur, Louisa May Alcott e Maria Clarice Marinho Villac 
trazem narrativas sobre crianças e jovens, vivenciadas especialmente no ambiente 
doméstico. Tais histórias trazem um pouco das próprias experiências de vida de cada 
uma das escritoras, que vivenciaram sua infância e juventude em diferentes países e 
épocas. Suas experiências, marcadas tanto pela alegria, quanto pelo sofrimento, se 
mostraram importantes para o tecido de suas narrativas. Como sujeitos da sociedade 
moderna, membros da aristocracia, elas puderam ter acesso à educação e aprender a 
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ler e escrever. Tais recursos, assim como suas relações sociais, permitiram que estas 
mulheres pudessem escrever e publicar seus livros. 

Seus livros trazem as instituições da infância, da família, da religiosidade e da 
educação, aqui entendidas como instituições imaginárias da sociedade, que se 
enraizaram e consolidaram ao longo das décadas. As escritoras, promovem estas 
instituições em suas obras e também indicam formas de tratar da infância em um 
conjunto, que pode se mostrar positivo para a criança/ jovem. Se as escritoras 
puderam manifestar suas opiniões em seus livros, elas também atenderam aos 
desígnios de seus editores.  

Estas instituições permanecem na sociedade e as editoras atuais continuam 
publicando estas obras, combinando o caráter educativo com o recreativo nestas 
obras. As adaptações no texto e na apresentação das obras são apenas recursos para 
atrair a atenção dos leitores, com textos que ainda têm as instituições bastante 
presentes.  
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RESUMO  

O presente trabalho evidencia a história da escolarização da infância no Rio Grande 
do Norte, a partir da análise do lugar social dos primeiros Grupos Escolares. 
Respaldamos teórico-metodologicamente em Magalhães (1996; 2010), Chartier 
(1990), Foucambert (2010), Julia (2001), Souza (1998; 2009), Vidal (2006), Vincent 
et al (2001). O corpus documental constitui-se de Atas, Decretos, Leis, Relatórios de 
Instrução Pública e de Ensino, Diários de Classe (1919), provenientes do Arquivo 
Público do Estado. E, ainda, de Regimentos Internos dos Grupos Escolares (1909), o 
Jornal A República, a Revista Pedagogium, encontrados no Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte. No Programa de Ensino do Curso Graduado 
verifica-se conformações curriculares para a consecução dos objetivos que abrangiam 
a aprendizagem da leitura e escrita da língua materna, cálculo elementar, instrução 
moral e homogeneização cultural, acompanhados por meio de programas e das 
justificativas para sua permanência, com reduções ou ampliações. Buscavam formar 
integralmente a infância, intuito indispensável à vida na sociedade que se pretendia 
moderna. 
 
PALAVRAS-CHAVE  

História da Educacão, Escola Graduada, Grupos Escolares. 
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O presente trabalho busca estudar a história da escolarização da infância no Rio 
Grande do Norte, a partir da análise do lugar social dos primeiros Grupos Escolares. 
Em conformidade com pesquisas que visam perscrutar a constituição do modelo 
escolar moderno no Brasil (Vidal; Biccas, s.d), respaldamos nossas análises sobre o 
projeto educacional republicano proposto no Governo de Pedro Velho de Albuquerque 
Maranhão (30 de setembro de 1892, 1896) e continuado no Governo Alberto 
Maranhão (1900-1904;1908-1913), como também de Antônio José de Melo e Souza 
(1907-1908), por ato da Lei n. 249, de 22 de novembro de 1907. 

Considerando a forma e cultura escolar, o estudo fundamenta-se em estudos em 
cuja investigação vem elaborando quadros compreensivos sobre a escolarização 
dos saberes sociais em disciplinas escolares e a produção das práticas escolares, 
atentando para uma dinâmica própria da escola brasileira (Vidal; Biccas, s.d). 

Estas atravessaram, particularmente, o período que se estende de 1770 a 1970, na 
compreensão de que foi nesse momento que se constituiu, se difundiu e se consolidou 
uma forma escolar brasileira. O recorte temporal se inicia com as leis pombalinas e a 
os primeiros movimentos de organização do sistema público de ensino em São Paulo 
e termina com a extinção dos Grupos Escolares pela Lei n.5692, 11 de agosto de 1971, 
que ampliou a escolarização obrigatória para 8 anos. 

O corpus documental constitui-se de Atas, Decretos e Leis, provenientes do 
Arquivo Público do Estado-APE/RN. Entende-se que a legislação educacional define 
consensos e irradia objetivos amplos. Os regulamentos, normas, programas e 
prescrições atuam sobre os procedimentos didáticos específicos e evidenciam os 
propósitos pretendidos. 

São analisados também os Relatórios de Instrução Pública e de Ensino, elaborados 
por inspetores escolares e delegados de ensino, bem como Diários de Classe (1919), 
produzidos por professores, para a compreensão da dinâmica do fenômeno escolar. 
Materiais que documentam o entendimento e as apropriações possíveis dos objetivos 
por se constituírem enquanto prescrições legais, promovem debates e evidenciam 
relatos de práticas. 

No que tange aos Diários de Classe (1909), trata-se do registro das professoras 
Helena e Josefa Botelho no Grupo Escolar “Joaquim Nabuco”, em seu primeiro ano de 
funcionamento. Estes revelam os elementos determinantes na configuração da escola 
primária, em geral, e sugerem operações analíticas para a coleta de fontes. 

Usamos, ainda, Regimentos Internos dos Grupos Escolares (1909; 1925), o Jornal 
A República, a Revista Pedagogium, como também o livro Um século de Ensino 
Primário (Lima, 1927), encontrados no acervo do Instituto Histórico e Geográfico do 
Rio Grande do Norte/IHGRN. Fontes diversas as quais evidenciam as inúmeras 
iniciativas para a efetivação do projeto de expansão escolar. 

Respaldamos teórico-metodologicamente em Magalhães (1996; 2010), Chartier 
(1990), Foucambert (2010), Julia (2001), Souza (1998; 2009), Vidal (2006), Vincent 
et al (2001), dentre outros. 
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O intuito é aglutinar-se aos estudos que visam compreender o processo de 
construção da concepção da escola primária, as iniciativas modelares, os aspectos 
organizacionais, curriculares e internos à instituição como estratégia para tornar a 
escola uma aspiração política e social. E, desse modo, analisar o significado simbólico 
da escola no período republicano. 

Surgidos no corpo das Leis de 1893, em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
regulamentados e instalados a partir de 1894 no Estado de São Paulo, os Grupos 
Escolares emergiram ao longo das duas primeiras décadas republicanas. Foram 
instalados nos Estados do Rio de Janeiro (1897); do Maranhão e do Paraná́ (1903); 
de Minas Gerais (1906); da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Espírito Santo e de 
Santa Catarina (1908); do Mato Grosso (1910); de Sergipe (1911); da Paraíba (1916) e 
do Piauí́ (1922).  

No Rio Grande do Norte a criação dos Grupos Escolares ocorreu em cumprimento 
da Lei n. 249, de 22 de novembro de 1907, que autorizou a Reforma do Ensino 
Primário. Pelo Decreto n. 178, de 29 de abril de 1908, foi instalada a Escola Normal de 
Natal para o preparo de professores de ambos os sexos, restabelecida a Diretoria Geral 
de Instrução Pública – extinta em 1900 –, e criada uma rede de Grupos Escolares. 

Em 1906, o professor Francisco Pinto de Abreu, Diretor do Atheneu Norte-Rio-
Grandense, apresentava em Relatório de Instrução, preocupações com o ensino 
primário, onde as poucas escolas existentes encontravam-se desprovidas de material, 
não satisfaziam às necessidades da população, se destruindo pela falta de estímulos do 
magistério mal remunerado e desprotegido, assim como pelo relaxamento da 
fiscalização. Para este Diretor era um dever urgente a Reforma do Ensino Primário, 
uma vez que a instrução primária a seu ver era “indispensável a todas as classes sociais; 
é a base necessária à secundária, como esta ao ensino superior. E ela é quem habilita 
o bem viver, ao desempenho das funções de cidadão, por modesto que seja seu posto 
no largo campo de concorrência vital” (Rio Grande do Norte, 1906). 

Voltava sua atenção aos professores, especialmente com sua formação:  

Urge providenciar sobre o preparo dos mestres, garantindo-lhes vencimentos 
compensadores; definir a competência municipal nessa matéria; rever os 
regulamentos para simplificar os programas e adotá-los às nossas condições de 
vida; reformar o sistema defeituoso de inspeção; restabelecer o fundo escolar, 
escriturado especialmente no tesouro, sabiamente previsto por uma lei de 1892, 
com a contribuição forçada de todos os municípios, incumbindo- se no Estado da 
construção de escolas e custeio do Instituto Profissional (Rio Grande do Norte, 
1906).  

O Grupo Escolar Augusto Severo foi a primeira instituição do gênero estabelecida 
na capital, a partir do Decreto n. 174, de 05 de março de 1908, o qual autorizou a 
construção de seu prédio, nos moldes dos de São Paulo. Desde sua criação esta escola 
primária serviu à prática dos mestres normalistas. Este caráter foi reconhecido pelo 
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Decreto n. 198, de 10 de maio de 1909, o qual o elevou a instituição modelar para as 
demais escolas primárias no Rio Grande do Norte. 

O Governador Antônio de Souza havia autorizado a construção do edifício 
moderno “Augusto Severo” para fazer parte do programa urbano-cultural de 
edificações modernas da cidade do Natal. As plantas e o orçamento da obra já haviam 
sido organizados por ordem do Governador que antecedeu sua administração, o Exmo. 
Dr. Tavares de Lyra o qual contratou o arquiteto Herculano Ramos. O prédio do 
Augusto Severo estaria concluído em 31 de dezembro de 1907 e seria inaugurado em 
janeiro seguinte (Rio Grande do Norte, 1907). 

Entretanto a instalação do Grupo Escolar Augusto Severo se deu a 12 de junho de 
1908. Inaugurado em espetacular festa pública e cívica, dirigido pelo professor 
Ezequiel Benigno de Vasconcelos Júnior, também diretor da Escola Normal, surgiu 
como paradigma de inovação pedagógica para as demais instituições escolares 
primárias do estado, disseminando as propostas pedagógicas de Pestalozzi e de 
Froebel (Vidal, 2006, pp. 16-17). 

A construção de prédios próprios, destinados ao funcionamento dos Grupos 
Escolares, deu novo sentido à escola. Era um espaço que possibilitava “a formação de 
hábitos de higiene, de moralizac ̧ão e de controle” (Vidal, 2006, p. 35). 

O Grupo Escolar, moderno tipo de escola graduada e extensa, “é o conjunto de 
várias escolas, seriadas nos conhecimentos, unificadas pela direção, mas autônoma 
tecnicamente para a mais ampla transmissão de um saber organizado e gradual.” 
(Relatório de Ensino, 1924: p. 6). 

O Grupo Escolar Augusto Severo, inserido nestas configurações, destinava seu 
fazer pedagógico a uma sociedade em vias de desenvolvimento material, cultural e 
urbano. Posteriormente foi criado o Grupo Escolar Frei Miguelinho, Decreto n. 277 -
B- de 28 de novembro de 1912, inaugurado em 1913, no bairro do Alecrim.  

Souza (1998) constatou que, no Estado de São Paulo, os primeiros Grupos 
Escolares eram “templos de civilização”, típicas escolas urbanas. No Rio Grande do 
Norte, estas instituições também serviram para irradiar os saberes republicanos por 
meio do método intuitivo e foram sucessivamente criadas, por uma série de atos 
administrativos, em importantes vilas e cidades norte-rio-grandenses, a exemplo de: 

Grupo Escolar “30 de Setembro”, na cidade de Mossoró (Decreto n.180, de 15 de 
novembro de 1908); 

Grupo Escolar “Senador Guerra”, na cidade de Caicó (Decreto n.189, de 16 de 
fevereiro de 1909); 

Grupo Escolar “Thomaz de Araújo”, na cidade de Acary (Decreto n.193, de 13 de 
março de 1909); 

Grupo Escolar “Antônio Carlos”, na cidade de Caraúbas (Decreto n.194, de 15 de 
março de 1909); 
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Grupo Escolar “Almino Afonso”, na cidade de Martins (Decreto n.196 de 21 abril 
de 1909); 

Grupo Escolar “Coronel Mariz”, na vila de Serra Negra (Decreto n.202, de 02 de 
julho de 1909); 

Grupo Escolar “Barão de Mipibú”, na cidade de São José (Decreto n.204, de 12 de 
agosto de 1909); 

Grupo Escolar “Moreira Brandão”, na vila de Goianinha (Decreto n.220, de 07 
de maio de 1910); 

Grupo Escolar “Fabrício Maranhão”, na vila de Pedro Velho (Decreto n.224, de 
08 de julho de 1910); 

Grupo Escolar “Antônio Azevedo”, na cidade de Jardim do Seridó (Decreto n.225, 
de 08 de julho de 1910); 

Grupo Escolar “Nísia Floresta”, na vila de Papary (Decreto n.226, de 08 de julho 
de 1910); 

Grupo Escolar “Joaquim Correia”, na vila de Pau dos Ferros (Decreto n.234, de 
10 de novembro de 1910); 

Grupo Escolar “Jacumaúma”, na cidade de Arez (Decreto n.243, de 04 de marco 
de 1911); 

Grupo Escolar “Tenente Coronel José Correia”, na cidade de Assú (Decreto n.254, 
de 11 de agosto 1911); 

Grupo Escolar “Auta de Souza”, na cidade de Macaíba (Decreto n.255, de 19 de 
outubro de 1911); 

Grupo Escolar “Cap. Mor Galvão”, na cidade de Currais Novos (Decreto n.256, 
25 de novembro de 1911); 

Grupo Escolar “Ferreira Pinto”, na cidade de Apodi (Decreto n.257, de 25 de 
novembro de 1911); 

Grupo Escolar “José Rufino”, na cidade de Angicos (Decreto n.258, de 11 
dezembro de 1911); 

Grupo Escolar “Alberto Maranhão”, na cidade de Nova Cruz (Decreto n.263, 08 
de janeiro de 1912); 
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Grupo Escolar “Coronel Fernandes”, na cidade de Luiz Gomes (Decreto n.265, de 
20 de janeiro de 1912); 

Grupo Escolar “Felipe Camarão”, na cidade de Ceará Mirim (Decreto n.266, de 
23 de março de 1912); 

Grupo Escolar “Dr. Otaviano”, na cidade de São Gonçalo (Decreto n.275, de 18 de 
setembro de 1912); 

Grupo Escolar “Frei Miguelinho”, na cidade de Natal (Decreto n.277-B, de 28 de 
novembro 1912); 

Grupo Escolar “Pedro Velho”, na cidade de Penha/Canguaretama (Decreto 
n.286, de 10 de julho de 1913); 

Grupo Escolar “Quintino Bocaiúva”, na cidade de Santa Cruz (Decreto n.26, de 7 
de dezembro de 1914); 

Grupo Escolar “Cons. Brito Guerra”, na cidade de Areia Branca (Decreto n.59, de 
07 de dezembro de 1916); 

Grupo Escolar “Meira e Sá”, na cidade de Santana do Matos (Decreto n.75, 18 de 
marco de 1918); 

Grupo Escolar “Pe. Cosme”, na cidade de Baixa Verde (Decreto n.85, de 04 de 
dezembro de 1918); 

Grupo Escolar “Joaquim Nabuco”, na cidade de Taipu (Decreto n.86, de 08 de 
janeiro de 1919); 

Grupo Escolar “Barão do Rio Branco”, na vila de Parelhas, Município de Jardim 
do Seridó (Decreto n.87, de 13 de janeiro de 1919); 

Grupo Escolar “Tito Jácome”, na cidade de Augusto Severo (Decreto n.92, de 03 
de abril de 1919); 

Grupo Escolar “Duque de Caxias”, na cidade de Macau (Decreto n.198, de 26 de 
fevereiro de 1923); 

Grupo Escolar “João Godeiro”, na cidade de Patu (Decreto n.321, de 28 de 
fevereiro de 1927); 

Grupo Escolar “Margarida de Freitas”, na cidade de Porta Alegre (Decreto n.338, 
de 11 de agosto de 1927); 
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Grupo Escolar “Amaro Cavalcanti”, na cidade de São Tomé (Decreto n.368, de 31 
de dezembro de 1927); 

Grupo Escolar “Manoel Dantas”, na cidade de Santo Antônio (Decreto n.350, de 
15 de dezembro de 1927); 

Grupo Escolar “Cel. Antônio Lago”, na cidade de Touros (Decreto n. 350,15 de 
dezembro de 1927); 

Grupo Escolar “Cap. José da Penha”, na cidade de Baixa Verde (Decreto n.350, 
15 de dezembro de 1927). 

FONTE: LEIS E DECRETOS DO GOVERNO (RIO GRANDE DO NORTE, 1907-1927). 

Até o início da década de 1920, os Grupos Escolares estavam instalados em 
diferentes regiões do Estado denotando a expansão do ensino primário. O Relatório 
do Governador José Augusto Bezerra de Medeiros (1924) faz referência a existência de 
15 (quinze) Grupos Escolares. Em seu relato assinalava: 

ainda não está, porém, definitivamente compreendido, entre nós, o alto alcance 
desse tipo de escola. Ora, lhe atribuem exagerado poder, que lhe falta, em 
verdade; ora, o ridicularizam, devido ao modernismo de sua técnica, ou, o 
malsinam pelas exigências materiais que lhe são necessárias, sob pena de se 
tornar ineficaz o seu esforço (Relatório de Ensino, 1924: p. 6). 

Entretanto, ele reconhecia o papel fundamental da instituição para a instrução 
primária na sociedade. 

É improcedente qualquer das objeções: o grupo escolar representa, na ordem 
pedagógica, o mesmo que, em outros departamentos da atividade social, 
representam os hospitais, os gabinetes de identificação, as oficinas elétricas, etc. 
etc., onde se realizam as conquistas da ciência contemporânea, consoante a 
observação diurna dos especialistas e os avanços do progresso mental da 
sociedade (Relatório de Ensino, 1924: p. 6). 

Os Grupos Escolares contribuíram para o embelezamento das cidades, com a 
majestosa arquitetura e a divulgação de ideais cívicos e para o asseio urbano, através 
da exigência de vacinac ̧ão das crianc ̧as para a realizac ̧ão das matrículas. 

A escola, pelo molde antigo, não poderia mais servir nos ‘meios’ adiantados, para 
somente desasnar, ou, melhor, alfabetizar a infância; hoje, nos ‘meios’ mais 
cultos, como as cidades e as capitais, as necessidades da população não se 
restringem a uma mera aquisição de leitura, escrita e tabuada, como ainda 
poderemos consentir, em falta de coisa melhor, nas pequenas vilas, povoações, 
arraiais e fazendas do centro do estado (Relatório de Ensino, 1924: p. 6). 
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A Escola Graduada possuía um Programa de Ensino diverso e, por suas dimensões 
tempo e espaço, ordenava a escola, demarcando e definindo um fazer pedagógico 
peculiar. No Grupo Escolar Modelo Augusto Severo o trabalho educativo ocorria em 
três tipos de Cursos, também denominados Escolas. Curso Infantil Misto, Curso 
Elementar e Curso Complementar. 

Programa de Ensino do Curso Graduado: Leitura; Escrita e Caligrafia; Língua 
Nacional; Cálculo Aritmético sobre número inteiros e frações; Geometria Prática 
(taquimetria); Sistema métrico decimal; Noções de Geografia Geral e Corografia 
do Brasil, especialmente do Rio Grande do Norte; Rudimentos de História Pátria, 
especialmente do Rio Grande do Norte; Instrução Moral e Cívica; Desenho; 
Noções de Ciências Físicas e Materiais; Economia Doméstica; Cantos Escolares 
e Hinos Patrióticos; Trabalhos Manuais e Exercícios Físicos. (Regimento Interno 
dos Grupos Escolares, 1909;1925) 

Verifica-se conformações curriculares para a consecução dos objetivos que 
abrangiam a aprendizagem da leitura e escrita da língua materna, cálculo elementar, 
instrução moral e homogeneização cultural, acompanhados por meio de programas e 
das justificativas para sua permanência, com reduções ou ampliações. 

O Programa de Ensino do Grupo Escolar Augusto Severo contemplava disciplinas 
de caráter intelectual, científico, cívico-patriótico que buscavam formar integralmente 
a infância. Neste momento, o saber adquirido na instituição escolar se revestia de 
importância, uma vez que a capacidade de ler e escrever era indispensável à vida na 
sociedade que se pretendia moderna. De acordo com os Relatórios de Ensino, a 
instituição cumpria sua função social: 

Não torna-se necessário e imprescindível um conhecimento mais desenvolvido, 
embora, elementar, sobre as múltiplas aplicações da ciência às exigências da 
vida cósmica, e da atividade social: e só o grupo escolar é que pode realizar esse 
desideratum, dada a amplitude e a eficácia do seu mecanismo educativo 
(Relatório de Ensino, 1924: p. 7). 

Isto porque as disciplinas distribuídas no programa de ensino configuram um 
modelo escolar que permitia ao aluno o desenvolvimento físico e mental pautado nos 
princípios ditos modernos. Não deveriam fatigar os infantes. Os alunos deveriam 
higienizar corpos e mentes por meio do aprendizado de códigos e modos de ser. O 
estudo permitia ao aluno o desenvolvimento do raciocínio, do juízo e da moral. 

A partir do dia 1 de fevereiro de 1918, o método de ensino adotado na leitura nos 
Grupos Escolares e Escolas Isoladas era o analítico sintético, conforme a Nova 
Cartilha Analítico Sintética, do professor Mariano de Oliveira. A prática desse método 
no Rio Grande do Norte seguia as instruções da Diretoria Geral da Instrução Pública 
do Estado de São Paulo. O professor diplomado era obrigado a utilizá-lo, em 
substituição ao intuitivo, sendo considerado inapto pela referida Diretoria de Ensino 
se não cumprisse este preceito (Rio Grande do Norte, 1919a, p. 15).  
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No tocante aos materiais didático-pedagógicos evidencia-se os Livros e Cartilhas 
adotados nos Grupos Escolares. Conforme o Regimento Interno (1925), na Escola 
Graduada eram utilizados para o Ensino da Leitura: Ensino Rápido e Cartilha 
Analítico-Sintética, de Mariano de Oliveira; Cartilha Infantil, C.A.Gomes Cardim; 
Cartilha Analítica, de Arnaldo Barreto; Meu Livro (Primeiras e Segundas leituras), 
de Theodoro Morais; Páginas Infantis, de Mariano Oliveira; Leitura Preparatória, de 
Francisco Vianna; Primeiro Livro de Leituras Morais e Instrutivas, de João Kopke. 

Os Diários de Classe, por seu turno, mostram que a escola divide os saberes em 
disciplina, definidas pelo conteúdo a ser trabalhado. Um conteúdo humanístico 
preocupado com o ensino da moral e do civismo numa escola republicana, entre 1908 
a 1920. Como ensinar a moral republicana? 

Os registros da professora Josefa Botelho, em 12 de agosto de 1919, evidenciam as 
lições destinadas aos alunos e fazem referência à Cartilha Ensino Rápido da Leitura, 
de Mariano de Oliveira. Pelo número de edições dessa cartilha evidencia-se o seu grau 
de aceitação nos Grupos Escolares do período. Nos apontamentos da professora estão 
dispostas as disciplinas que compunham o programa de ensino e o respectivo 
conteúdo a ser trabalhado durante a aula. Observamos que era o Livro de Leitura um 
recurso ao qual a professora recorria para o ensino de diferentes matérias. 

Assinalava a preocupac ̧ão da professora, naquele momento, com o espaço 
geográfico: a criança e o mundo. No entanto, não tivemos acesso às respostas dessas 
crianc ̧as quanto às atividades solicitadas. A prática de escrita proposta seria a cópia 
das frases: “A terra é iluminada pelo sol” e “Glorinha gosta de livros de figuras.” 
(Botelho, 1919). As citac ̧ões a serem escritas evidenciam o caráter dos ensinamentos 
ministrados nos Grupos Escolares e o suporte textual utilizado nas lic ̧ões de leitura e 
escrita.  

O Diário de Classe de agosto de 1919 registra atividades que expressam as 
particularidades da educação primária no início do século XX: “Leitura: Ler as 
páginas 42 e 43 da Cartilha do Ensino Rápido. Escrever: Glorinha gosta de livros 
de figuras.” (Botelho, 1919, p. 12).  

Se ao docente caberia lecionar conforme o Regimento dos Grupos Escolares 
(1909a, artigo 80), ou seja, segundo os livros recomendados pelo Diretor Geral da 
Instrução Pública, a professora Josefa Botelho adotava a Cartilha Ensino Rápido da 
Leitura, de Mariano de Oliveira. 

As atividades sugerem as orientações metodológicas e a ideologia difundida para 
que os alunos tivessem orgulho de pertencer a uma instituição escolar. Por exemplo, a 
lic ̧ão do dia, baseada em frases da referida cartilha: 

1. Ofélia já está no Grupo Escolar 

2. Ela já sabe ler, escrever e contar 

3. Hoje ela teve uma lição de geografia 
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4. Sabem vocês como foi a lição?  

5. Primeiro, a professora lhe mostra o globo geográfico. 6. Mostrou-lhe no globo 
os mapas e os continentes (Oliveira, 1944, p. 43). 

As orações: “Ofélia já está no Grupo Escolar”, “Ela já sabe ler, escrever e contar”, 
“Hoje ela teve uma lic ̧ão de geografia” (Oliveira, 1944, p. 42-43), expressam as 
particularidades da educação primária no início do século passado. Os textos mostram 
os valores a serem incutidos nos meninos e meninas que frequentavam o Grupo 
Escolar. Para as meninas, o ensino valorizava atributos como leitura, considerado de 
bom tom para seu papel social de mãe, esposa, professora, enquanto os meninos 
realizavam performances que condiziam com sua função de cidadão. Contudo, ambos 
contribuiriam para a formação da Nac ̧ão. A lic ̧ão evidencia o papel socialmente 
construído para meninos e meninas. Locuções como “O Clóvis quer ser soldado”, 
“Glorinha gosta muito de livros”, “Ela quer ir para o jardim de infância” sugerem 
valores morais que se pretende disseminar na sociedade.  

Não se deve esquecer que essa cartilha surge em um contexto no qual no Brasil há 
o projeto de construir a sociedade letrada, e a educac ̧ão é entendida como elemento 
essencial de mudanc ̧as e transformac ̧ões. Um momento de renovac ̧ão de valores. A 
moral e o civismo faziam parte desse projeto. O culto à Pátria se destacava na literatura 
do período. O livro didático, por sua vez, veiculava a ideologia dominante.  

Finalmente, a institucionalizac ̧ão da educac ̧ão da crianc ̧a e constituic ̧ão da 
sociedade letrada e escriturária norte-rio-grandense aconteceram em um momento 
significativo de transformações econômicas e políticas. Estas configurac ̧ões 
demandavam uma organização social composta por sujeitos cuja formação pautava-se 
em competências cívicas e morais condizentes com os símbolos da República. Além 
disso, ao mesmo tempo em que o discurso pedagógico era perpassado pelos ideais da 
chamada Pedagogia Moderna serviu à constituição de uma forma escolar que tinha em 
suas bases políticas a propaganda dos valores republicanos, o Grupo Escolar, típica 
escola de ensino graduado. 
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RESUMO  

Este artigo é parte de um estudo mais amplo que utiliza a literatura de cordel como 
fonte de pesquisa da história da educação, é uma pesquisa de natureza historiográfica 
com embasamento teórico na Nova História Cultural, nos fundamentamos em: Burke 
(1992); Bosi (1994); Chartier (1990); Freitas (2002); Guerra (2006); Halbwachs 
(1900), dentre outros. O objetivo é analisar a história e a memória do Projeto Cordel 
nas Escolas. O recorte temporal tem início em 1990, ano da idealização do projeto e se 
estende até 2007 quando foi publicado o primeiro livro com cordéis produzidos por 
crianças da rede pública de ensino no município de Teresina. Quanto à metodologia, 
escolhemos trabalhar com a história oral temática, pois os depoimentos foram o ponto 
central das análises. Nesse sentido, a pesquisa é composta por cinco participantes, 
sendo três cordelistas e dois alunos que participaram do Projeto Cordel nas Escolas. 
Os jornais e revistas que circulavam no Piauí entre as décadas de 1970 e 1990, que se 
encontram disponíveis no Arquivo Público de Teresina foram fundamentais para que 
fossem compreendidos os antecedentes históricos do Projeto Cordel nas Escolas. Além 
disso, essas fontes orais e hemerográficas foram confrontadas e analisadas a partir de 
categorias que tiveram como base a análise de conteúdo. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Literatura de Cordel, História da Educação, Cultura Popular. 
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1. INTRODUÇÃO 

A discussão sobre o tema cultura e educação assumiu na contemporaneidade uma 
relevância antes pouco visível para alguns setores da sociedade. Fazer pesquisa sobre 
cultura, popular ou não, vem crescendo rapidamente nas academias. Trabalhar com 
esse binômio é desafiador devido às suas infinitas possibilidades de atuação. No século 
XVIII alguns estudiosos começaram a trilhar esse caminho, pela necessidade de dar 
um sentido a essa cultura que por muito tempo foi excluída dos livros e da própria 
escola.  

 A nova história cultural tem contribuído de forma significativa para o alargamento 
das fontes da história da educação. Essa influência proporciona novos olhares que 
permitem compreender o desenvolvimento dos fenômenos educativos. Nesse 
processo, a apropriação de novos objetos trouxe à tona os folhetos de cordel 
distribuídos e ensinados na escola. 

 No decorrer dessa investigação tivemos contato com as coletâneas de cordéis 
produzidas por alunos da rede pública de Teresina, o que nos fez pensar num estudo 
mais aprofundado sobre o “Projeto Cordel nas Escolas”  e a publicação da “I Coletânea 
de Cordéis Produzidos por Crianças”, no ano de 2007, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Teresina. Por esse motivo, nosso recorte temporal se estende de 1990 a 
2007 em virtude da nossa inquietação quanto à idealização do projeto e os motivos 
que levaram os poetas piauienses à aproximação da escola com a cultura do cordel, 
bem como à concretização do referido projeto, a partir da publicação do primeiro livro 
com cordéis produzidos por crianças da rede pública de ensino. 

 Assim, este trabalho pretende estudar a história e a memória do Projeto Cordel 
nas Escolas, desenvolvido na rede pública de ensino na cidade de Teresina. Partimos 
da seguinte questão: Qual a contribuição do Projeto Cordel nas Escolas para o 
desenvolvimento da cultura cordelista no espaço escolar? O trabalho tem como 
objetivo geral analisar as contribuições do Projeto Cordel nas Escolas.  

Quanto à metodologia, escolhemos trabalhar com a história oral, cujos 
depoimentos foram o ponto central das análises, uma vez que ela “tem como suporte 
as lembranças, evidenciando uma memória coletiva. Esta última pode ser entendida 
como uma somatória de experiências individuais, passíveis de serem utilizadas como 
fontes históricas.” (Freitas, 2002, p.52).  

Assim, partindo do pressuposto de que “a lembrança é a sobrevivência do 
passado”, segundo Bosi (1994, p.53), um dos nossos objetivos é escrever a história e a 
memória de um projeto na escola. Com essa finalidade recorremos a Halbwachs 
(1990), ao explicar que a memória individual está sempre ancorada em uma memória 
coletiva, que se constitui na interação entre membros de um grupo e/ou instituição e 
assim o indivíduo reconhece sua identidade a partir dessas “comunidades afetivas”.  

O mesmo teórico citado acima afirma que à medida que o tempo passa, os 
acontecimentos se distanciam, e uma das formas de matê-los vivos é lembrá-los sob 
forma de conjuntos, e assim, com o intuito de rememorar a história do Projeto Cordel 
nas Escolas, tivemos inicialmente como colaboradores dois alunos e dois cordelistas, 
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que atuaram no Projeto realizado na rede pública municipal de ensino de Teresina 
entre os anos de 1990 a 2007. São eles: Pedro Nonato da Costa1, Zózimo Tavares 
Mendes2, Ismael Silva3 e Lêticia Roniela C. Silva4.  

À medida que as entrevistas foram acontecendo, fomos levadas ao quinto 
participante da pesquisa, o professor e poeta popular Pedro Mendes Ribeiro5, que 
contribuiu com as discussões sobre literatura de cordel e o repente no Piauí, 
principalmente no que diz respeito à década de 1970. 

Além disso, essas fontes foram confrontadas e analisadas a partir de categorias que 
facilitaram a organização e as discussões em torno da temática em questão.  Para uma 
melhor apreciação dos dados obtidos nas entrevistas, elegemos como metodologia 
algumas ferramentas da análise de conteúdo, pois, segundo Guerra (2006, p. 69), “a 
análise de conteúdo pretende descrever as situações, mas também interpretar o 
sentido do que foi dito”. 

Quanto à organização, o texto está estruturado da seguinte maneira: 
primeiramente, discorremos sobre as características e origem do cordel, logo após são 
apresentados  o Festival de Violeiros e as fases do Projeto Cordel nas Escolas, em 
seguida  aparece a análise dos depoimentos dos participantes da investigação.      

2. CORDEL: ORIGEM E CARACTERÍSTICAS DA POESIA POPULAR  

“Livreto”, “livrinho”, “folheto”, “poesia popular”, “história de matuto”, “obra” e por 
fim Literatura de Cordel. Muitos artistas tentam interpretá-lo: emboladores 6 , 
repentistas7, cantadores, violeiros, conforme afirma Galvão (2006).  

Para que possamos compreender melhor sua história, torna-se necessário atentar 
primeiramente para a sua nomenclatura, trazendo à baila as possíveis origens do nome 
CORDEL.  Um dos estudiosos do assunto, Moura (1996), esclarece que Sebillot8, no 
ano de 1881, criou essa denominação pelo fato de evidenciar um estereótipo da 
linguagem popular que difere da linguagem oficial, porém não apresenta detalhes 
sobre o nome. E Megale (2003) afirma que assim foi batizado por conta da forma como 
eram apresentados em portas de lojas: presos em cordas por prendedores de roupas. 

                                                   
1 Presidente da Fundação Nordestina do Cordel e idealizador da segunda fase do Projeto Cordel nas Escolas. 

2 Jornalista, professor e poeta responsável por ministrar oficinas de cordel durante o projeto. 

3 Aluno/autor que participou do Projeto Cordel nas Escolas.  

4 Aluna/autora que participou do Projeto Cordel nas Escolas.  
5 Presidente da Casa do Cantador e idealizador do Festival de Violeiros do Piauí. 

6 Intérpretes da embolada. Estilo poético- musical, onde os versos do improviso acompanham o som do pandeiro 
e são sempre apresentados por uma dupla fixa. 

7 Também designados de cantadores, criam versos improvisados ao som da viola. 
8 Teórico Francês, folclorista, pintor e escritor. 



 

 
 

7 

  Galvão (2006) defende que os folhetos brasileiros eram semelhantes aos 
encontrados em Portugal, que eram vendidos presos em barbantes ou cordões. Meyer 
(apud Galvão, 2006) diz que na Espanha eram denominados de Pliegos Suetos (folhas 
soltas); em Portugal, Literatura de Cordel ou folhas volantes, na França é chamado de 
Literatura de Colportagem (LaColporter), ou até mesmo de Literatura de Mascate, 
vendidos por ambulantes em  vilas e em cidades europeias em dias de feira.  

Outro estudioso, Vasquez (2008), discute que o termo cordel foi criado por 
Raymond Cantel9, segundo o dicionário brasileiro de literatura de cordel. 

Quanto a sua origem, como afirma Galvão (2006), os pesquisadores e estudiosos 
ainda não chegaram a um consenso quanto ao surgimento dessa manifestação 
popular.  

 Assim, podemos destacar os seguintes autores com seus respectivos 
posicionamentos no que tange ao tema em questão: segundo Luyten (2005) ele nasceu 
em Portugal e Espanha. 

 Essa linguagem folclórica, conforme Cascudo (1978, p. 28), deu-se principalmente 
a partir da formação do povo brasileiro, uma vez que: 

A literatura oral brasileira se comporá dos elementos trazidos pelas três raças 
para a memória e uso do povo atual. Indígenas, portugueses e africanos 
possuíam cantos, danças, estórias, lembranças guerreiras, mitos, cantigas de 
embalar, anedotas, poetas e cantadores profissionais, uma já longa e espalhada 
admiração ao redor dos homens que sabiam falar e entoar. 

A partir de leituras feitas, é possível dizer que a maior influência tenha vindo de 
terras lusitanas, por terem sido os portugueses os colonizadores do Brasil; não 
obstante é claro, a imigração dos outros povos (como os franceses, espanhóis e 
africanos) também deixaram a sua herança no enriquecimento da cultura popular 
brasileira.  

A literatura portuguesa foi trazida pelos colonizadores nos séculos XVI e XVII, 
como afirma Sílvio Romero (1977). Os cordéis portugueses podiam ser encontrados no 
Brasil nas principais cidades do império “nas portas de alguns teatros, nas estações de 
estradas de ferro e noutros pontos” (Sílvio Romero, 1977 apud Galvão, 2006, p.29). 

Contudo a literatura de cordel só conseguiu firmar-se no Brasil nos fins do século 
XIX e primeiras décadas do século XX, quando as publicações puderam ser feitas por 
aqui, e a circulação desses livretos aumentou. Mas, com a chegada dos meios de 
comunicação em 1930, acreditava-se que o cordel desapareceria com toda essa 
modernidade. No trecho de um desabafo retirado de um artigo da revista “De 
Repente”, Manoel Chudu relata  o possível desaparecimento do cordel em repente: 

Quando o rádio começou a entrar no sertão, não faltou quem falasse: vem aí 
muita música de fora, é o fim dos violeiros. Não foi! Ao contrário do que se 
                                                   

9 Pesquisador Francês que desenvolveu estudos sobre a literatura popular brasileira. 
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esperava, o rádio serviu para espalhar ainda mais a arte, atingir gente em 
povoado onde nunca uma viola havia gemido. Violeiro hoje em dia é artista 
popular respeitado (Manoel Chudu apud Tavares, 1996, p.7).  

Sobretudo é inevitável dizer que o cordel resistiu ao rádio, à televisão e a várias 
gerações. Além de ser um dos melhores inventários do folclore brasileiro, ainda 
consegue destacar-se, como diria Megale (2003), “o jornal do nordestino”, onde as 
histórias eram passadas de cantador para cantador, fazendo a difusão de notícias em 
narrativas e versos de um lugar para o outro. 

Sendo assim, a literatura popular divide-se em poesia, contos, lendas, provérbios 
e histórias que são passados de geração a geração como forma de exemplificar e educar 
uma determinada população; e em prosa, que apresenta uma maior tendência para 
resistir ao tempo, pelo fato de subdividir-se entre fixa e móvel. A primeira é formada 
por poemas e versos decorados e passados adiante com finalidades emotivas e de 
ensinamentos, e a segunda é representada pelos repentes, que tendem mais para o 
lado do improviso e da rapidez na criação dos versos.  

O tamanho dos folhetos de cordel é outro fator que chama a atenção, pois, a 
classificação dessa literatura se dá a partir do número de página que possuem cada 
livreto. De acordo com Luyten (2005), o seu tamanho varia de 11 a 16 cm, os que 
possuem 8 páginas são chamados de folhetos; os de 16, de romances e os de 32 ou mais 
páginas são classificados como histórias. Para comprendermos melhor a história e a 
memória do Projeto Cordel nas Escolas, a seguir trouxemos alguns aspectos 
relacionados ao Festival de Violeiros e as fases do respectivo projeto.  

3. O FESTIVAL DE VIOLEIROS DO NORTE E NORDESTE E AS FASES DO 
PROJETO CORDEL NAS ESCOLAS 

Em 1970, o professor Pedro Mendes Ribeiro inicia uma pesquisa sobre a situação 
do cordel e do repente no Piauí e no restante do Brasil e constata que essa manifestação 
popular apresentava-se enfraquecida desde os anos 1960, principalmente pela 
transição da poesia popular rural para a popular urbana.  

Aí me veio mais recentemente, na década vamos dizer assim, de 70 pra cá, 
quando em 1970 viajamos pelo nordeste inteiro fazendo uma pesquisa como se 
encontrava o repente no Brasil, já que tinha morrido no resto do mundo! A 
situação era caótica. Estava realmente falido. Então eu tive uma ideia de 
resgatar a literatura de cordel, tive a ideia não, tive a loucura de dizer em público 
que ia resgatar a literatura de cordel no Brasil e no mundo. Em 1971 na Praça da 
Bandeira, nós realizamos o I Festival de Violeiros do Norte e Nordeste, veja bem, 
o I Festival de Violeiro do Norte e Nordeste [...] (Ribeiro, 2015). 

O festival atraiu muitos amantes da viola para Teresina, essa notícia se espalhou 
pelo Brasil e fez outros festivais realizarem-se pelo Nordeste e Sul do país. Esse 
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movimento também revelou novos artistas e valores na arte popular. Com a difusão da 
festividade, foram atraídos estudiosos das universidades brasileiras e estrangeiras 
com a finalidade de investigar a cultura popular do Piauí. No início, o festival era 
realizado em caráter competitivo e mais tarde ganhou uma versão apenas 
participativa, cuja finalidade era fortificar a importância da literatura oral na capital e 
o encontro entre os poetas do Norte e Nordeste.  

No ano de 1972, o festival foi realizado em Fortaleza a convite de outros repentistas 
e de um Bispo da Igreja Católica do qual Ribeiro (2015) não cita nome. Em 1975 o 
nosso entrevistado é convidado pelo prefeito de Teresina da época, Raimundo Wall 
Ferraz, para incorporar o Festival de Violeiros às solenidades comemorativas ao 
aniversário de Teresina. Desde então, o festival é realizado durante o mês de agosto na 
capital. Essa comemoração acontece até os dias atuais, na Praça da Bandeira, no 
Teatro de Arena.  

Na IX edição dessa atividade, o Piauí recebe, para fazer a abertura das cantorias, o 
poeta Patativa do Assaré, além de algumas autoridades políticas do Piauí. De acordo 
com a notícia veiculada no Jornal O Dia, de 1982, antes do início da festa ocorrera uma 
missa celebrada pelo Padre Matuzalém, que também é repentista. Toda a celebração 
religiosa foi feita em versos com a participação de um coral de violas. Nesta época, 
mesmo com o festival, os violeiros não possuíam uma sede de apoio. Então, Pedro 
Mendes Ribeiro pede a colaboração ao 25º Batalhão de Caçadores e ao Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento (CFAP) para hospedar os repentistas de outras cidades 
que ficaram em Teresina durante três dias.  

Porém, no dia 16 de agosto de 1985, é inaugurada a Casa do Cantador, também 
chamada de Associação de Violeiros do Piauí, que a partir de então passa a ser um 
núcleo de apoio a violeiros e poetas populares de todo o Nordeste. A casa conta 
também com uma biblioteca de cordel para os pesquisadores interessados na temática, 
além de prestar assistência à saúde, a internações hospitalares, passagens, remédios 
dentre outros benefícios. O local foi doado pelo empresário João Claudino Fernandes 
do grupo “Armazém Paraíba”, em 1984. 

 Na solenidade de inauguração, o então Arcebispo de Teresina, Dom Miguel 
Fenelon fez a benção da nova casa e de todos os poetas populares. Desde então, 
Associação funciona no bairro Vermelha, zona Sul de Teresina.  

Nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 2015, aconteceu a 42ª edição do Festival de 
Violeiros do Piauí que contou com o apoio do Armazém Paraíba, Prefeitura Municipal 
de Teresina e do Governo do Estado do Piauí. Além das cantorias, o público que visitou 
o festival também contou com a venda de cordéis, CDs e DVDs dos violeiros locais e 
de outros estados, que participavam dos desafios poéticos propostos pela 
programação. 

A cantoria dos violeiros causa fascínio ao público pela rapidez do improviso e da 
criação poética, mas essa poesia não se dá no vazio, pois seus intérpretes trazem 
consigo uma função social, como explica Sautchuk (2012, p. 121): 
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Para compreender o lugar e as funções sociais do cantador, é necessário 
considerar que sua arte, como qualquer outra arte, proporciona mais do que um 
“prazer estético”; ela cria e veicula representações e motiva formas pelas quais 
os sujeitos organizam sua experiência e sua relação com o mundo. Para entender 
o papel do cantador, é preciso pensar na função de sua poesia em seu contexto de 
realização.  

Geralmente, os poetas cantam seus sentimentos e impressões da vida social.  Como 
ouvintes do festival, podemos perceber que as disputas ocorriam em torno de temas 
contemporâneos e clássicos, mas sempre voltados às condições da política, economia, 
cultura e educação brasileira. Os desafios dão início com o anúncio do mote (tema), 
assim os violeiros se apresentam falando do lugar de onde vieram e exaltam a cidade 
de Teresina, agradecendo pela recepção do povo, mas a função da cantoria não se 
resume apenas a homenagear e contar história: 

Obviamente, a cantoria serve a muitas outras funções, sendo uma forma de 
sociabilidade e divertimento. Mas seu fazer poético é movido, em grande medida, 
pela atribuição de celebrar publicamente ideias e sentimentos e de dar vivacidade 
e concretude a valores coletivos. Assim, em função de suas habilidades poéticas, 
o cantador se coloca como figura diferenciada nas relações com seus ouvintes e é 
por meio dessas relações que ele se constitui como pessoa (Sautchuk, 2012, p. 
124). 

Assim sendo, a plateia mais reconhece do que descobre o discurso do violeiro, pois 
seus versos representam de forma coletiva os pensamentos e opiniões daqueles que 
assistem a eles.  

Assim com o intuito de fortalecer essa expressão popular, os cordelistas lançam 
mão de iniciativas que visam promover um diálogo entre a arte, a cultura e os saberes 
formais, uma vez que há uma necessidade de reviver a cultura cordelista dentro das 
escolas. Daí surge a construção das primeiras ideias de um projeto que incorpore a 
literatura oral à educação.  

Mas um detalhe interessante sobre isso, é que era secretário de comunicação da 
prefeitura, o Zózimo Tavares Mendes, muito meu amigo. A gente conversando e 
ele me perguntava da importância desse trabalho, da importância do cordel na 
literatura piauiense, aí nós tivemos fazendo alguns comentários e falamos mais 
disso pra ele naquela época, que o meu grande objetivo era levar o cordel para 
as escolas e ele disse: - Você então tem o meu apoio, vamos conversar com o 
prefeito. Aí conversamos com o prefeito (não me lembro agora quem era o 
Secretário de Educação), em 1990 né? Então colocamos o cordel... Demos o curso 
para professoras da prefeitura de Teresina sobre o cordel, fizemos várias oficinas 
mostrando como é que se faz estrofe [...] (Ribeiro, 2015). 
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Então surge a primeira fase (1990-1999) do Projeto Cordel nas Escolas, que teve 
como público inicial o professor, que serviu de motivação para recuperar o prazer de 
ensinar e aprender com elementos constitutivos da literatura popular piauiense. Nesse 
contexto, é possível pensar a escola como um espaço de socialização dessas múltiplas 
linguagens da cultura brasileira. 

Corroborando o relato de Ribeiro, o Secretário de Comunicação da época, Zózimo 
Tavares, completa:  

Eu era secretário de comunicação, e fui secretário de comunicação em três 
gestões, do professor Wall Ferraz, dois anos, do prefeito Francisco Gerardo, dois 
anos e pouco, e do prefeito Firmino Filho, então não me lembro direito como foi. 
E o professor Zé Reis foi Secretário de Educação e foi uma parceria que nós 
fizemos em articulação com a Casa do Cantador, através do professor Pedro 
Mendes Ribeiro. Então eu fiz a articulação, o professor Zé Reis que era Secretário 
de Educação encampou a ideia e o projeto foi implantado. Então minha parte foi 
só essa de fazer a articulação e organizar. E a Secretaria de Educação foi que 
executou em parceria com a casa do cantador (Tavares, 2015). 

Ribeiro (2015), afirma ainda que no início da década de 1990, o curso sobre cordel 
foi solicitado por outras instituições educativas como o SESC, que mais tarde criou o 
programa “Redescobrindo o Cordel”. Daí em diante, os alunos começam a fazer parte 
dessa experiência, que tem como foco trazer uma vivência contextualizada no tempo e 
no espaço em que estão inseridos. Nessa conjuntura o aluno passa a ser produtor de 
sua própria cultura, reconhecendo e identificando-se com um conjunto de 
conhecimentos acumulados ao longo da história. 

Na segunda fase, a qual intitulamos “Fase Pedro Costa”  (1999-2007), o projeto 
“Cordel nas Escolas” foi desenvolvido nas escolas públicas das redes estaduais e 
municipais na cidade de Teresina-Piauí. A Fundação Nordestina do Cordel- FUNCOR, 
com o apoio do Ministério da Cultura, através do Programa Pontos de Cultura foi a 
idealizadora dessa fase do projeto. Nosso interlocutor Costa (2015) expõe como se deu 
a retomada do cordel nas escolas:  

[...] em 99 criei a Fundação Nordestina do Cordel. Com a criação da Fundação 
do Cordel, eu peguei essas ramificações culturais, essas ideias culturais e coloquei 
como projeto da Fundação, ações da Fundação. E o Cordel nas Escolas entrou. 
Quando o governo criou o primeiro edital nacional para pontos de cultura, eu 
estava com o projeto pronto e fiz... Fui contemplado com o projeto. 

Ainda segundo o nosso entrevistado, depois da aprovação do projeto, a Secretaria 
de Educação selecionava as escolas e posteriormente os gerentes das regionais 
convocavam os diretores. Após essa seleção, o projeto era apresentado para os 
componentes da gestão escolar, professores, secretários e principalmente para os 
pedagogos.  
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Nessa linha, o projeto tinha por finalidade sensibilizar os estudantes para a 
importância da literatura de cordel, como forma de preservar e divulgar essa 
manifestação popular, além de descobrir e estimular novos talentos, essa iniciativa 
ainda oferecia oportunidade de trabalho para violeiros, emboladores e cordelistas, 
através de apresentações artísticas.  E o ponto de partida foi atender às escolas onde 
os alunos conheciam pouco ou nada sobre a literatura popular.  

A iniciativa ganhou mais força quando recebeu do Ministério da Cultura o 
PRÊMIO ESCOLA VIVA 2007, destacando-se no quesito educação e cultura. O 
poeta Pedro Costa coloca em palavras o que esse projeto representou para ele como 
cordelista:  

Nossa maior alegria é saber que estamos descobrindo poetas mirins nas salas de 
aula, tirando do anonimato [...] talentos teresinenses. Muitos desses alunos não 
sabiam que tinham o dom de versejar, a provocação dos mestres da literatura 
popular fizeram com que eles se encontrassem com a poesia, com apenas duas 
horas de aula eles começavam a narrar histórias em versos de sete sílabas, 
rimando, metrificando e criando estórias fabulosas (Costa, 2007, p.5). 

Essa ação deu vida à I Coletânea de Cordéis Produzidos por Crianças, com diversas 
temáticas como: saúde, problemas sociais, violência, drogas, dengue, sentimentos, 
cultura e o próprio cordel. O projeto ministrou oficinas em 20 escolas municipais de 
Teresina em convênio com a Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC). Dessa 
maneira, foram escolhidos os melhores textos em cordel para compor o livro de cordéis 
produzidos por crianças.  

O projeto apresentou como objetivo geral  divulgar e estimular a cultura do cordel 
nas escolas. Com essa finalidade, foram organizados sete objetivos específicos10:  

Ministrar Oficinas de Cordel, como forma de descobrir novos talentos; 
Apresentar Duplas de Violeiros, Emboladores e Declamadores para 
sensibilização do público; Propiciar trabalho e renda para Violeiros, Cordelistas 
e Emboladores; Reconhecer a importância da literatura de cordel como 
patrimônio histórico e cultural do povo piauiense, nordestino e brasileiro; 
Utilizar a poesia de cordel como recurso pedagógico para debater temas 
relacionados à educação escolar como cidadania, solidariedade, preconceito, 
discriminação racial, consciência ambiental, espiritualidade, ética, educação 
sexual, combate às drogas, violência, educação de trânsito, condição social da 
população e amor ao próximo; Estimular a leitura, produção de folhetos de 
cordel entre alunos e demais integrantes da comunidade escolar;Transformar a 
literatura de cordel em um veículo de comunicação de massa. 

                                                   
10 Descritos a partir do projeto original (texto digital avulso) cedido à pesquisadora pela Fundação Nordestina do 
Cordel (FUNCOR). 
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De modo geral, o Projeto acontecia nas escolas da seguinte maneira: eram 
distribuídos folhetos de cordéis e ministradas oficinas, onde os alunos recebiam 
informações a respeito do cordel, tais como a sua importância, origem, formato, 
estrutura, estilos, xilogravuras e poetas. Além disso, havia apresentações de 
repentistas, cordelistas e emboladores. As oficinas foram ministradas pelos 
professores Vicente Evangelista, da rede estadual de ensino, e Zózimo Tavares, 
jornalista, escritor, poeta e professor do Departamento de Letras da Universidade 
Federal do Piauí, entre os anos de 2003 e 2005. Durante o Projeto, também foram 
distribuídos folhetos para alunos e professores e doados exemplares para as 
bibliotecas das escolas.  

Utilizando a memória de alunos e cordelistas que vivenciaram o Projeto Cordel nas 
Escolas, compreendemos que a lembrança de suas infâncias se mantém viva a partir 
de uma memória coletiva, e a partir dessa memória construimos os proximos tópicos 
do artigo. 

 4.O VERSO QUE VOU NARRAR TEM UMA HISTÓRIA 

“Hora do recreio. A algazarra de meninos e meninas se transforma em silêncio, 
como um toque de mágica. Todos aglomeram-se diante de dois repentistas com as 
violas no peito, apuram os ouvidos e, em seguida, também como um toque mágico, o 
barulho explode outra vez” (Tavares, 2007, p.3). Inspirado por essas cenas repetidas 
muitas vezes nas escolas municipais de Teresina, Ismael Silva escreveu o seu primeiro 
verso de cordel. Assim, ao solicitar as reminiscências sobre a temática por ele 
trabalhada, ele relembra: 

A temática que eu trabalhei foi a questão social, né? Foi a questão da 
problemática social,  algo que tava muito em voga, que ainda está em voga, eu 
acho... Acredito que pela questão de ter nascido numa família humilde, numa 
região carente, a gente acaba vivenciando isso no dia a dia. E foi até uma forma 
de eu expressar um pouco da minha, digamos entre aspas da minha abre aspas, 
revolta, fecha aspas. Na verdade não era bem revolta, na verdade é a questão de 
você estar realmente preocupado com o destino, com o futuro daquela 
comunidade em que você vive. E isso refletiu bastante dentro do próprio texto da 
minha literatura de cordel ( Silva, 2015).  

Percebemos pela narrativa do nosso interlocutor que a temática escolhida para a 
produção do cordel está ligada às suas vivências e ao grupo ao qual pertence. Nesse 
sentido, Halbwachs (1990) afirma que nenhum pensamento é puramente individual, 
pois o homem constitui seu pensamento a partir de suas relações sociais. Assim, o 
cordel por ser criação artística, apoia-se nas vivências coletivas, ou seja, na própria 
experiência do aluno. O mesmo autor afirma ainda que o grupo de que o indivíduo faz 
parte determina o que é memorável, pois os seus participantes se adaptam aos 
acontecimentos públicos de relevância para o grupo. 
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Além disso, através no depoimento acima, podemos trabalhar o conceito de 
“representação coletiva” de Roger Chartier, uma vez que o discurso pronunciado pelo 
entrevistado não é neutro, mas parte da representação do mundo social em que vive, 
refletindo suas amarguras e aspirações que sobressaem ao momento da criação 
literária. Entretanto, para entender o conceito de representação coletiva, precisamos 
recorrer à compreensão do conceito de “habitus”, que também é discutido por Chartier 
em concordância com os estudos de Bourdieu. 

De acordo com Bourdieu (2010), o “habitus” é construído a partir da identidade 
social, ou seja, é através das trajetórias e nos espaços como a família, trabalho ou 
grupos de amigos que o indivíduo constrói suas referências identitárias, influenciadas 
tanto pelo capital econômico como pelo capital cultural. 

Assim podemos dizer que cada pessoa traz em si as apreensões do mundo social 
que habita. Dessa forma, a noção do que vem a ser representação é definida por 
Chartier (1990, p.23) a partir da seguinte definição: 

Há aí uma primeira boa razão para fazer dessa noção a pedra angular de uma 
abordagem a nível de história cultural. [...] em primeiro lugar, o trabalho de 
classificação e delimitação que produz as configurações intelectuais múltiplas, 
através das quais a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes 
grupos; seguidamente, as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade 
social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente 
um estatuto e uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e objectivadas 
graças uns -representantes (instâncias colectivas ou pessoas singulares) 
marcam de forma visível e perpetuada a existência do grupo, da classe ou da 
comunidade. 

É preciso entender assim que o pensamento do nosso interlocutor parte de um 
contexto social, portanto deve ser compreendido pelo “habitus”, ou seja, pela 
representação coletiva, que traz consigo significados da sua relação com a situação em 
que o escrito foi produzido, revelando dessa forma as características de determinado 
grupo social. Por conseguinte, o seu texto apresenta marcas de suas experiências 
construídas coletivamente. E dessa maneira apresenta o cordel como meio de 
expressão e denúncia.  

5. CORDEL NA ESCOLA? 

Na busca de indícios que pudessem confirmar a presença do cordel nas escolas, 
indagamos nossos interlocutores a respeito da chegada do Projeto nas instituições de 
ensino, e eles relembram que: 

Quando chega o cordel nas escolas... Ele chega primeiro com um planejamento, 
projeto estudado junto com o meio técnico, a gente não fez uma intervenção 
escolar. Você não pode intervir, fazer intervenções nas aulas do professor. Então 
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faz uma verdadeira programação técnica, junto com o corpo técnico da 
educação, após isso a projeto afinou. Tá aprovado, dado o aval, mas precisa ter 
toda a assistência técnica pra poderem as ações acontecer sem atropelar as 
outras. Porque a carga horária é muito grande nas escolas, então, você tem que 
trabalhar com “combinância” com eles. (Costa, 2015). 

Primeiro dia era uma apresentação inicialmente para os alunos, uma 
apresentação de violeiros, com apresentação também dos cordelistas que se 
faziam presentes e na sequência a gente era, os alunos selecionados, eram 
conduzidos a uma sala de aula, que nesse caso, nesse período foi a um 
determinado espaço da escola, e nesse espaço começava-se a ensinar os 
primeiros passos para a literatura de cordel ( Silva, 2015). 

Nesse aspecto, o que parece sobressair é a prática do cordel desvinculada da ação 
escolar, porquanto as oficinas tinham lugar e hora específica para acontecer, ou seja, 
mesmo que o cordel tenha sido inserido no espaço escolar, ele não foi incluído nas 
práticas da escola. Com isso verificamos que “o cordel nas escolas” não foi uma 
iniciativa da escola como instituição, ou seja, não foi algo que nasceu dentro da escola, 
mas algo que veio de fora, muito embora tenha sido financiado pela prefeitura e pela 
Secretaria de Educação. No entanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem 
que a escola deve oferecer aos alunos o pleno exercício da cidadania e isso compreende 
o acesso de todos à totalidade dos recursos culturais. De modo geral, cabe ao campo 
educacional incorporar os saberes de origem popular ao conhecimento acadêmico, e é 
nesse âmbito que professores e equipe pedagógica discutem e organizam maneiras de 
trazer situações de aprendizagem diferenciadas para a educação escolar.   

De maneira semelhante, Tavares (2015) relata sobre início do Projeto e o primeiro 
contato com a escola através da Prefeitura de Teresina e da Secretaria de Educação. 
Ao ser indagado sobre as dificuldades de o plano chegar à escola, este pontua: 

Eu acho que não teve tanto essa dificuldade, porque ia, já entrou assim com o 
suporte, né? Do secretário de Educação, do secretário de Comunicação, com o 
professor Pedro Ribeiro que era um professor universitário muito, muito 
reconhecido, um professor de Sociologia, de Filosofia da Universidade Federal do 
Piauí, com um respaldo muito grande pelo trabalho que ele já tinha na época 
como divulgador, não é? Da cultura popular. Então, não houve assim tanta 
resistência. 

Nessa perspectiva, os cordelistas chegaram à escola com respaldo oficial 
(Secretário de Educação, Comunicação e professor universitário). Talvez, por isso, a 
instituição não tenha resistido à implantação do projeto. Assim, podemos perceber 
que o âmbito educacional prioriza a cultura uniforme, exercendo como papel 
fundamental a construção de uma cultura que deve ser comum a todos. E, dessa 
maneira, os costumes locais ficam apenas no aspecto informativo, considerados como 
algo externo à escola. Todavia, a dimensão cultural é inerente aos processos 
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pedagógicos, pois é ela que potencializa aprendizagens mais significativas, dando ao 
aluno a chance de valorizar e respeitar as diversas formas de cultura presentes no seu 
cotidiano.  

6. CONSIDERAÇOES FINAIS  

O cordel, por narrar o cotidiano, traduzir sentimentos e registrar acontecimentos 
importantes de uma sociedade, apresenta-se como uma fonte historiográfica valiosa 
sob o olhar dos historiadores culturais. 

Nesse contexto, ao descrever a história e a memória do Projeto Cordel nas Escolas, 
constatamos que o mesmo surge a partir do Festival de Violeiros, iniciativa importante 
para a manutenção da literatura oral no Piauí e estados vizinhos.  

Esse Projeto veio para revitalizar a literatura de cordel no Piauí, não só 
estimulando a criatividade do educando, mas também servindo de instrumento para 
o docente como metodologia diferenciada, fazendo-o  redescobrir a importância do 
conhecimento popular aliado à educação formal, levando em consideração a 
espontaneidade do falar, fazer e interpretar do povo brasileiro. 

Nesse sentido, entendemos que, no momento da criação poética, o discente 
organiza o seu mundo através de uma representação coletiva, fazendo do cordel um 
escrito com sinais de suas experiências construídas em grupo.  

De modo geral, a realização do Projeto só se tornou possível pelo respaldo que 
traziam seus organizadores, deixando a escola sem escolha para implantá-lo ou não na 
instituição.  Finalmente observamos a grande importância do cordel nas escolas, tanto 
como elemento de ludicidade como de aprendizagem. 
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A LEITURA NA PINTURA BRASILEIRA DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO XX 

PALAVRAS CHAVES 

Leitura na pintura brasileira; história da leitura; história da educação  
 
As pinturas brasileiras a serem estudadas nesse trabalho nos revelarão crianças O 

campo de história da leitura tem apresentado grande vigor de quinze anos para cá e a 
quantidade de congressos e publicações demonstram isso. Tanto no campo da história 
da educação em sua vertente da história da leitura e da escrita, quanto da história 
cultural e ainda da história da literatura, é progressivo e cumulativo o conhecimento 
que hoje se tem de como a leitura, como forma de conhecimento do mundo e complexo 
trabalho humano, foi sendo construída e representada ao longo do tempo.  

Do ponto de vista da construção de seu passado (sua história e sua memória), 
muitas fontes têm sido usadas para a pesquisa e para a produção de textos, tais como 
censos estatísticos, literatura, listas de livros, revistas, jornais, livros de matrícula de 
alunos, inventários etc.  Outras fontes sempre são possíveis na pesquisa histórica e 
mesmo que as imagens tenham sido exploradas em muitos desses trabalhos, ainda 
resta muito a ser pesquisado para depois ser dito. As perguntas continuaram e 
continuam: “quem”, “o que”, “onde”, e “quando” ajudam a responder perguntas mais 
difíceis sobre os “comos” e os “porquês”.  

O estudo de pinturas pode ser um importante auxiliar na resposta a essas questões. 
Segundo Darnton, o “onde” da leitura é mais importante do que se pode pensar, 
porque a contextualização do leitor em seu espaço pode fornecer indícios sobre a 
natureza de sua experiência.1 Além disso, no caso do Brasil do século XIX, a pintura 
pode oferecer pistas e novas interrogações sobre quem lia, como lia, o, mulheres 
homens; revelarão suportes de leitura como cartas, jornais, livros e mesmo 
abecedários. As pinturas são aquilo que determinado pintor ou pintora concebeu como 
um exercício artístico, estético, em dado momento, em dada sociedade. Cada arte tem 
suas próprias convenções e modos de leitura. E isso mais uma vez suscita novas 
perguntas. Alberto Manguel em Lendo Imagens proporciona uma viagem de leitura e 
análise de várias obras de arte que permite alusões, insinuações e suposições novas.2  

Nesses cem anos que a pesquisa abrange há uma considerável quantidade de 
pintores brasileiros que mostraram ao mundo cenas de crianças, de homens, de 
mulheres lendo. Naquele momento em que os níveis de alfabetização do país 
chegavam a pouco mais de 15%; naquele momento em que havia poucas escolas e 
poucos alunos e alunas; no momento em que a extensão da educação atingia apenas a 
uma elite; naquele momento em que o movimento literário está concentrado em 

                                                   
1 DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette. p. 157; 158. 

2 MANGUEL, Alberto. Leitura em imagens. p.55. 
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algumas capitais e jornais e revistas mal chegam ao terceiro número, há, na pintura 
brasileira, como que um desejo de leitura.   

Pensar a leitura e sua representação na pintura brasileira do século XIX e início do 
XX, propõe-nos um desafio que é o de captar a história da leitura no Brasil de um outro 
ponto de vista. Tem a característica própria de estar adstrito ao motivo condutor, 
amparado por sua disposição de contemplar apenas um único tema – a representação 
do ato da leitura –, encontrado em um só meio artístico de expressão – a pintura. Sua 
concepção partiu das próprias imagens: são os quadros, as pinturas em telas ou outros 
suportes, as fontes primeiras que instigam a imaginação. Tomadas como motivadoras 
das análises a serem desenvolvidas, não são meras ilustrações de textos.  O grande 
tema da leitura na pintura é captado nas práticas que a constituem. Ler, é ler alguma 
coisa, em algum tipo de “suporte”, de alguma maneira.  

Tomar o tempo em fatias, fracionar a sequência dos fatos sempre foi uma das 
primeiras operações para tornar o passado inteligível e possível de ser escrito. No 
entanto, a periodização – a operação historiográfica que nos faz compreender o tempo 
entre um evento e outro escolhidos a posteriori – não comporta hegemonia e qualquer 
tentativa de fazer de cada período um “todo homogêneo” é inútil e o torna artificial. A 
periodização da história da educação, que inclui a difícil arte de fazer aprender a ler, 
tentou fazê-la coincidir com a da política, pois é no movimento político que as leis que 
a regem são mudadas; no entanto o que podemos chamar “as mentalidades” apontam 
em outra direção, que não a exclusivamente política. Traços e mentalidades de um 
período permanecem em outro, tanto quanto novas propostas e mentalidades já 
anunciam um novo período.  

O desafio é, pois, este: no olhar que flagra a pintura brasileira desdobrando-se em 
gestos de situações de leitura, captar o movimento que – talvez – seja portador da força 
pedagógica que se poderá se somar aos diversos escritos daquele momento.  Um 
desafio que, de saída, intercruza campos teóricos – a pintura, a educação, os estudos 
de linguagem – sem que nenhum desses campos seja plenamente e exclusivamente 
usado para explicar o que é mostrado.  

 Ao olhar as imagens uma pergunta geral se desdobra em outras: quem é o leitor, 
quem é a leitora brasileira? Quem é o pintor, a pintora que o pinta? Como o leitor/a 
está vestido/a? Onde ele/ela está lendo? Que ambiente existe em torno da leitura? 
Quando ele/ela lê? E, sobretudo, que sentido é dado à leitura por esses contextos? 
Expressa preguiça? Languidez? Ação? Introspecção? É possível nas pinturas flagrar 
cenas de leitura de livros, cartas, jornais, mostrados em pinturas de artistas brasileiros 
do século XIX e início do século XX, ou seja, do Império e da República Velha. Mostrar 
as possibilidades do suporte iconográfico para compreensão da história da leitura no 
Brasil possibilitará uma nova narrativa da história da leitura que se relacione com seus 
suportes e com a própria experiência de leitura, naquele período histórico.  

A arte brasileira do século XIX e início do século XX tem merecido ultimamente a 
atenção de pesquisadores, historiadores, setores das universidades, editoras, 
publicações especializadas, além de dispor de um pouco mais de espaço na pauta de 
curadores de acervos e museus do país. São relevantes as contribuições provenientes 
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de trabalhos acadêmicos e de estudos apresentados em seminários e colóquios 
voltados especificamente para a história da arte brasileira do século XIX. Podemos 
destacar dois exemplos recentes: a reorganização em novo espaço físico, em 2008, do 
Museu D. João VI da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
e um segundo e muito significativo exemplo que é o surgimento do site DezenoveVinte, 
Arte no Brasil do Século XIX e Início do XX, sítio base no qual é veiculado, 
periodicamente, números da Revista Eletrônica 19&20.  

O estudo apresenta inicialmente a produção dos artistas franceses Nicolas Antoine 
Taunay e Jean Baptiste Debret, integrantes da chamada Missão Francesa, 
desembarcada no Rio de Janeiro em 1816, no reinado de dom João VI. Notáveis 
pintores, os dois franceses, que aqui vieram ensinar, finalmente retornaram à pátria, 
Nicolas Taunay em 1821 e Debret em 1831, deixando aos brasileiros, contudo, o legado 
de uma arte altamente qualificada. Mostra o estudo, a seguir, obras de ex-alunos, já 
formados pela Academia Imperial das Belas Artes, instituição que durante esta 
prolongada fase de sua história foi conduzida, de maneira muito própria, pela proteção 
do imperador dom Pedro II; jovens pintores, oriundos de diferentes províncias, e 
mesmo de Portugal, que obtiveram na Academia sua formação e marcaram 
definitivamente o curso das artes brasileiras do século XIX – Victor Meirelles, 
Leopoldino de Faria, Pedro Americo e José Maria de Medeiros. Também deste período 
destacam-se obras de artistas europeus que se estabeleceram profissionalmente no 
Brasil e aqui produziram e exerceram sua influência: Sébastien Auguste Sisson, Angelo 
Agostini, Auguste Petit, Raphael Bordallo Pinheiro (entre 1875 e 1879) e Thomas 
Driendl. A geração seguinte, renovada esteticamente, se incumbirá – dentro ou fora 
da Academia Imperial e da Escola Nacional de Belas Artes, não somente no Rio de 
Janeiro como ainda nas antigas províncias e, mais tarde, nos estados da república – 
de trilhar novos caminhos para a arte brasileira. Encontram-se aí os nomes de Almeida 
Junior, Pedro Peres, José Irineu de Souza, Benedicto Calixto, Henrique Bernardelli, 
Rodolpho Amoêdo, Honorio Esteves, Alfredo Andersen, Antonio Parreiras, Raphael 
Pinto Bandeira, Manoel Teixeira da Rocha, Abigail de Andrade, Raphael Frederico, 
Eduardo de Sá, Elyseu Visconti e Oscar Pereira da Silva. E finalmente obras 
selecionadas dos pintores que tiveram seus estudos de arte concluídos ou iniciados a 
partir da implantação da Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, em 1890, 
já no período republicano, e de outros artistas que atuaram desprovidos desse vínculo: 
os irmãos João e Arthur Timotheo da Costa, Anna Vasco, Carlos Oswald, Carlos 
Chambelland, Georgina de Albuquerque, o pintor espanhol Francisco Garcia Santa-
Olalla, que, por volta de 1890, passou a integrar o meio artístico da capital federal, e o 
caso especial da inclusão de uma pintura do escritor Monteiro Lobato.  

O material iconográfico tem seu próprio estatuto e está submetido às suas próprias 
leis de leitura, mas se levarmos em conta as representações, valores e pressupostos aos 
quais o artista, no seu tempo, está submetido e buscarmos uma descrição intensa de 
sua obra é possível levantarmos questões que poderão apontar para um novo capítulo 
da história da leitura no Brasil. 
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RESUMO  

Refletir sobre o prazer proporcionado pela leitura é a proposta do texto elaborado, 
primeiro, como um dos capítulos integrantes da dissertação de Mestrado Memórias 
de Erico Veríssimo: Primeiras leituras ao Solo de Clarineta (1912-1922), defendida 
em março deste ano. Como fonte para esta pesquisa, utilizamos a autobiografia do 
escritor gaúcho Erico Veríssimo. Nela, o autor narra suas primeiras experiências de 
leitura, ainda menino na cidade do interior do Rio Grande do Sul. A partir das pistas 
encontradas nesse texto, analisamos as relações com materiais impressos e o prazer a 
que a leitura de livros literários e impressos como jornais e revistas pode levar. Autores 
como Molloy nos auxiliam na busca pelo entendimento do papel dos livros na 
constituição do escritor e em suas memórias. Já que no texto procuramos investigar 
essa sensação de possível prazer provocada pela leitura, recorremos a Barthes, e a 
Michèle Petit, que, ainda que não escreva diretamente sobre essa forma de deleite 
provocada pelo ato de ler, ao escrever sobre as experiências de leitura de jovens, assim 
como foi Veríssimo um dia, nos possibilita meditar sobre como e por qual motivo esses 
jovens leem.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Erico Veríssimo, Leitura, Prazer  
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1. O PRAZER DA LEITURA NA AUTOBIOGRAFIA DE ERICO VERÍSSIMO 

 

FIGURA 1 - ACERVO MOREIRA SALLES 

Buscando um conceito que pudesse definir o que é leitura, encontramos a definição 
segundo Fischer: “capacidade de extrair sentido de símbolos escritos ou impressos” 
(2006, p. 11). Outra possibilidade é dada por Chartier: “a leitura é sempre uma prática 
encarnada em gestos, espaços, hábitos” (CHARTIER, 1991), dependente do lugar e do 
momento em que é realizada, visto que,  

(...) a leitura não é uma invariante histórica – mesmo nas suas modalidades mais 
físicas –, mas um gesto, individual ou coletivo, dependente das formas de 
sociabilidade, das representações do saber ou do lazer, das concepções da 
individualidade (CHARTIER, 2004, p. 173) 

E, dessa forma, Chartier pensa a leitura como uma prática inventiva, resultado de 
várias maneiras de ler. O fato de se pegar um livro e manuseá-lo já torna a leitura uma 
prática particular e com características peculiares. 

A leitura é prática criadora, atividade produtora de sentidos singulares, de 
significações de modo nenhum redutíveis às intenções dos autores de textos ou 
fazedores de livros. (CHARTIER, 1988, p. 123) 

Erico Veríssimo reagia de modo diferente ao ler os livros da biblioteca paterna e os 
livros utilizados na escola e indicados por Dona Margarida Pardelhas 1 . Os que 

                                                   
1  Professora da Aula Mista Particular de Dona Margarida Pardelhas. 
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encontrava no escritório de seu pai lhe interessavam a ponto de não mais esquecer 
suas histórias, já os da escola lhe aborreciam, com suas histórias arrastadas. 

Feios, mal impressos em papel amarelado e áspero – [...] eles nos apresentavam 
a história do nosso estado como uma sucessão aborrecível de nomes de heróis e 
batalhas entre tropas brasileiras e castelhanas. (Ganhávamos todas) 
(VERÍSSIMO, 2005, p. 265). 

De acordo com Silva e Martins,  

aprendemos a ler, de modo fluente, nas relações estabelecidas em sociedade e nas 
trocas e aprendizagens promovidas na escola. Nesta perspectiva, a leitura não 
consiste em atividade natural, tampouco em hábito. (SILVA e MARTINS, 2010, 
p. 23) 

Ao decifrar imagens contidas em um livro, emprestamos à história uma voz e um 
vocabulário. Logo uma criança que começa a ter contato sistematizado com livros, já 
realiza uma leitura desses materiais quando explica e justifica as diferentes cenas ali 
contidas. Dessa forma, mesmo sem ter conhecimento sobre o alfabeto, exercita sua 
liberdade leitora, já que conta a história, de acordo com a sua criatividade, sem a 
obrigação de repeti-la. 

Erico relata que, quando criança, lia os livros de seu pai, ou melhor, via as figuras 
e inventava histórias para elas. 

Creio que também foi no tempo desse impávido navio que eu andava lendo com 
enorme interesse – mais certo seria dizer “vendo as figuras” – os livros do 
caricaturista francês Benjamin Rabier2 [...]. (VERÍSSIMO, 2005, p. 66)  

O ato de “ver as figuras” é, também, uma forma de leitura, pois as imagens contidas 
em um livro são da mesma forma uma narrativa produtora de sentido.  Sendo assim, 
a leitura de imagens é, também, fruto das experiências do leitor.  

Para tentar entender a relação do sujeito com os materiais de leitura recorremos, 
nos limites desse texto, a Molloy (2003), que afirma que “o encontro do sujeito com o 
livro é crucial: o ato de ler é frequentemente dramatizado, evocado em uma particular 
cena de infância que subitamente confere sentido a toda a vida” (MOLLOY, 2003, p. 
33). Por isso, cenas de leitura são encontradas em diversas autobiografias, já que é esse 
um momento de construção do homem enquanto membro de algo maior que ele. 

Ainda de acordo com Molloy (2003), a leitura em autobiografias é apresentada de 
forma quase religiosa, como algo do cotidiano ou fora dele, como uma busca ansiosa 
por novos livros; a insistente associação da leitura à imagem de um mentor.  

                                                   
2 Foi ilustrador e teatrólogo francês nascido em 1864. Teve desenhos publicados em revistas como La Chronique 
Amusante, publicada desde 1885, diretor Badin-Montferrier e redator-chefe Paul Hugounes, e Gil Blas Illustré, 
periódico literário parisiense, fundado por Augustin-Alexandre Dumont em 1879. Publicou em 1906, pela casa 
editora de Jules Tallander, uma edição ilustrada das Fábulas de La Fontaine. 
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No livro O Espaço Autobiográfico: Dilemas da Subjetividade Contemporânea, 
Leonor Arfuch, ao trabalhar com cenas de leitura em autobiografias, além de trazer 
conceitos defendidos por Molloy e Barthes, defende que o ato de passar para a escrita 
os acontecimentos de sua vida faz do autor um leitor quando “recorta, do curso do 
indiferenciado, os elementos suscetíveis de entrar na composição” (ARFUCH, 2010, p. 
225). Seria através de suas leituras que o escritor definiria sua dupla identidade: 
autor/leitor. 

Erico Veríssimo rememora que muitos livros a serem lidos foram encontrados na 
biblioteca de seu pai, como no caso da continuação do livro A Casa a vapor: “No dia 
seguinte saí em busca do segundo volume de A casa a Vapor”3 (VERÍSSIMO, 2005, p. 
124). 

Erico poderia ser mais um brasileiro, que, ao crescer fora do eixo Rio de Janeiro - 
São Paulo, teria acesso rarefeito ao livro, principalmente ao livro de literatura, pois, 
segundo Hallewell, “em 1917 eram poucos os pontos de venda de varejo e praticamente 
limitados aos bairros mais ricos do Rio e de São Paulo” (HALLEWELL, 1985, p. 
311) (Grifos nossos).  

Tal objeto era caro e, dessa forma, fora do alcance da maioria dos brasileiros. 
Diante disso, nos perguntamos: o que pode ter contribuído para a formação de Erico 
Veríssimo como leitor de clássicos, tais como as histórias escritas por Júlio Verne ou 
Os três mosqueteiros, de Alexandre Dumas, assim considerados por aclamação do 
público?  

Segundo Silva e Martins, “as histórias clássicas, de um modo geral, falam de 
experiências universais partilhadas pelos seres humanos nos mais distintos espaços 
geográficos e históricos: a saudade, a inveja, o ciúme, a traição, o amor” (SILVA e 
MARTINS, 2010, p. 25). Dessa forma, ao ler um “clássico”, o leitor tem a “possibilidade 
de conhecer e compartilhar das diferentes dimensões da experiência humana, dos 
imaginários de outros povos e de outras épocas, mesmo sem nunca tê-los vivenciado” 
(SILVA e MARTINS, 2010, p. 25).  

A literatura entrou na vida de Erico na fase da infância, com as histórias contadas 
ou lidas no ambiente familiar, baseadas na combinação da tradição oral com a cultura 
escrita. Assim, a familiaridade com a leitura, com a noção de algo conhecido e 
doméstico é recorrente em sua autobiografia.  

Acreditamos ser no contato com as histórias ouvidas e vividas que o homem, em 
seu contexto social, elabora representações para compreender o mundo e nele se 
conduzir. Não que tenhamos o objetivo de minimizar o papel da escola na 
aprendizagem da leitura; pelo contrário, entendemos ser ela um espaço em que as 
“práticas precisam ser refletidas e sistematizadas”, pois é dela o papel, “antes de 
qualquer outro, de promover o ensino da leitura e da escrita” (SILVA e MARTINS, 
2010, p. 26). 

                                                   
3 O livro escrito por Júlio Verne em 1880 foi editado por Pierre-Jules Hetzel. Narrativa sobre viagem pela Índia e 
os costumes do país. 
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Por entendermos a leitura como um processo interativo, em que são necessários o 
conhecimento linguístico, o textual e o conhecimento de mundo, entendemos que 
esses círculos de sociabilidade dos quais participou Veríssimo durante sua vida em 
Cruz Alta influenciaram a aquisição dos mecanismos da leitura pelo menino e, mais 
tarde, o prazer que sentia ao ler literatura nacional e internacional.  

Para Erico, a descoberta literária, a leitura dos livros ficcionais era um prazer. 

Uma das maiores descobertas literárias de meus dez ou onze anos foi um livro 
encadernado que encontrei um dia no fundo de uma gaveta. (...) No alto da capa 
um nome: Júlio Verne. Pouco abaixo, estas palavras: Viagens Maravilhosas. 
Contra a encosta de um rochedo, o título do romance: A casa a Vapor. Vendo-me 
interessado no volume, meu pai me informou: “Esse livro pertencia à tua avó 
Adriana. É um romance em dois tomos. Não sei onde andará o segundo.” Fui 
sentar-me ao pé da ameixeira-do-japão e comecei a leitura. (...) À noite, na cama, 
terminei a leitura daquele primeiro tomo do romance. (...) No dia seguinte saí em 
busca do segundo volume de A casa a Vapor. (...) durante todo aquele ano e no 
seguinte fui O Herói de Quinze Anos, passei Cinco Semanas em Balão – e a 
ameixeira resignava-se a fazer ora o papel de aeróstato, ora o do submarino do 
Cap. Nemo para percorrer Vinte Mil Léguas Submarinas4. (VERÍSSIMO, 2005, 
p. 124)  

Manguel (1997) reflete sobre o que denomina de “leitura da intimidade”, ou aquela 
realizada em um ambiente escolhido pelo leitor, como um refúgio para a sua atividade 
de leitura. Erico parece exercer a “leitura da intimidade”, ao escolher a sombra da 
ameixeira-do-japão5 para ler os livros descobertos no escritório paterno. 

[...] a ameixeira resignava-se a fazer ora o papel de aeróstato, ora o do 
submarino do Capitão Nemo para percorrer Vinte Mil Léguas Submarinas. Foi 
também uma grande jangada que desceu o rio Amazonas. E enquanto eu me 
identificava com Phileas Fogg a árvore foi sucessivamente trem, balão, trenó, 
vapor... (VERÍSSIMO, 2005, p. 119) 

Erico ora lia debaixo da ameixeira, ora lia em sua cama; o importante é que se 
deixava “transportar” para os cenários da história que lia, não só imaginado, mas 
sentindo que fazia parte do enredo.  

Em trecho do livro de memórias narra: 

O tronco, os galhos, as folhas e as frutas da nespereira pareciam também 
interessados no romance e liam por cima de meu ombro. Que me importavam as 
emanações fétidas da sentina? Ou as moscas que zumbiam ao redor de minha 
                                                   

4 O trecho se refere a algumas obras escritas por Júlio Verne, autor de origem francesa nascido em 1828. Faleceu 
em 1905 e escreveu A casa a vapor.  

5 Também chamada de nespereira.  
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cabeça? Eu estava na Índia das vacas sagradas, dos faquires, do Ganges. 
(VERÍSSIMO, 2005, p. 124)  

Um levantamento de materiais de leitura mencionados em Solo de Clarineta I e II 
indica o acesso do menino, rememora Erico, não só aos livros da biblioteca paterna 
como também a revistas francesas, jornais de circulação na cidade, à revista O Tico-
Tico, além dos impressos da farmácia de seu pai. 

Com relação aos livros, percebemos ao longo da leitura de sua autobiografia que 
alguns foram herdados de familiares próximos de Erico, como sua avó Adriana, e que 
passaram a fazer parte da biblioteca paterna, mesmo que o dono não aparentasse dar 
muita importância para eles, como lemos em: “Vendo-me interessado no volume, meu 
pai me informou: ‘Esse livro pertencia à tua avó Adriana. É um romance em dois 
tomos. Não sei onde andará o segundo’” (VERÍSSIMO, 2005, p. 124).  

Erico lia com avidez livros que descobria no escritório paterno e lhe interessavam: 
“Fui sentar-me ao pé da ameixeira-do-japão e comecei a leitura. (...) À noite, na cama, 
terminei a leitura daquele primeiro tomo do romance” (VERÍSSIMO, 2005a, p. 124), 
continuando as lembranças sobre tal episódio, Erico fala sobre “as palavras cipaio, 
Bombaim e nabalo [que] exerceram logo sobre o meu espírito um poderoso sortilégio. 
Continuei a ler o capítulo com voracidade” (VERÍSSIMO, 2005, p. 124). 

Como que para reafirmar essa liberdade que tem o leitor, Erico relembra que  
Confesso que saltei por cima das muitas dissertações puramente geográficas ou 

históricas de Júlio Verne, e que não consegui (fiz muitas tentativas) ler a série que 
tinha como título geral As grandes viagens e os grandes viajantes. O que me 
interessava em seus romances não era a cultura, mas a aventura. (VERÍSSIMO, 2005, 
p. 126) 

Se para Barthes (1996) o ato de contar e ouvir histórias é uma espécie de jogo de 
sedução, Erico rememora como puro contentamento ouvir Estêvão, “guri dotado 
duma rica imaginação, um mestre da ficção oral” “mulato [que] teria mais ou menos a 
mesma idade que eu” (VERÍSSIMO, 2005, p. 94), contar suas eletrizantes histórias. 
Os meninos da vizinhança sentavam-se “ao pé da ameixeira-do-japão” e ouviam 
“quase diariamente o folhetim de aventuras que o Estêvão nos narrava, episódio por 
episódio, descobrindo sempre um jeito de nos deixar em suspense” (VERÍSSIMO, 
2005, p. 94).  

Estêvão, com sua habilidade, sabia, que ao levantar questões do tipo: “Passaria o 
trem por cima do corpo da linda moça que os bandidos haviam amarrado aos trilhos? 
É o que veremos no próximo capítulo.”, criaria uma atmosfera de suspense que levaria 
seu público a voltar no dia seguinte para ouvir o desfecho da história. Os meninos 
voltavam e, interessados, faziam perguntas quando não entendiam algo. 

Será que podemos pensar que passagens como essa influenciaram o menino a 
querer ser, um dia, um contador de histórias, um escritor de tantos livros lidos por 
tantos leitores? 

Talvez, o próprio Erico responda a esse questionamento... 
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Meu pai tomara para mim uma assinatura da revista carioca O Tico-Tico. Estou 
certo de que suas histórias muito contribuíram para a germinação da semente 
do ficcionista que dormia nas terras interiores do menino. (VERÍSSIMO, 2005, 
p. 83) 

Benjamim afirmava sobre a leitura que  

[...] um livro, uma página de livro apenas, por menos ainda, uma simples 
gravura em um exemplar antigo, herdado talvez da mãe ou da avó, poderá 
fertilizar o terreno no qual a primeira e delicada raiz desse impulso começa a se 
desenvolver. (BENJAMIN, 1984, p. 48) 

Lembremos que “a formação do leitor não é natural e requer diálogo constante 
com a cultura e com a história”, e, ainda, que “as primeiras experiências significativas 
com a leitura, as que ficam verdadeiramente registradas, dizem respeito muito mais a 
um ambiente de leitura do que com a alfabetização no sentido estrito” (SILVA, 1999, 
p. 162).  

Ao ler um livro contextualizado e que, de algum modo, tenha significado, a criança 
pode se interessar pela leitura, fato que não precisa acontecer, necessariamente, com 
livros infantis. Ainda, segundo Silva, “quanto mais a criança tem acesso a textos 
universais, a leituras espessas, contextualizadas, mais exigente e curiosa será a sua 
perspectiva de leitura” (SILVA, 1999, p. 168). 

Por outro lado, Chartier afirma que “a leitura é sempre apropriação, invenção, 
produção de significados. Segundo a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um 
caçador que percorre terras alheias” (CHARTIER, 1999, p. 77).    

1.1 O PRAZER DE LER NA VISÃO DE ERICO 

O prazer da leitura de um bom livro é análogo ao prazer da existência, ninguém 
pode sentir ou viver pelo outro, ou seja, ninguém pode, ao ler um livro, transmitir o 
que sentiu para um ouvinte, cada leitor sentirá determinadas sensações que lhe são 
próprias.  

A autora continua a afirmativa com é exatamente o enleio, o êxtase provocado pela 
obra de arte, que perturba e provoca as percepções e as sensações intransferíveis, 
intransferíveis, porque cada leitor da obra vai senti-la de acordo com suas próprias 
experiências anteriores, que lhe proporcionaram construir um acervo cultural capaz 
de permitir desenvolver um olhar crítico. 

A partir da leitura de Solo de Clarineta I e II, percebemos que Erico se formou 
leitor com livros de Alexandre Dumas, Mark Twain, Eça de Queirós e Machado de 
Assis, um indicativo de que não existe incompatibilidade entre os diferentes prazeres 
da leitura. O prazer da leitura não precisa, necessariamente, estar associado ao 
divertido, ao leve, ao engraçado, ao empolgante, ele pode e deve ser variado, nunca 
reduzido a um único tipo. 
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Barthes defende que o prazer em ler tem relação com a alegria de estar em um 
lugar de onde se pode sair quando quiser, permitindo-se lembrar de outros textos e de 
outras leituras, que se juntam e penetram na leitura atual, imprimindo um significado 
para aquele que lê, que se apropria daquilo que foi lido de forma única. 

Um mesmo texto pode ter diferentes compreensões, e não só para diferentes 
leitores, mas para diferentes momentos da vida de um mesmo leitor. 

Mais uma vez recorremos a Chartier, que afirma que 

Uma vez escrito e saído das prensas, o livro, seja ele qual for, está suscetível a 
uma multiplicidade de usos. Ele é feito para ser lido, claro, mas as modalidades 
do ler são, elas próprias, múltiplas, diferentes e segundo as épocas, os lugares, os 
ambientes. (CHARTIER, 2004, p. 173) 

Ou seja, um mesmo texto assumirá significados diferentes dependendo da época 
em que for lido, até mesmo por uma mesma pessoa, que, com o passar dos anos, pode 
ampliar seu horizonte de possibilidades de compreensão. E cada vez que retornar ao 
texto, este poderá lhe proporcionar prazer e despertar o desejo de ler, pelo menos, mais 
uma vez a história já conhecida, mas não ultrapassada. O contrário também pode 
acontecer, ou seja, um livro lido anos antes pode se tornar enfadonho ao ser relido 
anos depois. 

A respeito das possibilidades que a leitura representa, Petit (2008) considera que 
ela permite ao leitor sonhar, elaborando, assim, seu próprio mundo, visto que ela deixa 
espaço para pensar, refletir, reler. Dessa forma, ela “liberta” o leitor das características 
geográficas, culturais e sociais que o limitam de certa maneira, pois é “uma aventura 
em que a paisagem interior [do leitor] se transforma” (PETIT, 2013, p. 8). 

Se a leitura feita na escola pode se tornar institucionalizada, a leitura realizada em 
bibliotecas extraescolares abre espaço para o segredo, para a livre escolha e para as 
descobertas, segundo a autora. E, talvez, esse movimento que leva a um sentimento de 
resistência ao imposto pela sociedade comece com o prazer de ler e a procura que ele 
instiga. A procura por novidades, por histórias que extrapolem seu entorno, que 
permitam ao leitor se afastar de seu ponto de início. 

Cada leitor constrói suas leituras à medida que lê. Ainda hoje há uma crença em 
que aquele que procura por possibilidades de leituras privilegiaria livros que retratem 
sua realidade, sua cultura, porém, autores, como a antropóloga Michèle Petit, afirmam 
que “o leitor não privilegia necessariamente um livro que se adapte à sua experiência. 
Ao contrário, uma grande proximidade pode ser sentida como uma intromissão” 
(PETIT, 2013, p. 27).  

Em Solo de Clarineta, Erico Veríssimo relata como não gostava da história de seu 
Estado e por que demorou para escrever sobre ele. Preferia livros que retratassem 
lugares distantes e costumes diferentes dos seus. Observaremos mais adiante uma lista 
com os livros mencionados em sua autobiografia, como aqueles que lia em sua 
meninice e juventude passadas no Colégio Cruzeiro do Sul, em Porto Alegre. Suas 
leituras, também, não eram leituras passivas, de consumo, mas leituras 
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interpretativas, críticas, em que o sentido era transformado pela interpretação do 
menino, impelido por sua fantasia e desejo, apropriando-se do texto e se construindo 
no processo.  

Erico teve acesso a livros de literatura variados e, também, a números da revista 
L”Illustration, revista francesa assinada por seu pai, nos tempos em que ainda 
cultivava o hábito da leitura. 

O outro passatempo que o escritório paterno me proporcionava era o de folhear 
a sua coleção de números atrasados de L’Illustration. No reverso da capa dessa 
revista eu via as caricaturas de Henriot6 , com legendas em francês. Depois 
vinham os anúncios de automóveis, o gordo e roliço Homem de Dunlop, todo feito 
de pneumáticos dessa marca, de tamanhos variados. Não faltava nunca um 
anúncio do Cinzano ou de Fernet-Branca, bem como os de chocolate Meunier, que 
me faziam água na boca. O que mais me interessava, porém, eram as 
reportagens sobre a Indochina (Conchinchina pertencia à minha coleção de 
palavras mágicas.) Lá estavam naqueles clichês os nativos, magros, descalços, 
com suas calças a meia canela, seus chapéus cônicos – figuras que sugeriam 
histórias de crimes, emboscadas, punhais e venenos sutis. (VERÍSSIMO, 2005, p. 
85) 

Erico Veríssimo teve acesso desde menino a uma “rica biblioteca” organizada no 
escritório da casa dos Veríssimo. Já identificamos, também, que além de fácil acesso a 
materiais de leitura, o menino Erico gostava de passar horas se dedicando a leituras 
literárias e a ouvir histórias contadas por empregados ou por seus filhos, como o 
menino Estêvão. Acreditamos que essa familiaridade precoce com materiais de leitura, 
em especial com os livros, essa possibilidade de manipulá-los, retira um possível status 
de poder dos livros e, dessa forma, o medo despertado por eles. 

Mais uma vez é Michèle Petit que nos auxilia sobre essa questão do medo, muitas 
vezes, despertado pelos livros: 

E, na realidade, desde que comecei minhas pesquisas sobre a leitura e a relação 
com os livros, não parei de me surpreender com a quantidade de histórias 
confirmando que o medo dos livros estava presente. Um medo multiforme, já que 
as proibições sociais se conjugam a tabus inconscientes. [...] No entanto, 
curiosamente, desse medo não se fala. (PETIT, 2013, p. 34) 

Se a leitura de literatura tem, como afirma Petit (2013), relação com a experiência 
da falta e da perda, seria possível afirmar que quando alguém deseja negar uma perda, 
que, no caso de Erico Veríssimo podemos supor tenham sido várias, tais como o 
sentimento de perda com a separação dos pais, com a impossibilidade de terminar os 

                                                   
6 Cartunista da revista L’Illustration, nasceu Henri Maigrot, em Toulouse no ano de 1857 e faleceu em 1933, em 
Nesles-la-Vallée. Adotou o pseudônimo de Henriot ou Pif. 
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estudos ou com a insatisfação de desempenhar funções que não gostava em seus 
primeiros empregos, evite ou procure dominar a literatura. Veríssimo, não só se 
dedicou a leituras variadas, como se propôs a escrevê-las, alcançando inegável 
reconhecimento. 

Entendemos que a leitura pode ser uma forma para manter um espaço próprio, 
privado, ou como Virgínia Woolf, “um quarto para si”7. Um lugar seu, onde não haja 
outras pessoas, mesmo que este lugar todo seu seja o contrário de um espaço vazio, 
onde o espaço pessoal não existe. 

Aquele que lê “elabora um outro lugar, um espaço onde não dependa dos outros. 
Um espaço que lhe permita delimitar-se, [...] desenhar seus contornos, perceber-se 
separado, distinto do que o cerca, capaz de um pensamento independente” (PETIT, 
2013, p. 42). Assim, seria possível abrir seu caminho, trilhar seus próprios passos, pois 
o leitor tem liberdade, que, para Michel de Certeau, poderia ser traduzida como: “Os 
leitores são viajantes; circulam em terras alheias; são nômades que caçam 
furtivamente em campos que não escreveram” (CERTEAU, 2000, p. 190). Que 
transpõem barreiras físicas, mas, também, realizam outros tipos de viagem, conforme 
afirma Octavio Ianni: “a viagem pode ser real ou imaginária, filosófica, artística, 
científica” (IANNI, 2000, p. 11).  

Esses viajantes, segundo Certeau (2000), viajam por textos e escritos de outros, 
que se modificam pela leitura, mas, também, modificam a história que leram, uma vez 
que cada um a lerá de uma forma diferente, de acordo com seus conhecimentos, 
impressões e vivências. Dessa forma, o jovem leitor, ao se dedicar à leitura de uma 
obra, não a lerá da mesma forma que um leitor mais velho. Não que um ou outro esteja 
lendo de forma equivocada, pelo contrário. Como cada leitor/viajante terá um olhar 
estrangeiro sobre as leituras realizadas, sobre os escritos de outros, entenderá e 
assimilará a leitura de acordo com suas impressões e expectativas. 

Se podemos afirmar que uma viagem é descoberta do mundo, podemos afirmar, 
também, que é descoberta do próprio indivíduo, que encontra uma mudança de si 
mesmo ao percorrer o caminho. Mas, e ao ler? O sujeito que lê não está realizando, 
também, uma viagem? E essa viagem não poderia provocar uma descoberta de si 
mesmo?  

Acreditamos que sim. 
Michèle Petit revela no livro Leituras: do espaço íntimo ao espaço público que, em 

2012, escreveu sua “autobiografia como leitora”, não com o intuito de inventariar suas 
leituras, todavia tentando localizar momentos-chave e as influências de cada uma.  

Acreditamos que Veríssimo, embora não tenha escrito sua autobiografia somente 
com esse objetivo, realiza uma análise de suas leituras e de como elas o afetaram, e, 
também, de suas obras, e de como essas foram influenciadas, de forma direta ou não, 
por essas experiências literárias. 

                                                   
7 Ensaio publicado, em 1929, baseado em duas conferências sobre As mulheres e a ficção. 
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1.2. AS MANEIRAS DE LER DO VERÍSSIMO DE CRUZ ALTA 

Segundo Silva, “o conceito de práticas de leitura, mesmo tendo-se em conta um 
dado período de tempo e uma determinada região, não se constitui um corpo 
homogêneo” (SILVA, 2004, p. 140). Nos primeiros anos de Erico Veríssimo, descritos 
em sua autobiografia, podemos encontrar indícios de que diferentes modos e gestos 
de leitura conviveram ao longo do tempo. Já notamos que Erico Veríssimo lia sentado 
no canteiro da ameixeira, lia em seu quarto ou no escritório paterno, ouvia as histórias 
de Estêvão junto com outros meninos da vizinhança ou ouvia as histórias contadas e 
cantadas pelos empregados da casa. 

Essas lembranças evocadas para a escrita de suas memórias nos dão pistas do 
quanto esses primeiros contatos com a leitura e um ambiente leitor contribuíram para 
sua formação.   

Lendo os dois volumes de Solo de Clarineta, autobiografia publicada em 1973 e 
1976, podemos nos aproximar de uma compreensão das preferências de leitura de 
Veríssimo quando jovem, porque o autor destaca, além dos fatos vividos, seus autores 
e obras prediletos, que envolviam literatura nacional e internacional. Seu gosto 
literário variou conforme o ciclo social que vivenciou, como pode ser verificado nas 
tabelas a seguir: 

 

Livros lidos na infância 

Livros Autor 

A dama do mar Henrik Ibsen 

O pato selvagem Henrik Ibsen 

As aventuras do Dr. Jacarandá Benjamin Rabier 

O Tico-Tico Luis Bartolomeu de Souza e Silva 

Os três mosqueteiros Alexandre Dumas 

L’Illustration -- 

Seleta em prosa e verso Alfredo Clemente Pinto 

Revista Eu Sei Tudo Companhia Editora Americana S.A. 

Viagens Maravilhosas Júlio Verne 

A casa a vapor Júlio Verne 

O herói de quinze anos Júlio Verne 

Cinco semanas em um balão Júlio Verne 
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Vinte mil léguas submarinas Júlio Verne 

A ilha misteriosa Júlio Verne 

As grandes viagens e os grandes viajantes Júlio Verne 

Nick Carter Ormond G. Smith 

Série Arsène Lupin Maurice Leblanc 

Série Sherlock Holmes Conan Doyle 

TABELA 1 - LIVROS LIDOS NA INFÂNCIA. 

 

Livros lidos na juventude (1920 aproximadamente) 

Livro Autor 

Servidão Humana W. Somerset 

O cortiço Aluisio Azevedo 

Casa de pensão Aluisio Azevedo 

Sertão Coelho Neto 

Inverno em flor Coelho Neto 

A Moreninha Joaquim Manoel de Macedo 

O moço louro Joaquim Manoel de Macedo 

Pelo sertão Afonso Arinos 

As minas de prata José de Alencar 

Os Maias Eça de Queirós 

Recordação da casa dos mortos Dostoievsk 

Crime e castigo Dostoievsk 

Anna Karenina Tolstoi 

Ivanhoé Walter Scott 

L’Assonnor Emile Zola 

Naná Emile Zola 

Germinal Emile Zola 
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Teresa Rakin Emile Zola 

A besta humana Emile Zola 

Ladies’ Home Journal -- 

A esfinge Afrânio Peixoto 

Fruta do mato Afrânio Peixoto 

Bugrinha Afrânio Peixoto 

TABELA 2 - LIVROS LIDOS NA JUVENTUDE. 

 
De acordo com Mitidieri-Pereira (2006, p. 153), “essas experiências literárias 

emprestam referências ou têm sua importância reconhecida, tanto no âmbito das 
vivências e experiências do homem quanto no dos romances produzidos pelo escritor”. 
Analisando as tabelas anteriores, percebemos que as leituras de Erico Veríssimo 
apontam para a relevância dada às produções literárias brasileira e europeia, com 
ênfase em autores franceses e ingleses, como Conan Doyle, Maurice Leblanc, Julio 
Verne e Emile Zola. Autores russos, também, faziam parte das leituras do jovem 
gaúcho, tais como Dostoievsk e Tolstoi. Enquanto este foi um representante do 
realismo, aquele é considerado um dos grandes romancistas russos.  

Na infância de Erico Veríssimo contamos sete leituras de Júlio Verne, escritor 
francês, que faleceu no ano em que Veríssimo nasceu, 1905. É considerado por críticos 
literários como o inventor do gênero de ficção científica, já que em seus livros, escritos 
no século XIX, aparecem submarinos, máquinas voadoras e uma viagem à lua. Sua 
capacidade de pesquisa surge em livros como Cinco semanas em um balão, publicado 
em 1862, e que continha detalhes de coordenadas geográficas, culturas e animais 
elaborados a partir da imaginação apoiada na capacidade de pesquisa do escritor 
francês.  

Para o menino Erico, que imaginava estar em outros lugares ao ler, as leituras com 
detalhes de terras distantes, funcionavam como uma espécie de combustível para sua 
imaginação. Seria essa uma pista para compreender sua forma de criar histórias, nas 
quais detalhes sobre o ambiente, os cenários, as pessoas são abundantes a ponto de 
permitir elaborar mapas das cidades? 

Já o escritor brasileiro Afrânio Peixoto foi lido em três diferentes livros durante a 
juventude do menino de Cruz Alta: A esfinge, Fruta do mato e Bugrinha, escritos, 
respectivamente, em 1911, 1920 e 1922. Observemos o tempo decorrido entre a 
publicação do primeiro e dos outros dois livros, quando Erico contava, então, com 6, 
15 e 17 anos. 

Ainda durante a juventude, Erico Veríssimo leu autores como Aluisio Azevedo, 
Coelho Neto, Joaquim Manoel de Macedo, Dostoievsk, cada um, em dois momentos 
diferentes. Leu, também, cinco produções de Emile Zola. 
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A partir dessa breve análise, podemos observar que o gosto literário de Erico 
Veríssimo era diversificado e incluía preferências por escritores reconhecidos nas 
malhas do sistema literário, embora só contemos com as informações mencionadas no 
livro autobiográfico, já que a biblioteca paterna foi desfeita ainda na infância do 
pequeno leitor. 

De acordo com Lahire (2002, p. 95), o leitor se reconhece e a sua prática “ao 
mesmo tempo em que descobre outros universos, encontra o conhecido através da 
descoberta de personagens, de lugares e de situações”, visto que os temas eleitos, 
normalmente estão em consonância entre o passado experimentado e a situação atual, 
proporcionando uma sensação de viver novas experiências. Seria esse o caso de Erico? 

Não podemos afirmar que sempre foi assim, mas o menino se permitia imaginar 
outros lugares que não o pátio do casarão onde vivia. 

A partir da observação das tabelas acima, podemos supor que Erico apresentava, 
ainda criança, uma leitura extensiva, que, segundo Chartier (2001), diz respeito a uma 
leitura ávida e veloz, que consome significativo número de impressos. Encontramos 
esse conceito proposto por Chatier (2001) também no Glossário Ceale8: “a leitura 
extensiva se caracteriza pelo ato de ler um número amplo de textos, de modo rápido, 
pouco profundo e, muitas vezes, ávido”. 

Também observamos que o menino de Cruz Alta gostava de ler ao pé da nespereira 
em seu quintal, só lendo dentro de casa, na sala ou em seu quarto, quando chovia ou 
quando ficava muito tarde.  

A predileção por determinadas obras, por modos de ler e a interpretação do sentido 
do texto são resultado de um processo individual que transparece a identidade do 
leitor, ou seja, sua constituição enquanto leitor está associada aos esquemas de sua 
experiência. Sendo assim, a prática de leitura e os sentidos atribuídos ao texto podem 
variar conforme a trajetória social do leitor e sua situação ou experiências sociais. 

Erico Veríssimo, ao reler seus trabalhos com um olhar bastante crítico, admitia 
que autores, que tiveram suas obras lidas durante a infância e a juventude do menino 
do interior, muito contribuíram para a formação do escritor. Um desses momentos foi 
ao se lembrar da escrita de Clarissa, romance publicado em 1933. 

Em 1933 publiquei Clarissa, a história duma menina de treze anos que amanhece 
para a vida. É uma novela praticamente sem intriga, do tipo “fatia de vida”. (Eu 
aprendera boas lições com Katherine Mansfield, cujo Bliss viria a traduzir mais 
tarde.) Creio, porém, que nesse segundo livro meu – coleção de cenas de aquarela 
em torno da vida cotidiana – havia algumas ressonâncias da Clara d’Ellébeuse, 
de Francis James, leitura ainda dos tempos de farmácia. (VERÍSSIMO, 2005, p. 
236) 

                                                   
8 Glossário criado pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais. ISBN: 978-85-8007-07908.  
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O escritor reconhecia a importância de outros escritores para sua formação de 
leitor e, por que não dizer, autor de romances que foram sucesso de vendas no Brasil 
e em outros países. Esses livros lidos durante a infância e a juventude o inspiraram ao 
criar suas histórias, seus romances e seus livros de memórias, como os relatos de suas 
viagens e sua autobiografia. 

Trajetória singular de um menino de uma cidade interiorana, que abandonou o 
Colégio para trabalhar em sua cidade natal em um armazém, e andava com sapatos 
com furos nas solas porque não tinha dinheiro para comprar calçados novos 
(VERÍSSIMO, 2005). 

 

 

FIGURA 2 - ERICO VERÍSSIMO EM RUA DE CRUZ ALTA. DEPOSITÁRIO: ACERVO IMS. 
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RESUMO  

O presente estudo teve por objetivo analisar a circulação das ideias higiênicas no 
jornal Diário da Manhã do ano de 1911. Ano marcado pela civilidade e progresso por 
meio da educação e higiene, bem como pela mudança do modelo de ensino através do 
Presidente do Estado Rodrigues da Costa Dória mediante o Decreto nº 536, de 12 de 
agosto de 1911. No transcorrer da pesquisa dialogamos com os jornais sergipanos, 
neste cenário as elites políticas locais atuavam na modelagem e estratégias que 
visavam disciplinarização e regulamentação por meio de discursos em tom de 
denúncias presentes em notas nos jornais, assim como, propagandas com finalidades 
preventivas sanitaristas embebidas por um discurso civilizador, denunciavam o espaço 
urbano e educacional e, prescreviam normas para mudanças. O trabalho foi 
problematizado a partir das categorias de análises: Escritos de higiene, (Gondra, 
2003); Representações e Circulação, (Chartier, 1991); Biopolítica, (Foucault, 2010). 
Visto que o modelo de higiene foi utilizado como estratégia de civilidade. A figura do 
médico representava as políticas preventivas de saúde e devia agir em consonância 
com o poder Estadual. Assim, preceitos de natureza médica passaram a infundir 
normas que iam do simples ato de lavar as mãos aos cuidados ortopédicos daqueles 
que frequentavam a escola.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Saúde, Educação, Imprensa. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil no início do século XX, é demarcado por efervescência da civilidade. Neste 
período no cenário sergipano a economia era embasada na agricultura o que favorecia 
a manifestação de doenças de origem parasitárias como a malária e a cólera, havia um 
alto índice de mortes, aos quais resultaram em um clima de insegurança, medo e 
desordem, Diário da Manhã (1911). Estes problemas passaram a ser o foco das 
atenções dos poderes públicos e, especialmente a partir desse episódio, diversas 
medidas começaram a ser discutidas para a melhoria da saúde pública através 
daqueles que de algum modo estavam ligados ao poder público e aos interesses 
sanitários.  

Dentre os interessados, estavam os chamados “médicos profissionais” formados 
por meio da Faculdade de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, devido a necessidade 
de sanar o país tomado por doenças. “[...] cólera, febre amarela, varíola e várias outras 
epidemias assolaram o Brasil e transformaram o tema da higiene em algo primordial” 
(MARIANO, 2015). 

Os ideais higienistas tiveram sua propagação no Brasil ainda nos oitocentos, sendo 
este conceito compreendido como significado de saúde ou manutenção da mesma, o 
que motivou a sua importância social, reforçado pela busca que permeasse interesses 
diversos: sociais, econômicos, científicos e culturais. (Saviani, 2008). Diante disto, a 
higiene não consistia em algo novo no início do período republicano, período aqui 
retratado, mas, conquistava maior proporção em diversos lugares do Brasil, inclusive 
no Estado de Sergipe. 

Diante disto, o presente artigo , promove uma reflexão e, análise das circulação das 
ideias de higiene no Jornal Diário da Manhã, no ano de 1911, período que identificamos 
como de surgimento do chamado “fervor pelo progresso” que permeava os interesses 
políticos, econômicos e sociais, sendo a civilidade sob o manto da higiene uma máxima 
que imperava na sociedade sergipana.  

No que dizia respeito à educação, no início do século XX em Sergipe no ano de 
1911, o Presidente do Estado, José Rodrigues da Costa Dória lamentava a situação da 
instrução pública. Segundo ele, as condições de ensino encontravam-se atrasados, e 
logo mais, Sergipe passa por uma reforma da instrução pública. Mediante o Decreto 
nº 536, de 12 de agosto de 1911, no qual, José Rodrigues da Costa Dória, decreta a nova 
organização do ensino, ao mesmo tempo em que ordena que sejam observados os 
regulamentos baixados com a mencionada reforma. (Azevedo, 2010). 

Ainda, segundo o referido autor, no que dizia respeito à Saúde, mencionou que 
ainda neste período a sociedade Sergipana esteve em consonância com todas as 
mudanças que traduziam os apelos progressistas. Demonstrando desta forma os 
primeiros passos ao entendimento da saúde em forma de disciplina que era a higiene 
como prática educativa. Isso reforçava a preocupação dos governantes com a saúde 
pública, bem como sua construção social.  

 Legitimava a contribuição dos professores, que em suas práticas pedagógicas 
fomentavam a questão da higiene. Ao estabelecerem tais práticas contribuíram na 
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prevenção de doenças, bem como com melhorias para a saúde. Sendo possível 
reconhecer estes aspectos por meio de documentos que retratavam o cotidiano 
educacional daquela época. Como, por exemplo, o Programa das cadeiras da Escola 
Normal e do Curso Complementar do Estado de Sergipe e o Programa para o Ensino 
Primário Especialmente aos Grupos Escolares do Estado de Sergipe.  

 
TEORIA E MÉTODOS 

Foram elegidas as seguintes categorias de análise: circulação e representações 
(Chartier, 1991), Escritos de higiene (Gondra, 2003) Biopolítica (Foucault, 2010). 
Chartier, nos permitiu a análise da difusão das ideias de higiene nos impressos. Bem 
como, a compreensão de que a circulação de ideias não se dá apenas por meio de 
artefatos como os livros, visto que as próprias pessoas circulam. Contribuiu para o 
entendimento das evidências expostas através das apresentações e os seus diversos 
sentidos junto ao entrosamento com os interesses que forjam as notícias. 

 As noções de higiene nos possibilitaram reconhecer às noções de higiene, quanto 
à maneira em que a medicina influenciava na educação escolar, higiene do corpo e da 
mente, ainda proporcionou compreender o enlace que a higiene possuía com a 
civilização sendo a escola um espaço destinado à implantação das ideias de higiene por 
meio dos médicos ou daqueles que mesmo sem formação acadêmica específica, se 
apropriava destas ideias e mantinham os olhos e ouvidos na Europa e Estados Unidos 
a fim de aprimorar os aspectos socioculturais. 

Foucault, colaborou quando explanou a Biopolítica que consistia no enlace entre a 
medicina e o Estado e, explanou a atuação da figura do médico associada à educação. 
Assim, a atuação médica podia ser visualizada na cidade, na escola, nas prisões, 
cemitérios, prescrevendo normas em nome de uma missão preventiva e salvacionista. 

Quanto as fontes, utilizamos dispositivos midiáticos como os jornais do início do 
século XX em Sergipe: Diário da Manhã do ano de 1911, situado na Rua Laranjeiras 
nº 69 na Redação e Officinas, conduzido por meio do Proprietário e Redator Coronel 
Apulchro Motta, que apresentava nos discursos, princípios ditos civilizatórios, bem 
como, denúncias de condições de trabalho, educação e higiene. 

 
HIGIENIZAR E EDIFICAR O ESPAÇO ESCOLAR: UM REDESENHAMENTO DA 
ESTRUTURA FÍSICA E MÉTODOS DE ENSINO 

Em Sergipe o médico que contribuiu significativamente no processo de 
implantação dos preceitos de medidas médico-higienistas, foi o jovem conhecido como 
“Dr. da Higiene”. Helvécio de Andrade, que iniciou a sua luta em 1887, graduado em 
território baiano por meio da Faculdade de Medicina da Bahia que após a sua formação 
montou seu consultório na cidade de Propriá, porém por dificuldades financeiras 
aceitou ir trabalhar no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Santos. 
Onde pôde experimentar a prestação de assistência médica em diversos órgãos da 
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saúde. Sendo lá seu primeiro contato com a higiene escolar. Ao trabalhar junto ao 
médico, também sergipano, Balthazar Vieira de Mello, que atuava como inspetor 
sanitário junto ao Serviço Sanitário de São Paulo, já exercia práticas voltadas à higiene 
escolar. 

Ainda, Helvécio de Andrade retornou ao solo sergipano em 1900 e trouxe em sua 
bagagem, a militância da difusão das ideias higiêncas, sendo o primeiro médico a falar 
cientificamente sobre este assunto. Em 1909 foi convidado a assumir o cargo de 
Delegado Fiscal do Governo Federal junto ao Atheneu.  Em 1912 foi convocado como 
lente da cadeira de História Natural e Hygiene e Escolar quando passou ser o professor 
catedrático de Higiene e História Natural da Escola Normal, o precursor da disciplina 
de Hygiene e da educação preventiva de saúde em Sergipe (VALENÇA, 2006). Ainda, 
nesta pesquisa encontramos nos jornais sergipanos, denúncias quanto ao modo de 
ensinar, escritas por meio de pseudônimo, Marcial: 

Renques de bancos toscos, verdadeiros bancos de galerianos, enchem-se de 
crianças a vosear um clamor monótono de taboadas, ou de cartas de nomes, 
numa esfalfante melópea de idiotas, em frente de uma mesa com tinteiro, 
palmatória e mestre ou mestra. Isso dura horas. (Diário da Manhã, 1911, col. A. 
p. 2) 

Diante do enunciado, ao deparar-se com este cenário, Helvécio de Andrade 
preocupou-se em difundir medidas preventivas de saúde no ambiente escolar, 
propondo conceitos inovadores de práticas de ensino, pois acreditava neste espaço 
como intermediário dos preceitos higienistas por meio da figura feminina: professora 
e mãe que possuíam maiores habilidades em influenciar na educação dos seus filhos, 
bem como, em técnicas de asseio. Uma das contribuições do médico é exposta por 
meio das palavras de Valença, quando apontou: 

Helvécio de Andrade como diretor da Instrução Pública possibilitou a 
reprodução das idéias de modernização pedagógica com a introdução de novos 
métodos de ensino e novas propostas curriculares. Mas eram idéias 
modernizadas para quem? Talvez elas servissem para demarcar a conquista do 
campo educacional por outro grupo sob o preceito de trazer novas idéias. Assim, 
as estratégias utilizadas pelo grupo dos modernizadores tinham como referência 
o modo como o campo educacional estava estruturado. (VALENÇA, Cristina, 
2006. p. 61). 

A exemplo destas medidas preventivas, foi criado o livro “Curso de Pedagogia” no 
ano de 1913. 
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FIGURA 1. CAPA DO LIVRO CURSO DE PEDAGOGIA DE HELVÉCIO DE ANDRADE, 1913, FONTE: BPED APUD VALENÇA, 2006 

Mediante Valença, 2006, este livro foi publicado pela Livraria Popular. E, possuía 
122 páginas, dividindo-se em quatro partes, as quais correspondiam aos 
conhecimentos abordados nas disciplinas mais específicas como: Psicologia 
pedagógica, Pedologia, Metodologia e Higiene Escolar. E, eram escritos em formas de 
lições, que deveriam ser seguidas pelas professoras normalistas. 

No Rio de Janeiro, final do período Imperial, a respeito da estrutura física, 
pensava-se em um espaço escolar respeitando as leis de natureza saudável e produtora 
de saúde, proveniente dos médicos ou daqueles que mesmo sem formação acadêmica 
específica, se apropriava das ideias de higiene, assim como, o jurista que exercia 
influências, Rui Barbosa no qual, este possuía os pés e os ouvidos na Europa e nos 
Estados Unidos, o advogado brasileiro adere ao discurso que havia presenciado do 
chefe inglês, primeiro ministro do Reino Unido, no qual dispunha a higiene como a 
primordial importância a ser considerada em meio à sociedade.  

Ao considerar esta concepção, Rui Barbosa volta-se para o Brasil e realiza 
diagnóstico das condições aparelhadas e percebe que, há uma imensidade de atraso 
científico e administrativo do país onde pela higiene escolar, muito pouco se fazia 
(GONDRA, 2003). Ainda, o autor demonstra o poder de influência e agravamento 
patológico que a escola exerce, e apresenta as doenças: miopia, ambliopia, astenopia, 
desvios de coluna vertebral, cefalalgias, epiataxis e raquitismo. E uma causa é 
identificada: a arquitetura. Pois, o modo de construir não levava em consideração as 
práticas de leitura, escrita, e desenho.  

No cenário escolar sergipano em 1911, havia por um lado o enaltecimento dos 
colégios pertencentes a redes privadas que atendiam à burguesia. Assim, podemos 



 

 
 

9 

mencionar o GremioEscholar, fundado e dirigido por Dr. Evangelino de Faro, Juíz de 
direito avulso: 

[...] este collegio funciona com um vasto e aprasivelpredio, sito á praça da Matriz, 
lado do sul, lavado por franca ventilação, grandemente hygienico e confortável 
[...] os alumnos internos, sendo do curso primário pagarão 600$000 (seis 
centos) anuais alem da joia, roupa lavada e engomada, ensino de Desenho, 
sombra e musica, que serão pagos em separado[...] os semi-internos pagarão 
40$000(quarenta mil réis) mensaes”.Diário da Manhã, 1911. p.4 col. D 

Diante disto, pode-se perceber por meio de análise foucaultiana que nesta locação 
havia a tentativa de normatizar os corpos através dos métodos de ensino, o que 
Foucault, chama de micro poder, aos quais são poderes moleculares na sociedade que 
está relacionada com a produção de determinados saberes, FOUCAULT (2010). Nesta 
nota presente no jornal citada acima o dirigente do colégio, o enaltece referindo ser 
este “lavado por franca ventilação, grandemente confortável e higiênico” o que remete-
se ao que Foucault sinaliza uma medicina social na qual a preocupação está na gerência 
da saúde, da higiene, na medida em que esse gerenciamento se tornou um 
investimento político, bem como privado, presentes na sociedade. 

Proveniente do poder privado ou público, Mariano (2015) evidencia o “Collegio 
Artifices”, criado em Sergipe no ano de 1856, ao qual possuía cunho profissionalizante 
como internatos, escolas, destinadas às crianças desvalidas como estratégia de 
controle social. Sendo a estratégia algo oriundo do poder que visa: disposições, táticas, 
manobras, técnicas e funcionamentos. Tal estratégia já se fazia presente no momento 
da matrícula do aluno no colégio.  

FIGURA. 2. NOTA DE ABERTURA DE MATRÍCULAS DA “ESCOLA DE APRENDIZES DE ARTIFICES” NO ANO DE 1911. FONTE: 
DIÁRIO DA MANHÃ, 1911. 
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A inspeção física e moral já se fazia presente no ato da matrícula, a vacinação era 
condição imperativa para o ingressar na escola. Além disso, havia uma programação 
que orientaria a disciplina a ser seguida, com horários para aulas, refeições, banhos, 
descanso e ginástica.  

 [...] A escola primária produz a myopia, a anemia, a escrofula, o lymphatismo, 
a angina follicular, as doenças nervosas, as moléstias cutaneas, as otites, a ozena, 
e sobretudo a fadiga cerebral, a sobrecarga, o surmenage [...] E indica as causas: 
Luz escassa e mal orientada, espaço pequeno e pouco arejado, pavimento 
humido, bancos e mesas não proporcionados á estrutura dos alumnos, falta de 
uma área para recreio, o caneco commum, péssima agua potavel, e por fim a 
catadura patibular do mestre [...] A immobilidade corporal seria perfeita, se as 
pernas dos alumnos suspensos nos altos bancos não marcassem o compasso a 
melópea num vaivém de pendula...A’ roda delles, fechando-lhes o cárcere, 
paredes sem limpeza, chão poeirento, tecto revestido de teias de aranha, um 
ambiente morno, escuro, abafadiço e triste[...] Não é este o scenario digno do 
augusto drama da primeira comunhão do homem com a luz imaterial e interior. 
(Diário da Manhã, 1911, Col. A. p.1/ Col. C. p. 2.) 

É possível perceber um contraste com o espaço considerado higiênico, civilizado e 
confortável. O cenário insalubre das escolas primárias sergipanas encontrava-se: 
triste, escuro, quente e úmido. No qual, o espaço e a sua arquitetura não respeitavam 
a anatomia do corpo humano, a pouca ventilação era pouco plausível aos órgãos 
respiratórios. Estas características foram motivo de reflexão em meio à festa de 
inauguração do prédio do novo Atheneu Sergipense. Não era este o cenário indicado 
ao ensino e aprendizagem.  

Para Foucault, 2010, tal cenário já interessava ao Estado e a Medicina. Nas teses 
de doutoramento na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que Gondra, 2003, 
estudou, observou-se uma série de orientações e prescrições recomendadas aos 
estabelecimentos de ensino, a princípio previa-se, que a localização dos espaços 
escolares fossem distante dos urbanos. E, os médicos descreviam como o local da 
escola deveria ser: “ensolarado, arejado, asseado e espaçoso, com dormitórios, 
cozinhas, enfermarias e latrinas isoladas e com material necessário. As salas de aula 
deveriam conter bancos, mesas, iluminação, ventilação e condições higiênicas”. 
GONDRA (2003). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi analisado nos jornais, pôde-se perceber a situação precária da 
saúde, pois, por conta de a economia calcar-se na agricultura, favorecia a proliferação 
das epidemias, como a varíola que atacavam os indivíduos, embora houvessem 
medidas de vacinação e prevenções de doenças, o corpo de profissionais de saúde, bem 
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como os equipamentos destinados ao tratamento das epidemias, encontrava-se 
escassos.  

A higienização consistia então em uma das resoluções para a mudança dos fatos 
que ocorriam, e neste momento foram realizadas denúncias presentes no jornal 
analisado, quanto às condições desfavoráveis de saneamento básico, produtos 
destinados à alimentação, condições do ambiente escolar, dentre outros, a fim de 
sinalizar os acontecimentos que deveriam ganhar atenção específica por parte do 
governo e comunidade.  

Diante do que já foi levantado até o momento, houve a percepção de que a escola 
era vista como o espaço propício à difusão dos conceitos de higiene. Tais conceitos 
eram semeados por meio da figura feminina: professora e mãe, porém, o 
enaltecimento se dava aos médicos por serem considerados os detentores do saber, e, 
por isso prescreviam como deveriam ser aplicadas as medidas de saúde, salubridade, 
higiene, educação e todas as ferramentas que eram consideradas propícias ao processo 
de civilidade e progresso que atendiam primordialmente aos interesses econômicos.  
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RESUMO  

O presente trabalho é uma produção de tese de Doutorado em andamento, cujo 
objetivo é aprofundar práticas de leitura e escrita de um grupo de poetas do litoral do 
estado de São Paulo - Brasil, que produz literatura marginal periférica. A pesquisa se 
desenvolve a partir da interlocução com um grupo de poetas, denominado Sarau das 
Ostras, e tem como objetivos: cartografar práticas de invenção (escrita e produção 
poética) postas em ação por sujeitos em comunidades de escritores; estabelecer uma 
relação de interlocução com práticas de escrita e leitura, buscando conjuntamente 
construir com os sujeitos, conhecimentos e sentidos; dialogar com os diferentes 
“atores” que atuam nesse espaço, convidando-os a apresentar suas leituras de mundo 
a partir da linguagem poética; apontar elementos que contribuam para a invenção de 
novos / outros modos de compreensão da leitura, escrita e da formação de leitores e 
escritores. Em fase atual de produção escrita do trabalho, cabe-nos olhar para a 
história em busca de perguntas que nos levem a melhor compreender a produção oral 
e escrita, bem como as práticas culturais envolvidas no ato de ler e escrever poemas: 
Como se configurou a prática da leitura em voz alta e a declamação pública de poemas 
e textos no decorrer da história? De que modos ela ocorreu nos diferentes contextos e 
como chegou às formas de produção atuais? Busca-se, portanto, retomar na história 
de leitores do passado práticas singulares que se assemelham e diferenciam-se das 
práticas contemporâneas. 

(até 200 palavras – resumir). 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Práticas de leitura e escrita, poesia marginal periférica, Educação. 
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O presente trabalho é uma produção de tese de Doutorado em andamento, cujo 
objetivo é aprofundar práticas de leitura e escrita de um grupo de poetas do litoral do 
estado de São Paulo - Brasil, que produz literatura marginal periférica. O trabalho de 
pesquisa se desenvolve a partir de um trabalho de interlocução com o grupo de poetas, 
denominado Sarau das Ostras, e tem como objetivos:  

- Cartografar práticas de invenção (escrita e produção poética) postas em ação por 
sujeitos em comunidades de escritores;  

- Estabelecer uma relação de interlocução com práticas de escrita e leitura, 
buscando conjuntamente construir com os sujeitos, conhecimentos e sentidos;  

- Dialogar com os diferentes “atores” que atuam nesse espaço, convidando-os a 
apresentar suas leituras de mundo a partir da linguagem poética;  

- Apontar elementos que contribuam para a invenção de novos / outros modos de 
compreensão da leitura, escrita e da formação de leitores e escritores. 

Constituem-se como questões da pesquisa:  
De que forma se constituem os sentidos que movem a criação de poetas anônimos? 
 Como, nos caminhos que seguem cotidianamente, eles escrevem a si mesmos?  
Quais possibilidades encontram e inventam para tornar conhecidos seus escritos?  
Que conhecimentos terão esses sujeitos a respeito de aspectos referentes à língua 

escrita?  
O que seus textos possibilitam aos leitores / expectadores, enquanto obras de arte?  
Como foi o processo de formação desses “artistas”?  
E como os espaços por eles utilizados constituem-se enquanto espaços de 

formação?  
Que sentidos tais leituras podem despertar no leitor / ouvinte dos poemas e de que 

modos podem transformar as relações dos mesmos em seus processos de leitura e 
escrita?  

Em fase atual de produção escrita do trabalho, cabe-nos olhar para a história em 
busca de perguntas que nos levem a melhor compreender a produção oral e escrita, 
bem como as práticas culturais envolvidas no ato de ler e escrever poemas: Como se 
configurou a prática da leitura em voz alta e a declamação pública de poemas e textos 
no decorrer da história? De que modos ela ocorreu nos diferentes contextos e como 
chegou às formas de produção atuais?  

Busca-se, portanto, retomar na história de leitores do passado práticas singulares 
que se assemelham e diferenciam-se das práticas contemporâneas.  

Buscando introduzir o tema em um emaranhado de relações, propomos uma 
viagem em busca de indícios, inspiradas pelo paradigma indiciário (GINZBURG, 
1989).  

Iniciamos apresentando alguns elementos da história cultural, a partir da qual 
delineamos nosso olhar para a pesquisa.  

 
1. UMA CONCEPÇÃO DE HISTÓRIA 

Segundo Michel de Certeau:  
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Existe uma historicidade da história. Ela implica o movimento que liga uma 
prática interpretativa a uma prática social. A história oscila, então, entre dois 
polos. Por um lado, remete a uma prática, logo a uma realidade; por outro, é um 
discurso fechado, o texto que organiza e encerra um modo de inteligibilidade. 
(Certeau 2011, p. 6).  

Certeau, assim como outros historiadores, vê a história como um evento cultural, 
que se faz a partir dos olhares dos diferentes atores das práticas. Dentre os modos de 
fazer história cultural, segundo Burke, “a década de 1970 testemunhou a ascensão, ou 
pelo menos a definição, de um novo gênero histórico, a ‘microhistória’, associado a um 
pequeno número de historiadores italianos, como Carlo Ginzburg, Giovanni Levi e 
Edoardo Grendi.” (Burke 2005, p. 61).  

Nessa perspectiva, “o microscópio era uma alternativa atraente para o telescópio, 
permitindo que a experiências concretas, individuais ou locais, reingressassem na 
história”. (Burke 2005, p. 61) e não apenas os grandes eventos, tal como o olhar da 
história dos fatos, que dava ênfase aos grandes “heróis” e, com isso, deixava de lado as 
pessoas comuns, que faziam / fazem história a partir de suas práticas cotidianas.  

Robert Darnton (2014), a partir da perspectiva da micro-história, nos apresenta a 
seguinte questão: “Como pode um historiador afirmar que capta a experiência oral de 
pessoas de um passado distante? Em essência, eu responderia, por meio de um 
trabalho de detetive.” (Darnton 2014, p.145).  

E acrescenta:  

Longe de tentar ler a mente de um suspeito ou solucionar crimes pelo exercício 
da intuição, os detetives trabalham de modo empírico e hermenêutico. 
Interpretam pistas, seguem fios condutores e montam um caso até chegar a uma 
convicção – a sua própria e frequentemente a de um júri. A história, tal como a 
compreendo, envolve um processo similar de elaborar um argumento a partir de 
indícios. (Darnton 2014, p. 146).  

Com base nos fundamentos da história cultural e da micro-história, nos propomos 
a olhar para os elementos que compõem a nossa pesquisa, inspiradas por essas 
práticas de “detetives”, buscando detectar nas leituras que fazemos indícios de práticas 
que remetem a ler com os outros, ler em voz alta, escrever para protestar, ler e escrever 
como modos de transformar, apoderar-se do mundo em que se vive... 

 
2. LER COM OS OUTROS, LER EM VOZ ALTA: EM BUSCA DE INDÍCIOS DE UMA 
PRÁTICA 

Encontramos pela história da leitura a Espanha dos séculos XVI e XVII, com os 
declamadores de poemas apresentados por Chartier (2009), que compartilhavam 
textos diversos, por meio da leitura em voz alta, com artesãos e camponeses. Segundo 
estudos do autor, as práticas de leitura em voz alta eram comuns. “Escutar ler. No 
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século XVII, a prática é frequente. Nos exércitos em campanha, tal prática preenche 
as horas de folga, fortalece as amizades, nutre os pensamentos”. (Chartier 2009, p. 
149). “Ouvir ler, ler a dois, falar de livros, conversar no meio deles pressupõem leitores 
que com frequência leem a sós, na intimidade, mas fazem um uso social do livro”. 
(Chartier 2009, p. 151).  

O autor apresenta ainda os modos como os locais públicos tornavam-se palcos de 
leitores e poetas, em momentos que se tornavam de partilha e lazer:  

Na Espanha dos séculos XVI e XVII, formam-se auditórios populares para ouvir 
a leitura em voz alta de vários escritos, sobretudo novelas de cavalaria. São 
ouvidas pela gente humilde da cidade (...) os camponeses e a família estalajeiro 
(inclusive a criada Maritornes) ouvem os relatos sem o menor cansaço, 
desejando, ao contrário, que nunca terminem - "gostaria de ficar ouvindo-os 
noites e dias" (Quería estar oyéndolos noches y dias), declara o dono da casa. 
Outros textos, porém, também favorecem tais leituras, como os dos pliegos 
sueltos ou pliegos de cordel. Parentes no formato tipográfico (in-quarto com duas 
a dezesseis páginas) e na forma poética (em geral são romanças octossilábicas e 
assonantes), essas peças destinam-se à oralização: seus títulos, de estruturas 
fixas, podem ser criados por quem as vende (...) e seus textos facilmente 
declamados, perante um público que tem acesso à escrita através do ouvido. 
(Chartier 2009, p. 155).  

Que podem ter em comum a leitura em voz alta do século XVII com as práticas de 
leitura atuais? De que forma tal leitura se modificou até chegar ao que chamamos hoje 
de literatura marginal periférica?  

Bakhtin (2003), em análise do contexto de Rabelais, na França, também aponta o 
papel das praças como locais em que aconteciam feiras e palcos abertos, nos quais 
havia o predomínio da oralidade. Ao relatar as andanças do escritor pela província de 
Poitou no séc. XVI, temos que lá ele pôde:  

Familiarizar-se com outro aspecto muito importante da vida da praça pública: 
os espetáculos de rua. Foi lá que muito possivelmente ele adquiriu conhecimentos 
especiais sobre os tablados sobre os quais se representavam as comédias: eles 
eram erguidos em pleno centro da praça e o povo se apinhava à sua volta. No 
meio da multidão, Rabelais assistia à interpretação dos mistérios, moralidades e 
farsas. (Bakhtin 2003, p. 134).  

O autor enfatiza também a “alegre literatura recreativa dos estudantes” e analisa 
esse contexto como fundamental para a obra do autor estudado. “Rabelais conhecia 
muitíssimo bem o chão da feira, e, como veremos mais adiante, soube compreendê-la 
e exprimi-la como uma profundidade e um vigor excepcionais. ” (Bakhtin 2003, p. 
133).  

Espaços semelhantes são apresentados por Darnton (2014), nos quais as 
produções se transformavam em músicas e havia ampla divulgação à sociedade, 
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utilizando também o espaço das ruas da França do século XVIII, alguns 
acompanhados de parceiros com instrumentos musicais, chapéus e roupas 
chamativas, situavam-se em posições que pudessem atrair os passantes:  

Um poema espirituoso com uma melodia contagiante se espalhava pelas ruas 
com força irresistível e, frequentemente, poemas novos se seguiam a ele, levados 
de um bairro para outro como rajadas de vento. Numa sociedade 
semianalfabeta, canções funcionavam, até certo ponto, como jornais. Forneciam 
uma crônica sobre os fatos do momento. (Darnton 2014, p 84).  

Tais leitores, cantores e declamadores não eram reconhecidos socialmente, e já 
possuíam o olhar marginal das pessoas da sociedade:  

Cantores de rua viviam à margem da sociedade estabelecida, como mendigos 
itinerantes; eles também tinham muito em comum com os mascates, porque com 
frequência vendiam folhetos, manuscritos ou impressos, com a letra de suas 
canções. Os folhetos pareciam livretos e almanaques populares que os mascates 
comercializavam nas ruas, entoando pregões. Em geral, continham seis, oito ou 
doze páginas impressas, às vezes com as notas musicais, e eram vendidos por seis 
sous. (Darnton 2014, p. 92).  

Vemos, portanto, indícios de práticas que até hoje são observadas nas práticas 
ditas “marginais” de leitura e produção escrita e artística: práticas de oralidade em 
espaços públicos, que busca modos inusitados de atrair as pessoas que passam pelos 
locais, a partir de uma linguagem ritmada, que quer se fazer atraente ao público que 
se procura captar.  

 

3. ESCRITA COMO OPOSIÇÃO / RESISTÊNCIA / PROTESTO 

E a escrita como modo de resistir aos poderes estabelecidos? Como a encontramos 
nos diferentes momentos da história? Em Darnton (2014), é possível conhecer poemas 
produzidos na França do século XVIII por grupos que se opunham ao governo da 
época e se utilizavam, inclusive, da ironia e do sarcasmo para manifestar suas posições 
políticas. Trata-se do Caso dos Catorze, grupo que passou a ser perseguido pela polícia 
após a divulgação de versos que atacavam o rei.  

Após envolver o leitor numa trama de mistérios que vão sendo descobertos, o autor 
apresenta reflexões interessantes sobre as redes de comunicação existentes na época e 
também sobre o poder da escrita, que toma forma de oralidade.  

São odes – versos trabalhados à maneira clássica e com um tom elevado, como 
se tivessem sido feitos para a declamação num palco ou numa tribuna pública. 
Eles têm em mira um alvo e se dirigem direto a esse alvo – seja Luís XV, 
censurado por sua frivolidade; o príncipe Edouard, louvado por sua bravura 



 

 
 

9 

abnegada; ou o povo francês, personificado como um corpo outrora orgulhoso e 
independente, e então decaído no servilismo. A indignação – raiva, a clássica 
indignatio romana – era a paixão propulsora nesses poemas. (Darnton 2014, p. 
61).  

Essa forma de oposição ao poder vigente também ocorreu nas décadas de 1960 / 
1970 no Brasil, na época da ditadura militar, momento em que poetas, músicos e 
compositores também deixavam suas mensagens por meio das criações que 
produziam. A censura era intensa e os mesmos se encobriam sob pseudônimos, assim 
como lapidavam as mensagens para que ficassem subentendidas e, dessa forma, 
escapassem às perseguições.  

Assim como tais pessoas utilizavam-se da linguagem poética para protestar, 
declamavam novelas de cavalaria, e peças poéticas destinadas à oralização, os poetas 
do grupo pesquisado utiliza-se de espaços escolares, ruas, bibliotecas, livrarias e 
calçadões de praia no litoral de São Paulo, Brasil, para compartilhar poemas, a maior 
parte deles de sua autoria, muitos com ênfase no fazer político e social, se 
apresentando nesses diferentes locais, para divulgar sua arte. Em um movimento 
dinâmico, eles intercalam suas falas entre si e apresentam poemas de sua autoria que 
tratam de temas como fome, corrupção, injustiças e desigualdade social.  

Ao compararem o movimento da literatura marginal periférica com o movimento 
da literatura marginal existente no Brasil nas décadas de 60 e 70, época da ditadura 
militar, os participantes comentam:  

Nego Panda: É outro movimento.  

Fernandes: Até um comparativo. Existem até textos que fazem essa comparação. 
A diferença das duas.  

Nego Panda: A literatura marginal da década de 70 era altamente política, com 
mais pessoas mais da classe média.  

Ludimar: Que não podiam se identificar. Tanto que sobre o Chico Buarque temos 
até o exemplo do Julinho da Adelaide.  

Fernandes: A literatura marginal periférica vem com identidade própria, 
mostra a sua cara. Porque também não tem uma ditadura por trás.  

Ludimar: E é mais da periferia mesmo.  

(Conversa gravada em áudio entre pesquisadora e participantes da pesquisa, em 
março de 2014).  

Uma literatura que “mostra sua cara” e, portanto, os poetas fazem questão de se 
identificar, de dizerem seus nomes e codinomes, de usar as praças para que suas 
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palavras, aos ganharem as ruas, também possam ganhar força para transformar a 
realidade questionada.  

 

4. O GRUPO SARAU DAS OSTRAS 

Na casa de uma das protagonistas, em Praia Grande / SP, os diálogos acontecem. 
Diálogos poéticos entre seis pessoas encantadas por poesia. Uma é pesquisadora e 
autora deste trabalho. Os demais, poetas. O que os diferencia? No momento dos 
diálogos praticamente nada. Embora uma pergunte, com curiosidade, e os demais 
respondam, todos sentem-se à vontade para perguntar uns aos outros, a 
complementar as histórias que são contadas... a compartilhar afetos...  

Em alguns encontros, todos estão presentes; em outros, algum deles não está, mas 
não deixa de fazer parte do sentimento de união dos companheiros do grupo. Aquela 
que se apresenta como pesquisadora foi professora de dois dos protagonistas em um 
curso de Pedagogia do local onde estão situados, estabeleceu-se uma relação de 
admiração, amizade e curiosidade e, nas apresentações nas quais pôde acompanhar o 
trabalho do grupo, surgiu a proposta de pesquisa que aqui se apresenta. Aqui, de outro 
lugar, ela não mais ensina – aprende poesia.  

Os poetas: Ludimar, Nego Panda, Poeta Fernandes, RO3P e Abel. Conheceram-se 
em grupos de poesia dos quais participavam – alguns, mais formais, outros, 
direcionados ao rap e ao hip hop. Três deles possuem livros publicados. Outros, CDs 
de rap com algumas de suas composições incluídas. Em alguns grupos, sentiam que 
algo faltava de dinâmico e vivo e, a partir de uma identificação de estilos, acabaram 
por construir juntos outros modos de se apresentar. Foi Nego Panda que, com base 
nos saraus de literatura marginal periférica que acontecem nas periferias de São Paulo, 
entre os quais se destaca a Cooperifa, que tem como principal representante o poeta 
Sérgio Vaz, decidiu organizar encontros em que tivessem lugar os poemas de literatura 
marginal.  

A ideia era essa: ser um sarau de linguagem periférica. Solicitou o local – uma 
biblioteca localizada em Praia Grande, que se intitula Porto do Saber – e convidou 
alguns amigos com os quais se identificava e que pudessem se interessar pela proposta. 
Era 2010, ano de Copa do Mundo, e a data combinada acabou por coincidir com um 
dos jogos do Brasil. Foram convidados todos os amigos da região que eles acharam 
que tinham relação com a linguagem periférica. Muitos convidados não estiveram 
presentes e foram eles – Ludimar, Nego Panda, Poeta Fernandes, RO3P e Abel, que 
acabaram se definindo como o grupo Sarau das Ostras, naquela data, oficializado. 
Nego Panda preparou o espaço e os colegas chegaram e sentavam-se nas cadeiras 
destinadas à plateia, como se fossem espectadores, pensando que seria o amigo a se 
apresentar. Foi quando ele chamou todos à frente, dizendo: “Venham pra cá! O Sarau 
é nosso! O Sarau das Ostras somos nós!”  
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Outros encontros se sucederam e, novamente, a presença dos cinco poetas se 
repetia. Daí os futuros convites para apresentações, direcionados ao Sarau das Ostras, 
serem automaticamente destinado a esses cinco integrantes.  

“O grupo surgiu do inusitado.” (Poeta Fernandes). 
“A ideia era fazer um movimento. Mas acabou fechando no grupo.” (Ludimar).  
Sobre o nome do grupo, Sarau das Ostras, Nego Panda conta que precisava apenas 

de um nome para registrar a atividade, num pequeno projeto. E um dia, pensando em 
como registrar o projeto, surgiu a ele que:  

“Nós estamos no litoral. No litoral tem ostra e a ostra tem pérola. A poesia é a nossa 
pérola”.  

Com o tempo, a ideia foi sendo melhor elaborada e o Poeta Fernandes, elaborou 
uma explicação que eles consideram mais “científica”, e hoje faz parte de um folder 
que é distribuído pelo grupo nas apresentações:  

O Sarau das Ostras nasceu da ideia que a ostra é um ser presente na natureza e 
que vive no mar, essência dos moradores do litoral. Por outro lado, também 
vemos a ostra, como motivo de cobiça, por parte de exploradores sem escrúpulos 
que visam somente o lucro, em busca das pérolas preciosas. Estas por sua vez, 
são reações do molusco a corpos estranhos que invadem seu organismo, assim, 
como vermes ou grãos de areia. Nós a nossa maneira, com o sentimento de 
reação contra tudo o que nos incomoda, produzimos versos, poemas e letras, 
muitas de protestos e de conscientização dos problemas de nossa sociedade, estas 
traduzem, veemente, o valor de nossas pérolas. (Blog do grupo Sarau das 
Ostras).  

Hoje, eles contam que para cada um deles o nome do grupo tem um significado 
singular. Nem todos sabem colocar esse sentido em forma de palavras. Porém, a ideia: 
“a poesia é a nossa pérola” permanece, assim como o objetivo de deixar registrada para 
o mundo a mensagem de transformação social que cada um traz consigo.  

 
5. SOBRE PRÁTICAS DE LEITURA, ESCRITA E PODER 

Deleuze e Guattari (2003), ao analisarem a escrita de Kafka, escrevem sobre o 
valor daquilo que chamam “literatura menor”: “Uma literatura menor não pertence a 
uma língua menor, mas, antes, à língua que uma minoria constrói numa linguagem 
maior.” (Deleuze; Guattari 2003, p.38). E acrescentam:  

É a literatura que se encontra carregada positivamente desse papel e dessa 
função de enunciação colectiva e mesmo revolucionária: a literatura é que 
produz uma solidariedade activa apesar do cepticismo; e se o escritor está à 
margem ou à distância da sua frágil comunidade, a situação coloca-o mais à 
medida de exprimir uma outra comunidade potencial, de forjar os meios de uma 
outra consciência e de uma outra sensibilidade. (Deleuze; Guattari 2003, p.40).  
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Nego Panda, um dos participantes do grupo, que lançou o livro “Poesias de um 
mundo louco” enfatiza esse papel coletivo da escrita, ao comenta sobre a sua produção: 

“ (...) quando eu lancei meu livro eu falei que aquele livro não era uma vitória 
minha, era uma vitória de quem morava na periferia, que não tinha um contato 
assim, como vou falar... aquele contato direto com o autor ou com a literatura 
em si. Esse contato surge maior para nós moradores de periferia de 99, acho que 
de 99 pra cá, 99, 98 pra cá, em que começa a explosão da literatura marginal 
periférica. Vem com o Ferréz, a explosão começa com o Ferréz, mas tem uns 
livros antes que foram publicados pelo Sérgio Vaz, o Sérgio Vaz publica alguma 
coisa antes, mas a explosão começa com o Ferréz. A partir desse momento eu 
percebo que a gente que é da periferia encontra uma porta de escape dentro da 
literatura e a gente consegue se ver como autor, como escritor. Então quando eu 
fiz meu livro, a intenção era essa, era mostrar que a gente que tá jogado nos 
confins da cidade, lá na parte esquecida da cidade, também pode fazer literatura. 
Não são só os clássicos que tão pra isso. Então o meu livro... eu fiz, mas eu não 
sinto que ele é meu, eu sinto que ele é da comunidade, ele é da população. (Nego 
Panda - fala gravada em áudio em março de 2014).  

Talvez uma das pistas encontradas nessa investigação, ainda inconclusa e em 
andamento, seja a produção de uma escrita que é singular, possui particularidades, 
mas que ao mesmo tempo é coletiva, evidencia uma voz que é de quem escreve, mas 
que reflete a voz de uma comunidade que possui em comum revoltas, inquietações, 
sentimentos e que se sente representada naquilo que ouve e lê. Finalizamos nosso 
texto referenciando a existência de práticas de leitura, escrita e comunicação que 
questionam e resistem a um poder estabelecido e, a partir dessa resistência, criam e 
recriam a existência e os modos de expressão. Destacamos a importância de conhecer 
essas práticas.  
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RESUMO  

Este trabalho apresenta parte de um estudo mais amplo em que utilizamos como 
fonte para a história da educação, autobiografias literárias. O estudo tem 
embasamento teórico-metodológico na Nova História Cultural. O objetivo é 
apresentar as lembranças do ambiente escolar e a imagem de professor presente no 
livro “Memórias” de Humberto de Campos. O recorte temporal vai de 1892, período 
em que é localiza temporalmente a escola de Agostinho Simão (sua primeira escola) e 
estende-se até 1898, período das lembranças do Colégio Saraiva Leão (ultima escola 
rememorada pelo autor). O presente texto está dividido em duas partes, na primeira 
apresentamos algumas considerações sobre os estudos de história e memória. Na 
segunda, buscamos apresentamos então, as lembranças de escolar de Humberto de 
Campos. Dentre as lembranças de escola apresentadas em seu livro de memórias, 
estão as impressões que a escola lhe causou e, a imagem de professor que permaneceu 
no imaginário do autor.  
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1. ENTENDENDO A MEMÓRIA PARA FAZER HISTÓRIA 

Os historiadores culturais dispõem de muitas possibilidades para fazer história, no 
entanto, em nossos estudos temos enfatizado o uso de autobiografias literárias como 
fonte para a história da educação. Neste sentido, ressaltamos que a memória é um dos 
objetos da história que cada vez mais tem atraído a atenção dos historiadores. Ela aqui 
nos interessa, pois o tema história e literatura é abordado à luz dos estudos de história 
e memória.  

Para melhor compreender essa relação, recorremos a Halbwachs (1990), ele 
explica que nenhum pensamento é puramente individual. O autor parte da ideia de 
que o homem constitui seu pensamento a partir das suas relações sociais. Ele 
compreende, no entanto, que um indivíduo não pode pensar nem lembrar em comum 
com os outros, “mas nossas lembranças permanecem coletivas, e elas são lembradas 
pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos 
envolvidos, e com objeto que só nós vimos. É porque na realidade nunca estamos sós” 
(p. 26). 

A maneira de pensar dos sujeitos é, portanto, construída a partir das relações 
sociais, assim, nosso pensamento e também nossas lembranças não são puramente 
individuais, pois, inconscientemente sofremos constantes influências do coletivo na 
formação de nossa identidade. “A formação do eu de cada individuo será, assim, 
inseparável da maneira como ele se relaciona com os valores da(s) sociedade(s) e 
grupo(s) em que se situa e do modo como, à luz do seu passado, organiza seu percurso 
como projecto” (Catroga 2001, p. 20). 

E, assim entendido, podemos então falar em uma memória coletiva. São estas 
internalizações conscientes ou não conscientes do social que fazem indivíduos, grupos 
ou sociedades compartilharem um sistema de representação comum. Para Halbwachs 
(1990) percebemos cada meio à luz dos outros, mas também a nossa própria luz. 
“Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a 
memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e 
que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios” (p. 
51). 

As lembranças são, portanto, produtos de um processo de reinterpretação entre o 
individual e o coletivo, isso implica dizer que nas mais diversas formas de discurso, e 
a literatura é uma delas, é possível encontrarmos as marcas do coletivo. Neste sentido, 
para Hutcheon (1991) a “ficção não reflete a realidade, nem a produz. [...] em vez disso, 
a ficção é apresentada como mais um entre os discursos pelos quais elaboramos nossas 
versões da realidade”. É, portanto, apoiada nesse pensamento que entendemos a 
literatura, especialmente os escritos em que os autores falam de si. Pois são, sobretudo, 
relatos individuais construídos a partir do coletivo.   

O estudo de situações singulares como o cotidiano escolar a partir de memórias 
apresenta-se dentro dessa perspectiva, pois a partir das memórias podemos conhecer 
situações escolares construídas em um determinado tempo e espaço que relacionadas 
a um contexto mais amplo, nos permitem entender as práticas e relações construídas 
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dentro do espaço escolar. Estes escritos nos permitem conhecer um mundo diferente 
daquele retratado em outras formas de textos.  

As fronteiras entre ficção e verdade são consideradas cada vez mais tênues no 
âmbito das ciências humanas. Evidentemente, a obra literária não reflete a 
realidade: a fração do real que ela revela é resultado de uma reinterpretação e 
de uma reelaboração. No entanto, em alguns casos a verdade trazida pela ficção 
importa mais do que uma suposta realidade factual, embora esse tipo de verdade 
às vezes escape à pesquisa histórica e a outros tipos de pesquisa. Os autores não 
são somente testemunhas da escola de sua infância ou da idade adulta: eles são 
interpretes sensíveis e apaixonados dos processos familiares, escolares e sociais. 
(Galvão; Lopes 2010, p. 73). 

Assim, as autobiografias, as memórias de autores se apresentam como 
informações importantes para a análise dos processos educativos e para a 
compreensão do cotidiano escolar. Os escritos dos autores nos permitem pensar e 
repensar os processos educacionais, são memórias que relatam o cotidiano de práticas 
escolares de professores e alunos. Stephanou, descreve bem o que sentimos ao ler 
narrativas dos tempo de escolas. 

Há um movimento sutil, enigmático, astucioso que incita nossa memória: somos 
conduzidos pela escola frequentada por outros e, diante de um janela, uma porta 
ou um portão escolar que se abre, eis que somos nós que nos avistamos espiando, 
esgueirando-nos, adentrando um prédio uma sala de aula, um pátio, um 
exercício escolar, uma pedagogia. Tais vivências não estão apena retardadas nas 
lembranças das narrativas lidas, mas também são reconstruídas pela nossa 
imaginação quando acionada pelo ato de ler. (Stephanou 2012, p. 13). 

Entendemos que história e literatura são duas áreas próximas e que o diálogo entre 
esses dois campos é frutífero para o enriquecimento dos estudos historiográficos. 
Neste sentido, Nascimento (2008, p. 102) destaca que “cada escritor, a seu modo, em 
temporalidades distintas retratam a sociedade da qual fizeram/fazem parte e 
fundamentalmente, através da ficção. Todos eles empregam a memória como 
instrumento fundamental”. 

Para Bruner e Weisser (1995), a produção de auto-relato parte antes de uma 
tomada de decisão sobre ele. Onde “a autobiografia força uma interpretação. E a 
interpretação exige uma administração. A maneira pela qual é administrada forma a 
“mentalidade” de uma cultura” (p. 145). A principal função da autobiografia é a 
autolocalização, ou seja, a autobiografia permite que possamos nos situar no “mundo 
simbólico da cultura. Por meio dela, identificamo-nos com uma família, uma 
comunidade e, indiretamente, com a cultura mais ampla [...] Mas, ao mesmo tempo 
que nossos atos autobiográficos nos situam culturalmente, também servem para nos 
individualizar” (p. 145). 
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A escrita autobiográfica permite assim um movimento entre o individuo que é 
sujeito singular e os diversos grupos sociais em que ele está inserido, a historicidade 
está nas marcas deixadas por esse movimento, das quais é possível “extrair” os 
vestígios das vidas de homens e mulheres, mas também do espaço e do tempo em que 
viveram, e a partir desses sinais é possível tentar entender os processos que 
construíram os diferentes modos de comportamentos, regras, normas e valores 
sociais. Assim, a história da educação também pode e deve utilizar-se de autobiografias 
literárias, pois as lembranças de escola dos autores apresentam determinados aspectos 
da realidade educacional, mostrando como de maneiras diferentes ou semelhantes foi 
se constituindo o modo escolar. Trazem também o testemunho de diversas situações 
escolares singulares de quem viveu e não esqueceu. 

São, portanto, essas lembranças de práticas escolares dificilmente percebidas em 
outros tipos de fonte que buscamos em nossas pesquisas com memórias 
autobiográficas. Assim, os escritos autobiográficos nos permitem pensar e repensar os 
processos educativos a partir das lembranças do vivido pelos autores. São memórias 
que relatam o cotidiano de práticas escolares de professores e alunos. Como esclarece 
Bosi (1994, p. 85), “o narrador tira o que narra da própria experiência e a transforma 
em experiência dos que escutam”. 

Assim, os escritos autobiográficos permitem que a história da educação, inclua em 
seus discursos também a voz dos sujeitos que se constituíram atores educacionais, e 
que, portanto, tem muito a nos dizer sobre os processos educativos dos quais fizeram 
parte.  

1.1. MEMÓRIAS E HISTÓRIAS 

As memórias que aqui apresentamos são parte das reminiscencias de escola de 
Humberto de Campos. O autor nasceu em 25 de outubro de 1886, filho de Joaquim 
Gomes de Farias Veras e Ana de Campos Veras, em Miritiba, uma vila maranhense, 
hoje cidade Humberto de Campos, onde viveu parte de sua infância. Por volta dos sete 
anos, mudou-se com a família para a cidade de Parnaíba-PI, cenário de suas 
lembranças de escolar. 

Casou e teve três filhos. Em 1912 entrou para o jornal Imparcial no Rio de Janeiro. 
Nesse período, entra em contato com um grupo de escritores ilustres que ali 
trabalhavam, como redatores ou colaboradores. No Rio de Janeiro ele prossegue sua 
carreira jornalística e passa a ganhar destaque no meio literário. Em 1919 ingressa na 
Academia Brasileira de Letras. Em 1920, já acadêmico, foi eleito deputado federal pelo 
Maranhão. Humberto de Campos, foi jornalista, político e escritor, faleceu no Rio de 
Janeiro, em 5 de dezembro de 1934, aos 48 anos. 

O livro Memórias (1886-1900) foi publicado em 1933, quando o autor já estava 
com a saúde debilitada. Este livro alcançou grande destaque no meio literário. Uma 
segunda parte da obra estava sendo escrita por Humberto de Campos quando ele 
faleceu, a qual foi publicada postumamente sob o título de Memórias Inacabadas. 
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Tivemos acesso às duas obras, impressas e publicadas separadamente e também a uma 
reedição de 2009, publicada e disponibilizada na internet, pelo instituto Geia. Mas, as 
citações usadas, neste estudo foram retiradas da reedição de 2009, publicada pelo 
Instituto Geia, pois o fato de já está digitalizada facilitou assim, nosso trabalho.  

Humberto de Campos lembra no livro “Memórias”, as cinco escolas que 
frequentou. Iniciamos assim pela primeira: a escola de Agostinho Simões, localizada 
em Miritiba, no Maranhão, o ano era 1892. O autor diz que sua primeira escola foi a 
mais ingrata revelação de sua infância. Observamos que a descrição da escola é de um 
ambiente escuro e austero, dominado por dois atores principais: o mestre e a 
palmatória. A mobília da escola era escassa e desconfortável para os alunos. Em suas 
memórias, o professor é descrito como autoritário e ríspido, a escola é apresentada 
como um ambiente austero.  

Agostinho Simões, primeiro professor de Humberto de Campos, é assim lembrado: 
“a figura que eu guardei na lembrança foi a do homem de fisionomia trágica e de voz 
tonitroante, que parecia desafiar o mundo, com os seus óculos, com os seus bigodes e 
com a sua palmatória” (Campos 2009, p. 67). Relembrando a impressão que teve de 
seu primeiro professor, Humberto de Campos faz referência a um acontecimento que 
mexeu com todos os habitantes da pequena Vila em que morava - Miriitiba. A partir 
desse episódio, podemos entender o que a figura do professor Agostinho Simões 
representou para o autor. 

Humberto de Campos lembra que há muito tempo era esperado entre a gente 
simples da pequena vila de Miritiba o fim do mundo, que seria anunciada com a vinda 
do anticristo. Certo dia, ele recorda ter ido passar uma noite de São João na roça, com 
um casal de caboclos, amigos de sua família. Alta madrugada, ele lembra ter acordado 
sobre grande aflição, ouvindo “um grande grito apavorante, que devia partir da 
garganta de um monstro [...] Perguntei, baixinho, o que era. É o Anticristo, o 
amaldiçoado... respondeu-me a cabocla [...] Adormeci outra vez, debaixo da gritaria 
do monstro” (Campos 2009, p. 65). Este acontecimento deixou Miritiba em alvoroço. 
É que “tinha chegado inesperadamente ao seu porto, naquela noite, alarmando-a com 
uma série de apitos, a primeira lancha a vapor procedente da capital!..” (p. 65). 

É possível perceber, as relações deste evento com a imagem que ficou na memória 
de Humberto de Campos de seu primeiro professor, apresentado como um homem já 
velho e carrancudo. Agostinho Simões era para o autor muito mais aterrorizante que 
o “anticristo”. Vejamos:  

A primeira cousa que de algum modo me atemorizou neste mundo antes dos sete 
anos não foi, assim, nem a Morte, com o seu mistério, nem minha mãe, com o seu 
chicote, nem o Anticristo, com o seu uivo apavorante: foi um homem terrível e 
estranho, cuja figura passeia, ainda, hoje, sinistramente, nos sombrios 
subterrâneos da minha memória. Próximo à nossa casa havia uma escola 
primária, cujo professor tinha sido muito amigo de meu pai. Chamava-se 
Agostinho Simões. Era um homem alto, forte, moreno, de grandes e trágicos 
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bigodes negros. Completando a gravidade do aspecto, usava, por sofrimentos da 
vista, óculos pretos. (campos 2009, p. 66). 

Percebemos que para o autor, a escola longe de ser um lugar atraente, era um lugar 
representado por um homem temido, pior que a morte, que o chicote de sua mãe, que 
o uivo do anticristo. Era um lugar comandado por um homem terrível e estranho: o 
professor. Provavelmente, para aquelas crianças, o professor fosse mesmo mais 
temido que o anticristo, pois ao que se sabe ele nunca espatifou a mão de nenhuma 
criança, já o professor tinha sempre em sua mesa uma palmatória, pronta para 
desfigurar as mãos de seus discípulos indefesos. 

Permaneceu na memória de Humberto de Campos a imagem de um professor 
aterrorizante. No entanto, também encontramos nas memórias do autor, outras 
representações de professores. Assim, apesar de sua primeira experiência de escola ter 
sido marcada pelo grande medo que sentiu do professor, ao lembrar sua segunda 
professora, o autor expressa uma imagem positiva.  

A escola de Sinhá Raposo é outra escola lembrada por Humberto de Campos, no 
seu trajeto escolar é a segunda escola frequentada por ele. O autor entra para esta 
escola aos nove anos de idade, por volta de 1895, na cidade de Parnaíba-PI. A escola é 
assim descrita: sala grande de chão de tijolo, com três janelas abrindo para a Praça. A 
mobília consistia em bancos de madeira, estreitos e altos. A escola era pública, mista, 
humilde e frequentada por alunos pobres, funcionava na casa da família da professora. 
Sinhá Raposo é assim descrita:  

Era miúda, gentil, graciosa, de cor moreno-clara. Não me parece que se 
preocupasse muito com os alunos. Vivia sempre para o interior da casa, na qual 
residia a família, e para onde levava minha irmã pequena, a quem dava doces e 
outras gulodices. Não obstante isso, a escola era frequentadíssima, 
principalmente por gente pobre, do bairro dos Tucuns. Tenho, ainda, nítido, na 
memória, o aspecto da escola pública e humilde, primeira colméia em que meu 
espírito fabricou, fora de casa, a sua primeira gota de mel. (campos 2009, p. 104-
105). 

Sinhá Raposo é lembrada como uma senhorita bondosa que dava doces e gulodices 
a seus alunos. A professora é descrita como agradável, jovem, graciosa e gentil, 
contrastando com a lembrança de Agostinho Simões. Mas, apesar disso, parecia não 
se preocupar muito com sua função docente. 

A escola de Mestra Marocas Lima é a terceira escola frequentada por Humberto de 
Campos, também na cidade de Parnaíba, por volta dos nove ou dez anos de idade. A 
escola era privada, e mista funcionava em uma casa pequena, de calçada alta, com uma 
porta e duas janelas de frente. O espaço era dividido: em uma fila única, as cadeiras 
dos meninos, do lado oposto, em filas sucessivas, as meninas. É interessante perceber 
que apesar da escola ser mista, na organização do espaço escolar, existia uma 
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separação, pois, havia filas somente de meninas e outra somente de meninos, entre as 
filas estava a mesa da professora, separando simbolicamente o espaço. 

Mestra Marocas Lima ou Dona Marocas como também era conhecida utilizava-se 
de castigos físicos e morais em suas aulas, mas isso não deixou marcas negativas na 
memória do autor, pois, é com grande admiração, saudade e respeito que o autor 
lembra mestra Marocas. 

A professora primária, que nos faz digerir a primeira semente do alfabeto ou nos 
ministra os ensinamentos rudimentares da ciência, é essa ave generosa e 
magnânima, reveladora da imensidade e do mundo [...]. Dona Marocas Lima era 
um desses piedosos soldados do ensino primário, angélicos mas inflexíveis 
combatentes na cruzada contra a Ignorância. É comovido que lhe evoco a 
imagem de marfim antigo, o seu vulto seráfico de oratório, e lhe traço aqui, ainda 
em sua vida, e já quase na minha morte, esta singela grinalda de saudades. 
(Campos 2009, p, 120-121). 

Mestra Marocas é apresentada como muito compromissada com suas atividades 
docentes, tanto que mereceu essa singela homenagem de um de seus alunos mais 
ilustres, Humberto de Campos, pois, certamente seu espírito de homem de letras foi 
marcado pelos ensinamentos desta professora. 

Dona Marocas Lima, ou melhor, Mestra Marocas, era uma senhora de pequena 
estatura, morena, magra, de cabelos lisos e negros, e de uma palidez terrosa e 
doentia. Tinha uma tosse miúda e seca, e diziam-na doente do peito há mais de 
vinte anos. Casada com um homenzarrão claro e alegre, não se metia muito, 
parece, com os negócios dele, nem ele lhe admirava, como devia, o espírito e a 
atividade. Não haviam tido filhos, [...] ela, consagrando-se maternalmente aos 
filhos alheios, preparando as novas gerações para os caprichos misteriosos do 
destino. Era frágil, doce, triste e silenciosa. Mas exercia com a sua tristeza e com 
o seu silêncio uma inquebrantável autoridade. (Campos 2009, p. 120). 

Ficou na memória de Humberto de Campos a imagem de uma professora 
abnegada, que era doce sem deixar de ser rígida. “Dona Marocas, com a sua bondade 
severa, ou com a sua severidade doce, tudo purificava. Ela era o eucalipto benéfico e 
triste que saneava, com o perfume das últimas folhas, o pântano que se formava”. 
(CAMPOS, 2009, p. 132).  

O Externato São José, após a escola de Mestra Marocas Lima, Humberto de 
Campos ingressa pela quarta vez na escola, desta vez, dirigida por um homem. A escola 
funcionava numa casa baixa, de esquina, com duas ou três janelas de frente, e portas 
para a travessa. Três salas atijoladas, e um corredor que ia até à cozinha, a casa tinha 
um pequeno quintal, com cerca de pau, e alguns metros de muro. O Externato São José 
era uma escola privada e masculina. Essa escola ficou na memória do autor como 
pitoresca e original devido às excentricidades do professor José Serra de Mirando que 
conduzia o Externato. 
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José Serra de Miranda, o Zé Mirada como era conhecido na cidade, “era um rapaz 
de mais ou menos vinte e quatro anos, alto, louro, corado e claro, com uns olhos muito 
azuis, e tão míopes que não lia uma página sem roçar o nariz no papel e esfregar nele 
o pince-nez, de vidros fortes e sem aros.” (Campos 2009, p. 157). Zé Miranda é sem 
dúvida o professor mais excêntrico e original que encontramos em nosso estudo. 

Zé Miranda, constitui uma das lembranças mais pitorescas e profundas da 
minha infância. Guardo, da sua pessoa e das suas originalidades, recordação fiel 
e clara. Irmão de minha tia Alice Veras, esposa de tio Feliciano, irmão de meu 
pai, descendia da ilustre família Serra, do Maranhão, trazendo, assim, no sangue 
e no nome, tradições de cultura e inteligência. Seminarista em São Luís, adquiriu 
aí boas humanidades, destinando-se à carreira eclesiástica [...]. Abandonando a 
batina em véspera de missa nova, embarcara para Parnaíba, indo viver à 
sombra da irmã. [...] Não lia as nossas provas: cheirava-as. Esguio, fino, 
elegante, era um tipo delgado de europeu do norte, e vestia com limpeza, quase 
com apuro. (Campos 2009, p. 157). 

As lembranças pitorescas que Humberto de Campos diz ter guardado deste 
professor, se devem às suas excentricidades, pois Zé Miranda apresentava uma 
personalidade instável e tinha uma forma nada convencional de conduzir suas aulas. 
Vejamos algumas das lembranças que Humberto de Campos guardou deste professor: 
“Dirigia o seu “externato” como um duchista maneja o jacto d’água, tornando-a gelada 
ou quente sem utilizar temperaturas intermédias. E a sua centena de alunos ria, ou 
tremia, de acordo com a cara com que ele penetrava na aula”. (Campos 2009, p. 158). 

Como podemos perceber tudo no Externato São José dependia do humor do 
professor, que oscilava com bastante frequência. Certo dia, ele declarou na sala de aula 
que havia recebido um dinheiro que o governo lhe devia e que iria comemorar com os 
alunos. A cena a seguir, nos ajuda a entender melhor as maluquices deste professor. 

Mandou comprar duas latas de biscoitos ingleses, armou uma rede no centro da 
sala mais comprida e estreita da casa, e estendeu-se nela, fazendo colocar os 
bancos de um lado e de outro, encostados à parede. Deitado, bradava: 

– Um!... dois!... três!... Lá vai!... 

E atirava no meio da sala a mão cheia de biscoitos. A meninada precipitava-se, 
embolava-se, no chão, sujava a roupa no tijolo, agadanhava-se, esmurrava-se, 
disputando-se os biscoitos deliciosos, que ficavam, na sua maior parte, 
esmigalhados no chão. E o Mestre ria, achando graça das cambalhotas que 
dávamos, das lutas travadas por um bolinho de trigo que, às vezes, não cabia a 
ninguém, por se haver transformado em poeira. Em determinado momento, 
porém, alguns alunos foram por cima de um banco. O banco tombou sobre eles, 
com estrondo. Gritos, choro, tapona, e um dos meninos com a perna escorrendo 
sangue. O Mestre pulou da rede, e berrou: 
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– Silêncio, canalha! Tudo, já, para a aula! Tudo de castigo!... 

E a palmatória trabalhou até às quatro da tarde. (Campos 2006, p. 159). 

Outro evento que representa bem a personalidade do professor Zé Miranda e a 
forma como conduzia seu alunado é retratado no episódio do “porco morto”, pois certo 
dia apareceu num terreno que ficava localizado por trás da escola, um porco morto em 
putrefação, o mau cheiro chegava até a sala de aula incomodando ao professor e aos 
alunos. Foi o suficiente para Zé Miranda explodir: 

Pegue no que puder, e vamos lá atrás da casa. O primeiro moleque que passar 
tem que arrastar o porco e levá-lo para o igarapé. Vamos! O cortiço assanhou-
se. Réguas, cabos de vassoura, trancas de porta, pedaços de pau, tudo foi 
empunhado. A escola formou nas proximidades do porco. 

– Lá vem um moleque!... Segura!... pega!... pega o moleque!... 

– Deixem o moleque!... Esse não!... Esse moleque é do João Neves!... Larguem o 
moleque!... – esgoelou-se Zé Miranda. 

Outros moleques passaram, ainda, sem serem incomodados, por pertencerem a 
famílias amigas. Um houve, entretanto, que era desconhecido no bairro. E, 
escoltado pela escola toda, e toda armada, teve, mesmo, de levar o porco para 
um ponto mais distante, onde os urubus o foram devorar. (Campos 2006, p. 159). 

Eram, portanto, eventos dessa natureza que singularizavam a escola de Zé 
Miranda, ele “utilizava os seus alunos como os príncipes utilizam os seus exércitos, isto 
é, pondo-os ao serviço das suas paixões e interesses”. (Campos 2006, p. 161). Mas, à 
medida que os pais dos alunos iam tomando conhecimento da forma como José Serra 
de Miranda conduzia seu Externato, das suas manias excêntricas e da irregularidade 
da vida escolar, tratavam logo de retirar seus filhos daquele colégio. Não tardou muito 
para que isso colocasse em risco o destino do Externato São José.  

O Colégio Saraiva Leão: após os estudos no externato São José, Humberto de 
Campos entra para outra escola, em 1898, era o Colégio Saraiva. O Colégio era misto e 
dirigido por um padre. É interessante perceber também que meninos e meninas 
estudavam na mesma escola, mas em salas diferentes.  

Professor Antônio Saraiva, é o último professor lembrado por Humberto de 
Campos, em suas memórias. Devia ter uns trinta anos, era “amarelíssimo, magríssimo, 
doentíssimo. Por essa época, não se havia diagnosticado, ainda, a sua enfermidade. 
Queixava-se de uma cefalalgia constante, e era verdadeiramente pestífero o seu hálito, 
e, mesmo, o sopro da sua respiração nasal”. (Campos 2006, p. 166). Mas, apesar da 
enfermidade, Antônio Saraiva era um bom educador e excelente pessoa. 

Doce, manso, morigerado. E eu lhe devo os primeiros conhecimentos sérios, e 
conscientes, que tive, de Geografia e de História. Foi com o seu hálito que Jeová 
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deu alma ao homem. Felizmente, para mim, não seguiu Saraiva o exemplo divino 
para animar o meu espírito com o sopro da sua ciência. (Campos 2006, p. 166). 

Apresentado como doce, manso, morigerado, de vida exemplar, apesar de doente 
o professor, Antônio Saraiva, parecia não se descuidar de suas funções. Humberto de 
Campos lembra que sua chegada a Parnaíba contribuiu para o fechamento do 
Externato São José, pois, os pais dos alunos que lá estudavam, procurando melhores 
exemplos para os filhos, trataram logo de trocar de professor, matriculando-os, no 
colégio Saraiva. Lembramos que neste período “o oficio de mestre, estava, 
invariavelmente, relacionado à prática da virtude, esperando-se desses sujeitos 
postura semelhante a dos religiosos”. (Vasconcelos 2005, p. 63).   

Analisando o percurso escolar de Humberto de Campos, observamos as 
impressões que o autor guardou na sua memória das escolas em que estudou. 
Percebemos também que as escolas de modo geral eram espaços improvisados que 
geralmente funcionavam nas próprias residências dos professores ou em espaços 
alugados e algumas recebiam o nome dos próprios professores. A mobília escolar era 
escassa e desconfortável para os alunos.  

Notamos também que a imagem de professor que permaneceu na memória do 
autor foi elaborada a partir das relações construídas na escola. Assim, alguns 
professores são apresentados como “monstros”, e outros são lembrados com carinho, 
respeito e admiração.  
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RESUMO  

Este artigo é parte das análises contidas na dissertação de mestrado “ “O Menino 
Poeta” em diferentes versões: um estudo das edições e de aspectos do circuito da obra 
de Henriqueta Lisboa.” A obra “O Menino Poeta” circula no contexto editorial e 
literário brasileiro por mais de 70 anos e é reconhecida como um canône da poesia 
infantil brasileira. Especificamente neste artigo, trataremos das análises referentes às 
comparações entre as diferenças materiais, mais especificamente nas inserções e 
retiradas de paratextos ao longo das distintas edições e as consequências destas 
alterações no público visado. As cinco versões editoriais revelam distintas intenções 
dos editores, que buscaram inserir a obra em variados contextos de leitura.  Observou-
se que as intervenções distintas na obra “O Menino Poeta” produziram alterações nas 
edições, principalmente ao número de páginas e ao formato. Identificamos as 
propostas materiais das editoras para apresentar o texto, seja na escolha de 
determinado repertório ou pela supressão ou acréscimo de poemas, ilustrações e 
paratextos. O número de páginas de uma mesma obra varia, significativamente, o que 
nos leva a pensar em possibilidades e estratégias de edição que podem advir de 
diferentes concepções gráficas, critérios econômicos, ou por escolhas relativas aos 
tipos de leitores visados.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Versões editoriais – paratextos, Literatura Infantil, “O Menino Poeta”. 
  
 



 

 
 

5 

1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem como objeto central a obra o “Menino Poeta” de 
Henriqueta Lisboa, em suas cinco distintas versões, que circula no contexto editorial 
e literário por mais de 70 anos e é reconhecida como um cânone da poesia infantil 
brasileira, por isso a importância e necessidade deste estudo. Ao longo desses anos a 
obra passou por distintas editoras, que criaram diferentes formas de organizar o texto, 
as imagens, os paratextos e as relações entre a materialidade e o texto escrito pela 
poetisa Henriqueta Lisboa. A obra foi inserida em diferentas contextos de leitura e 
atingiu diferentes leitores do contexto da literatura infantil e, também dos mediadores 
da formação de leitores literários.  

Para analisar as diferentes versões utilizamos referências do campo da edição que 
permitiram examinar o que significam as mudanças na materialidade. Uma obra é 
caracterizada pela união do texto e de todos os elementos gráficos e materiais que a 
transformam em um livro. Nesse sentido, a obra é muito mais que um texto produzido 
por um autor. Todos os elementos que a compõem, além do próprio texto, são levados 
em consideração. Genette (2009) reforça essa ideia quando afirma que:  

[...] esse texto raramente se apresenta em estado nu, sem o reforço e o 
acompanhamento de certo número de produções, verbais ou não, como um nome 
de autor, um título, um prefácio, ilustrações, que nunca sabemos se devemos ou 
não considerar parte dele, mas que em todo o caso o cercam e o prolongam, 
exatamente para apresentá-lo, no sentido habitual do verbo, mas também em seu 
sentido mais forte: para torná-lo presente, para garantir sua presença no 
mundo, sua “recepção” e seu consumo, sob a forma, pelo menos hoje, de um livro. 
(GENETTE 2009, p.9)  

O paratexto pode ser considerado como tudo aquilo que compõe uma obra, além 
do texto principal: título da obra, nome do autor, prefácio, pósfácio, imagens, sumário, 
anotações, entrevistas, notas, lombadas, capas, quarta capas, notas sobre o autor, e 
outros elementos além do texto. Estes elementos extratextuais [...]textos que 
precedem e acompanham uma obra propriamente dita. Marca-se bem, desde a página 
de título até as notas aos leitores, a pluralidade de destinações do texto.” (CHARTIER, 
2009, p. 41)têm uma função essencial que é a de levar uma mensagem para um 
destinatário sobre o texto da obra a ser lida ,e ou estudada, no nosso caso,  a obra 
literária. Por isso, todo texto tem um paratexto e todo paratexto tem essa função 
prática. Essa função o torna importante, já que contribui, quase sempre, positivamente 
para a recepção da obra pelos leitores. O corpo do livro ou os componentes de uma 
obra, paratextos, comandam e interferem na leitura. A inserção ou não de título, de 
autor, a supressão e inserção de pósfacio e prefácio, as orelhas de página interferem 
na escolha de um determinado leitor.  Tanto o paratexto (dentro do livro) quanto o 
epitexto (fora do livro, mas que fala sobre ele) produzem efeitos de convencimento nos 
leitores. 
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Os paratextos também são caracterizados por um caráter irregular de 
obrigatoriedade, já que eles existem para cumprir o objetivo de contribuir para a 
leitura e compreensão da obra. Em cada época, há retirada e acréscimos de partes que 
comporão a obra, como se observam nas distintas edições da obra literária “O Menino 
Poeta”. Se dado elemento de uma obra já não cumpre esta função, já não é mais 
apropriada a sua permanência na obra. “...o paratexto, sob todas as suas formas, é um 
discurso fundamentalmente heterônomo, auxiliar, a serviço de outra coisa que 
constitui sua razão de ser: o texto” (GENETTE, 2009, p.17) 

Nesse sentido, a análise dos paratextos das cinco versões da obra “O Menino Poeta” 
se justifica pelas possíveis interferências que esses podem ter nas escolhas ou não dos 
possíveis leitores.  

Outro aspecto do paratexto é que ele não é necessariamente caracterizado apenas 
por palavras. Um paratexto também é constituído por elementos gráficos e 
organizacionais de uma obra, compondo assim, uma dada “roupagem”.   

Faz-se necessário justificar um ponto  que adotou-se na análise das obras. Não 
consideramos as ilustrações da obra “O Menino Poeta” paratextos e  sim texto 
imagético que dialoga diretamente com o texto escrito. Nesse sentido, as ilustrações 
são consideradas como textos pertencentes ao corpo textual da obra. Também 
consideramos como paratextos não escritos, presentes na obra “O Menino Poeta”, toda 
a organização gráfica e tipográfica que interfere e diferencia as diferentes edições.  

A análise dos diferentes paratextos traz para a exterioridade elementos que 
contribuem para a compreensão das intenções dos processos de produção, edição e 
circulação das distintas edições da obra “O Menino Poeta”. Observou-se que a inserção 
e supressão de paratextos foram estratégias editorias para atingir leitores previstos.  

 
2. AS DIFERENTES VERSÕES: CONFIGURAÇÕES E ENDEREÇAMENTOS  

A obra “O Menino Poeta”, quarta produção da poetisa, foi construída por 
Henriqueta Lisboa no período de 1941-1943, ano da publicação da primeira versão. É 
uma das obras que mais se destacou, levando em consideração a grande circulação e 
as diferentes edições, produzidas por distintas editoras ao longo de mais de 70 anos. 
No processo de escrita, sofreu influências do seu contexto sócio-histórico, adotando 
propostas do Modernismo, buscando apresentar uma obra com qualidade estética e 
temática leve. A obra foi inserida no contexto da poesia infantil brasileira e   configurou 
uma  uma ruptura de paradgimas.  

Inicialmente a obra receberia o título “Caixinha de Músicas”, mas a partir do 
diálogo com Mário de Andrade1, foi alterada para “O Menino Poeta”. A sua primeira 
versão apresentou cinquenta e oito poesias e, posteriormente, foram acrescidas oito 
novas poesias. À medida que a obra foi sendo editada por diferentes editoras assumiu 
distintos formatos que se diferenciaram em relação aos tamanhos, aos paratextos e às 

                                                   
1 Mario de Andrade foi um grande escritor brasileiro, forte influenciador do Modernismo. Foi amigo de 
Henriqueta Lisboa e dialogava com ela através de correspondências.  
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relações estabelecidas entre textos verbais e imagéticos. A primeira diferença entre as 
versões que se destaca é a diferença entre o número de páginas:  

TABELA 1 |: NÚMERO DE PÁGINAS 

Considerando aspectos que comandam a materialidade dos impressos, conforme 
estudos de Roger Chartier, observa-se, na obra em análise, que a variação do número 
de páginas ocorreu por três grandes motivos: o primeiro refere-se ao tamanho do livro, 
à organização das poesias e das ilustrações; o segundo refere-se ao número de poesias 
de cada versão; a presença ou não de paratextos nas versões configura o terceiro 
aspecto. Essas diferenças de número de páginas podem designar supressão de textos, 
diminuição ou aumento no tamanho das fontes e das ilustrações, assim como 
agrupamentos de textos na mesma página ou expansão de apenas um poema, no caso 
da edição da Editora Global, que acaba se constituindo em um livro. 

 As cinco versões da obra “O Menino Poeta” assumem diferentes características a 
partir das organizações e projetos gráficos. A comparação entre as versões editoriais 
evidenciou que as editoras apresentaram a obra com diferenças referentes ao 
tamanho, à escolha dos elementos das capas e nas inserções e retiradas de novos 
elementos como paratextos e ilustrações. Apresentamos uma tabela com informações 
principais sobre aspectos dos impressos analisados, ou seja, os paratextos presentes 
ou não em cada versão, e a retirada e inserção de poesias em cada versão:   

 
BEDESCHI 

 

Secretaria do  

Estado de  

Minas Gerais 

Mercado Aberto Editora Global  Peirópolis 

-Capa 

 

-Capa 

 

-Capa 

 

-Capa 

 

-Capa; 

 

EDITORA ANO DE PUBLICAÇÃO NÚMERO DE PÁGINAS 

Bedeschi 1943 128 

Secretaria do Estado de Minas 

Gerais 
1975 213 

Mercado aberto 1984 54 

Global Editora 2003 13 

Peirópolis 2008 117 
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-Orelhas;    -Orelhas; 

-Folha de rosto; -Folha de rosto; - Folha de rosto; -Folha de rosto -Folha de rosto; 

-2ª capa; -2ª capa; - 2ª folha; - 2ª capa - 2ª capa; 

-Índice;  - Índice 

catalográfico 

 -Sumário; 

 

 -Apresentação;   -Prefácio;  

 -Introdução 

Metodológica; 

   

 -Bibliografia da 

Autora; 

   

-58 poesias; -Acréscimo de 8 

poesias;  

-Acréscimo de 8 

poesias; 

-Supressão de 57 

poesias; 

-Acréscimo de 8 

poesias; 

    -Índice de 

poesias; 

- Posfácio; 

 -Considerações: 

“A poesia infantil 

de Henriqueta 

Lisboa”; 

  - Comentários 

sobre “O Menino 

Poeta”;  

   - Dados da autora 

e da ilustradora; 

 

-Dados sobre a 

autora, sua 

produção e suas 

obras; 

 - Índice; 

 

-Indice; 

 

- Índice 

catalográfico;  

- Índice 

Catalográfico;  

 - Informação 

sobre acréscimos; 

   

 - Indicação da 

Revisão final 

-Indicação do 

responsável pela 

publicação; 

- Indicação dos 

organizadores da 

capa e da 

ilustradora da 

obra; 

   



 

 
 

9 

  - Divulgação da 

editora; 

- Divugalção da 

editora; 

 

    - Dados sobre a 

editora; 

-4ª capa; - 4ª capa; 

 

 

- 4ª capa; -4ª Capa; -4ª capa; 

TABELA 2 | PRINCIPAIS PARATEXTOS DAS VERSÕES 

Ao analisar os paratextos, constatamos que há intenções claramente evidenciadas 
com a inserção desses novos elementos no interior da obra com o intuito de se focar 
em determinados tipos de leitores e, portanto, de projetar contextos de circulação e 
uso. Observa-se que a edição da Secretaria do Estado de Minas Gerais (1975), cujo 
subtítulo é “Edição Especial Ampliada”, acrescenta em seu interior: Apresentação, 
Bibliografia da autora, Introdução Metodológica, escrita por Alaíde Lisboa 2 , e 
Considerações, escrita por Gabriela Mistral. Esses acréscimos em uma edição especial 
feita pela Secretaria Estadual de Educação nos fazem pensar que os leitores-modelo 
desta obra são os professores, que poderiam estudar e trabalhar com as poesias 
apresentadas no contexto escolar com uma obra mais didática voltada para o 
professor.  

A ausência de acréscimos nas edições da Mercado Aberto também nos remete a 
um diferente tipo de leitor, que não tem interesse em conhecer aspectos metodológicos 
e outros da obra, a não ser o conteúdo central da obra literária. Para confirmar, 
podemos apresentar mais informações da FNLIJ3 em que esta edição da obra “O 
Menino Poeta” fez parte do Projeto “Meu livro, meu companheiro”, em 1988, ou seja, 
obra voltada para pequenos leitores e também jovens leitores. 

Na edição da editora Peirópolis encontramos notas sobre a obra e sua autora, 
Henriqueta Lisboa,  nas orelhas de página, comentários sobre a autora na 4ª página e 
no final do livro, o prefácio escrito por um escritor consagrado, Bartolomeu Campos 
de Queirós, e o posfácio, escrito por Gabriela Mistral 4 , também reconhecida 
internacionalmente. O público desta obra também difere  das outras por ser  mais 
diversificado, crianças que não precisam de mediação, adultos mediadores, jovens e 
adultos que buscam por maiores informações e se dispõem a adentrar em novas 

                                                   
2 Alaíde Lisboa foi escritora, jornalista e professora. Teve destaque no campo da educação e também da literatura 
infantil.  

3Trata-se da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Informações retiradas de: 
http://www.fnlij.org.br/principal.asp?texto=PNBE&arquivo=/pnbe/texto/o_menino_poeta.htm em 14/03/2012 

4 Gabriela Mistral foi educadora, poetisa, destacou-se no seu país e em outros, recebendo o Nobel em Literatura 
em 1945. 
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possibilidades de leitura literária.  Esta edição foi selecionada para o PNBE5 (2010-
Jovens e adultos), sendo altamente recomendável pela FNLIJ na categoria poesia, em 
2009, e recebeu o Prêmio de Livro do Ano FNLIJ, também em 2009, na categoria 
poesia.  

Assim, organizações distintas de uma mesma obra podem buscar e produzir 
diferentes destinatários, conquistando novos leitores com suas particularidades.  
 

3. DIFERENTES VERSÕES, DIFERENTES MATERIALIDADES: AS 
PECULIARIDIDADES DE CADA VERSÃO 

Neste tópico apresentaremos cada edição buscando analisar os significados das 
alterações em suas materialidades e  estabelecendo o  que as distingue e, portanto, 
produz novos endereçamentos.  

3.1. BEDESCHI (1943) 

A primeira edição da obra “O Menino Poeta” foi publicada, em 1943, pela Bedeschi 
que, de acordo com indícios de buscas e pesquisas, não está mais no mercado, mas 
publicou livros de outros escritores brasileiros, na década de 40. Do escritor Augusto 
dos Anjos, publicou a obra Eu e outras poesias6 e de Adolfo Serra publicou A Balaiada, 
em 1946. 

 
FIG. 1 | PRIMEIRA VERSÃO DA OBRA "O MENINO POETA" 

Essa versão é caracterizada por ser a menor em dimensões, por apresentar as 
poesias separadas de forma centralizada, a fonte da letra é pequena. A capa não 
apresenta ilustração. Existe orelha, mas não há nenhum texto nela. Assim, nessa 
versão, esse paratexto não serviu para aproximar o leitor da obra, tornou-se apenas 

                                                   
5 Programa Nacional  Biblioteca da Escola  

6 Encontramos a 24ª edição da obra “Eu e outras poesias” em http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-
479166422-eu-e-outras-poesias-24-edico-augusto-do-anjos-_JM, consultado em: 29/05/2013 
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um adereço7.  No entanto, observa-se um escrito nela, que é um número que identifica 
o número do exemplar e, assim, a orelha assume a função de contribuir com o controle 
dos exemplares impressos. As obras já publicadas pela mesma autora, até a data da 
publicação, encontram-se atrás da contracapa, uma forma de divulgar o conjunto de 
produção e de contextualizar essa obra às outras publicações da mesma autora.  

3.2. SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS (SEE-MG) (1975) 

A segunda versão da obra “O Menino Poeta” foi uma publicação da Secretaria de 
Estado de Educação de Minas Gerais - Departamento de Programas Culturais e 
Especiais. Essa versão é uma publicação que se insere no contexto de divulgação e 
trabalho de uma obra literária poética dentro do contexto escolar.  Esse órgão 
governamental do Estado de Minas Gerais  permanece com publicações de obras 
literárias e também o Suplemento Literário, uma publicação relevante sobre 
literatura, que, inclusive, já dedicou algumas edições para a vida e obra de Henriqueta 
Lisboa.  

Essa versão apresenta um maior número de páginas, totalizando duzentos e vinte 
páginas, com oito novas poesias acrescentadas. As poesias estão organizadas em 
páginas separadas e, bem como, estão centralizadas nas páginas. O título da obra e o 
nome da autora aparecem na capa e na folha de rosto. Nesse segundo paratexto, abaixo 
do título, há indicação de que a versão é uma ampliação, isto é, esse paratexto já traz 
indícios de que novos acréscimos foram feitos em relação à versão já existente. Na 
quarta capa, há o nome da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais - 
Departamento de Programas culturais, ou seja, esse paratexto não é utilizado para 
divulgar outras produções, portanto não parece haver interesse em atividade editorial 
como comércio e possivelmente a obra  foi distribuída às escolas ou bibliotecas . Além 
das poesias, há uma “Apresentação”, um prefácio intitulado como “ Introdução 
Metodológica” e um  posfácio (Considerações) intitulado como “A poesia infantil de 
Henriqueta Lisboa”.  

                                                   
7 Além de ser um adereço a orelha, juntamente com a capa assumem a função de proteger as páginas do livro.  
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FIG. 2 | SEGUNDA VERSÃO DA OBRA "O MENINO POETA" 

3.3. EDITORA MERCADO ABERTO (1984) 

A terceira versão da obra é publicada pela primeira vez, em 1984, pela editora 
Mercado Aberto, dentro da “Série O Menino Poeta”. Essa editora publicou diferentes 
livros, inclusive livros literários em geral e da literatura infantil. Essa versão tem uma 
significativa circulação no mercado editorial, ao longo de vários anos. Além disso, 
numerosas são suas edições8. Das que coletamos temos as dos anos de 1984 (1ªed), 
19869 (4ªed), 1989 (5ªed), 1991 (6ª.ed), 1996 (9ªed), 1998 (12ª ed) , 1999 (13ª)10, e 
2001 (14ª ed). Esses dados podem nos levar a indicar um relevante acesso de leitores  
a  essa versão da obra.  

 

FIG. 3 | TERCEIRA VERSÃO DA OBRA "O MENINO POETA" 

                                                   
8 Foi realizada uma análise comparativa dessas diferentes edições coletadas em um capítulo da dissertação de 
mestrado que deu origem a este texto.  

9 Nas informações catalográficas da 5ª ed., há dados sobre a segunda e terceira edição que foram publicadas no 
mesmo ano, 1985.  

10 A 13ª edição foi destinada ao Programa Nacional da Biblioteca Escolar do ano de 1999 e, foi publicada não pela 
editora Mercado Aberto, mas pela editora Edelbra.  
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A versão apresentada pela Mercado Aberto é pequena, com folhas de espessura 
fina e com poucas páginas. A fonte da letra é pequena. O título, o nome da autora, a 
editora e o selo da série, em que está inserida a obra, aparecem na capa, na folha de 
rosto, na segunda capa e na quarta capa. Além desses, na folha de rosto há indicação 
de um prêmio. Essa indicação é, também, uma forma de chamar o leitor para a leitura, 
uma vez que a publicação está dentro de um contexto de reconhecimento de qualidade. 
A capa é apresentada com ilustração e o conteúdo da quarta capa se altera de uma 
edição para outra, no entanto, sempre se relaciona a um tipo de divulgação da editora.  

3.4. A EDITORA GLOBAL (2003) 

A editora Global é responsável pela quarta versão da obra. É uma editora que 
publica livros há 40 anos no Brasil. Há uma diversidade de publicações que se dividem 
em três grandes grupos: publicações educacionais, literatura brasileira e literatura 
infanto-juvenil. A quarta versão da obra “O Menino Poeta”, publicada por essa editora, 
insere-se nas publicações da literatura infanto-juvenil, dentro das obras voltadas para 
a educação infantil. A primeira e segunda edições foram publicadas em 2003, dentro 
da Coleção Magias Infantil. Essa versão 11  é reeditada com um novo título: 
“Reencontro com o Menino Poeta”, em 2009. Diferencia-se das outras versões por 
apresentar apenas a poesia homônima do conjunto de poesias da obra “O Menino 
Poeta”. Temos dois exemplares dessa versão: a 2ª edição da primeira publicação e a 
primeira edição da segunda publicação.  

 

FIG.4 | QUARTA VERSÃO DA OBRA “O MENINO POETA”. 

Na quarta versão, em suas distintas publicações, são apresentadas capa, folha de 
rosto, segunda capa e quarta capa. Na capa, contra capa e segunda capa estão inseridos 
o título da obra, o nome da autora e também da ilustradora, o símbolo da editora e 
uma ilustração. A quarta capa apresenta a obra dentro do contexto da “Coleção Magias 
Infantil” e há também o nome da editora Global. Esse paratexto assumiu o papel de 
divulgar a produção da editora. Ao final da apresentação da única poesia presente no 
livro, há uma ficha com dados sobre a autora e a ilustradora; na página seguinte, 

                                                   
11 Foi realizada uma comparação entre as duas edições em um capítulo da dissertação.  
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apresentam-se nomes de outras obras que também estão inseridas na “Coleção 
Magias”.  O fato de apresentar uma edição dentro de uma coleção, tanto posiciona a 
autora frente a outras de outra autoria, quanto possibilita colecionar, uma 
sociabilidade de leitura  construída com esta estratégia. Além disso, o fato de destacar 
um poema que consegue se transformar num livro é um modo de reconfigurar a obra 
para leitores de outra etapa, possivelmente a da educação infantil.  Há também no livro 
um espaço para a ficha catalográfica que é a parte traseira da quarta capa.  

3.5. EDITORA PEIRÓPOLIS (2008) 

A quinta e última versão analisada é publicada pela Editora Peirópolis, em 2008. 
Esta editora atua no mercado há 20 anos e sua linha editorial está dividida em 
Educação, Infanto-juvenis, Comunicação e Mídias, Ecologia e Meio Ambiente, 
Terceiro Setor e Desenvolvimento Social. Atualmente, de acordo com informações 
fornecidas pela editora chefe, Renata Farhat Borges, a quinta versão da obra “O 
Menino Poeta” está caminhando para sua terceira reimpressão. Na primeira edição, 
em 2008, foram publicados 5.000 exemplares; na primeira reimpressão, em 2010, 
foram publicados 36.000 exemplares; na segunda reimpressão, em 2011, publicaram-
se 3.000 exemplares e, para a terceira reimpressão, serão publicados 220.000 
exemplares que se destinam ao Programa Apoio ao Saber12. Nesse contexto, a obra é 
destinada para leitores em formação, crianças e jovens.  Esse expressivo aumento, 
confirma o posicionamento da obra como clássico e a vinculação a programas públicos 
de incentivo à leitura são fatores que podem atestar a posição da obra como cânone.  

 

FIG.5 | 5ª VERSÃO DA OBRA "O MENINO POETA" 

Os principais elementos que compõem essa quinta versão são: Capa, folha de rosto, 
segunda capa, sumário, prefácio, posfácio, quarta capa, orelhas, lombada. É a versão 
que contempla o maior número de paratextos. A capa e a segunda capa apresentam o 
título, o nome da autora e do ilustrador, a editora e uma ilustração. A contra-capa 

                                                   
12 O programa Apoio ao Saber é um projeto do Governo Estadual de São Paulo que visa incentivar a leitura, formar 

leitores e oferecer acesso a livros de clássicos da literatura brasileira. Os alunos receberão kits literários com as 

obras que poderão ser lidas também por seus familiares.  
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apresenta o título, uma pequena ilustração e a informação: “Obra completa”, isso pode 
estar relacionado ao fato de a edição anterior, da editora Global, apresentar apenas 
uma poesia da obra. A primeira orelha é escrita pela editora Renata Farhat Borges e a 
segunda pelo ilustrador da obra Nelson Cruz. As poesias estão distribuídas por 
páginas, juntamente com ilustrações significativas, mostrando o investimento nesta 
outra linguagem e também as  formas que os livros contemporâneos vão tomando e 
que acompanham um processo mais destacado de  autoria de ilustradores. Após o 
posfácio há um texto que fala sobre a vida de Henriqueta Lisboa, a escrita dessa obra 
específica, os títulos publicados e alguns comentários tecidos por diferentes escritores 
brasileiros. Esses comentários são trechos de críticas publicadas em jornais no período 
em que a autora ainda estava viva. Todos esses paratextos vão em direção à divulgação 
da obra e à conquista do leitor para a leitura do texto principal, sendo que muitos 
desses elementos legitimam a relevância dessa obra no contexto cultural. Na página 
seguinte aos comentários, há uma página dedicada aos dados catalográficos e, na 
página posterior, há o site da editora Peirópolis e sua missão. A quarta capa é uma 
continuação dos depoimentos dos escritores sobre a obra “O Menino Poeta”.  

 

4. FORMATOS, CAPAS E ANEXOS: COMPARAÇÃO ENTRE AS CINCO VERSÕES 

4.1. FORMATOS E SELOS EDITORIAIS 

Observa-se, nas obras em análise, que há diferentes formatos para a mesma obra. 
Essas diferenças podem decorrer do contexto de edição, do período em que foi 
publicado, pela cultura gráfica e técnicas de fabricação de seu tempo, de fatores 
econômicos, da relação da obra com as outras coleções da editora e pelo público que 
se queria atingir. Isso porque, obras menores e com menos volume de texto, 
supostamente, podem ser acessadas sem o auxílio do adulto; obras maiores podem 
exigir o acompanhamento de um leitor mais experiente para auxiliar no processo de 
leitura e construção de significados.  

Podemos dizer que a primeira versão e edição da obra “O Menino Poeta”, publicada 
pela Bedeschi, em 1943, apresenta-se em um formato pequeno, por alguns motivos. O 
primeiro deles é o resultado das dificuldades da autora em conseguir fechar com uma 
editora. As negociações não foram fáceis e a autora pensou, inclusive, em imprimir o 
livro sem o apoio de uma editora. O segundo motivo é visualizado ao comparar a obra 
“O Menino Poeta” com as primeiras edições de outras obras da mesma autora. Todas 
elas apresentam-se com uma materialidade, formato, tipo de papel e organização das 
poesias semelhantes; talvez esse fosse o modelo gráfico mais comum na época. Abaixo, 
apresentamos as capas das primeiras edições de quatro obras de Henriqueta Lisboa. 
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Prisioneira da Noite – 1941 

 

O Menino Poeta – 1943 

 

A Face Lívida – 1945 

 

Flor da Morte – 1949 

 

FIG. 6 | PRIMEIRAS EDIÇÕES DE OBRAS DE HENRIQUETA LISBOA - FONTE: ACERVO DE ESCRITORES MINEIROS - UFMG 

O tamanho da terceira (Mercado Aberto) e o da quarta (Global) versões podem ser 
justificados pela inserção das duas em uma série e uma coleção respectivamente, visto 
que obras que pertencem a um conjunto, normalmente, seguem um padrão de 
tamanho, materialidade e intenções semelhantes, como podemos observar nos 
quadros abaixo: 

O Menino Poeta – Henriqueta Lisboa 

 

Lili inventa o mundo – Mario Quintana 

 

Cantiga de Estrela – Maria Dinorah 

 

Lua no brejo – Elias José 
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O embrulho do Getúlio – Dilan Camargo 

 

O Menino Rio – Carlos Nejar 

 

FIG.7 | OBRAS DA SÉRIE "O MENINO POETA" - MERCADO ABERTO 

 
O Menino Poeta – Henriqueta Lisboa 

 

O Rato da sacristia – Lêdo Ivo 

 

O Menino Azul – Cecília Meireles 

 

Na rua do sabão – Manuela Bandeira  

 

FIG.7 | OBRAS DA "COLEÇÃO MAGIAS INFANTIL" - GLOBAL 

As versões dessas duas editoras se assemelham às obras que fazem parte da mesma 
coleção e série em relação ao formato e organização das capas.  

As duas versões que assumem o tamanho grande parecem ter sido editadas com 
intenções claras pelas editoras. A versão da Secretaria Estadual de Educação de Minas 
Gerais - Departamento de Progamas Culturais e Especiais, publicada em 1975, 
apresenta um formato grande no que se refere ao número significativo de páginas e 
paratextos, com a intenção de direcionar-se para o professor das séries iniciais do 



 

 
 

18 

Ensino Fundamental. O intuito desse direcionamento caminha em direção às possíveis 
contribuições para o trabalho com a poesia dentro do contexto escolar.  

A edição da Peirópolis também é apresentada em tamanho grande, no que se refere 
às dimensões do livro; há um significativo investimento na materialidade, na escolha 
do papel, na relação da ilustração com as poesias. A obra, com essa nova roupagem, é 
novamente apresentada ao circuito do livro contextualizada com as mudanças nas 
configurações gráficas e materiais das obras destinadas ao público infanto-juvenil, no 
período atual.  

De acordo com Genette (2009), a preocupação com o formato da obra desloca-se 
para a preocupação de editoras em mostrar a diversidade de suas publicações; e, 
assim, surge o selo editorial, que demarca diferentes edições de uma mesma editora. 
As coleções também estão diretamente relacionadas ao pertencimento da obra a algum 
gênero de leitura.  
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa apresentação de aspectos da materialidade das cinco distintas versões, já foi 
possível verificar que edições diferentes de uma mesma obra, de cinco editoras, 
apresentam formatos diferentes com conteúdos textuais semelhantes, do ponto de 
vista do texto principal formado pelo conjunto dos poemas, à exceção da versão 
constituída apenas por um poema. No entanto, não podemos dizer que se trata do 
mesmo texto, quando a ele são acrescentados outros paratextos, ilustrações, outra 
gramatura  do papel e tamanho da folhas, posicionamentos de títulos, tipo de capa,   
tipografias e diagramação diversas, estes sim fatores que realmente marcam a 
distinção entre as obras.  

Essa renovação da “ mesma obra” serve tanto para reinventá-la para públicos que 
ainda estão se formando, como para posicioná-las em determinado contexto e 
endereçamento.  Além disso, um texto pode ser expandido, pode ser recortado, no caso 
da terceira edição aqui analisada e a ilustração mostra tanto o desenvolvimento de 
uma cultura gráfica como novos processos de autoria.  

De alguma forma, mesmo com as alterações e reposiocionamentos, cada editora 
busca atingir seu público analisando condições que favoreçam sua maior circulação, 
aproveitando-se a cada edição do prestígio do autor e da obra para realizar sua 
comercialização. 
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ADAPTAÇÕES DE TEXTOS LITERÁRIOS: UMA PRÁTICA HISTÓRICA DE 
LEITURA NO UNIVERSO ESCOLAR  

PALAVRAS-CHAVE  

Adaptação literária, Literatura infantojuvenil, História da leitura. 

	

A história da leitura, da literatura, do livro e do leitor se apresenta atualmente 
como um dos campos que mais vem se desenvolvendo, sobretudo, nas universidades 
europeias e norte-americanas. No Brasil, embora ainda de forma tímida, já existem 
muitos empreendimentos nesse sentido. Centros de pesquisa – donde saíram projetos 
os quais resultaram em web sites que disponibilizam bibliografias, dados e fontes, 
inclusive primárias, favorecendo o desenvolvimento de outras pesquisas; organizações 
de eventos de grande repercussão; além de importantes trabalhos construídos por 
entrelaçamentos com a História, a Sociologia da Literatura, a Antropologia, reunidos 
em livros e revistas – demonstram o interesse dos pesquisadores em compor essa 
história.  

Graças às muitas pesquisas já realizadas, sabe-se, hoje, o “quê” era lido e “quem” 
lia em muitas sociedades. No que concerne ao livro e à leitura, há como registrar sua 
história e as mudanças pelas quais passaram em sua materialidade, embora muito nos 
escape “como” se lia, faltando-nos, em decorrência disso, compreender os sentidos 
produzidos pelo leitor a partir dessas leituras, haja vista a dificuldade de se colherem 
tais práticas em virtude dos poucos vestígios deixados nas fontes. As relações 
estabelecidas entre as diversas formas de transmissão de textos e a recepção reservada 
por seu público não se dá de maneira semelhante em todas as épocas. Chartier (2002)1 
esclarece que a relação que se tem hoje com as obras e os gêneros literários não pode 
ser considerada como invariável ou universal.  

Situando esta questão no âmbito de nosso campo de interesse, que tenta relacionar 
um modo de ler mediante as formas materiais do texto, trabalhos como os de Chartier, 
Certeau, Darnton, Abreu, dentre outros, têm contribuído na construção da “história 
da leitura”, área que abriga conhecimentos diversificados da cultura, mostrando que é 
possível dar visibilidade às formas pelas quais as ideias eram transmitidas através de 
muitos impressos e, consequentemente, compreender as mudanças provocadas no 
comportamento da humanidade em função do contato com a palavra impressa. Aliada 
a essa leitura bibliográfica, que constrói a história da leitura e dos demais atores que a 
compõem, empreendemos pesquisas com o propósito de encontrar obras do século 
passado, ou anterior a esse tempo, que nos indicassem procedimentos de texto 
adaptado ou se referissem a essa produção.  

                                                   
1		Chartier	fundamenta	sua	tese	na	perspectiva	de	D.	F.	Mckenzie,	ligada	à	“sociologia	dos	textos”,	que	a	define	como	“a	

disciplina	que	estuda	os	textos	como	formas	impressas	e	seus	processos	de	transmissão,	incluindo	seus	modos	de	produção	e	

de	recepção”.	



 

 
 

5 

Ao tomarmos como referência teórica os pesquisadores que historicizam práticas 
de leitura em vários períodos da história, somados aos textos literários inerentes a tal 
processo, seguimos o percurso desses registros, de onde extraímos marcas – algumas 
quase imperceptíveis, outras, contudo, mais expressas – as quais demonstram um 
modo de ler que se firma até hoje. Trata-se das adaptações dos clássicos, gênero que 
se verifica na Roma Antiga no século I d.C, quando os retóricos se apropriavam de 
obras clássicas integrais adaptando-as aos seus pupilos. As características desses 
textos mantêm alguma semelhança com as denominadas “adaptações” ou “histórias 
recontadas” na atualidade, quando se registram, em catálogos das editoras brasileiras, 
clássicos literários devidamente adaptados e destinados a jovens leitores, 
constituindo, pois, uma forma de texto que ainda continua tendo mercado cativo em 
pleno século XXI.  

Embora tenhamos analisado catálogos atuais de algumas editoras, o fazemos 
mediante compreensão do entrecruzamento de práticas de leitura que circulam há 
anos, mostrando sinais de procedimentos de reescrituras. Para tanto, fundamentamos 
nossa posição a partir de uma perspectiva da História Cultural, seguindo o 
posicionamento do historiador Roger Chartier – um dos principais estudiosos 
contemporâneos dedicados a pensar a história do livro e da leitura –, defensor da 
seguinte ideia: “para compreender o presente, é preciso não se isolar. As sociedades e 
os indivíduos são históricos, e não podemos apreender suas configurações específicas 
a não ser que as inscrevamos nos tempos múltiplos que as construíram”2. Assim, à 
medida que apresentamos um breve trajeto histórico de textos em outros momentos 
da História, como a Bíblia, os tradicionais contos de fadas, as fábulas, cujas narrativas 
revelam traços que se assemelham ao processo de reescritura denominado adaptação, 
tecemos material com vistas a demonstrar que os textos adaptados não constituem um 
procedimento ou uma prática recente de leitura. 

Como nossa investigação trata de mostrar que a adaptação constitui um artefato 
de prática de leitura histórica, acrescentamos a esse corpus uma análise de catálogos 
de editoras brasileiras que comercializam obras adaptadas na atualidade, corpus que 
demonstra quais as obras adaptadas nos dias de hoje no mercado livreiro; incluindo 
exame de capas, contracapas, prefácios, notas, advertências, comentários, com vistas 
a verificar o discurso circunscrito em reescrituras que recebam essa denominação já 
na capa dos livros. 

Ao longo da pesquisa, percebeu-se que adaptação consiste em um gênero de 
múltiplas feições, cujo sentido e forma possuem variação, já que, para um mesmo livro, 
por exemplo, existem inúmeras “adaptações”, assumindo muitos nomes para a mesma 
categoria, dentre eles tradução, versão, condensação, contar, recontar. Em virtude da 

                                                   
2 Entrevista de Chartier exibida no jornal Zero Hora em 19/05/2007.  Edição nº 15245. Disponível em 
http://www.clicrbs.com.br/jornais/zerohora/. Acesso 25 jan.2015. 
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dificuldade para instituir definições precisas à categoria adaptação, especialmente 
entre esta e a da tradução, posto que um trabalho determinado como tradução pode 
ser perfeitamente uma adaptação, delimitamos também para análise do corpus desta 
pesquisa obras do século XX, quer reflitam sobre questões literárias, nas vozes dos 
historiadores da literatura, quer sejam as próprias produções literárias, em que 
estejam presentes termos ou expressões indicadores de adaptação ou o que já esteja 
autodenominado na própria inscrição de sua materialidade como tal.  

Em se tratando de justificativa da necessidade desses estudos e recorrendo um 
pouco a fatores históricos, é possível dizer que, durante o período colonial, na falta do 
domínio da língua francesa por parte da comunidade brasileira, por exemplo, aliado 
ao abismo linguístico existente entre o Brasil e o país lusitano, houve a emergente 
necessidade de tradução e adaptação de obras estrangeiras serem vertidas para o 
português do Brasil. Em razão disso, os livreiros-editores se lançaram num movimento 
de reescrituras dessas obras, recorrendo a escritores que os adaptassem para consumo 
dos novos leitores que aqui se formavam. Assim, podemos reconhecer que o contato 
com o acervo cultural de outras terras impulsionou o projeto de criação de 
nacionalização do livro em nosso país, oriundo, aliás, de um projeto mais amplo no 
qual se incluía, sobretudo, a autonomia sociopolítica. Nesse contexto, a formação de 
uma literatura voltada para o público jovem brasileiro 3  deve muito às obras 
importadas traduzidas e adaptadas; e, ainda que certos autores denominem somente 
de simples tradução de uma obra, os procedimentos são também indicadores de 
adaptação.  

Das leituras coloniais até hoje, os registros impressos pesquisados comprovam a 
prática histórica da leitura desse gênero em nosso país, reconhecidamente 
desenvolvida no universo escolar, embora também realizada fora dos preceitos 
pedagógicos. Especialmente no período da Colônia e parte do Império, dada a pouca 
presença desse bem no país, os livros de leitura compreendiam todo e qualquer texto 
cuja indicação atendesse à prescrição de educar e instruir a criança e o jovem na escola. 
Nesse aspecto, vemos, pois, a grande contribuição dos textos adaptados em meio aos 
didáticos, já que serviam de apoio aos professores na aquisição da leitura e da escrita.  

Esta pesquisa não apenas torna visível o papel fundamental desempenhado pela 
adaptação ao longo da história, como bem simbólico, historicamente constituído e que 
faz parte da construção cultural do Brasil, mas também traz à tona a discussão de um 
objeto que está estreitamente ligado à história da literatura, da leitura, do leitor e do 
livro, de forma a pôr em evidência esse modo legítimo de escrever e de ler, feito a partir 
de uma reelaboração do texto clássico. Nessa operação, para uma abordagem 
verossímil e não anacrônica desse objeto cultural, tenta-se restituir essa prática de 
escrita e de leitura existente desde os clássicos antigos. Restabelecer, pois, o percurso 
histórico desse gênero é mostrar como seus usos e circulação permaneceram na 

                                                   
3	A	esse	respeito,	consultar	um	dos	trabalhos	pioneiros	de	natureza	teórico-crítica	acerca	do	surgimento	da	literatura	

infantil	no	Brasil,	Zilberman	e	Lajolo	(1985).				
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atualidade, de forma a enxergar as adaptações literárias como um acervo de leitura e 
de conhecimento, que, com seus recursos temáticos e formais, pode apresentar o vasto 
legado da poética universal. 
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RESUMO  

O presente artigo é fruto da dissertação de mestrado defendida junto ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC), a qual teve como foco a análise da arquitetura, de espaços, tempos e 
materiais da educação infantil na rede municipal de ensino de Florianópolis no 
período de 1976 a 2012, na perspectiva da cultura escolar. Tal estudo parte do 
pressuposto de que tais concepções são construídas social e historicamente e 
contribuem para a produção de uma cultura específica no campo da educação infantil. 
Utiliza como bases teóricas os conceitos de estratégia, táticas e consumidores criativos 
de Michel de Certeau, e o de cultura escolar de Antonio Viñao Frago, ressignificados, 
na tentativa de comprovar a existência de uma cultura da educação infantil. No que se 
refere às bases metodológicas, privilegia documentos curriculares, imagens 
fotográficas, entrevistas e estudos de caso. O estudo conduz a um conceito de cultura 
da educação infantil.  
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Educação Infantil, Cultura Escolar, Cultura da Educação Infantil. 
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1. HAVERIA UMA CULTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL?  

Para compreender a cultura gestada na educação infantil da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis (RME), Santa Catarina, no período estudado, partimos das 
plantas arquitetônicas e buscamos identificar como a estrutura física das creches foi 
sendo ampliada em interface com os diferentes documentos curriculares produzidos 
pela Secretaria de Educação - Projeto Núcleos de Educação Infantil (1976); Currículo 
Pré-escolar (1981); Apostila (1982); Programa de Educação Pré-Escolar (1988); 
Traduzindo em ações: Das diretrizes a uma proposta curricular (1996), nas 
diferentes gestões municipais de 1976 até 1996. A partir dos encaminhamentos da 
arquitetura e dos documentos curriculares, investigamos uma creche1 específica, para 
analisar a ocupação dos espaços educativos por adultos e crianças, no período de 1987 
a 2012.  

A pesquisa utiliza como bases teóricas os conceitos de estratégia, táticas e 
consumidores criativos de Michel de Certeau (1994). Faz uma breve retomada sobre o 
conceito de cultura escolar, proposto pelos principais pesquisadores do campo da 
história da educação. O conceito proporciona à compreensão das práticas cotidianas 
que acontecem na escola e, desse modo, as possibilidades de análises das 
permanências e/ou das inovações na área da educação. Aplica o conceito de cultura 
escolar de Antonio Viñao Frago (1995), ressignificado para uma cultura da educação 
infantil, e o utiliza para ler os usos, fazeres, sentidos e significados produzidos na 
educação infantil da RME no que se refere especificamente ao espaço e às 
materialidades, um e outras considerados necessários para desenvolver o trabalho 
cotidiano.  

Os tipos de arquitetura, os locais onde foram construídas as instituições, seu 
tamanho ou espaço mostram as relações entre arquitetura, pedagogia e currículo, 
como atestam os historiadores espanhóis Agustín Escolano Benito e Antonio Viñao 
Frago (2001). Assim, tanto as diversificações das estruturas arquitetônicas, quanto os 
encaminhamentos acerca de sua ocupação estão impregnados de sentido, que se 
refletem diretamente no atendimento às infâncias. De acordo com Viñao Frago 
(2005), a arquitetura escolar, quando observada como linguagem não verbal, revela 
hierarquias, valores e significados simbólicos mais ou menos aparentes.  

Em um dos poucos documentos oficiais do Ministério da Educação (MEC) que 
tratam da questão da arquitetura escolar, encontramos a afirmação de que: 

Mesmo reconhecendo a importância desse enfoque sobre a temática Arquitetura 
Escolar, entendemos que ainda existe uma lacuna entre a reflexão teórica e a 
                                                   

1 Para a RME, creches são instituições com atendimento integral; núcleo de educação infantil (NEIs), são as que 
atendem em período parcial, embora, na Lei n.º 9.394/96, de Diretrizes e Base (LDB), o Art. 30 indique que “a 
educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 
idade; II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade”.  



 

 
 

5 

realidade concreta das edificações escolares, especialmente as destinadas à 
Educação Infantil [...] (Brasil, 2004, p. 5). 

Em dezembro de 2006, o mesmo órgão lançava: 

[...] pela primeira vez, [...], ao lado do documento com a política para a educação 
infantil, o documento sobre a organização do espaço físico para uma infra-
estrutura condizente com o novo direito desse novo ator social: a criança 
pequena e sua experiência (Faria 2007, p. 15, grifo meu). 

Tais documentos reconhecem a importância do espaço destinado às nossas 
crianças e das materialidades que utilizam. Destacam a necessidade de avançar 
teoricamente sobre o que desejamos para elas, para que tenham, na prática, espaços, 
tempos e materiais que minimamente dialoguem com tal teoria, condição para 
garantir direito a esse novo ator de pouca idade. 

A educação infantil na RME teve início no ano de 1976, com a criação do Projeto 
Núcleos de Educação Infantil, pela então Secretaria de Educação, Saúde e Assistência 
Social (Sesas)2. Entendemos que, investigada sob essa perspectiva histórica, poderá 
revelar dados, fatos e situações obscurecidos pela passagem do tempo. Talvez a grande 
dificuldade em conseguir articular essa história, e em reconstruí-la, esteja justamente 
na falta de documentação, no pouco cuidado ou consideração por ela.  

Dados analisados em 1996 pela pesquisadora Luciana Esmeralda Ostetto 
permitem afirmar que o município de Florianópolis se mostra diferenciado, pois 
divergiu das orientações nacionais3 no que diz respeito aos espaços físicos (Brant, 
2013), pois já em 1979 realizou a primeira construção específica para o atendimento 
das crianças de zero a seis anos4.  

 

                                                   
2 Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social (Sesas), que gerenciava a educação juntamente com outros 
setores. A partir de 1985, houve desmembramento, pelo qual a Secretaria Municipal de Educação (SME) ficou 
somente com a educação (Ostetto, 2000). 

3 O documento Educação Pré-Escolar – uma nova perspectiva Nacional (1975b), registra, explicitamente, no 
sétimo princípio (que trata dos espaços físicos), a indicação de “utilizar sempre os espaços físicos disponíveis na 
comunidade, evitando a construção de prédios específicos”, justificando que seriam para “diminuir de modo 
significativo as despesas do programa, bem como permitir o mais rápido início de sua implantação” (BRASIL, 
1975b, p. 13-14, grifo meu). 

4 O Diagnóstico preliminar da educação pré-escolar no Brasil (1975a), ao expor dados estatísticos, diz que “a 
educação pré-escolar é feita, normalmente, a partir de dois anos de idade da criança” (p. 50). A este propósito, o 
mesmo documento apresenta uma tabela com dados de matrícula 1973 por idade (dois a seis anos), nas diferentes 
esferas administrativas, nas quais fica claro que a prioridade do atendimento da rede pública se dá a crianças 
entre cinco e seis anos. Assim como o programa nacional nasce com objetivos claros de “atacar” a desnutrição, 
mas também fortemente a evasão e a repetência das primeiras séries do 1º grau, os estados e municípios que 
“entram nessa cruzada” também darão prioridade ao atendimento a crianças de quatro a seis anos.   
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2. CAMINHO PERCORRIDO PELA PESQUISA 

Ao defender a ideia de que haveria uma cultura da educação infantil gestada nessa 
trajetória, foi fundamental a análise realizada nos cinco documentos curriculares 
produzidos pelas diferentes gestões municipais de 1976 até 1996 pela Secretaria de 
Educação do município. Neles investigamos os materiais pedagógicos, com destaque 
para a mobília e a orientação para seu uso; analisamos, igualmente, as indicações para 
a organização de espaços e tempos. Buscamos pistas sobre a circulação das ideias e as 
concepções sobre criança, infância e educação infantil, ou seja, sobre os propósitos dos 
projetos educativos, destacando neles as mudanças e permanências, mostrando o 
processo de criação de uma cultura própria à educação infantil pública. O intuito foi o 
de elucidar as afinidades e as diferenças na efetivação do que prescreviam as 
orientações curriculares5.  

Ao identificar as propostas arquiteturais para a educação infantil na RME, 
escolhemos um universo de 51 creches construídas entre 1979 e 2012. Apresentamos 
as gestões que as construíram, a localização, o ano e o tipo de construção. Ponderamos 
sobre as intermitências e recorrências da arquitetura, acompanhadas do exame do 
primeiro padrão de construção, intitulado padrão Ipuf, executado entre 1983 e 1987. 
Da apreciação dessa planta padrão Ipuf  e da entrevista com a arquiteta responsável 
pelo projeto, analisamos a estrutura física como elemento curricular desde o projeto 
até sua execução e estabelecemos interfaces com o documento do MEC/2006, 
Parâmetros Básicos de Infra-estrutura. Com relação às propostas arquitetônicas da 
RME, identificamos os diferentes espaços educativos de cada uma das creches, 
constatando a variedade, as possibilidades, a escassez ou as deficiências de espaço em 
cada uma delas e estabelecemos relação entre estas propostas e os  documentos 
curriculares, procurando compreender em que medida se relacionam para alcançar os 
objetivos e as finalidades da educação infantil, então planejada por gestores, 
pedagogos e arquitetos. Por último, realizamos um estudo de caso, aplicado à creche 
Nossa Senhora Aparecida, inaugurada em 1987, associando aos documentos o acervo 
fotográfico da instituição e testemunhos de alguns protagonistas.  

Procuramos identificar o que era próprio do projeto político-pedagógico, o que 
permaneceu do currículo selecionado, e eventuais marcas na vida de crianças e adultos 
que viveram aquela história. Para complementar esse propósito, incluímos a análise 
fotográfica e as memórias de diretoras, professoras e adultos que viveram suas 
infâncias na creche pesquisada. Uma vez que temos como pressuposto o entendimento 
de que o trabalho junto às crianças pequenas produz uma cultura específica, diferente 
da dita cultura escolar, procuramos descortinar as maneiras como, no dia a dia, os 

                                                   
5 Na pesquisa, traçamos um paralelo entre as publicações locais e as do município italiano de Reggio Emilia, 
referência mundial em termos de educação infantil, por suas importantes contribuições sobre o uso do 
espaço/tempo/materiais na educação de crianças pequenas, além de referir as pesquisas acadêmicas realizadas 
na rede. 
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protagonistas usaram o que lhes foi oferecido, com o intuito de descortinar como tais 
práticas impuseram ao cotidiano daquele universo educativo uma cultura da educação 
infantil.  

 

3. INFORMAÇÕES E ANÁLISES ORIGINADAS DA PESQUISA 

No que se refere à análise dos documentos curriculares, constatamos que a RME 
foi fazendo suas escolhas ao longo dos anos, seja pela forma como incluiu ou excluiu 
objetos, artefatos, mobiliários, seja como organizou tempos e espaços, revelando 
diferentes projetos político-pedagógicos. A pesquisa ainda forneceu pistas acerca da 
circulação das ideias e concepções sobre criança, infância e educação infantil, sobre os 
propósitos dos projetos e, muito especialmente, sobre as ideias/concepções que não 
conseguiram ser postas em prática.  

A análise das plantas arquitetônicas ampliou nossa capacidade de confrontar as 
dissonâncias identificadas por algumas pesquisas sobre o vivido no interior das 
instituições educativas, permitindo destacar continuidades e inovações. O 
aprofundamento da análise sobre o primeiro projeto-padrão da rede, o padrão Ipuf, 
permitiu-nos perceber a importância da proximidade entre arquitetos e pedagogos. 
Seja pela concepção de alguns espaços, como o pátio coberto, ou pela sala multiuso, 
projetados mas não utilizados para o fim pretendido. Nossa conclusão é de que o 
trabalho poderia ter avançado ainda mais, se já na década de 1980 aqueles espaços e 
suas materialidades tivessem conseguido ao menos burlar a ideia minimalista de que, 
para as crianças pequenas, qualquer espaço serve. Assim, até as ideias e concepções 
não incorporadas puderam falar do universo da cultura material dessa educação 
infantil.   

Percebemos nas fontes estudadas, tanto nos documentos curriculares como nos 
projetos arquitetônicos, as marcas dos respectivos governos municipais, mas não os 
laços de conexão entre uns e outros. Também constatamos, pela mobília, pelos espaços 
e materialidades, a diferença entre o projeto pretendido e o de fato conseguido, uma 
vez que não há como desvincular uma instituição educativa de sua dimensão material. 
Ademais, observamos o quanto as materialidades preservam de concepções, ou quanto 
limitam novas práticas.   

Quanto ao estudo de caso, partimos do pressuposto de que as mudanças relativas 
ao espaço e à utilização de tempos e materiais se deviam, em grande parte, à formação 
em serviço, às pesquisas realizadas na área e a estágios supervisionados das 
universidades. A análise nos permite assegurar que não estávamos equivocadas ao 
descobrir que a alavanca do processo aconteceu por duas distintas propostas 
curriculares: a de 1988 e a de 1996, porque foi no embalo de uma que a creche nasceu, 
e no da outra que ela se transformou.  

O mergulho na creche Nossa Senhora Aparecida, sobretudo através dos registros 
fotográficos e das memórias de seus protagonistas, mostrou que a preocupação com a 
organização do espaço foi uma constante desde sua inauguração. De lá para cá, esta 
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questão foi sendo reforçada pelos encaminhamentos da SME e pela aproximação com 
a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A presença de universidades, 
inicialmente a UFSC e, posteriormente, a Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC), tem representado um fator preponderante na constituição dessa instituição. 
Da primeira, saiu a arquiteta que desenhou a estrutura física da creche; da segunda, 
vieram as primeiras professoras ali formadas. A isso ainda se aliam pesquisas de pós-
graduação e os estágios supervisionados do curso de Pedagogia, que colaboraram 
decisivamente para a aproximação da teoria com a prática. 

O cotejamento de fontes, documentos curriculares, plantas arquitetônicas, 
fotografias, memórias, PPP e pesquisas da área trouxeram dados que auxiliaram a ler 
além do que já havíamos percebido inicialmente. Foi no cruzamento dessas fontes que 
tivemos clareza de que não há como entender quaisquer dos documentos citados 
apenas pelo que aparentam, senão investigando suas marcas “no espaço vivido”, 
transformado em lugar.   

No que diz respeito à relação entre o currículo prescrito e o currículo em ação, a 
investigação mostrou que a ação implantada na creche ao longo dos anos sempre 
procurou garantir as materialidades para que efetivamente a proposta pedagógica 
pudesse ser aplicada. Através das imagens fotográficas, das memórias e das pesquisas 
na área, pudemos perceber a preservação de algumas práticas educativas e a mudança 
de outras. A resistência aos novos modelos foi constatada em muitas situações, tanto 
na rotina, quanto na concepção da criança e da infância, posto que, em alguma medida, 
o próprio espaço e muitas materialidades justificavam determinadas permanências. 
Percebemos, também, que a utilização dos espaços, nos diferentes momentos de sua 
história, esteve diretamente relacionada às mudanças na forma como as crianças eram 
percebidas nos documentos curriculares da rede, nos documentos nacionais e no 
projeto político-pedagógico da instituição. Os protagonistas não se deixaram prender 
ao cotidiano da creche; eles o manipulavam silenciosamente, tornando-o um espaço 
de criação, invenção e não somente de reprodução. Fizeram dele um lugar-laboratório 
para outras tantas criações. Assim, pudemos comprovar que, se há um lugar de poder 
instituído pelos materiais ou pelo espaço, há sempre possibilidade de lhes resistir 
(Certeau, 1994). 

Muitos dos documentos da RME não levaram em consideração as reais condições 
de espaço e de materiais; continuaram na ordem das ideias, das teorias e do ideal. 
Claro está que uma prescrição sem as condições reais para sua efetivação não passa de 
uma proposta. Outros discursos silenciados, como o da linguagem arquitetônica do 
projeto Ipuf, emergiram de seus usos na creche. O pátio, um dia pensado pela arquiteta 
para ser apenas o hall, corresponde atualmente ao refeitório, ou piazza; a antiga sala 
médica, à atual sala multiuso.  

A multiplicidade de fontes trabalhadas nos possibilitou verificar aquilo que Michel 
de Certeau (1994) chamou de consumidores criativos, ou o que diretoras e professoras 
conseguiram realizar a partir das estratégias subjacentes às políticas públicas daquele 
momento histórico, sobretudo no que diz respeito às táticas de uso do espaço e dos 
materiais pedagógicos. Neste sentido, concluímos que eles lançaram mão de mil 
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maneiras de fazer. Esta noção, juntamente com a de cultura escolar de Antonio Viñao 
Frago (1995), permitiu-nos observar desde ideias e concepções, explícitas ou 
implícitas, até a mobilização de adultos e crianças, as várias linguagens de resistência, 
conservação e inovação. 

Como a pesquisa foi desenvolvida considerando a educação das crianças pequenas 
em espaços de educação coletiva a partir de um conjunto de aspectos 
institucionalizados que o definem como organização que também produziria uma 
cultura, ao longo da investigação foi possível comprovar o princípio, tomado por base, 
de que a cultura no âmbito da educação infantil se caracteriza por sua especificidade. 
Ao nos indagar o que a determinaria, refletimos a respeito de sua função social e 
educativa, comparando-a à cultura escolar, tanto pelas dimensões que as aproximam, 
assim como pelo caráter que as distingue. Ao considerar as ligações e as 
peculiaridades, nos deparamos com singularidades, sobretudo as que se traduziram 
em criação, funções, contextos e necessidades específicas de educação das crianças 
pequenas e, portanto, em inovações nas perspectivas da cultura escolar. Percebemos, 
ao mesmo tempo, inadequações nos parâmetros pedagógicos escolares, inaplicáveis às 
instituições responsáveis pela educação e cuidado das crianças pequenas.  

 
4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES   

Analisando o que fica e o que permanece de conteúdos nos documentos 
investigados, procuramos identificar as orientações acerca da organização, das 
relações espaço/tempo e observar a estrutura material. Como resultado dessa análise, 
obtivemos pistas acerca da circulação das ideias e concepções sobre criança, infância 
e educação infantil que nos permitiram visualizar os propósitos dos projetos 
educativos na história investigada.  

A compilação e análise desses documentos mostrou que cada escolha continha um 
entendimento de criança, infância, educação infantil, sociedade, etc. Ler usos, fazeres, 
sentidos e significados produzidos na educação infantil da RME e observar os 
indicativos de espaços, tempos e materiais nos documentos curriculares revelou que 
essa cultura foi se delineando de forma a reposicionar o lugar da criança na relação 
educativa, atribuindo-lhe um protagonismo infelizmente não captado pelas propostas 
arquiteturais ou pelas materialidades, em descompasso, portanto, com as inovações 
que marcaram as propostas pedagógicas de cada tempo. Pela relação de tais propostas 
com os espaços arquitetônicos, pudemos constatar a trama existente entre os 
elementos históricos, arquitetônicos, filosóficos, políticos, ideológicos, culturais e 
pedagógicos que produziram a cultura da educação infantil na RME de Florianópolis. 

Como advoga Viñao Frago (2001), em cada modalidade de educação se propaga e 
se produz uma cultura própria. As diferenças crescem quando se comparam diferentes 
níveis. A pesquisa confirmou a hipótese de que se poderiam identificar culturas de 
educação infantil nas alterações, escolhas e abrangências de ações determinadas por 
gestores, arquitetos e educadores nas instituições estudadas. Permitiu, também, 
identificar, no trabalho, uma especificidade marcada pela idade das crianças, pelas 
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materialidades requeridas, pela arquitetura ou conhecimentos didáticos resultantes de 
uma ação pedagógica que foi se revelando face à necessidade de produzir condutas e 
modos de agir próprios à educação e aos cuidados das crianças pequenas, diferentes 
dos historicamente adotados pela escola dita formal. Condutas e modos de agir foram 
se impondo no cotidiano, produzidos pela interação, com a vida vivida entre adultos e 
crianças pequenas em uma instituição de educação infantil.  

Localizamos materialidades específicas - tapetes, almofadas, espelhos, tintas, 
brinquedos, areia e árvores no parque – que se revelaram fundamentais na relação 
com a arquitetura e por sua vinculação com as concepções pedagógicas, fundando 
saberes e fazeres que constituem cultura material própria. Sem ela, seria impossível 
viabilizar um projeto educativo adequado às necessidades e objetivos atribuídos à 
educação infantil. Observamos uma mudança na composição do material pedagógico 
com a inclusão de outros objetos, como pedrinhas, frutos, flores, terra, água, barro, 
pelo “pouco de mundo” que podiam introduzir nessas instituições, singularizando sua 
cultura material. É importante assinalar, porém, que até hoje testemunhamos a 
permanência da ideia de que o trabalho na educação infantil acontece necessariamente 
(e quase que exclusivamente) quando há mesas e cadeiras para todas as crianças, e 
estas, de preferência, sentadas. Detalhes que revelam o quanto ainda ronda e resta da 
cultura escolar nos espaços da educação infantil.  

Assim como a cultura escolar se materializa por meio de uma estrutura física e 
organizacional, com símbolos, formas de pensar e de agir, a da educação infantil se 
constitui também de ausências, de inclusão de materialidades e ações apresentadas de 
forma própria no e para o trabalho com crianças pequenas. Por isso, considerar que 
exista uma cultura da e na educação infantil é considerar que é pela ação pedagógica 
que ela acontece, permanece ou se altera, pois, embora os documentos estudados 
apontem numa direção que inclui as crianças, a cultura da educação infantil acaba 
sendo determinada por adultos, por suas crenças e variados valores, concepções, 
opções e, por fim, ações. Tal qual a cultura escolar, também para compreender a 
cultura da educação infantil é preciso investigar seus espaços internos e externos, 
incluindo a forma como adultos e crianças se envolvem nesse processo e se relacionam 
entre si, no e com o espaço, com os tempos e os materiais.  

Compreendemos que o conceito de cultura escolar parte do princípio de que a 
dinâmica escolar está atrelada à política, à cultura e à economia. Sua forma de 
funcionar, portanto, é marcada pela função social que assume. Para pensar um 
conceito de cultura da educação infantil cuja centralidade é a sua função educativa, 
seguimos raciocínio semelhante, mas considerando uma constituição marcada por 
especificidades. A cultura da educação infantil define-se, desta forma, a partir das 
relações estabelecidas entre os segmentos sociais que a compõem, produzindo 
significações e materialidades próprias, a partir de um exercício docente singular. 

Assim, na tentativa de dar visibilidade ao conceito, pudemos formulá-lo da 
seguinte maneira: a cultura da educação infantil é constituída por especificidades e 
singularidades que compreendem a idade das crianças, a infraestrutura, os tempos, os 
espaços e os materiais; os significados e os sentidos produzidos nos fazeres e saberes; 
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as gestões públicas; a ação pedagógica e a ressignificação da função de ser professor, 
neste caso, de crianças pequenas.  

Todas as ações, omissões, escolhas, mudanças, permanências relacionadas a 
educação infantil, contribuem, na mesma medida e proporção, para a constituição de 
uma cultura de educação infantil. 
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RESUMO  

Trata-se de uma pesquisa que buscou avaliar as contribuições do poeta português 
João de Deus, para a história da alfabetização no Brasil, com a produção da Cartilha 
Maternal, no final do século XIX. Num primeiro momento, foi realizado um 
levantamento acerca da vida e obra de João de Deus, para compreender os caminhos 
percorridos por ele, bem como seus objetivos na elaboração de uma cartilha. Em 
seguida, buscou-se conhecer como ocorreu a recepção e a trajetória da proposta de 
alfabetização de João de Deus em terras brasileiras. A partir dos  estudos realizados, 
pode-se perceber que o método de João de Deus gerou muitas polêmicas, 
especialmente, em função do debate ideológico entre defensores do ideário 
republicano em oposição aqueles que visavam manter o regime monárquico. Sendo a 
alfabetização preocupação daquele momento, os princípios que fundamentavam a 
proposta de João de Deus, para o ensino da leitura, foram associados ao ideário 
republicano de forma que chegou-se a relacioná-lo ao método intuitivo, visto nesse 
período como forma científica, portanto adequada, de conduzir o ensino. 
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1. JOÃO DE DEUS E A CARTILHA MATERNAL: CONTRIBUIÇÃO PARA 
HISTÓRIA DA  ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL 

Trata-se de uma pesquisa realizada no âmbito da conclusão do curso de graduação 
em Pedagogia, em consonância com os estudos realizados durante a participação no 
Programa Institucional de Bolsa de iniciação à docência, Pibid/Capes. O objetivo foi 
analisar as contribuições da Cartilha Maternal para a História da Alfabetização no 
Brasil. Elaborada pelo poeta português João de Deus,  a cartilha chegou ao Brasil no 
final do século XIX, momento de intensas disputas no campo das ideias sociais, 
políticas e econômias e, especialmente, momento em que se iniciava o debate acerca 
da educação como salvadora dos males sociais. Os princípios que fundamentavam a 
proposta do poeta português João de Deus, para o ensino da leitura, foram associados 
ao ideário republicano de forma que chegou-se a relacioná-lo ao método intuitivo, 
visto nesse período como expressão científica, portanto adequada para a condução do 
ensino. 

 Para conhecimento do método, analisou-se a edição de 1878  que possibilitou o 
acesso ao texto de apresentação e as notas do autor, que revelam seu posicionamento 
a respeito do ensino da leitura,  seu objetivo com a criação de uma nova metodologia 
e o plano de ensino que pretendeu traçar. E, para fundamentar o estudo, foram 
utilizadas pesquisas que abordam o tema e o período em tela. 

Esse trabalho visou conhecer melhor um determinado objeto historicamente, ou 
seja, explorar determinado período de forma a analisar as implicações na trajetória do 
método de João de Deus no Brasil. Para isso, utilizou-se a pesquisa bibliográfica. Sobre 
a pesquisa bibliográfica, Bernardo e Rocha (2001, p. 98) indicam que “É por meio dela 
que o pesquisador terá acesso ao arcabouço de informações das quais ele necessitará 
para prosseguir suas análises”.  Sobre a abordagem sabe-se que a forma como se lida 
com o objeto de estudo depende dos pressupostos teóricos assumidos pelo 
pesquisador, uma vez que pode-se partir de diferentes escolas, referências, tendências 
e movimentos. Nesse trabalho a opção foi por apreender o objeto de estudo na sua 
totalidade, ou seja, abordando todos as dimensões  que o envolvem: históricos, 
políticos, sociais e econômicos. Parte-se da concepção que a educação é uma prática 
socialmente organizada, pelo conjunto dos homens em cada momento histórico. 

Neste trabalho, optou-se por manter a escrita utilizada à época, para a transcrição 
das citações. 

 
1.1. VIDA E OBRA DE JOÃO DE DEUS E SUA PROPOSTA PARA O ENSINO DA 
LEITURA 

 
João de Deus Nogueira Ramos nasceu no dia 8 de Março de 1830, em São 

Bartolomeu de Messinis, um bairro da cidade de Silves, localizada na região do 
Algarve, região turística mais importante de Portugal e uma das mais importantes da 
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Europa. “Simplificou o seu nome para João de Deus Ramos e, a partir de 1868, 
reduziu-o apenas a João de Deus”. (Barreto, 2004, p. 68). 

 Decidiu que iria cursar Direito ou Matemática, “Em 1849 vai para Coimbra 
realizar os estudos preparatórios para o ingresso na universidade. É aprovado em 
todos os exames e inicia o curso de Direito, tendo dezenove anos” (Menezes, 2011, p. 
107). Após o término de seus estudos, para se manter, o poeta traduziu obras francesas 
e trabalhou em muitos jornais. “Em 1862 é contratado para a redacção do Jornal ‘O 
Bejense’ e, para além da sua regular colaboração, ali deixou muitas composições 
líricas” (Barreto, 2004, p. 69). Mesmo após se formar João de Deus manteve amizade 
com universitários, como Antero de Quental e Teófilo Braga que, posteriormente, 
formariam, juntamente com outros nomes, uma geração polêmica e crítica 
denominada Geração de 70, mas que já na década de 60 dava sinais de seu desejo de 
mudança em vários âmbitos. 

Ao longo da vida, dedicou-se também a escrever poesias, veículo utilizado para 
denunciar as mazelas sociais. “Sensível aos problemas sociais da sua época, denuncia 
através da poesia a fome, a pobreza, a falta de habitação, a doença e o analfabetismo 
[...]” (Ruivo, 2006, p. 1 – grifo nosso). A educação do povo era para João de Deus uma 
grande preocupação, com o analfabetismo a atingir cerca de 80% da população 
portuguesa. (Barreto, 2004, p. 70).  

Em 1870 se tem notícia da intenção de João de Deus em criar um método para 
ensinar a ler. (Menezes, 2011, p. 111). O poeta passou a estudar para elaborar seu 
método e a cartilha na qual o mesmo seria exposto e que seria o suporte para sua 
aplicação, “[...] procede durante oito anos a um minucioso estudo da língua nos seus 
aspectos fonológico e fonético” Em 1876 é publicado o material contendo seu método. 
“A publicação da Cartilha Maternal ou Arte de Leitura foi amplamente divulgada pela 
imprensa”. (Barreto, 2004, p. 71). 

A proposta de João de Deus entrou em confronto com os métodos consolidados 
em Portugal, a saber:  o de João de Barros denominado Cartinha de aprender a ler, 
1539, e o de Antônio Castilho chamado Método Português, 1850. (Trindade, 2001, p. 
59). 

O método de João de Barros exposto na Cartinha de aprender a ler, consistiu no 
primeiro material impresso para o ensino de leitura e escrita do país, caracterizado por 
apresentar todas as letras do alfabeto em sua ordem habitual, e como exigia que todas 
as letras fossem decoradas para então formar sílabas e, finalmente, palavras, esse 
método é denominado soletração “antiga”. Trindade (2001) explica que os métodos 
em Portugal eram divididos em soletração “antiga”, soletração “nova” e sem 
soletração.  

Já o Método Português, de Antônio Feliciano Castilho, não seguia a ordem 
alfabética. Antes de apresentar a grafia das letras, o professor devia ensinar o som de 
cada uma para que quando as crianças aprendessem a traçá-las já conhecessem seus 
valores. Outra diferença fundamental desse método, em relação ao de João de Barros, 
era a valorização dos princípios do método intuitivo. Método de ensino baseado na 
atividade, no movimento, na experiência e na ludicidade. Assim, o método de Castilho 
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passou a ser visto como uma inovação e  seus defensores passaram a julgar o método 
exposto na Cartinha de aprender a ler como oneroso e torturante para a criança. 

Sobre a divisão da soletração entre e antiga e moderna, João de Deus apresenta 
seu parecer na décima lição da sua Cartilha Maternal: 

Há duas soletrações, a antiga e a moderna. A soletração antiga vai chamando as 
letras pelos seus nomes, para apresentar depois, não a somma desses nomes, mas 
a somma dos valores dessas letras. Esta soletração é absurda, e desmoralisa o 
raciocinio do principiante. Como quereis vós que uma alminha, ainda com 
aquella luz tão pura que traz de Deus, entenda que cê agá á, junto, sommado, é 
xá?! Isto será ensinar a ler, mas é ao mesmo tempo emparvecer. Ora mil vezes 
antes analphabeto que idiota. Porém essa soletração, que àliás reina em Portugal 
seus domínios, está condemnada. A outra, a soletração moderna que precede por 
valores, é incomparavelmente superior; mas ou é inexequível ou escusada. 
Modernamente como se soletra chá? D’este modo: x..., á, xá; mas o alumno sabe, 
pelo conhecimento das regras ou por intuição, o valor hypoáhetico de ch, e lê 
igualmente xá; ou não sabe, e nesse caso não póde soletrar á moderna. A 
verdadeira soletração é a leitura (Deus, 1878, p. 29). 

As pesquisas desenvolvidas em torno do método apontam com maior ênfase a 
característica analítica do método. Oliveira (1998) chega a afirmar que João de Deus 
pode ser considerado um precursor de Decroly, uma vez que seu método parte do todo, 
no caso a palavra, se aproximando, assim, do método global. Os estudos apontam para 
o método do poeta como analítico, mais que isso, o método na maioria das vezes é visto 
como o pivô da ruptura com os métodos sintéticos, aquele que inaugurou uma forma 
diferente de se ensinar a leitura e a escrita. Essa visão pode ser percebida na afirmação 
seguinte: 

João de Deus Ramos opunha-se ao método de soletração e silabação como pontos 
de partida para a aprendizagem da leitura. Esta obra marca a transição do 
abecedário do bê-a-bá para os métodos analíticos, que serão difundidos no Brasil 
durante a República (Barbosa, 1994, p. 57). 

Carlota Boto (1997) afirma que João de Deus inova em vários aspectos, sobretudo 
por propor um processo analítico, diferente do sintético, que se fazia até então. Dessa 
forma, “João de Deus recusa a antecedência do trabalho com a identificação das letras 
e sílabas, cujo reconhecimento a seu ver, seria, na margem oposta, decorrente da 
leitura da palavra” (p. 140).  

Para a divulgação e consolidação da Cartilha Maternal João de Deus contou com 
o Abade de Arcozelo que ajudou, entre outras coisas, a pôr o método em prática, e com 
Visconde de Arcozelo Joaquim Teixeira de Castro, um português que residia no Brasil, 
que financiou as primeiras aulas pelo método de João de Deus, na cidade do Porto, em 
1875, antes mesmo da cartilha ser publicada. A Associação de Escolas Móveis teve 
papel central na divulgação do método de João de Deus. Como as ideias que guiavam 
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esses integrantes eram condizentes com o movimento republicano, o método de João 
de Deus passa a ser considerado por muitos uma ferramenta para superação da 
monarquia, como assinalado no seguinte trecho: 

Boa parte dos signatários que instituíram a Associação era também ligada ao 
movimento republicano, o que aumentará as críticas dos adversários do poeta 
de que João de Deus e seu método estavam a serviço da propaganda 
antimonárquica. Na retaguarda, conferindo ampla cobertura das missões de 
alfabetização encetas pelas escolas- móveis figurava o jornal O século, dirigido 
por Sebastião Magalhães Lima, republicano histórico, e que fazia do periódico 
veículo de comunicação e de alardeamento dos ideais do partido. (Menezes, 2011, 
p. 139). 

Casimiro Freire membro da maçonaria, próspero comerciante e industrial, que 
atuou como jornalista, foi o idealizador da Associação de Escolas Móveis e “Desde 
jovem, com menos de 20 anos, adere ao movimento republicano, passando a flertar 
também com o positivismo” (Menezes, 2011, p. 139).  

Casimiro Freire deu o passo inicial para a futura instalação das escolas-móveis, 
externando seu inconformismo com grau de analfabetismo da população 
portuguesa através do artigo A instrução do povo e a monarquia, publicado no 
jornal O século. As bases da Associação das Escolas Móveis chegaram mesmo a 
ser publicadas nos números 68 e 69 desse jornal. No artigo Casimiro se insurgia 
contra o que acreditava ser a causa maior do analfabetismo – a incúria dos 
governos monárquicos - e, como profilaxia, propunha que fossem enviadas a 
todas as regiões do país missões de alfabetização com professores habilitados que 
ensinassem a ler e escrever. (Menezes, 2011, p. 140). 

Nas escolas propostas por Casimiro, o método deveria ser o de João de Deus. É 
possível perceber o quão importante foi a atuação de Casimiro Freire e de todo grupo 
de republicanos que colaborou com a Associação, para o ideal de João de Deus de 
disseminação do seu método. No entanto, apesar do posicionamento político desse 
grupo para Menezes (2001), as “[...] mesmas opiniões não podem se estender 
automaticamente a João de Deus.” (Menezes, 2011, p. 142). Pois, de acordo com esse 
autor, não há registros em que o poeta assuma ideais republicanos ou deixe 
transparecer o desejo de que a monarquia findasse, conforme podemos verificar na 
seguinte afirmação: 

Não consta que o poeta tenha propugnado em artigos aos jornais ou em alguma 
de suas obras pelo fim da monarquia; quanto a finalidade do método sempre 
frisou que se consubstanciava na promoção das ações educacionais, na 
erradicação do analfabetismo. [...] a adoção dessa postura por parte do poeta 
surge na esteira de acusações de seus adversários de que a Associação de Escolas 
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Móveis estivesse, sob a capa da ação instrutora das primeiras letras, infundido 
no corpo social um corolário republicano (Menezes, 2011, p. 144). 

No Brasil, António Zeferino Candido1, propagandista do método de João de Deus, 
também partilhava do ideário republicano, além de ser positivista e maçom. 

 
1.2. DIVULGAÇÃO DO MÉTODO DE JOÃO DE DEUS, SUA RECEPÇÃO E 
TRAJETÓRIA NO BRASIL 
Em 1878, alguns meses antes da chegada de Manuel Portugal e Castro,  Zeferino já 

divulgava o método de João de Deus pelas províncias do Rio de Janeiro e São Paulo. 
Em seus argumentos, para convencer sobre a superioridade do método, além de 
indicar “[...] a ineficácia dos métodos preexistentes em Portugal e, consequentemente, 
do prejuízo ao raciocínio causado pelo aprendizado da leitura e escrita por intermédio 
de tais métodos” afirma que a instrução seria um elemento de contenção popular, pois 
“[...] temeroso dos exemplos oferecidos pela Comuna de Paris há menos de uma 
década, apontavam para a melhor proficiência do ministério das primeiras letras para 
o controle social face à repressão física” (Menezes, 2011, p.212). 

O Brasil representava uma boa oportunidade de mercado para a Cartilha Maternal, 
uma vez que se delineavam condições favoráveis ao desenvolvimento do mercado 
editorial, sobretudo referente aos livros didáticos (Menezes 2011). Essas condições 
favoráveis provavelmente se davam em função das ideias de modernidade vindas da 
Europa, que demandavam cientificidade para a educação. A disseminação do método 
de João de Deus foi um dos principais fatores que originaram a querela entre 
defensores do método sintético e defensores do método analítico. Querela essa que 
resultou em  demanda por livros didáticos adequados a essa metodologia. Sobre o 
desenvolvimento do mercado editorial de livros didáticos constatado algum tempo 
depois, mais especificamente a partir de 1890 e nas primeiras décadas do século XX, 
podemos recorrer a afirmação seguinte: 

 Essa ‘revolução na educação brasileira’ marcada pelos ‘progressos nos métodos 
educacionais’ e pelo crescimento das taxas de alfabetização pode também ser 
analisada do ponto de vista de uma outra urgência da época e seu fenômeno 
correlato: a consolidação do mercado editorial de livros didáticos produzidos por 
brasileiros e para a escola brasileira. Contemplando preocupações então 
crescentes, assim como suscitando críticas à produção indiscriminada de 
“machinas de ensinar” e à sua adoção e compra pelo governo do estado, esse 
fenômeno, responsável pela nacionalização da literatura didática, está 
diretamente relacionado ao surgimento de um tipo específico de escritor didático 
                                                   

1 António Zeferino Cândido (1848 – 1916) foi um intelectual português formado em filosofia, doutor em 
matemática e envolto com a educação, pois além de lecionar na Faculdade de matemática da Universidade de 
Coimbra, atuou no Colégio Acadêmico de Coimbra como professor e diretor. (Menezes, 2011). 
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profissional: o professor normalista; e de uma especialidade editorial: a 
publicação de livros didáticos (Mortatti, 2000, p.86). 

O poeta já havia manifestado, mesmo antes da publicação da cartilha, seu interesse 
em levar o método ao Brasil, uma vez que esse apresentava um mercado promissor no 
qual outros materiais portugueses haviam sido bem aceitos, tanto “[...] que uma das 
primeiras tarefas de António Zeferino Cândido ao aportar no Rio de Janeiro foi 
agendar uma audiência com D. Pedro II para tratar da questão dos direitos de 
exploração da Cartilha Maternal no país” (Menezes, 2011, p.178). João de Deus 
possuía vários contatos no Brasil, apesar de nunca ter estado pessoalmente,  procurava 
estar a par do que se dizia sobre seu método em todos os lugares onde se falava a língua 
portuguesa. É o que mostra a análise de suas correspondências: 

Além de contar com a ação proselitista levada a cabo pelo Visconde de Arcozelo 
e, logo depois, também com o de seus mensageiros Manuel de Portugal e Castro 
e António Zeferino Cândido, o poeta recebia várias cartas de professores e 
letrados brasileiros pedindo informações, auxílio e/ou relatando experiências de 
utilização do método de ensino [...] (Menezes, 2011, p. 178). 

Em 1882, João de Deus ganhou outro disseminador de seu método. Antônio Silva 
Jardim, professor paulista dirige-se para a Província do Espírito Santo, impulsionando 
ali a difusão do método do poeta. Silva Jardim também era partidário  das ideias 
positivistas e do princípio da evolução do ensino. 

Desse princípio decorre a ideia de revolução no ensino, entendida e praticada 
como reforma que visa à substituição do antigo – fase imediatamente anterior e 
transitória – pelo novo – fase científica e definitiva -, de acordo com a lei 
comtiana dos três estados – teológico, metafísico e positivo – que rege a evolução 
social, rumo ao progresso. Valoriza, assim, o passado e seu legado como 
necessários preparadores do presente que devem ser melhorados, mas não 
destruídos (Mortatti, 2000, p. 43). 

As discussões em torno da educação, nesse final de século, revelaram a situação 
lastimável da instrução no Brasil, fato confirmado principalmente em função dos 
altos índices de analfabetismo. “A discussão em torno de um regime político mais 
democrático foi, portanto, objeto de intensa agitação nas décadas que antecedem 
a queda do Império e a proclamação da República, trazendo embutido o 
problema da educação” (Schelbauer, 1998, p. 56). 

Ao pensar no analfabetismo e na renovação do ensino da leitura e escrita de acordo 
com a doutrina que acreditava, Antonio Silva Jardim encontrou no método de João de 
Deus o que procurava, e tomou como sua missão divulgá-lo. A inovação de partir da 
palavra, configurando assim um método analítico e não sintético como os que 
utilizava- se até então começando da letra ou da sílaba, era pra Silva Jardim a prova 
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de que esse método correspondia ao estágio mais avançado do conhecimento nessa 
área, ou seja, era preciso divulgar esse conhecimento para que a ciência fosse 
empregada na resolução do problema do analfabetismo.  

Apesar do empenho de Silva Jardim, o método de João de Deus não foi adotado 
em São Paulo da maneira pretendida, que certamente vislumbrava repercussão 
semelhante a que houve, posteriormente, no Rio Grande do Sul, porém sua atuação 
contribuiu muito para os estudos em relação a alfabetização no Brasil: 

 Divulgada como inovação definitiva, a Cartilha Maternal não tem, no Brasil, a 
mesma duração e permanência que em Portugal. Tampouco Silva Jardim 
continua sua luta no magistério, que acaba abandonando para se dedicar à 
causa republicana, atuando principalmente no Rio de Janeiro, até morrer 
acidentalmente, tragado pelo Vesúvio, em 1891. No entanto, o cumprimento do 
dever desse propagandista, mediante a divulgação sistemática do ‘método João 
de Deus’, contribui decisivamente para a constituição da alfabetização como 
objeto de estudo, no Brasil (Mortatti, 2000, p. 72). 

No final da década de 1890 no Rio Grande do Sul, em função da tomada de poder 
do Partido republicano que guiava-se pelo ideário positivista, houve uma aceitação tão 
grande do método de João de Deus que o mesmo é oficializado juntamente com o 
modo simultâneo em 1899, em função da associação de ambos ao método intuitivo 
oficializado no estado do Rio Grande do Sul em 1897. Dessa forma, vemos que o a 
repercussão do método de João de Deus é precedida pela repercussão ainda maior do 
método intuitivo: 

A troca de regime – da monarquia para a república – exigia um novo modelo de 
ensino que possibilitasse desenvolver a instrução popular segundo as inovações 
científicas. Tal modelo de ensino corresponderia ao método de ensino intuitivo e 
já se insinuara em prescrições legais no período imperial, quando fizeram parte 
de um projeto de reforma para a educação nacional proposto por Rui Barbosa. 
[...] podemos constatar que sua proposta foi posteriormente aproveitada em 
inúmeros artigos da primeira reforma educacional do governo republicano 
(Trindade, 2001, p. 138). 

O uso da Cartilha Maternal ou Arte de Leitura, apesar da oficialização do método, 
não era obrigatório. Ainda assim, o governo do estado, visando manter a unidade de 
métodos e evitar adoção de materiais que pudessem se distanciar do método oficial, 
exigia que outros materiais, para serem aprovados,  guardassem relação com a 
Cartilha Maternal. 

Diante dos dados sobre a divulgação do método de João de Deus em terras 
brasileiras, buscaremos analisar, por fim, quais as contribuições dessa proposta 
metodológica para a história da alfabetização no Brasil. 

A proposta de João de Deus para o ensino da leitura, tendo como principal material 
de apoio a Cartilha Maternal, representou no Brasil a inovação. Inovação essa que se 
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apresentava como uma demanda, ou uma necessidade diante do contexto brasileiro. 
Mortatti (2000), ao trabalhar com a história da alfabetização identificando a 
constituição da alfabetização enquanto objeto de estudo no Brasil, inicia já o primeiro 
capítulo de sua obra relatando como inseriu-se em São Paulo, estado tido por ela como 
polo disseminador de ideias, o método de João de Deus. Com esse relato, a autora 
expõe como o método do poeta, com sua proposta inovadora, se torna o estopim da 
querela que abalou a conformação que se tinha, até então, com as metodologias 
sintéticas utilizadas. Barbosa (1994) ao explicar o funcionamento, um tanto quanto 
mecânico, da abordagem sintética informa-nos sobre sua antiguidade: 

O caminho sintético é o mais antigo de todos, tem mais de 2000 anos. Considera 
a língua escrita objeto de conhecimento externo ao aprendiz e, a partir daí, 
realiza uma análise puramente racional de seus elementos. A instrução procede 
do simples para o complexo, racional estabelecido: num processo cumulativo, a 
criança aprende as letras, depois as sílabas, as palavras frases e, finalmente, o 
texto completo. Estabelece-se como regra geral que a instrução não deve avançar 
no processo sem que todas as dificuldades da fase precedente estejam dominadas 
(Barbosa, 1994, p. 46). 

Já “Em 1768, Rondovilliers se opõe ao fundamento de abordagem sintética: ele 
pode ser considerado um precursor do método analítico” [...] (Barbosa, 1990, p. 49). 
Apesar desse fato, a sistematização e disseminação do método analítico ocorreram no 
final do século XIX e início do século XX: 

No final do século XIX e início do século XX sobressai a questão que vai se opor 
aos postulados do método analítico. Sob a influência da Psicologia Genética e dos 
defensores do método analítico, os métodos sintéticos são duramente criticados 
por seu caráter mecânico, artificial e não-funcional. Não levando em conto a 
psicologia da criança, os métodos sintéticos exigem que esta se adapte aos 
requisitos do método, e não o contrário (Barbosa, 1994, p. 49). 

A querela entre o método sintético e o método analítico que, segundo Mortatti 
(2000), se inicia em São Paulo e tem como principal causa a divulgação do método de 
João de Deus por António Silva Jardim, é mencionada por Barbosa (1994, p.51), porém 
seu comentário é mais amplo explicando que em todo o “[...] Brasil, a batalha dos 
métodos foi objeto de acirrada discussão entre partidários do caminho sintético e 
partidários do caminho analítico” 

Diante do contexto brasileiro nesse período, já apresentado anteriormente, no qual 
ideias republicanas disseminavam-se e havia forte influência das ideias de 
modernidade vindas da Europa, incorporou-se principalmente a doutrina positivista 
que tendo a racionalidade como princípio, influi diretamente nas questões 
educacionais: 
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Com o positivismo, a educação se torna a mais importante função social a ser 
controlada pelo Estado para cumprir os propósitos da educação moderna de 
ajustar o indivíduo a um ambiente em constante mudança. Ao preparar o 
indivíduo para exercer o direito do sufrágio a escola estaria sendo usada pelo 
Estado como instrumento político e social. Esta tendência sociológica se 
aproxima da tendência científica ao relegar a segundo plano a velha educação 
humanista, que valoriza a importância da herança linguística e literária, e 
concordar quanto ao valor que se deva ser dado aos conhecimentos dos 
fenômenos do ambiente natural, às leis das forças da natureza e ao conhecimento 
das instituições sociais, ou seja, ao acentuar a importância das ciências sociais e 
naturais (Trindade, 2001, p.124). 

 Todo esse ideário republicano e positivista influindo na educação levou a definição 
de um método que estivesse de acordo, esse método foi o intuitivo que, segundo 
Trindade (2001), tem sua base nas interpretações de filósofos como Rousseau, 
Pestalozzi e Froebel que apregoavam, de modo geral, uma educação natural sem 
imposições e procedimentos penosos e forçosos como a memorização, nele os sentidos 
seriam valorizados com o intuito de apreender o conhecimento na prática, havendo 
preocupação com a formação para a conduta em sociedade. Dessa forma, em 
substituição a memorização a ao ensino livresco, seriam valorizados a racionalidade e 
as experiências práticas, assim “[...] os valores morais e intelectuais viriam da 
experiência sensível possibilitando direcionar o desenvolvimento humano de acordo 
com as novas necessidades cientificas, econômicas e políticas de modernização, 
próprias do final do século XIX” (Trindade, 2001, p. 129). 

Os manuais que buscavam orientar sobre a aplicação prática do método intuitivo 
se disseminaram, com destaque para o manual de Norman Calkins 2  traduzido e 
adaptado por Rui Barbosa em 1886. A formação de professores, após o advento da 
República em 1889, foi norteada por esse método de ensino: 

Ao iniciar a reformada da instrução pública pela reforma da escola normal, os 
republicanos paulistas corroboraram a crença na imprescindibilidade da 
formação dos professores para a renovação da escola pública compreendida, 
fundamentalmente, como a adoção de novos processos de ensino, especialmente 
a adoção do método intuitivo. [...] ‘Esta preciosa instituição vai ser o coração do 
Estado’, afirmou Caetano de Campos, depositando nela toda a esperança de 
renovação do ensino, à medida que, servindo de campo de experimentação dos 
futuros professores das escolas preliminares, se consolidando como centro de 
irradiação da escola renovada (Souza, 2006, p. 53). 

                                                   
2 Calkins, N. A.  (1886). Primeiras lições de coisas. Manual de ensino elementar para uso dos paes 

e professores. Tradução de Rui Barbosa. Rio de Janeiro. 
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Sendo o método intuitivo uma proposta para o ensino de modo geral, as 
orientações para o ensino da leitura e escrita também apareciam nos manuais de modo 
abrangente, não se tinha um processo explicitado passo a passo como ocorria nas 
cartilhas. O manual de Calkins, referido anteriormente, em suas considerações sobre 
o ensino da leitura condena os métodos sintéticos que partem de sons e de letras, 
valoriza a palavra como ponto de partida e seleciona a visão e audição como sentidos 
a serem estimulados nesse aprendizado: 

Em síntese, nas Primeiras lições de coisas, fica consignado que o ensino da leitura 
baseia-se na visão e na audição, pois esse conteúdo refere-se a palavras 
proferidas e palavras figuradas, ambas representando idéias, que são 
sintetizadas em vocábulos ou unidades da linguagem. As palavras proferidas 
podem ser decompostas em sons, as palavras figuradas podem ser decompostas 
em formas e, tanto os sons quanto as formas não expressão idéias ou 
pensamento. Assim, o melhor método de ensino é aquele que vai do conhecido, no 
caso, as palavras proferidas que a criança já sabe falar, ao desconhecido – as 
palavras figuradas que ela ainda não decifra (Valdemarin, 2004, p. 136-137). 

Calkins, de acordo com Valdemarin (2004), produz outro texto em 1883 com 
orientações mais detalhadas para o ensino da leitura, no entanto First Reading from 
blackboard to book não chega a ser traduzido para o português. Sendo assim, em busca 
de um método para alfabetização que estivesse de acordo com os princípios do método 
intuitivo, são feitas associações entre o método de João de Deus e o método intuitivo 
como a que Silva Jardim realiza em São Paulo e como a estabelecida pelo estado do 
Rio Grande do Sul que buscando unidade metodológica adota oficialmente o método 
intuitivo, o método de João de Deus e o modo simultâneo de ensino.  

Desta forma, é certo que a maior contribuição de João de Deus e de sua obra 
pedagógica para a história da alfabetização no Brasil esteja exatamente nesse ponto 
em que é tido, em vários casos, como a opção para o ensino da leitura que melhor 
atenderia as ideias que circulavam em um momento histórico de mudanças 
significativas, situado no final do século XIX e início do século XX. 

Ao longo do trabalho buscou-se conhecer o poeta português João de Deus por meio 
de sua vida e obra, com ênfase em sua obra pedagógica, que se materializou na Cartilha 
Maternal ou Arte de Leitura. Intentou-se também compreender o procedimento 
metodológico proposto por João de Deus, por meio de sua cartilha. Foi possível 
identificar uma série de aspectos diferenciados do referido método e material em 
relação aos métodos e materiais já consolidados em Portugal. As mudanças propostas 
por João de Deus, assim como outras mudanças levadas a cabo na História da 
Alfabetização, não foram prontamente aceitas por todos, pois tanto em Portugal como 
no Brasil, em maior ou menor grau, o método suscitou polêmicas.  

Em Portugal, João de Deus teve que combater diretamente críticas de opositores 
de sua metodologia, de forma que esses embates em sua maioria foram estampados 
em jornais. No Brasil, apesar da menor intensidade das polêmicas envolvendo 
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especificamente o método de João de Deus, sua metodologia foi o estopim da famosa 
querela entre métodos analíticos e sintéticos, o que despendeu um trabalho árduo de 
seus divulgadores no intuito de destacar as vantagens e a coerência de se abandonar 
metodologias a partir da marcha sintética em prol do trabalho com a palavração. 

Apesar do cansativo combate, enfrentado por João de Deus desde que sua cartilha 
fora publicada, as diversas polêmicas certamente lhe renderam visibilidade, ajudando 
em seu intento de divulgação tanto do seu método como de seu material que, 
constatou-se, não derivar apenas de seu interesse em contribuir com questões 
educacionais, mas também, atender a seus interesses econômicos, ocultos na imagem 
quase angelical que lhe foi atribuída e mantida pelo próprio poeta e por seus 
apoiadores. 

O contexto social, político e educacional de Portugal e Brasil, indicou, em muitos 
casos, o motivo que levou a receptividade ou rejeição do método. Ocorria nessa época 
um debate ideológico entre defensores da modernidade e do ideário republicano em 
oposição àqueles que visavam manter o regime monárquico. Nesse sentido princípios 
do método de João de Deus foram associados as ideias que visavam progresso e 
avanço. Essas ideias foram alimentadas por várias personalidades, como intelectuais 
e políticos, em ambos os países. 

Diante das contribuições da Cartilha Maternal e do método de João de Deus para 
a história da alfabetização no Brasil, que resultaram da análise da trajetória de ambos, 
desde de sua criação em Portugal até sua divulgação no Brasil, pode-se afirmar que a 
metodologia contida nesse material representou, em nosso país, a inovação, 
atendendo, portanto, aos anseios daqueles que se preocupavam com o proeminente 
problema do analfabetismo e que viram coerência entre o método de João de Deus e 
suas convicções políticas e científicas, mas principalmente viram no método de João 
de Deus conexões com o método intuitivo, visto nesse período, como a forma adequada 
de se conduzir a educação. 

Por fim, com o olhar privilegiado de quem pode analisar a situação do futuro, ou 
seja, de quem conhece os desdobramentos de determinado contexto histórico, algo que 
não pode ser feito pelos contemporâneos, ousamos afirmar que o método de João de 
Deus de fato foi inovador, porém para o que se tinha em termos de método de 
alfabetização no final do século XIX em Portugal e Brasil. Apesar disso, uma 
comparação entre o contexto desses países e o que havia fora desse contexto é algo que 
demanda uma pesquisa mais ampla, que possibilite afirmar se de outra perspectiva a 
metodologia do poeta e sua Cartilha Maternal podem continuar recebendo o adjetivo 
inovador. 
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RESUMO  

O presente trabalho visa apresentar resultados de pesquisa de mestrado sobre o 
tema história das bibliotecas escolares na escola primária pública em Paranaíba/MS, 
entre 1936 e 1945, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Paranaíba, 
fundamentada na abordagem histórica no campo da educação. A proposta de pesquisa 
é oriunda dos resultados obtidos do projeto “Memória da Escola Primária em 
Paranaíba/MS (1946-1971)” desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas 
da Educação Brasileira, (GEPHEB). No projeto verificou-se em alguns documentos 
escolares localizados, reunidos e selecionados sobre as Escolas Reunidas Sant’Anna do 
Paranahyba – um dos primeiros núcleos de escolarização do município de Paranaíba 
–, a fundação e a organização de uma biblioteca escolar a partir do ano de 1936, o que 
levou à constituição do objeto de estudo que foi investigado a partir da seguinte 
questão norteadora: o que conformou a existência de uma biblioteca escolar nas 
Escolas Reunidas Sant’Anna do Paranahyba?  Com isso traçou-se como objetivo 
contribuir para a produção de uma história da biblioteca em Mato Grosso do Sul e no 
Brasil a partir da história da primeira biblioteca escolar organizada nas Escolas 
Reunidas Sant’Anna do Paranahyba. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação, Biblioteca escolar, Escolas Reunidas Sant’Anna do 
Paranahyba. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa centrou-se na biblioteca das Escolas Reunidas Sant’Anna do 
Paranahyba, criada em 1936, primeira biblioteca escolar da escola primária de 
Paranaíba. Em relação à escola primária, Souza R. (2009) salienta que houve na última 
década uma renovação significativa nas pesquisas, principalmente pelo fato de tais 
pesquisas estarem alicerçadas pela Nova História Cultural, constituindo um campo 
produtivo de estudos e abrindo espaço para diferentes abordagens. É nesse campo 
produtivo de conhecimento que esta pesquisa se insere com uma proposta de 
investigar a biblioteca escolar na escola pública urbana primária num determinado 
tempo e lugar em que uma história se constituiu para dialogar com o presente, tendo 
em vista certa representação do passado, a partir da seguinte problematização: o que 
conformou a existência de uma biblioteca escolar nas Escolas Reunidas Sant’Anna do 
Paranahyba? 

Partindo da informação sobre a existência de uma biblioteca escolar nas Escolas 
Reunidas Sant’Anna do Paranahyba, busquei conhecer os documentos organizados 
pelo projeto Memória da Escola Primária em Paranaíba/MS (1946-1971), 
tanto no acervo digitalizado, como no arquivo da Escola Estadual José Garcia Leal, 
espaço onde funcionou o Grupo Escolar. Desse modo, foram eleitas como fontes para 
a pesquisa: leis, regulamentos, relatórios e mensagens de presidentes, documentos 
escolares, jornais, revistas, fotografias, entre tantas outras. 

Para compreender a singularidade da biblioteca escolar na escola primária, no 
município de Paranaíba, portanto tornou-se imprescindível a organização e o diálogo 
com fontes relativas a esse modelo de escola, a fim de também interrogá-las, 
constituindo um novo olhar para a história da biblioteca escolar nas escolas primárias, 
não como verdade absoluta, mas como representação de representações.  

A hipótese levantada foi a de que essa iniciativa pioneira configurou-se como uma 
biblioteca escolar haja vista um sistema de organização relativo a: serviços técnicos de 
seleção, aquisição, registro, preparação do material para empréstimo e serviços com o 
leitor de orientação e empréstimo, vinculado a uma instituição escolar.   

A biblioteca escolar é um espaço físico para organização e arquivo de livros e outros 
materiais de leitura inserida na instituição escolar que na década de 1930 se 
apresentou como sendo um espaço de leitura, tendo em vista que a partir do 
movimento denominado Escola Nova1 esse tipo de biblioteca ganhou uma significação 
mais abrangente, sobretudo, pelos novos métodos de leitura, dando ênfase a uma 
leitura silenciosa, e a uma leitura prazerosa. 

Por biblioteca entendem-se serviços técnicos de seleção, aquisição, registro, 
preparação do material para empréstimo e serviços com o leitor, como os de orientação 
e empréstimo. 

                                                   
1 Escola Nova foi o nome dado a um movimento de renovação do ensino desenvolvido primeiramente na Europa e 
depois na América, sendo as ideias desse movimento difundidas no Brasil a partir da década de 1920 e destacado 
pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932). 
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 2 ESCOLAS REUNIDAS SANT’ANNA DO PARANAHYBA E A BIBLIOTECA 
ESCOLAR 

As Escolas Reunidas Sant’Anna do Paranahyba era escola estadual urbana, 
localizada na área central da cidade e seu  prédio  era alugado pelo estado.  

Conforme Bertoletti (2014, p. 33), elas organizaram-se inicialmente com “[...] 
quatro classes, sendo dois primeiros anos (um masculino e um feminino), um segundo 
e um terceiro (mistos), e com o seguinte quadro de funcionários: um porteiro-servente, 
um diretor-professor (geralmente, normalista) e outros dois professores (interinos, 
geralmente, leigos).  

De acordo com informações de pessoas da sociedade e ex-alunos da época, o 
espaço dessa escola foi “memorizado” como sendo um prédio grande e velho, 
localizado na área central da cidade, com salas e janelas grandes, sendo o acesso ao 
pátio (quintal) propiciado por uma escada, pois do prédio escolar ao pátio havia um 
terreno  íngreme . Nele as crianças tinham o recreio e as brincadeiras. Também havia 
no pátio um poço comum para a retirada de água que era utilizada pela escola, tanto 
para a higienização do local como também para o consumo dos alunos, professores e 
funcionários que a armazenavam em potes de barro que ficavam dentro das salas.   O 
banheiro ficava no pátio, sendo uma casinhola com mictório. 

Na Figura 1 pode ser visualizada a fachada das Escolas Sant’Anna do Paranahyba, 
em 1928. 
 

FIG. 1 ESCOLAS REUNIDAS SANT’ANNA DO PARANAHYBA (1928)  

FONTE: ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL “GUILHERME HANS” 

A implementação de escolas reunidas em Mato Grosso, objetivava, segundo o 
Regulamento da Instrução Pública Primária de Mato Grosso, de 1927, a 
melhoria das condições pedagógicas e a higiene dos ambientes escolares, para “[...] 
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classificar os alunos pelo nível de desenvolvimento intelectual; facilitar e intensificar 
a inspeção” e a duração de seus cursos deveria ser de três anos. Consequentemente 
esse tipo de escola diminuiria os gastos do estado, concentrando um maior número de 
alunos num mesmo local. 

Ainda nesse Regulamento previa-se a instituição de Caixas Escolares para o auxílio 
e manutenção das crianças pobres na escola, sendo portanto um fundo escolar, 
administrado pelo inspetor da escola. 

A Caixa Escolar das Escolas Reunidas Sant’Anna do Paranahyba foi fundada em 17 
de março de 1936, numa reunião na residência do Sr. Antônio Neves do Nascimento, 
com a presença dos docentes da escola, funcionário, cartorário e autoridades: Capitão 
Martinho da Palma de Oliveira, governador do município, que presidiu a reunião; Dr. 
Bruno Garcia, prefeito do município de Três Lagoas2 e Dr. Luiz Alves3.  Nessa reunião 
foi deliberado o funcionamento da Caixa Escolar, com o objetivo de “[...] socorrer as 
crianças pobres das Escolas Reunidas [...], prestando-lhes toda assistência”. 
(ESCOLAS REUNIDAS SANT’ANNA DO PARANAHYBA, 1936, p. 1).  

As fontes documentais em relação à Caixa Escolar indicam que havia uma carência 
de recursos para o provimento de materiais, manutenção de alunos pobres e ainda que 
a Caixa foi a precursora da biblioteca escolar fundada nessa escola, sendo os primeiros 
recursos advindos dessa instituição que propiciou um espaço físico destinado aos 
livros. Desse modo, a Caixa Escolar foi uma instituição implementada nas Escolas, 
Reunidas Sant’Anna do Paranahyba, composta por professores, funcionários, 
autoridades e outros membros da sociedade, tendo em vista o funcionamento da 
escola, como uma maneira de garantir a frequência de alunos pobres, ou seja,  uma 
mantenedora, uma vez que os recursos do Estado à época eram escassos para a escola.  

 Logo após a efetivação da Caixa Escolar foi deliberado por seus membros a 
fundação de uma biblioteca na escola inaugurada em 12 de outubro de 1936, nas 
Escolas Reunidas Sant’Anna de Paranahyba por iniciativa da Caixa Escolar e 
idealizada pela professora e diretora Aracilda Cícero Correa da Costa, com o apoio dos 
professores e diversos segmentos da sociedade. 

A inauguração dessa biblioteca foi um dia festivo para escola, estando presente  
professores, convidados e  alunos da escola, que entoaram o hino nacional para coroar 
o  evento, seguido do discurso da professora e diretora Aracilda Cícero Corrêa da Costa 
que pronunciou-se sobre a importância de se fundar uma biblioteca para “melhor 
instruir aos alunos”.   

 Nesse mesmo evento, o professor João Dantas Filgueiras propôs o nome da 
biblioteca, o qual foi aceito por todos os presentes, como “Biblioteca Escolar”.  Ainda, 
fez uso da palavra o professor Antônio Garcia de Freitas que ressaltou a relevância 
dessa organização em homenagem a professora Aracilda Cícero Corrêa da Costa, 
indicando-a para diretora da biblioteca, que tendo aceitado convidou Geralda Brito de 

                                                   
2 Três Lagoas é um município distante 170 Km de Paranaíba. Até 1915 pertenceu ao município de Paranaíba. 

3 Até o momento, não consegui informações sobre esse membro fundador da Caixa Escolar das Escolas Reunidas 
Sant’Anna do Paranahyba.  
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Melo, porteira-servente das Escolas Reunidas, para ser bibliotecária. Percebe-se nesse 
ato uma preocupação com a organização da biblioteca, de ter ali uma pessoa para 
cuidar do ambiente para que as crianças pudessem usufruir desse espaço. (ESCOLAS 
REUNIDAS SANT’ANA DE PARANAHYBA, 1936, p. 2). 

O professor Antônio Garcia de Freitas destacou ainda que a “[...] biblioteca que ora 
se funda é uma organização da Caixa Escolar, e que provisoriamente funcionará na 
sala da  diretoria destas escolas” e terminou fazendo um apelo a todos para que 
contribuíssem com doações de livros para a biblioteca.  Os recursos para a fundação 
da biblioteca vieram da Caixa Escolar que tinha como primeira preocupação o auxílio 
aos alunos pobres, mas que também atentou-se em melhorar a instrução dos alunos 
oferecendo-lhes uma biblioteca escolar. Para finalizar o evento de inauguração, foi 
concedida a palavra ao Sr. Carlos Garcia de Queiroz que se referiu à biblioteca como 
sendo uma “[...] necessidade a criação deste arquivo da sabedoria”.  (Escolas Reunidas  
Sant’ana de Paranahyba,1936,  p.2 ). 

O saber que viria desse local, que era a biblioteca, indicada como um “arquivo”, faz 
pensar que nesse lugar haveria de ter uma organização, um espaço reservado de modo 
que tal “necessidade” fosse suprida. Essa necessidade pode ser também considerada 
como salienta Figueiredo (1994), “[...] uma demanda em ‘potencial’ que está aliada ao 
desejo, à expectativa e a provisão tornando-se ‘requisitos’”.  

A biblioteca escolar das Escolas Reunidas Sant’Anna do Paranahyba foi descrita na 
festividade de inauguração como um espaço propício ao conhecimento e necessário à 
escola. Tal necessidade não estava prevista no Regulamento da Instrução Pública 
Primária de Mato Grosso, de 1927, mas estava prevista no movimento brasileiro 
da década de 1930 que priorizava a leitura, a literatura e as bibliotecas como uma 
forma de propagar a leitura pelo país.  

Cabe salientar que essa biblioteca foi organizada de forma a também contribuir 
com a Caixa Escolar, pois nos documentos encontrados verificou-se nas prestações de 
contas, conforme apresentado no Quadro 6, a entrada de dinheiro proveniente da 
biblioteca, figurado como arrecadação de seus sócios, dando uma indicação de que a 
biblioteca era mantida pela Caixa Escolar, mas que também arrecadava para a Caixa 
por meio de seus sócios e esse dinheiro era inserido nas receitas da Caixa. Desse modo, 
pode-se afirmar que a biblioteca escolar “pertencia” a Caixa Escolar que era depois do 
Estado a mantenedora das Escolas Reunidas Sant’Anna do Paranahyba. 

As fontes documentais localizadas enfatizam que a biblioteca escolar tinha como 
propósito aprimorar não só os conteúdos escolares, mas também a formação literária 
dos alunos. A biblioteca era então um espaço de complementação do ensino. Nesse 
aspecto, Razzini (2007, p. 7-8) destaca que “[...] através das bibliotecas escolares eram 
oferecidos vários tipos de livros e de materiais de leitura, ampliando 
significativamente a experiência de leitura dos alunos”. Certamente isso deve ter sido 
experimentado pelos alunos das Escolas Reunidas Sant’Anna do Paranahyba, que 
frequentavam a biblioteca. Uma ex-aluna matriculada a partir de 1938 relatou que a 
lembrança da biblioteca é muito agradável: 
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[...] porque naquela época a gente não tinha livros, não tinha banca de revistas, 
[...]  só jornais, uma vez por semana que meu pai assinava e a gente lia, mas 
mesmo com muito atraso por causa das estradas,  não tinha então.  Eu como sou  
uma amante da leitura, eu devorava os livros, livro infantil,  juvenil, assim...,  
então eu devorava tudo, que aí,  à noite eu contava as histórias para os  irmãos 
dormir.  [...] 

Então era difícil chegar um livro novo, receber..., novo assim é,  sempre porque 
era doação, então os livros já estavam bem usados, mas estava dando para ler 
[...] a gente tinha muita facilidade porque o Senhor que tomava conta da 
biblioteca era muito alegre, muito dado4, ele te levava, no horário de aula não 
podia ler outras coisas, [...] a não ser a matéria que estava dando, então a gente 
levava para casa, como era bem de frente a minha casa eu devorava aqueles 
livros,  [...]. É uma lembrança muito querida. (Josina Malheiros, 2015)5 

A Biblioteca Escolar funcionou na sala da diretora, conjugando um espaço 
pequeno para acomodações de livros, ou seja, compreendia um armário com livros 
adquiridos de doações da comunidade local e livros comprados das editoras  
Companhia Nacional, Editora Paulicea e Livraria Teixeira com recursos da Caixa 
Escolar. 

Havia na biblioteca, um funcionário responsável pelo cuidado e organização do 
acervo, o porteiro-servente, que era chamado de bibliotecário6.  

Conforme mencionado, a aquisição de livros para a Biblioteca Escolar também se 
realizou por meio de reembolso postal, na Editora Companhia Nacional, Livraria 
Editora Paulicea e Livraria Teixeira. 

As possibilidades de leitura indicadas nas fontes documentais das Escolas 
Reunidas Sant’Anna do Paranahyba em relação à sua biblioteca escolar apontam três 
editoras com as quais estabeleceu relações para compras de livros, realizadas 
provavelmente por meio de seus catálogos, ou outro meio de propagação que pudesse 
chegar até a essa escola. Os pedidos foram endereçados via Correios, mediante vale-
postal. 

 Além das compras de livros aparecem nos registros de movimentação financeira 
da Caixa Escolar compras de materiais escolares nessas editoras e também em livrarias 
e/ou casas de vendas, que além de disponibilizarem outros objetos, vendiam também 
artigos escolares. Esses estabelecimentos comerciais são apresentados como Casa 
Corrêa e Bazar dos Garcias, que possivelmente faziam parte do comércio da cidade. 

                                                   
4 A expressão “muito dado” foi culturalmente assumida pela fala dos moradores de Sant’Anna do Paranahyba 
como sendo um adjetivo para dizer que uma pessoa era muito comunicativa, aberta ao diálogo. 

5 Josina Malheiros foi aluna das Escolas Reunidas Sant’Anna do Paranahyba em 1938, 1939, 1940.  

6 Bibliotecário nas Escolas Reunidas Sant’Anna do Paranahyba era a pessoa responsável pelos serviços gerais da 
escola e não possuía formação para o exercício da função. 
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Quanto às editoras foram destacadas a Editora Cabral7, Livraria Teixeira, Editora 
Paulicéia e a Companhia Editora Nacional. 

Nos livros de movimento financeiro da Caixa Escolar e livros de atas, além de 
compras de livros para a biblioteca, encontrei também a assinatura da revista O Tico-
Tico, revista que, segundo D’Avila, (1967, p. 40), era de “[...] contribuição honesta, 
das mais caras ao nosso patrimônio moral e educativo, com a sua coletânea de tipos 
delicados, que constituíram as delícias da criança brasileira”.  

Essa revista foi adquirida pelas Escolas Reunidas Sant’Anna do Paranahyba, em 
outubro de 1938, por intermédio de vale-postal. Para tal assinatura foi paga a quantia 
de 25$000 (vinte e cinco mil réis), o equivalente a uma assinatura anual. A revista era 
de edição semanal, sendo, portanto possível que a biblioteca escolar tenha recebido, 
de outubro de 1938 a setembro de 1939, por um ano de assinatura, o equivalente a 
cinquenta e dois exemplares.  

 

3 BIBLIOTECA ESCOLAR E SUAS MOTIVAÇÕES 

Com as reformas educacionais difundidas no país após a década de 1920, a 
biblioteca escolar, sendo parte da escola primária, passou a ser concebida não apenas 
como espaço físico de guarda e conservação do livro, mas também como espaço de 
propagação da leitura. Contudo foi a partir dos anos 1930, que o “movimento de 
bibliotecas” se instaurou na escola brasileira alcançando diversos estados da nação, 
assim como estudos sobre livros, leitura e leitores serviram de instrumento para o 
ensino que se estendia para as bibliotecas.  

No período referido, abriu-se, já pela maior disseminação do ensino primário no 
país, já pela renovação de seus processos e a organização de bibliotecas 
escolares, nas escolas públicas, muito maior mercado à produção do gênero. 

O movimento de bibliotecas infantis começou a tomar corpo, em 1928, no Distrito 
Federal, e desenvolvendo-se especialmente aqui em 1932; teve especial expressão 
em 1931, no Estado de São Paulo; e seguidamente, nos últimos anos, tem-se 
desenvolvido por todo o país. (Lourenço Filho, 1943, p. 153-154) 

A respeito desse movimento, ainda é interessante destacar que houve a 
implantação de cursos de biblioteconomia em São Paulo no Instituto Mackenzie, em 
1929, a criação da Divisão de Bibliotecas da Prefeitura Municipal de São Paulo e da 
Escola de Biblioteconomia a ela vinculada, em 1936, e no Rio de Janeiro a reabertura 
do Curso da Biblioteca Nacional, em 1931. (Souza, 1990 apud Vidal, 2004, p. 188).  

Nesses cursos, Castro (2000) apresentou um quadro contendo as disciplinas do 
currículo. Dessas aparece a “Organização de Bibliotecas”, em 1929, nos cursos de São 
Paulo, enquanto que no Rio de Janeiro essa disciplina constou na organização 

                                                   
7 Até o momento da conclusão desse trabalho não localizei informações a respeito da Editora Cabral. 
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curricular somente a partir de 1944 com a denominação de “Organização e 
Administração de Bibliotecas”. Assim, pode ser constatado que a ocorrência dessa 
disciplina se deu em vista de uma demanda que já se acentuava no período em relação 
ao provimento de bibliotecas.  

Outro fator relevante foram as mudanças propostas em relação à 
profissionalização do bibliotecário, principalmente pelas mudanças nas práticas 
bibliotecais implantadas por Rubens Borba de Moraes 8  para a Escola de 
Biblioteconomia de São Paulo, substituindo o modelo europeu pelo norte-americano. 
Isso foi o que ocorreu no campo da biblioteconomia, mas em outros campos  muitas 
iniciativas estavam emergindo em favor da escola, do ensino e da biblioteca. (Vidal, 
2004) 

A biblioteca escolar nas Escolas Reunidas Sant’Anna do Paranahyba representava 
uma ascensão cultural, um modo de conhecer e propiciar conhecimento aos alunos e 
professores,  e ainda um meio pelo qual a escola se fortaleceria no aspecto financeiro, 
pois havia uma subsistência escolar por meio da biblioteca que além dos livros, revista 
e outros materiais de leitura e apoio pedagógico, possuía sócios contribuintes.  

Não se pode negar que mesmo não atendendo a todos os princípios de uma 
biblioteca escolar que vinha desde 1930 sendo apregoada no Brasil como um 
instrumento educativo e de formação cultural, uma biblioteca escolar funcionou nessa 
escola como um espaço de disseminação da leitura, sendo uma das primeiras formas 
de valorização da leitura e da literatura infantil na escola no município de Paranaíba. 

A biblioteca escolar apresentou-se como elemento constitutivo da prática docente, 
porém ainda não havia um avanço significativo  quanto à permanência do aluno no 
espaço da biblioteca, visto que a aproximação com os livros era realizada sobretudo 
por meio do funcionário porteiro-servente que também passou a exercer a função de  
“bibliotecário”.  

Tal biblioteca não se apresentou como um “modelo” de biblioteca escolar suscitada 
nos manuais de ensino, ou nas escolas modelos anexas às normais, e nas bibliotecas 
apresentadas como centro cultural, propostas pela Comissão Nacional de Literatura 
Infantil. Nas Escolas Reunidas Sant’Anna do Paranahyba embora a biblioteca escolar 
não estivesse totalmente cerceada por tais princípios, não se pode deixar de mensurar 
que constituiu um espaço “ativo” de conhecimento dispensado aos seus professores e 
alunos, haja vista o esforço da Caixa Escolar que direcionou parte de sua arrecadação 
a esse “arquivo da sabedoria”, demonstrado por meio de seus sócios, professores, e 
algumas pessoas da sociedade como uma preocupação com a leitura que era vista por 
eles como um meio de conhecimento necessário à formação de seus alunos.  

                                                   
8 Rubens Borba de Moraes nasceu em Araraquara(SP), em 1899, e faleceu em 1986 em Bragança Paulista (SP). 
Foi bibliotecário, bibliófilo e bibliógrafo. Estudou na Europa (Paris e Genebra). Participou da Semana da Arte 
Moderna de 22. Dirigiu a Biblioteca Municipal de São Paulo. Fundou o curso de biblioteconomia de São Paulo. 
Dirigiu a Biblioteca Nacional. Foi contrato pela Organização das Nações Unidas para dirigir o Serviço de 
Informações e  a Biblioteca em Paris e Nova York. ( MINDLIN, 1998) 
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Conforme relato da ex-aluna, Josina, notou-se também que as crianças que sabiam 
ler tinham acesso a todo o acervo da Biblioteca Escolar, e que ainda poderiam levar o 
livro emprestado para leitura com propósito de na devolução trocar o livro emprestado 
por outro.  

Nos estudos de Bertoletti (2014, p. 66), a autora afirma que mesmo diante de 
tantos percalços na educação primária de Paranaíba, considerou-se o pioneirismo de 
seus professores que foram “[...] importantes e determinantes para que Paranaíba não 
ficasse privada do acesso à escolarização primária e do mundo que se abriu [...]”.  

Esse pioneirismo apontado por Bertoletti (2014), pode ser conferido nessa 
pesquisa à professora e diretora Aracilda Cícero Corrêa da Costa que contribuiu para 
propagar a leitura na escola por meio da biblioteca escolar, participando ativamente 
da Caixa Escolar, sem deixar de mencionar que outros sujeitos participaram desse 
implemento como os sócios da Caixa Escolar e da biblioteca, professores e 
funcionários “bibliotecários”. 

Considerando que em toda biblioteca existe um sistema de organização, e em 
consonância com os dados apresentados, a biblioteca escolar das Escolas Reunidas 
Sant’Anna do Paranahyba, possuía um espaço, recursos financeiros da Caixa Escolar, 
bibliotecário, seleção, aquisição e organização do acervo, serviço de empréstimo. Com 
isso pode-se afirmar que na biblioteca examinada conformou-se uma cultura escolar 
adjacente ao movimento de bibliotecas que circundava o país na década de 1930, 
suscitando um contato com a leitura e com a literatura infantil que se propagava no 
Brasil, mostrando assim ser a biblioteca das Escolas Reunidas Sant’Anna do 
Paranahyba uma biblioteca escolar, e que essa dissertação contribui para o estudo de 
sua história. 
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RESUMO  

A permanência da oralidade como importante característica da sociedade colonial 
brasileira, levou-nos a investigar a educação popular efetivada fora da escola, em 
especial, a antiga arte sermonística dos religiosos. Os sermões, clímax de cerimônias e 
festas de admirável gosto e participação popular, fazia as vezes da escola para o povo 
que só tivemos amplamente sedimentada com o advento da República. Nosso 
interesse particular recai sobre a ação dos franciscanos, Frei Apolinário da Conceição 
e Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, respectivamente, disseminadores da devoção 
aos Santos, Benedito, negro, e Gonçalo Garcia, pardo, na primeira metade do século 
XVIII, num tempo em que exaltar a santidade de homens de cor significava uma 
afronta aos padrões aceitos por uma sociedade escravista, hierárquica e 
preconceituosa. Defendemos que a apologia dos franciscanos às cores negra e parda, 
exaltadas à perfeição, foi motivada por sentimentos nativistas e pelo reconhecimento 
do valor identitário e antropológico positivo da mestiçagem da gente brasileira. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Brasil Colônia, educação popular franciscana, santos negros. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Século XVIII representa um desafio para os pesquisadores que se dedicam a 
História do Brasil Colonial. Buscam-se lampejos e faíscas que iluminem um passado 
ainda muito pouco conhecido. Longe da metrópole – onde já pairavam os ventos de 
uma nova e secular concepção filosófico-política dos fundamentos da sociedade e da 
educação, graças às vozes liberais de um Rousseau ou de um Voltaire – na Colônia, os 
intelectuais militantes eram padres, frades e monges que do alto dos púlpitos 
embeveciam do mais baixo e iletrado populacho às elites dirigentes. Essa antiga arte 
sermonística, estilo sacro da ampla e arraigada cultura luso-brasileira tão afeita à 
eloquência e à retórica, clímax de cerimônias, festas e folguedos de admirável gosto e 
participação popular, criadora de imagens ancestrais e supreendentemente modernas, 
fazia as vezes da escola para o povo que só tivemos mais amplamente sedimentada no 
decurso do século XX, com o advento da República.  

No âmbito dos estudos historiográficos da educação no Brasil Colonial, insistimos 
que toda a análise que se atem unicamente na consideração do ensino formal, peca por 
miopia ao não perceber que a ação pedagógica e educativa popular em curso na 
Colônia transcende aquela formalizada nas parcas classes de alunos reunidas pelos 
colégios dos próprios religiosos. Dessa visão parcial compartilharam Primitivo 
Moacyr, com a A instrução e o Império (1938) e Fernando de Azevedo com A cultura 
brasileira (1958). Haja vista a excepcionalidade dos seus autores e a influência das 
duas obras, arregimentaram discípulos. Esses enfatizaram aqui a chegada dos ventos 
pombalinos e a reforma dos estudos na Colônia, realçando a expulsão dos jesuítas e a 
consequente extinção de suas escolas. Ao lamentarem o término de muito do pouco, 
até então instituído, e, atentos ao sentido que as reformas da instrução escolar pública 
tomaram no tempo do Iluminismo, escusaram-se de traçar um perfil mais específico 
das influências da oratória na educação efetivada fora das escolas, como aquela 
recebida nas igrejas. Trabalhos mais atuais de diversos pesquisadores já nos dão 
segurança para afirmarmos que o povo recebia dos pregadores a formação que não 
puderam receber por outro meio institucionalizado1. A impressão de livros tornou-se 
proscrita, e a escola, por séculos, foi tarefa pela Coroa delegada aos religiosos que se 
esforçaram o quanto puderam para educar parco contingente da população. 

Numa sociedade regida eminentemente pela oralidade, ganha significado 
investigar o sentido das ações educativas de grande alcance popular promovidas pelos 
religiosos. Nosso interesse particular recai sobre a ação dos frades franciscanos, 
disseminadores do culto aos santos de cor, São Benedito, negro, e São Gonçalo Garcia, 
pardo. A devoção ganhou contornos populares e se institucionalizou em inúmeras 
confrarias de negros e de pardos, no Brasil, na primeira metade do século XVIII. 
Destacamos as contribuições dos frades Antônio de Santa Maria Jaboatão e de 
Apolinário da Conceição, ambos, autores de trabalhos fundamentais para a difusão de 

                                                   
1 Referenciamo-nos, em especial, a DURAN, Maria Rezenda da Cruz. (2013). Retórica à Moda Brasileira: 
transições da cultura oral para a cultura escrita no ensino fluminense de 1746-1834. São Paulo: UNESP. 
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um novo cânone de santidade que encontrou severas resistências e anátemas num 
tempo em que exaltar a santidade de homens de cor significava uma afronta aos 
padrões aceitos por uma sociedade escravista, hierárquica e  preconceituosa. 

Do teor da audaciosa apologia às cores negra e parda promovida pelos 
franciscanos, destacamos dois aspectos fundamentais.  

O primeiro, a intencionalidade de exaltar a perfeição das cores negra e parda, 
significou perceber a mestiçagem da gente brasileira como valor identitário e 
antropológico positivo. E isso, se deu um século antes da construção das teses 
racialistas que estabeleciam hierarquias entre “raças” e asseveravam a 
degenerescência da espécie humana provocada pela mestiçagem, num brutal 
retrocesso em direção oposta ao que outrora pregavam os frades. Contra o preconceito 
de quem duvidava pudesse ser um santo da cor parda, Jaboatão afirma: “É a cor parda 
tão perfeita, que todo o fim, com que aparece nos homens, não é outra mais que 
perfeição” (Jaboatão 1758, p. 208). Portanto, esses franciscanos são vozes que 
antecedem as teses que só mais tarde, nas dicções de Euclides da Cunha, de Manoel 
Bonfim, de Gilberto Freyre e de Darcy Ribeiro, encontrarão autoridade para a defesa 
da mestiçagem, tanto biológica, quanto cultural, constituindo elementos 
fundamentais para entender a formação do que virá a ser o brasileiro.  

O segundo aspecto, tem a ver com as motivações que levaram à exaltação da cor 
parda como a mais perfeita, tanto em relação à branca, quanto à negra. Da boca de 
Jaboatão, em Pernambuco, em 1745, pregador da grande festa de entronização do 
santo pardo, Gonçalo Garcia, em Recife, podemos supor a intenção de promover um 
tipo nacional idealizado, como o fizeram com o índio os românticos do século XIX, 
também por razões nativistas. Aqui, novamente, os frades, cronologicamente, 
antecederam aos indianistas, ao participarem ativamente das lutas nativistas, não nas 
ruas ou nas praças, mas no interior dos seus próprios conventos, cujos tumultuosos 
claustros apartaram-se em dois partidos, dos brasileiros e dos portugueses. 
Idiossincrático nativismo transbordava dos claustros conventuais da Ordem, não 
obstante o regramento da Lei da Alternativa. Se a Alternativa tinha a intenção de 
aplacar rixas e disputas ao distribuir de forma mais equânime os cargos de governo da 
Ordem entre brasileiros e lusos, nem por isso conseguiu aplacar a divisão de homens 
que, em vestindo o mesmo hábito, punham-se à disputa em partidos diferentes por 
serem filhos da terra ou nascidos em Portugal. Luta inglória, é verdade, já que não 
houve vencedores. Apenas precipitou o fim do franciscanismo luso-brasílico, extinto, 
logo após o Império. A mistura natural das gentes brasileiras seria a futura solução 
para um pseudoproblema que ganhou gravidade entre religiosos que estranhamente 
não souberam conviver com a diferença? Mas o tempo foi implacável. Com a 
proclamação da República pôde ser o franciscanismo recriado pelos frades saxônicos. 

Selecionamos o espaço temporal da primeira metade do Século XVIII. Entre 1700 
e 1750 ocorreram mais mudanças na Colônia que nos dois séculos iniciais: o Brasil que 
costumamos representar mentalmente teve sua configuração definida nesse período. 
A sociedade colonial transformou-se com rapidez, econômica e socialmente, havendo 
sensível crescimento demográfico. Essa nova configuração é causa de pressões que 
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obrigavam a um novo arranjo da hierarquia social. Nas importantes formações 
urbanas, sobretudo, os pardos escravos e livres, são um elemento perturbador das 
mentalidades e da ordem social. 

 
2. A EDUCAÇÃO POPULAR PASSA AO LARGO DA ESCOLA 

Na Colônia, rareavam livros, cartilhas e escolas. Quanto aos livros, o Alvará Régio 
de 20 de março de 1720 proibiu a sua impressão em toda a América Portuguesa. O 
Decreto de 21 de julho de 1787 aumentou o controle sobre os livros enviados ao Brasil, 
tarefa exercida pela Real Mesa Censória. E, finalmente, o Alvará de 16 de dezembro de 
1794 condenava o despacho de livros e de papeis para cá. Segundo números 
apresentados por Cavalcanti, em 1760, quando a novidade da reforma do ensino 
promovida por Pombal chegou ao Rio de Janeiro, os três seminários fluminenses 
contavam com noventa e cinco seminaristas e quatrocentos alunos (Cavalcanti 2004, 
p. 160). Levando-se em conta que a população do Rio de Janeiro chegava a trinta mil 
habitantes, o quantitativo de estudantes parece insignificante. Porém representavam 
60% dos setecentos estudantes existentes em todo o Brasil. Imaginemos, então, a 
realidade da Colônia nos séculos precedentes! O inglês Robert Southey, em sua 
História do Brasil (1810-19), se pronuncia sobre esse tempo marcado pela 
incongruência entre os esforços de disseminação da escola de primeiras letras e a 
interdição da imprensa (Southey 1965, pp. 365s.). 

Em 1824, o viajante Austríaco Ernest Ebel constatará que, de modo geral, a gente 
da terra recebia pouca educação; no entanto, a parca instrução pareceu-lhe suficiente. 
Para o viajante, era natural que o brasileiro não fosse afeito ao estudo e à leitura, 
porque não haveria essa necessidade nas ruas, casas, trabalho e diversão. Significa 
dizer que a vida na Colônia não exigia sequer alfabetização, quanto mais cultura 
letrada (Ebel 1972, p. 189). 

Esse estado de coisas nos faz concluir que os processos de educação popular, na 
Colônia, se efetivam através de outras instâncias e meandros não formalizados, de 
modo que a ação dos religiosos se tornará relevante durante muito tempo, mais ao 
largo do que dentro das escolas. 

 
3. OS PARDOS, ELEMENTO PERTURBADOR 

Especial atenção deve ser dada a ascensão social dos pardos na primeira metade 
do século XVIII. Schwartz observa a importância da cor nas estatísticas dos pardos 
libertos. Entre os adultos, os pardos constituíam 35% do total, número talvez duas 
vezes maior do que sua presença estatística no total da população escrava. Entre as 
crianças, os pardos constituíam mais de 78% dos libertos, evidenciando a flagrante 
vantagem dos pardos no processo de emancipação durante a infância (Schwartz 2001, 
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pp. 193-195). Não obstante os impedimentos oficiais, os pardos conseguiam se 
habilitar e ocupar cargos na administração pública e a ingressar no clero2.  

A descoberta de ouro na região das Minas, no final do século XVII, provocou uma 
corrida ao interior do Brasil, em busca do eldorado, não apenas por parte dos colonos. 
O número de portugueses emigrados para Colônia aumentou sensivelmente. Outro 
efeito humano foi o incremento do tráfico de negros, em especial para suprir as 
necessidades da nova atividade aurífera em Minais Gerais e Goiás. A economia 
aurífera superou, em importância, a açucareira e mudou características significativas 
da organização social. A sociedade que até então ocupava a colônia portuguesa na 
América – predominantemente latifundiária, estamentária e rural – passou por 
mudanças inauditas até então: o comércio de bens e serviços diversos cresceu 
significativamente, em virtude da demanda que surgiu em torno da atividade principal 
de exploração do minério, o que proporcionou vigor a uma economia paralela, 
geralmente desconsiderada pela historiografia tradicional, que sustentou a tese dos 
ciclos econômicos para dividir didaticamente a história econômica nacional. As classes 
sociais diversificaram-se. Não mais se compunham, basicamente, de duas, a dos 
proprietários e a das propriedades, os escravos. Surgiram também diversos pequenos 
negociantes e prestadores de serviços, entre os quais se contava crescente número de 
negros libertos, alçados a essa condição por diferentes meios, inclusive o da compra 
da própria alforria, por intermédio de poupança acumulada ao longo de anos. A 
ascensão na escala social havia sido maleabilizada. Outra mudança importante, a 
cidade, ali, passara a concentrar pessoas como jamais o fizera na Colônia. Expressiva 
concentração populacional na cidade fez que essa tivesse se tornado o centro das 
atividades sociais, substituindo o campo/fazenda nessa função3. Nesse novo ambiente 
urbano, as mudanças demográficas em curso acelerado, ganham visibilidade, com o 
aumento de negros e de pardos, tanto escravos quanto foros, e que compõem o grupo 
mais numeroso da população. 

Esse mesmo período foi também um tempo de violentos antagonismos entre 
portugueses e brasileiros. A Guerra dos Emboabas (1708-1709) e a dos Mascates (1710-
1711) são manifestações importantes do sentimento nativista que avulta no seio da 
sociedade colonial, opondo colonos e reinóis. O nativismo vigora também dentro dos 

                                                   
2 OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Os processos de Habilitação Sacerdotal dos Homens de Cor: 
perspectivas metodológicas para uma História Social do catolicismo na América portuguesa. In. FRAGOSO, J., 
GUEDES, R. et SAMPAIO, A. C. Jucá de (Org.). (2014). Arquivos Paroquiais e História Social na América Lusa, 
séculos XVII e XVIII: métodos e técnicas de pesquisa na reinvenção de um corpus documental. Rio de Janeiro: 
Mauad X. 

3 A Idade de Ouro no Brasil: Dores do crescimento de uma sociedade colonial, de Charles R. Boxer é uma 
referência imprescindível para entendermos as transformações acontecidas no Brasil na primeira metade do 
século XVIII. (3ª. ed. Nova Fronteira, 2000). 
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conventos franciscanos, com a criação de verdadeiros ‘partidos’ de portugueses e de 
brasileiros, em mútua oposição (Costa 2002, p. 74)4. 

 
4. A LEI DA ALTERNATIVA: ANTÍDOTO AO NATIVISMO DO CLAUSTRO 

As seguidas desavenças entre frades brasileiros e portugueses causadas pelas 
disputas por cargos de governo no interior das províncias religiosas despertaram os 
dirigentes da Ordem para a necessidade de uma mais justa distribuição dessas 
funções. No caso da Província da Imaculada Conceição do Brasil, território que 
abrangia a parte sul da Colônia, a partir do Espírito Santo, resolveu-se introduzir a 
chamada Lei da Alternativa, em 1719. A Alternativa recebeu mais duas confirmações, 
a do Papa Inocêncio XIII, em 1721, e outra, do Capítulo Geral, reunido em Roma, em 
1723, pelo Breve In Eminenti. Em poucas palavras, assim Costa resume a Lei: 

A Alternativa estabelecia que a cada mandato o Provincial, dois Definidores e a 
metade dos guardiães deveriam ser de um partido; o Custódio, os outros dois 
Definidores e a outra metade dos guardiães seriam do outro partido. No fim dos 
três anos de governo, os cargos seriam preenchidos pelos membros do partido 
oposto. Os Superiores de aldeias, pregadores, confessores de seculares, porteiros, 
presidentes de casa e Comissários da Ordem Terceira deveriam seguir a mesma 
orientação (Costa 2002, p. 75). 

O Breve In Iminenti também ampliou a Alternativa: como o número de frades 
brasileiros era maior que o de portugueses, até os partidos alcançarem o mesmo 
número de membros, apenas seriam aceitos noviços nascidos em Portugal; após o 
equilíbrio entre frades brasileiros e portugueses se poderia aceitar noviços de ambas 
as origens, mas sempre em igual número. Morrendo um religioso de um partido, se 
aceitaria um noviço daquele partido. Os ofícios menores também seriam distribuídos 
de acordo com a Alternativa: mestres de noviços, lentes de Filosofia e de Teologia, 
confessores e até colegiais. A Lei da Alternativa, ao menos por um tempo, conseguiu 
trazer paz no campo administrativo. Todavia, a longo prazo, trouxe consequências 
negativas e foi apontada como uma das principais causas da decadência das províncias 
franciscanas no Brasil. A mais funesta foi a proibição de receber candidatos brasileiros, 
sem que houvesse o mesmo número de portugueses. Rareando as vocações de 
portugueses, os candidatos lusos tinham que ser buscados em Portugal. No entanto, 
nem sempre encontravam os mais aptos ou vocacionados à vida religiosa, mas, pela 
necessidade de candidatos portugueses, eram aceitos de qualquer forma. Mas veio o 
tempo em que nem aqueles que antes entendiam vir ao Brasil para, no claustro, fugir 
à pobreza ou encontrar um meio de vida eram encontrados. Isso impedia que os 
candidatos brasileiros, mesmo vocacionados e bem intencionados, fossem impedidos 

                                                   
4 Costa também explica as consequências da chamada Lei da Alternativa para minimizar os efeitos das rixas 
geradas no interior das comunidades religiosas por motivos nativistas. 
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de ingressar na Ordem. A Alternativa levada à letra, efetivamente bloqueou o ingresso 
de noviços, reduzindo drasticamente, em poucas décadas, o número de religiosos. Se 
de um lado distribui os cargos de forma equitativa, satisfazendo os portugueses, de 
outro esfriou o ânimo dos brasileiros, maioria nativa, que tendia à superioridade sobre 
os lusitanos. Acontece, porém, que o nativismo brasileiro, opondo colonos e reinóis, 
sempre esteve aceso sob as brasas e estourava em determinados momentos, como bem 
o demonstra a história do Brasil até a Independência. 

 
5. EIS QUE UM DIA OS SANTOS TOMARAM COR 

Não foram os franciscanos os primeiros nem os únicos divulgadores dos santos de 
cor. Os carmelitas também o fizeram, introduzindo, no Brasil, o culto dos Santos 
Elesbão e Efigênia, dois “santos pretos”, como há época eram mencionados. Os 
trabalhos de Oliveira5 tematizam o culto dos santos pretos propugnados por ambas as 
Ordens Religiosas. Evidente que o estímulo ao culto de “santos pretos”, tanto pelos 
franciscanos, quanto pela Ordem do Carmo, visava a oferecer à população negra e 
mestiça modelos de virtudes cristãs a serem seguidos por esses grupos populacionais, 
cada vez mais numerosos, na Colônia. A proposição de vidas exemplares como 
modelos de comportamento e de vivência da fé católica para imitação dos ouvintes e 
dos eventuais leitores adquire uma importante função pedagógica, no âmbito da 
educação popular, enquadrando-se, assim, na ação de manutenção da ordem 
legitimada pela Igreja. No entanto, contrapomo-nos à tendência historiográfica para a 
qual o culto aos santos pretos tem o sentido particular da legitimação do cativeiro 
africano e da inserção subordinada do negro na hierárquica sociedade colonial 
brasileira por meio de novos elementos introduzidos na ação catequética da Igreja. 
Entendemos que a função social, religiosa, educacional e cultural das confrarias negras 
coloniais não se esgota àquela de aculturação servindo de simples mecanismo de 
controle e de vigilância patrocinados pela aliança Igreja/Estado. Ora, se os grupos 
senhoriais e as elites quiseram utilizar as irmandades como meio de controle, de 
submissão e de integração de negros e pardos a uma sociedade hierárquica, esses 
souberam organizá-la como espaço de sociabilidade, de reivindicação e de protesto 
racial. Em verdade, nos deparamos com realidades bem mais complexas e cujas 
intenções e resultados desejados pelos religiosos e confrades transcendem aqueles 
comumente apontados6. 

                                                   
5 OLIVEIRA, Anderson José Machado de. (2002) Os Santos Pretos Carmelitas: culto dos santos, catequese e 

devoção negra no Brasil colonial. 2002. Tese (Doutorado)-Universidade Federal Fluminense, Niterói; (2008). 

Santos de Cor: hagiografia e hierarquias sociais na América Portuguesa (Século XVIII). Revista do IHGB, Rio de 

Janeiro, a. 169, n. 438, pp. 9-27, jan./mar.. 

6 QUINTÃO, Antonia Aparecida. (2002). Lá Vem o Meu Parente: as irmandades de pretos e pardos no Rio de 
Janeiro e em Pernambuco (século XVIII), São Paulo: Annablume: FAPESP. Esse trabalho integra-se às atuais 
tendências de interpretação revisionistas das funções exercidas pela vida confrarial de pretos e pardos. 
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O culto a santos que servissem de modelo de piedade aos brasileiros, 
particularmente aos negros e mestiços – que, na Colônia, vão se tornando componente 
demográfico numeroso, no âmbito de uma já complexa configuração social –, é bem 
anterior ao século XVIII. É o caso da devoção a Nossa Senhora do Rosário que 
encontrou predileção entre os negros. A introdução desse culto no Brasil pode ter 
acontecido ainda no século XVI (Coelho 2005, p. 70). Ao lado de Nossa Senhora do 
Rosário, os negros adotaram de muito bom grado, Santa Ifigênia e Santo Elesbão, 
santos cuja devoção foi patrocinada pelos carmelitas, além dos santos ligados aos 
franciscanos, São Benedito, São Gonçalo Garcia e Santo Antônio de Noto ou 
Cartegerona ou, ainda, Categeró. Em quase todas as igrejas e seus altares pertencentes 
às confrarias de negros aparecerão entronizadas essas imagens. Sem dúvida, são mais 
populares e, portanto, mais numerosas, as imagens de Ifigênia e Benedito. Bem menos 
popular, é o pardo São Gonçalo Garcia. 

 
6. HAGIOLÓGIO DE COR 

Franciscanos e carmelitas, de modo especial, foram responsáveis por compor um 
hagiológio de cor adaptado à Colônia, modelando com a pena e com a língua, as 
imagens santas que melhor se amoldariam às necessidades catequéticas e 
educacionais das gentes brasileiras. Quais motivações fizeram-nos trazer de tão longe 
santos que nos parecem talhados para serem cultuados no Brasil marcado pela 
escravidão? Certamente esse não foi um empreendimento isolado das Ordens 
Religiosas. Iniciativas da Cúria Romana de estimular o culto aos santos negros por 
todas as partes do mundo escravista, certamente pareceram oportunas aos interesses 
monárquicos de cristianizar e civilizar, consolidando o domínio das terras de além 
mar. Coube, então, aos religiosos encontrar no panteão dos bem-aventurados aqueles 
que melhor se adequariam a servir de modelo de vida e santidade para um crescente 
contingente demográfico de negros e pardos, muitos dos quais já foros. Caso exemplar 
foi o malogrado intento dos franciscanos, no Rio de Janeiro, de fazer de Rosa 
Egipcíaca, ainda em vida, uma santa do povo carioca. Impressionados com a preta 
Rosa, a quem deram o maravilhoso título de Flor do Rio de Janeiro, viam-na cumprir 
todos os exercícios pios que, nos séculos passados, patenteavam a santidade: jejuns 
prolongados, autoflagelação, uso de silício, novenas intermitentes, comunhão 
frequente. Mas, desviando-se da ortodoxia católica, em 1763, Rosa Egipcíaca foi 
enviada a Lisboa e presa pelo Tribunal da Inquisição (Mott, 1993). 

 Não é novidade a proposição de vidas exemplares aos fiéis cristãos de modo que 
servissem de modelo de comportamento e de vivência da fé. A composição da vida de 
santos, mesmo com base hagiográfica, comporta importante função didática, 
edificante e disciplinadora. Na primeira metade do século XVIII, virão a lume as 
“novas” vidas dos santos de cor. Em 1726, o padre secular José Pereira Baião publicou 
a História das prodigiosas vidas dos gloriosos Santos Antônio e Benedito, maior 
honra e lustre da gente preta. Padre José era natural de Gondolim, Bispado de 
Coimbra. No prólogo da obra justificava a divulgação das vidas de São Benedito e de 
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Santo Antônio de Noto como um serviço de estímulo à fé, afirmando: “O mesmo fruto 
espero em Deus que há de causar nos fiéis destes dois gloriosos Santos Pretos Antônio 
e Benedito, especialmente nos de sua cor...” (Baião 1726, p. 4) 

 Entre 1735 e 17387, o carmelita Frei José Pereira de Santana, natural do Rio de 
Janeiro, publica Os dois atlantes de Etiópia. Santo Elesbão, Imperador XLVII da 
Abissínia, advogado dos perigos do mar & Santa Efigênia, Princesa da Núbia 
associando ambos os santos, negros africanos e heroicos defensores da fé cristã, na 
Etiópia e na Núbia, a uma pretensa ligação às origens da Ordem do Carmo. A África 
originária de Ifigênia e de Elesbão, nada semelhante às terras gentílicas tocadas pelo 
tráfico atlântico, desvela aos negros nele envolvidos uma outra memória (Oliveira, 
2006, p. 63). 

Em 1744, surge Flor Peregrina por Preta, ou Nova Maravilha da graça, 
descoberta na prodigiosa vida de São Benedito de S. Filadélfio. Religioso leigo da 
Província Reformada da Sicília, das da mais estreita Observância da Religião 
Seráfica, de Frei Apolinário da Conceição, capucho da Província da Imaculada 
Conceição do Brasil. Nascido em 1692, na cidade de Lisboa, veio ao Brasil com treze 
anos de idade e ingressou na Ordem dos Frades Menores, no ano 1711, em São Paulo. 
Tornou-se cronista da sua Província, destacou-se como autor de diversos trabalhos em 
que registrou a ação dos franciscanos na Colônia, entre eles Primazia Seráfica na 
Região da América (1733). Flor Peregrina surge um ano após a autorização 
eclesiástica da devoção à intercessão a Benedito que nem ao menos havia sido 
proclamado beato. Frei Apolinário afirma que o obra tinha a intenção de propor aos 
pretos um santo da sua mesma condição. 

Em 1745, Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, franciscano da Província de Santo 
Antônio do Brasil escreve seu Discurso Histórico, Geográfico, Genealógico, Político e 
Encomiástico; recitado em a nova celebridade, que consagraram os Pardos de 
Pernambuco ao Santo de sua cor, o Beato Gonçalo Garcia, e publicado em Lisboa em 
1751. O referido discurso foi proclamado pelo frade durante a grande festa organizada 
em 1745, em Recife, para entronizar o santo pardo São Gonçalo Garcia. Frei Antônio 
de Santa Maria, nascido na freguesia de Santo Amaro do Jaboatão, em Recife, 
Província de Pernambuco, em 1695, merece um maior destaque, por se tratar do 
principal e grande cronista da Ordem Franciscana, no Brasil, avultando seu Orbe 
Seráfico Novo Brasílico, cuja primeira parte foi editada em Lisboa, no ano de 1761, 
permanecendo inédita a segunda parte, até ser editada pelo Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, a partir do manuscrito conservado no próprio IHGB, em 1859. 
Jaboatão professou na Ordem, em 1717, na Bahia, e foi ordenado sacerdote em 1725, 
em Pernambuco. Exerceu diversos cargos na Ordem: mestre de noviços, professor de 
Filosofia, guardião, definidor e cronista oficial. Foi genealogista, historiador, orador, 
pregador, poeta, membro de academias literárias (Esquecidos e Renascidos). Faleceu 
em 1779, na Bahia. 

                                                   
7 A obra foi publicada em dois volumes, o primeiro em 1735, dedicado à vida de Elesbão, e o segundo, em 1738, 
dedicado à vida de Ifigênia. 
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7. AS CORES DA PERFEIÇÃO 

A plasticidade do franciscanismo, sempre criativo e suscetível a ser reinventado, 
lá, onde foi plantado, entranhou na alma popular. Assim podemos perceber a 
influência da simbologia franciscana no imaginário popular brasileiro e as suas 
interações com a educação, a política e a nacionalidade. 

Através da sua atuação pastoral e evangelizadora, os franciscanos souberam 
recriar o Cristianismo, uma religião verdadeiramente apropriada ao povo, cujos 
interesses e aspirações comungam. Entre os aspectos mais dignos de nota, está o 
esforço franciscano de elaborar e divulgar as devoções populares e o culto aos santos, 
destacando os mais populares, além do próprio São Francisco, Santo Antônio, a 
Virgem Imaculada e o preto, São Benedito, santo italiano, cujos pais – aventou-se – 
tenham sido escravos. São Benedito foi apresentado como exemplo de vida simples e 
bem-aventurada, para que, nele, em especial, os negros pudessem espelhar-se. Acerca 
de São Benedito, o primeiro santo negro da Ordem Franciscana, Frei Apolinário da 
Conceição exclamou: “São Benedito, meu lindo amor, dai-me uma sorte da vossa cor” 
(Conceição 1744, Dedicatória). Assim, inicia um raro e belo livro dedicado ao Santo 
negro, cujos avós foram da Etiópia levados à Sicília. Exalta a cor negra de Benedito, 
compara a uma flor que, por sua cor, negra, além de rara, surge como a mais bela 
plantada pela Divina Graça, no jardim da Igreja, “formoseando com ela o terreal 
Paraíso da Seráfica Religião” (Conceição 1744, p. 2). Segundo Frei Apolinário, a 
devoção ao Santo preto espalhou-se por todo o Brasil, a começar pelo Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Minas Gerais. “Nos mais conventos de minha Santa Província, têm 
suas Igrejas, particular capela este Beato, com suas confrarias, de que são Irmãs não 
só gente preta, como também muita da branca” (Conceição 1744, p. 268). 

Muitos milagres, segundo Frei Apolinário, foram atribuídos à intercessão de São 
Benedito, em geral, alguns deles registrados nos livros de crônicas dos conventos 
franciscanos. A narração dos milagres, recheados de imagens alegóricas, sem dúvida, 
era uma estratégia bem-sucedida dos frades para avivar a fé do povo mais simples que, 
de fato, acabava por se identificar com os santos da sua cor. É exemplo típico a 
narração do milagre atribuído a São Benedito, acontecido no Rio de Janeiro, e que, de 
acordo com Frei Apolinário, foi registrado no arquivo do Convento de Santo Antônio 
do Rio de Janeiro, após a conclusão do processo, datado de 20 de janeiro de 1613. 

Conta Frei Apolinário que um menino negro de dois anos, filho de uma escrava, 
tendo uma espinha de peixe atravessada na garganta, veio a falecer, apesar do auxílio 
prestado pelos frades, na portaria do Convento de Santo Antônio. Mas, na manhã 
seguinte, em meio aos preparativos do enterro, o menino despertou. Quando 
perguntado sobre quem o havia curado, respondeu o menino “que um fradinho viera 
do Céu, e o sarara”; e tornando-lhe a perguntar “que fradinho é esse?: é um meu 
parente” (Conceição 1744, p. 241). 

Em sermão dedicado ao pardo beato Gonçalo Garcia (+1597), mártir em 
Nagazaqui, Frei Jaboatão profere-o na forma de um solene e magistral desagravo aos 
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pardos, desprezados e difamados por causa da sua cor. O tema que o pregador escolheu 
desenvolver não foi a exaltação da bem-aventurança do santo mártir, mas a cor do 
“Pardo Santo”, conforme a proposital construção semântica – a que antepõe a cor à 
santidade – torna evidente. Conforme chama a atenção o próprio franciscano,  

não venho hoje pregar da bem-aventurança, e glória, que o beato Gonçalo Garcia 
goza no céu, como santo, nem tampouco hei de discorrer sobre a declaração, que 
o Sumo Pontífice faz de sua santidade, porque isso não é hoje coisa nova, e nem 
padece dúvida alguma: a declaração que me parece devo fazer hoje, é daquilo, 
que pode ter, e com efeito tem alguma contrariedade, e faz repugnância a alguns, 
que é a natureza, e cor parda desse santo. Esta cor parda é a que eu venho hoje 
beatificar, ou declarar bem-aventurada (Jaboatão 1758, p. 173). 

Após o introito do seu Discurso, na primeira parte, a mais longa, Jaboatão dedica-
se a responder aos que duvidam ser pardo o beato Gonçalo. Pois se não podiam os 
detratores pôr sob suspeita a beatitude do mártir, já declarada pela Igreja, teimavam 
em acreditar que se tratava o santo de um homem pardo. Se não havia contradição 
sobre a cor branca do pai, comprovadamente um português, o desafio do frade era 
provar que Gonçalo participava da cor preta, por parte da mãe, nascida na Índia. 

Após longa argumentação, valendo-se do testemunho de diversos autores, 
Jaboatão conclui a primeira parte do Discurso, e pré-anuncia o seu segundo desafio: 
demonstrar que a cor parda “é mais perfeita que a branca, e que a preta. (...) É a cor 
parda tão perfeita, que todo o fim, com que aparece nos homens, não é outro mais que 
perfeição”; e esclarece aos ouvintes que, quanto a esta prova, “tudo havemos de ver 
sem ofensa das partes; e por princípios, natural, filosófico, teológico, moral, e divino, 
ou da sagrada escritura” (Jaboatão 1758, p. 208). 

E, na intercessão final do discurso, Jaboatão se posiciona, de forma vigorosa, 
contra o preconceito da sociedade branca: 

Os da vossa cor, meu Santo, vos pedem lhes alcanceis de Deus fiquem para 
sempre limpos e purificados da maldade que lhes punham os adversários do seu 
nome nos acidentes da sua cor. (...) e os da cor branca vos pedem também, ou eu 
por eles, lhes alcanceis do mesmo Senhor lhes queira livrar o entendimento de 
cuidarem mais que os da vossa cor tem impedimento algum para terem Santos; 
porque isto é um pensamento mau (Jaboatão 1758, p. 222). 

CONCLUSÃO 

O imperativo de concluir esse pequeno trabalho origina a certeza de que há, ainda, 
muito a escrever sobre o tema. Permanecem abertas muitas perguntas à espera de 
respostas. É um início que pretende chamar a atenção para aspectos ainda 
inexplorados da História da Educação Brasileira no período colonial. Patenteia a 
necessidade de novas pesquisas não apenas para trazer à tona as facetas da ação dos 
franciscanos, mas a de outras ordens religiosas que, ao longo dos últimos cinco 
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séculos, se devotaram à educação das nossas gentes. Intenta chamar a atenção para 
outras instâncias por onde transitaram a educação popular, muitas vezes afastada da 
escola formal, pelos motivos, aqui, já expostos. Fica a certeza de que o caminho 
escolhido pelos franciscanos abre sendas de investigação muito alvissareiras em razão 
do seu comprometimento com aqueles que, hoje, chamamos de excluídos, e da sua 
avançada atitude de valorização da composição étnica e cultural no nosso povo. Agora, 
a demanda é por respeito à diversidade, por convivência com as diferenças, 
consubstanciada na escola pelas práticas educativas multiculturais e inclusivas, como 
formas de construção da fraternidade universal tão ansiada por de São Francisco. 
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RESUMO  

A implantação da I República avivou a necessidade de preparar um corpo eleitoral, 
consciente e convicto da importância dos ideais republicanos. O Decreto-Lei de 18 de 
Março de 1911 explicita o papel “civilizador” das bibliotecas e sublinha a dicotomia 
entre bibliotecas eruditas e populares, estabelecendo a criação de uma secção popular 
na Biblioteca Nacional e um conjunto de bibliotecas móveis.   

O debate em torno das funções da “Biblioteca Republicana”, protagonizado pelo 
“Grupo da Biblioteca”, alimentou-se pela discussão dos conceitos de conservação/ 
divulgação, princípios nucleares da conceção dicotómica que marcou a evolução das 
bibliotecas portuguesas e conduziu à autonomização da BPL (1918). Esta instituição 
de leitura atravessou três regimes políticos e ocupou diferentes espaços conservando, 
durante 80 anos, a designação de “biblioteca popular”. Uma das suas atribuições 
consistiu na organização de bibliotecas móveis que visavam chegar aos lugares mais 
distantes, com a intervenção das Câmaras Municipais, dos professores primários e 
outras entidades empenhadas na sua divulgação.  

As opiniões sobre as bibliotecas móveis dividiram-se entre os seus defensores que 
lhes reconheciam méritos desmesurados e os detratores que sublinhavam a 
disparidade do investimento face à rentabilização alcançada. Todavia, este modelo 
repercutiu-se em iniciativas semelhantes realizadas pela Câmara Municipal de Lisboa 
e pela Gulbenkian. 
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1. A BIBLIOTECA POPULAR DE LISBOA – TRAÇOS DA SUA EVOLUÇÃO 

A implantação da I República em Portugal avivou a necessidade de preparação de 
um corpo eleitoral, consciente e convicto da importância dos ideais republicanos. A 
articulação entre analfabetismo e cultura cívica consubstanciou-se no 
desenvolvimento da educação popular. 

Neste sentido foi publicado o Decreto-Lei de 18 de Março de 1911 que explicita o 
papel “civilizador” das bibliotecas e sublinha a dicotomia entre bibliotecas eruditas e 
populares, estabelecendo a criação de bibliotecas móveis e de uma secção popular na 
Biblioteca Nacional, precursora da Biblioteca Popular de Lisboa. 

Falamos1 de uma instituição de leitura que atravessou três regimes políticos e 
ocupou vários espaços transportando, por mais de 80 anos, a designação de “biblioteca 
popular”. O busto de D. António da Costa, fundador das bibliotecas populares 2 , 
registado no inventário da BPL (depois Biblioteca Popular Central) simboliza as suas 
raízes. 

Os principais problemas que marcaram o período entre 1911 e 1918 estavam 
relacionados com o conflito de espaço 3  e funções das bibliotecas, opondo as 
“correntes” mais “elitistas” às mais “democráticas”. Nas diferenças que se assumem 
transparece o entendimento de uma Biblioteca Nacional de acesso livre para todo o 
tipo de utilizadores versus o conceito de biblioteca erudita, reservada essencialmente 
aos investigadores. 

Faustino da Fonseca, o primeiro diretor republicano da Biblioteca Nacional, 
defendia uma conceção de ampla e livre utilização dos serviços da BN, criticando as 
restrições impostas pelo seu antecessor. De olhos postos no modelo americano, 
pretendia transformar a BN num “Palácio da Leitura”, uma “moderna Catedral”4 onde 
cabiam leitores de ambos os sexos, de todas as idades e classes sociais, com os mesmos 
direitos e sem a discriminação inerente à existência de uma secção popular.  

No período entre 1911 e 1918, as questões que se referem ao funcionamento da 
Biblioteca Nacional dizem também respeito à biblioteca popular, uma vez que esta era 
sua parte integrante. Todavia, a evolução verificada separou os utilizadores “eruditos” 
dos “populares” e acabou com o funcionamento noturno da BN, apesar da oposição 

                                                   
1 Reproduz-se, quase na íntegra, um capítulo da tese de doutoramento, As Bibliotecas Populares em Portugal: 
entre representações e práticas – o esboçar de uma missão (1870 – 1930), que se encontra em fase de conclusão. 

2 ANTT – Inspeção Superior das Bibliotecas e Arquivos.Cx. 230 – 1932-1946 – “Inventários dos bens do Estado”. 

3 Foi longa e difícil a luta travada pela BNP para conseguir instalações adequadas e condignas, dada a sua 
condição de biblioteca pública e o crescimento do fundo documental. Os melhoramentos levados a cabo nas 
instalações do convento de S. Francisco ocupadas pela biblioteca no início do século XX, não resolveram a 
questão essencial que se arrastou até à 2ª metade do século XX. 

4 Relatório do Diretor da Biblioteca Nacional (abril de 1911 a março de 1912). Boletim das Bibliotecas e Arquivos 
Nacionais, nº 2, p. 99, Abril a Junho 1911. 

A admiração pelo modelo anglo-americano das Free Public Library é referida, quer pelos defensores de 
conceções mais democráticas, quer por aqueles tinham uma visão separatista e dicotómica da biblioteca pública. 
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dos que não viam a “conveniência de dividir para vencer”, propalada por todos os que 
consideravam que a Biblioteca Nacional se transformara num “organismo andrógino, 
mixto, doentio de Biblioteca Erudita e Popular”.5 

Destaca-se a controvérsia fomentada por um conjunto de intelectuais que 
ocuparam cargos relevantes durante a I República, conhecido por “Grupo da 
Biblioteca”, onde pontuam, entre outros, os nomes de António Sérgio, Jaime Cortesão 
e Raúl Proença, um dos elementos mais ativos na defesa do princípio da diferenciação 
na organização das bibliotecas, Nacional e Popular6. 

Para Raúl Proença, como para outros autores, a questão da biblioteca popular 
caminhava a par da implementação da instrução popular, era uma questão de 
cidadania, um elemento civilizador, sendo urgente proceder à sua reforma, o que 
significava criar um catálogo para classificar, organizar, diferenciar e nortear a 
utilização dos livros. Conhecedor profundo da biblioteconomia moderna, R.P. 
empenhou-se na criação de um catálogo coletivo7 que funcionasse como uma rede de 
informação bibliográfica para evitar a duplicação de verbetes com registos 
catalográficos na BN. 

Este empreendimento, admirado por uns, desvalorizado e atacado por outros, foi 
levado a cabo no período em que dirigiu os serviços técnicos da Biblioteca Nacional, 
sob a direção de Jaime Cortesão (1919 – 1926). Raul Proença não poupou os inimigos 
às suas críticas corrosivas, alimentando a diatribe que transformou a BN num campo 
de batalha política, com esgrima de insultos entre alguns vultos da intelectualidade 
portuguesa da época; enquanto desenvolvia um trabalho que teve o mérito de chamar 
a atenção para um setor da vida cultural do país ignorado por muitos, as bibliotecas, 
em particular a Biblioteca Nacional.  

 “O caso da Biblioteca”8, não foi apenas um deprimente espetáculo de vingança 
pessoal, utilizando meios legais (inquérito/sindicância) para atingir os fins 
almejados 9 , significou uma oportunidade de trazer para a discussão pública um 
assunto que estivera até então restrito ao domínio dos especialistas e mostrou também 

                                                   
5 Opinião expressa por António Ferrão, na qualidade de chefe da Repartição de Instrução Artística, em 27 de 
Agosto de 1916, in Os arquivos e as bibliotecas em Portugal, p. 283-285. 

6 Em 1918, o suplemento do nº 1 da revista Pela Grei, dirigida por Raúl Proença, publicava as suas ideias: “O 
desvio da biblioteca nacional da sua frequência popular só pode ser efetuado pela criação duma biblioteca 
popular. Como criá-la? Fundindo numa só grande Biblioteca todas as bibliotecas municipais de Lisboa…” 

7 As palavras de António Ferrão no início da década de 1930, deixam perceber a sua preocupação com este 
assunto mas desvalorizam o trabalho desenvolvido por Raúl Proença, apesar da referência ao decreto de 10 de 
maio de 1919 que estabelecera a Biblioteca Nacional como sede do projetado “Catálogo colectivo das bibliotecas 
portuguesas”. Cf. Antonio Ferrão. O Catalogo Colectivo das Bibliotecas Portuguesas: Forma de o elaborar. 
Lisboa, 1933. 

8 A oposição entre Raúl Proença e Fidelino de Figueiredo, diretor da BN, baseou-se em críticas de caráter 
profissional e opções técnicas mas teve inerente uma divergência política e ideológica que culminou com a 
participação de R.P. na revolta de Fevereiro de 1927, oposta ao situacionismo integralista de F. F. 

9 Raúl Proença denomina-o “banquete dos Falhados”, não merecedor do seu esforço para “bater em criaturas tão 
sôfregas e todavia tão miseravelmente impotentes”. Seara Nova, ano VI, nº 101, 30/6/1927, p. 87.   
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quão limitada e elitista era a visão de alguns intelectuais portugueses acerca do papel 
das bibliotecas no desenvolvimento do ensino e da instrução, desvalorizando os 
conhecimentos técnicos próprios da organização das bibliotecas e menosprezando a 
profissão de bibliotecário.  

 O debate em torno das funções da “Biblioteca Republicana” alimentou-se pela 
discussão dos conceitos de conservação e divulgação, princípios nucleares da conceção 
dicotómica, erudita/popular, que marcou a evolução das bibliotecas portuguesas e 
conduziu à autonomização da BPL em 1918. Ocupou diferentes espaços, disputados 
por outros serviços mas conseguiu manter-se com um acervo bibliográfico constituído 
pelas obras herdadas do Colégio de Campolide, algumas doações e, sobretudo, pelo 
depósito legal concedido em 1919, tornando-se a terceira biblioteca a nível nacional. 

 Na fase de instalação e organização da BPL revelaram-se algumas das fragilidades 
que a biblioteca carregou desde a sua fundação e que se prendem à falta de pessoal 
com formação técnica, aliada à vontade de fazer vingar um projeto que era alvo de 
críticas apesar do interesse político, o seu maior suporte. O escasso investimento do 
Estado é apontado como um dos aspetos negativos que marcou a implementação da 
BPL, nascida e criada “à sombra” e a expensas da BN, com algumas peças do “seu” 
mobiliário10, nomeadamente cadeiras, mesas e estantes para arrumar uma centena de 
publicações – 144 títulos, alguns com mais de um exemplar, maioritariamente de 
direito e ciências sociais (52,8%).11 

A constituição de uma Inspeção das Bibliotecas Populares e Móveis é reveladora 
da significância política desta obra que teve o envolvimento de certas figuras 
incontornáveis, como Luz de Almeida12 que tutelou esse serviço, imprimindo-lhe uma 
dinâmica condicente com o reconhecimento social atribuído a estas bibliotecas e cuja 
projeção política é equiparada à da Inspeção das Bibliotecas Eruditas, tutelada por 
outra figura marcante, Júlio Dantas, conhecido também pela sua ação no campo 
literário e político. 

 Ambos os inspetores foram secundados e apoiaram-se no conhecimento e nos 
serviços de biblioteconomia do 2º bibliotecário da Biblioteca Nacional, Augusto 
Pereira de Bettencourt Ataíde, o mentor das bibliotecas móveis, razão pela qual Luz de 
Almeida requisitou ao Ministério de Instrução Publica os seus serviços e recomendou 
que lhe fosse atribuído um louvor 13 . Este reconhecimento foi invocado pelo próprio 
quando requereu junto do Ministério a sua colocação nos quadros da Biblioteca 
Popular de Lisboa14, que foi indeferido por razões “legais”, apesar da argumentação 

                                                   
10 ANTT. “Relação de obras remetidas de e para a BN”, 1918. Cx. 01, mç. 20. 

11 Idem, ibidem. 

12 Teve um papel decisivo na implantação da I República pela sua ligação à Carbonária, uma associação política, 
secreta e revolucionária. Mas a escolha para o cargo prende-se sobretudo às funções desempenhadas nas 
bibliotecas municipais de Lisboa, ao lado de Feio Terenas. 

13 Portaria publicada no Diário do Governo, 2ª série, nº 228, de 27 /09/ 1917. 

14 Requerimento de 11 de Novembro de 1921 integrado na documentação da Direção Geral de Belas Artes. 
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utilizada por Bettencourt Ataíde sublinhar o seu interesse no projeto das bibliotecas 
populares e móveis. A força do seu argumentário centrava-se na ideia de que não 
haveria criação de novos empregos mas apenas deslocação de funcionário “em 
proveito dos serviços públicos, realisando-se um principio de boa administração 
ingleza: The right man in the right place ”. 

À data da instalação e organização da BPL o diretor da BN era Jaime Cortesão, que 
sucedera a Fidelino Figueiredo 15 , e cujo ideário estava mais em sintonia com a 
valorização da leitura popular, ainda que num espaço separado da Biblioteca Nacional, 
votada à investigação e à leitura erudita. Esta opção não colheu o apoio de todos os 
responsáveis e “especialistas”, entre os quais se encontravam também os críticos da 
política separatista e dicotómica, como o bibliotecário Álvaro Vicente Lial16, defensor 
de um modelo mais democrático de biblioteca, que não condicionasse as leituras dos 
seus utilizadores, aceitando a vulgarização do livro e da leitura para servir diferentes 
tipos de leitores. 

Com distintos argumentos apresentava-se Raúl Proença 17 , que pugnava pela 
concentração de recursos numa grande Biblioteca Popular em Lisboa, em vez da sua 
dispersão por várias bibliotecas de pequenas dimensões, espalhadas pelo continente. 
À BPL caberia manter um corpo de “propagandistas de leitura”, uma espécie de 
“caixeiros-viajantes” que correriam as terras para angariar leitores, misturando-se 
com as gentes, para conhecer os seus hábitos de leitura e também as suas tendências 
políticas, tentando conduzi-los por caminhos de maior educação intelectual e moral, 
tendo em vista resolver o “grande problema”, o “hiato entre o escol e as massas”. Neste 
âmbito, a par das universidades populares, caberia também às bibliotecas populares, 
o amplo desenvolvimento de uma dimensão de cultura profissional. 

O Regulamento Interno da Biblioteca Popular de Lisboa foi publicado em 191818 e 
revisto em 1922. Apesar de pontuais, nas diferenças entre os dois documentos ressalta 
a extensão e relevância das competências do Diretor desta instituição, um cargo 
prestigiado que só podia ser ocupado por indivíduos com formação académica 
superior e reconhecida competência, tornando-se de nomeação governamental, pelo 
Regulamento de 192219, o que significava um maior controlo do poder político sobre 
os assuntos da BPL.  

                                                   
15 No Relatório sobre a direção que exerceu na Biblioteca Nacional, F. F. destaca a sua ação em defesa de um 
acesso restrito, seletivo e erudito por parte dos estudiosos e critica a invasão dos operários e outros populares, 
culturalmente desfavorecidos, incapazes de aproveitar ou apreciar o conteúdo dos livros disponíveis na BN que, 
segundo o autor, chegaram a ser furtados e colocados à venda. Cf. Fidelino de Figueiredo (1919) - Como dirigi a 
Bibliotheca Nacional. 

16 Anais das Bibliotecas e Arquivos, “A Leitura Pública na Biblioteca Nacional”, vol. I, nº 1, p. 114, janeiro – 
março, 1920. 

17 Idem,” O que pode fazer em Portugal uma grande Biblioteca Popular”, vol I, nº 4,p. 290, Outubro – Dezembro, 
1920. 

18 Decreto nº 4:888 de 17 de Setembro de 1918. Diário do Governo, I série, nº 223 /1918. 

19 Decreto nº 8.328 de 16 de agosto de 1922, capitulo VI, artº 54º. Diário do Governo, I série, nº 167/1922. 
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Este diploma faz referência também a um dos aspetos mais relevantes para o 
funcionamento diferenciado da Biblioteca Popular: o facto de beneficiar do depósito 
legal e do produto das multas, conforme estipulado pelo decreto nº 5:618 de 10 de 
maio de 1919. Os regulamentos da BPL deixam perceber claramente a diferença entre 
esta biblioteca popular e as demais. Não era apenas na quantidade de obras mas 
sobretudo no sistema de catalogação, organizado à semelhança da Biblioteca Nacional, 
com as necessárias adaptações, enquanto nas outras bibliotecas a organização 
existente era mais incipiente e menos cuidada, mesmo porque não havia pessoal 
especializado em quantidade suficiente para assumir uma tarefa tão absorvente e, em 
algumas situações, o volume da coleção não justificava. 

O principal objetivo do Regulamento Interno da BPL, definir as regras de 
funcionamento da “leitura pública” que era praticada na denominada “sala de leitura 
geral”, destaca a manutenção da ordem como primeira competência do funcionário 
responsável pela BPL, sinal de uma sociedade ainda pouco à vontade com a 
liberalização da leitura e mais preocupada com o uso controlado do livro do que com 
a sua divulgação entre as camadas inferiores da população, incapaz de pensar um 
espaço e um acervo adaptados aos indivíduos menos familiarizados com bibliotecas 
mas, ao contrário, mostrando-se favoráveis à naturalização de uma lógica dicotómica 
e separatista para preservar o caráter erudito da leitura.  

Em ambos os Regulamentos observa-se o mesmo cuidado com a conduta e o aspeto 
dos leitores, assim como se prevê um horário extensivo com a componente diurna e 
noturna que, na prática, se revelará muito difícil de realizar, assumindo-se a existência 
apenas de “serviço extraordinário”, num horário mais prolongado. É preciso chegar à 
década de 1930 para se cumprir essa disposição. 

As precauções que se tomavam para manter a integridade do acervo bibliográfico 
elucidam-nos sobre a valorização do objeto–livro e, no reverso, mostram o desrespeito 
por parte de alguns leitores ainda pouco familiarizados com a leitura e com os livros. 
Essa ambiguidade tocava os responsáveis da BPL que assumiram práticas mais 
“rigorosas” do que o previsto no Regulamento. Referimo-nos por exemplo à existência 
de “fiador” para fazer o requerimento de obras para leitura. Como não havia um 
impresso próprio, utilizavam o papel azul ou outras folhas e até recortes de papel para 
escrever o texto, onde os patrões se responsabilizavam pelos empréstimos de livros, 
colocando o carimbo das casas comerciais. Este procedimento foi determinado pelo 
diretor da BPL devido aos “frequentes abusos”, que impuseram também restrições nas 
requisições domiciliárias, como o próprio admite num relatório elaborado em 192820.   

Na evolução da BPL destaca-se, ainda na década de 1920, o confronto das 
denominadas teses “proximistas”, defensoras da descentralização da Biblioteca 
Popular, pulverizando-a pelos bairros operários de Lisboa, com a ideia de manter uma 
biblioteca centralizada21. O diretor, Leonel de Macedo, insurge-se contra a perseguição 

                                                   
20 ANTT, B.P.L. Cx 69, doc. 375.  

21 ANTT, B.P.L.“Relatórios e Estatísticas apresentados a sua Exª. o Sr. Ministro da Instrução Pública em Agosto 
de 1924”. Cx. 85, mç. 17. 
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feita à BPL que, segundo ele, teria um único objetivo: “acabar radicalmente com o 
plano das bibliotecas populares e moveis e, para satisfação de ambições, apoderarem-
se da casa onde se encontra instalada esta Biblioteca.”. Não se opunha à criação de 
secções da BPL junto aos bairros operários para a leitura domiciliária e noturna mas 
irradiando a partir da sede que, pela sua centralidade, reunia mais condições de 
agradar aos estudantes, aos representantes da classe média e também aos operários 
que ocupavam o 3º lugar na representação profissional dos leitores da Biblioteca 
Popular de Lisboa. 

A mudança de regime decorrente do golpe militar de 28 de maio de 1926 deu força 
aos argumentos defensores da necessidade de existir uma Biblioteca Popular Central, 
designação adotada no final da década de 1920”22. O alargamento das atribuições da 
BPL integrava também a criação de uma hemeroteca, dada a importância crescente 
que a imprensa escrita tinha na formação cultural e política da população em geral, 
aliada a uma clara preocupação em vigiar as leituras feitas pelas camadas populares. 
No entanto, o problema da falta de pessoal para atender a duas salas de leitura tão 
distintas será recorrentemente abordado. 

A leitura fazia-se na sala geral e na hemeroteca. Na primeira os lugares estavam 
numerados, as requisições eram pedidas pelos leitores e entregues nos lugares pelos 
funcionários. Como estes eram em número insuficiente, a hemeroteca estava mais 
“desprotegida”. Neste espaço o acesso à leitura era livre, apesar de ser vigiada por um 
amanuense ou por funcionários menores. 

Não obstante todos os condicionalismos, as opiniões expressas pelos responsáveis 
da BPL e da tutela, corroboradas pelos indicadores estatísticos, mostram uma 
evolução positiva do acervo: os 6833 volumes existentes em dezembro de 1918 
chegaram a 14080 volumes, em 1930, sendo 505 periódicos. A utilização da biblioteca 
revela também um aumento continuado até cerca de 20.000 leitores, colocando-a na 
terceira posição a nível nacional. 

 Em 1931, a Inspeção Geral das Bibliotecas e Arquivos23 dava conta da evolução do 
número de leitores e leituras na Biblioteca Popular de Lisboa, desde 1919. O gráfico 
(FIG. 1) traduz uma evolução global positiva, com oscilações muito mais acentuadas 
na série correspondente aos volumes que compunham o catálogo da BPL, do que no 
que se refere aos leitores. 

 
                                                   

22 Conforme se pode ler no artº 2º do Decreto nº 13:726, de 27 de maio de 1927. 

23 Arquivo Histórico do Ministério da Educação, DGESBA, 3ª secção, Lvº 12, nº 451. 
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FIG. 1 | EVOLUÇÃO DA LEITURA NA BIBLIOTECA POPULAR DE LISBOA  

A frequência média da BPL era de 75 leitores por dia. Juntam-se a este número os 
valores da leitura domiciliária, com cerca de 800 leitores inscritos, além do movimento 
das bibliotecas móveis que funcionaram em juntas de freguesia; escolas oficiais; nas 
ilhas adjacentes, nos hospitais e na frente de guerra (CEP).  

O cotejo de diferentes documentos facultou-nos informação sobre a frequência da 
BPL. Refira-se, como exemplo, a carta do bibliotecário da BPL (João Silva Correia) ao 
Inspector das Bibliotecas Eruditas e Arquivos (22/03/1919), com o pedido de 
dicionários de línguas e manuais de ensino “procurados por estudantes dos liceus e 
outras escolas e que mais se me afiguram casar-se com a índole desta Biblioteca que 
com a da Biblioteca Nacional”.24 A predominância de estudantes entre os utilizadores 
da BPL é confirmada pelos dados da “Leitura geral” entre 1922 e 1926, publicados no 
ano seguinte 25 , que apontam para um total de 75.722 leitores com a seguinte 
distribuição: 

Estudantes – 35%; empregados de comércio – 30%; operários – 19%; profissões 
liberais – 6%; funcionários públicos – 4%; sem referência – 3%. 

Na falta de leitura noturna permanente, que é uma das “queixas” recorrentemente 
apresentada pela Direção da BPL, foi-se realizando o “serviço extraordinário”-
prolongamento do horário normal até às 20h, permitindo que os trabalhadores 
pudessem utilizar a biblioteca. O horário de leitura noturna (20h-23 h) e dominical 
(12h-17h) só foi implementado a partir de 1 de outubro de 1931. 

Quanto à leitura domiciliária 26 , encontramos 828 leitores inscritos e 4.897 
volumes requisitados no período de 1922 a 1928. O prazo de empréstimo era de 15 
dias. A identificação profissional dos leitores (FIG. 2) apresenta algumas semelhanças 

                                                   
24 ANTT, Inspeção Superior das Bibliotecas e Arquivos. “Processos BPL – Pessoal 1919 – 1932”; “Diversos (1932 
– 1936). Cx. nº 223.Idem, ibidem. Cx. 34  – “Pessoal”, 1919, nº 992. 

25 Decreto 13.726 de 3 de junho de 1927. 

26 ANTT, B.P.L. “Livros de registo de empréstimo de Obras (1920-38) ”. Livs. 330-331. 
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ao que já foi referido para a leitura geral, exceto os operários que representavam uma 
percentagem muito inferior, como se pode verificar no gráfico. 

 

FIG. 2 | BIBLIOTECA POPULAR DE LISBOA - PROFISSÕES DOS LEITORES 

No Relatório da Biblioteca Popular Central (1932)27dirigido ao Inspetor Geral das 
Bibliotecas e Arquivos, o diretor dá conta do funcionamento da BPL e destaca a 
continuidade da obra das bibliotecas móveis, sob a responsabilidade total da BPL 
desde 1 de Julho de 1931, na sequência da extinção da Inspeção das Bibliotecas 
Populares e Móveis, mas denota também algum desalento pela falta de apoio da tutela. 

 À revelia das dificuldades (pessoal insuficiente com salários baixos) a biblioteca 
continuou a prestar bons serviços, apesar de as exíguas dotações vaticinarem uma vida 
efémera e apagada que se arrastou, num lento agonizar, até à publicação do decreto 
que extinguiu oficialmente a Biblioteca Popular Central, em 2001. 

 
2. AS BIBLIOTECAS MÓVEIS 

Uma das atribuições da Biblioteca Popular era a gestão das bibliotecas móveis 
(BM) cuja criação estava prevista no decreto de 18 de Março de 1911, pautando-se por 
critérios de flexibilidade e descentralização na irradiação do ensino e da leitura. Entre 
os entusiastas desta obra esteve o ministro João de Barros mas, para a concretização 
da iniciativa foi fundamental o empenho dos municípios em articulação com o poder 
central representado pela BPL/BPCL e pela Inspeção das Bibliotecas Populares e 
Móveis que deteve a tutela destas bibliotecas até à data da sua extinção, em 1931. 

A ideia de criar bibliotecas móveis remonta ao Congresso de Bruxelas de 1880 e 
tem como referência as “bucherhale” alemãs, com um papel relevante no 

                                                   
27 ANTT, B.P.L. Cx. 70, doc. 6, processo 10. 
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desenvolvimento da instrução, segundo a opinião do seu mentor em Portugal, Augusto 
Bettencourt de Athayde 28. O projeto que implementou ia além do que fora enunciado 
no artigo 19º do Decreto-lei de 1911, pois estabelecia três tipos diferentes de catálogos 
(A, B, C), que pretendiam dar resposta a públicos distintos, diferenciando-se pelas 
cores (castanho, vermelho e preto) e pela composição das caixas-estantes:  

As BM de tipo A deveriam funcionar como uma biblioteca completa e que servisse 
de base e inicio à “fundação de qualquer biblioteca popular, quando algum municipio 
requisitasse a sua organisação”29. Os 500 livros previstos ficaram-se por 400 e só foi 
constituído um exemplar deste tipo de biblioteca, organizada nas seguintes 
proporções30: Literatura ( L ) - 58,5%; “Ciências e Artes” (S.A.) - 26, 75% e “História e 
Geografia” ( H ) com 14,75%. 

As bibliotecas de tipo B e C, sem grandes diferenças na sua constituição, tinham 
entre 141 e 216 volumes e a sua composição contou com maior reforço da literatura, 
na ordem dos 66,26% nas BM de tipo B e de 70,27% nas de tipo C. A distribuição pelas 
outras categorias seguia as proporções registadas para as BM de tipo A. Nas bibliotecas 
de tipo B existiam, em média, 5 ou 6 títulos de “ literatura infantil”, o que denota uma 
preocupação com os leitores mais jovens. No geral, estes catálogos são compostos por 
uma diversidade de títulos, suscetíveis de interessar à generalidade da população. 
Estas bibliotecas integravam também a coleção “Biblioteca do Povo e das Escolas” (29 
volumes de obras de história, literatura e manuais), que figuravam num catálogo 
específico31. Os 7.102 volumes estavam distribuídos da seguinte forma: 4.817 (67,82%) 
– Literatura; 1760 – Ciências e Artes;  525 – História e Geografia. 

No Regulamento de 20 de Setembro de 1915 estipulava-se que as bibliotecas 
móveis permanecessem três meses nas localidades, prazo prorrogável por mais seis 
meses. As requisições seriam por oito dias, no máximo de dois volumes por cada leitor 
e só podiam inscrever-se dois em cada domicílio. A realidade foi, contudo, bem 
diferente. O tempo de permanência das BM nas localidades teve uma duração muito 
diferenciada, desde 5 meses (Elvas) a 9 anos e 7 meses (Matriz e Conceição - Horta), 
sendo que cerca de 36% das bibliotecas móveis permaneceram menos de um ano e 
64% ficaram um ano ou mais. 

O ano de 1915 representou para estas bibliotecas o período de maior 
desenvolvimento. A aprovação do seu regulamento foi acompanhada de um 
significativo investimento no acervo bibliográfico, constituído maioritariamente por 
obras compradas e algumas publicações oficiais. Até ao final de 1914 tinham sido 
adquiridos 400 títulos (as coleções aparecem como um título) mas no ano seguinte, 

                                                   
28 Insatisfeito com os limites impostos à concretização do seu projeto, Bettencourt Athayde apresentou ao 
Ministro de Instrucção, em março de 1918, um conjunto de 9 bases para uma nova lei que viabilizasse as BM, uma 
vez que não se revia nos modelos nem da BPL, nem da Comissão de Educação Popular.Cf. A.P. Bettencourt 
Athayde (1919) As Bibliotecas Populares e Moveis em Portugal. 

29 Idem, ibidem, pp. 16-17. 

30 ANTT, B.P.L.,“Total dos volumes nas Bibliotecas tipos A., B. e C.”. Cx. 85, mç. 17. 

31 ANTT, B.P.L.,“Catalogo da Bibliotheca Movel Typo B “ Números 1, 2, 3, 4, 5. Lv. 177. 



 

 
 

14 

1915, o número avança até ao registo 3.652, o que significa um aumento de cerca de 
3.252 obras/títulos. Este crescimento abranda no período subsequente e começa a 
registar-se uma transferência de obras para a BPL. 

Em 1916 existiam 4.250 títulos, número que subiu para 4.617 até ao final de 1917. 
No ano seguinte o crescimento foi mais acentuado (1.732 obras) mas cerca de 40% 
“passou para a Biblioteca Popular”. A partir de 1919 torna-se pouco significativo o 
investimento nas bibliotecas móveis (as perdas e estragos não são repostos) e recebem 
apenas cerca de 122 títulos até 193032. 

Na fase de implementação das bibliotecas móveis houve um trabalho conjunto 
entre as duas inspeções, (erudita e popular), que envolveu Júlio Dantas, Luz Almeida 
e também Bettencourt de Atayde, mentor da criação dessas bibliotecas, incluindo o 
modelo nacional das caixas – estantes,”pelo qual, automaticamente, se faz a 
embalagem e a instalação das novas bibliotecas moveis” 33  . A relevância do seu 
desempenho foi reconhecida por ambos os inspetores e por isso foi-lhe concedida, em 
dezembro de 1914, uma gratificação mensal de 20$000, pela prestação de serviço na 
organização das bibliotecas populares e móveis34.  

As bibliotecas móveis visavam chegar aos lugares mais distantes e cabia às câmaras 
municipais o papel principal na sua divulgação, o que nem sempre teve o melhor 
acolhimento, por limitações de ordem económica. A maioria das BM ficava sob a 
responsabilidade dos professores das escolas primárias (52,94%), seguem-se os 
representantes dos municípios, os responsáveis pelos organismos que requisitam as 
bibliotecas (hospitais, associações…) e também os responsáveis das bibliotecas 
municipais. 

Prevalecem as BM de “tipo C” (29) e “ tipo B “ (20), uma vez que só funcionou uma 
de tipo A, que chegou a Alpiarça e ao Seixal, entre 1915 e 1924. Tal como esta, algumas 
bibliotecas de tipo B e C serviram mais do que uma localidade, enquanto outras não 
apresentam quaisquer dados que permitam reconstituir o seu percurso. Num universo 
de 46 BM tipos “B” e “C”, com dados estatísticos para o período em estudo, registámos 
cerca de 27.105 leituras, uma média de 589,23 leituras por biblioteca. Contudo, a 
realidade é muito heterogénea e podemos encontrar algumas BM com mais de mil 
leituras (Alcoutim, Sines, Loulé, Moita …) a par de outras com cem ou um valor inferior 
(Cartaxo)35. A explicação para esta assimetria reside fundamentalmente na capacidade 
financeira e no interesse das autoridades locais/municipais que deveriam assumir os 
custos e a responsabilidade do transporte das caixas-estantes e promover a sua 
divulgação entre os habitantes. 

                                                   
32 ANTT, B.P.L.Lv.323 

33 ANTT, B.P.L. Cx. 80, doc. 12. 

34 Idem, ibidem, doc. 13. 

35 ANTT, B.P.L. Cx. 85, mç. 16 e Cx. 83, mç.6. 
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O gráfico (FIG. 3) mostra as principais categorias profissionais e sociais dos 
leitores das bibliotecas móveis. Na categoria “outras” incluem-se os militares e os 
sacerdotes. 

FIG. 3 | BIBLIOTECAS MÓVEIS - PROFISSÕES DOS LEITORES 

 
Na década de 1920 foram deslocadas algumas bibliotecas móveis de “tipo C” para 

os hospitais civis (S. José, Rego, Estefânia) e, anteriormente, organizaram-se também 
várias BM para o Corpo Expedicionário Português (CEP), em combate na Flandres, 
durante a I Guerra Mundial.  

Neste sentido, registam-se algumas opiniões positivas e negativas que ajudam a 
reconstituir a vivência das bibliotecas móveis, nesta fase inaugural de um modelo de 
biblioteca que se impôs como o meio mais fácil de fazer chegar a leitura a um maior 
número de pessoas.  

O governador civil de Angra do Heroísmo solicita, em 22 de setembro de 1915, uma 
biblioteca móvel para a ilha Terceira, considerando-a “um alto serviço” para o seu 
distrito36. 

Na Moita, a direção do Núcleo Escolar encarou a instituição da BM como uma 
“necessidade urgente para estimular e cultivar o amor à leitura a qual fecunda, 
continua e enriquece o ensino recebido na escola.”37 

O vereador da Câmara Municipal de Marco de Canavezes, encarregado dos 
serviços da biblioteca municipal, destaca a abundante utilização da BM e o seu 
significado para manter ocupados “mancebos que, até aqui, andavam na frequência de 
tabernas com o seu cortejo de vícios”38. Esta função das BM é também mencionada 
pelo presidente da Comissão responsável pela cantina escolar instalada na escola primária da 
junta de freguesia de S. Tiago de Almada, para justificar o interesse em receber uma 

                                                   
36 ANTT, B.P.L. Cx. 80, doc.37. 

37 ANTT, B.P.L. Cx. 80, doc. 280. 

38 ANTT, B.P.L. Cx. 80, doc. 399.  
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biblioteca móvel que serviria aos alunos e possibilitaria aos adultos          “poderem 
durante algumas horas da noite irem instruir-se, para ver se os conseguimos afastar 
da taberna foco de prostituição e desgraças.”39  

A professora primária da localidade de Melo, em Gouveia,40  refere que a BM 
recebida em Julho de 1917 interessou apenas a 4 – 5 pessoas que terão lido uma média 
de 2,6 livros. A razão apontada é o nível de analfabetismo existente. 

Este foi também um argumento utilizado em Alvaiázere pelo encarregado da 
biblioteca, responsável pela divulgação da BM (janeiro 1914), que teve 15 leitores e um 
total de 212 leituras durante o período de permanência na localidade. Apesar dos 
constrangimentos apontados e de considerar a necessidade de fazer mais propaganda 
da BM, o “bibliotecário” tem uma visão positiva: “Estou convencido de que se outra 
biblioteca for enviada a Alvaiázere, tanto o número de leitores como o de livros lidos 
aumentará.”41 

A mesma ideia de justificar a existência de bibliotecas pelo número de potenciais 
leitores, aliando a esse fato a rentabilização de um recurso já organizado e 
regulamentado, presidiu na substituição das três bibliotecas ambulantes da 
Associação das Escolas Móveis 42por igual número de BM (Setembro de 1920), pois o 
elevado número de analfabetos não justificava a manutenção de duas iniciativas 
semelhantes. 

Os atrasos na entrega das bibliotecas eram frequentes e a justificação recorrente 
era o interesse e a necessidade dos utilizadores. Um dos problemas assinalados no 
funcionamento desta modalidade de leitura era a falta de cuidado na preservação dos 
livros que se extraviavam ou danificavam, por falta de cuidado e de “escrúpulos “ dos 
leitores, como se pode ler em alguns documentos43 que assinalam também os estragos 
nas caixas-estantes.  

As opiniões sobre as bibliotecas móveis dividiram-se entre os seus defensores que 
lhes reconheciam méritos desmesurados, dado que a utilização dependia do interesse 
das autoridades locais ou dos professores primários e os catálogos tinham um número 
reduzido de títulos, pois as perdas não foram repostas; e os detratores das BM que 
sublinhavam a disparidade do investimento face à rentabilização alcançada44. 

Na verdade, tratava-se de um conceito de biblioteca que não faria sentido para 
quem tinha da leitura uma conceção elitista, encarando a vertente popular como uma 

                                                   
39ANTT, B.P.L. Cx. 80, doc. 311. 

40 ANTT, B.P.L. Cx. 80, doc. 156. 

41 ANTT, B.P.L. Cx. 80, doc. 157. 

42 ANTT, B.P.L. Cx. 80, doc. 236.  

43 O Instituto de Arroios dos Mutilados da Guerra não restituiu 19 livros. Cf. ANTT, B.P.L.. Cx. 80, doc.302. 

44 Nos antípodas situavam-se Bettencourt Athayde que considerava as bibliotecas móveis como a base para a 
criação de uma rede de bibliotecas populares ligadas aos municípios e Fidelino de Figueiredo que menosprezava 
as bibliotecas móveis:“umas caixinhas cinzentas, contando uma media de duzentos volumes, as quaes se collocam 
facilmente sobre uma mesa.” e “os magros livrecos que ella contem”. Cf. Fidelino de Figueiredo, op. Cit., p. 19. 
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degenerescência. Ainda assim, foi reproduzido pela Câmara Municipal de Lisboa, 
através do Serviço de Bibliotecas Móveis (1937), responsável por doze bibliotecas 
itinerantes que funcionavam em juntas de freguesia e nos jardins da Estrela e França 
Borges. 

O interesse por este modelo persistiu, encontrando os meios mais adaptados aos 
tempos e aos públicos, quer por parte da CML, quer através das bibliotecas itinerantes 
da Gulbenkian porque “quando o homem não procura o livro, o livro tem que procurar 
o homem.”45.  
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RESUMO  

Esta comunicação toma como fonte e objeto de estudo a Bibliotheca Popular de 
Hygiene: A Saude para Todos, coleção publicada pela Editora Melhoramentos entre 
os anos de 1935 e 1938, assinada por Sebastião Barroso, médico que possuía uma larga 
folha de serviços nos órgãos de saúde pública de distintos estados brasileiros, além de 
experiência na clínica e em variadas iniciativas de divulgação dos preceitos de higiene. 
Composta por 22 títulos, organizados em 27 volumes, a coleção destinou-se, 
inicialmente, a um público mais amplo, sendo concebida como “biblioteca popular”. 
Para além do grande público, que permaneceu como alvo prioritário durante todo o 
período de publicação da coleção, o público escolar passou a ser sistematicamente 
interpelado a partir do sexto livro. O exame da coleção incide sobre o objeto impresso 
em sua materialidade, interrogado por meio de um questionário que se circunscreve à 
“ordem dos livros” (Chartier 1994), e procura atentar para os dispositivos textuais e 
tipográficos que participam da sua configuração e por intermédio dos quais se procura 
constituir os leitores e controlar a produção dos sentidos.  
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Entre os anos de 1935 e 1938, a Editora Melhoramentos publicou uma coleção de 
pequenos livros, destinados, inicialmente, a um público mais amplo, sob o título 
Bibliotheca Popular de Hygiene: A Saude para Todos (BPH). Assinada por Sebastião 
Barroso, médico que possuía uma larga folha de serviços nos órgãos de saúde pública 
de distintos estados brasileiros, além de experiência na clínica e em variadas 
iniciativas de divulgação dos preceitos de higiene, a coleção, concebida como 
“biblioteca popular”, reuniu 22 títulos, organizados em 27 volumes. Para além do 
grande público, que permaneceu como alvo prioritário, durante todo o período de 
publicação da coleção, o público escolar passou a ser sistematicamente interpelado a 
partir do sexto livro.  

Esta comunicação toma como fonte e objeto a coleção organizada por Barroso, 
buscando examinar o objeto impresso em sua materialidade, por meio de um 
questionário que se circunscreve à “ordem dos livros” (Chartier 1994), e procura 
atentar para os dispositivos textuais e tipográficos que participam da sua configuração 
e por intermédio dos quais se procura constituir os leitores e controlar a produção dos 
sentidos. Tomando o conjunto de obras que integram a BPH e interrogando a sua 
inscrição em um gênero textual específico, a análise incide sobre capas, quartas capas, 
prefácios e outros textos introdutórios, concebidos como protocolos de leitura, 
regulados segundo as supostas habilidades e expectativas dos públicos visados. As 
indagações visam capturar o projeto da coleção e os leitores a que se destinavam os 
pequenos livros, com base no exame dos títulos, bem como dos indícios de 
reconfiguração da série, com vistas a atingir públicos não contemplados no seu 
desenho inicial. 

O investimento de análise busca flagrar os modos como se constituem os livros da 
coleção, em seus objetivos e intenções, como também em suas realidades discursivas 
e materiais, sem perder de vista as possíveis singularidades que acompanham os 
deslocamentos em relação aos públicos visados. O pressuposto que orienta tal 
investimento é o de que as formas materiais participam da produção dos sentidos, o 
que implica em considerar que a compreensão dos textos depende não apenas das 
modalidades discursivas, mas das formas por meio das quais eles chegam aos leitores 
(Chartier 1994). Pressuposto que conduz à interrogação sobre o formato dos pequenos 
livros, em suas articulações com as representações sobre as expectativas e as 
competências do público que se visava constituir e, numa outra perspectiva, em seus 
vínculos com os intentos de regular os modos de viver e de modelar os espíritos dos 
leitores.  

 

1. OS PLANOS DE UMA COLEÇÃO 

Espaço de divulgação das publicações da editora, a quarta capa dos livros da BPH 
apresenta a lista das obras do médico publicadas pela Melhoramentos, incluindo o 
plano da coleção, com a indicação dos títulos publicados, do preço e dos demais títulos 
que comporiam a série. Cumprindo a função de catálogo, esse espaço participa da 
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construção da “figura do autor” (Chartier 1994, p. 34) e da afirmação da sua 
legitimidade no tratamento das questões ligadas à higiene e à saúde, produzindo o 
efeito do acúmulo da sua produção e da sua expertise na área. Na mesma medida, a 
composição da quarta capa pode ser lida no conjunto das disposições por meio das 
quais se procurava marcar a vinculação do nome do autor à editora e às suas iniciativas 
editoriais, oferecendo elementos para a compreensão das condições de produção da 
coleção.  

Entre as edições da casa anunciadas na quarta capa do primeiro livro, três títulos 
de autoria de Sebastião Barroso, não pertencentes à coleção, evidenciam o 
investimento da editora no médico, que responderia sozinho pelos títulos da série que 
se iniciava. Vale lembrar que esse aspecto parece distinguir a coleção de outras 
organizadas, no período, por editoras como a Nacional, a Civilização Brasileira e a 
própria Melhoramentos. Dirigidas a distintos públicos, essas coleções reuniam obras 
de vários autores nacionais e estrangeiros, envolvendo ainda, nos trabalhos de 
tradução, alguns nomes de peso.  

A apresentação da coleção, no rol das edições da casa veiculado na quarta capa, 
segue o texto divulgado na imprensa – “série de pequenos volumes versando sobre os 
preceitos indispensáveis à saúde do corpo e do lar, tão necessários à felicidade 
humana” –, com um único acréscimo, que indica que “cada volume contém assumpto 
integral”. Informação que talvez possa ser pensada como forma de afirmação, para o 
suposto leitor, do aprofundamento no tratamento dos temas abordados, a despeito do 
tamanho reduzido dos livros. Os dados extraídos do primeiro livro permitem observar 
que o projeto inicial previa a publicação de 23 títulos. As mudanças nos títulos e as 
redefinições no desenho da coleção, que acabou por reunir 22 títulos, podem ser 
acompanhadas por meio da atualização dos dados publicados na quarta capa.  

As feições da coleção parecem ter se delineado aos poucos, por meio de acréscimos 
de títulos não previstos no plano inicial, alterações em títulos que estavam previstos e 
divisão de algumas temáticas, em mais de um volume. No que diz respeito a essas 
reconfigurações, o mês de dezembro de 1937, quando a editora lançou seis livros, 
parece ter sido decisivo no desenho da série. Nesse momento, veio a lume o título Os 
decalogos da saude (BPH, 6), não previsto inicialmente. A inclusão desse título 
mostra-se bastante significativa, sobretudo quando se leva em conta os temas 
selecionados e o modo como são abordados nesse livro, indicativos de uma redefinição 
dos rumos do projeto editorial, tornada mais visível no título seguinte, O solo e a 
saude.  

A abordagem das questões relacionadas às doenças e seus agentes causadores 
parece ter respondido por mudanças significativas na composição da coleção, 
evidenciando-se na supressão de títulos, em rearranjos na forma de intitular os livros 
e, ainda, no plano assumido por alguns deles. Em seu conjunto, a coleção de pequenos 
livros que se voltam para “os preceitos indispensáveis à felicidade humana”, delineada 
a par dessas várias reorientações, aborda temáticas ligadas ao asseio do corpo e higiene 
do meio, alimentação, vestuário, educação física, acompanhada de uma forte ênfase 
nas doenças e seus agentes causadores, assumindo o último volume o sugestivo título 
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Saude e doença: vida e morte, como se pode observar na Tabela 1. Essas alterações 
talvez possam ser lidas como indícios de uma negociação entre o autor e os editores 
sobre o que deveria ser incluído, o que deveria ser excluído, o que, enfim, merecia um 
tratamento mais amplo. Decisões que podem ter sido testadas conforme os números 
iam sendo lançados. 

 

Livro Título Subtítulo Páginas Publicação 

Livro 1 A casa e a saude  57 p. out./1935 

Livro 2    

v. I 
Alimentação e saude Alimentação e alimentos 56 p. out./1935 

Livro 2        

v. II 
Alimentação e saúde Escolha, preparo e digestão 

dos alimentos 
54 p. out./1935 

Livro 2 

v. III 
Alimentação e saúde Doenças da alimentação. 

Meios de as evitar 
57 p. out./1935 

Livro 3 O asseio do nosso corpo Como compreendel-o, qual a 

sua importancia 
54 p. dez./1935 

Livro 4 Os males que as fezes do homem e 

dos animaes nos podem causar 
 56 p. dez./1935 

Livro 5 Os ares e a saude  58 p. out./1936 

Livro 6 Os decalogos da saude  60 p. dez./1937 

Livro 7 O solo e a saude  54 p. dez./1937 

Livro 8 O vestuario e a saude  53 p. dez./1937 

Livro 9 O que se deve beber  55 p. dez./1937 

Livro 10 Educação physica  57 p. dez./1937 

Livro 11 

v. I 
O mundo dos parasitas Commensaes, mutualistas e 

ectoparasitas temporarios 
57 p. dez./1937 

Livro 11 

v. II 
O mundo dos parasitas Parasitismo completo 59 p. jan.[?]/1938 

Livro Título Subtítulo Páginas Publicação 

Livro 12 

v. I 
O mundo dos microbios Os microbios inoffensivos ou 

bemfazejos 
55 p. jan./1938 

Livro 12 O mundo dos microbios Os microbios malfazejos 54 p. jan./1938 
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v. II 

Livro 13 Doenças que os insectos nos 

causam 
 57 p. maio/1938 

Livro 14 Doenças que se apanham dos 

animaes 
 51 p. maio/1938 

Livro 15 Animaes venenosos  60 p. maio/1938 

Livro 16 Doenças que pegam Meios de evita-las 54 p. maio/1938 

Livro 17 Vicios e doenças que as crianças 

apanham umas das outras 
 52 p. maio/1938 

Livro 18 

v. I 
Doenças e remedios O que se pode esperar dos 

remedios 
55 p. maio/1938 

Livro 18 

v. II 
Doenças e remedios O que se deve esperar dos 

remedios 
57 p. maio/1938 

Livro 19 Os exames medicos periodicos  63 p. maio/1938 

Livro 20 Doenças mais communs no Brasil  48 p. maio/1938 

Livro 21 Como estudar com proveito  60 p. maio/1938 

Livro 22 Saude e doença A vida e a morte 55 p. maio/1938 

TABELA 1 | Títulos da Bibliotheca Popular de Hygiene. 

 
O plano da coleção pautava-se em uma compreensão da higiene partilhada pelos 

médicos, no período, como se pode observar pelo exame de obras como Noções de 
higiene (Peixoto 1939) e Compendio de hygiene (Fontenelle 1925), produzidas a par 
da atuação dos seus autores em lugares de destaque no campo médico e educacional: 
a docência na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e na Escola Normal do Distrito 
Federal. Os apontamentos de Fontenelle sobre a divisão da higiene são significativos 
quando se busca compreender o plano adotado por Barroso. Segundo afirma 
Fontenelle:  

O problema que a higiene tem inicialmente de considerar é a relação entre o 
indivíduo e o meio, desenvolvendo-se, depois, para incluir a relação entre os 
vários indivíduos que formam as coletividades progressivamente crescentes. Daí 
a sistematização das diversas questões em 3 partes: higiene do meio, higiene 
individual e higiene coletiva ou pública. A higiene individual inclui o estudo da 
evolução do indivíduo e o de suas propriedades mensuráveis, - a biometria, - bem 
como analisa as questões que se prendem aos cuidados corporais, ao vestuário, 
à alimentação e ao trabalho, tanto físico quanto mental. A higiene coletiva 
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considera o estudo das massas de população, quer pelo lado de seus 
característicos etnográficos, - a demografia, ou descrição do povo, - quer pelo 
lado de sua avaliação estatística, - a demometria, ou medição do povo, - e 
aprecia, em seguida, as condições especiais da vida urbana, da vida rural, da 
vida escolar e da vida profissional (militar, naval e industrial), aí se 
enquadrando também os importantes problemas sociais que são a eugenia, a 
puericultura e a luta contra as doenças transmissíveis, contra o alcoolismo e 
contra as outras intoxicações euforísticas. Um plano sistemático para o estudo 
da hygiene deve incluir também a questão da organização sanitária, - municipal, 
estadual, nacional e internacional, - de seus meios de ação e dos resultados a que 
pode chegar. 

Um programa mais limitado, como o do presente volume, inclui o estudo das 
noções básicas de higiene do meio e do indivíduo, seguido das linhas gerais da 
luta contra as doenças transmissíveis e as intoxicações euforísticas e das 
aplicações desses conhecimentos aos problemas especiais da higiene da criança, 
no lar e na escola. (Fontenelle 1925, p. 13-14). 

O exame do plano da BPH pode evidenciar a sua aproximação desse “programa 
mais limitado” a que se refere Fontenelle para delimitar sua própria obra, com uma 
ênfase bastante marcada nos aspectos ligados às doenças transmissíveis, o que pode 
ser mais bem compreendido quando se considera a longa trajetória de Barroso nos 
quadros da saúde pública e, mais particularmente, da profilaxia rural. 

2. UMA COLEÇÃO E VÁRIOS PROJETOS 

Em acabamento cartonado, apresentando entre 50 e 60 páginas, em média, os 
livros da coleção têm formato pequeno, aproximadamente 16x12, contendo ilustrações 
a bico de pena e fotografias em branco e preto. O projeto editorial foi sofrendo 
alterações significativas, após o primeiro ano de publicação da coleção, quando foram 
lançados os cinco primeiros títulos. Essas alterações incidiram sobre a capa, a tiragem 
e a definição do público a que se destinava. Em relação ao número de exemplares, 
houve uma redução da tiragem de 5.000 para 3.000 exemplares, por ocasião da 
publicação do livro 5, Os ares e a saude, único título lançado em 1936. Tal redução não 
foi acompanhada de uma variação no valor de venda, o qual se manteve o mesmo – 
1$500 –, ao longo de todo o período da publicação. É possível supor que o 
redimensionamento da tiragem seja um indicativo de que o empreendimento editorial 
não tenha obtido o alcance esperado, o que também pode ter justificado a sua 
reconfiguração, com vistas a atingir um segmento de público não previsto. Outra 
alteração importante pode ser observada na capa dos livros da coleção, redefinida no 
mesmo momento em que se operou a redução da tiragem. Alteração essa, cujos 
propósitos podem ser atribuídos tanto a uma intencionalidade de construir, pela 
imagem da capa, uma retórica mais contundente e convincente do valor dos preceitos 
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higiênicos para a preservação da saúde, quanto a questões de caráter técnico, ligadas 
ao surgimento de novas possibilidades gráficas ou, quiçá, a questões que envolviam os 
custos de produção. 

Essas reconfigurações podem suscitar a interrogação sobre a identidade dessa 
“biblioteca popular”, instigando a indagar o que, efetivamente, assegura o caráter 
unificador dessa coleção, uma série de livros apresentada inicialmente como popular 
e destinada a um público mais amplo, que passou a se dirigir também ao público 
escolar, e cuja publicação foi acompanhada por  alterações dos títulos, redução da 
tiragem e mudanças na capa, que, certamente, redundaram na redefinição da sua 
identidade visual. Esse conjunto de alterações pode, talvez, autorizar a pensar em 
vários projetos de uma mesma coleção, unificada em torno de um formato editorial 
“popular” e das assinaturas do autor, da editora e, mais tarde – naquela que pode ser 
considerada como uma segunda fase da coleção –, do educador Lourenço Filho, que 
cunhou a feição escolar desse empreendimento editorial originalmente “popular”. 

As mudanças na capa são significativas quando se busca responder a essas 
indagações que dizem respeito à unidade da coleção. Como adverte Cunha (1999, p. 
51), examinando os livros da coleção Biblioteca das moças, publicada pela Companhia 
Editora Nacional, entre 1935 e 1963, as imagens das capas dos livros não são 
desprovidas de significação. Como nos romances examinados pela autora, as capas dos 
livros da BPH apelam à imagem feminina. Os primeiros livros da coleção, publicados 
em outubro de 1935, trazem uma capa ilustrada com uma figura feminina de braços 
erguidos, sobre um fundo verde, no qual ganham visibilidade elementos que remetem 
a uma paisagem natural. Como a pairar, a mulher tem diante de si, em escala reduzida 
e em plano inferior, os traços de uma cidade.  

De costas para o leitor, num plano elevado, em meio à paisagem natural, a figura 
feminina se destaca. De frente para a cidade, suas mãos erguidas para os céus e seu 
olhar dirigido para o alto parecem clamar pela saúde para todos, ao mesmo tempo em 
que parecem sustentar o título da obra, que figura como espécie de divisa da campanha 
a que se lançara o autor. A imagem aciona uma série de representações sobre a mulher. 
A associação entre a figura feminina e os cuidados com a saúde, sugerida na imagem 
de capa dos primeiros livros, ganha expressão nos títulos da coleção, entre eles o 
primeiro, A casa e a saude, cuja temática interpela a mulher, enredando-a no rol das 
atividades relacionadas ao ambiente doméstico. Representada fora desse ambiente, a 
mulher-natureza, erigida como redentora, vela pela cidade-casa na capa dos primeiros 
títulos da coleção. A partir do livro 5, Os ares e a saude, único título publicado em 
1936, a coleção passou a contar com uma nova capa, mantendo-se os padrões gráficos 
do texto praticamente inalterados.  

A figura feminina, associada à ideia de saúde e construída em continuidade à 
natureza, parece constituir-se no elo que liga os dois formatos assumidos pela capa. 
Apesar da possível continuidade, não deixa de ser curiosa essa variação em torno de 
um mesmo motivo, para compor um espaço central no projeto da coleção, aquele que 
ocupa o primeiro plano na interlocução com o leitor. A questão mostra-se ainda mais 
instigante quando se tem presente que essa mudança se dá em um momento-chave na 
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constituição da coleção, coincidindo com a redução da tiragem e precedendo a sua 
destinação ao público escolar. Não mais de costas, a figura feminina, que ocupa o 
centro da fotografia retocada que compõe a nova capa dos livros da coleção, não fita o 
leitor. Disposta em diagonal, a jovem mulher, também situada em um plano elevado, 
com um ar relaxado e embevecido, em meio a uma paisagem campestre, contempla a 
beleza das flores. Imersa em uma paisagem natural, vestida em um traje branco, 
cuidadosamente bordado, como a simbolizar a pureza, a inocência e o esmero, a 
mulher parece suportar a consigna da campanha de Barroso – SAÚDE para TODOS, 
gravada a seus pés.  

Na nova disposição, o subtítulo da coleção ganha destaque em relação ao título, 
impondo-se pelo tipo e tamanho das letras, bem como pela cor laranja, mesmo tom 
das flores, que promovem a alegria, o relaxamento e a sensação de bem-estar à jovem, 
sentada num campo cujo tom remete à aridez. Como nas capas dos romances 
examinados por Cunha (1999, p. 59), as mulheres figuram em uma postura de espera, 
com um olhar vago e sonhador; a presença das flores não é casual, já que, como sugere 
a autora, “a imagem de germinação, representada pelas flores em botão confunde-se 
com imagens de espera, de nascimento e faz referência à tipificação romântica, de um 
culto à natureza que se apresenta sempre festiva, harmoniosa, edulcorada”. 

Distantes de piolhos, percevejos, pulgas e a salvo dos riscos do fumo, do álcool e 
dos comportamentos considerados reprováveis, de que tratam os volumes da coleção, 
as imagens de mulher que ilustram os dois formatos de capa parecem assegurar ao 
leitor a possibilidade de redenção dos males físicos e morais enunciados. Se as 
temáticas abordadas se articulam em torno das ameaças de toda ordem a que estão 
expostas as pessoas de todas as idades, a tranquilidade que emerge da paisagem 
campestre parece encontrar um equivalente na promessa de felicidade humana, pela 
adesão aos preceitos higiênicos, postos em circulação pelos livros da coleção. 

Mais ou menos coincidentes com os momentos de reconfiguração pelos quais a 
coleção foi passando, a disposição dos elementos que compõem a capa instiga a pensar 
sobre os possíveis efeitos dos dispositivos tipográficos nos modos como se pretende 
convocar o público leitor. Em conjunção com a imagem que ilustra a capa, essa 
disposição pode oferecer indícios sobre as representações dos editores em relação às 
competências de leitura do público a que se dirigiam os livros da coleção (Chartier 
1996).  

3. A CONSTITUIÇÃO DE DISTINTOS PÚBLICOS  

As mudanças no projeto da coleção não se limitaram às alterações que foram sendo 
introduzidas no conjunto dos títulos inicialmente previstos, na sua sequência e na 
distribuição dos assuntos, à redução da tiragem e ao layout da capa. Elas podem ser 
observadas também em relação à definição do público leitor a que se destinavam os 
livros e aos modos como esse público foi sendo constituído. O processo de constituição 
dos leitores pode ser observado por meio do exame dos prefácios e dos textos 
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introdutórios, tomados como protocolos de leitura, espaços de interlocução com o 
leitor que visam estabelecer um contrato de leitura e conformar a leitura dos textos às 
intenções do autor. 

Versando sobre a escolha, o preparo e a digestão dos alimentos, o segundo volume 
do livro 2 traz uma introdução, na qual o autor retoma, de forma resumida, os assuntos 
abordados no primeiro volume e apresenta brevemente os conteúdos que seriam 
tratados. Na indicação dos cuidados a serem observados no trato com os alimentos, 
emerge um dos alvos privilegiados das orientações que percorrem as obras da coleção: 
as mulheres, concebidas como donas de casa, responsáveis pela administração da casa 
e pelos cuidados com a família. O discurso por meio do qual se apresenta aquilo que 
era considerado como um conjunto de “noções utilíssimas” – que não deveriam ser 
ignoradas por ninguém – inscreve as mulheres em uma rotina que inclui inspeção, 
fiscalização, direção na escolha e preparação dos alimentos, exigindo delas o 
conhecimento da culinária e, ao mesmo tempo, do modo como se processava a 
digestão.  

Numa coleção orientada segundo o intento de atingir a um público amplo, não 
apenas as mulheres serão chamadas a se responsabilizar pelos cuidados com a saúde, 
como se poderá observar pelo exame de alguns desses espaços de interlocução com o 
leitor. O texto “Aos pais e aos professores”, com que se abre o sexto livro, dá conta da 
inflexão no projeto da série, expressa, entre outros indícios, na configuração do seu 
público leitor. Buscava-se, a partir de então, fazer chegar as prescrições contidas nos 
pequenos livros aos professores e às crianças que frequentavam as escolas. O exame 
dessa inflexão pode oferecer elementos significativos para responder à indagação 
sobre as intervenções por meio das quais se procura tornar escolares objetos 
inicialmente pensados para um público mais amplo. O texto, que cumpre a função de 
prefácio, marca o redirecionamento da coleção, reafirmando como destinatário o 
grande público, mas, ao mesmo tempo, convocando um novo segmento, ausente nos 
livros anteriores, a aderir à campanha em prol da saúde, a que se alinhava o 
empreendimento editorial: 

Este livrinho, embora pretendendo ser uma cartilha para toda a gente, destina-
se particularmente aos pais e aos professores como guia da instrução sanitária, 
a poupar o trabalho de procurar e coordenar assuntos. Assim uma espécie de 
sumário da higiene. (Barroso, BPH, 6 1937, p. 3). 

Apresentados em forma de decálogo, os assuntos são organizados, nesse volume, 
de modo a poupar os esforços dos pais e dos professores na obra de formação das 
“gerações futuras”. Aliando educação sanitária e educação cívica, como faces de uma 
mesma moeda, o projeto de formação das crianças que perpassa esse livro toma a casa 
e a escola como espaços privilegiados, convocando o esforço solidário de pais e 
professores. O autor, erigindo-se ao papel de “velho educador”, apela pela instrução 
sanitária das crianças, recomendando que se dedicasse um tempo diário a esse mister, 
fosse no âmbito das práticas escolares cotidianas, fosse nos serões noturnos realizados 
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no ambiente doméstico. A forma de fazer chegar a mensagem da higiene a “todos os 
alumnos da escola” vem minuciosamente descrita: leitura, explicação, explanação dos 
dez mandamentos de um capítulo por dia, todos os dias úteis, após a instrução cívica. 
As representações sobre as capacidades leitoras das crianças que frequentavam a 
escola tornam-se visíveis na operação que fragmenta os textos em unidades 
numeradas, quebrando a sua continuidade ininterrupta e tornando “a ordem do 
discurso imediatamente mais legível”.  

Alguns dispositivos são centrais no movimento de reorientação da coleção, que 
teve como alvo constituí-la como um objeto apropriado ao público escolar, movimento 
esse que teve no sexto livro o seu marco. Um primeiro deles é essa carta com que se 
abre o livro, explicitando, pela primeira vez, já no início da obra, o público visado, 
neste caso, um novo público, convocado a aderir às prédicas da higiene. Cabe 
considerar, também, o formato assumido por esse livro que marca a reorientação da 
coleção. Composta por 23 capítulos, a obra funciona como uma espécie de novo 
catálogo da coleção, procurando cumprir a dupla função de reunir os temas abordados 
nos títulos já publicados e, quiçá, anunciar assuntos que seriam abordados nos livros 
que viriam.  

Como parte desse redirecionamento do empreendimento editorial, a partir do 
volume seguinte, a publicação passou a contar com um apêndice, contendo 
orientações para o professor primário. Desse modo, buscava-se, ao mesmo tempo, 
ampliar o público leitor da coleção – pela sua destinação, entre outros leitores, ao 
público escolar – e configurar os livros como objetos escolares. Esse apêndice, 
assinado pela Seção Editora, da Companhia Melhoramentos de São Paulo, sob a 
direção de Lourenço Filho, era anunciado, no verso da folha de rosto, nos seguintes 
termos: “Aos srs. professores: Para utilização da matéria deste volume, em aulas de 
EDUCAÇÃO HIGIÊNICA, vide ‘Apêndice’” (Barroso, BPH, 7 1937, s.p.).  

Os prefácios e os textos introdutórios publicados nessa segunda fase da coleção 
cumprem, em grande medida, a função de apresentação dos temas abordados, 
servindo também ao propósito de justificar a importância do seu tratamento. Em meio 
a esse discurso, que guarda o tom de apresentação e justificativa, é possível flagrar 
indícios do diálogo que o autor procura estabelecer com os leitores visados, o que 
permite capturar os movimentos de constituição do público da coleção, como se pode 
observar no livro 11. Articulado em torno da justificativa quanto à forma adotada no 
tratamento da questão do parasitismo, que redundou na divisão dos assuntos do livro 
11 em dois volumes, o prefácio do primeiro deles traz elementos para a compreensão 
do público a que se dirigia a coleção, possibilitando capturar o sentido da expressão 
“saúde para todos” que lhe serve de subtítulo: 

Como os demais livrinhos desta série, estes dois são destinados aos leigos à 
medicina – homens formados, chefes de família, donas de casa, professores, 
estudantes e destes mui particularmente os habitantes do interior, - dos povoados 
e habitações rurais. (Barroso, BPH, 11, v. I 1937, p. 5). 
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Reunindo um conhecimento “util e pratico”, apresentado em uma linguagem clara, 
compreensível e acessível “a qualquer grau de cultura intelectual”, esse volume, que 
dá início ao estudo dos parasitas, retoma e explicita o projeto de publicação da coleção: 
uma série de “livrinhos” que deveria oferecer a “toda a gente” as informações de que 
necessitava “para seu governo e para sua defesa”. Os sentidos dos termos “popular” e 
“para todos”, presentes na nomeação da coleção, ganham aqui o sentido do grande 
público composto por todos os “leigos à medicina”, incluindo, como destaca o autor, 
os “homens formados, chefes de família, donas de casa, professores, estudantes”, com 
destaque para as populações rurais, também tratadas pelo autor como “roceiros”.   

Alguns dos destinatários da coleção são também nomeados no texto introdutório 
da obra O mundo dos microbios: os microbios malfazejos (BPH 12, v.II), que procura 
convocar a atenção de um público bastante amplo, mas segmentado em relação à 
utilidade dos conhecimentos postos à sua disposição no pequeno livro: 

As donas de casa, os industriais, os fabricantes, os vendedores de utilidades 
precisam saber de onde provêm, como aparecem, como vivem os micróbios 
estragadores ou saprofíticos para deles se livrarem; os agricultores, os 
criadores, os médicos têm necessidade de conhecer, evitar, combater os 
patogênicos. (Barroso, BPH, 12, v. II 1938b, p. 6). 

Sob o título “A acção individual no combate ás doenças”, o prefácio do livro 16, que 
aborda os meios de evitar as “doenças que pegam”, pode ser lido como uma apologia 
do poder da medicina, no combate incessante às doenças. Nele, vão desfilando, uns 
após os outros, os feitos da medicina contra a ação devastadora de doenças como 
cólera, peste bubônica, febre amarela, varíola; os progressos da higiene e da medicina 
preventiva e o seu papel na redução da mortalidade por quadros como a gangrena, a 
infecção puerperal, o tétano dos recém-nascidos, a raiva e a difteria, por exemplo; o 
protagonismo dos médicos na orientação dos poderes públicos; o papel de homens 
notáveis como Oswaldo Cruz. Em contraposição a todos esses avanços, as resistências 
dos indivíduos figuram como mote para convocar os leitores a assumirem a sua parcela 
de responsabilidade na campanha de prevenção das doenças. O leitor aqui pressuposto 
é convocado por meio de um genérico “todos”. 

É preciso pois tudo fazer para levar a convição a todas as consciências, insistir, 
e insistir na vulgarização das noções que todos devem possuir em benefício 
próprio e dos seus semelhantes. Muitos males que infelicitam a humanidade já 
teriam desaparecido se cada indivíduo, com a sua pessoa, com a sua família, na 
sua casa, praticasse os conselhos que lhes formulam os médicos e os sanitaristas. 
(Barroso, BPH, 16 1938, p. 4). 

No penúltimo livro da coleção, intitulado Como estudar com proveito, o autor 
retoma a interlocução com o público escolar, convocando professores e estudantes, 
pais e médicos escolares a se beneficiarem das contribuições da biologia, nos misteres 
da educação: 
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É destinado pois, este livrinho, aos professores, aos pais, aos médicos escolares, 
às guardiãs de saúde, aos próprios estudantes mais adiantados das séries 
primárias, aos do grau secundário, superior e profissional. 

É do bom professor que resulta o bom discípulo, assim como tambem é do bom 
discípulo que o professor ganha renome. Um e outro têm que colaborar para o 
ensino e colocar no limiar de suas atividades os ensinamentos que se vão 
desenvolver nas páginas a seguir. Nellas se encontrará o A, B, C dos educadores 
e dos educandos, quando dispostos a tornar uma realidade os seus esforços. 
(Barroso, BPH, 21 1938, p. 5). 

Apresentando os assuntos tratados em alguns dos títulos da coleção, dando conta 
das mudanças no projeto original que se vão operando, procurando justificar a 
relevância das temáticas abordadas, os textos introdutórios permitem uma 
aproximação dos públicos visados pela Bibliotheca Popular de Hygiene, em seus 
distintos momentos de constituição. Se o discurso dos prefácios manteve o seu 
insistente chamado para um público ora convocado como “todos”, ora mais 
claramente identificado, dirigindo-se, em outro momento, aos professores e também 
aos pais, a interlocução com o público escolar e a configuração dos “pequenos livros” 
como objetos escolares foram asseguradas pela permanência, a partir do sexto livro, 
da advertência aos professores no verso da folha de rosto, bem como da introdução da 
orientação didática assinada por Lourenço Filho, que ganhou espaço a partir do sétimo 
livro, após a redução da tiragem de 5.000 para 3.000 exemplares. Aspecto que pode 
sugerir que a feição escolar da coleção se configurou como uma estratégia editorial, 
que visou ampliar o público de um empreendimento editorial cujo sucesso começava 
a se mostrar duvidoso. 

Os livros da BPH, lançando mão de recursos retóricos voltados ao convencimento 
acerca da necessidade de adotar modos de vida saudáveis, inscrevem-se em um amplo 
programa educador, que se traduz em prescrições enunciadas de diferentes formas, as 
quais incidem sobre o detalhe. Guardadas as devidas proporções, as observações de 
Chartier (1994, p. 25) sobre as estratégias editoriais que tiveram lugar na Europa 
renascentista mostram-se pertinentes para se pensar o “papel pedagógico, 
aculturador, disciplinador, atribuído aos textos colocados em circulação para 
numerosos leitores”.  

No caso dessa coleção, o programa de educação e disciplinamento em que se 
inscrevem os textos pode ser lido em enunciados que permitem uma aproximação do 
lugar do impresso na educação higiênica da população. O intento fundamental é o de 
“abolir ou transformar hábitos tradicionais e arraigados” (Barroso, BPH, 8 1937, p. 7), 
pela constituição de atos voluntários e conscientes em gestos automáticos, quase 
inconscientes. Para tanto, os pequenos livros parecem organizar-se com vistas a 
responder à exigência de “tudo fazer para levar a convicção a todas as consciências, 
insistir, e insistir na vulgarização das noções que todos devem possuir em benefício 
próprio e dos seus semelhantes” (Barroso, BPH, 16 1938, p. 4). A proposta de educação 
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sanitária, configurada em forma de “noções” postas em circulação por meio dos livros 
da coleção, tem os seus contornos definidos em função da utilidade dos 
conhecimentos. Assim, segundo preconizava Barroso, a obra de divulgação dos meios 
de evitar as doenças “não carece ir além do necessario para fazer compreender e 
justificar as regras traçadas [...] Mostrar, de um lado as vantagens do conselho, de 
outro lado os inconvenientes do abandono” (Barroso, BPH, 18, v. I 1938, p. 19). 
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O ENSINO DE HISTÓRIA NATURAL NO GINÁSIO PARANAENSE NO INÍCIO DO 
SÉCULO XX 

PALAVRAS CHAVE 

Colégio Estadual do Paraná, Ginásio Paranaense, Cultura Escolar. 

 

O tema deste estudo nasceu de um trabalho conjunto entre professores do Centro 
de Memória do Colégio Estadual do Paraná (CEP – PR) e pesquisadores do Museu da 
Escola Paranaense (MEP). As duas equipes estão realizando a higienização, 
catalogação e pesquisa do acervo material do atual Colégio Estadual do Paraná que 
completará 170 anos em 2016.  Este estudo objetiva fazer uma análise do acervo 
material adquirido para a disciplina de História Natural, nas primeiras décadas do 
século XX, pelo então Ginásio Paranaense. 

Este trabalho se insere, portanto, na linha de pesquisa da cultura escolar. Tal 
conceito considera os aspectos que envolvem hábitos e práticas cotidianas, que se 
transmitem de geração a geração e caracterizam a especificidade de um determinado 
acervo (VINÃO FRAGO, 1996). Acrescente-se ainda que, segundo Escolano Benito 
(2010), a cultura material e a tecnologia, surgidas no ambiente escolar, influenciam a 
dinâmica de funcionamento das instituições de ensino.  

Para estes autores, a tecnologia empregada no meio escolar, representada pelo 
conjunto de objetos e equipamentos, não é neutra e expressa um conjunto de valores 
dos envolvidos na organização escolar. Dessa forma, o aspecto físico, acrescido 
desses valores simbólicos, definem as concepções de ensino que norteiam o trabalho 
pedagógico.  

Ainda que a história do ensino possa avocar uma tradição já amplamente secular, 
o estudo histórico dos conteúdos do ensino primário ou secundário raramente 
suscitou o interesse dos pesquisadores ou do público (CHERVEL, 1990). Por isso, 
consideramos de fundamental importância a pesquisa dos saberes escolar e de seus 
objetos pedagógicos. 

No decorrer do século XIX foram criados alguns liceus nas províncias brasileiras, 
estas instituições de ensino tinham como finalidade principal a formação de quadros 
para os recém-criados cargos públicos do império, em um contexto de consolidação do 
Estado brasileiro pós-independência. Assim, em 1846, foi criado o Liceu da Comarca 
de Curitiba, que pertencia a São Paulo. 

Com o passar do tempo, o Liceu, que teve funcionamento instável em suas 
primeiras décadas, devido ao número ainda reduzido de matrículas, cedeu lugar ao 
Instituto Paranaense e, este, por sua vez, foi substituído pelo Ginásio Paranaense, 
criado logo após a Proclamação da República.  

Em 1904 foi construído um edifício para abrigar as instalações do Ginásio, que com 
o passar dos anos tornou-se modelo no Estado em termos de organização do espaço 
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escolar. Nesta edificação, foram construídas nove salas de aulas adaptadas para as 
finalidades de cada disciplina.   

Juntamente com a modernização predial foi empreendido um conjunto de 
medidas pedagógicas e curriculares relacionadas à equiparação ao Ginásio Nacional 
(atual Colégio Pedro II – Rio de Janeiro). O processo de equiparação tinha a finalidade 
de uniformizar o ensino secundário brasileiro. Os materiais adquiridos, entre o ano da 
construção do edifício em 1904 até a década de 1920, demonstram um grande avanço 
no que diz respeito ao entendimento da importância de objetos pedagógicos, 
sobretudo para a área das Ciências Físicas e Naturais.  

Atualmente, estes materiais estão provisoriamente guardados em uma estrutura 
anexa ao Colégio Estadual do Paraná de cerca de 380m², que sediará o Centro de 
Memória do Colégio Estadual do Paraná. O inventário deste acervo teve início em 
junho de 2015, com meta inicial de 12 meses de trabalho antes da realização das 
pesquisas museológicas.  

Entre os elementos materiais, foram inventariados diversos modelos da família 
Deyrolle, de Paris, que estiveram a disposição dos lentes da cadeira de História 
Natural, do Ginásio Paranaense.  

As principais fontes históricas utilizadas neste trabalho são os relatórios da 
Secretaria de Governo dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, do 
período compreendido entre as duas primeiras décadas do século XX, disponibilizados 
pelo Arquivo Público do Estado do Paraná. Além dos Decretos, os regulamentos de 
ensino e os próprios materiais pedagógicos, elementos visivelmente determinantes 
para a concessão da equiparação, amparada pelo Decreto 5.742, de 30 de outubro de 
1905.  

Logo após a aprovação do Código dos Institutos Oficiais de Ensino Superior e 
Secundário, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, pelo Decreto nº 3.890 de 
1º de janeiro de 1901, teve início na Secretaria do Interior, Justiça e Instrução Pública 
do Estado do Paraná, em especial na diretoria de Instrução Pública, uma intensa 
movimentação no sentido de se adequar aos termos do referido código. 

O programa do Ginásio Nacional já vinha sendo adotado no Ginásio Paranaense 
desde 1893, no entanto, já havia a inquietação do então Superintendente Geral do 
Ensino, Dr. Victor Ferreira do Amaral e Silva quanto à baixa qualidade de ensino e a 
insuficiente disponibilidade de materiais, bibliografias, corpo técnico qualificado, 
mobílias e espaço físico. Esta mesma preocupação prosseguiu aos anos seguintes, e em 
1901, já estavam definidos pelo Ministério da Justiça, os parâmetros nacionais para a 
equiparação do ensino secundário. Uma das exigências era a instalação de laboratórios 
de Física, Química e História Natural. 

Tais inquietações parecem ter dado resultados, pois no relatório de 1902, consta 
que o governo já tinha a planta do edifício destinado especialmente ao Ginásio, 
alterando o discurso de Victor do Amaral, no relatório de 31 de dezembro de 1903. 
Convencido de que o prédio pequeno, situado à Rua do Aquidaban (atual Emiliano 
Perneta) seria substituído, se limitou a retratar e a sugerir resolutivas para outras 
particularidades, como a necessidade de criação de laboratório de Física e Química, 



 

 
 

6 

sugerindo também ao governo a aquisição de equipamentos e materiais diretamente 
da Europa. 

Com a inauguração em 1904 do novo prédio, sob a direção do Dr. Reinaldo 
Machado, foi realizado a transferência do Ginásio e Escola Normal. Ao que tudo indica, 
o diretor da instrução tinha as mesmas preocupações que Victor Ferreira do Amaral e 
Silva, reforçando a necessidade da equiparação do principal instituto de ensino do 
Paraná ao Ginásio Nacional, bem como a necessidade de mapas, murais e esferas 
(globos) para o ensino de Geografia e História. 

Dentre os trabalhos que fundamentaram esta pesquisa sobre os novos métodos de 
ensino, no período 1900 - 1920, consideramos necessário destacar os textos 
produzidos por Rui Barbosa, sobre a Lição de Coisas, baseados no Dictionnaire de 
Pédagogie et d'Instruction Primaire e os trabalhos de Calkins, da escola americana, 
sobre o uso do objeto concreto em sala de aula. Ambos tiveram o objetivo de discutir 
o método intuitivo como fundamental no desenvolvimento das atividades escolares no 
final do século XIX e início do XX. Nas duas perspectivas, para o aluno adquirir uma 
ideia abstrata do conhecimento era necessário o “fazer ver, observar, tocar e discernir 
as qualidades de certos objetos por meio dos cinco sentidos” (VALDEMARIN, 2004), 
pois só conhecendo os objetos e fatos da natureza e da indústria o aluno poderia 
internalizar os conhecimentos.  

Os materiais analisados estão divididos por áreas de conhecimento da cadeira de 
História Natural do Ginásio, tais como: Anatomia Humana (manequim de anatomia 
humana em tamanho natural, composto por diversas peças, vulgarmente conhecido 
como “Esfolado”, modelo de mão humana ampliada, mostrando detalhes dos sistemas 
muscular, circulatório e cutâneo, peça ampliada de uma semi face humana em corte 
longitudinal/central, mostrando detalhes anatômicos do interior das narinas esquerda 
e direita); Anatomia Vegetal (duas representações ampliadas em secção transversal de 
caule, uma representação ampliada de uma secção longitudinal de raiz, uma 
representação ampliada de uma secção transversal de folha mostrando detalhes da 
anatomia interna e das faces adaxial e abaxial, representação ampliada da germinação 
de monocotiledônea, formada por um conjunto de quatro peças, uma representação 
ampliada da germinação de eudicotiledônea, formada por um conjunto de três peças). 

As investigações relacionadas aos materiais utilizados na escola aumentaram nas 
últimas décadas, devido ao alargamento da noção de objeto e de fonte histórica. O 
surgimento e desaparecimento, bem como o uso desses artefatos materiais podem 
demonstrar práticas e concepções educativas, constituindo, assim, aspecto 
significativo da cultura escolar (SOUZA, 2007).  

Neste trabalho pudemos observar a preocupação de professores e legisladores do 
Estado do Paraná quanto à aquisição e uso de materiais pedagógicos na escola a partir 
de meados do século XIX. Neste período foram realizadas inúmeras construções de 
diversos prédios escolares além do surgimento de um moderno mobiliário escolar e 
novos materiais pedagógicos. Também surge uma indústria especializada em objetos 
produzidos para as escolas, com a finalidade de mostrar tais produtos industriais como 
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forma de promoção e modernização educacional, apresentados em exposições 
pedagógicas internacionais (SOUZA, 2007). 
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PALAVRAS-CHAVE 

Intelectuais, leituras, Escola Militar 

 

A historiografia tem demonstrado a intensa atuação de intelectuais militares no 
Império do Brasil, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX. Os militares 
aparecem na historiografia brasileira, tratados como um grupo que se particulariza na 
conjuntura de derrubada da monarquia, bastante identificado com lideranças 
definidas por sua adesão ao positivismo. O papel da Guerra do Paraguai, a formação 
da Escola Militar e as dificuldades encontradas com relação à sua inserção qualificada 
no aparelho de Estado do Império são os fatores destacados como móveis da ação 
política militar, com ênfase na chamada mocidade militar, ou seja, os jovens oficiais 
da Escola Militar da Praia Vermelha.  

Na historiografia educacional, a formação especificamente militar é citada no 
âmbito do ensino superior do século XIX, e, na outra ponta, os oficiais, principalmente 
do exército, aparecem como professores, desde o início do século XIX, como autores 
de manuais escolares, sobretudo de História e Matemática, articulistas de periódicos 
que veiculavam os temas educacionais, e o maior destaque, no século XIX, é conferido 
a Benjamin Constant, que encarnou as funções de professor e dirigente, chegando a 
ocupar o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, criado nos primeiros 
anos republicanos.  

Nossas pesquisas têm tratado das redes intelectuais que se formaram no interior 
da corporação e que tornaram possível a ação organizada, dentro e fora do exército, e 
potencializaram a participação individual e coletiva nos debates político e educacional, 
que estiveram intimamente relacionados no período que abrange a segunda metade 
do século XIX e primeira metade do XX. A nosso ver, ao mesmo tempo em que 
partilhavam o repertório intelectual de sua época, os intelectuais militares, 
especialmente do exército, usufruíram de uma experiência própria comum, construída 
na confluência de sua formação e de sua atuação profissional.  

Expandindo, então, a noção de formação, para além da formação especificamente 
escolar de nível superior – como tem enfatizado a historiografia a respeito de sua ação 
política, que concentra a atenção na Escola Militar – pensamos os elementos 
constitutivos da formação de maneira mais abrangente, incluindo os espaços de 
direção institucional, as comissões, a congregação da Escola Militar, as conferências e 
círculos militares como espaços de formação de dirigentes, considerando-se a 
capacidade de direção como parte da função social do intelectual. Interessa-nos 
perquirir o processo de construção desse percurso, que implica reconstituir trajetórias 
de formação que estão para além dos estudos formais em nível secundário e superior. 
As leituras propiciadas pelo acesso a livros e periódicos foram elementos fundamentais 
na constituição de sensibilidades e representações que integravam o momento 
ocidental. Pensar os militares como produtores e mediadores culturais apresenta-se 
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como pressuposto da compreensão de sua participação nos debates e definições das 
políticas relativas à educação escolar.   

 No cenário cultural de fins do Império no Brasil, oficiais do exército atuaram 
como literatos, articulistas em jornais, integrantes de associações de caráter político-
cultural. A formação que obtinham na Escola Militar integrava a qualificação que lhes 
permitia inserir-se na restrita parcela intelectualizada da população. Sobretudo na 
cidade do Rio de Janeiro, capital do Império e sede da Escola, a vida intelectual gerava 
redes de sociabilidade que envolviam os intelectuais militares. 

 Neste trabalho, nossa atenção se volta para um acervo particular, listado em 
documento encontrado no Arquivo Nacional, referente à biblioteca pertencente a um 
dos lentes da Escola Militar, falecido no ano de 1873. O tenente-coronel Henrique 
Amorim Bezerra atuava, na década de 1870 como secretário da Escola Militar, tendo 
assumido o comando da mesma interinamente, nas ausências do seu comandante, o 
tenente-general Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão, partia em viagem, 
sobretudo no período da Guerra do Paraguai. 

 Em ofício de 28 de março de 1873, o comandante da Escola Militar dirige-se ao 
Ministro da Guerra, solicitando sua autorização para a compra de parte dos livros da 
biblioteca pessoal do tenente-coronel falecido. Afirma que tal acervo totalizava mais 
de 3.000 livros, dos quais havia selecionado 805 títulos que seriam de interesse da 
Escola, visando enriquecer sua biblioteca, então ainda pouco expressiva. O próprio 
imperador teria examinado pessoalmente o catálogo da referida biblioteca. Na parcela 
selecionada do acervo, o então comandante indicava que as obras escolhidas 
totalizariam 1.329 volumes, além de 92 números de diversos jornais. Para efetuar a 
compra, o comandante havia solicitado que o livreiro Dupont, estabelecido na cidade 
do Rio de Janeiro, fizesse a avaliação do acervo selecionado. 

 Embora a seleção feita para a compra tenha sido orientada pelos objetivos 
estritos dos estudos da Escola Militar, já que se destinava à oferta de materiais de 
estudos dos estudantes, a análise da listagem permitiu que avaliássemos aspectos 
importantes da formação dos intelectuais militares, para além do currículo dos cursos 
de formação.  

Uma questão conceitual a ser enfrentada na presente investigação diz respeito à 
categoria de intelectual. O conceito interessa, particularmente, ao conjunto de 
reflexões a serem desenvolvidas na presente pesquisa, tendo em vista que a própria 
possibilidade de constituição do que aqui denominamos intelectualidade militar 
encontra-se intimamente relacionada às tramas sociais constituídas no âmbito do 
Estado liberal e às funções que passaram a ser assumidas pelas forças militares. 

Por outro lado, é na busca da historicidade do conceito que podemos assinalar os 
limites de uma definição tão abrangente e tão fortemente marcada pela teoria clássica. 
O confronto com os vestígios que o passado nos oferece à leitura, no nosso caso, 
voltados para os intelectuais militares, permite-nos perceber o quanto a atividade 
prática, o fazer propriamente dito permeia a formação dos oficiais militares (ALVES, 
2002), e permanece como demanda central do próprio grupo que lidera as 
formulações de pensamento no interior da corporação. 
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Sirinelli (2003) elabora uma proposição metodológica para o estudo dessa 
categoria que enfatiza a função das redes de sociabilidade que se constroem associadas 
à atividade intelectual. Este autor chama a atenção para as dificuldades de delimitação 
empírica da abrangência dessa categoria, que pode ser definida por um critério 
extensivo – abarcando tanto os criadores como os “mediadores” culturais (p. 242) – 
ou por um critério restritivo, associado à noção de engajamento, que privilegia a 
atuação como ator no cenário social e político. Do ponto de vista metodológico, 
aconselha o uso combinados das duas acepções, que não são excludentes, partindo-se 
de uma definição ampla, sob a condição de, em determinados momentos, fechar a 
lente, no sentido fotográfico do termo (p. 243). 

Quanto ao que denomina estruturas elementares da sociabilidade (p. 248), 
prioriza duas fontes que permitem, de maneira mais eficiente, que o historiador 
mapeie essas redes que indicam os laços que unem ou afastam grupos de intelectuais: 
as revistas e os manifestos ou abaixo-assinados (p. 249). Para além das posições 
doutrinárias ou políticas, Sirinelli considera que a atração e a amizade e, a contrario, 
a hostilidade e a rivalidade, a ruptura, a briga e o rancor desempenham igualmente 
um papel às vezes decisivo (p. 250). Em todas as circunstâncias, adverte para a 
historicidade que demarca e particulariza, tanto a definição de intelectual, quanto as 
características dessas estruturas de sociabilidade. 

Há dois aspectos importantes a frisar no tratamento da questão dos intelectuais 
militares brasileiros na relação com as práticas culturais europeias: 

Se, por um lado, o campo intelectual do Brasil do século XIX e início do XX é uma 
construção que abrange muitas esferas, o campo militar tem a sua especificidade. Os 
intelectuais militares participam, simultaneamente, dos campos militar, intelectual e 
político. Isso não significa, entretanto, considerá-lo de forma isolada, com uma 
dinâmica própria, distinguível de outras esferas no espaço social. 

A problemática do contato com práticas e textos europeus, sobretudo franceses, 
repõe a questão de como tratar as trocas intelectuais que marcaram a intelectualidade 
brasileira em geral, como uma espécie de experiência particular.  Procuraremos evitar 
a abordagem tradicional da história das ideias produzida no Brasil, de que há uma 
assimilação deformadora de ideias originais da Europa, levando em conta a 
contribuição da vertente historiográfica brasileira defensora de que essas idéias, na 
sua matriz, não possuíam esse caráter tão homogêneo e acabado. 

Adotamos a perspectiva metodológica de tomarmos os impressos que compunham 
as leituras dos oficiais do exército brasileiro como produtos culturais que exigem 
tratamento particular de acordo com a sua especificidade. Na análise da lista que 
compôs o acervo da biblioteca do tenente-coronel Henrique Amorim Bezerra foi 
possível perceber como esse contato se expressava na enorme bibliografia em francês. 
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RESUMO  

Este texto apresenta algumas questões sobre os usos de manuais didáticos, no 
contexto dos exames de admissão ao ginásio, nas décadas de 1950 e 1960. Tais exames 
foram instituídos com a reforma Francisco Campos, de 1931, e perduraram 
oficialmente até a Lei n. 5.692/1971. Durante quarenta anos as crianças que desejavam 
prosseguir com seus estudos, após a conclusão do então chamado Curso Primário, 
eram obrigadas a se submeter a provas orais e escritas em quatro áreas de 
conhecimento: Português, Matemática, História do Brasil e Geografia do Brasil. Nessa 
discussão privilegiou-se a análise de memórias - por meio de narrativas orais e escritas 
publicadas em blogs e em livros - sobre os usos dos manuais didáticos destinados a 
preparação para os exames, bem como sobre o ensino de história do Brasil. As 
memórias sobre esse período instigam reflexões de como estudantes e professores 
interpretam a experiência da escolarização, mas principalmente são capazes de 
fornecer indícios sobre os diferentes usos dos livros dos exames de admissão, das 
práticas de leitura e de escrita contribuindo para dotar de inteligibilidade dimensões 
do saber histórico escolar e das práticas escolares no que concerne o ensino de história 
do Brasil.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

História do livro, práticas de leitura, exames de admissão ao ginásio. 
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1. INTRODUÇÃO 

Memórias postadas em blogs 1  e sites 2  dedicados aos exames de admissão ao 
ginásio, narrativas ficicionais e entrevistas orais realizadas sobre o mesmo tema3 dão 
conta do significativo lugar ocupado por esses exames na vida de diferentes sujeitos 
que o experienciaram, seja na condição de estudantes seja na condição de professores.  
Mesmo as compreendendo como representações do passado, as memórias sobre esse 
período instigam reflexões sobre os diferentes usos dos livros dos exames de admissão, 
permitindo pensar as práticas de leitura, as circunstâncias da compreensão e 
interpretação desses livros pela comunidade de leitores a qual eles se dirigiam: 
professores e alunos. Do mesmo modo contribuem para dotar de inteligibilidade 
dimensões do saber histórico escolar e das práticas escolares no que concerne o ensino 
de história do Brasil por meio de modos singulares de interpretação da experiência de 
escolarização, num dado momento histórico. 

No Brasil, durante quarenta anos, entre 1931 e 1971, crianças que terminavam o 
então denominado Curso Primário e que desejavam prosseguir com os estudos no 
Curso Secundário deviam se submeter aos exames de admissão. Eles eram 
obrigatórios e consistiam em provas orais e escritas em quatro áreas de conhecimento: 
Português, Matemática, História do Brasil e Geografia do Brasil. A inscrição para 
prestar os exames era paga, a idade mínima era de 11 anos e as provas eram realizadas 
nas escolas secundárias (públicas ou privadas) onde as crianças pretendiam estudar. 
Eram elaboradas, aplicadas e corrigidas pelos professores da própria escola, seguindo 
o programa oficial determinado pelas leis vigentes.   

A compreensão da criação e duração desses exames precisa considerar algumas 
questões que se articulam e se complementam. A primeira diz respeito à expansão do 
ensino secundário do país que, entre 1933 e 1953, considerando o número de 

                                                   
1 Web log ou diário da Web. Sítio da internet cuja estrutura permite atualizações rápidas a partir de acréscimos de 
artigos ou posts.   

2 Um blog também é um site, mas um site não é um blog. Pode-se dizer que a criação de um site exige requisitos 
de programação mais complexos que a de um blog. Além disso, os sites costumam ser criados para informar 
produtos/serviços de uma determinada empresa. Esclarece-se, porém, que os sites aqui citados não se referem a 
empresas, mas sim a pessoas físicas que criaram um site como meio para publicizar seu trabalho e também falar 
de si.  

3 A primeira fase da pesquisa Exames de admissão ao ginásio e o ensino de História do Brasil 
(Décadas de 1930-1970) inventariou 12 blogs e 4 sites que, dedicados em sua maior parte a experiências de 
escolarização, trazem memórias sobre os exames de admissão ao ginásio. Também realizou 14 entrevistas orais 
com professoras aposentadas que tanto fizeram os exames na condição de alunas quanto, já na condição de 
professoras, preparavam as crianças para a realização dos exames. A pesquisa também localizou um livro de 
história destinado a crianças chamado Admissão ao Ginásio, que mistura ficção e memórias do autor, Carlos 
Urbim, sobre sua experiência quando se preparava para os exames.  O referido projeto é financiado pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com concessão de bolsa produtividade em 
pesquisa. Teve sua primeira fase desenvolvida no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2016 (Processo: 
304878/2012-0). Uma segunda fase foi aprovada para ser desenvolvida no triênio 2016-20219 (Processo: 
310995/2015-9). 
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matrículas, cresceu 490%, enquanto os níveis de ensino primário e superior cresceram 
90% e 80%, respectivamente.  (Abreu, 2005, p.46).  Crescimento que não esconde o 
caráter elitista e excludente das políticas voltadas a este nível de ensino nesse mesmo 
período4.   Estudos apontam que ao ensino secundário, nas décadas de 1930 e 
1940, hipotecava-se a responsabilidade de educar os futuros dirigentes da nação 
(Reznik, 1992; Nunes, 2000, Dallabrida; Carminati, 2007). Constituiam-se em 
políticas que atendiam a uma parcela bastante reduzida da população, a classe média 
urbana, e reforçavam ainda mais as hierarquias e dualidades do sistema escolar 
vigente. Importante lembrar que somente o Curso Secundário preparava e dava acesso 
legal aos cursos superiores. As outras modalidades de ensino médio existentes – 
normal, industrial ou comercial – não permitiam tal acesso, segundo a Reforma 
Francisco Campos, de 1931. 

Os exames de admissão acabaram constituindo-se como um dispositivo ao mesmo 
tempo divisor e seletivo entre os ensinos primário e secundário. Eles mobilizavam não 
apenas o estudante, mas toda a sua família, pois obter a aprovação nas provas tinha 
uma importância social relevante. A seletividade e a distinção faziam parte de uma 
rede de significação simbólica que atribuía aos exames a ideia de senha para a ascensão 
social do estudante e, por extensão, da sua família (Nunes, 2000, Minhoto, 2007). 
 Entende-se que os dispositivos de seu funcionamento provocaram mudanças 
substantivas tanto na organização do currículo quanto nas finalidades de cada 
disciplina selecionada para os testes: Português, Matemática, História do Brasil e 
Geografia do Brasil. Isso porque se concorda que os exames exercem um papel 
regulador sobre a disciplina escolar chegando mesmo a alterar as finalidades 
inicialmente prescritas pelas políticas educacionais (Chervel, 1990). Certamente as 
escolhas dos conteúdos relativos à história do Brasil, feitas pela instituição de Ensino 
Secundário, a partir dos programas oficiais, contribuíram para reorganizar o próprio 
ensino dessa matéria no Curso Primário, haja vista a necessidade de preparação para 
os exames realizada tanto no ensino regular quanto em cursinhos ministrados 
especificamente para preparar as crianças - aquelas que podiam pagar – para prestar 
os exames.  

                                                   
4 Apenas para ilustrar, em 1954 havia 535.775 alunos matriculados em 1.771 escolas secundárias no país. Esse 
número representa apenas 6% da população com idade entre 12 a 18 anos, segundo o recenseamento de 1950. 
(ABREU, 2005, p.43). Além disso, é importante chamar a atenção que essas escolas eram fundamentalmente 
urbanas, nas zonas rurais eram praticamente inexistentes.   
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Outro fator relevante foi a formulação de duas importantes leis que visavam 
conferir organicidade ao secundário, a de 1931 e a 19425. Do mesmo modo, destaca-se 
a criação da Comissão Nacional do Livro Didático, em 1938, ligado ao governo federal, 
responsável pela avaliação dos manuais escolares destinados aos cursos Primário e 
Secundário. Relacionado a essas questões, e que acabou também por contribuir para 
a organização dos conteúdos de história do Brasil, está o crescimento das publicações 
didáticas destinadas ao Secundário, e também para a preparação dos exames, após a 
reforma de 1931. 

A obrigatoriedade dos exames constituiu-se em solo fértil para a emergência de 
um novo nicho no mercado editorial brasileiro: livros preparatórios destinados aos 
estudantes do 4o e/ou 5o ano 6  do Primário. Os livros dos exames de admissão 
alcançaram grande sucesso editorial, muitos deles com sucessivas edições até o final 
da década de 1960. Tais exames marcariam a memória de crianças e jovens do século 
XX. Aulas particulares nas casas dos professores ou em cursinhos especializados, 
concomitante ao último ano do Primário, era uma realidade para aqueles que 
pretendiam ascender ao Ginásio. Atrelado a esses “cursinhos” e “aulas particulares” 
estavam os livros publicados por diferentes editoras que se destinavam à preparação 
para os exames. Tais livros, inseridos nessa lógica de “preparação”, destinavam-se 
tanto a professores quanto a alunos. Os mais lembrados são os livros 
multidisciplinares, divididos em quatro partes - Português, Matemática, Geografia do 
Brasil e História do Brasil - e que traziam na capa os nomes dos professores 
responsáveis por cada disciplina, quase sempre professores reconhecidos 
nacionalmente.   

Deve-se chamar a atenção que as questões aqui apresentadas ainda são provisórias 
e carecem de maior adensamento tanto teórico quanto no que se relaciona a 
interpretação dos dados empíricos.  Ainda assim, mesmo atentando para os limites 
desse texto a proposta é apresentar algumas questões sobre os usos de manuais 

                                                   
5  Grosso modo pode-se dizer que os ensinos primário e secundário foram assim organizados: Ensino Primário 
dividido em dois cursos sucessivos - Elementar (duração de quatro anos) e Complementar (duração de um ano) - 
destinado aos alunos de 07 a 12 anos (Decreto-Lei nº 8.529, de 1946). A Reforma Francisco Campos (Decreto nº 
19.890, 1931), implantou os exames de admissão e organizou o Ensino Secundário dividido em dois cursos 
seriados: Fundamental (com duração de cinco anos) e Complementar, este último exigido para o acesso a alguns 
cursos superiores (com duração de dois anos).  Em 1942, o Ensino Secundário sofreu nova alteração com a 
Reforma Gustavo Capanema (Decreto-Lei nº 4.244). Ele foi dividido em dois ciclos: um primeiro de quatro anos, 
chamado de Ginásio, e um segundo de três anos, chamado de Colegial (Tinha dois tipos de cursos: Científico e 
Clássico). Essa organização foi alterada pela Lei n°. 5.692/71, que extinguiu os exames de admissão e unificou o 
Ensino Primário com o Ginásio, constituindo o Primeiro Grau, com duração de 8 anos (destinado aos alunos de 7 
a 14 anos) e o Segundo Grau, com duração de três anos (destinado aos alunos de 15 a 17 anos).  

6 Nem todas as crianças faziam o 5o ano, após a conclusão do 4º ano, se já tivessem idade e fossem aprovadas nos 
exames de admissão podiam concluir o Primário e se matricular no Ginásio. Caso fossem reprovados teriam que 
se matricular no 5º ano para concluir o Primário. Por essa razão era considerado pelos estudantes, famílias e 
professores como “ano de preparação”. Nas entrevistas orais e outras memórias, ex-alunos da época indicam que 
ser aprovado nos exames após a conclusão do 4º ano e não precisar cursar o 5º ano é motivo de distinção e de 
orgulho.   
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didáticos, no contexto dos exames de admissão ao ginásio, nas décadas de 1950 e 1960.  
A discussão foi construída por meio de narrativas orais e escritas publicadas em blogs 
e em livros que trazem memórias sobre os usos dos manuais didáticos destinados a 
preparação para os exames e sobre o ensino de história do Brasil.  

2. SOBRE OS LIVROS 

Na pesquisa já citada se escolheu dois dos livros dirigidos a estudantes e 
professores que mais circularam no período abordado:  

a) Programa de Admissão, que teve a primeira edição publicada pela Companhia 
Editora Nacional, em 1956.   Ele é assinado pelos professores Aroldo de Azevedo 
(Geografia do Brasil), Joaquim Silva e José de Arruda Penteado (História do Brasil), 
José Cretella Júnior (Português) e Osvaldo Sangiorgi (Matemática).  

b) Admissão ao Ginásio, publicado pela Editora do Brasil S/A, com provável 
lançamento entre 1943 e 1949. Seus autores são Aída Costa (Português), Marcius 
Brandão (Matemática), Aurélia Marino (Historia do Brasil) e Renato Stempniewski 
(Geografia do Brasil).  

Ambos os livros organizavam cada área de saber por meio de textos, alguns 
seguidos de imagens em preto e branco e coloridas, e havia também exercícios.  Essas 
obras tiveram dezenas de edições e milhares de tiragens e aparecem como índices de 
memória nas narrativas orais e escritas sobre os exames, o que certamente os 
credencia como relevantes para serem selecionados.  

LIVRO PROGRAMA DE ADMISSÃO, EDITORA COMPANHIA NACIONAL 

	
FIG. 1 CAPA DA 2ª EDIÇÃO, 1956 
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O livro Programa de Admissão foi editado pela Companhia Editora Nacional. 
Fundada em 1925 - por meio de uma associação comercial entre José Bento de 
Monteiro Lobato e Octalles Marcondes Ferreira - no início dos anos 1930, já liderava 
o mercado editorial de São Paulo, e na segunda metade dessa década passaria a liderar 
o mercado nacional. (Hallewell, 2005). Para Hallewell (2005) o crescimento da 
Companhia Editora Nacional foi paralelo ao desenvolvimento do Ensino Secundário 
devido à ampliação da rede de ginásios, intensificando-se na década de 1950, com a 
criação de novas escolas.     

A capa era dura e o formato não se alterou nas diferentes edições localizadas na 
pesquisa (2º, 5º e 12º), mantendo-se 14 cm x 20 cm, já o número de páginas variou 
entre 350 e 412 páginas entre a 2º e a 12º edição. A primeira edição, em 1956, teve 
50.000 exemplares. E, no mesmo ano, também foi publicada a segunda edição, com o 
dobro de exemplares. A quinta edição, de 1959, teve tiragem de 150.000 exemplares. 
Dados da editora confirmam que houve uma 22ª edição, publicada em 1970, um ano 
antes da extinção oficial dos exames de admissão.  

Pesquisa realizada no Centro de memória e pesquisa histórica do Departamento 
de História da UNIFESP (Guarulhos/SP) - que possui acervo documental da Cia. 
Editora Nacional – indica que o livro Programa de Admissão pode ser uma 
reelaboração de outra obra, que já constava no catálogo da editora em 1931, sob o título 
de Exames de Admissão. A primeira experiência do professor Joaquim Silva7 como 
autor na Editora foi para escrever a parte relativa à história do Brasil para esse livro, 
de 1931. Segundo Arnaldo Pinto Jr. (2010, p. 119) a participação de Joaquim Silva 
nesta obra acabou por projetar seu nome em todo o Brasil e o credenciar para outras 
publicações de História da Civilização e História do Brasil. No novo livro, porém, 
publicado em 1956, assinava com ele a organização dos conteúdos de história do Brasil 
o professor José de Arruda Penteado, que à época do lançamento desse livro estava à 
frente da redação da revista Atualidades Pedagógicas, projeto pertencente à Editora. 
O nome de José Arruda Penteado já não aparece mais na 12º do livro, apenas o de 
Joaquim Silva. 

Em 1968 sairia a 18ª edição que teve tiragem de cerca de 250 mil exemplares 
(Valente, 2008, p.33), o que corrobora com a afirmação de que o livro era um sucesso 
de vendas. Mesmo após a aprovação da Lei 5.692, em 1971, que extinguiu os exames, 
o livro seguiu sendo impresso, em parceria com o Instituto Nacional do Livro (MEC), 
como foi possível observar numa das correspondências trocadas entre a Editorada e a 
gráfica “São Paulo Editora S.A. Estabelecimento Gráfico”, datada de 10 de dezembro 
de 1971 (Corresp. Geral CEN, envelope 51). Nessa correspondência a gráfica informava 
ter imprimido mais 70.000 exemplares do livro, conforme o solicitado. 

A 22ª edição da obra foi publicada em 1970 e teve impressão de exemplares em 
1971, marco que assinala o fim dos exames de admissão. Além do percurso editorial, o 
estudo desses livros deve considerar tanto as estratégias usadas pelos autores e 

                                                   
7 O nome do professor Joaquim Silva foi sinônimo de manuais didáticos de História produzidos para o Ginásio 
entre as décadas de 1930 e 1960 (HALLEWELL, 2005; PINTO JR., 2010).   
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editores para impor uma ortodoxia do texto, um itinerário de leitura quanto as 
inventividades dos leitores (Chartier, 1990).  Nessa direção, claro está, que após 
décadas os livros que preparavam para os exames ultrapassaram sua finalidade 
original, possivelmente seguiram sendo usados de diferentes maneiras por professores 
e alunos no cotidiano escolar: uso dos exercícios e textos no preparo das aulas, caso 
dos professores, ou para estudar os conteúdos para as provas (ali mais resumidos).  

LIVRO ADMISSÃO AO GINÁSIO, EDITORA DO BRASIL S/A 

	

FIG. 2 CAPA DA 548ª EDIÇÃO, 1969 

A Editora do Brasil S/A foi fundada em 1943 quando três autores de manuais 
didáticos e mais um dos funcionários da Companhia Editora Nacional deixaram a 
empresa e fundaram a própria editora (Hallewell, 2005), com o objetivo de editar e 
divulgar obras didáticas.  Conforme pesquisa realizada por Katya Braghini (2010, 
p.13), na ata de fundação da editora explicita-se que teria “especial cuidado, à edição e 
à divulgação de obras didáticas de caráter cívico, de real valor”. Ao contrário de 
Joaquim Silva, a autora que assina os conteúdos de História do Brasil, Aurélia Marina, 
não tinha projeção nacional na autoria de livros de História. Até o momento, não foi 
possível verificar outros livros de sua autoria, seja no catálogo da editora seja em bases 
de dados de manuais didáticos, como o LIVRES. 

O livro Admissão ao Ginásio, da Editora do Brasil S/A certamente pode ser 
considerado um dos casos mais excepcionais em relação a números de edições.  Em 



 

 
 

21 

1949 o livro consta do catálogo da editora. Em 1954 já estava na 86ª edição8 e, em 
1958, na 180a edição. Até o momento dois exemplares compõem o acervo da pesquisa: 
a 534ª edição, sem data no exemplar, e a 548ª, de 1969. Entre essas duas edições o 
tamanho do livro não mudou, permaneceu 15cm X 21cm, capa dura. Também não se 
alterou o número de páginas, 524. Os exemplares localizados na pesquisa não trazem 
informação quanto à tiragem. Essas são informações que ainda precisam ser obtidas9, 
bem como o inventário de outras edições.  

3. OS LIVROS E SEUS USOS 

O livro de Carlos Urbim é todo dedicado as suas memórias sobre o “tempo dos 
exames de admissão ao ginásio”. Ficção e história enredam-se numa narrativa sobre 
um menino às voltas com as belezas e descobertas da infância e as expectativas e 
aflições que o acompanhavam na preparação para os exames. A história contada é de 
ficção, mas as memórias são do autor, e constroem-se principalmente em torno dos 
exames de admissão: 

Quem estava no final do quinto ano primário tinha que fazer o exame de 
admissão ao ginásio. Por volta dos 11 anos, os estudantes deixavam o grupo 
escolar e iam para um novo colégio, quase sempre maior. Antes, porém, o suplício 
das provas de Redação, Gramática, Matemática, Geografia e História, com duas 
notas cada: a prova escrita e a da oral. Os professores chamavam os alunos para, 
depois da parte escrita, sortear perguntas que deveriam ser respondidas na 
hora. Que sufoco! Quem passou por isso está marcado para o resto da vida. 
(Urbim, 2008, p.6) 

Paulo da Cruz, num texto postado no Blog Amigos de Delmiro Gouveia, em 29 de 
julho de 2012, compartilha lembranças muito parecidas: 

Falar sobre o "Admissão ao Ginásio" leva a um forte retorno ao passado. O curso 
tinha a sua importância, pela revisão que fazia dos assuntos "aprendidos" nos 
quatro anos do curso primário. Funcionava como uma espécie de vestibular, 
tanto que após o quarto ano bastava se submeter ao exame e, caso aprovado, 
                                                   

8 Exemplar disponível no LIVRES - Banco de dados de livros escolares brasileiros, projeto coordenado pela 
Profa. Dra. Circe Bittencourt O acervo está localizado na biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo. Seu catálogo pode ser consultado em: http://www2.fe.usp.br:8080/livres/#. Acesso em 10 out. 2015. 

9 Documentos referentes a Editora do Brasil S/A referentes ao período de edição desse livro  ainda não foram 
localizados. Foram realizados contatos por telefone e por e-mail, ao longo de 2014 e 2015, com a Editora, mas não 
houve sucesso quanto a informações concretas sobre a localização desse arquivo. No primeiro semestre de 2016 
será realizada pesquisa na Revista da Editora do Brasil, publicação mensal da editora (1947 a 1990) com o 
objetivo de buscar mais informações sobre o período em que o livro foi editado.    Em 2015 a Editora do Brasil 
cedeu a coleção dessa revista ao Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas – 
IDCH/UDESC, coordenado pela Profa. Dra. Maria Teresa Santos Cunha. 
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ingressar no ginásio. Era comum haver um cursinho preparatório, no intervalo 
entre o encerramento das aulas no grupo escolar e o dia do exame. Eu fiz esse 
cursinho e tentei entrar logo no ginásio. Não obtive êxito (felizmente) no exame. 
Se tivesse sido aprovado provavelmente minha vida teria tomado outro rumo. 
Fui obrigado a cursar o admissão durante todo um ano. Minha turma era 
vespertina. Tinha outra turma à noite. Por aí se vê quantos estavam tentando 
ingressar no ginásio. (Cruz, 2012, Blog Amigos de Delmiro Gouveia10) 

A grande maioria das memórias construídas pelo sujeito em sua condição de aluno 
é marcada por lembranças felizes e saudosas de um tempo passado.  Mesmo as tensões 
e dificuldades narradas parecem apenas a valorizar ainda mais a existência dos exames 
e, principalmente o êxito obtido, afinal todos acabaram passando no exame, mesmo 
que não da primeira vez.  Nesse sentido há uma diferença sensível quando é uma 
professora que narra suas lembranças, pois também se aborda as desigualdades do 
sistema educacional vigente, as quais os exames contribuíam para reiterar, pelo 
próprio processo de exclusão que operava.  

A professora aposentada Isabel da Silva Lins11 que atuou em diferentes níveis de 
ensino e iniciou sua carreira em grupos escolares catarinenses em 1946, lembra que:  

O exame de admissão era como se fosse um terror que a criança pensava durante 
todo o tempo que ela estava no primário. Alguém dizia “olha vai ter que fazer 
exame de admissão para entrar para o ginásio”, “tem que fazer o exame de 
admissão para entrar para o ginásio”. Alguns saíam do quarto ano e não 
voltavam mais, iam trabalhar, ajudar os pais, ajudar a família. [...] Saiam da 
escola. Muitos rodavam durante os quatro anos e quando chegavam ao quarto 
ano já estavam com 12, 13 anos e já podiam trabalhar, ganhar dinheiro. Mas 
outros queriam fazer, os pais queriam que fizessem o ginásio. Mas como o 
programa das escolas não estava verdadeiramente preparado para que a 
criança tivesse aquela base necessária, então começaram a fazer, a optar, a 
procurar professores particulares. É a pessoa do professor particular e foi aí que 
eu entrei durante vários anos [...]. Durante vários anos, na década de 50, 60. Eu 
preparei muitos alunos para o exame de admissão. Ganhava um dinheirinho e 
dava o máximo de mim para que as crianças pudesse ter defesa na hora do 
exame. Eu achava um terror, a competição era grande e eles só tinham 10, 11, 12, 
13 anos de idade e já estavam numa competição muito forte. Eu tinha pena da 
criança.  

 As narrativas dos blogs e sites sobre os exames de admissão caracterizam-se por 
destacar aspectos mais poéticos dessa experiência, mesmo quando contam a 
dificuldade de se preparar para os exames e comprar os livros necessários a essa 

                                                   
10 O endereço completo e a data de acesso dos blogs e sites citados estão ao final do texto.  

11 As referências completas das entrevistas orais citadas estão ao final do texto. 
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preparação12.  Não raro seus relatos vêm acompanhados com imagens das capas dos 
livros preparatórios para os exames que circularam no período de sua vigência. 

Os livros Programa de Admissão e Admissão ao Ginásio são os livros que mais 
aparecem nos blogs localizados e também os mais citados nas entrevistas orais. Paulo 
da Cruz, além de escrever sobre o curso preparatório e seus professores, posta uma 
foto da capa do livro e o descreve:  

O livro que estudávamos era massudo. Tinha capa dura, amarela e era dividido 
em quatro partes: português, matemática, geografia e história. Quando já estava 
cursando o segundo grau tive a oportunidade, junto com Abrahão, de ministrar 
um desses cursos preparatórios [...].  Como livro era coisa rara, e era necessário 
para acompanhar o curso, o aluno utilizava o expediente de comprar o que já 
tinha passado. Quem podia comprava na loja do Seu Zé Maria, comerciante de 
tecidos e outras mercadorias, além de proprietário do Cine Real, que os adquiria 
em Recife e os repassava a moçada. Ele vendia além do livro do Admissão ao 
Ginásio os outros livros para todo o curso ginasial. Lembro que passei todo o 
ginásio comprando os livros ao Zé Maria e imediatamente colocando uma capa, 
para não sujar, com o objetivo de vendê-los no início do ano seguinte. Como eu 
tinha muito cuidado com meus livros, hábito que carrego até hoje, tinha sempre 
pessoas interessadas. Tinha até freguesa certa, uma garota muito inteligente que 
morava no Desvio e cujo pai tinha uma mercearia por lá. (Cruz, 15 de maio de 
2012, Blog Amigos de Delmiro Gouveia). 

Antônio Morais, no blog do Sanharol, inicia seu texto intitulado “Nos anos 60”, de 
21 de janeiro de 2013, com a imagem da capa do mesmo livro Admissão ao Ginásio 
escrevendo: “O meu livro era de pelo menos oitava mão, ou seja, já havia passado por 
oito antes de mim. Todas as figuras estavam riscadas, bigodes, óculos, até chifres nas 
fotos havia”.  Dentre os comentários da sua postagem um se destaca pelas lembranças 
relativas a prova de História: 

Não sei se você lembra, mais no dia da Prova de História, Silvana de Dr. Colares, 
que era revisada por sua Mãe a cada prova, quando foi fazer perguntas sobre o 
ponto: "A GUERRA DO PARAGUAI" ela havia perdido a folha com o ponto. Aí, 
Inez correu pra sua casa, encontrou Chiquinho e ele assustado perguntou?: O que 
foi d.Inez? E ela: "pois seu Chiquinho, esta cabrita perdeu a "GUERRA DO 
PARAGUAI" (Fideralina, 22/05/2011, Blog do Sanharol, Grifos no original).   

Graça Cantalino, em 04 de setembro de 2012, ao comentar o texto de Márcio Lima 
(publicado no blog maricioonline), escreveu:  

Uma lembrança deliciosa do meu livro, lido e relido, passado de mão em mão, 
como devem ser os livros úteis. Lembro que um colega da minha turma naquela 
                                                   

12 Análises mais aprofundadas sobre essas narrativas podem ser encontradas em SILVA, 2015. 
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época decorou todos os textos, é sério... Ele sabia todos. Qualquer um daqueles 
poderia ser sorteado na prova. Demais! 

Os textos e comentários dos blogs trazem memórias que se aproximam daquelas 
observadas em entrevistas orais com professoras aposentadas. Dona Elvira Andreatta 
dos Santos, professora aposentada de 70 anos, relata como estudava no livro 
Programa de Admissão e de como ele foi importante para sua aprovação nos exames: 

 Se você olhar o conteúdo desse livro, quem soubesse tudo que tem nesse livro em 
matemática e português, na época – claro que as coisas mudaram, né, a 
gramática e tudo – mas era assim, quem soubesse isso ali, podia contar que sabia 
muita coisa mesmo. E daí eu estudei o livro sozinha, durante as férias. Eu ficava 
estudando durante o dia; até eu lembro que às vezes à noite eu me sentava na rua 
– nós morávamos no sítio – eu me sentava lá e com a luz da lua eu conseguia ler 
esse livro. Eu lia o livro e marcava página por página que estava lendo.  [...] Fazia 
os exercícios pra ver se conseguia e quando prestei o Exame de Admissão elas até 
se admiraram [...]. As professoras perguntaram de onde que eu tinha vindo, pela 
prova que eu fiz.  

Perguntada sobre os conteúdos de história do Brasil, Dona Elvira admite que 
lembra pouco do que foi cobrado nos exames, apenas que:  

Mas era a história do Brasil, porque no próprio livro ali você pode pegar o livro 
e ver que eram aqueles assuntos que estão no livro, que era a história toda do 
Brasil, as regências... Aquela parte do Brasil Império, depois do Brasil República, 
né... Aquilo ali era o foco da época. Não se valorizava assim a história “viva”, 
ficava-se na história “passada”, no estudo daquilo que já tinha passado. Hoje em 
dia o bom professor de história também compara com a história atual; ele tem 
que trazer pra escola aquilo que está acontecendo no momento e fazer assim uma 
comparação com o que já aconteceu, com o que já passou. Mas naquela época, 
não. Focava-se mais nessa parte. 

A professora Isabel Lins traz aspectos relativos ao caráter conteudista da 
elaboração das provas.  

Caia desde o descobrimento do Brasil, caia tudo até a proclamação da republica, 
caia tudo. [...] O português era a descrição com a gravura e depois a parte de 
gramática. Gramática separada, parte de gramática. Aí era substantivo, 
adjetivo, advérbio, pronome, conjunção, até conjunção, caia tudo ali. O aluno 
tinha que saber desde o substantivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, 
conjunção, a gente tinha que preparar em tudo, todas as classes, categorias, 
chamava se categorias gramaticais depois passou para classes de palavras. De 
vez em quanto eles mudam o nome né? 
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As narrativas apresentadas em diferentes suportes: livro de ficção, blogs e 
entrevistas orais, são marcadas por algumas características comuns. Os narradores em 
sua condição de estudantes ou de professores enfatizam questões como a pressão para 
passar nos exames, a consequente ansiedade em relação ao volume de conteúdos que 
precisavam estudar, as dificuldades desse tempo e a atribuição de importância de ser 
aprovado nos exames o que dá a ler a constituição de si como vencedores. Parecem 
também valorizar o caráter eniclópedico dos livros utilizados na preparação para os 
exames de admissão. Atribuem ao tempo passado um período melhor que o presente 
em relação a qualidade dos estudos.  

Também chama a atenção o quanto os livros (selecionados nessa pesquisa) 
converteram-se em indice de memória muito valorizados por essa comunidade de 
leitores, alguns guardam seus livros até hoje, como por exemplo, o caso da professora 
Anísia Junkes Petri, professora aposentada de Rio do Sul. Outros que já não mais o 
possuem solicitam ajuda nas redes sociais para adquiri-los, no presente.  

Outro aspecto a ser destacado é que os livros inicialmente destinados a preparação 
para os exames de admissão ao ginásio, acabaram tendo outros usos que 
transcenderam o objetivo inicial. A impressão e circulação desses livros mesmo após a 
extinção dos exames em 1971, bem como relatos orais e os postados em blogs dão conta 
de que os livros acabaram se constituindo em material de preparação das aulas, de 
material de estudos de alunos que queriam revisar conteúdos para melhor se preparar 
para os exames curriculares, há uma referência de que o livro também foi usado para 
preparação de concursos públicos. Ainda há muito que se investigar sobre esse campo 
e as questões devem ser aprofundadas, pois as memórias sobre os exames de admissão 
certamente trazem indícios dos usos e significações diferenciadas produzidas pelas 
práticas de leitura.  
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RESUMO 

O caderno escolar é tomado, no campo da pesquisa em história da educação, como 
objeto e/ou fonte de investigação em uma diversidade de análises: currículo, 
ideologias, estudos comparativos, de construção de saberes sobre a escrita, de história 
de instituições, dentre outros, interessados no conhecimento de culturas escolares. 
Considerar que a escola tem uma cultura própria implica percebê-la como um espaço 
de negociação entre o imposto e o praticado, de criação de saberes em constante 
diálogo com a sociedade que a produz, enquanto por esta é produzida. A cultura 
escolar é compreendida como um conjunto de ideias, princípios, critérios, normas e 
práticas a serem sedimentadas ao longo do tempo. Este artigo objetiva, pois, ancorado 
na nova história cultural, apresentar resultados obtidos a partir de pesquisa sobre as 
práticas educativas de normalistas da primeira escola normal da região do Brasil 
denominada de Cariri cearense. A pesquisa se realizou a partir das escritas femininas 
em cadernos escolares no período de 1923 a 1971, para efeito deste artigo 
consideramos o período de tempo 1929-1941. A análise dos cadernos revelou uma 
educação tradicional católica com o uso de metodologias de ensino escolanovistas. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Escritas; Cadernos; Normalistas  
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1. CADERNOS ESCOLARES DE NORMALISTAS: OBJETO E FONTE DE 
INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA 

A pesquisa que originou esse artigo tomou cadernos escolares de normalistas como 
objeto e fonte de investigação, posto que, como afirma Mignot (2008, p. 7), “este objeto 
quase invisível”, por ser tão comum nas escolas, é muito importante e caro aos 
historiadores da educação, por causa do que os seus escritos podem revelar, mas não 
apenas por isto. O caderno traz em si uma história de produção, circulação e uso que 
tem instigado pesquisadores na busca pelo conhecimento histórico, mais 
especificamente aqueles relacionados à cultura escolar. 

O caderno faz parte da inserção escolar de crianças, já em seus primeiros anos, 
com toda complexidade de saberes a serem apreendidos, inclusive, saberes próprios 
das suas muitas possibilidades de usos. 

A busca pelos cadernos escolares, esse suporte da escrita é justificada pelos 
pesquisadores, dentre outros fatores, porque esses, muito mais que documentos 
oficiais e/ou livros textos, podem favorecer o conhecimento sobre atos e fatos do 
cotidiano escolar, ou seja, a sua cultura. 

Considerar que a escola tem uma cultura própria implica percebê-la como um 
espaço de negociação entre o imposto e o praticado, de criação de saberes em 
constante diálogo com a sociedade que a produz, enquanto por esta é produzida. Nesta 
perspectiva, a escola é posta como um lugar de aprendizagem formal e a cultura escolar 
como um conjunto de ideias, princípios, critérios, normas e práticas a serem 
sedimentadas ao longo do tempo. 

As pesquisas, pois, que tomam o caderno escolar como objeto e fonte de 
investigação histórica, figuram no entrelaçamento de três campos historiográficos 
relacionados, complementares, mas com diferentes interesses, conforme cita Viñao 
Frago (2008): produção infantil e história da infância, história da cultura escrita (ou 
da ciência escrita) e o campo da história da educação. Neste último campo, há uma 
diversidade de interesses e perspectivas de análises, tais como  a história do currículo, 
das instituições escolares, da vida cotidiana nas salas de aulas e nas instituições 
educativas, nas culturas ou memórias escolares, e no interior das discussões sobre as 
disciplinas, atividades e exercícios escolares. 

Para este artigo, interessa particularmente o conhecimento de práticas educativas 
das normalistas, por meio de suas próprias escritas em processos de formação. Assim, 
do montante de cadernos que trabalhamos, selecionamos, para este artigo, um de 
Didática do ano de 1934, que trata especificamente de conteúdos e metodologias de 
ensino indicadas para cada disciplina curricular e cadernos de planos de aulas de 1929 
a 1941. 

Dentre os cadernos de planos de aula, selecionamos três, que correspondem aos 
anos de 1929, 1932 e 1941, portanto, representativos do período a que nos propomos a 
análise. 
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São cadernos que deixam ler, para além dos conteúdos ministrados, as posturas e 
as formas de tratar tais conteúdos, as relações de afetividade ou não com o ensino, os 
valores a serem inculcados e, ainda, as reações das crianças para as quais as aulas 
foram destinadas. 

A particularidade de tais cadernos (de planos de ensino) é a dinâmica com o qual 
foram escritos, posto que, percebemos, ao manuseá-los, que eles formam, tal como o 
conceito amplo dado ao caderno, 

Um conjunto de folhas encadernadas ou costuradas de antemão, em forma de um 
livro, que formam uma unidade ou volume e que são utilizadas com fins escolares (esse 
mesmo caderno pode ser utilizado com outros fins; por exemplo, como cadernos de 
contas ou diário pessoal). (VIÑAO FRAGO, 2008, p. 19-20). 

Isto porque  os planos de aula certamente foram previamente elaborados; não se 
trata de uma mera dedução. Em um dos planos, encontramos a seguinte fala, “já havia 
lido o plano da minha colega antes”, o que evidencia que a aluna normalista designada 
para assistir e criticar a aula da colega já ia de posse do seu pretenso fazer. Assim, na 
mesma folha do caderno, utilizada pelo plano, fora deixado lugar para as avaliações 
(da colega e da professora), ao que, pelos indícios, consideramos que estas 
aconteceram simultaneamente e/ou posteriormente à aula ministrada. Neste sentido, 
essas mesmas anotações de planos trazem as observações postas pelos avaliadores 
dessa ação pedagógica, a aula. Pode-se ler, então, o parecer da professora responsável 
pelo acompanhamento da aluna normalista e outro feito por uma colega de turma da 
mesma (a autora do plano).  

Percebemos que houve por parte da escola um cuidado em reunir as folhas, 
encaderná-las e guardá-las cuidadosamente até o tempo presente. Assim, as folhas que 
foram costuradas e encadernadas não seguem uma sequência de datas, tal como pode 
ser observado na ilustração (FIG. 1) a seguir, 

FIGURA 01 – PÁGINAS DE CADERNO DE PLANOS DIDÁTICOS (1941) 
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FONTE: PÁGINAS ILUSTRATIVAS: CADERNO DE PLANOS PEDAGÓGICOS – ARQUIVO CEPED / CSTJ 

Na ilustração (FIG. 1), falando de datas, à direita, temos uma crítica de 26 de julho 
de 1941. Já no lado esquerdo (que seria uma sequência), a data do novo plano de aula 
é de quatro de abril de 1941. Isso se faz interessante quando trabalhamos com um 
conceito amplo de caderno e observamos a materialidade de nossa fonte. 

Quanto à crítica feita (abaixo descrita) em continuidade a uma aula de Geografia 
para o quarto ano, ocorrida em 26 de julho de 1941, é importante percebê-la como uma 
prática de compartilhamento de saberes. 

Dizer em crítica aula de Geografia que a minha colega Maria José Onofre 
ministrou no quarto ano primário é dizer em síntese – aula aproveitável, 
interessante e boa. 

Com seu gesto peculiar, maneiroso e afável, cumprimentou ela as crianças. 

Dando início à sua aula, falou com linguagem correta e clara sobre a situação do 
Brasil, sobre os limites, divisão em estados (estados marítimos e centrais), e suas 
capitais, servindo-se para melhor esclarecimento, da carta geográfica de nosso 
país. 
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Arguidas por fim as alunas sobre o assunto aventado, mostraram elas o proveito 
que tiraram da aula a que, com justiça, só posso dar boas referências. (Caderno 
de planos de aulas; CSTJ/Crato, 26.07.1941). 

De uma forma geral, as críticas são como uma descrição da aula, avaliadas sempre 
positivamente. Em alguns textos, percebemos a ação docente fazendo uso de recursos 
didáticos, tal como o mapa (carta geográfica), na aula supracitada. Muitos recursos, 
porém, por vezes, não aparecem descritos nos planos, mas encontram-se na crítica, o 
que nos permite compreender o ensino ministrado de uma forma mais dinâmica, para 
além da rígida estrutura proposta no ensino tradicional. Neste aspecto, lembramos 
que, no fim na década de 1940, o ideário escolanovista já era do conhecimento de 
educadores, principalmente daqueles que faziam a Escola Normal. A aula, conforme 
os escritos do caderno, segue um roteiro que começa com uma apresentação e, às 
vezes, com uma oração, passa por uma exposição e culmina com uma arguição. Nestes 
espaços, podemos conhecer posturas e concepções de educação e de avaliação. 
Também de organização e de disciplina. 

O caderno tem as suas regras de uso, é um “dispositivo pedagógico” (GVIRTZ; 
LARRONDO, 2008), disciplina posturas, objetiva a direção da escrita, a forma de 
sentar-se na cadeira enquanto escreve, o respeito às margens e à distribuição do texto 
em suas linhas. Em um dos cadernos que analisamos, por exemplo, isto se torna muito 
claro, referente a uma aula de caligrafia, 

Plano de uma aula de Calligraphia no 1º Anno primário. Material: Fichas 
Assumpto: Sentenças. No cumprimento do dever que me foi imposto, dar uma 
aula de Calligraphia no 1º anno primário procurarei desempenhá-lo o melhor 
possível. Iniciando a minha aula distribuirei os cadernos às alumnas e 
juntamente umas fichas nas quaes contém diversas sentenças para que ellas 
copiem-nas nas mesmas. Enquanto as creanças forem escrevendo, terei o 
cuidado de ir verificando as escriptas endireitando a posição dos cadernos e das 
meninas. Quando estas terminarem uma sentença farei com que elas cubram a 
phrase escripta com a ficha, afim de que esta vá servindo de modelo, senão do 
contrário irão copiando as suas próprias garatujas. Farei com que ellas corrijam 
por si mesmas os seus erros e esforçar-me-ei para que as educandas mantenham 
o maior silêncio durante a aula. Decorrido o espaço de terminado para uma aula, 
recolherei os cadernos e terminá-la-ei. Marianna de Freitas Gomes. (Caderno de 
planos de aulas;  CSTJ/Crato, 04.09.1933). 

O interessante é que, por vezes, no caderno, há o lugar também da indisciplina, do 
improviso, da rebeldia. Na página seguinte (esquerda) da ilustração (FIG. 1), por 
exemplo, segue um plano de aula de Aritmética (descrito a seguir), também para o 
quarto ano primário, datado de quatro de abril de 1941.  

 No topo da folha e ao centro lê-se: “Plano de aula de Aritmética no 4º Ano 
Primário”, uma linha depois: “Assunto - números primos” e logo abaixo: “Material – 
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quadro-negro e giz”, mas, antes da exposição do planejamento, feita pela normalista, 
seis linhas a seguir, encontra-se uma “observação”, posta a posteriori, que afirma: “a 
inteligente professoranda Joana Rodrigues, delineou com a máxima eficiência, o seu 
plano de aula deixando ótima impressão à classe. Maria de Lourdes Couto Golveia”. 
Segue o planejamento, 

De acordo com o programa, minha aula versará sobre números primos. 

De início pedirei carinhosamente às alunas que mantenham muito silêncio 
durante a aula, uma vez que o estudo da aritmética requer muita atenção. 

Em seguida, farei a explanação do assunto, fazendo o possível para despertar 
nos alunos o interesse, condição indispensável para o desenvolvimento 
intelectual destes. 

Continuando farei interrogações e pedirei exemplos dos casos explicados. 

Por este meio, reconhecerei se as alunas tiveram algum proveito e se os meus 
esforços para isso não foram frustrados. 

Encerrarei então as aulas e despedir-me-ei das alunas. (Caderno de planos de 
aulas; CSTJ/Crato, 04.04.1941). 

É interessante notar que os objetivos e a metodologia aparecem diluídos no texto 
do plano, sem necessariamente estar explícito em tópicos, o que implica que, como 
ainda acontece em tempo presente, há várias maneiras de organização de textos de 
planejamentos de aulas. 

Observamos nos escritos dos cadernos a presença do ensino tradicional, no 
silêncio exigido, na explanação sem interrupções do assunto, nas interrogações e, para 
concluir, na constatação da aprendizagem ou não do aluno, por parte do professor. 

Há uma construção de saberes da ação didática, a partir de quem está aprendendo, 
a normalista, e esta ação  prática educativa pode ser visualizada nos cadernos. 
Concordamos, portanto, que, “como produto escolar, o caderno é um objeto cultural e 
reflete a cultura própria do nível, etapa ou ciclo de ensino em que é utilizado”(VIÑAO, 
2008, p. 22). Este se configura como uma fonte/objeto de pesquisa de grande valor 
histórico que deve ser utilizado em combinação com outras fontes, com atenção e 
cuidado. 

Para R. Chartier (2013), é importante reconhecer/refletir a materialidade dos 
objetos culturais tornando visíveis seus processos de produção, circulação, práticas, 
representações e apropriações, também, ter claro que  

[...] qualquer fonte documental que for mobilizada para qualquer tipo de história 
nunca terá uma relação imediata e transparente com as práticas que designa. 
Sempre a representação das práticas tem razões, códigos, finalidades e 
destinatários particulares. Identificá-los é uma condição obrigatória para 
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entender as situações ou práticas que são objetos da representação (CHARTIER, 
2013, p. 3). 

Os cadernos analisados trazem representações de práticas educativas de 
normalistas. Consideramos que práticas educativas envolvem as relações que 
colaboram na pretensa construção de uma cultura escolar específica, que, 
consequentemente, geram testemunhas, formas de organização do espaço e objetos 
materiais que, dados à leitura, possibilitam o conhecimento histórico. Não se trata de 
uma ligação unilateral, pois, ao tempo em que as práticas educativas produzem 
determinadas culturas escolares, também são produzidas por esses espaços, materiais, 
ações e relações. Isso porque as práticas educativas são próprias do fazer humano, 
sendo assim, elas existem nas instituições e atividades sociais, decorrentes da 
organização econômica, política e legal de uma sociedade, das religiões, dos costumes 
e das formas de convivência humana. Mesmo com o desenvolvimento de uma cultura 
escolar específica, não se pode separar a prática educativa escolar do meio social e dos 
processos formativos mais gerais. 

Para prosseguirmos a nossa análise dos cadernos, precisamos encontrar o lugar 
que as suas autoras (normalistas) ocupavam no cenário nacional à época em que foram 
escritos e o que delas se esperava no cenário local. 

1.1 CURSO NORMAL E FORMAÇÃO DE NORMALISTAS NO CARIRI CEARENSE 

 
O Curso Normal e sua trajetória já foram alvo de muitos estudos e investigações 

científicas, como exemplo citamos o trabalho organizado por Araújo et al (2008), 
Tanuri (2000) e Villela (2007), em tais estudos, encontramos a história, a organização 
e passamos a compreender, dentre outros aspectos, o processo de feminização do 
magistério, posto que, 

Num espaço de cinco décadas [a referência é o ano de 1835], uma profissão quase 
que exclusivamente masculina tornar-se-ia prioritariamente feminina, sendo que a 
formação profissional, possibilitada por essas escolas teria papel fundamental na luta 
das mulheres pelo acesso a um trabalho digno e remunerado. (VILLELA, 2007, p.119) 

A citação anterior refere-se ao século XIX, logo quando surgiram as primeiras 
escolas normais do Brasil. Centramos nossa discussão, no entanto, no início do século 
XX, em que a profissão já pertencia às mulheres e o Brasil estava em transformação. 

As décadas de 1920 a 1940 são férteis em mudanças no campo econômico e 
político-social, com o crescimento das cidades e a disseminação das ideias 
escolanovistas que, se não foram acatadas em sua completa complexidade, 
influenciaram educadores ávidos e/ou tendenciosos a mudanças, intrigando aqueles 
mais céticos. É o “entusiasmo pela educação” e o “otimismo pedagógico”  que começam 
a atribuir cada vez mais e maior importância aos temas da educação e da instrução.  

Em curso nos anos de 1930, temos o projeto “nacional desenvolvimentista com 
base na industrialização” (RIBEIRO, 1992, p. 86), um período de mudanças em que, 
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Começou-se a entender que a escola era o espaço privilegiado para a realização 
de rituais simbólicos que construiriam e reafirmariam o pertencimento à nação 
e o sentimento de nacionalidade. Através da escola, seriam difundidos os mitos 
de origem: a bravura dos bandeirantes; a bondade do senhor de escravos. Da 
mesma maneira, não havia instituição melhor para conformar novos valores 
morais e hábitos de trabalho e de higiene, relativos a uma sociedade que se queria 
“moderna”, urbana e industrial; enfim, da conformação de novas mentalidades. 
(MÜLLER, 1999, p. 58). 

O curso Normal, então, deveria preparar as novas professoras para o ensino 
primário, não que este fosse exigência para a entrada e permanência no cargo, posto 
que houvesse pouca oferta de cursos e mínimas condições de acesso por parte da 
população. Neste sentido, lembramos que, conforme Ribeiro (1992), mais da metade 
da população com 15 anos e mais em 1920 estava totalmente excluída da escola. O 
índice geral de analfabetismo chegava a 75% e supomos que, em sua grande maioria, 
estes analfabetos deveriam ser do sexo feminino, posto que à mulher ainda estavam 
restritos os domínios do lar.  

Müller (1999) defende que à mulher, professora primária, coube, no início do 
século XX, o papel de difundir hábitos, valores e deveres de cidadania para, assim, 
ajudar no projeto de construção de uma identidade nacional, de uma nação, e isso por 
meio de dois processos que ela designou de “difusão” e “apresentação do modelo”. O 
primeiro contava com os programas de ensino, as leis e as orientações metodológicas 
recebidas, especialmente nos cursos normais. O segundo processo, a “apresentação do 
modelo”, implicava ser a própria professora  modelo de nação para, assim, 
exemplificar a pátria com suas atitudes e valores. 

Muitos e diversificados fatores, além das questões político-sociais citadas por 
Müller (1999), são colocados como contribuidores do processo de ascensão feminina 
ao magistério, dentre os quais, ressalte-se, uma pretensa ideologização do papel da 
mulher, mãe, esposa, organizadora do lar, portanto, vocacionada a cuidar e, em 
consequência, ao ensino de crianças pequenas. Neste sentido, o magistério primário 
foi posto como uma extensão do lar, principalmente às filhas de famílias abastadas, às 
quais o espaço da rua e/ou da fábrica não era permitido.  

O fato é que, além de servir ao magistério primário, o curso normal também 
garantiria a formação da mulher para o casamento, isto, por meio também do 
currículo, com as disciplinas de “prendas do lar”, “economia doméstica”, 
“puericultura” e “boas maneiras”. Neste sentido, o saber vestir,  cuidar do corpo e da 
mente, o portar-se em situações sociais, a aprendizagem de trabalhos manuais e 
domésticos na organização do lar eram observados nas mulheres em uma época de 
casamentos arranjados e de pouca ou inexistente liberdade feminina. 

Em um dos cadernos analisados (retirei a expressão “por nós”), encontramos um 
pouco dessa cultura descrita. (FIG. 2). 
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FIG. 2 – PÁGINAS DE CADERNO DE DIDÁCTICA  (1934) 

  

FONTE: PÁGINAS ILUSTRATIVAS: CADERNO DE DIDÁCTICA (1934) – ARQUIVO PESSOAL DA PESQUISADORA.  

Nas páginas do caderno de Didáctica (FIG. 2), um caderno em tamanho pequeno, 
de brochura, há quatro páginas (oito, se contarmos frente e verso) dedicadas à 
descrição do ensino de trabalhos manuais e de (acrescentei a preposição “de”) 
economia doméstica. Este pertenceu a uma normalista do Colégio Santa Teresa de 
Jesus e foi escrito no ano de 1934, em suas linhas, é possível ler,  

No curso secundário há a cadeira de educação doméstica – actividade que se 
acha restrictamente aos trabalhos manuaes. A arte culinária é indispensável à 
educação da vida. 

As noções prácticas devem constituir nas escolas de meninas parte importante 
dos programmas. (Caderno de Didáctica; arquivo pessoal/ Crato, 1934). 

Os autores apontam que a mulher soube aproveitar a entrada no magistério como 
primeira grande oportunidade de crescimento intelectual, mesmo com todas as 
limitações impostas. Outros campos de atuação permitidos foram a enfermagem e a 
vida religiosa, todas relacionadas ao cuidado. Algumas normalistas, depois de 
formadas, exerciam a profissão por toda a  vida, com reconhecida autoridade local, 
num país cuja maioria da população era analfabeta ou não completava os estudos, 
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como abordamos Outras abandonavam o curso antes de concluir para dedicarem-se 
ao matrimônio e ao lar. 

Na Região do Cariri cearense, não diferentemente de outras regiões do Brasil, 
longe dos grandes centros urbanos e comerciais, as primeiras experiências 
educacionais da população vieram por meio da Igreja Católica. Foi assim com a 
primeira escola normal. 

 Com o movimento ultramontano do Catolicismo, tem-se a criação da Diocese 
Cratense, em 1914. A cidade do Crato, à época, era a mais desenvolvida do sul do estado 
do Ceará. Para esta cidade convergiam em busca de estudo e outras manifestações 
culturais, pessoas dos estados da Paraíba, Piauí e Pernambuco. Em Crato, existia o 
único estabelecimento de ensino secundário da região sul cearense, o Seminário São 
José, fundado em 1875. 

A busca do primeiro bispo da referida Diocese, logo após a sua criação, era para a 
edificação de uma escola que cuidasse da educação feminina. Para tanto, era 
necessária uma congregação religiosa, que já tivesse comprovada atuação nesta área. 
O que não foi possível, por vários aspectos, inclusive, pelo medo das religiosas em 
relação ao lugar que o Crato ocupava no cenário nacional da época, tido como uma 
região inóspita e ainda pouco civilizada. 

O bispo  D. Quintino de Oliveira e Silva criou, então, a sua própria ordem religiosa: 
a Congregação das Filhas de Santa Teresa de Jesus e o educandário Colégio Santa 
Teresa de Jesus, isto no ano de 1923. Esse colégio formaria a sua primeira turma de 
professoras normalistas no ano de 1929.  

Dos cadernos das normalistas formadas no Colégio Santa Teresa de Jesus se 
ocupou a mencionada pesquisa que originou esse artigo, como afirmamos 
inicialmente, analisamos os cadernos para conhecermos/compreendermos as práticas 
educativas desenvolvidas pelas primeiras normalistas formadas em nossa região. É 
interessante ressaltar que o ensino normal público, laico, só chegou em Crato na 
década de 1960. Vamos, então, às práticas educativas. 

1.1.1 O QUE DIZEM OS CADERNOS: PRÁTICAS EDUCATIVAS 

Cadernos escolares permitem a leitura de conteúdos procedimentais, conceituais 
e atitudinais (ZABALA, 1998) que as práticas educativas realizadas nas escolas 
desenvolvem. São como testemunhas de representações de um fazer docente/discente, 
de uma dinâmica própria da cultura escolar. 

Inicialmente, é preciso colocar que práticas educativas não são neutras e nem 
poderiam ser, posto que inseridas em uma dada situação social. Elas primam por 
reproduzir normas, sistemas, valores e condutas que tal situação requer. Pensar desta 
forma é legítimo, no entanto, retira o poder de mudança presente em qualquer fazer. 
Neste sentido, pensamos as práticas como representações de ideias e valores que, na 
dinâmica cotidiana da vida, estão em constante processo de ir e vir, construindo e 
também  modificando formas de ser e de fazer. Desta maneira, também é possível 
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afirmar que a cultura escolar é o modo pelo qual se configuram as práticas educativas 
nas escolas, uma apropriação particular de normas, doutrinas e prescrições 
curriculares que são emanadas de forma geral. 

Fernandes (2008) ressalta a importância do Caderno escolar como objeto de 
investigações aprofundadas que contribuem para a definição das chamadas culturas 
de escola. Estas foram ilustrando este artigo ao longo do seu desenvolvimento. 

O caderno escolar, no seu território próprio, depõe sobre uma pluralidade de 
significações: orientação do ato educativo em que se captam objetivos políticos e 
sociais, além de teorias e práticas pedagógicas, relação professor-discípulo no 
quadro da sala de aula, estética da ilustração dos modelos de escrita e, 
finalmente, as interfaces econômicas, designadamente comerciais, que lhe 
suportavam a difusão ou decorriam dela. (FERNANDES, 2008, p. 49-50) 

Nos cadernos das normalistas do Colégio Santa Teresa de Jesus, encontramos 
representações de práticas que evidenciam um ensino centrado na autoridade do 
mestre. Uma tendência pedagógica que reporta a um ensino tradicional, humanista, 
religioso, no entanto, uma postura que enfoca a “pedagogia moderna”, como é citada 
em vários depoimentos, numa alusão à escola nova. 

Isto porque a Reforma Educacional do Ceará se deu em 1922, com a vinda do prof. 
Lourenço Filho, para assumir a cadeira de Pedagogia e Psicologia na Escola Normal 
Pedro II em Fortaleza e o processo de modernização já em curso, empreendido por 
políticos e intelectuais locais desde o século XIX. As primeiras normalistas que 
atuaram no Cariri Cearense foram formadas nesta escola e no Colégio de Nossa 
Senhora do Sagrado Coração, da Congregação das Irmãs Doroteias, também na capital 
do Estado. 

Neste sentido, quando da formação da primeira turma de normalistas do Colégio 
Santa Teresa de Jesus no ano de 1929, o ideário escolanovista já estava presente, 
causando curiosidade, alegria e medo. 

Um dos autores estudados pelas normalistas a orientar-lhes a prática  foi o 
educador católico Everardo Backheuser, que considera haver muitas formas e 
concepções de Escola Nova. Segundo ele, “Si tivéramos forçadamente de adotar um 
novo termo preferiríamos apelidá-la de escola integral [...] o escopo principal da escola 
nova é dar ao aluno uma educação totalitária e não apenas uma instrução científica 
como até agora” (BACKHEUSER, 1936, p. 22) 

Inclusive, encontramos um caderno da década de 1930, em que constatamos a 
criação de um evento educacional, pelas normalistas, designado de “Hora Pedagógica 
Dr. Everardo Backheuser”, em que se discutiam temas pedagógicos, sendo este, 
também, um evento cultural. 

O referido autor defende uma escola moderna que faça uso de espaços educativos 
extraclasses, tal como o museu, e ainda a realização de excursões pedagógicas. 
Também, o uso de recursos didáticos como o tabuleiro de areia, mapas, dentre outros. 
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O grande temor de que a escola nova possa extinguir nas crianças a noção da 
autoridade é, pois, um mito, desde que se a aplique com critérios e sem exageros. 
Mais do que na escola antiga, guarda o mestre o seu prestígio na escola nova, 
pois que ele é o tribunal definitivo a que recorrem os alunos quando as dúvidas 
se tornam insolúveis para a capacidade da classe. (BACKHEUSER, 1936, p. 255). 

Assim, nos cadernos, percebemos a questão da autoridade do mestre, no exigir o 
silêncio, na oração antes do início da aula, nas práticas disciplinares que se efetivavam, 
inclusive, no ensino da caligrafia, no uso correto e higiênico do caderno escolar, na 
correta posição de sentar-se e segurar a pena. Também percebemos, para além das 
práticas disciplinares mantenedoras da ordem e da autoridade docente, práticas 
lúdicas, os planos que apresentamos a seguir são bons exemplos disso. 

Plano de uma aula de Linguagem Escripta, dada no terceiro anno-primário 

Assumpto – Bilhete a uma collega tomando emprestado um ponto de Sciencias  

Material – quadro negro e giz 

Ao chegar na classe mandarei que uma alumna distribua os cadernos, e, em 
seguida, escreverei na lousa o assumpto acima mencionado, para que façam um 
trabalho escripto. 

Terei o máximo cuidado quanto à posição do caderno, do corpo, do modo de 
pegar na Penna, etc. 

Também exercerei muita attenção, para que as alumnas não se combinem e nem 
plageiem. 

Quero que seja um trabalho simples, mas próprio. 

Depois que todos terminarem, recolherei os cadernos e porei término à aula. 

Lila Moreira de Alencar (Caderno de planos de aulas; CSTJ/Crato, 28.08.1929). 

É interessante notar o diálogo entre as disciplinas proposto pela normalista na aula 
supracitada (entre português e ciências), certa de que, em tempo presente, ainda 
temos um único professor para as séries iniciais do ensino fundamental (o antigo 
ensino primário citado), mas, ainda assim, esse diálogo não é tão comum. É mister 
notar ainda a semelhança desta aula dada no ano de 1929, com a aula de Caligrafia,  
anteriormente colocada neste artigo, lá no início, que data de 1933. 

Outros exemplos são de práticas que evocam atividades lúdicas, sem abrir mão da 
disciplina, conforme a seguinte descrição, 

Plano de uma aula de Linguagem Oral no primeiro ano primário 
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Material um quadro de gravuras, giz e quadro negro 

Iniciando a minha aula farei ver às crianças a necessidade da ordem e disciplina 
na classe, depois de haver com elas entretido curta palestra, isto tendo como 
finalidade única conquistar-lhes a simpatia e a confiança, requisitos exigidos ao 
educador. Constará a minha aula do seguinte: Somarei um quadro de gravura e 
pô-lo-ei à vista da petizada. Pedir-lhe-ei que faça a descrição oral do que veem. 
Perguntarei a toda classe, destacarei, porém, uma para cada resposta. 
Procurarei tornar a aula interessante, explicando detalhadamente, o que a classe 
não é capaz de saber, dando explícitas noções. Mandarei que, dentro do mesmo 
quadro aludido, tirem sentenças afirmativas, negativas e escrevam na lousa. 

Pelo que tomarei vivo interesse, fazendo ver os erros que surgirem. 

Depois de haver esgotado o plano supra-dito, darei por finda a minha aula. 

Maria Augusta Ferrer Lima (Caderno de planos de aulas; CSTJ/Crato, 
03.09.1932). 

O quadro com gravuras, juntamente com a intenção da normalista de conquistar a 
simpatia dos pequenos, remete ao ensino dialogado, interativo e lúdico. Apesar da 
proposição de uma aula diferente, impera uma concepção de saber centrada no 
docente e de avaliação centrada no erro e não no acerto. O caderno também nos deixa 
ler sobre mudanças ortográficas  e adornos de tintas que favorecem uma escrita mais 
rebuscada.  

Afirmamos, com o propósito de finalização deste diálogo, que as possibilidades de 
muitas e múltiplas leituras de práticas educativas, por meio do rico acervo que a 
pesquisa nos proporcionou com os cadernos escolares, são amplas e não caberiam nos 
limites deste artigo, como não couberam nos limites de uma tese. 
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RESUMO 

O estudo trata da cultura material escolar no sistema educativo radiofônico de 
Bragança - Pará (SERB), no período de 1960 a 1970. Tem como objetivo geral analisar 
a cultura material escolar do sistema educativo radiofônico de Bragança- SERB, no 
período de 1960 a 1970, em Bragança - Pará. Buscou-se, nesse artigo, responder a 
seguinte questão: Como se dá a cultura material escolar do SERB, no período de 1960 
a 1970, em Bragança -Pará? Trata-se de uma pesquisa documental. Os documentos 
foram localizados no memorial de D. Eliseu, compreendem: “o livro SERB: O Pioneiro 
em Tele Educação na Amazônia: O que é O que faz”, os livros de tombos e o livro “Viver 
é Lutar”. Os autores que balizam a análise são Julia (1995); Vidal (2005); Boff (1986); 
Freire (1980) e Castro (2013). Ao estudar a cultura material escolar radiofônica  foi 
preciso compreender as relações conflituosas deste período histórico, pois, isso refletiu 
nas diferentes formas e normas de ensinar aos jovens e adultos.  Diante do exposto, 
observou-se que o rádio e os seus objetos escolares radiofônicos, é um portador de 
cultura (i) material na Amazônia Bragantina. 

 
PALAVRAS-CHAVE: 

Cultura (i) material Escolar radiofônica, Educação de Jovens e Adultos, objetos 
escolares radiofônicos. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo investigar a cultura material escolar no 
sistema educativo radiofônico de Bragança - Pará (SERB), Amazônia bragantina, no 
período de 1960 a 1970. Apresenta como objetivos específicos: verificar como se deu a 
implantação desse sistema educativo nesse período histórico; compreender a proposta 
educativa do Sistema Educativo Radiofônico de Bragança para a educação de jovens e 
adultos, emanada por uma educação de cunho evangelizador e/ou emancipatório na 
década de 1960 a 1970; identificar os objetos escolares radiofônicos. 

Para esta assertiva buscou-se responder as seguintes questões científicas: Como se 
dá a cultura material escolar do sistema educativo radiofônico de Bragança - SERB, no 
período de 1960 a 1970, em Bragança -Pará?  Esta questão problema suscitou as 
seguintes questões norteadoras: Como se deu a implantação do sistema Radiofônico 
de Bragança (SERB), nesse período histórico?  A proposta Educativa do Sistema 
Educativo Radiofônico de Bragança para a educação de jovens e adultos tinha por base 
uma educação de cunho evangelizador e/ou emancipatório na década de 1960 a 1970? 
De que maneira eram utilizados os objetos escolares radiofônicos na desse sistema 
educativo? Estas questões balizam as discussões sobre a presença da cultura material 
escolar do sistema educativo radiofônico de Bragança-PA. 

Trata-se de uma pesquisa documental. Sobre a pesquisa documental Rodrigues e 
França (2010) diz que historicamente só os documentos escritos e ou manuscritos 
eram considerados como uma única forma para compreender as relações sociais do 
mundo. O discurso recorrente era que o pesquisador só poderia ter acesso aos 
documentos nas bibliotecas, nos acervos particulares e em centros de memória. Hoje, 
as concepções de investigação de documentos ultrapassam essa lógica de pensamento, 
pois as informações sobre um determinado objeto de estudo podem ser encontradas 
nos mais diferentes fontes: produções iconográficas, em filmes, diários, noticiários de 
rádio, na internet, correspondências entre outros. 

Os documentos utilizados para este estudo, foram localizados no memorial de D. 
Eliseu, e compreendem: “o livro SERB: O Pioneiro em Tele Educação na Amazônia: O 
que é O que faz”, os livros de tombos, e o livro “ Viver é lutar”. É preciso ter clareza, 
que os sentidos e significados dos documentos localizados possibilitaram 
compreender a cultura material escolar radiofônica no  Sistema Educativo Radiofônico 
de Bragança - (SERB).       

Os autores que balizam a análise, são Julia (1995); Vidal (2005); Boff (1986); 
Freire (1980) e Castro (2013). Estes autores são a base para dialogar sobre a cultura 
material escolar radiofônica e sua articulação com a educação de jovens e adultos. 

O artigo compreende uma introdução e três seções. Na introdução apresento os 
objetivos da pesquisa, as questões científicas, o tipo de pesquisa e o aporte teórico.  

Na primeira seção  “Teologia da libertação e a influência de Paulo Freire nos 
movimentos populares do Brasil”, apresenta o surgimento da teologia da libertação, 
seus conflitos entre ala progressista e esquerda da igreja católica, bem como a 
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influência de Paulo Freire nos Movimentos sociais  e seus egressos nos movimentos 
populares, entre eles o MEB. 

Na segunda seção “A implantação dos sistemas educativos radiofônicos e o 
processo de escolarização dos jovens e adultos”, serve de base para entender a 
organização/normatização destes sistemas em suas peculiariedades com a EJA. Isso 
nos da base de compreensão sobre os objetos escolares na próxima seção. 

Na Terceira seção “Cultura material escolar radiofônica na Amazônia 
Bragantina”, apresenta a cultura material escolar na organização administrative e 
pedagógica neste sistema de ensino, bem como os seus objetos escolares, neste 
contexto histórico. Por fim, tecemos nas considerações finais, uma síntese sobre a 
realidade que nos propomos a investigar.  
 

1.0 TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO E A INFLUÊNCIA DE PAULO FREIRE NOS 
MOVIMENTOS POPULARES DO BRASIL 

Na religião judaica, ao tempo de Jesus, tudo estava prescrito e determinado, 
primeiro as relações para com Deus e depois as relações entre os homens. Tudo 
era sancionado como sendo vontade de Deus expressa nos livros da Santa Lei. A 
consciência sentia-se oprimida por um fardo insuportável de prescrições legais 
(BOFF,1986, p. 51). 

A epígrafe acima, de Leonardo Boff, situa o leitor sobre os elementos constitutivos 
da Teologia da Libertação. Esta teologia contesta a opressão do homem em nome da 
lei e apresenta os ensinamentos de Jesus Cristo como atos de liberdade. Ambas 
relações são demonstradas nesta seção como um movimento de embates internos 
entre os grupos tradicionais e progressistas da igreja católica na década de 60. 

Ao falar sobre a Teologia da Libertação apresenta-se sua influência nos 
movimentos populares, entre eles o Movimento de Educação de Base (MEB), que 
institui sua filosofia progressista nos sistemas educativos radiofônicos no Brasil, em 
1960. 

Para Boff (1980), a Teologia da Libertação surgiu na realização do Concílio 
Vaticano II (1962-1965). Neste Concílio ela foi caracterizada como a ideologia cristã 
pautada na realidade latino-americana da época, enveredada por um caráter de um 
programa de conscientização para os trabalhadores urbanos e rurais. Ela foi absorvida 
por diversos bispos e sacerdotes esquerdista-militantes que compunham a Igreja 
Católica. 

Nos documentos de Medellín, em 1968, quando a Igreja assume a opção pelos 
pobres e por uma educação libertadora, na qual o educando se torna sujeito do 
processo do conhecimento, surgem as influências de vários educadores que 
desenvolvem suas ações educativas em defesa do pobre, entre eles o educador Paulo 
Freire (BOFF, 1980). 

Paulo Freire foi um dos educadores do Brasil, que esteve empenhado em 
desenvolver uma política educacional que emancipasse o ser humano. Daí a ideia de 
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que seu princípio educativo utilizado pela abordagem sócio – antropológica, traz os 
saberes e práticas construídas no cotidiano dos jovens e adultos. Estes saberes e 
práticas norteiam o projeto de formação dos sujeitos oprimidos, pois isto dialoga 
diretamente com uma educação que valoriza o povo segregado, excluído, 
estigmatizado na sociedade, e oportuniza os sujeitos, pelos viés da educação, a se 
tornarem, de fato, seres humanos de direitos e deveres na sociedade (FREIRE; 1987). 

Quando ocorre a propagação da teologia da libertação constituída pelos 
movimentos esquerdistas da igreja católica, toda a experiência que Paulo Freire obteve 
com os jovens e adultos no Nordeste, vai servir de base para uma concepção de 
educação no Movimento de educação de Base, onde reflete diretamente nas escolas 
radiofônicas brasileiras, pois se o MEB instituiu tais escolas, elas passam a ser as 
principais responsáveis de propagar a proposta educativa Freireana; bem como 
fomentar a educação popular de jovens e adultos no Brasil. 

No Brasil, a partir dos anos de 1960, os movimentos populares se inspiraram nos 
princípios progressistas da Igreja Católica. Nessa inspiração, diversas experiências de 
caráter popular, impulsionada pela Ação Católica da Igreja, em particular a JUC 
(Juventude Universitária Católica), a JEC (Juventude Estudantil Católica), a JOC 
(Juventude Operária Católica), as experiências das CEBs (Comunidades Eclesiais de 
Base) e o Movimento de Educação de Base (MEB), entre outros, trazem consigo uma 
educação por uma consciência que permitiu compreender as contradições sociais e 
possibilitou reivindicar, aos dominados, as diferentes formas de dominação.  
(FREIRE, 1971) 

Na efervescência das lutas populares contra as mais diferentes formas de opressão 
e violência da ditadura militar no Brasil, muitos militantes dos movimentos sociais, 
tais como sindicatos e movimentos populares, entre eles o Movimento de Educação de 
Base, se apropriaram da Teologia da Libertação e passaram a mobilizar novos 
princípios educativos para os alfabetizandos jovens e adultos. 

Quando o MEB desenvolve sua ação como uma concepção de cultura popular de 
educação, como ato de liberdade do povo oprimido, este se coaduna com a experiência 
da abordagem socioantropológica do educador brasileiro Paulo Freire.  

No campo da educação o brasileiro Paulo Freire, atuando em Genebra após ser 
exilado do Brasil em 1965, desenvolveu um trabalho no Conselho Mundial de Igrejas 
e baseado nos princípios de uma educação como prática de liberdade, elaborou a obra: 
“Pedagogia do Oprimido”, que menciona sobre a consciência do oprimido na 
sociedade:   

[...] Através da conscientização o oprimido passa de uma consciência ingênua 
que não chegou ainda a detectar a sua própria situação de oprimido e que deixou 
introjetar em si mesmo a estrutura de opressão para uma consciência crítica pela 
qual cobra conhecimento de seu estado, extrojeta as categorias opressoras em si 
e se abre para o diálogo crítico e para a verdadeira criatividade. Tudo isso se dá 
também num processo que é libertador, mas que pode ser lento e conflitante 
(BOFF,1986, p. 18). 
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Freire (1971) impulsionou, por meio de suas experiências no Brasil, processos de 
alfabetização e escolarização para e com os jovens e adultos, que refletiram 
diretamente nos movimentos populares. A sua filosofia de consciência crítica expressa 
no livro “Pedagogia do Oprimido” dissemina rupturas nos moldes tradicionais da 
educação, pois o homem passa de uma consciência ingênua, camuflada pelos moldes 
capitalistas, a dialogar criticamente com a sua real situação de oprimido. Portanto, o 
trabalho do educador Paulo Freire impulsionou, também, uma virada hermenêutica e 
um novo estado de consciência libertadora. 

Diante do exposto verifica-se que a Teologia da Libertação se faz presente no 
Movimento de Educação de Base porque a Igreja, a serviço dos pobres e com o número 
de egressos cristãos dos movimentos populares como a JUC, inspira totalmente a linha 
de pensamento e ação do MEB. Por isso, o MEB não nasceu apenas como uma 
campanha para combater o analfabetismo, mas como uma proposta de libertação de 
milhares de mulheres e homens do meio rural. 

A experiência da Teologia da Libertação no Brasil esteve atrelada nos movimentos 
populares destinados à alfabetização e escolarização dos jovens e adultos, o que 
permitiu compreender a lógica de consciência crítica ou acrítica em cada sistema 
educativo radiofônico. É preciso considerar, ainda, o quanto isso vai se materializar na 
organização das escolas radiofônicas brasileiras e permitir uma análise sobre a cultura 
material escolar radiofônica na EJA.  

 

2.0 A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS EDUCATIVOS RADIOFÔNICOS E O 
PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS 

Considerando as dimensões totais do homem, entende-se como Educação de Base 
o processo de autoconscientização das massas para uma valorização plena do 
homem e uma consciência crítica da realidade. Esta educação deverá partir das 
necessidades e dos meios populares de libertação, integrados em uma autêntica 
cultura popular, que leve a uma ação transformadora. Concomitante, propiciar 
todos os elementos necessários para participar do desenvolvimento integral de 
suas comunidades e de todo o povo brasileiro (MEB NACIONAL – RELATÓRIO 
DO I ENCONTRO DE COORDENADORES, RECIFE, 1962 APUD WANDERLEY, 
1984, P. 99).    

A transcrição que abre a segunda seção deste artigo, apresenta o conflito entre o 
MEB/Nacional, constituído pelo grupo progressista da Igreja Católica, e o grupo 
conservador da Igreja Católica.  

Para Wanderley (1984), aproveitando as redes de emissoras da Igreja Católica, o 
MEB lançou um programa de base através da Escola Radiofônica, onde mesmo 
baseadas na ideia provinda dos princípios norteadores de uma equipe nacional, as 
equipes estaduais e locais possuíam razoável autonomia para desenvolver estratégias 
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locais de operacionalidade e criatividade em suas escolas radiofônicas (BRANDÃO, 
2002). 

Deste ponto de vista, de acordo com Wanderley (1984), naquela época histórica 
surgiram propostas de alfabetização de grupos, instituições e da cultura popular. Essas 
propostas visavam a promoção humana, a criação de novas técnicas educativas, a 
alfabetização com conscientização, a educação ligada à vida social e os programas de 
politização, via rádio. 

As escolas radiofônicas, por sua vez já haviam sido iniciadas no Brasil em 1958, 
após uma série de propostas ao longo de quase trinta anos e algumas 
experiências – como a de Jannuzzi, em Valença, no Rio de Janeiro, que, em 1950, 
organizou um curso de alfabetização de adultos pelo rádio, Ao que consta com 
sucesso. Indica-se como matriz principal a experiência de Mons. Salcedo, em 
Sustatenza que deu origem a Acción Cultural Popular (ACPO), na Colômbia, em 
1947 1 . A criação do MEB, por iniciativa da CNBB, foi precedida de três 
experiências bastante próximas, a saber: do SIREMA do MEC; das escolas 
radiofônicas do SAR, da diocese de Natal, em convênio com o SIRENA e outro 
órgãos federais, principalmente do DNERu (FÁVERO, 2006, p. 03). 

Diante disto, a proposta do MEB era intensificar as escolas radiofônicas com a 
existência das programações nas emissoras católicas já existentes e a criação de rádios 
para a operacionalização de escolas radiofônicas, bem como previa a melhoria do 
equipamento das emissoras em funcionamento, promovendo também, a partir das 
escolas, a organização de grupos e comunidades que seriam a base para as reformas 
na estrutura agrária do país.  

De acordo com a proposta inicial do MEB foram concretizadas, no início de 1961, 
duas experiências da igreja católica: as escolas radiofônicas do SAR- Serviço de 
Assistência Rural, estando à frente D. Eugênio Sales, da Arquidiocese de Natal, e o 
SIRESE- Sistema Rádio Educativo de Sergipe, que era coordenado por D. José Távora, 
na arquidiocese de Aracaju (FÁVERO, 2006). 

A experiência do SAR destinava-se a uma ação educativa comunitária para o meio 
rural. O trabalho pedagógico estava articulado com os cursos de aperfeiçoamento, 
reunião com os professores, pais e alunos, visando melhorar o ensino e organizar um 

                                                   
1 Em 1955, um frade Franciscano, frei Gil Bonfim, em articulação na Revista Eclesiástica Brasileira, estuda a 

viabilidade e conveniência da implantação de uma rede de emissoras católicas no Brasil, visando à catequese e à 

educação popular. Frei Bonfim inspirava-se na experiência da ACPO, criada por Mons. José Salcedo na Colômbia, 

em 1947. Tendo conseguido apoio governamental e cobertura da UNESCO, em 1955 a ACPO já tinha 7.500 escolas 

radiofônicas funcionando em 533 paróquias. E frei Bonfim procurava motivar a Igreja católica para algo 

semelhante no Brasil (FÁVERO, 2006, p. 35). 
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ensino religioso nas escolas, promover a criação de clubes agrícolas e integrar a escola 
no trabalho da comunidade que eram integrados junto às paróquias.  

Vale mencionar, ainda, que um dos pontos fortes da organização das rádios 
pautava- se na formação dos grupos e líderes da comunidade apoiados pela Campanha 
Nacional de Educação Rural- CNER 2  e o Serviço Social Rural – SSR, que 
impulsionavam uma ação social nas comunidades.   

O SIRESE foi um dos frutos concretos do 2º Encontro dos Bispos do Nordeste, 
realizado em Natal, em 1959. Este encontro propiciou o sistema de parcerias entre a 
educação rural católica e os órgãos de assistência social que atuavam nas áreas das 
emissoras, o que possibilitou a aprovação das aulas radiofônicas em diversos Estados 
Brasileiros, com o intuito de planejar o programa para o Nordeste, e a aprovação de 
diversos decretos de expansão dos programas educativos radiofônicos.  

Evidenciando as experiências do SAR e do SIRESE: a experiência do SAR, no Rio 
Grande do Norte, em Natal, deu base para a constituição organizativa de uma 
educação destinada aos jovens e adultos via rádio, em Bragança, pois: 

O Sistema Educativo Radiofônico de Bragança teve sua origem em 27 de Janeiro 
de 1958, quando os padres da Prelazia do Guamá, numa reunião plenária em que 
examinaram os vários aspectos do assunto, aprovaram por unanimidade a 
organização do Sistema. Naquela oportunidade foi escolhido o Pe. Miguel M. 
Giambelli para coordenar todas as iniciativas necessárias à realização do 
empreendimento. Cada paróquia da prelazia se prontificou a dar uma parte de 
suas economias para possibilitar a aquisição do equipamento da Rádio 
Educadora e dos primeiros 150 receptores cativos, destinados às escolas 
radiofônicas. Para conhecer melhor seu novo compromisso, o Pe. Giambelli 
realizou vários estágios, entre os quais merece um destaque especial o de Natal 
(RN), onde teve oportunidade para estudar - in loco - a eficiente organização das 
rádios-escola do então cônego Eugênio Sales. No dia 17 de Setembro de 1960, o 
Pe. Giambelli compõe a primeira Equipe Central do SERB, a qual se dedicou a 
organizar cursos para monitores nas várias paróquias da Prelazia (TELE 
EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA, s/ano, p. 03).  

De acordo com essa citação, observa-se que o Sistema Educativo Radiofônico de 
Bragança também foi criado pela Igreja Católica, sendo mantido inicialmente com 

                                                   
2 A CNER foi criada em 1952, ligada à CEAA e foi fruto remoto do seminário Interamericano de Educação de 

Adultos, realizado no Brasil em 1949 sob o patrocínio da UNESCO e da OEA, que gerou a experiência inicial de 

Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro, desenvolvida a partir de 1950. É fruto de uma série de reuniões que 

aconteceram no Ministério da Educação e Saúde, congregando especialistas de várias áreas profissionais, no início 

de 1951, com o objetivo de debater o problema das populações rurais e fazer um balanço do que estava sendo 

realizado nesse setor (FÁVERO, 2006, p.27). 
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recursos das paróquias que faziam parte da prelazia do Guamá, estando à frente o 
Padre Miguel M. Giambelli, a quem coube implantar a Rádio Educadora de Bragança 
e de organizar o Sistema Radiofônico. 

A ampliação ou expansão das emissoras católicas mediavam a implantação dos 
sistemas radioeducativos, inclusive no município de Bragança, onde funcionava a 
Rádio Educadora de Bragança (REB) e o SERB. Na fotografia abaixo, encontrada na 
secretaria do sistema, visualiza-se o antigo prédio da Rádio Educadora:  

 

FIGURA 01: PRÉDIO DA RÁDIO EDUCADORA ONDE FUNCIONOU ATÉ 1990.  

FONTE: ANUÁRIO DA DIOCESE (1990, P. 65). 

O prédio da Rádio Educadora “A Voz Católica da Família Paraense” foi 
inaugurado no dia 12.11.1960 e funcionou por 30 anos, na Av. Barão do Rio Branco, 
hoje Avenida Nazeazeno Ferreira, no Bairro do Centro de Bragança. É pertinente 
compreender a origem da rádio, pois o sistema é uma das colunas mestres da Rádio 
Educadora de Bragança (REB).  

É preciso considerar que nas escolas radiofônicas do Nordeste Brasileiro (SAR E 
SIRENA), em suas implantações estavam à frente os mebianos, megulhados por uma  
educação emancipatória que inicou desde 1960, era os integrantes do movimento de 
educação de base. Logo, estes grupos eram apoiados pelos princípios de um processo 
de escolarização aos jovens e adultos, da consciência histórica (Freireana), estes 
visualizavam uma revolução ou reforma nas estruturas sociais, principalmente no 
desenvolvimento humano e agrário. Enquanto que no sistema educativo radiofônico 
de Bragança, sua implantação iniciou-se com os padres da Prelazia do Guamá, numa 
concepção da congregação Barnabitíca, por isso, este grupo conservador da Igreja, 
desenvolvia um trabalho de escolarização, na perspectiva da evangelização. Esta lógica 
so vai ser convetida quando em 1963, os mebianos adentram nas escolas 
radiofônicas,mas são tolhidos com o golpe da ditadura militar e são vistos como 
subversivos perante a ordem instituída. 

 Essas concepções de educação podiam ser encontradas nos sistemas educativos 
radiofônicos que variavam de Estado para Estado que se desdobram  na cultura 
material escolar de cada sistema, e isso esta atrelado ao próprio períododa decada de 
1960, com a ditadura militar.  
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3.0 CULTURA MATERIAL ESCOLAR RADIOFÔNICA NA AMAZÔNIA 
BRAGANTINA 

Uma educação que não promove a emancipação, reduz o ser humano a um 
“autômato”, receptor passivo do conteúdo ideológico dominante, o que constitui 
a negação de sua vocação. A vocação do homem é a de ser sujeito e não objeto. 
Pela ausência de uma análise do meio cultural, corre-se o perigo de realizar uma 
educação pré-fabricada, portanto, inoperante, que não está adaptada ao homem 
concreto a quem se destina (FREIRE, 1980, p.34). 

 A citação acima apresenta o sentido da emancipação, bem como o envolvimento 
do sujeito no processo de construção do conhecimento. O processo de uma educação 
emancipatória possibilita a consciência, a liberdade e o desenvolvimento do ser 
humano. Essa liberdade é possível quando se valoriza a cultura do sujeito. Isso implica 
na tomada de consciência crítica de si mesmo sobre a realidade e de sua transformação 
social.   

A conceituação sobre a cultura material escolar do rádio é utilizada, aqui, na área 
da história da educação pela influência dos estudos em cultura escolar, advindo da 
Nova História Cultural e pela produtividade do conhecimento da pesquisa dos 
historiadores sobre à preservação de fontes de pesquisa e de memória educacional em 
arquivos escolares, museus e centros de documentação (SOUZA, 2007).  

A relação entre a Congregação Barnabítica e o MEB/Bragança ocorreu por meio de 
inúmeros conflitos, na década de 60 a 70 do século XX, pois o movimento político da 
época de repressão por parte da ditadura militar e as forças repressoras da ala 
conservadora da Igreja Católica inibiram a propagação do movimento político de uma 
educação de jovens e adultos voltada à formação de uma consciência crítica que 
respeitava a construção do conhecimento dos educandos. 

É preciso ter clareza que a congregação Barnabítica, estava atrelada a um 
pensamento europeu dotado de uma corrente positivista, permeados por um 
movimento modernista, advindo da sociedade capitalista. Logo, estas produções 
científicas e históricas da educação europeia e norte americana irão refletir 
diretamente nos desdobramentos da cultura material escolar em diversos países, 
inclusive no Brasil, comas experi~encias das escolas radiofônicas. 

Neste sentido de formação dos sujeitos, Julia (1995) nos diz que a cultura material 
escolar europeia possui um conjunto de normas que definem os saberes a ensinar e as 
condutas a inculcarem um conjunto de práticas que a incorporação de determinados 
comportamentos. Neste caso, ao se transmitir saberes, práticas e condutas de 
comportamento nas escolas radiofônicas, expressam- se a formação de valores 
educativos em cada sujeito e ao mesmo tempo uma identificação da cultura escolar 
presente em cada contexto.  

Nessa lógica Julia (1995), nos diz que a cultura escolar não deve ser analisada sem 
as relações conflituosas ou pacíficas que elas mantêm, a cada período histórico, com o 
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conjunto das culturas contemporâneas, religiosas, política ou cultura popular. Diante 
disso, a cultura material do SERB é discutida pelos livros utilizados, o papel do 
professor, os aluno da EJA, a função do monitor, os objetos escolares radiofônicos e o 
rádio como elemento da cultura material escolar.  

 3.1. OS LIVROS UTILIZADOS PARA FORMAÇÃO DOS ALUNOS DA EJA  

 

FIGURA 02: LIVRO DO SERB.                                      FIGURA 03: LIVRO “VIVER É LUTAR”   

FONTE: DIRETORIA DO SERB                                      FONTE:WWW.VIVERELUTAR.COM.BR  

Os livros utilizados nas escolas radiofônicas, fazem parte da cultura material 
escolar, pois apresenta uma lógica de interpretação histórica voltada para os estudos 
de representações, práticas, saberes, culturas, ideologias, que são peculiares a cada 
contexto histórico da educação brasileira (SOUZA; 2007). 

O livro “SERB” O Pioneiro em Tele Educação na Amazônia O que é O que faz”; 
discute os Campos de Atuação do SERB; Metas alcançadas; Entidades que colaboram 
com o SERB. Este livro não possui autor e ano, entretanto, verificando o seu conteúdo 
é perceptível que o trabalho desenvolvido pelo prelado está sob o viés da ação 
missionária, obtendo assim, um saber religioso transmitido por meio de uma escola 
radiofônica. 

Enquanto que o livro “Viver é lutar”, procurava responder às necessidades do 
homem do campo, representava um instrumento de alfabetização de jovens e adultos. 
O livro tinha por objetivo contribuir para que homens e mulheres refletissem sobre o 
mundo, as relações entre os homens e a sociedade brasileira. Isso acabou gerando 
conflitos entre as alas conservadoras e progressistas da Igreja Católica.   

Cartilha "Viver é Lutar": 2º livro  de leitura para adultos.   
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3.1.1 O PROFESSOR DA EJA  

Um dos pontos primordiais no sistema educativo radiofônico era o professor- 
locutor. Este tinha que se reunir com os demais professores para planejar ações para 
serem desenvolvidas pela rádio e utilizar uma linguagem acessível para os alunos. 

QUADRO 01: PRIMEIRA EQUIPE DE PROFESSORES DO SISTEMA 

NOME DISCIPLINA QUE MINISTRAVA NO SISTEMA 

Irmã Lygia Arcoverde de Lemos. Português e Matemática 

Pe. Miguel Giambelli e Padre Aluízio Neno. Religião 

Padre Mário Ferrero. Orientações agrícolas 

Ir. Maria Pereira Bragança. História e Geografia 

FONTE: LIVRO DE TOMBOS. 

De acordo com Sousa (2007) as disciplinas escolares, compreendem um amplo e 
renovado programa de pesquisa, do qual emergem e intercruzam-se os campos de 
investigação e temáticas, tais como: a história da leitura, do currículo, da 
profissionalização docente, entre outras. Por isso, que dependendo da prática docente, 
este programa de pesquisa poderia ou não está imbuído de uma concepção 
progressista para e com os jovens e adultos. 

Para Julia (1995), esta lógica sobre a história das instituições educativas e das 
práticas de leitura e escrita, materializadas nas práticas de ensino utilizadas na sala de 
aula, pelas  disciplinas ministradas dos professores, surgiu por uma análise sociológica 
que implicou no desvelamento de seleção, inclusão e exclusão social, praticados nos 
trabalhos escolares, a partir do qual se estabeleceu os processos de discriminação ou 
inclusão dos alunos, enverados pela ação docente. 

Na experiência do SERB, quem ministrava disciplina, eram os professores que Pe. 
Miguel chamava, os professores normalistas, eram como se fosse hoje o ensino médio. 
Ele não escolhia, não pegava qualquer professor.  Ele queria saber se aquela professora 
tinha que ter uma aquisição e uma queda para trabalhar indiretamente através do 
rádio, e de preferência que já participasse da Igreja.  

3.1.2 OS ALUNOS DA EJA 

Os alunos que participavam do Sistema possuíam mais de 15 anos e eram de 
diversas comunidades que compunham a Prelazia do Guamá.  
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FIGURA 04: ALUNOS NA COMUNIDADE DO CAMUTÁ, EM BRAGANÇA – PARÁ.  

FONTE: MEMORIAL DE D. ELISEU 

 

No campo dos conteúdos ensinados e práticas escolares, as disciplinas escolares 
estão servindo como um produto específico da escola, ponto peculiar do sistema 
escolar que é inseparável das finalidades educativas, ambas se constituem como um 
complexo que não se reduz a um ensino explícito e programado. De acordo com 
Chervel (1988) apud Julia (1995), as disciplinas escolares podem mascarar para os 
próprios agentes, suas principais finalidades uma vez que são utilizadas como diversas 
manobras impostas de fora aos professores.  

Esta imagem nos apresenta o monitor no meio da turma com o rádio e os alunos 
utilizando o seu material didático para anotar os conteúdos que eram transmitidos 
pelos professores-locutores do sistema. Os alunos tiravam suas dúvidas com os 
comitês central e paroquiais, pois era inviável os alunos virem de outros municípios 
para tirarem suas dúvidas no Comitê Central. 

3.1.3 O MONITOR DA EJA 

O monitor constituía-se em um dos personagens chaves do processo educativo, o 
intermediário entre os professores conscientizadores e os alunos membros da 
comunidade a serem conscientizados. O monitor é uma ponte entre a emissão 
organizada e a recepção que transformava os programas do rádio em uma escola 
radiofônica, o elemento que articula a escola, os alunos e a comunidade 
(WANDERLEY, 1984). 
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FIGURA 05: ALUOS NA COMUNIDDAE DO CAMUTÁ, EM BRAGANÇA-PA. 

FONTE: MEMORIAL DE D. ELISEU 

O monitor tem a função de instruir os jovens e adultos e organizar as aulas. Porém, 
o maior objetivo da Diocese era que este monitor se tornasse um zelador ou catequista, 
membro direto à disposição do Vigário. Caso ocorresse a substituição do monitor, o 
mesmo deveria ter a formação e condutas similares daquele que foi selecionado, e 
ambos também deveriam ter o espírito de liderança para atuar no Sistema. Ao monitor 
cabia organizar as turmas, as quais não poderiam ter menos de 05 e no máximo 20 
alunos. 

3.1.4 O RADIO EDUCATIVO COMO PORTADOR DA CULTURA (I) MATERIAL 
ESCOLAR 

    

FIGURA 06: TRANSMISSORES DO RÁDIO                                    FIGURA 07: RADIO EDUCATIVO NA COMUNIDADE 

FONTE: LIVRO DE TOMBOS                                                 FONTE: MEMORIAL DE D. ELISEU 
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É preciso considerar, ainda, que os objetos escolares, se materializam com a 
produção dos sentidos, estão presentes pela produção, mais também pelo que 
concerne a problemática da reprodução social da produção de cada artefato criado 
pelos sujeitos nas instituiçoes escolares. Esta problemática sobre a produção dos 
objetos e seus artefatos estão contidos nos vestígios do passado, que possibilitam uma 
análise crítica dos historiadores  (CASTRO, 2013).   

Na figura 06, observa-se que os objetos escolares (mesa de operação do rádio, 
transmissores, antenas parabólicas, a frequência do rádio educativo, microfone), 
propicavam as aulas dos professores locutores. Isso é visto pelos objetos escolares 
radiofônicos que se desdobram numa cultura material. Ao escutarem a aula existe uma  
cultura imaterial pela frequência do rádio. 

Na figura 07,  o rádio na comunidade, é um portador da cultura material escolar. 
Isso porque, a medida que os alunos escutavam os seus professores, ocorriam um 
processo de ensino e aprendizagem a longa distância. Daí, o porque que essa cultura 
imaterial utilizada pela frequência se desdobra nos processo de ensino e aprendizagem 
dos alunos, desdobramento da cultura material escolar radiofônica. 

 

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisarmos a cultura material escolar radiofônica e a educação de jovens e 
adultos na Amazônia Bragantina, não podemos desconsiderar que a Teologia da 
Libertação no Brasil esteve atrelada nos movimentos populares destinados à 
alfabetização e escolarização dos jovens e adultos, o que permitiu compreender que a 
lógica de consciência crítica ou acrítica em cada sistema educativo radiofônico, se 
desdobora na organização das escolas radiofônicas brasileiras. Logo, isso nos 
possibilitou uma análise sobre a cultura material escolar radiofônica na EJA, que 
perpassam por inúmeros  conflitos, na década de 60 a 70 do século XX. 

Os movimentos populares, que foram advindos da experiência de Paulo Freire, nas 
nas escolas radiofônicas do Nordeste Brasileiro (SAR E SIRENA), obtiveram uma 
relação de sua implantação diretamente ligadao ao  movimento de educação de base. 
Logo, estes grupos eram apoiados pelos princípios de um processo de escolarização 
aos jovens e adultos, da consciência histórica (Freireana. Enquanto que no sistema 
educativo radiofônico de Bragança, sua implantação iniciou-se com os padres da 
Prelazia do Guamá, numa concepção da congregação Barnabitíca, por isso, este grupo 
conservador da Igreja, desenvolvia um trabalho de escolarização, na perspectiva da 
evangelização.  

Ao obsevarmos o rádio e os seus objetos escolares (mesa de operação do rádio, 
transmissores, antenas parabólicas, microfone, a frequência do rádio educativo), 
verificou- se que a presença de uma cultura (i) material escolar . Daí porque o rádio na 
comunidades que possuem jovens e adultos, é um portador da cultura material escolar.  
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RESUMO  
Este texto discute, no âmbito da produção de impressos escolares, os trabalhos 

autorais de professores da Escola Normal de Curitiba e do Gymnasio Paranaense em 
Curitiba, Paraná (BR) nas três primeiras décadas do século XX. Com o objetivo de 
problematizar aspectos da produção de conhecimento na escola e para a escola, o texto 
articula dados de pesquisa documental e bibliográfica a fim de produzir reflexões 
acerca do trabalho de autoria de obras didáticas por parte dos professores, 
paralelamente ao exercício da docência nas referidas escolas. Procura-se discutir 
questões relativas o trabalho autoral de professores paranaenses e compreender o 
movimento pedagógico e cultural do período que requeria, para a produção 
pedagógica, a inserção de padrões racionais, científicos e, no caso brasileiro, valores 
republicanos e nacionalistas. O referencial teórico subsidiário do trabalho está 
circunscrito preferencialmente no âmbito da História Cultural, com as contribuições 
da História Social, tendo como base os trabalhos de de Thompson (1981) e Sirinelli 
(1996), além de diversos estudos da historiografia da educação brasileira, da História 
política do Brasil (Carvalho (2011; 2000); e da História do livro didático no Brasil, 
trazidos por Gasparello (2004, 2011), Bittencourt (2004, 2008), dentre outros.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

Livros didáticos, Escola Secundária, História da Educação.  
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1. APRESENTAÇÃO 

Este texto trata da temática das atividades autorais de professores da Escola 
Normal de Curitiba e do Gymnasio Paranaense em Curitiba, Paraná (BR) nas três 
primeiras décadas do século XX. Com o objetivo de problematizar aspectos da 
produção de conhecimento na escola e para a escola, o texto articula dados de pesquisa 
e reflexões acerca do trabalho de autoria de obras didáticas por parte dos professores, 
paralelamente ao exercício da docência nas referidas escolas Secundárias de Curitiba 
no período indicado.  

Os dados e os resultados de pesquisa apresentados aqui foram obtidos a partir da 
pesquisa do tipo documental e bibliográfica combinadamente. O referencial teórico 
bibliográfico subsidiário do trabalho está circunscrito preferencialmente no âmbito da 
História Cultural, com as contribuições da História Social, tendo como base os 
trabalhos de de Thompson (1981) e Sirinelli (1996), além de diversos estudos da 
historiografia da educação brasileira, da História política do Brasil (Carvalho (2011; 
2000); e da História do livro didático no Brasil, trazidos por Gasparello (2004, 2011), 
Bittencourt (2004, 2008), dentre outros.  

As fontes documentais arroladas foram classificadas em dois tipos distintos: os 
documentos oficiais que registram a adoção das obras nas escolas e, as obras 
propriamente. Para este texto trabalha-se com as Atas da Congregação dessas 
instituições, confirmando-se quando possível pelo registro do livro no acervo tombado 
das bibliotecas escolares. Quanto às obras, livros, compêndios, artigos de revista e 
outros produzidos pelos professores, estão disponíveis na Biblioteca Pública, no 
Arquivo Público do Paraná, no Instituto Histórico e Geográfico do Paraná (IHGP) e 
ainda, nos arquivos de escolas. 

Entende-se que os documentos por si, pouco podem dizer sobre fatos e processos 
históricos, mas que as provas materiais do passado precisam estar contextualizadas 
em seu tempo (Thompson, 1981). As obras dos professores-autores aqui evidenciados 
são analisadas a partir de um enfoque que explora as principais lições e conteúdos 
propostos, a ordenação dessas lições/conhecimentos; os aspectos tipográficos das 
obras e, os recursos didáticos empregados, sempre no sentido de diálogo entre o autor, 
a obra e o contexto. 

Sendo assim, esse texto pretende interpretar alguns aspectos da produção autoral 
dos professores paranaenses em tempo e lugar circunscritos pela conjuntura local, 
notadamente influenciada pela cultura pedagógica nacional e pelos processos culturais 
vividos no período. 

1.1. Ensinar e escrever livros: Aspectos das circunstâncias da produção autoral dos 
professores brasileiros  

Antes de tudo, vamos explorar alguns os olhares da História a respeito dos 
intelectuais no Brasil. José Murilo de Carvalho (2000), assevera que os estudos acerca 
da história das ideias ou dos intelectuais no Brasil nos últimos 50 anos, inspirados na 
Filosofia, expunham o pensamento de cada autor isoladamente, abandonavam a 
iniciativa de interpretar com exatidão o pensamento dos intelectuais e, passavam a 
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compreender seus pensamentos seguindo a identificação de grupos de ideias como o 
positivismo, o liberalismo, o socialismo, ou em outras classificações como 
conservadores, autoritários, etc., sempre na perspectiva de sublevar a autoria como 
determinante absoluta do texto. (Carvalho, 2000).  

Outro viés para estudo do tema, conforme aponta o autor, são as contribuições de 
trabalhos inspirados nas Ciências Sociais que, abandonam o propósito de olhar o autor 
ou as ideias separadamente, partindo para um enfoque que privilegia a compreensão 
de ideologias e interesses de grupos sociais. Nesta proposta, o contexto é o 
determinante do pensamento.  

No entendimento de Carvalho (2000), em que pese às contribuições dessas 
abordagens para a História das ideias e intelectuais no Brasil, há que se problematizar 
as proposições que tratam de isolar autor, ideias ou contextos, em favor de abordagens 
mais híbridas, uma vez que “a fecundação mútua entre a crítica literária e a história 
intelectual certamente poderia trazer avanços mais significativos”. (p. 126). 

Em busca de alinhar a temática das atividades intelectuais dos professores, em 
Curitiba, seus textos e contextos, com os estudos que ofereçam possibilidades de tomá-
los como mediadores e ao mesmo tempo mediados por conjunturas específicas, 
tomam-se as reflexões de Sirinelli (1996), que estuda os intelectuais franceses do 
século XX. O autor defende que os intelectuais se agrupam em “estruturas elementares 
de sociabilidade”, pois, todo grupo de intelectuais se organiza em torno de uma 
“sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas 
igualmente determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver.” 
(Sirinelli,1996, p.248). 

Para o autor as estruturas de sociabilidade são locais em que se verifica a partilha 
de espaços comuns como as revistas, os cafés, as editoras, e outros espaços que 
promovem e fazen circular a produção intelectual. O que se percebe é que a produção 
intelectual gestada nesses espaços chega à escola em forma de livros e outros textos, 
conforme veremos a seguir, numa breve seleção de autores e obras paranaenses.  

Desde meados do século XIX, quando algumas nações europeias e americanas 
(dentre elas, a brasileira) passaram a organizar seus sistemas públicos de ensino e, a 
partir daí, necessidade de elaboração de material de apoio pedagógico foi uma 
constante. Na Europa, os primeiros livros didáticos adotados nas escolas eram 
comumente escritos por professores.  

No Brasil este movimento, em que se alia a atividade autoral e o exercício do 
magistério, vem sendo estudado por autores como Gasparello (2004, 2011), 
Gasparello e Villela (2009) e Bittencourt (2004;2008). Gasparello (2011) trabalha no 
sentido de destacar o papel de “agentes instituintes” de professores, autores e seus 
textos. A autora destaca a atuação no magistério e a vida intelectual de Joaquim 
Manuel de Macedo (1820-1882) no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, que para o 
Ensino Secundário brasileiro entre o final do século XIX e o início do XX, era 
referência na produção didática de uso escolar. 

Caracteríticas sobre a formação e vida social desse professorado, são destacadas 
por Gasparello e Villela (2009), que apontam dados de pesquisa que revelam que o 
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magistério no Ensino Secundário no Brasil era exercido por profissionais sem 
formação específica, mas que partilhavam interesses profissionais e de leituras. No Rio 
de Janeiro, então capital da nação, os intelectuais se reuniam em torno da produção 
literária e, desse grupo composto por médicos, juristas e bacharéis em Letras, 
despontavam os professores para o ensino Secundário no Colégio Pedro II.  

Em relação à formação dos professores para o Ensino Secundário, cabe destacar 
também que, enquanto o Ensino Primário contava com o curso de formação de 
professores oferecido pela Escola Normal (desde 1835 em Niterói e nos anos 
posteriores na Corte e nas demais províncias), o Ensino Secundário se ressentia da 
falta de um um curso preparatório para seus professores, e tinha em seus quadros 
docentes graduados em Medicina, Direito e bacharéis em Ciências Físicas e Naturais 
(Gasparelo & Villela, 2009). 

Gasparello e Villela (2009), afirmam ainda que no final do século XIX e início do 
XX os intelectuais, pedagogos, políticos e professores eram sensíveis aos interesses na 
instrução pública e defendiam a necessidade de uma formação específica para o 
exercício da docência. A partir daí, novas ideias e experiências pedagógicas trazidas de 
outros países como a França, Alemanha e Estados Unidos foram divulgadas com a 
publicação de traduções de textos sobre instrução e formação de professores em 
jornais, revistas e livros, o que intensificou ainda mais as discussões sobre o tema. 

O Brasil, em fase de formação e afirmação de uma identidade nacional, desejava 
uma literatura escolar que desse conta de difundir o papel do Estado laico, os valores 
republicanos e as noções de civilidade por meio do ensino escolar de massa. 
Paralelamente, criava-se condições para o estabelecimento do mercado livreiro 1 
brasileiro, até então dominado por autores e editores estrangeiros. Tínhamos então, 
motivo e condições para o mercado editorial brasileiro. 

Segundo Gasparello e Villela (2009), a publicação do primeiro livro de História do 
Brasil por um professor do Colégio Pedro II foi em 1861, quando Joaquim Manuel de 
Macedo publicou Lições de história do Brasil. A partir de então deram-se muitas 
outras iniciativas de professores aventurando-se na autoria de livros para uso escolar 
no mesmo colégio, assim como em outras escolas Secundárias brasileiras. 

Esse contexto favoreceu a atividade autoral de professores do Ensino Secundário 
em diversas províncias (depois estados) brasileiras na elaboração compêndios e livros. 

Tínhamos dentre os professores, intelectuais capazes de articular suas 
experiências docentes com o verniz literário, a fim de produzir os meios (impressos) 
para instituir novas ideias e práticas para a formação da juventude brasileira via ensino 
Secundário. Aspectos desse processo, ocorrido no Paraná, especialmente na capital 
Curitiba, é o que se discute no próximo item. 

                                                   
1 Sobre a história do mercado livreiro no Brasil ver Hallewell, (2012). 
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1.2. ALGUNS SENTIDOS PARA A PRODUÇÃO LITERÁRIA DOS PROFESSORES 
DE CURITIBA  

De acordo com Myskiw (2008), no cenário intelectual e cultural de Curitiba entre 
os anos de 1870 e 1920, destacavam-se homens das letras. Eles frequentavam jornais, 
revistas, conselhos editoriais das tipografias, clubes, cafés e associações literárias, e 
sobretudo, compunham os quadros docentes da Escola Normal e do Gymnasio 
Paranaense. Para o autor, convivência nesses espaços de fermentação e circulação de 
ideias, e também de relações afetivas,  acabava por favorecer a composição das redes 
de sociabilidades de que fala Sirinelli (1996).  

No Paraná, à exemplo do que ocorrera no Rio de Janeiro, os professores das 
escolas, além de comporem os quadros da elite intelectual local, passavam também a 
organizar o material didático para uso das escolas. Dos diversos professores que se 
tornavam autores de impressos para uso escolar durante o exercício do magistério e, 
cujas obras foram adotadas nas escolas, estão nomes como os de Dario Vellozo, 
Sebastião Paraná, Cônego Braga, Rocha Pombo, dentre outros.  

Destacamos por ora os trabalhos de Dario Vellozo, lente de História Universal que 
elaborou e utilizou em suas aulas o livro Lições de História (1899) e o Compêndio de 
Pedagogia (1907) nas cadeiras que ministrava no Gymnasio Paranaense e na Escola 
Normal. Também em foco nessa pesquisa está o Professor Sebastião Paraná, lente de 
Geografia do Brasil no Gymnasio Paranaense, que ofereceu para apreciação da 
Congregação 2  e utilizou em suas aulas os livros de sua autoria, dentre outros, 
Chorografia do Paraná (1899), O Brasil e o Paraná (1903) e Exultação (1913). 

Mantendo-se fiel ao propósito compreender o diálogo entre o autor, a obra e o 
contexto, procurou-se nesse trabalho localizar as influências e o alcance das obras dos 
professores, procurando estabecer vínculos entre os aspectos ideológicos e didáticos 
dos livros analisados.  

Uma breve biografia de cada professor/autor pode ajudar a compreender o lugar 
social de seus posicionamentos e suas obras. Começemos por Dario: Dario Persiano 
de Castro Vellozo era carioca, nascido em 1869. Em 1885, a família muda-se para o 
Paraná, onde o patriarca passou a se dedicar à política, chegando à vice-prefeitura. 
Neste mesmo ano, graças às experiências anteriores no Rio de Janeiro, o jovem Dario, 
com dezesseis anos, emprega-se como tipógrafo no jornal curitibano Dezenove de 
Dezembro, o primeiro jornal instalado na então Província do Paraná. (,Cordiolli, 2006, 
apud Schaffrath, 2014). 

Dario Vellozo no ano de 1899, aos trinta anos de idade, assume o cargo de professor 
do Ginásio Paranaense e da Escola Normal, onde lecionou as cadeiras de História 
Universal e Pedagogia (Schaffrath, 2014). Ao longo de sua vida intelectual publicou 

                                                   
2 Sobre a adoção dos livros desses professores-autores, contamos com os registros das Atas da Congregação da 
Escola Normal e do Gymnasio Paranaense, entre os anos de 1904 e 1924, que atestam a atividade de seleção, 
avaliação, autorização e uso das obras nessas escolas, assim como no ensino primário estadual. 
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vários livros de contos, poesias, livros didáticos e especialmente dedicou-se aos artigos 
em revistas e jornais, debruçando-se sobre as temáticas relativas à educação, o 
desenvolvimento moral humano, ao esoterismo e às críticas a Igreja Católica3. Autor 
das obras didáticas Compêndio de Pedagogia e de Lições de História fundou o 
Instituto Neo Pitagórico4 em 1909, com o lema de “estudo, perseverança, bondade” e 
o dirigiu até o ano de sua morte em 1937.  

A experiência de Vellozo como escritor, professor, poeta, e sua inserção em 
importantes círculos de cultura são definidores de seu papel como intelectual. 
Envolvia-se com diversos movimentos políticos/ideológicos de seu tempo como os 
movimentos Republicano e Simbolista. Além disso, sua participação nas instituições 
culturais de livre associação como o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná 
(IGPH), o Instituto Neo Pitagórico (INP), o Club Curitibano, o Centro de Letras do 
Paraná, dentre outros, dava a dimensão de sua intensa produtividade intelectual. 

Contemporâneo de Vellozo, Sebastião Paraná de Sá Sottomaior é outra figura 
ilustre no trabalho de autoria de compêndios e livros didáticos para a escola 
Secundária paranaense. Nascido em Curitiba no ano de 1864, teve a vida pública ligada 
à educação e à cultura, com forte empenho nas questões regionais da geografia e da 
história paranaenses. 

O professor Paraná, diplomou em Direito e em Ciências Políticas e Sociais, no Rio 
de Janeiro. Em 1900, foi nomeado professor catedrático de Geografia e Chorografia 
do Brasil, no Ginásio Paranaense e Escola Normal de Curitiba. Como professor, regeu 
a Cadeira de História Universal no Ginásio Paranaense em 1906 e em 1916, assumiu a 
Direção do Gymnasio Paranaense e também a Superintendência Geral do Ensino no 
Paraná, além de ter sido professor da Universidade Federal do Paraná. 

Na administração pública, Sebastião Paraná foi deputado estadual e assumiu 
cargos de Diretor da Secretaria do Interior e Justiça do Paraná, do Museu Paranaense 
e da Biblioteca Pública do Paraná e outros cargos desta natureza.  

Sua vida intelectual, marcada por intensa produção literária registra sua 
participação como titular do Centro de Letras do Paraná, da Academia de Letras do 
Paraná e do Instituto Neo Pitagórico. Sócio correspondente do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, do Instituto Geográfico Argentino e, da Sociedade de Geografia 
de Lisboa. Registra-se sua atuação como da comissão encarregada de receber 
trabalhos para o Congresso Internacional de História da América, sendo nomeado 
para representar o estado do Paraná, ao lado de Rocha Pombo, Dario Vellozo, Nestor 
Victor e Romário Martins, seus contemporâneos no mesmo círculo cultural. (Hoelner, 
1998). 

                                                   
3 De acordo com Myskiw (2008), Vellozo escreveu e publicou 25 livros entre os anos de 1889 e 1920. Inúmeros 
poemas, contos, romances, livros didáticos e críticas literárias, e inclusive a These ao 6º Congresso de Geografia 
em Bello Horizonte em 1920), diversificam sua obra até a data de sua morte em 1937. 

4O Neo-Pitagorismo “é uma alternativa de solidariedade universal sem se contrapor a elementos básicos desta 
sociedade como a apologia ao trabalho; a lei e a ordem; as diferenças de classes”. (Cordiolli, 2006, p. 36). 

 



 

 
 

10 

O professor Paraná era também jornalista, assumiu a direção do Jornal A Tribuna, 
e trabalhou como redator de A República e de O Município. Publicou inúmeros textos 
sobre o Brasil e o Paraná5, seus vultos históricos, sua geografia e política. A República 
e as revoluções internas também mereceram a atenção do autor  em textos publicados. 

Sebastião Paraná e Dario Vellozo pertenciam ao mesmo círculo intelectual 
curitibano. As instituições culturais e literárias de que faziam parte e, principalmente, 
a convivência como funcionários do quadro do magistério público paranaense, 
confirmam a partilha de valores, propósitos e atividades intelectuais.  

Particularizando a assinatura de livros didáticos pelos professores, tomemos mais 
uma vez as reflexões de Gasparello (2011), para quem os autores e seus textos, 
entendidos como sujeitos que modificavam e criavam propostas para a instrução 
escolar, são os “agentes instituintes” (p. 466) da configuração cultural do período que 
intereferiam no desenho das práticas pedagógicas e saberes escolares. Assim como em 
Sirinelli (1996), encontramos a denominação de mediador para discutir o papel dos 
intelectuais como os jornalistas, escritores, professores secundários e outros eruditos.  

Vellozo e Paraná, têm trajetórias que se cruzam como agentes instituintes de 
valores e práticas para a cultura e a educação paranaenses. Suas propostas (enquanto 
mediadores) contribuíram para desenhar o ensino no Ensino Secundário, 
circusncrever a constituição das disciplinas escolares6, especialmente, no que se refere 
aos conteúdos de História e Geografia, com seus componentes positivistas, patrióticos, 
nacionais e marcadamente regionais.  

A seguir, são focalizadas as principais publicações didáticas dos autores, na 
intenção de compreender aspectos do movimento pedagógico e cultural ao qual os 
professores/autores estavam filiados e, como suas perspectivas ideológicas (e de 
formação) se traduziam em proposta didática para a racionalização e nacionalização 
do ensino escolar.  

1.3. OS LIVROS QUE ESPELHAM NOSSA GRANDEZA 

Entre Dario e Sebastião, há muito mais identidade do que uma extensa lista de 
textos publicados e, da autoria de livros didáticos. Eles foram contemporâneos na vida 
cultural na cidade e na escola. Seus livros adotados no Ensino Secundário paranaense, 
não obstante as particularidades de próprias de cada autor e, o campo de 
conhecimento, assinalavam propósitos idênticos além compartilhar da influência das 
Modernas teorias da Ciência da educação. Ressalta-se que ambos tinham assento em 
associações ligadas à cultura e à produção de conhecimento em suas áreas de atuação 

                                                   
5 A lista com os títulos publicados pode ser vista em Hoelner (1998). 

6 Bittencourt (2008), destaca que no ensino público brasileiro os livros didáticos e os programas dos cursos até meados 

do século XIX, eram de tal modo dependentes entre si, que um ajudava o outro a constituir os conteúdos a serem ensinados 

nas disciplinas.  
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na escola, a História e a Geografia, o que de início, configura uma influência direta nas 
questões ligadas ao ensino dessas cadeiras na escola. 

Dario Vellozo, no Compêndio de Pedagogia (1907), destinado exclusivamente aos 
alunos da Escola Normal de Curitiba, acompanhava padrões vigentes na literatura 
pedagógica da educação moderna do período, sobretudo as de matriz europeia, tendo 
como ícone as obras do francês G. Compayré. Inclusive, por conta das inúmeras 
recorrências de Vellozo às teorias de Compayré, foi apelidado de “Compayré 
Paranaense”7. 

Esse livro está organizado em três volumes. No primeiro, destinado ao primeiro 
ano do Curso Normal, encontram-se dez lições que abordam os temas da Pedagogia e 
seus métodos, da organização da escola e definições da educação, além de lições 
variadas sobre História Antiga, Medieval e Moderna e o pensamento educacional 
predominante em cada uma delas. O segundo volume aborda a temática dos métodos 
de ensino, das didáticas e os aspectos da educação física (saúde), moral e intelectual. 
Para o terceiro ano de curso, Vellozo anuncia lições sobre ciências, geografia, história, 
desenho, música, além dos princípios e regras para a prática docente e sobre os jardins 
de infância (Schaffrath, 2014). 

A racionalidade científica que presidia a Pedagogia Moderna é preceito básico da 
obra. Ao apresentar o livro aos normalistas, Vellozo adianta: 

o ensino deve ser pratico e lógico em seo inicio; passareis do concreto ao 
abstracto, das licçoes de cousas aos conhecimentos especulativos (...) só o 
raciocínio persuade e convence; só a simpatia afiniza os corações (...). (Vellozo, 
1907, p. 20). 

A ênfase em conteúdos de caráter histórico, mesmo nas lições de Pedagogia, são 
outra marca de Vellozo. Na apresentação do item sobre a História da Pátria, para o 
primeiro ano do Curso Normal, Vellozo instrui:  

Historia da Patria foi toda uma epopea de liberdade e civismo, em suas linhas 
mais nítidas, em seos mais fortes relevos:- disse-vos o porque devemos amar a 
terra brazileira, dignificando-a, nobilitando-a sempre. (Vellozo, 1907, p. 19). 

Lições como essas se repetem ao longo do compêndio. A articulação entre a 
Pedagogia como ciência a e a infância educada para o amor à pátria foi sempre um 
princípio que recorrente na obra. Fica evidente também a afinidade com preceitos 
positivistas de amor, ordem e progresso. 

No livro Lições de História publicado em 1908, Vellozo compendia as lições 
obedecendo a uma ordem cronológica dos fatos históricos desde a Pré-história até as 

                                                   
7 Conforme o parecer da Congregação da Escola Normal sobre o Compêndio de Pedagogia. In: Ata de reunião da 
Congregação da Escola Normal em 5/7/1905. (Arquivo do Colégio Paranaense, 1905), citado por Schaffrath 
(2014). 
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modernas civilizações, incluindo a América. Nessas lições, o aparte vai para os grandes 
feitos, as ações patrióticas dos indivíduos que se destacaram a história.  

O livro destinado aos estudantes do curso Secundário do Gymnasio Paranaense 
pretendia, conforme destaca Toledo (2010), ensinar uma história patriótica, 
ressaltando valores como a liberdade, a república, a civilidade e a importância das 
noções de ‘pátria’ e ‘nação’. Para a autora o livro de Vellozo contribui para imprimir à 
cadeira de História Universal, um conteúdo nacional, que valorizasse os sentidos da 
formação do Estado Republicano e suas implicações no Paraná. 

Neste sentido, evidencia-se no caso paranaense, a equiparação do curso 
Secundário com as cadeiras oferecidas no Colegio Pedro II do Rio de Janeiro. No 
Paraná, mantinham-se conteúdos com demandas e identidades específicas, mas as 
cadeiras de História Universal e História do Brasil, estavam assentadas sob lições de 
caráter universalizante com a ênfase na História das Civilizações, incluindo a história 
das colônias americanas e sua independência, numa referência franca ao papel 
patriótico/nacionalista do povo. (Toledo, 2010). 

Em diversos textos publicados na Revista A Escola8, Vellozo defendia a hegemonia 
do Brasil perante a America Latina, argumentando em favor do ensino da agricultura 
nas escolas. Vellozo, defende o brasileiro nato, o caboclo, sustentando que a ele 
deveriam ser dadas terras para que pudesse progredir; ao invés do imigrante, que é, 
segundo ele, “ignorante e de moral abatido pela miséria”9. Na argumentação do autor, 
expressa ao longo do artigo publicado, tornar o Brasil uma nação, passava pela 
valorização dos nativos, com a oferta de terras e escolas. Aqui é preciso evidenciar que 
o espaço de onde fala Vellozo é o Paraná, cuja presença dos imigrantes (mormente 
europeus) com suas escolas étnicas, acirrava preocupações e debates acerca do ensino 
escolar nacionalizado. (Schaffrath, 2014). 

No contexto da produção e veiculação de ideias para o ensino escolar 
nacionalizado, Sebastião Paraná no livro Exultação, traz a indicação na capa: “para 
leitura nas escolas de instrucção primaria”.Seu texto organizado em lições, não poupa 
incentivos ao desenvolvimento da nação brasileira: 

O Brazil vae caminhando de fronte erguida e a passo firme para entrar no 
concerto das grandes e podeosas potencias. Estão-lhe reservadas magnas 
victorias neste seculo, victorias nas industrias, no commercio, na viação publica, 
na dirigibilidade dos aerostatos, no povoamento do solo, nas letras, sciencias e 
artes. (Parana, S., 1913, p.14) 

A obra O Brasil e o Paraná (figura 01), é um manual didático com 22 edições, 
publicadas entre 1903 e 1941, nas quais Sebastião Paraná oferece patrióticas lições 
de História e Geografia do Paraná. 

 
                                                   

8 A revista A Escola foi uma revista do Grêmio de Professores do Estado do Paraná, da qual Vellozo fora editor. 

9 Revista A Escola, Abril de 1907, p.48. 
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FIG.1: FOTOGRAFIA DA FOLHA DE ROSTO DA 21ª EDIÇÃO DO LIVRO O BRASIL E O PARANÁ (PARANÁ, 1940). 

 FONTE: ACERVO DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO PARANÁ. 

Revelam-se aqui as marcas do editor, que se empenha em revelar a 
intelectualidade do autor pelos títulos que ostenta e, o valor da obra premiada. Há 
ainda um aspecto bastante interessante nessa fotografia, que são os “decalques” 
coloridos que não são parte da edição, mas presume-se que tenham sido feitos pela 
dona do livro doado ao acervo do IHGPR. O livro cheio de decalques coloridos ao longo 
das lições tem uma carinhosa dedicatória do autor a então menina Virginia Moreira, 
filha do professor Julio Moreira, outro intelectual contemporâneo de Sebastião 
Paraná, que deixou parte de sua biblioteca para o IHGPR (inclusive o livro utilizado 
nesta pesquisa). 

Em outro livro adotado nas escolas secundárias do Paraná, o Chorografia do 
Paraná (1899), o autor indica a sua visão sobre o Estado e seu desejo de que o Paraná 
seja ressaltado por sua favorável geografia. Assim advoga: 

Escrevi este livro afim de proporcionar, especialmente aos meus diletos 
conterrâneos, um meio fácil de conhecer (...) as magnificiencias de nossa terra, a 
belleza soberana de seus pampas, a imponência majestosa de suas selvas, a 
begnidade incomparável de seus climas, a fauna, a flora, em summa - as 
inestimáveis riquezas naturais que nosso estado encerra em admirável e 
surprehendente profusão. (Paraná, 1899). 

As afinidades entre Velloso e Paraná, expressas nas lições de seus livros, ressaltam 
os valores republicanos, positivistas e patrióticos, além é claro do gosto pelo palavriado 
elegante ao se referir aos valores da educação, da escola, da nação e do Paraná. Estes, 
em tese, são valores e padrões compartilhados pelos grupos intelectuais dos quais 
nossos autores/professores faziam parte. Nisto oportunamente tomamos a reflexão de 



 

 
 

14 

Chartier (1997), “nenhuma ordem dos discursos é de facto separável da ordem dos 
livros que é sua contemporânea” )(p. 153). 

Este mesmo movimento, de congraçameto de ideias entre pares no meio 
acadêmico e intelectual, que situam os lugares de construção de sociabilidade entre os 
sócios nas instituições científicas, culturais e literárias, conforme descrito por 
Gasparello e Villela (2009) sobre o Rio de Janeiro, também ocorre no Paraná.  

Retomemos mais uma vez a Sirinelli (1996) para compreender que os intelectuais 
constituem redes de sociabilidade que se formam em torno de atividades comuns. No 
cenário curitibano as atividades no IGPH (Instituto Histórico e Geográfico do Paraná) 
instituição com a qual o professor de Geografia Sebastião Paraná tinha forte ligação, 
no Instituto Neo Pitagórico, no Club Curitibano (literário), no Centro de Letras e, na 
Academia de Letras do Paraná, sedes das diversas atividades intelectuais e culturais 
de Dario Vellozo, eram espaços de atividade cultural que mantinham fortes vínculos 
com a escola.  

1.4. ALGUMAS SÍNTESES 

No Brasil, a elaboração e uso de livros ou outros materiais didáticos de uso escolar 
no período estão fortemente ligados à conjuntura que se caracterizava pela criação e 
incremento de cursos e disciplinas escolares pela, demanda de uma produção 
pedagógica nacional e, pela necessidade de divulgação de valores nacionais via ensino 
escolar. Algumas sínteses, que o trabalho permitiu, indicam que os professores-
autores destacados foram protagonistas da vida intelectual paranaense, incluindo-se 
nela a docência no ensino Secundário, especialmente na cidade de Curitiba desde o 
final do Século XIX até as primeiras décadas do Século XX.  

As estruturas de sociabilidade geradas pelas atividades e pelas instituições de 
cultura e ensino são sem dúvidas, são o dispositivo fundamental para o entendimento 
do papel do professor/intelectual. Enquanto agente que transitava entre as atividades 
de leitura, escrita de textos, edições, editoras, cargos públicos, exercício do magistério 
e congressos de área, esse intelectual, produto de seu tempo, produzia ideias, valores 
e práticas educativas. 

No contexto da produção e circulação de livros, cartilhas, mapas e textos para uso 
em escolas, percebe-se que o processo de criação da obra didática e seu uso nas escolas, 
envolvia uma dinâmica bastante complexa que promovia, antes de tudo, a função 
professor-autor com as demandas de produção de conhecimento que se desejava 
veicular nas escolas. De todo modo, estávamos sob a égide de um projeto 
modernizador do ensino público que se pretendia racional, científico, universal, o que 
engendrava a necessidade de padronização de conteúdos por meio de livros ou outras 
formas impressas.  

Do mesmo modo, a obra didática escolar expressava a necessidade das ações 
institucionais (da escola e do Estado) que estavam imbuídas da ideia de racionalização 
do ensino escolar e da difusão de valores nacionais, que tinham como aporte 
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fundamental o material didático impresso, aclamado nas primeiras décadas das luzes 
republicanas no Brasil, assim como em outros países da Europa e América do Norte.  

Além do mais, é preciso considerar o papel fundamental dos livros para a 
constituição dos campos diciplinares na escola secundária brasileira e a consequente 
influência dos autores, que eram também professores, na condução dos trabalhos no 
interior das cadeiras (disciplinas escolares). E ainda, considerar que conforme 
apontam estudos que fundamentam esse texto, o Ensino Secundário, graças às 
disciplinas de História e Geografia, foi o nível de ensino que mais contribuiu para a 
constituição de um campo nacional de conhecimentos escolarizáveis sobre e para a 
nação brasileira.  

No Paraná, o diálogo que Dario Velozzo e Sebastião Paraná travavam com setores 
ligados à cultura, à escola e à produção de conhecimento centífico foram fundamentais 
para inserir o Paraná nos moldes do Ensino Secundário cientificizado, que tornava-se 
padrão a partir do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Seus livros ressaltavam valores 
nacionais e regionais da história e da geografia e comunicavam, ao mesmo tempo, o 
desenvolvimento das nações que apostavam no ensino escolar como fator de 
desenvolvimento humano.  

No entanto, menos que repetição de padrões nacionais, os livros selecionados 
nesta pesquisa revelam, pela sua constituição pedagógica e pelas marcas regionais, 
conveniências na divulgação de ideias, para o que, a escola pública era veículo. Neste 
mesmo sentido, o da combinação de fatores locais com a conjuntura nacional, os lentes 
das escolas imprimiam as marcas da sua intelectualidade, nas obras de circulação 
escolar e garantiam um olhar atento ao Paraná que se queria agigantar diante dos 
olhos da juventude. 

 
BIBLIOGRAFIA 

Colegio Estadual do Paraná (1906) Actas da Congregação da Escola Normal e do 
Gymnasio Paranaense, Curitiba:Setor de Documentação Histórica. 

Barata, A. M.(2002). Maçonaria, sociabilidade ilustrada e independência (Brasil, 
1790-1822).Tese de Doutoramento, Universidade de Campinas (2002). In: Biblioteca 
Digital UNICAMP,Recuperado em 16/01/2016, de 
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000249890. 

Bittencourt, C. (2004). Autores e editores de compêndios e livros de leitura (1810-
1910). Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, n. 3, dez. 2004. Recuperado em 18/03/ 
2015 de <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
7022004000300008&lng=pt&nrm=iso>.  

Bittencourt, C. (2008). Livro didático e saber escolar (1810-1910). Belo Horizonte: 
Autêntica editora. 

Carvalho, J. M. (2011). A formação das almas: O imaginário da República no 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 

Carvalho, J. M. História intelectual no Brasil: a retórica como chave de leitura. 
Topoi (Rio J.) [online]. 2000, vol.1, n.1, pp. 123-152. Recuperado em 13 de Junho de 



 

 
 

16 

2015 de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-
101X2000000100123&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 2237-101X. 

Chartier, R. (1997). A ordem dos livros. Lisboa: Veja/Passagens. 
Cordiolli, M.(2006). Gênesis de um idílio: a trajetória intelectual de Dario Vellozo 

(1890-1909). Curitiba: A Casa de Astérion. 
Denipoti, C. (1998) A sedução da leitura: livros, leitores e história cultural. Paraná, 

1880 –1930. Tese de Doutoramento. Departamento de História, Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba: UFPR. 

Gasparello, A. M. (2004). Construtores de identidades: a pedagogia da nação nos 
livros didáticos da escola secundária brasileira. São Paulo: Iglu. 

Gasparello, A. M. (2011). Homens de letras no magistério: Joaquim Manuel de 
Macedo e a construção de uma história escolar. In: Revista de História, São Paulo, n. 
164, pp. 463-485, jan./jun.  

Gasparello, A. M. , Villela, H. O.S. (2009). Intelectuais e professores: identidades 
sociais em formação no século XIX brasileiro. In: Revista Brasileira de História da 
Educação, n° 21, p. 39-60, set./dez.  

Hallewell, L. (2012). O livro no Brasil: sua história (3ª ed.). São Paulo, T. A. 
Queiroz/ Edusp. 

Hoerner Jr, V, Bóia, W, Vargas, T.(2001). Bibliografia da Academia Paranaense 
de Letras - 1936/2001. Curitiba: Posigraf. 

Paraná, S. (1899).Chorografia do Paraná. Coritiba:Ed Rocha & C. (Acervo do 
Instituto Histórico e Geográfico do Paraná). 

Paraná, S. (1913). Exultação. Coritiba: Tipografia A electricidade da Livraria 
Economica. (Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná). 

Paraná, S. (1940). O Brazil e o Paraná: para uso nas escolas primárias. 
21ed.Curitiba: Typ e Lith. A vapor Impressora Paranaense. (Acervo do Instituto 
Histórico e Geográfico do Paraná). 

Sirinelli, J-F.(1996). Os intelectuais. In: Rémond, R. (Org.) Por uma história 
política (pp.231-269), Rio de Janeiro: Editora UFRJ.  

Thompson, E. P. (1981). A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de 
Janeiro: Zahar. 

Toledo, M.A.T. (2010). A disciplina de História no Paraná: compêndios escolares, 
ensino secundário e formação de elites intelectuais. In: Educar em Revista, Curitiba, 
Brasil, n. 38, p. 269-291, set./dez. 2010. Editora UFPR.  

Vellozo, D. (1907). Compêndio de Pedagogia. Curityba: Livraria Mundial. 
Vellozo, D (1907). Subsídios pedagógicos. A Escola, Abril, p.48. (Acervo do 

Instituto Histórico e Geográfico do Paraná). 
Vellozo, D. (1948) Lições de História. 6. ed. Curitiba: Instituto Neo-Pitagórico.
1  
                                                   
1  



 

 
 

3 

 

 
 
 
 

ID: 692 
 
 

 
 

OS MANUAIS DE CIVILIDADE E ETIQUETA: MODOS DE 

REFINAR MENINAS  
 
 
 
AUTOR: 
RITA ROCHA 
CESAR VIEIRA 
 
 



 

 
 

4 

OS MANUAIS DE BOAS MANEIRAS: REFINANDO MENINAS 

PALAVRAS-CHAVE 

Manual de Etiqueta; Educação; Civilidade  

 

No século XIX o Brasil recebeu um expressivo número de missionários 
estrangeiros que aqui chegaram com as mais diversas finalidades. Os discursos dessas 
congregações religiosas tanto católicas, quanto protestantes, reportam críticas à 
sociedade brasileira baseadas em estereótipos veiculados pelos viajantes de outros 
países. Pode-se enfatizar que em suas alocuções centravam no que eles consideravam 
como primitivismo local em relação aos chamados países mais desenvolvidos e 
ou/civilizados. O Brasil por ser um país católico, os estrangeiros viam sua religiosidade 
como atrasada e supersticiosa; acreditavam também que a miscigenação gerou um 
povo preguiçoso e indolente.  Nesta perspectiva havia a necessidade de um processo 
civilizador que transformasse o território nacional e reorganizasse as relações da 
sociedade por meio de uma intervenção educacional e religiosa. Assim, expressões tais 
como “tirar o povo da barbárie”, “sociedade civilizada”, foram invocações difundidas 
fortemente por grupos de políticos, intelectuais e religiosos. A civilização se 
apresentaria pelo alto padrão de comportamentos pessoais esperados permeados por 
um ideal de grande significação emocional, em um processo de vir a ser. A ideia partia 
em se instituir modelos na maneira de ser e de se comportar, orientados pela moral, 
cortesia, costumes, correção nos modos, de maneira a tornarem-se elementos 
imprescindíveis para formação de um indivíduo refinado, urbano e progressista que a 
sociedade almejava. Neste processo, muitos Estados-nações se autodenominaram 
civilizadas ou desejaram esta condição. Essa concepção de progresso viria 
prioritariamente por um processo de escolarização e sua institucionalização, ou seja, 
a educação estaria vinculada à civilidade e ao progresso, conduzindo para o 
desenvolvimento social e econômico das nações. A educação e os saberes elementares 
(ler, escrever e contar) eram vistos como fundamentos essenciais da vida civilizada. 
Este processo não foi diferente no Brasil, pois era fundamental construir sua imagem 
e autoimagem como país civilizado. Diversos estudos demonstram que os grupos 
religiosos, desde as primeiras companhias jesuíticas, tiveram uma participação 
bastante significativa na construção desse projeto civilizatório para o país. Posto isto, 
a intenção da pesquisa do doutorado em andamento, está em avançar na reflexão 
destas questões sobre a apresentação e discussão de um processo civilizador, em que 
modelos trazidos de vários países percorreram o sistema educacional brasileiro por 
meio de manuais de boas maneiras. Uma visão sustentada como parte de um programa 
de civilidade em que a internalização de inúmeras regras influenciaram o modo de ser 
de indivíduos que estavam em formação. Um desses grupos missionários é a ordem 
feminina Servas do Espírito Santo, fundada em 1896 em Steyl – Alemanha por Pe. 
Arnaldo Janssen. Além dessa congregação, Janssen foi idealizador das Missionárias 
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Servas do Espírito Santo da Adoração Perpétua (enclausuradas), em 8 dezembro em 
1896, e da Sociedade do Verbo Divino – Verbitas, fundada em 8 de setembro de 1875. 
Conhecidas como Irmãs da Adoração, instalaram-se no Brasil em 1902, com o objetivo 
de fundar escolas femininas, assegurar seus ideais católicos, bem como em suas 
concepções, teriam a saída para tirar o país da ignorância que se encontrava. Assim 
sendo, a ocupação de lugares onde não havia escolas confissionais, a ordem ia se 
estabelecendo, tendo como tarefa primordial, erguer instituições adequadas para tal 
fim. Sob as orientações da hierarquia internacional da congregação, instalaram-se no 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e em São Paulo, seguindo o panorama 
imigratório que se deu no Brasil neste período. Ao evidenciar esses colégios, as 
culturas escolares irão sendo percebidas, bem como suas práticas religiosas, uma vez 
que se trata de uma organização feminina que se insere em um projeto maior de 
educação conduzido pela Igreja Católica, representada na proposta educacional de 
seus colégios. Numa perspectiva de educação civilizadora, missão gloriosa, 
acreditavam trazer a civilidade e a palavra de Deus, ou seja, seu ideal maior era o de 
provocar mudanças sociais na vida de crianças e por extensão suas famílias. Ao pensar 
a vida pastoral feminina, na força religiosa em que ela representa, torna-se 
preponderante a efetivação do ideário católico. No entanto, precisa ser percebida como 
uma experiência intensamente ligada às regras doutrinárias e disciplinares de uma 
hierarquia. Destaca-se que, o universo da representação sentimental da mulher 
missionária, também é visto como prática em quase todas as demais confissões 
religiosas, pois o desejo de viver essa experiência religiosa, na maioria das vezes é 
voluntária, o que acaba validando práticas de subordinação, renúncias, submissão e 
humildade. Princípios que são voltados para a confessionalidade a partir da aceitação, 
muitas vezes passiva daquele ideal maior, que é o ideal da entrega, da missão e 
devoção, em que conformar o corpo, a mente a alma era um ato de fé. Nesse sentido, 
muitos indivíduos confiam, acreditam, fazem concessões, se submetem em nome de 
uma religião. Em nome desta confissão religiosa, as freiras, influenciaram nas práticas 
pedagógicas e nos modelos religiosos desenvolvidos pelo catolicismo. O alvo principal 
da difusão de tais modelos seria a educação da infância e da juventude, mesmo que as 
influências dessas práticas levassem algum tempo para serem internalizadas. É no 
grupo social do qual a indivíduo participa, que se regulam a vida instintiva e 
naturalizam-se comportamentos, fazendo com que sejam aprendidos, controlados e 
autocontrolados por meio de mecanismos de internalização, combinados a 
determinadas táticas e práticas, que são possíveis de serem verificados ao longo do 
tempo. Comportamentos que indicam novos padrões, pautados por preceitos 
normativos e padrões estéticos a serem seguidos. Para verificar tais modelos, esta 
pesquisa parte da investigação de manuais de civilidade utilizados pela ordem 
missionária católica, que foram aferidos pelas aulas de etiqueta. Ressalta-se que é por 
meio de manuais que se encontra a possibilidade de investigar os protocolos de 
civilidade, ou seja, prescrição de condutas para meninos e meninas que ao se 
apropriarem de práticas de escrita e leitura caracterizam uma educação dos sentidos e 
das sensibilidades. Infere-se que a entrada no Brasil desses manuais remonta o final 
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de século XIX e início do XX. A circulação ampliada destes manuais e coleções 
especializadas insere-se nas escolas e nos grupos sociais, na expectavia que os 
individuos aprendessem de forma racionalizada os códigos de refinamento propostos 
pelas sociedades ocidentais burguesas. Nesta perspectiva a burguesia ansiosa 
conclavama e reafirmava fortemente a construção da imagem e autoimagem para o 
Brasil. Esta mesma classe, faz com que os colégios privados tenham uma 
representação importante nesta construção. Desta forma, nos colégios fundados pelas 
irmãs ao se deparem com o cotidiano local, tiveram suas estratégias alteradas e com 
isso outras táticas foram sendo incorporadas rapidamente para manutenção da 
ordem. Em uma das passagens das crônicas do Colégio Stella Matutina (MG), o 
destaque dado ao comportamento das primeiras estudantes no início da fundação e as 
angústias das Irmãs em não poder contê-las, fica evidente: “Parecia que íamos perder 
todas: as externas se distinguiam por atitudes atrevidas e as Irmãs ainda lutam muito 
por não dominarem a língua portuguesa” (Crônicas Stella Matutina, 1903, p.7). Para 
conter as alunas e orientar suas postuladas, o fundador Arnaldo Janssen indica o uso 
de manuais de boas maneiras. Acredita-se que estes, foram fundamentais para criar 
possíveis redes de sociabilidade entre meninas e moças de regiões diferentes do Brasil, 
difundidos nas escolas fundadas pela ordem missionária. Destarte, para este estudo 
utilizar-se-á o manual alemão:  Taschenbüchlein des Guten Tones: Praktische 
Anleitung über die Formen des Anstandes für die Jugend weibliche. – Sophie Christ 
de 1889. Trata-se de um livro de boas maneiras com orientações práticas sobre as 
formas de conduta para a juventude feminina. O trabalho dar-se-á na perspectiva de 
análise processual da meso-abordagem, de acordo com as proposições de Magalhães 
dentre outros autores as quais possibilitam múltiplas informações e das contribuições 
teóricas propostas por Norbert Elias. Ao caracterizar os processos civilizatórios, será 
possível emergir reflexões sobre a constituição das práticas pedagógicas desenvolvidas 
por esta congregação. Buscar relacionar os códigos de boas maneiras inscritos nos 
textos aos modelos civilizatórios, verificar de que forma estes novos comportamento e 
condutas foram sendo internalizados por meninas e jovens, a partir deste manual 
veiculado pela congregação no interior e extramuros do colégio, no qual constituiu-se 
este universo de evangelizar e educar.  
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RESUMO 

O presente artigo aborda alguns aspectos da pesquisa de doutorado em andamento 
vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação/UFBA, mais precisamente 
trago para cenário do debate a importância de conhecer mais sobre o cotidiano e a 
cultura escolar, principalmente, no que tange o uso das Bibliotecas Escolares e a sua 
participação na formação de leitores de alunos da rede pública estadual do município 
de Feira de Santana na Bahia.  A presente pesquisa possui abordagem qualitativa e 
inspiração etnográfica e utiliza como referencial teórico os estudiosos da História 
Cultural e da História de Leitura como Chartier (2001), Burke (2008), Hebrard 
(2001), Manguel (1997), Abreu (2005), Besnosik (2010), entre outros. Como 
instrumentos de coleta de dados são utilizados entrevistas narrativas com professores 
e gestores e grupos de discussão com alunos, além do diário de campo. A imersão no 
campo de pesquisa vem revelando as singularidades da cultura e dos cotidianos 
escolares, mas já aponta também, mesmo com as condições de funcionamento muito 
aquém do necessário e do esperado, indícios de mudanças surgindo no interior das 
escolas, como as práticas de leitura presenciadas por meio das Tertúlias Literárias.  
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“a escolha de livros é um campo de liberdade intelectual em que cada leitor deve 
ler o que o atrai sem um sentido de obrigação.” 

Mindlin (2009, p. 31)  

1. INTRODUÇÃO  

Em uma breve imersão na história das bibliotecas escolares no Brasil é possível 
afirmar que, nos primeiros séculos de colonização até meados do século XVIII, a 
instituição de bibliotecas no cenário educacional foi oriunda das contribuições das 
instituições religiosas. Mas, com a 

decadência das Bibliotecas Conventuais e a rigorosidade da censura estabelecida 
no Brasil, até o final do século XVIII, o acesso ao livro e a outras fontes de 
informação impressas só foram regularizados a partir de 1810, com a instalação 
da Biblioteca Real, na cidade do Rio de Janeiro [...] (MAROTO, 2009, p.47).  

Esse cenário nos possibilita intuir que a história das bibliotecas escolares no Brasil 
ainda é recente. E não sendo estas priorizadas em nossa formação educacional 
percebemos ainda hoje a falta de valorização e, de reconhecimento do seu papel 
propulsor na formação de uma sociedade mais cidadã e de pessoas mais autônomas. 

Nas últimas décadas do século XX e nas primeiras do século XXI a situação sobre 
a existência de bibliotecas escolares1 é totalmente diferenciada se tomarmos como 
parâmetro a instituição pelo Ministério da Educação de uma política pública de 
abastecimento e distribuição de acervo para as escolas públicas de todo o país. No 
entanto, para formação de leitores, precisa-se muito mais do que apenas garantir a 
distribuição de acervos, faz-se necessário investimento na formação de mediadores de 
leitura. Compreendemos como mediadores de leitura todo aquele que favorece e ou 
cria situações efetivas de interação dos sujeitos com as práticas culturais de leitura. 

Com intuito de conhecer mais sobre o cotidiano e a cultura escolar, 
principalmente, no que tange ao uso das BEs e a formação de leitores é que 
desenvolvemos esta pesquisa de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia - UFBA, mais 
precisamente na linha de pesquisa Linguagem, Subjetividades e Práxis Pedagógica. 

Dentre alguns questionamentos que vem movendo o interesse da investigação 
temos: O que efetivamente buscam os alunos quando adentram o espaço da Biblioteca 
Escolar? No espaço da escola pública quais as representações dos professores e alunos 
sobre a biblioteca escolar? Essas são algumas questões que cercam o objeto de 
pesquisa - Bibliotecas Escolares da Rede Estadual de Ensino do município de Feira de 
Santana–Bahia. 

Nos dias atuais não são poucos os estudos e pesquisas que vem se ocupando desse 
objeto. Afinal, em pleno século XXI, para muitos o século do conhecimento, não é 

                                                   
1 Doravante utilizaremos a sigla BEs para expressar Bibliotecas Escolares. 
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tarefa fácil aceitar com tranquilidade que as escolas, como principais agências de 
letramento, não priorizem o espaço das BEs como centro difusor de conhecimentos, 
informações e cultura. Sendo assim, a presente pesquisa busca revelar as nuances da 
cultura e do cotidiano escolar que corroboram ou não para a consolidação de práticas 
de letramentos socioculturais nos espaços das BEs e, assim, contribuir com os estudos 
que discutem o binômio - práticas pedagógicas e biblioteca escolar, haja vista ser essa 
uma demanda crescente, principalmente pelos resultados ainda baixos, atingidos 
pelos alunos brasileiros nas provas que medem as habilidades de leitura, escrita e 
compreensão textual. 

A pesquisa em tela possui abordagem qualitativa e inspiração etnográfica e utiliza 
como referencial teórico os estudiosos da História Cultural e da História de Leitura 
como Chartier (2001), Burke (2008), Hebrard (2001), Manguel (1997), Abreu (2005), 
Besnosik (2010), entre outros. Como instrumentos de coleta de dados são utilizados 
entrevistas narrativas, grupos de discussão e diário de campo. A imersão no campo de 
pesquisa vem revelando as singularidades da cultura e dos cotidianos escolares. Alguns 
aspectos como a ampliação quantitativa e qualitativa do acervo literário e as condições 
estruturais das escolas têm nos chamando à atenção, posto que a realidade atual se 
contrapõe à de duas ou três décadas atrás em que o livro era considerado um “artigo 
de luxo”, ou seja, exclusivo para poucos.  

1.1. A FORMAÇÃO DE LEITORES NOS ESPAÇOS DA BIBLIOTECA ESCOLAR: 
REALIDADES 

“O gosto pela leitura não pode surgir da simples proximidade material com os 
livros. Um conhecimento, um patrimônio cultural, uma biblioteca, podem se 

tornar letra morta se ninguém lhes der vida.” (PETIT, 2009, p. 154) 

A biblioteca escolar vem ao longo da nossa história ocupando lugares sem muitos 
privilégios, seja porque seu espaço não é definido na arquitetura da escola, seja porque 
sua programação nem sempre está devidamente articulada às demais práticas 
pedagógicas das escolas.  

Na Bahia, quando instalada ainda no início do século XIX a primeira Biblioteca 
Pública da América Latina, esta como afirma Soares [et al] (2011, p. 104) 

Muito embora tenha nascido para ser uma biblioteca literária e científica, a 
Biblioteca Pública da Bahia, face à carência de bibliotecas escolares e municipais, 
passa aos poucos a atender em larga escala a estudantes de faculdades e a 
secundaristas, que não possuem, de modo geral, condições para adquirir as 
obras indispensáveis à sua formação. 

Desde sua origem a biblioteca pública da Bahia assume a dupla função de pública 
e escolar. Com o processo de democratização da educação no Brasil, 
aproximadamente, nas duas primeiras décadas do século XX, as escolas públicas 
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foram sendo construídas de forma precária, priorizando basicamente a oferta de salas 
de aula. Na década de 1980, quase seis décadas depois do movimento de 
democratização do ensino, Libâneo (1994, p.35) denuncia: 

Falta uma política nacional de administração e gestão do ensino, os recursos 
financeiros são insuficientes e mal empregados, as escolas funcionam 
precariamente por falta de recursos materiais e didáticos, os professores são mal 
remunerados, os alunos não possuem livros e material escolar. 

 E, atualmente, segunda década do século XXI, passado um século de história e de 
práticas pedagógicas após processo de democratização do acesso às escolas, qual a 
realidade da educação no Brasil hoje? Qual o lugar da biblioteca escolar no processo 
formativo dos alunos leitores? 

Esta pesquisa de doutorado vem oportunizando um desvelamento do cenário 
educacional da rede estadual de ensino do município de Feira de Santana. O quadro 
encontrado revela uma situação preocupante. Atualmente a rede estadual de ensino 
possui 76 escolas, sendo 09 nos distritos e 67 na sede do município. Das 09 escolas 
instaladas nos distritos temos:  

 

GRÀFICO 1 – BIBLIOTECA ESCOLAR ZONA RURAL 

Conforme o gráfico 1, identificamos apenas uma biblioteca na zona rural que 
mantem o funcionamento regular, ou seja, possui um funcionário que abre as portas a 
fim de que o público escolar possa utilizar e tomar de empréstimos o acervo. Três 
escolas mantem as bibliotecas fechadas e cinco não possuem bibliotecas, apenas 
dispõe de um pequeno acervo, proveniente do Programa Nacional Biblioteca da Escola 
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– Ministério de Educação, mas, não há espaço físico que comporte a instalação de uma 
BE.  

Na sede do município a situação encontrada não é diferente. Das sessenta e sete 
(67) escolas existentes dezesseis (16) possuem bibliotecas em funcionamento, seis (06) 
escolas não possuem bibliotecas, nem mesmo há o espaço, e quarenta e duas (42) 
permanecem fechadas. Há ainda três (03) que possuem um funcionamento especial2, 
conforme gráfico 2 abaixo.  

 

GRÁFICO 2 – BIBLIOTECA ESCOLAR ZONA URBANA 

Analisando brevemente os dados apresentados, é possível afirmar que as BEs não 
têm assumido/ocupado na cultura escolar um lugar de prestígio.  Para Sanches Neto 
(1995, p. 31) “A biblioteca não pode ser vista como um lugar secundário do 
estabelecimento escolar. Ela é o cerne do ensino e como tal deve ocupar uma 
localização privilegiada”. Esse debate ganha força, principalmente, quando 
percebemos que, na grande maioria das escolas públicas, os espaços das BEs não 
foram incluídos nas arquiteturas das escolas, geralmente são espaços adaptados e nem 
sempre com as condições adequadas. A implantação da biblioteca vai acontecendo ao 
sabor dos desejos e interesses manifestos pelos gestores escolares que priorizam ou 
não a existência ativa desse equipamento. 

No caso de Feira de Santana, nas escolas foco desta pesquisa, o que vem sendo 
desenhado é uma presença muito tímida das BEs no cotidiano e na cultura escolar. 
Cultura escolar entendida aqui como um conjunto de normas e práticas que 
corroboram para a transmissão de conhecimentos e a incorporação pelos sujeitos de 

                                                   
2 Classificamos como funcionamento especial as instituições Centro de Apoio Pedagógico - CAP, Centro de Apoio 
Pedagógico Visual CAP Visual e a escola Normando Alves Barreto em parceria com a APAE. Nestas instituições as 
bibliotecas funcionam como espaço de realização de oficinas para atendimento as demandas específicas dos 
alunos. Não possuem amplo funcionamento, pois não possuem funcionário específico para mantê-las abertas.  
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comportamentos e condutas.  Ao adentrar as escolas percebemos que normalmente as 
BEs ficam distantes dos espaços de maior circulação dos alunos, não há divulgação e 
incentivo para seu uso e, na sua grande maioria, permanecem trancadas ao longo do 
ano letivo. Considerando que 45 bibliotecas ficam fechadas (59,21%) e, em 11 escolas 
nem há bibliotecas (14, 47%), então o percentual de escolas em que as bibliotecas não 
cumprem efetivamente o seu papel social e educacional chega a 73,68%. Sem falar que 
não é difícil encontrar as BEs em final de corredor, em salas localizadas na área externa 
da escola, fechadas por grades e cadeados, sem falar do espaço que deveria ser uma 
biblioteca escolar e funcionar como depósito de cadeiras, depósito de livros didáticos, 
computadores e outros equipamentos em desuso. Considerando a necessidade 
crescente de investir em políticas mais efetivas de formação de leitores, haja vista o 
desempenho abaixo do esperado pelos nossos jovens não apenas nas avaliações 
institucionais, mas também nas interações sociocomunicativas do dia-a-dia, termos 
apenas 22,36% das bibliotecas funcionando é um percentual muito baixo.  

Será que há uma intenção velada a ser transmitida por meio dos “comportamentos 
e as condutas inculcadas” (JULIA, 2001) nos jovens alunos de que a leitura tem um 
papel de pouca relevância social, político e estética na vida formativa? Estando fechada 
a biblioteca dia após dia, torna-se comum aceitar a ideia de inexistência desse espaço. 
Mesmo que ele exista, cristaliza-se uma ausência, naturaliza-se a falta e se tomarmos 
ao pé da letra a expressão de Umberto Eco (1994, p. 34) quando afirma que “todo texto 
é uma máquina preguiçosa que espera muita colaboração da parte do leitor”, 
entendemos que o ato de ler precisa ser acionado, ensinado, mobilizado e não o sendo, 
então a máquina continuará preguiçosa, por quanto tempo? Eis a questão!  

São inúmeros os problemas elencados pelos gestores quando o assunto é a 
biblioteca escolar. Muitos atribuem como causa prioritária para o não funcionamento, 
a ausência de funcionários específicos para atuarem neste espaço. Faltam 
bibliotecários de formação na rede estadual de Feira de Santana3 , bem como há 
dificuldade de remanejamento dos funcionários que são contratados por empresas 
prestadoras de serviços ao estado para assumirem tarefas nas bibliotecas. Dentre 
outras dificuldades apontadas, está a nítida falta de articulação entre as atividades 
desenvolvidas pelos professores, das mais variadas áreas, e a potencialidade inerente 
ao acervo disponível na biblioteca. Portanto, faz-se mister escutar dos próprios 
sujeitos que vivem e fazem o cotidiano da escola sobre o que pensam sobre o papel da 
biblioteca escolar e suas expectativas acerca desse equipamento pedagógico e cultural. 

Durante o trabalho de campo já foram realizadas algumas entrevistas narrativas 
com docentes, gestores e grupo de discussão com alunos. O objetivo primordial em 
escutar os sujeitos que vivem e fazem o cotidiano escolar é conhecer o que pensam 
esses sujeitos sobre a contribuição e o papel que a biblioteca exerce na formação dos 
leitores e, compreender suas motivações ao buscarem as BEs. 

                                                   
3 Em toda a rede estadual de ensino no município de Feira de Santana, durante a pesquisa, foi localizada apenas 
uma bibliotecária, formada pela Universidade Federal da Bahia, mas atualmente exerce função na secretaria da 
escola. 
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1.1.1. COM A PALAVRA: OS SUJEITOS/LEITORES DA ESCOLA: POR ENTRE 
DILEMAS E VIVÊNCIAS 

“O livro me ajudou a construir o olhar que lanço sobre os outros, sobre mim e sobre o 
mundo”.   

(GOULEMOT, 2011, p. 09) 

Michele Petit (2009) na sua obra “Os jovens e a leitura” estabelece com jovens 
imigrantes diálogos sobre as experiências leitoras e o papel da biblioteca na sua 
constituição leitora. Dentre alguns achados da pesquisa, a autora revela que “A leitura 
e a biblioteca são [...] lugares onde alguns encontram armas que os encorajam na 
afirmação de si mesmos, onde se distanciam do que haviam conhecido até então” 
(p.86). Reafirmando assim o poder e o potencial que a leitura exerce na vida das 
pessoas, posto que “a leitura permite romper o isolamento pois possibilita o acesso a 
espaços mais amplos” (PETIT, 2009, p.96). E nas escolas estaduais de Feira de 
Santana, quais as experiências leitoras de nossos jovens? De que forma a biblioteca 
escolar tem contribuído para o processo formativo de leitores?  

Tendo como meta desvelar as práticas cotidianas de leitura na cultura escolar e 
compreender o papel da biblioteca na formação desses jovens leitores, partimos para 
o campo de pesquisa, a fim de construir a cartografia da leitura dos alunos da rede 
estadual, bem como escutar suas histórias, suas itinerâncias formativas. 

Os primeiros sujeitos/colaboradores de pesquisa ouvidos foram professores, 
gestora e alguns alunos do Colégio Estadual Juiz Jorge Farias Góes. A escolha por 
iniciar o processo de entre-vista4 com esses colaboradores, deu-se principalmente por 
ser esta a única escola encontrada durante o trabalho de campo desenvolvendo 
práticas leitoras para além do currículo formal de ensino.  

O colégio implantou desde 2014, as Tertúlias Literárias5 como um projeto de 
formação de leitores. A adesão pelas Tertúlias Literárias aconteceu primeiramente 
pela necessidade de maior investimento na formação leitora dos professores. Declara 
a professora/gestora Flávia Araújo que seu maior desejo é:  

                                                   
4 Expressão utilizada por Roberto Sidnei MACEDO na obra Etnopesquisa Crítica Etnopesquisa-formação para 
referir-se ao processo de entrevista como momento de entrefalas, entretextos, superando a visão positivista da 
entrevista como simples função de coleta instrumental de dados. 

 
5 Tertúlias Literárias são práticas coletivas de leitura em que um grupo define a obra literária a ser compartilhada 
em sessão ou sessões de debate, de diálogo e de trocas de saberes e conhecimentos. Não há um único modo de 
realizar as Tertúlias, mas sua origem ocorreu em 1978 na Escola de Educação de Pessoas Adultas de La Verneda 
de Sant-Martí, em Barcelona, Espanha. No caso específico do Colégio Estadual Juiz Jorge Farias Góes, há apenas 
uma sessão de debate e conversa sobre a obra escolhida, mas todo o grupo leu antecipadamente o livro definido 
previamente. 
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Fazer com que a minha escola, os adultos, não as crianças, não os adolescentes. 
Que os adultos sejam leitores e que disseminem, que façam isso algo perene. Eu 
não quero só leitura da moda. Eu acho que a gente tem que ter a escola leitora 
que lê tudo, sempre.   

Apostar e investir no trabalho com as Tertúlias Literárias revelou uma significativa 
oportunidade de reaproximar os professores ao gosto pela leitura, pois para a gestora 
entrevistada, o maior desafio tem sido encantar os professores para o trabalho com a 
leitura. E como assevera Petit (2009) não é a simples proximidade com os livros que 
garante que nos tornemos leitores. É preciso criar estratégias e práticas coletivas de 
leitura para encantar, seduzir, provocar.  

O cenário atual das escolas estaduais estudadas é muito diferente de três décadas 
atrás em que faltava tudo no interior das escolas. Hoje, vive-se um momento mais 
confortável no que tange a presença de livros tanto didáticos (distribuídos pelo 
Programa Nacional do Livro Didático – PNLD6) quanto de literatura e formação de 
professores (Programa Nacional de Biblioteca da Escola 7 ). O problema maior 
enfrentado atualmente não é de ausência de livros, mas, as parcas ações que visam 
mobilizar, dinamizar, fazer circular o acervo que se tem disponível.  

É de saber comum, que o aprendizado e o gosto pela leitura precisam ser 
ensinados. Afinal, ninguém nasce sabendo ler ou apaixonado pela leitura, mas 
aprende-se a gostar pela prática, pela vivência, pelas indicações e pelo manuseio 
constante, pois como afirma Maria (2002, p.154) é preciso descobrir “o sabor de se 
deixar enredar nas malhas de um bom texto” e, isso só se aprende lendo. 

As práticas de leitura e seus modos de ler no ambiente escolar vêm sendo objeto 
de estudo de muitos pesquisadores, posto que mesmo a escola sendo uma das 
principais agências de letramento, esta também vem sendo responsável por 
desenvolver, no seu interior, práticas de leitura desestimulantes e pouco significativas. 
Assim, não vem conseguindo fazer com que seus alunos compreendem a prática da 
leitura como algo essencial para a vida. Isso pode ser melhor ilustrado com os últimos 
resultados da 3ª. edição da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil8 (2011) em que 
mostra um decréscimo no nível de leitura quando os jovens e adultos deixam a escola. 
Revelando, portanto, que a prática da leitura está muito associada às exigências 
escolares, formais. Leem para dar conta das tarefas escolares e quando não há mais 

                                                   
6 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico 
dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica. Para 
maiores informações ver  http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao 

7 O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tem como objetivo prover as escolas de ensino público das 
redes federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, no âmbito da educação infantil (creches e pré-escolas), do 
ensino fundamental, do ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA), com o fornecimento de obras e 
demais materiais de apoio à prática da educação básica. Para maiores informações ver 
http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-apresentacao. 

8 Para maiores informações consultar: http://prolivro.org.br/home/atuacao/25-projetos/pesquisas/3900-
pesquisa-retratos-da-leitura-no-brasil-48 
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nenhuma cobrança, a prática da leitura vai aos poucos perdendo espaço para outras 
práticas socioculturais.  

Muitos estudos atestam que através da leitura portas se abrem, compreensões se 
alargam, ideias transformam-se, posturas e comportamentos se alteram, mas para 
isso, quer seja em casa ou em um espaço escolar, é necessário construir ambientes 
acolhedores. Acerca dessa condição basilar, a professora Danyelle Moura, uma das 
responsáveis em tornar as práticas das Tertúlias no colégio Juiz Jorge uma realidade, 
afirma e defende que “para proporcionar um ambiente para leitura precisa ser um 
ambiente democrático, favorável, tranquilo, tem que ser um ambiente bem prazeroso, 
não pode ser constrangedor”. Tal postura surge quando a professora defende que as 
escolas não podem trancafiar seus livros, vedar seus ambientes e negar o direito à 
leitura e ao conhecimento. É papel da escola tornar a leitura uma prática diária, 
contínua e desafiadora. Mas, segundo a professora nem sempre essa vem sendo a 
prática de muitas escolas. É comum, segundo a profa. Danyelle Moura, ainda nos dias 
atuais, encontrar livros guardados em caixas, em armários, ou em ambientes que não 
permitem aos alunos o amplo acesso.  

Contrapondo a essa realidade, Sanches Neto nos alerta sobre o papel que a 
biblioteca escolar deve assumir no fazer pedagógico e na cultura escolar.  

Não pode ser esquecido que a biblioteca escolar tem uma função muito específica. 
Devemos redefinir o seu conceito tradicional de arquivo. Na escola, ela não tem 
a tarefa de catalogar e preservar livros. Não é um santuário onde devemos 
entrar em silêncio. É, isto sim, um labirinto vivo, palco e cenário de destinos 
múltiplos. Cada um deve percorrê-la da sua forma. (1995, pp. 31-32) 

E tomando essa ideia de biblioteca como um “labirinto vivo, palco e cenário de 
destinos múltiplos”, durante a pesquisa, em andamento, já foi possível encontrar 
vivências leitoras que se contrapõe a esse cenário desolador e de cerceamentos descrito 
pela profa. Danyelle Moura.  

Algumas experiências leitoras vêm acontecendo com intuito de tornar a BE um 
espaço que imprima nas histórias de vida e de leitura dos alunos, marcas, lembranças, 
aprendizados para além do cumprimento de um currículo formal de ensino. 

Ainda no colégio Juiz Jorge, as experiências vividas a partir das leituras das obras 
que são utilizadas nas Tertúlias Literárias ou nos Cafés Filosóficos, tem propiciado aos 
alunos não apenas compreender os conteúdos escolares, mas tecer e destecer cenários 
e realidades, muitas vezes, distantes do seu próprio circuito existencial. Foi assim com 
Morgana9, aluna do 9º.ano (8ª. série) 

Antes de eu entrar aqui eu aprendia, mas não era aquele aprendizado, como se 
fala – sólido.  Eu só aprendia o que a professora falava daqueles livros da escola. 
Quando cheguei aqui no colégio, foi ai que comecei a ler e a gostar de ler de 
                                                   

9 Nome fictício escolhida pela estudante. 
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verdade. E, o bom é que a gente aprende a fazer intertexto. Por exemplo, na nossa 
disciplina História, quando a gente estava estudando a 2ª. Guerra Mundial a 
gente fez um rodízio de livros, de romances históricos para usar na nossa 
discussão sobre 2ª. Guerra Mundial e foi uma coisa que facilitou muito o 
aprendizado. 

Para Sofia 10  - 9º.ano (8ª. série), a escola tem sido importante por oferecer 
repertório variado e apresentar para os alunos oportunidades diferentes de encontro 
com a leitura: 

Bom, antes de eu entrar aqui eu acabava lendo porque tinha aquelas atividades 
avaliativas que era com os livros, a maioria eram livros velhos, com leituras 
antigas e que tinha que está com o dicionário do lado para poder ver o 
significado. Ano passado, no começo do ano, eu comecei a me interessar mais 
porque mudaram os livros, como posso dizer, eram livros mais jovens. Foi logo 
quando teve a minha primeira Tertúlia que eu me apaixonei logo, porque eu 
nunca tinha participado de uma leitura assim, para conversar sobre, para 
debater sobre e eu gostei bastante.  

Experiências exitosas de aproximação dos jovens ao mundo da leitura pode fazer 
toda diferença na história de leitura desses meninos e meninas. Uma fez fisgados pelo 
amor aos livros, a tendência é continuar nutrindo esse gostar ao longo da sua vida. 
Para Morgana “ler é muito viciante”. Segundo ela o trabalho desenvolvido no colégio 
com foco na leitura propicia esse envolvimento:  

O que a gente trabalha muito são os hipertextos, se eu li um livro ai ele faz 
referência a outro, ai eu quero ler, ai ele faz referência a outro, eu quero ler e isso 
é muito viciante, e uma coisa que incentiva a gente a ler também é a relação 
professor-aluno, aqui os próprios professores dão dicas e a gente dá dicas aos 
professores. 

Nas palavras dos sujeitos/leitores as escolas precisam investir mais na atualização 
do acervo disponibilizado pela biblioteca escolar, pois ainda não atende plenamente 
os interesses dos alunos. Quando provocados a pensar sobre o acervo da BE, a aluna 
Paula11 (9º.ano) afirmou: 

Eu estava aqui hoje cedo reparando que são mais livros de literatura brasileira, 
porque os de lá (se referindo a uma estante que fica na sala da diretora) é mais 
internacional. Paula Pimenta e Talita Rebouças acho que são os únicos 
                                                   

10 Nome fictício escolhido pela estudante. 

11 Nome fictício escolhido pela estudante. 
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brasileiros, mas aqui é aquela literatura mais antiga e brasileira e Enciclopédia 
também que a gente não sente interesse para ler.  

Convocados a dialogar sobre a leitura e o papel da biblioteca escolar na formação 
de leitores, os alunos foram unanimes em afirmar: 

Realmente o fato de ser leitor ajuda de muitas formas, ela ajuda a você aguçar a 
sua imaginação desde muito cedo, isso é bem melhor. (Harry12) 

A partir do momento que comecei com a cultura, aprendi coisas novas e hoje 
posso dizer que sou outra pessoa em relação a tudo na leitura. Conheci coisas 
diferentes, é isso. (Thalita13) 

A leitura começou pra mim muito cedo. Principalmente por causa das minhas 
tias, uma que é professora e a outra apaixonada por livros e começou assim. Ela 
ajuda formar muito porque desperta, além da imaginação desde cedo a você ficar 
com maior facilidade com os assuntos [...] e na formação do cidadão alguns 
livros eles indicam o caminho certo, isso faz com que você ajude a pensar em 
determinadas situações, a olhar o mundo com outro olhar. (Dom Quixote14) 

Cada sujeito/leitor ler do seu jeito, tomando como referência suas experiências 
pessoais e as experiências leitoras propiciadas pela escola e pela biblioteca escolar, vai 
aos poucos, descobrindo o valor da leitura e as consequências oriundas do seu 
aprendizado. Percebemos que a assertiva tão propagada aos quatro ventos que “os 
jovens não leem”, que “os jovens não gostam de ler”, não corresponde bem à verdade, 
se a estes jovens forem oferecidas oportunidades de encontro com as várias práticas 
culturais de leitura.  

 
2. DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA FORMAR LEITORES: ENSAIANDO UMA 
CONCLUSÃO 

 “Todos lemos a nós mesmo e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que 
somos e onde estamos. Lemos para compreender, ou para começar a 

compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é nossa 
função essencial”.  

Manguel (1997, p. 20) 

Investir em políticas e estratégias de formação de leitores, sem dúvida, é uma 
responsabilidade dos governos e das instituições formais de ensino, mas esta também 

                                                   
12 Nome fictício escolhido pelo estudante. 

13 Nome fictício escolhido pela estudante. 

14 Nome fictício escolhido pelo estudante. 
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passa a ser uma necessidade de todos, afinal, a aprendizagem não acontece apenas em 
lugares previamente definidos para se aprender. Aprendemos diuturnamente e em 
todos os lugares e espaços que frequentamos. Mas, para que esta revolução aconteça é 
preciso uma sensibilidade coletiva, é preciso reconhecermos o potencial e a necessária 
apreensão desse domínio e do exercício diário dessa atividade. Como afirma Mota 
(1995, p.12) “Não basta oferecer à criança livros em quantidade para que se promova 
a leitura em família. Serão leitores, naturalmente, aqueles que perceberem a leitura 
como elemento essencial ao ambiente em que vivem”. 

Portanto, a leitura precisa ser uma prática cotidiana, um exercício diário, uma ação 
tão comum que se confunde com os demais hábitos diários. Para Solé (1998, p.42): 

podemos ler com muitos objetivos diferentes, e é bom saber disso. Por essa razão, 
no âmbito do ensino, é bom que meninos e meninas aprendam a ler com 
diferentes intenções para alcançar objetivos diversos. Dessa forma, além de 
aprenderem a ativar um grande número de estratégias, aprendem que a leitura 
pode ser útil para muitas coisas. 

Sabemos que o aprendizado da leitura é um objetivo escolar, mas precisa ser 
ensinado para além da abrangência escolar, posto que a leitura é uma demanda 
da/para a vida. Para saber lidar com as questões das mais simples às mais complexas, 
é preciso dominar plenamente o aprendizado da leitura, e sendo assim, torna-se 
prioritariamente para a escola, para os professores e para o bibliotecário ou 
agente/mediador de leitura um desafio diário. Mas, para isso se faz necessário 
descontruir algumas ideias difundidas de que a responsabilidade em formar leitores é 
apenas do professor de Língua Portuguesa.  Esse é um aprendizado que envolve e 
precisa da colaboração da família e das instituições formativas as mais variadas.  

Voltando ao foco das nossas inquietações iniciais e brevemente respondendo ao 
questionamento lançado, é possível afirmar que os alunos quando vão às bibliotecas 
querem muito mais do que apenas cumprir demandas escolares, eles procuram 
acolhimento, diálogo, indicações de obras, além de poder levar para casa livros que 
não possuem e ou que não conseguiram adquirir. Isso reforça a necessidade de uma 
biblioteca com acervo atualizado, bem como organizada técnica e esteticamente. 
Quanto mais acolhedor for o ambiente, maiores as chances de atrair os alunos. 

Há entre professores e alunos um consenso sobre a importância da biblioteca 
escolar. Tanto para os professores quanto para os alunos a biblioteca é muito mais do 
que apenas um espaço físico. A biblioteca é a possibilidade de encontros entre pessoas, 
entre livros, entre histórias. Sendo assim, tornar a prática da leitura algo instigante, 
desafiador, revelador e “viciante” como denominou Ana Jaqueline, é para todos nós o 
maior desafio na atualidade.   

O cenário revelado parcialmente pela pesquisa aponta que é possível traçar 
perspectivas futuras. É possível acreditar, é possível ter esperança sim. Mesmo com as 
condições de funcionamento muito aquém do necessário e do esperado, já há indícios 
de mudanças surgindo no interior das escolas e esta pesquisa será mais uma 



 

 
 

16 

ferramenta que visibilizará às praticas efervescentes que ocorrem em espaços 
escolares como também tecer as denúncias necessárias quando as condições impedem 
a efetivação de práticas leitoras com intuito de avançar cada vez mais. Esse é o desafio! 
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RESUMO  

Examinar a perspectiva de educação de Henrique Maximiano Coelho Netto e Olavo 
Braz Martins dos Guimarães Bilac, reunidas no livro Theatro Infantil; comédias e 
monólogos em prosa e em verso, publicado a primeira vez em 1905, é o objetivo do 
presente trabalho. O livro é dividido em duas partes: na primeira, escrita em prosa por 
Coelho Netto e na segunda por Olavo Bilac em verso. Nessas histórias se tem a 
presença do professor em casa, este como figura masculina que tem por finalidade 
ensinar às crianças conteúdos específicos para que passasse nos exames, bem como a 
figura da mãe para criticar a educação européia que não deveria ser mais importante 
do que a de língua brasileira, entre outros exemplos que deixam pistas importantes 
sobre a perspectiva dos autores sobre a educação criticada e a pretendida. Busco 
dialogar com os estudos já realizados sobre os livros que os escritores produziram para 
as crianças alicerçada em Hansen (2007 e 2009), Lajolo e Zilberman (1986), dentre 
outros autores, entendendo que essas historinhas que valorizavam a pátria remetem a 
uma sociedade no momento de transição da Monarquia para República e a uma 
infância idealizada. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Literatura infantil, Henrique Maximiano Coelho Netto, Olavo Braz Martins dos 
Guimarães Bilac. 
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1. INTRODUÇÃO 

Examinar a perspectiva de educação de Henrique Maximiano Coelho Netto e Olavo 
Braz Martins dos Guimarães Bilac, reunidas no livro Theatro Infantil; comédias e 
monólogos em prosa e em verso, com edição publicada em 1919, localizada no acervo 
da Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro (ABL/ RJ) é o objetivo do presente 
trabalho. Além desse exemplar, foram localizados: uma edição de 1905 e outra de 1910, 
ambas do acervo da Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (FBN/ RJ), 
em um estado não muito conservado. Portanto, optei por trabalhar com a última 
edição por se encontrar em melhor estado.  

As edições europeias de literatura infantil que circulavam no Brasil, no final de 
século XIX, principalmente as portuguesas, eram precárias e irregulares e colocavam 
a necessidade de criação de uma literatura nacional. Logo, a literatura passa por um 
processo de nacionalização visando à formação das crianças. No início do século XX, 
devido ao crescimento da população urbana e à chegada de imigrantes para a cidade 
do Rio de Janeiro, a confecção e o consumo de livros infantis e escolares aumenta, 
época que coincide com as campanhas de alfabetização, liderada por intelectuais, 
políticos e educadores, como por exemplo, Olavo Bilac, Manoel Bonfim e Coelho Netto, 
dentre outros, no projeto de formação dos "filhos do Brasil". Com o teatro infantil não 
é diferente, que nasce a partir da nacionalização das artes. Todas estas obras 
preocupavam-se na valorização da pátria, que se consolidava sob o regime 
republicano, e tinham por fim último modernizar para civilizar.  

Para adentrar pela história do livro e da literatura para a infância, vali-me dos 
ensinamentos de Marisa Lajolo e Regina Zilberman (1986) que examinam a literatura 
infantil publicada no Brasil. Foi do interesse estudar o período de 1890 a 1920, quando 
as obras de Coelho Netto e Olavo Bilac publicadas destinadas aos jovens, começam a 
circular. Dialogo nesta pesquisa com Patricia Hansen (2007 e 2010) também, pois a 
autora caracteriza a literatura infantil no final do século XIX e começo do século XX a 
partir de uma análise de livros escritos para crianças de alguns autores além dos 
estudados no presente trabalho como também autores como Julia Lopes de Almeida, 
Manuel Bonfim, Tales de Andrade, dentre outros. A autora descreve que a partir da 
análise dessas obras, “podemos reconhecer uma idealização das crianças para as quais 
se dirigia essa literatura, uma vez que os autores tinham, obviamente, a preocupação 
de construir personagens com os quais seu público alvo se identificasse” (Hansen 
2007, p.45). Me valido dos estudos de Nicolau Sevcenko (2003), sobre literatura na 
primeira República e também em estudos já produzidos sobre literatura e cultura 
escrita alicerçada em Antonio Viñao Frago (1996).  

Entendendo que essas historinhas que valorizavam a pátria remetem a uma 
sociedade no momento de transição da Monarquia para República e a uma infância 
idealizada e tendo em vista, que essa literatura se remete a uma crítica à educação da 
sociedade na época, no caso, elas teriam por finalidade mostrar a importância da 
escola, do estudo, dos livros e da aprendizagem da língua pátria, ostentando que era 



 

 
 

6 

preciso ensinar aos pequenos cidadãos a amar a pátria através do combate ao 
analfabetismo e também ensinar-lhes os bons hábitos e costumes.  

 

2. ESCRITORES PARA CRIANÇAS: COELHO NETTO E OLAVO BILAC 

 

FIG. 1 | FOTO DE OLAVO BILAC (SITE DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS - BIOGRAFIAS) FIG. 2 | FOTO DE COELHO NETTO 
(SITE DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS – BIOGRAFIAS) 

Coelho Netto e Olavo Bilac, com a finalidade de formar essas crianças e jovens para 
amar a pátria brasileira, por meio da moralidade e do civismo, escrevem 
individualmente as obras: Teatrinho (1905), Breviário Cívico (1921), de Coelho Netto 
e Poesias Infantis (1904) de Olavo Bilac. Contudo, com a mesma finalidade, escrevem 
juntos alguns livros tais como: Pátria Brasileira (1909), Contos pátrios (1904), A 
terra fluminense (1989) e Theatro Infantil; comédias e monólogos em prosa e em 
verso (1905). Com isso, dedico-me ao último para o estudo em questão. Sendo assim, 
a análise desse teatrinho, para ser visto e encenado por crianças, nos permite entender 
a atuação de intelectuais como Coelho Netto e Olavo Bilac na cena da educação 
brasileira durante os anos iniciais do século XX. Segundo Sevcenko (2003): 

Sem possuir propriamente uma nação e com um Estado reduzido ao servilismo 
político, o Brasil carecia, portanto, de uma ação reformadora nesses dois 
sentidos: construir a nação e remodelas o Estado, ou seja, modernizar a 
estrutura social e política do país. Foram esses dois parâmetros básicos de toda 
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a produção intelectual preocupada com a atualização do Brasil diante do 
exemplo europeu e americano. (Sevcenko 2003, p. 103) 

Henrique Maximiano Coelho Netto nasceu em 1964, e ficou conhecido como 
“príncipe dos prosadores” numa votação realizada em 1928 pelo jornal O Malho. 
Lecionou no Ginásio de Campinas, mais tarde no Ginásio Nacional (Colégio Pedro II). 
Em 1910, foi nomeado para as Cátedras de História do Teatro e Literatura Dramática 
na Escola de Arte Dramática do Rio, da qual foi mais tarde diretor, – atualmente 
conhecida pela Escola de Teatro Martins Pena –, além de professor de História da Arte, 
na Escola Nacional de Belas Artes. Foi secretário geral da Liga da Defesa Nacional. Em 
1926, foi presidente da Academia Brasileira de Letras, dentre outros cargos e funções 
importantes que assumiu. Escreveu mais de duzentos volumes em obra literária. 
Dentre elas, historinhas para crianças, como já mencionado. Com a sua morte, em 
1934, deixou extensa produção literária dentre artigos em periódicos, peças de teatros, 
livros, discursos, conferências, romances e crônicas.  

Em uma conferência da filha sobre o pai Coelho Netto, publicada pelo Diário da 
Tarde para a comemoração do Centenário de Coelho Netto, Zita falou sobre aspectos 
peculiares da vida do escritor, e enfatizou a figura do pai como “poeta e escritor para 
crianças”. Ela relatou que Coelho Netto “se preocupou demais com as crianças e com 
a mocidade [..] e não era por simples arranjo de palavras que dizia que “é na Escola 
que um povo se transforma em nação”. Contou que a casa do pai “era aberta a todos, 
mas frequentada sobretudo pelos jovens que lhe pediam conselhos e orientação em 
todos os campos desde esporte até literatura”” (Diário da Tarde 30 de abril de 1964)1.  

Já o intelectual Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, nasceu em 1865 e ficou 
conhecido como o “Príncipe dos Poetas Brasileiros”, título concebido pela revista Fon-
Fon em 1913.  Foi jornalista, poeta, e inspetor de ensino. Um dos fundadores da 
Academia Brasileira de Letras, no qual criou a cadeira nº. 15, que tem como patrono 
Gonçalves Dias. Segundo o site da Academia Brasileira de Letras, teve intensa 
participação na política e em campanhas cívicas, fundou jornais como A Cigarra, O 
Meio, A Rua. Foi nomeado oficial da Secretaria do Interior do Estado do Rio em 1891, 
inspetor escolar do Distrito Federal em 1898, cargo em que se aposentou, pouco antes 
de falecer, fundou a Liga de Defesa Nacional e faleceu em 1918.  

Sendo assim, tendo esses escritores grande participação na cena da educação no 
Brasil no final do século XIX e início do século XX, tal estudo me permite pensar: Quais 
os conteúdos dessas histórias? O que intelectuais como Coelho Netto e Olavo Bilac 
pretendiam difundir com esse teatrinho? Qual a circulação dessa obra? Encontrava-se 
para uso escolar?  

                                                   
1 Recorte de revista presente no acervo do Arquivo pessoal do acadêmico Coelho Netto, localizado na Academia 
Brasileira de Letras do Rio de Janeiro. 
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Autores como Coelho Netto e Olavo Bilac consideravam difícil escrever para as 
crianças. Hansen (2009) destaca em prefácios de livros desses autores alguns trechos 
que evidenciam isto: 

Não conseguimos, por certo, apresentar um trabalho perfeito. Mas anima-nos a 
convicção de que não poupamos esforços para escrever um livro original, em que 
a criança encontrará, sumariamente indicadas, toda a vida política, toda a vida 
moral e toda a vida comercial da Terra Fluminense. [...] Quisemos fugir da 
aridez, da forma complicada e da banalidade, ao mesmo tempo; dirão os 
competentes se nos saímos bem da empresa. E se nestas poucas páginas sinceras 
a criança aprender a amar a sua Pátria, estarão satisfeitos os desejos de Coelho 
Netto e Olavo Bilac. (Hansen 2009, p.12) 

Nessas histórias podemos encontrar a presença do professor em casa, sendo ele 
uma figura masculina, que tem por finalidade ensinar às crianças conteúdos 
específicos para que passasse nos exames, bem como a figura da mãe para criticar a 
educação europeia que não deveria ser mais importante do que a de língua brasileira, 
a maneira de se vestir e comportamento da menina, entre outros exemplos que deixam 
pistas importantes sobre a perspectiva dos autores sobre a educação criticada e a 
pretendida, como veremos adiante. 

 
3. ENTRE VERSOS E PROSAS: TEATRO DE/PARA CRIANÇAS 

O livro aqui estudado está dividido em duas partes. Na primeira, escrita em prosa 
por Coelho Netto, com os títulos de: “O corvo e a raposa”, “A borboleta negra”, que são 
comédias e, “A carta”, “O avô”, “A boneca” e “A carapuça”, que são monólogos. Já na 
segunda parte, Olavo Bilac escreve em verso, as comédias: “A mentirosa” e “O 
presumpçoso”, e os monólogos: “O mundo está torto”, “As bonecas”, “Quando eu fôr 
grande” e “O nariz”. Para tal estudo busquei interpretar as historinhas, os personagens 
e os temas tratados, como exposto na tabela a seguir: 

Título Personagens Moral da história 

“O Corvo e a Raposa” Alberto e Edmundo (filhos), 

professor, Thereza (mãe) e 

Lucinda (criada) 

O ensino da língua pátria. 

“A Borboleta Negra” Mathilde (mãe), Maria (criada) e 

Leonor (filha) 
Crítica aos males do 

analfabetismo. 

“A Carta” Manoel com traje de operário O valor da alfabetização para a 

vida. 

“O Avô” Raul Valoriza a figura dos avós. 
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“A Boneca” Laura O dilema da adolescência, 

especificamente, enfrentado 

pelas meninas. 

“A Carapuça” Martha Crítica aos valores das mulheres 

de elite. Como a menina deve ser 

comportar perante a sociedade. 

“O Presumpçoso” Carlos (12 anos), Amelia (irmã de 

Carlos), Augusto (primo de 

Carlos), Alfredo e Nazareth 

(irmãos de Augusto), José 

(criado)  

Traz a importância das crianças 

se dedicarem as atividades 

infantis. 

“O Mundo Está Torto” Um menino Valoriza o livro, pois contém 

sabedoria. 

“As Bonecas” Uma menina Defende a necessidade e 

interesses das crianças. 

“Quando eu Fôr Grande” Um menino Necessidade de dar atenção 

especial as crianças. 

“O Nariz”  Um menino Ensina que a criança deve 

entender somente de assuntos 

para crianças. 

“A Mentirosa”  D. Maria (mãe), Alice, Octavio e 

Julia (filhos) e Manoela (criada) 
Dizer mentira é um gesto feio. 

TABELA 1 | MAPEAMENTO DOS PERSONAGENS E TEMAS DAS HISTÓRIAS CONTIDAS NO LIVRO THEATRO INFANTIL 

A partir do quadro anterior podemos destacar algumas atitudes que a criança 
deveria ter e as que não deveriam ter como no exemplo de “A Mentirosa”, que tem 
como personagem principal Julia, que quebra a porcelana da mãe na qual a criada 
arrumou para a chegada do marido da patroa, e coloca a culpa na própria criada, 
Manoela. Quando a mãe diz que não a perdoará e que a mandará embora, Julia com 
remorso confessa a mentira e jura que a partir daquele dia nunca mais iria contar 
mentiras. A mãe diz estar feliz e grata a criada por ter “curado” a filha desse gesto feio. 
Segundo Hansen (2007), 

Na literatura cívica as atitudes, corretas ou erradas, são premiadas ou punidas 
pelo reconhecimento ou pela reprovação, ou ainda por gerar situações objetivas 
de recompensa ou castigo. [...] Esse modelo pedagógico associado ao sentido 
patriótico totalizador, constitui em sistema de compreensão que confere 
significados próprios aos atributos da bondade, da generosidade, da 
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honestidade, etc, também objetos da pedagogia moral efetuada pela literatura 
infantil de maneira geral. ( p. 170) 

 Com isso, podemos compreender como Coelho Netto e Olavo Bilac pensavam na 
educação adequada para as crianças através de seus personagens. Autores como eles 
se destacaram em sua época por colocar em “ação seus próprios projetos para a 
formação de brasileiros” (Hansen 2007, p.38). E nesse caso, contar mentiras não era 
um hábito apropriado para a criança ter. Ainda sobre a autora, ela escreve: 

Essa ênfase no caráter de projeto contido na literatura cívica para crianças 
ressalta também o engajamento próprio dos autores desses textos nas questões 
de seu tempo e articula-se ao papel assumido por muitos intelectuais atuantes no 
contexto das transformações ocorridas na passagem do século XIX para o XX. 
(Hansen 2007, p.42)  

No quadro anterior, podemos destacar também em algumas historinhas a 
importância dos livros, da alfabetização, do conhecimento para as crianças como no 
caso do monólogo “A carta”. A peça trata sobre a carta que um menino recebera e que 
por não saber ler, fica imaginando o que teria escrito nela, e que para que soubesse a 
mensagem que continha nessa missiva teria que pagar a outros para que lessem para 
ele. Nessa história, o menino que era um operário demonstra a vergonha que seria 
mostrar a alguém que não sabia ler, como demonstrado no trecho: “Mas eu tenho tanta 
vergonha de confessar que não sei ler, é tanto quasi como dizer que não tenho alma, 
como os brutos” (Coelho Netto 1919, p. 78).  

Nesse momento há um olhar diferenciado dedicado à criança. Esses escritores 
viam esses jovens como um futuro promissor da pátria que vivia dominada pelo atraso 
e analfabetismo. O ideal, a realidade utópica que pensavam construir era um país onde 
o analfabetismo não existisse, e onde a civilidade imperasse, por isso, a necessidade de 
incutir nas crianças o amor à pátria e bons hábitos e costumes que a tornariam 
civilizadas. Por outro lado, a meta republicana de construir uma nação se iniciava 
pautada na escolarização – que diferenciava do regime anterior, de educação na 
família por preceptoras e das casas-escolas que, mal faladas, estavam distantes das 
premissas e dos ideais, do regime republicano.  

Podemos perceber nessas historinhas ainda que ressaltado a importância do livro, 
que continha a sabedoria, e de uma pessoa mais velha que deveria guiar a criança na 
leitura para se chegar à sabedoria, podemos identificar a importância também da 
família na educação dos filhos, pois estes seriam modelos para seus filhos. Tendo em 
vista que essas cenas são protagonizadas por crianças, mas que em algumas, com uma 
intervenção de um adulto, sendo eles da sua família, percebemos a intenção de ensiná-
las a boa educação, com o propósito de se ter caráter, respeito pelos outros e 
principalmente pelos mais velhos, pela natureza, pelo conhecimento e pelos livros. Os 
adultos teriam o papel de selecionar a boa leitura para as crianças: 
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Dos livros escritos para crianças pode-se dizer que possuem em comum o fato de 
serem sempre, em última instância, “escolhidos” por um adulto. São os pais ou 
um responsável que os compram, às vezes com a indicação ou por exigência de 
um professor ou da escola. Outras vezes são leituras determinadas por políticas 
que implicam na acessibilidade de determinados livros e não outros nas 
bibliotecas ou, ainda, que fazem destas leituras, itens de programas escolares. 
(Hansen 2009, p.11) 

Ainda que existissem outros livros de acesso a crianças, Coelho Neto e Olavo Bilac 
buscam, sempre, diferenciar sua escritura pela vivência que imprime aos personagens 
que reflete a vida dos pequenos leitores. E nesse caso, trazer em cena protagonistas 
crianças representadando personagens que se pareçam com seus leitores mostrando 
às crianças quais as atitudes corretas que deveriam seguir e a moral que tirariam em 
cada historinha apresentada. Sendo assim uma maneira de se aproximar mais do 
público leitor criança. Segundo Viñao Frago (1996): 

Toda lectura sea una interpretación. Una interpretación que se realiza desde un 
contexto diferente, por un lector real que ya no puede intervenir, en interacción 
viva, en el proceso de producción textual, pero que da vida al texto en cada 
particular e irrepetible recepción y apropiación del mismo [...]Todo texto 
requiere ser interpretado. También las expresiones orales. [...] Los textos escritos, 
se dice, nacen sin embargo libres de contexto. Lo que se quiere decir con ello, en 
principio, es que son producidos sin la presencia viva y participativa del lector. 
Todo texto remite a un contexto. Pero en lo que al lector se refiere ese contexto ha 
de ser imaginado. (Viñao Frago 1996, p. 47 e 48) 

Assim como exposto no Teatro infantil, Coelho Netto em outro livro de peças 
infantis, intitulada de Teatrinho escreve, em seu prefácio, da importância da criança 
se identificar com os personagens apresentados além da necessidade da educação se 
começar desde cedo e no lar: 

A criança é como uma tela que reflete projeções. Que culpa tem o pano do que 
nêle aparece? A culpa é tôda do refletor. Instruir é polir. Por melhor que seja o 
lapidário não conseguirá tirar a jaça de uma pedra. Assim, que poderá fazer a 
professôra se encontrar um mau caráter? E o caráter quem o faz é a educação 
materna. (Coelho Netto 1960, p.7)  

A professora instrui: o educar compete a ti, que é mãe (Coelho Netto 1960, p. 27). 

Com isso, podemos observar o papel dos pais, principalmente da mãe, de ser o bom 
exemplo para seus filhos. Podemos identificar essa característica nas historinhas “A 
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Boneca” e “A Carapuça”2. Na primeira peça, contado pela personagem Laura, que com 
a sua boneca na mão e o livro na outra, se veste com os trajes da mãe e a imita. Laura 
brinca e reclama por ainda ser jovem para algumas situações, como ir ao teatro (para 
poder então usar roupas iguais a da mãe) e pronta para outras, como tocar piano, 
pintura, aritmética e gramática. Podemos observar as atividades consideradas 
essenciais na educação de/para meninas, como pintura, tocar piano e etc e a criticada, 
que seria inadequado a uma menina se vestir igual a um adulto e visto que estas 
deveriam ter seu próprio teatro ao invés dos destinados a adultos. Já na peça “A 
Carapuça”, representada pela personagem Martha. A menina se olha no espelho e 
reclama das tias que vieram lhe visitar, todas elas enfeitadas, e só "falaando mal dos 
outros pelas costas". Sendo assim, sentia pena da mãe que tinha que recebê-las e fingir 
ser agradável. Nessa cena mostra a representação da mulher perante a sociedade, que 
deveria vestir uma “carapuça” de boa esposa e mulher, isto é, obediante, respeitosa, 
simpática e boa anfitriã. Critica a mulher considerada fofoqueira e que falasse muito.  

Uma outra preocupação de Coelho Netto para com a educação das crianças é pela 
aprendizagem da língua vernácula, no qual podemos observar na historinha “O Corvo 
e a Raposa”. Thereza preocupada com os filhos para que passem nos exames finais, 
contrata um professor para que desse aula de reforço. Alberto o mais velho, é muito 
inteligente, porém brincalhão demais, esperto e não gosta dos livros. Edmundo, é o 
mais novo e muito estudioso, tira notas boas. E ao longo da peça há uma discussão 
entre a mãe e o professor sobre a língua portuguesa e as línguas estrangeiras. A mãe 
briga com o professor dizendo que ele terá que ensinar primeira a língua pátria e 
depois as línguas estrangeiras, e o professor retruca dizendo que nos Colégios de 
nomeada dão preferência a literatura estrangeira, logo os filhos de Thereza teriam que 
começar aprendendo as línguas estrangeiras. 

Tendo localizado uma edição de 1919 na ABL (RJ) do livro Theatro Infantil, de 
Olavo Bilac e Coelho Netto, podemos inferir que teve uma circulação sgnificativa, já 
que a primeira edição foi de 1905, e a segunda de 1910. A propaganda para venda desse 
livro de teatro estão contidas na Revista O Tico-Tico (1905-1960), da revista essa 
indicada especialmente para as crianças, e sendo enunciada pela livraria Francisco 
Alves, responsável pela edição da maioria de livro para crianças nesa época. Essas 
propagandas sobre a indicação desse livrinho para as crianças devia-se ao fato desses 
dois intelectuais serem colaboradores assiduos nas páginas dessa  revista. Sendo 
assim, era coveniente que a revista no qual publicavam seus contos indicassem o livro 
Theatro Infantil, assim como também otros livros da mesma autoriados escritores 
aqui estudados. 

Apesar de não ter um prefácio especificando a finalidade desses teatros e se era 
para fins escolares ou não, podemos observar então que foi também utilizado para 
professoras assim como descrito em um outro livrinho de teatro de/para crianças já 

                                                   
2 Coelho Netto escreve o livro Alma: educação feminina (1919) destinado as alunas (meninas e moças) com a 
finalidade de mostrá-las a importância da língua vernácula através de uma leitura adequada e treinar a dicção, 
incutindo assim bons hábitos e costumes através de narrativas reunidas nesse livrinho. 
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mencionado anteriormente, chamado Teatrinho, no qual Coelho Netto escreve no 
prefácio: 

Procurado por uma professôra, que me pediu ‘qualquer coisa’ para os seus 
alunos, dei-lhe uma das cenas aqui enfeixadas. Agradou. Escrevi outras. E assim 
se fez êste livrinho no qual, se não muito para cascalhadas, há sempre um pouco 
para educação. (Coelho Netto 1960, prefácio). 

 

4. AO FINAL DO ESPETÁCULO 

As obras escritas no final do século XIX e no início do século XX , por intelectuais 
brasileiros, como Coelho Neto e Olavo Bilac, analisadas a partir de uma política de 
transição de regimes e da operacionalização da meta republicana de construir a nação 
brasileira, reflete uma preocupação com as crianças e ou meninas, no sentido de 
educá-las para uma nação “civilizada” que se constituía e, nesse aspecto, é relevante a 
contribuição do conteúdo dos teatrinhos estudados de/para as crianças se 
aproximando do paradigma apresentado para uma boa educação, que engloba o 
combate ao analfabetismo, valorização dos estudos e livros, dos bom hábitos e 
costumes, além dos valores e atenção que as crianças deveriam receber. 

As crianças na primeira república, deveriam receber, através de literatura 
apropriada, valores morais e cívicos que subordinassem suas escolhas, hábitos, 
relações, sentimentos e corpos à nação que se consolidava através delas. As crianças 
representavam o futuro almejado pelos intelectuais que, motivados pela civilização 
francesa, debruçavam-se sobre sua história e cultura e, tentavam adaptá-las às 
condições tropicais de uma “nova” nação surgida por entre os escombros de uma nação 
atrasada implantada pela monarquia. Coelho Neto e Olavo Bilac aderiram à meta 
republicana e dessa forma foram imprimindo às obras que escreviam seu projeto de 
nação e viram através de um teatro adequado de/para crianças  um espaço perfeito 
para imprimir seu ideal de educação que era proagonizado pelas próprias crianças e 
para que o público leitor “pequenino” pudesse se identificar nas cenas representadas, 
formando os filhos e filhas de uma Pátria que construía à sombra do atraso e à luz da 
civilização. 
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RESUMO: 

Este trabalho situa-se nas pesquisas a respeito dos diferentes modos de 
participação de indivíduos nas práticas culturais relacionadas à escrita por meio das 
diversas instâncias de socialização e diversos objetos/impressos. Objetiva-se descrever 
analiticamente um impresso católico - a Folhinha Mariana–, de um ponto de vista 
editorial, visando recuperar leitores pretendidos e suas diferentes apropriações, a 
relação entre formato e usos, suas formas de composição e as práticas de leitura. Para 
isso, pretende-se propor uma análise do surgimento e da propagação deste impresso 
na sociedade, problematizando as partes que compõem o ciclo de vida dos impressos, 
que segundo Darnton (2010): “pode ser descrito como um circuito de comunicação 
que vai do autor ao editor […] ao impressor, ao distribuidor, ao livreiro e ao leitor...” 
(p.193). No campo educacional, a história cultural e seus representantes mostram o 
grande potencial de compreensão das práticas sociais cotidianas, da circulação dos 
escritos e as diferentes apropriações pelos sujeitos, quando focalizamos como objeto 
de pesquisa vários tipos de impressos, sobretudo os populares, uma vez que, numa  
abordagem histórica, muitas pesquisas sobre impressos têm se concentrado naqueles 
mais canônicos, com certa legitimação de seus usos, supondo-se que sua circulação 
social seja mais ampla.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  
Cultura Escrita, Análise de impressos religiosos, História da Educação. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem origem em pesquisa sobre práticas de alfabetização no 
espaço doméstico entre as décadas de 1950 a 1970 em Minas Gerais, desenvolvida no 
mestrado. A pesquisa visava à análise e compreensão de práticas de transmissão e 
aprendizagem de leitura e escrita que circulavam na socialização familiar vivenciadas 
por adultos na zona rural, buscando relacionar aprendizados da cultura escrita e a 
influência ou não da/na escolarização nas práticas familiares e na forma como a escola 
e outras instâncias sociais penetram no ambiente doméstico. Para isso, foram 
estudados seis casos de indivíduos provenientes da zona rural em Minas Gerais, que 
declararam terem sidos alfabetizados em casa, quando crianças, entre o período de 
1950 a 1970.  

Nos dados da pesquisa, que foi desenvolvida por meio de entrevistas, análises de 
materiais/impressos relatados pelos sujeitos e no cruzamento de dados do IBGE 
referentes a taxas de alfabetizações e a faixa etária, matrículas escolares e ofertas de 
escolas do período selecionado, apareceu com muita frequência. Um impresso católico 
– a Folhinha Mariana –. Este artigo busca problematizar o lugar que este impresso 
ocupou na dimensão da formação de leitores, analisando-o no sentido de entender a 
sua circulação em muitos lares mineiros e em outras regiões do Brasil, bem como as 
práticas de leitura e os usos que os leitores fazem.  

Ao investigar a história deste impresso constatamos que o grande período de 
circulação da folhinha, 130 anos, evidencia a importância de investiga-la, primeiro, 
pela sua longevidade. Produzida em Minas Gerais, na cidade de Mariana, sua primeira 
tiragem foi iniciada na década de 1870 e até os dias atuais este impresso circula com 
predominância nos espaços rurais, mas também em várias regiões de Minas Gerais e 
outros estados. Essa análise será realizada de um ponto de vista editorial e gráfico, no 
sentido de descrever e comparar formas de composição do impresso, os modos e 
estratégias de circulação, as relações entre o formato e usos, além de recuperar leitores 
pretendidos e seus modos de apropriações/recepção/usos. Sendo assim, a pesquisa 
será realizada no diálogo entre uma análise documental que contempla aspectos 
editoriais e gráficos deste impresso, buscando a compreensão dos diferentes modos de 
recepção, apropriação e usos que os sujeitos fazem deste material, através de 
entrevistas realizadas com leitores, editores e padres. Com isso, a pesquisa visa num 
plano mais macro, entender o surgimento, a progressão e a permanência deste 
impresso na sociedade e, num plano mais micro, perceber os usos diversos que alguns 
sujeitos selecionados para tal pesquisa fizeram do impresso, no sentido de 
problematizar diferentes formas de participação nas culturas do escrito, bem como os 
modos de recepção e consumo dos leitores. 

Pensar nos impressos populares, no sentido de não serem canônicos e legitimados 
socialmente, neste caso, um impresso religioso, produzido pela Igreja Católica, é 
pensar em diferentes modos de uso, espaços sociais de circulação e práticas de leitura, 
e foi essa diversidade que apareceu em relatos na pesquisa que focalizou usos da 
cultura escrita no espaço doméstico, visando transmitir a alfabetização. Verificou-se 
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que, além da influência de materiais advindos de práticas escolares, as práticas ligadas 
à esfera religiosa mesclavam as práticas de transmissão da tecnologia da escrita. 
Assim, percebe-se, no caso dos sujeitos e espaços investigados, que as estratégias 
familiares são complexas e que o sentido dado às práticas de leitura e escrita, em casa, 
não podia ser apartado do ensino específico das práticas mais rudimentares ou básicas 
de escrita. Sendo assim, ao cruzar o uso dos objetos com aprendizados da tecnologia 
da escrita, constatamos a multiplicidade de práticas e apropriações dos sujeitos em 
relação aos usos e significados “próprios” da leitura e da escrita. Além disso, a 
interpretação do que se lê e do que se escreve se relaciona de forma significativa com 
as experiências da vida, ou seja, as práticas de leitura e de escrita estão relacionadas a 
determinados sujeitos em determinados contexto sociais, culturais e históricos, ou 
seja, “cada leitor, a partir de suas próprias referências, individuais ou sociais, 
históricas ou existenciais, dá um sentido mais ou menos singular, mais ou menos 
partilhado, aos textos de que se apropria [...] (CHARTIER, 2001a, p. 20). 

Para este artigo, abordaremos duas questões: em primeiro lugar, uma breve 
descrição do impresso, considerando forma e conteúdo. Em segundo lugar, 
apresentaremos alguns dados sobre algumas práticas de leitura ligadas à igreja no 
espaço doméstico, desenvolvidas entre as décadas de 50 e 60, do século XX, 
selecionando aquelas que trazem indícios do significado da leitura de um impresso 
católico. Para tal, realiza-se um diálogo entre uma análise documental, editorial e 
gráfica deste impresso e a compreensão dos diferentes modos de recepção, 
apropriações e usos que os sujeitos fazem deste material, através de entrevistas 
realizadas com leitores.  
 

2. O IMPRESSO: A FOLHINHA MARIANA E AS POSSIBILIDADES DE ANÁLISES 

Inspirando-se nos pressupostos da história cultural e, considerando estudos de 
Chartier (1990) a história cultural “tem por principal objetivo identificar o modo como 
em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, 
pensada, dada a ler” (p.16), compreende-se que é preciso interpretar as histórias do 
livro e da leitura dialogando com várias áreas do conhecimento. Isso reforça nossa 
posição de olhar para fontes que não sejam somente documentos oficiais ou 
dominantes, olhar para outros espaços de circulação da leitura e da escrita que não 
seja somente o escolar, além disso, considerar relatos e práticas de leitura e de escritas 
de pessoas comuns. Somente no momento que articulamos as partes analisadas 
conseguimos ter a visão da totalidade e compreender que a história de algo apresenta 
diversas possibilidades interpretativas.  

Os estudos sobre impressos religiosos dentro da História da Educação têm se 
intensificado nos últimos anos, apesar de ainda serem escassos. Na perspectiva da 
história do livro e da leitura, os estudos sobre impressos têm oferecido contribuições 
significativas neste campo de estudo. Através da análise do impresso, compreende-se 
desde as ideias pela qual o impresso foi pensado, a sua construção, materialização, 
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escolhas tipográficas, sua publicação, circulação até chegar a um leitor (já pretendido 
anteriormente), num dado contexto social. Sendo assim, entender aspectos de 
produção, recepção e consumo dos impressos, significa compreende-los como objeto 
cultural, que além das dimensões físicas e materiais, há neles noções e ideais que 
buscam ser disseminados na sociedade, em especial, nos leitores pretendidos, por 
motivos diversos. 

Sendo assim, analisaremos o impresso escolhido de dois modos diferentes o 
primeiro, como fonte histórica o que nos permite entender a história da leitura e dos 
leitores em determinados períodos históricos e contextos culturais, considerando para 
isso, estudos de Chartier (1999) ao relatar que “... a leitura é, em si, inventiva e criativa 
... uma história abrangente da leitura e dos leitores deve, assim, considerar a variação, 
de acordo com o tempo e o local, das condições  de possibilidades e das operações e 
efeitos de tal invenção e criação” (p.31). E em segundo, analisar o impresso como 
objeto físico no sentido de compreender e descrever o surgimento, a propagação e a 
permanecia deste objeto, assim destaca-se as estratégias e regras de fabricação e 
publicação, a materialidade envolvida, rede editorial, formato, estrutura, recursos e 
técnicas gráficas utilizadas, dentre outras. Em suma, busca-se analisar e apreender 
características e escolhas do projeto gráfico/editorial, descrevendo as relações entre 
formas e usos, composições, estrutura, temática e as permanências e mudanças nas 
edições, bem como recuperar leitores pretendidos, a partir do estudo do conteúdo do 
impresso e das estratégias discursivas e estruturais do editor, além de dados sobre 
tiragem, edição, circulação, distribuição e permanência deste impresso por tantos anos 
na sociedade. No caso deste artigo, serão apresentados de forma mais abrangente 
dados sobre seu formato e explicações dos editores quanto à sua função. De forma 
mais abrangente, nosso estudo se insere no campo de estudos da cultura escrita, em 
função de contemplar instâncias, sujeitos, objetos e os significados simbólicos dados à 
cultura escrita. Castillo (2003,2004) e Galvão (2010).  

A Folhinha Mariana 1 , a tradicional “Folhinha Eclesiástica de Mariana” foi 
publicada em Mariana, em 1870. Criada por D. Silvério, essa folhinha foi precedida em 
1830 pela “Folhinha de Rezas do Bispado de Mariana” que apresentava preces e 
informações de utilidade pública. A Folhinha Mariana é conhecida em todo o estado 
de Minas Gerais e em outras regiões do País. Com o passar do tempo, em 1956, a 
Folhinha passou a possuir lunário perpétuo para os cálculos anuais. 

Em meio ao excesso da informatização, a longevidade e a circulação da Folhinha 
Mariana ate os dias atuais desperta interesse em entender essa resistência ao tempo. 
O calendário foi criado por padres católicos, em 1870 e editado pela Tipografia e 
Livraria Morais e depois passou a ser impressa em meados da década de 1960, pela 
editora Dom Viçoso. Sob a forma de folheto, a Folhinha, tem periodicidade anual, é 
editada no começo de cada ano e se organiza com base num ciclo das estações. No que 
diz respeito à temática, há o registro dos dias do ano, previsão do tempo para os 12 
meses e orientações sobre o cultivo e o plantio em cada época do ano.  

                                                   
1As informações foram retiradas de <http://www.arqmariana.com.br/>. Acesso em: 20 jan. 2013. 
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A leitura deste impresso permite prever em qual período vai chover e em qual fará 
sol e, a maioria de seus leitores entrevistados garante que a previsão não erra. Além 
disso, a folhinha publica os nomes de santos para os 365 dias do ano, o que segundo 
depoimento de alguns padres, em conversas informações, vem sendo inspiração de 
pais no momento do batizado dos filhos. Cabe destacar aqui, que através de 
depoimentos coletados em pesquisas anteriores e em conversas informais nos fica a 
impressão de que a leitura da Folhinha Mariana é perpassada pela crença e pela fé de 
quem a lê, uma vez que, os leitores parecem acreditar sem questionamento no que está 
escrito. Isso nos faz problematizar a forca da igreja católica no sentido de ser para 
muitos fieis o espaço sagrado, da verdade absoluta e dos milagres. Depoimento 
recuperado no site da arquidiocese de Mariana, o cônego Jose Geraldo Vidigal, que 
esteve à frente por 35 anos de publicação deste impresso, revela que a origem das 
previsões é feita a partir do “Lunário Perpétuo”, livro escrito no século XVII, em terras 
lusitanas, por um autor desconhecido.  

Este livro foi baseado em observações astrológicas feitas durante anos e anos e, 
nele constam tabelas com cálculos para descobrir o regulamento do tempo, épocas de 
plantios e fases da lua. Esse lunário oferece as regras para calcular as variações do 
tempo, conforme registra o referido regulamento estampado na folhinha. É claro que 
tais previsões valem para o contexto geográfico assinalado no referido lunário 
perpétuo, pois evidentemente as estações mudam com a mudança dos continentes. 
Além disso, a folhinha ficou conhecida pela sua fidelidade em acertar a previsão do 
tempo e, com isso, a população criou algumas lendas e, assim, esse calendário tornou-
se um impresso de grande valor popular. Destaca-se ainda que segundo o cônego a 
origem de tal sabedoria é um mistério e, que há apenas dois exemplares deste livro, 
um em Portugal e outro em Mariana e ambos são guardados em segredo e 
pouquíssimas pessoas têm acesso. Nas palavras de Côn. José Geraldo Vidigal de 
Carvalho, ex-Diretor da Folhinha de Mariana (1960-1994): 

Assim que junto do povo por vezes se diz que “é mais fácil em galinha nascer dente 
do que a folhinha de Mariana falhar!” Conta-se também que alguém telefonou 
para um amigo de uma cidade vizinha, dizendo-se decepcionado porque a 
Folhinha de Mariana marcava chuva e nada de chuva. A resposta foi imediata: 
“Você não perde por esperar!” Pouco depois, uma tempestade confirmava lá a 
previsão “tempo revolto”, repreendendo a dúvida daquele Tomé! (Disponível em: 
<www.arqmariana.com.br>. Acesso em: 20 jan. 2013). 

Na Folhinha Mariana, consta também, para cada dia do ano, um Santo, além disso, 
ela apresenta orações, instruções religiosas, tabela do amanhecer e do anoitecer, das 
festas móveis, dos feriados, época de plantio, resoluções da CNBB, dados biográficos 
do Papa, além de reservar um espaço de 11×15 para a propaganda das casas comerciais 
que a distribuem aos fregueses como brinde de fim de ano. 



 

 
 

9 

Embora a Folhinha Mariana, apresentada a seguir, seja a do ano de 2011, em 
comparação com outros anos, destaca-se a estabilidade de seu formato, conforme se 
pode verificar na reprodução feita nesse texto. 

 

FIGURA 13 – FOLHINHA MARIANA, 2011. 

FONTE: CEDIDA POR ANTÔNIO. 

A Folhinha Mariana é editada e publicada pela Editora Dom Viçoso como já 
mencionamos anteriormente. Segundo depoimentos de um dos funcionários da 
editora, a editora faz apenas o layout e a impressão, pois todas as informações são 
entregues ao final de cada ano para a Editora pela neta do Sr. Agripino, o fundador da 
Folhinha, além disso, ele acrescenta que o público que mais procura é o de moradores 
da área rural. Nas palavras do entrevistado: 

[...] a Folhinha Mariana tem um padrão, seu conteúdo e seu formato não se 
modificam e isso a faz ter uma marca registrada, entende? acreditamos que isso 
que mantem sua circulação até os dias de hoje. Claro que a procura diminuiu, no 
início a tiragem era aproximadamente 700 mil exemplares, hoje por volta de 150 
mil, mas muita gente ainda procura. Por ter previsões de tempo e épocas de 
plantio a circulação maior dela é no rural né! E uma coisa, a folhinha nem precisa 
de propaganda, todo mundo já conhece. Eu até hoje antes de ir ao clube, confiro 
a folhinha [...]  
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(Trecho da entrevista realizada em novembro de 2015) 

Em atenção a circulação e divulgação, segundo depoimento do funcionário, 
destaca-se que a Folhinha Mariana é vendida em maior quantidade para proprietários 
de algum comércio (farmácia, por exemplo) que presenteiam seus clientes, além disso, 
há a venda em algumas bancas do centro de Belo Horizonte e também a distribuição 
gratuita “ a Folhinha é vendida, mas se a pessoa chegar aqui e pedir uma, duas até três 
a gente dá, e como em qualquer venda, quanto mais se compra melhor é o preço. Ah! 
Temos um panfleto que entregamos e enviamos por correio e agora por email 
também”. 

Acrescentamos ainda que apesar da Folhinha manter um padrão em seu formato 
e conteúdo, há um pequeno espaço nela que pode ser modificado a gosto do cliente, 
normalmente é impressa neste espaço, uma propaganda do comércio que está 
distribuindo, caso contrário há uma imagem religiosa e alguns dizeres bíblicos, 
comum em todas as Folhinhas.  

 

3. A FOLHINHA MARIANA E OS LEITORES: USOS E APROPRIAÇÕES 

Buscando entender o uso mais amplo de materiais nas casas de sujeitos 
alfabetizados em casa, reconhecemos a presença de materiais escritos e os diversos 
usos e apropriações que os sujeitos desenvolviam em torno da escrita e da leitura. A 
partir de alguns depoimentos, reconhecemos que as práticas de ensino e as práticas de 
uso desenvolvidas nas décadas de 50, 60 e 70 do século XX, mesclavam-se, em um tipo 
de letramento local (STREET, 2010), situado em atividades comerciais e religiosas. E 
nessas práticas, destaca-se a circulação e o uso, no espaço doméstico, da Folhinha 
Mariana. Neste tópico serão problematizados os depoimentos de 5 sujeitos dos seis 
entrevistados. 

 Analisar um impresso de modo documental e cultural é também analisar e 
compreender os mistérios da leitura, no sentido de entender que o leitor cria modos 
distintos de se apropriar de um texto, o que gera práticas de leitura e escrita para fins 
diversos. Ademais, esses modos distintos de apropriar-se do que lê, estão diretamente 
relacionados às singularidades, percepções e expectativas dos sujeitos, os espaços 
sociais de circulação do objeto/texto e o período histórico (Chartier, 2001a e Darnton, 
2010). Nas palavras de Darnton (2010) quando busca-se entender as várias questões 
que envolvem um impresso, em especial as práticas de leitura e as apropriações que os 
leitores fazem do material, os pesquisadores “...chegam perto de entender a leitura, 
tanto como prática cultural específica quanto como maneira geral de interpretar o 
mundo” (p.169).  

Para melhor contextualização sobre os entrevistados segue um quadro 
comparativo dos sujeitos.  
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Nome Ano de 

Nasc. 
Idade 

atual 
Idade em que 

foi 

alfabetizado 

em casa 

Cidade/Região 

em que foi 

alfabetizada 

Medidor do 

processo de 

ensino 

aprendizagem 

Profissão 

Maria 

Fátima 
1947 63 anos 

7 anos 

(1954) 
Gonçalves 

Sul de MG 
Irmã mais velha Professora 

Mundica 1953 58 anos 
6 anos 

(1959) 
Piracema 

MG 

Mãe e duas 

“professoras 

contratadas” 
Costureira 

Antônio 1955 56 anos 
6 anos 

(1961) 
Piracema 

MG 
“Professora 

contratada” 
Agricultor 

Ventura 1955 56 anos 
6 anos 

(1961) 
Barra 

Longa MG 
Mãe Faxineira 

Vera 1965 46 anos 
7 anos 

(1972) 
Guanhães 

MG 
Irmã mais velha Professora 

Nemir 1967 44 anos 
6 anos 

(1973) 
Piracema 

MG 

Duas 

“professoras 

contratadas” 
Professora 

 
No caso de Mundica, percebemos práticas que envolvem o escrito que se misturam 

com atividades religiosas e comerciais. O depoimento a seguir mostra que, junto a 
atividades de escrever notinhas, a leitora acrescenta a presença da Folhinha Mariana. 
Supomos que no momento em que o pai pede para a filha realizar a leitura do que está 
na notinha, talvez estivesse utilizando-se de artifícios para aferir como andavam os 
aprendizados da escrita. Nas palavras dela, ao falar do pai e da presença de materiais 
escritos na casa: 

Mundica: Ah! Lembro também que quando meu pai ia fazer algum pedido para 
a cooperativa, ele pedia a gente para escrever nas notinhas. E também quando 
vinha alguma notinha de lá, meu pai sempre colocava a gente para ler e falar 
para ele o que estava escrito. A gente ficava curiosa para saber o preço das 
coisas, então eu sempre lia e falava o preço de tudo que ali estava escrito. E 
também havia notinhas da venda que meu pai comprava e as notinhas dele 
quando vendia o leite. 

Havia também, lá em casa, a Folhinha Mariana que a gente ficava lendo alguma 
coisa sobre o santo do dia. Minha mãe as vezes mandava a gente copiar alguns 
nomes de Santo. 

... A folha Mariana é do tamanho de um jornal. Tinha lá. São duas folhas, com o 
calendário, com os nomes dos santos de cada dia e falava um pouco de cada um, 
algumas receitas. Você sabe, né, que cada dia é dedicado a um Santo... Eu fiquei 
na primeira vez super curiosa para saber o santo do meu dia. 
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Prática semelhante à desenvolvida na casa de Mundica ocorre com Ventura, que 
ressalta a presença da Folhinha Mariana e a curiosidade em saber sobre os santos e as 
fases da lua. A folhinha tinha repercussão objetiva na escolha dos nomes da família. 
Além disso, destacamos que a mãe de Ventura também utilizava um material que 
circulava, uma revista, para ensinar – não de modo sistematizado – algumas palavras, 
ou simplesmente, mostrar à filha palavras já conhecidas, o que permite compreender 
os usos diversos que se faz de um material escrito, além disso, sua mãe contava 
histórias da bíblia e pedia à filha para registrá-las no caderno de estudos. O trecho a 
seguir exemplifica essas relações com o material escrito no lar de Ventura: 

Ventura: Eu lembro que tinha a Folhinha Mariana, era da igreja. Lá em casa 
sempre tinha essa folhinha. E os nomes das minhas irmãs, tinha o nome do santo 
do dia que elas nasceram, a minha irmã chama Avair Jorge, pois nasceu no dia 
de São Jorge... Eu ficava olhando as datas da lua, os dias dos Santos... 

...A minha mãe mostrava as coisas na folhinha. Ela ficava pedindo a gente para 
olhar as coisas, por exemplo, fases da Lua e lembro que quando não conseguia 
ler o nome do Santo a minha mãe ia lá e ajudava, ou senão pedia uma irmã que 
já sabia ler bem para me ajudar. Isso eu lembro bem. E tínhamos que copiar os 
nomes dos santos e as vezes alguma coisa da liturgia.  

Ah! Lembrei-me de uma coisa! A minha mãe, às vezes, contava histórias da bíblia 
e pedia a gente para copiar no nosso caderno o que ela estava lendo... a gente 
errava muito, mas tinha vez que acertava. E tinha vez que ela escrevia a história 
no caderno e a gente tinha que copiar mais de uma vez. E quando ela falava pra 
gente copiar, ela falava que queria ver o que a gente já sabia escrever sem errar. 

Antônio recorda com clareza, das notas/caderno de controle que o pai tinha sobre 
o trabalho na roça e, além disso, como desde muito pequeno já assumia praticamente 
todos os afazes na roça, tirando leite, cuidando do gado, arando o pasto, dentre outras 
atividades. Acrescenta que o pai se apoiava na Folhinha Mariana para tudo 
relacionado à roça. Impressiona nos depoimentos e sobretudo no depoimento de 
Antonio, a clareza com que lembra do formato e conteúdo da folhinha, aspecto que 
pode ser explicado tanto pelo seu uso constante como pela estabilidade do projeto 
gráfico e editorial:   

Antônio: Ah! Sabe a Folhinha Mariana?...Era uma coisa da Igreja, mas a gente 
ficava doido para ver as coisas. A Igreja que dava e nela vem muita coisa, muito 
escrito. Vem previsão do tempo, calendários, o dia dos santos, todos os dias 
comemora-se o dia de um santo. A folhinha Mariana é grande e vem dobrada 
tipo um jornal, e vem tudo do ano todo, os dias dos santos, as festividades... Tudo 
ligado à igreja, e também informações sobre o tempo, se queria saber se vai 
chover, era só olhar na Folhinha Mariana. E até hoje existe... Eu não sei como 
que consegue, mas ainda existe. E vou te falar uma coisa, meu pai cuidava de 
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tudo lá na roça apoiando nesta Folhinha, ele dizia que ela nunca errava. Eu acho 
que é por causa da Igreja né, essas coisas de Igreja, santo, Deus acaba dando 
certo ne! 

Semelhante ao depoimento de Mundica e de Antônio, Fátima descreve os usos que 
se fazia da Folhinha Mariana e não recorda de nenhum outro material escrito em seu 
lar. 

Fátima: A Folhinha Mariana é muito antiga, nem sei se existe mais. Ela é um 
calendário, que tem os nomes dos santos, cada dia do ano é dia de um santo. Cada 
dia tinha alguma coisa, tinha as fases da lua, tinha algumas curiosidades...  

...É parecida com a Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. É o mesmo sistema, 
só que a Mariana é de Nossa Senhora Aparecida. E o nome Mariana é por causa 
da Nossa Senhora, a mãe Maria. 

Era bacana ler. A gente tinha a curiosidade de saber o que estava escrito na 
folhinha de cada dia. Tem gente que escolhe o nome dos filhos conforme o santo 
do dia, por exemplo, muitas pessoas que nasceram no dia 19 de marco, chamam 
José, por causa de São José. Isso é uma tradição católica. Minha mãe ficava 
pedindo a gente pra ler tudo que tinha lá e algumas vezes mandava a gente 
copiar os nomes dos santos num caderno.  

Nesses mesmos planos, Vera destaca a presença da Folhinha Mariana em sua casa, 
e acrescenta relembrando uma prática presente em seu espaço doméstico, a leitura e 
a escrita delegada, uma vez que é a filha que lê para a mãe analfabeta que conhece 
muito bem os usos da Folhinha e de outros materiais de leitura e escrita:  

Vera: Lembro muito da Folhinha Mariana... Todo mundo tinha essa folhinha... 
Era distribuída pela Igreja... A gente olhava as fases da lua... A minha mãe 
sempre pedia a gente, pois ela era analfabeta, não lia nada, nada mesmo. Então 
lembro muito dela me pedindo para olhar as fases da lua e pra falar da previsão 
do tempo. Eu não entendo bem sobre essas coisas de Igreja, mas só sei que minha 
mãe tinha uma fé danada nesta Folhinha, ela dizia e eu também me lembro de 
que tudo que estava lá sobre o tempo dava certo. E dava mesmo. Ninguém saia 
de casa sem olhar a Folhinha. Sei lá, parece que ela orientava e principalmente o 
pessoal da roça por causa das épocas de plantio. 

Ah! Ana Paula, lá em casa tinha uma coisa muito interessante. A minha mãe 
sempre pedia a gente para escrever cartas para ela enviar aos irmãos e aos meus 
irmãos que moravam fora... E ela ficava pedindo a gente para parar e ler tudo 
desde o início e aí ela falava se estava bom ou não e tinha vez que eu tinha que 
apagar tudo e começar de novo, pois minha mãe resolvia mudar tudo... Antes, 
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ela pedia só a minha irmã e depois que eu aprendi a ler e escrever eu que sempre 
escrevia para ela...  

A partir desses dados cabe problematizar os modos de ler esse impresso. Será que 
os sujeitos acreditam na Folhinha Mariana por ela ser produzida pela Igreja Católica, 
o que traz questões de fé e crença ou acreditam, simplesmente pelo fato dela quase 
sempre não falhar, segundo depoimentos?  

Em atenção a essa leitura mediada pela fé, cabe destacar estudos de Alberto 
Manguel(1997). A Folhinha Mariana e os livros das profecias silibinas, relatados por 
pelo autor em seu livro intitulado “Uma História da Leitura”, são impressos 
completamente diferentes, tanto em sua forma gráfica/visual quanto em conteúdo e 
vocabulário utilizado, porém alguma relação pode ser feita, em atenção à prática de 
leitura e às apropriações que os sujeitos fazem deste impresso. Nota-se uma leitura 
mediada pela fé/crença em ambos, nos impressos há previsões, em um, previsões do 
tempo e em outro, enigmas que deveriam ser decifrados pelos humanos que diziam 
respeito a acontecimentos previstos, como por exemplo, guerras. É nesse sentido, que 
Manguel (1997) refere-se a uma leitura do futuro, ou seja, uma leitura do que 
possivelmente poderá acontecer, sem explicações científicas, porém pela crença dos 
leitores se tornavam verdades absolutas. Sobre as profecias sibilinas o autor destaca 
que, “tradicionalmente, as profecias eram consideradas infalíveis, logo era mais fácil 
mudar as circunstancias históricas do que alterar as palavras da profecia...” (p.235). 

Assim como o livro do Lunário Perpétuo era guardado em segredo e poucos tinham 
acesso, os três livros comprados pelo último rei de Roma, que contavam as profecias 
sibilinas eram mantidos em segredo e poucos tinham acesso, “foram mantidos em um 
baú dentro de um cofre de pedra sob o templo de júpiter até serem consumidos pelo 
fogo, em 83 a,C...” (Manguel, 1997, p.230). Essas profecias se fundamentavam em 
enigmas relatados por mulheres sob inspiração dos deuses e que os seres humanos 
deveriam decifrar. Essas profecias eram tidas como verdades em vários países e 
regiões, como Grécia, Roma, Europa Cristã por volta do século X. Acrescenta-se ainda 
que essas profecias profetizavam eventos previstos, por exemplo, a mais antiga e mais 
venerada das silibas foi Herófila, que profetizou a guerra de Tróia e assim aconteceu 
realmente. 

Ainda problematizando a mediação da fé, da crença do que estava escrito e o 
cuidado de preservar o impresso como algo misterioso e sagrado, Manguel (1997) 
acrescentava que para o Imperador Constantino, essas profecias só podiam ser lidas 
por poucos, a sua interpretação não estava aberta a todos e somente uma leitura era a 
verdadeira, e desta leitura somente o imperador e seus companheiros de crença 
tinham a chave para entender.  

Além disso, reforça-se que os modos de apropriações diversos que os sujeitos 
desenvolvem no contato com impressos diversos, pois eles são plurais, trazem consigo 
experiências individuais e sociais que geram interpretações, expectativas e usos bem 
distintos frente do mesmo texto. Assim, “diferentes recepções de um mesmo texto tem 
a ver como os próprios leitores” (Chartier,1988, p. 122).  Nessa mesma perspectiva, 
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Manguel (1997), reforça que “cada leitor confere a certos livros uma certa 
leitura”(p.236), ou seja, o significado do que se lê está relacionado diretamente com as 
capacidades e desejos do leitor. Assim para este autor:  

“... o significado de um texto é ampliado pelas capacidades e desejos do leitor. 
Diante de um texto, o leitor pode transformar palavras numa mensagem que 
decifra para ele alguma questão historicamente não relacionada ao próprio texto 
ou ao seu autor. Essa transmigração de significados pode enriquecer ou 
empobrecer o texto; inevitavelmente o impregna com as circunstancias do leitor. 
Por meio de ignorância, fé, inteligência, trapaça, astúcia, iluminação, o leitor 
reescreve o texto com as mesmas palavras do original, mas sob outro título 
recriando-o, por assim dizer, no próprio ato de trazê-lo ä existência” (Manguel, 
1997,p.239).  

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A noção apreendida através de depoimentos já coletados sobre algumas práticas 
ocorridas na zona rural, entre as décadas de 50 e 70 do século XX, é que a leitura deste 
impresso é permeada/mediada por uma fé, uma crença, no sentido, dos leitores 
acreditarem com total fervor no que está escrito. Isso pode estar relacionado ao fato 
de ser um material produzido pela Igreja Católica? Ou pelo fato de o que está escrito 
não falhar, no caso das previsões climáticas, um dos focos principais da publicação? A 
partir disso, outra problematização pode ser feita, os leitores desta Folhinha são 
apenas católicos? Os resultados da pesquisa de uso no espaço doméstico, explicam que 
independente do modo que se publica, de ser manuscrito ou impresso, de estar no 
espaço escolar ou em qualquer outro espaço social, de ser ou não censurada, a escrita 
e a leitura circulam nas sociedades, os materiais circulam e, os sujeitos apresentam 
modos variados de apropriação, o que geram práticas de leitura e de escrita singulares. 

 Ressaltam-se, no caso da leitura da Folhinha Mariana, usos relacionados à 
tecnologia da escrita, em que os pais solicitavam aos filhos a leitura em voz alta dos 
nomes dos santos, bem como a cópia das dos nomes de alguns desses santos e das 
previsões do tempo, usos para fins comerciais, em que pai e filho agricultores, 
organizavam as plantações e colheitas a partir da leitura deste impresso, nas palavras 
do entrevistado: “a Folhinha não erra, a muito tempo confio nela...”(trecho de 
entrevista, 2012).  

Além disso, destacam-se usos religiosos mediados pela crença e fé, algumas 
famílias faziam diariamente, com um ritual, a leitura para conhecimento praticamente 
decorado das informações que ali estavam, uma vez que, segundo depoimentos, o que 
estava escrito na Folhinha era sempre verdade, nas palavras da entrevistada “minha 
mãe falava que ali estava à verdade, pois foi à igreja que escreveu e os padres não 
mentem, então se quisesse saber algo sobre previsão, época boa para colher, ou olhar 
o dia dos santos para escolher o nome dos filhos era na Folhinha de tinha tudo e tudo 
certo...” (trecho de entrevista, 2012). Nesse sentido, nota-se usos para fins diversos de 
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um mesmo objeto, bem como a circulação de impressos em espaços também diversos, 
que talvez não seja o espaço mais legitimado, assim considera-se que apesar de haver 
uma presença significativa de material escrito em espaços sociais mais dominantes e 
legitimados, como por exemplo, o escolar, através de pesquisas anteriores 
reconhecemos que há também, variadas situações de circulação de material escrito em 
outras instância sociais, tais como a casa ou a Igreja. (GALVÃO, 2010) 

Embora se possa dizer que as apropriações são plurais e, embora o uso da Folhinha 
Mariana possa ser relacionado a outros usos e impressos, pelos depoimentos, parece 
que um efeito se cumpre de forma mais frequente: o uso do texto para previsão do 
tempo, o uso da sugestão para dar nomes aos filhos, ou seja, a leitura parece ser 
permeada pelo efeito de verdade. 

A interpretação do que se lê e do que se escreve se relaciona de forma significativa 
com as experiências da vida, ou seja, as práticas de leitura e de escrita estão 
relacionadas a determinados sujeitos em determinados contexto sociais, culturais e 
históricos (DARNTON, 1996). Nas palavras de Chartier: 

Cada leitor, a partir de suas próprias referências, individuais ou sociais, 
históricas ou existenciais, dá um sentido mais ou menos singular, mais ou menos 
partilhado, aos textos de que se apropria [...] (CHARTIER, 2001a, p. 20). 

Assim, ao se valerem da leitura da Folhinha Mariana para realizar ações concretas 
do mundo rural e para reiterarem sua fé, ao dar nomes dos filhos pelo dia designado, 
os elementos do pertencimento ao campo e religioso estimulam determinados 
sentidos. É uma leitura de fé e uma leitura prática, ao mesmo tempo.   
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A LEITURA E A CULTURA ESCOLAR NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO “LEÔNIDAS DO 
AMARAL VIEIRA” ENTRE 1953 E 1975: ASPECTOS DOS MANUAIS 
PEDAGÓGICOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

PALAVRAS-CHAVE 

Leitura e cultura escolar. Formação de Professores. Manuais Pedagógicos. 
 

Apresentamos neste texto, resultados de pesquisa histórica de mestrado 
desenvolvida entre 2013 e 2015, desenvolvida com o objetivo geral de... Neste texto, o 
objetivo geral  apresentar resultados dos nossos trabalhos de problematização das 
características da leitura dos manuais pedagógicos e da cultura escolar no Instituto de 
Educação “Leônidas do Amaral Vieira” entre 1953 e 1975, período de funcionamento 
desse Instituto e, ao mesmo tempo, período em que coexistiram na região da cidade 
de Santa Cruz do Rio Pardo-SP dois modelos de cursos centrados na formação de 
professores primários; um considerado de nível médio, as escolas normais; outro, de 
nível superior, o curso de Pedagogia. Ainda, são objetivos específicos: reunir, 
sistematizar e analisar os principais manuais pedagógicos que integraram o acervo do 
Instituto de Educação “Leônidas do Amaral Vieira”. Esse Instituto de Educação foi 
privilegiado como lócus da nossa pesquisa por ter sido considerado na região oeste 
paulista, região interiorana do estado de São Paulo – Brasil, como uma instituição 
modelar, e preservar ao longo do tempo todo o material documental e literário. O 
Instituto de Educação “Leônidas do Amaral Vieira”, e outros Institutos do estado de 
São Paulo – IEs, foram criados ou assim transformados no contexto de predominância 
da Pedagogia Nova. Segundo Labegalini (2009: p. 16), [...] a formação de professores 
nos IEs do Estado de São Paulo, no período de 1933 a 1975, foi marcada pela influência 
do ideário da Escola Nova. De acordo com esse modelo, a formação do professor 
alfabetizador estava subsumida na formação do professor primário, e esta se 
encontrava fortemente marcada por uma didática escolanovista. Assim, o que se tem 
é uma instituição de formação de professores centrada em uma demanda específica, a 
de formar o professor alfabetizador em atendimento à escola primária. E ainda, 
segundo Labegalini (2004: p. 2), “Os institutos de educação do estado de São Paulo 
podem ser entendidos como parte da concretização das propostas do Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova”. Os Institutos representavam a inovação educacional 
que, então, deveria vingar na escola primária da época, e tinham como modelo o I. E. 
“Caetano de Campos”. Também foi o momento em que foi pensado o anteprojeto da 
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, n. 4024/61, em que 
se tinha uma perspectiva modernizadora, porém, mantendo-se a característica de 
“modernização conservadora”. Em contato com acervo documental da atual Escola 
Estadual “Leônidas do Amaral Vieira” foi possível identificar, recuperar, reunir, 
selecionar e sistematizar, mediante instrumento de pesquisa, manuais pedagógicos. 
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Esse acervo encontra-se, atualmente, na biblioteca dessa escola e conta com várias 
prateleiras com manuais pedagógicos raros. Tal material permaneceu e resistiu às 
mudanças pelas quais passou essa instituição, até os dias atuais, incluindo o período 
da pesquisa compreendido entre 1953 a 1975. Foi possível localizar no acervo da 
escola, um total de 17 manuais pedagógicos, os quais teriam feito parte do curso de 
formação de professores, sendo utilizados por alunos e professores da instituição, são 
eles: “Testes abc para verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura 
e escrita” de Lourenço Filho (1969); “Método de la pedagogia científica - el método de 
la pedagogia científica aplicado a laeducació de lainfanciaenla “case dei bambini”, 
de Montessori (1918);  “Pedagogía experimental de Lay” (1928); “Curso de psicologia 
e pedagogia-metodologia do ensino primário” de Santos (1950); “A pedagogia escolar 
contemporânea”, de Planchard (1951); “Ensino Fundamental Primário e Secundário”, 
de Feitosa (1922); “Estudos de literatura brasileira”, de Veríssimo (1901); “A arte de 
ensinar”, de Highet (s/d); “Coleção de ensino normal - Práticas escolares” de Antônio 
D’Ávila (s/d);  “Educação Rural” de Cruz (1996); “Collecção pedagogia – como fazer 
observar nossos alunos”, de Goué (1929); “O Grafismo no Ensino da Leitura”, de Valle 
(1939); “Compêndio de Pedagogia (de acordo com os programas: do Concurso de 
Ingresso no Magistério e das Escolas Normais)” de Pentagna et al (1965); “História da 
Pedagogia”, Hubert (s/d);  “Pedagogia Fundamental”, de Zaragueta (1943); “Manual 
de Pedagogía”, de Lay (1931).Os manuais pedagógicos são suportes materiais 
responsáveis pela circulação de ideias, saberes pedagógicos, prescrições e 
normatizações e, conforme Carvalho (2006, p. 1), à medida em que esses impressos 
vão circulando e ganhando espaço nos cursos de formação de professores vão 
organizando e demonstrando quais saberes se sobrepõe e se “[...] propõe necessários 
à prática docente.” (CARVALHO, 2006: p. 1). Nesse sentido, e com base em Chervel 
(1990), é possível afirmar que tais impressos são veiculadores, disseminadores e 
legitimadores das chamadas “finalidades de objetivo” que presidem a constituições de 
todos os processos da instituição educativa. Esses impressos têm como objetivo a 
veiculação e disseminação de concepções para professores e professorandos.  Estão 
inseridos no contexto local e nacional, assim é possível considerar que o acervo 
bibliográfico das instituições é produtor de determinada cultura pedagógica, que se 
consolida por meio das práticas de leituras dos professores e a prática na sala de aula. 
Então, à medida que é possível localizar tais impressos nos acervos bibliográficos das 
instituições educativas, eles são passíveis de serem lidos, pelo pesquisador da história 
da educação, como testemunhos do discurso que foi legitimado em dada instituição 
por meio das práticas escolares, ao mesmo tempo em que também legalizam essas 
práticas na instituição. Também com base em Chervel (1990), esses impressos podem 
ser lidos como veiculadores, disseminadores, legitimadores e indicadores de práticas. 
E, ainda, apontam a cultura escolar que se disseminava a partir das práticas de 
leituras.As décadas de 1950, 1960 e 1970, foram marcadas por rupturas legais, de 
cunho técnico, passando pela construção de um modelo de formação de professores, 
basicamente prático, em que os manuais para professores tem espaço privilegiado nos 
cursos de formação para professores, portanto, demonstrando a especificidade da 
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Escola Normal, sobretudo daquelas que funcionavam nos Institutos de Educação.Os 
manuais pedagógicos, localizados no acervo da biblioteca da atual Escola Estadual 
“Leônidas do Amaral Vieira” estiveram norteados pela demanda específica, a de 
formar o professor alfabetizador em atendimento à escola primária, demanda essa do 
Curso Normal do Instituto de Educação “Leônidas do Amaral Vieira”, de Santa Cruz 
do Rio Pardo-SP, assim como dos demais cursos normais para a formação de 
professores, e dos demais institutos de educação criados no interior paulista, como 
observado por Labegalini (2000). Tais impressos centraram atenção na disseminação 
de uma ideia de formação de professores com base na técnica do ensinar. Nesse 
sentido, os manuais pedagógicos de caráter prescritivo analisados, constituíram-se em 
espaços privilegiados para a veiculação dos saberes que teriam constituídos as várias 
disciplinas dos cursos de formação de professores onde lograram circulação. Como 
dito no início deste texto, à mediada que é possível localizar tais impressos nos acervos 
bibliográficos das instituições educativas, eles são passíveis de serem lidos, pelo 
pesquisador da história da educação, como testemunhos do discurso que foi 
legitimado em dada instituição por meio das práticas escolares, ao mesmo tempo em 
que, também legalizam essas práticas na instituição. Então, e também com base em 
Chervel (1990), esses impressos podem ser lidos como veiculadores, disseminadores e 
legitimadores das chamadas “finalidades de reais”, uma vez que, utilizados dentro das 
salas de aulas como instrumentos pedagógicos com o objetivo de difundir  os saberes 
referentes à área de conhecimento. Concluímos, ao final que, assim como afirma Silva 
(2002), os manuais de ensino que teriam norteado as práticas de leituras dos 
professorandos do I. E. “Leônidas do Amaral Vieira” foram escritos a fim de 
desenvolverem os temas previstos para o ensino de disciplinas profissionalizantes dos 
currículos de instituições de formação de professores, no caso, aquelas disciplinas 
diretamenterelacionadas com questões educacionais, a saber: a pedagogia, a didática, 
a metodologia e a prática de ensino (Silva, 2002). Tratam-se de manuais pedagógicos, 
os quais, segundo Silva (2002: p. 4) "[...] fazem parte das leituras promovidas pela 
escola, pois são escritos que ordenam o conjunto desaberes a serem transmitidos aos 
normalistas, além de definirem com issodeterminados modos de transmissão e 
apreensão desses conhecimentos". Dessa maneira, em linhas gerais, os manuais 
pedagógicos localizados no I. E. estudado fizeram parte da cultura oral, como livros 
lidos pela comunidade escolar, e da cultura escolar, por definirem os saberes que 
circulavam naquele momento.  
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PALAVRAS-CHAVE 

História da Leitura, Literatura, Práticas Escolares  
 
 
A História da Educação tem avançado no sentido de ampliar as possibilidades de 

diálogo com outros campos do conhecimento. Para isso, recorre-se à utilização de 
novas fontes e documentos, que contam a história da escolarização e permitem fazer 
uma análise das relações entre os grupos que frequentam o cotidiano da escola. 
Partindo dessa premissa, utilizamos -- na presente pesquisa -- o ensino da literatura 
(e da poesia em particular) e a prática da leitura escolar como fontes de pesquisa, 
apostando nas novas tendências da historiografia que propõem interrogar a realidade 
a partir de temas do domínio da cultura. Em muitos casos, enfatiza-se o papel das 
representações e mediações do espaço de circulação e produção cultural que a escola 
representa na vida dos indivíduos. Portanto, os processos de investigação que se 
inauguram a partir da História Cultural permitem estabelecer uma relação entre a 
história dos textos, dos livros e da leitura, em suas diferentes formas e gêneros 
literários. Tais prolegômenos são relevantes para apresentarmos o gênero literário que 
será abordado como fonte desta pesquisa, qual seja, o texto poético e sua utilização na 
prática pedagógica dos docentes em escolas públicas de Ensino Fundamental. Quanto 
a isso, a bibliografia nos informa que a poesia moderna, em sua expressão mais 
elevada – herdeira em grande parte, do simbolismo francês, de Baudelaire, Rimbaud 
e Mallarmé – costuma ser vista como uma produção de difícil acesso para o público 
leitor, quanto mais para o público infantil. Entretanto, autores que desenvolveram 
poéticas sofisticadas e relevantes na modernidade, tais como Vinícius de Moraes, 
Henriqueta Lisboa ou Cecília Meireles, também escreveram textos poéticos 
destinados às crianças. A proposta desta pesquisa é, pois, levantar algumas questões 
acerca do ensino da poesia e dos textos poéticos na escola de nível fundamental. 
Partindo da noção de que a complexidade do texto poético moderno abraça os 
desafios da obscuridade, da singularidade e do hermetismo, que muitas vezes a 
tornam pouco acessível ao leitor de formação média, o objetivo da investigação foi 
verificar até que ponto a atuação dos professores contribui para fazer chegar a poesia 
e suas manifestações (adultas ou infantis) aos estudantes e que conceitos e práticas 
norteiam essa atuação. Para isso, realizamos entrevistas com professores e alunos 
de escolas públicas, no período de um ano (2012), buscando nos depoimentos 
respostas para as práticas que contam acerca do processo de formação das 
professoras; analisamos também as práticas de leitura e recepção da literatura como 
fonte no cotidiano escolar. Destacamos, no estudo, que, quanto aos docentes, nos 
interessava compreender seus conceitos, concepções teóricas e as perspectivas 
didáticas do ensino da poesia e como estes conhecimentos norteavam sua atuação 
pedagógica. Dos discentes buscamos compreender o que conheciam de poesia, texto 
literário e vivência poética no cotidiano escolar e extraescolar, com vistas a entender 
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como tais práticas dialogam e interagem em seu processo formativo individual e 
coletivo, considerando os espaços e as culturas escolares dos dias atuais. Um 
aspecto que motivou esta investigação foi à dificuldade de acesso à leitura e da 
utilização da literatura na prática pedagógica cotidiana, sempre percebida como 
problemáticas em estágios de docência nas instituições de educação com crianças 
nos anos iniciais. Embora se façam hoje pesquisas na direção da leitura e das suas 
variadas práticas (Abreu 2003; Chartier 1990, 1999; Certeau 1994), percebíamos nas 
escolas um histórico de ausência do interesse e do acesso a textos literários, na 
experiência das docentes e consequentemente das crianças. Tal fato pode ser 
decorrente da dificuldade de circulação dos livros de leitura no Brasil, ainda mais 
considerando regiões do interior do país como no caso desta pesquisa. Tais fatores não 
permitiram às docentes entrevistadas terem acesso à literatura, no período de sua 
formação inicial, e também não lhes permitiram vivenciar experiências de maior 
contato com livros de literatura, textos literários e outros materiais de leitura. As 
docentes entrevistadas foram adultas, na faixa etária entre 30 e 40 anos, tiveram sua 
formação inicial entre os anos 1970-1980 do século XX. (Abrimos um parêntese para 
dizer que a história do livro tem uma trajetória restrita, e os materiais escritos que 
chegam ao Brasil, desde meados do século XIX, eram considerados ‘artigos de luxo’, 
vinham lenta e seletivamente do exterior, compondo esse cenário de ausência da 
circulação de materiais de leitura.) Ainda, tanto no Brasil como na Europa, à circulação 
dos livros e da leitura tiveram um caráter de censura e proibição presente na época, 
especialmente para o público feminino, que tinha só acesso a materiais controlados e 
censurados pela Igreja, Estado e família. Destacamos tal aspecto, considerando que a 
educação fundamental é conduzida majoritariamente por mulheres, que são as 
professoras de crianças da educação básica. No Brasil do século XIX, quando se inicia 
a impressão de livros em maior escala no Brasil, com a implantação da Imprensa 
Régia, a circulação era fortemente controlada por organismos de censura (Abreu, 
2003); deste modo, não só nas escolas, mas de forma geral eram raros os objetos 
destinados à leitura e consequentemente à formação de leitores. Todos esses aspectos 
históricos, sociais e conjunturais vão contribuir, assim, para uma ausência de leitores 
e leitoras. Portanto, se considerarmos o texto literário e poético, temos na escola uma 
extensão do que se pensa socialmente, isto é, que a poesia é de fato uma leitura de 
difícil acesso e que as crianças não teriam condições de absorvê-la em sua formação, 
já que isso vem no processo da falta do acesso à leitura e consequentemente a esse 
gênero literário. Os materiais de leitura que analisamos na prática docente foram os 
textos poéticos ou literários em geral, que têm na poesia sua expressão mais complexa. 
O crítico e poeta mexicano Octavio Paz definiu a poesia dizendo que nela se realiza 
um encontro entre dois tempos: o tempo da obra e sua originalidade, e o tempo 
histórico em que a obra se realiza. A poesia seria, para Paz, um evento que funda a 
história e que lhe dá um sentido. O poeta, longe de ser uma voz privilegiada que fala 
de coisas que são inacessíveis ao comum dos mortais, é uma voz de seu tempo e da 
sua cultura, inserida nela como um elemento motivador. Essa concepção de poesia 
é compartilhada por outros escritores e teóricos da literatura. Gaston Bachelard, por 
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exemplo, vê no poema a possibilidade de acesso a imagens cuja repercussão no 
inconsciente do leitor ultrapassa os limites do conhecimento racional assim, o estudo 
das imagens corresponderia a um acréscimo de consciência, isto é, a uma 
amplificação dos horizontes de vida e sensibilidade de cada um. Porém, apesar das 
dificuldades e do hermetismo crescente da poesia moderna, muitos poetas rejeitam 
a ideia de que a poesia não fale das coisas humanas em geral, trazendo uma 
mensagem que é de interesse coletivo e universal. Assim, se alguns se voltam para 
a criação de metáforas, imagens e símbolos de caráter individual, outros tentam abrir 
caminho, em suas poéticas, para a abordagem dos temas ditos sociais, que 
interessam e preocupam os homens do seu tempo. Frequentemente essa poesia é 
escrita em padrões de linguagem que nada ficam a dever ao que de melhor a poesia 
moderna foi capaz de criar – como o provaram Carlos Drummond de Andrade e João 
Cabral de Melo Neto, para ficarmos em dois importantes nomes de poetas brasileiros. 
Mas o que a poesia tem a dizer hoje ao homem comum e de que maneira a sua 
linguagem é capaz de falar a ele, dada a complexidade tecnológica, científica e social 
que aumenta a cada dia na cultura contemporânea? Tais questionamentos inspiraram 
nossa investigação e ajudaram a estabelecer nosso objetivo, que não foi tanto 
questionar a prática dos professores, no sentido de “corrigi-la” ou “desautorizá-la”, 
mas de estudá-la sob um ponto de vista crítico e teórico, contribuindo, se possível, 
para aprofundá-la ou enriquecê-la. Para isso, utilizamos como referência as noções 
presentes escritos de Octavio Paz e de Gaston Bachelard, bem como de críticos ou 
poetas que tentaram falar da poesia sob uma perspectiva teórica e, ao mesmo tempo, 
dialogando com os autores da história da educação e das práticas culturais escolares, 
em especial a história do livro e da leitura, que nos informam acerca das estratégias 
para a criação de uma cultura de silenciamento e das razões por que determinados 
gêneros literários têm pouco apelo nas práticas docentes. Ao realizarmos entrevistas 
com professores e alunos do Ensino Fundamental, envidamos esforços para 
compreender estes processos, que remetem à poesia como fonte literária e ao fato 
de, devido ao obscurantismo e à complexidade, se acaba criando estereótipos acerca 
da leitura desse tipo de texto, o que impede que a poesia tenha entrada no universo 
vivencial e experiencial dos estudantes e docentes (contribuindo ou não com sua 
formação escolar). Assim, a partir do diálogo entre a literatura, o ensino, a história das 
práticas escolares e a história da leitura, pretendemos contribuir para a discussão 
aprimorar os estudos sobre o ensino da literatura, bem como entender os conceitos, 
práticas e concepções que o fundamentam. 
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RESUMO  

A presente comunicação é um recorte da pesquisa de doutorado inserida no campo 
da História da Educação e objetiva analisar as orientações metodológicas destinadas 
ao ensino da língua portuguesa no ensino secundário presentes nas notas chamadas 
de Advertência Preliminar, impressas no livro Língua Vernácula - Gramática e 
Antologia, 1ª e 2ª séries, de José de Sá Nunes, de 1940. O livro foi localizado na 
Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça, em Cuiabá, Mato. Para melhor 
compreensão das orientações descritas no livro, foram também considerados leis e 
decretos da educação, especialmente, sobre o ensino secundário, localizados no 
Arquivo Público de Mato Grosso e no arquivo do Colégio Liceu Cuiabano. Os dados 
coletados até aqui nos enveredaram pela história da disciplina Chervel (1990), Viñao 
(2007), pelos estudos da cultura escolar Forquin (1992), Juliá (2001) e pela própria 
História Cultural, Chartier (1990) uma vez que esta possibilita identificar o modo 
como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 
construída, pensada, dada a ler. A obra em questão configura-se como um rico 
material que colabora para a transmissão da cultura e de saberes escolares. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Língua Portuguesa, História da disciplina, Ensino Secundário  
 
 



 

 
 

16 

1. ENSINO SECUNDÁRIO NA ERA VARGAS: A DISCIPLINA PORTUGUÊS EM 
AÇÃO 

O ensino secundário, apontam os estudos de Brito e Pessanha (2014), durante todo 
o período imperial esteve estreitamente ligado ao Colégio Pedro II, “visto ser essa a 
instituição educativa que contou com o reconhecimento e a chancela do governo 
imperial, enquanto escola que servia de referência para todo o país” (p. 02). Dallabrida 
(2009), Razzini (2000ª), Razzini (2010b), Souza (2009), Brito e Pessanha (2014) 
apontam também que durante todo o período imperial, o ensino secundário foi 
marcado pela não obrigatoriedade da frequência dos alunos às aulas, uma vez que 
estavam regidos pelos cursos preparatórios e pelos exames parcelados. Ou seja, os 
estudantes brasileiros escolhiam o liceu onde realizariam seus exames e as famílias 
arcavam com os custeios de preceptores para ensinar os filhos, assim, Dallabrida 
(2009) argumenta que “realizavam somente um único exame em cada uma das 
matérias exigidas para o ingresso nos cursos superiores (os exames parcelados), não 
necessariamente precedidos por cursos preparatórios” ( p. 185).  

 Durante a primeira república (1889 – 1930) algumas discussões foram 
desencadeadas sobre o ensino secundário na tentativa de se questionar os cursos 
preparatórios e os exames parcelados, mas não foram suficientes para estabelecer a 
superação desta prática na cultura escolar deste ensino. No entanto, podemos dizer 
que mudanças mais significativas para este ensino aconteceram nos anos 30, com o 
governo provisório de Getúlio Vargas. Na era Vargas, de 1930 a 1940, importantes 
acontecimentos marcaram a Educação brasileira como: a criação do Ministério da 
Educação e da Saúde (1930); a Reforma Francisco Campos (1931), nela houve destaque 
para o trabalho com a Língua Portuguesa, uma preocupação com a didatização desse 
ensino e a Reforma Capanema (1942).  

A Reforma de 1931 marcou significativamente a história do ensino secundário 
brasileiro; aumentou a sua duração de cinco para sete anos. Foi dividido em dois 
ciclos: o primeiro, chamado de “fundamental”, com a duração de cinco anos, era uma 
formação para todos os estudantes e conferia formação geral. Já o segundo ciclo, 
chamado de ciclo “complementar”, tinha uma duração de dois anos, era propedêutico 
para o ensino superior. Essa organização do ensino secundário foi rearranjada pela 
Reforma Capanema, em 1942, que estabeleceu o ciclo ginasial de quatro anos e o ciclo 
colegial de três anos. Além de ampliar a duração do ensino secundário e de organizar 
a seriação dele no país, a referida lei tratou de homogeneizar o trabalho com esse 
ensino nas escolas.  

A Reforma de 1942, empreendida por Gustavo Capanema, de certa forma 
rearranjou o ensino, a estrutura moderna do ensino secundário brasileiro, definida 
pela Reforma anterior, valorizando mais o ensino humanístico e investindo mais nos 
conteúdos nacionalistas, influenciado pela atmosfera do Estado Novo, mas seus 
propósitos e atmosfera não foram substancialmente alterados. 
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A disciplina Língua Portuguesa escreveu uma trajetória de transformações no 
interior da educação brasileira. Em meio às discussões sobre a identidade nacional 
empreendidas desde os anos 20, mas que se intensificaram nos anos 30 e mais, 
especificamente nos 40, com o chamado Estado Novo, a língua portuguesa tornou-se 
uma possibilidade de unidade nacional.  

Chervel (1990) chama a atenção para a necessidade de se investigar a história das 
disciplinas, ela possibilita compreender aspectos significativos da história da escola, 
da cultura escolar, pois considera a escola como um ambiente criativo e 
transformador. No transcorrer da história da educação brasileira, a língua portuguesa, 
segundo Razzini (2010), veio disputando espaço com o latim que era a língua 
privilegiada. Aos poucos com a ideia de modernidade e identidade nacional, o discurso 
acerca da necessidade de trabalhar a língua nacional nas escolas tomou espaço e outras 
necessidades foram delineando nesse cenário.  

A referida autora identificou pelo menos quatro fases no ensino da língua 
portuguesa no Colégio Pedro II, considerado modelo no país, quais sejam: a primeira, 
refere-se ao período anterior a inclusão do Português nos exames preparatórios, de 
1838 a 1869, nesse período a disciplina restringia-se apenas ao primeiro ano; a 
segunda, refere-se à fase em que a matéria entrou oficialmente nos exames de ingresso 
dos cursos superiores, a partir de 1870, fato que provocou transformações no interior 
da disciplina, aumento da carga horária e dos conteúdos nos programas de ensino, 
assim como ampliou os anos de seu ensino, agora nos três primeiros anos do curso; o 
desaparecimento da Retórica e Poética do currículo inaugura a terceira fase, em 1890, 
seguido do seu desaparecimento dos Exames preparatórios, em 1891, quando, 
também, foi  regulamentado a precedência do exame de Português sobre as demais 
disciplinas, fato que ampliaria a importância do ensino de Português. 

A quarta fase surge com o desaparecimento dos Exames Preparatórios e com a 
exigência da conclusão do ensino secundário para o acesso aos cursos superiores. Esse 
período é inaugurado com a Reforma Francisco Campos em 1931 e finalizado em 1942 
com a definitiva incorporação da Literatura ao currículo de Português do secundário. 

Ainda podemos dizer, segundo Bunzem (2011) que os anos 40 do século XX foram 
marcados pela “afirmação de um ensino de língua materna voltado para um 
sentimento nacionalista, intensificando o trabalho com a língua literária e o respeito 
pelo patrimônio nacional em contraposição às ameaças estrangeiras” (p. 897). O 
Decreto-Lei 4244 de 1942 esclarecia que o objetivo do ensino secundário era dar 
prosseguimento à obra educacional do ensino primário primando pela personalidade 
integral dos alunos, pela formação espiritual, pela consciência patriótica e 
humanística. A leitura nas aulas da disciplina de português deveria estar voltada para 
essa formação espiritual, da consciência patriótica e humanística, primando pela 
formação integral do estudante. 

Máximo de 35.000 caracteres com espaços, incluindo gráficos, quadros, imagens, 
notas de rodapé, notas de fim de texto e referências bibliográficas. 
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1.1. LÍNGUA VERNÁCULA: MARCAS DE ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS AOS 
PROFESSORES 

Aqui nos deteremos às primeiras análises do livro: Língua Vernácula - Gramática 
e Antologia, 1ª e 2ª séries, de José de Sá Nunes, Edição da Livraria do Globo1, Porto 
Alegre, de 1940. É uma obra destinada, especificamente, para o Ensino Secundário e 
foi localizada na Biblioteca Pública de Mato Grosso Estevão de Mendonça. Destacamos 
que na obra localizada em circulação no Estado, em seu canto superior esquerdo da 
primeira folha há registros inscritos dos seguintes nomes: José do Carmo Ferraz, 
seguido da data de 1942, e Vilma, este último registro feito a lápis, seguido da data de 
28/07/1953. Provavelmente, esses registros devem corresponder aos guardiões do 
material e a temporalidade pode estar reservada ao período de uso dele nas 
Instituições de Mato Grosso. Esses registros deixam indícios, Ginzburg (1990), de que 
este material provavelmente fora utilizado em nosso Estado, no ensino secundário, 
mais especificamente no Liceu Cuiabano.  

Na procura dos indícios para a (re) construção desta história, conseguimos 
identificar que o nome registrado no livro, tratava-se de ex-professor da Universidade 
Federal de Mato Grosso, já falecido, mas que no período em questão era estudante do 
Liceu Cuiabano. Esse dado fortalece a hipótese inicial de que o livro estivera em 
circulação no período em questão e mais que fora utilizado no trabalho com o ensino 
da disciplina Português2.  

Com relação ao Liceu Cuiabano, fazemos referência a ele, primeiro por causa do 
indício de que o guardião do livro provavelmente foi aluno da instituição e segundo 
porque no período existiam três escolas secundárias públicas no estado, período em 
que Mato Grosso era uno. As escolas secundárias eram compostas do Liceu Cuiabano, 
Liceu Campo-grandense e o Ginásio “Maria Leite”. O primeiro localizado em Cuiabá e 
os dois últimos localizados em Campo Grande e Corumbá3  respectivamente. Vale 
destacar que o Decreto-Lei de 4244, de 1942, declarava que existiriam dois tipos de 
estabelecimentos de ensino secundários: os ginásios e os colégios. Os primeiros 
destinados ao ensino do primeiro ciclo e os colégios destinados ao ensino do segundo 
ciclo. O liceu Cuiabano recebeu a autorização para funcionar como Colégio pelo 
Decreto 11.460, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso no dia 24 de maio de 1943. 

                                                   
1 A Livraria do Globo foi fundada em dezembro de 1883, em Porto Alegre, na Rua da Praia. Inicialmente, ela 
especializou-se em vender papéis e materiais para tipografia, cadernos para a escrita das empresas. Mas a partir 
de 1931, a empresa adota um sistema mais agressivo no mercado editorial de produção de textos didáticos. Em 
1986, o acervo de 2 830 títulos passou a ser administrado, por compra, pelas Organizações Globo. Maiores 
informações ver: TAMBARA e ARRIADA (s/d) e TORRESINI (2004). 

2 Essas informações ainda são preliminares. Localizamos Arlinda Ferraz, filha do Senhor José do Carmo Ferraz, 
mas tivemos uma conversa muito rápida com as primeiras informações por telefone. Já agendamos uma 
entrevista. 
3 Atualmente as cidades de Campo Grande e Corumbá fazem parte do Estado de Mato Grosso do Sul. 
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Com relação ao livro, observamos no site da Estante Virtual4, sebo eletrônico, 
várias edições desta obra dos anos: 1935, 1936, 1938, 1939, 1940 e 1941.  Podemos 
perceber que foi uma obra bastante difundida para o ensino secundário, ainda mais se 
levarmos em consideração que para o período histórico as obras permaneciam mais 
tempo no mercado editorial sem muitas alterações, situação muito diferente da que 
encontramos no nosso atual presente histórico. 

Destacamos, no entanto, que a obra em questão fugindo às recomendações da Lei 
1006/1938, a Lei do Livro Didático, que prescrevia a autorização dos livros e que esta 
estivesse estampada na capa, impresso ou etiquetado, os dizeres de “livro de uso 
autorizado pelo Ministro da Educação” e ainda que tivesse o número do registro feito 
pela Comissão Nacional do Livro Didático, não apresenta essa obrigação. No entanto, 
encontramos uma possível explicação para tamanha infração à Lei. Tal situação seria 
inconcebível para um período histórico em que se tratava de um governo centralizador 
e autoritário.  

As prescrições oficiais diziam que a partir de 1º de janeiro de 1940, todos os livros 
a serem utilizados nas escolas públicas e particulares de todo o país deveriam estar 
contemplados na lista de livros autorizados pela CNLD – Comissão Nacional do Livro 
Didático - publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Educação. No 
entanto, em 1939, o Governo Federal com a justificativa de que os trabalhos se 
intensificaram em razão primeiro de que a Lei rezava que todos os livros didáticos 
deveriam ter aprovação para uso pelo governo e, sobretudo, pelo grande número de 
obras existentes solicitando o aval da comissão, o governo logo publicou o Decreto-Lei 
nº 1.177, de 29 de Março de 1939. Esse novo decreto ampliava o número de 
profissionais, de sete para dezesseis, ampliando e/ou alterando assim a composição 
do quadro da comissão, que deveria se figurar por “especialistas nos vários assuntos 
do ensino pre-primário, primário, normal, profissional e secundário” (Brasil, 1939). 

Diante da necessidade de reorganização da Comissão de Avaliação do Livro 
Didático e da extensão dos trabalhos da equipe, o Governo publicou o Decreto –Lei nº 
2.934, de 31 de dezembro de 1940, que relaxava o prazo para a elaboração e publicação 
da lista de livros aprovados. A nova data ficaria estabelecida para até 1º de janeiro de 
1942. Como a obra Língua Vernácula é de 1940 estava respaldada também pela Lei 
por não ter, naquele período, o registro de aprovação pelo Ministério da Educação.  

Segundo os estudos de Freitas (2006) e Filgueiras (2013), o trabalho da CNLD só 
conseguiu se efetivar em 1940, quando se publicou nova portaria ministerial a de nº 
253, de 24 de dezembro de 1940, que de modo geral definiu as normas de organização 
e funcionamento da comissão.  

Dessa forma, Língua Vernácula teria autorização oficial para a sua circulação e 
uso – discursos internos autorizados -  nas escolas do ensino secundário do país. 

                                                   
4 ESTANTE VIRTUAL, recuperado em 20 de maio de 2015, de: http://www.estantevirtual.com.br/b/jose-de-sa-
nunes/lingua-vernacula-gramatica-e-antologia/3488593505  
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José de Sá Nunes, autor da Gramática e Antologia, destinada para a 1ª e 2ª série 
do ensino secundário, dos anos de 1940, como define o próprio material, era professor 
catedrático de Português no Ginásio Paranaense, de Curitiba-PR. Nas notas iniciais, 
Uma opinião valiosíssima, o professor padre Luiz Gonzaga Jaeger recomenda o 
valioso material aos professores católicos e em suas palavras caracteriza o autor como 
“emérito príncipe da nossa filologia, da estirpe do imortal Rui Barbosa e Mário 
Barreto” (Nunes, 1940, p. 05). Prosseguindo nos escritos do padre, a quem o autor 
confiou sua obra, o endossador dela ainda declara 

li e examinei cuidadosamente o manuscrito, e posso declarar que a presente obra 
é, incontestavelmente, superior a todas as suas similares, sob vários aspectos, 
pois não conheço trabalho mais completo nem mais útil que o presente. 

Atesto, outrossim, que o livro não contém absolutamente nada que possa 
milindrar, mesmo de leve, a mais escrupolosa moralidade. 

Digno de louvor é por fim o empenho do sábio e religioso autor, que registro com 
satisfação, de dar a preferência aos melhores escritores contemporâneos 
católicos, que brilham em nossa pátria e na pátria irmã nossa (Nunes, 1940, p. 
5). 

O período de 1930 e 1960, incluindo, então, os anos de veiculação da referida obra 
caracterizaram-se, de acordo com Gatti (2005), no que diz respeito aos manuais 
escolares, por obras que tinham uma longa estada no mercado, normalmente 
passando por pouquíssimas transformações; os autores dos livros didáticos eram 
provenientes de lugares tidos como de alta cultura. A exemplo desse cenário temos o 
colégio Pedro II, alguns livros foram escritos por professores de lá ou, ainda, no caso 
do livro Antologia Nacional, de Fausto Barreto e Carlos de Laet, que trazia na folha de 
rosto, por muito tempo, a referência que o respectivo colégio adotava o livro, sinônimo 
de qualidade. O referido colégio, na época, era reputado, padrão e modelo de ensino 
nacional. Outra característica, é que os manuais escolares eram publicados por poucas 
editoras e, muitas vezes, não tinham esse material como mercadoria central; e, ainda, 
os livros não tinham um processo de didatização e a sua linguagem não era adaptada 
às faixas etárias a que destinavam. 

Nesse cenário, era natural, então, que viessem estampadas as recomendações 
daquele material, como um processo de recomendação e autorização de uso dele por 
uma pessoa/professor considerado de notório saber, profundo conhecedor da área, 
neste caso, da língua nacional. Mas neste caso específico, não podemos nos esquecer 
das orientações religiosas do próprio autor. Segundo Barros (1955), José de Sá Nunes 
era fervoroso católico que lutou “em prol da moralidade do ensino, da formação 
espiritual da mocidade e da defesa da correção da linguagem” (p. 3-4) e, mais ainda, 
distinguiu-se como conferencista católico e doutrinador. Diante dessas características, 
o autor buscou autorizar seu discurso para os professores e alunos por meio das 
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palavras de um professor do Ginásio Anchieta, mas sobretudo, por meio de uma 
autoridade religiosa. 

No período em questão, o governo era responsável por autorizar a publicação do 
livro, mas era de responsabilidade, conforme o Art.5º, da Lei 1006/1938, “dos 
diretores, nas escolas pré-primárias e primárias e aos professores, nas escolas 
normais, profissionais e secundárias, a escolha de livros para uso dos alunos”. Assim, 
as opiniões de pessoas ilustres na abertura dos livros didáticos eram empregadas como 
uma estratégia de convencimento ao professor para adoção daquele material.  

Quando o padre Luiz Gonzaga faz alusão que o livro não contém nada em absoluto 
que possa milindrar a moralidade, ele faz referência ao artigo 20 da Lei 1006/1938 no 
que tange a não autorização de um material, que seria dentre outros aspectos: obras 
que atentassem contra a unidade e honra nacional, contra o sentimento religioso, 
contra a família, que inspire o desamor à virtude. Língua Vernácula estaria longe de 
atentar à moralidade dos professores e especialmente dos alunos, mesmo porque ele 
faz questão de salientar que o autor privilegiou escritores contemporâneos católicos 
brasileiros e portugueses. 

Nas notas chamadas de Advertência Preliminar estão demarcadas algumas 
orientações pedagógicas aos professores para o trabalho com o livro e com a própria 
disciplina Português na sala de aula. Na parte inicial desse texto, o autor faz questão 
de ressaltar que a obra está em acordo com as diretrizes do decreto nº 19890, de 18 de 
abril de 1931, que dispunha sobre a organização do ensino secundário 

 “O programa da cadeira de português tem por fim ministrar ao estudante os 
meios necessários e indispensáveis para se expressar corretamente, incutindo-
lhe o cabedal preciso para a formação de seu espírito e para a sua educação 
literária” (Nunes, 1940, p. 7).  

Quando o autor apresenta a especificidade do programa da disciplina logo em suas 
palavras preliminares em sua obra, estrategicamente ele direciona para a leitura de 
que esse material atende tais requisitos. Não podemos nos esquecer de que o livro 
didático forma um complexo de informações repleto de representatividades, segundo 
época e local, que sugerem análises para uma possível aproximação do que foi o 
processo educacional de um determinado período. No entanto, as produções não são 
imparciais, o autor constrói sua obra na dependência (do destinatário, do mercado...), 
que definem suas condições de produção. Mas além disso, o autor não é um simples 
expectador das ações que delineiam o seu tempo, ele é, acima de tudo, um agente de 
seu tempo. 

Chartier (1990) acrescenta que há uma diferença entre “texto e impresso, entre o 
trabalho da escrita e a fabricação do livro” (p, 126). Isso porque existem os dispositivos 
utilizados pelo autor, das estratégias de escritas, das intenções do autor e os 
dispositivos empregados pelos padrões editoriais que levam em conta leitores e 
leituras que às vezes estão distantes das pretensões do autor. O texto escolar não foge 
a esses padrões que cerceiam todo o seu processo que vai do autor ao leitor. 
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As interferências descritas no ato de composição e de produção do texto didático 
vão surgindo com a expectativa de que os textos moldam a recepção dos leitores, ainda 
que estes sejam ativos. O texto didático, de certa forma, tendencia a homogeneização 
das leituras, ainda que sejam através de padronização de conteúdos, nas diversas 
disciplinas. Essa interferência fica evidente nas notas introdutórias do autor, tanto 
para dizer da conformidade da Lei, quanto para ressaltar que os caminhos 
metodológicos adotados por ele na obra, quanto a ser adotada pelo professor, são 
direcionamentos das prescrições oficiais. 

Diante das orientações, o autor ainda adianta que o ensino da língua vernácula 
deverá ser prático, as lições de gramáticas serão reduzidas, pelo uso do método 
intuitivo, para as duas primeiras séries do ensino secundário. Acrescenta, ainda, que 
a leitura dos trechos selecionados direcionará todo o trabalho do ensino gramatical e 
estilístico. 

Depois de ser lido o trecho, o aluno reproduzirá livremente o assunto, e o 
professor corrigirá os erros que se forem apresentando na linguagem do 
aprendiz. Acêrca da matéria de que trata o aludido trecho, poderá o mestre 
encaminhar uma conversação bem orientada, de maneira que o discípulo, com 
os elementos colhidos na mesma, possa fazer uma exposição oral, que será o 
fundamento da composição escrita. 

O significado dos vocábulos, o estudo da ortografia e das formas legítimas do 
falar e escrever fundar-se-ão nos textos, que deverão ser bem examinados pelo 
aluno, para que possa, por sua própria observação, conhecer os fatos da 
linguagem e, intuitivamente, chegar às leis que os regem. 

De conformidade com o assunto do texto lido e examinado, o aluno fará, de 
quando em quando, uma composição escrita na aula (Nunes, 1940, p. 6-7). 

Levando em consideração as orientações prescritas acima pelo autor, o texto é que 
direcionará todo o trabalho com o ensino da língua portuguesa em sala de aula. Daí 
então a necessidade de se realizar uma preciosa seleção de trechos de textos, o autor 
ainda ressalta: 

“pois é da leitura deles que o professor procurará tirar o máximo proveito, não 
só tendo em mira a educação do aluno, senão também o desenvolvimento e a 
disciplina da sua inteligência” (Nunes, 1940, p. 08). 

Sequenciando seu texto, o autor argumenta que os trechos selecionados não 
estavam diretamente ligados a nenhuma escola, certamente a nenhuma escola 
literária, mas estavam ligados com a modernidade e a excelência de seus autores. 
Figuravam entre os autores os portugueses e os brasileiros. Segundo Nunes (1940), 
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quando se apresentam as formas corretas, ao cabo de cada trecho, documenta-
se a doutrina com citações de autoridades clássicas, pois é universalmente 
reconhecido que o exemplo dos grandes escritores aprimora o gôsto dos 
aprendizes e lhes aguça a curiosidade no sentido de bem observarem os fatos da 
língua, incendendo-lhes no espírito, ao mesmo passo, a mais viva e ardente 
emulação ( p. 08). 

Parece-nos que a concepção da arte do “bem escrever e do bem falar” estava 
presente nas orientações do autor, assim a leitura dos bons textos, dos bons autores 
possibilitariam que o estudante fosse bom escritor e bom leitor. Ainda, segundo 
Razzini (2000), no período, a leitura dos textos literários estaria reservada aos 
prosadores e poetas contemporâneos nas duas primeiras séries, aos modernos nas 
terceiras e quartas séries e chegava-se ao período clássico, na quina série. Segundo 
Ferreira (n.d) “os exercícios de leitura estavam sujeitos a uma ordem que ia da 
explicação dos textos e do estudo metódico do vocabulário (da 1ª à 3ª série) até a 
interpretação dos trechos e a análise literária nas últimas séries (4ª e 5ª)” (p. 08).  

Não podemos nos esquecer de que as orientações dos programas de ensino de 
Português de 1931, segundo Razzini (2000), deixavam clara a preferência pela leitura 
"dos bons escritores" como "ponto de partida de todo o ensino". Assim, 

A metodologia do bem falar e escrever ou da habilidade de exprimir-se 
corretamente seja de forma oral ou escrita, derivada da leitura, era gradativa, 
começando sempre com exercícios orais, os quais, a partir da 3ª série, eram 
seguidos de exercícios escritos. Tanto na "composição oral" quanto na 
"composição escrita", os alunos aprendiam primeiro a descrever, depois a narrar 
e, por último, a dissertar. De acordo com os estudos realizados por Souza 
(2003:60) a composição pressupunha formar leitores ao nível de entendimento 
e conhecimento do autor diferentemente daquele que redige, pois este deveria 
executar comandos, enquanto aquele que produz textos tem por objetivo de 
aprendizagem o dialogar com textos (Ferreira, n.d, p. 04). 

Assim, o autor traduzia para o seu livro as orientações metodológicas autorizadas 
pela Lei, mesmo porque um dos critérios para a não autorização do livro didático 
estabelecido pela CNDL era, artigo 21, lei 1006/1938, que a linguagem fosse 
defeituosa, que apresentasse erros de natureza científica ou técnica ou ainda que 
violasse os preceitos fundamentais da pedagogia, ou seja, as normas didáticas 
oficialmente adotadas ou que estivesse em desacordo com os preceitos da higiene da 
visão. 

Ainda o autor prioriza uma parte dessas orientações metodológicas ao Programa 
Oficial da cadeira de Português. Para as duas primeiras séries, o autor salienta que o 
Programa Oficial estabelece a leitura de trechos de pensadores e poetas 
contemporâneos, a explicação dos textos, estudo metódico do vocabulário, reprodução 
do assunto lido, recitação de poesias e no que se refere à composição oral, esta seja 
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relacionada com pequenas descrições de cenas comuns, breves narrativas, fábulas e 
contos populares. E ainda acrescenta uma vasta relação de conteúdos gramaticais, 
estes deveriam ser baseados no livro de leitura. 

 Mas chama a atenção para o método indutivo, pois segundo o autor as lições da 
gramática deveriam ser transmitidas por processos indutivos. “Os estudantes não 
decorarão regras para depois apresentar a exemplificação, mas hão-de chegar ao 
conhecimento delas mediante as próprias observações dos fatos da língua” (Nunes, 
1940, p. 12). Para estas orientações, o autor dedica uma página e meia, nas quais 
apresenta as justificativas teóricas assim como apresenta para o professor exemplos 
de como trabalhar com esse método nas aulas.  

O método indutivo ou direto era uma indicação das orientações metodológicas 
para o ensino de línguas, no ensino secundário. O Decreto 20833/1931 prescrevia que 
o ensino das línguas teria um caráter eminentemente prático, adotando-se o método 
direto ou o chamado método indutivo. Para este momento, pouco podemos 
argumentar sobre o método indutivo direcionado para o ensino da gramática da língua 
materna no período em questão, mas foi uma opção metodológica do referido autor.  

1.1.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No cenário da educação cuiabana, temos a presença da obra didática Língua 
Vernácula, de José de Sá Nunes, de 1940, direcionada para o ensino de língua 
materna. A obra em questão configura-se como um rico material que colabora para a 
transmissão da cultura e de saberes escolares. Na Advertência Preliminar, parte do 
livro destinada para explicações da composição da obra, opções metodológicas e 
científicas, direcionada ao professor, o autor enfaticamente argumenta que o material 
está em conformidade com as prescrições oficiais daquele período. Nesse aspecto 
percebemos o espírito controlador do Estado sobre as obras didáticas, estas estariam 
subordinadas às prescrições oficiais, sob a lupa da Comissão Nacional do Livro 
Didático, que definia o que era legítimo e poderia ser trabalhado pelos professores e 
estudado pelos alunos, seria a tradução da interferência direta dos agentes reguladores 
na produção das edições didáticas.  

Ainda na direção das prescrições oficiais, Língua Vernácula estaria longe de 
atentar à moralidade dos professores e especialmente dos alunos, isso porque, 
segundo as orientações iniciais, o autor privilegiou escritores contemporâneos 
católicos brasileiros e portugueses.  Diante das orientações, o autor ainda adianta que 
o ensino da língua deveria ser prático, com reduzidas lições de gramáticas, pelo uso do 
método indutivo, para as duas primeiras séries do ensino secundário. Acrescenta, 
ainda, que a leitura dos trechos selecionados deveria direcionar todo o trabalho do 
ensino gramatical e estilístico, de forma que evidencia a necessidade do empenho – 
professor/aluno -  para o estudo da língua materna, caracterizado pela leitura dos bons 
textos, dos bons autores, centrada na arte do bem escrever e do bem falar. 
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Os estudos até aqui realizados possibilitaram uma aproximação das leis e 
determinações legais daquela temporalidade possibilitando melhor compreender as 
prescrições oficiais e o trabalho com a língua portuguesa naquele espaço/tempo. A 
investigação possibilitará fomentar as investigações em história da educação em Mato 
Grosso, e, principalmente sobre os livros didáticos no país, ainda contendo poucas 
pesquisas devido à escassez de fontes. Além disso, amplia recorte temporal das 
investigações do Grupo de História da Educação e Memória (GEM), ao qual a pesquisa 
encontra-se inserida, que até o momento se centraram no Império e na Primeira 
República. 
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RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo analisar de que maneira a participação em ações 
relacionadas à doutrina espírita contribuiu para a aproximação de um sujeito das 
culturas do escrito. João Gumes, nascido em Caetité, cidade do Alto Sertão da Bahia 
(1858-1930), teve a sua formação escolar restrita, mas desenvolveu grande habilidade 
com as letras. Assim, interessa-nos saber: o nível de aproximação que a família de 
Gumes desenvolveu com o Espiritismo; quais eram os livros que orientavam as leituras 
do sujeito; o que Gumes produziu e escreveu sobre o espiritismo; como se deu o 
processo de apropriação dessas leituras. Os estudos realizados no âmbito da história 
cultural, da história da cultura escrita e da história da educação têm-se constituído nas 
principais bases teórico-metodológicas do estudo. O período investigado pela pesquisa 
compreende os anos de 1905 a 1930, que compreende o momento em que Gumes 
produziu alguns dos seus romances. Entretanto, deve-se ressaltar que, anteriormente 
a esse período, Gumes já era adepto do Espiritismo. A proximidade de Gumes com o 
Espiritismo parece ter sido favorecida pelas leituras, assim como pelas redes de 
sociabilidade; geralmente eram pessoas que faziam parte da elite política e econômica, 
a exemplo de Aristides Spínola, considerado um dos precursores do espiritismo em 
Caetité. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Espiritismo, Culturas do escrito, Início do século XX – Bahia. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente comunicação tem como objetivo analisar de que maneira a participação 
em ações relacionadas à doutrina espírita, no caso, o espiritismo kardecista, contribuiu 
para a aproximação de um sujeito – João Gumes – das culturas do escrito, nas 
primeiras décadas do século XX, em Caetité, Bahia1. Considere-se que, além de ter 
escrito romances com abordagem espírita, é possível, também, identificar em outras 
obras suas referências aos preceitos da doutrina.  

O conceito cultura escrita2 será utilizado na perspectiva proposta por Ana Maria 
Galvão (2010). A autora considera polêmico e complexo conceituar cultura escrita, já 
que o termo implica pensar algumas consequências, como o fato de a cultura escrita 
não ser homogênea. Assim, a autora afirma ser relevante pensar em “culturas do 
escrito”, pois não se trata de conceber o mundo da escrita apenas como aquisição da 
“habilidade de escrever”. O conceito deve ser extensivo a “todo evento ou prática que 
tenha como mediação a palavra escrita” (GALVÃO, 2010, p.218). Visando dar 
inteligibilidade ao conceito, Galvão opta pela utilização dos fundamentos da 
antropologia cultural. Logo, considera a cultura escrita como “lugar – simbólico e 
material – que o escrito ocupa em/para determinado grupo social, comunidade ou 
sociedade” (GALVÃO, 2010, p.218).    

A partir da análise das fontes documentais, buscamos compreender de que 
maneira uma instância religiosa, o Espiritismo, cuja dinâmica de funcionamento se 
baseava na ampla produção e circulação do escrito, contribuiu para a participação de 
João Gumes nas culturas do escrito. Assim, interessa-nos saber: a crença no 
Espiritismo já estava presente na instância familiar? Qual o nível de aproximação que 
os progenitores desenvolveram com a doutrina? Quais eram os livros que orientavam 
as leituras do sujeito? Como se deu o processo de apropriação dessas leituras? O que 
Gumes escreveu sobre o espiritismo nas suas obras? 

O período investigado pela pesquisa compreende os anos de 1905 a 1930, se refere 
aos anos iniciais de funcionamento do Centro Espírita em Caetité, além de ser a época 
em que Gumes produziu alguns dos seus romances. Entretanto, deve-se ressaltar que, 
anteriormente a esse intervalo de tempo, Gumes já era adepto do Espiritismo, tendo, 
inclusive, escrito, no final do século XIX, um romance manuscrito de conotação 
espírita. Para a realização do estudo, utilizamos como fontes documentos (como livros, 
atas, jornais e revistas) que se encontram no arquivo do Centro Espírita Aristides 
Spínola, em Caetité, e a biblioteca desse Centro. Utilizamos, ainda, documentos (como 
jornais, revistas e outros) que se encontram no Arquivo Público Municipal de Caetité 
(APMC), além da produção escrita do sujeito investigado, no caso, especificamente, os 

                                                   
1 O município está localizado na zona fisiográfica da Serra Geral, situado na encosta da Serra do Espinhaço do 
Alto Sertão baiano. A cidade encontra-se a 757 quilômetros da capital do estado. 

2 Um aprofundamento na discussão em torno do conceito de “culturas do escrito” pode ser encontrado também 
em: Chartier (2001, 2002) e Galvão et al. (2008). 
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romances Seraphina (188?); Os Analphabetos (1928); O Sampauleiro (1932) e Vida 
Campestre (1926). 

O presente artigo encontra-se estruturado da seguinte maneira: no primeiro 
momento, traçamos a trajetória formativa de Gumes na família, com o intuito de 
conhecer o perfil dos seus progenitores para identificar se a crença na doutrina 
Espírita já estava presente na instância familiar. No segundo momento, investigamos 
quais os autores espíritas e as obras que fizeram parte das leituras que realizou sobre 
a doutrina. No terceiro e último momento, procuramos analisar João Gumes como 
escritor e, a partir dos indícios presentes nos seus escritos, identificar o que produziu 
sobre o Espiritismo, como se posicionou frente à doutrina, que ideias defendeu. 

1.1. TRAJETÓRIA FORMATIVA DE JOÃO GUMES NA FAMÍLIA  

O sujeito da pesquisa, João Antônio dos Santos Gumes (1858-1930), era filho de 
Anna Luísa e João Antônio dos Santos Gumes (pai), nasceu e teve a sua trajetória 
formativa restrita a Caetité e cidades circunvizinhas no Alto Sertão da Bahia. Gumes 
era proveniente de uma família de formação católica, era o terceiro de uma prole de 
cinco filhos em que todos receberam os sacramentos do batismo ainda crianças.  

Sobre os progenitores de Gumes, os indícios coletados nos documentos e de acordo 
com relatos da memória familiar de seus descendentes, a mãe, Anna Luísa, era uma 
mulher letrada, que sabia francês, tocava instrumentos musicais e que atuou como 
mestre-escola para meninas na escola particular de primeiras letras do seu marido.  

Sobre a atuação profissional3 de João Gumes (pai), sabe-se que ele desempenhou 
atividades como vereador, secretário da intendência, mestre-escola, aposentando-se 
como funcionário do Correio. Desenvolver funções vinculadas à área urbana parece ter 
sido um aspecto comum aos antecedentes de João Gumes. Por meio da análise de 
documentos, pode-se afirmar que os antepassados de Gumes vieram de Portugal para 
a região das Minas e o seu pai se estabeleceu em Caetité, dedicando-se a atividades no 
setor público.  

João Gumes (filho) provavelmente concluiu os estudos com seu pai e chegou a 
cursar o Latim. Desenvolveu, ao longo da sua trajetória, grande habilidade com 
atividades associadas ao mundo da escrita: tornou-se mestre-escola, funcionário 
público, tipógrafo, escritor, pintor e arquiteto. Entre as suas realizações, destaca-se a 
criação de uma tipografia e a fundação do jornal A Penna, que circulou de 1897 a 1943. 
Gumes foi um dos fundadores, na cidade, do Centro Espírita em 1905, do qual se 
tornou membro atuante na diretoria, ocupando as funções de presidente e de 
secretário, até a sua morte em 1930. Gumes casou-se, aos 26 anos de idade, com sua 
prima Antônia Dulcina Pinto Montenegro (1869-1922), com quem teve 16 filhos. 

                                                   
3   Conforme consta no Fundo: Câmara Municipal, Grupo: Secretaria da Câmara, Série – Ata de Sessões. Data-
limite: 1847-1849. Maço: 02 (p.239). 
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Infelizmente, foram restritos os dados e informações coletados sobre a família de 
Gumes, o que não nos permite afirmar se os seus pais, também, eram adeptos do 
espiritismo. Mas acreditamos que, na família, a adesão à doutrina tornou-se uma 
prática religiosa recorrente entre os contemporâneos de João Gumes, a exemplo do 
seu irmão Antônio Gumes, que aderiu à doutrina e também atuava como advogado 
provisionado. Entre os descendentes de João Gumes, muitos são simpatizantes ou 
praticantes da doutrina Espírita. Atualmente, a direção dos trabalhos do Centro 
Espírita, que continua funcionando no mesmo local doado por Gumes, está sob a 
responsabilidade de um dos netos e um bisneto do autor.  

Pensar a relação que João Gumes desenvolveu com o Espiritismo e de que maneira 
essa formação religiosa influenciou a sua participação na cultura escrita, remete-nos a 
Bernard Lewgoy (2000) quando diz que o Espiritismo é uma religião da cultura 
escrita; assim, a participação nas práticas religiosas demanda condições mínimas de 
“letramento”. Defende também que um dos “registros da experiência cultural espírita 
depende da compreensão de que esta é uma religião do livro, da leitura e do 
letramento” (2000, p.10), com especificidades que possivelmente não se assemelham 
às de outras religiões. Para o autor, o Espiritismo é uma religião do livro não apenas 
por se fundamentar num conjunto de textos basilares da religião, mas também pela 
intensa presença da literatura religiosa. Esse fato a torna, sobretudo, uma “religião 
letrada”, pois se apropria de aspectos da modernidade ocidental, como o “racionalismo 
iluminista”, o “cientificismo” e o “gênero romance” (LEWGOY, 2000, p.11). Como uma 
religião da leitura, o Espiritismo promove a introdução do neófito nas práticas do 
estudo dos textos e o introduz no universo de uma cultura literária específica. Por isso, 
Lewgoy (2000) considera que ser espírita é “ser leitor de livros, revistas e jornais 
espíritas” (p.13). 

A partir dos indícios encontrados nas obras de Gumes, tentamos recompor a sua 
participação na instância religiosa. Assim, interessa-nos saber em que medida as 
leituras espíritas influenciaram a sua formação como escritor. 

1.2 JOÃO GUMES: LEITOR DE UMA LITERATURA ESPÍRITA 

Mapeamos os indícios encontrados, de forma dispersa, na produção escrita do 
sujeito pesquisado, com o intuito de identificar as obras que leu, bem como os autores 
que influenciaram a sua formação na doutrina espírita. Venâncio acredita ser possível 
considerar que a “verdadeira fonte para se conhecer a trajetória de leitura de um 
escritor é a sua obra, e que as citações feitas por um determinado autor representam 
aquilo que sua escrita reteve das leituras que realizou [...]” (2006, p.101). Partindo 
desse pressuposto, investigamos os poucos livros que restaram do primeiro acervo da 
biblioteca do Centro Espírita, bem como as citações que Gumes fez nas suas obras. 

Embora não tenham sido localizados, no acervo do centro espírita, livros de outros 
autores espíritas, é possível que Gumes os tenha lido, pois faz referência a eles em seus 
escritos. Um deles é o físico inglês Oliver Lodge (1851-1940). Considerado também 
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clássico da doutrina espírita, Lodge fez importantes investigações acerca da força 
eletromotiva nas células voltaicas, sobre as ondas eletromagnéticas e a telegrafia sem 
fio. Como inventor, contribuiu para o desenvolvimento da eletricidade, mas acabou 
desviando-se do campo acadêmico para o campo do espiritualismo. O italiano Cesare 
Lombroso (1835-1909) é outro cientista ao qual Gumes também faz referência, 
apontando-o como um dos responsáveis pela elaboração do espiritismo como campo 
científico. No romance O Sampauleiro, Gumes recorre à teoria científica do autor, 
bastante em voga no Brasil na época, para descrever as características marcantes do 
personagem Roberto: “(...). Era o Homo Delinquente de Lombroso, um perigoso 
nevrotico, producto sem duvida de ascendentes degenerados pelo alcoolismo (O 
SAMPAULEIRO, 1932, p.149, vol. II)4”. Ao se reportar à teoria de Lombroso, o sujeito 
narrador parece não fazê-lo na perspectiva da doutrina espírita, mas pautado pela 
perspectiva cientificista que influenciou as pesquisas acadêmicas no século XIX. De 
acordo com essa teoria, alguns indivíduos apresentam incapacidade intelectual, o que 
os leva a uma tendência degenerativa tanto física como moral. 

João Gumes se reporta no seu romance à leitura de autores brasileiros espíritas, 
como no fragmento “casamento e mortalha nos céus se talha” (VIDA CAMPESTRE, 
1922, p.9); ao mencionar essa frase, Gumes poderia estar referindo-se a um dito 
popular, bastante conhecido, que inspirou o romance “Casamento e mortalha” de Júlio 
César Leal5, escrito na década de 1880. Tal literatura foi designada de romance de 
sensação em função da abordagem trágica dos fatos que envolvem um casal de jovens 
apaixonados. No referido livro, Leal acopla à sua narrativa elementos da doutrina 
espírita, segundo Alessandra El Far (2004), quando interrompe a narrativa para 
relatar ‘o fenômeno da aparição do espírito do velho’ (2004, p.169). Presume-se que 
Gumes também era leitor desses romances, que, em alguma medida, também revelam 
aspectos dos dilemas e contradições das vivências do Espiritismo no cotidiano do Rio 
de Janeiro.   

No romance Seraphina, Gumes relata que, nas décadas finais do século XIX, o 
Espiritismo ainda era pouco disseminado e, que, portanto, eram restritos os adeptos 
da doutrina; assim comenta:  

Na epocha em que se davam os factos d’esta nossa narração, o espiritismo, ainda 
quase incipiente, não tinha conseguido alcançar os foros de cidade que só depois 
William Crookes e seus pares da Sociedade Dialectica de Londres, entre os quaes 
era elle figura de relevo, lhe concedeu com a sua autoridade de scientista de 
grande mérito cujo nome já vinha sendo consagrado pelas suas notáveis 
descobertas no domínio das sciencias. Só depois d’elle, uma plêiade brilhante de 
sábios, como Olivier Lodge, Russel Wallace, Musset, Fitche, Zolner, du Prel, 
                                                   

4 Manteve-se a grafia original utilizada no romance. 

5 Nasceu em Salvador em 1837, formou-se em Direito, tornou-se funcionário público, sem abandonar, contudo, a 
prática literária. Escreveu peças de teatro, romances, colaborou em diversos jornais, ocupando-se de assuntos 
como filosofia, religião, política e direito (AL FAR, 2004, p.164).  
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Aksakoff, Flamarion, Richet, [...] e um numero incalculavel de sumidades 
scientificas que seria enfadonho senão impossível enumerar, depois de serias e 
perseverantes experiências, cederam o passo à nova doutrina scientifico-
religiosa (188?, p.30). 

Embora ainda fosse restrito o número de adeptos, assim como a disseminação da 
doutrina naquele contexto, João Gumes enumera vários cientistas de destaque 
mundial, considerados, pelos líderes, como “homens eminentes”, “nomes ilustres”, 
“sumidades intelectuais” (AUBRÉE & LAPLATINE, 2009, p.239), como Fitche, 
Zolner, Flamarion, Lombroso entre outros, que, de alguma maneira, estavam 
envolvidos com a nova doutrina. Possivelmente, essa estratégia demonstra uma 
tentativa de justificar e legitimar o Espiritismo, ou ainda, como analisam Aubrée & 
Laplatine para o caso de demonstrar que são sujeitos de representação da “civilização 
ocidental”, assim evidenciar, “aos olhos dos kardecistas brasileiros a prova de que a 
sua religião não é como as outras” (2009, p.239).  

Passamos, então, à biblioteca do Centro Espírita para saber: Quais foram os 
autores e suas respectivas obras que influenciaram a prática leitora de João Gumes? 
Em que período foram produzidas as obras? 

1.3 A BIBLIOTECA DO CENTRO ESPÍRITA 

Para este estudo, a questão temporal torna-se imprescindível para que se 
dimensione o período em que as ideias sobre a Doutrina Espírita estavam sendo 
elaboradas e publicadas fora do Brasil e no Brasil, e quando essas ideias chegaram a 
Caetité por meio dos materiais escritos. Nesse sentido, Júnia Furtado, analisando a 
biblioteca do naturalista José Vieira Couto, destacou que, no estudo de uma biblioteca, 
além da classificação dos assuntos abrangidos, deve-se enfocar a dimensão temporal 
da sua formação, já que ela se constituiu num tempo específico ou ao longo de uma 
determinada temporalidade. Assim, ressalta que “a análise de uma biblioteca não pode 
prescindir de um estudo de sua dimensão temporal, seja da coleção, seja o tempo da 
produção das próprias obras” (2006, p.76). Vejamos algumas das obras que restaram 
do acervo inicial da biblioteca do Centro.  

 
Autor Título Nacionalidade Data de publicação 

Camille Flammarion 

 
A pluralidade dos 

mundos habitados 

 

Francesa 1878 

Camille Flammarion Narrações do infinito Francesa 1910 

Léon Denis Christianismo e 

Espiritismo 
Francesa 1901 

Léon Denis Jeanne d’Arc médium Francesa 1910 
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Alexander Aksakof Animismo e 

espiritismo 
Russa 1903 

Victor Hugo Na sombra e na luz Francesa 1913 

Annie Besant Mort et l’ Au-delà Francesa 1896 

Dr. Albert Coste Phenomenos 

psychicos e occultos 
Francesa 1903 

Robert Dale Owen Este mundo e o outro Americana 1900 

D. José Amigó y 

Pellicer 
Roma e o evangelho Espanhola 1889 

Gabriel Delanne Phenomeno espírita Francesa 1900 

Fernando de Lacerda Do paiz da luz 

communicações 

medianimicas 

Portuguesa 1908 

Johann Carl Friedrich 

Zöllner 
Physica 

transcendental 
Alemã 1908 

Revista espírita Revista luz e caridade Portuguesa 1934 

TABELA 1 - LIVROS ESPÍRITAS QUE FORMAVAM O ACERVO DA BIBLIOTECA DO CENTRO ESPÍRITA 

 
Sobre esses materiais de leitura e dos seus autores, um dos livros, Do Paiz da Luz 

Communicações Medianimicas, de Fernando de Lacerda, foi impresso em Lisboa em 
1908, e consta na sua identificação que foi “oferecido ao Centro Psychico de Caetité 
pelo presidente honorário Aristides Spínola6 , Rio de Janeiro 07/06/1908”. Esse 
aspecto da questão temporal nos indica que, no processo de constituição do acervo 
bibliográfico do Centro, os seus membros, e principalmente João Gumes, 
acompanhavam o que estava sendo produzido naquele momento sobre a literatura 
espírita no mundo, conseguindo manter os seus conhecimentos atualizados. Isso nos 
instiga a questionar: como teria chegado tão rápido a Caetité? Verifica-se que o seu 
doador foi Aristides Spínola que residia no Rio de Janeiro e era vice-presidente da 
Federação Espírita Brasileira; certamente o cargo que ocupava na instituição, 
facilitava o acesso a essa literatura específica e sua aquisição, fato que leva a inferir 
que Aristides funcionou como um contato na capital do país que intermediava o acesso 
do Centro em Caetité às novas discussões da área.  No livro Narrações do Infinito, de 

                                                   
6 Aristides de Souza Spínola nasceu em Caetité em 1850. Filho de coronel, formou-se em Direito e entrou para a 
política, exercendo os cargos de deputado provincial pela Bahia, deputado federal no Império e República, 
radicando-se no Rio de Janeiro. Foi também presidente do estado de Goiás. Foi um dos fundadores do Jornal do 
Brasil. Elegeu-se deputado em 1909 e, dois anos depois, afastou-se da política para dedicar-se à causa espírita. 
Ingressou na Federação Espírita Brasileira (FEB) em 1905, quando foi eleito vice-presidente da entidade, cargo que 
manteve até sua eleição para a presidência em 1914. Na FEB, fez parte de um grupo de espíritas que “formularam, 
durante o século XX, as decisões importantes relacionadas às recomposições do movimento” (AUBRÉE; 
LAPLANTINE, 2009, p.165). Os autores consideram que Spínola fez parte do grupo dos presidentes da Federação 
responsáveis por manter a “ortodoxia” da doutrina. Faleceu no Rio de Janeiro em 1925. 
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Camille Flammarion, tradução feita da 6ª edição francesa, constam o nome de João 
Gumes e a data de aquisição, em 1894, também do Rio de Janeiro. A data de aquisição 
desse livro espírita indica ser bem anterior à fundação do Centro na cidade. Esse 
indício nos leva a inferir que algumas pessoas que se tornariam membros do Centro, 
como no caso de João Gumes, já realizavam leituras e possíveis estudos da Doutrina 
Espírita, bem antes da criação da instituição. Existem ainda três livros que foram 
ofertados ao Centro, por adeptos da doutrina espírita: dr. Cleophano Meirelles, João 
Gumes e Mário Spínola. Essa forma de doação de materiais escritos ao Centro reforça 
a ideia de que os seus membros colaboravam com a ampliação da biblioteca, assim 
como evidencia a relevância da leitura para os espíritas. Dos quatro livros cuja 
aquisição João Gumes grafou de próprio punho, com os respectivos valores de custo, 
$ 6 000 cada um, em dois ele especifica que foram aquisição do Centro e adquiridos 
do Rio de Janeiro. Nesse sentido, percebe-se como o acervo do Centro Espírita foi 
relevante na constituição do perfil de João Gumes como leitor.  

Interessante identificar como essas leituras espíritas repercutiram na obra de 
Gumes. Que ideias ele apresentou sobre o Espiritismo?  

1.4 JOÃO GUMES ESCRITOR: PRINCÍPIOS ESPÍRITAS EM SUAS OBRAS  

Na produção escrita de João Gumes, as ideias e os valores espíritas fazem-se 
presentes, em alguns livros com mais intensidade, noutros com menor; esse indício 
nos permite afirmar que no geral existe um fundo espírita que caracteriza a sua 
produção escrita. Entretanto, deve-se ressaltar que esse fundo não se isola em si 
mesmo, mas mantém uma intensa interlocução com outras práticas religiosas. No 
Brasil, as publicações de livros espíritas já eram realizadas desde a segunda metade do 
século XIX, a exemplo dos escritos de Júlio César Leal, já mencionado. Segundo Célia 
Arribas, Leal ofereceu seu livro O Espiritismo: meditações poéticas sobre o mundo 
invisível, publicado em Alagoas em 1869, a Teles de Menezes, responsável pela 
fundação do que consideram o primeiro jornal Espírita do Brasil, O Echos d´Além-
Túmulo (1869), que circulou na Bahia. Sobre o romance escrito por Leal, a autora o 
apresenta como “a primeira obra poética de fundo espírita publicada no Brasil” 
(ARRIBAS, 2010, p.67). Assim, pensamos que os romances, ao abordarem o 
Espiritismo na sua trama narrativa, contribuíam para dar visibilidade ao tema, 
sobretudo colaborando no processo de divulgação, popularização e aceitabilidade da 
doutrina, que, no final do século XIX, ainda enfrentava fortes resistências para o seu 
pleno estabelecimento. 

Regeneração é um dos termos recorrentes na escrita de João Gumes que nos 
reporta à doutrina Espírita; pode-se pensar que, ao utilizar essa ideia no contexto da 
sua produção discursiva, o autor traz implícitos os valores do Espiritismo. Conforme 
evidencia um fragmento da obra Os Analfabetos nas ações empreendidas, no romance, 
por Zezinho, assinala que esse personagem veio imbuído de uma missão que fora 
previamente definida; assim nos diz:  
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Era preciso que aquela criança nascesse naquele meio infenso à delicadeza de 
sentimentos e acuidade de percepção que ela trazia consigo. Veio por interesse 
daqueles que a acolhiam, tocada de amor e caridade, para melhorar a sorte 
deles; para trabalhar pela sua regeneração, e, por seu próprio interesse, para 
mais se detergir no cadinho das provanças que, bem sabia, aguardavam-no neste 
fragmento da verdadeira vida (ANALFABETOS, 1928, p.30). 

Conforme o fragmento do romance, Zezinho tinha consciência de que deveria 
persistir no seu propósito, apesar de ter que enfrentar vários desafios e provações. 
Nessa perspectiva, o Livro da Gênese evidencia que “[...] é isso efeito do trabalho 
íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como 
que o pressentimento de um estado melhor [...]” (KARDEC, 2013, p.358). Assim, 
encontra-se Zezinho movido por tais desejos até atingir o seu objetivo. 

Outro princípio espírita que também pode ser visualizado na escrita de Gumes é a 
ideia de vida pós-morte, conceito que possui uma dimensão relevante no Espiritismo. 
No romance O Sampauleiro, Ambrósio, no leito de morte, dialoga com os filhos e 
rememora as ações impensadas que realizou com o seu pai quando ele ainda era vivo. 
Embora o pai se encontrasse em outra dimensão, já lhe havia perdoado pelos erros 
cometidos; assim, comenta: “Sei que é assim, meus filhos, porque, annos depois da sua 
morte, meu pae tem vindo consolar-me e animar-me. Hoje, a minha consolação é a 
certeza de uma outra vida melhor do que esta” (O SAMPAULEIRO, 1922, p.83). Ainda, 
narrando sobre o leito de morte de Ambrósio, acrescenta: o morimbundo “deu-nos 
conselhos salutares e morreu como um justo, com a fronte aureolada pela risonha 
esperança e consoladora certeza da vida de Alem-tumulo” (p.83). No romance Os 
Analfabetos, a dimensão da vida pós-morte também se faz presente, conforme mostra 
o fragmento: “[...] somos mais que ingratos por mera vaidade, por uma fatuidade 
daqueles que tudo lhe [a Deus] devem desde a vida, a razão, a consciência até todos os 
meios morais e materiais de que temos necessidade nesta vida transitória e na outra, 
infinita, a que iremos ter fatalmente” (OS ANALPHABETOS, 1928, p.130). De acordo 
com o Livro dos Espíritos, “A vida do Espírito é eterna; porém a do corpo é transitória 
e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna” (KARDEC, 1999, 
p.90).  

A dimensão da providência divina é outro conceito inerente à doutrina espírita que 
também se faz presente nas obras de Gumes. A história de Zezinho, por exemplo, 
evidencia que ele tem a possibilidade de realizar o seu desejo, que é aprender a ler. 
Segundo Gumes, costumava-se afirmar que fatos semelhantes a esse aconteciam “por 
fatalidade ou, pensamos nós, como providencialista que somos, por calculada 
determinação divina, [...]” (OS ANALPHABETOS, 1928, p.8). No entanto, para a 
concretização de tal desejo, aprender a ler, Zezinho teria que enfrentar vários desafios. 
Assim, o personagem, no alto dos seus pensamentos,  

compreendia, porém, que a revelação de seus projetos, ainda em começo de 
execução, ocasionaria um irremediável desmantelo; seria um corte pela raiz, do 
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futuro que a Providência lhe reservava em proveito mesmo daqueles a quem 
tanto amava. Parecia-lhe que naquele momento, por uma graça especial, 
descortinava Deus ao espírito do bom menino a nobre missão que lhe foi 
confiada; que lhe sobrevinha uma clara intuição de compromissos que ele aceitou 
solenemente e a que se não podia esquivar sem que prejudicasse a tranquilidade 
feliz que alcançaria após o seu cabal desempenho (OS ANALPHABETOS, 1928, 
p.38). (Grifos das autoras) 

O autor confere ênfase relevante à intervenção da Providência ao narrar as 
“peripécias que se deram na interessante odisséia de Zezinho”, sobretudo para 
demonstrar que elas foram benéficas, no sentido de “fortalecerem-lhe o ânimo” (OS 
ANALPHABETOS, 1928, p.91). Assim, destaca: “A Providência, em seus desígnios, 
desvelando-se carinhosa em encaminhar-nos ao fim que nos é assinado, proporciona-
nos meios que não esperamos e, por caminhos que não nos parecem convenientes, 
leva-nos ao ponto que colimamos” (p.91).  

Progresso, elevação, avanço são outros conceitos inerentes à doutrina e que, 
também, estão presentes na escrita de Gumes. Esses conceitos cumprem um dos 
princípios básicos do Espiritismo na busca do avanço pessoal e espiritual; sobretudo, 
quando essas ideias são aplicadas em defesa dos menos favorecidos. Gumes foi 
defensor dos injustiçados, dos explorados pelos grandes fazendeiros na região do Alto 
Sertão baiano. Vale destacar que a sua atuação como advogado provisionado e 
abolicionista7 na defesa de cativos é uma dimensão da sua vida pouco explorada. Entre 
as ações abolicionistas empreendidas por Gumes, destaca-se um romance manuscrito, 
Uma insurreição de negros: pequeno esboço da escravidão no Brazil, 1874; 
posteriormente, uma - comédia drama, A abolição, 1889. O drama denuncia as 
práticas do comércio interprovincial de escravos, relatando as formas de resistência 
empreendidas pelos negros, que não aceitam deixar a família e seguir para províncias 
do Sul do país. Ainda sobre a exploração a que estavam submetidos os menos 
favorecidos, Gumes relata que “Os poderosos dominadores em sua maior parte ainda 
consideram que às classes humildes não assistem os direitos consagrados no nosso 
pacto fundamental; são elas uma escravaria, principalmente n’estes altos sertões” 
(VIDA CAMPESTRE, 1926, p.44). Mas, contrapondo-se à prática da exploração, 
Gumes afirmava: “Em todos os tempos houve espíritos elevados que combateram 
princípios tão contrários à razão e ao direito; que, tendo em suas mãos poder bastante 
para exercer o mal como a maioria, dele se utilizam para melhorar a condição dos 
humildes e ignorantes [...]”(O SAMPAULEIRO, 1922, p.44). Pode-se pensar no 
princípio cristão básico: a prática do bem. De acordo com o Livro dos Espíritos, “Deus 

                                                   
7  Sobre a atuação abolicionista de Gumes, Ricardo Silva (2007) destaca que o seu nome aparecia de forma 
recorrente “como curador em ações de liberdade impetradas em Caetité” (p.270). Segundo o pesquisador, após 
1870, em Caetité, organizaram-se redes de libertação entre os cativos e os advogados; parte considerável dessas 
ações foram exitosas por contar com o apoio do juiz, Joaquim Antônio de Souza Spínola, que era abolicionista e 
atuava na comarca de Caetité. Vale ressaltar que essa prática já vinha sendo realizada em outras cidades da 
província da Bahia. 
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abençoa sempre aqueles que fazem o bem, e aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio 
de honrá-lo”. (KARDEC, 1999, p.234).  

Interessante destacar que o avanço e o progresso espirituais é uma prática bastante 
recorrente nos personagens dos romances de Gumes. No romance Vida Campestre, 
por exemplo, ao referir-se ao personagem major Alexandrino, assim o descreve: 
“Tinha diante de si, não aquele homem que conhecia desde a sua meninice, mas um 
verdadeiro apóstolo, uma entidade nova, aureolada, superior; como que se dera uma 
transfiguração no amigo [...]” (VIDA CAMPESTRE 1926, p.81). Pode-se dizer que essa 
ação do major demonstra que ele consegue avançar e progredir espiritualmente. 
Segundo Allan Kardec, “Os Espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem, 
todos melhoram ao passar por diferentes graus da hierarquia espírita” 
(KARDEC,1999, p.19). Assim, de acordo como a filosofia espírita, a reencarnação é a 
oportunidade dada ao espírito de atingir o almejado progresso; portanto, a vida 
terrena oportuniza a regeneração, porque “o progresso ocorre pela encarnação, que é 
imposta a alguns como expiação e a outros como missão” (p.19).  

A comunicação mediúnica é outro princípio fundante da doutrina Espírita e que 
também se faz presente nas obras de João Gumes, embora em seus romances a menção 
à prática da psicografia8 ocorra em menor proporção, se comparada à referência do 
autor a outros aspectos da doutrina. Sobre essa prática Gumes descreve: 

Está por explicar-se geralmente por que maneira a notícia de um fato é 
transmitida de um para outro lugar, de uma para outra pessoa sem os meios 
ordinariamente conhecidos como a visão, a audição ou o tato. Telepatia? 
Transmissão de pensamento? Que veículo será esse que mesmo através do espaço 
e do tempo, nos põe em relação até com pessoas que não conhecemos, algumas 
das quais até já não pertencem à comunhão dos vivos? (OS ANALPHABETOS, 
1928, p.117). 

Assim, o autor continua o relato, dizendo: “O que é certo é que os fatos se 
reproduzem hoje por toda a parte, e de tal maneira numerosos e convincentes que 
fazem crer levantar-se uma renhida campanha entre uma multidão de seres 
inteligentes que agem de um mundo invisível, calculadamente, metodicamente, 
procurando convencer aos investigadores que negam a vida real fora da matéria” (OS 
ANALPHABETOS, 1928, p. 117). Segundo o Livro dos Médiuns, “A ciência espírita há 
progredido como todas as outras e mais rapidamente do que estas” (KARDEC, 2003, 
p.228). Ainda de acordo com o livro, a ciência espírita já havia passado por rápidas 
mudanças, de tal modo que “já nos achamos em condições de comunicar com os 
Espíritos tão fácil e rapidamente, como o fazem os homens entre si e pelos mesmos 
meios: a escrita e a palavra” (KARDEC, 2003, p.228).  

                                                   
8   Marion Aubrée destaca a relevância que a psicografia assumiu no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro em 
1870. Sugere que essa atividade estava vinculada à “dimensão taumatúrgica”, pois consistia em “receitas e 
mensagens recebidas pelos médiuns que se consideravam encarregados pelos Espíritos da missão de aliviar os 
sofrimentos físicos e morais dos seus concidadãos” (AUBRÉE, 2012, p.147). 
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2. CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

Sobre as contribuições que a instância religiosa, no caso, o Espiritismo, teve no 
processo de participação de João Gumes nas culturas do escrito, fica evidente que o 
contato contínuo e sistemático com a literatura específica, principalmente com os 
livros fundantes da doutrina na França, o teria favorecido pela sua condição de leitor 
em língua francesa. Presume-se que a proximidade de Gumes com o Espiritismo pode 
ter ocorrido em função das leituras que realizava, considerando que era um leitor ávido 
por novidades, na medida em que era escritor e jornalista. Dessa forma, mantinha-se 
sintonizado com as notícias, quer seja em nível de Brasil, como de mundo. 

Além das leituras, as redes de sociabilidade possivelmente constituíram outro fator 
que também contribuiu para aproximar Gumes do Espiritismo, haja vista que 
mantinha intenso contato com pessoas que faziam parte da elite política, intelectual e 
econômica, a exemplo de Aristides Spínola, considerado um dos precursores do 
espiritismo em Caetité; essas redes facilitavam o acesso aos materiais escritos sobre a 
doutrina. Dessa forma, o Espiritismo se tornou, na vida de Gumes, uma instância que 
favoreceu e ampliou a sua participação nas culturas do escrito, como potencial espaço 
de leitura e escrita, pois, além de ler como adepto da doutrina, Gumes lia também para 
desempenhar as funções administrativas no centro ou, ainda, para ministrar as 
palestras. Nas suas obras explorou a questão espírita, abordando os seus princípios e 
preceitos, bem como os dilemas e os impasses que a doutrina enfrentava no Brasil, no 
final do século XIX e início do XX, para o seu estabelecimento e reconhecimento. 
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RITUAIS E FESTAS DAS ESCOLAS ISOLADAS RURAIS E O GRUPO ESCOLAR DE 
PILAR DO SUL - 1934 A 1976	

PALAVRAS-CHAVE 

Rituais e Festa. Cultura Escolar. Pilar do Sul 
 
Este artigo apresenta parte dos resultados compilados na pesquisa de doutorado, 

que teve como enfoque o campo escolar de Pilar do Sul-SP. Uma pequena cidade do 
interior de São Paulo, marcada pelo transitar dos tropeiros que vinham do sul do pais 
e pela imigração japonesa após 1945. Sua economia é baseada na agricultura e com 
modos de viver tipicamente rurais. O campo escolar de Pilar do Sul era composto por 
três modelos de escolas: as escolas primárias (escolas isoladas rurais, Grupo Escolar 
"Padre Anchieta"); o ginásio estadual e a escola de língua japonesa e internato. Desta 
forma, este trabalho apresenta algumas facetas das escolas primárias de Pilar do Sul - 
catorze escolas isoladas rurais e o Grupo Escolar "Padre Anchieta", no período 
referente a 1934-1976. Tem como objetivo analisar os rituais e festas das escolas 
primárias, compreendendo-os como ato pedagógico, político e concebendo-os como 
um dos aspectos que integram a cultura escolar. Entendemos a noção de cultura 
escolar de acordo com a concepção de Dominique Julia (2001), que contempla três 
pontos para o estudo: o primeiro, as normas e finalidades que regem a instituição; o 
segundo, a profissionalização do trabalho docente; e o terceiro, os conteúdos 
ensinados e as práticas escolares. A cultura escolar envolve o conjunto do fazer escolar, 
aquele que determina o que ensinar, o que inculcar, os fins a atingir, mais 
especificamente, o que transmitir considerando o contexto sociocultural em que a 
escola se insere. Sabemos que a escola faz e transmite cultura, por meio de seus 
conteúdos culturais. Os rituais e festas escolares compõem a cultura escolar, pois são 
constituídos por normas, padrões, ensinamentos de determinadas condutas e 
conhecimentos estabelecidos por diferentes sujeitos, políticas públicas e perspectivas 
pedagógicas. Destacamos os rituais e festas como um conjunto de gestos, palavras e 
formalidades que possuem formas de seleção, regras próprias, várias vezes imbuídas 
de um valor simbólico, cuja performance é usualmente prescrita por uma religião, 
pelas tradições da comunidade, pela política vigente, entre outros motivos. Estes 
eventos podem ser apreendidos como registros da identidade cultural de um grupo. 
Segundo Bencostta, (2006) as festas escolares são emissoras de uma linguagem 
coletiva, expressam planos simbólicos, aprendidos por aqueles que delas têm algum 
tipo de participação.  Neste sentido, investigando os rituais e festas das escolas 
primárias de Pilar do Sul podemos analisar facetas da cultura escolar, destacando as 
condutas, os ensinamentos os valores, conhecimentos ensinados há algumas gerações 
e como são influenciados pelas políticas públicas vigentes e correntes pedagógicas. A 
periodização se inicia em 1934, ano de fundação do Grupo Escolar “Padre Anchieta”, 
e termina em 1976, ano que as escolas primárias de Pilar do Sul foram redefinidas 
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como escola de primeiro grau, devido à lei 5692/71. Optamos em apresentar a analise 
a partir da fundação, pois conseguimos analisar os rituais e festas percebendo o 
movimento, a permanência, o aprimoramento e ou transformação conforme as 
diferentes políticas públicas e correntes pedagógicas vigentes ao longo do período.  
Foram utilizados documentos escritos, iconográficos e orais. Dentre os documentos 
reunidos enfatizamos os Livros de Atas das Reuniões Pedagógicas e Administrativas 
do Grupo Escolar “Padre Anchieta” e Escolas Isoladas Rurais que abrangem todo o 
período investigado, onde encontramos informações sobre o programa escolar, as 
práticas escolares, ocorrências das escolas, com alunos e professores, prescrições de 
atividades, entre outras informações; as fotografias registram principalmente festas, 
rituais, alunos e o prédio escolar; foram recolhidos depoimentos de diferentes agentes 
como: professores, alunos, funcionários e moradores locais. As fotografias foram 
utilizadas como uma ferramenta analítica capaz de expressar valores, além de ser um 
material cultural de uma determinada sociedade. Essa característica faz com que seu 
mero aspecto ilustrativo seja ultrapassado, o que permite pensar em suas 
configurações históricas e sociais de produção. O entrelaçamento das diversas 
fotografias com as fontes orais permitiu a interpretação das memórias e suas imagens. 
Tendo em vista, o cotejamento de informações entre as fontes, utilizamos a fotografia 
entrelaçada, principalmente, com fontes orais, sem a exclusão das demais. Os 
depoimentos foram recolhidos em forma de narrativa de vida e história social de 
diversas pessoas, dentre elas: moradores locais, professores, ex-alunos e funcionários 
das escolas. A escolha desses sujeitos está ligada ao fato de trazerem experiências 
profissionais e memórias vinculadas às escolas e ao contexto sócio-político-econômico 
e cultural de Pilar do Sul no período histórico selecionado para a pesquisa. Chervel 
(1990) sustenta a ideia de que a análise de documentos específicos da escola pode 
ajudar a escrever uma história ainda não escrita, e que a utilização de procedimentos 
que partem do particular pode colaborar para a compreensão de uma realidade mais 
complexa e para análises mais amplas. A variedade e quantidade de fontes 
encontradas representam um pouco dos vestígios que possibilitou evidenciar que os 
rituais e festas escolares não são apenas um momento de descontração e divertimento, 
são momentos de aprender mais do que conteúdos, tempo de aprender formas de agir 
de se comportar conforme os padrões sociais, de difundir valores.  As Escolas Isoladas 
Rurais e o Grupo Escolar "Padre Anchieta", tinham como objetivo disseminar o 
sentimento de amor à pátria, criando um espaço alfabetizador, nacionalizador do 
imigrante japonês e do trabalhador rural, elevando, moralizando os costumes da 
criança e da população rural. Considerando, estas orientações pedagógicas os rituais e 
festas das escolas primárias de Pilar do Sul no período investigado, eram divididos em 
rituais diários, rituais especiais e festas especiais, sempre considerando o civismo, a 
disciplina de caráter e corpo.  Os rituais diários aconteciam com cantos e recitais.  Cada 
classe tinha cantos e poesias diversas que eram recitadas no início, após o intervalo e 
fim das aulas. Os cantos e poesias eram escolhidos pelas professoras e não podiam ser 
cantos “caipiras”; eles tinham que transmitir mensagens de “obediência, ordem e 
patriotismo” e todo mês deveria ser ensinado um canto novo. No começo das aulas era 
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cantado o Hino da Bandeira e recitado uma oração em frente à bandeira. Às quartas e 
sábados aconteciam as aulas de canto orfeônico. A disciplina dentro e fora do Grupo 
Escolar "Padre Anchieta" era um fator fundamental. Havia os rituais de exames que 
aconteciam durante as visitas dos inspetores escolares. Outro ritual que acontecia com 
frequência eram as campanhas escolares e tinham como objetivo moldar o 
comportamento, promovendo uma aprendizagem de mudança de hábitos, 
estimulando os cuidados com o corpo, tendo em vista um padrão considerado ideal de 
comportamento e conduta. Elas eram organizadas com frequência durante o ano letivo 
e promovidas por meio de produções de textos, desenhos e confecção de cartazes, 
recitais e peças teatrais, tinham diferentes temas envolvendo principalmente hábitos 
de higiene - "Da cabeça limpa", "Do uso do lenço", "Contra promiscuidade com 
animais", entre outros. As festas cívicas normalmente eram divididas em duas partes, 
a literária e a esportiva, com demonstrações culturais, desfiles cívicos, jogos e 
ginásticas. As festas cívicas envolviam os alunos e as famílias, e eram uma forma de 
incutir o espírito nacionalista nas crianças e na comunidade local.  Aconteciam dentre 
ou fora do espaço escolar. Havia festas restritas aos alunos, mas em sua maioria 
aconteciam na praça pública envolvendo autoridades e a comunidade local. Além das 
festas cívicas, ao final do ano letivo havia uma grande festa, com exposições de 
trabalhos, premiação dos melhores alunos, entrega dos livros de leitura e formatura 
dos alunos que concluíam o ensino primário. Analisando os rituais e festas das escolas 
primárias de Pilar do Sul, não podemos reduzi-los a momentos do cotidiano ou 
confraternização, descontração e alegria, mas precisamos entende-los como comento 
especiais, de integração, de exaltação de valores políticos e pedagógico, os rituais e 
festas eram momentos propícios para a difusão de conhecimentos, normas e valores 
legitimados pela escola primária. Sendo compostos por normas práticas com objetivos 
educativos, os rituais e festas escolares, revelam características importantes da cultura 
escolar das escolas primárias de Pilar do Sul, além da predominância do discurso 
republicano nacionalista que tinha a intenção de moralizar, civilizar e incutir o  
nacionalismo na população rural e no caso de Pilar do Sul principalmente no imigrante 
japonês, mesmo que em parte do período investigado o discurso pedagógico 
predominante nas políticas educacionais vigentes vinculava-se principalmente ao 
discurso da Escola Nova. 
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RESUMO  

Quando pensamos hoje na formação dos professores (as) em nível superior (nas 
licenciaturas), observamos avanços e permanências de algumas práticas presentes 
nesta formação, que só podem ser compreendidas se analisarmos os seus vestígios 
históricos. Esta discussão faz parte de uma pesquisa de doutoramento que vem sendo 
desenvolvida no âmbito da História da Educação, na linha Educação e Infância, e que 
analisa as concepções de infância e criança na disciplina de prática de ensino na Escola 
Normal Catarinense, em Florianópolis, Santa Catarina. Para compreender as 
articulações entre criança, infância e prática de ensino, outros objetivos se mostraram 
pertinentes, que foram: 1. Quais foram as reformas políticos educacionais ocorridas 
entre 1892 e 1911 na Escola Normal Catarinense? 2. As prescrições imprimiram um 
saber e um fazer pedagógico? 3. Que aspectos da cultura escolar podem ser 
evidenciados na Escola Normal Catarinense? Estes são os objetivos deste texto, que 
agora apresentamos. 

 
PALAVRAS-CHAVE 
Escola Normal Catarinense, Formação de Professores, Cultura Escolar. 
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1. ESCOLA NORMAL CATARINENSE: UM BREVE HISTÓRICO 1 ( 

Este estudo procura estabelecer um jogo de escalas (Revel, 1998), em que se parte 
da macroanálise para a microanálise sobre a construção do social, em que se insere a 
micro-história. 2  Neste jogo de escalas, faz-se uma digressão para o momento da 
criação da Escola Normal Catarinense, na tentativa de compreender o processo 
histórico e social brasileiro no momento da sua constituição. A metodologia utilizada 
foi qualitativa do tipo bibliográfica, dando ênfase às fontes escritas documentais, 
portanto no recorte temporal, se analisa a Escola Normal Catarinense, através de um 
conjunto de fontes, como, as Reformas, os Regulamentos da Instrução Pública, as 
normas prescritas nos Programas de Ensino, as leis, os decretos, as circulares, as 
mensagens de presidentes e governadores, bem como as fontes iconográficas que 
registram suas modificações estruturais e arquitetônicas. A pesquisa bibliográfica e a 
pesquisa documental foram realizadas nas fontes do Arquivo Histórico de Santa 
Catarina, no acervo de obras raras da biblioteca Pública de Santa Catarina sobre a 
Escola Normal, no Museu da Escola Catarinense, no Memorial e no arquivo morto do 
Instituto Estadual de Educação. 

 Utilizamos as contribuições teóricas de Julia (2001), pois este autor entende a 
cultura escolar como objeto histórico ao “interessar-se pelas normas e finalidades que 
regem a escola”, ao “avaliar o papel desempenhado pela profissionalização do trabalho 
do educador” e ao “interessar-se pela análise dos conteúdos ensinados e práticas 
escolares. ” Estes interesses por normas, saberes e práticas apresentados por Julia 
(2001) são perseguidos no presente texto. 

A preocupação com o ensino público (voltado para a formação de professores) em 
Desterro3 já ocorria desde a década de 60 do século XIX, e que vamos apresentar 
historicamente, mesmo que brevemente, até chegarmos ao ano de 1892, data da sua 
realização efetiva. A preocupação com o ensino público não ocorria apenas em Santa 
Catarina, esta questão também presente em outras regiões do Brasil. Foram várias 
tentativas realizadas em Desterro, como a abertura do Liceu Provincial, em 1861; a 
oferta de ensino secundário em colégios somente para os homens, em 1864; a criação 
do Atheneu Provincial, em 1874; mas a primeira iniciativa voltada para a formação de 
professores em Desterro em Escolas Normais, antes obtida através das escolas de  
Ensino Mútuo, ocorre com a criação da Escola Normal, Lei n. 807 de 20 de abril de 
1876, que em seu Art. 1º diz que “Fica criada uma escola normal, que funcionará no 
edifício do Atheneo Provincial, e conforme o regulamento que for expedido pelo 
Presidente da Província.” (Santa Catarina,1876, p.81). Quem assinou a lei foi o doutor 

                                                   
 

2Segundo Revel (1998, p. 16) “a micro-história nasceu como uma reação, como uma tomada de posição frente a 
certo estado da história social, da qual ela sugere reformular concepções, exigências e procedimentos”. 

3A cidade de Florianópolis se chamava Nossa Senhora do Desterro, em referência a sua padroeira, ou 
simplesmente Desterro. A mudança de nome seguiu-se ao fim da Revolução Federalista, em 1894. O nome 
Florianópolis refere-se a Floriano Peixoto, ex-presidente do Brasil na República Velha. 
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João Capistrano Bandeira de Mello Filho, Lente Catedrático da Faculdade de Direito 
do Recife, Comendador da Imperial Ordem da Rosa e Presidente da Província de Santa 
Catarina. O Art. 2º da referida lei registra que "O Presidente da Província encarregará 
do ensino das matérias, próprias de uma escola normal, aos lentes do Atheneo 
Provincial, que julgar necessários, concedendo-lhes por esse trabalho a gratificação 
anual de 400$rs. (Santa Catarina,1876, p.81) 

No Brasil se verifica iniciativas de aberturas de Escolas Normais desde 1835. Ao 
escrever um inventário sobre as Escolas Normais no Brasil, Araújo, Freitas e Lopes 
(2008, p. 12) registram que “A criação de cursos normais em Liceus ou Ateneus, 
portanto agregada à formação secundária, também foi uma característica recorrente. 
O mesmo ocorre com o fechamento e a reabertura sucessivas de instituições voltadas 
para a preparação ao magistério. ” 

Em Santa Catarina também encontraremos a criação do Curso Normal associada 
ao Liceu e ao Ateneu, bem como várias iniciativas para a abertura da Escola Normal, 
como mencionado anteriormente. Todas as iniciativas ressaltam, por parte dos 
governantes, a importância da referida escola. Exemplo disto pode ser verificado na 
fala do presidente, Sr. Dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho4, na abertura da 
1ª sessão da 21ª Legislatura da Assembleia Legislativa da Província de Santa Catarina, 
em março de 1876. Segue trechos deste pronunciamento que revela a necessidade de 
uma Escola Normal no estado para a formação dos professores, e as devidas 
recomendações para a criação da mesma:  

A falta de uma escola normal, onde os que aspiram o magistério possam 
educar suas vocações, receber um molde de ensino, talhado segundo o 
adiantamento das matérias que o compõem, adquirir aptidões para se haverem 
com prudência no meio de tantas índoles diversas, e finalmente dar ares de uma 
rigorosa moralidade, é certamente a causa preponderante da lentidão que se 
observa no ensino público, apesar dos esforços daqueles a quem incube tarefa tão 
elevada e gloriosa. No meu sentir, é incontestável que a escola normal depende a 
elevação ou antes a regeneração da instrução primária na Província. Não seriam 
bastante, se os tivéssemos, esplêndidos edifícios, mobílias de luxo, métodos e 
compêndios excelentes. O essencial são os professores, e estes só as escolas 
normais podem fazer e educar. [...]. Convencido pois do quanto valem as escolas 
normais, e do papel que representam no aperfeiçoamento do ensino, recomendo-
vos a criação de uma em condições, que chamarei de modestas, como medida 
salvadora da instrução primária, atualmente de resultados medíocres na 
situação em que a vemos. Com meio de realizar a sua criação, sem agravo 
considerável aos cofres provinciais, lembrarei o alvitre de serem aproveitados 
para dirigi-la a alguns dos professores do Ateneu Provincial, concedendo-lhes 
                                                   

4 Santa Catarina. Fala com que o exm. sr. dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho abriu a 1.a sessão da 21.a 
legislatura da Assembleia Legislativa da província de Santa Catarina em 1.o de março de 1876. Cidade do 
Desterro, Typ. de J.J. Lopes, 1876. 
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por esse aumento de trabalho uma condigna remuneração. (Santa Catarina, 
1976) 

 A Lei nº 776 de 21 de maio de 1875, autorizou a presidência a Reformar a Instrução 
Pública, e a Lei 807 de 20 de abril de 1876 determina, como já citado, a criação da 
primeira Escola Normal. No entanto, não se tem notícias sobre a organização do curso 
normal até o ano de 1880, que segundo Schaffrath (1999 p. 55) “a referida lei ‘não saiu 
do papel’ e a iniciativa não foi concretizada”. No ano de 1880, Pedro (1998, p. 45) 
registra que “nenhum aluno ou aluna matriculou-se”. Schaffrath (1999 p. 60) salienta 
que a Escola Normal em Santa Catarina, “em seu primeiro ano de funcionamento, 
parece ter ficado muito aquém das expectativas das autoridades e, sendo assim, não 
ter contribuído para aumentar os níveis de instrução primária na Província, como se 
esperava. ” 

A lei nº 898 de 1 de abril de 1880 5 , autorizou o presidente da província a 
reorganizar a instrução pública, o bacharel Antônio de Almeida de Oliveira. Verifica-
se que a introdução da cadeira para a aprendizagem dos professores públicos ou para 
aqueles que quisessem se habilitar para o magistério foi instituída por esta lei. Entre 
os artigos da reorganização estão: 

Art. 2º O Ensino secundário continuará a ser dado no Atheneo Provincial, que 
fica alterado pelo modo seguinte: 

§ 1º Fica criada uma cadeira de português, pedagogia e metodologias para 
aprendizagem dos professores públicos ou daqueles que se quiserem habilitar 
para o magistério.  

§ 4º Além das matérias designadas no § 1º o curso normal compreenderá mais: 
francês, história e geografia escolar. (Santa Catarina, 1880, p. 64) 

Nova iniciativa visando o funcionamento da Escola Normal em Florianópolis 
aconteceu no ano de 1883, com a lei nº 1029, de 19 de maio de 1883, quando o Atheneo 
Provincial foi transformado em Instituto Literário e Normal, pelo presidente da 
província, o senhor Theodoro Carlos de Farias Souto, que expediu o Regulamento, que 
em seu Art. 1º determinava: “O atual ‘Atheneo Provincial’ receberá o nome de 
‘Instituto Literário e Normal' e terá por fim distribuir o ensino primário, secundário e 
normal [...]. (Santa Catarina, 1883, p.749). De acordo com Schaffrath (1999 p. 60) 
“cria-se um instituto que passa a abrigar em um só estabelecimento dois cursos 
distintos: o curso secundário (de teor literário), oferecido até então pelo Atheneo 
Provincial e o Curso Normal, preparatório de docentes. ” 

O referido Regulamento, aprovado pela lei nº 1029 de 1883, apresenta, em seu 
Capítulo 3, orientações referentes ao Curso Normal, com algumas questões inovadoras 

                                                   
5 Santa Catarina. Lei nº 898 de 1 de abril de 1880 autoriza o presidente da província a reorganizar a instrução 

pública, o bacharel Antônio de Almeida de Oliveira, presidente da província de Santa Catarina. 
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para a época (em que se pode observar a introdução de outros elementos 
constituidores da cultura escolar), questões como: definição da duração do curso e de 
matérias, oferta de coeducação, prática aos futuros professores, criação da escola 
anexa, análise da conduta necessária para admissão no curso; sendo que no seu 
Capítulo 6º, a inovação se refere ao atendimento da criança, pois estabelecia as 
instruções para as subvenção ao professor ou professora que fundasse na província um 
Jardim de Infância.  

O Art. 12, do Regulamento de 1883, diz que “Sob a direção imediata do Reitor do 
‘Instituto’ haverá no mesmo estabelecimento uma escola normal destinada a formar 
professores para o ensino primário. O Art. 13 registra que “A escola normal será mista”. 
(Santa Catarina, 1883, p.751).  

O Art. 15, do mesmo Regulamento, diz que “A escola primária restaurada no 
‘Instituto’, pelo presente regulamento, será anexa ao curso normal para nela se 
habilitarem os normalistas na prática das maneiras e método de ensino” (Santa 
Catarina, 1883, p.752). Segundo Schaffrath (1999 p. 61), “No Brasil, as Escolas 
Normais das principais cidades também mantinham escolas anexas para 
complementar a preparação de seus alunos”.  

O Art. 28 trata sobre a questão da prática e diz que “Os alunos do curso normal são 
obrigados a praticar diariamente na escola anexa, durante esse tirocínio, os dois anos 
letivos, e embora não tenham frequentado o curso regularmente, poderão, em tempo 
competente, inscrever-se para o exame das matérias respectivas, obtendo diploma de 
habilitação, se forem aprovados. ” (Santa Catarina, 1883, p.754). As escolas anexas 
eram instituições que ofereciam o ensino primário, criadas a partir do Regulamento 
de 1883 e mantidas pelo governo provincial para ser o local da prática dos alunos da 
escola Normal. Se observa que a criação da escola anexa introduziu a cultura escolar 
necessária a aquisição da prática, da experiência, do aprender fazendo, do saber fazer, 
presentes até hoje nos cursos de formação de professores, quando se exige um 
determinado número de horas para o estágio supervisionado, por exemplo. 

O seu Art. 20 apresenta as condições para matrícula, sendo que o candidato 
deveria apresentar a idade necessária, 18 anos para homens, e 16 anos para mulheres. 
Deveria provar moralidade, bons costumes, vacinação em dia e boa saúde. Deveria 
apresentar também a autorização dos pais ou tutores, caso fosse menor, e lograr 
aprovação nos exames escritos e orais nas matérias de: Instrução moral e religiosa, 
leitura, escrita, operações fundamentais de aritmética e princípios de gramática, 
divulgados nos editais publicados pelo Reitor do “Instituto”. (Santa Catarina, 1883, p. 
152 e 153). Sobre o acesso o Art. 31, registra que: “Será permitido a qualquer pessoa 
que pretenda habitar-se obter diploma de capacidade profissional a frequência e 
prática na escola anexa” (Santa Catarina, 1883, p.755). 

De acordo com Schaffrath (1999, p. 2), “das diversas tentativas de se criar aqui um 
Curso Normal para habilitar professores para o magistério público, foi a criação da 
Escola Normal Catarinense de 1892 que ofereceu melhores condições de fazer 
funcionar o referido curso. ”  
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A criação da Escola Normal Catarinense fez parte da Reforma prevista para 
Instrução Pública do Estado, elaborada pela Lei nº 24, de 30 de novembro de 1891, 
que determinou que o ensino público estadual fosse organizado em primário (nas 
escolas primárias), secundário (nos Ginásios) e o Normal (na Escola Normal). 

 
2. ENFIM, O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NORMAL CATARINENSE 

A Escola Normal Catarinense foi criada em 10 de junho de 1892, por meio do 
Decreto nº 155, pelo governador provisório, o tenente Manoel Joaquim Machado, que 
demonstra sua preocupação com a instrução da mocidade, na introdução do decreto, 
ao dizer que:  

De todos os problemas, aquele que por sua magnitude e por sua importância 
mais preocupa aos que se dedicam ao engrandecimento da Pátria é 
indubitavelmente o da instrução da mocidade, que cada dia vemos surgir em 
todos os lugares mais complexos, e exigindo constantemente nova solução, que 
melhor se adapte as condições de existência e as transformações do organismo 
social. É dever de elevado patriotismo ter-se como interesse supremo, objeto de 
todos os esforços, a cultura intelectual daqueles a quem está reservado todo o 
futuro. (Santa Catarina, 1892, p.218). 

O decreto 155, de 1892, determinou a reestruturação do Regulamento Geral da 
Instrução Pública do Estado de Santa Catarina, sendo que este regulamento organizou 
o ensino público, e o seu Título II versou sobre a distribuição do ensino, no qual 
encontramos o seu Art. 5º que diz “O ensino é primário, secundário e normal. § 1º O 
primário é dado nas escolas urbanas e rurais. § 2º O secundário é dado no Gymnasio.  
§ 3º O normal na Escola Normal. ” (Santa Catarina, 1892, p. 1). 

Foi publicado no mesmo Regulamento Geral, o regulamento da Escola Normal, se 
referindo a esta escola com Escola Normal Catarinense, pelo presidente provisório, o 
tenente Manoel Joaquim Machado, que determinava a lista das disciplinas do 
currículo do curso e os programas completos a serem seguidos pelas disciplinas 
ministradas. Pedro (1998, p. 45) registra que, em 1892, presume-se que o “Curso 
Normal estava em pleno funcionamento, pois publicava-se, na ocasião, a tabela com 
salários de seus professores”.  

A Escola Normal, destinada a formação de professores para o ensino público, no 
momento do seu efetivo funcionamento, ficou anexa ao curso secundário do Ginásio 
Catarinense, conforme consta no parágrafo I do Art. 5º da Lei nº 155; e o Instituto 
Literário e Normal funde-se ao Ginásio Catarinense, segundo diz o Art. 6º, 

 

Art. 5º - O ensino secundário será organizado de conformidade com o programa 
do Ginásio nacional, e distribuídos por estabelecimentos especiais fundados na 
Capital e Cidades principais do Estado, do modo seguinte: 
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I - Na Capital haverá um Colégio denominado “Ginásio Catarinense” tendo uma 
escola Normal, destinada ao preparo do professorado público. 

Art. 6º - O atual Instituto Literário e Normal fundir-se-á no Ginásio Catarinense, 
passando os lentes daquele a ocuparem as cadeiras deste e da Escola Normal, 
anexa, garantidos os seus direitos adquiridos. (Santa Catarina, 1892) 

Ao analisarmos o currículo, apresentado em 1883, no Curso Normal do Instituto 
Literário e Normal e na Escola Normal Catarinense, em 1892, percebe-se o que Daros 
e Daniel (2008, p. 251) registram, que em ambos “encontra-se as disciplinas de língua 
nacional e matemáticas básicas, geografia e história, bem como a disciplina de 
pedagogia e metodologia”. E que na Escola Normal Catarinense “já constava o ensino 
de ciências físicas e naturais como também o de organização política do Brasil e do 
Estado: deveres cívicos e morais. ” Constam também as disciplinas exclusivas para o 
sexo masculino, como Astronomia, e as exclusivas para mulheres, como Trabalhos de 
agulha e Ensino de Economia doméstica.  

O currículo da Escola Normal de 1892 também faz menção à prática, que deveria 
ser realizada por meio de estágios na escola primária anexa6. Em 1897, um novo 
Regulamento para a Escola Normal foi editado, o qual cria duas escolas públicas de 
instrução primária, e que receberam o nome de Escolas Modelos. A escola anexa, 
presente no regimento de 1892, passa a se chamar escola modelo, com o regulamento 
de 1897, cuja finalidade continuava a mesma, proporcionar a prática docente aos 
futuros professores (as) normalistas. O que modificou foi a separação por sexo dos 
(das) normalistas, pois uma escola modelo foi destinada as mulheres e regida por uma 
professora, e a outra foi destinada aos homens e regida por um professor. Segundo 
Schaffrath (1999, p. 95 e 96) “A regência destas escolas era feita por formandos do 
último ano do Curso Normal, que se revezavam nos estágios”, e antes da criação das 
Escolas Modelos, os “formandos da Escola Normal estavam autorizados a praticar em 
escolas públicas primárias, designadas pelo Diretor Geral da Instrução Pública”.   

A articulação entre a teoria e a prática, pelo menos na escrita da lei, também consta 
no Regulamento da Escola Normal de 1897, no seu Parágrafo único do Art. 1º do, que 
diz: “Tem por fim ministrar a educação teórica e prática necessária aqueles que se 
destinam à carreira do magistério público Primário”. Mesmo mencionando a relação 
entre a teoria e a prática, o que se observa é que a partir de 1892 no programa da Escola 
Normal é a apresentação de um teor muito mais cientificista, pois a maioria das 
disciplinas do currículo valorizava os saberes oriundos dos conhecimentos científicos.  

                                                   
6 A capital do estado apresentava apenas uma escola anexa, escola pública que oferecia o ensino primário 

elementar e que recebia os (as) alunos (as) normalistas, no último ano do curso, para atuarem como professores. 
Verifica-se a presença das escolas anexas às Escolas Normais em outros estados brasileiros, sendo que estas tinham 
a função de servir como campo de prática aos futuros professores. Mesmo acontecendo em tempo reduzido, ao final 
do curso, essa prática era um momento para complementar a formação específica necessária, frente a um currículo 
científico e geral (Shaffrath, 1999). 
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O que se constata também é uma formação de caráter mais geral, universal, tanto 
que os conteúdos das disciplinas pedagógicas, mais voltadas para a formação 
profissionalizante dos (das) professores (as), só aparecem no último ano do Curso 
Normal, conforme registra Schaffrath (1999, p. 117) “havia uma predominância pelos 
assuntos que ligavam o ensino a valores médicos (de higiene e desenvolvimento da 
inteligência e memória infantis). ” É possível perceber que estas orientações ligadas à 
higiene, faziam parte do conjunto de discursos médico–higienistas que circulavam na 
formação dos professores normalistas e que produziam ideias a respeito da criança e 
da infância. 

É necessário registrar que essas Escolas Normais brasileiras já apresentavam a 
prática de ensino7 como componente curricular complementar a quem fosse exercer a 
função de professor primário, desde o final do século XIX, questão que pode ser 
observada em Florianópolis (antiga Desterro), como já dito anteriormente, no Curso 
Normal do Instituto Literário e Normal e na Escola Normal Catarinense. Pouco se tem 
pesquisado, entretanto, sobre o que então se desenvolvia e valorizava nas ementas 
curriculares desta complementação pedagógica ou nesta formação prática, necessária 
para exercer a profissão de professor (a) primário. Talvez a valorização ou o descaso 
com a prática de ensino acompanhasse os interesses políticos e sociais destinados à 
Escola Normal e à formação de professores naquele momento histórico. Sobre o 
interesse pela formação de professores, Schaffrath assinala 

A formação de professores para a República que surgia era um elemento chave 
na organização das massas populares que deveriam se transformar em povo 
organizado e civilizado, ainda mais que nas Escolas Normais se esperava a 
formação dos professores que iriam difundir o ensino primário nacional – 
prioridade máxima naquele momento em que se tinha um Estado organizado em 
bases liberais, e um sistema de educacional descentralizado, e por isso, desigual 
em todo o país. (Schaffrath, 1999, p. 102) 

Outra questão diz respeito ao caráter que a Escola Normal apresentou em cada 
tentativa de sua criação e funcionamento, mesmo sendo permeado pela cultura 
erudita, era para ser um curso secundário de formação profissional, mas o que se 
observa é que a Escola Normal sempre esteve interligada com a expansão da escola em 
nível secundário8 em Santa Catarina, de teor literário e propedêutico. De acordo com 
Schaffrath  

                                                   
7Neste estudo adotou-se o a terminologia Prática de Ensino, embora existam outros sinônimos, como Prática 

Pedagógica, Prática Educativa, Aulas de aplicação prática, Estágio Curricular e Estágio Supervisionado, para 
designar a disciplina na grade curricular dos cursos de formação de Professores (as) ou um período de 
complementação necessária para a formação do (a) professor (a). Entende-se também que a Prática de Ensino, não 
pode ser compreendida como elemento prioritário de uma disciplina, ela pode ser divulgada através de orientações 
em manuais, periódicos e publicações que visem a formação dos professores. 

8 Segundo Schaffrath (1999, p. 95) “No ano de 1895, funcionavam na capital do estado de Santa Catarina três 
escolas de nível secundário: A Escola Normal Catharinense, que oferecia o Curso Normal; O Gymnasio 
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Foi assim desde 1876, na lei que não saiu do papel, mas que pretendia anexar 
uma escola Normal ao Atheneo. Depois, em 1880, criaram-se cadeiras que 
deveriam compor um curso Normal, no prédio do Atheneu. Em 1883, veio a 
reformulação do ensino público e criou-se o Instituto Litherário e Normal, sendo 
que o curso Normal deste Instituto era anexo ao secundário de cunho literário. E 
finalmente em 1892, sob as luzes da República, mais uma vez se cria uma Escola 
Normal anexa ao curso secundário oferecido pelo Gymnásio Catharinense. 
(Schaffrath, 1999, p. 76) 

Quanto às matrículas dos (as) alunos (as) no Curso Normal em 1892, a exigência 
do atestado de vacinação e a comprovação de boa saúde permaneceram as mesmas, 
como em 1883, mas foram incluídas as exigências de certidão de idade ou documento 
equivalente e certificado de habilitação do curso primário. Já no que se refere à 
aprovação, continuou sendo necessária a aprovação nos exames finais de cada 
disciplina.  

Em 1908, o governador Gustavo Richard (1906-1909), publica o Regulamento 
Geral da Instrução Pública do Estado de Santa Catarina, decreto nº 348. Este decreto, 
entre outras questões, determina os fins da Escola Normal Catarinense em seu Art. 
205, do Capítulo I (que trata do ensino), do Título IX (que versa sobre a Escola 
Normal), ao dizer que “Art. 205. A Escola Normal Catarinense é um estabelecimento 
do ensino profissional que tem por fim preparar professores e professoras para o 
ensino primário. ”  

Verificamos que, a Escola Normal Catarinense ganhou algumas reformas políticas 
educacionais durante a fim do século XIX e a primeira década do século XX, 
reformulações que visavam mudanças nos regimentos, melhorias nos programas de 
ensino, nos componentes curriculares e remodelamentos na organização e estrutura 
da formação dos futuros de professores (as) para o trabalho com crianças nos cursos 
primários, revelando uma cultura escolar permeada por normas, saberes e práticas, 
sendo que a Reforma de 1910 (conhecida com Reforma Orestes Guimarães), como 
veremos a seguir, introduziu novos contornos na cultura pedagógica no que tange a 
formação de professores.   

 
3. A REFORMA DA ESCOLA NORMAL CATARINENSE EM 1910  

A primeira grande reforma da Escola Normal Catarinense, foi chefiada pelo 
professor Orestes de Oliveira Guimarães9, em 1910, e oficializada pelo governador 
Vidal Ramos, por meio do Decreto n. 572, de 25 de janeiro de 1911, que segundo TEIVE 
(2011, p. 15), “deveria passar a formar professores modernos e patrióticos para os 

                                                   
Catharinense, que era um curso de teor literário-científico; e ainda, uma escola que já não era novidade no Rio de 
Janeiro e em outras capitais mais adiantadas: a escola de Artes e Ofícios. ” 

9 De acordo com Teive e Dallabrida (2011) a Reforma realizada por Orestes Guimarães é iniciada pela 
reestruturação da Escola Normal Catarinense, mas em seguida ocorre à reestruturação das escolas isoladas, a 
implantação das escolas complementares e dos grupos escolares.  
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grupos escolares”. Era necessário, neste momento histórico, formar uma identidade 
para a nação brasileira, um homem brasileiro, civilizado e republicano para o estado-
nação.  

Orestes Guimarães foi o responsável por introduzir a Escola Moderna na Escola 
Normal Catarinense, através da Reforma de 1910. Por meio do método intuitivo e das 
lições das coisas, as aprendizagens de professores (as) ocorreriam vendo, olhando e 
observando. A mesma aprendizagem deveria acontecer com as crianças, por isso os 
professores deveriam aprender a arte de ensinar intuitivamente. O modelo a ser 
seguido era centrado na visibilidade das ações, e segundo Teive (2008, p. 178) para o 
reformador Orestes Guimarães, “a observação de práticas consideradas modelares [...] 
não deveria configurar-se numa cópia servil do método desenvolvido nos grupos 
escolares, mas numa maneira de ‘apreender os princípios da arte de ensinar e de 
aplicá-las inteligentemente na prática’. ” O caráter teórico e prático pode ser verificado 
no decreto n. 593 de 30 de maio de 1911, em seu Art. 1, que diz “A Escola Normal tem 
por fim ministrar a instrução teórico e prática necessária aqueles que se destinam a 
carreira do magistério público”, e no Art. 4 consta que” Não será permitido no ensino 
normal processo que anime trabalho maquinal e substitua a reflexão pelo esforço da 
memória” e seu § único, determina “Para a execução do dispositivo no artigo 
antecedente, os lentes ou professores devem organizar o ensino de suas cadeiras de 
maneira que, durante o mês, um terço de suas aulas seja de caráter prático”. Este 
mesmo decreto determinava a duração do Curso Normal em três anos.  

Durante os três anos de curso, o currículo da Escola Normal Catarinense era 
composto por disciplinas de caráter educativo, (formado pelas disciplinas de 
Geografia, Trabalhos Manuais, Ginástica, Desenho, Música e Princípios de História 
Geral e Especial do Brasil), por disciplinas de caráter instrutivo, (formada pelas 
disciplinas de Aritmética, Alemão, Francês, Português, História Natural, Álgebra, 
Física, Química, Geometria e Princípios de Literatura da Língua) e por disciplinas de 
caráter pedagógico (formada apenas pelas disciplinas de Psicologia, no 2ºano, e 
Pedagogia, no 3º ano). O currículo demonstra a supremacia das disciplinas de caráter 
educativo e instrutivo em detrimento das disciplinas de caráter pedagógico10.  

É necessário considerar que havia um ideário de homem a ser formado, assim 
como uma função específica para os (as) professores (as) normalistas, conforme 
registra Teive (2008, p. 56), a professora tinha uma função importante: “mais do que 
alfabetizar ela inculcava saberes relacionados à noção de progresso, produzindo uma 
nova consciência cívica. Ela instruía e educava, colocando em prática as estruturas 
fundantes do ideário escolar republicano”. Corroborando nestas ações, o Regulamento 
de 1911, exigiu que a seleção e admissão dos professores (as), que iriam lecionar na 
Escola Normal, ocorressem por meio de concurso público. 

                                                   
10Este quadro será modificado em 1919, quando será incluída nas disciplinas de caráter pedagógico, a disciplina 
de Instrução Cívica.  
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Um Programa de Admissão11 também foi introduzido em 1911, estabelecendo um 
exame de seleção para os novos alunos (as) normalistas, e que entre outras questões, 
estabeleceu a frequência obrigatória, alterou a idade para ingresso, estipulando 16 
anos para os alunos do sexo masculino (antes 18) e 14 anos para as alunas do sexo 
feminino (antes 16). 

Visando a expansão do ensino primário e a consolidação do patriotismo 
republicano necessário para aquele momento histórico, sete grupos escolares, nas 
principais cidades12, foram criados em Santa Catarina, na década de 10 do século XX. 
As reformas ocorridas em Santa Catarina, além de tentar resolver o problema da 
Formação de (as) professores (as), através da reestruturação da Escola Normal 
Catarinense, também tinha o objetivo de ampliar o acesso das crianças ao ensino, com 
a criação de grupos escolares. Crianças frequentando os grupos escolares juntamente 
com os professores devidamente formados seriam elementos capazes de alcançar, por 
meio da educação, o ideal de civilização ao povo brasileiro. 

O reformador Orestes Guimarães desejava remodelar o espaço físico da Escola 
Normal Catarinense, adequando-a as exigências da pedagogia moderna e da higiene 
escolar, mas por falta de recursos financeiros, Guimarães não conseguiu investir na 
arquitetura do edifício-escola13, procurou então, contornar a situação promovendo 
apenas uma reforma. Segundo Teive (2008. P. 149) “Além da reforma do prédio, ele 
providenciou a substituição do mobiliário, [...] quadros parietais, museu escolar e um 
gabinete de química e física, para o ensino prático dessas disciplinas. ” 

  A reorganização da Escola Normal Catarinense seguiu o modelo da reforma 
republicana paulista, dirigida por Caetano de Campos, cujo pensamento pedagógico 
contemplava as ideias republicanas de uma educação pública, gratuita, universal, 
obrigatória e laica, que nas suas devidas proporções e particularidades também foram 
implantadas na Escola Normal Catarinense, na cidade de Florianópolis.  

 
4. CONCLUSÃO 

O objetivo para este estudo se deu principalmente na tentativa de buscar os 
vestígios do uso social da cultura escolar prescrita em um conjunto de orientações 
legais, (o que inclui os métodos de ensino, os programas das disciplinas escolares, as 
normas de funcionamento, os regulamentos) possíveis de serem verificadas nas duas 
Reformas Políticos Educacionais da Escola Normal Catarinense aqui apresentadas. A 
análise revela o que registra Julia (2001, p. 10) que as “normas e práticas não podem 

                                                   
11 Programa de Admissão. Aprovado pelo Decreto nº572, de 25 de fevereiro de 1911. Florianópolis: Gabinete da 
Typografhia D’O Dia, 1911.  

12Segundo Teive e Dallabrida (2011) foram inaugurados o grupo escolar Conselheiro Mafra, em Joinville; o Lauro 
Müller, em Florianópolis; o Jerônimo Coelho, em Laguna; o Vidal Ramos, em Lages; o Silveira de Souza, em 
Florianópolis, o Victor Meirelles, em Itajaí e o Luiz Defino, em Lages.  

13 O novo edifício para a Escola Normal Catarinense será inaugurado em 1924, um prédio no estilo neoclássico, 
numa área central da cidade.  
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ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes que são 
chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos 
encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e demais 
professores. ”  

Observa-se também que a cultura escolar prescrita pelos textos normativos, foi 
apropriada pela Escola Normal Catarinense, que embora tivesse conhecimentos a 
ensinar e condutas a inculcar, recriou outras formas de gerir estes conhecimentos, 
condutas e normas e imprimiu um saber e um fazer pedagógico. A análise dos 
documentos utilizados neste trabalho nos auxilia a construir um panorama, mesmo 
que inacabado, dos funcionamentos internos da Escola Normal Catarinense, das suas 
práticas escolares, da sua cultura escolar. 
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PALAVRAS-CHAVE 

Letramento. Livro Didático. Cultura Escolar 
 
Pretende-se neste texto discutir os livros didáticos usados na EJA ( Educação de 

Jovens e Adultos) e no TOPA (Programa de Alfabetização para Todos), observando os 
modelos e concepções teóricas de letramento que estão presente nos gêneros textos e 
nas atividades de leitura propostas dos livros didáticos; além disso, buscou-se 
identificar as ideologias e identidades sociais e culturais que subjazem nos textos e nas 
atividades didáticas propostas para os estudantes. A pesquisa parte da perspectiva de 
que os materiais didáticos que circulam as salas de aula da EJA e TOPA se constituem, 
em sua maioria, como único material escrito que os estudantes têm acesso. Percebe-
se que os espaços pedagógicos de educação de Jovens e Adultos e do TOPA( Programa 
de Alfabetização para todos )são formados por pessoas as quais não foram dadas as 
condições concretas de vivenciar os processos de escolarização em época própria. 
Assim, a oportunidade de construir experiências em comunidade rurais nas salas de 
aula para educação de Jovens, Adultos e Idosos constituem-se como espaços de 
oportunidades para muitas pessoas porque enxergam ali oportunidades que não 
tiveram em seu tempo para aprender “a ler o escrito”, como alguns deles dizem. Ali 
também é espaço onde esses sujeitos tem acesso ao livro didático. Então, o livro 
didático tem uma representação simbólica importante para os estudantes da EJA e do 
TOPA, porque veem nesse material um instrumento de aprendizagem de leitura e 
escrita. Pode-se afirmar que as preconcepções de leitura e de escrita dos idosos da EJA 
e TOPA foram construídas nas experiências em outros espaços, como: igrejas, 
sindicatos, local de trabalho e em grupos de colegas e etc. Entretanto, às vezes, tais 
experiências ficam escondidas em nossas memórias e silêncios. Esquece-se na 
condição de professores do processo de formação dos sujeitos da EJA e TOPA, 
conhecendo suas experiências de letramento. E muitas vezes pensamos que esses 
sujeitos aprenderam a ler na escola, entretanto as suas primeiras experiências e, talvez, 
as mais sucedidas e aceitas aconteceram em outros espaços não escolares. Mas nos 
outros espaços eles não tiveram acesso ao livro didático, por isso o contato e interação 
com livro oferece empoderamento aos sujeitos. Assim, é importante saber qual é 
qualidade desse material didático, quais as concepções e modelos de letramento se 
basearam os autores para uso de gêneros textuais e atividades didáticas de leitura e 
escrita; além disso, faz-se necessário saber que tipos de valores, ideologias, 
identidades sociais e culturais, crenças e outras práticas sociais estão presente nos 
textos selecionados para os livros didáticos que circulam nos espaços da EJA e TOPA 
e importância desse saber na constituição histórica da educação de cada um. Neste 
projeto de pesquisa, buscou-se analisar os seguintes livros didáticos: Alfabetiza Brasil 
(Jane Gonçalves) 2011, 2012 e 2013, e o livro da EJA: observando os usos dos gêneros 
textuais, as propostas de atividades didáticas de leitura e escrita. Desse modo, as 
questões que nortearam a pesquisa foram: Que práticas modelos e concepções de 
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letramento subjazem os conteúdos presente nos gêneros textuais? Que ideologias se 
fazem presente nos textos? Para quem é destinado os textos? Os conteúdos dos 
gêneros textuais estão articulados com as práticas sociais e culturais da comunidade 
rural de Saquinho? Que concepções de aprendizagem de leitura e escrita estão 
ancorados as orientações didáticas do livro? É a partir desta análise podemos observar 
o perfil de estudante da EJA e TOPA, as orientações pedagógicas que professora recebe 
a partir do uso do livro e que perspectivas de aprendizagem de letramento são 
oferecidos a partir dos textos. As práticas de letramento podem mudar a identidade 
dos sujeitos afrodescendentes estudantes e das suas famílias, tanto do ponto de vista 
de negação da cultura afrodescendente, dos seus valores quando matizados por um 
olhar etnocêntrico, como também do ponto de vista da construção identitária no que 
diz respeito às raízes da sua cultura, história, comunidade? O estudo tem como base 
teórica-metodológica  a pesquisa qualitativa e primou-se pela pesquisa documental, à 
medida que se apropriou  de um livro didático usado nas turmas de EJA e TOPA,  pois  
possui como uma fonte rica de informações que se explica pelo seu uso da técnica 
documental nas áreas das Ciências Humanas e Sociais. Observa-se que nesse tipo de 
análise cria-se possiblidades de ampliar a compreensão acerca do objeto de estudo; 
além disso, a pesquisa documental favorece um olhar mais aguçado acerca a 
organização dos grupos sociais, bem como conceitos, comportamentos e práticas 
culturais. Os conteúdos demarcados no currículo e indicados para a Educação de 
Jovens e Adultos indicam aspectos de desenvolvimento dos educandos que a escola 
deseja promover. Com isso, a escola peca quando não prioriza as necessidades 
específicas de aprendizagem de cada comunidade escolar e inviabiliza qualquer 
projeto de trabalho coletivo que possa envolver comunidade e escola. Atitudes dessa 
natureza de estimula o educando de participar e perceber-se como sujeito 
corresponsável pela construção do letramento. Os estudos de letramento numa 
perspectiva social ultrapassam a concepção de leitura e escrita no sentido de 
alfabetizar. Por isso, neste projeto de investigação, pretende-se saber se as atividades 
de leitura e escrita – práticas de letramento – promovidas na escola através do livro 
didático têm contribuído para o sujeito estudante e morador se perceber como 
produtor do seu saber, da sua cultura oral e escrita, bem como dos seus ancestrais e de 
como esse saber escolar com os saberes construídos pelos moradores rurais e 
afrodescendentes têm demarcado seus espaços sociais e identitários. Após a análise do 
livro didático, observou-se que: a) antes da elaboração de material didático, pesquisar 
sobre as diversidades sociais de cada localidade; b) procurar enxertar temas vividos 
pelos sujeitos no seu cotidiano, considerando sua cultura local, suas histórias de vida 
e suas práticas sociais; c) inserir nas propostas os gêneros textuais elaborados pelos 
sujeitos da EJA e do TOPA. Pois se esses sujeitos podem ser alfabetizados com as suas 
experiências de vida, com frases e palavras do seu dia-dia do seu trabalho, dando-lhes 
assim mais gosto em estar ali após um dia de trabalho cansativo, dando a eles um 
ânimo para alcançarem seus propósitos de se tornarem pessoas alfabetizadas e 
letradas no mundo em que vivemos, onde a língua muda com frequência e o meio 
tecnológico caminha em uma velocidade exorbitante. Portanto esses estudantes 
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carregam experiências e vivencias completamente diferente e mesmo que participem 
de processos educativos iguais, eles não terão o mesmo entendimento, por que cada 
pessoa tem sua subjetividade e sua individualidade, porém o que é fácil para um não 
significa que será para o outro. Além disso, percebeu-se que embora os gêneros 
textuais apresentem conteúdos culturais diversos, mas a proposta de atividade de 
leitura e escrita reflete um letramento  autônomo. Tal modelo é apontado por Street 
(1984) como autônomo, pois se pressupõe que há uma única forma de aprender a ler 
e a escrever e está associado quase que causalmente com o progresso, civilização e 
mobilidade social. Essa concepção de letramento nega os modelos de documentos 
escritos usados pelos sujeitos não escolarizados. Parece que há apenas uma única 
finalidade de aprendizagem de leitura e escrita. A prática de uma escrita mecânica e 
periférica centrada inicialmente, nas habilidades motoras de produzir sinais gráficos 
e mais, adiante, na memorização pura e simples de regras ortográficas não conduz a 
aprendizagem do letramento como função social para a vida do estudante e para o seu 
mundo.  A proposta de leitura e escrita dos textos não contribui para que o estudante 
construa sentido sobre oque está escrevendo. Embora elas possam está cumprindo 
com determinadas regras metalinguísticas da língua. Mas o que deve prevalecer é a 
compreensão e interação com o texto para que o estudante possa adquirir respeito ao 
conteúdo estipulado. Percebe-se que as estratégias de leitura e escrita podem ser 
melhoradas em relação aos conteúdos que são apresentados de forma que leva o 
estudante a localizar uma informação. Nesse sentido, deve-se levar em consideração 
quais as estratégias que possibilitam ao estudante a ser um leitor ativo reflexivo e 
construindo um sentido sobre a leitura, relacionando-o com a sua bagagem de 
conhecimento. 
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RESUMO  

Nesta pesquisa buscamos analisar do ponto de vista da História, Memória e 
Representação da Educação os sentidos inscritos nas práticas e métodos pedagógicos 
dos impressos escolares no período de 1955 a 1971, no Grupo Escolar Bom Jesus, na 
cidade de Uberlândia/MG /Brasil. Para tanto, nos respaldaremos nas teorias que 
classificam as diferentes abordagens da pesquisa, sendo que esta proposta apresenta-
se no campo das pesquisas qualitativas. Considerando a multiplicidade de elementos 
integradores de nosso objeto de estudo e que garantem sua identidade, é permitida a 
classificação da estrutura de estudo elaborada sob a ótica qualitativa.  

Utilizamos como baliza teórica a História Cultural. Foram realizados cruzamentos 
com base em textos impressos, arquivados ao longo dos anos e na memória daqueles 
personagens que participaram da História da Alfabetização em Uberlândia, no estado 
de Minas Gerais-Brasil. Foram identificados dentro do Grupo Escolar Bom Jesus quais 
práticas e símbolos que as cartilhas apresentavam, bem como estes eram apropriados 
e trabalhados pelas alfabetizadoras e a sua representação para os alfabetizandos.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

Cartilhas, Alfabetização, Grupo Escolar. 
 



 

 
 

9 

1. CONTEXTO HISTÓRICO E POLÍTICO DA PESQUISA 

O período em estudo foi imensamente influenciado por um intervalo histórico que 
se estende de 1946, ano de promulgação da Lei Orgânica do Ensino Primário – 
Decreto-Lei nº 8.529, que estabeleceu diretrizes para o Ensino Primário, à 1971 ano 
da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº.5.692, que 
extingue a denominação “grupos escolares”.  

O período de 1945 a 1955 foi conturbado e culminou com a posse de Juscelino 
Kubistchek para presidente do país, em 31 de janeiro de 1956. Assim, as décadas de 50 
e 60 foram caracterizadas pela democratização político-social e pelo crescimento 
nacional, o que proporcionou a ampliação e diversificação do parque industrial 
nacional e um aumento das desigualdades sociais nas diversas regiões do país. Isso 
aconteceu graças à crise do modelo econômico nacional-desenvolvimentista, baseado 
na industrialização. 

Desta forma, os anos de 1956 a 1961, constituíram o período “áureo” do 
desenvolvimento econômico, aumentando as possibilidades de emprego, mas 
concentrando os lucros marcadamente em setores minoritários internos e, mais 
que tudo, externos (RIBEIRO, 2003, p. 154). 

Nesse contexto, o Brasil observou a transição de uma sociedade rural agrária 
comercial para uma de base urbano-industrial. Essa nova realidade brasileira exigia 
cada vez mais um avanço significativo na escolarização de sua população. 

A exigência das mudanças educacionais para atender interesses econômicos 
conduziu a uma discussão sobre a Educação para a sua adequação ao contexto político-
econômico- social. A partir das Reformas Francisco Campos e Capanema, iniciaram-
se as discussões para elaboração de uma lei nacional da Educação. Na Constituição 
Federal de 1946 foi definida como privativa da União a competência para fixar as 
diretrizes de base da Educação nacional. As exigências educacionais ficaram explícitas 
na declaração do presidente Café Filho, apresentadas no Jornal Correio de Uberlândia. 

Diz o jornal: “Falando à Nação, abordou o presidente Café Filho a situação do 
ensino, no país, dizendo, inicialmente, que o problema da educação era o mais 
grave problema nacional, e que a solução dos demais dependia dessa pedra 
angular. A certa altura disse o presidente: “Urge remover toda uma montanha 
de erros que se acumularam através dos anos. O ato do pistolão com que são 
satisfeitos os desejos ilícitos nascera dos bancos escolares. Depois de acentuar 
que se as classes dirigentes querem fazer algo pelo Brasil, devem concentrar 
todas as suas atenções na infância, o chefe da Nação recordou que dois e meio 
por cento da renda nacional são empregados na educação do povo, o que coloca 
o Brasil entre as nações que mais dispendem recursos nesse setor. Mesmo assim, 
disse o presidente da República: não temos projetado uma organização escolar 
que traduza o estritamente necessário”. Adiante, o Sr. João Café Filho declarou 
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não ser possível ao governo promover a redenção nacional, enquanto 
permanecerem mais de 50 por cento dos brasileiros no cativeiro do 
analfabetismo (Arquivo público – Jornal Correio de Uberlândia nº 31 data 
16/10/1954 sem página). 

Em 26 de novembro de 1958, foi apresentado, no Congresso Nacional, pelo 
deputado Carlos Lacerda, um novo substitutivo que ficou conhecido como Substitutivo 
Lacerda. Ele foi criado a partir das conclusões do Terceiro Congresso Nacional dos 
Estabelecimentos Particulares de Ensino, realizado em São Paulo de 17 a 25 de janeiro 
de 1948. 

Diante de todas as discussões e dilemas da Educação brasileira, em 1961, foi 
promulgada a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4024/61, que flexibilizou 
a Reforma Capanema, porém no Ensino Fundamental manteve a estrutura em vigor, 
decorrente dessa reforma. 

Assim, por volta de 1965, o Brasil buscou expandir as exportações de seus produtos 
manufaturados, mas é preciso notar que essa nova estratégia de industrialização, 
voltada para o mercado mundial, coincidiu com a redivisão internacional do trabalho, 
que as multinacionais estavam levando a cabo em todo o mundo capitalista. 

Dentro dessa política de expansão e internacionalização da economia brasileira em 
termos políticos, vivenciamos a ditadura militar, que permaneceu no poder desde o 
Golpe de 1964 até a década de 80. Esse período foi marcado pelo enfraquecimento dos 
poderes Legislativo e Judiciário e o fortalecimento do Executivo e, através dessa 
situação, houve, por várias vezes, dias de fechamento do Congresso Nacional, além da 
promulgação de vários Decretos-Leis e Atos Institucionais (AI). 

Assim, parte desta pesquisa se dá em um período contraditório, no qual a 
democracia foi suprimida e apesar dos movimentos de contestação ao regime, a 
ditadura militar reinou no país. Esse período conturbado se deu entre 1964 e 1971 
(parte do período deste estudo), no qual o governo foi dirigido por militares e a 
sociedade sofreu com o controle e sanções impostas pelo mesmo. Esse controle se 
estendeu por toda a sociedade, inclusive nas escolas. Dentro desse contexto, iremos 
abordar a história da criação dos Grupos Escolares no Brasil. 

1.1 O GRUPO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA 

A criação dos primeiros grupos escolares em Minas Gerais se deu a partir de 1906, 
sendo o Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão, conhecido apenas como “Bueno 
Brandão”, o primeiro a ser criado e instalado em Uberlândia. Sua criação se deu em 
1911 e instalação em 1915. Honório Guimarães afirmava que o grupo deveria promover 
os valores da sociedade republicana da época, sendo que todos os atos privados, 
diretamente ou indiretamente, possuíam uma ressonância social, na medida de sua 
extensão, que poderia provocar consequências sobre o corpo social. 
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Além do Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão, havia ainda mais três grupos 
escolares mantidos pelo Estado na cidade de Uberlândia, quando em 21 de março de 
1955 foi criado, sob o Decreto nº. 4483, o Grupo Escolar Bom Jesus, o quinto grupo 
escolar da cidade, o que só veio a acontecer muitos anos depois da criação do primeiro. 
Na época, Juscelino Kubitscheck de Oliveira era o governador do Estado de Minas 
Gerais e Tubal Vilela da Silva o prefeito de Uberlândia. 

Assim como aconteceu com os outros grupos escolares, o “Bom Jesus” foi criado 
em 1955, mas só foi instalado em 01 de fevereiro de 1956, já nos mandatos de José 
Francisco Bias Fortes como governador de Minas Gerais e Afrânio Rodrigues da 
Cunha, prefeito de Uberlândia. A instalação do Grupo Bom Jesus se deu devido à 
pressão insistente do prefeito junto ao governo do Estado, no intuito de ampliar o 
número de escolas, já que as quatro até então existentes não eram suficientes para 
atender a quantidade de crianças fora da escola. 

De acordo com o regimento escolar encontrado no estabelecimento de ensino, a 
inspetora da época da instalação do “Bom Jesus”, Elza Kriemilda Abranches, afirmou 
não ser possível instalá-lo, pois não havia na cidade um prédio adequado, que 
satisfizesse as exigências legais. Porém, por determinação do Chefe do Departamento 
do Ensino Primário, Luiz Viana, foi instalado o Grupo Escolar Bom Jesus e nomeada 
para o cargo de diretora uma professora formada em Administração – conforme 
recomendação de Viana. A professora Nilza Guimarães Cunha assumiu, portanto, a 
direção do grupo escolar em 1956, com vários desafios a enfrentar. 

Segundo a narrativa da alfabetizadora Pafume, no seu primeiro ano, o Grupo 
Escolar esteve instalado em cinco prédios nos quais já funcionavam classes isoladas 
do ensino municipal, sendo que as alfabetizadoras, normalistas do município, foram 
encampadas pelo Estado. Esses prédios se localizavam de um extremo a outro da 
cidade. 

Conforme consta no histórico registrado no Regimento Escolar da Escola Estadual 
Bom Jesus, antigo Grupo Escolar, o “Bom Jesus” funcionava da seguinte forma: duas 
classes nas salas que funcionavam na Antiga Capela, localizada no Bairro Patrimônio; 
quatro classes nas salas do antigo prédio da Praça Nossa Senhora do Carmo n° 1; 
quatro classes nas salas da Rua Francisco Sales, junto ao Asilo; duas classes nas salas 
situadas na Rua Professor João Basílio e quatro classes nas salas de um imóvel na Rua 
Buriti Alegre. 

No dia 13 de maio de 1957, o “Bom Jesus” passou a funcionar no prédio situado à 
Avenida Paranaíba, 425 – Bairro Tabocas. O prédio, pessimamente adaptado, não 
possuía as mínimas condições de higiene e arejamento e era assim constituído: nove 
salas de aulas,  uma sala para biblioteca, uma salinha para diretoria, um cômodo para 
o almoxarifado, um cômodo bem pequeno para depósito de material, quatro 
instalações sanitárias e um galpão coberto, sendo que apenas oito salas eram forradas. 
Naquele ano foram realizadas 859 matrículas de alunos. 
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O Grupo Escolar Bom Jesus trabalhava em três turnos: manhã, tarde e noite. Nele 
funcionavam o Clube Agrícola, a Biblioteca, o Clube de Leitura e Clube de Saúde, o 
Jornal Escolar, mural manuscrito e mimeografado, alfabetização de adultos e a Caixa 
Escolar, registrada no “Serviço Social”. 

Não encontramos registros sobre a mudança do espaço físico da Escola da Av. 
Paranaíba, Bairro Tabocas, para o atual endereço, Praça Nossa Senhora do Carmo n°. 
250, Bairro Centro. Mas segundo a alfabetizadora Pafume, que atuou na escola desde 
a época em que as salas isoladas eram de responsabilidade do município, o prédio onde 
a instituição funciona atualmente foi construído pelo Estado com o apoio da população 
uberlandense e da prefeitura municipal de Uberlândia, que doou o terreno. 

Foi construído pelo governo do Estado, ele construiu a parte de cá, entrando pelo 
lado direito ele construiu oito salas de aula e a diretoria e a sala da diretora e os 
banheiros funcionavam ali, tinha um pátio todo cimentado, porque antigamente 
não tinha quadra, quadra coberta, a gente trabalhava de maneira bem 
grosseiramente. Depois a diretora conseguiu com que o governo fizesse aquelas 
salas de lá, porque foi entrando aluno, fez uma sala do lado de trás, fez a 
biblioteca lá porque a biblioteca ainda funcionava  numa dessas oito salas 
(PAFUME, 2010). 

Apesar da precariedade das instalações do “Bom Jesus”, os primeiros grupos 
escolares tinham uma estrutura especial para sua instalação e uma arquitetura muito 
característica. Em sua maioria eram prédios imponentes, com mobiliário escolar 
moderno e materiais didáticos. Quanto à arquitetura dos prédios, Souza diz que os 
grupos escolares foram instalados em prédios especialmente construídos para tal 
finalidade. Sua arquitetura compreendia belíssimas construções, “... uma arquitetura 
monumental e edificante que colocava a escola primária à altura das suas finalidades 
políticas e sociais e servia para propagar e divulgar a ação do Governo" (SOUZA, 1998, 
p. 48). 

2. PRÁTICAS DAS ALFABETIZADORAS 

As alfabetizadoras entrevistadas afirmaram que a maior parte dos alunos que 
frequentavam a escola eram de famílias abastadas. O Grupo Escolar Bom Jesus tinha 
uma boa reputação na sociedade uberlandense e até hoje, agora como Escola Estadual, 
o Bom Jesus está entre as melhores escolas públicas de Ensino Fundamental de 
Uberlândia. 

Olha como eu te falei era mais filhos de gente rica, tinham os pobres também e 
todo aquele pessoal que morava em volta da escola estudava lá. Às vezes eu vejo 
Nozela eu sei que é ele porque agente não lembra do primeiro nome só lembra do 
sobrenome. Eu sei que Nozela estudou no Bom Jesus, eu sei que... deixa eu 
lembrar era muito gente este médico que eu consultei com ele foi meu aluno ainda 
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no tempo que era do município, tem um professor do estado que dá aula de física 
que também foi meu aluno, o Luis Carlos, as vezes eu lembro o nome às vezes 
lembro o sobrenome. Tem a menina do Jornal que foi minha aluna também, tem 
muita gente aqui em Uberlândia (PAFUME, 2010). 

 

Esta escola, criada em 1955, oferece atendimento de boa qualidade às crianças de 
1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, desde sua criação. Produzia-se internamente um 
jornal, em que alunos e professores podiam expressar suas opiniões. 

A professora Petronilha Borges, diretora do Grupo Escolar Padre Mário 
Forestan, destacou que o “Grupo Escolar Bom Jesus, em sua expansão para 
melhor desenvolvimento e dinamização do ensino, criou seu jornal interno “A Voz 
do Estudante”, que estimula, não só os seus alunos, mas ainda focaliza a 
comunidade uberlandense”. A educadora disse que “procurando, descobrindo e 
estimulando figuras e estabelecimentos, homenageou por várias vezes o Grupo 
Escolar Padre Mário Forestan e este, conhecendo o valor do jornal para a 
comunidade se rejubila em divulgar para toda a Uberlândia os valores que se 
destacaram dentro daquele estabelecimento de ensino” (Arquivo Público 
Municipal – Jornal Correio nº 45 de 29 de agosto de 1961). 

O Grupo Escolar Bom Jesus tinha um currículo dinâmico, o qual visava à formação 
integral do aluno. E, apesar da falta de estrutura do seu prédio, a direção da escola 
conseguiu trabalhar bem o processo ensino-aprendizagem, além de ter conseguido 
construir mais salas após a entrega do prédio. Enquanto não tinha quadra de esportes, 
os alunos faziam suas aulas de Educação Física em uma praça próxima, afirmaram as 
alfabetizadoras entrevistadas. Conforme mostram as fotos abaixo, observamos uma 
turma de alunos, no ano de 1961, na praça onde realizavam atividades físicas e, como 
vemos na segunda foto, além dos alunos, a presença do prefeito da época, Geraldo 
Mota Batista, que participava de um dia de atividades na praça. Essa praça ficava onde 
hoje está localizada a Escola Estadual Enéas Guimarães. 

Apesar de a escola ser mista, com meninos e meninas estudando juntos, pode-se 
perceber, nas fotos, que os meninos faziam atividades físicas separados das meninas e 
todos estavam bem uniformizados. Tal fato pode ter sido influenciado pela presença 
do prefeito, mas segundo algumas alfabetizadoras os alunos sempre estavam limpos e 
bem arrumados. 

Pode ver que os meninos estavam todos limpinhos, porque a gente prezava muito 
isto na escola, se o menino fosse sujo agente dava banho, tinha roupa na escola 
eu mesma costurei muito uniforme para os meninos pobres da escola agente 
dava o banho e colocava o uniforme e dizia pode ficar com  este uniforme, mas 
não vem mais sujo para escola não. Eram os meninos mais pobres que vinham 
assim mais sujos (PAFUME, 2009). 
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De acordo com dados encontrados no arquivo da escola e com relatos das 
alfabetizadoras entrevistadas, Nilza Guimarães atuou como diretora durante todo o 
período de estudo. Nesse contexto, percebemos que o “Bom Jesus” era considerado 
uma escola de ótima qualidade perante a sociedade uberlandense. 

Após elucidarmos parte da história do Grupo Escolar Bom Jesus, poderemos 
compreender melhor como se deu o processo de ensino da leitura e da escrita nas salas 
de alfabetização e a utilização das cartilhas nesse processo. A fim de complementar 
nossos estudos, no próximo capítulo iremos explicar os métodos de alfabetização e 
apresentar e analisar as três cartilhas que foram utilizadas no grupo escolar no período 
de 1955 a 1961. As cartilhas foram descobertas por meio de entrevistas realizadas com 
algumas alfabetizadoras que atuaram na escola nesse período. 

As alfabetizadoras entrevistadas esclareceram que no período de 1955 a 1971 elas 
não escolhiam as cartilhas a serem utilizadas. Disseram também que as cartilhas 
vinham da diretoria e, por isso, acreditam que quem as escolhia era a diretora da 
escola. Diante das entrevistas descobrimos algumas cartilhas utilizadas ao longo do 
período em estudo – 1955 a 1971. 

2.1 MODOS DE SABER E FAZER DAS ALFABETIZADORAS  

O saber está interligado à prática cotidiana e às instituições de formação na 
trajetória de vida de cada alfabetizador em atuação e a memória se faz pelas 
lembranças e pelo esquecimento. Assim, a formação docente começa bem antes do 
ingresso em um curso de Pedagogia. As representações sobre o papel da Educação e 
do alfabetizador vão se construindo na trajetória escolar e em outros espaços sociais 
de convivência, por isso, é de suma importância identificar o que essas alfabetizadoras 
fazem hoje pois, 

[...] a memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo 
tempo, interfere no processo ‘atual’ das representações. Pela memória, o passado 
não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as percepções 
imediatas, como também empurra, ‘desloca estas últimas, ocupando o espaço 
todo da consciência. A memória aparece como força subjetiva ao mesmo tempo 
profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora (BOSSI, 1994, p. 46-47). 

Sendo assim, os locais de formação das alfabetizadoras são parte integrante da 
construção social da concepção de alfabetização da criança. Desde o nascimento, elas 
estão, através das relações sociais, elaborando suas concepções e se formando como 
alfabetizadoras. E, através das entrevistas, conseguimos identificar a influência do 
método Global na formação delas. 

Quatro alfabetizadoras entrevistadas fizeram o Curso Normal no Colégio Nossa 
Senhora das Lágrimas, localizado em Uberlândia, próximo ao Grupo Escolar Bom 
Jesus. Apenas Mancini realizou o Curso Normal no Colégio Imaculada Conceição, em 
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Tupaciguara. Assim, identificamos algumas questões relevantes das práticas das 
alfabetizadoras e, para entendermos tais práticas a história do Grupo Escolar Bom 
Jesus, foi importante, à medida que explicita os ideais representados naquele Grupo, 
baseados no lema “ordem e progresso” os quais corporificaram os símbolos e valores 
da pedagogia moral e cívica. Apesar de a criação do Grupo Escolar Bom Jesus ter 
acontecido apenas em 1955, ele ainda reproduzia as propostas dos primeiros grupos 
escolares que eram: educar no sentido de civilizar, moralizar e higienizar os seus 
alunos. A escola representava com afinco  os ideais da República Brasileira. 

Entender a história político-educacional no Brasil durante os anos de 1955 a 1971 
auxiliou na análise das práticas das alfabetizadoras, pois as práticas não são isoladas e 
externas à sociedade, mas sim representações de cada alfabetizadora sobre a sua 
realidade dentro da sociedade. Dessa forma, contextualizamos o cenário político-
educacional brasileiro, a partir da década de 20, a fim de identificarmos as concepções 
que permearam a elaboração e promulgação da Lei Orgânica do Ensino Primário – 
Decreto Lei nº 8.529. E percorremos este cenário até o ano de 1971, ano da 
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional nº 5.692, sendo que 
esta lei extinguiu a denominação Grupo Escolar e modificou a estrutura educacional. 
Assim, escolhemos o ano de 1971 para encerrar este estudo, pois marca uma nova 
política educacional. 

Durante o período em estudo identificamos algumas políticas de produção do livro 
didático, porém não havia programas de distribuição deste material, assim o governo 
não distribuía cartilhas nos Grupos Escolares e, apesar de o Decreto-Lei nº 8460 de 
1945 determinar que a escolha do livro didático deveria ser função do professor, isso 
não acontecia no Grupo Escolar Bom Jesus. Segundo as alfabetizadoras Aguiar, 
Bezerra, Zacarias e Mancini, os livros didáticos eram escolhidos pela direção da escola. 

De acordo com os documentos encontrados e com as leis vigentes no período em 
estudo, a primeira dedução que tivemos foi a de que, no período de 1955 a 1971, dentro 
do Grupo Escolar Bom Jesus, o processo de alfabetização infantil seguia os moldes 
ditados pelo Programa de Ensino Primário Elementar de Minas Gerais. 

A partir da formação dessas alfabetizadoras poderíamos pensar que todas 
trabalharam o método Global, já que o mesmo foi difundido com ênfase durante o 
período em que as elas cursaram o Normal. Porém, ao analisarmos suas práticas, a 
partir das entrevistas realizadas, identificamos que se pregava a utilização do método 
Global, mas poucas alfabetizadoras realmente conseguiam alfabetizar com tal método. 

Os manuais das cartilhas O livro de Lili e As Mais Belas Histórias apresentavam o 
verdadeiro tratado sobre o método Global, discorrendo sobre todas as etapas e 
procedimentos para implementação desse sistema. Tais procedimentos também eram 
comuns ao Programa de Ensino. Como os três materiais seguiam as ideias de Lucia 
Casasanta, já que dois foram escritos por ela e O livro de Lili por uma aluna sua, esses 
materiais defendiam o Método Global e ensinavam a alfabetizadora a trabalhar com 
ele. 
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Todos os indícios encontrados nos levavam a acreditar que o método global teria 
sido utilizado em sua totalidade no Grupo Escolar Bom Jesus por todas as 
alfabetizadoras, porém nas suas narrativas identificamos que, na prática, elas 
utilizavam o método silábico ou alfabético. Assim, as entrevistadas afirmaram que 
alfabetizavam com os pré-livros (cartilhas do método global), porém todas admitiram 
que quando o aluno não conseguia aprender pelo método global, elas trabalhavam com 
o método silábico ou alfabético. 

Além disso, duas alfabetizadoras disseram que antes de começar a trabalhar com 
o pré-livro, sempre faziam uma preparação do alfabetizando. Essa preparação 
consistia em ensinar para os alunos as vogais, consoantes e as sílabas. Dessa forma, 
quando iniciavam o pré-livro, a criança já reconhecia as sílabas e conseguiriam 
aprender a ler fluentemente. 

As outras alfabetizadoras narram também sobre o período preparatório, 
exemplificaram o que elas faziam nessa etapa da alfabetização: 

Eu tenho um caderno aí que era do período preparatório que eu achava muito 
bom. Nas escolas, numa época, primeiro a gente dava o período preparatório que 
era como se fosse... deveria ser usado hoje no pré, e agora já tem o primeiro ano 
introdutório. Eu guardei com muito carinho porque agente tinha um programa 
do Estado. Eu tenho um caderninho se você quiser, eu te mostro. Olhe: 
correspondência - fazer correspondência de um desenho ao outro, traçar por 
cima do pontilhado, vários tipos dessas atividades, até mesmo com gravuras ou 
a gente fazia a mão a gente fazia um joguinho para cada aluno (PAFUME, 2010). 

Apesar de relatar que seguiam a sequência do Programa de Ensino, as atividades 
descritas pelas alfabetizadoras são características do método sintético. Apenas as 
alfabetizadoras Bezerra e Mancini narraram explicitamente a preparação como o 
método sintético, para depois trabalhar com o analítico 

O Grupo Escolar Bom Jesus foi considerado uma das melhores escolas de 
Uberlândia, durante um longo período. Localizado no centro da cidade, sempre foi 
frequentado por alunos de famílias abastadas do município, porém, em pequeno 
número, teve também no seu corpo discente algumas crianças de baixa renda. 

A senhora Nilza Guimarães, esteve à frente da direção do Grupo Escolar durante 
todo o período pesquisado e com pulso firme, dirigiu a escola nos moldes do Programa 
de Ensino de Minas Gerais, sempre trabalhando e enaltecendo as questões cívicas e a 
higiene. 

Assim, podemos elucidar que o grupo escolar seguiu as orientações do governo 
mineiro, porém dentro da sala de aula, cada alfabetizadora deu o seu significado ao 
programa, sempre tendo algumas questões comuns a toda a escola. Como por 
exemplo, o ensino de ciências, o estímulo à leitura e à higiene dos alunos.  Como afirma 
Mancini: 
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Tínhamos que tirar os piolhos. Lá, nós dávamos banho tirávamos os piolhos 
passávamos remédio na cabecinha, fazíamos tudo. Éramos mãe na parte de 
higiene. Mas como a escola era central, tinha muitos alunos filhos de famílias 
abastadas, mas tinha os pobres também (MANCINI, 2010). 

Destarte, ao se tratar das questões metodológicas da alfabetização, identificamos 
que os documentos são diferentes das práticas. As alfabetizadoras sempre afirmavam 
o que o Programa de Ensino determinava, mas quando relataram como eram suas 
aulas, elucidamos que o método utilizado para alfabetizar os alunos foi o tradicional, 
silábico ou alfabético. 

Por isso, por todo o período deste estudo sempre se utilizaram duas cartilhas: uma 
do método Global e outra do método silábico ou alfabético. A cartilha Caminho Suave, 
que consideramos do método sintético, esteve presente por todo o período em estudo, 
sendo utilizada para alfabetizar aqueles alunos que não conseguiam acompanhar o 
método Global. Segundo as alfabetizadoras entrevistadas, para trabalhar o método 
Global, o aluno tinha que ser dedicado, caso contrário, ele não conseguia aprender. Se 
isso acontecesse, elas recorriam ao método Silábico. 

Então muita gente trabalhava com o método Global, mas outras com o método 
silábico ou o método alfabético, quase ninguém trabalhava com o método 
alfabético, mas eu tive colega que trabalhou. Então ficava assim, à escolha do 
alfabetizador e a diretora acompanhava com a vice-diretora para ver se estava 
dando resultado. Se não desse, pedia para mudar, mas se desse resultado, ela 
deixava porque, dependendo da pessoa, ela se adapta mais àquele processo 
(PAFUME, 2010). 

Na minha época, as cartilhas que utilizei funcionavam muito bem, porque eu fui 
preparada para trabalhar com o método. Porque eu trabalhei muito pouco com 
o Global. Cheguei a trabalhar por um ano. Porque se a criança tiver um início 
como tem hoje, aquelas que vêm do prezinho, assim não teremos dificuldade para 
trabalhar com o método Global. Agora, as crianças que nos recebíamos naquele 
momento, não sabiam nada, por isso o método silábico era o melhor (MANCINI, 
2010). 

Podemos inferir que, ao longo desses 16 anos pesquisados, o método Global, 
na forma idealizada por Lúcia Casasanta e pelo Programa de Ensino Primário 
Elementar, não foi trabalhado nesse Grupo Escolar, pois ele sempre foi 
acompanhado do período preparatório, no qual as alfabetizadoras ensinavam as 
sílabas para que, ao entrar no pré-livro, as crianças não ficassem com tamanhas 
dificuldades de acompanhamento em sala de aula. Dessa forma, o pré-livro 
funcionava como o livro de leitura, no qual a criança iria treinar e melhorar a sua 
leitura, interpretação e vocabulário. 
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Na concepção das alfabetizadoras, no período de alfabetização, todos os alunos 
deveriam ler com fluência, sem soletrar as palavras e ainda escrever corretamente. 
Dessa forma, a criança que terminava a primeira série do ensino primário deveria 
escrever e ler corretamente. Assim, era cobrado de todos os alfabetizandos uma 
grafia correta. E sempre com a supervisão da diretora ou da vice-diretora. Tomava-
se a leitura, pois se o aluno não lesse bem nem escrevesse ele não poderia passar 
para a segunda série do ensino primário. 

Os resultados desse estudo mostram que as alfabetizadoras do Grupo Escolar 
Bom Jesus dedicaram-se ao processo de alfabetização, empenharam-se em ensinar 
a ler, escrever e valorizar os procedimentos básicos de higiene pessoal, bem como 
divulgaram a moral e o civismo.  
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RESUMO  

Este trabalho tem como propósito apresentar o resultado de um estudo sobre as 
representações sociais de Teresa Margarida da Silva e Orta, autora oitocentista, acerca 
do papel da mulher em seu livro Aventuras de Diófanes, que tem como enredo a saga 
de uma família real de Tebas, que foi vítima de uma tormenta e de um ataque de piratas 
no Mar Egeu, quando estavam se dirigindo à ilha de Delos, para celebrarem o 
casamento de sua filha com o príncipe daquele domínio. O resultado de nossa 
investigação aponta que Horta, sendo uma mulher do século XVIII, ratificava os 
valores religiosos e de decoro que deveriam ser observados pelas mulheres de seu 
contexto histórico social, entretanto ela inovou ao descontruir os argumentos vigentes 
na época, em relação à inferioridade da mulher, ao mostrar sua capacidade intelectual 
como autora e, portanto, entrar no cenário da hermenêutica literária, e preconizar que 
as mulheres deveriam fugir do ócio e buscar instruir-se através das ciências e da 
literacia. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Educação, mulher, século XVIII. 
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1.  INTRODUÇÃO  

A mulher brasileira permaneceu por séculos sem ter o direito à educação formal. 
Segundo Ribeiro (2000), durante 322 anos, de 1500 a 1822, período correspondente 
à colonização portuguesa, a educação da mulher foi direcionada apenas a prepará-la 
para exercer sua função doméstica, ou seja: cuidar do marido, dos filhos e da casa. 
Somente os homens recebiam a instrução da arte de ler e escrever que era 
proporcionada pelos padres jesuítas. Ou seja, ao contrário das mulheres, eles recebiam 
instrução para estarem preparados para cuidar dos negócios do pai, tendo, portanto, 
o direito de mandar e decidir, enquanto que as mulheres lhes deviam total obediência 
e submissão. 

Porém, como em diversos momentos da História, tanto no Brasil quanto em 
Portugal e em outros países, sempre existiam as mulheres transgressoras das normas, 
aquelas que se insurgiam contra as formas de opressão, repressão e controle do poder, 
as quais eram submetidas. Muitas dessas mulheres lutaram em prol dos seus próprios 
pensamentos e interesses pessoais e coletivos. Infelizmente, muitos dos feitos 
históricos das mulheres brasileiras não foram registrados pela história oficial. Assim, 
como, por exemplo, apesar da proibição da mulher ao acesso à arte de ler e escrever, 
durante o período colonial brasileiro, algumas indígenas conseguiram burlar as 
normas e aprenderam a ler e escrever. Ainda segundo Ribeiro (2000), há indícios de 
que Catarina Paraguassu, uma índia, conhecida como Madalena Caramuru, tenha sido 
a primeira mulher brasileira que foi alfabetizada no Brasil, pois há o registro histórico 
da data da carta que ela escreveu ao padre Manoel de Nobrega: dia 26 de março de 
1561. Porém, como muitos outros registros relacionados à mulher, este foi 
pouquíssimo divulgado. Já mencionamos, mas vale reiterar que registros relacionados 
à história da mulher brasileira foram silenciados ou poucos divulgados pela história 
oficial. Entretanto, por meio do campo da história cultural novos conhecimentos estão 
sendo reconstruídos e ressignificados, favorecendo, assim, novas possibilidades de 
pesquisas de fenômenos, anteriormente ignorados.  

Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo apresentar as representações 
sociais da escritora, luso brasileira, Teresa Margarida da Silva e Orta sobre a educação 
da mulher do século XVIII, no seu livro Aventuras de Diófanes, escrito em 1752, 
período histórico no qual as mulheres não tinham o direito à voz. Trata-se, portanto, 
de uma obra inédita, pois foram pouquíssimas as mulheres que eram capacitadas 
intelectualmente para escrever um livro naquela época. Ressaltamos que, apesar de 
ser considerado por vários autores, como o primeiro romance em língua portuguesa, 
este livro é praticamente ignorado, até mesmo por muitos estudiosos da literatura. 

Considerando que os conhecimentos históricos são construídos a partir de 
diferentes representações do passado e que as fontes documentais que os alicerçam 
também representam diferentes formas de compreensão de mundo, buscamos 
analisar as representações da autora sobre a sociedade da qual ela fez parte. Assim, 
através de alguns recortes do trabalho de Orta, procuramos entender o pensamento 
daquela mulher oitocentista sobre alguns tópicos que eram considerados importantes 
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na sua geração. Em outras palavras, nosso interesse foi conhecer as representações 
sociais de uma mulher brasileira, do século XVIII, bastante intelectualizada, portanto, 
singular dentro do seu contexto histórico social, que evidentemente fazia parte do sexo 
considerado imbecil, e, destarte, assimilou o seu contexto cultural, mas por meio da 
literacia desenvolveu seu pensamento crítico.  

Nessa perspectiva, a pergunta norteadora da nossa investigação é a seguinte: quais 
são as principais representações sociais de Orta em Aventuras de Diófanes? 

Este texto está dividido em quatro partes: literacia e representações sociais; alguns 
dados biográficos da autora; breve resumo do livro de orta; e as representações sociais 
de Orta em Aventuras de Diófanes.  

 
2. LITERACIA E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

A literatura é uma aliada da história, pois como afirma Chartier:  
As obras de ficção, ao menos algumas delas, e a memória, seja ela coletiva ou 

individual, também conferem uma presença ao passado, às vezes ou amiúde mais 
poderosa do que a que estabelecem os livros de história. (CHARTIER 2009, p. 2). 

 Ela tem se destacado como uma das vertentes da história cultural, que investiga 
como as pessoas se apropriaram de suas próprias representações para produzir seus 
textos. Ou seja, através da escrita os historiadores têm condições de compreender 
como pessoas ordinárias atribuíam sentido às suas próprias experiências de vida e dos 
seus contemporâneos, enfim ao seu universo social. As práticas narrativas, como 
salienta Burke (2008), proporcionam pistas importantes sobre o mundo no qual foram 
produzidas, favorecendo, portanto, novos olhares sob uma determinada cultura. Pois, 
o passado do homem dificilmente pode ser compreendido na sua plenitude, tais quais 
os eventos realmente aconteceram. Em outras palavras, como não há possibilidade de 
se reviver o objeto de estudo da História, as escritas produzidas pelos historiadores 
não representam uma reconstrução exata dos eventos históricos.  Isso significa dizer 
que não existe uma interpretação primorosa e consensual do passado. Naturalmente, 
que em qualquer contexto histórico, sabemos que um autor de uma obra literária usa 
a sua imaginação para transmitir as suas mensagens, o que se constitui como uma 
característica da literatura, porém, ela é sempre inteligível para os leitores aos quais 
ela foi dirigida. Nessa perspectiva, como bem coloca Chartier:  

Algumas obras literárias moldaram, mais poderosamente que os escritos dos  
historiadores, as representações coletivas do passado. (CHARTIER, 2009, p. 25).  
Assim, nossa interpretação metodológica da obra de Orta leva em consideração a 

noção de representação proposta por Chartier (2009), que sublinha a importância de 
ultrapassar os limites da análise das ideias e do discurso para adentrar o nível das 
representações dos sujeitos. Nessa perspectiva, este estudo buscou destacar como Orta 
utilizou elementos de literacia para tentar contribuir com o processo educacional das 
mulheres de sua contemporaneidade. Nossa interpretação metodológica do referido 
livro leva em consideração os conceitos de representação social e de literacia, pois 
acreditamos que a aplicação destes conceitos pode ajudar a entender o pensamento 
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desta mulher oitocentista, bastante intelectualizada, portanto, singular para a época, 
sobre a condição social das mulheres no século XVIII.  

O conceito de representação social nasceu na sociologia, nos estudos de Durkheim 
(1989) sobre religião. Ele mostrou que fenômenos sociais não podem ser explicados 
através de estudos sobre o indivíduo, pois este não é responsável pela criação de uma 
língua ou uma religião, ou seja, da cultura. Moscovici (1990) aprofundou o 
pensamento de Durkheim ao conceituar representações sociais como fenômenos 
múltiplos, que podem ser observados tanto em termos das complexidades individuais 
quanto coletivas, em outras palavras envolve o lado social e psicológico do sujeito.  

O termo literacy, em inglês, e literacia e letramento em português de Portugal e do 
Brasil respectivamente significa, de acordo com Soares (2006) o estado ou condição 
que assume aquele que aprende a ler e escrever. De acordo com Street (1993), o 
enfoque ideológico do termo sugere que as práticas de literacia estão 
indissoluvelmente associadas às estruturas culturais e de poder da sociedade. 
Podemos afirmar que o significado de literacia varia através dos tempos e das culturas 
e que subjacente a este conceito insere-se a ideia de que a leitura e a escrita acarretam 
consequências cognitivas, culturais, sociais, políticas, e econômicas, tanto para a 
sociedade quanto para o indivíduo que aprende a usar essas habilidades linguísticas.  

Partindo destes dois conceitos, podemos afirmar que Orta, tendo uma condição 
intelectual privilegiada, como mulher oitocentista, representava o mundo social das 
mulheres de sua época de forma diferenciada da maioria dos sujeitos de seu tempo. 
Ou seja, os seus elementos de literacia lhe possibilitavam assimilar conhecimentos de 
natureza transformadora, que a levou a torna-se crítica, reflexiva, agente do seu 
próprio destino.  

Nessa perspectiva, acreditamos que a abordagem metodológica, que se insere no 
campo da História Cultural coaduna-se com a interpretação literária do nosso corpus. 
Salientamos que se trata de um livro que tem estado ausente do cânone literário 
brasileiro e que apesar dos avanços nas áreas da “história e literatura”, “estudos de 
gênero” e “mulher e literatura”, ainda há uma lacuna significativa no que tange estudos 
sobre Orta e seu trabalho literário. 

 
3. ALGUNS DADOS BIOGRÁFICOS DA AUTORA 

Teresa Margarida da Silva e Orta nasceu em São Paulo no final de 1711 ou no início 
de 1712, foi filha do português José Ramos da Silva, um comerciante que enriqueceu 
no Brasil, e da brasileira Catarina de Orta, e foi irmã do escritor Matias Aires. Orta 
escreveu seu livro Aventuras de Diófanes em 1752; durante muito tempo sua obra foi 
atribuída a Alexandre de Guimarães. Ainda criança, aos cinco ou oito anos de idade, 
foi morar em Portugal com seus pais e irmãos, e nunca mais voltou ao seu país de 
origem. Entrou para o Convento das Trinas, porém passou pouco tempo. Ainda 
adolescente casou-se, contra a vontade do pai, que a deserdou, pois seu marido era um 
homem de classe social inferior a sua. Ela contribuiu com o Marquês de Pombal nas 
querelas contra a Companhia de Jesus. Porém, posteriormente, em 1770, estando 
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viúva e sendo avó, foi presa no Mosteiro de Ferreira de Alves, a mando do próprio 
Marquês de Pombal. Permaneceu presa por sete anos; o motivo de sua prisão ainda 
permanece desconhecido. Foi libertada pela rainha D. Maria I, a quem havia escrito, 
inumeras vezes, pedindo a sua libertação.  No cárcere ela escreveu diversos poemas e 
manteve correspondência com políticos e escritores.  Faleceu em 1793.  

 
4. BREVE RESUMO DO LIVRO DE ORTA 

O local escolhido pela autora para cenário dos seus personagens foi a Grécia e a 
sua circunvizinhança. O rei e a rainha de Tebas, Diófanes e Climinéia, juntamente com 
seus filhos Almeno e Hemirena, navegando rumo a Delos, no período dos jogos 
públicos daquela ilha, para a realização do enlace matrimonial de sua filha com o 
Arnesto, príncipe daquele domínio, foram vítimas de uma tormenta que dissipou a 
esquadra real, que, posteriormente, foi atacada por piratas em Argos. Na batalha, 
Almeno, o filho jovem e valente do casal imperial, foi assassinado, na presença dos 
pais, que, juntamente com Hemirena, foram subjugados, aprisionados e vendidos, 
separadamente, como escravos. A partir de então, todos os personagens passam por 
situações bastante infortunas que os obrigam a esconder suas verdadeiras origens e 
assumirem novas identidades como forma de autopreservação. Após conseguirem 
vencer várias intempéries, graças as suas virtudes, eles se reencontram e voltam para 
casa. 

É interessante destacar que Orta era conhecedora da mitologia grega, portanto, 
não foi por acaso que ela escolheu o universo grego como lócus de sua literatura. A 
exemplo da tradicional Latona, seus personagens tinham como destino Delos e 
também foram perseguidos no mar Ergeu, considerado o sítio sagrado de Apolo e de 
Artemis na Antiguidade Clássica. 
 

   5. AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ORTA EM AVENTURAS DE DIÓFANES  

Teresa Margarida da Silva e Orta nas suas de Aventuras de Diófanes assume o 
papel de guardiã dos valores e preceitos aplicados e valorizados na sua época, assim 
sendo, podemos dizer que sua obra tem um cunho pedagógico.  

Para compreender o trabalho literário de uma mulher estabelecida no século XVIII 
é mister entender o local que possibilitava suas reflexões e impulsionava sua escrita. 
Enfatizamos que já no prólogo, ela deixa clara a sua conscientização sobre a crença na 
inferioridade do gênero ao qual pertence, ao dizer: 

(...) e como em toda a matéria pertence aos sábios advertir imperfeições, quando 
reparares em erros, que desfigurem esta obra, lembre-te que é de mulher, que 
nas tristes sombras da importância suspira por advertir a algumas a gravidade 
de Estratônica, a constância de Zenóbia, a castidade de Hipona, a fidelidade de 
Polixena, e a ciência de Cornélia. (Orta 2014, p. 2).  
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Percebemos sua ironia, pois, com seu nível intelectual, Horta sabia perfeitamente 
que não era o fato de ser mulher que a tornava menos capacitada para escrever uma 
obra literária. Logo, ela tinha consciência de que o fato de ser mulher e se tornar 
escritora, na sua época, lhe conferia uma posição particular no seu meio social, até 
porque numa sociedade fortemente androcêntrica, uma mulher escritora era algo 
singularíssimo para a época. Nesse sentido, podemos perceber que ao se “desculpar” 
pela sua suposta “inferioridade” na escrita, ela estava sendo irônica, pois era 
consciente de que não era normal uma mulher sair da esfera doméstica para adentrar 
a seara literária, que era praticamente exclusiva do homem. Em outras palavras, ela 
sabia que estava quebrando tabus. 

Como integrante do seu universo social e, particularmente, como leitora de 
filosofia, naturalmente Orta, conhecia as ideias de muitos filósofos iluministas, do 
Século XVIII, que eram convencidos de que a mulher tinha capacidade de raciocínio 
inferior ao do homem; aliás, esta convicção já vinha de séculos atrás, pois de acordo 
com Scott (2001) a Querelle des Femmes foi um debate literário, e filosófico, entre os 
homens, ocorrido no século XV, que teve como meta colocar em discussão as 
capacidades intelectuais e amorosas das mulheres. 

Salientamos que de acordo com Rousseau (1999), as mulheres tinham a obrigação 
de aprender a serem mães e esposas, porque se tratava de uma lei da natureza. Ele 
preconizava que elas não deveriam ter muita liberdade e que as qualidades femininas 
deveriam ser aprendidas desde tenra idade.  

Assim, os poucos textos que eram escritos por mulheres eram classificados como 
de qualidade inferior. Essas ideias eram transmitidas culturalmente, através das 
instituições sociais, de forma universal, e, por conseguinte, contribuíram para edificar 
a visão androcêntrica e patriarcal no mundo. Podemos afirmar, portanto, que através 
da produção da sua obra literária, Orta estava evidenciando a inveracidade do 
pensamento filosófico dominante da época e mostrando que não seria subjugada pelo 
sistema vigente da época. O conhecimento que ela adquiriu através da filosofia lhe 
permitiu aprofundar sua visão de mundo. Após suas escusas, ainda no prólogo, ela 
acrescenta: 

Não estranhes que em uma serrana coubessem soberanos pensamentos, pois 
sabes que em uma Aldeia nasceu Pirro, que venceu os Epirotas; em outra Cipião, 
que venceu os Africanos; em outra Otávio, que venceu os Germanos; e em outra 
Tito, que venceu os palestinos: mas no caso que a enchente das críticas 

engrossem tanto, que cheguem a sátira, nem assim creias que me chegarão à 
notícias, porque vivo na minha choupana vizinha da Serra das Estrelas, aonde 
não chegam novidades da Corte; mas se houver quem se resolva a maltratar-me,  
eu lhe respondo com Demétrio, quando lhe perguntou Lâmia, porque estava 
triste, e não falava? Dizendo: Deixa-me, que eu faço bem o meu ofício, calando, 
como tu o teu, falando; e se a discrição degenerar, sendo ingrata às intenções  
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esta obra, a infâmia de ser tal terei por satisfação do meu agravo. (Orta 2014, p. 
3).  

Percebemos, que Orta já apresenta uma defesa para as possíveis críticas que 
emanariam do seu trabalho, pois suas palavras apresenta um tom incisivo e defensivo. 
Interessante ressaltar que ela especifica o lugar onde morava, e, por conseguinte, a sua 
posição social pouco privilegiada; ela já havia sido deserdada pelo pai e levava uma 
vida modesta, sem luxo.  

Em Aventuras de Diófanes, Orta é muito obstinada a zelar pelos bons costumes e 
o decoro de sua sociedade, inclusive observa-se que ela, ao escrever este livro, teve 
como público alvo as mulheres da corte portuguesa. Possivelmente, pretendeu se 
endereçar as mulheres mais favorecidas da corte porque estas pertenciam à camada 
social que possuia, de alguma forma, a oportunidade de serem instruídas a ler e 
escrever; e também podemos inferir que a autora pretendia incentivar outras 
mulheres, de seu tempo, a seguir o seu exemplo intelectual. 

 Mesmo tendo consciência de que a educação feminina estava direcionada 
unicamente aos afazeres domésticos, ela deixa implicito que a mulher tinha tanto 
direito quanto o homem de ter uma formação instrucional. Ao criar Hemirena, a sua 
personagem principal, como uma mulher instruída na música, poesia e em 
astronomia, Orta produziu o seu protótipo de mulher ideal, uma mulher instruída e 
uma filha que proporciona alegria aos pais, pois no seu prólogo ela, também, enfatiza 
“o prazer dos pais, que chegam a ver bem sazonadas os frutos da boa educação”. É 
significativo o fato de a autora dotar sua personagem principal com a educação que ela 
própria recebeu. 

Suas mensagens, às mulheres da corte, visavam combater os excessos dos 
comportamentos que ela considerava como futilidades e ociosidade que seriam 
causadores das más paixões. Quando Barnélia pergunta a Delmetra, por ocasião do 
debate coletivo ocorrido nas festividades do casamento de Learco com Olímpia, qual 
seria o pior trabalho das mulheres na Corte, esta responde: 

A eleição das cores, com que pintam a formosura (respondeu Delmetra), pois 
gastam a maior parte do dia em contínuas transformações, sem chegarem a 
conhecer que o natural lhes está melhor; e assim passam de desejo a desejo, 
querem, e não querem, mancham-se, e desmancham-se; fazendo-se aborrecer de 
perto, as que se fizeram amar de longe; e sem parecerem de manhã as que são à 
tarde, não têm mais constante estado que em conservarem aquela indiscreta 
opinião. (ORTA 2014, p. 28). 

As preocupações com a beleza, associada aos vícios, representavam para Orta 
atividades inúteis, que podiam se tornar perigosas, pois podiam despertar paixões 
avassaladoras. Contextuando o pensamento de Orta na realidade do Século XVIII, 
destacamos a visão do corpo feminino da época, que era considerado como uma 
variante deformada do corpo masculino, assim, o corpo da mulher era visto como uma 
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versão deformadora do corpo do homem, alguma coisa incompreensível e misteriosa, 
que era associado ao demônio. Nesse sentido, o recato, o silêncio e a sobriedade era 
algo imprescindível à mulher. 

(...) porque muitas ignoram que a formosura do rosto apenas nasce, tem mil 
contrários, que a arruínam, que só faz cara ao tempo, e aos trabalhos, a que 
consiste em um espírito aprazível, e modesto, que com suavidade as faz amáveis, 
e tão poderosas, que confundem a ousadia, tiram as armas ao atrevimento, e 
triunfam dos rendidos, sem mais trabalho que recomendarem-se ao silêncio, que 
costuma alegar a seu favor. (ORTA 2014, p. 28). 

A sexualidade feminina era uma força demoníaca que deveria ser reprimida, 
controlada e dominada. Desta forma, se acreditava que a nefasta negatividade que 
atuava, constantemente, sobre as mulheres seria vencida através da fé cristã, assim era 
preciso mantê-las castas ou fazê-las esposas e mães através do casamento, que eram 
arranjados entre as famílias. Portanto, o enquadramento submisso da mulher se 
consolidava através da família; era necessário fazê-las mães ou religiosas. Nessa 
conjuntura, a mulher prestigiada e respeitada na sociedade era aquela que evitasse os 
arrebatamentos das paixões. Assim, o recato, o silêncio, a religiosidade e o trabalho 
eram as ferramentas que Orta acreditava ser necessários para vencer aquele mal. 
Assim, em todo o romance, através de vários personagens e situações, nos deparamos 
com a apologia ao recato e ao decoro. 

É interessante destacar que ao narrar o casamento da bela pastora Olímpia com o 
velho Learco, Orta apresenta uma situação comum na sua tradição cultural: uma 
jovem se casar com um homem idoso em obediência aos pais. A autora enfatiza, 
através de uma de suas personagens, a infelicidade que muitos casamentos acarretam 
às mulheres, e ela não economiza críticas aos homens. Quando perguntam a Delmetra 
sobre qual seria o maior trabalho das mulheres casadas, esta responde: 

Os maridos impudentes (lhe respondeu); e é tão grande a infelicidade das 
mulheres. (...) de coléricos passam a furiosos, que quando vêm para casa dão nos 
filhos, gritam com as mulheres, descompondo-as de feias, e mal procedidas. 
(ORTA 2014, p. 28). 

Contudo, a despeito de transparecer ser uma zelosa dos costumes de sua 
sociedade, a autora discorda dos locais reservados à educação das mulheres. Em 
diversas partes do livro, ela destaca que a mulher deve, de acordo com suas 
possibilidades, se dedicar a leitura. Ou seja, ela leva o leitor a refletir sobre o papel 
social da mulher, que em sua opinião deveria ir além do casamento e da maternidade. 
E é interessante observar que suas personagens femininas, em diversas partes do 
texto, dirigem suas falas a outras mulheres. 

Há mulheres na Corte, que em oitenta anos, que viveram, nunca tiveram mais 
aplicação que a dos seus enfeites; e é cousa lastimosa que deixemos de 
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enriquecer-nos dos conhecimentos necessários com a leitura de bons livros, que 
são companheiros sábios de honesta conversação. Nós não temos a profissão das 
ciências nem obrigação de sermos sábias; mas também não fizemos voto de 
sermos ignorante. Há mulheres, que em acabando os primeiros cumprimentos já 
não querem mais que dizer mal, e falar em enfeites, e outras semelhanças 
ninheiras; estas fora melhor que aprendessem a calar, se não sabem tratar 
conveniente; não digo que sejam sábias como as Musas e Sibilas; mas que 
conforme sua esfera, e possibilidade, se apliquem às ciências. (ORTA 2014, p. 28). 

Em outras palavras, preconizar a leitura para as mulheres como forma de lhes tirar 
do lugar comum significa incentivá-las a ir de encontro ao regime androcêntrico e 
patriarcal, que mantinha a mulher sob a tutela do homem, fosse como filha ou esposa. 
Ao mesmo tempo, em que Orta demostra ter ideias avançadas para a educação 
feminina, ela também é cautelosa quanto ao tipo de leitura que de fato contribuiria 
para a educação da mulher na sua sociedade. Discorrendo sobre a questão colocada, 
na festa de núpcias, a personagem acrescenta: “Nem digo que seja útil o lerem toda a 
casta de livros, pois são perniciosos os que tratam das paixões”. Naquele momento 
histórico, havia os romances, nos quais eram encontrados belos enredos amorosos. 
Provavelmente, é este tipo de leitura que a autora desaconselhava, pois acreditava que 
o excesso de sentimentalismo não contribuía para desenvolver o senso critico das 
mulheres.  

Vale ressaltar que ao criar um romance no qual o enredo gira em torno de uma 
trágica separação familiar, destacando o assassinato de um filho na presença de seus 
familiares, Horta foi, provavelmente, inspirada pelas cenas às quais assistiu no Brasil, 
quando criança, pois ela escreveu: 

Não se ouviam naquele desembarque mais que os lastimosos clamores ao céu, 
com que uns se lembravam dos que havia deixado, e outros horavam sua triste 
escravidão. Diófanes e Climinéia (a quem mais magoava a filha, que levavam) 
com inexplicável conformidade a dispunham, para trocar os descansos pelas 
fadigas; e Hemirena discretamente aflita animava a mãe, dizendo: Suspendei, 
Senhora, as correntes do amargo pranto, se acaso mais vos afligem a meu 
respeito os pesados grilhões da escravidão: nem seja cruel despertador do vosso 
cuidado a periga idade, em que me vedes; que eu juro aos Deuses, que me 
sustentam, fazer sempre ações dignas de quem teve lugar nas vossas entranhas. 
(ORTA 2014, p. 4). 

Posteriormente na narrativa, quando Argenéia pergunta a Hemirena se ela havia 
sido bem tratada quando era escreva ela responde: “(...) ali iam todos ver-me, como se 
fossem bicho de feito estranho, trazido dos mais remotos confins do Mundo”. 
Acreditamos que as imagens dos mercados de escravos, nos quais africanos, 
subjugados por tribos rivais em seu próprio continente, eram trazidos como escravos, 
vendidos e separados dos seus familiares devem ter servido como inspiração para a 
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autora. Ressaltamos ainda que em várias partes do livro há críticas sobre a 
desigualdade social da época. Assim, podemos inferir que a autora era sensível e 
solidária com o sofrimento dos outros. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em sua obra Aventuras de Diófanes, Teresa Margarida da Silva e Orta produz um 
romance direcionado às mulheres da corte portuguesa no qual ela se preocupa em lhes 
transmitir o seu ideário de educação feminina. Assim, Orta apresenta uma série de 
críticas àquelas mulheres, que viviam no ócio ou fazendo coisas que ela considerava 
como futilidades, e procura ratificar os “bons costumes” aplicados no seu meio.  

Mas, por outro lado, se coloca na posição de vanguarda, para a época, ao incentivar 
a mulher a ler e buscar através das ciências a fugir do ócio e melhorar a sua educação. 
Nesse sentido, as representações sociais de Orta sobre o seu contexto histórico se 
coadunam com aquelas da sociedade oitocentista, porém, apesar de ratificar a 
importância da mulher manter-se virtuosa, a autora preconizava que ela deveria 
desenvolver-se intelectualmente, através da leitura. Em outras palavras, Orta se 
insurgiu contra o status quo da mulher na sua sociedade, indo de encontro à educação 
androcêntrica dada às mulheres, cujo obtivo era unicamente prepará-las para cuidar 
do marido, dos filhos e do lar.  
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RESUMO  

Analisar as produções textuais da turma quatro, regida pela professora Judith 
Tranjan, reunidas em uma espécie de portfólio denominado Primeiro Livro de 
Histórias é o objetivo do presente texto. O livro foi produzido em outubro de 1941, no 
Rio de Janeiro, então Distrito Federal, por crianças na fase inicial da alfabetização, o 
qual contém vinte e seis histórias ilustradas com recortes de imagens e assinadas por 
cada aluno que as escreveu. Apesar de cada frase ter sido grafada pelas crianças, 
percebe-se uma escrita padronizada, com uma forma dirigida e ordenada, 
pressupondo limites impostos aos textos redigidos pelos discentes. Nesse sentido, o 
Primeiro Livro de Histórias é reflexo do protagonismo dos alunos ou das intervenções 
da professora? Existia um padrão de aprendizagem da leitura e da escrita considerado 
adequado? As escritas infantis, na qualidade de elementos da cultura escrita, auxiliam 
na compreensão sobre o pensamento pedagógico e as práticas educativas no âmbito 
escolar sobre alfabetização; carregam subliminarmente discursos sobre a criança , 
sugerindo que a infância não é uma categoria natural, mas uma construção histórico-
cultural. 
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1. SOBRE ALGUNS PRECEITOS DE INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO NAS 
PÁGINAS DO PRIMEIRO LIVRO DE HISTÓRIAS 

Las cosas, los objetos, guardan un orden, cumplem una función en el aula, en los 
espacios del colégio, de la escuela o del Instituto. Es un orden convencional, 
impuesto, casual, visible a veces, o bien un sistema de relaciones invisible, 
ordenado, permitido, negociado o desestructurado en otras ocasiones. (Díaz  
2002,p.225). 

Para pensar a constituição do Primeiro Livro de Histórias, é inviável tecer algumas 
interpretações sem considerar a materialidade desse objeto cujo suporte escrito foi 
constituído no espaço escolar. A citação de Hernández Díaz (2002) aponta para a 
relação entre o que um objeto está dizendo com as práticas/pensamentos dos agentes 
da instituição de ensino. Esse vínculo revela alguns aspectos sobre o pensamento do 
professor, sua formação, se está motivado, quais sistemas de comunicação e relações 
são estabelecidos com as crianças e destas entre si, com a direção, responsáveis e 
sociedade, além das diretrizes pedagógicas e organização escolar (2002, p. 226). 
Ainda, de acordo com o que Hernández Díaz (2002) denominou objeto da cultura 
escolar empírica, os materiais feitos de forma artesanal pelos professores e alunos 
espelham a identidade e formas de pensar de um determinado grupo social.  

O Primeiro Livro de Histórias apresenta capa dura encadernada, com desenho de 
flores. O interior foi feito com folhas de cartolina rosa. Na contracapa, escritos à mão, 
encontram-se o nome do portfólio, a turma, o turno, a série e o ano de criação.  

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1 |CAPA ENCADERNADA DO PRIMEIRO LIVRO DE HISTÓRIAS, 1941; FIG. 2 |CONTRACAPA DO PRIMEIRO LIVRO DE 
HISTÓRIAS, 1941; FONTES: CENTRO DE MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA/ISERJ. 

Na primeira página, há um prefácio carinhosamente manuscrito pela docente da 
turma, com caligrafia irretocável, tecendo elogios às composições de todos os alunos e 
aconselhando para que fossem sempre estudiosos. O final apresenta um índice em 
ordem alfabética com o nome do autor, título da história e a página correspondente, 
totalizando vinte e seis alunos que efetivamente participaram da atividade. Há nove 
crianças que estão com o título em branco. Todas as folhas, feitas em cartolina rosa, 
em tamanho A4, estão numeradas desde o prefácio e foram pautadas de forma 
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semelhante a um caderno escolar. As pequenas histórias dos alunos estão escritas a 
lápis e cada uma é ilustrada com uma figura recortada ou um adesivo e auxiliam a 
caracterizar culturalmente esse público que frequentava o primeiro ano da Escola 
Primária do Instituto de Educação do Distrito Federal, na década de 1940.    

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3 |PREFÁCIO ESCRITO PELA PROFESSORA JUDITH TRANJAN, 1941; FIG. 4 |PRIMEIRA PARTE DO ÍNDICE, 1941; FONTES: 
CENTRO DE MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA/ISERJ. 

Já no início do livro, nota-se que atuação da professora Judith junto aos discentes 
demonstra uma mentalidade coletiva, não consciente, de práticas comuns do cotidiano 
da escola, mas reveladoras das convenções da sociedade em relação à alfabetização. 
Na conformação física do livro, o capricho e o esmero aparecem do início ao fim, 
reflexos do pensamento higienista1, pautado no discurso científico e racional daquela 
época. Judith Tranjan foi aluna da professora Orminda Isabel Marques2 no Instituto 
de Educação do Distrito Federal, na Escola de Professores. Conforme Braga (2008):  

Orminda enfatizava sua preocupação com os problemas da escrita, preocupação 
esta que contava com a participação das normalistas da própria instituição que 
ali encontravam um espaço privilegiado para desenvolver a iniciação prática 
para o magistério [...] considerava que a incorporação das condutas corretas - 
de cuidado e asseio – deveriam ocorrer quando o aluno começasse a utilizar as 
técnicas da bela letra em seu dia-a-dia e pudesse demonstrar a apreciação da 
estética por meio da limpeza e organização de tarefas cotidianas. (Braga ,p. 116, 
122)   

                                                   
1 O higienismo pregava desde as últimas décadas do século XIX, a “observância dos preceitos científicos e 
higiênicos no cuidado físico, intelectual e moral da criança.” (CÂMARA, 2014, p. 85) 

2 A professora Orminda Isabel Marques trilhou uma notória trajetória profissional no Instituto de Educação. 
Egressa da Escola Normal da mesma instituição foi indicada por Anísio Teixeira, Diretor da Instrução Pública da 
época para assumir a direção da Escola Primária do Distrito Federal em 1932. Em 1934, assumiu a cadeira da 
disciplina Leitura e Linguagem. Realizou experimentos com a caligrafia muscular, escreveu artigos para a Revista 
Educação da Associação Brasileira de Educação (ABE) e o livro A Escrita na Escola Primária. Publicou também, 
uma coleção de cadernos recomendados para a aprendizagem das técnicas de caligrafia. (BRAGA, 2008) 
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Assim, a organização do portfólio seguiu alguns preceitos pedagógicos 
considerados adequados à formação física, intelectual e moral do “escritor ideal”, 
denotando em sua materialidade física e de conteúdos estreita relação com o 
pensamento higienista sobre a criança organizada, asseada, obediente e estudiosa.  A 
bela caligrafia é marca registrada dos textos dos alunos evidenciando que a professora 
Judith apropriou-se plenamente dos ensinamentos de Orminda Marques na Escola 
Normal.  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

FIG. 5 |HISTÓRIA LILI E O RÁDIO, CRIADA EM 1941; FONTE: CENTRO DE MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA/ISERJ. 

Em Lili e o Rádio, a aluna Maria Celina de Almeida escreveu o seguinte texto: “Lili 
tocou o rádio para a mamãe escutar mas mamãe disse para Lili não tocar o rádio. Lili 
foi desligar o rádio.” (1941, p.30) Considerando que “as significações dos textos, 
quaisquer que sejam, são constituídas, diferencialmente, pelas leituras que se 
apoderam delas” (CHARTIER, 1996, p. 78), podemos elucubrar que o singelo 
manuscrito feito pela discente desvela, dentre outras questões, alguns aspectos das 
relações entre pais e filhos. Ao escrever que Lili desligou o rádio quando ouviu a mãe 
dizer que não poderia “tocá-lo” percebe-se a presença sistemática de uma educação de 
cunho moral oferecida pelo adulto. Ademais, a organização das pautas, a figura bem 
recortada e centralizada e a bela caligrafia também dizem respeito a essa educação 
disciplinadora da criança, a um “modelo de aluno produzido naquele contexto 
específico” (BASTOS, apud MIGNOT, 2014, p. 173).  

 Apesar de mostrar as vivências do cotidiano infantil, com seus jeitos próprios 
de enxergar o mundo, nota-se de forma latente um discurso sobre o que os adultos 
esperavam em relação às crianças: a boa conduta infantil. Além disso, as imagens 
utilizadas para ilustrar os textos apresentam um padrão burguês de infância, com 
crianças brancas, estudiosas e obedientes. 
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FIG. 6 |HISTÓRIA CRIADA POR MARIO AUGISTO EM 1941; FONTE: CENTRO DE MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA/ISERJ. 

A história de Mario Augusto de Castro, intitulada “Bons Meninos”, apresenta os 
seguintes dizeres: “Mamãe tem dois filhinhos. São muito bonitos e muito 
trabalhadores. Educados! De manhã, eles vão ao galinheiro e dão milho às galinhas.” 
(1941, p. 13). Percebe-se que além de ensinar a ler e escrever, a professora Judith 
atentava para esses sujeitos em formação ao trabalhar hábitos e atitudes considerados 
adequados. Além disso, a organização física das páginas e a caligrafia impecável 
pressupunham cuidados com a inteligência, a higiene e a moral.   

Para Pereira e Jobim e Souza (1998, p.28-29), o pensamento da infância sob a 
égide positivista considera a criança na sua incompletude, como um ser que irá se 
revelar no futuro. Nesse sentido, “[...] Caberia então, à educação realizar essa tarefa de 
transformar esses pequenos seres ‘imperfeitos’ em homens dotados de linguagem e de 
logos – futuros cidadãos responsáveis, independentes e autônomos.” Outro tempo 
estava reservado à infância, buscando capturá-la por uma ciência objetiva, como se 
qualquer processo fosse decidido de antemão, visto que o método científico é 
universalizador, unitário, organizado à base de procedimentos não sociais 
evidenciando a racionalização da infância legitimada pelo conhecimento científico. 
(Pereira, Jobim e Souza, 1998) 

 A homogeneidade dos textos escritos dá pistas sobre o modelo de infância 
pensado naquele contexto específico com seus discursos e expectativas em relação às 
crianças. Além da constância de histórias com ensinamento moral, os textos feitos 
pelos alunos apontam para o entendimento de que existia um “padrão de ensino” da 
leitura e escrita, por meio de métodos que pressupunham uma previsibilidade, 
considerando um modelo ideal de aluno no início da década de 1940.  

 O trabalho da professora Judith vai ao encontro das tendências pedagógicas da 
Escola Nova ao preconizar atividades espontâneas, porém, sempre buscando adaptar 
as escritas individuais das crianças ao ambiente que as cerca. Acredita-se que o 
portfólio tenha sido utilizado para uma verificação de aprendizagem da escrita com 
estímulos constantes aos educandos em busca de um comportamento esperado. 
Considerando o viés psicológico que permeava os ideais escolanovistas, quais eram os 
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limites entre o protagonismo dos alunos e a supervisão docente de Judith na escrita 
do Primeiro Livro de Histórias?   

 

2. ENTRE NORMATIZAÇÕES E SUJEITOS ESCRITORES: EXPERIÊNCIAS 
INFANTIS DE ESCRITA ESCOLAR 

[...] embora tenham a capacidade de reelaborar as vivências e sobre elas 
escrever, as crianças têm um menor grau de subjetividade, já que, via de regra, 
suas escritas são disciplinadas e controladas pelo adulto e fruto de uma 
aprendizagem escolar. (Montino apud Mignot, 2014, p. 166). 

Ainda que iniciais, os estudos sobre a participação das crianças na produção de 
textos escritos já trazem singelas contribuições para a história da alfabetização 
delineando práticas pedagógicas omitidas em manuais de ensino para professores, 
livros didáticos e fontes consideradas oficiais.  De acordo com Mignot (2014), a 
infância e as escritas infantis ainda permanecem nas “zonas de sombra” diante do 
certo desprezo das instituições responsáveis pela preservação e guarda desses 
registros. Contudo, um número significativo de pesquisadores têm se debruçado sobre 
as escritas infantis, evidenciando suas manifestações no contexto escolar e demais 
espaços da sociedade. Assim, abre-se uma gama de possibilidades para a investigação 
histórica dessas fontes até então “invisíveis” e inexploradas. 

 Com os princípios escolanovistas a pedagogia ativa passou a ser tendência nas 
salas de aula e justificada como a alternativa mais propícia à constituição de uma 
sociedade moderna, pois baseava-se no método científico. Conforme Xavier (2002), a 
Escola Nova resultou da tentativa de superar a escola tradicional, pautada na 
memorização de conteúdos. Sob a bandeira da renovação educacional, a proposta era 
de oposição entre passado e presente, velho e novo, tradicional e moderno.  As 
atividades centradas nos alunos, com viés prático buscavam promover uma educação 
integral (intelectual, moral e física). Também, se voltavam para a compreensão da 
natureza psicológica da criança, o que orientou a busca de métodos para estimular o 
interesse sem cercear a espontaneidade dos alunos. Nesse sentido, a “Educação Nova 
é entendida como condição essencial para a construção da sociedade moderna.” (p.53) 

O ano de criação do Primeiro Livro de Histórias (1941) faz parte do que Mortatti 
(2000) denominou como o “terceiro momento” da alfabetização, compreendido entre 
os anos de 1920 e 1970. O período é considerado crucial para a constituição da 
alfabetização enquanto objeto de estudo, em sintonia com os ideais de educação 
renovada. Ainda, segundo a autora, o ensino inicial da leitura e da escrita 
gradativamente se “rotinizou”, centralizando-se na psicologia aplicada à organização 
escolar, conferindo um caráter funcional e instrumental à alfabetização. 

 A racionalização dos métodos conferiu um tom científico à alfabetização, 
considerando a criança como objeto de estudo e, inaugurando num certo sentido, a 
preocupação com a aprendizagem do aluno e sua formação. A centralidade na criança 
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estava relacionada a uma nova concepção de infância, reflexo dos estudos sobre a 
psicologia do desenvolvimento infantil:  

[...] disseminaram os princípios e práticas escolanovistas centrados em nova 
concepção de infância e ensino, baseada na psicofisiologia, de que derivava 
novas necessidades: de participação central do aluno no processo de 
aprendizagem escolar; de utilização de métodos ativos de ensino; de 
racionalização do espaço, do tempo, das técnicas e das relações escolares; de 
testes para a medida da inteligência e da maturidade para o aprendizado da 
leitura e escrita. (Mortatti, 2004, p. 64)  

O método analítico passou a ser um modelo mais interessante de prática de ensino 
da leitura e escrita. Nele, o processo de alfabetização iniciava-se com sentenças e 
pequenas histórias, para finalizar nas unidades menores: palavras e sílabas. Opunha-
se aos de silabação e soletração, já considerados arcaicos na época. Ao partir do todo 
para as partes, o trabalho com a sentenciação era considerado “mais lógico e rápido” 
por estar ancorado nos pressupostos racionalistas da ciência moderna. (Magalhães 
apud Mortatti, 2000, p. 81) Sendo assim, Mortatti (2000) utiliza o termo 
“alfabetização sob medida” para caracterizar esse viés dirigido e ordenado proposto 
pela escola, impondo limites às produções dos discentes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

FIG. 6 |HISTÓRIA MARIA E MAMÃE, CRIADA POR IRIA OTTOLINE, 1941; FIG. 7 |HISTÓRIA A LIÇÃO, CRIADA POR LÉLIA TORRES, 
1941; FONTES: CENTRO DE MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA/ISERJ. 

Amplamente utilizadas nos trabalhos produzidos pelos alunos da turma quatro, as 
histórias compostas de pequenas frases dialogam textualmente com os modelos 
prescritos no método analítico: “Maria vai à cidade. Maria vai com a sua mamãe. 
Mamãe vai comprar sapato para a filha.” (1941, p. 24). O texto da aluna Lélia Torres 
também demonstra aproximações: “Abílio vai para o colégio. Antes, ele faz a lição. 
Muito bem, Abílio! Você sabe estudar muito bem.” (1941, p. 26) 

Havia um discurso que pautava-se no nível de maturidade do aluno para o 
aprendizado da leitura e da escrita, tendendo ao controle e homogeneização das 
práticas discentes. Apesar dos favoráveis às concepções da Escola Nova defenderem 
metodologias de ensino baseadas na centralidade da criança, a normatização 
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compreendida no Primeiro Livro de Histórias reproduzia, com efeito, o 
condicionamento da aprendizagem, revelando um “comportamento global” esperado 
das crianças. 

Por situar-se no campo da linguagem, a escrita é uma convenção utilizada por 
diferentes grupos sociais em situação de interação (VINÃO FRAGO, 1996). A 
qualidade dessas interações pode ser afetada quando a alfabetização e as produções de 
escrita são pensadas como “instrumentos de aquisição individual”. Segundo Mignot 
(2014) são necessários alguns cuidados com as escritas infantis por conta dos 
seguintes aspectos:   

É necessário considerar que elas estão sempre, de um modo mais forte ou mais 
tênue, submetidas às normas, ao controle do adulto, sejam os pais, sejam 
professores, e esse controle pode aparecer sob a forma tanto de incentivo quanto 
de correção. 

Tal como em relação aos documentos produzidos por adultos, os produzidos pela 
pena infantil precisam ser perscrutados [...], isto é, seu exame exige pensar no 
sujeito que escreve, nos contextos, nas motivações, nas finalidades, nos modos, 
nos suportes e nos conteúdos da escrita. 

Como os adultos, as crianças também selecionam, elegem, omitem, enfeitam a 
própria vida. Suas escritas são apenas fragmentos de seus modos de ver o 
mundo. Não escrevem sobre tudo o que viveram, não viveram tudo o que 
escreveram. 

As escritas infantis representam para os pesquisadores armadilhas para o olhar, 
uma vez que, como tantos outros documentos, trazem apenas vestígios do 
passado e não o que verdadeiramente aconteceu. São também resultado de 
censura e intervenção [...] (p. 174) 

Nessa perspectiva, os limites e alcances das escritas infantis e práticas docentes 
estão sujeitos às influências afetivas e sócio-culturais. Há um campo simbólico nos 
textos infantis do Primeiro Livro de Histórias com interpretações que serão sempre 
parciais. As vivências particulares dos alunos estão imbricadas nas práticas dirigidas 
e organizadas pela professora Judith Tranjan como se, a todo momento, forjassem 
negociações  entre as experiências individuais e as normatizações do ensino da leitura 
e escrita. Observa-se que a ideia de aluno ativo relacionava-se à centralidade da criança 
na qualidade de sujeito da aprendizagem, mas de acordo com a expectativa do 
professor. Em suma, o Primeiro Livro de Histórias é um produto cultural da escola e 
revela os lugares ocupados pelos alunos da turma quatro e pela docente Judith 
Tranjan. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A “autoria” de um texto infantil pode ter os seus sentidos deslocados se essa 
produção adequar-se somente à preocupação com a caligrafia, com padrões 
ortográficos e gramaticais ou com uma escrita que vá ao encontro dos valores 
ideológicos e morais de grupos específicos (família, igreja, governo). As formas de se 
pensar a criança refletiam no discurso educacional, demarcando os lugares de poder 
entre prescrições de práticas alfabetizadoras e de como essas ações foram constituídas 
no cotidiano da escola, nesse caso, no Primeiro Livro de Histórias. A “pedagogia 
moderna” aplicada por Judith Tranjan preocupava-se com os modos de se ensinar os 
alunos a fim de despertar o seu interesse, mas sempre atuando como mentora, visto 
que as figuras muito bem recortadas e simetricamente centralizadas na folha, a 
organização espacial das pautas que serviram de base para a escrita, a capa, a e as 
bordas alinhadas sugerem a presença sistemática de um adulto.  

Além dos aspectos supracitados, a caligrafia impecável, o conteúdo ideológico das 
frases feitas pelas crianças e o demasiado capricho pelo qual o Primeiro Livro de 
Histórias foi elaborado chamam atenção. Diante dessa suposta situação de 
subordinação da criança podemos elucubrar que a professora Judith atuava 
categoricamente como a “guia” dos alunos, supervisionando cada detalhe do trabalho 
com a escrita dos textos.  

Assim, o protagonismo das crianças era relativo, visto que esses pequenos 
escritores, até certo ponto, foram autores do Primeiro Livro de Histórias. A 
catalogação das histórias ao final do livro registra os nomes completos de todos os 
discentes da turma, mas deixa em branco nove títulos, provocando a seguinte questão: 
o que essas lacunas têm a nos revelar? A supervisão da professora Judith Tranjan 
transparece na materialidade do Primeiro Livro de Histórias e reflete o cotidiano da 
escola daquela época com suas práticas e representações sobre a cultura escrita.  
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RESUMO  

Apresentam-se, neste texto, resultados parciais de pesquisa de doutorado em 
Educação (Bolsa CAPES). O objetivo dessa pesquisa é o de contribuir para a história 
do ensino de língua e literatura no Brasil e  compreender o lugar ocupado pelo 
jornalista, escritor e historiador Leonardo Arroyo (1918-1985) nessa história.  
Mediante abordagem histórica, centrada em pesquisa documental e bibliográfica, 
desenvolvida por meio da utilização de procedimentos de localização, recuperação, 
reunião, seleção e ordenação de fontes documentais, analisou-se oito artigos e uma 
entrevista de Arroyo publicados nos jornais Folha de S. Paulo (SP) e Correio do Livro 
(SP). Os resultados parciais obtidos por meio da análise do conjunto desses artigos e 
entrevista vêm permitindo constatar importantes aspectos relativos ao ensino e a 
promoção do hábito de leitura entre as crianças brasileiras e compreender a atuação 
de Leonardo Arroyo em prol de uma cultura escolar em torno do livro e da literatura 
infantil. Pode-se constatar que Arroyo colaborou tematizando a leitura e a literatura 
para crianças ao longo de sua carreira, e que alcançou destaque tendo sido considerado 
um “especialista” nos assuntos da leitura e literatura infantil no Brasil.  
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Leonardo Arroyo, Leitura, Literatura infantil, História da Educação  
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INTRODUÇÃO1 

A partir da década de 1960, segundo Mortatti (2011), surgiram no Brasil,  
diferentes instituições encarregadas de estudar o problema do livro e da leitura no 
país. Nessa década, tiveram início também, políticas de ampliação a órgãos já 
existentes como é o caso do Instituto Nacional do Livro, criado em 1937 e a criação de 
outras instituições, tais como: a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, criada 
em 1968, como a seção brasileira do International Board on Books for Young People 
– IBBY; o Centro de Estudos de Literatura Infantil e Juvenil, criado em 1973, que 
reunia “[...] pesquisadores, escritores, bibliotecários e professores interessados em 
discutir literatura infanto juvenil, que promovia palestras e seminários, incentivava a 
[...] criação de bibliotecas em cidades interioranas”. (Silva 2013, p. 364).  

Foi criada, ainda, a Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil na cidade 
de São Paulo, em 1979, da qual Leonardo Arroyo fez parte, que resultou de 

[...] uma consulta a mais de quatrocentos homens de letras de todo o Brasil, após 
reunião, em São Paulo, de um grupo de escritores preocupados principalmente 
com a criação dirigida à criança e ao jovem, constantemente solicitados por 
outros interesses. (Tahan, s.d.). 

As décadas que sucederam a de 1960 foram marcadas pelo desenvolvimento de 
políticas e de instituições preocupadas com a leitura e o livro para crianças no Brasil. 
Assim, a produção escrita de Arroyo publicada em periódicos paulistas sobre leitura 
nesse período esteve relacionada com esse movimento de época denominado por 
Mortatti (2008) de constituição de um “[...] tema de pesquisa/campo de conhecimento 
[...]” (p. 47) específico sobre a literatura para crianças. Arroyo, dentre outros 
professores, escritores, jornalistas e intelectuais de diferentes áreas interessados nesse 
tema passaram a tematizar a leitura e a literatura infantil na escola. 

Mediante abordagem histórica, centrada em pesquisa documental e bibliográfica, 
desenvolvida por meio da utilização de procedimentos de localização, recuperação, 
reunião, seleção e ordenação de fontes documentais, venho elaborando instrumento 
de pesquisa (Assis, 2016) contendo 1.607 referências2  de textos de e sobre o escritor, 

                                                   
1 Este texto resulta de pesquisa de doutorado (bolsa CAPES), desenvolvida junta ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências, da Universidade Estadual Paulista - UNESP, campus de 
Marília-SP-Brasil, sob orientação da Profª. Drª. Maria do Rosário Longo Mortatti, e vinculada ao GPHELLB - 
Grupo de Pesquisa “História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil” e ao PIPHELLB - Projeto Integrado de 
Pesquisa “História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil”, ambos coordenados pela professora mencionada. 
O GPHELLB está em funcionamento desde 1994, cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil - 
CNPq e certificado pela UNESP.  

 
2 Quando elaborei o resumo expandido para esse evento, havia localizado o total de 1.312 referências de textos de e 

sobre Leonardo Arroyo. No entanto, neste texto completo, informo a quantidade atualizada de referências que é de 

1.607. 
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jornalista e historiador Leonardo Arroyo (1918-1985). E, com o objetivo de contribuir 
para a história do ensino de língua e literatura no Brasil e  compreender o lugar 
ocupado por Arroyo nessa história, focalizo, neste texto, oito artigos e uma entrevista 
de Leonardo Arroyo publicados, respectivamente, nos jornais Folha de S. Paulo (SP) 
e Correio do Livro (SP). 

Os oito artigos são: “Bibliotecas nos municípios” (1960); “O boi, o livro e o reitor” 
(1961); “O livro” (1961); “Biblioteca e leitura”, (1962); “Literatura infantil 
brasileira”(1962); “Livros para crianças” (1964); “Livros infantis” (1965); e “Plano para 
a formação do hábito da leitura” (1967).  

Além desses artigos, Arroyo teve publicada uma entrevista que concedeu ao no 
jornal Correio do Livro (SP), intitulada “Livro infantil. Essa literatura ainda está na 
infância?”, em novembro de 1970.  

  Para a análise desse conjunto de textos, utilizo o conceito de configuração textual, 
proposto por Mortatti (2000, p. 31), que consiste em enfocar:  

[...] o conjunto de aspectos constitutivos de determinado texto, os quais se 
referem: às opções temático-conteudísticas (o quê?) e estruturais formais 
(como?), projetadas por um determinado sujeito (quem?), que se apresenta como 
autor de um discurso produzido de determinado ponto de vista e lugar social (de 
onde?) e momento histórico (quando?), movido por certas necessidades (por 
quê?) e propósitos (para quê), visando a determinado efeito em determinado tipo 
de leitor (para quem?) e logrando determinado tipo de circulação, utilização e 
repercussão. 

A análise da configuração textual desse conjunto de textos incidiu em enfocar os 
seguintes aspectos: quem era Leonardo Arroyo? A quem se destinava os seus textos? 
Com qual finalidade foram publicados? Em qual momento histórico? Quais eram os 
conteúdos que Leonardo Arroyo considerava importantes nesses textos? 

 
ASPECTOS DA VIDA, FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE LEONARDO 
ARROYO  

O jornalista, escritor e historiador Leonardo Arroyo é neto de portugueses, seus 
avós maternos vieram de Portugal entre anos de 1910 e 1911, fixando residência na 
cidade de Caieiras (SP). Arroyo nasceu na cidade de São José do Rio Preto (SP), em 26 
de fevereiro de 1918, cidade em que viveu grande parte do seu período escolar.  

Entre 1938 e 1940, concluiu o curso ginasial na cidade de Santos (SP) e, com 18 
anos de idade, iniciou a carreira de jornalista no jornal A Notícia, da cidade de São 
José do Rio Preto (SP).  Entre os anos de 1938 e 1940, residiu na cidade de Santos (SP) 
e trabalhou no jornal A Tribuna, dessa cidade. (Sant’ana  2002, p. 27). Ainda nesse 
período, colaborou como redator da seção “Suplemento Literário” dos jornais A 
Tribuna (Santos-SP), Planalto (SP) e Gazeta Magazine (SP).  
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Em 1940,  ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas 
abandonou a faculdade no 2°. ano do curso para se dedicar ao jornalismo. Em 1942, 
passou a contribuir com a seção "Vida literária" dos jornais Folha da Manhã e Folha  
da Noite, antigos nomes do Folha de S. Paulo, permanecendo nesse jornal por mais de 
trinta anos.  

Em decorrência do prestígio social que tinha como escritor e jornalista do país, 
recebeu diversos prêmios, títulos e também assumiu alguns cargos no município de 
São Paulo (SP). (Academia Paulista de Letras  1972, p. ix). 

Além de sua atuação como jornalista, Arroyo é autor de diversos livros de 
literatura, livros de literatura infantil, livros de abordagem histórica e livros de história 
e crítica literária. 

Leonardo Arroyo faleceu em 13 de agosto de 1985, com 67 anos de idade, no 
Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo (SP), em decorrência de derrame 
cerebral e pneumonia. 

 
TEMAS ABORDADOS POR LEONARDO ARROYO NOS ARTIGOS PUBLICADOS 
NAS DÉCADAS DE 1960 E 1970 

Conforme mencionei, apresento neste texto um conjunto de oito artigos e uma 
entrevista, nos quais é possível observar a atuação de Leonardo Arroyo em prol da 
leitura e do livro para crianças no Brasil. Assim, no Quadro 1, apresento os temas e a 
quantidade de artigos que Arroyo teve publicado nos jornais Folha de S. Paulo (SP) e 
Correio do Livro (SP) entre as décadas de 1960 e 1970, ordenados por ano e 
quantidade.  

QUADRO 1: TEMAS ABORDADOS POR LEONARDO ARROYO NOS ARTIGOS PUBLICADOS FOLHA DE S. PAULO (SP) E CORREIO 
DO LIVRO (SP), ORDENADOS POR ANO E QUANTIDADE DE PUBLICAÇÃO 

Temas 

 

Ano  

Bibliotecas infantis Livros para 

crianças e jovens 

Formação do 

hábito de leitura 

na escola 

Quantidade por 

ano 

1960 1 - - 1 

1961 - 2 - 2 

1962 1 - 1 2 

1964 - 1 - 1 

1965 - 1 - 1 

1967 - - 1 1 

1970 - - 1 1 
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Total 2 4 3 9 

FONTE: BIBLIOGRAFIA DE E SOBRE LEONARDO ARROYO: UM INSTRUMENTO DE PESQUISA (ASSIS, 2016). 

Conforme é possível observar no Quadro 1, os principais temas abordados por 
Arroyo nesses artigos foram: “Bibliotecas infantis”; “Livros para crianças e jovens” e a 
“Formação do hábito de leitura na escola”. É possível observar que todos os artigos 
foram publicados durante a década de 1960 (08), e, somente a entrevista foi publicada 
em 1970 (01). 

Em dois artigos, Arroyo destaca a importância da expansão e da criação de 
bibliotecas infantis em todos os estados brasileiros como forma de ampliar o acesso à 
leitura. Esse assunto foi abordado nos artigos “Bibliotecas nos municípios” (1960) e 
“Bibliotecas e leitura” (1962). No primeiro (1960), Arroyo anuncia o “apelo” do 
Instituto Nacional do Livro  

[...] no sentido de que os prefeitos municipais se dirijam aquele órgão para 
assinatura de convênio destinado a instalar bibliotecas nos municípios 
brasileiros [...]. Aos centros culturais do interior também não deve passar 
despercebida essa magnífica oportunidade de disseminar o maior número 
possível de bibliotecas públicas no interior do Estado. (Arroyo  1960, p. 04). 

Esse programa tinha como objetivo alcançar a instalação de mil bibliotecas no 
interior dos estados brasileiros até dezembro daquele ano (1960). No entanto, no 
estado de São Paulo ainda não se havia criado um “[...] órgão encarregado de orientar 
e realizar a fundação de bibliotecas no interior.” (Arroyo 1960, p. 04). 

Arroyo apresenta informações sobre a quantidade de bibliotecas municipais que 
haviam sido instaladas no território nacional até o ano de 1960, e trata do importante 
papel que o Instituto Nacional do Livro desenvolvia na promoção do livro no Brasil.  

Em setembro de 1959, data do primeiro apelo do Instituto Nacional do Livro para 
mais de 3 mil comunas brasileiras, existiam apenas, em funcionamento,  654 
bibliotecas mantidas pelo poderes executivos municipais. Apenas três estados 
contavam com municípios dotados de bibliotecas, em número de 50, isto é, Minas 
Gerais, São Paulo e Bahia, pela ordem. O território Federal de Rondônia não 
possuía nenhuma biblioteca municipal. De setembro de 1959 a 20 de julho último 
foram criadas 121 bibliotecas municipais pelo Instituto Nacional do Livro. 
(Arroyo  1960, p. 04). 

No segundo artigo “Bibliotecas e leitura” (1962), Arroyo denuncia o “[...] 
desprestígio pelas coisas culturais [...]” no Brasil, em relação, principalmente, à 
“inalterabilidade” dos acervos das bibliotecas e à “acomodação de leitores e 
consulentes” nas bibliotecas. Destaca a atuação da inciativa privada no setor cultural 
do país que mantinha, à época, 21 bibliotecas. “O crescimento dessas bibliotecas de 
iniciativa eminentemente particular [...] pode ser medido pela importância gasta 
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durante o ano passado, que atingiu o total de 7.1 milhões de cruzeiros em compras de 
livros.” (Arroyo 1962, p. 04). 

Em quatro artigos Arroyo trata dos “Livros para crianças e jovens”, da desatenção 
do mercado editorial para com esse público de leitores e do alto custo do mercado 
editorial brasileiro com a impressão de livros. Esses assuntos foram abordados nos 
seguintes artigos: “O livro” (1961); “O boi, o livro e o reitor” (1961); “Livros para 
criança” (1964) e “Livros infantis” (1965).  

Os dois primeiros artigos foram publicados, respectivamente, nos meses de abril e 
julho de 1961, e, no ano de 1963, Arroyo teve esses artigos publicados em formato de 
capítulo no livro O tempo e o modo: literatura infantil e outras notas, como 25°. 
volume da coleção “Ensaio”, pela Comissão de Literatura e Conselho Estadual de 
Cultura do estado de São Paulo3. Nesses artigos, Arroyo reclama dos altos custos do 
mercado editorial brasileiro com a produção de livros de modo geral.  

E volta o livro à baila no Brasil, com sua paradoxal posição: um instrumento de 
cultura, sem a necessária proteção do govêrno4. Os editores anunciam nôvo 
encarecimento do produto acabado, isto é, do livro colocado nas livrarias para 
aquisição do público, à vista da elevação do preço do papel de 76 para 200 
cruzeiros. (Arroyo 1963, p. 73). 

Esses problemas, de acordo com Arroyo, relacionavam-se com a desvalorização da 
cultura por parte do governo brasileiro e do destaco com a leitura e com a educação.  

O que não nos parece justo, do ponto de vista social, é atirar o livro, ou melhor o 
papel de que é feito [...] na mesma categoria de certos elementos que, por sua 
própria natureza, não padecem das mesmas e complexas injunções. Enquanto, 
pois, não pudermos equacionar o problema do livro em bases de situações 
normais, não pode e não deve o govêrno deixar de dispensar-lhe medidas de 
caráter particular. No campo econômico-financeiro. Mas não é só isso. O ponto 
básico está mais na retaguarda – a educação, sem a qual tudo se põe a perder e 
nada se resolve de modo definitivo, permanente. (Arroyo 1963, p. 72-73). 

O livro era compreendido por Arroyo como um elemento cultural amplo, pois para 
ele “[...] cultura não significa apenas ilustração literária.” (Arroyo 1963, p. 71).  

[...] [Cultura] é tôda uma soma de comportamento, de atitudes, de deveres, de 
compreensão na vida social que se deve acolher como cultura e que estes valôres 
somente serão cultivado, praticados e aperfeiçoados mercê da cultura popular, 
que encontra sua difusão no instrumento eleito, que é o livro, e nas grandes 
promoções culturais que atraiam a atenção do povo. (Arroyo 1963, p. 71-72).  

                                                   
3 Os fragmentos que cito ou menciono destes artigos foram extraídos do livro que mencionei. 

4 Por se tratar de pesquisa histórica, mantive a escrita original dos textos que menciono ou cito neste artigo. 
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Para Arroyo, o fato de o hábito de ler no Brasil, não estar arraigado à cultura 
popular de seus cidadãos decorre de um problema cuja base seria a educação 
brasileira. Esse problema estaria especialmente relacionado ao método de 
alfabetização utilizado nas séries iniciais na escola primária brasileira.  

O perfeito equacionamento do problema do livro no Brasil ainda não foi possível 
em virtude de numerosos fatores, todos êles de muitas e várias formas ligados a 
dois pontos que nos parecem fundamentais: o primeiro é o do nosso método de 
alfabetização e educação e o segundo o do nosso imprevisível, desordenado e ao 
mesmo tempo fabuloso desenvolvimento material. O primeiro é mais complexo, 
porque é básico e condiciona o comportamento do homem social, mas basta dizer 
que certa aversão ao livro tem sua fonte justamente no método de alfabetização 
e educação. A criança não é educada no amor ao livro, na necessidade de ler, não 
se realizam o que as técnicas modernas de propaganda chamam de “promoção” 
do livro entre os escolares, o que deveria preocupar desde já nossas autoridades 
de ensino. (Arroyo 1963, p. 71) 

Para Arroyo, a escola primária precisava atrair o interesse da criança escolarizada 
pela leitura “[...] interêsse que deve ser cultivado em todo o seu estágio escolar, para 
habituá-la ao livro [...], as autoridades é que devem criar as condições necessárias no 
sentido de que o alfabetizado não despreze a leitura como necessidade espiritual.” 
(Arroyo 1963, p. 73). 

Nos outros dois artigos, “Livros para crianças” (1964) e “Livros infantis” (1965), 
Arroyo anuncia dois programas de incentivo à leitura. O primeiro proporcionado pela 
“Casa Goethe” - Centro de Língua e Cultura Alemãs na cidade de São Paulo,  que 
inaugurou a “[...] Exposição dos Mais Belos Livros Alemães Infantis e Juvenis [...]” 
(Arroyo  1964, p. 9), com acervo de 200 livros. O segundo programa, intitulado 
“Programa de Livros Franklin”, que financiava o custeio com a tradução de livros 
infantis do inglês para o espanhol e português.  

Em três artigos Arroyo tratou da “Formação do hábito de leitura na escola” e de 
como historicamente, a “origem” da literatura infantil brasileira esteve relacionada à 
educação. Esses temas foram abordados nos seguintes artigos: “Literatura infantil 
brasileira”5 (1962); “Plano para a formação do hábito da leitura” (1967), e na entrevista 
“Livro infantil. Essa literatura ainda está na infância?” (1970).  

No primeiro artigo explica que quando o livro surgiu no panorama escolar 
brasileiro ele ainda não “[...] [era] o diretamente indicado para a infância, como hoje 
o entendemos [...]”. (Arroyo  1963, p. 21). De acordo com Arroyo, os livros que haviam 
para ler estavam comprometidos “[...] com o sistema pedagógico então vigorante, sem 

                                                   
5 No livro O tempo e o modo: literatura infantil e outras notas, de Leonardo Arroyo (1963), localizei a informação 
de que esse texto foi publicado, incialmente, em formato de artigo no jornal Folha de S. Paulo, em junho de 1962. 
No entanto, até o momento, não o localizei nesse jornal. Por isso, os trechos que cito ou  transcrevo nesse artigo 
foram retirados do livro que mencionei. 
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o descompromisso da literatura infantil que a caracteriza hoje, no campo da pura 
ficção.” (Arroyo 1963, p. 24).  

Desde o século XIX, a leitura e a literatura infantil produzida em sua forma escrita 
no Brasil, esteve “condicionada” e “dependente” ao sistema escolar de ensino inicial 
de leitura e escrita das crianças. Foi a partir do desenvolvimento e da organização 
desse sistema de ensino que a literatura infantil pode se estabelecer. (Arroyo  1963). 

Um tipo de leitura mais independente do sistema escolar  − no sentido de a escola 
não ser o único espaço de circulação de textos para crianças – passou a existir apenas 
entre no fim do século XIX e início do século XX. Esse momento histórico foi 
caracterizado por Arroyo como o dos “precursores da literatura infantil” (Arroyo  1963, 
p. 14), constituído de diversos autores que deixaram uma vasta e importante 
contribuição na área de leitura para crianças6. 

A “verdadeira” literatura infantil brasileira, no entanto, realizou-se “[...] 
integralmente com o aparecimento de Monteiro Lobato, que definiu o gênero, deu-lhe 
independência e verdadeiras obras-primas. [...] Depois dêle e com êle é que ela atinge 
sua maturidade.” (Arroyo  1963, p. 26-27). 

 No artigo “Plano para a formação do hábito da leitura” (1967), Arroyo anunciou 
as medidas tomadas pelo Ministério da Educação e Cultura para os problemas com a 
formação do hábito de leitura entre crianças brasileiras. Essas medidas foram tomadas 
com base em uma reunião, da qual Arroyo participou, juntamente com editores, 
especialistas em educação e escritores, realizada na cidade do Rio de Janeiro, naquele 
ano. 

O objetivo dessa reunião foi o de estabelecer uma ampla pesquisa em “[...] escolas, 
livrarias e lares “[...] para compreender os motivos pelos quais as crianças e jovens não 
adquiriam a leitura como hábito. (Arroyo 1967, p. 5). 

 Além dessa pesquisa, o plano comtemplou as seguintes ações:  

1. Curso de literatura infantil nas escolas. Se possível o curso deve ser ministrado 
a grandes turmas, durante uma semana com recursos áudio-visuais. 2. 
Introdução à literatura ou pequenas noções no ensino primário e no ginasial. 3. 
Coordenação de Campanhas de Formação do Hábito de Leitura através do 
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, Seção Nacional de Literatura 
Infanto-Juvenil, (à Rua Voluntários da Pátria, 107, Rio). 4. Criação de Bibliotecas 
Infantis em todas as escolas. (Arroyo  1967, p. 5). 

Além das medidas sugeridas acima, o plano adotava outras ações como a criação 
de seções infanto-juvenis nas bibliotecas públicas  já existentes e a realização de uma 
Semana de Literatura Infantil todos os anos, onde seriam oferecidos “[...] cursos, 

                                                   
6 Alguns dos títulos e autores mencionados por Arroyo nessa fase da literatura infantil no Brasil foram: Contos da 
Carochinha, de Alberto Figueiredo Pimentel (1894), as coletâneas  História da Baratinha e Histórias da 
avozinha do mesmo autor (1896); Contos para meus discípulos, de Charles W. Armstong (1905), e a primeira 
relação de livros infantis indicados para a leitura de crianças, organizada em 1909, pela escritora Zalina Rolim. 
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conferências públicas ou nas escolas, os alunos fariam trabalhos solicitados pelos 
professores, as editoras fariam um concurso de redação.”    (Arroyo 1967, p. 05).  

O último texto desse conjunto foi a entrevista concedida ao jornal Correio do livro 
(SP), publicada em 07 de novembro de 1970. Além de Arroyo, quatro professoras 
participaram dessa entrevista: Vania de Andrada e Silva, Lélia Vercesi Mader, Maria 
Nazareth Castro e Penna e Lenyra Camargo Fracarolli. Essas professoras foram 
convidadas por esse jornal por atuarem junto às bibliotecas infantis.  

Leonardo Arroyo e Lenyra Camargo Fracarolli 7  foram apresentados de forma 
destacada no jornal, Arroyo como “[...] escritor, historiador e autor de livros infantis 
[...]” e Lenyra Camargo Fracarolli como “[...] especialista em bibliotecas infantis [...]”. 
(Correio do Livro  1970, p. 07).  

O jornal Correio do Livro (SP) propôs como tema geral para o debate as seguintes 
perguntas: “Qual é o panorama da literatura infantil no Brasil? O que é que nossas 
crianças leêm? E por que lêem?” (Correio do Livro 1970, p. 07). Além do tema geral, o 
jornal organizou a entrevista com quatro perguntas: 

CL - Porque há tanto distanciamento entre a literatura e a criança? Que causas 
principais provocam êste fenômeno? No plano editorial, não há preocupação 
com êste público infantil?  

CL - Há muita controvérsia sôbre as histórias em quadrinhos. Elas são nocivas? 
Contribuem para o desenvolvimento interior da criança?  

CL - As fadas, as bruxas, duendes e fantasmas ainda têm lugar na literatura 
infantil?  

CL - O professor contribui para o desenvolvimento da literatura infantil? 
(Correio do Livro 1970). 

Por meio dessas perguntas é possível observar alguns dos temas e preocupações 
que envolviam a leitura e a literatura infantil na segunda metade do século XX, no 
Brasil. Desse conjunto, destaco a resposta de Arroyo sobre a primeira pergunta, para 
ele, o aumento do número de crianças alfabetizadas relacionava-se diretamente com o 
aumento do público leitor, mas a escola demonstrava dificuldades em estabelecer o 
hábito de leitura nas crianças: “[...] creio ser mais um problema de Govêrno, das 
escolas, de encaminhar mais as crianças para as bibliotecas”. (Correio do Livro 1970, 
p.7).  

                                                   
7 Lenyra Camargo Fraccaroli (1906-1991) formou-se em Administração pela Escola Normal de São Paulo, em 
1933 e em Biblioteconomia, em 1940. Fundou juntamente com Monteiro Lobato, a primeira biblioteca infantil da 
cidade de São Paulo (SP) que leva o nome do escritor brasileiro. Em 1950, tornou-se chefe da Divisão das 
Bibliotecas Infanto-Juvenis de São Paulo (SP) e em 1956, Presidente da Associação Paulista de Bibliotecários. 
(Coelho 1983) . Para maiores informações sobre a atuação de Lenyra Camargo Fraccaroli ver, especialmente, a 
pesquisa de doutorado de Pasquim (2014), em desenvolvimento no GPHELLB, sob a orientação da Profa. Dra. 
Maria do Rosário Longo Mortatti. 
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Arroyo destacou, ainda, as dificuldades dos alunos com a permanência na escola e 
o ingresso prematuro dos jovens no mercado de trabalho. Esses fatores não 
oportunizavam o tempo e o interesse necessários pela leitura.  

A bem da verdade, temos que considerar também que existe uma faixa de 
privilegiados porque grande número de crianças não passa do 1°. ou do 2°. ano 
primário. São obrigados a abandonar a escola para ajudar economicamente a 
família; então não há condição para essas crianças lerem. O problema 
fundamental não é fazer o prédio e pôr a professôra, é dar condições à criança 
para que ela possa freqüentar a escola até o final do curso. E isto é coisa que 
ainda não se previu. (Correio do Livro 1970, p.7-8). 

Outro fator apontado por Arroyo foi a baixa qualidade dos livros de literatura 
infantil que vinham sendo produzidos no Brasil. Arroyo considerou que a profissão de 
escritor de livros infantis estava cercada de “aventureiros” que não compreendiam o 
que era um livro para criança: “[a]cho que é um simples espírito de aventura, uma 
pessoa enche 150 páginas de uma estória e acha que aquilo é um livro para criança. 
(Correio do Livro  1970, p. 9).  

Conforme mencionei, nas décadas de 1960 e 1970 surgiram no Brasil, diferentes 
instituições e sujeitos encarregados de discutir, estudar, incentivar e normatizar 
padrões para o conceito de livro e de leitura consideradas adequadas para as crianças.  

É possível observar que, em um momento histórico no qual esse tema estava sendo 
constituído, Leonardo Arroyo atuou como um dos sujeitos “autorizados” daquele 
momento, seja colaborando com algumas instituições normatizadoras de sua época, 
como a Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil ou a Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), da qual participou como júri do “Prêmio Hans 
Cristian Andersen”, em 1972.  

Assim, além de sua atuação como escritor de livros de literatura infantil, Arroyo 
contribui como jornalista tematizando a leitura e o livro infantil em artigos publicados 
em jornais. Conforme mencionei, alguns desses artigos foram publicados, 
posteriormente, em formato de capítulo de livro, fato que indica a permanência e a 
circulação de seus textos sobre esse tema.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A análise do conjunto de artigos que Arroyo teve publicado nos jornais Folha de S. 
Paulo (SP) e Correio do Livro (SP) tem propiciado constatar que, como jornalista 
Arroyo contribuiu com uma produção bibliográfica importante para a constituição de 
um discurso sobre a leitura, o livro e as bibliotecas nas escolas brasileiras, em 
consonância com o debate de autoridades educacionais da época. 

Pode-se compreender alguns dos aspectos que Arroyo considerava estarem 
envolvidos com a produção de textos literários para crianças e com a formação do 
hábito de leitura das crianças e jovens. Alguns deles é o papel, quase exclusivo da 
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escola e dos professores como formadores desse hábito naquele momento histórico, 
outro aspecto é o aumento das políticas de acesso ao livro e o seu custeio em um 
momento em que as discussões sobre a valorização da leitura ocupavam a pauta de 
governos, escolas, editoras e empresas privadas no Brasil.  

Várias iniciativas estavam sendo tomadas na tentativa de  que a leitura se tornasse 
um hábito ao menos na escola, tendo em vista que não o era nas casas e na rotina das 
pessoas comuns. 

Destaca-se, também, o lugar de Leonardo Arroyo na história da formação de uma 
cultura escolar em torno do livro para crianças, pois suas discussões em diferentes 
jornais contribuíram para que esse tema ocupasse lugar de destaque em importantes 
periódicos brasileiros, mesmo naqueles não especializados.   

Desse modo, pode-se constatar que Arroyo colaborou tematizando a leitura e a 
literatura para crianças ao longo de sua carreira, e que alcançou destaque tendo sido 
considerado um “especialista” nos assuntos da leitura e literatura infantil no Brasil.  
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RESUMO  

Este trabalho apresenta um panorama histórico da literatura infantil a partir do 
seu surgimento no século XVII, na França, através da edição de algumas histórias 
apropriadas às crianças, até a sua veiculação, no Brasil, desde o século XIX aos dias 
atuais. Tem como objetivo  apresentar a história da origem dos livros para crianças, e 
suas implicações no modo de conceber a literatura infantil na contemporaneidade.  
Para a realização desse estudo, foi adotado como procedimento metodológico o 
levantamento de obras e trabalhos acadêmicos que versam sobre a história da 
literatura infantil no Brasil. Dentre os estudos encontrados, trazemos os que foram 
desenvolvidos por Lajolo e Zilberman (1998; 2007). Nesse percurso histórico, a 
literatura infantil veio se constituindo enquanto modalidade literária, fato que 
provocou a preocupação de estudiosos, pesquisadores, professores e escritores 
para/com esse ramo da literatura brasileira. A partir desse estudo foi possível perceber 
as implicações dos fatos históricos na atualidade, como por exemplo, o 
desenvolvimento da concepção de que o texto literário infantil, enquanto arte literária 
deve ser concebido, em seus aspectos estéticos, que ousam da fantasia, da imaginação 
e da afetividade e que permite ao leitor transcender sua realidade, preenchendo-a de 
significações que perpassam o real e o imaginário. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Literatura Infantil Brasileira, História dos Livros Infantis, Educação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Conhecer  e analisar  o contexto, as circunstâncias e os fatores que contribuíram 
para o aparecimento da literatura infantil na Europa e no Brasil, ao longo dos séculos, 
é fator imprescindível para compreendermos o papel  social desempenhado por essa 
prática cultural em nossos dias. Este trabalho se propõe a tratar da literatura infantil a 
partir de sua trajetória histórica, considerando suas características e os propósitos a que 
se destinava. 

Para tanto, num primeiro momento, serão feitas algumas considerações sobre o 
surgimento da literatura infantil na Europa entre os séculos XVII e XIX. Num segundo 
momento, apresentaremos a veiculação da literatura infantil, no Brasil, desde o século 
XIX aos dias atuais. Por fim, serão discutidas as diversas facetas que a literatura infantil 
adquiriu devido às demandas econômicas, políticas e culturais que perpassaram a 
construção das novas sociedades. Vale destacar que foi diminuto o número de 
trabalhos encontrados que discutem essa temática. 

Nesse percurso histórico, a literatura infantil foi se constituindo enquanto 
modalidade literária e ao alcançar o estatuto de arte pode proporcionar às crianças 
experiências estéticas que contribuem com a formação do leitor literário e a 
propagação dos bens culturais contruídos pela humanidade. 

1.1. O SURGIMENTO DA LITERATURA 

Segundo Lajolo e Zilberman (1988), no século XVII, foram editadas na França, 
algumas histórias apropriadas às crianças, como  “Os contos da Mamãe Gansa1” que 
Charles Perrault publicou em 1697. Entretanto, foi somente na primeira métade do 
século XVIII que as primeiras obras destinadas, prioritariamente, ao público infantil 
começaram a surgir no continente europeu. Concomitante a esse desenvolvimento de 
obras literárias destinadas às crianças na França, houve na Inglaterra a difusão e a 
vinculação da literatura infantil a acontecimentos de natureza econômica e social que 
delinearam características próprias ao gênero à época. 

Nesse contexto a industrialização consistiu no fenômeno revolucionário que 
marcou o período pelas iniciativas renovadoras nos diferentes setores da sociedade: 
econômico, político, cultural e ideológico. A crescente demanda pela industrialização 
fez surgir uma urbanização que segregou a sociedade de forma desigual, produzindo 
diferenças sociais. Procurando evitar conflitos entre classes, a burguesia convocou 
duas instituições, a família e a escola, para colaborarem com a solidificação política e 
ideológica que vinha emergindo na sociedade. 

A família era responsável não só pela estabilização dos valores que a classe 
burguesa impunha,  mas também por preservar a infância, num esforço de beneficiar 

                                                   
1Título Original “Histórias ou narrativas do tempo passado com moralidades”. 
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a criança que, naquele momento histórico, apesar de ainda ser concebida como um vir 
a ser, sujeito com fragilidade, desproteção e dependência, passou a ocupar um  papel 
de natureza simbólica na sociedade, “pois se trata antes de assumir uma imagem 
perante a sociedade, a de alvo da atenção e interesse dos adultos, que de exercer uma 
atividade econômica ou comunitariamente produtiva, da qual adviesse alguma 
importância política e reivindicatória.”. (LAJOLO E ZILBERMAN, 1998, p.16.). Disso 
decorreu a motivação da indústria para a produção de bens de consumo próprios à 
infância, tais como o brinquedo e o livro. 

A escola, que tinha sua importãncia na fomação dos cidadãos desconsiderada até 
o século XVIII, passou, naquele momento, ao status de instituição que possibilitava a 
interação das crianças com a sociedade, incorporando ainda, como a família, o papel 
de mediar e reforçar os valores da vida social, tornando-se, assim, obrigatória não 
apenas para as crianças da classe burguesa, mas também para todas as crianças dos 
diferentes segmentos da sociedade. 

A literatura infantil concebida naquele tempo histórico, assumiu a condição de 
mercadoria, pois sua configuração ficou atrelada à crescente industrialização da 
sociedade que promoveu a expansão da produção de livros e o aperfeiçoamento da 
tipografia. No entanto, para que houvesse o crescimento no consumo dos livros 
impressos destinados às crianças, essas deveriam adquirir uma capacidade 
fundamental: a de ler. Para que as crianças pudessem adquirir a habilidade da leitura, 
elas precisariam passar pela escola, a qual deveria promover e estimular as 
aprendizagens concernentes à leitura. Disso resultou a necessidade de entrelaçar 
literatura infantil e escola, tendo a última a responsabilidade de viabilizar a circulação 
dos textos literários. 

Sendo concebida como um instrumento de formação da criança, a literatura 
infantil conseguiu suplantar sua condição primeira que era a de servir “à proposta 
burguesa de formar mentalidades, de impor sua ideologia” (AGUIAR, 2001, p.23), 
incorporando ao texto aspectos íntimos e emocionais que afetavam a sensibilidade das 
crianças. Por intermédio desses aspectos a literatura traduzia para o leitor a realidade 
mais íntima dele, fazendo uso de expressões simbólicas de vivências interiores do 
leitor, que exigia sua imersão no texto e realçava a sensibilidade da criança. 
Extrapolando, assim, o universo do adulto e abrindo as possibilitades de significação 
do texto pelas próprias crianças leitoras. 

Segundo Lajolo e Zilberman (2007), na história da literatura infantil européia são 
variados os exemplos de obras consideradas na contemporaneidade como clássicos 
para a infância que, na sua origem, porém não se destinavam ao público infantil. A 
preferência dos leitores se concentrava  nos contos de fadas inaugurados por Perrault 
em textos escritos que, naquele momento, eram de natureza popular e de circulação 
oral. Isso provocou uma dificuldade de legitimação da literatura infantil enquanto 
gênero literário, pois embora sendo incorporada ao setor mais geral da arte literária, 
ocupando um espaço próprio de produção e atuação que valorizava o interesse do 
leitor, era ainda limitada por vários fatores como, por exemplo, a concepção de mundo 
que os adultos desejavam que as crianças assimilassem através de um texto literário. 
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A história da literatura infantil no ocidente também se estruturou a partir dos 
mesmos parâmetros da Europa, quais sejam, o de formar a criança, de ensinar 
comportamentos,  atitudes e ideais da classe burguesa em ascensão dentro das 
instituições consagradas a esta tarefa:  a família e a escola. Nesse contexto, 
destacaram-se também, com grande sucesso, os contos de fadas de Perrault, somados 
às adaptações de romances de aventura, como o clássico “Robinson Crusoé”, de 1719. 

O século XIX definiu com maior clareza os tipos de livros que mais atendiam aos 
anseios e interesses dos pequenos leitores. Dialogando com as obras produzidas por 
Perrault, os Irmãos Grimm, em 1812, editaram uma coleção de contos de fadas 
intitulada “Contos”, que se converteram em modelos de leitura para crianças. Dessa 
forma, autores como Andersen, em 1933, abordaram em seus contos histórias 
fantásticas ou de aventuras que se caracterizaram, naquele  momento, como as 
prediletas das crianças2. 

Os autores que produziram e/ou editaram obras para crianças, naquele período, 
contribuiram significativamente para que a literatura infantil, na Europa, se 
consolidasse com um acervo sólido, amplo e significativo para as crianças, fazendo 
parte de uma parcela consistente da produção literária da sociedade. 

1.2. A LITERATURA INFANTIL NO BRASIL 

No século XIX, conforme Lajolo e Zilberman (2007), constatou-se, no Brasil, 
indícios raros de aparecimento de algumas obras apropriadas às crianças quando em 
1808, com a chegada de D. João VI,  houve a implantação da Imprensa Régia que 
iniciou a atividade editorial no país, publicando livros para as crianças. No final deste 
século, várias discussões apontavam a distância linguística dos textos adaptados de 
Portugal disponíveis às crianças brasileiras, fato que ocasionou, no entre-séculos, a 
necessidade de criação de uma literatura infantil voltada especificamente para as 
crianças do país. Diante disso, houve, naquele período, o surgimento de diversos 
programas de nacionalização de acervos literários europeus destinados às crianças. 
Autores como Carlos Jansen e Figueiredo Pimentel foram os que se encarregaram da 
tradução3 e adaptação para a língua portuguesa das obras européias, fazendo circular, 
entre a infância brasileira que frequentava a escola, clássicos de Grimm, Andersen e 
Perrault.  

A leitura, ainda que sendo privilégio de uma parte da população, já se tornava 
hábito da vida cultural brasileira, sendo os jornais os suportes onde se encontravam 

                                                   
2Dentre as histórias que se destacam estão: “Alice no país das maravilhas” (1863)de Lewis Carrol; “Pinóquio” (1883) 

de Collodi e “Peter Pan” (1911) de James Barrie. (LAJOLO E ZILBERMAN, 2007). 

3Entre as traduções desses autores vale destacar algumas: “Robinson Crusoé” (1885); “Viagens de Gulliver” (1888) 

e “Dom Quixote de la Mancha” (1901) traduzidas por Jansen; “Contos da Carochinha” (1894); “Histórias da 

avózinha” (1896) e “Histórias da Baratinha” (1896), que se contituíram de clássicos de Grimm, Andersen e Perrault, 

e foram assinados por Pimentel, editados pela livraria Quaresma. (LAJOLO E ZILBERMAN, 2007). 
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crônicas, poemas, folhetins de romance e crítica literária, escritos por autores 
consagrados como Machado de Assis e Olavo Bilac. 

No entanto, somente no século XX, em decorrência de uma acelerada urbanização 
a qual  aspirava o país entre o final do século XIX e início do século XX, que a literatura 
infantil brasileira é inaugurada enquanto tal. Entre os anos de 1890 e 1920 a produção 
literária no Brasil estava configurada em suas mais variadas vertentes, tendo a 
literatura a função de informar ao leitor as transformações que estavam ocorrendo, ou 
seja, o horizonte social e cultural de um país que se urbanizava e modernizava tendo, 
de um lado, o fortalecimento das classes sociais intermediárias como a aristocracia 
rural e alta burguesia e, de outro, escravos e trabalhadores rurais. 

Reapareceu, nessa época, uma preocupação específica com o nível da linguagem 
presente nas obras destinadas à infância, já que deveriam apresentar modelos de 
comportamentos a serem reproduzidos e expressar, por meio dos textos, sentimentos, 
atitudes, valores e qualidades a serem assimilados e apropriados pelas crianças. Nesse 
período surgiram livros para a infância de caráter cívico e patriótico, pois a concepção 
das elites brasileiras daquela época estava em preparar as crianças que frequentavam 
as escolas para o Brasil do futuro. As narrativas produzidas tinham como pano de 
fundo o país, sua natureza e sociedade. Destacaram-se os livros “Contos Pátrios”, 
publicado em 1904 por Olavo Bilac e Coelho Neto, e “Histórias da nossa terra”, de 
1907, por Júlia Lopes de Almeida. Adotando outra perspectiva, Alexina de Magalhães 
Pinto, a partir de 1907, desenvolveu um projeto de leitura que tinha por objetivo 
garantir às crianças o acesso às cantigas, histórias, aos brinquedos, ao material 
folclórico e às diferentes realidades culturais do povo brasileiro. Entre outras obras do 
período, ressaltam-se “As nossas histórias”, de 1907, e “Cantigas das crianças e do povo 
e Danças populares”, de 1916. 

Assim como na Europa, o Brasil se deparou, naquele momento histórico, com uma 
grande massa da população nos centros urbanos, que além de se mostrarem 
consumidoras ávidas dos produtos industrializados, também compunham os 
diferentes grupos para os quais se destinavam tipos variados de publicações escritas 
de aparato cultural moderno, entre eles, os livros para crianças4.  

Os discursos políticos daquela época afirmavam que a escola exercia um papel  
relevante na transformação da sociedade brasileira rural para a urbana, já que para 
uma sociedade se tornar moderna era necessário que a escola, enquanto instituição 
que desenvolvia habilidades, técnicas e conhecimentos, se comprometesse com a 
iniciação da infância. Nesse sentido, durante o entre-séculos, XIX para XX, ocorreu no 
Brasil a abertura para a produção de bens culturais, articulando literatura e didática 
dirigida ao público infantil escolar. 

                                                   
4Em 1905 há o surgimento da revista infantil “O Tico-Tico” que por obter grande sucesso de lançamento, graças à 

importância de suas personagens na construção do imaginário infantil nacional teve longa permanência no cenário 

editorial brasileiro. (LAJOLO E ZILBERMAN, 2007). 
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Esses ideários começaram a ser sistematizados mais especificamente nos 
primeiros anos da República, período em que o país passava por profundas mudanças 
políticas, econômicas e sociais e aspirava à modernização através da educação. O 
modelo econômico da sociedade brasileira republicana favorecia a indústria, já que a 
população, iria, aos poucos, se tornando consumidora de bens materiais e culturais. 

No ano de 1922, o país passava por transformações de natureza renovadora. No 
campo da educação, essas mudanças ocorreram por intelectuais5 que, influenciados 
pelo ideário escolanovista do norte-americano John Dewy, propunham o movimento 
da Escola Nova, que se caracterizava pela crítica à educação tradicional que vigorava 
no país, iniciando um processo de modernidade educacional. A escola que se pretendia 
implantar e difundir no país deveria, entre outras funções, ensinar as crianças a ler, 
para que essas, a partir da aquisição do hábito da leitura, pudessem alcançar a 
ascensão social. A educação era vista como um meio de formar cidadãos e a literatura 
para crianças um instrumento educativo de difusão de valores e de aprendizagem de 
conteúdos escolares. 

Os intelectuais da Educação Nova almejavam a modernização do Brasil e sua 
equiparação às nações civilizadas. Disso decorreu o crescente avanço da 
industrialização e modernização econômica e administrativa do país, a consolidação 
da classe média e o aumento da escolarização das classes baixas. Nesse cenário, a 
literatura para crianças começou a ocupar um lugar de destaque, pois havia um 
crescimento significativo de consumidores para esse gênero. Isso possibilitou um 
aumento quantitativo de produção para as crianças, fato que desencadeou a atração 
de vários escritores brasileiros pela literatura infantil, com intuito de dotar o país de 
uma literatura nacional voltada às crianças e sustentada por ideários modernistas. 

A partir dos anos de 1920 até 1945 houve uma significativa produção de livros 
literários para as crianças, consagrando-se o gênero no Brasil. Isso se explica pelo fato 
de, na década de 30, se tornar obrigatória a frequência à escola pelas crianças. Todavia, 
a disseminação dos textos para toda a população ainda não aconteceria 
imediatamente. Monteiro Lobato se destacou nesse período por publicar, em 1921, 
“Narizinho Arrebitado”, que foi um livro destinado à leitura nas escolas primárias. Dez 
anos depois, em 1931, e já demonstrando a necessidade de que era preciso escrever 
histórias para as crianças numa linguagem que as interessasse, Lobato remodelou a 
história original citada acima, reunindo-a com outros textos seus, que se constituíram 
numa segunda obra, denominada “Reinações de Narizinho”. Com essa publicação o 
autor iniciou um período profícuo na literatura infantil ficcional brasileira e foi eleito 
o preferido das crianças.  

No ano de 1933 Monteiro Lobato publicou o livro “Histórias do mundo para 
crianças”, no qual assumia e organizava um projeto pedagógico que se referia ao modo 
como os fatos históricos eram apresentados à infância pela escola. Após essa 

                                                   
5Anísio Teixeira foi aluno de John Dewey nos Estados Unidos e grande influenciador e difusor de suas concepções 

de educação no Brasil. 
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publicação, em 1933, e de acordo com suas convicções de ensino e escola, Lobato 
iniciou sua produção pautado no currículo escolar vigente. Para cada disciplina escolar 
correspondia uma obra publicada pelo autor: “Emília no país da gramática”, de 1934; 
“Aritmética da Emília” e “Geografia de Dona Benta”, ambas de 1935; “Serões de Dona 
Benta”, em 1937 e “A reforma na natureza”, de 1941, para citar algumas. 

Entretanto, os setores da vida escolar não atraíram somente Monteiro Lobato. 
Nessa época, a partir das exposições do projeto desse autor, que via na escola a 
possibilidade de construção de uma sociedade leitora e nos livros a proliferação do 
mercado e do lucro, alguns intelectuais, jornalistas e professores, que acreditavam na 
modernização do Brasil pela via da educação, começaram a produzir livros infantis que 
foram destinados especificamente às escolas. Escritores de literatura infantil 
abordaram em seus textos conteúdos escolares, como por exemplo, Érico Veríssimo, 
que em 1936 redigiu uma cartilha intitulada “Meu ABC” e Cecília Meireles no livro “A 
festa das letras”, publicado em 1937. Na década de 40, Lourenço Filho iniciou a 
elaboração de livros didáticos com o objetivo não só de transmitir às crianças 
informações sobre os costumes regionais, como também de acentuar valores sobre as 
noções de integração nacional e pátria brasileira, como nos livros “Baianinha”, de 
1942, e “O indiozinho” de 1944. 

A evolução da literatura infantil brasileira se deu de modo diferenciado, 
influenciada pelos diversos autores. Como destacam Lajolo e Zilberman (2007), 
alguns recorreram ao folclore e às histórias populares, como José Lins do Rego que 
publicou “As histórias da velha Totônia”, em 1936, e Luís Jardim em “O boi aruá”, de 
1940. Outros produziram narrativas originais, como Érico Veríssimo em “As aventuras 
do avião vermelho”, de 1936 e Graciliano Ramos em “A terra dos meninos pelados”, de 
1939. A poesia foi representada por Murílo Araújo com “A estrela Azul”, em 1940, e 
Henriqueta Lisboa que escreveu “O menino poeta”, em 1943, livro de poesias mais 
importante da época. 

Segundo Lajolo e Zilberman (1998), desde seu aparecimento na Europa, entre os 
séculos XVIII e XIX, a literatura infantil focalizava o mundo agrícola como local 
propício para o desenvolvimento das ações dos personagens, isso porque as primeiras 
narrativas remodelas para o público infantil são da tradição oral, originalmente 
vínculadas às populações camponesas dependentes da economia agrícola. Essas 
narrativas apropriaram-se do folclore, fábulas e/ou contos de fadas. No Brasil, 
entretanto, esse recurso de apropriação direta do material folclórico nacional não 
aconteceu, pois os autores recorreram, quase que exclusivamente, ao acervo europeu 
que já havia se consolidado enquanto literatura para crianças. As peculidades 
regionais do país, como por exemplo, a menção às culturas indígena e africana, que 
constituem parte da formação cultural do Brasil, não foram contempladas, assim  
como a oralidade  que é a marca da origem das histórias nos textos destinados à 
infância brasileira. 

A ênfase na modalidade escrita foi prodominante nos textos para as crianças, fato 
que levou Monteiro Lobato, em seus textos, a resgatar o estatuto da oralidade na 
literatura infantil fazendo, por meio de personagens como Dona Benta, a restauração 
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da transmissão das histórias orais, já que esta personagem narrava, aos seus netos, 
várias aventuras que eram apreciadas e valorizadas. Lajolo e Zilberman (2007, p. 68) 
assinalam que o empenho de Lobato em reconstruir a narrativa oral e popular “se 
completou através da adoção de um estilo coloquial, de que estão ausentes a erudição 
e a preocupação com a norma gramatical”.  

Tal procedimento, por sua vez, dialogava com uma conquista do modernismo, que 
se caracterizava pela introdução da oralidade e do coloquial nos textos literários para 
as crianças, recorrendo, desta maneira, ao folclore nacional para sua efetivação, 
prevalecendo, sobretudo, as características do gênero para a infância, como também a 
ficção inicialmente proposta por Lobato. 

Assim, a produção literária do período de 1920 a 1945 demonstrou a permanência 
do gênero, com ênfase nos espaços escolares, já que, a partir daquele  momento 
histórico, a frequência das crianças à escola se tornava obrigatória e o Estado 
começava a investir na educação. Solidificou-se o universo mítico nos textos para 
crianças e a criatividade alcançou um novo espaço nas obras literárias. Nesses 25 anos, 
vários autores se encontraram envolvidos com a literatura infantil destinada às 
crianças, o que possibilitou, ao final dos anos de 1940, seu fortalecimento, crescimento 
e consistência na cultura brasileira.  

Esses apontamentos configuram o processo de modernização da sociedade 
brasileira, a qual a literatura infantil se integrou. De um lado, escritores modernistas 
comprometidos com o conteúdo estético dos livros infantis, que incluiam o folclore 
brasileiro em suas fontes inspiradoras, enquanto, de outro lado, autores como 
Monteiro Lobato, recorrendo às escolas como instâncias promotoras dessas leituras, 
mas igualmente indo ao encontro dos lucros que essas obras proporcionavam.  

De acordo com Lajolo e Zilberman (2007), a literatura infantil brasileira fundou 
um universo imaginário e peculiar através da elaboração de obras de ficção para a 
infância, que se dividiram em duas direções. A primeira, destacando o processo 
acelerado de modernnização pelo qual o país passava, reproduzia e interpretava a 
sociedade nacional, circunscrevendo o espaço rural como aquele de legítima 
representação da nação que simbolizava as transformações do Brasil. A segunda, 
inspirava-se na fantasia, cedendo lugar às manifestações do mundo infantil e não às 
demandas da sociedade adultocêntrica. De certa maneira, o que se pretendia era 
consolidar uma tradição de produção de livros para as crianças que abordassem o 
universo imaginário e fantástico da infância, ainda que fundamentado pelas 
dimensões sociais e políticas que vigoravam. 

Lajolo e Zilberman (2007) destacam que, em 1942, Lourenço Filho, apresentou, 
em uma palestra que ministrava aos membros da Academia Brasileira de Letras, um 
balanço da literatura infantil de seu tempo, constatando que embora houvesse um 
número quantitativamente significativo de publicações para crianças, a maioria destas 
não tinham qualidade estética. Lourenço Filho afirmava que essas obras não deveriam 
compor as bibliotecas infantis e que o desafio dos autores, no momento, estava em 
produzir obras que atestassem qualidade e estimulassem o interesse do leitor. 



 

 
 

12 

Alguns autores revelaram, naquela momento histórico, a potência e fertilidade 
literária como também a intenção em dotar esforços de produção e circulação de livros, 
para aproximar a arte brasileira, principalmente a literatura infantil, daquela 
produzida nos países desenvolvidos, como é o caso de Clarice Linspector, que 
publicou, em 1944, o livro “Perto do coração selvagem” e João Guimarães Rosa, que 
escreveu “Saragana” em 1946. Cecília Meireles também publicou, em 1949, “Rui: 
pequena biografia de um grande homem” e Leonardo Arroyo produziu, no ano de 
1950, os livros “Você já foi a Bahia?” e “História do galo”. 

A partir dos anos 40, os autores que produziam obras destinadas ao público 
infantil começaram a se interessar pelo folclore nacional, principalmente aquele de 
origem na Amazônia. Essas obras alimentaram a literatura infantil para crianças até 
os anos de 1950. Outro assunto recorrente nos livros destinados às crianças, naquele 
momento histórico, era a tematização da infância, que ora focalizava as crianças, ora, 
na maioria das vezes, simbolizava-as por meio de bichos6 e bonecos animados, como 
a Emília de Monteiro Lobato e seu antepassado Pinóquio de Collodi. Nessa 
perspectiva, destacaram-se as fábulas e os contos de fadas, que simbolizando a 
infância, representavam as experiências, sentimentos e interesses das crianças. Essa 
tendência tinha por objetivo a caracterização e projeção de uma imagem ideal da 
criança, a partir das perspectivas do adulto. 

Em 1945, período em que o Brasil saia de uma ditadura, houve o aparecimento de 
uma nova geração de poetas e ficcionistas que, explorando caminhos literários 
diferentes, contrariaram, em certa medida, os modernistas de 1922. Entre as décadas 
de 40 e 50 a cultura erudita (cinema, teatro, artes plásticas, entre outros) começava a 
ganhar destaque nos canais de produção e circulação, já que a população dispunha, 
naquele momento, de meios mais eficazes e modernos que possibilitavam o acesso dos 
diferentes grupos populares à cultura nacional7. Com isso, de um lado, a literatura 
infantil ascendia em nível de qualidade estética, com poder de capturar leitores 
assíduos, principalmente aqueles das classes elevadas, que buscavam a elitização da 
cultura. De outro, concorria no gosto de leitores da chamada cultura de massa, que 
buscavam alcançar hábitos intelectuais de consumo, no caso, a literatura. 

Entre as décadas de 1940 e 1960 expandiu-se a profissionalização e especialização 
das editoras e dos escritores de livros para crianças. O mercado cultural de livros 
infantis já se mostrava consolidado, com melhor infra-estrutura e novas editoras. 
Entretanto, após a fase de estruturação do gênero, que se seguiu desde os anos de 20, 
se tornou propício, no momento, a produção em série, respondendo ao acelerado 

                                                   
6No Brasil, essa transposição começa com Figueiredo Pimentel e prossegue com Monteiro Lobato Viriato Correia e 

Érico Veríssimo (LAJOLO E ZILBERMAN, 2007). 

7Implantam-se igualmente, no Brasil, as revistas em quadrinhos americanas, lideradas por “O Pato Donald”, 

publicadas a partir de 1950, pela Editora Abril (LAJOLO E ZILBERMAN, 2007). 
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processo de industrialização e às exigências crescentes do mercado consumidor, que 
cada vez mais se expandia.  

As narrativas que surgiram naquele período apresentavam um novo desenho de 
personagem infantil: o lavrador bem-sucedido. Essas narrativas, que abordavam 
assuntos de cunho histórico e econômico, possibilitaram o fortalecimento dos laços 
entre literatura infantil e ensino, já que oportunizavam a transmissão de conceitos e 
valores que inculcavam nas crianças a tomada de posição responsável na sociedade a 
partir do momento que atingissem a idade adulta. 

Nesse período histórico voltaram a aparecer as preocupações que se referiam ao 
emprego do padrão culto da língua portuguesa nas narrações e diálogos dos textos 
literários infantis. A conquista de Monteiro Lobato e Graciliano Ramos, na adoção da 
oralidade nos textos destinados às crianças recuou, dando lugar a uma literatura de 
perspectiva conservadora, elitista e civilizatória, fato que representou um retrocesso 
de conquista do gênero. A despeito de atender aos interesses das classes dominantes, 
a literatura infantil  conseguiu se consolidar e participar da sociedade enquanto bem 
cultural e histórico. 

Como apontam Lajolo e Zilberman (2007, p. 120), nos anos 60, multiplicaram-se 
as  “instituições e programas voltados para o fomento da leitura e a discussão da 
literatura infantil”. Nessa época foram criadas instâncias como a Fundação do Livro 
Escolar em 1966 e a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ – em 1968. 

Os anos 70 foram marcados pela criação de organizações como o Centro de 
Estudos de Literatura Infantil e Juvenil, em 1973 e a Academia Brasileira de Literatura 
Infantil e Juvenil, em 1979, além de outras várias instituições8. Nessa época o baixo 
indíce de leitura entre as crianças e jovens que frequentavam a escola começou a 
preocupar professores e autoridades comprometidas com a educação, fato que levou o 
Instituto Nacional do Livro, criado em 1937, a investir na co-edição de obras 
destinadas ao público infanto-juvenil. 

Esse investimento do Instituto Nacional do Livro na produçção de textos voltados 
para a população escolar se mostrava bastante significativo do ponto de vista do 
Estado, principal responsavél pela educação brasileira. Nesse sentido, o Estado, 
buscando apoiar as ações desenvolvidas pelo Instituto, possibilitou, no âmbito da 
iniciativa privada, investimentos de capitais para a produção, inovação e lançamento 
de novas obras literárias infantis. Entretanto, a literatura destinada à infância ainda 
tinha estreitos laços com a escola e, comcomitante a essas novas criações, surgiu 
também a inclusão de instruções e sugestões didáticas, como as fichas de leitura e os 
questionários aos textos literários. O reflexo disso foi a proliferação de um comércio 
especializado, a abertura de várias livrarias destinadas ao público infantil e o aumento 
de escritores e artistas gráficos, que se profissionalizaram no ramo das obras para 
crianças. Muitos autores renomados inseriram-se nesse mercado promissor e 
iniciaram mais efetivamente suas produções para a infância, entre eles, Mário 
Quintana, Cecília Meireles, Vinícius de Moraes e Clarice Lispector. 

                                                   
8Sobre isso ver LAJOLO (2010). 
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Nessa época, a produção de literatura infantil no país alcançou índices superiores 
a de todo o momento histórico aqui apresentado. Entre os anos de 1975 e 1978 cresceu 
o prestígio dos títulos e autores brasileiros e mais de 40% das obras se constituíram 
por textos nacionais, sendo traduções as demais. As temáticas dos textos para crianças 
apresentavam emergência do Brasil urbano, focalizando os impasses, crises e 
problemas da sociedade. A partir de 1977 essas temáticas foram se encorpando e 
começaram a exprimir a realidade do contexto social brasileiro, reafirmando no livro 
infantil o compromisso com os valores autoritários e conservadores. 

Outro fato a ser considerado como traço da modernidade era a  preocupação dos 
autores com os aspectos gráficos dos livros infantis brasileiros produzidos naquele  
período. Essa preocupação concebia a ilustração como elemento revelador, que 
imprimia significado ao texto verbal e escrito, e não apenas como recurso secundário. 
Ziraldo, em 1980, ao publicar “O menino maluquinho” foi um dos primeiros autores 
que apresentou essa concepção. 

A poesia para crianças também desenvolveu-se muito nesse período, incorporando 
as conquistas modernistas e desvinculando-se do caráter didático e pedagógico, sendo 
representada por autores como: Bartolomeu Campos de Queirós na obra “O peixe e o 
pássaro” de 1974, Vinícius de Moraes em “A arca de Noé” em 1974 e “Chapeuzinho 
Amarelo” publicada em 1979 por Chico Buarque. Marina Colassanti ao publicar em 
1979 o livro “Uma ideia toda azul” conseguiu revigorar o fantástico, utilizando o 
surrealismo e a magia, fazendo reingressar na literatura infantil todo o universo dos 
reis, fadas, rainhas, princípes e princesas dos contos tradicionais. A ressurreição do 
fantástico realizada por esta autora, além de dialogar com as fontes originais dos 
contos de fadas de Perraul, Grimm e Andersen atestavam singularidade e importância 
do genêro e dos acervos destindos à infância.  

Entre as décadas de 60 e 70 foram multiplicados os capitais investidos na cultura, 
e, consequentemente, na produção de livros literários infantis. Vários escritores 
dedicaram-se à  produção de obras destinadas às crianças, em especial as que 
compunham as grandes massas populacionais, que se encontravam distanciadas da 
arte, principalmente, da literatura. Nesse perído obras de autores como João 
Gumarães Rosa, Clarice Linspector, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de 
Melo Neto se constituíram como modelos do fazer literário da arte cultural brasileira. 

Em 1980, a literatura infantil, no Brasil, se encontrava mais consolidada e 
ampliada. Lajolo (2010) aponta que a partir dessa década a literatura infantil brasileira 
vem apresentando alto padrão de qualidade, reconhecido nacional e 
internacionalmente. Autoras brasileiras como Lygia Bojunga Nunes e Ana Maria 
Machado, nos anos de 1982 e 2000, respectivamente, receberam o prêmio Hans 
Christian Andersen, “a mais alta distinção conferida a escritores para crianças e 
jovens” (p.101). 

Na atualidade é possível perceber a multiplicação de várias iniciativas que 
procuram ampliar o acesso da população, principalmente das crianças, aos livros de 
literatura. O Estado, como principal agente regulador da educação pública brasileira, 
vem através da implantação de projetos e políticas públicas, criando novas 
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possibilidades de expansão e oferta de livros para a sociedade. Nesse contexto, uma 
das contribuições mais relevantes tem sido a aquisição de obras literárias pelo 
Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE, criado em 1997 pelo Ministério da 
Educação. Esse programa é executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE -, em parceria com a Secretaria de Educação Básica do MEC, com 
o objetivo de ampliar e implantar bibliotecas escolares por meio da dotação de acervos, 
selecionando e distribuíndo às escolas obras de literatura e materiais de apoio para 
formação do professor. 

Ainda hoje existe a permanência de obras que se vinculam à ação educativa, 
preocupadas com valores menos tradicionais, mas ainda entrelaçadas ao ensino, 
mesmo que de forma lúdica e especulativa. Entretanto, percebemos avanços no modo 
de conceber o texto literário que passou a ser visto como arte literária. Assim sendo, 
deve ser considerado em seus aspectos estéticos que ousam da fantasia e da 
imaginação. É o reconhecimento dessa singularidade da literatura na formação do 
leitor que permite a participação de crianças e jovens na cultura letrada e no mundo 
globalizado. 

2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A partir deste panorama, que buscou compreender a história e a origem dos livros 
de literatura para crianças na Europa e no Brasil, pudemos compreender as 
implicações dos fatos históricos na atualidade e as demandas pela criação de obras 
literárias destinadas às crianças. Mais do que conhecer as obras do passado, esse 
percurso histórico nos permitiu refletir sobre as especificidades do texto literário, 
entendendo-o como arte que contribui de maneira única para a formação de um leitor 
crítico capaz de escolher suas próprias leituras. Nessa trajetória, a literatura veio 
ganhando novos contornos e tessituras, a partir da utilização de uma pluralidade de 
linguagens, que ampliaram suas possibilidades de significação pelo leitor. 

Contemporaneamente, os livros infantis constituem um profícuo segmento de 
produção e circulação cultural, que gradativamente vem conquistanto espaços 
maiores. Os livros de literatura infantil são objetos artísticos complexos que merecem 
a aprecição estética de diferentes sujeitos com idades distintas, pois o imaginário, o 
fantástico, o lúdico e o poético que se mesclam nos textos literários possibilitam 
experiências significativas para a formação humana de crianças, jovens e adultos do 
século XXI. 
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RESUMO  

Nas primeiras décadas do século XX, acompanhava-se a difusão de valores 
referentes à garantia de um projeto político para construção do Estado Republicano. 
O Colégio Pedro II (CPII) foi o primeiro colégio de instrução secundária do Brasil, 
objetivando fortalecer o Estado e formar a nação brasileira, ao preparar para o Ensino 
Superior e conferir o grau de Bacharel em Letras aos formandos. Durante as décadas 
de 1920 e 1930, houve um crescimento da participação estudantil no (CPII), 
principalmente se organizando em clubes literários e criando periódicos, configurando 
um processo de ativismo estudantil. Com o jornalismo, os acadêmicos aprendiam a 
arte da política, funcionando como antessala de gabinetes executivos, da tribuna 
parlamentar e de tribunais judiciários. Nossas pesquisas identificaram o 
protagonismo dos estudantes, que defendiam seus interesses, mas também atendiam 
a apelos institucionais. Objetivamos analisar o periódico Sciencias e Letras, veiculado 
pelos e para os estudantes nos anos de 1926 e 1927. Estes oito números de Sciencias e 
Letras tomados por nós como fontes permitiram apontar compreensões acerca das 
culturas escolares, articulando a formação estudantil com as concepções de Estado e a 
educação de seus corpos. As concepções estiveram marcadas pelo civismo, pelo 
simbolismo patriótico, por sua preparação enquanto quadros dirigentes. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Colégio Pedro II, imprensa estudantil, República 
 



 

 
 

5 

1. INTRODUÇÃO 

As primeiras décadas do século XX configuravam um período histórico marcado 
pela conjuntura de materialização do ideário republicano no Brasil. Nesse período, 
acompanhava-se a difusão de valores referentes à garantia de um projeto político para 
construção do Estado Republicano e à manutenção de grupos políticos em ascensão 
no poder. 

Em 1733, era fundado o Colégio dos Órfãos de São Pedro, transformado em 
Seminário de São Joaquim, em 1739, localizado na Av. Marechal Floriano, no centro 
da cidade do Rio de Janeiro. Em 2 de dezembro de 1837, por meio de decreto, o 
ministro interino do Império Bernardo Pereira de Vasconcelos fundava o Imperial 
Colégio de Pedro II, sendo o primeiro colégio de instrução secundária do Brasil, 
objetivando o projeto de fortalecimento do Estado e formação da nação brasileira. Sua 
criação estava relacionada ao projeto civilizatório da monarquia, que identificava no 
ensino das humanidades o paradigma da formação nacional do país. Preparava para o 
Ensino Superior, sendo o único a conferir o grau de Bacharel em Letras a seus 
formandos. Com essa última característica, seus formandos gozavam do privilégio de 
ingressar nos cursos superiores sem prestar os exames das matérias preparatórias. 
Apesar de haver reserva de vagas para alunos gratuitos em quase todas as reformas, é 
possível notar seu caráter elitista e elitizante (Andrade, 1999; Silva, 2009).  

Andrade (1999) apresenta traços consideráveis de relação forte entre o Colégio e o 
poder constituído: enquanto o Estado atuava como agente, a instituição funcionava 
como instrumento ao formar quadros da política e da cultura objetivando ocupar 
postos de alta administração assim como demais postos do funcionalismo público 
e/ou da gerência de setores secundários, terciários e militares. Identifica, portanto, 
uma colaboração no processo de formação de parte das elites responsáveis pela 
condução do país.  

Durante as décadas de 1920 e 1930, houve um crescimento da participação 
estudantil no Colégio Pedro II (CPII), principalmente se organizando em clubes 
literários e criando periódicos, situações que vão ao encontro dos apontamentos de 
Souza (2008) acerca da vida estudantil nos estabelecimentos de ensino secundário 
brasileiros nas primeiras décadas do século XX. A autora explicita que durante este 
período havia um congraçamento intelectual e foram criados grêmios e associações 
estudantis, praticados esportes, realizadas sessões artístico-culturais e veiculados 
debates políticos e criações literárias por meio de uma pulsante imprensa.  

Os grêmios literários e os periódicos se inscrevem num processo de ativismo 
estudantil. Ao tratar da formação dos bachareis de direito no século XIX, Adorno 
(2005) aponta que a formação acadêmica do bacharel era marcada muito mais pelas 
atividades extracurriculares que pelo processo de ensino e aprendizagem. A 
organização e a hierarquização dos Institutos acadêmicos ligavam os estudantes aos 
processos político e literário, constituindo lutas políticas e formando intelectuais. As 
atividades jornalísticas teriam transcendido o aprendizado em sala de aula: a política 
se faz em público e utiliza a palavra escrita e a palavra falada como dois grandes 
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instrumentos. Com o jornalismo, os acadêmicos aprendiam a arte da política, 
funcionando como antessala de gabinetes executivos, da tribuna parlamentar e de 
tribunais judiciários. 

As fontes para a análise que discorremos abaixo são as oito edições de Sciencias e 
Letras, publicadas entre 1926 e 1927 por alunos do CPII. Buscamos a seguir apresentar 
as vozes desses alunos no dia-a-dia do Colégio, que usavam seus jornais e revistas para 
aprimorar suas práticas literárias, manifestar seus posicionamentos políticos e 
pedagógicos, mas também ofereciam significativos espaços para professores e 
funcionários fornecerem suas contribuições e publicarem-nas nos periódicos dos 
estudantes. Suas expressões estão marcadas por uma diversidade de formas, 
caminhando da extrema seriedade para a total ludicidade. Em seus instrumentos de 
comunicação, são veiculadas ideias que sugerem uma significativa participação do 
corpo discente no dia-a-dia do Colégio Pedro II. Analisaremos suas vozes a partir das 
interfaces situadas no contexto histórico de formação de quadros para a República e a 
produção de sua imprensa, dialogando com as concepções de educação do corpo e os 
objetivos políticos e acadêmicos existentes. 

 

2. A REVISTA MENSAL DOS ALUMNOS DO COLLEGIO PEDRO II – SCIENCIAS 
E LETRAS 

Nossas pesquisas identificaram o protagonismo dos estudantes que, ora se 
chocavam com ou reivindicavam às autoridades do Colégio e da sociedade para 
defender seus interesses, ora se submetiam aos rumos da ordem republicana, 
atendendo a apelos institucionais. No presente trabalho, temos como objetivo analisar 
o periódico Sciencias e Letras, veiculado pelos e para os estudantes nos anos de 1926 
e 1927. Em julho de 1926, foi lançado o primeiro número da Revista Mensal dos 
Alumnos do Collegio Pedro II – Sciencias e Letras.  

O periódico contava com o seguinte corpo editorial: Antonio Gabriel de Paula 
Fonseca – director; Luiz Torres Barbosa – redactor-chefe; Alim Pedro – Secretario; 
Iberê de Abreu Martins – thesoureiro; Plínio Reis de Cantanhede Almeida e Carlos 
Rocha Mafra de Laet – redactores. Vale destacar a variedade de anúncios e 
propagandas presentes nos periódicos, que certamente possibilitaram 
financeiramente a materialização desse sonho de muitos dos principais alunos 
envolvidos com as tarefas dos periódicos, haja vista que o preço cobrado por cada 
exemplar é muito mais simbólico do que para garantir as finanças. E para que 
houvesse uma circulação e leitura por toda a instituição, principalmente entre o corpo 
discente, não seria interessante que um alto preço fosse a maior fonte de arrecadação. 

Segundo os próprios estudantes, o aparecimento de uma revista na instituição não 
se constituía enquanto novidade, pois diversas outras já haviam aparecido, mas urgia 
a fundação de uma nova revista, que intensificasse no espírito dos colegas o amor às 
ciências e às letras, desenvolvendo noções de moral e de patriotismo, elementos 
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básicos e indispensáveis para a grandeza do país e para a prosperidade de uma raça. 
Pelas suas palavras, a revista seria um pequeno órgão onde os colegas com inclinações 
especiais poderiam enveredar pelo caminho da literatura, podendo perpetuar a pureza 
e a graça do idioma. A tarefa era considerada árdua, mas o anseio de levá-la adiante 
com o auxílio de mestres e colegas era apresentado, objetivando a cooperação para 
engrandecer a instituição, “(...)cujo brilho deve recordar a memoria veneravel e 
inesquecivel de D. Pedro II!” (Sciencias e Letras, 1926a, p. 4). 

No primeiro texto, Antonio Gabriel explicitava que urgia a fundação de uma nova 
revista, que intensificasse no espírito dos colegas “(...)o amor ás sciencias e ás letras”, 
[desenvolvendo] “(...)as noções de moral e de patriotismo, que são os elementos 
básicos e indispensáveis para a grandeza de um paiz e a prosperidade de uma raça!”. 
(Sciencias e Letras, 1926a, p. 3). O aluno negava que fosse por mero pedantismo a 
escolha do título, alegando que os professores, com capacidades intelectuais acima de 
qualquer elogio, transmitiriam as sciencias. Antes de finalizar sua contribuição, 
agradecia imensamente ao “(...)Sr. Dr. Director pelo benevolo apoio”, [aos professores 
e funcionários] “(...)pelo auxilio moral e pecuniario” e a todos os colegas e amigos que 
procuraram corresponder aos seus esforços (Sciencias e Letras, 1926a, pp. 3-4). 

No parágrafo final, apresentavam-se os argumentos patrióticos que relacionam as 
práticas no interior da instituição às necessidades dos destinos e rumos do país, 
indicando um caminho a ser seguido pelos estudantes no que tange o futuro da nação: 

Colègas! Sejamos unidos, pois que o coleguismo numa academia, é o esbôço do 
patriotismo numa nação! Um grande colegio, é uma grande família e uma 
pequena patria! E assim as nossas ações como colégas serão nossos futuros actos 
como patriotas. Unamo-nos pois agora como colégas, para quando mais tarde 
unidos como patriotas, possamos imitar a grandeza da terra que nos serviu de 
berço: o Brasil! (Sciencias e Letras, 1926a, p. 4). 

No texto Sobre “O Nacional”, de autoria do aluno Faim Pedro, foi relatado seu 
ardente desejo que a revista “(...)grasse avassaladoramente a rota que hoje trilha pela 
primeira vez”. (Sciencias e Letras, 1926a, p. 7). O aluno recordava que, quando 
assenhorada no Colégio a ideia de um periódico no meado de 1924, foi o primeiro a 
abraçá-la, registrando a fortuna de realizar o sonho do surgimento de uma revista no 
Colégio ao citar “(...)o efémero e glorioso período da existência do <O Nacional>”, 
[tendo à frente seu amigo Hélcio Auler e ele. Eles grangearam] “(...)a parte monetaria, 
a dificilima, os originaes e o primeiro numero fora impresso com o título de 
“Phalena””, [título apenas da primeira tiragem. Relata-se a mudança de nome após o 
eminente mestre Pedro do Couto achar falta de patriotismo] “(...)explicando em artigo 
consciencioso e ponderado o motivo de tal resolução” (idem).  

Faim Pedro também escreveu sobre a coluna por ele assinada Corrigindo, presente 
no segundo número, que chamava a atenção dos estudiosos para os deslizes cometidos 
nos artigos da revista, tendo sido uma gazua, gerando insurgências com verdadeiro 
ódio e o autor foi “(...)acoimado de intrometido, critico de “meia tigela”” [e apenas não 
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foi] “(...)imolado em praça publica” [porque estavam longe da inquisição] (Sciencias e 
Letras, 1926a, p. 8). O último número de O Nacional saiu em 15 de novembro de 1924. 
O estudante alegava publicar essas reminiscências para mostrar aos colegas o quanto 
teriam de lutar na estrada que trilham, tendo como primeira esfinge o lado monetário. 
De maneira poética e inflamada, conclamava seus colegas para a trindade de iniciar, 
lutar e vencer: 

(...) depois de um rouco esterdor de ondas que se quebram em turbilhões, o vento 
assopra como que para refrescar uma grande chaga; o <Nacional> foi uma onda 
agitada que se desfez; e o vento que refrigera é o tempo, o bálsamo prodigioso. O 
tempo sana mas deixa o gosto do absinto; e a saudade suavisa do seu amargor... 

Iniciar—Lutar—Vencer é a trindade em que se cifram as leis dos verdadeiros 
batalhadores. 

Prolfaças, Directores! (Sciencias e Letras, 1926a, p. 8). 

O segundo número de Sciencias e Letras foi publicado em agosto do mesmo ano, 
tendo na capa a cobrança do preço de 1$000. O número foi iniciado com o texto Labor 
Omnia Vincit, de autoria do diretor Antonio Gabriel, que enfatizava haver nos árduos 
trabalhos e nas exaustivas tarefas “(...)uma recompensa final que nos faz esquecer as 
fadigas passadas, permitindo-nos gozar em sossego o prazer que a vitoria proporciona” 
(Sciencias e Letras, 1926b, p. 3). O aluno considerava que o grupo estava impelido a 
permanecer trilhando com entusiasmo e esperança diante da benevolencia 
cavalheiresca com que a revista foi acolhida pelos professores, colegas e amigos.  

Diante da recompensa obtida e dos ardentes votos de prosperidade, sentia-se 
obrigado a duas coisas: um agradecimento sincero aos que bondosa e gentilmente se 
interessaram pela prosperidade da revista; e que, sem desanimar ante os revezes, 
manter “(...)ardor dos batalhadores fortes e incançáveis” [para realizar o ideal elevado. 
Antes de finalizar o texto com as palavras que fornecem o título, dialoga com os 
denotados companheiros de trabalho para que não esquecessem] “(...)que a fé abala 
as montânhas, e que nada existe no mundo que possa resistir á velocidade vertiginosa 
do tempo e á perseverança do homem que trabalha” (Sciencias e Letras, 1926b, pp. 3-
4). 

Pela continuidade das publicações e garantia da periodicidade, o grupo que liderou 
a iniciativa de fundar a revista Sciencias e Letras parecia ter ficado satisfeito e feliz 
com os resultados de seus trabalhos. Na quinta edição, em novembro de 1926, em novo 
texto de seu diretor Antonio Gabriel, retomou-se o relato da ideia da fundação, 
ocorrida cinco meses antes. Era o mês de julho e dentre os alunos do quinto ano “(...)a 
jovialidade de estudantes se incendiava no fogo das aspirações”. [Sempre com 
tonalidade poética, o aluno escrevia sobre] “(...)o espírito expansivo e inquieto da 
adolescência”, [que abrigava] “(...)as sublimes ambições da mocidade sempre 
sonhadora” [irrompendo e ecoando] “(...)dentro do nosso peito tal como os fogos 
alacres de S. João tinham enchido de vivacidade as poéticas noites de Junho que 
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findara”. [Depois de terem iniciado o trabalho, os números foram saindo, colaborações 
e elogios aparecendo e] “(...)a cavalgada alìgera do tempo, no espaço de um sonho, 
passou rapida e serena como afinal tudo passa na vida” (Sciencias e Letras, 1926e, pp. 
5-6). Sendo mês de novembro, é final do ano letivo. Além do convívio dos alunos do 
quinto ano durante cinco anos, era hora de se separar também da revista. Com singular 
emoção, podemos identificar um vínculo forte do alunado com a instituição a partir 
das palavras finais do diretor do periódico: 

Terminamos... e agora, quando o velho anno cançado, poeirento, como pó de 
ouro da estrada do Tempo, foge-nos aos poucos para dormir o grande sono da 
noite de S. Silvestre, todos os alunos da revista, junto aos do quinto ano 
fraternizados por um convívio de 2 anos, deixam uma grande saudade e uma 
imensa gratidão! 

 Saudades de todos e tudo! 

 E a gratidão?... 

 E’ como o amor, não existem palavras que a possam exprimir. 

 Findou-se o ano... 

 Despedimo-nos, agora mas na nossa imaginação tão povoada de sonhos, e de 
alegrias tão jovem e tão agitada, sentimos o bimbalhar dos sinos numa grande 
catedral, os sinos da gratidão, na catedral de nossas almas! (Sciencias e Letras, 
1926e, p. 6). 

Em seu segundo ano, apenas no mês de Junho foi publicado o número 6 de 
Sciencias e Letras. Antonio Gabriel de Paula Fonseca e Luiz Torres Barbosa 
mantiveram-se como diretor e redator-chefe, respectivamente; Carlos Rocha Mafra de 
Laet passou a ser o tesoureiro; e iniciavam sua atuação no periódico Jozé Candido 
Sampaio de Lacerda como secretário, Flavio Poppe de Figueiredo e Name Lasmar 
como redatores. 

Antonio Gabriel relembrou o aparecimento da revista quase um ano antes, 
recordando “(...)como se fosse hontem, desse dia” [para ele] “(...)tão cheio de saudades 
e cujas imagens” [trazia ainda dentro dele] “(...)gravadas para sempre” (Sciencias e 
Letras, 1927a, p. 3). A responsabilidade e a disponibilidade assumidas pelos alunos 
envolvidos com o cotidiano da organização, da escrita e de todas as demais tarefas de 
um periódico são evidenciadas nas palavras do diretor: 

(...) Lembro-me da nossa inquietação pelo aparecimento exacto dos primeiros 
exemplares, do cuidado de arranjar artigos para que o número de páginas saisse 
completo, das finanças, da capital questão das finanças, e enfim de mil e uma 
preocupações que discutiamos acaloradamente durante os intervalos das aulas, 
enchendo de rumor a sala em cuja mesa sentado como Júpiter de Olimpo, o nosso 
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bom Ferreira aturava pacientemente a barulhada inquieta da turma, naquela 
condescendência pequenina de dez minutos. 

Por vezes, numa hora vaga, as discussões iam até a bibliotheca, e lá, num canto 
perto da janela, é que o redactor-chefe se impunha: era preciso mais actividade!  

– Veja, dizia êle a gesticular, poucos dias faltam para o meio do mês, e só esses 
artigos recebidos!... 

E para mim: 

E você? Não procura a contribuição do Colégio¿ Estamos atrasados!... 
Atrasadíssimos!... Se ainda não fomos ao Director!... E concluia desloado: E’ 
pouco caso, já é pouco caso!... 

– Mas, calma!... Ponderava eu, ja sei... 

– Calma?!... Calma?!... Onde possui-la, se o tempo, os dias fogem 
desesperadamente sem que lhes aproveitemos as horas¿... e num gesto vago de 
aborrecimento:–E’ desleixo, é descaso!... Assim a revista desaparece... 

Era frase para ferir... 

Entravam então no “conselho deliberativo” o secretario, o tesoureiro, os 
redactores e a discussão iniciava-se, aumentava tornava-se quase algazarra, e 
só quando a cabeça do bibliotecário a escrever, assomando aliás da livraria 
amontoada em catalogação na mesma nua, fitava-nos entre os olhares 
esgazeados dos catàlogadores que se atulhavam de volumes, é que 
desconcertados pelo ímpeto combativo, voltávamos a nós, onde já quase num 
sussurro acabava vencendo o redactor-chefe. 

Nós, os outros, éramos talvez um tanto descuidados (eu pelo menos), mas sob a 
pertinácia desse incansável redactor, mantivemo-nos sempre na linha que 
havíamos traçado como directriz. 

(Sciencias e Letras, 1927a, pp. 3-4).  

O aluno não acrescentou nada sobre as aspirações da revista, pois já as apresentara 
no ano anterior. Entretanto, aproveitou as linhas finais para “(...)uma defesa 
indispensável contra observações e comentarios feitos á revista”, [pois tinham sido] 
“(...)acusados no juízo luminoso de um Aristarco sublime, de perdermos o tempo em 
fazer literatrice inútil” (Sciencias e Letras, 1927a, p. 4). Para Antonio, foi insensato o 
procedimento dessas opiniões, por três motivos. Primeiro, ao tentar diminuir a revista, 
atentavam contra o Diretor, secretário, professores notáveis e antigos mestres da casa. 
Em segundo lugar, revelavam conhecimento fraco de Literatura, pois os escritores e 
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poetas nem sempre começam pelas produções de gênio máximo, na idade em que os 
alunos escreveram para Sciencias e Letras; e terceiro, quando foram alunos do 
Colégio, não fizeram revista alguma. 

Em novembro de 1927, sairia o oitavo e último número do periódico. A assinatura 
do texto Despedida com as iniciais C. R. M. L. nos remetem ao nome do então 
tesoureiro de Sciencias e Letras – Carlos Rocha Mafra de Laet. Para o aluno, não havia 
nada mais triste que um adeus, mas partir sem uma despedida seria uma incivilidade, 
forçando-os a deixar os sentimentos de gratidão com os pacientes leitores da revista. 
Ele revelou seu desejo de que o 5º ano seguinte assumisse o encargo de dar nova vida 
à revista, desejo aparentemente não atendido, em virtude de ser este o último 
exemplar encontrado em nossas pesquisas no acervo.  

Carlos enalteceu o venerando Director dr. Euclides Roxo, que atuou neste ultimo 
número como um médico da revista, pois “(...)ella agonisava e s. ex. curou-a mais uma 
vez com o balsamo de seus obséquios”. [Pelo texto, o congratulado diretor foi sempre 
receptivo aos estudantes, que ainda pediram que aceitasse] “(...)as nossas [suas] 
desculpas pelas constantes e amiudadas vezes em que o procuravamos para falar, 
interrompendo, assim, a todo momento, o trabalho de um Director activo como é s. 
ex” (Sciencias e Letras, 1927b, pp. 3-4).  Nos agradecimentos, são ainda citados o dr. 
Octacilio Pereira, M. D. secretario do Collegio e o dr. Aloísio de Castro, dignissimo 
Chefe do Departamento Nacional de Ensino. O aluno acreditava que fizeram o melhor 
trabalho possível à frente da Sciencias e Letras, considerando-a a melhor que houve 
no Colégio, tanto pelo método de organização quanto pelos esplêndidos artigos. Ao 
efetivamente despedir-se, ressaltou as tradições que não poderiam ser apagadas de 
suas memórias, demonstrando vínculo de afetividade com a instituição ao 
complementar o adeus: 

Adeus a esta grande casa que nos acolheu ha seis annos, e hoje amoldados a ella, 
quasi choramos ao sentirmos a separação.  

Adeus a estes bancos que embora surdos, mudos, cegos, paralyticos, foram 
confidentes e tiveram nomes queridos gravados a canivete. 

 Adeus aos velhos funccionarios da casa; alguns mudaram, outros são os 
mesmos de ha muitos annos. Adeus a todos elles! 

 O <Bode> da sala do Prof. Arthur Ferreira assistiu á decadencia do seu 
alcunho por causa da aposentadoria do nosso mestre. Morreu o <Laplace> do 
Gabinete de Chimica que tanto nos ajudou na venda das revistas. E para muito 
longe, para o outro lado da Terra, tambem foi o Joaquim porteiro. Entretanto 
estão ainda o Manoel do <Hotel Fumaça> cujo appelido não podemos escrever; 
o Braga, contador de casos; e o Rizeiro, sempre activo, hoje no logar do Joaquim. 

 Quem vae sahir agora somos nós e cada um vae buscar novas tradições 
noutras escolas. 
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 As daqui do Collegio de Pedro II foram as primeiras que tivemos, e, por isso, 
jamais apagar-se-ão da nossa memoria!  

Adeus bons tempos de alegria! Agora a vida é mais séria (Sciencias e Letras, 
1927b, pp. 4-5). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na contramão das iniciativas institucionais para o registro da memória histórica 
do Colégio Pedro II, as informações advindas por parte do corpo discente 
aparentemente não possuíam o mesmo interesse. A maior parte do material que 
pudemos coletar só se encontra disponível no acervo do Núcleo de Documentação e 
Memória do Colégio Pedro II por conta da doação feita pela família de Carlos Brasil de 
Araújo, um estudante que participou ativamente das atividades cotidianas 
relacionadas aos periódicos entre os anos de 1931 e 1933. 

Em nosso entendimento, a atuação dos estudantes do ensino secundário no CPII 
significava considerável parte do processo de formação dessa juventude. Lideranças 
eram criadas e as palavras escrita e falada eram treinadas, como percebemos nos 
textos publicados e nos relatos de explanações em público. Há uma rigidez, uma 
seriedade e uma hierarquia no trabalho da imprensa estudantil: cargos de diretoria 
são criados, há seções fixas nos periódicos, correspondentes na outra seção da Casa, 
sede na escola para os trabalhos dos estudantes, negociações com a direção da 
instituição. Apesar do respeito pregado aos gestores do Colégio, a partir das nossas 
fontes acreditamos que não havia uma tutela ou uma censura com relação ao que seria 
publicado nos jornais, o que representava um avanço para a própria autonomia dos 
estudantes, que não hesitavam em realizar suas cobranças e apresentar suas visões de 
determinados problemas, tanto de ordem geral do país quanto do cotidiano da escola. 

Paulilo (2007) contribui para essas discussões ao analisar as apropriações das 
crianças na cultura escolar, podendo as mesmas recriarem ou transformarem as regras 
de convívio nas instituições. Para ele, as crianças são sujeitos do ambiente escolar e 
devido às suas ações não podemos considerar esse ambiente homogêneo, tampouco 
estático. Atentamos para a representação que os discentes que perdem o vínculo com 
o Colégio fazem sobre a cultura escolar, dando apelidos aos professores e funcionários, 
sendo irônicos, apresentando suas marcas deixadas na instituição, com a qual na 
maioria das vezes desenvolveram eternos laços de identificação.  

Para uma análise da participação estudantil no cotidiano escolar e nos rumos da 
vida cultural e política do país, os oito números de Sciencias e Letras tomados por nós 
como fontes permitiram apontar compreensões acerca das culturas escolares, 
articulando a formação estudantil com as concepções de Estado e a educação de seus 
corpos. As concepções estiveram marcadas pelo civismo, pelo simbolismo patriótico, 
por sua preparação enquanto quadros dirigentes. Formalmente, eles apresentavam 
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suas reivindicações à direção e às autoridades, situando-se como protagonistas do 
cotidiano da escola e até mesmo dos rumos das decisões no país. Por meio do humor, 
da irreverência e da ironia, informalmente davam novas conotações à cultura escolar 
da instituição, trazendo apelidos, trocas de farpas e indo de encontro ao estilo de 
seriedade e rigorosidade relacionado aos objetivos político-pedagógicos do CPII. 
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RESUMO 

Apresentam-se, neste texto, resultados parciais de pesquisa de doutorado em 
Educação (Bolsa CAPES). O objetivo dessa pesquisa é o de contribuir para a produção 
de uma história da biblioteca escolar e da biblioteca infantil no Brasil. Mediante 
abordagem histórica, centrada em pesquisa documental e bibliográfica, desenvolvida 
por meio da utilização dos procedimentos de localização, recuperação, reunião, 
seleção e ordenação de fontes documentais, analisou-se a configuração textual de um 
artigo sobre biblioteca escolar e dois artigos sobre biblioteca infantil, por serem os 
únicos que tratam especificamente desses assuntos, publicados na Revista do 
Professor do Centro do Professorado Paulista, nos anos de 1959, 1960 e 1961. Os 
resultados parciais obtidos por meio da análise do conjunto desses artigos têm 
contribuído para a compreensão da biblioteca escolar como parte integrante da escola, 
à qual deveria possuir um acervo de: "livros de contos", "revistas", "jornais escolares", 
"livros didáticos", "mapoteca" e "iconoteca"; e a biblioteca infantil, por sua vez, como 
um "elemento de informação e de auxílio aos estudos" e deveria possuir um acervo de: 
"livros de informação ou literatura infantil". Por fim, foi possível constatar que as 
tematizações sobre biblioteca escolar e biblioteca infantil contidas nos artigos 
publicados na Revista do Professor retomam  as discussões enfrentados pelos 
responsáveis pela educação na criação e organização desses espaços desde a primeira 
República. 
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INTRODUÇÃO1 

No final do século XIX e início do século XX, a escola popular tornou-se uma 
questão prioritária, “redentora da nação” e “instrumento de modernização” do Brasil 
(Souza 1998). A educação passou “[...] a ser considerada um elemento propulsor, um 
instrumento importante no projeto prometéico de civilização da nação brasileira [e] 
ela se articula com o processo de evolução da sociedade” (Souza 1998, p.21). 

 No entanto, para atingir seus objetivos, seria necessário reverter o cenário 
educacional da época marcada, sobretudo, pela falta de professores, altas taxas de 
analfabetismo e precariedade no ensino. Em meio a essas dificuldades, destaca-se a 
atuação de professores normalistas 2 , que passaram a divulgar modelos de como 
ensinar,  pela eficácia de suas práticas quanto ao ensino da leitura e da escrita. 

 A década de 1920 foi muito significativa quanto às reformas educacionais no 
Brasil, dentre elas, destaca-se a reforma do ensino primário paulista liderada pelo 
professor Sampaio Dória 3  que, dentre outros aspectos, estabeleceu a autonomia 
didática, o que permitiu aos professores defender e divulgar os métodos que 
consideravam mais adequados. Também, outros estados brasileiros iniciaram 
propostas semelhantes à reforma paulista. 

Embora os múltiplos esforços dos professores em renovarem a educação, as 
mudanças efetivas no sistema escolar brasileiro passaram a acontecer somente “[...] 
após 1930 [quando] é sistematizada a estrutura da escola brasileira, tendo como 
preocupação primeira a obrigatoriedade do ensino primário.”(Lajolo; Zilberman 1988, 
p.252).  

Foi, portanto, na primeira República, período em que se almejava a formação do 
povo por meio da educação, que as bibliotecas infantis e as bibliotecas escolares 
passaram a ser consideradas, por professores e autoridades do ensino, como um 
complemento da cultura escolar e como instrumento importante no ensino da leitura. 

A esse modo de compreender e organizar a educação na escola se deveu em grande 
parte pela recepção de ideais do "[...] movimento de renovação escolar, que passou a 

                                                   
1Este texto resulta de pesquisa de doutorado (bolsa CAPES), desenvolvida junta ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências, da Universidade Estadual Paulista - UNESP, campus de 
Marília-SP-Brasil, sob orientação da Profª. Drª. Maria do Rosário Longo Mortatti, e vinculada ao GPHELLB - 
Grupo de Pesquisa “História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil” e ao PIPHELLB - Projeto Integrado de 
Pesquisa “História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil”, ambos coordenados pela professora mencionada. 
O GPHELLB está em funcionamento desde 1994, cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil - 
CNPq e certificado pela UNESP. 

2  Professores normalistas são aqueles professores formados pela Escola Normal de São Paulo. Essa instituição foi 
“[...] pólo produtor, propulsor e irradiador das novas idéias pedagógicas [...] mediante o processo de formação – 
teórica e prática – dos novos professores [...]” (Mortatti 2000, p. 85). 

3 Antônio de Sampaio Dório nasceu em Belo Monte, Alagoas, em 1923. Em 1908,  formou-se Bacharel Ciências 
Jurídicas e Sociais, na Faculdade de Direito de São Paulo (SP). Tambem, nessa época, iniciou sua atividade no 
magistério, e em 1914, tornou-se professor na Escola Normal da Praça da República (SP). Entre 1920 e 1926, foi 
nomeado diretor geral da instrução pública paulista. Faleceu em 1964. (Carvalho 2010). 
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ser conhecido como o [movimento] da “Escola Nova” ou “Escola Ativa”, [pois] 
baseava-se nos progressos mais recentes da psicologia infantil" (Lemme 2005, p.167). 
Os professores passavam a valorizar os diferentes espaços escolares, dentre eles, os 
museus e as bibliotecas escolares, indispensáveis para a educação das crianças. 

O clima educacional da época, 1932, favoreceu outras transformações educacionais 
no que se referiram as questões de ensino e aprendizagem. Os alunos, de acordo com 
os signatários4 do Manifesto dos Pioneiros da Educação Novo, deveriam respeitados 
em suas fases de desenvolvimento, ou seja, pela [...] seleção dos alunos nas suas 
aptidões naturais [...] (Azevedo [et al.] 1932, p. 46) 

Nesse contexto histórico-político, os professores e responsáveis pela educação 
passaram a se preocupar, de forma intensiva, com o interesse da criança no processo 
de ensino e aprendizagem. Além dessa preocupação central, a criação de bibliotecas, a 
escolha de livros para crianças e o incentivo à promoção da leitura  tornaram-se temas 
para o debate educacional, tendo circulado em revistas pedagógicas, dentre as quais, 
a Revista do Professor do Centro do Professorado Paulista5. 

Mediante abordagem histórica, centrada em pesquisa documental e bibliográfica, 
desenvolvida por meio da utilização dos procedimentos de localização, recuperação, 
reunião, seleção e ordenação de fontes documentais, vêm-se elaborando dois 
instrumentos de pesquisa6, a saber: Bibliotecas Escolares, que contém 130 referências 
de textos; e Bibliotecas Infantis, que contém 31 referências de textos. 

Dentre as fontes documentais reunidas nos dois instrumentos de pesquisa até o 
momento, analisou-se a configuração textual7 de um artigo sobre biblioteca escolar e 
dois artigos sobre biblioteca infantil, por serem os únicos que tratam especificamente 
desses assuntos, publicados nessa revista, respectivamente nos anos de 1959, 1960 e 
1961. O objetivo dessa pesquisa é o de contribuir para a produção de uma história da 
biblioteca escolar e da biblioteca infantil no Brasil.  

                                                   
4Foram os signatários do Manifesto dos pioneiros da educação nova: Fernando de Azevedo, Afrânio Peixoto, A. 
de Sampaio Dória, Anísio Spínola Teixeira, Manuel Bergström Lourenço Filho, Roquette Pinto, J. G. Frota 
Pessôa, Julio de Mesquita Filho, Raul Briquet, Mario Casassanta, C. Delgado de Carvalho, A. Ferreira de Almeida 
Jr., J. P. Fontenelle, Roldão Lopes de Barros, Noemy M. da Silveira, Hermes Lima, Attilio Vivacqua, Francisco 
Venâncio Filho, Paulo Maranhão, Cecília Meireles, Edgar Sussekind de Mendonça, Armanda Álvaro Alberto, 
Garcia de Rezende, Nóbrega da Cunha, Paschoal Lemme, Raul Gomes, Cecília Meireles, poetisa conhecida, 
Armanda Álvaro Alberto e Noemy Silveira. (Vidal2013, p. 196). 

5 A partir daqui, a fim de  evitar repetições, utilizarei apenas Revista do Professor ao referir-me a Revista do 
Professor do Centro do Professorado Paulista. 

6Esses instrumentos de pesquisa resultaram no documento Bibliografia sobre Bibliotecas Infantis e Escolares: 
um instrumento de pesquisa (Pasquim2015). 

7O método da “configuração textual”, proposto por Mortatti (2000, p.31), que consiste em enfocar o: "[...] 
conjunto de aspectos constitutivos de determinado texto, os quais se referem: às opções temático-conteudísticas 
(o quê?) e estruturais-formais (como?), projetadas por um determinado sujeito (quem?), que se apresenta como 
autor de um discurso produzido de determinado ponto de vista e lugar social (de onde?) e momento histórico 
(quando?), movido por certas necessidades (por quê?) e propósitos (para quê), visando a determinado efeito em 
determinado tipo de leitor (para quem?) e logrando determinado tipo de circulação, utilização e repercussão." 
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 A análise da configuração textual desses artigos tem contribuído para a 
compreensão de diferentes aspectos constitutivos ndo sentido dessas fontes 
documentais, tais como: quem são os autores desses artigos sobre biblioteca escolar e 
biblioteca infantil; em que contexto histórico educacional foram produzidos esses 
artigos; quais as referências teóricas foram utilizadas por esses autores;  qual era a 
definição, para eles, de biblioteca escolar e de biblioteca infantil; e quais eram os 
problemas e soluções abordados nesses artigos. 

 
ASPECTOS DE CRIAÇÃO DO CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA (CPP)8 

Em 1930, foi criado o Centro do Professorado Paulista (CPP) 9, cujo objetivo era o 
de fortalecer a representatividade dos professores na luta por uma educação de 
qualidade. Essa associação de professores foi um importante espaço de reivindicação 
dos professores quanto às melhorias salariais, jornadas de trabalhos e soluções para 
os problemas educacionais relacionados, especialmente à leitura, devido aos altos 
índices de analfabetismo. 

Entre 1933 e 1948, o professor Sud Menucci 10  assumiu a presidência  dessa 
associação. Sua liderença pode ser "[...] identificada como a fase da consolidação do 
Centro como entidade representativa do professorado, durante a qual se constituiu  a 
base da rede de serviços" (Vicentini Lugli 2009, p. 125). Os serviços prestados pelo 
CPP 11  aos professores associados eram prestados pelos departamentos: Jurídico; 
Médico; Turismo;  e Colônias de Férias.  

Entre 1957 e 1997, o professor Sólon Borges Reis12  foi eleito presidente do CPP. 
Sua liderença foi muito expressiva, como a de Sud Menucci, uma vez que deu "[...] 
início à fase da expansão do número de associados  e do patrimônio da entidade 
mediante a criação de sedes regionais no interior do estado"(Vicentini Lugli 2009, p. 
125).   

Embora em momentos históricos distintos, Sud Menucci e Solón Borges, ambos 
presidentes do CPP, foram os responsáveis por mobilizar  o professorado quanto às 
reinvidincações salarais, além de terem contribuido para a divulgação de  orientações 

                                                   
8 O CPP é das associações de professores mais antigas existente no Brasil e sua sede está situada na cidade de São 
Paulo (SP). Para mais informações, consulte o site: http://www.cpp.org.br/index.php.  

9 Sobre a história do Centro do Professorado Paulista (CPP), ver especialmente: Lugli (1997). 

10Sud Mennucci nasceu na cidade de Piracicaba (SP) em 20 de janeiro de 1892. No ano de 1920, foi chefe da 
Delegacia Regional de Ensino de Campinas (SP). Em 1931, foi diretor Diretoria-Geral de Ensino de São 
Paulo(SP). Entre 1931 e 1948, Diretor do Centro do Professorado Paulista. Faleceu na cidade de São Paulo em 23 
de julho de 1948. (Fávero Brito 1999) 

11 A partir daqui, ao referir-me ao Centro do Professorado Paulista, utilizarei apenas CPP. 

12Sólon Borges Reis nasceu em Casa Branca (SP) no dia 27 de julho de 1917. Em 1954 tornou-se chefe do ensino 
secundário e normal, concluindo o curso de pedagogia, na Universidade de São Paulo. Entre 1955 e 1957, foi 
Diretor-Geral do Departamento de Educação de São Paulo(SP). Entre 1957 e 1997, foi presidente do Centro do 
Professorado Paulista.(Mello, 1954) 
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e práticas que passaram a orientar o professores em suas aulas. Essas iniciativas 
fizeram com que, em 1970, o CPP fosse considerada "[...] a segunda maior  associação 
docente da América Latina" (Vicentini Lugli 2009, p. 127). 
 

OS ARTIGOS SOBRE BIBLIOTECAS ESCOLARES E BIBLIOTECAS INFANTIS 
PUBLICADO NA REVISTA DO PROFESSOR  

Como se pode observar, as primeiras lideranças do CPP tornaram esse um canal 
destinado a dar voz as principais dificuldades enfrentadas pelos  professores, bem 
como estabeleceram um importante veículo de circulação de ideias sobre o magistério 
paulista e seus desdobramentos quantos às reinvindicações salariais e 
profissionalização docente.  

No âmbito das iniciativas do professor Sud Menucci, como presidente do Centro 
do Professorado Paulista,  destaca-se a criação da Revista do Professor, em 1934. O 
objetivo da criação dessa revista era o de divulgar entre os professores, práticas e 
saberes escolarizados, decorrentes do pensamento pedagógico da época. Com 
periodicidade bimestral, essa revista era distribuída gratuitamente entre os sócios do 
CPP, tornando-se um periódico importante dessa associação, por promover o debate 
sobre temas relacionados à educação.  

Os artigos publicados na Revista do Professor entre os anos de  1934 e 1965, 
período em que essa revista circulou,  continham especialmente orientações didáticas 
e sugestões de aulas a serem utilizadas pelos professores para o ensino de diferentes 
matérias, além de  

 [...] dividir espaço com textos voltados para a orientação didático-pedagógica, 
sugestões de aulas, e apoiar a professora com temas ligados ao aspecto cognitivo, 
com artigos sobre a imortância do ensino rural, comportamento e sociologia; 
alguns eram excertos jornalísticos cabendo-lhes, também, a função de ser veículo 
de notícia (Balduíno 2003) 

Dentre esses artigos, para contemplar os objetivos deste texto, focalizam-se os que 
continham as tematizações13 sobre biblioteca escolar e biblioteca infantil. Trata-se 
respectivamente de três artigos14, são eles: "A biblioteca infantil sob o ponto de vista 
educativo" (Grohmann, 1959); "Bibliotecas escolares" (Grohmann, 1960); e 
"Bibliotecas infantis" (Pássaro, 1961). 

                                                   
13Mortatti (2000, p. 27) considera os documentos em relação ao conteúdo, finalidade e forma de veiculação, 
compreendendo por tematizações: artigos; conferências; relatos de experiência; memórias; livros teóricos e de 
divulgação/ teses acadêmicas, prefácios e instruções de cartilhas e livros de leitura; normatizações: leis; decretos; 
regulamentos; portarias/ programas e similares e; concretizações: cartilhas e livros de leitura; guias de professor. 
14Até o momento, não foi possível localizar informações biográficas dos professoresm autores desses artigos 

publicados na Revista do Professor entre a década de 1950 e 1960. 



 

 
 

9 

No artigo "A biblioteca infantil sob o ponto de vista educativo", Grohmann 
(1959,p.13) destaca a necessidade de tornar a leitura um hábito e para que isso fosse 
possível havia a necessidade de disponibilizar livros para  as crianças em um espaço 
destinado  a elas, a biblioteca  infantil. 

Ghomann (1959), considerava a criação e manutenção da biblioteca infantil como 
um "instrumento educativo", além de ter três finalidades, a saber: "elemento de 
informação e de auxílio aos estudos"; "meio de despertar,desenvolver e manter o 
gôsto15 pela leitura e pela boa linguagem"; e o "instrumento de aperfeiçoamento ao 
treino da leitura".  

O bibliotecário seria o profissional responsável por organizar a biblioteca infantil 
em diferentes espaços, tais como, escolas, creches e orfanatos a afim de que se pudesse 
atingir o maior número de crianças; a biblioteca também precisava estar adequada de 
"[...] acôrdo com sociedade a que ela criança, perten[cia]" (Grohmann 1959, p.13) 

Em relação à escolha de livros, todas as bibliotecas infantis deveriam conter livros 
de informação, e de diferentes disciplinas, tais como, os de geografia, história e 
aritmética; e livros de literatura infantil ou recreativa, livros  de contos, pequenas 
histórias, aventuras, informações científicas e literárias.  

Enquanto os livros de informação eram para "ministrar e complementar 
informações ", os livros de literatura infantil contribuiriam para despertar o gosto e o 
cultivo pela leitura, porém suas histórias deveriam ser "[...] agradáveis, interessantes, 
morais, de forma literária a mais pura e  mais bela possível" (Grohmann1959, p.14) 

Ao final do artigo, Ghohmann (1959), destaca a importância do bibliotecário que, 
dentre as múltiplas funções, deveria atrair novos leitores e indicar boas leituras,além 
de proceder conforme as orientações da biblioteconomia. 

No artigo "Bibliotecas escolares", Grohmann (1960) destaca a importância da 
biblioteca escolar como parte integrante do estabelecimento escolar e dos livros no 
aperfeiçoamento da leitura.  

Segundo esse autor, os alunos deveriam ter contato com a diversidade de livros de 
contos, livros didáticos, revistas, mapotecas e iconotecas. A utilização desses materiais 
"[...] não deve ser restrita a sala da biblioteca [...]. O aluno leva o livro para a sua casa  
com um prazo accessível de lê-lo" (Grohmann 1960, p.29). 

O emprétismo seria possível, caso o professor fizesse a "ficha de empréstimo", na 
qual estaria as seguintes informações: nome do livro, do autor,  número topográfico, 
nome do aluno, classe e escola, além da data de retirada e devolução. Essas anotações 
também deveriam ser feitas em um livro de registros na biblioteca, pelo professor.  

Outra preocupação de Grohmann (1960) era com o sentido atribuído pelos alunos 
aos livros lidos, por esse motivo, era necessário  não apenas a utilização das fichas, 
masque o bibliotecário ou professor responsável orientasse os alunos a lerem com 
atenção e quando não soubessem o significado de alguma palavra, que  consultassem 
o dicionário. 

                                                   
15Por se tratar de pesquisa histórica, nesta e nas demais citações e títulos de livros manterei a ortografia de época. 
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Após apresentar os modelos de ficha de leitura a serem utilizados pelos professores 
do 1º. ao 5º. Ano e, ao final do artigo, destaca a  importância das fichas de leituras 
feitas pelos alunos a pedido do professor e/ou bibliotecário como instrumento valioso 
para as próximas orientações quanto à escolha de livros. 

No artigo “Bibliotecas Infantis”, Pássaro (1961) destaca a carência dos grupos 
escolares no que se refere à aquisição de livros infantis, denominada por ele "vitamina 
espiritual" para a formação do gosto pela leitura nas crianças. 

 Segundo Pássaro (1961), os livros deveriam ser de histórias de "fundo moral e 
instrutivos". A compra desses livros seria feita com recursos do caixa escolar ou por 
meio de doações obtidas pelos professores da escola. 

A biblioteca infantil não seria necessariamente um espaço dentro da escola, mas 
poderia ser um armário com livro dentro da sala, podendo circular também nas casas 
dos alunos, beneficiando os demais familiares com a leitura.  

Ao final do artigo, Pássaro (1961) destaca o cuidado quanto à escolha de livros que 
deve ser feita exclusivamente pelos professores, por possuirem conhecimentos 
psicológicos de seus alunos; e a importância dasbibliotecas infantis para um "futuro 
melhor". 

Outro aspecto que vale destacar, é com relação as referências indicadas por 
Grohmann(1960) em seus artigos sobre biblioteca escolar, respectivamente, publicado 
em 1959 e 1960. Neles, o autor  na seção "Bibliografia" traz referências importantes da 
biblioteconomia sobre a organização das bibliotecas escolares e sobre classificação de 
arquivos. 

Nesses artigos publicados, podem-se perceber os desafios da criação, da 
implantação e da manutenção de bibliotecas infantis e de bibliotecas escolaresno 
estado de São Paulo, asquais não deveriam figurar como um espaço físico amontoado 
de livros, mas como um espaço privilegiado de cultura e de promoção social para a 
formação das crianças leitoras. 

No artigo “Bibliotecas Infantis”, Pássaro (1961) destaca a carência dos grupos 
escolares no que se refere à aquisição de livros infantis, denominada por ele "vitamina 
espiritual" para a formação do gosto pela leitura nas crianças. 

 Segundo Pássaro (1961), os livros deveriam ser de histórias de "fundo moral e 
instrutivos". A compra desses livros seria feita com recursos da caixa escolar ou por 
meio de doações obtidas pelos professores da escola. 

A biblioteca infantil não seria necessariamente um espaço dentro da escola, mas 
poderia ser um armário com livro dentro da sala, podendo circular também nas casas 
dos alunos, beneficiando os demais familiares com a leitura.  

Ao final do artigo, Pássaro (1961) destaca o cuidado quanto à escolha de livros que 
deve ser feita exclusivamente pelos professores, por possuirem conhecimentos 
psicológicos de seus alunos; e a importância da bibliotecas infantis para um "futuro 
melhor". 

Outro aspecto que vale destacar, é com relação as referências indicadas por 
Grohmann em seus artigos sobre biblioteca escolar, respectivamente, publicado em 
1959 e 1960. Neles, o autor na seção "Bibliografia" traz referências importantes da 
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biblioteconomia sobre a organização das bibliotecas escolares e sobre classificação de 
arquivos. 

Apesar das diferenças existentes entre bibliotecas escolares e bibliotecas infantis, 
nos artigos analisados esses espaços são considerados sinônimos e com finalidades 
muito semelhantes. Também, foi possível perceber que, em todos os artigos os autores 
destacam os desafios da criação, da implantação e da manutenção de bibliotecas 
infantis e de bibliotecas escolares,  as quais não deveriam figurar como um espaço 
físico com um amontoado de livros, mas como um espaço privilegiado de cultura e de 
promoção social para a formação das crianças leitoras do Brasil. 

 
ASPECTOS DO MERCADO EDITORIAL DE LIVROS PARA CRIANÇAS A PARTIR 
DA DÉCADA DE 1950 

No início da República brasileira o mercado editorial quanto à produção de livros 
destinados ao público infantil era marcado pela escassez de autores  e de bons livros. 
Os professores brasileiros passaram a produzir uma "literatura didática/escolar" ( 
livros didáticos, cartilhas e livros de leitura),  

 [...] com finalidade de ensinar às nossas crianças, de maneira mais agradável, 
valores morais e sociais, assim como padrões de conduta relacionados com o 
engendramento de uma cultura escolar urbana e necessários do ponto de vista 
de um modelo republicano de instrução do povo (Mortatti 2001, p.12). 

A necessidade urgente das autoridades educacionas era reverter o analfabetismo  
pela formação do gosto pela leitura por crianças em idade escolar, por meio da criação 
de bibliotecas escolares e de biblitecas infantis.  Nesses espaços, os professores 
deveriam oferecer a maior diversidade de livros aos alunos e  possibilitar atividades 
relacionadas ao estudo, à pesquisa e ao entreternimento. 

Ensino e biblioteca não se excluem, complentam-se. Uma escola sem ensino, ou 
sem biblioteca é um  aparelho imperfeito. A biblioteca sem ensino, ou seja, sem a 
tentativa de estimular, coordenar e organizar a leitura, será, por seu lado, 
instrumento vago e incerto. (Lourenço Filho 1944 p.3) 

Preocupações como essas, passam a figurar no âmbito do debate educacional, em 
especial nas revistas pedagógicas, dentre as quais, a Revista do Professor, que tornou-
se um importante veículo de comunição entre os professores. Nela eram publicados 
artigos sobre diferentes assuntos, o que  também contribuiu para a divulgação e 
sistematização de conhecimentos que, até então, estavam restritos pelos professores 
nas escolas em que lecionavam. 

A produção destinada ao público infantil, por meio da "profissionalização dos 
autores" e "especialização das editoras", tornaram-se importantíssimas na 



 

 
 

12 

solidificação do mercado editorial de livros para crianças a partir da década de 1940. 
(Lajolo; Zilberman, 1987; Mortatti, 2000).   

 As escolas primárias passaram a ser uma das principais instituições consumidoras 
da maior parte da produção de livros destinados, especificamente, ao público infantil, 
e por sua vez, foram "[...] o canal privilegiado de escoamento da melhor e da pior 
produção literária concebida para crianças e jovens" (Perrotti 1990, p.15).  

Entre 1950 e 1960, com o mercado editorial de livros para crianças consolidado, 
"[...] alguns escritores lançam vários livros por ano, perfazendo dezenas e dezenas de 
títulos que independentemente da qualidade garantem seu consumo graças à 
obrigatoriedade" (Lajolo Zilberman 1987, p.125). A partir de 1960, instituições e 
programas de promoção da leitura foram sendo criados para promover o debate 
educacional tendo como principal ponto de partida a produção de livros de literatura 
infantil nacional.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados parciais obtidos por meio da análise do conjunto desses artigos têm 
contribuído para a compreensão da biblioteca escolar como parte integrante da escola, 
à qual deveria possuir um acervo de: "livros de contos", "revistas", "jornais escolares", 
"livros didáticos", "mapoteca" e "iconoteca"; e a biblioteca infantil, por sua vez, como 
um "elemento de informação e de auxílio aos estudos" e deveria possuir um acervo de: 
"livros de informação ou literatura infantil". 

Apesar da importância atribuída a criação e a manutenção das bibliotecas 
escolares e bibliotecas infantis como espaço de formação de leitores desde o início da 
República,  foi possível constatar que essas questões passam a figurar no âmbito da 
Revista do Professor  no final da década de 1950 e início da década de 1960.   

Por fim, foi possível constatar que as tematizações sobre biblioteca escolar e 
biblioteca infantil contidas nos artigos publicados na Revista do Professor, entre os 
anos de 1959 e 1961, retomam  as discussões sobre os obstáculos (materiais, físicos e 
orçamentários) enfrentados pelos responsáveis pela educação na criação e 
organização desses espaços e na aquisição de livros; e que, desde a primeira República, 
vem sendo destacados como necessários dentro e fora da escola,  em decorrência de 
sua importância para a valorização da leitura e da formação da cultura entre 
professores e alunos.  
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RESUMO  
O objetivo desta comunicação expõe as maneiras que os cadernos, jornais, escritos 

e os livros aparecem na autobiografia e como esses objetos participam da vida 
cotidiana; ponderar sobre o valor da autobiografia como fonte para o estudo da cultura 
escolar. Os textos autobiográficos parecem fornecer informações a respeito de uma 
realidade externa a eles, pois são artefatos que fixam a maneira como o memorialista 
define a realidade, assim mencionam fatos passíveis de prova e verificação, aspecto 
relevante e delicado ao trabalho do historiador, pois isso impõe à investigação um vai 
e vem entre as autobiografias e outras fontes históricas, e exige do investigador não se 
deixar seduzir pelos argumentos ali retidos. O diário da normalista Helena Morley, 
escrito entre 1893-1895 e, em 1942, publicado com o título Minha vida de menina, é 
um exemplar das fontes aqui arroladas. Uma moça que narra criticamente o dia-a-dia 
em família, as relações de vizinhança, as experiências escolares, as atividades 
econômicas, o fim da escravidão, a alimentação, a religiosidade, a moda entre outros 
temas. Filha de mineradores, ela desenhou um significativo quadro da crise da 
mineração do diamante, bem como a presença e os conflitos da cultura escrita e escolar 
na sua vida diária.  

 
PALAVRAS-CHAVE 
Autobiografia, escrita da história, cultura escolar   
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1. INTRODUÇÃO1 

Um traço forte deste artigo é a descrição das práticas culturais da mocidade, 
simbolizada por Morley, nas suas relações com a escrita, à leitura, casa e suas relações 
sociais. Procedimento de pesquisa utilizado para a construção desse trabalho foi a 
pesquisa bibliográfica; a coleta de passagens do diário nas quais aparece a palavra 
livro, caderno, jornal, leitura, notando os espaços, outros objetos, horários e pessoas 
relacionadas. Dessa conjugação emerge um esboço sobre traços característicos cultura 
escolar ali manuseada; e essa tanto nas suas dimensões materiais como simbólicas. 
Sabemos que leitura e escrita precedem a cultura escolar, mas por outro lado, sabemos 
também que na era moderna ocidental, as práticas de leitura e escrita foram altamente 
valorizadas e se tornaram a razão de ser das instituições escolares.    

Outro artifício de investigação a ser utilizado será o cotejamento desse material 
com outros assemelhados, como por exemplo, Memórias de um estudante (1885-
1906), publicado em 1942, em Belho Horizonte, do bacharel Ciro Arno (pseudônimo 
de Cícero Arpino Caldeira Brant), primo e cunhado de Helena. Trata-se da organização 
em narrativa de dados de seus cadernos, especialmente de suas experiências escolares. 
Desse confronto poderemos ter uma ideia mais nítida de alguns contornos da cultura 
escolar naquele contexto. O rapaz conta de reuniões públicas para discutir livros, 
literatura e política. 

Na relação com a cultura escolar Helena praticava redações sobre episódios 
cotidianos, expondo sempre algum juízo sobre os tais. Foi numa “Segunda-feira, 24 de 
julho, de 1893” que pela primeira vez relataria sobre seu fazer escriturário, e assim 
exercitaria e testaria saberes assimilado das conversas com o pai e o professor: “Cada 
dia acho mais razão no conselho de meu pai de escrever no meu caderno o que penso 
ou vejo acontecer. Ele me disse: Escreva o que se passar com você, sem precisar contar 
às suas amigas e guarde neste caderno para o futuro as suas recordações’.” Nesse caso 
o pai aparece como mediador das formas de relação dela com o caderno. Direciona-se 
a escrita como forma de preservação do indivíduo do escrutínio alheio, pois no diário 
desenvolvia-se um diálogo de si para consigo e não para com outro, ou se construía 
outro de si mesmo. E ela aceita a sugestão do pai. E através da escrita e da leitura 
questiona os costumes. Como se a cultura formal apropriada por ela entre a escola e a 
casa a levasse para o raciocínio crítico.   

Essa investigação explicita em alguma medida como certos elementos utilizados 
pela cultura escolar foram presentes no cotidiano de determinados núcleos familiares, 
como subsídios mediadores entre os valores contidos na instrução e o estilo de vida 
dos jovens desses domicílios.  

O texto consta de três níveis. O primeiro fara uma exploração de teorias e 
metodologias que debatem o tema da autobiografia. O segundo apresentará algumas 
notas biográficas sobre dois autobiógrafos ora investigados. E, por fim, apresentará 
algumas práticas de leitura e escrita da mocidade.   

                                                   
1 Esta pesquisa contou com recursos financeiros CAPES - Governo Federal.  
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS SOBRE O USO DE FONTES 

AUTOBIOGRÁFICAS NA PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO  

Os historiadores (e, de outra maneira, também os poetas) têm como ofício 
alguma coisa que é parte da vida de todos: destrinchar o entrelaçamento de 
verdadeiro, falso e fictício que é a trama do nosso estar no mundo. 

Ginzburg, 2007, p. 14  

Narrativas autobiográficas foram as principais fontes históricas inquiridas; 
arrolaram-se ainda como fontes auxiliares periódicos, documentos cartoriais e 
eclesiásticos. E se utilizou fotografias e gravuras como recurso ilustrativo.   

A investigação em autobiografias foi percebida como um documento peculiar, 
produzido, nesse caso, por um grupo de pessoas socialmente semelhantes, ligadas por 
laços de amizade, vizinhança e parentesco. Alguns dos escritores que foram escolhidos 
para compor o grupo de personagens da história aqui escrita eram jovens em 
Diamantina no fim do século XIX.  

Essas autobiografias fornecem indícios da tensão histórica da época, o conflito 
entre permanências e mudanças, motivadas pela chegada de valores modernos num 
mundo tradicional; da indústria, num mundo artesanal; do assalariamento, num 
mundo escravocrata. Em termos de método, esse corpus nos faz partir do micro em 
direção ao macro e vice-versa, propondo-nos “um contínuo vai e vem” 2 entre o local e 
o nacional, a casa e a rua, a político e o religioso, entre outras possibilidades.  

P. Lejeune (2008, p. 24) ao analisar em seus estudos as formas de aparição do 
personagem autobiográfico, para o contexto francês do século XIX e XX, defende que 
“a autobiografia (narrativa que conta a vida do autor) pressupõe que haja identidade 
de nome entre o autor (cujo nome está estampado na capa), o narrador e a pessoa de 
quem se fala”. Ora, se levarmos isso em conta, notamos que é possível uma coerência, 
ou melhor, uma fidedignidade entre personagem/narrador/autor/pessoa 
autobiografada. 

Mas o mesmo teórico salienta que “é perfeitamente possível que haja identidade 
entre o narrador e o personagem principal sem que o emprego da primeira pessoa” 
ocorra (LEJEUNE, 2008, p. 16). Logo, nesses casos, a identidade narrador/autor pode 
ficar obscurecida, mas isso não compromete o pacto de verossimilhança a que se 
propõe no conteúdo do texto com a realidade social na qual o autor estaria enredado. 

Diante disso, o historiador deve sempre cruzar os dados coletados nas 
autobiografias com dados externos a elas, pois assim controlaria alguns possíveis 
exageros. Mas Viñao (2000, p. 83) declara também que “toda obra de ficción 
contienen, así pues, elementos autobiográficos, más o menos conscientes y en algunas 
de ellas, además, dichos elementos tienen un peso y una importancia específica”. Logo, 

                                                   
2 Para aprofundar essa questão metodológica, consultar a noção de micro história em Ginzburg (2007).   
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não é contrassenso da prática historiográfica buscar na literatura elementos sobre 
realidades passadas, desde que faça isso tomando os devidos cuidados.  

As autobiografias aqui reunidas aparecem nas seguintes formas: 1) diários: uma 
sucessão de textos curtos, datados cronologicamente e escritos em primeira pessoa, 
nos quais o autor apresenta acontecimentos da vida cotidiana dos quais participou de 
alguma forma (Minha vida de menina, 1942/1998, de Helena Morley); 2) memórias: 
narrativas que compõem um texto médio ou longo, um livro, no qual autor traça sua 
trajetória de vida ou parte dela, relacionando-a a história política e social do período e 
utilizando-se de verbos no pretérito, escrito em primeira, segunda ou terceira pessoa 
(Memórias de um estudante, 1949, Ciro Arno e; Lá em casa era assim..., 1969, de 
Edésia Rabello; Memórias de um carpinteiro, 1963, de Luiz G. dos Santos); 3) 
romances autobiográficos de feitio literário, médios ou longos, livros, nos quais o autor 
se compromete a abordar fatos de sua vida real e passada, mas faz isso recorrendo a 
recursos da ficção como, por exemplo, criando nomes fictícios para alguns 
personagens e relacionando-os na trama; em alguns casos, com pessoas reais 
(concretas) e também com a história social e política da época (O Hóspede, 1978, de 
Aristides Rabello; Os jatobás, 1951, e Os enteados, 1952, ambos de Ciro Arno; A noiva 
do tropeiro, 1942, de Abílio Barreto) (Pinto, 2015). 

Vale dizer que tanto para selecionar os dados, como para confeccionar as tabelas e 
realizar a análises dos indícios encontrados, o investigador contou com os seguintes 
conceitos: Casa: recinto privado, fendido para a cidade, propiciador da sobrevivência 
material e simbólica das pessoas; essas, dependentes entre si por laços de parentesco 
e outros... (R. Matta, G. Freyre, M. Perrot, M. Rodarte). Tradições: formas de fazer, 
pensar e sentir vindas do passado, inventadas, e que agem no presente provocando 
reflexão, acomodação, resistência, evasão... (H. Gadamer, S. Holanda; M. Weber, R. 
Faoro...). Redes de sociabilidade: itinerários estabelecidos entre humanos mediados 
por diversos espaços e artefatos, responsáveis por um comércio de bens materiais e 
mentais... (J. Sirinelli, N. Elias, C. Boschi, D. Melo...). Cotidiano: qualidade da vida 
diária, na casa/rua, na qual se enfrentam taticamente os problemas materiais e 
simbólicos da existência... (M. Certeau, A. Heller, A. Galvão; M. Priore..). Espaço: 
ambientes mediadores das experiências humanas; é onde se engloba um conjunto de 
seres animados/inanimados ativados por suas necessidades e potencialidades...  (M. 
Certeau; M. Morel; D. Melo; A. Galvão...). Cultura material: conjunto de objetos 
físicos e sonoros capazes e mediar à sobrevivência material, ética e estética dos 
indivíduos (Burke). Cultura escolar: conjunto de objetos, regras, posturas e 
comportamentos que definem noções intelectuais e condutas sociais. “Um conjunto de 
práticas que permitem a transmissão [de] conhecimentos e a incorporação [de] 
comportamentos” (Julià).  

Portanto será nesse labirinto que a trama histórica aqui proposta irá de desenrolar. 
Cabe sublinhar que as autobiografias, não raro, oferecem dados relevantes para a 
exploração dessas categorias analíticas.  
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3. ENTRE PRIMOS: HELENA MORLEY E CIRO ARNO 

Escrevo tudo neste caderno que é o meu confidente e amigo único. 
Mau porque me tem tomado tempo que eu não podia perder. 

Helena Morley, 1894 

Trata-se de Alice Dayrell Caldeira Brant (ou Helena Morley). A edição de seu livro 
Minha vida de menina, da Editora Companhia das Letras, 1998, assim apresenta a 
moça: “... nascida em 28 de agosto de 1880 em Diamantina, Minas Gerais. Estudou na 
Escola Normal da cidade e casou-se, em 1900, com Augusto Mário Caldeira Brant, com 
quem teve três filhos. Faleceu no Rio de Janeiro, em 1970.” Era filha de um fracassado 
minerador “descendente de ingleses”. Seu avô paterno era protestante num contexto 
dominado por um catolicismo leigo. Sua mãe sempre levou uma vida de dona de casa, 
herdeira de uma visão patriarcalizada do mundo. Filha de minerador, a mãe dela 
cresceu numa comunidade rural e só na juventude mudou-se para o perímetro urbano 
do município (MORLEY, 1998). 

Sua avó materna exercia forte influência sobre Alice, pois ela fazia o papel do 
patriarca da família, já que os avôs já haviam falecido, e o pai de Helena era minerador, 
portanto, era ausente, pois ficava a maior parte do tempo longe da família, nas minas. 
Ele era protestante e certamente e sua religião deslocava alguns conceitos e formas de 
relacionamento entre os elementos da família. A “vovó” era dona da herança material 
e imaterial dos valores defendidos pelo grupo familiar, valores marcadamente 
católicos. (MORLEY, 1998). 

Alice foi sogra de Abgar Renault, importante político e escritor do chamado 
modernismo mineiro. Ela faleceu no Rio de Janeiro, em 1970. Seu diário que virou 
livro – “Minha vida de menina” – “foi traduzido para o francês por Marlyse Meyer e 
para o inglês por Elizabeth Bishop” (MORLEY, 1998).  

Apesar dessas possibilidades de interação social diversificada, pode-se imaginar 
que Alice viveu encerrada no perímetro urbano de Diamantina, mas como uma assídua 
frequentadora de diversas localidades situadas no meio rural do entorno daquele 
núcleo urbano. Isso posto, cabe supor que seu universo de paisagens naturais e sociais 
estava restrito a esses dois ambientes.  

É no afã de recolher os fatos do cotidiano num movimento meio que monológico 
que a jovem Alice foi reconhecida como “vadia” por vizinhos, parentes e por ela 
própria, justamente por atender seu direito de flanar pela cidade, pelas ruas, algo que 
parecia pouco típico para uma moça. Dessas andanças, emergem os escritos que 
primam pela franqueza e pelo concreto do dia a dia da autora, conforme nos diz Eulálio 
(1998, p.7): 

A meio caminho do documento e da ficção, caderno de anotações escrito à 
margem da literatura, num calmo dia-a-dia que a adolescência e a província 
iluminam de modo peculiar, essa história natural de uma menina do interior 



 

 
 

9 

impôs-se pelas suas claras qualidades. A sensação de frescor que nos comunica 
cada página do livro, a franqueza imperturbável dos catorze anos da autora, 
cujo inconformismo sem rótulo resulta do mais autêntico humorismo - 
displicente, impiedoso, sem cerimônia -, colocam estas memórias nos antípodas 
do tom acadêmico e do beletrismo e vêm-nas antes aparentar com a literatura 
picaresca3. 

Nesse ponto da crítica é curioso como os traços da adolescente são evocados para 
caracterizá-la como uma pessoa inconformada e irônica em relação às formas de vida 
que se desenrolavam na sua frente. Alice parece traçar um “meio documento” histórico 
e, numa literatura marginal, pinta uma paisagem da sociedade real, mas que ganha 
contornos poéticos pelo próprio estilo coloquial da composição, que imita a vida. A 
autora fita o cotidiano e busca descrever a realidade justamente porque gostaria de 
compreender aquele mundo racista, excludente, no qual a família se impõe como uma 
instituição às vezes desprezível, mas necessária para a sobrevivência humana naquele 
contexto perturbado e animado por carteados noturnos.  

Apesar disso, enfim, “o livro – Minha Vida de Menina – não só vale pelo encanto 
da linguagem da autora. Representa uma coleta de costumes, tradições e memórias 
paisagísticas de Diamantina de 05 de janeiro de 1893 a 29 de dezembro de 1895”, 
termina Moura (1994, p. 22) sua análise da obra em questão, enaltecendo talvez a 
composição de Morley mais como coletadora e arquivista dos costumes norte-
mineiros no intervalo entre liberalismo e escravismo do que como memorialista 
nostálgica.  

 
CIRO ARNO  

Ciro Arno é pseudônimo de Cícero Arpino Caldeira Brant. Nasceu em Diamantina 
por volta de 1880 e foi batizado na Igreja católica. Os sobrenomes Caldeira e Brant são 
tradicionais e de alto valor social em Diamantina. A fama da família vem de longa data, 
pois, no século XVIII, Felisberto Caldeira Brant foi um dos “Contratadores dos 
diamantes”, tornando-se um dos homens mais poderosos do Tejuco, embora tenha 
acabado tragicamente (SANTOS, 1978). Não se pretende aqui afirmar a existência de 

                                                   
3 “Por ser criança e não ser escritora, ela (Helena Morley) passa ao largo das alienações ideológicas e artísticas em 
que se enroscou parte dos intelectuais da época. Escolada na informalidade familiar, íntima de toda sorte de 
trabalhos, bem como da pobreza e dos ridículos do mando, a menina não erra na escrita e, muitas vezes, acerta de 
forma arrebatadora. Seja pelas causas, seja pelos efeitos, a diferença intriga” (SILVA, 1997, p. 10) Morley é vista, 
assim, como alguém que percebeu com profundidade a complexidade e contradições da modernização nacional 
em relação aos valores liberais, racionais e democráticos em voga à época; a ironia de Helena seria, na visão do 
crítico, um traço condicionado pela historicidade brasileira, portadora de um liberalismo que havia se 
estacionado aquém da transformação das relações sociais e da universalização dos direitos civis, sociais e 
políticos. Portanto, o que se viu foi “a promessa de emancipação de Capitu e Helena Morley que a história 
brasileira tratou de frustrar”, sentenciou Silva (1997, p. 2). Entretanto, cabe lembrar que uma crítica ao livro diz 
que ele não traz o diário da moça em seu estado original, mas um material tratado, selecionado e editado por ela e 
outros depois de adulta.    
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uma ligação direta entre os dois, mas apenas anunciar as potencialidades de seus 
sobrenomes. As famílias retratadas nas suas memórias são de garimpeiros, 
comerciantes e fazendeiros. Certamente Ciro Arno era procedente de uma família rural 
que tinha migrado para a cidade após alguma sorte no garimpo de diamantes. Sua 
família situa-se entre as lideranças políticas e culturais da região. Ele era primo de 
Alice Dayrell Caldeira Brant (Helena Morley) moça com a qual se casaria Augusto 
Mário, irmão mais velho de Ciro. Para ele, Diamantina era sempre animada por algum 
circo e pelas rapinagens e serenatas noturnas (ARNO, 1949). 

Educado nas escolas das mestras, em 1890, foi enviado ao Seminário, onde reuniu 
e vivenciou uma série de experiências que são relatadas em vários textos. Concluídos 
os estudos no seminário e, desinteressado em seguir carreira eclesiástica, matriculou-
se na Escola Normal, por volta de 1893. Formou-se normalista, mas nessa época deu 
seus primeiros passos como escritor publicando texto em jornais da cidade.  

O normalista foi estudar em Ouro Preto, Belo Horizonte e São Paulo, onde se 
formou bacharel em Direito. São fartas suas memórias desses tempos de estudante 
fora de Diamantina, ressaltando as formas de vida dos jovens em pensões e repúblicas, 
em Ouro Preto, por exemplo. Após se formar, ele retornou à sua terra natal, onde atuou 
como advogado e jornalista.  

Ciro tornou-se também escritor, tendo publicado dois livros de memórias 
(Memórias de um Estudante; Os Jatobás) e deixou dois inacabados e não publicados 
(Os Enteados; Piratas do Pacífico). Parece que as obras de Ciro foram publicadas por 
ele mesmo; e as “Memórias de um Estudante” recebeu uma segunda edição ampliada. 
A obra é narrada em primeira pessoa e descreve, sobretudo, as diversas experiências 
sociais escolares do autor ao longo da mocidade. Nela, os acontecimentos escolares 
são articulados a capítulos nos quais as festas religiosas, os poetas, a fome, os assaltos, 
os funerais e outros elementos do cotidiano da cidade de Diamantina são refletidos 
conjuntamente.  

Ciro Arno foi descrito num pequeno livro intitulado Panorama literário de 
Diamantina (séculos XIX e XX), publicado pelo próprio autor, António de Paiva 
Moura, em 1994. Nessa obra, a literatura criada por ele foi categorizada como sendo 
de estilo “Regionalista”. “O regionalismo”, escreve o crítico, “é uma tendência de 
reação ao centralismo da produção cultural”. E diz mais, “a reação ao centralismo ou 
universalização da obra literária ocorre com a valorização do culto da viagem; da 
paisagem distante e da natureza; a atração pela terra natal, constituída no ideal 
romântico. Daí o romance histórico, com narração do exótico e regionalista” (MOURA, 
1994, p. 18). Ora, a ideia de “reação” propõe uma produção posicionada contra alguma 
outra, como se houvesse um centro e uma periferia na literatura, ou talvez uma 
hierarquização nesse campo e, quem sabe, uma lógica entre dominantes e dominados, 
sendo o regionalismo uma tática do segundo grupo.  

A referência a esses dois personagens permite dizer como a cultura escolar foi 
valorizada por eles, notadamente, por transformarem a escrita numa prática cotidiana. 
Prática essa que lhes permitiu gerar um vasto cabedal e memórias a partir das quais 
produziram seus livros.   
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4. A ESCRITA E O COTIDIANO DA MOCIDADE  

Se for escrever tudo, meu caderno não chega. Deixo o resto para 
outro dia de raiva. 

Helena Morley, 1895 

As alusões à escrita ordinária são recorrentes nos depoimentos de Helena. 
Escrever era uma sugestão da fámila. “Cada dia acho mais razão no conselho de meu 
pai de escrever no meu caderno o que penso ou vejo acontecer. Ele me disse: "Escreva 
o que se passar com você, sem precisar contar às suas amigas e guarde neste caderno 
para o futuro as suas recordações.”” O caderno servia à estratégia do pai para a filha 
preservar segredos bem como o que se passava no entorno. Por isso a própria vida 
escolar da moça foi detalhadamente relatada por ela.  

“Hoje cheguei da Escola, passei a mão no lápis, nos livros e nos cadernos e fui para 
a horta. Trepei na amoreira e fiquei estudando e olhando a vista dali que é uma beleza! 
Arranjei de tal forma que fiz uma cama e uma mesa, onde posso estudar mesmo 
assentada. Não podia imaginar o que me aconteceu.” Helena indica aqui como 
praticava a escola em casa. “Depois que estava com as lições e os exercícios prontos, se 
havia de descer e vir embora, me esqueci da vida olhando as nuvens do céu e pensando, 
pensando, até dormir.” Logo no desejo que resolver as tarefas da escola ela inventa 
novos usos do espaço da casa.   

Essa dedicação à cultura escolar pode ter levado a moça a suspeitar de certos 
costumes. Corria o inverno de 1895. “Quinta-feira, 26 de julho”, lembrou Morley 
(1895/1998, p. 174), “eu estava com a pena na mão pensando o que havia de escrever 
(...) Fui à janela para ver se olhando o céu e as estrelas me vinha alguma coisa à cabeça. 
Nada. Passa um enterro que subia do Rio Grande. Pensei: Vai me dar assunto? Não, 
pois se não sei quem é”. O compromisso de escrever inquietava a moça, que espreitava 
a vida social em busca de algum assunto digno de seu diário; porém, não lhe ocorria 
um tema. “Volto para dentro”, diz ela, “quando viro as costas vejo mamãe desorientada 
com meus irmãos que dormiam a sono solto, pelejando para pô-los em pé enquanto o 
defunto passava. Sofri isso também quando pequena. Fiquei contente porque achei um 
assunto.” Mas que assunto seria? A superstição em Diamantina. “Desde pequenina 
sofri com a superstição de todos os modos”. Logo, a moça decidiu escrever sobre as 
crenças populares que, como verdades misteriosas, regiam uma série de condutas nas 
formas de vida local.  

A moça nesse momento estava diante de uma situação que envolvia alguns valores 
caros a cultura escolar, saber: a pena e a vontade de escrever. Em casa ela fica o 
comportamento da mãe num gesto investigativo como se fosse uma investigadora 
diante de um objeto de conhecimento.     

E ela escreve: “Se estávamos à mesa treze pessoas, descreveu ela, sempre eu é que 
tinha de sair. Pentear o cabelo de noite, em nenhuma hipótese, pois se manda a mãe 
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para o inferno. Varrer a casa de noite faz a vida desandar. Quebrar espelho traz 
desdicha. Esfregar um pé no outro, andar de costas e outras coisas de que não me 
lembro agora, tudo faz mal.” Há aqui um inventário de práticas que, se levadas a cabo, 
atrairiam forças negativas. E, continua a jovem, “de algumas [dessas práticas] nos dão 
explicação do mal que fazem. De outras não. Assim, por exemplo, se a visita está 
demorando, vira-se a vassoura para cima, atrás da porta, ou joga-se sal no fogo e ela 
vai embora. Sal no fogo eu acredito que faz efeito se a visita escuta estralar, porque 
sabe o que significa” (MORLEY, 1998, p. 174). Ora o que Helena acabou por fazer foi 
uma desvalorização de um costume popular pela sua falta de lógica racional. Esta 
também uma norma levada da ciência para a escola.     

 “Os padres todos dizem que [são] pecado [as superstições], mas eu duvido que 
eles também não acreditem”. A avó da moça lhe daria uma resposta curiosa ao ser 
indagada sobre as superstições: “É uma coisa que a gente já nasce sabendo que a voz 
do povo é voz de Deus”. Mas a moça, embora mergulhada nesse universo encantado, 
tinha algumas dúvidas, buscando enquadramentos lógicos e racionais para os 
acontecimentos do mundo. “Eu sei de mim”, diz Helena, “que não vou acreditar 
nessas coisas, vovó. Se é pecado é porque Deus vê que é absurdo”. E a avó completa: 
"Sim, minha filha, não digo que você deva acreditar em muitas delas, que acho até uma 
bobagem. Mas algumas são certas e você não deve abusar” (MORLEY, 1998, p. 174, 
grifos nossos). O argumento da avó diz que a moça não deveria violar aquelas regras 
para não correr o risco de ser punida pelas forças implícitas nas superstições; 
entretanto, reconhecia que algumas tinham sentido.  

“Vou fazer quatorze anos”, concluiu Helena, “e já raciocino mais de que todos da 
família. Comecei a tirar conclusões desde dez anos ou menos, eu penso. E juro que 
nunca vi uma pessoa da família de mamãe pensar nas coisas. Ouvem uma coisa e 
acreditam; e aquilo fica para o resto da vida. São todos felizes assim!” (MORLEY, 1998, 
p. 174, grifos nossos). A falta de senso crítico dos familiares é o que chamaria a atenção 
da moça, que reconhece ser ela a figura mais pensante do grupo de parentes, visto que 
os outros não saberiam exercitar a crítica. Ademais, Helena diz que, desde os “dez 
anos”, passou a tirar “conclusões”, isto é, ilações, deduções a partir de observações. 
Merece crédito o argumento da moça, considerando a premissa aventada por Gadamer 
(2003) que esse tipo de atitude intelectual seria algo crescente nas sociedades 
ocidentais.  

As experiências em grupos de sociabilidade nos quais as diversas conversações e 
palestranças estimulariam essa atitude mental de suspeita em relação a certas 
verdades tradicionais. Embora Helena reclamasse das crendices de seus familiares, foi 
no meio deles que ela e outros primos se articulariam na produção de um espaço de 
reflexão crítica sobre a própria família e a sociedade na qual estavam sendo moldados.  

Escrevia a moça numa “quinta-feira, oito de agosto” de 1895, “Nós temos agora na 
família um jornalzinho chamado A Casca, inventado por meu primo Lucas. É para 
descascar os outros” (MORLEY, 1998, p. 271). O primeiro aspecto desta invenção 
literária juvenil e familiar era seu objetivo, qual seja: “descascar os outros”. Ora, se 
explorar o significado do verbo empregado por Helena notar-se-á que se trata de tirar 
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a casca de; cascar, escascar. Seria a ação de retirar um invólucro das coisas para 
revelar algo.  

Há, pois, na criação desse jornalzinho, a formação de um grupo de amigos 
redatores e a valorização do texto e da cultura escrita, bem como da noção de 
imprensa: escrever para o jornal, possuir um jornal; o que não deixa de ser um desejo 
ser coerente com aquele tempo, ou como se dizia, com o “século do periodismo”, 
quando estaria em alta a “criação de jornais” nos quais a mocidade, abordaria temas 
“literários, filosóficos, religiosos, sociais, históricos, políticos, econômicos, científicos, 
educativos e artísticos”. Também seria o jornal um espaço de “exercitação de uma 
cultura de caráter satírico e humorístico, de timbre acentuadamente coimbrão4, nas 
críticas desenvolvidas a colegas, a personalidades e situações do meio envolvente.” 
Numa palavra, “estes jovens viram nos jornais e nas revistas os meios mais eficazes 
para fazerem passar as suas mensagens”, defende Manuel Prata (2006), ao analisar a 
ação da mocidade através da imprensa em Coimbra no século XIX. 

Portanto, pareceu necessário a alguns jovens praticar o jornalismo como forma de 
reclamarem da escola, bem como para reivindicarem melhorias nessa instituição. Isso 
aponta como a mocidade colava suas expectativas sociais no fortalecimento e 
espalhamento da cultura escolar. O Jornal não seria, à altura, outro objeto que não um 
signo de progresso da civilização escolar. O simples fato do periódico circular é 
indicativo da existência de uma cultura escolar difusa como pano de fundo, pois seria 
totalmente sem sentido jornais trafegando num universo cultural que desconhecia as 
práticas de leitura e escrita.    

Entretanto, antes de jornalista essa mocidade era uma produtora de anotações. 
“Num caderno que ainda possuo, escreve Arno, tenho copiados alguns artigos que 
publiquei no ‘Ensaio Infantil’” (Arno, 1949, p. 58). O caderno era o caminho por onde 
passava o texto ante de chegar ao jornal. Logo, foi possível recorrer aos “cadernos” de 
infância/juventude e folhas avulsas que possuía no seu arquivo pessoal para gerar o 
livro. Vê-se aqui caso de pessoas instruídas adotam uma escrita rotineira e espontânea.  

Edésia Rabello (1963), amiga de Morley, relata que seu irmão Aristides foi também 
um desses garotos que adotaram a escrita como um tipo de brincadeira diária, 
tomando nota dos fatos da vida doméstica. E, quando adulto, transformou o material 
acumulado no livro O Hóspede.  

Morley (1998, p. 205) chega a dizer que suas práticas de escrita passaram a 
comprometer sua vida escolar. “E depois que tomei este hábito de pôr no caderno o 
que me acontece tenho que escrever, mesmo sem preparar as lições.” Esse hábito é 
uma das normar que a escola busca inculcar nos seus frequentadores. Porém no caso 

                                                   
4 Aqui cabe uma especulação: o primo de Helena esteve em Ouro Preto, uma “última cidade acadêmica” como 
diria Ciro Arno. Pode-se imaginar que essa cidade possuía fortes traços de herança comportamental coimbrã, já 
que Coimbra seguramente teria sido o berço de formação de boa parte dos professores e outros profissionais que 
atuavam no campo educacional em Ouro Preto (MALTA, 2010, p.49). Ora, o curioso aqui é imaginar como que 
uma prática cultural pode ter circulado de Coimbra, aportado em Ouro Preto, e chegado a Diamantina; hipótese 
que não seria absurda, pois a movimentação de jovens (moços, sobretudo) entre Diamantina e Ouro Preto em 
função das instituições de ensino era algo comum para determinadas famílias durante o século XIX. 
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em tela o hábito de escrever mais parece um vício. A corrupção causada pela prática 
da escrita também se abateu sobre C. Arno que declarou ter plagiado vários artigos de 
dicionário e enciclopédias para publicar nos jornais infantins que integrou. Ele 
declarou que “quase todos esses artigos eram copiados, com poucas alterações, da 
Seleta Francêsa de Roquete ou do Chernoviz.” (1949, p. 58). Tal depoimento sugere a 
relação empática dessa mocidade com a cultura escrita da qual eles queriam participar 
ativamente.  

Se se observar o título com que Ciro batizou sua obra mais popular não fica dúvidas 
de como a cultura escolar marcou sua infância e juventude: Memórias de um 
estudante. Ou seja, o máximo de recordações que se poderia reunir sobre esse 
momento da vida no qual se é submetido aos dispositivos da instrução formal. Para 
ele, esse tempo mereceu um registro imortalizante: um livro sobre aquilo que a escola 
lhe permitiu desfrutar.  

 Pareceram importante a Ciro, à ocasião, as rodas de amizade para consumo e 
produção literária que a experiência escolar possibilitou. Merece destaque aqui a 
participação dele em grêmios literários. 

A propósito vejamos uma “Sessão solene do Club Aureliano Lessa, em setembro de 
18955”. “Alguns alunos mais adiantados da Escola Normal de Diamantina tinham 
fundado um clube literário, denominado ‘Aureliano Lessa’, em memória do malogrado 
poeta diamantinense, companheiro em São Paulo, de Bernardo Guimarães, Álvares de 
Azevedo e Fagundes Varela,” escreveu em suas memórias Ciro Arno (1949, p. 89). Ora, 
fazer uma deferência a um escritor “malogrado” 6 denota a intenção, entre outras 
coisas, de promover uma continuação de algumas das práticas culturais de Lessa como 
a louvação da poesia. E foram os estudantes mais eminentes da Escola Normal7 que 
criaram essa associação político-literária com a alcunha do “poeta maldito”. 

A passagem acima destaca o ídolo Lessa como poeta em São Paulo, atuando 
juntamente com mais dois indivíduos. Logo, eles formariam um pequeno coletivo, 
unidos em prol de produzir uma estética própria e reproduziram de certa forma, uma 
ética libertária e humanista.  

Voltemos à reunião do “Club Aureliano Lessa”. “Êsse grêmio realizava sessões aos 
domingos, numa sala da Escola Normal, cedida pelo respectivo diretor, Joaquim José 
Pedro Lessa, irmão do poeta” (ARNO, 1949, p. 89). Aqui há um traço curioso: o local 
das reuniões, a Escola Normal, mas aos domingos, dia em que seguramente o 

                                                   
5 Na imprensa local aparecem registros da ação dos grêmios em Diamantina. Ver jornais: O município, 03.05.1901; ... O 
Grêmio Literário... ; O Município, 04.10.1902; A Estrella Polar, 31.01.1904... Clube Literário Patriótico...; idem, 
31.03.1904; O Jequitinhonha, 24.01.1904, catálogo da Biblioteca na Antônio Torres.   

6 Algo que não vingou por completo, que fracassou. 

7 Sabe-se que “as três primeiras Escolas Normais criadas em Minas Gerais foram a de Ouro Preto, a de Campanha 
e a de Diamantina. Dessa forma, a Escola Normal de Diamantina teria sido criada pela Lei n. 1769 de 4/04/1871” 
(ver GOMES, 2006, p. 42). Ora, considerando essa exclusividade, mesmo em se tratando da década de 90, 
caberia pensar que não se tratava de rapazes das camadas populares da cidade, embora vivendo em íntimos 
convívios com estas; não eram filhos dos populares.   
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estabelecimento não oferecia aulas regulares. Assim, a reunião era um atrativo para a 
comunidade, o desfile de pessoas para tertúlias do grêmio: mulheres, homens, 
músicos, estudantes, políticos, entre outros, ali se reuniam para recitar poemas, 
refletir e discutir ideias sobre literatura e política, inclusive de autores locais. Outro 
elemento nessa apropriação da escola diz de seu diretor, “irmão” do patrono poeta. 
Essa conjunção de fatores, somada à imagem do trovador malogrado, incidiu como um 
valor a ser praticado por aquela mocidade. Assim, “certo domingo do mês de setembro 
dêsse ano de 1895, realizou o clube uma sessão solene, aberta ao meio-dia, para a qual 
tinham sido convidadas diversas famílias, comparecendo, a banda de música do 
‘Corinho”8 (ARNO, 1949, p. 89). O rito consistia na ocupação de uma tarde de domingo 
por atividades artísticas. Chama-nos a atenção o dia e horário, pois o domingo é em si 
um dia solene normalmente dedicado à fé, ao lazer, ao ócio, ao descanso, enfim. 

“A primeira parte da solenidade constou de um discurso do normalista Oscar Leão 
[já então professor] sôbre o patrono do grêmio; lendas e fatos do Tejuco [extraído das 
‘Memórias do Distrito Diamantino’, de Joaquim Felício dos Santos], por Cícero Brant; 
resumo da biografia de alguns Diamantinenses ilustres já falecidos, por Francisco 
Alvez” (opus cit., idem). Aqui aparecem evidências sobre a abertura da reunião, “um 
discurso”, uma preleção sobre Aureliano Lessa; e recitação de textos do memorialista 
e político liberal talvez mais importante daquela época na cidade, isto é: J.F. dos 
Santos. 

O club literário funcionava como possibilidade cotidiana de se manipular 
elementos da cultura escolar, porém fora da ação pedagógica do professor. Ler, ouvir, 
debater, escrever, reunir pessoas e livros eram atividades realizadas por esses jovens 
em espaços informações de promoção do saber escrito. Entretanto, dir-se-ia que para 
se habitar positivamente esses lugares era preciso, como pré-requisito, possuir alguma 
intimidade com os fazeres escolares. Tanto é assim, que as reuniões, em certas datas, 
eram realizadas no interior da Escola Normal.   

 
*** 

Para concluir diremos que a produção autobiográfica é uma potente fonte de 
informação para a história da educação. Isso porque alguns memorialistas trazem para 
seus textos muitos detalhes das suas vidas de estudantes, e das suas práticas de leitura 
e escrita na experiência social extraescolar. Notou-se como a escrita era um 
mecanismo mediador entre a observação da realidade e pensamento crítico.  como os 
exercícios escolares impactavam no cotidiano dos jovens.  Percebeu-se outras 
possibilidades de uso do espaço da escola como campo para os clubs.       
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RESUMO  

Neste texto, apresentam-se resultados de pesquisa, cujo objetivo principal é 
contribuir para a compreensão dos aspectos que estiveram envolvidos na organização 
do ensino de língua portuguesa na escolarização de crianças no estado de São Paulo-
Brasil. Para tanto, focalizam-se aspectos do modo como foi prescrito e organizado esse 
ensino a partir da reforma dos programas do curso primário do de São Paulo, ocorrido 
entre 1949 e 1950. Mediante abordagem histórica, centrada em pesquisa documental 
e bibliográfica, desenvolvida por meio da utilização dos procedimentos de localização, 
recuperação, reunião, seleção e ordenação de fontes documentais e leitura de 
bibliografia especializada sobre o tema, analisou-se esses programas, mediante 
princípios da História Cultural e do conceito de configuração textual. Essa análise 
possibilitou compreender que o ensino do português, tal como prescrito nesses 
programas, esteve sustentado na ideia de que a correta expressão corresponde à 
elevação do nível cultural e da civilização do povo, elementos centrais na “unificação 
da alma nacional” e na estruturação da Pátria. Por isso, mais do que corresponder a 
simples prescrição de ensino, a reformulação desses programas e sua implantação 
deveram-se a um projeto de Educação e de Nação, cuja base científica encontra-se 
sustentada nos ideários da Escola Nova.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Ensino de língua portuguesa, Ensino Primário, História da Educação. 
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INTRODUÇÃO  

Instituído oficialmente no Brasil em meados do século XVIII, com as reformas da 
instrução pública de Portugal e das colônias promovidas pelo Marquês de Pombal 
(Soares, 1996; Bunzen, 2011), o ensino da língua portuguesa passou a ocupar, desde 
então, papel fundamental na construção da identidade nacional brasileira, até 1822 
como colônia portuguesa, posteriormente, como país independente.  

Desde então, o ensino do português vem se caracterizando como um dos principais 
signos que sintetizam o fim da escola, tendo em vista os projetos que se foram imponto 
a essa instituição, ao longo do tempo, para a formação do “futuro homem”.  

Nesse processo, o ensino da língua portuguesa esteve associado a determinados 
projetos de escola (e de nação), implicando a seleção de determinados elementos da 
cultura, que serevem “[...] a uma sociedade ou a uma visão de como esta deverá ser, 
determinado por um processo social no qual agem condicionamentos econômicos, 
políticos, pressões de grupos de especialistas e algumas ideias sobre o valor de tal 
seleção [...]” (Sacristán, 1998, p. 155).  

Ao se operacionalizar essa “seleção cultural” e produzir um saber escolar 
específico, conforme explica Forquin (1993), realiza-se um processo complexo, que 
não se restringe à mera “transposição didática” dos saberes, tais como foram 
produzidos em outros locais. Ele se configura como um tipo de saber, de outra ordem, 
com finalidades, formas de transmissão e espaço de utilização específico: a escola.  

 Por isso, o saber escolar contém em si um conjunto de outros saberes, os quais 
foram compilados, reinventados e adaptados, em função, sobretudo, dos objetivos que 
se tem com a escolarização e com a formação intencional das crianças (Chervel, 1990). 
Pensar, portanto, sobre os processos de construção e seleção desses saberes consite 
num imperativo importante no estudo da cultura escolar, uma vez que “[...] o que se 
ensina, se sugere ou se obriga a aprender, expressa os valores e funções que a escola 
difunde num contexto social e histórico concreto.” (Sacristán, 1998, p. 50). 

Com base nessas reflexões e com os objetivos de  contribuir para a compreensão 
dos aspectos que estiveram envolvidos na organização do ensino de língua portuguesa 
na escolarização de crianças no estado de São Paulo-Brasil e problematizar como esse 
ensino esteve associado, ao longo do século XX, a projetos de construção do país, 
focalizamos, aqui, aspectos do modo como foi prescrito e organizado o ensino da 
língua portuguesa a partir da reforma dos programas do ensino primário do estado de 
São Paulo, ocorrido entre 1949 e 1950, cujo objetivo foi solucionar a dicotomia 
identificada entre os princípios escolanovistas e o caráter metodológico e prescritivo 
dos programas que vigoravam no estado.  

A opção por analisar esses programas deveu-se ao fato de que a reformulação 
implantada em 1949/1050 decorreu de amplo processo de discussão sobre questões 
curriculares no Brasil, decorrente da difusão do ideário da Escola Nova a partir da 
década de 1920. Conforme explica Moreira (1990), o debate sobre a reforma dos 
programas de ensino instalado pelos pioneiros da Educação Nova concentra as origens 
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do campo do currículo no Brasil, resultando no desenvolvimento dos estudos teóricos 
sobre essa temática no país.  

Para análise desses programas, utilizo o conceito de configuração textual, 
conforme proposto por Mortatti (2000), que consiste na análise do:  

[...] conjunto de aspectos constitutivos de determinado texto, os quais se referem: 
às opções temático-conteudísticas (o quê?) e estruturais formais (como?), 
projetadas por um determinado sujeito (quem?), que se apresenta como autor de 
um discurso produzido de determinado ponto de vista e lugar social (de onde?) e 
momento histórico (quando?), movido por certas necessidades (por quê?) e 
propósitos (para quê), visando a determinado efeito em determinado tipo de 
leitor (para quem?) e logrando determinado tipo de circulação, utilização e 
repercussão (Mortatti, 2000, p. 31). 

1. A REFORMA DOS PROGRAMAS PAULISTAS PELA RACIONALIDADE 
ESCOLANOVISTA 

A partir da década de 1930, com a disseminação do pensamento educacional 
escolanovista no Brasil, o ensino primário paulista passou por um conjunto de 
reformas, às quais foram responsáveis pela gradativa institucionalização de princípios 
da Pedagogia Nova nesse estado. Dentre essas reformas, destacam-se as realizadas por 
Manoel Bergström Lourenço Filho, entre 1930 e 1931, e, seguidamente, por Fernando 
de Azevedo, quando foi instituído o Código de Educação do Estado de São Paulo, em 
1933.  

Nesse período, a questão dos programas de ensino despontou como um elemento 
importante a ser repensado no novo modelo educacional, uma vez que o ideário 
escolanovista propunha um deslocamento da centralidade da educação para a criança 
e, portanto, para os pressupostos de sua aprendizagem.  

De modo mais amplo, a Escola Nova se colocava contrária à ideia de formação 
centrada nas atividades de ensino, como as matérias escolares e as técnicas e os 
métodos para se ensiná-las, propondo, com isso, mudança completa na organizaão da 
escola, voltando-se ao respeito à atividade, ao interesse e à experiência (Souza, 2008).  

Desse modo:  

Para uma efetiva incorporação da nova pedagogia nas salas de aula, era preciso 
mudar a própria concepção que os professores tinham sobre os programas de 
ensino. A tarefa não se restringia, tão somente, a uma discussão sobre seleção, 
extensão e organização de conteúdos. O que esteve em jogo era a própria 
racionalidade embutida na idéia de um programa estabelecido fora da escola, 
seguindo a lógica formal dos adultos e do conhecimento sem levar em conta o 
componente psicológico e o interesse do aluno. (Souza, 2008, p. 82). 
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 No âmbito dessa tensão entre a renovação pedagógica e a tradição escolar vigente, 
a reconstrução dos programas de ensino passou a ter como referência, em especial, a 
Psicologia, por essa ciência se constituir como uma das principais bases do 
conhecimento sobre o desenvolvimento infantil.   

Dessa forma, no interior do debate sobre a reformulação dos programas de ensino, 
foi instituido, em 1934, no estado de São Paulo, um novo programa para as escolas 
primárias, que tinham como propósito definir o mínimo de conhecimento a ser 
transmitido às crianças. No entanto, esses programas, diferentemente do que se 
propunha na perspectiva escolanovista, apenas se encontram prescrições dos 
conteúdos indispensáveis no ensino primário.   

Somente no final da década de 1940 novos programas de ensino, em caráter 
experimental, foram definidos para a escola primária paulista, esses amparados no 
que ansiavam os defensores do ideário da Escola Nova.   

Esses novos programas, publicados entre 1949 e 1950, pela Livraria Francisco 
Alves, em cinco fascículos1, tentaram conciliar as tensões envolvidas com a renovação 
pedagógica e a resistência dos professores e defensores de concepções mais 
metodológicas, o que possibilita considerá-los como representantes do modo como a 
Pedagogia Nova foi apropriada pelos educadores e intelectuais paulistas.  

Conforme explica Souza (2008), embora publicados em caráter experimental, 
esses programas foram responsáveis por uma inovação nesse campo, tendo em vista a 
ampliação e inclusão de algumas matérias e também a discriminação detalhada dos 
objetivos, conteúdos  e orientações metodológicas em cada matéria, o que não se 
encontrava nos programas anteriores.  

Para a elaboração desses programas, o  então Secretario da Educação do estado de 
São Paulo, João de Deus Cardoso de Mello, designou uma comissão, composta pelos 
seguintes professores: Luiz Gonzaga de Carvalho Castro (presidente da comissão); 
Dirce Ribeiro de Arruda; Francisca Portugal Gouvêa; Maria Aparecida Pimenta; Maria 
Odila Guimarães Bueno; Mathilde Brasiliense Almeida Bessa; Orlando Simonetti; e 
Palmyra Amazonas Sampaio Morais.  

Essa comissão, a partir da “revisão” e “atualização” dos programas em vigor, à 
época, construíram, com base nas “modernas obras pedagógicas”, os novos programas 
para a escola paulista, seguindo “[...] as diretrizes que lhes pareceram mais lógicas” 
(São Paulo, 1949c, p. 5). Essas diretrizes levaram em consideração:  

 

[...] prodecimentos didáticos que pudessem mobilizar o interesse e a 
atividade das crianças, dando especial ênfase à realização de excursões e visitas, 
                                                   

1 Os quatro primeiros fascículos correspondem às quatro séries do ensino primário. O quinto fascículo corresponde 
às matérias auxiliares para todas as séries: a saber: Desenho, Trabalhos Manuais, Canto, Economia Doméstica, 
Educação Física e Educação Sanitária. O primeiro, correspondente ao 1º. ano do ensino primário, foi publicado em 
fevereiro de 1949; o segundo, correspondente ao 2º. ano, foi publicado em abril de 1949; o terceiro, correspondente 
ao 3º. ano, foi publicado em julho de 1949; o quarto, correspondente ao 4º. ano, foi publicado em janeiro de 1950; 
e o quinto, correspondente às matérias auxiliares, foi publicado em agosto de 1950. 
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aos jogos, aos brinquedos, às histórias inventadas ou mudas, aos álbuns de 
gravura, ao “cineminha” da classe, às dramatizações, à hora da história e da 
poesia, aos provérbios, às máximas, às charadas, às adivinhações, ao correio 
infantil, ao dicionário de classe, ao diário da criança, à lojinha de brinquedos, ao 
jornal escolar em suas modalidades (falado, lido, jornal cartaz etc.) entre outras 
atividades. (Souza, 2008, p. 85).  

 

2. PRESCRIÇÕES PARA O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NOS 
PROGRAMAS PAULISTAS (1949-1950) 

Com relação especificamente ao ensino da língua portuguesa, os programas de 
1949/1950 estão estruturados em cinco eixos: Linguagem Oral, Leitura, Escrita, 
Linguagem Escrita e Gramática Aplicada. Em cada um desses eixos são apresentados 
os objetivos de ensino, algumas considerações, o “sumário da matéria” e orientações 
metodológicas.  

Conforme se explica na nota aos professores, essas orientações apresentam: 

[...] maior desenvolvimento, como é óbvio, [...] cheia de sugestões para a 
aplicação de artíficios e atividades, a fim que que sirvam de auxiliar aos 
professôres inexperientes, que econtrarão nelas, o apoio de que necessitam no 
início desta tão bela quanto árdua carreira, o magistério. (São Paulo, 1949c, p. 
5).  

A partir dessa organização, o ensino do português prescrito nesses programas 
ancora-se na ideia de que a “língua pátria” é um dos elementos centrais  na formação 
de um povo. Juntamente com a “unidade da raça” e “unidade geográfica”, a “unidade 
da língua” forma um dos três pilares que sustentam a estrutura de uma nação, por isso, 
quanto maior for a “expressão técnica”, maior será a “consciência nacional” e maior 
será o “grau de civilização” desse povo.  

Cumpre à escola, como continuadora do lar, imprimir ao ensino da língua pátria 
uma orientação segura, visando sua finalidade educativa, sua influência na vida 
social e profissional, para que ela se torne efetivamente para o aluno um 
instrumento de progresso intelectual, moral e econômico. (São Paulo, 1949a, p. 
4).  

A partir dessa compreensão, os conteúdos definidos para cada série do curso 
primário encontram-se estruturados da seguinte forma, conforme exposto na tabela 
abaixo.  

 

Eixos 1°. Ano  2°. Ano 3°. Ano 4°. Ano 
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Linguagem 
oral 

- conversação sobre 
coisas da vida da 
criança; narração de 
histórias curtas; 
recitação; 
dramatizações; 
transmissão de 
recados.  

- conversação sobre 
coisas da vida da 
criança; 
- narração e 
reprodução de 
fábulas e histórias 
simples; 
invenvenção de 
histórias a partir de 
gravuras; descrição 
de figuras e objetos; 
recitação e 
interpretação; 
transmissão de 
recados; 
dramatizações. 
 

- conversação sobre 
coisas da vida 
escolar; narração, 
reprodução e 
dramatização de 
histórias; invenção 
de histórias; 
descrição de cenas, 
pessoas, animais e 
objetos; recitação e 
interpretação de 
poesias; 
transimissão de 
recados e expressão 
de polidez. 

- conversação sobre 
assuntos da escola, 
da vida e das 
matérias; narração e 
reprodução de 
histórias, fábulas, 
lendas e fatos 
históricos; descrição 
de lugares, pessoas, 
cenas e animais; 
interpretação e 
recitação de poesia; 
interpretação e 
emprego de 
provérbios; treino de 
bons hábitos sociais.  

Leitura 

- conversação e 
jogos; leitura oral de 
sentenças, palavras e 
silabas; leitura oral e 
silenciosa da 
cartilha, pré-livro, de 
sentenças e 
pequenos textos; 
conhecimento do 
alfabeto; 
conhecimento de 
sinais diacríticos; 
conhecimento dos 
sinais de pontuação.  

- leitura oral 
corrente e 
expressiva de livros 
didáticos; leitura 
corrente e 
expressiva em livros 
recreativos com 
relato oral, 
apreciação e 
fichamento; e 
leitura dialogada e 
dramatizada.  

- leitura oral 
corrente e 
expressiva de livros 
didáticos; leitura 
corrente, expressiva 
oral e mental em 
livros recreativos ao 
alcance da classe; 
leitura oral e mental 
de livros de 
informações e 
pequenos 
compêndios.  

- leitura oral e 
expressiva, com 
rapidez e entonação; 
leitura oral e mental 
de prosa, verso e 
compêndios; leitura 
mental de livros e 
jornais; leitura de 
trabalho dos alunos.  

Escrita 

- jogos voltados à 
prática da escrita; 
traçado rítmico; 
desenho espontâneo; 
dramatização; cópia 
de palavras e 
sentenças; forma 
das letras; escrita de 
números; letras 
maiúsculas e 
minúsculas; 
exercícios com 
pautas e para 
rapidez.  

- letras baixas, 
isoladas, letras de 
haste para cima e 
para baixo e 
algarismos; cópia 
de sentenças; cópia 
de trechos de livros; 
uso de tinta em 
exercícios de 
escrita.  

- exercícios ritmados 
em papel de pautas 
duplas e com tinta; 
cópia do quadro, de 
sentenças e 
provérbios; treino de 
títulos, margens e 
parágrafos; 
exercícios de 
rapidez.  

- exercícios 
corretivos; exercícios 
de letras fantasia 
com pena; exercício 
para rapidez.  

Linguagem 
Escrita 

- cópia de palavras 
associadas a 
desenhos; ordenação 
de palavras e 
formação de 
sentenças; 
completar 
sentenças; exercícios 
de vocabulário; 
ditado. 

- cópia de 
sentenças, série de 
palavras e pequenos 
trechos; formação 
de sentenças; 
composição e 
reprodução de 
historietas; 
respostas a 
perguntas orais e 
escritas; redação de 
bilhetes e cartas 
simples; ditado.  

- formar, completar, 
ordenar e reduzir 
sentenças; 
composição de 
histórias por 
gravuras ou 
sentenças 
sugestivas; resumir 
contos; reproduzir 
histórias e fábulas; 
transformação de 
prosas em versos; 
descrição de 
pessoas, animais 
locais e objetos; 
cópia e ditado.  

- reprodução de 
histórias, fábulas e 
assuntos dos livros 
de leituras 
composição; empreo 
de provérbios; 
resumo; passar para 
prosa pequenos 
versos; descrição de 
gravuras e cenas; 
redação de cartas, 
bilhetes, cartões, 
telegramas, 
convites, recibos, 
anúncios, avisos e 
artigos de jornal; 
esboço de biografias; 
ditado.  

Gramática 
Aplicada 

- estudo da 
sentença; correção 
de erros e vícios de 
fala (pronúncia e 
concordância); 
flexão do gênero e 
número; ponto final, 
interrogação e 

- substantivo e 
verbo na sentença; 
sinônimos e 
antônimos; 
contagem de 
silabas; emprego do 
ponto final, 
interrogação, 

- sujeito e predicado; 
concordância; 
adjetivos; pronome 
pessoal; conjugação 
verbal; classificação 
das sentenças; 
classificação das 
palavras; emprego 

- sujeito simples, 
composto, complexo, 
incomplexo, 
expresso e oculto; 
substantivo; 
adjetivo; pornome 
pessoal; verbos; 
preposição; 
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exclamação; 
emprego de 
maiúscula e 
parágrafo.  

exclamação e 
vírgula; emprego 
das maiúsculas e 
parágrafo.  

do ponto final, da 
interrogação, da 
exclamação, da 
vírgula, dos dois 
pontos, do travessão 
e do hífen; 
parágrafo. 

advérbio; formação 
de palavras; 
classificação de 
sentenças; pontuaçã 
e acentuação.  

TABELA 1 | SUMÁRIO DAS MATÉRIAS PRESCRITAS PARA O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NOS PROGRAMAS DE 
1949/1950 

Para o ensio da linguagem oral, observa-se que o principal  objetivo é estimular as 
crianças a expressar-se espontaneamente, cultivando o espírito de observação, o 
hábito de enriquecimento de vocabulário e o desenvolvimento da imaginação. Por isso, 
nos dois primeiros anos do ensino primário, o trabalho com a linguagem oral 
corresponde basicamente aos exercícios de elocuções, passando, nos dois anos finais, 
à aquisição e ao “adestramento” de ideias.  

Os estudos correspondentes à escrita, considerada instrumento de socialização e 
responsável por evitar a aquisição de “vícios” que prejudicam o aluno ao longo de sua 
vida, tem como propósito de desenvolvimento das habilidades motoras, centradas em 
exercícios de caligrafia. De modo geral, propõe-se o treino motor e aperfeiçoamente 
da mêcanica da escrita, passando pelos diferentes instrumentos que possibilitam essa 
prática, como lápis, canetas e penas.   

A leitura, por sua vez, tem como propósito transformar essa prática numa fonte de 
informação e recreação. Tendo aprendido a criança a ler e a escrever no 1º. ano, nos 
anos subsequentes cabe ao professor dar condições de aperfeiçoamento dessa prática 
mediante atividades de leitura corrente, leitura silenciosa, fichamentos de leitura, 
leitura dialogada e dramatizada e “leitura mental”.  

A linguagem escrita, aliada ao ensino da caligrafia, compreende reflexões mais de 
ordem de estruturação linguística. Amparada na concepção de que a linguagem é 
forma de transcrição do pensamento, as atividades de linguagem escrita objetivam 
assegurar que a criança desenvolva o hábito de oragnização do pensamento e adquira 
capacidade de expressão correta e simples por meio da escrita. Para tanto, esse ensino 
inicia-se pela cópia e formulação de pequenas sentenças, passando, gradativamente, a 
atividades mais complexas, como redação de cartas, bilhetes, biografias, resumos de 
contos, ditado e transformação de versos em prosa e prosas em versos.  

Por fim, os estudos de gramática aplicada correspondem às questões morfológicas 
e sintáticas da língua. Inicialmente, no 1º. e 2º. ano, o estudo da gramática organiza-
se em torno de questões como pontuação, diferenciação entre letras maíúsculas e 
minúsculas, emprego do parágrafo, contagem de sílabas e flexão de número e gênero 
das palavras. No 3º. ano, aprofunda-se a questão para o estudo de algumas classes de 
palavras, como substantivo, adjetivo, pronome e verbo e, no 4º. ano, insere-se novos 
conteúdos, como estudo das preposições, advérbios, classificação de sentenças e 
formação e derivação de palavras.  

De modo geral, no que se refere às orientações metodológicas, todos esses 
conteúdos e pressupostos de ensino convergem para a busca da “excelência” do uso da 
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língua, como forma de apropriação e transmissão da cultura e da “ciência de uma 
nação”.  O que se propõe é que a aprendizagem desses conteúdos seja feito de “[...] 
modo prático e indutivo, partindo do empirismo dos princípios, ligando a experiência 
às leis.” (São Paulo, 1949a, p. 45).  

Por isso, é fundamenal que a organização metodológica leve em conta o 
movimento de racionalidade que parte do particular para o geral, “[...] em passos 
sucessivos, levando gradativamente a criança a perceber as relações e atributos, a 
desdobrar, precisar e formular as definições e regras da linguagem.” (São Paulo, 1949a, 
p. 45). 

 

3. O “LUGAR” DOS PROGRAMAS NA ESCOLARIZAÇÃO: ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES 

Organizados a fim de prescrever e regrar, minuciosamente, a prática docente, os 
programas de ensino ocupam lugar importante na escola republicana, pois 
correspondem a determinações legais do que e como ensinar, tendo em vista os 
projetos de escola que se foram formulando no Brasil do século XX. Por essa razão, o 
investimento de órgãos adminstrativos da instrução pública nesse sentido foi intensa 
desde a implantação da escola primária graduada, no início da República (Souza, 
2009). 

Com relação aos programas de português estabelecidos pela reforma de 
1949/1950, é possível compreender que o ensino da “língua pátria” esteve sustentado 
na ideia de que a correta expressão corresponde à elevação do nível cultural e da 
civilização do povo, elementos centrais na “unificação da alma nacional” e na 
estruturação do país.   

Por isso, mais do que corresponder a simples prescrição de ensino, a reformulação 
desses programas e sua implantação deveu-se a um projeto de Educação e de Nação, 
cuja base científica sustenta-se nos ideários da Escola Nova. Também não se pode 
esquecer que a concepção de  ensino da língua materna expresso nesses programas, 
ainda que não explicitamente, encontram-se em sintonia com as políticas 
nacionalistas do então Presidente, Getúlio Vargas, que no início da década de 1940 
proibiu o ensino e uso de línguas estrangeiras no país, dando ênfase e prestígio ao 
ensino da língua materna, o português.  

Desse modo, amparados na ideia de experiência e buscando aliar os conteúdos à 
vida das crianças, os novos programas de português intentaram preparar o “futuro 
homem” para a vida em sociedade e para o serviço à pátria, trazendo para o cenário 
escolar o estudo de situações e aplicação de atividades que representem as 
necessidades efetivas da vida cotidiana. Assim, embora em termos de contéúdo não se 
observem grandes mudanças com relação aos programas anteriores, a inovação desses 
programas de 1949/1950  se sustenta na abordagem metodológica. Exemplo disso 
pode ser observado em uma das “considerações” desses programas, que destaca o 
seguinte:  
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Cabe à escola a formação da linguagem consciente da criança, isto é, habituá-la 
a adquirir idéias e exprimí-las com palavras suas, de modo claro e correto. [...] 
Cumpre-lhes, antes de tudo, escolher objetos do gosto da criança e apresentar-
lh’os de modo que lhe despertem a curiosidade, o interesse em conhecê-los; 
depois, levá-la a observá-los com exatidão a refletir sobre o que vê, a comparar 
experiências, a descobrir semelhanças e diferenças, do que resulta a aquisição de 
idéias novas e claras ou a aperfeiçoamento de outras já adquiridas. [...] Cumpre 
ainda, ao professsor, aproveitando todas as oportunidades e ocorrências do dia, 
levar a criança, por meio de exemplos vivos ou citações bem expressivas, a 
perceber as vantagens de aperfeiçoamento da expressão oral no sentido de 
alcançar maior êxito nas relações sociais. (São Paulo, 1949a, p. 6).   

Apesar, porém, de a reformulação dos programas, sobretudo com relação à 
metodologia, não significar a efetivação de tais concepções na prática cotidiana dos 
professores, também não se pode negar, como prescrições oficiais, que de algum modo 
interferiram na atuação docente.  

Para além desse dilema (prático e investigativo), que ainda carece de 
aprofundamento no campo educativo, fato é que a reforma curricular do ensio 
primário paulista iplementada em 1949/1950 se vincula e reafirma o anseio da escola 
republicana, “[...] de formação integral do cidadão brasileiro e civilização do povo pela 
escola.” (Souza, 2008, p. 85-86).    
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RESUMO  

Este texto tem como objeto de estudo o jornal EnTreFaSesC, um periódico 
planejado, produzido, impresso e distribuído entre alunos, professores e funcionários 
da Escola Técnica Federal de Santa Catarina (ETFSC) - Unidade de Jaraguá do Sul, 
situada na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina (Brasil). Nosso objetivo foi 
realizar um resgate histórico da trajetória da ETFSC a partir dos textos e imagens 
publicados no EnTreFaSesC e compreender como os jornais produzidos na escola 
podem ser importantes para preservar a memória da instituição de ensino. Para isso, 
foi realizada a análise das 40 edições do EnTreFaSesC, publicadas entre março de 1996 
e outubro de 2000, e interpretadas a partir da Hermenêutica. Entre as conclusões, 
apontamos que o jornal é um elemento que contribui para a preservação e o futuro 
resgate da história da instituição. Igualmente, é uma forma de dar voz a alunos e 
professores e narrar o cotidiano da escola visto de dentro, a partir dos relatos, 
opiniões, críticas e comentários destes sujeitos. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

EnTreFaSesC. Jornal na escola. Memória da escola. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente texto tem como objeto de estudo o jornal EnTreFaSesC, um periódico 
planejado, redigido, produzido, impresso e distribuído entre alunos, professores e 
funcionários da Escola Técnica Federal de Santa Catarina (ETFSC) - Unidade de 
Jaraguá do Sul, localizada na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina (Brasil) 1.  

Basicamente, partimos da hipótese que o jornal foi uma forma de narrar o 
cotidiano da escola visto de dentro, por alunos e professores, e costurar os relatos 
desses sujeitos sobre o dia-a-dia da ETFSC. 

Por isso, nosso objetivo é realizar um resgate histórico da trajetória da ETFSC a 
partir dos textos e imagens publicados no EnTreFaSesC no período entre 1996 e 2000, 
descrevendo e compreendendo os textos de alunos e professores. 

Tomamos como ponto de partida que educandos e educadores formavam uma 
equipe de porta-vozes das relações intra e extra-escolares, fomentando uma escrita da 
história da escola desapegada dos relatos oficiais – presente nos grandes meios de 
comunicação, por exemplo – e fundamentada nas experiências, opiniões, expectativas, 
observações e expressões dos sujeitos que realmente vivem o dia-a-dia da escola. 

De maneira geral, o texto também visa a compreender, a partir da análise do 
EnTreFaSesC, como os jornais produzidos na escola por alunos e professores podem 
ser importantes no sentido de preservar a memória de uma instituição de ensino. 

Para atingir os objetivos definidos, foi realizada a análise dos 40 números do jornal 
EnTreFaSesC, publicados entre março de 1996 e outubro de 2000. Para o 
encaminhamento da pesquisa, escolhemos a Hermenêutica, segundo Gadamer 
(2008), priorizando a descrição, a interpretação e a contextualização do nosso objeto 
de forma que fosse possível compreendê-lo2.  

2. A ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - UNIDADE DE 
JARAGUÁ DO SUL 

Fundada em 25 de julho de 1876, Jaraguá do Sul é uma cidade situada no Vale do 
Itapocu, no Norte do estado de Santa Catarina (região Sul do Brasil). Segundo o censo 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (2016), a cidade 
contava com pouco mais de 143 mil habitantes em 2010.  

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2016), o 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)3 de Jaraguá do Sul é 0.803, 

                                                   
1 Um agradecimento especial ao professor Roberto João Eissler, por gentilmente ter cedido seu arquivo com as 
edições completas do jornal para a produção da presente pesquisa. 

2 Pesquisa realizada a partir de bolsa de estudos concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Ensino Superior (Capes). 
3 Índice calculado a partir da reunião de três indicadores: os níveis de educação formal, renda per capita e 
longevidade dos moradores.   
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considerado “muito alto”, o que proporciona a 34ª posição entre os 5.565 municípios 
brasileiros nesse ranking.  

Localizada no Centro da cidade, a Escola Técnica Federal de Santa Catarina 
(ETFSC) – Unidade de Jaraguá do Sul permaneceu em atividade entre 1994 e 2002. A 
história da instituição, no entanto, é muito mais antiga, segundo o Instituto Federal 
de Santa Catarina [IFSC] (2013). 

As raízes da ETFSC remontam a 1909, quando foi inaugurada em Florianópolis a 
Escola de Aprendizes Artífices de Santa Catarina. O nome permanece até 1937, quando 
se tornou Liceu Industrial de Florianópolis.  

Após outras duas mudanças no nome, a escola, ainda com sede única na capital, é 
batizada em 1968 como Escola Técnica Federal de Santa Catarina e permanece assim 
até 2002, quando uma lei federal instituiu uma nova identidade para a instituição: 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina (CEFET-SC) (IFSC, 2013).  

Posteriormente, em 2008, a partir de uma reformulação proposta pelo Governo 
Federal e em votação envolvendo professores, funcionários e alunos, a instituição 
ganha  o nome de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina (IFSC), por meio da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (IFSC, 2013). A 
nomenclatura permanece até hoje. 

Atualmente, existem 38 Institutos Federais no Brasil (Ministério da Educação, 
2016), focados na oferta pública e gratuita de opções de educação básica (Ensino 
Médio integrado), profissional (cursos profissionalizantes) e superior (graduação e 
pós-graduação), aliando ações de ensino, pesquisa e extensão. Em Santa Catarina, hoje 
há 22 campus do IFSC espalhados pelo estado, além da Reitoria, na parte continental 
de Florianópolis. 

Comemorando mais de 20 anos de história própria, a unidade de Jaraguá do Sul 
do atual IFSC começou suas atividades em 1994, no prédio de uma antiga escola 
estadual no Centro da cidade. Ela tem a marca de ser a primeira unidade da ETFSC 
instalada no interior de Santa Catarina4  e a terceira mais antiga em todo o estado.  

O primeiro curso oferecido na escola em Jaraguá do Sul foi de Ensino Médio 
Integrado, no qual o estudante escolhia no terceiro semestre do curso entre duas 
opções de formação: técnico em Têxtil ou em Eletromecânica.  

Em 1994, 372 candidatos se inscreveram para o primeiro processo seletivo para 
ingresso de alunos. Oitenta e cinco foram aprovados – 40 para o turno vespertino e 45 
para o noturno (IFSC, 2009).  

Em 1998, a escola tinha 315 alunos matriculados (160 no curso de Eletromecânica, 
29 de Informática e 126 no curso Têxtil) (ETFSC, 1999a). No primeiro semestre de 
1999, o número já tinha aumentado para 384 alunos: 175 no curso de Eletromecânica, 
142 no curso Têxtil e 67 em Informática (ETFSC, 1999b). 

Hoje, a unidade conta com 1.029 alunos, segundo dados de 2014, distribuídos em 
quatro cursos técnicos (Química, Produção e Design de Moda, Malharia e Vestuário), 

                                                   
4 Além da primeira unidade na capital, em 1991, foi inaugurada a unidade da escola em São José, na Grande 
Florianópolis.   
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dois cursos de qualificação profissional (Libras básico e intermediário) e  um curso de 
graduação (licenciatura em Física) (IFSC, 2016).  

3. O ENTREFASESC: AS VOZES DE ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 
TECEM A HISTÓRIA DE UMA ESCOLA 
3.1. O JORNAL 

Criado em 1996, o EnTreFaSesC nasceu com uma proposta interessante: reunir, 
mensalmente em uma mesma publicação, textos e imagens produzidos por 
professores, alunos e funcionários da ETFSC, de maneira a informá-los sobre fatos 
relevantes que aconteciam dentro do campus ou diziam respeito à rotina da escola.  

O jornal tinha ainda um outro papel fundamental: ser o porta-voz da ETFSC e 
fundamentar sua ligação com a população de Jaraguá do Sul. Assim, a publicação era 
definida, desde sua primeira edição (FIG. 1), como um “[...] órgão de integração entre 
o corpo docente e discente da ETFSC Uned Jaraguá do Sul e a comunidade” (ETFSC, 
1996c, p. 1).  

 

FIG. 1 | CAPA DA 1ª EDIÇÃO DO ENTREFASESC, EM MARÇO DE 1996. 
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A origem do nome do jornal é curiosa: foi realizado um concurso entre os alunos, 
de maneira a estimulá-los a fazer sugestões para o nome da publicação que seria 
lançada. Após essa etapa, mais de 30 sugestões foram apresentadas aos professores, 
que escolheram EnTreFaSesC. O nome é uma referência ao próprio nome da escola: 
grafado exatamente como aparece na linha anterior, o título forma, se juntamos 
somente as letras maiúsculas, ETFSC. 

Produzida em colaboração com a Associação de Alunos, Pais e Professores (AAPP) 
da instituição, a publicação era formada por quatro páginas (duas folhas, ambas em 
frente e verso), no tamanho A4, impressas em preto-e-branco. Somente a edição de 
maio de 1998 (ETFSC, 1998a) tem seis páginas. Isso para apresentar as tabelas 
completas dos torneios de voleibol e futebol da escola.  

O EnTreFaSesC era publicado uma vez por mês e circulava nos meses em que havia 
aulas na instituição – de março a julho e de setembro a dezembro –, com recesso em 
janeiro, fevereiro e agosto, devido às férias escolares.  

O jornal tem uma mudança importante de visual a partir de maio de 1997 (ETFSC, 
1997b), quando perde o aspecto de folheto (FIG. 2) e passa ter texto disposto em 
colunas – que variavam de duas a quatro em cada página –, e caracterização das 
editorias (como “editorial”, “ensino técnico” e “espaço aberto”).  

 

FIG. 2 | O NOVO VISUAL DO ENTREFASESC, EM MAIO DE 1997. 
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Desde a primeira edição, o jornal tem em sua capa um pequeno editorial – ou um 
artigo de opinião assinado por um aluno ou professor – de maneira a caracterizar seu 
conteúdo não apenas como informativo, mas realmente opinativo a respeito dos fatos 
mais importantes que marcaram a escola ou a cidade no mês anterior. 

A estrutura de produção era formada por um aluno-coordenador, responsável por 
centralizar as informações coletadas pelos representantes das turmas. Uma equipe 
composta por três alunos o auxiliava nesse trabalho.  

Após essa seleção, as informações eram passadas para o professor-responsável 
pela digitalização, diagramação, edição e finalização do material. Após isso, uma 
professora fazia a revisão dos textos e a versão final para impressão era apresentada. 

De maneira geral, as edições do jornal traziam seções tanto voltadas para o 
conteúdo trabalhado em sala de aula (principalmente, dicas de português e 
esclarecimentos sobre termos técnicos associados aos cursos oferecidos pela 
instituição), quanto textos de entretenimento – como piadas, charadas, lista de 
aniversariantes do mês e um espaço fixo todos os meses que recebia os recados dos 
alunos e professores.  

O jornal era composto basicamente por textos produzidos por alunos e 
professores, inclusive poesias e textos de caráter literário de autoria própria. Em 
algumas edições, o EnTreFaSesC traz ainda textos literários de autores consagrados 
ou matérias extraídas de outros jornais – sempre citando a fonte. Em geral, as edições 
tinham pelo menos uma charge ou ilustração e são recorrentes as fotos ou desenhos 
feitos pelos próprios alunos. 

3.2. BOM HUMOR, CRIATIVIDADE, RESISTÊNCIAS E REIVINDICAÇÕES 

Uma característica marcante de todas as edições do EnTreFaSesC é a criatividade. 
Em outubro de 1999 (ETFSC, 1999c), por exemplo, é apresentada uma “entrevista” 
com Platão, Sócrates e Aristóteles. Realizada por quatro alunos do curso Têxtil, para a 
aula de Português, a “entrevista” foi a maneira encontrada para apresentar cada um 
desses filósofos e suas principais ideias.  

O trabalho foi iniciado a partir da leitura coletiva, em sala de aula, de um texto do 
jornal A Notícia5 sobre ética, o que suscitou uma série de questionamentos entre os 
alunos sobre o assunto.  

Assim, notamos um ciclo interessante de comunicação e produção de conteúdo: 
um texto de um jornal comercial despertou uma discussão em sala de aula sobre ética 
e essa discussão virou texto no jornal da escola, de maneira a não encerrar o assunto 
ali, mas torná-lo acessível a todos os alunos da instituição.  

Neste sentido, Costa (2008, p. 96) reforça que 
                                                   

5 A Notícia é um jornal de tiragem diária com circulação na cidade de Joinville e região Norte de Santa Catarina.  



 

 
 

10 

vivemos em uma sociedade determinada pela presença desses meios e 
tecnologias, que ditam opiniões, costumes, necessidades de consumo e modelos 
de felicidade e prazer. À escola – que prepara os indivíduos para serem 
autônomos e sujeitos ativos dessa sociedade – cabe inserir a discussão desses 
meios no seu cotidiano, que também é caracterizado pela maneira como alunos 
e professores recebem e interpretam as mensagens midiáticas. 

Nas escolas, isso exige ações que reforcem o papel participativo dos sujeitos e 
valorizem a colaboração entre eles. Ou seja: esse novo panorama envolve não só que 
alunos e professores tenham contato com a mídia, mas promovam discussões sobre o 
que viram, quais foram suas conclusões, troquem impressões sobre os textos, imagens 
e enfoques das matérias e compartilhem as várias interpretações possíveis sobre as 
informações publicadas.  

Ao não limitar a discussão sobre o assunto “ética” a apenas uma aula, mas torná-
lo um texto do jornal produzido na escola, o EnTreFaSesC configura um ciclo 
interessante de recontextualização e reinterpretação dos conteúdos publicados nas 
mídias comerciais, tudo isso a partir das experiências próprias de alunos e professores. 

O bom humor é outro traço fundamental para compreender o EnTreFaSesC. Em 
todas as edições, há espaço para piadas e pelo menos uma coluna é dedicada para o 
Espaço Aberto, no qual eram publicados recados, histórias engraçadas que marcaram 
o mês, fatos que repercutiram na escola, “classificados” com anúncios de alunos que 
estão vendendo/comprando livros ou computadores, além de viagens e passeios 
formativos que as turmas fizeram nas últimas semanas e uma agenda de eventos da 
ETFSC.  

O jornal, no entanto, não é só entretenimento e traz igualmente assuntos 
contundentes. Em junho de 1996 (ETFSC, 1996i, p. 1), o foco é discutir o papel da 
comunicação na sociedade a partir de um artigo escrito pelo aluno Waldecir, do 3º 
período do curso Têxtil noturno:  

aquele que tem nas mãos o poder de comunicar é um privilegiado, por isso 
mesmo não pode usar o seu talento em benefício próprio. Ele, mais que um 
político de qualquer partido, tem o dever de informar o povo e ajudá-lo a ver, 
julgar e agir. [...] Tem que se comprometer com os mais sofridos e oprimidos. 

Em setembro de 1996 (ETFSC, 1996k, p. 1), a publicação destaca um texto sobre 
civismo. Tomando como ponto de partida o feriado da Independência do Brasil, no dia 
7 de setembro, o texto da aluna Cíntia, do 3º período do curso Têxtil noturno, faz um 
convite a uma reflexão sobre os problemas do país. 

No dia 07 de setembro comemoramos nossa independência como nação. Mas 
será que estamos valorizando tal liberdade? O nosso país é formado por pessoas 
jovens, com capacidade de mudar este quadro de fome, miséria e má 
administração governamental. [...] Assim, daremos uma real importância à 
nossa independência, respeitando o direito de cada cidadão a ter uma vida mais 
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digna nesse país tão belo e, ao mesmo tempo, com tantas injustiças sociais 
(ETFSC, 1996k, p. 1). 

O EnTreFaSesC não era um jornal de “publicidade” da escola, reforçando apenas 
seus aspectos positivos e tratando dos assuntos de maneira superficial, como 
(erroneamente) acredita-se que acontece entre as publicações que emergem do seio da 
escola. O jornal fala sobre a escola, mas, mais que isso, comunica o cotidiano de alunos 
e professores a partir da análise e crítica de assuntos variados.    

Em dezembro de 1998 (ETFSC, 1998d, p. 3, grifo do autor), o jornal alerta: “alguns 
ainda não entenderam o ‘espírito’ do EnTreFaSesC, por isso, a necessidade do aviso: o 
jornal não publica elogios rasgados, nem comentários ofensivos a respeito de quem 
quer que seja. O EnTreFaSesC é para ser uma ‘grande brincadeira séria’”. 

Por isso, não é motivo de surpresa que o tom elogioso dê lugar a textos consistentes 
sobre assuntos diversos (economia, política, cidadania, meio ambiente, saúde). Em 
muitos casos, ganham força textos com reclamações e clara insatisfação.  

Logo na primeira edição (ETFSC, 1996d, p. 2), por exemplo, há o registro de 
problemas na estrutura e organização da escola: “como se não bastasse a falta de 
professores e de condições normais de uma Escola Técnica, temos também agora a 
falta de segurança”.  

O texto aponta que, em um ano, dois carros foram roubados na área do 
estacionamento da escola. Devido a esses acontecimentos, o jornal reforça o pedido de 
instalação de iluminação eficiente naquele espaço. 

Em junho de 2000 (ETFSC, 2000), a insegurança no campus volta às páginas do 
EnTreFaSesC e o jornal retrata uma manifestação dos alunos devido aos furtos e 
arrombamentos de carros que vinham acontecendo no estacionamento. A reunião 
gerou uma assembleia e um contato com mídias locais (um jornal impresso e uma 
rádio da cidade). O texto apresenta os avanços obtidos a partir da mobilização. 

Gadotti (2007, p. 30-32) observa que “as escolas podem produzir jornais não só 
sobre os assuntos do seu dia-a-dia, mas sobre assuntos gerais. [...] A escola deve ser 
um espaço de produção jornalística. As escolas não podem ser meras receptoras, mas 
devem ser emissores de sua voz”. 

Assim, o EnTreFaSesC era um espaço bem claro de resistência e reivindicações por 
parte de alunos e professores, não só em relação ao ambiente escolar, mas na cidade 
de Jaraguá do Sul e no estado de Santa Catarina como um todo.  

Em julho de 1996, um texto assinado pela professora Rosemary apresenta as 
novidades para a escola no próximo semestre. Ao final, ela é categórica:  

apesar das notícias animadoras, não devemos deixar de batalhar por uma escola 
cada vez melhor. É compromisso de todos a qualidade na educação. E aqui vai 
uma dica: se algum candidato (eleições 3 de outubro) pedir seu voto, aproveite a 
oportunidade e pergunte-lhe sobre seu compromisso com a questão educacional. 
Você pode ter surpresas (ETFSC, 1996j, p. 1). 
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Fazendo referência às eleições municipais (para prefeito e vereadores), que seriam 
realizadas dali a três meses, a autora reforça a importância do voto consciente de 
professores, funcionários e alunos.  

O jornal também trazia campanhas externas à rotina da escola, mas que tinham 
total relação com o trabalho que os alunos desempenhariam após a conclusão de seu 
curso. Em maio de 1997 (ETFSC, 1997b), é publicado um banner de divulgação de uma 
campanha da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em defesa do Ensino 
Técnico. O slogan é enfático: “Queremos mais que apertar parafusos! Nas ruas em 
defesa do Ensino Técnico”. 

Neste ponto, concordamos com Martín-Barbero (2002), para quem o receptor da 
comunicação (leitor de jornal, telespectador, ouvinte de rádio) tem um papel 
importante como agente ativo que contribui para a comunicação a partir de sua 
capacidade criativa e transformadora do mundo. 

Ao trazer a discussão sobre direitos e deveres, cidadania, eleições e o papel dos 
alunos do ensino técnico na sociedade depois de formados, o EnTreFaSesC era não só 
uma ferramenta para incentivo da leitura crítica dos meios de comunicação externos 
à escola, mas como um estímulo à participação cidadã e transformadora de alunos e 
docentes na comunidade na qual estavam inseridos. 

3.3. A MEMÓRIA DA ESCOLA PASSA PELAS PÁGINAS DO JORNAL 

A partir da análise dos textos do EnTreFaSesC, compreendemos como o jornal teve 
suma importância no sentido de retratar a trajetória da escola nos cinco anos em que 
foi publicado.  

O periódico acompanhou todo o processo de estabilização da ETFSC a partir de 
sua criação, em 1994, e a ampliação da oferta de cursos e vagas (inicialmente com 85 
alunos, a escola passa a quase 400 estudantes em apenas quatro anos). Nos dois anos 
finais (1999 e, sobretudo, 2000), o jornal traz textos que dão pistas do início da 
mudança na administração, passando de ETFSC para CEFET-SC, em 2002.  

O EnTreFaSesC ainda é um retrato importante de um período de modificações 
fundamentais não só na escola, mas na sociedade. Exemplos são as discussões 
manifestadas sobre a aquisição de computadores para o uso dos alunos (até então, 
uma novidade) ou as possibilidades de acesso à internet no campus (entre 1996 e 
2000, o uso de internet ainda era difícil e caro nas escolas). 

Como a ETFSC era uma escola voltada para a Educação profissional, era forte a 
relação entre a instituição e o mercado de trabalho e essa proximidade é registrada nas 
páginas do EnTreFaSesC. Em algumas edições, são apresentadas profissões que 
poderiam interessar aos alunos depois de finalizado o curso na ETFSC.  

É nítido como esses trabalhos são associados ao próprio cotidiano da cidade, que 
tem uma intensa industrialização, principalmente nas áreas de vestuário e mecânica. 
Em junho de 1998 (ETFSC, 1998b), por exemplo, é apresentada a carreira de 
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Engenheiro Têxtil, com detalhes sobre a profissão em si, onde os alunos poderiam 
trabalhar e que universidades ofereciam o curso.  

Em julho de 1997 (ETFSC, 1997d), há um texto em página inteira sobre a 
nomenclatura International Organization for Standardization (ISO), utilizada 
sobretudo no segmento industrial para definir padrões de qualidade em relação ao 
trabalho e à produção.  

O objetivo era explicar de maneira mais clara e contextualizada um tema que 
aparecia com frequência nos cursos da escola e que seria fundamental quando os 
alunos passassem a fazer estágios ou trabalhar em indústrias.  

Principalmente, o jornal se mostrou fundamental para guardar a memória dos 
sujeitos que fizeram parte da história da instituição. Tudo sem perder um dos 
principais traços da publicação: o bom humor.  

Na primeira edição (ETFSC, 1996b), por exemplo, há um “exercício para 
veteranos”, com expressões típicas de alguns dos professores. O objetivo, claro, é fazer 
graça (FIG. 3).  
 

FIG. 3 | “EXERCÍCIO PARA VETERANOS”, EM MARÇO DE 1996. 

Em maio de 1996 (ETFSC, 1996h, p. 4), a contracapa é toda dedicada a um caça-
palavras com os nomes de funcionários, professores, bolsistas e a responsável pela 
cantina da escola (FIG. 4):  
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FIG. 4 | CAÇA-PALAVRAS, EM MAIO DE 1996 

Em todas as edições, havia espaço para piadas e pelo menos uma coluna é dedicada 
para um Espaço Aberto, no qual eram publicados recados, histórias engraçadas que 
marcaram o mês, fatos que repercutiram na escola, agenda de eventos da ETFSC e 
informes de “utilidade pública”.  

Na primeira edição (ETFSC, 1996a, p. 3), o espaço traz o aviso sobre a organização 
de um time de futebol da escola. Na segunda (ETFSC, 1996e, p. 3), o destaque é o início 
das obras para instalação do laboratório de informática.  

Na edição seguinte (ETFSC, 1996g, p. 1), o texto inicial da publicação dá conta da 
inauguração do referido laboratório, parabenizando alunos e professores pelo trabalho 
conjunto: “não resta dúvida a importância do comprometimento que cada um tem 
nesta luta, de continuar buscando alternativas criativas, discutindo e propondo ações. 
O trabalho escolar deve ser, necessariamente, uma ação coletiva”. 

Uma preocupação recorrente nas publicações era contar o cotidiano da escola a 
partir da realidade dos alunos. Na segunda edição (ETFSC, 1996f, p. 2), há uma coluna 
esclarecendo a diferença entre homônimos e parônimos e uma breve biografia do 
escritor brasileiro Euclides da Cunha, do filósofo grego Euclides de Megara e do “Pai 
da Geometria”, Euclides, o Grego.  

Toda essa apresentação de “Euclides” “famosos” termina com uma referência ao 
aluno Euclides Sipriani, do primeiro período do curso noturno. Aqui, a 
contextualização é evidente: a página começa com uma discussão conceitual sobre 
homônimos, passa para a apresentação de personagens históricos e arremata a 
discussão com um homônimo desses personagens famosos que fazia parte da escola. 
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O jornal também funcionava no sentido de reforçar a divulgação de causas internas 
da escola. Em outubro de 1997 (ETFSC, 1997e), comenta sobre uma crise na 
administração e é publicada uma entrevista em duas páginas inteiras com a diretora-
geral da ETFSC, de maneira a informar alunos, professores, funcionários e os pais 
sobre como os problemas seriam solucionados. 

Neste sentido, o EnTreFaSesC era fundamental para tornar a administração mais 
transparente e levar aos alunos, pais e comunidade externa à escola informações sobre 
como o trabalho era realizado.  

Em maio de 1997 (ETFSC, 1997c), é divulgada uma campanha de contribuição com 
a escola, com a proposta de uma rifa. Na edição seguinte, é feita a apresentação dos 
valores arrecadados e, na subsequente, apresentam-se os equipamentos adquiridos 
com os lucros (um retroprojetor e livros para a biblioteca).  

O jornal também registra fatos marcantes para a história da escola. Em setembro 
de 1998 (ETFSC, 1998c), há uma foto e um pequeno texto sobre a primeira turma 
formada pela escola (21 alunos do curso de Eletromecânica e 13 do curso Têxtil) no 
mês anterior (FIG. 5). 

FIG. 5 | A PRIMEIRA TURMA FORMADA PELA ESCOLA, EM SETEMBRO DE 1998. 

Um ponto fundamental é como a publicação trabalha de maneira recorrente para 
incentivar a prática de exercícios físicos entre alunos e professores. A professora de 
Educação Física da instituição frequentemente publica textos chamando a atenção 
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para a importância de todos “se mexerem” e manterem uma alimentação equilibrada 
e saudável.  

É nítido como, neste caso, os textos extrapolam as recomendações em relação ao 
cotidiano dentro da escola – não faltar às aulas de Educação Física ou praticar 
corretamente os exercícios determinados neste período – e passam a contemplar 
também dicas para o dia-a-dia de alunos e professores – como escolher um esporte 
adequado para a sua rotina ou a importância de se alimentar corretamente. 

Entre 1998 e 2000, o jornal também tem bastante foco na divulgação da 
participação da escola de competições esportivas locais – inclusive, registra a primeira 
participação nos Jogos Escolares de Inverno da cidade –, na montagem de times para 
disputar campeonatos locais de modalidades variadas e no incentivo para que os 
alunos participem das atividades esportivas na escola.  

Há um incentivo claro para que os alunos se envolvam também em eventos 
culturais ou comunitários. Em março de 1997 (ETFSC, 1997a, p. 1), o convite é para 
um evento de limpeza e coleta do lixo acumulado nas margens do rio Itapocu, que corta 
a cidade de Jaraguá do Sul. Há ainda promoção de peças de teatro em cartaz na cidade, 
atrações do Festival de Dança local e convites para participação no coral da escola.  

A partir da análise do EnTreFaSesC, é fundamental pensarmos como o jornal da 
escola é uma forma de registrar, resgatar e manter a memória da escola e, de maneira 
geral, da comunidade onde ela está inserida.  

Tomamos como base o pensamento de Pollak (1992, p. 201), de que a memória, 
mesmo parecendo ser apenas um fenômeno individual e próprio de cada pessoa, 
também deve ser entendida como um fenômeno “construído coletivamente e 
submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes”. 

Ainda segundo Pollak (1992, p. 205), a memória tem relação com o sentimento de 
identidade “[...] tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um 
fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma 
pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si”. 

Como a História, em geral, é contada a partir dos documentos oficiais ou de obras 
conceituadas (como livros, registros governamentais ou textos de jornais comerciais), 
os relatos sobre o cotidiano da escola – e, em sentido maior, da cidade – acabam se 
baseando somente nos fatos que foram reconhecidos como dignos de registro por estes 
meios.  

Com o jornal da escola, como aconteceu com o EnTreFaSesC, a história da escola, 
dos alunos, dos professores e da comunidade também ganha importância de “registro 
oficial” e vira fonte para reconstruir a memória desses sujeitos em relação ao período 
em que fizeram parte, de maneira ativa, da instituição.  

É a partir dos textos destes sujeitos que novas interpretações podem ser criadas e 
eles se tornam um registro importante no sentido de preservar a história da escola e 
da comunidade naquele momento histórico.  

O EnTreFaSesC retrata uma parte da trajetória da ETFSC e se configura como uma 
materialização da comunicação dentro da escola e da expressão de alunos e 
professores sobre seu cotidiano na instituição.  
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Assim, o jornal se revela como um retrato de opiniões, ideias, metas, reivindicações 
e reflexões, que, bem preservado, serve como fonte de consulta, leitura e estímulo para 
as gerações futuras. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O aviso dos editores em dezembro de 1998 era claro: “o EnTreFaSesC é para ser 
uma ‘grande brincadeira séria’” (ETFSC, 1998d, p. 3). Em 40 edições, publicadas em 
pouco menos que cinco anos, o jornal foi capaz de reunir textos e imagens produzidos 
por alunos, professores e funcionários da ETFSC para contar histórias, relembrar fatos 
engraçados, analisar e criticar acontecimentos importantes e tornar viva a narrativa 
sobre o cotidiano dos sujeitos que faziam parte daquela instituição.  

Neste sentido, consideramos fundamental refletir como o jornal funciona como 
um modo de não só retratar as atualidades e o presente da escola, mas como elemento 
que contribui para a preservação e o futuro resgate da história da instituição.  

Não apenas a história oficial, que poderia ser investigada a partir dos relatos de 
jornais, revistas, periódicos e publicações comerciais ou governamentais que 
circularam na cidade. Mais que isso: resgatar a história da escola, seu cotidiano, seus 
acontecimentos marcantes e suas mudanças mais significativas a partir do olhar dos 
sujeitos que compunham essa comunidade escolar.   

O EnTreFaSesC, produzido na escola por educandos e educadores, foi uma forma 
de dar voz a esses sujeitos e tornar os seus relatos, opiniões, críticas e comentários uma 
maneira confiável e contextualizada de ter contato com o cotidiano da ETFSC. 

Assim, confirmamos a hipótese inicial deste texto, de que o EnTreFaSesC foi um 
elemento fundamental para narrar o cotidiano da escola visto de dentro, por alunos e 
professores, e costurar as narrativas desses sujeitos sobre o dia-a-dia da ETFSC. 

Por fim, consideramos que, ao reunir informações variadas, falar sobre o mercado 
de trabalho, despertar a cidadania, valorizar os acontecimentos próprios da escola, 
relatar acontecimentos engraçados, materializar a expressão de alunos e professores e 
ser um ponto de comunicação entre a escola e a cidade de Jaraguá do Sul, o 
EnTreFaSesC nos permitiu reunir memórias e recontar o cotidiano da ETFSC a partir 
dos relatos de quem fez parte desta história. 
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“JORNAEZINHOS” ESTUDANTIS MARANHENSES: ÓRGÃOS DAS SOCIEDADES 
ESTUDANTIS MARANHENSES DEDICADOS A CULTUAR ÀS LETRAS NA PRIMEIRA 
REPÚBLICA BRASILEIRA (1889-1930) 

PALAVRAS-CHAVE:  

República. Imprensa Estudantil. Maranhão. 
 

Apresenta-se os “jornaezinhos” estudantis conhecidos como pequenas publicações 
dos Clubes Estudantis ou Grêmios Estudantis Maranhenses, e de que forma esses 
registros da imprensa foram agentes de instrução da sociedade ludovicense. 
Documentação não oficial que objetivava a circulação de materiais relativos à 
literatura maranhense e nacional, sendo produzido estudantes, e objetivando 
incentivar e preservar os ensinamentos até então já produzidos por outros poetas, 
como por exemplo, João Lisboa e Gonçalves Dias, que deram o título de Atenas 
Maranhense a cidade de São Luís, berço brasileiro de poetas e escritores no século 
oitocentista. O tempo histórico da pesquisa compreende o período republicano em 
1889 até meados de 1930. No início da República se instaurou no Brasil novas formas 
sociais e culturais, assim como bens de consumos importados principalmente da 
Europa. Já em 1930 a política brasileira começou a inverter, antes conhecida como 
café com leite, onde Minas Gerais (representante da produção de café) e São Paulo 
(representante na produção e comercialização do leite) disputavam a presidência da 
República. Por outro lado, a maior parte da garimpagem das fontes localizadas e 
identificadas na Biblioteca Pública Benedito Leite corresponde a este recorte temporal, 
sendo assim essa massa documental nos ajuda a compreender de certa forma como os 
participantes do sistema escolar, tais como: professores/intelectuais e estudantes 
realizavam práticas culturais no Maranhão da primeira república. Objetiva-se 
compreender o contexto histórico destas materialidades culturais, a ressaltar a 
relevância da historicidade das fontes não as isolando fora de uma conjuntura e 
erroneamente interpretando-as. Ao abordar a imprensa literária maranhense 
destacam-se as suas finalidades sociais, culturais e instrucionais no período que 
compreende os primeiros anos republicanos da sociedade maranhense. Deste modo, 
ao tentar adentrarmos no cotidiano cultural, teremos a possibilidade de percebermos 
como era realizada as práticas culturais dos sujeitos pertencentes ao processo 
educacional e observar o processo de sua transformação durante o início da república. 
Descrevem-se as dificuldades perpassadas por estes órgãos, como de subsistências 
para circulação, daí origina-se o nome “jornaezinhos”, pois os elevados custos 
financeiros das tiragens muitas vezes, levavam os órgãos a possuir despesas e 
consequentemente fechavam as suas portas. Porém, foram criadas algumas formas 
para a circulação destes periódicos em prol da divulgação e sustentação da cultura 
literária, como permuta entre outros órgãos literários, espaços para anúncios 
comerciais e até mesmo os próprios proprietários mantendo assinaturas próprias, 
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além de possuir sócios em comuns entre as sociedades literárias. Analisam-se as 
formas de produções dos sujeitos das letras, através da observação das notícias, 
categorizando os temas relativos a instrução, literatura, anonimatos e a tênue 
discussão de sobrevivência dos mesmos. Outro aspecto de análise se remete quanto as 
suas finalidades: para quem escreviam? E quais os conteúdos que deviam ser 
abordados para possuírem sócios e/ou assinantes? A análise por estas publicações 
implica no detalhamento dos formatos, tamanhos e organização dos artigos, afim de 
visualizar as transformações em cada tempo e espaço. No plano metodológico 
dividiremos a pesquisa em duas etapas: a priori, a pesquisa bibliográfica embasando-
se nos principais autores que discutem a temática sobre imprensa periódica, tais como: 
Nóvoa (2002), quando aborda a imprensa educacional portuguesa, a define e 
caracteriza como o espaço social onde são ouvidas as mais variadas vozes, no caso da 
nossa fonte encontram-se unidas em jornais literários os sujeitos que estão envolvidos 
no processo educacional os professores, estudantes e intelectuais, cada um 
responsáveis por conduzir um sistema educacional de um lugar. Os estudos de Catani 
(2002), vem contribuir para caracterização da fonte escolhida, além disso, refaz um 
retrospecto nas bibliografias internacionais e nacionais acerca da cultura escrita 
escolar. Apoiar em Sodré (1966), nos remete conhecer a história da imprensa brasileira 
em diferentes tempos e espaços, contribuindo a respeito da caracterização dos jornais 
e literatura na sociedade brasileira no período estudado. Em Silva (2015), abordam a 
respeito da educação maranhense. Em Chartier (1990), por sua vez, adequamos a 
pesquisa sob a perspectiva da Historia Cultural, por onde a história são as práticas 
culturais dos seus sujeitos, no que diz respeito as formas de apropriações da cultura 
por meio dos seus agentes como intelectuais, professores e estudantes, todos com uma 
única finalidade a divulgação e sustentação da literatura maranhense, nacional e 
internacional. E como pesquisa documental, a análise dos jornais estudantis com o 
intuito de apresentar aspectos relativos as materialidades culturais realizadas por 
sujeitos da educação, observando os conflitos de ideias e as correntes teóricas-
metodológicas, a destacar o positivismo. Este trabalho faz parte do projeto Cultura 
Material Escolar desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Documentação em História 
da Educação e Práticas Leitoras– NEDHEL e da Dissertação do Programa de Pós-
graduação Mestrado em Educação – PPGE/UFMA. Desse modo, a pesquisa em 
desenvolvimento beneficiará os estudos na área de história da educação referentes à 
cultura escolar e material. Conclui-se que havia dificuldades na manutenção desses 
órgãos, principalmente em divulgar e preservar a literatura maranhense na trajetória 
do cenário da imprensa, pela falta de recursos financeiros ou talvez por falta de 
leitores, em contrapartida observa-se que foram criadas diversas formas de 
subsistência para conseguir fazer circular estes impressos instrucionais. 
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RESUMO  

Este texto é parte de uma pesquisa em andamento que discute as representações sobre 
o universo feminino, presentes numa coleção de livros didáticos que circulou em 
Minas Gerais a partir do ano de 1954. A Coleção denominada As mais belas histórias 
foi escrita pela professora mineira Lúcia Casasanta. O objetivo deste texto é apresentar 
essa coleção considerando sua importância  para a história da alfabetização e do livro 
didático em Minas Gerais. Os aspectos materiais e imateriais foram analisados a partir 
de fontes primárias: livros da coleção, relatórios e documentos localizados em arquivos 
escolares. O suporte teórico da análise foi a proposta conceitual de Chartier, (2007). 
Segundo esse autor não é possível separar o material do imaterial na análise de uma 
obra, pois essas características se interpenetram. Escrita de acordo com as teorias 
sobre educação que circulavam nos anos de 1930 a 1940, com cuidado técnico e o 
suporte da editora, amparada administrativamente pela rede de relações da autora, a 
coleção As mais belas histórias  se tornou um grande sucesso editorial. As histórias 
mostram as representações de uma sociedade que buscava superar o atraso 
econômico, social e político em busca de um país moderno, industrializado e urbano.   

 

PALAVRAS-CHAVE 

Livro didático, (i)materialidade,  Coleção As mais belas histórias 
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1. A COLEÇÃO AS MAIS BELAS HISTÓRIAS, UMA HISTÓRIA (1954-1970) 

Este texto é parte de uma pesquisa mais ampla que discute as representações sobre 
o universo feminino, presentes numa coleção de livros didáticos que circulou em 
Minas Gerais a partir de 1954. A Coleção denominada As mais belas histórias foi 
escrita pela professora mineira Lúcia Casasanta1.  

O objetivo específico é apresentar alguns aspectos  dessa coleção considerando sua 
importância para a história da alfabetização e do livro didático. O interesse se justifica 
porque esses livros tiveram ampla circulação durante décadas em Minas Gerais e  em 
outros estados do Brasil.  

A partir de 1926, Francisco Campos foi nomeado Secretário do Interior. Ele 
renovou todo o ensino primário e normal do Estado. Essa reforma do ensino mineiro 
ficou conhecida como Reforma Francisco Campos. O próprio secretário buscava 
orientar as diretoras das escolas sobre o melhor método para alfabetização. (Souza, 
1984, p.27). O método recomendado por Campos e pela Secretaria de Educação era o 
global, que estava em consonância com o ideário da Escola Nova, orientação que 
permaneceu desde a reforma até a década de 1970. 

Os professores mineiros se sentiam inseguros na aplicação do método global e se 
queixavam de falta de material de apoio. (Souza, 1984). Lúcia Casasanta se propôs 
preencher essa lacuna publicando a coleção. O conjunto é composto de um pré-livro, 
cinco livros de leitura, cadernos de atividades, conjunto de cartazes para alfabetização 
e livros do mestre.  

  As histórias desses livros, contadas e recontadas por gerações, permaneceram 
sendo utilizadas nas aulas dos professores, nas regiões rurais e urbanas de Minas 
Gerais, e na memória daqueles que tiveram contato com esse material didático. Os 
textos exerceram um papel essencial na disseminação de representações sobre a 
modernização do país, na esperança que as histórias ajudassem as crianças a se 
tornarem um determinado tipo de brasileiro quando elas fossem grandes, conforme 
prefácio escrito pela autora.  

A longevidade e circulação desse material da cultura escolar são fatores que 
justificam seu estudo na história da educação. Vários exemplares da coleção foram 
localizados no arquivo pessoal de Lúcia Casasanta, doado à Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais em 1990. Esse arquivo faz parte de um Centro 
de Documentação 2   da Biblioteca Alaíde Lisboa da mesma instituição e foi 

                                                   
1 Lucia Schmidt Monteiro de Castro Casasanta,  nasceu em 29 de maio de 1908, em Santa Luzia, Minas Gerais. 
Em 1927 fez parte de um grupo de professoras enviadas pelo Secretário  do Interior, Francisco Campos, para uma 
especialização no Teacher’s College, instituição ligada à Universidade de Colúmbia/EUA. Ao retornar assumiu a 
cadeira de Linguagem na Escola e Aperfeiçoamento em Belo Horizonte 

2 A referência dos documentos localizados no arquivo de Lúcia Casasanta será feita em todo o texto com a sigla 
CEDOC/UFMG, seguida da data de acesso. 
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denominado Fundo Arquivístico Lúcia Casasanta. (CEDOC/UFMG). O arquivo 3  é 
constituído por documentos pessoais da autora, agendas, cartas diversas, trabalhos de 
ex-alunos, recorte de jornais, documentos relativos à relação jurídica com a Editora do 
Brasil, (responsável por todas as edições dos livros da coleção), revistas e livros. Foram 
localizados exemplares completos, em ótimo estado de conservação, referentes às 
várias edições da coleção As mais belas histórias  entre os anos de 1955 a 1966.  

Para que se tornasse um companheiro fiel dos “seus meninos leitores” os livros 
apresentaram características materiais e peculiaridades quanto ao seu aspecto 
imaterial, questões que serão abordadas no presente texto. 

 
1.1. RASTROS DE UMA HISTÓRIA DE SUCESSO  

Quando foi publicada, a coleção “As mais belas histórias” foi precedida de intensa 
ação de marketing na sua divulgação por parte da Editora do Brasil. 4  Antes da 
distribuição, a editora encaminhou uma carta às escolas defendendo as vantagens do 
novo material. Um adendo na correspondência informava que os livros estavam 
“rigorosamente de acordo com os programas vigentes no ensino primário do estado de 
Minas Gerais, aprovado pela Secretaria de Educação”. (AE /2014). O argumento 
tinha o poder de reforçar  a adesão dos professores, pois significaria alinhar a escola e 
a prática às orientações da Secretaria de Educação. 

Para a obtenção de dados sobre a circulação 5  quatro tipos de fonte foram 
utilizados: exemplares da coleção, documentos pessoais da autora, um relatório 
elaborado pela Editora do Brasil e documentos localizados em arquivos escolares, 
(AE/2014). As informações sobre o número de edições de cada livro foram retiradas 
dos  exemplares do acervo. Outras foram localizadas num dos exemplares da coleção 
e foram registradas na capa pela autora. A terceira fonte trata-se de um relatório 
elaborado pela Editora do Brasil, com dados sobre as tiragens. Todas as informações 
estão num Arquivo de Gaveta (AG/2014) do fundo Arquivístico da instituição citada. 

Os dados da tabela I são as informações coletadas nas capas de exemplares, sendo 
que aquelas marcadas com asterisco são os registros feitos pela autora Lúcia 
Casasanta, provavelmente numa tentativa de acompanhar as tiragens.  

À guisa de exemplo, o terceiro livro publicado em 1962 traz informações na capa 
que se trata de um exemplar da 51ª edição. Segundo a conceituação técnica da Norma 
Brasileira de Referência, (NBR 6029/1940), item 3.1.3; “pertence à mesma edição de 
uma publicação todas as suas impressões, reimpressões, tiragens, etc produzidas 

                                                   
3  Será utilizada a sigla (AG) seguida da data de acesso, para a referência aos documentos dos arquivos e (AE) 
para arquivos escolares.  

4Em 1943 essa casa “foi criada por seis professores, funcionários que respondiam pela execução do programa de 
livros didáticos da Companhia Editora Nacional, que deixaram a empresa para estabelecer sua própria editora, a 
Editora do Brasil, que logo se tornou, e ainda é, importante editora de livros didáticos e infantis”. (Hallewell, 
1985, p. 239). 

5 A Editora do Brasil não retornou o contato com informações completas sobre a coleção. 
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diretamente ou por outros métodos, sem modificação, independentemente de período 
decorrido desde a primeira publicação”. (ABNT, 1940; 2014, item 3.1.1). A partir 
dessas informações é possível inferir que houve um grande volume de exemplares 
circulando pelo estado de Minas e em outros estados brasileiros. 

 

Livro Edição Ano 

Primeiro Livro 1ª (?) 1955 

 (sem registro) 6ª 1956* 

Segundo Livro 14ª 1956 

 (sem registro) 85ª 1956 

Segundo Livro 14ª 1956 * 

Quarto Livro 11ª 1958 

Segundo Livro 39ª 1960 * 

Quarto Livro 43ª 1962 

Terceiro Livro 51ª 1962 

Pré –livro 46ª 1964 

 (sem registro) 95ª 1965 * 

Quarto Livro 1ª (?) 1966 

TABELA 1 I  –  EDIÇÕES DA COLEÇÃO DISCRIMINADAS POR INDICAÇÃO DE ANO*,  EDIÇÃO E ANO DE PUBLICAÇÃO. (1955 – 
1966)FONTE: AG, 2014 

* REFERINDO-SE À TURMA PARA A QUAL O LIVRO É DIRECIONADO. 

* INFORMAÇÕES COMPILADOS PELA AUTORA LÚCIA CASASANTA LOCALIZADAS NA CAPA DE UM DOS LIVROS. 

 
A coleção foi dirigida para o mercado escolar, com indicação explícita de sua 

destinação em classe. Desde o processo de produção, foi gestada tendo em vista suas 
finalidades escolares. A autora indicou claramente qual seria a etapa mais adequada 
para utilização de cada livro, de acordo com a graduação de dificuldades para o 
desenvolvimento da leitura. 

No Fundo Arquivístico Lúcia Casasanta/ CEDOC/UFMG, foi localizada uma 
prestação de contas solicitada à Editora do Brasil em Minas que contem  dados sobre 
as tiragens da coleção, (1972 -1977); de acordo com os títulos dos livros, investimento 
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da editora, direitos autorais, etc. Na tabela abaixo foram selecionadas as informações 
sobre as tiragens dos livros adquiridos pela Fundação Nacional do Material Escolar – 
FENAME, discriminados por ano de aquisição.  
 

Ano  Tiragem 

1972 166.500 

1973 491.871 

1974 337.000 

1976 80.550 

1977 83.000 

TABELA 2| TIRAGENS DA COLEÇÃO – 1972 -1977FONTE: AG, 2014 

 
Segundo os números da tabela  houve a circulação de 1.158.921   exemplares nos 

anos de 1972 a  1977 do século XX. O cruzamento dessas informações com os dados da 
tabela I, referentes aos anos de 1955 a 1966, permite caracterizar a coleção como um 
grande sucesso editorial no período. 

 
1.2. UM NOVO MODELO DE LIVRO DIDÁTICO 

A recepção da Coleção por parte das escolas exerceu um importante papel: ao 
mesmo tempo em que fortalecia o conceito de livro didático, contribuía de forma 
concreta para que esse novo modelo substituísse o livro de catecismo ou religioso. 
Outras séries de leitura eram conhecidas, como por exemplo, a série de leitura 
graduada Pedrinho, do autor Lourenço Filho, publicada em 1953, (Santos; Neves, 
2008), e as séries graduadas de Felisberto de Carvalho e Puiggari-Barreto difundidas 
em São Paulo.  

Os livros da coleção representavam a inovação, o moderno e o alinhamento com 
as teorias educacionais atualizadas. Essas características contribuíram para uma 
demarcação clara que esse deveria ser o modelo mais adequado ao ideário da escola 
nova em Minas Gerais. A adesão das escolas mais distantes da capital, ainda que mais 
demorada, foi comprovada pelas solicitações de materiais à Secretaria de Educação e 
por pedidos à Editora do Brasil. Um pedido de livros de catecismo de uma das escolas 
foi substituído por 800 exemplares da coleção e não fizeram mais parte da lista de 
pedidos às editoras conforme dados localizados nos arquivos em escolas de Minas 
Gerais. (AE/2014). 
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A existência de grande número de textos religiosos na coleção indica uma forte 
orientação católica. São diversas histórias contendo mensagens sacras. Essa 
característica facilitou a substituição dos livros de catecismo que eram comumente 
utilizados nas escolas.  No livro de leitura intermediária, foram dedicadas seis páginas 
para contar a história de Berrnadete. Um pequeno trecho  foi transcrito abaixo para 
exemplificação:     

Logo uma luz  
começou a sair da gruta  
e Nossa Senhor apareceu 
 no meio da luz. 
Nossa Senhora disse a Bernadete: 
_Eu sou a Imaculada Conceição! 
Reze muito pelos pecadores. (Casasanta, 1969, p. 78, leitura 

intermediária).           
Outro exemplo dessa estratégia de adequação foi a inclusão da história do 

nascimento de Jesus que ocupou sete páginas do segundo livro. Segundo a autora “a 
mais bela história”. 

   A  mais bela história 

 

São José e Nossa Senhora fecharam sua casinha em Nazaré e partiram. 
 Iam  a    Belém. 
Andaram muito. 
Quando chegaram em Belém, não encontraram lugar em nenhuma 
hospedaria. 
Então, Nossa Senhora e São José saíram para o campo à procura d o 
lugar , onde os animais se escondiam  das tempestades e do frio da 
noite,  
E lá acharam uma gruta, onde um boi e um burrinho dormiam...” 
(Casasanta, 1969, p.33, segundo livro). 

 

Não houve uma ruptura radical em relação aos tipos de textos e mensagens dos 
livros de catecismo. Evitaria críticas e repúdio ao material por parte das famílias 
mineiras e também da alta hierarquia religiosa. Esse último grupo, reconhecidamente, 
contrário ao ideário escolanovista, e que “reagiu fortemente aos princípios de laicidade 
defendidos pelos escola-novistas” (Gomes, 2014, p.279). Os textos eram reforçados 
pelas imagens que acompanhavam as histórias. (Casasanta, 1969, p. 78- 79). 
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Esses livros se constituíram numa rubrica particular porque correspondiam, na 
proposta organizacional interna, aos tempos e espaços escolares. O critério intencional 
da autora foi respaldado pela ação dos editores, numa interpenetração de interesses.  
Esses fatores impulsionaram o mercado do livro didático em Minas Gerais. A 
delimitação clara dos prováveis leitores, os alunos, tinha mercado certo. As tiragens 
em coedição com as editoras e a Fundação Nacional do Material Escolar – FENAME , 
garantiam o quinhão dos editores. 

A adoção desse material didático nas escolas pressupunha uma adaptação ao novo 
modelo de ensino de leitura, radicalmente diferente dos métodos de “marcha sintética” 
mais utilizados: o método do ABC e o silábico. (Souza, 1984,p.28). Nessa decisão 
estavam implícitas questões como a presunção de alfabetização dos alunos em menos 
de um ano e a confiança no desenvolvimento da habilidade e competência para leitura 
de textos com maior grau de dificuldade como os da coleção.  

Na ausência dessas condições ideais os professores tiveram a necessidade de fazer 
uso de um novo modelo de leitura: a leitura ouvida6. (AE/2014). 

Os livros circularam nas escolas urbanas centrais e em regiões rurais. As práticas 
pedagógicas para o acesso ao conteúdo ocorriam por meio de leituras de forma 
individual na sala; em casa e o momento da leitura ouvida.  

Ao ler uma determinada história, no campo ou na cidade, num grupo escolar, 
numa escola isolada ou nas escolas reunidas, o professor comungava e reforçava, junto 
aos alunos, as representações a respeito de como deveria ser uma nação civilizada e 
moderna e as formas de viver essa modernidade. 

                                                   
6 Segundo Manguel, (1997), essa modalidade de leitura era necessária na Idade Média,  período em que a 
alfabetização era rara e os livros propriedade de poucos, dos ricos. (Manguel, 1997, p.138) 6. Guardadas as 
devidas proporções, as afirmações podem se referir ao contexto de Minas dos anos 50 a 70. 
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Além do uso escolar, a coleção As mais belas histórias apresenta características  de 
uso doméstico ou paradidático7, cumprindo ao mesmo tempo as duas funções. Para 
atender à finalidade do treino da leitura e prolongar a mensagem educativa, os livros 
chegavam às famílias e circulavam nos espaços extraescolares. Nessa perspectiva as 
representações veiculadas não ficavam restritas, unicamente, à comunidade escolar 
ampliando seu espectro de influência.  

A perenidade desses livros pode ser atribuída às características materiais e 
imateriais que apresentam e que se interpenetram. Segundo Chartier, (2007, p.13), 
não é possível separar esses dois aspectos de uma obra. A partir dessa compreensão  
foi possível atentar para o movimento de ambas as características nessa mesma 
realidade, percebida como (i)materialidade; sendo esta a opção utilizada para a análise  
no presente texto. 

 

1.3. ASPECTOS DA (I) MATERIALIDADE DA COLEÇÃO 

A produção dos livros da coleção As mais belas histórias a despeito das intenções 
puramente pedagógicas, deveria atender as regras do mercado editorial. A definição 
da composição, do formato, disposição de ilustrações nas páginas, tipo e papel 
utilizados,  extrapolam a influência da autora. 

Em relação à organização interna a coleção apresenta uma composição híbrida, 
com elementos de compêndio e antologia. A maior parte dos textos é de  antologias. 
Vários deles foram recolhidos da tradição oral e da literatura chamada clássica. Os 
livros da coleção, produzidos para os alunos de uma escola com um ideário novo, 
deveriam ser portadores de novidades para as crianças tanto nos aspectos materiais, 
quanto estéticos. 

A obra na sua forma material assemelha-se com um manual, com pequeno 
formato, possível de se ter à mão para ser consultado ou possível de ser levado na mão. 

(Choppin, 2008, p.13). As características físicas dos livros revelam a presunção de que 
se tornassem objetos que estivessem acessíveis aos alunos, para desenvolvimento das 
habilidades de leitura. Era propósito que se tornassem instrumentos para o ensino de 
regras morais, hábitos de higiene, amor à pátria, etc. Quanto maior o tempo de contato 
do aluno, maior a probabilidade de apreensão de forma súbita por estruturas do campo 
perceptual, da leitura e das representações apresentadas.  

Existe uma permanência da apresentação física da coleção no período recortado. 
Os livros medem 21,5 cm de altura por 15 cm de largura. As  novecentas e quarenta e 
duas páginas são costuradas para garantir maior resistência. As histórias foram 
distribuídas num pré-livro, leitura intermediária, primeiro livro, segundo livro, 
terceiro e quarto livro. Excetuando o pré-livro, que é composto de pequenos textos, as 

                                                   
7“Na França, o termo paraescolar designa todo um conjunto de produtos concebidos para ajudar os alunos em 
suas aprendizagens escolares, fora da escola.” (Coridian, 2003, p.946). 



 

 
 

16 

demais histórias podem ser consideradas longas para crianças em fase de 
alfabetização. 

 A dimensão do material possibilitaria ser carregado num bornal de qualquer 
criança de um Brasil ainda rural e lido em qualquer lugar. A intenção da autora era 
que o livro da coleção se misturasse ao bodoque, ao estilingue, às bolinhas de gude, se 
tornando um “companheiro de folguedos” das crianças mineiras, sem cinema, sem 
biblioteca, sem rádio e sem brinquedos.  

  Milhares de adultos que foram alfabetizados nas escolas mineiras, e quiçá 
brasileiras, caso evoquem suas memórias, a primeira imagem será de uma série de 
livros, com uma capa nas cores azul e rosa, com um desenho estilizado, simplificado. 
No centro, no alto, o nome Lúcia Casasanta e escrito com tipos diferentes e maiores o 
nome As mais belas histórias na cor vermelha. 

Foram escolhidos  personagens das histórias para ilustrar a capa. Rapunzel, presa 
na torre de um castelo, espera  o príncipe  para salvá-la. No lado oposto, o porquinho 
preguiçoso, buscando um emprego mais fácil, carrega um violino vestido num fraque 
com uma grande gravata borboleta. O coelho Janoca, aparece carregando uma 
trouxinha às costas e com uma cesta de legumes roubados, tenta fugir de um 
espantalho. Sobrevoando os personagens, o destaque foi para uma bruxa  montada 
numa vassoura. Na parte inferior da página três crianças num desenho estilizado, de 
mãos dadas, com um sorriso no rosto, completam a ilustração. No rodapé, o nome da 
Editora do Brasil em Minas e a sigla do Ministério da Educação e Cultura – 
MEC,identificando a parceria. 

A capa do pré-livro apresenta uma ilustração diferente dos demais. Os desenhos e 
a disposição dos elementos dialogam diretamente com o leitor. As informações 
escritas são as mesmas dos demais livros, excetuando o ano para o qual é destinado. 
Personagens olham diretamente para duas crianças em idade escolar enquanto 
apontam com dedos, bicos, patas e focinho para o título. Uma menina e um menino de 
mãos dadas, uniformizados com uma pasta escolar na mão, parecem conversar com 
os personagens. Os múltiplos dispositivos materiais da capa dizem ao leitor muito 
mais do que o texto escrito. 

.                                          CASASANTA,1969 
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A folha de rosto apresenta uma mancha centralizada, composta com tipos 
serifados8 em caixa alta, encimado por uma linha com informações onde se lê “Coleção 
didática do Brasil”. (a partir da segunda edição “Coleção didática de Minas Gerais”). 
Logo abaixo o nome da autora, com a inclusão da assinatura Monteiro, do lado da 
família paterna. Sublinearmente a informação Série “As Mais Belas Histórias” I, 2, 3 
e 4. Abaixo do título, a destinação da turma de cada livro. A variação tipográfica mais 
condensada é utilizada apenas no título da coleção, permitindo a ampliação da altura 
das letras apesar do grande número de caracteres. Num bloco de texto separado do 
restante, sem quebra de linha nem ênfase, foi desenhado o símbolo EB, da Editora do 
Brasil, o nome por extenso seguido do endereço que à época estava localizada na Rua 
da Bahia, 2200, em Belo Horizonte. 

 Não há outros tipos de moldura nem ornamentos na folha de rosto. As páginas do 
miolo foram escritas com o mesmo tipo de fonte; permanecendo a mesma para toda a 
coleção, exceto o pré-livro com o mesmo tamanho da letra do corpo e da capa. Neste 
livro, as páginas apresentam texto justificado,  com a ilustração cercada por molduras. 
Em relação à organização informacional, a capa é a única a apresentar policromia e 
sobreposição com informação adicional. As letras usadas não variam, permanecendo 
o tipo serifado; excetuando o prefácio escrito em itálico.   

O texto inicia com um tamanho de fonte diferenciado no título, escrito em caixa 
alta. As fontes do corpo do texto são menores. O índice vem após a folha de rosto com 
informação das páginas das histórias, na ordem que aparecem no livro. 

É possível identificar alguns problemas tipográficos, como a inexistência no índice 
do livro do 4º ano das histórias da página 107 – 109, “a parábola do filho pródigo”; da 
página 110 a 112 a história de Alexandre da Macedônia. O poema “O ninho” de Abílio 
Barreto é indicado no índice na página 201; mas o espaço foi ocupado pela história 
“Nossa Senhora ensina salvar o mundo.” (páginas 199 a 207). A história “por que as 
formigas cortam” de autoria de Basílio Magalhães é indicada no índice na página 217 
e no corpo do livro nas páginas 218 -219, o mesmo ocorrendo com a história de Ali-
Babá e os 40 ladrões, em páginas diferentes das indicadas no índice. 

Os exemplos listados confirmam que as intervenções que não são da autora, 
compõem um processo que segundo Chartier, faz parte da produção não apenas de 
livros, mas dos próprios textos; um processo que vai além do gesto da escrita. As 
intervenções ocorrem em diversos momentos da produção, inclusive nos erros dos 
revisores e dos tipógrafos. Para este autor os aspectos da materialidade presentes em 
cada edição de uma obra denotam uma atividade coletiva, ao mesmo tempo em que 
imprime particularidades nos exemplares de uma impressão. (Chartier, 2007, p.12). 

Foram identificados dois tipos de técnica nas ilustrações: na capa foi utilizado o 
desenho estilizado ou simplificado. As ilustrações das histórias se aproximam da 
técnica do realismo natural. É possível identificar assinaturas de alguns desenhistas 

                                                   
8  A letra serifada, Times New Roman foi criada em 1930 para utilização no jornal The Times London. 
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de forma rubricada em algumas páginas seguida de datas: Gustavo Silva, Morais, 
(1969). Os limites entre as categorias não são rígidos. Foi utilizada a técnica 
impressionista em algumas histórias, geralmente escolhida para fábulas, lendas, 
contos de fadas e aquelas em que houve ênfase maior em sentimentos. (Breuner, 1951, 
p.133). 

As páginas em preto e branco são impressas de ambos os lados. A mancha não 
apresenta margem nem moldura, (exceto o pré-livro cuja ilustração aparece numa 
caixa). A localização dos desenhos varia de acordo com o volume do texto. Alguns são 
distribuídos em várias páginas de uma mesma história. As informações das imagens 
cumprem uma função educativa, num diálogo com o texto escrito. 

 

FONTE: CASASANTA, 1969 O DESENHO REPRESENTA UMA SÍNTESE DAS INSTITUIÇÕES DEFENDIDAS: A IGREJA, A PÁTRIA, E 
A FAMÍLIA. A FIGURA DA CRIANÇA DE PIJAMA VALORIZA O ESPAÇO FAMILIAR AO MESMO TEMPO EM QUE MOSTRA O LAR 
COMO UMA EXTENSÃO DA IGREJA.  

 

Havia um propósito que cada um fosse um bom livro para o ensino e permitisse 
desenvolver a inteligência e a iniciativa dos alunos; ricos em vocabulário, fraseologia 
fácil e simples. Outras características se referiam ao fato de serem atraentes e 
prestassem ao cultivo da memória e imaginação da criança. Um número de sinais 
mostrou que o triunfo da coleção pode ser tributado aos aspectos relativos à 
materialidade e também aos decorrentes da imaterialidade da obra. Chartier afirma: 

as transações entre as obras e o mundo social não consistem unicamente na 
apropriação estética e simbólica de objetos comuns de linguagens e práticas 
ritualizadas ou cotidianas.[...] mas concernem às relações múltiplas entre o texto 
e suas materialidades, entre a obra e suas inscrições”. (Chartier,2007,p.13). 

Segundo esse autor as relações múltiplas entre o material e o imaterial não 
permitem afirmar que um artefato cultural será apropriado exclusivamente em função 
do alado e sagrado, (referindo-se ao platônico) ou do pragmático, referindo-se à 
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materialidade. Ainda que seja feita uma distinção no presente texto para efeito de 
análise, essas características coexistem; não há uma separação pura entre os dois 
aspectos. 

Remanescente de uma reforma com um duplo propósito de ação política e ação 
educativa, a coleção teve ampla circulação e se inscreveu no cotidiano das crianças 
mineiras. Ela está ancorada fisicamente na primeira década de 1950, pedagogicamente 
ancorada numa proposta de educação dos anos 30, com representações de uma 
sociedade que buscava a modernidade, lutando contra o atraso econômico, cultural e 
político, mas sem abrir mão da tradição. (Gomes, 2013, p.28). Esses fatores em 
constante tensão caracterizaram esse instrumento não transparente, com códigos 
implícitos e explícitos. Em concordância com Rancière, é tarefa do historiador da 
educação tornar “falante a letra morta” dos livros didáticos e colocar sua sensibilidade 
a serviço do advento aleatório dos anônimos, os consumidores desse material. 
(Rancière, 1994, p.106). 

As histórias da coleção foram escritas considerando uma possível competência de 
leitura dos alunos já alfabetizados. Elas foram escolhidas pela autora presumindo uma 
graduação de dificuldades, possível de ser observada pela divisão apresentada  em 
primeiro, segundo, terceiro e quarto livros e abordam diversas temáticas. As 
características apresentadas pelas histórias exigiam uma alta performance por parte 
dos leitores, em função do tamanho dos textos e pelo vocabulário utilizado.  

Em relação ao gênero textual, a escolha da autora recaiu sobre as narrativas em 
prosa e verso. Há um grande número de poemas, textos informativos e fragmentos da 
literatura chamada clássica. Os textos com conteúdos específicos dos programas de 
ensino são apenas sete em toda a coleção, aparentemente incluídos sem nenhum 
critério específico. Esse quadro não permite incluí-la na categoria manual ou 
compêndio. 

Uma característica marcante é o predomínio da norma culta da língua, proposta 
coerente com o método de alfabetização.  O vocabulário rico nos livros escolares era 
considerado uma necessidade para educar as classes populares. São  recorrentes 
expressões como “jazigos funéreos”, “mungir”, “ricamente ajaezado”, “escuridão 
esmaecente”,” festejos de puja”, “voz das charruas”, “pátria algente”, “átimo” etc que 
demonstram um tipo de vocabulário pouco utilizado pelas camadas menos 
favorecidas. 

A imaterialidade de um texto é relativa ao status de apropriação da obra; a 
substância que faz com que ela seja considerada um clássico. Para isso deve 
transcender todas as suas possíveis encarnações materiais (Kastan, apud Chartier, 
2007, p.13), sendo apropriada numa perspectiva platônica. O repertório dos livros da 
coleção é  composto de fragmentos de origens diversas e consagrados mundialmente 
como Homero, Goethe, Rabindranath Tagore, Daudet, que partilham as páginas com 
Olavo Bilac, Monteiro Lobato, Tomás Antônio Gonzaga, Cecília Meireles, etc e 
histórias da autoria de Lúcia Casasanta. Os textos e seus autores, reconhecidos, tanto 
na literatura brasileira quanto na mundial, permitem incluí-los  na categoria alada e 
sagrada. 
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A autora encurta os excertos que reproduz, abrevia certos episódios, opera cortes 
severos em alguns casos, modernizando, depurando as orações, suprimindo o que 
considerava supérfluo de acordo com o método que propõe para tornar palatável o 
texto para as crianças, procurando instigar a curiosidade. Ela rompe com a 
sacralização dos textos clássicos, ao possibilitar a circulação e popularização de 
autores que dificilmente seriam lidos pela maioria da população, formada por grande 
parcela de analfabetos e num período em que o livro era considerado um artigo de 
luxo. 

O quadro abaixo mostra os autores que foram identificados, agrupados por ano de 
destinação. Não houve uma uniformização aparente na distribuição dos mesmos por 
livros. Em alguns textos a autoria foi identificada no índice e abaixo do título na página 
inicial da história com predomínio da autoria  masculina.  
 

Intermediária Primeiro livro  Segundo livro Terceiro livro Quarto livro.  

Henriqueta Lisboa Faria Neto; 

Francisca Júlia; 

Henriqueta Lisboa; 

Arduíno Bolívar; 

Zalina Rolim (2); 

Sílvio Romero; Heli 

Menegale; 

 

Oliveira Martins, 

Olavo Bilac, 

Antônio Nobre, Heli 

Menegale, Cecília 

Meireles, Vicente 

de Carvalho, Sybil 

Paley, Venceslau 

de Queirós, Afonso 

Celso  

 

 

Rabindranath 

Tagore, tradução 

de Abgar Renault; 

Olavo Bilac (2); 

Monteiro Lobato; 

Andersen; Olegário 

Mariano; Homero; 

Afonso Lopes 

Vieira; Trindade 

Coelho; Cecília 

Meireles; Goethe; 

Paulo Setúbal; 

Esopo; Joaquim de 

Queirós Filho; 

Castro Alves; 

Francisca Júlia e 

Júlio César da 

Silva. 

 

Olegário Mariano; 

Monteiro Lobato, 

(2);Rabindranath 

Tagore, tradução 

de Abgar Renault; 

Olavo Bilac, (2); 

Trindade Coelho, 

(3) Menotti Del 

Pichia; Machado de 

Assis(2);Basílio de 

Magalhães, 

(2);Afonso Lopes 

Vieira; Tomás 

Antônio Gonzaga; 

Júlio Diniz; Marieta 

Leite; Abílio 

Barreto; Daudet,; 

Gonçalves Dias. 

TABELA 3 | AUTORIAS  MENCIONADAS NA COLEÇÃO DE ACORDO COM OS LIVROS FONTE:CASASANTA,1969 

A análise do material da coleção mostrou que não houve uma classificação rígida 
em relação aos textos. A tabela abaixo discrimina os tipos de narrativas escolhidas pela 
autora.O relato de experiência, por exemplo, segundo Kaufman; Rodríguez, (1995, 
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p.12- 19), é considerado um texto descritivo. Entretanto, as ocorrências desse tipo na 
coleção, apontaram para a predominância de elementos próprios de um texto com a 
função literária e não essencialmente informativa. Por esta razão foram classificados 
como narrativas na tabela. 
 

 

Conto* Poema  Informação 

científica 
Biografia Relato histórico  Instrutivo** 

51 102 7 3 3 66 

TABELA 4 | QUANTIDADE DE TEXTOS DA COLEÇÃO DISCRIMINADOS POR TIPO DE NARRATIVA9  

FONTE: CASASANTA, 1969. 

*FORAM INCLUÍDOS NESSA CATEGORIA OS CONTOS DE FADAS, FÁBULAS, LENDAS. 

**FORAM INCLUÍDOS NOS TEXTOS INSTRUTIVOS TODOS QUE CONTÉM UM ENSINAMENTO MORAL, HISTÓRIAS BÍBLICAS E 
DA VIDA DE SANTOS 

 
A predominância de textos narrativos de caráter literário, em detrimento dos de 

informação científica, permite inferir que a intenção da autora era valorizar os 
aspectos da imaterialidade, ressaltando a fruição e o cultivo do espírito. Os temas 
relativos ao conteúdo dos programas de ensino tiveram um pequeno  espaço  no 
material didático.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As informações abordadas neste capítulo sobre a coleção As Mais Belas Histórias 
buscaram compreender como essa obra, no seu conjunto, está amparada nas 
formulações de um discurso educacional de todo um momento histórico. O discurso 
se concretizou na publicação, circulação e consumo desses livros. A disseminação de 
concepções didáticas da escola nova teve nesses livros de histórias a proposta “prática 
da concepção teórica”. Desde a primeira edição, em 1954, até o enfraquecimento desse 
ideário a partir da década de 1970, a coleção se constituiu como um importante recurso 
à disposição de milhares de professores e alunos brasileiros.  

Personagens de contos de fadas entravam no cotidiano de crianças e adultos 
civilizando e educando. O significado espiritualizado e a materialidade se 
interpenetrando; o platônico não se distinguindo das cores ou ausência delas, dos tipos 

                                                   
9Os critérios de classificação não são consensuais entre os teóricos. Foi adotada a classificação de Kaufman; 
Rodríguez, (1995). As autoras cruzaram critérios e destacaram aqueles pertinentes às funções da linguagem e as 
tramas que predominam na construção do texto apresentando a síntese: textos literários são os contos e poemas; 
textos de informação científica são as definições, relatos de experimento científico, biografias e relatos históricos. 
Os textos instrucionais  são denominados de instrutivos.  
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utilizados nos textos, das ilustrações que acompanham as histórias. Na memória de 
muitos adultos alfabetizados com os livros, a materialidade não se separa da estética, 
do poder simbólico de catarse, da imaginação, das emoções suscitadas, das 
representações presentes sobre o Brasil do futuro. 

A coleção estabeleceu um diálogo com o passado ao resgatar as idéias que 
circularam nos anos 1920 e 1930 do século XX; dialogou com as coleções do mesmo 
modelo do seu tempo e se projetou no futuro ao propor um modelo de país a ser 
construído. Para essa sociedade que definiu o projeto de uma nação moderna, a escola 
foi o lugar útil na preparação do cidadão ideal, que iria superar o atraso por um novo 
Brasil industrializado e urbano. Os livros didáticos da coleção foram um importante 
instrumento na tentativa de efetivação  desse projeto.  
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A REFORMA EDUCATIVA DE POMBAL E O COLÉGIO REAL DOS NOBRES, 
1766: COTEJO ENTRE OS ESTATUTOS DE 1761 E O MODELO ATUAL DE 
GESTÃO ESCOLAR 

PALAVRAS-CHAVE: 

Colégio Real dos Nobres, Gestão Escolar, Pombal. 

Existem inúmeros fenómenos associados à área de conhecimento Ciências da 
Educação. A maioria dessas realidades, contudo, assume uma contemporaneidade 
fruto do desenvolvimento e progresso da sociedade nas últimas décadas.  Todavia, 
circunstâncias como reformas educativas, planificação escolar, modelo de governo de 
estabelecimentos de ensino, gestão dos comportamentos ou mesmo fenómenos de 
violência escolar, não são, como se compreende, acontecimentos exclusivamente 
correntes.    

Nestes termos, o trabalho tem como objetivo apresentar os traços principais da 
reforma dos estudos empreendida em 1759 por Sebastião José de Carvalho e Melo 
(1699-1782), mais conhecido por Pombal. Esta reforma é designada pela historiografia 
do ensino em Portugal como a primeira levada a cabo por um governo de forma 
programada e racional. Esse movimento progressista, que se prolongou até 1772, com 
a reformulação estatutária da Universidade de Coimbra, teve como ator principal no 
papel de institucionalizador do ensino público um governante que a literatura veio 
mais tarde a apelidar de paradoxo do iluminismo (cf. Maxwell, 2004). De facto, 
inspirado em desígnios iluministas próprios do Século das Luzes, mas com as 
contradições despóticas que se lhe conhecem, o governante ficou na história política 
de Portugal como uma das personagens mais controversas de sempre. 

 Pombal, estrangeirado durante quase uma década nas cortes mais polidas da 
Europa (Londres e Viena), para usar uma expressão que gostava de reproduzir, 
testemunhou em 1746, aquando do seu período como embaixador em Áustria (1745-
1749), o nascimento de um colégio de feição militar, o Theresanianum, fundado 
pela imperatriz Maria Teresa, o qual mais tarde veio a inspirar o seu projecto de fundar 
em Lisboa, já como primeiro ministro de D. José, o Colégio Real dos Nobres. 

A motivação para a realização deste estudo relaciona-se com a tentativa de analisar 
as especificidades da organização, gestão e administração desse antigo 
estabelecimento de ensino português, fundado ainda no Antigo Regime, à luz do 
discurso moderno aplicado na compreensão dos fenómenos adstritos às Ciências da 
Educação. Para o efeito, explora-se uma unidade de ensino público, fundada em 
Lisboa em 1761, mas inaugurada em 1766 – o Colégio Real dos Nobres. 

O tema escolhido revela-se importante, porque são escassas as temáticas 
associadas à História do Ensino em mestrados portugueses, ainda que a unidade 
curricular pareça existir em muitos cursos de Ciências da Educação de 1.º ciclo. Esta 
investigação pretende ser um contributo para a literatura da História da Educação 
portuguesa, tentando para o efeito preencher o vazio que se detetou aquando da 



 

compreensão do objeto de estudo, isto é, tanto quanto é do nosso conhecimento, não 
estão efetuadas pesquisas históricas que comparem no domínio da organização, gestão 
e administração escolar, contextos antigos a atuais. Acredita-se que uma disciplina 
apenas começa a solidificar-se e a granjear reputação na academia quanto mais se sabe 
dos seus fundamentos e premissas históricas. Por norma, é sinal de estabilização e 
amadurecimento científico quando a literatura de uma área de saber começa a centrar 
a sua atenção na componente histórica da disciplina. 

Para a concretização da resposta ao objetivo do estudo, a estratégia de argumentação 
envolve a técnica de revisão da literatura. Para a concretização do objectivo formulado, usa-se 
como estratégia a narrativa, a qual é composta por um tema e por um argumento (cf. Stone, 
1979: p. 4). O estudo enquadra-se neste âmbito, porque assume que a narrativa nele contida 
reflete a organização de dados expostos em ordem cronológica cujo conteúdo está focado na 
descrição de uma história única e coerente, embora possa haver sub-histórias (ver Stone, 1979: 
p. 3). Por método narrativo não se entende, naturalmente, a exclusão de qualquer intenção ou 
vontade de explicar e interpretar os factos expostos (Hernández Esteve, 2013: p. 34).   

Organizámos o trabalho em seis secções distintas. Assim, após a introdução, a segunda 
secção cuida de fornecer ao leitor os principais passos metodológicos tomados no decurso da 
investigação. A terceira secção trata de prover uma panorâmica geral sobre como era encarada 
em Portugal a obrigação de ensinar e de educar e a quem pertencia esta responsabilidade antes 
da entrada em cena do governo de Pombal, corria o ano de 1750. Na oportunidade da quarta 
secção, estuda-se a rutura de paradigma, ou seja, a institucionalização da educação e do ensino 
estatal, contextualizando a ação do governante favorito de D. José. O Colégio Real dos Nobres, 
a sua fundação, as características e a análise comparativa dos seus estatutos com a estrutura 
organizacional atual, são os temas estudados na quinta secção. Por último, em fecho, 
sistematizam-se as conclusões, as limitações do trabalho, bem como se antecipam possíveis 
linhas de investigação futura. 

 
O protocolo metodológico utilizado na pesquisa considerou os seguintes três pilares, 

seguindo Raupp e Beuren (2006): a) quanto aos objetivos, descritiva; b) quanto aos 
procedimentos, bibliográfica; e c) quanto à abordagem do problema, qualitativa. A pesquisa 
descritiva traduz-se num estudo intermediário entre a pesquisa exploratória e a explicativa; a 
bibliográfica é desenvolvida mediante material já trabalhado, ou seja, fontes de evidência 
secundárias, principalmente livros e artigos científicos; e a investigação qualitativa é aquela 
que não recorre a instrumentos matemáticos (Raupp e Beuren, 2006).  

No que respeita ao método, isto é, à técnica específica de recolha de dados (Silverman, 
2001), uma vez que o que aqui tratamos se relaciona com um passado (relativamente) 
longínquo, aceita-se que o estudo se confine essencialmente a um único método de investigação 
(Vieira, Major e Robalo, 2009) – a técnica de pesquisa conhecida na literatura como ‘análise 
de textos e documentos’ (Silverman, 1997,  2001), também designada por ‘fontes documentais’ 
(Vieira et al., 2009).  

Por último, importa assinalar que: (1) globalmente o trabalho pretende efetuar uma revisão 
da literatura que permita responder à questão de partida enunciada na primeira secção do texto; 
(2) as citações de documentos setecentistas e oitocentistas foram reproduzidas no texto em 



 

português atual; e (3) ao longo do texto sempre que a citação não for absolutamente textual, a 
indicação da(s) página(s) consultada(s) revelou-se opcional.  

 
O trabalho pretendeu representar um subsídio para a temática da institucionalização da 

educação pública em Portugal, fenómeno ocorrido em Portugal na segunda metade do século 
XVIII.  

As reformas educativas implementadas pelo poder público tiveram, como sabe, o epicentro 
em Pombal, um governante que ficou na história política de Portugal como o estadista mais 
afamado do século XVIII português. Este estudo problematizou a contribuição específica dada 
por Pombal para a fundação do Colégio dos Nobres, em 1761 e, em paralelo, procurou 
compreender e analisar, em concreto, a organização, a administração e a gestão deste 
estabelecimento de ensino público. Ao fazê-lo, esta investigação aceitou o repto muito 
particular de cotejar os estatutos dessa instituição, promulgados em 1761, com realidades muito 
específicas de contextuais atuais em sede da terminologia e realidades modernas das temáticas 
de Ciências da Educação.  

A principal conclusão do trabalho prende-se com a constatação de que a escola de feição 
pombalina, inaugurada em Lisboa em 1766, apesar de ter modelos de governação, tanto 
executiva como financeira, absolutamente inovadores para a época, falhou em aspetos de 
índole pedagógica, como sejam a inadequação de programas curriculares e comportamentos 
bastante disruptivos do corpo discente. Fora um pensamento sério, programado e racional 
aquele que esteve na base da fundação do colégio para educação dos meninos nobres, mas 
variáveis contextuais educativas contribuíram para o insucesso da escola, colocando em causa 
o projeto educativo para o qual o erário público registou avultados investimentos.  

Este trabalho apela a que mais estudos de natureza histórica possam ser conduzidos no 
âmbito do Mestrado em Ciências da Educação, variante de Administração e Políticas 
Educativas, para que se possa conhecer e fundamentar melhor o processo de emergência dos 
modernos sistemas educativos estatais, em especial o ocorrido em Portugal. 

De um ponto de vista prático, o artigo contribui para que haja mais discussão de temas 
históricos no Mestrado.  

O trabalho padece naturalmente de três limitações: a primeira motivada pela limitação do 
tempo associada à pesquisa, a segunda originada pela dimensão pedida para a sua completude 
e, a terceira, de todas a mais relevante, a gerada pela escolha por fontes secundárias em 
detrimento das primárias, o que pode enfraquecer algumas das conclusões nele avançadas. Em 
todo o caso, por se tratar de uma revisão da literatura, acredita-se que as fontes secundárias 
ajudaram de forma importante à resolução da questão de partida e ao relato, compreensivo e 
abrangente, de uma unidade de ensino histórica em Portugal. 

Para o futuro seria interessante explorar com mais profundidade os 25 títulos dos Estatutos 
do Colégio Real dos Nobres como documento regulador da instituição com o objetivo de 
estender a análise a outras variáveis de estudo à luz do contexto atual, de entre as quais 
salientamos a assessoria à gestão escolar, a organização de tempos e espaços, os regulamentos 
internos, em especial o de 1767, e os exames como espaço de atividade pedagógica 
indissociável do ensino que se ministrou no Colégio Real dos Nobres. 
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RESUMO  

Neste trabalho, examinam-se representações de infância em Álbum das Crianças, 
coletânea de poemas organizada por Alberto Figueiredo Pimentel, que compõe a 
Bibliotheca Infantil editada pela Editora Livraria Quaresma. A primeira edição data 
de 1897 e, para fins deste estudo, examina-se a edição de 1956. Analisam-se, de uma 
parte, elementos materiais e de conteúdo relacionados a alguns dos poemas 
registrados. De outro, observa-se o lugar de pertencimento social de autores 
representativos da malha educativa: seis portugueses e dez brasileiros, que 
conformaram a infância brasileira por meio desse livro de leitura. Trata-se de 
compreender o ideário marcado pela inteliggentsia luso-brasileira em fins do século 
XIX e primeiras décadas do século XX, no que diz respeito às ideias e aos valores 
relativos à construção de uma identidade nacional pelo viés da instrução. As 
representações de infância e de criança ali registradas configuram-nas como anjos, 
caridosas, alegres, buliçosas, egoístas e são ordenadas por instituições como a família 
e a escola, responsáveis pelos dispositivos de governo e de civilidade de “uma boa 
sociedade”. Em suma, trata-se de uma obra escrita por homens de letras que atuaram 
no Brasil e em Portugal e demarcaram o cenário dos livros infantis no período inicial 
da conformação desse campo. 
 

PALAVRAS-CHAVE 
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1. INTRODUÇÃO 

Álbum das Crianças consiste em um livro de leitura destinado à formação das 
crianças brasileiras, tendo sido produzido no âmbito de uma coleção. Trata-se da 
Bibliotheca Infantil editada pela Editora Livraria Quaresma ou Livraria do Povo. No 
campo editorial, Pedro da Silva Quaresma, livreiro e editor português radicado no 
Brasil, ganhou projeção no último quartel do século XIX, por intermédio da produção 
de livros baratos para o povo. Em meio a esse empreendimento, distinguiu-se também 
por seu investimento em uma coleção de livros destinados ao público infantil. 

Em 1894, localizou-se no periódico O Paiz a propaganda de um primeiro título 
avulso, publicado pelos editores Quaresma & C., proprietários da Livraria do Povo - 
Contos da Carochinha. Em 1897, o mesmo periódico, de ampla circulação no Rio de 
Janeiro, então Capital Federal, anunciava títulos, como Theatrinho Infantil, Álbum 
das Crianças, Contos da Carochinha, O castigo de um anjo, Histórias da Avozinha, 
Histórias da Baratinha, Histórias do Arco da Velha e Os Meus Brinquedos, o que, 
talvez, já pudesse ser caracterizado como uma biblioteca para a infância brasileira 
 

  

FIG. 1 | O Paiz, 17 mai. 1897, p. 5; FIG. 2 | O Paiz, em 16 ago. 1897, p.5. 

Com a finalidade de dirigir a biblioteca infantil, Pedro Quaresma convidou Alberto 
Figueiredo Pimentel (1869-1914), homem de letras, com inserção em jornais da época 



 

e no campo literário, haja vista sua produção de romances sensacionalistas para 
homens, como O Aborto, em 1893.1 

No rol das novas edições da Quaresma, o lançamento do Álbum das Crianças, em 
maio de 1897, foi noticiado em O Paiz como “novo volume da série intitulada 
Bibliotheca Infantil, [...] uma escolhida coleção de belíssimas poesias nacionais e 
portuguesas - inteiramente nova e caprichosamente arranjada" (O Paiz, 17 mai. 
1987, p. 1). Na primeira página de outro exemplar do periódico, publicou-se um 
divertido texto que ilustra o sucesso da coleção entre o público infantil e, por outro 
lado, a preocupação de um pai no que diz respeito ao consumo massivo desse tipo de 
bem cultural. 
 

 

                                                   
1  Escreveu para a imprensa periódica, inaugurando a coluna Binóculo na  Gazeta de Notícias (1907), onde 
discutia as novidades recém-chegadas ao Rio de Janeiro, então Capital Federal: moda, comportamento, chá das 
cinco, entrudos. Notabiliza-se, sobretudo, pela invenção do slogan “o Rio civiliza-se”. Conferir pesquisa 
desenvolvida por El Far (2004), assim como o estabelecimento do  texto e a organização de  O Aborto por Mendes 
e Catharina (2015). 



 

FIG. 3 |.O Paiz, 5 set. 1897, p. 1. 

Neste trabalho, tomamos a antologia composta por 136 poemas como fonte 
privilegiada para este estudo, que pretende analisar elementos materiais e de conteúdo 
relacionados a alguns dos textos ali publicados, articulando-os ao lugar de 
pertencimento social de autores que consideramos representativos da malha social: 
seis portugueses e dez brasileiros, que contribuíram para a conformação da infância 
brasileira por meio desse livro de leitura. 

2. OS AUTORES PORTUGUESES. O QUE DIZEM NOS POEMAS? COMO 
REPRESENTAM AS CRIANÇAS E A INFÂNCIA? 

  

FIG. 4| Capa da edição de 1956 de Álbum das Crianças; FIG.5| Propaganda da obra publicada em O Paiz, 4 jun. 
1987. 
 

Observa-se que a obra pretende servir de livro de leitura para a formação das 
crianças, de um lado, por conter “poesias próprias para serem recitadas em salas, 
nos colégios, teatros”, como se pode ler na apresentação registrada na capa, assim 
como para “divertir as crianças, fazendo vibrar-lhes na alma [...] todas as virtudes 
de um coração bem formado”, conforme expresso no reclame. 

Logo, a destinação à instrução não consiste em esfera secundária. A despeito de 
veicular poemas e não tratar especificamente de conteúdos curriculares, sua 
arquitetura indica-o como livro de leitura para circular nas escolas. De outro lado, os 



 

temas veiculados, que, de um modo ou de outro, dirigem-se à infância dos primeiros 
anos do período republicano – natureza, brinquedos e brincadeiras, lições de moral, 
heroismo, amor, família e respeito aos mais velhos – facultam a pertinência infantil 
dessa obra. Na direção das pesquisas que focalizam livros de leitura no período, pode-
se defini-lo, pois, como livro de leitura suplementar. 2 

No que diz respeito à autoria dos textos, Figueiredo Pimentel compilou, no Álbum 
das Crianças, versos assinados por aproximadamente 61 autores. Desse total, 
distinguem-se os portugueses, bacharéis, formados na Universidade de Coimbra, 
funcionários do governo, com ampla inserção na cena política. Antônio Azevedo 
Castelo Branco, pseudônimo Luiz Ratisbone (1843-1916), poeta e político, escreveu 19 
poemas, dos quais se destacam os temas que tratam da relação do adulto com a 
criança, assim como a representação da infância informada pelo viés da civilidade. A 
relação do adulto com a criança pode ser observada, por exemplo, no excerto extraído 
de A Avozinha: 

 
 “Ó minha avó, quem pôs tão branco o seu cabelo?” 
-Estou no inverno, filha, alveja em mim o gêlo”. 
-Quem foi, avó, que encheu de rugas o seu rosto?” 
-Cada uma delas teve origem num desgosto”. 
-Quem é que a faz andar tão trêmula? Quem é?” 
-Ventos que vêm do céu. Mal posso ter-me em pé”[...]. ( Pimentel, 1956, p.166). 
 
O poema ilustra com propriedade a relação recorrente na obra entre adulto e 

criança. Neste poema, como em outros, pode-se observar a assimetria entre a visão do 
adulto e a percepção da criança. O adulto apresenta-se, com frequência, representado 
no papel daquele que detém sabedoria; a criança, por sua vez, é retratada como 
discípulo, cuja função consiste em aprender noções, valores e, no caso de A avozinha, 
a experiência de uma geração passada. No que diz respeito ao estilo, importa observar 
os versos rimados, além de uma característica peculiar aos poemas ali reunidos: em 
grande parte, trata-se de poemas narrativos, os quais, além de facilitarem a entonação 
pelo ritmo e pelas rimas associadas, veiculam histórias curtas, de fácil memorização, 
como se pode observar em A Avozinha, dentre outros. 

Não é de se estranhar em livros de leitura da época a representação de criança na 
condição de futuro da nação, a ser moldado por conteúdos cívicos e patrióticos. Nas 
primeiras décadas do período republicano, a instrução era considerada a chave 
redentora para todos os males de uma nação a ser construída. Na direção desse ideário, 
os impressos pedagógicos, livros de leitura, cartilhas, revistas pedagógicas e manuais 
voltados para professores são pensados como dispositivos privilegiados, postos em 
circulação por meio do sistema de instrução. Por um lado, pelo aparelho do Estado, 
com vistas ao governo dos sujeitos; de outro, pela indústria editorial, haja vista que, 

                                                   
2  A produção bibliográfica a esse respeito é ampla. Nos limites deste estudo, importa a remissão à Razzini (2010); 
Batista, Galvão e Klinke (2002) e Frade (2010). 



 

conforme a malha de ensino se expande, o impresso torna-se cada vez mais 
requisitado. 

Segundo Carvalho (1998), o Brasil vivenciou nos anos de transição entre os séculos 
XIX e XX a ampliação de um movimento que colocava a escola no horizonte ideológico 
das elites, como recurso consistente de incorporação generalizada das populações à 
ordem social e econômica. Aponta para uma verdadeira “campanha cívica pela causa 
nacional” (Carvalho, 1998, p. 68) que se desencadeia, nos anos 1920, no âmbito de 
um discurso reformador da escola. Destaca ainda o fato de que, nesse período, o 
mercado editorial brasileiro experimentou um expressivo crescimento, concomitante 
a efervescência cívico patriótica, em que as editoras ganham “um lugar de agências de 
desenvolvimento da cultura nacional, produzindo, essencialmente, livros, 
considerados como importantes instrumentos de transformação social” (Carvalho & 
Toledo, 2004, p. 2). 

Nesse contexto, a criança, em futuro próximo, devia ser preparada para servir a 
pátria, cultivar a ordem e o progresso, investindo-se, portanto, de uma visão cívico-
patriótica. A par dessa perspectiva, a centralidade da criança nas famílias patriarcais 
burguesas revela pureza e bondade, como aquela veiculada no projeto iluminista de 
Rousseau, idealizado para a formação de seu discípulo Emílio (Rousseau, 2004). Em 
face desse ideário, a proximidade da criança da natureza e dos animais justificava-se, 
como se pode ler, por exemplo, em Vida Simples, de Luiz Ratisbone: 

 
Fumega ao longe a secular aldeia, 
Por grandes castanheiros circundada; 
Numa extensa planície arborizada, 
Um cristalino córrego serpeia. 
Dentre o milho, que aos ventos balanceia, 
Vem regressando à rústica morada 
O lavrador, de vida afadigada, 
Como a abelha, que vai para a colmeia. 
Os seus filhos conduzem aos curais, 
Com ruidosa, selvática alegria, 
As vacas que pastavam pelos prados. 
Todos juntos no lar – filhos e pais – 
Dão graças ao Senhor, no fim do dia, 
E rezam pelas almas do passado. (Pimentel, 1956, p.129)  

 
O panteão de autores portugueses consagrados amplia-se com a presença de João 

de Deus (1830-1896), poeta, escritor, tradutor, político e pedagogo (com cinco 
poemas); Guerra Junqueiro (1850-1923), poeta, escritor, político (com quatro 
poemas) e Antônio Feliciano Castilho (1800-1975), poeta, tradutor, escritor, pedagogo 
(com um poema). O plano da obra estende-se na perspectiva já apontada e, em 
acréscimo, permite observar uma chave importante para a percepção da criança ali 
retratada. Trata-se da relação criança e civilidade. O traço cívico pode ser observado 



 

nos valores atribuídos à aprendizagem da criança, assim como no seu comportamento, 
a ser permanentemente corrigido, como se pode ler em alguns dos poemas desses 
autores. Hino do Trabalho, de Antônio Feliciano de Castilho, ilustra tal perspectiva 
civilizatória: 

 
VOZ 
Ao regaço do luxo, a opulência 
Os cansaços do ócio maldiz: 
Entre as lidas, sorri a indigência: 
Co’o pão negro se julga feliz. 
CÔRO 
Trabalhar, meus irmãos; que o trabalho 
É riqueza, é virtude, é vigor. 
D’entre a orquestra da serra e do malho 
Brotam vida, cidades, amor.(...) ( Pimentel, 1956, p.192-194) 

 
Ou, como se pode acompanhar, no plano de um poema narrativo na perspectiva 

de João de Deus, intitulado Conto: 
 
Houve em tempo uma menina, 
De seis anos, pouco mais, 
Chamada ela Angelina, 
Que era o encanto dos pais. 
Os pais eram pobrezinhos: 
Não a podiam trazer 
Bem vestida, coitadinhos, 
Mas que haviam de fazer! [...] 
Quando chegou à idade 
De já dizer tudo bem, 
Claro e com facilidade, 
A mãe fez o que convém. 
Pô-la na escola; que a gente 
Não é como os animais, 
Que veem unicamente 
Com os olhos nada mais [...] 
Com efeito , era mania 
Das tais meninas mofar 
D’alguma que não podia 
Tanta riqueza ostentar. [...] 
Ao outro dia Angelina 
Vai à escola, e mal entrou 
Parece que a luz divina 
Toda a casa alumiou! 



 

Oh como aquelas vaidosas 
Não haviam de ficar! 
 De vergonha, as presunçosas 
 Nem levantavam o olhar  
 Assim é que a providência 
Costuma fazer aos vis 
Que levam a insolência 
 A zombar d’um infeliz. (Pimentel, 1956, p.197-202) 
 
No trecho acima, chama a atenção a valorização da formação oferecida pela 

instituição escolar pelas famílias menos favorecidas, representada pela mãe de 
Angelina, que via na escola um elemento de dinstição entre os humanos e os animais.  

São dignas de nota, ainda, duas mulheres - uma luso-brasileira e a outra 
portuguesa - presentes na antologia de poemas: Adelina Lopes Vieira e Maria Rita 
Chiappe Cadet. Adelina nasceu em 1850, mas a referência do ano de sua morte não foi 
localizada. Sabe-se, contudo, que veio para o Brasil com um ano de idade. Era poeta, 
escritora e teatróloga, e irmã de Julia Lopes de Almeida, que também se destacou como 
escritora. Escreveram em coautoria Contos Infantis (1886), livro de leitura destinado 
ao público infantil. Já Maria Rita nasceu no início do século XIX e faleceu em 1885. 
Foi professora e participou da coleção “Teatro para as Crianças”, com obras como Os 
Contos da Mamã (1883), Caprichos do Luizinho (1883) e A Preguiça e a Mentira 
(1885). 

De modo a ilustrar a autoria feminina na obra, destaca-se o poema Um Herói, de 
Adelina Lopes Vieira. Nele, pode-se sublinhar a criança representada como heroína 
porque plena de virtudes e moldada a praticar o bem: 

 
César era o denodo em miniatura, 
Um lindo valentão! 
Sem luz corria qualquer sala escura... 
Era em tudo o ideal da travessura, 
Mas... que bom coração! 
Depois de febre atroz, disse ao menino 
 Um dia, o bom doutor: 
-“basta de xaropadas e quinino, 
Banhos de mar agora, e fica fino 
 O meu traquina-mór.” 
Eis César jubiloso. O dia inteiro, 
 Cantou, sem descansar. 
Foi com o papá comprar, por bom dinheiro, 
E levaram-no ao mar. 
Em frente à movediça imensidade, 
Ei-lo a tremer também. 
Mas reagiu e disse: - “ Que vontade 



 

Tinha de mergulhar, isso é verdade, 
Mais não me sinto bem...” 
Puderam convencê-lo, a muito custo, 
A deixar-se despir. 
Mas, quando o ergueu o bíceps robusto 
Do banhista, ficou hirto de susto, 
 E quase a sucumbir. 
Entrava, então um grupo de rapazes, no mar, levando um cão, 
Feio, magro, a morrer; e pertinazes 
 Tentavam afoga-lo. Eram capazes 
 De tudo. Que aflição! 
Abraçado à mamã, envergonhado, 
 O anjinho, com terror 
 Olhava para o mar encapelado; 
Mas, reparou no bárbaro atentado,  
 E murmurou: -“ Que horror!” 
Deu um grito. E fugindo, inconsciente, 
Dos braços da mamã, 
Entrou no mar, correndo: incontinenti... 
Furtou à morte a vítima fremente, 
Com denodo afã. 
E , de pé, todo envolto em branca espuma, 
Inundado de luz, 
Deixou passar as vagas, uma a uma, 
Sem recuara um passo, porque, em suma 
O amor do bem seduz. [...] ( Pimentel, 1956, p.66-67.) 

3. OS AUTORES BRASILEIROS E AS REPRESENTAÇÕES DE CRIANÇAS E 
INFÂNCIA EM VERSOS 

A partir do levantamento de dados biográficos dos autores listados por Figueiredo 
Pimentel nas páginas finais do Álbum das Crianças, constatou-se que a representação 
de autores brasileiros no corpus selecionado emerge em maior número. Trata-se de 
bacharéis, com projeção na vida pública, nos espaços de prestígio social no Brasil, 
como a Academia Brasileira de Letras (ABL) e o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro (IHGB), notadamente no âmbito da política e no campo da instrução. 

Figueiredo Pimentel, diretor da Bibliotheca Infantil, assinou 11 poesias, sendo o 
brasileiro com maior número de textos publicados. Neles, costumava homenagear 
seus filhos e netos, como faz em Figueiredo Pimentel III, dirigido ao neto Albertinho: 

 
Quem nos dera’ a nós, vê-lo, contente e rindo, 
Pelo campo em fora, garrulo, a correr, 



 

Como um passarito, pequenino e lindo, 
As sedosas plumas, como um leque abrindo, 
Como um lírio branco ao sol a florescer! 
Deu-lhe Deus a vida, deu-lhe Deus saúde, 
Para ser, um dia, bom trabalhador! 
Muito embora seja um operário rude, 
Mas que trilhe sempre a senda da Virtude, 
E na paz dos homens, e na paz do amor! (Pimentel, 1956, p. 152-153) 

 
Nos versos, veicula-se a representação de infância associada à convivência com o 

ambiente natural. A criança que brinca é comparada a um passarito e a um lírio 
branco. Por outro lado, revela-se a expectativa de que se torne um bom trabalhador, 
virtuoso, imagem que se relaciona com a representação cívica de infância identificada 
nos versos dos autores portugueses citados. 

A relação com o mundo do trabalho também é abordada por Artur Azevedo (1855-
1908), dramaturgo, poeta, contista e jornalista de impressos como O Paiz. O poema 
narrativo Juvenal (Pimentel, 1956, p. 99-101) trata da vida pobre e difícil do vendedor 
de jornais Juvenal, que “mal completara 13 anos” e passava o dia vendendo “Gazeta, 
Paiz e O Cruzeiro”, atividade considerada comum para meninos de classes menos 
favorecidas. Representado como um “desgraçado feliz”, parecia conviver bem com a 
situação de pobreza. Encontrou em Nhanhan, jovem que residia em uma das casas em 
que deixava O Cruzeiro todas as manhãs, uma amiga e um “anjo pulcherrimo”. 
Gostava de encontrá-la, mas, ao final da história, a ida à residência trouxe desgosto ao 
Juvenal que, “enfim, de cara lavada, a vez primeira ficou”, ao chorar pela morte de 
Nhanhan. 

Raimundo Correia (1859-1911), poeta, jurista, escritor, político, e Gonçalves 
Crespo (1846-1883), poeta, jornalista, político, assinam poemas que exaltam a figura 
materna e seu papel na educação das crianças. No trecho de Bosquejo, de Raimundo 
Correia, identifica-se a relação do adulto com a criança como elemento de destaque: 

 
São dez horas. Erguidas, 
as persianas deixam ver, distantes, 
das árvores floridas 
as frondes vicejantes. 
Sutil essência de magnólia e rosa 
repassa o ambiente... E a mãe a ler ensina, 
sorrindo carinhosa 
a loura filha, ingênua e pequenina... (Pimentel, 1956, p. 16) 
 
Em Bosquejo a mãe é apresentada como responsável pelo ensino de leitura da filha, 

cuja identificação é marcada como a de um  ser ingênuo e pequenino. Alguém, 
assinado por Crespo, relata, por sua vez, o papel materno com grande lirismo: 

 



 

Para alguém sou o lírio entre os abrolhos, 
e tenho as formas ideais do Cristo; 
para alguém sou a vida e a luz dos olhos, 
e se na terra existe é porque existo. [...] 
Quando alta noite, me reclino e deito, 
melancólico, triste, fatigado, 
esse alguém abre as asas em meu leito, 
e o meu sono desliza perfumado [...]. (Pimentel, 1956, p. 40) 
 
Affonso Celso (1860-1938), poeta, jornalista, professor, destaca-se por seus 

poemas que fazem referência à relação do adulto com a criança em um contexto de 
enfermidade , como é o caso de Anjo Enfermo: 

 
Geme no berço, enferma, a criancinha, 
que não fala, não anda, e já padece... 
Penas, assim cruéis, porque as merece 
quem mal entrando na existência vinha? 
Ó melindroso ser, ó filha minha, 
Se os céus ouvissem a paterna prece, 
E a mim, o teu sofrer passar pudesse, 
Gôzo me fôra a dor que te espesinha!... (Pimentel, 1956, p. 53) 
 
Na leitura do Álbum das Crianças, constatou-se a frequência do tema relacionado 

à enfermidade e até mesmo à morte. Tal fenômeno ilustra um cenário social mais 
amplo, em que a mortalidade infantil era recorrente por uma série de questões 
higiênicas e econômicas. Nesse sentido, os textos exercem uma função educativa, na 
medida em que permitem que a criança, por meio da leitura, aprenda a lidar com essas 
questões. Dor Infantil, também de autoria de Affonso Celso, destaca-se pelo uso da 
primeira pessoa para tratar da perda do ente querido: 

 
Dormir, mamãe, eu quero, 
E o berço não balanças, 
Já que todas as crianças 
Dormindo há muito estão. 
Só eu, debalde, espero, 
De medo e sono cheio... 
Foi grande o tal passeio 
Que deu o meu irmão!... 
Coitado! Tão doente, 
Dormiu ontem, sereno, 
E o corpo seu pequeno 
Levado foi, então. 
Chorava tôda a gente; 



 

Mas, si eu o olhava aflito, 
Diziam: - que bonito! 
Sossega o teu irmão! 
O ingrato foi embora 
E nem falou comigo; 
Eu sou tão seu amigo, 
E espero... espero... em vão! 
Porque tanta demora? 
Sem êle, triste, eu vivo!... 
Mamãe, porque motivo, 
Não volta meu irmão?!...” 
E a mãe, ouvindo aquilo, 
Silente, ia chorando, 
Num ímpeto o apertando 
De encontro ao coração. 
Mas ele, já tranquilo, 
Instante após dormia, 
e, em sonhos bons, sorria, 
quem sabe? Ao seu irmão!... (Pimentel, 1956, p. 88-89) 
 
Alberto Oliveira (1857-1937), poeta, professor, farmacêutico, também aborda o 

tema da morte infantil, no poema Vingança da porta: 
 
Era um hábito antigo que êle tinha: 
Entrar, dando com a porta nos batentes. 
- “Que te fez esta porta?” a mulher vinha, e interrogava. 
Êle, cerrando os dentes: 
- “Nada! Traze o jantar”. 
Mas, à noitinha, calmava-se; feliz, os inocentes 
Olhos revê, da filha, e a cabecinha 
Lhe afaga a rir, com ambas as mãos trementes. 
Uma vez, ao tornar à casa, quando 
Erguia a aldraba, o coração lhe fala, 
- “Entra mais devagar!... 
Pára, hesitando… 
Nisto, nos gonzos range a velha porta, 
Ri-se, escancara-se. 
E ê-le vê, na sala, 
A mulher como douda, e a filha morta! (Pimentel, 1956, p. 47) 
 
E, ainda, Luís Guimarães Junior (1845-1898), poeta, romancista, teatrólogo e 

diplomata, escreve O Bom Doutor, cujo final surpreendente revela que nem a medicina 
era capaz de salvar as crianças de mortes precoces: 



 

 
O bom doutor, o médico excelente, 
Dizia ao tormar-lhe o pulso: 
- “Otimamente, 
Vai tudo em mar de rosas”. 
A mãe sorri, e acerca-se do leito. 
Ela sorri também, cruzando ao peito 
As duas mãos formosas. 
O velho sábio inclina a austera calva, 
Espelho da Ciência. 
- “Ela está salva”.  
Repete junto à porta. 
Mas, de repente, a mãe, correndo à cama, 
Grita, recua, empalidece, clama… 
A filha estava morta! (Pimentel, 1956, p. 87-88) 
 
Além desses nomes, incluem-se João Ribeiro (1860-1934), jornalista, filólogo, 

crítico literário, tradutor e professor; Joaquim Norberto (1820-1891), poeta, 
dramaturgo e romancista; Benjamin Constant (1833-1891), engenheiro, militar, 
professor e político. Este assina Saudades da Infância, cujos versos representativos de 
suas memórias infantis também estão associados ao contexto de morte, no caso, a 
perda paterna, ocorrida quando tinha 13 anos: 

 
Na minha idade inocente 
Na tenra idade da infância, 
Dos anjos tinha a candura, 
Das flores tinha a fragância. 
Tinha pai: era feliz! 
Num doce, ameno retiro, 
Brincava, alegre, nos prados, 
Eram inocentes meus brincos, 
Meus sonhos eram dourados. 
Não pensava: era feliz! […] 
Mas hoje sou triste órfão: 
Só conheço luto e dores! 
Perdi meu pai, perdi tudo! 
Murcharam tôdas as flores! 
Uma rosa não encontro: 
Um suspiro a desfolhou; 
Uma esperança, a desgraça 
Para sempre me roubou. 
Dessas flores, que bordavam 
A minha infantil idade, 



 

Já tôdas tristes, morreram… 
Só tenho a flor da Saudade. (Pimentel, 1956, p. 86-87) 
 
Necessário salientar a recorrência da representação de infância relacionada a um 

período inocente, alegre e feliz, assim como a temática da morte, em grande medida, 
naturalizada nos enredos dos poemas. A relação da criança com a natureza, na 
perspectiva de um brincar livre e da convivência com o cenário do campo, também 
ganha destaque nos versos acima. 

A participação feminina é representada por Julieta de Mello Monteiro (1863-
1928), poetisa, escritora e participante do primeiro órgão literário da imprensa 
feminina, o periódico Corymbo (1885), além de membro da Academia Literária 
Feminina do Rio Grande do Sul. Em Cena da Roça, faz uso da relação entre criança e 
natureza em seu poema narrativo: 

 
O sol descamba, orgulhoso, 
Por trás do cerro altaneiro… 
Ouve-se, ao longe, o tropeiro, 
Soltar um canto saudoso. 
Um cão, de pelo lustroso, 
Fareja, alegre, ligeiro, 
O dono, um moço trigueiro, 
Que anda a caçar, discuidoso. 
Da hora, abrindo a cancela, 
Surge o bom velho, sorrindo, 
Ao vêr a neta à janela. 
O dia, à noite se unindo… 
À luz do sol, uma estrela… 
Que quadro, aquele tão lindo! (Pimentel, 1956, p. 109) 

 
O poema, por meio de rimas bem marcadas (A/BB/AA/BB....), apresenta o 

cenário rural em uma abordagem lírica, valorizando, ainda, a relação do avô com a 
neta, que o espera na janela ao fim do dia. 

4. ÁLBUM DA CRIANÇA E A HISTORIOGRAFIA DA INFÂNCIA 

Álbum das Crianças, embora destinado à leitura da criança brasileira, configura-
se, a nosso ver, como um campo fértil para a compreensão do ideário marcado pela 
inteliggentsia luso-brasileira nos séculos XIX e primeiras décadas do século XX, no 
que diz respeito a valores e às ideias relativas à construção de uma identidade nacional 
pelo viés da instrução. Para além da notoriedade no espaço público, esses homens de 
letras contribuíram do mesmo modo para formar crianças por meio da leitura, assim 
como para conformar representações de infância e de criança no período assinalado, 



 

tal como o corpus de poemas examinados permite indicar. De um modo ou de outro, 
há, na antologia de poemas, crianças representadas como anjos, caridosas, alegres, 
buliçosas, egoístas, de um lado. De outro, emergem as instituições ordenadoras, como 
a escola e a família, responsáveis pelos dispositivos de governo e de civilidade próprios 
de uma “boa sociedade”. 

Em diálogo com Foucault (2010), verificam-se, pois, estratégias discursivas 
utilizadas pelos editores, coordenadores das coleções, homens de letras, políticos e 
professores, capazes de impor certa ordem do discurso por meio da qual se regula a 
recepção do impresso. Segundo o autor, em toda sociedade, a produção do discurso é 
concomitantemente controlada, selecionada e organizada, de modo a ser disseminada 
por procedimentos, cuja função dominaria o acontecimento aleatório, conjuraria 
poderes e perigos. Nessa perspectiva, os discursos podem ser pensados na condição de 
cadeias discursivas das quais emergem dispositivos reguladores, jogos de disputa pela 
ordem da palavra, segundo a chave já bem divulgada, cuja ênfase põe em cena a tensão 
entre saber e poder. 

Ademais, conforme ressalta Kuhlmann (2004), no âmbito da historiografia da 
infância, convém distinguir a história da infância, marcada notadamente pelo 
discurso dos adultos e da sociedade sobre a infância, da história da criança, informada 
pelas condições segundo as quais as crianças efetivamente enunciam, se relacionam 
entre si, com os adultos, com a cultura e com a sociedade. Na direção dos estudos que 
privilegiam essa perspectiva, a pesquisa em tela, sobre um livro escrito por adultos que 
representam a infância de um determinado período histórico, indicou tanto a 
compreensão das representações históricas sobre as diversas infâncias retratadas ao 
longo do tempo quanto o modo como os homens de letras no circuito luso-brasileiro 
conformaram a infância por meio da produção de livros de leitura destinados aos 
pequenos leitores.  

Além disso, a historiografia da literatura infantil no Brasil (Arroyo, 1968; Lajolo & 
Zilberman, 2004) indica o final do século XIX e início do século XX como marco 
relevante para a formação desse campo. Segundo os estudos mencionados, foi o 
período no qual circulou amplamente no Brasil traduções e adaptações de livros 
infantis do acervo europeu, ao lado de uma incipiente produção nacional. Não havendo 
ainda um sistema literário bem estruturado de público e de obras infantis, o trânsito 
entre livros e ideias transatlânticas marcava, no contexto brasileiro, as décadas iniciais 
da escrita da história desse campo. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trata-se, então, de uma obra escrita por homens de letras que atuaram no Brasil e 
em Portugal e demarcaram o cenário dos livros infantis no período inicial da 
conformação desse campo de estudo. Da análise, destacam-se os aspectos comuns 
observados nos versos assinados por autores portugueses e brasileiros, como a relação 
entre adulto e criança, pautada em uma relação hierárquica que visava à construção 



 

de um caráter bom e puro. Nessa perspectiva elevam-se a família e a escola ao status 
de instituições de relevo social. Observou-se, ainda, que as representações de infância 
divulgadas no Álbum das Crianças eram permeadas pelo ideário de formação cívica e 
patriótica. Ao apresentarem as crianças como o “futuro da nação”, elas deveriam ser 
educadas, desde a mais tenra idade, por meio de preceitos moralizantes. A 
representação de infância relacionada à natureza, observada nos poemas que 
descrevem o contato das crianças com animais e vegetais, o brincar livre nesses 
espaços, até mesmo comparando-as à flores e pássaros, também esteve presente nos 
poemas luso-brasileiros. 

Merece destaque, ainda, o fato de que a edição pesquisada não contava com 
ilustrações em suas páginas. Por outro lado, a grande presença de poemas narrativos 
parece favorecer a dimensão lúdica e o desenvolvimento da imaginação dos leitores e 
leitoras, capazes de construir seus próprios cenários, por meio da riqueza de detalhes 
apresentados em sua estrutura. 

Este estudo ancorou-se, pois, tanto nos estudos relativos à história social da 
infância no Brasil quanto na produção historiográfica a respeito dos livros de leitura 
destinados à formação das crianças àquela época. Ao se observar o discurso na 
apresentação do livro, as finalidades soam claras, pois, sublinha o organizador: “na 
presente obra enfeixamos poesias modernas de notáveis poetas, escolhendo aquelas 
que não só divertissem as crianças, como também lhes incutissem bons e generosos 
sentimentos, fazendo vibrar nelas o amor dos pais, da família, do lar e da pátria; a 
simpatia pelos velhos, a compaixão pelos desgraçados; a piedade pelos animais, 
todas as virtudes de um coração bem formado” (Pimentel, 1956, p. 5). Espera-se, 
portanto, fornecer contribuições adicionais para a história da infância, assim como 
para a História da Educação, com especial ênfase nas relações entre as crianças, os 
adultos e o livro infantil. 
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RESUMO  

O presente artigo descende do projeto de pesquisa, intitulado: “Memória Oral da 
Educação Sergipana”, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade Tiradentes – PPED-UNIT. Nesse artigo, em específico objetiva-se 
compreender as experiências de 16 velhos(as) professores(as) nas escolas rurais no 
estado de Sergipe – Brasil, que se expandiram, sobretudo, entre os  anos de 1947 a 
1951. Neste sentido, buscou-se as narrativas dos(as) professores(as), com o intento de 
fazer uma análise sobre formação docente, as formas de contratação para o magistério 
primário e o funcionamento das escolas localizadas no meio rural. As memórias para 
além de proporcionar um encontro entre diversos sujeitos e tempos históricos, 
revelaram uma diversidade de vivências que cada um(a) experimentou ao exercer no 
meio rural a profissão docente. Contudo, mesmo as experiências sendo diferentes, 
havia pontos de similitudes nas narrativas, quando se reportavam ao conjunto de 
carências que configuravam a escola primária rural em Sergipe, especialmente, 
quando se referiam ao funcionamento interno das escolas. 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente artigo descende do projeto de pesquisa, intitulado: “Memória Oral da 
Educação Sergipana”, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade Tiradentes – PPED-UNIT. Nesse artigo, em específico objetiva-se 
compreender as experiências de 16 velhos(as) professores(as) nas escolas rurais no 
estado de Sergipe – Brasil, que se expandiram, sobretudo, entre os  anos de 1947 a 
1951. Neste sentido, buscou-se as narrativas dos(as) professores(as), com o intento de 
fazer uma análise sobre o funcionamento das escolas localizadas no meio rural.  

Tais narrativas pertencem ao referido projeto de pesquisa, que congrega em seu 
acervo digital 145 entrevistas de história de vida, com professores(as) com idade de 57 
a 103 anos. Tal investida de pesquisa tinha por objetivo compreender como se 
constituíram os modos de educar de educadores atuantes no território sergipano. Para 
tanto foi necessário mapear os educadores mais idosos e de maior representatividade 
na área educacional; identificar as práticas escolares, próprias do tempo e do espaço 
escolar e analisar a cultura de escola que fora produzida nas instituições educativas do 
território sergipano. O referido projeto desdobrou-se em 8 sub-projetos, todos 
finalizados e, deles resultaram: 3 dissertações de mestrado concluídas, 3 em 
andamento, 2 capítulos de livros, 7 artigos publicados em periódicos e mais de 50 em 
eventos científicos. Dentre os resultados do projeto, destaca-se a dissertação de 
mestrado em andamento, intitulada: “Memórias caleidoscópicas: configurações das 
escolas primárias rurais no estado de Sergipe (1947-1951)”, que serve de mote para 
este artigo, uma vez que o referido trabalho tem por objetivo compreender as 
configurações da escola primária rural no estado de Sergipe, entre os anos de 1947 e 
1951.  

No estado de Sergipe, a expansão desse tipo de escola se deu de forma mais 
acentuada do governo de José Rollemberg Leite, marco cronológico dessa pesquisa. 
Fato que Barreto (2007), historiador local, considerou ser uma verdadeira revolução 
no ensino público primário, com a construção de mais de 200 escolas rurais por todo 
interior do estado. Tal processo se desenvolveu no contexto de estreitamento das 
relações entre o Brasil e os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra. Preocupados com 
a possibilidade de avanço do comunismo, os Estados Unidos promoveram uma 
contínua aproximação com os países da América Latina. No Brasil, a colaboração com 
a reforma do ensino rural foi encabeçada pela Comissão Brasileiro-Americana de 
Educação das Populações Rurais, cujo objetivo era promover a parceria intelectual 
entre o Ministério da Educação e pesquisadores de instituições governamentais ou 
universidades norte-americanas.  

Tal estudo se assenta no terreno da História Social Inglesa, segundo os 
pressupostos do historiador britânico E. P. Thompson (1981), o autor interessava-se 
pelos estudos sobre o homem e suas múltiplas dimensões ontológicas, valorizando a 
cultura, os costumes e as tradições, os valores morais e as histórias das pessoas triviais 
- daí surge à experiência enquanto categoria histórica. Em suas palavras a experiência: 
“[...] por imperfeita que seja – é uma categoria indispensável ao historiador, já que 



 

compreende a resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo 
social, a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições do mesmo 
tipo de acontecimento.” (THOMPSON, 1981, p. 15). Desse modo, a experiência surge 
espontaneamente no ser social. Surge porque os indivíduos, a seu ver são fazedores da 
sua própria história. Com isso, as fontes e os documentos históricos tradicionais foram 
revisitados, na busca de historiar outros autores e suas experiências. Nessa 
abordagem, as experiências históricas dos homens, das mulheres e das crianças 
comuns ganharam espaços de visibilidade, pois: “[...] estamos falando de homens e 
mulheres, em sua vida material, em suas relações determinadas, em sua experiência 
dessas relações e em sua autoconsciência dessa experiência.” (THOMPSON, 1981, 
p.111).  

Tendo em vista tais proposições, toma-se como fonte os relatos orais de 16 
docentes, com idade média entre 70 e 80 anos, a saber os(as) professores(as): Maria 
de Lurdes Barreto, município - Poço Redondo, escola rural “Sebastião Marques”; 
Maria Lima Santos Aragão, município – Gararu, escola rural “São Mateus da 
Palestina”; Odete Vieira dos Santos, município – Aquidabã, escola rural “Sítios 
Novos”; Angelino Pereira de Moura, município – Feira Nova, escola rural “Malhada 
Pau Ferro”; Maria José Santos Freitas, município – Telha, escola rural “São Pedro”; 
Neildes Marques Nascimento, município – São Francisco, escola rural “São 
Francisco”; Maria Lizete Araújo da Silva, município – Japaratuba, escola rural 
“Patioba”; Josefina Sotero Santos Teles, município – Rosário do Catete, escola rural 
“Pedro Gonçalves”; Rosalina Venceslau dos Santos, município –  Macambira, escola 
rural “Tapera”; Maria de Lurdes Barreto, município –  Nossa Senhora de Aparecida, 
escola rural “Maniçoba”; Etemízia Ramos Batista Andrade, município – São Cristóvão, 
escola rural “Bica dos Pintos”; Maria José de Carvalho Eleotério, município – 
Itaporanga D’Ajuda, escola rural “Rita Cacete”; Maria do Carmo Fontes da Silva, 
município – Riachão do Dantas, escola rural “Carnaíba”; Raimunda Alves dos Santos, 
município – Poço Verde, escola rural “Cruzeiro”; Laudicéia Rodrigues Cerqueira, 
município – Arauá, escola rural “Lagoa de Dentro”; Elienalda de Souza Reis, 
município –  Indiaroba; escola rural “Convento”. Tais personagens, até então, não são 
sujeitos conhecidos, pois se tratam de professores(as) que se apropriaram apenas dos 
rudimentos da leitura, da escrita e do cálculo no antigo Curso Primário, nos desolados 
cenários rurais do estado de Sergipe. 

 Nos desdobramentos dessa pesquisa algumas questões sobressaíram-se, uma vez 
que o ofício do historiador não se faz sem interrogar, por isso pergunta-se: Como se 
constituíram as experiências vividas dos 16 velhos(as) professores(as) nas escolas 
rurais no estado de Sergipe? O que o suas memórias nos têm a revelar sobre o 
funcionamento da escola primária rural? O que as experiências vividas por esses 
docentes podem dizer sobre as configurações desse tipo de escola? Para responder tais 
indagações utilizou-se a metodologia da História Oral, conforme as experiências 
realizadas por Alberti (2012). Segundo ela: “Deve ser importante, diante do tema e das 
questões que o pesquisador se coloca, estudar as narrativas dos entrevistados acerca 
do assunto analisado. Ou mais precisamente: tais narrativas devem ser, elas mesmas, 



 

objeto de análise.” (ALBERTI, 2012. p. 160). Desse modo, para além de uma versão do 
passado buscou-se narrativas, no sentido benjaminiano do termo. Tal definição 
destaca a inserção do narrador e do ouvinte dentro de um fluxo narrativo comum e 
vivido. Por certo, ouvintes e narradores se unem no objetivo comum de conservar o 
que foi narrado. De modo que: “O narrador retira o que ele conta da experiência: da 
sua própria experiência ou da relatada por outros. E incorpora, por sua vez, as coisas 
narradas à experiência dos seus ouvintes”. (BENJAMIN, 2012, p. 217).  

 

1.1. ENTRE O PRESCRITO E O VIVIDO: COM A PALAVRA, OS(AS) PROFESSORES(AS) 
A primeira escola que eu fui trabalhar se tivesse uma foto dela aqui hoje ninguém 
queria nem ver, porque era uma casinha pequena de taipa, baixinha. Nem 
parecia com casa de gente. Mas... Não tinha outra! Foi essa a primeira. Ali eu 
reunia as crianças, ensinava... Depois planejaram a escola com minha casa. Mas 
a primeira foi triste. (Maria de Lurdes Barreto, 2013). 

Insalubres, úmidas, escuras... Assim eram as escolas isoladas que se localizavam 
nos mais distantes cenários rurais do estado de Sergipe. A narrativa da professora 
Maria de Lurdes Barreto nos traz sua experiência vivida em uma escola rural, por volta 
de 1950, no povoado Maniçoba, atualmente município de Nossa Senhora de 
Aparecida, localizado no Agreste Central sergipano. Sua trajetória neste tipo de escola 
não é uma experiência singular, uma vez que muitos professores(as) do seu tempo e 
lugar comungavam de condições similares. A professora Maria José Santos Freitas 
narrou sobre as caraterísticas do espaço escolar no meio rural, tomando por base as 
suas experiências vividas na escola rural, no povoado São Pedro, munícipio de Telha, 
localizado no território do Baixo São Francisco: 

Naquele tempo as criancinhas daqui eram pobres, a escola também. As casas 
eram cobertas de palha de arroz. A escola tinha umas carteirinhas quebradas e 
a maioria sentava no chão, na janela. Não tinha merenda escolar, não tinha 
bandeira, não tinha farda, mas já existia a escola rural, mas a escola 
desprevenida de tudo. Era uma sala de aula e uma residência. Tinha a residência, 
depois a área, depois a sala de aula. (Maria José Santos Freitas, 2012). 

As narrativas das professoras Maria de Lurdes Barreto e Maria José Santos Freitas 
nos fazem refletir sobre o funcionamento da escola primária rural. De acordo com o 
plano de construção das escolas, deveria ser contígua a moradia do professor. Assim 
como Acrísio Cruz, o ministro Ernesto de Souza Campos considerava a residência do 
professor um assunto importantíssimo. Advogava que nenhum prédio escolar deveria 
ser edificado sem dependências residenciais para diretores e professores, sobretudo 
nos lugares mais longínquos do país: “O programa prevê, para as escolas rurais, a 



 

construção de alojamento para o professor, o que muito facilitará as administrações 
estaduais em resolver o problema dos docentes para determinadas zonas”. 
(ENTREVISTA..., 1946, p. 494). No país o modelo de construção escolar rural foi 
idealizado para comportar a residência do professor. 

A residência do professor deveria servir de modelo para a comunidade. Nas 
palavras de Andrade (2014, p. 97): “[...] a professora rural e escola rural deviam formar 
uma mesma unidade. A presença material e simbólica dos dois elementos deve 
produzir já de per si um efeito educador”. Assim, este novo tipo de construção 
anunciou um novo tempo nos moldes civilizados, por assim dizer, à sombra da escola. 
A professora nessa moradia deveria fazer com que seus costumes domésticos e 
pessoais influenciassem a comunidade rural. A professora Elienalda de Souza Reis 
narrou sobre a construção da escola rural no povoado Convento, município de 
Indiaroba, localizado no Sul Sergipano: 

[...] eu comecei foi no ano de 1955.  Em 55 eu comecei a ensinar, aqui no povoado 
do Convento. Chamava-se escola rural, mas era do Estado. Deram os donos do 
terreno, deram aquela área ao Estado, né? Aí assinou para o Estado, então 
fizeram a escola aonde eu ensinava. Um salão e a casa da professora do outro 
lado. Fizeram a casa da professora, tinha o salão de ensinar, na frente mais para 
lá, tinha a casa. Fizeram a casa para eu morar. O governador do estado na época 
era José Rollemberg Leite. (Elienalda de Souza Reis, 2011). 

O professor Angelino Pereira de Moura também narrou sobre a construção da 
escola rural no povoado Lagoa dos Porcos, localizado no munícipio de Nossa Senhora 
das Dores, Médio Sertão sergipano, lugar onde ainda hoje é sua residência: 

Era escola rural Lagoa dos Porcos. Todo mundo sabe o que é rural, que é no 
campo [risos]. O governo federal foi quem construiu no Brasil inteiro. [...] Essa 
escola rural foi fundada em mil novecentos e cinquenta e um. [narrou circulando 
pelas dependências da casa] Olhe aqui o quarto, aqui era a cantina. Eu fiz desse 
quarto, uma cantina. Aqui era o meu quarto de dormir. Aqui era a sala, aqui 
tinha um birô. Naquela árvore era a porta onde era o recreio. Aqui era a fachada, 
emendava com essa casa. Era fechado, tinha sete colunas de um lado e sete 
colunas de outro. (Angelino Pereira de Moura, 2013). 

Assim como os professores Elienalda Souza Reis e Angelino Pereira de Moura 
narraram sobre a estrutura arquitetônica da escola rural, a professora Maria Lizete 
Araújo da Silva testemunhou sobre tal construção no estado de Sergipe, mais 
precisamente no povoado Patioba, município de Japaratuba, localizado no Leste 
sergipano: “Naquele tempo tinha sala de aula, tinha um galpão e lá tinha uma casinha 
com dois quartos, uma cozinha e uma salinha junto da escola. Eu morei lá.” (Maria 



 

Lizete Araújo da Silva, 2013). Acrísio Cruz alegava que, se construído no interior, 
motivos de sobra existiam pelo menos para preencher o grande déficit habitacional 
que existia nas zonas mais remotas do estado. Robert King Hall asseverava o efeito 
pedagógico sobre a população rural presente na materialização da edificação escolar, 
pois: 

Ajuda a educar a comunidade em que está sediada a escola. Neste ponto o plano 
também se vale de três meios, para colimar este objetivo. O primeiro é a própria 
existência física da residência do professor. Representa o modelo de um tipo de 
casa e de vida superior a tudo quanto existe na localidade; e, no entanto, é uma 
coisa real e atingível. Não se cometeu o grave erro psicológico de afrontar a 
comunidade local com uma casa luxuosa ou grandiosa, completamente fora do 
alcance dos membros da comunidade. O segundo é o jardim, horta ou criação de 
animais (galinhas ou mesmo gado). [...] O terceiro é um método sutil, a própria 
arquitetura das escolas. Logo que foram projetadas, surgiram severas críticas; 
não eram imponentes, sua simplicidade e ausência de ornamentos fazia lembrar 
as residências de escravos do século passado. A experiência, todavia, veio 
demonstrar que tais críticas não são necessariamente fundadas. Localizando-se 
a escola numa posição de destaque, freqüentemente no topo de um pequeno 
morro ou colina, que domine a vila e seus arredores, a estrutura, embora simples 
pode revestir-se de uma certa imponência e dignidade. A arquitetura é 
extremamente funcional e a conservação deve ser de 30 a 35% inferior à dos 
prédios inicialmente construídos nas cidades do Estado que visitei. A prova da 
aceitação desse tipo de construção, pela população local é que muitos prédios 
particulares recentemente construídos não passam de cópias modificadas da 
escola do I. N. E. P. (HALL, 1950a, p. 115). 

Em Sergipe foram construídas 218 escolas primárias tipicamente rurais, durante 
o governo de José Rollemberg Leite, com o auxílio do governo federal, a partir do 
projeto do Inep. Cada uma dessas unidades atendia cerca de 80 alunos por dia, 40 pela 
manhã e 40 pela tarde. Segundo Nascimento e Cunha (2013), diferentemente do 
modelo de construção do professor Robert King Hall, essas escolas, em sua maioria, 
não se encontravam em morros ou colinas, mas o mais próximo possível das rodagens, 
o que viabilizava o acesso a elas, já que não havia uma rede de transporte escolar. Na 
busca por melhor entender este processo de edificação das escolas rurais atentamos 
para a narrativa de José Ribeiro Filho: 

[...] E o governador que acolheu com todo apoio. Ele ia constantemente, nos 
visitávamos, visitava as escolas, escolas eram preparadas [...] ele estimulava 
porque visitava também as escolas e as escolas de início foram implantadas nas 
margens das estradas, justamente para facilitar o acesso [...] e nós ganhávamos 
tempo. Então implantamos nos povoados, sempre nos povoados, porém às 



 

margens de estrada ou perto, o mais perto possível que era para se ter um ganho 
de tempo maior. [...] Vejo Acrísio, um estimulador, um homem otimista, um 
homem de visão. E, ele teve a felicidade de receber um apoio muito grande de Dr. 
Murilo Braga... (RIBEIRO FILHO apud BARRETO, 2006, p. 187). 

Pela narrativa do professor José Ribeiro Filho, podemos perceber a tentativa do 
governo do estado em adequar o plano do Inep às condições locais. De acordo com a 
análise de Cunha e Nascimento (2013), no estado de Sergipe, eminentemente rural, 
com uma baixa taxa de escolaridade e pouca industrialização, essas escolas serviram 
como forma de aprimorar a produção agrícola, transplantando a estas comunidades 
orientações básicas sobre higiene, técnicas simples de agricultura que contribuíssem 
para a produção familiar. Vale ressaltar que a proposta do professor Robert King Hall 
foi adaptada e, por vezes, reduzida no estado de Sergipe. 

O professor Robert King Hall também elogiou o projeto. Em sua concepção, a 
escola rural ajudaria a radicar o professor rural na zona rural, sobretudo com a 
construção da residência: “[...] a residência anexa à escola primária rural e parte 
integrante da mesma, um poderoso incentivo para que o professor se fixe na 
comunidade e sinta orgulho de sua profissão. Quase sem exceção, as residências dos 
professores são as melhores residências do lugar.” (HALL, 1950a, p. 113). A professora 
Maria Odete Vieira dos Santos narrou sobre a sua permanência no povoado Escurial, 
município de Canhoba, localizado no Médio Sertão sergipano: 

Eu fui ensinar nas novas escolas rurais que o governo começou a construir. A 
escola rural de Escurial. Foi eu a primeira professora de lá. Eu morava dentro 
da escola, foi por isso que permaneci no povoado. Tinha um salão de morar e 
outro de ensinar. [...] A escola rural eles faziam em duas partes. Tinha uma área 
no meio da escola. Tinha um salão pra lá, como nós estamos aqui. Tinha pra lá 
um salão e tinha pra cá outro, que era pra ensinar. Então tinha aqui no meio, que 
era pra recreio dos meninos. (Maria Odete Vieira dos Santos, 2013). 

Igualmente, a professora Raimunda Alves dos Santos evocou suas memórias de 
quando professora da escola rural no povoado Cruzeiro, município de Poço Verde, 
localizado no Sul sergipano: 

A escola rural, [mostra como se estivesse na escola] aqui é o salão e aqui é a casa 
de morar. Meu pai me deixou morar nessa residência. Era um salão, uma sala e 
aqui um sanitário. Agora no fundo do sanitário tinha outro sanitário pra 
cozinha. Agora tinha um quarto no fundo da sala. A sala era grande, a sala de 
jantar com a sala de espera e tudo. Aí tinha um quarto e tinha outro quarto. O 
quarto era grande, cabiam quatro camas. Tinha a cozinha e o alpendre de fora. 
(Raimunda Alves dos Santos, 2012). 



 

Rosalina Venceslau dos Santos também rememorou os aspectos arquitetônicos na 
escola rural Tapera, município de Macambira, localizado no Agreste central sergipano: 

A escola rural tinha um tipo, um padrão. Era só uma sala, que era num lado uma 
sala e no outro lado era uma residência da professora. Vamos supor, eu vou sair 
pra outro lugar para ensinar fora, eu ficava morando mesmo naquele prédio, 
naquela escola. De um lado era a residência e do outro lado era o salão da escola. 
E no meio tinha o lugar onde os meninos brincavam. Vamos supor, aqui era o 
lugar da residência, depois daqui tinha esta parte que era o lugar onde 
brincavam, e do outro lado era a parte dos salões. (Rosalina Venceslau dos 
Santos, 2013). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após os passeios da memória em terras de história conduzidos pelo “ouvir contar” 
das experiências vividas pelos professores(as), conclui-se que a partir da trama de 
memórias pode-se refletir sobre um tempo que merece ser relembrado e interpretado 
para auxiliar a compreender um país em constante desafio de educar, sobretudo, no 
meio rural. As memórias para além de proporcionar um encontro entre diversos 
sujeitos e tempos históricos, revelaram uma diversidade de vivências que cada um(a) 
experimentou ao exercer no meio rural a profissão docente. Contudo, mesmo as 
experiências sendo diferentes, havia pontos de similitudes nas narrativas, quando se 
reportavam ao conjunto de carências que configuravam a escola primária rural em 
Sergipe, especialmente, quando se referiam ao funcionamento da escola. 

 
REFERÊNCIAS: 

 

ALBERTI, V. (2012). De “versão” a “narrativa” no Manual de história oral. História 
Oral, v. 15, n. 2, p. 159-166, jul./dez.  

BARRETO, L. A. (2007). Personalidades Sergipanas. Aracaju: Typografia 
Editorial. 

BARRETO, L. A. (2006). Acrísio Cruz antologia. Aracaju: Secretaria de Estado da 
Cultura. 

BENJAMIN, W. (2012). Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura 
e história da cultura. 8. ed. São Paulo: Brasiliense. (Obras Escolhidas, v. 1). 

ANDRADE, F. A. Escola como agência de civilização: projetos formativos e 
práticas pedagógicas para a educação rural no Brasil (1946-1964). História da 
Educação - RHE, Porto Alegre, n. 43, p. 93-108, 2014. 

CUNHA, A. M; NASCIMENTO, J. C. (2014). Robert King Hall, o INEP e as escolas 
rurais do estado de Sergipe. In: X CONGRESSO LUSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA 



 

DA EDUCAÇÃO. PERCURSOS E DESAFIOS NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO LUSO-
BRASILEIRA, Anais... Curitiba. 

SILVA, R. R. N. (2006). Memórias caleidoscópicas: configurações das escolas 
rurais no estado de Sergipe (1947 – 1951). 2016, 200f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade Tiradentes, Aracaju. 

THOMPSON, E. P. (1981). A miséria da teoria: ou um planetário de erros. Rio de 
Janeiro: Zahar. 

 
FONTES ORAIS 
 
BARRETO, M. L. (2013). Relato oral sobre sua história de vida. Entrevista 

concedida a Rony Rei do Nascimento Silva. Nossa Senhora de Aparecida. 17 abr. 
FREITAS, M. J. S. (2012). Relato oral sobre sua história de vida. Entrevista 

concedida a Maria F. dos Santos e Vivia Santos Santana. Telha. 27 ago. 
MOURA, A. P. (2013). Relato oral sobre sua história de vida. Entrevista concedida 

a Rony Rei do Nascimento Silva. Feira Nova. 07 mai. 
REIS, E. S. (2011).  Relato oral sobre sua história de vida. Entrevista concedida a 

Rony Rei do Nascimento Silva e Laísa Dias Santos, Indiaroba. 21 jul. 
SANTOS, O. V. (2013). Relato oral sobre sua história de vida. Entrevista 

concedida a Rony Rei do Nascimento Silva. Aquidabã, 10 mai. 
SANTOS, R. A. (2012). Relato oral sobre sua história de vida. Entrevista 

concedida a Rony Rei do Nascimento Silva e Laísa Dias Santos. Poço Verde. 30 nov. 
SANTOS, R. V. (2013). Relato oral sobre sua história de vida. Entrevista 

concedida a Laísa Dias Santos e Luzianne dos Santos. Macambira, 10 abr. 
SILVA, M. L. A. (2013). Relato oral sobre sua história de vida. Entrevista 

concedida a Laísa Dias Santos e Luzianne dos Santos. Japaratuba. 10 ago. 
  



 

 

ID:112 

 

ENTRE DOIS MUNDOS, O BOM COMBATE: Odilon Alves 

Pedrosa e as querelas institucionais no universo 

educacional luso-brasileiro (1927-1936).  
  
Autor: 
José António Martin Moreno Afonso 
 
Filiação: 
Universidade do Minho 
 
 
Autor: 
Ramsés Nunes e Silva 
 
Filiação: 
Universidade Federal da Paraíba 
 
  



 

RESUMO 

O chamado bom combate, a que faz alusão Odilon Alves Pedrosa, intelectual e religioso 
pernambucano, formado na Pia Universidade Gregoriana em Roma, remete a um 
estado de espírito ou certa tentativa de recatolicização da sociedade brasileira. 
Quando não, a uma postura combativa imantada àquela geração de estudantes da qual 
fazia parte. Geração, enviada a Europa em missão, por ocasião de uma ofensiva 
construída pelos Bispos que assinaram no Brasil, a Carta Pastoral de 1916. Carta de 
intenções, que propunha resistência católica a toda e qualquer, assim chamada, 
disfunção instrucional que pudesse ameaçar o ethos católico, nas mais diversas 
instâncias. Nossa pesquisa, fruto de uma investigação de pós-doutoramento, junto a 
Universidade do Minho, realizada no ano de 2015, se lança a descortinar a trajetória 
de um intelectual brasileiro que teve parte do cabedal de referências intelectuais, 
cimentadas a partir de leituras dos clássicos da literatura militante portuguesa. 
Particularmente constituídas, nas leituras realizadas por ocasião de visita a Portugal 
no ano de 1927. Ao mesmo tempo, se debruça sobre sua influência na construção de 
leituras do catolicismo e da instrução confessional a ser defendida e vivenciada por 
Odilon Alves Pedrosa, em Pernambuco e na Paraíba dos anos 1920 e 1930.    
 

PALAVRAS-CHAVE 

Intelectuais, Ensino Confessional, missionarism0  
  



 

A construção de outros signos, quiçá de sociabilidades, para certo pertencimento 
ao mundo escolar, ou para a transmissão nele de capitais culturais específicos, a 
repercutirem como trâmite, ou demanda contemporânea na fechadura do Oitocentos, 
se deu de forma tensa (Marramao 1996, p.34). Tanto pela dimensão aparentemente 
dicotômica dos universos sagrado e profano, quanto em seu imbricamento ou 
convergência possíveis. 

Tais capitais culturais, nunca é demais lembrar, apresentados no sentido que nos 
apresenta (Bourdieu 1996, p.34) para pensarmos as querelas discursivas que se 
apresentavam em curso, por ocasião da recepção e interpretação dos desígnios 
assentados pela Sé romana, para o mundo moderno. 

Ainda assim, naquela complexidade de interpretações sobre o devir do progresso, 
a atingir a instrução, não foram poucas as resistências, adaptações e as mais profundas 
negações recíprocas. Dadas a ler, por uma série de intérpretes da tradição; da 
modernidade, do novo e do velho. Todos, dos positivistas franceses aos mais ferrenhos 
padres-lentes católicos, a se apresentarem como legítimos benfeitores do tipo de 
sociedade que se expandia: laica e dessacralizada. 

Época na qual, os partícipes do universo cultural escolar se veriam às voltas com 
outra dinâmica na tessitura da sociedade. Certamente mais burguesa, cosmopolita e 
projetora de discursos modernizantes, a alcançar os dois lados do Atlântico, na faina 
por seguidores ou adeptos. Naquela transição, entre os séculos XIX e XX, dimensão 
cultural e social, que acabou por produzir toda uma geração de intelectuais católicos 
(Miceli 1986, p.34). 

Não foram poucos, os embates constituídos publicamente no trânsito entre os dois 
séculos. Naquele que parecia ser um efetivo processo de aceleração modernizante e no 
qual setores sociais, os mais diversos, combatiam (Neves, 2010, p.12-34). Um 
diferencial da década de 1910, e nos trinta anos subseqüentes, foi a intensidade dos 
postulados missionários orquestrados pelos pontífices. Nos quais se sedimentava certa 
necessidade de capacitação de seminaristas, e demais lideranças clericais, para 
estudarem na Europa (Zagheni 1992, p.12).  

É o caso de Odilon Alves Pedrosa, jovem filho das elites pernambucanas 3, a 
vivenciar os embates discursivos no Brasil, ainda durante formação inicial no 
Seminário de Olinda. Vivenciada entre 1921 e 1925, e na visita pastoral que realizou a 
Itália e a Portugal no ano de 1927. Evento que nos desperta o interesse, por ter como 
consequência direta o aprofundamento de seu engajamento militante, e a aquisição de 
uma série de livros apologéticos, filosóficos e pedagógicos, muitos em língua 

                                                   
3 Nascido em São Vicente Ferrer, Zona da Mata de Pernambuco, no seio de uma família de proprietários, 

os Alves Pedrosa, com uma profunda tradição católica, foi encaminhado, desde muito sedo, ao 

Seminário de Olinda onde iniciaria seus estudos eclesiásticos.Destacou-se pelo envolvimento nos 

círculos literários do seminário e demais atividades discentes, tanto na Europa quanto no Brasil, onde 

foi editor da Gazeta de Nazareth e do Jornal A Imprensa. Periódicos católicos de suma importância na 

militância dos anos 1920 e 1930.  



 

portuguesa. Parte considerável deles, usados como fundamento dos embates nos anos 
seguintes, e que acabariam em sua biblioteca particular.  

De qualquer forma, ainda em Olinda, no início da década de 1920, internado como 
seminarista, era leitor assíduo de Jackson de Figueiredo, Senna Freitas e Afonso 
Amoroso Lima. É o que atesta a assinatura da revista A Ordem, a principal publicação 
católica do centro Dom Vital, e posse de uma série de livros apologéticos, mantidos 
consigo. Daí também, a formação de um núcleo de leituras a se fixarem em sua futura 
biblioteca. Tanto as que se realizaram na Europa, quanto as que acabaram por formar 
uma parte de seus preceitos formativos enquanto seminarista e futuro intelectual 
engajado.  

Especialmente junto a militância, que podemos verificar ter existido naquele 
universo -do Seminário de Olinda-a projetar ações, nas quais estavam dísticos 
pontuais para estudantes missionários: o alinhamento com os postulados da 
romanização enquanto fenômeno religioso e político, e, de forma contundente, a 
afirmação do modelo instrucional católico.  

Naqueles idos de 1927, francamente contrário ao protestante. Aspecto marcante 
na formação do jovem seminarista, e em seus anos de militância enquanto Padre. 
Período no qual exerceu liderança, destacando-se no interior de Pernambuco e 
Paraíba, como jornalista militante e principalmente educador.  

Uma característica, na qual se lançou o jovem Odilon Alves Pedrosa, em comum 
acordo com as mentalidades formadas dentro da esfera de leituras, que acumulou nos 
anos passados em Roma, imerso na biblioteca do Colégio Pio Latino Americano, e nos 
dias de visita a Braga e Porto, na primavera de 1927.  

O alistamento, junto à outros jovens estudantes internados no Seminário de 
Olinda, para se lançarem a completar os estudos na Europa, acabaria como uma 
consequência natural nas pretensões da Cúria para seu exercito eclesiástico. Exercito 
formado nos bancos dos seminários e também junto às pretensões de realização 
pessoal de estudantes como Odilon Pedrosa.  

Também podemos identificar o clima de missionarismo, que tomava o universo 
católico, tanto para a chegada no Brasil de padres estrangeiros e congregações a partir 
da patronagem, quanto para a ida de estudantes para junto da Sé romana. 
Doutrinariamente, inimigos de confissões não-católicas, passariam a frequentar as 
instituições educacionais eclesiásticas do Vaticano (Menozzi 1989, p.9). Algumas 
delas, especializadas na recepção e instrução de Sul americanos, tais como o Colégio 
Pio Latino Americano.  

Colégio fundado em Roma, no ano de 1862, para congregar religiosos oriundos da 
América do Sul, tendo como princípio a ajuda na formação intelectual e política de 
líderes eclesiásticos católicos. Parte significativa deles, obedecendo a uma lógica de 
reação contínua a todo e qualquer possível ameaça, oriunda dos estratos sociais e 
setores intelectuais que se fizessem representar a partir de postulados laicistas. Fosse 
qual fosse as circunstâncias e oportunidades oferecidas. O clima, afinal, se mostraria 
para Odilon Pedrosa, disciplinado, e de ânimo renovado, quando de sua chegada à 
cidade eterna. 



 

Roma, particularmente, vivia um novo momento de combatividade junto à 
comunidade católica europeia (Martina 1996, p-23), e produzia febrilmente uma 
grande quantidade de documentos, debates, e polêmicas publicadas nos órgãos oficiais 
do estado eclesiástico. Com o devido patrocínio familiar, Odilon Alves Pedrosa 
chegaria à Itália em 1924, exatamente num momento de forte retomada de certa 
efervescência, contra o universo sócio cultural de outras matrizes religiosas.  

Naqueles anos, a efetiva imersão de um grande grupo de seminaristas brasileiros 
a beber na fonte da centralização, e de uma ortodoxia no trato com outras confissões 
seria contundente. Odilon Pedrosa era um deles. Em maio do ano de 1927, dentro do 
cronograma de estudos universitários de Odilon Pedrosa na Universidade Gregoriana, 
se apresentaria uma etapa de suma importância na vivência do jovem seminarista 
como militante e como intelectual pernambucano no Velho Mundo. O mundo se 
alargaria naqueles meses de verão. Diria o jovem (Pedrosa 1986, p.8).  

Notadamente, devido a sua experiência pessoal na passagem por França e 
Portugal. Este último, de profundo impacto em sua trajetória, haja vista que mantinha 
fortes laços com a produção intelectual portuguesa. Dentro de um plano de visitas, 
projetado pelas lideranças da Universidade Gregoriana, atrelado ao desempenho. 
Conforme divulgado no (Bolettino Degli Studanti 1926, p.4), se previa a qualificação 
de estudantes fora de Roma. Sempre a partir de visitas denominadas investigativas. 

Odilon Pedrosa, e outros padres foram designados já desde o início da primavera 
de 1927 para visitarem a França, Espanha e Portugal. Como é destacado no terceiro 
número do Bolletino degli Studanti, particularmente junto a possibilidade de 
visitarem Portugal: 

(…) irmãos da  pátria luso-brasileira, ergam o estandartes da luta pelo 
catolicismo! Isso é facto: a luta se estende! Irmãos de armas! Tendes a pena, o 
terço e a língua de Camões como pátria. Saudações aos irmãos Pedrosa, Fragoso, 
Barreto e Freitas (Bolettino Degli Studanti 1924, p.2). 

Movido por um ideal de peregrinação e missionarismo, o mesmo que o havia 
levado a Roma, e incluía visitas a santuários e espaços de convívio e de produção 
intelectual, o seminarista pernambucano, e mais quatro estudantes da Universidade 
Gregoriana, se deslocaram para Lourdes, na França, a partir de Roma. Como diria 
Odilon Pedrosa, anos depois: Navegamos de Gênova a Narbonne e dalí para Lourdes 
de carro. Uma viagem difícil, mas que renovou nossas preces. Estávamos na presença 
de Maria e de seus defensores (Diário de Viagem 1927, p.3).  

Após a peregrinação no santuário de Lourdes, a segunda etapa da viagem 
missionária, se deslocou pela Espanha em direção a São Tiago de Compostela. Embora 
tenham estado ali, pouco tempo, devido a complicações e enfermidades entre os 
seminaristas. Eles se encontrariam, rapidamente, em direção a Braga e ao Porto, ao 
Norte de Portugal. Um desvio no roteiro original, que teria consequências diretas na 
construção da biblioteca de fundo portuguesa de Odilon Pedrosa. Como declararia a 
guisa de justificativa:   



 

(...) Espanha. Não pudemos ir a Santiago, devido a enfermidades entre os nossos. 
Estava muito frio.Assim, era de suma importância contatar religiosos em 
Portugal, ainda recentemente proclamada a República, para entendermos a 
experiencia de luta pela instrução católica em um sistema hostil a instituições 
confessionais Era sabido os sofrimentos dos párocos portugueses em tempos de 
laicismo. Deus nos levou a Portugal  (Diário de Viagem 1927, p.10). 

Quando da visita pastoral, por via terrestre, a Braga e depois Porto, viria a se 
afirmar, por parte de Odilon Pedrosa, o acesso a todo um repertório de leituras. Parte 
significativa delas, seriam adquiridas nas livrarias da cidade e na qual se apresentavam 
debates de profunda influência na formação do jovem padre. No Diário de Viagem, 
Odilon Pedrosa escreve: Sexta Feira. O frio ainda intenso. Pela via férrea chegamos a 
Tuy. Vamos a Braga. Deus queira. Para em seguida, completar. Já é tarde e divisamos 
o casario barroco de Braga. Terra dos mias valentes clérigos (Diário de Viagem, 1927 
p.12) 

Afinal, desembarcavam -a 4 de maio de 1927- num Portugal ainda convulsionado 
pelo avanço dos modelos instrucionais escolanovista e laicizante (Catroga 2010, p.49), 
(Neto 2011, p.223), respectivamente. Bem como de uma secularização que, segundo 
(Pintassilgo 2014, p.16) se apresentava intensa, donde era dado estar a própria noção 
de “utopia demopédica”, contendo a ideia de um (não) lugar, uma sociedade outra, em 
que vigoram leis, regras e valores que permitem a formação de um “homem novo”. 

Neste sentido, aos visitantes que se acercavam de Portugal, a partir de Braga, 
encontravam um ambiente de conflito no qual a instrução permeava a projeção 
republicana portuguesa, por uma dicotomia entre representações societárias muito 
bem distintas. O mundo cultural português, de forte representação clerical, se achava 
distendido.  

O universo cotidiano se secularizava, embora em ritmos e intensidade, distintas. 
Posto que: ainda que em cada país acabassem por ser tingidos com cores próprias, de 
acordo com os diferentes contextos nacionais e ideologias de Estado (Pintassilgo 2011, 
p.18). Portugal também estaria sob este crivo, onde a República lidaria com 
resistências.     

 De qualquer forma, o homem novo, a que (Pintassilgo 2014, p.15-16) remete, se 
apresentava para codificar o surgimento de um ser e estar, naquele âmbito de 
mudanças significativas, sob outro escrutínio, a partir de novos signos. Neste caso, os 
republicanos.  

Constava assim em Portugal, entre as metas de uma gama maior de intelectuais, 
desde 1870, a implantação de práticas, sentidos e representações, nas quais um dos 
principais nichos de ocupação, dos espaços de influência, naquela, nova sociedade 
republicana, era a escola. 

Desde a sua organização que o movimento republicano em Portugal, através da 
fundação de centros republicanos, destacou o lugar privilegiado e estratégico 
atribuído à educação no seu projeto político. Os centros deveriam ter “uma ação 



 

predominantemente pedagógica, a par da militância política determinada pelas 
necessidades da luta eleitoral (Pintassilgo 2014, p.16-17). 

A levar em consideração a sucessão de decretos, dispostos em Portugal após 8 de 
outubro de 1910, a ferirem gravemente a instrução confessional, se apresentava de 
forma contundente nos espaços instrucionais portugueses, senão uma mudança 
imediata de “tutoria” daquela sociedade, cuja a Igreja católica era marco de um 
imbricamento social e cultural, ao menos um desconforto que tomaria um crescendo, 
nos anos posteriores.  

De forma semelhante a que ocorreu no Brasil, sob liderança de dom Sebastião 
Lemme, produziu-se em Portugal documentos oficiais a se colocarem contrários aos 
decretos e ao trato da República perante a Sé. Ambiente já reconhecido por Odilon 
Pedrosa, e por seus companheiros, desde Pernambuco, e as demandas da militância 
católica locais. 

Especialmente, nos assuntos que tangenciavam a monopolização de interstícios de 
poder. Entre eles, as escolas laicizadas 4. Também a temática da intromissão em certa 
intimidade doméstica que não mais cabia a Igreja intermediar, por lei, em Portugal 
(Pintassilgo 2014, p.17). Nos anos 1920, as rivalidades ainda estavam muitíssimo longe 
de serem finalmente  aplainadas, pois como destaca (Azzi 1998, p.23), a grande 
estratégia passava mesmo pelas ações de re-cristianização da sociedade na qual a 
escola também era central, e na qual os jovens padres e seminaristas possuíam um 
papel de efetiva importância.  

Odilon Pedrosa, considerava ter informação dos embates em Portugal, à medida 
que ressaltaria a ansiedade pelo contato com intelectuais e textualidades de um 
catolicismo que teria passado por discursos que, segundo acreditava, eram ainda mais 
radicais do que aqueles que haviam impelido o protagonismo republicano brasileiro. 
Comenta em seu Diário: Sábado. A cidade transpira religiosidade. Não faltam igrejas. 
Não faltam ladainhas. Nos apinhamos no dormitório da Arquidiocese. Num prédio 
medieval, junto ao paço da cidade (Diário de Viagem 1927, p.5). 

Aquela re-cristianização, entretanto, passava por uma retomada simbólica e 
instrumental dos símbolos capturados pelo republicanismo, na sacralização dos signos 
positivistas e republicanos no ceio da escola, mormente as proclamações republicanas, 
no Brasil e em Portugal.  

Todo um significado de perdas para a Igreja criava uma esfera de cumplicidade e 
“comunitarismo”, atrelados a inimigos em comum: a secularização e a laicidade. A 
Igreja Católica, parecia entender que prescindia de um maior número de padres em 
contato não só com intelectuais catedráticos nas instituições escolares, mas com 
líderes políticos atuantes de seus quadros. Aqueles mesmos, que haviam se envolvido 
diretamente com querelas a nível de protagonismos e no qual os ajustamentos sócio-
culturais daquela instituição, haviam se manifestado resistentes.  

                                                   
4 Em Portugal, pelo decreto de 22 de outubro, declarava-se extinto o ensino da doutrina cristã 

nas escolas primárias e normais primárias.  



 

É certo, que pelos anos 1920, em Portugal, o trato era com o uso do catolicismo 
cívico-religioso, e de muitos sincretismos, dos quais algumas formas de concordatas 
ufanistas e patrióticas, davam margem a ajustamentos do catolicismo dentro da 
realidade republicana. Aspecto que Odilon Pedrosa já conhecia, e acreditava ser uma 
fórmula de ajustamento ao Estado, proveitosa e prudente. Como reforçaria, no olhar 
lançado a Braga,  Quarta-Feira (…) Eis aqui o pavilhão português ao lado do estandarte 
da Arquidiocese. Nem tudo está perdido (Diário de viagem 1927, p.8). Trato entre o 
crivo do Estado e as possibilidades de barganha, como constava nos livros de 
Francesco Ogliati. Este último intelectual, detalhadamente lido no Pio Latino 
Americano.  

Ao mesmo tempo, não era menos verdade que o catolicismo a que se lançavam os 
bispos ao Norte de Portugal, e com o qual Odilon Pedrosa tomava contato direto, 
almejasse tão só certo enrijecimento para uma recondução a catolicidade.  

Manifestação na qual a educação, e o combate a modelos societários não-católicos, 
acabava como objetivo a ser alcançado inclusive em Portugal 5. Desde a proclamação 
da República, uma série de lideranças clericais portuguesas se colocaram contrárias a 
formação da espécie de lastro intervencionista na ordem societária pelo sistema 
republicano, assim como também aos desígnios de liberdade civil de culto em 
Portugal. Em que pesem, as leis que garantiam judicialmente tal preceito.  

Assim, como a toda carga de expansão e fixação de signos da instrução não católica, 
proposto por muitas dessas lideranças ultramontanas, em compasso de convergência 
com os desígnios da militância pastoral e arcebispal. No qual era substancial a atuação 
dos padres nas Arquidioceses, e junto a sociedade civil portuguesa por uma instrução 
confessional. 

Entre tantas lideranças, segundo (Gomes 2008, p.3), um dos bispos que se 
apresentaram dos mais atuantes, como expoentes daquela postura era, justamente o 
que estava fixado naquele outono de 1927, na cidade de Braga: Manuel Vieira de 
Matos. 

Aquele último, responsável pela frente geral em 1912, formada por uma parte da 
intelectualidade católica portuguesa, contra toda e qualquer transformação advinda 
da secularização de costumes. Era já célebre sua carta pastoral, publicada naquele ano, 
conclamando as famílias da Guarda contra a laicização do Estado (Lida por Odilon 
Pedrosa ainda no Seminário de olinda) Em 1927, Braga, e seu bispo, mantinha-se 
como reduto ultramontano. Não podemos ignorar, que presença dos jovens padres 
brasileiros, entre os mais aguerridos intelectuais portugueses, a professar a aliança 
com Roma, tivesse consequências razoáveis, quando do retorno ao Brasil. 

                                                   
5 No tocante a divulgação de preceitos católicos, o país, em termos de militância jornalística 

possuía, por exemplo, no ano da proclamação, segundo o inventário elaborado por Joaquim 

Azevedo e José Ramos na revista Lusitânia Sacra, 50 periódicos de fundamentação católica. 

Aspecto a se considerar quando da formação de uma vasta rede de divulgação católica em 

termos proporcionais ao Estado português. (Lusitânia Sacra 2ª serie, 3 (1991).p-249. 



 

Odilon Pedrosa, tinha viva lembrança do encontro extra-oficial. 

No dia 2 de setembro chegamos a sede da Arquidiocese de Braga.Com meus 
irmãos conterrâneos de Pernambuco, vinhamos como que a peregrinar pela 
Arquidiocese de um dos principais guerreiros da fé em Portugal. Arauto contra 
o mundo profano. Sem Deus. Fomos recebidos mui ardorosamente pelo senhor 
Bispo Manuel Vieira de Matos, que nos presenteou com uma série de livros e 
jornais. Entre eles, alguns do grande Padre da Igreja portuguesa Senna Freitas. 
Facto que nos deixou felizes pois já o tinhamos em grande conta desde o Pio 
Latino e nossas sabatinas (Diário de Viagem 1927,p.45) 6. 

A dinâmica da visita, todavia, não apresentou maior exposição da presença dos 
padres brasileiros na Arquidiocese, fato que passou despercebido no Diário do Minho 
ao largo do mês setembro de 1927. Naquele outono, a visita dos estudantes-padres da 
Universidade Gregoriana tinha outras motivações, nos quais Odilon Pedrosa era 
coadjuvante. A visita às oficinas do Diário do Minho, por exemplo, teria funções 
didáticas, haja vista ser aquele semanário um dos mais ativos em língua portuguesa. 

 Naturalmente, as lideranças da Universidade Gregoriana proporcionavam a 
inserção dos padres na condição de simulação participativa, no mesmo ambiente 
orgânico que esperavam pudessem vivenciar na América, além da modesta vivência 
nos textos que produziam no Bolletino di Studanti. Precisavam entretanto, passarem 
despercebidos como agentes e missionários estrangeiros.  

Em Braga, visitamos a biblioteca do Seminário e a redação do Diário do Minho. 
Não estávamos de hábito. Disseram que não seria necessário. Era importante 
evitarmos alardear na imprensa local nossa presença. Dali, percebemos o 
cuidado com que sua excelência o bispo tinha para com a contratação de 
professores, cousa que vimos ao assistir uma evocação feita por sua 
reverendíssima santidade aos jovens seminaristas, cheia de erudição, como 
homem santo, dado pelo espirito dos grandes líderes. Ali, evocou nossa missão de 
clérigos, e a necessidade de fibra naqueles tempos. Ouvimos em silêncio sobre o 
papel social da Igreja como pedra angular da nova sociedade. Sentimos orgulho 
(Diário de Viagem 1927, p.49-50). 

Já na publicação do Bolletino Degli Studanti, na seção de notícias do estrangeiro 
daquela semana, era fixada entre os pertencentes a seção brasileira do Pio Latino 
Americano, bem como os demais estudantes da Pia Universidade Gregoriana, uma 
informação relativa a passagem por Portugal daqueles recém ordenados padres: 

                                                   
6 Segundo Odilon Pedrosa, em seu Diário de Estudante em Roma, no adendo Diário de Viagem, 

cópias da Carta Pastoral, encaminhada ao jornal A Guarda, pelo Arcebispo Manuel Vieira de 

Matos, foram estudadas como modelo de pastoral combativa na Universidade Gregoriana em 

Roma. Mais especificamente pela Associação Literária Beato Ignácio de Azevedo. 



 

Na terça-feira passada fomos informados das visitas pastorais programadas de 
nossos distintos padres e estudantes Pedrosa, Albino, Stucdker e Loureiro da Pia 
Universidade Gregoriana, entre seus irmãos portugueses. Na ocasião em que 
estiveram em Braga e no Porto, foi expedida a designação curial de que não se 
revelassem de todo a cousa de serem hostilizados pelos agentes laicistas 
republicanos. Ainda é viva a memória das grandes progons contra nossos 
companheiros católicos após a proclamação da República naquele país (Bolletino 
Degli Studanti 1927, p.2). 

A breve visita, ao longo de duas semanas, tomaria um sentido ainda mais 
afirmativo junto ao sentido de catolicidade daqueles visitantes brasileiros. Todos eles, 
ávidos pelo combate, como diria Odilon Pedrosa, anos depois, dispostos a entrarem 
em debate com estudantes partícipes de ideários do tempo e nas quais palavras se 
tornavam espadas, nos escritos de Odilon Pedrosa:  

O cansaço da viagem, que quando dirigíamos para Braga no Minho, foi 
esquecida quando de nosso mergulho nas livrarias da Almada no Porto, lugar 
em que adquirimos ainda outros livros do grandes padres da língua de Camões. 
Entre eles, alguns do líder cruzadista moderno. O Senna Freitas. Alí comprei meu 
primeiro livro deste grande herói que levaria comigo, assim como tan tos outros. 
Encontramos boa qualidade de livros nos alfarrabistas. Alguns que não 
encontraríamos senão na Biblioteca de nosso caríssimo Seminário de Olinda 
(Diário de Viagem 1927, p.6). 

Os padres já haviam saído de Braga, a 10 de maio, conforme informa (Pedrosa 
1927, p.13) com o que viria a se tornar a seção portuguesa de sua biblioteca, levada em 
duas malas com o religioso até Roma . Há indícios de que levasse, documentos 
assinados, por Dom Manuel Vieira de Matos, provavelmente cópia da carta de 1912 de 
sua autoria e ofícios, acessado pelos seminaristas do Pio Americano, e pelos 
intelectuais da Universidade Gregoriana, respectivamente.  

Entre as publicações, a impressionarem Odilon Pedrosa e que o mesmo levaria 
consigo para Roma, e para o Brasil, constava uma cópia do (Almanaque Bracarense 
1927, p.5) daquele ano. Publicação que expunha as atividades da arquidiocese, nas 
suas mais diversas áreas.  

Listava, inclusive, as ações pastorais, bem como as instituições católicas da cidade, 
associações, escolas, ciclos operários. Expunha livros, artigos e resenhas e palestras 
dogmáticas a ocorrerem em Braga. Aspecto que abria espaço para o ativismo católico 
da região do Minho. Aspecto que causou profunda impressão em Odilon Pedrosa 

Anos depois, já como diretor da Gazeta de Nazaré, em Pernambuco, mencionaria 
de forma enfática aquela publicação realizada na cidade minhota como exemplo de 
ação social a ser copiada e modelo de organização do jornalismo diocesano.  

Façamos como os bracarenses, que se defendem de forma organizada contra as 
seitas e vozes do mundo. Escrevamos num orgam ilibado e moderno, como o 



 

Almanaque Bracarense que tenho comigo. Desde os tempos de visita aos 
lusitanos. Usemos nossas penas de forma a ferir de morte o mundo profano, 
como eles o fazem (Gazeta de Nazareth 1931, p.2) 

 Também cópias do Diário do Minho, entregues diretamente das mãos do bispo de 
Braga quando da despedida dos mesmos para o Porto. Em passagem obscura, do 
Diário de viagem Odilon Pedrosa expressou satisfação. Quinta-feira. Estávamos então 
com a palavra do líder bracarence e seus frutos semanais  (Diário de Viagem 1927, 
p.41). 

Somaria-se àquela pastoral, uma série de obras que Odilon Pedrosa colecionou 
junto a sua biblioteca e que o mesmo, sempre que tinha oportunidade, referenciava 
em suas memórias ou na Gazeta de Nazaré. A existência de obras como Crítica a Crítica 
7, do padre português José Joaquim de Senna Freitas, em sua biblioteca, se deve a 
poucos, mas intensos dias passados no Porto, antes do retorno a Itália. 

Em sua trajetória intelectual, na construção de uma série de postulados que 
reproduziria ao longo de sua carreira, estava a percepção muito efetiva dos modelos 
instrucionais adversários da escola católica, absolvendo em seu metieu intelectual, 
postulados contra o protestantismo. Base religiosa que o padre, jornalista e diretor de 
ginásio, considerava uma das maiores ameaças ao modelo de escola católica. Assim 
leu, de forma ávida, a partir de Senna Freitas, que trouxe consigo, sobre as polêmicas 
que assolavam Portugal e o Porto e na qual bebeu argumentos apologéticos naqueles 
dias de estadia na cidade invicta. Em seu Diário, inclusive, faz inúmeras referências ao 
intelectual lusitano:  

(...) o grande padre dos Açores nos alerta sobre o grande mal de Winteberg. Nos 
conforta ao apontar o verdadeiro modelo de sociedade e que, penso, deve nortear 
a instrução. A ele devemos o tacape a brandir sobre a cabeça dos hereges em 
terras pernambucanas. Sejamos seus discípulos. Honremos a escola catholica, 
combatamos os preceitos heréticos (Diário de Viagem 1927, p.47). 

 Foi mesmo no Porto que Odilon Pedrosa expediria por correio uma cópia de 
Crítica a Crítica para a biblioteca da Pia Universidade Gregoriana .Obra que passaria 
a ser debatida no Bolletino Degli Studanti como consta na mansão ao intelectual 
português do 2 de outubro do (Bollettino Degli Studanti, 1927, p.3), e nas menções 
realizadas na Associação Beato Ignácio de Azevedo 8. 

A observar a quantidade de obras daquele intelectual, constantes em sua 
biblioteca, podemos mensurar a compreensão da questão da instrução protestante que 
se fixou em seu repertório combativo de crivo marcadamente romanizado. Em um dos 

                                                   
7 FREITAS, José Joaquim de Senna. Critica à critica. Porto, Livraria Portuense, 1879, p-10. 

8 Clube literário localizado no Colégio pio latino americano, em que Odilon Alves Pedrosa estava associado e no 

qual exercia atividades jornalísticas e intelectuais. 



 

livros de sua biblioteca se encontraria grifada, por exemplo, uma passagem marcante 
do olhar de (Senna Freitas, 1879, p.10) para a doutrina:  

Felizmente os protestantes são sempre melhores que o seu protestantismo, aliás, 
se fossem coerentes, deixavam a perder de vista as abominações da antiga Roma 
verberadas pelo chicote de Juvenal (...) mas esses taes são os protestantes de boa 
fé, os heresiachas que crearam a reforma foram os que mais largamente tiraram 
as consequências do principio da não necessidade das boas obras. 

Aquele outono de 1927, se manifestaria profícuo no aprofundamento e no fomento 
das posturas missionárias ultramontanas, que Odilon Pedrosa receberia como 
instrução para seu retorno ao Colégio Pio Latino Americano. Marcadamente, num 
Portugal onde o avanço do ideário protestante de instrução, por exemplo, se 
apresentava em expansão nos espaços urbanos (Afonso 2009, p-45). 

Aspecto que marcaria a lembrança do jovem padre e repercutiria em suas escolhas 
na escritura de inúmeros futuros artigos. Queira Deus que tal praga, que corrompe a 
alma, não tenha chegado tão forte a Pernambuco, como chegou ao Porto. É facto! 
Estamos em perigo. Anotaria a 10 de setembro. Impressão que usaria no combate ao 
protestantismo, e sua prática instrucional (Diário de Viagem 1927,p.49-50). 

Outrossim, a estadia no Porto, onde se instalaram numa pensão, segundo o (Diário 
de viagem 1927 p.50-53), também serviu de base para incursões pelas praças, 
confeitarias e livrarias da cidade onde se manifestavam acalorados debates, e onde 
Odilon Pedrosa adquiriu um importante acervo de livros, panfletos e revistas que 
manteve consigo, mesmo passados anos da visita. 

Entre algumas delas estavam: A Nova Geração de Diogo Pacheco D’Amorim; Do 
padre Senna Freitas: No plesbítero e no templo, Dia à dia de um espírito christão, e Os 
Nossos bispos do continente; O Christianismo e o progresso de António da Costa; O 
Catholico no século de João Bosco; Regras da Igreja na formação do clero de autoria 
de António Ferreira Pinto. Entre muitos outros.  

Livros que seguiram com Odilon, naquele tórrido ano de 1927. Primeiramente, 
rumo a Pia Universidade Gregoriana, e que, em seguida, passaram a ser usados no dia 
à dia do intelectual como esteio de seus artigos, crônicas e livros. Afinal, aquelas 
referências se tornariam por longos anos, fonte de embasamento para sua polêmicas 
com as lideranças intelectuais pernambucanas, logo que retornou ao Brasil.  

Somavam-se aquelas obras, ao acervo brasileiro e que seriam forte de consulta e 
uso constante na atividade jornalística de Odilon Pedrosa. O padre, aliás, e demais 
companheiros de viagem, retornaram a Itália por Lisboa, no dia 13 maio de 1927. 
Fixava-se na memória, nesse ítem, o que parecia ser, e era, uma missão cumprida: 
certa organicidade, a toda prova, para ser levada a Itália e ao Brasil. 

Era preciso, de alguma forma, referendar a passagem por terras portuguesas, que 
não fosse apenas a partir de seus escritos de viagem. Em Roma, o Bolletino Degli 
Studanti, em sua seção na língua portuguesa, assinalava, um mês depois: (…) e aqui 
chegaram, em boa hora, os padres brasileiros das terras lusas, de volta a Roma, e a Pia 



 

Universidade Gregoriana. Trazem no semblante, o ânimo da juventude combativa. 
Arautos da boa nova e da terra de Camões (Bollettino Deli Studanti 1927, p-8). 

Em dezembro de 1927, Odilo Alves Pedrosa era nomeado doutor em direito 
canônico pela Pia universidade Gregoriana de Roma, e retomava ao Brasil logo em 
seguida, para assumir atividades junto a Arquidiocese de Nazareth da Mata. Haviam 
se passado quatro anos de longas reflexões e estudo. Era chegado a boa hora. 
Escreveria numa das páginas fragmentadas de seu (Diário de Viagem 1927, p.56). 

Em Pernambuco, onde estaria vinculado a intelectualidade da cidade de Nazareth 
da Mata ,repercutiria o tempo de visita a Europa para expandir suas noções de 
militância. Levadas à cabo nos anos seguintes, à frente de Ginásios e periódicos, nos 
quais expunha o embasamento fixado na Sé Romana e na visita a Portugal. 
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RESUMO  

Trata-se de um estudo sobre a administração dos Grupos Escolares no Maranhão, 
o questionamento que mobiliza a investigação relaciona-se a compreender que 
práticas de administração escolar estavam presentes na atuação de diretoras de 
Grupos Escolares da região do Itapecuru-Mirim no estado do Maranhão, entre os anos 
de 1960 a 1970? Os municípios que compreendem a referida região são: Itapecuru-
Mirim, Vargem Grande, Presidente Vargas e Nina Rodrigues. Elegemos três Grupos, 
o primeiro deles localizado em Itapecuru-Mirim, é o Grupo Escolar “Gomes de Sousa”, 
cuja fundação ocorreu em 1946. O segundo é o Grupo Escolar “Santos Dumont”, 
datado de 1958, localizado no município de Vargem Grande. E o terceiro, é o Grupo 
Escolar “Santa Luzia” de 1970, situado em Presidente Vargas. Esse estudo é um recorte 
de uma pesquisa mais ampla, parte-se assim da experiência de duas diretoras, que 
atuaram na década de 1970 no Grupo Escolar “Santa Luzia”, no município de 
Presidente Vargas. O objetivo geral da pesquisa é analisar a atuação das diretoras dos 
Grupos Escolares a fim de compreender a organização dessas instituições a partir dos 
saberes e práticas destes sujeitos. Para a construção das trajetórias profissionais das 
diretoras requereu-se o enfoque metodológico da História Oral.  
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1. INTRODUÇÃO 

Neste texto, apresentamos considerações iniciais da pesquisa de doutoramento 
“Memórias de diretoras: práticas administrativas nos Grupos Escolares do norte 
maranhense, nas décadas de 1960 a 1970”. Os Grupos Escolares foram um modelo de 
organização do ensino primário que iniciou em São Paulo em 1893 e se disseminou no 
Brasil e, só foi substituído em 1971. No caso do Maranhão, sua institucionalização, que 
ocorreu em São Luís, capital do estado, em 1903, e nos demais municípios do interior 
em 1905. Estas instituições apresentaram mudanças na organização escolar, entre as 
quais, aparece a função de diretor e diretora e esse registro é encontrado, em 1919, no 
Regimento dos Grupos Escolares. 

Entre os objetivos da pesquisa destacam-se: conhecer o contexto histórico da 
educação nesse período; compreender o processo de implantação destas instituições 
nestas cidades; identificar as práticas de administração escolar e perceber os saberes 
e práticas destes sujeitos. 

Sustenta-se na metodologia da História Oral. Desse modo entende-se a memória 
oral como documento. Toda a instituição, tomada geográfica ou socialmente, tem um 
passado e, portanto, tem possibilidade de uma produção Histórica. Esse passado tem 
distintas possibilidades de ser organizado, interpretado, fabricado até, mas nunca é 
resgatado, porque não vem por inteiro, dele conseguimos apenas fragmentos porque 
as memórias orais ou escritas sofrem, de modo geral, processos de apagamento. Porém 
é possível reavivá-las, recompô-las e, levando-se em consideração lembranças e 
esquecimentos, construir uma História possível. 

Desse modo, esse estudo se constrói através de documentos orais e se fundamenta, 
entre outros, no conceito de “memória coletiva”. Esse conceito permite justificar a 
construção da História da administração escolar no interior do Maranhão articulando-
a ao contexto nacional. Segundo Halbwachs “a memória coletiva avança, no passado 
até certo limite, mais ou menos longínquo [...] para além desse limite ela não atinge 
mais os conhecimentos e as pessoas numa apreensão direta” (2004, p. 135). Quando 
existem memórias individuais sem pontos de contato entre elas, não existe 
possibilidade de História, os depoimentos não têm sentido senão em relação a um 
grupo do qual fizeram parte (Halbwachs, 2004).  

O texto apresenta considerações sobre a região onde se localiza o município; a 
seguir, alguns apontamentos sobre o ensino primário; por fim fragmentos das práticas 
administrativas ao lado de nossas apreciações. 
 

1.1 A MESORREGIÃO DO ITAPECURU MIRIM 

Ao tratarmos sobre a regionalização maranhense, os autores que nos apoiam são 
(Feitosa e Trovão, 2006). Para eles, a regionalização do Maranhão obedeceu a diversos 
aspectos teóricos e metodológicos que representaram determinados períodos da 
história do Brasil e maranhense.  



 

Segundo eles, a regionalização trata da divisão de um território em regiões e as 
primeiras divisões do território maranhense foram realizadas durante o Período 
Colonial, com a instituição em Capitanais Hereditárias. Em 1621, foi instituído o 
Estado Colonial do Maranhão, perdurando até 1652, quando foi extinto e suas 
capitanias consideradas autônomas. O Estado Colonial do Maranhão foi dividido em 
duas Capitanias Gerais, a do Maranhão e a do Grão-Pará. Em 1654, a divisão anterior 
foi restabelecida com a criação do Estado Colonial do Maranhão e Grão-Pará, com a 
capital em São Luís e incorporando a capitania do Piauí, que pertencia ao Estado do 
Brasil. Mas em 1751, foi realizada nova divisão, com a mudança de denominação para 
Estado Colonial do Grão-Pará e Maranhão, transferindo-se a capital para a cidade de 
Belém.  

Em 1772, o Estado do Grão-Pará foi dividido e deu origem aos estados do 
Maranhão e Piauí, com a capital em São Luís e do Grão-Pará, permanecendo a capital 
em Belém. O Estado do Maranhão e Piauí reunia as capitanias de mesmo nome e 
permaneceu até 1811, quando foi conferida autonomia à Capitania do Piauí e instituído 
o Estado Colonial do Maranhão, o qual recebeu a denominação para Estado do 
Maranhão, o que permaneceu até a independência. 

No período imperial, o Estado do Maranhão passou à denominação de Província 
do Maranhão, com a proclamação da República, foi restabelecida a denominação de 
Estado do Maranhão. Ao longo desse período da Colônia até a República, as divisões 
regionais que compartimentaram o território maranhense foram decorrentes de 
interesses político-administrativos. Durante a República, até o momento, apenas uma 
divisão regional teve caráter político, embora com justificativa técnica. Com tal 
motivação, o Estado do Maranhão foi dividido em 18 Gerências Regionais. 

Em âmbito federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dividiu o Brasil, 
em 1970 em macrorregiões, mesorregiões e microrregiões. O Estado do Maranhão foi 
dividido em 5 mesorregiões e 21 microrregiões geográficas. As mesorregiões são Norte 
Maranhense; Sul Maranhense; Leste Maranhense, Oeste Maranhense, Centro 
Maranhense.  

Em nossa pesquisa, tratamos de conhecer a realidade da mesorregião Norte e 
especificamente a microrregião do Itapecuru-Mirim, que compreende os municípios 
de Vargem Grande, Nina Rodrigues, Presidente Vargas e o município que nomeia a 
microrregião.  

O primeiro município onde localizamos diretoras de grupos escolares foi o de 
Presidente Vargas, criado em 9 de junho de 1964. Sua população em 1970 era de 6.264 
habitantes, sendo 660 no setor urbano e 5.604 no rural. Os principais produtos 
agrícolas eram arroz, milho, mandioca e feijão.(Cardoso, 2001) 

1.1.1 O ENSINO PRIMÁRIO NA REPÚBLICA: REFLEXÕES INICIAIS 

Nas primeiras décadas republicanas ocorreram várias reformas educacionais. No 
Distrito Federal, Benjamin Constant esteve à frente desse processo. A esse respeito, 



 

Veiga (2007) assegura que a legislação da escola pública primária, datada de 1890, 
estabelecia a gratuidade e a instrução laica, mas não a sua obrigatoriedade. A 
organização desse nível de ensino era em dois graus 

Muitos estados basearam suas reformas no modelo do Distrito Federal, mas em 
decorrência da descentralização federativa, houve modelos diferenciados e originais, 
como foi o caso de São Paulo conduzida pelo médico Caetano de Campos, quando o 
estado era governado por Prudente de Morais (1891-1894). Com base no estudo da 
autora supracitada, destacam-se os principais pontos da reforma ocorrida em 8 de 
setembro de 1892: divisão do ensino primário em dois cursos com quatro anos de 
duração, sendo estes o preliminar ou elementar (obrigatório para crianças de 7 a 12 
anos) e complementar; currículo enciclopédico e organizado de forma graduada. 

Mas em 1893, outra reforma empreendida por Caetano de Campos instituiu o 
grupo escolar, um modelo de escola primária que se disseminou no país e só foi 
substituído em 1971. Esse modelo de escola não foi implantado de maneira uniforme 
no Brasil, geralmente, eles surgiram nas grandes cidades e por muito tempo 
conviveram com outros tipos de escolas primárias, como as escolas singulares, escolas 
que funcionavam com apenas um professor em classe multisseriada. 

No caso do Maranhão, quem informa sobre a temática é Motta (2006), acerca de 
sua institucionalização, que ocorreu em São Luís, capital do estado, em 1903, e nos 
demais municípios do interior em 1905. Estas instituições apresentaram mudanças na 
organização escolar, entre as quais, aparece a função de diretor e diretora e esse 
registro é encontrado, em 1919, no Regimento dos Grupos Escolares. 

Ainda sobre a organização do ensino primário no Brasil, um dos autores que se 
dedicou a estudar a implantação desse nível de ensino foi Jorge Nagle (1974). Ele 
mostra que na Primeira República, houve um entusiasmo pela educação atrelado a 
mudanças que ocorreram na sociedade brasileira. O autor conclui que é nesse quadro 
de transformações, no âmbito econômico, político, social e cultural que se deve pensar 
a escolarização. A esse respeito, observa-se, portanto, que a escola terá um papel 
fundamental de transformação da sociedade brasileira. Nesse caso, o ensino passará 
por reformas que objetivarão civilizar a população e assegurar o progresso da 
sociedade. 

Nesse período, segundo o autor, a escola no Brasil, se transforma radicalmente, 
em seus objetivos, conteúdos e na função social. A escola primária se torna a 
instituição mais importante do sistema escolar brasileiro, tornou-se preocupação de 
políticos e intelectuais. Com isso, procurou-se difundir seu caráter obrigatório, pois 
por seu intermédio a massa se transformaria em povo, apontando para uma 
diminuição entre o “povo” e a “elite”. (NAGLE, 1974) 

Na tentativa de consubstanciar esse ideário, segundo o referido autor, ocorreram 
algumas reformas em âmbito federal e estadual. Alguns Estados superaram a União 
em termos de iniciativas reformistas. Ressalta-se que alguns deles transformaram seus 
sistemas escolares no campo do ensino primário, normal e profissional, enquanto isso 
a União moderava sua atuação no âmbito das reformas do ensino secundário e 
superior. 



 

Nosso interesse é o ensino primário, por isso, nos ateremos a discussão sobre o 
mesmo. Para tanto, apoiamo-nos no mesmo autor, quando destaca a realização da 
Conferência Interestadual de Ensino Primário realizada de 12 de outubro a 16 de 
novembro de 1921. O evento contou com a participação de representantes de diversos 
Estados e do Distrito Federal, entre suas proposições estavam a difusão e 
nacionalização do ensino primário. Entre as conclusões da Assembleia apontou-se 
para consagração do princípio da ‘missão constitucional” da União para intervir na 
difusão do ensino primário, a fim de combater o analfabetismo. Além do que, 
confirmou-se a competência da União em subvencionar as escolas primárias 
estaduais. 

Percebe-se que o entusiasmo pela educação, a luta pela difusão do ensino primário 
começa a render frutos. Nota-se que a Conferência supracitada contribuiu 
significativamente para que a União introduzisse mudanças no nível de ensino. 

Outras mudanças foram: criação do Departamento Nacional de Ensino e do 
Conselho Nacional de Ensino. Antes da existência do Departamento, desde o Império 
e em seguida na República, os assuntos educacionais foram atribuídos a uma 
repartição do Ministério do Império, depois do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores.  

O Departamento estava organizado em três seções: Conselho de Ensino 
Secundário e Superior, Conselho de Ensino Artístico e Conselho de Ensino Primário e 
do Profissional. Era de caráter consultivo e entre suas funções cabia dar parecer, 
examinar, propor, informar. Em síntese, o Departamento significou um passo na 
burocratização das questões educacionais. 

Ao lado das iniciativas federais para organização do ensino primário no Brasil, 
realizaram-se reformas estaduais e no Distrito Federal. Acerca disso, Nagle (1974) 
registra que entre o período de 1920 e 1929, a instrução pública nos Estados e no 
Distrito Federal sofre várias alterações, com a ampliação da rede escolar, melhoria da 
rede escolar implantada e criação de novas instituições. Mas uma grande diferença é a 
tentativa de substituir o modelo educacional pelos princípios da nova teoria 
educacional representada pelo escolanovismo.O autor nota ainda que a grande 
diferença entre a escola primária do final do Império e dos primeiros decênios 
republicanos se encontra na laicização do ensino. 

Outro aspecto que nos chama atenção nesse período são as reformas estaduais, 
mas dentre as várias que ocorreram nos Estados, nosso interesse recai sobre a reforma 
realizada no Estado de São Paulo por Sampaio Dória, por força da Lei nº 1.750, de 8 
de dezembro de 1920, e do Decreto nº 3.356, de 31 de maio de 1921, que a 
regulamentou.  

De acordo com Nagle (1974) a reforma paulista foi considerada o reflexo do ideário 
de republicanização da República, de sua democratização, de elevação intelectual e 
moral de amplas camadas da população, de formação de consciência cívico-patriótica. 

No caso do Maranhão, as mudanças ocorridas em outros estados também nos 
atingiram, uma delas foi a influência do escolanovismo. No regulamento geral do 
ensino aprovado pelo decreto nº 1.141, de 8.4.1927 as disposições incidiram sobre os 



 

ensino primário e Normal e os reflexos da Escola Nova foram assim identificados por 
Motta (2011):reformulação curricular da Escola Normal, com a substituição da 
história geral e da pedagogia por pedologia e história da educação; 

Medidas que também incidiram sobre a escola primária foram de caráter 
ideológico. Uma delas foi o higienismo, pois a escola imperial foi alvo de críticas dos 
médicos devido a sua falta de asseio, ao mobiliário inadequado. Por isso, foram 
introduzidas algumas mudanças: construção de novas edificações escolares higiênicas, 
como os grupos escolares, citado antes; introdução das disciplinas de higiene, 
ginástica e educação física. (VEIGA, 2007) 

Destaca-se também a divulgação dos valores eugênicos nos concursos de “robustez 
infantil”. Além disso, a reintrodução do conteúdo de educação cívica, pela 
obrigatoriedade do canto orfeônico, a partir da legislação de 1934. 

Ainda sobre o ensino primário, a Lei Orgânica de 1946, organizou este ensino em 
duas modalidades fundamental e supletivo. A primeira era para atender a crianças 
entre 7 e 12 anos e era subdividido em ensino primário elementar (quatro anos e 
complementar (um ano). Enquanto o supletivo tinha duração de dois anos e se voltava 
a jovens e adultos. (VEIGA, 2007) 

Ainda sobre o ensino primário, cabe destacar a Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 
1961. Ele consta no texto da Lei no Título VI “da educação do grau primário”, “Capítulo 
II”. No seu Art. 25 destaca-se que “o ensino primário tem por fim o desenvolvimento 
do raciocínio e das atividades de expressão da criança, e a sua integração no meio físico 
e social”. (BRASIL, 1961) 

Na Lei identifica-se referência ao diretor de escola no Título VII, Capítulo I, 
quando remonta ao ensino médio. Nesse caso o diretor deverá ser educador 
qualificado. 

Quanto a formação de diretor, nota-se no texto da Lei, no Capítulo IV sobre a 
formação do magistério para o ensino primário e médio, em seu Art. 52 e 55 

O ensino normal tem por fim a formação de professores, orientadores, 
supervisores e administradores escolares destinados ao ensino primário, e ao 
desenvolvimento dos conhecimentos técnicos relativos à educação da infância. 
Os institutos de educação, além dos cursos de grau médio referidos no artigo 53, 
ministrarão cursos de especialização, de administradores escolares e de 
aperfeiçoamento, abertos aos graduados em escolas normais de grau colegial. 
(BRASIL, 1961) 

Vimos o que a legislação aponta para o perfil do diretor de escola daquele período 
e onde deveria ocorrer sua formação. Mas passaremos a conhecer a experiência de 
duas diretoras do Grupo Escolar Santa Luzia, no município maranhense de Presidente 
Vargas. 



 

1.1.2 MEMÓRIAS DE DIRETORAS 

Como nos diz Scott (1999) o que conta como experiência é sempre contestável, 
portanto, sempre político. Assim, experiência não é a origem de nossa explicação, mas 
algo que queremos explicar. Nesse caso, iniciamos apresentando a primeira diretora 
do Grupo Escolar “Santa Luzia”, a professora Maria do Socorro Leite Sampaio, nascida 
em São Luís, capital do Maranhão no ano de 1950, fez o curso normal no Instituto de 
Educação do Maranhão no período de 1963 a 1969, em São Luís, sendo nomeada para 
exercer a função de diretora do Grupo Escolar supracitado no ano de 1970. Ao assumir 
o cargo, iniciou as atividades de organização da instituição, uma vez que o Grupo fora 
construído e inaugurado nesse mesmo ano, a primeira instituição escolar do 
município, pois até aquele momento, as crianças estudavam com as chamadas 
professoras leigas, que não possuíam o curso normal. Na localidade, essas aulas 
ficaram conhecidas por “Carta de ABC”, onde ensinavam-se os rudimentos da leitura 
e da escrita. 

O prédio recém-inaugurado continha a seguinte estrutura: quatro salas de aula, 
cantina, sala da diretoria, dois banheiros e um pátio, embora dintinguindo-se dos 
primeiros grupos escolares construídos em São Luís que gozavam de estrutura mais 
ampla, essa instituição ligava-se em alguma medida aos primeiros edifícios que foram 
construídos no início da República, pois como nos diz (Bencostta, 2005, p. 70) “a 
localização do edifícios escolares deveria funcionar como ponto de destaque da cena 
urbana”. 

O quadro de funcionários, naquele momento, era constituído, além da diretora, 
quatro professoras, todas normalistas, uma merendeira, que também realizava a 
limpeza, com auxílo das mães, professoras e diretora, pois a comunidade auxiliava, 
frequentemente, a diretora nas atividades da escola.  

Quanto ao funcionamento da instituição, o ano letivo iniciava em março e 
finalizava no início de dezembro, totalizando 180 dias letivo, em julho eram as férias 
docente. Só funcionava no turno matutino das 7 h e 30min às 11h.  

Quanto ao currículo haviam as seguintes disciplinas Língua Portuguesa, 
Matemática, Estudos Sociais, que eram História e Geografia, e Ciências. Os estudantes 
recebiam apenas o livro didático de Língua Portuguesa, para as demais disciplinas 
apenas a professora possuía o livro, que por sua vez, preparava as lições. Segundo, a 
diretora citada nos contou, a metodologia de ensino da leitura se dava pelo ensino das 
letras, leitura das sílabas, palavras e frases. As turmas eram formadas em média por 
30 alunos, mas quando havia maior procura, chegava-se ao número de 50, alguns deles 
desistiam no meio do ano letivo, para acompanharem seus pais no trabalho da lavoura. 
O que segundo a diretora se constituiu em um grande desafio para o seu trabalho, a 
fim de enfrentar esse problema, uma das táticas foi a organização de atividades festivas 
na escola para atrair e manter os (as) alunos (as) Entre as atividades desenvolvidas 
pela escola, destacam-se o desfile em comemoração ao dia 7 de Setembro, segundo a 
diretora, toda a escola, junto com as famílias empenhavam-se nessa atividades. Em 
suas palavras:  



 

Então, a gente sempre fez o bonito para Presidente Vargas, o desfile tudo, de 
acordo com as nossas posses, os instrumentos, só não tínhamos corneta, mas os 
tambores nós tínhamos, feitos pelos pais de nossos alunos, os pais faziam os 
instrumentos, de couro, de não sei o que, nada se comprava, tudo eles faziam, e 
fazíamos um desfile muito bonito, muito bonito. (Sampaio, 2016) 

Ao findar sua participação na administração dessa escola em 1977, o cargo foi 
ocupado pela professora Maria do Nascimento Ferreira Abreu, nascida no dia 15 de 
junho de 1949, também em São Luís. Cursou o magistério na Escola Luís Viana, em 
São Luís, concluído em 1970. No ano de 1971, à convite de uma amiga, a professora 
Maria, também conhecida no município de Presidente Vargas, por “Maria Professora”, 
foi trabalhar nessa cidade, no Grupo Escolar, no qual se tornaria diretora, à convite do 
prefeito que vencera as eleições no ano de 1977, estando à frente da escola até 1979. 
Ela nos relata que continuou as atividades iniciadas pela diretora anterior. Ressalta 
com grande entusiasmo o período em que esteve na direção do Grupo. As diretoras 
observam que participavam desde o planejamento escolar, junto com a professoras, 
que era realizado mensal e quizenalmente, além disso, orientavam às professoras no 
processo de ensino e aprendizagem, na aplicação das normas disciplinares, na 
organização das questões financeiras, à exemplo do Caixa Escolar, orçamento formado 
pela contribuição dos pais. Nas palavras das diretoras administrar era:  

Primeiro para ser diretora tem que ser professora, ler muito, se profissionalizar 
através do magistério que ela fez, ela precisa estudar, para se profissionalizar para ser 
diretora, porque uma direção de escola não é só o nome não, é uma atividade muito 
fina, uma diretora de escola ela tem que saber as normas e as leis educacionais dentro 
da escola. (Sampaio, 2016)  

Como professora você é responsável só pela sala de aula, como diretora, você deve 
conhecer todos os funcionários. Depende muito dos funcionários e do diretor. Porque 
para o diretor administrar bem uma escola, ele deve ser querido pelos professores, 
pelos funcionários, pelos que trabalham, os operacionais. (Abreu, 2016) 

1.1.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da relação das mulheres como profissionais da educação, na posição de 
professoras ou diretoras, permite verificar que em seu exercício profissional, elas 
produzem saberes. Nesse sentido, o saber é o que se pode chamar de uma prática 
discursiva; é também, o espaço onde o sujeito pode tomar posição para falar dos 
objetos que se ocupa em seu discurso. Para Foucault (2005), há saberes que são 
independentes das ciências. O saber não está contido somente em demonstrações; 
pode estar também, em ficções, reflexões, narrativas, regulamentos institucionais e 
decisões políticas.  

Para se apreender estes saberes é necessário analisar as práticas das diretoras, e 
essa será apoiada em Certeau (2007), pois, segundo ele, o estudo das práticas comuns 
permite o encontro de experiências particulares. 
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RESUMO  

O presente artigo aborda as mobilizações de professoras, materializadas nas greves 
do magistério público estadual do Rio Grande do Sul, no período compreendido entre 
1979 a 1990. Para isso, foi escolhida a Escola Estadual General Flores da Cunha, em 
Porto Alegre, entre outros motivos pelo intenso envolvimento dos docentes nos 
movimentos grevistas. A partir desse lugar, a pesquisa elege como principal corpus 
documental narrativas de memória de professoras da escola em questão que aderiram 
total ou parcialmente às greves dos anos 1979 e 1990. A metodologia da pesquisa é a 
História Oral, desenvolvida a partir de entrevistas. Importa dizer que a investigação 
procura contextualizar as narrativas de memória em suas interfaces com o momento 
político vivido no país, especialmente, no Rio Grande do Sul. A abordagem da 
investigação não perde de vista as transformações ocorridas no magistério público 
diante políticas públicas vigentes, destacando o papel do Centro dos Professores do 
Estado do Rio Grande do Sul – CPERS - sindicato. 
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INTRODUÇÃO  

MEMÓRIAS DE PROFESSORAS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - UMA ESCOLA 
EM GREVE -. 

A pesquisa está inscrita no campo da História da Educação, que, além de propor 
uma análise e reflexão sobre o processo educativo e escolar, pelo qual a humanidade 
elabora a si mesma, também possibilita uma visão mais alargada do fenômeno 
educativo, procurando fornecer aos educadores um conhecimento do passado coletivo 
da profissão, auxiliando na formação de uma cultura profissional.  

Proponho aqui algumas reflexões em que as pessoas percebam-se como sujeitos 
de um passado/presente escolar, evitando que fiquem no esquecimento. Como afirma 
Nóvoa (1997, p.67) a História da Educação traz consigo o “estatuto da marginalidade” 
no sentido de que é preciso ouvir os agentes educativos da transformação, ouvir os 
atores, aqueles que foram sujeitos.  

O lócus desta pesquisa é o I E Gen. Flores da Cunha. Sua escolha está relacionada 
a alguns fatos: primeiramente meu envolvimento profissional com a escola por 26 
anos, o que me permitiu assistir, como professora, o processo desencadeado dentro da 
escola, dos longos períodos de paralisações e das sucessivas greves. Às vezes não tão 
longas, mas quase um permanente estado de greve. Em segundo lugar, perceber que 
com o passar do tempo muitas memórias iam se perdendo, com as aposentadorias, os 
afastamentos, os ritmos da vida, enfim. Como diz Ginzbug (O queijo e os vermes, p.9): 
“De vez em quando as fontes, tão diretas, o trazem muito perto de nós: é um homem 
como nós, é um de nós”. Como as professoras e seu cotidiano na escola pública, no 
fazer diário pela educação e profissão. Assim o IE esteve muito perto de mim e pela 
sua trajetória na educação da sociedade gaúcha, de muitas pessoas – alunos, 
funcionários e professoras que compartilharam essa contemporaneidade.     

A história da educação no Rio Grande do Sul e de Porto Alegre se confunde com a 
história do IE. A Escola Normal da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul foi 
instituída a 5 de abril de 1869 pelo Regulamento do Curso de Estudos Normais, 
baixado pelo Presidente da província Sr. Antônio da Costa Pinto e Silva (...). O Curso 
da Escola Normal era inicialmente de dois anos (...) (IE, Revista, 1969,p. 17). O projeto 
da escola tramitou desde 1860 concretizando-se em 1869, originalmente a Escola 
situou-se no centro de Porto Alegre. 

O Instituto de Educação foi à vitrina das escolas estaduais, onde políticos e atos 
políticos dos governos estaduais interferiam diretamente. Louro, Guacira. (1987 p.13) 
afirma:  

  "Sendo uma escola oficial, ligada ao estado, localizada na capital, e tendo como 
seus dirigentes pessoas de confiança do governo, nela é possível perceber 
expressivamente as mudanças políticas do Rio Grande do Sul e do país. Para ela 
também se canalizam os esforços e apoios no sentido de que se possa acompanhar 
novas ideias e processos pedagógicos que surgem".  



 

Nesse sentido havia um olhar mais próximo entre o Instituto de Educação e os 
governos que sucediam no Estado. O que em alguns momentos se materializava no 
sentido de ser o Instituto visto pela sociedade, por um lado uma escola de notória 
vanguarda educacional, pedagógica – nesse sentido modelo - mas por outro uma 
escola conservadora no que se refere aos movimentos políticos e sociais.  

O recorte temporal da pesquisa foi feito em razão de ser o período - 1979/1990 - 
de intensa mobilização do magistério estadual gaúcho, na sua luta histórica por 
melhores salários, conquista e manutenção do plano de carreira e, por fim, de busca 
por uma educação de qualidade, pautada por critérios pedagógicos e de participação 
dos professores na sua construção. Como afirma Bulhões, Abreu (1992, p.15) 
"aprendendo que a valorização profissional depende de sua luta, rompendo a ideia do 
Magistério como sacerdócio". 

É no rastro dessas memórias que caminha essa pesquisa. Memórias de professoras 
do Instituto de Educação que viveram as greves das décadas de 1979 e 1990. Que 
tiveram boa parte de sua trajetória profissional numa Escola em que a professora 
tinha um status de - Mestra-, autoridade e posição social de reconhecimento (décadas 
de 1950/60). Mas que, ao longo dessas mesmas décadas e ainda a década de 1970, vira 
gradativamente a realidade do magistério e da educação mudar. A partir de 1979 
ocorre a primeira greve do magistério do RS. Essa nova geração de professoras, 
reivindica, atua e participa como categoria profissional, no contexto de um país que 
viveu a ditadura civil militar iniciada na década de 1960 e que no final de 1970 começa 
a sentir a abertura política e os novos ventos da democracia.   

Evocar essas reminiscências, que ocorrem desde a “internalidade”9 da escola, até 
as grandes manifestações públicas do magistério estadual como caminhadas, 
assembleias, canções e palavras de ordem. São as reminiscências dessas professoras, 
pessoas comuns, que guardadas na memória, emergem nas evidências orais.  

A pesquisa aqui proposta com professoras do IE toma a memória como documento 
e a História Oral como metodologia. Buscando evitar assim o esquecimento, a 
invisibilidade desses sujeitos, anônimos, infames “todas essas vidas destinadas a 
passar por baixo de qualquer discurso e desaparecer sem nunca terem sido faladas só 
puderam deixar rastros...” Foucault (2003 p.203-222). 

A metodologia utilizada para essa pesquisa é a História Oral que possibilita a 
construção de documentos para registrar, através de narrativas induzidas e 
estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a História. Essas fontes são 
entendidas, em suas várias dimensões, factuais, temporais, espaciais, conflituosas, 
consensuais. A História Oral se nutre da memória, entendendo que a memória é uma 
construção sobre o passado, sempre atualizada e renovada no tempo presente e 
referenciada na realidade material.  

                                                   
9 “internalidade” das escolas – para esse conceito ver Stephanou, Bastos. História, Memória e História da 
Educação. Ed. Vozes, 2005. No sentido de cotidiano da escola. 

 



 

O momento histórico escolhido está vinculado às mudanças políticas e sociais do 
país no final da ditadura civil militar (1979/85) e aos apelos populares à construção da 
cidadania. Tendo uma de suas expressões, a necessária sindicalização de todos os 
trabalhadores; tempo em que as greves no ABC paulista ecoavam em todo o Brasil. Era 
o momento da reorganização popular e embora essas professoras, que tiveram sua 
formação numa Escola Normal ou secundária – Clássico ou Científico – nas décadas 
de 1960/1970 e viveram em tempos de ausência dos direitos civis (1964/1985), elas 
agora se inseriam numa luta pela profissionalização do professor na categoria de 
trabalhador: as trabalhadoras em educação.  

Os ventos da democracia também foram sentidos no IE e há todo um histórico de 
participação de seus professores, como lideranças do magistério nos quadros do 
CPERS (Centro de Professores do Rio Grande do Sul) e nas lideranças de greves, 
passeatas e atos públicos nos movimentos dos professores nas décadas de 1979/1990. 
Desde a primeira greve o Instituto de Educação atendeu aos apelos de paralisação e 
adesão ao movimento do CPERS.  

O IE, assim como outras escolas de grande porte, teve papel relevante, 
desempenhado por seus professores e alunos, na condução das greves do magistério 
estadual. Muitas reuniões dos grevistas ocorreram nos auditórios do Instituto de 
Educação, não apenas por ser ponto central favorável para deslocamentos das 
professoras, como pela sua história diante da comunidade porto alegrense, uma escola 
centenária de visibilidade nacional. O IE teve muitas razões para ser uma das âncoras 
das greves entre elas: ser uma Escola de referência na formação de professoras no 
Brasil, por ter abrigado, ao longo de seus mais de 100 anos de existência, o que se 
chamou de elite da educação - de seus quadros saíram secretárias de educação, 
educadoras eméritas, alunos de visibilidade nacional10.     

A sociedade gaúcha, ainda não esqueceu esse movimento do magistério que 
marcou as gerações de alunos e suas famílias nas décadas de 1979/1990.  Certamente 
um movimento não isolado da sociedade, mas contextualizado como parte da 
reconstrução nacional da cidadania, após os anos de perda dos direitos civis entre 
1964/1985.  

A geração de 1979/1990 será de uma professora sindicalizada! Duque (1995) 
destaca:  

"A greve de 1979 foi um marco histórico na trajetória da categoria. Em primeiro 
lugar porque deu inicio ao desmonte da imagem do magistério como sacerdócio, 
onde o professor era (ou deveria ser) imune às péssimas condições salariais e as 
dificuldades de trabalho. Em segundo lugar, marca a cristalização do processo, 
já iniciado em meados de 1970, de sindicalização do CPERS, alguns indícios dessa 
                                                   

10 Refere-se aos alunos e professores do Instituto de Educação que se destacaram em cargos públicos ou 
receberam títulos de professores eméritos.  



 

sindicalização seriam, por exemplo, a utilização de um comando de greve e a 
realização constante de assembleias deliberativas". 

 
Escutar essas narrativas das professoras que engrossaram as fileiras dos 

movimentos grevistas traz à existência as pessoas comuns que como nos afirma 
Foucault (2003), "existências destinadas a passar sem deixar rastros"; "as falas breves 
e estridentes que vão e vêm entre o poder e as existências as mais essenciais, sem 
dúvida, são para estas o único monumento que jamais lhes foi concedido; é o que lhes 
dá, para atravessar o tempo, o pouco de ruído, o breve clarão que traz até nós". 

Essas professoras anônimas, que para além da sala de aula participaram dos 
movimentos reivindicatórios como coadjuvantes - nas assembleias de núcleo, 
acampando nas praças, fazendo e vendendo alimentos para os fundos de greve, 
confeccionando cartazes, assinando pontos e listas paralelas, usando, muitas vezes, 
seus próprios recursos em atividades coletivas, viajando do interior para a capital para 
participar de assembleias etc. A memória dessas professoras constitui-se em 
documento proporcionando outras perspectivas de conhecimento do passado.  Desse 
modo, a História Oral possibilita certo afastamento da documentação de caráter 
oficial.   

Afinal, elas saíram da sala de aula e foram para as praças e estádios de futebol, ou 
ginásios, para participar de assembleias da categoria, respondendo ao chamado do 
sindicato, entendendo que aquele era um momento importante para a educação. Ouvir 
suas experiências, conhecer sua visão do movimento grevista, seu entendimento de 
perdas e ganhos, para além das manchetes dos jornais, das estatísticas econômicas, 
das avaliações sindicais.  Evocar essas memórias de professoras, que de dentro de uma 
Escola Normal secular, como o Instituto de Educação Gen. Flores da Cunha de Porto 
Alegre, são também ouvir esses agentes da transformação social e política de seu 
tempo. Período, também, marcado por grandes greves nacionais de diferentes 
categorias de trabalhadores e mobilizações de professoras que passariam a 
denominar-se – trabalhadoras em educação.   

Outro olhar nos é dado sobre greves, a partir das memórias daquelas que as 
viveram na sua intensidade, mobilizando-se para o movimento. Um olhar que até 
agora só ficara evidente a partir das manchetes da grande imprensa escrita, dos 
sindicatos representantes da categoria dos professores ou mesmo dos governos 
envolvidos.  

Ao propor um trabalho a partir das memórias dessas professoras, tratamos de 
subjetividades, o lembrar e o esquecer a um só tempo. E além das memórias 
individuais, emerge a memória coletiva de professoras, uma vez que a memória é 
difundida e alimentada na convivência com outros (Bosi 2003).  A memória, como 
afirma Halbwachs (2004), é o terreno movediço que distingue lembranças “reais” de 
lembranças “fictícias”, que acabam por se confundir e completar.  As instituições 
educativas e seus sujeitos possuem memórias e essa pesquisa pretende evocar essas 



 

memórias de professoras do Instituto de Educação Gen. Flores da Cunha sobre as 
greves do magistério público estadual no período entre 1979/1990.  

Nesse sentido, essa pesquisa que tem a História Cultural como sua vertente teórica, 
nos permite um "novo olhar" sobre a História, como o de uma narrativa construída, 
tecida como uma trama pelo historiador.  A História Cultural possibilita acesso ao 
passado através da sensibilidade do individuo, tratando das subjetividades da vida.  

A pesquisa em História da Educação, na perspectiva da História Cultural, tem a 
riqueza da interdisciplinaridade, da não hierarquização das fontes, problematizando 
temas/objetos da educação, a partir das memórias e não apenas do documento escrito.  

A História da Educação, esse campo da História Cultural, não é uma ciência à 
parte. Ela trata de questões relativas à produção do conhecimento e a compreensão 
dos fenômenos educativos. Não apenas das instituições escolares, das políticas 
educacionais, mas dos atores educativos, que muitas vezes ficam no esquecimento. 
Como, por exemplo, conhecer os sentimentos dessas professoras de dentro das escolas 
em greve? Como reagiam as manchetes dos jornais, muitas vezes nada favoráveis ao 
movimento grevistas, aos debates dentro da escola, a sala dos professores como um 
lugar de refúgio. Como saber se não pela evocação das memórias dessas professoras?  

Ao entrevistar professoras que vivenciaram, nas décadas de 1979/1990, as greves 
do magistério no RS, encontram-se nas suas narrativas, na dinâmica da vida pessoal 
atravessadas pela memória coletiva, pelo processo coletivo. Nossas lembranças, 
portanto, permanecem coletivas. Nós sempre temos conosco e em nós uma quantidade 
de pessoas, e essas pessoas tiveram lembranças em comum comigo. De acordo com 
Halbwachs:  

 "É necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou noções comuns 
que se encontram tanto no nosso espírito como no dos outros... nossas 
lembranças permanecem coletivas, elas nos são lembranças pelos outros"...  
(2004, p39)  

As nossas lembranças são coletivas, outras pessoas tiveram lembranças em comum 
comigo e construíram comigo lembranças, por essa razão elas me ajudam a lembrar, 
me possibilitam um melhor recordar e momentaneamente adoto seu ponto de vista, 
tenho em mim muitas ideias e maneiras de pensar que não construí sozinha, mas me 
encontro em contato com o grupo do qual participei.   

Entre os critérios considerados como relevantes para definição das potenciais 
entrevistadas, está sua ativa participação (mobilizada ou não) no processo histórico 
em questão: o movimento grevista do magistério no RS, como testemunhas dos 
acontecimentos. A evocação do passado é o substrato da memória, salvando-o do 
esquecimento e da perda.      

Como metodologia de pesquisa, a História Oral, busca captar o passado se 
constituindo num espaço vivificador da relação entre história, memória e identidades. 
São vozes do passado, através da memória, que vivificam, transformam e se 
aproximam através de fragmentos de lembranças. Nesse processo de recordar, 



 

constituem-se a dinâmica das trajetórias individuais e coletivas. Não perdendo de vista 
a afirmação de Alistair Thomson (2001, p. 86) "que compomos nossas memórias para 
dar sentido à nossa vida passada e presente".  

Neste estudo, a memória é a principal fonte dos depoimentos, possuindo infinitas 
variáveis - temporais, topográficas, individuais, coletivas. Revelam e produzem 
lembranças, às vezes, protegendo/ocultando, dores/traumas de forma inconsciente, 
mas sempre carregadas de emoções, como um processo de recordação, de 
reconstituição dinâmica com ênfases, lapsos, esquecimentos e omissões, daquilo que 
se formou a partir do olhar de cada um dos entrevistados. A memória não é um simples 
ato de recordar, ela está profundamente ligada à existência, a integração da 
experiência de vida ao presente. Esse movimento da memória nos faz ressignificar e 
atualizar o passado, nele encontramos nossas raízes e um sentimento de identidade.  

Há uma interligação entre a História, tempo e memória.  Mas o tempo da memória 
ultrapassa o tempo da vida individual, pois ela se nutre de lembranças de família, 
músicas, histórias registradas e escutadas. Dessa maneira, é possível entender a 
História Oral como um procedimento integrado a uma metodologia que privilegia a 
realização de entrevistas com pessoas que participaram de processos históricos ou 
testemunharam acontecimentos no âmbito da vida privada ou coletiva.     

Assim, memória, identidades, História estão sempre presentes na produção de 
fontes orais. Onde os sujeitos, de forma individual ou coletiva tecem a História, 
construindo identidades, dando significado e ressignificando a vida, as experiências, 
numa construção permanente de laços, tecituras, de sentimentos de trajetórias vidas, 
em que são compostas as memórias.  Relembrar, revisitar as memórias atualizando o 
tempo passado, tornando-o vivo e cheio de significados no presente.  

Escutar essas narrativas, das professoras que engrossaram as fileiras dos 
movimentos grevistas, anônimas, que para além da sala de aula participaram dos 
movimentos reivindicatórios como coadjuvantes - nas assembleias de núcleo, 
acampando nas praças, fazendo e vendendo alimentos para os fundos de greve, 
confeccionando cartazes, assinando pontos e listas paralelas, usando, muitas vezes, 
seus próprios recursos em atividades coletivas, viajando do interior para a capital para 
participar de assembleias etc..  

Evocar essas memórias de professoras de dentro de uma Escola Normal secular, 
como o Instituto de Educação Gen. Flores da Cunha de Porto Alegre, é ouvir esses 
agentes da transformação social e política de seu tempo. Afinal, elas saíram da sala de 
aula e foram para as praças e estádios de futebol, ou ginásios, para participar de 
assembleias da categoria... Ouvir suas memórias é conhecer sua visão do movimento 
grevista, seu entendimento de perdas e ganhos, para além das manchetes dos jornais, 
das estatísticas econômicas, das avaliações sindicais.   

 
MEMÓRIAS DE PROFESSORAS – GREVE DE 1987 - ACAMPAMENTO NA 
PRAÇA  



 

Os depoimentos a seguir foram tomados a partir das memórias orais de 
professoras do Instituto de Educação General Flores da Cunha de Porto Alegre. Todas 
as professoras entrevistas viveram intensamente o período pesquisado de 1979/1990 
quando as greves do magistério público estadual do Rio Grande do Sul deixaram o 
estado num constante alerta pela educação. São mulheres com mais de sessenta anos 
e maioria delas ingressou no Instituto de Educação antes mesmo da emblemática 
greve de 1979 a maioria vivenciou no IE a greve de 1987. 

As narrativas de memórias dessas professoras são o objeto dessa pesquisa, suas 
experiências nos movimentos grevistas vividas nessa escola. A investigação está 
especialmente interessada nos sentidos e significados atribuídos pelas narradoras as 
suas diferentes experiências nas greves do magistério público estadual, nos modos 
como hoje compõem suas reminiscências, nas lembranças e nos esquecimentos que 
ativamente construíram quando provocadas a narrá-las nos eventos das entrevistas.  

A escolha das entrevistas está relacionada ao episódio de “dormir na Praça”. 
Muitas mais entrevistas foram realizadas sobre as greves do magistério gaúcho no 
período entre 1979-1990, mas as reproduzidas a seguir foram especialmente as das 
professoras que vivenciaram o “acampamento na Praça da Matriz”, ou porque 
dormiram na Praça ou se envolveram de alguma forma com o acampamento da 
Praça11, trazendo suas marcas na memória. 

Os pseudônimos utilizados foram nomes de flores para guardar a privacidade das 
entrevistadas. 

  
AS ENTREVISTAS  

E o passado uma invenção do presente. Por isso é tão bonito sempre, ainda 
quando foi uma lástima... A memória tem uma bela caixa de lápis de cor. 

(Quintana, 2006, p. 159) 

De acordo com as orientações de Nadir Zago (2003) a proposta adotada foi de 
“entrevista compreensiva”, ou seja, sem uma estrutura rígida podendo suscitar 
diferentes caminhos. Apresentei às entrevistadas uma espécie de roteiro da entrevista, 
com objetivo de que se situassem e tranquilizassem quanto aos assuntos e temas do 
encontro.  

As professoras entrevistadas foram convidadas a “voltar atrás no tempo”, a 
memória começa então uma operação para reconstruir vivencias e marcas do passado. 
Algumas demonstraram ansiedades, ausências, silêncios e risos. Outras até um certo 
descaso, como que não se importando muito e dando aquele período de greves como 
“um caso passado”.   

                                                   
11 Professores montaram de forma surpreendente barracas na Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini, a 
greve teve muitas estratégias surpresa e essa foi uma delas. Essa greve durou 96 dias sendo a maior de todas as 
greves do Cpers. 



 

Foram usados como evocadores de memórias fotos das greves e principalmente da 
greve de 1987 na Praça da Matriz que durou 96 dias, foi também chamada “a greve 
grandona”! As professoras também tinham suas lembranças materializadas! 
Procuraram e trouxeram fotos tiradas por elas das barracas, crachás confeccionados 
com o dizer: Professor do IE em greve! 

As entrevistadas trouxeram a situação da greve como de instabilidade e 
insegurança com relação à estabilidade no emprego, assinatura de ponto ou “pontos 
paralelos” como chamavam na época. Também apreensão em relação a um possível 
corte de salários o que acarretaria, para algumas, dificuldades financeiras na família.  

Uma das entrevistadas Margarida, recordou então de uma antiga cooperativa dos 
funcionários públicos: “Então disse para meu marido: quem sabe a gente vai lá pra ver 
e se der a gente compra alguma coisa, mantimentos, pois era descontado em folha para 
pagar quando os professores recebessem, estava bem pobre em relação ao que eu 
conhecia de quando criança, mas na época da greve foi útil” (entrevista 2015). 

Ao recordar a greve de 1987, Flora logo lembrou que embora o IE fosse 
conservador e tradicional o comando de greve formado na escola nunca foi somente 
de pessoas conservadoras politicamente, sempre havia na composição pessoas 
militantes e as mais tranquilas, tinha pessoas mais radicais politicamente o que gerava 
bastante conflito, sempre tinha correntes diferentes, militantes do PT, pessoas bem 
ativas e o comando acabou sendo sempre mais ou menos os mesmos, o comando não 
variava muito. Participavam do comando a presidente do grêmio do Instituto na época 
da sua gestão, em geral pessoas avançadas, mais radicais, mas que se posicionavam e 
alguns deles até em algum momento dividiam com o comando informações 
privilegiadas, como por exemplo, a do acampamento na Praça da Matriz. Nessa greve 
grandona (1987) aconteceu um acampamento e ficamos sabendo antes! Ela (uma 
pessoa ligada ao comando) numa reunião de núcleo no Cpers, disse que ia acontecer 
um acampamento, mas avisou: Não falem nada porque é bem secreto ainda. Estava 
tudo planejado e foi assim de uma hora para outra levantaram as barracas! Fui do 
comando no mínimo em três greves, não me classifico como ativista, mas as pessoas 
tem uma imagem minha de muito compenetrada, e acho que é por isso que eu era 
escolhida, sou muito crente, muito bem mandada (risos). 

Também acampei na Praça, lembra Flora. Tínhamos que ficar sempre alguém na 
barraca, pois a Brigada ameaçava derrubar, então tinha que ter gente sempre. Em uma 
das noites que passei lá com outros colegas me lembro de que chovia que era um 
horror! A gente tinha que levantar de dez em dez minutos para tirar água da barraca 
era julho e muito frio! Eu fiquei mais de uma noite. Mesmo assim não dá pra tirar o 
lado da festa, as pessoas se congregavam, faziam lanche, descontraíamos um pouco 
daquela tensão. Os bares da volta agradeciam o faturamento, mas também éramos o 
pavor da vizinhança (risos). (entrevista 2015) 

Dália fazia doce e vendia na Praça da Matriz, assim ajudava a arrecadar dinheiro 
para o fundo de greve, mas não fui dormir na praça – disse ela - porque tinha as 
crianças pequenas. Cada um colaborava como podia. (entrevista 2015) 



 

Observa-se que questões políticas e partidárias estão presentes na fala das 
professoras. Entre as razões para que eclodisse a greve em 1987 está o 
descumprimento, por parte do governador Pedro Simon, de um acordo firmado com 
os professores no governo anterior (1982-1986, PDS), ainda no final do período da 
ditadura (1964-1985), que determinava o ganho de 2,5 salários mínimos para toda 
categoria dos professores estaduais. Houve uma crescente crise no relacionamento 
com o governo eleito (PMDB, 1986-1990), na prática apesar do discurso democrático 
ele se mostrou autoritário. Com receio de perder mais algumas conquistas a única 
saída foi à greve. Essa greve está contextualizada no movimento reivindicatório 
iniciado em 1979 pelo magistério gaúcho. 

Por essa razão, recorda a professora Lilian, no governo do Simon (1986 – 1990) 
havia até um pacto entre as professoras: Nunca mais comprar na loja de propriedade 
da família do então governador... (risos). Participei como grupo, não como liderança. 
Confeccionava material; ia sempre às passeatas e em todas as atividades grevistas. 
Dormi na praça! Usávamos o banheiro da Assembleia Legislativa que ficava em frente 
á Praça! Passávamos atravessando a rua! Conta Lilian, com um certo orgulho e sorriso 
nos lábios! Lembra que precisava fazer inscrição para dormir na Praça. Até pensei em 
levar os meus filhos, mas na noite em que fui escalada para dormir chovia muito! 
Passamos a noite tirando água da barraca! (entrevista 2015) 

Hortência considerava-se uma professora engajada, ativista mesmo! Dormiu 
quase todas as noites na Praça! Lembro-me de como era difícil achar alguém para 
dormir na barraca, lembro que eu sempre dormia lá com outras colegas que também 
se dispunham.   Professora de artes, muitas vezes usou grafites, ou como ela diz - ainda 
não se chamava “grafitar”. Eu fiz um desenho da sineta e fomos grafitar pela cidade, 
éramos seis pessoas no carro de uma colega. Lembra-se de como soube do sigiloso 
acampamento na Praça da Matriz.  “Fui avisada antes numa reunião do Comando de 
Greve que haveria um ato surpresa”.  Fomos para a caminhada e paramos de frente 
para a Praça (eu e uma colega) a outra colega ficou de costas e não sabia de nada, conta 
ela sorrindo. Então tinha uma palavra chave que o presidente do Cpers, ia dizer... (não 
lembro a senha! sorrindo novamente) quando ele disse a palavra... imediatamente as 
barracas se instalaram! Aquilo foi bárbaro! Não vou esquecer! (entrevista 2015) 

Continua Hortência, cheia de lembranças dignas de serem comentadas! “E o 
Instituto sem barraca”! Não tinham barraca! Aquilo foi uma vergonha para os 
professores do Instituto que se sentiam tão politizados! Tão metidos! Tão não sei o 
quê? Ai uma colega conseguiu uma barraca com o ex- marido e como fazer para 
montar? Porque a Brigada estava cuidando, mas conseguimos! Mas ela ficou com a 
entrada para fora da Praça, contou sorrindo! Então o Instituto começou a participar. 
(entrevista 2015) 

Outra coisa importante lembra Hortência, foi que essa greve mexeu com a cabeça 
das pessoas, com os porto-alegrenses. Aquela zona ali da Rua Duque de Caxias, do 
centro, os moradores passaram a ir muito para Praça. Passavam por ali de manhã, de 
noite, se sentiam seguros na Praça, interagiam com os professores e diziam: é tão bom 
vir na Praça agora está cheia de gente! Artistas plásticos vinham à Porto Alegre e iam 



 

lá conhecer o acampamento, se encantavam com a organização e como conseguíamos 
reivindicar daquela maneira. Aquilo foi exemplo para o resto do Brasil, na época foi 
inusitado! 

Hortência conta que uma turma substituía outra na barraca, as barracas nunca 
ficavam sozinhas! A Brigada podia desmanchar! Aquele comando de greve tinha 
pessoas muito inteligentes para fazer aquela organização. Lembra que à noite os 
colégios faziam jantas nas barracas (o Instituto nunca teve). O café da manhã com 
cucas trazidas pelos professores da região das colônias alemãs! Doces e pães de outro 
mundo!  Hortência fala de momentos difíceis na Praça: o cansaço começa a vencer as 
grevistas...  

Era muito desconforto! Não sei bem quanto tempo durou esse acampamento, mas 
já estava louca que acabasse. Para tomar banho eu tinha que vir em casa, dormia mal, 
comia mal... Lembro que quando não conseguia dormir, a gente ficava caminhando... 
Aquele frio de noite, a chuva, se caminhava e conversava sobre muitas coisas com 
muitas pessoas para alem da greve, naquelas noites insones!    Enfática e saudosa ela 
afirma: E tu vias que aquilo não ia pra frente... (entrevista 2015) 

Um olhar para o outro... Ao mesmo tempo tinham professores que acho que nunca 
tinham vivido nada. Nunca tinham transado, então transavam lá; nunca tinham 
acampado antes e lá foi na primeira vez; gente que nunca tinha tido a outra vida que a 
gente tem que ter além de trabalhar, trabalhar... Hortência faz algumas considerações 
baseada em suas lembranças e tece algumas teias: Aquele acampamento mudou muito 
a cabeça das pessoas, não só politicamente, mas mudou a vida para muitas pessoas. 
Não era apenas uma greve, contra o governo, reivindicações salariais, tinha uma outra 
coisa alem disso. Tanto é que depois daquele momento muita gente saiu do magistério, 
se descobriu, foi fazer outra coisa; teve muita mudança na vida de muitas pessoas!   Eu 
poderia dizer que houve vidas antes da greve e depois da greve. Eu naquela época 
ampliei meu conhecimento de professores de maneira estúpida, exorbitante, eu 
conheci gente de todos os cantos do RS e quando acabou a greve um grupo de 
professores ficou ainda comemorando por alguns meses o dia 10 que foi quando 
acabou a greve. (entrevista 2015) 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os sujeitos desse estudo tiveram momentos de fala, narrativa e a oportunidade de 
revisitarem suas memórias. Memórias que como diz Halbwachs (2004) permanecem 
coletivas, elas nos são lembranças pelos outros... É porque, em realidade, nunca 
estamos sós... .   

De acordo com as falas ouvidas, a greve de 1987 representou para as professoras 
participantes um momento muito importante a ponto de interferir não apenas nas 
atividades profissionais, mas também familiares e suscitar novos relacionamentos. 
Houve mobilização e alguma forma de engajamento no “acampamento da Praça” por 
parte de todas as entrevistadas, embora esse engajamento tenha sido diferente para 
cada uma delas. Como por exemplo, auxiliar na venda de doces para o caixa de greve, 



 

dormir algumas/muitas noites na Praça, elaborar materiais e outras, ainda, 
consideraram que ir às reuniões e participar do acampamento transformou vidas!  

Nesse sentido, aproximou pessoas e proporcionou um olhar sobre o outro, 
amadurecimento e novas experiências de vida. Houve momentos de tensão, 
enfrentamento com o governo e incertezas quanto ao pagamento de salários como em 
toda greve, mas também de descontração e novas vivências. Era um acampamento, e 
como tal com todo desconforto e improviso! Mas as professoras enfrentaram o desafio 
com sentimentos de solidariedade e de generosidade que reforçavam o grupo. Abriram 
mão de momentos com a família, ou lazer por acreditar na sua bandeira de luta e na 
sua carreira. Por entender que não poderiam abrir mão, da conquista de seu piso 
salarial, do plano de carreira, entre outras reivindicações, e de uma qualidade na 
educação que passa necessariamente por condições dignas de trabalho. 

Esse processo faz parte de uma transição em que o magistério está deixando de ser 
uma atividade feminina de idealização profissional, para a professora que está se 
profissionalizando, tornando-se sindicalizada e uma trabalhadora em educação. 
Processo esse inserido num momento político social que o país vivenciou a partir de 
1960. 

Escutei nessa pesquisa, as memórias de uma escola em greve materializadas nas 
memórias das professoras que se transportaram ao passado e se permitiram evocar as 
memórias das greves, e em particular de uma greve, de 1987 que foi a maior 
mobilização do período grevista durando 96 dias. Período de uma experiência 
educativa impar que permanece vivo nas memórias dos sujeitos que nela estiveram 
envolvidos. 
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RESUMO  

O presente artigo discute a construção no imaginário social da feminização da 
docência na sociedade paraibana, refletindo acerca das imagens modelares nesse 
processo, i.e., como imagens de forte significância estabeleceram relações entre a ideia 
do educar/ensinar como algo feminil e a expansão da presença feminina na ocupação 
dos cargos da docência, a princípio, no magistério primário. Para tanto, foi necessária 
uma complexa incursão nas discussões e análises sobre as imagens (verbais e visuais) 
e sobre o imaginário social. Compõe-se de um estudo que utilizou dentre outras fontes 
jornais, revistas, literatura de cordel, tratados científicos, livros religiosos, a 
iconografia e a imaginária da época, tendo-se por referência metodológica a 
perspectiva de imaginário social de Baczko (1985), e as noções de “manejo simbólico” 
e “manipulação simbólica”, inspiradas no mesmo autor. A imagem modelar da 
Sant’Anna Mestra, consagrada no Brasil desde o período colonial configura-se como 
importante referência para a feminilização do ato de educar e, consequentemente, 
para a feminização da docência. Esta imagem, estendida em seus atributos simbólicos 
à sua filha Maria, na representação das Santas Mães, ajudou a conformar, junto com a 
expansão da educação escolarizada e da ação propositiva das elites políticas e 
intelectuais, novas imagens modelares para as mulheres. No início da República, 
começa a sair de cena a imagem da “mãe-mestra”, inspirada nos moldes ético-
religiosos, para se forjar sobre suas “ruínas”, as imagens que apontam para o início da 
formação de um “novo” modelo republicano e laico da “esposa-mãe-educadora”, bem 
como de novas sensibilidades e de uma nova economia dos afetos para as professoras 
nas escolas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O primeiro marco cronológico deste trabalho refere-se ao ano em que foi criado o 
primeiro educandário particular feminino na Parahyba do Norte, o Colégio Nossa 
Senhora do Carmo, no município de Independência (atual Campina Grande), que 
marca o início das denominações santas para colégios particulares não-confessionais 
para meninas, indicando um imaginário que começava a circular por dentro dos 
colégios naquela sociedade. O segundo marco cronológico, condiz com o ano da 
regulamentação geral da instrução primária do Estado da Parahyba, através do 
Decreto nº 873, de 21 de dezembro de 1917 (conhecido como Reforma Camillo de 
Hollanda), na qual se instituía, mesmo que como tentativa, um reordenamento para a 
instrução pública do estado, no qual já é possível perceber uma construção ideal 
imaginária com base na racionalidade médica-pedagógica do “modificar com 
brandura e prevenir com cautela”, constituída no decorrer da segunda metade do 
século XIX.  

Para tanto, foi necessária uma complexa incursão nas discussões e análises sobre 
as imagens (verbais e visuais) e sobre o imaginário social. Por questões metodológicas, 
optou-se por priorizar a abordagem das imagens visuais e verbais, haja vista que estas 
se realizam no plano dos sentidos, sendo mais objetivamente controláveis para o 
estudo que se pretendia. Metodologicamente, pode-se afirmar que o percurso 
metodológico da pesquisa foi o de partir dos textos para chegar às imagens visuais e 
retornar aos textos, mantendo-se sempre o constante entrecruzamento desses 
diferentes tipos de fontes. Para as imagens verbais (textos) foi direcionada a 
abordagem “semiótica da significação”, inspirada na ideia de Roland Barthes de que 
as palavras, símbolos e imagens em interação criam sistemas de significados que 
repetem a estrutura da linguagem e refletem as funções sociais da mitologia (Barthes, 
1964). Já para as imagens visuais, optou-se pela proposta de estudo das imagens 
visuais fixas que se considerou mais adequada, apresentada por Panofsky (1991), e que 
consiste numa grade de análises que evoca a reconciliação entre as abordagens 
advindas dos historiadores da arte, dos semióticos/semiólogos e dos historiadores.  

Compõe-se de um estudo que utilizou dentre outras fontes jornais, revistas, 
literatura de cordel, tratados científicos, livros religiosos, a iconografia e a imaginária 
da época, tendo-se por referência metodológica a perspectiva de imaginário social de 
Baczko (1985), e as noções de “manejo simbólico” e “manipulação simbólica”, 
inspiradas no mesmo autor. Apropriadamente, a análise do corpus documental da 
pesquisa, composto por textos religiosos, jornais, iconografia religiosa, documentação 
oficial, manuais pedagógicos, cordéis e o chamado “cancioneiro popular” expôs, nos 
limites das fontes, a relevância de certas imagens para o processo de feminização da 
docência, imagens que continham algo de intencional ou racional em sua composição, 
no sentido de algo ideologicamente pensado, mas que colocavam em jogo certos 



 

“padrões de sensibilidade” daquela sociedade, que eram fundamentais para a 
aceitação, rejeição ou reutilização dessas imagens.  

A referida documentação permitia perceber que as elites dominantes, motivadas 
por seus interesses e necessidades próprias, podiam lançar mão de certos 
procedimentos, mais ou menos conscientes, para manipular (mesmo que, como 
tentativa) deliberadamente certas imagens e símbolos e constituir pretensos modelos 
de comportamento. No entanto, essas concepções tinham que disputar espaço, e 
muitas vezes (para obter algum sucesso), assumir “compromissos” com a tradição e 
com os modelos culturais “populares”, instituídos por mecanismos mais indiretos, 
como os esquemas tradicionais que mantêm imagens unidas no decurso 
intergeracional.  

A imagem modelar da Sant’Anna Mestra, consagrada no Brasil desde o período 
colonial configura-se como importante referência para a feminilização do ato de 
educar e, consequentemente, para a feminização da docência. Esta imagem, estendida 
em seus atributos simbólicos à sua filha Maria, na representação das Santas Mães, 
ajudou a conformar, junto com a expansão da educação escolarizada e da ação 
propositiva das elites políticas e intelectuais, novas imagens modelares para as 
mulheres. No início da República, começa a sair de cena a imagem da “mãe-mestra”, 
inspirada nos moldes ético-religiosos, para se forjar sobre suas “ruínas”, as imagens 
que apontam para o início da formação de um “novo” modelo republicano e laico da 
“esposa-mãe-educadora”, bem como de novas sensibilidades e de uma nova economia 
dos afetos para as professoras nas escolas.  

O leque de evidências aponta que, as “imagens modelares” eram aquelas que 
diziam respeito não a signos isolados, mas a “enunciados que significam os fatos e os 
gestos dos seres no mundo” (Charaudeau, 2010), ou seja, analogias por semelhanças 
de comportamento. Esses enunciados não sendo produzidos arbitrariamente por 
qualquer um em qualquer ocasião, testemunham, ao mesmo tempo, a maneira como 
o mundo é percebido por sujeitos de determinado grupo social, e os valores que estes 
atribuem aos fenômenos percebidos. Uma vez postos em circulação na comunidade 
social, esses enunciados tornam-se objeto de partilha e contribuem para constituir um 
saber comum e, particularmente, um saber de crenças. As “imagens-modelos” se 
traduziam, pois, não apenas na performance dos atores sociais, mas em frações de 
discursos altamente mobilizadoras construídas, principalmente, sob forte influência 
da teologia e das posições sociais dominantes. Elas intencionavam, acima de tudo, 
moldar certos padrões culturais, de modo que o abstrato idealizado por certos grupos 
sociais aparecesse sob a forma perceptível pelos sentidos tanto para os letrados como 
para os iletrados. No caso em questão, foi possível identificar, a princípio, três imagens 
modelares que se difundiram no conjunto da sociedade.  

Da Igreja Católica provinha a primeira e mais antiga delas, inspirada na forte 
imagem colonial da “mãe-mestra”, alicerçado em valores difundidos nas narrativas 
hagiográficas e na História Sagrada. Do seio das elites políticas oitocentistas 
provinham as outras duas imagens, como legado da modernidade: o sofisticado 
discurso literário, político e científico, buscava construir a imagem da mulher como 



 

“mãe-educadora” e como “mãe-professora”. O que se quer dizer é que as imagens e 
símbolos “manipulados” pela propaganda política ou pela pregação religiosa no 
“tempo breve”, não são passivamente aceitos pela população. Na verdade elas são 
reelaboradas ou transformadas ao entrarem em contato o amplo circuito do “manejo” 
simbólico de fundo popular (de mais lenta modificação no tempo), num processo que, 
de cima, parece ser de distorção ou má compreensão, e, de baixo, parece adaptação às 
necessidades específicas.  

Como ensina Burke (1989) as pessoas também consomem valores culturais, mas 
estão antes disso, “abastecidas de idéias e imagens; as novas idéias, se forem 
incompatíveis com as antigas, serão rejeitadas. Os modos tradicionais de percepção e 
intelecção formam uma espécie de crivo que deixa passar algumas novidades e outras 
não”. Daí a importância, para os grupos dominantes, do controle dos circuitos de 
produção e difusão dos imaginários sociais (escolas, famílias, símbolos pátrios, 
associações, jornais, etc.), como um passo fundamental para o êxito da dominação 
simbólica. A possibilidade de manipulação, porém, é restrita. A criação de imaginários 
sociais será eficaz apenas quando repousar naquilo que Baczko denominou de 
“comunidade de imaginação”, i.e., quando possuir a capacidade de fazer sentido para 
um determinado grupo social. Caso a identidade falhe, a linguagem e o imaginário 
tenderão a cair no esquecimento ou reduzir-se a funções meramente decorativas, que 
não terão eficácia como canalizadores de ações sociais.  

Do caminho aberto por essas reflexões derivou uma questão teórica capital para os 
rumos da pesquisa. A primeira delas se prende ao fato de que certos tipos de imagens 
podem constituir-se em modelos culturais. Traduzindo em termos mais precisos, a 
imagem da “mãe-mestra”, particularmente comum no Brasil colônia, em que 
escasseavam os professores de primeiras letras, pôde ser compreendida como um 
modelo cultural, que, proposto e instituído por uma camada dirigente religiosa, 
vulgarizou-se no decorrer do Oitocentos, sendo reutilizado pelas elites políticas 
paraibanas no século XIX, para a construção da tessitura da “esposa-mãe-educadora”, 
como aquela que ilumina na senda do saber e da moralidade, responsável por toda 
beleza e bondade que deveria impregnar a vida social.  

 
2. SANT’ANNA MESTRA: A IMAGEM MODELAR INSPIRADORA DAS “MÃES-
MESTRAS” 

Segundo Souza (2002), a segunda santa mais cultuada no Brasil Colônia é Anna, 
mãe da Virgem Maria. Pode-se também acrescentar que uma das capitanias 
hereditárias – o 2º quinhão do donatário Pero Lopes de Sousa –, ostentou seu nome. 
Segundo a autora, o tema da vida de Maria inspirou a primeira manifestação 
conhecida da devoção de Sant’Anna, mãe de Maria, no Brasil. Textos jesuíticos já 
exaltavam todas as funções maternais de Sant’Anna (concepção, aleitamento e 
educação), ressaltando, porém, que as representações mais comuns da santa eram a 
“concepção de Maria, sua educação e sua preparação ao voto de virgindade para a 



 

consagração no templo”: é dessa última forma que Sant’Anna aparece em uma 
escultura em madeira policromada (25,5 x 10,5 x 6,1 cm), do final do século XIX, no 
Museu Regional de Areia-PB12 – com Maria infante sendo apresentada ao Templo para 
ser educada13. 

Segundo Souza (2002, p. 243), a mãe de Cristo (santa de predileção da Igreja da 
Contrarreforma) sempre acompanha Sant’Anna em três tipos iconográficos: as Santas 
Mães, Sant’Anna Guia e Sant’Anna Mestra. As Santas Mães são representações que 
inserem Anna no contexto genealógico com Maria adulta e o Menino Jesus. Às vezes, 
a figura de Emerenciana, mãe de Anna, é acrescentada às representações. As 
Sant’Annas Mestra e Guia evocam mais a educação de Maria do que sua concepção e 
genealogia, podendo ser representada com o livro ou conduzindo a filha pela mão. 

Dessa forma, conquanto Sant’Anna seja uma figura de devoção com atribuições 
diversas, a iconografia encontrada revela que a forma mais significativa de uma mãe 
ser santa foi sendo mestra e guia. No Brasil como na Europa, a Igreja tinha motivos 
para propagar a iconografia de Sant’Anna como mestra, pois, “com o espírito da 
Contra-Reforma e a convicção de que a mulher desempenha papel importante na 
educação dos filhos, chega o grande impulso dado à educação feminina, na tentativa 
de educar os fiéis para fazerem frente às heresias” (Algranti, 1993, p. 241).  

Na Parahyba do Norte, Anna foi representada, sobretudo, como Mestra cujo 
atributo essencial é o livro. Na Igreja da Ordem 3ª de Nossa Senhora do Carmo, 
encontram-se imagens do casal Sant’Anna e São Joaquim, “(...) em madeira 
policromada, de uma época entre o final do século XVIII até meados do século XIX” 
(Mello, Albuquerque & Silva, 2005, p.66), executada por populares. Embora sejam 
imagens feitas separadamente, é possível perceber a igualdade de estilo e de traços, 
que indicariam uma autoria única para as obras que, atualmente, se encontram 
justapostas. Mesmo quando se encontra em pé e desacompanhada de Maria, a 
representação de Sant’Anna ainda carrega o livro, emblema e memória de seu 
propósito maior: aqui ela é a Santa do Livro, que segundo Souza (2002, p.241), 
converge para o mesmo sentido da Sant’Anna Mestra. A proposição da autora é de que, 
tudo leva a crer que esse significado fundamental foi o responsável pela difusão desta 
iconografia de Sant’Anna como educadora na província de Minas Gerais. O mesmo 
talvez possa ser dito no que se refere a outras províncias, como a da Parahyba do Norte. 
Outro bom indício desse imaginário que se constituía é a imagem de Sant’Anna Mestra 

                                                   
12 Município localizado na mesorregião do Brejo paraibano, distante cerca de 126 km da capital do Estado. 

13 De acordo com Leloup, J. (2006). O ícone: uma escola do olhar (Marta Gouveia da Cruz, Trad.).  São Paulo: 
Editora UNESP (Obra original publicada em 2001)., na tradição ortodoxa, Maria teria sido apresentada ao templo 
por seus pais, Joaquim e Anna, aos três anos de idade, para ali, com o grande sacerdote Zacarias, receber 
juntamente com outras meninas a educação adequada à sua idade e posição. 



 

encontrada em exposição no Centro Cultural São Francisco14, uma escultura do século 
XVIII, em madeira policromada, de autoria desconhecida.  

Nessas circunstâncias, no conjunto das esculturas analisadas, os gestos de 
Sant’Anna estão para além do mero círculo devocional, cedendo lugar a um gestual 
voltado para a preparação para a vida adulta. Os pormenores gestuais de Sant’Anna 
assemelham-se, inclusive, à imagem da contracapa do Compêndio de Educação 
Familiar de Miss Eugeworth, traduzido para o português por Francisco de Paula 
Araújo e Almeida, e publicado em 1837 no Rio de Janeiro. Nesse compêndio, a 
educação familiar é retratada por um mestre (um homem ancião) que, ensinando a um 
grupo de dois meninos e duas meninas, aponta com a destra para um livro onde se lê 
as letras do alfabeto.  

No entanto, na multiplicidade dos testemunhos, Anna é a única santa que evoca 
explicitamente o epíteto de mestra, muito embora outras santas da Igreja Católica 
tenham se devotado ao trabalho educacional. “Mestra” é o único atributo não 
compartilhado com sua filha Maria que, tanto na “Ladainha de Nossa Senhora” como 
na “Novena da Imaculada Conceição”15 aparece, sobretudo como “Mãe”, “Rainha” e 
“Advogada”, mas nunca como mestra – qualidade ímpar, que Sant’Anna comungará 
somente com seu neto Jesus, o “Divino Mestre”. 

Ao lado dos exemplos da educação doméstica, dos rituais e das festas públicas, a 
circulação de imagens de Sant’Anna por intermédio da arte aponta para um discurso 
que foi se cristalizando, nas inflexões e até nas mutações da sensibilidade coletiva. Esse 
modelo inspirador de educação/instrução, baseado na imagem da “Mãe-Mestra” e na 
conduta exemplar das Santas Mães (Sant’anna e Maria), torna-se gradualmente mais 
visível nos nomes dos educandários particulares destinados ao sexo feminino da 
Parahyba do Norte que vão surgindo desde meados do século XIX até o primeiro 
quartel do século XX. 

É exatamente a extensão e a importância manifesta do papel das Santas Mães na 
devoção cotidiana e sua amplitude como modelo comportamental, que explica a 
tradicional nomeação de escolas femininas com o nome de santas e, em particular, 
aqueles com referências à Sant’Anna e às diferentes invocações da Virgem Maria. Dos 
quinze educandários identificados com nomes santos, cinco deles (aproximadamente 
33,3%) carregavam em seus nomes algumas das invocações de Nossa Senhora. Já no 
que diz respeito à “Grande Matriarca”, foram encontrados entre os anos de 1882 e 
1915, dois educandários (13,3% desse total) que ostentavam o nome de Sant’Anna. 

Na tentativa de mapear as diretoras/professoras das escolas particulares em 
questão, perceberam-se indícios de uma identificação entre o nome dos educandários 

                                                   
14 O conjunto arquitetônico de São Francisco, localizado no Centro da cidade de João Pessoa-PB, é composto 
pelo Convento de Santo Antônio e pela Igreja de São Francisco, cujas origens remontam ao ano de 1588, sendo a 
fachada da Igreja concluída em 1779. Atualmente é um centro cultural e um museu com grande circulação de 
visitantes. In: http://igrejasaofranciscopb.com/, acessado em 12 de fevereiro de 2013, às 12h58min. 

15 Apostolado de Oração (2011.) Manual do Coração de Jesus. (85a ed). São Paulo: Edições Loyola. 

 



 

com o nome de suas diretoras, por intermédio de nomes santos. Ao que tudo indica, 
por razões estratégicas ou mesmo por uma questão de devoção particular, as 
professoras nomeavam seus colégios ou cursos com o nome de suas santas 
homônimas: é o que parece ocorrer no caso do Colégio Sant’Anna (1882), que era 
dirigido por Ana Cândida C. da Cunha Cézar, e com o Curso Sant’Anna (1915), que se 
encontrava sob a responsabilidade da professora Anna Borges. Tal suspeita parece 
endossada ainda por outros exemplos – o Colégio de Santa Júlia, do qual se tem 
notícias de funcionamento no ano de 1907, na cidade da Parahyba, era dirigido pela 
professora Júlia Freire; e o Curso Santa Izabel, do qual se tem notícias no ano de 1911, 
em Campina Grande,  era conduzido pela professora normalista Dona Isabel Iracema 
de Oliveira Feijó. 

Talvez essa prática se apoiasse no poder evocatório do nome a um fundo comum 
de tradição, que fornecia modelos cristãos através dos exempla – um “discurso de 
virtudes” que alinhava imaginariamente o nome do educandário com o nome da santa 
e o nome da professora/diretora do estabelecimento. É possível que a menção ao nome 
da Sant’Anna fosse um recurso de força e de relativo sucesso perante as elites locais – 
convém lembrar que em 1912 funcionava na capital paraibana o Curso Anna Borges, 
conduzido pela mesma professora Anna Borges, que, em 1915 vai alterar o nome de 
sua escola para Curso Sant’Anna, numa época em que já se tornava comum por parte 
dos novos institutos ostentarem o nome de suas professoras, não raro, 
propagandeando-se o fato de serem normalistas diplomadas. 

No que diz respeito à instrução e educação de meninas, esse aspecto fica ainda 
mais evidente, uma vez que estes estabelecimentos só poderiam ser regidos por 
“senhoras” idôneas, no plano “material”, e por mulheres santas no plano “espiritual”. 
A constatação dessa evidência aparentemente banal preludiou a reflexão que deu 
acesso a um mapa implícito das relações sociais: as denominações das Santas Mães 
(Maria e Sant’Anna) foram sempre direcionadas para os educandários destinados à 
formação das meninas da elite, enquanto as denominações dos demais santos e santas 
intercessores (dentro, ao que parece, de uma gradação hierárquica descendente), 
foram, preferencialmente, encaminhados aos institutos destinados às meninas de 
famílias pertencentes aos estratos sociais de nível socioeconômico mais baixo. Tratar-
se-ia, como se vê, de um imaginário do tipo hierárquico. Porém é preciso cautela para 
se mover nesse terreno nebuloso que é também político e social, e estar atento para o 
fato de que o “olhar” sempre cria uma relação com o objeto que vê. Mas se “ver” é 
perceber os códigos e correlacioná-los, pode-se perfeitamente perguntar (e tentar 
responder): teriam sido os modestos educandários para meninas da Parahyba do 
Norte suportes de uma complementaridade hierárquica entre o mundo celeste e o 
mundo profano?  

 
3. AS DESIGNAÇÕES SANTAS DOS EDUCANDÁRIOS PARA MENINAS, SEUS 
SIGNIFICADOS E SUAS RELAÇÕES COM A SOCIEDADE PARAIBANA  



 

É preciso considerar inicialmente que os nomes dos educandários femininos 
emitem significados. Um levantamento sumário (quadro 02) põe em evidência o que 
Oliveira (2006) já havia percebido: que grande parte dos colégios ostentavam os 
nomes de seus diretores indicando que a identidade institucional era construída, em 
geral, com méritos, reais ou fetichizados, desses diretores ou diretoras. “A relação de 
propriedade, contida na locução ‘colégio de...’, parece até diluir-se ante a força dos 
valores intelectuais, pedagógicos e morais do proprietário que lhe dá o nome”. (p. 33) 

O mais antigo desses educandários é o Colégio Nossa Senhora das Neves, criado 
por um decreto de lei, no ano de 1858, 16 pelo presidente da província da Parahyba do 
Norte, Henrique de BeaurepaireRohan. O internato visava atender às filhas da elite, 
sendo à época a primeira instituição destinada à educação das meninas. Conquanto, 
inicialmente, fosse uma escola pública (apesar de contar com as mensalidades pagas 
pelas alunas), estadeava o nome da Padroeira da cidade: evocação de Nossa Senhora 
em sua aparição no ano de 363, no monte Esquilino, Itália.  

O colégio que, inicialmente era eminentemente feminino, era mantido por pessoas 
leigas e, para dirigi-lo no momento de sua criação, foi escolhida uma mulher, que 
ocupou ao mesmo tempo o cargo de diretora e professora do ensino primário. Essas 
informações reafirmam a compreensão dominante na cultura daquela época de que 
eram as mulheres que deveriam cuidar da educação das meninas. Mais do que isso: no 
plano celeste era confiada a Nossa Senhora das Neves (outra mulher), padroeira da 
cidade, a responsabilidade pelo destino espiritual da instituição. 

Em verdade, mesmo sob vigilância estatal, esses institutos (tal como as escolas 
públicas) eram quase sempre instalados em locais improvisados, cedidos ou alugados 
pelos próprios docentes que se responsabilizavam pela limpeza e manutenção, por 
isso, devem ser entendidas como instituições intimamente articuladas às professoras, 
à sua autonomia, às suas possibilidades e decisões.  

Asdenominações santas tanto quanto expressão da fé do povo eram apoios 
preciosos de caráter hierofânico, evocando a entidade que fortalecia homens e 
mulheres contra as forças demoníacas, dando-lhes conforto espiritual. As múltiplas 
evidências indicam que os educandários femininos do século XIX e início do século 
XX, comungaram dessa mentalidade simbólica. A rubrica do educandário além de ser 
sua identificação maior, projetava para seu público alvo – pais e filhas de uma elite 
urbana e rural conservadora – os ideais cristãos e morais adotados pela instituição. 

Sendo assim, a maioria das escolas abordadas era voltada para a educação das 
moças das principais famílias paraibanas. Para seus diretores ou diretoras, simbolizar 
no próprio nome o ideal sagrado representado na vida de santas, podia conceder aos 
pais a segurança psicológica de que suas filhas estariam longe das perversões e 
entregues aos mais altos valores católicos.No entanto, as evidências mostram que tal 
prática assentava-se, igualmente, na crença ancestral dos santos protetores: no jornal 
O Norte, de 11/05/1908, o “Collegio de Santa Júlia” anunciava para aquele ano, a 

                                                   
16 Lei nº 13 de 4 de novembro de 1858. Cf. Pinheiro, A. C. F., Cury, C. E. (Eds.). (2004). Leis e regulamentos da 
instrução no período imperial. (Coleção Documentos da Educação brasileira). Brasília, DF: MEC/INEP, SBHE.  



 

comemoração que o instituto fazia anualmente em homenagem à Santa Júlia, sua 
padroeira.  

Pela leitura dos anúncios de jornais, nota-se que essas estratégias de ostentação da 
fé podiam ser bem recebidas pela elite local, ajudando a vencer concomitantemente a 
concorrência de outros educandários, e a baixa demanda por essas instituições, que no 
século XIX, parecem destinadas a ter uma “vida efêmera” ou mesmo serem obrigadas 
a um funcionamento intermitente, marcado por várias interrupções, o que, 
obviamente, dificultou a identificação do período de atividade de muitas dessas 
instituições.  

Outra dimensão que cabe destacar é que, ao assumir no nome da escola, a 
identidade de um membro da “corte celeste”, o educandário instituía uma peculiar 
relação de força entre saberes sagrados e profanos e solidariedades práticas entre 
elementos heterogêneos (saberes, autoridade, temas cívicos, exempla).  

Nesses colégios ou cursos, ao se eleger uma santa como patronesse escolar, esta, 
seria fruto de veneração, e abrangeria “com seu manto” os ideais de formação do 
instituto. Nas aulas de ensino religioso aspectos de suas vidas seriam narrados 
juntamente com as lições do ensino religioso. As alunas (sobretudo, no século XX) 
participariam de missas e festividades públicas em homenagem às santas protetoras. 
As meninas, internas, semi-internas ou externas, à entrada nos institutos, tacitamente 
comprometiam-se a abster-se completamente, pelo menos dentro dos muros da 
instituição, de insultos, injúrias, detrações, mentiras e lugares perniciosos, numa 
palavra, tudo que pudesse ofender a honestidade dos costumes e o nome da santa 
patrona. 

Para se ter uma pálida ideia das virtuais possibilidades de condutas exemplares 
postas à disposição da sociedade, ao longo do tempo, na Legenda Áurea 17 , esses 
modelos de comportamento feminino, ou seja, as vidas de santas compõem um 
percentual de 15,5% (27) dos 174 santos relacionados. Desse total de 27 santas, 11% se 
referem exclusivamente à Virgem Maria – a da Assunção, a da Natividade e a da 
Purificação. Já em Na Luz Perpétua18, dos 149 relatos de vidas de santos, 46 se referem 
especificamente às vidas de santas, perfazendo um percentual de aproximadamente 
23,5% do total de santos. Desse montante de 46 santas, 10,8% referem-se à Virgem 
Maria, em seus diferentes aspectos.  

Retomando-se em tempo a trama da designação dos educandários, dos vinte e um 
educandários encontrados na Parahyba do Norte, treze deles (perfazendo um total de 
62%) ostentavam algum nome santo, e dentre estes; 30,7% se referiam diretamente a 
algum aspecto ou invocação da Virgem católica. Tanto os nomes santos quanto as 
invocações de Maria estão presentes em nomes de educandários pertencentes aos três 
projetos cotejados, e isso é um dado significativo quanto a um imaginário que circulava 
por diversos setores sociais.  

                                                   
17 De Varazze, J. (2003). Legenda áurea: vida de santos (Hilário Franco Júnior, Trad.).  São Paulo: Companhia 
das Letras. 

18 Lehmann, J. B. (1950). Na luz perpétua (Volume I). Juiz de Fora: Livraria Editora Lar Católico.  



 

 
4. A CADA SENHORA CADA HONRA: O LUGAR DAS SANTAS MÃES NA “CORTE 
CELESTE” E NA HIERARQUIA INSTRUCIONAL  

No entanto, pode-se vislumbrar, olhando mais atentamente o período de 
funcionamento desses estabelecimentos, dois momentos distintos desse cenário – o 
primeiro, na segunda metade do século XIX, será marcado pela soberania da figura de 
Nossa Senhora nos títulos dos educandários; e o segundo,  caracterizado pela assunção 
dos nomes de outras figuras santas, a partir da implantação da diocese da Paraíba, em 
1892, desencadeado a partir da laicização do Estado advinda com a proclamação da 
República. 

Essa mudança, portanto, estará mais intimamente relacionada ao equilíbrio 
dinâmico e tenso entre dois imaginários de cunho religioso, que na verdade formam o 
verso e o reverso de uma mesma medalha – um deles, mais antigo, baseado na tradição 
colonial das Santas Mães, e um mais recente, afeito aos novos símbolos de fé 
veiculados pela ação diocesana e das congregações religiosas que são chamadas para 
o serviço de combate à laicização da educação na Primeira República. 

Nesse sentido, quando se observa os educandários dirigidos às filhas da elite local, 
há um equilibro entre os que ostentam nomes santos e os que ostentam nomes leigos 
(com nome da professora ou indicação do curso), cada qual perfazendo 50% das 
escolhas de suas diretoras. Dos nove institutos de nomes santos, seis deles fazem 
referência às Santas Mães. Percebe-se que as denominações das Santas Mães (Maria e 
Sant’Anna), tanto no século XIX, como no século XX, foram sempre direcionadas para 
os educandários destinados à formação das meninas da elite, enquanto as 
denominações dos demais santos e santas intercessores(as) (dentro, ao que parece, de 
uma gradação hierárquica descendente), foram, preferencialmente, encaminhados 
aos institutos destinados às meninas de famílias pertencentes aos estratos sociais de 
menor nível socioeconômico. Tratar-se-ia, como se vê, de um imaginário do tipo 
hierárquico.  

A cada senhor (ou senhora) cada honra: a análise documental aponta para o fato 
de que as Santas Mães foram os modelos de conduta prediletos entre os educandários 
femininos não-confessionais para a elite. A genealogia do Messias parece simbolizar 
no imaginário coletivo o modelo mais nobre e santificado de pureza para as mulheres 
da classe média e alta. Sem querer fazer passar duas vezes os mesmos figurantes por 
cenários diferentes, é preciso, porém, lembrar que Sant’Anna e Maria foram as duas 
santas mais reverenciadas no Brasil Colônia. A proeminência de Sant’Anna estará 
assegurada desde o século XV, por razão do polêmico argumento em favor da doutrina 
da Imaculada Conceição: a pureza da mãe confirmava a ausência de pecado da filha.    

As instituições não-confessionais, ancoradas nas escolhas de suas diretoras, 
estavam entrelaçadas a essa imaginária, tanto por questões de estratégia de 
sobrevivência, como proclamações modestas de fé de mulheres que, de um lado eram 
mediadoras da difusão do saber e do poder, mas que de outro, comungavam também 



 

a fé e a simbologia católicas, na qual Maria e sua mãe ocupam lugar de destaque 
conferido por séculos de devoção e doutrinação. 

Já no “reverso da medalha”, a escolha das denominações dos educandários para 
meninas pobres e os ideais dos quais estas seriam portadoras, estavam quase em 
totalidade, nas mãos da diocese e das irmãs da Sagrada Família, ou seja, do projeto 
confessional católico, o que explica o avanço na “paisagem” educacional da Parahyba 
de outras santas de menor “escalão” dentro do panteão Celeste (de acordo com a 
liturgia da Igreja), ou de novas denominações santas, até então estranhas aos 
educandários femininos, como os nomes dos santos homens São José e São Vicente de 
Paula, bem como a figura da Sagrada Família.  

Mas deixando-se por ora, o plano estritamente “terrestre”, pressente-se que a 
“corte celeste” (e sua hierarquia) parece, de novo, descer das alturas, para habitar as 
consciências. Ao se excursionar pelos sermões, pelas vidas de santos e pela liturgia, vai 
se revelando o modo como foi trabalhado esse imaginário pela Igreja Católica, que, 
eivado de arraigado simbolismo, obteve um efeito psicológico considerável em todos 
setores da sociedade (inclusive no educacional), colocando a Virgem Santíssima como 
referência maior para todas as outras santas, em termos de virtudes.  

Dentro dessa hierarquia, segundo o Missal Quotidiano, a Grande Virgem está 
acima das outras santas. Ela é ainda uma santa intercessora (“intercessora nossa”), 
mas intercede por todos, porque é Mãe de Deus e mãe de todos os homens. Tem uma 
liturgia própria, á parte das outras santas, sinal de singular privilégio concedido pela 
sua posição ímpar de “Mãe e Virgem”.  

Num outro escalão, um pouco mais abaixo, se encontram “Santas Mulheres”, e 
estas também se subdividem nos tipos da “Mártir não virgem” e da “Santa nem virgem 
nem mártir”. De acordo com a oração constante na liturgia “Comum das Santas”, os 
fiéis deveriam caminhar na direção da “Mártir não virgem”, “imitando os seus 
exemplos”, ao passo que a “Santa nem virgem nem mártir” cabia a mais singela, 
porém, importante, tarefa de instruir na verdadeira piedade. 

Essa complexa hierarquia se reproduzirá de forma peculiar nos educandários 
femininos da Parahyba do Norte.Os institutos confessionais e não-confessionais 
destinados às filhas da elite vão se abrigar preferencialmente sob os auspícios das 
Santas Mães e de uma santa “Virgem e mártir” – Santa Júlia – (pertencente ao alto 
escalão).  Imaginalmente os modelos mais nobres seriam dirigidos às “classes mais 
nobres”, nos institutos que atendiam às filhas dos fazendeiros, dos ricos negociantes e 
dos profissionais liberais. Desse ponto de vista, os educandários confessionais e não-
confessionais concorriam igualmente para cristianizar as mulheres das elites 
paraibanas, para que estas por sua vez cristianizassem seus lares, por meio da 
educação de seus filhos. O modelo-mór desse processo era santa Maria e Sant’Anna. 

Já os educandários destinados às meninas pobres, sob a direção da diocese da 
Paraíba, envergam apenas os nomes de duas santas, e mesmo assim, santas que não 
se encontram nos mais ascendentes degraus da hierarquia de todas as santas. 
Coincidentemente ou não, são santas das únicas categorias que “apenas” instruem os 
fiéis: Santa Inêz, que na condição de “Virgem não mártir”, tem o poder de instruir os 



 

fiéis “na verdadeira devoção”; e Santa Izabel, que a título de santa “Nem virgem nem 
mártir”, instrui os devotos na piedade. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na Parahyba do Norte, de um modo geral, tanto na documentação oficial quanto 
na não-ofical evidenciou-se a presença de algumas imagens modelares para mulheres 
– algumas mais antigas e de cunho religioso como a representação da Sant’Anna 
Mestra e a imagem da Virgem Maria, que emergiram surgindo muitas vezes, na 
representação conjunta das duas santas, uma como reflexo da outra - as Santas Mães; 
e outras mais “modernas”, laicizadas, como a imagem da “mãe-educadora” e da “mãe-
professora”, que convencionou-se chamar de “mulher refúgio” devido à importância 
que as elites brasileiras e paraibanas concediam a essas imagens na ambição de que a 
mulher maternal ou professoral pudesse ser a base firme sob a qual se operaria a 
regeneração e a civilização da sociedade.  

Assim, primeiramente, foi se evidenciando a força da imagem modelar de 
Sant’Anna Mestra como inspiração para as mães-mestras no imaginário social. 
Simbolismo que se estende para a representação das Santas Mães com importantes 
consequências para a feminilização da educação no Brasil. A abordagem dos 
educandários femininos paraibanos evidencia como esse simbolismo se encontrava 
presente nos nomes dessas instituições, implicando num encadeamento de 
significados que destinava a designação das Santas Mães exclusivamente para os 
colégios das elites. Essas imagens surgem como as mais antigas das abordadas na 
pesquisa. Fortes e com um “consumo social” de longa data, graças à influência católica 
no país, seu legado histórico-cultural será o material antigo sobre o qual se 
constituirão outras imagens.  
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RESUMO  

O professor José Alves de Sousa nasceu em 1874, no concelho de Viana do Castelo, 
e morreu em 1927, sendo um dos biografados do Dicionário de Educadores 
Portugueses. Foi professor do ensino primário em Freixieiro de Soutelo, concelho de 
Viana do Castelo, e pensionista do Estado Português, em 1907, numa missão de estudo 
à Suíça. Em Novembro, já se encontrava em Berna, onde residiu cinco meses até 
adoecer com gravidade. Devido ao seu estado de saúde foi autorizado o seu regresso a 
Portugal. Em Abril de 1908, voltou a leccionar na mesma escola. Desde 18 de Junho, 
publicou no jornal vianense, O Povo, dezenas de artigos sobre educação, dando a 
conhecer a realidade educativa da Suíça e de outros países europeus, comparando-os 
com a portuguesa. Quase um mês após a implantação da República, publica cerca de 
trinta artigos intitulados Como se formou um povo. As instituições educativas na 
Suissa, entre 3/11/1910 e 31/3/1912. Neles aborda aspectos relacionados com o atraso 
educativo português, dando a conhecer as modelares instituições suíças. Relata a 
organização geral do ensino na Suíça nos diversos níveis de ensino. Seguem-se vários 
artigos sobre a importância dos trabalhos manuais educativos e outros sobre a 
realidade local. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Educador, Imprensa, Ensino Primário 
 
  



 

 
 

5 

O professor José Alves de Sousa nasceu a 21 de Janeiro de 1874, em Lanheses19, 
concelho de Viana do Castelo e morreu em Vila Praia de Âncora, concelho de Caminha, 
a 2 de Junho de 1927, sendo um dos biografados do Dicionário de Educadores 
Portugueses20.  

Álvaro Viana de Lemos refere-se-lhe, no seu livro A Modelação Escolar, 
dedicando-o a “Augusto Gonçalves Viana que conheci professor em Darque” e “Á 
memória de José Alves de Sousa que conheci professor em Freixieiro de Soutelo”. 
Além desta dedicatória, logo nas primeiras páginas, realça a grande importância que 
tiveram estes dois professores primários na sua vida e afirma que o que produziu, ou 
o que venha a produzir sobre educação e ensino, directa ou indirectamente, o deve aos 
dois. O livro inicia-se com uma Explicação Prévia, nas páginas 9 e 10, onde escreve: 

 O facto de eu associar, em simples mas sincera homenagem, no princípio de uma 
pequena obra que vai correr mundo, os nomes de dois professores primários, 
quere significar não só a consideração que devo à classe, que inegavelmente tem 
nas suas mãos o futuro do meu país, como a gratidão de que me sinto possuido 
para com as duas pessoas que mais concorreram para a minha formação 
pedagógica e ideais educativos, (...) Alves de Sousa abriu-me o mundo dos 
trabalhos manuais educativos, que hoje tanto me absorvem. Pelo exemplo e pela 
palavra souberam convencer-me, e tão profundamente, que vinte anos passados, 
a mais forte paixão que me domina, é ainda a educação popular e os trabalhos 
manuais. (...) Bem sei que a Augusto Viana, hoje velho e recolhido num pitoresco 
recanto minhoto, cercado do respeito e estima de todos, as minhas palavras não 
envaidecem, e que Alves de Sousa, morto há 2 anos, de nada aproveitam 
também; mas quero que todos, por cujas mãos passe este livrinho, fixem estes 
dois nomes, e saibam que eu tenho orgulho em confessor que quanto eu possa 
porventura produzir, em prol do ensino e da educação popular, a dois modestos 
professores primários mais ou menos directamente se deve 21. 

Alves de Sousa foi professor do ensino primário na escola do sexo masculino da 
freguesia de Freixieiro de Soutelo, concelho de Viana do Castelo e pensionista do 
Estado Português, em 1907, numa missão de estudo à Suíça. No início de Novembro 
desse ano, já se encontrava em Berna, onde residiu, até adoecer gravemente. Sendo-
lhe aconselhado repouso durante alguns meses, regressou em Abril de 1908. Como 
resultado dessa estadia, a partir de 18 de Junho, publicou no jornal vianense O Povo22, 
umas dezenas de artigos sobre educação, fruto da sua permanência na Suíça, dando a 

                                                   
19 A.N.T.T. Livro 378, Ministério da Instrução Pública, Caixa 11, Processo 117. 

20 Nóvoa, A. (dir. de) (2003). Dicionário de Educadores Portugueses. Porto: Edições Asa. Esta obra refere 
erradamente Vila Praia de Âncora como o local do nascimento de Alves de Sousa. 

21 Lemos, A. V. de (1928). A Modelação Escolar. Coimbra: edição do autor. 

22 O Povo, bissemanário, órgão dos republicanos do distrito de Viana do Castelo; no n.º 376, muda para órgão 
democrático. N.º 1 de 7/6/1908, ao n.º 1008 de 12 / 12/1918. Jornal de 4 páginas. 
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conhecer a realidade educativa desse e de outros países europeus, comparando-os com 
a portuguesa. 

 PROFESSOR EM FREIXIEIRO DE SOUTELO 

Alves de Sousa foi professor na freguesia de Freixieiro de Soutelo23, que dista cerca 
de 20 km da cidade de Viana do Castelo, sede do concelho com o mesmo nome. A 
maioria da população deste concelho era pobre, apresentando uma alta taxa de 
analfabetismo, com valores idênticos à média do país. Em 1858, existiam no concelho 
vianense nove escolas primárias públicas, sendo apenas uma para o sexo feminino. O 
número de escolas aumentou, tendo o concelho em 1900, trinta e uma primárias 
oficiais, sem contar as da cidade. Até 1926, dezanove freguesias possuíam escola 
masculina e feminina, treze tinham apenas escola masculina e em duas foi criada uma 
escola mista.  

O estado em que se encontrava a Educação no concelho de Viana do Castelo, até 
ao fim da Primeira República, era mau. No ensino público, a precariedade dos edifícios 
escolares com condições inimagináveis em relação aos nossos dias, como numa 
freguesia ser a sala de aula por cima de cortes de gado, edifícios com vidros partidos e 
telhados a meter água, ou terem as escolas de mudar de local por o senhorio não querer 
renovar o arrendamento, não eram casos raros. As salas de aula, se atendermos à sua 
superfície e ao número de alunos inscritos, estavam geralmente apinhadas. O 
mobiliário escolar em muitos casos estava degradado e era insuficiente. O material 
para ensino, também muito escasso, apresentava-se desactualizado e estado de 
conservação não era o melhor. Quase todas as escolas só tinham um professor, sendo 
raros os casos em que havia mais do que um, ou existia professor ajudante. A diferença 
entre o número de alunos em idade escolar e os que realmente se matriculavam variava 
de freguesia para freguesia. A assiduidade também não era uma constante, como na 
freguesia agrícola de Freixieiro de Soutelo, onde Alves de Sousa leccionou longos anos 
e os alunos faltavam bastante. Nesta freguesia, por decreto de 31 de Outubro de 1895, 
foi criada uma cadeira de ensino primário elementar, do sexo masculino24, contudo, a 
escola apenas começou a funcionar em 1 de Maio de 189625, e a do sexo feminino só 
foi criada por decreto de 28 de Dezembro de 190726. 

José Alves de Sousa, professor oficial de ensino elementar, com provimento 
temporário na cadeira da freguesia de S. Pedro de Avioso, concelho da Maia, desde 22 
de Março de 1893, pediu transferência para Freixieiro de Soutelo em Outubro de 1895, 

                                                   
23 Em 1900, a população residente era de 683 habitantes. 

24 A.N.T.T. Livro 379, Ministério da Instrução Pública, Maço 78, Caixa 185 e Livro 378, Caixa 11, Processo 43. 

25 A.N.T.T. Livro 379, Ministério da Instrução Pública, Maço 139, Caixa 285. 

26 A.N.T.T. Livro 378, Ministério da Instrução Pública, Caixa 11, Processo 43; Caixa 80, Processo 20 e Caixa 91, 
Processo 23. 
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entrando em exercício a 3 de Dezembro27. Já como professor temporário, em Fevereiro 
de 1896, requereu nomeação vitalícia, deferida em 30 de Abril de 1898 28 , 
completando, em 24 de Agosto de 1901, oito anos de bom e efectivo serviço, sendo 
promovido à segunda classe29.  

Em inspecção a esta escola, a 26 de Agosto de 1901, o professor oficial Manuel José 
Ferreira da Silva registava que Alves de Sousa tinha o 1º e 2º anos do Curso Geral dos 
Liceus e o Diploma de Habilitação ao Magistério Primário Elementar com a 
classificação de Bom, oito valores. Exercia as suas funções com pontualidade, grande 
zelo e assiduidade. Era casado e não constava que tivesse praticado “actos contrários 
à moral e à religião do Estado, apresentando sempre, a par do seu modesto 
procedimento, actos dignos”30. Sobre a escola salientava que desde a sua criação, 
pouco material lhe tinha sido fornecido, apesar dos pedidos do professor. Do seu bolso, 
Alves de Sousa mandou fazer uma mesa comprida para os alunos escreverem, dois 
bancos corridos e uma mesa para si. A escola tinha trinta e três alunos matriculados, 
com uma média de frequência de quinze a vinte, faltando os alunos à escola para 
trabalhar nos campos31. 

No Centro Escolar em Viana do Castelo, a 8 de Junho de 1905, Alves de Sousa 
proferiu uma conferência sobre o combate ao analfabetismo, apontando os meios 
necessários para que “aquele mal se extinga com eficiência”32. Em Novembro, com 
doze anos de serviço, era definido por um Inspector, como “professor inteligente, 
sabedor e zeloso”33, sendo em Dezembro promovido à primeira classe34.    

PENSIONISTA DO ESTADO PORTUGUÊS EM BERNA 

Para as cento e trinta e três pensões de estudo no estrangeiro para professores, 
apresentaram-se noventa candidatos, entre eles, José Alves de Sousa, único 
concorrente do distrito vianense35. Em 27 de Julho de 1907, Alves de Sousa com trinta 
e três anos de idade, 

pretende ser contemplado com uma pensão para estudo no estranjeiro, classe 6ª, 
para ser gosada de preferencia em países de língua francesa, (ou 
                                                   

27 A.N.T.T. Livro 379, Ministério da Instrução Pública, Maço 78, Caixa 185. 

28 Idem. 

29 A.N.T.T. Livro 379, Ministério da Instrução Pública, Maço 139, Caixa 285. 

30 Idem. 

31 Idem. 

32 A Aurora do Lima nº 7423, de 9/6/1905, p. 1e2. 

33 Relatório de Inspecção. A.N.T.T. Livro 379, Ministério da Instrução Pública, Maço 139, Caixa 285.  

34 Vida Nova nº 2180, de 14/12/1905, p.3. 

35 A Aurora do Lima nº 7729, de 5/8/1907, p. 2 e nº 7732, de 12/8/1907, p. 2. 
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secundariamente em países de língua alemã) propondo-se o suplicante 
especialmente fazer visitas de estudo em França a algumas das escolas primarias 
e normais, museus, laboratorios, officinas escolares e bibliotecas da cidade de 
Paris e departamento do Sena e circun-vizinhos, bem como á frequencia livre, da 
Escola Normal Superior, de Sant-Cloud36. 

Nesse dia, Manuel Gonçalves Ferreira Vilas Boas, Subinspector do Círculo Escolar 
de Viana do Castelo, atesta que Alves de Sousa, 

 tem prestado bons serviços á escola primaria official, já como professor zeloso e 
sabedor, já como propagandista por meio da imprensa e da palavra, dos mais 
adiantados mettodos e processos usados no estrangeiro, procurando 
constantemente elevar o nivel da escola primaria e do seu professorado, pelo que 
o considero como um dos mais distinctos professores d’este Circulo escolar37. 

Paralelamente à sua candidatura, Alves de Sousa vai protagonizar um incidente 
que passamos a relatar:  

 Tendo o professor primario José Alves de Sousa, vogal jury 2º grau discutido no 
logar mais publico d’esta cidade e por forma injuriosa para presidente do 
conselho actos governo, para meu prestigio e do governo é indispensavel a este 
vogal seja retirada commissão por despacho telegraphico e substitido por 
qualquer outro38.  

Na mesma data, o Director Geral, Agostinho de Campos, escreve uma informação, 
dirigida ao Presidente do Conselho de Ministros, dizendo que tinha recebido, o 
telegrama acima transcrito, entendendo,  

que pode proceder-se da forma indicada por aquelle representante do Governo, 
pois o acto attribuido ao professor é attentatorio da disciplina e do respeito 
devido aos seus superiores, alem de que a commissão de examinador pressopõe 
confiança na imparcialidade, serenidade, sensatez e candura  no 
commissionado, e o professor Alves Souza revelou, pelo seu procedimento que 
não possue aquellas qualidades. Poderá, portanto, se V. Exª assim o entender, 
telegraphar-se ao Inspector da 3ª Circunscripção para que providencie no 
sentido de ser o examinador Alves de Souza substituido  imediatamente por outro 
                                                   

36 A.N.T.T. Livro 378, Ministério da Instrução Pública, Caixa 11, Processo 117. 

37 A Cruz nº 674, de 15/8/1907, p. 3 e nº 675, p. 3. 

38 Telegrama enviado para Lisboa pelo Governador Civil de Viana do Castelo, A. Nogueira, em 8 de Agosto de 
1907. A.N.T.T. Livro 378, Ministério da Instrução Pública, Caixa 11, Processo 117. 
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qualquer professor mais desapaixonado e estranho á politica, e de se investigar 
desde já sobre o acto attribuido áquelle professor pelo chefe do districto39.  

Ainda nesse dia, o mesmo Director Geral, e após despacho ministerial, envia um 
telegrama ao Inspector da 3ª Circunscrição Escolar no Porto, para providenciar a 
imediata substituição de Alves de Sousa e o início da investigação desta ocorrência40. 
No dia seguinte, o Inspector João Figueirinhas envia um ofício ao Subinspector do 
Circulo Escolar de Viana do Castelo para que procedesse à investigação dos factos 
relatados e lhe enviasse o respectivo relatório41. 

Assim, em 26 de Agosto de 1907, na Escola de Ensino Normal de Viana do Castelo, 
na presença do Subinspector Manuel Vilas Boas e do professor da freguesia de 
Portuzelo, José Fernandes Soares, compareceram três testemunhas para depor sobre 
os factos de que era arguido Alves de Sousa. O Subinspector perguntou à primeira 
testemunha, António Cândido Valença e Lima, director da Escola de Ensino Normal 
desta cidade, o que sabia sobre Alves de Sousa “ter discutido, no logar mais publico 
d’esta cidade, por forma injuriosa para o Exmo Senhor Presidente do Conselho de 
Ministros, e os actos do Governo”. A testemunha referiu o encontro com o arguido na 
Praça da Rainha e,  

trocadas umas breves palavras de saudação, o dito professor, com espanto seu, 
passa imediata e abruptamente a tratar a questão política, ou de administração 
publica, começando por dizer que um pais onde havia apenas um homem de valor 
que hoje é morto, era um pais perdido; que actualmente estavamos  sendo 
governados por um neurótico, um doido, senhor só da sua vontade (...). Que 
aquele professor, Alves de Sousa com quem não mantinha, nem nunca manteve 
intimidade alguma, a quem rarissimas vezes encontrava, fallou-lhe d’uma 
maneira tão grosseira e indilicada , que pensa, sem receio talvez de se enganar, 
que o referido Alves de Sousa não estava na posse de si, que alguma coisa se 
oppunha a isso e o privava, acidentalmente, do exercicio normal e regular ds suas 
faculdades intellectuais, allucinando-o42. 

 A segunda testemunha, António Ferreira Rodrigues, professor em S. Paio de 
Jolda, Arcos de Valdevez, referiu que casualmente estivera próximo dos dois 
professores, mas não confirmando a maior parte das afirmações de Valença e Lima. A 
terceira testemunha, António Martins Delgado, médico e proprietário, disse que 
estava na Praça da Rainha quando se aproximou Valença e Lima, dizendo-lhe que 
acabara de ter tido uma conversa com Alves de Sousa, “que muito o maguára”, já que 
este “depois de algumas palavras abordara a questão politica, começando por dizer que 

                                                   
39 Idem. 

40 Idem. 

41 Idem. 

42 Idem. 
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estavamos governados por um doido, que não tinha feito coisa nenhuma”, tendo 
depois feito observações a criticar o que o arguido tinha dito43. 

A Inspecção, em 5 de Outubro, enviou um ofício ao Subinspector Manuel Vilas 
Boas, que este respondeu a 14 de Outubro:  

 1º- O facto de que é acusado o professor José Alves de Sousa e constante do 
processo, que junto devolvo, não o reputo da gravidade que lhe quizeram dar 
porque, do conhecimento directo que tenho do referido professor, considero-o 
incapaz de uma tamanha falta de respeito e consideração para com os seus 
superiores, e porque do depoimento da primeira testemunha constante do 
processso resulta uma manifesta má vontade contra o arguido. 2º- O professor 
José Alves de Sousa é, pela sua intelligencia, saber, dedicação e amor ao estudo 
um dos mais distinctos d’este círculo escolar, e portanto em condições de poder 
aproveitar, com vantagens para o ensino e para o paiz, do beneficio da pensão 
de estudo no estrangeiro44. 

No mesmo dia, da Inspecção Escolar do Porto, o Inspector João Figueirinhas 
escreveu a seguinte “Informação”: 

Tres testemunhas deposeram no processo de investigação contra o professor da 
escola primaria da freguesia de Freixieiro, (...), sendo duas presenciais e uma outra 
aquem o professor acusador, Valença e Lima contou o facto, e que por isso, me parece 
de pouco valor jurídico. As duas testemunhas presenciais não são concordes nos seus 
depoimentos quanto á forma de dizer do acusado, o que, a meu ver tira todo o valor 
á accusação. Alem disto, se o professor incriminado discutiu os actos do Governo no 
logar mais publico da cidade, não o fez, como parece deprhender-se da participação, 
de forma a produzir escandalo, visto que isto se passou apenas entre elle accusado e 
mais duas testemunhas presenciais. (...) Em vista disto e do que o subinspector 
informa no seu officio junto ao processo, julgo que o caso se deve considerar 
liquidado com favor do professor45. 

De Âncora, Alves de Sousa, vendo os dias a passar sem a sua situação estar 
resolvida, manda em 17 de Outubro de 1907, para o Ministro do Reino, este telegrama: 
“professor joze Alves de souza primeiro classificado concurso pensionistas estado 
allemanha reclama perante vossencia sua exclusão ouza esperar resposta telegrama”46.  

Em 22 de Outubro de 1907, Agostinho de Campos, da 4ª Repartição da Direcção 
Geral da Instrucção Secundária, Superior e Especial, do Ministério do Reino, emitiu 
parecer positivo, para a sua ida para a Suíça, concluindo,  

                                                   
43 Idem. 

44 Idem. 

45 Idem. 

46 Idem. 
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que os actos que lhe deram origem podem considerar-se como de caracter 
accidental e concordo como parecer final do Inspector de que o caso se deve 
considerar liquidado sem prejuizo para o professor. E como este obteve no 
concurso às pensões o primeiro lugar da secção a que pertence parece-me 
razoavel que siga o seu destino, tanto mais que a localidade que se lhe designou, 
séde de uma legação portuguesa, permitte que o seu procedimento ulterior no 
estrangeiro seja facil e directamente vigiado47. 

A confirmação oficial da sua ida para a Suíça, foi publicada no Diário do Governo 
nº 246, de 31 de Outubro de 1907: 

É prevenido o pensionista do Estado no estrangeiro, abaixo designado, de que 
deve apresentar-se, dentro do prazo de dez dias, na Direcção Geral da Instrucção 
Secundaria, Superior e Especial, por si ou por seu bastante procurador, com o 
fim de receber o primeiro subsídio, a guia de partida e as instrucções 
indispensaveis, assinando os respectivos termos de compromisso para com o 
Estado, a fim de partida para o seu destino. Pensionista de 6ª. classe José Alves 
de Sousa – Berne (Suissa)48.   

Alves de Sousa partiu, enfim, a 9 de Novembro de 1907, apresentando-se ao Cônsul 
de Portugal em Berna, ficando a residir nesta cidade, na Pension Godard, na 
Schauzeneck Strasse 749.   

Depois de cinco meses passados na Suíça, sobre os quais não obtivemos nenhuma 
informação, em 8 de Abril de 1908, o Ministro de Portugal em Berna, escreveu para 
Lisboa, informando que o pensionista, acabava “de adoecer de certa gravidade, com 
um tumor branco numa perna, que o impossibilita de todo o trabalho”50. Passados 
três dias, o Chefe da 2ª Repartição, da Direcção Geral da Instrucção Publica, responde-
lhe: 

 pede o Ministro de Portugal em Berne auctorização telegraphica para concessão 
de regresso ao Reino do pensionista José Alves de Souza, pedindo tambem 
auctorização para lhe adeantar os fundos necessários para o regresso do mesmo 
de Berne a Portugal. E justifica este pedido com o facto de ter adoecido 
gravemente o referido pensionista com um tumor branco n’uma perna que o 
impossibilita de todo o trabalho e que o obrigará, senão a uma operação 
                                                   

47 Idem. 

48 Idem. 

49 Idem. 

50 Idem. 



 

 
 

12 

immediata, pelo menos a um tratamento rigoroso e a repouso absoluto durante 
longos meses51.  

Não estando prevista uma situação destas no respectivo Regulamento e sendo os 
casos omissos resolvidos pelo Governo, entendeu a 2ª Repartição, que devido ao 
estado de Alves de Sousa, deveria ser autorizado o seu regresso a Portugal e concedido 
o adiantamento da verba para a viagem52. 

Em Berna, a 14 de Abril de 1908, em carta dirigida ao Ministro Plenipotenciário de 
Portugal junto do governo suíço, Alves de Sousa escreve: 

Havendo adoecido, como prova o atestado medico que com este apresento, e 
sendo-me aconselhado repouso durante alguns meses, venho rogar a V. Exª a 
auctorização para me retirar a Portugal, depois de feita a necessaria 
participação ao Governo de Sua Majestade. Rogo, também a V. Exª se digne 
abonar-me as viagens em caminho de ferro, 2ª classe, na importancia de frs. 145, 
que com 50 frs. de que disponho da pensão, do mês corrente, perfaz 195 frs. de 
que preciso53. 

O atestado médico é passado no mesmo dia em Berna, pelo médico cirurgião, 
Álvaro Faria Lapa, que atesta que Alves de Sousa “padece d’uma arthrite tuberculosa 
do joelho direito que o impossibilita temporariamente do trabalho, obrigando a 
repouso e tratamento durante alguns mezes”54. 

No dia seguinte, é enviado para Lisboa o seguinte telegrama: “autorisei pensionista 
alves souza partir hoje vista sua saude dei-lhe 145 francos para viagem – alberto d 
oliveira”55. 

Em carta da Legação de Portugal na Suíça, assinada por Alberto de Oliveira, de 17 
de Abril de 1908, dirigida ao Conselheiro Ildefonso Marques Mano, informa que 
devido ao agravamento do estado de saúde de Alves de Sousa, autorizou-o a regressar 
a Portugal já que a sua permanência “em Berne era inutil no estado de saude em que 
elle se encontrava, e o seu tratamento aqui seria extrememente dispendioso para os 
seus recursos, alem de o privar de todos os cuidados da família ausente”56.   

Regressado em Abril de 1908, são-lhe em Maio, concedidos trinta dias de licença 
devido ao seu estado de saúde57 e em Janeiro seguinte, mais noventa dias58. Alves de 

                                                   
51 Idem. 

52 Idem. 

53 Idem. 

54 Idem. 

55 Idem. 

56 Idem. 

57 Vida Nova nº 2523, de 15/5/1908, p. 3. 

58 O Povo nº 61, de 17/1/1909, p. 2. 
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Sousa voltou a leccionar na escola masculina de Freixieiro de Soutelo, sendo, em 
Fevereiro de 1913, nomeado professor interino da Escola Normal de Viana do Castelo, 
para em Março de 1914, regressar à sua escola59 pelo menos até 15 de Novembro de 
191560. 

 

ARTIGOS PUBLICADOS NO JORNAL O POVO 

Alves de Sousa colaborou na imprensa vianense, especialmente no bissemanário 
O Povo, onde publicou umas dezenas de artigos sobre educação, aproveitando os 
conhecimentos adquiridos na sua estadia na Suíça, divulgando a realidade educativa 
deste país, comparando-a com a portuguesa e com a de outros países europeus. 

Inicia a colaboração com o artigo Balanço61, encimado com a frase “74 anos de 
monarquia constitucional - 78,6 % de analfabetos”. Compara a situação portuguesa 
com a da Inglaterra, Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Suécia, onde 
apesar de serem monarquias, os analfabetos são raros. Na Suíça eles não existem, as 
escolas são muitas, os gastos com a instrução avultados, muito superiores aos 
portugueses, que gastam muito mais com o Ministério da Guerra do que com a 
instrução. Para além de outros males, Alves de Sousa responsabiliza a monarquia 
constitucional pelos muitos analfabetos, pelo que procurará “na República um governo 
mais justo e que melhor saiba e queira desenvolver as forças do país, integrando-o pela 
instrução e educação na moderna civilização”. Continua o assunto em Balanço II62, 
escrevendo que, apesar de em Portugal haver milhares de escolas primárias e muitos 
liceus, precisavam de ser melhor repartidas pelo país, por serem pouco frequentados 
e não produzirem os resultados desejados. Apesar de existirem meios coercivos que 
obrigavam os pais, estes não mandavam os filhos à escola, nem sempre havendo 
também, escolas para todos em idade escolar. Por outro lado, aos professores 
faltavam-lhes os meios de progresso no ensino, devido ao seu isolamento, com o fim 
das Conferências Pedagógicas, único meio que tinham para trocar ideias sobre os 
processos e métodos de ensino. Com isto o ensino degradou-se, não havendo inovação 
com medo dos exames, cujo critério para julgar nem sempre era o melhor. Defende 
ainda o restabelecimento das Conferências Pedagógicas, mas sem serem públicas. 
Compara o número de alunos por escola, com os de Dusseldorf e os de Berna. No caso 
português, em que existem mais de 5000 escolas, a média oficial é de 900 alunos, o 
que não é real, uma vez que se confunde classes e escolas. Como a maioria delas só tem 
uma classe, apenas um docente, há, portanto um professor para 1085 habitantes. 

                                                   
59 O Povo nº 558, de 19/3/1914, p. 3. 

60 AM VCT- Direcção Escolar Professores, ano de 1915, cota nº 1623. 

61 O Povo nº 4, de 18/6/1908, p. 1e 2. 

62 O Povo nº 6, de 28/6/1908, p. 1e 2. 
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Dusseldorf, regista um professor para 385 habitantes e Berna, um professor para 285 
habitantes. Noutro artigo63, indigna-se com o projecto de reforma do ensino primário, 
que aumentaria a despesa entre 3 a 4000 contos, pretendendo iludir o país que 
reclamava um bom ensino primário e sossegar os professores. Contudo, no 
Parlamento, um deputado monárquico dissera que era impossível aumentar os 
docentes, pois a despesa subiria 550 contos, o que era muito, numa altura de grave 
crise económica e financeira. No último artigo desta série, Balanço IV64, assinala que 
não há razão para mais uma reforma do ensino primário, uma vez que continua a não 
haver escolas, edifícios, programas dignos do ensino popular, uma inspecção escolar 
séria, Conferências Pedagógicas, e os professores não se poderem reunir em 
Congressos ou Associações, o que era uma vergonha para Portugal, o primeiro país 
europeu a instituir o ensino primário obrigatório e gratuito. 

Na série Suissa65, Alves de Sousa compara a instrução em Portugal com a da Suíça, 
dizendo que no nosso país a instrução primária não existe, a secundária é miserável, 
com professores sem competência literária ou científica e a superior com uma 
universidade muito incompleta, mestres incompetentes, métodos velhos e livros que 
já não são adoptados nas suas congéneres estrangeiras. Na Suíça, os professores 
primários são bem pagos, os edifícios escolares óptimos, os métodos modernos, não 
havendo castigos corporais. Na instrução secundária, dividida em estudos clássicos e 
científicos, ensina-se a liberdade, não se falando em religião, nem havendo colégios de 
Jesuítas 66 . Termina esta série abordando o ensino universitário com as nove 
universidades existentes e as associações de estudantes67. 

Com o título Comparando, Alves de Sousa vai publicar cinco artigos 68 , onde 
apresenta diversos quadros comparativos com a situação portuguesa. Relaciona o 
número de professores primários e a população, ocupando Portugal o 17º lugar, entre 
vinte países europeus. Noutro quadro, fazendo a relação entre alunos e crianças dos 
cinco aos quinze anos, Portugal ocupa o mesmo lugar, com apenas 24% das crianças a 
frequentar a escola, não sendo de estranhar assim, os 72% de analfabetos. No 1º lugar 
deste quadro surge a “França radical e socialista” 69  seguida por todos os povos 
protestantes da Europa. Noutro quadro, relaciona as despesas com a instrução 
primária, atendendo à população, ocupando Portugal o 14º lugar. Outro quadro 
apresenta a relação entre a despesa por aluno, ocupando o nosso país o 8º lugar, 
apesar de gastar com a educação de cada um dos seus alunos mais que muitos países, 

                                                   
63 Balanço III ,O Povo nº 64, de 28/1/1909, p. 2. 

64 O Povo nº 72, de 28/2/1909, p. 2. 

65 O Povo nº 113, de 5/8/1909, p. 2. 

66 Suissa I, O Povo nº 115, de 12/8/1909, p. 1 e 2. 

67 O Povo nº 117, de 18/8/1909, p. 2 e 3 e nº 124, de 16/9/1909, p. 2. 

68 O Povo nº 119, de 29/8/1909, p. 1; nº 121, p. 1; nº 123, p. 1; nº 126, p. 1 e nº 128, de 30/9/1909, p. 1. 

69 O Povo nº 121, de 5/9/1909, p. 1. 
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ou seja, gasta mal, como paga mal aos seus professores, que ganham menos que em 
outros países. Por fim, mostra um quadro com a relação entre o número médio de 
alunos por docente, cabendo a cada professor português 43 alunos, havendo outros 
países em que esse número é superior, caso da Alemanha, com 58, Finlândia 94, Suiça 
45, e noutros inferior como a França, com 38.  

Nova série de artigos agora relacionados com a realidade local. Em Um 
pedagogo70, destaca as palavras do director da Escola Normal de Viana do Castelo, 
Valença e Lima, na sessão solene da escola Domingos José de Moraes, ao afirmar “a 
palmatória é uma necessidade!”. Alves de Sousa considera esta afirmação como uma 
“heresia pedagógica, vindo de quem tem a responsabilidade da direcção de um 
instituto de ensino normal” e “isto após os ensinamentos que nos deixaram Rabelais, 
Montaigne, Rousseau, Pestallozi”, entre outros. Afirma que Valença e Lima pertence à 
velha escola da pedagogia escolástica e jesuítica, não sendo portanto de admirar a 
afirmação vinda “do feroz reacçionario que o franquismo aninhou na direcção da 
Escola Normal desta cidade”. Na continuação deste artigo surge Uma palmatoada 71, 
referindo que Valença e Lima, ao afirmar que a palmatória era usada nas escolas 
primárias da Suíça ou da Alemanha, incorria numa “mentira simples e torpe”, pois 
nesses países são proibidos quaisquer castigos corporais. Mentiu, porque esse 
“instrumento de tortura” não é usado depois dos Pirinéus. No contacto que manteve 
com professores em França, e na Suiça, ao visitar escolas nunca viu nada parecido com 
uma palmatória, nem castigos corporais. 

O facto do número de escolas primárias não ser suficiente na cidade de Viana do 
Castelo, concluindo Alves de Sousa que há 500 crianças sem escola, vai ocupá-lo em 
vários artigos com o título genérico de Um problema grave 72. Neles refere o desleixo 
da educação popular em Portugal, por parte da monarquia, em contraste com o que se 
passa em Berna e na sua “banlieue”, comparando-a com Viana do Castelo e seu 
concelho. Conclui que Viana tem um professor primário por 1000 habitantes e Berna 
um professor por 220 habitantes. Aponta como solução Viana centralizar as suas 
escolas, como já acontece em Lisboa, Porto e outras cidades. As escolas centrais 
distinguem-se por terem um professor por cada classe, ou seja, como no ensino 
primário há quatro classes uma escola central tem pelo menos quatro docentes. A 
Suíça e a Alemanha dividem o ensino primário em oito ou nove anos escolares, a 
França divide-o em quatro cursos cada um com dois anos e a Itália tem uma 
organização semelhante à nossa, dividindo-o em cinco classes. O ideal da organização 
escolar é o que viu na Suíça, ou seja, a divisão por anos escolares e cada ano com o seu 
professor, o que seria fácil no Minho, com tanta população, se não houvesse medo da 

                                                   
70 O Povo nº 133, de 17/10/1909, p. 3. 

71 O Povo nº 135, de 24/10/1909, p. 1e 2. 

72 O Povo nº 216, de 28/8/1910, p. 1 e 2; nº 218, p. 2; nº 221, p. 1; nº 224, p. 1; nº 227, p. 2 e nº 229, de 
20/10/1910, p. 2 
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“coeducação dos sexos (frequência escolar conjunta dos sexos)”73. Reclama para Viana 
do Castelo uma escola central para cada sexo, lembrando, contudo, o problema dos 
edifícios. Não havendo a coeducação, os edifícios têm de ser independentes, mas 
contíguos, já prevendo o futuro, com tantas salas quantas as classes de quarenta a 
cinquenta alunos. Como são 400 crianças de cada sexo, cada edifício deve dividir-se 
em oito ou nove salas de aulas. Alves de Sousa não é a favor da habitação dos 
professores junto da escola, já que isso tem muitas desvantagens, devendo ser dado 
um subsídio de renda de casa. No último artigo, informa que a partir de então deixava 
de os assinar com pseudónimo, e passaria a assinar como J. Alves de Sousa, pois apesar 
de nunca ter escondido as suas ideias republicanas, tinha tido problemas, quando os 
assinava com o seu apelido. 

Quase um mês após a implantação da República, publica cerca de trinta artigos 
intitulados Como se formou um povo. As instituições educativas na Suissa74. Neles 
aborda aspectos relacionados com o atraso educativo português, dando a conhecer as 
modelares instituições suíças e “a grandiosa obra do simples Pestalozzi ali está 
demonstrando ao mundo qual o poder e o valor da Educação”75. Relata a organização 
geral do ensino na Suíça, nos diversos níveis de ensino, apresentando  números do 
cantão de Berna. No ensino primário, este cantão conta 2.382 classes, uma classe por 
248 habitantes, enquanto que em Portugal há um professor por 1000 habitantes, pelo 
que o número de docentes devia passar dos 6000 para 24000, para igualar o cantão 
de Berna. Neste cantão existe uma numerosa inspecção subordinada ao Director da 
Instrução Pública, que fiscaliza todo o pessoal docente, não tendo as escolas primárias 
director. Os Inspectores escolares têm a seu cargo a vigilância e direcção pedagógica 
das escolas primárias públicas e particulares. As primárias e secundárias dependem 
dos inspectores escolares e das comissões escolares, como órgãos principais e dos 
prefeitos das comunas, dos conselhos comunais e dos ministros do culto (protestantes 
ou católicos), como órgãos auxiliares. Dá a conhecer os vencimentos dos professores 
primários, superiores aos portugueses, os seus aumentos, a aposentação e as 
gratificações recebidas, da responsabilidade das comunas e do Estado. 

A escola primária na Suíça é obrigatória dos seis aos catorze anos, ou quinze anos, 
nas comunas com escola superior. O programa divide-se em três ciclos: curso inferior, 
médio e superior, o primeiro com cinco horas por dia e os outros dois com seis horas. 
Às quartas e sábados só há aulas de manhã. O programa dos cursos inferior e médio é 
igual em todas as escolas do cantão de Berna, cada um com três anos, tendo o curso 
superior a duração de dois. No grau inferior, são leccionas as disciplinas de história 
religiosa, ensino intuitivo, leitura, escrita, cálculo, canto, desenho e ginástica, sendo os 

                                                   
73 O Povo nº 221, de 15/9/1910, p. 1. 

74 O Povo nº 233, de 3/11/1910, p. 3; nº 235, p. 1; nº 237, p. 1; nº 239, p. 1; nº 241, p. 1; nº 244, p. 1; nº 247, p. 1; 
nº 252, p. 1; nº 253, p. 1; nº 256, p. 1; nº 260, p. 2; nº 262, p. 2; nº 264, p. 1; nº 268, p. 1; nº 270, p. 2; nº 272, p. 
2; nº 274, p. 1; nº 276, p. 1 e 2; nº 286, p. 1; nº 287, p. 3; nº 299, p. 1; nº 301, p. 1; nº 303, p. 2; nº 358, p. 1; nº 
361, p. 1; nº 364, p. 1; nº 368, p. 1 e nº 371, de 31/3/1912, p. 1. 

75 O Povo nº 233, de 3/11/1910, p. 3. 
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trabalhos manuais facultativos. No grau médio e superior lecciona-se história 
religiosa, língua alemã ou francesa, aritmética e geometria, história natural, geografia, 
história, escrita, canto, desenho, ginástica e trabalhos manuais facultativos. Os 
processos e métodos no ensino primário são modernos, o que não admira na terra dos 
grandes pedagogos, caso de Rousseau e Pestalozzi, existindo a coeducação, na escola 
primária e secundária. Geralmente o ensino de grau inferior, destinado a crianças dos 
seis a nove anos, é dado por professoras e o grau médio frequentado por alunos dos 
nove aos doze anos, abrange o quarto, quinto e sexto anos escolares. 

Seguem-se vários artigos sobre a importância dos trabalhos manuais educativos, 
fazendo uma resenha histórica por diversos pedagogos, destacando Froebel e os seus 
Kindergarten (jardins de infância). Não sendo compreendido na sua época, teve 
continuadores, como Otto Salomon, na Suécia, que lançou os fundamentos do ensino 
de trabalhos manuais educativos, em Nãas. A Suíça, assim como outros países, 
mandou professores a Nãas, para estudar o seu sistema educativo, que Alves de Sousa 
descreve nas suas linhas gerais. Os trabalhos manuais passaram a ser conhecidos em 
toda a Europa, estando Portugal mais atrasado, pelo que era necessário a sua 
divulgação junto dos professores. A Finlândia foi o primeiro país a tornar obrigatório 
na instrução primária os trabalhos manuais, em 1866. Na Dinamarca, Clauson-Kaas,  
foi autorizado nesse ano a ensiná-los aos alunos das escolas primárias. Na Alemanha, 
iniciaram-se em 1873 e na Holanda três anos depois. Em Inglaterra, o seu ensino teve 
uma certa resistência e, na Irlanda, o grande impulso foi dado em 1883. Na Espanha 
quase nada se realizou, mas por oposição a Itália, merece “especial mensão este belo 
país, aquele que, talvez melhor haja compreendido a utilidade do trabalho manual 
como elemento educativo”76. Relata ainda a introdução e os progressos do ensino dos 
trabalhos manuais na Áustria, Hungria, Rússia, América do Norte e França.  

Alves de Sousa é de opinião que a Suíça foi “a Pátria do trabalho manual nas 
escolas”77. Apesar de não ser obrigatório em todos os cantões suíços, muitas dezenas 
de milhares de crianças aproveitam-nos. No cantão de Zurique, onde o seu ensino está 
melhor organizado, os trabalhos manuais são obrigatórios, compreendendo 
cartonagem, trabalhos em madeira e ferro, modelação, recortes e escultura em 
madeira. No final do último artigo desta série, Alves de Sousa declara: 

A minha curta permanência em Berne não me permitiu executar senão os 
trabalhos em cartonagem; pude, porém, assistir quasi todo o semestre que lá me 
demorei, às lições de trabalhos em madeira, que são sem contestação os mais 
perfeitos e completos, de modo a fazer uma ideia clara da sua utilidade, e do 
método a empregar no seu ensino. A falta de treino, porém, inibe-me hoje de os 
executar78. 

                                                   
76 O Povo nº 303, de 16/7/1911, p. 2. 

77 O Povo nº 368, de 21/3/1912, p. 1. 

78 O Povo nº 371, de 31/3/1912, p. 1. 
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 Não podemos deixar de referir também outros artigos da sua autoria. Em A 
municipalização do ensino primário79, ocupa-se da questão da administração deste 
nível de ensino voltar a ser competência das Câmaras Municipais, o que segundo ele 
tem aspectos vantajosos, defendendo que se poderia ter ido mais longe, se passasse a 
haver a coeducação, lembrando que o decreto só, excepcionalmente, permite as escolas 
mistas. Realça as vantagens da coeducação, quer do ponto de vista pedagógico, quer 
do das finanças municipais, lembrando “os benevolos efeitos que ela produz na livre 
América e na Suissa, essas duas gloriosas Republicas, que fazem a nossa inveja”80. Em 
Administração do Ensino Primário81, trata da centralização e da descentralização, 
realçando que a maior parte dos professores primários,  

são pela centralização, com medo de que as câmaras municipais lhes não paguem 
os vencimentos em dia, os persigam ou de qualquer modo os molestem; outros 
pedem uma centralização, temperada com a descentralização dos serviços de 
ordem administrativa; e poucos advogam uma descentralização completa82.  

Alves de Sousa pensa que conviria antes demais definir centralização e 
descentralização e estudar as condições dos países onde existe descentralização. 
Também se preocupou com problemas locais, como na Carta aberta 83, que escreveu 
ao Presidente da Câmara de Caminha sobre a dádiva de um benemérito radicado no 
Brasil, de casa e mobília para uma escola do sexo feminino, em Âncora. No texto Nas 
vésperas 84 , refere que decorreram três meses sobre a publicação do decreto que 
passou para as Câmaras Municipais a administração das escolas primárias, 
constatando o silêncio sobre o assunto e alguma desconfiança, lembrando que dos 
onze anos de administração escolar municipal não ficaram gratas recordações aos 
docentes, pelo que apela ao “dever de se agremiarem”, já que “é preciso que se saiba 
que ao pequeno melhoramento material que a lei lhes traz, corresponde um aumento 
de serviço desproporcional”85. 

 
                                                   

79 O Povo nº 279, de 16/4/1911, p. 1. 

80 Idem. 

81 O Povo nº 576, de 21/5/1914, p. 1 e nº 581, de 7/6/1914, p. 1 

82 O Povo nº 576, de 21/5/1914, p. 1. 

83 O Povo nº 176, de 31/3/1910, p. 3. 

84 O Povo nº 300, de 2/7/1911, p. 1. 

85 Idem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os artigos que de um modo breve referenciámos apareceram habitualmente na 
primeira página de O Povo, realçando a importância que o jornal lhes atribuía. 
Seguramente, constituiriam uma lufada de novos conhecimentos sobre temáticas 
educativas, muito úteis principalmente para os professores do ensino primário, tão 
desamparados que estavam pelas dificuldades que tinham para se manterem 
actualizados sobre o que se ia passando, em Portugal e nos restantes países europeus. 

Esperamos ter contribuído com algumas achegas para que haja um melhor 
conhecimento do professor José Alves de Sousa, que durante anos pugnou pela 
modernização do ensino no nosso país apesar de ter leccionado, durante anos, numa 
recôndita freguesia do concelho de Viana do Castelo. 
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RESUMO  

Este estudo tem como objetivo apresentar a trajetória da psicóloga e educadora 
Helena Antipoff e enfatizar as práticas educativas de Antipoff na Escola Fazenda do 
Rosário com a educação de “excepcionais” e com a educação escolar de crianças do 
campo. O estudo é resultante de pesquisa documental obtido por meio da produção 
escrita de Helena Antipoff em periódicos científicos, boletins da Secretaria de 
Educação e Saúde Pública de Minas Gerais, conferências e cartas, entre 1924 a 1974 e 
à literatura sobre o tema. A partir dos documentos mencionados consta-se que a 
proposta educativa de Helena Antipoff considerava a necessidade da relação entre a 
formação e o trabalho no ensino de “excepcionais”. Constatou-se que esse trabalho 
compreendia o desenvolvimento mental e o reajustamento social dos “excepcionais”. 
Quanto à educação escolar de crianças do campo, a educadora defendia a necessidade 
de programas governamentais que garantissem a elevação do nível cultural e 
econômico das populações do meio rural. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Práticas educativas; educação de excepcionais; educação escolar de crianças do 
campo  
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INTRODUÇÃO 
O objetivo deste estudo é apresentar a trajetória da psicóloga e educadora Helena 

Antipoff e enfatizar as práticas educativas de Antipoff na Escola Fazenda do Rosário 
com a educação de “excepcionais” e com a educação escolar de crianças do campo, 
entre as décadas de 1940 a 1970. 

Este artigo tem como propósito responder à seguinte problemática: Que razões, 
orientavam Helena Antipoff a incluir nas práticas educativas de “excepcionais” o 
trabalho e de que tipo de trabalho se tratava? Destaca-se que Helena já colocava sua 
escola no campo, quando o que era entendido como avançado era a cidade. Tem-se 
como objetivo geral contribuir com os estudos da educação especial, acompanhando 
de maneira contextualizada a trajetória da educadora Helena Antipoff. 

Para tanto, recorrem-se a pesquisa documental a partir da produção escrita de 
Helena Antipoff em periódicos científicos, boletins da Secretaria de Educação e Saúde 
Pública de Minas Gerais, conferências e cartas, entre 1924 a 1974 e à literatura sobre 
o tema. Metodologicamente orienta-se pela perspectiva “de que a história está 
empenhada em um projeto intelectual coerente, e fez progressos no entendimento do 
que o mundo passou a ser como é hoje” (HOBSBAWM, 1998, p. 8). Esta abordagem 
remete a concepção de História enquanto ciência do passado em relação ao presente 
que para se realizar necessita que se entre nos episódios da história. Nesta perspectiva, 
é possível apontar que a proposta educativa de Helena Antipoff considerava a 
necessidade da relação entre a formação e o trabalho no ensino de “excepcionais”. 

O texto está organizado em duas partes, a saber: a primeira apresenta a história de 
vida de Helena Antipoff, e a segunda discute a relação entre o trabalho e as práticas 
educativas com os “excepcionais” e com a educação escolar de crianças do campo na 
escola Fazenda do Rosário.  

 

1. A TRAJETÓRIA DE HELENA ANTIPOFF 

Helena Antipoff (1892-1974) cresceu num ambiente erudito. Filha de pais bem-
dotados intelectualmente, desde cedo seguiu o exemplo deles; antes mesmo de 
frequentarem a escola, ela e a irmã Zina já faziam leituras de textos jornalísticos para 
o pai.  

Desde muito jovem, Helena revela desejo de conhecer, pesquisar, questionar e 
visitar tudo e todos. O gosto pela verificação objetiva, isto é, pela experiência científica, 
iniciou na escola secundária, quando teve contato com alguns professores 
universitários, entre eles “o de Biologia, discípulo de Pavlov” (ANTIPOFF, 1996, p. 
22). 

Diariamente frequentava bibliotecas e se envolvia com atividades relacionadas a 
temas que suscitavam novas indagações sobre a Sociologia, Arte, Línguas 
Estrangeiras, Filosofia, e outros conhecimentos, dialogando suas interrogações com 
um grupo de moças estudantes da sociedade russa. 
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O contexto da época era de muita tensão, pois a Rússia caminhava para Revolução, 
e por esse motivo muitas pessoas estavam saindo do país. A mãe de Helena, além da 
preocupação com as filhas, vinha demonstrando descontentamento com seu esposo, e 
manifestou seu desejo de separação. Desse modo, em 1909, a família de Helena se 
muda para a França, enquanto o pai permanece na Rússia, cumprindo o dever com a 
pátria, na qual construiu carreira profissional no exército, chegando a adquirir alto 
cargo nesse órgão.    

A mudança para Paris proporciona diversas oportunidades para Helena Antipoff. 
Nesse período ingressa no Collège de France, onde teve a oportunidade de assistir 
aulas de Pierre Janet86 e Henri Bérgson87, as quais influenciaram Helena a tornar-se 
psicóloga. Foi no Laboratório de Psicologia da Universidade de Paris que interagiu 
com a padronização dos testes de nível mental de crianças, organizados por Alfred 
Binet88 e Théodule Simon (ANTIPOFF, 1996). 

A partir de 1912, começa a frequentar o Institut dês Sciences de I’Education Jean-
Jacques Rousseau, em Genebra, onde concluiu o curso de Psicologia, com 
Especialização em Psicologia da Educação, sob a orientação de ÉdouardClaparéde89.  

Antipoff permanece em Genebra até 1916, retornando, então, à Rússia para prestar 
assistência ao pai, ferido na guerra, bem como para atuar como “psicóloga-
observadora” de crianças abandonadas, vítimas da Revolução Russa (CAMPOS, 2003, 
p. 5). 

Em 1925, volta a trabalhar com Claparéde no Instituto Jean-Jacques Rousseau, 
assumindo a função de professora de Psicologia da Criança na Escola de Ciências da 
Educação. Essa época, entre 1926 e 1929, foi marcada por sua dedicação ao estudo e 
produção científica, pois a educadora e psicóloga Helena Antipoff teve diversos 
trabalhos publicados, ultrapassando mesmo os limites da França. Nesse contexto, foi 
convidada pelo governo do Estado de Minas Gerais a implantar “o Laboratório de 
Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento, e a iniciar o estudo e a pesquisa em 
Psicologia da Educação” no campo de ação da Reforma Francisco Campos-Mario 
Casassanta90 (CAMPOS, 2003, p. 210). 

                                                   
86Professor do curso de Psicologia no Collège de France. 

87 Professor de Filosofia no Collège de France. 

88Alfred Binet (1857-1911) foi pedagogo e psicólogo. Inventor do teste de inteligência ficou conhecido por sua 
contribuição à Psicometria (ROSS; GUIMARÃES 2003). 

89O psicólogo e pedagogo Édouard Claparéde (1873- 1940) exerceu significativa influência no cenário educacional 
europeu, sendo considerado um dos maiores expoentes da “pedagogia da ação”, a qual tinha como eixo central 
desenvolver as “aptidões individuais e encaminhá-las para o interesse comum, dentro de um conceito 
democrático de vida social” (GADOTTI, 1993, p. 1993). 

90 A Reforma Francisco Campos teve como responsável principal o jurista e educador mineiro Francisco Luis da 
Silva Campos (1891- 1968), que reorganizou a estrutura do Ensino Primário e Normal em Minas Gerais. Além 
disso, efetivou as propostas do movimento da Escola Nova, que preconizava o ensino da Psicologia enquanto 
disciplina essencial e a criação de uma escola em Minas Gerais para aperfeiçoamento de professores normalistas. 
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A educadora chegou ao Brasil em 6 de agosto de 1929 e foi recebida pelos 
psicólogos Lourenço Filho e Noemy Silveira, que vieram de São Paulo para o encontro 
(ANTIPOFF, 1996). É importante destacar que Lourenço Filho já se dedicava a 
pesquisas no campo da Psicologia, fundamentado nos autores Edouard Claparéde, 
Henri Pieron, Alfred Binet e Theodule Simon, da Psicologia francesa e suíça. Verifica-
se então que a vinda de Helena Antipoff para o Brasil foi baseada no estado de 
convergência entre as experiências da educadora e as finalidades dos intelectuais 
brasileiros para com o sistema de ensino. Conforme na época explicou Lourenço Filho 
à recém-chegada Helena Antipoff: “o Brasil precisa de técnicos experimentados (...) 
onde há uma iniciação à pesquisa psicométrica” (LOURENÇO FILHO apud 
ANTIPOFF, 1996, p. 110). 

Nesse período, o Brasil passava por momentos de grande agitação política e 
intelectual, que deram início a um grande número de movimentos reformistas nos 
órgãos públicos e na administração da educação. No campo da educação, essa agitação 
intelectual se materializou na fundação da Associação Brasileira de Educação91 (ABE), 
em 1924, e no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. Este documento 
foi dirigido por Fernando de Azevedo, o qual foi assinado por 26 expoentes da 
intelectualidade brasileira, que definiram novos princípios para o debate educacional, 
assentado na defesa da escola pública obrigatória, gratuita e leiga, e da coeducação. 
Esses intelectuais estavam comprometidos com a “modernização da educação e da 
sociedade”. O Manifesto foi um importante documento, pois, além de expressar o 
pensamento de intelectuais alinhados com as teses do escolanovismo se aproximava 
do que se entendia ser um Plano de Educação no qual era central a defesa da escola 
pública, por décadas, e ainda hoje inspira os debates e as luta dos educadores 
brasileiros. Um dos princípios presentes neste Manifesto se refere à educação 
destinada às pessoas com deficiência, preconizando a reconstrução do sistema 
educacional em bases que auxiliassem na interpretação das classes sociais e formação 
de uma sociedade humana justa, cujo objetivo “é a organização da escola unificada, 
desde o jardim de infância à universidade, em vista da seleção dos melhores e, 
portanto, o máximo desenvolvimento dos normais (escola comum), como o 
tratamento especial de anormais, subnormais e supernormais (classes diferenciais e 
escolas especiais)” (LOURENÇO FILHO, 1978, p. 90). 

Assim sendo, percebe-se que a intenção era abrir o caminho para a reforma social 
por meio do novo sistema educacional, mas essas intenções, na prática, pouco se 
efetivaram. Em contrapartida, a educação das pessoas com deficiência se diferenciava 
dos princípios democráticos levantados sob a bandeira da educação pública, visto que 
as práticas pedagógicas eram de caráter filatrópico e caritativo. 

A partir de então, a revolução educacional estaria alicerçada no movimento da 
Escola Nova, fundamentado nas teorias psicológicas de Lourenço Filho, na 

                                                   
91A criação da Associação Brasileira de Educação (ABE) tinha como proposta a reorganização da sociedade por 
meio da educação.  
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contribuição filosófica e política de Anísio Teixeira e no pensamento sociológico de 
Fernando Azevedo (SANDER, 2007).  

Nesse contexto, Helena Antipoff assume seu cargo de professora de Psicologia na 
Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico de Belo Horizonte, destinada ao preparo dos 
futuros dirigentes educacionais, e cuida da “assessoria ao sistema de ensino na 
aplicação de testes de inteligência” (CAMPOS, 2003, p. 217). Nessa escola, organiza o 
Laboratório de Psicologia, onde desenvolve testes com alunos do ensino primário das 
escolas públicas do município. A partir desses testes, ajudava a organizar as classes 
homogêneas de acordo com o nível intelectual de cada criança. As crianças que 
apresentassem níveis mais baixos nos testes deveriam participar de programas de 
educação voltados à reeducação, no intuito de igualar suas oportunidades às dos 
demais.  

Antipoff constatou que as crianças com baixo desempenho nos testes eram as de 
baixo nível socioeconômico, por isso insistia em medidas educacionais capazes de 
atender às defasagens desse público, tendo em vista que apresentavam condições para 
a aprendizagem, mas não tinham estimulação adequada.   

Segundo Campos (2003, p. 218, grifo da autora), é nessa época que Antipoff 
“introduz [...] o termo excepcional (podendo ser de origem orgânica ou social92) para 
se referir às crianças cujos resultados nos testes afastavam-se da normalidade, o que 
se justificava, a seu ver, por evitar a estigmatização”, e por entender que o baixo nível 
nos testes poderia ser revertido com medidas “psicopedagógicas”.  

Os programas que Antipoff propunha para atender os excepcionaiseram as classes 
especiais, mas com o tempo os investimentos foram sendo reduzidos, resultando no 
aumento do número de alunos nessas classes, o que interferiu significativamente em 
sua aprendizagem, deixando-os cada vez mais excluídos do sistema de ensino. Além 
disso, a proposta criada por Antipoff previa outra forma de reeducação por meio do 
conhecimento individual de cada criança e de intervenções educativas segundo a 
necessidade de cada um. Logo, a forma como estas classes vinham se desenvolvendo 
não atendia às proposições de Antipoff para as classes especiais.  

Por conseguinte, como o sistema público de ensino brasileiro ficava “cada vez mais 
seletivo”, recusando as “crianças excepcionais”, Antipoff decide criar outras 
instituições para atender esses alunos (CAMPOS, 2003, p. 22). Daniel Antipoff (1996, 
p. 128) explica que a intenção de sua mãe em criar associações de assistência aos 
excepcionais era pela necessidade que sentia “de deixar algo mais concreto do que 
palavras [...] transcritas no papel. Vendo em redor de si a injustiça social, fome e 

                                                   
92A autora considera “excepcionais orgânicos”, os portadores de distúrbios hereditários, e “excepcionais sociais”, 
aqueles cujas condições de vida familiar ou social impedem-no de uma adequada estimulação.   
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miséria”. Em meio a isso, nasce a Sociedade Pestalozzi93 e cria-se o Instituto Pestalozzi 
de Belo Horizonte, laboratório de pesquisas médico-pedagógicas, com a finalidade de 
atender crianças abandonadas e excepcionais da capital.  

É relevante destacar que a experiência da psicóloga e educadora Helena Antipoff 
com a educação escolar dos excepcionais no Brasil, sucedeu muito antes de esta área 
estar incluída nas políticas educacionais brasileiras, o que ocorreu somente a partir da 
década de 60, com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), 
Lei nº 4.024, no título X, artigo 88 e 89, de 20 de dezembro de 1961. Entretanto, antes 
da chegada de Helena Antipoff ao país, alguns médicos94 já estudavam a respeito da 
deficiência, bem como havia instituições ligadas à área da saúde tratando desses casos.  

Segundo Jannuzzi (2004), Helena Antipoff foi uma das precursoras no 
atendimento aos excepcionais, suas contribuições teóricas e práticas realizadas nas 
instituições que criou, no período de 1930 a 1940, influenciaram a educação dos 
excepcionais nas décadas seguintes servindo como modelo para ações 
governamentais no campo da Educação Especial, como a participação dela na 
Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais (CADEME), 
fundada em 1960, e também na estrutura criada pelo governo federal, em 1970, o 
Centro Nacional de Educação Especial (CENESP). 

Vale ressaltar que Antipoff propunha para o atendimento dos excepcionais, as 
classes especiais, e que esse trabalho seria melhor realizado no campo, por conta disso, 
instalou sua escola na Fazenda do Rosário, assunto analisado a seguir.  

1.2 TRABALHO E A RELAÇÃO COM AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DE 
“EXCEPCIONAIS” E A EDUCAÇÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS DO CAMPO NA 
ESCOLA FAZENDA DO ROSÁRIO 

Em 1939, quando os alunos do Instituto Pestalozzi concluíam o curso primário, 
Helena Antipoff verificou que não tinham condições de dar continuidade aos estudos 
em outras escolas, nem de trabalhar na capital. Partindo disso, buscou recursos na 

                                                   
93A Sociedade Pestalozzi foi fundada por Helena Antipoff. Ela reuniu profissionais de diferentes áreas, na 
tentativa de sensibilizá-los para a situação das crianças abandonadas e excepcionais do Estado de Minas Gerais. 
Após ganhar um terreno na capital, inicia a construção de um prédio no qual inicialmente funcionaria o Instituto 
Pestalozzi. “Mais tarde, [por proposição de Antipoff, o Instituto] será doado ao Governo do Estado. O Estado 
então assume o Instituto, ampliando os espaços e contratando profissionais especializados. Este local 
permaneceu atuante cerca de vinte anos, desenvolvendo atividades de “classes especiais para educação e 
tratamento de crianças deficientes; cursos especiais sobre anormais; pesquisas científicas sobre as causas e 
formas de tratamento dos anormais; centro de informações e estatística, relativa aos excepcionais; redação de 
revista e publicações; centro de educação e propaganda eugênica; centro de orientação de profissional dos 
deficientes; assistência à infância excepcional e socialmente abandonada” (ANTIPOFF, 1996, p. 126-131).  

94Enfatiza-se que os médicos foram os primeiros a teorizar sobre as pessoas com deficiência, por causa da relação 
que havia na época entre as áreas da saúde e da educação.  
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Sociedade Pestalozzi para a compra de uma “propriedade rural95 e nela instalar uma 
Escola-Granja para menores desajustados e crianças excepcionais” (ANTIPOFF, 
1996, p. 146). 

Iniciada em 1940, essa propriedade rural, a Fazenda do Rosário, ficava a 26 
quilômetros de Belo Horizonte, no Município de Ibirité. As atividades foram iniciadas 
com duas professoras e seis meninos do Instituto Pestalozzi e do Abrigo de Menores. 
A casa da fazenda era modesta, “de chão batido. Sem água encanada, sem luz elétrica, 
sem instalações higiênicas, a vida dos pioneiros da Fazenda do Rosário era dura e 
sem conforto” (ANTIPOFF, 2002, p. 281). 

Em fevereiro de 1940, são iniciadas as aulas na Escola Dom Silvério, com o curso 
primário para os alunos da comunidade próxima da fazenda e para os alunos internos 
vindos da capital.  

Entre 1940 a 1947, as atividades da fazenda estavam voltadas à educação de 
menores abandonados e excepcionais. Antipoff acreditava que as escolas para este 
público deveriam ser no campo, pois considerava que a vida no campo não era tão 
disciplinada, permitindo mais liberdade aos excepcionais. Além disso, a beleza da 
natureza influenciaria na formação estética desses educandos.  

A assistência aos excepcionais crescia dia a dia, as casas bem simples do início dão 
lugar à construção de prédios pela Sociedade Pestalozzi, com a participação do 
Departamento Nacional da Criança. Nesses espaços havia “escolas, assistência médica 
e dentária, assistência religiosa, recreação, festas cívicas e tradicionais”, destinado 
tanto aos excepcionais internos como às crianças e jovens da comunidade rural.  

Para Antipoff (2002, p. 253), a educação dos excepcionais “será uma tentativa de 
oferecer aos [...] indivíduos tachados de débeis, nervosos, impulsivos, com tendência 
à delinqüência, um ambiente, um regime de vida, um trabalho, que torne sua 
anormalidade inoperante”. Dos alunos que viviam na Fazenda do Rosário, buscava-
se observar as aptidões de cada um, a partir de uma “tríplice intenção: primeiro, o 
exercício de aptidões; segundo, pesquisas no terreno vocacional, enfim, 
aprendizagem em vista de ocupações lucrativas para o indivíduo e a coletividade da 
qual faz parte”. (2002, p. 254). 

Antipoff preocupava-se em formar esses alunos para o trabalho, pois compreendia 
que ele é uma fonte importante para o desenvolvimento mental e o reajustamento 
social. Assim, os trabalhos considerados propícios aos excepcionais eram: serviços 
domésticos, cultura agrícola, criação de animais, trabalho de consertos, carpintaria e 
marcenaria, mecânica e eletricidade, alfaiataria, sapataria e nas indústrias ligadas às 
artes regionais. 

Para Helena, o rendimento dos excepcionais no trabalho é nulo, ou seja, tem a 
finalidade de desenvolver as habilidades físicas e mentais para se adequarem a 
sociedade. As grandes cidades também são um impedimento para reajustar o 
excepcional que necessitam de ritmos mais regulares. (ANTIPOFF, 2002). 

                                                   
95Essa propriedade rural contou com o auxílio financeiro da Campanha dos Diários Associados e também da 
bailarina francesa Josefina Baker (ANTIPOFF, 2002). 
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O trabalho dos educadores com os excepcionais se faz mediante a prática empírica 
e “uma osmose inconsciente entre a personalidade do educador e do educando [...] 
devem ser idealistas e possuir uma faísca de espiritualidade que os transforme, 
quando preciso, em verdadeiros apóstolos do bem” (ANTIPOFF, 2002, p. 255-256). 

Em síntese, Antipoff defendia que a formação para o trabalho dos “excepcionais” 
tem a finalidade de ajustar, adaptar os excepcionais para as relações sociais e as 
funções mentais. As atividades de trabalho com instrumentos simples, “que a 
humanidade empregava antes da era da eletricidade e do vapor” (ANTIPOFF, 2002, 
p. 254).  

A partir de 1948, outro problema começa a inquietar Antipoff, a educação escolar 
da criança do campo. Antipoff considerava que as condições de vida lamentáveis na 
qual vivia, tornava-a um ser desamparado: “sem escola, sem assistência médica, 
dentária, ou religiosa, vivendo em estado de higiene precaríssima, mal alimentada e 
doente, verminótica, anêmica, associal, com linguagem pouco desenvolvida, 
acanhada e triste”. A escola não oferecia nenhuma condição física, material ou 
humana para atender esses alunos, pela ausência de material didático e mobiliário 
suficiente, muitas vezes dirigida por professores leigos (ANTIPOFF, 2002, p. 253).  

A partir desse levantamento que ela mesma fez, Antipoff decide buscar auxílio na 
Sociedade Pestalozzi, para a construção de escolas na Fazenda do Rosário, destinadas 
a atender a comunidade rural. Além disso, no mesmo espaço a educadora passa a 
oferecer formação de professores96 para as escolas rurais, dando ênfase na associação 
entre trabalho manual e intelectual nas atividades educativas, visando ao 
desenvolvimento humano harmonioso. Segundo ela, houve “cursos intensivos de 3 a 
4 meses para cerca de 1.000 professores rurais” (ANTIPOFF, 2002, p. 283). 

Para Antipoff a educação escolar para a população do campo deve ser pensada pelo 
Estado, que deve providenciar todos os recursos necessários para melhorar as 
condições de vida destas pessoas, mas com o objetivo de torná-las mais civilizadas e 
melhor adaptadas à sociedade. Antipoff acreditava que, por meio da educação, 
alcançaria seus propósitos para a comunidade rural. 

Na Fazendo do Rosário, mudanças ocorriam e uma nova etapa estava sendo 
inaugurada. Além de atender os excepcionais: 

                                                   
96 A formação de professores rurais deveria levar em conta alguns princípios: 1) não haver nenhum tipo de 

comparação96 entre a vida no campo e na cidade, pois cada pessoa deve ser compreendida dentro de seu próprio 
contexto; 2) o professor que atua em escolas rurais é um bom colaborador para as pesquisas, pois conhece a 

realidade do campo; e 3) se o professor for da cidade, deve aprofundar o contato com as crianças, buscando, nas 

horas vagas, despender certo tempo com a família para adquirir a confiança da população do campo e entender 

concretamente a vida da criança rural. Além disso, os professores em formação recebiam aulas práticas, executando 

atividades ligadas ao campo, e também deveriam se envolver no estudo de algumas crianças, aplicando testes e 

estudando as fichas médicas, bem como visitar, quantas vezes fosse necessário, as suas famílias. Essas visitas 

tinham a finalidade de responder um roteiro pré-elaborado sobre as condições gerais de vida da criança. A partir 

da observação das condições de vida dessa criança, deveriam elaborar propostas para tornar melhor suas vidas. 
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buscava-se levar à comunidade rural de Ibirité os benefícios civilizatórios da 
escola. Nesse espírito, foram sendo criadas as diversas instituições educativas 
que vieram a compor o Complexo Educacional do Rosário: Escolas Reunidas 
Dom Silvério (para o ensino primário); Clube Agrícola João Pinheiro (ensino e 
experimentação de técnicas agrícolas); Ginásio Normal Oficial Rural Sandoval 
Azevedo (com internato para moças); Ginásio Normal Oficial Rural Caio 
Martins (com internato para rapazes); Instituto Superior de Educação Rural 
(Iser), com cursos de treinamento para professores rurais, incluindo a prática no 
cultivo de lavouras, hortas, pomares, na criação de animais, e cursos de 
economia doméstica. Essas obras, iniciadas pela Sociedade Pestalozzi, obtiveram 
o apoio do governo estadual, especialmente a partir da integração do Rosário à 
Campanha Nacional de Educação Rural (CAMPOS, 2003, p. 223). 

As proporções que a Fazenda do Rosário foi alcançando, criou possibilidades para 
que Antipoff declarasse seu desejo de torná-la uma “cidade rural em que seus 
moradores, sem especificação profissional, sectária ou partidária, se transformem 
em cidadãos [...] do ponto de vista cívico, econômico e cultural” (ANTIPOFF, 2002, 
p. 258). Aos educadores caberia a função social, a de criar formas mais produtivas e 
igualitárias de vida coletiva. Por meio desta obra, acreditava poder conter a saída da 
população do campo para os grandes centros. Por isso considerava urgente civilizar os 
espaços rurais, pois o campo desempenhava nessa época o desenvolvimento do País, 
bem como a necessidade de civilizar os espaços rurais, promovendo melhora do nível 
cultural e econômico da população do campo para que alcançassem “conforto, higiene, 
ensino, trabalho, recreação e vida social desenvolvida” (ANTIPOFF, 2002, p. 258). 

As proposições que esta educadora vai desenvolvendo para os problemas do 
campo, a partir da década de 50, estavam articuladas aos objetivos da Campanha 
Nacional de Educação Rural, que mantinha convênio com a Sociedade Pestalozzi. 

 A Campanha Nacional da Educação Rural (CNER)97 foi criada no início da década 
de 50, no governo de Getúlio Vargas, e oficializada em 1956, na gestão de Juscelino 
Kubitschek, foi deixando de existir em 1963. Destinava-se à preparação de técnicos 
ligados à educação rural e a “programas de melhoria de vida dos rurícolas, nas áreas 
de saúde, trabalho associativo, economia doméstica, artesanato etc” (LEITE, 2002, 
p. 36). 

O objetivo da CNER era modernizar a população do campo, elevando seus padrões 
culturais, sociais e econômicos para que se integrassem ao plano nacional de 
desenvolvimento, decorrente da expansão industrial. 

Segundo Leite (2002, p. 37), a CNER reproduzia os mesmos princípios tradicionais 
de dominação, desconsiderando os problemas reais do campo. “Centrada na ideologia 
do desenvolvimento comunitário, a modernização do campo nada mais foi do que a 
internacionalização da economia brasileira aos interesses monopolistas”. A nova 

                                                   
97 Criou-se também nessa época o Serviço Social Rural (SSR), além de projetos ligados à CNER de 
Educação de Adultos e as Missões Rurais de Educação de Adultos. 
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conjuntura internacional, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, estabelecia 
diferentes acordos e programas para assegurar melhores condições econômicas aos 
países pobres, o que justifica a criação da CNER. 

Diante desses acontecimentos, Antipoff passa a atuar com suporte técnico, 
oferecendo Cursos de Aperfeiçoamento para professores rurais na Fazenda do 
Rosário, agora com recursos oriundos do governo federal repassados à CNER. Ela 
torna-se Coordenadora do programa no Estado de Minas Gerais. 

A partir disso, começam a ocorrer várias atividades na Fazenda do Rosário: 
ampliação das instalações físicas, seminários, 98  cursos para professores rurais, 
exposições e integrações com a comunidade rural. 

Em 1954, Helena Antipoff faz uma aula inaugural do VI Curso de Treinamento de 
Educadores de Base da CNER, enfatizando os problemas do campo, a ausência de 
ações governamentais a esta população, os interesses de um grupo, com a política 
latifundiária de monocultura que acabava explorando o trabalhador do campo, e o 
desinteresse com as lutas e reivindicações dos trabalhadores rurais, bem como tratava 
de mostrar a influência dos educadores enquanto agentes capazes de interferir no 
progresso real dos povos do campo, desde que conhecessem profundamente a 
realidade econômica, social e cultural do campo, pois qualquer medida nova antes de 
ser adotada para a área rural deve antes buscar elevar o nível cultural da “comunidade 
e da educação integral de seus membros”, no intuito de diminuir resistências a novos 
ensinamentos (ANTIPOFF, 2002).  

A educação escolar para as crianças do campo, na perspectiva de Antipoff será 
então marcada pela “ênfase na atividade e autonomia do educando, atitude 
democrática, o respeito à diferença, a fé na ciência como instrumento de melhoria de 
vida”, isto é, baseada nos princípios da escola ativa e na relação entre o meio 
socioeconômico e a aprendizagem (ANTIPOFF, 2002, p. 28). Essa foi a filosofia 
pedagógica desenvolvida e difundida por Helena Antipoff para as crianças, 
adolescentes e adultos do campo, com deficiência ou não.  

Entretanto, os recursos para todas essas ações começam a diminuir, dado que em 
1963 a CNER chega ao fim, reduzindo os eventos voltados à educação escolar das 
crianças do campo e educação do excepcional. As atividades desenvolvidas neste 
período não foram expressivas, exceto no Seminário sobre superdotados, realizado em 
Brasília, em outubro de 1971, promovido pelo Departamento de Educação 
Complementar (MEC), que contou com a participação de Helena Antipoff para discutir 
o problema do bem-dotado no meio rural, enfocando a necessidade de atendimento 
dos bem-dotados nas áreas rurais, bem como a criação de recursos financeiros e 

                                                   
98 Em julho de 1951, acontece o 1º Seminário de Educação Rural, sob a presidência do Governador Milton 
Campos e do Secretário Dr. Abgar Renault, para debater a situação do campo e as propostas de ação. Em 1952, 
Helena Antipoff, com patrocínio da CNER, organizou o 2º Seminário de Educação Rural, o qual serviu de 
parâmetro para as ações do CNER. Em 1953 é realizado o 1º Seminário de Educação Rural, para o qual foram 
trazidas as experiências da Fazendo do Rosário e da CNER. 
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humanos para atender esse público. A experiência de Antipoff com os bem-dotados do 
campo vinha ocorrendo desde 1962. 

O ano de 1973, segundo Antipoff (1996, p. 190), foi um período de divulgação da 
obra de Helena Antipoff na imprensa brasileira, especialmente do Rio de Janeiro. “É 
a época justamente que coincide com a expansão do movimento em prol do bem-
dotado [...]. A imprensa [não só divulga a obra] que Helena Antipoff [vinha] 
realizando, como ainda mostra [...] a pioneira dos grandes movimentos 
educacionais do Brasil”. 

Em 1974, Helena Antipoff falece, aos 82 anos. Em seus últimos dias de vida, o 
amigo Pierre Weil, escreve no jornal:  

Ela era uma visionária das suas realizações futuras. Um dia, passeando com ela 
na Fazenda do Rosário, ela de repente me disse: ‘Está vendo aqui? É o Instituto 
Superior de Educação Rural: aqui o Laboratório Edouard Claparéde, para 
estudos psicológicos, aqui o refeitório.’ Olhei com os olhos arregalados, pois só 
havia mato, capim e terra seca. Não tinha nada. Hoje esta instituição é uma 
realidade, prestando imensos serviços à educação rural brasileira [...]. Os seus 
médicos me declaravam [...] há vinte cinco anos que lhe deram dois anos de vida. 
Há um mês que praticamente já não se alimentava; mas continuava escrevendo, 
dando diretrizes, planejando. [...] nos últimos meses de vida, quantas vezes ela se 
queixava para mim: ‘a minha mente tem tanta cousa para realizar, mas o meu 
corpo já não me ajuda mais’ (ANTIPOFF, 1996, p. 192). 

Em síntese, percebe-se que Antipoff mesmo articulada com órgãos 
governamentais, já havia nela a incorporação de ideais, como a elevação do nível de 
vida para as populações rurais do Brasil, sem a intenção de transferi-los aos objetivos 
de qualquer programa ou campanha nacional, isto é, havia nela uma preocupação com 
a população do campo e os excepcionais, fossem ou não do campo. Todavia, 
considerava fundamentais os programas governamentais para o campo para a 
garantia da elevação cultural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi apresentar a trajetória da psicóloga e educadora Helena 
Antipoff e enfatizar as práticas educativas de Antipoff na Escola Fazenda do Rosário 
com a educação e o trabalho de “excepcionais” e com a educação escolar de crianças 
do campo. 

A trajetória de Helena revelou compromisso com o conhecimento científico 
articulado ao empirismo, isto é, um senso prático intenso no que se referia à melhoria 
da condição humana dos subalternos.  

Quanto à formação e o trabalho com o ensino de “excepcionais”, constatou-se que, 
Antipoff considerava fundamental esta relação, a qual tinha a finalidade de 
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ajustamento social sob as bases da filantropia e das capacidades de desenvolvimento 
de cada excepcional. Nesse sentido, as atividades manuais e a comercialização dos 
produtos produzidos pelos excepcionais favoreciam “a recuperação de indivíduos 
gravemente atingidos em seu déficit mental ou desvios de conduta” (Antipoff, 2002, 
p. 289). Vale ressaltar que as práticas de caráter filantrópico permanecem até os dias 
de hoje na educação e no trabalho com os deficientes. 

Sobre a educação escolar das populações do campo, Antipoff considerava que eles 
não tinham condições sociais de acessar aos bens historicamente produzidos. Nesse 
sentido, mobilizou campanhas governamentais e cursos normais de formação de 
professores para o meio rural com a finalidade de levar o progresso dos centros 
urbanos para formar “uma cidade rural, em que seus moradores, sem especificação 
profissional, sectária ou partidária”, se transformassem em cidadãos “de um padrão 
mais apurado, do ponto de vista cívico, econômico e cultural” (Antipoff, 2002, p. 
278). 

Convém destacar que, passado meio século dos estudos e pesquisas de Antipoff 
ainda não foi realizada a contento nem a educação e trabalho dos deficientes como 
também das populações do campo. 
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RESUMO  

Essa pesquisa tem como objeto as formas de regulação e controle sobre o trabalho 
do professor da escola primária acreana (1913 – 1950), objetivando analisar os modos 
de regulação, fiscalização e controle do trabalho do professor como agente responsável 
pela difusão da instrução pública. O âmbito cronológico da pesquisa recobre o período 
de 1913 a 1950, envolvendo o período correspondente à divisão do Território em 
Departamentos Administrativos e a posterior unificação em Território Federal.  A 
metodologia consistiu na pesquisa documental baseada na análise de fontes primárias 
tais como: relatórios de governos e legislação educacional. Identificamos uma forte 
regulação do trabalho do professor expressa no estabelecimento de uma conduta que 
o identificava como pertencente a um corpo profissional com obrigações relacionadas 
à sua condição de cidadão, bem como, a de membro do magistério público. 
Identificamos ainda, a especificidade dos processos de organização da instrução 
pública no território acreano no tocante a tutela da administração local ao governo 
federal, a forma como os administradores locais vão atribuir à educação um papel 
homogeneizador dos diferentes grupos sociais na constituição identitária do acreano 
como pertencente ao território nacional, tanto no sentido geográfico, quanto no 
reconhecimento da sua condição de brasileiro. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Regulação, Professor primário, Acre Território. 
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UM OLHAR SOBRE OS DISPOSITIVOS DE REGULAÇÃO E CONTROLE DO 
TRABALHO DE PROFESSORES PRIMÁRIOS NO TERRITÓRIO DO ACRE (1913 
– 1950) 

A pesquisa que apresentamos tem como objeto as formas de regulação e controle 
sobre o trabalho do professor da escola primária acreana, objetivando analisar a partir 
dos regulamentos da instrução pública os modos de regulação, fiscalização e controle 
do trabalho do professor como agente responsável pela a difusão da instrução pública. 
O âmbito cronológico da pesquisa recobre o período de 1913 a 1950, envolvendo dois 
períodos distintos da história da região que hoje compreende o estado do Acre – Brasil: 
o período correspondente à divisão do Território em Departamentos Administrativos 
e a posterior unificação em Território Federal. Períodos esses caracterizados por alta 
rotatividade dos prefeitos nomeados para os departamentos e dos governadores 
territoriais, resultando em constantes reformas na instrução pública, como projeções 
de governantes e reformadores visando a modificar a realidade existente, além de 
materializar as ideias políticas dominantes de uma determinada fração da sociedade 
sobre a escola e suas funções sociais. 

A metodologia adotada para o estudo consistiu de pesquisa documental. Na esteira 
de Sá-Silva, Almeida & Guindani (2009), entendemos que essa modalidade de 
pesquisa contempla a análise de materiais que não passaram por trato analítico, 
consistindo em fontes primárias. Ressaltamos que os documentos não falam por si 
mesmos, cabendo ao pesquisador selecioná-los, descrevê-los, problematizá-los, 
indagá-los, buscando estabelecer as relações de sentidos. Nessa direção examinamos 
fontes primárias tais como: relatórios de governos e legislação educacional 
(regulamentos da instrução pública, portarias, ofícios expedidos pelos 
administradores e programas de ensino). As fontes foram extraídas dos jornais “O 
Acre” e Jornal “O Alto Purus”, disponibilizados no acervo do Museu da Borracha, 
situado na cidade de Rio Branco-AC e no Museu Universitário da Universidade Federal 
do Acre. 

 
1. BREVES ANOTAÇÕES SOBRE O CONTEXTO DE INCORPORAÇÃO DA 
REGIÃO ACREANA AO BRASIL 

Numa breve caracterização, a largos traços, localizamos histórica e 
geograficamente o lugar correspondente ao Território do Acre, e como se deu a 
ocupação desta região e sua incorporação ao Brasil e a Amazônia Ocidental Brasileira. 
Tal processo de ocupação do território amazônico, particularmente, da região 
correspondente ao Acre, remonta às disputas colonialistas entre as potências 
europeias, hispânica e portuguesa. De acordo com Silva (2008), estas terras foram 
identificadas, inicialmente, como domínio espanhol, e os primeiros tratados entre 
Portugal e Espanha assim a reconheceram, embora o avanço da ocupação portuguesa 
tenha obrigado a efetivação de vários acordos diplomáticos, a saber: o Tratado de 
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Tordesilhas de 1494, Tratado de Madri de 1750 estabelecidos entre Portugal e 
Espanha.  

Disputas diplomáticas à parte difundiu-se a notícia de que a região recortada pelos 
rios afluentes do Amazonas - Purus, Iaco, Juruá e Aquyri, este último, hoje, rio Acre, 
era imensamente rica e de grande futuro. Esta notícia estimulou os ânimos de muitos 
brasileiros vindos de Manaus, Belém, e do nordeste do país, especialmente, dos 
estados do Ceará e Rio Grande do Norte, assolados por uma grande seca, a emigrarem 
para esta região desconhecida e a tentarem a sorte para enriquecer com a extração da 
borracha nativa.  

Consoante às análises de Costa (1973), no ano de 1877, migraram para a região 14 
mil pessoas, e um ano depois, este número subiu para 54 mil. O êxito de alguns dos 
primeiros exploradores nordestinos estimulou outros a tentarem a mesma sorte. 
Assim, a vinda desse contingente para a região marca o processo de ocupação das 
terras do Acre, fenômeno esse que aconteceu por volta da segunda metade do século 
XIX, com o avanço das frentes populacionais nordestinas potencializadas pela 
expansão da economia extrativista da borracha natural e de indígenas sobreviventes 
do genocídio praticado durante a conquista da região. 

Além desse contingente de brasileiros, portugueses e sírios libaneses passaram a 
configurar o cenário acreano atuando como comerciantes de produtos de primeiras 
necessidades para abastecimento dos seringais. Essa categoria recebeu a denominação 
de regatões-comerciantes que em embarcações adentravam os rios amazônicos 
estabelecendo contatos com os seringueiros e seringalistas. 

Desse modo, foram se constituindo os grandes seringais, ao tempo em que se 
firmava a ideia da contestada soberania do Brasil, pela ocupação do território acreano 
e das opulentas florestas nas quais se exploravam a hevea brasiliense (a seringueira) 
para a produção da borracha, produto bastante disputado pelas novas indústrias que 
surgiam na Europa. Para ilustrar a situação de disputa territorial trazemos as 
percepções do Coronel boliviano Don Lino Romero: “El Acre nominalmente es de 
Bolívia; pero materialmente es del Brasil”( Costa,1973, p.88). Nesse contexto 
evidencia-se uma questão de território e territorialização das terras acreanas uma vez 
que a região, pelos tratados internacionais, era de domínio da Bolívia, no entanto, 
estava ocupada por brasileiros. 

A Bolívia, reconhecendo essa região como parte constitutiva de seu território além 
de explorá-la pela cobrança inicial de tributos aos seringalistas decide explorá-la 
também no formato de arrendamento comercial conforme descrito por Costa: 

(...) Estava a findar o ano semestre de 1902 quando aos seringais chegou a notícia 
de que a Bolívia arrendara tudo aquilo a uma empresa estrangeira, o Bolivian 
Syndicate. A ninguém passou despercebido o perigo. A aliança que vinha fazer o 
invasor colocando a seu lado, na disputa do território, talvez os Estados Unidos, 
donde saiam os capitais para a exploração comercial que se pretendia e a frente 
de cuja organização estava um filho do então presidente Roosevelt. (Costa, 1973, 
p. 61). 
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Os habitantes desta região em disputa, os 'acreanos' reagiram, negando-se a se 
submeter ao domínio desse país. Desses acontecimentos resultou o episódio conhecido 
como “revolução acreana” que eclodiu em 06 de agosto de 1902, sob a liderança de 
Plácido de Castro 99  e seringueiros arregimentados por toda a região fronteiriça, 
estabelecidos num quartel revolucionário em Xapuri, num barracão à margem direita 
do Rio Acre.  

O governo boliviano enviou tropas militares e a luta alastrou-se por toda a região 
do Alto Acre, até que em 25 de janeiro de 1903, a sede do governo boliviano, localizada 
na cidade de Puerto Alonso, foi tomada pelas tropas de Plácido de Castro. O desfecho 
desse conflito, se deu com a incorporação das terras acreanas ao Brasil a partir da 
assinatura do Tratado de Petrópolis, ocorrido na cidade de Petrópolis, no Rio de 
Janeiro em 17 de Novembro de 1903. 

Este episódio ficou conhecido pelos brasileiros como ‘Revolução Acreana’, e “La 
Guerra del Acre”, pelos bolivianos. Os conflitos territoriais envolveram a tríplice 
fronteira Brasil/Bolívia/Peru, ocorrendo num contexto de intensas disputas entre 
grupos de capitais internacionais e as oligarquias regionais a eles associados, pelo 
controle da produção da borracha natural. Mais do que uma simples expansão do 
território brasileiro, o episódio da revolução acreana ficou marcada, segundo Andrade 
(2012), também, por um “processo de disciplinarização do território e do trabalho 
marcada por uma guerra total contra os povos indígenas que viviam nessa faixa 
territorial” (p. 08). 

Passado o apogeu do ciclo de ouro do extrativismo da borracha nativa (final do 
século XIX a década de 1940), o então Território do Acre, elevado a situação de estado 
da federação em 1962, permaneceu relativamente esquecido no cenário nacional até 
pós-golpe militar de 1964, quando a região amazônica se constituiu alvo das políticas 
desenvolvimentistas assumidas pelo Estado brasileiro. Agrega-se ao discurso pela 
integração da Amazônia brasileira defendida pelos militares, a cobiça dos 
latifundiários pelas terras da região para fins de exploração pela agropecuária. A 
expansão da frente agropecuária no Estado do Acre intensifica-se a partir da década 
de 1970, originando intensos conflitos socais, marcando, assim, outra fase da 
ocupação/desocupação das terras acreanas. 

 
2. SITUAÇÃO QUANTO À INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO ACREANA 

Como difundir a instrução primária num Território em que quase 80% da 
população achava-se dispersa no interior da floresta? A pergunta se faz necessária na 
medida em que organizar a instrução pública no Acre significava enfrentar desafios de 
monta como a dispersão geográfica da população pelos seringais, a tutela do Território 
pela União, além da escassez de recursos financeiros.  

                                                   
99 Major José Plácido de Castro, natural do Rio Grande do Sul, encaminhado ao Acre para demarcações de 

terra. 
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As configurações que a instrução primária no Acre assumiu, nas primeiras décadas 
do século XX, guarda estreita ligação com a peculiar história de ‘conquista’ e 
incorporação destas terras ao território nacional, bem como aos diferentes formatos 
de organização política e administrativa experimentadas. A ação dos governantes no 
que se refere à organização da instrução pública voltou-se para a tese de articular as 
finalidades da escola com a construção da identidade do acreano como cidadão 
brasileiro republicano, tarefa de grande porte para a qual a escola foi instrumento 
fundamental em sua construção. 

Nesse contexto, ideias pedagógicas, tipos e formas de organização de 
estabelecimentos de ensino, modelos de formação e de contratação de professores 
passaram a configurar nos projetos educacionais implantados e reformados em função 
das disputas político-ideológicas e injunções locais e nacionais. Projetos esses, 
tomados por empréstimo de modos de organização da educação escolar de outras 
unidades da federação, especialmente, do Distrito Federal, Rio Grande do Norte e de 
Minas Gerais. 

A exemplo, pode-se destacar a postura assumida por Hugo Carneiro, governador 
nomeado para o Território do Acre em 1930, ao reconhecer em entrevista concedida 
ao Jornal Folha do Norte (publicada pelo Jornal O Acre em 16 de junho de 1930), que 
o modo de organização da instrução pública de outros estados seria incorporados pelo 
seu governo no plano da instrução. Ressaltava que adotaria como referência às 
orientações similares aquelas adotadas pelo diretor da instrução pública do Distrito 
Federal, pois, segundo a perspectiva do governante, compartilhava alguns pontos de 
identidade ao se pensar a instrução pública, particularmente no que se refere às 
finalidades do ensino primário e sua articulação com o ensino profissional. Hugo 
Carneiro em seu discurso proferiu que pretendia ‘atrelar’ o ensino primário com o 
ensino profissional, na visão do mesmo “na mão direita o lápis, na esquerda a 
ferramenta”. Assim sendo, ao mesmo tempo em que as crianças aprenderiam o “abc” 
elas também aprenderiam a manejar com inteligência os utensílios do trabalho no 
lugar onde moravam. (Jornal O Acre, matéria publicada em 16/06/1930, p.6). 

O abismo entre as intenções reformadoras (visível na legislação educacional) e a 
realidade educativa concreta do Território foi o indicador comum, unindo o ‘flagelo 
social do analfabetismo’ à falta de uma rede escolar alargada, adequada às 
especificidades do espaço geográfico amazônico e sustentada economicamente com 
recursos repassados pelo governo central (para a manutenção das escolas territoriais)e 
pelas prefeituras locais.  

Os desafios relativos à dispersão geográfica da população foram retratados pelo 
governador José Thomaz da Cunha, no relatório de governo de 1925 em que afirmava: 
“As escolas d’aqui estão geralmente localizadas as margens dos rios, ficando sem 
assistência escolar milhares de creanças espalhadas pelos centros dos seringaes, pois 
não se pode instalar uma escola em cada  sitio onde habitem 10 ou 12 creanças.”(s/p). 

No Acre Território no período compreendido entre as três primeiras décadas do 
século XX, em termos de situação educacional pode-se afirmar que ocorria um lento 
percurso de implantação da educação primária, agravado pela falta de verbas e de 
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ações mais sistemática do governo federal, responsável pela administração do 
território. Como pode ser constatado no Relatório do então governador do Acre 
Território, José Thomaz da Cunha Vasconcelos (1924-1925), ao ministro da justiça: 

[...] a exígua verba que cabe a esta administração para o custeio dos serviços a 
seu cargo, não me permite tornar mais efficiente o ensino público. Para não 
fechar grande número desses estabelecimentos, em virtude da reducção que vem 
sofrendo a dotação orçamentária desde 1923, tive de, seguindo a pratica 
adoptada pelo meu antecessor, transferir o pagamento do professorado de boa 
parte das escolas para subconsignação Auxílio aos Municípios. (Relatório 
apresentado pelo governador José Thomaz da Cunha Vasconcelos ao ministro da 
justiça Affonso Penna Júnior Thomaz da Cunha-1924). 

Indicações da escassez de recursos destinados à instrução pública no Território do 
Acre foram ainda descritas pelo administrador ao referir-se as condições de 
funcionamento das escolas: 

[...] No Acre tudo é moroso, parecendo uma escola de paciência, os nossos 
estabelecimentos continuam desprovidos do material necessário ao 
desenvolvimento do ensino. De todos os grupos, de todas as escolas chegam 
pedidos e reclamações. O material é muito incompleto e o estudo de certas 
disciplinas só é proveitoso, sendo as suas lições acompanhadas ou seguidas de 
demonstrações praticas. Não temos globo, mapas estragados e velhos, 
deficiência de bancos e carteiras arrebentadas, mezes e mezes, e ainda a falta de 
papel, tinta etc.; nem o Regulamento da Instrucção em folhetos existe nas escolas. 
Uma falta sensível se nota ainda: não há nos estabelecimentos filtros para água 
e em alguns nem ao menos... jarras e copos.(Relatório apresentado ao Exmo. 
Affonso Pena Junior, ministro da justiça pelo governador Dr. José Thomaz da 
Cunha-1925). 

A constatação das dificuldades de viabilização da instrução pública no Território 
do Acre é recorrente nas fontes analisadas, especialmente, no que se refere às 
condições físicas dos prédios escolares e ao provimento material dos mesmos. Situação 
evidenciada tanto no relatório de governo anteriormente destacado, quanto no 
relatório de 1949. 

No início de nossa administração deparamo-nos com uma deficiência quase que 
total em matéria de ensino primário falta de casa, de professor, de material 
didático, e, por cima de tudo, de um órgão orientador e controlador. As escolas 
do Acre funcionavam em prédios que precisavam ser substituídos-casas velhas 
de madeira, cobertas de zinco e sem instalações sanitárias. (Relatório 
apresentado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores pelo Governador José 
Guiomard dos Santos referente ao período de janeiro a setembro de 1949). 
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A análise das fontes nos permitiu constatar que a escassez de escolas e as 
dificuldades com a difusão da instrução pública nos Departamentos Administrativos 
que formavam o Território do Acre (Departamento do Alto Juruá, Departamento do 
Alto Purus e Departamento do Alto Acre) foram constantemente notificadas pelos 
administradores municipais, mas, também justificada pela incipiente situação 
econômica e social das localidades.  

 
3. OS PROFESSORES PRIMÁRIOS E O CONTROLE SOBRE SEU TRABALHO 

As configurações da instrução primária no Acre Território além de guardar 
relações com a dispersão geográfica da população pelos seringais, com a tutela do 
Território pela União e com a escassez de recursos financeiros, se revelavam também 
nos mecanismos de regulação e controle do trabalho do professor com repercussões 
na sua autonomia profissional face ao papel que lhe era atribuído como agente público. 
Nesse sentido, identificamos vestígios relacionados a normatização do trabalho e da 
vida pessoal do professor que foram objetos de controle efetuado pelos 
administradores do território (prefeitos departamentais, governadores e diretores da 
instrução pública), a saber: formas de acesso ao cargo, funções a serem exercidas, 
direitos e deveres, perfil e valores exigidos no exercício do cargo de professor. 

Em relação às formas de acesso ao cargo de professor do ensino primário no 
Território do Acre, os Departamentos Administrativos gozavam de autonomia na 
organização dos serviços da Instrução Pública, bem como na definição dos critérios 
relativos à seleção, contratação, nomeação e encargos docentes como pode ser 
observado no Regulamento da Secretaria da Intendência Municipal do Departamento 
de Tarauacá de 1913,que definiu no Art. 66, que os professores seriam nomeados pelo 
Intendente e sua permanência no cargo estava condicionada ao ‘bom desempenho das 
funções’. No Relatório apresentado pelo governador José Thomaz da Cunha 
Vasconcelos em 1925, há registro de que o provimento do magistério primário e 
secundário se fazia por ‘livre nomeação’ do governador. Em 1927, já na condição de 
Território Unificado Federal, a regulamentação relativa à contratação, nomeação, 
promoção e demissão do professor primário eram atribuições do próprio governador 
do Território.  

Na documentação analisada identificamos também o concurso como forma de 
provimento ao cargo de professor. Os atos administrativos referentes às normas que 
presidiam os concursos, a composição de banca examinadora eram amplamente 
divulgados nos jornais locais conforme ilustra a matéria do Jornal Alto Purus, do dia 
10 de agosto de 1913, com a divulgação e regulamentação do concurso para a cadeira 
de professor do ensino primário complementar. Destaca-se a exigência de que o 
prefeito do Departamento compusesse a banca examinadora. O concurso organizado 
em duas fases (prova escrita e oral) exigia a proficiência de conhecimentos em 
matérias como português, aritmética, noções de geometria prática e geografia. Na 
etapa correspondente a arguição, os candidatos eram submetidos à sabatina sobre os 
temas: “educação e instrução; necessidade da educação; classificação do ensino; a 



 

 
 

11 

escola – necessidade e classificação das escolas; methodos de ensino; educação 
physica e moral, suas bases; orientação moderna de pedagogia”. (Jornal O Alto Purus 
de 10 de Agosto de 1913). 

No tocante a composição de banca examinadora a presença de autoridades (juiz de 
paz ou delegado do distrito) é observada por Souza (1998, p.244) ao analisar a 
implantação da escola primária graduada no estado de São Paulo: “para as bancas 
examinadoras eram convidados políticos e autoridades locais, portanto, uma validação 
social do ato de classificação de inegáveis consequências políticas e sociais”.  

No que se refere ao perfil exigido do candidato ao ingresso no magistério 
identificamos um conjunto de critérios relacionados à morigeração, as condições de 
saúde física e mental aliada às questões de formação e experiência profissional, como 
normatizado no Regulamento de 1947:  

O magistério primário só pode ser exercido por brasileiros e maiores de dezoito 
anos em bôas condições de saúde física e mental, e que hajam recebido 
preparação conveniente em cursos apropriados, ou prestado exames de 
habilitação no Departamento de Educação e Cultura. (Regulamento da Instrução 
Pública do Território do Acre, 1947).  

Se para o ingresso na profissão de docente os critérios eram rigorosos, não foram 
menores as exigências para o acesso ao curso normal (habilitava o professor do curso 
primário elementar e complementar) e ao normal regional (habilitava o professor 
apenas para o primário elementar). Segundo o Regulamento de 1950, para ser 
admitido a qualquer ciclo do ensino normal, exigiu-se a comprovação da 
nacionalidade brasileira; sanidade física e mental; não apresentar nenhum defeito 
físico ou distúrbio funcional que comprometesse o exercício da função docente; ter 
bom comportamento social; e estar habilitado na realização dos exames. Além disso, 
para ser admitido no curso normal regional, o candidato tinha que comprovar a 
conclusão dos estudos primários e idade mínima de treze anos. Já para a Escola 
Normal, exigiu-se certificado de conclusão do primeiro ciclo normal ou certificado do 
curso ginasial e ter idade mínima de 15 anos. (Regulamento do Ensino Normal do 
Território Federal do Acre, publicado no Jornal O Acre, Ed. n. 1006, domingo, 24 de 
dezembro de 1950, p. 4). 

A legislação educacional em particular os regulamentos da instrução pública de 
1913, 1922 e 1930 disciplinou minuciosamente as obrigações, comportamentos e 
atitudes voltadas à conduta profissional, como também, aspectos relacionados à vida 
pessoal.   Assim, foi exigido do professor atitudes de assiduidade, pontualidade, 
cordialidade e civismo. De igual modo, exigiu-se capacidade técnica na execução do 
programa de ensino, a firmeza na correção e no disciplinamento dos alunos, 
competência em manter atualizada a escrituração escolar, bem como, a colaboração 
nos serviços da congregação docente.  

No conjunto das exigências postas ao professor constava a imposição de 
programas de ensino a serem cumpridos e da adoção do método de ensino intuitivo.  
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Buscou-se orientar os professores a substituir a memorização pelo 
desenvolvimento da inteligência e o raciocínio infantil. Para que estas 
capacidades fossem desenvolvidas era necessário um ambiente escolar mais 
estruturado e acolhedor: ‘procuramos tornar mais atrahente e acolhedor o 
ambiente escolar, e para tal somente podemos adoptar um methodo que seja 
intuitivo, animado e conforme a realidade phychica do processo de percepção. 
(Jornal O Acre, Nº362, publicado em 3 de Janeiro de 1937). 

O delineamento dos conteúdos de ensino e a imposição do método a ser seguido 
pelo professor, ao tempo em que restringia sua autonomia pedagógica, desconsiderava 
a precariedade da formação dos professores nas escolas normais e normais regionais, 
além do grande contingente de professores leigos que não tinham como desenvolver 
um método para o qual não foram habilitados. A tabela a seguir confirma essa situação 
ao retratar que o magistério acreano no período de 1932 a 1941 era constituído 
majoritariamente por professoras não normalistas. 

 

 Sexo Formação 

 
Homens Mulheres Normalistas 

Não 

Normalistas Catedráticos Auxiliares 

1932 28 114 4 121 - - 

1933 38 92 8 97 - - 

1934 33 102 4 95 - - 

1935 16 33 5 104 96 13 

1936 23 104 5 122 111 16 

1937 25 82 5 102 97 10 

1938 24 114 14 124 117 21 

1939 21 118 11 128 119 20 

1940 19 149 14 154 138 30 

1941 21 172 17 176 161 32 

Tabela 01 – Situação dos professores do Acre Território no período correspondente a 1932 a 1941Fonte: Anuário 
Estatístico do Brasil 1932/1941. Rio de Janeiro: IBGE, v. 1-5, 1932-1941 (Tabela adaptada). 

O significativo número de professores na condição de leigos, aliado à imposição de 
programas de ensino, produziram consequências para a organização da escola e do 
trabalho do professor. Souza (1998) destaca o descompasso entre as situações 
estabelecidas pelo poder público e as condições reais de trabalho no interior da escola: 
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[...] É notável a busca de uma eficácia prescritiva da parte do poder público 
continuamente colocada à prova pela apropriação e leituras plurais desses 
instrumentos escritos pelos agentes educativos. Assim, um adesismo autoritário 
foi impingido ao magistério de forma que todos deveriam seguir os mesmos 
métodos e processos de ensino. Consequentemente estimulou professores, alunos 
e diretores a encontrarem formas de burlar os dispositivos de controle, 
instaurando, assim, a hipocrisia institucionalizada e a diferença entre a escola 
oficial e a escola real. (Souza, 1998, p. 190) 

No tocante aos serviços de fiscalização da instrução pública, identificamos em dois 
relatórios de governos iniciativas na direção da criação e reestruturação de órgãos 
denominados, inicialmente, de juntas de inspeção e propaganda do ensino, cuja 
finalidade voltava-se para a fiscalização e acompanhamento da instrução, a saber: o de 
1925 no governo de Cunha Vasconcellos e o de 1930 de Hugo Ribeiro Carneiro.  

O primeiro relatório indicou que as Juntas sediadas em cada município tinham em 
sua composição os intendentes municipais, os delegados auxiliares de polícia e os 
delegados de higiene. No relatório de 1930, sob a justificativa de assegurar a eficiência 
no trabalho de fiscalização eficiente em todas as escolas, inclusive nas escolas isoladas, 
o governador resolveu reestruturar as Juntas de Inspeção. Ação que envolveu a 
modificação quanto às finalidades e composição das mesmas. Assim, foi criado a figura 
do inspetor escolar, oriundo da administração territorial, com a atribuição de 
fiscalização direta a todos os estabelecimentos de ensino.  

A análise do referido relatório revelou que a reforma educacional efetuada por esse 
governo diferenciou-se das anteriores por sua amplitude e abrangência, configurando-
se em um marco no que se refere à articulação da instrução pública aos marcos de uma 
educação moderna e renovada. A reforma abrangeu processos de normatização e 
intervenção sobre a gestão dos estabelecimentos de ensino, a formação dos professores 
e a orientação didático-pedagógica.  Nesse contexto o administrador reconhece que a 
criação da escola normal possibilitará a substituição de professores leigos “que 
desconhecem mesmo os antigos systemas pedagógicos”, por professores formados 
“que diffundirão os novos metthodos de ensino pelos diversos pontos do Territorio” ( 
Relatório de Governo Hugo Carneiro, 1929).  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como resultados dos esforços empreendidos com a pesquisa apontamos a 
especificidade dos processos de organização da instrução pública no território acreano 
em alguns aspectos, a saber: a tutela da administração local ao governo federal posto 
que a condição de território assim determinava; a forma como os administradores 
locais vão atribuir à educação um papel homogeneizador dos diferentes grupos sociais 
na constituição identitária do acreano como pertencente ao território nacional, tanto 
no sentido geográfico, quanto no reconhecimento da sua condição de brasileiro. 
Assim, as lutas e reivindicações na perspectiva da ampliação da oferta e 
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obrigatoriedade da educação escolar, no período recortado pela pesquisa, se articulam 
a essa especificidade geográfica e política do território, com repercussões nos 
processos de regulamentação e controle do professorado acreano como responsáveis 
pela difusão da instrução pública.  

O exame atento revelou que as estratégias voltadas para a regulação e controle do 
trabalho do professor se constituiu em preocupação recorrente dos administradores 
como demostra a legislação educacional em particular os regulamentos da instrução 
pública ao disciplinar as obrigações do professorado, composta por atribuições 
relacionadas a escrituração escolar, higiene do espaço escolar, cultivo do civismo no 
alunado, bem como, o cumprimento de programas de ensino previamente 
estabelecidos e na imposição de métodos pedagógicos .  

A regulação se materializou de modo intenso na figura das juntas de inspeção do 
ensino que na década de 20 do século passado além da fiscalização assumiam por 
finalidade a propaganda do ensino na perspectiva de sua difusão junta à população. 
No entanto, na década de 30 as juntas de inspeção assumiram outras atribuições 
marcadamente relacionadas à fiscalização dos estabelecimentos de ensino e ao 
trabalho do professor.   
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RESUMO  

Esse estudo investiga os processos de formação continuada dos professores que 
atuam em Instituições Privadas de Ensino Superior em Curitiba, à luz das fases e ciclos 
da carreira docente, elaborados por Huberman (1992). Os objetivos específicos foram: 
verificar se existe ou não relação entre os ciclos de vida profissional de Huberman 
(1992) e a formação continuada de professores das instituições pesquisadas; examinar 
os tipos de formação continuada realizada pelos professores pesquisados, ao longo de 
sua carreira; e analisar a percepção dos docentes sobre sua formação continuada, no 
decurso de sua trajetória profissional. A pesquisa é de caráter bibliográfico, 
documental e de campo. A coleta de dados apoiou-se na metodologia da história oral 
temática. Buscou-se aporte teórico em Nóvoa (1992), Alberti (2004), Le Goff (2013) e 
Tardif (2014), que contribuíram com as perspectivas de suas investigações. Os 
resultados obtidos demonstraram que os docentes entrevistados não se enquadram 
totalmente nos estudos de Huberman (1992), pois estão em constante busca de 
soluções que melhor atendam suas necessidades percebidas, entretanto, nem todos 
percebem a sala de aula como local dessa formação continuada.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Formação continuada; ensino superior; ciclo de vida profissional dos 
professores. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa se insere no campo da Educação e está vinculada ao projeto 
“História, memória e formação de professores”, da linha de pesquisa “História e 
Políticas da Educação” do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. 

Apesar de haver diversos profissionais ligados à educação, os professores são 
aqueles que mais interagem e respondem pelas responsabilidades da sala de aula.  É 
“sobre os ombros deles que repousa, no fim das contas, a missão educativa da escola” 
(Tardif, 2014, p.228). É o professor que vivencia toda a realidade de aprendizagem, as 
necessidades e a complexidade dos alunos, além de, no meio desse cotidiano, tentar 
atender a outras diversas áreas e aos próprios anseios.  

Para atingir sua missão, o docente, durante a formação inicial, se apropria de 
inúmeras teorias a serem colocadas em prática, porém, quando se depara com seu 
objeto de trabalho, é submetido a inúmeras tensões relacionadas ao cotidiano. Dessa 
forma, a formação inicial correspondente à instrumentalização para o exercício da 
atividade pedagógica, - não podendo ser vislumbrada separadamente da formação 
continuada, processo pelo qual os professores adaptam o que foi aprendido na 
formação inicial às necessidades do cotidiano em sala de aula. Tanto a formação inicial 
como a continuada devem corresponder ao modelo que o sistema educativo adota num 
determinado momento histórico, porém, sem cometer o erro de associar os 
professores a agentes de reprodução das estruturas sociais dominantes (Tardif, 2014).  

Além das influências recebidas no meio profissional, cada professor traz consigo 
uma história de vida, repleta de experiências e tomadas de decisões que o levaram a 
sucessos e insucessos e que forjam diariamente a identidade docente e proporcionam 
a formação continuada. Esse cunho da formação do docente é um processo complexo, o qual 
envolve também a vida fora da escola e pode passar por períodos de avanços, crises, recuos, 
mudanças e relativas estabilidades. Assim, toda essa complexidade que influencia a 
formação do docente não é linear e não se pode afirmar que toda a atividade de 
formação continuada se converta em aprimoramento profissional. 

Entretanto, a disposição do professor em buscar essa formação continuada pode 
ser considerada um indicador de seu investimento na carreira, possibilitando uma 
análise a partir das fases e ciclos proposto por Huberman (1992). No intuito de 
compreender melhor o desenvolvimento profissional dos professores, Huberman (1992), a 
partir de pesquisas das histórias de vida, estruturou fases e ciclos de vida profissional dos 
professores, que adiante serão explanadas. 

Para investigar os processos de formação continuada dos professores das IES 
privadas de Curitiba à luz das fases e ciclos da carreira docente, elaborados por 
Huberman (1992), delimitou-se o campo de pesquisa com a opção pelos cursos de 
licenciatura em Matemática. Como objetivos específicos, tem-se: verificar se existe ou 
não relação entre os ciclos de vida profissional de Huberman (1992) e a formação 
continuada de professores das instituições pesquisadas; examinar os tipos de 
formação continuada realizada pelos professores pesquisados, ao longo de sua 
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carreira; analisar a percepção dos docentes sobre sua formação continuada, no 
decurso de sua trajetória profissional. 

Para atender aos objetivos, a metodologia utilizada foi de caráter bibliográfico, sendo 
necessário destacar os estudos de Michael Huberman (1992), bem como o aporte de 
Antonio Nóvoa (1992), Verena Alberti (2004), Jacques Le Goff (2013) e Maurice Tardif 
(2014), que contribuíram com suas investigações. Além do arcabouço bibliográfico, realizou-
se pesquisa de campo apoiada nos métodos da história oral. Coletou-se o depoimento de 
sete professores em diferentes fases de sua atuação profissional, e posteriormente 
foram analisadas as narrações para responder ao problema da pesquisa. 

Para Nóvoa (1992), durante muito tempo, na profissão docente, foi-se dando 
ênfase apenas à dimensão técnica da ação pedagógica, separando-se o eu pessoal e o 
eu profissional. Mas, a partir da década de 1980, iniciou-se a produção de uma ampla 
literatura pedagógica sobre as autobiografias docentes, que constituíram um novo 
objeto de investigação educacional (Nóvoa, 1992). Tardif (2014), no entanto, se opõe 
ao termo objeto e “propõe que se pare de ver os professores como objetos de pesquisa 
e que eles passem a ser considerados como sujeitos do conhecimento” (Tardif, 2014, 
p.238), atores capazes de nomear, de objetivar, de partilhar sua prática e sua própria 
formação. 

A preocupação com a formação continuada de professores tem crescido tanto em 
nível internacional quanto nacional, nos últimos anos. No Brasil “incorporou-se essa 
necessidade também aos setores profissionais da educação, o que exigiu o 
desenvolvimento de políticas nacionais e regionais em resposta a problemas 
característicos de nosso sistema educacional” (Gatti, 2008, p.58). Além das políticas 
nacionais, também cresceram, de forma compulsiva, iniciativas dos setores privados 
que foram se alojando sob o termo formação continuada. Essas atividades, pelo Brasil, 
são inúmeras, “um universo extremamente heterogêneo, numa forma de atuação 
formativa que, em sua maioria, não exige credenciamento ou reconhecimento, pois 
são realizados no âmbito da extensão ou da pós-graduação lato sensu” (Gatti, 2008, 
p.58). Por esse prisma, a formação continuada fica por conta de terceiros e os saberes 
docentes acabam não sendo valorizados.  

Em face de tais considerações, a formação continuada “tornou-se incumbência de 
corpos profissionais improdutivos do ponto de vista cognitivo e destinados a tarefas 
técnico pedagógicas de formação” (Tardif, 2014, p. 43). Complementa Goodson (1992) 
que o problema do ensino eficaz e a questão das inovações empreendidas e de novas 
iniciativas administrativas deveriam ser estudados através das perspectivas das 
histórias de vida dos professores. Logo, quando a formação continuada é vista como 
sendo algo separado do cotidiano dos docentes em sala de aula, perpetua o padrão de 
que “os professores sempre estiveram subordinados a organizações e a poderes 
maiores e mais fortes que eles, que os associavam a executores” (Tardif, 2014, p.243).  

Entretanto, segundo Garcia (1995, p.137), a formação continuada refere-se ao 
“desenvolvimento profissional dos professores”, que valoriza “o caráter contextual, 
organizacional e orientado para a mudança”.  Assim, a escola deve ser vista como local 
de formação continuada, devendo-se nela valorizar os saberes da experiência dos 
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docentes. Saberes que alicerçam o trabalho e a formação dos professores, um “saber 
social por ser adquirido no contexto de uma socialização profissional, onde é 
incorporado, modificado, adaptado em função dos momentos e das fases de uma 
carreira, ao longo de uma história profissional [...]” (Tardif, 2014, p.14).  Em suma, 
“uma coisa é certa: como professor, aprende-se sempre, aprende-se todos os dias” 
(Juliatto, 2014, p.77). Após explanação e devido às diversas discussões sobre o 
conceito, esse estudo entende como formação continuada 

cursos estruturados e formalizados oferecidos após a graduação, ou após o 
ingresso no exercício do magistério, ora ele é tomado de modo amplo e genérico, 
como compreendendo qualquer tipo de atividade que venha a contribuir para o 
desempenho profissional- horas de trabalho coletivo na escola, reuniões 
pedagógicas, trocas cotidianas com os pares, participação na gestão escolar, 
congressos, seminários, cursos de diversas naturezas e formatos, oferecidos 
pelas Secretarias de Educação ou outras instituições para pessoal em exercício 
nos sistemas de ensino, relações profissionais virtuais, processos diversos a 
distância (vídeo ou teleconferências, cursos via internet etc.), grupos de 
sensibilização profissional, enfim tudo que possa oferecer ocasião de informação, 
reflexão, discussão e trocas que favoreçam o aprimoramento profissional, em 
qualquer de seus ângulos, em qualquer situação (Gatti, 2008, p.57). 

Dentro destas várias opções, foi possível analisar nas autobiografias os tipos e o 
grau de investimento na formação continuada que cada professor narrou, nas diversas 
fases do ciclo de vida propostas por Huberman (1992).   

Além da relevância dos resultados da pesquisa no que tange à formação 
continuada, “o recurso às autobiografias amplia as bases do trabalho científico, dá voz 
aos esquecidos da história e representa um dos grandes progressos da produção 
histórica contemporânea” (Le Goff, 2013, p.51). E Goodson (1992) reitera a 
importância, uma vez que estas influenciam na vida profissional dos docentes, pois 
proporcionam momentos de reflexão, fazendo emergir alternativas que contribuam na 
formação do narrador, assim como na dos outros docentes. 

A interação com diversos professores em variados estágios de carreira oportuniza 
o contato com os saberes peculiares de cada docente entrevistado.  Ouvir as 
autobiografias dos docentes pode ser considerado um fator motivacional e fornecedor 
de instrumentos para a formação dos demais profissionais da educação, uma vez que 
demonstra o lado humano de cada profissional, passível de vivenciar momentos de 
crises e sucessos, assim como apresenta a forma com que cada um deles lida com as 
adversidades.  

 

2. AS NARRAÇÕES E AS FASES E CICLOS PROPOSTOS POR HUBERMAN 
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Para encontrar os participantes que forneceram suas autobiografias, buscaram-se 
quais Instituições de Ensino Superior privadas ofereciam o curso de licenciatura em 
Matemática em Curitiba e se delimitou as entrevistas apenas aos professores com 
graduação em Matemática. As entrevistas temáticas individuais, na qual a pesquisa se 
apoiou, “versa(m) prioritariamente sobre a participação do entrevistado no tema 
escolhido” (Alberti, 2005, p.175). Como explicita Alberti (2004), foram também 
considerados os dados biográficos dos entrevistados na elaboração do roteiro da 
entrevista no intuito de obter melhores resultados, assim como direcionar o 
entrevistado para o objetivo do estudo.  

Foram entrevistados sete profissionais, identificados com a letra M seguida dos 
números de 1 a 7, totalizando aproximadamente cinco horas de gravação de áudio, o 
que resultou em 83 páginas de transcrição de opiniões e relatos de 205 anos de 
experiência de docentes. 

A análise do conteúdo narrado, etapa que “conduz o pesquisador a enfrentar a 
massa de informações coletadas” (Alami; Desjeux; Garabuau-Moussaqui, 2010, 
p.121), apoiou-se em Bardin (2011). Como a “gravação é um registro muito mais 
fidedigno e preciso de um encontro do que um registro simplesmente escrito” 
(Thompson, 2002, p. 146), as observações do entrevistador foram consideradas 
também.   

2.1 ENTRADA NA CARREIRA 

Para Huberman (1992), a entrada na carreira, compreendida entre a escolha da 
carreira docente e os três primeiros anos de ensino, seria o estágio de “sobrevivência” 
e de “descoberta”.  Sobrevivência no confronto entre os ideais e as realidades 
cotidianas da sala de aula, as divisões do trabalho, a dificuldade na relação pedagógica. 

Nesse sentido, apenas o docente M5 relatou que “foi muito difícil, foi traumático, 
quase um parto”. Apesar de M5 ter feito estágio na graduação, quando foi para o 
mercado de trabalho teve que sobreviver ao confronto de ideais, dado que “um colégio 
tinha um estilo e o outro um estilo diferente”. Huberman (1992) aborda também o 
tema da “exploração”, trata do quanto a instituição deixará que o novo profissional 
explore o ambiente e as responsabilidades que serão proporcionadas, e o docente M5 
relata a dificuldade que foi lidar entre a oscilação de um colégio que lhe dava bastante 
liberdade e outro que não.  

Os relatos dos outros docentes não conferem com a “descoberta”, que seria o 
entusiasmo inicial, a euforia por estar finalmente com seus alunos, por se sentir 
pertencente a um grupo de profissionais. Eles relataram que iniciaram a carreira como 
docentes, antes da graduação e optado pela profissão, fato esse que, não ocasionou o 
choque teoria-prática.  

O docente M1 iniciou a carreira ainda na graduação, quando substituiu uma 
docente amiga, disse que gostava de matemática e não pensava em ser docente, mas 
em um programa da graduação descobriu que queria seguir a carreira. O docente M2 
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queria ser engenheiro, mas no 2° ano de graduação começou “a lecionar porque 
faltavam professores do curso de matemática” e lá descobriu que “é uma profissão 
maravilhosa e que tem muita gente precisando aprender matemática cada vez 
melhor”. O docente M3, desde o início do ensino médio, “reunia o pessoal e dava aula 
particular” e foi dessa forma que percebeu “que gostava daquilo”. M3 iniciou o curso 
de engenharia e trabalhava em banco, porém com o passar do tempo percebeu que não 
era o que queria.  Caso similar relata M4, que desde a graduação dava aulas 
particulares. Inicialmente, não tinha intenção de ser professor em tempo integral, 
trabalhava em um banco e tinha como objetivo ser bancário, mas gostava muito da 
matemática e pretendia dar umas aulas à noite. O docente M6 narrou: “comecei a dar 
aula particular de matemática, gostei dos resultados que eu fui obtendo com os alunos 
que eu tinha”. Para o entrevistado com maior tempo de docência não foi diferente, M7 
iniciou a carreira ainda na graduação dando aulas para turmas que entraram 
posteriormente a ele  

De acordo com Tardif (2014), quando o trabalhador, mesmo antes de ter 
terminado a formação teórica, inicia a experiência prática de duração variável, isso 
proporciona a familiarização com seu ambiente e faz com que ele assimile 
progressivamente os saberes necessários à realização de suas tarefas.  

A entrada da carreira também pode apresentar uma barreira dos profissionais com 
mais tempo de experiência para com aqueles que estão chegando, conforme 
Huberman (1992). Porém, contrariando essa afirmação, M2 relata que, quando 
chegou a uma escola na qual ele fora contratado por um processo seletivo simplificado, 
onde geralmente enquadravam profissionais sem graduação, os demais professores da 
instituição receberam-no bem e inclusive uma professora se ofereceu para ajudá-lo 
com planejamento de ensino.  

Outra característica dessa fase, de acordo com Huberman (1992), é que os 
professores têm um maior envolvimento com alguns alunos que o consideram como 
um irmão mais velho, porém, pode haver uma oscilação entre relações bastante 
íntimas e bastante distantes, dificuldades com alunos problemáticos, com material 
didático inadequado etc. Neste caso, M1 relata sobre a dificuldade que foi lidar com 
alunos sem autonomia, característica que considera ser essencial para os estudantes. 
Os demais expuseram que, no início da carreira, acreditavam que a disciplina que eles 
ministravam era a mais importante e que todos tinham que gostar de matemática: 
“quando saí da graduação eu achava que a prioridade era dar o máximo de conteúdo 
para aquele aluno ser o primeiro lugar, achava que todo mundo ia ser matemático ou 
engenheiro” [M2]. Complementa: “eu queria salvar todos, eu achava que todos tinham 
que estar interessados naquilo que eu estava dizendo, e eu ficava aborrecido, irritado, 
quando alguém não estava disposto a gostar daquilo que eu estava propondo” [M4]. 
Mencionaram explicitamente que tinham uma postura muita mais rígida e inflexível 
com os alunos: “eu tinha uma postura autoritária no início, pensava que somente eu 
era o dono da verdade, [...], que o centro de tudo era eu. Hoje eu vejo que o centro é o 
aluno [...]. Reiterando: “no início da carreira você coloca uma barreira, como se aluno 
tivesse que ficar na posição dele e você professor na sua, depois você já se relaciona, 
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[...] você já o olha de outra forma, percebe que o aluno também é um ser humano e 
que pode ter problemas às vezes” [M3].   

No relato de M6, é possível verificar uma possível resposta para a diferença de 
postura. Ele relata que “foram momentos diferentes, porque no ensino médio as 
turmas eram grandes, [...], era um trabalho muito forte em termos de cumprir meta 
da programação”. Essa postura necessita mudar, Tardif (2014) explica que o “saber 
que o educador deve transmitir” deve deixar de '“ser o centro de gravidade do ato 
pedagógico”, devendo ser transferido para o educando, “que se torna o modelo e o 
princípio da aprendizagem” (Tardif, 2014, p.45). E M5 complementa que o ensino 
muito voltado para metas a serem cumpridas e notas, impossibilita que a educação 
seja centrada no aluno. 

É possível perceber, nesses entrevistados, que o amor pela profissão se 
desenvolveu dentro da própria experiência, na realidade cotidiana, do contato com os 
alunos e no observar do desenvolvimento dos estudantes. Apesar da inicial postura 
mais austera, todos afirmaram que a “exigência de qualidade em relação àquilo que o 
aluno produz continua a mesma” [M6] assim como o entusiasmo e a paixão pela 
profissão.   

2.2 FASE DA ESTABILIZAÇÃO 

O ciclo da carreira profissional entre os 4 e os 6 anos corresponde à fase da escolha 
de uma identidade profissional pelo docente. Constitui uma etapa decisiva no 
desenvolvimento, “as pessoas ‘passam a ser’ professores, quer aos seus olhos, quer aos 
olhos dos outros” (Huberman, 1992, p.39). O docente M1 relata que: “a postura 
continua a mesma, claro que eu cresci e amadureci, tanto no profissional quanto 
pessoal”. 

Outra característica da fase, segundo Huberman (1992), é que a estabilização vem 
junto com o grau de liberdade, precede ou acompanha um sentimento de 
“competência” pedagógica crescente e, nesse caso, M1 enquadra-se nessa proposta, 
ficando explicitado no trecho a seguir: “no meu ponto de vista, se eu sou uma boa 
professora é porque sei o que estou fazendo e consigo expor isto para meus alunos” 
[M1].  

No relato de M1 é possível verificar dois tipos de saberes dos docentes. Os saberes 
disciplinares que “emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de 
saberes” assim como os saberes profissionais, aqueles compreendidos e transmitidos 
pelas instituições de formação de professores, que não se limitam a produzir apenas 
conhecimentos, mas procuram também incorporá-los á prática docente.  

Para Huberman (1992), essa é uma fase de escolhas que implicam em renúncias, 
este ato representa justamente a transição da adolescência para a vida adulta e os 
compromissos surgem mais carregados de consequências. M1 relata que teve que adiar 
um de seus planos: “desde que eu fazia graduação, um local que eu gostaria de 
trabalhar era aqui na instituição, então foi por isso que eu adiei um pouco doutorado” 
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[M1]. Porém, M1 relata que já está fazendo algumas disciplinas isoladas para o 
doutorado.  

Outra característica dessa fase é que os docentes estão mais preparados para 
enfrentar situações complexas ou inesperadas, relativizam os insucessos, trazem um 
sentimento geral de segurança e de descontração (Huberman, 1992). Porém, se fosse 
assim, a avaliação do desempenho docente seria algo sem importância para M1, 
diferente do que relatou: “sempre olho minha avaliação, pois eu acho importante tanto 
para você ficar feliz ou se policiar em algumas coisas” [M1]. E também não se teria a 
preocupação com a qualidade do instrumento, ela considera que são poucos os alunos 
que respondem a avaliação e que às vezes ou o “aluno não leu direito, ou ele não 
entende, ou ele marca tudo ruim, ou ele marca tudo bom” [M1]. 

2.3 FASE DA EXPERIMENTAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO 

Trata-se do período compreendido dos 7 aos 25 anos, em que os percursos 
individuais parecem divergir mais. Assim, há profissionais que irão diversificar e 
outros que irão pôr-se em questão. Os docentes buscam diversificar o material 
didático, os modos de avaliação, a forma de agrupar os alunos, as sequências do 
programa (Huberman, 1992). Os professores M2 e M3 têm uma percepção bem clara 
sobre formação continuada, relataram que participam de diversos congressos, buscam 
se atualizar estudando constantemente, publicam, fazem cursos a distância, trocam 
informações com outros colegas, verificam o que se está acontecendo nas outras 
universidades, buscam atualizar-se. 

Sobre formação continuada, M2 relata que os professores “precisam ser mais 
flexíveis e acompanhar as mudanças”, e que essa “flexibilidade está muito ligada à 
atualização constante”. Sobre os alunos, M3 complementa: “é uma geração que tem o 
controle remoto numa mão e tem o celular na outra, [...], uma geração diferente e o 
professor vai ter que se adaptar”.   

Nessa fase o “professor busca novos estímulos, sente a necessidade de se 
comprometer com projetos de algum significado e envergadura; procura mobilizar 
esse sentimento, acabado de adquirir, de eficácia e competência” (Huberman, 1992, 
p.42). Essa característica ficou explicita na vivência relatada por M2: “eu pensei: < sou 
professor de prática profissional de ensino e fico falando e o mundo não é mais aquilo, 
os alunos não ficam quietinhos coisa nenhuma >, então eu fui lá ver”. M2 também dá 
aulas para crianças da turma de aceleração e do 6° ano no Ensino Fundamental. E 
complementa que: “hoje eu dou aula de prática para 3 turmas com propriedade, [...] 
eu tenho certeza que minha aula está melhor desse jeito, que eu estou levando a 
prática, esse é o objetivo da disciplina, é levar a sala para o aluno”. 

Essa prática relatada por M2 tem sido a base das reformas que vem sendo 
realizadas na formação de professores em muitos países. Essa ideia explicita o desejo 
de “encontrar nos cursos de formação de professores, uma nova articulação, um novo 
equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas universidades a respeito do ensino 
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e os saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas cotidianas” (Tardif, 
2014, p.23). 

Solicitado para exteriorizar um sentimento comparando cada local distinto em que 
está atuando, ele responde: “Na licenciatura de Matemática, é um sentimento de você 
estar formando multiplicadores, você forma uma pessoa que vai ensinar 500 depois, 
então é um trabalho importante. Lá, é mais um trabalho social, você está interferindo 
na sociedade, é bonito e gostoso” [M2].  

2.4 FASE DA SERENIDADE E DISTANCIAMENTO AFETIVO 

Essa fase da serenidade e distanciamento afetivo pode ser também de 
conservantismo e lamentações, corresponde ao ciclo da carreira dos professores dos 
25 aos 35 anos de docência. Estes professores emanam “grande serenidade” em 
situações em sala de aula e apresentam-se menos vulneráveis, à avaliação dos outros, 
quer se trate do diretor ou dos alunos. (Huberman, 1992).  

Essa característica proposta por Huberman (1992) pode ser confirmada e 
desconstruída dependendo do trecho que se análise no relato de M4 e M5. Confirma-
se quando ele diz: “coisas que me deixavam triste ou irritado quando comecei a 
trabalhar, hoje estou em um momento que não me afetam” [M4].  Mas quando 
questionados sobre a avaliação do desempenho docente, há uma preocupação tanto 
em M4 quanto a M5: “avaliar é uma tarefa difícil, você tem uma proximidade com o 
professor e então tem que tomar distância e etc. [...]. Eu não sei como fazer com que a 
maioria da turma participe” [M5]. E M4 complementa: “não vamos ser hipócritas, se 
alguém chega e não diz que você é maravilhoso, isso não é agradável de ouvir. Mas tem 
que ter avaliação de alguma forma, isso é um fato, a questão que se pode discutir é que 
se as perguntas são inteligentes, são coerentes, são úteis e são compatíveis com a 
missão da universidade” [M4]. 

Os docentes dessa fase falam de serenidade, de ter enfim, chegado à situação de 
aceitação tal como são e não como os outros querem (Huberman, 1992). Entre os 
relatos dos docentes existe a percepção de que “a evolução é inerente ao ser humano” 
[M4]. Explica M4: “estar ali trabalhando, a gente evolui não só no sentido de 
comportamento perante uma situação, como também, na própria aprendizagem de 
conhecimento e de procedimentos”.  

Porém, essa percepção não significa aceitação ou estagnação, e M4 afirma que 
sempre analisa qual a mensagem que os alunos indiretamente passam para ele. Por 
conta disso, já procurou fazer vários cursos para suprir necessidades e fala 
explicitamente: “tudo isso me ajudou em sala de aula, em momento algum eu fui fazer 
teatro porque queria ser artista, eu queria melhorar meu desempenho como professor, 
eu fui fazer um curso de desenho não para ser desenhista, eu queria melhorar meu 
desempenho como professor” [M4].  

“Uma vez eu precisava fazer um desenho no quadro, queria desenhar um 
helicóptero, claro que eu não consegui, fiz um risco, um garrancho, e disse para a 



 

 
 

13 

turma que aquilo era um helicóptero, a turma achou até engraçado”, comentou M4, 
acrescentando “mas o fato é que naquele momento eu tive consciência de que não 
consegui comunicar o que eu precisava, que era o helicóptero” [...]. “Então a partir daí, 
eu comecei a refletir e procurar melhorar algumas coisas” [M4]. 

A experiência relatada por M4 é denominada por Tardif (2014) saber social, quer 
dizer “relação e interação entre Ego e Álter, relação entre mim e os outros repercutindo 
em mim, relação com os outros em relação a mim, e também relação de mim para 
comigo mesmo quando essa relação é a presença do outro em mim mesmo” (Tardif, 
2014, p.15).  

Esse aprendizado da relação com o outro e da auto-observação faz parte do dia a 
dia do professor. Dessa forma, o relacionamento com alunos e colegas torna-se parte 
importante e inerente a docência. Afirma M4 “a gente trabalha com gente, a primeira 
coisa é gostar de gente, e mais, nós temos que entender que as pessoas têm as 
dificuldades delas” [M4]. Confirmando M5 aponta “É fundamental hoje trabalhar o 
relacionamento humano, eu creio que no momento mais do que conteúdo, se não for 
um expert em relacionamento e acolhida aos alunos, considerados como sujeito de 
transformação, seres humanos que merecem respeito e dignidade, digo de nada serve 
muito conteúdo” [M5].  

Esses relatos contrariam outra característica citada por Huberman (1992) de que 
nessa fase diminui a ambição, e consequentemente o nível de investimentos na 
carreira. Reiterando, M5 afirma que o profissional docente não pode parar de estudar 
e se aperfeiçoar nunca. Exemplifica M5 “apesar de faltarem apenas três anos para me 
aposentar, não quero parar, todos os anos estou fazendo cursos, agora, por exemplo, 
estou aprendendo novas metodologias e novas tecnologias de ensino” [M5]. 
Complementa M4, que não tem como ser diferente, os docentes estão sempre 
buscando, seja em cursos oferecidos pela universidade, troca de informação com 
colegas, leituras e ainda chama atenção para: “buscamos no Google alguma coisa em 
termos de novidade, de abordagem de um assunto, que já é antigo” no intuito de 
encontrar se existe “alguém vendo isso de uma outra forma. Não fica registrado, mas 
estamos sempre fazendo isso” [M4]. 

De acordo com as pesquisas de Huberman (1992), alguns professores passam 
também pela fase do conservantismo e lamentações, reclamam dos alunos, da política 
educacional, dos seus colegas mais jovens, e também passam a ter a tendência a uma 
maior rigidez e resistência as inovações, para uma nostalgia do passado, para uma 
mudança de óptica geral face ao futuro. Algumas dessas tendências já foram 
contrariadas pelos relatos, mas chamando a atenção para a queixa dos alunos, os 
professores entrevistados fazem sim observações quanto aos estudantes, porém trata-
se muito mais de uma preocupação com a aprendizagem do que uma reclamação.  
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2.5 FASE DO DESINVESTIMENTO 

Essa fase é compreendida entre os 35 e os 40 anos de carreira, os docentes evocam 
um fenômeno de recuo e de interiorização no final da carreira profissional. “Existem 
posturas positivas; as pessoas libertam-se, progressivamente, sem o lamentar no 
investimento no trabalho, para consagrar mais tempo a si próprias, aos interesses 
exteriores à escola e a uma vida de maior reflexão” (Huberman, 1992, p.46). Alguns 
profissionais demonstram sinais de desinvestimento na sua carreira em prol a dedicar 
suas energias a outras atividades, uma vez que se aproximam da aposentadoria e suas 
responsabilidades tendem a diminuir gradativamente. Esse final de carreira poderá 
ser amargo ou sereno dependendo do estágio anterior.  

Os dois docentes entrevistados que foram colocados nessa fase ultrapassam os 
limites de tempo de docência propostos por Huberman (1992), M6 têm 45 anos de 
docência e M7 52 anos como docente e, mesmo assim, não apresentam 
desinvestimento na carreira, estão sempre em cursos oferecidos pela instituição, 
envolvidos na orientação de alunos e em outras formas de formação continuada. 
Relata M6: “As discussões entre os colegas trazem algumas estratégias, porque nós 
trabalhamos temas comuns em matemática, muitas vezes surgem ideias sobre a 
dificuldade em relação à abordagem desse ou daquele tema” [M6].  

Quando questionado sobre a avaliação do desempenho docente, M7 relata que: “as 
avaliações que são feitas aqui são muito direcionadas e quem trabalha com aluno, com 
ensino, com a graduação, não tem valor dentro da avaliação”, referindo-se ao peso 
dado à produção acadêmica. E M6 complementa “vale dizer que publicação em 
matemática pura é mais complicada, é mais difícil de conseguir, pode-se observar o 
número de publicações dos professores em matemática pura e em outras áreas, esse 
número é bastante diferente em relação à dificuldade que oferece a área” [M6]. 

Em relação a essa desvalorização aos saberes de experiência docente é necessário 
ver os professores de profissão como sujeitos do conhecimento. A produção dos 
saberes sobre o ensino não pode ser privilégio dos pesquisadores, os quais têm que 
reconhecer que esses saberes dos docentes “obedecem a condicionantes práticos e 
outras formas de ação” (Tardif, 2014, p.238).  

Nesses dois relatos, foi possível analisar, também, a paixão pela profissão e a 
dedicação dos professores para com os alunos, exemplificando com a fala de M7: “às 
vezes venho para a universidade, fora do meu horário de aula, para atender e tirar as 
dúvidas dos meus alunos. Já vim inclusive em um domingo para a biblioteca da 
instituição, [...]. Faço isso com maior prazer!” [M7]. Dessa forma, é possível afirmar 
que esses dois docentes não se enquadraram nas características de Huberman (1992). 
O fato de ainda estarem dando aula, aponta a formação continuada diretamente na 
profissão, sem contar o envolvimento dos mesmos com os colegas proporcionando 
aprendizado mútuo. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 
 

15 

Após o estudo, é possível concluir que os docentes dos cursos de licenciatura em 
Matemática das Instituições Privadas de Ensino Superior em Curitiba que 
participaram da pesquisa não passam integralmente pelas mesmas fases da carreira 
profissional propostas por Huberman (1992). Todos relataram a busca por diferentes 
formas de formação continuada.  

Além dos componentes de suas histórias de vida, da instituição na qual se inserem 
de suas práticas em sala de aula e de seu relacionamento com colegas e alunos, eles 
buscam cursos e novas metodologias que atendam a necessidades que consideram 
pertinente para a docência orientada para a mudança. É possível verificar, no entanto, 
na maioria dos relatos, que a formação continuada oferecida por terceiros, ou seja, por 
pessoas que não estão ligadas diretamente com o ensino, acaba tendo valor maior do 
que as vivências docentes. Dessa forma, perpetua-se a ideia equivocada de que os 
docentes não podem gerenciar sua formação, sendo a decisão sobre saberes docentes 
incumbência de outros poderes.  

Apesar de não haver uma maior valorização da formação continuada, em seu 
conceito mais amplo, os docentes entrevistados mostraram-se engajados e dispostos a 
buscarem novos conhecimentos, a fim de melhorar a aprendizagem dos alunos e o 
contexto social no qual se inserem.  Sendo assim, não é possível afirmar que haja um 
desinvestimento na carreira com o passar dos anos, sendo difícil mesmo distinguir um 
período em que haja um nível de investimento maior na profissão. O que se percebe é 
que, com o passar dos anos, novos saberes vão se amalgamando devido às 
experiências, tanto dentro quanto fora da sala de aula, no dia a dia dos docentes. Em 
fim, reafirma-se quão indissolúveis são o profissional professor e a pessoa do professor 
e que os seus saberes provêm de uma multiplicidade de fontes em diferentes 
momentos de vida.    
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RESUMO  
O objetivo do presente trabalho concerne em investigar os itinerários de 

escolarização do intelectual sergipano José Silvério Leite Fontes (1925-2005), no 
recorte temporal correspondente ao segundo quartel do século XX entre os estados 
brasileiros de Sergipe e Bahia.  Para atingir tal fim, utilizo como fontes: o “livro de 
família” de sua mãe, Iracema Leite Fontes, datado entre os anos de 1923 até a década 
de 1950, entrevistas, documentos das escolas nas quais estudou, a saber: o Atheneu 
Sergipense e o Colégio Tobias Barreto/SE, além do Ginásio da Bahia em Salvador/BA. 
A investigação permitiu conhecer elementos do seu despertar político e intelectual, 
seus colegas de turma, desenvolvimento nas disciplinas cursadas e professores que 
contribuíram no processo formativo, bem como no direcionamento de questões que 
perpassaram sua vida, como a religião e o trabalho com a História. As fontes inquiridas 
mostram um aluno sergipano que estudou em três instituições educacionais 
renomadas em duas capitais do Brasil, mas antes disso contou com o ensino em casa 
e o investimento familiar para os seus primeiros passos no universo das letras. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  
Ensino Secundário. Escolarização. Intelectual. 
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1. UMA CONVERSA INICIAL 

O objetivo da pesquisa concerne em investigar os itinerários de escolarização do 
intelectual sergipano José Silvério Leite Fontes (1925-2005), no recorte temporal 
correspondente ao segundo quartel do século XX entre os estados brasileiros de 
Sergipe e Bahia. Para atingir tal fim, utilizo como fontes: o “livro de família” de sua 
mãe, Iracema Leite Fontes, datado entre os anos de 1923 até a década de 1950, 
documentos das escolas nas quais estudou, a saber: o Atheneu Sergipense e o Colégio 
Tobias Barreto/SE, além do Ginásio da Bahia em Salvador/BA, como também 
entrevistas. 

Silvério Leite Fontes construiu sua carreira de professor do ensino secundário a 
partir do final de 1940, bem como docente do ensino superior com o início dos 
trabalhos em 1951. Ao todo se dedicou mais de quarenta anos ao magistério, com 
dezenas de publicações no âmbito da História, da Filosofia e do Direito. Além de ser 
membro de diferentes confrarias, com a Academia Sergipana de Letras e o Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe, entre outros. Dessa forma, sua trajetória intelectual 
é vasta e com atuação variada em diferentes instituições, assim, optei por analisar o 
seu ingresso no “universo das letras”, em outras palavras investigar o seu processo de 
escolarização entre as décadas de 1930 e 1940, sendo que, dali em diante sua posição 
de intelectual aos poucos firmou-se na “elite cultural” (SIRINELLI, 1998) de Sergipe.  

Nesse sentido, a pesquisa  foca um fragmento dos “itinerários” de Silvério Fontes 
através da análise das origens do seu despertar intelectual e político nas instituições 
educacionais que frequentou e os professores que foram registrados nas suas 
memórias. De acordo com o que escreveu Jean-François Sirinelli (2003): 

[...] em todo caso, é possível e necessário fazer sua arqueologia [das estruturas 
de sociabilidade], inventariando as solidariedades de origem, por exemplo de 
idade ou de estudos, que constituem muitas vezes a base de ‘redes’ de intelectuais 
adultos. É lógico, sobretudo no caso dos acadêmicos, remontar a seus jovens anos 
escolares e universitários, numa idade em que as influências se exercem sobre um 
terreno móvel e em que uma abordagem retrospectiva permite reencontrar as 
origens do despertar intelectual e político (SIRINELLI, 2003, p. 249−250, grifos 
meus).  

A proposta não consiste em fazer uma genealogia como adverte Sirinelli, mas uma 
arqueologia, na qual investigo como a vivência estudantil e os seus professores, colegas 
e escolas, contribuíram para conformar sua condição de intelectual. Sirinelli (1998, 
2003, 2006) ensina que a história dos intelectuais não é uma história autônoma, nem 
fechada sobre si, pelo contrário, é aberta e localizada no cruzamento das histórias 
política, social e cultural. Para o referido autor, o intelectual precisa ser estudado a 
partir da sua atuação tanto no âmbito político como cultural ou da produção do 
conhecimento. O teórico francês acentua que o meio intelectual constitui “um pequeno 
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mundo estreito”, no qual, “os laços se atam” em torno da redação de uma revista ou de 
um conselho editorial (SIRINELLI, 2003, p. 248).  

Entendo que as instituições educacionais também se configuram como um lugar 
no qual “os laços se atam” a depender da “sensibilidade ideológica ou cultural comum 
e de afinidades mais difusas”. Diante desse prisma, a análise dos itinerários de dado 
sujeito histórico permite visualizar como tais laços se conformaram ao longo do tempo 
e os espaços frequentados por esse jovem estudante em escolas de dois estados 
brasileiros.  

O conceito de “itinerário” advém do mesmo autor, o qual trata dos “itinerários 
políticos” como aqueles que “[...] deveriam permitir desenhar mapas mais precisos dos 
grandes eixos de engajamento dos intelectuais” (SIRINELLI, 2003, p. 245). Utilizo o 
conceito de itinerários de acordo com o seguinte entendimento: 

Ces itinéraires individuels ou collectifs devraient donc permettre, par 
superposition, de faire apparaître les parcours types de l'engagement et aussi, en 
arrêtant le déroulement chronologique à une époque donnée, d'établir de 
véritables coupes datées de la societé intellectuelle. A travers deux dimensinons, 
seraient ainsi facilités le passage du portulan à la carte et celui de la radiographie 
au scanner, et disparaîtraient peu à peu les terrae incongnitae qui recouvrent 
encore largement, pour l'instant, les atlas dont l'historien dispose l'étude des 
intellectuels100 (SIRINELLI, 1985, p. 102). 

A investigação dos itinerários de Silvério Fontes possibilita compreender o 
percurso de um jovem brasileiro no seu processo de escolarização e engajamento em 
movimentos estudantis na primeira metade do século XX. Assim, as “terras 
desconhecidas”, no tocante à história desse intelectual sergipano, são desbravadas de 
forma que explicito o modo como, por meio dos itinerários, pode-se compreender a 
mudança do “portulano ao mapa” da mesma forma que “da radiografia ao scanner” 
no trato com os “criadores” e “mediadores culturais” (SIRINELLI, 2003). 

Desse modo, faz-se necessário problematizar os itinerários da vida desse sujeito, 
não como agente inerte situado em um tempo e um espaço e movido pelas 
circunstâncias de sua época, mas um ser com vontades, medos e expectativas que, 
diante de escolhas efetuadas ao longo de diferentes momentos de sua vida, construiu 
paulatinamente uma história, dentro de uma série de outras opções, ou não, que se 
apresentavam naquele momento. 

                                                   
100 Tradução livre: “Estes itinerários individuais ou coletivos devem, portanto, permitir, por sobreposição, 
mostrar os tipos de percursos de engajamento e também, convencionando a sequência cronológica de um 
determinado momento ao estabelecer verdadeiros recortes de uma dada sociedade intelectual. Através de duas 
dimensões seria assim facilitada a passagem do portulano ao mapa, e da radiografia ao scanner, e 
desapareceriam pouco a pouco as terrae incongnitae (terras desconhecidas) que recobrem ainda amplamente, 
por enquanto, os atlas cujo historiador dispõe o estudo dos intelectuais” (SIRINELLI, 1985, p. 102). 
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1.1 A CRIANÇA SILVÉRIO 

José Silvério Leite Fontes101 nasceu em Aracaju no ano 1925, filho de José Silvério 
da Silveira Fontes e de Iracema Leite Fontes. Conforme entrevista com a esposa de 
Silvério, Elze Fontes (2015), seu pai era farmacêutico, dono de uma salina e, também, 
funcionário público. Homem sisudo, de poucas palavras e que ensinava francês ao 
filho mais velho. A mãe dele era a responsável pela casa e pelo cuidado de Silvério e 
dos outros dois filhos do casal, Candida e Jorge.  

A mãe de Silvério registrou acontecimentos considerados relevantes na vida 
familiar em um caderno guardado atualmente junto com a documentação de Silvério 
Leite no acervo particular de Elze Silveira Fontes. Na primeira folha, lê-se: “Pertence 
este caderno de notas a Iracema L. Fontes Sto. Antonio 2 de dezembro de 1923”. Com 
anotações de variadas datas, não se sabe ao certo o ano em que efetuou a última 
anotação, mas o caderno traz acontecimentos circunscritos ao período de 1923 até o 
final da década de 1950. 

Ali estão registrados diferentes fatos transformados em eventos, como ensina Paul 
Ricoeur (2000): casamentos, compadrios, nascimentos dos filhos e aspectos 
enfatizados pela matriarca na história de cada membro da sua prole. No tocante a 
Silvério Leite Fontes, seu primogênito, os escritos dividem-se em duas partes, 
primeiro tratou dos iniciais anos de vida, depois narrou histórias de outros integrantes 
da família e, por fim, retomou os escritos sobre o filho mais velho, em uma página 
intitulada: “continuação de Silvério”. No caderno, a mãe narra os primeiros passos de 
Silvério Leite: 

As 11 horas e 10 minutos da segunda feira 6 de abril de 1925 nasceu o meu 
primogênito José Silvério Leite Fontes no mesmo Bairro de Sto Antonio. 

Bapttizou-se em 6 de abril de 1926. Servindo de padrinho deste João Junqueira 
Leite (tendo passado a procuração ao Dr. Garcia Rosa) e Celuta Fontes e de 
apresentar Maria Faustina.   

Foi visto seu primeiro dentinho no dia 28 de dezembro (por mamãe) tendo ele 8 
mezes e dias. 

  Em 1926 

Aos 5 de julho as 18 horas, deu os primeiros passos e d’ahí continuou a caminhar 
(FONTES, 1923-s/d, s/p, grifos meus). 

                                                   
101 Sobre os trabalhos que tratam de José Silvério Leite Fontes ler Oliveira (2015). 
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Nas anotações da senhora Iracema Fontes, pode-se localizar a data de nascimento, 
como também do seu batizado102. O registro dos padrinhos também é digno de nota, 
sua irmã Celuta, filha de um relacionamento anterior ao casamento do pai, o salineiro 
Silvério, com Iracema, Maria Faustina e ainda o poeta Garcia Rosa em substituição a 
João Junqueira Leite. Garcia Rosa era vizinho do casal Fontes. 

Da fonte, ainda extraiu-se o fragmento “deu os primeiros passos e d’haí continuou 
a caminhar”. Caminhar pelas ruas do bairro Santo Antônio, ou do centro de Aracaju, 
de casa para o Colégio Tobias Barreto, depois para o Atheneu Sergipense, o Ginásio da 
Bahia, a Faculdade de Direito em Salvador; posteriormente, andar para as salas de 
aula nas escolas onde lecionou por quase meio século. 

Silvério Leite Fontes também muito caminhou para as atividades da Igreja 
Católica. A religiosidade da família está registrada em diferentes páginas do caderno 
de Iracema Fontes, no tocante a Silvério Leite é possível observar: 

Em 6 de abril de 1932 fez a primeira comunhão, com o P.dre Gervásio, na Igreja 
de Sto Antonio, sendo a missa incensada e cantada e celebrada em ação de graças, 
sendo distribuída sete bôas esmolas, número da sua idade. Tendo este sacerdote 
convidado-o pª frequentar as aulas de catecismo q ele deu início a estas no dia 1 
de maio do mesmo ano (FONTES, 1923-s/d, s/p). 

Pelos escritos, nota-se como o catolicismo esteve presente na infância de Silvério. 
Sua primeira comunhão e as práticas culturais religiosas de dada época, as quais se 
seguiram de doações de esmolas, justamente o número correspondente à idade da 
criança batizada, além do início do catecismo. O rito ocorrido na igreja do Santo 
Antônio, próximo a sua casa e o nome do celebrante daquela localidade, também 
devem ser ressaltados como possibilidades de aproximação do passado vivido por 
Silvério Leite na sua infância. 

Em entrevista no ano de 1993, Silvério fala da sua família: “Eu procedo de uma 
família cristã; minha mãe era muito religiosa, mas meu pai não; ele acreditava em 
Deus, era maçom, mas não freqüentava mais a maçonaria, tinha uma tendência 
espírita, mas não era um homem religioso” (FONTES, 1983). São traços dos seus 
itinerários que apresentam algo tão vivo na vida de Silvério, a religião. Assim, 
começavam os primeiros passos de Silvério Leite, nascido no Bairro Santo Antônio, na 
capital de Sergipe, tendo passado os primeiros dias sobre os cuidados dos pais e da avó 
materna Isabel, que também morava com eles e Celuta, sua irmã paterna. 

Além do convívio constante com a irmã/madrinha e com os pais, Silvério contou 
diretamente com a criação de sua avó Isabel, professora que lhe ensinou as primeiras 
letras, mais do que isso, cuidou da criança doentia que foi o pequeno Silvério Leite. 
Desde cedo, com muita dificuldade para dormir, sua avó passeava nas ruas do Santo 

                                                   
102 Embora a mãe de Silvério Leite tenha anotado a data de 26 de abril de 1926 como o seu batizado, pelo que 
consta no restante do documento no tocante as dificuldades do parto e a saúde frágil do recém nascido, 
depreende-se que o batizado ocorreu no mesmo dia do nascimento, ou seja, 26 de abril de 1925, estando ali, 
possivelmente, um erro de datação diante das anotações feitas algum tempo depois do ocorrido. 
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Antônio e na vizinhança para alimentá-lo e passava horas balançando-o na rede para 
fazer com que o sono chegasse (FONTES, 2015). Outro ponto digno de nota, extraído 
do depoimento de Elze Fontes, concerne à marca na cabeça, a qual carregaria para o 
resto da vida, por conta dos ferros que o puxou na hora do parto. 

Segundo Ribeiro (1974), no discurso de recepção de Silvério Fontes à ASL, 
“Silverinho” nasceu no bairro Santo Antônio junto à residência do poeta Garcia Rosa. 
Sobre o período de infância rememora: 

Muitas vezes, o Acadêmico que hoje empossamos, pequenino, vivaz e traquino, 
puxava a saia da vovó Margarida, pedindo que ela comprasse o “mel de abelha”, 
“pés de moleque”, cocadas e queijadas côr de ouro, que pretos velhos, vestidos de 
neve e de cabelos de neve, vendiam aos meninos. E os mesmo medos infantis 
quando víamos nas ruas de Aracaju, chefiados pelo preto Leandro, os “lambe-
sujo” prisioneiros dos “caboclinhos”, nos dias de festividades estaduais [...] 
(RIBEIRO, 1974, p.30). 

Lembranças não só da infância daquele que se tornaria um dos expoentes dos 
estudos históricos em Sergipe, mas também fragmentos da memória que trazem à tona 
brincadeiras de infância, medos e predileções de um menino que viveu em uma 
Aracaju com clima de cidade interiorana e da sua avó materna, Margarida.  

1.1.1 SILVÉRIO E O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO 

No tocante ao seu processo de escolarização, sua mãe, Iracema Fontes, registrou 
no caderno de anotações, os passos da vida estudantil de Silvério Leite: “Deu começo 
aos seus estudos em 13 de abril de 1931, com mamãe, a vontade, porem com grande 
satisfação vimos os seu progressos e grande aplicação”. Em anotação posterior 
escreveu “Em 7 de abril de 1932 continuou os estudos particularmente com a 
professora D. Evangelina Azevêdo, que apezar do estado de saúde nos inspirar 
cuidados, continua com admiráveis progressos” (FONTES, 1923-?, s/p). 

Os trechos denotam que além da mãe de Silvério ser alfabetizada, sua avó materna 
conseguiu ensinar os primeiros rudimentos da leitura e escrita para seu neto. Silvério, 
iniciou o processo de alfabetização em casa, aos seis anos de idade, e posteriormente, 
aos sete anos, estudou por meio de aulas particulares. Sobre o ingresso na escola, 
consta no caderno de anotações: 

Em 6 de fevereiro de 1933 entrou no colégio Tobias Barreto (porq ansiava) que 
apezar de muito acanhado tornou-se mui querido da sua professora Briolanja 
Brandão, devido ao seu bom comportamento e capricho, e no dia 7 de junho 
recebeu o grau de Cabo Escoteiro, com o que ficou radiante. 

Continuou no mesmo colégio com o mesmo gosto e comportamento (graças ao 
bom Deus) querido apreciado e elogiado, tendo ficado no 2º ano primário, fez 
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neste mesmo ano 2º e 3º, tendo cursado em 34 o curso médio. Em 35 com 10 anos 
incompletos entrou no Gynásio do mesmo colégio, tirando o curso de 5 anos em 
39 com 14 anos incompletos. Cursou o 1º ano complementar aqui no Atheneu 
Sergipense e o 2º em Bahia no Gynasio (FONTES, 1923-?, s/p). 

O fato de registrar por escrito, aspectos marcantes da vida escolar do filho, 
demonstra como a escolarização constituía-se em um elemento significativo para a 
família Leite Fontes. Podem ser extraídas das fontes, nomes de professores, 
identificação das escolas e relatos referentes à escolarização nas diferentes faixas 
etária. Entre os registros, localiza-se a experiência que Silvério realizou duas séries em 
um só ano. O detalhamento das descrições feitas pela sua mãe, deve-se possivelmente, 
às aprendizagens realizadas em casa e com a professora particular. Os adjetivos 
dedicados ao filho e a saída das escolas para outra podem ser problematizados. 

Ali no Tobias Barreto, permaneceu até a 5ª Série no ano de 1939, ano que cursou 
as disciplinas de Português, Latim, História da Civilização, Geografia, Matemática, 
Física, Química, História Natural e Desenho (Livro de Notas de Alunos do Tobias 
Barreto – 1933-1941). Após o termino da 5ª série do curso fundamental deixou o 
Tobias Barreto e ingressou no curso complementar do Atheneu Sergipense.   

Silvério Fontes ascendeu a cabo logo diante do seu ingresso no Tobias Barreto, mas 
segundo Elze Fontes (2015) nunca passou de tal patente, sempre relembrando como 
era difícil o cotidiano naquela escola militarizada. O fato de ter mudado de escola três 
vezes no percurso do ginásio para o secundário não foi localizado na documentação. 
Entretanto, algumas possibilidades podem ser elencadas. 

A primeira mudança do Tobias para o Atheneu pode ter ocorrido devido ao forte 
disciplinamento e militarização existentes naquela escola, elementos que não 
condiziam com a saúde de Silvério. Outra possibilidade concerne à distinção do ensino 
secundário do colégio Atheneu em detrimento do Tobias Barreto, tendo o Atheneu não 
correspondendo às expectativas de Silvério e da família, acabou migrando para 
estudar na capital da Bahia. 

Elze Fontes (2015) credita essa migração de Silvério para a Bahia por influência de 
Iracema Fontes, decidida a proporcionar ao filho uma educação esmerada. Outro 
elemento que pode ter ocorrido acerca da mudança de Silvério para Salvador é a 
ligação dos professores do Gynasio da Bahia com as Faculdades daquele Estado, 
explicitados por Gentil Tavares em reunião do Atheneu Sergipense.  Mesmo assim, 
antes de deixar Sergipe, estudou a primeira série do curso complementar pré-jurídico. 
Sua colega de turma em 1940, Maria Thetis Nunes escreveu sobre a amizade dos dois 
desde a época do Tobias, até o Atheneu e outros espaços posteriores em depoimento 
póstumo ao amigo de décadas: 

‘O tempo esse grande escultor...’ O dizer de admirável humanista francesa 
Marguerite Yourcenar me levaria à juventude, à estudante da 4ª série do 
Atheneu da rua da Frente, quando conheci José Silvério Leite Fontes, então 
estudante do Colégio Tobias Barreto. Participávamos, alunos de História do 
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grande professor Arthur Fortes e por ele escolhidos, de um concurso de História 
promovido pelo Ministério da Educação. Dois anos após, seríamos colegas no 
curso pré-jurídico no Atheneu (NUNES, 2005, s/p). 

A referência a um humanista francês seria o mais apropriado para descrever o 
início da amizade nascida em um concurso de História em pleno governo de Getúlio 
Vargas (1930-1945) no Brasil. Um humanista para interligar os itinerários de dois 
sergipanos que durante mais de meio século dedicaram suas vidas profissionais a área 
de humanas e sociais. Trabalhos no âmbito da História registrados desde o curso 
ginasial, no qual ambos contaram com Arthur Fortes como catedrático tanto no 
Atheneu Sergipense como no Tobias Barreto.  

Ali no curso complementar pré-jurídico Silvério “obteve média em todas as 
matérias, mas foi reprovado por não ter obtido a frequência regulamentada em 
Educação Física”, tendo o mesmo realizado os exames de segunda época e aprovado 
seguiu para Salvador onde fez seu segundo ano do curso complementar (Livro de atas 
de exames do Curso Complementar - 1937-1943 – Atheneu Pedro II). 

Conforme o texto da lei da Reforma Francisco Campos, o ensino secundário 
possuía cinco anos do curso “Fundamental” do Ensino Secundário que proporcionava 
uma formação geral aos estudantes, já o curso “Complementar”, somente com dois 
anos, possuía uma tríplice divisão: os candidatos ao curso de jurídico; os candidatos 
ao curso de medicina, farmácia e odontologia e ainda aos candidatos ao curso de 
engenharia, ou arquitetura (BRASIL, 2014). Para Norberto Dallabrida  

A chamada “Reforma Francisco Campos” (1931) estabeleceu oficialmente, em 
nível nacional, a modernização do ensino secundário brasileiro, conferindo 
organicidade à cultura escolar do ensino secundário por meio da fixação de uma 
série de medidas, como o aumento do número de anos do curso secundário e sua 
divisão em dois ciclos, a seriação do currículo, a frequência obrigatória dos 
alunos às aulas, a imposição de um detalhado e regular sistema de avaliação 
discente e a reestruturação do sistema de inspeção federal. Essas medidas 
procuravam produzir estudantes secundaristas autorregulados e produtivos, em 
sintonia com a sociedade disciplinar e capitalista que se consolidava, no Brasil, 
nos anos de 1930. A Reforma Francisco Campos, desta forma, marca uma 
inflexão significativa na história do ensino secundário brasileiro, pois ela rompe 
com estruturas seculares nesse nível de escolarização (DALLABRIDA, 2009, p. 
185).  

Todas as mudanças apontadas pelo referido autor dialogam com a realidade 
sergipana e de certa forma atuaram na formação educacional daqueles que estudaram 
seguindo os preceitos das reformas educacionais do período varguista. Segundo Alves 
(2013) e Souza (2011), a citada Reforma só foi efetivamente implementada no Atheneu 
Sergipense em 1937, quando teve início o funcionamento dos cursos complementares 
de Direito, Medicina e Engenharia. 
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Conforme Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, na sessão de 18 de março 
de 1937, o presidente da sessão afirma que o Curso Complementar começaria a 
funcionar no Atheneu Sergipense em caráter precário até que a Diretoria de Educação 
Nacional se manifestasse sobre o assunto. Assim, o início das aulas do Complementar 
foi marcado por uma solenidade que contou com a presença do Governador do Estado 
e com o discurso do professor da cadeira de Sociologia, Florentino Teles de Menezes. 
Tal solenidade ocorreu em 5 de abril de 1937 e foi registrada nas Atas da Congregação. 
Consta no “Diário Oficial do Estado de Sergipe”, a Lei Número 40, na qual se institui 
o Curso Complementar e dá outras providências:  

Art. 1º. Fica instituído no Atheneu “Pedro II”, o Curso 
Complementar de dois anos, previsto no decreto federal de n. 
21.241, de 4 de abril de 1932, o qual obedecerá na sua 
organização, regime escolar, processo didactico, distribuição, 
seriação, número de disciplinas e fiscalização às instruções 
expedidas pelo Ministério da Educação e Saúde Pública.  (Diário 
Oficial do Estado de Sergipe, Ano XVIII, 19 de novembro de 1936, 
p. 1). 

A mesma lei também reitera que tinham prioridade para ensinar no curso 
complementar no Atheneu Sergipense, os professores catedráticos da instituição, 
todavia na ausência desses “poderão ser designados pessoas idôneas, a juízo do 
governo, sob proposta do Diretor”. Com professores catedráticos e também com 
contratados interinamente estudou José Silvério Leite Fontes, ao longo do ano de 
1940, segue quadro com cadeiras e professores em 1940, além dos catedráticos e suas 
áreas do conhecimento lecionadas 1941 no Atheneu Sergipense e possivelmente 
cursadas por Silvério Fontes no Ginásio da Bahia. 

Quadro 1 - Silvério Leite Fontes como aluno do curso complementar pré-jurídico do Atheneu Sergipense (1940) 

Cadeiras da 1ª 

Série – 1940 

Catedráticos Cadeiras da 2ª Série – 

1941 

Catedráticos 

Biologia João Perez Garcia 

Moreno 

Sociologia - - - - - - - - - - - - - - 

Economia 

Política 

- - - - - - - - - - - - - 

- 

Higiene - - - - - - - - - - - - - - 

História da 

Civilização 

Arthur Fortes Literatura Gonçalo Rollemberg 

Leite 

Latim José Augusto da 

Rocha Lima 

Latim José Augusto da Rocha 

Lima 

Literatura Gonçalo Rollemberg 

Leite 

Geografia 

Humana 

Felte Bezerra 
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Psicologia e 

Lógica 

- - - - - - - - - - - - - 

- 

História da 

Filosofia 

- - - - - - - - - - - - - - 

Fonte: Quadro extraído de Oliveira (2015). 

Das disciplinas do curso complementar, duas se aplicavam tanto ao pré-jurídico, 
quando ao pré-médico e pré-politécnico, Psicologia e Lógica e Sociologia, presente no 
segundo ano do curso. Segundo Souza (2008, p. 162) “A presença dessas disciplinas 
condizia com o interesse crescente dos intelectuais e educadores pelas ciências sociais 
que viam nelas [...], a possibilidade de fundamentar uma administração científica dos 
homens e da natureza”. 

Após concluir o primeiro ano do pré-jurídico Silvério Leite Fontes deixou o curso 
complementar do Atheneu Sergipense para concluir o mesmo em terras baianas. A 
saída de sergipanos para estudar os complementares na Bahia, como foi o caso de José 
Silvério Leite Fontes motivou uma sessão extraordinária da Congregação do Atheneu 
Sergipense, do dia 18 de março de 1937. Na ocasião, o professor Fraga Lima descreve 
que chegou ao seu conhecimento o fato de que, mesmo com o Curso Complementar 
sendo instalado no Atheneu Sergipense, muitos sergipanos preferiam concluir seus 
estudos secundários na Bahia por considerarem que, em Sergipe, não havia 
professores capacitados para lecionar nos complementares.  

O professor Gentil Tavares rebateu tais críticas e afirmou que o motivo da 
preferência dos alunos sergipanos pelos estudos complementares na capital baiana 
seria a existência de uma forte propaganda em prol dos cursos da Bahia, que tinham 
seus corpos docentes compostos pelos mesmos professores que lecionavam nas 
faculdades baianas, facilitando assim o ingresso no ensino superior. O fato é que na 
Bahia, muito influenciado por Herbert Parent Fortes, Silvério traçou novos caminhos 
para sua vida. 

O professor Herbert Parentes Fortes, contribuiu de duas maneiras, primeiro, ele 
foi meu professor de História da Filosofia e Sociologia, me levando a descobrir 
uma base científica para a História, a Sociologia e a Filosofia. Segundo porque 
ele fazia uma apologia freqüente do cristianismo nas aulas. Ele misturava o 
ensino da disciplina com apologética cristã, no bom sentido da palavra. De modo 
que Herbert Parentes Fortes, teve para mim uma grande importância 
(SILVÉRIO FONTES, 1993, p. 1). 

Das memórias de Silvério, vale a reflexão acerca do que ele considera o 
“descobrimento” de uma base científica para História, possivelmente uma constatação 
ocorrida muito tempo depois daquelas aulas no Ginásio da Bahia, quando seu 
aprofundamento na teoria da História mostrou que seu antigo professor Herbert 
Fortes já tratava com cientificidade do universo de Clio. Outro elemento relevante 
concerne à religiosidade daquele professor. A religião católica foi uma constante na 
vida do Silvério jovem e se fez presente na sua vida intelectual. Cabral Machado, ao 
rememorar seus estudos, assim como a formação de Silvério Leite, trata da influência 
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do professor Herbert Fortes do Gynásio da Bahia no tocante a questão da religiosidade 
de Silvério: 

Destaco que o seu interesse pela filosofia começou em Salvador, no Ginásio da 
Bahia, graças, principalmente, ao Professor Herbert Parente Fortes, o Sócrates 
da nossa geração. Professor de muita cultura filosófica e política, Herbert Fortes 
sendo ademais profundamente religioso, na Bahia divulgava o pensamento de 
Jaques Maritain, Leon Bloy, Daniel Hopes e outros. Graças a Herbert Fortes, 
Silvério conseguiu vencer sua crise religiosa e conservar sua crença católica 
(MACHADO, 2003, p. IX). 

Da fala de Cabral Machado, chama atenção o papel de Herbert Fortes como “o 
Sócrates da nossa geração”, sua capacidade de angariar discípulos, além da vinculação 
com a religião o que facilitou certos elos entre os sergipanos de famílias 
tradicionalmente católicas e o mestre da Bahia. Os autores lidos, as concepções 
teóricas discutidas e a demarcação explícita que o interesse de Silvério pela Filosofia, 
começou na Bahia, reforça a tese de vínculos entre os itinerários formativos e os 
caminhos da profissão docente. 

Das memórias de Silvério Leite, registradas no seu Diário escrito entre 1945 e 1946, 
bem como, nas entrevistas fornecidas a posteriori vale a reflexão acerca do que ele 
considera o “descobrimento” de uma base científica para História com o professor 
Herbert Fortes. Possivelmente uma constatação ocorrida muito tempo depois 
daquelas aulas no Ginásio da Bahia, quando seu aprofundamento na teoria da História 
mostrou que seu antigo professor Herbert Fortes já tratava com cientificidade do 
universo de Clio.  

1.1.1.1 ECERRANDO A CONVERSA SOBRE O ESTUDANTE SECUNDARISTA 
SILVÉRIO FONTES 

 A investigação dos itinerários de Silvério Leite Fontes mais precisamente dos 
jovens anos escolares, permitiu conhecer elementos do seu despertar político e 
intelectual, seus colegas de turma, desenvolvimento nas disciplinas cursadas e 
professores que contribuíram no processo formativo, bem como no direcionamento de 
questões que perpassaram sua vida, como a religião e o trabalho com a História. As 
fontes inquiridas mostram um aluno sergipano que estudou em três instituições 
educacionais renomadas em duas capitais do Brasil, mas antes disso contou com o 
ensino em casa e o investimento familiar para os seus primeiros passos no universo 
das letras. 

Em diálogo com Bontempi Júnior é possível compreender que: “A presença da 
instituição escolar em nossa vida social, como experiência prática e como 
representação, torna-nos alunos, cria para nós, os colegas, põe-nos diante professores-
paradigma, responde de algum modo às expectativas e esperanças de nossos pais, de 
nossas famílias” (BONTEMPI JUNIOR, 2010, p. 177). 
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No presente trabalho, mostro como a vivência na escola “passou para dentro” do 
jovem Silvério Fontes. “Professores-paradigma” são creditados como influenciadores 
dos caminhos percorridos pelo estudante secundarista. Memórias construídas tempos 
depois quando se propôs a pensar a vida de uma longa distância, mas que possuíam 
um embasamento na história vivida nas salas de aula e outros espaços de práticas 
educativas no qual esteve presente no segundo quartel do século entre Sergipe e Bahia. 
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PRÁTICAS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR: A ATUAÇÃO DAS DIRETORAS DE 
GRUPOS ESCOLARES NO NORTE MARANHENSE DÉCADAS DE 1960 E 1970. 

PALAVRAS-CHAVE:  
Diretoras – Mulheres – Grupos Escolares  
 
Trata-se de um estudo sobre a administração dos Grupos Escolares no Maranhão, o 

questionamento que mobiliza a investigação relaciona-se a compreender que práticas de 
administração escolar estavam presentes na atuação de diretoras de Grupos Escolares da região 
do Itapecuru-Mirim no estado do Maranhão, entre os anos de 1960 a 1970? Os municípios que 
compreendem a referida região são: Itapecuru-Mirim, Vargem Grande, Presidente Vargas e 
Nina Rodrigues. Mas neste estudo, elegemos três Grupos, o primeiro deles localizado em 
Itapecuru-Mirim, é o Grupo Escolar “Gomes de Sousa”, cuja fundação ocorreu em 1933. O 
segundo é o Grupo Escolar “Santos Dumont”, datado de 1958, localizado no município de 
Vargem Grande. O terceiro é o Grupo Escolar “Santa Luzia” de 1970, situado em Presidente 
Vargas. 

A temporalidade do estudo ocorre em pleno regime militar, marcado também por grandes 
desigualdades de escolarização no país. Embora assinalado por várias reformas de cunho 
nacional e estabelecimento de diretrizes, entre as quais a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional 4.024 de 1961 e a Lei 5.692 de 11.8.1971. No entanto, a situação do 
ensino não mudou muito, como mostram alguns autores, pois até o final do século XX os 
índices revelavam que 19% da população apresentava o ensino fundamental completo, 13% o 
nível médio e apenas 8% o nível superior. (FREITAS & BICAS, 2009) 

Os objetivos da pesquisa são identificar as práticas de administração presentes na atuação 
das diretoras dos Grupos Escolares a fim de compreender a organização destas instituições a 
partir dos saberes e práticas destes sujeitos; compreender o processo de implantação destas 
instituições. Os Grupos Escolares foram um modelo de organização do ensino primário que 
iniciou em São Paulo em 1893 e se disseminou no Brasil e, só foi substituído em 1971, é o que 
nos conta Veiga (2007). No caso do Maranhão, quem nos informa sobre a temática é Motta 
(2006), acerca de sua institucionalização, que ocorre em São Luís, capital do estado em 1903 
e nos demais municípios do interior em 1905.  

Estas instituições apresentaram mudanças na organização escolar, entre as quais, aparece 
a função de diretor e diretora e esse registro é encontrado em 1919 no Regimento dos Grupos 
Escolares. Os Grupos Escolares foram criados em São Paulo em 1893, em seguida no Rio de 
Janeiro (1897); Maranhão e Paraná (1903); Minas Gerais (1906); Bahia, Rio Grande do Norte, 
Espírito Santo e Santa Catarina (1908); Mato Grosso (1910); Sergipe (1911); Paraíba (1916); 
Piauí (1922), sendo extintos em 1971, com a promulgação da Lei 5.692, segundo nos conta 
Vidal (2006). Acerca da organização destas instituições, esta autora mostra que as mesmas 
reuniam em um mesmo edifício as antigas escolas isoladas, organizando o ensino em séries 
que correspondiam ao ano civil e eram concluídas pela aprovação ou retenção em exame final. 
Além disso, o ensino seriado e sequencial substituía as classes de alunos em diferentes níveis 
de aprendizagem, sob a autoridade única do professor, e era regulado pela introdução da figura 
do diretor, produzindo uma nova hierarquia funcional pública. 
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Outro eixo do estudo é a participação das mulheres como diretoras dos grupos escolares. 
Nesse sentido, faz-se necessário percorrer a historiografia da educação que nos mostra alguns 
vestígios do percurso da educação das mulheres no Brasil e em seguida como profissionais da 
educação. A respeito da educação das mulheres no Brasil há vários que nos mostram de que 
modo isso ocorreu, alguns deles apontam que elas viviam reclusas, mas Veiga (2007) alerta 
que a educação destes sujeitos variava de acordo com sua condição étnico-social, a qual 
demarcava o modo e o local onde a educação ocorria. Ela acrescenta que meninos e meninas 
indígenas não foram educados do mesmo modo pelos jesuítas. A educação delas ocorria nos 
aldeamentos, onde cantavam orações e catecismos. Algumas aprendiam ofícios, como o de 
fiandeiras. Sobre a educação das meninas negras, há poucos estudos, mas se haviam negras que 
negociavam, questiona-se como aprendiam fazer contas. Em relação à educação das mulheres 
pardas e mulatas tiveram opções de educação alternativa à educação religiosa. 

A inserção da mulher como profissional da educação se deu no Brasil a partir da criação 
das Escolas Normais, no século XIX e no século XX, o magistério era uma das principais 
ocupações das mulheres. Há variados motivos para escolha da profissão: vocação ou até 
estratégia de ascensão. (FAGUNDES, 2005) 

Ao questionarmos o papel das mulheres como dirigentes de escolas, Louro (2006) nos 
revela o seguinte: quando essas instituições eram dirigidas por mulheres, leigas ou religiosas, 
elas assumiam o papel de uma mãe superiora, que promovia o seu bom funcionamento. 
Ademais, por algum tempo, as escolas públicas foram dirigidas apenas por homens, na função 
de diretores e inspetores. Nesse caso, a autora acrescenta que as primeiras diretoras romperam 
com a representação ou expectativas mais tradicionais.  

Ao analisarmos a relação das mulheres como profissionais da educação, na posição de 
professoras ou diretoras, verificamos que em seu exercício profissional, elas produzem saberes. 
Nesse sentido, o saber é aquilo que podemos falar de uma prática discursiva; é também, o 
espaço onde o sujeito pode tomar posição para falar dos objetos que se ocupa em seu discurso. 
Para Foucault (2005), há saberes que são independentes das ciências. O saber não está contido 
somente em demonstrações; pode estar também, em ficções, reflexões, narrativas, 
regulamentos institucionais e decisões políticas. Para apreendermos estes saberes, analisamos 
as práticas das diretoras e para isso, nos apoiamos em Certeau (2007), pois o mesmo ao estudar 
as práticas comuns, permiti-nos encontrar experiências particulares. 

Para a construção das trajetórias profissionais das diretoras requereu-se o enfoque 
metodológico da História Oral. Desse modo entende-se a memória oral como documento. Toda 
a instituição, tomado geográfica ou socialmente, tem um passado e, portanto, tem possibilidade 
de uma produção Histórica. Esse passado tem distintas possibilidades de ser organizado, 
interpretado, fabricado até, mas nunca é resgatado, porque não vem por inteiro, dele 
conseguimos apenas fragmentos porque as memórias orais ou escritas sofrem, de modo geral, 
processos de apagamento.  

Porém é possível reavivá-las, recompô-las e, levando-se em consideração lembranças e 
esquecimentos, construir uma História possível. Como os sujeitos recordam? Por que 
recordam? Como rememoram ou esquecem? Que fatores são responsáveis por reavivar a 
memória ou por definhá-la? Esses questionamentos podem referir-se tanto à memória de um 
indivíduo como a de um pequeno grupo que compartilha alguns aspectos de vida em comum.  
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Essa investigação interessa-se por um grupo de diretoras escolares que participaram de um 
período em que a educação no Brasil sofre profundas transformações, essas transformações 
estão nos documentos oficiais da legislação da educação, nos documentos oficiais das escolas, 
mas também nos documentos marginais, naqueles que são corriqueiros, são comuns. Muitas 
das práticas cotidianas do contexto escolar de pequenas escolas no interior do estado do 
Maranhão, que é o interesse desta pesquisa, estão nesses documentos e nas memórias de 
professores e professoras que exerceram a funções administrativas.  

Desse modo, esse estudo se constrói através de documentos orais e se fundamenta, entre 
outros, no conceito de “memória coletiva”. Esse conceito permite justificar a construção da 
História da administração escolar no interior do Maranhão articulando-a ao contexto nacional. 
Segundo Halbwachs “a memória coletiva avança, no passado até certo limite, mais ou menos 
longínquo [...] para além desse limite ela não atinge mais os conhecimentos e as pessoas numa 
apreensão direta” (2004, p. 135). 

Quando existem memórias individuais sem pontos de contato entre elas, não existe 
possibilidade de História, os depoimentos não têm sentido senão em relação a um grupo do 
qual fizeram parte (HALBWACHS, 2004). Esse estudo é um recorte de uma pesquisa mais 
ampla, parte-se assim da experiência de duas diretoras, que atuaram na década de 1970 no 
Grupo Escolar “Santa Luzia”, no município de Presidente Vargas. Referências:  

Certeau, M. de. (2005). A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes. 
Foucault, M. (2005). A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 
Halbwachs. M. (2004). A memória coletiva. São Paulo: Centauro. 

Louro, G. L. Mulheres na sala de aula. (2006) In. Priore. M. D. História das mulheres no 
Brasil. (p 443-481). São Paulo: Contexto.  

Meihy, J. C. S. B. (2002). Manual de história oral. São Paulo: Edições Loyola.  
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RESUMO 

A pesquisa utilizou como fontes memórias de infância de professoras da Educação 
Infantil, mulheres nascidas nas décadas 1960/1970, em Dourados, Mato Grosso do 
Sul, Brasil. Tendo como argumento a infância como construção histórica, cultural, 
social, período de formação de conceitos e concepções que poderão influenciar as 
relações na vida adulta, objetivou-se investigar como as professoras 
vivenciaram/construíram concepções de gênero nas relações interpessoais, em 
espaços privado/público. A perspectiva era que tinham sido educadas e cuidadas para 
corresponderem a comportamentos ditos de meninas, conforme padrões sociais e 
históricos dominantes. E que tais aprendizados, por não terem sido desconstruídos, 
continuavam presentes, sendo reproduzidos nas práticas docentes.  Os estudos 
bibliográficos efetivaram-se em autores da infância, Educação Infantil e estudos de 
gênero. Utilizou-se a História Oral temática, por acreditar nas potencialidades de 
tratamento de histórias contemporâneas. As conclusões evidenciaram aprendizados 
permeados por silêncios, dúvidas, vergonha. Ficou perceptível uma relação próxima 
com as mães, que eram responsáveis pela educação de filhas/os, mas trouxeram à tona 
a presença de outros adultos (pais, irmãos, vizinhos, professoras, catequistas), que 
participavam das suas infâncias, cuidando e educando para que vivessem uma 
feminilidade entendida e aceita como a legítima.  Lembraram-se de meninas que 
vivenciaram uma realidade androcêntrica, história que privilegiava meninos.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  

Memórias de infância, professoras, gênero. 
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1. INTRODUÇÃO103 

Escrever acerca da história de mulheres e gênero pressupõe entender, 
primeiramente, que ao longo da história diferenças foram transformadas em 
desigualdades para justificar relações de poder constituídas a partir de concepções 
homofóbicas, misóginas, excludentes, hierarquizadas, dentre as quais destacamos 
heterossexuais/homossexuais, homens/mulheres, brancos/negros, adultos/crianças. 
Nesse contexto, ressaltamos, “[...] tanto a normalidade quanto a diferença são social e 
culturalmente produzidas [...]” (MEYER, 2007, p. 25) e, se são produzidas, 
poderão/precisarão ser desconstruídas, ressignificadas ou continuarão sendo 
reproduzidas. 

Como bem destaca Tedeschi (2013, p. 319-320), importante apreender a “[...] a 
íntima vinculação do gênero com as relações de poder [...]”. Pois, “tanto um como o 
outro não podem ser admitidos ou mensurados como elementos separados, estanques, 
divorciados, mas constitutivos de realidades e eventos historicamente situados”.  

Na escrita histórica, muitos foram os entendimentos e usos dos termos gênero, 
sexo, mulher, mulheres.  Pedro (2005, p. 77) escreve que “[...] através de um diálogo 
com movimentos sociais de mulheres, feministas, gays e lésbicas, foram se 
constituindo algumas categorias de análise [...] presentes em vários campos de 
conhecimento [...]”. Ou seja, dependendo dos contextos políticos e/ou dos modelos 
teóricos em evidência, os estudiosos se valeram de diferentes conceitos. 

A partir disso, citando Colling (2014, p. 15), salientamos que “ao se analisar a 
história sob uma perspectiva de gênero, questiona-se a validade dos modelos 
interpretativos existentes, modifica-se a centralidade das análises hegemônicas, 
tornando-se visível o androcentrismo do discurso científico e histórico tradicional, 
condicionando-se assim a produção global da história”. E, trazendo as novas análises 
e posicionamentos de Scott (2008, p. 20, tradução nossa), enfatizamos, “[...] gênero 
significa conhecimento da diferença sexual”. E “[...] tal conhecimento não é absoluto 
nem verdadeiro, mas sempre relativo [...]”.  

Feitos esses prolegômenos iniciais, registramos que este trabalho foi construído a 
partir da pesquisa de Mestrado desenvolvida entre os anos 2008/2010. A Dissertação 
intitulada “Memórias de infância de professoras da Educação Infantil: gênero e 
sexualidade” foi defendida no Programa de Pós-graduação em Educação, da Faculdade 
de Educação, da Universidade Federal da Grande Dourados (CAMPOS, 2010). 
Utilizando os dados emanados da investigação, ampliamos as reflexões à luz outras 
leituras e discussões que temos empreendido, pois entendemos que é primordial 
evidenciarmos pesquisas que estabelecem uma intercessão entre a história da 
educação, história das mulheres e estudos de gênero, levando em consideração as 

                                                   
103 Pesquisa desenvolvida no contexto do ProjetoTrajetórias Docentes na Educação Infantil: pesquisas em escolas 
públicas de Mato Grosso do Sul Chamada FUNDECT/CAPES N° 11/2015 – EDUCA-MS - CIÊNCIA E 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
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novas perspectivas de análises que têm ampliado as áreas de investigação e 
incorporado novas metodologias para os estudos históricos, bem como têm acreditado 
ser necessário possibilitar a entrada dos sujeitos femininos no cenário historiográfico.  

Sendo assim, apresentamos como proposta partilhar uma pesquisa que teve como 
fonte as memórias de infância de professoras da Educação Infantil, mulheres nascidas 
nas décadas de 1960 e 1970, na cidade de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul 
(MS), Brasil. Tendo como argumento a infância enquanto uma construção histórica, 
cultural, social, período importante de formação de conceitos e concepções que 
poderão influenciar na forma como se estabelecerão as relações, posteriormente, na 
vida adulta, nosso objetivo foi investigar como professoras da Educação Infantil 
vivenciaram/construíram concepções de gênero nas suas diversas relações 
interpessoais, nos espaços privado e público, quer sejam, família, comunidade, escola, 
igreja. Conforme aponta Xavier Filha (2005, p. 197), “[...] qualquer espaço social pode 
transformar-se em instâncias e práticas pedagógicas, desde que orientados para a 
constituição de sujeitos”.   

2.  CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Conforme citação de Louro (2008, p. 17), “gênero e sexualidade são construídos 
através de inúmeras aprendizagens e práticas, empreendidas por um conjunto 
inesgotável de instâncias sociais e culturais, de modo explícito ou dissimulado, num 
processo sempre inacabado”. A partir disso, nossa perspectiva era de que as 
mulheres/professoras tinham sido educadas e cuidadas para corresponderem a 
comportamentos ditos de meninas, conforme padrões sociais e históricos dominantes 
e impostos. E que tais aprendizados, por não terem sido 
desconstruídos/ressignificados, estavam presentes, sendo reproduzidos 
cotidianamente nas suas práticas pedagógicas. Indo ao encontro do que destaca Nóvoa 
(1994, p. 2), “na configuração assumida por nosso trabalho, trata-se de favorecer um 
olhar para o modo como o passado é trazido até o presente para disciplinar e 
normalizar as ações”. 

Definidos os objetivos, empreendemos estudos teóricos sobre a infância, a 
Educação Infantil e suas interfaces com gênero e sexualidade e gravamos os 
depoimentos das professoras, trabalhando com a História Oral Temática, que segundo 
Freitas (2002, p. 21), é um dos gêneros possíveis dessa metodologia, pois “[...] a 
entrevista tem caráter temático e é utilizada com um grupo de pessoas sobre um 
assunto específico”. Sendo assim, realizamos entrevistas semiestruturadas, quando 
recolhemos as memórias de infâncias no tocante à temática de gênero e sexualidade, 
de cinco (5) professoras que atuavam junto às crianças de zero a cinco anos nos 
Centros de Educação Infantil Municipal (CEIMs), as instituições públicas da cidade de 
Dourados, estado de Mato Grosso do Sul.  

A partir dessa concepção teórica, consideramos primordial entrevistar 
mulheres/professoras que tinham nascido em Dourados/MS e vivido suas infâncias 
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na cidade. Ou seja, meninas que viveram um tempo, um espaço e uma cultura 
específicos. E sobre meu recorte, Xavier Filha (2000) contribui ao discutir as 
diferentes respostas dadas, por exemplo, às perguntas sobre o termo sexualidade, 
chamando nossa atenção para os conceitos embutidos nas palavras. De como esses são 
originários de cada sociedade, de cada época, e aponta que “o sentido do termo 
sexualidade poderia ser outro, se fizéssemos a mesma pergunta na década de trinta, 
ou mesmo, para comunidades contemporâneas, [...] para uma cidade litorânea e outra 
para uma comunidade do interior do Brasil” (XAVIER FILHA, 2000, p. 144).    

Cabe realçarmos sobre a nossa escolha em trabalhar somente com 
mulheres/professoras. Em Dourados/MS, são maciçamente elas que cotidianamente 
se relacionam com as crianças, meninas e meninos, e participam ativa e intensamente 
na construção/desconstrução de regras e costumes. Sabemos que as transformações 
nas relações sociais e na organização familiar, bem como as mudanças no mundo do 
trabalho, desenharam um novo modo de produção e o estabelecimento de uma nova 
organização social, que provocou a inserção da mulher no trabalho fora da casa. Mas 
não sem os contornos históricos que levaram as mulheres para os postos de trabalhos 
considerados seus destinos naturais (MEYER, 2007). Ou seja, vale lembrarmos, a 
própria constituição histórica do magistério que nos remete a um quadro de 
reprodução de desigualdades. Ser professora nada mais é, para muitos, postos de 
trabalhos considerados destinos naturais das mulheres. 

Entendemos que tais transformações ao retirar a mulher do lar e da posição antes 
ocupada por ela como mãe e responsável pela criação dos filhos, vai colocá-la nas 
frentes de produção como operária, exigindo sua participação no mercado de trabalho 
e impondo a necessidade da criação de formas de atendimento para suas crianças 
(SARAT, 2009). E, nesse contexto, inauguram-se formas de atendimento as quais vêm 
suprir ou, pelo menos, minimizar a responsabilidade com as crianças, que 
anteriormente ficava a cargo de mães ou amas (ao longo da história sempre foram 
mulheres que estiveram envolvidas no processo de criação dos filhos).  

Assim, destacamos, temos um atendimento à pequena infância historicamente 
desenvolvido por mulheres, que se fundamenta numa tradição, chamada por Auad 
(2006, p. 65, grifos do original) de “tríade mulher-mãe-professora”. Tais concepções 
se baseiam na ideia equivocada que as pessoas têm a respeito do trabalho que envolve 
mulheres e crianças, ou seja, aquela “[...] configuração da maternidade e do cuidado 
de crianças como ‘destino natural de mulher’” (MEYER, 2007, p. 14), como já 
apontado antes. 

Terminadas essas breves considerações sobre a pesquisa de Mestrado, ressaltamos 
que objetivamos trazer para este espaço o debate de questões acerca das desigualdades 
entre meninas/meninos, mulheres/homens, ainda presentes em nossa sociedade. 
Evidenciamos que, apesar dos avanços e conquistas atingidos com os movimentos 
feministas e movimentos de mulheres, e de estudos e pesquisas apontarem para uma 
mudança significativa na vida das mulheres com maior inserção dessas nos espaços 
públicos e de elas deterem hoje um nível de escolarização maior que o dos homens, 
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nós ainda convivemos com grandes quadros de desnível salarial, discriminação e 
violência.  

Nessa direção, apontamos que ouvimos das professoras histórias que davam 
conta de uma diferenciação na educação de meninas e meninos nas suas infâncias, 
que as fizeram se sentirem tolhidas, cerceadas, diminuídas socialmente, 
impossibilitadas de viverem as mesmas experiências que os irmãos, de não terem 
acesso a todas as informações e espaços que eles tiveram, dentre outras. Ou seja, elas 
se sentiram “[...] marginalizadas por uma ciência androcêntrica e uma história, 
tradicionalmente, referenciada aos homens [...]” (GALINKIN; BERTONI, 2014, p. 22).  

Daí ser imprescindível buscarmos a compreensão do conceito de gênero para 
escrevermos outros itinerários docentes, pois a nosso ver são esses estudos e diálogos 
que nos mobilizaram e continuam a nos instigar para intervir nos caminhos da história 
da educação. Investigar acerca da história de mulheres, dos estudos de gênero e das 
suas trajetórias na educação, poderá visibilizar professoras e crianças.  

3.  GÊNERO NAS MEMÓRIAS DAS PROFESSORAS 

Nas últimas décadas do século XX, no Brasil, vimos emergir movimentos 
reivindicatórios por uma sociedade mais justa, democrática, igualitária, que respeita 
as diversidades de classe, raça, gênero, etnia e geração. Adentramos o século XXI e 
cada vez mais fazem parte da “cena social” (ELIAS, 1994) os debates, e embates, em 
prol de garantias para que todas e todos possam viver com liberdade suas orientações 
sexuais e construir relações de gênero mais íntegras e equânimes.  

Entretanto, sabemos que nesse campo as discussões são tensas, pois implicam a 
problematização de relações de poder estabelecidas socialmente a partir de 
concepções de masculinidade e feminilidade tidas como “verdades” naturais e 
absolutas (FELIPE, 2008). Portanto, se acreditamos na necessidade, ou melhor, na 
urgência de mudanças significativas na realidade brasileira, que ainda convive com 
crimes homofóbicos e altos índices de violência contra as mulheres, nós precisamos 
assumir responsabilidades para que transformações se efetivem. 

Nesse sentido, marcamos que o gênero é compreendido aqui como categoria de 
análise histórica, cujos estudos surgiram no bojo das discussões feministas no século 
XX, para se contrapor a ideia de essência, pois esta estava pautada em explicações de 
determinismo biológico, que muitas vezes foram utilizadas para justificar 
desigualdades entre mulheres e homens. No dizer de Scott (1995, p. 86), gênero pode 
ser entendido como “[...] um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre 
as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primária de dar 
significado às relações de poder”. Nessa direção, entendemos que gênero não é um 
produto acabado ao nascimento, ele é oriundo de uma construção histórica, social, 
cultural e “[...] a partir do gênero, é possível desconstruir as diferenças, hierarquias e 
formas de dominação de uns/umas sobre outros/as, sejam homens, crianças ou 
adultos” (SAYÃO, 2003, p. 71). 
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Importante ressaltarmos, a despeito do conceito de gênero relacionar-se tanto à 
construção social de homens e mulheres quanto às diferentes orientações sexuais, 
neste texto nos dedicaremos às questões referentes a homens e mulheres, não 
dispensando atenção às diversas orientações sexuais. Ademais, apontamos que 
pretendemos discutir memórias e histórias de professoras sobre a educação e os 
cuidados recebidos durante suas infâncias, no espaço familiar, pois como bem indica 
Elias (2001, p. 22), “[...] os homens trazem em si, no que diz respeito às suas vidas, 
uma intuição cuja origem remonta aos primeiros momentos passados em sua família”. 

Tais apontamentos nos fazem apresentar discussões do texto “Ser menina ontem 
e hoje: notas para uma pré-história do feminino”, de Egle Becchi (2003), autora 
italiana, que chama atenção para o pequeno número de estudos acerca da “[...] tenra 
idade no feminino” (BECCHI, 2003, 41). Apoiada nos pressupostos da psicanálise, ela 
escreve sobre a importância da relação das mães com as filhas para entendermos a 
construção das subjetividades das meninas. A partir de pesquisa histórica, a autora 
chama atenção sobre textos franceses dos séculos XVII e XVIII104 que já relatavam 
acerca da 

[...] existência da proibição da palavra na educação das meninas. Suspeitas de 
falarem demais e sem razão, consideradas como incapazes de raciocínio, vistas 
como propensas ao pecado e, de qualquer maneira, frágeis, exatamente pela sua 
essencial natureza infantil, são mantidas no e em silêncio [...]. (BECCHI, 2003, 
p. 42-43). 

Nos períodos históricos citados, meninas e meninos eram criadas/os por mulheres 
(mães, amas, irmãs mais velhas, servas) e permaneciam nas mãos destas até os 07 
(sete) anos. Segundo Becchi (2003, p. 43), os pequenos permaneciam literalmente 
“[...] ‘nas mãos das mulheres’ como se dizia na França entre os séculos XVI e XIX”. 
Entretanto, de acordo com a escritora, é imprescindível nos alertarmos para a “[...] 
aparente neutralidade da condição infantil, onde menino e menina parecem 
compartilhar ritmos e modos de crescimento quase homogêneos” (BECCHI, 2003, p. 
41).  

E sobre essa provável diferença de tratamento na educação e cuidado de meninas 
e meninos, seguem as lembranças das professoras Gabriela, Mariana e Clara 
(respectivamente), quando das entrevistas do Mestrado:  

Olha, quanto a isso minha mãe era um pouco rígida. A formação dela era assim 
é meninos de um lado com mais privilégio; ela não gostava que nós 
aprendêssemos assim a assobiar, porque ela achava que isso era coisa de menino. 

Aí sim, eu sentia mesmo. Porque não podia e os meninos, parece que eles podiam 
muito mais. Certas brincadeiras, ou ir mais longe, que nem pescar em córregos 
                                                   

104 J. Pascoal, Règlement pour lês enfants de Port Royal; Fénelon, De l’éducation des filles; e Rousseau, Emile ou 
de l’éducation, em Becchi, 2003, p. 42. 
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longe de casa, eu não podia ir, eu nunca pude, somente os meninos, era coisa de 
menino. Então era bem determinado! 

Os meus irmãos, o mais velho, ele era muito, muito divertido.  Então, às vezes, ele 
queria chamar a atenção da minha mãe porque ele falava: ‘tem que falar tal coisa 
pra ela. Ela vai chegar numa idade que ela tem que saber tal coisa e a senhora 
não fala’!  E os dois discutiam por causa disso.  Mas, ela mesmo, não falava não. 

Pelas falas, fica evidenciada uma diferença na educação e cuidado de meninas e 
meninos, o que faz com que a professora Gabriela pronuncie “meninos de um lado com 
mais privilégio”. A ela e às irmãs era negada a possibilidade de aprender o assobio. No 
caso da professora Mariana, os irmãos podiam “ir mais longe”, sair dos arredores da 
casa. E à professora Clara eram sonegadas as informações que possibilitariam a ela 
viver a vida em sua plenitude. Ou seja, meninas cerceadas por uma educação e um 
cuidado diferenciados daqueles destinados aos meninos que, provavelmente, a partir 
de tais vivências, adquiriram maiores conhecimentos, desenvoltura e autoestima. 

Retornando às contribuições de Becchi (2003, p. 43-44) temos o seguinte trecho 
bastante significativo: 

[...] neste mundo mais de gestos do que de palavras, que ameaça e sedução têm 
um papel importante, constituem indutores ou inibidores enérgicos do que deve 
ou não ser feito. [...] modalidades educativas [...] permeiam o mundo infantil de 
ambos os sexos. Mas enquanto esse mundo abandona primeiramente os meninos 
pelo caminho - no trabalho, na escola, onde outros gestos, outras estratégias, 
palavras mais poderosas dominarão - no caso das meninas, o mundo as prende 
durante quase todo seu crescimento. 

A partir deste escrito da autora, salientamos especialmente, o depoimento da 
professora Mariana para quem as memórias de infância trouxeram um tempo e um 
lugar nos quais “os meninos parece que eles podiam muito mais. Certas brincadeiras, 
ou ir mais longe. Eu não podia ir, eu nunca pude somente os meninos, era coisa de 
menino”. Nesse depoimento, fica evidenciada uma distinção no cuidado e educação 
destinados a meninas e meninos. A professora se recorda de uma menina presa, que 
não podia se afastar de casa, viver as aventuras que aos irmãos eram permitidas. 
Percebemos nas palavras da professora um sentimento de perda durante seu processo 
de crescimento, à medida que a ela e às irmãs não foram dadas as mesmas condições 
de experimentarem o mundo, dadas aos irmãos. Ela diz “era coisa de menino. Era bem 
determinado!”.   

Em relação à fala da professora Clara, diante da omissão e negação da mãe em 
tratar do assunto da sexualidade com a única filha, o irmão mais velho, procurava 
colocar a irmã a par “das coisas da vida”. Ela, considerando-se criança ainda, 
esquivava-se da conversa, pois “não queria nem saber desses assuntos, eu que ficava 
encabulada dele vir falar certas coisas pra mim”. A mãe, em contrapartida, ficava 
muito brava e brigava com o filho por falar “tal coisa pra ela”. A professora no final diz, 
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“eu tive mais instrução (com os irmãos) do que com minha mãe”. E acaba 
reconhecendo que foi bom e que aprendeu vendo e ouvindo as conversas dos irmãos.  

Importante destacarmos que o silêncio já (con)forma uma maneira de dizer o que 
se pensa ou conhece sobre determinado assunto. Que o silêncio é uma forma de 
linguagem humana, que expressa sentidos e significados. Portanto, o silêncio também 
educa. Daí, imprescindível estar atento ao processo de desenvolvimento da criança, 
pois este pressupõe a introjeção de valores e normas ditados por determinada 
sociedade, de acordo com o tempo histórico em que está inserida, da realidade 
histórica e socialmente construída. Nessa direção, questões que não são discutidas, 
palavras que não podem ser pronunciadas, além dos conceitos de certo e errado, moral 
e imoral, adequado ou não, situações que são alvo de fiscalização por parte da família, 
da escola e da sociedade em geral, acabam por serem internalizadas 
inconscientemente pelas crianças e passam a fazer parte das suas concepções. 

Em relação aos ensinamentos acerca das relações de gênero, observamos que a 
influência social também é preponderante. Meninas e meninos poderão construir 
atitudes democráticas e igualitárias; ou atitudes sexistas, de exclusão, homofóbicas, 
discriminatórias e preconceituosas nas suas relações fora de casa. Ao saírem do 
contato mais estreito com a família, cada vez mais as crianças estarão expostas aos 
ensinamentos das diversas instâncias, que são importantes no processo constitutivo 
dos sujeitos.  

Nesse contexto, quando foi solicitado falarem acerca das obrigações ditas 
femininas, as professoras Gabriela, Natália e Amanda (respectivamente) se 
pronunciaram assim:  

Olha, eu lembro que eu ficava assim muito chateada, porque os meninos não 
faziam nada dos serviços domésticos. Quando crianças, eles não nos ajudavam a 
lavar louça, nem a secar o banheiro, nada, nada, nada, só as meninas que faziam 
este tipo de serviço. E eles eram bastante assim autoritários com a gente. Em casa 
eles só chegavam para comer, assistir televisão. Eles tinham vida boa, melhor 
que todas nós. 

Sim, mais ou menos naquela época as meninas tinham que ajudar em casa, 
mesmo lavar louça, varrer a casa, varrer quintal, depois que terminava todo o 
trabalho que poderia brincar. Mas enquanto isso, os meninos estavam no quintal 
brincando, todos à vontade brincando, a gente nunca tinha aquele cuidado, os 
meninos também têm que ajudar. Então tinha aquela separação: meninas têm 
que ajudar em casa, depois que vocês vão brincar.  

Com certeza, nós sempre ajudamos bastante a minha mãe, sempre mesmo. E 
tínhamos as obrigações, brincávamos muito, vocês arrumam bastante bagunça, 
mas antes da bagunça, antes da festa e da ferra, são as obrigações mesmo. 

Observamos que aparecem diferenças bem determinadas para meninas e meninos, 
tanto no que diz respeito às brincadeiras, o que um podia e o outro não, como em 
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relação às ditas obrigações com as tarefas de casa, que só eram cobradas das meninas. 
Nessa direção, vale destacarmos as discussões que vêm sendo produzidas por diversos 
estudiosos da temática, salientado de como as diferenças vão sendo construídas ao 
longo da vida de meninas e meninos. Como as expectativas que antecedem ao 
nascimento já começam a demarcar os lugares e os fazeres de um e de outro. Das 
meninas é esperado que sejam meigas, frágeis, passivas. Em contrapartida é cobrada 
a força, a coragem e a agressividade do menino. Indispensável assinalarmos que não 
queremos concluir com essas reflexões, como bem pontua Auad (2006, p. 23) que “[...] 
os homens sempre dominam e as mulheres sempre são dominadas”. O que precisa ser 
evidenciado que ser menina/ser menino, ser mulher/ser homem não é algo pronto, 
dado, e que é necessária atenção às nossas ações cotidianas, que às vezes, 
inconscientemente repetem padrões e modelos por nós 
vividos/aprendidos/internalizados. 

Sobre as divisões das atividades, percebemos pelos depoimentos um sentimento 
ruim, de indignação pelos tratamentos diferenciados e até de mando por parte dos 
irmãos. A professora Gabriela fala “eles tinham vida boa, melhor que todas nós”. 
Quando os irmãos iam trabalhar, o serviço era sair no caminhão com o pai, caminhão 
no qual ela lembra em outro momento da entrevista, que não podia nem chegar perto 
e, muito menos fingir que brincava, pois mulheres não dirigiam caminhão naquela 
época. Aos irmãos eram dados privilégios de só almoçar e depois descansar assistindo 
a televisão, enquanto as meninas estavam limpando, lavando, cuidando de afazeres 
domésticos. E elas somente podiam brincar depois que terminassem as tarefas. Mas, 
enquanto isso, os meninos já estavam aproveitando, pois, eles tinham o tempo todo 
livre para brincar.   

Compreendemos, no tocante às relações de gênero, que nas infâncias das 
professoras entrevistadas, podemos indicar uma “figuração estabelecidos e outsiders” 
(ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 22), com as tensões inerentes nesses casos, quando o 
grupo constituído pelas meninas se ressente de um poder diferente daquele 
possibilitado ao grupo dos meninos, bem como de regalias dadas a eles, as quais elas 
não usufruíam. Mas, ao mesmo tempo, não podemos nos furtar de escrever que, se 
invertêssemos a pesquisa e perguntássemos aos professores sobre suas infâncias, é 
bem provável que os depoimentos trouxessem memórias e histórias de meninos dando 
conta de uma inversão desse poder em favor das meninas. Ou seja, é uma história com 
muitos movimentos e que, com certeza, agrega conflitos e tensões.  

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

Finalizamos estas reflexões assinalando que, ao evocar as memórias das 
professoras, emergiram lembranças modificadas pelo tempo e pelas vivências das 
mulheres entrevistadas. Conforme alerta Bosi (2007), trabalhar com a memória exige 
atenção, pois, o relatado é tão somente o passado recriado no presente, ou, ainda, a 
reinvenção do passado pelo presente. E, nessa perspectiva, as lembranças de infância 
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das professoras acerca da educação por elas recebida, no âmbito privado, nos 
contaram o que foi observado, possível e permitido rememorarem.  

O que reverberou, daquelas infâncias vividas em Dourados/MS, é diferente da 
cidade que hoje conhecemos. E as mulheres colaboradoras da pesquisa, não eram mais 
as crianças daquele tempo. Mas, acreditamos ser pertinente afirmar, que os cuidados 
e educação vivenciados naqueles momentos distantes continuam marcando as vidas 
das mulheres/professoras e que muitos dos conceitos e concepções aprendidos se 
mostraram presentes, fortes, e por vezes angustiantes, nas vozes das professoras.  

Nesse sentido, pontuamos que fazer-se menina/mulher e menino/homem pode e 
deve ser diferente da visão amplamente difundida de uma essência feminina e 
masculina. Diferente da ideia pré-concebida de que tudo já vem dado e é natural. 
Entendemos que as maneiras de educar, cuidar, formar e (con)formar as relações de 
gênero são constituídas nas diferentes instâncias e práticas sociais e creio que tal 
temática precisa estar em debate permanente. Acreditamos ser imprescindível 
enfrentarmos desafios e fazer a travessia por distintos caminhos, jogar o jogo de 
diversas maneiras, nos diferentes campos de embates. Ou seja, continuar envidando 
esforços com o firme propósito de questionar certezas, rever conceitos e preconceitos 
em uma temática que a maioria ainda prefere deixar esquecida e/ou ver silenciada, 
perpetuando, dessa maneira desigualdades históricas. E, nessa direção, vislumbramos 
contribuir com uma análise historiográfica que permita reconhecer rupturas e 
continuidades na história das mulheres/professoras.   
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RESUMO  

Tendo como objetivo analisar a formação de professores nos anos 1960 como uma 
estratégia para a construção de um Brasil/Estado de Santa Catarina modernizada 
(década de 1960), este artigo se inicia fazendo breves considerações sobre a formação 
de professores no Brasil, focando as intervenções que a relação com o Estado 
acarretam e também a Escola Normal como um lugar de aperfeiçoar instrumentos e 
técnicas pedagógicas, introduzir novos métodos de ensino e alargar os currículos 
escolares visando construir um corpo docente solidário e uma mentalidade comum no 
Brasil. No estado de Santa Catarina o caráter concedido a estas Escolas era de se 
constituírem um lugar privilegiado para a habilitação de professores para o ensino 
primário. A formação de professores nos anos 1960 emerge como uma estratégia para 
firmar “uma alma antiga [em] um mundo novo” por meio da organização de um 
sistema de ensino não ajustado passivamente às condições previamente colocadas, 
mas em uma “cruzada educacional” dada pela unificação do corpo docente, como um 
dos fios que urdem o projeto de modernização, preconizado para a sociedade 
catarinense na década de 1960. 
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1. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: BREVES COMENTÁRIOS 

Ao abordar a formação de professores no Brasil, assinala Kulesca (2011, p. 111), 
que é preciso lembrar que tal processo está marcado “por uma característica típica, 
assemelhada à prática vigente nas corporações de ofício, nas quais o aprendiz é 
induzido a imitar o mestre”. A formação do corpo de professores, ainda que se possa 
estabelecer uma analogia com as práticas das corporações de ofício, não o chega a ser, 
tendo em conta que a intervenção do Estado acarreta, de acordo com os estudos 
desenvolvidos por António Nóvoa (1999, p. 17), “uma homogeneização, bem como 
uma unificação e uma hierarquização à escala nacional, de todos estes grupos: é o 
enquadramento estatal que institui os professores como corpo profissional, e não uma 
concepção corporativa de ofício”.  

O mesmo autor ainda indica que, por volta do século XVIII, o problema da 
nomeação e da seleção para o exercício da função docente passou a ser normatizada, 
delimitando o campo profissional e as competências técnicas para a função, visando 
organizar os professores como “um corpo do Estado”, necessário sendo, para tanto, 
isolá-los de suas comunidades locais e discipliná-los.  

Scheibe e Daniel (2002, p. 12) salientam que ao “processo de reestruturação 
produtiva e aos novos rumos do Estado” foi colocado “no centro das suas preocupações 
a formação dos profissionais da educação”. Scheibe e Valle (2007), ao analisar a 
formação de professores no Brasil demonstram que  

a profissionalização e a formação dos professores sempre estiveram no centro 
dos projetos e investimentos do Estado brasileiro, visando ao mesmo tempo 
organizar as massas, ampliar o controle sobre a escolarização da população e 
ampliar as oportunidades de acesso aos sistemas públicos de ensino (SCHEIBE; 
VALLE, 2007, p. 258).  

As autoras entendem que o processo de formar percorreu pelo menos três fases 
distintas não compostas por interrupções ou suspensões, mas “por mudanças mais ou 
menos profundas na organização dos sistemas de ensino” (SCHEIBE; VALLE, 2007, 
p. 258). Essas etapas se iniciam com o advento da República (1889), prolongando-se 
até o começo dos anos 1960, tendo como objetivo uma formação de nível médio; o 
segundo momento que parte do início dos anos 1960 se estende até os anos de 1980, 
no qual se preconiza a formação profissional em uma base tecnicista de ensino médio 
e, finalmente, a última fase que se demarca a partir da metade dos anos 1985, com a 
instalação da Nova República, período no qual se aventa a formação em nível superior 
para o exercício docente.  

Em seus estudos sobre a profissionalização docente, Valle (2003) afirma que a 
formação aparece como um direito do professor; ela (a formação) o incentiva a praticar 
a docência de maneira eficaz. Tendo em conta o que acima expusemos o objetivo deste 
artigo é analisar a formação de professores nos anos 1960 como uma estratégia para a 
construção de um Brasil/Estado de Santa Catarina modernizada (década de 1960). 
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2. FORMAÇÃO DE “PROFESSORAS E PROFESSORES DE AMANHÃ”105: A 
ESCOLA NORMAL 

No século XX, a formação de professores é marcada por critérios que se congregam 
em torno do 

aperfeiçoamento dos instrumentos e das técnicas pedagógicas, [da] introdução 
de novos métodos de ensino e [do] alargamento dos currículos escolares [que] 
dificultam o exercício do ensino como atividade secundária ou acessória. O 
trabalho docente diferencia-se com um ‘conjunto de práticas’, tornando-se 
assunto de especialistas, que são chamados a consagrar-lhes mais tempo e 
energia (NÓVOA, 1999, p. 16). 

Neste século é possível perceber que emerge uma identidade profissional, marcada 
pelo processo de formação e de profissionalização que visa construir um corpo docente 
solidário e uma mentalidade comum, o que não se fez com linearidade, mas por meio 
de embates, de recuos e hesitações. É essa ideia de construção das professoras e 
professores de amanhã, que emerge em países em processo de modernização. Gaspar 
da Silva (2004, p. 107), ao procurar compreender por meio de um estudo comparado 
entre Brasil (com foco nos Estados de Santa Catarina e São Paulo) e Portugal, “os 
sentidos da profissão docente” argumenta:  

se aos professores primários era designada, pelo Estado, a tarefa de levar 
adiante o projeto de civilização através das luzes do conhecimento escolar, estes 
deveriam corresponder ao perfil traçado pela incorporação de um conjunto de 
normas e valores que lhes vão atribuir formas ao corpo – a postura, hábitos de 
conduta social e política (GASPAR DA SILVA, 2004, p. 109). 

A mesma autora mostra que quando o Estado regula a profissão docente está 
desejando um corpo homogêneo, destituído de diferenças, de subjetividades e pronto 
para desempenhar suas competências cívicas. Ainda que sob forte regulamentação, em 
percepível paradoxo, esta se colocava como instrumento de “organização da categoria 
e contribuia para a construção de uma identidade bastante singular” indicando “de 
certa forma, que houve acordos entre o que o Estado impunha do alto, o que a 
sociedade esperava, as expectativas sociais do professorado e os anseios dos próprios 
professores” (GASPAR DA SILVA, 2004, p. 115).  

Assim, os códigos disciplinares emergem como uma das formas pelas quais o 
Estado externa sua presença na conformação do corpo docente. Quando ele “propõe” 
leis que regem a educação, permite desenhar um perfil, tanto físico quanto moral, das 
professoras e professores primários no começo do XX. Torna-se nítido que a formação 

                                                   
105 Alusão ao trabalho de GOUVEIA, Aparecida Joly. Professoras de amanhã (um estudo de escolha ocupacional). 
Biblioteca Pioneira de Ciências Sociais. 2. ed. revista. São Paulo, 1970. 
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docente não diz respeito apenas a uma necessidade social, mas especialmente ao fato 
de os professores “serem grandes contribuidores junto ao poder político-econômico 
na execução [de projetos] de reformulação da ordem social” (SILVA, 2005, s.p.). As 
“leis” que integram a hexis do corpo docente, especificamente no que é pertinente à 
criação das Escolas Normais, permitem considerar que essas Escolas figuravam como 
um mecanismo capaz de conduzi-lo aos patamares da Modernidade, ao projeto de 
Nação que se almejava construir, por meio da atuação desses “professores do 
amanhã”. 

A presença estatal na constituição do corpo docente, na formação de professores 
no Brasil, muitas vezes, “é tratada como problema e como solução” (TEIXEIRA 
PEREIRA, 2013, p. 172). Teixeira Pereira (2013, p. 15) em suas análises assinala que a 
constituição das escolas normais representou a “relação com a racionalização técnica, 
fundada no planejamento devotado a estruturar a educação”. As Escolas Normais no 
Brasil para Scheibe e Valle (2007, p. 259) “permaneceram praticamente como únicas 
responsáveis pela formação docente até final dos anos 1950”.  

Estas Escolas Normais, não se constituíram como “uma novidade” que diz respeito 
à constituição de um Estado Moderno unicamente à década de 1960. Schaffrath (2002, 
p. 93) compreende que essas Escolas tiveram “sua criação ligada primeiramente à 
publicização da educação fomentada pelo Estado burguês”. Para ela, o processo de 
instituição não pode ser entendido como mera determinação administrativa: “a 
formação de professores para a República que surgia era um elemento-chave na 
organização das massas populares que deveriam se transformar em povo organizado” 
(SCHAFFRATH, 2002, p. 94).  

Assim, “a construção da nação via educação figurava [...], como grande bandeira, 
num discurso que elevava a escola à posição de instituição responsável pela formação 
de um novo homem para um novo Brasil” e que aos professores destas escolas 
imputava a responsabilidade pela formação (TEIXEIRA PEREIRA, 2013, p. 53-54). 
Gaspar da Silva (2004) ajuda a compreender que, para modernizar-se, o Estado 
brasileiro necessitou, além de importar modelos, modificar o modo de conduzir-se 
como Nação. Assim, a Escola Normal desponta como componente integrante do 
projeto de modernização. Para esta pesquisadora 

o projeto de modernização dos Estados, a idéia de alinhar-se a nações mais 
desenvolvidas, impulsiona tanto a importação de modelos como a alteração da 
forma de condução das questões internas. Ora, os projetos de modernização, 
embalados pelas idéias de progresso, implicam uma alteração de 
comportamento, do modo de se estar no mundo e de com ele relacionar-se 
(GASPAR DA SILVA, 2004, p. 119). 

Assim, a Escola Normal foi erigida como templo capaz de arregimentar e formar 
profissionais, cuja função principal seria alinhar a população aos projetos de 
modernidade (GASPAR DA SILVA, 2004). 

2.1. O “CASO” DAS ESCOLAS NORMAIS EM SANTA CATARINA 
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Para Gaspar da Silva (2004, p. 120), “a criação da Escola Normal é marco que 
simboliza um projeto que encarnava a modernidade, que deveria ser acompanhada 
passo a passo”. Esta pesquisadora compreende que a criação da “versão catarinense” 
dessas Escolas, significava a idealização da construção de “uma sociedade instruída, 
limpa e moralmente digna”. Gladys Teive (2002), quando analisa a Escola Normal de 
Santa Catarina em sua capacidade de elevar Estado à modernização, compreende que 

apesar de ter sido apontada como fator imprescindível ao projeto de alçar o 
Estado de Santa Catarina à modernidade, a Escola Normal, não sofreu, na 
década a de sessenta, reformulações de base em sua estrutura e, muito menos, 
em seu currículo (TEIVE, 2002, p. 177). 

Em “solo catarinense”, o caráter concedido às Escolas Normais era de se 
constituírem um “espaço privilegiado para a habilitação de professores para o ensino 
primário”, lugar idealizado e edificado como “verdadeiros templos”, socialmente 
aceitos como o lócus, no qual todos os tempos e espaços estavam determinados, 
externando a ideia que se construía de uma Santa Catarina moderna, visto que 
ordenada (GASPAR DA SILVA, 2004). Sua distinção deveria se estabelecer no aspecto 
de ser um lugar de formação de professores, no qual a modernidade se notasse pela 
“aquisição de conhecimentos da Pedagogia e a relação teoria-prática assegurada pela 
atuação nas escolas-modelo” (GASPAR DA SILVA, 2004, p. 121), isto é, concedendo a 
tal formação bases normativas e científicas. 

A ideia de lugar de formação de professores na “Normal” catarinense, igualmente 
estava associada “à aquisição de um conjunto de normas que responderiam pela 
postura dos professores” (GASPAR DA SILVA, 2004, p. 122), fundada em uma base 
científica que visava “munir os professores de instrumentos mais científicos e 
racionais para exercer sua prática. Estava em curso a preocupação com a consolidação 
da Pedagogia científica, respaldada nas Ciências Fonte da Educação (Psicologia, 
Biologia, Sociologia)” (DAROS, 2005, p. 14). Daros (2005) explicita, ao analisar a 
formação de professores em Santa Catarina, que 

a Lei Orgânica no Ensino Normal, juntamente com as demais Leis Orgânicas, fez 
parte de um movimento de centralização do sistema educativo nacional. Se até 
aquela data [1946] os estados poderiam promover reformas e estabelecer 
diretrizes para a formação docente, agora as diretrizes seriam centralizadas pelo 
governo federal. O Decreto-Lei nº 8.530 desdobrou o Ensino Normal em dois 
ciclos: o curso de regente do ensino primário (curso normal regional) e o curso 
de formação de professores primários (DAROS, 2005, p. 15).  

A década de 1960, não reservou muitas mudanças para a Escola Normal uma vez 
que:  

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 não trouxe modificações 
significativas para o Ensino Normal, conservando-se a partir dela as mesmas 
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grandes linhas de organização já existentes. Cabe ressaltar, no entanto, a 
equivalência legal de todas as modalidades de ensino médio que passou a 
vigorar, bem como a descentralização administrativa e a flexibilidade curricular 
que caracterizou esta lei. Tal como Santa Catarina a maior parte dos estados, no 
entanto, conservou o sistema dual, com Escolas Normais de nível ginasial com 
quatro séries no mínimo, e as de nível colegial, com três séries no mínimo 
(SCHEIBE; DANIEL, 2002, p. 18). 

É sob essa formação dual, seja na Escola Normal Ginasial ou na Escola Normal 
Colegial, que as professoras e os professores catariensnes foram constituídos como 
profissionais da educação. É nesse período que se iniciam as demandas e iniciativas 
que iriam favorecer a elevação da formação dos professores primários para o nível 
superior. Deteremo-nos a seguir sobre a questão educacional, como a principal 
alavanca capaz de promover a integração dos indivíduos ao “mundo novo”. 

 
2.2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES COMO UMA ESTRATÉGIA PARA 
FIRMAR “UMA ALMA ANTIGA [EM] UM MUNDO NOVO”106 

A educação em distintos momentos históricos foi erguida a patamares que a 
colocavam como esfera capaz de incutir em uma “alma antiga” um “mundo novo”, de 
firmar, por meio da atuação dos professores, as necessidades modernas nos “espíritos 
arcaicos”. Tendo em vista que a execução desta tarefa cabia aos professores, havia um 
impasse: seus “espíritos” também estavam impregnados do “modo antigo” de exercer 
a profissão docente, ou seja, exercícios esparsos, distanciados dos fins educacionais, 
bem como dos novos métodos científicos aplicados à educação.  

O modo de ação dos professores refletia a inapropriação do sistema de ensino, no 
referido contexto. Fernando de Azevedo no documento Mais uma vez convocados. 
Manifesto ao povo e ao Governo107, escrito em 1959, reconhece a dificuldade dos 
professores cumprirem tal tarefa, considerando as condições de formação fornecidas 
pelo poder público. Assim se manifesta Azevedo:  

o professorado de ensino primário (e mesmo o de grau médio), além de 
geralmente mal preparado, quer sob o aspecto cultural, quer do ponto de vista 
pedagógico, é constituído, na sua maioria por leigos (2/3 ou 3/4, conforme os 
Estados); não tem salário condizente com a alta responsabilidade de seu papel 
social; nem dispõe de quaisquer estímulos para o trabalho e de quaisquer meios 
para a revisão periódica de seus conhecimentos (AZEVEDO, 1986, p. 144-145). 

                                                   
106 Termo utilizado por Fernando de Azevedo quando escreve o documento Mais uma vez convocados. Manifesto 
ao povo e ao Governo (1959). 
107 Trabalhamos com uma publicação da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília de 1986. 
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O Manifesto Mais uma vez convocados de 1º de julho de 1959, ratifica as 
necessidades educacionais que constavam no Manifesto de 1932. Em 1959 Azevedo 
persevera reafirmando que a educação era um bem público e um dever do Estado, além 
de retomar as ideias de 1932 sobre a defesa da escola pública, laica, obrigatória e 
gratuita.  

a escola e, particularmente, a escola pública estende e tende a estender cada vez 
mais, queiram ou não queiram, o seu campo de ação na medida em que a família 
retrai o seu, por suas novas condições de vida e por ser o ensino cada vez mais 
especializado, e em que a sociedade se diferencia e se complica, na sua estrutura, 
com o desenvolvimento do processo de urbanização e industrialização 
(AZEVEDO, 1986, p. 157). 

Azevedo expressa o caráter da educação pública enquanto uma instituição 
democrática, que não faz acepções e que é motor e consequência do desenvolvimento 
dos setores públicos e de si mesmas. A necessidade de aperfeiçoar e transformar a 
escola pública denotava a urgência também do aperfeiçoamento e da transformação 
do corpo docente como um dos principais agentes das mudanças. A sociedade que se 
pretendia para Santa Catarina, na década de 1960, era justamente essa da 
complexidade dada pela urbanização, pela industrialização, pelo trabalho 
especializado e pela qualidade de vida gerada por essas transformações. 

A formação de professores emerge, novamente, como um dos frontes a serem 
enfrentados diante da necessidade de formar uma população consciente de que “o 
trabalho é a fonte de todas as conquistas materiais e culturais de toda a sociedade 
humana” (AZEVEDO, 1986, p. 159) e do imperativo de ensinar o trabalhador a aplicar 
ativamente as realizações da ciência e da técnica.  

Assim, diante do crescimento das novas técnicas em todos os domínios, o aparato 
educacional também precisava render-se a essas influências para adaptar-se aos 
“novos tempos”. Azevedo (1986) explicita que somente o Estado “pela amplitude de 
seus recursos e pela larguesa de seu âmbito de ação, [podeira] fazer frente a tais 
problemas e dar-lhe soluções adequadas, instituindo, mantendo e ampliando cada vez 
mais o sistema de ensino público” (AZEVEDO, 1986, p. 159). A formação de 
professores deveria estar voltada para as mudanças ocorridas no contexto 
socioeconômico e político vigente nas décadas de 1950 e 1960. Azevedo (AZEVEDO, 
1986) argumenta que o período trazia profundas transformações, tanto nas pessoas 
quanto nas instituições: 

mudaram, pois, os alunos, – hoje todos e não apenas alguns –; mudaram os 
mestres, – hoje numerosos e nem todos especialmente chamados pela paixão do 
saber; e mudaram os objetivos da escola, hoje práticos, variados e mais 
profissionais e de ciência aplicada do que de ciência pura e desinteressada 
(AZEVEDO, 1986, p. 159). 
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Desse modo, o sistema de ensino não deveria ser ajustado passivamente às 
condições postas previamente, mas estar em vias de mudar de maneira radical, 
qualquer condição prévia. Para atingir tal objetivo, Azevedo (1986) afirma que era 
preciso: “uma preparação científica e técnica que [habilitaria] as gerações novas a 
servirem, com eficácia e em escala cada vez maiores, de todos os instrumentos e 
recursos de que as armou a civilização atual” (AZEVEDO, 1986, p. 160).  

Esta “cruzada educacional laica” não poderia ser obra senão do Estado, 
considerando que não estava em disputa o “perdão de seus pecados”, mas a construção 
de uma “escola universal, obrigatória e gratuita, e numa sucessão de esforços 
ininterruptos, através de longos anos, inspirados por uma política nacional de 
educação” (AZEVEDO, 1986, p. 161). Como se pode ver estava declarada uma “guerra” 
contra forças reacionárias, que visando “reconquistar a direção ideológica da 
sociedade”, ansiavam preservar a mercantilização das escolas, o que poderia 
transformar tal instituição de “máquina de filtrar” em “máquina de oprimir”, se 
distanciando de seu objetivo principal: preparar indivíduos com uma “alma antiga” 
para tomarem posse de “um mundo novo”.  
 

3. FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS E PROFESSORES CATARINENSES: “UM 
TREINAMENTO EM SERVIÇO, UM TREINAMENTO EM BATALHA”108 

O projeto de modernização do Estado de Santa Catarina, efetivado na década de 
1960 por meio do Plameg109, trouxe a ideia de educação como prioridade em seu bojo. 
Como extensão, emergiu a necessidade de formação do professorado para atuar como 
propagador da bandeira de um Estado que “crescia dentro de si mesmo”, no interior 
de uma nova ordem social, que dentre outras coisas precisava projetar a educação no 
“fronte social”, indicando que “padrões normativos de comportamento, afetam as 
decisões relativas ao futuro ocupacional” gerando uma outra “situação desejável” 
(GOUVEIA, 1970, p. 2).  

Podemos analisar o processo de unificação do corpo docente, como um dos fios 
que urdem o projeto de modernização, preconizado para a sociedade catarinense na 
década de 1960, mas que foi alinhavado desde o início do século vinte. Esta unificação 
está relacionada aos movimentos de escolarização da população exigidos pela nova 
realidade social, a qual foi preconizada em um fundamento industrial e não mais 
agrário, na necessidade de se expandir não unicamente as redes de ensino, mas 
igualmente, a escolarização, pelo planejamento da educação como um modo científico 
de traçar objetivos e meios para atingi-los, pela especialização do sistema de ensino e 
do conjunto de pessoal que trata com a educação.  

                                                   
108 Fala tomada de empréstimo do texto Escolas de Educação de Anísio Teixeira, publicado na RBEP, em 1969. 

109 Em Santa Catarina na década de 1960 foi realizada a principal iniciativa governamental para deflagrar 
processo de modernização do Estado com a criação e execução do PLAMEG I/II (Plano de Metas do Governo). 

 



 

 
 

12 

Anísio Teixeira (1969, p. 242) reconhece o que considera como “o grande problema 
dos recursos humanos, [como sendo] o problema capital da sociedade urbano-
industrial”. Junto a isso estava o caráter urgente da formação do magistério: “a 
necessidade nacional de preparo do magistério é de grande escala e de imensa 
urgência, ante o crescimento vertiginoso e avassalante do sistema escolar em todos os 
seus níveis” (TEIXEIRA, 1969, p. 240). Uma formação do pessoal docente sólida 
estaria habilitada a “entregar” para a sociedade industrializada e tecnológica, pessoas 
capazes de contribuir com o desenvolvimento. Para o intelectual: 

com o surto da industrialização e o novo caráter tecnológico da cultura moderna, 
a necessidade de educação formal e intencional aumentou sobremodo, passando 
o problema a ser não somente a educação de todos110, o que no nível básico, já se 
vinha fazendo desde o século XIX, mas a educação de cada um, segundo suas 
aptidões e potencialidades para o seu mais útil aproveitamento (TEIXEIRA, 
1969, p. 242). 

O movimento pela escolarização modernizada dos catarinenses pela via da 
formação de professores têm constatado que “a investigação da formação de 
professores em um determinado período histórico constitui-se como maneira 
privilegiada de perceber projetos e modelos educacionais que se objetiva difundir e 
implementar” (TEIXEIRA PEREIRA, 2013, p. 20). De acordo com alguns resultados 
apresentados nos relatórios do Colóquio Estadual para a Organização dos Sistemas de 
Ensino (CEOSE)111, torna-se perceptível que as condições do professorado catarinense 
ainda não haviam sido elevadas a esse patamar - “moderno” - no na década de 1960. 
Os peritos da Unesco Jacques Torfes e Michel Debrun (1967b, p. 1) destacaram cinco 
problemas específicos de “alta prioridade”, a serem resolvidos em Santa Catarina: a 
repetência, as Escolas Isoladas, quantidade de professores leigos, o desconhecimento 
do custo do sistema educacional e a ineficiência da máquina pública.  

Sobre a formação do professorado, afiançam os peritos que “mais de 70% dos 
professores [eram] leigos” e uma maioria atuava nas Escolas Isoladas, pois “84% dos 
estabelecimentos escolares [eram] escolas isoladas nas quais ficava claramente 
impossível proporcionar uma educação adequada”. Para estes peritos, a questão dos 
leigos e da qualidade dos professores normalistas deveria ser “atacada” de maneira 
premente e imediata. Eles argumentavam em favor de uma intervenção imediata, após 
verificarem que, no ano de 1964, havia no Estado de Santa Catarina um total de 12.945 

                                                   
110 Todos os grifos pertencem a Anísio Teixeira. 
111 Os CEOSE constituíam-se em um sistema de assistência técnica do MEC aos Estados, por intermédio do 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos/INEP e era parte de uma mobilização integrada de recursos humanos 
e materiais para acelerar o progresso social, econômico e cultural, e, ao mesmo tempo, da necessidade exposta na 
Lei de Diretrizes e Bases de formular os planos educacionais. Esse evento em Santa Catarina foi realizado na 
primeira quinzena de julho de 1967, na Faculdade de Educação/UDESC e contou com a presença de peritos da 
Unesco Jacques Torfes e Michel Debrun, que debateram com autoridades e técnicos em educação do Estado os 
problemas pertinentes ao sistema de ensino em vigor. 
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professores, sendo que destes, 7.609 atuavam em áreas rurais; 5.302 eram normalistas 
e 7.643 eram leigos, perfazendo um total de 72% do contingente do corpo docente e 
que estes professores não possuíam “o mínimo de preparação necessária para assumir 
seus cargos” (TORFES; DEBRUN, 1967b, p. 10). 

Esses representantes da Unesco em Santa Catarina, consideram que tais 
circunstâncias tornavam a qualidade do ensino excepcionalmente baixa, superando 
até o nível nacional. Eles procuram desmontar os argumentos catarinenses 
construídos em torno da escassez do número de normalistas e que não dispunham de 
recursos, nem do próprio Estado e nem da União para custear os professores. Contra 
o primeiro argumento, eles assinalaram: 

[...] não há escassez de normalistas. Além do fato de os estoques de normalistas 
disponíveis não estarem sendo aproveitados no ensino, é muito alta a produção 
atual de normalistas, as projeções que podem ser feitas para o futuro indicam 
que será ainda mais alta entre 1968 e 1970 (TORFES; DEBRUN, 1967b, p. 11). 

Após a constatação da produção de normalistas pelo sistema de ensino 
catarinense, Torfes e Debrun (1967b) ainda advertiram:  

nem se deve contemplar a possibilidade de aumentar, intensificar ou desenvolver 
a produção de ‘normalistas de nível ginasial’ um híbrido intelectual entre o leigo 
e o normalista verdadeiro, que não tem as qualidades de adaptação do primeiro, 
nem as intelectuais do segundo (TORFES; DEBRUN, 1967b, p. 14). 

É sob o cenário político da década anterior e a vigência da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei nº 4.024/61)112, que o professorado catarinense da década 
de 1960 iniciou na profissão. Sob a égide dessa Lei, máxima condicionante legal, que 
está prevista a formação do magistério para o ensino primário e para o ensino médio 
de segundo ciclo. Schneider (2008) ao analisar o processo de democratização e a 
dualidade da estrutura dos cursos formadores de professores, para o exercício do 
magistério de ensino primário no contexto dos anos 1946 a 1969 em Santa Catarina 
constata que a ampliação de oportunidades educacionais se deu no ensino normal, 
sendo o ciclo ginasial a via de democratização do acesso.  

A educação se projetou então como “ponta de lança” nesse período, visto que se 
considerava, que somente por meio dela e, por conseguinte, da formação de 
professores, se faria a preparação técnica e de novas atitudes para a moderna 
sociedade urbano-industrial catarinense. A educação era pensada no contexto como 
motor e consequência do desenvolvimento econômico e social. Anísio Teixeira (1969) 
entendeu que   

                                                   
112 O Artigo 53 da referida Lei afirma que a formação docente para o ensino primário se faria sob dois aspectos: a) 
“em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries anuais onde além das disciplinas obrigatórias do 
curso secundário ginasial será ministrada preparação pedagógica” e b) “em escola normal de grau colegial, de três 
séries anuais, no mínimo, em prosseguimento ao vetado grau ginasial” (BRASIL, 1961).  
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essa conjuntura, que é a de fazer o difícil e faze-lo em grande escala e depressa, 
obriga-nos a planejar a formação do magistério no Brasil em termos 
equivalentes aos de uma campanha para formação de um exército destinado a 
uma guerra já em curso. [...] forçar-nos à mobilização de todo o sistema escolar 
para o ataque ao problema de formação de um magistério em ação, associando 
seu treinamento à pratica mesma do ensino. Será, para manter a comparação 
com a necessidade bélica, um treinamento em serviço, um treinamento em 
batalha (TEIXEIRA, 1969, p. 240).  

Anísio Teixeira (1969) revela ter clareza da situação do professorado brasileiro ao 
admitir uma formação em “serviço”, em “batalha”, seja na escola ou fora dela. Pelo 
menos esta é a situação que as professoras e professores catarinenses da década de 
1960. Muitas professoras/res afirmam113  que tiveram dificuldades para se formar, 
contudo, não explicitam as causas, enquanto outras/os apontam as dificuldades 
financeiras como principal óbice, o que torna implícita a ideia de formação em batalha, 
ou seja, exercendo alguma função para poder realizar sua formação.  
 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Nas relações entre habitus e mundo social se engendra a experiência que permite 
práticas vivenciadas no processo de formação, e que são dadas por “disposições de ser 
e de fazer” e de “regularidades de um cosmos natural ou social” (BOURDIEU, 2001, p. 
255).  

A formação é um mecanismo que é reforçado pelo habitus praticado na vida 
cotidiana que, ao se buscar os radicais na aparência ordinária, desvela estruturas 
estruturantes de pertencimento a diferentes grupos sociais, que se apropriam ou não 
de distintos dispositivos e jogos, e que se encontram inseridos em diversos campos, 
nos quais se distribuem diferentes espécies e volumes de capital. O tempo como árbitro 
da formação concede eficácia e duração ao processo formador e está ligado à origem 
social dos formandos e dos formadores sendo a “presença do passado no presente que 
torna possível a presença do porvir no presente” (BOURDIEU, 2001, p. 257). 

Assim ao procurarmos analisar a formação de professores nos anos 1960 como 
uma estratégia para a construção de um Brasil/Estado de Santa Catarina modernizada 
(década de 1960) é importante assinalar que “a associação entre origem social e 
aspiração ocupacional [...] documentada em vários estudos, tanto entre indivíduos do 
sexo masculino quanto do sexo feminino; em especial a inclinação pelo magistério 
parece ocorrer preponderantemente na classe trabalhadora e nos escalões inferiores 
das classes médias (GOUVEIA, 1970, p. 15). 

                                                   
113 Afirmação fundamentada no estudo de doutoramento de Melo (2014): “Não sei se valeu à pena ter sido 
professor, mas foi uma vida”: convergências e divergências entre o projeto de modernização do governo 
catarinense e o corpo docente da rede estadual de ensino de Santa Catarina (década de 1960)”. Defendida 
no Programa de Pós Graduação da Universidade Fderal de Santa Catarina e orientado pela Professora 
Dr.ª Ione Ribeiro Valle. 
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Em Santa Catarina não era diferente, pois prevalecia na sociedade uma cultura 
arraigada nos tradicionalismos. No processo de busca da modenização por meio da 
formação do professorado, um aspecto significativo e complexo a se notar, foi a 
permanência das relações clientelistas no trato com as questões públicas que 
prevaleciam nos mais diversos âmbitos da sociedade catarinense e, das quais, a 
educação não “escapava”. Assim, esta cultura tradicionalista prevaleceu como herança 
oligárquica e revelou um jogo de forças, com as quais os ideais modernizantes 
estabeleciam embates.  

No que diz respeito à formação do professorado, a carência desses profissionais 
para o ensino primário não era motivado pela ausência de escolas normais, mas sim, 
pela fragilidade que se observava em grande medida por conta dos “desvios” entre a 
finalização do curso e o ingresso na carreira. As relações pautadas nas 
tradicionalidades, como o clientelismo político, comprometeu juntamente com os 
outros aspectos a consubstanciação da contribuição do professorado catarinense ao 
processo de modernização levado a efeito da década de 1960.  
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RESUMO  

Apresentamos uma investigação sobre a importância das narrativas 
(auto)biográficas na educação do artista em Portugal e no Brasil, desde finais do século 
XIX a esta parte, focando por ora a nossa atenção nos músicos, compositores e 
educadores Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e Fernando Lopes-Graça (1906-1994). 
Segundo a nossa hipótese, a carreira de um aluno do ensino especializado é, desde 
cedo, potenciada pela forte ideia de missão contida nas biografias musicais que servem 
explicitamente de exemplo e modelo a seguir. Interessa-nos, assim, identificar o modo 
como os biógrafos e os próprios artistas moldaram os acontecimentos da sua vida a 
essa noção pré-concebida de missão, com eventuais impactos, ou pelo menos com 
expectativas sobre a educação de novas gerações. 

O nosso objetivo é, assim, identificar a(s) noção(ões) de missão nos depoimentos 
e escritos biográficos e autobiográficos de Villa-Lobos e Lopes-Graça e analisar o modo 
como se procedeu à sua construção. É possível que existam contradições, tendo em 
conta os contextos sociopolíticos, a diversidade de agentes educativos e culturais 
envolvidos na sua escrita e os diferentes momentos e níveis de conhecimento dos 
factos reais, o que mais tenderá a ser percebido com um dinamismo da construção 
discursiva das suas vidas.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Biografia, autobiografia, ensino especializado da música. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde finais do século XIX, o ensino especializado de música tem oferecido nos 
currículos escolares e na formação extraescolar uma forte ideia de missão, veiculada 
pelas biografias musicais. Biógrafos e biografados moldaram os acontecimentos da sua 
vida a essa noção pré-concebida de missão, com expetativas e impactos sobre a 
educação de novas gerações, manuseando os processos de construção de si.  

Os músicos, compositores e educadores Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e 
Fernando Lopes-Graça (1906-1994), são paradigmas do uso da biografia enquanto 
mostra exemplar da vida artística. Além das obras que sobre eles recaem, foram 
escritores interventivos, com textos autorreferenciados. Pretendemos, assim, 
identificar a(s) noção(ões) de missão nos depoimentos e escritos biográficos e 
autobiográficos de forma a analisar o modo como se procedeu à sua construção. 

Nos alvores do século XIX, as narrativas biográficas cingem-se praticamente aos 
autores consagrados (e.g., Beethoven). Com o aumento das potencialidades da 
imprensa, a definição da posição de intelectual no campo cultural, o correlativo 
incremento da função-autor e a expansão do ensino musical, aumentou o interesse por 
estes textos. Nos finais do século XIX, a biografia também já recaía sobre potenciais 
artistas futuros, ainda ilustres desconhecidos.  

Em Portugal e no Brasil, este movimento levou à introdução de uma formação 
intelectual no ensino especializado, que passou, entre outros aspetos da cultura e 
teoria musical, por fornecer modelos aos futuros profissionais, operação concretizada 
nas biografias. Esperava-se que um futuro intérprete, além dos conhecimentos 
técnicos, estudasse o autor das obras. O compositor deveria também ter uma 
panorâmica da história da música e da vida dos principais compositores, dos quais 
seria o herdeiro. Os professores teriam que ter em atenção estes modelos de 
identificação, mediante os quais dariam aos seus alunos as melhores chances de se 
tornarem músicos reputados, ao mesmo tempo que reforçariam a ideia de esforço 
necessário para alcançar determinado patamar.  

Desde finais do século XIX, músicos e professores ocuparam paulatinamente o 
espaço público como críticos, jornalistas e biógrafos, apropriando-se desta técnica 
literária, que, além de elemento de formação dos leitores, participava da constituição 
de si. Entre os muitos elementos que compõem uma narrativa biográfica, emergiu 
como um fundo unitário a ideia de missão, peça fundamental, transposta dos antigos 
esquemas narrativos de heróis e santos (Dosse, 2009).  

No início do século XX, a biografia não era uma curiosidade, mas um instrumento 
de formação curricular e extracurricular. Através dela, futuros músicos tomaram 
consciência da sua vida e do significado que obstáculos, ajudas e conseguimentos 
tinham na construção das suas carreiras profissionais e das implicações para alcançar 
um patamar de reconhecimento público – seria essa a sua missão, moldada de acordo 
com as suas aspirações e possibilidades.  
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2. ASPETOS METODOLÓGICOS 

Tomamos como pressuposto metodológico que um texto (auto)biográfico contém 
o “postulado do sentido da existência contada (implicitamente, de qualquer 
existência)”. A “ilusão biográfica” constrói-se, tal como sucede com um personagem 
literário, a partir de uma unidade de sentido que aglomera toda a narrativa em torno 
de um “nome próprio”, como atribuição de um sentido para a vida, que é na verdade 
introduzido ex post. O nome integra um uno tornado “fundamento da unidade das 
manifestações sucessivas e da possibilidade” de “totalizar essas manifestações” em 
diversos documentos (e.g., curriculum vitae, registo médico) “que constituem a vida 
como uma totalidade infinita” (Bourdieu, 2008: 77-78).  

Nos textos de educadores encontramos ainda relações de méritos e serviços, e, 
nesse sentido, o curriculum vitae constitui-se como fonte fértil para a história da 
educação – não somente a vida, mas também a construção destes factos é matéria de 
análise para o historiador da educação (cfr. Viñao Frago, 2000: 97) Deste modo, a 
significação da vida registrada, para si mesmo e para outrem, e de autobiografia 
enquanto elucidação do que se passou e sobretudo uma explicação do autor de si 
mesmo, podem ser revistas à luz da sua construção (Alberti, 1991).  

A aplicação destes pressupostos ao nosso objeto implica uma cronologia longa, de 
modo a acompanhar o trajeto da vida dos compositores, mas também a sua 
posteridade, com o objetivo de capturar o universo de narrativas. Incide, assim, desde 
finais do século XIX até 2015, última data em que termina a pesquisa de textos 
publicados.  

Cingimo-nos ao núcleo discursivo da ideia de “missão”. Para tanto, sinalizamos um 
repertório de biografias e procedemos à sistematização bibliográfica. De uma parte, 
realizou-se um levantamento das trajetórias de vida de ambas personalidades, as quais 
foram comparadas entre si e entre as diversas versões disponíveis. De outra parte, 
identificou-se o núcleo de ações e ideias que se conjugam para a(s) noção(ões) de 
missão patentes nos diversos discursos. A análise de conteúdo destes textos teve como 
objetivo enfatizar os aspetos pedagógicos da construção de exemplos educativos (para 
si mesmo e para os outros) e as dinâmicas intertextuais da sua constituição. 

3. VILLA-LOBOS E LOPES-GRAÇA: COMPOSITORES E ESCRITOES  

Villa-Lobos era oriundo de uma família com algum desafogo socioeconómico e 
capital cultural, e iniciou os estudos com o pai, homem culto e músico amador cedo 
falecido. Incluem-se na sua formação duas demoradas viagens a Paris durante a 
década de 1920, contando com subvenções públicas e mecenato de amigos 
empresários. Situava-se politicamente à direita e aceitou diversos cargos públicos. 
Segundo os seus ideais estéticos e pedagógicos, projetou e conseguiu legitimação 
oficial para o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico (1942), e fundou a Academia 
Brasileira de Música (1945), que presidiu. Muito pelo contrário, Lopes-Graça pertencia 
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a uma família de baixo capital cultural e sem capital musical. Aderiu cedo ao Partido 
Comunista Português, opção que o levou aos calabouços em 1936. Acabou exilado em 
Paris, regressando pela mão dos amigos. Oficialmente repelido, foi acolhido na escola 
privada Academia dos Amadores de Música (Lisboa). Villa-Lobos era nacionalista e 
Lopes-Graça internacionalista. Posto deste modo, parecem ter tomado os percursos 
mais dissemelhantes.  

Todavia, ambos tiveram momentos em que só uma forte ideia de missão, apesar 
das maiores injúrias físicas e intelectuais, poderia mantê-los seguros dos seus ideais 
estéticos. Cada um de seu modo, construiu uma linguagem musical e pedagógica 
própria, (re)construindo o património musical do seu país – que seria, de si para si, a 
sua missão, o que significa que estas diferenças estruturais são indiferentes para a 
noção de missão que ambos perfilhavam e que tem vindo a ser sublinhada com a 
consagração de ambos os vultos. 

 
Muito se escreveu sobre Villa-Lobos. A coleção “Presença de Villa-Lobos”, 

publicada pelo Museu Villa-Lobos, é formada por 14 volumes de depoimentos e textos 
do próprio compositor, voltada à preservação da memória e da construção do seu mito. 
Da primeira biografia, por Vasco Mariz (1983), continuamente reeditada desde 1949, 
às últimas teses e livros publicados, dentre os quais destacamos Béhague (1994) e 
Guérios (2001), há por volta de 60 títulos com caráter biográfico, muitos com o perfil 
de textos de divulgação ao grande público (Ribeiro, 1987), outros com caráter 
especializado.  

Na verdade, biografia e autobiografia frequentemente se confundem. Em estudo 
feito a partir da correspondência de Villa-Lobos com o biógrafo Vasco Mariz, Monti 
(2013) demonstra como esta primeira biografia foi, na verdade, uma elaboração 
conjunta entre biógrafo e biografado, em grande parte baseada no texto produzido por 
Villa-Lobos (mas não assinado e apresentado em 3a pessoa) para a Revista Música 
Viva em 1941, intitulado “Biografia Autêntica Resumida”.  

A difícil tarefa de escrever a biografia de Villa-Lobos deve-se em parte, 
paradoxalmente, à grande quantidade de depoimentos e declarações autobiográficas, 
em que se destaca uma perceção continuada da invenção de episódios pitorescos 
narrados pelo compositor sobre suas experiências de vida. Para este estudo, indicamos 
o pouco conhecido trabalho de Machado (1987), com textos selecionados do 
compositor, como introdução aos escritos autorreferenciados. Comentando lacunas e 
imprecisões nas narrativas biográficas, Guimarães adverte: “senhores biógrafos: 
biografia não é ‘estória’ e exige consultas bibliográficas, veracidade de dados, e 
imparcialidade...” (Guimarães, 1972:10). 

O exemplo do compositor como herói, dentro da tradição de biografias de músicos 
como “grandes homens”, pode ser encontrado no texto biográfico escrito por Marc 
Langois para o catálogo de obras.  

Em seu país, Heitor Villa-Lobos é um herói. As circunstâncias históricas 
certamente o ajudaram: na virada do século XX, a exemplo do que ocorreu em 
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diversos países europeus algumas décadas antes, o Brasil – com suas dimensões 
continentais – redefiniu a sua identidade, assumindo as diversas “nações” e 
culturas que o constituíam. Observando apenas o campo musical, para definir 
todos os tipos de música do Brasil seria necessário um criador generoso, que 
percorrendo o país com o ouvido em alerta constante, pudesse identificar as suas 
inesgotáveis origens. Este foi e continua sendo Heitor Villa-Lobos (Langois, 
2007: 10).  

Dosse lembra que a primeira grande biografia de Beethoven, por Romain Rolland, 
tinha por objetivo “fazer com que os homens respirem o sopro dos heróis”(Rolland, 
apud Dosse, 2009: 189). Acrescente-se a função reprodutora, em que “o gênero 
biográfico participa, pois, de um regime de historicidade no qual o futuro é a 
reprodução dos modelos existentes, que devem perpetuar-se” (Dosse, 2009: 123). 

A identificação do herói com a natureza brasileira foi tema bastante explorado em 
textos autorreferenciais, com os mais distintos estatutos: discursos, entrevistas, 
explicações sobre obras. Dentre eles, o “Rascunho de uma singela autobiografia” seria 
recuperado em inúmeras outras situações e depoimentos: 

A minha obra musical é consequência da predestinação. Se ela é grande em 
quantidade, é porque é fruto de uma terra extensa, generosa e quente.  

Quem nasceu no Brasil e formou sua consciência no âmago deste país, não pode, 
mesmo que queira, imitar os cantos e os destinos de outros países, embora a sua 
cultura básica seja transportada do estrangeiro (Villa-Lobos, apud Machado, 
1987: 27). 

A “predestinação”, portanto, aparece como uma força dominadora, que leva à 
realização de uma obra com características que se apresentam à revelia de seu próprio 
autor, e anuncia elementos da “missão do artista”: representar o país, ser autêntica e 
de elevado nível artístico.  

Com relação à prática da escrita, Villa-Lobos manteve-a paralelamente à 
composição, incluindo 5 volumes de obras didáticas onde se misturam textos e 
partituras. Aparecem inúmeros exemplos de escrita institucional, tais como pareceres 
e relatórios, como decorrência dos cargos públicos ocupados, e muitos discursos orais, 
incluindo conferências, posteriormente transcritos e publicados. Há que se ressaltar 
que muitos desses textos, no entanto, apresentam-se como esboço ou rascunho para 
reelaboração posterior, além do frequente anúncio de textos e livros que não chegaram 
a ser publicados, o que tem induzido muitos analistas em erro, como comenta 
Guimarães (1972: 134).  
 

Ao contrário de Villa-Lobos, o compositor português teve sobretudo apontamentos 
biográficos, aliás, com erros, lacunas e contradições. Entre os diversos estudiosos da 
obra musical observa-se um respeito para com a heroicidade de Lopes-Graça sob dois 
aspetos, em que se mantém a versão do próprio herói: a lenda do self made musician 
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e a luta sem tréguas contra a ditadura, que lhe valeu a perseguição política do Estado 
Novo e o desespero e penúria em que viveu durante a maior parte da sua vida, situação 
que apenas pode ser combatida com ideias firmes, hábitos ascéticos e uma vontade 
incontrolável de música (inter alia, AAVV, 1981; Carvalho, 1989; Cascudo, 2012).  

Lopes-Graça foi o músico português com a mais privilegiada relação com a escrita. 
Privado de direitos autorais no início da carreira – no regresso do exílio em Paris, em 
1939, a Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses recusou-se a 
admiti-lo –, passou a depender financeiramente da escrita. Em 1928, ainda estudante, 
começou por ser jornalista e diretor do jornal A Ação, como crítico ao recém-
empossado regime, fazendo da sua pena “um uso para o qual ela não estava destinada” 
(Lopes-Graça, 1974). O destino ‘forçado’ foi dado por terminado em 1972, com o início 
da publicação das obras literárias.  

A partir de 1940, editou livros de teoria e de divulgação da música moderna 
(Lopes-Graça, 1940; 1941; 1942; 1943; 1944). Com Música e músicos modernos (1943) 
ensaiou o formato de respigo dos textos de circunstância, reabilitando-os em torno de 
eixos temáticos. Após duas coletâneas (Lopes-Graça, 1964; 1967), passou ao formato 
de literary works, compostos pelos 16 volumes de obra completa.  

Neste contexto, o entrosamento da vida musical com a literária proporcionou-lhe 
uma destreza biográfica, pelo que podemos afirmar que adquiriu consciência dos 
processos escritos da construção de si, quer pelas biografias com que enriquecia as 
suas críticas, ensaios e conferências, quer pela tradução de livros acerca da vida e obra 
de músicos (inter alia, Mörike, 1944; Gergely, 1954; Rolland, 1960).  

O Breve ensaio de 1940 incluía um capítulo intitulado “Mozart e a Ópera”, um dos 
primeiros em que se apropria do formato de exposição em que vida e obra se entrosam 
(Goehr, 1992). Pouco depois, em 1946, reeditou um conjunto de cartas do abade 
António da Costa e, na mesma década, a revista Vértice publica “Evocação de Chopin”, 
um dos poucos textos em que Lopes-Graça divulgou detalhes íntimos. Movido por um 
desejo de repor a verdade sobre a obra e a interpretação de Viana da Mota, 
recentemente falecido, publicou os principais ensaios e críticas que dedicara ao 
Mestre, incluindo a correspondência particular do pianista para o autor (Lopes-Graça, 
1949).  

Deste modo, a constante escrita e reescrita de outras vidas permitiu que, na década 
de 1940, iniciasse um curto período de autobiografia, representada em “Memórias 
incompletas”, a primeira parte de Disto e daquilo. O texto mais emblemático, 
“Recordações em dó menor”, em que narra as suas primeiras experiências musicais 
infantojuvenis e afirma a inexistência de qualquer dom ou incitamento familiar inicial, 
começou a ser escrito em 1940, com intervenções em 1945 e 1947, sensivelmente entre 
os 33 e os 40 anos de idade. A edição final, quando passava já dos 60, inclui também 
o texto “Recordações de Paris”, também datado de 1947. 

Depois disso, apenas se encontram esporadicamente marcas de autorreferenciação 
(e.g., inquéritos a compositores, introduções aos volumes das obras completas). 
Embora, de certa forma, o formato de obra completa aponte para uma forma de 
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biografia, Lopes-Graça optou por renunciar o mais possível à estratégia de divulgação 
da vida:  

Não me parece que o conhecimento da biografia dos grandes músicos seja, como 
frequentemente se afirma, um fator capital importante para a total e perfeita 
compreensão das suas obras. Toda a verdadeira música se basta, deve bastar a 
si mesma” (Lopes-Graça, 1978: 185). 

5. MISSÃO MUSICAL: PEDAGOGOS DA NAÇÃO  

A partir do conjunto de textos autorais e entrevistas concedidas, podemos citar 
algumas noções que formam o esquema de valores a orientar as ações de Villa-Lobos: 
a ideia da “predestinação”; a função da obra de arte; valores de independência, 
originalidade e sinceridade com relação à produção artística; a necessidade de 
reformar o ensino de música, que Villa-Lobos via como causa de grande parte dos 
problemas de formação artística da população brasileira; e a ideia da música como 
mensagem ou até como religião são alguns dos pontos que se entrelaçam nas 
narrativas (auto)biográficas e na explicação da obra artística e dos empreendimentos 
de educação musical, formando um todo coerente que se articula na figura do 
compositor-educador.  

No texto de apresentação ao livro sobre Villa-Lobos que integra a coleção 
Educadores lançada pelo Ministério de Educação e Cultura do Brasil (MEC), surge a 
discussão sobre as intenções políticas:  

Este livro não tem a pretensão esclarecer ou julgar as intenções de Villa-Lobos, 
mas a de apresentar o seu projeto pedagógico e como o mesmo se desenvolveu ao 
longo do governo Vargas. Isso não significa, no entanto, renunciar ao esforço de 
situar o debate sobre o canto orfeônico, mas um debruçar-se crítico e reflexivo 
sobre a história de uma experiência pedagógica considerando que esse esforço 
pode contribuir para a construção de novas práticas educativas no presente. 
Parte-se aqui da premissa que a educação carrega sempre implicações políticas 
e que o projeto do canto orfeônico coloca em questão, para além das intenções 
pessoais, as delicadas relações entre arte e política, o papel dos intelectuais na 
organização da cultura e na vida nacional (Santos, 2010: 17). 

No entanto, a situação de artista é apresentada como uma espécie de “álibi”, de 
forma a evitar a discussão diretamente política, considerando que: 

Tratando-se de Villa-Lobos, o risco de confundir a dimensão educativa e política 
com o valor da obra do artista se torna uma questão particularmente delicada. 
É preciso deixar claro que o valor do artista estará aqui sempre acima de 
qualquer discussão (Santos, 2010: 16). 
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É a ideia de “missão” que, em parte, justifica a aproximação do artista com um regime político 

autoritário, como em Ermelina Paz: 

A questão política, ou seja, o envolvimento de Villa-Lobos com o Estado Novo, 
com Getúlio Vargas, muitas vezes suscitada por aqueles� que não estavam à 
altura de compreender as verdadeiras razões que levaram um homem da 
notabilidade de Villa-Lobos a se ocupar de tão espinhosa missão, cremos que já 
foi mais do que esclarecida (Paz, 1989: 55). 

Missão, tanto em discursos religiosos como políticos, implica sempre algum tipo de sacrifício. Por 

outro lado, a “missão” é uma incumbência em tempo integral, um propósito organizador da ação 

prática. A ideia da musicalização da população como sua principal missão está presente em inúmeros 

discursos, que deslocam a questão política para um lugar secundário, já que “ele tinha a cabeça muito 

cheia de música para pensar em outra coisa”, de acordo com a declaração do pianista Homero 

Magalhães em entrevista ao Jornal do Brasil (apud Paz, 1989: 55).  

Em entrevista concedida em 1934 a um diário do Rio de Janeiro, sobre suas 
realizações em educação musical, Villa-Lobos afirma que: 

Graças ao apoio incondicional do Dr. Pedro Ernesto e do Dr. Anísio Teixeira – 
honra-me em declará-lo – venho realizando, passo a passo, o ideal a que me 
entrego com todo o meu ser, com toda a minha energia: elevar o nível da música 
entre o povo da minha terra. E creia, meu caro, nisso empenho minha vida, 
porque é preciso despender uma energia, uma vontade de vencer, que não se faz 
ideia para obter resultado. (apud Machado, 1987: 111). 

A ideia de “missão”, no entanto, não se dá apenas no âmbito das ações educativas, 
em que este tipo de discurso se acomoda com facilidade. Há uma missão do artista, 
que se apresenta com contornos próprios para cada perfil, seja compositor ou 
intérprete. Em ambas as situações, é o esquema de valores que articula a “sinceridade” 
(a música verdadeira que o compositor tem a revelar) e a função da música para a 
humanidade (o verdadeiro ideal do artista é servir à massa do povo). Villa-Lobos 
defende a ideia de que os programas não devem ser organizados de acordo com a 
preferência do público, mas de acordo com a consciência do artista.  

É muito comum os executantes organizarem seus programas de acordo com a 
preferência do público, independentemente de ser ou não a música mais pura que 
os constitua. O executante que assim procede pensa em si mesmo e no seu próprio 
sucesso, e não na sua alta missão de servir (apud Machado, 1987:76-77). 

Um outro desdobramento é, a partir da apresentação da missão do artista (servir), 
a organização de verdadeiras “missões artísticas”, nem sempre bem recebidas, com o 
sentido de uma expedição em que um grupo de artistas leva programas musicais com 
objetivos educativos de formação de público. Isso pode ser verificado em diversas 
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situações na biografia de Villa-Lobos, que atua como compositor e como intérprete (ao 
violoncelo ou como regente).  

Os programas das “missões artísticas” de grupos liderados por Villa-Lobos estão 
reproduzidos em Guimarães (1972: 178-179;182-183), para a excursão artística a 54 
cidades do interior do S. Paulo, e Machado (1987: 164-166) para concertos nos Estados 
do Brasil. Constam obras do próprio compositor e de outros brasileiros, ao lado de 
europeus consagrados, como duas partes de um mesmo mundo musical. 

A “missão” de elevar o nível da música no Brasil engloba tanto a atividade artística 
como o programa de educação musical pelo canto orfeônico, incluindo a pesquisa 
folclórica, numa demonstração clara da interdependência entre esses projetos. 

 
Do outro lado do Atlântico, a heroicidade tardou até ser atribuída a Lopes-Graça, 

músico de reconhecimento tardio e controverso. Mas dada a sua situação como 
escritor, a missão pedagógica foi assumida precocemente. De facto, falar de Lopes-
Graça como pedagogo implica abarcar muito mais do que a sua ação como professor, 
atividade exercida entre 1932 (Academia de Música de Coimbra, tornada Instituto no 
ano seguinte) e 1954 (Academia de Amadores de Música, Lisboa). Em 1931, após ter 
sido classificado em primeiro lugar nas provas para concurso de professor no 
Conservatório Nacional, foi preso, e em 1954 teve o diploma de professor particular 
apreendido (Carvalho, 2011: 708, 711). A pedagogia do músico nabantino reverte, 
portanto, para o plano escrito, notadamente enquanto crítico. O próprio se descreve 
como educador. Citamos uma dentre muitas afirmações neste sentido, extratada dos 
conselhos de “um camarada mais velho” aos novos compositores portugueses 
premiados pela Sociedade Nacional de Música de Câmara e originalmente enunciados 
em 1946: 

O primeiro exercício da crítica não é desiludir nem apoucar o esforço e a boa-
vontade, mas sim depositar nela confiança e incitá-la a ultrapassar a fase 
humana das suas balbuciações, dos seus tateamentos, das suas incertezas 
(Lopes-Graça, 1989: 92). 

Na década de 1940 estava ainda ligado ao ensino, mas, em 1978, na introdução à 
última edição de Reflexões sobre a música, posicionou-se explicitamente como 
educador através da crítica e dava então “por terminado” o seu “’serviço pedagógico’ 
de cerca de cinco décadas”, sobre o qual realizava o balanço derradeiro: 

É entre estas duas balizas – por um lado, a defesa de uma verdadeira cultura 
musical e a sua inserção no processo histórico e social português, por outro lado, 
o combate a todas as formas de degradação dessa cultura – que se tem jogado o 
serviço pedagógico do autor na vida musical do país (Lopes-Graça, 1978: 19).  

A missão que assumiu de si para consigo foi plasmada logo adiante, ao discutir a 
pertinência da reedição desta obra de 1941: 
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Nas Reflexões afloravam já muitas questões estéticas, pedagógicas e, digamos, 
socio-musicais, que o autor viria a desenvolver, e acaso a aprofundar ou a 
corrigir de simplismos, no decurso do seu ministério de publicista musical. Assim, 
por exemplo, a chamada de atenção para a arte da música como uma atividade 
de pensamento; a análise das questões da música sob um ângulo racionalista que 
não puramente impressionista ou sensorialista; o combate à rotina e ao 
academismo na vida musical portuguesa; o humanismo musical, etc. (Lopes-
Graça, 1978: 23).  

A reedição de Música e músicos modernos (1943) deu azo a comentários 
semelhantes. Refere o facto de “o autor” se ter encontrado “só ou quase só, nesta 
ingrata pugna música moderna, tentando, na medida das suas forças, fazê-la, não 
diremos aceitar, mas compreender” a música contemporânea e seus processos de 
composição, “e isto num meio que lhe é absolutamente hostil a ela, música moderna, 
mas até a qualquer espécie de especulativismo de ordem estético-musical” (Lopes-
Graça, 1986: 9-10).  

Escrever e assumir nessa tarefa a missão de educador implicou, para Lopes-Graça, 
fardos e riscos. Em primeiro lugar, pela defesa inabalável da necessidade de recolher, 
estudar e depurar o material folclórico da música nacional. Considerava que o nacional 
não é contraditório com o universal, e que se alcança a universalidade através dos 
elementos nacionais – assim sucedeu com todos os ‘génios’ da cultura musical, credo 
estético que foi aprofundado no contacto biográfico com os autores, vivos e mortos, a 
quem constantemente interrogava acerca dos processos de recolha e de tratamento de 
música folclórica. Cite-se as entrevistas realizadas a compositores estrangeiros e o 
espaço concedido a esta temática nas biografias de Bela Bartok, Frederic Chopin e 
“Volfango Mozart” (Lopes-Graça, 1984; 1985). Em segundo lugar, porque esta posição 
de missão o colocava o mais das vezes em combate, quer pelas ideias estéticas strictu 
sensu, quer pelas consequências políticas subjacentes, fosse pela ligação ao estrato 
popular, fosse pelo imperativo de democratização cultural (sem abaixamento do nível 
de erudição). 

Esse comprometimento levou-o a momentos difíceis, nomeadamente a sua maior 
crise de depressão, mas que, qual Fénix, o levou a compor o “Canto de Amor e Morte 
(1961), considerado o expoente máximo da música portuguesa do século XX. Apenas 
podemos elucubrar sobre o valor do conhecimento das vidas de músicos que, como 
ele, padeceram de incompreensão estética e política. Ao certo, sabemos que em 1948 
escreveu e em 1960 reeditou estas palavras a propósito de alguém para quem “o 
desespero não é o seu clima habitual”, mas como todos os artistas sofreu o desalento: 

Num dos seus momentos de depressão moral, Verdi escreveu a Clarina Maffei, a 
mulher do poeta Andrea Maffei, seu colaborador, o seguinte: ‘Creio que esta vida 
é uma estúpida e, o que é pior, uma vã história. Que sucederá? Que faremos nós? 
Ao fazermos o nosso balanço, encontramos sempre a mesma resposta, uma 
resposta humilhante e triste: o nada.’ Singulares palavras na boca de um homem 
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cuja carreira tinha sido um combate heroico, cujos atos eram dominados por 
uma vontade férrea e cujo orgulho, junto à maior integridade de caráter era um 
forte escudo contra as ciladas da vida! (Lopes-Graça, 1992: 79).  

Também Lopes-Graça não caiu. Manteve-se no Coro da Academia de Amadores 
desde 1950 (criado em 1945 como Coro do Grupo Dramático Lisbonense), e com a 
passagem para os anos 60, alcançou reconhecimento e compensação económica, como 
compositor, regente e escritor, reforçados após a revolução de 1974. Na batalha pela 
consagração, no mais íntimo, não seria de esbanjar o recurso a exemplos de outros 
que, como ele, reconheciam a sua missão como músicos do seu país.  

6. CONCLUINDO 

Heitor Villa-Lobos e Fernando Lopes-Graça superaram as adversidades (pobreza, 
incompreensão) pela fidelidade à missão que se atribuíram de educar a sua nação. 
Com posições diferentes de educador – Villa-Lobos em cargos públicos de direção no 
sistema educacional, Lopes-Graça como crítico e oponente ao regime –, advogaram 
uma missão, que passou pela divulgação da estética modernista, onde se incluía um 
projeto da recuperação da música nacional. Antes do final da sua vida, ambos foram 
reconhecidos e consagrados como compositores e regentes.  

A condução linear da vida é reforçada pelos obstáculos que confirmam a certeza da 
missão e a heroicidade dos atores. Conferem às narrativas grande proximidade com a 
vida dos comuns, mostrando que para certo patamar é necessário (mas válido, senão 
indispensável) suportar dificuldades. A compreensão da excecionalidade de Villa-
Lobos e de Lopes-Graça torna-se assim imediata. Não foram apenas ‘destinados’, mas 
assumiram esse destino, firmando o pacto por escrito. 

Ambos usaram como meios de ação a relação com a escrita e com o canto coletivo. 
Quase pela inversão, Villa-Lobos, que teve pouca instrução formal, sem estudos 
superiores e sem concluir os estudos secundários, usou a escrita nos inúmeros 
domínios em que se moveu, desde o institucional ao pessoal, ao passo que Lopes-
Graça, que frequentou o Conservatório de Lisboa e a Faculdade de Letras de Lisboa 
(sem concluir), se ateve aos espaços expert, sendo comedido na autorreferenciação. 
Defenderam a democratização da música e do seu ensino, mas o português procurou 
desenvolver a música erudita, a par com a fundação e manutenção de um coro ligado 
a uma escola especializada, enquanto o brasileiro abordou o canto coletivo em duas 
frentes distintas: o canto orfeônico de escolares e trabalhadores, com função educativa 
e repertório simples, baseado em folclore e adaptações de obras eruditas, e o canto 
coral, com objetivos artísticos, para o qual compôs obras complexas, inclusive corais-
sinfônicas.  

As trajetórias mostram uma unificação do discurso do artista, que se sobrepõe aos 
diferentes contextos socioeconómicos, políticos e estéticos. Diante de uma ideia de 
missão, mantiveram a busca de seus ideais musicais e educativos. Enfatizamos a 
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semelhança na possibilidade de intervenção na escrita da sua biografia, que se 
concretiza na possibilidade de reescrita constante (caso das autobiografias). Os textos 
biográficos constam do mesmo tipo de materiais: correspondência, autobiografia, obra 
completa, e, neste sentido, a versão dos heróis é mantida. As contradições, tendo em 
conta os contextos sociopolíticos, a diversidade de agentes educativos e culturais 
envolvidos na sua escrita e os diferentes momentos e níveis de conhecimento dos 
factos reais, participam do dinamismo desta construção discursiva. 

No que concerne à missão dos heróis, observa-se a predestinação – com obstáculos 
de natureza diversa – em que o destino chega a vencer a vontade dos compositores. 
Villa-Lobos mostra adesão ao projeto de vida que concretizou e Lopes-Graça aceita o 
destino quando refere que não era de sua vontade ser músico nem escritor. Pela 
positiva ou pela negativa, no entendimento de ambos se reflete a força do destino como 
fator explicativo da sequência de acontecimentos.  

De igual modo, o tema político mostra que pela direita ou pela esquerda, pela 
radicalidade ou pelo conservadorismo, a única ideologia, crença ou religião de um 
músico é a música. Deste modo procederam também os biógrafos destas figuras, 
destacando os sucessos de alcance estritamente artístico e a capacidade pedagógica de 
Villa-Lobos (na sua ligação às missões artísticas e ao lançamento do canto orfeônico 
escolar) e Lopes-Graça (crítico e professor de grandes músicos). Mestres porque têm 
algo para ensinar que só eles conheceram, pela mais árdua via do conhecimento. E, 
como explicava o autor brasileiro de inúmeras peças para a juventude, a missão do 
compositor como educador é especialmente árida. 

Concluímos que a diferença entre o autor brasileiro e o autor português é de foro 
contextual, na medida em que as ideias estéticas de Villa-Lobos casam com a missão 
de resgate folclórico, ao passo que semelhante missão em Portugal (menos relevante e 
sem fôlego institucional) é abraçada por Lopes-Graça apenas a título secundário. O 
caráter estrutural do discurso artístico – onde a missão emerge – diz, portanto, mais 
respeito a uma parcela da constituição de si (neste caso, como educadores) do que à 
ação sobre outrem (neste caso, como pesquisadores). 
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RESUMO  

O objetivo deste artigo é investigar os contextos de produção da identidade da 
professora primária no final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970. Relacionado 
ao âmbito dos estudos sobre às professoras primárias fluminenses e guanabarinas, a 
pesquisa se utiliza como fonte o periódico pedagógico Síntese Informativa da UPPE, 
produzido pela União dos Professores Primários Estaduais (UPPE), entre 1968-1979. 
Nesse periódico, em especial, a análise se volta para uma publicação assinada pelo 
Prof. Silas F. de Lima, que à época atuava como diretor do Instituto Teológico 
Adventista (ITA), localizado na Cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, intitulada “A 
nobreza do magistério” publicado na edição de março de 1970. Ainda como fonte, a 
análise recorre aos jornais da grande mídia, como o Jornal do Brasil e o jornal O 
Fluminense.  
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Nesta hora de utilitarismo parece até absurdo uma pessoa forte, jovem e 
inteligente, dedicar a sua vida ao magistério. Para que, dirá alguém, gastar as 
melhores energias, o tempo, o saber, em uma obra que nem sequer tem as 
probabilidades de assegurar-lhe uma vida cômoda, sadia e descansada? Sim, é 
verdade o trabalho do mestre não traz ganhos temporais, nem riquezas, nem 
confôrto. O esquecimento, o viver ingnôto, a ingratidão são algumas das moedas 
que recebe como paga dos seus desvêlos. Bemaventurados aqueles que não se 
deixam seduzir pelo brilho! Ditosos  aquêles  que se lembram  que a obra do 
mestre é grande, é sublime, é sagrada...Felizes aqueles que abraçam essa missão! 
(...) (JORNAL SÍNTESE INFORMATIVA DA UPPE, MARÇO DE 1970).  

A epígrafe acima é parte do texto intitulado “A nobreza do magistério” publicado 
na edição de março de 1970 do Jornal Síntese Informativa da UPPE114. Assinado pelo 
professor Silas F. Lima115 , e em meio a outras manchetes que traziam também outros 
títulos expressivos, tais como, “Os problemas da educação”, “Atributos do professor” 
e “Amor à profissão”, a publicação tem o sentido de chamar atenção das novatas sobre 
o sentido do trabalho no magistério primário e para as experientes é uma injeção de 
ânimo em relação aos percalços do cotidiano da docência.  

Certamente o desejo era tocar a alma das docentes, com esse intento, a publicação 
investe na combinação de magistério como uma dádiva e uma missão. Para isso, o 
autor prescrevia às professoras os modos de sobrevivência ao magistério primário. O 
sentido, que ganha relevância na publicação, era imprimir ao ofício uma aura de 
virtuosidade, via relação direta entre magistério, abnegação e sacerdócio.  

Talvez coerência seja o substantivo que melhor expresse a tentativa de conjugar 
docência no ensino primário e grandeza espiritual em finais de 1960 e início de 1970.  
Eram tempos difíceis: de um lado a recém elaborada Reforma Universitária de 1968 e 
as pífias manifestações que precedem a aprovação da Lei 5692/71. O Governo Militar 

                                                   
114O periódico Síntese Informativa da UPPE foi fundado em 1968, com o objetivo de criar uma aproximação do 
quadro social, bem como prestar informações sobre as atividades “upeanas”. Em setembro de 1972, o periódico 
passa a se chamar Síntese, mas continua, como informado na capa do jornal, a ser “Órgão Oficial da União dos 
Professores Primários Estaduais”, evidenciando os vínculos do periódico. A instituição responsável pela 
elaboração do periódico, a União dos Professores Primários Estaduais (UPPE), foi fundada em 1945 por Maria 
Francisca Pereira Marinho. Inicialmente a instituição recebeu o nome de União dos Professores Estaduais (UPE). 
No mesmo ano, após a elaboração e aprovação do estatuto, passou a ser denominada União dos Professores 
Primários Estaduais (UPPE). Desde a fundação, a instituição era voltada aos professores primários, somente em 
1980, passou a atender também os professores dos anos finais do 1º grau e os professores do 2º grau, recebendo o 
nome de União dos Professores Públicos Estaduais (UPPE). A instituição continua a funcionar em sua sede, Rua 
La Salle, nº 22- Niterói/RJ. 

115Em 1956 o professor Silas F. Lima foi diretor do Instituto Teológico Adventista (ITA). Como informado pela 
instituição, o colégio foi fundado no ano de 1934, com a finalidade de ser uma escola baseada na doutrina 
adventista. Desde o período da fundação, até os dias atuais, o colégio funciona em Petrópolis, Rio de Janeiro.  
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exibia a esmagadora vitória da Aliança Renovadora Nacional (ARENA)116, partido do 
governo. Com o lema de “Brasil-potência”, o governo ditatorial insistia em divulgar o 
crescimento de 10% ao ano. O país vivia, como salienta Germano (2011), sentimentos 
que iam da euforia ao medo.   

Essa dicotomia tinha como pano de fundo o contexto da exaltação do Estado da 
Segurança Nacional do Regime Militar (GERMANO, 2011). Presente desde a 
Constituição de 1946, o conceito de Segurança Nacional sinalizava sobre a defesa 
contra agressões externas e à preservação das fronteiras nacionais. Mas, é na 
Constituição de 1967 que há uma modificação substancial porque o principal objetivo 
passa a ser combater o “inimigo externo”. A ideia de inimigo estava relacionada, como 
assinala Germano (2011), à noção de “guerra revolucionária”117, que tinha como alvo a 
internalização, em cada país, de uma estratégia de combate ao comunismo. Essa 
concepção de defesa da Nação, era delegada não somente as Forças Armadas, mas, 
conforme a Constituição de 1967, artigo nº 89,  “a toda pessoal natural ou jurídica”. 
Nesse sentido, a ameaça a Segurança Nacional se deslocava das fronteiras territoriais 
para as ideológicas, impondo um silenciamento à população, através de torturas e 
perseguições118.  

Em diálogo com essas questões que têm um caráter político-ideológico e social, 
interessa investigar a identidade da professora primária no final dos anos de 1960 e 
início dos anos de 1970. Tal análise é instigada a partir da leitura do trecho 
mencionado na publicação feita no Jornal Síntese Informativa da UPPE.  É na tensão 
entre a matéria destinada às professoras e o desejo de compreensão de quem eram 
essas profissionais, que ganham forma as indagações: Qual a identidade da professora 
primária, mais especificamente a professora primária fluminense no período 

                                                   
116 A Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MBD), partido oposicionista 
ao Regime, foram criados a partir do Ato Institucional nº 2 em 17 de outubro de 1955 por Castelo Branco. Esse 
documento, incorporava as prerrogativas do Executivo que faziam parte do AI-1, ampliando-as e, entre outras 
medidas, extinguia o pluripartidarismo. Entre as principais medidas do AI-2 estão: A) competência exclusiva do 
Executivo decretar ou prorrogar o “Estado de Sítio. B) somente o Executivo poderia baixar atos complementares e 
decretos-leis. C) concedia ao Executivo o poder decretar recesso do Congresso, bem como das casas legislativas 
estaduais e municipais. Em relação ao Poder Judiciário, estabelecia que ministros do Supremo Tribunal Federal e 
juízes federais seriam nomeados pelo Presidente da República. Aos Tribunais Militares competia processar civis 
acusados de crimes contra a Segurança Nacional. O AI-2 ratificava o direito do Executivo em cassar mandatos e 
suspender direitos políticos por dez anos. Reiterava que o Presidente da República e o Vice-Presidente seriam 
eleitos em pleitos indiretos, por um Colégio Eleitoral e não mais pelo voto popular através de membros do 
Congresso Nacional. O documento limitava drasticamente os direitos das pessoas punidas por atividades 
políticas, através do “Estatuto dos Cassados”, que proibia, entre outras coisas, ao atingido de votar e ser votado 
em eleições sindicais, exercer atividade ou se manifestar sobre assuntos de natureza política. O “Estatuto”, com a 
finalidade de “preservação da ordem política e social” poderia exercer controle sobre o domicílio, proibir 
frequência a lugares públicos e aplicar regime de liberdade vigiada. (GERMANO, 2011). Assim, o AI-2 cria o 
ARENA e determina a existência de somente um partido oposicionista - MDB.  
117 É preciso pontuar que a ideia de combate ao comunismo se torna mais evidente no contexto da Guerra Fria.  
118 No Brasil, diferente de outros países da América do Sul, como Peru, Uruguai, Chile e Argentina, a Ditadura 
Militar foi menos sanguinária e a mais longa, aponta Germano (2011). Por outro lado, o Regime no modelo 
brasileiro, deixou marcas profundas nos organismos do Estado e no aparelho do governo, como explica o autor. 
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analisado? Qual o contexto que permite/possibilita o Jornal Síntese Informativa 
discutir sobre a nobreza do magistério tendo como pano de fundo a Ditadura Militar? 
Quais as questões e os dilemas enfrentados pela categoria? A dicotomia entre a 
docência e missão seria uma questão discutida pelas professoras? Haveria outras 
discussões que atravessaram a categoria do professorado primário?  

Angela Martins (2000), se dedica à análise sobre a formação de professoras 
primárias no período de 1945 a 1960, no Instituto de Educação do Rio Janeiro. A partir 
de entrevistas com ex-alunas, a autora sinaliza a crença de que a carreira do magistério 
primário era considerada sagrada, quase um sacerdócio. Havia também a concepção 
de que a função da professora era despertar a inteligência de modo que os alunos 
desenvolvessem o gosto de aprendizagem. Acreditavam, ainda, que era preciso 
sacrifício e abnegação em prol do desenvolvimento do país. Entre 1945 e 1950, alerta 
a pesquisadora, houve um fortalecimento de uma “cultura pedagógica”, que rotulou o 
professor como um ser especial, possuidor de um conhecimento essencial e que tinha 
como função salvar as crianças da ignorância. Tais representações, como aponta a 
historiadora, não podem ser investigadas de modo subjetivo, na verdade, ajudam a 
construir a identidade docente da professora primária, expondo e expressando 
relações objetivas do âmbito social.  

Contraditoriamente ao aspecto salvacionista mencionado, é a partir da década de 
1950 que se observa uma acentuada perda salarial para as professoras primárias, como 
assinala Vicentini e Lugli (2009). Ao final da década de 1940 as professoras cariocas 
recebiam em torno de Cr$ 1000, quando o valor do salário mínimo era de Cr$ 380, 
assinala Martins (2000). Em média a professora primária carioca recebia em torno de 
3 a 4 salários mínimos. Considerando o poder de consumo previsto para o salário 
mínimo, as professoras primárias cariocas tinham um poder de compra considerável. 
Contudo, ao longo da década de 1950, expressivos aumentos do salário mínimo foram 
feitos e os salários das professoras não acompanharam os reajustes. A situação era 
ainda mais grave para as professoras fluminenses, pois, como afirma Martins (2000), 
ao final da década de 1950, em média, a professora primária do Estado do Rio de 
Janeiro recebia em torno de dois salários mínimos.  

Entre o fardo e a glória, é em um contexto de discrepâncias que a categoria do 
professorado primário constrói sua identidade. De um lado a responsabilidade em 
formar os pequenos da nova geração e do outro o gradativo declínio de prestígio social 
em função da perda do poder aquisitivo. Some-se a isso a ideologia do Estado de 
Segurança Nacional que impunha prescrições e comportamentos.  Dado a esse campo 
de tensões, salienta-se a contribuição de Dubar (2005), ao discutir sobre os processos 
de socialização e de construção das identidades. Para o autor, há uma necessidade de 
interpretação do contexto e a trajetória pessoal socialmente construída. É nessa trama 
que cada um se define, sincronicamente, como protagonista de um sistema 
determinado e produto de uma trajetória específica. Todas as identidades são 
construções históricas e cada geração a constrói a partir das heranças de outras 
gerações e por meio das instituições que pelas quais os indivíduos passam e que 
contribuem para modificar, alerta o autor.  
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As instituições têm um papel preponderante no modo de construção de identidade, 
ratifica Xavier (2013). Para a autora, a construção da identidade é balizada a partir da 
relação com o trabalho, com emprego e com a formação, pois é nesse sentido que os 
indivíduos almejam conquistar reconhecimento profissional e, concomitantemente, 
participam na atribuição do status sociais a indivíduos e grupos. Assim, a construção 
da identidade profissional se estabelece também a partir dos vínculos institucionais e 
do reconhecimento dos pares.  

Lawn (2000), sinaliza que a identidade docente também é produzida através de 
leis, regulamentos, discursos, mídia, imprensa, enfim, das variadas formas de 
publicação dirigidas aos professores. O autor explica que a construção da identidade 
assume um aspecto de maleabilidade, capaz de incorporar facilmente projetos 
políticos em curso, produzidos com a finalidade de garantir o controle exercido pelo 
Estado sobre o agir e o fazer docente. Nesse sentido, as estratégias são diversas e 
podem variar em função do contexto que se fizerem necessárias.   

Para Xavier (2013), há que diferentes eixos de construção da identidade docente. 
Além dos aspectos acima mencionados, explica, é necessário também reconhecer a 
influência das associações sindicais e profissionais e dos projetos vigentes nas 
instituições de ensino. Para ela, a construção da identidade se desenvolve a partir de 
dois pilares: a identidade para si e a identidade construída pelos pares. Para além desse 
tipo de construção, que acontece no âmbito institucional, há ainda outras 
interferências que agem no sentido da construção da identidade. Corrobora, então, 
essa assertiva ao pesquisar em jornais de finais dos anos de 1970, período em que a 
categoria do professorado primário organizou-se e promoveu um importante e 
emblemático movimento grevista. As mobilizações dessa natureza interferem no 
sentido de imprimir identidade à categoria, sinaliza. 

Nesse sentido, o artigo trabalha com a concepção de que é na intercessão de 
variados condicionantes que se constrói a identidade docente da professora primária 
no final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970. Em função desses aspectos, para 
entendimento dessa identidade é necessário dialogar com variadas questões que estão 
postas nesse período, sejam elas do âmbito político, ideológico ou educacional.  

 
A LEGISLAÇÃO EM XEQUE: A INSTABILIDADE NA CARREIRA DA 
PROFESSORA PRIMÁRIA 

(...) para que, dirá alguém, gastar as melhores energias, o tempo, o saber, em 
uma obra que nem sequer tem as probabilidades de assegurar-me uma vida 
cômoda, sadia e descansada? (JORNAL SÍNTESE INFORMATIVA DA UPPE, 
MARÇO DE 1970) 

Ainda sobre o texto publicado no Síntese Informativa da UPPE, a epígrafe acima, 
em diálogo com as questões postas no final dos anos sessenta e início dos anos setenta 
para os professores primários, o trecho assume tons quase provocativos. Por outro 
lado, também pode ter sido a preocupação do autor sinalizar a fragilidade da carreira 
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do magistério. Aliás, a instabilidade profissional era uma questão em voga para a 
categoria, tanto para as professoras formadas pelas escolas oficiais do Estado da 
Guanabara, como para as professoras fluminenses e por normalistas de todo o Brasil.  

Lopes (2007) sinaliza que em 1968 a forma de ingresso nas escolas oficiais foi 
modificada. A partir desse ano, as professoras formadas pelas escolas oficiais não 
teriam ingresso automático nas escolas oficiais. Evidentemente, essa modificação 
significava novos rumos para a carreira docente do professorado, pois ao ingressar na 
Escola Normal a professoranda tinha uma carreira minimamente traçada e com essa 
mudança uma nova ordenação se estabeleceria.  

Essa possibilidade de ingresso automático foi garantida pela Constituição do 
Estado da Guanabara, promulgada em 27 de março de 1961. A Lei no artigo nº 50, 
estabelecia que a primeira investidura nos cargos de carreira e nos cargos isolados, 
deveriam ser ocupados por meio de concurso público, ressalvada a admissão de 
professoras de curso primário, habilitadas pelos institutos oficiais, mantidos pelo 
Estado. No artigo nº 59, reforçava a garantia sinalizando que o cargo de professor 
primário seria provido exclusivamente por professoras formadas em estabelecimentos 
oficiais do ensino normal mantidos pelo Estado da Guanabara. Também o artigo nº 
80, declarava o reconhecimento do direito ao ingresso automático no magistério 
primário oficial das alunas que concluíssem o curso normal nos estabelecimentos 
oficiais do Estado.  

O direito automático de ingresso foi motivo de polêmica no Estado da Guanabara, 
haja vista o desacordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 4024/61, que 
sinalizava nos artigos nºs 5,19 e 58 a expressa igualdade entre o ensino ministrado nos 
estabelecimentos de ensino público e nos de ensino privado. Por esse motivo, a 
Constituição do Estado da Guanabara de 14 de maio de 1967, alterou a redação relativa 
ao assunto, fixando no artigo nº 73 a seguinte redação: “equipare-se a concurso de 
provas e títulos a conclusão de curso regular de preparação de professôres de nível 
primário, mantido por institutos oficiais do Estado.” (CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DA GUANABARA, MAIO, 1967). Mas, a Lei Estadual nº 812 de 22 de junho de 1965, 
ainda vigente, mostrava desacordo ao afirmar no artigo nº 7 que não haveria distinção 
de direitos entre os estudos realizados nos estabelecimentos oficiais e os efetivados nos 
particulares, ressalvados o disposto na Constituição do Estado, no artigo nº 80, que 
firmava que o exercício do magistério primário nas escolas públicas era privativo dos 
diplomados por curso normal de ciclo colegial mantido pelo Estado. Somente a partir 
do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) é que a Constituição da Guanabara 
de 30 de outubro de 1969, modificou esses preceitos.  

A questão da perda de ingresso automático nas escolas oficiais foi motivo de 
desgaste e tensão para a categoria. Via imprensa, foram feitas discussões acaloradas. 
Abaixo o Jornal Diário de Notícias cobrava das autoridades guanabarinas:  

Conforme o DN divulgou amplamente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, 
todos os professôres primários terão que, agora, prestar concurso público, 
inclusive os formados do Instituto de Educação e das Escolas Normais da rêde 
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oficial. Esta notícia [...] estourou com uma bomba nos meios educacionais, uma 
vez que vem alterar tôda estrutura do Ensino Normal do Estado da Guanabara. 
A justeza da decisão não nos cabe discutir, uma vez que isso envolve uma série de 
implicações. De um lado estão as melhores normalistas que já prestaram um 
duro concurso de acesso às escolas oficiais e, de outro também milhares de jovens 
que cursam em estabelecimentos de ensino normal particulares. Entretanto, 
temos sido procurados por centenas de parentes que, desesperados, exigem uma 
palavra que venha esclarecer a situação ainda obscura. As perguntas que são 
dirigidas, encaminhamos ao Secretário de Educação, a única autoridade 
capacitada a respondê-las e que, acreditamos, o fará com urgência que o 
problema requer. As normalistas que cursam atualmente as escolas oficiais 
perderão o direito, já adquirido, de acesso automático aos quadros do Estado? 
As professoras estaduais, formadas pelos Institutos do Estado, deverão ser 
obrigadas a prestar nôvo concurso tendo em vista a Lei 812 considerada 
inconstitucional? Como se vê, o assunto é de proporções alarmantes e deve ser 
imediatamente esclarecido. Com a palavra o Secretário de Gonzaga Gama 
(JORNAL DIÁRIO DE NOTÍCIAS DE 02/03/1969). 

Nas edições posteriores não foi localizada nenhuma a resposta do Secretário, ainda 
que a imprensa continuasse a fazer cobranças. Certamente o silenciamento de 
Gonzaga Gama contribuiu para propagar a insegurança e a instabilidade na categoria. 
É somente no final de 1969 que a situação começa a ganhar novos contornos, ainda 
que permanecesse a instabilidade em relação ao destino profissional das recém 
formadas. O Decreto Estadual nº 3700 de 26 de janeiro de 1970, determinava que a 
Secretaria de Educação e Cultura contratasse professores formados pelas escolas 
normais oficiais do Estado no ano de 1969, sob o regime da legislação trabalhista, com 
contrato com validade até o final do ano letivo de 1970. Após esse período, a Secretaria 
deveria abrir concurso no qual seriam inscritas as professoras primárias contratadas.  

Mas, esse sentimento que dava tons a identidade do professor primário como um 
lugar frágil, não ficou restrito às professoras cariocas, o caráter de vulnerabilidade 
também acertou a categoria das professoras fluminenses. Na matéria intitulada 
“Magistério Primário busca definição sôbre o ingresso”, o Jornal O Fluminense, do 
final de junho de 1968, expunha a precariedade da profissão docente na capital 
fluminense.  A matéria sinalizava o descumprimento da efetivação das professoras 
primárias após realização de concurso público, que, diferentemente do que ocorria na 
Guanabara, era tradição mantida por todos governos. As professoras haviam sido 
nomeadas, mas não em caráter efetivo, mas na forma de contrato, como prestadoras 
de serviços para o Estado do Rio de Janeiro. O Governador Mattos Fontes119 havia 

                                                   
119 Geremias de Mattos Fontes foi Governador do Estado do Rio de Janeiro entre 1967-1971. José Pedro de Assis 
em estudo sobre o ex-governador afirma que ele participou do projeto desenvolvimentista do Governo Militar. A 
esse respeito ver: ASSIS, José Pedro. Autoritarismo e educação: contribuições do governo Geremias Fontes para 
o projeto educacional dos militares -1967 a 1971. Monografia de Conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato-
Sensu em História do Brasil. Programa de História do Brasil, UERJ, 2002.   
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firmado uma promessa com as profissionais de que seus contratos seriam renovados 
por mais dois anos, e que, após esse período, seriam efetivadas. Em função do 
desencontro de informações, foi aventada a hipótese de que o concurso não fosse 
suprimido pelo período estipulado pelo Governador, mas que, ao contrário, fosse 
antecipado. Esse procedimento também causou temor às professoras, pois 
acreditavam que seria necessário prestar novas provas, considerando ser um novo 
concurso.  

Para as normalistas de final de curso a situação era ainda mais vulnerável: caso 
fosse adotado o acordo feito pelo Governador, eliminaria a concorrência por três anos 
e se fosse feito o concurso ainda no ano de 1968, não poderiam prestar prova, pois 
ainda não teriam concluído a formação.  

As alunas do Instituto Ismael Coutinho 120  ganham destaque ao mostrar sua 
indignação com o descaso do governo para com a categoria:  

Gostamos do magistério, mas não temos condições nem para conservar um ideal 
(...). Se ficarmos à espera de vagas, morreremos de fome. (...) O magistério, vem 
sendo, dia-a-dia desvalorizado pelo próprio Govêrno que não oferece condições 
para seu exercício. Uma professôra é obrigada a lecionar em dois colégios no 
mínimo para poder sobreviver. Outro grande motivo de descrédito e desprestígio 
do magistério é, (...) a dificuldade e o sacrifício que representa exercê-lo (...). 
Além de ganhar pouco, a professôra muitas vezes é obrigada a adquirir, de seu 
bolso, lápis e cadernos para seus alunos. (JORNAL O FLUMINENSE, 7 E 8 DE 
JULHO DE 1968, p. 24). 

Na fala da aluna a publicação deixa de forma clara as palavras que pretende marcar 
a reportagem: ideal, fome, desvalorização, falta de condições de exercício, dupla 
jornada de trabalho, descrédito, desprestígio, sacrifício, baixo salário e a concepção de 
sacerdócio na profissão. Entre verbos e locuções, a reportagem expõe ao leitor que ser 
professora primária era o mesmo que estar condenado a uma vida de sacrifícios e 
infortúnios na profissão.  

                                                   
120 O Instituto de Educação Ismael Coutinho foi a primeira Escola Normal brasileira. A instituição foi erguida em 
Niterói, Rio de Janeiro, no ano de 1835.A criação do Curso Normal se deu em 1835, tendo como objetivo de 
formar professores para atuarem no magistério de ensino primário e era oferecido em cursos públicos de nível 
secundário (hoje Ensino Médio). A esse respeito ver: VILLELA, Heloisa. A primeira Escola Normal do Brasil. In: 
NUNES, Clarice.  (Org.). O passado sempre presente. São Paulo: Cortez, 1992. 
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Por outro lado, é interessante observar que a discussão sobre a expansão da rede 
escolar e a realização de concursos, que extinguiria práticas clientelistas121 é tratado 
de forma sutil pela reportagem. A ausência desse tipo de análise frente à questão, cede 
espaço para a matéria forjar a ideia de que o magistério primário é uma profissão em 
que o profissional já está derrotado antes de entrar no mercado de trabalho. Aliás, 
sinalizam que muitas declaram-se dispostas a desistir do magistério ao término do 
curso. Não há interesse em discutir o modo como os governos tratavam a educação 
primária durante a Ditadura Militar. Muito distante disso, o que interessa é moldar 
uma imagem de santa caridosa à professora primária a tocar na ferida que era a 
educação pública primária em finais dos anos sessenta e início dos anos de 1970122. No 
intuito de mostrar credibilidade e não aleatoriamente, a publicação escolhe alunas de 
uma respeitada instituição de formação de professores e dá centralidade às falas na 
reportagem.  

Um outro lado da moeda, que tem relação estreita com a legislação e também 
aponta para o descaso do Governo Militar, haja vista a incoerência e a permanência no 
modo de formação de profissionais para atuar no ensino, são as discrepâncias no modo 
como a jovem se tornava habilitada para trabalhar com a educação primária. A 
primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – Lei 4024/61, trouxe poucas modificações 
para o Curso Normal, pois ela revalidou o papel dos Institutos de Educação e manteve 
a ambivalência histórica: a escola normal de grau ginasial (regente de ensino primário) 
e de grau colegial (professor primário), permanecendo assim a antiga organização 
proposta pela Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto- Lei nº 8530, de 02/01/1946). 
Então, a primeira LBD, legitimava o que estava proposto desde 1946, ou seja, que o 
curso teria duas categorias: o primeiro, com duração de 4 anos, formava regentes para 
o ensino primário em instituições denominadas Escolas Normais Regionais e o 

                                                   
121 As práticas clientelistas fizeram parte da história fluminense, como foi o caso do Governo do Interventor 
Federal Ernani Amaral Peixoto (1937-1995). Raquel Souza de Barros em texto intitulado “ O emaranhado político 
amaralista e o alastramento da educação rural fluminense”, afirma que: “ Ao apoderar-se do patamar de chefe de 
Estado, o desconhecido Amaral Peixoto teve que cativar a população fluminense por um meio capaz de seduzi-la e 
entusiasmá-la após quatro interventorias frustradas. Assim, o comandante federal viu a necessidade de fazer-se 
presente nos municípios para conhecer seu “império” e os alicerces de seu governo – os líderes políticos e homens 
interioranos com grande capacidade de convencimento e negociação. Em pequenas comitivas eram realizadas 
visitas às regiões interioranas nas quais se teciam as primeiras estratégias relacionais com chefes políticos que 
posteriormente desencadeavam as práticas clientelistas incutidas do compartilhamento mútuo de valores, 
ambições, objetivos, interesses econômicos e relações de parentesco ou paternalistas. (p. 998). Lia Faria (2011), 
ao discutir o contexto de implantação do I Programa Estadual de Educação (I PEE- 1983/1987), sinaliza as 
dificuldades de implantação do programa em função de políticas clientelistas da política fluminense. A esse 
respeito ver: FARIA, Lia. “Chaguismo e Brizolismo: territorialidades políticas da escola fluminense”. Rio de 
Janeiro: FAPERJ/Quartet, 2011.  
122 Germano (2011) sinaliza que a política educacional pós 1964 é marcada por um mecanismo de exclusão social 
dos menos favorecidos da escola. O autor alerta que em 1984, ao final do Regime Militar, 60,6% da população 
economicamente produtiva estava numa faixa que compreende os que nunca haviam frequentado e os que, no 
máximo, haviam concluído o ensino primário. Desse modo, a força de trabalho no Brasil era analfabeta. Esse 
processo, alerta, resultou em desqualificar e deteriorar o ensino público, mais especificamente os segmentos de 1º 
e 2º graus, transformando a educação em mercadoria de alto custo.  
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segundo, de duração de três anos, formaria professoras primárias nas Escolas Normais 
e nos Institutos de Educação (VICENTINI e LUGLI, 2009).  

As escolas normais regionais eram uma “versão mais popular do curso normal”, 
explica Nunes (2002). Esse modelo educacional proliferou-se pelos estados 
brasileiros. No final da década de 1960, somente quatro estados brasileiros não as 
possuíam: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Guanabara (op.cit). Em 
território nacional, de um lado existia o curso das escolas regionais que formavam 
regentes do ensino primário e do outro as instituições oficiais que formavam as 
professoras primárias.  

Passando ao largo de uma suposta nobreza, como proposto nas páginas do Jornal 
Síntese Informativa da UPPE, mas, ao contrário, expondo as fragilidades da categoria, 
é na década de 1960 e início da década de 1970, antes da efetivação da Lei 5692/71, 
que a categoria do magistério primário modela sua identidade forjada por uma 
imprensa que matiza a figura da professora primária como desafortunada, deixando 
de lado a real discussão sobre a fragilidade da educação durante o Regime Militar.  A 
instabilidade e a insegurança também são verificadas tanto na forma de ingresso, 
como pela efetivação de concursos públicos. Outro aspecto é a dicotomia entre a 
professora formada pelas escolas regionais e as formadas pelas Escolas Normais e 
Institutos de Educação, pois também expõe uma vulnerabilidade, que evidencia uma 
formação partida, com destino certo para as regiões do país. Nessa lógica, na região 
sudeste são formados professores primários, com uma formação mais erudita, 
enquanto para os demais estados brasileiros, a formação dos regentes do ensino 
primário, que é uma versão empobrecida da formação anterior, é satisfatória. Esse 
contexto permite que se instale um emaranhado de questões que colocam em xeque 
tanto a formação, como o exercício da profissão da professora primária.  

 

SER PROFESSORA PRIMÁRIA: OUTRAS POSSIBILIDADES 

Há uma confluência de fatos que colocam em evidência a fragilidade da carreira 
do magistério primário no final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970, 
especialmente. Para professoras primárias da Guanabara a mudança da perda da 
garantia de ingresso automático é uma questão que faz apontar para outras direções, 
pois ser aprovada na Escola Normal já não era garantia de um futuro emprego nas 
escolas oficias. A jovem já sabia que, além do concurso para ingresso na escola, mais 
adiante, ela também teria que buscar aprovação no concurso para ingresso no quadro 
oficial.  

Para as professoras fluminenses, a incerteza em relação à efetivação no quadro do 
magistério público também trouxe instabilidade, pois não havia garantias de que 
seriam efetivadas. Essa  instabilidade se propagou, colocando a categoria em alerta, 
inclusive as normalistas que ainda estavam em formação.  

A distinção entre a professora formada pelos Institutos de Educação e pelas escolas 
normais e as formadas pelas escolas regionais, mas ambas habilitadas para a mesma 
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função, também é uma questão controversa para a categoria. Essa diferenciação expõe 
a fragilidade que se instalou no curso de formação de professores e no exercício 
docente.   

Concomitantemente a esse quadro, nos periódicos da época, como é o caso do 
anúncio encontrado nos classificados do Jornal Diário de Notícias, aparecem 
discretos anúncios dirigidos às professoras primárias e outros publicados pelas 
mesmas: “Oferecemos uma oportunidade de dobrar seus rendimentos em serviço 
compatível com a profissão” (JORNAL DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 21/09/1969). É 
também possível ler “Professôras (es) de escolas públicas ou particulares (c/ ou s/ 
registro no MEC). Horário livre. Trabalho de promoção de relações públicas. Serviço 
fácil e agradável. NCr$ 800,00 mensais” (JORNAL DIÁRIO DE  NOTÍCIAS, 
12/10/1969). Já em outro anúncio uma professora vende seu trabalho: “Professora 
primária recupera alunos fracos do primário ao colegial” (JORNAL DIÁRIO DE 
NOTÍCIAS, 08/08/1969).  

Inicialmente, pelas análises nos classificados, verificou-se uma ausência de 
anúncios de escolas particulares recrutando professoras primárias, o que se nota são 
classificados de professoras oferecendo seus serviços. Interessante também observar 
que há um destaque pela especialização da professora, isso é primária. Ao lado das 
demais disciplinas, tais como Francês e Matemática, a palavra “primário” ganha 
destaque: “PRIMÁRIO - Matemática, Linguagem, Estudos Sociais e Naturais.”. 
(JORNAL DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 13/10/1969). Remetendo assim a ideia de que a 
especialização no primário, tais como as demais áreas de atuação, era uma formação 
que requeria preparo.  

Por um outro lado, é também nesse período que a centralidade da função da 
professora primária assume outros aspectos. Na edição de 1º de março de 1970, o 
Jornal do Brasil123, no suplemento intitulado Revista de Domingo, o jornal apresenta 
uma matéria sobre o retorno às aulas. Entre uma reportagem que reúne psicóloga, 
orientadora educacional, pais e professora, com a intenção de criar um cenário de sala 
de aula da educação primária, há uma foto grande de uma mulher jovem, branca, 
usando um vestido de cor clara e de tamanho mediano. Sentada à carteira que a 

                                                   
123 Ferreira e Sousa (2014) em análise sobre o Jornal do Brasil, afirmam que a primeira 

grande mudança empreendida no periódico ocorreu em 1949, quando o advogado Manoel 
Francisco do Nascimento Brito assumiu a função de consultor jurídico do Jornal do Brasil e 
da Rádio Jornal do Brasil. O JB, afirmam, diferentemente da maioria dos jornais da época, não 
se influenciou por partidos políticos, tentaram se distanciar dos mesmos, adotando uma posição 
isenta em relação aos acontecimentos mais alarmantes que mobilizaram a sociedade. Para as 
autoras, essa estratégia deu a ao periódico uma enorme credibilidade, que passou então a ser 
considerado pela elite mundial. O jornal era um órgão católico, liberal-conservador, 
constitucional e defensor da iniciativa privada, finalizam as autoras.  Nesse sentido, a 
propaganda exposta no periódico corrobora o que é apontado pelas autoras.  
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suposta professora se apoia, está uma menina, branca, de uniforme, usando sapato de 
verniz branco e meias brancas. A idade presumida da criança é em torno de sete anos. 
Assim, a representação parece tratar de uma professora primária e de uma aluna desse 
mesmo segmento.  

Dando continuidade à matéria, a reportagem que segue com o enunciando 
“Professôra também é estilo”. Nessa parte, o editor expõe uma sequência de fotos de 
mulheres jovens, que representam as professoras, e crianças, todas do sexo feminino, 
que simulam as alunas. Harmoniosamente professoras e alunas expõem o cotidiano 
da escola. Complementando as imagens, o texto anuncia:  

“Na sala, umas 35 carteiras, a mesa grande da professôra, o quadro-negro 
brilhando de limpeza, o apagador, uma caixa de giz branco e colorido, chão 
encerado, tudo arrumado. Chegou a hora de voltar às aulas.(...) Para as crianças 
o problema de roupa praticamente não existe, já que a maioria dos colégios adota 
uniforme. Mas as professoras nem sempre têm (...). A solução é partir para 
vestidos práticos e simples, dentro do estilo chemiser124, ou para conjuntos de saia 
e blusa na base do tergal, gabardine e jérsei, laise ou algodão. (...) No dia-a-dia 
de ensino a professora deve se conscientizar da necessidade de atualização do 
aluno, planejando aulas que integrem na comunidade que vive (...)No Rio, um 
colégio que segue essa orientação é o São Paulo. Funcionando desde 1922, tem 
cerca de mil alunas (...). Numa das 35 salas de aula de frente para o mar, onde 
as futuras professôras se preparam no curso normal” (JORNAL DO BRASIL, 1º 
DE MARÇO DE 1970).  

Mais do que uma forma de vender um estilo, a reportagem tem a clara intenção de 
vincular a imagem da professora jovem, branca, bem vestida, feliz com a sua função 
ao colégio que é mencionado na publicação, que é uma instituição privada e religiosa. 
Concordando com Bencostta (2011), ao sinalizar que a fotografia é também uma 
interpretação do real, considero que a fotografia seja um indício sobre a realidade. A 
análise, por outro lado, não pode considerar apenas o material iconográfico, é 
necessária uma compreensão sobre o contexto de construção dessa materialidade.  

Não há uma escolha aleatória na forma de escrever, ao contrário, há uma 
intencionalidade (LE GOFF, 1984). A matéria publicada, em contraste com a 
deterioração da escola pública, tem o sentido de imprimir suntuosidade ao magistério 
primário na escola privada. Fosse professoranda ou professora, havia glamour em 
estudar ou trabalhar “em uma escola com vista para o mar”, como sinaliza o trecho do 
jornal. Na verdade, ainda que esteja vinculado a um grupo, isto é, a professora 
primária de classe média, o anúncio dá pistas sobre a possiblidade em ser uma 
professora moldada de estilo e funcionária da rede privada. Garantida de investimento 

                                                   
124 Peça do vestuário feminino que caracteriza-se em um vestido, no entanto, com formato de uma camisa 
comprida. Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/chemise/ 
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público, a escola privada investia em propaganda, forjando a concepção da 
superioridade do ensino privado. 

Investigar a identidade do professorado primário em finais dos anos de 1960 e 
início dos anos de 1970, é entender que tanto o movimento que empurrou professoras 
primárias para outras áreas de trabalho e a pressão da imprensa em forjar um estilo 
de professora primária, é permeado por contexto de interesses econômicos que abrem 
espaço para o capital privado em detrimento das instituições públicas, prática que 
marca o período da Ditadura Militar.  

Germano (2011), sinaliza que, a nível do discurso e da propaganda, havia 
preocupação do Governo Militar em relação à educação. Mas, a escassez de verbas para 
a educação pública era evidente, pois o montante de recursos estava diretamente 
vinculado a instituições de acumulação de capital. Essa prática de divisão de recursos 
aponta para o sentido real de privatização do ensino, pondera o autor. Nesse sentido, 
o Regime se descompromete com a educação pública e gratuita, transformando a 
educação em um negócio rendoso e subsidiado pelo Estado. A iniciativa privada ganha 
espaço e sem financiamentos, a escola pública se deteriora.  

Partindo do pressuposto de que as fotografias são uma possibilidade de 
compreensão da realidade e que as publicações na imprensa são rastros, pegadas e 
vestígios que contribuem no sentido de captar infimamente as questões postas para a 
categoria do magistério primário, acredito que as possibilidades de trabalho se 
ramificam em função da falta de trabalho existente para professoras primárias. Não 
havia investimento no setor público que garantisse a entrada de todas as formandas 
na escola pública, assim é preciso buscar outras alternativas, fossem ela em escolas da 
rede privada ou em outros setores de trabalho.  

 
CONCLUINDO, QUAL A NOBREZA DO MAGISTÉRIO, AFINAL? 

Mas, qual seria então, como na matéria do Jornal Síntese Informativa da UPPE, 
a nobreza do magistério? Recorrendo à matéria publicada no periódico, compreender 
essa questão foi uma possibilidade de investigar que grupo era esse que precisava ser 
lembrado sobre o seu trabalho por meio de adjetivos que iam do estímulo ao 
depreciativo. Frente à questão da identidade destaco dois pontos: o primeiro é que 
existe uma maleabilidade na construção da identidade, que tem relação direta com leis 
e decretos, instituídos pelo Estado como forma de controle da categoria docente. O 
grupo se percebe e se identifica através dos documentos oficiais que chegam às 
instituições de ensino e são destinadas aos professores. O segundo ponto se refere à 
crença de que a identidade docente se constrói em diversos contextos, sejam leis, a 
imprensa ou lutas da classe. Com isso, o modo como propagandas, notícias, festejos, 
enfim o modo de tratamento dos temas sobre os professores, e como esses são 
vinculadas, têm uma interferência direta na construção da identidade da categoria.  

 Dialogando com esses pressupostos, defendo a ideia de que a identidade da 
professora primária tanto guanabarina, como as fluminenses, e as de o todo Brasil, no 
período estudado, têm forte relação com os seguintes aspectos: a) O medo instituído 
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pelo Governo  Militar, através do Estado de Segurança Nacional; b) Com a fragilidade 
da educação pública, isto é, pela escassez de trabalho docente nas escolas oficiais; c) 
Na redenção da escola privada, com garantias de investimentos do recursos do 
governo; d) Na mudança na legislação;  e)  Na existência de categorias para o mesmo 
tipo de exercício profissional. Essas questões contribuíram no sentido forjar uma 
imagem de derrota e descrença no exercício da profissão. Se nas décadas de 1940 e 
1950 existia a concepção de que a docência no ensino primário fazia da professora um 
“ser especial”, em finais da década de 1960 e início da década de 1970, há uma 
identidade de insucesso e incredibilidade na profissão. A superioridade da profissão 
das décadas anteriores foi gradativamente entregue às mãos do ensino privado.  

Por outro lado, considerando o pano de fundo do período de publicação da matéria 
e o interesse de permanência de funcionamento da UPPE, acredito que não houvesse 
outros modos de forjar uma identidade, se não o de vincular docência no ensino 
primário e sacerdócio. Certamente, essa foi uma estratégia dos editores do periódico, 
e da instituição, para fugir dos debates reais da categoria. Evidentemente, esse 
distanciamento trouxe a possibilidade de os manter distantes das perseguições do 
Governo Militar. Mas, sem hesitação, é possível afirmar que publicações da mesma 
linha das que escreve o Prof. Silas sobre o magistério, contribuíram no sentido de 
moldar a identidade da professora primária fincada na crença de que a nobreza do 
magistério primário consistia em ser um lugar de martírio, sacrifício e entrega para 
uma suposta redenção.  

Mas, por outro lado, expandindo o campo de análise e ainda dialogando com a 
matéria publicada no Jornal Síntese Informativa da UPPE, há que se indagar: há 
outros jornais que são dedicados a professores primários e têm um movimento de 
resistência? Há outros autores que acreditam em um outro modelo de nobreza do 
magistério? Há alguma outra identidade forjada para os professores primários 
durante o período estudado? Por enquanto não há respostas para essas questões, elas 
estão à espera de novas pesquisas e outras discussões.  
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RESUMO  

Esse texto trata da circulação do professor Gerhard Schmidt e do Método Natural 
Austríaco no Brasil, nas décadas de 1950 e 1970. O estudo foi desenvolvido segundo os 
procedimentos metodológicos da pesquisa histórica, utilizando fontes documentais 
obtidas em diferentes acervos. O corpus documental é composto por fontes de 
natureza diversa como jornais, fotografias, planos de ensino, manuais e livros. Foi 
imprescindível realizar o cruzamento dessas fontes, a fim de escrever uma narrativa 
histórica plausível para o tempo e contexto estudado. Vários questionamentos 
motivaram a realização deste estudo, entre eles: Como o Método foi desenvolvido na 
Áustria? Como circulou no Brasil? Qual representação de Educação Física estava 
incutida nesse “novo modelo” de ensino? As fontes convergem na afirmativa de que o 
método natural foi sistematizado por Margareth Streicher e Karl Gaulhofer, entre 1919 
e 1931. A compreensão sobre a presença e apropriação desse Método no Brasil precisa 
ser ampliada e, com o intuito de contribuir com a escrita dessa história, nos 
propusemos investigar sua circulação e do professor Gerhard no Brasil entre os anos 
de 1950 e 1970. 
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Gerhard Schmidt, formação docente, métodos de ensino 
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1. INTRODUÇÃO 

Nesse texto discorremos sobre a circulação do professor austríaco Gerhard 
Schmidt e do Método Natural Austríaco no Brasil, nas décadas de 1950 e 1970. Esse 
estudo foi desenvolvido segundo os procedimentos metodológicos da pesquisa 
histórica, utilizando fontes obtidas, sobretudo, no acervo do Centro de Memória da 
Educação Física, do Esporte e do Lazer (CEMEF), na Hemeroteca Pública Estadual 
Luiz de Bessa, ambos em Belo Horizonte; no acervo do PROTEORIA, na Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES) e na Biblioteca do curso de Educação Física da 
Universidade de São Paulo (USP). O corpus documental desse estudo é composto por 
fontes diversas como relatos orais, planos de ensino, provas de concursos públicos, 
jornais, fotografias, filmes, livros, manuais, periódicos, planejamentos de aulas, etc.. 
Foi imprescindível realizar o cruzamento das fontes, a fim escrever uma narrativa 
histórica plausível para o tempo e contexto estudado. Vários questionamentos 
motivaram a realização deste estudo, entre eles: Como o Método foi desenvolvido na 
Áustria? Em quais circunstâncias? Como se deu a circulação do Método Natural 
Austríaco no Brasil? Quais sujeitos participaram desse processo? Qual representação 
de Educação Física estava incutida nesse “novo” método de ensino?  

A constituição da disciplina Educação Física no Brasil se consolidou a partir de 
contribuições pedagógicas, científicas e metodológicas de diversos países. Sua 
legitimação decorreu da confluência de representações sobre esse saber, oriundas de 
diversas instituições: militar, médica, esportiva, religiosa, pedagógica. Em Belo 
Horizonte, essa influência é percebida nas várias estratégias de consolidação e 
divulgação da Educação Física, tal como a realização de um conjunto de cursos de 
aperfeiçoamento denominado “Jornadas Internacionais de Educação Física”, de 1957 
a 1962 (Lima, 2012). A finalidade desta iniciativa era possibilitar o conhecimento dos 
“mais modernos conceitos e métodos” produzidos para a Educação Física em 
diferentes nações, visando o aprimoramento docente 125 . Ao analisar as fontes 
referentes a esse conjunto de cursos foi possível identificar projetos que modelaram 
pedagogicamente a Educação Física em Belo Horizonte, conhecer as entidades 
organizadoras das Jornadas e as ações daí decorrentes (Lima & Linhales, 2014). A 
participação de professores estrangeiros foi anunciada com muito entusiasmo pelos 
jornais locais e também relembrada pelos participantes. Auguste Listello (França), 
Gino Poiani (Itália), Raul Blanco (Uruguai), Ivan Varga (Yugoslávia), Dorle Drewke Kuck 
(Alemanha), Gerhard Schmidt (Áustria), entre outros, foram citados. Após a 
categorização e análise dessas fontes apontamos o professor Gerhard como o 
convidado cuja participação foi mais destacada. Assim, perspectivou-se a 

                                                   
125 Jornal Educação Física (1957, out.). Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 1. Fundo Institucional. Acervo do CEMEF.  
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potencialidade de uma pesquisa126 direcionada a compreender mais sobre o professor 
austríaco e o “método revolucionário de educação física” que ele veio ensinar127.   

  

2. O MÉTODO NATURAL AUSTRÍACO 

Fontes como o texto de Jean Amsler (1957)128 e os livros de Alfredo G. Faria Junior 
(1969) e Jair J. Ramos (1970) apresentam relatos sobre as condições de produção do 
Método na Áustria e em alguns momentos parecem confundir a trajetória da Educação 
Física austríaca com a do Método. Consideram Margareth Streicher e Karl Gaulhofer 
como os “reformadores” da organização do ensino de Educação Física, que teria 
começado ainda no século XVIII, com a criação da Academia Teresiana, em Viena, na 
Áustria. A citação do protagonismo de Streicher e Gaulhofer no processo de 
sistematização e aplicação do Método Natural no país europeu é uma constante nas 
diversas fontes desse estudo. 

Segundo Amsler (1957, p. 49) os “reformadores” definiram educação física escolar 
como “todo exercício do corpo regulado por princípios pedagógicos no qual o corpo é 
o ponto de aplicação e o resultado, o homem total”. E apresentaram quatro tipos de 
exercício: I – exercícios de compensação, objetiva suprimir ou atenuar defeitos da 
estrutura corporal; II – exercícios formativos, por meio dos quais deve ser obtida a 
melhor forma do movimento e da atitude; III – exercícios de performance, 
aprimoramento da execução; IV – exercícios de movimento artístico, ocupa-se com a 
estética. Na lista de exemplos encontram-se movimentos: cotidianos (respirar, andar, 
sentar...), esportivos, de base (correr, saltar, trepar...), acrobáticos, rítmicos, de dança 
(Amsler, 1957).  

Todavia a elaboração do sistema foi paralisada no início da década de 1930 quando  
Gaulhofer mudou-se para Holanda. Nesse país participou da reelaboração do ensino e 
da aplicação do Método Natural Austríaco na organização do ensino da Educação 
Física. Em 1932 tornou-se diretor da Academia de Educação Física, em Amsterdã. 
Ainda na Holanda, Karl falece em 1941129, deixando sua obra inacabada nas mãos de 
Streicher (Ramos, 1970). Marinho (n.d), Amsler (1957) e Faria Junior (1969) afirmam 
que Streicher e Gaulhofer idealizaram o Método sob o que denominaram “influências 
alienígenas”. Para Amsler (1957, p.45) desejavam ocultar a influência de Guts Muths, 

                                                   
126 Pesquisa que foi financiada pela FAPEMIG (Edital 07/2014/PIBIC/UEMG/FAPEMIG) e realizada no período 
de março de 2015 a fevereiro de 2016, sob a coordenação da professora Cássia Danielle Monteiro Dias Lima.  

127 Jornal Educação Física(1957, out). Belo Horizonte,v. 1, n. 1, p. 7. Acervo do CEMEF. Fundo Institucional. 

128 Boletim Educação Física (1957, dez). A doutrina austríaca de Educação Física. Boletim de Educação Física. 
Ano VI,  n. 15. Acervo do CEMEF. Acervo Pessoal. 

129 Assim a hipótese referenciada no Brasil de que o professor Gerhard Schmidt foi assistente de Karl Gaulhofer e 
enviado por ele ao país, pode ser questionada (Soares, 1997; Taffarel & Escobar, n.d; Lima, 2012). É pouco 
provável que Schmidt tenha se encontrado com Gaulhofer, uma vez que esse falece em 1941, na Holanda, e o 
primeiro tenha nascido em 1933, na Áustria, e só iniciado seus estudos em 1951, na Universidade de Viena.  



 

 
 

7 

pois ele “não podia ser oficialmente aceito em um estado herdado diretamente da 
Idade Media, nem em uma Europa onde os nacionalismos seviciavam com furor 
elementar”. Ramos (1970) apresenta outro argumento para o afastamento das 
“orientações doutrinárias alemãs”  baseado na afirmação de serem os exercícios 
violentos, sem fundamentação “biopsicológica” e impregnados de “espírito militar” – 
“Os excelentes princípios de Pestalozzi não eram levados na linha de conta” (Ramos, 
1970, p. 16). Contudo, Amsler (1957) aponta que o Método foi influenciado pelos 
pensamentos de Jahn e Spiess, nomes importantes na constituição do Método Alemão. 
Compreender melhor as bases teóricas e metodólogicas que influenciaram e 
sustetaram o Método Natural Austríaco é um desafio que deverá ser enfrentado na 
continuidade dessa pesquisa130.  

Jair Ramos (1970) alega que o Método foi idealizado em contraposição a “escola 
tradicional” e seguindo alguns princípios da escola ativa131. Afirma que o governo 
absolutista da Áustria, no século XIX, “esmagava todo individualismo e criava 
dificuldades na implementação de novas doutrinas educacionais, pouco se esforçando 
para sair da antiga tradição, presa e dominada pelos fatores político-sociais” (1970, p. 
13). Nessa obra Ramos, ainda, elenca várias críticas à educação física tradicional e 
apresenta propostas da “nova” doutrina que, segundo ele, foram idealizadas por 
Gaulhofer e Streicher.  

A anexação da Áustria pela Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, e 
adoção do Anschluss132, em 1938, determinou a abolição da autonomia austríaca e a 
adesão forçada ao nacional socialismo. A educação física, também sofreu imposições 
do Terceiro Reich, dando lugar ao sistema Neuendorf133, que tinha como objetivo 
formar homens para a guerra (Amsler, 1957). 

                                                   
130 O acesso aos trabalhos originais de Margareth Streicher e Karl Gaulhofer, como os livros “Grundzüge des 
österr Volksschulturnens” (1922), “Natürliches Turnen”, 1º ao 3º volumes (1930, 1931, 1941) e as obras de Burger 
e Groll, Leibeserziehung (1949) e Leibesübung und Leibeserziehung (1951) será imprescindível para essa 
compreensão. Além de estudos contemporâneos sobre o Método como o livro “Das Natuerliche Turnen im 
kontext der reformpaedagogik” de autoria de Ellen-Gesine Weller ( 2008). 

131 Na perspectiva da escola ativa a organização curricular orientava-se  no sentido de compreender e considerar 
os interesses e experiências dos alunos. Ver Lourenço Filho (1974). Introdução aos estudos da Escola Nova. SP: 
Melhoramentos.  

132 "Anschluss", ou "Österreichs Anschluss", foi a ocupação e anexação da Áustria pela Alemanha, em 12 de Março 
de 1938. Uma união entre a Alemanha e a Áustria tinha sido proibida nos termos do Tratado de Versalhes. Entre 
1933 e 1935, a Áustria foi protegida contra qualquer intimidação Alemã pela Itália. Todavia em 1936, a Alemanha 
e a Itália formaram uma aliança amigável e no final de 1936, Mussolini retira o seu apoio à Áustria. A "Anschluss" 
foi um dos importantes passos de Adolf Hitler para a criação do Grande Reich Alemão. Somente em 1955 é que a 
Áustria recuperou sua total soberania. Disponível em 
http://www.germanyonstamps.iblogger.org/Historias/anschluss.html?ckattempt=1.  Acessado em 14 de fevereiro 
de 2016, às 13:34h.  

133 No Neuendorf há a aglutinação de todos os exercícios a quatro grupos de finalidades: fim higiênico, fim 
voluntário, fim social e fim vital. O regulamento alemão de 1937, relativo à Educação Física nas escolas de 
meninos, dizia: ‘a educação física deve conduzir o escolar pela maturidade do corpo e da performance à 
maturidade militar’” (Amsler, 1957, p. 52). 
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Após a queda do nacional socialismo o sistema de Gaulhofer é retomado por 
Eduard Wolfgang Burger e Hans Groll, nomeados nas fontes de “os continuadores” 
(Amsler, 1957; Graeml, 1971; Ramos, 1970). Segundo Jean Amsler (1957) Burger e 
Groll afirmam que “a doutrina austríaca” originou-se da fusão de variadas tendências: 
do turnen alemão de Jahn, da ginástica sueca com seus exercícios formativos; dos 
exercícios de coordenação de gestos e de rítmica (Bode); dos movimentos de jogos e 
esportes de origem inglesa; do movimento da juventude ao ar livre (week-end). “Os 
continuadores” mativeram a divisão de movimentos presentes nos estudos de 
Streicher e Gaulhofer, entretanto estabeleceram entre eles uma hierarquia: “uma 
relação recíproca intensa une a Eumorfia à Performance, às quais a Estética do 
movimento e a Compensação se subordinam” (Amsler, 1957, p. 55). 

O plano de aula sugerido no Método era estruturado em quatro partes: 1ª) 
Introdução - constituída por exercícios de aquecimento ou vivificantes; 2ª) 
Formação corporal e educação de movimentos (ou escola de postura e 
movimentos) - parte do trabalho muscular que se apresenta em forma de jogos, 
trabalhos em grupos, duplas ou individuais, utilizando ou não de aparelhos; 3ª) 
Performance ou habilidades artísticas - momento mais importante da aula, 
também chamada de “exercícios de habilidades e aplicação desportiva”, em que o 
aluno tem a oportunidade de demonstrar suas aptidões e habilidades de sua predileção 
através de exercícios variados que o leve a pensar, criar e se expressar; 4ª) Volta à 
calma – encerramento agradável da aula, permitindo que o aluno se acalme física e 
espiritualmente através de jogos e brinquedos calmos, oportunidade para educar os 
sentidos, momento em que o professor pode educar moralmente seus alunos por meio 
das pequenas palestras (Amsler, 1957; Schmidt, 1965, Graeml, 1971; Inezil, n.d, Faria 
Junior, 1972). O plano de aula deveria ser preparado previamente, ter continuidade e 
progressão e não deveria ser rígido e inalterável (Schmidt, 1965, Graeml, 1971).  

Segundo Graeml (1971) a flexibilidade do plano que permitia adaptá-lo a qualquer 
realidade, auxiliou na divulgação e apropriação do Método na Europa e na America 
Latina. Aponta que no Brasil sua circulação foi também acentuada por meio dos cursos 
de aperfeiçoamento realizados em algumas cidades brasileiras. 

3. A CIRCULAÇÃO DO MÉTODO NO BRASIL 

Vários artigos, alguns livros e um manual foram localizados e analisados nessa 
pesquisa. Entre os periódicos destaca-se a Revista da APEF-SP, O Boletim Educação 
Física e a Revista Esporte e Educação.  

Foi possível localizar o livro “Gimnasia natural y recreación” de autoria de Gerhard 
Schmidt, publicado em 1965, em espanhol134. Encontramos um manual produzido em 
1971, no Paraná, pelo professor Eraldo Mário Graeml denominado “Método Natural 
Austríaco”, que trás uma coleção de quatrocentos exercícios catalogados de acordo 

                                                   
134 Essa obra foi traduzida por Susana Weinrath com o apoio do professor argentino Ramon Muros e encontrada 
no acervo do professor Antônio Boaventura da Silva na UNICAMP. Todavia, também foi localizado como 
bibliografia corrente das bibliotecas da UFES e da USP.  
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com as quatro partes da aula preconizada pelo Método. Vale citar que os exercícios 
sugeridos pelo autor possuem grande semelhança com os propostos por Schmidt em 
sua obra, em 1965.  

No acervo do CEMEF localizou-se o livro do major Jair Jordão Ramos “Ginástica 
Escolar Austríaca”, de 1970, considerado por nós, até o momento, a obra mais 
completa sobre o tema que tivemos acesso. Temos, ainda, o livro do professor Alfredo 
Gomes Faria Junior (1969) “Introdução à didática de educação física”, que na Unidade 
VI “Método e Ciclo Docente”, discorre sobre o referido Método. Outro livro que nos 
auxiliou na busca por novas fontes foi o “Sistemas e Métodos”, de Inezil Penna 
Marinho (n.d).  

Podemos notar certas similaridades e algumas singularidades nessas publicações. 
É recorrente: a citação “segundo método idealizado por Gaulhofer e Streicher”; a 
divisão da aula em quatro partes e os objetivos de cada uma delas; os desenhos 
indicando como realizar os exercícios; a defesa da naturalidade do movimento; entre 
outras. Entretanto, nos artigos “Ginástica e danças folclóricas austríacas”, de Gerhard 
Schmidt (Schmidt, 1958) e “Entenda o Método Natural Austríaco. Aqui, como ele é”, 
sem autoria, publicado na Revista Esporte e Educação (Anônimo, 1971), são 
apresentadas três partes distintas para uma aula. Percebe-se que ocorreu a fusão das 
partes 2 e 3 na parte II que foi denominada “principal”, nenhuma outra alteração foi 
observada: nem nos objetivos, nem nos tempos, nem nas especificações. Outro ponto 
curioso foi observado nos livros de Ramos (1971) e de Faria Junior (1969), ao 
escreverem sobre o “histórico” da criação do Método parecem se apropriar de forma 
literal dos argumentos de Jean Amsler135 desenvolvidos no artigo denominado “A 
Doutrina Austríaca de Educação Física”, publicado no Boletim Educação Física, em 
1958. 

Encontramos fontes que indicam a realização de cursos sobre o tema sob a 
responsabilidade de professores que tiveram contato com o austríaco nos cursos de 
aperfeiçoamento como Fernando Campos Furtado (Lima, 2012), Hanz Prochownik 
(Ramos, 1970), Antônio Boaventura (Boaventura, 1958) e Ivan Varga  (Varga, 1958).  

O método também é encontrado em “planos de aulas” de professores como Alfredo 
Faria Júnior (Faria Junior, 2012), Jayr Jordão Ramos, Jacinto Targa e o já citado Hanz 
Prochownik (Marinho, n.d) e todas estas informações nos indagam sobre sua 
circulação e apropriação na prática docente na Educação Física brasileira.  

Várias fontes e referências consultadas apontam Gerhard como o responsável pela 
introdução e circulação do método no Brasil (Schmidt, 1965; Faria Junior, 1972; 
Soares, 2001; Martinez, 2002, Taffarel & Escolbar, s/d, Furtado, 2011; Rolim, 2011). 
Todavia é importante pontuar que no manual do professor Eraldo Mário Graeml 
(1970) e no texto escrito pelo alemão Jean Amsler (1957) o nome de Gerhard Schmidt 

                                                   
135 Chamado de Agregado Alemão, Jean Amsler participou de um seminário organizado pela Direção de Educação 
Física, em 1957, no Rio de Janeiro, sobre metodologia da Educação Física e Desportos. Deste seminário, em que 
versou sobre a doutrina austríaca, originou-se o texto publicado no Boletim de Educação Física, nº 20, 1957. 
Disponível: http://www.atlasesportebrasil.org.br/textos/286.pdf. Acesso: 06 de agosto de 2015. 
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não foi citado. Ainda não é possível dizer o porquê dessa ausência. Destacamos em 
seguida a contribuição singular desse professor.  

3.1. O PROTAGONISMO DE GERHARD SCHMIDT 

Gerhard Schmidt visitou o Brasil em várias ocasiões: em 1957 e 1959 esteve em 
Belo Horizonte para ministrar cursos nas Jornadas; em 1957 participa do I Estágio 
Internacional de Educação Física, no Rio de Janeiro; na década de 1960 visita as 
cidades de Santos e Porto Alegre (Lima, 2012).  

Schmidt nasceu em 1933, em Viena, inicia seus estudos no ano de 1951 em 
Educação Física e História Natural, em 1974 tornou-se doutor em Filosofia e Ciências 
dos Esportes. Era integrante da União Austríaca de Ginástica e da União Austríaca de 
Estudantes Católicos, técnico de ginástica de aparelhos e de ski, participante de 
torneios e cursos realizados na Áustria, Alemanha, Espanha, França, Holanda, Suécia, 
Suíça e, claro, no Brasil136. Ainda atuou por duas décadas como docente em escolas 
secundárias vienenses, nas disciplinas Educação Física e História Natural. 

Nos relatos orais e em nóticias de jornais o professor Schmidt foi descrito como 
um professor competente, entusiasmado, comprometido e que possuía muita 
virilidade corporal (Rolim, 2011; Furtado, 2011)137. O Jornal Educação Física publicou 
uma entrevista na qual enfatizou a importância do exercício guiado pedagogicamente 
para que se influenciasse os aspectos orgânico, intelectual, moral e espiritual dos 
sujeitos. Schmidt resumiu em três tópicos os pontos de vista que considerava 
modernos para orientação pedagógica da Educação Física, são eles: condenação à 
extrema especialização; trabalhar naturalmente, usando as formas básicas humanas e 
trabalhar alegremente 138 . Rolim (2011) e Furtado (2011) afirmam que seus 
ensinamentos permaneceram nas práticas docentes.  

No livro que publicou em 1965 o professor austríaco expõe seus objetivos e 
preocupações com a formação dos sujeitos e ressalta a importância de uma educação 
física alegre. Segundo Schmidt as informações contidas neste documento foram 
adquiridas através de suas experiências aplicadas nos cursos e conferências na 
América do Sul, bem como em referências teóricas sobre ginástica natural e recreação. 
Há nessa obra ilustrações do próprio Gerhard, que tinham por objetivo estimular os 
professores a elaborarem suas próprias anotações, construindo seu livro de 
movimentos, tão importante para o professor quanto uma partitura para um músico 
(Schmidt, 1965, p.13).  

Localizamos, ainda, um texto de autoria do austríaco de 1958, no Boletim de 
Educação Física, denominado “Minhas impressões no Brasil”139, em que se declara na 

                                                   
136 Jornal Folha de Minas (1959, ago, p. 2).Belo Horizonte. Hemeroteca Pública Estadual Luis de Bessa. 

137 Jornal Folha de Minas(1959, ago, p. 2).Belo Horizonte. Hemeroteca Pública Estadual Luis de Bessa. 

138 Jornal Educação Física, out. 1957, p.7. Acervo do CEMEF. Fundo Institucional. 

139 Boletim de Educação Física. Ano VI, nº. 16. Acervo do CEMEF. Acervo Pessoal. 
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obrigação de relatar suas experiências para esclarecer “apreciações completamente 
falsas a respeito do Brasil”: sobre a capital do país ser o “Rio de Janeiro e não Buenos 
Aires”; a localização do Pão de Açúcar e a tradução em alemão do termo que seria 
“Zurckerbrot e não Zuckerhut” (chapéu de açúcar). Segue, em tom eurocêntrico, 
“desmentindo” representações que possivelmente os austríacos tinham sobre o Brasil 
como de que aqui só se tinha selvas e índios.  

Ao discorrer sobre o que fez no Brasil afirma que seu trabalho “consistia em dar 
cursos sobre modernos processos de Educação Física, isto é, mais ou menos o mesmo 
trabalho que nós, membros da União, estamos acostumados a assistir...”. Ainda 
acrescentou que a formação proporcionada na Áustria era de “elevado nível” e que só 
poderia tecer tal avaliação estabelecendo comparações. Afirma também que em seu 
país haviam professores qualificados e em número suficiente para que não fosse 
necessário que o mesmo professor tivesse que ensinar “prática e teoria”, como ele teve 
que fazer nos cursos que ministrou no Brasil. Descreve o “tipo característico do 
brasileiro” como oriundo de uma “mistura de raças e colorações da pele”, mas que 
apesar disso viviam amigavelmente. Utiliza, também, os adjetivos hospitaleiro, 
extrovertido, melancólico, temperamental e barulhento. Em outra ocasião, Gerhard 
Schimidt, afirmou a importância da Educação Física na formação da juventude e 
ressaltou que no Brasil isso era mais evidente, uma vez que “há uma raça em 
formação”.140 

Lima (2012, p. 159) aponta que nos discursos sobre as Jornadas Internacionais de 
Educação Física tudo o que vinha de fora, produzido em outros países, era bom, 
civilizado, evoluído. Isso fica claro no discurso de Gerhard e pode guardar relação com 
a crença em um Brasil arcaico, atrasado e de um povo brasileiro frágil e inculto. Como 
nos aponta Marcos Freitas (2010, p.42), “um país sempre próximo da modernidade, 
mas nunca plenamente dentro dela”. 

Encontramos publicações do austríaco na Revista APEF (1958, 1959), na Revista 
Esporte e Educação (1971) e na Revista Brasileira de Educação Física (1973). A maioria 
das publicações é sobre o Método Natural Austríaco, mas Gerhard também publicou 
sobre as danças folclóricas austríacas, o perfil de um bom professor de Educação Física 
e o treinamento em circuito (Circuit Training). Nesse último texto (1973) não foi 
possível encontrar nada similar ao que defendeu anteriormente sobre o ensino da 
educação física nas escolas.  

                                                   
140 Jornal Educação Física, ano I, nº I, out. 1957. Fundo Institucional. Acervo do CEMEF. 
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3.2. A PRESENÇA DO MÉTODO NOS PROGRAMAS DE ENSINO DA EEF-MG E 
NAS PROVAS DE PROVIMENTO DE CADEIRA DE ESCOLAS ESTADUAIS 
MINEIRAS 

Analisamos os planos de ensino das disciplinas ofertadas nos cinco cursos da 
Escola de Educação Física de Minas Gerais (EEF-MG)141: Superior de Educação Física 
e Técnica Desportiva, considerados de formação, que tinha três anos de duração; 
Educação Física Infantil, o de Medicina Aplicada e o de Massagem Aplicada à 
Educação Física, considerados de especialização, que tinham um ano de duração.  

Os planos de ensino foram formulados pelo docente ocupante de cada cadeira, 
definido por período ou por série, contendo as datas das aulas e seus respectivos 
conteúdos a serem ministrados durante o semestre. Durante análise das fontes foi 
possível mapear a presença do Método Natural Austríaco na relação de matérias 
lecionadas, no ano de 1960, pelos professores: Sylvio José Raso, nas cadeiras de 
Educação Física Geral e Educação Física Geral Masculina, nos cursos Superior em 
Educação Física e Medicina Especializada em Educação Física; General Olavo Amaro 
da Silveira na cadeira de Metodologia da Educação Física, no curso Educação Física 
Infantil; Yêda Maurício Ferolla, na cadeira de Ginástica Rítmica, no Superior de 
Educação Física142. 

No ano de 1968 o Método Austríaco e sua aplicação prática foi uma unidade 
didática dos Cursos Superior de Educação Física e Educação Física Infantil, ambos 
ministrados pelas professoras Marluce Guimarães Gomes e Maria da Conceição 
Moura Bomfim, na cadeira de Ginástica Feminina143. Para a primeira série do Curso 
Superior de Educação Física era solicitado que as alunas compusessem aulas sobre o 
método Natural Austríaco, bem como Calistenia, Ginástica Sueca e de solo. Já para a 
segunda série do Curso de Educação Física Infantil, a proposta era formular aulas e 
aplicar o Método na prática. Da mesma forma aprendiam a Ginástica Sueca, 
Desportiva Generalizada, entre outras. As alunas da terceira série do mesmo curso 
elaboravam planos de aula e faziam a prática profissional através de estágios para 
aplicar os métodos supracitados. O que nos mostra que o Método não foi abordado 
com o intuíto de substituir outro anteriormente adotado, mas sim que ocorreu a 

                                                   
141 Na década de 1950, em Belo Horizonte, foram criadas duas Escolas de Educação Física, uma do Estado e outra 
das Faculdades Católicas. A Escola do Estado oferecia cinco cursos: Superior de Educação Física, Técnica 
Esportiva, Educação Física Infantil, Medicina Especializada e Massagem Especializada. Já na Escola das 
Faculdades Católicas os cursos propostos eram os de Educação Física Infantil e o Superior de Educação Física. O 
convênio de fusão das Escolas foi firmado entre seus representantes, o Governador Juscelino Kubitschek e Dom 
Cabral, em 15 de setembro de 1953 (Lima, 2012). Após a federalização, em 1969, a EEF-MG passou a pertencer a 
Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, alguns documentos dessa instituição estão sob salvaguarda 
do Centro de Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer (Cemef), sediado na Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

142 Acervo do CEMEF. Acervo Institucional. 

143 Plano de ensino da disciplina Ginástica Feminina - Marluce Guimarães Gomes e Maria da Conceição Moura 
Bomfi. Acervo do CEMEF. Acervo Institucional.  
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coexistência dos mesmos, sendo o Método Natural tratado como uma das possíveis 
opções de sistematização do ensino. 

Encontramos também menção ao Método nos pontos sorteados para as provas 
teóricas e práticas prestadas por professores candidatos ao provimento de cadeira de 
educação física em escolas estaduais. Cada aluno ao prestar um exame teórico 
manuscrito recebia um ponto de prova sorteado sobre qual devia responder questões 
elaboradas com base neste ponto. As provas práticas também recebiam o ponto 
sorteado, o candidato deveria elaborar e realizar um plano de aula de 50 minutos 
referente ao tema (Oliveira, 2014). A cobrança de conhecimentos específicos sobre o 
Método demonstra o desejo de que ele fosse levado para as escolas pelos professores 
que pleiteavam as vagas. 

Em seu estudo de mestrado, Oliveira (2014, p.90) analisou 87 exames teóricos e 
75 provas práticas e encontrou uma prova teórica cujo ponto sorteado foi “a aula de 
Educação Física: método austríaco x desportivo generalizado” e seis provas práticas 
com o assunto Método Natural Austríaco dentro do tema Ginástica, o segundo assunto 
mais abordado dentro deste tema. O que aponta uma correlação entre o método e a 
ginástica feminina moderna. Ainda não conseguimos precisar a origem e destino de 
tal influência. Mas identificamos algumas corresponências: na didática de ensino, nas 
sugestões de atividades, na construção dos roteiros de ensino, nas bases teóricas, entre 
outros. Localizamos o livro “Ginástica Rítmica Escolar”, escrito por Erica Saur (n.d), 
que utiliza como uma de suas referências a obra “Leibeserziehung Oesterreichischer 
Bundesverlag” de Burger e Groll, publicada em 1959. Ainda na obra de Saur é 
apresentado o “Plano de aula da Ginástica Rítmica Escolar” que preconiza quatro 
partes similares às propostas pelo Método Natural Austríaco: 1ª introdução; 2ª 
formação corporal e educação de movimentos; 3ª associações de movimento, jogos de 
movimento ou composições; e 4ª volta à calma. É possível apontar semelhanças 
também nas descrições e justificativas para as partes do plano de aula, expressões 
como “jogos vivificantes”, “de participação simultânea”, “preparação para a próxima 
parte”, “desfecho agradável e repousante”, “atividades sensoriais”, “pequenas 
palestras”, aparecem na obra de Saur (n,d) e na obra de Gerhard Schmidt (1965). Inezil 
Penna Marinho (n.d) afirma que a influência austríaca na ginástica foi muito mais 
evidente na ginástica feminina e que ocorreu por intermédio das professoras 
Margareth Froelich e Illona Peuker144, assim como da “estimada professora brasileira 

                                                   
144 A professora Illona Peuker (1915 – 1995), segundo Marinho (n.d) teria emigrado da Hungria para o Brasil após 
a ocupação alemã, tendo se fixado no Rio de Janeiro e trazido “valiosa contribuição à ginástica feminina 
moderna”. Na década de 1950 ministrou cursos para profissionais de educação física e foi responsável por formar 
a primeira equipe competitiva de Ginástica Rítmica, no Brasil. Com o grupo chamado Grupo Unido de Ginastas 
(GUG), alcançou sucessos em diversas competições internacionais. Ainda trabalhou como professora e técnica de 
Ginástica Rítmica de 1953 a 1975 e foi presidente do Comitê Olímpico de Ginástica Rítmica Desportiva da 
Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), de 1978 a 1984. (Disponível em: 
http://www.travinha.com.br/outros-esportes-oficiais/80-ginastica-ritmica/147-ginastica-ritmica-no-brasil. 
Acesso: 03 de agosto de 2015). 
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Érica Saur”. Acreditamos que há muito ainda a ser investigado sobre o tema para sua 
melhor compreensão.  

Ainda, outros elementos da cultura Austríaca permearam os planos de ensino das 
disciplinas ofertadas pela EEF-MG, como as danças e cantigas de roda que se fizeram 
presentes nos planos de ensino da cadeira de recreação ministrada pelos Professores 
Geraldo Pinto de Souza e Odilon Barbosa, e na cadeira de Ginástica Rítmica, sob 
orientação de Yêda Maurício Ferolla. O que nos lembra o relato de Schmidt sobre os 
cursos de aperfeiçoamento: “Quando perceberam que eu poderia ensinar também 
danças folclóricas, foi um acontecimento. Diariamente havia aulas completas de 
danças, seguidas de jogos e cantos” (Schmidt, 1958, p. 45). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentado também como doutrina, modalidade de ginástica ou atividade 
natural,  o método de ensino de Educação Física, idealizado no início do século XX, na 
Áustria, ganha espaço no Brasil. Seja por meio de publicações em diferentes periódicos 
de circulação nacional, seja nos planos de ensino de diversas disciplinas da EEF-MG, 
esteve presente no que se desenhou ser uma inovadora e moderna forma de organizar 
o ensino da Educação Física. 

Apontamos que o Método coexistiu com tradicionais como a Calistênia e o Método 
Sueco e considerados inovadores como a Atividade Física Generalizada. Por vezes fica 
a impressão que em alguns momentos foi abordado enquanto conteúdo e não como 
método de ensino. Todavia, para afirmamos tal fato será preciso investigar ainda mais 
as fontes coletadas.  

Até o momento foi-nos possível recuperar fragmentos da história e compor uma 
narrativa, ainda que permeada de algumas lacunas. Nesse movimento investigativo 
nos deparamos com outras possibilidades de estudos que poderão auxiliar no 
conhecimento da história da formação de professores de Educação Física no Brasil, no 
período. Vale destacar a potencialidade de pesquisar os cursos de aperfeiçoamento 
técnico e pedagógico realizado em cidades brasileiras e em países vizinhos. 

Estamos cientes que a compreensão sobre a presença e apropriação do Método 
Natural Austríaco no Brasil precisa ser ampliada. Esperamos ter contribuído com a 
escrita dessa história investigando sua circulação e do professor Gerhard Schmidt no 
país, nos anos de 1950 a 1970. 
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RESUMO  

Este trabalho tem por objeto de estudo as trajetórias e as redes de sociabilidade 
estabelecidas pelo professor Auguste Listello na divulgação do método de ensino 
denominado Educação Física Desportiva Generalizada (EFDG) no Brasil. Tido como 
um dos principais métodos mobilizados para a pretendida renovação da Educação 
Física brasileira a partir da década de 1950, a EFDG é apresentada no país pelo 
professor em questão, o qual também é um dos autores do método. A análise de fontes 
documentais e orais deste estudo (entrevistas, correspondências, periódicos, livros, 
manuscritos, materiais didáticos) foi balizada, principalmente, pelas noções de 
“mediador cultural” e “redes de sociabilidades”. O grande número de cursos 
ministrados por Listello em variadas cidades brasileiras bem como a repercussão de 
suas jornadas relatadas na imprensa e livros da área confirmam o interesse de sujeitos 
e instituições ligados a Educação Física a partir da década de 1950, na renovação da 
concepção e métodos de ensino da área e, em especial, na EFDG. Assim como a 
produção e publicação de narrativas sobre suas passagens no Brasil, a produção de 
obras destinadas ao publico brasileiro bem como o estreitamento de relação com 
professores brasileiros sugerem o interesse recíproco de Listello na educação física 
brasileira. 
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1. INTRODUÇÃO 

Integrando meu estudo de doutoramento, iniciado no ano de 2014 no Programa 
de Pós Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) - Brasil, este trabalho tem por objeto de estudo as trajetórias e as redes de 
sociabilidade estabelecidas pelo professor francês Auguste Listello na divulgação do 
método de ensino de Educação Física denominado Educação Física Desportiva 
Generalizada (EFDG) no Brasil.145 Tido como um dos principais métodos mobilizados 
para a pretendida renovação da Educação Física brasileira a partir da década de 1950, 
a EFDG é apresentada no país pelo professor em questão, o qual também é um dos 
autores do método. Listello é convidado a participar por várias vezes de cursos na 
América Latina, sendo a primeira visita no ano 1952 e a última em 1980. Ao longo de 
suas passagens, assumiu a responsabilidade de ministrar aulas teóricas e práticas 
abordando a EFDG em diferentes espaços de formação inicial e continuada, tendo 
atuado em várias cidades brasileiras e em outros países da América Latina como 
Argentina, Uruguai e Paraguai.146 

Dito isso, me importa aqui refletir sobre a constituição da trajetória deste professor 
atentando para os caminhos percorridos, as condições de produção/circulação das 
obras/textos escritos e as redes/relações por ele estabelecidas que marcaram as suas 
experiências pessoais e profissionais. A análise de fontes documentais e orais 
acessadas para este estudo (entrevistas, correspondências, artigos de jornais e revistas, 
livros, manuscritos, materiais didáticos) foi balizada, principalmente, pelas noções de 
“mediador cultural” e “redes de sociabilidades”. Como sujeito que estabelece a ligação 
entre duas ou mais culturas diferentes, o mediador cultural promove o trânsito de 
saberes e, mais além, promove a constituição de novas formas culturais. É também 
capaz de produzir interpretações e leituras de elementos culturais tanto no lugar de 
onde veio quanto no lugar para onde foi (FONSECA, 2012). Daí a importância de se 
investigar mais profundamente a atuação histórica deste sujeito que, no caso deste 
estudo, se desenha na figura no professor Auguste Listello. Não se trata, portanto, de 
um estudo biográfico do professor, mas sim de seguir as pistas de suas trajetórias e 
experiências para desvelar a maneira com a qual sua movimentação ajudou a definir 
as dinâmicas estabelecidas deste método no contexto educacional brasileiro. Partindo 
do entendimento de que esse mediador estabelece relações com outros sujeitos 
fundamentais para a produção, circulação e apropriação do saber, é importante 
destacar as redes de sociabilidade que ele constitui em seus trânsitos. Penso aqui a 

                                                   
145 O objetivo da tese é conhecer como os saberes e práticas da Educação Física Desportiva Generalizada 

circularam e foram apropriados no contexto educacional brasileiro a partir da década de 1950, principalmente no 

que tange a formação de professores. Ou seja, entender como esse saber se tornou base teórico-metodológica para 

a Educação Física brasileira deste período. 

146Currículo de Auguste Listello (1) - Arquivo Pessoal Prof. Antonio Boaventura – Biblioteca de Educação 

Física da Unicamp 
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noção rede de sociabilidades a partir do diálogo com a obra de Jean-François Sirinelli, 
perseguindo o que ele denomina de “estruturas elementares da sociabilidade” 
(SIRINELLI, 2003), ou seja, perseguindo 

o que produziram, em que lugares trabalharam e publicaram os seus escritos, 
com quem dialogavam, o que liam, enfim, procurando apreender de que modo 
certos tipos de inserção (microclimas) possibilitam a ascensão e a queda de ideias 
produzidas por determinados conjuntos sociais e, por outro, de que forma esses 
indivíduos, partícipes de uma elite cultural, produziram e mediaram cultura em 
seus respectivos contextos (COSTA et. AL. 2013, p. 59) 

Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é investigar a atuação, as relações 
estabelecidas e o papel por ele assumido na circulação da EFDG no Brasil entre os anos 
de 1952 e 1976147 a fim de compreender as conjunturas conceituais que permearam a 
apropriação desse saber nos cursos de formação de professores brasileiros. Tendo em 
vista o objeto, algumas questões foram suscitadas a fim de nortear minha análise: 
Quem foi esse sujeito? Quais eram suas ideias educacionais? O que ele produziu? Com 
que produziu? 

Pretendo abordar a temática tomando o currículo do professor Auguste Listello 
como uma espécie de mapa cartográfico, ou seja, como um lugar de representação 
desse sujeito que contem informações, pistas, símbolos e outros elementos que 
possibilitam a reflexão do processo de sociabilidade, de escolhas e aspirações 
vivenciados em seu entorno (CARVALHO, 2013).  

 

2. AUGUSTE LISTELLO: TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO E ATUAÇÃO NA 
FRANÇA 

2. 1. MARINHA NACIONAL FRANCESA E A FORMAÇÃO INICIAL 
Nascido na Argélia em 1913, Auguste Listello se muda para a França aos fins da 

década de 1920, inserindo-se na Legião Estrangeira em 1930 e, logo no ano seguinte, 
na Marinha Nacional Francesa. Na Marinha, onde permanece de 1931 a 1945, assume 
diferentes funções, dentre elas a de monitor de Educação Física e Esportes na escola 
naval. Em 1941, concomitamente a seu trabalho na Marinha Francesa, ele entra na 
função de estagiário para o Collège National des Moniteurs et Athlètes (CNMA). 
Mesmo tendo sido instituido em 1940 com o propósito de se tornar um centro civil de 
formação de professores e monitores de Educação Física para atuar na educação básica 
nacional, o CNMA guarda fortes relações com as forças armadas francesas. Sua criação 
surge das negociações entre a Direction de l'éducation générale et sportive 

                                                   
147 Como delimitação temporal deste estudo, considerou-se as datas da primeira e da última visita do professor 

ao Brasil anunciada pelo próprio em seu currículo, qual seja, de 1952 a 1976. Currículo de Auguste Listello (1) - 

Arquivo Pessoal Prof. Antonio Boaventura – Biblioteca de Educação Física da Unicamp. 
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pertencente ao Ministère Jeunesse et Sports e as forças armadas para a transformação 
do Centro de Educação Física militar de Antibes em um centro de educação física civil 
(LEVET-LABRY, 2007). A herança militar do CNMA não finda nessa questão: os 
professores recrutados para iniciar os trabalhos neste estabelecimento pertenciam a 
vertente militar da Escola de Joinville. Não obstante, valores como disciplina, dever e 
confiança foram incorporados à rotina do Colégio (LEVET-LABRY, 2007).  

Se as relações que constitui o sujeito, suas filiações, institucionalizadas ou não, são 
importantes para a reconstrução de suas trajetórias (FARIA FILHO; CHAMON; 
INÁCIO, 2009), nesse caso, não posso deixar de atentar para o fato de que a instituição 
Marinha Nacional Francesa foi significativa na formação e atuação de Auguste Listello. 
Embora essa herança não tenha sido destacada nas principais obras individuais e 
coletivas do professor, ela se fez presente na sua formação pessoal e postura 
profissional.  

Ma reconnaissance et mon attachement à la MARINE NATIONALE qui a eté à la base 
de mon instruction, de mon éducation et de la formation de mon caractère (j’étais Seul a 
me defendre dans la vie), sans omettre, bien sûr, mon bref (mais au combien bénefique 
séjour) dans la Legion Étrangère, qui má beaucoup aidé. (LISTELLO, 1999, p.12. Grifos 
do autor)148 

A presença do discurso da formação do caráter e da disciplina como orientação 
para o ensino da Educação Física pode também ser sentida nas entrevistas dadas pelos 
professores Antônio Boaventura da Silva, Nestor Públio Soares e Laércio Elias Pereira 
ao se referirem à condução das aulas ministradas por Listello nos cursos de formação 
de professores no Brasil.149 Ainda que em seus textos ele disserte sobre a função da 
Educação Física na formação e preparação para a vida por meio de uma “educação 
corporal, educação do caráter, educação social e, sobretudo, humana” (LISTELLO, 
1953, p. 24), nos relatos desses professores é evidente como a conduta moral é 
orientadora do seu trabalho enquanto professor autor de sua prática e não 
necessariamente como o autor do método. Estabeleço essa “dicotomia” 
professor/autor a fim de destacar que esse sujeito assumia essas duas funções 
complementares e concomitantemente mas entendendo que cada uma dessas funções 
possuem características específicas, dadas pelos lugares de sociabilidades, pelos 
sujeitos em contato e as particularidades de produção/atuação nos diferentes 
momentos de sua trajetória.  

                                                   
148 Meu reconhecimento e meu emprenho à Marinha Nacional que foi a base de minha instrução, de minha 

educação e da formação do meu caráter (eu estou sozinho a me defender na vida) sem omitir, claro, minha breve 

(mas extremamente benéfica estadia) na Legião Estrangeira, que muito me ajudou. (tradução livre do autor) 

149 As entrevistas dos professores Antônio Boaventura da Silva, Nestor Públio Soares foram realizadas para o 

trabalho de Martinez (2002). A entrevista do professor Laércio Elias Pereira foi realizada para a minha tese de 

doutorado que está em andamento. 
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Em 1945, ele exonera do serviço militar naval e se insere no Institut National des 
Sports (INS), o que não significa que seus vínculos com a Marinha tenham sido 
totalmente cortados. Ele organiza em 1950, ainda que publicadas em 1956, duas 
apostilas para a Marinha Nacional denominadas Guide d’entrainement physique des 
équipages (Tome Premier; Tome Second) que serviriam como “um instrumento de 
trabalho cômodo e eficaz, que permite organizar a prática desses exercícios em todas 
as circunstâncias” a fim de “facilitar ao máximo o trabalho do Comando colocando à 
disposição de todos os seus, especializados ou não (...) a quem incumbe a função de 
treinamento físico” (BARJOT, 1956, p. II). Esta obra, que também chega ao Brasil 
pelas mãos do professor Listello, é pautada na Educação Física Desportiva 
Generalizada. Ainda que não seja nomeada ao longo da obra, a organização e o modelo 
de ensino são fieis ao método em questão, mesmo que direcionada para outro público. 

 2.2. O INSTITUT NATIONAL DES SPORTS E A ELABORAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA DESPORTIVA GENERALIZADA 

 Durante os anos de 1945 a 1958, Auguste Listello dedica seu trabalho ao INS, onde 
ocupa a função de professor, diretor técnico-pedagógico e chefe da comissão Educação 
Física Esportiva (Estudo e Experimentação) para a elaboração de “uma certa 
concepção de ensino e de educação à partir das atividades físicas, esportivas e de lazer” 
(LISTELLO, 1999, p. 04).  

De acordo com Levet-Labry (2007), a elaboração de princípios de uma educação 
esportiva pelo INS se forjou a partir da conjunção de uma série de fatores internos e 
externos à própria instituição. Eles se fundam, em um primeiro momento, nos 
trabalhos de Maurice Baquet, principalmente em sua obra "Précis d'initiation sportive 
a l'usage de l'enseignement primaire et des organisations de jeunesse" publicada em 
1944. Como um dos objetivos do INS era a difusão de uma doutrina esportiva, Baquet 
teve neste instituto um lugar de propagação de suas ideias, seja por cursos de 
formação, seja por publicações em revistas. Por outro lado, a educação física esportiva 
pretendida pelo INS atendeu também as prerrogativas da Direction générale à la 
Jeunesse et aux Sports da França que constatou uma carência na formação dos alunos 
das escolas francesas no que concerne ao desenvolvimento da iniciação esportiva. Em 
suma, a elaboração desse “método esportivo” atendeu a uma demanda social, política 
e cultural cada vez mais forte em favor do esporte na França. 

A educação esportiva proposta pelo grupo de professores do INS formado 
principalmente por Listello, Baquet, Clerc, Crenn e Schoebel entendia o esporte como 
meio de formação e preparação do indivíduo para a vida, desenvolvendo em seus 
alunos hábitos higiênicos, sentido de equipe, noções de divisão do trabalho, de 
desenvolvimento da resistência, do altruísmo, da solidariedade. Ela pressupunha 
diferentes formas de trabalho que, tomadas em seu conjunto, conseguiriam atingir os 
objetivos propostos. São elas: forma de jogo, que implica em liberdade de ação e 
competição; forma coletiva de trabalho, a qual objetiva a iniciação ou 
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aperfeiçoamento esportivo a partir da intervenção do professor; forma de trabalho em 
pequenos grupos, pressupõe assistência, ajuda, participação e cooperação entre os 
integrantes; forma individual de trabalho, onde o aluno realiza a atividade sem ajuda 
do professor (LISTELLO, A.; CLERC, P.; CRENN, R., 1964). Essas formas de trabalho 
organizam o ensino dos grupos de atividades selecionadas pela EFDG que são os jogos 
recreativos; corridas e saltos; lançamentos; agilidade; aparelhos; jogos de equipe, com 
bola; luta e força; folclore; natação; grandes atividades ao ar livre. O ensino das 
atividades físicas generalizadas fora pautado em duas grandes “sessões de 
aprendizagem”: um primeiro momento de educação esportiva geral ou educacional, 
na qual seriam trabalhados todos esses grupos de atividades anteriormente citadas a 
partir dos exercícios de aquecimento; exercícios de alongamento e força; exercícios de 
agilidade e “cran”; exercícios esportivos, naturais e utilitários e volta a calma e medidas 
de higiene corporais. Num segundo momento eram enfatizados a especialização 
esportiva, enfatizando os aspectos técnicos e táticos de cada esporte (LISTELLO, A.; 
CLERC, P.; CRENN, R., 1964).  Quatro princípios estabelecidos pelos autores tornam-
se fundamentais na aplicação deste método: Educação Física para todos; Educação 
Física orientada; Prevenção do mal e Aproveitamento das horas livres. Os jogos e as 
atividades desportivas, baseadas em tais princípios, são fonte de equilíbrio para o 
homem moderno (LISTELLO, A.; CLERC, P.; CRENN, R., 1964).  

Das obras publicadas coletivamente pelos professores do INS, destacam-se os três 
livros abaixo: 

1) “Récréation et Éducation Physique Sportive” (1956)  
2) Autores:LISTELLO, A.; CRENN, R.; CLERC, P.; SCHOEBEL. 
3) Récréation et Éducation Physique Sportive: Orientation Sportive (1959) 
4) Autores: LISTELLO, A. (sob a orientação de) 
5) Éducation Physique pour tous (1964) 
6) Autores: LISTELLO, A.; CLERC, P.; CRENN, R. 

As revistas Educacion Physique et sports e Revue de l’Institut National des Sports, 
constituíram-se também como espaços de sociabilidades e lugares de inscrição da 
produção escrita elaborada por esses professores e, em especial, pelo Listello. Dando 
enfoque às diversas frentes de trabalho assumidas pela educação física daquele 
período, elas se tornaram espaços importantes de visibilidade acerca do que se 
pensava e produzia no tocante à educação esportiva. Listello participava ativamente 
das discussões de seu tempo por meio destes periódicos, escrevendo artigos na grande 
maioria dos números publicados pela Revue de l’Institut National des Sports desde a 
sua criação, em 1947, ao seu encerramento, em 1959150 e na Educacion Physique et 
sports de 1958 a 1970.  

                                                   
150 A coleção completa da Revue de l’Institut National des Sports encontra-se na Seção Histórica da Biblioteca 

da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Brasil. Grande parte 

dos números publicados pela Revista Educacion Physique et Sports, encontram-se no Arquivo Pessoal do prof. 

Antônio Boaventura da Silva, situado na Biblioteca de Educação Física da Unicamp. 
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O exercício da escrita de livros e artigos em periódicos demonstrava o esforço deste 
professor em participar da constituição da educação física pensada a partir do 
princípio da “utilidade social do esporte”, atuando tanto como criador quanto como 
mediador desta proposta de ensino. Dentre os seus sujeitos pensadores do método, 
Auguste Listello assume um papel importante na definição dos contornos da EFDG, 
segundo Levet-Labry (2007). Ele não apenas se insere como autor na proposição desse 
método como também passa a representar o INS nos eventos nos quais o mesmo era 
requisitado a expor a sua proposta de educação esportiva, incluindo o Brasil. 

 
3. LISTELLO E A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTIVA GENERALIZADA NO BRASIL 

A Segunda Lingíada realizada em Estocolmo em 1949, evento de proporções 
internacionais composto por uma festa internacional de ginástica, congresso de 
educação física e acampamento de ginástica, se tornou o lugar de encontro de 
professores brasileiros com a proposta de educação esportiva francesa.151 Convidado a 
ser um dos representantes do INS neste evento, Listello realizou uma demonstração 
da concepção de educação esportiva desenvolvida pelo Instituto, a qual parece ter sido 
bem recebida pelo público, até mesmo pelos defensores da ginástica (LEVET-LABRY, 
2007).  O contato com novas proposições e modos de conceber a Educação Física 
incitou um desejo de mudanças já iminente para aqueles professores brasileiros que 
lá estavam, gerando uma série de contatos com instituições de outros países a fim de 
que enviassem representantes que pudessem ensinar ou dizer sobre as novas 
proposições em voga de seus países. É nesse movimento que o professor Antônio 
Boaventura da Silva, então diretor técnico do Departamento de Educação Física de São 
Paulo (DEF-SP), estabelece contato com a Direção Geral de Juventude e Esportes da 
França a fim de promover a vinda de Listello para participar do II Curso de 
Aperfeiçoamento Técnico e Pedagógico para professores de Educação Física na cidade 
de Santos em 1952 com o propósito de apresentar o método de ensino denominado 
Educação Física Desportiva Generalizada.152 Deste curso, Auguste Listello é convidado 
a participar em mais três edições: 1953, 1954 e 1957. O Curso de Santos se insere como 
pioneiro no rol de iniciativas que foram criadas com a preocupação de capacitar o 
professor de Educação Física, destacando-se, dentre elas, os cursos de 
aperfeiçoamento e atualização de professores com vistas à renovação da área no Brasil 
a partir da década de 1950. O Curso Internacional de Santos, como foi comumente 
chamado, teve uma grande amplitude e recepção no cenário nacional. Recebiam um 
grande número de professores inscritos de vários estados brasileiros, como São Paulo, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, como também de outros países da América 

                                                   
151 Entrevista do Prof. Antônio Boaventura da Silva (MARTINEZ, 2002). 
152 Ofício ao Prof. Luiz Bisquett. 10/03/1952. Arquivo pessoal do Prof. Antônio Boaventura da Silva. Biblioteca 

da Escola de Educação Física da Unicamp. 

Sobre a trajetória do professor Antônio Boaventura da Silva, ler Lourdes, 2007. 
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Latina, como Argentina e Uruguai bem como procuravam convidar a palestrar 
professores de outros países.153 Considero esse evento como o ponto de partida da 
circulação da EFDG no Brasil e local de visibilidade e reconhecimento da figura do 
professor Listello. A partir dele recebeu convite para ministrar cursos e demonstrações 
em muitas outras cidades brasileiras como São Paulo-SP, Bauru-SP, Assis-SP, Tatuí-
SP, Bertioga-SP, São Carlos-SP, Ribeirão Preto-Sp, Mogi das Cruzes-SP, Belo 
Horizonte-MG, Curitiba-PR, Porto Alegre-RS, Rio de Janeiro-RJ, Brasília-DF, Juiz de 
Fora-MG, Recife-PE, Belém-PA, Londrina-PR, Campo Grande-MT, São Luiz-MA, 
Fortaleza-CE, Macapá-AP, Maceio-AL, Aracaju-SE, Salvador-BA e em outros países da 
América Latina como Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e Paraguai entre os anos de 
1952 e 1980.154 Mais especificamente, na década de 1950 ele vem ao Brasil quatro vezes 
(1952, 1953, 1954, 1957), na década de 1960 foram três vezes (1963, 1967, 1968), na 
década de 1970 foram cinco vezes (1970, 1971, 1973, 1976, 1978) e, por fim, uma vez no 
ano de 1980.  O grande número de visitas ao Brasil indicia não apenas o interesse por 
parte das instituições educativas brasileiras em conhecer e tornar reconhecido a EFDG 
como uma aposta para a renovação da área mas também aponta um interesse e 
disponibilidade institucional de fazer reverberar as concepções de educação física 
propostas naquela instituição francesa. As correspondências trocadas entre diretores 
de diferentes estâncias do Ministério da Juventude e Esportes da França e entre 
diretores de instituições brasileiras e francesas confirmam o caráter “positivo” e 
prestigioso dessas missões no propósito de divulgação das ações do INS e, 
consequentemente, de tornar (ou retornar) a França um espelho e referência a ser 
seguido.  

Je tiens à vous exprimer toute ma satisfation pour le complet succés d’une mission qui, 
em faisant connaître lês différents aspects Le l’enseignement dispensé à l’Institut 
National des Sports, a servi grandement le prestige de la France.155 

Nessa mesma linha de pensamento, parece-me correto afirmar que a ligação 
pessoal estabelecida entre Listello e alguns professores brasileiros, dentre eles Antônio 
Boaventura, e também sua relação com o Brasil – população, cultura, etc – foi 

                                                   
153 Entrevista do Prof. Antônio Boaventura da Silva (MARTINEZ, 2002). 

154 Currículo de Auguste Listello (2) – Doação de Carlos Martinez. É necessário aqui fazer uma observação: 

como se trata de um trabalho em andamento, até a data do envio do resumo não havia encontrado a referida fonte 

que sinaliza a última vinda de Auguste Listello sendo o ano de 1980 e não mais o ano de 1976 como havia informado. 

Desta forma, a escolha tomada foi manter a temporalidade do trabalho mas não deixar de apontar esta nova 

informação. 
155 “Eu lhe exprimo toda a satisfação pelo completo sucesso de uma missão que fez conhecer  os diferentes 

aspectos do ensino dispensado pelo Instituto Nacional de Esportes, muito ajudou o prestígio da França.” (tradução 

livre do autor). Ofício Gaston Roux ao Ministère de la Jeunesse et des Sports. 20/11/1957. Arquivo pessoal do Prof. 

Antônio Boaventura da Silva. Biblioteca da Escola de Educação Física da Unicamp. 
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preponderante para a manutenção de sua atuação em terras brasileiras por quase 30 
anos. Nesse período, Listello e Boaventura firmaram uma estreita relação de amizade 
que perdurou pelas suas trajetórias pessoais e profissionais. O estreitamento dessa 
ligação pessoal e profissional gerou, em primeiro lugar, uma maior abertura para 
circulação da EFDG por meio de artigos de revistas da área e jornais de grande 
circulação. Essa parceria se deu, num primeiro plano, na tradução dos artigos escritos 
em francês por Listello e posteriormente publicados em revistas brasileiras e, num 
segundo plano, pela escrita conjunta de textos que foram tanto utilizados nos cursos 
de aperfeiçoamento quanto publicados em periódicos. Entre as décadas de 1950 e 
1970, Listello e colaboradores publicam em diversas e importantes revistas da área, 
destacando a Revista da Apef, Revista Brasileira de Educação Física, Esporte e 
Educação, Revista de Educação Física. Concomitantemente, jornais de grande 
circulação, como Jornal dos Sports e Gazeta Esportiva, noticiam a presença de Listello 
nos cursos de aperfeiçoamento destacando o caráter de inovação da proposta por ele 
defendida. Essa profusão de artigos acerca da EFDG por meio de jornais e revistas 
aponta para a centralidade destes como espaços de sociabilidades onde esses 
professores atuam e circulam e defendem ideias (SCHUELER, 2007). Acolhidos por 
seus pares na tarefa de difusão da EFDG, os professores “porta-voz” do método viram 
nos periódicos uma instância de consagração e legitimação desse saber bem como 
lugar de agregação e cooptação de mais adeptos à proposta.  

Em segundo lugar, ela promoveu diálogo com diferentes instituições ligadas à 
educação física brasileira, como as Associações de Professores de Educação Física 
(APEFs), os Departamentos de Educação Física e as Universidades/Faculdades de 
diferentes estados. Inseridas no processo de renovação da área a partir de diversas 
frentes de trabalho, essas instituições, principalmente as dos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, promoveram a circulação do 
professor Listello e, consequentemente, da Educação Física Desportiva Generalizada 
por meio de cursos, palestras, etc. O esforço de mobilização, financiamento e 
promoção por essas instituições, através de seus sujeitos, na vinda do próprio Listello 
para dirigir e ministrar os cursos sobre a EFDG ao longo de 30 anos, diz respeito não 
apenas a representação deste sujeito como autor do método mas também a sua 
empatia, sua capacidade de demonstração e transmissão dos saberes nos momentos 
de aula. Nos relatos daqueles que conviveram com o professor Listello em suas 
passagens pelo Brasil, destaca-se, em sua caracterização, “a maneira de cativar”, a 
“humanidade”, “a maneira de manter uma disciplina sem ser rígido”.156 Nas palavras 
de Henrique Nicolini em sua entrevista para Martinez (2002, p. 49), “Listello, em suas 
passagens pelo Brasil não foi apenas mais um. Outros também deixaram aqui sua 
semente, seu trabalho, mas foi ele quem mais vingou como pessoa, como 
personalidade”.  

Em terceiro e último lugar, ela permitiu a produção e publicação de um livro 
denominado Educação pelas atividades físicas, esportivas e de lazer (1979) destinado 

                                                   
156Entrevistas: Nestor Públio Soares; Antônio Boaventura da Silva (MARTINEZ, 2002). 
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à educação brasileira. Tem como autor principal Auguste Listello e como 
colaboradores Antônio Boaventura da Silva (tradução e adaptação); Laércio Elias 
Pereira e Nestor Soares Públio (tradução); Roger Lambert (tabelas e esportes 
coletivos) e Geneviève Listello (correção do original em francês). Este livro traz uma 
particularidade em relação às outras três de autoria de Listello muito importante para 
a sua interpretação: trata-se da única obra traduzida e publicada em português. Esta 
publicação materializa um longo processo (quase 30 anos) de circulação e pretensão 
de apropriação dos princípios da Educação Física Desportiva Generalizada no Brasil. 
Processo esse provocado pelas iniciativas diversas e esparsas de sujeitos e instituições 
brasileiras defensores do potencial educativo desta proposta pedagógica como 
possibilidade de reformulação da prática da Educação Física escolar brasileira 
(CUNHA, 2015). Materializa também uma outra linha de pensamento e atuação 
estabelecida por Listello após a sua saída do INS em 1958 para assumir a vaga de 
professor de uma escola secundária pública francesa até o ano de 1973, quando se 
aposenta.157. Nesta escola, ele se propõe a experimentar uma concepção de ensino de 
educação física em associação à educação esportiva e de lazer. É desta experiência que 
“nasce” o livro de 1979, na qual ele traz elementos da proposta elaborada no INS mas 
dela extrapola. Nesse sentido, pode-se afirmar que o livro em questão traz 
outras/novas proposições em relação às outras publicações.  

Pode-se afirmar, à guisa de conclusão, que o grande número de cursos ministrados 
por Listello em variadas cidades brasileiras bem como a repercussão de suas jornadas 
relatadas na imprensa, nas revistas e livros da área e nas correspondências oficiais 
entre Brasil e França confirmam o interesse de sujeitos e instituições ligados a 
Educação Física a partir da década de 1950, na renovação da concepção e métodos de 
ensino da área e, em especial, no divulgado pelo professor francês. Assim como a 
produção e publicação de narrativas sobre suas passagens no Brasil, a produção de 
obras destinadas ao publico brasileiro bem como o estreitamento de relação com 
professores brasileiros, tanto pessoal quanto profissional, sugerem o interesse 
recíproco de Listello na educação física brasileira. 158  Nas fontes já acessadas, 
principalmente aquelas relativas à sua participação nos cursos de Santos 
(correspondências, apostilas, artigos de periódicos, dentre outros) apontam um 
empenho especial por parte da Divisão de Educação Física de São Paulo e da 
Associação de Professores de Educação Física (Apef) de São Paulo, conduzidos por 
alguns sujeitos, principalmente o Prof. Antônio Boaventura da Silva, na circulação da 
EFDG pelos cursos de formação de professores no Brasil. Nesse sentido, os cursos de 
formação pelos quais Listello participou no Brasil, como o Curso de Aperfeiçoamento 
Técnico-Didático em Educação Física de Santos e as instituições mobilizadoras dessas 
participações, como a Apef e o Departamento de Educação Física (e incluindo nelas, 

                                                   
157 Currículo de Auguste Listello (2). Doação Carlos Martinez.  

158Na Revista do INS, Listello escreve por duas vezes sobre suas jornadas no Brasil, principalmente sobre o 

Curso Internacional de Santos.  
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os sujeitos que a constituem) se mostraram “estruturas elementares da sociabilidade” 
importantes, como afirma Sirinelli (2003), deste movimento de circulação e 
apropriação. O papel assumido por Auguste Listello como mediador da EFDG no 
Brasil se mostrou fundamental para a aceitação e incorporação desse método no país, 
principalmente na formação inicial e continuada de professores de Educação Física.  

Nessa trama se entrecruzaram incomparáveis números de discursos, percepções e 
informações que produziram significados acerca da dinâmica pessoal e profissional 
deste professor, ou como inicialmente apontei, constituíram seu mapa cartográfico. 
Produzido na tentativa de interlocução das várias dimensões de produção de 
conhecimentos e afetos, este mapa, ou este estudo, apresenta uma possibilidade de 
pensar as trajetórias dele e o que delas ajudou a configurar a educação física brasileira 
tecida em rede. “Imersa nas redes e com as redes, como elos de uma corrente da teia 
contínua de qualquer partícula de informação” (CARVALHO, 2013, p. 405), a tessitura 
da narrativa aqui organizada sobre as trajetórias e redes de sociabilidades do professor 
Auguste Listello não encerra a complexidade nem a completude que se pode 
estabelecer entre sujeito e a educação física brasileira, mas com ela e a partir dela foi 
possível construir formas de significação das relações e práticas sociais em que ele se 
insere que englobam a produção de parte desta história. 
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RESUMO  

Objetivamos analisar, no período de 1942 a 1968, como a Escola Industrial de 
Natal (EIN) organizou o seu quadro de professores em vista ao atendimento às 
demandas provenientes de um currículo voltado para a formação de alunos 
cumpridores das normas estabelecidas e, sobretudo, aptos ao exercício de uma 
atividade profissional. O referencial teórico-metodológico utilizado neste trabalho 
centra-se na análise qualitativa, dando ênfase aos documentos existentes no arquivo 
da escola, hoje denominada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN). Os autores Julia (2001) e Fonseca (1961) ajudam-nos a 
compreender como um conjunto de normas e ações desenvolvidas no âmbito da EIN 
forjou um perfil profissional voltado para a formação de seus alunos. A Lei Orgânica 
do Ensino Industrial (1942), lançou as novas bases de organização do ensino 
industrial, assegurando as escolas industriais a estruturação dos seus currículos e 
alterando o processo de seleção de professores até. Como nova exigência, os 
professores teriam que apresentar formação em cursos apropriados, ou seja, em áreas 
que pretendiam atuar ou em áreas afins. Na EIN, os professores alteraram seu perfil 
inicial de formação, por meio de cursos de aperfeiçoamento e cursos em nível superior 
e atenderam a Lei Orgânica de Ensino Industrial. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Educação Profissional, Formação Profissional, Processo seletivo. 
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Este trabalho tem como objetivo analisar, no período de 1942 a 1968, como a 
Escola Industrial de Natal (EIN) organizou o seu quadro de professores em vista ao 
atendimento às demandas provenientes de um currículo voltado para a formação de 
alunos cumpridores das normas estabelecidas e, sobretudo, aptos ao exercício de uma 
atividade profissional. 

O referencial teórico-metodológico utilizado neste trabalho centra-se na análise 
qualitativa, dando ênfase aos documentos históricos existentes no arquivo da escola, 
hoje denominada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN). Constituem o conjunto desses documentos as portarias e ofícios da 
Direção da Escola, livros de posse da EIN (1940 a 1959; 1960 a 1968), as pastas 
individuais dos professores e fotografias que expressam flagrantes do processo de 
formação desses professores e de algumas de suas práticas educativas. 

Neste estudo, realçamos a análise, principalmente, da Lei Orgânica do Ensino 
Industrial (decreto-lei nº 4.073/1942), da Lei 3.552 e do Decreto nº 47.038, de 1959, 
com o propósito de identificar como essa instituição de ensino se apropriou e utilizou 
essas distintas legislações tendo em vista o processo de constituição do corpo docente 
dessa escola. Também privilegiamos depoimentos orais de ex-professores que fizeram 
parte da Escola Industrial de Natal, no período em estudo. 

Os autores Julia (2001) e Fonseca (1961) ajudam-nos a compreender como um 
conjunto de normas e ações desenvolvidas no âmbito da EIN forjou um perfil 
profissional voltado para a formação adequada à formação profissional.  

No período de 1942 a 1968, o Governo Federal aprovou diversas leis direcionadas 
à organização do quadro docente das escolas da rede federal, dentre elas, convém 
destacar, inicialmente, a Lei Orgânica do Ensino Industrial (Decreto-lei nº 
4.073/1942).  

Após a publicação da Lei Orgânica (Brasil, 1942), é institucionalizada no processo 
de seleção de professores a exigência da formação em cursos apropriados, ou seja, em 
áreas que pretendiam atuar ou em áreas afins, o que significava ser detentor de uma 
formação especifica.  

Com a exigência da realização de processo seletivo (exame ou concurso), tentava-
se imprimir uma nova configuração ao quadro de professores. Julia (2001, p. 30) 
expressa que a seleção de professores “[...] tanto na forma das provas como nos 
conteúdos dos saberes propostos aos candidatos, define a base mínima de uma cultura 
profissional a se possuir.” Contudo, prevendo possíveis dificuldades na realização 
desse processo, a lei flexibilizava e garantia uma forma de acesso simplificada, sem a 
exigência da certificação dos conhecimentos por meio de exames teórico-práticos. Esse 
preceito legal possibilitou aos diretores dessas escolas o poder de influir, em 
determinadas ocasiões, na constituição do quadro de professores ao realizar 
contratações sem a realização de concurso público.   

Apesar dessa flexibilização no processo seletivo, as escolas industriais e técnicas 
da rede federal, continuavam enfrentando dificuldades de contratação de professores, 
principalmente, para as disciplinas de Cultura técnica. 
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Na EIN, no início dos anos de 1940, os obstáculos se apresentavam em maior 
volume, devido ao atraso na organização dos cursos de Mestria, para a formação de 
mestres responsáveis pelo processo de formação efetuado nas oficinas. Esses cursos, 
somente, fizeram parte do seu currículo a partir do ano de 1945, tendo sua oferta 
suspensa no início dos anos de 1950. 

Assim, devido a essas dificuldades de ausências de profissionais com o perfil 
adequado para assumir uma diversidade maior de disciplinas de cultura técnica e para 
atender à demanda da estrutura curricular definida pela Lei Orgânica (Brasil, 1942), 
algumas ações foram empreendidas pela EIN e pelo Ministério da Educação, por meio 
da Divisão de Ensino Industrial (DEI), na organização das atividades formativas 
destinadas aos professores pertencentes aos quadros das escolas industriais e técnicas 
e aos ex-alunos, selecionados para retornarem a essas instituições para o exercício da 
docência.  

Como foco principal, essas ações tiveram como propósito assegurar a esses 
profissionais as condições técnico-metodológicas necessárias ao atendimento das 
finalidades do ensino industrial, definidoras das práticas educativas a serem 
desenvolvidas por essas Escolas, em tempos históricos diferentes, visando a 
preparação dos trabalhadores da indústria (Lei Orgânica do Ensino Industrial/1942) 
e a oferta de uma base de cultura geral e iniciação técnica que permitam ao educando 
participar do trabalho produtivo ou prosseguir os seus estudos (Lei 3.552/1959). 

Dentre essas ações, torna-se importante destacar o acordo firmado entre Brasil e 
os Estados Unidos, que resultou na criação da Comissão Brasileiro-Americana de 
Educação Industrial (CBAI), em 1946.  

Após a criação da CBAI, foi definido um vasto Programa de Ação, resumido em 
doze pontos. Dentre eles, destacamos o primeiro que garantia o “desenvolvimento de 
um programa de treinamento e aperfeiçoamento de professores, instrutores e 
administradores.” (Fonseca, 1961, p. 565). Nas pesquisas sobre a oferta de capacitação 
para os professores da EIN, constatamos algumas atividades pedagógicas de 
aperfeiçoamento, colocadas em prática pela DEI/CBAI.  

A CBAI passou a desenvolver, inicialmente, o projeto de qualificar os docentes que 
se encontravam em atividade, com a oferta de cursos de curta duração, no período das 
férias escolares, envolvendo certas especialidades industriais e artesanais tradicionais. 
Importa registrar que “ainda não haviam sido ativados os cursos pedagógicos previstos 
pela lei orgânica do ensino industrial para o 2º ciclo do ensino industrial, de onde 
sairiam os docentes para as matérias de oficina para os dois ciclos.” (Falcão; Cunha, 
2009, p. 165). 

No âmbito interno da Escola Industrial de Natal, seguindo recomendação da 
Divisão do Ensino Industrial (DEI), foi oferecido um estágio em suas oficinas visando 
à capacitação dos professores de Cultura Geral e do Curso de Desenho. Essa atividade 
é registrada pela Portaria nº 36, de 25 de junho de 1948, vejamos: 

Tendo em vista o que ficou resolvido em reunião da Congregação de Professores 
desta Escola, realizada no dia 22 do corrente e em virtude: 
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I - das recomendações da Divisão do Ensino Industrial, por ocasião da segunda 
reunião dos Diretores realizada no Rio de Janeiro; 

II - da necessidade de maior contato dos professores de Cultura Geral com os de 
Cultura Técnica, em benefício de um melhor entrosamento entre os dois ensinos,  

Resolve:  

a) realizar um estágio de todos os professores de Cultura Geral e Curso de 
Desenho nas oficinas desta Escola;  

b) determinar que os professores estagiarão, pelo menos, em dois cursos 
diferentes e em disciplinas de sua escolha;  

c) determinar que os trabalhos de aprendizagem sejam realizados durantes as 
férias regulamentares;  

d) determinar que o tempo de estágio seja dividido em dois períodos de 15 dias 
cada um, sendo o primeiro de 1 a 15 de Julho vindouro e o segundo de 13 a 28 de 
fevereiro do próximo ano;  

e) determinar que a aprendizagem seja iniciada diariamente às 8 horas e 
concluída às 11, inclusive aos sábados, havendo às 9,30 um descanso de 10 
minutos;   

f) determinar que os trabalhos do estágio obedeçam à seriação especialmente 
organizada, não sendo permitido a execução de qualquer outro durante o tempo 
destinado à aprendizagem;  

g) determinar que os professores chefes de Cursos, responsáveis pelos trabalhos 
dos estagiários, apontem, em cadernetas próprias a ausência de instruando, 
para efeito estatístico; 

h) determinar que aos trabalhos executados, de acordo com o que ficou resolvido 
ainda em Congregação, sejam dadas notas de aproveitamento. (Escola 
Industrial de Natal, 1948a).  

A decisão da EINl de desenvolver essa atividade de capacitação aos professores que 
lecionavam nas disciplinas de formação geral, pode ser entendida como o 
reconhecimento de que era necessário integrar as práticas educativas dos professores, 
em um contexto em que o currículo dos cursos oferecidos pela EIN era composto pelas 
disciplinas de cultura geral, práticas educativas, disciplinas técnicas e práticas de 
oficina. Constatamos, portanto, a crença de que, por meio desse estágio, os professores 
de cultura geral conseguiriam ter acesso aos saberes desenvolvidos nas oficinas – 
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condição necessária para que o processo de integração entre as distintas áreas de 
conhecimento, de fato, pudesse acontecer.  

No processo de organização, foram definidos alguns critérios como, por exemplo, 
o número de cursos que o professor deveria estagiar, o tempo estabelecido para a sua 
realização, o controle de frequência pelo Chefe de Oficinas, além da avaliação do 
aproveitamento com atribuição de notas por esses profissionais.  

Na ficha em que é registrada a distribuição dos professores aprendizes nos 5 
(cinco) cursos existentes na EIN (Mecânica de Máquinas, Serralheria, Alfaiataria, 
Marcenaria e Artes do Couro), 15 (quinze) estavam relacionados, dentre eles, o próprio 
diretor da EIN, Jeremias Pinheiro da Câmara Filho. Essa ficha contém o registro da 
escolha feita pelos participantes, o que incluiu a definição dos cursos e das disciplinas 
que seriam cursadas durante o 1º e 2º estágios.   
 

FIG. 1 | Distribuição dos professores - cursos e disciplinas. Estágios (1948 e 1949). Fonte: Escola Industrial 
de Natal (1948b). 
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O referido estágio teria, como parâmetro de organização, a distribuição dos 
professores em dois cursos diferentes (um para cada período do estágio), e, após esse 
processo, o candidato cursaria uma das disciplinas do curso escolhido. Observamos, 
portanto, que, no conjunto das disciplinas disponíveis – corte, marcenaria e estofaria 
– concentrou-se o maior número de estagiários. Essa escolha sugere que, na condição 
de aprendiz, os professores da EIN buscaram os conhecimentos mais sintonizados 
com a realidade cotidiana, disponíveis nos cursos de Alfaiataria e Marcenaria. Na 
figura 2 é possível verificar o registro da presença dos professores nas oficinas 
reunidos com os mestres para iniciar a primeira parte do estágio.  

FIG. 2 | Professores da cultura geral e os mestres das oficinas. Fonte: Escola Industrial de Natal (1968). 

É possível que a participação no referido treinamento tenha possibilitado a esse 
grupo de professores conhecer o desenvolvimento das oficinas, ambiente distante da 
maioria deles. Excetuando os professores de desenho – ex-alunos das escolas 
industriais, os demais eram detentores de uma formação humanística, sem 
experiências anteriores em instituições de ensino profissional, conforme tabela 1: 
 

Professores contratados no período de 1940 a 1959 

Nome do 

Docente 

Nomeação/Idade Cargo/Formação 
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Djanira Dalva 

de Faria 

1940 (26 anos) Coadjuvante de ensino – Desenho 

Ornamental. 1944 – Professora Ensino 

Industrial Básico. Formação:  ensino 

secundário. 

Pedro 

Pinheiro de 

Souza 

1940 (36 anos) Curso de Desenho. 1944 – Prof. Padrão J do 

curso Industrial Básico. Formação: 

diplomas de Artífice e Mestre, segundo 

familiares, adquiridos na ETN-RJ. 

Jorge 

Romano 

1941 (38 anos) Curso de Sapataria. 1944 - Prof. Padrão J - 

Ens.Industrial Básico. Formação: ex-aluno 

da EAA-Natal. 

Ody Freire de 

Oliveira 

1943  (25 anos) Profa. Auxiliar curso primário.  1945 – Profa. 

de Ciências Físicas e Naturais. Formação: 

Diploma de Professora Primária na Escola 

Normal de Natal (1935); Curso de 

Aperfeiçoamento na área de Ciências 

Físicas e Naturais CBAI, RJ (1950). 

Experiência anterior: Profa. da Escola 

Isolada de Jundiaí/Macaiba-RN (1936-

1943). 

Maria 

Cândida 

Leite 

1943  (27 anos) Profa. Auxiliar – curso primário. 1945 – 

professora de Português do Industrial 

Básico. Formação: Diploma de Professora 

Primária na Escola Normal de Natal (1940); 

Aurélio de 

Castro 

Cavalcanti 

1944 (47 anos) Prof. Padrão G – Cadeira de Ajustagem – 

curso de Serralheria. Padrão J – Formação: 

Curso de Mecânica de Máquinas – EAA – CE. 

Alvamar 

Furtado de 

Mendonça. 

1945 (30 anos) Prof. Padrão J – Disciplinas: Higiene 

Industrial, Organização do Trabalho e 

Contabilidade Industrial – Curso de Mestria 

e Industrial Básico. Formação: Bacharel em 

Direito. Ex-prof. de Geografia no Atheneu 

Norte-rio-grandense. 

Estélio 

Fonseca 

Ferreira 

1945 (27 anos) Prof. Padrão J – Matemática. Formação: 

Engenheiro Agrônomo – Escola de 

Agronomia de Areias/Pb. 
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Geraldo 

Serrano 

1945 (29 anos) Prof. de Educação Física – Padrão J – 

Práticas Educativas. Formação: Escola 

Nacional de Educ. Física – RJ, anos de 1940. 

Bacharel em Direito na Faculdade de 

Alagoas – 1956. 

Irineu 

Martins de 

Lima 

1945 (22 anos) Prof. Padrão J – Desenho de Móveis. 

Formação: ex-aluno da EAA/EIN do Ceará e 

de Natal. Diplomas de Artífice e de Mestre. 

Bacharel em Direito – Faculdade de 

Direito/RN (1959); Bacharel em Letras 

Neolatinas – Faculdade de Filosofia – UFRN 

(1962). 

José Augusto 

da Silva 

1945 (26 anos) Prof. Curso de Marcenaria. Formação: ex-

aluno do Liceu Industrial de Natal – diploma 

de Artífice em Marcenaria (1942). 

Luiz 

Lunguinho de 

Oliveira 

1945 (54 anos) Prof. Curso de Artes do Couro. 

Maria de 

Lourdes 

Filgueira 

Guilherme 

1945 (34 anos) Práticas Educativas – Canto Orfeônico. 

Formação: diploma de Canto Orfeônico no 

Conservatório Nacional do Rio de Janeiro 

(1943); Experiência anterior: profa. de 

Música/Canto Orfeônico da Escola Normal 

de Natal (1938-1945); do Atheneu Norte-

rio-grandense; Escola Doméstica/Natal; 

Instituto Waldemar de Almeida – Natal. 

Moacir Xavier 1945 (29 anos) Prof. Ensino Industrial – Estofaria. 

Formação: ex-aluno curso de Marcenaria do 

Liceu Industrial de Natal e EIN. Curso de 

Aperfeiçoamento CBAI; CBAI – TWI – Como 

ensinar um trabalho/Recife (1956). 

Paulo Nobre 

Barreto 

1945 (23 anos) Curso de Marcenaria. Formação: ex- aluno 

Liceu Industrial e EIN- Natal. Diplomas de 

Artífice e Mestre. Exame de Suficiência para 

Prof. de Tornearia do Curso Básico – 

expedido pela DEI/CBAI (1956). 
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Pedro 

Martins de 

Lima 

1945 (19 anos) Artífice – 1947 – Prof. Chefe do Curso de 

Forja e Serralheria. Formação: diploma de 

Artífice na EIN; Curso de Aperfeiçoamento 

da CBAI – Origem da Educ. Profissional e 

Matérias Técnicas Correlatas/Recife 

(1954); Curso de Aperfeiçoamento da 

CBAI/Rio (1955); Treinamento de 

Professores para o Ensino Industrial Básico 

– CBAI/Curitiba (1959). 

Rivaldo 

Pinheiro 

1945 (29 anos) Prof. de Matemática. Formação: Bacharel 

em Ciências Jurídicas e Sociais – Faculdade 

de Direito Alagoas (1949). Experiência 

anterior: prof. de Matemática no Atheneu 

Norte-rio-grandense e Repórter da 

Imprensa Oficial do RN (1939-1945). 

Silas Paulino 

Raposo da 

Câmara 

1945  (32 anos) Artífice – 1946 – Prof. Ensino Industrial – 

Forja e Serralheria. Formação: ex-aluno 

EAA/EIN – Artífice e Mestre. 

Joaquim 

Inocêncio 

Ferreira Filho 

1948 (24 anos) Curso de Alfaiataria – Cadeira Corte e 

Costura. Formação: ex-aluno da EIN- Natal. 

Diplomas de Artífice (1943) e Mestre 

(1946). Curso de Auxílio Audiovisual e 

Matéria Correlata- CBAI/Escola Téc. Recife 

(1954); Curso de Aperfeiçoamento em 

Alfaiataria, Tecnologia e Direção de Oficinas 

- CBAI/Recife (1956); Curso de Didática 

Especial do Ensino Industrial - CBAI/Recife. 

José de Góes 

Vasconcelos 

1954 (27 anos) Artífice – Curso Artes do Couro. Formação: 

ex-aluno da EIN - Diplomas de Artífice 

(1945) e de Mestre em Artes do Couro 

(1949); Curso de Aperfeiçoamento em Artes 

do Couro/CBAI (1956); Curso Didática 

Especial do Ens. Industrial/CBAI- 

EscolaTécnica do Recife-Pe (1963). 

Natanael 

Gomes da 

Silva 

1954 (25 anos) Mestre - Curso de Alfaiataria; Anos 1960 - 

Prof. de História nos cursos Industrial 

Básico e cursos Técnicos. Formação: ex-

aluno da EIN - diplomas de Artífice e Mestre 
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no Curso de Alfaiataria; Bacharel e 

Licenciado em História – Faculdade de 

Filosofia e Letras da UFRN, em 1964. 

TABELA 1 | Professores da EIN contratados no período de 1940 a 1959. Fonte: Dados coletados dos livros de 
posse da EIN (1940 a 1959), e das Pastas Individuais dos professores da Escola Industrial de Natal. 

No caso específico da EIN, a tabela 1 evidencia que os professores contratados, no 
período de 1940-1959,  apresentavam o perfil então exigido para o ensino nos cursos 
industrial básico: a formação de mestres ou mesmo de artífice para a prática de 
oficinas, além da formação em escolas secundárias, para as disciplinas de cultura geral. 
Essa era uma estratégia permitida pela legislação em vigor, para que as escolas 
pudessem superar, principalmente, as dificuldades de contratar professores, com uma 
formação técnico-profissional, em nível secundário, para as disciplinas técnicas e as 
práticas de oficinas.   

Para as disciplinas de cultura geral, a EIN efetivava a contratação de profissionais 
com formação em nível secundário que eram egressos das escolas normal e secundária 
existentes em Natal. Por outro lado, cabe ressaltar que nesse período, essa escola já 
contava com um grupo de professores com formação em nível superior, em diferentes 
áreas (direito, agricultura, canto orfeônico e educação física). O Rio Grande do Norte 
não ofertava foramção superior nessas áreas do conhecimento; essas formações se 
davam em escolas e faculdades localizadas em distintos Estados brasileiros, o que a 
tornava algo acessível, apenas, a poucos profissionais que exerciam o magistério nessa 
escola. Uma característica importante apresentada por esses professores era a 
comprovada experiência em outras instituições de ensino anterior a atuação na EIN.  

No caso específico das disciplinas de desenho e das práticas de oficina, é a 
identificação de ex-alunos dessa Escola e de outras instituições de ensino da rede 
federal. Esse fato notabiliza uma mudança no perfil do grupo anteriormente 
responsável pelo trabalho nas oficinas, já que os novos profissionais apresentavam 
uma formação com base em conhecimentos adquiridos na própria Escola Industrial, 
habilitando-os, portanto, a trabalhar nos cursos de 1º ciclo, o industrial básico. 

Em termos gerais, durante a trajetória no cargo, esses professores conseguiram 
alterar seu perfil inicial de formação, por meio de cursos de aperfeiçoamento ofertados 
pela CBAI, e cursos em nível superior. Essa oferta de capacitação para os professores, 
pela DEI/CBAI, a rigor, até a segunda metade dos anos de 1950, se caracterizou por 
sua carga horária reduzida, sendo ministrada no período de férias desses profissionais. 
Essa situação seria alterada a partir da criação do Centro de Treinamento de 
Professores na Escola Técnica de Curitiba (CPTP), em 1959, pelo Governo Juscelino.  

Após a publicação da Nova Reforma do Ensino Industrial, em 1959, Lei 3.552, 
outra organização é estabelecida para as escolas industriais, agora com autonomia 
para ofertarem cursos técnicos, a exemplo do que já realizavam as antigas escolas 
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técnicas. 159  Além dessa modificação em seu currículo, esta Lei ainda assegurou à 
administração das escolas a organização do quadro do pessoal docente e 
administrativo, atribuindo ao Diretor-Executivo, a sua coordenação, e ao Conselho de 
Representantes160 o direito de aprová-lo.  

Assim, pode-se assinalar que essa autonomia assegurada à Escola Industrial de 
Natal,  de definir e organizar o seu processo seletivo, no final dos anos de 1950, forjou 
uma nova composição no quadro dos professores, com a contratação de homens e 
mulheres, neste último caso em maior número do que nas décadas anteriores, com 
níveis diversificados de formação.  

As informações contidas nos Livros de Posse e nas Pastas Individuais dos Docentes 
indicam crescimento na contratação de profissionais com habilitação em nível 
superior. Essa mudança alterou o perfil do quadro de professores dessa Escola, antes 
constituído, em sua maioria, por profissionais com formação básica adquirida nas 
próprias escolas da rede federal. Essa constatação sinaliza para a necessária 
especificidade de um estudo da formação profissional do professor, quanto à 
modalidade de profissionalização na qual está inserido. 

Do ponto de vista da cultura escolar, as competências exigidas do professor 
primário eram “muito diferente daquela do professor secundário.” (JULIA, 2001, p. 
32.). Nesse sentido, na EIN, nos anos de 1960, as mudanças curriculares em prática 
no ensino industrial básico (Ginásio Industrial) e nos cursos técnicos de ensino médio, 
tornavam desnecessária a presença dos antigos professores com níveis de formação 
primária, e fez surgir um conjunto de professores com nível superior, não apenas para 
a área de cultura geral mas também para as disciplinas de cultura técnica.  

A nova composição do quadro de professores da EIN evidencia, também, a 
insignificante presença das mulheres no grupo de contratados para lecionar 
disciplinas de cultura técnica. Sendo assim, vale registrar o relato da professora Maria 
de Lourdes Alves de Souza (2010), única professora a fazer parte desse grupo no final 
da década de 1960:  

Após tomar conhecimento do concurso que selecionaria professores para a 
disciplina Artes Industriais na Escola Industrial de Natal, decidi fazê-lo. Quando 
eu cheguei à Escola para me inscrever, foi aquela surpresa, isso porque até então 
                                                   

159  Apesar dessa alteração na legislação, demoraria ainda alguns anos para que a EIN passasse a recebe a 
denominação de Escola Técnica. Assim, em 1965, é transformada em Escola Industrial Federal do Rio Grande do 
Norte e somente em 1968, torna-se Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN). Em 1999, outra 
mudança atinge essa escola, transformando-a em Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte 
(CEFET-RN). Essa nova denominação seria novamente modificada em 2008, com a transformação do CEFET-RN 
em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).  

160  Este órgão, criado pela Lei 3.552/1959, era formado por representantes das indústrias, da Igreja, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e de um 
representante dos docentes da própria instituição e da comunidade. Vale destacar, ainda, que cabia a esse órgão, 
além de outras atribuições, eleger dentre os seus membros o presidente do próprio Conselho e definir, após a 
indicação de uma lista formulada pelos professores contendo nomes de sues pares, o Diretor Executivo da Escola.  
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não existia mulheres ensinando nas oficinas. O profissional que me atendeu foi 
logo me dizendo: ‘no processo de seleção terá aula de eletricidade, de madeira, 
vão lhe apertar, pois terá que ensinar estes conteúdos.’ Mesmo diante disso, 
realizei a minha inscrição. Eu tinha estudado tudo isso no curso que fiz em São 
Paulo. Fui aprovada. (Souza, 2010). 

O exemplo da professora que, apesar de atender às exigências do concurso, foi 
recebida com ceticismo por representantes da EIN pode sinalizar a representação que 
setores dessa Escola tinham sobre o lugar que as mulheres professoras deveriam 
ocupar no exercício da docência. Por outro lado, a tímida presença feminina, na parte 
técnica do currículo, realça o que alguns estudos sobre a profissionalização e inserção 
da mulher no mercado de trabalho e no espaço público (Almeida, 1998), tem revelado: 
a trajetória da formação das mulheres professoras, principalmente, até a primeira 
metade do século XX no Brasil, a conduzia para as Escolas Normais onde adquiriam a 
legitimidade para atuar no ensino primário, o que, na prática, as distanciava de áreas 
como a do ensino industrial. E quando conquistaram o direito de frequentar o nível 
superior, passaram a ocupar fortemente as áreas como letras, artes e ciências 
humanas. 

Apesar dessa pouca participação feminina nos quadros técnicos da EIN, a nova 
legislação implementada no final dos anos de 1950, ao assegurar a transferência da 
atribuição de organizar o processo de seleção dos seus professores, antes centrada no 
Ministério da Educação/DEI, foi determinante na perspectiva da constituição de uma 
identidade institucional, já que o processo de seleção passou a ser elaborado, de forma 
autônoma, pela escola, conforme o art. 108, do Decreto nº 47.038, de 1959.  

Após a aprovação dos cargos de pessoal pelo Conselho de Representantes, era 
assegurada a abertura das inscrições para o seu preenchimento, visto que esse Decreto, 
em seu art. 107, também prescrevia a “verificação de títulos, conhecimentos e 
capacidade, conforme o caso, além da investigação social.” (Brasil, 1959b). Em relação 
às exigências presentes na antiga  Lei Orgânica (1942), continuava mantida a 
necessidade de os candidatos comprovarem que possuíam a formação adequada ao 
cargo preterido, o que exigia a realização dos concursos. Respeitando as 
especificidades próprias de cada área, essa legislação mantinha a avaliação dos 
candidatos por meio de atividades teóricas e práticas, assegurando a utilização de 
títulos acadêmicos para certificar o nível de conhecimentos. 

A professora Anaíde Dantas (2010), ao relatar seu ingresso na EIN, no ano de 1962, 
para a disciplina de História, destaca que em seu caso, a análise do currículo e títulos, 
foi o critério utilizado para verificar se estava apta ou não para o exercício da docência, 
conforme relato a seguir: 

Um dia eu decidi ir a Escola Industrial de Natal e perguntei sobre o concurso  ao 
diretor Irineu Martins de Lima que me respondeu: ‘nós temos uma candidata, 
mas é de Geografia e nós queremos de História’. [...] Então, eu me apresentei e 
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lhe disse que tinha o curso de História e ensinava na Escola Normal. Ele tirou da 
gaveta um papel e me perguntou se aquele horário me convém. Eu não quis nem 
saber, lhe respondi que sim. Eu lhe perguntei: mas, eu não tenho que fazer 
concurso? Ele disse: não! E acrescentou: ‘[...] eu não dou muito valor para 
concurso. O professor prepara a aula naquele dia e depois, às vezes, não leva 
muito a sério. Eu prefiro ficar observando. Traga o seu currículo.’ Foi dessa 
maneira que aconteceu o meu ingresso a essa Escola naqueles dias do mês de 
junho de 1962. (Dantas, 2010). 

A fala da profa. Anaíde Dantas (2010) traz à tona um exemplo das práticas 
desenvolvidas pela direção da EIN na composição do seu quadro de professores. 
Importa destacar que essa era uma das várias formas de contratação garantida pela 
nova legislação (Decreto nº 47.038, de 1959). Assim, era assegurada às Escolas a 
possibilidade de “admissão de docentes, através de contratos pelo prazo máximo de 
um ano, sem direito à renovação, mediante, apenas, apresentação de títulos.” (Brasil, 
1959b).  Essa forma de seleção se restringia aos casos em que, abertas as inscrições 
para preenchimento de vaga, não se apresentasse nenhum candidato e quando se 
tratasse de substituições eventuais ou transitórias.  

Na constituição do quadro dos professores para o exercício das práticas nas 
oficinas, o então diretor da EIN, período de 1956-1962, Pedro Pinheiro de Souza, ao 
constatar ainda a existência da “escassez de professores”, sugere o aproveitamento de 
ex-alunos do ensino industrial, segmento não presente na clientela inicialmente 
definida para fazer parte do processo de formação oferecido pela DEI/CBAI.  

Nesse propósito, como critério de seleção, indica que sejam considerados os 
índices de aproveitamento e a avaliação do comportamento apresentados pelos alunos 
durante o curso. Observamos que, ao sugeri-los, esse dirigente tentava garantir o 
maior poder de controle aos profissionais responsáveis por essa escolha. No caso 
específico da EIN, quando esse processo seletivo passou a vigorar, foi compartilhado 
pelo diretor, mestres e professores indicados por esse dirigente.  

Assim, a partir do ano de 1960, a EIN passou a enviar para o Centro de 
Treinamento de Professores na Escola Técnica de Curitiba (CPTP), grupos de ex-
alunos para o curso de Magistério de Artes Industriais, em uma das especialidades de 
trabalho (Artes Gráficas, Cerâmica, Desenho, Eletricidade, Madeira e Metal), para a 
primeira fase de Cursos Industriais Básicos e Ginásios Industriais. Isso contribuiu 
para alterar, nos anos seguintes, o perfil dos professores de cultura técnica e das 
práticas de oficina. 

No Centro de Treinamento de Professores na Escola Técnica de Curitiba (CPTP), a 
escolha por uma formação geral que servisse para complementar os estudos já 
efetivados, o fortalecimento da formação prática e a inclusão de um conjunto de 
disciplinas voltadas para o campo da formação pedagógica, indica a que público 
prioritário se destinava essa formação – o segmento ainda não preparado para a 
docência no ensino industrial, no caso da EIN, os ex-alunos dos cursos industrial 
básico. Sendo assim, é atribuído às disciplinas de Desenho e Práticas de Oficina um 
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peso significativo. Complementando esse currículo, são acrescidas as disciplinas 
pedagógicas que subsidiarão o processo ensino–aprendizagem. Desse modo, o 
professor deve auxiliar o aluno em seu processo educativo, incluindo a formação geral, 
formação de atitudes e formação profissional, em sintonia com as finalidades do 
ensino industrial, expressas no art. 1º, do Decreto nº 47.038 de 1959. 

Dentre os alunos encaminhados pela EIN, em 1963, ao Centro de Treinamento de 
Professores na Escola Técnica de Curitiba (CPTP), estava o ex-aluno do curso de 
Marcenaria, Antonio Fernandes de Carvalho.  Em seu depoimento sobre a formação 
recebida nesse Centro, ele relata:  

Era grande o nível de exigência, com a oferta de aulas teóricas e desenvolvimento 
das práticas nos laboratórios, em turnos distintos. Os conhecimentos eram para 
ser aplicados na Escola, para tanto, foi fornecido material em forma de apostila 
para ser trabalhado com os alunos quando estivéssemos em sala de aula. A 
disciplina para a qual fomos capacitados, Artes Industriais, ao trabalhar as 
noções básicas de mecânica, cerâmica, eletricidade, artes gráfica, deveria 
contribuir para pesquisar uma aptidão no aluno nas duas primeiras séries do 1º 
ciclo, para que ele pudesse melhor fazer a sua escolha profissional para o 2º ciclo, 
ou seja, o ensino técnico. (Carvalho, 2010). 

Assim, ao tentar assumir diretamente o controle da formação dos professores para 
as escolas de ensino profissional, o governo, por meio do órgão que coordenava a 
organização geral do ensino industrial, DEI/CBAI, objetivava possibilitar as condições 
necessárias para que, no exercício de suas práticas no interior da escola, esses 
profissionais contribuíssem, efetivamente, com o início da formação profissional nos 
ginásios industriais e o consequente aprofundamento nos cursos técnicos, conforme 
preconizava as diretrizes da Lei nº 3552, de 1959, em vigor nesse momento.  

Ressaltamos, assim, a luta permanente dessa instituição de ensino industrial na 
contratação de professores habilitados para as disciplinas de cultura técnica e para as 
práticas de oficinas. Frente a essa situação, a EIN passou a contratar ex-alunos, 
inicialmente, com formação de artífices ou de mestres. Nesse processo, identificamos 
também algumas iniciativas postas em prática pelo governo, nos anos de 1950 e 1960, 
com o propósito de capacitar professores dessa escola, por meio de cursos de curta 
duração voltados para as áreas onde atuavam.  

Por fim, convém ressaltar, que os estudos realizados nos permitiram desvelar que 
a preocupação dessa escola em constituir o seu quadro de professores estava 
relacionada ao cumprimento das políticas oficiais que orientavam a formação de 
artífices, mestres e posteriormente, técnicos, com o propósito de torná-los aptos a 
exercer uma atividade profissional. 
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RESUMO  

Esta pesquisa objetivou rememorar as trajetórias de formação de cinco professoras 
negras do interior de Minas Gerais, Ituiutaba, no Curso Normal, no período de 
1937/1970. Suas histórias de vida foram coletadas no sentido de entender como o 
magistério se transformou num espaço de ascensão social para essas mulheres negras, 
oriundas de camadas sociais subalternas. A história oral foi utilizada como estratégia 
para as professoras negras expressarem cor ao cenário da história da educação 
mineira. Metodologicamente utilizamos de pesquisa bibliográfica, análise de fontes 
documentais escritas e produção de fontes orais, com base nas narrativas das 
entrevistadas (Portelli, 1997). Indagamos se elas percebiam distinção em função das 
relações de gênero e pertença à população negra? Como se deu o ingresso no 
magistério/mercado de trabalho? Para a construção da história dessas mulheres 
negras foi de fundamental importância discussões dos conceitos de raça, racismo, 
etnia e gênero, extraídos de Skidmore (1987), Nascimento (1979), Fernandes (1979), 
Munanga (1994), entre outros. Ancorada nesses autores discutimos como se 
estabeleceu, na sociedade brasileira, o preconceito racial e de gênero, situando as 
entrevistadas em seu contexto de formação e atuação docente, de modo a analisar os 
desafios e enfrentamentos que viveram no processo de escolarização e 
profissionalização. 
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Curso Normal, Professoras Negras , Racismo 
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1. INTRODUÇÃO 

Quando nos propusemos a discutir a temática mulheres negras e suas trajetórias 
no Curso Normal, em escolas particulares em Ituiutaba, tinha como hipótese a 
invisibilidade das mesmas, mas não supunhamos que o desvelamento da pesquisa 
manifestaria uma história eivada de sutilezas da herança histórica da “Democracia 
Racial”, a qual impede avanços rumo a uma sociedade mais justa. Mas, nada é por um 
acaso, e essa pesquisa explicita diversas inquietações que perpassaram/perpassam 
nossas vidas familiares e acadêmicas. As pesquisadoras que somos tem raízes 
históricas comuns com a dessas mulheres negras professoras. Tais inquietações 
compõem o mapa dos diversos desafios que enfrentemos ao propormos a discussão, a 
despeito da legitimidade do debate. 

    Nesse sentido, dados estatísticos governamentais demonstram uma realidade de 
exclusão dessas mulheres: escolaridade mínima, remuneração salarial baixa e 
ocupação de cargos inferiores, a despeito de possuírem ou não a qualificação 
necessária para o trabalho que exercem. Mediante o exposto, mergulhamos no 
arcabouço teórico voltado para as questões de gênero, classe, raça/etnia à procura de 
respostas e possibilidades para a educação de mulheres negras no mundo 
contemporâneo. 

O desafio da pesquisa a que nos propusemos realizar foi norteada pelo objetivo de 
compreender o caminho percorrido por cinco professoras negras em Ituiutaba, no 
sentido de apreender as influências de gênero, raça e classe durante a formação para 
a docência. Desse modo, o problema desta investigação foi: quais os desafios 
enfrentados por cinco mulheres negras em escolas normais particulares, em Ituiutaba-
MG, nos anos 1937-1970, para se constituírem docentes? 

O contexto deste estudo traz como pano de fundo três escolas particulares, com 
especificidades distintas: o Colégio Santa Teresa, confessional, da ordem das Irmãs 
scalabrinianas; o Instituto Marden, escola particular laica; e o Educandário 
Ituiutabano, escola privada de cunho filantrópico pertencente à Mocidade Espírita. 

A fim de empreender esta pesquisa, estabelecemos os procedimentos 
metodológicos apresentados a seguir. Como instrumento de coleta de dados, 
utilizamos fontes orais e escritas. As primeiras buscaram estabelecer a interlocução 
com as vivências das professoras no espaço de formação. As segundas referem-se à 
documentação oficial do arquivo da 16ª Superintendência Regional de Ensino de 
Ituiutaba e, também, a documentos pessoais das depoentes (cartas, fotos, diplomas, 
jornais). 

A respeito dos instrumentos de coleta de dados empregados neste estudo, Portelli 
(1997, p. 27) ressalta que 

Parece se temer que uma vez abertos os portões da oralidade, a escrita (e a 
racionalidade junto com ela) será varrida como que por uma massa espontânea 
incontrolável de fluidos, material amorfo. Na realidade, as fontes escritas e orais 
não são mutuamente excludentes. Elas têm em comum características 
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autônomas e funções específicas que somente uma ou outra pode preencher (ou 
que um conjunto de fontes preenche melhor que a outra).  

Assim, a história oral é uma possibilidade de os depoentes, a partir de suas 
narrativas, ativarem lembranças de acontecimentos individuais e coletivos, que por 
vezes não são discorridos em documentos oficiais. Ademais, estudos de Burke (1992) 
atestam a validade de se usar, como fonte de dados, registros de experiências das 
pessoas comuns, ao considera-los viáveis para a prática historiográfica. 

1.1. EDUCAÇÃO ESCOLAR EM ITUIUTABA – MINAS GERAIS. 

A cidade de Ituiutaba faz parte da região do Triangulo Mineiro, zona ocidental do 
estado de Minas Gerais. A região do Triangulo Mineiro, pertencente ao estado de Goiás 
até o século XIX, era conhecida como Sertão da Farinha Podre, assim denominada por 
ser trilha de tropeiros.  

Segundo Guilhon (2006), Ituiutaba se formou no século XIX a partir do processo 
de ocupação do interior do país por meio de expedições às margens dos rios Tijuco e 
Prata. As primeiras atividades econômicas da cidade foram o garimpo e a extração de 
diamante. Com a escassez de pedras, ao longo do tempo, fez-se necessário buscar 
outras fontes de sobrevivência, como a agricultura e a pecuária, que permitiram a 
fixação e permanência das pessoas no local. 

De acordo com Moraes (2008, p. 92) aos 16 de setembro de 1901, pela Lei n.º 309, 
instalou-se o município de Vila Platina e foi empossada a primeira câmara de 
vereadores, com a presença de autoridades ilustres da cidade e região. 

Vila Platina foi elevada, pela Lei n.º 663, de 18/09/1915, a município de Ituiutaba. 
“Topônimo ‘ITUIUTABA’, etimologicamente é de origem tupi e significa: I (rio), TUIU 
(tijuco) TABA (cidade), que quer dizer: Povoação do Rio Tijuco”. (MORAES, 2008, 
p.93) 

De acordo com Oliveira (2003), Ituiutaba, nas décadas de 1950 e 1960, era 
considerada a “capital do arroz” devido ao grande plantio deste grão na região e a 
quantidade de máquinas de beneficiamento. Em franca expansão, com a imigração de 
nordestinos para a cidade, na década de 1950, o perfil econômico da cidade se alterou 
com a abertura de empresas do grupo Baduy, beneficiamento e industrialização de 
leite.  

 Nesse cenário de desenvolvimento cabe interrogar sobre o campo educacional. 
Pesquisadoras como Ribeiro e Silva (2003), Vilela (2011), Oliveira (2003), Moraes 
(2008), Lima, Silva e Inácio (2004) assinalam que poucos investimentos se deram por 
parte do poder público, de modo que até 1947 a cidade contava com um único grupo 
escolar. Essas pesquisas apresentam quadros nos quais se destacam a forte presença 
da inciativa privada no setor. 

Em análise ampla sobre o processo de institucionalização da escola primária no 
Brasil, Faria Filho e Vidal (2000) salientam que a preocupação com a questão do 
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espaço para abrigar a escola pública começou a aparecer no final do século XIX, junto 
com o debate sobre os tempos escolares e sociais, e os métodos pedagógicos.  

Em Minas Gerais a constituição de uma nova cultura escolar se deu a partir da 
Reforma do Ensino de 1906, empreendida na gestão de João Pinheiro, a qual 
estabeleceu diversas mudanças na organização da instrução pública mineira, dentre 
elas a instituição dos grupos escolares na organização da escola primária. Esse modelo 
foi gradativamente substituindo o modelo das escolas isoladas. 

Considerando a parca oferta de possibilidades educacionais pública, 
especialmente secundária, para as camadas populares, sobremaneira para as 
populações negras, em Ituiutaba, destaco as dificuldades de acesso à escola, 
especialmente para os negros.  

Iniciativas quanto à educação de negros em Ituiutaba data 1937, quando a Legião 
Negra propôs a criação da Escola 13 de Maio161, escola noturna. Segundo Vilela (2011, 
p. 56), “Em 1941, com o decreto-lei 73, de 25 de novembro, o então prefeito Jaime 
Veloso Meinberg ‘criou’, como escola primária da cidade de Ituiutaba, a Escola 
Municipal Machado de Assis, isto é, deu outro nome à Escola 13 de Maio. 

Vale lembrar que a Escola Estadual João Pinheiro162 foi o primeiro grupo escolar 
da cidade de Ituiutaba, antes denominado Grupo Escolar de Villa Platina. Foi criado 
em 1908 no processo de organização do sistema educacional mineiro, visto que a 
educação se dava em escolas isoladas, mas implantado em 1910. O seu alunado, em 
grande maioria, era de filhos de fazendeiros de posse da região, e uma pequena parcela 
de crianças de famílias modestas, menos favorecidas. 

De acordo com Ribeiro e Silva (2003, p. 73) a história dessa escola, não destoa com 
a caracterização e contextualização dada para os Grupos Escolares no país. Duas 
peculiaridades destacam-se: o prédio do Grupo Escolar de Villa Platina não foi 
construído como tal.  

Segundo Lima, Silva e Inácio (2004), 37 anos após a criação do Grupo Escolar João 
Pinheiro, em março de 1947, foi criada a segunda escola pública de Ituiutaba, Grupo 
Escolar Professor Idelfonso Mascarenhas da Silva, logo a demanda do alunado ficava 
a cargo das escolas particulares. De acordo com as autoras, somando ao primeiro 
estabelecimento: 

Em 1949, Ituiutaba dispunha de cinco instituições que ministravam o ensino 
primário, como o Instituto Marden, Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da 
Silva, Escola Santa Teresa e Ginásio São José. O abandono do Triângulo Mineiro 
                                                   

161 A Frente Negra Brasileira (FNB) orientou a primeira proposta de formação do negro brasileiro. Ela via na 
educação um mecanismo de ascensão social, por isso defendia escolas para pessoas negras. O ideário da FNB se 
esparramou pelo interior paulista, penetrou em outros estados, e chegou ao Triângulo Mineiro, representada pela 
Legião Negra. Na Ituiutaba de 1937, a Legião Negra criou a Escola 13 de Maio, para suprir a necessidade de 
escolarização da população negra trabalhadora, pois à época não havia oportunidade de escolarização para essa 
parcela populacional. (VILELA, Cláudia Oliveira Cury, Escola noturna “Machado de Assis” [manuscrito]: 
primeira instituição municipal de ensino primário noturno da cidade de Ituiutaba, MG (1941-1960). 1971). 

162 www.escolajoaopinheiro.com.br/historico.html  
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pelo Estado é denunciado no jornal de Ituiutaba relembrando que em época de 
eleição se promete tudo, mas, logo se esquece. (LIMA, SILVA e INÁCIO, 2004, p 
5). 

 O destaque que damos ao Colégio Santa Tereza e Instituto Ituiutabano se deve ao 
fato deles ofertarem o Curso Normal, se constituindo nos espaços de formação dos 
sujeitos dessa pesquisa, e também porque nenhum desses estabelecimentos eram 
públicos.  

Fundada m 1933, o Instituto Marden, se constituiu um ícone e referência em 
Ituiutaba no campo educacional. Era uma escola laica, particular, de co-educação, 
fundada em plena efervescência política da época, tendo por princípio as ideias de 
Orison Marden: a formação do caráter do homem integral e patriótico. Álvaro Brandão 
de Andrade, seu criador, buscava personificar no dia-a-dia da escola essas ideias.  

 O Colégio Santa Teresa é uma escola com particularidades distintas do Instituto 
Marden e do Educandário Ituiutabano, ambas fechadas, sendo que esta está em 
atividade até hoje. Trata-se de uma escola confessional católica, que mantém os 
mesmos princípios pedagógicos desde a sua fundação. Para apresentar o Colégio Santa 
Teresa, de Ituiutaba, utilizamos a pesquisa de Oliveira (2003, p. 178): 

A criação e consolidação do Colégio Santa Teresa ocorreu no momento em que a 
Igreja Católica atuava em várias regiões inclusive no Triangulo Mineiro, na 
tentativa de recuperar a catolicidade brasileira. Uma das estratégias utilizada 
pela igreja foi trazer religiosos e congregações estrangeiras que, posteriormente, 
instalavam escolas e colégios. Dentre as várias congregações que chegaram ao 
Brasil no final do século XIX, [...] [estão as] Irmãs Missionárias de São Carlos 
Borromeo Scalabrinianas, ligadas à Província de Nossa Senhora Aparecida 
desde 1895. 

De acordo com Oliveira, a criação do Colégio Santa Teresa surgiu para atender 
meninas da zona rural e urbana, numa formação baseada em princípios religiosos, e 
contou com o apoio e dedicação de Dona Olegária Ribeiro Chaves e do Padre Fortunato 
Morelli. Sua criação se deu no contexto de defesa da educação laica, pública e gratuita 
em contraposição ao movimento da Igreja, que defendia a difusão da região católica 
por meio de escolas particulares. O Colégio Santa Teresa foi fundado em 1939 e a 
criação do seu curso Normal se deu em 1955. Iniciou as atividades num espaço 
adaptado, em regime de internato e externato, sendo que as internas auxiliavam nas 
tarefas domésticas. 

Frattari Neto (2009, p. 67-68) demarca que até 1958 Ituiutaba não contava com 
nenhuma escola secundária pública. Nesse contexto, segundo Frattari Neto, 
integrantes da União da Mocidade Espírita de Ituiutaba (UMEI), apoiados em ideais 
da religião, resolveram construir uma escola secundária gratuita para atender a 
população carente da cidade. Surge, então, o Educandário Ituiutabano entre os anos 
de 1954 a 1958, a partir da renda de bailes da “Rainha do Arroz”, doações e bazares.  
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Ainda de acordo com Frattari Neto, a escola fundada pela UMEI respeitava as 
demais religiões e os princípios republicanos. Tal perspectiva, segundo o autor, veio 
dos ideais educacionais espíritas e do movimento nacional inspirado em ideias 
liberais. Para Frattari Neto, as boas relações da UMEI com alguns políticos e o 
governador Magalhães Pinto facilitaram a criação do Educandário Ituiutabano. Após 
disputas políticas e religiosas o primeiro estabelecimento de ensino secundário 
gratuito de Ituiutaba entrou em funcionamento em 1958, ofertando curso Ginasial, e 
a partir de 1965, curso Normal. Tratava-se de uma escola para pessoas carentes, mas 
sua estrutura era particular, mantida por filantropia. 

 
2. FALANDO DE SILÊNCIOS DA POPULAÇÃO NEGRA. 

Cruz (2005, p.21) apresenta uma informação importante quanto à escolarização 
de negros no Brasil. Destaca que nos quarenta e cinco anos de inserção da disciplina 
História da Educação Brasileira no currículo de formação do educador, por 
conseguinte de consolidação como área de pesquisa, por observação da bibliografia, é 
possível constatar a inexistência de experiências escolares dos negros em período 
anterior à década de 1960, quando a rede pública de ensino sofre vasta expansão do 
número de vagas .  

Nesse sentido, interroga como foi possível esse fenômeno se pesquisas indicam a 
intervenção da população negra, com criação de organizações, escolas e imprensa, 
desde a Primeira República. Nesse sentido, Cruz (2005, p.22) acrescenta: 

Os autores que compõem o conjunto de referências que realizam a crítica 
historiográfica da história da educação brasileira, ao analisarem os estudos 
realizados no campo da história da educação, indicam que esses trabalhos têm 
apresentado algumas limitações, tais como: termo educação restrito ao sentido 
de escolarização da classe média; periodização baseada em fatos político 
administrativos; temáticas mais enfocadas em contemplar o Estado e as 
legislações de ensino; ausência da multiplicidade dos aspectos da vida social e da 
riqueza cultural do povo brasileiro. 

Essa constatação nos impõe assumir, junto com a autora que essa disciplina e seu 
campo de pesquisa têm sido veículo de continuísmo da reprodução do tratamento 
desigual relegado aos negros e índios nessa sociedade. (CRUZ, 2005. p.22) Desse 
modo, muito da história dessas populações não é conhecida, implicando no seu 
desaparecimento. Em face dessa constatação, Cruz (2005, p. 23) assinala que, 

A problemática da carência de abordagens históricas sobre as trajetórias 
educacionais dos negros no Brasil revela que não são os povos que não têm 
história, mas há os povos cujas fontes históricas, ao invés de serem conservadas, 
foram destruídas nos processos de dominação. 
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A autora chama atenção para a importância e necessidade de se realizar estudos 
sobre relações raciais, e demarca que esses estudos começam a ser realizados a partir 
de 1970, quando a presença de negros nas universidades passa a ser mais significativa. 
Nesse sentido, destaca o surgimento em São Carlos, por volta de 1978, do primeiro 
grupo de negros, cuja preocupação era desenvolver estudos sobre essa temática. Data 
do ano seguinte o primeiro artigo sobre negro r educação, publicado na revista de 
educação da Fundação Carlos Chagas. Essa tendência se ampliou, especialmente a 
partir dos anos 1990, de modo que, segundo a autora, ao término dessa década era 
possível computar mais de quatro dezenas de teses e dissertações produzidas sobre o 
tema negro e educação.  

De acordo com Cruz, essa não foi uma tarefa fácil, nasceu do empenho de 
pesquisadores pertencentes à população negra, os quais abriram caminhos, 
culminando no reconhecimento da área em 1998. Tal fato foi delineado pelo primeiro 
concurso de dotação de pesquisa sobre a temática, organizado pela Associação de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), Ação Educativa e Fundação Ford . 
(CRUZ, 2005, p. 26).A autora reconhece, no entanto, que as pesquisas na área são 
marcadas por limitações, que existem poucas linhas de pesquisa sobre negro e 
educação nos programas de pós-graduação no Brasil, e que há poucos orientadores 
interessados nesses estudos. Reconhece que os estudos estão centrados em períodos 
recentes, fato que exige discussões sobre essa invisibilidade. 

Em trabalho, Cruz destaca um elemento pertinente à análise que se faz nessa 
pesquisa quanto ao ingresso dos sujeitos de pesquisa nas escolas [..]’’, embora não de 
forma massiva, camadas populacionais negras atingiram níveis de instrução quando 
criavam suas próprias escolas; recebiam instrução de pessoas escolarizadas; ou 
adentravam a rede pública, os asilos de órfãos e escolas particulares . (CRUZ, 2005, 
p. 27. Grifos nossos). 

Finalizando as análises Cruz (2005, p. 29) destaca: 

A luta das camadas negras pela sua inclusão no processo de escolarização oficial 
evidencia que mesmo à margem da cidadania os negros acompanharam os processos de 
compactação da nação brasileira e nele exerceram influência. Os mecanismos do Estado 
brasileiro que impediram o acesso à instrução pública dos negros durante o Império 
deram-se em nível legislativo, quando se proibiu o escravo, e em alguns casos o próprio 
negro liberto, de frequentar a escola pública, e em nível prático quando, mesmo 
garantindo o direito dos livres de estudar, não houve condições materiais para a 
realização plena do direito (CUNHA, 1999; FONSECA, 2000). 

Em suma, a despeito da configuração da nossa sociedade, a presença da população 
negra na organização do sistema educacional no Brasil, Ituiutaba não fugiu a regra foi 
significativa. 



 

 
 

11 

2.1. SUJEITOS DA PESQUISA E SUA FORMAÇÃO. 

Inicialmente vale lembrar que as estatísticas demonstram que a maioria das 
mulheres negras têm poucas possibilidades de negarem os papeis sociais prescritos 
para elas. Assim, esse trabalho se propôs pinçar das estatísticas, sujeitos que marcados 
pela raça/cor, gênero e condição econômica, escaparam daquilo que historicamente se 
determina para mulheres negras e pobres.  

A seleção das professoras colaboradoras dessa pesquisa obedeceu aos seguintes 
critérios: nascimento na década de quarenta e cinquenta, atuação no ensino primário 
e pertença à população negra. Inicialmente fomos à Fundação Zumbi dos Palmares163 
para uma conversa informal com a presidente, Luzia Eterna, que nos indicou nomes 
de professoras negras que atendiam ao perfil da pesquisa. Iniciamos a jornada com 
uma lista de nomes, mas à medida que aprimorava o levantamento fomos percebendo 
que algumas professoras já haviam falecido, outras tinha mudado de Ituiutaba, o que 
dificultou o contato, e havia, também, as que se formaram e não exercerem a docência.  

Ao término localizamos cinco professoras que atendiam aos propósitos da 
pesquisa. O passo seguinte foi solicitar colaboração com a pesquisa e o agendamento 
para a realização das entrevistas, de acordo com a disponibilidade de cada uma das 
colaboradoras. As entrevistas foram realizadas individualmente nas casas das 
respectivas depoentes. 

Vale lembrar que mulheres negras carregam em seus ombros uma herança 
histórica carregada de estereótipos relacionados ao racismo e sexismo quanto ao corpo 
feminino negro, tais como, cenário doméstico, subalternidade, luxúria e prazer. Assim, 
racismo e discriminação racial são marcas da sociedade brasileira. Nesse sentido, 
Lopes (2008, p. 22) diz 

A história de opressão da mulher negra no Brasil é diferente da história de 
opressão das mulheres brancas, indígenas, orientais e de outras etnias, já que o 
corpo feminino negro é um território, um espaço materializado que carrega uma 
dupla carga de estigmas e estereótipos, decorrentes do racismo e do sexismo que 
ainda estão presentes em nossas práticas sociais, pensando a realidade 
brasileira. 

Segundo Louro (1995) somente nas décadas de 1960/1970, com a maior 
participação feminina nos movimentos sociais, o discurso de submissão e 
inferioridade passou a ser questionado no Brasil, a exemplo do que se dava 
internacionalmente, por meio de discussões nos movimentos feministas, por 
conseguinte, nas produções acadêmicas sobre a mulher. Todavia, considerando o que 
as pesquisas revelam quanto às pautas diferenciadas no âmbito dos movimentos 
feministas, a vinculação racial dos estudiosos de relações raciais, e se pensarmos que 

                                                   
163	Fundação	criada	em	conformidade	com	o	artigo	143,	da	Lei	Orgânica	do	Município	de	Ituiutaba,	de	21	de	
abril	de	1990,	se	funda	na	Lei	Nº	2.768,	de	06	de	março	de	1991,	com	personalidade	jurídica	de	direito	privado,	
tem	sua	sede	e	foro	na	cidade	de	Ituiutaba	e	vincula-se	à	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura. 
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a mulher negra comporta triplicados estigmas, há que se reconhecer que, no geral, os 
estudos sobre movimentos feministas não contemplam as mulheres negras.  

Tal reconhecimento vincula-se ao fato de as discussões feministas apresentarem 
um caráter universalista. Vale lembrar que se ao corpo feminino branco se vinculou a 
ideia de pureza e casamento, ao corpo feminino negro a representação era outra, como 
afirma Del Priore (2000, p.26): 

[...]. Ser manceba, amásia ou concubina de um homem casado era considerado 
gravíssimo e a punição mais corriqueira era a expulsão da ré para fora da vila ou cidade 
em que morasse. A escravidão era fonte privilegiada de concubinatos, pois todos os que 
possuíam escravas, fossem grandes senhores ou simples trabalhadores, achavam-se no 
direito de estender seu domínio de posse sexual. 

Considerando esse histórico e a naturalização da invisibilidade da presença da 
mulher negra em espaços/papéis para além dos acima dimensionados é que 
reforçamos a importância de pesquisas que desconstruam essas ideias. Nesse sentido, 
apresentamos um quadro da trajetória escolar das mulheres negras colaboradoras 
dessa pesquisa. 

Quadro 03 – Perfil das Professoras Negras Entrevistadas164 

Nome Idade Natural Formação 
Instituição Atuação Situação 

Formadora Profissional Funcional 

Conceição 64 Ituiutaba Pedagogia Privada 

Sistema de 

Ensino 

Estadual 

Aposentada 

mas continua 

atuando no 

cargo de 

coordenação 

pedagógica do 

PREVESTI. 

                                                   
164 Nomes são mantidos com aprovação dos sujeitos. Parecer CEP 981-420 
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Isabel 73 Ituiutaba 
Curso 

Normal 
Privada 

 Sistema de 

Ensino 

Estadual e 

Municipal 

Aposentada 

Iraídes 71 Ituiutaba 
Curso 

normal 

Início do 

curso em 

instituição 

privada e 

finalizou em 

instituição 

pública 

Sistema de 

Ensino 

Estadual e 

Municipal 

Aposentada 

Luci 66 Ituiutaba 
Curso 

Normal 
Privada 

Sistema de 

Ensino 

Estadual 

Aposentada 

Sônia  61 Ituiutaba Pedagogia Privada 

Sistema de 

Ensino 

Estadual 

Aposentada 

Fonte: dados coletados nas entrevistas. 

2.2. ESCOLARIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO: TRAJETÓRIAS DOS 
SUJEITOS DA PESQUISA 

A trajetória de escolarização das professoras negras, sujeitos dessa pesquisa, se faz 
necessária porque permite uma releitura dos espaços escolares, abrindo caminho para 
a transformação e/ou a desconstrução do discurso hegemônico relativo às mulheres 
negras. Nesses termos, apresentamos a seguir os sujeitos, onde e quando se deram 
seus processos de escolarização. 

 
Conceição 
- Escola Estadual João Pinheiro 1ª a 4ª série (1957-1962) 
- Processo de Admissão Colégio Santa Teresa - Ginasial 1º a 4º ano (1962-1966) 
- Curso Normal Colégio Santa Teresa - 1º ao 3º ano (1967-1970). 
- Cursou Pedagogia na Faculdade de Filosofia (FAF) (1971-1974). 
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Isabel 
- Escola Estadual João Pinheiro 1ª a 4ª série (1949-1953) 
- Exame de Admissão no Instituto Marden Ginasial 1º a 4º ano (1956-1960) 
- Curso Normal no Instituto Marden (1965-1968). 
Luci 
- Escola Estadual João Pinheiro 1ª a 4ª série (1958-1962) 
- Exame de Admissão no Instituto Marden Ginasial 1º a 4º ano (1962-1966) 
- Curso Normal Instituto Marden (1966-1968). 
Iraídes 
- Escola Estadual João Pinheiro 1ª a 4ª série (1951-1958) 
- Interrupção dos estudos (1959-1966) 
- Exame de Admissão no Instituto Marden Ginasial 1º a 4º ano (1967-1971) 
- Curso de Magistério na Escola Municipal Machado de Assis (1971-1973) 
Sônia 
- Alfabetização em casa com a tia e ingressou na escola formal (1961-1967). 1ª a 4ª 

/ 5ª a 8ª. 
- Colégio Educandário Ituiutabano: Curso Normal (1968-1970). 
- Cursou Pedagogia (1970-1974). 
 
Hansebalg (1979) ressalta que as desigualdades raciais no Brasil, historicamente, 

são caracterizadas por aspectos econômicos, políticos e educacionais, que o elemento 
classe é uma das categorias, mas cor/raça são preponderantes quanto às 
oportunidades da população negra. A partir dessa abordagem percebemos que as 
trajetórias escolares, a relação família/escola, nos anos iniciais de escolarização dessas 
professoras negras, teve a condição de classe como determinante. 

 Quanto à cor/raça, são sutis no contexto educacional. As entrevistadas não 
percebiam o tratamento conferido às alunas negras. Nesse sentido, reforçam a 
benevolência na aceitação de suas presenças, focadas na condição econômica, 
aceitando a condição de desprotegidas, necessitadas,’’caridosamente”, amparadas 
pelas pessoas de bem, como diretor da escola. 

A professora Isabel relembra seu processo de admissão do Instituto Marden. 

Como já estava na escola, não precisava fazer exame de admissão, mas teria que 
estudar de manhã. Só que eu estava trabalhando e não podia estudar de manhã, 
e eu queria ajudar meus pais. Aí, a Izones, uma colega que trabalhava na 
secretaria do Colégio Marden, informou que iria fundar o Normal à noite para 
quem não podia estudar durante o dia, e foi nesta oportunidade que ingressei. As 
alunas formaram a sala e o diretor me deu oportunidade doando a mensalidade 
para mim até que terminei. (ISABEL, 2015) 

A professora Iraídes não contou com a mesma oportunidade, conforme relata: 
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Tive que abandonar os meus estudos no Colégio Marden para trabalhar. As meninas que 
estudavam comigo se formaram e eu trabalhava de doméstica, só mais tarde consegui 
retomar meus estudos em outra escola já existente, pública, mas quando consegui 
formar já chamava magistério. (IRAÍDES, 2015). 

A professora Conceição advinda de família religiosa, praticante da fé católica, 
frequentadora da igreja, teve ajuda da madrinha e o apoio de uma Irmã Scalabriniana 
no ingresso no Colégio Santa Teresa. 

A madrinha atendendo as necessidades da compra de material da escola, que meu pai e 
minha mãe trabalhando não conseguiam, e ela me disse: o material pode ficar tranquila 
que eu vou comprar. E lógico que nós não tínhamos condições de comprar aquele 
material riquíssimo, a bolsa, o uniforme, sapato. Então o material escolar foi dado pela 
minha madrinha até 8ª série e minha mãe com as amizades dela conseguiu uniforme de 
formadas, onde mudava, virava do avesso a saia pra voltar a ser uma sai nova com 
ferro em brasa, passava a minha sainha tropical para que eu fosse para a escola e a 
blusinha branca. Claro que minha mãe comprava as camisas, meia, sapato e lá ia 
Conceição para a escola.(CONCEIÇÃO, 2015). 

O Educandário Ituiutabano atendia o alunado carente, que não tinha condições de 
frequentar as escolas privadas existentes na cidade. Neste sentido, a presença de 
negros era significativa, conforme relata professora Sônia. 

Havia muitos alunos negros, mas esses alunos não prosseguiam os estudos. Entravam e 
quando viam que era um estudo mais sério ou uma série onde os professores não fossem 
dar tanto espaço para eles, logo mudavam de escola, saiam ou iam para outro 
estabelecimento de ensino, devido a seriedade com que era tratado os assuntos na escola, 
mas nós nunca tivemos decepção e os negro que permaneceram foram aceitos tanto na 
escola como na faculdade. (SÔNIA, 2015) 

O ingresso de Luci no Instituto Marden não foi diferente, conforme narra: 

Minha mãe procurou a casa do diretor e ele na maior boa vontade atendeu a minha mãe. 
Ela contou a ele que eu gostava de estudar, mas que o Educandário Ituiutabano (já 
inaugurado) era muito longe e eu com doze anos não tinha condição de ir para lá. Ele 
pensou em me ajudar e conseguiu a matrícula e depois nós fomos lá eu e a minha mãe 
para fazer a matrícula. Dr. Álvaro Brandão de Andrade conversou com a minha mãe 
que se eu não tomasse nada, nada... que ele tinha conseguido a bolsa para mim porque 
minha mãe era sem condição. (LUCI, 2015) 

Enfim, mesmo com dificuldades no percurso escolar as professoras negras, 
sujeitos dessa pesquisa, permaneceram no curso Normal. Todas afirmaram que não 
entendiam porque tão poucos alunos/as negros/as na escola, mas arriscaram duas 
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hipóteses: a necessidade de trabalhar e as oportunidades que se afunilavam 
dificultando o acesso. 

Percebemos um silenciamento quanto às questões raciais nas falas das professoras 
entrevistadas. Avaliamos que é relevante discutirmos esse silenciamento no cotidiano 
escolar da época, a forma como eram desenvolvidas as atividades, em especial pelas 
alunas negras, que eram minoria. A presença do negro não aponta para a igualdade e 
aceitação por parte dos não negros, mas o silenciamento no ritual pedagógico. Cabe 
ressaltar que a tomada de consciência de cada indivíduo em relação à discriminação 
ou racismo se manifestou de modo diferenciado. 

Concluindo, as professoras negras entrevistadas tinham clareza de que ser 
professora era uma forma de melhorar de vida, portanto, as vontades de adolescente, 
de apreciar a vida, foram substituídas pela vontade de ter um lugar na sociedade. 
Nessa percepção estão claramente dimensionadas a questão econômica, a pertença 
racial, e a questão de gênero, elemento constitutivo de relações sociais, com base nas 
diferenças percebidas entre os sexos, que se constitui na forma primeira de significar 
as relações de poder. 
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RESUMO  

Neste trabalho, investigamos a formação escolar profissional de jovens, para 
atender necessidades da indústria. Assim, enfatizamos os destinatários da educação 
em instituição escolar técnica industrial federal, localizada no Brasil, no estado do Rio 
Grande do Norte. Propomos a seguinte questão: após a conclusão de seus cursos, os 
egressos exerceram, em quantidade significativa, as ocupações profissionais para as 
quais se qualificaram na Instituição, em suas diferentes fases (da formação para a 
proteção social, 1909-1942; de transição, 1942-1963, e da formação técnica, 1963-
1974)? Considerando-se que o principal intento da Instituição foi a formação para o 
mundo do trabalho (CHAMON, 2011), então se verifica, no corpus documental 
examinado, que tal finalidade, até o início da década de 1960, teve alcance insuficiente. 
A fundamentação teórico-metodológica apoia-se em Justino Magalhães (2004), 
Nosella e Buffa (2009), por analisarem a trajetória de ex-alunos como procedimento 
significativo. A escola, enfatizam esses autores, recebe influências intra e extramuros, 
capazes de ampliar ou reduzir o alcance de seus objetivos, especialmente aqueles 
direcionados aos destinatários da educação.. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Destinatários da educação, instituição escolar, formação profissional. 
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1. AONDE FORAM OS ARTÍFICES? 

Na primeira fase da história institucional aqui analisada (1909-1942), que 
definimos como de formação profissional para a proteção social, a documentação 
consultada registra a formatura de apenas 49 alunos, de um total de 6.220 
matriculados. Nesse período, a instituição teve duas denominações: Escola de 
Aprendizes Artífices (1909-1937) e Liceu Industrial (1937-1942). Sendo a Instituição 
estudada, nessa fase, direcionada para a formação de operários e contramestres para 
a indústria local, o alcance desse objetivo é insuficiente, conforme observado. Seria o 
caso, então, de investigarmos: quantos desses destinatários da educação, formados, 
atuaram de fato em seus respectivos ofícios? Como seguir os seus passos em direção 
ao mundo do trabalho (CHAMON, 2011)? Em suma, aonde foram os artífices?  

Nossa investigação encontra suporte no paradigma relacional e na 
mesoabordagem (MAGALHÃES, 2004), mas também no método dialético (NOSELA; 
BUFFA, 2009). Essas concepções teórico-metodológicas sustentam que, ao 
investigarmos as origens sociais e o destino profissional de egressos, melhor definimos 
o sentido e alcance social da instituição escolar estudada. Passemos, então, dos 
números às pessoas.   

Por intermédio de relato escrito (testemunho direto, no termo definido por 
Magalhães) chegamos, por exemplo, a Evaristo Martins de Souza. Indicado pelo 
diretor Jeremias Pinheiro da Câmara Filho para escrever sobre os primeiros tempos 
da Instituição, no opúsculo Evocando o Passado de Nossa Escola, Evaristo legou-nos 
precioso documento sobre sua trajetória estudantil e profissional. Trata-se de aluno 
da primeira turma da Escola de Aprendizes Artífices do Rio Grande do Norte, de que 
se fez integrante a partir de 1º de fevereiro de 1910, aos 12 anos de idade. Inicialmente 
aprendiz de serralheiro, transferiu-se depois para a oficina de Marcenaria, ali 
permanecendo até 30 de novembro de 1916, quando foi diplomado. O que o seu 
depoimento nos revela, a partir de então? 

Logo que me vi de posse do meu certificado, tratei de ganhar a vida afim de 
ajudar o meu pobre pai. Devo vos dizer lá fora, nesse tempo, pouco trabalhei pela 
arte, pois ninguém queria confiar os seus serviços aos alunos que daqui 
saíssem, em virtude do rotineiro método de ensino em que os mesmos foram 
instruídos. Seguindo a carreira de comércio, pois em janeiro de 1917 fui colocado 
como auxiliar de escrita da antiga Empresa Tração, Força e Luz, aí permaneci 
até o dia 16 de julho de 1920, por haver sido nomeado contra-mestre desta Escola, 
depois de um concurso prestado em novembro de 1919, sendo empossado nas 
minhas novas funções a 17 de julho de 1920. (SOUZA, 195?, p. 4, grifo nosso). 

Como se percebe no testemunho do ex-aluno, além das limitações existentes no 
mercado de trabalho, dada às fragilidades da economia local, especialmente na 
indústria, os escassos empregadores não confiavam na formação profissional de 
egressos da Escola de Aprendizes Artífices. Esse é um indicador de que, mesmo com o 
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atraso evidente do setor industrial norte-rio-grandense, o ensino ministrado na Escola 
era considerado obsoleto.  

Após a sua formação como artífice, Evaristo Martins de Souza ingressou no 
mercado de trabalho em área distinta da sua, só retornando às atividades na 
marcenaria em 1920, quando voltou à Escola como contramestre. Com o seu retorno, 
Evaristo Martins construiu longa carreira profissional que o tornou referência na 
Instituição, não só na sua área de atuação, a Marcenaria, mas também no 
conhecimento da história institucional . Nesse sentido, o seu depoimento reveste-se 
de especial relevância ao desnudar aspectos de sua trajetória pessoal e, igualmente, 
indícios da movimentação coletiva de egressos e de suas dificuldades no mercado de 
trabalho.  

Por meio de relatos indiretos, chegamos aos concluintes da turma de 1915: 
Joaquim Francisco Carneiro (Serralheria), Antônio Gomes da Rocha Fagundes, 
Francisco Leite de Carvalho e Salvador Carneiro (Alfaiataria). Os quatro concluíram 
seus respectivos cursos em 24 de novembro de 1915, mas só receberam os diplomas e 
as ferramentas às quais fizeram jus em cerimônia realizada em 7 de julho de 1916, 
presidida pelo então diretor da Escola de Aprendizes Artífices, Dr. Silvino Bezerra 
Netto (ESCOLA..., 1916). Quais seriam os percursos profissionais desses menores 
artífices? 

Três deles não deixaram maiores vestígios de suas trajetórias, mas identificamos 
passos do egresso Antônio Gomes da Rocha Fagundes. Diferente de muitos menores 
que estudaram na Instituição, Antônio Fagundes já era alfabetizado quando ali 
ingressou, em 1912. Dedicado aos estudos, cursou simultaneamente Alfaiataria na 
Escola de Aprendizes Artífices e a formação docente na Escola Normal de Natal, 
concluindo os dois cursos em 1915. (MELQUÍADES, 1985). Entretanto, Antônio 
Fagundes privilegiou a formação no magistério.  

Nos dados biográficos de sua trajetória, constata-se que o fugaz exercício da 
alfaiataria ocorreu por diletantismo. Em 1916, por exemplo, ele foi o responsável pelo 
corte e costura das fardas dos concluintes da Escola de Aprendizes Artífices, cuja 
modelagem teve como base o fardamento de oficiais da Marinha. Uma ressalva, no 
entanto, seja feita: “Exerceu o ofício apenas como experiências de bom aluno, pondo 
em uso, embora momentaneamente, a sua capacidade. Jamais desejou fazer profissão 
desse aprendizado” (MELQUÍADES, 1985, p. 67, grifo nosso). Sua trajetória sugere 
que o conjunto de ferramentas recebido na diplomação (ESCOLA..., 1916) – simbólico 
da proteção social ali praticada – foi posteriormente negligenciado, exceto em situação 
ocasional, exemplificada anteriormente. Não era algo incomum entre egressos, como 
veremos adiante. 

Ao examinarmos correspondências endereçadas à gestão escolar, deparamo-nos 
com Mário Targino de Andrade. De origem social humilde, ingressara na Escola no 
início dos anos 1930. Em 1936, integrou a turma de concluintes do curso de Alfaiataria. 
Ao julgar por suas alegações nas missivas consultadas, por longo período (16 anos), 
não conseguiu inserção no mercado de trabalho em sua área de formação. Ao escrever 
para o diretor da Divisão do Ensino Industrial, na então capital do Brasil, o Rio de 
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Janeiro, o ex-aluno questionou o não recebimento do conjunto de ferramentas a que 
tinha direito quando da conclusão do curso (ANDRADE, 1952).  

Mas se o intento dos egressos era a inserção profissional e, no período de 16 anos, 
um deles não o conseguira, isso constitui indício das dificuldades verificadas na 
comunidade envolvente. Ora, se porventura tivesse mercado de trabalho disponível na 
indústria, ele não necessitaria das ferramentas para exercer a profissão. Todavia, 
sendo o curso de Alfaiataria eminentemente artesanal, como proporcionar a inserção 
de seus egressos no mercado de trabalho fabril, em especial quando aquela atividade 
começava a apresentar sinais de declínio com o gradual avanço da indústria de 
confecções no Rio Grande do Norte? 

A consulta aos jornais, entre outras fontes, possibilitou o encontro com os egressos 
Paulo Nobre Barreto, Luiz Emídio de Souza e José Martins de Lima. Os três integraram 
a turma concluinte de 1941. Reconstituindo o percurso desse grupo, realinhamos as 
bases da trajetória profissional de Paulo Nobre Barreto. De acordo com a 
documentação consultada, ele ingressou na Escola de Aprendizes Artífices em 1935, 
com 13 anos incompletos. Transcorridos pouco mais de seis anos, concluiu o seu curso 
na Seção de Trabalhos de Madeira (LICEU INDUSTRIAL, 1937-1938). No 
encerramento do ano letivo de 1941, ocorrido em 29 de novembro, quando a 
Instituição já se denominava Liceu Industrial, recebeu o seu diploma. Na ocasião, o 
representante do diretor do Departamento de Educação do Estado, em discurso, 
exaltou a obra educativa ali realizada, “de onde haviam de sair os operários conscientes 
para o engrandecimento da Pátria comum” (ENCERRAMENTO..., 1941, p. 4, grifo 
nosso).  

Contudo, semelhante ao sucedido com outros egressos, o destino profissional de 
Paulo Nobre não seria a indústria, e sim as oficinas instaladas no interior do Liceu. Ali, 
desenvolveu longa carreira no ensino profissional, em cujo decurso vivenciou 
sucessivas mudanças ocorridas na Instituição. No transcorrer desse período, exerceu, 
de início, a função de contramestre, sendo, posteriormente, efetivado mestre de oficina 
da Seção de Trabalhos de Madeira.  

Na análise de outros depoimentos, localizamos Eufrásio Silva Trindade. A partir 
de 22 de janeiro de 1937, aos 12 anos de idade, Eufrásio integrou a turma pioneira do 
Liceu Industrial de Natal. Concluído o curso, não seguiu carreira de alfaiate. No início 
dos anos 1960, graduou-se em Arquitetura. Mais tarde, ingressou na Delegacia Fiscal, 
onde se aposentou (TRIBUNA DO NORTE, 200-?).  Em seu testemunho, 
relembrou momentos marcantes de sua vivência na Instituição e revelou que quatro 
de seus colegas contemporâneos “posteriormente, ingressaram no quadro docente da 
Escola Industrial: Pedro Martins de Lima, Paulo Nobre Barreto, José de Góes 
Vasconcelos e Joaquim Inocêncio Ferreira Filho (Mestre Brinco)” (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2006). 

Em síntese, constatamos que, na primeira fase analisada (1910-1942), de um total 
de 6.220 alunos matriculados, apenas 49 formaram-se em seus respectivos cursos. 
Desses, reconstituímos sumariamente a trajetória profissional de 5 egressos, ou seja, 
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cerca de 10% dos concluintes identificados. Nenhum deles, como verificamos, 
conseguiu inserção profissional nas áreas dos cursos realizados. Diante desses dados, 
seria plausível admitirmos que a Escola de Aprendizes Artífices e sua sucedânea, o 
Liceu Industrial, cumprissem, de modo satisfatório, seus objetivos oficiais de formar 
operários e contramestres para a indústria local? A partir dessa perspectiva, em que 
medida a fase que definimos como de transição (1942-1963) diferenciou-se da 
primeira fase analisada?  

 

2. A INSERÇÃO PROFISSIONAL NA TRANSIÇÃO: PERSPECTIVAS E LIMITES 

O ano letivo de 1942, no contexto da Segunda Guerra Mundial, começou na Instituição 
sob as determinações do Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro daquele ano, e baliza 
o início da fase de transição (1942-1963). Essa legislação, além de estabelecer as bases 
da organização e de regime do ensino industrial, injetou novo ânimo na formação 
profissional direcionada para o setor secundário da economia. Doravante a Escola 
Industrial de Natal, como passou a se denominar nessa fase o outrora Liceu Industrial, 
tornou-se portadora de expectativas favoráveis ao ensino profissional, sobretudo 
durante os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek (FONSECA, 1986; 
CUNHA, 2005). Ocorreu algo semelhante no Rio Grande do Norte? Enfim, em que 
medida as expectativas se realizaram e impactaram os destinatários da educação 
escolar profissional? Como respondermos essa questão sem recorrermos às 
ferramentas teórico-metodológicas definidas anteriormente? Assim como Magalhães 
(2004), Paolo Nosella e Ester Buffa (2009, p. 68) defendem que, 

o estudo de trajetórias escolares e profissionais é um recurso metodológico 
importante para se compreender as necessidades que a sociedade, em uma dada 
época, tem de determinados profissionais como, também, a própria inserção 
desses profissionais na sociedade. Somente dessa forma é possível avaliar o 
significado social da escola. 

O que nos dizem, a esse respeito, estudos específicos sobre a Instituição 
investigada? De acordo com Sousa (2015), nessa fase de transição (1942-1963), temos, 
em síntese, a seguinte situação: dos 4.579 alunos matriculados em cerca de 24 anos da 
história institucional, 280 (6,1%) concluíram seus respectivos cursos. Desses, 37 
exerceram atividades profissionais nas áreas dos cursos que realizaram. Ou seja, 13,2% 
dos egressos. Todavia, esse percentual cai para 7,5% quando consideramos os 
inseridos na comunidade envolvente (21). Mas se considerarmos os egressos colocados 
no mercado de trabalho em relação ao número de matriculados, o percentual chega a 
ser insignificante: 0,81%. Chama ainda a atenção o fato de que a inserção profissional 
de egressos da Escola Industrial de Natal, tanto no Rio Grande do Norte quanto fora 
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do nosso estado, ocorreu de forma decrescente. Isso sugere o declínio do caráter 
profissionalizante dos cursos ginasiais implantados a partir da reforma do ensino 
industrial, determinada pela Lei 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, cuja 
regulamentação foi definida pelo Decreto nº 47.038, de 16 de outubro daquele ano 
(BRASIL, 1959). Nessa fase de transição, quem são as pessoas por trás dos números?  

Joaquim Inocêncio Ferreira Filho é uma delas. Um dos 5 concluintes da turma de 
1943, Joaquim Inocêncio, assim como seu colega de turma, Luiz Gomes Chacom (do 
qual não temos maiores registros), formou-se em Alfaiataria (GURGEL, 2007). Sem 
opção de ingresso no mercado de trabalho na sua área, no ano seguinte, tornou-se 
voluntário na oficina da Escola que frequentara como aluno. Em seguida, realizou, na 
mesma instituição, o curso de Mestria. Com a experiência adquirida, foi nomeado para 
exercer, interinamente, o cargo de professor da cadeira de Corte e Costura, do curso 
de Alfaiataria, com posse em 8 de março de 1948. Alguns anos depois, em 8 de maio 
de 1956, Mestre Brinco, como se tornara conhecido, foi nomeado, em caráter efetivo, 
para a chefia da cadeira na qual lecionara como interino (ESCOLA INDUSTRIAL DE 
NATAL: 1945-1960). Dessa forma, sua trajetória pessoal soma-se à daqueles egressos 
que retornaram à Instituição como professores. 

Curiosamente, um ex-aluno de Mestre Brinco, José Tácito Pereira Rocha, mais 
conhecido em Natal como Ebenezer, integra o restrito grupo de egressos que, nessa 
fase de transição, conseguiu inserção profissional na comunidade envolvente, mas na 
condição de autônomo. Ebenezer desenvolveu de tal modo as habilidades requisitadas 
para o exercício do seu ofício que, considerando-se predestinado a ser alfaiate, mesmo 
não concluindo o curso que iniciara, montou seu atelier e construiu longa e exitosa 
carreira como dos mais reconhecidos profissionais de sua área no Rio Grande do 
Norte.  

Provavelmente por isso, formou-se em torno de sua trajetória pessoal uma espécie 
de símbolo sobre a inserção de egressos dos cursos ginasiais da Escola Industrial. Para 
muitos, síntese daquilo que Magalhães (2004, p. 44) definiu como “apropriação de 
valores, saberes, saber-fazer”. Isso é perceptível quando, em entrevistas realizadas 
com ex-alunos, ele era figura simbólica, exemplar de como a Escola (supostamente) 
conseguia colocar seus formandos no mercado de trabalho. O próprio Ebenezer 
contestou tal versão idealizada, por vezes saudosista, ao revelar que nenhum de seus 
colegas de turma exerceu a profissão. Ao contrário da representação (CHARTIER, 
1990) disseminada, seu depoimento confirma que ele foi exceção, e não a regra . 

Ao seguirmos os passos de outro egresso, Antônio Fernandes de Carvalho, 
percebemos que a hipotética facilidade de inserção profissional não passava de 
quimera. Filho de carpinteiro, Antônio Fernandes ingressou na Escola Industrial de 
Natal em 1954. Ao final do rodízio realizado nas diferentes oficinas da Instituição, sob 
influência do ofício exercido por seu pai, optou pelo curso de Marcenaria. Em 1957, ao 
concluir o curso industrial básico – que, na sua avaliação, correspondia a uma 
sondagem de aptidões –, assim como muitos de seus contemporâneos, diante do 
desafio de buscar a inserção profissional em área permeada por dificuldades e com 
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restritas possibilidades de êxito no mercado de trabalho, decidiu buscar outras 
oportunidades e ingressou no curso científico do Atheneu norte-rio-grandense.  

Mas depois de servir ao Exército, seu itinerário profissional foi redefinido quando, 
juntamente com um grupo de ex-alunos da Escola, foi selecionado para realizar o curso 
de formação de professores de Artes Industriais promovido pela Comissão Brasileiro-
Americana de Ensino Industrial (CBAI), em Curitiba. Esse curso abriu as portas da 
Escola Industrial de Natal para seu retorno como professor da Instituição e para sua 
formação em Pedagogia .  

Ao adotarmos a metodologia proposta por Magalhães (2004), Nosella e Buffa 
(2009), deparamo-nos com o percurso trilhado por Sebastião Bezerra. Filho de um 
Mestre de Obras, Sebastião iniciou seus estudos na Escola em 1954. Após o tradicional 
rodízio nas oficinas, optou pela realização do curso de Mecânica de Máquinas. Aluno 
aplicado, destacou-se em suas atividades, dentro e fora da Instituição. Durante os 
exames finais, quando novamente se destacou, ocorreu o acidente que mudou o rumo 
de sua vida. Ao prestar auxílio em atividade realizada por colega na oficina da Escola, 
Sebastião Bezerra foi atingido por estilhaço metálico que perfurou um de seus olhos.  

Na tentativa de recuperar sua visão, a direção da Escola conseguiu interná-lo na 
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Porém, com as precárias condições da 
época, não foi possível realizar a cirurgia desejada (transplante de córnea). Tal fato, 
entretanto, não esmoreceu Sebastião, que aproveitou o momento e foi à luta no 
competitivo mercado de trabalho, na então capital do Brasil. Graças à sua sólida 
formação profissional, conseguiu o primeiro emprego na Fundição Irajá. Sua 
competência levou-o, posteriormente, à Indústria Villares, fabricante dos Elevadores 
Atlas, em São Paulo, e consolidou a sua carreira. Como se percebe, a formação 
profissional em área cuja demanda encontrou respaldo no mercado de trabalho (no 
Rio de Janeiro) foi decisiva para a inserção desse egresso da Escola Industrial de Natal 
.  

Entretanto, em depoimento, Sebastião Bezerra enfatizou que desconhece, entre 
seus colegas de turma, experiência similar à sua. Sobretudo quando se trata da 
inserção, naquela época, em um grande centro industrial do Brasil. Mesmo ao declarar 
afeição e reconhecimento à Escola, ele não hesitou em afirmar que o seu êxito resultou 
de esforço individual e das circunstâncias que o levaram ao Rio de Janeiro. Desse 
modo, sua peculiar experiência pessoal revela perspectivas, mas também limites da 
formação profissional ministrada na instituição escolar na qual estudou.  

As limitações verificadas na fase de transição são reafirmadas quando avaliamos 
trajetórias como a do egresso João Andrade de Carvalho. Filho de família humilde, 
cujo pai era pedreiro, João Andrade ingressou na Escola Industrial em 1959. Assim 
como dezenas de outros jovens, optou pelo curso de Mecânica de Máquinas. 
Entretanto, em dezembro de 1962, ao concluir o curso que imaginava abrir as portas 
para o seu primeiro emprego, deparou-se com percalços inerentes ao restrito mercado 
de trabalho na comunidade envolvente. Só então se deu conta de que a demanda de 
escassos empreendimentos na sua área de formação – em geral, pequenas oficinas em 
diferentes bairros da cidade – não atendiam à oferta de alunos formados pela Escola.  
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Desde então, jamais conseguiu colocação na área do curso que realizou. Segundo 
seu depoimento, tal situação não constituiu caso isolado. Nenhum de seus colegas de 
turma conseguiu inserção profissional em Mecânica. Em 2012, quando da cerimônia 
que comemorou os 50 anos de formatura de sua turma, esse fato confirmou-se. Na 
ocasião, comentou-se que, para ele e seus contemporâneos de curso, preponderou a 
falta de oportunidade em razão de uma conjuntura evidente: “faltava local para 
trabalho, especialmente em Natal” (Informação verbal).  

Se essa amostragem sobre destinos de vida de egressos sugere perspectivas 
profissionais, embora limitadas, para aqueles que se formaram na Escola Industrial, 
também evidencia limitações relacionadas com resquícios da fase anterior, tais como 
a defasagem de cursos oferecidos em relação às necessidades da comunidade 
envolvente. Diante do exposto, a terceira fase do percurso histórico institucional 
(1963-1971) diferencia-se das anteriores? Nesse sentido, o que nos revela o 
acompanhamento de egressos?  

3. PROCURAM-SE TÉCNICOS: AVANÇOS NA INSERÇÃO PROFISSIONAL? 

Nos marcos da periodização adotada neste trabalho, a implantação dos cursos 
técnicos na Escola Industrial de Natal, em 1963, estabelece o início da terceira fase 
(1963-1974) no percurso histórico da instituição investigada. Tratando-se de uma 
instituição escolar de caráter profissionalizante, qual seria o alcance dessa medida? 
Enfim, qual mudança significativa ela acarretou para os destinatários da educação 
escolar envolvidos no processo? Ora, como responder essas perguntas sem 
considerarmos as relações da instituição escolar com a sociedade na qual está inserida 
(MAGALHÃES, 2004; NOSELLA & BUFFA, 2009)?  

Nesse sentido, foi emblemática a decisão da gestão escolar quando da instalação 
de cursos técnicos, em atender prioritariamente as demandas do mercado de trabalho 
(ESCOLA INDUSTRIAL DE NATAL, 1963). Decorre daí que, a partir de 1963, com a 
implantação dos cursos de Estradas e Mineração, o foco institucional deslocou-se dos 
cursos ginasiais (que foram progressivamente eliminados) para os cursos técnicos que 
passaram a ser prioritários para a comunidade escolar.  

Em que pesem as dificuldades iniciais registradas, as mudanças ocorridas no 
sentido de promover a inserção profissional de egressos da Escola, em especial a partir 
da década de 1970, apresentaram resultados progressivos, tanto no acréscimo de 
estudantes concluintes quanto no de estagiários inseridos no mercado de trabalho. É 
o que evidenciam os dados pesquisados. Um exemplo está no fato de que, nessa fase, 
em apenas 3 anos (de 1971 a 1973), o número de alunos concluintes ultrapassou o total 
de formados nos cerca de 53 anos das duas fases anteriores (1909-1942 e 1942-1963). 
A diferença é ainda mais evidente quando comparamos o contingente de egressos que 
exerceram funções profissionais nas suas áreas de formação. No período de mais de 
meio século, correspondente às duas primeiras fases da história institucional, tivemos 
o registro documentado de 37 inseridos; enquanto isso, em apenas um ano da terceira 
fase (1971), registramos 84.  
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Em termos gerais, de acordo com a documentação estudada, temos os seguintes 
dados: dos 921 alunos que concluíram suas formações profissionais na Instituição 
durante a terceira fase de sua história (1963-1974), 724 deles conseguiram inserção no 
mercado de trabalho, o equivalente a uma taxa de 78,6% do total de concluintes 
inseridos. Se considerarmos o número de concluintes em relação ao total de 
matriculados (8.535) nesta fase, obteremos o percentual de 10,8%, o que demonstra a 
permanência de significativa evasão, embora aquém da verificada nas fases anteriores 
(ETFRN, 1977). Sigamos os passos de alguns desses ex-alunos com base na 
compreensão de que “as trajetórias, ainda que pessoais, revelam a natureza de uma 
escola e da sociedade em que os formandos se inserem” (NOSELLA; BUFFA, 2009, p. 
68). 

Exemplificamos esse registro com o seguimento inicial de egressos das primeiras 
turmas dos cursos técnicos. Ronaldo de Oliveira Barreto é um deles. Filho do professor 
Paulo Nobre Barreto, ex-aluno do Liceu Industrial, que se tornou mestre da oficina de 
Marcenaria na Escola Industrial de Natal, Ronaldo ingressou na Instituição em 1959 e 
cursou o ginasial em Mecânica de Máquinas, concluindo essa etapa de seus estudos 
em 1962. No final desse ano letivo, estava prestes a sair para cursar o científico no 
Atheneu norte-rio-grandense. Porém, após a implantação dos cursos técnicos, 
reavaliou sua decisão e resolveu continuar na Escola Industrial. De acordo com suas 
declarações , a motivação primordial foi a presumível inserção no mercado de trabalho 
que aquele curso proporcionaria. 

Aluno da turma pioneira, iniciada em 1963, Ronaldo concluiu o curso técnico de 
Estradas em 9 de dezembro de 1965. No início do ano seguinte, encaminhado, com 
mais 13 colegas de turma, para participar de processo seletivo no Departamento de 
Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte – DER-RN, o jovem técnico (e mais 10 
de seus companheiros) foi selecionado. Ali trabalhou de 21 de janeiro de 1966 a 30 de 
abril de 1970. A julgar pelo decurso dos acontecimentos, suas expectativas 
profissionais foram contempladas. 

Situação correlata encontramos ao seguir o egresso da turma pioneira de 
Mineração, Gilvandro Rodrigues da Silva. Filho de um barbeiro, ingressou na Escola 
Industrial de Natal em 1947. Lá, realizou o Curso Industrial Básico de Marcenaria, que 
concluiu em 1951. A Marcenaria, entretanto, não lhe proporcionou maiores dividendos 
profissionais. Com a necessidade de se qualificar profissionalmente, retornou à Escola 
em 1963. Assim como vários de seus colegas, entusiasmou-se quando soube que a 
Escola ministraria dois cursos técnicos e optou pelo de Mineração.  

Ao concluí-lo, em 1965, aguardou, por mais de um ano, a realização do estágio 
curricular. Em 1966, seu colega de turma, Raimundo Nonato de Oliveira, foi dos 
poucos que obteve estágio na Mina Brejuí, em Currais Novos, interior do Rio Grande 
do Norte . Mas Gilvandro conseguiu o estágio no ano seguinte. Junto com um grupo 
de 13 ex-alunos da Instituição, estagiou na Divisão de Hidrologia do Departamento de 
Recursos Naturais da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 
em Recife, no período de 1º de março a 31 de agosto de 1967. Em dezembro daquele 
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ano, após a conclusão do estágio, recebeu o diploma de Técnico Industrial em 
Mineração.  

João Maria Cortez Gomes de Melo é outro egresso contemporâneo da fase que 
marcou a integração da Escola com demandas da comunidade envolvente e do Brasil 
em geral. Filho de pai comerciante, ingressou na Instituição em 1959 e realizou o curso 
básico ginasial em Mecânica de Máquinas. Em 1964 – sob conturbado ambiente 
político que resultaria no golpe que destituiu o presidente João Goulart –, ingressou 
na segunda turma do curso de Mineração, cuja conclusão ocorreu em 1966. Diferente 
do ocorrido com os concluintes da turma pioneira, ele e outros colegas conseguiram 
estágio na SUDENE, com relativa facilidade. Por isso mesmo, estagiou, em 1967, junto 
com egressos da primeira turma de Mineração que concluíra o curso em 1965.  

Segundo João Maria Cortez , os 13 estagiários que foram para a SUDENE, em 
Recife, ficaram distribuídos da seguinte forma: cinco foram para a Divisão de 
Geologia, cinco para a Divisão de Hidrogeologia e três para a Divisão de Cartografia. 
Ele ficou na Divisão de Geologia juntamente com os colegas Antídio Gomes de Lima, 
José Carlos da Costa, Lenival Campos e Luiz Gonzaga Soares. Os três egressos, cujas 
trajetórias procuramos, resumidamente, reconstituir, são representativos do início da 
terceira fase institucional.        

Convém, então, avançarmos no tempo e buscar outros exemplos. Nessa 
investigação, encontramos Carlos Roberto Araújo Daniel. Enquanto os ex-alunos 
citados concluíam seus cursos e ingressavam no mercado de trabalho, Carlos Roberto 
começava seu percurso na Escola. Em 1965, iniciou o curso ginasial básico de 
Marcenaria, concluído em 1968. Diferente da situação social da maioria dos pais de 
seus colegas, o seu – que fora ex-aluno do Liceu Industrial – era piloto da Força Aérea 
Brasileira (FAB), o que sugere mudanças ocorridas no perfil socioeconômico do corpo 
discente institucional, cuja denominação, a partir de 1968, passou a ser Escola Técnica 
Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN). Ao prosseguir os estudos ali, Carlos Roberto 
realizou o curso técnico na segunda turma de Edificações . Após prestar serviço militar, 
em 1972, retornou à Escola e concluiu seus estudos no ano letivo de 1974, quando 
ocorreu a extinção dos cursos ginasiais e consolidou-se a primazia dos cursos técnicos. 

Seu estágio, distinto do que ocorreu com os colegas das turmas pioneiras, foi 
realizado no decorrer do curso de Edificações. Na ocasião, participou na construção da 
infraestrutura do Projeto de Colonização das Vilas Rurais de Serra do Mel, no interior 
do Rio Grande do Norte. Entretanto, ao concluir o curso, não prosseguiu carreira 
profissional na área de Edificações. Assim como outros egressos da Escola, realizou 
vestibular e ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Inicialmente, 
no curso de Química; posteriormente, em Administração. 

Trajetória semelhante encontramos ao seguir os passos efetuados por Alexandre 
Câmara de Souza. Filho de médico, algo improvável entre os alunos nas duas fases 
anteriores da história da Escola, Alexandre ingressou na ETFRN em 1969, quando 
iniciou o curso ginasial de Mecânica de Máquinas. Identificou-se de tal forma com o 
curso realizado que resolveu prosseguir seus estudos na Escola no curso técnico de 
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Mecânica, então recém-desmembrado de Eletromecânica. Pesou, na sua decisão, a 
crença de que, naquele contexto, o Brasil precisava de técnicos . 

A julgar pelos desdobramentos de seu percurso profissional, Alexandre obteve 
êxito na decisão. Ao concluir o curso técnico, em meados da década de 1970, estagiou 
na Henrique Lage Salineira do Nordeste – uma das maiores empresas do ramo em 
atuação no Brasil – na unidade localizada em Macau, no litoral do Rio Grande do 
Norte. Após o estágio, prestou vestibular para a UFRN e ingressou no curso de 
Engenharia Mecânica. Era o coroamento de uma carreira profissional iniciada ainda 
no curso ginasial, em 1969. 

Ao seguirmos os passos desse grupo de egressos – que constitui amostragem de 
amplo conjunto – seria razoável afirmar que o êxito de seus componentes foi algo 
eventual? Por outro lado, seria plausível admitir que a inserção profissional (e 
universitária) verificada tivesse relação com a qualidade da formação técnica 
ministrada na ETFRN nessa fase do percurso histórico institucional?  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partimos do pressuposto de que a instituição escolar só cumpre sua missão 
histórico-social se atender às necessidades de uma dada sociedade na qual está 
inserida no tempo e no espaço. Sobretudo se essa escola, como a que investigamos, 
destina-se à formação profissional para o mundo do trabalho.  
Considerando-se essa missão, sobretudo direcionada aos destinatários da educação, 
procuramos demonstrar como as relações estabelecidas entre a escola e a comunidade 
envolvente diferenciaram-se em três fases distintas do percurso histórico 
institucional, conforme periodização proposta: a fase da formação para a proteção 
social (1909-1942), a fase de transição (1942-1963) e a fase da formação técnica (1963-
1974).  

Com base nas pesquisas empreendidas, é razoável admitirmos que a formação 
profissional ministrada na terceira fase da história da Escola, ao harmonizar-se com 
demandas da comunidade envolvente e da sociedade brasileira em geral, conquistou 
reconhecimento pela atuação da maioria de seus estagiários em diferentes empresas, 
de múltiplos setores da economia nacional, em quase todos os estados da Federação. 
Nesse sentido, centenas de egressos destacaram-se no exercício de suas atividades e 
legitimaram a formação profissional recebida.  

Afinal a escola, como enfatizam Magalhães (2004), Nosella e Buffa (2009), é uma 
instituição educativa que recebe influências intra e extramuros de múltiplos interesses 
e valores vigentes, no tempo e espaço social nos quais está inserida, capazes de ampliar 
ou reduzir o alcance de seus objetivos oficiais, em especial quando se trata do destino 
profissional de seus egressos. 
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RESUMO  

A imprensa especializada em educação tem sido objeto de uma série de estudos 
que buscam a compreensão de diversas questões relacionadas ao campo educacional. 
Na corrente dessas pesquisas, esse texto como um desenho preliminar das primeiras 
análises de uma pesquisa doutoral, buscou analisar alguns aspectos sobre a imprensa 
pedagógica no estado da Paraíba e o ideário escolanovista veiculado pelos 
professores/as e para os professore/as na primeira metade do século XX, 
especialmente no ano de 1934. A Revista do Ensino foi o periódico cotejado nesta 
investigação a partir de aspectos relacionados as diferenças entre a Escola Nova e o 
que eles denominam de Escola Antiga ou Tradicional, ao papel e função do professor 
e à infância. Tais elementos estão marcadamente presentes nas edições da Revista e 
no ideário do período, e são questões de suma importância para os debates na História 
da Educação. 
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1. A IMPRENSA PEDAGÓGICA DA PARAÍBA 

No Brasil, a partir de meados de 1870 intensificou-se o surgimento e a circulação 
de jornais e revistas explicitamente voltados a serem pedagógicos. Essa imprensa 
especializada em educação adentrou as primeiras décadas do século XX sob a 
iniciativa de alguns grupos, especialmente organizados em torno de associações, e 
contribuiu para a promoção e circulação dos conhecimentos pedagógicos, para a 
formação docente e para dar legitimidade ao grupo que dela fazia parte. 

Como um lócus de agitação cultural importante na compreensão dos debates em 
torno da educação, a imprensa pedagógica se constitui como um lugar privilegiado 
para apreender as múltiplas dimensões do campo educacional. Permite a identificação 
dos principais debates, assuntos, sujeitos, grupos e diversos elementos referentes ao 
funcionamento do próprio campo, como as práticas, as reivindicações, o trabalho 
docente e as representações. (Schueler, 2008). 

Uma série de estudos têm se voltado nos últimos anos para a compreensão de 
diversas questões na imprensa periódica educacional, constituída de modo geral por 
jornais, revistas, guias e boletins. No Brasil, os estudos têm buscado produzir 
entendimentos, principalmente, acerca das concepções e propostas pedagógicas, 
representações, produção, circulação e difusão dos conhecimentos em educação nos 
impressos. 

Na corrente dessa produção sobre a imprensa pedagógica, este artigo (ou ensaio 
sobre as primeiras análises da tese 165   de doutorado em andamento), tem como 
objetivo apontar alguns elementos referentes a imprensa pedagógica da Paraíba nas 
primeiras décadas do século XX, com especial atenção para a Revista do Ensino, no 
ano de 1934. Além disso, buscamos analisar alguns elementos referentes a 
materialidade da Revista do Ensino e fazer um mapeamento dos principais temas 
vinculados ao ideário da escola nova nessa Revista. 

Os pressupostos teórico-metodológicos desse estudo, imersos no diálogo entre a 
História da Educação e a História Cultural, foram conduzidos, especialmente, pelas 
conceitos de materialidade e representação, operadas pelo historiador Roger Chartier 
(1990). Partimos da ideia de que para a produção do impresso há uma série de 
questões imersas – decisões, técnicas, formato, organização, impressão, tiragem, 
composição dos textos e escolha dos temas, que se estudados nos permite um melhor 
entendimento da trama que os envolve. Esse autor que em suas obras contribuiu para 
os estudos sobre a história das práticas de leitura e dos escritos nos ofereceu subsídios 
para pensar elementos do contexto de produção e circulação da Revista do Ensino, e 
entendê-la em seus usos.   

Os elementos editoriais e gráficos, dada às intenções, explícitas ou não, do corpo 
editorial e, neste caso, também dos sujeitos que neles escreviam, tem relação com a 
ação política dos impressos e dos sujeitos que os produziam, por isso é de suma 

                                                   
165 O título da tese é “Conselhos e Instruções a ti, Professor”: o ideário da Escola Nova na Imprensa Pedagógica da 
Paraíba (1919-1942). 
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importância pensar o formato editorial para além de um simples suporte, mas como 
elemento fundante da significação de se queria comunicar. (Biccas, 2008). 

Consideramos também que algumas categorias constroem e organizam as 
representações como práticas sociais, e sendo estas categorias partilhadas por 
determinados grupos e sempre sob interesses específicos, a representação do real 
construída e veiculada, no nosso caso, pelos impressos pedagógicos, buscaram 
legitimar esse lugar e inculcar e/ou tornar regras algumas representações. Disso 
depreende-se a noção de representação (Chartier, 1990). A partir da análise dos 
impressos pedagógicos é possível perceber as representações, por exemplo, sobre a 
infância, a escola e sobre o professor/a. 

A imprensa pedagógica se constituiu como um espaço privilegiado para a 
articulação e circulação dos projetos dos intelectuais – e aqui defendemos a ideia de 
professores/as também como intelectuais. Esses sujeitos encontraram nela um meio 
para intervir, demarcar temas, mobilizar opiniões e defender causas. Usaram, 
portanto, de estratégias para a defesa de seus projetos e ideias. 

A imprensa periódica voltada para a educação e especialmente para os 
professores/as, na primeira metade do século XX, na Paraíba, é composta em nossas 
pesquisas pelos seguintes impressos: Boletim da Sociedade dos Professores Primarios 
da Parahiba (até o presente momento da pesquisa, apenas temos conhecimento que 
circulou em 1919), Jornal O Educador (1921-1922), Revista do Ensino (1932-1942) e 
o Boletim da Educação (1937). Para este texto privilegiamos cotejar alguns aspectos 
da Revista do Ensino. Na seção seguinte discutimos algumas informações sobre a 
imprensa pedagógica com foco nos professores/as, que circulou na Paraíba nas 
primeiras décadas do século XX. 

1.1. POR DENTRO DA IMPRENSA VOLTADA AOS PROFESSORES/AS: A 
REVISTA DO ENSINO 

A Revista do Ensino, periódico educacional de circulação trimestral foi criado pelo 
decreto nº 287, de 18 de maio de 1932, como iniciativa do Departamento de Educação 
do estado da Paraíba, e se apresentava como órgão da diretoria do ensino primário. 
Direcionada aos professores/as, a revista foi uma estratégia (Certeau, 1994) de fazer 
circular ideais pedagógicos e de formar os docentes a partir dos próprios 
professores/as da “rede” de ensino. O que fica constatado quando observamos os 
sujeitos que escreveram na revista, isto é, eram os professores/as que escreviam para 
o próprio grupo profissional. Eles eram os agentes e destinatários diretos do 
conhecimento pedagógico que se queria produzir e circular, este atrelado ao 
movimento que se desenvolveu mais fortemente nas décadas de 1920 e 1930, no Brasil, 
chamado de Escola Nova. 

Cabe destacar que o gênero revista no período em questão teve 
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[...] o mérito de condensar, numa só publicação, uma gama diferenciada de 
informações, sinalizadoras de tantas inovações propostas pelos novos tempos. 
Intermediando o jornal e o livro, as revistas prestaram-se a ampliar o público 
leitor, aproximando o consumidor do noticiário ligeiro e seriado, diversificando-
lhe a informação. E mais – seu custo baixo, configuração leve, de poucas folhas, 
leitura entremeada de imagens, distinguiu-a do livro, objeto sacralizado, de 
aquisição dispendiosa e ao alcance de poucos. (Martins 2008, p. 40) 

O uso dos impressos periódicos por educadores/as como uma estratégia de 
ordenação do campo educacional entre fins do século XIX e início do XX, esteve 
atrelado a difusão por parte da cultura letrada de que o livro e a escola atendiam a um 
projeto de desenvolvimento e progresso do país. Assim, os saberes essenciais e 
obrigatórios, como ler, escrever e contar, ligados neste momento à instituição escolar, 
precisavam ser transmitidos por profissionais cada vez mais instruídos para tais 
atividades. Neste momento tornava-se cada vez mais necessário que os profissionais, 
professores/as, em gradual substituição a figura dos mestres escola, fossem 
preparados adequadamente nas Escolas Normais, pois ali seria o lugar por excelência 
da produção das normas e condutas que deveriam chegar as escolas primárias por 
meio dos professores/as. Um dos espaços para produção e disseminação dos saberes 
e condutas necessárias para a formação desses sujeitos foram os impressos. (Carvalho 
& Toledo, 2015). 

Na Paraíba, foi a Revista do Ensino, o impresso responsável durante um decênio 
por veicular a propaganda do que de mais moderno estava sendo discutido na área da 
pedagogia. A Revista do Ensino teve uma dupla função: apresentar os atos oficiais do 
governo, principalmente do Departamento de Educação, e disseminar os novos 
preceitos pedagógicos que deveriam nortear a educação paraibana.  

A revista esteve em circulação de 1932 a 1942 (15 exemplares em 18 números 
publicados). Nosso recorte temporal, neste estudo, compreende o ano de 1934. Dentro 
do período que nos debruçamos foi encontrado até o momento três edições. Essa 
periodização justifica-se, em sentido macro, por nesse período – aqui nos referimos as 
primeiras décadas da República, ter havido uma maior abertura na discussão e 
efetivação de ações voltadas para a educação no estado da Paraíba, em que foi possível 
observar um intenso debate em torno das questões educativas, principalmente sobre 
os novos ditames pedagógicos propugnados pelo ideário escolanovista.  

A produção do discurso pedagógico elaborado pelos professores/as nesta revista 
está acompanhada do contexto e das condições de produção desse periódico, e, sendo 
este um impresso pedagógico oficial, a revista fazia parte do conjunto de políticas 
educacionais propostas para a Paraíba.  

Foi nesse intervalo temporal que o estado lançou uma nova reforma para a 
educação, a normativa regulamentada pela lei nº 16, sancionada pelo governador 
Argemiro de Figueiredo. A nova legislação que nortearia a educação paraibana foi 
objeto de atenção do professor primário e diretor do ensino do estado da Paraíba e da 
Revista do Ensino, José Baptista de Mello, que fora convocado para elaborar o projeto 
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dessa reforma. O projeto foi publicado em julho de 1935 e a versão final da normativa 
em 13 de dezembro de 1935. Consideramos que como um articulador de ideias no 
estado, José Baptista de Mello movimentou as discussões da revista em consonância 
ao que também estava sendo proposto enquanto política educacional naquele 
momento. 

Nesse contexto de debates para a elaboração de uma prescrição oficial para o 
ensino a nível estadual, consideramos a imprensa, e em especial a Revista do Ensino, 
um lugar de circulação destas ideias. Buscar compreender esse diálogo entre os 
professores/as num meio forjado para isso, nos ajuda no entendimento do amplo 
processo de escolarização, no tocante as transformações de valores, princípios, 
finalidades da educação, sobre a formação docente e ainda, sobre o próprio processo 
de constituição da profissão docente. 

Dito isto, a seguir apresentamos alguns elementos do ideário que se desejava 
disseminar entre os professores/as paraibanos/as. 

 

2. A CIRCULAÇÃO DO IDEÁRIO ESCOLANOVISTA NA REVISTA DO ENSINO 

Embora a Escola Nova seja identificada no Brasil principalmente a partir de alguns 
eventos, como o inquérito sobre a Escola Nova (1926), a Revista Escola Nova (1930-
1931), o Manifesto dos Pioneiros (1932), podemos pensar em elementos já postos em 
outros períodos e depois mais bem estruturados pela organização pedagógica proposta 
pela Escola Nova, que não foi um movimento homogêneo. Por exemplo, a ideia de 
aproximar a escola da vida dos alunos não foi uma característica inovadora desse 
movimento.  

Segundo Valdemarin (2010), já é possível observar esse aspecto no século XVII, no 
tratado de Comenio (1592-1670), Didactica Magna; no século XVIII, na obra Emilio, 
de Rousseau (17712-1778); no século XIX, com as ideias de Pestalozzi (1746-1827), 
Froebel (1782-1852) e Herbart (1776-1841), salvaguardando suas devidas diferenças. 
Sem dúvida, tais proposições, elaboradas ao longo dos séculos, no tocante à escola, e 
em fins do XIX, fortemente refletidas muito em razão da urbanização, das novas 
relações de trabalho, da função social da educação e da difusão da escolarização, 
contribuíram para que teóricos como John Dewey (1859-1952) retomassem a 
aproximação da escolarização à experiência da criança, um dos elementos de destaque 
na Escola Nova.  

No entanto, podemos afirmar que foi no século XX que tais proposições tomaram 
contornos mais bem definidos, [...] uma vez que sua justificação é elaborada a partir 
de valores sociais e de uma teoria sobre o conhecimento humano diferente daquela em 
vigor no século XIX. Seu significado torna-se mais radical, pois se configura como 
proposta que pretende alterar as bases organizacionais e metodológicas da escola. 
(Valdemarin, 2010, p. 29).  

De acordo com a pesquisadora Rita Souza (2001), 
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O movimento escolanovista, nascido a partir de iniciativas experimentais e 
isoladas na Europa no final do século XIX, começou a ganhar reconhecimento 
internacional no início do século XX. A partir de então, passou a fornecer 
subsídios para diversas iniciativas públicas de tratamento de crianças 
delinqüentes e/ou abandonadas e reformas escolares, expandindo e alterando 
sobremaneira suas características iniciais. Heterogêneo quanto a seus princípios 
e propostas, o movimento da Escola Nova reunia diversas propostas que, em 
certos momentos, se mostravam até mesmo contraditórias. Tais características 
possibilitavam sua utilização em contextos diferenciados, sendo bastante flexível 
e permeável às diversas iniciativas. (Souza 2001, p.32) 

Esse movimento aglutinador de tendências, práticas, saberes e conceitos, 
denominado de Escola Nova, Escola Ativa ou Escola Progressiva, salvaguardando aqui 
as singularidades dessas múltiplas designações derivadas de diversas experiências e 
propostas teóricas e metodológicas, partia da ideia de que a escola deveria ser 
modificada conforme as novas demandas da sociedade. Nas primeiras décadas do 
século XX alguns educadores propunham intervenções e mudanças no sistema 
escolar. Eles se pautavam em estudos científicos sobre a criança realizados naquele 
momento, e 

[...] consideravam o desenvolvimento infantil como determinante para o 
processo educativo e a atividade como elemento central do processo cognitivo. 
Na combinação das características comuns e especificas destas análises e 
pesquisas são produzidas prescrições para a prática pedagógica e para a 
atuação dos professores que possibilitam reuni-las num mesmo movimento e 
afirmar a constituição de uma tendência. (Valdemarin 2010, p. 88). 

A efervescência desse movimento de renovação educacional ocorrido na primeira 
metade do século XX, especialmente a partir das décadas de 1920 e 1930, contribuiu 
para que debates, eventos e atores – em especial, sujeitos de projeção nacional, como 
Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, assim como produções e 
reformas, fossem elaboradas no Brasil.  

Na nossa análise a partir da imprensa pedagógica da Paraíba, percebemos alguns 
elementos característicos da Escola Nova na Revista do Ensino, como: promoção da 
nacionalidade, higiene, exercícios de ginástica, atividade intelectual, estudo da língua 
materna como essencial, seguido da gramática, linguagem, cálculo, geografia, o ensino 
de história como fator importante para a educação moral, o ensino de desenho e de 
trabalhos manuais. Jornais e revistas produzidos por professores/as e para os 
professores/as foram instrumentos de disseminação dos ideais pedagógicos que 
formariam o repertório de valores e práticas dos docentes. 

Nas edições 8, 9, 10 que circularam no ano de 1934, selecionamos alguns artigos 
para discussão por serem estes assuntos recorrentes na imprensa do período: “A escola 
antiga e a escola nova”, de Manuel Viana Jr. (nº 8 e 9); “Conselhos e instruções a ti, 
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professor”, de Junqueira Matos, e “Através do mundo infantil”, de Ezilda Milanês (nº 
10). De um modo geral os textos selecionados tratam de aspectos relacionados a 
diferença entre a escola nova e o que eles denominam de escola antiga, ao papel e a 
função do professor, e à infância. Abaixo expomos as capas das revistas utilizadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FIG. 1 | Capa da Revista do Ensino nº 8 e 9, ano III, março de 1934; FIG. 2 | Capa da Revista do Ensino nº 10, 
ano III, julho de 1934;  

 

Revista do Ensino – Ano III, nº 8 e 9, Março de 1934 

Para valorizar o homem do Norte Sizenando Costa 

Sexto Congresso Nacional de Educação Sem autoria 

A homogenização das classes 

populares 

Maria do Patrocinio S. Leite 

Circulo de pais e mestres do Grupo 

Escolar “Duarte da Silveira” 

Silvia de Pessôa 

Sociedade Pernambucana de Educação Sem autoria 

Semana Pedagogica Sem autoria 

Leitura Analitica  Alzira Breuel 

Socialisação Escolar José Vicente Barbosa 

O ensino de calculo no Jardim de 

Infancia 

Alice Azevedo Monteiro 

Mendicancia intelectual infantil Mario Gomes Pereira de Souza 
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A escola antiga e a escola nova Manuel Viana Jr. 

Escola rural modelo Sizenando Costa 

O ensino normal Manuel Florentino 

Audição Silvia de Pessôa 

Legislação Escolar  Sem autoria 

O grande mal João Paiva 

Secção de estatistica educacional Sem autoria 

TABELA 1 | Artigos da Revista do Ensino, ano III, nº 8 e 9, março de 1934. 

 
Revista do Ensino – Ano III, nº 10, Julho de 1934 

Conselhos e instruções a ti, profesor Junqueira Matos 

Educação sanitária M. Florentino 

Decroly – O grande educador Sem autoria 

O lar e a escola – Contribuição para os 

circulos de pais e mestres 

Mario Gomes 

Vantagens do estudo Debora Duarte 

Através do mundo infantil Ezilda Milanês 

As Letras Coêlho Neto 

Educação Infantil Comitê de Higiene Mental dos Estados 

Unidos, via Revista Sul America. 

Inauguração do Jardim de Infancia 

anexo ao Grupo “Dr. Tomaz Mindêlo” 

Sem autoria 

Professor Francisco Xavier Junior Sem autoria 

Escola rural modêlo de Tigipió Orlando M. Carvalho 

Dados discriminativos do Ensino 

Primario Geral, no Brasil, em 1932 

Diretoria geral de informações, estatistica e 

divulgação, do Ministério de Educação e 

Saúde Publica 

TABELA 2 | Artigos da Revista do Ensino, ano III, nº 10, julho de 1934. 

A professora Ezilda Milanês, em “Através do mundo infantil”, aponta para a 
crescente preocupação que estava sendo dada a infância, “pois já não se póde mais 
contestar que é da infância, bem cuidada e educada, que se espera uma sociedade 
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melhorada, onde o civismo, a sã moral e o espirito de solidariedade são o seu 
verdadeiro expoente” (Milanês 1934, p. 31).  

A ideia/ representação nesse período era a de que havia uma proeminente 
necessidade de formar a infância, entendida como “semente do amanhã”. E a escola, 
vista sob uma nova ótica, fazia parte dessa mudança. O novo olhar para com a infância 
era percebido, por exemplo, em várias iniciativas que estavam mudando a realidade 
nas escolas, como o Correio Escolar, que a professora citada havia inaugurado no 
grupo escolar Álvaro Machado, e incentivava em outros grupos da capital. Ela também 
destaca o trabalho com projetos na sala de aula, e cita o quão isso estava dando certo 
nos Estados Unidos e na experiência de uma professora em Porto Alegre.  

Para explicar o que estava sendo desenvolvido sob os ditames de uma escola nova, 
é recorrente nos discursos os autores remeterem-se as diferenças dessa escola e o 
ensino desenvolvido anteriormente. Para Milanês (1934, p. 32), “o que houve foi um 
cancelamento de tudo que era negativo, para se impor aquilo que, pelas experiencias, 
trouxe grandes vantagens ao ensino e á educação propriamente dita.” Aqui cabe a 
ressalva de que essas mudanças não ocorreram tão rapidamente, e os pressupostos da 
escola tradicional coexistiram (e coexistem ainda hoje) com o que se estava chamando 
de novo, de nova pedagogia, de novos métodos e de novas formas de aprender.  

Discurso similar é percebido em “A escola antiga e a escola nova”, do professor 
Manuel Viana Jr. Mais crítico em suas observações, Manuel Viana fez várias 
comparações entre o que ele chama de escola antiga e a escola nova. A escola 
tradicional é destacada pelo referido professor como lugar em que as crianças, 
pequenos prisioneiros, eram enclausuradas e isoladas do mundo exterior. O professor 
era tido como um carrasco que impunha deveres e castigos e que tinha a função de 
domar as crianças. Nesse tipo de escola o aluno era tolhido, torturado moralmente e 
seu corpo era castigado. A terapia era a palmatória e o lema era “a letra, com sangue, 
entra”. Viana (1934, p. 55) afirma que [...] a formação moral dependia da tortura física 
e não do despertar das boas tendências. Era preciso castigar o corpo e amordarça o 
espírito; desenvolver a memória em detrimento das outras faculdades [...]”.  

Já a escola nova trazia preceitos bem diferentes. Nesta dava-se ênfase as atividades 
sensoriais, ao contato com a natureza e não possuía castigos físicos. O professor Viana 
ao se referir a Decroly, aponta os meios pelos quais a criança aprende – observação, 
experiência e expressão:  

A observação serve para pôr em movimento as atividades mentais formando a 
base racional da lição porque a observação leva a criança a pesar e medir e 
contar. Depois da observação segue-se a associação no espaço e no tempo que é 
a verificação da experiência própria do aluno. A’ associação no tempo – historia; 
no espaço – geografia. Expressão compreende todos os exercicios de linguagem 
ortografica, trabalhos manuais, desenho, exercicios cartograficos, canções, etc., 
etc., e tudo que o engenho inventivo do mestre achar prudente. (Viana 1934, p. 
58). 
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No texto percebe-se a intenção da descrição dos princípios citados acima: eles 
deveriam ser seguidos pelo professorado paraibano para que a instrução primária do 
estado alçasse voos mais altos. Os professores/as deveriam conhecer bem os métodos, 
os programas e os processos que envolviam a pedagogia da escola nova. Assim, Viana 
(1934, p. 58) destaca que os ditames da escola nova propugnados por Decroly, assim 
como o que tem sido realizado por Lourenço Filho e pelas experiências em outros 
estados brasileiros, como Minas Gerais, Distrito Federal e Rio de Janeiro, devem ser 
colocados em prática  

[...] para conseguimos o alevantamento moral e material da escola colocando o 
professor primario paraibano ao lado dos seus congeneres no paiz que, neste 
momento, empenham-se na cruzada mobilizante de salvar a instrução primaria 
brasileira das ideias retrogradas em que vivia. (Viana Jr 1934, p. 58). 

As questões que envolviam o pensar e o fazer a partir dos elementos baseados na 
escola nova, certamente, passavam necessariamente pela formação dos 
professores/as. Essa, inclusive, se constituía como uma estratégia para moldar o 
indivíduo que se desejava na sociedade. 

Boto (2005) com o olhar para o caso português, considera que entre os séculos XIX 
e primeiras décadas do XX, os professores/as eram vistos como sujeitos voltados à 
tarefa de instruir, educar e direcionar normas de conduta da sociedade. Eram uma 
espécie de construtores da nação, guardiões de valores e saberes, virtudes e moral, e 
transmitiam isso por meio de suas obras, compêndios, livros, artigos para revistas, 
periódicos e nas conferências pedagógicas. 

Na Paraíba, o professor e inspetor do ensino, Junqueira Matos, no artigo 
“Conselhos e instruções a ti, professor”, com ideias similares as enunciadas por Boto 
(2005), apontou que 

O papel do educador está muito acima do de simples burocrata. [...] A tua missão 
é sublime; não a desvirtues. Aceitando o cargo de professor, assumistes um 
compromisso de honra perante a sociedade e a Patria. Nem as canseiras, nem a 
pequena remuneração, nem o espirito irrequieto dos teus alunos, nem as 
desilusões, nada poderá influir no teu animo para fugires do teu dever. O Brasil 
espera muito de ti. E’s professor e és paraíbano: honra a tua profissão e 
engrandece o teu pequeno Estado. [...] Não te esqueças de que os homens do 
amanhã, estão, hoje, sob os teus cuidados. (Matos 1934, p. 03). 

Estes elementos apontados pelo professor reforça o pensamento que circulou no 
período, o qual colocava o professor como agente essencial do projeto reformista de 
educação. Esse agente precisava ser disciplinado para exercer os comportamentos e 
atitudes desejados, e a Revista do Ensino foi, na Paraíba, um dos mecanismos de 
formação de docentes. 

O professor/a ideal seria aquele que  cumprisse os seus deveres com 
responsabilidade, que fosse um estusiasta, estudioso e que desempenhasse bem as 
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suas funções e a organização da sua classe. Era preciso estar atento “na distribuição 
dos cadernos, no asseio das salas de aula, na escrituração dos livros, na disciplina 
escolar, na desenvoltura dos alunos, etc.” (Matos 1934, p. 7). 

Junqueira Matos alerta os docentes, inclusive, para questões de cunho burocrático, 
como a importância de realizar uma boa escrituração dos livros de frequência e, ainda, 
alerta para que eles conheçam a legislação escolar e os programas de ensino. 
Pontuamos também que ao longo do texto aparece sempre um alerta para que os 
professores/as cumpram a legislação, as orientações e as instruções dos inspetores de 
ensino, como uma forma de disciplinar o trabalho do professor/a, observável no trecho 
abaixo: 

Escritura bem os teus livros e não te esqueças que uma escrituraçaõ errada, 
incompleta, suja, borrada é um documento desedificante á tua folha de serviço. 
Procura conhecer a legislação escolar do teu Estado. É imperdoavel a um 
professor não conhecer o regulamento, programas e instruções baixadas pelas 
autoridades do ensino. Dá nova orientação á tua escola. Fóge desse 
tradicionalismo em que tens vivido. [...] Ouve o teu inspetor: pede-lhe instruções. 
Transforma a tua escola. (Matos 1934, p. 8). 

Por fim, destacamos que estas são análises e informações preliminares da pesquisa 
que estamos desenvolvendo, envoltas na busca de maiores entendimentos acerca da 
imprensa pedagógica da Paraíba, e especialmente da Revista do Ensino, esse periódico 
que teve a importante função de simultaneamente, tornar visível os atos oficiais do 
Departamento de Educação do estado e difundir os conhecimentos pedagógicos ao 
professorado.  
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RESUMO  

A introdução do Ensino Técnico no panorama escolar de Viana do Castelo 
verificou-se em 1888. No ambiente socioprofissional e educativo desta pequena cidade 
capital distrital, surgiu, assim, uma alternativa ao ensino que, desde 1853, era 
ministrado no Liceu. A partir desta realidade, apresenta-se um estudo efetuado sobre 
a distribuição socioprofissional dos pais dos alunos das duas Escolas, a sua evolução 
estrutural ao longo de dois Regimes políticos e nos três grandes tipos de curso 
lecionados – Liceal, Industrial e Comercial. Neste contexto, procurou-se apurar que 
estratégias socioprofissionais e familiares, muito particularmente no respeitante aos 
pais que matricularam vários filhos nas duas Escolas, foram seguidas.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

Ensino Liceal, Ensino Técnico Sociedade  
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1.INTRODUÇÃO 

O liceu de Viana do Castelo foi o último dos previstos nas Reformas de 1836 e 1844 
a entrar em funcionamento, o que sucedeu apenas em 1853. Liceu tratado quase 
sempre como de segunda classe, só entre 1919 e 1928 foi nele lecionado o curso 
completo. A área geográfica de atração de público desta escola limitou-se ao próprio 
distrito de Viana do Castelo e, mesmo assim, muito particularmente na parte sul deste, 
teve que enfrentar a concorrência do poderoso liceu de Braga, que sempre foi um dos 
mais importantes do país. Com o desenvolvimento do sistema de transportes no 
dealbar do século XX, este liceu começou a recrutar público nos concelhos de Barcelos 
e Esposende. Escola de pequena frequência, apenas ultrapassou as 200 matrículas 
anuais em meados da década de 1910, alcançando o máximo de cerca de 300 em 1927.  

A Escola Elementar de Desenho Industrial de Nun’Álvares foi inaugurada em 
1888. No primeiro ano letivo foi frequentada por mais de 250 alunos, mas, tendo logo 
arrefecido o entusiasmo inicial, o seu quantitativo anual de estudantes, ao longo das 
décadas seguintes, girou em torno da centena. Em 1914 foi criado o Curso Comercial, 
passando a Escola a designar-se de Escola Industrial e Comercial. Em 1918 a Escola é 
menorizada, sendo dividida em duas: a Escola de Cerâmica e Trabalhos Femininos e a 
Aula Comercial. Em 1925 foi reinstalada a Escola Industrial e Comercial, passando a 
oferecer o Cursos Comercial e vários Cursos do Ensino Industrial166. A partir daí, deu-
se um acréscimo significativo do número de alunos para valores superiores aos 
verificados no Liceu. Ao contrário deste, que apenas teve frequência diurna, a Escola 
sempre disponibilizou cursos diurnos e noturnos. O seu poder de atração exerceu-se 
essencialmente sobre residentes na cidade vianense e seus arredores, bem como, 
principalmente quanto aos frequentadores do curso diurno, os que viviam junto às 
localidades por onde passava a Linha do Minho no troço entre Barcelos e Caminha.   

Este estudo visa conhecer a distribuição socioprofissional dos pais dos alunos das 
duas Escolas, bem como determinar a sua evolução e diferenças estruturais. Para além 
disso, no referente ao Ensino Técnico será também apresentada uma análise 
especificamente comparativa entre o público paterno dos estudantes do Curso 
Comercial (CC) e dos Cursos Industriais (CI).  

O estudo incidiu sobre os pais dos 1582 alunos, 516 dos quais do sexo feminino, 
que frequentaram o Liceu entre 1910 e 1947, dos 1269 estudantes, sendo 311 do sexo 
feminino, que se matricularam, no mesmo período, nos vários CI do Ensino Técnico, 
e dos 1779 alunos do Curso Comercial, ou da Aula Comercial, seu sucedâneo 
menorizado, integrados por um contingente de 268 elementos do sexo feminino, que 
estudaram, em regime diurno ou noturno, entre 1914 e 1947. Foi possível, através da 

                                                   
166 Os de Entalhador, de Marceneiro, de Modelador, de Costura Caseira, de Corte e Bordados e de Rendas e 
Tecelagem. 
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análise dos dados existentes nos Livros de Termos de Matrícula, complementados, nos 
muitos casos de lacunas, com a pesquisa nos Cadernos de Recenseamento Eleitoral167, 
determinar a profissão exercida por mais de 89% dos pais. 

As profissões foram agrupadas e serão apresentadas por sectores de atividade: 
operário/artesão; empregado de Serviços; comerciante; funcionário público; 
industrial; agricultor; militar; professor; proprietário; profissional liberal; 
doméstica 168 , sendo a análise fina também realizada através da divisão nos dois 
grandes períodos históricos compreendidos dentro dos limites cronológicos que 
servem de baliza à investigação – o de 1910, ano inicial da Primeira República e o de 
1947, ano das Reformas Pires de Lima. 

Ao contrário de visões empíricas que, para muitos, se tornaram factos 
demonstrados, nem os liceus foram apenas frequentados pelos grupos sociais de elite, 
nem estes recusaram liminarmente enviar os filhos para o Ensino Técnico, e, ao fazê-
lo, tal não sucedeu quase exclusivamente por razões de insucesso na frequência liceal, 
mas antes por opção própria. No concernente a uma pequena capital de distrito, como 
é Viana do Castelo, isso torna-se bem evidente se se efetuar uma análise comparativa 
e profunda dos dados referentes às duas escolas secundárias nela existentes e, no caso 
específico do Ensino Técnico, às duas grandes vertentes de estudos oferecidas.  

 
2.DUAS MARCAS DA PRIMEIRA REPÚBLICA: O DESPERTAR DA FREQUÊNCIA 
FEMININA E O CURSO COMERCIAL COMO NOVA ALTERNATIVA DE 
FORMAÇÃO 

O público que matriculou os seus filhos no Liceu vianense ao longo dos 38 anos 
letivos em análise não teve uma composição socioprofissional constante, sendo, pelo 
contrário, notória a existência de importantes linhas de evolução. 

 No Liceu, ao longo da Primeira República, o sector mais participativo foi o dos 
funcionários públicos (com 14,9% do total). Os quadros pequenos e médios formaram 
o núcleo duro destes pais. Residentes nas sedes concelhias ou nos seus arredores, 
destacaram-se amanuenses, notários, escrivães de Direito e funcionários dos Correios. 

Com valores não muito distantes (entre 14,4% e 11,8%) posicionaram-se três 
outros setores: proprietários, comerciantes e agricultores. 

A palavra proprietário era usada geralmente para indicar boa parte dos mais ricos 
detentores de terras que, em muitos casos, possuíam também propriedades urbanas, 
geralmente sob a forma de edifícios. Alguns deles viviam também do empréstimo de 

                                                   
167 Os Cadernos de Recenseamento Eleitoral possibilitam, embora para o período em causa nunca abranjam a 
totalidade do universo populacional masculino adulto, o conhecimento da profissão dos eleitores. O cuidadoso e 
crítico cruzamento destes dados com os da naturalidade dos alunos, possibilitaram aceder ao conhecimento da 
profissão da maioria dos pais relativamente aos quais este dado permanecia ignorado.  

168 Em diversos casos, surgiu indicada a profissão da mãe e não do pai. Ela foi integrada no sector respetivo, daí o 
surgimento do de doméstica, dominante entre o grupo de mães.  
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dinheiro a juros. Quanto ao seu local de residência, dividiam-se, quase em parte iguais, 
entre as freguesias rurais, a cidade e as capitais concelhias. 

Os comerciantes eram essencialmente urbanos, dominando entre os pais das vilas 
de Ponte de Lima e de Valença. A linha férrea começava a permitir que os alunos, que 
viviam a algumas dezenas de quilómetros do liceu (como era o caso dos valencianos) 
pudessem começar a deslocarem-se quotidianamente a ele, sem terem que instalar-se 
na cidade onde funcionava, o que diminuía fortemente os custos de ter um filho a 
estudar aí. 

Os agricultores residiam principalmente nas freguesias rurais do distrito. A 
expressão agricultor era ainda muito pouco utilizada, sendo designados por lavradores 
estes indivíduos que, geralmente, dirigiam os trabalhos nas propriedades agrícolas que 
possuíam, constituindo a pequena e média burguesia rurais. 

Os militares representaram 9,4% dos pais. Alguns eram membros da nova força 
criada pela República - a GNR – e da Guarda Fiscal. Predominaram os oficiais, 
acompanhado de um grupo significativo de sargentos, havendo também um filho e 
duas filhas de cabos e soldados. 

A um nível inferior a 6% situaram-se os operários/artesãos e os empregados de 
Serviços. Os primeiros habitavam em Viana do Castelo, distribuíam-se por 18 
diferentes profissões, destacando-se, com mais de cinco elementos cada, os pedreiros, 
carpinteiros e mecânicos. As dificuldades económicas deste grupo relevante no 
contexto urbano e a sua incapacidade, ou desinteresse, em investir na licealização dos 
seus filhos está aqui bem plasmada. Os segundos foram representados especialmente 
pelos ferroviários, grupo profissional em que a frequência da Escola era visivelmente 
valorizada, seguidos pelos empregados bancários e comerciais. A maioria vivia na 
capital distrital e nos seus arredores. 

Em torno dos 3,5% surgiram os professores e os profissionais liberais. Nos 
docentes, valendo bem mais que o seu peso no contexto populacional, destacaram-se 
os do Ensino Primário, mostrando o fortíssimo empenho que tinham em promover 
educacionalmente os seus filhos. O mesmo sucedeu aos profissionais liberais. Estes, 
instalados essencialmente nas capitais concelhias, pertenciam a oito profissões, com 
relevo para os médicos, os advogados, os jornalistas e os padres. 

Os industriais tinham essencialmente pequenas empresas de trabalho de metais, 
fabrico de móveis, panificação, ou hotelaria e, vianenses como eram, investiram muito 
acima, com 2,7%, do seu real valor populacional. 

A presença estudantil feminina nesta escola vianense foi muito incrementada ao 
longo do período republicano, verificando-se um total de 158 matriculadas. Membros 
de todos os sectores de atividade colocaram filhas no Ensino Liceal, com destaque para 
os funcionários públicos, estando, na sua maioria, integrados nos escalões 
hierarquicamente superiores no plano regional.  

Os comerciantes, essencialmente vianenses, limianos e valencianos e os militares, 
principalmente oficiais, mas também sargentos, integraram outros dois sectores com 
significativa procura liceal para as suas filhas. Para além deles, merecem também 
menção os empregados de Serviços, com destaque para empregados comerciais e 
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ferroviários vianenses, e os proprietários, grupo com epicentro também em Viana, mas 
formando uma rede espalhada por boa parte do Distrito. 

 

FIG. 1 | Distribuição dos pais, por sectores de atividade, na Primeira República 

Os restantes sectores estavam representados por um escasso número de 
elementos. Assim, os profissionais liberais apostaram mais na frequência do Ensino 
Secundário privado por parte das suas filhas, que apenas faziam exames nos liceus 
enquanto alunas externas, já que este possibilitaria um maior controlo dos seus 
comportamentos e da sua educação, para além da aprendizagem das chamadas 
prendas, que o liceu não disponibilizava. Os professores do Liceu não matricularam 
nele as suas filhas, só apostando nisso alguns do Ensino Primário. Pelo seu lado apenas 
um reduzido núcleo de membros de profissões operárias- alfaiate, marceneiro, 
marítimo e pintor – investiu na licealização das jovens. Já os industriais não o fizeram 
de forma percentualmente diferente do verificado para os jovens. 

 Os agricultores revelaram uma falta de vontade neste campo. Somente três, 
residentes em concelhos fronteiriços, enviaram filhas para o liceu. Aqui passa, 
certamente, uma fronteira, então quase intransponível, que marca as nítidas 
diferenças de comportamento entre os proprietários fundiários e os agricultores. Não 
radicava a diferença necessariamente em diversidades de fortuna, pois que nem 
sempre os proprietários seriam mais ricos do que os agricultores mas, muito 
provavelmente, em disparidades sociais e de importância atribuída à escolarização de 
nível liceal a dar às raparigas, pois que a própria designação de atividade, no contexto 
epocal em que se insere, marcava terrenos encarados como hierarquicamente 
diferentes. 
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O estudo dos dois cursos do Ensino Técnico lecionados ao longo da 1ª República 
foi realizado de forma separada, sendo aqui apresentado de modo comparativo. Neles 
é notória a primazia assumida pelo sector dos operários/artesãos, só que com 
intensidade bem diversa – 29,1% no CI e, apenas, 17,2% no CC. No entanto, as 
dificuldades colocadas pelos patrões, e várias vezes assinaladas pelos diretores em 
documentos oficiais e pela Imprensa local, em dispensar os alunos mais cedo para que 
pudessem frequentar a Escola no período noturno impediram que a sua participação 
fosse maior. Tendo em atenção a diferença no número de filhos matriculados – 107 no 
CI e 61 no CC - é de salientar que, nos dois casos, estavam representadas 21 profissões. 
No primeiro Curso distinguiram-se os marítimos, os pintores e os alfaiates, enquanto 
no segundo os pintores foram substituídos pelos sapateiros. Essencialmente eram 
estas as profissões dos 16 pais que inscreveram filhas nas variantes de Ensino 
Industrial. No entanto, apenas um alfaiate matriculou uma filha no CC, contrariando 
um movimento quase generalizado (apenas 10 raparigas foram matriculadas nesta 
nova oferta de Ensino), por parte dos pais, de entendimento que este tipo de Curso só 
teria interesse para os jovens do sexo masculino, sendo impróprio, até pela dificuldade 
de encontrar quem lhes oferecesse colocação, para os do sexo feminino.   

Funcionários públicos e empregados de Serviços foram os grupos mais 
representados no CI, após o operariado, seguidos pelos militares. Estes grupos 
destacaram-se também na variante Comercial, embora os militares trocassem a ordem 
de lugares com os funcionários públicos. Na vertente industrial os funcionários 
públicos, provenientes essencialmente dos escalões inferiores e médios, 
representaram 15,8% do total, enquanto na comercial apenas alcançaram 10,2%, com 
destaque, nos dois casos, para os polícias e os funcionários dos Correios. Só que aqui 
predominaram as profissões situadas intermediamente na escala. Neste último Curso 
nenhum destes funcionários inscreveu filhas, ao contrário do sucedido no Industrial, 
onde o seu volume representou cerca de 1/3 dos descendentes por eles matriculados. 
Já entre os militares verifica-se uma dissonância, visto que entre os estudantes do CI 
predominam os filhos e as filhas dos oficiais (representado estas a maioria do grupo), 
enquanto no CC a maioria relativa dos alunos era formada por filhos de sargentos. 
Aliás, 4 das 6 alunas matriculadas neste Curso eram filhas de sargentos, o que pode 
revelar um desejo de promoção social para os seus descendentes dos dois sexos por 
parte de membros deste escalão militar, muitos dos quais se integraram nas Forças 
Armadas apenas com a Primeira Grande Guerra, ou foram promovidos durante ela.  

Os empregados de Serviços foram o terceiro sector nos dois casos (com 8,7% no CI 
e 11,4% no CC). Os ferroviários situaram-se como a profissão paterna com maior 
participação tanto na procura da formação industrial, quanto na comercial, seguidos 
dos escriturários e dos empregados comerciais, e, na comercial, ainda dos barbeiros. 
A formação das filhas foi praticamente ignorada, já que apenas uma foi inscrita no 
novo tipo de Ensino e seis no antigo. 

Os proprietários e os comerciantes foram os outros sectores que tiveram mais de 
5% de participação no CI. O seu interesse de formar as filhas nesta área continuou 
muito reduzido, visto que os proprietários só matricularam três e os comerciantes 
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duas. No CC, onde os comerciantes foram os quintos mais representados, com 9,7%, e 
os proprietários apenas valeram 4,7%, nenhum deles matriculou filhas. Praticamente 
todos viviam em Viana. 

Industriais, profissionais liberais, professores e agricultores situaram-se 
geralmente abaixo dos 5% de participação. Os primeiros ignoraram o CI para a 
formação das suas filhas. Já o mesmo não fizeram os profissionais liberais, o sector 
menos representado, que, devido essencialmente aos músicos, aos médicos e aos 
procuradores, matricularam filhas e filhos em número praticamente idêntico, neste 
último caso com a participação dos pais padres. Entre os professores destacaram-se os 
do Ensino Primário, apesar da presença dos liceais, que decidiram inscrever as suas 
filhas em número ligeiramente superior ao dos filhos. 

Os agricultores, essencialmente os dos arredores de Viana do Castelo e os de 
algumas freguesias atravessadas pela Linha do Minho no seu percurso até Caminha, 
procuraram o CC de forma mais intensa que no outro Curso. O mesmo sucedeu com 
industriais e proprietários, com um número de matrículas idêntico e ligeiramente 
inferior aos dos donos de propriedades agrícolas, tendo aliás, um industrial de 
serralharia inscrito uma filha. Algo de similar fizeram os professores, com destaque 
para os dos Ensinos Primário e Técnico, tendo um dos primeiros enviado uma filha 
para a Escola. Já os profissionais liberais não deram relevo ao novo Curso, visto que 
só dois médicos, um jornalista e o diretor de um Colégio encaminham os seus jovens 
filhos para ele. Mesmo as domésticas participaram mais do que eles, inscrevendo cinco 
estudantes, um dos quais do sexo feminino. 

Traçando as linhas de força dos comportamentos paternos durante a Primeira 
República, verifica-se que os dois grupos de donos de terras e/ou propriedades 
urbanas preferiram o Liceu para os estudos dos seus descendentes, (respetivamente 
74,8% e 72,3%). O mesmo sucedeu com os profissionais liberais e os comerciantes, 
embora com menor amplitude (64,6% e 59,3%). Já as domésticas, funcionários 
públicos e professores dividiram as suas opções em partes quase iguais, com ligeiro 
ascendente, nunca superior a 54,5%, do Liceu.  

Os quatro restantes sectores optaram decididamente pelo Ensino Técnico. 
Industriais, militares e empregados de Serviços, com uma percentagem em torno dos 
65%, e os operários e artesãos valendo 81,6%.  



 

 
 

11 

 

FIG.2 | Número de filhos estudantes, por pais, em percentagem (1910-1947) 

 
 

Ao longo dos 16 anos em análise o número médio de filhos por pai foi de 1,4 no 
Liceu, 1,5 no CI e 1,3 no CC. A percentagem de pais com filhos em dois ou nos três 
cursos subiu significativamente para 14,8% do total. As percentagens de estudantes 
com um ou mais irmãos num outro curso, ou nos dois, foram quase semelhantes – 
26,3% no Liceal, 26,6% no Industrial e 29,8% no Comercial.  

Neste conjunto de pais empenhados em que os seus filhos, por várias vias, 
estudassem no Ensino Secundário, aqueles que matricularam três ou mais filhos 
foram um pouco mais de 1/3. Assumiram a primazia (cada um dos sectores com 16% 
do total do respectivo sector) os militares, principalmente os sargentos, e os 
funcionários públicos, com realce para notários e escrivães judiciais. Para além destes 
apenas os comerciantes ultrapassaram os 10%, notando-se o contributo dos 
farmacêuticos. Os restantes sectores surgiram de forma pulverizada, todos com uma 
importância entre 6,3% e 4,6%. Deste modo, é percetível que, em contraste com a sua 
importância no conjunto dos Cursos, os operários e artesãos e os empregados de 
Serviços revelaram, muito provavelmente por razões económicas e de falta de estímulo 
socioeducativo, uma visível incapacidade de investimento significativo na matrícula 
de mais de um filho.  
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FIG.3 | Percentagem, por Curso, de pais com filhos na outra Escola (1910-1947) 

 
3.1926-1947: NEM SEMPRE CADA UM SE MANTEVE NO SEU LUGAR 

O advento da Ditadura Nacional e a posterior implantação do Estado Novo, com a 
concomitante evolução dos recursos económicos e da importância atribuída ao Ensino 
Liceal, enquanto motor de promoção social, ou, local de passagem obrigatória no 
contexto da confirmação do estatuto já possuído, conduziu a um ritmo de frequência 
superior ao verificado na República, mesmo integrando a queda consequente ao 
decurso da 2ª Grande Guerra. Esta evolução ficou principalmente a dever-se ao forte 
incremento de matrículas por parte do público feminino, com 298 novas alunas, já que 
o movimento de inscrição de novos alunos foi, dentro de um gráfico em carrocel, 
semelhante ao do período anterior.  

Embora em posições relativas diferentes, mantiveram-se quatro dos cinco sectores 
mais participativos durante a República, já que apenas os agricultores foram 
substituídos pelos empregados de serviços. 

Os militares passaram a valer 19% do total e 25% no caso das alunas. Verificou-se 
um importante aumento do número de membros da GNR e da GF. Cerca de 80% 
destes pais eram oficiais, 17% sargentos e os restantes cabos ou soldados. 

Os comerciantes, em ligeiro crescendo, e os funcionários públicos em pequena 
descida percentual, mantiveram a generalidade das características enunciadas 
relativamente ao período anterior, ampliando-se, no entanto, o peso dos escalões mais 
baixos dos então chamados servidores do Estado. Aqueles, com 16,6%, continuaram a 
ser os segundos a enviarem mais filhas para o Liceu, enquanto estes diminuíram o seu 
esforço anterior, com pouco mais de 11% do total. 
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Entre os empregados de Serviços verificou-se um alargamento geográfico a vilas 
do interior do Distrito antes não representadas e uma maior diversificação das 
profissões, com a intensificação dos empregados bancários, lado a lado com os 
ferroviários, com estes últimos a serem os que mais procuraram este tipo de Ensino 
para as filhas, acima dos empregados comerciais.  

Os professores, embora só fossem quantitativamente o sexto sector, cresceram, 
alcançando o máximo de 9,1%. Tal deveu-se, certamente, ao significativo aumento de 
lugares de professor primário na área de atracão do Liceu, bem como ao verdadeiro 
despertar dos docentes quanto à importância do investimento na instrução das suas 
filhas. Os professores liceais e do Ensino Técnico passaram a ter um papel de relevo 
no grupo. 

Os proprietários, os agricultores e os operários/artesãos viram reduzida a sua 
importância, muito particularmente os segundos que, em consequência das profundas 
mudanças sofridas pelo sector agrícola caíram, desceram dos 19,7% do fim da 
Monarquia para, apenas, 4,2%. Já a redução verificada entre os proprietários, o quinto 
grupo mais importante, com 9,8%, parece ter-se devido menos às alterações do mundo 
agrícola, do que às verificadas no urbano. Neste, a administração da propriedade 
predial como atividade profissional principal, ou única, encontrava-se em forte recuo. 
Já os artesãos e operários estavam cada vez com mais dificuldades em puderem 
inscrever os filhos no Liceu, com todas as despesas que esse ato significava, e sem 
verem a possível opção facilitada por um Estado que desejava a manutenção, se 
possível imutável, das diferenças sociais de classe. Pedreiros, marítimos e carpinteiros 
foram as profissões mais destacadas. Nestes três sectores a importância específica 
quanto às estudantes é semelhante ao verificado no respeitante aos seus colegas. 

FIG. 4 | Distribuição dos pais, por sectores de atividade, no Estado Novo (1926-1947) 

0

5

10

15

20

25

30

Liceu

Curso	Industrial

Curso	Comercial

Filhos	nas	2	Escolas



 

 
 

14 

Para concluir, merece saliência o progresso verificado entre os industriais e, 
especialmente, entre os profissionais liberais. No seio destes, os médicos foram 
alcançados por uma profissão nova ligada à melhoria da rede viária, à construção de 
barragens e à entrada em funcionamento, no final deste período temporal, dos 
Estaleiros de Viana do Castelo – engenheiro -, seguindo-se os inevitáveis advogados. 
Aliás, foram também os engenheiros que se destacaram no respeitante à inscrição das 
suas descendentes. Já quanto aos industriais tem que se salientar o facto de serem o 
único sector com mais filhas do que filhos matriculados. 

O Ensino Técnico sofreu, no espaço compreendido entre os anos de 1926 e 1947, 
um muito forte incremento das matrículas. Tal deveu-se ao impulso verificado na 
procura do CC. Este processo teve como consequência a matrícula de 68,6% do total 
dos estudantes da Escola neste último Curso.169  

É possível constatar que os operários e artesãos continuaram a ser aqueles que 
mais procuraram proporcionar este tipo de Ensino aos seus filhos. No entanto, a sua 
importância específica reduziu-se. Já a diferença entre a sua participação nos dois 
Cursos manteve-se em valores semelhantes, com 23,9% no caso do Industrial e 18,6% 
no do Comercial. Em relação a este sector, como a todos os outros, é importante 
assinalar que, a nova oferta de transportes rodoviários levou à atração, 
particularmente no contexto do regime de funcionamento diurno, de um público 
residente a uma muito maior distância da Escola, que passou a poder ir às aulas e 
retornar quotidianamente a suas casas, sem efetuar despesas de alojamento, 
impossíveis de custear pela maior parte dos seus pais. Enquanto foram encontrados 
163 alunos dos dois sexos no CI filhos de membros deste sector, já no CC eles elevaram-
se a 278. O número de profissões cresceu, sendo de 30 para o primeiro caso e de 48 
para o segundo. É possível dizer que as mais participativas vinham já do período 
anterior, com alguns acrescentos: no CI – marítimo, estucador e carpinteiro; no CC – 
carpinteiro, marítimo e sapateiro. Necessário se torna salientar que, se quanto aos 
filhos a preferência passou a virar-se para o CC (68,3% das matrículas), já quanto às 
filhas manteve-se o predomínio do Industrial (56,4%). Aliás, um pouco mais de 
metade das profissões de pais de alunos da variante comercial, não apresenta 
nenhuma filha, enquanto isso só acontece a cerca de 1/3 da variante industrial. As 
profissões paternas que inscreveram mais filhas nesta última, foram as de marítimo, 
sapateiro e alfaiate, enquanto apenas os sapateiros se distinguiram na outra. 

 Os militares, empregados de Serviços, funcionários públicos e comerciantes, 
surgem, nas posições seguintes, entrelaçados nos dois Cursos. Os membros das Forças 
Armadas e militarizadas, representaram 14,9% no CI e 13,7% no CC. A aposta 
numericamente dominante residiu no CC e verificaram-se alterações profundas, na 
composição do sector. Assim, os sargentos passaram a ser os mais representados, nos 
dois casos, aparecendo, pela primeira vez, um número significativo de cabos e 
soldados, não só da GNR e da GF, mas também do Exército e da Marinha. Quanto às 

                                                   
169 Estes valores devem-se, essencialmente, aos alunos, já que 69,6% fizeram essa opção. Quanto às alunas 
houve uma divisão praticamente simétrica, inscrevendo-se no C.C. 49,2% do total. 
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filhas, os sargentos foram os que procuraram mais a formação industrial, seguidos 
pelos cabos e soldados, e só depois os oficiais, enquanto estes inverteram os termos na 
formação comercial. Aliás menos filhas foram matriculadas nesta do que naquela. Os 
funcionários públicos, pelo seu lado, foram os terceiros mais representados no CI e 
apenas os quintos no CC. Tal como os militares, a sua importância percentual reduziu-
se nos dois casos. Se entre os alunos dominou a procura do CC, entre as alunas 
predominou a do CI. A procura do último Curso continuou a ser feita por profissões 
mais perto da base do que a do Comercial. Os empregados de Serviços, quarto sector 
mais importante no CI, com 13,6%, e segundo no CC, com 15,9%, optaram 
decididamente pela inscrição neste Curso, mesmo quando estiveram as filhas em 
causa. Os ferroviários destacaram-se na frente das profissões que tiveram jovens nos 
dois Cursos. No Comercial foram seguidos pelos empregados comerciais e bancários, 
para além de mais 18 profissões, enquanto no Industrial situaram-se após eles os 
empregados comerciais e os escriturários, para além de mais 13 profissões. Quanto às 
filhas, no entanto, se os ferroviários foram os primeiros na formação industrial, na 
comercial os empregados bancários e comerciais ultrapassaram-nos. Finalmente, os 
comerciantes, quartos mais representados no CC e quintos no Industrial, melhoraram, 
ligeiramente a sua importância percentual. Para eles houve uma aposta decisiva no CC 
(80,2% dos casos), tanto para os filhos, quanto para as filhas.  

Os restantes grupos, com exceção dos agricultores no CC, com 8,5% e dos 
industriais, no CI, com 5,6%, valeram todos menos de 4%. Os agricultores 
incrementaram mesmo a sua importância e participação, especialmente naquele 
Curso, sendo o sector que mais beneficiou da ampliação da área geográfica de atracção 
da Escola. Continuou, no entanto, a manifestar-se a sua aversão a procurarem investir 
na formação das filhas, já que, no conjunto dos dois Cursos, só matricularam dez. Os 
industriais tiveram comportamentos diversos, diminuindo na formação comercial e 
aumentando na formação industrial. Iniciaram a matrícula de filhas no CC e fizeram-
no com expressão numérica superior ao do outro Curso. Os proprietários 
empenharam-se ainda menos na busca deste tipo de Ensino, continuando a 
predominar os vianenses, embora tivessem inscrito pela primeira vez um pequeno 
grupo de jovens raparigas. Os professores, pelo seu lado, e com os primários surgindo 
como habitualmente em maior número, optaram decisivamente pelo CC, embora não 
tanto como outros grupos. Os filhos dos profissionais liberais quase desapareceram da 
Escola, sendo apenas matriculados dezasseis no Comércio e seis na Indústria, dos 
quais só três eram raparigas. Os engenheiros tornaram-se decididamente a profissão 
mais representada, à frente de advogados e médicos. 

 Quando analisamos os dados comparativos dos três Cursos relativos às opções 
paternas de matrícula das suas filhas e filhos, verificamos que, por ordem decrescente 
de importância, os profissionais liberais, os professores, e os proprietários 
matricularam mais alunos no Liceu do que no conjunto dos Cursos fornecidos pela 
Escola, sendo, em todos os casos, a segunda preferência a do CC. Todos os outros 
sectores deram preferência à escolha do CC. Apenas para os operários/artesãos e os 
industriais, a segunda opção foi a frequência do CI, tendo para as domésticas o mesmo 
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peso do Curso Liceal, curso este que constituiu a segunda escolha dos restantes cinco 
sectores. 

A média de filhos por pai em cada Curso modificou-se ligeiramente intensificando-
se no Curso Liceal, para 1,6 e no Comercial, para 1,5, e descendo no CI, para 1,3. 
Voltando à figura 3, é percetível o crescimento da percentagem de estudantes liceais 
com irmãos no Ensino Técnico – 32,7% do total – e a forte queda no sentido inverso – 
para 20,7% no caso do Comercial e apenas 15,4% quanto ao Industrial. Esta é uma 
dissonância significativa e não verificada nos períodos anteriores. Por outro lado, 
diminuiu ligeiramente, entre a totalidade dos pais, a percentagem dos que inscreveram 
filhos em pelo menos dois cursos (12,9%).  

No interior do grupo de pais a que se acabou de fazer menção, apenas 14,6% 
inscreveram um único filho ou filha nas duas escolas, o que passou a assumir um 
carácter pouco significativo. Pelo contrário, o outro extremo, o de pais com quatro ou 
mais filhos matriculados nas referidas escolas, ampliou-se para 21,2% e, se alargarmos 
o âmbito àqueles que matricularam pelo menos três filhos, alcança-se um universo de 
43%.   

Neste grupo de pais destacavam-se quatro sectores: com 17%, cada um, os 
empregados de Serviços (muito particularmente os bancários e comerciais e os 
guarda-livros) e os funcionários públicos (especialmente os notários, os funcionários 
dos Correios e os escriturários); com 15,5%, os comerciantes e com 14,2%, os militares 
(com predomínio dos oficiais sobre os sargentos). É de salientar a mudança de rumo 
dos empregados de Serviços, que procuraram inserir filhos seus num ou noutro dos 
dois ramos do Ensino Secundário.  

O sector dos trabalhadores industriais e artesanais por conta de outrem diminuiu 
a sua participação, encabeçando, no entanto, o conjunto dos restantes sectores, em 
que apenas os industriais e os professores cresceram.  

 
4. INVESTIMENTOS FAMILIARES E DESTINOS SOCIOPROFISSIONAIS DOS 
ALUNOS  

A maioria dos pais investiu muito mais em munir os seus filhos do que as suas 
filhas com o Ensino Secundário, tendo tal sucedido em qualquer dos dois Regimes 
estudados. Para além disso, se muitos estudantes do sexo masculino foram inscritos a 
dois cursos, tal sucedeu rarissimamente entre as suas colegas. Ou seja, se a eles era 
dada uma segunda oportunidade, no caso em que tinham tido insucesso no primeiro 
Curso, ou a possibilidade de acederem a um acréscimo de formação, em relação a elas 
isso praticamente não sucedia. É necessário, ainda, destacar que, na generalidade 
destes casos, um dos Cursos frequentados foi sempre o Liceal e o outro, um dos dados 
pelo Ensino Técnico, preferentemente, a partir da década de 1920, o CC. 170 
Finalmente, é impossível, desconhecido o número de filhos que cada pai tinha, saber 
se o primeiro matriculado era o mais velho e se, apesar da existência de um predomínio 

                                                   
170 Apenas num número muito restrito de casos o aluno se matriculou nos três Cursos.  
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masculino, existiu verdadeiramente uma prioridade dos rapazes sobre as suas irmãs, 
nos casos em que os pais tiveram que decidir quais entrariam para o Ensino 
Secundário e quais se restringiriam ao Ensino Primário, ou nem isso. 

 No contexto destas famílias numerosas, as filhas foram dirigidas essencialmente 
para a frequência do Ensino Liceal, enquanto os filhos foram matriculados nos três 
Cursos, embora com ligeiro ascendente do Liceal.  

O destino profissional destas jovens foi, para além do exercício do papel de 
doméstica a tempo inteiro, a docência, essencialmente no Ensino Primário, ou um 
emprego, geralmente de atendimento, quer na Função Pública, quer nos Correios, 
onde o trabalho de telefonista também as podia esperar, ou, ainda, na Saúde, 
essencialmente enquanto enfermeiras. Este tipo de profissões eram então 
consideradas como aceitáveis para as então chamadas filhas família da pequena e, 
mesmo, da média burguesias, constituindo uma significativa promoção social quando 
se tratava, por exemplo, de filhas da elite ferroviária – os maquinistas -, de um 
torneiro, de um empregado comercial, ou de um vendedor ambulante. Já para as filhas 
dos professores primários que seguiram a docência, estamos em presença de uma 
sucessão geracional, que apareceria como lógica e digna de respeito. 

Para a maioria dos estudantes do sexo masculino dos grupos socioprofissionais 
médios e superiores a frequência do Ensino Secundário, em qualquer das suas 
vertentes, serviu, principalmente, para a confirmação do seu estatuto dentro da 
pirâmide social, não deixando, em muitos casos, de muni-los para o exercício 
específico de uma profissão ou de determinado tipo de profissões, consideradas 
adequadas a alguém com o seu estatuto, ou pelo menos, nos casos em que tinham 
muitos irmãos, aceitáveis por não exigirem a prática do trabalho braçal. Para os 
restantes a situação foi diversa, visto que representou uma oportunidade de promoção 
social, muito particularmente para aqueles que concluíram os seus cursos.  

 
 

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se aqui uma deambulação questionadora sobre as tendências gerais e 
específicas que marcaram o comportamento das famílias residentes no distrito de 
Viana do Castelo, enquanto público interessado, relativamente à inscrição e frequência 
dos seus filhos no Liceu e na Escola de Ensino Técnico instalados na sede do Distrito.  

Ao longo das primeiras dezenas de anos, a esta Escola acorreu essencialmente um 
conjunto de estudantes que não podia, por motivos económicos, sociais e etários, ou/e 
não desejava frequentar o Ensino Liceal. Para alguns, no entanto, foi uma instituição 
de Ensino que lhes forneceu conhecimentos técnicos e artísticos úteis não lecionados 
no Liceu que frequentavam. De qualquer modo, não encontramos dois mundos 
totalmente compartimentados quanto à origem socioprofissional dos seus alunos. 
Claro que a Escola de Desenho foi a escolha, que diríamos óbvia, dos pais operários e 
artesãos, só que é impossível esquecer que eles também representavam, na segunda 
década do século XX, cerca de 10% dos progenitores dos estudantes liceais. Na outra 
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face da moeda – o Liceu -, algo de semelhante se poderia afirmar relativamente a 
agricultores, proprietários e profissionais liberais, que também puseram pequenos 
núcleos dos seus descentes a estudar na Escola. 

A criação do Ensino Comercial, em plena Primeira República, veio alterar 
significativamente o jogo da oferta, passando este a constituir-se para bastantes 
elementos das elites locais, principalmente os ligados ao comércio e ao funcionalismo 
público, uma alternativa aceitável e até vantajosa quando comparada com o Ensino 
Liceal, muito particularmente se não pretendiam que os seus filhos cursassem o 
Ensino Superior. Este processo não foi imediato, antes sendo marcado pela 
gradualidade, que o levou a só se concretizar definitivamente já na década de 1940.  

Dois sectores tiveram uma intervenção que, com exceção do CC, percentualmente 
se foi esbatendo com o decurso dos anos – operário/artesão e agricultor. As sucessivas 
crises económicas, nos dois casos, a desestruturação das relações económicas nos 
campos, para os segundos, e a lenta transformação de produtores independentes ou 
de trabalhadores de pequenas oficinas em operários de unidades maiores, onde os 
salários eram menos substanciais e a autonomia tinha desaparecido, quanto aos 
primeiros, foram relevantes para este processo.  

No relativo aos proprietários foi marcante a desvalorização do sector rentista 
urbano, para causar uma curva percentual descendente, mais lenta embora. 

O aumento da importância das Forças Armadas e o forte crescimento das 
militarizadas, muito particularmente no caso da GNR, em consequência da Primeira 
Guerra Mundial e da implantação do Estado Novo, bem como o desenvolvimento da 
burocracia privada, entre outras profissões do Sector Terciário, foram determinantes 
para o constante acréscimo da procura, em qualquer dos três cursos, dos pais militares 
ou empregados de Serviços. Inicialmente os funcionários públicos também se 
integraram neste movimento, mas é notória uma desaceleração, quando não um 
pequeno recuo, a partir do início do Estado Novo. Este fenómeno não pode deixar de 
ligar-se ao facto da diminuição real dos salários destes trabalhadores operada por 
Salazar. Já os professores, apesar de sofrerem as mesmas dificuldades, ancorando-se 
no significativo aumento numérico dos seus efetivos, desenvolveram um processo de 
crescimento constante e consolidado no CI e, especialmente, no Curso Liceal.  

Os comerciantes e os industriais participaram, da mesma forma, deste ritmo de 
incremento permanente, devido ao aumento do número dos seus membros, mas 
também à ampliação das disponibilidades económicas dos que não habitavam no 
concelho sede, para sustentarem a estadia dos seus filhos, bem como à melhoria da 
rede de transportes, que ampliou a captação de públicos para as duas instituições. Já 
os profissionais liberais, se integraram este processo intensificador quanto ao Liceu, 
quase desapareceram do CI no Estado Novo e acorreram sempre de forma muito 
limitada ao CC.  

Nas duas Escolas vianenses, como na generalidade do País, o verdadeiro arranque 
da participação feminina no Ensino Secundário verificou-se ao longo da Primeira 
República, exceto quanto ao CC, em relação ao qual esse movimento só sucedeu já 
entrado o Estado Novo. Alguns pais apostaram na formação de uma única filha. No 
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entanto, revelou-se mais usual que elas integrassem um grupo de dois a nove irmãos, 
dos dois sexos, mas maioritariamente com predomínio masculino. 

Como se salientou, cerca de um em cada dez pais matriculou filhos em mais de um 
Curso, para além de ser ainda maior a proporção daqueles que tiveram mais de um 
filho num determinado Curso. Com o correr do tempo, embora tivessem mais peso os 
pais de dois filhos nessa situação, foi-se incrementando a importância do conjunto 
com três ou mais filhos, de tal forma que no Estado Novo passou a constituir o grupo 
mais relevante. Foi sobre eles que incidiu mais especificamente o nosso foco de estudo, 
conduzindo ao desvendar de estratégias familiares específicas dos diversos sectores 
socioprofissionais, que souberam utilizar as variantes do Ensino Secundário como 
meio de promoverem educativa, social e profissionalmente os seus filhos e filhas, ou 
de confirmarem um estatuto de origem que, com o decurso do período em análise, já 
não dispensava a aprovação neste nível de Ensino. 
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RESUMO  

O presente estudo trata sobre a presença de crianças pobres e negras, na condição 
de livres ou libertas, na Escola de Aprendizes Marinheiros (EAM) no Maranhão 
oitocentista, no período de 1885 a 1889. Para tanto, utilizamos como fonte: os 
Relatórios dos Presidentes de Província do Maranhão, disponíveis na base de dados 
da Universidade de Chicago; o Decreto nº9371 de 1885, que regulamenta a Escola e os 
ofícios encaminhados pelo comandante da EAM ao presidente de província, 
encontrados no Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM). Por meio da leitura 
dessas fontes, constatamos que as crianças ingênuas, nascidas livres do ventre de mãe 
escrava, constituíram importante públic0-alvo recrutado para esse estabelecimento de 
ensino, admitidas em sua maioria, por intercessão dos Juízes de Órfãos, como meio de 
garantir instrução, educação e serventia a esse segmento. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Crianças pobres e negras, Escola de Aprendizes Marinheiros, Maranhão 
Imperial. 
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1. QUAL É O LUGAR DAS CRIANÇAS NEGRAS NO MARANHÃO OITOCENTISTA? 

A historiografia educacional brasileira, tradicionalmente, tem atribuído às 
crianças pobres e negras no período imperial a não inserção nos espaços escolares. Tal 
entendimento deve-se, entre outros aspectos, à: centralidade da investigação sobre a 
criança escrava, desconsiderando crianças negras na condição de livres ou libertas;  
predomínio de instituições asilares;  proibição de “negros”171 a escola, resultante da 
sinonímia estabelecida entre negros e escravos. (Veiga, 2004)  

A despeito da compreensão de que crianças pobres e negras estiveram à margem 
das escolas de primeiras letras no período imperial, pesquisas172 recentes, calcadas em 
larga fundamentação empírica, atestam a presença dessas crianças nesses espaços, 
com a finalidade de moralizar, educar, instruir e formar para o trabalho. 

Nesse sentido, o presente estudo, resultante dos levantamentos feitos nas fontes 
documentais, como importante etapa da elaboração de nossa dissertação de mestrado 
(Quadros, 2016) nos colocou diante dos seguintes questionamentos: as crianças 
negras frequentaram as aulas de primeiras letras? a quem serviam os estabelecimentos 
de ensino? Quais eram os sujeitos destinatários da instrução primária? 

Faria Filho (2003) afirma que o público-alvo da instrução elementar eram as 
“camadas inferiores da sociedade”, destacando ainda, que grande era a discussão nas 
Assembleias Provinciais brasileiras a respeito da necessidade de instruir negros, na 
condição de livres, libertos ou escravos; índios e mulheres. Desse modo, as aulas de 
primeiras letras exerciam a importante tarefa de civilizar e controlar uma população 
considerada potencialmente ameaçadora: ignorante, pobre e de cor. 

O Maranhão, do período provincial aos nossos dias, tem uma população composta 
majoritariamente por negros, que, de acordo com dados oficiais do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), em 1872 contava com 68,12% de negros173; e em 
2010, com 76,21% de pretos e pardos em sua população. Apesar desta constatação, é 
notável a escassez de escritos na história da educação maranhense, que problematizem 
a ausência sobre a escolarização de crianças pobres e negras, especialmente em 
períodos mais remotos da nossa história. 

A partir desses elementos, julgamos necessário refletir sobre a presença de 
crianças pobres e negras nos espaços educacionais nos oitocentos, ante à ausência 
atribuída em relatos anteriores, nas escolas do Brasil e, especificamente, no Maranhão, 
e o significado desta.  

Pensar a instrução da infância pobre e negra no Maranhão oitocentista exige um 
olhar apurado sob os estabelecimentos que ofereciam aulas de primeiras letras, com 

                                                   
171 Schueler (2015) destaca que o impedimento às aulas públicas primárias em algumas províncias brasileiras era 
destinado não somente aos escravos, mas também aos “pretos africanos livres ou libertos”, no Rio de Janeiro, 
Corte e Rio Grande do Sul. 

172  Para citar alguns estudos, ver Silva (2002), Veiga (2004), Barros (2005), Fonseca (2009) e Cruz (2008).  

173  No Brasil imperial, não se utilizava esse termo, porém, consideraremos para efeito desse estudo, como a 
junção de pretos, pardos e correlatos. 
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destaque para a Companhia de Aprendizes Marinheiros, denominada posteriormente 
de Escola de Aprendizes Marinheiros (EAM), casa de educação militar destinada aos 
serviços de bordo. 

Ademais, refletir sobre a presença de crianças pobres e negras nos 
estabelecimentos de ensino profissional no Maranhão imperial é refletir sobre a 
necessidade de difundir a instrução, ou seja, o conhecimento das primeiras letras a 
uma camada desfavorecida, bem como, orientação técnica que proporcionasse algum 
tipo de serventia a esses aprendizes. 

A esse respeito, o Relatório do então Presidente da Província do Maranhão, Cruz 
Machado, em 1856, identifica que a sociedade era formada, em sua maioria, pela classe 
dos trabalhadores manuais, onde estavam situadas as camadas populares; e para elas, 
não deveria ser exigida instrução de grande monta, mas a educação moral, como forma 
de governar o caráter; simples conhecimentos elementares; e o desenvolvimento das 
forças físicas. Desse modo, caberia a essas instituições difundir o ensino às crianças 
pobres e desvalidas e, sobretudo, formar mão de obra para que fossem úteis ao Estado 
e à sociedade. Tal entendimento é compartilhado pelo presidente João Lustosa da 
Cunha Paranaguá, em relatório de 1859, ao afirmar que o lugar das camadas 
desfavorecidas é o ensino profissional. 

Nesse cenário, situam-se várias instituições, a exemplo da Casa dos Educandos 
Artífices, Escola Agrícola do Cutim, Asilo de Santa Teresa e Escola de Aprendizes 
Marinheiros, sendo os alunos desta, objeto do presente estudo.  

Esta pesquisa tem como objetivo principal dar visibilidade à presença de crianças 
pobres e negras, nomeadamente as ingênuas, crianças livres nascidas de mãe escrava, 
no Maranhão Imperial, considerando os seus pertencimentos social e étnico racial, 
com o intuito de contribuir para a construção de um novo e apurado olhar sobre a 
diversidade dos sujeitos no processo de escolarização, “invisibilizada” nas fontes 
documentais. Temos como objetivos específicos: identificar as instituições 
educacionais de cunho profissional que compunham o cenário da instrução pública no 
Maranhão oitocentista e os sujeitos a que eram destinadas e compreender porque a 
Escola de Aprendizes Marinheiros recrutava crianças negras/ingênuas, mesmo não 
sendo aceita pelas famílias populares no Maranhão à época. 

Para tanto, esse estudo foi desenvolvido com base em pesquisa documental junto 
ao Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM), por meio de documentos (ofícios 
e relatórios) emitidos pelo comandante da referida Escola ao Presidente de Província 
no Maranhão; informações contidas nos Relatórios dos Presidentes de Província no 
Maranhão, disponíveis no Portal da Universidade de Chicago; e registros no 
Dicionário Histórico-Geográfico do Maranhão em Marques (1870), além do que consta 
em Moacyr (1939). 

O recorte temporal adotado situa-se nos anos de 1885 a 1889, considerando que 
não foram identificadas no Arquivo Público referências sobre a EAM anteriores ao 
marco inicial. O ano de 1885 refere-se ao Decreto que regulamenta esse 
estabelecimento e altera sua constituição e o ano de 1889, por ser o marco limite do 
período Imperial.  
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2. SOBRE A ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS NO MARANHÃO 
OITOCENTISTA 

A Escola de Aprendizes Marinheiros da província do Maranhão (nº 2), 
anteriormente denominada de Companhia, foi criada pelo Decreto nº 2.725, de 12 de 
janeiro de 1861174, com a finalidade de: “preparar os jovens, que n’ella são alistados 
com aquelles principios de moralidade, subordinação, disciplina e instrução”. 
(Marques, 1870, p. 148-149). 

Em 1885, por meio do Decreto nº 9.371, de 14 de fevereiro do mesmo ano, a 
referida instituição passa a ser denominada de “escola”, com o fim de educar e 
preparar marinheiros para compor o quadro da Marinha Imperial. Oferecia, de modo 
paralelo, o ensino elementar e o profissional. Marques (1870) aponta que a instrução 
oferecida nesse estabelecimento compreendia o ensino da leitura, escrita, traço de 
mapas e doutrina cristã. Já o ensino profissional, correspondia aos conhecimentos 
necessários à profissão de imperial marinheiro: exercício de infantaria, escola de 
pelotão, manejo de armas brancas e jogo de artilharia naval.  

Segundo documentação consultada, a EAM era tida como instituição útil e 
humanitária. Útil, por oportunizar meio de vida lícito aos menores alistados, e 
humanitária, por oferecer amparo aos pobres e desvalidos, conforme ofício emitido 
pelo comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros ao presidente da província do 
Maranhão, afirmando: 

Como V. Exª não ignora ter esta Provincia um grande numero de meninos vadios 
e desprotegidos da sorte, para quem foi justamente creada esta tão útil quão 
humanitária instituição, a fim de evitar que em vez de tornarem-se uteis a si e a 
patria, venhão a ser futuros criminosos como geralmente acontece. (Ofício do 
Comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros ao Presidente da Província 
em 10 de fevereiro de 1887, APEM, avulsos, cx. 1885-1888) 

A Escola, aquartelada em São Luís, tinha sede em prédio particular na Rua da 
Estrela, nº 66, situada a beira mar, desde 1880, mas não contava com acomodações 
divididas adequadamente, além de mobília em péssimo estado de conservação. Em 
ofício de 01/05/1888, reitera-se que o dito estabelecimento encontra-se em prédio 
velho, com mesas quase inutilizadas, necessitando de reparos ou substituição e, por 
isso, os exercícios são feitos na rua, por não contar com lugar próprio para tal.  

As aulas de primeiras letras funcionavam das segundas-feiras aos sábados e se 
davam em apenas três anos, considerado pouco tempo, já que os menores ingressavam 
analfabetos e ainda dedicavam-se à arte de marinheiro. Sobre a escola de primeiras 

                                                   
174 O referido Decreto foi responsável ainda pela criação de outra Companhia na província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul. 
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letras, o relato do professor Fabio Gomes Belfort Mattos, em relatório nº 1 de 
01/01/1885, afirma que: 

A instrucção elementar dos aprendizes, prende-me bastante a atenção, não só 
por consideral-a como a base de toda a instrucção [...] como tambem porque ella 
moralisa o Corpo de Imperiaes Marinheiros [...]. É claro que sendo educados os 
Aprendizes, melhor emprehendem a disciplina e serão mais moralisados, 
lucrando com isto a nossa florescente marinha de guerra.  

É recorrente nos ofícios do comandante, Othon de Carvalho Bulhão, 
encaminhados ao presidente de província, a queixa pelo número reduzido de menores 
alistados, justificado por “certa repugnância na vida do mar”, como é possível 
constatar no ofício nº 94, de 22/09/1886: 

Achando-se ameaçada de extinção, a Escola nº 2 de Aprendizes Marinheiros 
desta provincia, sob meo comando, devido ao pequeno contingente com que tem 
concorrido para os navios da nossa armada, e achar-se com um effectivo de 40 
aprendises, sendo a sua lotação de 100, sem esperanças de chegar a esse numero, 
visto os poucos casos ou nenhum mensalmente de alistamento de menores, por 
isso, vou rogar a V. Exª se digne de tornar em consideração recommendando as 
autoridades da provincia a sua solicitude neste sentido, a fim de levantar-se do 
marasmo em que se acha esta importante quão util instituição.  

A referida instituição não teve o desenvolvimento esperado no Maranhão, 
comprometendo a formação do Corpo de Imperiais Marinheiros, tomados por 
estrangeiros que serviam ao país não por patriotismo, mas por interesses pecuniários. 

Em virtude da escassez de aprendizes, o recrutamento de órfãos, desvalidos e 
ingênuos foi a solução encontrada. Interessante perceber que esse estabelecimento 
não era bem quisto pelas famílias populares, diferentemente do que acontecia com a 
Casa dos Educandos Artífices 175 , instituição para meninos desvalidos, onde era 
requisitada a admissão de muitos jovens das camadas pobres maranhenses. 

Podemos aventar algumas possibilidades para o diminuto interesse que a EAM 
gerava nas famílias sem posses: condições precárias de funcionamento da escola; os 
pais temiam que seus filhos contraíssem doenças, a exemplo do béri-béri176; pouco 
interesse na vida do mar, dentre outros. 

A seguir, apresentamos o mapa estatístico da escola, emitido em 31/12/1885, por  
Fabiano Martins da Cruz, Oficial de Fazenda, o qual atesta o reduzido número de 

                                                   
175 Instituição que ensinava instrução de primeiras letras e ofícios diversos (alfaiate, carpina, sapateiro, 
serralheiro e outros). Perdurou no Maranhão de 1841 a 1889. 

176 Verificamos nas fontes que, para tratamento dessa doença, os aprendizes eram enviados a Corte ou como 
alternativa mais viável à Escola Agrícola do Cutim (1859-1864), tida como boa opção por situar-se em terreno 
alto, arborizado e de fácil transporte. 
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aprendizes nesta instituição por todo o Império, que não chegou a alcançar o 
quantitativo estipulado pelo Decreto de 1885, que era de 100 aprendizes. 

 
nº  5 

Mappa estatistico da Escola nº 2 de Aprendises Marinheiros desde 23 de Abril de 1861, época da 
sua creação. 
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1878 8 “ “ “ 3 “ “ 5 6 11 “ “ 11 “ 3 14 11 14 58 
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1879 13 “ “ “ 3 “ “ 4 12 16 1 “ 17 “ 4 22 16 22 59 

1880 3 “ “ “ 1 “ “ 1 3 4 3 “ 20 “ “ 23 4 23 33 

1881 “ “ “ “ 6 “ “ 3 3 6 1 “ 15 “ “ 16 6 16 23 

1882 9 “ 8 “ 8 “ “ 11 14 25 1 “ 8 “ “ 9 25 9 39 

1883 12 “ 5 “ 2 “ “ 4 15 19 2 “ 10 “ “ 12 19 12 46 

1884 2 4 2 2 3 “ “ 1 12 13 “ 2 28 1 “ 31 13 31 28 

1885 10 “ “ 2 4 “ “ 1 15 16 “ “ “ “ 1 1 16 1 43 

Somma 103 207 52 19 66 1 2 171 277 450 22 28 331 4 21 407 450 407  

FIG. 1 | Escola nº 2 de Aprendises Marinheiros do Maranhão, em 31 de Dezembro de 1885 - APEM 

Dentre as formas de acesso de menores à EAM, destacamos duas: pelos juízes de 
órfãos e por senhores ou tutores. A primeira foi responsável pela entrada de 19 
menores. Sobre essa questão, no ano de 1877, o presidente Francisco Maria Correia de 
Sá e Benevides defende que os juízes, que deveriam prezar pelo bem-estar desses 
menores, ao não os remeterem para esse estabelecimento, eram também responsáveis 
pela ociosidade a que os mesmos estavam entregues. O ingresso por senhores ou 
tutores, em número de 66, se dava quando os mesmos entregavam os menores para 
servirem à patria. 

2.1 AS CRIANÇAS NEGRAS NA ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS  

No Maranhão oitocentista, conforme mencionado anteriormente, existiam 
instituições que além de oferecer o ensino das primeiras letras, ocupavam-se também 
do ensino profissional, já que para civilizar as camadas populares era últil e benéfico 
dar alguma instrução comercial, agrícola, artífice ou industrial. Segundo Castro e 
Castellanos (2015), a Escola de Aprendizes Marinheiros, como os demais 
estabelecimentos profissionais no Maranhão provincial constituíram medidas 
adotadas pelo governo para a difusão do ensino e formação de mão-de-obra 
trabalhadora. 

Na camada popular maranhense encontravam-se, especialmente, órfãos, 
desvalidos e ingênuos. Com a promulgação da Lei de 28 de setembro de 1871, também 
denominada Lei do Ventre Livre, crianças ingênuas, ou seja, filhas libertas do ventre 
de mãe escrava, com 13 anos de idade, passaram a ser consideradas como clientela 
“preferencial” da referida escola. Por outro lado, por meio da leitura das fontes, 
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constamos que mesmo a população pobre “desdenhava” da preparação para a vida no 
mar. Sendo assim, inúmeros ofícios enviados pelo Comandante da escola destinados 
ao presidente da província atestam essa situação e a urgência declarada em recrutar 
crianças em “situação de perigo” para fazer parte dessa insituição. 

Como consequência, os documentos expressam um número reduzido de menores 
que se alistavam nesse estabelecimento. Percebe-se que o número de alistados ou 
recrutados por ano era reduzido, e além disso, grande era a evasão. 

O Regulamento da escola estabelecido com o Decreto nº 9.371 de 14 de fevereiro 
de 1885, dispõe em seu artigo 11, § 2º - das condições de admissão - o recrutamento 
de órfãos desvalidos e ingênuos remetidos por autoridades competentes. 

Os órfãos e ingênuos seriam remetidos pelos Juízes de órfãos; e os desvalidos177, 
por autoridades policiais; dependendo destas autoridades a remessa de 
jovens/menores para a escola, como atesta ofício apresentado abaixo, que trata dos 
ingênuos: 

[...] ordenando-me que remetta para a Escola de Aprendizes Marinheiros os 
meninos que não poderem ficar com seus pais e que recommende que igual 
procedimento tenhão os tutores já nomeados, que não devem tel-os em suas casas 
onde não lhe darão educação conveniente [...] Em relação a remessa de menores 
para a Companhia de Aprendizes Marinheiros, cabe-me dizer a V. Exª que os pais 
ou tutores tem sempre a maior repugnancia em entregarem seus filhos ou 
tutelados para terem aquelle destino. 

Em comparação com outras escolas profissionais à época, a exemplo da Casa dos 
Educandos Artífices, não observamos o “interesse” em admitir crianças negras, do 
modo como ocorria na Escola de Aprendizes Marinheiros. Pelo contrário, existiam 
crianças desse pertencimento racial, nos anos iniciais daquele estabelecimento, mas 
que foram diminuindo, tornando-se quase nulo, especialmente, quando a instituição 
passou a ser amplamente requisitada.  

Assim, aventamos a possibilidade de que a Escola de Aprendizes Marinheiros 
poderia ter como clientela específica crianças negras, especialmente na condição de 
ingênuas, por não contar com a aceitação das demais famílias, que não pertenciam a 
esse pertencimento racial, ainda que pobres. 

Em ofício de 02/06/1886, temos um menor entregue por seu ex-senhor, na 
condição de ingênuo para assentar praça nesta escola: 

Participo a V. Exª que o Srº Domingos Novaes Guimarães, offereceo para 
assentar praça n’esta escola, o menor Gonçalo, desistindo dos seus serviços em 
                                                   

177 As crianças desvalidas são entendidas aqui, como órfãos ou em estado de pobreza (Schueler, 1999), ou como 
crianças abandonadas resultantes de relações ilegítimas, mestiçagem e concubinato. [grifo nosso] (Marcílio, 
2006, p.128). O dicionário de Antonio de Moraes Silva (1789)  traz que desvalido é: “Que não tem valimento para 
com alguém; que não tem homem, pessoa que o projeta; e lhe valha”. (p. 606) 
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favor da patria; e como não haja medico n’esta escola, para inspeccional-o de 
saude, vou rogar a V.Exª designar ordenar a apresentação no dia 4 do corrente. 

Sobre a presença de crianças ingênuas, trazemos o ofício do comandante da escola 
enviado a 26/06/1887 ao presidente, dizendo que: 

Informando o requerimento do Srº Antonio Carlos de Sá Ribeiro, conforme 
determina V. Exª no seu respeitável despacho n’ele exarado; cumpre-me declarar 
a V.Exª, que, não é exacto haverem estado os meninos de que trata o aludido 
requerimento detidos n’esta Repartição; sendo porem certo que pela Policia me 
foram remettidos hontem, para serem alistados n’esta Escola, o que fiz 
incontinente como é de lei, depois de inspeccionados. 

E procurando indagar os mesmos a sua procedencia, no intuito de cortar duvidas 
fucturas, declararão elles serem filhos de ex-escravas do falecido Dº Raymundo 
Sá. Revela notar a Vª Exª que os andrajosos178 que trasião remetidos eram taes, 
que não foi possivel distinguir a côr, o que deixa ver o abandono em que vivião. 

Tal ofício informa o estado dos menores que foram remetidos pela polícia à EAM, 
de origem escrava (filhos de ex-escrava), mas em virtude de andarem esfarrapados, 
não foi possível definir as suas cores. 

Identificamos nesse estudo apenas alguns documentos que atestam a quem estava 
endereçada a Escola de Aprendizes Marinheiros do Maranhão: crianças pobres e 
negras. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante o exposto, podemos afirmar que a instrução pública primária no Maranhão 
oitocentista dispunha além do ensino das primeiras letras, de estabelecimentos de 
cunho profissional, com vistas ao ensino de ofícios diversos, destinados especialmente, 
à camada desvalida da sociedade maranhense. Em contato com as fontes, foi possível 
constatar que além de pobres, as crianças negras também frequentaram esses espaços, 
como é o caso da instituição apresentada nesse estudo: Escola de Aprendizes 
Marinheiros nº 2. 

O acesso desse segmento a EAM não tinha um fim estritamente humanitário, mas 
servia como importante mecanismo para garantir ou pelo menos buscar a ordem 
social, por meio da inculcação dos conhecimentos elementares, mas principalmente 
com base nos preceitos morais e cristãos. As crianças não deveriam estar entregues à 
ociosidade e ao vício, e sim aos valores aceitos e difundidos socialmente por meio da 
instrução. Daí os constantes apelos para que os Juízes de Órfãos enviassem menores 
para ali serem formados. 

                                                   
178 No dicionário de Luiz Maria da Silva Pinto (1832), esse termo se remete a esfarrapado. 
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 Justifica-se, nesse sentido, a necessidade tão defendida pela elite maranhense em 
promover melhorias e difundir a instrução das crianças negras, tendo a importante 
missão de civilizar seu povo. Sendo assim, a Escola de Aprendizes Marinheiros do 
Maranhão tinha a pretensão de funcionar como instituição, tendo por base uma forte 
disciplina militar, que visava regenerar os ingênuos e ensiná-los para a vida no mar. 
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RESUMO  

Esta comunicação tem como objetivo explicitar a luta pela igualdade salarial entre 
professoras e professores ingleses e gauleses durante um longo interregno do século 
XX. A luta pela igualdade das remunerações teve início em 1904, quando uma fração 
de professoras feministas abandonou a militância no âmbito do National Union of 
Teachers (NUT) e fundou a Equal Pay League (EPL). Depois, em 1906, a EPL passou 
a se chamar National Federation of Women Teachers (NFWT) e posteriormente, em 
1920, a NFWT foi transformada no National Union of Women Teachers (NUWT). A 
partir de então, o NUWT ampliou as suas reivindicações para além da luta salarial por 
igualdade de pagamentos entre homens e mulheres, passando também a exigir do 
Estado Britânico o direito ao casamento para as professoras; à maternidade; redução 
do tamanho das turmas por salas de aulas; a abolição do castigo corporal; a idade 
mínima para aposentadoria; política de formação de professores que abolisse a 
distinção entre mulheres e homens. A luta das professoras britânicas (inglesas e 
gaulesas) pela igualdade de salários entre homens e mulheres no âmbito da educação 
pública foi uma referência internacional para os movimentos feministas no mundo 
ocidental, principalmente na segunda metade do século XX. 
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INTRODUÇÃO 

A história sobre a demanda por salários iguais entre professoras e professores 
pelos mesmos trabalhos pedagógicos realizados no âmbito das escolas estatais 
britânicas, Inglaterra e Gales, iniciou-se no final do século XIX e atravessou toda a 
primeira metade da centúria seguinte. Há uma vasta literatura publicada na Grã-
Bretanha sobre o hercúleo esforço do movimento sindical das professoras inglesas e 
gaulesas pela supressão dos valores monetários diferenciados, instituídos pelo Estado, 
em relação aos trabalhos docentes idênticos executados por professores de ambos os 
sexos. A presente comunicação está ancorada, fundamentalmente, em dois trabalhos 
considerados clássicos sobre a luta sindical das professoras britânicas por salários 
similares aos dos professores: A history of the National Union of Women Teachers 
(PHIPPS, 1928) e The story of the National Union of Women Teachers, (PIEROTTI, 
1963). Contudo, este comunicação incorporou também livros, capítulos de livros e 
artigos de outros pesquisadores britânicos, como por exemplo: PARTINGTON (1976); 
JOYCE (1987); KING (1987); KEAN (1990); KEAN & ORAM (1990); WILSON (2007). 
Além disso, foram utilizados também documentos impressos publicados pelo próprio 
National Union of Women Teachers (NUWT), todos editados a partir da década de 
1930. 

As manifestações da luta por igualdade salarial entre professoras e professores 
podem ser remontadas ao ano de 1874, quando Emma Paterson179 promoveu um 
grande esforço para criar a Women’s Protective and Provident League, que foi depois 
denominada, em 1877, de Women’s Trade Union League (WTUL). Emma Paterson foi 
uma militante sindical e feminista que antecipou as necessidades das mulheres 
britânicas lutarem por condições de trabalho e salários iguais às dos homens como 
meio de garantir melhores oportunidades nas esferas social e econômica. O 
protagonismo sindical de Emma Peterson se deu após as conquistas sociais e políticas 
obtidas pelo The Chartist movement (A Carta do Povo endereçada ao Parlamento 
britânico), que foi levado a cabo pelo movimento sindical britânico entre 1838 e 1858. 
Após a década de 1860, as principais reivindicações do Cartismo começaram a ser 
institucionalizadas, tais como: sufrágio universal masculino (o direito de todos os 
homens ao voto); voto secreto por meio de cédulas; eleições parlamentares a cada ano, 
não uma vez a cada cinco anos; abolição do voto qualificado pela renda (propriedade) 
do eleitor; participação de representantes da classe operária no Parlamento (Casa dos 
Comuns); e remuneração para as atividades parlamentares (UK PARLIAMENT, 

                                                   
179Emma Paterson nasceu em Londres e teve uma vida curta (05/04/1848 – 01/12/1886). Foi registrada com o 
nome de Emma Anne Smith e acrescentou o sobrenome Paterson depois que se casou, em 1873, com Thomas 
Paterson (1835-1882), um marceneiro e entalhador de origem escocesa. Passou a ser ativista do movimento 
sindical britânico a partir de 1867, quando se tornou secretária-assistente do Working Men’s Club and 
Institute Union. Ela trabalhou, entre 1872 e 1873, como secretária no National Society for Women’s 
Suffrage. Depois ajudou a fundar, em 1874, a Women’s Protective and Provident League, que em 1877 se 
transformou na Women’s Trade Union League. Emma Paterson foi secretária honorífica da Women’s Trade 
Union League até a sua morte em 1886 (GODWIN, 1977, p. 94-95). 
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2016a). Assim, a partir da segunda metade do século XIX, as mulheres trabalhadoras 
começaram a se organizar para consquisarem os mesmos direitos que os homens 
britânicos já haviam obtidos desde as massivas mobilizações desencadeadas pelo 
Movimento Cartista. 

Sob o lema “onde as mulheres fazem o mesmo trabalho que os homens, devem 
receber um salário igual”, o movimento sindical animado pelas feministas britânicas 
adentrou o século XX ampliando ainda mais as suas estruturas organizativas de 
mobilizações. Podemos dizer que a criação do National Union of Women Teachers 
(NUWT), em 1920, foi uma consequência direta do processo histórico engendrado pela 
Revolução Industrial na Inglaterra a partir do início do século XIX, ou seja: a formação 
da classe operária; o Movimento Cartista – que garantiu direitos sociais e políticos 
para os homens –; e o surgimento das primeiras manifestações feministas no âmbito 
do movimento sindical britânico do transcorrer da segunda metade do oitocentos. 
Para as mulheres britânicas, o século XX começou com os passivos sociais e políticos 
herdados da centúria anterior ainda por serem equacionados, ou seja: salários 
diferentes entre homens e mulheres pelo mesmo trabalhão realizado e negação do 
direito ao sufrágio universal. A fundação do NUWT, portanto, inseriu-se na saga das 
mobilizações desencadeadas pelas mulheres trabalhadoras e feministas britânicas 
desde a criação do WTUL, por Emma Paterson, na década de 1870. 

Por último, a comunicação em tela tem com objetivo principal expor a luta que 
NUWT travou pela consecução da igualdade salarial entre professoras e professores 
no interregno de tempo que vai de 1920 a 1961, quando a entidade sindical das 
professoras inglesas e gaulesas foi fechada por conta da conquista da sua principal 
bandeira de existência histórica. 

 
1. A GÊNESE DO NATIONAL UNION OF WOMEN TEACHERS (NUWT) 

Em 1904, um grupo de professoras filiadas ao National Union of Teachers (NUT), 
fundado em 1870, criou a Pay League Equal, que foi renomeada, em 1909, de National 
Federation of Women Teachers (NFWT). Em 1920, a NFWT promoveu uma ruptura 
sindical com o NUT e institucionalizou o National Union of Women Teachers (KING, 
1987, p. 34)180. O National Union of Women Teachers (NUWT) se notabilizou desde o 
princípio por ser uma organização sindical de cunho feminista e por manter laços de 
solidariedade com as outras entidades representativas dos movimentos das mulheres 
britânicas, principalmente as denominadas de sufragistas, ou seja, aquelas 
organizações feministas que lutavam pelo dirieto ao sufrágio universal. Nascido para 
lutar em defesa da igualdade salarial entre homens e mulheres no âmbito do ofício de 
ensinar, o NUWT abraçou também um leque amplo de demandas relacionadas tanto 
ao contexto de trabalho enfrentado pelas professoras das escolas estatais como 
também afetas às próprias condições especificas que as mulheres enfrentavam no 

                                                   
180A fundação do NUWT ocorreu por meio de uma Conferência que delegadas representantes de professoras da 
Inglaterra e de Gales realizaram na cidade de Bath. 
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contexto do início do século XX na Grã-Bretanha. As bandeiras sindicais desfraldadas 
pelo NUWT incluíram, entre outras, as seguintes questões: direito ao casamento para 
as professoras; direito à maternidade; leis de proteção familiar; contra os castigos 
corporais nas escolas; limitar o número de alunos por classe; formação de professores; 
aumento da idade escolar para os jovens; contra apena de morte; salário mínimo; e 
assistência à saúde181. 

A criação do NUWT, pelo movimento das professoras feministas e sufragistas, foi 
engendrada, ao mesmo tempo, por dois fatores distintos e interligados: de um lado, o 
crescimento do gênero feminino no âmbito da categoria social do magistério primário 
britânico nos primeiros decênios do século XX182; e, por outro, a resistência histórica 
do National Union of Teachers (NUT), com uma estrutura sindical hegemonizada pelo 
gênero masculino, em encaminhar a demanda de salários iguais pelo mesmo trabalho 
pedagógico realizado por professoras e professores. As professoras filiadas ao NUT já 
vinham demonstrando insatisfação como a política salarial defendida pelo sindicato 
desde a sua fundação em 1870, ou seja, com o fato do sindicato aceitar, na prática, as 
diferenças salariais existentes entre professores e professoras. 

A cultura masculina dominante no interior do NUT, particularmente nos dois 
primeiros decênios do século XX, estava perpassada por um entendimento 
preconceituoso sobre as condições de gêneros no exercício do magistério: considerava-
se de que haveria a incompatibilidade entre trabalhar no ofício de ensinar e 
desempenhar plenamente os atributos inerentes à condição feminina, por exemplo: o 
casamento e cuidar dos filhos. Para os professores que controlavam politicamente a 
estrutura do poder sindical, apenas a mulher casada e mãe poderia garantir uma vida 
normal para família, ou seja, transmitir os chamados “conhecimentos domésticos” 
considerados tradicionais para se “educar os filhos”. Assim, o principal e mais antigo 
sindicato dos professores britânicos criava um impasse em relação às mulheres que 
faziam a opção profissional de serem professoras da escola estatal. Deste modo, o NUT 
além de relegar para um segundo plano o foto de que as mulheres ganhavam menos 
que os homens pela realização do mesmo trabalho, defendia ainda a tese de que 
existiria uma incompatibilidade entre ser, ao mesmo tempo, professora e mãe. Por 
extensão, o sindicato aceitava as imposições estatais que proibia as servidoras em 
cargos públicas de se casarem e, por conseguinte, tencionava ainda mais o pleno 
exercício da docência por parte das mulheres. 

Por conta das demandas sociais reprimidas na centúria anterior, os dois primeiros 
decênios do século XX ficaram marcados, na Grã-Bretanha, pelas amplas 

                                                   
181Para um entendimento mais detalhado das revindicações sindicais formuladas pelo NUWT, 
consultar: PHIPPS, 1928, p. 30 Et seq.; NATIONAL UNION OF WOMEN TEACHERS, 1938, p. 4-5; 
PIEROTTI, 1963, p. 20 Et seq.;  PADMANABHAN, 2008. 

182No início do século XX, segundo “Evidence on gender, the workplace and UK society” (DURHAM 
UNIVERSITY, 2016), o contingente de professoras das escolas primárias e dos “Jardins da Infância” perfazia um 
total de 124.000 mil membros, enquanto as escolas secundárias eram “territórios pedagógicos” exclusivos do 
gênero masculino. 
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manifestações e mobilizações públicas das mulheres por direitos iguais aos dos 
homens. Feministas e sindicalistas organizaram e lideraram as lutas por três 
relevantes questões sociopolíticas: direito ao sufrágio universal; ocupar cargos 
públicos na condição de casadas; e salários iguais aos dos homens quando realizado o 
mesmo tipo de trabalho. Pressionadas pelo contexto histórico engendrado durante a 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) – notadamente a Revolução Russa de 1917 – e 
as mobilizações internas protagonizadas pelos movimentos sociais, as elites britânicas 
trataram de implementar reformas institucionais que atendiam partes das demandas 
pleiteadas por feministas e sindicalistas. Assim sendo, duas medidas foram adotadas 
entre 1918 e 1919: 

(A) Em 1918, o Parlamento Britânico aprovou a Representation of the People Act 
(UNITED KINGDOM PARLIAMENT, 2016b). A referida lei concedeu o direito de voto 
às mulheres com base em duas condições: idade mínima de 30 anos e comprovação de 
propriedade (moradia). Quanto aos homens, essa mesma lei definia que: o voto teria 
a idade mínima de 21 anos e não haveria quase nenhuma exigência referente à 
comprovação de propriedade. Mesmo com a manutenção da desigualdade política 
entre homens e mulheres, o movimento feminista e sindical saudou a aprovação da lei 
de 1918, pois ela possibilitou que a participação política feminina representasse 43% 
(8,4 milhões votos) do eleitorado britânico 183 . As mulheres somente alcançaram 
igauldade política com os homens quando da aprovação, em 1928, da Representation 
of the People (Equal Franchise) Act (UNITED KINGDOM LEGISLATION, 2016d); e 

(B) Em dezembro de 1919, as feministas obtiveram outra vitória: desta vez, o 
Parlamento aprovou uma revisão na Sex Disqualification (Removal) Act184, ou seja, a 
emenda votada permitia que as mulheres pudessem ocupar, a partir de então, 
qualquer cargo no serviço público independente ou não de serem casadas.  

Portanto, a partir de 1919, apenas uma importante questão social e de gênero ainda 
ficaria pendente e a espera de uma solução definitiva: o pagamento igual pelo mesmo 
trabalho realizado por homens e mulheres no âmbito do magistério das escolas 
estatais. Para encaminhar a solução de tal problema discriminatório nas relações de 
gênero, a NFWT abriu uma dissidência, tal como já foi afirmado, com o NUT e fundo 
o NUWT, em 1920. 

 
2. O NUWT E A LUTA PELA IGUALDADE SALARIAL ENTRE PROFESSORAS E 
PROFESSORES 

 
                                                   

183Depois da aprovação da lei, o total do eleitorado britânico saltou de 7.700.000 milhões para 21.400.000 
(UNITED KINGDOM PARLIAMENT, 2016b). 

184Para um entendimento mais abrangente da Lei reformada pelo Parlamento em 1919, conferir: UNITED 
KINGDOM LEGISLATION. Sex Disqualification (Removal) Act, 1919. In: UK The National Archives. 
Consultado em: 19/02/2016. Fonte: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/9-10/71. 
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Com a fundação do NUWT, a partir de 1920, o NUT passou a defender em seus 
documentos a igualdade de remuneração entre professores e professoras – sem, 
contudo, levar à prática tal resolução sindical – e o Parlamento (Casa dos Comuns) 
promoveu o primeiro debate sobre a questão das diferenças salariais entre homens e 
mulheres na Grã-Bretanha. Depois da Conferência de Bath, cidade onde o NUWT foi 
fundado, o sindicato das professoras inglesas e gaulesas aprovou, em todas as suas 
conferências anuais subsequentes, uma resolução em defesa da igualdade de 
remuneração para professores e professoras das escolas estatais. Além disso, o NUWT 
articulou uma rede social liga aos movimentos feministas e entidades sindicais para 
divulgação essa sua principal reivindicação por meio de reuniões e manifestações 
públicas, principalmente durante as campanhas eleitorais para o Parlamento. Neste 
aspecto, o NUWT denunciava – não só para a sociedade britânica, mas também para 
o mundo da língua inglesa – uma questão social relevante: que o sistema político 
vigente permitia o pagamento salarial desigual entre homens e mulheres quando da 
realização do mesmo tipo de trabalho. No caso da educação pública, as mulheres que 
exerciam a profissão docente se ressentiam de ter seu trabalho subvalorizado pelas 
políticas estatais. Por conta do seu protagonismo sindical, o NUWT logo deixou de ser 
tratado com “uma coisa de mulheres feministas”, no âmbito do establishment político 
britânico, para se tornar logo uma entidade de referência no que dizia respeito a um 
problema de gênero grave, ou seja: a descriminação salarial que as professoras das 
escolas estatais estavam submetidas. 

Em 1934, o NUWT conseguiu aglutinar trinta entidades sindicais em defesa do 
pagamento igual entre mulheres e homens no âmbito do serviço público britânico; 
articulação que não contou, mais uma vez, com o apoio do NUT. A pressão política 
gerada por essa articulação sindical empreendida pelo sindicato das mulheres 
repercutiu no interior do Parlamento. Em 1935, o Parlamento criou uma comissão 
para estudar e debater a questão da desigualdade de salários entre homens e mulheres 
no âmbito do serviço público, cuja posição final foi favorável à adoção da igualdade de 
remuneração pelo mesmo trabalho realizado por mulheres e homens. Contudo, 
quando da votação da proposição, o plenário do Parlamento decidiu pela sua não 
adoção. A votação na Casa dos Comuns, que implicou na derrota da proposta 
formulada pelo NUWT, foi considerada pelas professoras como uma “vitória moral”, 
na medida em que a luta pelo fim da discriminação salarial entre gêneros havia, 
finalmente, chegado ao Parlamento (NATIONAL UNION OF WOMEN TEACHERS, 
1938, p. 07). 

Depois desses episódios protagonizados pelo NUWT, a luta pela igualdade de 
remuneração entre professoras e professores entrou em um processo de mobilizações 
letárgicas por conta dos acontecimentos históricos gerados pela Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). Em 1944, quando o cenário internacional apontava para a 
vitória dos aliados (EUA, URSS e Reino Unido) contra o nazismo alemão e o 
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militarismo japonês, o Parlamento Britânico aprovou a Education Act 185  que 
promoveu uma reforma estrutural na educação básica estatal da Inglaterra e de Gales. 
A partir de então, a luta do NUWT tomou um novo impulso com a criação do Equal 
Pay Campaign Committee (Comitê da Campanha pelo Pagamento Igual), que 
promoveu várias manifestações e concentrações públicas na Trafalgar Squere 
(Londres) com milhares de professoras. A partir dos anos 1950, o NUWT ampliou a 
sua pauta de reivindições em decorrência dos impactos educacionais gerados pela 
reforma de 1944, tais como: paridade entre escolas primárias e secundárias em relação 
ao tamanho das classes (o máximo de trinta alunos por turmas); recursos materiais 
(principalmente, alimentação) e didáticos adequados para o processo de ensino-
aprendizagem; a ampliação do corpo de funcionários administrativos; igualdade de 
oportunidades na promoção da carreira; e a igualdade de remuneração entre homens 
e mulheres professoras (PIEROTTI, 1963, p 67). 

Além disso, a Education Act de 1944 institucionalizou os Burnham Committees186 
como os órgãos que iriam definir institucionalmente as escalas salariais dos 
professores vinculados às escolas elementares e secundárias. Contudo, as dificuldades 
econômicas do pós-guerra dificultaram não somente a adoção de reajustes salariais 
compatíveis com o aumento do custo de vida, mas também criavam obstáculos a 
discussão mesma sobre a principal reivindicação sindical do NUWT: a igualdade 
salarial entre professoras e professores pelo mesmo trabalho realizado. Essa 
conjuntura desfavorável somente começou a mudar quando o Reino Unido deu início, 
a partir da segunda metade dos anos 1950, ao crescimento econômico que levaria à 
criação do Estado de bem-estar social. Assim, em 1961 o NUWT concluía a sua missão 
sindical: as professoras britânicas, na Inglaterra e em Gales, alcançavam a igualdade 
salarial como os professores pela mesma jornada de trabalho. Com a missão realizada, 
o NUWT encerrava as suas atividades sindicais. 
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RESUMO  

Este trabalho faz parte da análise de dois sujeitos que participaram da construção 
de instituições culturais em diferentes períodos da história do Brasil. Apesar de serem 
muito distintos em suas ações e de terem vivido em séculos diferentes, esses 
personagens históricos nos serviram de suporte para compreensão do conceito de 
intelectuais e mediação cultural e é sobre a aplicabilidade destes conceitos que este 
texto se debruçará. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo trata-se de um exercício de reflexão sobre a aplicabilidade do conceito 
de Intelectuais, mediação e mediador cultural. O interesse pelo estudo em questão 
deve-se pela participação das autoras na disciplina prática de pesquisa ministrada pela 
orientadora e professora Drª Libânia Nacif Xavier (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro). A ideia surgiu a partir da necessidade das autoras187 em seus respectivos 
projetos, aprofundarem mais nos conceitos de intelectuais e mediadores culturais. 

Apesar de serem trabalhos bem distintos e tratarem de períodos históricos 
diferentes, é possível traçar alguns pontos comuns entre esses dois projetos, já que 
tratam de estudos que abordam questões como: trajetórias, instituições, rede de 
sociabilidades e intelectuais. 

Não se trata, portanto de nenhum tratado que vise conceitualizar intelectuais, 
mediadores e mediação cultural, e sim apenas fazer algumas reflexões com base em 
alguns autores que tratam dessas questões tais como: Gomes e Hansem (prelo), 
Sirinelli (2003), Signates (1998), Costa (2009) entre outros, que dialogaremos no 
decorrer do trabalho com intuito de utilizar de forma adequada o conceito nos projetos 
desenvolvidos pelas autoras e também em trabalhos futuros. 

Este estudo não será um trabalho comparativo entre os sujeitos investigados – 
Albino Esteves e Paulo Freire, pois como veremos são personagens muito distintos da 
história da educação brasileira, pois ocupam funções e tempos diferenciados dentro 
dessa disciplina. 

Segundo Gomes e Hansen (prelo), um trabalho que se dedique ao estudo de caso 
de práticas de mediação cultural, exige ao menos dois esclarecimentos complexos, o 
primeiro deles é o de que reconhecemos que as práticas de mediação cultural podem 
ser praticadas por um conjunto diversificado de atores, cuja presença e importância 
nas várias sociedades e culturas têm grande relevância, porém, nem sempre 
reconhecimento, nesse caso enquadram-se os chamados guardiões da memória, 
contadores de história, entre outros. O segundo esclarecimento, remete à questão de 
se procurar delinear o conceito de intelectual com o qual operamos e, mais 
especificamente, ainda que de forma ensaística, o que poderia ser chamado de um 
intelectual mediador.  

Visando contribuir para discussão do que venha ser um mediador cultural e 
mediação cultural o presente trabalho dispoe de quatro partes, na primeira 
abordaremos o tema intelectual, na segunda parte trataremos dos termos mediação 

                                                   
187 Marília Neto Kappel é aluna do curso de doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, seu tema de 
pesquisa é O debate educacional em Juiz de Fora na pena de professores e jornalistas fundadores da Academia 
Mineira de Letras em final do século XIX e início do XX. 

Nathalie Ramos Monteiro Sousa é aluna do curso de mestrado também na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro cujo tema de sua pesquisa é Mediação cultural e difusão da pedagogia libertadora de Paulo Freire durante 
o exílio (1960-1980). 
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cultural e mediador cultural e na terceira e quarta parte analisaremos os sujeitos 
investigados e o enquadramento deles no conceito estudado. 

 

2. INTELECTUAIS 

A História Intelectual, destaque do cenário historiográfico nos últimos anos, 
localiza-se no encontro entre a História Política, História Cultural e História Social, 
intercepção considerada essencial para a compreensão do que venha a ser o 
Intelectual, a sua atuação engajada, seu pensamento e da influência deste sobre 
estratos específicos e/ou sobre o conjunto da população.188 

 Na França em final do século XIX e início do século XX, com a chamada 
“Revolução Francesa da Historiografia” 189  surgida da crítica da historiografia 
francesa há a criação da Revista Annales190, em 1929, liderada inicialmente pelos 
historiadores Lucien Febvre e Marc Bloch. As ideias e diretrizes da revista 
preconizavam a substituição da tradicional História baseada na narrativa dos 
acontecimentos pela História-problema, pela História de todas as atividades humanas 
e não somente a História política. 

A produção intelectual da França principalmente após a criação da Revista dos 
Annales é produto de um pequeno grupo denominado a “Escola dos Annales” 191, esse 
grupo é o responsável pela maioria da produção historiográfica da chamada “Nova 
História”. Com a difusão dessa nova perspectiva histórica, a História dos Intelectuais 
sofre um profundo abalo, pois as críticas à História tradicional acabaram 
desvalorizando as bases de sustentação da História Intelectual deixando o intelectual 
no “ângulo morto” 192 da pesquisa. 

“Pois esta história dos intelectuais remetia obrigatoriamente, por algumas de 
suas facetas, à história política, que na época estava no ostracismo: empreendida 
pela via indireta da história dos engajamentos individuais, ela se situava – duplo 
defeito! – no cruzamento da biografia e do político; considerada sob o ângulo 
                                                   

188 ZANOTTO, Gisele. (2008) HISTÓRIA DOS INTELECTUAIS E HISTÓRIA INTELECUTAL: CONTRIBUIÇÕES 
DA HISTORIOGRAFIA FRANCESA. In Revista do Departamento de Biblioteconomia e Historia. FURG Vol. 22 
nº1, Rio Grande do Sul p. 31-45 
189 BURKE (1997) 

190 Segundo Burke (1997) a revista teve quatro títulos: Annles d’histoire économique ET sociale (1929-39); 
Annales d’histoire sociale (1939-1942,45); Mélanges d’histoire sociale (1942-4); Annales: économies, sociétés, 
civilisations (1946-). 

191 O núcleo central do grupo é formado por Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand Braudel, Georges Duby, Jacques 
Le Goff e Emmanuel Le Roy Ladurie. Próximo desse centro estão Ernest Labrousse, Pierre Vilar, Maurice 
Agulhon e Michel Vovelle, Burke (1997) 

192 Sirinelli (2003) 
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coletivo, também esbarrava, é claro, na história social, mas tinha nesse domínio, 
outros preconceitos a combater. (SIRINELLI, 2003 p. 234) 

Outra razão que deixou os intelectuais à margem das pesquisas historiográficas é 
o fato de eles constituírem um grupo social de contornos vagos, que durante muito 
tempo foi pouco significativo em termos de tamanho, desencorajando as abordagens 
quantitativas, já que a historiografia mais recente experimentou um entusiasmo pelas 
“massas”, às quais os intelectuais não podiam pretender devido a seu número reduzido 
e também pelo fato de pertencerem às “elites”.  Sendo assim os intelectuais se 
inscreviam em três outros pecados: “constituíam um grupo social reduzido, indistinto 
e “elitista” (Sirinelli 2003)”. 

A História dos Intelectuais que havia caído em um ostracismo durante alguns anos, 
tem seu “nascimento, mais do que um renascimento” nos dizeres de Sirinelli (2003) 
na década de 1970 quando perde o seu status indigno, em grande parte como resultado 
dos esforços de historiadores do político e da cultura, e também em decorrência do 
aumento numérico desse grupo social. 

Ao longo do século XX, estudiosos de diversas vertentes teóricas problematizaram 
a função dos intelectuais na sociedade, com base nos estudos de Marx, Gramsci, 
Bobbio, Mannheim, Chomsky, Mills, Lowy entre outros. Apesar de muito diferentes, 
essas vertentes trazem a ideia da legitimidade política alcançada pelos intelectuais na 
sociedade moderna e é a partir dela que vemos a problematização da atuação dos 
intelectuais e também onde podemos buscar subsídios para dialogarmos e 
atualizarmos os debates sobre o tema intelectuais na atualidade. 

Acreditamos que para este trabalho a definição que seria mais propícia seria a 
abordagem de Sirinelli (2003).  Para este autor, os intelectuais são tratados como 
criadores de cultura, já os mediadores culturais seriam os responsáveis pela difusão de 
uma cultura já constituída por outrem e a partir dessa concepção poderemos estudar os 
sujeitos investigados através da análise de suas histórias de vida e produções. 
 

3. MEDIADORES E MEDIAÇÃO CULTURAL 

O tema da mediação cultural tem sido objeto relevante de pesquisas educacionais 
nas últimas décadas. As importantes transformações relacionadas com o Estado e suas 
reorientações políticas ocorridas recentemente passaram a valorizar a cultura como 
um instrumento de reforço da integração e coesão social, generalizando-se a ideia de 
que o acesso a esta deve ser encarado como um elemento de cidadania contemporânea. 
Quintela (2011) diz, que neste contexto, o papel da mediação na formação da prática 
cultural e na relação que os sujeitos estabelecem com a arte e a cultura adquire um 
interesse renovado, não só por parte das ciências sociais, como também por parte dos 
políticos, instituições e agentes que lidam com esse setor. 

Sendo assim buscaremos nesse trabalho, dentro de uma categoria teórica e 
complexa, um entendimento mais claro de sua história e possibilidades da utilização 
dos termos mediador cultural e mediação cultural. Sem a pretensão de esgotarmos o 
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tema, apenas como baliza para o trabalho que propomos de explorar a potencialidade 
analítica dessa categoria abrangente, dentro da produção historiográfica, através da 
análise de dois sujeitos históricos: Albino Esteves e Paulo Freire. E para isso faremos 
uma retrospectiva histórica para entender como os termos surgem ao longo dos anos. 

Gomes e Hansen (prelo) afirmam que na historiografia, o interesse pelo tema está 
cada vez mais presente em referenciais teóricos, metodologias e objetos de pesquisa, 
perpassando várias linhas de pesquisa histórica, conceitos e categorias, exercício 
necessário para entender as práticas e meios comunicativos envolvidos na produção 
cultural. Para as autoras, o termo mediação cultural faz com que sua definição muitas 
vezes seja sobreposta parcialmente em seus significados e usos, devido ao abrangente 
potencial analítico dessa categoria para a produção historiográfica. 

A noção de mediação cultural vem se destacando nos campos da Informação, da 
Comunicação e da Cultura, em várias partes do mundo.  Segundo Perroti e Pieruccini 
(2014) em torno dela, são realizadas ações variadas como a criação de cursos 
universitários e não-universitários de diferentes níveis e durações; a composição de 
grupos e linhas de pesquisa em Universidades; a ampliação de associações de 
profissionais ligadas às áreas culturais; a realização de eventos e publicações, dentre 
outras ações de igual importância em âmbito científico e social amplo.  

Estudos apontam diversas citações e usos do verbo mediar e dos termos mediação 
e mediador, demonstrando assim a importância desse conceito na 
contemporaneidade, mas apesar da importância do tema dentro dos estudos nas 
ciências sociais alguns autores defendem que ainda não existe uma definição bem clara 
e definida desses conceitos.  

O termo mediação tem origem nos EUA, no início do século XX, como uma 
modalidade de resolução de conflitos entre países em litígio. O marco histórico do 
surgimento da mediação é a Convenção de Haia, em 1907 (OLIVEIRA; GALENO, 
2005), no entanto, a institucionalização da mediação ocorre nos anos de 1970, e se 
dissimina entre os países da Europa e América Latina a partir dos anos de 1990. 

Signates (1998), afirma que o conceito mais corrente de mediação procede 
principalmente de duas vertentes filosóficas: a idealista de origem cristã e a helegiana, 
bem como a tradição marxista. Vertentes bem distintas a primeira ligada, sobretudo a 
herança teológica e a segunda, mais ligadas aos vínculos dialéticos entre categorias 
separadas, porém como próprio autor aponta ambas as definições às vezes se tocam 
como parece ser o caso do quase insuperável problema do dualismo, que o conceito 
sugere. 

Este conceito, de acordo com Signates (1998), atrela-se à ideia do intermediário, 
mas o próprio autor afirma que a apropriação filosófica do conceito não se restringe a 
esse sentido. Por outro lado, há uma preocupação em que não se perca o significado 
de intermediação, isto é, o conceito não se aplica ao próprio elemento intermediador, 
podendo também adquirir uma posição mais processual ou ligada à ideia de 
movimento. 

 Costa (2009), apoiado em estudos sobre a experiência francesa em relação à 
formação e organização da cultura, aponta que as definições do que seria mediação 
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cultural estão atreladas aos trabalhos instruidos pela linguística. O autor fundamenta 
sua definição no trabalho de Bernard Lamizet (1999) e afirma que nessa perspectiva, 
o conjunto de atividades produtivas de representação e significação na sociedade 
participa da mediação cultural. 

 A mediação representa o imperativo social essencial da dialética entre o singular 
e o coletivo, e da sua representação em formas simbólicas. A sociedade pode 
existir apenas se cada um dos seus membros tem consciência de uma relação 
dialética necessária entre a sua própria existência e a existência da comunidade: 
é o sentido da mediação que constitui as formas culturais de pertença e de 
sociabilidade dando-lhes uma linguagem e dando-lhes as formas e os usos pelos 
quais os atores da sociabilidade apropriam-se dos objetos constitutivos da 
cultura que funda simbolicamente as estruturas políticas e institucionais do 
contrato social. (...) É no espaço público que são levadas a efeito as formas da 
mediação, que trata-se do lugar no qual é possível tal dialetização das formas 
coletivas e as representações singulares. O espaço público é, por definição o lugar 
da mediação cultural (Lamizet, 1999 p.9, apud Costa, 2009 p.2). 

Na perspectiva histórico-cultural, principalmente nos estudos realizados por 
Vigotski a mediação ocorre por meio de instrumentos ou ferramentas e dos signos, 
portanto, a apropriação do mundo cultural só pode acontecer pela participação do 
outro. Na perspectiva do nosso estudo temos os sujeitos investigados como produtores 
de um tipo de instrumento, à medida que escreviam para um público específico. 
Segundo Costa (2009) o termo mediação busca trazer de forma explícita a noção de 
acessibilidade, de forma que para haver uma mediação é importante que se tenha 
alguma obra e algum público. 

 
4. PAULO FREIRE 

Pretendemos nesta sessão, estabelecer breves contatos entre o contexto vivenciado 
por Freire e as colocações sobre cultura política sob o olhar da historiografia e sobre a 
importância da formação de redes nas trajetórias pessoais e os aportes trazidos por 
um viés em mediação cultural. Para a construção textual serão utilizados os aportes 
teóricos de Fragoso e Gouvêa (2010), Gouvêa (2005), Motta (2009), Gomes e Hansen 
(prelo) e Freire193. 

Paulo Freire (1921-1997) nasceu no Recife e em sua trajetória escolar se depara 
com dificuldades econômicas e consegue concluir a formação escolar graças a uma 
bolsa de estudos. Em 1947 obtém o diploma de advogado, entretanto, foi breve o 
exercício da profissão, pois, percebe que sua realização pessoal estava na área da 
educação devido à influência de sua primeira esposa Elza que era alfabetizadora e 
professora primária.  

                                                   
193 Os aportes teóricos referentes a Paulo Freire estão situados na nota de rodapé seguinte. 
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Assume o cargo de Diretor da Educação e Cultura em 1947 no SESI (Serviço Social 
da Indústria) em Pernambuco e neste espaço nota a importância da alfabetização entre 
os adultos trabalhadores. Além disso, ao longo dos dezessete anos que ali esteve 
dedicou-se à formação de professores ao criar cursos de formação e círculos em que 
professores e pais de alunos por meio do diálogo fomentassem uma estreita relação 
entre experiências pedagógicas e a vida cotidiana. Constituindo-se assim, em uma 
visão que ultrapassa a área da educação e que lhe permite vivenciar a tensão existente 
entre a prática e a teoria. 

Participou ativamente no início da década de 1960 de movimentos, em especial, o 
Movimento de Cultura Popular e de campanhas no Rio Grande do Norte em favor da 
alfabetização e educação popular, tais como: a “Campanha de pé no chão também se 
aprende a ler” (1961 a 1964) e “Campanha de alfabetização de Angicos” (1963), na qual 
em quarenta e cinco dias trezentos trabalhadores rurais foram alfabetizados. Também 
foi coordenador e lançou as bases no governo de João Goulart do Programa Nacional 
de Alfabetização que foi extinto em 14 de abril de 1964 com a mudança de regime 
politico. No cenário da educação as teorias pedagógicas estavam sendo discutidas e se 
almejava levar o clima de mudança social para dentro da escola e de espaços de 
educação popular, ao se pensar, sobretudo na crença no ser humano e na 
potencialidade do coletivo para alcançar uma mudança. 

Assim sendo, Paulo Freire ao difundir uma nova forma de alfabetizar, tem seu 
nome reconhecido e difunde “a novidade” por outros países (México, Alemanha, 
Estados Unidos, as colônias africanas de língua portuguesa...). Leva neste movimento, 
não somente o aprendizado da leitura e da escrita, mas, novas maneiras de ler o mundo 
e a percepção do homem como sujeito histórico e politico. Devido ao seu caráter 
militante e a ameaça que suas ideias traziam é preso no Recife e posteriormente é 
exilado. Consegue asilo na Embaixada da Bolívia, no Rio de Janeiro e em setembro 
segue para lá. Porém, logo depois segue para o Chile, devido a implantação do regime 
militar em vários países da América Latina. 

Ao percorrer vários países desde a rápida passagem pela Bolívia até seu retorno 
nota-se que sua atividade profissional é pautada pelas redes que Freire vai construindo 
ao decorrer de sua permanência, de sua passagem pelos países em que esteve. Através 
das leituras194 realizadas percebemos que a entrada na Bolívia acontece ainda no Brasil 
por intermédio de outras pessoas que deram-lhe refúgio no consulado boliviano no 
Rio de Janeiro. Ali foi procurado pelo Diretor de um Departamento do Ministério da 

                                                   
194 PROJETO E MEMÓRIA- http://www.projetomemoria.art.br/PauloFreire/biografia/05_biografia_exilio.html 
e as publicações  

Exposição RESISTIR É PRECISO exibida em 2014 no Centro Cultural Banco do Brasil (Rio de Janeiro), 
(http://resistirepreciso.org.br) e nos apontamentos dos títulos a seguir:  

FREIRE, Paulo. CARTAS A CRISTINA: REFLEXÕES SOBRE MINHA VIDA E MINHA PRÁXIS. Direção, 
organização e notas Ana Maria Araújo freire. 2 ed. Ver. São Paulo: Editora UNESP, 2003. (Série Paulo Freire) 

VITTORIA, Paolo. NARRANDO PAULO FREIRE: POR UMA PEDAGOGIA DO DIÁLOGO. Tradução Marcia 
Wolf. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2011. 
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Educação da Bolívia, que o contratou para prestar assessoria no campo da educação, 
em particular da educação primária e de adultos. Saía do Brasil empregado. Quando 
se acostumou com as condições climáticas do país, a ditadura militar retira o governo 
de Paz Extensoro do poder e Freire parte para o Chile. 

Em solo chileno, a rede de contatos vai aumentando e ali se encontra com outros 
exilados195 e com sua família. Neste período, retoma sua prática pedagógica a partir do 
convite para assessor de Jacques Chonchol, presidente do Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP). Posteriormente, atua na condição de consultor da UNESCO, 
atuando no Instituto de Capacitación y Investigación de la Reforma Agraria (ICIRA).  

Apesar dos períodos temporais serem muito diferentes, Gouvêa (2005) apresenta 
um trabalho que visa estudar três itens presentes na época colonial no sistema 
português de governar seus territórios no século XVII, são eles: a sociabilidade, a 
governabilidade e a produção de conhecimento. Tais aspectos trazem contribuições ao 
pensarmos a imporância da formação de redes no deslocamento dos sujeitos seja no 
período colonial ou como no caso de Freire devido ao exílio.  

 A autora em seu texto Trajetórias administrativas e redes governativas no 
Império português (1668-1689) enfoca que o contexto estudado estava marcado “por 
uma extraordinária movimentação de agentes capazes de interligar interesses 
econômicos, sociais e políticos em diferentes escalas desse império” (GOUVÊA, 
2005:400). Nota-se também a importância da formação de redes pautadas por um 
modo de governar baseado em espirais de poder. Além disso, a autora assinala que a 
formação de redes se caracteriza como “um poderoso mecanismo de governação” e que 
“as trajetórias administrativas e a constituição de redes governativas se constituíram 
enquanto espaços privilegiados de exercício da própria governação portuguesa 
ultramarina”.  

Assim sendo, os exemplos de trajetórias apresentados por Gouvêa (2005) 
apresentam as trajetórias destes homens no âmbito administrativo traz à luz a 
formação de “espirais de poder e de redes” que interligavam espaços no ultramar. 
Além dos lugares por onde eles passaram configuraram-se como “espaços de 
representação e refúgio.” A rede entrelaçada nas palavras de Gouvêa (2005) era 
movimentada conforme os interesses sociopolíticos e econômicos em favor da “boa 
governação portuguesa no ultramar” e de sua capacidade de servir como “expressão e 
comunicação” e meio viável de tais interesses e de “objetivos comuns” ainda que 
fomentassem características, tais como, as relações de redes clientelares (clientelismo, 
parentesco e apadrinhamentos) e a dinâmica senhorial, características também 
apontadas por Gouvêa e Fragoso (2010) em seu texto Na trama das redes: projeto e 
negócios no Império português, séculos XVI-XVIII. 

Em contrapartida, as redes formadas por Freire e outros exilados permitiram que 
naquele contexto ocorresse a possibilidade de sobreviver e manter o trabalho realizado 
na terra natal em atividade, além de impulsionar a circulação das ideias acerca da 

                                                   
195 Plínio Arruda Sampaio, Ernani Maria Fiori, Álvaro Vieira Pinto, Francisco Weffort, Fernando Henrique e Ruth 
Cardoso, Thiago de Mello, entre outros.  
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educação popular e outros temas em debate e tornar-se uma fonte de manutenção de 
sua identidade, pois, o contexto do exílio implicou para eles uma adaptação à nova 
realidade, porém, não podiam deixar de esquecer suas raízes, pois, para os autores, 
“quem perde a identidade perde suas raízes.” (Freire et al, 1980: 10). Em relação aos 
deslocamentos a ação de Freire e seus colegas pode ser caracterizada a partir das 
concepções de Gomes e Hansen (prelo) como ações de um intelectual mediador devido 
a sua capacidade de criar e atribuir novos significados aos produtos gerados a partir 
de sua interação, de sua mediação com o outro e as atuações em outras atividades 
ocupando postos em espaços relevantes para a intervenção política e social 
(instituições, associações, etc.). 

Logo, há um ponto em relação ao texto apresentado por Gouvêa (2005) que 
demonstra aspectos que se aproximam à trajetória freireana, quando diz respeito que 
as redes são um veículo de expressão e comunicação e que também possibilitam a 
circulação de conhecimentos. Sendo assim, pode ser exemplificada através das 
“andarilhagens” 196 de Freire e a circulação por meio das publicações e das atividades 
realizadas no Idac.  

A difusão da obra de Freire ocorreu principalmente, no exílio e encontrou um 
ponto de apoio na cidade de Genebra quando juntamente com outros exilados197 é 
fundada o Instituto de Ação Cultural (Idac). Freire et al (1980) apontam que o instituto 
foi criado com finalidade para ser um centro de pesquisa e intervenção pedagógica. O 
texto localizado na obra intitulado Exílio e liberdade indica que o centro nos seus dez 
anos de existência (1971-1980) passou por diversos lugares do mundo e teve contato 
com uma diversidade de experiências educativas desde a alfabetização de jovens em 
países da África até chegar ao contexto europeu a partir das ações do movimento 
feminista.  

Assim sendo, partindo desta perspectiva de que as redes possuem um viés 
fortalecedor e de propiciar deslocamentos seja por diversos países ou regiões como 
ocorreu com as três trajetórias trazidas por Maria de Fátima Gouvêa e pela de Manuel 
Tello trazida no texto de João Fragoso e a referida autora. De modo que trazemos os 
aportes de Fragoso e Gouvêa (2010) que nos auxiliam a pensar este trabalho em curso 
quando assinalam: “[que a estrutura da sociedade colonial era formada por um] 
fenômeno que permite aos sujeitos atuarem e se valerem dessas incoerências para 
assim engendrarem as suas estratégias de vida e com isso produzirem a sua história 
como processo generativo” e ao mencionarem a importância dos “laços e conexões 
interpessoais” que sustentavam uma singularidade do império ultramarino português 
e suas colônias que era a interligação por redes (GOUVÊA, 2005:22). Também 
salientam a importância das redes Gomes e Hansen (prelo) ao destacarem a formação 
de redes de contato entre eles que possibilitam o trânsito de informações, de ideias 

                                                   
196 Termo usado por ANDREOLA, Balduino e Mario RIBEIRO. PAULO FREIRE NO CONSELHO MUNDIAL DE 
IGREJAS EM GENEBRA. In: Estudos Teológicos, v. 45, n. 2, p. 107-116, 2005. 
197 Rosiska Darcy de Oliveira, Miguel Darcy de Oliveira e Claudius Ceccon. Ver VIVENDO E APRENDENDO. 
EXPERIÊNCIAS DO IDAC EM EDUCAÇÃO POPULAR (1980). Editora Brasiliense. 
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que estão sendo discutidas nos espaços acadêmicos ou em lugares alternativos o que 
fomenta a circularidade entre regiões e até entre países. 

Motta (2009:34) corrobora a afirmação exposta em relação a interdependência e 
aos laços entre a realidade e as representações. Sendo que ‘as representações estão 
calcadas na realidade’ e “estão em diálogo com o mundo social, a vida concreta e ao 
mesmo tempo interferem no seu desenrolar”. E também como assinala Gomes e 
Hansen (prelo) ao enfatizarem que a estrutura das redes em construção pelos grupos 
são sustentadas através da mobilização, organização e da partilha de experiências e 
sentimentos, sendo que não estão distantes da sociedade, dela vem a fonte para eles 
de inspiração e para transitar entre as pessoas. 

Para o autor as culturas políticas resultam de tais inter-relações e exemplifica a 
partir de ilustrações que em sua perspectiva foram consideradas situações em que “as 
representações imprimem rumo à realidade”, dentre as quais: “o temor ao 
comunismo, frequentemente desproporcional à força efetiva dos revolucionários, 
abrindo caminho a golpes de Estados e a regimes autoritários” (MOTTA, 2009 p.34). 
Notamos que as observações trazidas por Motta (2009) foram vivenciadas na 
trajetória de Freire e foi um dos fatores que contribuíram para a sua saída do país. 
Além disso, ao leitor são apresentados através da visão de Freire nas publicações 
escritas neste período transitório os encaminhamentos do contexto sociopolítico e 
cultural no Brasil e nas regiões por onde ele passou e as relações e implicações com 
a/na realidade. 

 
5 – ALBINO ESTEVES 

A partir do movimento dos Annales, há uma grande mudança na maneira de se 
escrever história, que até então era baseada em acontecimentos políticos e militares, 
apresentados como a história dos grandes feitos de grandes homens – chefes militares 
e reis (Kappel 2010). Desde então, a reconstrução histórica foi ampliada por novas 
possibilidades de narrativas, o eixo central deixou de ser a história dos grandes 
acontecimentos abrindo-se espaço para as narrativas micro-históricas, como nos 
aponta Ginzburg (2006) que ao estudar os processos de Inquisição, usa como pano de 
fundo, a história de um moleiro friulano do século XVI, processado e condenado à 
morte. Ginzburg retoma a narração desse acontecimento, não de uma maneira 
literária, e nem na tentativa de reconstruir uma história individual, mas na intenção 
de reduzir a escala de observação de um fenômeno histórico, a Inquisição, a este caso 
particular descrito por ele. 

Nesta perspectiva de um novo fazer historiográfico, voltado para o estudo da 
micro-história na busca da compreensão do macro, que este trabalho se justifica, 
procurando na análise de Albino Esteves, levantar dados referentes à história da 
Educação em Minas Gerais e o uso do termo certo para definí-lo. 

Albino de Oliveira Esteves nasceu em 16 de outubro de 1883, em Sapucaia (Rio de 
Janeiro), transferindo-se para Juiz de Fora enquanto jovem onde atuou plenamente 
na vida da cidade. Formou-se na Escola de Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora e 
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antes mesmo de formar fundou a Assistência Dentária Escolar Francisco Valadares 
que prestou importantes serviços aos alunos dos grupos escolares. 

Ao chegar a Juiz de Fora, encontra uma cidade em pleno desenvolvimento 
industrial198 , político e cultural, várias escolas inclusive de ensino superior, vasto 
campo jornalístico com mais de 100 periódicos circulando pela cidade, sem contar os 
de vida efêmera (Kappel, 2010). Em relação à indústria o próprio Albino Esteves 
escreve: 

“Poucas cidades brasileiras possuirão o brilhante movimento industrial que Juiz 
de Fora demonstra pelo esforço da iniciativa particular, assinalando, assim, a 
pujança do seu desenvolvimento. Passando aos interesses a lista dos 
estabelecimentos industriais, fazemo-lo côncios de que o leitor de nossa asserção 
se convencerá, entrevendo em Juiz de Fora um meio adiantado e ótimo campo de 
iniciativas” (ESTEVES, 1915). 

Dentro desse “campo de iniciativas” é que Albino Esteves desenvolve suas relações 
sociais, tanto no campo educacional, como no campo jornalístico fazendo parte de uma 
rede de intelectuais que em 25 de dezembro de 1909, fundaram a Academia Mineira 
de Letras (AML), como Membro da Comissão biblográfica e ocupando a cadeira 
patronímica Joaquim Felicio dos Santos. Como escritor foi responsável por uma vasta 
produção literária, dentre as quais destacamos: romances, almanaques, livros 
religiosos, poesias, biografias, história de Juiz de Fora, além de textos jornalísticos e 
relatórios para o governo do Estado.  

Escrever sobre Albino Esteves é tentar reconstruir sua trajetória, considerando-o 
ora um personagem intelectual, ora um mediador cultural. Apoiados na definição de 
Sirinelli (2003) acerca do termo intelectual, percebemos duas definições, uma de 
caráter mais amplo e sociocultural, que abrange os criadores, ou seja, todos aqueles 
que participam na criação artística e literária, ou no progresso do saber e também os 
mediadores culturais, que seria uma categoria composta pelos que contribuem para 
difundir os conhecimentos dessa criação e desse saber. Já a segunda acepção, de 
caráter mais restrito refere-se à noção de enganjamento na vida da cidade como autor, 
pela intervenção do intelectual em questões que lhe legitime ou privilegie, tomando-
as a serviço das causas que defende. 

Diante dessa perspectiva é possível pensar Albino Esteves em consonância com 
essas duas definições, pois podemos considerá-lo um criador diante de suas obras 
literárias que abrangiam vários gêneros literários e também um mediador cutural, 
devido à divulgação de seus trabalhos e sua atuação na imprensa. 

Destacamos também a participação de Albino Esteves na fundação da AML e em 
relação a isso remetemos a Sirinelli (2003) que destaca a organização do grupo de 
intelectuais em torno de uma sensibilidade ideológica ou cultural, criadora de uma 

                                                   
198 Juiz de Fora em final do século XIX, foi considerada a cidade mais industrializada de Minas Gerais e a primeira 
da América Latina a operar com energia elétrica. 
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vontade um prazer pela convivência, denominada estrutura de sociabilidade ou 
“redes” que pode ser compreendido de duas formas: redes estruturantes do espaço 
intelectual, ou “microclima” característico de um mocrocosmo intelectual bastante 
específico. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do estudo realizado, confirmamos a ideia de alguns autores de que os 
termos: Intelectual e Mediador Cutural, apesar de serem utilizados em vários campos 
de estudo, não possuem uma conceitualização bem definida, mas demonstram 
algumas características intrísecas que pudemos identificar nos sujeitos investigados.  

Paulo Freire e Albino Esteves foram produtores e divulgadores da cultura ao 
produzirem suas obras, fizeram parte de redes de sociabilidade e criaram instituições 
que serviram também de difusoras de seus trabalhos. Assim sendo, a atuação nas 
trajetórias de Paulo Freire e Albino Esteves apesar de pertencerem a épocas diferentes, 
sob o olhar da mediação e da construção de redes fomentam uma riqueza ao estudo da 
história intelectual, pois propiciam possibilidades de ação e reflexão assumindo a 
nosso ver, o conceito que Gomes e Hansem (prelo) nomearam de Intelectuais 
mediadores. 
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RESUMO  

A presente proposta objetiva apresentar uma análise da documentação do acervo 
pessoal do escritor e matemático Júlio César de Melo e Souza, conhecido também 
como Malba Tahan. O acervo está organizado em 13 unidades de arquivamento 
distribuídos em 214 caixas, sendo que todo ele ainda está em processo de classificação 
e alguns como os Cadernos de Arquivo, Viagem, Conferência e Anotações e os Álbuns 
de Recorte e Fotografia estão inteiramente concluídos. Trata-se de um universo de 
cerca de 15.000 documentos distribuídos em Cadernos, Álbuns e Pastas compostos 
por fotografias, correspondências, recortes de jornal e revista, recibos diversos, cartões 
diversos, cartões de visita, listas e souvenirs. Tal pesquisa acontece neste acervo e é 
realizada a partir do Projeto “Registros da construçãoo autobiográfica de Júlio César 
de Mello e Souza”, financiado pela FAPESP, com o objetivo de compreender o modo 
como Mello e Souza ocupou um lugar no campo intelectual brasileiro. Para isto, 
trabalhamos na análise dos documentos dos Cadernos de Arquivo, que corresponde à 
primeira unidade de arquivamento do arranjo dado ao fundo Malba Tahan.  Este 
arranjo compreende 4143 documentos distribuídos nos 56 Cadernos de Arquivo.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Intelectual, Rede de Sociabilidade, Acervo Pessoal. 
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1. HISTÓRIA DE UM ARQUIVAMENTO DE SI: O ACERVO PESSOAL DE JÚLIO 
CÉSAR DE MELLO E SOUSA (MALBA TAHAN) 
 
A presente proposta teve como objetivo fazer uma análise da documentação do 

acervo pessoal do escritor e matemático Júlio César de Melo e Souza, conhecido 
também como Malba Tahan. Esta análise foi realizada no acervo “Malba Tahan”, que 
hoje pertence ao Centro de Memória da Faculdade de Educação da UNICAMP. 
Contudo, tal análise parte do projeto de mestrado “Registros da construção 
autobiográfica de Júlio César de Mello e Souza” financiado pela FAPESP. 

Do acervo do Centro de Memória da Educação/CME, fazem parte desde pequenas 
notas até escritos, como fragmentos de exemplares manuscritos e alguns publicados, 
compondo um universo de aproximadamente 15 mil documentos. No processo de 
organização, este acervo foi distribuído em 214 caixas, sendo que todo ele ainda está 
em processo de classificação e apenas alguns como os Cadernos de Arquivo, Viagem, 
Conferência e Anotações, Álbuns de Recorte e Fotografia estão inteiramente 
concluídos e os demais em andamento. Deste universo, esta pesquisa se propôs a 
avaliar uma das treze unidades que o agrupam. Esta unidade refere-se a primeira 
delas, que foi denominada pelo próprio Júlio César como Cadernos de Arquivos e é 
composta por 56 cadernos, com 4143 documentos. Além do Centro de Memória da 
Educação, da Unicamp, outros espaços públicos guardam e preservam documentos de 
Malba Tahan, dentre eles: o Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II 
(RJ); o Museu da Imagem e Do Som (RJ); o Museu Dom João VI da Escola Nacional 
de Belas Artes (UFRJ - RJ); o Museu da Escola Politécnica (UFRJ - RJ); a Fundação 
Biblioteca Nacional (RJ), (Siqueira Filho, 2008). 

Na unidade “Cadernos de Arquivo” foram encontrados documentos de variadas 
naturezas, como correspondências, fotografias, cartões de visitas e contato, artigos, 
recortes e notícias de jornal, bilhetes, cartões postais, cartões de matrícula, boletins, 
poemas, periódicos, contos, entrevistas, convites, anotações, listas diversas, 
telegramas, dentre outros. 

O titular é Júlio César de Mello e Souza, brasileiro do Rio de Janeiro, ficou famoso 
por seus livros, fábulas e lendas e conhecido no Brasil e no exterior. Viveu entre os 
anos 1895 e 1974. Escreveu mais de 120 livros e criou alguns pseudônimos, dentre eles 
Malba Tahan, com o qual se consagrou. Júlio César era professor de matemática tendo 
começado sua carreira aos 18 anos, passando por escolas particulares, oficiais, 
profissionais e também universidade. Proferiu mais de duas mil conferências e cursos  
e foi também militante pela causa dos hanseníacos.   

O acervo Malba Tahan, ainda pouco explorado reúne documentos fundamentais 
para o desenvolvimento desta análise e portanto para compreensão do arquivamento 
de si dado por Júlio César de Mello e Sousa, o Malba Tahan. Por isso acreditamos que 
a partir do seu arquivo pessoal podemos dimensionar o seu empreendimento na 
organização dos registros e de suas experiências, podendo compreender o modo como 
ele ocupou um lugar no campo intelectual brasileiro. Além disso, convalidamos a 
teoria de Belloto (2006) quando concorda que arquivos, bibliotecas, centros de 
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documentação e museus têm co-responsabilidade no processo de recuperação da 
informação, em benefício da divulgação científica, tecnológica, cultural e social, bem 
como do testemunho jurídico e histórico. E é o que pretendemos com o trabalho no 
acervo Malba Tahan, quando visamos interrogar a sua rede de sociabilidade 
mobilizada no exercício das suas atividades de escritor e professor para compreender 
como esta documentação o diferenciou e o situou no campo intelectual. No recorte 
para esta pesquisa pode-se encontrar documentos de quando foi aluno e também de 
sua prática docente. 

Durante a organização e padronização dos métodos para exploração do arquivo 
para esta análise foram obedecidas a ordem que o próprio Júlio César de Mello e Souza 
estabeleceu na construção de seu acervo pessoal. Previamente a esta exploração foi 
providenciado a classificação destes documentos visando facilitar a captação das 
informações contidas, bem como a melhoria das condições de conservação e acesso ao 
acervo. O acesso aos documentos dos cadernos tornou-se mais eficaz quando as 
informações foram disponibilizadas e organizadas. 

A partir desta classificação é que vimos a possibilidade de análise, pois além dos 
documentos dos cadernos de arquivos, alguns autores contribuem a partir de suas 
pesquisas para compreensão do modo como Júlio César se insere no campo 
intelectual. Todavia um referencial teórico pode se tornar importante para direcionar 
a aplicação nos documentos do arquivo pessoal de Júlio César de Mello e Sousa. Em 
relação a organização dos arquivos pessoais Duarte (2007) traz uma pesquisa que vem 
ao encontro desta quando aborda sobre a inserção da análise documentária para 
contextualizar a organização e ainda completa com a importância do estabelecimento 
de metodologia enriquecida com leituras, sob o ponto de vista arquivístico, 
cronológico e biobibliográfico.  

Camargo (1998) apresenta argumentos que convalidam, para os conjuntos de 
documentos acumulados por pessoas físicas, os preceitos aplicados aos arquivos de 
origem institucional, para isto ela utiliza de componentes teóricos da diplomática e da 
arquivística. Além disso, ela é também sensível às nuanças dos acervos pessoais sem 
abrir mão da ideia de que constituem arquivos e assim devem ser tratados e 
organizados. É como pensamos a proposta desta pesquisa com os 56 cadernos de 
arquivos de Júlio César de Mello e Souza.  

Além deste referencial, outros abrem espaço para a compreensão do modo como o 
autor investigado, Júlio César de Mello e Sousa, se coloca no campo intelectual, como 
é o caso do trabalho de Gomes (1993) em que ela procura “conhecer o espaço e o clima 
em que se moviam os intelectuais do Rio durante cerca de duas décadas cruciais para 
a cultura brasileira”. Outro trabalho é o de Silva (2002), que faz análise da perspectiva 
da História Cultural e aponta que a biografia intelectual é uma abordagem bastante 
vantajosa e consiste em inter-relacionar a trajetória de uma vida com um contexto 
histórico específico, identificando as redes de sociabilidades, às “visões de mundo, os 
esquemas de pensamento de um determinado meio intelectual, responsável pela 
configuração de uma trajetória e de uma obra”. E então, por esta se tratar de uma 
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pesquisa acerca da análise de um lugar no campo intelectual, este autor contribui para 
a compreensão do modo como Júlio César se insere neste campo. 

Ainda sobre a História intelectual, Sirinelli (2003) propôs parâmetros de análise 
importantes. Nos seus estudos sobre esta temática ele trata da constituição da história 
intelectual como campo autônomo de estudo nas últimas décadas. Este mesmo autor 
aborda algumas noções utilizadas para o estudo dos intelectuais, como itinerário, 
geração e sociabilidade e nos mostra que estas noções são importantes para o estudo 
de um grupo de intelectuais como, por exemplo, aquele que se constitui a partir de 
uma revista, “pequeno mundo estreito” no qual são atados os laços humanos, as 
sociabilidades intelectuais. Para Sirinelli (2003), a história política dos intelectuais 
necessariamente está vinculada à história social, e exige a análise sistemática de 
elementos diversos e dispersos. Ele tenta mostrar o que chama de redes de 
sociabilidade que se elaboram ao longo dos tempos no meio intelectual. Então, a noção 
de sociabilidade colocada por Sirinelli torna-se importante para compreender o espaço 
e o clima em que se moviam os intelectuais do período a analisar, o que vai de encontro 
com a pesquisa em foco. Neste sentido a análise recebe suporte e nos leva a observar, 
assim como Silva (2002), que a história intelectual é uma história que necessita da 
orientação de um referencial teórico. 

Além deste referencial teórico ter sido importante para a compreensão do 
intelectual aqui estudado pode também direcionar a aplicação nos documentos do 
arquivo pessoal de Júlio César de Mello e Sousa. No entanto, o fato deste montante de 
documentos se tratar de um acervo pessoal, já nos permite dimensionar o 
empreendimento de Júlio César para organizar esses acontecimentos e experiências e 
também o desejo de preservar suas ações e feitos, acreditando evitar com esta prática 
tanto seu apagamento e esquecimento como transferir para o futuro a compreensão e 
julgamento dos enredos, dos quais ele participou. Para isto ele organizou uma coleção 
de si, onde reuniu documentos de naturezas diversas e percebe-se que de diferentes 
épocas de sua vida, que podem expressar diversos desejos, sejam eles o de perpetuar-
se como colocou Ribeiro (1998) ou de ter identidade reconhecida, como disse Artières 
(1998). Esta prática mostra como ele registrava suas experiências que podem ter sido 
pessoais, sociais, profissionais e ainda a forma como eram organizadas.  

A coleção de si é expressa no acervo de Malba Tahan por meio da coleção de 
Cadernos de Arquivos, Cadernos de Viagem, Manuscritos, Livros, Documentos, 
Objetos, etc.  Esta prática, acontece de acordo com Siqueira Filho (2008) desde os seus 
23 anos de idade, quando ele trabalhou no jornal O Imparcial,  publicou contos com 
um outro pseudônimo R. S. Slady, quando ele lecionou as disciplinas de Geografia e 
História do Brasil no Grupo de Escolas Manuel Buarque e Comandante Midosi e 
cursava Engenharia Civil na Escola Polytécnica. Este conjunto de informações, só foi 
possível apurar e relatar segundo este mesmo autor, graças a sua prática em produzir 
e guardar registros, ou seja a sua prática de arquivamento de si. Prática que consta 
desde a sua infância quando ele já conservava seus escritos, como é o caso da sua 
revista “ERRE”, datada em 1907, quando ele tinha apenas 12 anos. 
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Desta forma, pode-se perceber que Mello e Souza, atribuiu importância para 
algumas situações, feitos e fatos durante a sua vida de escritor e professor,  que o levou 
a organizá-las em espaços diferentes, como os citados acima, cadernos, fichários, etc, 
por meio do seu arquivo. Esta organização, transformada em arquivo pessoal, teve seu 
ponto de partida com seus primeiros documentos, já em 1907 com a revista “ERRE”. 

O referencial citado, assim como outros tornam-se fundamentais quando se opera 
a análise pois a partir deste trabalho podemos perceber como Malba Tahan utilizou-
se de diferentes estratégias para difundir suas idéias e pensamentos, principalmente a 
impressa, como jornais e revistas que são lugares e espaços privilegiados de debate 
intelectual no período de produção da sua obra. Trata-se de espaços privilegiados de 
debate intelectual no período de produção da sua obra além de compreender o papel 
que Júlio César ocupou e desempenhou no campo intelectual de seu tempo. Neste 
sentido, com base no referencial abordado, a análise dos documentos dos Cadernos de 
Arquivos possibilitou compreender como suas ideias e obras foram apreendidas e 
como se deu sua inserção e difusão no campo intelectual.  

A partir dos cadernos pode-se observar a relação de Júlio César com seus pares, 
parte de suas estratégias editoriais, sua concepção sobre a Matemática e o ensino, os 
contratos firmados com suas editoras,  os contatos refletidos a partir das publicações 
de livros como Júlio César e como Malba Tahan, entre outros que foram a partir de 
algum critério selecionados para compor seu arquivo. Além disso, de acordo com 
Paulilo (2015), esta documentação reunida por ele, como as sabatinas e os boletins de 
notas, as cartas de suas alunas e colegas de magistério, os textos de aula e metodologia 
e suas fotografias em sala de aula conservam alguns vestígios da relação ensino-
aprendizagem experimentada na escola entre os anos 1910 e 1970. Mesmo que esta sua 
atividade seja resultante de atividades-fim da escola, não se trata de documentação 
institucional, mas pessoal, como lembra este autor que ainda afirma que este acervo é 
tão variado nos tipos documentais que reúne uma multiplicidade de experiências 
vividas pelo professor Júlio César de Mello e Souza ao longo de sua trajetória 
profissional. 

Alguns fragmentos podem ser encontrados a partir das relações pessoais, sociais e 
profissionais que como expôs Siqueira Filho (2008) são exemplos de práticas 
discursivas, ora diferentes, ora contraditórias, que sinalizam ter uma função tática e, 
ao mesmo tempo, estratégica. Além disso, este outro autor lembra que a longa duração 
da organização do seu arquivo, realizada em diferentes momentos, transformou 
alguns acontecimentos em ocasiões, denotando, dessa maneira, uma certa fragilidade 
em face do esquecimento, que provavelmente, sem condições mais seguras para se 
firmar à sociedade, precisava de uma estratégia que o fizesse respeitado, como a 
escolha dos pseudônimos desde as suas primeiras publicações. Suas relações pessoais, 
sociais e profissionais podem ser percebidas ao longo dos seus 56 cadernos de 
arquivos, que representa apenas um fragmento das treze unidades que compõem seu 
arquivo pessoal. 

Posteriormente à sua morte, como lembra Siqueira Filho (2008), a documentação 
reunida por Júlio César foi doada por sua filha, à Prefeitura Municipal de Queluz/SP, 
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constituindo nas dependências do Centro Cultural da cidade, o Acervo Cultural Malba 
Tahan. 

Mais tarde esta documentação foi reorganizada por sua neta com a intenção de 
oficializar sua produção intelectual e artística. De acordo com Siqueia Filho (2008), 
em 2004 o Acervo foi transformado em Instituto Malba Tahan – IMT, uma entidade 
sem fins lucrativos, responsável pela guarda e preservação daqueles documentos. Mas 
em consequência de um tratamento arquivístico inadequado e as más condições com 
que se encontravam as instalações do prédio, o Instituto não estava aberto para 
consultas, nem para pesquisas, somente para visitações. 

Em 2007 este instituto foi desativado e todo o material foi transferido para o Rio 
de Janeiro na casa de sua neta, a então direitora do IMT. Algumas tentativas de 
negociações para que esta documentação fosse colocada em um lugar adequado foram 
sendo feitas. A partir de 2011 o Centro de Memória da Educação, que é um órgão de 
pesquisa e conservação da Faculdade de Educação da Unicamp/CME, possui a 
custódia do Arquivo Pessoal do professor Júlio César de Mello e Sousa, por uma 
doação feita pela sua família.  

Atualmente, no Centro de Memória da Educação, na Unicamp, o acervo Malba 
Tahan deixa perceber o empenho de seu titular em arquivar a própria vida, 
selecionando, recortando e organizando o que por algum critério ele julgou ser 
interessante para ser guardado. Esta seleção recebeu uma denominação dada por ele 
que arquivou em cadernos, pastas e álbuns a sua intensa atuação como professor e 
escritor, construindo um acervo de anotações, textos manuscritos e impressos, 
souvenirs de viagem e fotografias por meio do qual dispôs de um repositório seguro de 
dados da própria existência (Paulilo, 2015).  

Sendo assim, seu acervo torna-se expressivo, pois a partir dele podemos responder 
alguns questionamentos a partir de pistas e indícios que deixou com a sua atividade 
de arquivamento de si.  

O professor Júlio César e o escritor Malba Tahan, fez-se consagrado a partir de 
suas ações e feitos e isto pode ser atestado no seu acervo. Nele estão guardados o vivido 
e o escrito, além de constituir se em um suporte de memória, permitiu discutir e 
analisar outras questões, bem como as relacionadas a educação, sociedade e ainda sua 
inserção no campo intelectual de sua época. O acervo constitui uma amostra de sua 
trajetória, de seu ofício de professor e da sua maneira de executá-lo, além de 
representar o seu processo de escolarização, quando da sua época de estudante. 

Sua trajetória foi expressiva a ponto de ser questionada e também alvo de interesse 
e pesquisa, resultando em trabalhos de artigos, dissertações e teses. Alguns 
documentos entre as cartas, recibos, atestados, certidões, recortes de jornais, folhetos, 
fotografias, uma grande quantidade de cartões de visitas e cartões postais, convites, 
merecem destaque pois, trazem evidência de suas práticas relativas a construção do 
seu reconhecimento. Sobretudo, seu acervo traz vestígios dos modos como se 
constituiu como pessoa pública, digna de reconhecimento e não de esquecimento. 
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RESUMO  

O foco desta comunicação é atuação do educador musical brasileiro José Vieira 
Brandão no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Especificamente tem-se como 
objetivo conhecer os caminhos deste educador musical brasileiro, suas trilhas no 
ensino da música, nesta instituição de formação de professores. Como resultado desta 
investigação percebe-se Vieira Brandão, se diferenciou dos demais educadores 
musicais do corpo docente do Instituo por ser um virtuoso instrumentista, com uma 
formação que o diferenciava dos renomados músicos da instituição, como Villa-Lobos, 
Lorenzo Fernandez e Ceição de Barros Barreto, compositores que escreveram peças 
para piano, mas não eram habilidosos intérpretes do instrumento.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE 

José Vieira Brandão; Instituto de Educação do Rio de Janeiro; Canto Orfeônico. 
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1. INTRODUÇÃO 

As trilhas pedagógicas e artísticas de José Vieira Brandão, aqui analisadas numa 
perspectiva histórica, foram constituídas por meio de uma pesquisa documental que 
abarca diferentes fontes: cartas, relatórios, partituras e os outros documentos 
encontrados no Centro de Memória da Educação Brasileira - sediado no Instituto 
Superior de Educação do Rio de Janeiro -, no Museu Villa-Lobos (MVL), na Biblioteca 
do Conservatório Brasileiro de Música – Centro Universitário, no acervo histórico da 
Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ, no Centro de Pesquisa 
e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas – 
CPDOC/FGV e na Divisão de Música e Arquivo Sonoro da Biblioteca Nacional - 
DIMAS. 

O corpus documental deste estudo foi articulado com os relatos de uma ex-aluna 
do Instituto, que na Era Vargas participou das aulas da disciplina Música e Canto 
Orfeônico, do Orfeão Geral e do Orfeão Artístico do Instituto. Sendo assim, interrogo 
estas fontes com as seguintes questões: como José Vieira Brandão ingressou no 
Instituto de Educação do Rio de Janeiro? Quais foram as suas estratégias e atividades 
na instituição para se consolidar, conquistar status e notoriedade como intelectual e 
como educador musical nacionalista?    

Entendo serem significativas estas reflexões sobre José Vieira Brandão no 
Instituto de Educação do Rio de Janeiro pelo fato de realçar a própria trajetória do 
artista como educador musical. Este docente brasileiro teve projeção internacional e 
atuou como docente e gestor nas mais importantes instituições de música do Brasil.  
Um artista que tocou nos principais palcos musicais conhecidos do seu tempo, que foi 
júri de renomados concursos de piano. Hoje, geralmente, é conhecido apenas por um 
pequeno grupo em seu país, formado pelos músicos profissionais que trabalham com 
repertório pianístico de concerto, que utilizam suas gravações como referência 
interpretativa das obras de Heitor Villa-Lobos e por aqueles que ainda vivos, no século 
passado, acompanhavam o cenário musical do Brasil. 

Para dar contornos, na perspectiva metodológica, o texto está organizado em dois 
momentos da trajetória de José Vieira Brandão no Instituto de Educação do Rio de 
Janeiro. No primeiro, preocupo-me em descrever a formação musical do educador e 
sua aproximação ao maestro Villa-Lobos, responsável por seu ingresso na instituição 
de formação de professores. Depois, no segundo momento, centro as atenções na 
trajetória pedagógica do musicista, na sua atuação como professor de Música e Canto 
Orfeônico e suas estratégias de consolidação entre os compositores nacionalistas. 
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2. O CONVITE DE VILLA-LOBOS 

Numa entrevista dada à jornalista Ana Cecília Martins, relato que foi publicado no 
Jornal do Brasil, em 10 de maio de 2001, José Vieira Brandão explicou que havia 
ganhado uma bolsa para estudar com Marguerite Long, no Conservatório de Paris, 
quando Villa-Lobos o convidou para realizar atividades pedagógico-musicais no Rio 
de Janeiro. Com suas palavras: “mas nessa época conheci Villa-Lobos, no momento 
que implantava o ensino do Canto Orfeônico nas escolas do país. Já estava com a 
viagem marcada para a Europa, mas preferi ficar aqui e lecionar no Instituto de 
Educação. ”199 

Este professor de Música e Canto Orfeônico do Instituto de Educação tinha uma 
formação pianística bastante consistente. A dedicação à performance instrumental de 
Vieira Brandão começou muito cedo, em Cambuquira, Minas Gerais, cidade onde 
nasceu, no dia 26 de setembro de 1911. Jane Borges de Oliveira dos Santos na Biografia 
Documentada de José Vieira Brandão apresenta a família do pianista como um núcleo 
bastante conservador. Afirma que “seus pais traziam na sua história fortes lembranças 
de um passado aristocrático e rigorosa formação católica. Sua mãe, muito bonita, 
pequenina e submissa, era filha do Barão do Rio das Flores. ” (Santos, 2003, p.10) 
Descreve que a “veia” artística de José era oriunda do seu pai, médico que foi prefeito 
de Cambuquira em diversos mandatos. Um homem apreciador das artes “que 
cultivava o gosto pela música e poesia”. (Idem) 

Thomé Dias dos Santos Brandão desejava uma formação sofisticada para os seus 
filhos, José e Octávio. Por isso, quando o pequeno pianista estava com sete anos, seu 
pai mandou os seus herdeiros para a casa dos tios Adolfo e Luiza, no Rio de Janeiro, 
para terem acesso às melhores escolas e professores do Brasil, pois a cidade, que era a 
capital da república, era considerada uma referência de excelência no país. Dessa 
maneira, ainda menino, Vieira Brandão teve suas primeiras aulas particulares de 
piano com os melhores professores do então Distrito Federal. (Idem) 

Diferentemente do seu irmão, Octávio, que optou pela medicina, a mesma carreira 
do pai, colocando a música num plano secundário, José Vieira Brandão seguiu 
seriamente com os estudos de piano. Em 1924, ingressou no curso do Instituto 
Nacional de Música. Assim, aliou a sua bagagem cultural familiar com a formação 
acadêmica e, no ano seguinte, com quatorze anos, brindou o público carioca com um 
concerto na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje conhecida como Rádio MEC.200 
Essa foi a primeira apresentação ao grande público na sua carreira musical, o início de 
uma trajetória que o levou para diferentes partes do mundo como instrumentista. 

                                                   
199 JORNAL DO BRASIL. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2001. p. 7. Acervo da Biblioteca do Conservatório 
Brasileiro de Música – Centro Universitário. 

200 BRANDÃO, José Vieira. Esboço autobiográfico. Arquivo do Museu Villa-Lobos. 
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Conforme consta no livro de Registro de Diplomas do Instituto Nacional de 
Música201, terminou o Curso de Piano com a premiação máxima, a Medalha de Ouro 
de 1928. Título aferido pelos professores da instituição por meio de prova para 
homenagear o melhor aluno formando do ano letivo. Neste concurso, José Vieira 
Brandão tocou o Scherzo op.39, em Do# menor, de Frédéric François Chopin; o 
Prelúdio e Fuga número 3, do primeiro volume do Cravo Bem Temperado, de Johann 
Sebastian Bach; e a Sonata op. 57 - Appassionata – de Ludwig Van Beethoven.202  

Após sua formatura, como era de costume acontecer com os alunos premiados do 
Instituto Nacional de Música, José Vieira Brandão foi convidado para tocar em muitas 
cidades do interior do Brasil, principalmente nos conservatórios estaduais de Minas 
Gerais, sua terra natal. Nesse período, sua carreira artística era intensa e ainda não 
estava vinculado com o projeto orfeônico de Villa-Lobos no Instituto de Educação do 
Rio de Janeiro. Porém, já havia estabelecido relações com outros músicos de destaque, 
como Issac Feldman, Ibere Gomes Grosso, Oscar Borgerth. Apresentou-se como 
solista e camerista em audições em salas de concerto, associações, instituições de 
ensino, rádio e teatros.203 

Em 1932, Vieira Brandão ingressou no curso de emergência para a formação de 
professores de Música e Canto Orfeônico, oferecido pela Superintendência de 
Educação Musical (SEMA) aos músicos portadores de diplomas. No ano seguinte, 
quando concluiu a sua formação pedagógica, o pianista tornou-se habilitado para 
ministrar aulas em escolas seculares. No decorrer do curso atuou como professor 
auxiliar na Escola Cesário da Mota, na Escola Álvaro Batista e no Colégio Resende, 
todas sediadas na então capital da república. Dentre outros dados dos professores 
diplomados em 1933, há no programa de formatura um destaque para a formação 
musical de Brandão, especialmente para a Medalha de Ouro que conquistou no 
concurso do Instituto Nacional de Música.204 

Neste período, como aluno do Curso de Formação em Música e Canto Orfeônico, 
Vieira Brandão começou a cantar no naipe de tenores do Orfeão dos Professores do 
Distrito Federal, grupo formado por discentes selecionados da disciplina Música e 
Canto Orfeônico do Instituto de Educação e por professores vinculados à 
Superintendência de Educação Musical e Artística. No convívio deste grupo musical, 
José aproximou-se de Heitor Villa-Lobos e, depois de formado, tornou-se o pianista 

                                                   
201 Livro de Diplomas do Instituto Nacional de Música, p 13. Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da 
Escola de Música da UFRJ. 

202 Programa do Concurso para Medalha de Ouro do Instituto Nacional de Música de 1928. Acervo da Biblioteca 
Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ. 

203 JORNAL DO BRASIL. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2001. p. 7. Acervo da Biblioteca do Conservatório 
Brasileiro de Música – Centro Universitário 

204 Programa de Formatura da Superintendência de Educação Musical e Artística de 1933. Arquivo do Museu 
Villa-Lobos. 
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do grupo coral. Sua estreia como instrumentista do Orfeão foi no dia 24 de junho de 
1934, numa apresentação no Teatro João Caetano.205  

Vale destacar que, mesmo envolvido com o projeto orfeônico nacional, José Viera 
Brandão não abandonou sua carreira artística. Nesta direção, manteve seus estudos 
de piano. No período que o músico ficou sem o seu instrumento, para manter seus 
estudos, praticava duas horas no Instituto Nacional de Música, depois outras duas 
horas na casa de sua irmã, “e outras duas horas na casa de Villa-Lobos.”206 Conta 
ainda que, nesta ocasião, Villa-Lobos pedia-lhe que “testasse suas composições.”207 
Assim, frequentado o lar do maestro, tornou-se revisor das peças villalobianas. 
Também era ensaiador e pianista do Orfeão de Professores do Distrito Federal. 

A visita de Marguerite Long à capital da república proporcionou projeção a José 
Vieira Brandão, principalmente como pianista. O músico participou tocando em todas 
as aulas públicas ministradas pela professora do Conservatório de Paris no Rio de 
Janeiro. Sua função era executar as peças que eram apresentadas como exemplo nas 
aulas. Depois dessa temporada com Long no Brasil, a musicista desejou levá-lo para 
Europa e para tanto ofereceu uma bolsa ao músico brasileiro. Brandão ficou muito 
animado com o convite e começou a se preparar para a viagem. Entretanto, naquele 
período, o artista já estava bastante envolvido com o Canto Orfeônico no Brasil e, ao 
compartilhar suas pretensões de morar na Europa com Villa-Lobos, o gestor do projeto 
solicitou que a viagem fosse deixada para o futuro, garantindo que o ajudaria na 
conquista de outra bolsa de estudos no exterior.208 Considerando o contexto familiar 
do músico, sua trajetória acadêmica e o destaque que fez na entrevista ao Jornal do 
Brasil sobre sua renúncia ao convite da docente do Conservatório de Paris, é possível 
afirmar que não foi uma decisão fácil para o professor ficar Brasil.  

Assim, em 1940, logo após o término das atividades da Universidade do Distrito 
Federal, Vieira Brandão foi convidado por Villa-Lobos para orientar e supervisionar o 
ensino da Música e Canto Orfeônico no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. No 
mesmo ano também foi nomeado, na gestão Oscar Lorenzo Fernandez, como professor 
titular de Piano e Canto Coral no Conservatório Brasileiro de Música, instituição na 
qual atuou como diretor e depois como presidente, de 1990 até a sua morte, em 

                                                   
205 Programa do Concerto do Orfeão dos Professores do Distrito Federal. 24 de junho de 1934. Acervo do Museu 
Villa-Lobos. 

206 JORNAL DO BRASIL. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2001. p. 7. Acervo da Biblioteca do Conservatório 
Brasileiro de Música – Centro Universitário 

207 Idem. 

208 JORNAL DO BRASIL. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2001. p. 7. Acervo da Biblioteca do Conservatório 
Brasileiro de Música – Centro Universitário. 
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2002.209 O músico era satisfeito e grato pelas portas que foram abertas por seus 
professores, que se tornaram colegas de trabalho no Instituto.210 

Nas palavras de José Vieira Brandão percebe-se que suas atividades musicais junto 
a Villa-Lobos não eram apenas com fins pedagógicos. Sua trajetória ao lado do Maestro 
valorizava a sua carreira como educador e como intérprete. Sobre sua atuação como 
pianista escreveu em seu esboço autobiográfico: 

Tem como credenciais concertos realizados no Brasil e no estrangeiro. Tendo se 
dedicado ao estudo da obra pianística de Villa-Lobos, foi pelo Mestre destacado 
como seu intérprete preferido. Devido à sua convivência com o grande 
compositor apresentou inúmeras primeiras audições mundiais de grande porte 
das obras para piano de Villa-Lobos, tendo gravado em 1940 na Victor Brasil o 
‘Ciclo Brasileiro’ e peças do ‘Guia Prático’ e em 1952 na SINTER S.A. em Long-
play ‘Impressões Seresteiras’, ‘Festa no Sertão’, ‘Dança do Índio Branco’, ‘Guia 
Prático’ e outras páginas do Mestre.211 

O destino internacional de estudo de Vieira Brandão não foi Paris, como estava 
previsto na década de 1930. Sua rota foi do Brasil para os Estados Unidos da América 
e seus estudos, que seriam no campo das práticas interpretativas, ficaram focalizados 
na educação musical. No seu esboço autobiográfico registrou: 

Em 1945 viajou aos Estados Unidos em gozo de uma bolsa de estudos para 
observar a educação musical nas escolas americanas. Realizou palestras e 
recitais de música brasileira em Los Angeles, São Francisco, Chicago, Boston, 
New-York, Filadélfia, Washington e outras cidades americanas, tendo nesta 
oportunidade representando o Brasil na Bienal de Educação Musical em 
Cleveland, onde atuou como conferencista, pianista e regente de coros.212 

Vale destacar que, do final do século XIX para as primeiras décadas do século XX, 
boa parte dos brasileiros que podia fazer uma viagem à Europa estava mudando sua 
rota para os Estados Unidos, pois o país norte-americano transformara-se em uma 
alternativa atraente nos aspectos políticos e culturais. Segundo Chamon e Faria Filho 
(2007), para muitos brasileiros, o norte da América era um novo horizonte, 
principalmente na perspectiva de rompimento com o modelo europeu. Sendo assim, 
penso que Vieira Brandão estava em consonância com as ideias de alguns signatários 
do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 que transitavam pelo Instituto 
de Educação do Rio de Janeiro, pois algum destes intelectuais estudaram naquele país, 

                                                   
209 BRANDÃO, José Vieira. Esboço autobiográfico. Arquivo do Museu Villa-Lobos. 

210 JORNAL DO BRASIL. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2001. p. 7. Acervo da Biblioteca do Conservatório 
Brasileiro de Música – Centro Universitário. 

211 BRANDÃO, José Vieira. Esboço autobiográfico. Arquivo do Museu Villa-Lobos. 

212 Idem. 
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como por exemplo Anísio Teixeira no Theater College da Universidade de Colúmbia, 
em Nova York. (Monti, 2015) 

Consideradas como uma estratégia de consolidação intellectual (Silva, 2012), estas 
viagens eram apoiadas por Villa-Lobos. Pelo que indicam as cartas, o músico tentava 
honrar o que havia prometido a José Vieira Brandão. Contudo, este apoio villalobiano 
quase sempre acontecia vinculado com os interesses do próprio Heitor. É recorrente, 
nas correspondências do maestro líder do Canto Orfeônico no Brasil para os gestores 
do Departamento de Educação do Distrito Federal, a solicitação de afastamento do 
Instituto de Educação nos meses de janeiro a março de ambos os músicos, no mesmo 
pedido. É possível perceber que o educador utilizava de sua notoriedade para 
conseguir a dispensa dos músicos nos meses de férias. Como fez na carta que escreveu 
ao reitor da Universidade do Distrito Federal, Afonso Pena Junior, já que naquele 
período o Instituto estava vinculado à UDF. Nas palavras de Villa-Lobos: 

Tendo sido convidado por algumas instituições culturais dos Estados Unidos 
para participar de várias realizações artísticas e educacionais nesse país, no 
período de 15 de janeiro a 20 de março, tomo a liberdade de solicitar por 
intermédio de V. Exa. a devida permissão para me ausentar do Brasil naquele 
período, que por coincidência é de férias normais no ensino, sem maiores ônus 
para o Departamento de Educação além dos vencimentos respectivos. 213 

É importante ressaltar que, no período dessa carta, Anísio Teixeira e Afrânio 
Peixoto já não eram mais os destinatários das correspondências administrativas dos 
professores de Música e Canto Orfeônico do Instituto de Educação. Apesar da 
Universidade do Distrito Federal destacar-se como uma instituição de ensino 
progressista no país, na década de 1930, o movimento comunista, de novembro de 
1935, provocou muitas barreiras políticas para o seu bom desempenho, porque seu 
mentor, Anísio Teixeira, era considerado comunista (Favero, 1996). No mês seguinte 
à revolta comunista, o prefeito da capital da república, Pedro Ernesto, exonerou o seu 
secretário de Educação, Anísio Teixeira, como também o reitor da UDF, o médico, 
professor de História da Educação, Afrânio Peixoto, e mais um grupo de professores. 
(Mendonça, 2002) 

Esse fato gerou uma séria crise na Universidade do Distrito Federal no seu 
primeiro ano de funcionamento. Neste contexto, Afonso Pena Junior, destinatário da 
correspondência em questão, foi empossado como reitor. Em sua gestão, trabalhou na 
perspectiva de garantir a manutenção dos docentes e na capitação de novos mestres 
para atuarem na Universidade. Talvez, pela consciência da fragilidade e carência da 
instituição naquele momento, que não podia perder mais professores, Villa-Lobos 
tenha feito a solicitação de autorização à reitoria para ausentar-se do Brasil, pois sabia 
que precisavam do seu apoio. Nesse ensejo também incluiu o jovem pianista, na carta 

                                                   
213 Carta escrita por Heitor Villa Lobos ao Reitor da Universidade do Distrito Federal, Afonso Pena, 03 janeiro de 
1936. Arquivo do CEMI. 



 

 
 

11 

expressou seu desejo assim: “Necessitando de auxiliares para tão importante missão, 
solicito outrossim a V. Exa. que seja estendida a mesma permissão, em idênticas 
condições ao professor JOSÉ VIERA BRANDÃO, que deverá acompanhar-me nesta 
viagem.”214 

Depreendo também que havia esquematizações entre os músicos do Instituto de 
Educação do Rio de Janeiro, porque alternavam as oportunidades entre os que faziam 
parte dos seus núcleos, das suas redes de sociabilidades. E, como elucida Sirinelli, é a 
partir da troca, da alternância entre membros de um grupo, do intercâmbio, dos laços 
que se atam, de contatos e de articulações do microcosmo de um grupo que se constitui 
o perfil de uma rede de intelectuais. (Sirinelli, 2003) E, dessa vez no jogo, enquanto 
Villa-Lobos e Vieira Brandão foram abrir novas frentes no exterior, o líder do grupo 
sugeriu ao reitor outro membro para ficar no Brasil, planejar as atividades para o novo 
ano letivo e acompanhar as turbulências comunistas no Instituto de Educação. No 
documento epistolar Heitor escreveu: 

Aproveito a oportunidade para sugerir a V. Exa., caso esteja de acordo, a 
designação do maestro OSCAR LORENZO FERNANDEZ para me substituir 
durante minha ausência na direção dos trabalhos musicais da Universidade do 
Distrito Federal, sem quaisquer ônus extraordinário para os cofres da prefeitura, 
além dos vencimentos já previstos com o ordenado do professor.215 

Assim, por um lado, com esta solicitação de Villa-Lobos ao reitor da Universidade 
do Distrito Federal, deferida na semana seguinte, constata-se que o maestro pode 
cumprir o que havia combinado com José Vieira Brandão. Ao mesmo tempo, na 
viagem aos Estados Unidos da América, pode usufruir do potencial do músico como 
pianista e colocar Oscar Lorenzo Fernandez, um compositor nacionalista de sua 
confiança, na liderança musical da Universidade do Distrito Federal. 

3. ESTRATÉGIAS DE CONSOLIDAÇÃO INTELECTUAL 

Nas décadas de 1930 e 1940, Villa-Lobos e Lorenzo Fernandez, as principais 
referências de Brandão, já desfrutavam de consolidado prestígio como compositores, 
já que começaram a ganhar notoriedade na década de 1920, principalmente com os 
movimentos modernistas da Semana de Arte Moderna, em 1922. Entretanto, nos anos 
vinte do século XX, José Vieira Brandão ainda era um menino. Penso que ele não 
desfrutar de notório status como compositor, como os seus parceiros gozavam, seja o 
motivo dele ter sido indicado por seus pares para compor o Hino Oficial do Instituto 
de Educação do Rio de Janeiro. 

                                                   
214 Carta escrita por Heitor Villa Lobos ao Reitor da Universidade do Distrito Federal, Afonso Pena, 03 janeiro de 
1936. Arquivo do Museu Villa-Lobos. 

215 Carta escrita por Heitor Villa Lobos ao Reitor da Universidade do Distrito Federal, Afonso Pena, 03 janeiro de 
1936. Arquivo do Museu Villa-Lobos. 
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O hino em ritmo de marcha marcial é empolgante, cantado até os dias de hoje no 
Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Sua melodia é bastante simples, com muitos 
graus conjuntos, uma estrutura que facilita a afinação e memorização. Na tonalidade 
de Ré maior, a nota mais grave é o Ré 3 e a mais aguda é o Mi 4. Ou seja, a tessitura da 
peça é mediana, o que torna a execução possível para quase todos os cantores. Há nas 
marginálias das partituras manuscritas, encontradas no acervo do Centro de Memória 
da Educação Brasileira, a data de setembro 1940, o vestígio mais antigo do hino. Não 
há nas músicas, nem em outros documentos, o dia específico da criação da música e 
da letra, ou o registro de um evento no qual a peça teria sido cantada pela primeira 
vez, numa estreia oficial. 
 

Hino do Instituto de Educação216 

Música: José Vieira Brandão 
Letra: Ismael França Campos 
 

Instituto fanal cuja história 
Tradições e lauréis vem lembrar! 
Óh, luzeiro sem par, tua glória 
Vimos todos de pé celebrar! 
Teu clarão nossas almas inflama 
Faz bem presto convictos sentir 
Que o destino da pátria reclama 
Nossa oferta no altar do porvir! 
 

(Refrão) 
Salve! Glória te rendemos, 
Com orgulho juvenil 
Passo firme caminhemos 
À vanguarda do Brasil! 
 

Afirmamos no ardor do civismo 
Nossas vidas ao bem consagrar 
Santa Cruz jamais viu patriotismo 
Tão grandioso o seu nome exaltar! 
 Prometemos formar paladinos 
Conduzí-los em luz e labor 
Corações que proclamem os hinos 
Da justiça, da paz e do amor! 
                                                   

216 Hino do Instituto de Educação do Rio de Janeiro (1942) – Acervo do Centro de Memória da Educação 
Brasileira. 
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Nas partituras de 1940, as mais antigas do acervo do Centro de Memória da 

Educação Brasileira, há duas versões. Uma com linha melódica para o canto e com 
acompanhamento para ser executado ao piano. A segunda, também com a parte vocal 
em uníssono, e um arranjo para banda sinfônica. Nesta última, na grade, consta parte 
para instrumentos de sopro de metal: trompete, tropa, trombone e tuba; sopro de 
madeira: flautim, flauta e clarinete; percussão: bumbo, caixa, tarol, prato, surdo, 
xilofone e metalofone. Vieira Brandão também fez um arranjo coral, à quatro vozes, 
do hino. Versão que o Orfeão Artístico do Instituto de Educação cantava à capella nas 
solenidades que participava dentro e fora da instituição. O Orfeão dos Professores do 
Distrito Federal também o entoava quando se apresentava no auditório do prédio da 
rua Mariz e Barros. Espaço hoje conhecido como Teatro Fernando de Azevedo.  

 Além desses, existe um arranjo mais recente feito por José Vieira Brandão, com 
data de 1974, para o Orfeão Carlos Gomes cantar nas celebrações comemorativas 
referentes à fundação do Instituto de Educação. Esse arranjo é para vozes femininas, 
não há o acompanhamento para ser tocado ao piano ou qualquer outro arranjo 
instrumental, é à capella. Destaco que, nesse período, após a Era Vargas, no governo 
militar, o grupo vocal era essencialmente formado pelas alunas do curso de formação 
de professores e regido pela maestrina Elza Lakschevitz. Por causa dessa estrutura do 
conjunto, houve alterações na letra. Nesta versão, o título na partitura aparece alterado 
para Hino do Instituto de Educação do Estado da Guanabara e algumas palavras 
passaram a ser cantadas no feminino. A primeira estrofe ficou assim: 

Instituto fanal cuja história 
Tradições e lauréis vem lembrar! 
Óh, luzeiro sem par, tua glória 
Vimos todas de pé celebrar! 
Teu clarão nossas almas inflama 
Faz bem presto convictas sentir 
Que o destino da pátria reclama 
Nossa oferta no altar do porvir! 
(grifo do pesquisador)217 
Entendo que essa nova roupagem do Hino Oficial do Instituto de Educação do Rio 

de Janeiro demonstra o quanto a atuação e a produção de José Vieira Brandão ainda 
reverberam, por décadas, na instituição de formação de professores. Muitas das peças 
do repertório trabalhado por este educador foram utilizados pelas maestrinas Elza 
Lakschevitz e Solange Pinto Mendonça. Educadoras que sucederam, respectivamente, 
o compositor do hino como regentes do Orfeão Artístico do Instituto, hoje chamado 
Orfeão Carlos Gomes. 

Josefina Figueiredo Antunes conta que, quando voltou ao Instituto de Educação, 
no ano de 1973, para um evento de ex-alunas, vivenciou uma experiência muito 

                                                   
217 Hino do Instituto de Educação do Estado da Guanabara (1974) - Acervo do Centro de Memória da Educação 
Brasileira. 
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marcante ao cantar o hino. Entoar a música oficial da instituição no prédio da rua 
Mariz e Barros, no bairro do Maracanã, com suas colegas, décadas depois de formada, 
foi como reviver o passado. Com a voz embargada e lágrimas contou: 

[...] abriu um túnel do tempo na minha frente, um filme de cinema. Eu voltei ao 
meu tempo de mocinha, eu era muito bonita, parecia que eu estava novamente 
com o uniforme impecável. Todas nós éramos muito exigidas. Nós cantamos com 
muita força, a palavra certa é vontade, aquele som vinha da alma. Naquele dia 
a regente nos chamou para cantar o Hino, a professora Elza, juntou as formadas 
com o orfeão das alunas. Naquela hora eu vivi novamente. [chorando]. Meus 
mestres estavam ali: o Viera Brandão, alto sempre muito alinhado; Villa-Lobos, 
sempre se zangando e com perfume forte. Deus me deixou ser jovem novamente, 
por alguns minutos. [...] As normalistas estavam diferente, usavam uma beca 
muito bonita. No meu tempo nós usávamos o uniforme. Não sei o que é mais 
lindo. Esta tradição do Instituto não pode ser esquecida.218 

Vale considerar que, na década de 1970, o Instituto de Educação estava passando 
por um período em que sua comunidade resistia às perspectivas propedêuticas do 
governo Militar. Como explica Sonia de Castro Lopes, isso aconteceu por causa da Lei 
5.692/71 alterou a estrutura do Curso Normal, transformado-o no Curso de Formação 
de Professores de 1ª a 4ª série do, então, 1º grau. Assim a formação em magistério 
tornou-se apenas mais um curso profissionalizante, incorporando o perfil das demais 
habilitações criadas em nível de 2º grau. Perdendo sua especificidade, o curso do 
Instituto “assumiria um caráter propedêutico, recebendo todo impacto negativo 
sofrido pela política de profissionalização prevista pela reforma de ensino. 
Comprometia-se a identidade não só do professor, mas também daquela instituição.” 
(Lopes, 2006, p.21) 

Sendo assim, penso que naquele momento o canto da professora Josefina com suas 
contemporâneas e com as alunas da década de 1970, por meio da letra de Ismael 
França Campos – professor da disciplina Matemática – era uma expressão de 
resistência, pois retratava as tradições do Instituto, sua história relacionada ao 
patriotismo, sua marca nacionalista na trajetória daqueles que passaram por suas 
carteiras escolares. 

A música de José Vieira Brandão leva a empolgação, reforça a poesia que possui 
um ardor juvenil e triunfal, que retrata orgulhosamente a instituição como fanal, 
clarão e luzeiro que invade a alma dos seus alunos, que ilumina o caminho e conduz os 
discentes, como guerreiros paladinos, nos momentos de trabalho e labor. Poesia que 
igualmente ressalta uma perspectiva de esperança dos cantores do hino num futuro 
com alegria, paz e amor, como resultado da consagração da vida ao Brasil.  

                                                   
218 Josefina Figueiredo Antunes. Depoimento ao autor no dia 18 de setembro de 2012, em sua residência, no 
Bairro de Madureira, Rio de Janeiro, RJ. 
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Em outras palavras, a letra do Hino do Instituto de Educação escrita por Ismael 
França Campos, associada à música composta pelo maestro José Vieira Brandão, 
ajuda a construir e difundir os ideais nacionalistas de coesão do povo em prol da nação 
que progride e segue avançando com metas de civilidade, o sentido republicano do 
período, por meio do estudo e muito trabalho que transformaria a sociedade brasileira. 
Estes pensamentos cantados evidenciam e caracterizam a consonância da instituição 
e do compositor com a cultura política da Era Vargas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As reflexões feitas no decorrer deste estudo, foram análises que realizei ao adentrar 
muitas vezes, literalmente, à sala 133 do Instituto de Educação do Rio Janeiro – local 
onde aconteciam os ensaios dos Orfeões do Instituto -, ao manusear os documentos 
do Centro de Memória da Educação Brasileira, ao entrevistar e cantar as canções 
populares e patrióticas com a professora de Música e Canto Orfeônico Josefina 
Figueiredo Antunes que, nas décadas 1930 e 1940, transitara por aqueles prédios como 
estudante, ao lado do seu professor José Vieira Brandão.  

Depreendo que o ensaio na sala 133 do Instituto era um momento de experiências 
coletivas do educador e músico José Vieira Brandão, no qual compartilhou 
informações, repertório, ideias e juízos de valor sobre o trabalho do músico líder do 
projeto orfeônico brasileiro, no qual também teve as oportunidades de se aproximar 
dos mentores e das ideologias e propostas nacionalistas de educação musical para o 
Brasil. Conforme deixou registrado em seus escritos, este foi o lugar onde encantou-se 
com o ensino da música, fato que o fez dedicar-se à expansão desta expressão artística 
por meio do canto coletivo, até o fim dos seus dias.   

Numa perspectiva de troca e intercambio,  assim como o educador na instituição 
trilhou seus primeiros passos pedagógicos, a equipe de professores da disciplina 
Música e Canto Orfeônico do Instituto de Educação do Rio de Janeiro com a chegada 
de José Vieira Brandão passou a contar com um excelente profissional, um jovem que 
supriu a lacuna pianística que havia entre os docentes efetivos, principalmente no que 
se refere ao acompanhamento instrumental do Orfeão de Professores do Distrito 
Federal.  

Em outras palavras, posso destacar que José Vieira Brandão era bastante profícuo, 
tanto nas atividades pedagógicas no Instituto quanto nas atuações exclusivamente 
musicais no Brasil e no estrangeiro. O jovem docente ensaiava os Orfeões na ausência 
de Villa-Lobos, executava as difíceis orquestrações transcritas para piano nos ensaios 
do Orfeão dos Professores do Distrito Federal e ficava por perto tanto para testar as 
obras villalobianas para piano quanto para executá-las nos palcos e espaços 
educativos. Assim, compreendo que estas oportunidades nos cursos de formação de 
professores no Rio de Janeiro foram relevantes para sua consolidação como educador, 
músico e intelectual nacionalista. 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva analisar a formação e a atuação de dois corais universitários. 
O primeiro, Coral de Letras da Universidade do Porto (CLUP) e, o segundo, Coral da 
Universidade Federal de Sergipe (CORUFS). Trabalharemos com os conceitos de 
campo e habitus defendidos do Boudrxrdieu, e adotaremos os pressupostos teóricos 
da Educação Comparada como princípios norteadores dessa investigação. Trata-se, 
então, de uma pesquisa de âmbito transcultural e transcontinental, que procura 
entender, no período de 1966 a 1991, o modo como esses dois grupos se instituíram, 
se consolidaram, no campo da música, e quais as marcas e gostos que seus regentes 
imprimiram nos (as) discentes que integraram esses corais.  O estudo, em andamento, 
nos permite sublinhar, até o momento, que a formação e atuação desses grupos corais 
nos possibilitarão, não apenas descrever e observar as semelhanças e diferenças, as 
aproximações e os distanciamentos das práticas, mas, sobretudo, atribuir sentido que 
venha contribuir para a construção de novos conhecimentos para a história da 
educação e para a história da música Luso-brasileira. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  

Canto Coral, CORUFS e CLUP, Música. 
 

 

 



 

 
 

5 

1. INTRODUÇÃO 

O canto coletivo, conhecido como canto coral, pode ser entendido como uma 
prática cultural que foi e continua sendo desenvolvida no mundo todo. Esta atividade, 
no dizer de Vieira (2012, p.35), “representa o costume de se cantar juntamente com 
outras pessoas”. Tal prática encampa uma série de gostos, gêneros e sonoridades que 
variam de acordo com a época. 

O termo coral origina-se de coro e o canto coral refere-se à prática de canções 
desenvolvidas por várias pessoas ao mesmo tempo. A palavra coral também se refere 
a uma forma de composição musical que teve sua origem nos cânticos adotados pela 
Reforma Protestante, liderada por Lutero. Esse estilo de composição pode ser 
encontrado nas obras de J. S. Bach e nos hinários das igrejas protestantes (Barreto, 
1938). 

Na primeira metade do século XIX, o canto coral teve seu lugar garantido no 
contexto da escola. A sua inserção no currículo escolar provocou uma alteração na sua 
denominação. Até 1832 os grupos que praticavam o canto coletivo denominavam-se 
corais219. A partir de 1833, segundo Arruda (1960, p. 112), o coordenador do ensino de 
canto das escolas de Paris, Guillaume Louis Bocquillon Wilhem (1781-1842), com o 
intuito de homenagear o mitológico Orfeu, adotou o termo L’Orpheon para designar 
os coros de alunos de todas as escolas que se reuniam para, de quando em quando, 
realizar audições. Desde então a palavra orfeão passou a ser empregada em vários 
países, incluindo-se o Brasil (Bonito, 1952). 

Em Portugal a terminologia Orpheons aplicou-se aos corais mistos, quer de origem 
popular, quer pertencentes a liceus, escolas e universidades. O movimento orfeônico 
nesse país iniciou-se com a criação das associações orfeônicas e esteve presente no 
currículo da escola, através da disciplina Canto Coral. Há registros de inúmeros 
orfeões criados nas cidades portuguesas. Podem ser tomados como exemplos, o Orfeão 
Acadêmico de Coimbra e o Orfeão do Porto. Este Orfeão completou, no dia 03 de 
fevereiro de 2016, 106 anos de existência (Bonito, 1952). 

No Brasil, a partir da Revolução de 1930, o Canto Orfeônico foi introduzido nas 
escolas brasileiras e se tornou uma disciplina obrigatória no currículo escolar, a partir 
do Decreto nº 19.941, de 30 de abril de 1931. Nesse contexto, em nível nacional, esse 
projeto de inserção da música no currículo da escola foi coordenado pelo músico e 
compositor Heitor Villa-Lobos220. 

                                                   
219 O coral se diferencia do orfeão porque exige, dos (das) componentes, mais conhecimento da técnica vocal, da 
partitura e por executar um repertório mais complexo. Já o orfeão refere-se aos grupos escolares e de associações 
compostas por professores, militares, operários e amadores de música que participavam desses grupos sem 
nenhum interesse profissional. O repertório interpretado pelos(as) orfeonistas é formado por canções de fácil 
execução (Barreto, 1938). 
220 Villa-Lobos é considerado um dos mais importantes compositores do Brasil. Natural do Rio de Janeiro (1887), 

o músico teve uma atuação internacional e sua obra é conhecida e executada em vários países, 
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Durante esse período estiveram em evidências, no âmbito da escola, os temas que 
se voltavam à valorização do nacionalismo, da estética, da moral, da natureza, do 
trabalho, do patriotismo, da higiene, da disciplina, da raça e da cultura. Buscou-se um 
sentido de raça e de nacionalidade a partir das músicas de caráter folclórico, pátrio e 
cívico (Santos, 2012).  

No contexto atual o coral é um gênero da música praticado por várias instituições: 
escolas, igrejas, empresas particulares, sociedades autônomas e universidades que se 
interessam, cultivam e praticam esta atividade. 

No final do século XIX o movimento musical em Sergipe era intenso e 
diversificado. Entre as linguagens artísticas, a música era a arte mais praticada pela 
sociedade (Dantas, 2004).  

 O canto coletivo estive presente nas cidades do interior de Sergipe durante a 
primeira metade do século XIX, a exemplo de Laranjeiras, Estância e Maruim, pois 
estas possuíam uma vida cultural rica, diversificada e intensa. Partindo dessa 
assertiva, provavelmente o canto coletivo deveria ser praticado nas cerimônias 
religiosas e em outras solenidades e festas. Conforme destacam Graça, Souza e Filho 
(2002), existiu em Aracaju, em 1860, uma prática de canto coral voltada ao culto 
religioso. 

Durante o regime da Primeira República o canto coletivo era executado 
constantemente nas atividades dos grupos escolares sergipanos. O Hinário Escolar 
Sergipano, publicado em 1913, foi utilizado nos grupos escolares e nas escolas 
singulares e está organizado em duas partes. A primeira é composta pelos hinos 
patrióticos de Sergipe, da Independência, Nacional, da República e da Bandeira; a 
segunda apresenta 12 hinos escolares. A presença desse hinário aponta para uma 
prática do canto coletivo em quase todos os momentos do tempo escolar (Santos, 
2012). 

Da Revolução de 1930 até o final dos anos de 1970, o canto coletivo esteve presente 
em Sergipe e era praticado nas escolas e demais instituições públicas e particulares. O 
repertório era composto por canções que exaltavam a prática, a natureza, os grandes 
heróis brasileiros e os símbolos. Prevaleciam os gêneros pátrios, cívicos e populares 
no repertório. A grande diferença consistiu na mudança do nome dos grupos que 
praticavam o canto coletivo. Em vez de canto coral, a atividade passou a ser 
denominada de canto orfeônico. Também houve alteração quanto ao nome coral, que 
passou a ser denominado orfeão. Com a exclusão da disciplina Canto Orfeônico do 
currículo das escolas brasileiras, na década de 1970, o nome canto coral voltou a ser 
utilizado, tanto pelas escolas quanto pelas instituições públicas e universidades 
(Santos, 2012). 

                                                   
especialmente na França. O Maestro se destacou no Brasil a partir da década de 1930, quando assumiu a direção 

da Superintendência de Educação Musical e Artística - SEMA (Contier, 1988). 
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A partir do exposto, nos propomos analisar a formação e atuação dos Corais CLUP 
e CORUFS, evidenciando, também, alguns aspectos da história de vida e percurso de 
formação dos Maestros dos respectivos corais. 

 

2. ALGUNS ASPECTOS DA TRAGETÓRIA DO CLUP 

O Coral da Universidade de Letras (CLUP221) foi criado em 1966, pelo Maestro José 
Luís Borges Coelho, professor de música, natural da cidade de Murça/Portugal, no dia 
16 de outubro de 1940. Professor e compositor, o Maestro é graduado em História e 
Canto (Conservatório de Música do Porto), e complementou sua formação através de 
cursos de composição, contraponto e fuga. Por conta dessa formação polivalente, o 
José Luis atuou, ao longo da sua carreia, em diversas áreas: ministrou aulas de 
História da Música, Composição, Canto, Técnica Vocal, Direção Coral e Prática Coral 
em algumas instituições voltadas ao ensino da música e do teatro. Ministrou, também, 
aulas de Português, História, Introdução à Sociologia e Introdução à Política em 
escolas secundárias do Grande Porto. Regente fundador do CLUP, o professor participou 
de diversos festivais internacionais em países da Europa e ainda continua Maestro desse Coral 
(Disponível em: http://clup.up.pt/coral/coral.htm. Acesso em 22/09/2014). 

O CLUP é considerado um coro amador que desde a sua fundação desempenha, no 
cenário artístico-cultural de Portugal e de outros países da Europa, um papel 
importante, atuando de forma efetiva no movimento coral. O Coral executa um 
repertório à capela, cujas músicas remetem a diversas épocas e, também, apresenta 
música coral sinfônica (acompanhado pela orquestra). Apesar de executar um 
repertório diversificado de compositores clássicos, consagrados e eternizados 
mundialmente, esse grupo, também se dedica à música portuguesa,  

[...] que ocupa, por princípio, o lugar de relevo nos seus programas, assumindo 
aí especial importância quer a polifonia de autores portugueses, quer a obra de 
Fernando Lopes-Graça e em particular as "Canções Regionais Portuguesas", das 
quais produziu um número considerável de primeiras audições. Estreou 
recentemente Motetes, para um tempo de Paixão, de Eurico Carrapatoso 
(Disponível em: http://clup.up.pt/coral/coral.htm. Acesso em 22/09/ 2014). 

No que se refere à participação social, o CLUP tem marcado presença nas 
principais comemorações históricas e em atos públicos diversos, a exemplo das 
comemorações do 25 de Abril222, na Baixa do Porto; no evento da comemoração do 
Bicentenário da Revolução Francesa, entoando canções da época; do mesmo modo, na 

                                                   
221 As informações a respeito do CLUP foram encontradas no site desse coral (Disponível em: 
http://clup.up.pt/coral/coral.htm. Acesso em 22/09/2014). 

222 Um dos movimentos mais significativos da história de Portugal, que se revoltou contra a ditadura do governo 
de Salazar e resultou no fim desse regime político (Pinto, 2014). 
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reconstituição das feiras medievais; em concertos que homenageiam as obras de 
personalidades portuguesas, políticos, compositores e literários, dentre outros. 

A atuação do CLUP tem sido reconhecida tanto em nível nacional quanto 
internacional. Em nível nacional o Coral foi agraciado com a Medalha de Mérito 
Cultural do Ministério da Cultura e, no âmbito internacional, o grupo tem recebido 
prêmios desde o início da década de 1970. Dentre as cidades nas quais participou de 
festivais, citamos as seguintes: Teeside, Norte da Inglaterra (1970, 1986, 1990); 
Llangollen, País de Gales (1981);Limburg, Alemanha e Neuchâtel, Suíça (1987). 

2.1. ALGUNS ASPECTOS DA TRAGETÓRIA DO CORUFS 

Diferentemente do CLUP, o Coral da Universidade Federal de Sergipe 
(CORUFS)223  foi instituído em 1970, e teve como primeiro maestro o professor e 
pianista Antônio Carlos Plech. O Maestro nasceu no dia 10 de outubro de 1936, em 
Aracaju/Sergipe e era filho do Superintendente do Ensino de Música em Sergipe, 
pianista e maestro Genaro Plech. O Regente do CORUFS teve uma formação musical 
sólida. Estudou Piano no Conservatório Pró-Arte no Rio de Janeiro, Canto Orfeônico 
no Conservatório de Canto Orfeônico nessa mesma cidade e fez alguns concertos de 
piano. Em 1963 foi contemplado com uma bolsa de estudo do Governo Romeno para 
cursar a Especialização em Educação Musical e Regência. Ainda nesse país, o pianista 
publicou alguns artigos, cujos conteúdos abordam a respeito da música brasileira, na 
Revista do Conservatório Nacional. Casou-se com Madalena. Ao retornar ao Brasil, o 
professor Carlos Plech funda o CORUFS, em 1970. Depois de uma década frente ao 
CORUFS, Carlos Plechretornou à Romênia, desta feita para concluir o Curso de 
Musicologia Medieval. De volta ao Brasil o músico reassumiu o Coral. O tempo desse 
educador frente ao CORUFS durou duas décadas, pois veio a falecer em 1991, com 
apenas 54 anos de idade (Ccurrículo de Antônio Carlos Plech [s.d.]; Brasil [s.d.]). 

O CORUFS é um Coral misto que procura reviver e valorizar a arte vocal antiga e, 
também, a música folclórica brasileira. No início da sua fundação, o coral era formado 
por alunos (as) das diversas faculdades da UFS e por ex-alunos fundadores do grupo. 
Apesar de ser um coral amador, seus integrantes se dedicavam muito aos estudos do 
repertório, ensaiando-o de forma intensa. Cabe ressaltar que, assim como o CLUP, o 
CORUFS apresentava suas músicas à capela. Conforme o folder, documento que 
apresenta a programação do CORUFS, o repertório do coral abrangia música clássica 
e popular. 

O CORUFS teve atuação nacional e internacional. Participou do Festival 
Internacional de Coros, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul; Festival 
Panamericano de Coros, no Rio de Janeiro, dentre outros festivais estaduais. Em 
Sergipe, uma das apresentações relevantes se deu no Auditório do Colégio Estadual de 
Sergipe, quando apresentou um concerto juntamente com a Orquestra Sinfônica do 

                                                   
223 Brasil. Universidade Federa de Sergipe. Programação do CORUFS. São Cristóvão/Se[s.d.]. 
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Rio Grande do Sul. Além das participações nos festivais mencionados, o grupo, em 
1971, realizou excursões para El Salvador, México e Miami, apresentando-se em 
teatros, universidades e emissoras de televisão. O CORUFS ainda continua em plena 
atividade. Após a morte do Maestro Carlos Plech assumiu a gerência do coral o maestro 
Augusto Bezerra, que de 1991 a 2008 esteve à frente do Coral. Em 2008, por causa da 
morte do prof. Augusto Bezerra, assumiu a regência do referido Coral o maestro Ion 
Fábio Bressan, sendo o seu atual maestro. Da década de 1990 aos dias atuais 
percebemos mudanças na performance do CORUFS, pois deixou de executar um 
repertório exclusivamente à capela, sem acompanhamento de instrumentos musicais, 
e dedicou-se a peças sinfônicas - acompanhado por uma orquestra e pelo piano.  

O motivo que nos levou a escolher Portugal para realizar a pesquisa comparada 
tem a ver com a parceria, estabelecida entre algumas universidades brasileiras e 
portuguesas, nas duas últimas décadas do século XXI. Acompanhamos, desde então, 
algumas publicações de livros e artigos, tanto pelas editoras portuguesas quanto pelas 
brasileiras. As análises dos trabalhos encontrados nessas publicações ampliam o nosso 
entendimento a respeito das práticas escolares portuguesas e brasileiras, e trazem 
novos olhares e novos conhecimentos a respeito da história da educação luso-
brasileira (Barroso, 2009). 

No que concerne ao CORUFS não existe, em Sergipe, nenhum trabalho que aborde 
a formação, a atuação e a contribuição desse coral e do seu maestro para a história da 
educação, assim como para a história da educação musical, no âmbito do ensino 
superior. Além disso, é bem provável que este trabalho seja o primeiro, no Brasil, que 
tem como propósito realizar uma pesquisa comparada entre dos grupos corais 
pertencentes a universidades de países e continentes distintos. 

Assim, analisar a trajetória, a formação e a atuação do Coral da Universidade de 
Letras da Universidade do Porto (CLUP), do Coral da Universidade Federal de Sergipe 
(CORUFS), situando-os no âmbito da Educação Comparada entre Portugal e Brasil, 
tendo como principal propósito, a construção de sentidos, constitui o nosso objetivo 
principal. 

No que concerne aos objetivos específicos, pretendemos apreender, do ponto de 
vista histórico, social, político e cultural, o movimento coral no mundo, em Portugal, 
no Brasil e em Sergipe; Compreender os modos como os integrantes do CLUP e do 
CORUFS, maestros, ex-maestros e ex-coralistas se viam diante dos ensaios e das 
apresentações públicas; Examinar os repertórios executados pelo CLUPE e pelo 
CORUFS, com o fim de observar as semelhanças e as diferenças; Estudar os sistemas 
políticos de Portugal e do Brasil, com o intuito de perceber o modo como eles 
interferiram no repertório do CLUP e CORUFS; Perscrutar as histórias de vidas e 
percurso de formação dos primeiros Maestros do CLUP e do CORUFS. 

O estudo da trajetória, da formação e atuação do CLUP (Portugal) e do CORUFS 
(Brasil), realizado no âmbito da Educação Comparada, permite-nos apreender as 
estratégias utilizadas por esses dois países, que utilizaram a música coral, no âmbito 
do ensino superior, para transmitir ideologia, conter, equilibrar os comportamentos e 
incutir habitus.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO, ESTADO DA ARTE E METODOLOGIA  

O objeto de pesquisa deste trabalho toma como pressupostos teóricos, os autores 
da História Cultural, em especial Bourdieu.  Em  Distinção: crítica social do 
julgamento (2008) e Senso Prático (2009), o sociólogo francês debruça-se sobre a 
teoria de campo e de habitus. Para Bourdieu (2009), é dentro do campo que os sujeitos 
se fixam, assumem posições e criam suas estratégias, no sentido de permanecer dentro 
dele, ou até mesmo transformá-lo. O campo pode ser considerado um jogo, onde 
existem regras, disputas, critérios e técnicas. O lugar onde os sujeitos se posicionam 
para jogar é o campo. Trazendo para a nossa realidade, o campo, seja ele religioso, 
político, acadêmico ou esportivo, tem seus agentes e seus jogadores que, na medida do 
possível, estabelecem regras, e tentam criar condições para permanecer nele. Campo, 
então, é o lugar cujas relações se dão de forma complexas e os agentes que nele se 
inserem, precisam examiná-lo, assimilá-lo e, também, a depender das suas posições 
de poder, transformá-lo. 

Interessante ressaltar que, independente da identificação das pessoas que 
participam do jogo, o mais relevante é se inserir no campo, perceber as suas posições 
e estabelecer relações com elas. O campo não está isolado, ele se insere dentro de um 
espaço de tempo, em um contexto socio-histórico e revela como atuam as relações de 
força, de poder e como tais relações estão distribuídas (Boudieu, 2009).  

Para Bourdieu, habitus tem a ver com a maneira de perceber, de sentir, de pensar, 
de apreciar e que conduzem os sujeitos a se comportarem de forma diferente, 
conforme as circunstâncias que lhe são apresentadas. Habitus refere-se às práticas, 
que podem ser divididas em classificadas e classificantes. Nesse caso, essas duas 
práticas são, também, produtos do habitus, “[...] segundo princípio de diferenciação 
que, por serem eles próprios o produto de tais diferenças, estão objetivamente 
ajustados a ela e, portanto, tendem a percebê-las como naturais” (Bourdieu, 2008, p. 
164). 

Em Teoria do Habitus de Pierre Bourdieu: uma leitura contemporânea (2002), 
Maria Setton examina o conceito de habitus e faz uma análise do seu conceito a partir 
do contexto atual. A autora destaca que o habitus não pode ser visto como algo 
hermético, que parte, somente, de forças dominantes. Com o processo de globalização, 
com a evolução tecnológica, com a intervenção da mídia e com o avanço da cultura 
popular, outros tipos de habitus tendem a influenciar as instituições sociais. 

Os conceitos de habitus e campo, aqui discutidos, nos darão base para 
entendermos o campo das práticas do canto coral, no sentido de observarmos as 
relações que se estabelecem em um grupo coral, no movimento coral, entre os 
integrantes e, também, nos dão condições de percebermos o modo como esse campo 
cultural cria, em seu agentes, habitus e gostos que interferem, diretamente, na 
formação das identidades dos coralistas e regentes. 

Para compreendermos o contexto do Brasil e, especialmente, de Sergipe durante 
os anos de 1960, 1970, 1980 e 1990, optamos pela História de Sergipe: República 
(1889 -2000), de Ibarê Dantas (2004). Em relação aos anos de 1960, a música em 



 

 
 

11 

Sergipe era representada por artistas diversos: eruditos, clássicos e populares. De um 
lado tínhamos o Instituto de Música e Canto Orfeônico que formava professores para 
ensinar a disciplina Canto Orfeônico nas escolas e, músicos concertistas, 
especializados em peças clássicas. De outro, segundo Dantas, 2004, p. 164) ‘os 
programas de calouros, as ofertas de brindes musicais aos aniversariantes ampliavam 
o público ouvinte familiarizando-o com letras e ritmos de choro, samba, bolero, baião, 
entre outros” (Dantas, 2004). Além disso, reforçavam o gosto pela música popular, 
canções e ritmos estrangeiros, a exemplo do swing, jazz e blues, que tanto 
influenciaram a juventude brasileira. 

Na década de 1970, o movimento musical floresceu, sobretudo na capital 
sergipana, além das bandas do 28º Batalhão de Caçadores, do Corpo de Bombeiros, 
da Escola Normal e da Assembleia de Deus, do ponto de vista do canto coletivo no 
ensino superior, o que marcou essa década foi a criação do CORUFS e, atrelado a isso, 
registrou-se o I Encontro de Corais de  Escolas Técnicas, organizado pela Escola 
Técnica de Sergipe (Dantas, 2004).  

Nos anos de 1980 e 1990, as manifestações culturais de Sergipe aumentaram 
significativamente; surgiram novos talentos da música popular, da música 
instrumental, o CORUFS realizou apresentações locais, estaduais e internacionais e o 
verificou-se um movimento intenso de corais tanto nas instituições públicas quanto 
nas particulares. O movimento coral em Sergipe passou a ser representado pelo 
Encontro Sergipano de Corais e pelo Encontro Nacional de Corais de Sergipe (Santos, 
2012). 

Durante a pesquisa bibliográfica, além de artigos que abordam o canto coral, 
encontramos algumas dissertações de mestrado e tese de doutorado que versam a 
respeito da prática do canto coral no mundo, no Brasil e em diferentes cidades 
brasileiras. Quanto aos artigos elencamos O movimento coral no Brasil: breve 
perspectiva administrativa e histórica, de Devid Junker (1999) e A prática do canto 
coral na atualidade, de Ângelo José Fernandes, Adriana Giarola Kayama e Eduardo 
Augusto Ostergrenen (2001). Dentre as dissertações de mestrado, destacamos os 
seguintes trabalhos: As sociedades de canto da Região de Blumenau no início da 
colonização alemã (1863 - 1937), de Roberto Fabiano Rossbach (2008); A prática 
coral como atividade extracurricular em escolas de ensino fundamental: um estudo 
na cidade de Florionópolis, de Nadja Elisângela dos Santos (2012); O gosto pelo canto 
coral protestante no Brasil: histórias e tensões em um campo musical, de Carlos 
Eduardo da Silva Vieira (2012). No âmbito da pesquisa de doutoramento, destacamos 
O canto coral como agente de transformação sociocultural nas comunidades do 
Cantagalo e Pavão-Pavãozinho: educação para liberdade e autonomia, de Maria 
José Chevitarese de Souza Lima (2007); Essas pesquisas foram produzidas em 
diferentes programas de pós-graduação (música, educação e psicologia, ciências da 
religião) de algumas universidades brasileiras e, apesar de terem o canto coral como 
objeto central de investigação, trazem temáticas diversas. De um modo geral, 
discorrem a respeito da história do canto coral no mundo e no Brasil, da atuação do 
regente (maestro) frente ao coral e ressaltam o papel dessa prática para o 
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desenvolvimento da cultura nacional, educacional e social. Enfatizam a contribuição 
do canto coral para a socialização e interação dos sujeitos; para preservação e 
manutenção de uma dada cultura; para disciplinar os corpos e equilibrar os 
comportamentos; para inclusão de cidadãos de diversas classes sociais e para a 
formação do gosto pelo canto coral. 

Quanto aos trabalhos que abordam o canto coral em Sergipe, encontramos o de 
Ana Cristina Batista dos Santos (2005), denominado “LÁ SI DÓ, DÓ FÁ: notas sobre 
a história do canto coral em Sergipe (1985 -2004), produzido no curso de graduação 
em História da Universidade Federal de Sergipe e o trabalho de Elias Souza dos Santos 
(2012), denominado  Educação musical escolar em Sergipe: uma análise das práticas 
da disciplina Canto Orfeônico na Escola Normal de Aracaju (1934 – 1971), produzido 
no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo. 

A pesquisa produzida por Ana Santos (2005), LÁ SI DÓ, DÓ FÁ: notas sobre a 
história do canto coral em Sergipe (1985 -2004), aborda o movimento coral em 
Sergipe, a partir da análise das edições do Encontro Nacional de Corais de Sergipe 
(ENACOSE). A autora utilizou fontes escritas e orais para retratar o início desse 
evento, (I edição em 1985), durante o período de 1985 a 2004 (XX edição). Elencou, 
através de quadros, os nomes dos corais locais e nacionais que participaram do 
Encontro e destacou nomes de regentes que estavam a frente dos grupos participantes. 
Analisou o auge desse encontro, as dificuldades que os organizadores enfrentaram 
para manter o evento, as tensões entre os corais, regentes e organizadores e o início do 
seu declínio e concluiu afirmando que o Encontro Nacional de Corais de Sergipe, até a 
sua XX edição manteve-se vivo por causa da competência, resistência e paixão dos seus 
organizadores. 

A dissertação de Mestrado de Elias Santos (2012), Educação musical escolar em 
Sergipe: uma análise das práticas da disciplina Canto Orfeônico na Escola Normal 
de Aracaju (1934 – 1971), examina as práticas da disciplina Canto Orfeônico, na Escola 
Normal de Aracaju, no período de 1934 a 1971. Ressalta o autor que depois da década 
de 1930, a educação musical escolar, na modalidade do Canto Orfeônico, no Brasil e 
em Sergipe, foi muito bem planejada, articulada ao sistema político de governo, 
mobilizou massas escolares e concebeu um profissional docente especializado 
(professor de música). Elias Santos sublinha que o ritual do culto à pátria – hinos e 
canções patrióticas –, a valorização dos heróis sergipanos, brasileiros e dos símbolos 
nacionais são características que marcaram as práticas dessa disciplina em quase 
todos os estados do Brasil. Conclui, assinalando que, no período de 1934 a 1971, a 
história da disciplina Canto Orfeônico em Sergipe revelou continuidades, rupturas e 
contradições, mas, mesmo assim, o ensino cumpriu com seus objetivos, pois incutiu 
uma representação patriótica e nacionalista no imaginário social de muitas gerações 
de escolares. 

Visando uma apreensão da história da música e do canto coral em Portugal, 
destacamos duas referências bibliográficas. Tratam-se do livro Canto coral e vida 
orfeônica: subsídios para a história do canto colectivo popular e artístico, de Rebelo 
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Bonito, publicado pela editora Alttiormelior, em 1952, na cidade do Porto/Portugal e 
da dissertação de mestrado A disciplina canto coral no Estado Novo:  contributo para 
a história do ensino da educação musical em Portugal, de Maria José Conde Artiaga 
Barreiros (1999). Na primeira referência, Rebelo Bonito (1952) faz o mapeamento do 
movimento coral em Portugal, destaca o número de corais existentes  e tece 
comentários críticos a respeito da disciplina Canto Coral, na escola portuguesa. Na 
segunda referência, Maria Barreiros (1999) ) aborda o ensino da disciplina Canto Coral  
no contexto escolar e ressalta que durante o período do Estado Novo (1932 a 1975), 
essa modalidade de ensino esteve atrelada aos interesses da ideologia do regime, que 
apoiou o ensino do Canto Coral, não vislumbrando o aspecto da formação integral que 
ela podia trazer ao escolar, mas a utilizou, principalmente, para controlar, disciplinar 
e incutir a ideologia do sistema político. 

Para analisarmos a formação e atuação do CLUP e do CORUFS, adotamos os 
referenciais teóricos da Educação Comparada. Trata-se de uma tendência de 
investigação desenvolvida por vários campos disciplinares e teve início na passagem 
do século XVIII para o XIX. Nesse contexto, a Educação Comparada era influenciada 
pelas ideias positivistas (NÓVOA, 2009).  

Encabeçada por um grupo de intelectuais portugueses e brasileiros, a Educação 
Comparada tem alcançado destaque entre os pesquisadores da História da Educação. 
Por outro lado, os resultados das pesquisas produzidas ao longo dessas duas últimas 
décadas, trazem novos sentidos, inteligibilidade e novas leituras a respeito da história 
da educação entre Portugal e Brasil. Esse movimento de pesquisadores português e 
brasileiros, além de proporcionar trocas de conhecimentos e construção de novos 
saberes além mar, também tem se consolidado por meio das edicões de pesquisas 
entre esses dois países (Barroso, 2009). 

O mais relevante da pesquisa comparada não está nas semelhanças e diferenças, 
nas aproximações e nos distanciamentos, ou até mesmo na descrição dos fatos entre 
os países estudados. O propósito maior é que haja, entre os processos educacionais 
examinados, sentidos que provoquem novos olhares sobre as práticas educacionais. 
Que novos conhecimentos históricos sejam criados e possam ampliar a análise do 
conhecimento entre os países (Barroso, 2009).  

A Educação Comparada não é apenas uma sistematização de fatos entre dois 
países, mas, sim, uma história que confere sentido. Esse sentido é produzido pelos 
diferentes grupos sociais que constroem e recriam novas visões de mundo (Nóvoa, 
2009). 

3.1.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por se tratar de uma pesquisa em andamento, as conclusões aqui explicitadas, 
ainda são parcas, mas, já podemos inferir que a música, na modalidade do canto coral, 
tem sido adotada como uma ferramenta de propagação dos sistemas políticos. Vale 
ressaltar que, tanto o CLUP quanto o CORUFS foram criados nos regimes ditatoriais 
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(Salazar, em Portugal e Revolução Militar, no Brasil). Assim, a instituição da prática 
do canto coral, no âmbito do ensino superior, nos períodos nos quais foram criados, 
não tinha somente como único objetivo proporcionar aos (as) jovens universitários 
(as) momentos de entretenimentos. Essa prática foi utilizada, também, para controlar 
os corpos, disciplinar os comportamentos, criar habitus, difundir ideologias e incutir 
o gosto por determinado gênero. Até o momento, o estudo da formação e atuação 
desses corais nos permitiu, não apenas descrever e observar as semelhanças e 
diferenças, as aproximações e os distanciamentos das práticas, mas, sobretudo, 
atribuir sentido que venha contribuir para a construção de novos conhecimentos para 
a história da educação e para a história da música em Portugal e no Brasil. 
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RESUMO  

Esse trabalho esta articulado com as pesquisas do Programa de Mestrado da Pós-
Graduação em Educação da Faculdade da Universidade Federal de Uberlândia, 
localizada no Estado de Minas Gerais, Brasil. A pesquisa encontra-se no campo de 
investigação da História da Educação e tem como por objetivo indagar sobre a 
relevância da Escola Normal Oficial de Diamantina (ENOD) compreendendo-a como 
uma instituição educativa responsável pela formação de professores para o ensino 
primário entre os anos de 1951 a 1974 na cidade de Diamantina e região, sendo esse 
passado ligada diretamente a sua imagem social até os dias atuais. Apresentamos 
nesse artigo as análises preliminares das atas da congressão de professores 
comcomitantemente com os documentos produzidos pela escola, associada com a 
busca de periódicos que circulavam na própria cidade como também o levatamento de 
fontes oficias do Estado. Nessa trajetória, conseguimos mapear a história do 
surgimento da ENOD, demonstrando a importância desta para a formação docente 
para o norte de Minas Gerais. Os resultados expostos aqui, demonstram que a 
conjutura política daquele período e a ação dos proprios professores da instituição 
inteferiam diretamente para o andamento e as normatizações das atividades na escola. 
O embasamento teórico dessa pesquisa para utilização das fontes primárias foram 
aportados pelas discussões da Micro-História de Carlo Ginzburg (1989), tendo 
também outras bibliografias que fundamentava o processo de formação de professores 
no período delimimitado como: AZEVEDO, 1935; PEIXOTO, 2000; VEIGA, 2000, 
entre outros. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Formação de Professores, Escola Normal, Diamantina 
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1. INTRODUÇÃO 

A Escola Normal Oficial de Diamantina (ENOD) está localizada norte de Minas 
Gerais tendo sua história cruzada com outras instiuições educativas que contriuiam 
para o seu percurso no campo educacional da cidade de Diamantina e sendo 
responsável pela origem da atual Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda 
(EEPLM). 

Essa insituição foi oficializada pelo Estado em 12 de outubro 1928, pelo Decreto 
n.º 8.820, sendo originada pela a Escola Normal Américo Lopes, oriunda de iniciativa 
particular do Professor Leopoldo Luiz de Miranda em 1913, período que a cidade 
encontrava-se carente de escolas que se destinassem a formação de professores para 
ensino primário. Contudo, após dez anos de funcionamento, a ENOD foi suprimida 
pelo Decreto nº63, sendo reestabelecida apenas em 1951, pela Lei n° 840, de 26 de 
dezembro daquele ano. 

Em setembro de 1968, após as mudanças nas designações de nome das instituições 
de ensino mineiras pela Lei n.º 4.941, a escola passa a ser nomeada Colégio Estadual 
de Diamantina. Seguida de reinvindicação da família de Leopoldo Miranda, em 06 de 
maio de 1969, sanciona-se a Lei n.º 5171 que designou a instituição como Colégio 
Estadual Professor Leopoldo Miranda, sofrendo mais uma modificação, pelo Decreto 
nº 16.244 de 08 de maio de 1974, que dispôs sobre uma nova denominação e tipologia 
das unidades de ensino do Estado de Minas Gerais, passando-a para EEPLM, presente 
até o momento. 

O presente trabalho tem por objetivo tratar dos diferentes momentos da ENOD, 
elegendo como marcação temporal de 1951 a 1974, onde perpassam modificações 
significativas que envolveram diretamente a instituição e que foram importantes para 
a legitimação do imaginário social para que esta instituição seja ainda nos dias atuais 
referidas como “Escola Normal”. Para tanto, foi necessário observar e analisar a 
conjutura política do Estado de Minas Gerais e do Brasil nesse período, tendo em vista 
as ações governamentais que interferiam diretamente para a formação de professores 
de ensino primário. Além disso, fez-se necessário utilizarmos de pressupostos da 
metodologia da História Oral, buscando seus elementos teóricos para fundamentar a 
utilização de entrevistas com os sujeitos envolvidos com essa insituição educativa, para 
dar suporte a nossa hipotese de que esta escola, apesar de ter passado por diversas 
mudanças significativas durante sua trajetória ela continua sendo referenciada como 
Escola Normal. 

Comcomitante a essas discussões, propomos a refletir sobre as questões que 
abrangem a história e memória, no campo historiográfico, como também a 
constituição dos lugares de memória, a partir das perspectivas de Le Goff (1996), 
Halbwachs (1968), Nora (1993), entre outros.  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da primeira etapa dessa 
investigação foi o levantamento das fontes, havendo juntamente a esse processo a 
identificação e catalogação dos documentos, seguida de transcrição. Ainda sim, junto 
desse processo, foi feita a busca dialogada com as fontes da imprensa local/regional 
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tendo por objetivo principal a análise e obtenção de resultados. A partir dessa primeira 
etapa, foi possivel fazer a identificação dos sujeitos envolvidos com o objeto da 
pesquisa, afirmando, mais uma vez, a importancia de se compreender a identidade e a 
cultura da escola a partir das entrevistas com os sujeitos, possibilitando na segunda 
etapa desse trabalho a discussão da metodologia da História Oral para o campo da 
História da Educação. 

 
1. O LUGAR DE DIAMANTINA: MEMÓRIA E HISTÓRIA 

Diamantina está localizada ao norte de Minas Gerais, a aproximadamente 300 km 
da capital Belo Horizonte. Foi emancipada politicamente pela Lei Provincial nº. 93, de 
06 de marco de 1836. Contudo, o desenvolvimento da cidade iniciou-se com a 
descoberta do ouro na região do Serro Frio no século XVII e com o descobrimento de 
diamantes por volta de 1729. A região do Tijuco, próspera em minérios atraindo vários 
viajantes, mercadores, tropeiros e comerciantes, que se estabeleceram e ajudaram no 
desenvolvimento econômico da cidade. 

Segundo Martins (1996), a localização estratégica da cidade favoreceu a 
consolidação da mesma como o polo tradicional da região do Jequitinhonha. Para o 
memorialista Machado Filho (1980), Diamantina se tornou intelectualizada por ter 
tido suas tradições culturais consolidadas em torno do ouro e do diamante, e, o 
enriquecimento rápido em que a extração de minérios trouxe para região aumentaram 
a necessidade de se instruir os filhos das elites emergentes. 

 

Para Martins (1996), Diamantina recebeu atenções redobradas no que diz respeito 
à vigilância e investimento financeiros do Estado desde a época do Império, 
consolidando-se formalmente como centro regional do Jequitinhonha. Além de polo 
comercial do norte de Minas Gerais, era também procurada pelas as famílias abastadas 
a instrução de seus filhos, uma vez que se tinha a preocupação na formação de uma 
elite.  

FIG. 1 | Mapa de Minas Gerais com a loacalização da cidade de Diamantina 
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Desde o século XVIII a instrução se mostrou relevante para a constituição social 
da cidade. Machado Filho (1980), ao investigar as impressões de Saint-Hilaire sobre a 
Diamantina, evidencia que o amor pela instrução e a educação era uma característica 
contundente na população. Isso porque, ao longo dos séculos, a sociedade 
diamantinense seguiu uma tendência educacional que era associar a ilustração, que 
Saint-Hilaire se refere, com uma educação intelectualizada e elitizada, com a 
contratação de mestres ou ainda com a ida dos filhos das famílias para Coimbra e que 
mesmo depois da independência do Brasil continuou-se com essa prática entre os 
séculos XIX e XX. 

A relevância que Diamantina teve para o processo de desenvolvimento da região 
das Minas Gerais, fez com que a cidade se destacasse podendo ser considerada um 
lugar de memória que cultua uma erudição e instrução inigualável no Jequitinhonha. 
O local em que o munícipio ocupa, devido ao seu passado colonial, pode se configurar 
através da categoria de lugar de memória apontados por Nora (1993), onde a cidade 
permaneceu ao longo dos anos, por meio de sua arquitetura peculiar uma história 
tangida a partir da dicotomia de lembrança versus esquecimento e a necessidade de 
se rememorar o advindo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esses lugares de memórias apontados por Nora (1993) podem ser configurados de 
diferentes maneiras nas mais diversas comunidades históricas, tendo um ponto em 
comum entre todos: a preservação da existência do homem e marca do que um dia 
acontecera. Segundo o autor, a abrupta com o passado, principalmente ligados com as 
sociedades tradicionais e primitivas somada a aceleração do desenvolvimento social, 

FIG. 2 | Rua da Quitanda, região central da cidade 
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causou uma fragmentação da memória podendo esta cair no esquecimento. Nesse 
sentido os lugares de memória se apresentam como materialização da própria 
memória, ou seja, ela localiza-se nos monumentos que remetem-se ao passado. 

Esses lugares em que as memórias são exaltadas mexem de alguma maneira com 
os sentidos, tanto individuais e coletivos de uma comunidade, e, está diretamente 
vinculada com a maneira no qual estamos inseridos nos chamados grupos sociais 
(HALBWACHS, 1968). Ou seja, as memórias individuais são estabelecidas a partir das 
memórias coletivas e históricas, perpassando por denominador comum: o sujeito. E é 
esse mesmo sujeito que a partir das suas reconstruções memorialísticas, no campo da 
coletividade, constrói a sua identidade individual: 

[...] um homem, para evocar seu próprio passado, tem frequentemente 
necessidade de fazer apelo às lembranças dos outros.  Ele se reporta a pontos de 
referência que existem fora dele, e que são fixados pela sociedade.  Mais ainda, o 
funcionamento da memória individual não é possível sem esses instrumentos que 
são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou e que emprestou de seu 
meio. (HALBWACHS, 1996, p. 54) 

A somatória desses dois tipos de memória é fundamental para a constituição e 
consolidação de uma determinada sociedade, podendo interferir nos processos 
históricos vividos em comunidade. Para Halbwachs (1968), as manifestações das 
memórias individuais só decorrem a partir da inserção destas no campo mais amplo 
da coletividade, sendo a memória uma ferramenta da construção historiográfica. 

Por muito tempo, principalmente quando as correntes positivistas da escrita da 
história sobrepunham-se majoritariamente sobre as demais, a memória era 
considerada uma fonte de pesquisa volátil, onde não se podia compreender o passado 
se não fosse a partir das fontes oficiais. Esse pensamento corroborou para colocar em 
evidência apenas a história dos grandes personagens e acontecimentos. 

Para Burke (1992), com o surgimento do movimento224 dos Annales ocorreu uma 
revolução historiográfica, proporcionando a abertura de possibilidades de pesquisas e 
fontes no campo da história. Contudo, segundo o autor, foi apenas na terceira geração, 
tendo como seu percursor Jaques Le Goff, que a memória passa a ser os centros das 
investigações, compreendida como objeto da história e dela devendo se fazer usos em 
beneficio desta. A memória passa a ser conjunto de funções passadas, graças às quais 

                                                   
224 Segundo Peter Burke (1992) movimento dos Annales, torna-se mais apropriado do que Escola dos Annales. 

Para o autor esse termo “escola” é com frequência entendido como um grupo monolítico, com práticas históricas 

uniforme, quantitativa no que tange ao método, determinista em suas concepções, hostil, ou até mesmo, indiferente 

à política e aos eventos. Burke entende que esse estereótipo ignora tanto as divergências individuais entre seus 

membros quanto o desenvolvimento no seu tempo (p.8) 
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o homem pode utilizar impressores ou informações passadas, ou que ele representa 
como passadas (p.423). 

Nesse sentido, a memória se torna uma ferramenta da história, auxiliando na 
reconstrução do passado feita no presente, sendo ela construída a partir da dicotomia 
da lembrança versus esquecimento, como aponta Nora (1993). A perspectiva de que a 
memória se constitui como ferramenta para a história, dando espaço para o que Nora 
(1993) aponta como o fim da história-memória que, segundo o autor, irá resultar numa 
aceleração da história e término da memória, levando a busca de lugares de memórias 
para a preservação daquilo que precisa ser rememorado. Para o autor, o sentimento 
de continuidade se materializa em locais de memórias:  

[...] Se habitássemos ainda nossa memória, não teríamos necessidade de lhe 
consagrar lugares. Não haveria lugares porque não haveria memória transportada 
pela história [...] Desde que haja rastro, distância, mediação, não estamos mais dentro 
da verdadeira memória, mas dentro da história. (NORA, 1993, p. 9). 

São essas categorias de locais de memória e o conceito de história-memória, que 
podemos compreender a relevância de uma cidade e também os ambientes escolares 
como também o próprio estabelecimento de uma instituição, pois as constituições 
desses lugares remetem a um passado e marcam a memória tanto individual e coletiva 
de determinada comunidade, permitindo entender o espaço em que ela ocupa no 
imaginário social e cultural. Nesse sentido, na segunda parte deste trabalho 
apresentaremos a Escola Normal Oficial de Diamantina, reestabelecida em 1951, 
dando origem a Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda (EEPLM), localizada na 
cidade de Diamantina. 

 
2. ESCOLA NORMAL OFICIAL DE DIAMANTINA: TRAJETÓRIAS DE 

LEMBRANÇAS E ESQUECIMENTOS 

Em 12 de setembro de 1928, pelo Decreto 8.820, a ENOD, que deu origem a 
EEPLM, foi oficializada pelo Estado mineiro, em um cenário em que a cidade não 
contava com mais nenhuma instituição pública que formasse professores para o 
ensino primário. Segundo Martins (1996), o fato da cidade receber diversos visitantes 
e tornar-se polo tradicional da região, muitas famílias localizadas próxima a cidade 
enviaram seus filhos e filhas para que pudessem estudar em Diamantina. Para os 
meninos era destinado o Seminário Episcopal, e, para as meninas, o Colégio Nossa 
Senhora das Dores. 

Ainda assim, antes do surgimento da instituição que é nosso objeto de pesquisa em 
1928, encontramos ainda evidencias de uma “primeira” Escola Normal que funcionou 
entre os anos de 1874 a 1896. Souza (2000) aponta que no nordeste de Minas Gerais, 
existiram na cidade diamantinense cinco instituições educativas, dentre essas escolas 
a instituição referida anteriormente. Segundo ele, Diamantina se destaca como um 
centro de referência da instrução pública da região dos Vales do Jequitinhonha e 
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Mucuri, apresentando-se com média acima do normal para a região no que diz respeito 
à alfabetização, tanto na área urbana como rural no século XIX. 

Assim, a supressão da primeira Escola Normal de Diamantina ocorrida em 1896, 
pode ter ocasionado uma crise no que diz respeito ao processo de escolarização e 
formação de professores nessa região, uma vez que essa instituição era uma alternativa 
para as famílias que não tinham condições de custear os estudos no Colégio Nossa 
Senhora das Dores. 

A situação gerada a partir do fechamento dessa instituição movimentou alguns 
grupos da sociedade diamantinense para organização de uma alternativa que 
preenchesse a lacuna deixada pela Escola Normal. Miranda (s/d, p.12) aponta que foi 
o Prof. Leopoldo Luiz de Miranda225 que esteve à frente das discussões, convidando 
alguns amigos para fundar em 12 de outubro de 1913 uma nova Escola Normal que foi 
denominada “Américo Lopes”: 

[...] e que prestou durante muito tempo, serviços à população pobre da região, 
pois o Colégio Nossa Senhora das Dores só aceitava meninas internas, ficando muito 
dispendioso para os pais que tinham família grande. (MIRANDA, [s/d], p. 12) 

A Escola Normal Américo Lopes, funcionou durante quinze anos. Segundo as 
fontes consultadas na imprensa de Diamantina, esta instituição deu origem a Escola 
Normal Oficial de Diamantina e proporcionou a escolarização para mais mil alunos e 
obtenção de cerca de duzentos diplomas de normalistas a estudantes “quase todos de 
famílias pouco abastadas” (DIAMANTINA, 04 jan. 1929, p. 1). 

                                                   
225 Leopoldo Luiz de Miranda nasceu no dia 31 de outubro de 1868, na cidade Senador Mourão, MG. Faleceu em 

10 de novembro de 1947, em Belo Horizonte, MG. Foi escrivão da coletoria e Procurador Geral de Diamantina. 

Casou-se com a filha de Olímpio Mourão, Maria Mercedes Corrêa de Oliveira Mourão, e fundou a Escola Américo 

Lopes e lecionando na mesma instituição. 

FIG. 3| Escola Normal Regional Américo Lopes 
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A instituição que se originou a partir de uma iniciativa particular do Prof. Leopoldo 
Miranda, foi oficializada pelo presidente do Estado de Minas Gerais, Antônio Carlos, 
através do Decreto 8.820, de 12 de outubro de 1928: 

[...] Mencionamos ainda a escola normal “Américo Lopes” que, fundada em 12 de 
outubro de 1913 pelo prof. Leopoldo Miranda, foi equipara em 04 de maior de 1914, 
oficializada em 1928 e supressa em virtude da reforma de 1938. ” (MACHADO 
FILHO, 1980, p.205) 

Segundo Veiga (2000), a oficialização da instituição acompanhou o movimento da 
Escola Nova no Brasil, se iniciou em meados dos anos de 1920, protagonizada pelo 
Secretário do Interior, o jurista Francisco Luís da Silva Campos (p. 51). Esse ato foi 
prestigiado pela sociedade diamantinense ficando claro nos jornais que circulavam 
nesse período na cidade. Segundo o jornal Diamantina de 04 de janeiro de 1929, esta 
foi à oportunidade que há tanto tempo se esperava, para que fosse ocupado o espaço 
deixado pela supressão da primeira Escola Normal de Diamantina no final do século 
XIX:  

Somos devedores ao Presidente Antônio Carlos da realização de mais ardentes 
aspirações do povo diamantinense: a criação da Escola Normal Official de 
Diamantina. Um gesto magnifico do eminente do Chefe do Executivo Mineiro. [...] 
Assignando, nesta cidade, o decreto de creação da escola normal oficial de 
Diamantina, s. exc. Crystallizou na mais bela realidade um dos almos anseios dos 
filhos do velho e glorioso Tijuco, restituindo-nos o instituto de ensino que premências 
financeiras do Estado haviam tirado há vinte e tantos anos, e reatando tradições de 
cultura que jamais sofreremos ver interrompidas no solo diamantinense. 
(DIAMANTINA, 04 jan. 1929, p.01).  

Aa oficialização da instituição em 1928, passa-se a ter maiores investimentos para 
a contratação de professores e a construção de prédio que fosse adequado para a 
formação de normalistas. Conforme noticiado na imprensa local, a instituição teria de 
abarcar um número expressivo de interessados, e o prédio em que estava localizada 
provisoriamente não suportaria tantos alunos: 

[...] o número de candidatos à matricular cresce dia a dia, de tal maneira que os 
salões do edifício em que provisoriamente terá ella de funcionar, vão ser pequenos 
para a frequência que se anuncia. Dissemos em o número passado já haver cerca de 
duzentas moças e rapazes que desejam fazer o curso normal; não é exagero esse 
cálculo.  (DIAMANTINA, 01 mar. 1929, p.1). 

Nesse período, a busca de um prestígio social fazia com que a procura de um 
diploma de normalista fosse predominantemente de gênero feminina, enquanto o 
gênero masculino direcionava-se para os cursos como o de medicina e direito. Assim, 
a instituição educativa na cidade de Diamantina tornou-se uma possibilidade menos 
custosa para as famílias abastadas no que se refere à formação das moças. E, em 14 de 
maio de 1934 através do Decreto n.º 11.334, a instituição foi elevada ao 2º grau 
ampliando sua atuação na escolarização. 

Da mesma maneira que Nora (1993) aponta que os lugares de memória são 
constituídos para a preservação da existência do homem e a manutenção da história e 
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da memória das comunidades, a construção do prédio destinado a receber a Escola 
Normal Oficial de Diamantina, que foi incumbido ao Engenheiro Arthur Seixas, 
auxiliado pelo desenhista Sr. Werneck Machado, pode ser interpretado nessa mesma 
concepção, uma vez que sua construção foi feita em um lugar de destaque da cidade 
com a intenção de rememorar o ato do Prof. Leopoldo Miranda como também do 
presidente do Estado Antonio Carlos. 

O projeto elaborado por Seixas e Machado foi construído no espaço do antigo 
quartel do 3º. Batalhão respeitando as tradições e “linhas architectonicas das 
construcções coloniaes desta cidade” (DIAMANTINA, 01 mar. 1929b), o que 
demonstra a preocupação em manter uma ligação com o passado minerador que 
deram origem as heranças culturais e sociais diamantinenses: [...] um magnífico 
edifício de dois andares, com quarenta e cinco metros de frente, em que as linhas 
características de nossas casas, - onde o austero das portas ferradas se une ao 
gracioso das sacadas de rendados de ferro, - se combinam em um todo harmonioso 
e belho, verdadeira obra prima do estylo que se poderá talvez denominar 
tijucano.[...] (Ibidem.) 

A necessidade de se manter as tradições e a cultura presentes até na arquitetura 
Escola Normal Oficial de Diamantina, foram relevantes para a construção da 
identidade da própria instituição, ou seja, com o passar dos anos, apesar de todas as 
denominações que já foram dadas a ela na qual mostraremos posteriormente, ela se 
consolidou como Escola Normal, permanecendo assim até os dias atuais. 

FIG. 4| Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda 
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Após dez anos de funcionamento a instituição educativa que foi instaurada em 
Diamantina sofre uma interrupção. Em 15 de janeiro de 1938, em consonância com as 
ações políticas do presidente Getúlio Vargas, o governador de Minas Gerais, Benedito 
Valares, assina o Decreto n. 63 determinando que as escolas das cidades de 
Diamantina, Montes Claros, Curvelo, Campanha, Uberaba e Itabira fossem 
suprimidas; e ainda os internatos Ginasiais de Barbacena e Uberlândia. Nesse mesmo 
momento é assinado o Decreto n. 65 que suprime o ensino no Ginásio de Pará de 
Minas: 

O governador Valadares suspendeu as atividades na Escola Normal Oficial de 
Diamantina, alegando que esta estava tendo duplicidade de funções. Isto porque o 
primeiro Grupo Escolar da Cidade de Diamantina, que foi criado pelo Decreto nº 2091, 
em 20 de setembro de 1907, por ato do Governador João Pinheiro da Silva, passando, 
em 1926, a uma nova denominação: Grupo Escolar Matta Machado (GEMM), muda-
se para o mesmo endereço onde funcionava a referida escola. O GEMM foi mantido, 
por certo, por ocupar maior relevância ao papel de instituição formadora da civilidade 
e de nacionalismo para a sociedade diamantinense. 

Outro fator importante que pode ter contribuído para a supressão da escola, foi à 
atuação por mais de setenta anos do Colégio Nossa Senhora das Dores, responsável 
pela formação de órfãs e jovens normalistas através de sua matriz religiosa católica, e, 
desde 1866, oferecia múltiplos espaços de formação e interdição tanto para a sociedade 
Diamantinense como também para a região (MARTINS, 1993). 

Do mesmo modo, a revolução de 1930 seguida da Era Vargas (1930-1945) foi um 
período que marcou diversas transformações para a massa da população pobre e 
trabalhadora. A República Nova, assim denominada esse novo momento, tinha o 
objetivo romper com a política ligada às oligarquias e os setores agrários da sociedade. 
Segundo Pandolfi (2003), a Primeira República surgiu sem que houvesse participação 
popular e seria uma continuidade do Antigo Regime, só que com discurso republicano. 
É nesses fatos históricos que conseguimos perceber claramente a necessidade de 
legitimação do governo assim como de suas ações. Suprir ou interromper uma 
instituição de ensino aponta quais os caminhos que a política tanto educacional como 
econômica estavam sendo direcionadas e que o passado deveria ser esquecido, uma 
vez, durante a década de 1930, a educação era destinada a formação de homens 
trabalhadores, para contribuírem para o processo de industrialização.  

Ao extinguir a Escola Normal Oficial de Diamantina, que está situada em um 
edifício bastante característico que nos remete ao passado colonial da cidade, assim 
como sua oficialização em 1928 estava ligada a um ato de um governo anterior, seria 
necessário afastar essa memória historicamente construída projetando-a para um 
futuro que fosse coerente com o projeto de governo do Estado de Vargas. 

Assim como o fechamento da instituição foi o ato político ideológico, a reabertura 
em 1951, pelo governador do Estado de Minas Gerais, Juscelino Kubistchek, seguiu a 
mesma linha. Visto que, JK nasceu em Diamantina, e, de alguma maneira queria 
beneficia-la através de seu governo, resgatando seu passado para o fortalecimento 
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como cidade polo da região do Jequitinhonha, em 26 de dezembro do referido ano, 
através da Lei n.º 840, foi reaberta da ENOD, respeitando sua nomenclatura de 
quando tinha sido suprimida, sendo novamente uma instituição educativa pública 
estadual de 1º e 2º graus: 

A solenidade de abertura da instituição aconteceu no dia seis de maio de 1952 e 
contou com a presença de diversas personalidades ilustres. Essa cerimônia oficial nos 
dá uma dimensão da representatividade que a escola constituiu durantes os anos 
perante a sociedade no qual ela estava inserida: 

[...] com a presença ilustre Governador do Estado Dr. Juscelino Kubitschek; o Sr. 
Governador do território do Acre Dr. João Kubitschek de Figueiredo; Dr. Odilon 
Behrens, secretário da Educação; Dr. Joubert Guerra, presidente do Tribunal de 
Contas do Estado; Dr. Celso Murta, diretor do Departamento de Estradas de 
Rodagem; Dr. Oswaldo Penido, oficial de Gabinete do Ministério da Justiça; Major 
Afonso Heliodoro, assistente Militar do Governador do Estado; o arcebispo D. 
Serafim G. Jardim; Dr. Moacyr Pimenta Brant, Juiz de Direito da Comarca; Dr. 
Lomelino Ramos Couto, prefeito; Sr. Anselmo Barreto; Inspetor Técnico do Ensino, 
o Sr. Diretor, professores e alunos do estabelecimento, realizou-se a reinstalação 
solene da Escola Normal Oficial. (CONGREGAÇÃO, 06 maio. 1952, p.5) 

O lugar e o espaço em que a escola se encontrava já indicava que esta tinha uma 
posição central no que se referia a uma memória da instrução e escolarização do 
município e da região que foram se consolidando entre os séculos XVIII e XIX: 

Em seguida, no salão nobre, realizou-se a sessão solene, no auditório, professor 
Dr. Antônio Felício da Silva, a aluna Maria Clotilde Miranda Pereira e o diretor José 
Leite Vidigal, os quais, agradecendo o melhoramento, salientaram o impulso que 
aquele grande benefício do Governador Juscelino Kubitschek trará para a vida 
cultural de Diamantina.Seguiu-se com a palavra o Secretário da Educação Odilon 
Behrens, que se congratulou com Diamantina, pela instalação da nova Escola 
Normal Oficial.Após historiar as tradições educativas do grande centro do norte 
mineiro, em nome do Governador declarou instalado o estabelecimento. 
(CONGREGAÇÃO, 06 maio. 1952, p.6) 

Durante dezessete anos, a Escola Normal Oficial de Diamantina funcionou com a 
ajuda de professores e funcionários, formando principalmente professoras para o 
ensino primário, fortalecendo a sua identidade no imaginário social como Escola 
Normal. Contudo em 12 de setembro de 1968, o governador do Estado Israel Pinheiro 
da Silva sancionou a Lei n.º 4.941, que modificou a nomenclatura das instituições de 
ensino mineiras, passando-a para Colégio Estadual de Diamantina. 

Entretanto, um movimento vindo da família do Prof. Leopoldo Miranda, 
personagem que tem ligação direta com a origem da Escola Normal Oficial de 
Diamantina, por ocasião do centenário do seu nascimento, contestava que o Colégio 
Estadual de Diamantina deveria ser nomeado Colégio Estadual Professor Leopoldo 
Miranda. Essa reinvindicação está ligada diretamente com o legado e a existência que 
esse personagem tem com a memória da instituição, ou seja, uma vez que se tem a 
necessidade de lembrar-se de uma memória que está se esfacelando (Nora, 1993), 
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regata-se, a partir dos lugares, a lembrança daquilo que um dia ficou no esquecimento: 
[...] Por ocasião do centenário do nascimento de Leopoldo Miranda, o povo 
diamantinense fez uma representação à Assembleia Legislativa, que mudou o nome 
do estabelecimento para Colégio Estadual Prof. Leopoldo Miranda, em homenagem 
a seu fundador. (MIRANDA, [s/d], p. 12) 

A construção idealizada de uma memória por parte da família de Leopoldo 
Miranda se consolidou em um espaço privilegiado, localizado no centro da cidade, e, 
que não apenas leva o nome do professor, mas também carregada significado sobre a 
suas ações, quando inaugurou uma escola na cidade. Ao fazermos a ligação entre uma 
escola e um personagem, a memória desse último materializasse em um edifício sendo 
quase impossível de se esquecer ou notar a sua presença.  

A concretude do ato de reconhecimento da pessoa de Leopoldo Miranda da à 
legitimidade para a sua existência e suas contribuições para o processo de 
escolarização de Diamantina e região, não correndo mais o risco de ficar esquecida, 
ou, ainda, não ser mais lembrada. Sendo assim, em 06 de maio de 1969 o governador 
de Minas Gerais, Magalhães Pinto, sanciona a Lei n.º 5171 que denomina a instituição 
como Colégio Estadual Professor Leopoldo Miranda. 

O Colégio Estadual Professor Leopoldo Miranda, funcionou assim durante cinco 
anos, quando, em 08 de maio de 1974, o governador Rondon Pacheco publicou o 
Decreto nº 16.244 que dispõe sobre a denominação e tipologia das unidades de ensino 
[...] no Sistema Público Estadual de 1º e 2º graus de Minas Gerais (DECRETO nº. 
16.244, 06 de maio de 1974). De tal modo, essa instituição passou por mais uma nova 
denominação de Colégio Estadual Professor Leopoldo Miranda para Escola Estadual 
Professor Leopoldo Miranda, nome que permanece até presente momento. 

3. A ESCOLA NORMAL A PARTIR DA PERSPECTIVA DOS SUJEITOS: 
POSSIBILIDADES DE INVESTIGAÇÃO 

Para a comprovação da nossa hipótese, em uma pesquisa que se constitui no 
campo da história da educação, a utilização da história oral, baseada nos pressupostos 
das memórias e o tratamento das narrativas dos entrevistados, possibilitam a 
composição de um cenário da educação, onde apresentam o momento vivido de 
determinada comunidade histórica, podendo refletir ideias, práticas, modos sentir e 
pensar de professores, alunos, etc. Acreditamos na potencialidade da utilização dessa 
metodologia como centro das investigações uma vez que as entrevistas com os sujeitos 
envolvidos com o nosso objeto aproximam-se das experiências vivenciadas no campo 
coletivo ajudando-nos a compreender o imaginário social de que a EEPLM permanece 
como Escola Normal, sendo que esta não mais atua como formação de professores 
desde da promulgação da Lei 4.420 de 1971 que promoveu Diretrizes e Bases para a 
educação brasileira. 

Para darmos continuidade a essa pesquisa de mestrado, faremos alguns 
apontamentos que consideramos importantes para qualquer pesquisa na área da 
História da Educação em que há a necessidade do envolvimento dos sujeitos que 
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tiveram contato direto ou indireto com o objeto. Compreendemos que a história e a 
memória caminharam lado a lado, a fim de se sobrepor uma na outra em determinados 
trechos da história dessa comunidade, para exemplificar esse nosso argumento 
utilizamos das análises que fizemos a partir das  leituras das Atas da Congregação dos 
Professores da Escola Normal Oficial de Diamantina, onde pudemos perceber que 
estes estão diretamente ligados ao rumo da própria instituição, dando relevância e 
fazendo-a a tomar espaço no âmbito sociocultural diamantinense, ou seja, a educação 
nesse contexto se concretiza e se faz a partir de um grupo de professores que tem 
proposito efetivarem as atividades da escola, demonstrando a partir das atas uma 
preocupação com as atividades, os rumos e a qualidade do ensino. 

Sendo assim, atribuímos a Nova História Cultural abertura de possibilidades para 
as pesquisas desenvolvidas no campo da história, dado espaço para novas práticas, 
incluindo a história oral como metodologia de pesquisa. Segundo Thompson (1992), 
esse modo de investigação dá a pesquisa um significado singular, acreditando que as 
fontes orais poderiam preencher lacunas nas quais os documentos não conseguiriam, 
dando uma nova dimensão da construção historiográfica aproximando os sujeitos 
anônimos da dita grande história da vertente positivista (p.137). As entrevistas 
concedidas pelos narradores, não constituem por si só os fatos, assim como os 
documentos, porém ambas as fontes, principalmente a oral, abrem os horizontes para 
observação dos vestígios e/ou indícios deixados pelas lembranças e esquecimentos que 
perpassam pelo campo da memória. 

Apesar do autor considerar a história oral “mais verdadeira” comparada a outros 
modelos historiográficos, acreditamos que a determinação da cientificidade de uma 
pesquisa histórica, seja qual for o campo de investigação, está diretamente relacionada 
ao método e a metodologia que o pesquisador opta para desenvolver seu trabalho. 
Assim, reafirmamos aqui a nossa argumentação de que a história oral é uma 
possibilidade de reconstruir o passado através das narrativas dos fatos vivenciados 
pelos indivíduos, tendo sua narrativa pautada nas memória tanto individuais e 
coletivas, que constituem a identidade do sujeito e a história de uma determinada 
comunidade. 

Igualmente, é a partir dessa compreensão que podemos identificar a relevância da 
ENOD para a escolarização da região do Jequitinhonha, utilizando-se assim de 
narrativas dos sujeitos que cruzaram com o nosso objeto de estudo, podendo localizar 
na memória e dar a instituição a dimensão do lugar que ela ocupa. Isso porque, só 
poderíamos entender esse processo a partir das experiências vividas do narrador, pois 
é nele que as memórias se consolidam e florescem através de seu depoimento: 

A experiência que passa de pessoa para pessoa é a fonte que recorrem todos os 
narradores. E, entre as narrativas e escritas, as melhores são as que menos se 
distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores e anônimos. 
(BENJAMIM, 1994, p. 198). 

Essas fundamentações sobre a experiência vivida do narrador, podem ser 
equiparadas com o que Halbwachs apresenta sobre as memórias de determinado 
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grupo social, ou seja, as memórias individuais passarão necessariamente pelas 
memórias/experiências coletivas, sendo a narrativa o produto da mescla dessas.  

 Assim, sendo a lembrança uma reconstrução do passado feita no presente, seus 
significados sociais podem mudar na medida em que o sujeito narrador de depara com 
outra realidade (HALBWACHS, 1968), ou seja, os grupos sociais e as experiências com 
estes poderão interferir na interpretação do passado feita pelo indivíduo, 
demonstrando que a memória vivida estabelece uma inter-relação com o passado e o 
tempo presente do entrevistado. 

Tomando nosso objeto como exemplo, a mudança de nomenclatura do Colégio 
Estadual de Diamantina para Professor Leopoldo Miranda, acreditamos que tenha 
sido uma tentativa de se instaurar uma “nova” memória, tanto social como coletiva. 
Uma vez que a necessidade de se manter vivo o nome da pessoa que fundou a 
instituição que deu origem ao colégio, estava ficando no esquecimento, havendo a 
necessidade de se instaurar um lugar onde essa memória fosse preservada e não mais 
pudesse ocorrer o risco do ostracismo da pessoa de Leopoldo Miranda. 

Na pesquisa no campo da história da educação, a história oral, baseada nos 
pressupostos das memórias e o tratamento das narrativas dos entrevistados, 
possibilitam a composição de um cenário da educação, onde apresentam o momento 
vivido de determinada comunidade histórica, podendo refletir ideias, práticas, modos 
sentir e pensar de professores, alunos, etc. Isso porque, as falas desses sujeitos 
envolvidos aproximam-se das experiências vividas no campo coletivo podendo 
representar um sentimento/memória comum.  

Desse modo, transitar pelos campos da memória e da história, deve-se atentar aos 
percalços que esse campo de pesquisa proporciona, pois ao mesmo tempo em que 
oportunizam uma narrativa histórica aproximado do passado vivido pelos próprios 
sujeitos, às lembranças relatadas são acompanhadas de sentimentos podem ocasionar 
o esquecimento de fatos que causam dor e/ou sofrimento para o entrevistado.  
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho apresentamos análises preliminares das descobertas feitas através 
do levantamento de fontes da própria instituição como também o cruzamento destas 
com jornais e documentos oficiais do Estado de Minas Gerais. A intenção para a 
finalização dessa pesquisa mestrado que está vinculada ao Programa de Mestrado da 
Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de Uberlândia, é a utilização 
das fontes orais para se compreender qual o lugar em que a ENOD ocupou entre os 
períodos de 1951 a 1971 contribuindo para o processo de escolarização e formação de 
professores para o ensino primário na região do Jequitinhonha articulando as 
discussões com as entrevistas a serem realizadas com os sujeitos envolvidos com a 
instituição. 

Importante ressaltar que compreendemos, antes de tudo, que a própria cidade em 
que a escola está situada, se configura como um lugar de memória e seu passado 
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constituiu como fator importante para o desenvolvimento de Diamantina como polo 
tradicional e cultural, atraindo as famílias em busca de instrução e educação dos seus 
filhos e filhas a partir do século XVIII. 

Nesse trabalho, foi possível identificar a origem e desenvolvimento da cidade e 
compreender melhor o seu passado, buscando o entendimento da importância da 
extração do ouro e do diamante para o município. Na primeira etapa, o levantamento 
bibliográfico não só apenas no que tange a comunidade acadêmica, mas também 
memorialistas que vivenciaram e descreveram o passado da cidade, nos 
proporcionaram a construção histórica, nos mostrando as ligações entre a necessidade 
de instrução e educação que a sociedade diamantinense almejava e a própria origem 
da ENOD e consequentemente da EEPLM. 

Concomitante, a busca dialogada de fontes trouxe a possibilidade de analisarmos 
o surgimento (1913), a oficialização (1928), a supressão (1938) e a reabertura da escola 
(1951), como também as mudanças de nomenclatura da instituição, que foram 
importantes para o entendimento do cenário político e social daqueles momentos. 
Ainda assim, atribuímos a importância das fontes os indícios e vestígios deixados por 
elas, viabilizando a utilização dos depoimentos para a composição final do nosso 
trabalho, demonstrando que a história e a memória podem caminhar juntas, sendo a 
memória ferramenta da história. 
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RESUMO   
Este trabalho tem por intuito evidenciar alguns dos “modos de existir” dos 

professores primários paranaenses em meados do século XIX, para tanto, faz-se a 
análise sobre a organização estrutural do corpo de professores primários, destacando 
as formas de vínculo com o governo e a relação destas com as movimentações do 
professorado. Uma vez que, entende-se que estar numa condição determinada - de 
professor vitalício, efetivo, contratado, interino -, auxiliou na construção de uma 
carreira docente, sendo esta um espaço de aprimoramentos de saberes e validação de 
experiências. No auxílio na análise das fontes recorre-se a pesquisadores da área que 
estudam a temática, bem como a autores que apresentam conceitos mais específicos 
em seus estudos historiográficos.  
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NOMEAÇÕES, TÍTULOS E MOVIMENTAÇÕES: OS “MODOS DE EXISTIR” DOS 
PROFESSORES PRIMÁRIOS DA PROVÍNCIA PARANAENSE 

Propagada entre as províncias, a organização do ensino primário tornou-se tema 
central nos debates sobre a instrução pública e, atrelado a este, definições quanto aos 
modos de transmissão do ensino às crianças relacionado à formação e práticas 
docentes ganharam destaque no cenário educacional.  E com uma nova configuração 
regional difundida no Paraná pelos seus presidentes, após sua emancipação política 
da província de São Paulo, em 1853, uma das providências, segundo eles, referia-se à 
estruturação e organização do ensino primário, tendo em comum a esse objetivo, a 
normatização da profissão docente para esse grau de ensino. Diante disso, debates em 
torno da regulação, organização e definição sobre a formação e seleção de professores 
primários, entraram em pauta.  

Em meio às deliberações legais, diversas foram as formas de nomeação e titulação 
dos professores primários paranaenses na segunda metade do século XIX, muitas 
foram as tentativas de regular e organizar o professorado primário, desta forma, 
muitas foram as modificações em relação aos critérios de seleção do corpo docente, às 
definições de seus direitos e deveres, e aos seus “modos de existir”. Diante dessas 
alterações, este trabalho tem por intuito evidenciar os “modos de existir” dos 
professores primários paranaenses, ou seja, a condição de professor de primeiras 
letras paranaenses em meados do século XIX, para tanto, faz-se a análise sobre a 
organização estrutural do corpo do professorado primário – quais as formas de vínculo 
com o governo e a relação destas com as movimentações do professorado. 

Salienta-se que este foi um período em que a instrução pública esteve em processo 
de estruturação organizacional com a definição do melhor método de ensino a ser 
adotado, delimitação dos conteúdos a serem ensinados, constituição da materialidade 
escolar e adequação dos espaços em que o ensino seria ministrado; neste cenário, 
reformas e elaboração de uma legislação com vistas a promover e regular o ensino 
permearam todas as províncias do Império brasileiro segundo a historiografia 
educacional (INACIO et all, 2006; GONDRA; SCHUELER, 2008; GREIVE, 2012). Na 
província paranaense, na segunda metade do século XIX, discussões quanto a estas 
tentativas de organização são encontradas nos relatórios dos gestores provinciais e dos 
sujeitos envolvidos com a instrução - inspetores de ensino e professores. Estes 
apresentavam posicionamentos quanto ao estado da instrução, indicavam possíveis 
causas quando o tema recaia na precariedade do ensino e sugeriam reparações e/ou 
alterações com o intuito de melhoramento. Faz–se junto aos relatórios de professores, 
inspetores de ensino e presidentes, o cotejamento e análise com outras fontes como 
cartas de professores, ofícios de inspetores de ensino e a legislação educacional 
paranaense, que estão disponíveis no acervo do Arquivo Público do Paraná. 

Neste contexto de organização, têm-se dois grupos de professores em exercício: os 
professores definitivos divididos entre professores vitalícios (professores públicos 
que tiveram provimento definitivo nas cadeiras para as quais foram nomeados) e 
professores efetivos (professores públicos nomeados, a partir de 1865, que poderiam, 
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depois de cinco anos de efetivo exercício, solicitar o provimento vitalício); e os 
professores “provisórios”, grupo composto pelos professores contratados 
(professores particulares contratados em localidades em que não havia professor 
público habilitado ou número suficiente de crianças em idade escolar para a criação 
de uma escola) e por professores interinos (professores que permaneciam durante seis 
meses ou um ano nesta condição para provarem-se habilitados no ofício, nomeados 
ainda com o intuito de substituir os professores em suas licenças ou quando não havia 
professor na localidade).  

O período em estudo se caracterizou ainda pelo entendimento de que o êxito da 
condição da instrução estava atrelado ao bom exercício do professor frente a sua 
escola, na qual a responsabilidade sobre a precariedade ou o progresso da instrução 
era concernente ao trabalho desses professores. Esta perspectiva pautava-se no que 
podemos definir como a representação (CHARTIER, 2002) que se tinha em torno da 
figura do professor: afora o magistério ser compreendido como uma missão 
vocacional, ser professor significava ser a figura de referência para os seus alunos, um 
modelo exemplar a ser seguido, como bem explicita o inspetor de distrito de Castro em 
relatório enviado ao Inspetor Geral - “É na infância que se desperta o interesse pelo 
aperfeiçoamento moral e material da instrução. O professor será seu exemplo 
preceptor de conduta. O professor é o modelo da futura geração, o ponto de partida 
das nobres gerações” (s/a. 1871, p.66, grifos meus)226.  Diante disso, podemos apontar 
que a imagem do professor tinha por representação um “sujeito completo” modelar 
aos alunos e ainda tinha por missão alcançar os fins estipulados para a instrução 
pública, previstos pelos gestores provinciais. 

Pode-se afirmar que, diante da configuração delineada para que os professores 
pudessem adentrar e se manter no ofício, esta se caracterizava, indiretamente, como 
uma construção da carreira docente. Além disso, uma vez nomeado, o professor 
passava a ter um título de acordo com um desses vínculos estipulados, e isso pode ser 
compreendido como uma condição específica em que se encontrava o professor – pois 
eram modos de se ver e ser visto no exercício do ofício, e estar em cada uma dessas 
condições configurou-se como períodos de aperfeiçoamento e/ou de legitimação de 
conhecimentos adquiridos durante o exercício do oficio. 

                                                   
226 No relatório consta somente a indicação de que o relator é o inspetor de distrito de Castro, sem identificação 

do nome, no entanto, no cotejamento com outras fontes supõe-se que se trata do inspetor Conrado Erichsen. 
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PROFESSORES EM MOVIMENTO: “ESTES TÍTULOS SÃO O RECONHECIMENTO 
DA ASSIDUIDADE, MORALIDADE, IMPARCIALIDADE E DEDICAÇÃO AO ENSINO, 
DOS QUE POR LONGA EXPERIÊNCIA, SE MOSTRAM REALMENTE APTOS AO 
MAGISTÉRIO”227. 

Ao receber a nomeação como professor público, passava-se da condição de 
aspirante ao oficio do magistério para a de funcionário do Estado e, segundo António 
Nóvoa (1992), funcionários de um tipo particular, uma vez que seu exercício estava 
imbuído de uma profunda “intencionalidade política, devido aos projectos e 
finalidades sociais de que são portadores” (NÓVOA, 1992, p. 19). E, enquanto 
funcionário público deveria prezar por sua imagem, “ser respeitado e tomado como 
exemplo pelos seus alunos e pela família deles” (SILVA; CATANI, 2011, p.204). No 
caso da província do Paraná e para os seus respectivos gestores havia de se construir e 
manter em desenvolvimento uma sociedade civilizada e educada e, segundo os 
discursos proferidos por eles, a instrução serviria para educar e civilizar a população, 
tendo o professor como articulador dessa causa, portanto, este seria um representante 
do estado, e como representante do estado tinha uma postura a seguir. 

Ancorando-se na definição dada por Roger Chartier (1991, 2002) ao conceito de 
representação, compreende-se que no caso dos professores primários, a 
representação que paira sobre eles pode ser considerada como uma ação de 
imaginação, pois embora não esteja pautada em signos visíveis, decorre de uma 
realidade construída a partir dos discursos. A própria representação do que venha a 
ser um professor é uma imagem construída a partir de um discurso que tem por pano 
de fundo uma sociedade idealizada, na qual cada grupo tem um papel a cumprir. 
Todavia, esta figura que se projeta de um professor, também pode ser associada como 
a relação de uma imagem presente de um objeto ausente, quando o docente se torna 
um agente do estado em prol da educação, ou seja, este se torna um braço do estado, 
portanto seu representante, no espaço social. 

A partir da evidência de que os professores primários se formavam na prática do 
ofício, respaldados pela perspectiva do ver fazer e aprender fazendo, em que 
experiência docente aliada a apresentação de uma boa conduta moral, entrelaçada pela 
representação sobre a figura do professor, formaram a base do ofício de instruir, neste 
momento, na província paranaense, faz-se uma aproximação com as discussões de 
Maurice Tardif (2012) sobre os saberes docentes. Deste modo, neste trabalho, 
compreende-se como experiência docente o que o autor define como saberes 
experienciais dos professores – o saber produzido e adquirido no fazer cotidiano, os 
quais se constituem como “saberes práticos que formam um conjunto de 
representações a partir dos quais os professores interpretam, compreendem e 
orientam sua profissão, sua prática cotidiana e todas as suas dimensões” (TARDIF, 
2012, p. 49). 

                                                   
227 Relatório do presidente André Augusto de Pádua Fleury de 21/03/1865 
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Aqueles que almejavam o cargo de professor público primário no Paraná 
precisariam atender quatro requisitos – ser brasileiro, ter idade igual e/ou 
superior a 18 anos, apresentar-se habilitado nas matérias do ensino e 
possuir boa moralidade. Durante os anos de 1856 e 1865, com base na legislação 
educacional, os professores em exercício eram divididos em três categorias – 
professores vitalícios, professores contratados e professores interinos, após o ano de 
1865, a essas fora acrescido a de professor efetivo. Dentre as mudanças ocorridas, no 
decorrer do período estudado, quanto às exigências para adentrar a cada uma dessas 
condições, foram identificados três modos para receber o título vinculado à categoria 
em que seriam inseridos os mestres de primeiras letras: passar por exames, submeter-
se a concurso, apresentar documentos comprobatórios próprios aos quatro requisitos 
citados anteriormente. Todavia, ao aproximar mais o olhar para as definições dos 
critérios e das exigências para cada condição em que se encontrava o professor, 
observa-se que, entremeando essas tentativas de organização do professorado público, 
estava a valorização e reconhecimento da experiência no ofício apresentada pelo 
docente (FRANÇA, 2014).   

Professores vitalícios e efetivos passavam por concurso para receberem a 
nomeação, portanto deveriam se inscrever para exame perante a banca para 
comprovarem seus saberes quanto as matérias do ensino e sobre como ensiná-las, 
além de apresentarem documentos que atestassem sobre sua idade e boa conduta. Já 
aos professores contratados bastava a entrega dos documentos comprobatórios 
referentes aos requisitos, sem o exame prático e teórico. Quanto aos professores 
interinos, alguns receberam a nomeação após passarem por concurso, enquanto 
outros foram titulados apenas com a verificação das informações dadas.    

 Em 1856, junto à Lei orçamentária n. 12 de 30/04 referente aos artigos atinentes 
à instrução pública, os quais foram complementados no regulamento publicado no ano 
seguinte, foi instituído o benefício do provimento vitalício a todos os professores que 
passassem por concurso e se mostrassem habilitados nas matérias do ensino. Ainda 
nesta lei, sob o título de Disposições Permanentes, foram publicados quatro artigos 
que orientavam sobre a forma como os professores ocupariam uma cadeira vaga, quais 
as condição de habilitação do professorado, além de indicar um tipo de formação de 
futuros mestres: os professores em exercício e os candidatos ao cargo deveriam estar 
habilitados de acordo com a Lei n. 34 de 1846 (da província de São Paulo); professores 
já providos no cargo que não comprovassem suas habilidades em exames seriam 
aposentados pelo governo; permitia-se a contratação de professores particulares em 
localidades em que houvesse cadeiras vagas para ensinar os alunos pobres em troca de 
uma pequena gratificação; criavam-se ainda as classes normais para formação de 
futuros professores. 

Já o regulamento publicado em 1857, em relação a “movimentação de 
professores”, além de complementar e ratificar os artigos da Lei n. 12 sobre os 
professores vitalícios e contratados, definiu ainda sobre o cargo de professor interino. 
Desta forma, professores interinos seriam os candidatos aprovados em concurso, 
graduados nas academias nacionais ou estrangeiras (com título reconhecido), os quais 
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depois de um ano em exercício passariam novamente por exames para, se habilitados, 
conseguirem a titulação vitalícia.   

O professor vitalício era aquele que pela exigência do cargo recebia junto a 
nomeação a responsabilidade de ser um “bom professor”, pois o fato de ter concorrido 
aos exames de aptidão o habilitava e exigia que assim fosse. Outro ponto ainda a se 
acrescentar é de que, assumir o cargo de professor exigia e o qualificava como um 
sujeito possuidor de boa moral e capaz de ensinar, tornando-o um exemplo a ser 
seguido pelos alunos, mas essa “qualificação” não era garantia de regalias ou benefícios 
em tudo o que influía na condição do ser professor. Como parte das agruras do ofício 
estavam a comprovação de exercício efetivo por parte do professor na forma do envio 
dos mapas escolares a cada três meses para que pudesse receber seu devido 
vencimento, pagos atrasados muitas vezes; o pagamento de multas quando a 
frequência dos alunos em sua escola diminuía ou não havia alunos preparados para os 
exames finais. Fatores que contribuíam para uma desqualificação do cargo e função 
dos professores segundo os gestores provinciais, contudo, não foi identificada uma 
diminuição no número de candidatos ao professorado ao longo do período e 
professores não desistiram de integrar essa classe, exemplo disso são as 
movimentações entre as categorias aqui apresentadas.  

Aqui pode-se chamar a atenção de que junto a representação de um “bom 
professor”, ser professor também significava ocupar um lugar dúbio, “com um pé em 
cada lugar”. Sobre essa dubiedade que constitui a imagem do professor, Paula 
Vicentini & Rosário Lugli (2009), em suas discussões sobre a história da profissão 
docente brasileira e suas representações, apresentam uma importante chave de leitura 
sobre a posição dos professores em compartilhar dessas imagens produzidas por 
outros grupos sobre sua categoria. Segundo as autoras, os professores se veem 
divididos entre a recompensa simbólica e a recompensa financeira do ofício. Por 
recompensa simbólica as autoras entendem como “o reconhecimento da importância 
de seu trabalho (do professor) abnegado pela educação do povo brasileiro, presente 
num discurso que lhe atribui um caráter sacerdotal” e mais, um “oficio marcado pelo 
sacrifício, pelo enfrentamento dos obstáculos inerentes a tarefa de ensinar” 
(VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 163). Atrelada a esta, está a recompensa financeira, 
que seria o reconhecimento do seu trabalho refletido no valor dos seus vencimentos. 
Desta forma, ao mesmo tempo em que os professores demandam melhores salários, 
se satisfazem com um reconhecimento no nível simbólico de sua importância, “cuja 
principal recompensa não provém da remuneração, mas sim da possibilidade de 
promover o aprendizado dos alunos” (VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 163).  

Nesse sentido, as autoras auxiliam com a perspectiva de enaltecimento sobre o 
ofício do magistério, a qual, abordando o caso paranaense, pode-se atribuir não 
somente aos discursos dos professores, como também ao dos gestores provinciais, 
inspetores de ensino, pais de alunos. O enaltecimento recai também na grande 
importância desta missão, e é a partir desta representação e consequente 
apropriação que os professores pautam sua conduta, seu exercício do ofício e suas 
reivindicações, e que os gestores e inspetores delineiam a organização do 
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professorado. Atrelada a isso, a imagem idealizada de professor que se tenta propagar 
é e está no reconhecimento do valor simbólico do oficio. Ou seja, reconhece-se que o 
professor é alguém conceituado por todas as exigências que envolvem seu 
recrutamento, e, portanto, é alguém capaz e autorizado para ensinar a outrem. De 
mesmo modo, a importância da missão está atrelada aos resultados que se procuram 
obter com ela, numa perspectiva do vir a ser, com isso o professor também é 
reconhecido como aquele que atinge os objetivos. Sendo assim, ao mesmo tempo em 
que os professores aceitam esta recompensa, esta também é usada pelos gestores e 
inspetores como estratégia (CERTEAU, 2012) de conformação sobre o professorado. 

A partir de 1865, os professores aprovados em concurso precisariam permanecer 
cinco anos em exercício e prestar “bons serviços” para ter direito ao título vitalício. A 
Lei n. 120 de 06 de junho daquele ano, veio a determinar que professores nomeados a 
partir da sua publicação seriam definitivos efetivos por um período de cinco anos, 
nos quais estavam sujeitos a serem demitidos caso não se mostrassem habilitados ou 
aptos para o ensino. Depois desse tirocínio, tendo apresentando um número 
determinado de alunos para exame final e boa conduta, submeter-se-iam a exames 
novamente, obtendo a aprovação passariam a categoria de professor definitivo 
vitalício, vínculo que só perderiam por uma causa muito grave.     

Havia entre os gestores provinciais e inspetores de ensino constantes debates 
sobre as categorias em que estavam os professores, principalmente sobre o vínculo 
vitalício. Circulavam críticas quanto às garantias que beneficiavam os professores 
vitalícios devido ao tipo de trabalho desenvolvido depois da obtenção do título. 
Segundo o presidente Pádua Fleury, os exames porque passavam os professores não 
os qualificava como merecedores do mesmo.  

Quantas vezes os que tem exibido as melhores aptidões tornam-se na prática ou 
por negligência ou por falta de imparcialidade ou por outras causas 
supervenientes indignos do lugar que ocupam (FLEURY, 1865, p. 15). 

Diante da determinação presente na Lei n.120 e das palavras do presidente Pádua 
Fleury, pode-se assinalar que se tinha a pretensão de que os saberes adquiridos pelos 
professores durante os cinco anos de exercício se configurassem como uma habilitação 
em exercício, a qual servia como base de sua prática e prova de competência (TARDIF, 
2012) para o ensino com direito ao título vitalício.   

Configurava-se de mesmo modo uma habilitação e exercício, estar na condição de 
professor contratado e/ou interino. Já que professores na condição de interinos 
permaneciam nesta condição por um período entre seis meses228 a um ano adquirindo 
experiência no ofício, para então por meios de novos exames, obterem o título como 
definitivos vitalícios. Quanto à categoria de professores contratados, ter passado por 
esta condição qualificava o candidato ao cargo de professor definitivo, uma expectativa 

                                                   
228 Com nova modificação na legislação no ano de 1871 – Lei n.290 e Regulamento de 13 de 
maio de 1871, esse período diminuiu para seis meses. 
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compartilhada pelos professores, inspetores de ensino e presidentes da província. Isso 
porque estar nesta condição também era um modo de formar-se professor (FRANÇA, 
2014).  

Embora aos professores contratados não fosse exigido apresentar-se a exames 
para comprovação de habilitação nas matérias de ensino e nos modos de ensinar, esta 
categoria de vínculo se mostrava uma alternativa no provimento das cadeiras 
primárias. Entretanto, não é possível apresentar os motivos concretos de que se valiam 
os presidentes e inspetores para se mostrarem adeptos da existência desta condição, 
pois os documentos analisados não foram tão específicos em relação a este tema. 
Supõem-se que esta permanecia porque se mostrava um jeito simples e rápido de 
ocupar uma cadeira vaga, sem muitos contratempos (editais de concurso, formação 
das bancas de avaliação, períodos entre uma etapa e outra, entre outras). 
Determinações quanto a esta categoria deixaram de constar nos regulamentos de 1871 
e 1874, contudo em 1875 o presidente Frederico Abranches discursava a favor desta 
em seu relatório. O alvo das críticas do presidente Abranches era novamente a 
condição de vitaliciedade e efetividade dos professores nas cadeiras públicas, 
assegurada pela Lei n. 290 de 15 de abril de 1871 e em regulamento posterior (1871), 
Frederico Abranches compartilhava das opiniões em relação aos benefícios dados aos 
professores nestas condições, na qual efetividade não era sinônimo ou garantia de 
professor habilitado. Segundo suas afirmações, a Lei n. 290 “teve em mente um fim 
salutar que infelizmente a prática não conseguiu resolver” (ABRANCHES, 1875, p.34), 
ao exigir exames de habilitações a todos os professores – extinguindo assim a condição 
de contratado – inclusive para provimento das cadeiras de freguesias e povoados.  

Esperava-se que a exigência de provas de habilitação e a promessa das garantias 
de efetividade e vitaliciedade atraíssem a concurso indivíduos suficientemente 
preparados e dotassem assim a província de um corpo docente digno do 
importante magistério. Esta esperança foi iludida. O pessoal continua o mesmo, 
com a única diferença que os professores em vez de contratados, decoram-se com 
o título de efetivos graças ao batismo que recebem numa das salas da secretaria 
da instrução pública em exame e arguição pró formula que não lhes aumenta o 
saber (ABRANCHES, 1875, p.34). 

Desta forma, o presidente defendia que a lei em vigor fosse “riscada” e se 
restabelecesse o provimento das cadeiras primárias, principalmente em bairros e 
freguesias, por professores contratados. Com base nas fontes examinadas e nas 
discussões feitas anteriormente sobre a concepção de que professores eram formados 
na prática do ofício, pode-se afirmar que designar professores na condição de 
contratado para cadeiras com um número menor de alunos (situação presente nas 
cadeiras de bairros e freguesias) seria uma forma de prepará-los e habilitá-los para o 
ofício, com a possibilidade de que se estes não se mostrassem aptos pudessem ser 
demitidos – o que não aconteceria de forma tão simples se eles estivessem na condição 
de efetivos ou vitalícios.   
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Muitos professores ao requisitarem sua nomeação definitiva, fosse ela efetiva ou 
vitalícia, informavam que haviam passado pela condição de professor contratado ou 
interino, ou mesmo atuado como professores particulares. Em outros casos, nos 
documentos analisados, encontram-se informações sobre os antecedentes de alguns 
professores e estes apontam que em certo momento estiveram nessas condições.  Ou 
seja, ter alguma experiência no ofício não era uma exigência explicita em 
regulamentos, decretos e leis, mas configurava-se como uma na medida em que 
professores e inspetores de ensino se valiam dela quando da avaliação de saberes nas 
bancas examinadoras (FRANÇA, 2014).  

 Após a instituição da Escola Normal na província229, em 1876, novas alterações 
foram estipuladas no regulamento publicado no mesmo ano.  Fora incluído um artigo 
destinado aos alunos formados pela escola, o qual estatuía que os normalistas fossem 
considerados vitalícios desde a data de seu provimento nas cadeiras primárias. 
Segundo consta no relatório do Presidente da província Adolpho Lamenha Lins, de 15 
de fevereiro de 1876, a proposta era de que os normalistas fossem nomeados para 
assumir as cadeiras de 1ª entrância, ou seja, as cadeiras localizadas em povoados e 
bairros, das quais seriam removidos por direito de acesso para a segunda e terceira 
classe depois de “provas de dedicação, constância, grau de inteligência e 
antiguidade” (LINS, 1876, p.49). Medida esta, indicada pelo Inspetor Geral da 
Instrução João Pereira Lagos Junior em seu relatório enviado ao presidente. Ao 
concordar com o inspetor, o presidente afirmava ainda que se conseguiria obter duas 
vantagens desse modo de nomeações: “o desenvolvimento do professor que se inicia 
no magistério, e o estímulo provocado pela constante expectativa de uma condição 
melhor” (LINS, 1876, p.49). É possível indicar, com base nas afirmações do presidente 
e do inspetor, que a expectativa diante dessa proposta para as futuras nomeações, 
pretendia que os professores recém-formados pela Escola Normal, mesmo com a 
garantia de provimento vitalício, adquirissem experiência em seu ofício em cadeiras 
que, a princípio, teriam uma frequência menor de alunos, para depois seguirem para 
escolas com maior movimento. 

Com esta medida estipulada, não haveria mais concurso para provimento de 
cadeiras criadas ou que vagassem, professores que se candidatassem a assumi-las 
seriam admitidos por contrato temporário até que houvesse alunos formados pela 
Escola Normal para requerê-la. Com isso, a mudança se mostrou em uma das 
exigências para vinculação deste professor, este já não precisaria ser mais um 
professor particular, poderia ser qualquer sujeito que quisesse seguir no ofício de 
instruir.   

                                                   
229 Lei n. 456 de 12/04/1876. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por “modos de existir” compreende-se os títulos recebidos pelos professores ao 
obterem sua nomeação, e a partir da denominação dos diferentes “modos de existir” 
dos professores primários que se pôde perceber que a experiência se tornava um dos 
critérios imprescindíveis para que interessados em exercer o ofício do magistério 
pudessem pleitear uma vaga ou mesmo para continuar no professorado. Isso devido à 
evidência de que, tanto nas ações dos gestores provinciais e inspetores de ensino para 
regular cada uma das categorias que compunham o corpo do professorado público, 
como nas dos professores que se submetiam, se posicionavam e se adaptavam, estar 
em cada uma dessas condições configurou-se como períodos de aperfeiçoamento e/ou 
de legitimação de conhecimentos adquiridos durante o exercício do oficio.  

No cotejamento das fontes, é possível afirmar que no processo de estruturação do 
corpo de professores primários, alterações foram testadas, reformas foram propostas 
e mudanças foram feitas pelos partícipes da instrução, em uma relação próxima com 
os docentes, com o propósito de regular e normatizar o professorado público. 
Entremeando estas modificações sugeridas, havia concepções distintas de formação 
de professores ligadas aos objetivos desejados para a instrução primária, e definir o 
“melhor meio” de se obter professores capacitados influenciava nas resoluções para 
cada tipo de vínculo estabelecido, numa relação carregada por tensões, entre mestres 
e Estado.  

Considera-se que estar numa condição determinada - de professor vitalício, 
efetivo, contratado, interino -, auxiliou na construção de uma carreira docente, a qual 
também foi um espaço de aprimoramentos de saberes e validação de experiências. É 
possível evidenciar ainda, que ser professor em meados do século XIX, na província 
do Paraná, embora condicionado ao reconhecimento do sujeito como tal (como 
professor) por meio da nomeação, significava exercer o ofício de instruir independente 
da classe ou categoria em que estava inserido. Ou seja, era-se um professor na medida 
em que se praticava o magistério.  
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RESUMO  

Analisa o papel desenvolvido pela Escola Normal no processo de formação das 
primeiras professoras capixabas (1870-1920). Tem como questão problematizadora: 
Como o Curso Normal interferiu no processo de profissionalização das mulheres 
professoras no Espírito Santo na virada do século XIX para o século XX? Baseia-se no 
método indiciário. Para o desenvolvimento desta pesquisa, está sendo utilizada uma 
variedade de fontes, como cartas pessoais e comerciais, atas de reuniões de escolas, 
documentos que regulamentavam a Escola Normal.  A criação do primeiro Curso 
Normal no Espírito Santo ocorreu em 1835 (Lei nº 4), mas, devido à falta de 
professoras habilitadas para a docência no Curso Normal, seu funcionamento somente 
ocorreu em 1845. É possível afirmar que a Escola Normal foi muito importante para a 
formação das primeiras professoras no Espírito Santo. O currículo dessa escola 
atendia, de forma geral, ao ideário de mulher, mãe, professora que se espera na 
transição do Império para a República. Outrossim, as Escolas Normais capixabas 
sofreram uma forte influência da Igreja Católica e tiveram, como em outros Estados 
brasileiros, uma relevante interferência na constituição da carreira docente e, ainda, 
no processo de inserção das mulheres no magistério primário. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Mulheres, Curso Normal, professoras.  
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INTRODUÇÃO 

Esta proposta de investigação e as problematizações que a movimentam foram 
sendo construídas a partir do diálogo com a literatura pesquisada sobre História da 
Educação no Brasil e no Espírito Santo, produções acadêmicas sobre a história das 
mulheres professoras e da presença feminina no exercício do trabalho docente 
relacionadas com o contato inicial estabelecido com as fontes de pesquisa. Neste 
primeiro momento, acessamos fontes disponíveis no Arquivo Público Estadual do 
Espírito Santo. Acessaremos ainda arquivos da Secretaria de Estado de Educação 
(Sedu), do Departamento de Impressa Oficial do Estado do Espírito Santo (DIO), da 
Biblioteca Pública Estadual (BPES), da Cúria Metropolitana de Vitória, nas Coleções 
Especiais da Biblioteca Central da Ufes e de jornais que circulavam no período. No que 
se refere ao recorte histórico, as produções teóricas consultadas até o momento e as 
fontes que estão sendo movimentadas indicam que o período de 1870 a 1920 foi 
fundamental para a incorporação e consolidação do Curso Normal no Estado do 
Espírito Santo.  

A profissão docente foi sendo constituída e foi constituindo os processos 
formativos dos professores e professoras. Nesse sentido, é relevante um olhar atento 
para os cursos de formação para o magistério primário (Curso Normal) que foram 
desenvolvidos naquele período. Nesse sentido, os principais eixos articuladores da 
pesquisa se constituem, até o momento, no processo formativo que permitiu a inserção 
das mulheres na profissão docente, nas tensões, continuidades e descontinuidades 
desse processo. 

Vasconcelos (2011), ao relatar a investigação histórica sobre a educação 
feminina no Brasil oitocentista (1850-1889), sinaliza que a influência das conquistas 
das mulheres do século XIX foi fundamental para que, na sociedade novecentista, os 
conceitos de feminilidade e masculinidade fossem inseridos no modelo de sociedade 
imposto pela industrialização. Da mesma forma, apesar de as manifestações 
feministas em relação às possibilidades sociais da mulher terem ganhado destaque 
a partir do século XIX, somente na segunda metade do século XX o gênero aparece 
[...] como um novo tema, um novo campo de pesquisa histórica, ou seja, 
particularmente, a história das mulheres, em suas múltiplas funções, ocupações e 
sentidos [...] (Vasconcelos 2011, p. 21). 

A autora chama a atenção para o fato de que, para entender a trajetória das 
mulheres no processo de luta para alterar a ordem social vigente, é necessário 
compreender os primeiros movimentos de ruptura com os padrões estabelecidos, pois 
as transformações sociais [...] são fruto de conquistas setorizadas, nas quais as 
mulheres estão derrubando barreiras pontuais e muitas vezes, utilizando-se de 
lacunas deixadas pelos homens [...] (Vasconcelos 2011, p. 22). O que nos interessa 
nesta pesquisa é compreender como esse processo de transformação de uma profissão, 
por muito tempo exercida exclusivamente por homens, “possibilitou” a inserção das 
mulheres e, anos depois, torna-se uma profissão feminizada. 



 

 
 

7 

A historiografia pesquisada até o momento nos indica que as primeiras professoras 
brasileiras foram aquelas incorporadas ao sistema de educação doméstica. Essas 
mulheres eram contratadas por famílias para atender aos/às aprendizes em casa 
(Vasconcelos 2011). A educação na casa era uma prática largamente utilizada nos anos 
oitocentos. O principal objetivo era contribuir com a educação familiar na formação 
dos filhos e filhas, de modo que eles se adequassem aos papéis sociais aceitáveis para 
os homens e as mulheres da época. A forma como se dava esse processo variava [...] 
conforme as circunstâncias contextuais de posses, conveniências e oportunidades 
existentes de seus usuários e agentes [...] (Vasconcelos 2011, p. 26). 

É ainda Vasconcelos (2011) que identifica dois agentes de atuação na educação 
doméstica nos anos oitocentos no Brasil. Os/as professores/as particulares 
ministravam aulas a meninos e meninas da família ou agregados, recebiam por essas 
aulas, mas não moravam com as famílias. A outra categoria, os/as preceptores/as, ao 
contrário, eram pessoas que moravam com as famílias, contratados/as para a 
realização de uma educação constante, que incluía acompanhamento em todas as 
atividades sociais, religiosas e morais. A dedicação exigida dos preceptores fazia com 
que os custos para a sua manutenção fossem mais elevados, por isso somente as 
famílias mais abastadas tinham esse privilégio. Em ambas as categorias, a preferência 
era por pessoas estrangeiras do sexo feminino, mas, enquanto entre os/as 
professores/as particulares podia ser observado um número significativo de homens, 
no caso dos/as preceptores/as a função era exercida, desde as primeiras experiências, 
majoritariamente por mulheres.  

A busca pelas fontes históricas e teóricas pautou-se a partir de um olhar cuidadoso 
para a escolarização das mulheres e sua interseção com a formação de professoras. 
Essa opção nos levou a olhar com mais atenção a formação das primeiras professoras 
no Espírito Santo pela via do Curso Normal. Como a nossa busca inicial por trabalhos 
que têm como locus o Espírito Santo não nos apresentou literatura suficiente para 
subsidiar este estudo, redirecionamos a busca para identificar como esse processo se 
deu em outros estados brasileiros. Nossa intenção, com isso, era identificar vestígios, 
pistas que nos indicassem possíveis relações com o processo ocorrido no Espírito 
Santo.230 No que se refere ao arcabouço teórico da investigação, foi encontrado, até o 
momento, nove teses e 37 dissertações. Destas, 12 estudos referem-se à história do 
Espírito Santo. 25 situam-se no campo da História da Educação, nove de abrangência 
nacional e 16 focalizados no Espírito Santo. Ademais, foi possível identificar quatro 
trabalhos sobre o Curso Normal.  

Também foram pesquisados artigos publicados em periódicos. Destes, 19 foram 
encontrados na Revista Brasileira de Educação (RBE), sete na Revista Brasileira de 
História da Educação (RBHE) e 22 do Grupo de Estudos e Pesquisas História, 
Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR/Unicamp). Nesse conjunto de 
publicações, pudemos identificar um estudo sobre a história do Brasil, 21 relacionados 
com a História da Educação no Brasil, 14 que enfocam o Curso Normal, dois que se 

                                                   
230 Considerando o conceito de circularidade cultural em Ginzburg (2006). 
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dedicam à feminização do magistério, oito associados ao trabalho docente e dois sobre 
gênero na educação. Buscamos, ainda, artigos publicados em Anais do Congresso 
Brasileiro de História da Educação, da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação (Anped) e da Rede Latino-Americana de Estudos Sobre 
Trabalho Docente (Redestrado). Nos anais, identificamos quatro investigações que se 
dedicam à história da educação, dois que analisam a inserção da mulher no magistério, 
sete debatem a constituição e a contribuição do Curso Normal para a formação das 
primeiras professoras e a sua relação com a profissionalização docente, dois 
investigam a feminização do magistério. Vimos, ainda, que um texto discute o trabalho 
docente e quatro são associados às relações de gênero no magistério. 

Ressaltamos que os trabalhos selecionados para posterior leitura e 
aprofundamento da revisão de literatura, bem como para coleta de dados, apresentam, 
de alguma forma, elementos que julgamos necessários para a investigação a ser 
realizada.  Da mesma forma, além do material supracitado, foram e serão utilizados 
livros que se dedicam à análise dos principais eixos da pesquisa. Em nossas buscas por 
pesquisas relacionadas com o nosso tema, encontramos trabalhos semelhantes 
desenvolvidos em outros Estados da Federação, o que nos motivou a investigar 
singularidades do processo ocorrido no Espírito Santo no que se refere ao papel do 
Curso Normal para a formação das primeiras professoras no Estado do Espírito Santo. 
Dialogando com essas e com outras pesquisas sobre o tema, a investigação buscou 
responder às seguintes interrogações: em que contexto social, político e econômico 
foram criados os cursos de formação para o magistério primário (Curso Normal) no 
Espírito Santo? Como o Curso Normal interferiu no processo de profissionalização das 
mulheres professoras no Espírito Santo na virada do século XIX para o século XX? 

Esta pesquisa caracteriza-se como uma prática historiográfica, com base no 
método indiciário, tendo como principal referência os estudos de Carlo Ginzburg 
(1989, 1991, 2002, 2006, 2007). Situa-se no campo da História da Educação, mais 
especificamente na História da Educação no Espírito Santo. Dialogamos, dessa forma, 
com teorizações e práticas historiográficas associadas à micro-história italiana, em 
contraposição ao modelo macroscópico e quantitativo que predominou na 
historiografia internacional, entre os fins de 1950 e a metade dos anos 1970 (Ginzburg 
2007). Ao se posicionar sobre a construção e a utilização de séries documentais, 
Ginzburg (2007 p. 263) salienta que essa é uma atitude óbvia, mas ressalta a relevância 
da postura do pesquisador em frente às anomalias que podem surgir da 
documentação, uma vez que [...] todo o documento, inclusive o mais anômalo, pode 
ser inserido numa série. Não é só isso: pode servir, se analisado adequadamente, a 
lançar luz sobre uma série documental mais ampla [...]. Para Ginzburg (1989), apesar 
de o paradigma indiciário ter começado a se firmar nas ciências humanas no final do 
século XIX (entre as décadas de 1970 e 1980), as suas raízes são muito antigas. De 
caráter qualitativo, o método indiciário não possui hipóteses preestabelecidas e 
considera particularidades dos processos analisados. Propõe uma prática 
historiográfica delineada a partir de indícios e “pistas” deixados no tempo. O método 
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entende a realidade como [...] fundamentalmente descontínua e heterogênea 
(Ginzburg 2007, p. 269). 

 
1. O CURSO NORMAL E A FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS NO ESPÍRITO 

SANTO  

Estudos sobre a educação feminina no Brasil e a inserção das mulheres no 
magistério indicam que esses dois processos se desenvolveram de forma associada e 
estiveram intimamente relacionados com mudanças sociais, econômicas, políticas e 
culturais ocorridas em cada período histórico analisado. Para Novaes (1984), é 
pertinente a relação entre o ingresso da mulher no magistério e o advento da 
escolarização feminina patrocinada pelo Estado. 

Ribeiro (2011 p. 79) afirma que, no Brasil Colônia231, a concepção predominante 
defendia que as mulheres não necessitavam ler e escrever e que, por isso, a educação 
a elas ofertada limitava-se [...] aos cuidados da casa, marido e filhos. Não havia 
escolas femininas e a educação das mulheres, fora do espaço doméstico, somente 
poderia ser oferecida nos conventos232 (Novaes 1984). Sobre esse período, Almeida 
(2004, p. 66) declara que a educação feminina praticamente não existia e, [...] quando 
pais mais esclarecidos entendiam que suas filhas deveriam aprender a ler e escrever 
[...], a instrução era muito diferente daquela oferecida aos homens. Daquele contexto 
até a inserção das mulheres na escola primária e, posteriormente, na formação para o 
magistério e para o exercício profissional, foram longos anos de muita disputa em 
torno da educação feminina no Brasil.  

Novaes (1984) identifica a vinda da Corte para o Brasil (1808) como o marco inicial 
da instrução laica para a mulher. Ficavam a cabo desse processo de educação senhoras 
portuguesas, francesas e alemãs que ensinavam, às meninas e moças, religião, 
aritmética e a língua nacional, além das prendas domésticas (bordado, costura), por 
exemplo. Com a programação da Independência, a Constituição de 1824 introduzia a 
ideia de instrução para ambos os sexos. A partir dela, todos os cidadãos passam a ter 
direito à instrução primária gratuita. Vasconcelos (2011) chama a atenção para o fato 
de que, no Brasil oitocentista, a educação das meninas tinha caráter doméstico, 
ficando sob a responsabilidade das mães. 

Nesse sentido, professoras particulares, preceptoras e, inclusive, os colégios eram 
considerados uma alternativa à impossibilidade da educação materna. A autora 
aponta que predomina nesse período a interseção mulher/mãe/professora e, com isso, 
[...] a perspectiva de que a mulher era mais adequada como educadora dos filhos em 
especial às filhas mulheres [...] (Vasconcelos 2011, p. 34). Dessa forma, a concepção 
da educação realizada pela mãe e pela professora, que era plenamente reconhecida na 

                                                   
231 Para a escrita deste texto, baseamo-nos, para efeito de classificação das fases, na História do Brasil, naquela 
elaborada por Fausto (1996). 

232 Para Novaes (1984, p. 19), [...] até 1811, existiam cinco conventos no Brasil, localizados, um na Bahia, dois no 
Rio de Janeiro e dois em São Paulo. 
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sociedade oitocentista, [...] vai sendo progressivamente ampliada, incorporada a 
visão de que a mulher é o ser mais indicado a dar educação às crianças, 
principalmente na infância. [...] (Vasconcelos 2011, p. 34). 

Faria Filho (2011, p. 135), ao se referir à instrução elementar, já no século XIX, 
afirma que [...] muitos foram os limites enfrentados por aqueles que defendiam que 
a educação deveria ser estendida à maioria da população. As mulheres, assim como 
os indígenas e os negros (livres, libertos ou escravizados) formavam o contingente de 
excluídos da escola. Nesse sentido, ressalta Faria Filho (2011, p. 136) que [...] a escola 
não surge do vazio deixado por outras instituições [...] ela [...] teve que se reinventar, 
de produzir o seu lugar próprio, e o fez, também, em íntimo diálogo com outras 
esferas e instituições da vida social.  

Em relação ao contexto político da época, Carvalho (1987) salienta que a transição 
do Império para a República contribuiu para uma intensa movimentação no mundo 
das ideais. Apesar de a República não ter produzido novas correntes ideológicas 
próprias, houve, nesse período, [...] um abrir de janelas, por onde circulavam mais 
livremente ideias que antes se continham no recatado mundo imperial [...] e, mais 
importante que isso, assinala Carvalho (1987, p. 24-25), [...] talvez tenha sido, uma 
nova atitude dos intelectuais brasileiros em relação à política [...]. Ressaltamos que, 
para o autor, na maioria das vezes, essas ideias eram importadas da Europa, 
geralmente mal absorvidas ou absorvidas de forma parcial, o que contribuía para que 
ocorressem combinações ideológicas esdrúxulas. Também predomina nesse contexto 
uma lacuna existente entre os pobres e a República, com circulação de ideais 
antagônicas que emergem do mundo das elites e dos menos favorecidos 
economicamente. Nessa “disputa” ficava de fora da sociedade política a maioria da 
população. No que se refere à instrução, o período é marcado por um alto índice de 
analfabetismo, cerca de 50% da população (Carvalho 1987). 

Na mesma linha, Franco (2001) aponta que, nesse período, nas terras capixabas, 
os anos correspondentes à Primeira República foram significantes para as 
transformações ocorridas no Estado. Foi uma época em que as indústrias se 
multiplicaram, a economia, o comércio e os meios de transporte cresceram e 
instalaram-se bancos. Esse cenário contribuiu para a ampliação de oferta de empregos 
e a consequente ascensão social de um representativo número de pessoas. É marca 
ainda dessa época no Espírito Santo a remodelação da Capital, que foi aos poucos 
perdendo as características coloniais e se configurando em um centro urbano.  

No que se refere à instrução pública nesse período, no Espírito Santo, Novaes 
(2009) afirma que os relatórios dos presidentes da província, a partir da segunda 
metade do século XIX, são repletos de lamentações sobre a precariedade em que ela 
se encontrava. Também destaca que a falta de instrução pública pode ser identificada 
como uma das maiores dificuldades a serem superadas, [...] tanto no que diz respeito 
à sua qualidade quanto às possibilidades concretas de sua expansão [...] (Novaes 
2009, p. 223). Em relação aos ideais republicanos amplamente divulgados na época e 
toda a movimentação observada nesse período de transição, a autora salienta que esse 
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processo não se deu de igual modo em todas as regiões do País e enfatiza a necessidade 
de compreender as particularidades que um quadro regional pode gerar. 

Para Franco (2001), a educação nessa época era caracterizada pela exclusão da 
maioria da população, em especial, os pobres. A oferta do ensino secundário era 
limitada, com poucas escolas concentradas na Capital. As escolas primárias se 
apresentavam em maior número, mas, ainda assim, eram insuficientes para o 
contingente da época. A virada para o século XX é marcada por uma estrutura precária 
de hospitais, escolas, estradas e saneamento básico.  

Como ocorreu na maior parte do território nacional, também no Espírito Santo o 
advento da República intensificou a ampliação da oferta da escolarização em nível 
primário, impulsionada pelas condições econômicas mais favoráveis na época, como 
o início das atividades industriais, o processo de urbanização e, ainda, a visão 
republicana, que via a instrução escolar como forma de promover o desenvolvimento 
do povo e da nação (Franco 2001).  Por sua vez, Novaes (2009, p. 232) afirma que [...] 
o movimento republicano em terras capixabas nasceu por iniciativa de uma elite de 
intelectuais residentes na Província [e que] eram, na maioria, profissionais liberais 
que exerciam suas atividades profissionais.  

Carvalho (2000) chama a atenção para o fato de o projeto de instrução republicana 
ter, também, a intenção de exercer controle sobre a população, em especial, sobre a 
população pobre. Segundo essa autora, para a República, constituída dessa maneira, 
o papel da educação era o do controle. Nesse contexto, o analfabetismo foi se 
constituindo como um dilema nacional que, para ser resolvido, seria necessário um 
novo projeto de educação. Outro objetivo do ideário republicano para a educação no 
Brasil era ampliar a oferta no interior dos Estados, com vistas a inibir o êxodo rural. 
Novaes (1984) reforça essa ideia afirmando que, sob a justificativa de se corrigirem 
distorções herdadas do Império, optou-se pelo controle de autonomia pessoal do 
campo educativo. A autora enfatiza, ainda, que é por isso que [...] as reformas 
educacionais se fazem sempre acompanhar de reformas no curso de formação dos 
professores, onde eles próprios aprendem a desconhecer a verdade objetiva do 
trabalho [...] (Novaes 1984, p.109). 

É nesse sentido que a Primeira República é marcada por diversas reformas233 que 
tinham como um dos principais objetivos a construção de um projeto de sociedade que 
via a educação como um importante instrumento para a conformação dos indivíduos 
para a devida “adequação” e aceitação para essa dita sociedade (Carvalho 1998).  

Foi nesse contexto que as mulheres foram incluídas no contingente beneficiado 
com o acesso à escola. Entretanto, isso ocorreu para atender à crescente demanda de 

                                                   
233 Quadro sistematizado por Schueler e Magaldi (2009): Carneiro Leão (1922-1926), Fernando de Azevedo 
(1927-1930) e Anísio Teixeira (1931-1935) no Rio de Janeiro; Sampaio Dória (1920), Lourenço Filho (1930-1931), 
Fernando de Azevedo (1933) e Almeida Jr. (1935-1936) em São Paulo; Francisco Campos (1927-1930) em Minas 
Gerais; Lourenço Filho (1922-1923) no Ceará; Anísio Teixeira (1925-1927) na Bahia; e Carneiro Leão (1928-1930) 
em Pernambuco. Para melhor compreensão da educação na Primeira República, será feito um estudo sobre as 
reformas em questão. 
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escolarização, tendo em vista a necessidade de um contingente maior de professores 
(Almeida 2004). Por outro lado, ressalta Louro (2001) que esse processo se efetivou 
de forma articulada com as concepções hegemônicas de gênero e de educação da 
época, ou seja: Ainda que o reclamo por educação feminina viesse a representar, sem 
dúvida, um ganho para as mulheres, sua educação continuava a ser justificada por 
seu destino de mãe [...] (Louro 2001, p. 447).  

Para Louro (1997), a escolarização das mulheres não era consenso para todos os 
republicanos, e a Igreja Católica era a principal base de sustentação contrária à 
educação e à posterior profissionalização das mulheres. De acordo com Novaes (1984), 
até meados de século XX, a Igreja Católica permaneceu exercendo forte influência na 
educação da mulher. Deve-se salientar que, apesar do que se esperava (tornar a escola 
mais um espaço e tempo pensados para reprodução do controle sobre as mulheres), o 
acesso à educação foi um importante instrumento de emancipação e de luta pela 
libertação feminina (Louro 1986).  

A incorporação desses ideais na política de instrução pública da época impulsionou 
um processo: a inserção das mulheres no mundo do trabalho, no caso, no magistério, 
que foi configurando uma nova concepção não somente da profissão docente, mas 
também da própria mulher na sociedade patriarcal daquele contexto. Essa conjuntura 
foi fundamental para que, em meados do século XIX, fossem criadas as escolas 
normais para a formação de professores e professoras primárias. O curso normal se 
tornou um movimento predominante na formulação de políticas no cenário nacional, 
inclusive no Espírito Santo. Essa escola nascia com o propósito de atender à demanda 
da formação de novos professores e professoras (Louro 2001). Novaes (1984) assinala 
que essas escolas são criadas como uma solução precária para a falta de mão de obra 
nas escolas femininas e aponta que as primeiras Escolas Normais brasileiras surgiram 
em Niterói (1835), Bahia (1836), São Paulo (1846)234 e Rio de Janeiro (1880)235.  

Ao se referir à transformação do magistério em trabalho de mulher no Brasil, 
Louro (2001) informa que as primeiras escolas normais criadas para a formação de 
docentes foram abertas para ambos os sexos, apesar de moças e rapazes terem de 
estudar em classes, turnos e, preferencialmente, em escolas separadas. A autora 
esclarece que o objetivo de formar homens e mulheres que atendessem à demanda 
escolar da época não foi alcançado exatamente como se imaginava: [...] pouco a pouco, 
os relatórios iam indicando que, curiosamente, as escolas normais estavam 
formando mais mulheres que homens (Louro 2001, p. 449). Para a autora, o processo 
de urbanização e industrialização que ampliava as oportunidades de trabalho para os 
homens pode ser entendido como uma das principais justificativas para o movimento 
de abandono das salas de aula pelo sexo masculino.  

Apesar das resistências, outras vozes surgiram para argumentar na direção oposta. 
Afirmavam que as mulheres tinham por natureza uma inclinação para o trato com as 

                                                   
234 Essa escola passou por sucessivos fechamentos e reabriu em definitivo somente em 1880 (Novaes 1984). 

235 No Espírito Santo, conforme veremos adiante, o primeiro Curso Normal data de 1835, mas a primeira Escola 
Normal foi criada somente em 1870 (Franco 2001). 



 

 
 

13 

crianças, chamando-as de educadoras naturais, [...] aos poucos e de forma sutil, o 
magistério passou também a ser representado como uma atividade de amor, de 
entrega de doação (Louro 2001, p. 450). 

De modo geral, essas escolas foram criadas para formar homens e mulheres e, 
gradativamente, o público feminino foi se ampliando em detrimento do masculino. 
Referindo-se às primeiras escolas normais, Almeida (2004, p. 72) aponta que a Escola 
Normal foi a princípio uma instituição de caráter precário, com limitações 
orçamentárias significativas que impediam seu bom funcionamento, e abria ou 
fechava em função de decisões políticas nem sempre acertadas [...]. Nesse sentido, 
essas escolas, além de terem se tornado a principal possibilidade de formação de mão 
de obra para atender à crescente demanda de expansão da escolarização, também se 
constituíram como uma alternativa singular para a educação escolar das mulheres.  

Louro (2001, p. 454) afirma que a Escola Normal se configurou em um [...] espaço 
destinado a transformar meninas/mulheres em professoras. O currículo, os modos 
de funcionamento, a estrutura física, os professores e as professoras compunham esse 
espaço. Para a autora, o cotidiano das escolas normais era marcado por intenso 
controle e, nesse sentido, [...] uma série de rituais e símbolos, doutrinas e normas 
foram mobilizados para a produção dessas236 mulheres professoras (Louro 2001, p. 
455).  

Segundo Franco (2001), a criação da primeira escola primária no Espírito Santo 
ocorreu em 1835 (Lei nº 4). Nessa direção e a partir da nova demanda oriunda da 
instituição da primeira escola primária para as meninas, foi instituído também o Curso 
Normal para a formação das professoras primárias. Ressalta o autor que, com a falta 
de professoras habilitadas para a docência no Curso Normal, este permaneceu sem 
funcionamento até 1845, quando, vinda de Minas Gerais, a professora Maria Carolina 
Ibrense assumiu a cadeira, viabilizando o início das atividades. De 1845 a 1869, o 
Curso Normal atendia a ambos os sexos, mas tinha conteúdos curriculares 
diferenciados. 237  Franco (2001) aponta, ainda, que a criação da primeira Escola 
Normal no Espírito Santo ocorreu nos anos 70 do século XIX. A instituição da 
formação para o magistério exclusiva para as mulheres ocorreu em 1869, com a criação 
do Instituto Secundário,238 e a unificação dos currículos para homens e mulheres se 
deu somente em 1908. 

                                                   
236 Louro (2001) afirma que eram diversas as origens sociais das moças que frequentavam os Cursos Normais 
oitocentistas, por isso as caracterizações generalizantes desses cursos devem ser evitadas. Essa posição corrobora 
as transformações pelas quais a Escola Normal passou, desde a sua criação até a virada do século XIX para o XX, 
no Espírito Santo (Franco 2001). 

237 Os homens tinham no currículo: estudos descritivos (Geografia e História Universal), curso qualitativo de 
ciências (Matemática Fundamental, Aritmética, Álgebra, noções gerais de Mecânica Geral e Celeste), curso 
analítico de ciências (Física, Química e Biologia, Anatomia e Psicologia Humana), curso sintético de ciências 
(contemplação abstrata da unidade do saber humano), Pedagogia e Metodologia. As mulheres estudavam os 
seguintes conteúdos: Língua Portuguesa, Língua Francesa, Geografia, História Natural, Aritmética e Geometria 
(noções de cálculo algébrico) e Pedagogia. 

238 Lei nº 29, de 4 de dezembro de 1869. 
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O recrutamento de mulheres causou na sociedade uma reação negativa que, via de 
regra, concebia as normalistas como pessoas de moral duvidosa, possivelmente devido 
ao fato de a escola, nos seus primórdios, ser frequentada por meninas/mulheres 
pobres. Mas, mesmo com o currículo diferenciado dos Liceus e dos Colégios 
Secundários, essa escola, com o tempo, foi se constituindo em uma das poucas 
possibilidades de continuidade dos estudos, fato que atraiu as moças de famílias 
abastadas em busca de elevação do grau de instrução (Novaes 1984). No Espírito 
Santo, por exemplo, viu-se que esse processo foi tornando o Curso Normal uma 
oportunidade [...] de reconhecida importância [uma vez que] dava às moças um 
status especial e por isso mesmo o acesso a esta escola era concorridíssimo (Franco 
2001, p. 232-233). Com isso, essas escolas passaram a ser frequentadas 
preferencialmente por meninas/mulheres com melhores condições financeiras, 
possivelmente por se constituir uma das poucas oportunidades de essas moças darem 
continuidade aos estudos (Franco 2001).  

Franco (2001) ressalta que, entre o final do século XIX e o início do XX, a função 
docente, que ainda não era especializada e era exercida como atividade complementar, 
foi consideravelmente alterada a partir da expansão e das diversas reformas às quais 
o Curso Normal foi submetido239 desde a sua criação até o final dos anos oitocentos. 
Nesse sentido, Vilela (2011) afirma que a função docente passou por mudanças 
significativas com a criação e expansão das escolas normais240. Vilela (2011, p.119) 
destaca o papel fundamental que a formação profissional possibilitada pelo Curso 
Normal teve [...] na luta das mulheres pelo acesso a um trabalho digno e remunerado. 
Franco (2001) demonstra, nessa relação, a tendência à feminização do Curso Normal 
no Espírito Santo, ao apresentar a evolução das matrículas das mulheres na Escola 
Normal em 1926. Nesse ano, já se registrava em todas as séries do curso a supremacia 
das mulheres em relação aos homens.  

No entanto, Almeida (2004), Louro (2001) e Franco (2001) ressaltam que a 
composição majoritária das alunas não significava a maioria feminina na docência e 
assinalam que, com o processo gradual de feminização dos cursos de formação para o 
exercício do magistério, a própria atividade docente foi se reestruturando. Nessa 
direção, é possível afirmar que o movimento de inserção das mulheres no magistério 
primário no Brasil seguiu a tendência apontada por Novaes (1984), ou seja, quando os 
profissionais vislumbram outras opções de ocupações, em profissões de maior 
prestígio social (e por que não dizer de valorização profissional?), resta aos que ficam 
no exercício dessa profissão [...] tomar o barco, mesmo que ele esteja naufragando 
[...]. Essa é a característica da mulher, não só no magistério: ascender 
profissionalmente ocupando os postos já desinteressantes para os homens [...] 
(Novaes 1984, p.89). De modo geral, podemos afirmar que o Curso Normal foi muito 

                                                   
239 Expansão impulsionada pelas reformas na instrução pública ocorridas nesse período. 

240 Villela (2011) ressalta que, apesar de a criação das primeiras escolas datarem da década de 30 e 40 do século 
XIX e de terem vivido um período de muitas indefinições nos anos 50 e 60 desse século, a década de 70 foi 
marcada, no campo educacional, por uma revalorização dessas escolas. 
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importante tanto para a consolidação da inserção das mulheres na educação como 
para a posterior e gradativa feminização da atividade docente.  

A incorporação da mulher na função docente foi justificada como uma extensão 
das atividades femininas além dos limites domésticos. Cuidar de crianças, educá-las 
continuava a ser tarefa de mãe, portanto, nada melhor do que a mulher, mesmo 
solteira, para executá-la. Nesse sentido, Alvarenga, Silva e Barcellos (2012) apontam 
que, apesar de a inserção das mulheres no exercício do magistério representar uma 
conquista para elas em frente a um mundo do trabalho masculinizado, também 
apresenta contradições e se mantém como um setor pouco valorizado. 

 
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Semelhante ao movimento que constituição e difusão da Escola Normal no Brasil 
na virada do século XIX para o século XX no Brasil, também no Espírito Santo estas 
escolas se constituíram um importante espaço e tempo de formação para as primeiras 
professoras primárias. Esse processo também foi de fundamental importância para a 
escolarização das mulheres em um duplo sentido, tanto para a ampliação da oferta da 
instrução primária para meninas, como para a expansão da educação possibilitada às 
mulheres adultas até o momento. 

Inicialmente palco privilegiado das meninas e moças de famílias pobres que, de 
alguma forma viam no magistério uma possibilidade de inserção do mundo do 
trabalho de forma a contribuir para o sustento de suas famílias, as escolas normais 
foram se constituindo em uma singular possibilidade para a emancipação das 
mulheres em meio aos contraditórios ideais republicanos.  

Concordando com Almeida (1984), podemos afirmar que as mulheres souberam, 
em meio à resistência das famílias, igrejas e de uma parte dos republicanos, aproveitar 
a oportunidade do momento e se fizeram com o que lhes era possível à época, uma 
profissão feminizada e porque não dizer também feminilizada. 

 
BIBLIOGRAFIA 

ALMEIDA, J. S. (2004). Mulheres na educação: missão, vocação ou destino? A 
feminização do magistério ao longo do século XX. In: SAVIANI, Dermeval [et al.]. O 
legado educacional do século XX no Brasil (p.59-107). Campinas, SP: Autores 
Associados. (Coleção Educação Contemporânea). 

ALVARENGA, E.; SILVA, E. M.; BARCELLOS, G. H. (2012). Relações de gênero 
no Espírito Santo: articulações possíveis. In: SOUZA NETO, Antônio L.; 
ALVARENGA, E. (Org.). Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es 
em gênero, sexualidade, orientação sexual e relações étnico-raciais (15-46). A 
diversidade no contexto do Espírito Santo. Vitória: Coopemult Consultoria. 

CARVALHO, J. M. (1987). Os bestializados: Rio de Janeiro e a República que não 
foi. São Paulo: Companhia da Letras. 



 

 
 

16 

CARVALHO, M. M.C. (2000). Reformas da instrução pública. In: LOPES, E.; M.T.; 
FARIA FILHO, L. M.; VEIGA, C. G. (Org.). 500 anos de educação no Brasil (p. 225–
253). Belo Horizonte: Autêntica.  

CARVALHO, M. M. C. (1998). Molde nacional e fôrma cívica: higiene, moral e 
trabalho no projeto da Associação Brasileira de Educação. Bragança Paulista, SP: 
Edusf. 

FARIA FILHO, L. M. (2011). Instrução elementar no século XIX. In: LOPES, 
Eliane Marta Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cynthia Greive 
(Org.). 500 anos de educação no Brasil (p.125-150). Belo Horizonte: Autêntica.  

FRANCO, S. P. (2001). Do privado ao público: o papel da escolarizac ̧ão na 
ampliac ̧ão de espac ̧os sociais para a mulher na Primeira República (Tese de doutorado 
em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade de São Paulo, 
São Paulo. 

GINZBURG, C. (2007). O fio e os rastros: verdadeiro, falso e fictício. Tradução de: 
Rosa Freire d’Aguiar e Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras.  

GINZBURG, C. (1989). Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história. Tradução 
de Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras.  

LOURO, G. L. (2001). Mulheres na sala de aula. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). 
BASSANEZI, Carla (coord. de textos). História das mulheres no Brasil (p. 443-481). 
São Paulo: Contexto.  

LOURO. G. L. (1997). Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-
estruturalista: Petrópolis, RJ: Vozes. 

LOURO. G. L. (1986). Prendas e antiprendas: uma história da educação no Rio 
Grande do Sul (Tese de Doutorado em Educação). Faculdade de Educação, 
Universidade de Campinas, Campinas. 

NOVAES, I.C. (2009). A educação nos primeiros momentos da República no 
estado do Espírito Santo: o projeto de uma geração. In: SIMÕES, R. H. S.; FRANCO, 
S.P.; SALIM, M. A. A. (Org.). História da Educação no Espírito Santo: vestígios de 
uma construção (p. 219-265).  Vitória, ES: Edufes: Ufes, Programas de Pós-Graduação 
em Educação. 

NOVAES, M. E. (1984). Professora primária: mestra ou tia. São Paulo: Cortez.  
RIBEIRO, A. I. M. (2011). Mulheres educadas na colônia. In: LOPES, Eliane Marta 

Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de;, VEIGA, Cynthia Greive (Org.). 500 anos 
de educação no Brasil (p. 79-94). Belo Horizonte: Autêntica. 

SCHUELER, A. F. M.; MAGALDI, A. M.B. M. (2009). Educação escolar na 
primeira república: memória, história e perspectivas de pesquisa. Tempo, vol.13 
(n.26), p. 32-55. Doi: http://dx.doi.org/10.1590/S14137042009000100003.  

VASCONCELOS, M. C. C. (2011). Mulheres preceptoras no Brasil Oitocentista: 
gênero, sistema social e educação feminina. In: FRANCO, Sebastiaão P.; SÁ, Nicanor 
P. (Org.). Gênero, etnia e movimentos sociais na história da educação (p.19-42). 
Vitória: Edufes. 



 

 
 

17 

VILLELA, H.O.S. (2011). O mestre-escola e a professora. In: LOPES, Eliana Marta 
Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cynttia Greive (Org.). 500 anos 
de educação no Brasil (p. 95-134). Belo Horizonte: Autêntica. 

 
 
  



 

 
 

3 

 

 

ID:704 

 

TELEVISÃO E TELEDRAMATURGIA NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA: O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NA 

TELENOVELA JOÃO DA SILVA (1960-1975) 
 
Autor: 
Cíntia Nascimento de Oliveira Conceição 

Filiação: 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC- Rio  
 
  



 

 
 

4 

RESUMO  

Em 1960, na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação e Cultura (UNESCO), a possibilidade de usar satélites foi apresentada como 
possível solução diante do reconhecimento da impossibilidade de acabar com o 
analfabetismo da população apenas com as instituições escolares. Em 1964, a ditadura 
civil-militar se instalou no Brasil e aproveitou os veículos de comunicação de massa 
para impor novas ideologias e práticas socioculturais, principalmente nos projetos 
direcionados à alfabetização e ao ensino de jovens e adultos. Neste período foram 
produzidas telenovelas educativas como João da Silva direcionada ao ensino de jovens 
e adultos e com a possibilidade de educação formal, com certificação aos 
alunos/telespectadores que se submetiam a processo de avaliação para conclusão 
referente às quatro séries iniciais do antigo primeiro grau do curso primário.  
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1. TELEVISÃO E TELEDRAMATURGIA NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA: O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NA TELENOVELA JOÃO DA 
SILVA (1960-1975)  

O objetivo dessa comunicação é analisar a introdução do ensino formal na 
televisão pela teledramaturgia, destacando as estratégias pedagógicas para atrair o 
público jovem e adulto interessado na conclusão e certificação do primeiro grau do 
ensino primário reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). 
Destacamos as telenovelas como objeto de análise porque a dramatização foi um 
recurso pedagógico largamente utilizado na educação de jovens e adultos nos anos de 
1960 e 1970.  

Em 1960, na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação e Cultura (UNESCO), a possibilidade de usar satélites foi apresentada como 
possível solução diante do reconhecimento da incapacidade de acabar com o 
analfabetismo da população apenas com as instituições escolares (BRITTO, 1981). A 
proposta da UNESCO parte da constatação de que os veículos de comunicação eram 
fundamentais para o crescimento econômico e social. Grande parte da população dos 
países em desenvolvimento era analfabeta e, portanto com pouco acesso ao 
conhecimento e a educação formal. O fluxo de informação nesses países era escasso 
devido a diferentes fatores como falta de acesso aos equipamentos/aparelhos, falta de 
equipe especializada, falta de recursos governamentais. Esse cenário perpetuava as 
diferenças e dificultava as transformações necessárias para incluir tais países na lógica 
da economia e do bem estar social estimulada pelos órgãos internacionais, que 
definiam o investimento em comunicação como estratégico para o desenvolvimento.  

A concepção de desenvolvimento da UNESCO se alinhava a um projeto de 
modernização social e cultural que poderia ser “absorvido” por qualquer país 
considerado subdesenvolvido ou de terceiro mundo nas décadas de 1960 e 1970. Era 
um projeto de padronização que ignorava os impactos sociais em nome do progresso, 
defendia ideologia capitalista e trabalhava para barrar o crescimento do comunismo 
no mundo, apoiando países contrários ao regime, como o Brasil que era governado por 
uma ditadura civil-militar. A alfabetização que a UNESCO recomendou em 1958 
compreendia a capacidade de ler ou escrever um enunciado curto e simples 
relacionado à sua vida diária. Alguns anos depois, no final da década de 1960, ela 
apresentou nova definição que agregava valores utilitários à educação. A alfabetização 
deveria ser funcional, ou seja, o suficiente para inserir o indivíduo adequadamente no 
seu meio social. O alfabetizado teria que ser capaz de desempenhar tarefas em que a 
leitura, a escrita e o cálculo eram importantes para o desenvolvimento individual e 
comunitário.  

A UNESCO pressionou e os governos militares investiram em projetos de educação 
pela televisão. O principal instrumento utilizado para esse fim foi a Fundação Centro 
Brasileiro de Televisão Educativa (FCBTVE), criada em 1967, com sede no Rio de 
Janeiro. O objetivo era produzir e distribuir material audiovisual destinado à televisão 



 

 
 

6 

educativa no Brasil e a justificativa foi a insuficiência de professores para atender ao 
grande número de analfabetos e pessoas desejosas de avançar nos estudos. No Rio de 
Janeiro, de 1962 a 1964, foram transmitidas 262 horas de aula para 5.000 estudantes, 
organizados em 105 salas de aula, pela TV Rio (Jambeiro, 2002, p.120). A 
programação educativa tinha como objetivo a preparação para exames de supletivos, 
alfabetização e educação de adultos, seguindo a proposta internacional de educação 
funcional. Também eram transmitidos ensinamentos sobre saúde e higiene, além de 
informações sobre direitos trabalhistas e noções de cidadania. 

Segundo Jambeiro (2002), dois fatores contribuíram para alavancar as produções 
educativas para televisão: a ofensiva internacional, liderada pela UNESCO, que 
pressionou pelo uso da TV para atender necessidades educacionais nos países em 
desenvolvimento; e o processo acelerado de industrialização no país que necessitava 
de formação rápida de mão de obra. Cunha (1975) acrescenta, que o cenário político 
educacional da época se caracterizou a partir de uma política de contenção para níveis 
mais elevados de escolarização e renda – com a reforma universitária de 1968 – e uma 
política de liberação para os grupos com menos escolarização e de baixa renda, 
principalmente para adolescentes e adultos. 

As medidas liberadoras de política educacional compreendem um programa de 
alfabetização de massa para adolescentes, pré-adolescentes e adultos, e a 
implementação de programas de teleducação com uso dos recursos rádio e TV. 
Compreende, também, a extensão da escolaridade mínima obrigatória de 4 para 
8 anos. A alfabetização de grandes massas de trabalhadores terá a função 
econômica de unificar, em termos de posse de um requisito educacional, a oferta 
de força de trabalho, incorporando ao mercado urbano as massas rurais e as que 
forem expulsas do campo. Nas cidades, incorporará ao setor industrial do 
mercado, bem como ao do terciário moderno, os contingentes subempregados do 
setor serviços, da construção civil, dos transportes e os biscateiros. (Cunha, 
1975,p. 286)  

A televisão educativa foi um recurso utilizado por esta política de liberação para 
alfabetização de adultos. O censo do IBGE de 1970 indicava que mais de 20 milhões 
de brasileiros acima dos 10 anos de idade eram analfabetos e havia pressão nacional e 
internacional para diminuir esse quantitativo. A programação educativa se destacou 
na televisão com o surgimento do vídeo tape (VT), nos anos de 1960, que diminuiu os 
custos de produção - visto que já não havia a necessidade exclusiva da exibição em 
tempo real - e a transformou em um veículo de massa nos molde que conhecemos hoje.  

A experiência da TV Educativa no Rio iniciou com Gilson Amado após um longo 
período de idealização, concepção e formação que contou com a ajuda de Roquette-
Pinto e Tude de Souza como intelectuais e educadores defensores da programação 
educativa (Milanez, 2007). Gilson Amado dirigiu a FCBTVE e estabeleceu como meta 
alfabetizar 15 milhões brasileiros acima de 18 anos usando os recursos de som e 
imagens em movimento da televisão. O conteúdo da programação visava à educação 
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popular, não formal, tanto no sentido lato, de informação e divulgação do 
conhecimento e de formação cidadã, quanto no sentido de educação supletiva. No 
início não existia um canal exclusivo, mas a programação educativa era veiculada em 
redes comerciais. Entre as primeiras experiências na televisão, a Fundação João 
Batista do Amaral (TV Rio) produziu, em 1961, um curso destinado à alfabetização de 
adultos que ficou no ar até 1965. A responsável pela coordenação pedagógica da 
programação era a professora Alfredina de Paiva e Souza, catedrática do Instituto de 
Educação do Estado da Guanabara.  

A programação educativa na televisão, nos anos iniciais, foi semelhante a do rádio, 
mas em um cenário formado por emissoras comerciais, ou seja, os custos de produção 
eram sustentados por empresas que patrocinavam os programas veiculados. Assim, as 
crianças viam o, programa com música erudita e encenações teatrais mantidas pelas 
lojas Tonelux. Teatrinho Trol, patrocinado pela fábrica de brinquedos Trol, e as donas 
de casa eram audiências dos Espetáculos Tonelux.  

Somente em 1975, a TVE do Rio de Janeiro, mantida pelo MEC, fez a primeira 
transmissão em caráter experimental com a exibição de cenas do curso supletivo João 
da Silva e de trechos de diferentes programas produzidos no telecentro da emissora. 
O projeto João da Silva nasceu em 1969 e o pioneirismo consistiu em associar um 
formato telenovela com a educação formal na alfabetização de jovens e adultos. Era 
uma forma de unir entretenimento e educação no mesmo produto televisivo, além de 
ser uma proposta de aproximar o educativo ao formato das TVs comerciais. 

A telenovela João da Silva, direcionada ao ensino de jovens e adultos, era uma 
possibilidade de educação formal com certificação aos alunos/telespectadores que se 
submetiam a processo de avaliação para conclusão referente às quatro séries iniciais 
do antigo primeiro grau do curso primário. Esta experiência televisiva recebeu o 
Prêmio Japão Nihon Hôso Kyokai (NHK), em 1973, direcionado aos melhores 
programas da teleducação do mundo.  

1.1. TELENOVELA – SALA DE AULA NA TELEVISÃO  

A telenovela é um nome genérico usado para identificar a narrativa ficcional 
transmitida na televisão brasileira. Ela pode assumir diferentes formatos desde a 
telenovela stricto senso até minisséries, séries e programas especiais de ficção ou 
baseados em fatos reais. Após a popularização da TV no Brasil, milhares de pessoas se 
tornaram audiências de telenovelas nos anos 1960, repetindo o sucesso de público 
alcançado pelas rádios novelas. Segundo Lopes (2008) a consolidação da novela como 
o gênero mais popular e lucrativo da televisão está vinculada a mudança de linguagem 
realizada por autores brasileiros com trabalho acumulado no rádio e no cinema. Os 
autores nacionais optaram por tramas mais realistas, com críticas à realidade social e 
cultural do país. Temas que podiam ser aliados ao currículo escolar e aos pré-
requisitos para o mercado de trabalho da época. Antes as tramas televisivas eram 
importadas, fantasiosas e melodramáticas, respondendo a uma característica 
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considerada inerente ao veículo televisão. Na perspectiva de Tilburg (1980) a 
telenovela revela formas de organização social.  

A telenovela, pois, como as demais mensagens da televisão, cinema, imprensa e 
rádio, deve ser considerada um produto da sociedade na qual se apresenta, por 
ser produzida por esta sociedade. Sendo produto de uma determinada sociedade, 
traz em si a prática desta sociedade, isto é, revela como esta sociedade se 
organiza, quais os seus valores, quais os seus costumes. Nas relações entre os 
homens, tudo aquilo que é produzido no interior destas relações é resultado 
destas relações e, sendo um resultado, evidencia, necessariamente, as relações 
existentes entre aqueles que compõem a sociedade, isto é, evidencia a maneira 
com que os homens convivem, ou seja, se organizam. (Tilburg, 1980, p.2) 

Os anos de 1960 representaram um momento chave para a consolidação de uma 
linguagem própria da televisão brasileira, apesar da influência do rádio, do teatro e do 
cinema nas produções televisivas. Entre os principais produtos de entretenimento da 
televisão, a telenovela foi um formato presente nos primeiros educativos e culturais, 
apresentando um perfil híbrido de dramatização, que se aproximava do teatro, tinha 
potencial educativo e seguia as regras do sistema comercial, fazendo a propaganda de 
vários produtos e serviços. A opção pela linguagem popular em detrimento do clássico 
e do erudito foi uma das características mais expressiva das telenovelas da época, o 
foco comercial das emissoras impôs formatos populares capazes de criar identificação 
com público e fidelidade com a programação dos canais de televisão.  

A primeira telenovela educativa veiculada na televisão foi Meu Pedacinho de Chão, 
em agosto de 1971. O autor da trama foi Benedito Ruy Barbosa. Esta telenovela 
apresentou um drama rural que veiculou ensinamentos úteis aos trabalhadores e à 
população campestre. Os autores utilizavam informações oficiais fornecidas pelas 
Secretarias Municipais de Agricultura e Saúde para escrever os capítulos. Os temas 
eram sobre vacinação, desidratação infantil, higiene e técnicas agrícolas. Também 
fazia propaganda do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), abordando o 
problema do analfabetismo, principalmente na área rural. A trama era sobre a história 
de uma professora que foi para uma vila no interior do país ministrar aulas para 
crianças, lá ela encontrou um coronel arrogante que mantinha o povo humilde do local 
cada vez mais oprimido, sem direito a terra e a cidadania. A maioria dos moradores da 
vila era analfabeta e desconhecia informações relevantes para vida em áreas rurais. 
Junto aos ensinamentos, o telespectador acompanhava a história de amor entre a 
professora e um funcionário analfabeto da fazenda, e também as travessuras de três 
personagens infantis que movimentam a trama.  

Não existia intenção formal em alfabetizar, mas de informar sobre a importância 
da leitura e da escrita em todas as fases da vida, destacando a necessidade de aumentar 
os índices de alfabetização nas áreas rurais. A história valorizava a escola e profissão 
docente. O coronel retratado na trama se revoltou quando outro dono de terras fez 
uma doação para a construção de uma igreja e de uma escola, instituições formadoras 
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de opinião que podiam mudar a condição de oprimidos dos moradores da vila. A 
narrativa de Meu Pedacinho de Chão falava sobre educação popular remetendo, assim, 
aos pressupostos teóricos do Movimento de Educação de Base (MEB) que se 
concretizou por meio de um convênio entre o presidente Jânio Quadros e a 
Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) da igreja católica, em 1961. O MEB 
realizou trabalhos no campo da educação popular e da mobilização social de grupos 
camponeses para combater a burguesia oligárquica predominante nas áreas rurais, 
para isso utilizou o rádio como suporte para reunir as classes populares.  A prática 
pedagógica do MEB consistia na realização de encontros para discutir a realidade 
social e política local, com encenações teatrais, músicas, debates e conversas que 
valorizavam o cotidiano rural e apontavam caminhos de mobilização social para a 
formação de turmas de alfabetização de adultos e também para criação de sindicatos 
e associações de trabalhadores rurais. A atuação do MEB foi enfraquecida durante a 
ditadura civil-militar. 

Em 1973, a primeira telenovela e curso supletivo foi ao ar. Era a telenovela João 
da Silva . A história tinha como personagem principal o jovem João da Silva que 
deixou sua cidade natal no interior para viver na “cidade grande”. João era 
semianalfabeto e representava o típico jovem nordestino que queria abandonar a 
condição de trabalhador rural para viver na capital. Os desafios de viver na capital 
estavam relacionados a superar o desemprego, a desqualificação profissional, a falta 
de moradia, a alfabetização e a escolarização com a conclusão do ensino primário. Ao 
longo da trama o personagem João passou por diversas experiências, todas com um 
pretexto para aplicar ensinamentos escolares e de cidadania. Seguindo o roteiro 
tradicional folhetinesco da telenovela comercial, a trama de João da Silva tinha 
romance, intriga, ação e suspense, adotando um script que já fazia parte do cotidiano 
do povo brasileiro indicado nos altos índices241 de audiência das radionovelas e de 
consumo das revistas com fotonovelas. No período de exibição da telenovela a 
cidadania plena estava diretamente relacionada à aquisição de uma vaga no mercado 
de trabalho formal, ou seja, com direitos trabalhistas. João da Silva foi uma telenovela 
criada para dialogar com brasileiro comum, que queria ter melhores condições de 
trabalho. A campanha do governo, fortalecida pelos órgãos internacionais, focalizava 
na educação a “cura” de todos os males sociais.  

A telenovela João da Silva apresentou 125 capítulos de 40 minutos, com aulas de 
Matemática, Comunicação e Expressão, Estudos Sociais, Ciências e Educação Moral e 
Cívica. A telenovela também ensinava sobre o mundo do trabalho, incluindo 
informações sobre aposentadoria, direitos trabalhistas e previdência social. Os 
telespectadores/alunos podiam obter livros de apoio para o acompanhamento das 
aulas, e também utilizar várias telesalas distribuídas em diferentes regiões da cidade, 

                                                   
241 Em 1951 eram 3,5 mil aparelhos; em 1955 eram 141 mil; em 1959 eram 434 mil; em 1064 eram 1,66 milhões de 
aparelhos de televisão no Brasil. Em 1958 apenas 8% das verbas de publicidade eram destinadas a televisão; em 
1962 o percentual de publicidade aumentou para 24%. Em 1964 existiam 34 estações de TV no país. (Napolitano, 
2010, p.85) 
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desde que se cadastrassem em pólos de teleducação organizados em parceria com a 
Secretaria de Educação. O primeiro estado, onde houve exibição da telenovela foi o da 
Guanabara, e a primeira transmissão ocorreu em novembro de 1973, pela TV Rio. No 
mês seguinte a TV Tupi também começou a exibir o programa. Por fim, a TV Globo, 
exibiu João da Silva na programação do ano seguinte, em 1974. A telenovela João da 
Silva ficou no ar de novembro de 1973 até outubro de 1981 porque foi reprisada varias 
vezes em diferentes emissoras de televisão. 

Para dar continuidade à telenovela João da Silva, foi criada A Conquista, exibida 
em 1979, com objetivo de dar continuidade à telenovela João da Silva, apresentando 
conhecimentos referentes às quatro últimas séries do primeiro grau. Ela foi veiculada 
em 15 estados brasileiros, atingindo cerca de 40 mil alunos. Os conteúdos escolares 
eram mais abrangentes e se relacionavam com a compreensão do mundo físico, dos 
fenômenos da natureza e da posição do homem em seu contexto sociocultural. 
Conhecimentos sobre comunicação e expressão, ciências e estudos sociais eram 
destaque na trama que retratava o cotidiano nas capitais. A Conquista foi escrita por 
Lourival Marques, com supervisão pedagógica de Manoel Jairo Bezerra e direção de 
Jacy Campos. Mas, sua produção foi interrompida abruptamente em 1983, dando 
lugar ao Telecurso 1º Grau, organizado pela Fundação Roberto Marinho.  

Nesse período, entre 1969 e 1984, as telenovelas, consideradas educativas ou não, 
foram produzidas em um contexto social e político pautado no autoritarismo da 
ditadura civil- militar. Estava a cargo do Estado a responsabilidade de investir em 
tecnologias de comunicação e também de fiscalizar as redes de televisão, que eram 
coagidas a apresentarem uma programação que concordasse com os valores pregados 
pelo governo. Durante a ditadura civil-militar o governo optou por uma política 
cultural que visava uma programação com conteúdos poucos reflexivos sobre o país, 
mas que ao mesmo tempo estivesse dentro de padrões culturais vistos como elevados 
para garantir uma boa formação cultural dos telespectadores. Hamburguer (2011) 
destaca como curiosidade, o fato do regime militar da época, que era intervencionista, 
censor e repressor, não ter estatizado o sistema de televisão. O conservadorismo 
autoritário dos militares conseguiu atuar bem, junto a uma televisão que se 
consolidava como vitrine de comerciais e merchandisings que divulgavam os produtos 
da indústria nacional, bens de consumo durável como geladeiras e fogões, além dos 
próprios aparelhos de televisão.  

A instalação de sistemas de transmissão de sinais televisivos por ondas, ou, mais 
tarde, via satélite, foram complementados com o estímulo à venda a prazo, que 
permitiu o aumento sensível do número de domicílios com TV. A política oficial 
de incentivo à indústria de televisão encontrou eco na população, que se tornou 
prioritária na agenda de consumo dos lares brasileiros. Em domicílios de 
famílias de baixa renda, o aparelho televisor veio antes da geladeira e da 
máquina de lavar na lista de prioridades. A televisão se estabeleceu como meio 
capaz de falar a segmentos os mais variados em termos sociais, etários e 
regionais (Hambúrguer, 2011, p. 64) 
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A televisão assumiu uma função importante na formação dos hábitos de consumo 
dos brasileiros e de uma perspectiva de modernização e progresso que estava 
relacionada ao crescimento da urbanização e da industrialização. Assim, as telenovelas 
educativas eram direcionadas ao jovem e ao adulto que de alguma maneira já estava 
inserido no mercado de trabalho e que precisava se alfabetizar ou ampliar a 
escolaridade para obter qualificação profissional. Ao nos referirmos à educação de 
jovens e adultos pela televisão não nos restringimos apenas à idade, mas ao contexto 
histórico e cultural em que essas audiências estão inseridas e as representações as 
quais lhes são atribuídas no âmbito das políticas educacionais, que geralmente, 
associam esse grupo a educação para o trabalho e para cidadania. Tendo como visão 
cidadã o trabalho formal e o consumo de bens industrializados. A televisão conquista 
suas audiências porque se insere de maneira precisa no cotidiano das pessoas tentando 
suprir necessidades objetiva e subjetivas do telespectador. Por exemplo, se vivemos 
em uma atmosfera de medos e incertezas diante das transformações sociais, políticas 
e econômicas mundiais, Martin-Barbero e Rey (2001) nos alertam para o fato de se “a 
televisão atrai é porque a rua expulsa, é dos medos que vivem as mídias”, medos que 
nascem das incertezas do mundo contemporâneo. Medos que fortalecem os contatos 
virtuais e impulsionam práticas de consumo e de ação cidadã, vivenciadas no contato 
com audiovisuais. Durante o período da ditadura civil-militar, o medo era não ter 
carteira assinada no mercado formal de emprego.  

A metodologia de pesquisa aplicada para a concepção deste artigo consistiu na 
análise de documentos do arquivo pessoal da família Amado, documentos oficiais da 
FCBTVE e de recortes de jornais da época. Os periódicos utilizados foram: Diário de 
Notícias, Correio da Manhã e Jornal do Brasil. O método escolhido para o 
procedimento de pesquisa foi análise de conteúdo. O objetivo foi trabalhar a partir dos 
pressupostos de história e teoria social cuja base filosófica se apóia na idéia de que a 
realidade é social e culturalmente construída. Esta pesquisa está sendo realizada com 
o apoio do CNPq. 

As análises apontam que a trama de João da Silva apresentava situações comuns 
do cotidiano que podiam ser teatralizadas ou dramatizadas apresentando 
conhecimentos nas áreas de comunicação e expressão, ciências, matemática e 
conteúdos de cidadania e direitos sociais. A televisão se mostrou como um veículo 
ideal para alavancar rapidamente a formação de mão de obra para o mercado de 
trabalho, utilizando uma linguagem popular e acessível aos diferentes tipos de 
telespectadores. A educação popular tomou outros rumos, se antes estava atrelada 
essencialmente a movimentos como o MEB - Movimento de Educação de Base que 
atuava principalmente com grupos de camponeses, passou a figurar também nos 
centros urbanos como um importante instrumento de cidadania e de educação 
funcional.  
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PALAVRAS-CHAVE 

Ensino Rural. Escola Primária. Formação de Professores.  
 
Em um período em que se ensejava a construção da modernidade, a representação 

de rural pode estar vinculada à ideia da natureza, do mais saudável, a contradição ao 
urbano e à industrialização, como também pode significar o contrário, como a 
ausência do desenvolvimento, conformismo, ignorância e abandono.  

A população que residia no meio rural, no início da década de 1940, de acordo com 
os dados do Recenseamento Geral do Brasil de 1º de setembro desse mesmo ano, 
representava cerca 69% dos 41.236.315 brasileiros. Situação que começou a ser 
alterada ao longo das décadas de 1950 e 1960, nas quais as taxas de urbanização 
apontam para índices em torno de 36,1% e 45,1%. Mas as maiores modificações 
ocorreriam no decorrer da década de 1970, com o auge do processo de urbanização, 
industrialização e o êxodo rural, com uma taxa de 56% indicando o crescimento da 
população urbana. 

A partir destes dados, a presente comunicação tem como objetivo refletir sobre 
como ocorreu à democratização das condições de acesso ao ensino primário no meio 
rural, bem como os diferentes modelos de escola primária, e qual formação recebeu o 
professor para exercer a docência nas áreas rurais dos estados de Mato Grosso e 
Paraná, entre as décadas de 1930 e 1970.  

O período delimitado tem sido caracterizado pela historiografia educacional 
recente como momento de significativos debates e ações em torno da expansão do 
ensino primário rural no Brasil, com a implantação de políticas de escolarização para 
o meio rural, construção de escolas e institucionalização da formação de professores 
para as áreas rurais. Neste contexto, a educação rural torna-se a tônica dos discursos 
educacionais e das ações governamentais.  

Diante da extensão considerável que a temática da educação, do ensino, da escola 
e da formação de professores para o meio rural abrange no cenário nacional, 
delimitamos esta comunicação à análise a respeito das ruralidades impressas nos 
estados de Mato Grosso e Paraná, com a finalidade de alcançar nuances do papel 
atribuído à escola rural nestes estados, bem como da escolarização ofertada à infância, 
e da formação de professores que teve como palco de seu desenvolvimento as áreas 
rurais.  

O investimento da análise incide, ao mesmo tempo, na compreensão das 
diferenças e similaridades entre a escolarização da infância e da formação de 
professores da zona rural, nos estados de Mato Grosso e Paraná, e também na busca 
por ir além das realidades e dos fatos, ao procurar compreender como se constituíram 
os problemas que ainda hoje permeiam as realidades rurais em nosso país.  
As fontes que orientam o presente texto estão circunscritas aos relatórios e mensagens 
de governadores e interventores federais, leis, decretos, sinopses estatísticas, escritos 
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de educadores e publicistas do período, entre outras. Fontes essas levantadas e 
catalogadas nos arquivos públicos, museus e centros de documentação dos estados 
pesquisados.  

Além disso, o texto fundamenta-se em uma literatura sobre educação comparada, 
história de Mato Grosso, história do Paraná, história e historiografia da educação e ao 
ensino rural, especialmente em autores como Nóvoa (2009) ; Leite (1970); Mota e 
Noelli (1999); Araújo, Souza e Pinto (2013); Werle (2007), entre outros. Nóvoa tem se 
dedicado aos estudos em educação comparada, tendo em vista que nossa análise levará 
em consideração as diferenças e similaridades entre a escolarização da infância e da 
formação de professores da zona rural, nos estados de Mato Grosso e Paraná, os seus 
referenciais no auxilia neste estudo acerca das práticas comparativas empreendidas.  
Com a presente investigação conclui-se que as ruralidades impressas nos estados de 
Mato Grosso e Paraná tiveram marcas específicas. Enquanto o espaço rural mato-
grossense foi retratado como um local sem acesso, comunicação, sem infraestrutura, 
o paranaense foi apresentado como um espaço a ser desbravado, colonizado, 
modernizado pela construção das vias de acesso, comunicação e infraestrutura, 
sobretudo vinculado à produção agrícola cafeeira, que era a principal cultura no 
período.  

É importante salientar que nossa análise levou em consideração questões relativas 
à educação comparada, tendo em vista as iniciativas, particularidades e 
intencionalidades que marcaram as ações governamentais de cada estado em relação 
ao processo de expansão da escola primária rural. As análises feitas até aqui 
evidenciaram que no período estudado, a zona rural era objeto de atenção tanto nos 
discursos dos governadores de Mato Grosso quanto do Paraná. Enquanto para os 
mato-grossenses, essa atenção ficava muitas vezes restrita no plano dos discursos, 
entre os paranaenses ocorria tanto no plano dos discursos quanto das práticas.  

No Mato Grosso, tal como no Paraná, o desenvolvimento da escola primária rural 
ocorreu, principalmente, pela ação do poder público estadual, motivada pelo 
ruralismo pedagógico quanto pelo processo de colonização empreendido pelas 
companhias colonizadoras. No entanto, nesse processo existem diferenças, pois 
enquanto a expansão da escola rural primária no Paraná intensificou-se a partir da 
década de 1930, no Mato Grosso ocorreu somente a partir da década de 1940.  
Em relação aos tipos de escola primária, a escola isolada localizada na zona rural foi, 
sem dúvida, o modelo representativo no qual ocorreu a escolarização da infância mato-
grossense e paranaense no período em foco. Esse modelo de escola primária 
representou, quantitativamente, um maior número de unidades escolares em relação 
aos grupos escolares que, geralmente, eram concentrados nas áreas urbanas. Em 
relação ao Paraná, além da escola isolada da zona rural, também denominada casa 
escolar rural, coexistiram mais dois modelos: a escola de trabalhadores rurais e de 
pescadores e o grupo escolar rural, com programas semelhantes aos dos grupos 
escolares urbanos, mas com a oferta de ensino agrícola profissionalizante. Assim como 
São Paulo, o Paraná experimentou modelos alternativos na oferta do ensino primário 
rural.  
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Observaram-se processos desiguais de expansão da escola primária e da formação 
de professores para as zonas rurais nos estados de Mato Grosso e Paraná, vinculados 
a fatores relacionados aos processos de ocupação da terra e ao desenvolvimento 
econômico dos estados. No Paraná desencadeou-se um amplo movimento em prol da 
formação do professor rural, impulsionado pela Lei Orgânica do Ensino Normal de 
1946, o que não ocorreu em Mato Grosso, uma vez nenhuma medida foi tomada em 
relação à formação do professor rural em virtude da expansão da escola primária no 
mesmo período. Mas cabe considerar que apesar desse movimento ter sido intenso no 
Paraná, o estado ainda contou, durante anos, com a figura do professor leigo na zona 
rural, pois a formação específica não era garantia de que o professor exercesse sua 
docência nas áreas rurais, para as quais o deslocamento e as condições de trabalho 
nem sempre eram favoráveis.  

Desprezado ou não, o que nos fica evidenciado é que o rural, independente da sua 
localidade, sempre foi percebido como “atraso” em contraposição ao urbano, 
“moderno”. Por isso, algumas localidades, como no caso do Paraná, investiram no 
rural, não em respeito ao modo de vida do camponês, mas para transformá-lo num 
cidadão “urbanizado”. A quase ausência de investimento em Mato Grosso na educação 
rural também não é resultante ao respeito à cultura camponesa, mas representa o 
descaso do governo pelo rural, demonstrando que, no período estudado, a educação 
rural constituiu preocupação das políticas públicas mais no universo do discurso do 
que propriamente das políticas públicas.  

Consideramos que a relevância deste estudo para a história da educação brasileira 
consiste em apresentar, no cenário da educação nacional, a escola primária rural. Em 
cada nova pesquisa concluída, ela emerge como o modelo de escola primária 
responsável pela escolarização da infância brasileira a partir dos anos 30 do século XX, 
momento de várias iniciativas reformistas em âmbito nacional e nos estados, voltadas 
à expansão do ensino público primário e da formação de professores. 
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RESUMO 

A presente comunicação tem como objetivo refletir sobre como ocorreu a 
democratização das condições de acesso ao ensino primário no meio rural, bem como 
os diferentes modelos de escola primária, e qual formação recebeu o professor para 
exercer a docência nas áreas rurais dos estados de Mato Grosso e Paraná, entre as 
décadas de 1930 e 1970.  As fontes que orientam o presente texto estão circunscritas 
aos relatórios e mensagens de governadores e interventores federais, leis, decretos, 
sinopses estatísticas, escritos de educadores e publicistas do período, entre outras. 
Além disso, o texto fundamenta-se em uma literatura sobre educação comparada, 
história de Mato Grosso, história do Paraná, história e historiografia da educação e ao 
ensino rural, especialmente em autores como Nóvoa (2009) ; Leite (1970); Mota e 
Noelli (1999); Araújo, Souza e Pinto (2013); Werle (2007), entre outros. Com a 
presente investigação conclui-se que as ruralidades impressas nos estados de Mato 
Grosso e Paraná tiveram marcas específicas. Enquanto o espaço rural mato-grossense 
foi retratado como um local sem acesso, comunicação, sem infraestrutura, o 
paranaense foi apresentado como um espaço a ser desbravado, colonizado, 
modernizado pela construção das vias de acesso, comunicação e infraestrutura, 
sobretudo vinculado à produção agrícola cafeeira, que era a principal cultura no 
período.  
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Ensino Rural, Escola Primária, Formação de Professores. 
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INTRODUÇÃO 

Em um período em que se ensejava a construção da modernidade, a representação 
de rural pode estar vinculada à ideia da natureza, do mais saudável, a contradição ao 
urbano e à industrialização, como também pode significar o contrário, como a 
ausência do desenvolvimento, conformismo, ignorância e abandono.  

A população que residia no meio rural, no início da década de 1940, de acordo com 
os dados do Recenseamento Geral do Brasil de 1º de setembro desse mesmo ano, 
representava cerca 69% dos 41.236.315 brasileiros. Situação que começou a ser 
alterada ao longo das décadas de 1950 e 1960, nas quais as taxas de urbanização 
apontam para índices em torno de 36,1% e 45,1%. Mas as maiores modificações 
ocorreriam no decorrer da década de 1970, com o auge do processo de urbanização, 
industrialização e o êxodo rural, com uma taxa de 56% indicando o crescimento da 
população urbana. 

A partir destes dados, a presente comunicação tem como objetivo refletir sobre 
como ocorreu à democratização das condições de acesso ao ensino primário no meio 
rural, bem como os diferentes modelos de escola primária, e qual formação recebeu o 
professor para exercer a docência nas áreas rurais dos estados de Mato Grosso e 
Paraná, entre as décadas de 1930 e 1970.  

O período delimitado tem sido caracterizado pela historiografia educacional 
recente como momento de significativos debates e ações em torno da expansão do 
ensino primário rural no Brasil, com a implantação de políticas de escolarização para 
o meio rural, construção de escolas e institucionalização da formação de professores 
para as áreas rurais. Neste contexto, a educação rural torna-se a tônica dos discursos 
educacionais e das ações governamentais.  

Diante da extensão considerável que a temática da educação, do ensino, da escola 
e da formação de professores para o meio rural abrange no cenário nacional, 
delimitamos esta comunicação à análise a respeito das ruralidades impressas nos 
estados de Mato Grosso e Paraná, com a finalidade de alcançar nuances do papel 
atribuído à escola rural nestes estados, bem como da escolarização ofertada à infância, 
e da formação de professores que teve como palco de seu desenvolvimento as áreas 
rurais.  

O investimento da análise incide, ao mesmo tempo, na compreensão das 
diferenças e similaridades entre a escolarização da infância e da formação de 
professores da zona rural, nos estados de Mato Grosso e Paraná, e também na busca 
por ir além das realidades e dos fatos, ao procurar compreender como se constituíram 
os problemas que ainda hoje permeiam as realidades rurais em nosso país.  

As fontes que orientam o presente texto estão circunscritas aos relatórios e 
mensagens de governadores e interventores federais, leis, decretos, sinopses 
estatísticas, escritos de educadores e publicistas do período, entre outras. Fontes essas 
levantadas e catalogadas nos arquivos públicos, museus e centros de documentação 
dos estados pesquisados.  
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Além disso, o texto fundamenta-se em uma literatura sobre educação comparada, 
história de Mato Grosso, história do Paraná, história e historiografia da educação e ao 
ensino rural, especialmente em autores como Nóvoa (2009) ; Leite (1970); Mota e 
Noelli (1999); Araújo, Souza e Pinto (2013); Werle (2007), entre outros. Nóvoa tem se 
dedicado aos estudos em educação comparada, tendo em vista que nossa análise levará 
em consideração as diferenças e similaridades entre a escolarização da infância e da 
formação de professores da zona rural, nos estados de Mato Grosso e Paraná, os seus 
referenciais no auxilia neste estudo acerca das práticas comparativas empreendidas.  

1. O CENÁRIO RURAL NOS ESTADOS DE MATO GROSSO E PARANÁ 

Com uma área de 1.261.094 Km², o que corresponde a 14,81% da área do Brasil, 
Mato Grosso possuía uma população de 522.044 habitantes, segundo o censo de 1950. 
Um dos grandes problemas de Mato Grosso era o do povoamento, pois o estado era 
majoritariamente rural. 

Em Mato Grosso as zonas rurais comuns eram constituídas de pequenas cidades 
e vilas, algumas formadas através do movimento de migração, decorrentes da 
intensificação de vendas de terras devolutas, dos contratos de colonização e medidas 
afins, visando à fixação de contingentes humanos em terras mato-grossenses. 

Dentre algumas das características do estado do Mato Grosso, podemos dizer que 
a extensão territorial, onde 93% fazia divisa com o Paraguai e a Bolívia, era 
considerada zona rural de imigração e, como bem escreveu o professor Philogônio 
Corrêa, “um Brasil à parte” (Mato Grosso 1943, s/p), pois  cores, dialetos, sons, sabores 
se misturavam nessa região e se fundiam, ao mesmo tempo, numa cultura singular e 
plural, caracterizando a região fronteiriça do estado de Mato Grosso. 

Outra especificidade do estado era a zona rural do Alto Sertão, constituída pela 
população indígena: índios Barbados, no Alto Paraguai; índios Bacairis, no Alto Teles 
Pires; índios Bororós, no vale do rio São Lourenço; ao longo da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil, zona habitada pelos remanescentes das antigas tribos Guaicurus e 
Terenos; Aquidauana e Campo Grande, com índios Terenos;  no município de 
Nioaque; na região da Serra da Bodoquena, índios Cadiuéris; índios Caiuás, no 
extremo sul do estado, todos com acesso à escolarização e à catequização. Já a extensa 
zona norte do estado, povoada por numerosas tribos, dentre as quais a dos 
Nhanbiquaras, que estavam ainda sem contato com as iniciativas estatais e/ou 
religiosas. (Mato Grosso 1943). 

Viver na zona rural não era algo fácil, porém muito mais difícil era sair da capital 
para lecionar. Primeiramente, as distâncias eram grandes e os meios de transporte, 
precários, como relata a professora: 

Minha mãe que não tinha me deixado ir para a zona rural resolveu me 
acompanhar até Coxim, onde não conhecíamos ninguém, era uma aventura a 
começar pela viagem, que era de caminhão. Saímos de Cuiabá no dia 28 de junho 
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de 1940 e chegamos no dia 3 de julho do mesmo ano, enfrentando a falta de 
estradas daquele tempo. (Clarice Rondon apud Sá Rosa, 1990, p. 211). 

Depois, esbarravam com a violência, há muito constante no estado por disputa de 
poder entre famílias e interesses políticos, conforme relato de professora: 

Logo que cheguei o que mais me apavorou foram as constantes brigas, que 
presenciei, as famílias tinham seus inimigos, havia discussões, encrencas de fazer 
medo. Eram geralmente pessoas do lugar que não queriam aceitar as famílias 
que chegavam. Em Cuiabá a fama de Coxim era horrível, diziam que havia 
bandidos, que se matava por nada [...]. (Clarice Rondon apud Sá Rosa, 1990, p. 
211). 

Também lidavam com a precariedade local, falta de recursos materiais, 
infraestrutura e atendimento médico, fatores esses apontados pelo representante do 
estado no 8º Congresso Brasileiro de Educação, professor Philôgonio Corrêa: 

[...] A escola instala-se muitas vezes, em um rancho diferente do que foi 
apresentando à inspeção, sem mobiliário apropriado, e a professora fica na 
completa dependência do murubixaba do lugar.  Desambientada, sujeita aos 
caprichos do dono da casa, falta de todos os recursos de alimentação e de 
remédios, segregada, julga-se infeliz, e, quando tem forças reage e consegue 
mudar-se para outro meio onde, muitas vezes, vai encontrar os mesmos ou novos 
embaraços, com isso, leva a professora a tempo a pensar no período das férias 
para regressar ao lar, de onde, com muito custo, constrangida, no início do novo 
ano escolar volta a retomar a atividade sem nenhum estímulo e sempre contra 
feita. (Mato Grosso 1943, s/p). 

Tais relatos desmistificam a representação do rural, concebido como espaço 
bucólico de respeito à natureza, e se identifica mais com a descrição do vilarejo mato-
grossense de Desprezo, descrito por Manoel de Barros. A zona rural do estado era 
desprezada por todos, sem acesso, sem comunicação, sem infraestrutura, porém foco 
de preocupação dos governantes, principalmente em seus discursos. (Barros 2006). 

Já a zona rural do estado do Paraná, também objeto de atenção dos governantes 
nos discursos e nas práticas administrativas, foi representada como um espaço a ser 
desbravado, colonizado, modernizado pela construção das vias de acesso, 
comunicação e infraestrutura, sobretudo vinculado à produção agrícola que teve como 
cultura central no período: o café.  

Com uma área de 199.307.922 Km², o Paraná contava com 2.115.547 habitantes 
na década de 1950, o que representava 4,1% da população nacional. Dentre os 
paranaenses, 2.038.860 eram brasileiros natos, 11.089 brasileiros naturalizados, 
65.503 estrangeiros e 95 não possuíam declaração de nacionalidade (Brasil 1956). 
Com uma taxa de crescimento populacional que girou em torno de 70 a 100% no 
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decorrer das décadas de 1950 e 1960, a maior parte da população concentrava-se na 
área rural: 75,5% (1940); 75% (1950), 69,1% (1960).  (Ipardes 1989, 1993; Brasil 2010). 

Neste contexto, modernizar o estado consistia em criar infraestrutura e ofertar 
serviços públicos básicos para atender à população oriunda do crescimento 
demográfico, vinculado à “[...] ocupação das terras férteis do norte, sobretudo por 
mineiros e paulistas, e da região oeste e sudoeste do estado, por gaúchos e catarinenses 
[...]” (Paraná 2002, p. 18), além dos fluxos migratórios oriundos do exterior. 

Um dos grandes desafios enfrentados pelo estado também era o povoamento, 
tendo em vista a vasta extensão rural. As práticas administrativas dos governos de 
Manoel Ribas (1932–1945), Moysés Lupion (1947–1951 e 1956–1961) e Bento Munhoz 
da Rocha Netto (1951–1955) foram, sobretudo, voltadas ao povoamento do território: 
“Povoar o Paraná, mais que um mero ato do Executivo, constitui a verdadeira arte de 
governar.” (Ipardes 1989, p. 55). Com este intuito, o povoamento de parte do território 
paranaense foi realizado por intermédio de companhias particulares que detinham, 
durante a década de 1930, o controle das iniciativas de colonização das regiões Norte, 
Oeste e Sudoeste do estado.  

Cabe considerar que o processo de colonização e (re) ocupação do território 
paranaense pela CTNP e outras companhias colonizadoras que atuaram no estado 
neste período não ocorreu de forma pacífica, mas foi resultado de graves conflitos de 
terras motivados pela especulação financeira e pela grilagem.  

Como observam Mota e Noelli (1999), Tomazi (1999), Cancian (1981) e Hoff (1991), 
no momento em que a CTNP articulou a colonização, o território não era inóspito e 
nem desabitado, havia a presença de caboclos e índios, não eram sertões 
desconhecidos. Dados relevantes sobre o número de propriedades rurais existentes na 
década de 1920, anteriores ao período de (re) ocupação das terras pelas companhias 
colonizadoras, são apresentados por Tomazi (1999). A própria companhia “[...] 
confirma a presença desses caboclos, dizendo que todos foram indenizados para 
saírem das terras [...]”, sugerindo o processo de expulsão destas populações, mesmo 
que pela via da indenização, argumenta Hoff (1991, p. 27). No entanto, podemos 
considerar que as estratégias de colonização e urbanização das terras, marcadas pelo 
planejamento urbano e rural, contribuíram para criar a representação de espaços 
vazios que alçariam o progresso pela via das companhias colonizadoras. 

2. MODELOS E EXPANSÃO DO ENSINO RURAL 

Em Mato Grosso, o ensino rural primário foi ministrado tanto nas escolas isoladas 
quanto nas escolas ambulantes, no período de 1930 a 1961. No início da década de 
1930, seu funcionamento estava subordinado ao Regulamento da Instrução Pública de 
1927, que, pela primeira vez, propiciou a atenção devida do poder público de Mato 
Grosso à escola rural.  

As escolas rurais em Mato Grosso, até 1927, pertenciam ao conjunto de instituições 
educativas denominadas de escolas isoladas, que tinham o objetivo de ministrar a 
instrução primária para crianças de 7 a 12 anos de idade. Essas escolas eram 
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consideradas as que representavam a parte educacional que não produzia resultados. 
Foi por esse motivo que o então presidente de estado, Mário Corrêa da Costa, não 
satisfeito com esse quadro negativo da instrução pública primária mato-grossense, 
sancionou o Decreto n.º 759, de 22 de abril de 1927, delineando novas diretrizes 
educacionais. (Paes 2011). 

A criação das escolas rurais, de acordo com o Regulamento da Instrução Pública, 
em 1927, deveria seguir alguns critérios para a sua instalação, dentre os quais a 
disponibilidade de prédios que se adaptassem facilmente às necessidades escolares, 
sendo que os professores deveriam residir na localidade. Nas áreas rurais, o governo 
concederia, “[...] a título de auxílio, contribuições pecuniárias às populações rurais [...] 
que se propuserem a construir prédios escolares.” (Mato Grosso 1927, p. 177). 

Essas escolas eram as responsáveis pela escolarização das crianças das áreas rurais 
e deveriam ser instaladas numa distância mínima de 3 km e abrigar 30 crianças em 
idade escolar. Contudo, o Regulamento de 1927 estabeleceu “[...] um único tipo de 
escola: a que nas zonas rurais de fraca densidade demográfica ministrava 
mecanicamente as mesmas disciplinas que os mestres ensinavam nas zonas urbanas, 
densamente povoadas [...]” (Leite 1970, p. 138). De acordo com este autor, os 
governantes instituíram um regulamento que teve apenas fins meramente 
administrativos, pois, não consideraram as condições peculiares de cada região, nem 
mesmo se o ensino seria adequado às necessidades educacionais locais (Leite 1970). 

Em realidade, as escolas rurais do Norte e do Sul de Mato Grosso apresentaram, 
sobretudo, diferenças no que diz respeito à titulação dos professores, uma vez que os 
docentes da parte Sul do estado, em sua maioria, eram professores não habilitados. A 
esse respeito, a Mensagem de 1936 esclarece: 

O emprego do methodo analytico synthetico no ensino de linguagem produz 
grande resultado quando o professor conhece o processo e o emprego com 
enthusiasmo, mas é de effeito nulo quando empregado por um professor que não 
o conheça perfeitamente. Dahi a razão por que se escolhe para os 1° annos os 
professores mais dedicados, mais aptos, mais entusiasmados pela profissão. No 
Sul do Estado fazem justamente o contrário. Aos professores leigos e menos 
habilitados se entregam as classes dos 1° annos!Urge uma reforma geral nos 
processos de ensino empregados pelos novos professores. (Mato Grosso 1936, p. 
18). 

Como revela a Mensagem, podemos supor que a questão da atuação dos 
professores sem habilitação nas classes de 1º ano estava relacionada tanto à falta de 
interesse de os poucos docentes habilitados atuarem nas áreas rurais, áreas essas que 
ficavam em localidades distantes do núcleo central urbano, quanto à falta de escolas 
normais em Mato Grosso. É bem verdade que a segunda Escola Normal para a 
formação de professores primários somente foi instalada em 1930, em Campo Grande, 
parte Sul do estado, anexa ao Grupo Escolar, em 21/4/1930, pelo então presidente de 
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estado, Dr. Aníbal Toledo, tornando-se a primeira instituição sul-mato-grossense 
dessa natureza. 

Ainda que a partir de 1930 ocorressem mudanças educacionais significativas para 
as populações do campo, foi nesse período que se consolidou a corrente de 
pensamento denominada ruralismo pedagógico, propondo “[...] uma escola integrada 
às condições locais regionalista, cujo objetivo maior era promover a fixação do homem 
ao campo [...]” (Maia 1982, p. 27). As preocupações com a educação no meio rural 
continuaram nas décadas seguintes aos anos de 1930 e figuraram como tema central 
no 8º Congresso Brasileiro de Educação242. 

Mesmo que ocorressem discussões em âmbito nacional, a escola rural em Mato 
Grosso continuava apresentando dificuldades em seu funcionamento, na década de 
1950, principalmente em relação à falta de habilitação do professor que nela atuava. A 
esse respeito, Fernando Corrêa da Costa pronunciava-se em Mensagem do ano de 
1952. 

Cumpre observar que, por força desses pressupostos, as Escolas Normais 
apresentam frequência mínima em relação a outros estabelecimentos. O 
elemento masculino, aqui no Estado, desertou completamente dessa disciplina. 
Somos forçados a reconhecer que o ensino em Mato Grosso está sofrendo uma 
perigosa involução, um ressaltante retrocesso. É verdade que para as escolas das 
cidades especialmente das que oferecem melhores condições de conforto e de 
progresso, ainda se obtém professora, o que não se registra quando se trata de 
preenchimento das unidades rurais. Diante dessa contingência, as mais das 
vezes, vemos guindados à posição de professor criaturas semi-analfabetas. 
(Mato Grosso 1952, p. 12). 

Apesar disso, o estado de Mato Grosso não deixou de enviar esforços, adotando 
algumas medidas legais para sanar os problemas relacionados ao desempenho dessas 
instituições, entre elas a criação de Escolas Normais para cuidar da formação do 
professor primário, principalmente a instalação de Escolas Normais no sul do estado, 
a partir de 1930.  

Para tentar minimizar os problemas com professores leigos ou semianalfabetos, o 
governador Fernando Corrêa da Costa organizou cursos de férias de formação de 
professores nos meses de julho, que prosseguiram até as férias do final de ano, sendo 
oferecidos em Cuiabá, Campo Grande, Corumbá, Cáceres, Três Lagoas, Aquidauana, 
Ponta Porã, Dourados, Amambaí, Coxim, Guiratinga, Poxoréu, Poconé e Rosário-
Oeste, nos quais eram ministrados “[...] ensinamentos de português, aritmética, 
geografia, história, higiene, etc.” (Mato Grosso 1952, p. 27). 

Mesmo convivendo com outros modelos de escolas primárias, eram as escolas 
rurais primárias as principais responsáveis pela escolarização das crianças mato-
grossenses no início da década de 1930. Essa afirmação baseia-se nos dados 
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estatísticos apresentados nas Mensagens dos governadores e dos interventores do 
estado, cuja análise, mesmo contendo números imprecisos, revela a dimensão dos 
investimentos públicos na educação, refletida no acréscimo do número de escolas e da 
população escolar infantil atendida. 

Ainda que a Reforma de Instrução Pública de 1927 tenha demonstrado certa 
preocupação com as escolas rurais, dedicando exclusivamente uma seção a essas 
instituições educativas e concedendo até mesmo contribuições para construções de 
prédios escolares. No período de 1930 a 1937, o investimento público na escolarização 
da infância no ensino rural primário ocorria somente por meio do aumento no número 
de escolas, uma vez que essa instituição era caracterizada, pelos governadores de Mato 
Grosso, como uma escola ineficiente, precária e não merecedora das despesas públicas 
para a sua instalação e funcionamento.  

Apesar de todos os problemas, a escola rural primária continuava se expandindo 
por todo o estado de Mato Grosso. Em 1937, 10 anos após a regulamentação da 
Reforma de Instrução Pública de 1927, Mato Grosso possuía um total de 227 escolas 
espalhadas por toda a imensidão de terras do estado, dentre as quais a grande maioria 
era de escolas rurais. No início da década de 1940, o número de escolas rurais se 
ampliou ainda mais no estado de Mato Grosso.  A Mensagem de 1941 permite entrever 
que foram criadas 100 escolas em todo o estado, instituídas pelo Decreto n.º 53, de 
18/04/1941 (Mato Grosso 1941).  

Acredita-se que a ampliação do número de escolas rurais em Mato Grosso, na 
década de 1940, estivesse associada, de um lado, aos debates educacionais nacionais, 
advindos das políticas do governo central motivadas pelo ruralismo pedagógico, 
conforme tratado anteriormente neste capítulo, pois esse movimento tinha a 
finalidade de propiciar a instalação de uma escola integrada às condições locais 
regionalistas, visando promover a fixação do homem ao campo; por outro lado, a 
expansão estava relacionada ao projeto de Marcha para o Oeste de Getúlio Vargas, na 
década de 1940, uma vez que essa Marcha tinha o objetivo de povoar o interior do 
Brasil, constituindo em um novo bandeirismo, porém planificado sob bases racionais, 
por vias estatais. Para que isso fosse possível, era necessário implantar instituições 
adequadas para um domínio total do Brasil, pelo Brasil (Figueiredo 1984).  

Nesta política adotada por Getúlio Vargas, a criação das Colônias estava 
diretamente ligada à fixação do homem no campo. Em Mato Grosso, o projeto 
colonizador de Getúlio Vargas foi estabelecido na parte sul do estado e viabilizado por 
meio da criação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND). Para ocupar as 
terras da Colônia Agrícola Nacional de Dourados ––CAND vieram migrantes de quase 
todas as regiões, principalmente do Nordeste brasileiro, além de imigrantes de países 
da América Latina, Europa, Ásia e Japão.  

A Colônia Agrícola Nacional de Dourados estabeleceu-se com a demarcação de 300 
mil hectares em duas etapas: na primeira, foram distribuídos 2.232 lotes de 30 
hectares; na segunda etapa, 6.500 lotes rurais e 6.832 lotes urbanos.  Para Abreu 
(2003), a criação da CAND teve um caráter de povoamento com múltiplos objetivos, 
entre eles: garantir a ocupação territorial, aumentando o contingente populacional nas 
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áreas de fronteira; desconcentrar áreas de possíveis conflitos sociais, como o Nordeste 
brasileiro; firmar a parte meridional mato-grossense como extensão do Sudeste, como 
mercado consumidor e produtor de matéria-prima.  

O processo de ocupação e povoamento alterou o cenário rural e urbano dessa 
região do Sul de Mato Grosso, na medida em que proporcionou a vinda de um grande 
número de trabalhadores e de famílias extremamente pobres, que acabaram por 
promover um significativo aumento populacional. As mudanças trazidas com o 
aumento populacional refletiram na área educacional, pois o artigo 22 da legislação 
referente à Colônia Nacional Agrícola de Dourados determinava a oferta de “instrução 
primária” gratuita para os filhos de colonos, com frequência obrigatória. E o Artigo 38 
estabelecia multa de Cr$ 100,00 para pais de menores não frequentes e “[...] 
comparecimento intermédio da autoridade policial [...]”. (Gresseler 1988, p. 19). 
Estabelecia-se, assim, a política de oferta e regulação da educação pública voltada para 
a área rural. 

De fato, as Mensagens de Governadores, na década de 1950, quando a Colônia 
Nacional Agrícola de Dourados já estava em pleno funcionamento na parte Sul de 
Mato Grosso, permitiram observar os reflexos propiciados para a área da educação 
rural nessa região. O município de Dourados, de acordo com os dados das Mensagens, 
era somente superado por Cuiabá (108 escolas) e Rosário Oeste (73 escolas), 
municípios estes que possuíam a maior quantidade de escolas rurais. Certamente o 
crescimento no número de escolas rurais em Dourados, nos anos de 1950, pode ser 
explicado pela instalação da Colônia Nacional Agrícola de Dourados, no final da 
década de 1940, uma vez que os dirigentes da Colônia apresentavam uma preocupação 
com a instrução primária dos filhos dos colonos, conforme assinalado anteriormente. 

Como foi possível observar por meio da análise dos documentos, a expansão da 
escola primária rural em Mato Grosso ocorreu, principalmente, pela ação do poder 
público estadual, sobretudo a partir da década de 1940, motivada, de um lado, pelo 
ruralismo pedagógico e, de outro, pela Marcha para o Oeste, que promoveu a criação 
da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, na parte sul do estado. 

Em relação ao Paraná, a regulamentação das escolas primárias no início da década 
de 1930 em boa parte ainda estava circunscrita ao Código de Ensino de 1917, sendo o 
estado considerado entre os primeiros que procuraram imprimir unidade e plano aos 
seus serviços da educação. O ensino primário, gratuito e obrigatório para crianças de 
7 a 14 anos era ministrado nos grupos escolares e escolas isoladas, estas últimas 
localizadas nas áreas urbanas, suburbanas ou rurais. (Brasil 1942a). 

Consideramos que a emergência da expansão do ensino primário rural 
acompanhou o desenvolvimento econômico do estado e seu processo de 
interiorização, com a colonização das regiões Norte, Oeste e Sudoeste. O potencial 
agrícola do Paraná, o forte impulso migratório decorrente da cultura do café na região 
Norte e da pecuária na região Oeste e Sudoeste nos fizeram refletir sobre as 
particularidades do estado em relação ao país e, internamente, em suas regiões. Nas 
mensagens e relatórios de governo pudemos observar os relatos sobre os processos de 
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colonização, a expansão da malha rodoviária e ferroviária, a instalação dos municípios 
e a criação de escolas de forma concomitante.  

No ano de 1932, o Paraná contava com 1.136 unidades escolares, das quais 744 
localizavam-se na área rural, número este que recebe um considerável acréscimo em 
5 anos, sendo que do total de 1.438 escolas existentes no ano de 1937, 951 situavam-se 
na zona rural (Brasil 1942b). Os dados permitem identificar, já no início da década de 
1930, que a escola situada na área rural representava a maior parte das unidades 
escolares do estado, o que se justifica pelo montante da população que residia no 
campo: 75,5%.  

No total de municípios paranaenses recenseados nos anos de 1935, 1936 e 1937, 
todos mantinham unidades escolares nas áreas urbanas e rurais, sendo que as escolas 
distritais foram identificadas em parte dos municípios. Observa-se que o modelo de 
escola isolada figurou na totalidade das cidades paranaenses, seguido pelo grupo 
escolar, que em 1935 era mantido em 37 municípios; no ano de 1936,em 38; e em 1937, 
em 40 cidades. O modelo de escola agrupada/reunida foi identificado somente em um 
município, no ano de 1936. 

Em relação à documentação pesquisada, no que se refere às ações e práticas 
administrativas governamentais, a denominação “escola primária rural” é atribuída, 
inicialmente, às escolas subvencionadas ora mediante acordo com o governo federal, 
ora mediante acordo entre estado e municípios. Fato que pode ser observado em 
mensagem encaminhada pelo presidente de estado, Caetano Munhoz da Rocha, 
referente ao exercício dos anos de 1924 a 1928, ao indicar a existência de 120 escolas 
primárias rurais subvencionadas pela União, em conformidade com o Decreto Federal 
n.º 13.014, de 13 de maio de 1918 (Paraná 1928). 

Essa escola primária rural, subvencionada mediante acordo com o governo federal, 
situava-se, sobretudo, nas zonas de colonização e configurava-se alinhada ao modelo 
de escola isolada, regidas por um único professor, em salas multisseriadas. Em 
relatório referente ao exercício de 1932 a 1939, o interventor Manoel Ribas, ao 
apresentar os dados sobre a expansão do ensino primário, informou a existência de 
254 escolas primárias rurais subvencionadas pelo governo federal (Paraná 1939). 

Essa ação supletiva pode ser identificada no Paraná por meio da construção de 22 
grupos escolares rurais durante o governo de Manoel Ribas. Em relatório referente ao 
período de 1940 a 1941, o governador registra a construção dos grupos escolares rurais 
circunscritos ao que denomina de “grande plano do governo do Estado”, desenvolvido 
com o apoio do governo federal, por intermédio do Ministério da Educação e Saúde, 
para construção de escolas nas principais zonas colonizadas do estado, mediante 
auxílio financeiro de R$ 3.500:000$000. (Paraná 1941, p. 28). 

Apesar de, na história da educação brasileira, o grupo escolar ter sua configuração 
marcada pela urbanidade, este modelo de escola primária também ocupou o cenário 
rural em alguns estados da federação, dentre eles o Paraná. No Estado, tais instituições 
foram construídas nas seguintes localidades, mediante auxílio do governo federal: 
Cornélio Procópio, Teixeira Soares, Marechal Malé, Bandeirantes, Cruz Machado, 
Vera Guarani, Afonso Pena, Santa Bárbara, Dorizon, Valinhos, Rio Azul, São Mateus, 
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Guarapuava, Palmas, Ingá, Bom Jardim, Cerro Azul, Porto Vitória, Pato Branco, Três 
Bicos e Laranjeiras. (Paraná, 1941). 

Os grupos escolares rurais construídos com recursos do governo federal 
obedeceram a um padrão de edificação: em alvenaria, entre duas a oito salas de aula, 
com ou sem residência para professor. O padrão da construção pode ser observado na 
foto do Grupo Escolar Rural de Bandeirantes, município situado na região norte do 
estado, uma das escolas edificadas mediante auxílio concedido pelo Ministério da 
Educação e Saúde, obra concluída no valor de R$199:328$000. (Paraná 1941).  

Outra modalidade de escola primária rural construída no período mediante 
convênio firmado entre o Inep e os estados, foram as casas escolares rurais construídas 
em madeira, com apenas uma sala ou conjugadas com moradias para professores nas 
regiões Norte, Oeste e Sudoeste do Paraná, principais núcleos de colonização na época: 
Abatiá, em Água das Pedras, Andirá, em Moacyr Correia, Assaí, em Saltinho, Bela Vista 
do Paraíso, Cambará, Cambé, em Saltinho, Cambé, em Fazenda Santa Cândida, 
Carlópolis, Clevelândia, Foz do Iguaçú, Laranjeiras do Sul e Mangueirinha na região 
Oeste do Estado. (Paraná, 1950a).  

Ao iniciar a década de 1950, a Mensagem de abertura da sessão legislativa de 
Lupion reflete a tônica do Programa de Organização do Ensino Primário. Ao dar ênfase 
ao fato de que o Paraná representava o maior centro agrícola do país e que, se ainda 
não o fosse, o estado marchava rapidamente para isso, o governador afirmava as ações 
de seu governo relacionadas à educação primária, à formação de professores e, 
sobretudo, ao ensino rural. Dentre elas, estava o plano de aumento e ampliação da 
rede de ensino primário rural, em regime de acordo com os municípios, mediante o 
qual o estado assumia a responsabilidade financeira pela abertura de escolas na zona 
rural, pagando os professores, dotando-as de material e assistindo-as tecnicamente 
(Paraná 1950b). 

Os dados apresentados no relatório indicavam a abertura de cerca de 500 novas 
escolas na zona rural durante o ano de 1949 e para o ano de 1950 estimava-se a 
abertura de 1.200 unidades. O governador destacava o atendimento de 15 mil crianças 
beneficiadas com o plano de ampliação da rede escolar rural do estado e enfatizava a 
batalha empreendida em relação à matrícula e frequência nas escolas rurais (Paraná 
1950b). 

Ao retratar o quadro incipiente da formação da maioria dos professores das escolas 
rurais, Lupion reitera o quadro histórico que se estendia desde a década de 1930 
quando os números apontavam, em 1932, para um total de 1.816 professores, dos quais 
749 destinavam-se para a zona rural e apenas 55 eram normalistas. Passados 5 anos, 
em 1937, o quadro não havia sido alterado em relação à formação do professor rural, 
o estado já contava com 2.596 professores, dos quais 972 atuavam na área rural e 
apenas 94 eram normalistas (Brasil 1942b). 

Esse quadro sofreu uma alteração significativa somente a partir de meados da 
década de 1940, com a aprovação da Lei Orgânica do Ensino Normal que passou a 
prever a formação de professores para as áreas rurais. Com o incremento da Lei, o 
Paraná passou a criar os Cursos Normais Regionais e a difundí-los em todo o estado. 
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Lupion, em seu segundo mandato como governador, momento em que o estado 
ocupava o lugar de líder da produção cafeeira do país, destacou as seguintes metas a 
serem atingidas até 1960: construção de mais mil casas escolares rurais, aumento do 
número de professores primários, criação de 80 cursos normais regionais, em sua 
maioria, fundados nas principais zonas de colonização do estado: as regiões Norte, 
Oeste e Sudoeste (Paraná 1958). Tais metas evidenciavam a crescente mobilização do 
estado em torno da expansão da escola primária rural e da formação de seus mestres, 
de forma a torná-la, como enfatizou Erasmo Pilotto, “[...] um centro de vida social e 
educativo de tôda a comunidade [...]” (1952, p. 48). 

Ainda em relação à expansão do ensino primário rural no Paraná, consideramos 
importante observar que o mesmo foi ministrado tanto nas Escolas Isoladas e Grupos 
Escolares, localizados nas áreas rurais, subordinados à Diretoria Geral de Educação 
da Secretaria do Interior, Justiça e Instrução Pública e, posteriormente, à Secretaria 
de Estado da Educação e Cultura, quanto nas Escolas de Trabalhadores Rurais e de 
Pescadores, subordinadas ao Departamento de Agricultura, da Secretaria de Obras 
Públicas, Viação e Agricultura ––Seção de Ensino Profissional e, posteriormente, ao 
Departamento de Ensino Superior, Técnico e Profissional, vinculado à Secretaria de 
Agricultura do Estado. 

Conforme afirmamos em trabalho anterior (Schelbauer; Gonçalves Neto 2013), 
ocorreu o processo de institucionalização e expansão das Escolas de Trabalhadores 
Rurais (ETR) e das Escolas de Pescadores (EP), em meio às tematizações que 
consideravam a escola rural como locus para a formação do trabalhador do campo e o 
seu ensino como fundamental para criar “o homem do campo” e “o homem do mar”, 
de modo que os mesmos não se considerassem inferiores, na escala social, em relação 
“ao homem da cidade”, nas palavras de Mennucci (1934). 

As ETR e as EP foram criadas no Paraná às vésperas da implantação do Estado 
Novo, instituído a partir de 1937. Expressão de uma preocupação de caráter nacional, 
como foi evidenciado anteriormente, a formação do homem do campo e do homem do 
mar ganhou relevo específico no governo de Manoel Ribas, no qual a questão agrícola 
foi destacada como uma preocupação que passou a envolver a ação conjunta dos 
governos estadual e federal. 

Depois de algumas regulamentações no decorrer das décadas de 1930 e 1940, em 
outubro de 1953, na gestão de Bento Munhoz da Rocha Netto, o Departamento de 
Ensino Superior, Técnico e Profissional, vinculado à Secretaria de Agricultura, 
aprovou duas novas regulamentações específicas para as ETR (Decreto n.º 10.858) e 
EP (Decreto n.º 10.860), que imprimiram novas diretrizes ao ensino agrícola e ao 
ensino de pesca (Paraná,1953). Nesta ocasião, o estado mantinha 15 instituições do 
gênero: Escola de Agricultura Prática Manoel Ribas Canguiri, Piraquara; Escola de 
Trabalhadores Rurais Ernesto Luiz de Oliveira,Foz do Iguaçu; Escola de 
Trabalhadores Rurais Augusto Ribas, Ponta Grossa; Escola de Trabalhadores Rurais 
Franklin Delano Roosevelt, Santo Antônio da Platina; Escola de Trabalhadores Rurais 
Gil Stein Ferreira, Ivaí; Escola de Trabalhadores Rurais Agrônomo Hintz, Cândido de 
Abreu; Escola de Trabalhadores Rurais Lysimaco Ferreira da Costa, Rio Negro; 
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Escola de Trabalhadores Rurais Getúlio Vargas, Palmeira; Escola de Trabalhadores 
Rurais Olegário Macedo, Castro; Escola de Trabalhadores Rurais Assis Brasil, 
Clevelândia; Escola de Trabalhadores Rurais Manoel Ribas, Guarapuava; Escola de 
Trabalhadores Rurais Fernando Costa, Santa Mariana; Escola de Trabalhadores 
Rurais de Tibagi, Tibagi; Escola de Pescadores Antônio Serafim Lopes, Ilha das 
Cobras ––Paranaguá e Escola de Pescadores Marcílio Dias, Guaratuba. 

Como foi possível observar, por meio da análise dos documentos, a expansão da 
escola primária rural no Paraná ocorreu, principalmente, pela ação do poder público 
estadual, sobretudo a partir da década de 1930, motivada, de um lado, pelo ruralismo 
pedagógico e, de outro, pelo processo de colonização empreendido pelas companhias 
de colonizadoras, o que desencadeou um amplo movimento em prol da formação do 
professor rural, impulsionado pela Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946.  

A urgência com a educação primária para a infância se tornava primordial diante 
do alto número de analfabetos que vivia nas áreas rurais. Embora houvesse nas 
cidades um crescimento da oferta educacional, a elitização do ensino urbano, com a 
criação dos grupos escolares, dificultava o acesso das classes populares ao introduzir 
a frequência obrigatória, o uniforme e o uso de materiais pedagógicos. A frequência 
irregular da criança trabalhadora seria inconcebível e o espaço escolar estaria cada vez 
mais distante da criança da zona rural que participava dos trabalhos, especialmente 
em tempos de colheita. Isso levou o governo estadual a intervir, de forma estratégica, 
na oferta do ensino primário no meio rural. 

Neste contexto, a escola primária rural foi pensada como uma política estadual, 
por dois fatores: o primeiro relacionava-se à demanda criada, à formação das novas 
gerações que pudessem garantir a riqueza do estado associada ao rural; segundo, 
civilizar a população que habitava no meio rural, ensinar não só a ler, escrever e contar, 
mas hábitos de higiene e valorização da vida no campo. Manter o homem do campo 
no campo, mas em condições de tornar o campo moderno, de modo a implementar a 
economia associada ao rural. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a presente investigação conclui-se que as ruralidades impressas nos estados 
de Mato Grosso e Paraná tiveram marcas específicas. Enquanto o espaço rural mato-
grossense foi retratado como um local sem acesso, comunicação, sem infraestrutura, 
o paranaense foi apresentado como um espaço a ser desbravado, colonizado, 
modernizado pela construção das vias de acesso, comunicação e infraestrutura, 
sobretudo vinculado à produção agrícola cafeeira, que era a principal cultura no 
período.  

É importante salientar que nossa análise levou em consideração questões relativas 
à educação comparada, tendo em vista as iniciativas, particularidades e 
intencionalidades que marcaram as ações governamentais de cada estado em relação 
ao processo de expansão da escola primária rural. As análises feitas até aqui 
evidenciaram que no período estudado, a zona rural era objeto de atenção tanto nos 
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discursos dos governadores de Mato Grosso quanto do Paraná. Enquanto para os 
mato-grossenses, essa atenção ficava muitas vezes restrita no plano dos discursos, 
entre os paranaenses ocorria tanto no plano dos discursos quanto das práticas.  
No Mato Grosso, tal como no Paraná, o desenvolvimento da escola primária rural 
ocorreu, principalmente, pela ação do poder público estadual, motivada pelo 
ruralismo pedagógico quanto pelo processo de colonização empreendido pelas 
companhias colonizadoras. No entanto, nesse processo existem diferenças, pois 
enquanto a expansão da escola rural primária no Paraná intensificou-se a partir da 
década de 1930, no Mato Grosso ocorreu somente a partir da década de 1940.  

Em relação aos tipos de escola primária, a escola isolada localizada na zona rural 
foi, sem dúvida, o modelo representativo no qual ocorreu a escolarização da infância 
mato-grossense e paranaense no período em foco. Esse modelo de escola primária 
representou, quantitativamente, um maior número de unidades escolares em relação 
aos grupos escolares que, geralmente, eram concentrados nas áreas urbanas. Em 
relação ao Paraná, além da escola isolada da zona rural, também denominada casa 
escolar rural, coexistiram mais dois modelos: a escola de trabalhadores rurais e de 
pescadores e o grupo escolar rural, com programas semelhantes aos dos grupos 
escolares urbanos, mas com a oferta de ensino agrícola profissionalizante. Assim como 
São Paulo, o Paraná experimentou modelos alternativos na oferta do ensino primário 
rural.  

Observaram-se processos desiguais de expansão da escola primária e da formação 
de professores para as zonas rurais nos estados de Mato Grosso e Paraná, vinculados 
a fatores relacionados aos processos de ocupação da terra e ao desenvolvimento 
econômico dos estados. No Paraná desencadeou-se um amplo movimento em prol da 
formação do professor rural, impulsionado pela Lei Orgânica do Ensino Normal de 
1946, o que não ocorreu em Mato Grosso, uma vez nenhuma medida foi tomada em 
relação à formação do professor rural em virtude da expansão da escola primária no 
mesmo período. Mas cabe considerar que apesar desse movimento ter sido intenso no 
Paraná, o estado ainda contou, durante anos, com a figura do professor leigo na zona 
rural, pois a formação específica não era garantia de que o professor exercesse sua 
docência nas áreas rurais, para as quais o deslocamento e as condições de trabalho 
nem sempre eram favoráveis.  

Desprezado ou não, o que nos fica evidenciado é que o rural, independente da sua 
localidade, sempre foi percebido como “atraso” em contraposição ao urbano, 
“moderno”. Por isso, algumas localidades, como no caso do Paraná, investiram no 
rural, não em respeito ao modo de vida do camponês, mas para transformá-lo num 
cidadão “urbanizado”. A quase ausência de investimento em Mato Grosso na educação 
rural também não é resultante ao respeito à cultura camponesa, mas representa o 
descaso do governo pelo rural, demonstrando que, no período estudado, a educação 
rural constituiu preocupação das políticas públicas mais no universo do discurso do 
que propriamente das políticas públicas.  

Consideramos que a relevância deste estudo para a história da educação brasileira 
consiste em apresentar, no cenário da educação nacional, a escola primária rural. Em 
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cada nova pesquisa concluída, ela emerge como o modelo de escola primária 
responsável pela escolarização da infância brasileira a partir dos anos 30 do século XX, 
momento de várias iniciativas reformistas em âmbito nacional e nos estados, voltadas 
à expansão do ensino público primário e da formação de professores. 
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RESUMO  

Este texto é parte integrante de uma pesquisa de doutorado em andamento, que 
investiga as trajetórias de professoras leigas no sertão da Bahia entre as décadas de 
1950 e 1980, de como se tornaram professoras sem a formação necessária, e o seu 
papel no processo de escolarização da população rural. Neste artigo procura-se situar 
o professor leigo no contexto das políticas de formação de professores no Brasil e 
discutir como estas políticas chegam aos estados, especificamente ao estado da Bahia, 
traduzindo-se em programas de aperfeiçoamento e titulação dos professores leigos em 
serviço. Além disso, busca-se observar as contradições entre o texto da lei, o contexto 
sócio-histórico e estes projetos que, em geral, encontravam-se na zona rural, distante 
dos grandes centros. O aporte teórico-metodológico da pesquisa toma o diálogo entre 
história da educação e a história cultural considerando a apreensão do objeto 
específico situado no contexto histórico-social mais amplo, e a abordagem das 
histórias de vida. O artigo centra-se na discussão das políticas de formação e alguns de 
seus desdobramentos tais como os cursos do PAMP-Programa de Aperfeiçoamento do 
Magistério Primário e o HAPROL-  Curso de Habilitação do Professor Leigo. A 
pesquisa em questão encontra-se em fase inicial de mapeamento dos sujeitos e da 
documentação encontrada. 
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1. INTRODUÇÃO 

No final do século passado, durante a década de 1980 e início dos anos 90, 
surgiram algumas publicações sobre o professor leigo resultantes de discussões e 
análises sobre a educação no Brasil243 enfocando a problemática da permanência do 
leigo, que apesar das tentativas de erradicá-lo do sistema educacional brasileiro, 
sobreviveu nos sistemas municipais de ensino até décadas mais recentes. A pesquisa 
em andamento trata da trajetória de professoras leigas rurais entre as décadas de 1950 
a 1980 que iniciaram na profissão docente com apenas o curso primário, portanto, sem 
a formação mínima, ou seja, o curso normal ou a habilitação para o magistério. 

No recorte da pesquisa feito para este artigo situamos o professor leigo no contexto 
das políticas de formação de professores no Brasil e, como estas políticas chegam aos 
estados, especificamente ao estado da Bahia, entre as décadas de 1950 e 1980, 
traduzindo-se em programas de aperfeiçoamento e titulação dos professores leigos em 
serviço. O foco, do estudo, recai em alguns desdobramentos destas políticas, 
especificamente, no PAMP- Programa de Aperfeiçoamento do Magistério Primário e 
no HAPROL.- Prograna de Habilitação de Professores Leigos no Estado da Bahia.  

 

2. A FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES LEIGOS NO 
BRASIL: PROPOSTAS E PROGRAMAS (1960-1980) 

Mesmo que nos primeiros anos da República houvesse denúncias sobre a falta de 
preparo dos professores que trabalhavam nas escolas públicas, naquele momento não 
havia ainda nenhuma política voltada especificamente para a formação do professor 
leigo porém, esta questão passa a inserir-se no discurso geral da formação de 
professores.  

O estudo do leigo e das políticas referentes à sua formação precisa considerar de 
que modo tem acontecido a educação das populações rurais e as condições de vida e 
trabalho dos professores sem titulação nessas escolas, sendo estas em sua maioria na 
zona rural. Depreende-se, então, que as determinações e os limites das políticas 
voltadas para a educação rural e a formação de professores não titulados inserem-se 
nas relações campo-cidade e os processos de produção capitalista (BRASILEIRO, 
1994; AMARAL, 1991), como também a crescente urbanização e industrialização da 
sociedade brasileira que acabavam ditando os modos de consecução dessas políticas. 

Mesmo as Escolas Normais Rurais que tinham o objetivo de formar professores 
para a zona rural, na corrente das políticas ruralista da década de 30, visando à 
manutenção das populações rurais no campo e evitando as migrações campo-cidade, 
não deram conta desta formação. A criação de escolas normais e escolas normais rurais 

                                                   
243 CENAFOR/COPAT.(1984) O professor leigo: o problema da formação e programas de formação de professores 
leigos, São Paulo; A revista EM ABERTO (1986), ano 5, n. 32, out/dez, foi dedicada à temática;  BRASIL (1991) 
Professor Leigo: institucionalizar ou erradicar? SP: Cortez; Brasília: SENEB. 
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e a organização dessa formação, a partir da Lei Orgânica do Ensino Normal – Decreto-
Lei N. 8.530  de  2 de Janeiro de 1946, não resolveu a questão da formação do professor 
leigo, uma vez que  o Artigo 21, no seu Parágrafo Único trazia uma restrição quanto à 
faixa etária determinando uma idade máxima para aqueles que desejavam realizar sua 
formação e portanto impedindo os maiores de 25 anos de ingressar nas escolas 
normais em qualquer um dos cursos oferecidos, de 1º ou 2º ciclo. Desse modo 
qualquer tentativa de formação de professores leigos acabou impedindo que aqueles 
professores em exercício, muitos acima da idade exigida pela lei, pudessem realizar a 
sua formação. (BRASIL, 1946; VICENTINI  e LUGLI, 2009;  AMARAL, 1991) 

Não obstante houvesse ampliação no contingente de novos professores com 
formação oriundos das escolas normais houve um crescimento do número de 
professores leigos nas escolas da zona rural, o que denota a dificuldade de manter nas 
escolas rurais os professores titulados pelas escolas normais. 

O início da década de 1960 traz um novo governo244 e novos acordos no sentido de 
vencer as dificuldades no tocante à educação. O nacionalismo desenvolvimentista que 
marcava o período creditava à educação um papel importante como motor para esse 
desenvolvimento, e o financiamento internacional da educação começava a ocorrer em 
todos os níveis. Assim, como parte dos acordos que já vinham sendo celebrados desde 
o fim dos anos 1950 entre o governo brasileiro e organismos internacionais, em 1º de 
julho de 1963, o governo federal, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a 
Organizações das Nações Unidas firmam acordo para o “primeiro Plano Mestre de 
Operações para um projeto de educação primária e normal” (BRASIL, 1967, p.483) 
com duração de 03 anos.  

O Plano Mestre tinha como objetivo cumprir o Plano Nacional de Educação em 
diversos aspectos e explicitava no corpo do texto, entre outras coisas a melhoria do 
ensino primário e para isso propunha a construção de uma estrutura que possibilitasse 
qualificar o nível do magistério primário por meio de cursos de formação para o 
professor, diretor e supervisor da escola primaria, além de especialistas em educação 
elementar. Também propunha um programa de aperfeiçoamento do magistério por 
meio de professores-supervisores. (Brasil, 1967) 

Quando da elaboração do Plano Trienal de Educação (1963-1965) o governo 
federal já fazia um balanço da situação educacional bastante insatisfatória para um 
país que desejava galgar o patamar de país em desenvolvimento constatando que o 
Brasil, em 1963, possuía um grande contingente de pessoas em idade escolar sem 
atendimento e que de “cerca de 14 milhões e duzentos mil de 7 a 14 anos”  o governo 
atendia  apenas “cerca de 7 milhões e quinhentos mil, ou seja, pouco mais de 50 por 
cento (BRASIL, 1963, p. 7) 

                                                   
244Jânio Quadros havia sido eleito em 1960 tomando posse em 31/01/1961 renunciando sete meses depois, 
assumimindo em 07/10/ 1961, João Goulart, após a aprovação pelo Congresso da emenda constitucional que 
instaurou o regime parlamentarista de governo. Em janeiro de 1963, um plebiscito decidiu pela volta do regime 
presidencialista, e Goulart assumiu plenamente os poderes de presidente, até março de 1964 quando foi deposto 
pelo golpe militar. 
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O mesmo documento indicava a insuficiência da escola rural, como agravante 
oferecer apenas três séries enquanto a escola primária urbana oferecia quatro ou cinco. 
Considerando-se ainda a dificuldade desses alunos chegarem ao ensino secundário, a 
massa global dos que conseguiam reduzia-se a mais de 50% daqueles que chegavam 
até o exame de admissão. O Plano apontava várias frentes de trabalho para o Estado 
brasileiro sair desta situação, e dentre estas a implantação de uma rede nacional de 
“Centros de Treinamento do Magistério, destinados a formar professôres-
supervisores e especialistas em educação elementar” além da  questão da formação 
de professores primários por meio da “Realização de um Programa de 
Aperfeiçoamento do Magistério utilizando para isso professores-supervisores” 
(BRASIL, 1963, p. 24) e os cursos emergenciais, dentre esses, o que ficou conhecido 
como PAMP que contava da formação de centros de treinamento, primeiramente de 
supervisores, para que depois estes planejassem e executassem os cursos de 
treinamento dos professores leigos nos diversos estados e municípios. 

Mesmo após o Golpe de 1964, algumas diretrizes e programas foram mantidos pelo 
governo militar com relação ao que havia sido estabelecido no Plano Trienal, e um dos 
programas foi justamente o PAMP que tinha começado a ser desenvolvido. Assim, no 
conjunto de novos acordos e convênios firmados pelo governo militar em março de 
1966, este renova um acordo feito pelo governo de João Goulart em 1º de julho de 1963 
com o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Organização das Nações Unidas 
para a Educação Ciência e Cultura, celebrando o “II Plano Mestre de Operações para 
um projeto de educação primária e normal no Brasil” em que mantinha e ampliava as 
diretrizes do primeiro. E são nestas propostas que se inserem os cursos de 
aperfeiçoamento e formação de professores leigos em exercício por meio de convênios 
com estados e municípios dando continuidade assim a uma estratégia nacional que 
teve início em 1963. 

O Programa de Aperfeiçoamento do Magistério Primário e Normal também foi um 
marco da institucionalização e organização dos serviços de supervisão e planejamento 
educacional no Brasil, ensejado através dos acordos de cooperação internacional para 
implantar as mudanças necessárias, realizando para isso a formação de uma equipe de 
supervisores e especialistas em planejamento educacional. E por quase uma década a 
formação e capacitação de professores leigos como um programa nacional foi posto 
em prática através do PAMP-Programa de Aperfeiçoamento do Magistério Primário 
que era como um órgão de planejamento e execução dos cursos, e que deveria realizar 
essa tarefa nos estados e municípios do pais onde havia um grande contingente de 
professores não titulados. O programa se propunha, inicialmente, formar a equipe de 
supervisores que faria a multiplicação nos estados, construindo assim os centros de 
formação como estabelecia o Plano Trienal. 

Pela dificuldade de se encontrar a proposta original do PAMP, algumas suposições 
podem ser feitas a partir dos vestígios encontrados, através da leitura dos acordos 
firmados que traziam alguns detalhes dos objetivos a serem alcançados, dos relatórios 
de encontros de supervisores e da bibliografia que a este programa faz-se referência. 
Denota-se que este foi um programa de âmbito nacional sob a orientação do MEC, 
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cujos órgãos executores foram o INEP, o PAMP e as Secretarias de Educação dos 
Estados, com as quais os órgãos federais fariam convênios que também abrangeriam 
as Diretorias Municipais de Educação. 

 A formação de professores e do quadro técnico aparece nos documentos de 
acordos, relatórios e planejamentos encontrados no período em estudo, e a questão do 
aperfeiçoamento ou formação de professor sem titulação aparece nestes 
documentos245 algumas vezes de forma explicita, outras de modo subliminar diluída 
na preocupação com a qualidade da educação primária e secundária. 

Os Cursos de Aperfeiçoamento para professores leigos promovidos pelo PAMP no 
período de 1963-1970 eram apenas um dos “braços” deste programa, que incluía a 
formação de supervisores para o ensino primário, formação de novos professores – 
nos Centros de Treinamento do Magistério246 que foram criados em diversos estados 
–, aperfeiçoamento de professores normalistas e treinamento de professores leigos por 
meio de professores-supervisores. Numa avaliação quantitativa das ações do triênio 
(1963-1965), do Primeiro Plano Mestre, nos estados atendidos247 foram treinados fora 
dos Centros de treinamento 7. 020 professores leigos, através de 702 professores-
supervisores (BRASIL, 1967), sendo proposto a ampliação de sua abrangência no II 
Plano Mestre. 

Por ser um programa que pretendia tal envergadura, acabou padecendo dos males 
que continua a sofrer a educação até os dias de hoje: a questão orçamentária. Mas além 
da questão financeira para custear todas as ações do programa, carecia também de 
uma estrutura para dar conta dos trabalhos a serem realizados nos estados e 
municípios pelos professores-supervisores, pois os Centros de Treinamento, quando 
existiam, se encontravam nas capitais e/ou cidades de grande porte, o que dificultava 
o trabalho dos professores-supervisores. No V Encontro Nacional de Chefes dos 
Serviços de Supervisão de Ensino Primário realizado no Rio de janeiro em janeiro de 
1969, os chefes de supervisão de cada estado apresentavam um relato das atividades 
desenvolvidas em seu estado avaliando os resultados e apontando aspectos positivos e 
negativos do programa. Os chefes de supervisão dos 21 estados participantes, à 
exceção do estado de Alagoas, avaliaram como pontos negativos do programa 
referente ao exercício de 1968 a questão do atraso das verbas248 para cumprir os 
compromissos com o planejamento estabelecido para o período – pagamento dos 

                                                   
245 BRASIL(1967) Acordos, Contratos, Convênios, MEC; Plano Trienal de Educação (1963-1965); Conferencias 
Internacionais de Instrução Pública – Recomendações (1934-1963): Nº 36(1953), Nº55(1962); Relatório para o 
Bureau Internacional de Educação( 1967); ENCONTRO NACIONAL DE CHEFES DO SERVIÇO DE 
SUPERVISÃO - PAMP (V, junho/ 1969) (VI, nov-dez/1969) (VII dez/1970) 

246 Criação do Centro de Educação Técnica da Bahia (CETEBA) em 1969, por intermédio de um convênio entre o 
Estado da Bahia e o Governo Federal. 

247Bahia, Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Pará, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais e Sergipe 

248 Conferir em STHAL Marimar M.,(1986)  Reflexões sobre a formação do professor leigo. Em Aberto, Brasília, 
ano 5, n. 32, out./dez. pp 17-24., uma lista de cursos desenvolvidos pelos diversos estados. 
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cursos realizados, pagamento de bolsas e incentivos dos professores-supervisores. 
Além disso apontavam as dificuldades de alcançarem os professores leigos das zonas 
rurais e realizarem a supervisão e acompanhamento desses professores pela falta de 
transporte e das condições para realizarem o trabalho, o que ocasionava a saída de 
supervisores em alguns estados. 

No início da década de 1970 o Ministro da Educação apresenta ao Ministério do 
Planejamento e Coordenação Geral o Planejamento Setorial com 21 projetos 
considerados prioritários para o triênio 1970/1973, alguns já em andamento. Os 21 
projetos prioritários estavam organizados em áreas de abrangência e o Programa de 
Aperfeiçoamento do Magistério apresentava 02 projetos: o “Projeto Nº 3 – 
Aperfeiçoamento, Treinamento e Habilitação de Professores para o Ensino Primário e 
Normal”, e o “Projeto Nº 4 – Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores para o 
Ensino Médio” (Brasil, 1970, p. 19). 

 Embora neste planejamento para o triênio 1970/1973 permanecesse o PAMP 
como política nacional, o formato proposto com um grupo de supervisão para fazer a 
formação, treinamento e acompanhamento dos professores leigos que durou cerca de 
oito anos, foi perdendo força, pois não conseguiu dar conta frente às dificuldades 
estruturais de cada estado, de cada município, principalmente no Nordeste, e desse 
modo, “ao se encerrar o Programa em abril de 1971, às vésperas, portanto, da Reforma 
do Ensino de 1º e 2º graus, a questão do professor leigo permaneceu praticamente 
intocada”(BRASILEIRO, 1994,  p. 69), mesmo porque os cursos de treinamento do 
PAMP para os professores leigos que deveriam, ao final das etapas, não apenas treinar, 
mas habilitar, levando este professores à titulação, não ocorreu em todos os estados. 
Pelo menos não na Bahia, nem na região em estudo nesta pesquisa. 

Durante a década de 1970 e 1980 vários programas de formação e capacitação de 
professores leigos foram criados nos estados, pois a estes foi entregue a 
responsabilidade com a formação, embora o MEC continuasse a propor e ajudar 
financeiramente os projetos estaduais249. A reforma do ensino configurada pela Lei de 
Diretrizes e Bases  Nº 5692/71 que reestruturou o sistema de educação vigente 
provocou transformações no que tangia à formação de professores ao transformar os 
cursos e escolas normais em habilitação para o magistério de 1º grau, em formação de 
nível médio. Isto também acabou desestruturando o modelo de formação dos 
professores não titulados, e de certa forma, desarticulou os projetos que havia em cada 
estado. 
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2.1 O CONTEXTO BAIANO.  

No caso especifico da Bahia, no período proposto para o estudo, a realidade é 
similar à situação geral do país quanto à disparidade entre a demanda de alunos e o 
número de professores com formação. Somando-se a isto havia o problema da 
organização das escolas e de sua instalação que segundo Boaventura (1977) estas, em 
grande número, eram escolas isoladas 250  que, além de tudo, tinham péssimas 
instalações. De acordo com o autor: 

“Das 11.170 unidades escolares existentes na Bahia em 1966, 8.773 eram escolas 
unitárias, que representavam, à época, 78,5%. Tal percentagem é superior à 
média encontrada pela UNESCO (65%) para comunidades típicas de regiões 
subdesenvolvidas” (BOAVENTURA, 1977, p.11) 

Desta forma é compreensível a persistência do professor e, principalmente, da 
professora leiga nas escolas rurais, alcançando ainda os anos 90, embora muito pouco 
tenha sido escrito sobre o seu trabalho, e as condições em que este ocorria, sendo que 
muitas destas escolas funcionavam nas casas dos próprios professores e professoras 
como bem descreveu Barbosa (1984, pp.48/49): “[...] não possuía carteiras 
individuais dos alunos, porém vários bancos rústicos de madeira, algumas cadeiras 
comuns que os alunos levavam de casa...” 

Embora não esteja situada na região da Bahia em estudo nesta pesquisa251, a 
descrição acima de uma escola que existiu em Bom Jesus da Lapa252, trazida por 
Barbosa (1984) é extremamente ilustrativa para termos uma ideia das condições de 
funcionamento de grande parte destas. As escolas funcionavam a título precário, 
quando não era na casa em que morava a professora, era em alguma casa alugada para 
tal função, sem as condições de higiene e conforto para alunos e professora, que se via 
obrigada a exercer, muitas vezes, a função de zeladora e, quando havia merenda, 
também de merendeira253, como relataram algumas das professoras colaboradoras. 

A expansão da educação na Bahia, assim como nos outros estados da região 
Nordeste significou a existência e persistência do professorado leigo até o início dos 
anos 2000. Em dados de 1982 de acordo com Picanço (1986, p. 9) “no conjunto do 
ensino de 1º grau do País, o professor leigo representava 15,5% neste nível de ensino, 
sendo que 55,7% deste total encontrava-se na zona rural”. Em dados apresentados por 
estado desta mesma pesquisa a Bahia tinha 31,6% de seu professorado leigo 
(PICANÇO, 1986). 

                                                   
250 Chama-se de escola isolada à escola unitária, escola de um só mestre, que tem a seu cargo crianças de distintas 
idades e graus de ensino, funcionando em uma única sala. (BOAVENTURA, 1977, p.11) 

251 Os municípios em estudo faziam parte da antiga Microrregião de Serrinha, hoje Região do Paraguaçu. 

252 Este município situa-se na Região do Médio São Francisco, ao oeste do estado. 

253As professoras recebiam a merenda escolar da prefeitura, quando esta começou a ser distribuída, porém elas 
mesmas preparavam em sua casa, ás suas expensas, sem, contudo, receberem por mais esse serviço. 
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A presença do leigo no ensino primário deveu-se em grande medida à falta de 
professores qualificados visto que a expansão da formação de professores intensificou-
se apenas a partir de 1950 e segundo Innocêncio (1978, p. 67) 

Até a década de 60, a maioria dos cursos normais estava em mãos da iniciativa 
privada o que determinou que sua expansão se verificasse nos centros urbanos, 
onde era maior a parcela da população em condições de custear os estudos 
(classes medias e alta). A partir de então, a ação do poder público se fez com 
maior presença, o que permitiu, já em 1963, que o número de alunos 
frequentando escolas normais oficiais fosse superior à frequência das escolas 
particulares. 

Porém Innocêncio chama a atenção para uma questão importante: se na primeira 
metade dos anos 60 a presença do leigo se deveu à falta de pessoal qualificado, da 
segunda metade em diante isso não se justificaria mais, pois o contingente de 
normalistas formados nas escolas normais daria conta da demanda, no entanto em 
pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais - CBPE, em 1968 
em oito estados da federação, dentre eles a Bahia, mostrava-se  

[...] que apenas 59% dos alunos que frequentavam a última serie das escolas 
normais incluídas na amostra estudada pretendiam exercer o magistério 
primário e que deste total 27% desejavam ingressar no ensino superior, o que 
indicava que, aproximadamente, 68% daqueles normalistas não estavam 
interessados em se fixar na área para a qual se preparavam. (INNOCÊNCIO, 
1978, p. 73) 

Quando tiveram início as políticas de aperfeiçoamento e formação de professores 
do governo federal, a Bahia foi um dos primeiros estados, juntamente com os estados 
de São Paulo, Mato Grosso e Goiás, a participar das ações do Programa de 
Aperfeiçoamento do Magistério iniciado em 1963. As primeiras ações do Programa na 
Bahia foram a formação de 49 professores-supervisores, e 47 novos professores 
começando a preparar as condições para a formação de leigos a partir de 1966 em que 
realizou o treinamento de 103 professores em Salvador254.  

Não foram encontrados, até o momento, documentos oficiais sobre o PAMP na 
Bahia nesse estágio inicial da pesquisa, os vestígios encontrados são as informações 
dos Relatórios de Supervisores que trazem uma síntese das atividades do programa no 
estado, além dos cadernos de apontamentos encontrados com uma das professoras, 
sujeito desta pesquisa. Deste modo sabe-se que ocorreram quatro etapas no polo de 
Riachão do Jacuípe, de 1967 a 1969, comprovadas pelos certificados das professoras 
contatadas. Porém o PAMP na Bahia não chegou a fazer a habilitação, mas apenas o 
treinamento dos professores leigos, e era exigido pelos prefeitos dos municípios 
pesquisados que as professoras participassem do PAMP para permanecerem 

                                                   
254 BRASIL (1967) Acordos, Contratos, Convênios,, p. 489-491 
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trabalhando. Segundo as colaboradoras elas tinha que participar dos cursos/etapas 
sob pena de perderem o trabalho, mas isso não significava que todas participaram de 
todas as etapas, havia sempre uma forma de escapar como nos relatou uma das 
colaboradoras 

Primeiro curso que eu fiz foi o do PAMP, mas já foi a última etapa,[...]só ia quem 
queria. Como eu era mãe de família, aí o Secretário quebrava o galho -  “Não, ela 
não pode ir não que ela tem filho pequeno”. E foi enrolando até chegar a última e 
falou:- Agora tem que vir todo mundo, quem não for vai deixar de ser 
professora... Ai eu concluí e fiquei ensinando.(Professora Colaboradora, Ichu) 

Isso representa de certa forma a situação desses cursos, pois embora fosse exigida 
a participação, nem sempre isso acontecia de forma plena, pois se o curso era 
composto de três etapas com vistas a suplência e posteriormente realizar a titulação, 
acabou não dando muito certo, nem mesmo para o “treinamento” das habilidades e 
conhecimentos pedagógicos necessários ao trabalho docente. 

O curso do PAMP, pelos conteúdos trabalhados nas formações, discriminados no 
verso dos certificados, procuravam dotar as professoras dos conhecimentos que elas 
iriam trabalhar com os alunos, assim elas experimentavam através das aulas que 
preparavam e davam para as colegas. As quatro etapas ocorreram na sede do 
município de Riachão do Jacuípe nos seguintes períodos: Primeira Etapa de 09 de 
janeiro a 26 de fevereiro de 1967, Segunda de 30 de julho a 31 de agosto de 1967; a 
Terceira Etapa 29 de janeiro a 30 de março de 1968 e a Quarta e última de 06 de janeiro 
a 02 de março de 1969. Os conteúdos trabalhados nas quatro etapas, segundo conta 
nos certificados das colaboradoras, referem-se a: Linguagem, Aritmética, Estudos 
Sociais, Ciências Naturais e Higiene, Recreação, Música, Atividades Extra-Classe, 
Matemática, Audiovisuais. Embora na última etapa a relação de conteúdos vá além do 
listados anteriormente, parece não ter ido a cabo pois não há uma marcação de carga 
horária em todas as matérias ali relacionadas 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1 | Currículo e Carga Horária no verso do Diploma do Curso – PAMP, 4ª Etapa. Fonte: Acervo pessoal de 
uma das professoras colaboradoras da pesquisa 
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O que nos leva a supor que os conteúdos como Psicologia aplicada à 
aprendizagem, Noções Práticas de Administração e Organização Escolar, Atividades 
Femininas, Educação Moral e Religiosa, Atividades Agrícolas e Literatura Infantil, 
deveriam fazer parte do curso normal rural, o que seria a meta para a continuidade 
das formações até a titulação. Porém isso não ocorreu sendo esta a última etapa de 
formação do PAMP para as professoras colaboradoras, que não chegaram a concluir a 
titulação por meio desse programa. 

Finalizado o PAMP na Bahia, o problema do professor não titulado permanecia e 
uma das ações do governo do estado foi a elaboração de um projeto próprio, mas 
dentro da concepção nacional de formação ou habilitação do professor leigo, porém 
diferente dos cursos anteriores de apenas treinamento, este se propunha a dar a 
habilitação em nível de 2º grau. O HAPROL - Projeto de Habilitação do Professor 
Leigo à Nível de 2º em Magistério de 1º grau, tinha como  um dos objetivos gerais: 

3.1.1 Reduzir o número de Professores Não Titulados, em exercício nas Escolas 
municipais, habilitando-os em Magistério do 1º Grau (1ª à 4ª serie).(BAHIA, 
1976, p. 1) 

O Projeto foi elaborado pela Secretaria de Educação, a Fundação Centro de 
Educação da Bahia-CETEBA, Departamento de Ensino Superior e Aperfeiçoamento 
de Pessoal e o Departamento de Ensino de 1º grau, para ser um curso de formação à 
distância com a disponibilização de todo o material de estudo aos professores cursistas 
tendo momentos presenciais de aula e de avaliações. O IRDEB– Instituto de 
Radiodifusão Educativa da Bahia, fundado em 4 de dezembro de 1969, já tinha uma 
larga experiência com educação à distância e por isso foi incorporado na consecução 
do projeto para orientar o trabalho. 

Embora na década de 70 já houvesse um grande número de escolas que ofereciam 
a habilitação para o magistério, a presença do leigo persistia, principalmente nas 
escolas rurais pois era muito difícil para estes se deslocarem para a sede do município 
visto que trabalhavam pela manhã ou pela tarde o que por vezes coincidia com o 
horário dos cursos, além das despesas com transporte e material escolar. Desse modo, 
a educação à distância poderia ser uma opção para a formação dos professores leigos, 
pois ele poderia fazer seu horário de estudos e ainda recebia todo o material do curso, 
o que o manteria na zona rural, visto que a maioria dos professores que tinha formação 
permanecia na zona urbana dos municípios, como mostrou o documento do MEC ao 
fazer o levantamento dos professores do ensino de 1º e 2º graus, em 1979, e concluía 
dizendo que:  

Se levarmos em conta que no Brasil existem certamente professores em número 
suficiente para preencher as vagas de docentes no ensino de 1º e 2º graus, 
podemos concluir que a profissão de professor não é das mais atraentes em 
termos econômicos ou talvez sócio-econômico. (BRASIL, 1979, p. 42). 
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Isto possivelmente fez com que os professores com habilitação quisessem 
permanecer nos centros urbanos em busca de outras atividades mais rentáveis, ou 
mesmo em escolas nas cidades, pois ali também havia escolas privadas onde poderiam 
trabalhar. Estes dados coadunam com os achados de minha pesquisa de mestrado com 
as professoras aposentadas do Instituto de Educação Gastão Guimarães, que dentre as 
professoras pesquisadas que fizeram o curso normal apenas uma havia trabalhado 
durante um ano na zona rural, retornando depois desse tempo para a zona urbana de 
Feira de Santana. Deste modo, o trabalho com as professoras leigas da antiga 
microrregião de Serrinha255 onde se situam as cidades de Riachão do Jacuípe, Ichu e 
Candeal, pode tornar-se importante para uma compreensão e visibilidade histórica 
destas questões na Bahia. 

 

3. PARA CONCLUIR 

Os dados da pesquisa ainda são preliminares, mas podemos perceber que a 
preocupação constante que marcou a da década de 1960 em termos de formação foi a 
questão dos professores sem titulação, porquanto esta se relacionava, de certo modo,  
à ideia de progresso via educação, e para o governo militar era preciso melhorar as 
estatísticas educacionais que o Brasil apresentava frente aos organismos 
internacionais com os quais o país havia firmado acordos de cooperação. No entanto 
os resultados revelavam-se insuficientes, e o país não conseguia avançar na superação 
de alguns problemas que vinham persistindo ao longo do tempo, tais como o 
analfabetismo, a ampliação em níveis satisfatórios da escola de primeiro grau, além da 
existência em número significativo de professores leigos em diversas regiões, mas 
principalmente nas regiões norte e nordeste, com maior concentração nas zonas 
rurais.(Brasil, 1970). 

Os documentos sobre os cursos do PAMP e o HAPROL (livros, cadernos de 
paontamentos, etc) encontrados com as colaboradoras ainda estão sendo analisados e 
podem nos dizer um pouco mais sobre estes, além das impressões doas próprias 
professoras sobre suas aprendizagens permitindo-nos um contraponto entre os 
objetivos dos cursos e as apreensões dos sujeitos participantes dos mesmos. 

A questão da formação dos professores leigos que ainda permaneciam nos 
sistemas municipais de educação arrastou-se por mais algumas décadas e só começou 
a ser superado no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 com uma ação firmada 
entre o governo federal e os municípios, utilizando recursos do FUNDEB para realizar 
a formação dos professores das séries iniciais, na modalidade à distância, 

                                                   
255 A Microrregião de Serrinha na década de 1960 compreendia um conjunto de municípios dentre eles Riachão 
do Jacuípe, que possuía uma grande extensão territorial com vários povoados que foram sendo emancipados, 
dentre estes Candeal e Ichu que tornaram-se municipalidades em 1962 e passaram a compor também a 
microrregião. 
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disponibilizando o material de estudo, com um sistema de tutoria e períodos de 
formação presencial256 nos moldes da educação à distância.  

 Arriscaríamos dizer que, de certa forma, o “leigo” ainda subsiste no sistema 
educacional brasileiro em virtude dos cursos de formação em serviço, em vigor no 
momento, promovidos pela CAPES257. São para professores das séries iniciais em 
exercício, que não têm formação de nível superior, através do PARFOR- Plano 
Nacional de Formação de Professores, que tanto é para a formação inicial quanto para 
uma segunda licenciatura, atendendo aqueles professores que, apesar de serem 
licenciados não trabalham com sua área de formação. Queremos fazer notar que muito 
ainda há para dizer sobre essa temática, principalmente se considerarmos uma 
história da profissão docente e de sua formação no Brasil e na Bahia. 
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RESUMO  

Esse estudo investiga a presença do mestre português Paulo Lauret na imprensa 
periódica da cidade do Rio de Janeiro. Descendente de pai francês, tornou-se 
especialista em ginástica e esgrima, chegando à cidade do Rio de Janeiro na última 
década do sec. XIX, onde iniciou atividades profissionais em escolas da cidade e no 
Gymnasio Lauret. Sua atuação no Brasil se fez a partir de uma experiência anterior, 
construída em Portugal, especialmente nas cidades de Lisboa e Porto. A imprensa 
periódica carioca foi aqui tomada como fonte na compreensão dos percursos desse 
mestre no Brasil. Encontramos, entre 1880 e 1939, um total de 290 citações, a maioria 
delas concentradas nas duas primeiras décadas do sec. XX. Esse número, em jornais 
de grande circulação no período, indicia a presença do personagem na cena cultural 
carioca. Destacam-se os muitos textos no formato de anúncio ou propaganda dos 
serviços que Paulo Lauret oferecia e parecia “saber-fazer” circular na imprensa, com 
bastante habilidade. 
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PAULO LAURET: UM MESTRE PORTUGUÊS DE GINÁSTICA NA IMPRENSA 
PERIÓDICA DO RIO DE JANEIRO (1880-1918)  

1. INTRODUÇÃO 

 O presente estudo tem como propósito investigar a presença do mestre português 
Paulo Lauret na imprensa periódica da cidade do Rio de Janeiro.  Descendente de 
franceses tornou-se especialista em ginástica e esgrima e chegou à cidade do Rio de 
Janeiro na última década do sec. XIX, iniciando atividades profissionais em escolas da 
cidade e no Gymnasio Lauret – Sala D’armas e Centro de Educação Physica, por ele 
criado. Sua atuação no Brasil se fará a partir de uma experiência anterior, construída 
em Portugal, especialmente nas cidades de Lisboa e Porto. Operamos com o 
pressuposto de que os saberes e métodos sistematizados para uma educação do corpo 
em Portugal são trazidos por este mestre, quando escolhe viver no Brasil (Linhales, 
2014). Em Portugal, as ações empreendidas por Lauret foram acompanhadas do 
exercício de sistematização e conseqüente publicação de uma série de manuais, entre 
os quais se destacam o Manual theorico-practico de gymnastica para uso dos lycéus, 
collegios, escolas municipaes e primarias, publicado em Lisboa, no ano de 1881 e o 
Guia para o ensino da gymnastica nas escolas do sexo feminino, publicado na cidade 
do Porto, em 1883. Também dirigiu o periódico intitulado O gymnasta e ministrou 
aulas em diferentes colégios. Embora com periodicidade descontínua, o jornal O 
Gymnasta teve expressiva visibilidade em Portugal, pelo pioneirismo do assunto que 
abordava e pelo fato de Paulo Lauret conseguir reunir médicos e educadores como seus 
principais colaboradores (Pinheiro, 2009). O mesmo é considerado o primeiro jornal 
dedicado à ginástica e à educação física em Portugal, além de publicar regularmente 
notícias sobre desportos. 

 No Rio de Janeiro, suas primeiras atividades são organizadas para a elite local, 
com ênfase em eventos amplamente divulgados nos jornais diários e, também, na 
atuação como docente em várias instituições de ensino. A partir das fontes 
documentais brasileiras e portuguesas (Lauret, 1881; 1883) observamos elementos de 
circulação de saberes e de sistematização dos modos de ensinar a Educação Física, 
disciplina que, no Brasil, experimentava um processo inicial de constituição como 
atividade escolar. Os documentos indiciam também que durante sua permanência no 
Rio de Janeiro este mestre realizou deslocamentos em seu campo de atuação, 
passando a priorizar a prática e o ensino da massagem terapêutica e outras atividades 
similares. Publica em 1907 a obra ABC do Massagista e assume, no ano de 1911, o 
cargo de massagista no Exército Brasileiro. Cria o Instituto de Mechanotherapia, 
Massagens e Exercícios Physicos; o que assinala mudanças nas ações dirigidas à elite. 
Os saberes metodicamente organizados, especialmente aqueles relativos ao ensino 
escolar da ginástica tomam uma nova configuração na qual a ênfase parece ancorar-se 
em referências médico-ortopédicas. Assim posto, o estudo explora fundamentalmente 
a operacionalidade das noções de circulação, trânsito e mediação cultural ao 
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problematizar a singular presença de um mestre português na cidade do Rio de 
Janeiro. 

Como parte de uma investigação de maior escopo, priorizamos neste trabalho 
analisar suas atividades profissionais na Capital da República. Embora as fontes não 
permitam ainda precisar a data da chegada de Paulo Lauret ao Rio de Janeiro, a Gazeta 
de Notícias, de 12 de julho de 1896, notifica que Paulo Lauret foi contratado pelo Sr. 
Diretor do Collegio Abilio para dirigir as aulas de educação física daquele colégio. No 
mês seguinte, o jornal A Notícia, de 26 de agosto, informa a inauguração do Gymnasio 
Lauret e Sala D’armas, enfatizando os trabalhos com a ginástica higiênica.  

A imprensa periódica carioca constituiu-se como fonte prioritária na compreensão 
dos percursos e ações do mestre português no Brasil. A partir do sistema de buscas da 
Hemeroteca Digital Brasileira, organizada pela Fundação Biblioteca Nacional, iniciou-
se o levantamento documental, utilizando o termo “Paulo Lauret”. Por meio desse 
instrumento de pesquisa encontramos, entre 1880 e 1939, um total de 290 citações, a 
maioria delas concentradas nas duas primeiras décadas do sec. XX. Esse número 
indicia uma expressiva presença do personagem na cena cultural carioca, em jornais e 
revistas de grande circulação no período. Também são encontradas informações em 
periódicos de menor circulação ou naqueles cuja temática é dirigida a um público mais 
específico. Destacam-se os muitos textos no formato de anúncio ou propaganda dos 
serviços que Paulo Lauret oferecia e parecia “saber-fazer” circular na imprensa, com 
bastante habilidade. Talvez pelo fato de trazer na bagagem, entre outros utensílios, a 
experiência como editor do jornal O Gymnasta, na cidade de Lisboa, entre 1878-1879 
e na cidade do Porto, ao longo da década de 1980.  

 
2. UM MESTRE EM FORMAÇÃO 

Na década de 1860, Paulo Lauret foi aluno da Real Casa Pia de Lisboa, tendo lá 
chegado na condição de órfão e conduzido ao educandário por seu tutor, o merceeiro 
Antonio da Fonseca Salgueiral, no dia 19 de dezembro de 1862, para que recebesse a 
“necessária educação”. Conforme consta na Admissão nº 107, do Livro de Admissões 
da instituição 258, Paulo Alfredo Emílio Lauret lá chegou com onze anos. Uma criança 
franzina, pesando 30 kilos, embora com boas condições gerais de saúde. Em seu 
Exame de Instrução, realizado em fevereiro do seguinte ano, consta que sua leitura era 
“sofrível” e, quanto à escrita, conseguia realizar a “formação dos alfabetos”. 

Naquela época, a Real Casa Pia de Lisboa tinha como sede as dependências do 
Mosteiro dos Jerônimos, em Belém, e experimentava alguns movimentos de 
renovação em seu propósito educativo, tendo sido José Maria Eugênio de Almeida 
nomeado, em 1959, para coordenar as grandes e necessárias reformas que tornaria a 
Casa Pia, na década seguinte, uma instituição modelar para atender aos 600 meninos 
que lá chegavam. A higiene e as normas e rotinas sanitárias modificadas compuseram 

                                                   
258 Acervo do Centro Cultural Casapiano. R.C.P. de Lisboa. Livro de Admissões, baixas e outros documentos. 
nº101 a 125. Admissões de 1863. 
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com destaque o novo projeto, bem como os campos de recreios e jogos que passaram 
a ocupar lugar de destaque na missão educativa. A prática da ginástica foi 
restabelecida, mas com modificações, pois constava entre os cuidados físico 
preconizados e largamente defendidos pelo reformador, para a educação das crianças: 
“ar puro durante o dia e a noite, limpeza do corpo e das roupas, exercicios físicos e 
recreios, alimentação suficiente e própria, visitas sanitárais frequentes” (ROCHA e 
SEQUEIRA, 1980, p.32) 

Embora estivesse presente na Casa Pia desde a década de 1830, a prática da 
ginástica foi criticada por suas ênfases na “arte acrobática”, durante o período em que 
teve como mestres os professores Antonio Herculano Rolder e também Baldini e 
Delaney (ROCHA e BARRETO, 1987). No ano de 1860, chega à instituição o mestre 
francês Jean Rouger, mandado buscar especialmente na Ecole Normale de Saint-Cir, 
em Paris, e com ele as mudanças experimentadas no ensino de ginástica. A partir de 
1962, Rouger introduz os “primeiros aparelhos de ginástica e exercícios 
cientificamente organizados” (220 anos da Casa Pia...p.87), ordena as turmas de 
alunos combinando idade e capaciadade física, complementa exercícios diários de 
ginástica com banhos de mar realizados próximo à Torre de Belém. Também organiza 
apresentações de ginástica e evolução, conferindo visibilidade pública para o trabalho 
educacional e higiênico propiciado pelas reformas recentes. As apresentações dos 
alunos casapianos provocaram que o ensino de ginástica fosse também adotado ou 
ampliado por outras escolas de Lisboa (ROCHA e SEQUEIRA, 1980). 

Quanto à sistematização do trabalho, o mestre Rouger também criou séries de 
exercícios, sistematizadas posteriormente no Documento 38 – Resumo do 
Programma da Aula de Gymnastica (1881). Dividido em três partes, o programa 
apresenta uma gama de exercícios ginásticos com e sem aparelhos. Note-se que Jean 
Rouger também é citado como inventor e construtor de aparelhos de ginástica. As 
caracterísiticas do trabalho desse mestre que permaneceu na Casa Pia até 1884, são 
impressionantemente similares às que encontramos naquele que se tornou um de seus 
mais destacados discípulos.   

O franzino aluno Paulo Lauret, desde sua chegada logo se envolveu com a prática 
da ginástica, tornando-se aluno de destaque para Jean Rouger. Em seu prontuário, 
consta o seguinte registro do Diretor Interino, em : “mostrou muito gosto pelos 
exercicios gymnasticos, desde sua admissão, e tem mostrado nos últimos anos 
aptidão para ensinar a gymnastica aos outros allunos”.259  Nesses termos, podemos 
afirmar que foi a Real Casa Pia de Lisboa, a escola de formação do Mestre Lauret. 
Também merecedor de destaque é a reverência que o mesmo fará sempre ao seu 
professor francês, até depois de seu falecimento.  

Os documentos que compõem o processo de saída de Paulo Lauret, depois de quase 
08 anos na instituição (Real Casa Pia - Baixa nº 641- 12/12/1869), indicam como 
justificativa para sua saída o convite para ocupar, com 17 anos incompletos, o cargo de 
mestre de ginástica no Seminário de Coimbra. Sua capacidade para responsabilizar-se 

                                                   
259 Livro de Admissões...op. cit. 
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pela própria vida e sustento, bem como para exercer de modo autônomo o ofício que 
aprendera com seu mestre, serão atestados como condição para deixar o educandário. 
Nos vinte anos seguintes, atuou prioritariamente nas cidades de Lisboa e Porto. A 
produção dos manuais de ginástica e a editoria de O Gymnasta revelam intensa 
atividade intelectual, associada às aulas ministradas em colégios e também em sua 
próprio ginásio. Na última década do sec. XIX, toma a decisão de migrar para o Brasil, 
que acabava de se tornar uma República.  

 

3. NA IMPRENSA PERIÓDICA CARIOCA 

A presença de Paulo Lauret nos jornais cariocas a partir da década de 1890 
corrobora a constatação de que sua chegada e permanência no Rio de Janeiro não se 
fizeram sem um exercício de visibilidade na cena pública. São variados os anúncios de 
seus feitos, bem como as propagandas de seu Gymnasio, que assumiria diferentes 
endereços e convênios durante o período no qual Lauret buscava afirmar um ensino 
de ginástica e esgrima com características bastante personalistas.  

“O conhecido professor de gymnastica e esgrima o Sr. Paulo Lauret, de accordo 
com os directores de diversos estabelecimentos de educação, resolveu abrir uma 
matricula para seus cursos nos seguintes pontos da capital e Nictheroy: S. 
Cristovao,Gymansio Pio Americano, Tijuca...” (Jornal do Brasil, 4 de maio de 
1901, p.2). 

Em jornais de grande circulação encontramos anúncios de aulas no Gymnasio 
Lauret e Sala D’Armas, notícias relativas aos saraus e concursos de ginástica e esgrima 
que promovia – nos quais atuava também como júri –, apontamentos sobre sua 
presença em festas e inaugurações e, ainda, expressivos cumprimentos anuais por 
ocasião da data de seu aniversário. Na medida em que diversificava suas atividades, 
encontramos também o Gabinete Lauret, no qual as atividades de massagens 
passariam a ser mais enfatizadas, como novidades eficientes para vários males. 
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FIG. 1 | Anúncio do Gymnasio Lauret no Jornal Gazeta de Notícias, 13 de março de 1897;  
FIG. 2 | Anúncio do Gabinete Lauret no Jornal Gazeta da Tarde, junho de 1898;  
FIG. 3 | Anúncio do Gymnasio Lauret no Jornal Gazeta de Notícias, 08 de janeiro de 1900, p.2. 

 
Tomando a imprensa periódica como fonte principal nesse estudo, ressalta-se o 

volume de citações encontradas a partir de uma busca nomeada “Paulo Lauret”. 
Considerando que os impressos periódicos - jornais e revistas – possuiam ampla 
circulação na Capital da Repúbica na última década do sec. XIX e nas primeiras do sec. 
XX, pode-se supor que Lauret apostou taticamente na divulgação de suas atividades 
junto a uma potente imprensa modeladora dos costumes e das idéias em circulação na 
sociedade. Podemos destacar a presença de Paulo Lauret em diversos impresssos 
periódicos do Rio de Janeiro. Na década de 1890, o professor é mencionado em 9 
diferentes impressos, na década de 1900 em 17 e, na década de 1910, Paulo Lauret é 
citado em 15 jornais em circulação na capital da República. É importante elencar que 
as ocorrências na imprensa carioca são encontradas tanto em jornais, tais como a 
“Gazeta de Notícias”, o “Jornal do Brasil”, a “Gazeta da Tarde”, o “A Notícia”, o “Jornal 
das Moças”, etc., quanto em revistas: “O Malho”, “Tagarela”, “A Vida Elegante”, entre 
as mais recorrentes. 

Considerando o conteúdo das informações contidas nas publicações que citam 
Paulo Lauret, é interessante observar a quantidade de anúncios do seu trabalho com a 
ginástica, as massagens terapêuticas e a esgrima. Nas duas primeiras décadas do sec. 
XX encontramos 80 anúncios, evidenciando uma boa presença e esforços na 
divulgação do seu trabalho. Ainda podemos interrogar se os editores dos jornais 
tinham algum tipo de interesse na publicação dos anúncios ou se Lauret pagava por 
eles. As fontes não nos permitem confirmar sobre isso. 

O grande volume e variedade de citações foi tomado como fontes a demandar 
investigações e questionamentos sobre o modo como Lauret fez circular seu trabalho 
no Rio de Janeiro, depois de uma larga e reconhecida experiência em terras 
portuguesas. Apostamos nos ensinamento de António Nóvoa quando afirma que 
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É difícil encontrar um outro corpus documental que traduza com tanta riqueza 
os debates, os anseios, as desilusões e as utopias que têm marcado o projeto 
educativo nos últimos dois séculos. Todos os atores estão presentes nos jornais e 
revistas: os professores, os alunos, os pais, os políticos, as comunidades... As suas 
páginas revelam, quase sempre o “quente”, as questões essenciais que 
atravessaram o campo educativo numa determinada época. A escrita 
jornalística não foi ainda, muitas vezes, depurada das imperfeições do cotidiano 
e permite, por isso mesmo, leituras que outras fontes não autorizam. Por outro 
lado, é através deste meio que emergem “vozes” que têm dificuldade em se 
fazerem ouvir noutros espaços sociais, tal como na academia ou no livro 
impresso (NOVOA, 2002, p 30-31.) 

A atuação de Paulo Lauret em estabelecimentos de ensino foi também prescrutada 
na imprensa. Além do Colégio Abílio, onde iniciou a docência de ginástica em 1896, os 
jornais informam que, ao longo das décadas de 1900 e 1910, Lauret atuou em vários 
educandários do Rio de Janeiro e de Niterói, tais como o Colégio Diocesano de São 
José, o Colégio Pio Americano, o Colégio São Carlos e o Instituto de Ensino Rio 
Comprido. É possível que atuasse em diferentes colégios simultaneamente, como era 
sua prática nas cidades de Lisboa e Porto (Ferreira e Ferreira, 2001). Todavia, não nos 
parece que a condição de professor em colégios tenha sido sua prática mais relevante 
no Brasil, embora no ano de 1896 tenha publicado na imprensa um artigo no qual 
defendia a escola como a “primeira iniciadora dos cidadãos...para a defesa da Pátria” 
(Gazeta de Notícias, 27 de outubro de 1896). Tal argumentação é parte constitutiva do 
texto intitulado Da Educação Physica...Gymnastica que, por sua extensão, foi 
publicado em três parte distintas, nos dias 25, 27 e 28 de outubro (Gazeta de Notícias, 
1896). 

Nessa divulgação de ideias, o autor recorre a Montaigne e Rabelais para ressaltar 
que a boa educação não deveria prescindir de uma igual praparação para o espírito e 
o corpo. Cita os gregos e destaca que a arte da música e da ginástica foram constitutivas 
da civilização helênica (Gazeta de Notícias, 25 de outubro de 1896). Depois de recorer 
à antiguidade clássica como berço fundador da arte de exercitar o corpo, Lauret aponta 
a Escandinávia, a Alemanha e a Suiça como exemplos da civilização moderna, capazes 
de compreender a importância de uma educação integral. Nesse aspecto, Spencer é o 
autor chamado ao texto para conferir consistência à argumentação.  

“As nações viris, de feito, não se conseguem formar se não pela cultura paralela 
e reciproca do corpo e do espírito, que não podem absolutamente desquitar, 
senão para gerar anomalias e monstros. A educação, como hoje se comprehende, 
deve ter por fim o desenvolver harmonieamente todas as energias e faculdades 
que completam o individuo.” (Lauret, Gazeta de Notícias, 27 de outubro de 1896) 

Também endossa a tese de que a ginástica de feições militares teria utilidade na 
escola. A mesma é apresentada como sinônimo da “ginástica metódica” e, nesse ponto, 
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cita a Suécia, a Alemanha, a França e a Itália como países que incluem os exercícios 
militares como parte da educação escolar. Portugal e Espanha são também chamados 
ao texto por estarem, à época, buscando implementar tais proposições. 

E’ hoje sabida e reconhecida por todos a utilidade dos rudimentos da gymnastica 
militar. (Assim o entende o Exm. Sr. Dr. Abilio Borges, digno e intelligente 
director do collegio Abilio, que muito nos honrou convidando-nos para professor 
do seu collegio, logar que occupamos durante dous mezes e que com pezar nosso 
fomos obrigados a abandonar pelos muitos afazeres). A precisão, a decisão e a 
energia dos movimentos militares constituem a par d’um excellente meio de 
cultivo das forças corporaes, um dos mais efficazes factores na educação do 
caracter viril. (Lauret, Gazeta de Notícias, 27 de outubro de 1896). 

No jogo da argumentação, na última parte do artigo, destaca que não caberia à 
escola preparar nem ginastas, nem militares:  

 “Não pretendemos que se formem aerobatas nem Hercules; mas queremos e 
pedimos que se desenvolva a criança o quantum de vigor physico essencial ao 
equilibrio da vida humana, á felicidade da alma, á preservação da patria e á 
dignidade da especie.” (Lauret, Gazeta de Notícias, 28 de outubro de 1896). 

Os argumentos estabelecidos por Paulo Lauret em defesa da escola, indiciam uma 
aposta republicana no papel da educação popular: 

“Para nós é crença que só da escola deve sahir tudo: attenção forte e viva, 
obediencia prompta, império do indivíduo sobre si mesmô, paciência, respeito ás 
leis e ás auctoridades, amor civico, verdadeiro patriotismo, etc., etc. 

Podem reformar tudo, se quizerem, mas se a escola for descurada, tudo será 
perdido, tudo será inútil, porque faltará uma educação popular verdadeiramente 
nacional e cívica. 

E’ a escola o berço onde se embalam as futuras gerações." (Lauret, Gazeta de 
Notícias, 28 de outubro de 1896).   

Resta-nos interrogar se suas convicções não sofreram resistências daqueles que, 
na ainda jovem república brasileira, consideravam fora dos costumes uma educação 
que, oferecida para todos, preparasse para o “império do indivíduo sobre si mesmo”. 
Algo que a mentalidade escravocata talvez tivesse dificuldades de compreender e 
assimilar. 

De todo modo, esse texto de Lauret é um libelo em defesa da escola e, também, 
uma declaração de seu compromisso para com o ensino da ginástica. O autor escolhe 
as seguintes palavras para encerrar o conjunto dos argumentos: “Não tenho 
pretenções, estou dentro do cumprimento de deveres que impuz a mim mesmo ha 
vinte e oito anos: ‘A propaganda do ensino da gymnastica racional.’ ” (Lauret, 
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Gazeta de Notícias, 28 de outubro de 1896).  De fato, no ano de 1896, o mestre Paulo 
Lauret completava 28 anos de dedicação ao ensino da ginástica, desde a sua saída da 
Real Casa Pia de Lisboa. 

Concomitante ao ensino da ginástica nas escolas e o seu trabalho com a esgrirna, 
Lauret promoveria ajustes paulatinos nos serviços oferecidos à sociedade carioca. Os 
documentos indiciam que este mestre realizou descolamentos em seu campo de 
atuação, passando a incluir – e posteriormente priorizar – a prática e o ensino da 
massagem terapêutica e outras atividades similares.  

Na década de 1910 foi naturalizado brasileiro (Correio da Manhã, 23 de maio de 
1911) e assumiu a função de massagista junto ao Hospital Central do Exército a ao 
Hospital Nacional Brasileiro. Suas aproximações com o exército brasileiro, a ponto de 
redundarem em uma contratação, foram antecedidas de serviços oferecidos 
gratuitamente ao comando superior da Guarda Nacional da Capital (A Imprensa, 
16/10/1898). Naquele mesmo ano, no jornal O Dia, de 1º de setembro, Paulo Lauret é 
mencionado como inventor de um aparelho de ginástica:  

“PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO 

Relação dos títulos de garantia provisória concedidos de accordo com o 
regulamento que acompanhou o decreto 8.820 de 30 de dezembro de 1882 pelo 
prazo de três anos durante o ano de 1909 [...] 

N. 48 – 2 de agosto, Paulo Lauret, portuguez, Massagista e professor de 
gymnastica e esgrima, Rio de Janeiro – Para aparelho denominado Machina 
para movimentos passivos, com aplicação na therapeutica e na orthopedia e 
destinada a fazer a alta massagem” (O Dia, 1º de setembro de 1910) 

Assim, sengundo os ensinamentos de seu mestre Jean Rouger,  dedicou-se 
também à inveção de equipamentos aparelhos de ginástica,  para diferentes 
finalidades e uso em diferentes espaços. No ano de 1913, cria o Instituto de 
Mechanotherapia, Massagens e Exercícios Physicos, o que de fato assinala mudanças 
nas ações dirigidas à elite. Nesse Instituto, dirigido por Lauret e sua “Senhora” eram 
oferecidos exercícios e atividades terapêuticas em diferentes tipos de aparelho. Mais 
uma vez foi notificado o invento de Lauret, agora Jornal das Moças, de 28 de fevereiro 
de 1918: 

“Desde tempos immemoriaes que os hygienistas recommendam a 
inalterabilidade do equilíbrio das funcções organicas, o exercicio physico, feito 
diariamente pela manhã. Muitas enfermidades, com especialidade das 
paralysias e deformações physicas, cedem, na maioria dos casos, ao uso da 
gymnastica. Existe, para este fim, nesta capital á rua Evaristo da Veiga n. 6, um 
estabelecimento organisado a capricho. Gentilmente convidados pelo seu 
proprietário e fundador, sr. dr. Paulo Lauret, dirigimo-nos ao Instituto de 
Mechanotherapia, Massagens e Exercícios Physicos. (...) O sr. Dr. Lauret 
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mostrou-nos um engenhoso e complicado apparelho de seu ivento, cujo 
funccionamento põe em actividade todas as particularidades do seu organismo 
(...) O systema posto em pratica pelo dr. Lauret, tem sido applicado com 
resultados maravilhosos não só aqui como na Europa e para corroborar o que 
afirmamos diremos que ao dr. Lauret foram confiados os seguintes premios: 
“Medalha de prata” Club Gymnastico Portuguez Lisboa, 1892; “Medalha de ouro” 
no concurso de educação physica – Badajoz, 1892; diplomas: Gymnasio Heyser 
– Paris, 1884;  Gymnasio Hygienico – Madrid, 1882; Gymnasio Social – 
Badajoz, 1892; Club Gymnastico Portuguez – Lisboa, 1892; e Club Gymnastico 
Portuguez – Rio, 1897.” 

Dessa maneira, as ações educativas do Mestre Lauret na sociedade carioca foram 
reinventadas, modificadas e, sempre, por ele divulgadas, num esforço que dá a ver uma 
singularidade desse sujeito que tenta, de variadas formas, dar visibilidade ao seu 
trabalho e aos seus modos de ensino. Nos jornais, também foram encontrados 
anúncios relativos à circulação e venda de alguns de seus livros. Especialmente o 
“Manual theórico-pratico de gymnastica” e o “ABC do Massagista” são anunciados, 
não só em jornais do Rio de Janeiro, mas também na imprensa de São Paulo, Minas 
Gerais e Pernambuco. Os saberes metodicamente organizados, especialmente aqueles 
relativos ao ensino da ginástica, tomam uma nova configuração depois de 1910, na 
qual a ênfase parece ancorar-se em referências médico-ortopédicas, mais terapêuticas 
do que pedagógicas. 

 
CONTINUIDADES 

As ações do Mestre Lauret, prescrutadas a partir da imprensa periódica do Rio de 
Janeiro, constituem uma primeira etapa de investigação, pois outras fontes nos 
permitem confirmar elementos de circulação de suas contribuições em outros estados 
brasileiros, demandando, assim, novos investimentos de pesquisa. Também 
consideramos necessário ampliar os estudos que permitam melhor compreender os 
motivos de sua vinda para o Brasil, já que nas cidades de Lisboa e Porto confirmam-se 
ações pedagógicas bem sucedidas e de grande contribuição à história da ginástica e da 
educação física em Portugal. 

Além disso, está em nosso horizonte de possibilidades investigar as ações do 
professor Lauret nos colégios cariocas tais como o Colégio Abílio, o Colégio Diocesano 
São José e o Colégio Pio Americano, de modo que possamos compreender se dialogou 
com outros sujeitos, brasileiros ou também estrangeiros que, no mesmo período, já 
sistematizavam contribuições para o ensino da ginástica e da educação física no 
âmbito escolar e fora dele.  

Em trabalho anterior (Linhales, 2014), destacamos que os manuais produzidos por 
Paulo Lauret tiveram expressiva circulação entre educadores e instituições de ensino 
brasileiras (Teixeira, 2004; Fonseca, 2013) além de ter sido claramente copiado por 
Antônio Martiniano Ferreira, na publicação de seu Compendio Pratico de Gymnastica 
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para uso em Escolas Normaes e Primárias, em Ouro Preto, Minas Gerais, no ano de 
1897. Dar continuidade aos estudos sobre essas práticas de apropriação constituem o 
caminho a ser ainda percorrido pelas investigações que buscam balizar a importância 
desse mestre português no Brasil, no contexto de sua época e no processo de 
modelagem da Educação Física como prática escolar nos dois países.  
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RESUMO  

Objetiva-se com este trabalho analisar o processo de criação das Escolas Reunidas 
em Mato Grosso e sua relevância no cenário educacional do Estado, por meio de 
acervos pessoais das professoras primárias que ministraram aulas no citado modelo 
escolar no período de (1940 – 1950). A pesquisa possui como base o campo da 
historiografia, com análise de fontes documentais sob guarda dos principais acervos 
de Mato Grosso (APMT, NDIHR, ACBM). Como aporte teórico, buscou-se subsídios 
nos estudos de Souza (2009, 2010), Vidal (2006, 2009), Sá (2007, 2011) entre outros 
autores que pesquisam escolas primárias no Brasil. As análises documentais apontam 
que, apesar de ser um modelo que trazia economia aos cofres públicos do Estado, pois 
suprimia escolas isoladas de baixa qualidade educacional e as reuniam em um único 
prédio, esse modelo parece ter servido para as aspirações dos governantes como mola 
propulsora para expansão dos grupos escolares, pois varias escolas reunidas quando 
tinha uma regularidade de matriculas de 250 alunos anuais, eram transformadas em 
Grupo Escolar. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Educação primária,  acervos pessoais, escolas reunidas. 
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1. AS ESCOLAS REUNIDAS EM MATO GROSSO 

Em Mato Grosso, o modelo escolar predominante para o ensino primário era a 
escola isolada. Isso porque o Estado possuía uma vasta extensão territorial e era 
coposto, em sua maior parte por áreas rurais. Porém esse modelo escolar foi motivos 
de inúmeras críticas dos governantes por não apresentar qualidade no ensino. Tal fato 
fez com que os governantes buscassem outras opções de modelos escolares, pois assim 
Mato Grosso estaria na mesma trilha educacional dos Estados mais desenvolvidos, 
como São Paulo, Rio Janeiro e Minas Gerais.  

Os grupos escolares foram a primeira opção, primeiramente criados na capital 
foram normatizados pelo Decreto n° 258 de 20 de agosto de 1910. Apesar de 
considerados instituições educacionais de qualidade e que traziam status por serem 
considerados símbolos de modernidade, com majestosas construções, os grupos 
escolares não poderiam ser implementados em todas as localidades do Estado, pois 
custavam altas quantias aos cofres públicos. Outra característica desta instituição 
escolar era sua organização pedagógica e espacial. Tinha como modelo de ensino, o 
graduado, cujas séries eram separadas, sendo uma em cada sala, por isso requereu um 
número maior de funcionários do que a escola isolada.  

Para Sá (2005) esse modelo escolar constituiu-se um novo entendimento de escola 
primária, diferente da escola isolada, em que havia somente um mestre e, este tinha a 
incumbência de ensinar a um número maior de alunos, com idades e conhecimentos 
diferenciados. Pressupunha alunos classificados e agrupados o mais homogeneamente 
possível, em função da sua idade e conhecimentos.  

Em 1927 há uma transformação no cenário educacional primário de Mato Grosso, 
pois o Presidente Mário Corrêa da Costa, insatisfeito com o precário cenário em que 
se apresentava o ensino primário do estado, aprova o Decreto nº 759, de 22 de abril de 
1927e institui novas diretrizes educacionais. A partir dessa Lei, ficou estabelecida a 
criação de um novo modelo escolar que já havia sido implantado em outras partes do 
Brasil (como SP e RJ), as Escolas Reunidas.  

A primeira providência foi realizar um levantamento das localidades em que havia 
três ou mais escolas isoladas, com um número freqüente de 80 alunos. Assim, estas 
escolas poderiam ser suprimidas e os alunos remanejados para somente um 
estabelecimento de ensino. Tal fato explica o nome Escolas Reunidas.  

Em 1930, Mato Grosso contava com “04 Escolas Reunidas, implantadas nos 
municípios de Livramento, de Santo Antonio do Rio Abaixo, de Sant’ Anna do 
Paranahyba e de Bella Vista” (Mato Grosso, 1931, p. 6).  

As Escolas Reunidas de Santo Antônio do Rio Abaixo, segundo o Diretor Brasil 
(1930, p. 18), era quase que desprovida de mobiliário. Em decorrência de sua 
instalação em 04 de Março de 1930, contava somente com “8 bancos de madeira, 8 
carteiras, 3 mesas e 4 quadros negros” (SANTOS, 2015, p. 7).  

Para o Diretor o mobiliário, pelo seu mal estado de conservação apresentava um 
aspecto “desagradável e em desarmonia em seus intuitos”. Ele explica ainda que 
“reiterados pedidos para uniformizar o estabelecimento do necessário nada pude 
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conseguir por se encontra aquele almoxarifado desprovido de tudo” (BRASIL, 1930, 
p.19).  

No Regulamento de 1927 regia que as Escolas Reunidas teriam seu funcionamento 
normatizado com o máximo de 07 classes e o mínimo de 03 classes. Essas classes 
seriam organizadas, com o mínimo de 15 e no máximo de 45 alunos, “fundindo-se 
numa só classe dois ou mais anos do curso, ou formando-se classes mistas quando o 
número de alunos matriculados for insuficiente para a separação de sexo e anos do 
curso em classes distintas”.  

Na implantação das Escolas Reunidas de Santo Antonio de Rio Abaixo, em 04 de 
Março 1930, “foram nelas incorporadas apenas os três professores das escolas isoladas 
que existiam na sede desta cidade” (Mato Grosso, 1927, p. 167). As 06 classes que 
compunham esta instituição de ensino contavam além das 03 professoras contratadas 
e uma professora normalista efetiva.  

No regulamento de 1927 o diretor teria a incumbência de reger a classe mista das 
Escolas Reunidas e vencimentos iguais aos demais professores da instituição em 
estudo. Seria acrescida somente uma “gratificação mensal de 30$000 (trinta mil réis) 
por classe, não computada a sua”. (Mato Grosso 1927, p. 167). O diretor das Escolas 
Reunidas de Santo Antonio de Rio Abaixo se apresenta descontente em seu relatório 
pelo fato da instituição em que atuava como diretor, não ter um número maior de 
professores normalistas.  

O mesmo ressalta que se as classes da escola Reunida de Santo Antonio de Rio 
Abaixo tivessem em sua regência “[...] professoras normalistas, o aproveitamento se 
verificará de modo lisonjeio, dado ao conhecimento profissional que possui e a devida 
compreensão dos deveres do cargo” (BRASIL, 1931, p. 10).  

Percebe-se que a implantação as Escolas Reunidas de Santo Antonio de Rio 
Abaixo, atendia as necessidades, do governo de Mato Grosso, de contenção de gastos, 
pois para sua criação foram suprimidas 3 escolas isoladas daquela localidade. Porém 
o prédio alugado pelo Estado não tinha condições para abrigar uma instituição escolar, 
nem o número de alunos das três escolas isoladas suprimidas (BRASIL, 1931).   

Dado a importância desse modelo escolar no Estado, está pesquisa buscou 
enfatizar o processo de criação das Escolas Reunidas 260  em Mato Grosso e sua 
relevância no cenário educacional do Estado, por meio de acervos pessoais das 
professoras primárias que ministraram aulas no citado modelo escolar no período de 
(1940 – 1950).  

A pesquisa possui como fundamento o campo da historiografia, com análise de 
fontes documentais sob guarda dos principais acervos de Mato Grosso (APMT, 
NDIHR, ACBM). Como aporte teórico, buscou-se subsídios nos estudos de Souza 
(2009, 2010), Vidal (2006, 2009), Sá (2007, 2011) entre outros autores que pesquisam 
escolas primárias no Brasil. 

                                                   
260 Esta pesquisa é um desdobramento do Projeto aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Mato Grosso – FAPEMAT, processo nº 154805/2014. 
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1.1. ACERVOS PESSOAIS DAS PROFESSORAS DAS ESCOLAS REUNIDAS  

Os acervos pessoais se constituem em conjunto de fontes documentais relevantes 
para as pesquisas em gerais, mas principalemnte em História da Educação. Os acervos 
pessoais ganharam relevância com  as novas pespectivas implementadas a partir da 
Escola dos Annales. Siqueira (2002, p. 1) esclarece que as análises eram realizadas 
numa perpectivas macro,”[...] inicialmente de grande duração, acabaram por apontar 
para dimensões multifacetadas onde cada instancia social sucitava indagações e 
reflexões cada vez mais pontuais, até entaõ silenciadas”. Dessa forma foi com a 
evolução da Escola dos Annales que começaram-se a realizar pesquisas no contexto da 
micro-história, em que as questões sociais e o culturais tiveram uma ateção maior por 
parte dos pesquisadores. A mesma autora acrescenta: 

Para esse novo tipo de construção, os documentos escritos oficiais não mais 
representavam como suficientes e novas fontes deveriam entrar em cena: os 
textos literários, anotações em diários, histórias de vida, memória escritas e 
orais, fotografias, obras de arte e artesanato, indumentária, objetos de adorno 
de casa etc (Siqueira, 2002, p. 1) 

Nesse contexto, os acervos das professoras que ministraram aulas nas escolas 
Reunidas ganha relevância, pois fazem emergir questões não abordadas nas fontes 
documentais oficiais, como os registros da situação enfrentada cotiana nas escolas 
primárias afastadas das cidades. Uma dessas escolas a de Santa Claudina, posuium 
acervo rico em documentos e fotografias. 

As Escolas Reunidas Santa Claudina pasava por inumeras privações, em entrevista 
a ex-diretora da instituição, na década de 1960 relata que a escolatinha somente 02 
salas de aula para atender a demanda de alunos no primário. Por isso, as professoras 
se reversavam nos turnos matutino e vespertino para atender todas as séries. Quando 
as salas não comportavam mais alunos, o pátio também era utilizado para ministrar 
aulas. Na “época não havia luz, a merendeira...[...] tinha uns pé de árvores grossos... 
ela, debaixo...fazia mingau, arroz doce e canjiquinha que vinha pronto em uma sacola, 
era só desmanchar no fogo, fazia almoço, galinha com arroz e macarronada”. Materiais 
de limpeza vassoura, sabão, papel higiênico e desinfetante eram fornecido pela DREC 
. A escola Santa Claudina recebia doações de livros da Editora Nacional – SP, prova 
deste fato pode ser observada nos documentos, de 08 de setembro de 1949. A foto do 
documento foi cedido do acervo pessoal de uma profesora: 
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FIG. 1: Mato Grosso. Escolas Reunidas Santa Claudina – MT, 1948. 

Os acervos pessoais que contam a história das escolas Reunidas também podem 
ser ressaltados nos acervos pessoais da professora Amorim (2012). A Escola Reunida 
em que a citada professora foi ministrar aulas, teve sua criação regularizada pelo Decreto-Lei 
274 - 26 de maio de 1939.  

Neide Maria de Amorim, ex-diretora da instituição de ensino das Escolas Reunidas 
de Cachoeira Rica conta que “devido a mistura de alunos e porque éramos 04 
professoras... teve que dividir, porque ficávamos os 04 professores ensinando de 1ª 
a 4ª Série, ai a professora Nilza achou que deveríamos dividir por série, por isso, a 
escola passou de Escola Rural Mixta para Escolas Reunidas” . Os alunos que estudam 
nas Escolas Reunidas de Cachoeira Rica eram na maioria das fazendas visinhas. A 
citada profa. mostra por fotos a trajetória de mudança da escola desde sua 
transferencia para localidade até as instalações de adobe: 

 
 
 
 
 
 

       

 FIG. 3: Mato Grosso E.R.  Cachoeira Rica– MT, 1949.        FIG. 4: Mato Grosso E.R. Cachoeira Rica– MT, 1949. 

O prédio de adobe na suportou a ação do tempo e desabou, obrigando alunos e 
professores a retonarem para uma casa improvisada de sapé. Por isso ela nos conta 
que da casa de sapé iniciaram e tiveram de retornar anos depois por causa da estrutura 
comprometida da escola. 

Outro acervo que merece destaque é o da professora Lima (2012) ela conta que 
havia uma religiosa que fez parte do cotidiano da Escola Reunida Major Caetano Dias 
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e que marcou sua vida escola. Foi a Irmã Lucinda. Essa irmã foi diretora até os anos 
de 1950 e “ajudava em tudo, ela era professora, enfermeira, professora de música, de 
artes, ensinava a criançada pintar e peça teatral.” 

As Escolas Reunidas Caetano Dias, criada na cidade de Diamantino foi 
considerada como uma evolução para a educação da época (1948). A cidade de 
Diamantino foi formada a partir da descoberta de diamantes. Com relação ao 
surgimento da povoação que formou Diamantino, o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE (2010, p. 01) esclarece que: 

Em 18 de setembro de 1728, Gabriel Antunes Maciel, sorocabano, ligado às 
legendárias penetrações bandeirantes de Cuiabá, mandava a Câmara Regente 
desta Vila, pelo Capitão-Mor Gaspar de Godói, notícias da descoberta do 
Paraguai, mais tarde, Paraguai-Diamantino e finalmente, Diamantino, nome 
conservado até hoje, onde havia ocorrência de ouro fácil. À margem do Ribeirão 
do Ouro, fundou-se o primeiro arraial, que cobrou vida com os resultados da 
abundante mineração. 

Inicialmente a cidade recebeu o nome de Alto Paraguai Diamantino e pela Lei nº 
452, de 04 de agosto de 1906 o nome foi alterado para Diamantino. “O município de 
nome originado do ‘invencível diamante’ passou por diversos ciclos econômicos, do 
ouro e do diamante, da extração da poaia, da extração da borracha e da agropecuária” 
(Souza, 2006, p. 22).  

Desde seus primórdios (1805), Diamantino teve presente em sua organização 
populacional, religiosos, o “Padre Francisco Lopes de Sá, na qualidade de Capelão 
curado do nascente Arraial, sendo substituído pelo Padre Manoel Joaquim a Álvares 
de Araújo, que a 06 de junho de 1807, celebrou o primeiro batizado da história 
diamantinense [...]” (IBGE, 2012 p. 01). 

Com relação a educação em Diamantino, em seus primórdios (1728 até 1800), “não 
se tem notícias de nenhum tipo de educação formal; possivelmente, era exercida a 
chamada educação doméstica, ou seja, aquelas famílias que tinham algum 
conhecimento ensinavam rudimentos da leitura e da escrita aos seus filhos em casa” 
(SOUZA, 2006, 22). As primeiras instituições de ensino surgiram século XIX, 
ministrada para meninos, com a denominação de 1ª Escola Urbana Masculina. Sobre 
o assunto, Souza (2006, p. 23) ressalta: 

Este modelo de escola, bem diferente das escolas que conhecemos, consistia em 
uma sala de aula, onde era oferecido o ensino primário a alunos do sexo masculino, 
ministrado por um professor leigo. Posteriormente, nas primeiras décadas do século 
XX, o ensino primário estendeu-se também ao sexo feminino, ministrado por uma 
professora, também leiga. Esse tipo de escola perdurou em Diamantino até a metade 
do século XX. 

Outra instituição educacional de destaque em Diamantino foi o Externato Santa 
Terezinha (ilustração 13), era “uma escola classificada como de ensino particular, 
destinada a oferecer o curso primário a crianças de famílias diamantinenses. A escola 
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funcionava em dois turnos, matutino e vespertino e o prédio era cedido pela prefeitura 
municipal” (Souza, 2006, p. 136).  

O Externato oferecia educação para meninas da comunidade. Percebe-se pela 
imagem acima que essa escolha possuía um número grande meninas, de diferentes 
idades e era administrado por religiosas.  

Com relação à 1ª Escola Urbana Masculina de Diamantino, esta foi criada pela Lei 
estadual nº. 68 de 27 de junho de1894 foi extinta pelo Decreto nº. 201 - 28 de setembro 
de 1938 e reaberta pelo Decreto nº. 269 - 11 de abril de 1939. Já a 1ª Escola Urbana 
Feminina de Diamantino, criada pela mesma Lei estadual da escola masculina, 
convertida em escola mista  por Decreto nº. 201 de 28 de setembro de 1938 e em escola 
do sexo feminina, por decreto nº. 269 de 11 de abril de 1939, os alunos destas 
instituições passaram a compor o quadro discente das Escolas Reunidas Caetano Dias 
(Secretaria de Educação e Cultura, 1951).  

Com relação a quantidade de alunos das três instituições escolares, Souza (2006, 
162) explica que o “Colégio Externato Santa Terezinha, em 1941, havia 102 alunos, 
entre meninos e meninas e na 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina, trabalhava-se 
com duas turmas de 20 a 25 alunos” (Souza, 2006, p. 162).   

As Escolas Reunidas Major Caetano Dias foi formada pela junção do citado 
externato e da 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina de Diamantino. Criada pelo 
Decreto de 29 de abril de 1948 e teve em seu quadro docente, algumas das irmãs do 
Colégio Externato Santa Terezinha, como a Irmã Zélia Tomelin, nomeada diretora, as 
professoras Irmã Maria Assunção e Irmã Lucinda Faquini (Souza, 2006).  Conforme 
informação contida na ata de criação da Caetano Dias, a solenidade contou diversas 
autoridades da cidade de Diamantino. Nela consta que:  

Aos onze dias do mês de maio do ano de mil novecentos e quarenta e oito, pelas 
nove horas da manhã, em uma das salas do Educandário Santa Terezinha, neta 
cidade de Diamantino, com a presença do Exmo. Sr. Prefeito Municipal da cidade 
Jorge José Lamar instalou-se as Escolas Reunidas desta cidade, criada pelo 
Exmo. Sr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, Governador do estado de Mato grosso 
por decreto de 9 de abril do ano findo [...]. (Mato Grosso, 1948). 

Houve um dia em que a Irmã Lucinda ensaiou os alunos para uma apresentação 
para comunidade. Lima fazia parte desse grupo de crianças. Nessa apresentação, as 
crianças estavam muito nervosas e mal conseguiam segurar a folha de papel com a 
música escrita. A Profa. Dilza (5ª aluna da direta para esquerda) diz que as 
apresentações não eram somente na cidade, elas aconteciam também nas áreas rurais: 
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FIG. 5: Alunos das E. R. Caetano Dias – Diamantino, MT - década 1950. 

 
Para chegarem ao interior as crianças iam de “[...] no caminhão dos padres para 

fazerem apresentações, em uma localidade chamada de Piavoré, onde tem o rio Arinos, 
então nós íamos lá para cantar na missa, depois apresentar teatro, tudo em nome das 
Escolas Reunidas Major Caetano Dias”. (Lima, 2012). 

Ao organizar as apresentações das crianças na escola e na comunidade, a 
professora oportunizava aos alunos inserção no social. Na Escola Reunida Major 
Caetano Dias, na década de 1950, as turmas eram mistas e “[...]eram compostas por 
trinta, trinta e cinco alunos, era um número muito grande, nós sentávamos de dois, as 
carteiras eram compridas, com estrutura de ferro. Eram três anos no 1º ano (A, B e C)” 
(Lima,  2012). As Escolas Reunidas Caetano Dias tinha como característica na junção 
de escolas para a sua composição, um externato e religiosas como professoras.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Percebe-se com esse estudo que ao considerarmos outras fontes documentais 

como o acervo pessoal dos professoras, bem como o registro de suas memórias 
escolares, abre-se um leque de possibilidade de analisarmos a relidade vigente do 
momento em que os fatos ocorreram.  

Quanto a Escola Reunidas Santa Claudiana, esta não se encontrava a “vistas” da 
autoridades públicas, pois pecebe-se que seu cotidianos era de privações, tanto 
estruturais quanto pedagógico. Fazer merenda embaixo de uma arváre em um fogão 
improvisado era unica solução para que os alunos tivesse o que se alimentar antes de 
andarem leguas para casa. Esta escola ficava em áreas rurais de dificil acesso, muitas 
vezes para se deslocar o professor teria que ir de canoa ou à cavalo para a cidade. 
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Quanto a Escola de Cahoeira Rica uma realidade emerge dos documentos e fala da 
professora, a comunidade estava presente na escola, se fosse necessário faziam 
multirões para ajudarem a equipara a escola com o necessário para as crianças 
estudarem.  

Ja a escola de Diamantino era peculiar a formação religiosa na cidades e esse 
cotidiano influenciavam nas escolas que tinham Irmãs de caridadede como diretora. 
A escla Reunidas Caetano Dias suprimiu tres escolas para sua criação e reuniu todos 
os alunos em um só prédio é o exemplo de como as escolas reunidas tiveram um papel 
importante em Mato Grosso, vieram substituir a escola isolada considerada de má 
qualidade e se equivale na organização estrutural e pedagógico aos grupos escolares, 
instituição almejada pelos governantes em qualidade educacional. 
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RESUMO  

Objetiva-se com este artigo analisar o cotidiano de professores leigos que tiveram 
a incumbência de assumir escolas rurais em comunidades de Mato Grosso, entre os 
anos de 1940 e 1960. O referencial teórico escolhido busca suporte na historiografia, 
para compreender os processos internos da escola e as práticas pedagógicas que se 
efetivam no cotidiano da escola rural. Para realização desta pesquisa foram 
consultados documentos disponíveis nos acervos do Arquivo Público do Estado de 
Mato Grosso – APMT, do arquivo do Núcleo de Documentação e no Núcleo de 
Documentação e Informação Histórica Regional – NDIHR e depoimentos de 
professoras primárias que atuaram nos citados anos.  Os dados indicam que as 
professoras de escolas que se situavam nas áreas rurais em Mato Grosso, em sua 
maioria, em início de carreira e que buscavam uma oportunidade de pertencer ao 
quadro docente do estado, para isso, trabalhavam nas escolas rurais independente das 
condições estruturas e pedagógicas das mesmas. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Escola Rural, Professoras Leigas, Ensino Primário. 
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1. A ESCOLA RURAL EM MATO GROSSO 

Falar de escola isolada e posteriormente escola rural é desenhar um cenário de 
dificuldades para efetivação do ato educacional e oferta da educação primária em Mato 
Grosso (uno). Tal fato ocorre porque durante o período republicano, o estado era 
praticamente rural, com polos compostos por pequenas áreas urbanas. As escolas da 
cidade não conseguiam atendem a demanda educacional de quem morava nas vilas e 
distritos, ou até mesmo nas fazendas, pela distância entre as localidades. Com a 
implantação do Regulamento de 1927, as escolas rurais foram sendo criadas com 
maior frequência, pois não demandava construção de prédios, funcionavam por vezes 
na casa do professor.  

A realidade das escolas rurais, mesmo com a implantação do Regulamento de 1927 
e a mudança na nomenclatura para escolas isoladas rurais, escolas isoladas urbanas, 
escolas isoladas noturnas e escolas reunidas (reunião de três escolas isoladas), a 
situação das escolas não se modificou, pois somente a isolada urbana recebia maior 
provimento de materiais, as demais escolas isoladas permaneciam no esquecimento. 

Nos anos de 1940 a realidade não havia se modificado, para que as crianças das 
regiões afastadas tivessem acesso à escola, a comunidade contava com ajuda de 
fazendeiros que se propusesse a construir uma sala de aula na sua propriedade ou na 
comunidade e a contratar uma professora. Essa docente iria além de lecionar, 
administrar a escola como um todo.  

Enquanto nas escolas urbanas o curso era primária era de 4 anos nas rurais era de 
2 anos e ensinavam somente o rudimentar (ler, escrever e as quatro operações). Para 
Alvez (1998, p. 73) “todas as escolas deveriam adotar os mesmos conteúdos, com 
variações apenas na duração dos cursos. As disciplinas básicas eram: leitura, escrita, 
as quatro operações, noções de história pátria, geografia do Brasil e de Mato Grosso e 
noções de higiene.” Essas prerrogativas estavam somente nos ditames da legislação, 
não na aplicabilidade cotidiana da escola rural. Desta forma, entende-se que o 
currículo da escola rural era defasado em relação às outras instituições escolares das 
cidades e distritos próximos aos aglomerados urbanos.  

Outro fator relevante para reflexão sobre as escolas rurais se concentra no fato de 
que segundo o Regulamento de 1927, o ingresso do professor primário seria na 
primeira instância nas escolas rurais, para depois urbanas Reunidas e Grupos 
Escolares, mediante concurso, entretanto, em Mato Grosso havia somente duas 
escolas de curso Normal, uma em Cuiabá e outra em Campo Grande (Alves, 1998). 

As duas escolas ficavam nos extremo do Estado e não conseguia atender toda a 
demanda por formação, já que era uma escola frequentada pela elite mato-grossense. 

Os diplomados eram lotados, em sua maioria, nas escolas urbanas, sendo 
destinados às rurais apenas professores interinos, professores em início de carreira e 
professores leigos (com o curso primário completo e/ou incompleto). 

Segundo Leite (1970, p. 138) o Regulamento de 1927 estabeleceu “um único tipo 
de escola: [...] nas zonas rurais de fraca densidade demográfica ministrava 
mecanicamente as mesmas disciplinas que os mestres ensinavam nas zonas urbanas, 
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densamente povoadas.” Os governantes, de acordo com esse autor, instituíram um 
Regulamento que teve fins meramente administrativos. Ao dividir as escolas em 
isoladas rurais, isoladas urbanas, isoladas noturnas, reunidas e grupos escolares, o 
Regulamento de 1927 não considerou as condições peculiares de cada região, ou se o 
ensino seria adequado às necessidades educacionais locais, “nem que a cada tipo 
correspondesse um grupo de professores, um programa, um método, um prédio 
adaptado às necessidades e possibilidades do meio.”  

Percebe-se que era um desafio ministrar aulas nessa modalidade escolar e 
enfrentar os problemas perpassavam o cotidiano das professoras de escolas rurais da 
fazenda e fazem parte da memória e da trajetória profissional de inúmeras docentes 
mato-grossenses. Por esse motivo, o presente artigo tem por objetivo apresentar um 
estudo obre as Escolas Rurais em Mato Grosso, nos período entre 1940 e 1960 e 
registrar fatos inerentes à vida docente de professoras primárias que contribuíram 
para educação no estado.  

O referencial teórico escolhido busca apresentar a relação existente entre as 
correntes historiográficas e a história cultural, bem como as tessituras expressas nos 
processos internos da escola e as práticas que se consolidam no cotidiano da mesma, 
expresso por meio de relatos dos professores. De acordo Morigi, Rocha e Semensatto 
(2012, p. 182) a memória social é constitutiva da história coletiva: 

 [...] lembranças e aprendizados passados que se alojam na memória individual 
e coletiva, através da experiência socialmente compartilhada, ressalta a 
importância da festa enquanto prática para a continuidade da cultura local. A 
transmissão da tradição, através da memória, possibilita a produção dos 
sentidos que são compartilhados, como um processo ativo e dinâmico, fruto das 
relações de poderes já instituídos que constrói aquilo que reconhecemos como 
parte da cultura humana. 

Assim, pode-se inferir que a “memória é uma construção social, produzida pelos 
homens a partir de suas relações, de seus valores e de suas experiências vividas. Ela 
sofre transformações à medida que o tempo passa, a história dos indivíduos toma um 
novo rumo” (Morigi, Rocha e Semensatto, 2012, p. 182). Combinações de construções 
sociais passadas a ela agregada. 

O recorte temporal escolhido tem como baliza inicial 1930 por ser esse o período 
em que houve a efetivação das nomenclaturas, nos documentos oficiais, destinadas às 
escolas isoladas desmembradas pelo Regulamento da Instrução Pública Primária de 
1927, os quais passaram a ser conhecidas e, diferenciada de acordo com sua localidade 
de criação, como: Escola Isolada Urbana, Escola Isolada Distrital e Escola Isolada 
Rural. A baliza final até 1950 foi escolhida por abarca o momento de inserção dos 
depoentes no cenário educacional de Mato Grosso e suas ações enquanto docentes de 
escolas rurais do estado. 

As depoentes são professoras de escolas rurais que atuaram no cenário 
educacional no período escolhido para pesquisa. As professoras são oriundas de 
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comunidades diferenciadas, pertencentes aos municípios de Mato Grosso e aceitaram 
participar da pesquisa por acreditarem, principalmente, que a escola rural foi, entre 
nos anos de 1930 e 1960, uma das principais instituições escolares a ofertar 
oportunidade aos mato-grossenses de cursarem o ensino primário. Já que Mato 
Grosso (uno) no citado período se constituía como um estado com características 
rurais.  

Os depoimentos foram provenientes de pesquisas realizadas em inúmeras visitas 
aos municípios de Rosário Oeste, Alto Araguaia, Diamantino e Chapada dos 
Guimarães. Quando se chagava nas citadas localidades, os próprios moradores 
indicavam os professores mais antigos que ministraram aulas em escolas rurais na 
comunidade e, assim, foi-se delineando os caminhos da pesquisa. 

Para realização desta pesquisa foram consultados documentos que indicassem 
atividades funcionais e pedagógicas desenvolvidas pelas docentes como livros de 
matrículas, regimentos e fotografias, disponíveis nos acervos do Arquivo Público do 
Estado de Mato Grosso – APMT, do arquivo do Núcleo de Documentação e Informação 
de História Regional – NDIHR e depoimentos de professoras primárias que atuaram 
nos citados anos.   

1.1. PROFESSORES LEIGOS DA ESCOLA RURAL  

O cotidiano da escola rural impunha muitos desafios, segundo Amorim (2012) ela 
nem podia sentar: “tem que ficar em pé acompanhando tudo”, pois nas escolas 
isoladas as professoras tinham até 60 alunos por sala. Para tomar a lição, não 
costumava chamá-los à frente, ao quadro, pois, segundo ela, “tem professor que 
chama aluno por aluno, eu nunca fiz isso, eu vou de carteira em carteira, para 
facilitar a tomada de lição.” A Professora Amorim conta em seu relato que as escolas 
rurais demoravam muito para serem legalizadas, somente depois de anos de 
funcionamento e que o órgão educacional regularizador (Secretaria de Saúde e 
Educação) não tinha conhecimento dos alunos que estudavam nessa modalidade. Isso 
acarretava o fato de que para essas localidades as professores era indicada pela 
comunidade ou fazendeiros, em sua maioria, leigas por não terem realizado o curso 
normal.  

Em 1950, a formação de professores ganhar destaque em Mato Grosso, quando o 
número de professores e localidades com escolas aumentaram. Isso porque, Costa 
(Mensagem, 1963, p. 161) explanou em Mensagem à Assembleia de Mato Grosso  que 
um dos problemas que desafiava sua administração, era o extenso número de 
professoras leigas efetivadas no Estado. “Por força de decisão judiciária, o trato diário 
com os problemas educacionais evidenciou, desde cedo, a necessidade de uma 
recuperação daquelas professoras que, embora efetivadas, não possuíam, contudo, um 
grau suficiente de conhecimento e de capacitação profissional.”  

Dos 553 professores inscritos no Curso de Férias, 396 só tinham o curso primário, 
o que está em consonância com o que vem sendo discutido neste trabalho: o fato de 
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que nas escolas primárias mato-grossenses, principalmente nas rurais, a maioria do 
professorado era leiga, sem formação específica para o exercício da docência. 

Isso porque as escolas rurais se localizavam em lugares longínquos de difícil 
acesso, sem estrutura física e pedagógica, em sua maioria um docente para ministrar 
aulas para diferentes níveis de conhecimento e series. Por isso, a escola rural tornou-
se, no mais ruinoso fator de desagregação do meio, visto ser considerado aparelho de 
instrução deficiente e entregue à incompetência de professores que desconheciam os 
problemas magnos do ensino rural, servindo, muitas vezes, de centro de conversação 
política onde nas urnas, em dias de eleição, encontravam guarida nem sempre segura 
(Leite, 1942, p. 5). 

Este fato ocorria porque, em Mato Grosso, a força política influenciava nas 
indicações para integrar os quadros das instituições públicas, eles “[...] se revezavam 
no comando do poder mato-grossense: ora eram eleitas personalidades ligadas ao 
PSD, ora da UDN, que estendiam suas lideranças por todo o interior do então Estado 
de Mato Grosso uno”.  (Siqueira, 2002, p. 202). 

O balanço total apresentado por Fernando Corrêa da Costa, governador de Mato 
Grosso, mostra a quantidade de professores que realizou o Curso de Férias e os lugares 
onde eles ocorreram: “Em 1962, um curso de férias ministrado em Três Lagoas, 
preparou 47 professores primários. No mês de junho, em Várzea Grande, 50 
professores receberam os certificados de conclusão do curso de higiene escolar, ali 
ministrado.” (Mensagem, 1963, p. 100). 

A oferta do Curso de Férias para professores leigos nos anos de 1960 tinha como 
justificativa o fato de que, no estado, mais de 60% dos professores em Mato Grosso 
eram leigos, sem a formação necessária para atuarem no magistério. Percebe-se que 
os governantes consideravam esses professores como um problema para o Estado, 
pois “tendo-se em conta os conhecimentos gerais que possam possuir esses 
professores, jamais estarão eles em condições de exercer integralmente as suas 
funções de mestres, sem os conhecimentos especializados da profissão” (Marcílio, 
1963, p. 214). 

Em 1964 a situação não parece ter mudado, pois outro dado importante foi 
ressaltado por Costa: “Das 240 mil crianças mato-grossenses em idade escolar, estima-
se que 180 mil frequentaram escolas em 1963, sendo 150 mil nas escolas públicas 
estaduais e o resto nas escolas federais, municipais e particulares”, sendo que 60 mil 
não frequentaram escola alguma (Mato Grosso, 1964, p. 105). O problema do levado 
número de crianças fora da escola, segundo o governador, devia-se a diferentes 
fatores, entre eles a falta de normalista para as escolas, como o mesmo ressalta: 

1º - Temos um grande déficit de salas de aulas nas principais cidades e vilas.  

2º - A dispersão da população rural dificulta ao governo criar escolas para todos 
os filhos de serviculas já que não é possivel criar uma escola para cada família e 
é nêsse meio que está a grande massa em idade escolar sem frequentar escola. 
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3º - Temos uma grande carência de normalistas que teriam condições 
pedagógicas de atender a um maior número de escolares e principalmente de 
evitar a sua evasão. 

4º- Razões sociais e econômicas locais impedem que as famílias matriculem 
todos os seus filhos. (Mato Grosso, 1964, p. 105). 

Percebe-se que nos anos de 1960 a população rural continuava desprovida de 
escolas e uma das causas apontadas pelos governantes era a grande extensão de terras 
constitutivas de Mato Grosso e a rala distribuição de sua população. Outro fato 
ressaltado na fala de Costa foi o de que, por questões sociais e econômicas, as famílias 
não colocavam todos os filhos na escola, porque a maioria residia em áreas rurais e 
dependia da mão de obra de todos os membros familiares para ganha o sustento da 
casa, inclusive a das crianças.   

Em todo Estado havia 2.167 escolas; destas, somente 799 salas de aulas eram 
próprias, com 17.734 carteiras. “Logo, somente 33% das novas escolas possuem salas 
próprias, as demais funcionam em barracões, choupanas ou pequenas salas alugadas 
ou cedidas, sem carteiras, quadro negros, sem água, sem sanitários e, portanto, com 
pequena capacidade e menor rendimento.” (Mato Grosso, 1964, p. 107).  

As escolas nesse período estavam distribuídas em escolas modelos (04), grupos 
escolares (84), escolas reunidas (84) e 1.959 escolas rurais mistas. Com relação aos 
professores, dos 5.214 docentes, 1.162 eram normalistas e 4.052 leigos, existindo ainda 
alguns que não possuíam cursos primários. Assim, as escolas rurais eram as que 
comportavam a maioria de professores leigos ou sem o curso primário (Mato Grosso, 
1964, p. 133). 

Sobre a expansão do ensino primário em Mato Grosso, não se tratava, segundo 
Costa (Mato Grosso, 1965, p. 145), de um problema simples e nem de atendimento à 
população escolarizável, “não se trata, nem mesmo de se estimar o Ensino Primário 
como simples escolarização de determinada faixa etária, mas, de engajá-lo na 
deflagração de um progresso que atinja múltiplas áreas [...]”. Para o governador, a 
expansão do ensino primário deveria ser a base de renovação da educação mato-
grossense.  

Dessa forma o governo de Mato Grosso ao implantar o CTM – Cuiabá e enviar 
normalista para se especializarem, talvez desconsiderasse os saberes que os 
professores leigos obtiveram ao longo de sua jornada na docência. Desconsideravam 
também a capacidade e autonomia de agir, modificar e crescer por conta própria, por 
isso, os documentos sempre trazia que eles teriam de ser “recuperados”. 

Até mesmo, de acordo com Freidson (1988, p. 201), “[...] o especialista, que realiza 
o mesmo trabalho dia após dia, pode achar que a própria especialização é 
incapacitante, porque ele tem o potencial de fazer muitas coisas, mas faz apenas aquela 
única: suas preocupações tornam-se estreitas e limitadas”. Talvez por isso, os 
professores leigos se sentissem “diminuídos” frente aos professores normalistas e 
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especialistas. Aceitando, com isso o fato de necessitarem passar por uma recuperação 
e assim, estariam aptos a continuem em sala de aula. Dessa forma,  

[...], será possível conceber uma sociedade em que as pessoas não sejam 
especialistas em tempo integral? A resposta é óbvia: as pessoas podem fazer tudo 
por si mesmas, sem depender de especialistas para a satisfação de toda a gama 
de suas necessidades somente quando suas necessidades são muito modestas e 
seu modo de vida, muito simples. Muito antes da Revolução Industrial, o padrão 
de vida aceito e a complexidade e tamanho dos grandes centros urbanos 
praticamente exigiam expertise especializada (Freidson, 1923, p. 201). 

Tornar os professores leigos capacitados talvez não fosse exatamente o que 
ocorreu, a maioria desses professores tinham mais de 20 anos de profissão, pois 
iniciaram sua carreira com menos de 19 anos de idade. Tinham um cotidiano simples, 
em que cotidiano das áreas rurais influenciava na rotina da escola e determinava as 
prioridades. Sejam no tempo de coleta, em que os alunos não compareciam à escola, 
seja no tempo de chuva, em que chegar a escola era algo complexo de ser realizar ou 
no tempo de estiagem, em que os afazeres rurais tomavam conta da comunidade 
(Silva, 2012). Percebe-se um dos problemas ressaltados como maior gravidade entre 
os anos de 1950 e 1960 em Mato Grosso, era a grande quantidade de professores leigos 
no estado, lotados, em sua maioria, nas Escolas Rurais. Estas escolas consideradas de 
pouca qualidade educacional tinham como principal explicação para o baixo 
rendimento o fato de seus professores não terem formação para exercerem o 
magistério (leigos).  

Na busca de sanar tal problema, a administração estadual instituiu que os 
professores leigos deveriam obrigatoriamente frequentar o curso de férias, caso 
contrário seriam exonerados. Os cursos de férias para as professoras leigas eram 
ministrados normalmente nos meses de janeiro, fevereiro e julho, período de férias no 
calendário letivo das escolas mato-grossenses.  

Percebe-se que a escola rural apesar das dificuldades cotidianas que enfretava, era 
uma modalidade necessária, pois se contituia como o local em que os educandos 
tinham oportunidades de aprender a ler escrever e ter noções básicas de disciplinas 
como história, geografia e higiene corporal (ciências ). Além de ser o local onde a 
comunidade referenciava para reuniões e decisões importantes para o bom andamento 
da vida em sociedade. Esse é a principal base do comum, a convivência igualitaria em 
sociedade. Educar para a vida. 
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PALAVRAS-CHAVE 

Cultura feminina - mulher mato-grossense- educação física 

 

A presente comunicação configura-se como resultado da pesquisa de mestrado  
realizada na Universidade Federal de Mato Grosso. Tem como objetivo analisar as 
representações sobre a educação física da mulher presentes na sociedade mato-
grossense.  

O período delimitado conhecido como a Era Vargas (1930-1945) por conta do 
tempo em que Getúlio Dornelles Vargas governou o Brasil, embora se caracterizasse 
como uma época ditatorial foi marcada por intenções por transformações sociais já em 
pauta na sociedade, desde o século XIX. Caracterizou-se, também, por ser um período 
de conquistas para as mulheres que lutaram pelo direito de votar e ser votadas, por 
oportunidades de trabalho fora do lar, educação igualitária aos homens, dentre outras 
reivindicações.  

A educação do corpo foi alvo de preocupação da Reforma do Ensino Secundário 
realizada por Francisco Campos, através do Decreto nº 19.890/1931 e consolidada 
pelo Decreto nº 21.241/1932, que estabeleceu a obrigatoriedade da educação física em 
todas as classes das instituições de ensino secundário. Porém, cabe ressaltar que foi a 
reforma Capanema, Lei Orgânica do Ensino Secundário - Decreto-Lei nº. 4.244, de 9 
de abril de 1942,  que sistematizou um conjunto de propostas e procedimentos 
educacionais específicos para a educação das mulheres, prevendo-se, inclusive, aulas 
em instituições ou classes exclusivamente femininas. 	

A visão de educação feminina da Reforma Capanema encontrava-se voltada para 
a educação da mulher para o exercício do seu papel no lar, formadora de cidadãos 
fortes e bem cuidados. Nessa mesma direção, a educação física da mulher é 
conclamada.  

Em Mato Grosso a educação física feminina foi pauta de vários artigos em 
periódicos locais, como nas páginas do jornal A Cruz, órgão da Liga Católica da 
Arquidiocese de Mato Grosso recheadas de admoestações e instruções à educação das 
jovens e mulheres adultas. Alguns artigos ressaltam os perigos da sociedade para a moça 
católica, deixando explícito o lugar da mulher em seu espaço “seguro”, que é o lar. E é no 
ambiente familiar que o artigo intitulado “Esporte para as senhorinhas”, (sem 
identificação de autoria) recomenda a ginástica feminina: “Estamos na época da cultura 
phisica. Muito necessário dizem todos, muito fácil dizemos também nós. Por exemplo, as 
seguintes gymnasticas que aconselhamos são caseiras. Não exigem trajes de banho, nem 
recinto reservado com photografias elucidativas”. O articulista segue explicando alguns 
exercícios da mulher em seus afazeres domésticos, como o denominado Lawing: “Depois 
de embebido o sabão esfrega-se o linho de casa e em seguida estende-se no varal. Esse 
movimento dá muita elegância nos gestos feitos com as mãos e braços”. (A CRUZ, nº 915, 
09/03/1930, p. 3) 
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Contrapondo a essa ideia do desenvolvimento do físico da mulher, destaca-se a 
figura de Ana Maria do Couto, conhecida como May do Couto, citada como uma 
mulher que viveu à frente de sua época, que defendeu novas ideias a respeito da 
educação física feminina. Ela foi a primeira professora concursada de Educação Física 
no Estado, nomeada em 1945, após ter defendido sua tese sobre “Características da 
Educação Física Feminina”, logo após retornar à Cuiabá com o diploma do curso de 
Educação Física obtido na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Organizada em três subtemas, sua tese foi defendida junto à Escola Normal Pedro 
Celestino. No primeiro subtema tratou das “Considerações gerais sobre a educação 
feminina”, ressaltando a importância da educação física para a mulher, 
principalmente a brasileira. Sobre o preconceito dos malefícios da educação física para 
a feminilidade da mulher, ela esclarece que “Feminilidade e músculos bem 
desenvolvidos não são, portanto, duas qualidades opostas e incompatíveis de existir 
num mesmo indivíduo” (COUTO, 1945, p. 5).   

No segundo subtema, ressalta a educação física como necessidades bio-psico- 
sociais da mulher. Sobre as necessidades físicas, lembra que desse modo a educação 
física atenderia tanto a vaidade estética quanto as transformações do corpo na 
adolescência e, sobre as necessidades psíquicas, alegava que “Os exercícios físicos 
podem proporcionar o sentimento eufórico que a convicção de uma beleza estética 
desperta. Essa preocupação estética não dura apenas na adolescência estende-se por 
muitos anos na vida adulta”. (COUTO, 1945, p. 13).  

E, finalmente, sobre as necessidades sociais ressaltou a necessidade de estimular 
a interação entre os adolescentes para o seu desenvolvimento.  

Esta pesquisa insere-se no campo teórico da história cultural e das representações 
que permitem uma abordagem sobre a história das mulheres que, segundo Mary Del 
Priori, procura “descrever os papéis femininos”, decifrando “certo número de práticas 
específicas que, por meios do jogo de compensações, de interferências ou de significações 
simbólicas terminaram por esboçar os traços de uma cultura feminina sem a qual o sentido 
social não existiria” (PRIORI, 2008, p. 221). Sendo assim, tanto a mulher quanto o homem 
tornaram-se produtos de um processo de aculturação, sendo produzido, isto é, ela não 
nasce como se apresenta socialmente. 

Ao investigar sobre as representações concorrentes de educação física da mulher 
na sociedade mato-grossense (1930-1945), essa comunicação utiliza-se do conceito de 
representações, tal como concebido por Chartier (1991), entendidas como discursos 
que apreendem e estruturam o mundo, permitindo compreender a relação entre os 
discursos e as práticas, e a compreensão de como instituições e sujeitos conceberam a 
educação física da mulher. Perceber o mundo como representação, como afirma 
Chartier, pressupõe dar visibilidade aos discursos dos diferentes sujeitos sociais 

Desse modo, ao analisar as representações concorrentes, pretende-se perceber as 
estratégias simbólicas que determinam posições e relações que constroem a 
identidade da mulher mato-grossense, bem como a materialização dessas 
representações, a exemplo de obras memorialísticas, legislações, mensagens de 
interventores, periódicos, entre outras; que permitiram a análise que compõe a 
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presente pesquisa. Tal aporte empírico teve como base a documentação depositada no 
Arquivo Público de Mato Grosso, no Arquivo da Casa Barão de Melgaço e no Acervo 
do Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória/GEM-UFMT e Dados do IBGE 
- Censo de 1940. 

Havia, também, lutas de representações da educação da mulher em Mato Grosso, 
quando foi possível perceber a existência de duas representações predominantes: a 
que concebia a educação da mulher como a extensão de suas tarefas do lar, isto é, cabia 
a ela cuidar e educar; e, outra, que visava a qualificação da mulher para ocupação de 
novos espaços na sociedade, a sua emancipação.  

Ao término da pesquisa é possível afirmar que, embora as décadas iniciais do século 
XX tenham sido de muitas mudanças para as mulheres, percebe-se a existência de uma 
luta de representações em relação a educação física da mulher. Concebida como sexo 
frágil, a educação física era muitas vezes pensada como algo prejudicial, apesar dos 
professores ministrarem exercícios diferenciados para os sexos, sendo que para os 
meninos eram exercícios metódicos e militares e para as meninas algo que apenas para 
cumprir o currículo, sem desenvolvimento muscular. Porém, para a professora May 
do Couto era de fundamental importância que o professor desenvolvesse 
principalmente o aspecto social os alunos(as) para cooperar com o desenvolvimento 
do país como um todo. Para ela a Educação Física para as mulheres significava muito 
mais que preparar seu corpo para a gestação e afazeres domésticos. Significava investir 
no bem-estar da mulher enquanto ser humano, cidadã, independente de suas escolhas 
pessoais (se casar ou não, ser ou não ser mãe etc.).  

Esta pesquisa pretende contribuir para a construção da história das mulheres  
brasileiras e de Mato Grosso, ampliando o universo da pesquisa sobre a temática; e 
possibilitar a reflexão sobre o papel e lugar da mulher na sociedade brasileira no passado 
e no presente. 
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RESUMO  

O referido artigo apresenta um estudo inicial sobre o projeto educacional do 
professor Thomaz do Bomfim Espindola (1832-1889) no Brasil Imperial através das 
tensões entre “escola e civilização”. Esse intelectual, dentre os demais no século XIX 
que se interessaram pelas questões educacionais de seu país, atuou intensamente na 
institucionalização da escola a partir do discurso de uma sociedade civilizada e 
moderna conforme os moldes europeus, em especial, Alemanha e França, e dos 
Estados Unidos. Na condição de político e professor tornou-se destaque e foi 
consultado para propor mudanças no ensino local e nacional com a participação na 
elaboração dos Pareceres “Reforma do ensino primário e várias instituições 
complementares da instrução pública (1882)” e “Reforma do Ensino Secundário e 
Superior (1883)”. Assim, para compreender os princípios sociopolíticos do século XIX 
e a relação entre escolarização e civilização como um processo civilizatório universal 
fiz uso das contribuições de Elias (2006), Veiga (2002) e Faria Filho (2009), e com o 
intuito de analisar as principais produções do autor utilizei as percepções de Certeau 
(1982), Sirinelli (1996) e Vieira (2011). Por fim, foi empregado o conceito de Chartier 
(1991) “apropriação” a fim de avaliar os teóricos e escritos que fundamentaram as 
ideias desse professor. 
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Thomaz do Bomfim Espindola, Escolarização e Civilização, Império brasileiro  
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 1 INTRODUÇÃO 

O interesse de dissertar sobre as tensões261 entre escolarização262 e civilização263 no 
contexto brasileiro do século XIX a partir do projeto de modernização de Thomaz do 
Bomfim Espindola (1832-1889), surgiu das participações do Grupo de Estudo e 
Pesquisa História da Educação264 e do projeto de pesquisa pertencente a este grupo, o 
qual atuei como bolsista PIBIC, bem como, da escrita do trabalho de conclusão de 
curso – TCC e da dissertação. Deste modo, ao final do curso de mestrado observei que 
as publicações (tese, relatórios provinciais e livros didáticos) de Espindola 
apresentavam um projeto civilizatório e de construções identitárias alimentadas por 
referenciais estrangeiros, entre os quais, destacando-se a Europa e os Estados Unidos. 
No momento, esse estudo está sendo alargado no doutorado em Educação da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ265. 

Assim, de acordo com as publicações acerca do tema – intelectuais 266  tem-se 
buscado compreender as contribuições dos homens de letras para a constituição da 
Educação no Brasil267. Em geral, se reconhece que essas produções abordam o período 
do Império e da República, sendo o período republicano o mais explorado pelos 
pesquisadores como se pode observar nas apresentações de trabalhos brasileiros nos 
eventos, congressos, simpósios e colóquios nacionais e internacionais de História da 

                                                   
261 Acredito que esse sentimento estava associado com o plano de criação de um Estado-Nação com as relações de 
poderes, interdependência e tensões entre o Estado, a igreja, a família, a escola, os professores e os alunos. 
Destarte, essa tensão era o cerne da política na sociedade brasileira, visto as tentativas de implementar as ideias 
liberaisnum país escravocrata. 
262Compreende-se a escolarização como um “estabelecimento de processos e políticas concernentes à ‘organização 
de uma rede, ou redes, de instituições mais ou menos formais, responsáveis seja pelo ensino elementar da leitura, 
da escrita, do cálculo e, no mais das vezes, da moral e da religião, seja pelo atendimento em níveis posteriores e 
mais aprofundados” (FARIA FILHO, 2009, 22). 
263O termo civilização nesse projeto é entendido como um processo de autorregulação e modelação de mentes e 
corpos dentro dos espaços escolares corroborado pela reprodução de pensamentos e comportamentos 
característicos da elite somada aos parâmetros da Europa (Alemanha e França) e dos Estados Unidos 
considerados como indivíduos civilizados e desenvolvidos cientificamente e culturalmente. (ELIAS, 2006, p. 37) 
264O referido Grupo de Estudo e Pesquisa tem como objetivo propor aos seus integrantes a elaboração de 
investigações que atravessem a compreensão das relações sociais, identidades e subjetividades nos espaços 
formativos, incluindo à escola. 
265Sob a orientação do prof. Dr. José Gonçalves Gondra. 
266O termo intelectual assume diferentes sentidos e conceitos de acordo com um período temporal e cultural 
determinado, mas nesse texto o referido termo refere-se ao sujeito que mobiliza e assume o seu papel de prestígio 
como defensor das causas públicas do contexto ao qual está inserido. (VIEIRA, 2011). 
267Apesar dos importantes avanços nas pesquisas relacionadas aos intelectuais que atuaram no campo da 
educação, em particular, na instrução pública e particular do Brasil, pesquisadores como Souza (2012), Faria 
Filho (2009) e Vieira (2011) corroboram com o pensamento de que essa temática ainda é pouco debatida nos 
programas de pós-graduação de História da Educação. 
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Educação268. Com isso, o enfoque prestado à figura de intelectuais que atuaram na 
instrução pública e particular do século XIX ainda aparece de forma tímida como 
objeto de pesquisa nas universidades brasileiras e, por conseguinte, nos diversos 
eventos, congressos, periódicos e livros. 

2 THOMAZ ESPINDOLA E SUAS REDES DE SOCIABILIDADE 

A inserção desse intelectual na política e na sociedade no período oitocentista se 
aliava ao pensamento moderno de escolarização de importantes intelectuais e 
parlamentares que se dedicaram a pensar a instrução pública em torno de uma 
perspectiva civilizatória e modernizadora para o Brasil, a citar: Tavares Bastos269 e Rui 
Barbosa. Ambos são considerados pelos atuais historiadores da Educação 
progenitores das discussões acerca da Educação Brasileira, a exemplo da produção dos 
Pareceres da Reforma do Ensino Secundário e Superior (1883) e da Reforma do 
Ensino Primário e Várias Instituições Complementares da Instrução Pública (1882) 
elaborados por Rui Barbosa (1849-1923) 270 , Ulysses Viana (1848-?) 271  e Thomaz 
Espindola (1832-1889)272. Nesses pareceres os autores comungaram com os princípios 
da laicização da escola, da participação da mulher nos setores de estudo e da exclusão 
de algumas matérias que não tinham o mesmo rigor científico, a exemplo do Direito 
Natural e da Sociologia. (BARBOSA, 1882;1883). 

É importante mencionar que ambos políticos pertenciam ao partido liberal, o que 
possivelmente justifica o trabalho conjunto dos três intelectuais para a elaboração 
desses documentos, que “se constituíram, indubitavelmente, em importantes 
documentos para qualquer análise da história da educação brasileira e, sobretudo, 
para a história do nosso currículo escolar” (ROCHA, G. 1996, p. 183). Além disso, 
Thomaz Espindola e Rui Barbosa exerceram o cargo de deputado geral no mesmo 
período, entre 1878 a 1881, atuando deste modo na elaboração dos pareceres. Cabe-se 
assim ser investigado em que medida as noções de escola de Espindola se articulavam 
com as propostas colocadas em escritas por esses autores. 

                                                   
268Essa constatação pode ser observada nos dois principais anais de eventos nacionais de História da Educação, o 
Congresso de Nacional de História da Educação (2000-2015) e o Luso-Brasileiro de História da Educação (1996-
2014) e nos últimos 5 anos do Caderno de Pesquisa, Educação e Realidade, Educação e Sociedade, Revista 
Brasileira de História da Educação, Revista Brasileira de Educação e Revista Brasileira de História. 
269Aureliano Cândido Tavares Bastos nasceu em Alagoas em 20 de abril de 1835 e morreu na cidade de Nice, na 
França no ano de 1875. Formou-se em 1858 e recebeu do grau de doutor em Direito no ano de 1859. Atuou na 
política imperial como deputado na província de Alagoas. 
270O deputado Rui Barbosa de Oliveira foi responsável pela elaboração da primeira Constituição republicana 
brasileira de 1891 que contou com a participação de Prudente de Morais. Era baiano e formou-se em Direito pela 
faculdade de Olinda. 
271O pernambucano Ulysses Machado Pereira Vianna formou-se em Direito em sua cidade natal e 
foi presidente da província da Paraíba, no período de 1878 a 1879. 
272Era natural de Maceió e formado em Medicina pela faculdade da Bahia. 
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Entretanto, diante dos diversos temas abordados no extenso parecer de 1882 
destaco a escrita do capítulo XVIII que trata sobre a Higiene Escolar, pois segundo 
Gondra (2011, p. 531) “esse capítulo, apesar de escrito por um advogado encontra-se 
fundamentado na ciência médica” No entanto, levando-se em consideração a 
participação do médico Espindola na escrita do parecer, não é de se estranhar que esse 
capítulo tenha uma forte fundamentação teórica da Medicina, principalmente quando 
ele recorre a obra “Emilio” de Rousseau, fartamente apropriada pelos médicos naquele 
período. Essa assertiva também pode ser comprovada na leitura Dissertação acerca 
da influencia progressiva da civilização sobre o homem (1853)273 de Espindola, na 
qual o autor faz referência a perspectiva iluminista de Rousseau. Diante dessa 
exposição, revisito a documentação dos pareceres com uma nova ótica, a qual inclui os 
vestígios da participação de Ulysses Viana e em especial de Thomaz Espindola, como 
autores desse documento. Além de auxiliar na investigação das contribuições de 
Espindola para a formação escolar nacional durante o século XIX, através das tensões 
entre escolarização e civilização, esse trabalho busca permitir a compreensão da visão 
de escolarização tecida pelos homens letrados da cultura humanística no Brasil 
imperial. 

Essa investigação está articulada com a análise da tese de Espindola (1853), pois 
ele foi um dos poucos médicos, com exceção de Manoel Martins Alves274, a escrever 
sobre a relação do homem com a civilização sob um contexto social e moral, tema este 
desdobrado posteriormente na escola. Assim, pode-se dizer que Espindola fez parte de 
um grupo de “homens que se recusaram a reduzir seu campo de intervenção ao corpo 
do indivíduo” (GONDRA, 2011, p. 544). Contudo, essa “recusa” pelo estudo das 
dimensões do corpo também está relacionada com o tipo de formação destinada aos 
médicos nesse período, sobretudo, com relação ao conceito de intelectual disseminado 
nessas faculdades, pois eram homens preparados para cuidar da administração 
pública e, portanto, precisavam ter uma educação escolar erudita, distinta do povo que 
deveria ser comandado.  

É importante mencionar que as ideias estabelecidas nos Pareceres (1882;1883) 
circularam na imprensa alagoana e nas demais províncias, pelo fato desse meio de 
comunicação no século XIX ser “uma das principais estratégias utilizadas pelos 
intelectuais para difundir e legitimar os seus discursos civilizatórios e legalistas” 
(FARIA FILHO, 2009, p. 31).  

Reforma do ensino secundario e superior – parecer e projecto apresentados em 
sessão de 13 de Abril de 1882 pela comissão de instrucção publica da camora do 
                                                   

273Para obterem o título de doutor, ao término do curso os alunos eram obrigados a defenderem uma tese que 
comprovaria o grau de aprendizagem dos alunos ao longo do curso. (GONDRA, 2011). 
274Manoel Alves se formou na Faculdade de Medicina da Bahia no mesmo ano que Espindola, em 1853, e 
defendeu a tese “Breves reflexões sobre a filosofia moral do medico”. Nesse ano, eles foram os dois únicos 
médicos a produzirem teses relacionadas ao contexto social e não biológico do ser humano, pois grande parte dos 
médicos se concentravam a produzirem na área da cirurgia, patologia e psiquiatria. (GAZETA MÉDICA DA 
BAHIA, 2004, p. 14 e 15). 



 

 
 

12 

Srs. deputados composta dos Srs.: Ruy Barbosa (relator), Thomaz Espindola e 
Ulysses Vianna. E’ um trabalho digno de ser lido e meditado. (O MEQUETREFE, 
1882, ano 8, n. 278, p. 2.) 

Diante da circulação desse anúncio pelos distintos jornais da província, os autores 
dos extensos pareceres, em especial, Rui Barbosa, ganharam destaque no cenário 
nacional e passaram a ser consultados para propor mudanças no cenário educacional 
das províncias da época. Assim, diante da grande visibilidade de Rui Barbosa em 
detrimento aos demais autores do documento, é importante refletirmos quais foram 
os elementos que impeliram Rui Barbosa a assumir a posição de prestígio de autor e 
relator dos Pareceres, a citar como possíveis sugestões: maturidade, publicações, 
relações de sociabilidade, poder de retórica, entre outros. A função de redator de 
Espindola no jornal “O Liberal” também serviu de importante estratégia para divulgar 
seus posicionamentos e discursos que circularam em jornais de diferentes estados, 
dentre os quais destaco Alagoas, Ceará, Bahia e Rio de Janeiro. 

A respeito das relações de poder existentes entre os intelectuais nacionais ou 
locais, Vieira (2011) acredita que havia uma necessidade dos intelectuais 
regionais/meridionais/províncias de conseguirem reconhecimento dos seus pares que 
se encontravam nos grandes centros políticos e culturais do país, para assim 
alcançarem um protagonismo no campo científico nacional e como resultado, suas 
ideias seriam disseminadas por todo o país.  

Desse modo, é relevante salientar que a atuação de Espindola no cenário nacional 
e local foi resultado de sua inserção em redes de sociabilidades que geraram parcerias, 
relações socioeconômicas, troca de informações, experiências e conhecimentos. 
Segundo Sirinelli (1996, p. 248) essas “redes de sociabilidade” são organizadas “a 
partir de uma sensibilidade ideológica ou cultural comum de afinidades, que 
alimentam o desejo e o gosto de conviver”. No caso de Espindola, seu convívio se 
dividia em torno da redação de um jornal, de um partido político e de uma escola.  

Assim, por se tratarem de sujeitos históricos e constituírem trajetórias, ideias 
específicas que dialogavam com a perspectiva sociopolítica do século XIX é importante 
que intelectuais como Espindola sejam compreendidos “a partir de suas práticas, de 
suas redes de pertencimento, de seus lugares de enunciação” (FARIA FILHO, 2009, p. 
12). 

Portanto, as categorias metodológicas desenvolvidas por Certeau (2008) e 
Chartier (1991) possibilitaram uma ampla compreensão a respeito do 
empreendimento de modernização de Thomaz Espindola para civilizar a sociedade 
brasileira oitocentista pelas letras, destacando-se, sobretudo, seus agentes 
construtivos: ideias, processos, práticas e saberes. 

Nesse sentido, o parlamentar Thomaz Espindola é estudado em conjunto com as 
alianças, rivalidades, acordos e disputas existentes entre seus aliados e adversários, 
pois, os intelectuais do século XIX e começo do XX “eram detentores de um saber que, 
a partir de uma rede de relações sociais, foram capazes de inventar um lugar para a 
sua fala, para fazer circular esse saber” (FARIA FILHO, 2009, p. 11). 
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3 A TRAJETÓRIA INTELECTUAL DE THOMAZ ESPINDOLA 

A grande participação de Thomaz Espindola no cenário social como médico, 
político, professor do liceu, examinador de bancas para seleção de professoras, redator 
de jornal, agente auxiliar do arquivo público do Império resultou na criação de espaços 
educativos, como a biblioteca pública de Alagoas, e na produção de inúmeros escritos 
relacionados a diferentes áreas (Educação, Saúde275, Geografia). 

A maior parte de seus escritos referentes à Educação foram elaborados quando ele 
ocupou o cargo de diretor geral de estudos na província de Alagoas, ao mesmo tempo 
que mantinha vínculo político com o partido liberal. Com isso, sua simultânea atuação 
na política276 e na Educação277 nos leva a entender como a escolarização tornou-se 
fundamental para a constituição do Estado nacional brasileiro, e para a veiculação da 
noção de civilização nas escolas através dos intensos investimentos na formação 
docente, em geral, na aprendizagem de novos métodos de ensino, na estruturação do 
currículo escolar, na apropriação dos conteúdos dos manuais didáticos e nas críticas 
tecidas em torno do ensino de tradição jesuítica em particular com o uso da obra “Os 
Lusíadas” de Camões. 

A contribuição de Espindola para o cenário político e educacional alagoano, em 
especial, a importância de suas publicações a respeito da Geografia alagoana e 
brasileira foi também reconhecida pelos historiadores alagoanos Costa (1931) e Duarte 
(1947). Esse último, expôs elogios ao manual didático de Geografia (1874) de 
Espindola afirmando que a obra é um “trabalho honesto, meticuloso de grande tomo 
para época” e que servia como modelo de produção bibliográfica para a descrição da 
Geografia Alagoana. Duarte (1947, p. 51). Já Costa (1931) lembra que as inquietudes 
de Espindola expostas em suas produções estavam em torno da má qualificação dos 
professores, da precária aplicação dos métodos de aprendizagem no ensino e no 
abandono de algumas disciplinas como, a educação física, a educação moral e a própria 
educação religiosa. 

Essa nova apreciação buscou problematizar as perspectivas e fontes históricas 
“tradicionais”278 e se direcionou para o movimento de renovação teórico-metodológico 

                                                   
275Na área da saúde Espíndola escreveu a obra “Profilexia do cólera morbus epidêmico, sintomas, tratamento 
curativo desta moléstia, dieta, convalescença, considerações gerais e clínica” publicada no Ceará no ano de 1862. 
Nesse campo ocupou os cargos de Inspetor de Saúde Pública e Provedor do Porto, Comissário Vacinador e 
Médico Consulente do Hospital Regional de Maceió. 
276Espindola foi eleito deputado provincial nas legislaturas de 1860-1861, 1864-1865 e 1866-1867. E como 
deputado geral atuou em duas legislaturas, a primeira no dia 10 de janeiro de 1878 a 1881, e a segunda datada de 
13 de dezembro de 1881-1884. Ele também foi eleito presidente da província de Alagoas nos anos de 1867 e 1878. 
277No cenário educacional alagoano atuou na condição de professor de História, Cronologia e Geografia do Liceu 
alagoano, Inspetor Geral da Instrução Pública e Diretor-Geral de Estudos. 
278Uma das principais perspectivas históricas tradicionais é a positivista que entende a História como um 
processo contínuo, retilíneo, linear, casual, inteligível e racional. E com relações as fontes consideradas 
tradicionais ou documentos oficiais, temos: os relatórios, as correspondências oficiais, a legislação e os discursos 
de políticos, dentre outros documentos. (PESAVENTO, 2014). 
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da História Cultural, sendo o historiador Roger Chartier (1991) um dos principais 
pesquisadores desse campo. Sua concepção de “representação” e “apropriação” 
contribuirá na análise de uma das principais fontes dessa pesquisa, a tese (1853) de 
Thomaz Espíndola. Na perspectiva historiográfica da História Cultural, a referida tese, 
ainda não analisada pelos pesquisadores, representa uma importante fonte para se 
compreender a concepção de civilização do Império brasileiro em relação as demais 
fontes de natureza oficial da historiografia brasileira. A submissão a esse novo olhar 
nos permitirá entender Thomaz Espíndola para além do seu vínculo partidário, como 
também, colocará em discussão a reprodução do conceito de civilização europeu e 
norte-americano. 

Sendo assim, a participação de Espindola na formulação de ideias e propostas 
educacionais no século XIX, como a elaboração dos pareceres e seus demais escritos 
sobre a Educação, será considerada adiante a partir da perspectiva teórica e 
metodológica de pesquisadores da História da Educação que se debruçaram a 
compreender o projeto de modernização no Império brasileiro. 

4 ESCOLARIZAR PARA CIVILIZAR 

As apropriações teóricas e metodológicas utilizadas por Espindola para legitimar 
o seu projeto de civilização nas escolas brasileiras do século XIX, marcaram a 
formação dos sujeitos de acordo com os ideais de progresso e modernidade da época. 
Desse modo, a compreensão da noção de apropriação desenvolvida pelo historiador 
Roger Chartier (1991) foi pertinente para o desenvolvimento da escrita. Segundo esse 
autor essa categoria “visa uma história social dos usos e das interpretações, referidos 
a suas determinações fundamentais e inscritas nas práticas específicas que a 
produzem” (CHARTIER, 1991, p. 180). 

Os pesquisadores Veiga (2002), Elias (2006), e Faria Filho (2009) contribuíram 
na compreensão das tensões existentes entre civilização e escolarização e na 
organização escolar política e institucional da instrução pública e particular brasileira. 
E no intuito de apreender acerca dos lugares de pertencimento desses sujeitos, que 
tinham engajamentos políticos e educacionais e estabelecendo assim redes de 
sociabilidades, fizemos uso das percepções de Certeau (1982), Sirinelli (1996) e Vieira 
(2011).  

No campo intelectual da província, Vieira (2011, p. 3), colabora na tessitura desse 
projeto, à medida que cita os principais atributos e espaços relacionados aos 
intelectuais do século XIX, como Thomaz Espindola, são eles: o sentimento de 
pertencimento ao estrato social, o engajamento político propiciado pelo sentimento de 
missão; o discurso de relação entre educação e modernidade e o discurso político, 
religioso e científico. Além desses elementos, esses intelectuais, eram eloquentes, 
persuasivos, ocupavam posições no espaço público e/ou privado, se autopromoviam e 
mediavam na política. 
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Dessa forma, é importante pensarmos que os diferentes espaços frequentados por 
esses intelectuais foram revertidos em comportamentos sociais regulares ancorados 
as ideias homogeneizadoras da época. Isso não significa dizer que esses sujeitos devem 
ser destituídos de suas particularidades, mas se reconhece que essa geração de 
intelectuais apresentava algumas regularidades desde o momento de seu 
reconhecimento, enquanto intelectual, que dependia na maioria das vezes do seu 
estrato familiar, social, econômico e acadêmico. 

Assim, para além das percepções singulares é importante responder a seguinte 
indagação: Qual era o lugar de escrita de Thomaz Espíndola? Não é simples identificá-
lo porque é preciso ir além dos seus vínculos partidários, mas é necessário na medida 
em que lidamos com sujeitos. No caso dos intelectuais do século XIX, alguns estudos 
da área apontam que eles apresentavam um discurso político, religioso e científico 
voltado para uma instrução moderna que visava o progresso material e moral do país. 
Esse discurso também foi encontrado na escrita de Espindola quando atestou que “a 
civilização moderna desenvolvendo o systema cérebro-espinhal torna o homem mais 
espiritual, mais moral” (ESPINDOLA, 1853, p. 4). 

Com esse propósito de formar uma nação civilizada, a escrita dos homens de letras 
do Império, não por acaso, pertencia à elite econômica e política do país, pois era 
marcada por uma larga formação intelectual e de inferências ideológicas advindas do 
exterior. No caso de Espindola, destaco algumas apropriações encontradas nos seus 
escritos referentes a Educação e a Geografia, foram os franceses François Arago (1786-
1853), Victor Cousin (1792-1867), Charles-Eugène Delaunay (1816-1872), Jean-Henri 
Casimir Fabre (1823-1915) e Émile Levassor (1843-1897), o norte-americano Asa 
Smith Bushnell (1834-1904) e o alemão Alexander Von Humboldt (1769-1859) que 
serão posteriormente analisadas ao longo do doutorado. 

Em geral, o saber científico estruturado por esses estudiosos desde o século XVII, 
com o movimento iluminista e liberal, pretendia alcançar o estatuto de saber-verdade, 
o qual somente podia ser revelado pelo mestre. Eles sentiam-se supostamente dotados 
para legislar e apontar modos de ensinar nas escolas locais, considerado como lugar 
de atraso com relação aos métodos, livros didáticos, formação, entre outros fatores. 
Entretanto, no Brasil, o Liberalismo se desenvolveu em um cenário de grande 
contradição que incluía a escravidão e o atraso, e por isso “era comum encontrar 
liberais apoiando causas conservadoras e vice-versa, principalmente quando os 
assuntos em discussão eram altamente controversos, como a Questão Religiosa ou 
Abolição da escravidão” (COSTA, E., 2010, p. 161). Essa combinação de interesses 
tornou essa doutrina contraditória, pois era “revolucionária”, no que dizia respeito à 
emancipação política, e “conservadora”, quando o assunto era a manutenção da ordem 
interna vigente279. 

                                                   
279Essa moeda de troca foi resultado da conciliação entre os partidos liberal e conservador que teve início no ano 
de 1852 e prolongou-se por cerca de dez anos. Durante esse período esses partidarismos tornaram-se apenas 
etiquetas, pois em ambos os partidos havia uma mistura de tendências liberais e conservadoras. (COSTA, E., 
2010). 
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A escola, nesse sentido, funcionava como um espaço tendencioso de produção 
cultural única e de estratégias de reconhecimento político e cultural entre seus pares, 
na intenção de fomentar uma classe de “homens bons, eloquentes, persuasivos e 
uniformes”, para assumirem a sua missão/condição de agentes políticos. Porquanto 
acreditavam que “embora os seres humanos não sejam civilizados por natureza, 
possuem por natureza uma disposição que torna possível” (ELIAS, 2006, p. 21). Desse 
modo, a instrução pública passa a ser “identificada como um dos elementos que 
poderia contribuir para a ‘reforma moral’” da sociedade, bem como, seria a 
responsável de encaminhar “o povo brasileiro para o ingresso na civilização” (SOUZA, 
2012, p. 31). 

Com isso, a categoria “processo civilizador” utilizada por Elias (2006) nos auxilia 
a entender a escolarização do século XIX como um modelo de civilização que “previa 
a reprodução das formas de comportamento presentes no interior de uma 
configuração social aristocrático-burguesa, para toda a população, de forma que 
transformasse as coerções externas em coerções interiorizadas” (VEIGA, 2002, p. 98). 

Essa concepção de civilização estava aliada a racionalidade iluminista e liberal 
brasileira, modelo de formação atrelado a um “discurso identificador da barbárie, 
desordem, dispersão e degeneração dos homens e da sociedade como inimigos de um 
novo mundo que se desejava instaurar” (GONDRA, 2011, p. 526). Há indícios que as 
alterações dos comportamentos (condutas/sentimentos) dos indivíduos rumo a uma 
sociedade considerada mais civilizada foram mencionadas por Espindola (1853, p. 4) 
desde a sua primeira produção quando escreveu que “entre os povos civilisados as 
guerras são benignas”. É possível que o autor tenha desenvolvido essa mesma 
concepção em sua última produção a fim de ser apropriada pelos jovens como 
elemento essencial para a formação de um processo civilizador, como podemos ver na 
citação seguinte: 

M – Como se classificam os povos segundo o seu progresso material, intellectual 
e aperfeiçoamento moral?  

D – Em selvagens, bárbaros e civilizados.  

M – O que são povos selvagens?  

D – São os que ignoram ou conhecem mui imperfeitamente a arte de escrever e 
as outras mais necessarias á vida; mantem o menor numero de relações com 
outros povos; e em geral são dados á pesca, caça ou pastoricia; vivem n’um 
estado nômade e pugnando pela liberdade natural: alguns são ate 
antropophagos, ou comem carne humana.  

M – O que são povos barbaros?  
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D – São os que conhecem a arte de escrever e as outras mais necessárias a vida e 
não tem língua polida, nem legislação bem conhecida; dão grande apreço à 
profissão da guerra e pouco ao estudo e aperfeiçoamento das sciencias e artes.  

M – E civilisados?  

D – São os que teem lingua polida, legislação bem conhecida, governo activo e 
previdente; teem em grande estima as sciencias e artes, marchando o seu 
progresso material e intellectual, mais ou menos, a par do aperfeiçoamento 
moral. 

Esse discurso torna-se uma fonte importante para se compreender como os ideais 
de civilização, desenvolvimento material e moral foram apropriados pelos jovens 
alagoanos e brasileiros para superar uma herança colonial firmada no atraso. Assim, 
se estima que em nome de um status “civilizados” buscou-se a partir da disciplina de 
Geografia abolir o que se considerava ser uma degeneração material, intelectual e 
moral no país, de tal modo que o uso do controle passaria a ser legitimado por um bem 
comum – a civilização – o que torna a escola um espaço de auto-regulação de 
pensamentos, comportamentos, corpos e conhecimentos científicos. 

Segundo Veiga (2002), a civilização, sob essa conjuntura apresenta três 
características básicas, como: 1. A consciência e reprodução que a Europa (Alemanha 
e França) e os Estados Unidos têm de si mesmos, povo superior e desenvolvido numa 
dimensão cultural e científica; 2. Tem como objetivo eliminar da sociedade todo e 
qualquer aspecto intelectual considerado bárbaro; 3. Busca por uma universalização e 
uniformização da sociedade. Com base nesses três aspectos da civilização, o Brasil 
buscou produzir a autoimagem de civilizada a partir da apropriação de conteúdos no 
âmbito escolar que servissem para o progresso da uniformidade e do aperfeiçoamento 
moral e intelectual dos indivíduos, “cujos valores eram disseminados como universais, 
mas praticados com exclusividade pela elite” (BITTENCOURT, 2004, p. 78).   

Nesse sentido, segundo os ideais liberais, para que a escola funcionasse como um 
instrumento de civilização e progresso para o país, “o ensino público deveria ser 
universal, gratuito e obrigatório”. (SOUZA, 2012, p. 64). Esse processo significava a 
superação do currículo do Colégio Pedro II denominado humanístico clássico, o qual 
era direcionado somente aos alunos da elite, por meio de um estudo erudito que era 
marcado pela recuperação da forma do mundo antigo, dos autores clássicos, do 
comportamento da moral e do controle, da fala e das retóricas baseadas nos moldes 
jesuíticos, da preocupação com a higiene, e da presença do Latim nas lições diárias 
para formar homens cultos. (HILSDORF, 2006). Segundo os liberais, como Tavares 
Bastos, o ensino humanístico não era o ideal para a realidade brasileira, “pois, não 
formava o homem civilizado, com preparo moral e conhecimento científico útil ao 
progresso”. (SOUZA, 2012, p. 63) 

Esse estreito vínculo entre escola e civilidade resultou num “amplo caráter 
integrado e inclusivo”, dos povos nas escolas, como ocorrera nos países da Europa e 
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nos Estados Unidos. Do mesmo modo, naquele momento as elites brasileiras 
precisavam criar uma autoimagem de país civilizado, a ser propagada pelas escolas 
elementares através de uma “referência civilizatória configurada por padrões 
homogêneos de acesso ao saber racionalizado e formas de comportamento”. (VEIGA, 
2011, p. 164). 

Certeau (1994) aponta que o modelo de apropriação dessas estratégicas/táticas são 
vigoradas pelas relações de força/poder constituintes, as quais são apreendidas pelos 
sujeitos hereditariamente: “as estratégias apontam para a resistência que o 
estabelecimento de um lugar oferece ao gasto do tempo; as táticas apontam para a 
hábil utilização do tempo, das ocasiões que apresenta também dos jogos, que introduz 
nas fundações de um poder”. (CERTEAU, 1994, p. 102). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim, a partir da análise de atuação de Thomaz Espindola na escolarização 
brasileira foi possível compreender a noção de civilização projetada pelo autor através 
das suas produções, em especial, os seus manuais de Geografia, pois no século XIX 
essa disciplina era considerada um saber privilegiado para promover uma formação 
civilizatória e de amor à pátria porque seu procedimento de constituição se 
aproximava do modo das ciências da natureza. 

Assim, as abordagens teóricas e os procedimentos metodológicos da Nova História 
Cultural nos permitiram uma análise criteriosa das fontes encontradas nos acervos 
pesquisados, pois quando o pesquisador seleciona as fontes e as redistribui em outro 
espaço, ela (a fonte) ganha um novo sentido. Mas, para isso, também se faz necessário 
entender o conteúdo da escrita desses documentos históricos, para assim se 
compreender o lugar de produção dessa escrita, de modo que o conhecimento é 
delimitado pelo tempo e lugar social o qual pertencem. 
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RESUMO  

A pesquisa trata das influências e contribuições dos imigrantes alemães para a 
história da educação do Brasil. O objetivo é compreender as contribuições de Josef 
Umann para o desenvolvimento educacional e social da comunidade de Linha Cecília, 
situada na cidade de Venâncio Aires, no estado do Rio Grande do Sul (RS) por 
intermédio de sua biografia. Utilizou-se o percurso metodológico da história oral 
biográfica, com ênfase no campo educacional, complementada com outras fontes 
documentais - cartas, atas, jornais, lapide de tumulo, documentos pessoais, livros, 
imagéticas, fotos e peças museológicas. Josef Umann foi um os retirante alemão que 
imigrou oo Brasil, na primeira metade do século XIX, em decorrência da crise europeia 
desencadeada a partir do processo de industrialização. Os resultados demonstraram 
que Josef Umann foi um dos primeiros imigrantes da comunidade de Linha Cecilia e 
muito contribuiu para o seu desenvolvimento educacional, bem como para fomentar 
a preservação da cultura e das tradições alemãs em solo brasileiro, influenciando o 
cenário sócio politico e educacional. Sua participação no desenvolvimento educacional 
de Linha Cecília é relevante porque Umam foi o colonizador e percussor do fomento a 
leitura e educação formal nessa comunidade, participando ativamente da fundação da 
biblioteca e primeira escolas públicas. 
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Biografia, Educação, Colonização.  
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho foi compreender as contribuições de Josef Umann para 
o desenvolvimento educacional e social da comunidade de Linha Cecília, situada na 
cidade de Venâncio Aires, no estado do Rio Grande do Sul (RS) por intermédio de sua 
biografia. 

Utilizou-se o percurso metodológico da história oral biográfica (LOZANO, 2006), 
complementada com outras fontes documentais e imagéticas (MEIHY, RIBEIRO, 
2011) - cartas, atas, jornais, lapide de tumulo, documentos pessoais, livros, imagéticas, 
fotos e peças museológicas. As narrativas orais de Hugo Umann, neto do imigrante, 
Norma Jaeger, bisneta, Ilda Umann, nora, e Hilda Agnes Hübner Flores, conceituada 
estudiosa da imigração alemã no RS, foram colhidas mediante entrevista pura e 
híbrida, transcritas e validadas utilizando a técnica de estrutura do discurso (FLICK, 
2009). 

Esta metodologia se configurou relevante para o desenvolvimento da investigação 
por possibilitar o trabalho com memórias e narrativas de pessoas que testemunharam 
acontecimentos importantes da história de vida do pesquisado e permitir outro olhar 
acerca dos fatos narrados pela história oficial (FERREIRA, 2006).  

A história oral trabalha com lembranças e esquecimentos, subjetividades, 
abordando um universo de significados, significações, ressignificações, representações 
psíquicas e sociais, simbolizações, simbolismos, percepções, pontos de vista, 
perspectivas, experiências de vida e analogias (TURATO, 2003). Estes aspectos 
possibilitam lançar luz nas interpretações que os homens constroem sobre si e sobre 
seus artefatos, clareando o que sentem e pensam acerca das vivências pessoais e 
grupais.  Importa esclarecer que “grupal”, “cultural”, “social” ou “coletivo”, em história 
oral, define-se pelo resultado de experiências que vinculam umas pessoas às outras, 
segundo pressupostos articuladores de construções de identidades decorrentes de 
memórias expressadas em termos comunitários (MEIHY, HOLANDA, 2007). 

O lócus da pesquisa foi a cidade de Venâncio Aires-RS, local em que residem os 
informantes que foram entrevistados e que abrigada as instalações da escola, da 
comunidade e da biblioteca investigadas. Tais instituições memoria guardavam 
documentos, objetos e demais aportes importantes como fontes para a pesquisa.  

A coleta de dados foi realizada no mês de maio de 2014 por meio da história oral 
híbrida, ou seja, procedimento que utiliza a oralidade como epicentro da pesquisa, mas 
permite que as narrativas concorram com outros suportes documentais (MEIHY, 
HOLANDA, 2007).  

De acordo com Meihy e Holanda (2007) a história oral, conjunto de procedimentos 
que se iniciam com a elaboração de um projeto, houve um planejamento prévio das 
gravações; transcrição e estabelecimento de textos; conferência do produto escrito; 
autorização para o uso; arquivamento e, sempre que possível, a publicação dos 
resultados que devem, em primeiro lugar, voltar-se ao grupo que o gerou.  

A relevancia da pesquisa consiste na hipótese de que Josef Umann, um retirante 
alemão que imigrou para o Brasil, na primeira metade do século XIX, em decorrência 
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da crise europeia desencadeada a partir do processo de industrialização, foi 
personagem importante no desenvolvimento educacional da comunidade de Linha 
Cecília, pois foi o colonizador e percussor do fomento a leitura e educação formal 
públicas nessa comunidade. 

1.1 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Em Rochilitz 280, próximo aos montes da Silésia281, nasceu Josef Umann, no dia 
três de novembro de 1850, filho de um casal de alemães agricultores humildes que 
possuíam seis filhos. Aos cinco anos de idade, Josef Umann iniciou seu processo de 
escolarização e já dividia suas tarefas infantis com a roda de fiar282, deixando seus 
brinquedos de lado e tendo que trabalhar como adulto na confecção de novelos de lã 
para contribuir com o sustento da família. Mais tarde, acumulou o ofício do tear com 
o de lenhador, cuja atividade consistia em recolher galhos secos úteis para manter 
aceso o fogão a lenha de sua residência por uma semana, em uma propriedade vizinha, 
com auxílio de um carinho de mão para carregar a madeira. Por este último trabalho 
realizado recebia do seu pai, apenas aos domingos, um Kreutzer283, que juntava com 
outras gorjetas advindas do tear, para alugar livros, principalmente os de histórias 
medievais, com os quais desfrutava suas poucas horas de lazer (UMANN, 1937; 
FLORES, 1981). 

Aos 11 anos, já alfabetizado, era um leitor interessado e assíduo, mas teve que se 
ausentar da sala de aula porque seus pais não possuíam recursos para custear os 
“agrados” aos professores. Apesar de a escolarização ser considerada pública, devido 
à crise oriunda da guerra civil entre alemães no início da segunda metade do século 
XIX e a desvalorização exacerbada do salário do professor, era necessária a doação de 
presentes aos educadores, que se configuravam uma complementação salarial, para 
que estes tivessem o interesse de investir esforços no aprendizado do aluno. 

Na tentativa de agradar o filho, seu pai arrematou em um leilão a Bíblia Sagrada 
traduzida por Lutero e mais um livro literário intitulado “A vida de todos os santos”, 
visando estimular a leitura e religiosidade dos filhos que clamavam pela possibilidade 
de ampliar conhecimentos. Vale salientar que esses livros foram os únicos que Umann 
possuiu durante sua infância e, também, os últimos legados deixados por seus pais, 
que faleceram seis meses antes que Josef completasse doze anos de idade. Após a 
morte de seus pais, os irmãos passaram tempos difíceis, depois foram distribuídos em 
casas de famílias, também humildes, para que exercessem um labor em troca de 
alimentação. Umann e o irmão mais novo foram encaminhados para uma família 

                                                   
280 Rochilitz, território pertencente à antiga região da Boêmia, atualmente inserido na Alemanha.  

281 Província ao sul da Prússia, zona de concentração de tecelagem no período de meados do século XIX. 

282 Roda de fiar, espécie de máquina artesanal utilizada na fabricação de novelo de lã. 

283 Kreutzer, moeda Prussiana de pequeno valor, subdivisão do florim. 
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adotiva, sendo obrigados a trabalhar como pastor de rebanho em meio ao frio intenso 
(FLORES, 1981).  

Em 1866, Umann conseguiu seu primeiro emprego em uma fábrica de tecelagem 
e passou a integrar o Partido Operário, adquirindo a possibilidade de realizar outras 
leituras e debater ideias políticas com seus pares. Defendeu os princípios do socialismo 
e da doutrina de Rousseau, segundo o qual o homem, bom por natureza, assume atos 
turvos pelas circunstancias de vida em que vive (UMANN, 1937). Com suposta 
estabilidade financeira casou-se e teve sua primeira filha: Ana Umann. 

Não passou muitos anos empregado e foi demitido após um ínfimo erro na 
tecelagem. Se não bastasse o frio, a fome, a crise econômica, a desigualdade social, o 
desemprego e a guerra civil, o início da industrialização reduzia as oportunidades de 
trabalho e acirrava a competitividade entre os trabalhadores, que já estavam 
submetidos a condições insalubres, o que tornava a expectativa de vida curta. 

Vivenciando tal situação desfavorável, que se agravava sem perspectivas de 
melhorias, Umann resolveu então, em 1877, como muitos outros europeus, apesar da 
instabilidade política imigratória do Governo Imperial, migrar para o Brasil com a 
família, cuja pátria era conhecida como “Terra das novas esperanças” (HUBER, 1993). 

Umann, um simples imigrante Boêmio, aos vinte e sete anos, optou por transferir 
sua moradia para a cidade de Santa Cruz do Sul, local que prometia um clima ameno 
e fartura de terras para a agricultura. Afinal, ante da impossibilidade de sobrevivência 
em Rochlitz, a imigração parecia uma solução plausível. 

De acordo com a oralidade de Ilda Umann, nora Josef Umann:  

 “[...] tão logo ele chegou ao Brasil, teve outro filho, Heinrich, nascido em 1879. 
Em 1887, falece a esposa de Umann, Paulini Bartel, por ataque cardíaco. Três 
anos depois casa-se novamente com Carolina Becker, mãe de um filho de sete 
anos chamado Theodoro, logo em seguida teve mais três filhos fruto da nova 
união: Alfred, Reinhold e Fritz" (Entrevista com Ilda Ulmann, 24 de maio de 
2014). 

Josef tinha uma família numerosa, com seis filhos – sen do dois do primeiro 
casamento, um enteado e mais três do segundo casamento -  o que era bastante comm 
para a época. O sustento familiar provinha da renda oriunda da agricultura. 

Juntamente com outros imigrantes, Umann conquistou destaque no cenário da 
colonização e educação do interior de Santa Cruz do Sul, cidade hoje denominada de 
Venâncio Aries. Amante da literatura, mesmo sem ter tido acesso ao longo da 
juventude a livros, e com ideias socialistas, ajudou de maneira significativa a fundar 
instituições de fomento educacional: a primeira biblioteca pública, a Sociedade de 
Canto e Leitura Jovialidade; e uma das primeiras escolas públicas, impulsionando o 
desenvolvimento econômico e social de Linha Cecília (FLORES, 1981). 

De acordo com Hugo Umann (Entrevista, 25 de maio de 2014) referente às 
iniciativas: 
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 [...] Nossa família foi sempre destaque, sempre os primeiros desde o tempo do 
vô. Tivemos um pequeno rádio, o primeiro de Linha Cecília. Era chamado de 
Madalena com fone de ouvido. [...] Depois o meu pai comprou uma bateria que 
tinha que carregar em um engenho de Cerra em Linha Santa Emília. Levava a 
cavalo de um lado uma caixinha com a bateria do outro uma caixinha com peso, 
uma pedra, contra peso. [...] A primeira bicicleta foi nós que tínhamos, depois 
entrou negócio de luz, fomos os primeiros de Linha Cecília. Nós sempre éramos 
na ponta. Devemos isso a Josef porque ele puxava a frente sempre, como diz hoje, 
era empreendedor. A comunidade sempre respeitava-nos, porque estudávamos, 
lendo. [...] Meu avô foi sócio fundador duma das primeiras Bibliotecas do 
município. Isto consta os por menores no livro, meu pai disse. [...] Na nossa zona 
os professores não eram muito bons, quem sabia falar um pouco o português 
ainda na minha época era professor. Na época do meu pai tinha alguns 
professores que como Josef vieram da Alemanha com bastante conhecimento. Na 
nossa família, todos se dedicaram um pouco ao estudo sempre por conta própria, 
não tínhamos muitas condições, íamos às casas de outros colonos ou na cidade 
para aprender o português. Josef, na Alemanha, também era muito estudioso por 
conta própria. Falávamos que nossa família entendia muito bem o português, 
mas é porque sempre liamos desde a época do meu avô, meu pai, meus irmãos, 
os netos e agora bisnetos. Ainda no meu tempo eu tinha aula alemã nos primeiros 
anos depois que fomos mudar para o português. Era outro Brasil dentro das 
colônias.  

Considerando que os paises europeus possuiam maior desenvolvimento 
socioeconomico que o Brasil nesse período, ainda que em condições precarias de vida 
na Alemanha, Josef adquiriu conhecimentos que se tornariam percursores na região 
de Linha Cecília. 

Jossef Umann faleceu em 1927, aos setenta e sete anos, deixando uma 
autobiografia inacabada em que procurou expor sua vida no intuito de estimular seus 
conterrâneos a aderirem à imigração. Sua autobiografia foi finalizada por seu filho 
Alfredo Umman, mas foi confiscada na II Guerra Mundial pela polícia brasileira que 
retirava de circulação e destruía todo material em alemão, por acreditar ser de cunho 
comunista proveniente de uma nação rival de guerra (LESSA, 2011). Todavia, a 
autobiografia não chegou a público, sendo divulgada restritamente com apenas três 
exemplares salvos: um deles está com a biblioteca de Auto Sampaio, município de 
Venâncio Aires, para contar a história da cidade e outros dois exemplares com 
membros de sua família.  

Sabe-se que muitos imigrantes alemães vieram para o Brasil e tiveram uma 
participação importante no processo cultural e histórico, trazendo consigo seus valores 
culturais. Por este motivo, preservar a história e conhecer análises críticas acerca dos 
fatos acontecidos faz parte do aprendizado de um povo e da construção de sua 
identidade de grupo.  
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Para ilustrar um pouco o sentimento destes imigrantes que chegaram ao Brasil o 
poema de Josef Umann, que saiu do antigo império da Áustria–Hungria, atuais 
Sudetos Tchecos, foi transcrito abaixo como um documento bastante representativo:  

Quem deve emigrar? 

Aquele a quem o futuro abanar sem esperança, 

E nenhuma manhã alegre lhe sorri, 

Para quem nenhuma estrela de esperança brilhar, 

E a velhice tristemente o espreita. 

Aquele que apesar da dura e difícil luta  

Não venceu o seu destino, 

Aquele a quem nunca deu certo 

A luta pela obtenção do próprio lar. 

Aquele que, apesar de todo o esforço e preocupação,  

Vê os seus sem teto, 

A ele ninguém pode desdizer, 

Quando emigrar para o desconhecido. 

Lá onde ventos mais suaves sopram 

E onde azula o céu merídio, 

Onde existem gigantes árvores na floresta virgem, 

Mesmo no inverno cobertas de folhas verdes. 

Onde em incontáveis pastagens  

Cavalos e bovinos pastam calmamente, 

Pode existir também uma gleba para ele, 

Asilo para sua velhice. 

Se o início há muitas dificuldades, 
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Consola-se com a esperança 

De que no futuro tudo será melhor, 

E a bênção se esparrama (FLORES,1983, p. 110). 

O poema explicita a percepção de Josef acerca das condições para imigração ao 
Brasil. Para ele a imigração para terras desconhecidas se tornava plausível para alguns 
ante as precarias condições de vida na patria natal, que não permitiam a aquisição de 
um “teto”, ou seja, para os que não possuiam perspectivas de um futuro promissor, 
casa própria e passavam necessidades, a imigração era uma esperança de vida melhor. 
Expõe também que no “início há muitas dificuldades”, se referindo a existência de 
barreiras para contrução da residência e aquisição do roçado. No entanto, clarifica que 
ante as dificuldades, no Brasil dá para ter esperança de dias melhores, principalmente, 
pelas condições climaticas e terra fértil. 

Após 76 anos de seu falecimento, a história da fundação de Linha Cecília, bem 
como de inúmeras instituições de fomento a educação é de difícil acesso, as fontes são 
escassas e a historiografia continua contada de maneira positivista, ressaltando o 
patriotismo, em que a oficialidade do discurso apresenta um cunho heroico para Josef 
Umann, desprovido de quaisquer considerações críticas, tomando por base uma 
autobiografia escrita em alemão, como mostra a figura 1 “Lebenslauf don Josef Umann 
und zugleich Entmicklungsgefchichte der Linha Cecília Mun. Venâncio Aires” (1937).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 1 | Primeiro livro sobre Josef Umann no idioma alemão Lebenslauf don Josef Umann und zugleich 
Entmicklungsgefchichte der Linha Cecília Mun. Venâncio Aires. Santa Cruz do Sul: Lamberts & Riedel, 1937. 

Fonte: arquivo pessoal de Claudio Laury Brandenburg 
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Obra traduzida para o português, contada inicialmente sob os clives das 
subjetividades de Umann, que abstraiu as informações acerca da visão real sobre a 
cidade, com vistas a impulsionar a imgração. O livro também não abarca todas as 
informações sobre a criação de espaços educacionais formais e não formais que 
impulsionaram mudanças significativas no desenvolvimento econômico, social e 
educacional de Linha Cecília, fortalecendo o processo de colonização do território. 
Afinal, como documento foi escrito visando estimular a imigração, concorre para uma 
visão poética da cidade de Venâncio Aries. 

Importa inferir, no tocante a educação em Linha Cecília, que Hugo afirmou que na 
época as aulas às crianças e jovens sempre eram ministradas na casa do professor e 
não tinha material escolar; o professor, por sua vez, era escolhido pela comunidade, 
sendo geralmente o mais instruído. Hilda Flores salienta ainda que “como Josef era 
um dos residentes da comunidade mais letrados da época, desenvolveu, nos primeiros 
anos, aulas para as crianças em sua casa em Alemão e Português, cultivando as 
tradições alemãs” (Entrevista com Hilda Flores, 27 de amio de 2014). De 1880 até 1909 
as aulas eram ministradas pelos professores da localidade, leigos, em suas próprias 
residências, de maneira improvisada, com objetivo principal de alfabetização.   

Observando a necessidade de um lugar especifico para os professores lecionarem 
ao número de crianças que crescia anualmente, Josef teve a ideia de fundar uma 
escola, nessa direção, em 1909, doou 200 braças quadradas para construção do prédio 
próprio da escola, terreno em que foi construída a primeira instituição formal de 
ensino da região, denominada Escola Rural 25 de Julho. “Venâncio Aires ganhou uma 
comunidade escolar” de acordo com matéria especial publicada no Jornal Folha do 
Mate de 1977.  

Na escola, Umann iniciou o projeto de constituir uma biblioteca escolar, que partiu 
da necessidade de facilitar o acesso dos alunos aos livros, para viabilizar seu intento 
Umann sensibilizou os moradores para realizar doações e desenvolveu uma rifa para 
arrecadar dinheiro e adquirir novos livros. De posse das aquisições, organizou a 
primeira biblioteca da cidade, com acesso aberto ao público, que num primeiro 
momento permaneceu nas dependências da escola.  

Além de ministrar aulas, Umann costumava promover, em um campo, em baixo 
de uma árvore, reuniões para cantar, ler, ver notícias, contar prosas e jogar bolão. Estes 
costumes foram se disseminando na comunidade e com sua capacida de articulação 
foi aumentando o número de adeptos desses encontros. Umann resolveu investir na 
construção de um espaço especifico para a socialização e disseminação dos costumes 
alemães, criou uma sociedade cultural denominada “Gesangverein Frohsinn” 
(Sociedade de Canto e Bom-Humor), na qual os descendentes alemães preservam os 
seus hábitos e costumes. 

Com o intenso movimento de pesssoas na Sociedade de Canto e Bom-Humor, 
Umann achou prudente, contudo, transferir a biblioteca da escola para este espaço, 
visando estimular e facilitar o acesso da sociedade, visto que o local era mais 
democrático e de acesso mais facil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi compreender as contribuições de Josef Umann para 
o desenvolvimento educacional e social da comunidade de Linha Cecília, situada na 
cidade de Venâncio Aires, no estado do Rio Grande do Sul (RS) por intermédio de sua 
biografia. Constatou-se com a pesquisa que Josef Umann foi um dos primeiros 
imigrantes da comunidade de Linha Cecilia e muito contribuiu para o seu 
desenvolvimento educacional, pois: trabalhou na alfabetização de crianças, jovens e 
adultos no idioma alemão e português; propiciou a construção da primeira escola 
pública da Comunidade bem como fundou a primeiraa biblioteca pública. 

Atualmente, transcorridos cem anos da fundação da escola e biblioteca públicas, 
as instituições ainda são referencias de espaços democráricos no fomento ao 
conhecimento. A referida biblioteca situa-se ainda na “Gesangverein Frohsinn” 
(Sociedade de Canto e Bom-Humor) e os descendentes alemães ainda a frequentam 
no intuito de preservar os seus costumes, pois os sócios da comunidade ainda 
encontram nesse espaços a possibilidade para ler em alemão, retirar livros 
emprestados, cantar em alemão, jogar bolão e acompanhar o cortejo fúnebre dos 
sócios, cantando músicas típicas em seu enterro, preservando a tradição milenar. 
Inclusive, algumas das músicas cantadas são de autoria de Josef. 

A escola construida em terras cedidas por Umann, ainda que com outra estrutura, 
bem diferente da inicial, ainda está localizada no mesmo local, agora sob 
administração do poder público local. 

Sabe-se que muitos imigrantes alemães vieram para o Brasil e tiveram uma 
participação importante no processo socioeducativo e histórico, trazendo consigo seus 
valores culturais e influenciando comportamentos e costumes. Por esse motivo, 
preservar a memória da cidade de Linha Cecília, proporcionando conhecer sua 
história, e desenvolver análises críticas reflexivas acerca dos fatos acontecidos e da 
narrativa oficial veiculada é mister para historiografia da educação. E a história de vida 
de Josef Umann torna-se singular por este personagem ter sido um dos primeiros 
imigrantes da comunidade de Linha Cecilia e muito ter contribuido para o seu 
desenvolvimento educacional, bem como para fomentar a preservação da cultura e das 
tradições alemãs em solo brasileiro. 
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RESUMO 

Analisa o jornal Resumo Escolar, publicado na reforma da instrução publica, 
ocorrida no Estado do Espírito Santo (1928-1930) como elemento de inovação 
pedagógica e de integração cultural no âmbito das instituições escolares capixabas e 
como expressão do ideário que orientava a instituição da escola ativa no Espírito 
Santo. Toma como como fontes os sete números publicados do Resumo Escolar, além 
de jornais e relatórios da Secretaria de Instrução Pública. Destinado exclusivamente à 
circulação entre instituições escolares, levava informações e notícias até as escolas 
localizadas em centros urbanos e no meio rural, visando à atualização e à expansão de 
conteúdos escolares que, na percepção dos reformadores capixabas, deveriam 
associar-se ao dinamismo do mundo moderno e das conquistas do progresso e da 
ciência. Conclui que o Resumo Escolar se configurava como estratégia utilizada pela 
Secretaria da Instrução para fazer chegar de forma mais rápida, às escolas – 
especialmente aquelas de difícil acesso – e aos professores, a “boa arte de ensinar”, em 
atendimento aos princípios da escola ativa. Pela observância cuidadosa das 
orientações da escola ativa e pela sua incorporação à formação de professores e às 
práticas escolares, pretendia-se alicerçar a reforma do ensino no Espírito Santo. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Resumo escolar, Escola Ativa, Espírito Santo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na instituição da escola ativa no Estado do Espírito Santo, coube ao Serviço de 
Cooperação e Extensão Cultural (SCEC),284 órgão da Secretaria da Instrução Pública, 
a “coordenação e irradiação da cultura”, articulada, no conjunto da reforma do ensino 
capixaba, em torno de usos possíveis do rádio, do cinema, do museu, do jornal escolar 
e das bibliotecas rotativas como dispositivos de inovação pedagógica e integração 
cultural. 

Dentre as atividades de cunho pedagógico-cultural articuladas pelo SCEC, dirigido 
por Garcia de Rezende, assessor do secretário da instrução, Attilio Vivacqua, este 
estudo investiga o jornal Resumo Escolar como elemento de inovação pedagógica e de 
integração cultural no âmbito das instituições escolares capixabas e, em última 
análise, como expressão do ideário que orientava a instituição da escola ativa no 
Espírito Santo. Para tanto, indagamos: de que modo era concebido o Resumo Escolar? 
Quais os temas tratados nas matérias veiculadas por meio desse dispositivo 
pedagógico-cultural? De que maneira essa publicação chegava às escolas? Qual a sua 
finalidade e como se articulava ao conjunto da escola ativa capixaba? Para responder 
a essas perguntas, além dos sete números do Resumo Escolar analisados, utilizamos 
como fontes jornais e relatórios da Secretaria de Instrução Pública. 

Publicação destinada exclusivamente à circulação entre instituições escolares e 
organizada de acordo com os métodos da escola ativa adotados pela Secretaria da 
Instrução pública, o Resumo Escolar tinha como finalidade levar informações e 
notícias até as escolas localizadas em centros urbanos e nos “[...] mais distantes rincões 
sertanejos” (Vivacqua, 1929, p. 10). Visava-se, deste modo, à atualização e à expansão 
de conteúdos escolares que, na percepção dos reformadores capixabas, deveriam 
associar-se ao dinamismo do mundo moderno e das conquistas do progresso e da 
ciência nas atividades de ensino desenvolvidas em ambientes escolares. 

Essa estratégia de difusão cultural respondia também a especificidades do Estado 
do Espírito Santo que, embora pequeno em extensão, mostrava-se diverso do ponto de 
vista da geografia, do clima e da composição populacional, a cujo atendimento 
destinavam-se escolas rurais, escolas de imigrantes e escolas urbanas. Portanto, na 
perspectiva da modernidade e da ciência subjacente à reforma do ensino, ao final da 
década de 1920, tratava-se de promover inovações pedagógicas e “integração cultural” 
pautadas por ideais de “avanço” científico-tecnológico, segundo o exemplo de 
sociedades mais evoluídas e pelo sentimento de “brasilidade”. 

O jornal Resumo Escolar285 foi colocado em circulação em 15 de abril de 1929, 
como um dos mais importantes produtos do SCEC, compreendido pela Secretaria da 

                                                   
284 Inspirado no Serviço de Cooperação Cultural criado em 1920 pela Liga das Nações, o SCEC teve sua criação 
pela Secretaria da Instrução anunciada na imprensa capixaba em 1º de maio de 1930. 

285 Localizamos a coleção do jornal Resumo Escolar no acervo de periódicos da Fundação Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro. Os jornais encontram-se encadernados num mesmo bloco que contém os números de um a sete. 
Cada jornal apresenta diferentes datas de publicação no ano de 1929. 
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Instrução do Espírito Santo, como “[...] um apparelho central de coordenação e 
irradiação da cultura” (Rezende, 1930, p. 31) em associação ao projeto de reforma da 
instrução e de implementação da escola ativa no Estado. Segundo Garcia de Rezende 
(1930), o SCEC representava um organismo capaz de propagar intensamente a cultura, 
com uma lista de finalidades: cooperação intelectual; colaboração entre professores, 
alunos e entidades científicas, artísticas e educativas; intercâmbios e visitas de 
docentes brasileiros e estrangeiros; exame das condições e orientações do trabalho 
intelectual dentro e fora do Brasil; responsabilidade pelas publicações sobre a 
educação pela Secretaria; documentação de notícias e dados interessantes sobre o 
movimento cultural no País e no exterior, tendo em vista o aperfeiçoamento e o 
desenvolvimento do ensino (especialmente, reformas, experiências, congressos e 
ensaios); resenhas de obras úteis à cultura do magistério; organização da coleção da 
legislação escolar; e organização bibliotecária das escolas. 

Compunham o SCEC o rádio, o cinema e o Resumo Escolar. Além desses 
elementos-base, que eram apresentados como os mais importantes na disseminação 
da reforma, o orgão cuidaria da ampliação das bibliotecas escolares e criaria as 
chamadas bibliotecas rotativas ou circulantes, que levariam a leitura aos povoados 
mais distantes do Estado. O escotismo, prática incentivada no âmbito da Associação 
Brasileira de Educação (Carvalho, 1998), era também um elemento a integrar a 
reforma. Eram esses, em termos práticos, os fatores que confeririam o ar de moderno 
de que as escolas capixabas careciam, segundo os ideais de Vivacqua e de Rezende. 

Parte de um conjunto de elementos modernizadores, o Resumo Escolar foi 
pensado para circular nas escolas do Estado do Espírito Santo com a finalidade de 
ensinar às crianças a “época atual”. 

A ideia inicial do jornal foi lançada ainda em 1928. Aparece no jornal Diario da 
Manhã pela primeira vez na reprodução de uma entrevista de Attilio Vivacqua à revista 
paulista A Platea, na qual a ideia é apresentada como uma forma de enraizar nas 
crianças a noção de nacionalismo e humanidade. Apesar de, nesse momento, serem 
apresentadas intenções de que fosse um periódico semanal, tinha periodicidade 
quinzenal.286 Assinava como redator, na primeira página, Garcia de Rezende – chefe 
do SCEC –, mas as matérias não são assinadas. 

Em termos materiais, há evidências de que o periódico era fruto de um 
investimento cuidadoso do governo, já que possuía formato e projeto gráfico próximos 
das publicações periódicas da época, além de ser publicado em papel de boa qualidade, 
em cores preta e branca e com dimensões aproximadas do padrão A5. A diagramação 
do jornal e sua distribuição em seções indicam, ainda, o envolvimento de pessoal 
qualificado no processo de sua criação e produção, bem como de investimento nessas 
etapas. 

 
                                                   

286 A publicação quinzenal é indicada no periódico até o quarto número. Os números 5 e 6-7 (que são conjugados) 
trazem a inscrição “publicação mensal”. 
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FIG. 1 | CAPA DO RESUMO ESCOLAR (1929). 

Do ponto de vista da organização do impresso (seções e diagramação), o jornal 
procurou manter, nos sete números analisados, um padrão estético constante e, a 
partir do segundo número, continha pelo menos uma imagem em todos os números. 

As palavras iniciais do primeiro exemplar colocado em circulação tinham a 
intenção de apresentar o jornal aos professores e lhes explicar o modo como deveria 
ser abordado nas escolas. No editorial são feitas recomendações sobre como deveriam 
direcionar o uso do jornal em suas salas de aula: 

Os srs. Professores deverão tornar obrigatoria a sua leitura em classe, 
explicando a seus alumnos a natureza e a significação de todos os factos nelle 
contidos. 

Cada acontecimento da vida internacional, brasileira e espirito-santense, deverá 
ser estudado habilmente pelo professor, que analysará, de accordo com as 
instrucções da Secretaria, em linguagem simples e clara, os seus mais 
importantes aspectos [...] (O Resumo..., 1929, p. 1). 

Assim, o principal objetivo do impresso era provocar o maior interesse possível 
das crianças pelas questões da atualidade, de modo que tivessem acesso ao que se 
passava no Brasil e no mundo naquele momento. Para isso, os professores deveriam 
despertar a simpatia das crianças pelo jornal, tornando-o “[...] um interessante 
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exercício recreativo, embora com efficientes e formosos objetivos educacionaes. O dia 
da sua leitura deverá ser tido pelos alumnos, como um agradavel acontecimento 
escolar” (O Resumo..., 1929, p. 1). 

O texto de abertura do jornal informava que ele conteria todas as inovações 
daquele tempo necessárias ao aprendizado das crianças. Ocupar-se-ia dos 
acontecimentos brasileiros e estrangeiros, de modo que as crianças pudessem ter 
contato com o que havia de mais moderno. Além disso, daria ênfase às questões 
históricas e geográficas do Brasil e do Espírito Santo e às grandes figuras humanas, 
que deveriam lhes servir de exemplo. 

Conterá, em analyses rapidas, bem focalizadas, as agitações da vida 
contemporanea, as conquistas do progresso, o trabalho da sciencia, o heroismo, 
as descobertas scientificas, as invenções, o movimento social dos povos e tudo o 
que occorrer, de importancia, na existencia mundial e brasileira (O Resumo..., 
1929, p. 1). 

O Resumo Escolar organizava-se em seções distintas (Quadro 1), que se 
mantiveram, com algumas alterações, em todos os números localizados. 

 

Seções do jornal Resumo Escolar 
Números 

1 2 3 4 5 6 e 7 

1 Editorial       

2 Vida Internacional       

3 Descobrimentos       

4 Vida Brasileira       

5 Inventos       

6 Curiosidades       

7 Grandes figuras humanas        

8 Instrucções ao professorado       

QUADRO 1 | SEÇÕES DO JORNAL RESUMO ESCOLAR 

Dentre as matérias publicadas na seção Vida Internacional, destacamos a recém-
resolvida Questão Romana, apresentada no jornal como uma hábil conquista 
diplomática de Mussolini; a revolução mexicana, no anúncio da espera por uma 
batalha definitiva entre as forças federais e rebeldes; e, também, o voo direto feito 
pelos aviadores espanhóis Iglesias e Jimenez, de Sevilha à Bahia. 

A seção Vida brasileira, por outro lado, destinava-se a apresentar os avanços da 
modernidade em todo o País. Continha notícias e informações em âmbito nacional, 
especialmente, aquelas que buscavam colocar o Brasil em pé de igualdade com as 
nações mais desenvolvidas. Por meio desses textos, os alunos poderiam acessar 
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informações diversas: a chegada do correio aéreo a Vitória, o centenário do escritor 
brasileiro José de Alencar e a ida da Miss Brasil aos Estados Unidos para o concurso 
mundial de beleza. Havia também espaço para matérias destinadas a orientar sobre os 
cuidados com a saúde (prevenção da febre amarela, por exemplo) ou com relação à 
preservação das matas brasileiras, além dos pronunciamentos do presidente da 
República e dos ministros. 

A seção Curiosidades oferecia aos alunos e professores acesso às notícias 
relacionadas com os avanços da ciência e com as últimas invenções importantes que 
poderiam contribuir para melhorar a vida humana. 

Apesar de se destinar ao aprendizado das crianças,287 o modo de organização e da 
disposição das temáticas no jornal, bem como a complexidade de seu conteúdo 
tornavam o impresso uma publicação de cunho mais adulto. Em diversos casos 
(anunciados) as matérias eram transcritas de outras publicações (relatórios de 
governo, leis, regimentos ou jornais). Muitos temas abordados no periódico poderiam 
ser socializados na sala de aula, mas requereriam do professor estudo e planejamento 
– como, aliás, era sugerido que se fizesse no primeiro editorial. No entanto, o formato 
e os conteúdos (pouco infantis) permitem-nos questionar a destinação dos temas 
abordados no Resumo Escolar. 

As informações contidas no impresso pareciam cercar-se de intenções implícitas 
de também extrapolar os limites da escola. Muitas matérias dirigiam-se, 
indiretamente, às famílias das crianças. Exemplos disso são os textos que tratam de 
campanhas em prol da saúde (higiene alimentar, doenças do peito, febre amarela, a 
cura do câncer), da construção de casas mais baratas, da arrecadação de taxas das 
famílias para o fundo escolar, da bolsa do café,288 entre outras. 

Disposta sempre nas páginas finais do jornal, a seção Instruções ao professorado 
indicava no próprio título as suas intenções. Uma análise geral dessa seção, nos 
números localizados, revela um espaço onde se faziam circular concepções de ensino 
e orientações para a organização da classe e das lições. Apesar de matérias desse tipo 
se localizarem em outras partes do impresso, era nesse espaço que se apresentavam 
aos professores as noções de escola activa que a Secretaria pretendia disseminar, bem 
como o modo como os docentes deveriam conduzir o ensino e a organização dos 
espaços e dos tempos escolares. 

Nesse sentido, o jornal pretendia orientar o professor sobre como proceder em 
diversos aspectos: explicação da necessidade do fundo escolar, como meio de 
arrecadar taxas que colaborassem com a educação de alunos pobres; inserção de 

                                                   
287 No lançamento da ideia em matérias no jornal Diario da Manhã, dizia-se: “Vae ser, dest’arte, um jornal de 
creanças, organizado, porém, com altos propositos didacticos e com uma perfeita e radiosa comprehensão dos 
ideiaes do ensino moderno (O RESUMO..., 1928, p. 1). Mais tarde, em 1930, em seu relatório, Attilio dizia que os 
acontecimentos mensais mais importantes eram veiculados no Resumo Escolar “[...] em linguagem simples, clara 
e attrahente” (VIVACQUA, 1930, p. 40). 

288 A Bolsa Oficial do Café de Vitória foi fundada um ano depois da posse do governo Aristeu Borges de Aguiar 
com o intuito de disciplinar e facilitar o comércio do café na Capital (WANICK, 2009). 
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elementos do escotismo nos programas escolares; modelo de regimento e instruções 
para a criação de Associações de Pais e Professores, bem como suas atribuições; noções 
de higiene, alimentação e saúde (como é o caso da Campanha de Eliminação dos 
Mosquitos); e indicação de lições para o uso da música nas escolas. Em alguns casos, 
as orientações são prescritivas; em outros, são textos de caráter informativo. 

No primeiro exemplar, as instruções iniciam-se com a propaganda da escola 
activa. Abre-se o texto com um trecho da entrevista de Attilio Vivacqua ao Diario da 
Manhã, em que o secretário da instrução fala da necessidade de pensar a formação do 
homem novo e da aplicação da escola ativa no Estado do Espírito Santo. 

A Escola Activa não é um methodo pedagogico. E’ uma orientação, uma directriz 
pedagogica, dentro da qual, isto é, com a sua intelligencia, cada professor 
organiza o seu methodo de ensino. 

A sua funcção principal é despertar a iniciativa e interpretar a espontaneidade 
do alumno. 

O professor é o guia dos seus alumnos, o orientador e o organizador dos 
conhecimentos que elles adquirem por iniciativa propria (A ESCOLA..., 1929, p. 
9). 

Assim, levava-se aos professores das escolas (mesmo as mais distantes), a noção 
de escola ativa que deveria ser adotada como guia. Se, por um lado, o texto enfatiza a 
autonomia do professor, fornece-lhe, ao mesmo tempo, lições e exemplos sobre como 
se relacionar com os alunos e orientar sua formação. 
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FIG. 2 | SEÇÃO “INSTRUCÇÕES AO PROFESSORADO” DO NÚMERO INAUGURAL DO JORNAL RESUMO ESCOLAR 

FONTE: RESUMO ESCOLAR (15 DE ABR. 1929). 

Nas lições, ressaltam-se os princípios ou as operações básicas para uma 
aprendizagem ativa, fundamentadas nas proposições de Ovide Decroly: 289  a 
observação, a associação de idéas e a expressão. Na etapa da “observação”, que poderia 
ser realizada na sala de aula ou fora dela, o professor apresentaria um fato ou um 
objeto a ser compreendido em todos os sentidos pelo aluno. Para que a observação 
pudesse aproximar o aluno da realidade, o autor enfatiza a necessidade de, na escola 
ativa, efetivarem-se visitas ou excursões a fábricas, jardins, praças, institutos 
científicos. 

Em seguida, a “associação de idéas” consistia em provocar os alunos a ligarem 
aquilo que acabaram de observar a fatos ou objetos que lhes fossem familiares, “Assim 
a lição se extende a tudo que cerca as creanças no meio em que vivem, tanto na escola 
quanto na rua e nos seus lares” (A Escola..., 1929, p. 10). Por fim, aconteceria o 
momento da “expressão” quando os alunos externavam, de forma oral, escrita ou por 
meio de desenhos, as suas aprendizagens e associações. Exemplos da aplicação desses 
princípios são propostos para o preparo das lições, tendo em vista cada etapa do 
ensino, do primeiro ao terceiro ano. 

                                                   
289 Jean-Ovide Decroly (1871-1932) pedagogo e médico belga. Cf. Dubreucq (2010). 
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A temática central do segundo número do jornal, publicado em 1º de maio de 1929, 
traduziu-se em instruções ao professorado baseadas no método Decroly, definido 
como “o ensino da vida pela vida”. O mesmo método vinha sendo tomado como 
referência para importantes educadores europeus, como é o caso de Adolphe Ferrière 
– recorrentemente citado nos relatórios de Attilio Vivacqua – que, no livro A lei 
biogenética e a escola activa, sugere, para dez meses de estudo de crianças de seis a 
nove anos de idade, o programa adotado por Decroly. Para Ferrière (1929, p. 59), “O 
referido programma produziu tão excelentes resultados, que merece ser amplamente 
divulgado. A nosso ver, nenhum outro sabe tão bem harmonizar, de melhor maneira, 
a theoria com a pratica, secundar a natureza infantil e preparar a criança para a vida”. 

Desse modo, se o jornal visava, como apresentado em suas palavras iniciais, a 
atingir com o espírito do novo as crianças, o futuro da nação. Pretendia, também, 
fornecer elementos ao trabalho do professor, uma vez que os docentes recebiam não 
apenas orientações para o uso do Resumo Escolar na sala de aula com as crianças, mas 
elementos que contribuiriam para a sua formação. 

Carvalho (2006), ao analisar alguns Manuais de Pedagogia em circulação no 
Brasil, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, descreve-os a 
partir daquilo que denomina dois modelos de configuração material do impresso 
destinado ao uso de professores: a caixa de utensílios e o tratado de pedagogia. 
Compreender o impresso como caixa de utensílios, segundo a autora, significa pensar 
que sua organização é feita com vistas a 

[...] fornecer ao professor ‘coisas para usar’ na sala de aula, compondo um 
programa curricular: uma poesia aqui, um canto ali, uma estorinha lá. Nessa 
lógica, o Manual é composto como impresso cujos usos supõem regras que não 
necessitam de explicitação, sendo dadas como regras culturalmente 
compartilhadas (Carvalho, 2006, s/p). 

Para a autora, a lógica que orientava a produção desse tipo de material tem relação 
com o campo normativo das concepções pedagógicas que estavam em circulação 
naquele período, segundo as quais, a “boa arte de ensinar” estaria pautada na “boa 
cópia de modelos”. Do mesmo modo, os códigos de leitura desse material lhes são 
externos: estariam ligados à crença no impacto renovador das novas propostas 
pedagógicas. 

A relação entre essa leitura do impresso proposta por Carvalho (2006) e o modo 
como foi produzido e colocado em circulação o Resumo Escolar mostra-se produtiva 
neste estudo, na medida em que entendemos esse impresso como estratégia utilizada 
pela Secretaria da Instrução para agilizar a chegada, às escolas – especialmente 
aquelas de difícil acesso – e aos professores, os princípios teórico-metodológicos que, 
uma vez aplicados levariam ao sucesso reforma do ensino capixaba com base nos 
objetivos e métodos da escola nova (Vivacqua, 1930). 
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Se, para o reformador, não se tratava da simples transposição de ideias e modelos 
estrangeiros, por outro lado os textos que circulavam no Resumo Escolar limitavam-
se a reproduzir excertos da literatura europeia sobre a renovação escolar. 

Essa publicação escolar, portanto, pode ser compreendida como uma das formas 
encontradas para colocar o espírito do novo em circulação no Estado. Mas esse espírito 
somente atingiria o corpo discente se fosse, antes, incorporado às práticas dos 
professores que, para tanto, pecisariam estar preparados. Logo o Resumo Escolar 
pode ser considerado uma estratégia dupla de formação: primeiramente de 
professores e, em seguida, dos alunos, pois, para chegarem até eles, os conteúdos 
precisariam ser didatizados, daí o endereçamento principal da publicação ao 
professorado. 

Sobre a veiculação e abrangência do jornal às escolas do Estado, pouco foi possível 
acessar, além do que o secretário da instrução expunha em seus relatórios, que, 
inclusive, sugerem circulação fora do Estado: 

O Resumo Escolar foi dos mais uteis elementos incorporados á vida da escola. 
[...] essa publicação veio desempenhar uma valiosa funcção instructiva. O 
Resumo Escolar encontrou, assim no Estado, como nos demais meios 
pedagogicos do paiz, a mais interessada acceitação” (VIVACQUA, 1930, p. 40-
41). 

2. CONSIDERACOES FINAIS 

A tiragem do impresso não foi informada pelos editores e, ao que tudo indica,o 
ciclo de vida da publicação revelou-se curto290, possivelmente, dentre outras razões, 
em decorrência de dificuldades de sustentação dos gastos com o jornal, levando-se em 
conta o declínio da economia capixaba em 1929. Por outro lado, a recepção desses 
impressos em ambientes escolares permanece um ponto cego a partir das fontes 
analisadas. 

Entretanto, entendemos que a utilização do Resumo Escolar no conjunto das 
inovações pedagógicas propostas no processo de instituição da escola ativa capixaba, 
torna visíveis os seguintes pontos que embasaram a reforma da instrução pública 
efetivada localmente entre 1928 e 1929: a ênfase à formação de professores como via 
de sustentação da modernização das relações estabelecidas internamente às escolas 
em processos de ensino-aprendizagem (leia-se princípios científicos da escola ativa); 
o acesso a inovações científicas produzidas internacionalmente como forma de 
atualização (leia-se formação de “homem novo” e educação para aépoca atual); e a 
utilização de meios didáticos capazes de dinamizar o ensino e suscitar o interesse pelos 
conteúdos estudados. 

                                                   
290 A partir do quinto número, o impresso deixa ver sinais de declínio ou de encerramento do projeto, pois o n. 5, 
e o n. 6-7, conjugados, aparecem como publicação mensal. 
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Jornalista, Garcia de Rezende apostava no jornal como elemento de inovação 
pedagógica e mesmo de extensão cultural. A comunicação pretendia-se ampla, 
englobando desde as grandes conquistas no campo da ciência, até modos de gerir o 
fundo escolar, para atender aos alunos pobres, o escotismo, a criação de Associações 
de Pais e Professores, noções de higiene, alimentação e saúde, incluindo a eliminação 
dos mosquitos. Destacam-se, também, informações e prescrições para o exercício da 
prática docente, segundo os princípios da escola ativa. 

No outro lado da linha professores e alunos destinatários diretos e indiretos dessa 
caixa de utensílios em cujas páginas aparecem apenas como abstrações (leia-se a 
idealização do professor e do aluno). 

Por o outro lado, a forma como o Resumo Escolar chegou até esses sujeitos e os 
possíveis usos que dele tenham feito, permanecem pontos cegos no conjunto das 
fontes consultadas sobre a escola ativa no Espírito Santo. No entanto, apesar dessa 
aparente cegueira com relação aos usos do impresso nas escolas, uma coisa permanece 
visível: se utensílio, por definição, significa ferramenta com a qual se executa um 
ofício, entender o Resumo Escolar como caixa de utensílio interroga, pela força da 
ausência, do espaço em branco, dimensões do trabalho de professores, fazendo ecoar 
no presente processos de apropriação e de criação cotidiana da escola e da docência, 
assim como as condições para o exercício da docência prescrita. 
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RESUMO  

Analisa as representações da reforma da escola e da cultura no Espírito Santo 
difundidas por Claudionor Ribeiro, professor capixaba, na Revista de Educação, 
periódico produzido pelo Serviço de Cooperação e Extensão Cultural (SCEC) – setor 
do Departamento de Ensino Público do Espírito Santo, Brasil – com o objetivo de 
dirigir a formação de professores capixabas e integrá-los em uma rede de intercâmbio 
cultural no Brasil, América e Europa, entre 1934 e 1937. Ribeiro foi redator desse 
impresso, inspetor técnico de ensino, chefe do SCEC (1930-1936) e diretor do Liceu 
Muniz Freire (1940 a 1945), onde instituiu cursos de formação de professores, clássico 
e científico. Assim sendo, com a intenção de compreender as representações (Chartier, 
1990) da reforma da cultura e da escola na gestão de João Punaro Bley, no Espírito 
Santo, este estudo analisou a produção de Ribeiro na Revista de Educação como uma 
estratégia (Certeau, 2004) de imposição de saberes e conformação de práticas 
culturais dos reformadores do período em que o impresso foi produzido e posto em 
circulação. Claudionor Ribeiro defendeu novos métodos de ensino em contraposição 
à educação “tradicionalista” e como subordinado ao governo de João Punaro Bley, 
coroava-o como principal reformador da educação espírito-santense. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Formação de Professores, Claudionor Ribeiro, Revista de Educação. 
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1. O ESTUDO DE UM PROFESSOR CAPIXABA 

O interesse pelo estudo de Claudionor Ribeiro surgiu devido à pesquisa sobre a 
Revista de Educação, impresso pedagógico produzido no Espírito Santo – Brasil, nos 
anos de 1934 a 1937, como um meio para contribuir para a formação dos 
professores.291 A dissertação focou na materialidade do impresso a fim de elucidar 
estratégias textuais que difundiram prescrições pedagógicas aos professores espírito-
santenses e as políticas educacionais do governo de João Punaro Bley, interventor 
federal que comandou o Estado de 1930 a 1943. Como redator do impresso pedagógico 
capixaba,292 quase todas as edições possuíam o primeiro artigo assinado por esse 
professor, com exceção de um exemplar. Além disso, durante o Governo Bley, 
Claudionor Ribeiro chefiava o Serviço de Cooperação e Extensão Cultural (SCEC), uma 
instância do Departamento de Ensino, que por sua vez, pertencia à Secretaria de 
Educação e Saúde Pública espírito-santense.  

Para compreender as representações (Chartier, 1990) da reforma da cultura e da 
escola na gestão Bley, no Espírito Santo, por meio dos textos que Claudionor Ribeiro 
propagou na Revista de Educação, este estudo analisou sua produção no periódico 
como uma estratégia (Certeau, 2004) de imposição de saberes e conformação de 
práticas culturais dos reformadores do período em que o impresso foi produzido e 
posto em circulação.  

Para decifrar os textos, mobilizou-se o conceito de estratégia proposto por Certeau 
(2004), que diz respeito ao cálculo ou à manipulação das relações de força, 
possibilitados pelo isolamento de um sujeito de querer ou de poder com o propósito 
de compreender estratégias textuais empregadas nos escritos de Claudionor Ribeiro. 
Carvalho (1998) afirma que esse conceito adotado por Certeau, aplicado na história 
dos impressos de destinação escolar, evidencia os dispositivos de imposição de saberes 
e normatização de práticas relacionados com lugares de poder e fornecem “[...] 
indícios sobre as práticas escolares que se formalizam nos seus usos, mas têm o seu 
peso documental fortemente demarcado por sua relação com as estratégias de que são 
produto [...]” (Carvalho, 1998, p. 35). 

O estudo valeu-se, ainda, do pressuposto teórico de Chartier (1990) sobre 
materialidade, que é a forma como se organiza um texto para orientar sua leitura, 
apreensão e compreensão, o que produz seu sentido e suas significações. Estudar por 
essa perspectiva permitiu perceber sentidos inscritos nos textos produzidos pelos 
indivíduos responsáveis pela reforma da escola capixaba na década de 1930. 

                                                   
291 Dissertação de mestrado apresentada ao Programa Pós-Graduação em Educação: História, Política, Sociedade, 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação da professora doutora Maria Rita de Almeida 
Toledo. 

292  Termo que designa os habitantes do Espírito Santo, Brasil. 
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1.2. CLAUDIONOR RIBEIRO: TRAJETÓRIA NA EDUCAÇÃO 

Claudionor Ribeiro atuou na educação capixaba desde o início de sua carreira 
profissional. Iniciou seus estudos na Escola Modelo em Vitória, onde concluiu o 1º e 
2º graus e, mais tarde, por meio de concurso público, tornou-se inspetor escolar,293 
atuando no norte do Estado e em Vitória (região central). Além disso, foi redator da 
Revista de Educação e colaborou como articulista nos jornais locais, na revista Vida 
Capichaba e na Imprensa Oficial.  

No Rio de Janeiro fez cursos de especialização em português, francês e geografia, 
além de um curso intensivo de jornalismo, que lhe garantiu registro na Associação 
Brasileira de Imprensa. Prestou serviços à Secretaria de Educação no Espírito Santo 
atuando como chefe do SCEC nos anos de 1930 a 1937. De 1940 a 1945 foi diretor do 
Liceu Muniz Freire, onde instituiu os cursos de formação de professores clássico e 
científico.  

Na Revista de Educação, em meio aos anúncios propagados, encontra-se a 
referência de uma publicação de Ribeiro: um livro sobre geografia escolar, editado pela 
Cia. Melhoramentos. Pelas informações levantadas sobre esse autor, sabe-se que 
colaborou durante muitos anos com a Cia Editora Nacional, editando materiais 
didáticos para diversos cursos. Fundou, orientou e dirigiu o Jornal O Arauto e dirigiu 
também, por mais de 10 anos o jornal local O Correio do Sul (em Cachoeiro de 
Itapemirim - ES), onde atuou como redator e gerente.  

Foi membro da Academia Cachoeirense de Letras e uma de suas últimas atividades 
não teve relação com a educação pública: trabalhou como agente da primeira e única 
Companhia Aérea que operou em Cachoeiro de Itapemirm (ES). Claudionor Ribeiro 
faleceu em 23 de fevereiro de 1966.294 O professor, jornalista e inspetor escolar teve 
sua atuação profissional voltada para a formação docente. A pesquisa sobre seus seus 
textos na Revista de Educação permitiu conceber alguns aspectos de como se 
conjeturavao ensino para o Espírito Santo na década de 1930.  

2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA 
REVISTA DE EDUCAÇÃO 

O SCEC possuía a função de promover as relações culturais entre a Secretaria de 
Educação e Saúde Pública e seus departamentos com as agremiações sociais e 
científicas e propiciar mais condições de formação cultural entre os professores. Foi 

                                                   
293 Cargo designado apenas professores do sexo masculino, cujo trabalho era visitar as escolas para verificar as 
condições físicas das salas de aula, materiais pedagógicos, números de matrículas e de frequência, bem como os 
métodos de ensino utilizados pelos professores, sobre os quais instruíam os professores visitados, caso julgassem 
necessário. 

294 Todas essas informações foram cedidas por Gláucia Moulin Coelho, que atualmente ocupa a cadeira n. 30 da 
Academia Cachoeirense de Letras, cadeira que foi ocupada por Claudionor Ribeiro. A Sra. Gláucia obteve essas 
informações do filho de Claudionor, o Sr. desembargador Ewerly Grandi Ribeiro. 
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responsável pelas publicações impressas que difundiam as discussões teórico-
pedagógicas do momento: a Revista de Educação e outras publicações relativas; a 
seção de recortes de jornais e revistas sobre assuntos de cultura geral; as Bibliotecas 
Circulantes e a Biblioteca Irradiante, com leituras voltadas para o magistério. 

Com uma crise financeira no Espírito Santo, a administração de Punaro Bley 
preferiu lançar a Revista de Educação,295 em 1934, no lugar de possibilitar algum 
curso especial para formação de professores. No pacote de iniciativas políticas para 
reformar a educação espírito-santense, contava-se ainda com o Serviço de Educação 
pelo Rádio e Cinema Escolares (Serce), bandeirantismo e escotismo, a Educação 
Sanitária e a Educação Física. Segundo Bley (1935): 

A formação profissional do professor tem sido objecto de serias cogitações por 
parte do Governo. Impossibilitado, por motivos superiores de crear um curso 
especial, nesse sentido, vem o Governo como medida inicial, mantendo, no 
Departamento de Ensino Público, uma biblioteca pedagógica e a “Revista de 
Educação”, ambas sob direção do Serviço de Cooperação e Extensão Cultural do 
citado Departamento. A biblioteca pedagogica é destinada a expansão cultural 
do professor. Bem servida de obras especializadas e valiosas no assumpto, a 
biblioteca pedagogica, de eficiência comprovada, permitte a retirada de livros 
aos senhores professores para estudos no meio familiar. A “Revista de Educação” 
destina-se á vulgarização de methodos e processos contemporâneos de ensino, 
tendo larga divulgação no Estado, no Paiz e em alguns centros educacionaes do 
Estrangeiro. (BLEY, 1935, p. 10).  

Uma rede de circulação de impressos foi instaurada para que pudesse trazer as 
discussões dos métodos e processos contemporâneos de ensino aos docentes e, deste 
modo, também cumprir o papel de um curso especial para os professores. Claudionor 
Ribeiro, como chefe do SCEC e redator da Revista de Educação, procurou promover 
essa articulação e fez o trabalho de divulgação e de intercâmbio cultural296 para outros 
Estados e outros países por meio de cartas, enviando informações sobre a educação no 
Espírito Santo e solicitando notícias e artigos referentes a esse tema. Foram 
encaminhadas correspondências, por exemplo, ao Ministério da Educação, ao 
Ministério da Guerra, ao Instituto de Educação de São Paulo e a instituições no 
exterior, como a Escola do Magistério Primário de Lisboa e o Bureau International 
d’Education da Suíça. 

A revista era composta principalmente por artigos cuja autoria pertencia à 
professores e inspetores de ensino capixabas, mas alguns textos publicados vinham 
dessas instituições inseridas na rede de intercambio cultural. Nas seções sobre as 
notícias educacionais do Brasil e do mundo, foram publicadas algumas cartas enviadas 

                                                   
295 Os números da Revista de Educação encontrados para a análise foram: 1, 2, 3, 6, 7-8, 9 (1934); 10-11, 12, 13, 
14, 15-16, 17-18-19 (1935); 22, 23-24, 25-26-27-28 (1936); 29, 30-31 (1937).  

296 O intercâmbio cultural, liderado por Claudionor, fazia-se com instituições do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Bahia, Amazonas, Sergipe, Lisboa, Suiça, França, Nova York, Estados Unidos, Argentina. 
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em resposta a Claudionor Ribeiro com congratulações pela iniciativa na formação dos 
professores. Mesmo comandando a produção e circulação do periódico especializado, 
Ribeiro procurava escrever de modo que destacasse essa rede de intercâmbio cultural 
como mérito de João Punaro Bley. 

Além da troca de cartas, foi formada uma rede de redatores correspondentes 
composta de professores brasileiros, a fim de que o magistério capixaba estivesse 
atualizado e bem informado sobre as questões relativas à educação. Devido ao 
lançamento do impresso no Espírito Santo, o órgão Bandeira Paulista de 
Alfabetização convidou o Ribeiro para proferir uma conferência sobre “Problemas 
Educacionais”, na cidade de São Paulo. O projeto Revista de Educação pretendia 
inserir os docentes espírito-santenses no movimento de renovação educacional que 
acontecia no Brasil no início do século XX. 

3. OS TEXTOS DE CLAUDIONOR RIBEIRO 

Claudionor Ribeiro era o responsável por escrever os artigos que abriam cada 
número da Revista de Educação aos seus leitores. Esses textos, em sua maioria, 
ilustravam a política educacional promovida por João Punaro Bley, coroando-o como 
principal agente da modernização do ensino no Estado e pode-se perceber que 
buscavam inculcar no público alvo a importância das medidas reformistas 
governamentais. Procurava destacar que o Governo Bley trazia uma modernização 
educacional para o Espírito Santo equiparada aos movimentos que acontenciam em 
São Paulo e no Rio de Janeiro, principais centros urbanos brasileiros. Assim, os demais 
artigos, ao longo da revista, poderiam ser lidos com a certeza de que traziam o que era 
de mais atual e legítimo no debate educacional. Segue a Tabela 1, com os títulos dos 
artigos de abertura:  
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Ano N.º da Revista de Educação Título do Artigo 

1934ª 1 Breve relato do problema 

pedagógico no E. Santo 

1934b 2 Aos professores [circular n. 3] 

1934c 3 Radio e cinema escolares 

1934d 6 Aos professores [circular n. 4] 

1934e 7-8 A educação e o Porvir do Espírito 

Santo 

1934f 9 Educação Progressiva 

1935ª 10-11 Alberto de Almeida 

1935b 12 Os clubes agrícolas escolares 

1935c 13 Etapa Gloriosa 

1935d 14 4º Centenário da Colonização do 

Estado do Espírito Santo 

1935e 15-16 Radio Club do Espírito Santo 

1935f 17-18-19 Congressos de Educação 

1936ª 22 Colônia de Férias 

1936b 23-24 3ª Exposição de Imprensa Escolar 

1936c 25-26-27-28 Congresso Rural 

1937ª 29 Bibliothecas Circulantes 

1937b 30-31 Aspectos Mexicanos: a casa do 

povo 

TABELA 1 | Textos de Claudionor Ribeiro na Revista de Educação (Fonte: Revista de Educação 1934-1937). 

O Breve relato do problema pedagógico no E. Santo (Revista de Educação, 1934a), 
na verdade, continha as soluções para a educação tomadas pelas iniciativas políticas 
do Governo Bley, que segundo Ribeiro (1934a, p. 1), nivelava a reforma educacional 
capixaba ao que acontecia em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e 
Pernambuco, “vanguardeiros da educação no Brasil”. Em suas palavras: “[...] não será 
de mais juntar-se a esses Estados, paradigmas e justo orgulho da civilização brasileira, 
o Espírito Santo [...]” (Ribeiro, 1934a, p. 1). Sugeriu ainda, que o Espírito Santo saiu 
na frente entre os Estados brasileiros ao introduzir nas escolas as Bibliotecas 
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Circulantes, os Clubes Agrícolas Escolares, as Cooperativas Escolares, o Cinema 
Educativo e o Seguro de Saúde, afirmando convictamente que existiam “sobejas 
provas”.  

Na segunda edição da Revista de Educação, os leitores se deparam com uma 
chamada para a importância do estudo desse periódico pedagógico entre o magistério. 
Para Ribeiro (1934b), o professor que não fosse estudioso estaria destinado ao fracasso 
e já havia passado o tempo em que se consultavam livros “velhos”: “[...] Quem quer 
fazer ciência nova há de consultar as revistas bem orientadas, que, melhor do que os 
livros, condensam em suas paginas, por especialistas em varios assuntos, as ultimas 
conquistas no campo das ciencias [...]” (Ribeiro, 1934b, p. 1). De acordo com o 
Claudionor, o motivo da organização do SCEC foi levar ao professor os conhecimentos 
pedagógicos modernos que estavam em conformidade com o movimento reformista 
educacional daquele momento.  

O artigo Radio e Cinema Escolares discutiu a relevância desses instrumentos 
pedagógicos para as escolas capixabas, deixando claro que o progresso brasileiro 
dependia do investimento na educação. No tom adotado por Ribeiro (1934c) pode se 
perceber que responsabilizava os professores como principais sujeitos para o sucesso 
do ensino e as escolas não preparavam os alunos para a vida prática, pois não havia 
uma harmonia entre pais e mestres: os lares estavam destruindo o processo 
educacional. Para resolver esse problema, o rádio e o cinema escolar seriam armas 
eficientes na difusão da cultura popular e no apoio à escola. Conforme sua opinião, as 
escolas deveriam focar mais na iniciação artística e profissional e menos na 
alfabetização, renovando seus métodos e processos de ensino e combatendo o “espirito 
de rotina”, um obstáculo que impedia a civilização em sua “marcha grandiosa” 
(Ribeiro, 1934c, p. 1). A utilização do rádio e do cinema nas escolas cooperaria com a 
integração brasileira e estimularia o sentimento de civismo e união nacional.  

No texto sobre O Problema da Educação, Ribeiro (1934d) esboçou sua opinião 
para a melhoria da sociedade brasileira, argumentando que a “[...] má orientação 
pedagógica de outros tempos” (Ribeiro, 1934d, p. 3) resultou em uma “confusão” nos 
métodos de ensino e, deste modo, para resolver os desafios no campo da educação, os 
professores precisavam de mais competência, pois 

São os mestres os jardineiros das mimosas plantinhas humanas, os 
constructores da nacionalidades. 

Quanto mais habilidosos e competentes forem, mais robustas e formosas serão 
as plantinhas dos seus jardins, mais respeitadas e prósperas as nações. (Ribeiro, 
1934d, p. 3).  

No texto A educação e o Porvir do Espírito Santo, Claudionor Ribeiro (1934e) 
procurou deixar em evidência que o governo e o professorado estavam empenhados 
no movimento de renovação pedagógica capixaba: 
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Ora, é o Governo do Estado imprimindo orientação mais orthodoxa ao nosso 
ensino, consubstanciadas nas creações eficazes do Serviço de Inspeção Médica e 
Educação Sanitária Escolar, do escotismo e do bandeirantismo, na vulgarização 
empolgante da physiocultura escolar, na efficiencia do Serviço de Educação Pelo 
Radio e Cinema Escolares, etc. Ora, é o professorado que se agita em prol do 
melhoramento da classe, fundando instituições de elevado cunho cultural e 
pedagógico. 

[...] 

É a escola renovada, com seus processos de efficiencia pedagógica, que vae 
infiltrando, paulatinamente, no regime de transição educativa pelo qual 
atravessa nosso systema de Ensino. (Ribeiro, 1934e, p. 1). 

Segundo Ribeiro (1934e), duas características desse movimento aconteciam no 
Espírito Santo: uma de fundo biológico e social, dirigida pela pela política educacional 
do governo, e outra de cunho “exclusivamente sociológico”, oriunda dos professores, 
com a fundação da Associação de Professores, ao Centro de Cultura e Ensino de 
Cachoeiro de Itapemirim e ao Centro de Extensão e Cultura Educacionais de Castello.  

Na edição n. 10-11 da Revista de Educação, Ribeiro (1935a) escreveu sobre a 
biografia de Alberto de Almeida (1903-1931), como homenagem póstuma ao professor 
normalista capixaba propagador da educação escoteira e cujo nome foi dado a um 
educandário espírito-santense. O Governo Bley instituiu o bandeirantismo escolar, 
escotismo voltado para as meninas, organizou um curso para chefe de escoteiros e 
favoreceu a organização de tropas em todos os Municípios do Espírito Santo. Os 
editores da REES mostravam muito interesse pela difusão do movimento escoteiro no 
Espírito Santo, o que pode ser observado em vários textos publicados do impresso 
sobre o assunto.  

Ribeiro (1935b) defendeu que Os Clubes Agrícolas Escolares eram benéficos para 
os jovens brasileiros, pois educava-os conforme nossa realidade social e econômica, 
predominantemente rural. O ensino tradicional e velho a que se contrapunha era 
aplicado com “[...] nefasta uniformidade” (Ribeiro, 1935, p. 1) pelas escolas, falhando 
em seus objetivos, porque era “[...] demasiadamente theorico e urbanista, 
completamente divorciado de nossas necessidades e realidades mais prementes” (p. 
1). A crítica continua: 

[...] E é essa orientação fatalista que levamos ás zonas campezinas em flagrante 
desacordo com a uberdade das terras. E a criança cresce, sem amor ás cousas da 
natureza, estranha ao seu habitat, sendo mais parazita do que produtor por obra 
e graça de uma educação que lhe toldou totalmente o espirito de iniciativa 
(Ribeiro, 1935b, p. 1).  

A função dos clubes agrícolas escolares estava relacionada à formação moral e 
física no meio rural, tanto para meninos quanto meninas, ensinando-os métodos para 
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cuidadarem das fazendas e granjas. Também se preocupava com o desenvolvimento 
empreendedor dos estudantes, instruindo –os à “[...] adquirir fortuna e propriedades 
com o rendimento do seu trabalho proveitoso [...]” (Ribeiro, 1935b, p. 2). Outras 
vantagens são listadas por Claudionor, em sua opinião:  

[...] Desenvolvem o espirito de cooperação, as tendências altruístas, vida 
methodica, meios de adquirir saude, habitos nobres, desejos reconfortantes. 
Ensinam a perseverança, o raciocínio e a executar com proveito. Fazem tirar da 
terra os proventos satisfactorios com a utilização dos meios mais adequados á 
vida rural. Formam cidadãos dignos e felizes, laboriosos e prudentes, numa 
palavra, tornam a vida campesina mais attractiva (Ribeiro, 1935b, p. 2).  

O editorial da 13ª Revista de Educação comemora os dozes meses de sua 
publicação ininterrupta, considerando que alcançaram uma Etapa Gloriosa (Ribeiro, 
1935c, p. 1). Tratando-a como uma “menina modesta”, Ribeiro conta que com o apoio 
do Governo Bley, de “pedagogistas avançados” e de órgãos da imprensa nacional foi 
possível a divulgação das modernas correntes educacionais: “[...] E a menina modesta 
e acanhada fez-se moça moderníssima, culta e expedita, conquistando logo applausos 
vehementes e enthusiasticos encômios” (p. 1). 

O artigo 4º Centenário da Colonização do Estado do Espírito Santo comemora 
esse evento, narrando de maneira sucinta a história do domínio português sobre os 
nativos e destacando Vasco Fernandes Coutinho, a quem foi concedida a capitania do 
Espírito Santo, como “herói”: “[...] Ele tinha predicados inestimáveis que o conduziam 
a victorias certas [...] Não lhe faltava o bom humor. Era generoso e dócil. (Ribeiro, 
1935d, p. 2).  

O texto sobre o Radio Club do Espírito Santo (Ribeiro, 1935e) procura exaltar essa 
a aplicação da radiofonia na educação, como um meio que congrega a população. Para 
Ribeiro: 

De facto é preponderante a função educativa da radiophonia entre os homens. 
Ella vulgariza o saber. Harmoniza a vida social. Faz os homens aproximarem-
se espiritualmente, encurtando distancias consideraveis. Torna comuns as 
grandes preocupações sobre os multiplus e complexos problemas da vida 
humana. Estimula commetimentos notaveis. Confraterniza e congrega (Ribeiro, 
1935e, p. 1) 

De acordo com Ribeiro (1935f) o investimento em novos métodos de ensino era 
imprescindível para formar homens que pudessem resolver os problemas da vida 
prática, em contraposição aos que se fazia em velhos tempos, nos quais “[...] a 
disciplina ferrea e prohibitiva, a educação meramente intelectualista e o espírito 
tradicionalista do povo eram os únicos pontos de apoio do mestre-escola (Ribeiro, 
1935f, p. 2). Com essa ideia, o leitor abria a Revista de Educação n. 17-18-19 se 
informando sobre a importância de Congressos de Educação (Ribeiro, 1935f), em uma 
edição especial na qual foram publicados os trabalhos de alguns professores espírito-
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santenses referentes ao 1º Congresso de Aperfeiçoamento Pedagogico. A iniciativa 
coube a João Ribas da Costa (inspetor técnico de ensino) e José Celso Cláudio (diretor 
do Grupo Escolar Professor Lellis), ambos do magistério local, com apoio da 
administração de João Punaro Bley. A organização do congresso tinha como objetivo 
a formação de professores, já que o último Curso Superior de Cultura Pedagógico havia 
sido oferecido há seis anos atrás. 

Na publicação n. 22 da revista, Ribeiro (1936a) descreve a importância das 
Colônias de Férias como uma instituição de assistência às crianças pobres para além 
do período letivo: “[...] Governos clarividentes dão amparo as crianças 
deficientemente alimentadas, preservando-as das misérias orgânicas [...]” (Ribeiro, 
1936a, p. 1). Era indispensável, na opinião de Claudionor Ribeiro, que além de ensinar 
a ler, escrever e contar, a escola contribuisse na alimentação dos estudantes e as 
Colônias de Férias complementavam essa função. Elogiou a iniciativa de Paulino 
Muller, que instalou a 1ª Colônia de Férias no Espírito Santo, na localidade de 
Guarapari, e destacou o aumento de peso de algumas crianças durante o período no 
qual participaram do evento. De acordo com Ribeiro (1936a, p. 3):  

Urge a multiplicação dessas colônias por todos os Estados do Brasil pela 
felicidade do próximo e integridade da Pátria, neste anno de realizações 
educacionaes, conforme expressão do eminente dr. Getúlio Vargas, em 
memorável peroração. 

A 3ª Exposição de Imprensa Escolar (Ribeiro, 1936b) aconteceu em Vitória, organizada 
pela Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, cuja ação voltava-se para a educação na 
zona rural, e patrocinada pelo Departamento de Educação. A edição n. 23-24 serviu de 
anais dessa exposição, em que foram veiculados vários textos sobre educação rural e até 
planos de aula para escolas rurais. A foto de Bley aparece após esse artigo que inicia a 
revista, onde Claudionor agradece seu incentivo à exposição por meio do prêmio em 
dinheiro concedido ao melhor jornal infantil do Estado, além de retratar Paulino Muller, 
Secretário da Educação e Saúde Pública, Arnulpho Mattos, Diretor do Departamento de 
Ensino, Claudionor Ribeiro e Placidino Passos, chefe da Inspetoria Técnica. A Figura 1 
ilustra Claudionor Ribeiro: 
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FIG. 1 | Prof. Claudionor Ribeiro. Fonte: Revista de Educação, n. 23-24 (1936b, p. 75).  

O artigo que inicia a leitura da Revista de Educação n. 25-26-27-28, sobre o 
Congresso Rural (Ribeiro, 1936c), aborda o ensino no campo e elogia a iniciativa de 
Sud Menucci e de Francisca Rodrigues, que organizaram um congresso rural e, mais 
uma vez, Ribeiro (1936c), defende o ensino rural como capaz de preservar as 
peculiaridades do homem do campo.  

Na última edição da Revista de Educação encontrada para a pesquisa, o editorial 
intitulado Aspectos Mexicanos: a casa do povo (Ribeiro, 1937b)297 diz respeito ao 
trabalho feito por essa instituição (escolas rurais no México), liderado por Katherine 
M. Cook. Ribeiro (1937b) descreveu como funcionavam esses estabelecimentos de 
ensino e os sugeriu como modelo para que fossem implantados no Brasil. Era um tipo 
de escola auto-suficiente, que funcionava em casas de fazendas, conventos ou igrejas 
abandonadas, e o mais importante no conceito de Claudionor, ensinavam o lado 
prático da vida. Poderiam ser frequantadas por adultos e educavam “[...] a ter cuidado 
com a saude, com a limpeza do corpo e da casa [...]”, prescreviam até remédios, 
procuravam “[...] corrigir vicios, principalmente do alcool [...]”, possuía o foco em 
trabalhos agrícolas, organizavam jogos esportivos e reviviam danças (Ribeiro, 1937b, 
p. 3). O Governo Federal instalava a instituição e fornecia apenas o professor; cabia às 
Escolas Normais a administração e a fiscalização.  

A análise dos artigos de Claudionor Ribeiro demonstrou como os dispositivos 
textuais e visuais veiculados na revista incessantemente associavam o movimento de 

                                                   
297 Não foi possível a análise do artigo Bibliothecas Circulantes (Ribeiro, 1937a), pois no exemplar da Revista de 
Educação encontrado para a pesquisafaltavam essas páginas. 
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renovação educacional à figura de João Punaro Bley, principalmente na fase que 
antecedeu as eleições de 1935, o que pode representar a utilização do impresso 
pedagógico numa campanha política. Nas próximas anos de publicação, por meio de 
dispositivos visuais, a equipe de governo ganha mais espaço entre os elogios. Após as 
eleições, a revista continuaria a legitimar a política educacional do governo, pois 
continuaria sendo um veículo importante de inculcação das novas propostas para a 
educação, mas instaurada a Ditadura Vargas no Brasil, em 1937, o projeto Revista de 
Educação perde força e desaparece. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os editores da Revista de Educação tinham vínculo político direto com o Governo 
Bley, em que a hierarquia dos produtores da revista acompanhava a hierarquia da 
Secretaria de Educação e Saúde Pública. Deste modo, Claudionor Ribeiro era 
subordinado à João Punaro Bley, o que pesava na escrita dos editoriais do impresso 
pedagógico. Contudo, em meio ao cumprimento de sua função de divulgador das 
políticas de Bley, podemos perceber o interesse do professor Claudionor Ribeiro na 
renovação dos processos e métodos de ensino e considerá-lo como alguém muito 
interessado na melhoria da educação brasileira e espírito-santense. Em suas 
peculiaridades, apoiava as disciplinas de Educação Física e Educação Sanitária, além 
do escotismo e bandeirantismo escolares e a educação rural. Percebeu-se também sua 
preocupação com um ensino voltado para a praticidade da vida e para o trabalho, 
desenvolvido de forma integral – intelectual, físico e moral.  

Entre as informações que foram levantadas sobre Claudionor Ribeiro, por meio do 
estudo da Revista de Educação, percebeu-se que sua saída do Serviço de Cooperação 
e Extensão Cultural, por volta de 1936 ou 1937, pode ter contribuído para o término 
do projeto. O professor empenhava-se na produção desse impresso pedagógico: 
buscava inserir a revista numa rede de intercâmbio cultural entre a América, pedia 
colaboração dos outros estados brasileiros e da Europa, incumbia os representantes 
em várias localidades pelo país a angariarem assinaturas do imprenso, redigia os 
artigos de abertura, apoiava a política educacional de Bley, enfim, era a personagem 
que mais parecia se destacar no projeto Revista de Educação. Podemos considerá-lo 
como um intelectual capixaba, empenhado no projeto de modernização pedagógica no 
Espírito Santo, mas esquecido por aquela história que se preocupa em escrever sobre 
grandes nomes ou chefes políticos.  
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RESUMO  

A pesquisa tematiza a história recente e ainda presente do ensino da leitura em 
classes de alfabetização de escolas públicas no Estado do Espírito Santo, Brasil. Busca 
compreender modelos de situações didáticas considerados, pelo Programa de 
Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), como adequados para orientar a 
prática docente, no que se refere à organização do trabalho com a leitura; e, analisa o 
modo como esses modelos foram apropriados, usados e/ou reinventados por 
professoras que trabalhavam em turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, no 
período de 2001 a 2008. Utiliza como fontes cadernos e demais suportes de registros 
escritos de professoras que cursaram o PROFA e de seus alunos. Os modelos de 
situações didáticas, materializados nas fontes, possibilitou identificar discursos 
representativos de 46 diferentes modelos de atividades, totalizando 4.476 ocorrências, 
que foram agrupados em torno de cinco dimensões da alfabetização: aspectos 
gramaticais (4%), conhecimentos sobre o sistema de escrita (16%), escrita (54%), 
leitura (21%) e oralidade (5%). No período analisado, o ensino da leitura revelou-se 
um processo histórico de continuidades e aparentes permanências envolvendo a 
coexistência de diferentes modelos de ensino da leitura (métodos tradicionais de 
ensino e abordagem construtivista) em um mesmo momento histórico. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

História do ensino da leitura, cadernos e demais suportes de registros escolares, 
práticas alfabetizadoras. 
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1. NOSSAS ENUNCIAÇÕES INICIAIS 

A pesquisa tematiza a história recente e ainda presente do ensino da leitura em 
classes de alfabetização de escolas públicas do Estado do Espírito Santo, Brasil. Busca 
compreender, por um lado, modelos de situações didáticas considerados, pelo 
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), como adequados 
para orientar a prática docente, no que se refere à organização do trabalho com a 
leitura. Por outro lado, analisa o modo como esses modelos foram apropriados, usados 
e/ou reinventados por professoras que trabalhavam em turmas do 1º ao 3º ano do 
Ensino Fundamental, no período de 2001 a 2008. 

O PROFA consistiu em um programa de formação continuada, implantado pela 
Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação, nos anos de 2001 a 
2002, em vinte Estados brasileiros e no Distrito Federal, com a finalidade de 
instrumentalizar os professores para promover melhorias nas práticas escolares 
correlacionadas com o ensino da leitura e da escrita. 

Em consonância com a temática e com os objetivos apresentados, conduzimos a 
investigação com a intenção de responder às seguintes questões: Quais modelos de 
atividades, circunscritas ao ensino da linguagem escrita, foram materializadas nos 
cadernos e demais suportes de registros escolares? Que apropriações, usos e/ou 
reinvenções foram feitas, pelas professoras, dos modelos de situações didáticas de 
leitura, preconizados pelo PROFA? A proposição de tais atividades contribuiu para a 
instauração de mudanças no trabalho com a leitura ou para a manutenção de soluções 
já presentes nas tradicionais cartilhas de alfabetização? 

Para responder a esses questionamentos, utilizamos como fontes cadernos e 
demais suportes de registros escritos de professoras que cursaram o PROFA, no 
Espírito Santo e de alunos que estudaram com elas. A partir das leituras de Chartier 
(2007), Gvirtz (1999) e Hébrard (2001), concebemos esses objetos como fontes 
históricas de pesquisa, depositárias de discursos acerca do ensino da linguagem escrita 
que insinuam vestígios de práticas alfabetizadoras. 

O diálogo com tais pesquisadores apontou a necessidade do cruzamento de fontes, 
porque nem todo o vivido em classes de alfabetização está registrado nos cadernos 
(Vinão, 2008). Sendo assim, destacamos outros suportes de registros escolares 
coletados: propostas curriculares oficiais, diários de classe, planos de trabalho, 
projetos didáticos, roteiros de planejamentos, relatórios avaliativos, relatórios de 
acompanhamento discente, folhas fotocopiadas, atividades de avaliação e diagnósticos 
das hipóteses de escrita.  

Nas visitas as 40 Secretarias Municipais e a uma Superintendência Regional de 
Educação, constatamos que não existem, em nosso Estado, políticas públicas de 
preservação da documentação escolar, porquanto nenhum dos órgãos visitados 
possuía arquivos destinados a guardar documentos produzidos cotidianamente por 
professores e alunos. Nas escolas visitadas, os arquivos se referiam apenas aos das 
secretarias, destinados a preservar documentos oficiais. Tais constatações indicaram 
a necessidade de refletir sobre a organização de arquivos institucionais e escolares 
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destinados a guardar e a tornar públicos documentos de naturezas díspares, 
acumulados ao longo da história das instituições escolares, visando preservar uma 
memória da educação capixaba. 

Em decorrência da ausência de valorização e preservação de cadernos e de outros 
documentos produzidos no âmbito escolar, localizamos esses materiais nos arquivos 
pessoais de professoras e de pais. Ao todo, o corpus da pesquisa foi constituído por 24 
cadernos e 315 outros suportes de registros escritos, referentes ao trabalho com a 
leitura nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

A relação com essas fontes exigiu um exercício dialógico diferenciado, pois lidamos 
com suportes de registros escolares que transpuseram o tempo, o fogo e, muitas vezes, 
o lixo (Mignot, 2008). Com certeza não foram muitos os documentos que escaparam 
dos inúmeros descartes a que estiveram sujeitos, daí certa dificuldade de acesso, pois 
dentre as 361 professoras com as quais nos contactamos pessoalmente, somente 
dezessete disponibilizaram seus materiais. Registros de pessoas comuns, escritos sem 
o intuito de publicação, moveram-se, pelas nossas mãos, dos arquivos pessoais para a 
visibilidade pública e científica. Assim, erigir os cadernos como fontes históricas 
representou uma compreensão da importância desses documentos para a memória da 
educação pública capixaba, despertando um compromisso com a preservação dos 
materiais que foram coletados. 

2. DISCURSOS SOBRE PRÁTICAS ALFABETIZADORAS 

Para nós, pesquisadores, que elegemos cadernos e demais suportes de registros 
escolares como fontes históricas de pesquisa, trabalhar com a hipótese de que tais 
documentos concretizam todas as situações vividas e praticadas pelos sujeitos que se 
entrecruzam em classes de alfabetização é tão inexequível como esperar que 
suspendesse a si mesmo pelos próprios cabelos, no dizer bakhtiniano. As palavras de 
Bakhtin (2002) nos ajudam a entender que dialogar com discursos acerca da 
linguagem escrita que insinuam vestígios de práticas alfabetizadoras já se constitui em 
outra enunciação porque um ato de enunciação se dá num momento irreversível, em 
determinado espaço, em que professora e alunos dialogam no interior de uma dada 
situação de interação verbal concreta que não se repete, variando tanto as expressões 
verbais quanto as extraverbais. 

Então, o que temos fixado nos 24 cadernos e nos outros 315 suportes de registros 
escolares que compõem nosso corpus de trabalho são discursos de parte do processo 
ensino aprendizagem da linguagem escrita que insinuam vestígios de práticas 
alfabetizadoras. 

Os diálogos instituídos com as fontes documentais nos permitiram observar que 
os discursos sobre práticas alfabetizadoras fixados em suas páginas representam 
modelos de atividades voltados para o trabalho escolar com a língua portuguesa. 
Devido à riqueza de informações que os cadernos e demais documentos nos apontam, 
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consideramos relevante dar visibilidade a totalidade dos modelos de situações 
didáticas que foram fixados nos referidos documentos.  

Esse trabalho possibilitou identificar discursos representativos de 46 diferentes 
modelos de situações didáticas com a linguagem escrita que totalizaram 4.476 
ocorrências e foram agrupados em cinco dimensões da alfabetização: aspectos 
gramaticais, conhecimentos sobre o sistema de escrita, escrita, leitura e oralidade, 
conforme visualizamos na Tabela abaixo. 

 
Dimensões  Atividades  Frequência % 

Aspectos gramaticais  09 181 4,0 

Conhecimentos sobre o sistema de escrita 06 716 16,0 

Escrita 14 2.409 53,9 

Leitura 08 949 21,2 

Oralidade 09 218 4,9 

Total 46 4.473 100 

TABELA 1 | Dimensões identificadas nos cadernos e demais suportes de registros docentes e discentes.  

A opção por reunir os 46 modelos de atividades em cinco dimensões da 
alfabetização não significa que defendemos práticas de organização do processo 
ensino aprendizagem da língua portuguesa que tratam os aspectos gramaticais, os 
conhecimentos sobre o sistema de escrita, a escrita, a leitura e a oralidade como 
situações estanques e isoladas em salas de aula ou como sobreposições de atividades 
desarticuladas entre si, pois o conceito de alfabetização que alicerça nossos estudos 
abrange  

[...] as diferentes práticas de produção de textos orais e escritos e as diferentes 
possibilidades de leitura produzidas e reproduzidas pelos diversos grupos sociais 
e a dimensão linguística da alfabetização. Nesse sentido, a alfabetização deve ser 
vista como prática sociocultural em que se desenvolvem a formação da 
consciência crítica, as capacidades de produção de textos orais e escritos, de 
leitura e dos conhecimentos sobre o sistema de escrita da língua portuguesa, 
incluindo a compreensão das relações entre sons e letras e letras e sons 
(GONTIJO, 2005, p. 66). 

É um conceito aberto que abarca diferentes práticas socioculturais de leitura e de 
escrita realizadas no interior das instituições educativas escolares, de diversos modos, 
para atender a finalidades específicas dos aprendizes da língua materna que usam a 
linguagem escrita para fins sociais. Partindo desse conceito, compreendemos que a 
organização do trabalho com a linguagem escrita nas salas de aula integra, em um 
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processo único, atividades de leitura, produção de textos (orais e escritos), aspectos 
gramaticais e conhecimentos sobre o sistema de escrita que incluem as relações entre 
fonemas e grafemas e grafemas e fonemas, pois no sistema de escrita do português 
existem mais irregularidades do que regularidades ortográficas. 

2.1. DISCURSOS REPRESENTATIVOS DO TRABALHO COM A LEITURA 

Em razão do objetivo deste estudo – compreender, por um lado, modelos de 
situações didáticas considerados, pelo PROFA, como adequados para orientar a 
prática docente, no que se refere à organização do trabalho com a leitura; e, por outro 
lado, analisar o modo como esses modelos foram apropriados, usados e/ou 
reinventados por professoras que trabalhavam em turmas do 1º ao 3º ano do Ensino 
Fundamental, no período de 2001 a 2008, os dados constantes na Tabela a seguir 
retratam a ocorrência dos modelos de atividades com a leitura: 

 

Atividades  Frequência  % 

Leitura apontada 24 2,5 

Leitura compartilhada 321 33,8 

Leitura de frases 02 0,2 

Leitura de palavras 125 13,2 

Leitura de sílabas 05 0,5 

Leitura de textos 157 16,5 

Leitura de textos que se sabe de cor 296 31,2 

Leitura silenciosa 19 2,0 

Total 949 100 

TABELA 2 | Atividades voltadas para o trabalho com a leitura. 

Sendo assim, as atividades privilegiadas pelas professoras foram à leitura 
compartilhada (33,8%), seguida da leitura de textos que se sabe de cor (31,2%). Esses 
dois modelos de atividades foram propostos pela equipe pedagógica do PROFA como 
adequados para a organização do trabalho com a leitura no processo inicial de 
escolarização. Já a leitura de sílabas (0,5%) e a leitura de frases (0,2%) constituíram-
se nas atividades menos recursivas. A seguir, nos deteremos na análise da atividade de 
leitura mais recorrente. 

A leitura compartilhada também foi à prática de leitura com maior recorrência nos 
encontros semanais do PROFA. Dentre o conjunto de 254 textos organizados nas 
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Coletâneas de Textos do programa (Módulos 1, 2 e 3), 116 foram destinados à  essa 
situação de leitura, representando 45,6% do total de textos escritos direcionados ao 
desenvolvimento de todo o curso. Com esse modelo de atividade a equipe pedagógica 
teve o propósito de ampliar o horizonte cultural dos cursistas, compartilhando textos 
de “[...] diferentes gêneros especialmente literários” (BRASIL/PROFA, 2001, p. 19-
20). 

A partir dos registros escritos materializados nas fontes, podemos inferir que 
alguns discursos sobre o trabalho com a leitura compartilhada estiveram em 
consonância com as proposições da equipe pedagógica do programa, outros 
mantiveram modelos de trabalhos com a leitura já instaurados em seus fazeres 
profissionais. 

Determinados registros deixaram pistas de que algumas professoras se 
apropriaram desse modelo de atividade e o usaram em situações de leitura 
desenvolvidas nas classes de alfabetização, reproduzindo a proposta com a mesma 
nomenclatura instituída pelo PROFA. Outros discursos evidenciaram que algumas 
professoras se apropriaram da leitura compartilhada, porém inventaram diferentes 
denominações para aqueles momentos em que liam textos em voz alta para seus 
alunos escutarem, por exemplo, historinha e hora da história.  

Os registros dos planejamentos diários não permitiram compreender como as 
professoras estavam concebendo a atividade de leitura compartilhada, porquanto não 
explicitaram a maneira como compreendiam essa atividade nem sua finalidade e o 
modo como a desenvolviam, poucas vezes registravam o título e o autor do texto. 
Dentre as 321 ocorrências de leitura compartilhada somente em 12% das situações as 
professoras escreveram o título do texto e apenas em uma ocorrência registrou o nome 
da autora do livro. Inferimos que esses dados podem indicar uma utilização do modelo 
de rotina semanal, instaurado pelo programa, onde apenas se lista a atividade a ser 
trabalhada. Consideramos importante o registro do título para que as próprias 
professoras tenham clareza de quais textos já foram compartilhados nesses 
momentos, a que gêneros discursivos pertencem, a fim de que essa situação de leitura 
não se limite a socialização de apenas determinados gêneros, como o programa 
propôs.  

Consideramos que as professoras poderiam compartilham a leitura de díspares 
gêneros que circulam na sociedade, pois assim ampliariam o repertório cultural das 
crianças. Dentre eles, podemos mencionar: conto de fadas, conto maravilhoso, 
poemas, cordel, canções, quadrinhas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, piadas, 
provérbios, contos de assombração, lendas, dramatização, fábula, narrativa de 
aventura, história engraçada, recados, conversações, saudações, instruções, relatos de 
experiência vivida, relato de viagem, relato expositivo, depoimentos, testemunho, 
autobiografia, biografia, relato histórico, entrevistas, debates, notícias, anúncios de 
rádio, anúncios de televisão, comentário radiofônico, seminários, palestras, opinião, 
deliberação informal, comandos diversos, nota, tirinha, quadrinhos, calendário, rótulo 
verbete de dicionário, bilhete, carta, telegrama, cartão postal, cartões de diversas 
comemorações, convite, diário, lembrete etc. 
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Além disso, pontuamos a necessidade do trabalho com a autoria para que as 
crianças compreendam que os textos são produzidos por determinados sujeitos, 
concretos e datados, e que eles também se constituem em autores dos textos que 
produzem. Na perspectiva assinalada por Bakhtin (2003, p. 308), compreendemos, 
que não há discursos separados dos sujeitos que os produziram em determinadas 
situações interdiscursivas, pois todo “[...] texto tem um sujeito, um autor (o falante, ou 
quem escreve)”, em outros termos, “[...] todo enunciado, até uma saudação 
padronizada, possui uma determinada forma de autor” (BAKHTIN, 2003, p. 382). 
Nesse cenário, autor é aquele que enuncia de acordo com o lugar ocupado em relação 
aos seus interlocutores e dessa posição estabelece o gênero, o tema, a composição e o 
estilo do enunciado que, por sua vez, determina a forma de autoria daquilo que diz. 

Ao perguntamos sobre a utilização da atividade de leitura compartilhada, uma das 
professoras participantes da pesquisa respondeu: 

[...] nunca pensei que ouvir histórias fosse tão gostoso e tão prazeroso! A partir 
da minha experiência como cursista do PROFA, compreendi porque as crianças 
gostam quando leio um livro para elas, é bom ficar só ouvindo sem ter que 
responder a um questionário de compreensão de texto ou fazer um resumo após 
a leitura. Eu já lia textos para meus alunos, mas, agora, leio com mais frequência 
pelo simples prazer de ler (QUESTIONÁRIO, 10/10/2011). 

O que se visualiza, a partir da enunciação da professora, são sinalizações de 
experiências escolares ancoradas em uma relação de gratuidade da leitura – ler pelo 
simples prazer de ler, pois, para a docente, a leitura compartilhada é prazerosa 
justamente por não ter uma função específica, por exemplo, ler para responder a um 
questionário de compreensão de texto ou fazer um resumo após a leitura. Observando 
essa representação de leitura, verificamos uma tentativa de romper com o caráter 
acadêmico que restringe a leitura ao universo escolar e a torna um fazer dirigido 
definido pelo estabelecimento de metas: ler para responder perguntas, para fazer 
atividades de diversas disciplinas, para completar, para promover uma ação etc. 

Tais finalidades aparentemente múltiplas acabam por cercear a capacidade de as 
crianças produzirem sentidos, aumentando a distância entre os sentidos e a 
significação social desse aprendizado como atividade que contribui para a formação 
de leitores críticos, pois ao tornar-se um sujeito leitor o indivíduo pode ser capaz de 
reconhecer a própria leitura como um meio para a tomada de consciência e a 
transformação da realidade. 

A atividade de leitura compartilhada, apropriada e usada pela professora, nos deu 
indícios de que tentava romper com a perspectiva acadêmica da leitura, apontada por 
Schwartz (2006). Mas, para as demais professoras, o que pode ter sido a leitura de 
textos, principalmente, do domínio literário descompromissadamente, em outras 
palavras, sem apresentá-los junto com enunciados de atividades que devessem ser 
realizadas pelas crianças? Outra professora, por meio do questionário, nos relatou que 
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[...] nos encontros de formação do PROFA aprendi a compartilhar um texto com 
meus alunos sem uma atividade específica que estivesse vinculada a ele. Depois 
de participar desse curso, passei a frequentar a biblioteca da escola, no intervalo 
do recreio, para ler livros de literatura infantil e escolher histórias interessantes 
que pudessem ser dividas com eles. Quando o texto é grande demais, eu conto 
uma parte por dia para as crianças não cansarem nem perderem a atenção e 
elas ficam ansiosas, esperando a leitura do dia seguinte. Essa também foi uma 
prática ensinada nos encontros semanais. Assim, acredito estar despertando 
nelas o prazer e o gosto por ler (QUESTIONÁRIO, 16/08/2011). 

A enunciação acima encontra-se em conformidade com os discursos 
materializados em seu caderno diário. No dia 17/03/2008, depois do recreio, na hora 
da história, a professora registrou que leria o final do texto “Kimi e a história do 
sorvete”. Portanto, esse deveria ser um texto extenso e para não cansar as crianças ou 
para não dispersarem a atenção, a professora já teria lido as outras partes em dias 
anteriores, já que nesta data iria ler o final da história. Não há indicação de autoria do 
texto, por essa razão, não sabemos se a professora ofereceu informações sobre a vida 
do autor do texto, a obra e seu contexto de produção. Em seguida, não existem 
registros de atividades vinculadas à história lida porque as que se seguem estão 
relacionadas a conhecimentos matemáticos, especificamente, a escrita de numerais 
até 50 e as dezenas. Essa organização didática do trabalho escolar nos permite inferir 
que a docente se apropriou do discurso sobre leitura compartilhada, pois lia “[...] sem 
compromisso com uma tarefa pedagógica específica” (BRASIL/PROFA, 2001a, p. 114). 

Pelo fato de dialogarmos com diversas professoras egressas do PROFA, 
consequentemente, com diferentes sujeitos que realizam díspares processos de 
compreensões ideológicas ativas sobre o que lhes foi prescrito, nem todas se 
apropriaram do discurso sobre leitura compartilhada desvinculada de atividades, 
conforme almejava a equipe pedagógica. Mediante a sugestão do programa, 
observamos que uma das professoras se apropriou em parte do que foi sugerido, 
instituindo momentos de leitura compartilhada, porém permaneceu fazendo uso de 
modelos anteriormente instituídos – ler para responder ao questionário, mas, com 
uma variação – as questões eram respondidas junto com a família, conforme relato 
abaixo: 

Na escola onde trabalho não tem uma biblioteca e isso dificulta o acesso a livros 
variados. Então, para que os alunos tenham contato com outros livros tenho um 
cantinho de leitura na sala de aula com livros de literatura e gibis. Nas situações 
de leitura compartilhada leio livros que ficam nesse ambiente, mas também 
recorro a textos de livros didáticos mais antigos, até de outras séries. Com o 
objetivo de incentivar as crianças e as famílias a terem hábitos de leitura, 
aproveito os textos que leio nos momentos de leitura compartilhada com os 
alunos para eles levarem para casa e lerem juntamente com seus familiares. 
Cada dia uma criança leva o caderno de leitura com um texto colado e após a 
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leitura respondem algumas questões em interação com os pais, os irmãos, os 
avós etc. (QUESTIONÁRIO, 21/09/2011). 

A professora cuidadosamente elaborou um caderno que foi intitulado “Lendo com 
a família” e construiu algumas normas que deveriam ser respeitadas pelas crianças 
para o bom desenvolvimento do trabalho. Conforme relatou, a proposta era a seguinte: 
cada dia um aluno levava o caderno para sua casa e deveria ler para mais de uma 
pessoa (pai, mãe, irmãos, avós, vizinhos ou outros). Depois um dos ouvintes deveria 
registrar, através do preenchimento de um questionário, como foi o momento de 
leitura. 

Os textos fixados nesse caderno foram extraídos de livros didáticos e evidenciaram 
a preocupação da docente em possibilitar às crianças e às famílias leituras de 
diferentes gêneros discursivos valorizados socialmente, como fábulas, lendas, poesias 
entre outros pertinentes ao universo infantil. Tal como aconteceu nos momentos de 
leitura compartilhada, instituídos nos encontros de formação do PROFA, os alunos 
também não tiveram acesso aos suportes textuais, uma vez que os textos que iam para 
casa eram recortados e colados no caderno.  

As atividades que seguem os textos representam uma permanência das fichas de 
leitura que demonstram uma natureza escolar da apropriação desse objeto cultural, 
possibilitando verificar se o aluno e, nesse caso, a família leram (ou não) a história, 
tanto que no final do roteiro de questões os ouvintes precisavam assinar o nome 
completo no caderno. Geraldi (2010, p. 111) aponta essa prática como um dos 
equívocos metodológicos comuns ao ensino da leitura que resulta na exigência de “[...] 
resultados imediatos do tipo ‘leu o texto, responda às perguntas; leu o texto, escreva 
um texto do mesmo gênero; leu, pesquise sobre o tema...’ todas atividades que revelam 
a expectativa de um resultado desejado como imediato após a leitura”. É preciso 
salientar que ler para responder questões previamente elaboradas pela professora 
restringe as possibilidades de produção de sentidos do texto lido, uma vez que o 
potencial coenunciativo dos leitores fica previsto e restrito ao roteiro de perguntas. 

Ainda verificamos que para todos os textos havia um roteiro fixo de questões, isso 
significa que, independente do gênero discursivo, todas as crianças e seus familiares 
respondiam ao mesmo conjunto de perguntas que se restringia a saber: para quem 
você (nome do aluno) leu a leitura? Para quem ouviu a leitura, como foi o momento? 
Escreva a parte que mais gostou da história. Assinatura de quem ouviu a história. Esse 
discurso sinaliza que a finalidade da leitura era cumprir uma ordem. Atividades de 
leitura planejadas nesse modelo inviabilizam que a criança vá ao texto repleta de 
questões próprias, querendo aprender, pois já chega ao texto atravessada pelo roteiro 
de perguntas didáticas prévias, ao invés de fazer perguntas por que se leu. Conforme 
Geraldi (2010, p. 142) sinaliza, 

Na escola, em geral se lê para escrever. Há uma junção entre as duas atividades 
em que uma se torna o fim da outra: lê-se um texto para escrever outro texto, no 
mesmo gênero ou sobre o mesmo tema; lê-se um texto para dele elaborar um 
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esquema mnemônico; lê-se um texto para responder perguntas (sejam elas dos 
exercícios de salas de aula, sejam elas aquelas destinadas a avaliar a retenção de 
conhecimentos, nas famosas e antigas sabatinas); lê-se um texto, enfim, para 
cumprir uma ordem. 

Outras docentes relataram que como não deveriam solicitar às crianças que 
respondessem a questionários após as situações de leitura compartilhada porque essa 
era considerada uma prática tradicional, passaram a pedir para elas reescreverem, 
dramatizarem ou desenharem as histórias ouvidas. De acordo com a professora 
Carolina, 

[...] depois de ler os textos para as crianças, faço perguntas oralmente, porém, 
não peço para responderem a questionários escritos, solicito que elas desenhem 
a parte que mais gostaram da história e colocamos no mural da sala após cada 
um apresentar o seu desenho ou reescrevemos coletivamente o texto, às vezes, 
mudamos o final ou inserimos alguns personagens e em outros momentos 
transformamos a história em uma peça de teatro, como aconteceu no caso da 
Dona Baratinha e apresentamos para os alunos de outra turma ou para toda a 
escola. Eles adoram! (QUESTIONÁRIO, 08/10/2011). 

Enfim, os discursos sobre práticas alfabetizadoras representativos dos momentos 
de leitura compartilhada evidenciam que, de algum modo, as docentes recuperaram 
na escola e trouxeram para dentro das classes de alfabetização o que geralmente se 
exclui por princípio: o prazer da leitura (GERALDI, 2007). Algumas permaneceram 
atrelando a leitura a uma atividade de escrita, por exemplo, responder a questionários. 
E outras, acreditando que, de fato, haviam mudado suas concepções, vincularam a 
atividade de leitura à reescrita, ao desenho e a dramatização. Esses diálogos 
confirmam nossa hipótese inicial de que elementos de mudanças e continuidades 
operam concomitantemente nas práticas de professoras alfabetizadoras. 

Apesar de considerarmos que os textos lidos, em determinadas situações, tenham 
sido utilizados como pretexto para outras atividades, Geraldi (2006, p. 97) enuncia 
que não compreende por que um texto não possa ser pretexto “[...] (para 
dramatizações, ilustrações, desenhos, produção de outros textos, etc.). Antes pelo 
contrário: é preciso retirar os textos dos sacrários, dessacralizando-os com nossas 
leituras, ainda que venham marcadas por pretextos”.  A partir desse entendimento, 
seria preferível discordar do pretexto, ou seja, das dramatizações, ilustrações, 
desenhos, produção de outros textos etc. do que do fato de o texto ter sido pretexto, 
pois “[...] haverá alguma leitura sem pretexto?” (GERALDI, 1997, p. 173). O problema 
é quando esses pretextos se apresentam como verdades indubitáveis a que só compete 
aderir, sem quaisquer questionamentos, ao invés de se oferecerem como 
possibilidades de trabalho. 

Enquanto os discursos materializados nos cadernos e demais suportes de registros 
escolares nos dão pistas de que as professoras alfabetizadoras se apropriaram, usaram 
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e, em certas situações, transformaram o modelo de atividade de leitura compartilhada, 
prescrito pelo PROFA, os documentos oficiais de Secretarias Municipais de Educação 
apontam que os sujeitos responsáveis pela condução da política educacional em 
âmbito municipal simplesmente reproduziam as enunciações da equipe pedagógica. A 
título de exemplo, o Currículo do Ensino Fundamental: Anos Iniciais, da Prefeitura de 
Vila Pavão (ES), prescreve como habilidade a ser desenvolvida nos alunos do 1º, 2º e 
3º anos a leitura compartilhada de textos de diversos gêneros diariamente, tal como 
propôs a SEF/MEC. Ainda cabe ressaltar que os diversos gêneros a serem lidos 
diariamente são os mesmos que constam nas Coletâneas de Textos do PROFA. 

Acreditamos que esses momentos de leitura compartilhada poderiam ser 
enriquecidos se as crianças tivessem oportunidades de escolher os textos a ler e suas 
temáticas, seja pela indicação de colegas, familiares e, até mesmo, da professora, ou 
pela curiosidade, pela capa, pelo título etc. Oportunidades que privilegiassem a 
experiência estética e dessem condições de dialogar com a história de nossa cultura, 
entendendo suas marcas, seus valores, as formas como os homens constroem seus 
processos de representação simbólica daquilo que lhes é comum (a morte, o amor, a 
dor etc.) e que pudessem usufruir desse bem cultural como objeto polissêmico capazes 
de produzir outros sentidos. Além disso, se ampliassem os pequenos tempos de 
leituras literárias na escola, de modo que essa experiência escolar se estendesse em 
práticas sociais de leitura na vida das crianças. 

Retomando os dados da Tabela 2, seguida da leitura compartilhada, a atividade 
privilegiada pelas professoras alfabetizadoras foi a leitura de textos que se sabe de cor 
(31,2%). E as menos recorrentes foram a leitura de sílabas (0,5%) e a leitura de frases 
(0,2%). 

O trabalho com a leitura a partir de textos que se sabe de cor, colocado em 
circulação por meio dos documentos do PROFA, também foi apropriado e utilizado 
pelas professoras alfabetizadoras na tentativa de saírem de uma prática tradicional 
para uma que fosse considerada como construtivista. Nesse caminho, a perspectiva 
historiográfica no campo educacional nos possibilitou visualizar que a organização 
metodológica do trabalho com a leitura, denominado texto fatiado ou filipetas – que 
consiste na decomposição do texto em frases, palavras e letras para posterior 
composição – já havia sido anunciada por Anita Fonseca, divulgadora do método 
global de contos, na década de 1930. 

Apesar de o trabalho com a leitura ter sido organizado a partir de textos da tradição 
oral em circulação na sociedade, ao solicitar que as crianças estabelecessem 
correspondências entre o que era lido e o que estava escrito, a ênfase permaneceu no 
estudo da palavra. Portanto, o texto foi tomado como ponto de partida para a análise 
de aspectos fonéticos e fonológicos da língua.  

Desse modo, não acreditamos que o modo como os textos foram trabalhados 
contribuiu para que as crianças aprendessem a construir diálogos com o texto e com 
as diferentes vozes que se presentificam nele, oferecendo suas contrapalavras e a 
produzirem seus próprios discursos mediante os discursos já construídos 
historicamente por outros sujeitos que nos antecederam. Enfim, os textos não 
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adentraram nas classes de alfabetização para instaurar brincadeiras, jogos, diálogos, 
interlocuções, conversas e sim o trabalho com as unidades menores da língua. Por 
conseguinte, o fato de as professoras terem se apropriado desse modelo de trabalho 
com a leitura não contribuiu para a instauração de mudanças com relação às soluções 
já presentes nos métodos analíticos, porque o PROFA não rompeu com a concepção 
de linguagem que sustenta os referidos métodos. 

Os discursos sobre práticas alfabetizadoras, presentes nas fontes, representativos 
do trabalho com a leitura de sílabas e de frases nos deram indícios de que nem todas 
as docentes que cursaram o PROFA, se apropriaram dos modelos de situações 
didáticas de leitura, prescritos pelo Programa. Houve aquelas que, desafiando o 
tempo, permaneceram ensinando as crianças a ler através dos métodos tradicionais 
pelos quais foram alfabetizadas. 

3. NOSSAS ENUNCIAÇÕES FINAIS E PROVISÓRIAS 

Os diálogos com os discursos materializados em cadernos e demais suportes de 
registros escolares, além das entrevistas com as professoras participantes da pesquisa, 
demonstram que ao se apropriarem (ou não) de conhecimentos teóricos e 
metodológicos sobre a leitura e o seu ensino, elas realizaram um trabalho de 
compreensão ideológica ativa sobre o que lhes foi prescrito pelo PROFA e 
manifestaram consensos, algumas concordaram e outras discordaram (total ou 
parcialmente), complementando-os, transformando-os ou se recusando a aplicá-los 
em suas salas de aula. Isso porque elas não são coisas mudas ou objetos invisíveis, 
cujas vozes são caladas, esquecidas, silenciadas, mas sujeitos responsivos que não 
reproduzem as prescrições oficiais. 

Em síntese, nesses oito anos (2001-2008) que os discursos sobre práticas 
alfabetizadoras materializados em cadernos e demais suportes de registros escolares 
nos permitiram acompanhar, o ensino da leitura revelou-se um processo histórico de 
continuidades e aparentes modificações, da coexistência de diferentes e até modelos 
de ensino da leitura considerados divergentes (métodos tradicionais de ensino e 
abordagem construtivista) em um mesmo momento histórico. Seria leviano de nossa 
parte não pontuar que a equipe pedagógica do PROFA, alicerçada em Ferreiro e 
Teberosky (1999), avançou ao compreender o aluno como um sujeito ativo, ao afirmar 
que o trabalho com a leitura no contexto de uma classe de alfabetização deve ser 
desenvolvido a partir de uma diversidade textual e ao propor que, no planejamento 
das atividades, o professor reflita sobre o que ele pretende que os alunos aprendam 
com determinada atividade. 

Vale enfatizar que a maioria das professoras participantes de nosso estudo se 
apropriou desse discurso. Entretanto, não acreditamos que da maneira como o texto 
foi trabalhado nos modelos de situações didáticas de leitura do PROFA, por 
conseguinte, em classes de alfabetização de escolas públicas capixabas, contribuiu 
para que as crianças aprendessem a construir diálogos com o texto e com as diferentes 
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vozes que também se presentificam nele, oferecendo suas contrapalavras e a 
produzirem, também, seus próprios discursos mediante os discursos já construídos 
historicamente por outros sujeitos que nos antecederam. Enfim, os textos não 
adentram nas classes de alfabetização para instaurar brincadeiras, jogos, diálogos, 
interlocuções, conversas e sim o trabalho com unidades menores da língua. 
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RESUMO  

Esta pesquisa trata da história de formação de professores e o contexto de trabalho 
na educação infantil nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). Tem como 
objetivo descrever sobre a história da formação de professores para o exercício do 
magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, em 
Quirinópolis-GO. Faz o percurso desde a criação do Curso Normal Regional Coronel 
Quirino, o curso Técnico de Magistério no Colégio Estadual Independencia à criação 
do curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Goiás, Campus de Quirinópolis. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e o estudo de campo por meio de 
entrevistas com as diretoras dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) da 
cidade de Quirinópolis-GO. Conclui-se com esta pesquisa que a preocupação com a 
formação de professores esteve presente nas decisões políticas logo após a 
emancipação do município, em 1938. Nota-se que  essa formação acompanhou as 
mudanças que ocorreram em nível nacional e que existe a expectativa de que, com a 
aprovação do Plano Nacional de Educação (2014-20124), estabelecendo a aplicação de 
10% do PIB brasileiro em educação, possam ter melhorias significativas para a 
formação de professores e para o trabalho docente na educação infantil. 
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1. AS POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

Ao longo da história da educação brasileira o processo de formação docente passou 
por diversas transformações, contemplando aspectos históricos, políticos, econômicos 
e teóricos. Na contemporaneidade, a formação docente para os anos iniciais do ensino 
fundamental e para a educação infantil se intensifica, sobretudo, após a vigência da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9.394/1996. 

A história da formação docente para a educação infantil é bastante recente, visto 
que antes da promulgação da LDB 9394/1996, podem ser identificados movimentos 
isolados que pouco contribuiram para uma formação solida e com uma base comum, 
para os educadores de crianças, sobretudo, devido ao fato da educação infantil, não 
fazer parte, ainda, da educação básica, essas iniciativas eram isoladas e atingiam a uma 
pequena parcela dos docentes. 

A LDB 9394/1996 foi um marco importante para o campo educacional, na ótica de 
alguns teóricos, pois instaurou um conjunto de reformas que vem sendo implantadas, 
mobilizando vários setores educacionais, de modo mais específico, a formação docente 
dos profissionais da educação básica. Nunes (2002, p.34) enfatizam que “a proposta 
escolhida pelos neoliberais é a velha formula de treinar e controlar o desempenho do 
professor com um a nova roupagem”.  

Assim, o conjunto de reformas estabeleceu novas determinações para a formação 
dos professores consubstanciadas nas Diretrizes Curriculares para a Formação de 
Professores para a Educação Básica, além dessa legislação, varias Resoluções e 
Pareceres deram nova configuração a formação docente.  

No que diz respeito à formação docente, a LDBEN atual aboliu as licenciaturas 
de curta duração e os avanços progressivos de escolaridade e exercício 
profissional embora explicite a possibilidade de aproveitamento de estudos e 
experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades que, no 
entanto, não discrimina. (Nunes 2002, p.15). 

Segundo Freitas (1999) as medidas no campo da formação docente, 
regulamentadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) têm se caracterizado por 
aprovações pontuais de pareceres e resoluções, que vão delineando os novos cenários 
educacionais, para a formação do professor. No entanto, as “creches e pré-escolas” 
brasileiras oferecem situações educativas bastante diversificadas, no campo da 
educação infantil. Segundo esse autor, em algumas regiões e instituições, continua a 
prevalecer uma forte concepção de cunho assistencialista, comandada geralmente por 
educadores leigos que nelas atuam. 

Além disso, pode-se questionar a qualidade da formação profissional, conferida 
aos docentes deste nível. A ausência de propostas pedagógicas consistentes e o 
insuficiente conhecimento sobre a criança juntamente com o descompromisso político 
e financeiro para com esse nível de ensino, em se tratando do ensino publico, são 
constantes também (Brzezinski, 1987). 
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Muitas discussões ocorrerram desde a implementação da LDB 9394/1996, em 
relação a formação docente. São feitas interpretações equivocadas ao analisa-la, 
principalmente, em relação ao patamar mínimo dessa formação, para atuar no campo 
da Educação Infantil. No artigo 62 dessa LDB, está claro quando enfatiza que, para o 
exercício do magistério da educação infantil e das primeiras séries do ensino 
fundamental, pode ser admitido como formação mínima, o curso normal, em nível 
médio. Assim, os professores que possuam a formação nesse nível estão garantidos 
por lei, para exercer a sua profissão, nessas etapas da educação. 

Apesar das políticas educacionais a situação da educação infantil ainda é critica. 
Nos dias atuais, o professor, a prática e a formação acadêmica, estão no centro das 
discussões, no entanto, percebe-se que os investimentos não são suficientes para a 
universalização da educação infantil e a formação dos profissionais para atuarem 
nessa etapa da educação. Torna-se necessário, porém, compreender aspectos 
específicos referentes a formação do professor para a educação infantil. 

Outra discussão atual se refere a titulação e a nomenclatura utilizada para designar 
os profissionais, que atuam com a Educação Infantil. Vem ocorrendo uma discussão 
centrada sobre a melhor forma de designar esses sujeitos. Professores ou educadores? 
Sabe-se que esse debate se relaciona com questões políticas e mesmo corporativas, 
pois elas interferem no campo da remuneração, visto que o tipo de titulação determina 
o nível salarial. 

Segundo Silva (2001), verifica-se nesse contexto, “uma crise de identidade 
profissional entre as professoras habilitadas em curso de magistério ou de pedagogia, 
quando atuam junto a faixa etária de 0 a 6 anos”. No entanto, para as educadoras de 
creches comunitárias, essa denominação foi um grande avanço, pois, segundo Biccas 
(1993), elas não gostavam de serem chamadas de crecheiras. 

Faz-se necessário salientar, que a LDB 9394/1996 identifica o profissional que 
trabalha diretamente com as crianças, nos diferentes níveis de ensino, como sendo um 
professor/docente destacando para isso, o perfil desejado deste profissional, no artigo 
13. 

1.1. DIRETRIZES CURRICULARES PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA 
A EDUCAÇÃO INFANTIL 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) (Brasil, 
2009) apresentam algumas funções sociopolíticas e pedagógicas da educação infantil, 
como: 

I - oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos 
civis, humanos e sociais; 

II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação 
e cuidado das crianças com as famílias; 
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III - possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças 
quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

IV - promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças 
de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às 
possibilidades de vivência da infância; 

V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas 
com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o 
rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de 
gênero, regional, linguística e religiosa (BRASIL, 2009, p. 20).  

As funções da Educação Infantil apresentadas pelas DCNEI (Brasil, 2009) 
mostram o caráter educativo e o compromisso com os direitos da criança, 
principalmente, a ser respeitada como ser humano, desvelando a sua potencialidade e 
capacidade de relacionar-se com os outros, interagir com o mundo e de se apropriar 
de diferentes saberes e conhecimentos produzidos historicamente e reelaborados e 
reinventados no presente (Siqueira, 2011). 

Para este autor, tanto as DCNEI como a Política Nacional para a Educação Infantil 
(PNEI/1999, 2006) exprimem a educação infantil como um direito de todas as 
crianças à educação, indiferentemente de sua posição socioeconômica, de classe social, 
e assim, transcendem o entendimento da creche e pré-escola como um favor aos 
menos favorecidos. Pode-se corroborar que a educação infantil tem efetivado-se como 
a primeira etapa da educação básica; não mais, unicamente, por causas discursivas 
como de contribuir para diminuir a vulnerabilidade social e econômica principalmente 
de famílias de baixa renda em nosso País.  

Nas DCNEI: 

 [...] a Educação Infantil vive um intenso processo de revisão de concepções sobre 
a educação de crianças em espaços coletivos, e de seleção e fortalecimento de 
práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das 
crianças. Em especial, têm se mostrado prioritárias as discussões sobre como 
orientar o trabalho junto às crianças de até três anos em creches e como garantir 
práticas junto às crianças de quatro e cinco anos que se articulem, mas não 
antecipem processos do Ensino Fundamental. (Brasil, 2009, p. 02). 

As novas demandas para a política da educação infantil dizem respeito às 
propostas pedagógicas, aos saberes e fazeres dos profissionais, às práticas e projetos 
desenvolvidos cotidianamente com as crianças, ou seja, questões de ordem curricular. 

Todavia, com o projeto de Emenda Constitucional, prevendo ampliação da 
obrigatoriedade da Educação Básica a iniciar-se aos quatro anos, teme-se que o 
disposto na DCNEI quanto a não antecipação das crianças de quatro a cinco anos ao 
ensino fundamental venha incorrer, justamente pelo que legou a nossa tradição 
durante a constituição da identidade da educação infantil pendendo para a 
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escolarização e antecipação das crianças ao ensino fundamental, sob o domínio de 
questões de alfabetização aos moldes da escola fundamental (Siqueira, 2011). 

Para esse autor as DCNEI não abordam concepções explicitas, mas trazem suas 
perspectivas para a educação da criança, legando a elas o estatuto de cidadã, portadora 
de direitos, um ser histórico e social e produtora de culturas e nela inserida. Neste 
sentido expressa implicitamente que as crianças possuem singularidades e 
particularidades em si, ou seja, há uma pluralidade de experiências realizadas pelas 
crianças. 

A diversidade de concepções sobre a criança, infâncias e sua educação são oriundas 
de trajetórias e processos de construção social, cultural e histórica. Com isso, a 
educação infantil, a criança e as infâncias trazem em seu bojo uma história de lutas e 
mudanças ocorridas na consciência social. 

O entendimento sobre as concepções de crianças e infâncias marcaram 
profundamente a concepção de educação a elas destinadas. A criança na legislação é 
plena em direitos, todavia a realidade das infâncias são plurais e, muitas vezes, 
contraditórias, pois o que legaliza-se num dado momento, ou seja, um lugar para a 
criança viver sua infância apartando-a ao máximo do mundo do trabalho e das 
múltiplas formas de violência e exploração, é contrária enquanto realidade vivida 
(Siqueira, 2011). 

2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CONTEXTO DE TRABALHO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL EM QUIRINÓPOLIS-GO 

Percebe-se a instituição como um monumento histórico e social apoiando-se nas 
proposições de Le Goff (1994, p. 536) entende-se que “[...] o monumento tem como 
características o ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das 
sociedades históricas e o reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são 
testemunhos escritos”. Ao (re)constituir a trajetória do Curso Normal e do Curso 
Técnico de Magistério em Quirinópolis, adota-se por referencial teórico metodológico 
os princípios da ‘História das Instituições Educativas’, os quais buscam construir uma 
identidade histórica da instituição de ensino considerando as manifestações culturais 
e sociais que influenciam ou determinam a constituição da cultura escolar. 

A história das instituições educativas vai além da descrição de fatos, datas, 
reformas ou políticas educativas e da relação das instituições com o seu meio, escrita 
a partir de um novo enfoque, intenta “[...] construir uma identidade histórica, 
tomando em atenção as coordenadas de tempo e de espaço: quadros de mudança e 
quadros de permanência; relações entre o local/regional e o geral/nacional 
[...].”(Magalhães, 1996, p.2). 
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2.1 A ESCOLA NORMAL REGIONAL CORONEL QUIRINO 

As Escolas Normais, em âmbito nacional, sempre foram consideradas, durante 
longo período na história brasileira, como locus de formação de professores para o 
ensino primário. Nessa perspectiva, discute-se a trajetória da Escola Normal Regional 
Coronel Quirino, destacando a sua criação e alguns aspectos do seu funcionamento na 
cidade de Quirinópolis-GO. O Curso oferecido nessa escola tinha o propósito de formar 
regentes de Ensino Primário para o município. Essa modalidade de Curso Normal 
Regional foi prescrita pela Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto-Lei n. 8.350 de 
1946 que normatizou o ensino normal nacionalmente instituindo três tipos de 
estabelecimentos, a saber: o instituto de educação, a escola normal e os cursos normais 
regionais. 

No período de 1954 a 1961, a Escola Normal Regional Coronel Quirino desfrutou 
de um grande prestigio. Era a referência pedagógica máxima, hegemônica na educação 
das cidades e regiões. Lembranças desse prestígio ainda estão presentes no prédio das 
escolas e na memória da população que a essa escola refere-se como sendo “uma 
verdadeira escola” (Urzedo, 2007). 

A Escola Normal foi concebida como produto de mentalidade liberal, apoiada nos 
ideias de liberdade e igualdade entre os homens. Destaca-se entre todos os direitos, 
aqui, o da instrução, de que resultou a exigência de um sistema nacional de educação 
a ser colocada ao alcance de todas as classes sociais e em todo território nacional, das 
capitais as pequenas cidades do interior. 

Para Brzezinski (1987, p.121) esse movimento de “euforia democrática pela qual 
passava o país foi ocasionado pelo final da guerra e pela queda da ditadura”, que veio 
propiciar uma nova politica educacional. Tal política foi influenciada pelos educadores 
liberais agora, reintegrados no contexto brasileiro. 

A nitidez dessa influencia foi evidenciada pelos princípios norteadores da 
Constituição de 1946 e em Quirinópolis, pela Lei n°82 de 08 de novembro de 1954 com 
a criação da primeira escola de formação de professores, cuja instalação foi no ano 
seguinte. O prédio da Escola Normal, hoje o Museu de Quirinópolis, possuía quatro 
salas de aulas, uma sala funcionava como secretaria e diretoria onde também ficavam 
os materiais pedagógicos. No fundo havia um pátio usado para pratica de educação 
física (Urzedo, 2007). Segundo essa autora, a Escola Normal Regional Coronel Quirino 
dedicou suas atitudes á educação mista de moças e rapazes de famílias de classes 
sociais menos favorecidas financeiramente e obteve grande projeção na sociedade 
local e regional. 

A Escola Normal Regional Coronel Quirino foi instalada em Quirinópolis, por 
iniciativa do juiz de Direito da Comarca, juntamente com um grupo de pessoas que 
logo após se tornaram professores da escola. Eram profissionais liberais como 
advogados, promotores públicos, médicos, normalistas e de outras áreas, que 
atribuíam à educação papel de ascensão social, de expansão de oportunidades, mola 
propulsora de desenvolvimento. 
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A Escola Normal Regional Coronel Quirino funcionava de acordo com a Lei 
Orgânica do Ensino Normal, Decreto-Lei n°. 8.530, de 2 de janeiro de 1946. O curso 
de formação de Regentes de Ensino Primário foi ministrado em quatro séries anuais, 
equivalente ao ensino ginasial. 

O término das atividades escolares da Escola Normal Regional se deu pelo fato do 
Estado, com o propósito de reformar o Curso Normal, ter aprovado a Lei n°2.580, de 
17 de setembro de 1959, e publicado o Decreto n°02, de 11 de janeiro de 1960. 
Instituindo outros três tipos de estabelecimentos de ensino. 

Ginásio Normal ou Escola Normal Elementar, de nível ginasial, com quatro 
séries anuais; Colégio Normal ou Escola Secundária, com curso ministrado no 
Instituto de Educação e nas Escolas Normais Secundárias, com três séries anuais 
após o curso ginasial; Instituto de Educação e Escola Normal Superior, com 
cursos de especialização ministrados no Instituo de Educação e nas Escolas 
Normais Secundarias nas seguintes modalidades: ensino rural, intensivo de 
administração escolar, educação pré- primária, educação de crianças 
excepcionais, ensino primário complementar, ensino de desenho e artes plásticas, 
ensino de musica e canto orfeônico, educação física, recreação e jogos. (Canezin 
e Loureiro, 1994, P.109-10). 

Este decreto encerrou o ciclo de vida das Escolas Normais Regionais no Estado de 
Goiás e, consequentemente, fechou a Escola Normal Regional Coronel Quirino. 

2.2 O CURSO TÉCNICO DE MAGISTÉRIO EM QUIRINÓPOLIS 

A partir de 1970, o tecnicismo ganhou ênfase no processo de aprendizagem e visava 
a eficiência e a produtividade, entendidas como critérios para a qualidade educacional 
que deveria atender a exigência da profissionalização. Para o momento econômico, 
importava um 2º grau com caráter de terminalidade que diminuísse a procura pelo 
ensino superior. A partir da Lei 5692/1971, ao professor para atuar nas séries iniciais 
da educação básica bastaria a habilitação do Magistério em nível de 2º grau. 

Com essa lei, o Curso de Magistério transformou-se em Técnico de Magistério, em 
nível de segundo grau. Essa mudança extinguiu a formação de professores regentes, 
descaracterizando a estrutura anterior do curso. Assim “a formação de professores 
para a docência nas quatro séries do ensino de primeiro grau passou a ser realizada 
por meio de uma habilitação profissional, dentre as inúmeras outras que foram 
regulamentadas” (Gonçalves e Pimenta, 1992, p. 106). O currículo deveria apresentar 
um núcleo comum, obrigatório em âmbito nacional e um destinado à formação 
especial. 

Após oito anos de ausência de curso de formação de professores no município de 
Quirinópolis, em 1972 foi implantado o Curso Técnico em Magistério no Colégio 
Estadual Independência. Este curso permaneceu funcionando e formando professores 
até o ano de 2002. 
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Com a promulgação da LDB n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, foi extinta a 
Escola Normal em nível secundário (Curso Técnico de Magistério) surgindo uma nova 
agência formadora de professores às chamadas Escolas Normais Superiores. Em 
Quirinópolis e região não foi instalado nenhum desses institutos e portanto não foi 
oferecido o curso de formação de professores na modalidade Normal Superior aqui na 
região. 

2.3 O CURSO DE PEDAGOGIA: A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL EM NÍVEL SUPERIOR 

A década de 1990 foi marcada pela reforma do Estado brasileiro, processo 
considerado um marco na adesão nacional à ideologia neoliberal no país. As políticas 
neoliberais foram amplamente difundidas na América Latina. Conforme Evangelista, 
Shiroma e Moraes (2003, p. 55), “com Collor deflagrou-se o processo de ajuste da 
economia brasileira às exigências da reestruturação global da economia”. O Plano 
Decenal de Educação para Todos (1993) atestava a adesão do Estado brasileiro às 
diretrizes internacionais para a educação. 

A reforma do Estado brasileiro nos anos de 1990 materializou-se em leis, decretos, 
resoluções, pareceres, ou seja, por meio de atos normativos. Para Nagel (2001, p. 99) 
essa normatização representa “um conjunto de medidas agilizadas e sistematizadas 
pelo governo para atuar, com maior eficiência, nos mecanismos de produção, 
distribuição e consumo de bens já instituídos ou em constante renovação”. A 
redefinição do papel do Estado gerou alterações na configuração da própria educação 
nacional. 

Pela LDB n. 9394/1996, uma série de ações foi implementada pelo Estado 
brasileiro trazendo modificações para a educação, desde a Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio até o Ensino Superior – novas denominações para os 
antigos: Educação pré-escolar, Ensino de 1º Grau, Ensino de 2º Grau e Ensino de 3º 
Grau. Tal mudança se fez sentir principalmente nas universidades públicas e nos 
cursos de formação de docentes. 

Nesse contexto o curso superior, nos anos 1990, foi se constituindo como o 
principal locus da formação docente dos educadores para atuar na Educação Básica: 
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. A formação dos 
profissionais da educação no Curso de Pedagogia passou a constituir um dos requisitos 
para o desenvolvimento da educação básica no País. 

Para os professores já em exercício sem a devida formação, em 2000, a Secretaria 
Municipal de Educação de Quirinópolis, firmou convênio com a Universidade 
Estadual de Goiás, Campus Quirinopolis para implementar o Programa Universidade 
para os Trabalhadores da Educação, para a oferta do curso de Licenciatura em 
Pedagogia. 

Após a transformação das creches em Centros Municipais de Educação Infantil 
veio a exigência dessa formação. Nos municípios goianos haviam um quadro 
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significativo de profissionais sem a habilitação, agora exigida pela LDB 9394/1996. 
Com o curso de Licenciatura Plena Parcelada, em Quirinópolis, foram formados 138298 
professores da rede municipal de ensino de Quirinópolis-GO. 

No ano 2000, foi criado o Curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Goiás, 
Campus Quirinópolis. Desde então são formados(as) uma média de 30 profissionais 
para atuarem na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que 
atendem Quirinópolis e os municípios vizinhos. Nestes termos o curso de Pedagogia 
tem contribuído para a profissionalização docente no município e região. 

Os Referenciais para Formação de Professores estabelecem que: 

O processo de desenvolvimento profissional permanente inclui formação inicial 
e continuada, concebidas de forma articulada. A formação inicial corresponde 
ao período de aprendizado dos futuros professores nas escolas de habilitação, 
devendo estar articulada com as práticas de formação continuada. A formação 
continuada refere-se à formação de professores já em exercício, em programas 
promovidos dentro e fora das escolas, considerando diferentes possibilidades 
(presenciais ou a distância) (Brasil, 1999, p. 19). 

No mesmo documento é ainda ressaltado: “a formação inicial em nível superior é 
fundamental (...)”. Mas também que “(...) é consenso que nenhuma formação inicial, 
mesmo em nível superior, é suficiente para o desenvolvimento profissional, o que 
torna indispensável a criação de sistemas de formação continuada e permanente para 
todos os professores” (Brasil, 1999, p. 17). 

Para atender a esse preceito legal a Universidade Estadual de Goiás, Campus 
Quirinópolis, também tem proporcionado a formação continuada ofertando cursos de 
Pós Graduação Lato Sensu, duas turmas do curso de “Psicopedagogia” e completando 
duas turmas do curso de “Educação para as Ciências e Humanidades”. 

2.4 CONTEXTO DE TRABALHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM QUIRINÓPOLIS-
GO 

Com a exigência de formação em curso de nível superior para o exercício do 
magistério, a partir da aprovação da LDB 9394/1996, os CMEI necessitavam contar 
com profissionais habilitados em curso superior, no entanto, como constatado nas 
entrevistas, a Secretaria Municipal de Educação enfrenta dificuldades com a situação 
dos funcionários que ingressaram no trabalho antes da referida lei. 

A partir das entrevistas com as diretoras299 dos CMEI tem-se que 100 profissionais 
possuem curso superior, 79 profissionais possuem ensino médio e 80 profissionais 
possuem ensino fundamental. Percebe-se a existência de profissionais sem a devida 

                                                   
298 Informação obtida na Secretaria Acadêmica da UEG-Quirinópolis. 
299  As entrevistadas serão identificadas pela letra “D” seguida da numeração arábica, para preservar a 

identidade. 
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habilitação para o exercício do magistério nos CMEI. Essa situação decorre da 
quantidade de trabalhadores que ingressaram nessas instituições, nas antigas creches, 
antes da aprovação da LDB 9394/1996. 

O Art. 62.  da LDB 9394/1996 estabeleceu que: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal 

Apesar da obrigatoriedade da formação em Curso superior de Pedagogia ou Curso 
Normal, para o exercício do magistério na Educação Infantil, ainda tem-se no quadro 
de profissionais nos CMEI em Quirinópolis, profissionais sem a devida formação 
acadêmica. Conforme verificado nas entrevistas, apenas 31 profissionais são formados 
no curso de Pedagogia, 69 profissionais são graduados em outros cursos de 
licenciatura e 169 não possuem curso superior. 

Percebe-se que apesar do município de Quirinópolis, possuir cursos de formação 
de professores desde 1954 com o Curso Normal, em 1971 a 1996 com o Curso Técnico 
de Magistério e a partir de 1999, o Curso de Pedagogia, ainda tem-se nos CMEI a 
presença do profissional sem a devida habilitação acadêmica. No entanto, existe a 
expectativa de que, com a aprovação do Plano Nacional de Educação (2014-20124), 
estabelecendo a aplicação de 10% do PIB brasileiro em educação, possam ter 
melhorias significativas na formação e nas condições de trabalho docente na educação 
infantil. 

Nas entrevistas com as diretoras dos CMEI, elas disseram que a habilitação exigida 
pela Secretaria Municipal de Educação, para o trabalho nessas instituições é o curso 
superior para ser professor e ensino médio para o cargo de monitores. 

Sobre a as principais mudanças ocorridas com a transformação das Creches em 
CMEI, as diretoras disseram que:  

D1 – Há grandes mudanças na área que desenvolve o conhecimento, leitura, arte, 
brincadeiras, no CMEI acontece não só o cuidar e sim o educar, ensinar para a 
vida. Aqui a criança aprende a comer com as próprias mãos, se higienizar e 
outras. 

D2 – O CMEI ficou assim estabelecido: creche 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5 
anos onde são trabalhados o brincar e o educar proporcionando aos educandos 
varias possibilidades de aprendizagens – socialização. Através das atividades 
lúdicas quando são exploradas: coordenação motora, coordenação viso motora, 
valores éticos, morais e familiares, autoestima, raciocínio lógico, noção espacial, 
matemática, criatividade, concentração, artes, linguagem oral (teatro, ritmo, 
musicalidade) oportunizando o letramento entre outros. 
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D3 – A principal mudança foi sentida na melhoria na qualidade do ensino, pois 
antes, as creches eram assistencialistas e o seu foco era somente cuidados com 
higiene e alimentação, depois das mudanças as creches passa a ser CMEI e 
começa a fazer parte da Educação Básica e o seu foco e o pleno desenvolvimento 
da criança tanto na parte motoro quanto no psicossocial, onde ela é vista como 
um alicerce para um aprendizado significativo. 

D4 – O conceito de creche e seu papel na sociedade têm passado por modificações 
relevantes (LDB 9394/1996). Enquanto a creche era entendida como um 
“depósito” de crianças e um “favor” as famílias que necessitavam desse serviço o 
CMEI levou a uma nova concepção da Educação Infantil como espaço 
socioeducativo, que realmente contribui para o desenvolvimento da criança, nos 
seus diferentes aspectos, ou seja, um trabalho de cuidar e educar. 

Percebe-se que as diretoras têm consciência da importância do trabalho que deve 
ser desenvolvido nos CMEI com as crianças. Apresentaram argumentos sobre as 
mudanças que foram implementadas para essa etapa educacional e expressaram a 
importância do trabalho pedagógico para o desenvolvimento das crianças atendidas 
na Educação Infantil. 

Compreende-se que o papel do pedagogo nos CMEI é refletir sobre as concepções 
de infância, de atendimento à criança, de instituição e construir uma prática 
pedagógica com vistas à superação do trabalho fragmentado. Além disso, o pedagogo 
deve orientar o seu trabalho no sentido de estimular o desenvolvimento da criança. 

A importância da Educação Infantil é comprovada pelo interesse que vem 
ganhando ao longo da historia, e sua eficácia é garantida pela combinação dos 
seguintes fatores: consideração as características da criança, ambiente adequado a 
cada fase do seu desenvolvimento, profissionais preparados, socialização com 
indivíduos semelhantes e estímulo à criança. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No contexto da História da Educação no Brasil, de um modo geral, a evolução dos 
cursos de formação para o magistério foi lenta e por muitos anos limitada a oferecer 
ao professor uma formação em curto prazo, conforme afirma Urzedo (2007). 

Percorrendo o passado e olhando para o presente percebe-se as fragilidades, os 
caminhos e descaminhos dessa formação. Vê-se que muitos dos problemas vividos 
hoje têm sua raiz em algum lugar na história da profissionalização do magistério. 

A criação da primeira Escola Normal, destinada a formação de docente para atuar 
nas séries iniciais, buscou atender a adequação dos gastos e recursos que seriam 
disponíveis ao ensino básico juntamente com a tentativa de organizar o ensino e a 
busca pela modernização. A criação da Escola Normal Regional, em Quirinópolis, pode 
ser considerada a expressão das mudanças que estavam ocorrendo na sociedade e na 
economia as quais possibilitaram a escolarização da formação docente. 
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A Escola Normal Coronel Quirino teve vida curta no município devido às políticas 
do governo federal. Posteriormente, a criação do Curso Técnico de Magistério teve um 
período de duração maior. Esse curso foi responsável pela formação de professores no 
município por um período de trinta anos (1972 – 2002). A partir da criação do curso 
de Pedagogia tem-se um novo perfil de formação de profissionais da educação. Esse 
curso já conta em 2015, com dezesseis anos de existência e com a formatura de treze 
turmas. 

Sabe-se que a profissionalização docente tem algumas características, tais como: 
formação inicial e continuada, condições de trabalho, política unificada de formação 
dos profissionais da educação e autonomia do professor. Essa formação contribui para 
a melhoria da qualidade da educação em todas as suas modalidades e níveis. Daí a 
importância da valorização desses profissionais para o exercício do magistério nos 
CMEI. 

Defende-se, portanto, a necessidade de pensar o perfil do profissional que atua nos 
CMEI, com vistas a oferta de educação de qualidade para essa população. 
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RESUMO  

Investiga os processos de admissão de professores para o provimento das cátedras 
das disciplinas do Ginásio do Espírito Santo (GES), localizado na cidade de Vitória, ES 
– Brasil, no início do século XX. Criado em 1906, o GES constituiu-se como uma 
instituição pública de ensino secundário capixaba de destaque, uma vez que era 
equiparado ao Colégio Pedro II. Em razão disso, tudo o que dizia respeito ao 
funcionamento do GES seguia, ou pelo menos deveria, as normatizações definidas 
para a instituição padrão. O recorte temporal justifica-se pela abertura dos primeiros 
concursos para catedráticos do GES, em 1917, até a instauração da reforma 
educacional, promovida pelo ministro Francisco Campos, em 1931. A pesquisa utiliza 
como fontes: Atas de concurso, teses e pareceres, editais, jornais, documentos pessoais 
e depoimentos coletados em entrevistas. Para a análise, as seguintes questões foram 
elaboradas: a) Qual a formação inicial dos candidatos a professores catedráticos do 
GES, no período analisado? b) Quais os requisitos legais para a inscrição nos concursos 
para professores? c) Como se constituíam os rituais para o preenchimento das vagas 
para os docentes do GES? A análise será pautada nas contribuições teóricas dos 
historiadores Marc Bloch (2001) e Carlo Ginzburg (2002). 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Ensino Secundário, Processo de admissão, Professores. 
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1. INTRODUÇÃO 

No início do século XX, a população do Espírito Santo ainda vivia em um regime 
essencialmente agrário. No entanto, vislumbrando manter o status social, muitas 
famílias da elite capixaba buscavam um ensino de qualidade para seus filhos, pois 
sabiam das benesses de uma boa educação para a manutenção do status quo. Souza 
(2008) destaca que no início do século XX, a educação secundária no Brasil era 
destinada a um grupo restrito, cujo membros estavam interessados em manter uma 
alta cultura, que se distanciava de “ [...] uma utilidade imediata em relação ao mundo 
do trabalho [...]” (p. 89). Tratava-se, portanto, de uma ‘porta de entrada’ para os cursos 
superiores. Naquele momento, o governo capixaba estava propenso a um maior 
investimento na educação. Um dos mais notáveis investimentos, ocorreu no ensino 
primário, por meio da reforma Gomes Cardim300, em 1908. No entanto, em meio às 
inovações, o ensino secundário também sofreu um grande avanço a partir da 
implantação da primeira instituição pública de ensino secundário capixaba, o Ginásio 
do Espírito Santo (GES). A criação de um ginásio equiparado no Estado, pareceu 
oportuna, principalmente para as famílias da elite capixaba, que não precisariam mais 
deslocar seus filhos para outros Estados, em busca de um ensino secundário que os 
habilitasse para os cursos superiores. Diante do cenário em que se encontrava, no 
governo de Henrique da Silva Coutinho, especificamente no ano de 1906, era criado o 
GES, que estabeleceu-se como uma instituição de ensino secundário de destaque, uma 
vez que fora equiparado ao Colégio Pedro II (CPII), por duas vezes. Souza (2008, p. 
123), em nota, esclarece que o sistema de equiparação perdurou durante toda a 
República no Brasil. Tal condição concedia  privilégios aos educandários mantidos 
pelo poder público, tornando-se referência de qualidade de ensino secundário no país. 
No Espírito Santo o quadro não era distinto. Segundo o art. 9 do cap. III do 
Regulamento do GES, os docentes deveriam levar em conta o currículo do CPII. “Os 
lentes e professores observarão o methodo de ensino determinado pelo regulamento 
do Gymnasio Nacional e expressamente consignado no art. 9 do decreto número 3.914 
de 26 de janeiro de 1901”. (DIÁRIO DA MANHÃ, 1909) 

O educandário capixaba recebia alunos de várias regiões do Estado, e tal como em 
outros ginásios equiparados, tinha como um dos seus objetivos principais, educar à 
mocidade e encaminhá-la ao ensino superior. No Espírito Santo, uma Mensagem do 
governo apresentada ao Congresso Legislativo em 1904, destaca a importância 
atribuída à educação naquele momento,  

“[...] um povo sem instrução é um povo infeliz; a instrução é a luz que guia a sua 
razão para a prática do bem e o fanal que o encaminha na senda do progresso. 
É uma verdade que não pode sofrer contestação, - quando se abre uma escola 
fecha-se uma cadeia”. (Mensagem do presidente, p. 13, 1904) 

                                                   
300 Importante Reforma da Educação primária, ocorrida no Espírito Santo no ano de 1908. Ver 

mais em BERTO (2013). 
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Desde o momento de sua inauguração, o ginásio contou com um ilustre corpo 
docente, constituído em sua maioria, por advogados, médicos, engenheiros e 
religiosos. Em 1909, uma mensagem de Jerônimo Monteiro, presidente da província 
do Espírito Santo na época expõe que, mesmo tendo que tomar algumas 
providências301 para uma maior economia dos custos com a manutenção do GES, 
“[...]continuava o ensino naquelle estabelecimento a cargo de um corpo docente 
reconhecidamente idoneo e competente”. (MENSAGEM DO PRESIDENTE, 1909) 

 Pelo fato de ter sido equiparado, o GES deveria seguir as orientações prescritas no 
regimento do CPII. Nesse sentido, de acordo com as orientações oficiais no que diz 
respeito aos professores admitidos para lecionarem no ginásio capixaba, todos que 
desejassem se tornar catedráticos deveriam ingressar por meio de concurso público. 
Apesar da exigência, o primeiro registro da realização de um concurso para a admissão 
de catedráticos no GES, data somente de 1917.  

2. DOS CANDIDATOS ÀS VAGAS PARA CATEDRÁTICOS 

Vicentini e Lugli (2009) destacam que a exigência dos concursos para a admissão 
de professores inicia-se quando o ensino secundário passa a ser responsabilidade do 
Estado, ainda “durante as Reformas Pombalinas em Portugal e suas colônias”. No 
Brasil, Souza (2008) aponta que os cursos de licenciaturas datam da década de 1930, 
quando finalmente teve início uma política de formação de professores secundaristas. 
Os concursos determinavam um plano de carreira ao docente, por meio de um maior 
vínculo com a instituição e, consequentemente, reforçavam laços de identidade 
profissional e institucional. Para além disso:  

A realização de concursos constitui, sem dúvida, um marco importante no 
processo de profissionalização docente e configurou-se historicamente como um 
dos primeiros mecanismos utilizados pelo Estado para a certificação dos 
professores. (MENDONÇA et al, p. 988, 2012) 

Para a análise, selecionamos como sujeitos da pesquisa, os professores 
catedráticos que tiveram destaque atuando na docência do GES, seja pela longevidade 
ou pela atuação e reconhecimento em meio a sociedade local da época.  

Apesar do primeiro regulamento do GES, datado de 1908, orientar que depois do 
primeiro provimento, todos os lugares de lentes seriam preenchidos por meio de 
concursos, o primeiro certame que se tem registro deu-se apenas em 1917, tendo seu 
edital publicado no jornal Diário da Manhã, em setembro de 1916. Na ocasião, 
ofertava-se vagas para o preenchimento das cadeiras de Português, Francês, 
Geographia, Cosmographia, Chorographia, Arithimética e Álgebra, Latim, História 

                                                   
301 Em 1909, com or recursos escassos, o governo passou a administração do Ginásio do Espírito 

Santo para a sociedade de “Sciencias e Lettras”, também conhecida como “Congregação do Verbo Divino 
do Brasil”. Com essa medida, o governo diminuiu consideravelmente os custos com o importante 
estabelecimento, mantendo o seu funcionamento. (Mensagem do presidente, 1909) 
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Universal e do Brasil, História Natural, Inglês e Alemão. Cogita-se que a abertura dos 
concursos não ocorreu na primeira década de seu funcionamento, em razão do período 
em que o GES esteve sob a administração da congregação religiosa denominada Verbo 
Divino. Desse modo, antes da prática dos concursos o corpo docente do GES era 
composto, em sua maiora, por religiosos e outros docentes, como os da Escola Normal, 
em sua maioria. Contudo, com o advento da Reforma Carlos Maximiliano 302  e a 
segunda equiparação ao Colégio Pedro II, ocorrida em 1915, a promoção de concursos 
para a admissão de professores no ensino secundário tornou-se obrigatória. Nesse 
sentido, o então diretor, Padre Elias Tomasi viu-se obrigado a organizar concursos 
para catedráticos, haja vista que sem a promoção desses certames, o educandário 
perderia algumas vantagens advindas da equiparação. Para Kill (2013, p. 37) “A nova 
equiparação trouxe novos ventos para o GES, algo perceptível na organização de seu 
quadro docente e, também, em sua infra-estrutura”.  

O termo de abertura dos concursos aparece num livro de Atas do GES, datado de 
setembro de 1916, com o seguinte texto: “Servirá este livro para nelle serem lançadas 
as actas dos concursos às cadeiras que constituem o curso gymnasial, sendo numerado 
e rubricado pelo Diretor [...]” (ATA DE CONCURSO DO GINÁSIO DO ESPÍRITO 
SANTO, 1916). Os concursos de Geografia e Francês aconteceram no dia três de abril 
de 1917. De acordo com a ata, para o concurso de geografia, apenas o candidato Padre 
Camilo Loureiro Bento, compareceu. Arguido dentro da these que apresentou, 
conforme o regulamento em vigor, o candidato foi aprovado por três notas a favor 
contra uma. A respeito do candidato ainda não foram encontradas fontes que indiciem 
a sua formação, para além do religioso. No entanto, sabe-se que ele possuía  formação 
em teologia e havia atuado como zelador do Santuário da Penha, pertencente à Diocese 
do Estado Espírito Santo. Exerceu, ainda, o cargo de secretário em vários concursos, 
após ter ingressado como catedrático do GES.  

No concurso para a cátedra de Francês, inscreveu-se um único candidato, o 
professor Adolpho Fernandes Ribeiro de Oliveira. Aprovado por unanimidade pelos 
membros da comissão avaliadora, antes de tornar-se catedrático do GES, o professor 
Adolpho fora nomeado pela Secretaria do Ministério da Agriculura, Indústria e 
Comércio do Espírito Santo, como adjunto do curso de desenho da Escola de 
Aprendizes Artífices do Espírito Santo, no ano de 1912. Assumiu a condição de lente 
do GES, em 1917, onde ocupou também o cargo de vice-diretor no ano de 1919. No 
âmbito cultural, o professor Adolpho figura como sócio fundador do Instituto 
Histórico e Geográfico do Espírito Santo (IHGES), conforme ata do ano de 1916.  

Para a cadeira de Aritmética e Álgebra, houve a inscrição do candidato Francisco 
Clímaco Feu Rosa. Um fato interessante, é que no livro de registro após o término das 
inscrições, o nome de outro candidato aparece na lista, Lauro Gonçalves Paiva. A 
inscrição do candidato após o encerramento formal das inscrições causou certo 

                                                   
302 Reforma ocorrida em 1915, que delimitou um conjunto de prescrições que reorganizava o ensino 
secundário e superior na República. A partir dessa nova medida, o ensino do GES passou por 
significativas mudanças. 
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estranhamento, que para Ginzburg (2002) não pode ser negado, uma vez que pode 
suscitar em interrogações até então não observadas. O concurso instaurou uma 
celeuma jurídica, em razão de o candidato Feu Rosa ter impetrado recurso contra o 
parecer dos examinadores que proclamaram Lauro Paiva como primeiro colocado. 
Tempos depois Feu Rosa foi confirmado como catedrático aprovado em concurso.  O 
professor Francisco era egresso do próprio GES. Tempos mais tarde, concluiria a 
graduação em Direito pela Universidade do Brasil. Sua passagem como catedrático do 
GES foi interrompida em 1922, quando pediu exoneração do cargo. Posteriormente, 
dedicou-se à carreira jurídica, atuando no sul do Estado do Espírito Santo. 

 Para a cadeira de português, inscreveram-se Dr. Jonas M. Bezerra Montenegro, 
Elpídio Pimentel e Dr. Adolpho Thiers Velloso. Nesse certame os três candidatos 
foram aprovados. O professor Jonas Montenegro faleceu precocemente, pouco tempo 
depois de ter assumido a cátedra no GES. Elpídio Pimentel teve atuação consistente 
na imprensa capixaba e, posteriormente, tornou-se professor no Colégio Pedro II, 
aprovado em concurso. Já Thiers Velloso atuou como advogado, magistrado, 
parlamentar, escritor e jornalista, vindo a falecer em agosto de 1930. 

Muitos dos professores que ingressaram no GES, por meio dos primeiros 
concursos permaneceram na função de docente por um longo período. Os concursos 
seguiram pelos próximos anos e de acordo com as fontes, a grande maioria dos 
candidatos possuíam uma ocupação principal, além da docência. Para Souza (2008, p. 
123) “Especialmente os ginásios estaduais, equiparados ao Colégio Pedro II, 
desfrutavam de um enorme prestídios social” e nesse cenário favorável destaca-se a 
constituição de um corpo docente privilegiado.  

A atuação do corpo docente frequentemente transcendia os muros das escolas, 
visto que muitos professores exerciam, além do magistério, profissões liberais, 
ou se dedicavam ao jornalismo e à política, circulando, pois, numa rede de 
sociabilidades em que o prestígio individual, a liderança polírica e econômica e 
os desígnios do país amalgamavam-se num mesmo projeto ancorado nos ideias 
de progresso e civilização. (SOUZA, 2008, p. 124) 

O quadro a seguir ao destacar as características de alguns dos candidatos que 
tornaram-se catedráticos do GES, bem como suas respectivas formações e atuações, 
sintoniza-se com o perfil profissional descrito por Souza (2008) para aqueles tempos. 

Quadro I – Alguns dos candidatos que tornaram-se catedráticos no GES. 

CANDIDATO FORMAÇÃO 

INICIAL 

CÁTEDRA ANO DO 

CONCURSO 

Tese 

Elpídio 

Pimentel 

Bacharel  1916 Um Punhado de Galicismos. 
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Francisco 

Clímaco Feu 

Rosa 

 

Bacharel em 

Sciências e 

Letras/Advoga

do 

 

Aritimética 

e Álgebra 

 

1917 

 

Minímo Múltiplo Comum pelo Máximo 

Máximo commum divisor, 

Logarítimos additivos 

Padre Dr. 

Elias Tomasi 

Padre Latim 1918 Os prefixos no estudo do latim 

 

Ceciliano Abel 

de Almeida 

 

Engenheiro 

 

Geometria 

e 

Trigonomet

ria 

 

1918 

O ponto, a linha e as superfícies. 

Taxonomia geométrica. Medida da reta, 

da circunferencia e do círculo. 

 

Carlos 

Mendes 

 

Curso superior 

de medicina 

(incompleto) 

 

Cadeira de 

Inglez 

 

1919 

Ao estudo das alterações gerais e 

especialmente phonicas da língua 

ingleza. 

Heráclito 

Amâncio 

Pereira 

Advogado Geographia

, 

Cosmograp

hia e 

Chorograp

hia do 

Brasil. 

1919 Modificações actuaes da superfície 

terrestre. 

 

Jair Tovar 

 

Advogado 

Chorograp

hia do 

Brasil e 

Noções de 

Cosmograp

hia 

 

1919 

O homen na Terra (influenciado no 

meio physico) 

Maria Stella 

de Novaes 

 

Normalista 

 

História 

Natural 

 

1923 

 

Eutomologia Econômica 

Myrthes 

Etienne 

Dessaune 

 

Direito 

     

Sociologia 

 

1929 

 

O valor da tradição como força 

conservadora e os limites de sua 

eficácia. 

Fonte: Arquivo do Colégio Estadual do Espírito Santo. 
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Ao tornar-se catedrático, o professor era contemplado com várias vantagens, 
principalmente no que diz respeito aos vencimentos mensais. Os salários dos docentes 
que ingressavam por meio de concuso eram consideravelmente maiores, se 
comparados aos professores contratados. Uma das folhas de pagamento dos 
funcionários do ginágio, datada de 1931, aponta o valores mensais  recebidos de acordo 
com o cargo ocupado no GES. 

 Quadro II - Vencimentos dos funcionários do GES, em 1931. 

CARGOS VENCIMENTO MENSAL VENCIMENTO ANNUAL 

Diretor (Gratificação) 450$000 5:400$000 

Lentes cathedráticos 750$000 108:000$000 

Lentes interinos 500$000 36:000$000 

Professor de desenho 500$000 6:000$000 

Professora 480$000 5:760$000 

Secretário: 660$000 7:920$000 

Amanuense 420$000 5:040$000 

Inspector de alumnos 420$000 5:040$000 

Inspectora de alumnas 360$000 4:320$000 

Porteiro continuo 360$000 4:320$000 

Servente 270$000 9:720$000 

 Fonte: Arquivo do Colégio Estadual do Espírito Santo. 

A tabela de vencimentos dos funcionários do GES no ano de 1931, demonstra que 
os prestígio dos catedráticos também refletia-se nos salários. Uma vez que o valor 
recebido era superior a todos os outros cargos do ginásio. O que possivelmente tornava 
a profissão mais atraente para aqueles que almejassem alcançá-la. 

Uma publicação encontrada em um recorte de jornal, possivelmente editada na 
cidade do Rio de Janeiro, sem registro de data, intitulada A competência dos 
interinos, imputou uma crítica aos candidatos que inscreviam-se nos concursos para 
catedráticos. 

Para terminar, o que Hahnemann Guimarães lhe disse, na sua entrevista, é 
exactamente o que eu penso sobre os concursos. Também duvido da competência 
de muitos interinos... como também da honestidade profissional de muito 
cathedrático que se mette a lecionar matéria de que não entende, por causa da 
gratificação... – Mas é possível? – Possibilíssimo. Faça uma investigação 
cuidadosa, que o senhor chegará a resultados curiosíssimos. Cathedráticos ha 
que têm sempre competência para lecionar qualquer matéria, desde que haja 
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vantagens pecuniarias. Invente amanhã o governo uma cadeira esquesita de 
qualquer coisa chineza e, havendo dinheiro, apparecerão logo dez ou quinze 
especialistas, no corpo docente do Collegio... Vale a pena o senhor examinar o que 
passa no Colégio Pedro II, nesse sentido. Professores de linguas lecionam 
mathemática e vice-versa... Quanto ao resultado, no ponto de vista pedagógico, 
os alumnos lhe podem informar. (RECORTE DE JORNAL, s/d) 

A declaração citada sugere que apesar de todo o prestígio, os professores 
catedráticos nao eram imunes a críticas. Principalmente no que diz respeito a sua 
competência em face da falta de formação adequada e específica diante da Cadeira que 
iriam ocupar ou da disciplina que iria ministrar. Vicentini e Lugli (2009) destacam que 
durante o século XIX, ainda eram registradas várias denúncias a respeito da qualidade 
dos professores selecionados por meio dos concursos. Tal situação era decorrente do 
pouco ou nenhum conhecimento daquilo que se propunham a ensinar.  

De acordo com Santos (2013), até as primeiras décadas do século XX, os 
professores que lecionavam no ensino secundário no Brasil, eram autodidatas. Para a 
autora, a formação em um curso superior e específico para atuar como regente de uma 
disciplina, ganhou força a partir da Reforma Francisco Campos, em 1931.  

Antes da instauração da referida reforma, com a ausência de cursos específicos 
para a formação de professores secundaristas, os ginásios admitiam como professores, 
bacharéis em Ciências e Letras, ou qualquer pessoa que tivesse concluído um curso 
superior em qualquer área do conhecimento. Essa era uma das exigências 
estabelecidas pelos regimentos dos ginásios equiparados ao CPII, para quem desejasse 
ingressar como docente em instituições de ensino secundário. Os demais requisitos, 
bem como todo o processo para a realização de um concurso para catedrático, serão 
evidenciados a seguir, tomando como base os concursos organizados nas primeiras 
décadas de funcionamento do GES. 

3. DAS RITUALIZAÇÕES DOS CONCURSOS PARA CATEDRÁTICOS 

 
De acordo com Julia (2001) o estudo dos processos de seleção de professores ao 

longo do tempo é de fundamental importância para a compreensão dos critérios 
utilizados para a seleção desses sujeitos, tais como as continuidades e 
descontinuidades dos saberes exigidos para essa classe, ao longo das gerações.  

De acordo com o regulamento do ginásio capixaba datado de 1908, “ O corpo 
docente do Gymnásio Espirito Santense303 compor-se-á de lentes e de professores. Só 
os lentes, porém, farão parte da congregação e serão obrigados à concurso.” (DIÁRIO 
DA MANHÃ, p. 1, 1908). Ao que consta no documento, após o primeiro provimento, 

                                                   
303 O ginásio passou por três denominações durante seu primeiro século de existência: Gymnásio 

Espírito Santense; Ginásio do Espírito Santo e Colégio Estadual. 
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todas as vagas seriam preenchidas por meio de concurso. O regulamento deixava claro 
todas as normatizações que deveriam reger o educandário. No cap. III do documento, 
estão expostas as normas que tratam dos concursos para lentes, destacando as etapas 
da sua constituição, “prova escrita; prova oral e prova prática para a cadeira que a 
exigir” (DIÁRIO DA MANHÃ, 1908). Para a inscrição nos certames, o candidato 
deveria ser brasileiro nato ou naturalizado, comprovando idoneidade moral mediante 
folha corrida e ter idade superior à vinte e um anos. Poderia ser anexada qualquer 
documentação que provasse competências intelectuais e morais, além dos serviços 
prestados ao ensino, às ciencias ou às letras. Após o prazo de inscrição, caso nenhum 
candidato se apresentasse, o diretor informaria ao Presidente do Estado, que 
ordenaria um novo concurso. E se ainda assim, decorridos três meses após a abertura 
do edital, e nenhum candidato efetuar a inscrição, o Presidente preencherá a vaga por 
nomeação. Após a verificação da idoneidade dos inscritos, a Congregação elegerá uma 
comissão formada por três lentes, que irão compor a banca do concurso que deverá 
ocorrer oito dias após esse processo. O concurso era composto por provas escritas, 
orais e práicas, quando a cadeira exigisse. A seguir, algumas das etapas que o 
compunham. 

Art. 133 – Na véspera do dia marcado para o concurso reunir-se-a a 
Congregação para aprovar ou substituir os pontos organizados pella comissão 
para servirem no exame escripto do concurso. 

Art. 134 – Depois de approvados os pontos para a prova escripta, o Director os 
numerará e o Secretário os transcreverá em um livronpara este fim, existente na 
secretaria escreverá os números correspondentes em pequenas tiras de papel 
bem iguais e as lançará em uma urna. 

Art. 135 – No dia e hora marcados para o concurso, presentes o Director, a 
comissão e os candidatos inscriptos será convidado o que primeiro se inscreveu 
para tirar da urna, um número. Lido pelo Director, o pontocorrespondente, o 
candidato fará sobre elle a sua ptova dentro de quatro horas. (DIÁRIO DA 
MANHÃ, 1908) 

Ao que as fontes indicam, o regulamento datado de 1908, ainda não citava a 
produção e apresentação de uma Tese sobre um ponto sorteado como uma das 
exigências dos concursos. O que talvez so tenha se constituido como uma das etapas 
dos concursos, tempos depois, a partir da criação de um novo regimento para o GES. 

Em um relatório escrito no ano de 1915, por Marcondes Alvez de Souza, então 
governador da época, defendeu a implantação dos concursos para professores do GES, 
a fim de torná-los vitalício. De acordo com o documento, havia uma grande  
necessidade dos lentes tornarem-se efetivos por meio de concurso, pois, apenas dessa 
forma, seria possível criar um corpo docente diferenciado, capaz de dedicar-se com 
mais zelo ao ensino secundário. 
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[...] sem essas garantias, não se poderá obter que esses cargos sejam sempre bem 
preenchidos tanto mais quanto os lentes, hão de estar sempre sujeitos às 
injunções da política, pelo fato de serem demissíveis ad nutum, desde que não 
comunguem nas mesmas ideias do governo. (RELATÓRIO DE PROVÍNCIA, 1915) 

Em seu relatório, o governador afirma também, que por meio dos concursos as 
disciplinas seriam confiadas à pessoas competentes, de moralidade comprovada e que 
tinham real vocação para lecionar. Além de tornarem-se vitalícios, entre outras 
regalias, o relato enfatiza que sendo concursado, os lentes poderiam ter liberdade de 
expressão política, sendo ou não oposicionistas ao governo vigente, sem correr o risco 
de perder o cargo em que atuasse. 

A partir do primeiro registro da realização de um concurso, em 1917, para o 
provimento das vagas de catedráticos do GES, até a Reforma Francisco Campos, em 
1931, diversos certames ocorreram. Há registro da organização de concursos  nos anos 
de 1919, 1920, 1926 e 1931. Em depoimento, Luiz Guilherme Santos Neves, aluno do 
GES na década de 1940, e filho de um importante professor304 do educandário, os 
concursos caracterizavam-se como um acontecimento que movimentava a cidade. No 
qual reunia autoridades políticas, de acordo com Luiz Guilherme, era um público 
eclético, porém muito representativo na época, a saber: médicos, advogados, 
familiares dos candidatos e todos aqueles que tivessem algum interesse na ocasião. 

 “O catedrático para ser vitalício deveria prestar concurso. Todas as bancas eram 
compostas por professores mais antigos do GES e também de outras instituições. 
O candidato sabendo que havia o concurso, teria o tempo necessario para 
escrever a tese, que depois seria entregue aos examinadores. O auditório da 
Escola Normal enchia, por volta de 200 pessoas. Com uma forte presença 
feminina, professoras, muitas professoras, alunas e ex alunas da escola normal 
que estavam lecionando, que tinham sido alunas desses professores que iriam 
apresentar a tese. Era uma prova de prestigiar o candidato. Todos iam embuidos 
com o desejo de ver o candidato se sair bem. No dia seguinte, era publicado o 
resultado Diário Oficial”. (L.G. SANTOS NEVES, 2015) 

Denominamos ritualizações todo o processo que por alguma tradição se repete por 
um longo período no tempo. No caso dos concursos para catedráticos do GES, 
compreendemos que mesmo que o relato acima refira-se a um período posterior ao 
que delimitamos para esse estudo, é possível que os rituais dos concursos não tenham 
sofrido mudanças significativas.  

Com relação às etapas que compunham o certame, além daquelas contidas no 
regimento de 1908, cada candidato deveria produzir uma trabalho escrito, 
denominado These, refrente a um tema que compunha a cátedra para qual prestaria o 

                                                   
304 Guilherme Santos Neves. Professor do Ginásio do Espírito Santo, aprovado com louvor no concurso para 

a cátedra de Português, no ano de 1950. 
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concurso. O primeiro registro de um edital de abertura de concursos para o GES, ao 
final do ano de 1916, apresenta como uma das exigências para que os candidatos 
deveriam inscreve-sem nos certames, a produção de um trabalho escrito, de no 
minimo dez páginas, sobre um assunto referente á cadeira pleiteada. Do qual, 
cinquenta exemplares deveriam ser entregues ao secretário do ginásio no dia do 
encerramento da inscrição.  

 

Figura I – Capas de exemplares de duas teses produzidas para concorrer a uma vaga de catedrático no GES, em 
1917 e 1919. 

 

Fonte: Biblioteca Estadual do Espírito Santo.  

A legislação para o ensino secundário, bem como para os processos de admissão 
de professores para atuarem nesse nível, sofreram mudanças significativas a partir da 
Reforma Francisco Campos, em 1931. De acordo com Vicentini e Lugli (2009), a partir 
do referido movimento educacional, criou-se o registro 305  para os professores do 
ensino secundário no Ministério da Educação, vislumbrando uma formação 
universitária específica, para os lentes que pretendiam atuar nas instituições de ensino 
secundário. 

 
                                                   
305 Ver mais em: História da profissão docente no Brasil. Vicentini e Lugli (2009). 
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4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 A partir da análise é possível destacar que a grande maioria dos candidatos às 
cátedras que compunham o ensino secundário praticado no GES, durante o período 
analisado, possuía formação em diferentes áreas do conhecimento, sendo alguns 
desses candidatos egressos do próprio ginásio. Devido ao sistema de equiparação, a 
legislação seguia as orientações do regulamento do Colégio Pedro II, especificamente 
no que dizia respeito aos concursos para docentes. Os editais determinavam, dentre 
outras ritualizações, a produção e apresentação de uma tese com um tema referente à 
cátedra concorrida. As disposições regulamentares sobre o concurso eram publicadas 
no Diário Oficial do Estado e outros periódicos locais. Em sua maioria, os lentes do 
GES eram pessoas de destaque na sociedade capixaba, e ao tornarem-se vitalícios na 
profissão, tinham seus nomes constantemente estampados em revistas e jornais locais. 
O referido quadro docente era composto por egressos do secundário (bacharéis em 
ciências e letras), detentores de Curso Superior – a maioria na área de Ciências 
Jurídicas, Ciências Exatas e professores com formação religiosa. Outra questão dígna 
de atenção é a propaganda negativa publicada por meio de um jornal, que faz 
referência à má qualidade dos lentes que atuavam no ensino secundário, contrapondo 
a todas as propagandas positivas a respeito do corpo docente secundário no Brasil, 
consequentemente, no Espírito Santo. 

5. REFERÊNCIAS 

BERTO, R. C. (2013). A constituição da escola activa e a formação de professores 
no Espírito Santo (1928-1930). Doutorado. 2013. Tese de Doutorado. Programa de 
Pós- Graduação em Educação – Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 2013.  

SANTOS, M.C.F. (2013). Reflexões sobre a formação de professores do ensino 
secundário nos anos 1920-30 no Brasil. In: VII Congresso Brasileiro de História da 
Educação - Circuitos e Fronteiras da História da Educação no Brasil, 2013, Cuiabá. VI 
Congresso Brasileiro de História da Educação. Cuiabá: UFMT/SBHE, 2013. p. 1-12. 

SOUZA, R. F. de. (2008). História da organização do trabalho escolar e do 
currículo no Século XX (ensino primário e secundário no Brasil). São Paulo, SP: 
Cortez, 2008. 320P. (Coleção: Biblioteca Básica de História da Educação Brasileira, v. 
2) 

VICENTINI, P. P; LUGLI, R. G. (2009). História da Profissão Docente no Brasil: 
representações em disputa. São Paulo: Cortez Editora, 2009, 234p. 

Bloch, M. (2001). Apologia da história ou ofício do historiador. Rio de Janeiro. 
Jorge Zahar. Editor, 2001. 

Ginzburg, C. (2002). Relações de força: história, retórica e prova. São Paulo: Cia 
das Letras. 



 

 
 

16 

KILL, T. G. (2013). A matemática escolar no Ginásio do Espírito Santo: história, 
sujeitos e práticas. Relatório (Pós- Doutorado) - Universidade de São Paulo (FAPESP). 
São Paulo, 2013. 

JULIA, D. (2001). “A cultura escolar como objeto histórico”. In: Revista Brasileira 
de História da Educação. Campinas: Editora Autores Associados, nº 1, p. 9 – 43, 
Jan./Jun. 2001. 

MENDONÇA, A. W. P. C.; SOARES, J. C. ; LOPES, I. G. . A criação do Colégio de 
Pedro II e seu impacto na constituição do magistério público secundário no Brasil. In: 
IX Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, 2012, Lisboa, Portugal. IX 
Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação. Rituais, Espaços e Patrimónios 
Escolares. Atas.. Lisboa, Portugal: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 
2012. p. 1-10. 

ATA DE CONCURSOS DO GINÁSIO DO ESPÍRITO SANTO, (1916). Ata de 
abertura dos concursos do Ginásio do Espírito Santo, 1916. Arquivo do Colégio 
Estadual – Vitória. ES. 

DIÁRIO DA MANHÃ, (1908). Decreto nº 96, de 19 de janeiro de 1908. Dá 
Regulamento ao Gymnasio Espírito-Santense. Diário da Manhã. 153. ed. Vitória, ES, 
23 jan. 1908. 

MENSAGEM DE PRESIDENTE (1904). Mensagem dirigida pelo Coronel 
Henrique da Silva Coutinho, presidente do Estado, ao Congresso Legislativo do 
Espírito Santo na primeira sessão da quinta legislatura. Victoria: Papelaria e 
Tipografia Nelson Costa, 1904. 

MENSAGEM DE PRESIDENTE (1909). Mensagem dirigida pelo Dr. Jerônymo de 
Souza Monteiro, presidente do Estado, ao Congresso Legislativo do Espírito Santo na 
terceira sessão da sexta legislatura. Victoria: Imprensa Oficial, 1909.   

MENSAGEM DE PRESIDENTE (1915). Mensagem dirigida por Marcondes Alves 
de Souza, presidente do Estado, ao Congresso Legislativo do Espírito Santo em sua 3ª 
Sessão Ordinária da 8ª Legislatura.  Victoria: papelaria e typographia do Diário da 
Manhã, 1915.   

RECORTE DE JORNAL, (s/d). Fragmento initulado: A competência dos interinos. 
Arquivo do Colégio Estadual, 2015. Vitória – ES. 

ENTREVISTA 

SANTOS NEVES, Luiz Guilherme. Entrevista concedida a Tatiana Borel, Vitória, 
jul. 2015. 
 

 

  



 

 
 

3 

 

ID: 945 

 

AS CONQUISTAS E OS DESAFIOS DO FAZER-SE PROFESSORA 

EM REGIÃO DE COLONIZAÇÃO RECENTE DE MATO GROSSO 

(1965-1983)  
 
Autores: 
Kátia Maria Kunntz Beck 
Carlos Edinei de Oliveira 
 
Filiação: 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC 
Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT 
 
 
  



 

 
 

4 

RESUMO  
Este texto tem como objetivos analisar as conquistas e os desafios do fazer-se 

professora sem formação docente e o significado da trajetória social da primeira 
professora rural, identificando-a como uma das pessoas responsáveis na dinâmica da 
efetivação da política de (re)ocupação da fronteira agrícola mato-grossense, no caso 
da localidade de Tangará da Serra, a partir dos anos 1960 do século XX. O texto tem 
como referencial teórico o pensamento historiográfico de Chartier e Certeau, foi 
metodologicamente construído com a leitura de fontes escritas (atas e documentos 
escolares) e orais. Na perspectiva da história oral, foram realizadas entrevistas com a 
professora, ex-alunos e pais dos alunos que vivenciaram experiências de um período 
histórico. O ambiente escolar foi a Escola Rural Mista Municipal Santo Antonio e o 
período delimitado para o estudo refere-se a 1965, quando foi criada a escola rural e 
nomeada a primeira professora, até 1983, período que a professora lecionou nesta 
instituição de ensino. Conclui-se que, o fazer professora, mesmo sem habilitação, em 
região de colonização recente de Mato Grosso, foi uma prática comum, que se 
constituía como um elemento fundamental para a consolidação dos empreendimentos 
realizados pelos projetos de colonização privados. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Colonização Recente, Escola Rural, Professora Rural.  
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1. A CONSTRUÇÃO INTELECTUAL 

No processo de organização social, as pessoas, produzem mecanismos diversos 
para satisfazer suas necessidades e para que isto se concretize são realizadas ações 
políticas, econômicas, culturais, dentre outras. Neste complexo das relações sociais, 
algumas pessoas se destacam por qualidades singulares frente ao grupo do qual faz 
parte. A distinção social, destas pessoas, é estabelecida e permitida pelos próprios 
pares sociais. Em muitos casos, a identidade do sujeito, construída pela configuração 
e inserção de suas ações, caracteriza-o como intelectual do seu grupo, da sua 
comunidade. 

O intelectual toma seu lugar na história da comunidade em que está inserido, 
justamente pelo poder de suas ideias e pela responsabilidade de suas ações, nesta 
medida, o intelectual é definido pelo meio social no qual vive ou no qual estabelece sua 
trajetória social (BOBBIO, 1997).   

Desta forma, entre os objetivos do texto, destaca-se analisar as conquistas e os 
desafios do fazer-se professora sem formação docente e o significado da trajetória 
social da primeira professora rural do município de Tangará da Serra – MT, 
identificando-a como uma das pessoas responsáveis na dinâmica da efetivação da 
política de (re)ocupação da fronteira agrícola mato-grossense, no caso da localidade 
de Tangará da Serra, a partir dos anos 60 do século XX. 

A dinâmica da expansão da fronteira em Mato Grosso, nos anos 60 não estava 
apartada da política nacional de ocupação dos considerados “espaços vazios” da 
política getulista denominada de “Marcha para o Oeste”. Porém, nos anos 60 com o 
discurso desenvolvimentista brasileiro e a política agrária adotada pelo Estado de 
Mato Grosso, o movimento de migração para a região Centro-Oeste foi incentivado e 
efetivou-se de uma forma intensa. 

Esta migração fez surgir em Mato Grosso, já no final dos anos 50, novas localidades 
rurais, algumas transformadas em cidades posteriormente. Este é o caso de Tangará 
da Serra, que teve sua emancipação político administrativa em 1976, porém o seu 
projeto de colonização é de 1959 (OLIVEIRA, 2004). Contudo, o projeto de 
colonização de Tangará da Serra306, se concretizou, principalmente pelo efeito da 
propaganda realizada pela Sociedade Imobiliária Comercial Tupã para Agricultura 
(SITA), no interior dos estados de São Paulo, Minas Gerais e no norte do Paraná.  

Movida pelos incentivos da propaganda da terra fértil em Mato Grosso, 
acompanhando seu esposo, Iracema da Silva Machado Casagrande migrou, em 1963, 
para a localidade rural próxima a Tangará da Serra denominada de Reserva. 

O meio social que Iracema da Silva Machado Casagrande se instalou era uma 
comunidade rural formada por 45 famílias, com um total de 263 habitantes. Essas 
famílias eram procedentes de São Paulo, Minas Gerias, Espírito Santo e Paraná. 
Economicamente a população vivia da produção de café, arroz, milho, feijão e 

                                                   
306 O projeto de Colonização de Tangará da Serra foi realizado pela Sociedade Imobiliária Comercial Tupã para 
Agricultura (SITA). Empresa privada cujos proprietários eram paulistas da cidade de Tupã – SP. 
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amendoim, realizada em pequenas propriedades. Em sua maioria, os habitantes da 
Reserva não eram proprietários de terras, cerca de 80% das famílias, viviam na 
condição de agregados de outras famílias proprietárias. 

O recenseamento realizado pelo padre jesuíta José Aleixo Kunraht em 1966, 
aponta alguns problemas sociais que envolviam a comunidade da Reserva, segundo 
Oliveira (2009, p.122) “o documento em análise aponta problemas sociais como 
mortalidade infantil, por falta de higiene e assistência médica. E um índice alto de 
analfabetismo, pois da população solteira, 50 pessoas entre 7 e 40 anos não sabiam 
ler, sendo 13 do sexo masculino e 37 do sexo feminino”.  

A Reserva era uma das comunidades rurais mais povoadas de Tangará da Serra 
nos anos de 1970 e distante aproximadamente 10 km do núcleo urbano de 
Tangará da Serra. O Pe. José Aleixo Kunraht em seu recenseamento realizado 
em 1966, mais precisamente no dia 13 de outubro de 1966, destaca que na 
localidade rural denominada Reserva, havia 33 famílias legítimas, 
sacramentadas pelo matrimônio conforme a doutrina da Igreja Católica e 12 
famílias ilegítimas, ou seja, os casais não eram casados no religioso (OLIVEIRA, 
2009, p.122). 

Com o propósito de atrair migrantes e de garantir a eficácia do projeto da empresa 
colonizada, de que as novas terras de Mato Grosso, da região de Barra do Bugres307 
eram férteis e sendo assim, poderiam estabelecer a presença e a permanência do 
homem no campo, pois seu futuro e de sua família estariam garantidos, pois além de 
uma boa produção agrícola teriam outras condições favoráveis como a existência de 
escola próxima para seus filhos. A existência da escola, mesmo que de forma 
improvisada era um indicativo de prosperidade para as famílias.  

Em regiões de colonização recente de Mato Grosso, como foi o caso de Tangará de 
Serra, existia muita carência de profissionais habilitados para as mais diversas 
funções. A migração que ocorreu para esta região do sudoeste do estado foi 
caracterizada como migração rural-rural, ou seja, as famílias que se estabeleceram 
nestas localidades são procedentes de espaços rurais de diferentes estados do Brasil e 
em sua maioria não tinham muita instrução.  

Ter instrução, ou seja, ter alguma forma de escolarização era uma das 
características para a produção da distinção social entre os membros da comunidade. 
O instruído seria o porta-voz do povo, o responsável pelas leituras, interpretações e 
em alguns casos, pelas orientações aos parceiros da vida rural.  

Nesta perspectiva, com a proposta de conduzir os trabalhos de ensinar as crianças, 
os filhos de lavradores da região da Reserva que Iracema Casagrande foi escolhida para 
ser a professora da localidade.  

                                                   
307 Tangará da Serra antes de emancipar-se em 1976 pertencia ao município de Barra do Bugres.  
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O trabalho no magistério de Iracema da Silva Machado Casagrande começou no 
dia 18 de junho de 1965, dia em que foi empossada no cargo de professora da 
Escola Rural Mista Municipal “Santo Antônio”. A escola foi construída na 
propriedade de Antônio Galhardo, cunhado de dona Iracema. Era um rancho 
feito de coqueiro, coberto de tabuinha. Dentro da sala, um pequeno quadro negro 
e bancos escolares feitos de madeira rústica. Mesmo sendo de uma estrutura 
precária, o prefeito municipal de Barra do Bugres, foi até a escola, na data citada 
acima, para realizar sua inauguração (OLIVEIRA, 2009, p. 123). 

Ao ser escolhida como professora, pela comunidade, pelos proprietários rurais, 
Iracema Casagrande vê-se com a responsabilidade social de aprender a ser professora. 
Porém, a atribuição de professora a uma dona de casa, começa a garantir-lhe alguma 
distinção social. Iracema Casagrande começa a ser denominada de Professora Dona 
Iracema. 

  Iracema Casagrande para a comunidade da Reserva tinha a identidade de 
professora, sua formação, de apenas, ter concluído a 4ª série do ensino primário, não 
era questionada. O importante para os habitantes do lugar era a existência da escola e 
o empenho da professora em ensinar seus filhos, a ler, a escrever e a contar. Iracema 
Casagrande era considerada como a responsável pelo ensino das primeiras letras aos 
filhos de trabalhadores, e para as famílias, isto era a garantia de um futuro próspero. 

Ser professora no espaço rural de Mato Grosso, nos anos 60 e 70, principalmente 
ser professora em comunidades pequenas e rurais era exercer diversas funções como 
a de ser líder, responsável pelas atividades religiosas católicas da comunidade. 
Conforme aborda Almeida ( 2005, p. 292) “ Vocação, sacerdócio, altruísmo, 
abnegação, renúncia, serenidade, senso de justiça, amor materno, idealismo 
constituem-se em discursos que se misturam, se confundem e instituem a profissão. 
Todos são amplamente difundidos pelos dispositivos da época, que interpelam os 
professores com maior ou menor intensidade. 

A professora Iracema Casagrande fez-se professora da Escola Rural Mista 
Municipal Santo Antonio 308 , por um período de 18 anos, e sua ação enquanto 
professora, e seus desdobramentos, lhe conferiu distinção social necessária para 
sobressair diante da comunidade da qual representava. Sua ação educativa auxiliou 
para que efetivasse o movimento de colonização privada de Tangará da Serra.  

Para entendermos o percurso realizado por Iracema Casagrande fez-se necessário 
analisar sua trajetória de vida. E para tanto construir uma “história cimentada pela 
fala”, como  Farge (2011, p.59) que destaca, “o relato engole forçosamente as palavras 
dos homens para dar forma a uma aventura humana que se desdobra através do 
tempo. O sentido e o conhecimento se dizem então pelo escrito do historiador 
encarregado de classificar e de isolar os fatos, de devolvê-los a uma eventual coerência 
que provoca a inteligência do passado para o leitor” (FARGE, 2011, p. 59). 

                                                   
308 Escola municipal localizada na comunidade da Reserva que pertencia a localidade de Tangará da Serra. 
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 Desta forma, este texto foi produzido com o cruzamento das fontes escritas 
(documentos escolares, ata de criação da escola) com as fontes orais, estas últimas 
entrevistas realizadas diretamente com Iracema Casagrande e ou de acervos de 
arquivos do Núcleo de Documentação de História Escrita e Oral de Tangará da Serra 
(NUDHEO -TS) e da Sala de Memória de Tangará da Serra.  

Pensar a trajetória histórica de Iracema Casagrande é compreender alguns fatores 
necessários para a análise do Brasil contemporâneo. Uma das questões a considerar 
era a falta de apoio estatal aos migrantes que (re)ocuparam Mato Grosso na segunda 
metade do século XX. Os migrantes foram responsáveis por organizar os novos 
espaços. O Estado ausente, fez com que a população resolvesse, a sua maneira, muitas 
situações, dentre estas, a criação e funcionamento de escolas e a seleção de 
professores. 

Em contrapartida, a não formação do professor, mesmo contrário à vontade dele, 
faz com que ocorra uma reprodução, no efetivo trabalho do profissional, das diretrizes 
estabelecidas pelas elites dominantes, pois o profissional pode não ter experimentado 
a possibilidade de pensar o conhecimento de uma maneira mais crítica. Nesta medida, 
o intelectual de sua comunidade, pode marcar com suas atitudes a manutenção da 
estrutura conservadora da sociedade brasileira, contribuindo com a efetivação do 
status quo social.  

Nesta medida, apresentaremos a seguir a construção da história de Iracema 
Casagrande. O significado desta história, não passada pelo silêncio, mas, pelas 
lembranças de muitas pessoas que conviveram com Dona Iracema e, sobretudo, 
marcadas por suas memórias. Memórias que resistirão ao tempo, pois “as falas não 
são passadas sob silêncio, mas passadas sob o revestimento diligente da escritura 
historiadora” (FARGE, 2011, p.61). 

1.1. NOVOS ESPAÇOS PARA VIVER, NOVAS FORMAS DE FAZER 

Iracema iniciou sua vida escolar aos nove anos de idade na cidade de 
Pitangueiras/SP e a partir das experiências vivenciadas através das brincadeiras na 
infância, a menina Iracema foi alimentando o sonho de ser professora na vida adulta, 
sei que há um lugar onde eu quero estar, ver a fantasia se realizar309 “eu tinha 
vontade de ser professora, eu sempre pensava, se eu pudesse estudar, me formar [...] 
mas naquele tempo para estudar tinha que pagar e minha família não tinha 
condições, então eu não acreditava que seria possível” (CASAGRANDE, 2014). 

Para a criança Iracema o fato de brincar de escolinha a projetava no tempo fazendo 
com que realizasse instantaneamente seu sonho e o seu desejo de ser professora, 
provavelmente inspirada nas professoras que teve nos primeiros anos escolares. 
Iracema não sabia que essas brincadeiras inventadas na infância um dia se tornariam 
práticas inventadas de uma professora. 

                                                   
309 Música: Nunca deixe de sonhar (Rouge).  



 

 
 

9 

Depois de concluir a quarta série em 1942, Iracema não deu continuidade aos 
estudos, pois sua família não tinha condições financeiras para mantê-la na escola. 
Nesse momento a menina professora se deparou com a triste realidade, seu sonho 
ficaria na imaginação e se concretaria somente nas brincadeiras de infância. De acordo 
com as práticas vivenciadas fez a sua própria leitura e demonstrou como sujeito 
produtor de história e de cultura sua capacidade de fazer, desfazer e refazer coisas.  

No dia 28 de agosto de 1947, a jovem Iracema casou-se com Desidério Casagrande, 
na cidade de Rinópolis/SP e foram morar numa fazenda onde trabalhavam na lavoura 
de café, “Quando nós casamos ele tocava 4 mil pés de café sozinho”(CASAGRANDE 
apud VILALVA; MIYAZAKI, 2013, p. 168).  

 Em outubro de 1963 foram de mudança de São Paulo para Mato Grosso, com seis 
filhos e mais quatro famílias em busca do próprio pedaço de chão. O destino era um 
sítio pertencente a comunidade da Reserva, na localidade de Tangará da Serra que 
pertencia ao município de Barra do Bugres. Na mudança somente os móveis e os 
utensílios indispensáveis. Entre este utensílios  estavam à máquina de costura, o 
guarda roupa e o rádio, além de muitos mantimentos, pois sabiam a dificuldade que 
enfrentariam para poder comprar alimentos e remédios. Quando chegaram ao sítio 
não tinham onde ficar então,  

[...] eles fizeram uma armação, fincaram uns paus e foram armar os encerados. 
[...] Aquele tempo chovia bastante e eu ficava desesperada, tinha medo que a 
chuva pudesse acabar com o pouco que a gente trouxe. Mas graças a Deus deu 
tempo de guardar as coisas embaixo do encerado. Quando vinha a chuva, minha 
filha, aquela enxurradona que vinha, a gente tinha que erguer a cama para a 
enxurrada passar. É, foi difícil. Depois de um tempo construíram um rancho 
provisório, tinha quatro peças, mas todas pequenas. [...] depois fez um casarão 
grande, mas de madeira de coqueiro. (CASAGRANDE apud VILALVA; 
MIYAZAKI, 2013, p. 162). 

Percebe-se que mesmo diante de um espaço totalmente diferente do que tinham 
antes, os costumes deveriam permanecer os mesmos como se assim pudessem trazer 
um pouquinho da realidade vivenciada anteriormente. As representações que tinham 
do novo espaço aos poucos foram sendo transformadas e resignificadas dando espaço 
para a construção de novas formas de fazer.  

Antes de começar a plantar, tiveram que preparar a terra, Desidério, seu irmão 
Antonio e os filhos que tinham entre quinze e treze anos de idade, todos trabalhavam. 
A primeira planta foi de arroz, que teve um bom crescimento. Somente depois de dois 
ou três anos plantando arroz, é que começaram a plantar café, pouco a pouco, ano após 
ano e chegaram a formar 35 mil pés de café.  

De sol a sol vivem trabalhando, tirar o leite, arrancar mandioca, plantam e colhem 
com o suor do rosto310, pouco a pouco criaram galinha, porco e vaca de leite. Para o 

                                                   
310 Música: O Colono de Teixeirinha, um dos cantores preferidos de dona Iracema Casagrande. 
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sustento da família colhiam na roça arroz, feijão, café, mandioca, batata doce, cana e 
mamão. Dona Iracema que gostava de ouvir música no rádio levantava às cinco horas 
da manhã para ouvir os cantores preferidos: Tião Carreiro & Pardinho, Teixeirinha e 
Tonico e Tinoco, “quando eu morava lá eu tinha rádio, eu assistia todas as músicas 
de São Paulo, aquelas músicas caipira de São Paulo mesmo, da capital, né! [...] 
quando eu vim pra cá eu trouxe o rádio e aqui eu ouvia a rádio Nacional de São Paulo 
(risos)” (CASAGRANDE, 2014). 

Os caminhões carregados com móveis, utensílios domésticos, plantas 
ornamentais, animais domésticos, homens, mulheres e crianças de diferentes idades 
foram chegando de tempo em tempo. Novas famílias, novas amizades e as crianças 
foram aumentando na comunidade da Reserva.  

A expectativa pela posse da terra e pela possibilidade de um futuro promissor 
através da reocupação desse espaço de terra fértil estimulou a superação das 
dificuldades da viagem e do que encontraram ao chegar. Diante da falta de 
infraestrutura adequada, os migrantes (re)significaram a realidade vivenciada através 
do trabalho coletivo que constituiu maneiras de fazer um novo espaço, a partir do 
esforço de várias famílias, resultando em superação e conquistas.  

Diferentes famílias vivenciaram o que Certeau (1994) chama de “táticas”, ou seja, 
buscaram maneiras de viver e fazer em comunidade para suprir, de alguma maneira, 
as necessidades do grupo, visando alcançar o que vieram buscar. A representação da 
escola para as famílias migrantes era símbolo de futuro próspero, promissor, já que 
muitos pais e mães eram analfabetos, pois não tiveram a oportunidade de estudar, 
queriam garantir aos filhos a possibilidade de estudo e sucesso na vida.  

Conforme os depoimentos de vários migrantes, eles relatam que a comunidade 
rural da Reserva foi se formando com a chegada de várias famílias que possuíam filhos 
em idade escolar, que inclusive já estudavam nos estados de origem e que pelas 
dificuldades encontradas no novo espaço estavam sem frequentar a escola desde que 
chegaram. Para alguns a continuidade escolar foi interrompida e para outros nem 
iniciou, resolveram então se mobilizar para solicitar a criação de uma escola no espaço 
rural para que os filhos pudessem dar continuidade aos estudos, já que a distância 
entre a comunidade rural e o espaço urbano era de aproximadamente 10 km tornando-
se impossível a frequência dos alunos pertencentes à comunidade rural da Reserva 
considerando a distância e a dificuldade de acesso, pois teriam que caminhar na mata 
para chegar até a escola e correr os riscos que o ambiente proporcionava.  

Diante de um cotidiano de tantas dificuldades para a comunidade, a existência de 
uma escola ‘próxima’ e única no espaço rural na região, configurava como conquista e 
benefício, além de respeitarem a professora como guia, orientadora, mestra, não 
somente das crianças, mas aquela que assumia esse papel na comunidade.  
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Uma das mães da comunidade da Reserva, Zilda de Sousa Lacerda311, comenta que 
os pais consideravam a escola importante para as crianças, “[...] a professora, naquela 
época, era muito valorizada, a professora era ‘uma professora’. Faz comparação 
com os dias atuais...” (LACERDA. Depoimento. Tangará da Serra, 12/07/2014). 
Relata também sobre a expectativa para os filhos:  “Minha vontade era forma eles, eu 
tinha um sonho de forma! Naquele tempo quem tinha até a 4ª série já era professor, 
quem tinha a 4ª série naquele tempo era mais do que hoje quem tem ginásio...” 
(LACERDA. Depoimento. Tangará da Serra, 12/07/2014). Seu relato demonstra não 
apenas a representação que tinha da escola, da professora e do estudo, naquela época, 
mas também deixa pistas da sua representação atual. 

A representação da escola para as famílias migrantes era símbolo de futuro 
próspero promissor, já que muitos pais e mães eram analfabetos, pois não tiveram a 
oportunidade de estudar, queriam garantir aos filhos a possibilidade de estudo e 
sucesso na vida. 

Na Ata de Instalação da Escola Rural Mista Municipal Santo Antonio, a segunda 
escola pública criada, porém a primeira escola municipal na localidade de Tangará da 
Serra, consta que o prédio destinado a funcionar a escola foi construído pela 
comunidade no sítio Colônia Santo Antonio, na Reserva, em propriedade do senhor 
Antonio Galhardo, o qual cedeu o espaço para o funcionamento da escola.  Consta, 
também, a nomeação da senhora Iracema da Silva Machado Casagrande ao cargo de 
professora da escola, além da presença do prefeito municipal de Barra do Bugres, o 
senhor Wilson de Almeida, o senhor Antonio Hortolani, gerente da colonizadora SITA, 
o senhor Flávio Farias, secretário da prefeitura, o senhor Antonio Galhardo, 
proprietário do sítio cedido para o funcionamento da escola, o senhor João Cândido 
Lira, professor estadual em Nova Olímpia312 e grande número de famílias migrantes 
que pertenciam à comunidade da Reserva. 

Percebe-se a participação efetiva da comunidade rural na conquista da criação da 
Escola Rural Mista Municipal Santo Antonio, no dia 18 de junho de 1965, às 10h, data 
que passou a funcionar a escola na comunidade para os 18 alunos existentes. Aos 
poucos o número de alunos foi aumentando chegando ao total de 80 alunos, sendo 40 
no período matutino e 40 no período vespertino. Desafio para a senhora Iracema da 
Silva Machado Casagrande, professora leiga que foi “apontada”, como diz ela, pela 
comunidade para ser a professora da escola, pois era a única que tinha estudado até a 
4ª série, do ensino primário conforme a Lei 4.024/1961 na localidade,  

                                                   
311 Vinda de Dourados com a família, em setembro de 1971, chegou na comunidade da Reserva com 5 filhos, 
depois, teve mais um nascido na região. Viúva, continua em Tangará da Serra, apesar de alguns filhos terem ido 
embora, inclusive para outro país. Trabalhadora desde sua infância na lavoura, terminou o Ensino Médio aos 68 
anos, trabalhando e estudando. Atualmente, é aposentada, no entanto, continua trabalhando, mas agora em 
trabalhos manuais, na confecção de panos de prato pintados, toalhas de banho e de rosto decorados. 
312 Nova Olímpia era uma comunidade rural pertencente ao município de Barra do Bugres, próxima a Serra do Tapirapuã.  
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Apontaram pra mim pra da aula por que só eu tinha até a 4º série, e os outros 
ninguém tinha nada. Eu comecei a dar aula sem saber como começava (risos). 
Porque eu nunca tinha dado aulas né? Não tinha preparação, ai o que eu aprendi, 
o que eu sabia que eu tinha só até a 4ª série né? Minha 4ª série fiz no ano de 42, 
ai o que eu aprendi, o que eu sabia na escola, o que eu aprendi desde a primeira 
série, eu comecei a ensinar para minhas crianças. [...] eu tinha muitos cadernos 
guardados escritos, tinha livros que eu guardei, no meu tempo em que eu estudei. 
Comecei assim, o que vinha na cabeça, era o que eu ensinava as crianças, era 
tanto que criança minha de 1º série, quando eles passavam pra 2ª série, eles já 
sabiam completo o A B C, já sabiam formar sentença, faziam ditado, 1ª série eu 
já ensinava assim, então, eu fiz coisas muito forte, mas o que deu para eles 
aprenderem eles aprenderam e assim foi [...] (CASAGRANDE, 2006). 

As dificuldades da professora nomeada não eram apenas de cunho pedagógico, por 
não ter a formação adequada na época, mas estavam associadas à falta de pagamento 
do seu salário por um período de aproximadamente um ano, à estrutura física da 
escola e, também à escassez de recursos humanos na escola. Pois ao longo dos 18 anos 
naquela instituição escolar, Dona Iracema Casagrande, atuou como professora, 
diretora, secretária e serviços gerais, contando sempre que necessário com a ajuda da 
comunidade.   

Percebe-se que o trabalho na roça e o estudo eram valorizados talvez na mesma 
intensidade por algumas famílias, pois para alguns, os filhos ao chegarem da escola 
deveriam ir direto para a roça ajudar a família na labuta, Dona Iracema comenta: 

Às vezes tinha um que falava: Há, a senhora ensinando continha pro meu filho 
tá bom! Ele sabendo fazer a continha, tá bom! Mas não é assim, ele tem que 
aprender mais! Ele tem que aprender: a ler, a escrever, ter conhecimento das 
coisas, de História, Geografia, essas coisas assim... É bom ele ter um pouco de 
conhecimento né? Eles achavam que se aprendesse a “fazer as contas”(riso) já 
tava bom! Mas nunca eles achavam ruim o que eu fazia, nunca (CASAGRANDE, 
2006). 

O fato da qualidade do ensino não era colocado em discussão, mas a existência da 
escola como espaço próprio de desenvolvimento, sim (OLIVEIRA, 2009). Através 
dessas vivências relatadas pelos migrantes pode-se reconhecer o que Chartier (1990) 
discorre quando afirma que as representações podem ser pensadas como “[...] 
esquemas intelectuais, que criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir 
sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado” (CHARTIER, 1990, p. 
17). E também compreender o que Nóvoa (2002), enfatiza ao dizer que a escola e suas 
práticas são espaço de representações constituídas socialmente, por isso, merecedoras 
da valorização do compromisso social com a educação. 

Sem esperar a realização do sonho de infância, dona Iracema Casagrande se 
surpreendeu ao perceber que se tornaria professora,  
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É, eu tinha objetivo de ser professora um dia, mas nunca pensei que iria alcançar 
esse objetivo e aqui em Mato Grosso alcancei, por falta de professoras comecei a 
dar aula sem experiência pra dezoito alunos, porque precisava, os filho dos 
empregado do meu cunhado precisavam de estudar, meus filhos precisavam de 
estudar e eu comecei a ensiná-los assim sem experiência e foi que o seu José 
Nodari que era inspetor e ele vinha de vez em quando aqui e ele veio aqui com 
sua filha Ivone e me deram muitas explicações no final do ano de 65 e aí  eu e 
continuei a dar aula (CASAGRANDE, 2006). 

Passado algum tempo, dona Iracema Casagrande realizou também o desejo de dar 
continuidade aos estudos que foram interrompidos ainda quando criança, quem 
imaginaria que, “depois de casar, depois de muitos anos de casada que eu fui 
conseguir fazer o segundo grau. Você vê?” (CASAGRANDE, 2014). 

Além da pequena comunidade rural da Reserva conquistar a criação da escola para 
que seus filhos pudessem estudar, dona Iracema Casagrande realiza os desejos de 
estudar e ser professora, como são belos os dias, o céu um manto azulado, o mundo 
um sonho dourado, a vida um hino d’ amor313... 

Sou, sou muito feliz, eu vim pra cá contrariada jovem não gostava de vim pra cá 
porque eu pensava que era sertão, eu nunca tinha me afastado da minha família, 
de fato que meus parentes ficaram todos no estado de São Paulo, somente eu vim 
pra cá coma a família do meu marido e eu sentia muita falta. Mas hoje eu sinto 
orgulho de estar aqui em Tangará porque aqui eu alcancei meu objetivo que eu 
queria, gostava de estudar tinha vontade de ser professora, mas sabia que 
minhas condições não podiam, que lá era difícil até ginásio era pago no tempo 
que eu estudei não é como hoje que é tudo do governo, até 2º grau hoje tem 
facilidade para estudar, e eu vim pra cá depois dos 50 aqui alcancei o objetivo 
que eu queria, uma coisa que eu gostei muito, sempre gostei de dar aula, mas 
nunca pensei que eu ia alcançar isso aqui (CASAGRANDE, 2001). 

A comunidade sempre foi unida, uns ajudavam os outros, os pais dos alunos 
participaram da construção da escola, “casa de barro, uns fala barrote [...] aquelas 
casinha, tipo de rancho. [...] um pai de criança fez um fogão de barrotinho, um fogão 
sabe de terra assim. Com tijolo e barro, porque não tinha cimento. Eu sei que ajeitou 
lá, e tinha um que fez um cobertinho, e ali a agente fazia a merenda. [...] com aquela 
força de vontade, todo mundo trabalhou, fez, ajudou” (CASAGRANDE, 2014). 

Severino da Silva Camilo, aluno que caminhava cerca de 6 km, sozinho, pelo mato 
para estudar, em meio às memórias desse período de sua vida lembra que “[...] as 
carteiras era tudo uns banco, feito uns banco mais baixo pra gente sentar e outro mais 
alto pra gente escrever. [...] uma escola bem simplesinha mesmo que foi o pessoal lá 

                                                   
313 Estrofe da poesia: Meus oito anos do poeta Casimiro de Abreu. Uma das poesias escritas no 

caderno de Iracema Casagrande, habilitação em Magistério, Projeto Logos II – 1981-1982. 
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mesmo que fizeram, bem simplesinha”... (CAMILO. Depoimento. Tangará da Serra, 
18/05/2014). Nas lembranças do aluno Altair de Souza Lacerda, os móveis da escola 
também estavam presentes, “era aquelas carterona grande sentava uns três quatro 
junto, era rústico o estilo da escola” (LACERDA. Depoimento. Várzea Grande, 
10/08/2014). 

Em relação aos materiais utilizados pelos alunos na escola, todos os entrevistados 
afirmaram que utilizavam apenas, lápis, borracha, caderno e alguns livros para leitura 
e levavam os materiais dentro de um bornal314, confeccionado pela mãe. A professora 
relata que usava muito o giz, pois não havia disponibilidade de outros materiais 
didáticos. O prédio escolar foi inaugurado com a presença do prefeito Wilson Almeida, 
do responsável pela SITA e demais autoridades e membros da comunidade, porém, 
sem qualquer mobiliário ou material pedagógico. Sendo assim, o funcionamento e 
provisão da escola ficaram sob a responsabilidade dos pais e da professora, enfim, da 
comunidade. 

“No começo foi bem difícil, não tinha nem um botequinho pequeno pra comprar 
caderno, lápis...” (CASAGRANDE, I. Depoimento. Tangará da Serra, 10/07/2014). 
Uma das alunas relata as dificuldades vivenciadas por ela: 

O pai comprava um pacote de lápis, porque era muito difícil pra compra, eles 
andava muitos quilômetros de a pé pra ir busca as coisa... ele comprava uma 
dúzia de lápis. Esse lápis ele marcava o tanto que ia dá... se você apontasse e 
gastasse, apanhava e se acabasse o caderno antes do prazo, apanhava... eu 
arrancava página do meu caderno pra dá pros outro que não tinha, chegava em 
casa e apanhava... eu cortava meu lápis no meio e dava pros outro, apanhava... 
foi sofrido... (OLIVEIRA. Depoimento. Várzea Grande, 10/08/2014). 

 Depois de algum tempo, a professora Iracema foi comprando alguns livros, os 
pais, quando possível, adquiriam cadernos e lápis para os filhos. Segundo a professora, 
aos poucos foram melhorando as condições materiais para estudar, mas revela que “a 
prefeitura nunca mandou nenhum livro didático, algum tempo depois começou a 
mandar alguns cadernos (CASAGRANDE, I. Depoimento. Tangará da Serra, 
10/07/2014). 

A presença dos materiais escolares, como lápis, caderno, borracha e livros, indicam 
o universo da escrita e da leitura e que “os objetos e produtos do escrever ocupam um 
lugar significativo no conjunto das práticas escolares e administrativas da escola” 
(VIDAL, 2009, p. 31). 

Percebe-se que as dificuldades não eram poucas, precisaram encontrar maneiras 
para superar os problemas para prosseguir nos objetivos traçados. Com atenção aos 
aspectos materiais da escola, considerados como vestígios da cultura escolar, “nos é 
possível acercar das práticas escolares e dos saberes produzidos no interior da escola, 

                                                   
314 Pequena bolsa com alça comprida, geralmente com sacaria de açúcar e confeccionada 

pelas mães, para as crianças carregarem os materiais escolares.  
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como soluções possíveis aos problemas enfrentados cotidianamente por professores e 
alunos no fazer da aula” (VIDAL, 2009, p. 35). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira professora rural do município de Tangará da Serra, Dona Iracema 
Casagrande, como ficou conhecida na comunidade da Reserva, construiu sua trajetória 
social como uma das pessoas responsáveis na dinâmica da efetivação da política de 
(re)ocupação da fronteira agrícola mato-grossense, a partir dos anos 60 do século XX.  

Sua história de vida recontada através de memórias despertas, onde começou a 
ver de novo as pobres coisas do chão vivenciadas que teceram sentido, significado e 
evidenciaram momentos marcantes de sua vida, destaca-se entre as conquistas do 
fazer-se professora a realização do sonho de infância primeiramente em 1965, quando 
foi nomeada professora e depois em 1982, quando realiza o desejo de se formar 
professora na primeira turma do Projeto Logos II, também o reconhecimento, a 
confiança e o apoio da comunidade rural no trabalho desenvolvido por ela, além da 
criação e o funcionamento da escola. Entre os desafios são destaques além da falta de 
apoio estatal aos migrantes, a falta de formação docente para atuar como professora. 
A responsabilidade social assumida por Dona Iracema a fez aprender a ser professora 
relembrando entre suas memórias de aluna primária e seus poucos materiais da época 
que ainda guardava.  

No entanto, a dificuldade da professora nomeada não era apenas de cunho 
pedagógico, por não ter a formação adequada, mas estava associada a estrutura física, 
a falta de pagamento salarial por um período aproximado de um ano, a escassez de 
materiais pedagógicos e de recursos humanos na escola, pois, ao longo de 18 anos 
como docente naquela instituição escolar, fazia, além das vezes de professora, também 
as atividades de escrituração, matrícula, atendimento aos pais e alunos, merenda, 
limpeza e organização, contando, sempre que necessário, com a ajuda da comunidade. 

Os dados educacionais demonstram que a distorção idade/série era uma constante 
na escola, situação que deveu a vários fatores, dentre eles a dificuldade de acesso à 
escola para crianças provenientes de migração rural-rural, pelas longas distâncias da 
escola e, talvez, a inexistência dela por muito tempo, pela necessidade de mão de obra 
para o trabalho na roça, a desistência e/ou a reprovação, o fato de alguns pais não 
incentivarem os filhos à frequência escolar, as dificuldades da professora leiga gerir o 
seu trabalho com turma multiseriada, além de ter que conciliar as diferentes idades, 6 
a 14 anos, que poderiam ter, talvez, o mesmo desempenho escolar, porém, do ponto 
de vista do seu desenvolvimento afetivo, social e intelectual seriam diversas as 
dificuldades de aprendizagem, entre outros. 

Entre os diversos desafios a serem superados, evidencia-se que foi a partir da 
mobilização, do envolvimento, do interesse e das necessidades das famílias migrantes, 
que buscavam melhores condições de vida, que a educação escolar desponta durante 
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o período inicial de colonização. Portanto, a educação escolar inicialmente foi fruto de 
luta dos migrantes. 

Dona Iracema Casagrande passou do sonho à realidade: fez-se professora, tinha a 
identidade de professora, sua formação, de apenas, ter concluído a 4ª série do ensino 
primário, não era questionada pela comunidade da Reserva. O importante para os 
habitantes do lugar era a existência da escola e o empenho da professora em ensinar 
seus filhos, a ler, a escrever e a contar. A impossibilidade da formação profissional, 
mesmo contrário à vontade dele, faz com que ocorra uma reprodução, no efetivo 
trabalho do profissional, das diretrizes estabelecidas pelas elites dominantes, pois o 
profissional pode não ter experimentado a possibilidade de pensar o conhecimento de 
uma maneira mais crítica. 

Fazer-se professora, mesmo sem habilitação, em região de colonização recente de 
Mato Grosso, foi uma prática comum, que se constituía como um elemento 
fundamental para a consolidação dos empreendimentos realizados pelos projetos de 
colonização privados.  
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RESUMO 

Neste texto apresentamos resultados das primeiras ações da pesquisa situada no 
âmbito da História das Disciplinas Escolares, que tem como tema a história da 
disciplina Didática do Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério da cidade 
de Marília/SP, compreendida entre os anos de 1990 e 2001, a partir da perspectiva de 
dez professoras-coordenadoras pedagógicas da rede municipal de ensino desta mesma 
cidade, ex-alunas da instituição de formação de professores em questão. Assim, tem 
como objetivo central localizar, recuperar, identificar, sistematizar, analisar e 
interpretar aspectos da história da de tal disciplina, no período histórico já citado. 
Buscamos averiguar se estes aspectos constituem sua prática pedagógica enquanto 
responsáveis pela formação continuada dos professores das escolas em que atuam. 
Neste texto, objetivamos, especificamente, apresentar aspectos gerais dos dados 
coletados até o presente momento. As fontes utilizadas são os relatos orais dos sujeitos 
da pesquisa, além das fontes documentais. O corpus investigativo elucidado sob a 
perspectiva da História das Disciplinas Escolares prioriza as fontes relacionadas à 
produção realizada por professor e aluno no confronto com as fontes oficiais, 
questionando-as e vislumbrando a possibilidade de compreensão das finalidades 
prescritas e reais da disciplina e do processo inicial da formação e constituição do 
professor- coordenador pedagógico. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação no Brasil, História das Disciplinas Escolares, História da 
Didática. 

 
 



 

 
 

4 

1. INTRODUÇÃO 

Enquanto sujeito do cotidiano escolar que somos, nos inquietamos ao tentar 
identificar, na atuação dos educadores, no exercício de suas variadas funções e na 
nossa própria, evidências da formação inicial vivenciada para o exercício da docência, 
especialmente relacionadas ao saber ensinar: aos procedimentos didáticos, às 
finalidades que os embasam e às suas escolhas na seleção e organização dos conteúdos. 
Muitas vezes o que a prática deixa transparecer é a ineficiência da formação inicial 
recebida, no que tange às questões já mencionadas. Cabe salientar que entendemos 
que o processo de formação do professor nunca é estanque ou acabado, devido à 
própria natureza viva e histórica da educação, mas acreditamos que o período inicial 
de formação, em que o aprendiz de professor se depara pela primeira vez com seu 
objeto de estudo e ofício, tem a função de alicerce para aprendizagens e atuação 
profissional futuras. 

As situações ocorridas no seio da escola exigem dos que ali atuam tomadas de 
decisões e atitudes didáticas que demandam formação para tal.  Um dos agentes 
educadores responsável pela formação continuada dos professores dentro da escola é 
o coordenador pedagógico. Pensamos que este sujeito necessita, fundamentalmente, 
conhecer as diversas teorias da aprendizagem, métodos de ensino e teorias que os 
fundamentam, além de outros saberes específicos da docência para dar suporte aos 
professores em suas necessidades. 

A Didática, como campo de conhecimento, é que se ocupa, historicamente, de 
estudar o processo de ensino e seu arcabouço metodológico. Incorrer sobre a história 
dessa disciplina nos ajuda na compreensão dos fenômenos educativos, nas relações 
com a instituição escolar a que pertencem e a vislumbrar novas possibilidades quanto 
à formação de professores. Entendemos, também, que o coordenador pedagógico é 
quem ocupa o papel articulador dos saberes que circulam na escola e que também é 
próprio de sua função instigar certas práticas docentes e oferecer-lhes condições de 
reflexão. Portanto, é possível afirmar, a priori, que é ele quem, da equipe gestora da 
escola, está mais próximo do professor, dos alunos e dos pais no dia a dia da escola, 
vivenciando com estes atores suas angústias, discutindo estratégias com o professor 
ou, de maneira oposta, restringindo e limitando iniciativas. Pelos dois vieses, sua 
figura é onipresente. 

Em determinada oportunidade, pudemos constatar que uma quantidade 
significativa de coordenadoras pedagógicas da rede municipal de ensino de Marília/SP 
iniciou sua formação para professoras no Centro de Formação e Aperfeiçoamento do 
Magistério (CEFAM) de Marília/SP, por isso, julgamos relevante escolhê-los como 
sujeitos desta pesquisa. 
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1.1 A HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS ESCOLARES (HDE) 

Na busca por recuperar aspectos da formação inicial do professor coordenador, 
consideramos essencial reconhecer a historicidade dos saberes pedagógicos que se 
constituíram, ao longo do tempo, como disciplina. Isso porque entendemos que a 
permanência ou ruptura na composição de tais saberes espelha os conflitos entre 
escola e sociedade. Mais que isso: significa reconhecer na cultura própria da escola a 
ação de seus atores principais – professores e alunos – como produtores, na prática 
escolar, das disciplinas escolares. É isso que Chervel (1991) preconiza. Traz à tona a 
importância da elucidação das práticas educativas cotidianas que se efetivam no 
interior das escolas, muitas vezes desconhecidas pelas pesquisas históricas que 
desconsideram a escola como produtora de uma cultura própria, difundida a partir 
desta instituição. O objetivo desta prática historiográfica é elucidar a finalidade a que 
os conteúdos se prestam e qual o seu produto. 

O campo da história das disciplinas escolares HDE opta por evidenciar em suas 
práticas investigativas as relações estabelecidas na escola que são próprias dela. Isso 
em busca de uma tentativa de compreensão das profundas relações estabelecidas entre 
escola e sociedade, transpondo a ideia de que a escola é apenas reprodutora ou meio 
de vulgarização do conhecimento. Assim, seu corpus investigativo prioriza a produção 
realizada por professor e aluno no confronto com as fontes oficiais, questionando-as e 
vislumbrando a possibilidade de compreensão das finalidades prescritas e reais da 
disciplina. 

Ao investigar a história do currículo, tema que se relaciona à matéria-prima das 
disciplinas escolares, Goodson (1995) embasa a HDE à medida que considera o 
currículo como uma expressão das relações entre conhecimento e poder que 
interferem no controle social. Além disso, o autor coloca que as disciplinas escolares 
são produtoras de subjetividades; elas são mutáveis porque, no interior das 
instituições escolares, sujeitos mantêm o currículo ou o modificam a partir de seus 
aportes ideológicos, aspirações individuais e do contexto sociopolítico em que estão 
inseridos. Assim, o currículo é em Goodson (1995), construção social. Portanto, a HDE 
pode evidenciar em suas investigações como os conteúdos podem ser selecionados, 
incluídos, suprimidos, legitimados ao longo da história, dentro da instituição escolar 
embasada pelas teria social de Goodson. 

Julia (2001) ressalta que o entendimento rigoroso dos objetos da história da 
educação sob a ótica das culturas escolares deve se preocupar em conhecer as normas 
e finalidades que regem a escola, além do papel que se espera que o professor 
desempenhe e a análise dos conteúdos ensinados e das práticas escolares. Assim: [...] 
“esta cultura escolar não pode ser estudada sem a análise precisa das relações 
conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua história, com o 
conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, cultura política 
ou cultura popular.” (JULIA, 2001, p. 10). 
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1.1.1 A DIDÁTICA COMO DISCIPLINA 

Libâneo (2001) fundamenta nossa perspectiva no que se refere à centralidade da 
disciplina Didática na formação dos professores e nas práticas educativas ao trazer à 
discussão a questão da finalidade do educar. Para o autor, o objeto de estudo da 
Didática inclui os objetivos, conteúdos, métodos e formas de organização da aula, 
relacionados entre si, de modo a propiciar condições e possibilidades de aprendizagem 
aos alunos. Assim, a Didática orienta o professor na direção que segue e na execução 
das tarefas educativas, gerando a segurança profissional de que necessita para a 
realização de seu complexo trabalho.  Libâneo (2001) salienta, entretanto, que além 
de conhecer o processo que o aluno terá de vivenciar para aprender, o professor precisa 
ter como premissa a finalidade da educação que promove à qual se submeterá todas as 
estratégias de ensino pensadas, já que a educação se dá num contexto sócio-histórico 
no qual cada grupo social vê a educação com finalidades distintas. “A didática, 
portanto, trata dos objetivos, condições e meios e realização do processo de ensino, 
ligando meios pedagógico-didáticos a objetivos sociopolíticos. Não há técnica 
pedagógica sem uma concepção de homem e de sociedade, como não há concepção 
de homem e sociedade sem uma competência técnica pra realizá-la 
educacionalmente.” (LIBÂNEO, 2001, p. 02).  

Pimenta (2012) em uma discussão sobre a ressignificação da Didática frente aos 
desafios atuais que se colocam aos processos de ensino dentro das escolas expõe que 
“as novas possibilidades da Didática estão emergindo das investigações sobre o 
ensino como prática social viva.” (PIMENTA, 2012, p. 17). Sendo o objeto de estudo 
da Didática o fenômeno ensino, ela aponta para a importância de as investigações 
científicas nesta área priorizarem a construção de novos saberes que auxiliem na 
superação das desigualdades sociais e culturais que o ensino pode perpetuar, além de 
propor uma agenda de investigações no campo da Didática, na qual o ensino da 
Didática no curso de formação de professores, nosso foco de pesquisa, aparece. 

Franco (2012) coloca sua preocupação com o ensino da disciplina Didática nas 
licenciaturas. Apesar de a Didática vir se ressignificando nas últimas décadas no Brasil, 
afirmando-se como teoria da formação, ancorando-se em uma concepção de ensino 
como prática social e fundamentada por saberes teórico-práticos, ainda é grande o viés 
tecnicista, acrítico e alienante dessa disciplina na formação do educador.  

Neste sentido, conhecer a história da Didática no interior da instituição formativa 
de professores subsidiará pensar em possibilidades de formação eficientes de forma 
mais assertiva, em consonância com a nova configuração da Didática. 

Em busca da compreensão dos processos que se desenrolam na escola, entender 
os papéis desempenhados pelos sujeitos que nela atuam é uma das preocupações da 
pesquisa na perspectiva da HDE e da investigação das culturas escolares. A seleção e 
a priorização de conteúdos realizadas pelo professor e pela escola como um todo 
acontecem a partir da escolha sociopolítica, teórica e das relações de poder que agem 
no ambiente escolar. O professor submete-se, em certa medida, a uma organização 
estrutural hierárquica que influencia diretamente no seu trabalho, impulsionada pela 
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figura de um agente articulador dentro da escola: o professor-coordenador 
pedagógico. 

Em pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas, sob encomenda da Fundação 
Victor Civita, as pesquisadoras Placco, Almeida e Chagas (2011) realizaram uma 
análise dos processos de coordenação pedagógica em diferentes regiões de nosso país, 
buscando ampliar os conhecimentos sobre a função do coordenador pedagógico. Sob 
a perspectiva legal e investigando o papel do coordenador pedagógico em cinco 
diferentes regiões do país, as autoras encontraram como norteador central das 
atividades desse agente escolar o papel de formação: 

[...] todas as regiões do Brasil estabelecem a figura do CP315 como profissional da 
escola, no âmbito da rede estadual e municipal. As atribuições dadas a esses 
profissionais são muitas, envolvendo desde a liderança do PPP316 até funções 
administrativas de assessoramento da direção, mas, sobretudo, atividades 
relativas ao funcionamento pedagógico da escola e de apoio aos professores. 
Assim, uma análise da legislação das cinco regiões do país revela que estão 
previstas, como função do coordenador, atividades como avaliação dos 
resultados dos alunos da escola, diagnóstico da situação de ensino e 
aprendizagem, supervisão e organização das ações pedagógicas cotidianas 
(frequência de alunos e professores, andamento do planejamento de aulas – 
conteúdos ensinados –, planejamento das avaliações, organização de conselhos 
de classe, organização das avaliações feitas pelos sistemas de ensino – municipal, 
estadual ou nacional –, material necessário para as aulas e reuniões 
pedagógicas, atendimento de pais etc.), além da formação continuada dos 
professores. (PLACCO, ALMEIDA e SOUZA, 2011, p. 240).  

O professor coordenador pedagógico atua no dia a dia da escola próximo a 
professores, alunos, pais e demais gestores. Assim sendo, é figura privilegiada na 
interlocução entre os professores e nas propostas de reflexão de temas que emergem 
do próprio fazer educativo e pode oportunizar uma prática formativa, por isso a 
importância de se conhecer sob qual perspectiva este profissional foi formado.  

Considerando-se que o trabalho escolar acontece a partir de trabalhos 
coletivamente construídos, a presença de um articulador de ideias e propostas é 
inerente ao próprio modelo de escola posto. Acontece que, segundo Placco, Almeida e 
Chagas (2011), o acúmulo de funções e a falta de uma identidade do coordenador 
propicia o engessamento de seu trabalho pelas relações de poder, tanto no contexto 
escolar como de outras instâncias. Sendo assim, parece-nos extremamente relevante 
conhecer sua formação e de que maneira ela subsidia suas ações.  

Acreditamos na relevância de inseri-lo na proposta de processo de investigação 
porque acreditamos no seu potencial transformador, de que nos fala as autoras:  

                                                   
315 CP: Coordenador Pedagógico 

316 PPP: Projeto Político Pedagógico 
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Pensar os atores dessa escola singular – gestores, professores, auxiliares de 
apoio e alunos –, em suas relações com as questões do cotidiano escolar, do 
currículo, das relações interpessoais e pedagógicas, implica considerar as 
subjetividades em relação e a necessidade de formação, tendo em vista um 
instituído que lhes é apresentado como dado e que, frequentemente, não responde 
às suas necessidades, expectativas e aspirações. É nesse contexto que situamos o 
CP como ator privilegiado em nossa investigação, por entendermos que ele tem, 
na escola, uma função articuladora, formadora e transformadora e, portanto, é 
o profissional mediador entre currículo e professores e, por excelência, o 
formador dos professores. (PLACCO, ALMEIDA, SOUZA, 2011, p. 228).  

2. A PESQUISA 

Nossa pesquisa, situada no âmbito da História das Disciplinas Escolares, tem 
como tema a história da disciplina Didática do Centro de Formação e Aperfeiçoamento 
do Magistério da cidade de Marília/SP, compreendida entre os anos de 1990 e 2001, a 
partir da perspectiva de dez professoras-coordenadoras pedagógicas da rede 
municipal de ensino desta mesma cidade, ex-alunas da instituição de formação de 
professores em questão. Assim, tem como objetivo central localizar, recuperar, 
identificar, sistematizar, analisar e interpretar aspectos da história da de tal disciplina, 
no período histórico já citado, confrontado fontes normativas com aquelas oriundas 
da perspectiva das ex-alunas. Buscamos averiguar se estes aspectos constituem sua 
prática pedagógica enquanto responsáveis pela formação continuada dos professores 
das escolas em que atuam, conhecer e apresentar aspectos gerais da estrutura e da 
organização das escolas de Ensino Fundamental – séries iniciais de Marília/SP em que 
atuam as participantes da pesquisa.  

Objetivamos, também, apresentar aspectos da atuação das professoras-
coordenadoras envolvidas na pesquisa nas EMEF’s de Marília/SP em que trabalham 
atualmente. E, além disso, relacionar os dados obtidos sobre aspectos da disciplina 
Didática de 1990 a 2001 do CEFAM de Marília/SP a aspectos da formação e atuação 
das coordenadoras pedagógicas envolvidas na pesquisa.  

A História das Disciplinas Escolares pode evidenciar em suas investigações como 
os conteúdos podem ser selecionados, incluídos, suprimidos, legitimados ao longo da 
história, dentro da instituição escolar. As fontes utilizadas para uma interpretação 
historiográfica que dê conta de investigar a cultura escolar são os relatos oraisdos 
sujeitos da pesquisa. Segundo Meihy (2000), tal opção metodológica centra-se em um 
trabalho com base em fontes orais, coletadas, centralmente, por meio de entrevista. 
Particularmente, com relação à entrevista do tipo semiestruturada, ressalta-se o fato 
de ela constituir-se em um instrumento que possibilita a obtenção dos dados e 
informações em maior profundidade e abrangência, diferentemente da estruturada 
com questões mais fechadas. A metodologia utilizada contempla a elaboração dos 
roteiros de entrevistas semiestruturadas; pré-testes (com outros professores e alunos 
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de escola de formação, não sujeitos da pesquisa); obtenção da carta de cessão de 
direitos sobre a gravação dos depoimentos; elaboração do aparelho eletrônico de 
gravação, além das devidas transcrições.  

As fontes documentais são também de extrema importância para a constituição de 
nossa pesquisa. Temos como propósito identificar, mediante os documentos oriundos 
de vários fóruns de discussão, assim como em diversos impressos e publicações, as 
“finalidades de objetivo”, ou seja, o que se deveria ensinar na disciplina de Didática 
para satisfazer aos poderes públicos. Buscamos, também, por programas da disciplina 
de Didática do CEFAM no período em estudo. Em tais documentos espera-se poder 
identificar quais as “finalidades reais”, o porquê se ensinou e o que se ensinou nas 
disciplinas de Didática no curso e período em questão. Além disso, localizar, 
identificar, reunir, selecionar, sistematizar e analisar os aspectos contidos em diário 
de classe, avaliações, tanto os realizados internamente na instituição, quanto aqueles 
voltados para avaliações externas. Espera-se identificar, reunir, selecionar, 
sistematizar e analisar aspectos das fontes bibliográficas, publicadas nos vários 
formatos, sobretudo em livros, nos quais se acredita conterem os conceitos, conteúdos 
e referenciais teóricos privilegiados na disciplina em estudo.  

Com todo o corpus documental mencionado, busca-se elaborar um segundo 
instrumento de pesquisa, contendo: referências; síntese do conteúdo; informações 
adicionais, sobretudo quanto a aspectos da materialidade dos documentos. Trata-se, 
portanto, de pesquisa documental quanto às fontes e histórica. 

Para a realização da etapa de análise dos aspectos reunidos mediante os 
instrumentos de pesquisa elaborados, como mencionado acima, parece-nos pertinente 
encaminhá-las mediante “análise dos aspectos da configuração textual” como 
concebido por Magnani (1993, 1997)/Mortatti (2000). São aspectos da configuração 
textual aquilo que constitui o texto e que permite que se possa reconhecê-lo e 
interrogá-lo, desvelando seus objetivos, necessidades e interesses.  

2. 1 PRIMEIRAS AÇÕES E CONCLUSÕES PRELIMINARES 

Como primeiras ações desta pesquisa e conclusões preliminares, temos a coleta de 
dados por meio das fontes orais. As entrevistas com as professoras-coordenadoras 
estão em fase de elaboração dos roteiros e agendamento de datas e locais. A revisão de 
literatura sobre o tema tem traçado novas rotas de busca por novas fontes e a 
necessidade de inclusão de novos sujeitos de pesquisa, como, por exemplo, a 
professora de Didática da instituição em questão, no período histórico eleito, que já foi 
realizada. 

Finalmente, como conclusões parciais temos que, no contato com a docente e por 
meio da análise de tal relato, foi possível inferir sobre a identidade da disciplina 
Didática no contexto histórico eleito, suas práticas e saberes correntes. Além disso, tal 
relato nos levou à busca de uma publicação da época que trazia as discussões dos 
docentes com a assessoria pedagógica responsável pelos CEFAM’s do Estado de São 
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Paulo em torno dos planos de ensino de tal disciplina, que, segundo a docente 
entrevistada, eram discutidos e reelaborados após tais momentos de discussão.  

Em posse de tal documento, entrecruzamos o relato com o conteúdo desta 
publicação, encontrando, assim, convergências entre o que foi dito pela professora e 
aquilo que foi publicado, o que nos levou a inferir sobre a influência dos estudos e 
discussões sobre didática no Brasil, contemporâneos de tal documento, na formação 
da professora. Em sua atuação, entretanto, notam-se práticas que denotam múltiplas 
referências teóricas, constantes de sua formação na totalidade, revelando como os 
aspectos subjetivos da vida e da formação geral do docente constituem sua forma de 
atuar, e não apenas o que lhe é dado a realizar enquanto norma ou sugestão teórico-
metodológica. 
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RESUMO  

O educador intelectual em tela é o Honorato Faustino (*1867-1948†). Formado 
normalista e médico, exerceu o cargo de professor e diretor de modelares escolas de 
formação de professores no estado de São Paulo/Brasil. Em 1904, passou a dirigir a 
Escola Complementar de Piracicaba, e, em 1930, aposentou-se como diretor da Escola 
Normal da Capital. Ao longo de sua trajetória contribuiu com a produção do campo 
educacional, o que nos motivou a ter como objetivo: recuperar, selecionar e inventariar 
as fontes históricas que versam sobre a produção intelectual do educador Honorato 
Faustino, entre 1904 e 1930. Autores como Elias (1995) e Vieira (2008) nos dão 
suporte para a compreensão da categoria historiográfica educador intelectual. E, a 
série documental, apresentada nesta comunicação, tem revelado o Honorato Faustino 
como liderança de ensino, detentor de cabedal pedagógico e de dedicado cultor de 
belas letras, artes e músicas. 

PALAVRAS-CHAVE 

Diretor, Intelectual, Fontes da História. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa foi sobre a trajetória de um educador intelectual: Honorato Faustino 
(1904-1930) 317 . O nosso personagem nasceu em Itapetininga/SP/Brasil, em 1867, 
faleceu na cidade de São Paulo, em 1948, foi normalista diplomado na capital paulista, 
em 1889, e formado em medicina pela Faculdade de Curitiba/PR, em 1920. Ele foi 
diretor e lente da Escola Complementar e Normal da cidade de Piracicaba, localizada 
no interior do estado de São Paulo, ficou a frente do cargo, em um tempo que havia 
muitas remoções de ofício, durante vinte e quatro anos, entre 1904 e 1928. Em 1928, 
ele mudou para a cidade de São Paulo, onde dirigiu a Escola Normal da Capital, 
localizada na Praça da República, estabelecimento considerado como referencial 
pedagógico e como irradiador de políticas de formação de professores, lá Faustino se 
aposentou em 1930. 

O fato é que Honorato Faustino produziu um legado para a educação paulista e 
brasileira. Assim, a questão norteadora da pesquisa consistiu em identificar e 
selecionar quais foram as produções intelectuais de Honorato Faustino no contexto do 
campo educacional paulista, particularmente em Piracicaba. Para tanto, a pesquisa 
teve como objetivo geral recuperar, selecionar e inventariar a produção intelectual do 
educador Honorato Faustino, entre 1904 e 1930. A periodização justificou-se, 
primeiro, em razão de 1904 ser o ano de seu início de exercício profissional como 
diretor escolar, e, por sua vez, o ano de 1930 foi o momento que ele se aposentou como 
diretor da prestigiosa Escola Normal da Capital, em meio a revolução de 1930. 

2. PARA UMA PESQUISA SOBRE EDUCADORES INTELECTUAIS 

Assim, para esta comunicação, apresentamos uma série documental sobre 
Honorato Faustino. 

 
A história dos educadores intelectuais vem se destacando no campo historiográfico 

da educação nas últimas décadas, com uma proposta que se localiza no 
entrecruzamento do pedagógico, cultural e político nas instituições. Esse cruzamento 
é considerado crucial para problematizar e compreender a trajetória histórica de 
indivíduos no cenário educacional. Entretanto, conforme Viera (2008), a 
caracterização de indivíduos como intelectuais tem se mostrado, em grande medida, 
no campo da história da educação brasileira, como algo naturalizado, polissêmico e 
com raros enfrentamentos das teorias sociais. 

Nesse sentido, fez-se o uso de uma escrita da história (Burke, 1992) considerando 
os aspectos teórico-metodológicos produzidos por Norbert Elias. Da obra Mozart: 
sociologia de um gênio, na qual Elias (1995) apresenta reflexões sociológicas sobre a 

                                                   
317 O nome completo é Honorato Faustino de Oliveira. Todavia, utilizaremos somente Honorato Faustino em 
razão de ser o nome mais assinado pelo personagem e identificado nas fontes pesquisadas. 
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vida do músico Wolfgang Amadeus Mozart (1576-1791), pôde-se elaborar que uma 
investigação sobre a trajetória de um educador intelectual implica em: a) compreender 
a produção da singularidade na experiência social; b) apresentar a existência de 
tensões entre o indivíduo e os laços sociais no esforço de reconhecimento público; c) 
identificar os problemas encontrados pelo indivíduo durante a sua produção e 
circulação intelectual; d) dimensionar os comportamentos apresentados e seus 
impactos numa figuração social; e) identificar as fontes de poder do indivíduo na 
relação de interdependência com o outro.  

Aos procedimentos, somaram-se ainda as estratégias de problematizar o papel do 
educador intelectual na figuração escolar e no cenário educacional, de entendê-lo 
como produtor de capital simbólico (Bourdieu, 1998) e de pensá-lo como proponente, 
organizador e dirigente de uma cultura escolar (Julia, 2001; Souza e Valdamarin, 
2005). 

A partir dos procedimentos supracitados, não se seguiu uma pesquisa histórica que 
concebesse uma vida como sequência de fatos e episódios, trajetórias repletas de 
sucessões e sem tensões. Ou, como chamou Pierre Bourdieu (2008), a ilusão 
biográfica. 

Portanto, contou-se com uma pesquisa documental histórica. Conforme Jacques 
Le Goff, em História e memória (2003), os documentos são fontes para o historiador 
tecer suas interpretações. Eles não são inócuos, são, antes de mais nada, resultados de 
uma elaboração (in)consciente da história da época, da sociedade e dos homens que 
os produziram.  

O modelo analítico descrito até o momento tem colaborado com a leitura e 
interpretação das fontes de um intelectual educador, contudo a sua aplicação efetiva 
será registrada em disseminações futuras. Por ora, apresentaremos a série documental 
sistematizada. 

3. SÉRIE DOCUMENTAL – “HONORATO FAUSTINO” 

A pesquisa possibilitou a sistematização de uma série documental constituída por 
fontes históricas, organizada conforme as categorias: impressos pedagógicos, 
manuscritos da administração escolar, verbetes biográficos e artigos/notícias de 
jornais impressos. A maioria das fontes foi produzida pelo Honorato Faustino, exceto, 
em destaque, os verbetes de dicionários. Vejamos o inventário das fontes: 

3.1. IMPRESSOS PEDAGÓGICOS: 
3.1.1 REVISTA DE EDUCAÇÃO (1921-1923) 

O diretor Honorato Faustino, em parceria com outros professores, entre eles 
Manoel Bergstrom Lourenço Filho, compartilhou da editoração da Revista de 
Educação – Orgam da Escola Normal de Piracicaba e Annexas. Este veículo 
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pedagógico circulou entre os anos de 1921 e 1923, e contou também com os seguintes 
textos de autoria do personagem em tela: 

1) FAUSTINO, Honorato. Assistência dentária escolar. Revista de Educação. 
V.I, Fasc. I, Piracicaba, maio, 1921. p. 3-7. 

2) FAUSTINO, Honorato. O ensino activo nas escolas normaes e 
complementares. Revista de Educação. V.I, Fasc. II, Piracicaba, agosto, 
1921. p. 67-72. 

3) FAUSTINO, Honorato. O brinquedo de trigo. Revista de Educação. V.I, 
Fasc. II, Piracicaba, agosto, 1921. p. 158-9. 

4) FAUSTINO, Honorato. Ensino Prático da Ortographia. Revista de 
Educação. V.II, n. I, Piracicaba, maio, 1922. p. 3-11. 

5) FAUSTINO, Honorato. Hymno da colheita. Revista de Educação. V.II, n. I, 
Piracicaba, maio, 1922. p. 61. 

6) FAUSTINO, Honorato. Para a prática (I). Revista de Educação. V.II, n. 2, 
Piracicaba, outubro, 1922. p. 78-81. 

7) FAUSTINO, Honorato. Literatura infantil (I). Revista de Educação. V.II, n. 
2, Piracicaba, outubro, 1922. p. 106-110. 

8) FAUSTINO, Honorato. Para a prática (II). Revista de Educação. V.II, n. 3, 
Piracicaba, dezembro, 1922. p. 136-138. 

9) FAUSTINO, Honorato. Literatura infantil (II). Revista de Educação. V.II, n. 
3, Piracicaba, dezembro, 1922. p. 165-167. 

10) FAUSTINO, Honorato. Bemdigo a escola. Revista de Educação. V.II, n. 3, 
Piracicaba, dezembro, 1922. p. 171-174. 

11) FAUSTINO, Honorato. Ensino de calligraphia. Revista de Educação. V.III, 
n. I, Piracicaba, setembro, 1923. p. 13-17. 

12) FAUSTINO, Honorato. A liberdade. Revista de Educação. V.III, n. I, 
Piracicaba, setembro, 1923. p. 32-36. 

13) FAUSTINO, Honorato. A carta anonyma. Revista de Educação. V.III, n. I, 
Piracicaba, setembro, 1923. p. 37-38. 

14) FAUSTINO, Honorato. Linguagem escripta. Revista de Educação. V.III, n. 
I, Piracicaba, setembro, 1923. p. 39-45. 

3.1.2 REVISTA DE ENSINO (1902-1918) 

A Revista de Ensino foi um órgão da Associação Beneficente do Professorado 
Público de São Paulo, circulou entre os anos de 1902 e 1918. Foram consultado 63 
números acondicionados no acervo da Biblioteca do Centro do Professorado Paulista 
– Instituto de Estudos Educacionais Prof. “Sud Mennucci”. De autoria do Honorato 
Faustino, encontrou-se: 

1) FAUSTINO, Honorato; LOZANO, Lazaro R. Voae! (música). Revista de 
Ensino - Orgam da Associação Beneficente do Professorado Público de São 
Paulo. São Paulo, Tipografia Diário Oficial, Ano X, n. 1, junho, 1911. p.? 
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2) FAUSTINO, Honorato; GALHARDO, Thomaz. As aves. (música). Revista 
de Ensino - Orgam da Associação Beneficente do Professorado Público de 
São Paulo. São Paulo, Tipografia Diário Oficial, Ano X, n. 1, junho, 1911. p.? 

3) FAUSTINO, Honorato; CRUZ, Milton. As aves. (música). Revista de Ensino 
- Orgam da Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo. 
São Paulo, Tipografia Diário Oficial, Ano XI, n. 2, junho, 1912. p. 436. 

REVISTA NOSSO ESFORÇO (1944) 

1) Entrevista com o Diretor Honorato Faustino. In Nosso Esforço – Orgam do 
Curso Primário da Escola Caetano de Campos. São Paulo, Ano IX, n. 6, 
agosto, de 1944. p. 11-13. 

CARTILHAS 

2) FAUSTINO, Honorato. Exercícios escolares de Composição. Piracicaba, 
1915. 

3) FAUSTINO, Honorato. Lições práticas de pontuação e de acentuação. São 
Paulo, 1920. 

4) FAUSTINO, Honorato. Cantos escolares para orphean. Piracicaba, 1920. 

3.2. MANUSCRITOS DO DIRETOR: 

 
A documentação abaixo diz respeito aos registros da administração escolar e está 

acondicionada no Arquivo Público do Estado de São Paulo e no Arquivo Permanente 
da Escola Estadual “Sud Mennucci”: 

1) FAUSTINO, F. Relatório Anual da Diretoria da Escola Normal Primária de 
Piracicaba (Anos: 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920) 

2) FAUSTINO, F. Relatório Anual da Diretoria da Escola Normal de Piracicaba 
(Anos: 1921; 1922; 1923) 

3) FAUSTINO, F. Livro Mapa de Pessoal da Escola Complementar de 
Piracicaba, com as datas das respectivas nomeações e exercício de cada 
funcionário (1909) 

4) FAUSTINO, F. Livro de Imposição de Penas da Escola Complementar e da 
Escola Normal de Piracicaba (1897-1923) 

5) FAUSTINO, F. Livro de visitas da Escola Complementar/Normal de 
Piracicaba (1899-1923) 

6) FAUSTINO, F. Livro de apontamento sobre o pessoal da Escola Normal de 
Piracicaba (1921) 

7) FAUSTINO, F. Livro Ata de constituição da República Escolar da Escola 
Normal de Piracicaba (1921) 
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8) FAUSTINO, F. Livro Ata de Fundação dos Escoteiros da Escola Normal de 
Piracicaba (1921) 

9) Diretoria Geral da Instrução Pública. Nomeia Dr. Honorato Faustino de 
Oliveira como diretor, em comissão, da Escola Normal da Praça da 
República. (03/04/1928). 

10) Diretoria Geral da Instrução Pública. Comunica a remoção do Dr. Honorato 
Faustino de Oliveira para o cargo de diretor da Escola Normal da Praça da 
República. (01/10/1928). 

11) Diretoria Geral da Instrução Pública. Comunica que o Dr. Honorato 
Faustino de Oliveira, entrou em exercício para o cargo de diretor efetivo da 
Escola Normal da Praça da República. (06/10/1928). 

3.3. VERBETES BIOGRÁFICOS: 

1) MELO, Luis Correio de. Honorato Faustino de oliveira. In Dicionário de 
autores paulistas. Comissão do IV Centenário da cidade de São Paulo, 1954. 
p. 453. (Acervo do Centro de Referência para Pesquisa Histórica em 
Educação da FCL/UNESP) 

2) ROCCO, Salvador. et al. Honorato Faustino. In Poliantéia - Comemorativa 
do centenário do Ensino Normal de São Paulo (1846-1946). São Paulo, SP: 
s.ed. 1946. p. 109. (Acervo do Centro de Referência para Pesquisa Histórica 
em Educação da FCL/UNESP) 

3) H. L. Patrono de Escolas Paulistas – Honorato Faustino. In Revista do 
Professor do Centro do Professorado Paulista. São Paulo, ano XX, n. 68, 
junho-julho, 1962, p. 4. (Acervo Biblioteca do C.P.P “Sud Mennucci”) 

4) CAMBIAGUI, Oswaldo. Dr. Honorato Faustino de Oliveira (1867-1948). In 
Medicina em Piracicaba (Contribuição à sua história). Piracicaba, 1984. p. 
113-115. (Acervo Biblioteca Municipal de Piracicaba) 

5) MORAES JR, Carlos. Honorato Faustino de Oliveira (1867-1948). In Poetas 
piracicabanos. Piracicaba, 1994. p. 21. (Acervo Biblioteca Municipal de 
Piracicaba) 

6) PFROMM NETO, Samuel. Honorato Faustino de Oliveira. In Dicionário de 
piracicabanos. São Paulo: PNA, 2013. p. 397-8. (Acervo Biblioteca 
Municipal de Piracicaba) 

3.4. ARTIGOS E NOTÍCIAS NOS JORNAIS DA CIDADE PIRACICABA: 

O Jornal de Piracicaba (JP), publicado entre 1904 e 1930, foi considerado como 
uma fonte histórica (De Luca, 2006). A coleção do JP está acondicionada no acervo do 
Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IGHP). Foram consultadas 10.480 
edições impressas. A seguir invetaríamos textos escritos por e sobre Honorato 
Faustino: 
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1) JP. Ano, 4, N. 1127. Data: 14/05/1904. Título: Escola Complementar. Remoção 
do Prof. Honorato Faustino de Oliveira. 

2) JP. Ano, 4, N. 1132. Data: 19/05/1904. Título: Honorato Faustino. Chega a 
cidade. 

3) JP. Ano, 4, N. 1133. Data: 20/05/1904. Título: Honorato Faustino. Agradece as 
deferências feitas no ato de sua recepção. 

4) JP. Ano, 4, N. 1134. Data: 21/05/1904. Título: Prof. Honorato Faustino. 
Transcreve uma notícia publicada no jornal O Democrata, de Itapetininga/SP. 

5) JP. Ano, 4, N. 1138. Data: 26/05/1904. Título: Prof. Honorato Faustino. 
Saudações. 

6) JP. Ano, 4, N. 1141. Data: 29/05/1904. Título: Prof. Honorato Faustino. Envia 
um telegrama ao JP. 

7) JP. Ano, 4, N. 1143. Data: 01/06/1904. Título: Escola Complementar. Descrição 
da chegada do prof. Honorato Faustino. 

8) JP. Ano, 4, N. 1157. Data: 18/06/1904. Título: Supplica. Conto publicado de 
autoria de Honorato Faustino. 

9) JP. Ano, 4, N. 1222. Data: 01/06/1904. Título: Furto da casa de Honorato 
Faustino. 

10) JP. Ano, 5, N. 1289. Data: 25/11/1904. Título: Escola Complementar. Honorato 
Faustino convida do JP para as comemorações de encerramento letivo. 

11) JP. Ano, 5, N. 1317. Data: 30/12/1904. Título: Festa Literária. Faustino é o 
regente de uma orquestra e indica o programa artístico.  

12) JP. Ano, 5, N. 1346. Data: 05/02/1905. Título: Prática Escolar. Faustino 
convoca os estudantes. 

13) JP. Ano, 6, N. 1682. Data: 29/11/1905. Título: Festas Escolares. Faustino envio 
o programa artístico. 

14) JP. Ano, 6, N. 1683. Data: 30/11/1905. Título: Pelas escolas. Honorato Faustino 
é o paraninfo do Colégio Piracicabano. 

15) JP. Ano, 8, N. 2152. Data: 20 /11 /1907. Título: Escola Complementar – 
abertura das exposições escolares. 

16) JP. Ano, 8, N. 2158. Data:  27/11/1907. Título: Escola Complementar – Festas 
escolares. 

17) JP. Ano, 8, N. 2342. Data:  20/06/1908. Título: Escola Complementar – críticas 
ao Diretor Honorato Faustino. 

18) JP. Ano, 9, N. 25??. Data: 01/12/1908. Título: Escola Complementar – Sessão 
Solene. 

19) JP. Ano, 10, N. 2777. Data:  01/12/1909. Título: Escola Complementar – Sessão 
Solene – Discurso Honorato Faustino, Paraninfo. 

20) JP. Ano, 10, N. 3000. Data:  03/09/1910. Título: Universidade Popular 
de Piracicaba – Honorato Faustino, como regente. 

21) JP. Ano, 12, N. 2375. Data:  29/11/1911. Título: Escola Normal, as festas de hoje. 
Convite do Diretor. 

22) JP. Ano, 13, N. 3614. Data: 14/09/1912. Título: Festa das árvores.    
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23) JP. Ano, 13, N. 3665. Data: 14/11/1912. Título: Festas escolares – convite 
24) JP. Ano, 13, N. 3676. Data: 27/11/1912. Título: A festa de formatura dos 

professorandos de 1912 – fotografia de Honorato Faustino com os formandos e 
corpo docente. 

25) JP. Ano, 13, N. 3679. Data: 30/11/1912. Título: A festa de formatura dos 
professorandos de 1912 – fotografia de Honorato Faustino. Discursos. 

26) JP. Ano, 13, N. 3680. Data: 01/12/1912. Título: Discurso de Honorato Faustino 
aos professorandos de 19120. 

27) JP. Ano, 13, N. 3707. Data: 01/01/1913. Título: Edital de Exames assinado por 
H. Faustino. 

28) JP. Ano, 13, N. 3540. Data: 12/06/1913. Título: Meios de Ensino. Por 
Honorato Faustino 

29) JP. Ano, 14, N. 3610. Data: 07/07/1913. Título: Convite Festas 7 Setembro. 
30) JP, Ano, 14, N. 3677. Data: 25/11/1913. Título: Escola Normal – Convite 

Exposição. 
31) JP, Ano, 14, N. 3838. Data: 09/06/1914. Título: Escola Normal – encerramento 

de semestre – convite e programa. 
32) JP, Ano, 15, N. 3973. Data: 2?/11/1914. Título: Escola de Pharmacia – H. 

Faustino membro da fundação. 
33) JP, Ano, 17, N. 4616. Data: 09/01/1917. Título: Dr. Honorato Faustino – 

Aprovação curso de Medicina. 
34) JP, Ano, 18, N. 4793. Data: 11/08/1917. Título: Inauguração oficial do novo 

prédio da Escola Normal – Foto de Honorato Faustino. 
35) JP, Ano, 18, N. 4828. Data: 25/09/1917. Título: Fundação da Associação de 

Escoteiros em Piracicaba. 
36) JP, Ano, 18, N. 4829. Data: 26/09/1917. Título: Associação Regional de 

Escoteiros. 
37) JP, Ano, 18, N. 4860. Data: 02/11/1917. Título: Brasil na Guerra, na Escola 

Normal. 
38) JP, Ano, 18, N. 4861. Data: 04/11/1917. Título: Festas patrióticas dos 

estudantes normalistas. 
39) JP, Ano, 18, N. 4862. Data: 06/11/1917. Título: O Brasil na Guerra – moção de 

apoio da mocidade normalista. 
40) JP, Ano, 18, N. 4865. Data: 09/11/1917. Título: Carta do Congresso da 

mocidade. 
41) JP, Ano, 19, N. ?013 (?). Data: 21/05/1919. Título: Opinião valiosa – Livro Filho 

da Floresta. 
42) JP, Ano, 20, N. 7216. Data: 23/09/1919. Título: Um livro útil. 
43) JP, Ano, 21, N. 7557. Data: 19/11/1920. Título: Carta de A. Almeida Jr. para 

Honorato Faustino – Sampaio Dória irá à Piracicaba. 
44) JP, Ano, 21, N. 7713. Data: 07/06/1921. Título: Escola Normal – carta de 

G. Kulhman recebida por Honorato Faustino. 
45) JP, Ano, 22, N. 7784. Data: 01/09/1921. Título: Pontuação e crase. 
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46) JP, Ano, 22, N. 7847. Data: 30/11/1921. Título: Escola Normal – Festa 
de Formatura – Convite. 

47) JP, Ano, 22, N. 7874. Data: 01/01/1922. Título: A escola de outros tempos (as 
creanças de hoje). 

48) JP, Ano, 22, N. 7875. Data: 03/01/1922. Título: A escola de outros 
tempos. 

49) JP, Ano, 22, N. 7966. Data: 27/04/1922. Título: Escola Normal – 
Discurso Honorato Faustino – Jubileu de Prata. 

50) JP, Ano, 22, N. 7967. Data: 28/04/1922. Título: Dr. Honorato Faustino 
– Anúncio consulta médica gratuita.  

51) JP, Ano, 22, N. 7973. Data: 06/05/1922. Título: Hymno da colheita (Letra). 
52) JP, Ano, 22, N. 8002. Data: 10/06/1922. Título: Homenagem do presente ao 

passado. 
53) JP, Ano, 23, N. 8059. Data: 22/08/1922. Título: Orpheon Escolar – Ofício de 

Campinas recebido por Honorato Faustino. 
54) JP, Ano, 23, N. 8062. Data: 25/08/1922. Título: Escola Normal – Ofício do 

Gymnasio de Campinas, Amadeu Mendes, recebido por Honorato Faustino. 
55) JP, Ano, 23, N. 8118. Data: 15/11/1922. Título: Documentação histórica. 
56) JP, Ano, 24, N. 8429. Data: 06/12/1923. Título: Orpheon da Escola Normal – 

Foto com Honorato Faustino. 
57) JP, Ano, 24, N. 8521. Data: 28/03/1924. Título: Hymno esportivo - “Dedicado 

ao Gremio Esportivo Normalista”. 
58) JP, Ano, 24, N. 8587. Data: 21/06/1924. Título: Escola Normal – Ofício do 

Consulado do Japão. 
59) JP, Ano, 26, N. 9285. Data: 21/12/1926. Título: Escola Normal – Carta de Cesar 

Pietro Martinez para Honorato Faustino. 
60) JP, Ano, 28, N. 9667. Data: 10/04/1928. Título: Dr. Honorato Faustino 

– Ida para a Escola Normal de São Paulo. 
61) JP, Ano, 28, N. 9671. Data: 14/04/1928. Título: Escola Normal – Justas 

Homenagens. 
62) JP, Ano, 28, N. 9672. Data: 15/04/1928. Título: Escola Normal – Justa 

Homenagem. 
63) Diário da Manhã, Ano I, N. 32. Data: 17/04/1928. Título: Agradecimentos de 

Honorato Faustino de Oliveira. 
64) Gazeta de Piracicaba, Ano XLVI, N. 10543. Data: 17/04/1928. Título: 

Escola Normal – Homenagem ao Dr. Honorato Faustino de Oliveira. 
65) Gazeta de Piracicaba, Ano XLVI, N. 10544. Data: 18/04/1928. Título: 

Agradecimentos de Honorato Faustino de Oliveira. 
66) JP, Ano, 31, N. 10460. Data: 06/12/1930. Título: Várias Notas – Foi 

concedida a aposentadoria do Sr. Dr. Honorato Faustino de Oliveira, Diretor da 
Escola Normal da Praça da República, em São Paulo.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Honorato Faustino transformara-se numa das principais lideranças do ensino 
piracicabano. Na sociedade tinha relações com diversos grupos sociais, era tido como 
homem do progresso educacional, moral, intelectual e cultural. Ele detinha a imagem 
de ilustrado competente pela seriedade que dirigia a Escola Normal e pela formação 
de mestres de reconhecida habilidade intelectual. Em sociedade, ele conseguia atrair 
fortes holofotes socioculturais para a figuração normalista, isso em razão de promover 
o avanço por meio de práticas educativas, artísticas, de higiene e saúde, de escotismo, 
de literatura, nacionalistas, entre outras. 

Nas notícias publicadas nos jornais locais, indentifica-se que Faustino estava 
envolvido, além da Escola Complementar e da Normal, com outros estabelecimentos 
de ensino, tais como a Universidade Popular de Piracicaba (U.P.P.), a Faculdade de 
Odontologia, a Escola do Comércio e o Ginásio particular da cidade. Esse 
envolvimento reforça o seu reconhecimento social como uma referência em atividades 
de ensino. 

Já no que diz respeito às atividades na área de saúde, as fontes revelam que 
Faustino, em 1909, na gestão do Barão de Rezende, foi conselheiro da Santa da Casa 
de Misericórdia de Piracicaba e, no início da década de 1920, ofertava gratuitamente 
consultas médicas aos pobres. Em vantagem dos pobres, dos idosos e da Cruz 
Vermelha da Primeira Guerra Mundial, muitos eventos beneficentes foram 
organizados por Faustino e seus colaboradores. 

A trajetória do personagem indica que ele zelava pela sua reputação de cidadão 
cônscio, de cabedal científico-pedagógico e de dedicado cultor de belas letras e artes. 
Como autor escreveu contos de refinado gosto literário, músicas pedagógicas, métodos 
de ensino de língua portuguesa e diversos artigos publicados em jornais e revistas. No 
campo artístico, ele também exerceu a função de maestro da U.P.P. e promoveu 
concertos, festejos/concertos beneficentes e cerimônias de formatura concorridas por 
parte da “boa sociedade” e da classe política. Nos festejos de encerramento do ano 
escolar, uma de suas composições prestigiadas, frequentemente, era a “Adeus, escola”: 

Adeus, escola, onde escutamos 

Lições e ensinamentos, 

Onde, solícitas, colhemos 

A flor de puros sentimentos! 

No campo político educacional, ele estreitou relações com o professor e 
reformador Sampaio Dória, isso no contexto da Liga Nacionalista nucleada em 
Piracicaba no final da década de 1910. Por conseguinte e em razão de demandas 
pedagógicas, sob a sua direção, em 1920, a Escola Normal de Piracicaba foi uma das 
bases da Reforma Educacional Paulista “Sampaio Dória”. Ainda, no campo, durante a 
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gestão de Amadeu Mendes frente à diretoria geral de Instrução Pública do Estado de 
São Paulo, Honorato Faustino ocupou, entre 1928 e 1930, o cargo de diretor da Escola 
Normal da Capital, estabelecimento de renomado prestígio por representar inovações 
pedagógicas, excelência em políticas de formação de professores e o primado de 
visibilidade do poder da sociedade republicana. 
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RESUMO  

Este trabalho faz parte de uma ampla pesquisa em andamento sobre o ensino da 
matemática na Escola Técnica Nacional (ETN), entre 1942 e 1965, e tem como objetivo 
apresentar os primeiros resultados sobre os docentes de matemática, focando em suas 
trajetórias acadêmica e profissional. Autores como CERTEAU (2001), CHARTIER 
(2002) e CHERVEL (1990) foram referências fundamentais. As fontes de pesquisa 
utilizadas encontram-se nos arquivos do CEFET/RJ, na associação de ex-alunos da 
instituição, em decretos do Diário Oficial da União, jornais da época disponíveis na 
hemeroteca da Biblioteca Nacional, entre outras fontes que auxiliaram na 
identificação dos docentes. Foi elaborada uma planilha eletrônica para reunir os dados 
encontrados, e a partir deles foram feitas as primeiras caracterizações, até para a 
construção da biografia desses professores da ETN, como por exemplo, que 80% dos 
docentes eram formados em engenharia, e que 30% deles possuía dupla formação 
superior.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

ETN, História da Profissão Docente, História da Educação Matemática 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho é parte de uma pesquisa que se encontra em andamento, sobre 
o ensino de Matemática na Escola Técnica Nacional (ETN) entre os anos de 1942 até 
1965. O objetivo, aqui, é apresentar uma análise preliminar acerca dos professores de 
matemática da Escola, identificando, entre outras características, suas trajetórias 
acadêmicas e profissionais. Para isso, buscou-se suporte na história cultural, em 
autores como  Michel de Certeau e  Roger Chartier. De acordo com Certeau: 

Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção 
socioeconômico, político e cultural. Implica um meio de elaboração circunscrito 
por determinações próprias: uma categoria de letrados, etc. Ela está pois 
submetida a imposições, ligada a privilégios, enraizada em uma particularidade. 
É em função desse lugar que se instauram os métodos, que se delineia uma 
topografia de interesses, que os documentos e as questões que lhes serão 
propostas, se organizam. (2011, p. 47) 

Percebe-se, portanto, que é em função das características que se determinam para 
a realização da investigação, que se deve analisar as fontes de forma mais adequada 
possível, tendo em vista que tais materiais por si só não são capazes de remontar a 
história. 

CHARTIER (2002) afirma que a história cultural “tem como objetivo identificar o 
modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 
construída, pensada, dada a ler” (p.6). Para a realização de tal tarefa, segundo o autor, 
é necessário percorrer vários caminhos, dentre eles, o de classificação das categorias 
de percepção e apreciação do real. 

 As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem 
estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma 
autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto 
reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 
condutas. (CHARTIER 2002, p.16-17). 

Desta maneira, neste artigo, pretende-se apresentar os docentes da ETN inseridos 
no contexto da escola, mas não só. Foi preciso conhecer também a formação que 
tiveram, os lugares por onde circularam, enfim, tentar entender que relação 
construíram com suas práticas na ETN .  

Para dar uma visão panorâmica da educação profissional, partiu-se do livro 
História do ensino industrial no Brasil, de Celso Suckow da Fonseca, que permite 
compreender o processo de formação do ensino profissionalizante e técnico no país. 
Também recorreu-se a trabalhos acadêmicos, como o trabalho de PINTO (2006), que 
correlaciona a história da Escola Técnica de Vitória, com a história da educação 
matemática. O autor realizou um mapeamento das práticas escolares e do ensino de 
Matemática nessa Escola, a partir de relatos de professores e da análise documental 
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(programas, provas, etc), para fazer uma descrição de como eram as práticas no 
período de 1942 a 1990. 

A investigação, dentro da perspectiva da história cultural, se debruça sobre os 
vestígios deixados como documentos, fotos, decretos e informações pertinentes aos 
docentes do ensino da matemática da ETN. Assim, as fontes utilizadas na pesquisa são 
principalmente documentos encontrados no Setor de Arquivos do CEFET/RJ 
(SEARQ) que, segundo CARDOSO (2013), segue tabelas de temporalidade do Arquivo 
Nacional, sendo separados em cortes históricos–cronológicos específicos, em cinco 
conjuntos de documentos, compreendidos como fundos. Esta investigação analisa 
documentos referentes ao fundo da ETN. Outros documentos utilizados pertencem à 
associação de ex-alunos do CEFET e da ETN (AEACEFETN), como álbuns 
fotográficos, por exemplo, além de informações dadas pelos ex-alunos da ETN. Outros 
arquivos tem sido utilizados para busca de informações para a pesquisa, como os do 
Instituto de Educação do Rio de Janeiro; o PROEDES da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; Arquivo Nacional e Biblioteca Nacional. 

2. A HISTÓRIA DA ETN 

Em 1917, foi criada a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás, por meio 
de um decreto municipal, no então Distrito Federal. A criação desta unidade 
educacional tinha como premissa a formação de mestres e contramestres, para 
atuarem com educação profissional, e docentes, para desempenharem atividades com 
trabalhos manuais em escolas primárias (SILVEIRA, 2006).  

Embora a intenção do governo federal fosse criar uma instituição modelar para o 
país, a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás acabou se tornando a única 
escola normal voltada para a formação de professores para o ensino técnico até o seu 
fechamento, em 1937. (CARDOSO, 2013) 

Com a Revolução de 1930, mudam as forças políticas no governo, e a indústria 
passa a ser mais valorizada como atividade econômica do país para gerar progresso 
em diferentes níveis. Nesse sentido, BRANDÃO (2009, p. 6-7) pontua que houve um 
“processo de mudança na sua função [das escolas técnicas] de solução de problemas 
urbanos à formação de uma mão de obra para subsidiar o projeto de 
desenvolvimento capitalista no país” A autora afirma, ainda, que a mudança 
empreendida no objetivo da formação destes profissionais foi o reflexo da reorientação 
político-econômica do Estado brasileiro, que promoveu a desvinculação do ensino 
técnico do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio para o Ministério de 
Educação e Saúde Pública.  

Com a implantação do Estado Novo, em 1937, as atividades escolares da 
Wenceslau Brás foram encerradas, para que houvesse a demolição do prédio e a 
construção das novas instalações. Durante a gestão de Gustavo Capanema no 
Ministério da Educação e Saúde Pública (entre 1942 e 1946) no governo Vargas, houve 
a implementação de uma reforma educacional, que ficou conhecida como Reforma 
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Capanema. Em relação ao ensino industrial, destaca-se a Lei Orgânica instituída pelo 
decreto de número 4073 de 30 de janeiro de 1942, que deu organicidade ao ensino 
profissional industrial, que não havia sido contemplado na reforma anterior, de 
Francisco Campos. Essa lei estabeleceu que os cursos industriais funcionariam no 
período de 10 meses do ano, com uma carga horária que deveria variar entre 36 e 44 
horas. De acordo com Fonseca (1986), o ensino industrial antes da promulgação da lei 
orgânica, funcionava como um compartimento estanque da educação, todavia, não 
havia equiparação nem articulação com o ensino primário ou secundário e tal lei 
permitiu uma “verdadeira democratização do ensino” quando deu as bases para a 
estruturação do ensino industrial.  

No espaço da antiga Escola Normal de Artes e Oficios Wenceslau Brás, foi 
construída a Escola Técnica Nacional (ETN), pelo decreto número 4127, de 25 de 
fevereiro de 1942, que também estabeleceu as bases de organização das instituições de 
ensino técnico da rede federal. De acordo com este decreto, o objetivo das escolas 
técnicas passou a ser a formação para atender tanto aos interesses dos trabalhadores 
quanto aos interesses dos empresários industriais. (BRANDÃO 2009, p. 9). Embora 
tenha iniciado as aulas em 1942, a inauguração da ETN, acontece apenas em 1944, com 
a presença do presidente Vargas. 

A instituição ficou incumbida de oferecer cursos industriais e de mestria de 1º 
Ciclo, equivalentes ao ginásio (atual ensino fundamental do 6º ao 9º ano) que seriam 
ofertados em 4 anos e cursos técnicos e pedagógicos de 2º ciclo, equivalente ao ensino 
secundário (atual ensino médio), com duração prevista para 3 anos e que dava acesso 
ao ensino superior. 

Segundo CARDOSO (2013), eram ofertados 15 cursos do 1º ciclo: Alfaiataria, 
Aparelhos Eletrônicos e Telecomunicações, Carpintaria, Cerâmica, Corte e Costura, 
Chapéus, Flores e Ornatos, Fundição, Marcenaria, Máquinas e Instalações Elétricas, 
Mecânica de Máquinas, Mecânica de Precisão, Mecânica de Automóveis, Serralheira, 
Tipografia e Encadernação e Pintura. Já com relação aos cursos de 2º Ciclo eram 
ofertados 7 cursos: Construção de Máquinas e Motores, Eletrotécnica, Edificações, 
Decoração de Interiores; Desenho Técnico de Arquitetura e Móveis e Construção 
Aeronáutica. Contudo, outras vertentes de ensino foram desenvolvidas, como a 
formação de mão de obra administrativa para a gerência deste processo e de 
professores para o próprio ensino técnico, através de um curso de ensino pedagógico 
com duração de um ano para os portadores de certificação de mestria e cursos técnicos.  

Neste contexto de transformações do ensino técnico, é importante atentar para as 
transformações sociopolíticas e econômicas contemporâneas, uma vez que foi um 
período bastante peculiar da história do Brasil. A ETN funcionou entre o Estado Novo 
e o início da Ditadura Militar. E durante o período de redemocratização (Pós Estado 
Novo) houve a emergência de manifestações culturais e políticas, além do expressivo 
desenvolvimento industrial em geral e do setor de bens de consumo duráveis no país.  

No ano de 1959, a ETN fez uma reformulação curricular, passando a oferecer seis 
cursos: Eletrotécnica; Eletrônica; Edificações; Estradas; Máquinas e Motores; e, 
ainda, Meteorologia. Com sua autonomia garantida em lei, a Escola busca, então, 
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atender à demanda crescente por cursos técnicos e, gradativamente, extingue os 
cursos industriais básicos, tendo formado sua última turma no ano de 1964.  

Em 1965, a ETN passa a se chamar Escola Técnica Federal da Guanabara (ETFGB), 
devido à transferência da capital do Brasil para Brasília. No ano seguinte, foi criado o 
curso de Engenharia de Operação em parceria com a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, que se responsabilizou pelo corpo docente e expedição de diplomas. 

Desta maneira, foi criado o primeiro curso de formação superior de curta duração, 
na ETFGB, com um objetivo bastante específico, que era formar profissionais com 
níveis de excelência, para atender a demanda por profissionais que fossem situados 
entre o engenheiro tradicional e o chefe de oficina (BRANDÃO, 2009). Já em 1967, a 
instituição passou a se chamar Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca, em 
homenagem póstuma a seu diretor, que contribuiu para a implementação, 
consolidação e desenvolvimento institucional do ensino técnico no país e produziu um 
livro sobre a história do ensino industrial no Brasil, que é referência no tema. 

A promulgação da lei 6545, de 30 de junho de 1978, dispôs sobre a transformação 
das Escolas Técnicas Federais em Centros de Educação Tecnológica Federal. Esta lei 
teve o intuito de verticalizar e promover a continuidade da formação industrial, do 
nível médio ao nível superior. No entanto, apenas as ETFs que ministravam o curso 
em nível superior foram promovidas a CEFETs, a saber: Celso Suckow da Fonseca 
(CEFET/RJ), Minas Gerais (CEFET/MG) e do Paraná (CEFET/PR).  

A transformação de ETF em CEFET extrapolava a mera denominação. Foram 
necessárias adequações político-institucionais e burocráticas e como afirma Silveira 
(2006), no caso do CEFET/RJ, este processo de adequação ao novo regimento que 
mudou seu status de escola técnica para instituição com nível superior, que atuava 
como autarquia vinculada ao MEC, durou 4 anos. 

Ainda segundo BRANDÃO (2009), no início dos anos 90, a educação tecnológica 
passa a ser concebida como uma educação moderna, que promovia o 
acompanhamento do desenvolvimento de forças produtivas em relação estreita com a 
demanda de mercado. O MEC fez algumas reformas administrativas neste período, 
criando a Secretaria Nacional de Educação Tecnológica (SENET) e posteriormente a 
Secretaria Nacional de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC). Já no governo do 
presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), houve a separação do ensino 
médio do ensino profissional, mas no governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-
2010), o decreto que dispôs sobre a separação do ensino foi revogado e houve a 
permissão para que a educação profissional pudesse ser oferecida de forma integrada, 
concomitante ou de forma sequencial, aos quem já possuíssem o ensino médio. 

Em dezembro de 2008, ainda no governo do presidente Lula, foram criados os 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a partir dos CEFETs, escolas 
agrotécnicas e escolas técnicas vinculadas a universidades. No entanto, ficaram de fora 
o CEFET/RJ e o CEFET/MG, que haviam iniciado o processo, junto ao MEC, para 
transformação em Universidade Tecnológica, assim como ocorreu com o CEFET/PR 
transformado em Universidade Tecnológica Federal (UTFPR), em 2005, portanto, 
antes da lei de criação dos Institutos Federais.  
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Dentre as diversas fases e transformações experimentadas por esta instituição, até 
culminar no atual CEFET-RJ, elegeu-se o recorte cronológico entre 1942 e 1965, 
quando a instituição era denominada Escola Técnica Nacional, sendo modelo para o 
restante do país.  

O recorte temático que se pretende investigar, por meio da disciplina de 
matemática, justifica-se por ser uma das disciplinas de extrema importância para o 
desenvolvimento da tecnologia. Não se pode deixar de lado a relevância do papel 
docente para a divulgação, ensino e aprendizagem da disciplina, por isso, o destaque 
dado a tais atores dentro da pesquisa.  

2.1. O CENÁRIO CIENTÍFICO 

Após a década de 1930, o país começou a institucionalizar as universidades como 
modelo de educação superior, e com isso foram oferecidos cursos que fugiam do 
modelo tradicional, que vigorava até então, com cursos profissionais, como medicina, 
engenharia e direito. Com as novas instituições, aparecem cursos com ênfase em 
ciência pura, como Física, Química, Matemática, entre outras. Em 1934, foi criada a 
Universidade de São Paulo e, posteriormente, em 1935, na capital do país, a 
Universidade do Distrito Federal, orientada pelos ideais de Anísio Teixeira. A Reforma 
Francisco Campos, de 1932, também foi responsável pelo decreto que estabeleceu a 
universidade como modelo para o ensino superior no país e dava atenção para as 
chamadas Faculdades de Filosofia, que deveriam formar professores e cientistas. Após 
a Reforma Francisco Campos, houve a institucionalização da pesquisa e da formação 
docente em Matemática no país, uma vez que a pesquisa realizada na área era feita por 
engenheiros e militares de forma individual e autodidata. Na capital, a Escola 
Politécnica do Rio de Janeiro formou muitos engenheiros que atuaram como 
educadores de diferentes disciplinas e se constituíram em professores de colégios 
importantes do ensino secundário. A Universidade do Distrito Federal foi a primeira 
instituição, na capital do país, a formar matemáticos e professores de matemática; no 
entanto, sua existência durou pouco tempo e conseguiu formar menos de uma dúzia 
na área. Depois vieram a Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, 
entre outras faculdades de filosofia, mas de cunho privado ou confessional. 

Além disso, no campo da pesquisa, auxiliaram no desenvolvimento da Matemática 
enquanto Ciência, o Centro Brasileiro de Ciências Físicas, fundado em 1949 e o 
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), criado em 1952. Neste 
contexto, em que a formação de professores de Matemática e o desenvolvimento da 
própria ciência ocorreram conjuntamente nas instituições listadas anteriormente, é 
possível que tenham influenciado o ensino da Escola Técnica Nacional, tendo em vista 
que existe a possibilidade de que parte dos seus professores tenham em algum 
momento se relacionado nesta época com tais estabelecimentos. 
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3. OS PROFESSORES DE MATEMÁTICA  

O primeiro passo da pesquisa foi o levantamento de dados sobre os docentes de 
matemática da ETN no Arquivo do CEFET/RJ e na Associação de ex-alunos da Escola 
Técnica e CEFET. Nos Livros de Assentamento de professores da escola encontraram-
se os seguintes nomes: Arlindo Clemente, Flávio Guerra, João de Lima Acioli, João 
Dias dos Santos Júnior, José Ernani Lima, José Gurgel Dantas, Luiz Alberto de 
Vasconcelos Franco, Orlando de Maria, Roberto de Vasconcellos Nóvoa e Wlademir 
Sonne Vilard. Além desses, foram encontrados ainda o da professora Maria da Glória, 
que estava na listagem da associação de ex-alunos e Amandino Ferreira de Carvalho, 
encontrado no Diário Oficial da União de 21/05/1947, p.3, que fazia o aproveitamento 
do professor da antiga Escola Normal Wenceslau Brás. Entretanto, ainda não se 
encontrou nada na documentação do arquivo do CEFET/RJ sobre esses professores 
ou sobre a sua atuação; desta maneira, optou-se por não inclui-los na pesquisa, até que 
apareçam evidências institucionais.  

Após esse passo, foi feita uma tabela, em panilha eletrônica, para organizar as 
informações encontradas sobre cada docente. Em seguida, foi realizada uma análise 
dos dados encontrados até o momento da pesquisa, e traçar novos caminhos de busca 
sobre a vida e atuação dos professores da ETN. 

A caracterização geral dos docentes de matemática começou com o levantamento 
da nacionalidade. Até o presente momento, todos eram brasileiros. Mas ainda não foi 
possível indentificar se o professor Wladimir Sonne Villard é brasileiro ou não, tendo 
em vista o seu sobrenome.  

Em relação à naturalidade, a maioria das informações já obtidas apontam para a 
predominância de naturais do Distrito Federal, mas não sabemos ainda a origem de 
todos os professores. José Ernani de Lima, por exemplo, nasceu em Itajubá, Minas 
Gerais. Ele escrevia crônicas para jornais da sua cidade natal, desde quando era 
estudante de engenharia. E por ter contribuído muito com a divulgação de Itajubá, ele 
foi homenageado com o livro José Ernani de Lima: Um engenheiro na história e nas 
letras de Itajubá, escrito por outro engenheiro, Carlos Alberto da Silva, seu 
conterrâneo, que apresenta sua biografia e suas crônicas escritas ao longo da vida. 

Quanto à formação acadêmica, verificou-se que 80% dos docentes era de 
engenheiros, formados pela Politécnica ou pela Escola Nacional de Engenharia 
(E.N.E). O fato curioso encontrado é que 30% dos docentes possuíam mais de uma 
graduação, dentre eles podemos citar João Dias dos Santos Júnior que se formou na 
primeira turma do curso de Formação de Professores Secundários de Matemática da 
Universidade do Distrito Federal (UDF), e que depois cursou engenharia pela ENE; 
Orlando de Maria, diplomado em Matemática pela Faculdade Nacional de Filosofia 
(FNFi) em 1942, e que depois também se formou em engenharia pela ENE e Roberto 
de Vasconcellos Nóvoa, que era físico formado pela FNFi e engenheiro. O docente 
Flávio Guerra estudou estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas 
(ENCE), no entanto, não foi possível saber se ele concluiu o curso. Com relação ao 
Wladimir Sone Villard não conseguimos obter informações sobre a formação em 
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ensino superior. A seguir, apresenta-se um quadro resumo sobre a formação e as 
instituições formadoras dos professores: 

 

TABELA 1 – Formação dos professores da ETN 

PROFESSOR FORMAÇÃO INSTITUIÇÃO 

Arlindo Clemente  Engenharia ENE 

Flávio Guerra  Estatística ENCE(?) 

João de Lima Acioli Engenheira ENE 

João Dias dos Santos Júnior 
Matemática UDF 

Engenheiro ENE 

José Ernani de Lima  Engenheiro IEMI 

José Gurgel Dantas  Engenheiro Politécnica (RJ) 
Luiz Alberto de Vasconcelos 
Franco 

Engenheiro ENE 

Orlando de Maria 
Matemática FNFi 

Engenharia ENE 

Roberto Vasconcellos Nóvoa Física FNFi 

Engenharia ENE 

Wladimir Sonne Villard ? ? 

Tabela elaborada a partir de diversas fontes 

Em relação à formação no ensino secundário, verificou-se que 30 % dos docentes 
estudou no Colégio Militar e 20% no Colégio Pedro II.  

Quanto à vida profissional, os docentes atuaram em outras instituições de ensino 
técnico, secundário ou superior, além de ocuparem cargos relacionados com a 
Engenharia, em órgãos como Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Instituto 
Nacional de Tecnologia, empresas privadas ou como empresários. Quase 80% dos 
docentes lecionavam em outras instituições, como no ensino público técnico e/ou 
secundário da prefeitura do Distrito Federal (atual cidade do Rio de Janeiro) como a 
Escola Técnica Visconde de Cairu e Escola Normal Carmela Dutra, ou em escolas 
particulares, escolas confessionais, docentes do ensino superior como ENCE, FNFi, 
Politécnica RJ. Além disso, dois deles eram remanescentes da Escola Normal 
Wenceslau Bras. 

Apurou-se, ainda, que 70% dos docentes ingressaram na ETN como assistentes de 
ensino, professores interinos e/ou substitutos e depois passaram para o quadro 
permanente, realizando concurso público. Dentro da instituição, professores como 
José Ernani, Arlindo Clemente e Orlando de Maria exerceram muitas funções como 
Chefe de Matemática, Coordenador da disciplina e Chefe de Departamento da 
Matemática respectivamente. Esses docentes participaram também, segundo registro 
no Livro de Assentamentos, de várias comissões dentro da instituição, nomeados pelo 
diretor através de portarias, para resolver diversos problemas, como os disciplinares, 
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sumiço de peças e aparelhos dos laboratórios, participação em banca de seleção, entre 
outros assuntos.  

No que se relaciona ao ensino de Matemática, foram encontradas notícias, em 
jornais da época, que indicavam a participação de Arlindo Clemente, Santos Junior e 
Flávio Guerra, no III Congresso Nacional de Ensino de Matemática, representando o 
ensino técnico e profissional dentro do evento. Entretanto, encontra-se em fase de 
análise os anais do evento, para identificar qual foi a participação dos citados 
professores e as propostas apresentadas. 

Segundo relato de ex-alunos da Associação, a escola adotava para as aulas da 
disciplina uma apostila feita pelos professores, da qual ainda não se encontrou 
nenhum exemplar; no entanto encontraram-se dois volumes do livro Matemática 
para cursos técnicos industriais, cujo autor, professor Arlindo Clemente, afirma ter 
sido escrito a partir das aulas da Escola. O livro foi utilizado em outras escolas técnicas 
federais da época. O mesmo professor foi autor, ainda, de cinco livros de poesias e um 
romance.  

Ao longo da realização da pesquisa, percebeu-se a necessidade de investigar a rede 
de relações que se estabeleceu entre os docentes, que tinham muitas ligações, seja na 
questão da formação, na atuação profissional ou por relações pessoais. Além disso, 
atuaram em instituições conceituadas no Distrito Federal como UFRJ, ENCE, 
CEFET/RJ, Colégio Santo Inácio. Encontraram-se, por exemplo, informações sobre a 
atuação política do professor Wladimir Villard, que se destacou como sindicalista, 
defendendo causas dos professores secundários, como também sobre Arlindo 
Clemente, que através de seus livros de poesias expressou sua religiosidade. 

Com certeza a formação e a atuações dos professores de matemática da ETN 
influenciou os currículos e as práticas dentro da escola. É interessante realizar uma 
comparação do ensino de Matemática praticado na ETN com a do ensino secundário 
oferecido na época. Dessa maneira, a partir do entendimento e da construção das 
trajetórias dos professores, é possível compreender a escolha dos conteúdos, dos 
recursos utilizados e realizar um estudo sobre a história da educação matemática nos 
cursos técnicos do país. Para isso, a história das disciplinas e como elas são inseridas 
dentro do campo da história da educação apontam um caminho.  

CHERVEL (1990) afirma que “a história das disciplinas escolares pode 
desempenhar um papel importante não somente na história da educação, mas também 
na história cultural” (p. 184). Elas são criações espontâneas do sistema educacional, 
dessa forma merecem uma atenção especial. Além disso, o sistema escolar tem um 
chamado poder criativo que é pouco valorizado e tem um duplo papel: “de fato ele 
forma não somente os indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez 
penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade global” (Idem, p.184). 

Dentro dessa perspectiva, o referido autor afirma que o campo a ser constituído 
coloca o pesquisador frente a três problemas: a) da sua gênese; b) da sua função e c) 
de seu funcionamento. 

Ao mesmo tempo, o autor considera que o problema das finalidades da escola é 
complexo e sutil e que se confronta com a história do seu ensino, e o estudo deste 
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problema depende em parte da chamada história das disciplinas. Dentro desse 
contexto, é preciso compreender a história de como o ensino da matemática se 
desenvolveu na instituição e, em consequência, quem foram seus agentes, ou seja, os 
professores. Por isso, a identificação das trajetórias desses docentes auxiliam na 
compreensão do ensino da disciplina, demonstrando como a formação e sua atuação 
podem ter influenciado nas escolhas que eles fizeram no ensino da disciplina, no 
conteúdo e até mesmo na escolha dos materiais didáticos utilizados na ETN. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho apresentou resultados preliminares da pesquisa que está sendo 
realizada sobre os docentes da ETN, na tentativa de levantar suas trajetórias 
acadêmicas e profissionais. O levantamento inicial dos dados indicam que tais 
profissionais teceram laços por meio de uma rede de instituições e interesses comuns, 
o que determinou a possibilidade de se fazer a construção de uma biografia coletiva, 
ou uma prosopografia (Stone 2011), que será realizada posteriormente.  

A partir dos dados iniciais, percebeu-se que a formação dos docentes da instituição 
era de engenheiros, no entanto, verificou-se a presença de dois professores que, além 
de serem formados em engenharia, foram alunos nos primeiros cursos de licenciatura 
do Distrito Federal. João Dias Santos Junior no curso de Formação de Professores 
para o ensino Secundário de Matemática pela Universidade do Distrito Federal, e 
Orlando de Maria no curso de Matemática da Faculdade Nacional de Filosofia. Além 
disso, os professores lecionaram em instituições de ensino como o Colégio Santo 
Inácio, a Faculdade Nacional de Filosofia, a Escola Politécnica e como professores de 
escolas públicas do Distrito Federal. A produção de materiais didáticos específicos 
para o ensino industrial também foram encontrados, com os do professor Arlindo 
Clemente, que publicou um livro que se tornou referência nas escolas técnicas do país. 
Os dados iniciais encontrados dão margem para buscar outras informações em 
arquivos de outras instituições, seja para incluir aspectos de cunho biográfico, ou com 
relação a formação acadêmica; ou ainda na busca de dados sobre as outras instituições 
onde atuaram. 
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RESUMO  

O presente texto versa sobre a temática da educação da mulher, mais 
especificamente sobre a instrução pública feminina em Mato Grosso (MT), na 
transição do século XIX para o século XX. Foi estabelecido como objetivo geral 
responder a seguinte indagação – Quando e como o Estado preocupa-se com a 
instrução pública feminina e quais as diferenciações curriculares presentes na 
instrução a elas destinada. Para tanto, o artigo que ora se apresenta é resultado de uma 
pesquisa em andamento que passa em revista documentos oficiais como Legislações, 
Regulamentos e Relatórios da Instrução Pública. Organizou-se o texto da seguinte 
maneira, contextualizou-se brevemente o debate sobre a educação mista  do final do 
século XIX, apresentou-se como os regulamentos abordaram a instrução primária de 
meninos e meninas no estado de Mato Grosso de 1875 de 1910, a seguir demonstrou 
numericamente a expansão das escolas públicas primárias em Mato Grosso e das 
matrículas femininas no período de 1878 a 1913. Por último trouxe considerações 
sobre  a diferenciação curricular na educação primária pública de meninos e meninas. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Instrução Pública Em Mato Grosso, Instrução Pública Feminina, Educação 
Mista. 
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INSTRUÇÃO PÚBLICA FEMININA E DIFERENCIAÇÃO CURRICULAR EM MATO 
GROSSO NO FINAL DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO SÉCULO XX 

O presente texto versa sobre a temática da educação da mulher, mais 
especificamente sobre a instrução pública feminina em Mato Grosso (MT), na 
transição do século XIX para o século XX. Foi estabelecido como objetivo geral 
responder a seguinte indagação – Quando e como o Estado preocupa-se com a 
instrução pública feminina e quais as diferenciações curriculares presentes na 
instrução a elas destinada.  

Para tanto, o artigo que ora se apresenta é resultado de uma pesquisa que passa 
em revista documentos oficiais como Legislações, Regulamentos e Relatórios da 
Instrução Pública com vistas a discutir a preocupação do Estado com a instrução 
feminina e traçar uma trajetória da diferenciação do currículo voltado ao ensino dos 
meninos e das meninas.  

De modo geral, a produção consultada sobre a temática da co-educação tende a 
tratá-la como sinônimo de ensino misto. No entanto, segundo Almeida (2015): 

Na terminologia pedagógica, co-educar se refere ao ato educativo no qual ambos 
os sexos aprendem na mesma escola, na mesma classe, nas mesmas horas e 
utilizando-se dos mesmos métodos, as mesmas disciplinas e com os mesmos 
professores, todos sob uma direção comum. (Almeida, 20o5, p. 64). 

Nesse sentido, o presente artigo buscou evidenciar que o disposto nos 
regulamentos e regimentos da instrução pública primária de Mato Grosso, na 
transição do século XIX para o século XX, não coaduna com o conceito acima 
apresentado. Muito pelo contrário, esses documentos apontam diferenciação nos 
ensinos destinados a meninos e meninas, mesmo nas escolas mistas. Tais 
diferenciações poderiam traduzir-se em horários distintos de freqüência à escola para 
cada um dos sexos, bem como conteúdos curriculares diferenciados.  

A Educação até a segunda metade do século XIX acontecia em escolas mantidas 
por leigos e escolas fundadas por ordens religiosas, essas instituições eram destinadas 
exclusivamente para um dos sexos. No final do século XIX começa o debate e a 
necessidade de um ensino misto, ou seja, escolas para meninos e meninas juntos. 

Neste contexto aconteceram algumas Conferências Pedagógicas para discutir, 
entre outros assuntos, a conveniência de implantar a co-educação nas escolas públicas 
e privadas. Almeida (1989), ao tratar de tais eventos, afirma que foram inaugurados 
em 18 de janeiro de 1873 e concluídos em 25 de janeiro do mesmo ano. Tais 
Conferências consistiam em reuniões dos institutores primários da capital sob a 
presidência do inspetor geral da instrução primária e secundária do município neutro. 
Na ocasião foi apresentado e discutido um trabalho elaborado por 09 professores. O 
institutor Costa e Cunha tratou especialmente das escolas mistas. 

Em princípio adotou-se a idéia, mas julgava-se inaplicável no Brasil, pelas três 
seguintes razões: 1ª porque a inovação encontraria no povo uma forte oposição; 
2ª por causa da corrupção de um grande de número de meninos mesmo jovens, 
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em conseqüência dos vícios de educação e de maus exemplos, coisa conhecida de 
todos os institutores e institutoras; e, 3ª enfim, porque a população é muito pouco 
homogênea (ALMEIDA, 1989, p. 152). 

Segundo Almeida (1989), o debate sobre as escolas mistas nas Conferências 
Pedagógicas tinha como exemplo e argumentos os modelos dos Estados Unidos, 
França e até mesmo Holanda, esses países teriam adotado o ensino misto e avaliavam 
como vantajosa a modalidade. 

No Brasil a implantação do ensino misto foi gradual, de acordo com os dados de 
uma primeira comparação do progresso realizada pelo Império, na gestão do ministro 
Conselheiro João Alfredo. Em 1871, havia 3.491 alunos nas escolas públicas e 711 
escolas particulares, totalizando 4.202 alunos. Em 1873, havia 4.178 nas escolas 
públicas e 899 escolas particulares, totalizando 5.077 alunos. “Vê-se que, em dois anos, 
havia no Brasil 875 escolas primárias a mais; havia, entre as escolas públicas, 3 
mistas enquanto que nas escolas privadas havia 59” (ALMEIDA, 1989, p. 155). 

Segundo Sá e Siqueira (2006), em relação à implantação do ensino misto: 

A introdução do ensino misto nas escolas públicas brasileiras foi um processo 
lento e oscilante entre a tradicional moral cristã, que via nisso a promiscuidade, 
e as circunstâncias de economia escolar, que buscava nesse tipo de ensino a 
solução para os problemas emergenciais (p. 111). 

Em relação ao ensino misto do Regulamento da instrução pública de 1910 afirma 
no Art. 207º que “Haverá escolas primárias para um e outro sexo, na capital e cidade 
principais do Estado, e somente mistas, nas pequenas vilas, freguesia e povoações.” 
(MATO GROSSO, Regulamento..., 1910). 

São apresentados, a seguir, dados dos regulamentos da instrução pública de Mato 
Grosso sobre a obrigatoriedade do ensino, desde 1875 até 1910. Evidenciou-se, neste 
tópico, a partir de quando se tornou permitido o ensino misto. 

 

A INSTRUÇÃO PRIMÁRIA DE MENINOS E MENINAS NO ESTADO DE MATO 
GROSSO DE 1875 DE 1910. 

A Lei Regulamentar do Ensino Público e Particular da Província de Mato Grosso, 
datada de 1875, explicita a proibição de escolas mistas ou de ambos os sexos, conforme 
se lê no parágrafo 8º - “A instrução de que trata o presente artigo será dada em 
escolas públicas e um só grau e não é permitido escolas mistas ou de ambos 
os sexos318”. A proibição é reafirmada no artigo 18º, parágrafo 3º, segundo o qual: 

                                                   
318 Negrito nosso. 
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“Não poderão ser admitidos à matrícula das escolas: (...) meninas nas 
escolas dos meninos e vice-versa319.” 

Sobre a criação de escola primária, o artigo 28º apresenta certa restrição à abertura 
de novos estabelecimentos. Literalmente: “Se a criação pedida for para lugar onde já 
exista uma escola criada, a proposta deverá ser acompanhada da demonstração de 
que a escola existente é frequentada ordinariamente por 60 alunos 
numerários e por 20 extraordinários320”.  Deste artigo depreende-se que as 
escolas públicas não poderiam ser mistas e se havia a necessidade de um quantitativo 
mínimo de alunos por escola para a previsão de abertura de outro estabelecimento, 
supõe-se que, para localidades pouco povoadas, um dos sexos achava-se em 
desvantagem em relação à oferta de instrução primária pública. Essa prática inibia o 
atendimento igualitário a ambos os sexos, tendo em vista que eram proibidas as 
escolas mistas. 

Um diferencial presente no regulamento de 1878, considerado importante para 
questão que nos preocupa, está presente no artigo 114. De acordo com este 
Regulamento, quando não houver escola pública para meninas, estas “poderão ser 
matriculadas em escolas masculinas, com anuência dos pais321. Neste caso, “as 
cadeiras serão destinadas preferencialmente para professoras.” Nota-se que o 
presente regulamento avança no sentido de permitir a matrícula de meninas em 
escolas masculinas, questão vetada enfaticamente no regulamento anterior. 
Entretanto, mantém a preocupação com a convivência entre as crianças de sexos 
distintos, motivo pelo qual a presença de ambas na mesma instituição requer 
autorização dos pais, bem como a supervisão da figura feminina.  

Parece-nos razoável afirmar que essa alteração em relação ao regulamento anterior 
não seja resultado de uma mudança de mentalidade ou de concepção, afinal são 
apenas 3 anos que distanciam um regulamento do outro. É bem provável que tal 
alteração seja produto das circunstâncias que deveriam se fazer presentes, em um 
contexto no qual eram escassas as escolas. 

No artigo 119 do mesmo regulamento, que dispõe sobre a matrícula, observa-se 
diferenciação entre a idade máxima admitida para a matrícula de meninas e meninos. 
Enquanto a idade máxima para elas era de 11 anos de idade, eles tinham como idade 
máxima para matrícula 15 anos de idade. O artigo 120 dispõe que as escolas do sexo 
masculino que facultassem a matrícula às meninas não poderiam admiti-las com idade 
superior a 9 anos. 

Observa-se que há um ligeiro avanço no regulamento de 1878 em relação à lei 
regulamentar de 1875 quando admite a educação de meninos e meninas no mesmo 
espaço educativo. Porém, a questão ainda apresenta restrições quando colocam 
impeditivos etários. 

                                                   
319 Negrito nosso. 

320 Negrito nosso. 

321 Negrito nosso. 
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O regulamento da instrução primária e secundária de 1880 é o primeiro a 
apresentar um capítulo que prevê a obrigatoriedade do ensino primário. Neste quesito, 
interessa-nos destacar a diferenciação etária proposta para obrigatoriedade da 
instrução primária de meninos e meninas. Percebe-se o encurtamento da 
escolarização feminina em 2 dois, como dispõe o artigo 27:  

Depois que forem marcados os precisos fundos pelo poder competente, será 
obrigatória a instrução primária na capital da Província e mais cidades, para os 
indivíduos de 7 a 14 anos, sendo do sexo masculino, e de 7 a 12, sendo do feminino. 

O regulamento da instrução pública primária de 1896 institui a obrigatoriedade do 
ensino primário para crianças de 07 a 10 anos, no entanto o seu artigo 8º restringe a 
obrigação da freqüência da escola elementar aos meninos. O mesmo regulamento 
ainda prevê auxilio aos alunos pobres para garantir a freqüência ao ensino, a previsão 
de tais auxílios é destinada exclusivamente aos meninos. 

O regulamento de 1889 reorganiza o ensino primário, mas não aborda e questão 
da obrigatoriedade. 

O regulamento de 1891 estabelece no artigo 29 que o ensino será leigo, gratuito e 
obrigatório e no artigo 32 que “em todas as escolas do sexo feminino poderão ser 
admitidas crianças do sexo masculino, de 6 a 10 anos de idade, mediante previa 
autorização do Diretor Geral, sendo acomodadas de forma que fiquem 
completamente separadas pelo sexo”. O último regulamento analisado, de 1910, 
estabelece no Art. 5º – A instrução primária é obrigatória para todas as crianças de 
sete a dez anos de idade. 

De 1875 a 1910 observam-se modificações nos regulamentos em relação a 
implantação do ensino misto, pois o regulamento de 1875 vetava a existência de 
escolas mistas e o regulamento de 1891, além de admitir o ensino misto, permite 
também a matrícula de meninos  de 6 a 10 anos em escolas de meninas.  

Desde 1875, os regulamentos estabeleciam diferenciação na idade para meninos e 
meninas frequentarem a escola, entretanto o último regulamento analisado (1910) 
estabelece a instrução primária para todas as crianças de 7 a 10 anos de idade, não 
distinguindo o sexo. 

A seguir são apresentados dados da expansão das escolas públicas primárias 
masculinas e femininas de Mato Grosso e a posterior implantação de escolas mistas. 
Demonstra-se a evolução no número  de matrículas femininas durante o período de 
1878 a 1913.  

 

EXPANSÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS EM MATO GROSSO E DAS 
MATRÍCULAS FEMININAS DE 1878 A 1913. 

Para obter uma projeção da expansão das escolas públicas primárias no estado de 
Mato Grosso foram analisados os relatórios da instrução públicos primários 
produzidos pela Diretoria Geral da Instrução Pública, para o presidente da província. 
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Os relatórios pesquisados foram os disponíveis no Arquivo Público de Mato Grosso, 
observa-se que não se encontram disponíveis todos os relatórios anuais referentes ao 
período pesquisado. 

Os relatórios em questão apresentam dados referentes ao número total de escolas 
públicas primárias, o número de escolas em efetivo exercício, destas escolas o 
quantitativo  dedicado ao atendimento de meninos e o quantitativo dedicado ao 
atendimento de meninas. Apresenta-se também, a partir de 1896, o número de escolas 
mistas e somente no relatório de 1913 apresenta o número de grupos escolares. 

 
Expansão de Escolas Públicas em Mato Grosso de 1878 a 1913 

ANO ESCOLAS 

PÚBLICAS 

ESCOLAS EM 

EXERCÍCIO 

GRUPO 

Escolar 

Escolas 

Masculinas 

Escolas 

Femininas 

Escolas 

MIXTAS 

 

1878 

 

28   22 06  

 25  20 05  

1880 48   28 20  

 35  25 10  

 

1896 

45   14 12 19 

 41  13 12 16 

1898 52   15 15 22 

 43  12 13 18 

1911 98   27 23 48 

 79322  22 18 39 

1913323 83   23 6 54 

  111   111 

 TABELA 1 - Expansão de Escolas Públicas em Mato Grosso de 1878 a 1913.  Elaborado a partir dos relatórios 
da instrução publica primária disponíveis no Arquivo Publico de Mato Grosso. 

Os dados apresentados nos relatórios da Instrução Pública primária dos anos de 
1878 e 1880 não incluem ainda escolas mistas. Em 1878, 20% das escolas em exercício 
eram escolas femininas, em 1880 esse percentual aumentou para cerca de 30% das 
escolas.  

Destaca-se em 1880, de 20 escolas femininas, somente 10 estavam em exercício. 
Por outro lado dentre as 28 escolas masculinas, 25 estavam em exercício. Essa 

                                                   
322 Das 79 escolas em funcionamento 74 enviaram mapas mensais. 

323 O relatório do ano 1913,  apresenta o quantitativo de 111 grupos escolares, com 2.403 matrículas do sexo 
masculino e 1.072 matrículas  do sexo feminino,  
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diferença entre escolas existentes e escolas em exercício muito provavelmente se deve 
ao fato de que para estar em efetivo exercício era necessário um número específico de 
alunos freqüentes. A exemplo, disso a lei regulamentar do ensino público e particular 
da província de Mato Grosso de 1875, em seu artigo 31 prevê o fechamento das escolas 
públicas que após seis meses de instalação não obtiverem freqüência superior a 20 
alunos. No artigo subseqüente lê-se: “artigo 32 – as escolas mandadas fechar por 
motivo do artigo antecedente poderão ser novamente restabelecidas por ato da 
presidência da província, ouvindo o Inspetor-Geral, quando na delegacia literária 
hajam-se inscritos 30 alunos pelo menos”. Depreende-se deste artigo que as escolas 
públicas que não estavam em exercício continuavam constando dentre as instituições 
existentes. 

A partir de 1896 os relatórios incluem, dentre os dados, informações referentes às 
escolas mistas. Percebe-se o crescimento gradativo desta categoria de escolas, a ponto 
de em 1913 o número de escolas mistas superar o número de escolas masculinas e 
femininas. Neste mesmo ano, destaca-se a redução significativa do número de escolas 
femininas. As escolas masculinas embora tenham sofrido alteração numérica no 
período analisado,  chegam em 1913 com aproximadamente mesma quantidade 
existente em 1878.  

Dentre os relatórios disponíveis no Arquivo Publico do Estado de Mato Grosso do 
período de 1878 a 1913, apenas o relatório de 1913 apresenta o quantitativo de grupos 
escolares. 

Apesar das escolas mistas aparecerem nos relatórios a partir de 1896, não é 
possível afirmar que isso representou de fato um crescimento no número de 
matrículas de meninas. Isto porque as matrículas das escolas femininas não estão 
discriminadas por sexo. O número de matrículas das escolas mistas acha-se 
relacionado apenas a partir de 1912, mesmo assim sem a discriminação por sexo.  

 
Expansão das matrículas femininas da instrução primária em Mato 

Grosso de 1878 a 1913. 
Ano Matrículas na 

instrução 

pública primária 

Matrículas 

Masculinas 

Matrículas 

Feminino 

Matrículas 

Mistas324 

Percentual de 

matrículas femininas 

em relação ao total 

(%) 

1878 1.081 976 105  9.71 

1880 1.597 1.240 357  22.35 

1881 1.753 1.334 419  23.90 

1882 1.601 1.178 423  26.42 

                                                   
324 Os dados apresentados relacionam o numero de matriculas das escolas mista sem especificar o número de 
matriculas do sexo feminino e do sexo masculino. 
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1883 1.515 1.168 347  22.90 

1889 1.419 963 516  34.89 

1896 1.581 1.036 545  34.47 

1907 3.428 1.692 1.736  50.64 

1908 3.545 1.732 1.813  51.14 

1911 2.707325 1.706 991  36.74 

1912 3.326 918 768 1.640 23.09 

1913 5.588 3.054 1.242 1.292 22.23 

TABELA 2 - Expansão das matrículas femininas da instrução primária em Mato Grosso de 1878 a 1913.Elaborado 
a partir dos relatórios da instrução publica primária disponíveis no Arquivo Publico de Mato Grosso. 

Não são todos os relatórios do diretor geral da instrução pública  ao presidente a 
província de Mato  Grosso de 1878 a 1913 disponíveis no arquivo publico de Mato 
Grosso, que constam dados  detalhados das matrículas. 

Entretanto é possível afirmar, com base dados disponíveis, que de 1878 a 1913 
houve um acréscimo de cerca de 500 por cento no total  das matrículas  das escolas 
primárias da instrução pública de  Mato Grosso. 

O número geral de matrículas cresceu de 1.081 para 5.588, apesar deste 
crescimento, destacam-se os dados do ano  de 1911, que em relação ao ano de 1908, 
representaram um queda de  cerca de 24% no número total de matrículas .  

Em 1908 o número total de matrículas era 3.545 e em 1911 caiu para 2.707. Essa 
queda pode ser relativizada se considerarmos outros dados contidos nos relatórios. No 
caso dos dados de 1911, o relatório alerta “das 79 escolas em funcionamento 74 
enviaram mapas mensais” (p.7).  Ou seja, os dados apresentados no item do relatório 
denominado  “estatística” são imprecisos. Esse mesmo fenômeno, decréscimo do 
número de matrículas depois de um período de crescimento, acontece entre os anos 
de 1881 e 1883. No ano de 1881, havia 1.753 alunos matriculados, em 1882 o número 
decresceu e chegou a 1.601 alunos matriculados, e no ano seguinte 1883 o número de 
matrículas chega em 1.515. É possível que a fragilidade dos dados explique essas 
oscilações. 

O percentual de matrículas femininas de 1878 até 1913 apresenta um crescimento 
expressivo, em 1878 o número de matrículas femininas era de apenas 9 %, enquanto 
que as matrículas masculinas eram de mais de 90% do total. Esses números vão 
crescendo gradativamente chegando a 51% de matrículas femininas em 1908, ou seja, 
superando percentualmente  as matrículas masculinas. 

De 1908 para o ano de 1913, os números de matrículas femininas decresceram e 
chegaram ao percentual de 22% do valor total. Neste mesmo período os relatórios 
passam a apresentar dados relativos as escolas mistas. Ainda que tais dados não 

                                                   
325 Das 79 escolas em funcionamento 74 enviaram mapas mensais. 
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discriminem especificamente matrículas masculinas e femininas é possível que o 
decréscimo acima mencionado tenha sido motivado pela frequência das meninas nas 
escolas mistas. Corroborando para essa hipótese o quantitativo de escolas femininas 
no período de 1911 a 1913, apresenta um decréscimo de 18 para 06 estabelecimentos. 
Entretanto é preciso considerar também que relatório do ano 1913, apresenta o 
quantitativo de 111 grupos escolares, com 2.403 matrículas do sexo masculino e 1.072 
matrículas  do sexo feminino. Ou seja, as meninas estavam representadas em cerca de 
44% das matrículas dos grupos escolares. Apesar desses dados não temos elementos 
suficientes neste momento para afirmar que a redução do número de escolas 
femininas é resultante do seu atendimento nos grupos escolares. 

 

NOTAS SOBRE A DIFERENCIAÇÃO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO PRIMÁRIA 
PÚBLICA DE MENINOS E MENINAS 

As considerações que hora se apresenta sobre a diferenciação curricular  são uma 
apresentação preliminar dos disposto nos regulamentos e relatórios sobre o assunto. 
Essas considerações denotam o caráter da pesquisa em andamento. 

Em relação ao currículo o regulamento da instrução publica de 1873,  define como 
conteúdo exclusivo para a meninas o trabalho de agulhas. Art9º O ensino primário 
elementar compor-se-a;[...] §7º De trabalho de agulhas, e outros análogos, para o 
sexo feminino; 

O regimento interno das escolas públicas de instrução primária da província de 
Mato Grosso de 15 de dezembro de 1873, também evidencia  que a educação das 
meninas tinha diferenciação curricular:Capítulo 1º do Ensino primário Elementar. 
[...] Art.3º nas escolas publicas do sexo feminino se adicionará mais uma seção sob o 
titulo de seção de trabalhos de prendas. 

A Lei Regulamentar do Ensino Público e particular da província de Mato Grosso, 
datada de 1875, aponta diferenciação curricular para os sexos feminino e masculino. 
Essa diferenciação curricular apresenta-se explicitamente no capítulo 2º, seção 1ª, 
parágrafo 6º, que prevê: “Nas escolas do sexo feminino o estudo da aritmética se 
restringirá aos princípios elementares e suas aplicações fundamentais 
aos números inteiros, frações e decimais326”. O termo “restringirá” não poderia 
ser mais didático para demarcar um limite para além do qual a educação das meninas 
não deveria extrapolar. A diferenciação curricular também apresenta-se demarcada 
no parágrafo 7º, que estabelece “trabalhos de agulhas e outros análogos para o sexo 
feminino”.  

Nos relatórios do diretor geral da instrução pública ao presidente a província de 
Mato Grosso evidencia-se também a diferenciação curricular. No relatório de 1878, 
por exemplo, constam os resultados dos exames denominados “seção de prendas”. 

                                                   
326 Negrito nosso. 
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Esses trabalhos eram divididos em cinco classes, a saber: (1) Costura Simples; (2) 
Picado ou cacundê; (3) Crivo e crochê; (4) Bordado e (5) Flores frouxas e outros.  

O Regulamento de 1878 deixa de apresentar o texto presente no regulamento 
anterior (1875), que dispõe sobre a diferenciação curricular em relação aos conteúdos 
matemáticos para as meninas. O que a princípio poderia ser considerado um avanço, 
parece não ser, visto que contraditoriamente (ou não), a diferenciação acha-se 
presente na formação da professora primária, por excelência a professora das 
meninas, como observa-se no artigo 156: “o curso de Matemáticas elementares para 
as alunas-mestras se restringirá a Aritmética e suas aplicações, e para 
os alunos-mestres e estudantes de preparatórios se estenderá além da 
Aritmética e suas aplicações inclusive a teoria dos logaritmos, a Álgebra até 
equações do 2º grau inclusive, e a Geometria plana e no espaço327”. 

O Regulamento da Instrução Pública da província de Mato Grosso, de 13 de 
fevereiro de 1878 revogou a Lei Regulamentar do Ensino Público de 1875. No artigo 
55 deste regulamento observa-se que havia uma diferenciação no concurso para 
professoras. Para elas era exigida a prova de trabalhos de agulhas, isto porque tais 
trabalhos constavam como componente curricular da instrução feminina (parágrafo 
6º do artigo 107).  

O regulamento do ensino primário de 1889 mantém o currículo diferenciado para 
as meninas. Consta no artigo 1º, que dispõe sobre programa de ensino, “Trabalhos de 
agulhas e prendas domesticas nas escolas do sexo feminino”. Pela primeira vez 
aparece o termo “prendas domesticas”. A mesma redação repete-se no artigo 29 do 
regulamento de 1891 que estabelece as matérias que compõem o ensino primário. 

O regulamento de 1910 apresenta uma mudança na redação do conteúdo a ser 
estudado: 

Art. 4º – As disciplinas a professar-se em todas as escolas primárias serão para 
o 1º grau – leitura, escrita, cálculo aritmético sobre números inteiros e frações, 
língua materna, geografia do Brasil, deveres cívicos e morais, trabalhos 
manuais apropriados à idade a ao sexo dos alunos; e para o 2º grau, as 
mesmas do 1º e mais: gramática elementar da língua portuguesa, leitura de 
prosa e verso, escrita sob ditado, caligrafia, aritmética até regra de três inclusive, 
sistema legal de pesos e medidas, morfologia geográfica, desenho a mão livre, 
moral prática e educação cívica, geografia geral e história do Brasil, 
cosmografia, noções de ciências físicas, química e naturais, e leitura de música e 
canto328. 

De 1873 até 1889 os regulamentos evidenciam uma diferenciação curricular no 
ensino destinado as meninas, especificando o trabalho de agulhas e prendas 
domésticas como exclusivo para esse sexo. O regulamento de 1910 continua 
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demarcando diferenciação curricular entre os sexos, muito embora deixe de evidenciar 
quais seriam exatamente os componentes curriculares destinados a instrução 
feminina. 

Neste regulamento de 1880, observa-se em momentos distintos (artigos 12 e 44) 
orientações referentes a matrícula de meninos em escolas destinadas às meninas. Essa 
prática poderia se consolidar desde que a idade do menino não ultrapassasse aos 10 
anos (artigo 12) e desde que as referidas escolas fossem regidas por professoras. (artigo 
44).  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A pesquisa em questão encontra-se em andamento e norteia-se pelas seguintes 
indagações: Quando e como, em Mato Grosso, o estado preocupa-se com a instrução 
pública feminina? Quais as diferenciações curriculares presentes na instrução a elas 
destinada? Não é possível afirmar que, até o momento, foram reunidas informações 
que dessem conta de respostas conclusivas para essas inquietações.  

Os esforços realizados por hora dão conta de que há imprecisões nos dados 
apresentados nos relatórios da instrução pública, devido ao modo como foram 
reunidos,  essa imprecisão esta ressaltada pelos próprios relatórios que informam que 
nem todas as escolas encaminhavam mensalmente os dados para a diretoria da 
instrução pública. Outra dificuldade refere-se a  inexistência de um padrão de 
informações à disposição nestes mesmos documentos. 

Pelo exposto, percebe-se que os regulamentos e legislações indicam que houve 
expansão do acesso a instrução publica primária feminina. Mas não podemos afirmar 
que o ensino misto tenha sido um marco nesse processo de expansão. Em alguns 
relatórios e regulamentos percebe-se que a criação da escola mista também atendeu 
uma  necessidade econômica no processo de expansão da instrução pública, pois como 
existia um número mínimo de alunos para a criação de uma escola masculina  ou 
feminina, e em muita vilas e freguesias as escolas eram fechadas quando diminuíam o 
número de alunos, com as escolas mistas era possível muitas vezes manter esses 
estabelecimentos abertos. 

As fontes consultadas não informam o número de meninas nas escolas mistas, 
desta forma não podemos afirmar se essa nova forma de organizar o ensino público 
primário tenha de fato ampliado a presença de  meninas na instrução primária. 

 As várias fontes estudadas, evidenciam uma diferenciação do currículo para as 
meninas durante o período de  1873 a 1910. É necessário o aprofundamento das 
pesquisas e a incorporação de novas fontes para melhor compreensão desse processo 
de diferenciação curricular na instrução de meninos e meninas. 
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RESUMO 

Esta comunicação é resultante de pesquisa cujo objetivo era investigar o projeto de 
educação moral ofertado por José da Silva Lisboa, o visconde de Cairu (1756-1835) por 
meio de seu livro Escola Brasileira ou Instrucção Útil a todas as classes junto com a 
Lei das Escolas de Primeiras Letras, ambos de 1827, no Brasil. Silva Lisboa é um 
homem do Antigo Regime em fase de transição para um mundo moderno. Formou-se 
professor e magistrado na ilustração coimbrã e exerceu vários cargos na administração 
colonial e imperial. Arregimentado por D. João VI em 1808 fez da sua vida na Corte 
constante defesa do trono e do altar. Analisando seus livros e sua vida parlamentar 
vimos que sua participação no processo de construção das instituições brasileiras, com 
a criação de um modelo educacional, tornou-se parte natural de seu projeto 
intelectual. Refutando tudo aquilo que não devia se consolidar, por que trazia o sinal 
da barbárie, e conservando tudo aquilo que trazia os traços demonstrativos da 
civilização, dedicou-se à escrita de livros destinados à formação moral do cidadão 
brasileiro tendo como princípios a Fé, a Liberdade e a Ordem, mesclando um 
pensamento e uma linguagem liberal e conservadora 
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INTRODUÇÃO 

Esta comunicação está dividida em três partes e uma conclusão. Apresentamos o 
resultado de uma pesquisa de Mestrado em Educação que teve como objetivo 
investigar o ideário educacional e moral de José da Silva Lisboa (1756-1835), o 
visconde de Cairu exposto à sociedade brasileira da primeira metade do século XIX 
por meio do seu livro Escola Brasileira ou Instrucção Útil a todas as classes. 

Na primeira parte, desenvolvemos uma exploração na tentativa de localizar o 
objeto da pesquisa em seu tempo e lugar, selecionando as fontes primárias e 
secundárias necessárias ao entendimento de nosso objeto. Para sua leitura, apoiamo-
nos no referencial teórico-metodológico da História Cultural. Nossa pretensão, a partir 
dessas buscas foi o de traçar a trajetória de Silva Lisboa e um panorama de sua época 
quanto ao discurso e o fazer da educação. Reconstruímos os seus discursos sobre a 
educação na tentativa de apreender a concepção de educação moral subjacente ao seu 
projeto. 

Na segunda parte, descrevemos a articulação entre a sua atividade intelectual e a 
educação nacional exposta nas discussões para a Constituição do Estado e de 
instituição da educação com a publicação da Lei das Escolas de Primeiras Letras em 
1827. Tentamos verticalizar a ação e os efeitos provocados pelo nosso objeto ao longo 
do tempo e no diálogo com outras produções daquele momento na tentativa de captar 
“o simbólico e suas representações” (BURKE, 2005, p. 10), para traçarmos um estudo 
sobre “o conjunto das formas de pensamento” (CHARTIER, 2002, p. 31). Sabendo que 
a História da Educação – “entendida aqui enquanto um campo de investigações [com] 
seus diferentes objetos” (VEIGA, 2003, p.19) buscamos identificar nas obras do 
visconde de Cairu a materialização de sua ação política e a sua vontade de servir às 
novas gerações. A hipótese que buscamos comprovar é a de que o visconde de Cairu 
acreditava que a Constituição política conforma o Estado, e que era necessária uma 
Constituição moral que conformasse o povo, a nação que estava nascendo.  

Por fim, na terceira parte analisamos a obra Escola brasileira ou instrucção util a 
todas as classes exthraida da Sagrada Escriptura para uso da mocidade, publicada 
em 1827, de modo a entender o livro dentro do projeto civilizacional do visconde de 
Cairu identificando ali as bases para o edifício moral proposto. Ali, também é possível 
perceber que há uma recorrência de conceitos tais como Civilização, Educação, 
Indústria, Mestre, Professor que em seu conjunto representam quase quinhentas 
entradas. Consideramos ser estas as palavras fortes do livro. 

Ao final, a parte conclusiva tentamos responder à questão da nossa proposta de 
pesquisa: que traços nos constituem a partir do nosso surgimento como nação 
independente – o Brasil em 1822 - e que consolidaram, por intermédio das leis e 
normas, a nossa moral social? Concluímos que a) Silva Lisboa é um homem da 
transição do Antigo Regime para um Brasil moderno; b) é um homem das letras e 
acredita que sem elas caminhamos, às cegas, para a barbárie; c) é um homem da Corte 
que visa civilizar todas as classes nos preceitos do liberalismo e da moral cristã. Tendo 
como base a Fé, a Liberdade e a Ordem, Silva Lisboa organiza um projeto racional 
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inspirado na Fé da qual deriva a Liberdade construída na lei que tem por objetivo final 
a restauração e manutenção da Ordem (doméstica, social, universal). O que tentamos 
buscar neste trabalho são os “mecanismos através dos quais categorias de 
pensamentos fundamentais se tornam, num dado grupo de agentes sociais, esquemas 
interiorizados e não algo que sobre-estrutura todos os pensamentos ou ações 
particulares” (CHARTIER, 2002, p. 39) 

 
1. UM MUNDO EM TRANSIÇÃO: UM HOMEM DA TRANSIÇÃO 

Buscando conhecer a obra do visconde de Cairu percebemos em sua biografia a 
articulação entre a sua atividade intelectual e um projeto de educação nacional 
destinado à mocidade brasileira, porém dentro dos preceitos do liberalismo e da moral 
cristã. Sua visão liberal é demonstrada na sua argumentação em que defende uma 
abertura aos talentos e virtudes de cada um, seja o indivíduo na sociedade ou às nações 
no mercado mundial. A questão de fundo é que dentro de um modelo liberal é 
concedido total liberdade para que esse indivíduo desenvolva os seus talentos e suas 
virtudes, porém não é dever do Estado ofertar e manter a educação. 

José da Silva Lisboa é um homem do Antigo Regime em fase de transição para um 
mundo moderno. É um homem de seu tempo. Liberal, afeto às Luzes 
institucionalizada pelos reformadores e professores da Universidade de Coimbra, Silva 
Lisboa não se configura, à primeira vista, como uma contradição. Está em perfeita 
sincronia com seu mundo. A sua participação no processo de construção das 
instituições brasileiras, passando por um modelo educacional, torna-se parte natural 
de seu projeto intelectual. Preparado na filosofia racional-liberal anterior à Viradeira 
apresenta-se como alguém capaz de entender e explicar o seu tempo e o seu lugar. 
Refutou tudo aquilo que não devia se consolidar, pois trazia o sinal da barbárie; 
conservou tudo aquilo que trazia os traços demonstrativos da civilização. Criou, assim 
uma linguagem própria. Isso lhe permitiu juntar ao mesmo tempo sinais e marcas do 
Antigo Regime português e um novo vocabulário e repertório moderno do liberalismo 
inglês de maneira que a convivência destes signos redundasse numa nova ideia de 
civilização. Uma contradição? Não, mas, a necessária adequação do conceito de 
liberdade capitalista ao conceito de liberdade política proposto pelos liberais, postos 
em prática pelas monarquias constitucionais, seja no modelo inglês ou na França da 
Restauração (1815-1830). Numa palavra: conservador. 

Hobsbawm (1982), n’A Era das Revoluções, alerta-nos que no período que se 
seguiu à Revolução Francesa até a Comuna de Paris em 1848 gerou-se uma tendência 
à secularização da vida e da política provocada por uma tentativa de instalação de um 
modelo estatal laico e democrático. Isso não impediu a permanência, entre os pobres, 
dos dogmas de fé necessários à manutenção da fé em Cristo e na Igreja Católica 
provocando, inclusive, um forte revival religioso carregado de temor e terror. Esse 
retorno da religiosidade é uma reação àquela laicização provocada pela Revolução 
Francesa. No seu aspecto religioso presenciamos o surgimento de seitas, 
messianismos e aparições que reforçam a fé; no seu aspecto político presenciamos uma 
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fixação na figura do bom pastor, a autoridade requisitada para a manutenção da 
ordeme da fé perdidas. Esse imaginário do bom pastor é transferido para a política e 
usado como recurso para atacar toda e qualquer atitude política como resultante da 
apostasia, da falta de fé que sustenta o homem e a humanidade no rumo de Deus. 

O projeto de restauração da Europa em 1815, foi marcado por uma desesperada 
tentativa de evitar novas revoluções, forçados por uma massa de trabalhadores pobres 
que teimavam em ocupar seu lugar de importância na produção do mundo. Reforçados 
na fé que os impelia a um novo ordenamento, mas com Deus, até mesmo os britânicos 
perceberam a urgência e a inevitabilidade de reformas temerosos de que uma nova 
onda implodisse o continente. Os europeus aprenderam que no controle e incentivo 
da religiosidade popular, o retorno de uma ordem divina do mundo eram os melhores 
suportes para os tronos e dessa forma se apoiaram naqueles que seriam os melhores 
elos entre um poder espiritual e temporal para não cair no secularismo: os sacerdotes.  

Não é à toa que o número de sacerdotes no primeiro parlamento brasileiro é alto. 
Tanto na Assembleia Constituinte de 1823 quanto na primeira legislatura em 1826 
encontramos um número significativo de membros do clero: sacerdotes, bispos, 
irmãos leigos de ordens religiosas. No papel de censores durante o governo de D. João 
VI, Silva Lisboa vai dividir seus afazeres com dois sacerdotes. Na Comissão de 
Instrução Pública do Senado, juntos a Silva Lisboa lá estavam mais dois sacerdotes. 

Silva Lisboa é um homem de fé. Mas também um homem formado nas Luzes. 
Como conciliar características tão antagônicas? Fazendo com que a fé encontre a 
economia e o economista se encontre com o moralista. E o faz lendo os ingleses, em 
especial Adam Smith e Jeremy Bentham, e combatendo os franceses apóstatas. 

Essa recriação original começou a ser desenvolvida ainda em fins do século XVIII 
com as leituras de Adam Smith por Silva Lisboa em seus primeiros livros publicados 
em Portugal trazendo para o contexto colonial ideias de um capitalismo em começo de 
acelerada pulsação. Mais do que uma adaptação de ideias, uma adequação ao contexto 
colocado pela necessidade de desconstrução do exclusivo colonial sem perder as 
vantagens do centralismo autoritário na figura do rei. Essa fase de transição já estava 
posta pelas reformas promovidas por D. Rodrigo de Souza Coutinho que com sua 
ilustração reeditava, o ideário pombalino de reestruturação da Coroa visando a sua 
manutenção diante de um mundo em convulsão. A continuação da obra de Pombal 
deve ser visto como um modelo reformador racional que olha para o futuro do reino 
trazendo na sua base as marcas do Antigo Regime português: o clientelismo e as 
mercês. 

A manutenção da máquina mercantil e do patrimônio real – no caso as Colônias – 
carecia de novos intelectuais produtores de novas mentalidades e novos consensos. 
Como leitor de Smith e propagador de suas ideias na Colônia, Silva Lisboa está atento 
aos incômodos sentidos pelos produtores da Bahia ao excesso de legislação proibitiva 
e inibitiva do comércio com o restante do Atlântico. Ao escrever os Princípios de 
direito mercantil – publicado em 1801 usa de uma linguagem pedagógica 
demonstrando a compatibilidade entre moral e economia articulando a lógica 
necessária para o entendimento de que é no comércio e na indústria que se encontra o 
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progresso e a felicidade de uma sociedade e a paz num mundo de trocas e satisfação 
de necessidades.  

Já em 1804, quando publica seus Princípios de economia política defende a 
quebra dos monopólios pois apenas a justeza das trocas proporcionaria a liberdade do 
comércio e a satisfação das necessidades. Essa liberdade de comércio é o principal 
fator para a civilização e a felicidade dos povos. Na outra ponta do seu discurso, Silva 
Lisboa compartilha seu ideário iluminista incluindo no seu projeto civilizador a 
necessidade imperiosa de instrução da população e da liberdade do trabalho. Quanto 
a escravidão, como moralista, não intervém na decisão do outro e como economista 
não pretende desestruturar a produção. Silva Lisboa se posiciona como um 
antiescravagista, mas nunca será um abolicionista. 

A ideia que lhe persegue é a de contenção dos ímpetos e desejos, por meio de uma 
instrução moral fazendo com que a razão opere de forma a manter os mesmos homens 
vivos e produtivos. Uma visão hobbesiana do homem e da humanidade sempre 
perseguiu Silva Lisboa. Acompanhou todos os movimentos e revoluções de seu tempo; 
sem contar as infindáveis e pequenas revoltas de escravos e do povo pobre do Reino e 
depois do Império. Na sua visão conservadora, as revoluções são o contrário do 
progresso humano, pois elas não promovem a humanidade e destroem as civilizações, 
instituindo o reino das paixões e a barbárie. Ou seja, no contexto civilizacional 
europeu, que Silva Lisboa construía seu ideário, a civilização trazia uma dupla antítese, 
revolução e barbárie, sendo a segunda uma condição natural ou a resultante da 
primeira no exercício do poder despótico. O temor dos homens que fizeram o Império 
do Brasil era de que qualquer levante levasse à barbárie.  

Tome-se então que no tempo e no lugar de Silva Lisboa, “miseráveis tempos” 
(LISBOA, 2001, p. 75), tornou-se o viver um andar sobre corda bamba, limítrofe da fé 
e da apostasia, da ordem e da desordem, da civilização e da barbárie, da paz civilizada 
e da violência de nossos desejos e paixões. Em seu projeto de civilização em oposição 
à barbárie, Silva Lisboa tem na Europa tanto os modelos positivo e negativo. A segunda 
parte das Observações sobre o comércio franco no Brasil, de 1808 (LISBOA, 2001, p. 
75-118) é dedicada a mostrar as vantagens do comércio exercitado pela Inglaterra e as 
desgraças provocadas pela revolução na França.  

Confesso admirador da Grã-Bretanha e de sua riqueza material e moral, Silva 
Lisboa faz da mesma e de seus autores a sustentação intelectual e moral de seu projeto. 
A Grã-Bretanha e seu ideário liberal e mercantil serviram para civilizar o mundo 
conhecido. Aqueles países que ela sujeita tem atingido alto grau de civilização e 
reduzido a sua barbárie. No continente europeu quem conseguiu conter os desatinos 
dos franceses? 

No outro extremo, o modelo da desordem e da guerra de França contra o restante 
do continente, desestruturando a produção e o comércio. É mal visto por Silva Lisboa 
o espalhamento dos ideais franceses, a ideia democrática de poder popular que leva 
todos ao delírio da igualdade. Para Silva Lisboa esse delírio representava a desordem 
da produção e a miséria econômica da população. Lembra a todos que tudo se perdeu 
onde as ideias francesas passaram, inclusive a França e afirma, que “a nação francesa 
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sempre foi belicosa e a guerra tem sido o seu principal negócio” (idem, p. 109) para 
concluir que “o horrível monstro do fanatismo revolucionário, com todo o prestígio 
dos seus mágicos termos de liberdade e igualdade” (idem, p. 93) tem espalhado o 
terror por todo o mundo. 

Como um homem de seu tempo, Silva Lisboa reflete as correntes de pensamento 
daquela virada de século. Sua opção já havia sido delineada em seus escritos de fins do 
século XVIII: fé na religião católica, livre comércio, manutenção da ordem. É este tripé 
que vai consolidar o seu projeto conservador. Para Silva Lisboa, era necessário uma 
Constituição. Mas, que fosse digna do rei, assim como a quis o rei, assim como foi. 
Neste momento, surge o intelectual conservador avesso a qualquer movimentação da 
sociedade – justa ou não - capaz de construir uma retórica religiosa de pavor e medo 
para convencer seus leitores da necessidade da ordem e do trabalho como condições 
para a felicidade. A elite brasileira encontrou o seu ideólogo.  

A elite proprietária da máquina mercantil quis-se inserida no nascente capitalismo 
global, mas que ainda mantinha forte espírito conservador característico das 
economias agrárias monocultoras, percebeu as necessidades de mudanças para a sua 
manutenção na nova ordem que se instalava. Dessa maneira, construiu-se um ideário 
de medo e pavor, preso a uma religiosidade tradicional gerando um liberalismo 
imobilizante e conservador com um viés econômico e social moderados.  

De acordo com Aristóteles, o limite do homem é o outro e a morte. Com forte carga 
emotiva, o conservador acredita ter pleno conhecimento desses limites e percebe que 
ali, nessa finitude humana encontra-se uma condição necessária ao poder: a coação 
física ou moral, violência ou educação como instrumentos da política. Defendendo um 
sistema político forte e centralizado, a lei se torna em “tabu intangível, como 
instrumento primário de estabilização dos processos sociais” (BONAZZI, 1998, p. 
245). Assim, qualquer mudança deveria e seria engendrada pelo alto, iluminada e 
conduzida por uma classe de homens que se consideravam portadores das luzes e guias 
necessários à nação. 

O intelectual do justo meio e da justa razão agiu e pensou todo o tempo na 
manutenção da ordem numa sociedade que precisava ser educada para atingir a 
civilização. Porém, enquanto não atingisse as luzes necessárias e o controle de seus 
apetites e paixões, deveria ser governada com mão forte do pai protetor, com o cajado 
do bom pastor. A educação será a mola mestra, porém, também com seus limites. As 
obras de Silva Lisboa mostravam a viabilidade dessa política conservadora de 
reformas inspiradas por uma cultura bacharelesca emanada de um sistema 
educacional construído pelo alto sob a batuta das Faculdades de Direito de São Paulo 
e Olinda.  

Silva Lisboa sempre esteve ligado à educação, ao processo civilizatório brasileiro 
na medida em que acreditava que somente as Luzes levaria os homens à verdadeira 
civilização. Já no fim da vida, apesar de não deixar de usar a pena para defender o 
Estado e seu Rei, a Constituição e as instituições dela derivadas, começa a se dedicar a 
uma escrita cada vez mais pedagógica, no sentido mesmo de instruir a sociedade a 
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partir de sua menor célula: a família. É à família brasileira que o visconde de Cairu vai 
dedicar seus últimos livros. 

 
2. O PENSAMENTO DE SILVA LISBOA: “VIDA SEM LETRAS É MORTE” 

Ao identificar a participação do visconde de Cairu no processo de 
institucionalização da educação brasileira em seu fazer intelectual, nos debates 
públicos, nos jornais e panfletos e em sua ação legislativa durante a Constituinte de 
1823 percebemos que estamos diante de um homem das letras e a letra, em todas as 
suas formas e funções, pois na sua opinião, é sinal de vida e sem elas caminhamos, às 
cegas, para a barbárie em todos os sentidos. É importante explicar a constituição dos 
vínculos sociais, intelectuais e políticos que deram sustentação a esse possível projeto 
educacional o que significa perceber suas afiliações tanto à época quanto com o olhar 
de hoje para situá-lo nos grandes grupos em que situamos os movimentos culturais. 

Dentre as afinidades literárias vale notar um retorno aos clássicos, de um período 
pré-Romântico também caracterizado por novas ideias e atitudes revolucionárias, que 
se apresentam na Europa como uma fuga aos incômodos provocados por um 
capitalismo nascente e a ele se opõe afirmando uma nova moral – a moral burguesa – 
na busca de um homem racional, ingênuo e moralmente movido por um retorno à 
natureza em seus princípios mais básicos. No Brasil, esse incômodo também se 
apresenta na forma de revoltas e rebeliões, mas com um inconformismo que vai do 
estético ao político – nossos árcades são inconfidentes -, passando não apenas pela 
adaptação de novos hábitos, novo vocabulário e novas relações políticas. Isso se deu 
nos jornais, no púlpito, nos lugares de debates públicos. 

Silva Lisboa escreve para se justificar, para justificar as atitudes do rei, para expor 
suas convicções, para defender ideias liberais e econômicas, para realizar – tornar real 
o país que acredita nascer. Em suma, é um pré-Romântico que trazia um projeto de 
nação esboçado em todos os lugares e meios que escreveu. Dessa fase de transição 
havemos de considerar que os abalos do período, provocados na política desde a 
chegada de D. João VI (1808) até a consolidação da monarquia (1840) darão outras 
ocupações aos homens de letras que vão expor suas ideias e seus talentos através dos 
jornais e muito pouco na literatura. A oratória encontrava seu lugar no púlpito.  

Com o ocaso das academias literárias do século XVIII, será nas igrejas que a 
sociedade da corte vai ouvir os grandes oradores do período dentre eles Frei 
Mont’Alverne e Frei Bento da Trindade. Porém, é na Impressão Régia que esses 
homens de letras e oradores vão se encontrar buscando no convencimento dos 
censores as licenças necessárias às suas publicações. Nos Annaes da Imprensa 
Nacional de Alfredo do Valle Cabral (1881) encontraremos todos aqueles homens com 
quem Silva Lisboa debateu, discutiu e confrontou suas ideias e seus textos. Era um 
leitor privilegiado como duplo censor da Imprensa Régia.  

Mas, o que incomodou Silva Lisboa nessa literatura pré-romântica que se 
apresentava na virada dos séculos XVIII e XIX? Ousaríamos responder que era o que 
o opunha a Mont’Alverne: do racionalismo do economista Silva Lisboa derivaria uma 
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moral racional com viés religioso. Por exemplo: a mão invisível que para o economista 
Silva Lisboa é Deus agindo na natureza das relações humanas, para Mont’Alverne essa 
mão invisível não pode ser confundida com Deus. É uma heresia. 

Na concepção do árcade a humanidade deveria retornar ao modo de vida presente 
no período clássico greco-romano de beleza e culto à natureza. A felicidade dependerá 
de um novo modelo de civilização, na medida em que aquela que lá estava não 
correspondia aos ideais humanos. O retorno a uma vida simples, a uma economia da 
simplicidade era uma atitude revolucionária, pois não era possível negar o atual 
estágio da civilização, mas era possível reforma-la estética e politicamente. A 
construção de uma idade de ouro com pleno estado de felicidade era possível se o 
homem buscasse o bem comum e o progresso reconduzindo o Estado aos princípios 
do Direito Natural. 

É nesse terreno de transição do neoclassicismo para o romantismo que José da 
Silva Lisboa encontrará a utilidade pedagógica dos Júbilos da América, da Academia 
dos Seletos no Rio de Janeiro de meados do setecentos. O texto é péssimo, é má 
literatura, porém cumpriu com presteza e exatidão a sua função no tempo e no espaço 
ao prolongar um modelo literário que vai persistir nessa fase de transição: a louvação, 
o louvaminhas público. Essa literatura amadora de baixa qualidade e rigor estético não 
perde sua importância pois nos diz muito da sua época e de seus homens. 

A utilidade pedagógica dos Júbilos da América já tinha sido demonstrada aos 
adultos na Constituição Moral e Deveres do Cidadão, de 1825. Para relembrar, a 
Constituição Moral nos traz um herói fundador branco, cristão e europeu com 
indefectíveis virtudes expressas em suas Máximas Cristãs, Políticas e Militares. Gomes 
Freire de Andrade é o modelo de cidadão para o novo Império; as Máximas compostas 
pelos cidadãos do Rio de Janeiro e comentadas por Silva Lisboa eram o modelo 
didático-pedagógico para a construção desse novo cidadão para aquele Império.  

Silva Lisboa inscreve sua seleção bíblica na Escola Brasileira no mesmo formato. 
Às Máximas Cristãs equivalem a sua Instrução Religiosa, a parte I do livro em que 
demonstra a necessidade de se atribuir a presença de Deus em todas as ações 
humanas, principalmente em relação ao conhecimento, atacando a soberba dos 
racionalistas que colocavam a razão como a explicadora de quase tudo o que víamos e 
sentíamos; às Máximas Políticas equivalem a sua Instrução Econômica, a parte II do 
livro onde busca demonstrar que todo o ordenamento político de uma sociedade se dá 
pela via da economia (oikos, nomos, regras da casa), levando ao pé da letra a 
etimologia da palavra, que implica nas regras de administração da casa, da concepção, 
passando pela produção e distribuição das riquezas, o que inclui o poder; por fim, às 
suas Máximas Militares equivalem a sua Instrução Moral, a parte III do livro em que 
busca demonstrar que um conjunto de deveres ensinados e aprendidos pela sociedade 
leva-a à paz e à concórdia com a vigilância necessária para que não se degenere. 
Mesmo com má literatura, Silva Lisboa se preocupa com os bons efeitos que a sua 
escrita pode provocar na organização da Nação e do Estado 
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3. UM MODELO CIVILIZACIONAL: FÉ, LIBERDADE E ORDEM 

A sua escrita, como toda e qualquer escrita, deve ser vista e reconhecida a partir de 
“paradigmas de leitura válidos para uma comunidade de leitores, num momento e 
num lugar determinados” (CHARTIER, 2002, p. 131). Estamos falando de uma 
comunidade que padece em sua inscrição na modernidade: se quer moderna pela 
constituição do Estado e sequer é moderna na constituição da nação. Seus paradigmas 
ainda estão em construção, chocando-se com visões de mundo marcadas por três 
culturas cruzando-se entre si. 

Ora, a Nação se faz independente do Estado a partir de sua língua, de seus bens 
culturais, de sua visão de mundo, de seus “hábitos intelectuais e morais, [...] que 
constituem a unidade e a nacionalidade” (MATTOS, 1987, p. 258). Em 1822, não havia 
nem Brasil, nem brasileiros. Era preciso fazer um e outros. Se era rápido fazer o Estado 
dando-lhe uma Constituição pelo alto, fazer os brasileiros demandaria muito mais 
tempo e investimento. Investimento necessário a qualquer Sociedade e Estado que se 
querem perpetuar, como é de suas vocações. 

Para que o Brasil entrasse, de fato, no rol das nações civilizadas era preciso instruir 
os brasileiros. Esse era um imperativo que não podia ser negado a um povo que, como 
afirmou o visconde de Cairu, viveu tanto tempo na escravidão e na escuridão colonial. 
Segundo Mattos (1987) era necessário “instruir ‘todas as classes’ [...] romper as trevas 
que caracterizavam o passado colonial [e] com as concepções mágicas a respeito do 
mundo e da natureza” (MATTOS, 1987, p. 259).  

O visconde de Cairu se auto impõe este fardo civilizatório, porém, com ressalvas 
pois os cuidados com a educação são delicados: ao menor erro corre-se o risco de 
perpetuar e perder toda uma civilização. Consultar menos a razão significava colocar 
um freio num modelo de instrução que não buscava suas bases na religião cristã 
católica e que provocaria um novo modelo de servidão: a igualdade, que engendra a 
democracia, que permite a licenciosidade, que acaba em anarquia. Por isso torna-se 
necessário uma guia segura e confiável: as Sagradas Escrituras. Elas são essa guia 
confiável tanto na política quanto na economia e na moral. Elas revelam a verdadeira 
liberdade. 

O projeto de modernização do Brasil proposto pelo visconde de Cairu baseava-se 
na Bíblia não apenas como dogma de fé, mas como manual seguro para o que chamava 
a Lei da Vida. Ali estão as instruções corretas para o trabalho e a indústria e as regras 
para a Felicidade. Para o visconde de Cairu são instruções que concorrem para a paz 
entre os homens e por isso o Estado deve garanti-las. Cabe ao Estado apenas garantir 
a sua execução começando pelo mínimo de instrução moral e escolar para que o povo, 
instruído na fé e nas primeiras e divinas letras fortaleça a Autoridade (o Rei) e o 
Estado. 

Para o visconde de Cairu “seria deshonra da Patria o pôr-se em questão, se convem 
a Geral instrucção do Povo nas Primeiras e Divinas Letras” (LISBOA, 1827, p. 19-20, 
grifo do autor). Não se podia desejar nação civilizada sem outra premissa que não fosse 
a educação do povo. Ao inscrever esse imperativo em sua obra Escola Brasileira, o 
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visconde de Cairu deixa claro a sua defesa para a geral instrução da população, pois 
acredita que somente ela pode evitar os males pelos quais o Brasil e a Europa vem 
passando. Inquestionável e indeclinável. Porém, em sua moral liberal o visconde de 
Cairu não propõe isso como um direito do povo e um dever do Estado, mas como um 
imperativo à Sociedade na medida em que crê na educação como um instrumento de 
autodefesa da sociedade que se eleva em defesa do Estado, não contra o Estado. A saída 
do estado de barbárie não é do Estado, mas da sociedade. O Estado é a explícita 
manifestação de uma nação civilizada que já deixou a barbárie pela educação de seus 
membros. 

Àqueles que acreditam que a educação das classes ínfimas faria mal à Sociedade e 
ao Estado, o visconde de Cairu mostra que 

As mais especiosas objecções são: 1.o que assim como por tal ensino os indivíduos 
das classes inferiores se habilitão a ler bons livros, também podem ler máos 
livros, de que já há diluvio em todas as línguas, e que só servem para corruptela 
e perdição dos leitores: 2.o que as pessoas necessárias aos trabalhos mecânicos, 
adquirindo conhecimentos superficiaes, se desgostão da sua laboriosa condição; 
e aspirando á mudança de estado, são facilmente seduzidas para Revoluções por 
insidiosos demagogos (LISBOA, 1827, p. 19-20, grifo do autor). 

O visconde de Cairu é enfático: não é o mau livro que põe a perder a ordem social. 
É o não leitor que o faz. O mais importante é aprender a ler e escrever. O não leitor não 
está inscrito no ideário iluminista. O não leitor está sujeito a todas as superstições e 
crendices que vem assolando o mundo e desestabilizando impérios. O não leitor está 
mais propenso a aceitar a fala do demagogo na medida em que não exercitou a sua 
razão nem fortaleceu os seus princípios morais para resistir às tentações que se 
espalham pelo mundo. Se as pessoas aprendem a ler elas vão ler tudo o que chega até 
elas. Isso, por si só tem um valor imensurável. Lerão bons e maus livros tantos quantos 
se lhes apareçam pela frente ou se lhes ponham à mão. A aspiração à mudança de 
estado social não é o princípio sedutor das Revoluções. Para o visconde de Cairu, as 
Revoluções acontecem quando todos aspiram à igualdade. O visconde de Cairu prova-
o afirando que 

[...] a Revolução da França foi tão extensa e mortífera, pela ignorância, e 
imoralidade das ínfimas classes ferozes, estimuladas pelo espirito péssimo dos 
ambiciosos, impostores, charlatães, e semi-doutos do paiz. [...] as classes ínfimas, 
sendo instruídas nas Primeiras Letras, pódem ler mãos livros; mas já os lerão 
depois de terem nas Escolas lidos os bons livros (cuja doutrina lhes tenha 
fortalecido o espirito com princípios sãos) e haverem adquirido o habito do bem, 
e a vergonha do mal (LISBOA, 1827, p. 20-21, grifo do autor). 

A Escola teria prevenido a Revolução. Religião e Instrução são as ferramentas de 
contenção dos pobres. Porém, há limites nessa instrução. Para o visconde de Cairu, a 
educação é um investimento e as pessoas que se aplicam a esse bem querem e desejam 
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um retorno. Se todos alçam aos mesmos níveis a sociedade ficará sem trabalhadores 
mecânicos. Por isso, apenas as primeiras e divinas letras. Portanto, a Constituição que 
o visconde de Cairu tanto defendia não limitava a ascenção social daqueles que 
resolvessem explorar suas virtudes e talentos, mas a realidade econômica e o olhar do 
liberal o impediam de pressionar o Estado visando a geral instrução. 

Além da economia, o outro entrave que o visconde de Cairu num projeto de 
educação nacional era a escravidão e os maus hábitos que ela ensejava. Na sua opinião 
a convivência com os negros em estado de escravidão fazia com que aflorasse nos 
brancos os mais baixos instintos e perversidades deseducando os meninos e meninas. 
Como a educação se dá pelo exemplo a escola reproduzia a tirania da relação senhor-
escravo. Na sua opinião o castigo escolar era resultante do modelo de sociedade 
violenta que vivíamos em função da escravidão, resultando numa educação tirânica 
pelos “hábitos de violência e soberba dos filhos sobre os seus domésticos” (LISBOA, 
1827, p. 41)O visconde de Cairu e José Bonifácio acreditavam que a educação tiraria 
os negros de sua brutalidade. Porém, enquanto José Bonifácio previa a abolição da 
escravatura em seu projeto de Brasil, o visconde de Cairu previa a ação da “Mão 
Onipotente” na resolução desse problema. Ou seja, a mão invisível do mercado 
deveria, com o tempo e no tempo propício, resolver essa questão. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção de um conceito de Liberdade, explicitada no Capítulo V da Parte III, 
e que até certo ponto se aproxima de uma liberdade liberal burguesa, vai achar apoio 
nos versículos bíblicos escolhidos pelo visconde de Cairu. Dessa forma a Liberdade é 
ensinada aos meninos: “Fallai de tal sorte, e de tal sorte obrai, como quem principia a 
ser julgado pela Lei da Liberdade – S. Thiago. II, 12” (Parte III, p. 88), ou seja, falem 
e ajam conforme a Lei. Não falem nem construam nada que não possa ser submetido 
à Lei e aprovado em seu julgamento prévio. A lei é reguladora de todos os contratos, 
mas principalmente do Contrato Social, e que, portanto, não deve ser corrompida pois 
confunde e prejudica o seu aprendizado pela sociedade. Sua base moral deve ser sólida 
para garantir sempre a Liberdade. A incorruptibilidade da Lei garantirá a Liberdade 
dos cidadãos. E nesse círculo virtuoso, a incorruptibilidade dos cidadãos garantirá a 
Lei. Por isso, os cidadãos devem ser alertados pela educação, na medida em que 
conhecendo a lei e viver fora das suas prescrições é a mais terrível servidão a que pode 
se submeter um homem. É o caminho da barbárie. 

A Constituição de 1824, nossa primeira e mais duradoura constituição inscreve 
nossa regra moral por meio da Religião Católica Apostólica Romana, porém com 
argumentos liberais que consolidou uma tradição autoritária derivando leis que não 
previam nem desenvolviam a autonomia do cidadão impedindo o crescimento e 
fortalecimento da esfera pública. A escola pública e oficial no Brasil do século XIX, 
com sua prática e sua pedagogia serviu para a manutenção dessa sociedade. 
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RESUMO  

Investiga a compreensão de professores sobre a docência no estado do Espírito 
Santo durante a Ditadura Militar (1964-1985). Privilegia interlocuções com Marc 
Bloch (2001) e Carlo Ginzburg (2004), para a interrogação das fontes. Ao 
investigarmos a constituição docente dos entrevistados, constatamos a sua formação 
em cursos diversos: três em História, um em Pedagogia, dois em Geografia, um em 
Ciências Sociais, porém todos ministraram, durante o período investigado, as 
disciplinas de Estudos Sociais e cinco, a disciplina História. Seus processos de 
formação são permeados por escolhas, rupturas, desafios, mudanças e necessidade de 
adaptações e pela certeza de terem desempenhado com profissionalismo a docência. 
Alguns relatos apontam ações repressivas do regime, em seus processos de formação 
inicial. Outros enfatizam formas de controle do Estado, seja pela via do livro didático, 
seja pela vigilância exercida na sala de aula, por uma professora designada para este 
fim. Houve, ainda, quem descrevesse o controle como pouco perceptível e entendesse 
que o exercício docente se deu normalmente, sem qualquer interferência do Estado. 
Mudanças provenientes do projeto político e educacional do período repercutiram no 
exercício profissional dos professores: aumento do número de alunos, baixos salários, 
pouca orientação pedagógica, desempenho insatisfatório dos estudantes.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Docência, Formação e prática de professores, Ditadura Militar Brasileira. 
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1  COMPREENSÕES DA DOCÊNCIA QUE ATRAVESSARAM AS NARRATIVAS DE 
PROFESSORES CAPIXABAS DURANTE A DITADURA MILITAR (1964-1985) 

No dia do golpe, eu me lembro, eu estava estudando, fazia o ginásio. Ninguém 
estudava no bairro; a gente estudava no centro e, quando a gente chegou lá, de manhã, 
pra estudar, estava aquele tumulto no Porto, tudo parando e a gente nem sabia direito 
sobre a revolução e, de manhã, já estava no jornal, já estava falando que o palácio já 
estava tomado e todos esperando o presidente sair. E quando a gente chegou em 
Vitória, naquele dia, não teve aula, não teve nada... aquele tumulto medonho, pessoas 
no Porto... Mas no outro dia estava tudo calmo. Mais tarde, falou-se que o presidente 
tinha sido deposto, e já tinha outro presidente, né?  

No Espírito Santo só os estudantes universitários e de ensino médio se 
manifestaram mais. No Porto estava tudo parando, os ônibus não circularam mais, 
quem saiu de casa não conseguia voltar. 

Eu cursava ginásio, aí nós fomos para a Catedral, todo mundo ficava entrando e 
saindo da Catedral. Mas depois, no outro dia, acabou, mas todo mundo sabia que 
tinha mudado (RUTE). 

O fragmento inicial refere-se à narrativa da professora Rute sobre o dia do golpe 
militar. Apoiada em Fonseca (1997), entendemos que o registro das histórias permite 
uma compreensão do modo de ser do indivíduo e do contexto social de sua profissão; 
não como realmente existiu, mas como esses próprios sujeitos reconstroem suas 
experiências passadas, compreendendo que há dimensões múltiplas, portanto são 
“textos” facetados e fugidios (Ginzburg 2004). 

Os relatos sobre o “tornar-se professor” balizaram a nossa investigação acerca de 
compreensões da docência que atravessaram as experiências narradas por professores 
capixabas, durante a Ditadura Militar (1964-1985), uma vez que trajetórias de vida e 
processos de formação são indissociáveis na constituição da docência. 

A memória tende a ignorar cronologias, podendo operar com grande liberdade, 
recolhendo fatos memorados no espaço e no tempo, não arbitrariamente, mas porque 
se relacionam por meio de índices de significação comum (Bosi 2012).  Portanto, cada 
sujeito que escutamos apresentou uma forma peculiar de narrar suas lembranças 
sobre a docência. Alguns professores seguiram uma ordem cronológica, outros 
buscavam estabelecer constante relação do presente com o passado, intercalavam os 
fatos vividos nas escolas com a vida familiar, os problemas, os desafios e as 
experiências carregadas de humor, de entusiasmo. Em momentos, percebemos efeitos 
de “porosidades” entre as lembranças de vários universos de pertença e, em muitos 
casos, observamos a ênfase ao fato de terem cumprido o seu papel de educador, de 
terem feito o melhor que puderam pelos alunos, pelas escolas e por eles mesmos: 

“Um dia desses encontrei com um ex-aluno daquele tempo [...]. Ele falou comigo: 
‘Eu me lembro até hoje das coisas que você ensinava, do caminho a seguir’. Eu 
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falei: ‘Nossa, olha que bonito!’” (Sara); “Eu peguei essa época da Revolução... fiz 
um trabalhinho bom!” (Vera); “Construí meu conhecimento na leitura, mas 
minha grande referência, minha grande escola foi, sem nenhuma dúvida, os 
desafios de uma escola pública. Aí aprendi na marra como ser professor. 
Orgulho-me disso!” (Manoel); “Eu nunca me arrependi do que eu fiz, não. Uma 
beleza! Eu fui feliz durante o período que eu dei aula!” (Telma). 

Foram relevantes também os gestos, as expressões, as autocensuras, os realces e 
os silêncios de cada professor, pois as palavras, as pausas, esse discurso tateante, com 
fios perdidos quase irreparáveis, são também pistas sobre as percepções que buscamos 
compreender. “Bem mais que um documento unilinear, a narrativa da testemunha 
mostra a complexidade do real. Oferece uma via privilegiada para compreender a 
articulação dos movimentos da história com a cotidianeidade. É muito belo escutar 
esse rememorar meditativo da testemunha” (Bosi 2012, p. 197). 

Ainda que tenhamos perguntado sobre formação acadêmica, compreensão de 
História, processos constitutivos da vida profissional e percepções sobre diretrizes 
para o ensino de História, cada participante compôs seu testemunho em uma 
perspectiva diferente, de forma que não serão transcritos, de modo linear e integral, já 
que optamos por entrelaçar os fios de suas narrativas a fim de compreendermos os 
modos como os professores entenderam a História e a docência durante a Ditadura 
Militar no Espírito Santo. 

Em nossas análises, consideramos que as memórias de professores atendem ao 
chamado do presente, e que “[...] o passado, a rigor, é uma alteridade absoluta que 
só se torna cognoscível mediante a voz do nosso depoente, nosso narrador” (Bosi 
2012, p. 197). A professora Telma refere-se ao fato de nunca ter sido interrogada sobre 
a sua prática profissional e sua participação na elaboração de propostas estaduais: “Eu 
nunca fui questionada. É a primeira vez... Então a gente perde muita coisa... Porque 
depois eu não trabalhei com isso. Acabamos nos esquecendo de muita coisa” (Telma). 

Ao pesquisarmos como os professores compreendiam a docência no período 
investigado, produzimos nossa escrita, entrelaçando fios de suas narrativas, a partir 
das seguintes temáticas: a docência como vocação, processos formativos; motivações 
e desafios que implicaram o exercício da docência; a vigilância exercida pelo Estado; 
as repercussões das mudanças instituídas no período no exercício da docência.  

“A gente trabalhava com muito amor!” (Lúcia); “Nós éramos professores o tempo 
todo. Era como um sacerdócio” (Marta); “Eu nunca me arrependi do que eu fiz, 
não. Uma beleza! Eu fui feliz durante o período que eu dei aula!” (Telma). 
“Apaixonei-me pela profissão e ainda mais pela História” (Manoel).  

Nesses relatos, observamos algumas linhas de força quanto à compreensão da 
docência como vocação. Ressaltam-se razões subjetivas para explicar o exercício do 
magistério. Numa outra vertente, justifica-se a inserção na docência em virtude de 
fatores de ordem material: “Eu terminei a licenciatura em 61 e dei sorte que estavam 
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precisando muito de professor, porque tinha carência de professor na época, em 
Afonso Claudio. E eu que precisava ajudar minha família, fui chorando daqui lá, mas 
fui e fiquei lá quatro anos e meio e depois vim para Vitória” (Vera).  

A investigação sobre os processos formativos teve como mote as interrogações: 
quando e onde estudaram? Cursaram faculdade? Como ocorreram o ingresso e a 
duração do curso? Quais as disciplinas eram oferecidas?  

Manoel atuou como professor de História em 1975 e 1976, depois se mudou para 
Vitória para trabalhar no Banestes e fazer faculdade. Em 1979, iniciou o Curso de 
Desenho na Ufes, mas não concluiu. Retornou para Santa Teresa em 1981 e, mesmo 
trabalhando no banco, continuou dando aulas. Cursou História na década de 1990, 
como relembra:  

Resolvi fazer licenciatura na Fafic (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Colatina). Concluí o curso de História em 1995, foi a última turma em que se 
permitia fazer graduação apenas em finais de semana [...]. Na faculdade 
encontrei alguns professores excelentes, mas outros foram absolutamente 
despreparados. Identifiquei-me com algumas matérias, em especial História 
Medieval, História das Américas e, logicamente, História do Brasil, sem deixar 
de me interessar por Antropologia e História Moderna. Concluí o curso com boas 
notas e, agora, com o ‘diploma’ na mão, achei-me confiante para seguir no 
caminho do magistério.  

Esse professor prossegue destacando aspectos atinentes à formação no Centro 
Universitário. Manoel graduou-se em História na década de 1990. Como, ao longo de 
sua narrativa, entrelaçaram-se reminiscências sobre sua formação em História e sobre 
sua atuação com a disciplina, no decorrer dos anos de 1978 a 2008, optamos pelo 
enfoque também de tais elementos, pois entendemos que foram processos 
indissociáveis de sua constituição docente e permeiam as compreensões de História e 
de seu ensino, ao longo de sua trajetória profissional. O professor acrescenta: “Na 
época [década de 1990], o MEC permitia aulas nos finais de semana. Estudávamos nas 
sextas das 19 até às 23h30min, nos sábados das 7 às 11h30min. Nós, alunos, que já 
dávamos aulas, éramos dispensados dos estágios e das aulas de prática mediante 
declaração das escolas em que trabalhávamos” (Manoel).  

Lúcia formou-se em História, no ano de 1960 na Fafi. “Nesse ano estavam 
separadas História e Geografia [...]. Começamos ali. Fiz três anos. Depois fiz a 
licenciatura, fiz a parte didática. O professorado quase todo veio de fora, de Belo 
Horizonte. Foi nessa época que me formei, em 1960”. 

A professora Vera revela os desafios e processos que permearam seus percursos de 
formação, destacando o apoio familiar para que, vinda do interior, pudesse formar-se 
professora. 

Eu comecei a cursar Pedagogia na Faculdade de Filosofia em 1957, aí eu fui de 
57... então eu fiz, eu fiz... primeiro eu fiz o bacharelado, depois  eu quis que fazer 
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mais um ano para licenciatura. Então, eu comecei em 57, porque papai mudou-
se para aqui... Não, eu comecei em 56... porque papai... eu vim com meu irmão 
primeiro para Vitória de Mimoso do Sul para arranjar onde ficar e tal, porque 
mamãe... eles se aborreceram lá em Mimoso, quiseram se mudar pra aqui. Eu já 
‘dava’ aula para o primário. Comecei a dar aula para o primário em 1954... Aí eu 
trabalhei lá no interior, em Mimoso do Sul em 54 e 55. Em 56 papai mudou para 
aqui, em fevereiro, em 1º fevereiro de 56 [...]. Eu já tinha ouvido falar em 
Pedagogia, eu não conhecia, eu nem sabia que Pedagogia era um curso próprio 
para quem dava aula para o primário... Eu não conhecia... Lá na roça, estudando 
lá no interior... Aí, eu tinha ouvido falar por uma amiga minha, R. C. [...], mas 
naquela época ela estava em Vitória [...] então ela falou comigo que estava 
fazendo o Curso de Pedagogia, que ela muito bom e tal. Foi a primeira vez que 
ouvi falar em Pedagogia. 

Quando eu cheguei aqui, na casa do meu irmão, conheci um pessoal ali, vizinhos 
ali de onde a gente estava que estudava na Fafi. Eles me animaram e eu fiz o 
vestibular com a cara e a coragem. Fiz, mas nesse tempo não dava muita gente, 
não era essa guerra que é hoje. Aí fiz o vestibular, dei sorte que caiu um livro que 
eu tinha lido há pouco tempo, lá na parte de literatura [...]. Então, passei no 
vestibular para Pedagogia. Então, quando papai mudou para aqui, eu comecei a 
estudar, mas naquele tempo a gente não trancava matrícula. Mas eu fiz... Eu sou 
filha mais velha... e por causa de problema de família, aí eu não pude estudar 
naquele ano e no ano seguinte também, eu sei que eu... 56 eu estudei só uns meses 
e parei, não trancava matrícula não, você vê? Só avisava... avisava só que ia ter 
que se afastar.... Não assinava nada, depois voltava e continuava. Era 
engraçado! 

Eu estudei em cinquenta... Aí em 61 eu terminei. Terminei em 61... Fazia primeiro 
o bacharelado e depois a licenciatura.  

Vera constrói sua narrativa entrelaçando suas experiências como professora, 
diretora, namorada, noiva, esposa, enfim, são múltiplas identidades que se fundem no 
tornar-se professora: 

Na Escola Freitas Limas, teve uma época, quando eu fui diretora, que tive até que 
me afastar do instituto. Me afastei por um tempo, durante o tempo que fui 
diretora lá no Freitas, em 73, 74, 75 e 76. Aí, quando foi em 76, eu voltei para o 
Instituto. Até fiquei uns dias no Irmã Maria Horta, porque a minha situação lá... 
O colégio lá era de primeiro grau na época, então eu vim ali, para Praia do Canto, 
ali no Irmã Maria Horta. Mas aí a diretora da época era dona C. S., que foi antes 
de mim. Ela conseguiu me levar com as duas matrículas para o Instituto. Aí fiquei 
no instituto até eu me aposentar. No final de carreira, fizeram uma eleição. Eu já 
estava com uma matrícula só, eu já tinha me aposentado na primeira, do Freitas, 
aquela que era lá do Curso de História, porque eu fiz concurso para História 
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inicialmente. Aí eu fiquei ali, no Instituto [...], com uma cadeira só. Aí eu falei com 
o meu marido: ‘Agora está bom’, porque eu tinha três filhas e elas eram garotas 
ainda, porque, na época, eu me casei bem tarde, nós namoramos muito tempo 
porque meu marido não podia, estava estudando, ganhava pouquinho [...] 
(Vera). 

Intercala percursos profissionais com aspectos da vida pessoal. Desse modo, o 
casamento e a maternidade são tomados como marcos de sua carreira. Declara a 
predileção pela docência, quando relata sua atuação como gestora escolar: 

Quando cheguei [em Vitória], não fui só para o Fernando Duarte Rabelo, não, 
porque eu tinha duas matrículas. Trabalhei muito tempo em Paul. Eu tinha duas 
matrículas Uma no Francisco Freitas Lima, atualmente Escola de 1º e 2º Graus 
Dr. Francisco Freitas Lima, de Vila Velha, em Paul. Depois, quando saí dessa 
escola, eu já era casada e perdi meu primeiro nenê, então me ofereceram com 
insistência a direção, porque eu gosto mesmo é de dar aula, mas eu administrei, 
graças a Deus, por duas vezes, o Freitas Lima e depois o Fernando Duarte Rabelo 
e, graças a Deus, não me dei mal não. Fiz um trabalho bom. Felizmente, o pessoal 
ajudou muito, mas deu certo (Vera). 

Sara trata de sua constituição docente como um processo marcado por escolhas, 
entre o investimento na formação e o noivado. Ela menciona também os processos de 
transição da Escola Normal Pedro II para o Instituto de Educação Professor Fernando 
Duarte Rabelo, os cursos de formação e a escolha de profissionais para atuarem nessa 
instituição, em 1971: 

A Escola Normal Pedro II ficou funcionando [...] nesse prédio novo, mas ainda 
como Escola Normal Pedro II, aqueles que entraram no 1º ano, que iam entrar 
no 1º ano já entraram no Instituto de Educação Fernando Duarte Rabelo, você 
entendeu? Eles fizeram essa reciclagem de escolher alguns professores que eles 
acharam que tinham mais o perfil do Instituto que ia se implantar lá, então eles 
escolheram os professores para já começar a trabalhar no Instituto. Eu fui uma 
das escolhidas, eu não me lembro quais foram as professoras, só sei que eu fui 
escolhida, a M.C. S., ela era muito ligada a esse secretário. Então, ela virou 
diretora. Só que esse pessoal que veio do Rio, eles ofereceram aos professores 
umas bolsas de estudos para você ir fazer uns cursos, Mestrado, naquela época, 
na PUC do Rio. Coisa que o Estado não deixava, mas isso foi uma exceção. Essa 
professora era muito famosa lá no Rio e tudo e conseguiu que o Estado 
mandasse... E ela, inclusive, me escolheu para ir. Ela escolheu M.C.S. e eu não fui. 
Minha mãe nem ficou sabendo porque eu era noiva, na época. Eu falei assim: ‘Eu 
sair daqui agora para ir pro Rio fazer o mestrado? Não sei se esse negócio aí vai 
dar, certo não, porque vai acabar com meu noivado’. Aí eu não fui, mas a M.C.S. 
era casada, tinha filhos e foi (Sara). 
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Telma ministrava aulas de História antes de concluir a faculdade. Cursava Ciências 
Sociais: “Quando fiz a prova do MEC para trabalhar com a disciplina História eu já 
estudava em Cachoeiro do Itapemirim. Eu terminei em 1969. Eu fiz Ciências Sociais, 
não fiz História [...]”. Relata interrupção, idas e vindas em sua atuação profissional: 
“Quando eu vim para Vitória, em 1969, fiquei à disposição da Secretaria. Depois eu 
não quis ficar e voltei para Cachoeiro. Em agosto de 1972 eu fiz um concurso só de 
títulos, na Ufes, e fui chamada para dar aula no Curso de Sociologia e no Curso de 
Serviço Social. Consegui, ainda, trabalhar à tarde na Sedu, em 1972”.  

Sara destaca a inserção na docência pela via de concursos públicos: “Em 1970, 
houve um concurso para professor do Estado [...]. Eu tirei em 2º lugar e escolhi a 
Escola Normal Pedro II. Aí eu entrei para dar aula de História na Escola Normal D. 
Pedro II [...]”. Lúcia fez concurso duas vezes para a Escola Normal: “[...] a primeira 
vez eu passei, mas fui nomeada interinamente porque não havia vaga [...]. Mas daí 
a um ano ou dois teve outro concurso e eu tirei o 1º lugar e só tinha uma vaga e eu 
fui nomeada e fiquei lá na Escola Normal onde eu já estava”.  

Um ponto em comum na trajetória profissional de Vera, Manoel e de Lúcia foi a 
prática docente anterior à formação em nível superior: “Eu comecei a trabalhar com 
17 anos no Grupo da Praia do Suá. Tinha uma pessoa que era secretária do Grupo e 
falou: ‘Lúcia, nós precisamos tanto de professor, você não pode nos ajudar?’. E eu 
fui, dei aula de tudo! [...]. Antes mesmo de fazer concurso eu já comecei a dar aula 
[...]”. Telma passou em prova aplicada pelo MEC: “Eu dava aula de História lá no 
interior [Jerônimo Monteiro], mas eu não tinha faculdade. Então, a gente fazia uma 
prova pelo MEC e eu tenho a carteirinha até hoje. A carteirinha é de 1967, de História 
e nela diz: ‘Válido para locais onde houver falta de licenciados na forma da Portaria 
142/65’. Era emitida pelo MEC”. Rute formou-se em Geografia na Universidade 
Federal do Espírito Santo, em 1978. Como cursou o magistério, antes de concluir a 
faculdade, atuava no ensino primário.  

Inserindo-se na docência antes da formação superior, após aprovação em concurso 
público, simultaneamente aos processos de formação inicial, em escolas do interior ou 
da Grande Vitória, os professores inventavam modos de exercer a docência. “Por que 
é que fazemos o que fazemos em sala e aula?”. Segundo Nóvoa (1995), as respostas a 
essa questão evocam misturas de vontades, de gostos, de experiências, de acasos até 
que se consolidam gestos, rotinas, comportamentos com os quais nos identificamos 
como professores. Por isso “Cada um tem o seu modo de organizar as aulas, de se 
movimentar na sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os meios pedagógicos, um 
modo que constitui uma espécie de segunda pele profissional” (p. 16, grifos do autor). 

Sara, cujos alunos trabalhadores estudavam no supletivo, destacou o bom 
relacionamento mantido com os estudantes: 

 

Eu nunca me arrependi do que eu fiz, não. Uma beleza! Eu fui feliz durante o 
período que eu dei aula, tanto que eu nunca levei problema meu particular para 
sala de aula e olha que eu tive muitos, porque eu achava que aquilo ali era uma 
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hora de relax. Tinha gente que falava assim: ‘Ai, Deus me livre, dar aula à noite 
para esses peões’ [...]. Mas, olha, eu achava bom, me realizava. Eles eram tão, 
assim... Lógico que tinha gente grosseira, mas olha, tinha muito peão, na 
realidade tinha muito peão, aí eu colocava uns óculos, assim, deste tamanho 
[mostrando com as mãos o tamanho], o pessoal ria de mim de contar... Porque 
eu era novinha nessa época, tinha 25 anos. Aí eu botava umas roupas horríveis 
para trabalhar, principalmente à noite. Colocava umas calças bem feiosas... 
Assim, eu não ia bem arrumadinha, gente, porque eles mexiam, entendeu? Então, 
eu ia bem feiosa, bem feiosa mesmo. Era uma tática minha! [...] Eu nunca tive 
problema. Tinha professora que falava: ‘Ah... que ficam mexendo...’. Mas não 
dava nem para olhar minha cara [...] Eu até exagerava um pouco, sabe? Mas de 
qualquer jeito foi assim: a gente dava as aulas e eles prestavam atenção nas 
aulas ao invés de prestar a atenção na professora, que era horrorosa... se fazia 
horrorosa. Olha, mas era tão bom, tão bom! Eu, assim, fui feliz! (Sara). 

Algumas narrativas revelam marcas do período ditatorial. A historiografia do 
ensino de História (Abud 2008; Bittencourt 2009; Fonseca 1997) indica que, durante 
esse período, professores de História tornaram-se alvos do sistema de vigilância e 
censura, formais e informais, instaurado com o recrudescimento da repressão política. 
Como os professores capixabas perceberam o controle do Estado autoritário nas 
escolas? Sara relata tensões sobre o momento em que estudou na Ufes: 

[...] Eu tive colegas, não era no Instituto, foi no meu período de faculdade, eu tive 
colegas que foi uma loucura. Eu tinha um professor de História que ele tinha... 
tinha a Z.S., ela era muito inteligente e de esquerda. Ela era altamente perseguida 
dentro da sala de aula [...]. O professor falava assim com a Z.S.: ‘Olha, por que 
você não sai daqui e vai lá para Cuba, União Soviética ao invés de ficar aí 
perturbando a gente!’. Ele perseguiu ela muito lá dentro (Sara). 

Manoel denomina esse período como “Anos de Chumbo”, tendo em vista o 
cerceamento das liberdades e o controle presente nas escolas. A professora Lúcia cita 
“[...] colegas professores – não sei se Sara deu esse depoimento –, noivos que foram 
presos, entendeu? Colegas que foram presos porque ‘peitaram’ mesmo”. Sara declara 
que “[...] uma professora foi incumbida pela Sedu para passar nas salas e ver como 
eram as aulas. Se as aulas do professor estavam de acordo com o perfil do Instituto 
de Educação. Tinha gente que dizia que ela ia lá para fiscalizar, se você não ficava 
falando contra o governo”, mas, em suas aulas, “[...] ela nunca fez nenhuma 
interferência. Tinha gente que tinha muito medo dela, mas na minha sala ela nunca 
fez, não. Ela ficava caladinha lá atrás” (Sara). Em relação às pessoas que 
“fiscalizavam” as aulas, afirma: “[...] eu nunca me sentia tolhida não. Eu nunca fui de 
esquerda”. Para ela, “[...] o controle que eles [referindo-se a quem vigiava, 
representante do Estado] faziam era muito pouco. Como eu falei, eu não era um 
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elemento de esquerda, embora eu tivesse o marido que era, eu não ficava falando 
mal do governo” (Sara). 

A professora Lúcia, ainda que reconheça a presença de pessoas incumbidas de 
“fiscalizar”, afirmou desconhecer a sua identidade: “[...] Tinha gente que observava 
dentro da sala. Era difícil [...]”. E acrescentou: “Sobre as pessoas que vigiavam, a 
gente não sabia quem era. Ninguém sabe [...]. Na escola, entrava matriculado ou não 
sei como, mas entrava, eu nunca vi, não sei quem é, mas eu era alertada. Não dava 
para saber quem era, mas existia”.  

Nas narrativas, identificamos a preocupação com a família, o próprio trabalho e a 
certeza de ter exercido a “docência com profissionalismo e dedicação”, como 
explicação para atitudes tomadas: “Era difícil. E eu confesso... que eu não sei... se 
isso é covardia, mas eu tinha três filhos pequenos, por isso não enfrentei ou fiz 
qualquer manifestação contrária ao regime”. Acrescenta, ainda, de uma forma 
descontraída e acompanhada de risos: “[...] e eu falava em casa: ‘Se eu tivesse certeza 
que eles me deportassem para Paris, eu ia [...]’. Tínhamos colegas que foram presos 
porque peitaram mesmo. Eu não tive essa coragem e tive muito cuidado porque a 
gente era muito observado” (Lúcia). “Não nego que fui um professor austero, 
sistemático e muitas vezes intransigente. Era preciso ser para que as aulas não 
virassem uma anarquia” (Manoel).  

Sara não participou de movimentos “de esquerda”, mas admirava as pessoas que 
se envolviam. Ficava entusiasmada. “Não penetrei, isso que eu te falei: não participei”. 
Enfaticamente, assegura o seu não envolvimento nas manifestações e movimentos de 
resistência, procurando deixar claro que seu marido sofreu, foi preso, torturado e 
perseguido, mas que ela não sofreu qualquer forma de repressão. 

Sara sinaliza o cuidado necessário com relação ao que se dizia em sala de aula. 
Considera que ser professor no período era “ter uma profissão arriscada”: 

Não era fácil, não. A gente tinha que ter cuidado, porque não sabia o que dizer, 
como dizer. Era fácil porque a turma era mais dócil, mas dizer que se dava uma 
aula de História como se daria hoje, não. A Revolução controlava não só os 
professores, que são formadores de opinião. Então, a gente tinha uma profissão 
meio arriscada, como jornalistas, atores, toda essa gente forma opinião. Então, 
a gente sentiu essa barra aí (Sara). 

Para Rute, “[...] o professor já foi mais politizado, mas depois ele foi perdendo. O 
regime percebia os professores da escola básica como pessoas que tinham 
conhecimento, eram politizados e poderiam ser ameaça, por isso criaram situações 
para que eles fossem deixando de ser”. 

As mudanças produzidas pelo Estado durante o período ditatorial afetaram 
também a História ensinada. Lúcia ministrou suas aulas, usando “[...] o livro didático, 
repetindo o que estava ali, obrigações sociais do homem, Estudos Sociais, Educação 
Moral e Cívica e o que é isso o que é aquilo, então ficou uma História um pouco 
truncada”. Para ela: “Uma história que você quer dar, fazendo uma análise da 
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estrutura, da conjuntura, do real significado das coisas não era possível. Você tinha 
que ser repetitivo”. Acrescenta que só se liberou um pouco quando foi para Ufes: “A 
escola era mais vigiada que a Ufes, mas acho que é porque, quando fui para Ufes, já 
estava entrando na abertura política” (Lúcia). 

Manoel percebe que o período desafiava quem atuava nas escolas. Ele ressalta 
formas encontradas para enfrentar os problemas, como a falta de orientação 
pedagógica: “Como falar em prática pedagógica num período que as escolas não 
tinham constituído, com raras exceções, os seus Projetos Político-Pedagógicos? 
Enfrentávamos dificuldades de orientações pedagógicas e cada um ministrava suas 
aulas conforme achava melhor” (Manoel). Para ele: “[...] ensinar História e outras 
disciplinas afins nesse período foi extremamente ‘perigoso’, tanto do ponto de vista 
de aluno, e, poucos anos mais tarde, como professor. Quem ousasse falar, por 
exemplo, que Tiradentes fora um homem comum, corria o risco de ser chamado 
subversivo”.  

A “massificação” do ensino ocorrida pós-1964, sobretudo com a implementação da 
Lei nº. 5.692/71, aumentou o quantitativo do número de alunos nas escolas públicas, 
principalmente daqueles provenientes das classes pobres. Acrescenta-se a tal cenário 
um decréscimo de investimentos públicos na área da educação (Fonseca 1997).  

Rute percebeu o impacto desses fatores na educação do período: “Antes de 64 o 
ensino não era para todos, mas tinha qualidade. Depois, passou a ser para todos, mas 
sem qualidade”. Manoel vivenciou momentos em que pensou em desistir: “Além das 
dificuldades inerentes à profissão, havia a questão financeira [...]. Classes 
superlotadas, alunos que saíam de escolas rurais e vinham para a sede sem a mínima 
preparação. Muitos deles semianalfabetos. Desestímulo geral”. Sara ministrava aulas 
considerando o desempenho dos alunos, por isso, “baixava o nível”:  

Nas aulas, muitas vezes você não conseguia alcançar aquilo que planejava, 
porque aluno de escola pública sempre dizia: ‘Eu não tenho tempo, eu trabalho, 
eu não posso comprar’, mas a escola comprava livro e nós distribuíamos na sala 
para os alunos. Então, tínhamos que baixar o nível das aulas, senão dava 
problema em relação aos alunos, que não acompanhavam (Sara). 

Os professores evidenciaram diferentes dimensões da vida, como suas 
experiências de formação acadêmica, percepções sobre o exercício profissional, 
desafios que o regime militar impunha e os percalços enfrentados nas escolas públicas, 
em face das mudanças provenientes do projeto político e educacional do período, 
quanto ao aspecto material, pedagógico e político.  

A opção pela História foi mencionada pelos professores com formação específica. 
Os demais professores (Vera, Telma, Marta e Rute) ministraram essa disciplina devido 
à inserção de Estudos Sociais no currículo das escolas.  

 
2 CONCLUSÃO 



 

 
 

14 

Ao investigarmos a constituição docente dos entrevistados, constatamos a sua 
formação em cursos diversos: três em História, um em Pedagogia, dois em Geografia, 
um em Ciências Sociais, porém todos ministraram, durante o período investigado, as 
disciplinas de Estudos Sociais e cinco, a disciplina História. Além disso, seis dos sete 
lecionaram Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política Brasileira e Estudo 
de Problemas Brasileiros. Seus processos de formação são permeados por escolhas, 
rupturas, desafios, mudanças e necessidade de adaptações e pela certeza de terem 
desempenhado com profissionalismo a docência.  

A formação inicial tende a tornar-se determinante para sua constituição 
profissional. Acontecimentos da vida pessoal são compreendidos como 
atravessamentos e rupturas nos processos formativos e no exercício docente. 
Identificamos a compreensão da docência aproximando-se da noção de vocação, 
constituindo-se em entendimentos pautados em razões subjetivas para a escolha 
profissional e também a decisão pela docência em função de fatores de ordem material. 
A escolha pela História foi mencionada pelos professores que optaram por essa 
formação, especificamente. Os demais ministraram essa disciplina devido à inserção 
de Estudos Sociais no currículo escolar.  

Em meio às tensões no campo político e pedagógico, os concursos a partir dos 
quais se efetivaram como docentes da rede estadual, os processos concomitantes de 
formação inicial, os deslocamentos do interior para a Grande Vitória, a ajuda no 
sustento da família, a escolha entre manter o noivado ou prosseguir na formação 
acadêmica, ter filhos e optar pela escola pública, em detrimento da particular, ser 
escolhido para atuar no Instituto de Educação e experimentar modos de se relacionar 
com alunos do noturno delinearam contornos do exercício profissional dos 
narradores. 

As mudanças ocorridas no período da ditadura incidiram de forma diferenciada na 
vida de cada um dos professores. Alguns relatos apontam ações repressivas do regime, 
em seus processos de formação inicial. Outros enfatizam formas de controle do Estado, 
seja pela via do livro didático, que indicava o que deveria ser ensinado e de que forma, 
seja pela vigilância exercida na sala de aula, por uma professora designada para este 
fim. Houve, ainda, quem descrevesse o controle como pouco perceptível e entendesse 
que o exercício docente se deu normalmente, sem qualquer interferência do Estado.  

Mudanças provenientes do projeto político e educacional do período repercutiram 
no exercício profissional dos professores: aumento do número de alunos, baixos 
salários, pouca orientação pedagógica, desempenho insatisfatório dos estudantes.  
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RESUMO  

Objetiva compreender a tentativa de extensão do modelo de ensino republicano à 
região norte do Estado do Espírito Santo (Brasil), por meio dos olhares dos inspetores 
escolares que visitaram o Grupo Escolar Amâncio Pereira entre os anos de 1922 e 1930. 
Essa instituição foi, durante muitos anos, a única estrutura física que se pretendia 
representativa da chamada instrução republicana no norte capixaba e, apesar das 
riquezas naturais e do potencial econômico do município em que o prédio do grupo foi 
instalado, chama atenção a pouca visibilidade de ambos nos discursos oficiais. No 
exame dos relatórios de inspeção com as mensagens e os relatórios de governo, 
procuramos entrever as condições estruturais, materiais e humanas da instituição, 
recorrendo ao entendimento de fontes em Bloch (2001) e ao trabalho de 
entrecruzamento das fontes, considerando as relações de força e a leitura dos espaços 
em branco, propostos por Ginzburg (2002, 2012). Concluímos que o Grupo Escolar 
Amâncio Pereira operava de maneira diferente dos demais grupos escolares, sendo a 
história do grupo marcada por improvisos, revezes e esforço dos professores para que 
as aulas continuassem acontecendo naquele local. 

PALAVRAS-CHAVE 

Grupo Escolar Amâncio Pereira, Inspetores Escolares, Espírito Santo-BR. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os grupos escolares como instituições representativas de um ideário 
republicano329 em circulação no Brasil começaram a ser implantados no Estado do 
Espírito Santo durante a reforma realizada pelo educador paulista Carlos Alberto 
Gomes Cardim, que assumiu a Diretoria de Instrução Pública em 1908, durante o 
governo de Jeronymo Monteiro. O processo de criação de grupos escolares como 
instituições modelares, no Espírito Santo, se estendeu pelas décadas da primeira 
metade do século XX. 

As pesquisas existentes 330  indicam que a implementação dessas instituições 
escolares integrou o processo de expansão do ensino primário no Estado do Espírito 
Santo, especialmente, nas regiões central e sul do Estado. No norte, o modelo 
educacional republicano teve ecos, mas ocorreu com menor intensidade do que nas 
demais regiões. 

Nesse contexto, o Grupo Escolar de São Mateus,331 por mais de dez anos, foi a única 
estrutura física que se pretendia representativa da chamada instrução republicana 
erguida no norte do Estado. Considerando que essa região possuía natureza 
privilegiada (rios, solo fértil, madeira em abundância) e uma estrutura que permitia 
trocas comerciais com as regiões vizinhas, pela via dos portos, chama a nossa atenção 
o fato de haver, por longos anos, apenas um prédio destinado ao funcionamento de um 
grupo escolar e de serem escassas as menções feitas a ele e às demais escolas da região 
nos relatórios de governo. Além disso, questionamos a pouca visibilidade dessa 
instituição nas pesquisas em história da educação capixaba.332 

Assim, neste texto, buscamo, 333  pelos olhares dos inspetores escolares que 
visitavam as escolas no norte, compreender a tentativa de estender o modelo de ensino 
republicano – instaurado a partir de 1908 no Espírito Santo, com a reforma Gomes 
Cardim – ao norte capixaba, aproximando-nos dos relatos sobre o primeiro prédio 
construído, especificamente, para ser um grupo escolar naquela região. Nossa 
intenção é “aproximar a lupa” dessa instituição a fim de conhecê-la em suas 

                                                   
329 O novo modelo de instrução primária, representado pelos grupos escolares, nasceu em finais do século XIX, 
em São Paulo, como forma de atender as necessidades de uma educação republicana (Locatelli, 2012). 
330 Ferreira (2000), Locatelli (2012) e Lima (2015). 
331 O prédio onde funcionou o Grupo Escolar Amancio Pereira, abriga, atualmente, a Escola Estadual de Ensino 
Médio Ceciliano Abel de Almeida 
332 Os grupos escolares ocupam espaço significativo nas pesquisas em história da educação, desde os anos 1990 
(Souza; Faria Filho, 2006). No Espírito Santo, a produção sobre essas instituições escolares ocupam um lugar 
ainda tímido, tendo em vista o pequeno investimento e a dificuldade de acessar as fontes. Locatelli (2012), 
indica a carência de documentos sobre a criação do Grupo Escolar de São Mateus. 
333 Um investimento maior envolve a produção da dissertação de mestrado que visa a compreender o processo de 
escolarização no norte do Estado do Espírito Santo, no início do século XX, lançando um olhar para as escolas isoladas e 
para os Grupos Escolares, entre os anos 1908 e 1930. 



 

 
 

6 

especificidades, mas também de compreendê-la como parte de um complexo “novelo 
de relações sociais” (Revel, 2010). 

Entre as fontes inventariadas sobre a expansão do ensino primário no norte do 
Espírito Santo, os relatórios de inspeção 334  aparecem como documentos que 
apresentam as impressões dos inspetores sobre as escolas capixabas. Esses homens 
eram designados pelo governo para fiscalização das escolas e, por vezes, para 
instrumentalização dos professores dentro das proposições pedagógicas vigentes e 
para correção de suas práticas. Como lembra Faria Filho (2000), sobre os inspetores 
mineiros, esses profissionais eram responsáveis por produzir e levar ao governo 
diagnósticos detalhados da realidade educacional. 

No exame desses documentos, atentamo-nos para o espaço que o Grupo Escolar 
Amâncio Pereira ocupou nos relatos dos inspetores que o visitaram entre 1922 e 
1930, 335  procurando identificar relações possíveis entre as impressões desses 
profissionais da educação sobre essa instituição e os discursos republicanos que 
cercavam o investimento nos grupos escolares como instituições exemplares para a 
educação das crianças. 

As fontes privilegiadas nessa análise incluem seis relatórios de inspeção,336 que 
versam sobre as condições estruturais, materiais e humanas das escolas. Recorremos, 
também, às mensagens e aos relatórios de governo. Para a análise desses documentos, 
partimos do entendimento de fontes como testemunhos e da importância de se 
estabelecer relações possíveis entre o passado e o presente (Bloch, 2001). 
Considerando a ausência das fontes, buscamos, também, auxilio nas proposições de 
Ginzburg (2002, 2012) que nos instiga a ler os espaços em branco que envolvem as 
fontes. Para esse historiador, o “[...] hors-texte, o que está fora do texto, está também 
dentro dele, abriga-se entre as suas dobras: é preciso descobri-lo e fazê-lo falar” 
(Ginzburg, 2002, p. 42). Nesse caminho, trabalhamos com o entrecruzamento das 
fontes, considerando as relações de força que envolvem sua produção e o trabalho de 
farejar, seguir os fios, criticar e buscar o verossímil a partir dos testemunhos. 

 
2. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E MATERIAIS DO GRUPO ESCOLAR DE SÃO 
MATEUS 

O projeto inicial de reformulação da instrução capixaba, durante o governo de 
Jeronymo Monteiro, que absorvia elementos do discurso republicano em circulação 
no Brasil, envolveu a contratação do educador paulista Carlos Alberto Gomes Cardim, 

                                                   
334Temos algumas pistas da existência de outros relatórios que não se encontram nos arquivos por nós visitados. 
Muitos, provavelmente, desapareceram com o tempo, como é o caso do relatório sobre o município de São 
Mateus, ao qual Olavo Rego faz menção no relatório de dezembro de 1929: “Regressei a 6 do mez passado. Já 
falei a respeito no relatório anterior” (REGO, 1929, p. 1). 
335 O recorte justifica-se com base nas fontes localizadas: o primeiro relatório em 1922 e o último em 1930. 

336 Os relatórios referem-se ao Município de São Mateus e foram produzidos nos anos de 1922, 1927, 1928 (dois 
relatórios), 1929 e 1930. 
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que permaneceu no Espírito Santo até 1909. Previa, também, “Nas cidades de 
Cachoeiro de Itapemirim, São Matheus e Santa Leopoldina [a construção de] prédios 
espaçosos, hygienicos e confortáveis para as instalações dos Grupos Escolares dessas 
cidades” (Espírito Santo [ES], 1913, p. 443). 

No geral, os prédios eram projetados para serem suntuosos, bem localizados e 
construídos com base em preceitos de saúde e higiene. Como lembram Schueler e 
Magaldi (2009, p. 43-44), o modelo propagado pelo país e implantado em diversas 
cidades brasileiras, tomava como parâmetro uma escola urbana e moderna, abrigada 
em prédios construídos especificamente para elas, que se compunham de: 

[...] uma arquitetura monumental e edificante, que colocava a escola primária à 
altura de suas finalidades políticas e sociais e servia para propagar o regime 
republicano, seus signos e ritos. 

Além da majestosidade dos edifícios escolares, a organização administrativa e 
didático-pedagógica desses estabelecimentos de ensino era considerada, pelos 
reformadores, como superior à das escolas unitárias (escolas isoladas), o que lhes 
conferia visibilidade pública e prestígio social. 

Esse ideal, propagado no Estado de São Paulo, era conhecido no Espírito Santo. 
Jeronymo Monteiro dizia que “Nenhum assumpto, mais do que este, pode merecer o 
zelo dos governos republicanos” (ES, 1913, p. 7), mas ainda que pretendesse realizar a 
modernização nas diversas instâncias do Estado, as condições para erguer instituições 
escolares modernas pareciam insuficientes. Essas instituições deveriam significar a 
presença do ideário republicano, mas no interior norte do Estado, apareciam de outro 
modo: o Grupo Escolar existia ali, “[...] sim, ao preço de tornar-se outra coisa” (Revel, 
2010, p. 442). 

O modelo representado pelos grupos escolares paulistas parecia distante das 
possibilidades capixabas. O investimento na construção de prédios foi feito nas regiões 
norte e sul do Estado, de modo que, durante o Governo Jeronymo Monteiro, três 
prédios destinados ao funcionamento de grupos escolares foram implementados: na 
Capital Vitória, ao centro (1908), em Cachoeiro de Itapemirim, ao sul, e em São 
Mateus, na região norte (estes dois últimos iniciados em 1911 e postos em 
funcionamento em 1913). Apesar de essas instituições receberem a denominação 
grupo escolar e de visarem a atender a um modelo republicano, em cada uma dessas 
localidades, ganharam uma feição e uma representatividade diferentes. 

Como observamos em Locatelli (2012), dos prédios cuja construção foi iniciada 
durante o governo de Jeronymo Monteiro, o único que, naquele momento, foi 
edificado dentro do modelo arquitetônico eclético com a finalidade específica de ser 
grupo escolar, em atendimento aos requisitos de higiene e de localização, foi o Grupo 
Escolar Bernardino Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim. O Grupo Escolar Gomes 
Cardim foi organizado em um prédio adaptado, em 1908, e transferido para um 
edifício remodelado em 1909, visando a atender, de algum modo, as determinações 
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pedagógicas (Simões & Salim, 2012). O prédio construído na cidade de São Mateus, 
por sua vez, apesar de receber a denominação grupo escolar, não atendia a todos os 
requisitos e foi, nos primeiros anos, espaço destinado a abrigar as escolas isoladas da 
região, como informa, em 1913, a mensagem governamental do presidente Marcondes 
de Souza, sucessor de Monteiro. 

Entendemos que compreender o processo de constituição do Grupo Escolar de São 
Mateus, significa, também, colocar em questão os modos como os discursos em torno 
dos grupos escolares foram apropriados localmente e as contradições entre as 
tentativas de sua implementação nas regiões citadas. 

Entre os relatórios de inspeção localizados, o primeiro que aborda de modo mais 
detalhado essa instituição é de 1922. Fruto das observações de Archimimo Gonçalves 
Ferreira, os registros versam sobre a existência dessa escola e informam sobre as 
condições desfavoráveis nas quais foi construída: 

Este prédio foi infelis na sua construção como bem poderá estar V. Ex. sciente, 
pois tendo sido construído em lugar baixo, está sempre sujeito a concertos e 
reparos [...]; ha goteiras e falta d’agua nas dependencias sanitárias, cujos 
inconvenientes são fáceis de se calcular, pois as goteiras estragam as paredes e 
a hygiene sofre com a falta d’agua. (Ferreira, 1922, p. 1). 

No geral, os grupos escolares deveriam ocupar os pontos centrais nas cidades, 
próximos a praças e jardins. Sua arquitetura deveria expressar suntuosidade e 
visibilidade estética, além de serem espaços higienicamente projetados e apropriados 
para o ensino moderno, o ensino capaz de preparar os sujeitos para o mundo do 
trabalho urbano. Assim, os grupos escolares faziam parte de um projeto de 
modernização da sociedade, que instaurava novos elementos a uma cultura escolar 
capaz de dialogar com o meio social. Ao falar da importância dessa nova cultura escolar 
em Minas Gerais, Faria Filho (1998, p. 146) diz que ela 

[...] dialoga com a cultura urbana, criando e/ou se apropriando de 
representações sobre o conjunto do social a partir do seu lugar específico na 
cidade. É a cultura de uma escola que se localiza, literal e simbolicamente no 
centro, visando a influenciar os ‘poderes constituídos’ e, nesse movimento, 
constituir-se como um poder de influência sobre os ‘outros’, sobre aqueles que se 
localizam na periferia. 
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O prédio destinado ao grupo escolar de São Mateus parecia caminhar na 
contramão dessa referência, já que foi erguido em “lugar baixo”, ou seja, distante dos 
pontos centrais da cidade de São Mateus, em área pouco privilegiada, e com problemas 
sanitários. Esse “lugar baixo” a que se refere Ferreira (1922) seria o equivalente a uma 
área desfavorecida, se pensarmos que as principais edificações de São Mateus estavam 
instaladas na parte de terreno mais elevado, entre elas, a prefeitura, a câmara 
municipal e as igrejas. A imagem (Figura 1) de 1924 mostra a posição do prédio 
construído para o grupo escolar na relação com a igreja católica da cidade, situada na 
praça principal, juntamente com a prefeitura. 

FIG. 1 | Prédio do Grupo Escolar de São Mateus. Fonte: Pimentel (1924). 
Após a construção do edifício, os esforços do governo passaram a caminhar mais 

na direção de mantê-lo de pé, do que de aproximá-lo da imagem idealizada dos grupos 
escolares e das referências paulistas. Esse esforço envolveu, ao longo dos anos que se 
seguiram, reformas e reconstruções, como indica a mensagem de Bernardino 
Monteiro (1917, p. 63): 

Durante as férias escolares, foram feitas obras de limpesa e reparos em diversos 
prédios de escolas isoladas. 

Entre essas obras a mais custosa foi a dos concertos e reparos do edifício das 
escolas da cidade de S. Matheus. Esse próprio estadual construído em 1911 se 
achava em péssimo estado de conservação, ameaçando ruir. 

Para evitar prejuízos ao Estado, além do que resultou da não conservação do 
prédio durante mais de 5 annos, foi o governo forçado a dispender a quantia de 
18:000$000 com as obras realizadas, salvando da ruína um edifício que custou 
ao Estado não pequena quantia. 
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Mais tarde, Nestor Gomes, afirmaria que “O edifício das escolas de São Matheus 
foi por assim dizer, feito todo de novo, pessimas que eram as condições do que restava, 
apezar de concertado ha uns dous ou tres annos” (ES, 1921a, p. 23). Assim, apesar de 
aparecer nos discursos do governo como única instituição pública de ensino da região 
norte que se aproximava do ideário republicano, as frequentes necessidades de 
reforma indicam outros sentidos para essa instituição. 

Após os diversos reparos narrados até 1921, encontramos, em 1927,337 durante o 
governo de Florentino Avidos, o relatório de inspeção de Claudionor Ribeiro, que 
apresenta uma impressão positiva com relação ao prédio, que é, entre os nossos 
achados a única referencia otimista sobre o edifício: 

Dispõe a cidade de São Matheus de um bello edifício escolar bem instalado, e 
localizado de modo a satisfazer ás exigências da moderna pedagogia, possuindo 
sete salões amplos, bastante ventilados e de boa hygienisação. 

Esta apenas necessitando de ligeiros reparos. (Ribeiro, 1927, p. 2, 3). 

Um ano depois, no entanto, Flávio de Moraes apresentará uma impressão oposta 
da escola, agora chamada de escolas reunidas “Amancio Pereira”: 

O prédio das escolas reunidas “Amancio Pereira”, da cidade de S. Matheus, está 
com as linhas, das thesouras pôdre, não oferecendo, pois, o telhado nenhuma 
segurança. Foi este o motivo que me levou a suspender as aulas naquela cidade 
e, em seguida, alugar casas para onde transferi as escolas [...]. (Moraes, 1928, p. 
7). 

As diferentes impressões dos inspetores escolares em tão curto tempo nos levam a 
questionar sobre as reais condições em que se encontrava o principal prédio escolar 
de São Mateus. No primeiro registro ele aparece como uma instalação que atende às 
exigências da pedagogia moderna e, no segundo, ele já não pode mais ser utilizado 
para as aulas e passa por uma nova reforma. 

Dois anos depois, o prédio ainda apresentava sérios problemas sanitários, segundo 
o relatório de Francisco Generoso da Fonseca. 

Uma irregularidade a que infelizmente não pude e não poderei obstar é a sahida 
dos alunos, á hora do recreio, e, em consequência, também a das professoras; as 
                                                   

337 Entre os anos 1921 e 1927, as mensagens de governo não relatam a ocorrência de novas intervenções na 
estrutura do prédio, apenas uma fotografia (Figura 1) é publicada no relatório do secretário de Instrução 
Mirabeau da Rocha Pimentel, em 1924, a qual apresenta a fachada do prédio. 
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privadas do grupo não funcionam, tornando-se indispensável deixar que os 
alunos vão ás suas casas, por ocasião do recreio (Fonseca, 1930, p. 1). 

Referências aos problemas da instalação aparecem nas fontes, mesmo 1931. Mas 
outra questão complexa envolve a relação entre os discursos republicanos e as 
condições de existência do Grupo Escolar Amancio Pereira: os materiais que 
compunham o espaço. Locatelli (2012, p. 164), os materiais que eram (ou que 
deveriam ser) distribuídos pelos grupos escolares, “[...] remetem à intenção de 
instaurar uma nova lógica de ensino nos ambientes escolares, bem como simbolizam 
saberes que colaboravam para a afirmação do sentido de civilidade”. Esses materiais 
incluíam, de modo geral, bandeiras, mapas, relógios, etc. 

Os relatórios do Secretário de Educação Mirabeau da Rocha Pimentel, datados de 
1921, 1922 e 1924 (Quadro 1), nos dão uma noção do material e do mobiliário existente 
em cada um desses anos, na escola de São Mateus: 
 

Professor 

em 1921 

Mobiliário em 

1921 

Professor 

em 1922 
Mobiliário em 1922 

Professor 

em 1924 
Mobiliário em 1924 

Agenor de 

Souza Lé 

(Normalist

a) 

18 carteiras, 1 

carta de Parker, 

1 quadro negro, 

1 relógio, 1 

tympano, 1 

bandeira, 1 

contador, 1 

mapa do Brasil, 

1 mapa do 

Espírito Santo, 

1 de systema 

metrico, 1 da 

América, 1 

mesa 

Agenor de 

Souza Lé 

(Normalist

a) 

1 contador, 1 mesa, 

1 bandeira, 1 

Tympano, 1 quadro 

negro, 1 relógio, 1 

Mapa da America, 1 

Mapa do E. Santo, 1 

Mapa do Brasil, 1 M. 

S. Metric., 1 carta de 

Parker, 25 carteiras 

antigas 

Agenor de 

Souza Lé 

(Normalist

a) 

1 Livro de visita, 1 

Livro de chamada, 1 

Livro de matrícula, 1 

contador, 1 talha, 1 

mesa, 1 cadeira, 1 

bandeira, 1 Tympano, 

1 quadro negro, 1 

relógio, 1 Mapa da 

America, 1 Mapa do E. 

Santo, 1 Mapa do 

Brasil, 1 M. S. Metric., 

1 carta de Parker, 24 

carteiras antigas 

Aflordisio 

C. da Silva 

(Normalist

a) 

17 carteiras, 1 

carta de Parker, 

1 contador, 1 

mapa do Brasil, 

Espírito Santo e 

Aflordisio 

C. da Silva 

(Normalist

a) 

1 Livro de Visita, 1 

Livro de matrícula, 1 

contador, 1 mesa, 1 

bandeira, 1 

Tympano, 1 quadro 

Aflordisio 

C. da Silva 

(Normalist

a) 

1 Livro de visita, 1 

Livro de chamada, 1 

Livro de matrícula, 1 

talha, 1 contador, 1 

mesa, 1 cadeira, 1 
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1 da América, 1 

de syst. 

metrico, 1 

quadro negro, 1 

tympano, 1 

bandeira, 1 

mesa 

negro, 1 relógio, 2 

Mapa da America, 1 

Mapa do E. Santo, 1 

Mapa do Brasil, 1 M. 

S. Metric., 1 carta de 

Parker, 15 carteiras 

antigas 

bandeira, 1 Tympano, 

1 quadro negro, 1 

relógio, 1 Mapa da 

America, 1 Mapa do E. 

Santo, 1 Mapa do 

Brasil, 1 M. S. Metric., 

1 carta de Parker, 9 

carteiras antigas 

Carmelina 

Rios 

(Normalist

a) 

12 carteiras, 1 

carta de Parker, 

1 contador, 1 

cadeira, 1 mapa 

do Brasil, 1 

mapa do 

Espírito. Santo, 

1 da América, 1 

m. systema 

metrico, 1 

quadro negro, 1 

relógio, 1 

bandeira 

Carmelina 

Rios 

(Normalist

a) 

1 Livro de chamada, 

1 Livro de matrícula, 

1 contador, 1 

bandeira, 1 

Tympano, 1 quadro 

negro, 1 relógio, 1 

Mapa da America, 1 

Mapa do E. Santo, 1 

Mapa do Brasil, 1 M. 

S. Metric., 1 carta de 

Parker, 7 carteiras 

antigas, 8 carteiras 

americanas 

Carmelina 

Rios 

(Normalist

a) 

1 Livro de visita, 1 

Livro de chamada, 1 

Livro de matrícula, 1 

contador, 1 mesa, 1 

cadeira, 1 bandeira, 1 

Tympano, 2 quadro 

negro, 1 relógio, 1 

Mapa do E. Santo, 1 

Mapa do Brasil, 1 M. S. 

Metric., 1 carta de 

Parker, 11 carteiras 

antigas, 15 carteiras 

americanas 

Euridice R. 

Rodrigues 

(Normalist

a) 

12 carteiras, 1 

carta de Parker, 

1 contador, 1 

cadeira, 1 mapa 

do Brasil, 1 E. 

Santo, 1 da 

América, 1 m. 

systema 

metrico, 1 

quadro negro, 1 

relógio, 1 

Ubaldina 

Santo 

Amaro 

1 Livro de chamada, 

1 mesa, 1 cadeira, 1 

bandeira, 1 

Tympano, 1 quadro 

negro, 1 relógio, 1 

Mapa da America, 1 

Mapa do E. Santo, 1 

Mapa do Brasil, 1 M. 

S. Metric., 1 carta de 

Parker, 9 carteiras 

antigas, 6 carteiras 

americanas 

Vaga 

1 Livro de visita, 1 

Livro de chamada, 1 

Livro de matrícula, 1 

contador, 1 mesa, 1 

bandeira, 1 Tympano, 

1 quadro negro, 1 

relógio, 1 Mapa da 

América, 1 Mapa do E. 

Santo, 1 Mapa do 

Brasil, 1 M. S. Metric., 

1 carta de Parker, 14 

carteiras americanas 
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bandeira, 1 

mesa 

QUADRO 1 | Relação dos professores e seus respectivos materiais no Grupo Escolar de São Mateus, em 1921, 
1922 e 1924 Fonte: Espírito Santo. Mirabeau (Secretário de Instrução) Relatórios de 1921, 1922 e 1924. 

Nota-se pela leitura do quadro acima que a escola de São Mateus estava munida 
de alguns materiais tomados como representativos da chamada educação republicana, 
como o relógio, o tympano, a bandeira e os mapas e, por outro lado, a variedade de 
materiais existentes ainda estava aquém do que se exigia para um grupo escolar. 

O quadro indica que, em cada ano, o número de materiais era alterado e objetos 
que antes compunham a lista deixam de existir. Nota-se a ausência de armários entre 
os itens do mobiliário, nos quais os materiais didáticos pudessem ser guardados. Além 
disso, as reformas e reconstruções do prédio eram realizadas com frequência, devido 
às condições estruturais já relatadas e, com isso, é possível que os materiais fossem 
mal acondicionados e deteriorassem mais rápido. 

Anos mais tarde, os registros feitos pelos inspetores escolares, com relação ao 
Grupo Escolar Amancio Pereira, indicam carência de materiais escolares, que se 
estendia a todas as escolas da região de São Mateus. Em 1928, Flávio Moraes dizia 
sobre essas escolas: 

Em todas as escolas que inspeccionei, notei falta de material, o que vem de certa 
forma retardando a marcha dos trabalhos escolásticos. O ensino é ministrado 
com grande dificuldade, pois em umas escolas não se encontram mapas, para o 
ensino de geografia ou para Historia do Brasil; em outras nota-se a ausência de 
cartas para o ensino de arithmetica, de sólidos para o de geometria; e em 
algumas não há cartas para a linguagem e para o ensino intuitivo. 

É necessário que sejam as escolas providas do material de que carecem, pois, sem 
o que, não se pode ter umas tantas exigências na fiscalisação do ensino. (Moraes, 
1928, p. 8, 9). 

Outro registro relativo aos materiais do Grupo Escolar Amancio Pereira é 
encontrado no relatório de Francisco Generoso da Fonseca (1930), em cuja visita está 
incluída a “nobre missão” de propagar os ideais da escola ativa. Ele assevera que apesar 
do aumento da frequência de alunos “[...] o escassíssimo material aqui existente” 
(Fonseca, 1930, p. 1) não permitiria duplicá-la. Em um trecho mais adiante, temos 
outro indício da incompatibilidade entre a necessidade e a disponibilidade de 
materiais: 

Peço a V. Exia. providenciar para o material que falta, em grande parte, ao 
Grupo Escolar Amancio Pereira, [...]. Não temos aqui um cópo, uma bandeira em 
boas condições, e o próprio giz tem sido comprado pelas professoras. Felizmente, 
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tive a previdência de trazer comigo certo material indispensável. (Fonseca, 1930, 
p. 3). 

 

3. PRÁTICAS DE ESCOLA ATIVA NO GRUPO ESCOLAR AMÂNCIO PEREIRA: O 
OLHAR E O PAPEL DOS INSPETORES 

A partir do ano de 1928, dá-se início, por iniciativa do secretário de Instrução 
Attílio Vivacqua, outra reforma educacional no Espírito Santo e o primeiro passo 
importante foi a criação do Curso Superior de Cultura Pedagógica (CSCP), projetado 
com o intuito de preparar um grupo selecionado de professores capixabas dentro dos 
pressupostos escolanovistas (Berto, 2013). Entre esses professores estavam incluídos 
alguns inspetores escolares, como foi o caso de Francisco Generoso da Fonseca, que 
visitou em 1928 o Grupo Escolar Amancio Pereira. 

A escola ativa, meio pelo qual a escola nova penetraria no Espírito Santo, se 
organizaria, segundo Attilio Vivacqua (1930), em tipo transitório e tipo integral, 
promovendo elementos como o rádio e o cinema, um folheto de circulação quinzenal 
chamado Resumo Escolar entre as escolas, bibliotecas itinerantes, círculo de pais e 
professores, escotismo e caixa escolar, entre outros, como fatores do ensino (Vivacqua, 
1929). Em São Mateus, a primeira iniciativa dentro dessa perspectiva, registrada em 
relatório de inspeção, foi tomada por Moraes (1928): 

Fundei a 20 de março findo, em S. Matheus, uma caixa escolar que, [...], recebeu 
o nome do illustre mateense Dr. Constante Sodré. Consegui do Snr. Presidente da 
Camara Municipal local um auxilio de (50$000) cincoenta mil reis mensais, para 
a caixa. O numero de socios já é bem elevado e é de se esperar que o povo 
mateense não deixe fenecer essa philantrópica instituição, dado o espírito de 
caridade que se nota em todos os habitantes daquela pinturesca cidade, já se tem 
feito sentir os resultados da aludida associação, pois varias creanças tem 
recebido livros, calçados, canetas, roupa, etc... (Moraes, 1928, p. 7-8). 

O interesse em implantar a Caixa Escolar, mais do que os outros elementos que 
representariam a escola ativa, faz muito sentido, se pensarmos nas condições sócio-
economicas da população local. Com uma economia de base agrária, movimentada 
principalmente pelos grandes latifundiários. São era um município no qual havia 
grande desigualdade social, o que demandaria iniciativas como essa para permitir o 
acesso dos menos favorecidos à escola. 

Contudo “[...] o espírito de caridade que se nota em todos os habitantes daquela 
pinturesca cidade” (Moraes, 1928, p. 8), parece ter fenecido rapidamente, pois na 
visita de Francisco Generoso, dois anos depois, lê-se “[...] a Caixa Escolar Constante 
Sodré, já fundada, mas que se acha completamente despresada e desordenada” 
(Fonseca, 1930, p. 2). 
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Apesar da relevância atribuída por Moraes à Caixa Escolar, no mesmo relatório 
vemos uma menção ao ensino do método antigo, quando diz: “[...] não há cartas [...] 
para o ensino intuitivo” (Moraes, 1928, p. 9), o que nos dá uma dimensão da 
intensidade com que a escola ativa penetrava naquela instituição. Se a nova ordem 
pedagógica seria o método ativo, porque se preocupar com a inexistência de cartas 
para o ensino intuitivo? Depreende-se daí que a transição entre um método e outro 
ainda levaria algum tempo. 

De todo modo, os relatórios de inspeção nos levam a inferir que o reflexo da 
reforma educacional de 1928, chegou a São Mateus, com mais elementos, no ano de 
1930, com a visita de Francisco Generoso da Fonseca, cuja missão era propagar os 
ideais de renovação pedagógica. O relatório do inspetor indica que as mudanças no 
Grupo Escolar Amancio Pereira foram iniciadas no primeiro dia de sua visita: 

Aqui cheguei a 15 do corrente, e, no mesmo dia, visitei o Grupo Escolar Amancio 
Pereira. Não foi muito agradável minha impressão. Á tarde, reuni o 
professorado e expuz logo algumas providencias inadiáveis, não só para a 
disciplina escolar, como para o regular funcionamento das aulas e consequente 
aproveitamento. 

Acabei, de começo, com o atraso ou não comparecimento de professor á aula. 
(Fonseca, 1930, p. 1). 

Apesar da referência a uma conduta relapsa, traduzida em atraso ou não 
comparecimento de professores à escola, o relatório apresenta diversos elogios ao 
esforço pessoal do professorado: “Em palestras sucessivas, tenho explicado os novos e 
eficientes methodos da Escola Activa, e, devo confessa-lo, tenho encontrado o maior 
interesse e boa vontade da parte das professoras” (Fonseca, 1930, p. 1). 

Em busca de informar ao secretário de Instrução sobre o trabalho em São Mateus, 
Fonseca (1930, p. 2) dizia: “[...] as professoras, com a maior dedicação e boa vontade, 
me vêm auxiliando, constantemente, a ponto de obterem, á sua custa, o material que 
pedi, para as referidas aulas”. 

Endereçados ao secretário de Instrução com o objetivo de informá-lo sobre a 
situação do ensino público nas diversas regiões do Estado que, no período em questão, 
eram divididas por “zonas”, os inspetores se deparavam com entraves em relação ao 
deslocamento e ao acesso às escolas do norte capixaba. Além disso, viam-se diante da 
iminente possibilidade de contraírem doenças para as quais eram escassos tanto o 
tratamento médico quanto os medicamentos, o que provavelmente diminuía o 
interesse por inspecionar escolas naquela região. 

Ao percebermos uma regularidade na inspeção das escolas da região central e sul 
do Estado, com relação a São Mateus, notamos, também, que os relatórios só passaram 
a ter uma frequência anual (com exceção dos dois relatórios encontrados em 1928) a 
partir de 1927, sendo o relatório anterior a esse datado de 1922, o que deixa entrever 



 

 
 

16 

um espaço em branco de cinco anos sobre as condições do grupo escolar de São 
Mateus. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As relações que se estabeleceram entre as visitas dos inspetores a São Mateus, sua 
rotatividade e o detalhamento dos relatórios, indicam que mesmo com as dificuldades 
de acesso às escolas do Município, havia grande interesse pelo Grupo Escolar Amancio 
Pereira como única instituição pública de ensino que intencionava ser republicana, em 
toda a região norte do Estado. 

Quanto ao conteúdo dos relatórios, a maior parte deles aborda as condições 
precárias em que se encontrava o prédio do grupo escolar, chegando a forçar, inclusive, 
em uma das ocasiões relatadas, o funcionamento das aulas em casas alugadas nas 
redondezas e, em outra, a liberação dos alunos na hora do recreio por haver falta de 
água e por não funcionarem os banheiros. 

Aos professores couberam, em geral, elogios da parte dos inspetores devido à sua 
organização e dedicação, relatando, em um dos registros, que os mesmos chegam a se 
utilizar de recursos pessoais para comprar alguns materiais essenciais que faltavam na 
escola. Apesar dos amplos salões que constituíam o grupo, segundo um dos relatórios, 
a falta de armários, livros, entre outros materiais, também é reportada nos relatórios. 

Diante dessas carências, encontramos relatos de inspetores que, valendo-se dos 
princípios da escola ativa falavam da importância de serem criadas naquelas 
instituições, caixas escolares como um fundo para ajudar a manter o funcionamento 
da escola e a frequência dos alunos menos favorecidos. 

Concluímos que o Grupo Escolar Amâncio Pereira operava seu funcionamento de 
maneira diferente dos demais grupos escolares do Estado, inaugurados no mesmo 
período em Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim. Pelos registros dos relatórios de 
inspeção, podemos inferir que, no período analisado, a história do grupo é marcada 
por improvisos, revezes e esforço dos professores para que as aulas continuassem 
acontecendo naquela escola. Não foram localizados registros sobre a iniciativa do 
governo municipal que demonstrassem, de alguma forma, interesse naquela 
instituição do norte do Espírito Santo. Desse modo, a suntuosidade que cercava os 
grupos escolares brasileiros como representativos dos ideais republicanos, pareciam 
não fazer sentido para o grupo escolar de São Mateus. 
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RESUMO  

Este trabalho objetiva discutir o papel que um veículo midiático, representado por 
uma revista de cunho educacional produzida por uma instituição federal de ensino 
brasileira, desempenha na formação de professores. Para tanto, analisamos as 
contribuições de docentes e pesquisadores advindos de instituições públicas e 
particulares. A revista investigada, Argo, foi criada a partir a partir da necessidade de 
se pensar a formação inicial e continuada de professores por um colégio de aplicação, 
que é responsável por atuar nas esferas de ensino, pesquisa e extensão, bem como 
divulgar ações e propostas ancoradas nessas esferas. A metodologia utilizada foi a 
análise documental dos gêneros midiáticos divulgados pela revista, que se configuram 
em entrevistas, relatos de experiência, debates, resenhas, dentre outras. Pela 
investigação empreendida foi possível constatar que a revista oportuniza trocas de 
experiências e reflexão sobre temas educacionais, fortalecendo a educação e a 
formação dos estudantes, numa perspectiva crítico-cidadã. Com uma linguagem que  
favorece a aproximação com leitores de diversos campos, o veículo midiático contribui 
com seu papel social por oportunizar, a despeito dos limites de atuação,  espaços em 
que o professor se constitui como agente e destinatário do seu próprio processo 
formativo. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Colégio de Aplicação, Veículo midiático, Formação de Professores. 
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1. INTRODUÇÃO 

O texto tem por objetivo discutir possibilidades de formação advindas de um veículo 
midiático produzido em uma instituição federal de ensino, por meio de contribuições de 
professores oriundos de instituições estaduais, municipais e particulares, assim como aqueles 
que atuam na que veicula a revista.   

Esse veículo midiático pode ser entendido a partir das alterações que se fazem necessárias 
em função das exigências sociais, colocadas pelas relações entre o público e o privado. A mídia 
é aqui entendida como um ator social que propõem uma recomposição de forma e conteúdo. 
Tais veículos precisam levar a informação mantendo a qualidade e os objetivos pelos quais 
foram criados, para evitar que sejam atropelados pela rapidez das mudanças oriundas da era 
da informação.  

As exigências que delineam a revista Argo, que é o objeto de estudo deste texto, foram 
instituídas a partir da necessidade de se pensar a formação de professores em suas 
potencialidades e limites a partir do lugar que vem ocupando no cenário acadêmico um colégio 
de aplicação – o Colégio de Aplicação João XXIII.  

Assim como ocorre na Universidade Federal de Juiz de Fora, o referido Colégio de 
Aplicação atua nas dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão e vem se 
consolidando, dessa forma, como um espaço de formação inicial e continuada de 
professores. 

Dentre essas ações de formação inicial e continuada, que se apresentam a partir de 
projetos de diferentes modalidades que vão desde projetos desenvolvidos em sala de 
aula, passando pelos de iniciações científicas, encontram-se veículos midiáticos com 
diferentes estruturas, mas com a mesma função: formar professores. Referimo-nos às 
revistas Instrumento e Argo. Sendo a primeira delas destinada a divulgação de 
pesquisas acadêmicas e a segunda voltada à divulgação de experiências advindas de 
práticas pedagógicas, sendo esta última considerada como central neste texto. 

A formação de professores é uma questão que atravessa discussões ao longo do tempo 
cronológico e ainda se coloca como urgente no cenário atual do Brasil. O que aqui se evidencia 
é a urgência de implementação de um processo de democratização da escola que possibilite 
acesso ao conhecimento, entendendo as novas complexidades nas relações entre comunicação, 
cultura, política e formação de professores. 

Com o intuito de discutir as formulações aqui colocadas, o texto foi estruturado, 
em um primeiro momento, na apresentação de um breve histórico do Colégio de 
Aplicação João XXIII, instituição responsável pela Revista Argo, reforçando o papel 
político dessa instituição na formação de professores. Nesse ponto, expomos ainda a 
concepção de trabalho deste veículo midiático. Na sequência, trazemos considerações 
breves, dados os limites do texto, da metodologia de trabalho que sustenta as análises 
desta pesquisa. Apontamos, mais ao final, os resultados da pesquisa empreendida 
sobre a Revista Argo a partir das reflexões sobre o papel de um veículo midiático na 
formação de professores. 
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2. O PAPEL DE UM VEÍCULO MIDIÁTICO NAS AÇÕES DE FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA EM UM COLÉGIO DE APLICAÇÃO  

O Colégio de Aplicação João XXIIII foi criado em 1965 com o intuito de ser uma 
escola de experimentação, demonstração e aplicação para atender aos alunos da UFJF 
que necessitavam de um espaço para pesquisa e realização dos estágios obrigatórios. 
Após uma reforma universitária, a instituição tornou-se mais autônoma com um corpo 
administrativo e sede própria. Nesse processo de mudanças o Colégio mais tarde se 
tornou uma Unidade Acadêmica da UFJF. De acordo com Oliveira e Ferreira (2012), 
essa separação contribuiu para que a instituição se firmasse como um local que se 
pauta no tripé da UFJF. 

Essa instituição federal tem ampliado cada vez mais sua esfera de atuação na 
dimensão do ensino, extrapolando a sua vinculação inicial como campo de estágio 
(Oliveira, 2011), ao oferecer, por exemplo, projetos diversos de formação profissional 
e acadêmica, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Tais projetos são coordenados 
pelos professores do próprio colégio, sendo, em alguns casos, em parceria com outras 
instituições públicas.  

Dentre os projetos desenvolvidos pelo Colégio de Aplicação há dois que se situam 
na âncora da extensão e se destacam por seu papel de divulgação midiática. Estamos 
tratando das revistas Instrumento e da revista Argo, que sob a coordenação de 
docentes, situam-se na âncora da extensão, contando com a colaboração de 
graduandos  da UFJF enquanto bolsistas de extensão. 

A Instrumento, revista editada desde 1999, possui uma abordagem acadêmica, 
com publicações semestrais de artigos, resenhas e relatos,  a partir de estudos e 
pesquisas em educação. Tem por objetivo divulgar produções acadêmicas, práticas ou 
teóricas, que auxilie a formação e a prática de professores. A Argo por sua vez  foi 
criada em 2013,  a partir do desejo de estreitar relações com a escolas públicas e 
privadas da região e ser vitrine de experiências educionais de escolas de todo o Brasil, 
ao disseminar tais experiencias, por meio de uma linguagem que trouxesse o cotidiano 
de forma acessível a públicos diversos. 

Inspirada na Mitologia Grega, o veículo midiático, foco de análise deste 
texto, herdou o nome de uma famosa nau grega: Argo. Segundo a 
mitologia, Argo era uma pequena embarcação, construída com o auxílio 
da deusa Atena, que levou Jasão e outros heróis a uma missão considerada 
coletiva. A revista do Colégio de Aplicação João XXIII, da mesma forma 
que a famosa nau, recebeu a missão de levar pesquisas e práticas 
desenvolvidas nas esferas do ensino, pesquisa e extensão a todo o 
território brasileiro.  

De acordo com o sítio institucional do Colégio de Aplicação João XXIII, é um 
espaço para que alunos da educação básica, graduandos, pesquisadores, professores, 
gestores e profissionais da área educacional ou que se interessam por ela, tanto de 
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instituições públicas quanto privadas, possam trocar experiências pedagógicas, de 
extensão e pesquisas voltadas ao ensino. Seu objetivo é o de atuar nas esferas do 
ensino, pesquisa e extensão, de modo a fortalecer a relação existente entre essas 
âncoras, a partir do uso de mecanismos próprios da mídia, bem como contribuir com 
a formação inicial e continuada de docentes, colaborando para o trabalho desenvolvido 
por eles. 

A revista possui uma linguagem mais jornalística do que acadêmica, facilitando 
seu acesso à leitura por diferentes públicos, apresentando reportagens, entrevistas, 
debates em torno de um tema educacional que atravessa parte dos textos do editorial, 
entre outros gêneros. Cabe ressaltar que recebe a colaboração de textos enviados por 
alunos e professores do ensino básico, superior, da pós-graduação, entre outros, que 
tratem sobre práticas educacionais, divulguem pesquisas pedagógicas e/ou trabalhos 
extensionistas. A publicação conta ainda com cartas abertas, resenhas, quadrinhos e 
cartuns, divulgação de eventos, notas jornalísticas, dentre outros gêneros da esfera 
midiática. 

A comissão editorial, composta por professores do Colégio, observa e avalia todo o 
material recebido, considerando a temática a ser desenvolvida em cada edição, com o 
perfil e os objetivos de cada seção que compõe a revista e com as normas de 
colaboração. Assim editam um instrumento de formação que é distribuído 
gratuitamente para diferentes instituições municipais e nacionais, 
oportunizando acesso, ainda restrito, a pesquisas e práticas pedagógicas. 

Com base no entendimento do esforço de veiculação de informações 
que contribuam com a formação continuada de professores, entendemos 
o ponto de partida da revista Argo. Todavia, ciente do compromisso que 
temos com a pesquisa, dada nossa inserção no Colégio de Aplicação João 
XXIII, entendemos que um olhar crítico para esse veículo midiático 
poderá contribuir com discussões futuras para refinamento do processo 
de estruturação da revista ou da manutenção do perfil escolhido pelos 
pares. O objetivo aqui é o de colocar em discussão o que vimos pela análise 
documental atentos às possibilidades e aos limites de atuação do referido 
intrumento de formação.  Para tanto, trazemos na sequência do texto o 
que vimos pesquisando sobre a possibilidade de formação que pode vir a 
abarcar um veículo midiático. 

 

3. VEÍCULO MIDIÁTICO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DESAFIOS DA 
IMPRENSA ESCRITA 

Briggs e Burker (2004) traçam mudanças ocorridas nos meios de comunicação nos 
últimos séculos, a partir de seus contextos sociais e culturais, que inclui a economia, a 
política e a tecnologia, em que essas transformações se deram. Expressam as reações 
e pensamentos de diversos sujeitos “sobre o que ouvem, veem, leem se relacionam em 
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parte ao canal” (p.17).  Essa apresentação faz-se sem juízos de valor, de que houve 
progresso ou recessão dos meios de comunicação. No caso da imprensa escrita as 
concepções explicitadas pelos autores são de sujeitos que se relacionam diretamente 
com esse veículo midiático, seja daqueles que pensam, discutem, criticam, trabalham  
ou são afetados por esse meio. Não perderam de vista que a necessidade de informação 
em cada tempo foi associada ao controle do presente e do futuro por diversos motivos, 
sejam eles pessoais, políticos e econômicos. 

A imprensa nos séculos XVIII/XIX é tida na Grã-Bretanha como um “quarto 
poder”, tendo em vista o conceito medieval de formação do parlamento, que é centrado 
no clero, nobreza e comum, definido por Briggs e Burker (2004) como poder 
espiritual, temporal e comum, respectivamente. Essa expressão ganhou aceitação em 
diversos países. Neste contexto, a impressa  seria a representante dos demais membros 
da sociedade, publicizando temas que eram limitados ao Parlamento (Rizzotto, 2012). 
A imprensa é tida como uma força social e política. 

Com a compreensão da mídia impressa como o quarto poder, Briggs e Burker 
(2004) apresentam diferentes momentos e concepções sobre jornais e periódicos, 
reconhecendo a importância da tríade: informação, educação e entretenimento e suas 
respectivas mudanças durante os séculos. Nessas concepções a tríade está presente ora 
sobressaindo-se um elemento ora outros numa relação de figura e fundo. Mas, em 
meados do século XX, as linhas que dividem informação, educação e entretenimento 
se tornaram cada vez mais dificil de serem delimitadas, sendo embaçadas e, com o 
passar do tempo, indistintas. Assim, há o entendimento que é possível publicar 
informações “úteis” de um modo divertido, sem deixar  também de educar. Educa-se, 
nessa concepção, quando, por exemplo, instruem-se massas, determinam-se opiniões, 
influenciam-se comportamentos, colocam-se padrões e, na mesma medida, 
promovem-se aprendizagens. 

Nos dias atuais a mídia ainda é definida como o quarto poder, no caso brasileiro 
juntamente com os outros três poderes de um Estado democrático: legislativo, 
executivo e judiciário. Para Alexandre e Fernandes (2006), o povo elegeu a impressa 
para fiscalizar os outros poderes. Seu poder é exercido também ao influenciar a 
opinião pública, ao ditar regras de comportamento, sugestionar as escolhas dos 
sujeitos e da sociedade, defendendo determinados segmentos.  No  entanto, Rizzotto 
(2012) pondera que após a ditadura militar brasileira a mídia passa a ser influenciada 
pelo poder político e, sobretudo, pelo capital. Ou seja, influencia seguindo os preceitos 
daqueles por quem é influenciada, mas de modo a atender aos interesses de seus 
públicos/consumidores. Então, podemos afirmar que ainda hoje a imprensa ocupa 
esse lugar de poder pautada na tríade supracitada. 

Nesse contexto, de reconhecimento da responsabilidade social da mídia, cientes dos 
apelos midiáticos e da força de formadora de opinião, como um veículo que informa, educa e 
entretem, e do compromisso de um Colégio de Aplicação em atuar nas dimensões de ensino, 
pesquisa e extensão, que representam “sustentáculos do compromisso ético-político e social” 
das Instituições Federais de Ensino (Oliveira & Ferreira, 2012, p.131), o Colégio de Aplicação 
João XXIII passou a editar a Revista Argo: cultura e ensino.  
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O que aqui se coloca como pano de fundo é a adoção de ações estratégicas de formação 
inicial e continuada de professores que considera possibilidades postas como estratégias 
potentes para reforçar o compromisso dos CAp com a formação docente, pois trata-se de 
marca da sua identidade (Oliveira & Ferreira, 2012).  

A criação da revista foi pensada em um modelo de formação que estivesse sob concepções 
ampliadas, o que implica em um trabalho reflexivo e crítico sobre a prática, permeado por uma 
(re)construção permanente, que afeta e é afetada pelas experiências pessoais em interação 
com profissionais que atuam em diferentes campos e com conhecimentos que fortalecem a 
formação. Em consonância com esse pensamento, Oliveira (2011) ressalta que a formação dos 
professores é um tema de extrema importância e interesse para a Educação, pois, ao admitir 
que o centro do processo educacional sejam as relações que se consolidam entre aluno-
professor, a atuação participativa deste último torna-se crucial.  

Nessa perspectiva, a revista Argo , em concordância com que Oliveira (2011) 
defendem, pensa a formação continuada por meio também da atuação dos 
profissionais (professores, pesquisadores, gestores, dentre outros) em interação com 
seus pares e com a realidade na qual estão inseridos. Trata-se de uma concepção 
horizontal de formação, que no caso da revista é pensada com vistas a promover um 
aprendizado integrado. 

A revista, portanto, coloca suas intenções, estratégias e táticas comunicacionais, 
além das mensagens que transmite, concatenada ao contexto no qual atua (Briggs & 
Burke, 2004). A questão é como vem exercendo esse papel de formadora pelas 
escolhas que lhe atribuem uma identidade.  Em que medida o formato adotado 
contribui para a formação continuada, colocando-se não como um quarto poder, mas 
sim como meio de divulgação de pensamentos que podem ser contraditórios, 
complementares e, portanto, ricos em sua  dimensão de democracia?  

4.  A REVISTA ARGO COMO FONTE: VEICULANDO INFORMAÇÕES, 
ANALISANDO CONCEPÇÕES  

Os artigos veiculados nas três edições da Revista Argo são fonte e tema 
das reflexões apresentadas, sustentadas pelos estudos referentes à 
análise documental. A escolha metodológica se justifica pela possibilidade 
de atribuir outro tratamento às informações contidas nos documentos, 
representando-as de outro modo, por intermédio de procedimentos de interpretação 
dada pelo sujeito pesquisador. 

Com o intuito de analisar os documentos que a formam, entendendo a própria 
revista como um documento, em um primeiro momento, analisamos a Argo como um 
todo, buscando entender seu funcionamento, sua organização. Para tanto, 
pesquisamos informações que não estavam ali ditas. Fomos à página virtual do Colégio 
de Aplicação XXIII e coletamos dados referentes ao editorial da revista, 
compreendendo, assim, a que e a quem se destina esse veículo midiático. Em seguida, 
as análises voltaram-se ao conteúdo presente nas três edições, atentando para 
questões de forma em cada seção, temas abordados, origem das autorias, dentre outros 
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aspectos que fossem surgindo no decorrer da leitura, observando, sobretudo, o tema 
central de cada edição. 

FIG. 1 | Primeiro exemplar da Revista Argo: Cultura e Ensino. 

Pela leitura da Fig. 1 é possível verificar que a primeira edição teve como tema 
central o conteúdo Iniciação Científica, reiterando o que vimos defendendo neste 
texto, quer seja, o papel do Colégio de Aplicação na divulgação de ações de ensino, 
articuladas à pesquisa em um veículo que nasce de uma ação de extensão. A segunda 
edição articula políticas macro e micro, sob a perpectiva de discussão da avaliação 
externa, tendo no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica(IDEB) o subtema 
abordado a partir de diferentes pontos de vista tratados por atores educacionais. Na 
terceira e atual edição o tema desloca-se para uma das metas do Plano Nacional de 
Educação, do decênio 2014-2014, a saber: Educação em tempo integral. Conteúdos 
que subsidiaram as análises ora apresentadas. 

Quando se faz uso da análise de documentos em pesquisas, recorre-se, na maioria 
das vezes, a metodologia da análise de conteúdo, por ser essa uma técnica que permite 
inferências durante o levantamento de indicadores (Cavalcante, Pinheiro & Calixto, 
2014). Noutras palavras, o método de análise de conteúdo compreende técnicas que 
possibilitam, de forma sistemática, decifrar mensagens e atitudes vinculadas ao 
contexto da enunciação, bem como às inferências sobre os dados coletados, 
ultrapassando incertezas advindas do processo de levantamento de hipóteses, 
permitindo que os implícitos sejam percebidos através do olhar do pesquisador. 
Implícitos que envolvem relações sociais, históricas, econômicas e culturais de todos 
os sujeitos envolvidos. Nesse sentido, propõe-se a produzir, reelaborar e socializar os 
conhecimentos, criando novas formas de compreender os discursos postos em análise 
e os fenômenos estudados.  
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Com essa perspectiva metodológica, apontamos, em linhas gerais, 
dados os limites deste texto, que os organizadores da revista, ao 
organizarem o editorial, demonstram preocupação em clarear o objetivo 
do veículo midiático, definindo um padrão que atravessa as três edições 
apresentado desde o sumário, em que diferentes seções fazem referência 
a funções próprias de uma embarcação. Com tal escolha marcam o 
território do sentido de analogia presente na estrutura, formando a 
opinião de que todos são passageiros do navio e que podem embarcar quer 
seja como espectadores, quer seja como parte da tripulação, operando 
sentidos para as leituras e produzindo outros. 

 

FIG. 1 | Primeiro exemplar da Revista Argo: Cultura e Ensino. 

O índice da revista é chamado de Bússola, sendo ele o responsável por 
direcionar a visão do leitor àquelas seções que mais o interessa. À Proa, 
parte dianteira da embarcação, é seção da revista que traz a entrevista. O 
tema central de cada edição é tratado por meio de uma reportagem 
principal, alocada na seção denominada Leme; os debates colocados em 
diálogo fazem parte de Bombordo e Estibordo, por esses representarem o 
desconhecido e a descoberta, respectivamente; Velocino de Ouro destina-
se a publicações de cartas abertas, por exemplo.  

Ao analisar o conteúdo das três publicações existentes da revista, lançadas 
anualmente desde 2013, é possível perceber a abordagem de temas e experiências que 
perpassam o cotidiano escolar. A revista estrutura-se por meio de opiniões, 
entrevistas, debates, imagens e notícias ancoradas ora na dimensão do ensino, da 
pesquisa e da extensão separadamente, ora em conjunto. Publicações que contam com 
as múltiplas visões daqueles que fazem a educação brasileira: alunos, professores, 
gestores, pesquisadores, sindicatos, entre outros. Fato que demonstra que a Argo 
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reconhece a importância da participação de referências de diversos setores da 
sociedade e do público em geral, para a existência da revista enquanto veículo 
midiático (Alexandre & Fernandes, 2006). 

Nosso objetivo nessa análise foi o de entender se e como a formaçao de professores 
está presente na revista. Atentamos para o fato de que ao apresentar a análise de 
conteúdo dos textos que veicularam na revista Argo o intuito não foi trazer dados 
quantitativos precisos das palavras que sustentariam o argumento, mas sim um 
panorama geral dos artigos.  

Na pesquisa empreendida foi possível identificar que a formação docente é 
abordada em um número pouco significativo de matérias, sendo o eixo principal de 
apenas uma delas. Logo esses dados de imediato nos provocam a pensar que  a Argo 
não contribui diretamente com a formação de professores, todavia, ao investigarmos 
cada publicação feita por esse meio de comunicação, compreendemos que a maioria 
das publicações são voltadas para a formação de professores, mesmo que não a aborde 
como temática ou a cite diretamente no texto. Mas como isso é possível?  

Respondemos a essa pergunta ao entender que a revista divulga experiências 
docentes em projetos, na prática em sala de aula ou outros espaço educacionais,  
pesquisas acadêmicas, experiências discentes, práticas curriculares e 
extracurriculares, debates, produções artísticas, entrevistas, resenhas e 
reinvindicações e que todos esses pontos de abordagem contribuem  para que os 
professores possam se (re)pensar, assim como suas atuações, sejam nas escolas, sejam 
em outros espaços, tanto do ponto de vista pedagógico quanto político. Para melhor 
explicitarmos essa interpretação trazemos exemplos, a partir das seções da revista, 
articulando como, a nosso ver, os gêneros midiáticos contribuem para a formação de 
professores.  

Na seção À Proa, referente ao terceiro exemplar, é feita uma entrevista com uma 
professora da Universidade de Uberlândia sobre o tema intolerância na escola. A 
leitura da entrevista provoca reflexões sobre como, em nossas práticas cotidianas em 
sala de aula, lidamos com temáticas como gênero, sexualidade e corpo, bem como em 
relação ao  compromisso da escola para a  constituição de uma sociedade inclusiva. O 
conteúdo elencado pela docente, se discutido no interior das escolas, poderá contribuir 
para problematizar o tema em suas potencialidades e limites, refletindo sobre como 
essas discussões estão sendo operacionalizadas em suas escolas. Um fato que poderia 
ser explorado, por exemplo, pela coordenação pedagógica e demais gestores, 
convidando a comunidade não só a refletir sobre o tema como também escrever sobre 
experiências de sucesso ou não com a temática na escola.  

 O que percebemos é que a própria leitura do gênero entrevista poderia apontar 
para leituras complementares que pudessem fomentar o debate na escola. Referimo-
nos,  por exemplo, a links que sugerissem leitura de textos de cunho legal que 
fortalecessem a importância do trabalho com gênero e sexualidade nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais ou em um levantamento de reportagens que mostrassem a 
consequência de práticas de exclusão no imaginário social, levando inclusive a atitudes 
extremas. Com uma abordagem mais direta, o implícito ganharia contornos mais 
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específicos e a abordagem do conteúdo da revista poderia atingir mais diretamente 
ainda o público a que se destina.  

A ideia seria a de provocar no leitor reflexões sobre práticas cotidianas 
empreendidas na sala de aula e como essa prática reverbera no contexto em que atua, 
provocando-o a pensar em como buscar alternativas a partir e para além do proposto 
pela revista. Noutras palavras, o professor se torna agente e destinatário do seu 
processo formativo. 

Navegar é Preciso é uma seção que trata de tempos e espaços educacionais intra e 
extra escolares. Nesse sentido, os três números da revista apresentam experiências 
alternativas em educação no campo, na comunidade quilombola e indígena. 
Escolhemos para exemplificar a reportagem da revista do segundo exemplar sobre o 
ensinar e o aprender em comunidades quilombolas, que traz os saberes culturais, 
científicos, linguísticos, dentre outros que perpassam gerações. A contribuição para a 
formação de professores, a nosso ver, nasce da possibilidade de provocar, assim como 
no exemplo anterior, reflexões em torno de conhecimentos milenares da cultura 
afrobrasileira, atentando para como poderiam ser abordados em sala de aula para uma 
educação das relações étnicos-raciais. Além disso, refletir sobre  como o ensino desses 
saberes nas comunidades quilombolas que ultrapassam as questões geográficas e 
temporais podem contribuir em práticas estabelecidas práticas pedagógicas formais, 
ou seja, considerar abordagens de ensino dos espaços não formais, que geram 
conhecimentos significativos, em espaços escolares. 

Martín-Barbero e Rey (2004) ao tratarem da hegemonia audiovisual e ficção 
televisiva, trazem aspectos importantes sobre os exercícios do ver e as experiências 
desses veículos midiáticos na dita des-ordem cultural, os quais podem se pensados em 
todos as esferas midiáticas, no caso deste texto, a mídia escrita que caracteriza a  
revista Argo. Esse autores contribuem para pensarmos que uma revista pode exercer 
dois papéis essenciais: o de deslocar dos lugares tradicionais de onde são feitas as 
perguntas; e o de rupturas com as respostas reducionistas e maniqueístas.  É isso o 
que percebemos pela leitura do artigo a que nos referimos no parágrafo anterior: 
pensar na cultura milenar pelo ponto de vista dos produtores dessa cultura. O impacto 
que pode trazer para pensar esse aspecto em práticas escolares é, sem dúvida, algo a 
ser considerado por professores da Educação Básica independente da etapa de 
escolarização em que atue.  

Nesse sentido, a revista pode ser concebida como uma construção teórico-
metodológica, a qual permite explorar mediações, por meio das relações entre 
comunicação, cultura, educação e política. A revista, em especial a Argo, permite que 
saberes sejam (des)localizados, ao abrir novos espaços e tempos, (des)fazendo e 
(re)fazendo, dessa forma, identidades individuais e coletivas. Noutras palavras, a 
revista é considerada nesse discurso um veículo de porta-voz de formação, no caso em 
estudo, de professores.  

A Âncora ensino escolhida trata sobre o uso da literatura nas aulas de Biologia 
como uma metodologia que possibilita o ensino de conceitos dessa área do 
conhecimento. A professora que desenvolveu o trabalho é também responsável pela 
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redação da reportagem. A autora explica como desenvolveu essa metodologia e ainda 
faz um relato de pesquisa desenvolvida com os alunos sobre a experiência pedagógica  
do uso de histórias de ficção para o ensino e a aprendizagem de biologia, para a 
compreensão da potência do trabalho com a literatura. 

Sobre a Âncora discente gostaríamos de destacar o relato de experiência de um 
estudante do Colégio de Aplicação João XXIII sobre a participação em um encontro 
que reuniu participantes bem colocados na Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP). Nesse relato é possível constatar que a forma como o 
ensino de Matemática foi tratado traz reflexões substantivas para essa área do 
conhecimento considerada como “vilã” na garantia do direito à aprendizagem. Nas 
palavras do aluno “o mais importante para mim nessa experiência foi aprender a ver a 
Matemática como uma coisa que é viva e divertida”. 

 Essa sensibilidade de trazer diferentes pontos de vista, dentre eles o do aluno para 
tratar da temática das avaliações externas, que impacta na definição de políticas 
públicas, é algo a ser considerado. Problematizar questões dessa natureza, a despeito 
do encontro promovido pela OBMEP ser destinado a uma parcela pequena da 
sociedade estudantil, pode servir de mote para discutir o ensino de Matemática sob 
outra ótica que não a do conteúdo trabalhado no livro didático ou por exercícios mais 
conteudistas. 

Em relação ao Leme, parte central das revistas, cabe destacar que é constituído de 
uma série de reportagens, que trazem diferentes pontos de vista sobre o tema das 
revistas a cada edição. Os atores educacionais variam desde aqueles que ocupam o 
cenário político das instituições públicas de ensino, como o Secretário Municipal de 
Educação, até os que respondem pela Universidade Federal de Juiz de Fora, como 
professores que discutem a formação de professores em âmbito nacional. Nesse 
reconhecimento das contribuições políticas e acadêmicas há que se destacar que a 
abertura aos professores e gestores das escolas municipais é, sem sombra de dúvida, 
um aspecto a ser considerado nas escolhas do corpo editorial.  

 Em que pesem contribuições advindas desses diferentes campos, não podemos 
nos furtar de dizer que é visível o tratamento diferenciado da opinião desses diferentes 
atores. Se houve intencionalidade ou não na forma de apresentação, não temos 
elementos para afirmar. Todavia, o que percebemos nas duas últimas edições, pois na 
primeira o enfoque foi diferente, é que as entrevistas dos profissionais que ocupam 
cargos políticos e/ou dos representantes das esferas acadêmicas são trazidas na 
íntegra, na estrutura canônica do gênero entrevista: pergunta e resposta. O que dá 
força argumentativa ao produtor do discurso. No que se refere ao grupo de professores 
de escolas públicas o texto é redigido pelo reporter com apresentação de pequenos 
trechos de fala direta, marcada pelo uso de aspas.   

O que trazemos ao debate é que a apresentação das percepções do tema nos 
mesmos moldes também para os professores que atuam na Educação Básica poderia 
enriquecer ainda mais o debate, principalmente se as entrevistas desses diferentes 
atores educacionais fossem entrecruzadas pelo corpo editorial da revista, tal qual 
ocorre em outras reportagens,  identificando aproximações e afastamentos de 
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concepções, uma vez que tais pontos de vista aparecem em um mesmo número da 
revista.  

O exercício de ver o que nos dizem os artigos midiáticos que circularam na revista 
coloca-nos diante de possibilidades interpretativas que, como dissemos na introdução, 
é parte do nosso comprimisso com a formação inicial e continuada de professores: 
identificar possibilidades e lacunas no processo de organização da revista Argo. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante a investigação procuramos observar a estrutura buscando identificar 
elementos que caracterizassem a revista como um lugar estratégico para a divulgação 
da força de coletividade destacada no uso da linguagem metafórica da nau, atentos à 
estrutura organizacional do veículo midiático. Através da análise documental 
identificamos informações sobre a revista e sobre os textos escolhidos que servem de 
fonte para uma análise crítica. A escolha metodológica da análise documental foi nossa 
opção por permitir obter informações de diferentes naturezas e posteriormente poder 
comparar os dados obtidos.  Defendemos que uma abordagem crítica das reportagens, 
aqui entendidas como documentos, é fundamental no sentido de dar visibilidade e 
analisar a adequação dos textos que nela circulam ao projeto de extensão que a 
abrigou, identificando possibilidades e lacunas do processo de efetivação. 

Pela análise da estrutura da revista Argo constatamos que aparecem informações 
que discutem os usos e apropriações do que é feito nas escolas. O documento analisado 
enfoca que professores e alunos, durante os trabalhos no ano letivo, muitas vezes, 
realizam atividades que podem servir de estímulo para outros profissionais. Porém, 
devido à falta de veículos midiáticos que divulguem essas experiências esse esforço 
acaba ficando limitado a um pequeno público.  A proposta da referida revista, na 
contramão dessa perspectiva de isolamento de informações que são caras ao universo 
escolar, coloca-se como uma possibilidade de contribuir para a circulação de 
experiências que podem ser compreendidas, criticadas, incorporadas de lugares e 
concepções distintas e complementares. Essa preocupação pode ser percebida já no 
editorial da própria revista onde se encontra uma variedade de seções para divulgação 
de trabalhos docentes. 

Pelo que identificamos na descrição da estruturação da referida revista, podemos 
afirmar que se trata de um espaço para a divulgação de práticas pedagógicas 
diversificadas, as quais estão presentes no cotidiano dos profissionais da educação, de 
forma geral, ou seja, não especificando um conteúdo ou idade escolar. Esse fator é, a 
nosso ver, importante, pois oportuniza a discussão de temas variados e de experiências 
cotidianas da sala de aula e comunidades. Essa troca de experiências entre os 
profissionais de educação e comunidade pode fortalecer o sistema educacional e o 
processo de formação de alunos-cidadãos, conforme defendido no texto que apresenta 
a própria revista na página oficial da instituição federal, se servirem de mote para 
discussões no interior das escolas. 
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Outro ponto destacado sobre a revista nessa análise é a linguagem clara e objetiva, 
desvinculando-se de um perfil mais acadêmico, aproximando os textos que a 
compõem de leitores com diferentes experiências leitoras. Ressaltamos esse aspecto 
por entendermos que os relatos de experiências descritos dessa forma podem 
encontrar ressonância entre professores que realizam práticas semelhantes ou ainda 
entre aqueles que tratam da mesma atividade a partir de uma metodologia 
diferenciada.  

O que percebemos, ao atentarmos para aspectos da estrutura organizacional, é que 
há uma intencionalidade de quem pensou nessa revista entendendo-a como um objeto 
a ser considerado na formação inicial e continuada de professores, que é um dos papéis 
do Colégio de Aplicação João XXIII. Todavia, a iniciativa ainda é precária por atender 
a um grupo pequeno de profissionais. Cabe destacar ainda que as chamadas para envio 
de artigos, entendidos como relatos de experiências, são abertos a qualquer professor, 
o que significa que quanto mais a revista circular maior poderá ser a possibilidade 
formadora. Destacamos, no entanto, que para além da circulação outras pesquisas 
poderiam ser promovidas no sentido de investigar como as discussões apresentadas 
na revista estão chegando às escolas públicas, por meio de uma análise amostral.  

A análise da revista Argo mostrou que é necessário a um veículo midiático atentar 
para questões de forma e conteúdo, pensando nos possíveis leitores e nos reflexos de 
sua escolha para a sociedade. Nesse caso, a escolha por trazer relatos de atividades que 
mostram o que deu certo e o que deu errado humaniza o processo educacional e 
aproxima as experiências publicadas sobre a realidade das salas de aula. 

Ao interpretar os artigos que circularam em três anos consecutivos no referido 
veículo midiático identificamos concepções, entendendo-os como uma fonte 
documental que permite analisar modos de entender, de ver, de ler e de aprender 
formas de expressão. Nessas análises foi possível interpretar práticas pedagógicas que 
possibilitam argumentar em torno da necessidade de oportunizar que o professor seja 
agente e destinatário em seu processo de formação.  
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RESUMO  

Pretende-se com este trabalho discutir a formação do professor, em especial de 
Língua Portuguesa, partindo do entendimento de que uma formação baseada em 

princípios crítico-científicos com autonomia para os embates teóricos garantiria ao 
professor gozar o seu direito à liberdade de ensinar. Para tal, discorreremos sobre o 
princípio de liberdade no Estado Republicano e sobre como a regulação é vista como 
interferência e não dominação. Trataremos especificamente dos Artigos 205 e 206 da 

Constituição Brasileira, que versa sobre o direito à educação e a liberdade de aprender 
e ensinar. Nosso debate será desenvolvido de modo a reforçar a necessidade de 
formação do futuro professor, colocando-o em situação de diálogo com as leis e 
diretrizes nacionais, vendo-as não como dominação, mas como elemento regulador de 

uma sociedade que se autogoverna. A título de embasamento, traremos um breve 
relato da história da educação nas constituições brasileiras. Em seguida, nos 
apoiaremos nas reflexões de Ramos (2011), que discute a questão da liberdade na 
sociedade Republicana.  Acrescentaremos ao tema a questão da liberdade de cátedra 

como prerrogativa constitucional, apoiando-nos em Rodrigues e Marrocos e, por fim, 
abordaremos a pesquisa da professora Maria Amélia, que versa sobre a percepção dos 
alunos de Letras ao saírem da graduação na UFES.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

Formação do professor, constituição brasileira, Liberdade de cátedra.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo discutir a questão da formação do professor que 
garanta seu direito à liberdade de ensinar, garantida na Constituição Brasileira. Ao nos 
organizarmos em uma sociedade de direito, criamos instituições e preparamos nosso 
corpo cultural e intelectual para organizar a cultura e a sociedade para as futuras 
gerações.  Em nossa sociedade complexa, a educação formal é peça fundamental nesse 
processo de desenvolvimento. Os homens se fazem homens na necessidade de 
formação e na dependência do outro, para que se preparem para uma vida plena 
enquanto cidadãos. O professor, elemento-chave nesse processo de desenvolvimento, 
quando dialoga com a cultura do aluno, contribui para uma formação mais ampla, já 
que possui uma bagagem que pode ampliar o campo de visão, ou seja, o 
desenvolvimento do aluno. Preparar bem o professor é, portanto, um fator 
determinante para a formação de nossos futuros cidadãos. 

Mas o que seria preparar bem o professor?  Por que entender o conceito de 
liberdade é fundamental para que ele possa exercer seu livre arbítrio? Essas questões 
serão tratadas ao longo do trabalho, trazendo para a discussão a importância de 
preparar o professor para a pesquisa e criticidade, para que o mesmo possa agir com 
autonomia de escolha diante das imposições legais e diretrizes estatais. De início, 
faremos um breve histórico sobre a formação das diversas constituições brasileiras. 
Em seguida, discutiremos a questão da liberdade na sociedade republicana, para então 
adentrarmos na Lei 206 da Constituição que trata do direito de cátedra e, por último, 
discutiremos a importância de uma formação que garanta autonomia de escolha para 
que o professor seja capaz de exercer com plena convicção sua liberdade de ensinar.  

 

1. A HISTORIEDADE DA FORMAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES DO BRASIL E A 
LIBERDADE DE CÁTEDRA 

No início da colonização do Brasil, sabemos que a instrução escolar dos poucos que 
tinham acesso e direito à educação básica ficava a cargo de professores preceptores e 
da Igreja Católica, sendo a formação acadêmica realizada em Portugal ou em outros 
países da Europa. Com a independência, o Brasil deu seus primeiros passos para a 
formulação de leis próprias sobre a educação. Desde a promulgação da primeira 
Constituição em 1824, passamos pela vigência de outros cinco textos constitucionais 
até chegar a nossa Carta Magna atual, totalizado sete Constituições: 1824, 1891, 1934, 
1937, 1946, 1967 e 1988.  Todavia, somente a partir da Constituição de 1934 é que 
tivemos um enfoque maior sobre a educação e a liberdade de ensinar.  

Um breve relato da história de nossas constituições e o enfoque dado à educação 
nas mesmas farão com que entendamos um pouco mais sobre algumas questões 
educacionais que nos cerca até hoje. 
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O Imperador Dom Pedro I, após a declaração de independência em 1822, abre os 
trabalhos da Assembleia Nacional Legislativa Constituinte, em 4 de maio de 1823, mas 
se incumbe de desfazê-lo em 12 de novembro e montar, a seu critério, um novo grupo 
de trabalho para a produção de uma Carta Magna que garantisse acima de tudo a 
plenitude de seus direitos como monarca. No dia 25 de março de 1824 foi promulgada 
a primeira Constituição Brasileira, “em nome da Santíssima Trindade”, e sob os olhos 
do rei. Na carta Magna há apenas dois parágrafos voltados para a educação no artigo 
179, do TITULO 8º, Das Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e Politicos 
dos Cidadãos Brazileiros, os quais garantiam:  

XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 
XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das 
Sciencias, Bellas Letras, e Artes. (Brasil 1824) 

As deliberações e normatizações necessárias ao estabelecimento de um sistema 
educacional ficariam a cargo de decretos e leis complementares, como a Lei das escolas 
das Primeiras Letras estabelecida em 15 de outubro de 1827, que determinava a criação 
das escolas de primeiras letras com aplicação do método mútuo, visando alcançar um 
maior número de alunos com um mínimo de investimento em educação. Essa (Bastos 
1997) proposta não seguiu adiante e o ensino ficou longe de ter uma organização e 
aplicação eficiente. 

Em 1891, passaremos à vigência de outro texto constitucional, elaborado dois anos 
depois da proclamação da república. A República, instaurada pelos militares e apoiada 
pela oligarquia brasileira, se estabeleceu ante os interesses da burguesia e sob a crítica 
dos movimentos mais republicanos. Assinada em 24 de fevereiro de 1891, sob o título 
de CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL, o texto 
continha um total de 91 artigos e oito Disposições Transitórias e trazia apenas dois 
artigos voltados para a educação (Art. 35 e 72). O primeiro especificava que incumbia 
ao congresso: 

2º Animar, no paiz, o desenvolvimento das lettras, artes e sciencias, bem como a 
immigração, a agricultura, a industria e o commercio, sem privilégios que 
tolham a acção dos governos locaes; 

3º Crear instituições de ensino superior e secundário nos Estados; 

4º Prover a instrucção secundaria no Districto Federal. (Brasil, 1891) 

No artigo 72, teremos estabelecido a caráter laico do ensino nas repartições 
públicas: “§ 6º Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos publicos” 
(Idem, Ibidem). Como podemos observar, os demais aspectos legais envolvendo 
a organização do sistema educacional ficariam mais uma vez a cargo de outros 
atos normáticos, como os decretos que extinguiam o voto censitário e atribuíam 
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aos estados a responsabilidade pela instrução pública em todos os graus 
(Teixeira 2009, p.153).  

 Mais uma vez, a Constituição não traria em seu bojo detalhado o direito à 
educação e as garantias de ensino como direitos básicos dos cidadãos brasileiros. 
Contudo, temos garantidas no parágrafo 12 do artigo 72 a livre manifestação do 
pensamento, bem como, no parágrafo 24, a garantia do livre exercício da profissão, o 
que indiretamente colocava o professor em posição confortável em relação a seus 
posicionamentos científicos, políticos e ideológicos. 

Sabemos o quão conturbado foi o período histórico de vigência dessa constituição 
no Brasil. Muitos foram os levantes políticos, as sucessões presidenciais, e os atos 
contra a constituição que se estenderam até 1930, quando o então presidente 
Washington Luís, após as eleições conturbadas para seu sucessor, foi deposto. Tal 
medida impediria que Júlio Prestes, presidente eleito, chegasse ao poder. Tínhamos 
então o fim da República Oligárquica no Brasil. O golpe de Estado de Getúlio Vargas 
suspenderia a Constituição de 1891 e fecharia o Congresso Nacional.  

Uma nova assembleia constituinte foi organizada e deu-se início à elaboração de 
uma nova Constituição. A nova Carta, inspirada nas Constituições Mexicana (1917) e 
Alemã (1919), passaria a trazer em seu texto disposições mais voltadas aos direitos 
sociais, dedicando espaço significativo à educação. Com dezessete artigos voltados 
para a educação, sendo onze destes distribuídos no CAPITULO II DA EDUCAÇÃO E 
DA CULTURA, do título V, o texto seria um avanço na conquista dos direitos e 
garantias educacionais. Neste capítulo teremos especificados os direitos à liberdade de 
ensinar e de cátedra. A liberdade de ensinar aparecia como uma das normatizações do 
plano nacional de educação expresso no inciso C, do artigo 150, em seu parágrafo único. 
O direito de cátedra aparecia em destaque no artigo 155: “É garantida a liberdade de 
cathedra.” 

Como podemos observar, a Constituição de 1934 trazia um caráter organizador e 
fixador dos direitos educacionais para alunos e professores, garantindo um direito 
fundamental aos alunos e um ideal liberal aos professores. Todo debate em torno da 
organização e das garantias dos direitos educacionais propostos na constituição 
brasileira se fazia diante das grandes conturbações político-sociais vivenciadas no 
Brasil. As críticas, tanto de correntes liberais, bem como socialistas e comunistas 
inflamavam os debates. Foi nesse cenário, como lista Palma Filho (2005), que 
surgiram o Ministério da Educação e Saúde Pública, a Reforma do Ensino Secundário 
e do Ensino Superior (1931) e o Manifesto dos Pioneiros pela Educação Nova (1932). 

Incapazes de organizar e tomar o poder, os movimentos sociais viram Getúlio 
Vargas, com o apoio de seus aliados, passar do Governo Constitucional (1934-1937) à 
ditadura. Os partidos políticos foram abolidos e o congresso, dissolvido. A constituição 
não teve seu referendo de legitimação e o presidente passou a governar por decretos-
lei. Uma nova Carta Magna foi outorgada pelo Presidente da República, em 10 de 
novembro de 1937. O texto elaborado pelo jurista Francisco Campos ficou conhecido 
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como “A Polaca”, referência à Carta Magna no golpe militar na Polônia em 1921 (Silva 
2008).  

A educação sobre o julgo da ditadura apareceu na constituição com um caráter 
mais social, típico de um governo populista. As leis que focavam na liberdade de 
ensinar e no direito de cátedra foram extintas. Ficaria garantida a livre iniciativa à arte, 
à ciência e ao ensino, no artigo 128, mas nos limites de atuação impostos pelos 
interesses da ditadura. A ditadura populista de Vargas tem fim com seu suicídio. Os 
reprimidos ideais de liberdade retornariam à constituição brasileira, mas agora diante 
de um cenário que teria que dialogar com os movimentos sociais e com as correntes 
democráticas que se mobilizavam no pais. 

Em 1945, o país elegeu uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que deu início 
à elaboração de uma nova constituição. O novo texto constitucional sobre o título de 
Constituição dos Estados Unidos do Brasil foi promulgado em 18 de setembro de 1946. 
Nele vimos consagrados os anseios do Estado liberal e do Estado social. Em seu texto 
vimos ratificada a educação como direito individual, muito por causa da influência dos 
atores político-sociais da época, como os pioneiros da Educação Nova.  

O CAPÍTULO II, Da Educação e da Cultura, do título VI, trazia ao todo dez artigos 
legislando sobre a educação. Estes explicitavam desde as garantias legais do cidadão 
até a organização do sistema educacional. O direito à liberdade retornaria ao texto 
constitucional, no parágrafo VII, do Art. 173, bem como a liberdade ao fazer das 
ciências, das letras e das artes, o que representava uma avanço para a autonomia de 
ensino e para a evolução do sistema de educação do país. 

Em 1964, os setores conservadores da política brasileira se mobilizaram para 
apoiar o golpe militar e destituir o então presidente João Goulart. O novo cenário 
ditatorial ia contra os ideais republicanos da constituição de 1946 e, depois de várias 
emendas ao texto da Constituição, outorgou-se em 24 de janeiro de 1967 uma nova 
Constituição brasileira.  

Concernente à educação, poucos elementos do texto foram alterados, e 
continuaram garantidas a liberdade de cátedra no artigo VI, do TÍTULO IV, Da 
Família, da Educação e da Cultura, bem como a liberdade ao exercício das ciências, 
das letras e das artes sãos livres, disposta no artigo 171, do mesmo título. Contudo, 
foram estabelecidas outras medidas de censura e privação da liberdade de expressão, 
como controle dos meios de comunicação e difusão.  

Em 17 de outubro de 1969 era publicada a emenda número um, que editava o texto 
da Constituição de 1967. O artigo 176, em seu parágrafo 3, inciso VII, foi alterado e 
passou a atrelar a liberdade de ensino aos limites do artigo 54: “VII – a liberdade de 
comunicação de conhecimentos no exercício do magistério, ressalvado o disposto no 
artigo 154.” As mudanças recaíram também sobre o artigo 179: “As ciências, as letras 
e os artesãos livres, ressalvado o disposto no parágrafo 8º, do artigo 153”. Ambos os 
artigos, 153 e 154, restringiam a liberdade de expressão e atuação dos cidadãos. Logo, 
buscou-se a manutenção da ditadura calando, exilando e oprimindo os opositores ao 
regime ditatorial militar. Os que continuaram na batalha passaram a ser cautelosos 
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em seus pronunciamentos e ações de modo a continuar na luta e promover o retorno 
à democracia. 

O Brasil viveu sobre o julgo da ditadura militar por vinte anos. A partir de 1980, os 
movimentos sociais foram tomando força em prol da luta pelas eleições diretas. O 
cenário político-econômico brasileiro fez com que grupos distintos, tanto com 
representantes da burguesia como dos movimentos sociais, se unissem em torno do 
ideal democrático (Nery 2010). O objetivo era forçar a aprovação da Emenda 
Constitucional PEC/5/1983, que propunha eleições diretas para Presidente da 
República. Apesar da PEC não ter sido aprovada pelo congresso, os novos presidente 
e vice-presidente eleitos representavam, respectivamente, interesses tanto dos 
movimentos sociais (Tancredo Naves) como dos militares (José Sarney). Contudo, 
com a morte do presidente eleito Tancredo Neves, antes mesmo de tomar posse, José 
Sarney assumiria a presidência ante pedidos de novas eleições, que não foram 
atendidos. 

Em primeiro de fevereiro de 1987, são abertos os trabalhos para a elaboração do 
novo texto constitucional com a maior participação popular da história das 
constituições brasileiras, dialogando com a realidade dos anseios republicanos de 
diferentes ramos da sociedade brasileira. Em 1988, nossa Carta Magna é promulgada 
e a educação recebe especial atenção, passando a ser um direito fundamental, 
relacionado no caput do artigo 6-º DOS DIREITOS SOCIAIS: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (Brasil 1988). 

Esse reconhecimento é o que torna a nossa atual constituição mais consistente na 
formação plena dos cidadãos. Ao longo do texto, as demais especificidades sobre o 
tema da educação serão tratadas na seção I do CAPÍTULO III DA EDUCAÇÃO, DA 
CULTURA E DO DESPORTO. O capítulo trará dez artigos (Art. 205 ao 214) 
deliberando sobre a competência e a obrigatoriedade do ensino pela família e pelo 
Estado, os princípios e bases do ensino, sua organização, deveres do Estado, metas e o 
plano nacional de educação. As garantias ao direito de cátedra e a liberdade de ensinar 
retornam ao texto. Esta última estando vinculada à liberdade de aprender, grande 
avanço para o diálogo entre professores e alunos. Mais adiante discutiremos 
especificamente sobre esse tema, mas, antes, iremos discorrer um pouco acerca do 
conceito de liberdade que perpassa hoje a sociedade Republicana. 

1.1. O CONCEITO DE LIBERDADE NA SOCIEDADE REPUBLICANA E A 
LIBERDADE DE ENSINAR COMO UMA GARANTIA CONSTITUCIONAL 

Antes de focar na questão do direito à liberdade de ensinar, achamos necessário 
discutir com qual concepção de liberdade estamos tratando, uma vez que a luta por 
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sua garantia na sociedade brasileira passou por um longo caminho. A palavra 
liberdade, tão apregoada por liberais e republicanos nas sociedades democráticas, 
parte de premissas distintas, que se contrapõem entre a liberdade positiva e a negativa. 
Na primeira, o sentido é da presença de autodomínio, enquanto, na segunda, temos a 
ausência de interferência arbitrária (Ramos 2011). Devemos entender interferência 
não como elemento limitador da liberdade, visto que, enquanto um ser livre, o homem 
não pode estar subjugado ao domínio de outrem, mas como elemento de regulação que 
encontra sentido na intersubjetividade entre os homens. 

Nessa concepção, a figura do outro não representaria subordinação, mas diálogo e 
troca. O conjunto de leis e diretrizes e o próprio corpo constitucional não 
representariam limitação à liberdade, mas interferência para uma vida em sociedade. 
Essas leis só ganhariam validade quando fossem constituídas com o aval dos membros 
dessa sociedade e não representassem obstáculos à liberdade, mas uma necessidade 
da vida coletiva para garantir o desenvolvimento do corpo social. Encontramos a 
importância da compreensão desse conceito em:  

[o] mote republicano de que o preço da liberdade é a eterna vigilância exige uma 
política virtuosa que os indivíduos, como governantes e governados, 
desenvolvem na coletividade, no sentido de exercer ações e de perseguir fins em 
prol do bem público. [...] a cidadania possui um conteúdo mais amplo e um 
sentido mais forte do que a sua compreensão liberal como simples intitulação de 
direitos. As boas leis de um Estado necessitam de hábitos de civilidade (como a 
adesão, o respeito e a confiança) e de valores públicos que devem ser 
interiorizados na consciência do cidadão por intermédio de ações 
educacionais adequadas. (Ramos 2011, p.22 – grifo nosso) 

O que pretendemos deixar claro é que entendemos a regulação da sociedade, não 
como limitadora da liberdade individual, mas como fruto da manutenção e 
organização do espaço coletivo. A autocapacidade de formar as futuras gerações é que 
promoverá ao mesmo tempo manutenção e crítica ao sistema vigente e futuras 
rupturas ou transformações. A educação seria então o fator determinante nesse 
processo, seja ela da família, dos grupos sociais, formal ou promovida pelo Estado, 
uma vez que a base da educação estaria na preparação para a autonomia e na fruição 
da liberdade para o desenvolvimento do livre arbítrio. 

Ao mesmo tempo em que trabalhamos com esse sentido de liberdade para a 
cooperação, sabemos que este conceito se contrapõe à lógica do capitalismo ao longo 
da era moderna e mesmo no início da era pós-moderna, que se apoia na divisão e no 
controle de parte da sociedade aos meios de produção, fragmentação do trabalho e, 
consequentemente, do conhecimento. Assim, a liberdade seria um ideal em luta 
constante com a lógica do capital de controle e privatização dos meios de produção 
materiais e imateriais. Caminhamos então entre uma estreita fronteira entre a 
regulação da sociedade e seu controle. Ao longo da história das diferentes constituições 
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brasileiras, pudemos observar o quanto esses interesses econômicos se sobrepuseram 
diversas vezes sobre os ideais republicanos. 

 Na Constituição Brasileira, no âmbito do direito à educação, temos no título 
VIII, capítulo III, seção I, artigos 205 e 206, ressaltando tanto a questão do direito à 
educação quanto a questão relacionada à liberdade de aprender e de ensinar: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[...]; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 
o saber; [...] (Brasil, 1988)  

O direito fundamental proposto no texto da constituição é o direito à educação que 
seja capaz de promover um desenvolvimento pleno de cada um dos indivíduos da 
sociedade para exercitar seu direito à cidadania e qualificá-lo para o trabalho – 
necessidade humana. Percebemos que há por trás dessas proposições uma formação 
para o gozo da liberdade – ideal republicano. Como vimos, é o nosso potencial humano 
para a vida em sociedade e para a aprendizagem que propiciam a organização política. 
Um estado, para garantir sua soberania, vale-se de leis, parâmetros e regulamentos 
para garantir a relação entre os diferentes membros da sociedade, porém 
considerando a vontade de cada um de aprender, ensinar e divulgar seu pensamento. 

Necessitamos do outro para ajudar a entendermos como nossa sociedade está 
organizada e foi se organizando ao longo dos tempos, quais estruturas sociais 
perpassam esta organização, que teorias científicas dão conta de esclarecer as questões 
da vida e do universo como um todo. Percebemos que falar de educação é trazer a 
concepção intersubjetiva para o debate. Mais uma vez recorrendo à Constituição 
Federal, temos “[a] educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade” (Art. 205). O papel da 
escola é importantíssimo nesse processo, e o professor é um de seus protagonistas 
nessa tarefa de ensinar. 

Na sequência da carta constitucional, tem-se garantida a Liberdade de ensinar, 
atrelada ao direito de aprender. São muitos os autores que defendem a interpretação 
de que a liberdade de ensinar caminha com a liberdade de aprender, como vemos em 
Rodrigues e Marroco: 

[...] a liberdade de cátedra corresponde ao princípio da liberdade de 
ensinar atribuída aos professores devendo, entretanto, ser compreendida e 
interpretada na sua relação com o direito fundamental à educação e com os 
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demais princípios constitucionais, em especial os que dizem respeito à liberdade 
de aprender do aluno e ao pluralismo de ideias, e não de forma isolada. 
(Rodrigues e Marroco 2014 p.13 – grifo nosso) 

 Nesse sentido, o Estado proporia leis, currículos, parâmetros, diretrizes e 
diferentes deliberações como forma de organizar os modelos educacionais para o país 
e estabelecer suas metas. Essas proposições seriam ferramentas essenciais no processo 
educacional, que seriam propostas pelos Conselho Nacional de Educação (CNE) e 
pelos Conselhos Estaduais de Educação (CEEs), estabelecidas pelo Plano Nacional de 
Educação (PNE) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Esse 
conjunto de leis e diretrizes seriam revertidas em sala de aula em atividades 
pedagógicas ministradas pelo professor para garantirem aos alunos seu direito à 
educação. 

Esses documentos tão amplos e genéricos, no sentido de abarcar uma sociedade 
tão complexa como a nossa, entram na arena para o diálogo. Contudo, sabemos que, 
para que um diálogo ocorra e haja interferência de ambos os lados, receptores e 
emissores precisam ser ativos. Logo, entendemos que o professor teria garantida sua 
liberdade de atuação se fosse capaz de dialogar com os postulados legislativos, teóricos 
e metodológicos presentes em sua sociedade; caso contrário, estes deixariam de ser 
encarados como elementos de interferência e passariam a atuar como elemento de 
dominação. Promover uma formação do professor que lhe garanta participação ativa 
na sociedade é muni-lo com ferramentas que o permitam ter uma postura crítica e 
autônoma em relação a leis e a parâmetros estabelecidos pelo Estado. 

1.1.1. UMA FORMAÇÃO PARA A AUTONOMIA QUE GARANTA A LIBERDADE DE 
ENSINAR 

Ao sairmos da graduação ou do Ensino Normal (formação de professores), cada 
um de nós, professores, deveria se sentir preparado para agir criticamente em relação 
ao nosso sistema educacional, suas leis, parâmetros e deliberações, além de termos um 
bom embasamento sobre o fazer científico. Contudo, sabemos que muitos de nós 
fomos e somos preparados para cumprir uma demanda do mercado de trabalho no 
Brasil, o que acaba sobrepujando uma formação para a pesquisa e para a ação política. 
E, sem esse preparo crítico, diante de textos tão complexos e com autoridade 
legislativa e teórica, muitos acabam estabelecendo uma postura dogmática em relação 
tanto ao currículo quanto às leis. Logo, o que deveria ser encarado como interferência 
diante de nosso livre arbítrio é visualizado como dominação.  

As vozes que ressoam na escola exemplificam bem essa relação de força. Ouvimos 
manifestações de professores, que vão do conformismo de aplicação do conteúdo, 
quando este se vê questionado pelos alunos sobre a necessidade de estudar 
determinado conteúdo: "dou determinado conteúdo porque está no currículo", 
passando pela revolta e impotência frente à incapacidade de ministrar todo o conteúdo: 
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"esse currículo é gigantesco, tenho que jogá-lo nos alunos, como cumpri-lo?" e 
chegando timidamente às críticas e apontamentos que indicam autonomia: "fiz o 
recorte da proposta curricular baseado nas necessidades e dificuldades da minha 
turma, tendo como base os fundamentos teóricos e metodológicos essenciais para o 
desenvolvimento de cada aluno". 

A alienação e a divisão social do trabalho na formação acadêmica fez surgir em 
muitos cursos de graduação a divisão entre os bacharéis e licenciados. Algumas 
licenciaturas são diretamente ligadas ao curso de bacharelado, mas outras se ocupam 
de uma formação mais técnica do professor para a prática em sala de aula.  Temos 
então uma divisão entre os que vão trabalhar em sala e os que vão propor o currículo 
e as diretrizes para a escola. Alguns poucos serão preparados para os embates 
científicos, à pesquisa e à produção de conhecimento, enquanto a grande maioria dos 
professores em sala de aula terá seu tempo de trabalho limitado entre a sistematização 
de sua prática em sala de aula, a produção de conhecimento gerado por ela e a prática 
pedagógica na escola.  

Para termos um professor capaz de criticar o currículo vigente, as leis e as 
diretrizes e propor atividades que garantam e a ele e ao aluno a liberdade de ensinar e 
aprender, temos que olhar para uma formação acadêmica e analisar se esta tem 
cumprido a função de formar um professor para atuar com liberdade. Em que os 
cursos de graduação estão preparando os professores para Aprender a Aprender para 
na escola ensinar seus alunos? (Duarte, 2010)  

O ensino para a autonomia, pesquisa e construção do conhecimento, que são 
conceitos basilares das teorias de Piaget e Vygotsky, tem aparecido de que forma na 
graduação, como teoria ou prática? Aprender a Aprender na formação do professor 
englobaria mais que acesso à informação, alcançaria a elaboração e a sistematização 
do conhecimento, com capacidade de selecionar o que é válido teoricamente ou não. 
Para que o mesmo adentrasse no debate político-acadêmico com capacidade 
argumentativa e fundamento científico, seria necessário:  

[c]onsiderar a crítica como pressuposto inarredável de uma busca séria da 
verdade, a liberdade de cátedra em seu sentido tradicional – como mera 
liberdade individual de manifestação da opinião do professor – precisa ser 
superada. É necessário pensar hoje a liberdade acadêmica, baseada na 
tolerância e no debate crítico apreciativo. É preciso superar a visão 
individualista e colocar em seu lugar uma nova perspectiva, de liberdade 
compartilhada (professores, pesquisadores e alunos) e contextualizada (sistemas 
e planejamentos educacionais, realidade social), consentânea com 
contemporânea ideia de solidariedade. (Rodrigues e Marroco 2014, p.22) 

Contudo, o que temos observado é um professor que sai da faculdade se sentindo 
pouco preparado para lecionar. Na pesquisa realizada pela professora Maria Amélia 
com os alunos do curso de letras da Universidade Federal do Espírito Santo, vemos 
um quadro preocupante na formação dos universitários, os quais não se percebem 
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bem preparados para lecionar.  Apesar de a pesquisa ter focado em outras questões 
como a acesso aos bens culturais e a fruição da leitura, vamos nos restringir à análise 
dos dados relativos ao preparo do professor com relação ao curso de Letras e às 
práticas pedagógicas. A autora, em sua pesquisa, constatou que:  

[...] nenhum dos entrevistados se reconhece como um aluno excelente no curso de 
licenciatura (o que reforça o problema detectado quando do início da pesquisa, 
conforme exposto na introdução deste artigo); b) que nenhum dos entrevistados 
avalia que sua melhor formação durante o curso se deu na área de língua 
portuguesa (o que é extremamente preocupante, por razões óbvias); c) que quase 
60% dos licenciandos avaliam a própria formação docente inicial como mediana 
ou irregular e que mais de 40% dos licenciandos não se sentem preparados para 
atuar como professor de língua portuguesa e respectivas literaturas na educação 
básica (o que dialoga com o dado destacado em “a”); e, por fim, d) que mais de 
70% não veem como ao menos satisfatória a articulação entre teoria e prática 
pedagógica nas diversas disciplinas do currículo do curso de Letras. (Salgueiro 
2015, p.10)  

Entre os tópicos que não foram abordados e que podem acalorar nossa discussão 
está a pergunta 47 que, ao questionar em que o aluno se sentia pior preparado, temos 
o destaque para a metodologia de pesquisa, como se pode observar na citação abaixo: 

47. Em qual das seguintes áreas você avalia que sua formação, durante o curso 
de graduação em Letras, foi de pior qualidade? (Pense na resposta 
independentemente de qual área você tem menos afinidade ou gosta menos.) 

[...]; 

( ) metodologia da pesquisa. – 42,84% (Idem) 

Tais dados preocupam, pois, se partimos da premissa de que precisamos preparar 
um professor que possa ser autônomo na sua caminhada, precisaríamos ter uma 
formação voltada para ensiná-lo a pesquisar, selecionar e produzir conhecimento, a 
partir de fundamentos cientificamente aceitos, para que a sua reflexão venha a 
assomar-se ao debate educacional. Contudo, o que temos é uma percepção de baixo 
rendimento relacionado às metodologias de pesquisa, que, por sua vez, deveriam ser 
uma das ferramentas para ajudar o professor na sua caminhada. Não temos interesse 
em questionar se o ensino da faculdade de Letras da UFES é ou não de qualidade, mas 
verificar a percepção que os alunos têm do seu processo de formação. Estes estão 
saindo da graduação sem se sentirem preparados para a pesquisa científica e para a 
compreensão do que venha a ser ciência. O que deveria ser base na formação de um 
professor, como selecionar e organizar o conhecimento, sistematizar e produzir ciência, 
tem aparecido de forma coadjuvante nesse processo.  
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Como professoras de Língua Portuguesa, compartilhamos de tal sensação de 
insegurança ao sair da graduação, percebendo que faltava-nos algo que estava para lá 
dos conteúdos e do acesso à informação. Quantos não saem da faculdade se sentido 
inseguros, com uma formação que não tem garantido autonomia crítico-científica? Em 
nossa perspectiva, entendemos que, para que alunos e professores tenham garantidos 
seus direitos e possam encarar as normas e regulamentos, não como grilhões, mas 
como aportes para se produzir conhecimentos no espaço escolar, este têm que ter uma 
formação para a autonomia acadêmica. 

Alguns discutem a questão do tempo disponibilizado para a formação do futuro 
professor como insuficiente para se transmitir conhecimento necessário proposto para 
atuarem na disciplina. Contudo, o tempo sempre será um limitador, pois estamos 
trabalhando com conhecimento e fazer científicos que se renovam e se questionam a 
cada momento na busca pela verdade ou pelas verdades.  Cabe pensarmos em uma 
formação para a experiência crítica, investindo em conceitos basilares, para que o 
futuro professor possa distinguir entre dogmas e teorias e, no caso das Letras em 
específico, compreender o que venha a ser a linguagem, quais as diferenças e como o 
processo de comunicação entre os homens pode passar por múltiplos e dinâmicos 
contextos, para que os professores, ao se depararem com orientações, como as que 
encontramos nos PCNs, possam ser capazes de decidir como, para que e o que ensinar, 
de modo que não justifiquem o ensino de gramática pelo currículo, mas para que sejam 
capazes de justificá-lo pelas práticas de linguagem. “Em função disso, discute-se se há 
ou não necessidade de ensinar gramática. Mas essa é uma falsa questão: a questão 
verdadeira é o que, para que e como ensiná-la.” (PCN - Língua portuguesa, p.27). 

Esse julgamento tem que ser feito a partir de embasamentos e critérios teóricos 
científicos, de forma a garantir ao professor recém-formado condições de dialogar com 
as leis, regras e diretrizes, pois só assim terá garantido seu direito de ensinar, para que, 
em sala de aula, o professor possa abrir um diálogo com o aluno e, juntos, possam 
decidir o que aprender e ensinar, dentro de uma compreensão da linguagem que 
permita condições de se inserirem na vida política e social enquanto cidadãos ativos. 
Como coloca Magda Soares, para que:  

[...] as camadas populares adquiram o domínio do dialeto de prestígio, não para 
que ele substitua o seu dialeto de classe, mas para que se acrescente a ele, como 
mais um instrumento de comunicação [...] para que adquira condições de 
participação na luta contra as desigualdades inerentes a essa estrutura (Magda 
2000, p.74). 

Garantir ao professor uma formação para a liberdade de ensinar e para a 
autonomia na sociedade é garantir ao aluno uma formação para a autonomia e a 
liberdade de aprender, o que nos levaria a iniciar um novo círculo de cooperação e 
liberdade na escola, na formação constante de cidadãos capazes de interpretar nossas 
leis, diretrizes e teorias e propor de acordo com nossa realidade e necessidades novos 
caminhos de reformulação ou superação da sociedade. 
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CONCLUSÃO 

Como podemos observar, buscar uma formação que possibilite ao professor um 
conhecimento sólido e pautado em princípios teóricos metodológicos e científicos é 
garantir ao mesmo seu direito à liberdade de ensinar. Liberdade entendida como 
princípio fundamental em uma sociedade republicana, que se entende e se concebe a 
partir da relação com o outro. Essa relação não é estática nem pode ser encarada como 
uníssona, mas como um constante diálogo e ação de diferentes forças políticas. Vimos 
o longo percurso que o Brasil seguiu e vem seguindo para se manter democrático. 
Ainda há uma longa caminhada diante da história recente de ditaduras para termos 
uma população de cidadãos autogovernáveis, que criem e reajam com as leis, diretrizes 
e parâmetros como ferramentas de regulação e não como dominação.  

Nesse ponto procuramos mostrar como uma formação que não promova 
segurança e prepare o professor para o embate político e teórico sobre a educação 
sonega-o o direto ao debate, à escolha e ao livre arbítrio. Sem condição de se inserir no 
debate com voz ativa, acaba se subordinando ao se colocar em postura de diálogo. E o 
que deveria ser visto como orientação, proposição, acaba sendo acatado como dogma. 
Garantir a possibilidade de debate é garantir a não dependência do professor ao 
currículo e ao livro didático, que acabam aprisionando-o em vez de serem vistos como 
ferramenta de apoio, não grilhões.  

Ressaltamos a importância de, principalmente no espaço democrático em que 
vivemos, se pensar em modos de ensinar e aprender que promovam o 
desenvolvimento, a autonomia, o livre arbítrio, neste caso entendido como 
possibilidade de escolha e de tomada de decisão consciente. Viver em democracia exige 
de seus cidadãos capacidade de diálogo, gerência e negociação, o que deve ser 
negociada por todos, com todos tendo acesso às leis, diretrizes e parâmetros, capazes 
de criticá-los, modificá-los e, se preciso, superá-los tendo em vista o bem da 
coletividade. 
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PAULOFREIREANISMO: RUMO A UMA TEOLOGIA LAICA? 

PALAVRAS CHAVE 

Paulofreireanismo, Teologia laica, Teopedagogia. 
 
Esta comunicação trata do processo de institucionalização do pensamento de 

Paulo Freire, que produziu uma corrente de seguidores, comentadores, divulgadores, 
pesquisadores e admiradores reunidos em instituições de ensino e pesquisa e que, 
em nome da preservação da memória intelectual daquele educador, o transformou 
num “autor”: centro irradiador de citações, de comentários, de exegese, de teses e 
dissertações, vendo e identificando na obre do Mestre uma palavra fundamental 
repleta de indicações e caminhos não apenas pedagógicos, mas também éticos, 
epistemológicos, estéticos, políticos ou culturais que orientam, mais do que ações 
educativas, formas de relacionamento intersubjetivo, relações cognitivas com o 
mundo e reflexões sobre práticas individuais ou coletivas, privadas ou públicas. Em 
resumo, este texto trata da crítica à construção, não de um “método” ou de um 
“sistema”, mas de uma instituição Paulo Freire. É isto que estou chamando, aqui, de 
“paulofreireanismo”. 

Esta institucionalização aparentemente independe das intenções que qualquer 
autor procura imprimir à sua obra e a relação que tal pensamento pode guardar com 
a instituição que leva seu nome, sugere uma indagação imediata, que pode ser assim 
resumida: o quê e como se faz para que as ideias de um autor se transformem em 
uma “doutrina” altamente institucionalizada? É isto que esta comunicação procurará 
examinar.  

Uma hipótese de trabalho que nos parece particularmente consequente, pode ser 
expressa naquele dito de Mülhmann a respeito dos messianismos revolucionários no 
Terceiro Mundo: “quando uma ideia se institucionaliza, numa igreja ou num 
partido (mas também numa Pedagogia!) é porque já perdeu a força originária onde, 
no entanto, ela tenta ainda fundar sua legitimidade” (Mülhmann, 1961). Isto 
significa dizer que a pergunta “Por que ainda somos freireanos?”, quer dizer, a que 
tipo de indagação o pensamento de Freire ainda responde, parece que deixou de ter 
uma natureza “pedagógica”: somos freireanos por razões que suponho não terem 
mais uma inspiração “educativa”, “libertadora” ou “conscientizadora”. Mas, esta 
questão pode ser completada com outra e sem a qual a primeira permaneceria 
incompleta: qual o sentido e as consequências desta institucionalidade?  

Para sustentar a hipótese “mülhmanniana” que pretendo aplicar ao 
paulofreireanismo, vários momentos deste longo e complexo processo de 
institucionalização serão descritos: desde as formas insidiosas de “culto à 
personalidade”, de fidelidade doutrinária, passando pelos “milagres” pedagógicos 
(alfabetização em 40 horas), pelo programa sistêmico e pelas formas metodológicas 
(coleta de universo vocabular, dicionarização do pensamento, disciplinarização 
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universitária), até chegar aos níveis mais elevados de institucionalidade expressos no 
Patronato da Educação Nacional e no Marco de Referência proposto pela Secretaria 
de Articulação Social ligada à Presidência da República. 

Seria, no entanto, o pauloferireanismo uma forma (inconsciente?) de promover a 
segunda morte daquele educador? Aliás, o próprio Freire falava de uma espécie de 
“magistercídio”: a necessidade que temos todos de “matar” simbolicamente nossos 
mestres para que possamos assumir nossa autonomia intelectual (algo semelhante ao 
parricídio psíquico freudiano). De seu caráter marginal e subversivo até a elevação de 
sua figura à condição de Patrono da Educação Nacional e, finalmente, da confecção 
de um Marco de Referência das políticas públicas do Governo Federal..., são 
exemplos da fortuna resevada ao um pensamento escrito numa linguagem de matiz 
teo-pedagógica,  constituindo uma espécie de Ontologia da Esperança (vocação-
para-ser-mais). 

Poderíamos examinar o tema a partir de uma Sociologia das instituições, o que 
significaria tratá-lo de forma “positiva”, quer dizer, considerar o percurso exercido 
por um movimento ou uma iniciativa social que nasce periférica e marginal e, pouco 
a pouco, vai abandonando tal marginalidade, penetrando em práticas não oficiais ou 
informais e passa, em seguida, a receber um reconhecimento formal e chega, 
finalmente, a se constituir em política de estado que não depende mais de vontades 
individuais (ou de governos) e terminam recebendo um estatuto legal que assegura 
sua positividade jurídica. Não é neste sentido trataremos o assunto e, sim, a partir de 
seu lado, digamos, “negativo”: como perda da força subversiva original, sua 
conversão num ismo característico, com sua feição doutrinária e teológica. 

Reconheço que todo “ismo” é, no fundo, uma caricatura e sei que a obra e o 
pensamento de Freire também encontraram expressões de renovação original, 
realizadas com grande respeito à sua letra e espírito e atualizando aquele movimento 
que Paulo Freire admirava em Georges Snyders: continuidade e ruptura. Mas, a 
caricatura tem uma função figurativa substantiva: ressaltar e produzir em alto relevo 
os traços principais de uma personagem ou, no nosso caso, de uma corrente 
pedagógica que se toma por continuadora de uma obra e de uma reflexão e cujas 
ações estão resultando numa séria ameaça de esterilização.   

Uma teologia laica? 
Desconheço qualquer outra proposta pedagógica que tivesse elaborado seus 

fundamentos a partir das noções modernas de “crítica”, de “liberdade”, de “sujeito” e 
de “consciência” e exposto suas ideias e expectativas (pedagógicas, humanas e 
sociais) em linguagem tão vincada por uma nomenclatura religiosa como o 
paulofreireanismo! 

Não é o fato de Paulo Freire ter sido ele mesmo confessadamente de formação 
cristã ( influenciado pelo personalismo –cristão- de Mounier), se cercado de amigos e 
colaboradores (ao menos, no início de seu percurso intelectual e institucional) 
também seguidores desta fé e de atribuir aos títulos de suas obras referencias diretas 
a uma concepção cristã de vida (Oprimidos, Esperança, Indignação): o que é 
surpreendente é o projeto de importar tais princípios para o interior de uma 
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pedagogia supostamente laica e mundana (que Freire supunha ter semelhanças com 
o gramscianismo) e que, assim sendo, advoga a responsabilização dos homens pela 
condução de sua vida em direção à liberdade. Como se os freireanos encontrassem no 
freireanismo a expressão pedagógica secular de uma fé salvacionista! 

Secular? Nem tanto! Tomemos o tema da ESPERANÇA, por exemplo: uma 
consciência laica e republicana não pode aceitar a “esperança” nem como princípio 
político nem pedagógico. A esperança é uma das três virtudes teologais (junto com a 
fé e a caridade) e quando recrutamos esta virtude para o campo pedagógico é porque 
pretendemos atribuir-lhe um mandato pastoral, em que homens são reunidos e 
conduzidos em rebanho. Na vivência da Esperança há sempre a necessidade de uma 
TRAVESSIA 1 , o que supõe um ponto de partida em que (somos e) tomamos 
consciência de nossa imperfeição ou de nossa “queda” (em linguagem laica, alienação 
ou ingenuidade política), após o quê, se impõe um longo trajeto, uma passagem, uma 
transitividade (muitas vezes dolorosa e arriscada) em que, ao final, poderemos 
vislumbrar não propriamente a Terra Prometida, mas o modelo de homem 
“humanizado” que a PROMESSA contém. A Travessia está contida em todo 
DIÁLOGO2, já que o sufixo grego Dia significa exatamente “travessia” ou “através 
de”. Uma vez atravessado (mas uma travessia coletiva, supondo que sozinho 
ninguém chegará ao outro lado) e vencidas as tentações em cada passo do percurso 
(em linguagem laica, as da sociedade de consumo que me incitam a me tornar 
“massa”), vencidas no interior de cada consciência, claro, é quando me constituo 
“povo”. Não como “Povo Eleito”, mas como “Povo-Sujeito”. 

O resumo que condensa esta curiosa articulação entre laicidade pedagógica 
moderna e expectativas soteriológicas - o que estou chamando aqui de “teologia 
laica”- aparece no dístico freireano da célebre VOCAÇÃO-PARA-SER-MAIS. Na 
sua origem latina, Vocatio, vocationis diz respeito a uma voz interior, a um chamado 
irresistível que orienta todo nosso destino. Por outro lado, a ideia de ser-mais, 
aponta para a “incompletude” e, portanto, do homem como um ser de liberdade, 
capaz de escolher seu próprio “destino”.  Ora, juntar vocação com ser-mais é um 
projeto, ao mesmo tempo moderno e pré-moderno, em que laicismo pedagógico 
(republicanismo) se alia à esperança contida nas religiões salvíficas. 

De resto, uma pedagogia completamente “secularizada”, como a que praticamos 
hoje sofre de uma patologia que já havia sido apontada, entre outros, por Marcuse. 
Trata-se da ideia de Unidimensionalidade (Marcuse, 1976). Ora, uma educação que 
se despreocupou em formar, uma pedagogia exclusivamente centrada nas exigências 
subjetivas do mercado (flexibilidade, empregabilidade, adaptabilidade, 
competitividade, individualismo, empreendedorismo) só pode encontrar um 
contraponto num projeto de “reencantamento” transcendente do pedagógico. Neste 

                                                   
1 Os paulofreireanos preferem a expressão “caminho” ou “caminhada” que, na tradição paulina, é o lugar onde se 
dá a Conversão. 

2 Não mais o diálogo com o Deus paulino ou o diálogo interior da vertente agostiniana, mas o diálogo com outros 
homens igualmente “oprimidos”.	
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exato sentido, o paulofreireanismo preservaria, em sua ambígua dimensão secular e 
teológica, um potencial utópico de expectativas sociais.  
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RESUMO 

Os castigos escolares são construções sócio-culturais, práticas utilizadas em 
diferentes tempos históricos tanto para fazer falar, quanto para fazer calar. Os 
castigos estão presentes na ação docente, juntamente com a instrução, culminando 
na crença da não possibilidade do ensino formal sem sanções em face de um erro 
cometido, sanções estas que adquiriram diferentes roupagens ao longo do tempo, 
mas que, durante extenso período, teve a palmatória como símbolo. Entretanto, foi a 
partir do movimento pedagógico conhecido como Escola Nova que ocorreram 
profundas modificações tanto na concepção de infância, quanto na relação professor-
aluno, fortalecendo discursos que valorizavam a autonomia e a livre expressão da 
criança, colocando-a como centro do processo pedagógico. O movimento 
escolanovista preconizou uma ruptura com métodos e práticas de ensino apoiados na 
memorização e repetição, bem como com o uso dos castigos físicos e humilhantes. 
Desta forma, o presente artigo teve como objetivo compreender os castigos dentro do 
movimento da Escola Nova, em busca do texto e do contexto que contribuiu para 
mudanças nas práticas de castigos utilizados em sala de aula.  
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INTRODUÇÃO 

Os castigos escolares são construções sócio-culturais, práticas utilizadas em diferentes 
tempos históricos tanto para fazer falar, quanto para fazer calar. Os castigos fazem parte da 
ação docente, juntamente com a instrução, culminando na crença da não possibilidade do 
ensino formal sem sanções em face de um erro cometido, sanções estas que adquiriram 
diferentes roupagens ao longo do tempo, mas que, durante extenso período, teve a palmatória 
como símbolo.  

Refletir sobre a história dos castigos em solo brasileiro passa por ancorar no século XIX, 
período no qual os castigos passaram por um intenso processo de controle, tendo como marco 
sua presença na primeira Lei de Instrução Pública do Império do Brasil de15 de outubro de 
1827, firmando seu uso com base no método Lancasteriano, o qual preconizava o fim dos 
castigos físicos, substituindo-os pelos de cunho moral, que incitassem a vergonha nos 
estudantes. Listas de castigos foram produzidas nas diversas províncias brasileiras com o 
intuito de educar os professores nessa nova forma de pensar o disciplinamento dos alunos, 
decorrendo numa série de discussões sociais travadas entre juristas, educadores, gestores e 
famílias sobre o modo adequado para castigar os alunos. 

O ingresso no século XX não deu por encerrada esta discussão, de modo que era possível 
ver listas de castigos em decretos e regimentos ainda na primeira metade deste século, em 
especial sinalizando a importância do não uso dos castigos físicos, que insistiam em ser 
utilizados nas salas de aula brasileiras. 

Entretanto, Veiga (2009) aponta que foi a partir do movimento pedagógico conhecido 
como Escola Nova que ocorreram profundas modificações tanto na concepção de infância, 
quanto na relação professor-aluno, fortalecendo discursos que valorizavam a autonomia e a 
livre expressão da criança, colocando-a como centro do processo pedagógico. O movimento 
escolanovista preconizou uma ruptura com métodos e práticas de ensino apoiados na 
memorização e repetição, bem como com o uso dos castigos físicos e humilhantes.   

Desta forma, o presente artigo teve como objetivo compreender os castigos dentro do 
movimento da Escola Nova, em busca do texto e do contexto que contribuiu para mudanças 
nas práticas de castigos utilizados em sala de aula.  
 

1. A ESCOLA NOVA E OS CASTIGOS ESCOLARES 

O acolhimento do Método Intuitivo pela escola republicana no final do século 
XIX e primeiras décadas do século XX protagonizou mudanças nas práticas 
pedagógicas, de modo que o aluno aprenderia através da observação e 
experimentação, porém, a emergência da Escola Nova deslocou o “ouvir” e “ver” para 
o “ver” e “fazer”. O aluno tornava-se o centro do processo educativo e, 
diferentemente do método intuitivo, o estudante arbitrava sobre seu aprendizado, 
sendo ativo no processo ensino-aprendizagem. (VIDAL, 2000). 

A Escola Nova foi um movimento de renovação do ensino que teve como grande 
expoente John Dewey (1859 – 1952), filósofo norteamericano, ativista social e 
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pensador da educação. Dewey (2007) vislumbrou uma sociedade baseada na 
experiência da filosofia liberal e na utilidade do conhecimento para o 
desenvolvimento progressivo do homem no seu processo civilizador. Sua proposta 
educacional deveria caminhar pari passu com as demandas sociais do seu espaço e 
tempo histórico, como “o desenvolvimento da ciência e de novas tecnologias, a 
extensão do modelo de vida urbano, o trabalho industrial, as novas profissões, a 
consolidação do capitalismo, a heterogeneidade social” (VEIGA, 2007, p.217), bem 
como a ampliação da participação política e o anseio por democracia. Nesse intuito, 
indivíduo e sociedade tornavam-se inseparáveis, sendo face da mesma moeda. Havia 
a necessidade, então, de uma nova escola para a realidade que se formatava. 

Nesse sentido, Dewey (2007) pensou uma escola capaz de preparar para a vida, 
ou seja, propor condições de tornar o homem possuidor de capacidade de 
sustentação do processo contínuo de educação, no qual a liberdade, o conhecimento 
e a moral não estivessem dissociados. Preparar para a vida seria estruturar a 
aprendizagem humana, dotando o homem de um novo habitus,de um capital 
desejado para exercer sua presença no “novo” mundo.  

A escola defendida por Dewey deveria trabalhar no sentido da formação para a 
democracia, educando o sujeito para o exercício do autogoverno e da 
responsabilidade, sem repressão. Dizia que somente “quando a relação de um 
homem com outro é mútua e existem condições adequadas para a reconstrução de 
hábitos e instituições sociais por meios amplos e estímulos originados da distribuição 
equitativa de interesses” (DEWEY, 2007, p.11-12), poderia haver uma sociedade 
realmente democrática.  

A escola, portanto, deveria ser um espaço no qual os alunos pudessem 
desenvolver livremente o seu potencial individual, onde prevalecesse a centralidade 
da criança no processo educativo, a atenção ao potencial do aluno e a elaboração de 
aulas focadas nas experiências práticas, refutando verbalismos ou memorizações. A 
relação professor-aluno também era questionada, tendo em vista o autor refutar o 
autoritarismo docente, em especial com uso de ameaças e castigos físicos. O papel do 
professor estava em identificar quais os interesses e competências dos alunos e 
oferecer oportunidade para que fossem desenvolvidas, estimulando-os a aprender 
com prazer e apoiado num processo colaborativo, mais do que competitivo. 
(DEWEY, 2007) 

A Escola Nova expressou a formação de um modelo de cidadão que é capaz de 
atuar com autonomia, conhecendo e respeitando direitos e deveres. Conforme 
Dewey, “o objetivo da educação é habilitar os indivíduos a continuar sua educação” 
(DEWEY, 2007, p.11), sendo, pois, uma necessidade da vida humana: “a educação 
não é um mero meio para essa vida. A educação é essa vida”. (DEWEY, 2007, p.130). 
Esta ideia tinha como pano de fundo a crença de que a escola formava o sujeito para 
a sociedade, assim, bastava mudar a escola para que a sociedade também se 
transformasse, daí importância de uma educação para todos. A escola seria, então, 
uma “mini sociedade”, capaz de educar cidadãos para provocar mudanças em 
qualquer esfera da vida. (LOURENÇO FILHO, 1978). 
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As ideias de renovação escolar tiveram repercussão em diversos países, a 
exemplo dos Estados Unidos e algumas nações europeias, como Alemanha, Espanha, 
Portugal e França, de tal modo que em 1921 o “Bureau International desÉcoles 
Nouvelles” listou uma série de pontos para que fosse possível identificar as escolas 
pautadas no ideal das escolas novas. Tais referências abordaram desde a organização 
geral, passando pela formação intelectual e finalizando com considerações a respeito 
da formação moral. Sobre esta última, o texto assevera que “a educação moral, como 
a intelectual, deve exercitar-se não de fora para dentro, por autoridade imposta, mas 
de dentro para fora, pela experiência e prática gradual do sentido crítico da 
liberdade”. (LOURENÇO FILHO, 1978, p.164). O texto trouxe à tona, ainda, 
considerações sobre as punições, afirmando que “os castigos ou sansões negativas 
estão em relação direta com a falta cometida, quer dizer, tendem a pôr a criança em 
condições de melhor alcançar o fim julgado bom” (LOURENÇO FILHO, 1978, p.164), 
mostrando forte afinidade com os discursos de pensadores já mencionados no 
primeiro capítulo, como Comenius, Rousseu, Pestalozzi, Sepencer e Montessori, por 
exemplo. 

A existência de um ambiente de ordem e higiene era posto como ponto de partida 
para a educação moral da criança – associado com o ensino da música, canto e 
leitura de histórias -a fim de “ preparar não só o futuro cidadão capaz de preencher 
seus deveres para com a pátria mas também para com a humanidade” (LOURENÇO 
FILHO, 1978, p.164) 

O Brasil – defensor de um país moderno e industrial - também acompanhou as 
ideias de renovação escolar. Assim, na construção de um discurso renovador da escola 
brasileira, alguns intelectuais, como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço 
Filho, Paschoal Lemme e Arthur Ramos, levantaram a bandeira do “entusiasmo pela 
educação”, “[...] quando vicejava a ideia de que a ausência de escolaridade era a principal 
responsável pelo atraso brasileiro” (BRANDÃO,1999, p.33). No intuito de justificar a 
instituição do ideário escolanovista, Fernando de Azevedo (1966, p. 556) representou a 
educação oitocentista como “inorganizada, anárquica, incessantemente desagregada”, 
ademais,  

A instrução primária [...] reduzida quase exclusivamente ao ensino de leitura, 
escrita e cálculo, sem nenhuma estrutura e sem caráter formativo, não colhia 
nas suas malhas senão a décima parte da população em idade escolar, e 
apresentava-se mal orientada não somente em relação ás necessidades mais 
reais do povo, mas aos próprios interesses da unidade e coesão nacionais. 
(AZEVEDO, 1966, p. 561)  

Os partidários da Escola Nova no Brasil desejavam reorganizar o que 
acreditavam ser o cenário oitocentista e, inspirados nas ideias político-filosóficas de 
igualdade entre os homens e do direito de todos à educação, viam em um sistema 
estatal de ensino público, livre e laico, o único meio efetivo de combater as 
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desigualdades sociais. Associado, o ensino deveria imprimir as seguintes 
características:  

1. A escola deve ter por centro a creança e não os interesses e a sciencia dos 
adultos; 

2. O programa escolar deve ser organizado em actividades, “unidades de 
trabalho”, ou projectos, e não em matérias escolares; 

3. O ensino deve ser feito em torno da intenção de aprender da creança e não da 
intenção de ensinar do professor; 

4. A creança, na escola, é um ser que age com toda sua personalidade e nãouma 
intelligencia pura, interessada em estudar mathematica ou grammatica; 

5. Os seus interesses e propósitos governam a escolha das actividades, em 
funcção do seu desenvolvimento futuro; 

6. Essas atividades devem ser reaes (semelhança com a vida pratica) e 
reconhecidas pelas creanças como próprias. (RAMOS, 1934, p.13-14) 

Na perspectiva dos intelectuais renovadores, a escola dos anos 1800 não era 
capaz de proporcionar um ensino nesses moldes, a fim de levar o país à ordem e ao 
progresso desejados. Havia a necessidade de uma nova escola, com projeto 
educacional coerente, racional e competente. Assim, num primeiro momento, o 
escolanovismo surgiu “como processo de especulação ou de teorização sobre a 
escolarização, para depois impregnar as instituições escolares” (NAGLE, 1974, p. 
241).  

Segundo Nagle (1974), os ideais escolanovistas foram gestados entre o final do 
século XIX e início do século XX, sendo a partir do segundo decênio que a “escola 
nova” irá polarizar o debate educacional brasileiro colocando a “escola tradicional” 
no pólo oposto. Vale salientar que adjetivos como “novo”, “renovador”, “renovação”, 
foram utilizados como condição para seu reconhecimento, como elementos 
constitutivos da modernidade, distinguindo-se do que era considerado “arcaico”, 
“antigo”, “tradicional”. 

Vidal (2000) assinalou que  

a “Escola Nova” produziu enunciados que, desenhando alterações no modelo 
escolar desqualificavam aspectos da forma e cultura em voga nas escolas, 
aglutinadas em torno do termo “tradicional”. Era pela diferença entre as 
práticas e saberes escolares anteriores que se construía a representação do 
“novo” nessa formação discursiva (VIDAL, 2000, p. 497). 
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Nesse processo de repensar e criticar ideias e práticas “antigas”, os castigos 
entraram em cena, especialmente em sua representação física, sendo duramente 
criticados por seguidores do escolanovismo que advogavam pelo respeito aos direitos 
individuais da criança. 

Era lugar comum afirmar que as punições deveriam ser eliminadas da escola ou, 
para os mais céticos, minimizada, sendo necessário para isso uma única condição: a 
qualificação dos docentes segundo os novos modelos pedagógicos. Bastava, dizia-se, 
seguir os interesses da criança, identificados a partir dos estudos sobre o 
desenvolvimento psicológico infantil, respeitando seu potencial e suas limitações e 
promover um ensino ativo para se obter a disciplina sem a necessidade de punições. 
(SOUZA, 2003)  

Diante disso, na terceira década do século XX, Anísio Teixeira - Diretor Geral do 
Departamento de Educação do Distrito Federal de 1931 a 1935 - ao empreender uma 
profunda reforma do ensino no Rio de Janeiro, criou dentre outras ações, o Instituto 
de Pesquisas Educacionais, com ênfase na seção de Ortofrenia e Higiene Mental, 
coordenado pelo médico alagoano Arthur Ramos. Tal serviço seguia o ritmo do 
movimento higienista 1 , ancorado no Brasil em meados do século XIX, o qual 
colocava a ciência médica como mais uma a pensar os problemas sociais e 
educacionais da população. 

O termo “ortofrenia” tinha a conotação de “corrigir” ou “consertar o que estava 
torto”, visandoprever e tratar os sintomas ligados às perturbações mentais. De 
acordo com Nunes (2000) “por meio desse serviço, foi feito um amplo levantamento, 
na década de 1930, sobre os castigos físicos impingidos às crianças ” (p.359), sendo 
observado que tanto as famílias, quanto as escolas castigavam severamente seus 
filhos e alunos, incluindo o uso da palmatória, além de “cascudos, puxões de orelhas, 
ajoelhar em cima do milho ou feijão” (NUNES, 2000, p.359). Uma das ações deste 
instituto foi a defesa de uma educação sem castigos físicos, buscando mostrar as 
consequências desta prática. 

Muitas obras foram redigidas por Arthur Ramos a fim de tratar sobre a importância 
de a sociedade dispensar um olhar de cuidado e carinho para com a infância brasileira. 
Num de seus livros intitulado “A creança problema: a hygiene mental na escola 
primaria” (1939), o autor faz uma revisão entre os povos antigos sobre os castigos 

                                                   
1 Conforme Gondra (2011), a escola que se pretendia construir não se encerrava apenas na figura de professores e 
gestores. Essa “nova escola” era preocupação de muitas instâncias para além da ciência educacional. A psicologia, 
a antropologia, a arquitetura, a sociologia, a biologia, o direito e a medicina- através da higiene - procuravam 
conformar a “nova escola”, adequando-a aos tempos modernos. Assim, o movimento higienista ia ao encontro das 
mudanças pretendidas, preconizando normas e hábitos que colaborariam com o aprimoramento da saúde 
coletiva e individual. Os médicos higienistas tinham a responsabilidade de cuidar da saúde e da higiene do 
individuo, pois acreditavam que grande parte dos problemas da nação estavamrelacionados a questões sanitárias.  
Assim, os sanitaristas opinavam desde a escolha do local onde a escola seria construída; passando pelo número de 
alunos, o tamanho das salas, a disposição de portas, janelas e mobiliário; a qualidade dos materiais, o tempo e a 
duração dos recreios, até “a profilaxia de todas as moléstias do homem na idade dos estudos primários.” (p.533), 
sendo a escola um lugar privilegiado para a atuação dos médicos higienistas, pois esta viria a cumprir sua função 
de instruir e “fabricar uma moral higiênica e higienizadora” (p.534).  
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físicos, transitando pelo renascimento e indo até a transformação contemporânea 
dos ideais pedagógicos, constatando que as crianças sofriam profundos aviltes 
físicos, seja com varas, bastões, chicotes ou correias. 

Nas pesquisas realizadas pelo Serviço de Ortofrenia, Arthur Ramos verificou que 
 

Infelizmente, os castigos corporais não desapareceram nos processos 
educativos de nossos dias. Em certos lares desajustados, êles ainda constituem o 
remédio heróico, como veremos em nossas fichas. Em pleno Distrito Federal, as 
nossas fichas do Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental ainda consignam 
coisas como estas, em plena população da capital: castigos por pancadas, 
bordoadas, sôcos, bofetões, espancamentos com pau, chicote, cabo de vassoura, 
tamanco, correia, tábua, prisão em cafuas, amarrar a criança no pé da mesa, 
despir as calças da criança para impedi-la de sair de casa [...]. As minhas 
recordações pessoais, da escola tradicional do Nordeste brasileiro, confirmadas 
por outras observações de professôres do D.F., consignam castigos como êstes: 
bolos por palmatória, com várias modalidades (palmatória furada, bolos com 
milho na mão...), cascudos, puxões de orelhas, ajoelhar em cima de milho ou 
feijão, ficar de pé na classe, de pé em cima do banco, orelha de burro, lousa ou 
caderno pendurado ao pescoço com o exercício errado, lavar a boca tantas 
vêzes quanto as sílabas da palavra “feia” dita pela criança, ficar de pé com uma 
cadeira na cabeça, privar a criança de internato de dormir quando já está com 
sono, pregar caderno às costas e fazer passar por tôda a escola...que sei mais? 
Uma informação que o Serviço recebeu consigna o castigo da bola de cêra, que 
teria sido usado no interior de S. Paulo, e que, consiste numa bola de cêraprêsa 
a uma vara por um barbante; o professor vibra aquêle estranho chicote na 
cabeça da criança que merecera o castigo e na maioria das vêzes a bola de cêra 
gruda-se a uma mecha de cabelos, arrancando-os. [...]. As nossas observações 
registram castigos ainda hoje empregados no Distrito Federal (que dizer a isso, 
meu querido Pestalozzi!): ficar de joelhos (observação de 1938!); pôr de joelhos 
em baixo da mesa; pôr a criança de pé no canto da sala; pôr a criança de pé 
virada contra a parede; privação de merenda; pôr a criança de joelhos com a 
cesta de papéis na cabeça (numa escola particular); um superintendente da 
sétima circunscrição encontrou, em 1934, uma professôra que levava milho 
para castigar os alunos; puxões de orelha; cascudos [...] retenção na hora do 
recreio; retenção na hora da saída; humilhar a criança perante os colegas; 
retirar a criança de classe para a turma de outra professôra; retirar a criança 
de aula para o gabinete da diretora; suspensão por tempo limitado; expulsão; 
nome na “lista negra [...] por fim, encontrei, em pleno coração de Niterói, em 
1938, uma curiosa casa de negócios que vendia os mais esquisitos objetos: [...] e 
palmatórias, palmatórias às dúzias e de todos os feitios, e com larga 
vendagem... Ainda há consumo de palmatórias, no Brasil, para as escolas e 
para os lares. (RAMOS, 1939, p.80-81) 
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Nos castigos elencados por Arthur Ramos, encontra-se a coexistência entre 
castigos físicos e morais, alguns – inclusive - similares aos propostos pela lista de 
castigos lancasterianos no século XIX, e todos bastante diferentes daqueles 
designados pelas legislações, decretos ou regimentos escolares. Seu relato demonstra 
também, a livre aceitação do uso da palmatória pela sociedade do período, haja vista 
a existência de lojas comercializando o produto. O espanto de Ramos é visível não só 
pelos pontos de exclamação no texto, mas pela referência à Pestalozzi, um dos 
defensores do não uso dos castigos físicos nas crianças, como já abordado no 
primeiro capítulo, denunciando a base filosófico-pedagógica utilizada para pensar a 
infância e os castigos. 

A maneira como Arthur Ramos agiu no sentido de diminuir ou erradicar tais 
formas de castigo foi a divulgação das consequências de tais atos para o 
desenvolvimento da criança, apoiando-se nos pressupostos da medicina e da 
psicologia, como equimoses, fraturas, fadiga de certos músculos por ficar longo 
tempo em pé; além de desenvolver sentimentos de vergonha e revolta, 
proporcionando reações imprevistas por parte da criança, como cólera, furor, ódio, 
vingança, sadismo, dissimulação, hipocrisia, medos e outros. Todos capazes de 
prejudicar a aprendizagem do aluno, não sendo, portanto, adequado para uma nação 
civilizada e desejosa do progresso, conforme apontou Ramos (1939).  

Cabe frisar que o Serviço de Ortofrenia tinha uma atuação restrita, pois só atendia 
as crianças oriundas das escolas experimentais, mas também abrangia um âmbito 
mais amplo através de “conferências públicas, cursos na Escola de Professores do 
Instituto de Educação, cursos de férias para professores, publicações e um trabalho 
de divulgação por meio de mensagens veiculadas pelo cinema e pelo rádio.” (NUNES, 
2000, p. 360).  

Pode-se observar, então, que a divulgação de novas formas de educar a criança, 
enaltecendo o fim dos castigos físicos e humilhantes alcançou uma gama de 
instituições, contribuindo para reforçar ideias já defendidas por educadores ao longo 
dos séculos e reafirmada nos discursos oficiais via legislações.  

No relato de Arthur Ramos é possível ver o encontro entre o “velho” castigo físico 
e o “novo” castigo moral (preconizados no século XIX), mas o que a renovação 
pedagógica pedia era o “novíssimo”, era uma forma de castigo que não aviltasse nem 
o corpo e nem a mente das crianças; pedia, portanto, uma mudança nas práticas 
pedagógicas e ao mesmo tempo uma mudança no habitus, de modo que os castigos 
não precisassem ser utilizados, tampouco dispostos numa lista, já que tratava-se  de 
sistemas de princípios, não de fórmulas.  Os castigos não seriam mais do que 
consequências dos próprios atos, como preconizados por Rousseau e Pestalozzi, por 
exemplo. Assim, o movimento escolanovista era visto como um baluarte na defesa na 
moderna pedagogia, reforçando o que já havia iniciado anos antes. 

Em contrapartida, nas legislações, as ideias sobre os castigos buscavam um “meio 
termo”: ao mesmo tempo em que viam a necessidade de criar listas para educar os 
professores no uso dos castigos escolares; advertiam que estes, quando necessários, 
deveriam ser utilizados com doçura, sem aviltar o corpo dos alunos, além de frisarem 
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que a função docente estava em construir uma aula capaz de atrair a atenção e o 
interesse das crianças, sem que fosse preciso o uso dos castigos.  

1.1. ESCOLA NOVA, CASTIGOS E MANUAIS ESCOLARES 

Na esteira dos acontecimentos, as mudanças na forma de pensar a infância e no 
tratamento dispensado à criança eram expressas em diferentes suportes e na voz de 
educadores influentes no cenário brasileiro, a exemplo de Afro do Amaral Fontoura2, 
educador, sociólogo, filósofo, professor e escritor, com intensa atuação na produção 
de manuais pedagógicos para professores entre os anos de 1940 e 1970. 

Segundo Valdemarin (2010, p.130), “por meio dos manuais, os autores 
apresentam uma apropriação criativa, discursiva e instrumental das teorias 
estrategicamente difundidas e, com isso, criam uma rede de relações significativas”, 
bem como “[...], fabricam novos sentidos que combinam modos de pensar com sua 
utilização (p. 130), formando uma espécie de gramática do ensino. O manual 
pedagógico tornou-se, portanto, uma importante fonte de pesquisa para a 
compreensão sobre como os seus autores assimilaram as principais ideias 
pedagógicas, didáticas e metodológicas que circulavam no âmbito da educação de 
determinado período. Desse modo, esta forma simbólica funcionou como uma 
espécie de filtro, no qual os autores estruturaram aquilo que na concepção destes, era 
a síntese dos mais importantes e necessários conhecimentos para a formação de 
professores. (VALDEMARIN; CAMPOS, 2007)  

Neste contexto, dentre a vasta produção de Afro do Amaral Foutora, destaca-se o 
manual intitulado “Fundamentos da Educação: uma introdução geral à Educação 
Renovada e a Escola Viva”, um dos manuais pedagógicos mais  utilizados por Escolas 
Normais, o qual contou com sete edições, sendo a primeira em 1949 e a última em 
1965. Cabe destacar que logo no início do livro, foi redigido um parecer do Secretário 
de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro à época, Dr. Rubens Falcão, 
enfantizando a importância da obra para o cenário educacional do período.  

                                                   
2 Afro do Amaral Fontoura nasceu no Rio de Janeiro, em 1912. Fez estudos superiores em Direito, Filosofia e 
Serviço Social no Rio de Janeiro e especialização em Sociologia nos Estados Unidos. Formou-se em magistério e 
foi professor nos cursos Normais do Rio de Janeiro quando publicou o seu primeiro manual. Alguns anos depois, 
já formado na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, passou a dar aulas de Sociologia e Serviço Social 
nas principais faculdades fluminenses. Teve intensa atuação na produção de manuais pedagógicos para 
professores entre os anos de 1940 e 1970. No conjunto das obras publicadas foram abordados temas diversos, 
entre os quais: sociologia, psicologia, filosofia, serviço social, legislação, didática, prática de ensino, metodologia 
do ensino. Foi presidente da Associação brasileira das Escolas Normais na década de 1960. Algumas de suas 
obras: “Programa de sociologia”, “Introdução de sociologia”, “Sociologia educacional”, “Fundamentos da 
educação”, “Metodologia do ensino primário”, “Psicologia geral”, “Fundamentos da Educação”, “Psicologia 
Educacional”, “O planejamento no ensino primário”, “Didática especial da primeira série”, “Prática de ensino”, 
“Didática geral”, “Manual de testes”, entre outros. Para aprofundamento na vida e obra do autor vide: CALEGARI 
e GAERTNER (2009); FRANCISCO (2006, 2006b). SCHNEIDER e STENTZLER (2011); MACIEL, VIEIRA e  
SOUZA (2012) 
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O público-alvo de seus livros, como o próprio Fontoura (1965, p. 11) reconhecia, 
eram alunos dos Institutos de Educação e Faculdades de Filosofia, alunos de "escolas 
normais e [...] professores que ainda não tiveram tempo de ler todos aqueles citados 
mestres", bem como os autores de "numerosas obras, magníficas e admiráveis, sobre 
a Educação Renovada, como as de Claparède, Dewey, Decroly, Lourenço Filho, 
Anísio Teixeira, Backheuser etc".  

O livro foi dividido em três partes, donde a primeira apresenta seis capítulos que 
tratam do conceito e princípios da educação, a relação entre pedagogia e psicologia, a 
“criança-problema”, os testes mentais e a psicologia da aprendizagem; na segunda 
parte a ênfase recai sobre as metodologias do ensino de: português, matemática, 
desenho, trabalhos manuais, ciências, centro de interesses e projetos, além de 
abordar os fundamentos sociológicos e psicológicos das instituições escolares e tecer 
considerações sobre o aproveitamento escolar, a higiene e doenças próprias da 
infância. A última parte refere-se à administração escolar, organização da educação 
primária e estatística escolar. 

Fontoura (1965) defendia que seus livros ensinavam tanto o que se deveria fazer 
quanto tratava de como deveria ser feito, agindo de maneira a alcançar um “meio 
termo”, isto é, ficando equidistante da chamada escola antiga (escola tradicional) e 
da escola nova, fato por ele pontuado quando se dedicou a abordar a questão da 
disciplina, localizada no quarto capítulo da primeira parte, intitulado “Criança-
Problema – desajustamento na vida social e na escola – disciplina escolar.” Neste, o 
autor elencou três conceitos de disciplina: 

Conceito antigo de disciplina – antigamente considerava-se como disciplinado 
o aluno que fazia tudo o que o professor e o diretor mandavam. A disciplina era 
o conjunto de regras estabelecidas para o bom funcionamento da escola. Mas 
além do respeito a essas regras, exigia-se do aluno “bem disciplinado” que 
obedecesse sem discussão a quaisquer desejos do professor. O conceito de 
disciplina era assim ao que se opunha ao conceito de “personalidade do aluno”. 

Conceito moderno e errôneo de disciplina – Reagindo contra aquele antigo 
conceito, os partidários da “Escola nova” muitas vezes caíram no erro oposto de 
permitir que o aluno fizesse na escola tudo o que quisesse. Substituiu-se o 
excesso de ordem pelo excesso de liberdade. 

Conceito moderno e acertado de disciplina - Devem coexistir, na escola, a 
disciplina e a liberdade. A liberdade não é o direito de fazer o que se quer, mas 
sim de fazer o que se deve. Jamais a liberdade de um indivíduo deve ser usada 
em prejuízo do bem-estar da comunidade. O que deve existir é um ajustamento 
entre a personalidade da criança e a organização educacional. A disciplina 
escolar não deve ser um conjunto de regras negativas: “é proibido fazer isto”, “é 
proibido fazer aquilo”. Ao contrário, a disciplina deve ser funcional e dinâmica, 
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isto é, derivar espontaneamente da atividade escolar, no bom funcionamento 
da escola. (FONTOURA, 1965, p. 117). 

Em resumo, o autor afirmava que o professor deveria atrair o interesse da criança 
para que não houvesse indisciplina, seguindo os preceitos escolanovistas. Assim, a 
solução para o problema de indisciplina seria “ocupar o aluno, mas não apenas 
ocupá-lo e sim ocupá-lo interessadamente, isto é, levá-lo a sentir prazer nas tarefas 
que devem ser executadas. Fazer que o aluno queira aquilo que está executando” 
(FONTOURA, 1965, p.117). A disciplina seria, então, função da escola, ou seja, um 
aluno indisciplinado seria fruto de uma escola desinteressante. 

Todavia, o autor asseverou que os estudantes considerados “desajustados, os que 
normalmente não se interessam por cousa nenhuma, os rebeldes, os turbulentos, os 
negativistas, os espíritos de contradição, os vadios, os displicentes, os mentirosos, os 
fujões, enfim, tôda a série dos desajustados” (FONTOURA, 1965, p.117), bem como 
os com baixo rendimento escolar não deveriam ser castigados, mas sim “estudados e 
tratados” (p.118). Contudo, ao ser necessário castigar uma criança, Fontoura (1965) 
asseverou que o castigo não deveria ter como finalidade “punir a criança e sim ainda 
como forma de tratamento” (p.118). O castigo, neste ínterim, seria associado a um 
remédio. Conforme o autor: 

O castigo, quando necessário, não deve ser uma forma de vingança, de desforra 
do professor, mas sim um remédio, tal como, por exemplo, o médico às vezes faz 
o doente sofrer, não porque o deseje, mas por que esse sofrimento faz parte do 
processo de cura. E o castigo não deve ter um aspecto humilhante ou odioso, 
porque isso só servirá para despertar a revolta no aluno; deve sim constituir a 
privação de uma recompensa. Exemplo: todos os alunos poderão jogar futebol 
no recreio, menos aqueles que não cumpriram com seus deveres. (FONTOURA, 
1965, p.118). 

Fontoura (1965) sintetizou suas observações sobre esta temática afirmando que a 
“disciplina escolar deve ser fundamentada no amor e na compreensão” (p.118), 
exigindo do professor “conhecimento dos educandos, respeito à sua personalidade, e 
ainda bom humor, alegria, espírito de justiça [...]” (p.119) afirmando que a disciplina 
dos alunos “é muito mais um problema de existência de bons mestres”. (p.119) 

Desta forma, Afro do Amaral Foutoraandava em consonância com os princípios 
escolanovistas e defendia tais premissas em suas obras, todavia, ao transitarmos pelo 
cotidiano escolar, ainda era possível observar a dificuldade dos professores em tornar 
concreta tais ideias, tendo em vista a existência – ainda numerosa -  de castigos 
físicos e humilhantes como forma de punir alunos. (SOUZA, 2015) 

Certeau (1994) e Graça (2002) colaboram com uma reflexão que auxilia na 
compreensão da lacuna existente entre os textos pedagógicos e a prática cotidiana ao 
pontuar que os sujeitos não são passivos, eles criam inúmeras formas de transformar 
as leis de acordo com seus interesses e regras, afinal, a tarefa educativa nunca foi um 
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puro ato de imposição-absorção. “Por ser síntese de determinadas condições sociais e 
históricas, os indivíduos, ao se relacionarem, integram suas próprias histórias, 
confirmando, permutando ou rejeitando comportamentos, ideias, valores e 
concepções. (GRAÇA, 2002, p. 136). 

 

CONSDERAÇÕES FINAIS 

A Escola Nova foi um movimento que teve como uma de seus objetivos refutar as 
práticas de castigos físicos comumente utilizados na “escola tradicional”, uma vez 
que tais ações não coadunavam com um tipo de escola que, na perspectiva 
escolanovista, deveria valorizar e desenvolver o potencial do aluno, colocando-o no 
centro do processo educativo. Para tanto, valorizavam  métodos de ensino 
interessantes e adequados às características dos estudantes, construindo um 
ambiente harmonioso, divertido, livre de gritos e palmatórias, donde a criança teria 
prazer em estar, ao invés do medo da figura docente.   

Este universo construído e defendido na literatura não encontrou eco no 
cotidiano, ao menos não da forma que esperavam os escolanovistas. A palmatória, as 
humilhações, os tapas, as reguadas entre outros caminhos que aviltassem o corpo, 
ainda eram utilizados em larga escala nas salas de aula brasileiras, isto por que  o 
cotidiano se apresenta como possibilidade, também, de invenção, na medida em que 
o sujeito, ao elaborar sua interpretação do mundo, constrói resistências – às vezes 
sutis, outras claramente anunciadas - que subvertem a racionalidade do poder 
instituído. 

 Assim, na construção do cotidiano escolar, os docentes não são sujeitos passivos, 
os quais reproduzem o que ordenam ou esperam dele, eles possuem um poder de 
resistência traduzidos numa gama de acontecimentos e apoiado em suas histórias de 
vida que os impelem a agir de determinadas maneiras. Em outras palavras, um 
docente que utilizou castigos físicos para punir alunos e observou resultado, 
possivelmente terá reticências em mudar sua forma de agir apenas a partir da 
vigência de uma lei ou de discursos que o impelem para tal.  

Darnton (2009) afirma que o grande desafio está em “pensar a articulação entre 
os discursos e as práticas” (p.47), em pensar na “maneira como os atores sociais dão 
sentido a suas práticas e seus enunciados” (p.49). Questionamentos que, para o 
autor, se situam fundamentalmente na “tensão entre as capacidades inventivas dos 
indivíduos [...] e as restrições e as convenções que limitam [...] o que lhes é possível 
pensar, dizer e fazer.” (p. 49)  

  Pretende-se que no interior das escolas, dentro de cada sala de aula, as leis e os 
discursos pedagógicos ganhem vida, e pode ocorrer efetivamente, mas não sem a 
“pitada”, os “temperos” colocados pelos responsáveis em “dar vida” às teorias, isto é, 
os docentes. Estes fazem acordos, escolhem qual trecho das prescrições devem ser 
respeitados e quais merecem uma nova roupagem.  
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O movimento escolanovista desejava a melhor escola com vistas à construção de 
uma sociedade mais justa e benéfica, livre de castigos físicos e humilhantes, onde as 
crianças fossem respeitadas em sua individualidade. Todavia, ao longo do caminho, 
muitos obstáculos foram encontrados, afinal, o cotidiano é elaborado pelo 
entrelaçamento de discursos, práticas e representações, não sendo, portanto, linear, 
tendo em vista os sujeitos serem um somatória dos processos culturais nos quais 
estão inseridos. 
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RESUMO 

O ensino liceal das ciências no passado ainda apresenta algumas sombras, 
configurando-se como um vasto e rico território de exploração. Este trabalho visa dar 
um contributo para colmatar essas lacunas, ao explorar os programas escolares de 
Ciências Naturais que regeram o ensino da Zoologia, da Botânica e da Mineralogia e 
Geologia durante a 1.ª Republica em Portugal. Essa análise mostrou que evoluíram 
pouco em relação aos usados no século XIX, focando-se na descrição dos caracteres 
anatómicos de exemplares zoológicos e botânicos e na enumeração das propriedades 
dos minerais e das rochas, com vista à sua posterior classificação. Todavia, 
acentuaram o carácter prático e utilitário desses exemplares, nomeadamente os 
existentes em território nacional, numa perspectiva económica e industrial. Notou-
se, no programa de 1919, alguma influência dos ideais republicanos na supressão de 
conteúdos, respeitantes ao estudo das raças humanas e à reintrodução do estudo do 
transformismo.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

1.ª República, Ciências Naturais, programas  
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1. INTRODUÇÃO 

A forma como se expressou o ensino das ciências na 1.ª República ainda não está 
completamente esclarecida. Já existem algumas análises aos manuais escolares 
(Cavadas, 2008), quadros parietais (Lopes, 2004), à estrutura curricular das ciências 
(Costa, 1992), entre outros trabalhos que trouxeram alguns aportes, diretos ou 
indiretos, ao modo como se efetivava o ensino científico liceal desse período, 
contudo, ainda há temáticas para explorar ou aprofundar1.  

Este trabalho visa dar um contributo para a análise dos conteúdos científicos e 
das sugestões pedagógicas dos programas de Ciências Naturais que regeram o ensino 
da Zoologia, Botânica, Mineralogia e Geologia durante a 1.ª República (1910-1926), 
em Portugal. Inicia-se com um enquadramento da organização curricular das 
Ciências Naturais durante a 1.ª República, seguido da indicação dos principais 
programas que regeram o ensino das Ciências Naturais da época. Posteriormente, 
apresenta-se uma análise desses programas, procurando fazer emergir os principais 
conteúdos científicos da Zoologia, Botânica, Mineralogia e Geologia que o legislador 
considerou essenciais para a formação dos alunos do ensino liceal e quais os 
objetivos pedagógicos que se encontravam explícitos ou implícitos nos programas. 
 

2. A ESTRUTURA CURRICULAR E OS PROGRAMAS PARA O ENSINO DAS 
CIÊNCIAS NATURAIS NA 1.ª REPÚBLICA 

Após a implantação da 1.ª República, em 1910, o ensino das Ciências Naturais 
durante aproximadamente oito anos continuou a seguir as orientações emanadas 
pela Reforma da Instrução Secundária, ditada por Eduardo José Coelho, em 19052. 
Seguiram-se, a partir de 1918, algumas reformas sucessivas do ensino liceal que 
modificaram a estrutura curricular do ensino das Ciências Naturais.  

A primeira reforma republicana para o ensino secundário foi somente publicada 
em 1917. Contudo, foi tão contestada que nunca veio a ser aplicada, mantendo-se em 
vigor a de 1905, ano no qual foram elaborados novos programas para o ensino de 
todas as disciplinas, incluindo as de Ciências Físicas e Naturais (1.ª à 5.ª classe) e de 
Ciências Naturais (6.ª e 7.ª classes)3. 

 O quadro seguinte resume a estrutura curricular das Ciências Naturais durante o 
intervalo de tempo em que vigorou a 1.ª República.   

 
 
                                                   

1 Beato (2011) estudou o processo de criação disciplinas de ciências físicas e naturais nos liceus portugueses, no 
entanto, o trabalho circunscreveu-se ao período entre 1836-1860. 

2 Decreto de 29 de Agosto de 1905. Diário do Governo n.º 194, de 30 de Agosto de 1905, pp. 3061-3065. 

3 Decreto n.º 3, de 3 de Novembro de 1905. Diário do Governo n.º 250, de 4 de Novembro de 1905, p. 3871. 
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Reforma / 
Regulamento  

Ano 
de 
início  

Curso Classes/ 
anos 
liceais 

Disciplinas  N.º de 
lições 
semanais 

Legislação  Legislador 

Reforma da 
Instrução 
Secundária  

1905 

Geral - 1.ª 
secção 

1.ª, 2.ª e 3.ª 
classes Ciências 

Físicas e 
Naturais 

3 ; 2 ; 4 Decreto de 
29 de Agosto 
de 1905. 
Diário do 
Governo n.º 
194, de 30 
de Agosto de 
1905, pp. 
3061-3065. 

Eduardo 
José 
Coelho 

Geral- 2.ª 
secção 

4.ª e 5.ª 
classes 4 ; 4 

Complement
ar de 
Ciências 
(secção 
superior) 

6.ª e 7.ª 
classes 

Ciências 
Naturais 2 ; 2 

Regulamento 
da Instrução 
secundária 

1918 

Geral - 1.ª 
secção 

1.º e 2.º 
anos Ciências 

Naturais 

3 ; 3 
Decreto n.º 
4.799 de 8 
de Setembro 
de 1918. 
Diário do 
Governo n.º 
198, de 12 
de Setembro 
de 1918, pp. 
1643-1679. 

José 
Alfredo 
Mendes de 
Magalhães 

Geral - 2.ª 
secção 

3.º, 4.º e 5.º 
anos 1 ; 1 ; 1 

Complement
ar de 
Ciências 

6.º e 7.º 
anos 

Ciências 
Naturais 2 ; 2 

Complement
ar de Letras 

6.º e 7.º 
anos 

Ciências 
Físicas e 
Naturais 

3 ; 3 

Regulamento 
da Instrução 
Secundária 

1920 

Geral - 1.ª 
secção 

1.ª e 2.ª 
classes 

Ciências 
Naturais 3 ; 3 Decreto n.º 

6.675 de 12 
de Junho de 
1920. Diário 
do Governo, I 
Série, n.º 
121, de 12 
de Junho de 
1920, pp. 
775-815. 

Vasco 
Borges 

Geral - 2.ª 
secção 

3.ª, 4.ª e 5.ª 
classes 

Ciências 
Físicas e 
Naturais 

4 ; 4 ; 4 

Complement
ar de 
Ciências 

7.ª classe Ciências 
Naturais 5 

Regulamento 
da Instrução 
Secundária 

1921 

Geral - 1.ª 
secção 

1.º e 2.º 
anos 

Ciências 
Naturais 3 ; 3 Decreto n.º 

7.558, de 18 
de Junho de 
1921. Diário 
do Governo, I 
Série, n.º 
123, de 18 
de Junho de 
1921, pp. 
835-874. 

 Ginestal 
Machado 

Geral - 2.ª 
secção 

3.º, 4.º e 5.º 
anos 

Ciências 
Físicas e 
Naturais 

4 ; 4 ; 4 

Complement
ar de 
Ciências 

7.º ano Ciências 
Naturais 5 

TABELA 1 | Estrutura curricular das Ciências Naturais na 1.ª República. 
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Em 1918, já com Sidónio Pais no Governo, é publicada outra Reforma da 
Instrução Secundária 4 , legislada pelo novo Ministro da Instrução Pública, José 
Alfredo Mendes de Magalhães. Essa reforma manteve as principais características da 
de 1905, como a divisão dos liceus em nacionais e centrais. Também subscreveu a 
separação do currículo num Curso Geral, com duas secções, e num Curso 
Complementar, dividido nas vertentes de letras e de ciências. A duração das secções 
do Curso Geral difere da reforma anterior porque a primeira passou de três para dois 
anos e a segunda de dois para três anos. 

No consequente Regulamento da Instrução Secundária5, o art. 23.º determinou a 
distribuição das disciplinas pelas classes liceais. No Curso Geral, as Ciências Naturais 
mantiveram-se como disciplina autónoma das Ciências Físicas e Químicas, sendo-
lhes atribuídas três lições semanais nas 1.ª e 2.ª classes da primeira secção dos 
liceus. Nas 3.ª, 4.ª e 5.ª classes da segunda secção, essa disciplina é ministrada 
apenas em uma lição por semana. Quanto ao Curso Complementar, as Ciências 
Naturais estavam contempladas nas 6.ª e 7.ª classes de letras, através da disciplina 
de Ciências Físicas e Naturais, com três lições semanais em cada ano. No curso de 
ciências, mantinha-se o isolamento das Ciências Naturais das disciplinas de Física e 
de Química, tendo sido atribuídas duas lições semanais a esta disciplina em cada 
uma dessas classes. Aproximadamente um ano depois dessa legislação foi publicado 
um novo programa de Ciências Naturais6, em 26 de Setembro de 1919.  

À reforma de Alfredo de Magalhães seguiu-se uma tentativa de reorganização do 
ensino secundário, em 1919, pelo Ministro Joaquim José de Oliveira. Esse Ministro 
manteve-se pouco tempo no Governo, tendo sido rapidamente substituído pelo 
Ministro Vasco Borges, responsável por um novo Regulamento da Instrução 
Secundária7. O Regulamento, datado de 12 de Junho de 1920, manteve a divisão dos 
liceus em “nacionais” e “nacionais centrais” e, em comparação com o plano curricular 
anterior, trouxe bastantes alterações ao ensino das Ciências Naturais. De acordo com 
o disposto no art. 13.º, nas 1.ª e 2.ª classes da primeira secção do Curso Geral, as 
Ciências Naturais foram contempladas com três lições semanais. Na segunda secção, 
contrariamente ao legislado na reforma anterior, as Ciências Naturais já não se 
mantêm isoladas da Física e da Química, unindo-se novamente na disciplina de 
Ciências Físicas e Naturais, à qual são atribuídas quatro lições semanais nas 3.ª, 4.ª e 

                                                   
4 Decreto n.º 4.650, de 14 de Julho de 1918. Diário do Governo, I Série, n.º 157, de 14 de Julho de 1918, pp. 1314-
1322. 

5 Decreto n.º 4.799, de 8 de Setembro de 1918. Diário do Governo, I Série, n.º 198, de 12 de Setembro de 1918, 
pp. 1643-1679.  

6 Decreto n.º 6.132, de 26 de Setembro de 1919. Diário do Governo, I Série, n.º 196, de 26 de Setembro de 1919, 
pp. 2056-2057. Pouco tempo após a publicação do programa de Ciências Naturais de 1919 foram novamente 
publicados, em 23 de Dezembro, todos os programas por terem saído com inexactidões, mas o programa de 
Ciências Naturais não sofreu alterações. 

7 Decreto n.º 6.675, de 12 de Junho de 1920. Diário do Governo, I Série, n.º 121, de 12 de Junho de 1920, pp. 775-
815. 
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5.ª classes. No Curso Complementar de Letras aboliu-se o estudo das Ciências Físicas 
e Naturais substituindo-o pelo da Matemática. Por seu lado, no Curso Complementar 
de Ciências, foi introduzido o ensino da História. As Ciências Naturais, embora só 
surjam isoladamente na 7.º classe desse curso e com cinco lições semanais, incluíam 
a realização de trabalhos práticos individuais, aos quais foram atribuídas 6 horas 
semanais para a realização conjunta de atividades laboratoriais de Geografia, 
Química, Física e de Ciências Naturais. Em consonância, houve alguma preocupação 
com o apetrechamento liceal em mobiliário e equipamentos didáticos, 
designadamente em bibliotecas, museus e, ainda mais relevante para o ensino das 
ciências, laboratórios (Marques, 1991).  

A última reforma liceal da 1.ª República deveu-se ao Ministro Ginestal Machado. 
Esse Ministro mandou publicar um novo Regulamento da Instrução Secundária8, 
datado de 18 de Junho de 1921, que vigorou até ao golpe militar de 28 de Maio de 
1926. Nas suas linhas gerais conservou a estrutura curricular do regulamento 
anterior, não contribuindo com nenhuma medida inovadora e mantendo o mesmo 
plano de estudos para as Ciências Naturais. Essa legislação não teve efeitos em 
termos de programas do ensino liceal, pois o próximo programa de Ciências Naturais 
somente foi publicado em 19269. A génese desse programa ocorre já durante a 
vigência do Estatuto da Instrução Secundária10, instituído por Artur Ricardo Jorge, 
Ministro da Instrução Pública em 1926 e responsável pela criação da primeira 
reforma liceal da ditadura militar. Portanto, durante a 1.ª República, somente 
estiveram em vigor dois programas para o ensino liceal das Ciências Naturais, o de 
1905 e o de 1919.  
 

3. O PROGRAMA DE CIÊNCIAS NATURAIS DE 1905 

Na primeira década do século XX, grande parte dos alunos do ensino liceal, 
apoiados pelas suas famílias, queixavam-se, com frequência, do intenso trabalho a 
que eram submetidos na escola. Atribuíam a responsabilidade dessa dificuldade 
essencialmente à excessiva carga horária, à extensão dos programas e ao esforço 
necessário para os acompanhar. Com vista a colmatar esse problema, Eduardo José 
Coelho, na reforma da instrução pública de 1905, colocou no centro das 
preocupações legislativas a redução da carga horária dos alunos do liceu, assim como 
dos conteúdos programáticos: 

                                                   
8 Decreto n.º 7.558, de 18 de Junho de 1921. Diário do Governo, I Série, n.º 123, de 18 de Junho de 1921, pp. 835-
874. 

9 Decreto n.º 12.594, de 2 de Novembro de 1926. Diário do Governo, I Série, n.º 245, de 2 de Novembro de 1926, 
pp. 1780-1788. 

10 Decreto n.º 12.425, de 2 de Outubro de 1926. Diário do Governo, I Série, n.º 231, de 16 de Outubro de 1926, 
pp.1625-1637. 
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Ocupa o primeiro lugar a redução do trabalho dos alunos, quer pela diminuição 
de matérias que sobrecarregavam os programas, quer pela redução das horas 
de aula a que os alunos eram obrigados.11 

Em consequência, os programas de 1895 foram reelaborados e substituídos por 
outras versões, publicadas em 1905, que acarretaram novas orientações 
programáticas para as Ciências Naturais. Destaca-se a introdução de conteúdos que 
versavam sobre algumas aplicações da Botânica e da Mineralogia e Geologia, 
principalmente sob o ponto de vista agrícola e industrial, e algumas aplicações da 
Zoologia, sob o ponto de vista da higiene e economia.  

Como exemplo, salienta-se a inserção, no programa de Botânica para a 2.ª classe, 
das temáticas “Utilidade industrial e agrícola de algumas algas e fungos (fermentos). 
Perigos que outros apresentam (bactérias)” 12 . O legislador sugeria que as 
comparações entre as plantas criptogâmicas fossem feitas entre exemplares de fácil 
observação, tanto quanto possível da flora local ou de importância económica para o 
país. Na 3.ª classe voltava a acentuar este carácter utilitário, ao determinar o estudo 
dos principais produtos de origem vegetal do solo português. O programa de 
Botânica, na linha do de 1895, visava essencialmente a descrição minuciosa dos 
caracteres externos de exemplares das Fanerogâmicas e das Criptogâmicas, como 
suporte comparativo para a sua posterior classificação taxonómica, mas também 
versava a reprodução dos principais grupos de plantas, inclusivamente da 
reprodução artificial das Fanerogâmicas por estaca, mergulhia e enxertia e a 
germinação das sementes (5.ª classe) e prescrevia um estudo muito elementar da 
célula vegetal e da fisiologia vegetal (6.ª classe). 

No programa também foi prescrito que o ensino das Ciências Naturais devia ser 
prático nas três primeiras classes, descritivo nas 4.ª e 5.ª e geral nas 6.ª e 7.ª, opção 
que reflecte a perspectiva indutiva da construção do conhecimento científico. 
Todavia, apesar desta orientação geral, o programa de Botânica prescrevia para a 
última classe “exercícios práticos de verificação de diagnoses na flora com 
exemplares à vista”, assim como, descrições de exemplares de plantas vivas feitas 
primeiro à vista do professor e de seguida em exercício escrito.  

De forma geral, comparando o programa de Botânica, com o de Zoologia e o de 
Mineralogia e Geologia de 1905, destaca-se o facto de o primeiro ser mais detalhado, 
listando com minúcia os órgãos das plantas que os alunos necessitavam de aprender 
em cada classe liceal, ao contrário dos restantes que apenas fixavam linhas gerais de 
conteúdos. No programa também foi prescrito que o ensino das Ciências Naturais 
devia ser prático nas três primeiras classes, descritivo nas 4.ª e 5.ª e geral nas 6.ª e 
7.ª, opção que reflete a perspetiva indutiva da construção do conhecimento 
científico. Todavia, apesar desta orientação geral, o programa de Botânica prescrevia 
para a última classe “exercícios práticos de verificação de diagnoses na flora com 

                                                   
11 Diário do Governo n.º 194, de 30 de Agosto de 1905, p. 3062. 

12 Diário do Governo n.º 250, de 4 de Novembro de 1905, p. 3871.  
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exemplares à vista”13, assim como, descrições de exemplares de plantas vivas feitas 
primeiro à vista do professor e de seguida em exercício escrito. 

Os estudos de Mineralogia e Geologia, que apenas se iniciavam na 3.ª classe, 
ditavam que na 5.ª classe deveria ser abordada “a utilidade dos conhecimentos da 
geologia nas indústrias e nas artes de construção”14. Nesse sentido, o programa de 
Mineralogia e Geologia determinava o estudo das principais rochas e dos minerais 
encontrados em solo nacional para as 3.ª e 4.ª classes. Contudo, não se limitava a 
esses assuntos, pois também prescrevia, para a 5.ª classe, o estudo de fósseis, agentes 
de erosão, fenómenos de vulcanismo, sismos e noções sumárias da história da terra. 
A cristalografia dominava o programa da 6.ª classe e na 7.ª classe eram ministrados 
assuntos tão diversos como noções gerais de mineralogia descritiva, petrologia, 
geologia dinâmica, a história da Terra e, ainda, uma ideia geral da carta geológica de 
Portugal. 

De facto, o carácter prático e utilitário das ciências foi fortemente vincado no 
programa de 1905 porque também foi sugerido, nos conteúdos de Zoologia para a 1.ª 
classe, que “deve fazer-se especial menção dos animais de que o homem tira uma 
utilidade prática, bem como dos prejudiciais”15. Ainda no que diz respeito à Zoologia, 
o programa de 1905 é menos pormenorizado do que o de 1895, embora, em linhas 
gerais, tivesse mantido os mesmos conteúdos, mas organizados de outra forma. Por 
exemplo, enquanto na 1.ª classe de Zoologia, segundo o programa de 1895, o objetivo 
era proporcionar um conhecimento elementar dos vertebrados, o programa de 1905 
determinava que, antes dessa temática, se fizesse uma descrição sumária do homem 
para, posteriormente, se estabelecerem semelhanças e analogias com os mamíferos. 
O prólogo do manual escolar Lições de Zoologia para as 1.ª, 2.ª e 3.ª classes dos 
liceus, lavrado por Aires (1906), resume de forma sucinta os objetivos desse 
programa para a primeira classe liceal: 

O respectivo programa preceitua que nele [1.ª classe] se faça a descrição 
sumária do homem e bem assim dos animais necessários para formular e 
definir os grupos zoológicos exigidos nas outras duas classes. (p. v) 

Por seu lado, a 2.ª classe visava a comparação dos animais anteriormente 
estudados com o objetivo de se definirem as características das Classes dos 
vertebrados e dos invertebrados. Na 3.ª classe deviam fazer-se revisões através da 
comparação de animais, com o fim de mostrar que se podiam dividir as Classes em 
Ordens, Famílias, Géneros, Espécies e variedades. Contudo, as observações gerais do 
programa de 1905 alertavam que o objetivo global não era formar naturalistas, mas 
desenvolver no aluno o hábito da observação exata dos fenómenos dos três reinos e, 

                                                   
13 Ibidem 
14 Ibidem.  

15 Ibidem. 
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ao mesmo tempo, incutir a necessidade de um rigoroso cumprimento dos preceitos 
higiénicos. Aliás, essa preocupação com o ensino de normas higiénicas tornou-se 
uma constante nos futuros programas de Ciências Naturais, refletindo os ideais da 
Escola Nova (Cavadas, 2011b). Nas próprias observações dos programas de Zoologia 
para as 4.ª e 5.ª classes os docentes eram conduzidos ao ensino desse assunto: 

Simultaneamente com este estudo o professor tratará de dar conhecimentos 
sobre higiene de cada uma das funções estudadas.16 

Da mesma forma que na classe anterior, o professor tratará de dar 
conhecimentos de higiene, importância dos exercícios físicos moderados, dos 
banhos e das atitudes higienicamente incorrectas, perigos do abuso dos 
excitantes cerebrais (álcool, tabaco, café), e sobre os cuidados que merecem os 
órgãos dos sentidos.17 

Essa advertência permite aferir que, na época, já era dada alguma relevância aos 
exercícios físicos, embora o legislador aconselhasse que devessem ser comedidos. 
Também é relevante a importância atribuída aos perigos do consumo do álcool e do 
tabaco, tal como acontece nos programas de Ciências Naturais atuais. O programa de 
1905 acrescentou ainda um alerta contra os perigos do consumo excessivo do café, 
contudo, carece de advertências contra o uso de substâncias estupefacientes, 
provavelmente porque a noção dos perigos para a saúde resultantes do seu consumo 
estava ainda numa fase incipiente. A importância dada aos conhecimentos de higiene 
resulta de, no início do século XX, a maioria da população portuguesa possuir poucos 
recursos económicos e escassos conhecimentos sobre medidas de promoção da 
saúde, o que promovia a proliferação de doenças e a consequente sobrecarga social e 
económica para o Governo. 

O programa de Zoologia revela, ainda, um certo carácter antropocêntrico porque 
vinculava a ideia do maior perfecionismo dos vertebrados, ao propor, na 6.ª classe, o 
“estudo da modificação dos diversos aparelhos na série animal”, o qual culmina no 
ser humano. A expressão “série animal” traz conotada uma hierarquia entre os 
organismos, cabendo ao ser humano o lugar dominante e, dado que é percecionado 
como o organismo mais evoluído, é usado como termo de comparação para se 
estabelecerem “semelhanças e analogias, ao fazer a exposição dos caracteres dos 
outros mamíferos”18. Aliás, o fulcro no ser humano como apogeu da escala animal 

                                                   
16 Ibidem. (Observação do programa de Zoologia para a 4.ª classe). 

17 Diário do Governo n.º 250, de 4 de Novembro de 1905, p. 3871. (Observação do programa de Zoologia para a 
5.ª classe). 

18 Diário do Governo n.º 250, de 4 de Novembro de 1905, p. 3871. 
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prolongou-se para o estudo dos caracteres das raças humanas, indicados como 
último item programático da 5.ª classe. A sua expressão nos manuais da época 
permite aferir que a apresentação das raças humanas conduzia a um culminar na 
raça caucasiana como a mais perfeita de todas, evidenciando uma hierarquia nas 
próprias raças humanas (Cavadas, 2013). 

No que diz respeito ao estudo do transformismo19, o programa de 1905 não o 
considera diretamente, mas somente o estudo do tema “Adaptação e 
hereditariedade”20 na 7.ª classe de Zoologia. Apesar dessa omissão, Aires (1907) 
considerou que as temáticas programáticas “Adaptação e hereditariedade” traziam 
implícito o estudo do transformismo: 

Exigindo a hereditariedade e a adaptabilidade, o programa refere-se 
implicitamente ao transformismo, que é uma consequência imediata daqueles 
princípios. Por isso expomos aqui umas ligeiras noções sobre essa teoria. (p. 
171) 

Esta introdução do estudo do transformismo é indicativa da concordância do 
autor com os argumentos dessa perspetiva da origem das espécies, em detrimento da 
visão criacionista, que advogava o fixismo dos diferentes organismos. Essa 
aproximação é reforçada pelo facto de Aires, ao contrário de autores que o 
antecederam, não ter abordado o criacionismo nas suas obras, mas apresentado 
somente os argumentos evolucionistas (Cavadas, 2011a). 
 

3. O PROGRAMA DE CIÊNCIAS NATURAIS DE 1919 

Se durante a vigência do programa de 1905 o estudo das ciências se realizava da 
1.ª à 7.ª classe liceal, durante o vigor do programa de 1919 o ensino das ciências foi 
excluído na 6.ª classe. Em consequência, redistribuíram-se os conteúdos 
correspondentes pelos restantes anos liceais, sobrecarregando-os. Por exemplo, 
acresceram-se aos conteúdos de Zoologia da 4.ª classe o estudo da fisiologia de todos 
os sistemas de órgãos humanos, temáticas que, de acordo com o programa de 1905 
eram repartidas pelas 4.ª e 5.ª classes. Também se agregaram os conteúdos das 6.ª e 
7.ª classes do programa de 1905 à 7.ª classe do programa de 1919, agravando a sua 
carga teórica. Devido a essa junção, provavelmente foi muito difícil para os docentes 
cumprir o programa dessas classes na totalidade. 

                                                   
19 O termo “transformismo”, com o mesmo significado de “evolucionismo”, foi usado comummente no século XIX 
e nas primeiras décadas do século XX. 

20 Diário do Governo n.º 250, de 4 de Novembro de 1905, p. 3871.  
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Em resultado dessa aglutinação, houve novamente a intenção por parte do 
legislador de reduzir os conteúdos programáticos do programa de Ciências Naturais 
de 1919. Contudo, formalmente, são pouco claras as diretrizes para a simplificação 
dos conteúdos a lecionar. Por exemplo, enquanto o programa de 1905 determina que 
a 1.ª classe de Zoologia se deve iniciar com uma “descrição sumária do homem”, o 
programa de 1919 indica que esse estudo deve começar por uma “descrição 
extremamente sumária do homem”, não discriminando quais os conteúdos que se 
deviam, efetivamente, lecionar.  

Há, ainda, outras diferenças entre os programas quanto ao tipo de conteúdos 
abordados. Destaca-se, no programa de Zoologia de 1919, a supressão da temática 
relacionada com a caracterização das raças humanas, o que não surpreende porque 
um dos ideais republicanos é a igualdade entre todos os homens. Em contrapartida, 
introduziu-se uma nova rubrica que visava a análise das leis de Mendel, no âmbito 
dos estudos sobre hereditariedade.  

Na senda destes estudos, este programa voltou a considerar o estudo do 
evolucionismo, através da rubrica “Noções sobre adaptação; hereditariedade; 
mendelização; transformismo”21, que deveria ser ministrado no final do programa de 
Zoologia da 7.ª classe. A esse respeito, e na linha do pensamento evolucionista, 
citam-se as ideias do anarquista João de Campos Lima, no trabalho académico 
Movimento operário em Portugal, o qual considera que: 

 a luta pela vida, à semelhança do que se passa nas sociedades animais, não 
será, rigorosamente, sinónimo de concorrência inter-individual, nem de luta de 
classes, nem de luta de raça. Em vez de concorrência, a luta pela vida implicará 
a ajuda mútua, a coordenação de esforços, o relacionamento cooperativo entre 
os indivíduos e os povos (Pereira, 2001, p. 439).  

Nessa sentença, João de Campos Lima transformou a “luta pela vida” darwinista 
não numa situação de competição, mas de cooperação e ajuda mútua, expressando, 
em certa medida, alguns valores ideológicos que caracterizaram o republicanismo e 
validando o ideal anarquista de harmonia e solidariedade sociais. Segundo Pereira 
(2001), outro anarquista português que defendeu a darwinização do princípio de 
ajuda mútua foi Ângelo Vaz, o qual tentou demonstrar que a seleção natural 
associada à persistência do mais apto relaciona-se com e explica o princípio de 
solidariedade. Estas ideias estiveram na base dos princípios revolucionários que 

                                                   
21 Diário do Governo, I Série, n.º 196, de 26 de Setembro de 1919, p. 2057.  
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visavam acabar com a exploração do homem pelo homem e que pautaram os ideais 
republicanos. 

No programa de 1919, tal como no anterior, o estudo dos animais limitava-se aos 
seus caracteres externos, ficando o estudo da fisiologia destinado apenas ao corpo 
humano, como evidenciou Aires (1921): 

Para se fazer o estudo comparativo bastará em geral recorrer-se unicamente 
aos caracteres externos. Mas no caso do homem temos de nos ocupar das partes 
de forma determinada ou órgãos que o constituem e dos actos por eles 
executados, bem como dos aparelhos ou conjuntos de órgãos conformados e 
coordenados de modo a concorrerem para o mesmo fim, isto é, para a função 
dos respectivos aparelhos. (p. 7) 

Quanto à Botânica, cujos tópicos programáticos continuaram a ser mais 
discriminados do que os de Zoologia, houve uma maior correspondência entre as 
temáticas abordadas entre cada classe liceal em ambos os programas. Por exemplo, o 
programa de 1919 para a 1.ª classe é muito semelhante ao anterior, à exceção de não 
mencionar alguns órgãos, como a gavinha, no estudo das folhas, e a análise das 
partes componentes do carpelo (ovário, estilete e estigma). Na 2.ª classe salienta-se a 
supressão do estudo da forma das muscíneas e da utilidade industrial das algas, 
preferindo-se manter o estudo da utilidade industrial dos fungos e dos perigos que as 
bactérias representam, na altura consideradas como pertencentes ao grupo dos 
fungos. Na linha da perspetiva utilitária consignada na versão anterior, este 
programa prescrevia para a 5.ª classe a descrição das principais plantas da 
agricultura portuguesa e das suas aplicações.  

O programa de Mineralogia e Geologia também foi condensado em resultado da 
redução da carga horária das Ciências Naturais. Assim, os conteúdos ministrados nas 
3.ª e 4.ª classes, de acordo com o programa de 1905, foram na versão de 1919 
aglutinados na 4.ª classe. Os conteúdos dessa classe iniciam-se por uma abordagem 
à cristalografia, focando os minérios mais importantes no país, prolongam-se por 
uma análise geral da forma da Terra e culminam com uma abordagem sintética das 
rochas e do tipo de solos. Na 5.ª classe, tal como no programa de 1905, são prescritos 
estudos sobre os agentes erosivos, as manifestações vulcânicas e os sismos. A história 
da Terra é deslocada para a 7.ª classe, cuja análise é acompanhada de estudos 
petrográficos, associados à localização de determinadas rochas na carta geológica e 
do aprofundamento dos estudos cristalográficos. O programa apresenta a indicação 
de que a abordagem aos minerais úteis do território nacional deve ser acompanhada 
pela localização dos respectivos jazigos e da sua utilização, revelando mais uma vez o 
carácter prático e utilitário do programa.   
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4. CONCLUSÕES 

Tanto o programa de 1905 como o de 1919, que regeram o ensino das Ciências 
Naturais durante a 1.ª República (1910-1926) em Portugal, foram em certa medida ao 
encontro aos ideais liberais que atribuíam às ciências uma perspetiva prática e 
utilitária, com vista à formação de cidadãos que pudessem dar resposta a um mundo 
cada vez mais industrializado, no qual os conhecimentos técnicos eram uma 
necessidade premente. Dessa forma, os estudos em Botânica, Zoologia, Mineralogia e 
Geologia, sempre que possível, eram prescritos tendo em conta o objetivo de 
proporcionar aos alunos conhecimentos sobre o carácter utilitário dos animais, 
plantas, rochas e minerais do território nacional. 

Todavia, apesar desse carácter utilitarista e económico, pouco divergiram dos 
programas do final do século XIX. Os programas de Zoologia, Botânica, Mineralogia 
e Geologia continuaram a ser caracterizados por um acentuado carácter descritivo, 
centrando-se na enumeração minuciosa dos caracteres de animais e plantas e das 
propriedades dos minerais e das rochas, com vista à sua classificação, revelando uma 
continuidade com as necessidades de afirmação científica europeia resultantes do 
envio de exemplares animais, vegetais e minerais das colónias nacionais. Os próprios 
manuais escolares redigidos em conformidade com estes programas eram densos, 
com um grande predomínio do texto sobre a imagem, uma iconografia pobre e 
habitualmente em tons de cinzento, sendo inevitavelmente descritivos e recheados 
de uma inúmera terminologia científica, indispensável para a análise dos vários 
caracteres dos exemplares animais e vegetais (Cavadas, 2008). 

São escassas as rubricas que prescrevem o estudo da célula, revelando o 
desfasamento dos programas do ímpeto contemporâneo das descobertas sobre a 
unidade fundamental dos seres vivos. Salienta-se, contudo, a indicação para se 
abordarem normas de higiene durante o estudo dos sistemas de órgãos humanos. 
Essa inovação revela um cuidado, por parte do legislador, com a saúde da população 
portuguesa, numa altura em que a morbilidade e a mortalidade causada por doenças 
contagiosas. 

Foi, ainda, notória alguma influência dos ideais republicanos aquando da redação 
do programa de Ciências Naturais de 1919. Essa intervenção foi expressa na 
supressão do estudo das raças humanas e na reintrodução do estudo do 
transformismo, pois os indivíduos, de acordo com os pressupostos do 
republicanismo, eram todos iguais perante o Estado e a sociedade, partilhando dos 
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mesmos direitos e deveres, e tinham todos a possibilidade de evoluírem socialmente 
e de se aperfeiçoarem enquanto seres humanos.  
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RESUMO  

O propósito deste texto prende-se com a necessidade de compreender, do ponto 
de vista histórico, os processos de produção da educação de infância em Portugal no 
final do período da 1ª República Portuguesa. Ancoramos o trabalho ao campo 
científico da História da Educação e optamos por realizar uma abordagem 
metodológica de tipo qualitativo, com recurso a fontes documentais, nomeadamente 
à revista “Educação Social – Revista de Pedagogia e Sociologia”, publicada entre 1924 
e 1927. Defenderemos que a educação de infância faz parte um projeto de 
escolarização global da modernidade educativa embora assuma um programa 
próprio vinculado, neste caso, ao movimento da educação nova em articulação com a 
política educativa republicana.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação de infância, Imprensa de educação e ensino, pensamento e práticas 
pedagógicas. 

 



 

 
 

5 

1. INTRODUÇÃO 

A educação de infância constitui um território fértil para compreender múltiplas 
dimensões de projetos coletivos sociais, políticos ou educacionais no interior da 
modernidade educativa. Neste contexto, a infância surge como catalisadora do futuro 
da nação, devendo, por isso mesmo, investir-se na sua educação/formação, de modo 
a incluir-se no projeto “escolarizante” da sociedade ocidental. O estudo da educação 
de infância permite-nos análises amplas e multidimensionais e é neste sentido que 
Magalhães (1997) afirma que: 

A história da educação da infância constrói-se na complexidade integradora de 
uma multiplicidade de dialécticas: a) uma mediação entre a família e a escola; 
b) uma estreita relação com a história da mulher – a autonomia da mulher, a 
mulher trabalhadora – ciclos de industrialização e a terciarização dos hábitos e 
estilos de vida; c) uma avaliação/ prolongamento sobre em que medida o 
sentido maternal se revê, se prolonga e inspira a formação e a prática das 
educadoras de infância; d) uma meta-pedagogia que visa inferir se haverá hoje 
um consenso sobre a educação de infância e da ação educativa (…) (p. 22).  

Do interior das dialéticas sugeridas pelo autor, pretendemos valorizar, neste 
texto, os discursos produzidos pelos “especialistas” sobre a ação pedagógica na 
educação de infância – crianças até aos seis anos de idade - em contexto educativo no 
período da 1.ª República Portuguesa (1910-1926). Assim, colocamos as seguintes 
questões orientadoras deste trabalho:  

Que ideias ou ideais estavam presentes nos discursos pedagógicos sobre a 
educação de infância publicados na imprensa de educação e ensino no contexto da 
1.ª República Portuguesa? Em Portugal, que tipo de formação se pretendia 
desenvolver na educação de infância? Que propostas pedagógicas existiam nos 
discursos direcionados para as crianças mais novas?  

Com o objetivo de procurar respostas às questões colocadas, pareceu-nos 
relevante optar pela análise dos discursos publicados na imprensa de educação e 
ensino, uma vez que constituem um elemento fundamental para iluminar o passado 
no que respeita à construção de uma determinada identidade da própria História da 
Educação e da educação de infância, em particular. Com base neste pressuposto, e 
articulando com a nossa dimensão profissional enquanto formadores de 
educadoras/es de infância, assumimos o interesse em analisar e compreender as 
propostas pedagógicas dirigidas às crianças até aos seis anos de idade, à luz de um 
passado relativamente pouco estudado. Procurámos que esse passado coincidisse 
com o movimento da educação nova e com a primeira experiência republicana 
portuguesa, uma vez que a educação de infância encontra o seu primeiro quadro 
legal no regime republicano português. A partir destes critérios, o estudo da revista 
“Educação Social – Revista de Pedagogia e Sociologia” pareceu-nos o mais indicado 
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permitindo construir conceções mais latas sobre a Educação de Infância em Portugal, 
a partir da análise dos discursos ali publicados entre 1924 e 1927.  

Do ponto de vista teórico, ancoramos o estudo a um conjunto de autores que têm 
vindo a trabalhar com a imprensa de educação e ensino (Henriques & Vilhena, 2015; 
Hernandez Diaz, 2013; Ferreira & Mota, 2013; Carvalho, 2008; Nóvoa, 2005; entre 
outros) em articulação com as problemáticas da História da Educação de Infância em 
Portugal (Henriques & Marchão, 2014; Castanheira, 2011; Cardona, 1997; Bairrão & 
Vasconcelos, 1997; Gomes, 1986) permitindo aprofundar este nicho no interior da 
História e teoria da Educação. 

Metodologicamente o trabalho assume o campo científico da História da 
Educação e desenvolve-se de acordo com a análise histórica, procurando discutir a 
validade interna e externa das fontes utilizadas, em estreita relação com uma 
dimensão conceptual cujos principais autores já referenciamos anteriormente. Parte-
se da construção de uma grelha de análise capaz de evidenciar as tendências, 
influências e práticas pedagógicas relacionadas com a educação de infância em 
Portugal, no arco temporal previsto. Esta grelha foi construída a partir de um 
conjunto de palavras-chave que permitiram identificar cerca de 20 textos que se 
encontravam associados à Educação Infantil (destacamos as entradas: Educação 
Infantil; Criança; Infantil/is; Escola Infantil; Jogos; Brincar; Educador).  

Defenderemos que a educação de infância encontra no movimento pedagógico da 
educação nova e no quadro do regime republicano os elementos necessários à sua 
valorização. Esta valorização passou por um conjunto de técnicas e práticas 
pedagógicas que deviam ser aplicadas nos contextos educativos permitindo, desse 
modo, construir cidadãos interventivos e transformadores da sociedade portuguesa.  

1.1. A EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA EM PORTUGAL: INCURSÕES PELA HISTÓRIA  

Ao longo do século XIX consolidou-se a importância da infância nos discursos 
políticos ocidentais. O interesse pela infância constituiu um elemento fundamental 
na edificação de uma sociedade moderna. A emergência da infância é parte 
integrante de um projeto sociopolítico fomentado pelo Estado-nação, materializado 
através da institucionalização das crianças e/ou jovens em espaços escolares onde se 
assumia o sujeito criança como elemento capaz de assegurar o futuro da nação. Estas 
instituições escolares foram povoadas por especialistas e saberes que gradualmente 
foram moldando o indivíduo de acordo com valores, hábitos e comportamentos 
aceites em determinada época ou em determinado regime político. Como afirmam 
Henriques & Vilhena (2015, p. 62) “a perceção da infância como um período da vida 
fundamental para o futuro do homem e da sociedade, produto da modernidade, 
despertou o interesse por esta etapa da vida, que adquiriu (…) uma crescente 
importância do ponto de vista político, social e científico”. 

O processo de criação de instituições específicas para a educação da infância 
surge ao longo do século XIX, inicialmente vocacionadas para a vertente da proteção 
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das crianças, com carater assistencial, provenientes de classes sociais mais 
desfavorecidas. Destaca-se neste contexto o papel da Sociedade das Casas da Infância 
Desvalida (Fernandes, 2000). Aos poucos, a vertente educativa que as instituições 
deveriam assumir foi ganhando espaço face à lógica assistencial. Como afirma 
Castanheira (2011): 

Despontou vagarosamente durante o século XIX, cresceu e desenvolveu-se 
durante o século XX e assumiu-se no século XXI. De uma necessidade 
assistencial das crianças passou-se para uma necessidade educativa e 
pedagógica. Vários fatores contribuíram para este percurso e para o 
desenvolvimento da educação a todos os níveis. Destaca-se como principal e 
decisiva, a necessidade de se formar uma sociedade nova com bons cidadãos em 
todos os regimes e estados que emergiam e em todas as localidades desses 
estados e desses regimes (p. 51). 

A primeira iniciativa bem sucedida de criação de um Jardim de Infância em 
Portugal, como passaram a ser designados, aconteceu em Lisboa. Em 1882 foi criado 
o Jardim de Infância da Estrela, de inspiração Froebeliana (Gomes, 1986). Esta 
fundação aconteceu simultaneamente a um debate intenso que se sentia na 
sociedade portuguesa relacionado com a importância da educação de infância, onde 
Adolfo Coelho assumiu protagonismo. Segundo Castanheira (2011) este pedagogo 
defendia “que as crianças fossem educadas dos três aos seis anos sobre o método de 
Fröebel e seus continuadores, ressalvando as convenientes modificações e 
desenvolvimento” (pág. 61).  

No decorrer do último quartel de oitocentos, assistiu-se ainda à publicação da 
Cartilha Maternal de João de Deus que possibilitou a constituição da Associação das 
Escolas Móveis, permitindo acelerar o combate contra o analfabetismo que deveria 
ser realizado logo a partir da infância. Na década de 90 foi publicado um programa 
para crianças de quatro a oito anos influenciado pelo método de Fröebel (Gomes, 
1986, pág. 48 e 49). Do ponto de vista pedagógico a influência de Fröebel foi de 
grande alcance. De acordo com Cardona (1997) naquela altura “(…) a influência de 
Fröebel continua a ser grande, sendo defendida a utilização do jogo e das lições de 
coisas, elementos essenciais a considerar na sua pedagogia” (pág. 32).  

No final do século XIX parecia haver algum consenso no que se refere à 
necessidade de criar mais instituições dedicadas ao “ensino infantil” que se traduziu, 
em 1906, na fundação de um Jardim de Infância na cidade do Porto (pese embora 
Adolfo Coelho afirmar que em 1910 em Portugal apenas existia o Jardim de Infância 
da Estrela, em Lisboa); na fundação dos Jardins-escola João de Deus (em 1882, mas 
com reformulação dos estatutos e da designação em 1908) que passaram a designar-
se por “Associação de Escolas Móveis pelo Método de João de Deus, Bibliotecas 
Ambulantes e Jardins-Escola” (Gomes, 1986, pág. 51) e no seu papel, por exemplo, 
na proposta de criação de um Jardim Escola em Coimbra (1908).  
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Estes esforços, ainda no interior do regime monárquico, resultaram numa nova 
visão para o Homem que havia de consolidar-se com a implementação da 1.ª 
República Portuguesa (1910-1926). O projeto educativo da 1.ª República Portuguesa 
era bastante explícito no que respeita à educação, por exemplo, quando se afirma que 
no Decreto de 29 de Março de 1911 que “o Homem vale sobretudo pela educação que 
possui porque só ela é capaz de desenvolver harmonicamente as suas faculdades, de 
maneira a elevarem-se-lhe ao máximo em proveito dele e dos outros”. Este Decreto é 
esclarecedor em relação ao lugar que a educação, em geral, deveria ocupar na política 
republicana e, em particular, a importância da educação de infância na construção de 
um “homem novo”. Assim, pretendia-se que a educação de infância, facultativa e 
gratuita, promovesse o “desenvolvimento integral, físico, moral e intelectual das 
crianças, desde os quatro anos aos sete anos de idade”. De acordo com Carvalho 
(2008) o alcance deste decreto foi de tal ordem que:  

Parece que nada ficou por contemplar neste notável Decreto de 29 de Março de 
1911. Nele também não ficaram esquecidas a obrigatoriedade de excursões, de 
visitas, de passeios pedagógicos, a colheita e a colecção de espécimes para o 
estudo da Ciências Naturais, tudo isto num País com insuficientes escolas e em 
grande número degradadas, sem material de ensino e sem Professores 
habilitados (p. 675). 

Efetivamente, o ensino infantil foi criado com a República “que transforma em 
projeto legal a preocupação social com a pequena infância e com o seu 
enquadramento educativo” (Nóvoa, 2005, pág. 109). Neste sentido, deviam ser 
promovidas experiências de aprendizagem com o objetivo de favorecer uma 
educação integral, uma educação ativa onde os trabalhos manuais e a educação física 
tivessem um lugar de destaque. É o cruzamento dos interesses republicanos com o 
movimento pedagógico da escola nova que se encontra aqui em causa. Este 
cruzamento de interesses materializou-se ainda mais com a proposta de reforma da 
educação levada a efeito em 1923 por João Camoesas. De acordo com Castanheira 
(2011) a sua proposta de reforma do ensino era a continuação do objetivo 
republicano: “só com uma sociedade bem formada se podia construir um país 
melhor” (pág. 88). Tal como afirma Fernandes (1993,)  

durante a 1.ª República, a chamada “Reforma de João Camoesas” (1923), 
constitui uma referência doutrinal em que confluem os ideários pedagógicos da 
Educação nova e da escola ativa. Nesse traço pesaram certamente os 
contributos de Faria de Vasconcelos e de António Sérgio” (p. 164). 

A Escola Nova pode caraterizar-se através de um conjunto de princípios 
programáticos que eram referência da política educativa dos republicanos. De acordo 
com Figueira (2004) “O termo genérico Educação Nova foi usado a partir de finais do 
século XIX, para significar um movimento de inovação educativa constituído por 
uma mistura de intenções idealistas e de práticas pedagógicas inovadoras que 
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pretendeu alterar o panorama educativo existente” (pág. 27). Esta nova forma de 
pensar a educação, materializada numa nova relação entre os atores educativos, 
assumia a criança e os “novos métodos educativos” como eixos estruturantes do 
movimento pedagógico.  

Esta ideia do “novo” foi incorporada pela pedagogia republicana que procurou 
combater uma escola tradicional, livresca, onde a criança não era assumida na sua 
plenitude e nas suas especificidades. Assim, assistimos à necessidade de conhecer 
melhor a criança, desenvolvendo-se um conjunto de conhecimentos científicos que 
possibilitaram a construção de uma nova conceção da infância baseada em saberes 
emergentes como a psicologia infantil, “a sociologia e na metodologia das ciências 
físicas (observação e experimentação)” (Figueira, 2004, p. 32) procurando conferir à 
pedagogia um estatuto científico e racional.  

De acordo com o enquadramento geral da temática que trazemos a este texto 
procuraremos compreender, baseados na imprensa de educação e ensino, as 
características de uma “escola infantil”, o programa pedagógico a que devia obedecer 
e que experiências de ensino e/ou aprendizagem deviam ser propostas para aplicar 
naquele universo educativo. 

   

1.2. A IMPRENSA DE EDUCAÇÃO E ENSINO: A “EDUCAÇÃO SOCIAL – REVISTA 
DE PEDAGOGIA E SOCIOLOGIA  

Pelo menos nas duas últimas décadas, a utilização da imprensa periódica de 
educação e ensino revelou-se uma importante fonte capaz de permitir a compreensão 
de variadíssimos assuntos no interior do campo científico da História da Educação. 
Das teorias às práticas pedagógicas, das reivindicações de grupos profissionais aos 
ideais da profissão, do contexto escolar ao meio envolvente, dos ritmos institucionais 
aos quotidianos sociais, a imprensa revelou-se um verdadeiro motor da História da 
Educação, possibilitando a construção de novos entendimentos sobre temáticas 
diversificadas.  

Na verdade, e de acordo com Hernández Díaz (2013), a imprensa e as publicações 
periódicas “(…) se convierten en un fenómeno de masas desde la ilustración hasta 
nosotros, y lhegan a convertirse en una de las señas de identidade, de influencia, y en 
necesidad cotidiana para los ciudadanos de nuestras sociedades contemporâneas” (p. 
11).  

A revista “Educação Social – Revista de Pedagogia e Sociologia” publicada entre 
1924 e 1927, que tomamos como fonte principal neste trabalho, contou com ilustres 
pedagogos daquele tempo que se encontravam associados ao desenvolvimento da 
Educação Nova em Portugal. Referimo-nos, entre outros, a Faria de Vasconcelos, 
Álvaro Viana de Lemos, António Sérgio ou Adolfo Lima. No primeiro número 
publicado (10 de Janeiro de 1924) Adolfo Lima, professor da Escola Normal Primária 
de Lisboa, dirigia a revista (o que fez até à sua prisão em 1927) e era secretariado por 
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Ernesto Coelho, professor do Ensino Primário Geral. Os principais redatores eram 
António Raúl Galeano Tavares, o já referido, Álvaro Viana de Lemos, Canhão Júnior, 
Carvalhão Duarte, Delfina Serrão, Henrique Sant’ana, José Marques da Silva e Víctor 
Braga Paixão. O objetivo principal desta revista, referindo-se à justificação pela 
designação adotada para o próprio título, era  

pugnar pela efectivação da doutrina da Sciencia pedagógica em que a 
Educação, genética e funcional, corresponde à satisfação das necessidades 
psico-colectivas e que, por consequência, é eficientemente uma instituição 
social, por essência e definição, e como tal deve ser encarada e estudada 
(janeiro de 1924, p. 2).  

e, assim, procurar criar uma consciência social capaz de elevar o próprio Ser 
Humano “no culto unificado do Belo e do Bem” (janeiro de 1924, p. 2).  

É com base neste movimento, se quisermos, de busca do aperfeiçoamento global 
do Homem, que procuraremos evidenciar as propostas pedagógicas dirigidas à 
educação infantil por um conjunto de personalidades com origem em diversas áreas 
científicas e académicas que tomaram a educação de infância, e mais concretamente 
a criança, como objeto de estudo.  

Mas, afinal, que educação para a infância até aos seis anos de idade? 

1.3. O “ENSINO INFANTIL” ATRAVÉS DO PERIÓDICO “EDUCAÇÃO SOCIAL” 

No decorrer da análise aos textos publicados no periódico “Educação Social” 
evidenciam-se logo no primeiro ano de publicação as questões da educação de 
infância em cruzamento com a matriz da política educativa republicana e do próprio 
movimento da educação nova. Apenas cerca de meio ano passado da aparição da 
revista foi publicado, em junho de 1924, um número especial sobre esta temática. 
Nesse número participaram, entre outros, o médico ortopedista Pinto de Miranda 
com um texto sobre a importância da “Educação física na escola infantil”; o pedagogo 
e publicista António Sérgio, com um texto intitulado “Sobre a Educação dos Sentidos 
e dos Músculos”; o professor e escultor José Pereira, colocando a importância da 
expressão plástica na discussão – “A modelação nas classes infantis” – ou, ainda, o 
professor da Escola Normal Primária de Coimbra Álvaro Viana de Lemos que assinou 
um texto intitulado “O trabalho manual na Educação Infantil”. A importância do 
estudo da criança a partir de várias perspetivas científicas pode, logo à partida, ser 
objetivada pela formação académica dos autores que escrevem sobre estas matérias 
(encontramos, por exemplo,  

Além desta consideração prévia, ao longo deste número especial, verificamos 
referência a várias personalidades relevantes no âmbito da modernidade educativa, 
em particular para a educação de infância, como é o caso de António de Feliciano de 
Castilho, Augusto Fröebel, Ovidio Decroly ou Maria Montessori. Estas 
personalidades associadas ao pensamento pedagógico são biografadas no interior 
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deste número especial dedicado à infância e à sua educação. Percebe-se que havia 
uma preocupação com a educação da infância e que o movimento da educação nova 
muito contribuiu para trazer um conjunto de referências teóricas e experiências 
pedagógicas capazes de possibilitarem a promoção de um desenvolvimento integral e 
harmonioso da criança. Para o efeito, propunham-se atividades lúdicas, prazerosas, 
que permitissem à criança desenvolver habilidades mas que, simultaneamente, não 
descontextualizassem a sua faixa etária, uma vez que estas atividades deviam ser 
realizadas a brincar e a jogar e não numa perspetiva “escolarizadora”. 

Deste modo, a análise que realizamos a partir da revista “Educação Social – 
Revista de Pedagogia e Sociologia” permitiu-nos destacar três aspetos transversais ao 
seu conjunto discursivo sobre a educação de infância. Em primeiro lugar, verificamos 
que ao longo da análise dos textos há uma tentativa permanente de definir 
teoricamente o que deveria ser uma “escola infantil”, e a este propósito o médico 
Pinto de Miranda (1924) afirmava o seguinte:  

A escola infantil, também chamada, com mais sentimento da verdade, escola 
maternal, não é propriamente uma escola no significado que é corrente 
considerar as funções desse termo. A escola infantil é um local devidamente 
apropriado para guardar crianças de 3 a 6 anos e meio/7 anos, onde 
preservando-as do contágio da rua, se aproveitam, dentro de uma ordem 
relativa e de uma acção francamente maternal, todas as ocasiões para lhes 
promover natural e expontaneamente o seu desenvolvimento físico, intelectual e 
moral” (p. 5). 

O excerto anterior é claro quanto a três aspetos: o primeiro, onde se afirma que 
as instituições com o objetivo da educação de infância não deviam ser uma escola “no 
significado que é corrente” e, portanto, não se podia agir como se de uma escola 
“tradicional” se tratasse; o segundo aspeto refere-se à definição do público, tratando-
se de crianças com idades compreendidas entre os três e os seis anos de idade; e, por 
fim, o terceiro aspeto remete-nos para a necessidade de proteção e educação das 
crianças promovendo um formação integral através do desenvolvimento físico, 
intelectual e moral. Deste modo, para que a formação integral dos indivíduos se 
tornasse possível era preciso construir um verdadeiro programa educativo dirigido à 
educação de infância. O mesmo médico, Pinto de Miranda (1924) é perentório 
quando afirma o seguinte:  

É do conjunto das boas influências a que as crianças são submetidas, pelo 
prazer que se sabe despertar das suas ocupações, pelos hábitos de ordem, de 
delicadeza, de obediência, de bom humor, de servibilidade, de atenção, de 
agilidade manual, de actividade intelectual, o que a exercitam sem fadiga, sem 
imposições, sem excessos de aplicação, aproveitando naturalmente as suas 
tendências expontâneas – que se cumpre, o que considero, o programa 
fundamental da escola infantil (p. 5 e 6).  
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Ora, parece evidente que a criança é colocada no centro dos interesses da 
pedagogia, em torno da qual tudo o resto deve gravitar, afirmando a necessidade de 
uma pertinente ação moral, do desenvolvimento de competências e destrezas físicas 
e intelectuais, tomando como ponto de partida a espontaneidade que carateriza as 
crianças e valorizando essas “tendências espontâneas” do ponto de vista pedagógico. 
É também neste sentido que o pedagogo Adolfo Lima (1924) afirma que as crianças 
devem ser colocadas: 

em plena liberdade da sua ação e expansão de energias e actividades, no livre 
desenvolvimento e satisfação dos seus interesses. (…). A natureza da criança e 
as suas especificidades devem ser escrupulosamente respeitadas assumindo 
respeito pela personalidade presente e futura da criança condenando em 
absoluto todo o ensino prematuro (p. 24). 

Para Adolfo Lima o desenvolvimento de uma formação integral do indivíduo, 
logo a partir das primeiras fases da vida, é essencial. Essa construção deveria atender 
a fatores de desenvolvimento fisiológico, do aperfeiçoamento estético ou sentimental, 
de aperfeiçoamento mental, de desenvolvimento de todos os estados de consciência, 
de criação e alargamento de uma consciência social. A construção de um “Homem 
Novo” no contexto da 1.ª República Portuguesa encontrou um aliado de referência no 
interior deste movimento pedagógico que procurava, tal como o regime político, criar 
um cidadão ativo, crítico, laico e transformador da sociedade.  

Todavia, este programa de modernidade caraterizado do ponto de vista das ideias 
pela necessidade de fomentar a formação integral dos indivíduos deveria 
materializar-se em práticas e experiências de aprendizagem nos contextos escolares. 
Essas práticas, de acordo com Adolfo Lima (1924), passavam, desde logo, pela rotina 
na higiene diária e ia até aos “jogos, aos brinquedos e ocupações manuais e rítmicas” 
(p. 24). Ao assumir esta necessidade de encontrar formas de concretizar a matriz 
programática do movimento pedagógico, e do regime político republicano, 
verificamos a existência de um conjunto de discursos que apontam para o 
desenvolvimento de áreas como a educação física, os trabalhos manuais, a música ou 
os jogos. 

No decorrer da análise ao periódico assume-se que o exercício físico constitui um 
dos elementos mais relevantes no processo de formação da criança. Pinto de Miranda 
(1924) afirma mesmo que “o exercício é para a criança uma necessidade física e 
moral” e que, por isso, aprende “manejando os seus brinquedos, jogando sozinhos, 
ou com os seus camaradas, que os pequenitos adquirem as melhores e as mais úteis 
lições das coisas, desenvolvendo a agilidade geral e a destreza das mãos” (p. 6)  

Também as “ocupações manuais” constituem uma parte fundamental do trabalho 
com as crianças mais novas. A este propósito, Álvaro Viana de Lemos (1924) 
afirmava que aquilo “que é fundamental é respeitar e orientar branda, hábil e 
constantemente a liberdade da criança nestas variadas ocupações [modelação, 
desenho; exercícios diversos] e não as transformar em sábias e metódicas lições de 
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trabalhos manuais (…)” (pág. 21). Uma vez mais, realça a importância da autonomia 
da criança e do papel orientador/guia que o educador deve promover em articulação 
com os interesses e a curiosidade da própria criança. 

No mesmo sentido, é valorizada a aprendizagem da música, nomeadamente o 
canto coral. Silva (1924) refere que “o canto coral pode ser tomado sob diversos 
aspectos: um exercício higiénico [regulariza o funcionamento dos pulmões e a 
respiração], um exercício de disciplina [“educar” os sentidos], um exercício de 
pronuncia [além de repetirem, devem ser levadas a descobrir o sentido das palavras 
que cantam]” (p. 24) valorizando-se, do ponto de vista cognitivo e/ou estético, a 
articulação entre o que se pensa, aquilo que se diz e o que significa.  

Relativamente ao processo de desenvolvimento moral das crianças, os contos 
infantis constituem um elemento fundamental no processo de estimulação da 
curiosidade das mesmas. Esta prática permite às crianças a construção de uma 
diálogo entre o fantástico, o imaginário e o seu próprio eu. É por isso que Alves 
(1924) afirma a importância de contar histórias às crianças mais pequenas.  

Seja um conto com foros de realidade, em que um menino em transes difíceis, 
para salvar uma irmã, arrisca a sua própria vida, seja um conto tão fantástico 
que leve a criança a declarar sem grande hesitação: mas isto não é verdade, 
pois não? – o que é certo é que todas ouvem sempre com satisfação «histórias» 
e que o interesse despertado é tanto maior quanto mais insinuante for a 
exposição ou narrativa (p. 30). 

Do conjunto das áreas assinaladas, e de algumas experiências de aprendizagem 
identificadas, destacamos ainda os jogos para a infância pela sua ação moral, física e 
intelectual. Para Serra (1924)  

são, portanto, os jogos os melhores exercícios que a criança executa sempre de 
boa vontade e a qualquer hora. O que é necessário é indicar-lhe ou ensinar-lhe, 
se os não souber, os jogos mais adequados à sua idade e ao meio em que vive, os 
mais apropriados ao seu desenvolvimento fisiológico e intelectual (p. 13).  

No fundo, a educação de infância exige um conjunto de conhecimentos e saberes 
provenientes das Ciências da Educação, nesta época em processo de consolidação, 
que visam estimular a curiosidade da criança, formá-la, no seu todo, devendo, pois, 
“preparar a técnica mental, educar fisiologicamente os orgãos da fala, exercitando a 
elocução do ouvido, do tacto, etc. antes de ensinar a leitura e a escrita” (Lima, Ano I, 
nº 13-14, 1924, p. 26) 

Para se fazer uma educação conforme as indicações das Sciências da Educação 
e as exigências de um ideal pedagógico humano, tem de se criar e desenvolver a 
educação infantil ou pré-escolar e fundar os necessários orgãos ou 
estabelecimentos educativos com as indispensáveis educadoras, mas 
educadoras a valer, que sintam e tenham consciência do que são, do que valem 
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e para que servem. Educadora infantil nem toda a gente pode ser (…) (idem, p. 
26) 

Ao longo da primeira república portuguesa a Educação de Infância assumiu-se, 
pelo menos do ponto de vista discursivo, uma área chave para o progresso de 
Portugal. Este conjunto de ideias, materializado em experiências pedagógicas e de 
aprendizagem onde se devia investir constituem, em nosso entender, prova disso 
mesmo. No entanto, uma boa parte do pensamento que ali estava projetado teve de 
ser adiado com a edificação de um novo regime político em Portugal: o Estado Novo. 
Como refere Nóvoa (2005) “(…) em 1936, surge uma nova linha de rumo, que vai 
conduzir, na prática, à extinção do ensino infantil oficial” (p. 109). Desenvolveu-se 
uma “ideologia maternalista” que colocou em crise o projeto republicano para o 
ensino infantil.  

1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação de infância é hoje, inegavelmente, uma parte fundamental do 
processo de construção da personalidade da criança. Sabemos, contudo, que a 
chegada ao momento atual é expressão de um longo processo histórico, configurador 
dos indivíduos e integrador de diferentes projetos sociopolíticos realizados com 
avanços e recuos no que à educação de infância diz respeito. 

A preocupação com a educação das crianças nas primeiras etapas da vida 
assumiu particular expressão a partir do século XVIII. No decorrer da modernidade 
educativa o processo de escolarização colocou a criança no centro de uma teia de 
interesses. Esses interesses passavam pelos projetos que o Estado propunha para os 
elementos mais jovens da população e, gradualmente, passaram a fazer parte do 
discurso de especialistas interessados por esta fase da vida.  

Em Portugal, como tivemos oportunidade de verificar, os movimentos políticos 
mais relevantes no que respeita à educação de infância correspondem à 
implementação e desenvolvimento do 1.º Regime Republicano Português. Parece 
evidente a relação de cumplicidade que se estabeleceu entre a política e a pedagogia. 
O interesse de construir e formar um “homem novo” assumiu-se como grande 
condutor das iniciativas republicanas apoiadas no movimento pedagógico da 
educação nova e em experiências de aprendizagem propostas nesse quadro 
pedagógico, cultural e político.  

Deste conjunto de interesses, e através da análise do periódico “Educação Social”, 
evidenciou-se um verdadeiro programa educativo que deveria ser implementado em 
Portugal com o intuito de promover uma formação integral do indivíduo. O interesse 
de especialistas de áreas diversas, como a medicina, a política, a pedagogia, o direito, 
a psicologia ou a sociologia, em torno da construção de ideais educativos para a 
educação de infância e, por outro lado, a necessidade de materializar esses ideais em 
trabalho concreto com as crianças, permite-nos afirmar que este foi, provavelmente, 
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um dos períodos mais importantes no desenvolvimento do conhecimento pedagógico 
em Portugal sobre a criança e sobre o exercício em que consiste a sua educação.  
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RESUMO 

 

Compreender a circulação de uma proposta educacional perpassa pela imersão 
desde a sua elaboração pelo autor, até a circulação por determinado período da 
história da educação. Várias propostas pedagógicas circularam ao mesmo tempo 
durante as primeiras décadas do século XX no Brasil, com o objetivo de modernizar o 
ensino primário e auxiliar na consolidação da pátria. Algumas dessas propostas 
voltadas para disciplinas escolares específicas, como a Aritmética. A partir desse 
cenário procuramos apresentar a proposta pedagógica de Francis Wayland Parker 
adotadas no ensino da disciplina escolar Aritmética em Sergipe, voltada para o 
ensino primário nas três primeiras décadas do século XX. A partir de diversos 
indícios sobre a apropriação do pensamento pedagógico de Parker procuramos 
entender o processo de modernização do ensino primário através da disciplina 
Aritmética. Esse processo ocorreu principalmente pela expansão da circulação da 
imprensa pedagógica, através das revistas educacionais que contribuíram 
significativamente para a incorporação de propostas pedagógicas, elaboradas nos 
Estados Unidos da América, nas salas de aulas das localidades mais longínquas do 
Brasil, como Sergipe. Dessa forma, observamos que a proposta de ensino criada por 
Parker estimulou o desenvolvimento do raciocínio dos alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aritmética, Francis Wayland Parker, Sergipe. 
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INTRODUÇÃO 

A partir do cenário de circulação de propostas educacionais durante as primeiras 
três décadas do século XX procuramos apresentar a proposta pedagógica de Francis 
Wayland Parker adotada no ensino da disciplina escolar Aritmética em Sergipe. 
Francis Wayland Parker nasceu em 9 de outubro de 1837, em Bedford, New 
Hampshire no condado de Hillsborough, nos Estados Unidos da América.  

Desde cedo, Francis Wayland Parker conseguiu notoriedade no campo 
educacional sendo considerado o herdeiro de Horace Mann, o pai da escola pública 
nos Estados Unidos da América e um dos fundadores do Instituto de Chicago e da 
Escola Superior de Educação. A partir de diversos indícios sobre a apropriação do 
pensamento pedagógico de Parker procuramos entender o processo de modernização 
do ensino primário através da disciplina Aritmética.  

Esse processo ocorreu principalmente pela expansão da circulação da imprensa 
pedagógica, através das revistas educacionais que contribuiram significativamente 
para a incorporação de propostas pedagógicas, elaboradas nos Estados Unidos da 
América, nas salas de aulas das localidades mais longínquas do Brasil, como Sergipe. 
Nesse movimento de circulação de propostas para a modernização da nação 
brasileira por meio da educação, a imprensa pedagógica teve um papel crucial para a 
construção do ideário da educação moderna, que valorizava a experimentação, a 
manipulação dos objetos, e desenvolvimento dos sentidos, algo que demandava um 
acesso de informações para que o professor se habilitasse para ensinar de acordo 
com esses novos métodos.  

Um professor para ser moderno deveria conhecer seus direitos, deveres, 
processos e propostas de ensino inovadoras. Como o objetivo de permitir acesso a 
essas informações, a Revista de Ensino foi organizada pela Associação Beneficente do 
Professorado Público de São Paulo, publicação subsidiada pelo governo de São Paulo. 
Com distribuição bimestralmente que propunha auxiliar as tarefas dos professores 
primários, divulgar métodos, e processos de ensino. Através da análise dos números 
iniciais desse impresso encontramos os primeiros indícios da circulação da proposta 
pedagógica de Parker em solo brasileiro, e em solo sergipano, ao analisarmos a 
legislação voltada a esse nível escolar, composta por leis, decretos, programas de 
ensino, e regulamentos escolares.  

A partir dessas identificações buscamos conhecer a pedagogia do autor através 
das obras voltadas para a disciplina em questão. Dessa forma identificamos duas 
obras do referido autor sobre a disciplina Aritmética: Talkes on teaching (1883) e 
Quincy course in Arithmetic (1884). Para analisarmos essas obras como também as 
cartas. vinculadas pela Revista de Ensino, utilizamos como conceitos fundamentais: 
disciplinas escolares (CHERVEL, 1990), cultura escolar (FELGUEIRAS, 2010), e 
circulação (CHARTIER, 1990). Analisando essas produções procuramos 
compreender a proposta pedagógica de Parker relacionada à disciplina escolar 
Aritmética.  
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Dessa forma, ao analisarmos a proposta pedagógica de Francis Parker referente 
ao ensino da disciplina Aritmética observamos que a proposta de ensino criada por 
ele estimulou o desenvolvimento do raciocínio dos alunos através da manipulação de 
objetos, e perpassou todas as suas obras por meio das orientações aos professores 
que deveriam deixar os alunos errarem e perceberem seus equívocos.  
 

1. A PROPOSTA DE PARKER PARA O ENSINO DE ARITMÉTICA 

A proposta pedagógica de Parker começou a circular no Brasil juntamente com a 
publicação do primeiro número da Revista de Ensino, um impresso organizado pela 
Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo. A publicação, 
subsidiada pelo governo de São Paulo, seria distribuída bimestralmente, e tinha 
dentre seus objetivos facilitar as tarefas dos professores primários, divulgar métodos 
e processos de ensino, e orientar os legisladores na construção das leis. 

Nessa Revista os professores primários eram estimulados a adotar uma posição 
de sujeito modificador da sociedade e para tanto, teriam que ter amplo conhecimento 
das leis, bem como dos novos métodos de ensino que estavam sendo utilizados em 
outras localidades mais desenvolvidas, para proporcionar uma boa formação das 
crianças que eram o futuro da nação. Para atender a este objetivo, a estrutura 
editorial da Revista era composta de um editorial, e mais oito seções: questões gerais, 
pedagogia prática, literatura infantil, crítica sobre trabalhos escolares, hinos 
escolares, movimento associativo, atos oficiais e noticiário. 

A seção Pedagogia Prática tratava da apresentação de métodos e materiais de 
ensino que eram utilizados e demonstravam uma melhoria no ensino de diversas 
disciplinas escolares, mas que não se encontravam disponíveis no mercado 
brasileiro. Nesta seção foram publicadas as primeiras Cartas de Parker com a 
justificativa de que a sua utilização poderia melhorar o ensino da disciplina 
Aritmética nas escolas paulistas e, posteriormente, poderiam ser utilizadas nas 
escolas de todo o país. 

Posteriormente, em abril de 1903, Arnaldo Barreto editor-chefe da revista 
anunciou que iria organizar a tradução de mais uma obra de Parker o livro Talkes on 
teaching, traduzido como Palestras sobre Ensino. Além das indicações presentes na 
Revista de Ensino sobre os benefícios da utilização das Cartas de Parker no ensino de 
Aritmética, a tradução Talkes on teaching (1883), analisamos ainda outra produção 
de Parker denominada Quincy course in Arithmetic (1884) para entender a proposta 
pedagógica desse autor relacionada a disciplina em questão. 

 
1.1 AS CARTAS DE PARKER 
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Para aulas modernas, livres de processos repetitivos, sem o ritual de tomar a 
tabuada decorada seriam utilizadas as Cartas de Parker, material suficiente para 
tornar as aulas da disciplina Aritmética um momento ímpar de experimentação para 
professores e alunos. O uso das Cartas contribuiria para uma melhor utilização do 
tempo, e para a compreensão dessa ciência exata pelas crianças. As cartas acabaram 
sendo utilizadas por Parker para divulgar sua pedagogia, e pelos divulgadores de sua 
obra no Brasil para que pudesse chegar até a sala de aula.  

De acordo com Valente (2012), as Cartas de Parker foram introduzidas como uma 
via alternativa aos processos de memorização que estavam enraizados no ensino da 
disciplina Aritmética. Ao orientar os professores como introduzir e desenvolver as 
aulas, as Cartas de Parker ganharam destaque nos espaços educacionais; o que lhes 
garantiu uma permanência durante muitos anos entre os materiais escolares 
adquiridos e distribuídos por governantes, apenas caindo em desuso com os avanços 
dos estudos psicológicos da aprendizagem. 

No primeiro número publicado pela Revista de Ensino, na seção Pedagogia 
Prática, são publicadas as traduções das dez primeiras Cartas de Parker, com uma 
breve apresentação sobre como a sua utilização na escola primária beneficiaria 
professores e alunos. Nos três números seguintes de 1902, foram publicadas as 
Cartas até o número trinta e cinco quando iniciaria a polêmica que tornaria as Cartas 
de Parker objeto de desejo entre os professores paulistas e, mais tarde, em outras 
localidades do Brasil. 

Conforme o exposto, antes da publicação da primeira Carta foram anunciadas 
com entusiasmo, as contribuições que sua utilização poderia proporcionar ao ensino 
de Aritmética da escola primária graduada, por meio da exploração de objetos 
conhecidos dos alunos, para assim ensinar o desconhecido. 

De acordo com Catani (1996), A Revista de Ensino foi um importante 
instrumento para a especialização da educação no Brasil. Ela se constituiu numa 
instância privilegiada para a formação do magistério no país, pelo seu perfil editorial 
que prezava pela divulgação de “coisas úteis” para o ambiente escolar, apresentando-
se como uma importante fonte para os estudos sobre a circulação dos materiais 
escolares. É possível identificar em suas seções, prescrições para várias disciplinas de 
materiais, e outros recursos para auxiliar o professor. 

As Cartas foram publicadas em números sucessivos da Revista de Ensino, em 
grupos de 10; eram compostas de uma parte imagética (diagramas numéricos)1 e 
uma instrumental. Inicialmente, aconselhava-se que os professores copiassem a 
parte referente às imagens nos quadros negros e exercitassem de forma oral, a parte 
instrumental. As Cartas foram editadas na Revista sob a responsabilidade Joaquim 

                                                   
1 Na publicação feita pela Revista de Ensino, a imagem referente à Carta de número 1 foi suprimida, 
apresentando em seu lugar indicações de desenhos que os professores poderiam fazer no quadro negro, a fim de 
atingir o objetivo da aula proposta. 



 

 
 

8 

Luiz de Brito2, com a finalidade de auxiliar e aperfeiçoar o tempo dedicado ao ensino 
da disciplina Aritmética. 

Muitos são os benefícios que podem ser atribuídos à utilização desses materiais 
de Parker, desde a mudança na forma de ensinar os conteúdos da disciplina 
Aritmética, despertando no professor para o seu papel social, até as experiências 
civilizadoras proposta aos alunos, entre tantos outros atributos que ainda podem ser 
descobertos. O material contribui significativamente para a constituição do período 
que os historiadores da educação matemática denominam de aritmética intuitiva. 

 
1.2. O TALKES ON TEACHING OU PALESTRAS SOBRE ENSINO  

 

O Talkes on teaching ou Palestras sobre Ensino (1883), foi traduzido para a 
língua portuguesa pelo professor de Inglês do Ginásio de Campinas José Scott, sob a 
organização de Arnaldo Barreto e está estruturado por meio de palestras, além de 
apresentar as indicações para serem utilizadas pelos professores nas atividades de 
ensino. Segundo uma anotação da folha de rosto a obra era composta por 262 
páginas, distribuídas em espécies de palestras, com ausência de sumário. 

Ao introduzir o Talkes on teaching, Parker informou que, após onze anos de 
trabalhos realizados com professores e crianças, apresentava aos leitores uma 
compilação de resultados sobre o ensino das disciplinas escolares fundamentais para 
a formação do cidadão moderno. Ao analisar as palestras referentes à Aritmética, 
percebemos a configuração dessa disciplina proposta pelo autor, pois o educador 
apresentou os objetivos, conteúdos, metodologias, além de ter exaltado o papel do 
professor. 

A partir dessa identificação, fomos remetidas às colocações de Chervel (1990), 
que afirma que para compreender uma disciplina, é necessário olhar para o coração 
da mesma: o professor. Postura adotada também por Parker que destaca de modo 
sistemático a participação desse agente formador como essencial para o sucesso da 
sua proposta pedagógica e aprendizagem dos alunos. Segundo o autor “ninguém 
pode ensinar o que não sabe, e em relação principalmente a crianças, para se lhes 
ensinar a fazer alguma coisa preciso é que se saiba também fazê-la” (PARKER, 1909, 
p.9). 

A Palestra inicial abordava a preparação dos professores para os assuntos a 
serem tratados nas demais palestras voltadas para conteúdos específicos das 
disciplinas escolares. Um texto com caráter provocador convoca os professores para 
analisarem suas práticas e os métodos que adotam, alertando para a necessidade de 
estudos sobre os princípios que fundamentam cada método, como também para a 
constante formação do professor, além de destacar a não efemeridade do processo 
educacional. Parker elucidava ainda que as novidades no ambiente educacional não 

                                                   
2 Redator efetivo da Revista de Ensino. 
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deveriam ser introduzidas ao sabor das modas, mas sobretudo com o objetivo de 
melhorar a qualidade da aprendizagem. 

Após uma introdução provocativa, tratou de temáticas específicas em cada 
palestra relacionadas a disciplinas escolares específicas, sendo as referentes à 
disciplina Aritmética as Palestra XV até a XVII, perfazendo dezoito páginas 
dedicadas aos conteúdos e metodologias de ensino dessa disciplina escolar. 

A partir da breve orientação voltada aos professores sobre a condução do 
conhecimento aritmético, Parker afirmava que eles teriam uma função ativa para 
tornar a disciplina uma ciência compreensível para os alunos. Revelava ainda que ao 
testar sua pedagogia, muitos professores consideraram o tempo exagerado para a 
realização das atividades, muito embora trouxesse muitos benefícios para a 
aprendizagem objetiva. 

Parker destacava que as quatros operações fundamentais, assim como os demais 
conteúdos aritméticos não deveriam ser considerados isoladamente, mas 
correlacionados a fim de propiciar a aprendizagem dos fatos antes das 
generalizações. Demonstrava utilizando as indicações de Pestalozzi que a educação é 
um ato de poder que pode modificar as sociedades e que o conhecimento da 
Aritmética tem um papel fundamental para o progresso. O autor ainda apresentava 
uma espécie de roteiro para o ensino dessa disciplina, ressaltava ainda que os 
professores deveriam possuir boa vontade para obterem sucesso no seu emprego 
junto às crianças.  

No Talkes on teaching, Parker tratou ainda da complexidade do ensino dos 
números e dos conteúdos que ao serem ensinados deveriam proporcionar aos alunos 
noções elementares para o desenvolvimento dos estudos posteriores. Parker revelou 
ainda, utilizando uma linguagem próxima do docente, as implicações de um ensino 
voltado apenas à memorização de algarismos no qual as crianças não são motivadas a 
entenderem a relação entre a representação aritmética, o objeto, e o número.  

Ele propôs que o ensino dos conhecimentos aritméticos voltados às quatro 
operações elementares do cálculo: adição, subtração, multiplicação e divisão só 
deveriam ocorrer depois da aquisição da noção de número pela criança. Enfatizava 
que, após aprendizagem oral dos algarismos até dez, o professor deveria prosseguir 
para o ensino da escrita, e a operacionalizar cálculos. Além que indicou que 
publicaria cartas para facilitar o ensino de Aritmética. 

Dessa forma, constatamos que a proposta para o ensino de Aritmética (dos 
algarismos menores que vinte) deveria contemplar os seguintes conteúdos: números 
e objetos; diferenciação entre contar e numerar; operações fundamentais (adição, 
subtração, multiplicação e divisão); linguagem aritmética (utilização de algarismos 
escritos e orais); construção de problemas; análise de erros; relação entre fatos e 
números; revisão dos conteúdos; números abstratos e, por último, o emprego dos 
sinais. 
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1.3. QUINCY COURSE IN ARITHMETIC 

 

No Quincy course in Arithmetic (1884), Parker apresentava pontos norteadores 
para os professores executarem as aulas de Aritmética buscando estimular os alunos 
a evoluírem progressivamente, orientava a estruturação dos conteúdos a serem 
ensinados em cada um dos níveis da escolarização das crianças, e ainda sobre o uso 
dos materiais durante as aulas, sobre o tempo médio necessário para ser trabalhado 
determinando conteúdo, sugeria a utilização de explanações orais, escritas e a 
aplicação de testes para examinar a aprendizagem. 

Nas 38 páginas da obra, Parker, apresentava novamente a indicação do que seria 
publicado, mais tarde, em forma de cartões e/ou Cartas que tinham como objetivo 
facilitar o trabalho do professor da disciplina em questão. Assegurava que, ao utilizar 
esses cartões, o professor teria uma economia de tempo, pois nesse material 
encontraria um roteiro para suas atividades. 

Parker apresentava também as principais referências utilizadas para elaboração 
de sua pedagogia com relação à Aritmética: Grube, Calkins, Franklin, McVicar’s, 
Horace Grant’s, Oliney’s 3 . Com base nesses autores, Parker sistematizou os 
conteúdos fundamentais dessa disciplina para os anos finais do curso primário: 
número, adição, multiplicação, subtração, divisão, notação, numeração e frações; 
acrescentando que esse ensino deveria ser pautado na manipulação de objetos. Nesse 
livro, além dos conteúdos voltados para a disciplina Aritmética, que estimulariam a 
aprendizagem do cálculo, o autor definiu alguns pontos referentes ao conteúdo de 
Geometria a serem ensinados.   

Essa proposta de ensino criada por Parker para estimular o desenvolvimento do 
raciocínio dos alunos através da manipulação de objetos, perpassa toda a sua obra 
através das orientações aos professores que deveriam deixar os alunos errarem e 
perceberem seus equívocos. O autor defendia que compreender erro era uma etapa 
para aprendizagem. 

Notamos ainda que ele indicava que seria publicado mais tarde uma síntese em 
forma de material para ser utilizado pelos professores, que, pela semelhança dos 
conteúdos e sugestões, deveriam ser as Cartas de Parker, popularizadas no Brasil, 
pela Revista de Ensino e Companhia Melhoramentos e utilizadas também em 
Sergipe. 

 
2. DA CAPITAL AO INTERIOR: A PROPOSTA DE PARKER CIRCULA EM SERGIPE 

                                                   
3 Não conseguimos informações sobre os últimos quatro autores, mesmo com as indicações recorrentes de Parker 
sobre as suas contribuições para o ensino de Aritmética, os mesmo continuam desconhecidos em estudos 
brasileiros. Nas pesquisas publicadas no Brasil, que tratam das contribuições de Parker, esses autores não são 
citados, ocorrem referências a Grube e Calkins.  
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A legislação educacional sergipana não deixa dúvidas quanto à circulação da 

proposta pedagógica de Parker em território sergipano. Carregadas de saberes 
referentes à disciplina Aritmética, essa proposta circulou principalmente através das 
Cartas, material escolar eficiente e adequado ao método intuitivo.  

As Cartas chegaram a Sergipe em sua versão para cavaletes, proposta pela 
Editora Companhia Melhoramentos. Inicialmente, elas foram distribuídas para o 
Grupo Escolar Modelo, localizado na capital Aracaju, no qual todas as novas 
professoras do ensino primário deveriam praticar o que haviam aprendido no curso 
normal. E, posteriormente, foram distribuídas para todas as instituições oficiais de 
ensino. 

Mais tarde, foram adquiridas novas Cartas e distribuídas para outros grupos 
escolares que existiam na capital Aracaju, e no interior do Estado. As Cartas 
chegaram às escolas graduadas das cidades de Capela, São Cristóvão, Vilanova, 
Lagarto, Anápolis, Boquim, Estância e Própria. 

O movimento de circulação das Cartas, em conjunto com a proposta de Parker, 
foi intensificado com a construção de novos grupos escolares. A partir de 1918, esses 
materiais iniciaram sua movimentação além dos territórios da capital, pois, nesse 
ano, foi inaugurado o primeiro grupo escolar, no interior, mais precisamente, na 
cidade de Capela. O Grupo Escolar Coelho e Campos tinha por objetivo expandir o 
processo de modernização instaurado sete anos antes.  

A partir de 1919, as Cartas e a proposta pedagógica de Parker foram introduzidas 
também nas instituições de ensino privado. Notamos que todas as instituições 
oficiais, os grupos escolares, quanto as escolas isoladas receberam esses materiais, ao 
longo do período do tratado. As Cartas de Parker figuraram como um instrumento 
modernizador do ensino capaz de modificar a constituição da disciplina Aritmética, 
uma das principais para a consolidação do progresso da nação.  

A proposta pedagógica de Parker circulou em território sergipano em meio ao 
processo de consolidação do sistema republicano, quando os dirigentes buscavam a 
todo custo introduzir a modernização, e a população insistia em continuar da forma 
que estava. Adotando essa proposta de ensino, os administradores locais 
contribuíram para promover uma aprendizagem que não seguia uma ordem linear, 
mas que se alicerçava no princípio de que o conhecimento não era fragmentado, mas 
sim proporcional à complexidade do mundo. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A investigação da circulação das propostas de Parker em Sergipe como elemento 

modernizador do ensino da disciplina Aritmética, revelou o papel exercido pela 
Revista de Ensino para a construção de um ideário de modernização educacional 
ligado à aquisição de materiais escolares industrializados para as instituições de 
ensino primário. 
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Nos seus livros e cartas, percebemos que Parker definiu formas para ensinar a 
disciplina escolar Aritmética que foi utilizada em Sergipe, a partir das Cartas. 
Entendemos que, as Cartas de Parker e os livros contribuíram para apresentação e 
ensino da disciplina Aritmética de forma inovadora ao utilizar fatos e/ou situações 
cotidianas dos alunos. Essa metodologia de ensino pode ser compreendida como um 
dos pilares para as mudanças no ensino da disciplina Matemática, 
consequentemente de novas formas de efetuar o mundo e as coisas. 

Dessa forma, ao analisarmos a proposta pedagógica de Francis Parker referente 
ao ensino da disciplina Aritmética observamos que a proposta de ensino  

criada por ele estimulou o desenvolvimento do raciocínio dos alunos através da 
manipulação de objetos, e perpassou todas as suas obras por meio das orientações 
aos professores que deveriam deixar os alunos errarem e perceberem seus equívocos 
para aprender. 
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RESUMO 

O Conselho de Educação Superior nas Repúblicas Americanas (CHEAR) foi 
criado em 1958 nos Estados Unidos da América do Norte e teve as suas atividades 
encerradas em 1978. Trata-se de uma trajetória institucional ainda não explorada 
pela Historiografia da Educação brasileira. Tal perspectiva torna este trabalho 
exploratório, ou seja, prenhe de dúvidas e despovoado de certezas – o que o torna 
desafiador. Busca-se a gênese da instituição, do contexto histórico no qual estava 
inserida e no corpo dos intelectuais que formaram o núcleo de peritos. Como 
desdobramento destas investigações, torna-se fundamental o estudo das Atas das 
Conferências Anuais, os Relatórios Anuais do Institute of International Education 
(IIE), as suas recomendações e, por fim, o cotejamento entre o que foi proposto e 
aquilo que se tornou ação nas políticas públicas para a educação superior no Brasil. 
Desta forma, os anos de 1950 a 1970 serão o marco inicial deste trabalho haja vista 
que o período em tela assistiu à busca de uma atuação regional e conjunta das 
Américas em diferentes campos. Neste aspecto uma série de projetos, seminários, 
congressos e instituições buscaram riscar o céu pan-americano em contraponto às 
políticas da então União Soviética no contexto histórico da Guerra Fria. A realização 
de eventos e cursos esteve sempre articulada à criação de instituições que 
conjurassem esforços para a construção e a solidificação do referido projeto pan-
americano.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação Pan-Americana; Trajetória de Intelectuais; Educação Superior. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Conselho de Educação Superior nas Repúblicas Americanas (CHEAR) foi 
criado em 1958 nos Estados Unidos da América do Norte e teve as suas atividades 
encerradas em 1978. Trata-se de uma trajetória institucional ainda não explorada 
pela Historiografia da Educação brasileira. Tal perspectiva torna este trabalho 
exploratório, ou seja, prenhe de dúvidas e despovoado de certezas – o que o torna 
desafiador.  

Busca-se a gênese da instituição, do contexto histórico no qual estava inserida e 
no corpo dos intelectuais que formaram o núcleo de peritos. Como desdobramento 
destas investigações, torna-se fundamental o estudo das Atas das Conferências 
Anuais, os Relatórios Anuais do Institute of International Education (IIE), as suas 
recomendações e, por fim, o cotejamento entre o que foi proposto e aquilo que se 
tornou ação nas políticas públicas para a educação superior no Brasil.  

O IIE foi criado em 1919, no pós-primeira guerra mundial, por Nicholas Murray 
Butler, reitor da Universidade de Columbia, Elihu Root, ex-secretário de Estado, e 
Stephen Duggan, professor de Ciência Política da faculdade da cidade de Nova York. 
Duggan foi o primero presidente do IIE. O Instituto foi criado para catalisar um 
intercâmbio educacional no plano internacional pela necessidade de contato e fonte 
de informação tanto para os estudantes do ensino superior nos Estados Unidos 
quanto para as nações estrangeiras interessadas em desenvolver laços educacionais 
com os Estados Unidos. 

O Instituto aprofundou nos anos 1950 o seu papel no mundo em 
desenvolvimento, a gestão de programas voltados para a administração pública, a 
pesquisa de alimentos, planejamento familiar e outras áreas relacionadas ao 
desenvolvimento para países da Ásia, África e América Latina. Na mesma década, o 
programa Fulbright também experimentou uma expansão considerável. Além disto, 
em 1958, foi criado o Programa Educação Superior nas Repúblicas Americanas. 

Os escritórios do IIE no exterior foram estabelecidos na Ásia, África e América 
Latina – nos anos 1960 - para atender as necessidades crescentes de informações 
sobre o ensino superior nos Estados Unidos.  Na década de 1970, o IIE assumiu a 
administração do "Gran Mariscal de Ayacucho". Um Programa de Bolsas de Estudo 
do Governo venezuelano que ajudou cerca de 4.000 jovens venezuelanos, muitos 
oriundos de meios desfavorecidos, para estudar nos Estados Unidos em assuntos 
relacionados com o desenvolvimento nacional.  

Além disto, a investigação apresenta os seguintes objetivos: estudar o papel do 
Conselho de Educação Superior nas Repúblicas Americanas no rol das políticas 
educacionais pan-americanas; analisar o contexto histórico da criação da instituição; 
dimensionar o impacto das recomendações no âmbito do Ministério da Educação no 
Brasil; mapear as notícias da referida instituição nos impressos institucionais do 
governo federal brasileiro e estudar a trajetória dos intelectuais envolvidos nesta rede 
pan-americana.  
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Desta forma, os anos de 1950 a 1970 serão o marco inicial deste trabalho haja 
vista os indícios e as notícias emanadas do Boletim Mensal do Centro Brasileiro de 
Pesquisas Educacionais (CBPE) no tocante às reuniões anuais do CHEAR e do 
Boletim da CAPES sendo o último registro pertencente à reunião de 1961.  

O período em tela assistiu à busca de uma atuação regional e conjunta das 
Américas em diferentes campos. Neste aspecto uma série de projetos, seminários, 
congressos e instituições buscaram riscar o céu pan-americano em contraponto às 
políticas da então União Soviética no contexto histórico da Guerra Fria. A realização 
de eventos e cursos esteve sempre articulada à criação de instituições que 
conjurassem esforços para a construção e a solidificação do referido projeto pan-
americano.  

Data desta fase, a criação do Conselho de Educação Superior nas Repúblicas 
Americanas (CHEAR - abreviatura em inglês do Council on Higher Education in the 
American Republics) com sede rotativa no âmbito da área pan-americana. A origem 
do Conselho residiu no auxílio financeiro concedido pela Carnegie Corporation de 
New York ao Institute of International Education para desenvolver um programa de 
aproximação pessoal entre educadores e homens de Estado das Américas ligados à 
educação e para o estabelecimento de um forum para o livre debate dos respectivos 
problemas de ensino superior. Em 1960, a Fundação Ford se associou à Carnegie 
Corporation para assegurar o funcionamento, por três anos, do referido Conselho.  

A primeira reunião prepratória e as vinte Conferências Anuais do CHEAR 
aconteceram no período de 1958 a 1978, a saber: 13 na América do Sul, 06 na 
América do Norte e uma na América Central.  

O intelectual Anísio Teixeira ocupou o cargo de Conselheiro Titular do CHEAR de 
1958 a 1964 num momento que acumulava as funções de Secretário Geral da 
Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Diretor do 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e Diretor do Centro Brasileiro de 
Pesquisas Educacionais (CBPE). Assim, o exame da gestão deste intelectual à frente 
das referidas instituições brasileiras contribuirá para a compreensão dos impactos 
das políticas emanadas do Conselho de Educação Superior para as Repúblicas 
Americanas nas políticas públicas educacionais no âmbito do Ministério da Educação 
do Brasil. Especificamente, neste momento da pesquisa, a instituição selecionada 
para estabelecer inferências preliminares sobre o envolvimento do Brasil com o 
CHEAR será o CBPE e o seu instrumento de divulgação: o Boletim Mensal, pensando 
o impresso como uma estratégia de legitimação institucional.  

Parte-se do pressuposto que foi colocada em jogo uma rede de impressos para tal 
processo de fortalecimento que possibilitou o acionamento de três estratégias para a 
consubstanciação deste projeto: a estratégia de articulação, por serem os impressos 
veículos de informação de uma instituição que almejou o máximo envolvimento de 
todos os atores; a estratégia de intervenção, haja vista a possibilidade de pensar os 
impressos enquanto vozes oficiais da instituição que buscou organizar a sua 
representação institucional nos planos internacional, nacional e regional e, por fim, a 
estratégia de legitimação em que os impressos são escrituras que buscaram imprimir 
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e erigir a memória de um determinado grupo de poder como hegemônica e 
paradigmática no campo educacional e, no caso do CBPE, também no campo das 
Ciências Sociais.  

A metodologia utilizada repousa na pesquisa de caráter documental e histórico, 
especialmente no que concerne à História Cultural que valoriza fontes variadas como 
os impressos (periódicos, boletins, revistas) e à História Política. Cabe observar que 
haverá uma imbricação entre as fontes utilizadas e a biografias dos intelectuais que 
foram membros do CHEAR. Mesmo sabendo que a utilização de biografias ainda se 
encontra em situação incerta no campo da historiografia, porém com contribuições 
importantes ao debate com a História pois é o lugar por excelência da pintura da 
condição humana em sua diversidade, se não isolar o homem ou não exaltá-lo às 
custas de seus dessemelhantes. 

Serão examinados arquivos in loco, arquivos digitais, bibliotecas in loco e 
bibliotecas virtuais. Mais inda, contatos com Sociedades de História da Educação dos 
países latino-americanos terão destaque no caminhar da pesquisa, bem com a 
sistematização de trabalhos apresentados em eventos pan-americanos sobre temas 
correlatos ao objeto de estudo. 

No campo dos conceitos, a palavra ‘intelectual’ terá sempre a conotação de ator 
do político, do ator que apresenta um engajamento na vida da cidade e dos seus 
projetos e que também pode ser a testemunha ou a consciência destes movimentos 
no que refere à assinatura de manifestos e abaixo-assinados, criação de revistas e 
demais ações que se estendam a outros campos sociais. Há que se destacar que se 
trata de um ator do político que opera em rede.  

Apresenta-se instigante a possibilidade de conhecer como o CHEAR investiu na 
tessitura de uma rede pan-americana de intelectuais e quais as estratégias que lançou 
para alcançar os seus objetivos; quais foram os embates e dissensões no âmbito 
institucional, símbolos da luta pelo poder ou hegemonia e quais as correlações de 
força entre os Estados Unidos da América do Norte e os demais países que 
participaram do CHEAR num estudo sobre as possibilidades abertas ou interditadas 
no concerto de união das três Américas. 

Segundo o relatório anual do IEE de 1962 (p. 11), O CHEAR era “composto por 
um pequeno grupo de líderes das Américas no campo educacional, o CHEAR tem 
como objetivo o estudo de problemas educacionais de interesse mútuo para os EUA, 
América Central e América Latina e estabelecer recomendações e soluções a estes 
problemas”. No campo da História há controvérsias sobre a pertinência da utilização 
da expressão “América Latina”. Ficamos com a posição favorável ao seu emprego 
menos por questões ideológicas (que são relevantes) e mais por entendermos que 
anuncia um conjunto linguístico distinto com representações culturais próprias, 
costumes específicos e modos diferenciados de inserção no contexto mundial1. 

Assim, compreender as ações do CHEAR implicou primeiramente no 
entendimento do papel do IIE e das demais instituições cogestoras do Programa. 

                                                   
1 Sobre esta discussão, ler: Williamson (2012); Trillo (2009); Bethel (2009a); Skidmore (1999). 
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Imprescindível tornou-se o exame dos relatórios anuais do IIE no arco de tempo de 
1957 a 1986, ou seja, um ano antes da criação do Programa e um ano após a sua 
extinção, segundo o Relatório de 1985 (p. 35-36). Em seguida, a partir dos relatórios, 
desejávamos a construção de um mapa das reuniões promovidas pelo CHEAR, o ano, 
o local, o tipo de reunião, as temáticas debatidas e os participantes. Entretanto, neste 
sentido, os relatórios se mostraram insuficientes em relação aos objetivos traçados. 
Recorremos, portanto, aos documentos do CPDOC citados anteriormente, que 
também se apresentaram incompletos. O objetivo só foi alcançado após o exame 
minucioso do Arquivo Anísio Teixeira no próprio CPDOC.  

O Arquivo Anísio Teixeira, segundo Heymann (2003, p. 102), “foi doado ao 
CPDOC em 1977 e é pesquisado desde 1984, data em que teve a sua organização 
concluída. [o acervo é composto de] cerca de 34 mil documentos manuscritos e 
datilografados [...], juntamente com as 465 fotos, 4 discos, 154 livros e 409 folhetos, 
além de postais e periódicos [...]”. Prossegue a autora, “[...] A correspondência no 
arquivo de Anísio é uma material bastante vasto e rico pela mistura que opera entre 
as esferas pública e privada, entre as dimensões profissional e afetiva [...] (Ibidem, p. 
104). Não sem razão, Heymann considera Anísio Teixeira “um guardador de papéis” 
(Ibidem, p. 102). De fato, neste arquivo, encontramos os “papéis” que tornaram 
possível esta pesquisa. 

O material descoberto no Arquivo Anísio Teixeira foi uma importante chave de 
leitura para a compreensão do funcionamento do CHEAR e para o preenchimento 
das lacunas apontadas. A Série Correspondência e a Série Temática possibilitaram a 
feitura desta pesquisa. Em relação àquela o interesse recaiu no período de 1964 a 
1971 a fim de capturar se, mesmo após o golpe civil-militar de 1964 até o seu 
falecimento, Teixeira manteve contato com os membros do CHEAR e continuou a 
influenciar os rumos institucionais. O exame se deu a partir de análise das 595 
correspondências encontradas neste período. No tocante à Série Temática, o 
documento AT t 1958.03.28 com suas 3.327 folhas e 918 sub-documentos é 
exclusivamente dedicado ao CHEAR, aos encontros, às reuniões, à correspondência 
entre os membros e às decisões emanadas do IIE enquanto gestor do Programa.  

Na sequência, procedemos à leitura dos Relatórios Anuais da CAPES no período 
de 1958 a 1964. Especificamente, o item relativo ao Serviço de Bolsas de Estudos 
para que houvesse o cotejamento entre as bolsas presentes nos relatórios do IIE e a 
ratificação ou não desta presença nos relatórios da CAPES. Um cruzamento 
necessário para avaliar o que foi proposto pelo IIE,via CHEAR, e aquilo que se 
tornou ação nas políticas públicas para a educação superior no Brasil, ao menos no 
oferecimento de bolsas de estudos.  

Estabelecidos o objeto de estudo, o arco de tempo a ser percorrido e as fontes 
primárias utilizadas, entendemos que é tempo de delinear os objetivos do trabalho. 
Inicialmente, o objetivo principal era estudar o papel do Conselho de Educação 
Superior nas Repúblicas Americanas no rol das políticas educacionais pan-
americanas. Após dois anos, este objetivo não resistiu à análise dos documentos. A 
cada ano de existência do CHEAR, tornava-se mais ativa a participação do 
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Departamento de Estado Norte-Americano, do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID)2, da União Pan-Americana3 e da United States Agency for 
International Development (USAID)4, no gerenciamento dos recursos financeiros, 
nas diretrizes institucionais e nas decisões no âmbito do ensino superior a serem 
seguidas pelas Repúblicas Americanas. Sobre a última convèm acrescentar que foi 
criada em 1961, pelo governo norte-americano, e operou a junção de diferentes 
organizações governamentais de assistência técnica e de desenvolvimento econômico 
para os demais países latino-americanos. Os acordos MEC-USAID foram alvo de 
críticas contudentes por diversos pesquisadores brasileiros. Cabe, no entanto, 
chamar atenção que tais acordos antecederam o golpe civil-militar de 1964, ou seja, 
embora concordemos com as críticas é necessário lembrar que tais instrumentos 
também foram utilizados em períodos democráticos. 

Decorre das questões apontadas acima, a mudança do objetivo desta pesquisa. 
Houve a manutenção do estudo do papel do Conselho de Educação Superior nas 
Repúblicas Americanas no rol das políticas educacionais pan-americanas, porém 
uma problematização foi inserida: cooperação ou intervenção?  
 
2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia utilizada repousa na pesquisa de caráter documental e histórico, 
especialmente no que concerne à História Cultural à História Política.  

A História Cultural se faz presente pelo potencial interpretativo de materiais 
impressos, em seus variados suportes, com a convicção de que o texto é uma 
enunciação do autor e a leitura e interpretação passam pela autonomia do leitor. 
Uma senha para o trabalho com toda a documentação do CHEAR e os seus 
desdobramentos com o intuito de montagem da História de uma Instituição que será 
a nossa leitura, mas que deixa aberta a avenida da cidade para diferentes olhares. 
Desta forma, sobre o potencial heurístico dos impressos, acompanhamos Chartier 
(1990, p. 121) com o intuito de  

[...] transformar em tensão operatória aquilo que poderia surgir como uma 
aporia inultrapassável é o desígnio, a aposta, de uma sociologia histórica das 
práticas de leitura que tem por objectivo identificar, para cada época e para 
                                                   

2 O BID foi criado em 1959 com vistas ao apoio a iniciativas de países da América Latina e Caribe para reduzir a 
pobreza e a desigualdade. Além de empréstimos, oferece também doações e assistência técnica para pesquisas. 
Disponível em: http://www.iadb.org/pt/banco-interamericano-de-desenvolvimento,2837.html 

3 De fato, inicialmente foi intitulada União Internacional das Repúblicas Americanas. Surgiu a partir da Primeira 
Conferência Internacional Americana que foi realizada em Washington, D.C., de outubro de 1889 a abril de 1890. 
Posteriormente, recebeu o nome de União Pan-Americana. Em 1948, teve as suas funções subsumidas pela 
Organização dos Estados Americanos (OEA). Disponível em:  http://www.oas.org/pt/sobre/nossa_historia.asp 

4 O livro “Acôrdos, Contratos e Convênios”, publicado em 1967 pelo Ministério da Educação e Cultura, abarca os 
acordos MEC-USAID. No tocante às críticas aos acordos, vale a leitura do capítulo 5 do livro História da 
Educação no Brasil, Otaíza Romanelli, 1984.  
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cada meio, as modalidades partilhadas do ler – as quais dão formas e sentidos 
aos gestos individuais -, e que coloca no centro da sua interrogação pelos quais, 
face a um texto, é históricamente produzido um sentido e diferenciadamente 
construída uma significação [...]5.  

A utilização dos documentos relativos ao CHEAR está inserida na chave 
interpretativa que considera “[...] essas práticas são criadoras de usos e de 
representações que não são absolutamente redutíveis às vontades dos produtores de 
discursos e normas. Portanto, o ato da leitura não pode de nenhuma maneira ser 
anulado no próprio texto [...]. (Revel, 2009, p. 122). Mais ainda, sem esquecer as 
duas possibilidades do “real” frente ao procedimento científico que, como nos alerta 
Certeau (2006), funciona com um jogo de espelhos entre o “real conhecido” e o “real 
implicado”. O primeiro se refere ao objeto estudado pelo pesquisador e a sua 
compreensão de uma sociedade passada. O segundo assinala a existência do real em 
ligação com a operação científica, quer seja, a sociedade presente atravessando a 
problemática do historiador e seu o fazer. Segundo o autor, “de um lado o real é o 
resultado da análise e, de outro, é o seu postulado”. Estas duas formas da realidade 
não podem ser eliminadas nem reduzidas uma a outra” (Ibidem, p. 45).  

Compreendemos que este ponto de vista nos obriga a pensar na desmedida 
urgência do atendimento das questões do referido tempo presente. De alguma forma, 
ocasiona a colocação da História e da História da Educação em segundo plano num 
presentismo exacerbado. Neste ponto, nos socorre Marc Bloch quando discute as 
relações entre teoria e prática no fazer historiográfico. Assevera que “a experiência 
não apenas nos ensinou que é impossível decidir previamente se as especulações 
aparentemente as mais desinteressadas não se revelarão, um dia, espantosamente 
úteis à prática” (2001, p. 45). No dizer de Koselleck, “A História só poderá 
reconhecer o que está em contínua mudança e o que é novo se souber qual é a fonte 
onde as estruturas duradouras se ocultam [...]” (2006, p. 327).  

No que tange à “operação historiográfica”, no nosso estudo, ocorre uma 
imbricação entre as fontes utilizadas e a biografias dos intelectuais que foram 
membros do Comitê Executivo do CHEAR. Distante de um mero ato de justaposição 
de documentos, julgamos que 

[...] Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar 
em “documentos” certos objetos distribuídos de outra maneira. Esta nova 
distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em 
produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever ou 
fotografar estes objetos mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto 
[...].  

                                                   
5 A grafia original das citações e dos documentos será mantida em todo trabalho.  
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O movimento de renovação da História Política, sólido na França, em meados 
dos anos 1980 e em andamento no Brasil via a conquista de espaço nas 
universidades, abriu um leque de contribuições historiográficas6, metodológicas e 
teóricas (Ferreira, 2003). Tal renovação implica que a “A história de fato não vive 
fora do tempo em que é escrita, ainda mais quando se trata de história política: suas 
variações são resultado tanto das mudanças que afetam o político como das que 
dizem respeito ao olhar que o historiador dirige ao político [...]”(Rémond, 2003, p. 
22). Exatamente no olhar direcionado ao campo político é que reside um dos pilares 
de apoio da nossa metodologia. Muito especificamente, o papel dos intelectuais 
membros do CHEAR e as interlocuções entre as suas ideias proclamadas e as ações 
reais dos seus Estados na dinâmica do poder. A saber, o discurso da cooperação 
resistiu ao movimento de intervenção? Houve resistência? Ou ocorreu uma 
intervenção consentida? 

Somente o exame do corpus documental permitirá a compreensão desta relação 
dos intelectuais com as instâncias de poder, num movimento que procura evitar a 
tipificação extrema destes indivíduos em opressores e oprimidos. Seguindo Skinner 
(2005), preferimos perceber o curso de ação de cada indivíduo (mesmo que nos 
pareça questionável) e os motivos que o fazem tentar legitimar a sua ação. Neste 
caso, observar o intelectual como “ator do político” que estende as suas ações aos 
demais campos sociais (Sirinelli, 2003, p. 231). Há que se destacar que se trata de um 
ator do político que opera em rede. Segundo Elias (1994, p. 35), nessa rede  

[...] Muitos fios isolados ligam-se uns aos outros. No entanto, nem a totalidade 
da rede nem a forma assumida por cada um dos seus fios podem ser 
compreendidas em termos de um único fio, ou mesmo de todos eles, 
isoladamente considerados; a rede só é compreensível em termos da maneira 
como eles se ligam, de sua relação recíproca. Essa ligação origina um sistema 
de tensões para o qual cada fio isolado concorre, cada um de uma maneira um 
pouco diferente, conforme seu lugar e função na totalidade da rede [...]. 

Assim, apresenta-se instigante a possibilidade de conhecer como o CHEAR 
investiu na tessitura de uma rede pan-americana de intelectuais 7  e quais as 
estratégias que lançou para alcançar os seus objetivos. Estratégia que no dizer de 
Certeau se apresenta como  

[...] o cálculo (ou manipulação) das relações de força que se torna possível a 
partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um 
exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. A estratégia 
postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base 
                                                   

6 Sobre as dimensões e impactos da política na historiografia, consultar: Sebrian et al (2008). 

7 No caso dos intelectuais brasileiros envolvidos com o CHEAR, Cf: Miceli, 2001. Especial atenção ao capítulo “Os 
Intelectuais e o Estado”.  
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de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças 
[...] toda racionalização “estratégica” procura em primeiro lugar distinguir de 
um “ambiente” um “próprio”, isto é, o lugar do poder e do querer próprios [...] 
(2004, p. 99). 

A citação de Certeau permite pensar quais foram os embates e dissensões no 
âmbito institucional, símbolos da luta pelo poder ou hegemonia, e quais as 
correlações de força entre os Estados Unidos da América do Norte e os demais países 
que participaram do CHEAR num estudo sobre as possibilidades abertas ou 
interditadas ao tão propalado concerto de união das três Américas. 

 
3. O INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION: A INSTITUIÇÃO GESTORA DO 
CHEAR 

Conforme assinalamos na introdução, o Intitute of International Education (IIE) 
foi criado em 1919, no pós-primeira guerra mundial, nos Estados Unidos da América 
do Norte, sob a liderança de Nicholas Murray Butler, Elihu Root e Stephen Duggan. 
O Instituto tinha como objetivo central catalisar o intercâmbio educacional no plano 
internacional pela necessidade de contato e fonte de informação tanto para os 
estudantes do ensino superior nos Estados Unidos quanto para as nações 
estrangeiras interessadas em desenvolver laços educacionais com o país (Relatório 
IIE, 1920, p. 1-4). 

Nos anos 1920, as atividades do IIE envolveram estudantes e professores norte-
americanos  em intercâmbio com vários governos europeus. O Presidente do IIE, 
Stephen Duggan, persuadiu o governo dos Estados Unidos a criar uma nova 
categoria de vistos de estudante não-imigrante, ignorando as quotas do pós-guerra 
estabelecidas pela Lei de Imigração de 1921 8 . O Instituto também publicou os 
primeiros guias de referência para estudo internacional e ajudou a facilitar um clima 
favorável para a educação internacional nos campi através da criação de uma rede de 
clubes de relações internacionais. 

O Comitê de Emergência para auxiliar pesquisadores e professores que estavam 
em situação de risco em seus países por conta do facismo espanhol e italiano, além 
dos que fugiam da Alemanha sob o Nazismo foi implantado nos anos 1930, uma 
iniciativa que viria aajudar intelectuais como o filósofo austríaco Martin Buber 
(1878-1965) e o teólogo alemão Paul Tillich (1886-1965)9. Na mesma década, o IIE 

                                                   
8 Também conhecida como Lei da Restrição da Imigração de 1921. Estabeleceu o limite de 3% para o ingresso de 
estrangeiros no país. A referência utilizada foi o censo populçacional de 1990. Sobre esta Lei e a Lei de Restrição 
de 1924, ler: Mae Ngai (2008).  

 9 O filósofo francês Jacques Maritain (1882-1973) recebeu o auxílio do Comitê em 1940. Nesse ano, estava em 
estudos no Canadá quando a Alemanha derrotou a França e, já sendo perseguido na França, decidiu morar em 
Nova Yorque.  
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começou a expandir suas atividades para além da Europa, estabelecendo 
intercâmbios com a União Soviética e com a América Latina.  

Os anos 1940 assinalaram o início da cooperação com as agências do 
Departamento de Estado dos EUA, antes deste período todas as rendas advinham de 
instutições privadas. Eram programas destinados a combater a ameaça da 
propaganda nazista na América Latina10. Segundo Rabelo (2009, p. 1),  

[...] No início da década de 1940 o Brasil e os Estados Unidos estavam 
envolvidos em uma política conhecida como equilíbrio pragmático, onde as 
duas nações negociavam interesses em um período de emergência de guerra. 
Nesse período, foi criado um departamento norte-americano com o objetivo de 
“promover as relações de amizade entre as duas nações”, chamado Office of the 
Coordinator of Inter-american Affairs (OCIAA), dentro do contexto pan-
americano de ajuda mútua. Além do OCIAA, que foi um importante canal de 
intercâmbio e negociação entre as nações, foram criadas duas missões de ajuda 
ao desenvolvimento brasileiro, a Joint Brazilian United States Technical 
Mission, chamada aqui de Missão Cooke em 1942 e a Joint Brazil-US Technical 
Comission, a Missão Abbink, em 1948. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o IIE criou a Associação Internacional de 
Educadores e  o Conselho de Intercâmbio Internacional de Educação, possibilitando que 
aproxidamente 4.000 estudantes pudessem relaizar atividades acadêmicas e 
trabalhar em projetos de reconstrução nas universidades europeias devastadas pela 
guerra. Em 1946, o Departamento de Estado dos EUA convidou o IIE para 
administrar os recursos do Conselho de Intercâmbio Internacional de Educação, o maior 
programa da Fulbright à época11. O Programa recebeu a aprovação do Congresso 
Norte-Americano em 1946 e inicialmente utilizou a propriedade de guerra excedente 
a fim de financiar a promoção da boa vontade internacional através do intercâmbio 
de estudantes nas áreas de educação, cultura e ciência12.  

O Instituto, nos anos 1950, aprofundou o seu papel no mundo em 
desenvolvimento, avançando na gestão de programas voltados para a administração 
pública, na pesquisa de alimentos, no planejamento familiar e em outras áreas 
relacionadas ao desenvolvimento. Tais estudos estavam direcionados para os países 
da Ásia, da África e da América Latina.  

O fluxo de estudantes estrangeiros para os Estados Unidos praticamente dobrou 
durante esta década e o IIE estabeleceu uma rede de escritórios nos Estados Unidos 

                                                   
10 Para aprofundamento, consultar: Ferrer, 2007. O autor analisa a interdependência das políticas externas entre 
os países do sul da América Latina (Argentina, Brasil e Chile), os países do Eixo (Alemanha e Itália) e os Estados 
Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. 

11 O Programa estabeleceu as primeiras parcerias com o Brasil em 1957 sob a denominação de Comissão 
Fulbright. Disponível em: http://fulbright.org.br/comissao/ 

12  Sobre as relações entre o Fulbright e a CAPES, ver: Toscano, 2014.  
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para atender o crescente número de alunos sob sua supervisão e promover a 
educação internacional nos campi e em comunidades de todo o país.  Na mesma 
década, o programa Fulbright experimentou uma expansão considerável. Além disto, 
como ponto fundamental da nossa pesquisa, em 1958 foi criado o CHEAR13.  

Nos anos 1960, outras associações e encontros de caráter pan-americanos foram 
criados pelo IIE: Reunião Inter-Americana de Ensino Universitário, Comitê 
Internacional de Intercâmbio de Personalidades e o Conselho Americano de Grupos 
Eruditos (AT t 1958.03.28 – VII-23).  Os escritórios do IIE passaram a atuar na Ásia, 
na África e na América Latina para atender as necessidades crescentes de 
informações sobre o ensino superior nos Estados Unidos. O IIE continuou a expandir 
acentuadamente os serviços de bolsas de estudo para o desenvolvimento de recursos 
humanos nos países em vias de desenvolvimento na crença de que a educação era 
fundamental para o processo de desenvolvimento14 . Aqui, uma anotação se faz 
necessária: não coincidentemente os 1960 marcam o acirramento máximo da Guerra 
Fria, a saber: a construção do muro de Berlim em 1961 e a crise dos mísseis em Cuba 
no ano de 1962 (Judt, 2008). Deste modo, os recursos financeiros direcionados à 
América Latina – que já vinham obtendo um crescimento após a Revolução Cubana 
de 195915 – alcançaram patamares até então inimagináveis. Data dos anos 1960, 
precisamente a criação da Aliança para o Progresso. 

[...] Programa de assistência ao desenvolvimento da América Latina 
formalizado quando os Estados Unidos e 22 outras nações do hemisfério, entre 
elas o Brasil, assinaram a Carta de Punta Del Este em agosto de 1961 [...]. A 
administração dos fundos norte-americanos competia em sua maior parte à 
United States Agency for International Development (USAID). [...] Os EUA se 
comprometeram a fornecer, nos dez anos seguintes, uma parte substancial dos 
20 bilhões de dólares que a América Latina necessitaria captar em fontes 
externas [...] A estrutura organizacional para a consecução dessas metas foi 
oferecida pelo Acordo de Cooperação Tripartite entre a OEA, o BID e a 
Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL). [...] A Aliança para o 
Progresso recebeu inúmeras críticas tanto de especialistas, que atacavam as 
deficências de sua estrutura quanto e a irrealidade de suas metas, como de 
setores liberais e de esquerda da opinião pública latino-americana, que a 
                                                   

13 A primeira nota sobre o IIIE, dentro do Boletim Informativo da CAPES, data de Junho de 1956, boletim n.º 43, 
p. 28. Trata-se de um balanço do intercâmbio estudantil entre a Europa e os Estados Unidos no arco de tempo de 
1930 a 156. Necessário esclarecer que é a fonte direta não é o IIE. A matéria foi retirada da revista Time, 7ª 21 de 
maio de 1956. Somente em 1958, boletim n. 69, p. 29, registra-se a utilização direta do Relatório Anual do IIE. 
Apenas como complemento, esclarecemos que a publicação do primeiro boletim da CAPES se deu em 1952.  

14  Uma das teses caras ao modelo econômico do desenvolvimentismo. No caso brasileiro, num enfoque histórico, 
ver: Ferreira e Delgado (2003); numa análise sociológica, consultar: Botelho, Bastos e Bôas (2008).  

15 Movimento, sob o comando de Fidel Castro, de deposição do ditador Fulgêncio Batista em 1959. Pela 
complexidade do tema, Cf: Williamson (2012), especificamente o capítulo 12 “Cuba: Dependência, Nacionalismo 
e Revolução (p. 449-472) e Angel (2009), capítulo 6 “A esquerda na América Latina após 1920” (p. 471-546).  
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encaravam como instrumento a serviço dos interesses econômicos e 
estratégicos dos EUA no hemisfério. A partir de 1970, a análise e coordenação 
dos seus programas passaram à responsabilidade da OEA (Abreu, 2001, p. 
109)16.  

Na década de 1970, o IIE assumiu a administração do "Gran Mariscal de 
Ayacucho", Programa de Bolsas de Estudo do Governo venezuelano que conduziu 
cerca de 4.000 jovens, muitos oriundos de meios desfavorecidos, a estudar nos 
Estados Unidos em assuntos relacionados com o desenvolvimento nacional. O IIE 
também assumiu a responsabilidade por uma parte do Programa de Visitantes 
Internacionais jmunto ao governo norte-americano.  Em 1978-1979, o IIE, em 
parceria com a Casa Branca, passou a gerenciar o projeto de carreira para 
funcionários de governos dos países em desenvolvimento do Leste da Europa Central 
com um ano de estudo e experiência prática profissional nos EUA. 

No próximo item deste artigo, analisaremos os Relatórios Anuais do IIE no 
período de 1958 a 1978 – o período de existência do CHEAR. O estudo dos Relatórios 
permitirá a compreensão da estrutura de funcionamento, do modelo de gestão de 
recursos financeiros e do posicionamento dos dirigentes do Instituto face às 
expectativas criadas e às de fato consagradas. Enfim, a leitura do impresso para além 
apenas das palavras haja vista que um trabalho que tem na História Cultural um dos 
seus pilares não poderia deixar de explorar as capas e dos demais aspectos gráficos 
dos relatórios.  

 
4. OS RELATÓRIOS ANUAIS: O IIE EM MOVIMENTO 

Os Relatórios Anuais do IIE expressaram a vida da instituição tanto nos 
momentos mais dinâmicos quanto nos de crise em relação à consecução dos seus 
inúmeros projetos de intercâmbio educacional com estudantes norte-americanos e 
com os oriundos de outros países. Examinar os relatórios tornou possível estabelecer 
uma cartografia que delineou caminhos e fronteiras para alcançar as intenções que 
tínhamos em construir pontes no sentido de demarcar e contextualizar a existência 
do CHEAR. Não nos parece cabível ignorar a dependência dos planos do CHEAR, ou 
mesmo a sua história, das aberturas e das interdições vividas e sofridas pelo IIE. 
Antes de adentramos nos conteúdos destes relatórios17, examinaremos os aspectos 
gerais e os aspectos gráficos que revelam um tanto do ethos institucional.  
 

Item Resultado 

 

Complementos 

                                                   
16 Justifica-se a longa citação pela proeminente participação dos gestores da Aliança para o Progresso no âmbito 
do CHEAR.  

17 Uma observação: os anos de 1958 e 1959 estão contemplados num único relatório.   
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Tiragem Não registrada nos relatórios Tiragem mínima: 481∗ 

Média de páginas  54 páginas Pontos fora da curva: 

Relatório de 1964: 119 páginas 

Relatório de 1970: 14 páginas 

Seções fixas Editorial (Mensagem do 

Presidente) 

Estudantes dos Estados Unidos 

Estudantes Estrangeiros 

Programas Especiais 

Informações e Pesquisas 

Líderes e Especialistas 

Estudantes em Intercâmbio 

Conferências e Workshops 

Serviços de Suporte aos 

estudantes 

Desenvolvimento e Assuntos 

Públicos 

Para a elaboração deste primeiro 

capítulo, as seguintes seções 

serão privilegiadas na análise dos 

relatórios pelo potencial de 

interpretação do trabalho 

realizado pelo CHEAR: Editorial e 

Programas Especiais.  

Por conseguinte, terão destaque 

na consecução do segundo e 

terceiro capítulos, a Seção 

Declarações Financeiras e a 

Seção Programas, Comitês e 

Estatísticas.∗∗  

Programas Especiais∗∗∗∗ Média: 03 páginas por relatório Buscou prestar informações 

sobre as atividades e as 

publicações dos programas em 

execução, além do financiamento 

necessário.  

Declarações Financeiras Média: 02 páginas por relatório Contemplou as despesas e as 

doações (públicas ou privadas) 

recebidas pelo IIE.  

Programas, Comitês e 

Estatísticas 

Média: 20 páginas por relatório Abarcou todas as informações 

relativas às bolsas concedidas a 

estudantes e especialistas norte-

americanos e estrangeiros.  

TABELA 1 – Aspectos Gerais 



 

 
 

17 

Fontes: Relatórios Anuais do IIE (1958-1978).18 

∗ Estabelecida pela análise do relatório de 1962 – que consideramos o primeiro a ter uma elaboração mais 
detalhada no conjunto estudado - o cálculo da tiragem mínima levou em consideração o nível de envolvimento 
das instituições doadoras de recursos financeiros e dos colaboradores citados no próprio relatório e que, 
portanto, o receberiam como uma prestação de contas das ações realizadas pelo IIE. A saber: as Fundações, 
as Corporações, os Conselhos de Curadores, os Comitês Regionais, os Diretores e membros dos Comitês 
Exucutivos dos Programas e, por fim, o staff dirigente do IIE.   
∗ ∗ A denominação oscila entre Seção, Parte 2 ou Anexo dos Relatórios Anuais.  
∗∗∗ Em geral, o Editorial era elaborado no ano seguinte atribuído ao Relatório. Desta forma, por exemplo, o 
Editorial do Relatório de 1964 foi escrito em 1965.  
∗∗∗∗ Conselhos Internacionais para a Educação Superior – nomenclatura adotada pelo Relatório Anual de 1971.  

 

Capas Resultado 

1958 a 1964 – predomínio das 

capas simplificadas, não 

coloridas, contendo apenas o 

nome da instituição e o ano do 

relatório. 

1965 a 1967 – acréscimo de 

fotos de estudante às capas. 

1968 a 1978 – período de 

sofisticação das capas que 

passaram a ser em cores, com 

designer mais arrojado para a 

época, contendo fotos de 

estudantes e desenhos 

geométricos. 

 

Comentários  

O tratamento dado ao suporte de 

leitura tem relação direta com o 

interesse do leitor. Por mais óbvia 

que possa parecer, a leitura de 

um relatório nem sempre é um 

exercício prazeroso. Desta forma, 

qualquer elemento gráfico de 

caráter iconográfico 

acrescentado favorece o ato de 

ler.  

 

Contracapas Não encontramos um padrão. De 

forma geral, neste local se 

inscreveu o Certificado de 

Incorporação do IIE 

O Certificado de Incorporação 

corresponde à missão 

institucional. 

Dentre os relatórios pesquisados, 

desde 1950, o de 1958-1959 foi o 

primeiro a apresentar o 

Certificado na contracapa. Não o 

encontramos nos anteriores. 

Aspectos internos 1958 a 1961 – nenhuma marca 

gráfica especial a fim de registrar 

a divisão entre as seções 

1962 a 1972 – letras em tamanho 

Os relatórios, até 1962, careciam 

de uma divisão mais clara entre 

as seções. Resolvido este 

problema, a oscilação do 

                                                   
18  Disponíveis em: http://www.iie.org/Who-We-Are/Past-Annual-Reports 
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e formas diferenciados do 

restante do texto assinalam as 

separações entre as seções. 

1973 a 1975 - com o intuito de 

separar as seções foram 

utlizadas letras em caixa alta e 

coloridas. 

1976 a 1977 - retorno ao modelo 

do período de 1962 a 1972.  

1978 - retorno ao modelo do 

período de 1973 a 1975.  

posicionamento das seções 

tornou complexa a proposta 

comparativa que envolvesse os 

vinte anos da publicação.  

Iconografia ∗ (exclusivamente, 

fotos) 

 

Total de fotos: 293 

 

Média: 14 fotos por relatório 

 

Tipo A: 222 fotos 

 

Tipo B: 71 fotos 

1958/ 1959 – 03  (Tipo A - 00  / 

Tipo B - 03) 

1960 – 16    (Tipo A - 16  / Tipo B - 

00) 

1961 – 00    (Tipo A - 00  / Tipo B - 

00) 

1962 -  19    (Tipo A - 18  / Tipo B 

- 01) 

1963 – 19     (Tipo A - 16  / Tipo B 

- 03) 

1964 – 00     (Tipo A - 00  / Tipo B 

- 00) 

1965 – 18     (Tipo A - 13  / Tipo B 

- 04) 

1966 – 09     (Tipo A - 07  / Tipo B 

- 01) 

1967 – 12     (Tipo A - 09  / Tipo B 

- 03) 

1968 -  01     (Tipo A - 01  / Tipo B 

- 00) 

1969 -  01     (Tipo A - 01  / Tipo B 

- 00) 

1970 – 01     (Tipo A - 01  / Tipo B 

- 00) 

1971 – 14     (Tipo A - 07  / Tipo B 

- 07) 

1972 – 01     (Tipo A - 01  / Tipo B 

- 00) 

1973 – 14     (Tipo A - 12  / Tipo B 

Tipo A – fotos de programas e 

ações educativas do IIE dentro e 

fora dos Estados Unidos, ou seja, 

que permitiam a visibilidade das 

atividades da instituição. 

Tipo B - fotos de eventos sociais, 

de arrecadação de fundos, de 

encontros com políticos, de 

eventos acadêmicos e de 

planejamento dos programas 

com a participação da equipe 

gestora do IIE.  

À primeira vista parece pouco 

produtivo o estabelecimento de 

critérios para a classificação das 

fotos. Entretanto, não devemos 

esquecer que as imagens 

representam, neste caso, a 

exteriorização da internalidade 

que pretendeu o IIE. Desta forma, 

as intenções institucionais são 

“reveladas” e percebemos o que 

foi mais relevante em cada 

período. Mesmo os relatórios - 

que não tiveram fotos ou apenas 

uma – falam aos nossos olhos.  
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- 01) 

1974 – 18     (Tipo A - 15  / Tipo B 

- 03) 

1975 – 40     (Tipo A - 34  / Tipo B 

- 06) 

1976 -  33     (Tipo A - 21  / Tipo B 

- 12) 

1977  - 31    (Tipo A - 28  / Tipo B 

- 03) 

1978  - 40    (Tipo A - 22  / Tipo B 

- 18) 

Os números totais confirmam o 

subtítulo que demos a este item 

1.2 da pesquisa: o IIE em 

movimento.  

TABELA 2 – Aspectos gráficos 
Fontes: Relatórios Anuais do IIE (1958-1978).  
∗ Os relatórios em negrito exibem fotos relacionadas ao CHEAR19:  
1963, p. 13 – Conferência Anual de 1962 no Rio de Janeiro. 
1965, p. 11 - Conferência Anual de 1965 em São Paulo. 
1966, p. 13 – Embarque de Grayson Kirk (Presidente da Universidade de Columbia) e Cliford Hard (Presidente 
da Universidade de Nebraska) para a Conferência Anual de 1966 em Caracas.  
1967, p. 19 – Jean Roche (Reitor da Universidade de Paris), Juan Gomes Milas (Ministro da Educação do Chile) 
e Grayson Kirk (Presidente da Universidade de Columbia) na Conferência Anual de 1967 em Vinha Del Mar. 
1975, p. 19 - Conferência Anual de 1974 na Cidade do México. 
 

Ano Páginas 

1958-1959 66 

1960 27 

1961 41 

1962 33 

1963 62 

1964 119 

1965 62 

1966 65 

1967 70 

1968 62 

1969 72 

                                                   
19 A qualidade das imagens impediu que fossem importadas. De qualquer forma, identificamos o número da 
página. Basta acessar o link já oferecido para que a foto seja encontrada.  
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1970 14 

1971 36 

1972 16 

1973 44 

1974 68 

1975 50 

1976 52 

1977 52 

1978 52 

TABELA 3 – Aspectos Específicos dos Relatórios 

 

As reuniões e os intelectuais que atuaram no Comitê Executivo do CHEAR  

 
 

ANO PERÍODO CIDADE E PAÍS MODALIDADE DE 

REUNIÃO 

1959  08 a 14 de fevereiro 

 

Cidade do México, 

MÉXICO.  

 

1ª CA 

 

1960 21 a 26 de fevereiro 

 

Santiago do Chile, CHILE. 

 

2ª CA 

  

1961 09 e 10 de fevereiro São Francisco, EUA.  

 

 

 

 

 

3ª CA  

1962 25 de fevereiro a 02 de 

março 

Rio de Janeiro, BRASIL.  

 

4ª CA. 
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1963  (fevereiro) 

 

 

Cidade do México e 

Cuernavaca, MÉXICO.   

 

5ª CA 

 

 

1964 23 a 28 de  

 

Lima, PERU. 

 

6ª CA 

 

1965 7 a 12 de maio São Paulo, BRASIL. 

 

7ª CA 

1966 fevereiro Caracas, VENEZUELA.  8ª CA 

1967 26 de fevereiro a 03 de 

março 

Vinha Del Mar, CHILE. 

 

 

9ª CA  

 

 

1968 fevereiro        

 

Lima, PERU. 

 

10ª CA  

 

 

1969 fevereiro Bogotá, COLÔMBIA. 

 
11ª CA 

1970 fevereiro Buenos Aires, 

ARGENTINA. 

 

12ª CA 

1971 fevereiro 

 
Santa Maria, PERU.  

 
13ª CA  

 

1972 desconhecido desconhecido desconhecida 

1973 fevereiro Cidade da Guatemala,  14ª CA 

1974 fevereiro Caracas, VENEZUELA. 15ª CA 

1975 fevereiro Cidade do México, 

MÉXICO. 
16ª CA 

1976 fevereiro Belo Horizonte, BRASIL. 17ª CA 

1977 desconhecido desconhecido desconhecida 

1978 fevereiro Cidade do México, 18ª CA 
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MÉXICO. 

TABELA 4 – Conferências Anuais do CHEAR 

Fontes: Relatórios Anuais do IIE (1958-1978).  

	

TABELA 5 – Intelectuais membros do Comitê Executivo do CHEAR (1958 a 1968) 

NOME  INSTITUIÇÃO DE ORIGEM  PAÍS DE ORIGEM 

Juan Gómes Millas  Universidade do Chile Chile 

Franklin D. Murphy  Universidade do Kansas E.U.A. 

Frederick Burkhardt  Presidente do American Council of Learned 

Societes 

E.U.A. 

Rodrigo Facio 

Brenes  

Universidade da Costa Rica Costa Rica  

Anísio Teixeira  CAPES Brasil 

Kenneth Holland  IIE E.U.A. 

Risieri Frondizi  Membro Reitor da Universidade de Buenos 

Aires 

T. Keith Glennan  Membro Presidente do Case Institute of 

Technology 

O. Meredith Wilson  Membro University of Minnesota 

Ulhôa Cintra  Membro Reitor da Universidade de São Paulo 

Cliford Hardin  Membro  University of Nebraska 
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Orlando Olcese 

Pachas 

Membro Universidad Nacional Agraria La 

Molina 

Jorge Arias Membro Universidad Nacional de Colombia 

Ramon de Zubiría Membro Universidad de los Andes 

James F. Tierney Assistente do Secretário Geral IIE 

Ignacio Gonzáles Membro Universidad de Concepción 

Theodore M. 

Hesburgh 

Membro University of Notre Dame 

Fontes: AT t 1958.03.28 – IV-12 (memorando de 12 de junho de 1959). 

AT t 1958.03.28 – X-32 (memorando de 17 de fevereiro de 1961).  

AT t 1958.03.28 – XXIII-25 (memorando de 17 de fevereiro de 1963).  

AT t 1958.03.28 – XXIII-33 (Ata da 6ª Conferência Anual do CHEAR, 1964). 

AT t 1958.03.28 – XXIV-2 (Lista de participantes do Encontro Especial do CHEAR, São Paulo, 1965). 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Parece-nos necessário que as Considerações Finais, mesmo que soe contraditório 
– estabeleçam a gênese desta pesquisa pois, desta forma, poderá ser compreendida o 
seu estado no tempo presente. Assim, este trabalho procura traduzir o esforço 
intelectual iniciado em 2014 - no Pós-Doutorado em História da Educação sob a 
orientação da Prof. Ana Waleska Mendonça, PUC-Rio,  a fim de desvendar a história 
do Conselho de Educação Superior nas Repúblicas Americanas (Council on Higher 
Education in the American Republics – CHEAR). Uma instituição que, desde 1999, 
está presente nas minhas inquietações e também nas de Ana Waleska Mendonça.  

Naquela época, pesquisávamos a Formação dos Mestres: a contribuição de Anísio 
Teixeira para a institucionalização da Pós-Graduação no Brasil20 e nos deparamos 
com documentos conseguidos junto ao Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV) 
durante a consecução da Pesquisa do Grupo História das Ideias Pedagógicas, sob a 
coordenação da própria Ana Waleska Mendonça, no período de 1998-2002, na 

                                                   
20  A pesquisa contou com o financiamento do CNPq e da FAPERJ e originou um CD com título homônimo.  
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Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). As fontes documentais 
apontavam a participação do intelectual Anísio Teixeira21 no Comitê Executivo do 
CHEAR, a instância decisória da instituição como representante do governo 
brasileiro. Teixeira permaneceu no Comitê Executivo de 1958 a 1963 pelo sistema de 

                                                   
21 Nasceu em Caetité, Bahia, em 12 de julho de 1900. Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito da 
Universidade do Rio de Janeiro em 1922 e obteve o título de Master of Arts pelo Teachers College da Columbia 
University, em Nova York, em 1929. Transitou por diversos cargos públicos no âmbito educacional. Dentre eles, 
Secretário Geral da CAPES (1951), Diretor do INEP (1952) e Diretor do CBPE (1955). Faleceu na cidade do Rio de 
Janeiro, em março de 1971. Mais informações, consultar; Geribelo (1977) e Nunes (2010).  
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rotatividade dos membros (AT t 1958.03.28 – XXIII-25)22. 
Embora Teixeira insistisse, tanto nos documentos quanto nas matérias 

publicadas pelo CBPE23e pela CAPES24, na tese da informalidade da sua participação. 
Os documentos não foram utilizados à época, mas permaneceram sob a guarda do 
referido grupo de pesquisa.  

O tempo, sempre ele, nos fez guardar o tema para estudo em um momento 
futuro. Assim, após 17 anos, o futuro se fez o hoje e aqui estamos envolvidos numa 
pesquisa sobre o Conselho de Educação Superior nas Repúblicas Americanas no 
período de 1958 a 1978. Desta forma, no tempo presente, fez-se necessário encontrar 
um ponto de partida sem o qual sequer haveria indagações a serem feitas pelo 
ineditismo do tema escolhido. Trata-se, enfim, de uma trajetória institucional ainda 
não explorada pela Historiografia da Educação brasileira. Tal situação, em algum 
momento, colocou em risco a possibilidade de realização do próprio estudo pois, 
mesmo as informações básicas ofertadas acima, não eram suficientes para a 
empreitada. Portanto, existia apenas o nome de uma instituição com a oferta de uma 
bolsa de estudo para o ano de 1960 nos Estados Unidos da América do Norte, 
conforme o Relatório de Atividades da CAPES de 1961 (p. 68)25. Esta instituição 
estava assinalada como Conselho de Educação Superior das Repúblicas 
Americanas26. Ou seja, as relações entre o governo federal e o CHEAR eram formais e 
envolviam verbas alocadas para o ensino superior brasileiro.  

Durante o ano de 2014, nos dedicamos ao levantamento de livros, artigos, 
dissertações, teses e demais modalidades de escrita acadêmica que poderiam ter o 
Conselho como objeto de estudo ou que, ao menos, comunicassem a sua existência. 
As mais relevantes bibliotecas virtuais do Brasil, dos países do continente americano 
e da ONU27 foram visitadas em língua portuguesa e espanhola. Encontramos, apenas, 
o livro A Educação Superior nas Repúblicas Americanas, publicado no Brasil em 
1965 e organizado por Harold Benjamin. A obra abarca a situação do ensino superior 
em vinte repúblicas americanas. Entretanto, não obstante a relevância deste livro 
para a nossa pesquisa, naquele momento pouco contribuía para o entendimento da 
organização do CHEAR. Quando utilizamos a língua inglesa, deparamo-nos com o 

                                                   
22À guisa de explicação: quando utilizamos o documento AT t 1958.03.28, adotamos um procedimento específico 
devido à sua subdivisão. AT t 1958.03.28 refere-se ao documento integral, o XXIII em algarismos romanos 
corresponde à subdivisão e o número 25 à distribuição dos documentos dentro desta subdivisão. 

23  Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. Sobre o CBPE, Cf: Xavier, 1999.  

24  Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior. Atualmente, Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de nível Superior. Mais informações, ler: Mendonça e Gouvêa, 2006.  

25  Sobre a CAPES, Cf: Gouvêa, 2012 e 2010. Especificamente, sobre os Relatórios Anuais da CAPES, ver: Gouvêa, 
2001.  

26  O nome referendado pelos documentos é Conselho de Educação nas Repúblicas Americanas.  

27 Organização das Nações Unidas. Disponível em: http://www.un.org/es/index.html 
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Intitute of International Education (IIE) como instituição gestora do CHEAR. A 
partir deste ponto, o nosso exame sofreu inflexões. 

 Exatamente, neste momento, estamos analisando os documentos obtidos no 
Arquivo Anísio Teixeira do CPDOC-FGV que contribuirão para o conhecimento das 
origens, dos objetivos, da estrutura organizacional, dos recursos financeiros, dos 
membros, dos projetos, das reuniões e das decisões emanadas do CHEAR nos seus 
vinte anos de existência. Por isto, a parte 5 – deste artigo – “As reuniões e os 
intelectuais que atuaram no Comitê Executivo do CHEAR” traz somente os quadros 
construídos pelo pesquisador neste espaço de dois anos e que passam por uma 
análise atenta.   

Entendemos que o Arquivo Anísio Teixeira pode revelar também o nível de 
contribuição e influência do CHEAR para a implementação das políticas públicas 
brasileiras no ensino superior num cotejamento entre as determinações exaradas do 
conselho e os planos educacionais voltados para este nível de ensino. Para tanto, 
ocorrerá o cotejamento dos documentos do CHEAR e dos recursos financeiros 
destinados ao Brasil via CAPES. Os balanços anuais do IIE e os relatórios anuais da 
CAPES darão sustentação a esta empreitada. 

Bem, depois e um longo tempo de pesquisa, restam mais perguntas do que 
certezas. Mesmo assim, parece-nos que foi possível elucidar questões básicas sobre a 
trajetória da instituição às quais colocamos à disposição da comunidade acadêmica, 
especialmente aos pesquisadores do campo da História da Educação.  
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RESUMO  
O texto analisa as relações entre o pensamento pedagógico e os 
modos de considerar o conteúdo matemático em face das proposições 
da pedagogia da matemática de diferentes épocas escolares, desde 
finais do século XIX até a atualidade. A análise resultou numa 
periodização da pedagogia da matemática onde sobressaem os 
seguintes momentos históricos: o ensino da matemática, a educação 
matemática, o Movimento da Matemática Moderna, a Educação 
Matemática e o Ensino da Matemática.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
O texto analisa as relações entre o pensamento pedagógico e os modos de 

considerar o conteúdo matemático em face das proposições da pedagogia da 
matemática de diferentes épocas escolares, desde finais do século XIX até a 
atualidade.  

Na caracterização-síntese, possível de ser feita sobre as pedagogias, que 
embasam este estudo, lança-se mão das reflexões da pesquisadora Nathalie Bulle 
(2005), em texto denominado “O pensamento pedagógico moderno: entre ciência e 
política”.  

De acordo com a autora, é possível distinguir dois tipos de heranças presentes no 
pensamento pedagógico atual: um primeiro, aquele originário do racionalismo 
universalista das Luzes; o outro, do naturalismo evolucionista do século XIX (2005, 
p. 117). E, essa dupla herança revela uma contradição teórica que permeia todo o 
desenvolvimento das pedagogias que chegam até nossos dias.  

O que caracteriza cada um desses dois tipos? Segundo Bulle, o racionalismo 
universalista das Luzes tem como projeto educativo a autonomia da razão e do 
progresso intelectual. Já o naturalismo evolucionista prega a autonomia da ação e do 
aperfeiçoamento moral (2005, p. 117).  

As Luzes, o Iluminismo, engendraram um novo modelo educativo. O ícone desse 
modo de pensar a educação vem da Revolução Francesa. Um de seus maiores 
representantes é Condorcet. Para ele, o despotismo é resultado da ignorância do 
povo. E, assim, as ciências e as artes deverão constituírem-se nos pilares da 
liberdade. A educação deve ser vista como instrução, isto é, alicerçada nos conteúdos 
de ensino, nos saberes (2005, p. 119). 

O século XIX marca uma ruptura com essa herança do Iluminismo. Rompe-se a 
tradição vinda, de fato, desde o idealismo platônico, reelaborado pelo racionalismo 
das Luzes, que passa ser considerado intelectualista. Tal ruptura tem caráter político 
profundo: depois da Revolução Francesa, com o episódio traumático do Terror, toma 
a cena a liberdade individual, que deveria ser alcançada por meio da harmonia social. 
Nesse contexto a educação intelectualista não é vista mais como alinhada ao 
propósito de acesso a uma verdade única, integradora. E, mais: a educação 
intelectualista perde as suas virtudes morais. A cultura vinda do intelectualismo 
enciclopedista passa a ser vista como tendendo a servir aos próprios interesses 
daquele que se instruía (2005, p. 120). Aí parece ficar melhor caracterizada a 
distinção entre instrução e educação. A primeira considerada herdeira do 
intelectualismo conteudista; a segunda, imersa em valores morais e própria para a 
construção de uma nova sociedade. 

O contexto amplo mencionado nas linhas acima permite falar-se do surgimento 
de um novo pensamento pedagógico, do pensamento pedagógico moderno. E esse 
contexto é estudado de modo aprofundado pela autora em termos de análise do 
impacto sobre a representação do homem e das ciências da vida ocasionados pelo 
desenvolvimento de doutrinas evolucionistas (2005, p. 120). 
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A formulação de um novo pensamento pedagógico, de um pensamento 
pedagógico moderno encontra em Pestalozzi o seu principal inspirador (2005, p. 
123). Nesse personagem será possível amparar o novo pensamento pedagógico com 
lições como a que diz que “o homem sucumbe geralmente, com as divagações de seu 
saber, à corrupção de sua natureza animal, mas quando o seu saber parte não de seu 
prazer próprio, mas daquilo que ele deve fazer, ele poderá fazer a felicidade de sua 
espécie” (2005, p. 125). Com ensinamentos como esse, ter-se-á uma pedagogia que 
promoverá a sabedoria para todas as crianças do povo, uma escola onde a aliança do 
pensamento com a ação permitirá refrear as paixões inspiradas pelo abuso da 
abstração (2005, p. 125).  

A essa caracterização mais ampla trazida por Nathalie Bulle, em texto de 22 
páginas, caberia um aprofundamento maior em termos mais específicos de 
contextos, de exemplos a que os ensinos ficaram transformados com a emergência do 
pensamento pedagógico moderno. Em particular, do ponto de vista do que nos 
interessa discutir neste estudo, há que se obter subsídios para melhor compreender 
as relações entre pensamento pedagógico e conteúdo matemático na configuração da 
pedagogia da matemática ao longo do tempo. Ou dito de outro modo: compreender 
como o modo de pensar a organização dos conteúdos a serem ensinados é decisivo na 
proposta de uma dada pedagogia da matemática.  

E a organização dos conteúdos matemáticos refere-se à matemática das escolas, à 
matemática elementar. E aqui, o estudo abre espaço para tratar do que significa 
“elementar” ao longo do tempo.  

Estudos mais aprofundados sobre o elementar, do ponto de vista de suas raízes 
filosóficas, históricas e pedagógicas fomos encontrar nos textos de Alain Trouvé. Esse 
professor, a partir de sua tese de doutorado, escreveu dos livros importantes, que 
consideramos referência para tratar do tema das relações entre pensamento 
pedagógico, organização dos conteúdos matemáticos e pedagogia da matemática: “La 
notion de savoir élémentaire à l’école” (2008) e “Penser l’élémentaire – La fin du 
savoir élémentaire à l’école? (2010).  

“A noção de saber elementar do ponto de vista das ideias pedagógicas” é subtítulo 
da terceira parte do livro Alain Trouvé (2008).  No Prefácio da obra, escrito por 
Michel Fabre, o leitor tem um excelente resumo do livro. Fabre informa que Trouvé 
recupera as bases herdadas pelas pedagogias - as duas heranças mencionadas 
anteriormente  – para, em seguida, enunciar a problemática a ser tratada em sua 
obra, que pode ser sintetizada na formulação das seguintes questões:  

O elementar é uma noção racionalista designando os princípios de uma ciência? 
Ou trata-se de uma noção empirista que aponta para a gênese do saber? A 
noção de elementar revela o inteligível ou sensível, ou ainda combinações entre 
os dois? (2008, p. 7). 
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Já à Introdução de seu texto, Trouvé anuncia um primeiro tema a ser tratado, 
buscando nas filosofias, as bases da constituição das duas dimensões do elementar 
historicamente colocadas. Diz o autor: 

Se considerarmos a ideia de elementaridade tomada por si mesma, nós 
deveremos reconhecer que ela é tradicionalmente referida a uma dada 
concepção de saber, onde este último se estrutura em “elementos”. Ora, isso nos 
remete à filosofia cartesiana de ter constituído um referente paradigmático 
desta concepção de saber, origem da noção de saber elementar (2008, p. 12). 

De outra parte, Trouvé lança mão de estudos ligados às doutrinas pedagógicas 
para expressar ter encontrado uma nova concepção de elementar. E elas também 
remetem às filosofias. 

O autor para exemplificar em termos dos ensinos, as diferenças entre as 
pedagogias de base racionalista e aquelas de fundo empírico, cita rubricas 
emblemáticas a cada uma delas. No caso das pedagogias racionalistas, o saber 
elementar está melhor caracterizado, a princípio, pelas disciplinas mais abstratas 
(como a geometria); para aquelas de cunho empirista será preciso considerar o 
elementar ligado a rubricas mais ‘concretas’, como as famosas lições de coisas, que 
mobilizam inicialmente a percepção sensível (2008, p. 13). 

Assim, considerando os estudos de Bulle e Trouvé como hipóteses de trabalho, 
recorremos à empiria dos ensinos de matemática por meio de revistas pedagógicas, 
livros e manuais pedagógicos de matemática, além, por certo, de textos oficiais 
relativos às reformas educacionais para análise das relações entre pensamento 
pedagógico e conteúdos matemáticos nas mudanças da pedagogia da matemática 
desde finais do século XIX à atualidade. 

A análise resultou numa periodização da pedagogia da matemática descrita nas 
linhas que seguem. 

 
2. A LÓGICA DOS CONTEÚDOS E A PEDAGOGIA TRADICIONAL DA 

MATEMÁTICA 
Por certo é por demais amplo abordar-se uma “pedagogia tradicional”. A sua 

caracterização neste texto aponta para os modos de considerar a matemática nos 
primeiros anos escolares do ponto de vista da estrutura lógica dos conteúdos a 
ensinar. É esse o primeiro período que emerge da análise que estuda o modo de 
organização dos conteúdos matemáticos e a pedagogia considerada para o seu 
ensino. Prevalecem os conteúdos, prevalece a ordenação lógica deles para o ensino. 
Aos temas considerados mais simples matematicamente, o seu ensino em primeiro 
lugar. A essa cultura escolar estabelecida, não há outro modo para os iniciantes 
aproximarem-se do saber sistematizado nos livros, que não seja por processos de 
memorização. E essa sistematização dos saberes, colocada nos livros, propunha 
sempre que os primeiros passos a serem dados em direção aos saberes mais 
avançados, devessem ser encadeados numa ordem lógica, numa lógica interna 
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própria aos conteúdos sistematizados. Essa ordem levaria os alunos dos simples 
elementos de um saber aos seus termos mais complexos. Para a matemática na 
escola, em suma, está presente uma tradição inaugurada desde Euclides (século III 
A. C.) de tratar os conteúdos de modo sintético, isto é, das partes conhecidas (os a 
priori – axiomas, postulados...) para aquelas desconhecidas, o todo (os teoremas...). 
Esse é um outro modo de analisar o papel da memorização, para além de estudos que 
mostram que há falta de livros etc. e que o expediente para remediar tal situação 
recorre à memorização1. Dada a necessidade de incorporar a ordem lógica dos 
conteúdos, iniciando por seus elementos, que nada tinham de proximidade com a 
criança, a memorização é processo inexorável. Neste caso, emparelham-se, 
consideradas como semelhantes, duas ordens: a ordem sistematizada do saber (a 
lógica interna organizadora dos conteúdos) e a ordem sequencial da aprendizagem 
(dos elementos mais simples para as suas combinações, os termos mais complexos). 

O saber elementar matemático a estar presente nas escolas é de herança 
racionalista, encadeia-se do simples para o complexo; é determinado pelas formas 
mais avançadas, representa o primeiro degrau lógico para alcança-las.  

 
3. A PSICOLÓGICA DOS CONTEÚDOS E A PEDAGOGIA MODERNA: UMA 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
A partir da década de 1880 assiste-se à emergência de uma verdadeira 

contracultura pedagógica vinda com o movimento da pedagogia intuitiva. Muito 
antes disso, foram plantados os gérmens dessa modernidade educacional. Eles 
apontam para a não coerção dos alunos, para um modo diferenciado de conduzir a 
criança a seu estado adulto. Rousseau, Pestalozzi, Fröebel são autores que inspiram 
essa contracultura pedagógica, seus referentes mais importantes. As décadas finais 
do século XIX, assistem, nos países da Europa, nos EUA e ainda no Brasil, a 
circulação da vaga intuitiva como forma moderna de tratar as questões educacionais, 
inspirada pelos escritos desses clássicos autores. 

Contra uma cultura estabelecida de considerar o homúnculo – a criança como 
homem em miniatura – assenta-se a ideia de que a criança é um ser diferente, 
alguém que está em processo de formação e tem estágios evolutivos no pensar e no 
agir. Contra um modo considerado antinatural de imposição e coerção de padrões e 
mesmo de violência física, dissemina-se a necessidade de trabalhar em consonância 
com o desenvolvimento infantil. Contra uma cultura chamada livresca, baseada em 

                                                   
1 Um dos raros estudos que buscam compreender o papel da memorização nas práticas educativas é o texto da 
professora Maria Cecília de Souza. De acordo com a autora, “a memorização mantinha, sem dúvida, relação com 
uma cultura que era profundamente oralizada, em que a Igreja fizera a escrita ser apresentada sob a perspectiva 
da oralização, que tanto tinha repercussões na cultura das elites urbanas, quanto na própria percepção popular, 
onde uma forma de catolicismo rústico deitara raízes profundas (...)”. E, ainda, a memorização “(...) vinha 
substituir muitas vezes, ou mesmo suprir, não a ausência de conhecimento de métodos de ensino, mas a raridade 
de livros, outras vezes, a ausência de conhecimento do conteúdo das próprias disciplinas” (SOUZA, 1998, p. 86-
88). 
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processos de memorização, estabelecem-se propostas para um ensino ativo. Enfim, 
uma verdadeira contracultura pedagógica. E essa contracultura se faz método: 
Método intuitivo ou lição de coisas – modo como tal época é interpretada no Brasil2. 

As práticas ligadas à memorização devem ser abandonadas em favor de métodos 
onde haja uma participação ativa do aluno. A psicologia nascente passa mais e mais a 
respaldar argumentos de que é necessário seguir o desenvolvimento do aluno, na sua 
ordem natural, para que o ensino possa ser eficiente. E essa ordem natural aponta 
para a intuição sensível da criança. É preciso considerar que a primeira forma de 
conhecimento é intuitiva. Circulam internacionalmente propostas de ensino intuitivo 
de todas as matérias escolares. E, por certo, a matemática na escola não fica imune a 
essa vaga intuitiva, a esse movimento modernizador... 

Em suma: contra o ensino considerado livresco, de instrução, contrapõe-se o 
trabalho pedagógico que considera o desenvolvimento da criança, que necessita de 
educação. Contra o ensino, enfim, a educação. No caso da matemática, da 
matemática na escola, contrapondo-se ao ensino de matemática, a necessidade de 
uma educação matemática, mesmo se nesse tempo, a expressão “educação 
matemática” parece não ter sido, ainda, utilizada. De todo modo, os termos 
“educação matemática” simbolizam um movimento a fazer frente ao “ensino de 
matemática”, entendido como “instrução matemática”.    

A organização dos conteúdos de matemática para a esse novo momento de 
educação matemática leva em conta a psicologia do aprendiz. Está em confronto o 
ensino por ordem lógica versus o que poderia ser uma organização psicológica da 
matemática escolar.  

O saber elementar matemático a estar presente para ensino nos primeiros anos 
escolares emerge da relação empírica do aprendiz com o saberes matemáticos. Não 
está previamente determinado; é contextual, local. Sobrepõe programas dados a 
priori com as condições apresentadas para o ensino e público escolar. 

 
4. UMA PSICOLÓGICA UNIVERSAL DOS CONTEÚDOS: O RETORNO A UM 

ENSINO DE MATEMÁTICA 
Os tempos são de estruturalismo. O estruturalismo como método rigoroso de 

análise intelectual, que traz grande esperança de fazer avançar temas científicos 
fundamentais. O estruturalismo como tratamento das relações entre as partes e o 
todo. A totalidade com prioridade lógica sobre as partes, e as relações sendo mais 
importantes que as entidades que lhes são vinculadas. A estrutura oculta sendo 
sempre mais importante que o evidente. O simbolismo como relevante e não as 
entidades simbolizadas. Assim, o estruturalismo ganha status interdisciplinar e 
multidisciplinar na produção de conhecimentos na matemática, na filosofia, na 

                                                   
2 Uma referência importante para o período diz respeito à tradução, adaptação e grande circulação que teve o 
livro “Primeiras Lições de Coisas”, de Norman Allison Calkins por Rui Barbosa, em 1886. A tradução da obra, 
dentre outras coisas, vem fundamentar a tese defendida por Rui de que “Lição de coisas” é um método e não uma 
matéria independente do programa escolar (BARBOSA, 1946, p. 215-216).  
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linguística, na antropologia, na crítica literária. Transforma-se em filosofia 
dominante em meados do século XX, um momento particular da história do 
pensamento humano, um tempo forte da consciência crítica (DOSSE, 1992, p. 9) .  

As primeiras ideias que dão forma à revolução estruturalista começam a 
germinar durante o período de entreguerras, com os membros do Círculo Linguístico 
de Praga, cuja figura principal é o linguísta russo Roman Jakobson. O termo 
estrutura começa a ser utilizado por esse grupo em 1929. Seis anos mais tarde, 
constituindo-se como um grupo de matemáticos, Bourbaki3 se apropria dele. O uso e 
caracterização matemática da ideia de estrutura é, em parte, responsável por sua 
adoção na psicologia. Jean Piaget interessa-se pela matemática e, assim, as ideias de 
Bourbaki lhe são úteis. Piaget chega à conclusão de que em todos os estágios do 
desenvolvimento da inteligência nas crianças, os processos de pensamento se 
organizam de forma muito estruturada segundo noções matemáticas definidas com 
grande precisão por Bourbaki. Piaget considera que as estruturas mentais que 
permitem com que adolescentes e adultos pensem de forma lógica, tomam como 
modelo estruturas matemáticas (ACZEL, 2009, p. 115-116 e 139). Assim se estabelece 
uma psicológica universal dos conteúdos matemáticos a ensinar. E eles se organizam 
como estruturas. 

A análise em perspectiva histórica nos mostra que esses tempos do chamado 
Movimento da Matemática Moderna promovem um retorno da educação matemática 
ao ensino de matemática. Diferentemente do momento anterior, que impulsionou 
um descrédito na ciência dos conteúdos matemáticos, como forma suficiente para a 
boa pedagogia, fazendo emergir a educação matemática; neste caso, reafirma-se a 
crença nos novos conteúdos matemáticos como ingrediente para o sucesso com trato 
da matemática na escola. E as questões pedagógicas ficam restritas à didática desses 
novos conteúdos, ao desafio de ensiná-los. Noutros termos, volta-se ao primado dos 
conteúdos e seu modo matemático de organizá-los para serem ensinados, 
independentemente dos sujeitos que aprendem e em que condições aprendem. 
Reafirma-se a volta do elementar como simples, determinado pelas formas mais 
avançadas da matemática, representando degraus iniciais de acesso do sujeito 
universal ao máximo desenvolvimento de suas estruturas cognitivas. 

 
5. DIDÁTICA, PSICOLOGIA E CONTEÚDOS MATEMÁTICOS: A EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 
Os tempos de refluxo e abandono do Movimento da Matemática Moderna 

situam-se em finais da década de 1980. Internacionalmente, nessa década, há 
momentos emblemáticos para uma nova era, para o nascimento de um novo 

                                                   
3 Nicolas Bourbaki é o nome de um grupo de matemáticos organizados numa associação, na França, que tem por 
objetivo, a partir de sua formação, em 1935, conduzir o ensino de matemática de forma rigorosa. Bourbaki é 
referência maior na organização estrutural das matemáticas. Jean Dieudonné (1906-1994) é um dos membros 
mais ativos e produtivos do Grupo. Dieudonné escreve numerosas obras, e é autor importante de história da 
matemática, onde contribui muito na consolidação de certa ortodoxia estruturalista (PATRAS, 2001, p. 6). 
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movimento: o da Educação Matemática. No Brasil, cite-se a realização do I ENEM – 
Encontro Nacional de Educação Matemática, em 1987; a criação da SBEM – 
Sociedade Brasileira de Educação Matemática, em 1988.    

Nos Anais do I ENEM é possível ler, cá entre nós, a penetração de novas 
referências internacionais que se tornarão clássicas para a constituição do novo 
campo da Educação Matemática: 

Na aprendizagem, o que conta é o dinamismo pessoal de cada aluno, fundado 
na ausência de soluções a problemas, que pode ter como contexto um centro de 
interesse, mas que necessita ser ativado na individualidade do processo de cada 
sujeito em face de algo a aprender. A possibilidade desta ativação repousa 
sobre o reconhecimento e o aproveitamento da caminhada personalizada da 
cada aluno na apropriação de um campo conceitual. (...) com Gérard 
Vergnaud, admitimos que as aprendizagens não se dão no abstrato das 
estruturações gerais do pensamento, como se julgou, ou ainda se julga, possível 
(...). (GROSSI, 1988, p. 23). 

O trecho acima reproduz linhas do texto da professora Esther Pillar Grossi, 
trazendo para os debates do I ENEM o conceito de “campo conceitual”, que passará a 
orientar muitos estudos e pesquisas na Educação Matemática.  

Essas novas perspectivas para pensar a matemática na escola transbordam os 
meios estritamente acadêmicos e mobilizam a produção de novas referências para 
professores de matemática. Um exemplo disso é a elaboração da “Proposta 
Curricular para o ensino de matemática – 2o. Grau” do estado de São Paulo, onde é 
possível ler orientações como: 

A participação do aluno na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos 
fundamentais da concepção atual de aprendizagem. Esta participação deve 
porém ser orientada tendo em vista os conceitos a serem construídos, bem como 
as tarefas a serem realizadas para que esta construção se efetive. Para tanto, a 
função do professor deve ser a de orientador da aprendizagem, isto é, a de 
instigador de ideias, de orientador de rumos, num trabalho com erros a acertos. 
Assim, a proposta de desenvolvimento de um tema, com os alunos, pode ter 
como ponto de partida a colocação de um problema, a partir do qual se iniciará 
a discussão das ideias centrais do tema, em questão, levando em conta os 
objetivos que ser quer atingir (SÃO PAULO, 1989, p. 10).  

Diferentemente do MMM, onde a proeminência das propostas envolviam os 
novos conteúdos de ensino, uma nova matemática, uma matemática moderna, de 
iniciação à matemática superior estruturalista, nesse novo movimento retoma-se o 
foco dos ensinos considerando o sujeito que aprende. E, nessa discussão, uma maior 
complexidade apresenta-se como resultados de pesquisas e das práticas do ensino de 
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matemática4. A ideia de paralelo entre estruturas algébricas e cognitivas que, de certo 
modo, colocava em plano inferior o aprendiz, considerado como um dado, como um 
sujeito universal passa a ser questionada por novas perspectivas teóricas que fazem 
erigir o campo da Educação Matemática.  

O novo campo congrega a produção de novos saberes pedagógicos e 
profissionais. Se anteriormente, a psicologia cognitiva piagetiana toma à frente do 
modo de organizar os conteúdos de ensino, ou mesmo relega-os a plano inferior em 
face do desenvolvimento das estruturas cognitivas, o novo campo faz nascer uma 
nova didática, revigorada com a nova valorização dos conteúdos matemáticos. Uma 
didática própria da Matemática. O novo elementar matemático resulta de simbioses 
dos novos saberes profissionais docentes (a nova didática), com a ordenação lógica 
dos conteúdos matemáticos considerados relevantes para serem ensinados.  
 

6. O PROJETO KLEIN: DE VOLTA PARA O PASSADO? 
Os tempos atuais, de Educação Matemática, mais recentemente, convivem com o 

ensino de matemática. Entre nós, e em todos os países de língua portuguesa, se 
divulga o Klein Project, por meio do sítio http://klein.sbm.org.br : 

O Projeto Klein de Matemática em português vai coordenar e organizar a 
contribuição do Brasil ao Klein Project for the 21st century, além de articular a 
colaboração nesta área com pesquisadores, professores e educadores dos 
demais países de língua portuguesa, para ampliar de forma substancial o 
alcance dos resultados. Outro objetivo central do projeto é a produção de 
material bibliográfico em língua portuguesa que seja de efetiva utilidade para o 
ensino da matemática em todos os níveis (PROJETO KLEIN). 

Dentre os objetivos do Projeto inclui-se: 

Produzir um livro de leitura acessível, mas profissional, que transmita a 
conexão, crescimento, relevância e a beleza da disciplina Matemática, desde 
suas grandes idéias a fronteiras da pesquisa e aplicações. Este livro será 
disponibilizado em várias línguas, incluindo o português (PROJETO KLEIN). 

O Projeto Klein é a face pedagógica mais visível do contra movimento do Ensino 
de Matemática em face da Educação Matemática. A proposta parece querer 
recuperar a primazia do conteúdo matemático, estabelecendo a volta do sujeito 
universal que aprende matemática. Não mais em termos de um ensino de 
matemática, mas do acento institucional do Ensino de Matemática. Noutras bases, 
por certo, de tempos anteriores, e perfilada à figura inatacável de Félix Klein, 
pioneiro matemático a refletir sobre as questões da matemática na escola.  

                                                   
4 Cabe neste ponto citar o importante papel que exerceu o estudo da professora Regina Pavanello – 
(PAVANELLO, 1989) sobre o ensino de geometria e a influência que as suas reflexões trouxeram para os grupos 
envolvidos com as novas propostas curriculares pós-MMM.  
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A face institucional desse contra movimento, que justifica a passagem do “ensino 
de matemática” para o “Ensino de Matemática”, revela-se na existência do 
paralelismo aos programas de pós-graduação em Educação Matemática, os 
programas em Ensino de Matemática. E, também, na criação dos mestrados 
profissionais em Ensino de Matemática. Há, ainda, de modo emblemático, no seio da 
criação de um dos programas pioneiros de pós-graduação em Educação Matemática, 
uma ruptura de fundo: a criação de um Departamento de Educação Matemática em 
contraposição ao Departamento de Matemática... 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Cabe neste ponto uma síntese da periodização que foi possível construir com a 

análise empreendida. Tem-se um primeiro momento considerado como “ensino da 
matemática”, onde a ordem lógico-dedutiva é predominante e organizadora de 
propostas curriculares, de textos didáticos dentre outra documentação que embasa a 
análise. Um segundo momento caracterizado como “educação matemática”, saído do 
contexto de uma contracultura pedagógica iniciada em finais do século XIX, 
recuperadora das orientações de pensadores como Pestalozzi, Fröebel dentre outros. 
A este momento tem-se uma pedagogia da matemática que incorpora os ditames do 
método intuitivo, a essa época a pedagogia da matemática pauta-se pela elaboração 
de referências que atentam para uma ordem psicológica de organização dos 
conteúdos matemáticos a serem ensinados. Num terceiro momento, que tem início a 
finais da década de 1950, caracterizado pela emergência do movimento internacional 
que ficou conhecido como Movimento da Matemática Moderna - MMM tem-se um 
retorno à pedagogia da matemática que se pauta pela ordem lógica dos conteúdos 
matemáticos a ensinar, sob a égide de uma organização estruturalista desse saber. O 
quarto momento, indicando um movimento pendular da pedagogia da matemática, 
aponta para a criação do campo científico denominado “Educação Matemática”, num 
contraponto ao MMM, recuperando a necessidade de considerar a organização dos 
conteúdos matemáticos a ensinar a partir das características psicológicas do 
educando. Por fim, em tempos atuais, a existência de propostas que indicam a 
recuperação da ordem lógica dos conteúdos matemáticos a ensinar, a partir das 
análises do chamado “Klein Project”.   
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RESUMO  

Este trabalho analisa a circulação das ideias pedagógicas no Brasil no período da 
Primeira República a partir da influência de quatro educadores paulistas: Orestes 
Guimarães, Carlos da Silveira, Cesar Martinez e José Scaramelli que, além de 
participar de reformas educacionais em outros Estados do país, também atuaram 
como autores de obras didáticas destinadas a formação do magistério nacional e 
dos alunos da escola primária, nas quais procuraram adaptar ideias pedagógicas 
de autores estrangeiros ao contexto nacional e as necessidades educacionais do 
país e do período. Dada a importância que tiveram na implementação e na 
circulação de ideias pedagógicas, este estudo procurará responder: quais ideias 
pedagógicas divulgavam? O que sugeriram como inovação nas práticas escolares? 
Teriam conseguido implementar uma renovação dentro da escola? A perspectiva 
da tradução cultural, complementada pelo conceito de desmitologização serão os 
aportes teóricos adotados para a análise do material. Como hipótese principal 
considera-se que, sendo eles, intelectuais pertencentes a um momento de 
transição na educação brasileira, suas propostas combinavam práticas já 
existentes em sala de aula com aquilo que se considerava novo em matéria de 
educação no período: Educação Nova. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação Brasileira, Intelectuais, Ideias Pedagógicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho analisa a circulação das ideias pedagógicas no Brasil nas primeiras 
décadas dos novecentos. Período que foi caracterizado por numerosos esforços e 
iniciativas voltados para a reforma e a renovação da educação brasileira. Neste 
movimento, a participação de educadores paulistas teria contribuído para 
impulsionar tais iniciativas e difundir modelos pedagógicos considerados inovadores 
em todo país. Diplomados, em sua maioria, na Escola Normal de São Paulo, 
instituição considerada referência nacional na formação docente, devido aos 
métodos e processos de ensino que produzia e propagava, estes educadores, vazados 
nos preceitos dos hodiernos autores e sistemas de pensamento pedagógico da época, 
constituem-se como porta-vozes destes, engajando-se na cruzada pela instrução 
pública, na qual dedicam-se a difundir seus princípios inovadores. Assim, eram, 
geralmente, convidados por autoridades de outros Estados para reformar, 
administrativa e pedagógica, seus respectivos aparelhos de ensino.  

A circulação desses profissionais em todo território nacional ficaria conhecida 
por missões de professores paulistas. Elas fariam parte do fenômeno identificado nas 
vozes de intérpretes da época por bandeirismo paulista. Este movimento, como tem 
apontado Souza (2011), pode ser situado no âmbito das estratégias utilizadas por 
políticos e administradores do ensino do Estado de São Paulo para a criação de uma 
memória sobre a excelência da escola paulista. 

Além dos cargos administrativos e pedagógicos que exerceram, os professores 
paulistas, partícipes das missões, destacaram-se também, como articulistas em 
periódicos educacionais e em meios de veiculação de ampla circulação no país, nos 
quais abordavam problemas relacionado ao ensino e disseminam modelos 
pedagógicos. Atuaram também como autores de manuais de ensino e de obras 
didáticas e de leitura dirigidas à formação e a instrumentação de professores em sala 
de aula e à instrução dos alunos da escola primária e secundária. Impressos estes que 
refletem seus esforços para a compreensão, interpretação, tradução, seleção, 
adaptação e introdução de teorias e práticas pedagógicas de autores estrangeiros no 
cenário educacional nacional. Obras que, ultrapassando as fronteiras de seu Estado 
de origem, circulariam em todo território nacional, sendo reincidentemente 
indicadas e adotadas em sistemas públicos de ensino de diversos regiões brasileiras.  

Apesar dos perigos que a categorização possa oferecer, estes educadores – em 
função da experiência social e profissional acumulada, assim como, o papel de 
protagonistas que assumiram na circulação de ideias pedagógicas em todo território 
nacional brasileiro – poderiam ser situados no rol de intelectuais intermediários, que 
– adotando-se a conceituação de círculos concêntricos interconectados1, proposta 
por Del Pozo (2009) – transitaram entre os círculos interno e médio do processo de 
disseminação e apropriação das teorias educacionais estrangeiras. Sobre os círculos 
concêntricos interconectados, Del Pozo (2009) explica que, possuindo fortes 

                                                   
1 Del Pozo (2009) refere-se a este conceito por concentric circles with connections amongst them. 
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interconexões entre eles, sua constituição seria composta por três anéis (círculos): o 
anel exterior representaria o trabalho dos pedagogos estrangeiros, fornecedores das 
informações teórico-práticos do processo de ensinar e aprender; o anel médio seria 
os intermediários: os pedagogos que traduzem, no sentido literal e figurativo, as 
obras estrangeiras, a fim de adaptá-las à mentalidade dos professores de seu país, 
mas também, com o objetivo de construir um novo corpo de pensamento, nacional  e 
pedagógico; e o anel interno seria composto por professores, que experimentam estes 
conhecimentos, adaptando-os e combinando-os com as práticas já existentes 
realizadas no cotidiano escolar.  

Localizados na intersecção entre o círculo médio e o círculo interno (aspecto que 
indica, que tais círculos não são estanques e que neles há certa interpenetração de 
funções), como intelectuais que transitavam entre teóricos (propositores) e 
professores (executores), estes profissionais, ao traduzir, interpretar e adaptar ideias 
pedagógicas originais de autores estrangeiros, buscando estabelecer um “novo” modo 
de pensar e de agir sobre a Educação no magistério de seu país, a partir da 
construção de um corpo de pensamento pedagógico com características nacionais, 
desempenharam um importante papel de agentes de tradução cultural.  

No processo de tradução cultural, como explica Hai, Simon e Depaepe (2015), as 
teorias e os conhecimentos, ao viajarem (ao serem transportados) de seu lugar de 
origem a outros, adquirem significados diferentes em seus ambientes de chegada. 
Partindo do pressuposto de que migração e reprodução não agregam o mesmo 
significado, os autores salientam que a produção, a difusão e a recepção de 
conhecimentos são temporal e espacialmente situados. Eles respondem a micro e 
macro condicionantes políticos, sociais, culturais e históricos, responsáveis por 
transformar e remodelar o conhecimento para que seja usado por seus novos 
hospedeiros. A natureza espacial do conhecimento – que condiciona o ganho de 
significado social e cultural e a atração de seguidores do conhecimento à sua 
capacidade em reverberar seu contexto –, ao mesmo tempo que o compele, também 
o permite libertar-se de seu local de origem para viajar. Considerando-se que, viajar 
requer uma constante tentativa de preenchimento de lacunas entre a presença e a 
ausência, o processo de migração de um conhecimento, no qual a interação e a 
combinação mútua entre culturas diferentes são aspectos intrínsecos, a negociação e 
a regulação incidem sobre este para que sua estabilidade e sua confiabilidade sejam 
asseguradas em seu novo ambiente.  

Por depender, em geral, do público alvo, a tradução e a adaptação de um texto, 
como explica Hai, Simon e Depaepe (2015), faz com que os agentes2 de tradução 
desempenhem um papel fundamental na seleção e escolha de um livro específico ou 
texto a ser traduzido e adaptado. Situados em uma posição intermediária entre um 
tradutor e o usuário final da tradução, o agente de tradução, trabalharia para a 

                                                   
2 Um agente de tradução, segundo explica Hai, Simon e Depaepe (2015) pode ser uma pessoa, uma instituição ou 
até mesmo uma revista. É uma entidade envolvida e/ou responsável no processo de tradução. Embora anseiem 
por inovações e mudanças, novas ideias que produzem podem, às vezes, resultar na direção oposta. 
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inovação e a mudança cultural, desafiando suposições cristalizadas e lugares comuns. 
Como parte de um grupo que agrega tanto gestos e intenções coletivas, como 
individuais, o agente de tradução desempenharia um papel político e cultural crucial 
em suas sociedades. Seu trabalho de tradução e de produção de um indigenous 
foreigner – que lhe concede a prerrogativa de seleção de textos, para os quais 
procura reinterpretar e adaptar suas ideias a fim de atender a chamada proferida de 
um lugar e de uma cultura geográfica e historicamente diferente dele – torna o 
agente de tradução em um “guardião” do processo de difusão e apropriação do 
conhecimento, que detém a chave e os meios para fazer com que esse trabalho se 
torne acessível a esse novo contexto. A acessibilidade, neste caso, significa 
transformar esse texto em algo palpável para seu novo público, fazendo com que o 
trabalho traduzido pareça nativo, isto é, guiado por valores e hábitos de pensamento 
nativos.  

Como agentes de tradução cultural, os professores paulistas partícipes de missões 
deram visibilidade a determinados autores e postulados teórico-práticos. Ao 
trabalhar para a introdução de inovações e de uma mudança cultural-pedagógica, 
selecionaram conhecimentos e decidiram quais saberes difundir. Combinaram, 
adequaram e adaptaram estes conhecimentos para que pudessem responder as 
demandas do contexto educacional nacional e serem integrados na prática 
pedagógica da escola. Dedicaram-se a materialização destes a partir da elaboração de 
documentos oficiais, com determinações legais sobre o que ensinar, e impressos de 
natureza pedagógica, com a apresentação de fundamentos teórico-científico sobre o 
ensino, de críticas de sistemas e de orientações e indicações práticas sobre como 
ensinar. Ao fazê-lo, desempenharam um importante papel político e cultural no 
processo de apropriação, tradução, ressignificação, adaptação, proposição, 
introdução e propagação de ideias pedagógicas no território nacional do período.  

Dada a importância que estes personagens tiveram na implementação das ideias 
pedagógicas e de sua circulação em todo o país, este estudo tem por objetivo 
apreender e analisar o movimento das ideias pedagógicas difundidas no cenário 
educativo nacional do referido período, que se apresentaram sob o signo do “novo”, 
propondo uma renovação (senão, uma revolução) pedagógica no interior da escola. 
Por História das Ideais Pedagógicas, adota-se a definição assumida por Saviani 
(2007, p. 6), que concebe:  

as ideias educacionais, não em si mesmas, mas na forma como se encarnam no 
movimento real da educação, orientando e, mais do que isso, constituindo a 
própria substância da prática educativa. Com efeito, a palavra ‘pedagogia’, e 
mais particularmente, o adjetivo 'pedagógico' têm marcadamente ressonância 
metodológica denotando o modo de operar, de realizar o ato educativo. 

Se tomará para a análise documentos e publicações educacionais de quatro destes 
eminentes educadores: Orestes Guimarães, Carlos da Silveira, Cesar Martinez e José 
Scaramelli.  
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Em uma breve síntese de suas trajetórias profissionais e produções bibliográficas, 
Orestes Guimarães destaca-se por seu comissionamento no Estado de Santa 
Catarina, em 1907, para o qual tinha por objetivo dirigir o Colégio Municipal de 
Joinville. Em 1909 retornou a São Paulo, assumindo a direção do Grupo Escolar do 
Brás. A observação de sua obra no Estado de Santa Catarina fez com o governador 
deste estado, coronel Vidal de Oliveira Ramos, convidasse-o para superintender uma 
reforma completa do aparelho escolar catarinense, nomeando-o para o cargo de 
Diretor Geral de Ensino neste estado. “Imbuído de espírito nacionalista, Orestes 
Guimarães, para abrasileirar os núcleos imigratórios” (MONARCHA, 2010, p. 252), 
trabalho para implantar grupos escolares em várias cidades deste estado e esforçou-
se por modernizar seu ensino, providenciando instalações escolares, a compra de 
utensílios, de material e livros didáticos; e regulamentar os programas de ensino. Em 
1918, foi nomeado pelo presidente da República Wenceslau Braz, para o cargo de 
inspetor federal das escolas subvencionadas pela União, criadas em substituição das 
escolas fechadas nas zonas coloniais. Na I Conferência Interestadual de Ensino 
Primário, realizada em 1921 no Distrito Federal, defendeu a tese Nacionalização do 
ensino primário no Brasil (ROCCO, 1946; MONARCA, 2010). Participou da I 
Conferência Nacional da Educação, dentre outros eventos similares. Foi autor de 
livros voltados para a nacionalização da educação brasileira e de pareceres e 
relatórios sobre o ensino. 

Diretor efetivo do grupo escolar da Avenida Paulista, Carlos da Silveira, foi 
enviado pelo Diretor Geral do Ensino de São Paulo, Oscar Thompson, em 1909, para 
o estado de Sergipe, em atenção a um pedido do governador deste estado, José 
Rodrigues da Costa Dória. Pedia esta autoridade “um professor para organizar em 
seu estado algumas escolas do tipo paulista, recaindo a escolha no professor Carlos 
da Silveira” (ROCCO, 1946, p. 73). Contratado por um breve período de tempo 
dirigiu neste Estado a Escola Normal e as escolas anexas, um grupo escolar e uma 
escola isolada. Em 1911, retornou a Sergipe para superintender a implantação de 
grupos escolares, laboratórios da Escola Normal e inspeção escolar. Difundiu 
métodos didáticos e remodelou os regulamentos do ensino normal e secundário. Seu 
contrato foi interrompido devido às insurgências políticas. De volta a São Paulo, 
assumiu, em 1916, a cátedra de Psicologia Experimental, Pedagogia e Educação 
Cívica da Escola Normal Secundária em São Carlos. Neste mesmo ano, foi convidado 
para assumir a Diretoria da Instrução Pública, porém, declinou o convite (SILVEIRA, 
1917; ROCCO, 1946; MONARCA, 2010). Foi representante de São Paulo na III 
Conferência Nacional da Educação, além de participar de outros eventos de 
importância no cenário nacional. Foi membro da comissão de várias revistas, como a 
da Escola Normal de São Carlos, Revista Educação e Revista Genealógica Latina; 
como também, autor de vários livros e artigos voltados para a educação e a 
genealogia.  

Por iniciativa do diretor do ginásio paranaense e da Escola Normal, Lisímaco 
Ferreira da Costa, o presidente do Paraná, Caetano Munhoz da Rocha, solicitou ao 
governo de São Paulo a designação de um professor para a remodelação do aparelho 
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escolar. A declinação do convite pelos nomes cogitados levou a indicação de Cesar 
Prieto Martinez, diretor da Escola Normal de Pirassununga, para dirigir a recém-
criada Inspetoria Geral do Ensino do Paraná. Neste cargo, ocupado no período de 
1920 a 1924, Cesar Prieto Martinez empreendeu a reforma do ensino paranaense, 
realizando a regulamentação das escolas existentes, promovendo a ampliação da 
matrícula, a fiscalização e assistência técnica, organização e unificação de programas 
de ensino, criação de escolas normais e grupos escolares em zonas afastadas, 
construção de edifícios próprios para as escolas normais em diferentes cidades do 
estado, a elaboração de lei sobre nacionalização do ensino, a inspeção das escolas 
estrangeiras, a implantação de disciplinas, a publicação da revista Ensino pelo Órgão 
Oficial da Inspetoria Geral do Ensino entre outros. Cesar Prieto Martinez regeu, 
simultaneamente, as cadeiras de Educação da Escola Normal de Curitiba e promoveu 
a difusão de métodos didáticos a fim de regular a pedagogia escolar em uso (ROCCO, 
1946; MONARCA, 2010). Também foi escritor de livros didáticos, adotados e 
recomendados pelos estados de Paraná e São Paulo.  

Diretor de inúmeros grupos escolares no estado de São Paulo, José Scaramelli foi 
convidado pelo governo de Pernambuco, para compor o grupo de técnicos de ensino 
que implementaria a Reforma proposta por Carneiro Leão. Comissionado neste 
estado, em 1929, inaugurou a cadeira de Didática na Escola Normal Oficial de Recife, 
dirigindo simultaneamente a Escola de Aplicação Anexa à mesma. Carneiro Leão 
justificou o empréstimo de técnicos paulistas em função da carência de profissionais 
que atendessem as exigências de qualificação para tais funções, admitindo a 
necessidade de serem contratados professores de outras localidades – nacionais ou 
estrangeiros –, mas de "notória competência" (Art. 141, CARNEIRO LEÃO apud 
ARAÚJO, 1991, p.119). O período que permanece em Recife, José Scaramelli acumula 
farto material e experiência, que são sintetizados na Coleção Escola Nova Brasileira. 
Coleção composta por 5 volumes (Esboço de um Systema, Lições Ativas, Como 
realizar a transição da Escola Tradicional para a Escola Nova, Didática e Testes), 
publicados em 1931, quando retorna ao Estado de São Paulo. Nesta coleção, voltada 
para desvelamento e introdução dos princípios da Escola Nova no cotidiano escolar, 
retoma postulados teóricos de autores estangeiros, tais como: Dewey, Decroly, 
Ferrière, Lombardo-Radice, Demolins, Pavlov dentre outros, traduzindo, 
interpretando e adaptando suas teorias ao contexto brasileiro. Esta coleção 
prescreve, ainda, modelos didático-metodológicos para a implementação do modelo 
escolanovista a ser implantado no interior da sala de aula pelo professor. José 
Scaramelli é, também, autor de inúmeros livros didático-metodológicos e de 
literatura infantil. Publicou livros voltados às áreas de Literatura Infantil, 
Alfabetização, História, Geografia, Metodologia de Ensino e Didática, os quais foram 
reiteradamente noticiados pela imprensa paulista, pernambucana dentre outras, 
aprovados e adotados pela Diretoria da Instrução Pública do Distrito Federal e dos 
Estados de São Paulo, Goiás, Ceará, Amazonas, Pernambuco, Paraná e Rio de 
Janeiro, alcançando inúmeras edições, mesmo após seu trespasse.  
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A escolha dos nomes destes educadores pautou-se pela atividade editorial e 
profissional desempenha nas três primeiras décadas dos novecentos, período de 
transição, caracterizado por tensões e litígios em torno “novo” e do “velho” em 
matéria de educação. Procurou-se dar voz, não aos educadores que se projetaram no 
cenário educacional nacional como ícones, tal como Lourenço Filho, mas buscou-se 
dar visibilidade a aqueles que atuaram em nível regional e local e que, como 
intelectuais intermediários, conhecedores do exercício do magistério e alinhados às 
novas concepções educacionais, dedicaram-se a introduzir inovações pedagógicas e 
mudanças na prática docente, fomentando um novo modo de ensinar e aprender 
coerente com as demandas de seu tempo.  

Como questões de investigaçào, procurou-se responder: que instrumentos e 
estratégias utilizaram para a propagação dessas ideias pedagógicas? Quais ideias 
pedagógicas foram divulgadas por estes educadores paulistas? O que eles sugeriam 
como inovação nas práticas escolares? E se eles teriam conseguido implementar uma 
renovação dentro da escola.  

Junto aos materiais produzidos por estes intelectuais foram admitidos, para 
apreensão do contexto histórico em que estavam inseridos e das ideias pedagógicas 
por eles difundidas, documentos de época que permitem reconstituir suas formações 
e suas trajetórias de vida e profissional; assim como, produções acadêmicas relativas 
a temática. O trabalho com todos os materiais disponíveis produzidos por estes 
educadores e a admissão da diversidade de perspectivas emitidas por estas outras 
fontes produzidas dentro do mesmo período históricos possibilita o que Depaepe 
(2005) considera como condição imprescindível para a obtenção de uma visão 
analítica e totalizante do objeto investigado e o avanço a historiografia da educação: 
o trabalho cartográfico. Por meio dele, argumenta o autor, é possível o 
preenchimento de lacunas, a apreensão de contradições, de mitos edificados e de 
percepções errôneas, para proceder-se a ampliação do olhar diante da complexidade 
do fenômeno investigado e a compreensão, no caso desta investigação, destes 
educadores e do movimento de suas ideias pedagógicas dentro do contexto histórico 
e social de sua produção. Como explica Arce, Simon e Depaepe (2015), se é 
importante capturar como ideias, teorias e conceitos foram apropriados em lugares 
alheios a sua produção original, também faz necessário atentar-se não somente para 
seus processos de apropriação, mas também aos processos de produção e aos 
contextos onde ocorreram estes movimentos. O lugar em que estes processos foram 
recebidos e apropriados devem ser postos em evidência, de modo a se compreender 
como determinado conhecimento foi selecionado, adaptado, transformado para ser 
integrado em seus novos contextos e com novas definições. O estudo do passado 
educativo, a partir dessa perspectiva, contribui para que se evitem reducionismos e 
interpretações unilaterais – construídos segundo pontos de vistas contemporâneos, 
concepções estabelecidas, estereótipos e preconceitos – e admitindo-se uma 
pluralidade de pontos de vista explicitados na história, que permitem identificar 
paradoxos educacionais e desvelar a “retórica vazia das expectativas irracionais de 
que seu discurso é objeto, revelando as percepções errôneas e os mitos edificados” 
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(DEPAEPE, 2005, p. 86), de modo a esclarecer o efetivo papel que tiveram certas 
teorias e indivíduos na História da Educação.  

 
2. AS IDEAIS PEDAGÓGICAS EM MOVIMENTO NO PERÍODO DA PRIMEIRA 
REPÚBLICA BRASILEIRA 

Quanto à análise das fontes reunidas até o presente momento, estas têm revelado 
que, se nos primeiros anos da República, estes professores levariam para os outros 
Estados a referência modelar do ensino paulista, assentada nos hodiernos e 
inovadores preceitos da Pedagogia Moderna, em sua última década, observa-se a 
aproximação e a identificação destes com uma tendência educacional que, 
principiando adentrar no país, tenciona por consolidação nos anos vindouros a 
República 3 : o movimento internacional da Educação Nova. Colocando-se como 
antítese da Pedagogia Moderna, a Educação Nova travará com esta um caloroso 
debate e embate entre o “antigo x moderno”, o “novo x velho” em termos 
educacionais.  

Fruto de um período em transição, que consubstancia transformações, tensões e 
disputas de ordem econômica, social, política, cultural, ideológica (em âmbito 
nacional e internacional) – refletidos no debate educacional, para os quais 
concorrem grupos de litígio, polarizando-se na reivindicação da autoria do “novo”, a 
fim de demarcarem posições e instituírem hegemonia no campo de atuação 
educacional – a Educação Nova  apresenta-se, em função de uma suposta 
originalidade, ineditismo e inovação de seus fundamentos teórico-práticos 
(apontados como resultado dos recentes estudos científicos), como superação da 
Pedagogia Moderna. Com a denúncia de inadequação dos sistemas educacionais 
vigentes às demandas da nova ordem social e a crítica aos processos e métodos de 
ensino da Pedagogia Moderna, apontados como não condizentes às necessidades 
específicas da infância, a Educação Nova identifica-se como meio revolucionário para 
o enfrentamento dos problemas educativos da sociedade contemporânea, ao mesmo 
tempo em que procura associar a Pedagogia Moderna a imagem de conservadorismo, 
de apego à tradição e de obsoletismo 

Corporificando-se como “novo símbolo da renovação pedagógica”, o discurso da 
Educação Nova ganha cada vez mais visibilidade e espaço nos debates educacionais 
nacional ao longo da primeira República. Seus preceitos, mesmo que, incorporados 
de forma heterogênea por intelectuais brasileiros e combinados com práticas 
educativas já existentes nas escolas públicas do país, serão propostos como 
instrumento de inovação no âmbito de práticas pedagógicas e das reformas 

                                                   
3 Esta pedagogia da Educação Nova, como indica Nagle (1974) seria sistematizada no âmbito das normatizações e 
das regulamentações a partir de 1927, com a Reforma Mineira, sendo posteriormente adotada nas subsequentes 
reformas dos estados brasileiros. 
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educacionais nos anos finais deste período4. Seus adeptos, dentre eles professores 
paulistas que participaram das missões aos outros Estados brasileiros, a partir da 
década de 1920, contribuiriam para a ressignificação da noção do “novo” em termos 
educacionais, mediante a propagação de seu postulado teórico-prático no movimento 
reformista e remodelador que caracterizou o período.  

Embora no transcorrer do período investigado observe-se a introdução de 
autores como: Dewey, Montessori, Pavlov, Claparèd, Kerchensteiner e de um novo 
vocabulário pedagógico, como: globalização, método de projetos ou centro de 
interesses, as práticas pedagógicas sugeridas por estes intelectuais como propostas 
inovadoras estão baseadas no ensino intuitivo, nas lições de coisas, a aplicação de 
questionários etc., revelando uma maior continuidade do que uma ruptura radical e 
inovação nas práticas escolares. Com base na perspectiva da tradução cultural, pode-se 
pensar que, os postulados de tais pensadores sobre a educação, ao viajarem de seus locais de 
origem, chegando ao Brasil, adquiriram significados diferentes daqueles produzidos nos 
locais de origem. Para que fossem assimilados e utilizados no contexto brasileiro 
necessitaram ser remodelados a fim de responder não somente as lacunas e ausências do 
contexto educacional, mas também aos condicionantes históricos, assim como, políticos, 
sociais e culturais do país.  

No processo de negociação com estes e de sua regulação no local de chagada, tais 
conhecimentos foram “quebrados”, “repartidos” e “separados”, formando pequenos pedaços 
divisíveis de conhecimento, distanciando-se de suas origens. A fim de responder a uma 
variedade de intenções, estes pedaços de conhecimento foram combinados com as normas e 
padrões de cultura, sociedade e política do país (Brasil), reescritos e reposicionados por 
educadores como os que constituem-se como objeto de investigaçao desta pesquisa. Estes, 
como agentes de tradução cultural, traduziram, interpretaram e adaptaram ideias pedagógicas 
originais de autores estrangeiros para a construção de um corpo de pensamento pedagógico 
com características nacionais.  

 
3. CONCLUSÃO 

Com base na literatura acadêmica e nas fontes primárias consultadas é possível 
também afirmar que, estas propostas, difundidas como inovadoras por estes 
intelectuais em outros estados brasileiros, guardam em si um aspecto político. Dado 
o sistema federativo implantado no Brasil com a proclamação da república, na qual 
cada estado é incumbido do provimento da educação primária, o estado de São Paulo 
destaca-se no cenário educacional pela organização e reformulação de sua instrução 
pública devido o progresso material que havia alcançado pela cultura e o comércio do 
café, e que permite este investimento. Difundida sob o slogan da modernidade e da 
inovação das práticas pedagógicas, seu sistema público de ensino chama a atenção de 
governantes de outros estados que solicitam aos dirigentes de São Paulo, professores 

                                                   
4 Sobre as reformas efetivadas na Primeira República e a introdução dos princípios escolanovistas no cenário 
educacional brasileira, ver Nagle (1974). 
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para reformarem seus sistemas de ensino conforme o padrão deste estado. Com isso, 
São Paulo, centro econômico do país no período, consegue, projetar-se no cenário 
cultural nacional e conquistar aliados para disputar a liderança política do país, que 
ainda lhe era secundária. Ao investigar a instrução pública do estado de São Paulo no 
período é possível verificar que, embora tenha alcançado avanços, esta, ainda, 
apresentava grandes lacunas em termos qualitativo e quantitativos, como: a 
insuficiência de professores e do número de escola para o número existente de 
crianças em idade escolar, apresentava escolas em precárias condições de 
funcionamento e com baixíssimos índices de qualidade. Isto nos faz pensar que a 
modernidade e a inovação educacionais propagadas pelos intelectuais paulistas da 
educação caracterizou-se mais como um slogan, velado de interesses políticos, do 
que em proposições efetivas para a promoção de uma mudança radical no âmbito 
educacional.  
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RESUMO  

 
A Universidade Pedagógica (UP) desde o seu surgimento se caracterizou por 
movimentos de mudança relacionados com a conjuntura sociopolítica que o país foi 
atravessando nas diferentes fases históricas e nas relações internacionais que iam se 
estabelecendo nas mesmas fases. Neste texto procuramos  historiografar o 
pensamento pedagógico da UP, aliado aos pressupostos sociopolíticos que o 
sustentarm nas mudanças ocorridas nos anos 1994, 2003 e 2009. Somos conduzidos 
pela ideia de que o pensamento pedagógico que resulta em política curricular é um 
constructo resultante de influências externas e internas, dai que procuramos trazer 
as influências que demandaram cada uma das reformas na UP, demostrando como 
os discursos do pensamento pedagógico foram construídos. Procuramos explicar os 
principais conceitos aliados a cada movimento, os objetivos estabelecidos, a sua 
estruturação e conjugamó-lo com os depoimentos trazidos pelos nossos 
entrevistados. Portanto, asssente num estudado documental fazemos o cruzamento 
dos documentos vigentes em cada reforma com os pressupostos teóricos curriculares 
sustentados pelas entrevistas realizadas. Cronologicamente o texto apresenta 
primeiro o pensamento pedagógico de 1994, seguida de 2003 e finalmente a de 
2009, com referência para as reformas em causa.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
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1. O PENSAMENTO PEDAGÓGICO EM 1994 

No sistema educacional vigente desde 1975, aquando da independência de 
Moçambique, a UP, a partir de 1986, através de processos de formação respondia as 
exigências e a estratégia de desenvolvimento socialista. Sendo que a UP assumiu 
como princípios pedagógicos a unidade dialética entre a educação científica e a 
educação ideológica, dai que a estrutura curricular dos cursos refletia tal orientação 
através de unidades curriculares, entre os conteúdos de ensino o materialismo 
dialético, a economia política e a história dos movimentos de libertação.  

Em conformidade com a lei 4/83 de 23 de março, a UP procurava através da sua 
estrutura curricular e pedagógica assegurar uma formação integral dos professores e 
outros quadros da educação, munindo-os de ideologia científica do proletariado, 
capacitando-os para assumirem a responsabilidade de educar e formar jovens e 
adultos e, forja-los numa profunda consciência patriótica e revolucionária, baseada 
nos princípios do partido FRELIMO. Portanto, este pensamento curricular baseava-
se na ideia de que o futuro professor, produto da UP, desenvolveria uma visão 
científica e materialista do desenvolvimento da natureza, da sociedade e do 
pensamento que o levaria a atuar de forma dinâmica e exemplar na transformação de 
condições materiais e sociais e, dos valores morais e culturais na escola, na 
comunidade e na sociedade. É nessa ótica que foi conferido aos planos curriculares, 
uma estrutura pedagógica que visasse uma formação psicopedagógica e 
metodológica assente nos princípios da pedagogia socialista e ajustada as exigências 
do processo revolucionário moçambicano.  

Em 1976 Moçambique entra numa guerra civil que levou a uma profunda crise 
económica e social que conduziu a um colapso verificado na esfera política, 
económica e social. E Castiano e Ngoenha (2005) sustentam que a crise pode ter 
resultado da implementação das medidas da reestruturação económica e da guerra. 
Sendo que em 1990, o Banco Mundial classifica Moçambique como sendo “o país 
mais pobre do mundo” com um rendimento médio per capita anual de 80 Dólares 
americanos. No entanto, como estratégia económica, Moçambique despede-se da 
orientação marxista, começando a caminhar com passos largos para uma economia 
do mercado livre. 

Nessa perspetiva, Moçambique redefine a sua organização política e social e, foi 
através da Constituição de 1990, no seu artigo 6, que definiu a edificação de uma 
sociedade de justiça social e a criação do bem-estar material e espiritual dos 
cidadãos, reforçando a democracia, a liberdade e a estabilidade social e individual. 
Na mesma linha foi promovida uma estratégia de educação visando à unidade 
nacional, a erradicação do analfabetismo, ao domínio da ciência e da técnica, bem 
como a formação moral e cívica dos cidadãos.  

E, havendo necessidade de reajustar o quadro legal do sistema educativo e 
adequar as disposições contidas na lei 4/83 de 23 de março às condições sociais e 
económicas que o país atravessava, tanto do ponto de vista pedagógico como 
organizativo, foi aprovada a lei 6/92 de 6 de maio. E é pelo artigo 1 dessa lei (6/92) 
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que o Estado permitiu a participação de outras entidades, incluindo comunitárias, 
cooperativas, empresariais e privadas no processo educativo.   

A entrada para uma orientação de mercado livre deu um adeus à educação como 
meio básico para a aquisição da consciência social, requerida para as transformações 
revolucionárias e para as tarefas de desenvolvimento socialista, isto significou 
igualmente que a UP não devia mais apostar em conteúdos, estrutura e métodos que 
conduzissem a formação do homem novo.  

Foi em função das mudanças sociopolíticas que decorriam no país que, em 1994, 
a UP procurou encontrar formas de harmonizar os cursos ministrados com as 
tendências de desenvolvimento global da educação na época, tendo em conta a 
dinâmica nacional e internacional. 

Nessa ordem sociopolítica e organizacional, a UP redefiniu o seu quadro 
formativo e, atendendo aos princípios e objetivos contidos na lei 6/92 de 6 de maio, 
procurou reajustar os seus curricula com vista a formação de um professor que 
pudesse estabelecer a ligação entre o estudo e o trabalho produtivo socialmente útil, 
como forma de aplicação de conhecimentos científicos à produção e à participação no 
esforço de desenvolvimento econômico e social do país. O futuro professor, formado 
na UP, deveria estabelecer igualmente uma estreita ligação entre a escola e a 
comunidade, dada a projeção de que a escola participaria ativamente na dinamização 
do desenvolvimento socioeconômico e cultural da comunidade e que receberia desta 
a orientação necessária para a realização de um ensino e formação que respondesse 
as exigências de desenvolvimento de Moçambique. 

Na sequência, como mecanismo de revisão curricular, a UP excluiu do plano 
curricular as disciplinas como materialismo dialético, economia política e história 
dos movimentos de libertação (PEUP, 2010, p.21). É nesse contexto sociopolítico 
que o país atravessava e, na tendência de contribuir para o desenvolvimento 
econômico, social e cultural do país, através da formação em nível superior de 
professores e de outros quadros para área educacional e afins, que a UP desenhou 
perspetivas animadoras que compreendiam a introdução de novos cursos de 
formação de quadros para os ensinos secundário e médio, abrangendo áreas como 
as de desenho técnico, desenho artístico, música, informática, geologia, línguas 
africanas, estudos culturais e filosofia, incluindo a formação de especialistas em 
planificação curricular, inspeção escolar e supervisão pedagógica. Previu-se 
igualmente a criação de mais cursos de formação de especialistas para o ensino 
primário nas áreas de português como língua segunda, de ciências sociais e das 
ciências naturais (Anuário, 1995). 

No entanto, pautava-se pela ideia de que com a criação de novos cursos ter-se-ia 
especialistas aptos para lecionarem nos futuros cursos de formação de professores 
primários, de nível médio, dai que o mesmo anuário previu, a introdução de mais 
ramos e opções nos diversos cursos para responder às exigências e solicitações da 
sociedade; a introdução de mais cursos de bacharelato, em particular para elevar o 
nível dos professores do ensino primário do segundo nível (6° e 7° anos) e a 
introdução de mais cursos de formação à distância, para além dos atuais cursos de 
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bacharelato em educação de adultos e de licenciatura em educação matemática do 
ensino primário (p. 8-9). 

Dado que sustentamos a ideia de que a revisão de 1994 não teve o alcance de uma 
reforma, corroboramos com a ideia de Silva (2008; p.31), segundo a qual, esse tipo 
de mudança possui um resultado limitado, pois não toma como referência a análise 
global do sistema educacional, bem como a necessidade de responder-se, 
concretamente, no fazer quotidiano da “academia”. Todavia, precisamos 
compreender que de acordo com a teoria da mudança curricular há que ter em 
consideração o facto de que na “medida em que o trabalho educacional é 
reposicionado e sujeito a uma reestratificação dentro de nova ordem do trabalho 
global, inevitavelmente o papel dos agentes da mudança é, ele próprio, 
reposicionado” (Goodson, 2013, p.26). 

 A lúz da economia do mercado, a constituição de 1990 no seu artigo 32, alínea d, 
estabelece que a educação deve reforçar o espírito patriótico dos cidadãos e a 
consolidação da nação moçambicana. Sendo que sustentamos a ideia constitucional 
de que a ordem económica da República de Moçambique, na altura, assentava na 
valorização do trabalho, nas forças do mercado, na iniciativa dos agentes 
económicos, na participação de todos os tipos de propriedade e na ação do Estado 
como agente regulador e promotor do crescimento e desenvolvimento económico e 
social, visando a satisfação das necessidades básicas da população e a promoção do 
bem – estar social. Sendo que as influências internacionais assentavam num 
postulado constitucional, segundo o qual, o investimento estrangeiro opera no 
quadro da política econômica do Estado e na convicção de que empreendimentos 
estrangeiros são autorizados em todos os setores económicos, exceto naqueles que 
estejam reservados á exploração exclusiva do Estado (art. 41). 

A formação na UP não fugiu a esta regra, foi marcadamente distinguida pela 
presença de corpo docente estrangeiro. E como refere o Anuário (1995, p8), o 
Instituto Superior Pedagógico contava, inicialmente, com apenas 21 docentes, sendo 
9 nacionais. Na altura (em 1995) a UP dispunha de um corpo docente a tempo inteiro 
de 155 nacionais e 23 estrangeiros. Portanto, a presença de professores estrangeiros 
influenciou de alguma forma na definição de políticas de mudança curricular e do 
próprio trabalho académico. E no contexto de mudança, como reafirma Goodson 
(2013, p.26), mesmo quando as pessoas continuam trabalhando como trabalhavam 
antes, é possível que os efeitos de seu trabalho tenham sido redirecionados, e às 
vezes redirecionados de uma maneira que contribui para inverter ou mudar 
substancialmente o efeito e a relevância daquele trabalho. 

Com abertura ao campo de influências externas a UP delineou no campo de 
autonomia científica a ideia de que, no âmbito de política científica nacional, pode 
definir linhas, programas e projetos de investigação e cuja materialização pode 
depender de acordos e contratos com instituições científicas nacionais e estrangeiras, 
bem como com agências e instituições do país e estrangeiras, financiadoras da 
atividade científica. 
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2. O PENSAMENTO PEDAGÓGICO EM 2003 

Em 2002 a UP desencadeou um novo movimento com vista a reformulação da 
política curricular estabelecida em 1994. E de acordo com PNRCUP (2002) a revisão 
justificou-se pelo facto de que, a maioria dos curricula dos cursos (concebidos há 
mais de 10 anos) encontravam-se inadequados e desatualizados em relação à 
conjuntura política, económica e social, aos desenvolvimentos científicos e 
tecnológicos e às profundas transformações políticas, sociais e económicas ocorridas 
em Moçambique. 

No nosso entender, essa conjuntura terá sido a principal influência desse 
movimento político curricular, pois era preciso acompanhar as dinâmicas do mundo 
liberal que já estavam em vigor no país, sendo que a adoção de uma política de 
mercado livre, a inserção num mundo globalizado, dominado pela comunicação e 
informação, obrigou a uma adaptação às novas tecnologias e à uma reflexão teórica, 
filosófica e prática sobre a formação e educação de professores para uma sociedade 
que preconizava, por um lado, a universalização dos conhecimentos e, por outro lado, 
a valorização dos saberes locais e da diversidade cultural. 

Dentro da conjuntura influente no processo de revisão curricular, podemos 
destacar a mudança da constituição da República, isto é, Moçambique passa a ter 
uma nova constituição em 2004, na qual estava preconizado no artigo 114 a ideia de 
que o acesso às instituições públicas do ensino superior deve garantir a igualdade e 
equidade de oportunidades e a democratização do ensino, tendo em conta as 
necessidades em quadros qualificados e elevação do nível educativo e científico no 
país (p.33).  Portanto, é dentro desse movimento legislativo e da autonomia 
pedagógica, científica e administrativa que a UP estabeleceu seus instrumentos legais 
para a reforma curricular, com destaque para as Bases e Diretrizes curriculares que 
constituem uma referência para a definição das finalidades e objetivos da formação e 
educação de professores e demais profissionais da educação na UP (PNRCUP, 2002). 
A função principal das BDC era fixar as conceções filosófica e teórica, a estrutura, a 
organização curricular e a duração dos cursos na UP. 

E foi no sentido de adequar a ideia constitucional estabelecida no artigo 114, que 
a UP, por meio de bases e diretrizes curriculares procurava cumprir com a missão de 
(a) construção da democracia e respeito pelos direitos humanos, igualdade e não - 
discriminação, liberdade de criação cultural e científica (b) valorização dos ideais da 
pátria, ciência e humanidade e (c) participação no desenvolvimento económico, 
científico, social e cultural do país, da região e do mundo.  

Um outro marco que influenciou a reforma de 2003 é o plano estratégico de 
ensino superior (PEES), como nos referíamos anteriormente era preciso acompanhar 
o mundo liberal, visto que segundo o PEES (2000) Moçambique tem beneficiado da 
vontade das agências multilaterais e dos doadores internacionais quererem apoiar a 
educação. Inclui-se aqui o Banco Africano para o Desenvolvimento (BAD), UNDP, 
UNICEF, UNESCO, Banco Mundial e FMI, a União Europeia e outros governos e 
organizações de cooperação bilaterais.  
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A reforma terá sido motivada igualmente pelo facto de que, na altura, o 
subsistema do ensino superior em Moçambique oferecia 59 cursos que podiam ser 
agrupados em 11 áreas de conhecimento e a ideia de que esse número de cursos não 
satisfazia as necessidades duma economia crescente em Moçambique (PEES, 2000, 
p.63). Verificava-se também uma enorme falta de cursos multidisciplinares, apesar 
de que o mercado de trabalho exigia cada vez mais peritos flexíveis e adaptáveis, 
sendo que podemos afirmar que a reestruturação curricular foi influenciada pela 
cooperação internacional e pela necessidade de satisfazer a demanda e tornar os 
cursos cada vez mais flexíveis e adaptáveis a conjuntura sociopolítica que 
Moçambique atravessava. 

No contexto político curricular, as diretrizes curriculares constituíam uma 
referência para a definição das finalidades e dos objetivos da formação e educação de 
professores e demais profissionais da educação na UP. Conta aqui a necessidade de 
uniformizar princípios e procedimentos a adotar para a revisão dos curricula dos 
cursos. Sendo que podemos assumir que o currículo foi definido como sendo uma 
construção social, cultural e histórica, dado que se estabeleceu aqui uma certa, forma 
de organizar as práticas educacionais, as quais dependem de vários 
condicionalismos e interesses conflituosos. E essa construção deve ser estudada 
relacionando-a não só com as condições históricas e sociais, mas também com os 
contextos de implementação nas “universidades” (Grundy –1987 e Kemmis – 1988, 
apud Pacheco – 1996:18).  

No contexto da Lei do Ensino Superior (LES) estabelecida em 2003 (período 
coincidente com a revisão da constituição de 2003), o processo de reforma curricular 
da UP precisou de respeitar os princípios definidos para este subsistema, a saber, 
democracia e respeito pelos direitos humanos; igualdade e não discriminação; 
valorização dos ideais da pátria, ciência e humanidade; liberdade de criação 
cultural, artística, científica e tecnológica; Participação no desenvolvimento 
económico, cientifico, social e cultural do país, da região e do mundo; autonomia 
administrativa, financeira, patrimonial e científica – pedagógica (LES, 2003). 

Nesse movimento de reforma, o PEUP (2000) definiu uma política e filosofia de 
mudança que consistia em abarcar três eixos de formação, designadamente: 
conteúdos, processos e estruturas e, para legitimar os eixos em causa foram definidos 
como princípios básicos a flexibilização, a profissionalização e a capacitação. 

Sendo que a o primeiro principio, a flexibilização pressupunha diminuir a rigidez 
da estrutura dos cursos, a fim de tornar os planos de estudo menos pesados e 
flexíveis. Ela pressupôs, também, tornar a gestão e os respetivos procedimentos 
organizacionais mais simplificados, desburocratizados e modernizados. Esse 
princípio pressupunha a necessidade de, através da revisão curricular legitimada em 
2003, conforme sustenta Zoologia, tornar a UP capaz de reagir com rapidez às 
diferentes demandas da formação. 

O segundo princípio da filosofia, que é a profissionalização, pressupunha a 
formação de professores capazes de assumir as suas funções, como profissionais, isso 
implicava a aquisição de saber, do saber ser e do saber fazer. E como disse a nossa 
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entrevsitada houve necessidade de estabelecer ligação entre escola e universidade no 
sentido de tornar a formação mais prática (o saber ensinar). Isso significa que 
caberia ao professor saber fazer a gestão correta do currículo e, particularmente, de 
possuir forte deontologia profissional (o saber ser). No âmbito de desenho curricular, 
a profissionalização implicava o reforço das cadeiras profissionalizantes na formação 
e uma ligação mais estreita entre a teoria e a prática na sala de aulas durante a 
formação – por isso a nossa entrevistada sustentou que um dos grandes ganhos 
dessa reforma foi a implementação das práticas pedagógicas, que de todas as formas 
garantiram a ligação Universidade - escola – universidade. 

Todavia a flexibilização e a profissionalização dependiam de um terceiro 
principio da filosofia da mudança, que é a capacitação. Esta, por sua vez, 
compreendia o aumento da oferta em ingressos, a formação e renovação dos 
docentes, a melhoria das condições de trabalho, bem como, a extensão física da 
instituição, através de projeção de instalações adequadas às exigências de uma 
formação de qualidade neste nível de ensino. 

Ainda no contexto da reforma de 2003 e para sustentar a filosofia da mudança, a 
nossa entrevistada afirma que contaram em grande parte como influência dessa 
reforma a conjuntura social e política do país, sendo fundamental considerar esses 
aspetos e, no seu desdobramento comenta, a reforma de 2003 foi muito inovadora, 
porque começamos a sentir aquele peso excessivo, porque nós dizíamos que 
tínhamos cursos bivalentes, mas a realidade, olha…, dentro de um curso estavam a 
acontecer dois cursos. Tenho por exemplo a experiência de história e geografia, os 
cursos acabavam sendo extremamente pesados e era quase inconcebível ter 
formações daquela natureza, então foi por isso que nós fomos a reforma de 2003. A 
grande mudança nessa reforma é a monovalência caracterizada pelas práticas 
pedagógicas. E para esta reforma contamos com o Ministério da Educação 
(MINED), com Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação (INDE) e 
outros parceiros. E havia esse sentimento de desgaste na própria formação, e não 
só, nós estávamos com muitos estudantes retidos, as pessoas não concluíam os 
cursos, as formações não eram flexíveis. Por causa da bivalência os estudantes não 
sabiam se decidir e, a reforma foi mesmo para tornar os cursos mais práticos em 
termos de saídas profissionais. 

A nossa entrevistada assumiu a existência de conflito para a hibridização dos 
diferentes pensamentos vindos de diferentes escolas, porém chegou-se ao consenso. 
Entendemos que as diversas escolas, distinguidas por conceitos, definições, 
referenciais epistemológicos e pedagógicos se incorporaram nos contextos locais por 
meio de traduções e ressignificações de discursos diversos - consideradas aqui 
discursos vindos de distintas academias.  

E como salienta Canclini (1998) pelos processos de hibridização, os discursos 
perdem suas marcas originais: são rompidas coleções organizadas pelos sistemas 
culturais e novas coleções são formadas, os processos simbólicos são 
desterritorializados e os géneros impuros se expandem. E por sua vez, Dussel et al 
(1998), salientam que é possível encontrar discursos híbridos na educação desde a 
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emergência da escola pública. A própria noção de currículo pode ser considerada um 
híbrido, na medida em que envolve uma tradução e uma produção cultural para fins 
de ensino em um ambiente particular. A hibridização pressupõe, dessa forma, não 
apenas a mistura difusa de discursos, mas sua tradução e mesmo recontextualização. 

Precisamos, porém, aceitar que a reforma é feita na base de conflitos, de tensões 
e assumir a ideia de que esses conflitos e tensões até podem ser transportados para o 
nível pessoal. E como reportou-nos a nossa entrevistada“não falávamo-nos uns com 
os outros, irritávamo-nos, outros venciam e outros não venciam, então, ai todas as 
estratégias para convencer, para ofender, para tudo”.  

Todavia, a nossa entrevistada compreende que uma das influências para a 
mudança curricular é o imperativo do MINED, isto pode por um lado significar que a 
UP não gozava da autonomia pedagógica e científica suscitada pela lei do ensino 
superior no seu artigo 144, número 2, pois, ao em vez de construir a sua autonomia, 
fica vulnerável as reformas protagonizadas pelo MINED. Por outro lado, pode 
significar que a UP procura responder aos desafios da educação em Moçambique 
acompanhando a evolução sociopolítica e econômica do país. 

Boaventura de Sousa Santos nos revela a respeito que um pouco por todo lado a 
Universidade confronta-se com uma situação complexa: são lhe feitas exigências 
cada vez maiores por parte da sociedade ao mesmo tempo que se tornam cada vez 
mais restritas as políticas de financiamento das suas atividades por parte do 
estado. Duplamente desafiada pela sociedade e pelo estado, a Universidade não 
parece preparada para defrontar os desafios, tanto mais que estes apontam para 
transformações profundas e não para simples reformas parcelares. Alias, tal 
impreparação, mais do que conjuntural, para ser estrutural na medida em que a 
perenidade da instituição universitária está associada à rigidez funcional e 
organizacional, à relativa impermeabilidade às pressões externas, em fim, à 
aversão a mudança (SANTOS, 1997, p.187). 

Aliado ainda a necessidade de mudança curricular e aos conflitos vivenciados em 
2003 na UP, Silva (2008; p.35) revela – nos que na construção curricular se 
entrecruzam práticas de significação, de identidade social e de poder. Isto quer dizer 
que na UP durante a reforma 2003, e de acordo com os nossos entrevistados, se 
travaram lutas decisivas por hegemonia, por predomínio, por definição e pelo 
domínio do processo de significação. Neste caso podemos afirmar que a política 
curricular construída na UP expressa visões e significados, assim como contribuiu 
para formar as identidades sociais dos protagonistas. 

Pelo sinal, a reforma curricular ocorrida em 2003, na UP, embora no meio de 
embates, conflitos e disputas, pela convicção dos nossos entrevistados e pela análise 
da matriz curricular serviu de guia para a revisão curricular e para a criação de uma 
outra ordem institucional e pedagógica. A reforma foi construída com determinação 
e confiança, dado que se acreditou que as dificuldades académicas daquele momento 
iriam, com certeza, provocar o surgimento de uma vida universitária de maior 
harmonia e equilíbrio educacional. 
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3. O PENSAMENTO PEDAGÓGICO EM 2009 

De acordo com as Bases e Diretrizes Curriculares (2008; p.6), no início de 2007, 
a UP deu início ao processo de Reforma Curricular com referência a um contexto 
global de melhoria da qualidade de ensino, da aprendizagem e da gestão pedagógica 
e administrativa. O movimento curricular esteve atrelado a ideia postulada no plano 
estratégico da UP, segundo a qual a reforma do currículo constitui um dos objetivos 
estratégicos a alcançar nos próximos dez anos (PEUP, 2000, p.21). 

As Bases e Diretrizes Curriculares (2008) sustentam a ideia de que os fatores que 
motivaram o projeto da Reforma Curricular são de demanda multissetorial e de 
âmbito interno e externo, de longo, médio e curto prazos. No entanto, o Plano 
Estratégico do Ensino Superior (2000, p.7) reafirma como grande oportunidade para 
Moçambique a globalização crescente, incluindo a possibilidade de cooperação 
regional a nível da SADC, bem como o grande nível de interesse e de vontade por 
parte de agências e doadores internacionais em dar assistência e apoio. Quando 
questionados sobre as influências e o modus operandi para a realização da reforma 
curricular de 2009 os nossos entrevistados referem que, em 2009 foi uma reforma 
curricular sim! Porque mexeu com essa questão de sistema de créditos. Por outro 
lado havia um desagrado do Ministério da Educação em a UP continuar com 
cursos monovalentes. Então decidiu-se por uma componente de formação maior, 
como por exemplo Química, e menor, podendo ser biologia, etc. Isso possibilitaria 
ao MINED colocar um professor na escola que não vai dar apenas uma disciplina, 
reduzindo os encargos financeiros.  

As Bases e Diretrizes Curriculares (2008, p.8) resguardam que com a revisão 
curricular de 2009, a UP visava atender aos desenvolvimentos de âmbito 
internacional, enquanto instituição de ensino superior, no que toca a necessidade 
de promover a mobilidade de estudantes dentro da região conforme referido no 
Artigo 7 do protocolo da SADC sobre educação e formação. Sendo que no capítulo 
dedicado ao setor da Educação, o Programa Quinquenal do Governo de Moçambique 
recomenda como um dos principais objetivos a alcançar, “a reforma da Lei do 
Sistema Nacional da Educação de modo a tornar os seus sistemas mais integrados e 
adequados às exigências atuais do desenvolvimento socioeconómico do país, da 
região e do mundo (p.14). 

Nesse sentido, o processo de reforma curricular na UP levou em conta o 
compromisso do governo moçambicano de elaborar um Quadro Nacional de 
Qualificações do Ensino Superior (QNQ-ES) e um Sistema Nacional de Acumulação e 
Transferência de Créditos Académicos (SNATCA), dai que propôs-se a revisão dos 
cursos da UP na sua globalidade, de modo a adequá-los e a harmonizá-los aos 
sistemas de ensino a nível da região e do mundo. No nosso entender é a partir dessa 
vulnerabilidade, aliada ao mundo globalizado, relacionada a abertura às agências e a 
doadores internacionais que a UP estabeleceu os princípios básicos que orientaram a 
reforma curricular.  
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Precisamos referenciar que o movimento curricular que aposta por QNQ - ES e 
SNATCA centra-se fundamentalmente ao processo de Bolonha, constituindo neste 
caso uma influência externa para o desenvolvimento curricular. Sendo que o QNQ - 
ES apoia-se nos princípios de igualdade, equidade, transparência e flexibilidade. No 
entanto, a luz do processo de Bolonha e de acordo com Premugy (2012, p.46) o QNQ 
– ES tem como objetivos: a) Estabelecer parâmetros e critérios comuns para o 
desenho das qualificações e facilitar a comparabilidade das mesmas no subsistema 
de Ensino Superior; b) Estabelecer a coerência e transparência do subsistema do 
Ensino Superior, facilitando a compreensão e a articulação das diferentes 
qualificações, num sistema uniforme e harmonizado; c) Facilitar a harmonização 
com os subsistemas de Ensino Superior da região, numa perspetiva de maior 
mobilidade, empregabilidade e competitividade.  

Segundo a proposta de Decreto de criação do SNATCA - 2008, baseado na Lei nº 
5/2003, Lei do Ensino Superior1, os objetivos da sua criação visam entre outros, 
facilitar a mobilidade horizontal, vertical e diagonal dos estudantes; permitir a 
competitividade e a mobilidade dos estudantes e docentes no país, na região e no 
mundo, bem como facilitar o acesso ao mercado de trabalho dos diplomados (p.7). A 
adoção de um quadro legal para as qualificações no Ensino Superior deve integrar 
“indicadores baseados em resultados da aprendizagem relativos aos três ciclos do 
Ensino Superior (licenciatura, mestrado e doutoramento), e introduzir limites de 
créditos para o primeiro e segundo ciclos” (QNQ – ES-2008, p.2).   

No entanto, as Bases e Diretrizes Curriculares (BDC) estabelecidas em 2009 
criaram - se tendo em conta a ideia contextual vigente nas mesmas, segundo a qual o 
desenvolvimento do Ensino Superior depende em grande parte da qualidade da 
formação de professores e de outros técnicos que possam assegurar o ensino nos 
níveis anteriores e o desenvolvimento da ciência e da técnica. Sendo que as Bases e 
Diretrizes Curriculares da UP definem os princípios gerais em que deve assentar a 
formação de professores e de outros técnicos de educação e, estabelece Diretrizes 
Curriculares gerais que devem ser seguidas por todos os cursos da UP. Pois, de 
acordo com as BDC a formação de professores e de outros técnicos deve ser adaptada 
à nova organização do sistema educativo nacional ao nível superior, aos objetivos 
prosseguidos por esse sistema ao nível internacional e global, bem como aos 
objetivos de cada tipo de formação oferecida pela UP.  

Numa linguagem prescritiva e legislativa as BDC (2008, p.9) referem que as 
mesmas se constituem como sendo um ordenamento jurídico da formação de 
professores e de outros técnicos na UP, tomando como quadro referencial a Lei do 
Sistema Nacional de Educação e a Lei do Ensino Superior (Lei no˚ 5/2003 de 21 de 
janeiro), em conjugação com a legislação adequada que sobre a matéria se encontra 
em vigor em Moçambique. 

                                                   
1 República de Moçambique. Lei nº 5/2003, Lei do Ensino Superior – Boletim da República 20, I série. Maputo, 
2003.  
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As BDC pretendem conciliar os contributos das experiências vividas na formação 
de professores e de outros técnicos com a criação de uma estrutura flexível a ser 
adotada pelo atual Sistema Nacional de Acumulação e Transferência de Créditos 
Académicos (SNATCA) e do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) (BDC, 2008). 

O discurso imanente do processo de revisão curricular na UP traçou linhas de 
desenvolvimento e suscitou um conjunto de iniciativas com a pretensão de atingir 
um determinado grau de estabilidade da política curricular. Assim, apontaram-se 
três grandes princípios norteadores de formação a nível de graduação, traduzidos por 
«concentração major (generalidade) Versus concentração minor (especialidade)» da 
formação, «flexibilidade» dos modelos da formação, «mobilidade profissional» dos 
jovens no mercado de trabalho, possibilitando uma maior adequação entre o (s) 
minor (es) obtidos e as necessidades do mercado.  

 
4. REFLEXÃO FINAL 

Durante a realização deste trabalho, intutulado configuração sociopolítca do 
Pensamento Pedagógico na UP, constatamos que em 1994, houve apenas uma 
mudança nos currícula e não propriamente uma reforma, dada a pouca 
normatividade durante o processo. O aspeto que mais marcou esta mudança foi a 
supressão em todos os cursos das disciplinas de cunho marxista - leninista com vista 
a reajustar o quadro do sistema educativo e adequar as disposições contidas na lei 
4/83 de 23 de maço às condições sociais e económicas do país no momento. Para a 
UP este momento significou o abandono de uma estrutura curricular acente na 
unidade dialética entre a educação científica e a educação ideológica, isto é, os 
programas e os conteúdos de ensino deixaram de orientar - se para a consecução das 
orientaçoes políticas e ideológicas do partido Frelimo.  

Em 2003 verificou-se um momento diferenciado no processo de produção e 
desenvolvimento curricular na UP, pois neste período houve mudanças de grande 
vulto caraterizadas por restruturação conceptual, organizacional e pedagógica da 
formação.  Essa reforma encontrava-se na interface entre a Lei do Ensino Superiror 
de 2003, no Plano Estratégico da UP e na constituição da República de 2004. Esta 
reforma foi conjunturalmente influênciada pelos contornos social, política e 
económica que o país atravessa e sobre tudo pela necessidade de acompanhar as 
mudanças que o MINED ia desencadeando a nível das escolas. Do ponto de vista 
político curricular, a reforma de 2003 culminou com a produção de princípios e 
normas para a revisão curricular e das matrizes de produção curricular.  

Em 2009 a reforma curricular foi diretamente influenciada pelo processo de 
Bolonha, para além da conjuntura social, política e económica que o país atravessa. 
Esta reforma tinha como propósito atender aos desenvolvimentos de âmbito 
internacional, regional e local. Esta, evidentimente, mobilizou pressupostos 
conceptuais, epistemológicos e pedagógicos mais cientificizados. Pela primeira vez a 
UP apresentava uma política curricular mais fundamentada em princípios 
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estruturantes do ensino superior, os quais estavam associados ao processo de 
Bolonha.  
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RESUMO  

Este estudo integra uma pesquisa em desenvolvimento no curso de Doutorado 
em Educação da Universidade Tiradentes (UNIT) de Sergipe cujo foco é a 
participação de Olga Garcia Reverbel (1917-2008) na consolidação e legitimação do 
campo da Arte (modalidade teatro) no Brasil. Insere-se nos campos histórico e 
sociológico e tem como objetivo compreender a trajetória do Ensino do teatro no 
Brasil a partir dos reflexos do trabalho de Olga Reverbel, quem desde meados da 
primeira metade do século XX dedicou-se formalmente ao ensino do teatro na escola 
brasileira. A partir dos conceitos de experiência de Edward Palmer Thompson, 
campo e habitus de Pierre Bourdieu e atrelado ao objetivo da pesquisa, o que se 
buscou nese artigo foi apresentar os fundamentos, os princípios e as finalidades do 
método de ensino de teatro por ela proposto e perceber as experiências práticas e 
apropriação do método. Foi também possível discutir os aportes teóricos que 
orientaram o método por ela apreendido e aplicado, conforme observa a mesma 
(1979; 1995), durante dez anos (1956-1966) no Instituto de Educação General Flores 
da Cunha da cidade de Porto Alegre/RS/Brasil, bem como no Colégio de Aplicação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul CAP/UFRGS durante o período de 
1974 a 1989. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Brasil,  Método de ensino de teatro, Olga Reverbel. 
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1. A REPERCUSSÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE VIDA NA EDIFICAÇÃO DE UM 
MÉTODO 

Neste artigo buscamos compreender os fundamentos, os princípios e as 
finalidades do método de ensino de teatro proposto por Olga Reverbel; perceber as 
experiências práticas e apropriação do método e discutir os aportes teóricos que 
orientaram o método por ela apreendido e aplicado. Coube então observar na 
trajetória de vida dela, as suas experiências como professora tanto de crianças como 
de adultos e a sua produção bibliográfica relacionada ao ensino do teatro. Isto 
permitiu a aproximação ao método de ensino por ela proposto, aplicado e apropriado 
por outros atores do campo analisado. A referida aproximação também requereu o 
encontro com os refenciais teóricos os quais ela se fundamentou para que, deste 
modo fossemos ao encontro da consistência, finalidades e dos fundamentos do 
método. Finalmente, perceber como o método fora pensado, praticado e apropriado 
por alunos e professores ampliou a compreensão do método de ensino do teatro por 
ela proposto. Estes três ângulos de análise orientaram este artigo.  

Em 1936, aos dezenove anos de idade iniciou sua carreira como professora do 
ensino primário, no ano seguinte ao se formar na Escola Normal; no Grupo Escolar 
Clemento Pinto e como professora de Nível Médio na Escola Complementar Santa 
Teresa de Jesus, locais onde trabalhou até 1939 1  localizados em Santana do 
Livramento/RS/Brasil. Em 1941, já morando em Porto Alegre/RS, ingressou como 
professora primária no Grupo Escolar Floriano Peixoto onde trabalhou até 1944.  
Neste mesmo ano atuou também como professora primária no Instituto de Educação 
General Flores da Cunha, onde trabalhou até 1946 2 . Conforme ressalta Nunes 
(2003), Olga se utilizou de jogos e brincadeiras desde o início de sua carreira como 
professora primária em função da dificuldade inicial em alfabetizar crianças com 
problemas de aprendizagem. Um modo empírico de ensinar as crianças se utilizando 
da linguagem lúdica, da representação simbólica, embora a sua atuação fosse de 
professora primária. 

Em 1946 foi à Paris acompanhando o seu marido, Carlos Reverbel. Lá ela 
frequentou os seus primeiros cursos de extensão, congressos e seminários e o 
primeiro deles teve início em 19473. Tratou-se do Curso de Civilização francesa, na 
Sorbonne, no período de 03 de novembro de 1947 a 28 de fevereiro de 1948. No 
curso teve aulas de Literatura, Filosofia, Sociologia e Língua Francesa. Tal curso era e 
ainda é ministrado para estrangeiros que se interessam na cultura francesa. O casal 
permaneceu três anos na França (1946-1949) Ela “[...] via a mesma peça várias vezes, 
assistia aos espetáculos de Marionetes e Guignol nos parques, tudo com a finalidade 
de aprender para desenvolver a aprendizagem dos alunos em sua terra”. (Reverbel, 

                                                   
1 Conforme Curriculum Vitae disponível nos acervos do Projeto Memória FACED/UFRGS. 

2 Conforme Curriculum Vitae disponível nos acervos do Projeto Memória FACED/UFRGS. 

3 Conforme Curriculum Vitae disponível nos acervos do Projeto Memória FACED/UFRGS. 
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2001, p. 118). A autora deixa evidente em diferentes momentos o aprendizado e 
ideias referentes ao ensino do teatro que adquiriu ao longo dos anos em que viveu em 
Paris. Segund ela: “A volta de Paris foi plena de perspectivas. Idéias de novos 
trabalhos, mais aprimorados, mais capazes de sucesso e, sobretudo, mais bem pagos” 
(Reverbel, 2001, p. 119).  

Foi em 1956 que ela passou passou a lecionar a disciplina Atividades Dramáticas 
do Curso Normal (atual Magistério) no Instituto de Educação General Flores da 
Cunha em Porto Alegre/RS, onde permaneceu como professora até 1973. Lá, em 
19564, criou um programa para a formação de professores da educação primária: o 
Laboratório de Teatro e Didática que resultou no Teatro Infantil Permanente do 
Instituto de Educação (T.I.P.I.E.) que funcionou durante vinte anos como 
Laboratório de Teatro e Didática. 

As experiências de Olga relacionadas ao ensino do teatro na escola brasileira 
participaram da gradativa incorporação do ensino do teatro na escola, que 
lentamente caminha ao longo da História da Educação Brasileira. Todavia, ela não 
estava sozinha na defesa do ensino do teatro na escola brasileira.  A este respeito 
Santana (2000), menciona a existência de outras iniciativas, no século XX, em defesa 
do teatro na escola no Brasil. Trataram-se de iniciativas que contribuíram para que o 
teatro adquirisse o status de disciplina a ser ministrada na educação básica e em 
nível superior.  

Com a promulgação da Lei 5.692/71 que fixou as diretrizes e bases para o ensino 
do 1º e 2º graus, o teatro passou a constar no currículo como uma das habilitações da 
disciplina Educação Artística5 como disciplina obrigatória. Ela devia ser ministrada a 
partir da 5ª série do 1º grau até 3º série do 2º grau6. Devido à falta de professores 
devidamente habilitados “[...] algumas escolas de arte dramática e outras instituições 
pioneiras passaram a realizar, [...], cursos rápidos com o propósito de habilitar 
professores para o exercício do magistério na área teatral”. (Santana, 2000, p. 84). 
Como que aproveitando suas experiências, sobretudo em París, Olga foi uma das 
professoras dos referidos cursos. Santana (2000, p. 84), professor do Departamento 
de Artes da Universidade Federal do Maranhão relata ter sido aluno desse formato 
de curso, na ocasião 1978-1980, na rede pública de Brasília, onde foi aluno de Fanny 
Abramovich, Helena Barcelos, Ilo Krugli, Olga Reverbel dentre outros por ele 
chamado de “precursores do teatro-educação no Brasil”. 

                                                   
4 Curriculum Vitae disponível nos acervos do Projeto Memória FACED/UFRGS. 

5 Santana (2000, p. 88) explica que o Conselho Federal de Educação, após a promulgação da Lei 5.692/71, 
“reformulou os currículos dos cursos de teatro em nível superior, criando a Licenciatura em Educação 
Artística/Habilitação em Artes Cênicas e Bacharelado em Artes Cênicas, com as Habilitações em Direção Teatral, 
Cenografia, Interpretação e Teoria do Teatro”. 

6 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.39496 alterou a nomenclatura e a composição dos níveis 
escolares. Os níveis escolares, objetos desta pesquisa que até o período no qual vigorou a Lei 5.692/71 eram 
chamados de Ensino de 1º e de 2º graus, passaram a ser denominados de Ensino Fundamental e Médio. 
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Após a promulgação da Lei 5.692/71, Olga também iniciou a sua produção 
bibliográfica referente ao ensino do teatro na escola que resultou em material 
didático para os professores atuarem em sala de aula, tanto em termos pedagógicos, 
quanto aqueles relativos a textos direcionados ao público infantil. Os livros e artigos 
escritos por ela são7: (1974) “Técnicas dramáticas aplicadas à escola”; (1978) “Teatro 
na sala de aula”; (1978) “Teatro: uma síntese em atos e cenas”; (1982) “O jogo 
dramático e o currículo por atividades”. In: Revista educação e realidade; (1989) 
“Um caminho do teatro na escola”; (1989) “Jogos teatrais na escola: atividades 
globais de expressão”; (1989) “Vamos alfabetizar com jogos dramáticos? Atividades 
básicas”; (1989) “Teatro: atividades na escola: currículos”; (1993) “O texto no palco”; 
(1993) “Oficina de teatro”; (1993) “Criação da oficina de teatro”. In: Revista do 
ensino; (1995) “A chave perdida”; (1996) “Estética teatral”. In: Continente Sul Sur: 
Revista do Instituto Estadual do Livro; (2001) “Verdade inventada”.  

Além de ministrar cursos para professores no período da obrigatoriedade da 
Educação Artística no currículo como foram citados, escrever livros sobre o ensino 
do teatro para crianças, ela integrou a equipe de pesquisadores, coordenada pela 
professora Isolda Holmer Paes que estava inserida no projeto Nacional 
(supervionado pelo MEC) para a Estrutura da Área de Comunicação e Expressão e 
suas Direções Metodológicas. A este respeito Olga proferiu um curso de extensão 
denominado “A integração na Área de Comunicação e Expressão” com a finalidade 
de refletir sobre as alterações curriculares da área de Comunicação e Expressão. O 
curso ocorreu no período de agosto a dezembro de 1976 e foi promovido pelo 
Laboratório de Metodologia e Currículo da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Ela lecionou durante 21 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
onde em 1969, ingressou no quadro de professores do Departamento de Arte 
Dramática e lá permaneceu até 1973. Na ocasião passou a ser professora auxiliar do 
Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de educação da UFRGS, onde 
exerceu a regência de Prática de Ensino de Arte Dramática, a partir de primeiro de 
agosto de 1973 até 12 de dezembro de 1990, quando foi aposentada. 

Dentre outras atividades que participou enquanto esteve na UFRGS, integrou um 
projeto que prestava assessoria pedagógica, em conjunto com outros professores e 
professoras da FACED, ao Colégio de Aplicação da UFRGS. Esta atividade resultou 
no currículo interdisciplinar e por atividades, desenvolvido sob a orientação dos 
assessores, no período de 1974 a 1989.  Na referida proposta curricular de ensino do 
teatro na escola, as crianças deveriam ter a experiência do teatro desde o primeiro 
ano do ensino de 1º grau, ‘a primeira série’, até o 2º ano do 2º Grau.   

As experiências práticas bem como a apropriação delas por outros professores e 
alunos serão analisadas no terceiro momento deste estudo. Antes buscaremos 

                                                   
7 As datas das publicações de Olga Reverbel apresentadas fazem referências às primeiras edições. Durante este 
artigo serão mencionadas outras datas das publicações por não serem as primeiras edições todos os livros que 
compõem o acervo pessoal das pesquisadoras. 
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compreender os fundamentos, as finalidades e significado do método para o ensino 
do teatro por ela proposto. 

 
2. A REPERCUSSÃO DO “PATRIMÔNIO DOS MAIS VELHOS”NA SOLIDIFICAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DO MÉTODO 

Reverbel (1995) ressalta que a inspiração para o método por ela proposto iniciou-
se por influência dos trabalhos propostos por Léon Chancerel (França), Maurice 
Bourges (França), Georges Dobblaere (França), Pierre Saragoussi (França), Peter 
Slade (Inglaterra), Michael Small (E. U. A.), R. Monod (França), Ingrid Koudela 
(Brasil), Sandra Chacra (Brasil), Joana Lopes (Brasil) e Ana Mae Barbosa (Brasil). 
Em publicação posterior (2002, p. 160) ela reforça os autores anteriormente citados 
e acrescenta que a construção da metodologia para o ensino do teatro por ela 
alvitrada, se iniciou também de um esquema conceitual fundamentado na “[...] 
Psicologia Evolutiva, Filosofia da Educação, Pedagogia da Expressão e Educação 
Criadora, a partir de obras de Platão, Aristóteles, Rousseau, Dewey, Piaget, Karl 
Gross, Moreno, Herbert Read, Léon Chancerel, Stanislávski e Charles Aubert.”   

A atividade de Léon Chancerel (1886-1965), citado por Olga Reverel em dois 
momentos distintos em sua obra (1995b e 2002) está relacionada ao movimento de 
renovação do teatro no século XX e, mais especificamente. Conforme salienta Faleiro 
(2007-2008), o interesse de Léon Chancerel em difundir um teatro para a infância e 
à juventude fora preponderante para a elaboração do método para o ensino do teatro 
proposto por Olga Reverbel. Faleiro (2007-2008) explica que Léon Chancerel, 
discípulo de Jacques Copeau (1879-1949), com quem trabalhou em Paris e na 
Borgonha, durante os anos de 1920, foi, também, influenciado pelas ideias de 
Constantin Stanislavski (1863-1938) e, mesmo antes de fundar a sua companhia 
teatral (1929-1939) Les Comédiens Routiers [Os Atores Itinerantes], “[...] percebeu a 
possibilidade de ter junto aos jovens um terreno de pesquisa sobre o trabalho do ator 
e sobre a renovação do teatro”. (Faleiro, 2007-2008, p. 2). Após os anos de 
interrupção das atividades, em decorrência da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
Léon Chancerel retoma as atividades com Les Comédiens Routiers.  

Reverbel (2002, p. 161) ressalta que León Chancerel fez uma transposição da 
“essência do teatro para o Teatro na Educação”. A autora considera que as ações 
impulsivas da criança como uma fonte da atividade educativa. Isto porque as 
atividades de expressão possibilitam, por meio da espontaneidade, o 
desenvolvimento da personalidade. Para que as atividades de auto-expressão 
ocorram é fundamental que haja um clima de liberdade que acompanhe a 
constituição da relação entre a criança e a realidade, que é o jogo.   

No que se refere ao desenvolvimento infantil, Reverbel (2002) pautou-se em 
Jean Piaget (1896-1980). Para ela a vida e a expressão caminham juntas e 
compreendeu que a expressão ocorre desde o nascimento de uma criança e se 
constitui numa “[...] primeira forma de comunicação com o mundo desconhecido que 
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a rodeia”. (Reverbel, 2002, p. 18). Durante o desenvolvimento e o aprendizado da 
criança ocorrem mudanças gradativas nas formas dela se expressar: choro que ela 
começa a relacionar com o alimento; movimentos, risos, palavras, saltos, gestos... 
“Pouco a pouco, os saltos, os gritos, e as garatujas vão se transformando em mímica, 
dança, canto, desenho e modelagem”. (Reverbel, 2002, p. 19). Ela entretanto, não 
manteve a mesma nomenclatura dos diferentes níveis de jogos realizados pelas 
crianças ao longo do seu desenvolvimento. O que Piaget intitulou de jogo de 
exercício, ela chamou de jogo lúdico e o que Piaget afimou ser jogo simbólico, ela 
nomeou de jogo dramático.  “O jogo lúdico muda espontaneamente para jogo 
dramático”. (Reverbel, 2002, p.19). Sem prejuízo e/ou distorção ao sentido atribuído 
por Piaget (1978) ao jogo de exercício, ou, ao jogo simbólico, Reverbel deixa evidente 
a sua ênfase na expressão e na criação enquanto princípios regentes da Arte.  

Tanto para Piaget (1970) quanto para Reverbel (2002) o jogo atua como um 
veículo para o aprendizado da criança.  Para Reverbel (2002, p. 25), no “[...] jogo de 
imitação e criação encontra-se o início de todo ensino da arte”. Ela enfatiza a 
importância da imitação como um estágio do desenvolvimento da individualidade do 
sujeito, pois a criança passa a ser “[...] estimulada a descobrir gradualmente a si 
própria, ao outro e ao mundo que a rodeia”.  
        

2.1. PRINCÍPIOS E FINALIDADES DO MÉTODO 

Seja na pesquisa, ou, no ensino, um método corresponde, em seu aspecto técnico, 
“[...] ao instrumento metodológico e ao arsenal técnico que indica a melhor maneira 
de se operar em cada caso específico”. (Lakatos; Marconi, 2000, p. 24). Nesse 
sentido, Reverbel (2002) sintetiza a sua proposta metodológica para o ensino do 
teatro em quatro princípios fundamentais: participação ativa do aluno; em atividades 
interdisciplinares que trabalhem a expressão da criança, por ela chamadas de 
atividades de expressão globais; pela coletividade e por atividades não determinadas 
de maneira compulsória ao aluno. Ele precisa ter vontade para participar. Para a 
autora (1995b), ele precisa ter uma participação ativa. Deste modo todas as 
atividades são elaboradas tendo em vista que o aluno solucione problemas por meio 
de suas ações. “Proficiência e aprendizado não advêm da disposição de ler ou de 
escutar, mas da ação, do fazer e da experiência; o aluno aprende atuando”. (Reverbel 
1995b, p. 11). 

O segundo aspecto são as atividades de expressão globais, interdisciplinares “[...] 
existindo uma íntima relação entre os elementos dramáticos, musicais e plásticos”. 
(Reverbel, 2002, p. 162). A este respeito Barbosa (2002, p. X) salienta que as 
atividades globais propostas por Reverbel correspondem à natureza interdisciplinar 
do teatro, “[...] mas não deve ser confundida com polivalência”.  Isto porque defender 
a polivalência significa acreditar que um único professor seria capaz de ensinar as 
diferentes linguagens da Arte e a característica da globalidade proposta por Reverbel 
significa que o aluno entrará em contato com as outras linguagens da Arte (música, 
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dança e artes plásticas) para poder aprender o teatro. Seja na escolha de uma música 
para uma determinada cena, ou na escolha e produção de um figurino ou cenário 
para determinada peça. Este aspecto do método de Olga Reverbel é denominado, 
epistemologicamente, por Barbosa (2002, p. X) de “integração concêntrica”. Segundo 
ela, 

A partir do teatro, você leva seus alunos a explorar as outras artes [...]. [...] a 
fronteira entre as artes é a natureza da linguagem de cada uma delas. A 
transposição de fronteiras é uma proposta possível, a síntese das artes, uma 
utopia, e a integração das outras artes ao teatro, um trabalho que você faz 
muito bem. (Barbosa, 2002, p. X). 

A coletividade é o terceiro aspecto que fundamenta o método para o ensino do 
teatro proposto por Reverbel (2002). É pela experiência também da discussão de 
ideias postas ao grande grupo que a participação do aluno adquire uma dimensão 
social que é um dos  princípios do seu método: “a sociedade”. Finalmente, a 
participação do aluno é voluntária. Isto não significa que se o aluno não tiver vontade 
de realizar, ele não fará nada. Não participará de alguma maneira. Cabe ao professor 
desenvolver uma atividade alternativa ao aluno. Ele poderá “[...] observar o 
desenvolvimento da atividade para depois corrdenar o debate [...]”. (Reverbel 2002, 
p. 163). 

Para a autora (2002) a expressão cumpre um papel fundamental no universo da 
criança, permitindo que ela estabeleça a comunicação com as pessoas e com o 
mundo. Deste modo, para ela a vida e a expressão não podem estar dissociadas para 
que o aprendizado e o desenvolvimento da criança ocorram. Reverbel (2002, p. 19-
20) considera “[...] as manifestações espontâneas da criança, a única coisa que 
permitirá a ela exteriorizar sua personalidade”. Assim, a autora enfatiza que o 
professor deva atuar com o aluno num clima de liberdade, apoiado no binômio 
espontaneidade/técnica, o que permitirá o estímulo e o desenvolvimento das 
manifestações espontâneas do aluno, por meio da expressão dos sentimentos as que 
ocorrem concomitantemente à formação da individualidade que é um dos 
componentes no desenvolvimento da identidade e da personalidade da criança. 

Reverbel (1995b, p. 22) entende que o objetivo do teatro ensinado na escola “[...] 
não é ter um aluno-ator, um aluno-pintor, um aluno-compositor, mas sim dar 
oportunidades a cada um de descobrir o mundo, a si própria e a importância da Arte 
na vida humana”. Ela (2002, p. 12) não teve o intuito de mudar o sistema de ensino 
já estabelecido, a motivação para a proposta de seu método para o ensino do teatro 
ocorreu com o objetivo de “[...] restituir ao teatro seu papel verdadeiro na formação 
da personalidade da criança e do adolescente [...]”. Para ela, “[...] no fazer do Teatro 
equacionam-se os problemas humanos. Atuando no jogo dramático, coletivamente, a 
expressão oportuniza uma constante troca entre o indivíduo e a sociedade”. 
(Reverbel 1995b, p. 11). Para ela o teatro é o grande campo que coloca em cena as 
diversas manifestações humanas. Nele, o jogo dramático tem o ‘papel’ de 
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desencadear distintas possibilidades de expressão. A escola é o ‘palco’ no qual o 
‘espetáculo’ acontece, um meio pelo qual ocorre o processo educativo.  

 
3. EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS E APROPRIAÇÃO DO MÉTODO PARA O ENSINO DO 
TEATRO 

As experiências pedagógicas no Instituto General Flores da Cunha como também 
na Faculdade de Educação da UFRGS, anteriormente anunciadas, foram registradas 
sistematicamente em três de seus livros: “Técnicas dramáticas aplicadas à escola” 
(1974), “Jogos teatrais na escola – atividades globais de expressão” (1993a) e “Teatro: 
atividades na escola: currículos” (1995b). No primeiro deles Reverbel (1974) não 
propõe uma teoria geral do teatro, mas a utilização do teatro enquanto um recurso 
didático “[...] e mostra os resultados práticos obtidos com alunos dos cursos normal, 
ginasial e primário após dez anos (1956-1966) de experiência com os referidos níveis 
de ensino”.  (Reverbel 1974, p. 9). O livro está organizado em três partes e é 
composto por nove capítulos.  

No primeiro capítulo a autora relata que apesar de poucas experiências 
anteriores com o teatro: “[...] nesse pouco, o que tínhamos de válido era o nosso 
interêsse profundo pelo Teatro e o desejo de, por meio dêle, chegar à educação”. 
(Reverbel 1974, P. 13). No início o grande desafio foi trabalhar a maneira como as 
pessoas viam o teatro: “[...] uma espécie de recreio ou diversão (Reverbel 1974, p. 
14)”. Reverbel (1974) relata que o teatro foi inserido no currículo do curso de 
Formação de Professores Primários do Instituto de Educação General Flores da 
Cunha, com o intuito de oportunizar todas as alunas para o exercício das técnicas 
dramáticas.  

Na segunda parte do livro, “Formação gradual da experiência”, Reverbel (1974) 
relata como organizou as alunas do Curso de Formação de Professores do Instituto 
de Educação General Flores da Cunha para a preparação das peças, a escolha das 
personagens, figurinos, cenário, elenco, diretores, marcação, as apresentações dos 
espetáculos que ocorriam semanalmente. Traz depoimentos e relatórios das alunas 
como também o calendário anual das apresentações ocorridas nos anos de 1963 e 
1964.   

A terceira parte do livro é subdividida em sete partes, nas quais Reverbel (1974) 
apresenta: a sua peça escrita para as normalistas do Instituto de Educação General 
Flores da Cunha, “A chave perdida”; peças inéditas de alunos; peças adaptadas por 
alunos; peça adaptada em grupo; peças criadas pelas alunas para teatro de bonecos; 
diversos tipos de marcação empregados pelas alunas-diretoras de peças; costumes 
para peças e pantomimas infantis criados pelas alunas; material para auditórios; 
mensagem à juventude e algumas apreciações individuais.  

No livro “Jogos Teatrais na escola – atividades globais e de expressão” a autora 
(1993a, p. 7) acrescenta que a obra resulta da “pesquisa no campo do Teatro na 
Educação, realizada no Laboratório de Atividades de Expressão, da Faculdade de 
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Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul”. O livro está organizado 
em cinco capítulos, os quais ela inicia apresentando o significado de palavras 
específicas do campo do teatro a fim de que alunos e professores se apropriem de 
termos específicos da linguagem teatral. Em seguida apresenta cinco conjuntos de 
atividades globais de expressão que trabalham com o relacionamento, a 
espontaneidade, a imaginação, a observação e a percepção. As orientações para as 
atividades de valiação são percebidas no terceiro capítulo. No quarto capítulo ela 
apresenta os objetivos, a estrutura, o ambiente, a equipe, as atividades, os recursos e 
a organização de um laboratório de ensino que trabalhe com atividades de expressão. 
Finaliza a obra ao apresentar a metodologia para o ensino do teatro por ela proposto 
e aplicado.  

“Teatro: atividades na escola – currículos” é o livro no qual a autora apresenta de 
modo detalhado o currículo experimental para o ensino do teatro desenvolvido, no 
Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no 
período entre 1974 a 1989. A obra está organizada em quatro capítulos nos quais a 
autora apresenta as fontes; os princípios; os objetivos para o ensino do teatro para os 
1° e 2° graus, os conteúdos e sua adequação às faixas etárias; conteúdos e atividades 
das séries inicias; jogos teatrais; conteúdos e atividades da 5ª a 8ª séries e conteúdos 
e atividades para a 1ª e 2ª séries do 2 Grau. 

Embora tenha ocorrido a extinção do projeto de assessoria prestada pelos 
professores da FACED/UFRGS aos professores do Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1989, o Teatro é componente 
curricular obrigatório para o ensino fundamental 8. No ensino médio os alunos 
podem “[...] optar entre as áreas de Educação Musical, Artes ou Teatro” com 
professores específicos. Mantendo assim uma apropriação do que fora pensado por 
Olga Garcia Reverbel. Fato intrigante haja vista o artigo 26 da LDB 9.394/96 
determinar uma base nacional comum a ser seguida. O teatro “[...], é campo de 
estágio curricular, observações e pesquisas para a UFGRS, além de outras 
instituições”. (Rodrigues 2007, p. 328). 

Sobre a apropriação do que fora pensado, proposto e praticado por Olga cabe 
reforçar que além da manutenção do teatro no currículo do CAP/UFRGS até a 
presente data (2016); a atuação dela nos cursos de formação de professores de 
Educação Artística no momento de obrigatoriedade desta disciplina advinda com a 
promulgação da Lei 5.692/71, a produção bibliográfica por ela produzida também se 
constituiu num elemento preponderante para a formação e atuação de professores no 
período mencionado. A este respeito Lisinei Fátima Dieguez Rodrigues9, professora 

                                                   
8 Até o ano de 2014 os alunos tinham aulas de teatro a partir dos anos finais do ensino fundamental. Em 2015 os 
alunos dos anos iniciais do ensino fundamental passaram também a ter aulas de teatro, conforme os planos de 
ensino de Teatro do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

9 A entrevista desta professora ocorreu na sala de reuniões do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul localizada na Av. Bento Gonçalves, 9500 - Prédio 43815. Bairro Agronomia, Porto Alegre/ RS, 
no dia 13 de agosto de 2015; duração: 1h e 7 min e perfaz um quantitativo de 12 páginas transcritas.  
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de Teatro na Educação Básica Técnica e Tecnológica da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, salienta que antes de concluir a licenciatura em Educação Artística – 
habilitação em Artes Cênicas,  

[...] gostava de teatro como plateia e quando eu comecei a ter aula com 
professor de teatro que utilizava na sala de aula o livro aquele de capa preta: 
“O teatro na sala de aula” de Olga Reverbel como material de apoio no 
magistério, não, ensino médio. Aí eu tive certeza que: essa é a licenciatura que 
eu vou fazer. (Lisinei Fátima Dieguez Rodrigues, 2015). 

Já graduada e ensinando, ela relata a contribuição de Olga para a Pedagogia do 
Teatro no Brasil:   

 [...] se tem uma contribuição da Olga Reverbel para a Pedagogia do Teatro no 
Brasil e principalmente para a visualização do teatro na escola como campo do 
saber; como uma disciplina com suas próprias características, é justamente a 
questão de mostrar que a aula de teatro não é qualquer coisa. Não é abrir um 
baú de fantasias, não é alagar as crianças com esse baú de fantasia numa sala 
ampla, não é chegar com o texto dramático pronto. [...].O que eu tinha na 
biblioteca de Nova Petrópolis? Eu tinha uma estante com dez obras mais ou 
menos. Então dessas dez obras, três eram da Olga Reverbel. (Lisinei Fátima 
Dieguez Rodrigues, 2015). 

A apropriação das propostas de Olga Reverbel também alcançou alguns de seus 
alunos. Vera Photoff10 foi aluna de Olga a partir de 1959. Ela salienta que participou 
da turma experimental que tinha aulas de teatro no currículo. Após ter concluído o 
ginásio continuou no Instituto como aluna de Olga até concluir o normal perfazendo 
sete anos como aluna de Olga.  No final da década de 80 do século XX, passou a 
trabalhar como professora de teatro na Escola Oficina de Teatro de Olga Reverbel, 
com quem conviveu e trabalhou até o falecimento de Olga, em 2008. Pothoff (2015) 
relata as suas experiências como aluna e professora que se apropriara do método de 
Olga Reverbel. 

[...] ela fazia as propostas para nós, vou dizer para nós e a partir daquelas 
propostas ela comprovava o que ela tinha estudado fora.  Via que dava certo. E 
aí quando ela começou a escrever os livros que não era só tradução, que eram 
os livros dela mesma, ela botou tudo ali no papel. Aquelas capacidades de 
expressão, aquilo tudo a gente fazia na Oficina. Mas depois dando aula, a gente 
seguia religiosamente, eu muito mais do que ela, eu com medo, porque ela fazia 
tudo porque ela sabia tudo. E eu com medo de não fazer alguma coisa certa 
                                                   

10 A entrevista da professora de Teatro e Mosaico, Vera Pothoff, ocorreu na Rua Protásio Alves, 1890, apto 104, 
em Porto Alegre/RS, no dia 12 de agosto de 2015; duração: 1h e 18min e perfaz um quantitativo de 20 páginas 
transcritas. 
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então eu usava os livros dela. Até agora na escola em que eu trabalho eu uso 
(Vera Pothoff, 2015). 

Ex-aluna e posteriormente, professora em conjunto com Olga na “Escola 
Oficina de Teatro Olga Reverbel”, Vera Pothoff (2015) enfatiza que o método de 
Olga tem inspiração em estudos que ela realizou nos períodos nos quais esteve 
fora do Brasil. Revela também o quanto a experiência de Olga com o ensino do 
teatro a subsidiou para a proposta de seu método, além de evidenciar o quanto 
a sua proposta metodológica é referência ainda de atuais professores de teatro 
na escola brasileira. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Encontrar o caminho adquequado a fim de concretizar o processo de pesquisa, 
ou, de ensino perpassa necessariamente pela adoção de um método e dos 
procedimentos a ele relacionados. Olga propôs um método de ensinagem 11  e 
apresentou diversos autores que a subsidiaram a sua empreitada: Platão, Aristóteles, 
Rousseau, Dewey, Karl Gross, Moreno, Herbert Read, Léon Chancerel, Stanislávski e 
Charles Aubert, Maurice Bourges, G. Dobblaere, P. Saragoussi, Peter Slade, , Michael 
Small, R. Monod, Ingrid Koudela, Sandra Chacra, Joana Lopes e Ana Mae Barbosa. 
Todavia, os fundamentos basilares do método para o ensino do teatro por ela 
proposto (ativo, coletivo, atividades de expressão global e voluntário) encontram-se 
na proposta de um autor também por ela citado.  Léon Chancerel. Ela (2002) reforça 
que ele fora seu mestre e que a tenha inspirado tanto na teoria quanto na prática e 
por esse motivo a sua obra seja seu fundamento. No tocante aos estágios do 
desenvolvimento e do aprendizado infantil, a autora pautou-se em Piaget.  

O contato com a obra de Lén Chancerel ocorreu durante a sua primeira viagem à 
Paris. Ele propôs o teatro para a juventude e fez a transposição do teatro de formação 
do ator ao teatro para a formação do aluno. Nas propostas de Chancerel são 
evidentes: 1) a relevância e a ênfase na atividade educativa que tenha as expressões 
impulsivas da criança como centro do processo de ensinagem; 2) A parceria entre 
aluno e professor envoltos num clima que prima pela liberdade sem prejuízo da 
execução do método de ensino.  

Nesse sentido o que se apreende é que Olga Garcia Reverbel foi uma das 
personagens da história da educação brasileira que, por seu envolvimento e 
engajamento, seja ensinando através do teatro, seja formando professores a utilizar 

                                                   
11 Na concepção de Anastasiou (2009) a ensinagem é um processo que compreende uma relação entre os sujeitos 
mediada pelo envolvimento e pela parceria entre ambos durante o processo de ensino. “[...] uma situação de 
ensino da qual necessariamente decorre a aprendizagem, sendo a parceria entre o professor e alunos a condição 
fundamental para o enfrentamento do conhecimento”. (Anastasiou 2009, p. 20).  

 



 

 
 

15 

técnicas teatrais em suas práticas de ensinagem, seja escrevendo livros didáticos, 
ofereceu um arsenal teórico e metodológico que serviu de componente para o que se 
constituiu o ensino das artes no Brasil. E por isso o conhecimento sobre o contexto 
de produção de seu método, bem como o próprio método auxilia na compreensão 
que descortina os caminhos e descaminhos da presença da Arte (teatro) no currículo 
escolar brasileiro.  
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RESUMO  

Esta comunicação tem por objetivo compreender as recomendações de Oscar 
Thompson dirigidas aos professores das escolas primárias paulistas sobre o ensino 
dos saberes aritméticos de número e cálculo a partir do método intuitivo. Interessa 
saber: Como ensinar número e cálculo a partir do método intuitivo apropriado por 
Oscar Thompson?  Para isso, analiso o artigo “Aritmética Elementar” publicado na 
revista pedagógica paulista A Eschola Publica (1893-1897), com autoria de Oscar 
Thompson. Analisado com o aporte teórico-metodológico da Histórica Cultural, as 
recomendações de Thompson revelaram timidamente suas apropriações de 
Pestalozzi. Além de ser intuitivo, o ensino de número seria trabalhado em sintonia 
simultânea com o de cálculo. 
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Cálculo, Número, Oscar Thompson 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta comunicação1 se propõe a contar uma história a partir da análise de um 
texto produzido há doze dezenas de anos. Desde já, cumpre anunciar que a história 
que se quer contar é uma história da educação matemática2. Em específico, trata-se 
da Matemática do curso primário paulista, ou melhor, dos saberes da Aritmética. 

O texto a que me refiro é um artigo publicado na revista pedagógica paulista A 
Eschola Publica (1893-1897), o qual também foi divulgado no livro A Eschola 
Publica: ensaio de Pedagogia Pratica, em 1895. Com autoria de Oscar Thompson, o 
referido artigo é assim intitulado: “Aritmética Elementar”. Ainda que pareça pouco, 
esse único artigo ao ser analisado com o aporte teórico-metodológico da Histórica 
Cultural reflete o movimento pedagógico da época, as apropriações3 que seu autor 
fez desse movimento e como as indicações para o ensino de número e cálculo 
acompanharam tal movimento. A História Cultural aqui utilizada é aquela que se 
volta para a análise de texto. Qual texto? Considere o artigo de Oscar Thompson 
publicado num periódico pedagógico específico, o qual buscou difundir para o 
professorado paulista algumas orientações para o ensino dos saberes aritméticos. 

Ao tomar uma revista pedagógica como fonte busco não esquecer de que esse tipo 
de material impresso faz parte de uma estratégia do “discurso pedagógico oficial” 
(GONDRA, 1997, p. 375). Na revista A Eschola Publica, notam-se discursos que 
procuraram caracterizar um dado “modelo” metodológico a ser incorporado no trato 
com as matérias da escola primária. Essa revista serviu como espaço social de 
demarcação de poder e autoridade intelectual de assuntos ligados ao campo 
educacional. Segundo Valdemarin e Aparecida Pinto (2010, p. 170), esse periódico 
pedagógico “surgiu com uma finalidade explicita de atender às necessidades de um 
sistema educacional em fase de implantação, [...]”. À época, o método intuitivo 

                                                   
1 Este texto é fruto dos resultados parciais de uma pesquisa de doutorado que tem por tema a constituição da 
Aritmética escolar do ensino primário a partir da pedagogia moderna. Atualmente, a pesquisa está sendo 
desenvolvida por meio de um estágio na França inserida no projeto de cooperação (CAPES/COFECUB) entre os 
dois países (Brasil/França). 

2 É importante salientar que quando se propõe a contar uma história não se deve entender narrar uma história 
no sentido apregoado pelo Historicismo Alemão – o de uma história factual; isto é, uma história “[...] que se 
compraz em meramente encadear os fatos [...]” (BARROS, 2012, p. 69). Com este sentido, a “história factual 
apresenta-se como uma história narrativa” (BARROS, 2012, p. 69). Diferentemente deste entendimento, este 
texto se propõe a contar uma história a partir da análise dos fatos e das ações de alguns personagens envolvidos 
no contexto da configuração dos fatos – mais do que mero encadeamento dos fatos, eles serão aqui 
problematizados e as respostas serão ajuntadas e anunciadas por uma história narrativa. Isso porque, como bem 
indicou Barros (2012), é possível escrever uma história narrativa sem que seja factual, mas para isso é necessário 
problematizar os fatos analisando-os mais do que narrando. 

3 Parafraseando Chartier (1998, p. 11), uma apropriação só existe se houver algo a ser recepcionado e um leitor 
para lhe dar um significado. É nesse horizonte que a prática de apropriação emerge a partir dos sentidos 
produzidos, dos reempregos atribuídos, das interpretações construídas sobre objetos, ideias e textos em 
circulação. 
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adotado foi aquele sistematizado por Pestalozzi, o qual se ampara nas percepções dos 
sentidos e no desenvolvimento integral, gradual e harmônico das crianças. 

Posto isso, a problemática desta comunicação é assim anunciada: Como ensinar 
número e cálculo a partir do método intuitivo apropriado por Oscar Thompson? 
Objetiva-se compreender as recomendações de Oscar Thompson dirigidas aos 
professores das escolas primárias paulistas sobre o ensino dos saberes aritméticos de 
número e cálculo a partir do método intuitivo. Em outras palavras, analisar o 
“modelo” de ensino que foi proposto para o estudo dos saberes aritméticos da escola 
primária paulista. Para isso, é necessário saber mais sobre o contexto dessa proposta 
e do pensamento pedagógico do autor que a elaborou. Vale a máxima: um texto no 
seu contexto. Afinal, como o ensino de Aritmética era pensado no final do séc. XIX e 
início do XX? 
 

2. O ENSINO INTUITIVO DE NÚMERO E CÁLCULO: UMA ANÁLISE DAS 
RECOMENDAÇÕES DE OSCAR THOMPSON 

Ensinar logicamente aritmética é partir das ideias abstratas de unidade e 
número para depois desenvolver daí todas as relações dos números e os 
processos do cálculo. 

Ensinar psicologicamente aritmética é partir de objetos concretos e mostrar 
como um número de coisas pode ser aumentado ou diminuído. (THOMPSON, 
1910, p. 166). 

Grosso modo, a epígrafe já responde à seguinte pergunta: como o ensino de 
Aritmética era pensado no final do séc. XIX e início do XX? Não vamos generalizar... 
Por isso, na visão de Oscar Thompson (à época Diretor Geral da Instrução Pública 
Paulista) a Aritmética poderia ser ensinada de dois modos distintos: logicamente 
(partindo do abstrato e seguindo a ordem dos saberes) e psicologicamente (partindo 
dos objetos concretos e trabalhando com mais de um saber simultaneamente). Assim 
sendo, pode-se dizer que ensinar Aritmética seguindo a ordem dos conteúdos seria 
trabalhar de modo lógico – isto é, primeiro ensina-se número, em seguida ensina-se 
a somar, diminuir, multiplicar e dividir... e assim por diante. Diferentemente dessa 
proposta, o ensino psicológico da Aritmética seria aquele que fazia uso de objetos 
concretos e que não seguia a ordem dos conteúdos – isto é, uma proposta que 
ensinava simultaneamente vários conteúdos. 

Se, por um lado, já temos conhecimentos de como Oscar Thompson pensava o 
ensino de Aritmética, por outro lado, ainda não sabemos sobre as influências 
pedagógicas que o auxiliaram a pensar dois modos distintos de ensinar essa matéria 
escolar. Sendo assim, pergunta-se: Que princípios pedagógicos puderam auxiliar 
Thompson a elaborar essa distinção no modo de ensinar Aritmética? Como se 
caracterizou o “modelo” de ensino proposto para o estudo dessa rubrica escolar? 
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Para saber disso, o convite aqui lançado é fazer uma digressão histórica a fim de 
identificar noutros escritos de sua autoria elementos que sirvam de respostas tanto 
para essas questões como para a problemática aqui admitida. 

São Paulo, 1895. Nesse ano publicou-se o livro A Eschola Publica: ensaio de 
Pedagogia Pratica, pela Typographia Paulista, totalizando 360 páginas. Oscar 
Thompson, Joaquim de Sant’Anna, Benedito Mario Tolosa e Antonio Rodrigues 
Alves Pereira foram os organizadores dessa obra. Eles destinaram essa obra aos 
professores das escolas primárias paulistas, a fim de dar a conhecer a “Pedagogia 
Paulista” – como informa a própria capa. A escrita do livro é encerrada com eles 
dizendo: “Encerramo-lo com os aforismos de Pestalozzi, os quais constituem hoje a 
base de todo o ensino intuitivo” (THOMPSON et al 1895, p. 357-358). São nove os 
aforismos4. 

Os 31 artigos que compõem o referido livro já tinham sido publicados na revista 
pedagógica paulista A Eschola Publica (1893-1894). De modo geral, os artigos 
abordam questões metodológicas para o ensino dos saberes da escola primária, a 
exemplo: Leitura, Aritmética, Linguagem, Lições de Coisas, Educação Cívica, e 
outros. Isso revela que as temáticas contempladas foram ajustadas com base nas 
rubricas do programa de ensino vigente na época5. Dos 31 artigos, 4 tratam de 
saberes escolares da Matemática do curso primário, tais são os títulos: “Aritmética 
Elementar” (p. 29-54), “Tabuada” (p. 139-143), “Primeiras lições de desenho” (p. 
145-182), “Aritmética Escolar” (p. 271-272). 

Como já mencionado na introdução, Oscar Thompson é o autor do artigo 
intitulado “Aritmética Elementar”, tomando para análise. Para ele (1895), o estudo 
da Aritmética desperta a atenção e aumenta o hábito de investigação, porém esses 
benefícios dependem do método de ensino. Noutros tempos, continuou dizendo, “[...] 
as crianças de tenra idade eram obrigadas, [...], a decorar algarismos e tabuadas” 
(THOMPSON, 1895, p. 29). Na ânsia de superar essa herança, esforços foram 
desempenhados para tornar o ensino desses saberes mais atraente, “[...] de modo 
que leve a criança a mostrar-se desde as primeiras lições interessada por eles” 
(THOMPSON, 1895, p. 29). Mas como desenvolver esse ensino? O melhor meio, 

                                                   
4 I - A atividade é uma lei da meninice. Acostumai os meninos a fazer; educai a mão; II - Cultivai as faculdades em 
sua ordem natural; formai primeiro o espirito para instruí-lo depois; III - Começai pelos sentidos e nunca 
ensineis a um menino o que ele puder descobrir por si; IV - Reduzi cada assunto a seus elementos. Uma 
dificuldade de cada vez é bastante para uma criança; V - Avançai passo a passo. Seja completo. A medida de uma 
informação não é o que o professor pode dar, mas sim o que a criança pode receber; VI - Cada lição deve ter um 
fito, quer imediato, quer remoto; VII - Desenvolvei a ideia; daí depois o termo. Cultivai a linguagem; VIII - 
Procedei do conhecido para o desconhecido; do particular para o geral; do concreto para o abstrato; do mais 
simples para o mais complicado; IX - Primeiro a síntese, depois a análise. Não a ordem do assunto, mas sim 
a ordem da natureza. (THOMPSON et al. 1895, p. 357-358, grifos meus). 

5 O acesso ao referido programa é garantido por meio do endereço: < 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/99544/Decreto%20n.%20248%20%20de%2026%20d
e%20Julho%20de%201894%20%20Programa%20das%20Escolas%20Preliminares%20de%20S%c3%a3o%20Pa
ulo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 
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disse Thompson, é concretizar o estudo (p. 29). Com vistas à epígrafe do início deste 
tópico, a indicação de concretizar o estudo provavelmente auxiliou Oscar Thompson 
a se posicionar anos mais tarde que o ensino de Aritmética por ele adotado seria 
psicologicamente (partindo do concreto), ao invés de logicamente (partindo do 
abstrato). 

Ao propor a concretização do estudo de número e cálculo, Thompson acreditava 
que o ensino da Aritmética não deveria acompanhar a ordem dos conteúdos, mas que 
trabalhasse diferentes saberes numa mesma atividade. Desta forma, concretizar o 
ensino da Aritmética nas escolas primárias seria articular método e processos6 as leis 
da mentalidade que aprende – nesse caso, a mentalidade da criança. Além disso, tais 
apontamentos indicam uma ressignificação dos aforismos pestalozzianos: “VIII – 
Procedei do concreto para o abstrato; IX – Não a ordem do assunto, mas sim a 
ordem da natureza” (THOMPSON et al. 1895, p. 357-358). A natureza da qual se 
refere Pestalozzi não é o mundo exterior, mas o espírito natural de desenvolvimento 
das faculdades internas e externas da criança7. De qualquer modo, isso ainda não diz 
muito sobre as apropriações do ensino intuitivo pestalozziano por Oscar Thompson 
no trato com os saberes de número e cálculo. Vejamos isso mais de perto. 

Ao indicar que a concretização do estudo seria o melhor meio de ensinar os 
saberes aritméticos, Oscar Thompson fez outra ponderação, em termos 
metodológicos: “É preciso que a criança não considere os algarismos como meros 
símbolos, mas como grupos de objetos” (1895, p. 30). Essa indicação busca romper 
com duas heranças do passado: a) o ensino de número se daria pela própria 
concretização desse saber, ao invés de símbolos/algarismos (1, 2, 3, ...); b) o ensino 
de número não seria separado da ideia de aumento e diminuição, ou melhor, grupos 
de objetos proporcionariam as artes de contar e de calcular numa mesma atividade. 
De pronto, isso implica dizer que mais de um saber seriam trabalhados 
simultaneamente. Essas duas constatações podem ser lidas nos próprios escritos de 
Oscar Thompson. Acompanhem: 

Só assim adicionando, por exemplo, quatro e três o resultado, sete, não será um 
esforço de memória verbal, mas um ato de percepção interior; porque a criança 
pinta a si mesma, compreende que o resultado – sete, tem um grupo de quatro 
objetos e outro grupo de três objetos. (THOMPSON, 1895, p. 30). 

Pela citação, fica compreendido que aprender a contar e a calcular na perspectiva 
thompsoniana seria uma ação da percepção e não da “memória verbal”. Mas, para 

                                                   
6 É importante saber a diferença entre método e processo. De acordo com Felisberto de Carvalho (1909, p. 10): 
“Método, em acepção pedagógica, é a maneira de construir o objeto do ensino. [...]. Processo de ensino são meios 
secundários, ordinariamente mecânicos, e que se empregam para garantir os resultados de método adoptado”. 
Percebe-se que, do ponto de vista pedagógico, o método é a forma de escolher e preparar a matéria de ensino; os 
processos são expedientes que se articulam imediatamente à forma de exposição dos conteúdos da matéria de 
ensino. 

7 Cf. Pestalozzi (1889; 2003; 2012). 
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ensinar esses saberes aritméticos, a ação perceptiva também seria controlada por 
processos. No caso específico do ensino de número, Oscar Thompson indicou um 
processo: “As primeiras lições não excederão ao número dez, e consistirão em 
análises dos números” (THOMPSON, 1895, p. 30, grifos meus). Observa-se 
claramente que o processo é o analítico8. Ainda há mais revelações. Tratam-se das 
apropriações. Ao limitar as primeiras lições a partir de grupos de objetos concretos 
até o número dez, tem-se caracterizada uma apropriação intimamente pestalozziana. 
Para Pestalozzi (1889 [1801], p. 178, tradução livre), o primeiro passo no ensino de 
número é dispor grupos de objetos concretos ante à criança para que ela pudesse 
observar e/ou manipular, de modo que cada grupo represente a quantidade indicada 
dizendo número um, dois, três, ... até dez. Constata-se que assim como fez Pestalozzi, 
Thompson também limitou de início o processo da contagem até o número dez. 

Após ter defendido o estudo da Aritmética pela concretude dos tópicos mais 
elementares, isto é, por aqui que primeiro deve ser ensinado, Oscar Thompson 
ofereceu ao professor uma proposta de ensino com duas lições sob o título: 
“Preparação da classe” (THOMPSON, 1895, p. 30). A partir da análise das lições e 
exercícios propostos foi possível reconstruir a marcha na qual avançava o método de 
ensino intuitivo recomendado por Oscar Thompson. 

Os rituais de preparação da classe para o estudo concreto de Aritmética seriam: 
professor e aluno de pé ao redor de uma mesa, sendo que o lugar do professor seria 
numa das extremidades; diversos objetos concretos e figuras no meio da mesa – 
“assim a classe estará preparada para a lição” (THOMPSON, 1895, p. 30). Em 
seguida, as indicações da primeira lição: 

Convidem os meninos a tirarem uma tabuinha do meio da mesa. 

- João, quantas tabuinhas tem você? 

- Eu tenho uma tabuinha. 

- Uma tabuinha tirando uma tabuinha quantas ficam? 

- Uma tabuinha tem quantas tabuinhas? 

- Um uma tabuinhas, quantas tabuinhas são? 

- Um lápis tirando um lápis, quantos lápis ficam? 

- Um tirando um? 

- Uma maça tem quantas maçãs? 

                                                   
8 A palavra análise é proveniente do grego que resulta de combinar αυα (aná) com λυσις (lises). Em sentido mais 
preciso, o termo análise é, então, decomposição (lise) de um todo em partes iguais (aná). (ECHAVARRíA, 2010, p. 
24-25, tradução livre). 
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- Um tem quantos uns? 

- Um uma pera, quantas peras são? 

- Um um quantos são? 

O resultado deve ser o seguinte: 

- Um tirando um fica nenhum. 

- Um um é um. 

- Um tem um um. 

Portanto já sabe a criança contar, somar, subtrair, multiplicar e dividir até um. 
(THOMPSON, 1895, p. 30-31, grifo do autor). 

Do ponto de vista geral, compreende-se que as artes de contar e de calcular 
seriam praticadas simultaneamente, isto é, numa mesma atividade. Com o olhar 
particular, a lição mostra que o primeiro momento do ensino intuitivo desses 
saberes aritméticos se daria por dois processos de ensino: pelo manuseio da coisa 
concreta (da parte do aluno) e pela oralidade, ou melhor, pelo processo da 
conversação desenvolvido entre o professor e o aluno a partir das coisas concretas. A 
conversação é uma espécie de jogo que se configura entre perguntas e respostas. Para 
Pestalozzi, uma das formas de explorar conhecimentos a partir de objetos concretos é 
estabelecendo “una conversación con el niño” (PESTALOZZI, 2012, p. 120, grifo do 
autor). Tal é a proposta de Oscar Thompson: fazer com que as crianças toquem no 
objeto e, em seguida, respondam as questões feitas a partir dele. Nesta perspectiva, 
fazer a criança aprender a contar e calcular é dispor de objetos concretos ao alcance 
dela e, em seguida, praticar um diálogo. Da parte da criança, a operação mental é 
essencialmente indutiva9 e analítica, ao mesmo tempo. Por isso, a recomendação 
inicial feita por Thompson de que a concretização do estudo de número fosse 
analítico (1895, p. 30). 

Thompson estendeu a sua proposta de ensino para a segunda lição, a qual 
trabalharia com a criança o número dois na arte de contar e calcular objetos 
concretos. O professor sempre ensinaria esses saberes explorando a conversação: a 
criança toca nos objetos, ouve a pergunta, intui e analisa mentalmente e, em seguida, 
responde. Tal é a dinâmica da concretização e intuição do ensino de número e 

                                                   
9 A palavra vem do latim inductio que significa ação de condução, que da tradução grega se tem epagôgè. 
Segundo Blay (2006, p. 426, tradução livre), “a indução é o processo intelectual que se funda em generalizações 
sobre fatos observáveis, [...]”. Em termos específicos, a indução é uma “operação mental que consiste em passar 
das constatações de um ou mais fatos à lei de todos os fatos da mesma natureza” (BLAY, 2006, p. 426, tradução 
livre). 
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cálculo. A pergunta faz a criança pensar, enquanto ela pensa suas faculdades 
superiores10 estão em ação, estão ativas. 

A etapa posterior seria fazer a criança identificar o número que representaria 
tantos objetos concretos e aprender a escrever simbolicamente esse número: 

Segure uma tabuinha e pergunte às crianças: 

- Quantas tabuinhas tenho? 

- O senhor tem uma tabuinha. 

Vá ao quadro negro, segure o giz e diga-lhes: 

- Uma tabuinha se escreve assim, – 1 – 

Segure um lápis e pergunte-lhes: 

Quantos lápis tenho? 

- O senhor tem um lápis. 

- Onde escrevi o algarismo 1? 

- Que menino poderá mostrá-lo no quadro negro?  

(THOMPSON, 1895, p. 32). 

Constata-se que o primeiro ensino e aprendizado de algarismo ainda não seria 
separado da coisa concreta. Diferentemente da primeira lição, tem-se caracterizado o 
segundo momento do ensino intuitivo de número e cálculo, quando há 
mudanças no papel do aluno: ao invés de manusear e falar, agora é observar e 
escrever. Tal deveria ser a proposta para as artes de contar e de calcular até 9. Pois, o 
passo seguinte consistiria em dar à criança a noção de nada. “Erga o braço e 
pergunte-lhes: – Que tenho na mão? – O senhor nada tem na mão. – Pois bem, 
nada, também se escreve assim – 0”. (THOMPSON, 1895, p. 34, grifos do autor). 

O ensino de algarismo, na perspectiva de Oscar Thompson, ainda ganharia mais 
um ingrediente: um retângulo dividido em dez partes iguais e, em cada parte, 
contendo a distribuição de pontos e algarismos, de modo que os algarismos de 1 a 0 
fossem acompanhados pelos pontos correspondentes. Tais elementos seriam assim 
distribuídos: começando da esquerda para direita, a primeira parte teria um ponto e 
o algarismos 1, depois dois pontos e o algarismo 2... até a última parte quando não se 
escreveria, representando assim o algarismo 0 – ou nenhum ponto. O Quadro 1, 
elaborado pelo autor deste texto, ilustra como seria isso. 

                                                   
10 Acompanhe em Pestalozzi (2003 [1827]), quais são as faculdades inferiores e superiores da criança, bem como 
elas podem ser desenvolvidas através da aplicação do método intuitivo. 
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Quadro 1 – Uma proposta de Oscar Thompson para o ensino número, de 1895 

Diante disso, Oscar Thompson sugeriu ao professor para continuar o ensino de 
número por meio da conversação, de modo que cada algarismo fosse uma 
representação da coisa concreta. A exemplo do número um: “[...] é o algarismo 1, que 
pode ser 1 ponto, 1 nariz, ou 1 objeto qualquer” (THOMPSON, 1895, p. 34). Agindo 
assim, a criança se familiariza com a ideia de algarismo/número. De modo análogo, e 
através da concepção pestalozziana, a criança também estaria adquirindo “[...] valor 
intrínseco de los números antes que procedan á hacer uso de ellos, sin tener á la vista 
el fondo de la intuición que les ha servido de base” (PESTALOZZI, 1889, p. 179). 

Ao pressupor que as crianças já estivessem aprendido escrever os números 
dígitos, Oscar Thompson propõe o uso de algarismos no trato com as práticas de 
cálculo com o auxílio de objetos. Para isso, ele recomendou quatro tipos de exercícios 
abordando soma e subtração, apenas. Tais seriam os dois primeiros exercícios; 

 

        

FIG. 1 – Exercícios de cálculo recomendados por Oscar Thompson 

A Figura 1, extraída do artigo de Thompson (1895, p. 36 e 37), ilustra o modelo de 
ensino sugerido pelo pedagogista paulista. Inicialmente, Thompson ressalta a 
necessidade de explicar para as crianças os sinais ainda não trabalhados, até então. 
São eles: +, –, =. A linguagem para esses signos seriam: para a soma, + (e), = (são); 
para a subtração, – (tirando), = (fica). Nota-se que o mesmo signo (=) receberia 
nomes distintos, dependendo da operação a ser realizada. Mesmo trabalhando com 
esses signos e algarismos, a recomendação de Oscar Thompson é para que as 
crianças respondessem tais lições apenas lendo-as e utilizando objetos. Três 
constatações: a primeira, percebe-se que paulatinamente o ensino intuitivo de 
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número e cálculo sugerido por Thompson induzia a criança a sair do universo 
concreto para o abstrato; a segunda, o ensino de cálculo utilizava-se de diferentes 
combinações entre os números e as operações; a terceira e última, vê-se que os 
primeiros exercícios de cálculo com algarismos teriam o auxílio de objetos. Nota-se 
ainda que aos poucos os signos aritméticos iam sendo incorporados e articulados 
com os objetos concretos no ensino intuitivo de número e cálculo. Assim, por meio 
dos exercícios o ensino avançava da intuição para a definição, do concreto para o 
abstrato. 

Como preparar exercícios abstratos de cálculo, na proposta de Oscar Thompson? 
Considere, como exemplo, o exercício de adição da página 40 (Thompson, 1895): 
 

  

FIG. 2 – Exercício de adição por Oscar Thompson 

São três, as indicações de Oscar Thompson (1895, p. 40-41) para esse exercício: 
que seja escrito no quatro negro; que ensinem às crianças que se pode escrever esses 
números acrescentando uma cruz (+) entre eles ou distribuindo um em cima e outro 
em baixo; e, por fim, que esse exercício pode ser resolvido por escrito ou oralmente. 
Essa proposta de exercício configura o terceiro momento do ensino intuitivo 
de número e cálculo, quando a coisa concreta não se fazia presente. Novamente, a 
constatação é tripla. Escrever o exercício no quadro negro caracterizaria o ensino 
simultâneo, quando todos os alunos tomam a mesma lição simultaneamente. O 
professor, por exemplo, poderia explicar as crianças como obter o número 5 de 
diferentes modos por meio da adição: 

. 
Ensinar as crianças dois modos de escrever a adição de números poderia 

trabalhar a ideia de horizontalidade e verticalidade. Resolver tais exercícios por 
escrito e oralmente seria entrar de vez no universo da abstração, pois a coisa concreta 
já não mais se fazia presente: nem concretamente, nem representada por figuras. 

Esse trato metodológico deveria ser adotado para o ensino da subtração, 
multiplicação e divisão. Além das três recomendações, Oscar Thompson também 
sugere que expliquem às crianças os termos da linguagem matemática: parcelas, 
soma ou total; subtração, minuendo, subtraendo, resto; multiplicando, 
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multiplicador, produto; dividendo, divisor, quociente (THOMSON, 1895, p. 42-43, 
grifos do autor). 

Como ressaltou o próprio Oscar Thompson (1895, p. 43), tais apontamentos para 
o ensino de número e cálculo contemplariam quase a totalidade das partes do 
programa de ensino para o 1º ano. O estudo de 1 a 50 por meio de objetos concretos 
e, posteriormente, contado em voz alta, finalizaria e atenderia por interior as 
normatizações oficiais para Aritmética nesse grau de ensino, disse Thompson (1895, 
p. 43). Até que ponto as recomendações de Thompson para o ensino de número e 
cálculo apresentam sintonias com as normatizações oficiais? A resposta é difícil de 
ser elaborada porque a pergunta não está bem feita! O melhor é perguntar: quais 
pontos do programa de ensino da escola primária paulista de 1894 podem ser 
identificados nas recomendações de Thompson para o ensino de número e cálculo? O 
ensino primário paulista em 1894 era dividido em 4 ano e cada um subdividido em 
duas séries. A seguir tem um quadro expondo os tópicos de conteúdos para o ensino 
de Aritmética em cada ano e série. Após a leitura do Quadro 2 tentei identificar 
alguns pontos comuns entre o programa de ensino (aprovado pelo Decreto n. 248 de 
26 de julho de 1894) e as recomendações de Thompson. 

 

ARITMÉTICA 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 

1º ANO 
Somar, diminuir, multiplicar e dividir 

praticamente até 10 com auxílio de 

objetos. 

Uso dos sinais +, –, x e ÷ praticados 

nas diferentes combinações até 10. 

Contar até 50 sempre com auxílio 

de objetos. 

Quadro 2 – O programa de ensino do 1º ano de Aritmética para as escolas primárias paulistas. 

São cinco os pontos comuns entre o programa de ensino e as recomendações de 
Thompson: 

1) A ausência do tópico de conteúdo para o ensino de contar na 1ª série 
confirma e justifica a recomendação de que o primeiro ensino de número e 
cálculo seria trabalhado simultaneamente numa atividade. O que atesta o 
ensino psicológico desses saberes na 1ª série do 1º ano. 

2) As primeiras lições não excederiam o número 10. 
3) As primeiras lições da 1ª série teriam como auxílio os objetos. 
4) Paulatinamente, os signos aritméticos (+, –, x e ÷) eram incorporados nas 

atividades com os objetos. 
5) A partir da incorporação dos signos aritméticos as operações de cálculo 

ocorreriam por meio de diferentes combinações. 
6) A partir da 1ª série do 2º ano até a 2ª série do 4º ano o ensino de 

Aritmética não mais faria uso dos objetos concretos11. 
                                                   

11 Para constatar essa afirmação basta acessar o endereço eletrônico fornecido na nota de rodapé 3 deste texto. 



 

 
 

15 

3. O ENSINO INTUITIVO DE NÚMERO E CÁLCULO: UMA ANÁLISE DAS 
RECOMENDAÇÕES DE OSCAR THOMPSON 

Pela análise, viu-se que o ensino de número seria trabalhado em sintonia 
simultânea com o de cálculo. Em sintonia, porque inicialmente ambos os saberes 
deveriam ser estudados pela concretização, isto é, com o auxílio de objetos 
concretos. Em simultânea, dado que número e cálculo também deveriam ser 
trabalhos numa mesma atividade – isso implica dizer que no ensino intuitivo 
proposto por Oscar Thompson mais de um saber poderia ser ensinado 
simultaneamente, tal foi o caso desses saberes. 

O estudo de número e cálculo pela concretização não somente alteraram os 
processos de ensino, mas também as formas de caracterizações desses saberes. Nessa 
perspectiva, as transformações nos saberes escolares também estiveram intimamente 
dependentes da imbricação do método com o conteúdo. Isso mesmo, método e 
conteúdo agindo inseparavelmente. As duas formas de estruturação do cálculo 
ilustram mais intimamente que a concretização de número e cálculo alteraram a 
própria caracterização desses saberes. Os exercícios da Figuras 1, evidenciam que as 
práticas de soma e subtração quando manejadas com o auxílio de objetos concretos 
sua estruturação se configuraria pela horizontalidade dos algarismos e signos, isto é, 
1 + 1=, 1 – 1=. Por outro lado, a Figura 2 mostra que quando a soma e a subtração 
fossem trabalhadas sem o auxílio de objetos concretos sua estruturação se alinhava 
pela verticalidade, isto é, . Se olharmos atentamente para o modo como os 
números e signos foram distribuídos nas operações pela horizontal e vertical, 
perceberemos que o signo de igualdade “=” (quando horizontal) foi alterado para “─” 
(quando vertical). Além disso, notou-se que com a verticalidade dessas operações 
outros termos deveriam ser ensinados às crianças, tais como: parcela, soma ou total; 
subtração, minuendo, subtraendo e resto. Isso permite considerar que: quando 
concreto, somar e subtrair teriam os números ordenados na horizontal; quando 
abstrato, na vertical. 

As recomendações de Oscar Thompson revelaram timidamente suas 
apropriações de Pestalozzi. A título de exemplo, Thompson indicou que o professor 
ensinasse a criança a contar vagarosamente. Já no V aforismo pestalozziano, tem-se 
a indicação de que “a medida de uma informação não é o que o professor pode dar, 
mas sim o que a criança pode receber”. Isso ainda realça aquele apontamento de 
Thompson (1910, p. 166): “Ensinar psicologicamente aritmética é partir de objetos 
concretos e mostrar como um número de coisas pode ser aumentado ou diminuído”. 
Nesta perspectiva, pode-se considerar que a proposta de ensino intuitivo dos saberes 
de número e cálculo por Oscar Thompson seguiu a ordem do ensino psicológico, 
considerando o desenvolvimento da criança. Ao parafrasear Pestalozzi pelo aforismo 
IX, tem-se que o ensino psicológico de número e cálculo recomendado por Oscar 
Thompson seguiu não a ordem do assunto, mas sim a ordem da natureza mental da 
criança. Assim, o ensino intuitivo das escolas primárias paulistas dos anos finais dos 
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Oitocentos, fez do aluno a criança; do ensino lógico e sucessivo dos conteúdos, um 
ensino simultâneo amparado nas leis da mentalidade de quem aprende; da educação 
a instrução. 

Por ora, essa é a história que eu quis contar do ensino intuitivo de número e 
cálculo propagado na “Arithmetica Elementar” de Oscar Thompson. 
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RESUMO  

No Arquivo Distrital de Faro encontrámos alguns elementos esparsos sobre as 
Conferências Pedagógicas de 1884 e 1888 e sobre o seu fim em 1889. 

 Cumprindo um formato moldado pela legislação, estas têm a influência dos 
jornais Escolares e da ideia de Emancipação Social através da Instrução Popular, 
opondo-se ao poder político local e central. 

Valorizam por isso a classe e os benfeitores que a acarinham tanto com dádivas 
como com inovações pedagógicas, como é a Cartilha Maternal de João de Deus. 
Juntam-lhe a solidariedade profissional perante castigos aplicados pelos inspetores e 
sancionados pelo poder local 

Mostrando empenhamento, trabalham afincadamente em Comissões sobre os 
temas das conferências que os preocupam. Aí, é curiosa a diferença que fazem entre a 
Moral e a Doutrina Cristã.  

Há por fim uma discussão acesa do que deve ser estudado nestas Conferências, 
que logo associam a uma atitude reivindicativa de uma melhor formação pedagógica 
e do estatuto profissional, onde o amor é valorizado como elemento agregador da 
sociedade humana.  

Há contudo comportamentos oportunistas, mas o maior problema é a falta de 
visão do poder local e central. Mas, em Faro, os professores com a oposição do poder 
local prolongam a vigência deste modo de formação docente. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Conferências Pedagógicas, Sistema de Ensino Primário, Municipalização.  
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INTRODUÇÃO  

Os dados recolhidos no Arquivo Distrital de Faro, resumiram-se a alguns 
elementos esparsos sobre dois anos, não existindo sequer nenhum sobre o início em 
1883 das conferências pedagógicas. Contudo, alguns dados mostram como os 
professores estão empenhados na laicização da Escola e, claro, da sua profissão, 
entrando em conflito com a Igreja Católica. 

 Nestas conferências pedagógicas, assistimos como habitualmente a discursos 
inaugurais, que fazem o ponto da situação pedagógica e tentam, ainda, levar os 
professores ao estudo aprofundado e prático da Pedagogia (Afonso e Diniz, 2005, a) 
e b)). Assistimos como noutros lugares a diferentes comportamentos e saberes dos 
professores. Nelas se notam comportamentos em que honesta ou oportunisticamente 
se procura elevar contra ou apesar do poder local a sua qualidade profissional (Diniz, 
2005, a, b, c)). 

Assim no início do ano letivo de 1884-1885, havia nas Conferências, professores 
com assiduidade a 100% e outros com faltas a 100% e alguns com faltas escassas e 
dois com uma presença escassa. Há atestados médicos e um atestado do delegado de 
paróquia, em que informa que a professora quase não tem dado aulas, que o regedor 
e o prior confirmam. 1 

Estas conferências tiveram início em Faro a 3 de Outubro de 1884, onde o 
inspetor da 10ª circunscrição escolar de Faro, José Quintino Travassos Lopes, que 
começou pelo discurso inaugural, fez considerações sobre o muito que há a esperar 
da execução das novas leis de instrução primária. Fala de seguida dos trabalhos 
empreendidos pelo poder central e da criação do Conselho Superior de Instrução 
Pública, expondo os seus fins e utilidades, da qual esperava uma excelente orientação 
para a instrução nacional. Sublinha que para duas das suas secções tinham sido 
chamados dois professores de ensino primário, o que traduz a consideração dada 
pelo poder central ao professor primário, que lhe junta a indicação da necessidade de 
chamar indivíduos conhecedores da ciência pedagógica, levando os professores a 
ampliar os seus conhecimentos. Faz ainda considerações sobre os esforços que o 
governo faz para beneficiar as classes menos abastadas para que tivessem como útil e 
indispensável a instrução. Passa então à análise dos bons comportamentos 
municipais e das iniciativas particulares e dos benefícios que esta pode produzir. Não 
se esquece de referir que foram por iniciativa particular criados os jornais A Escola, 
A Revista Escolar e o Froebel, que considera importantíssimos. Finalmente, faz uma 
apreciação do estado da instrução popular na circunscrição de Faro através das 
últimas estatísticas, em que é um dos menos beneficiados, pois de 199.122 pessoas 
140598 eram analfabetos. Termina dizendo que se dos professores não depende o 
aumento das escolas, dependia deles o aumento dos seus resultados. Segue-se a 
eleição do Presidente e do 1º e do 2º secretário da mesa. Chega então o Governador 

                                                   
1  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Mapas de assiduidade dos professores 

primários e atestados de doença dos mesmos relativos às…, B/B.  



 

 
 

6 

Civil que vem mostrar o empenhamento do poder central no bom funcionamento do 
ensino primário, fazendo o inspetor o seu mea culpa2, mas que em 1900, tem como 
lema: 

“Operários instruí e educai vosso espírito em leituras úteis. Só assim estarei 
educados para a grande obra da Emancipação Social.”  

Marcam-se as presenças3. De seguida leem os relatórios dos que faltam, como 
estipula o regulamento das conferências. Elegem-se as nove comissões para dar 
parecer sobre os trabalhos apresentados4. Terminados os trabalhos do primeiro dia, 
o inspetor propôs então um voto de louvor ao Governador Civil do Distrito, ao 
dedicado e reverendo prior da freguesia de Alferce, Joaquim Marreiros Mascarenhas 
Netto e ao Doutor José Bentes de Sousa Camilo Castelo Branco pelas iniciativas em 
benefício das escolas, dando-lhes disso conhecimento. Em terceiro lugar pede aos 
conferentes que o acompanhem no desgosto de não ver presentes alguns professores 
por falta de pagamento dos seus vencimentos. Todos os votos são aprovados por 
unanimidade e o governador agradece o voto que lhe é dirigido, acrescentando que 
muito sentia não poder comparecer tanto como desejava, desculpando-se com os 
deveres do cargo5. Por fim, dirigindo-se a João de Deus, morador no Alto do Marquês 
de Penalva, n.º 1, 3º andar, Lisboa, Travassos Lopes, escreve: 

“Com verdadeiro entusiasmo cumpro o dever de comunicar a Vossa Excelência 
que os professores do primeiro círculo da circunscrição escolar a meu cargo 
reunidos em conferência pedagógica, deliberaram por unanimidade que na ata 
da sua sessão de seis do corrente lhe fosse lançado um voto de louvor pela 
grande revolução progressiva que o método de leitura de que Vossa Excelência 
é laureado autor veio trazer à instrução da nação Portuguesa.” 6 

Dirigindo-se a Augusto Freire Pires, Faro, Travassos Lopes, comunica-lhe: “um 
voto de louvor por Vossa Excelência ter enriquecido a biblioteca popular de 

                                                   
2  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1, nº 1-1ª. 

3  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1, nº 1-1ª e nº 2-1ª. 

4  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1,  nº 2-1ª. 

5  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1, nº 2-1ª. 

6 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Correspondência Expedida relativa às…, B/A.  
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Monchique com muitas centenas de livros, serviço que bem merece o elogio de todos 
que compreendem a sua importância e alcance.” 7 

Assinalando a morte do professor Ernesto Ribeiro Mendes, recentemente 
falecido, comunica à viúva, que em 3 de Outubro de 1884, “uma proposta aprovada 
unanimemente” afirmava “o profundo sentimento de não verem a seu lado o seu bom 
amigo, dedicado colega e zeloso professor”. 

 Estamos assim perante o início de um processo reivindicativo valorizador da 
escolarização através da discussão pedagógica e da reivindicação salarial.  

 1 – OS TRABALHOS DAS COMISSÕES 

No dia seguinte, 4 de Outubro, continuam os trabalhos sendo feita a leitura do 
primeiro ponto e a sua discussão na generalidade e especialidade de acordo com o 
decidido na conferência pedagógica de 18838.    

1.1 – PARECERES 

 Os professores tinham que responder sobre os meios a empregar no ensino da 
escrita e qual o mais profícuo e ainda sobre as vantagens que podem resultar da 
admissão de crianças (classe infantil). Responderam que a prática tem mostrado que 
os melhores processos a seguir são os seguintes: o de calcar ou imitar e o de misto, 
empregando aí os cadernos caligráficos de Simões Lopes, o papel monitor de Padre 
Amílcar e as pautas elementares de Carlos Silva. A Comissão disse que é da máxima 
conveniência a admissão de crianças (classe infantil) logo que entrem na escola. 
Entende que o método deve ser o simultâneo e que no começo de cada lição todos os 
alunos receberão traslados iguais ou ao menos análogos. 

O método misto foi aprovado por unanimidade e para a 2ª e 3ª classes decidiu-se 
adotar os exemplares caligráficos Simões Raposo ou Carlos Silva e que as crianças 
devem começar a escrever logo que entrem na escola, adotando-se aí o método 
simultâneo, aprovando assim na totalidade o parecer da comissão9. 

A comissão encarregada de apresentar o seu parecer sobre o desenvolvimento do 
ensino do desenho linear, decidiu começar o seu estudo na 1ª classe pelos princípios 
rudimentares, passando a instruir progressivamente as outras classes mais 
adiantadas, sendo um dos meios na 1ª classe o da imitação, e para as restantes 

                                                   
7 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Correspondência Expedida relativa às…, 

B/A.  
8  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1, nº 2-1ª. 
9 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Pareceres das Comissões das, C/1. 
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classes o compêndio de Motta, marcando o professor a cada classe a mesma figura10, 
que foi aprovado por unanimidade 11. 

Na discussão do programa de aritmética para a 1ª e 2ª classes, entendeu a 
comissão, por a prática lho mostrar, que o programa de aritmética para a 1ª classe 
deve ser aumentado com várias lições sendo isso aprovados por unanimidade. 12  

No dia 6 de Outubro, tal como é habitual faz-se a listagem dos presentes e o 
presidente deu conhecimento das felicitações enviadas de Portalegre e de Vila da 
Feira, respondendo-lhe. Sabe-se assim que houve ainda saudações das Conferências 
pedagógicas de Faro aos professores nas Conferências pedagógicas de Portalegre e 
Vila da Feira, assim como uma comissão delegada desta assembleia louva e agradece 
as felicitações dos seus colegas de Portalegre. Enviam uma missiva idêntica para as 
Conferências de Vila da Feira. 13  

Segue-se a intervenção do professor particular, Domingos Rodrigues Anes 
Baganha que apresentou propostas de louvor a Augusto Freire Pires por ter dado 
algumas centenas de volumes à biblioteca de Monchique e ao Doutor João de Deus 
“em vista da grande revolução progressiva que o seu método de leitura veio trazer 
à instrução da Nação Portuguesa”14. Pede ainda que se adotem providências para 
que “todo o professor oficial possa ser devidamente instruído na Arte de Leitura 
pela Cartilha Maternal” 15.   

Em 6 de Outubro a Comissão encarregada de estudar o ensino da gramática 
entende que o meio mais profícuo na 1ª classe deve ser o intuitivo e propõe:1º Que 
seja aprovado, sem alteração o programa para a 2ª classe; 2º Que seja aprovado o 
ensino de gramática à 1ª classe, segundo o modo exposto.  

Em 1884, em Faro, já se separava a Moral da Doutrina Cristã pois os dogmas da 
Igreja Católica são considerados difíceis de entender, obrigando os professores a 
elaborar a sua explicação escrita, tal como já fazem com a Gramática. É o que explica 
uma discussão da Moral em que Deus não surge explicitamente, sendo quase de todo 

                                                   
10 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1, nº 2-2ª. 
11 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Pareceres das Comissões das, C/1. 
12 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1, nº 2-2ª. 
13 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Correspondência Expedida relativa às…, 

B/A.  
14 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1, 6 de Outubro. 
15 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Propostas e Moções, C/2. 



 

 
 

9 

ausente.16 Explica-o uma forte presença judaica, visível no cemitério da Colónia 
Judaica de Faro que esteve em funções até 193217. Quanto à moral cristã, diz-se:  

“Mas em todos aqueles que sejam pura e exclusivamente dogmáticos, o 
professor cingir-se-á simplesmente às frases do catecismo, porque a comissão 
não ignora que o professor não é teólogo para profundar tais assuntos, e 
mesmo semelhante demonstração seria de nenhum proveito para inteligências 
tão acanhadas. Portanto no que toca a mistérios, como definição de Deus, 
Encarnação, Redenção, etc., o professor somente variará as suas perguntas 
para que os seus ensinandos tomem alguma atenção ao que dizem e no mais 
que estiver em relação com a moral como mandamentos, virtudes, etc. 
observará o que atrás dizemos” 18. 

E para separar bem os dois assuntos, escreve-se em ata: 

“Quanto à moral, é tal a deficiência de livros no nosso mercado, que não 
conhecendo compêndio que satisfaça cabalmente, lembrada daquele princípio 
de um célebre pedagogo francês – “La grammaire c’est moi”, a comissão 
aconselha o professor a recorrer aos seus cabedais intelectuais para fazer 
aquelas explicações, não se esquecendo de aliar sempre o bom exemplo ao 
ensino da moral, vista a grande eficácia daquele, o que tudo ousa esperar da 
honestidade dos professores” 19. 

No fim, José Maria Guerreiro considera ilegal a criação de uma comissão para 
elaborar o programa das conferências de 1885 e defendeu que fossem disso 
incumbidos todos os conferentes, pois é conforme doutrina do nº4 do artigo 249ª, 
combinado com a primeira parte do artigo 237ª. Havendo alguma discussão por 
parte de Francisco Rodrigues Centeno e do polémico Baganha a proposta é aprovada. 
Mas, nas correções à ata disse não a ter considerado ilegal.  

Houve temas como os lavores que não chegaram a ser registados nas atas. 
Também o 6º ponto não teve honras de aprovação por não ter sido discutido. Era 

sobre os modos e processos de ensino, questionando se devem ser os mesmos para as 
três classes e para todas as disciplinas. 

Confessa a comissão que é bem árdua e espinhosa a missão que lhe foi confiada. 
Entretanto compulsando algumas pedagogias disse que estas concordam em que há 

                                                   
16 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Pareceres das Comissões das, C/1. 
17 Ver https://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio_da_Col%C3%B3nia_Judaica_de_Faro, acesso em 3 de julho de 

2015. 
18 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1, 6 de Outubro. 
19 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1, 6 de Outubro. 
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disciplinas em que o seu meio mais profícuo de ensino é o intuitivo e apresenta a sua 
opinião de que, para o ensino de todas as disciplinas e para todas as classes deve ser 
o modo simultâneo conjuntamente com o individual. Concorda que para o ensino da 
leitura, escrita, desenho e moral seja usado o processo expositivo; para o ensino da 
gramática e aritmética o intuitivo; para o ensino da doutrina cristã, o dialogal. 

1.2 – TEIMOSIAS SOLIDÁRIAS  

Por insistência de Domingos Rodrigues Anes Baganha há uma saudação a uma 
professora pela sua absolvição de uma acusação, sendo na ata de 6 de Outubro 
rasurada a nova proposta de Anes Baganha, em que o presidente aproveita o 
adiantado da hora para impedir, parece, uma nova tentativa para a sua aprovação, 
mantendo-a o proponente em nome do sagrado princípio da fraternidade de 
classe20.Esta moção tinha sido antecedida por um voto de louvor o à Câmara de 
Lagos pela absolvição desta professora em 6 de Outubro de 188421. Foi depois 
modificado para não por em causa o subinspetor do círculo de Lagos que no 
“legítimo uso das atribuições do seu cargo” lhe tinha instaurado este processo, 
reafirmando-se que esta conferência não o quis censurar, sendo “inspirada pelos 
sentimentos de união e fraternidade que a animam” 22. Será depois objeto de um 
voto de congratulação enviado a esta professora 23. Finalmente, reafirmam que a 
proposta não é uma ilegalidade e pedem que seja consignada em ata24. 

1.3 – A IMPORTÂNCIA DO AMOR  

O tema “Como se desperta nas crianças o amor da família” é parte da moral 
prática e consta do parecer aprovado sem segunda leitura e sem discussão pois 
lapidarmente a Comissão escreveu: 

“É universalmente sabido que o amor, seja qual for a sua natureza, constitui o 
laço, que prende entre si os animais que ele afeta, quer racionais que 
irracionais”25.  

                                                   
20 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1, 6 de Outubro. 
21 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Propostas e Moções, C/3. 
22 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Propostas e Moções, C/3. 
23 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Propostas e Moções, C/3. 
24 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Propostas e Moções, C/3. 
25 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1, 7 de Outubro. 
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O parecer valoriza assim os diversos tipos de amor que devem ligar os filhos aos 
pais e ainda que estes tratem os filhos os mais carinhosamente possível para que a 
sociedade progrida de forma coesa e harmoniosa.     

Segue-se o encerramento dos trabalhos por a relatora não ter conseguido 
terminar o ponto sexto por doença. Então o presidente pede aos conferentes que 
enviem para a mesa os pontos que tivessem elaborado. Eram 27 pontos que por 
votação são reduzidos a 20. Começam assim os trabalhos para o próximo ano26.  

Por fim, Travassos Lopes envia ao Presidente da Câmara Municipal de Faro as 
atas e demais trabalhos das sessões das conferências pedagógicas realizadas na sede 
do primeiro círculo, cumprindo o artigo 254º do regulamento de 28 de Julho de 1881 
e para efeitos do seu §2º 27. 

 
2 – AS CONFERÊNCIAS DE 1885   

Os pontos elencados nas Conferências de 1884 para serem trabalhados nas 
Conferências de 1885 são 22 e em resumo propunha-se: 

“Os professores das escolas de ensino primário elementar, guiando-se pelos - 
Programas provisórios para o ensino das disciplinas que constituem o primeiro 
grau de instrução primária, nos termos da lei de 2 de Maio de 1878 e do 
regulamento de 28 de julho de 1881 - publicados no Diário do Governo nº 78 de 
8 de Abril de 1882, e pelos respetivos compêndios, podem eficazmente ministrar 
o ensino dos seus alunos. Se tais programas por qualquer forma modificados 
pelas conferências pedagógicas, os programas modificados não se poderão 
substituir aos primitivos sem expressa determinação do governo” 28. 

3 – ENCERRAMENTO DE TRABALHOS  

Na última sessão vão estar presentes os professores, o administrador do concelho 
e o delegado paroquial da freguesia de S. Pedro29.  

Terminada esta parte das conferências, o professor particular Anes Baganha leu 
uma proposta, que é enviada para a mesa e após nova leitura pelo segundo secretário 
foi aprovada por unanimidade, sendo este o seu teor: 

 
Proposta 
                                                   

26 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1, 7 de Outubro. 
27 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Correspondência Expedida relativa às…, 

B/A.  
28 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas de 1885, Propostas de programa, C/4. 
29 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Pareceres das Comissões das, C/2. 
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Proponho para que a assembleia pedagógica do círculo de Faro envie ao Governo 
por intermédio do seu presidente o seguinte: 

“Voto dos professores e professoras de instrução primária oficial do Círculo de 
Faro  

 Os professores e professoras oficiais de instrução primária do Círculo de Faro, 
reunidos em conferência pedagógica, desejosos de cumprirem o melhor possível 
os seus deveres escolares, e de serem assim úteis à causa sagrada da instrução 
popular, fazem os mais entranhados votos para que se realizem os cursos de 
que trata o Artigo 23º da Carta de lei de 11 de Junho de 1880; para que lhes 
proporcionem escolas com todas as condições higiénicas e pedagógicas, que a 
lei determina; para que os seus vencimentos sejam aumentados em harmonia 
com as necessidades atuais da vida modesta e decoro da sua posição social; 
finalmente para que novas disposições legislativas venham remediar, o que nas 
atuais se encontram defeituosas ou inexequíveis para o bom serviço escolar.”30  

Parece evidente que, por ser professor particular, Anes Baganha não tem as 
restrições disciplinares de um qualquer professor oficial, que por essa razão pode ser 
castigado por desobediência ao superior hierárquico que é aqui o Inspetor que, nesta 
última sessão, será admoestado e posto na ordem pelo administrador do concelho 
que estrategicamente veio assistir. Podemos até pensar que sua vinda foi combinada 
com Anes Baganha e os restantes professores que furaram assim as restrições 
colocadas pelo presidente das Conferências Pedagógicas, inspetor Travassos Lopes. 
Mas este, em 1892, quando publica um compêndio de história pátria, diz que augura 
o apogeu da civilização e prosperidade da Pátria, “tendo por alavanca a sublime 
causa da INSTRUÇÃO POPULAR” (1892, p. 99). 

Explicando quem era Anes Baganha, sabemos ser médico veterinário, que para 
justificar as suas Noções Elementares de Pedagogia para servirem de guia aos 
Candidatos ao Magistério Primário diz ser filho de pai e mão professores de ensino 
primário, acrescentando: “nasceram-me os dentes no seio deste caos que se chama 
instrução pública” (Baganha, 1878, p.7). 

 
4 – RELATÓRIOS DOS PROFESSORE(A)S QUE NÃO COMPARECERAM 

De acordo com o disposto no art.º 244º do regulamento de 28 de Julho de 1881 
os professores que não comparecessem podiam justificar a falta enviando um 
relatório sobre os diversos temas em análise. Assim fez a professora da freguesia de 
Santiago de Tavira, Maria da Conceição Vaz Baganha d’Arnedo em 30 de Setembro 
de 1884 que respondeu às diversas questões de forma exaustiva. Acrescenta que na 

                                                   
30 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Lançamento das atas das Conferências 

Pedagógicas do Ensino Primário, A/1-1, 8 de Outubro. 
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sua escola só as alunas da terceira classe fazem desenho pelo compêndio de Teodoro 
da Mota e Mariano Ghira que foi mandado adotar e que considera muito bom pelos 
resultados31. No terceiro ponto, refere erros na lição 14ª e propõe alterações no 
programa de aritmética da 2ª classe por ser muito miúdo e contraditório, propondo 
substituições nas 19 lições quando o exemplo o pedir as lições devem ser 
acompanhadas de problemas intuitivos. Logo de seguida diz guiar-se pelo compêndio 
de Travassos Lopes, pois além de aprovado pelo governo, considera ser de “doutrina 
clara e em boa ordem”, parecendo-lhe que a conferência se deve limitar a marcar os 
limites deste ensino por o governo não o fazer. Aconselha que se esta quiser alterar o 
programa deve pedir autorização ao governo pois é obrigatória32. No quarto ponto, 
restringe-se à adoção da gramática portuguesa de Travassos Lopes. Critica algumas 
lições da segunda classe por serem só aparentemente práticas, sublinhando que só 
terão cabimento após expurgadas de erros na escola primária complementar. Mais 
uma vez quanto aos alunos com menos de sete anos limita o ensino às noções de 
número, género, pessoas e outras idênticas quando dá a lição de objetos, 
considerando inexequível a multiplicidade das lições se o professor for único33. 

No ensino da Moral e da Doutrina Cristã diz nada ter a objetar ao programa 
mandado adotar pelo governo. Apenas faz votos de que as mães e os padres façam a 
sua parte sem nunca contrariarem ou destruírem completamente o esforço dos 
professores34. No sexto ponto, falará da pergunta: «Devem (os modos e processos) 
ser os mesmos para as três classes e para todas as disciplinas?» para na resposta 
dizer que pode ser individual e simultâneo, dando o exemplo do aluno que lê como 
individual e simultâneo para os que ouvem, concluindo que sendo o número dos 
processos infinito que a pergunta é vaga e intangível, sendo por isso impossível de 
responder35. No sétimo ponto sobre lavores diz que está de acordo e só propõe que, 
por ser pueril e hilariante, deve ser substituída a designação de meia de beliscões36. 
No oitavo ponto subordinado à pergunta: «Como se desperta nas crianças o amor 
pela família», diz que não tem cabimento numa conferência pedagógica, sendo algo 

                                                   
31  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Relatórios dos professores que não 

compareceram nas, C/2. 
32  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Relatórios dos professores que não 

compareceram nas, C/2. 
33  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Relatórios dos professores que não 

compareceram nas, C/2. 
34  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Relatórios dos professores que não 

compareceram nas, C/2. 
35  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Relatórios dos professores que não 

compareceram nas, C/2. 
36  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Relatórios dos professores que não 

compareceram nas, C/2. 
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que cabe à família e tema para uma conferência de pais e mães de família “como as 
fez o talentoso Paulo Janet”37 38. Como aditamento vai dizer que este trabalho é 
também da professora oficial da freguesia da Sé de Faro, tendo o auxílio do irmão 
Domingos Rodrigues Anes Baganha39. Mais resumida é a resposta da professora da 
Escola da Luz de Tavira, Emília da Graça Neves que diz que a distribuição de tempos 
e matérias deve ser feita de acordo com o horário. Curiosamente encontramos alguns 
pareceres sobre Moral e Doutrina Cristã e Como se desperta nas crianças o amor à 
família, como temas que mais parecem ter fugido a consensos40.  

 
5 – UM PROLONGAMENTO FINAL 

Em 3 de Outubro de 1888, Francisco Augusto de Quintanilha e Mendonça é 
inspetor da 10ª circunscrição da Instrução Primária em Faro41.  

Logo de seguida a 3 de Outubro de 1888 em Faro às onze horas reuniram-se os 
professores do primeiro círculo da 10ª Circunscrição Escolar, na sala de aulas da 
freguesia da Sé, sendo presidente o Inspetor Francisco Augusto de Quintanilha e 
Mendonça, que tinha estado do arranque desta experiência, liderando o seu 
funcionamento em Coimbra (Diniz, 2005). Também esteve na Circunscrição da 
Guarda, como sabemos no Arquivo Municipal do Sabugal (Diniz, 2003), mas devido 
à incúria de quem esteve no da Guarda não foram encontradas aí as atas das 
Conferências Pedagógicas. Trata-se de uma personalidade notável, que por escassez 
de professores que comparecem nestas conferências, propõe que não sejam feitas 
comissões para cada um dos pontos. Ficamos assim numa dinâmica bem diversa da 
inicial por só estarem cinco professores do concelho de Faro, três de Olhão, duas de 
Loulé, dois de Tavira, e uma professora de Vila Real de Santo António, num total de 
13. Neste processo, a justificação das faltas obriga só as professoras ao envio de um 
relatório, mas outros justificam as faltas por as câmaras não lhes autorizarem a ida às 
Conferencias Pedagógicas. Também outros professores enviam relatórios. Segue-se o 

                                                   
37 Manuel de Arriaga diz ser autor de trabalhos delicados em defesa do espiritualismo, in “Quinquagenario: 

1858 a 1908: cincoenta annos de actividade mental de Theophilo Braga julgados pela critica 

contemporanea de tres gerações literárias”, publicado e 1908 pela Antiga casa Bertrand, J. Bastos & ca. in Lisboa, 

pp., 22, que seria influenciado por Hegel, p. 67. 
38  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Relatórios dos professores que não 

compareceram nas, C/2. 
39  Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Relatórios dos professores que não 

compareceram nas, C/2. 
40 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Pareceres das Comissões das, C/1. 
41 Tinha sido antes inspetor na circunscrição de Coimbra, indo de seguida para a da Guarda, onde conseguiu em 

1886 autorização para estar ausente da sede desta circunscrição durante o mês de Setembro, ver in O Ensino: 

Revista de Instrução Primária, II ano, nº 1, vol. II, Lisboa, 15 de Agosto de 1886, p.233.  
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encerramento dos trabalhos do primeiro dia, dando-se para a ordem do dia seguinte 
a apresentação do parecer e trabalhos da primeira comissão.42 

No dia seguinte, juntam-se-lhe António Isidoro de Brito e Emília Máximo Palma 
para analisar o segundo ponto: as bibliotecas escolares, sua importância e qual a 
natureza dos livros que devem possuir. Concluem pela necessidade de representação 
junto dos poderes públicos sobre a conveniência da criação de bibliotecas municipais 
na sede de cada concelho, que tivesse por fim fornecer livros próprios para as escolas 
elementares e complementares e outras alfaias e instrumentos de ensino, que 
pudessem não só aproveitar aos professores mas também a todos os que desejassem 
instruir-se. Nessa altura, o presidente tenta a formação de uma comissão para 
estudar os últimos quatro pontos das conferências, sendo esta proposta aceite. 43 

Em 5 de Outubro, chegam mais três professores de Tavira. O tema é a 
escrituração escolar, cujo relator é José Maria Guerreiro, sendo proposto que 
houvesse em cada escola, dependendo da atribuição de cada professor, um livro onde 
constem as notas que cada visitante queira escrever sobre o estado em que a 
encontraram. Também quanto à observância das leis da instrução primária 
consideram que se deve manter o que nela se diz sobre a individualidade, identidade, 
frequência, aproveitamento e comportamento dos alunos. E, como mais ninguém 
pedisse a palavra, foi dado para a ordem do dia da sessão seguinte o ponto referente 
às mobílias e alfaias escolares. 44 

No dia 6, o tema da mobília escolar alarga-se à da Escola Industrial Pedro Nunes 
e a um relógio. Aqui o presidente propõe que se trate já dos pontos a discutir nas 
próximas conferências pedagógicas. Para terminar, num ofício, a professora da 
Fuzeta informa que não compareceu nas conferências por falta de elementos 
pecuniários por não lhe terem sido pagos os vencimentos e também a falta de saúde. 

45 Repare-se que o financiamento das Escolas era da alçada dos municípios. 
Em 8 de Outubro de 1988, António Isidoro de Brito é o relator do sexto e oitavo 

ponto da ordem de trabalhos: a disciplina escolar e os atos em que se funda; 
caracterizam as qualidades necessárias ao preceptor; defeitos mais comuns nas 
crianças: suas causas e meios de os corrigir, sendo os pareceres apresentados 
aprovados por unanimidade. Em seguida, convidou o relator a ler os pareceres sobre 
o ensino intuitivo: utilidade dos museus escolares; educação física: importância do 
ensino da ginástica nas escolas primárias; trabalhos manuais: quais os que mais 

                                                   
42 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Livro de atas das sessões. A/1-2, folhas 2 e 

3, frente e verso. 
43 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Livro de atas das sessões. A/1-2, folha 3 e 

4, frente e verso. 
44 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Livro de atas das sessões. A/1-2, folha 4, 

verso e 5 frente. 
45 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Livro de atas das sessões. A/1-2, folha 5, 

verso e 6 frente. 
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convém introduzir no quadro das disciplinas que constituem o ensino nas escolas do 
sexo feminino. Foram aprovados por unanimidade, ficando para o dia seguinte o 
parecer sobre o ponto nono e, ainda, a apresentação e discussão dos pontos das 
conferências pedagógicas de 1889. 46 

No dia 9 é apresentado um ofício da professora da Fuzeta com um atestado do 
facultativo. De seguida, o relator do ponto 9 referente ao regulamento interno das 
escolas apresenta-o e como ninguém usou da palavra é aprovado por unanimidade. 
Seguiu-se a apresentação das conferências de 1889: 

 “primeiro – organização dos programas para as diversas classes das escolas 
elementares e complementares em harmonia com os programas provisórios 
seguidos nas mesmas escolas. Segundo – cursos noturnos, vantagens da sua 
existência: que disciplinas devem abranger? Terceiro – como é que contribui a 
instrução primária convenientemente ministrada para a felicidade do homem e 
da sociedade? Quarto – importância do ensino da moral nas escolas primárias 
e qual o melhor método a seguir neste ensino? Quinto – frequência escolar – 
meios de a tornar regular. Sexto – língua materna; sistema a seguir no seu 
ensinamento. Sétimo – haverá conveniência e qual, em adicionar ao programa 
de ensino elementar as disciplinas que fazem parte do programa de exames de 
admissão aos liceus? No caso afirmativo, os exames elementares podem 
substituir com vantagem para os alunos os exames de admissão aos liceus? 
Oitavo – qual o resultado prático das conferências pedagógicas até hoje? Nono 
– utilidade de um horário para as escolas noturnas com a distribuição das 
disciplinas e suas condições”. 47  

Contudo, o Inspetor e secretários assinalam que o comportamento das 
professoras Emília Augusta do Carmo Pinto Lopes e Teresa das Dores Mendonça e 
Murta é indecoroso pois estiveram só na primeira sessão e nunca mais apareceram. 

48De facto, como a professora da Fuzeta justificou a sua falta por carência de meios, 
não era admissível que este comportamento ficasse sem qualquer sanção.   

 
EPÍLOGO DESNECESSÁRIO EM FARO  

No ano seguinte só compareceram na sala da Escola da freguesia da Sé de Faro 
para dar início às conferências o Inspetor Francisco Augusto de Quintanilha e 

                                                   
46 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Livro de atas das sessões. A/1-2, folha 6, 

frente e verso. 
47 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Livro de atas das sessões. A/1-2, folha 6, 

verso e 7 frente e verso. 
48 Arquivo Histórico Municipal de Faro, Conferências Pedagógicas, Livro de atas das sessões. A/1-2, folha 7, 

verso. 
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Mendonça e a professora de instrução primária elementar e complementar de Faro, 
Lina Pereira Amores, que depois de esperarem duas horas, deram por encerradas as 
Conferências Pedagógicas. 49  

Reencontramos assim nas falhas de visão do poder as raízes dos males nacionais, 
que se eternizam ao gastarem-se recursos escassos de forma oportunista, sempre na 
salvação de um sistema bancário que, também, poucos anos depois, em 1891, entrou 
em falência.    
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RESUMO  

Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise das produções realizadas, 
tomando a Bahia como lócus de pesquisa, para uma constituição do processo de 
formação do professor de matemática nos seus diferentes níveis de formação na 
Bahia-Brasil, período de 1942 até 1976. O período demarcado teve como início o 
ano de implantação do curso de matemática na Faculdade de Filosofia da Bahia 
e, como término, o ano em que foram encerradas as atividades do Colégio de 
Aplicação da Universidade Federal da Bahia. Especificamente, priorizamos uma 
análise histórica circunscrita ao processo de formação inicial e em exercício dos 
professores de matemática, bem como os saberes envolvidos nessas formações 
tendo como norte o processo de profissionalização docente defendido por Nóvoa 
(1991, 1999). Neste sentido, tomamos as produções de Dias (2002), Lima (2006), 
Freire (2009), Lando (2012), Bertani (2011) e Braga (2012). A partir dessas 
análises, feitas em diálogo com as ideias de Nóvoa sobre o processo de 
profissionalização docente, consideramos que na Bahia, constituíram-se novos 
espaços de formação do professor que ensina matemática, bem como de novas 
competências específicas para o exercício da docência em matemática, seja no 
ensino superior ou no secundário. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Processo histórico de profissionalização, Formação do Professor de 
Matemática, Bahia. 
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1. A CONSTITUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA: 
REVISITANDO ALGUMAS PRODUÇÕES BAIANAS 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise das produções realizadas, 
tomando a Bahia como lócus de pesquisa, para uma constituição do processo de 
formação do professor de matemática nos seus diferentes níveis de formação na 
Bahia-Brasil, período de 1942 até 1976. O período demarcado teve como início o ano 
de implantação do curso de matemática na Faculdade de Filosofia da Bahia e, como 
término, o ano em que foram encerradas as atividades do Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal da Bahia (UFBa). Essa discussão se insere no âmbito de nossa 
pesquisa intitulada “Tecendo o processo histórico de profissionalização docente, no 
âmbito da matemática, nos seus diferentes níveis de formação na Bahia”, de 1925 – 
ano em que teve início a instituição da reforma educacional de Anísio Teixeira 
enquanto Inspetor Geral do Ensino da Bahia, instigada pela necessidade da expansão 
escolar para combater o analfabetismo e por novos métodos, novas disciplinas e 
programas de ensino, em especial, para o ensino de matemática, consubstanciada 
por uma preocupação com a formação do professor primário, diferentemente das 
outras reformas que existiram até aquele momento – até a década de 1980, quando 
foram consolidados no interior da Bahia cursos específicos para o ensino de 
matemática em instituições públicas de nível superior. 

Particularmente, para a construção desse texto utilizamos prioritariamente como 
referências as pesquisas que tiveram como foco central a Faculdade de Filosofia da 
Bahia, o Instituto de Matemática e Física, o Colégio de Aplicação, o Centro de Ensino 
de Ciências da Bahia e a Faculdade de Educação da UFBa por meio do Programa de 
Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores de Ciências Experimentais e 
Matemática (PROTAP) circunscritas, em geral, ao período pós-II Guerra Mundial, 
tendo como uma de suas vertentes a formação do professor de matemática do ensino 
secundário1, concentradas na capital baiana e verticalizadas para uma reformulação 
do ensino secundário da matemática, que ficou comumente conhecido como 
Movimento da Matemática Moderna. Neste sentido, tomamos as produções de Dias 
(2002), Lima (2006), Freire (2009), Bertani (2011), Lando (2012) e Braga (2012). 

Neste trabalho, entendemos a formação do professor de matemática 
analogamente às quatro etapas do processo de profissionalização docente defendido 
por Nóvoa (1999). Para este autor, tal processo foi marcado em seus momentos 
iniciais, por quatro etapas, duas dimensões e um eixo estruturante. No que concerne 
às quatro etapas, é possível delineá-las da seguinte forma: 1. a atividade docente 
passa a ser exercida como ocupação principal dos que nela trabalham; 2. ocorre o 
estabelecimento de um suporte legal para o exercício da profissão; 3. criação de 
instituições específicas para a formação de professores; e 4. constituição de 

                                                   
1 Nessa época o ensino secundário ou ensino médio, englobava as quatro séries do Ginásio e as três séries do 
Científico, também chamado de Colegial. Hoje, da 6ª a 9ª série do Ensino Fundamental e as três séries do Ensino 
Médio. 
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associações profissionais de professores. (Nóvoa 1999). Este autor salienta que estas 
etapas não devem ser compreendidas numa sequência rígida. Ele ressalta que nada 
pode ser mais equivocado do que compreender o processo de profissionalização 
numa “evolução linear e inexorável”. Quanto às dimensões do processo de 
profissionalização, Nóvoa (1999) indica duas como definidoras: 1. a existência de um 
corpo de conhecimentos e de técnicas necessários ao exercício da atuação 
profissional do professor; 2. a adesão a valores éticos e a normas deontológicas “[...] 
que regem não apenas o quotidiano educativo, mas também as relações no interior e 
no exterior do corpo docente.” (Nóvoa 1999, p. 20). Nóvoa (1999) indica como eixo 
estruturante da profissionalização docente, obter prestígio social e usufruir de uma 
situação econômica digna. As duas dimensões do processo de profissionalização, de 
acordo com Nóvoa, estão intimamente interligadas com o processo de criação das 
instituições específicas para a formação de professores. Especificamente neste 
trabalho, priorizamos uma análise histórica circunscrita ao processo de formação 
inicial e em exercício dos professores de matemática, bem como os saberes 
envolvidos nessas formações. 

Na Bahia, alguns desses elementos apontados por Nóvoa sobre o processo de 
profissionalização docente no que tange a formação específica em matemática é 
iniciado com a fundação da Faculdade de Filosofia da Bahia (FF)2, que tinha como 
objetivo a formação inicial em matemática nas modalidades de bacharelado e em 
licenciatura, na qual privilegiava o ensino. Antes da implantação dessa formação 
específica, em geral, os professores que ensinavam matemática na Bahia, que tinham 
cursos superiores, eram engenheiros, formados na Escola Polytechnica da Bahia 
(EP).  Para além dessa diferença na formação inicial, Dias (2002), em sua pesquisa 
de doutoramento sobre a história da matemática na Bahia, no período de 1896 a 
1968, mais especificamente, a matemática desenvolvida na Escola Polytechnica da 
Bahia (1896), na Faculdade de Filosofia (1942) e no Instituto de Matemática e Física 
da UFBa (1960), considerou o engenheiro Pedro Muniz Tavares Filho (1902-1991) 
um precursor  que exerceu a docência em matemática como única atividade 
profissional.  Nesse período, os engenheiros não exerciam a docência em tempo 
integral. 

A pesquisa de Dias abriu caminho para o desenvolvimento de outros inquéritos 
científicos que foram feitos inicialmente no âmbito do Grupo de Pesquisa História 
das Ciências no Brasil, com ênfase na Bahia e, posteriormente, do Grupo de Pesquisa 
em História-Matemática-Educação. Isto porque Dias (2002), em sua tese, apontou 
alguns objetos de pesquisas que ainda precisavam de uma investigação histórica 
“sistemática, aprofundada e bem delimitada” entre as décadas de 1930 a 1970. 
Nesses objetos estavam algumas instituições que exerceram influência na formação 
do professor de matemática na Bahia, entre elas o Colégio de Aplicação da UFBa 

                                                   
2  A partir do ano de 1950, com a federalização das unidades de ensino superior, a Faculdade de Filosofia da Bahia 
passa a ser integrada a Universidade da Bahia. 
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(CA), o Centro de Ensino de Ciências da Bahia (CECIBA) com a sua Secção Científica 
de Matemática, o Instituto de Matemática e Física da UFBa (IMF) e a sua pós-
graduação em matemática e a FF. 

A partir dessa sinalização, Lima (2006) investigou o livro Curso de Análise 
Matemática de Omar Catunda, para compreender a sua contribuição no processo de 
institucionalização da análise matemática moderna no Brasil. A pesquisa ficou 
delimitada ao período de 1934 a 1968, quando mais fortemente o livro influenciou na 
formação de gerações de físicos, engenheiros e matemáticos brasileiros de diferentes 
instituições localizadas em vários estados brasileiros, em especial, na Subsecção de 
Ciências Matemáticas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 
de São Paulo (FFCL) e no IMF, os quais, muitas vezes depois de formados, migravam 
para outras regiões para, na sua grande maioria, se tornarem professores 
universitários. Freire (2009), por sua vez, analisou historicamente as atividades 
desenvolvidas pela Secção Científica de Matemática do CECIBA (1965 a 1969). Esse 
Centro, um dos seis implantados no Brasil na década de 1960, realizou, dentre suas 
ações, a formação de professores de matemática em serviço com a meta de introduzir 
uma renovação do ensino de matemática nas escolas da Bahia.  

Já Lando (2012) buscou analisar historicamente as práticas pedagógicas das 
professoras de matemática do Colégio de Aplicação da UFBa, entre os anos de 1949 e 
1976. A pesquisa narrou, ainda, o processo histórico de formação de novas 
competências didáticas, que segue a trajetória profissional das professoras de 
matemática no Colégio de Aplicação. Enquanto Bertani (2011) analisou o processo 
histórico da formação docente em matemática, no Brasil e em Portugal, durante os 
anos de 1941 a 1968. Investigou os Cursos de Matemática e de Didática da FF e 
Faculdade de Letras de Lisboa, Coimbra e Porto. Destacou o papel destes cursos para 
o início do processo de profissionalização docente superior, uma vez que, a partir 
destes cursos, os conhecimentos necessários para a profissão de professor passaram 
a ser legitimados institucionalmente, assim como, ocorreu uma organização de um 
grupo profissional. A pesquisa de Braga (2012) concentrou-se em investigar o papel 
do Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores de Ciências 
Experimentais e Matemática (PROTAP), desenvolvido pela Faculdade de Educação 
da UFBa, em relação ao ensino de Matemática na Bahia, nos anos de 1969 a 1974, 
especialmente, no que tange as contribuições deste Programa para a formação dos 
professores de matemática do ensino secundário. 

2. ESPAÇOS DE FORMAÇÃO E SABERES DO PROFESSOR QUE ENSINA 
MATEMÁTICA 

A formação específica do professor de matemática ocorreu a partir da 
implantação da FF. Essa faculdade, idealizada por Isaías Alves, seu primeiro diretor, 
foi um espaço, segundo Dias (2002), de profissionalização do magistério secundário. 
Nela, Isaías Alves: 
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[...] reivindicou um novo tipo de professor secundário, que deveria ter uma 
“educação técnica” especializada, ministrada numa instituição específica, que 
também lhe propiciaria a formação de uma “consciência profissional própria”, 
mas que deveria ter o mesmo prestígio social de outras categorias profissionais 
liberais, como os médicos, advogados e engenheiros, por exemplo.(Dias 2002, p. 
119). 

Dessa forma, o curso de matemática da FF foi estruturado, de acordo ao 
documento Reconhecimento do Curso de Didática (1947), com duração de três anos, 
tendo como habilitação o bacharelado. Contudo, para uma formação em licenciatura, 
posterior a esse período de três anos, era exigido o curso de didática integralizado em 
um ano. Ainda segundo o documento citado, “sendo a preparação de professores 
para o ensino secundário uma das finalidades precípuas da Faculdade, é óbvia a 
invocação de qualquer outro motivo, além da natural necessidade da 
complementação da formação do diplomado que, findo esse curso, recebe outro grau, 
o de Licenciado” (como citado em Bertani 2011, p. 61). As áreas de conhecimento que 
faziam parte desse curso de didática, ainda de acordo com Bertani (2011), eram: 
didática geral, didática especial de matemática, psicologia educacional, 
administração escolar, fundamentos biológicos da educação e fundamentos 
sociológicos da educação. Particularmente, a didática especial de matemática tinha 
em seu programa curricular conteúdos específicos de matemática, com a 
preocupação do ensino, bem como a orientação e acompanhamento para a realização 
da Prática de Ensino. Conforme Lando (2012), essas práticas eram desenvolvidas no 
CA, o qual tinha como finalidades principais servir para a formação prática dos 
futuros professores e para a experimentação pedagógica dos professores de didática, 
de acordo com ideias inovadoras que propunham o desenvolvimento de novas 
competências para os professores. Na síntese da autora: 

A implantação do Colégio de Aplicação e sua constituição enquanto lócus de 
formação de professores tratou-se de uma inovação fundamental, dentro de um 
projeto de mudança, de inovação, que pressupunha um novo professor, com 
novas competências, mas que ainda não existia, que precisava ser formado. O 
Colégio de Aplicação deu suporte ao aspecto prático desta inovação, da 
formação didática dos novos professores. (Lando 2012, p.256). 

Portanto, era por meio desses dois espaços que ocorria a formação dos 
professores de matemática na Bahia até o final da década de 1950. A partir da década 
de 1960 foram criados outros centros que, também, contribuíram para essa 
formação. Em meados do ano de 1960 foi criado o IMF, “[...] um espaço institucional 
próprio e alternativo, onde poderiam praticar e difundir aquela concepção de 
matemática fora do raio de influência dos catedráticos da FF.” (Dias 2002, p. 159), 
isto é, um novo padrão de matemática dita moderna. Segundo Lima (2006, p. 46), 
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essa matemática, praticada, ainda hoje, em quase todo o contexto mundial, de forma 
hegemônica nos institutos de pesquisa e de ensino superior, cujas   

[...] principais áreas, temas, objetos, problemas, métodos e resultados foram 
sendo consolidados e desenvolvidos ao longo do século XX, teve seu processo de 
institucionalização iniciado no século XIX. Tal processo de institucionalização 
deu-se com uma série de transformações, mudanças, inovações que afetaram de 
maneira geral todos os aspectos constitutivos da matemática, desde a sua 
organização profissional, até os seus fundamentos epistemológicos e 
metodológicos, passando pela estruturação das suas subáreas de conhecimento, 
com notáveis repercussões nos resultados da produção do conhecimento 
matemático.  

Além disso, de acordo com os Relatórios e programas de atividades do IMF, 
1960-1962, outro objetivo era “[...] colaborar no ensino de Matemática e Física nas 
diversas Faculdades da Universidade”. (como citado em Dias 2002, p. 188). 
Pretendia-se que o novo instituto desse “[...] continuidade às iniciativas de formação 
do pessoal local, de contratação de pessoal estrangeiro, para constituição do quadro 
científico permanente do Instituto, e intercâmbio com instituições congêneres [...]” 
(Dias 2002, p. 197), constituindo esse instituto, também, como um centro de 
pesquisa e de pós-graduação.  

Com a promulgação da Lei 4.024 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 
1961, houve uma expansão do ensino secundário, que representou uma solução 
intermediária para os conflitos existentes nos diferentes poderes político, econômico 
e educacional (Saviani 1999; Romanelli 2001). No entanto, essa expansão enfrentou 
entraves importantes como o número insuficiente de escolas e de professores, que 
não conseguiam atender a demanda de um país em processo de industrialização e 
urbanização. Assim, os espaços de formação inicial em matemática foram ampliados 
e compartilhados com outros espaços que tinham como objetivo a formação em 
exercício do professor do ensino secundário. 

Para tanto, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) desenvolveu algumas 
ações, dentre elas, a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário 
(CADES) no período de 1953 a 1971, que, conforme Oliveira e Pietropaolo (2008, p. 
718), “[...] tinha como metas a expansão do ensino secundário em todo o Brasil e a 
melhoria da qualidade desse ensino.” Outra ação foi a constituição do CECIBA, um 
dos seis centros de ensino de ciência implantados no Brasil entre os anos de 1963 e 
1965. Tal centro resultou de uma parceria entre o MEC, a UFBa e a Secretaria de 
Educação da Bahia, que segundo Freire (2009, p. 48) teve como um de seus objetivos 
“[...]  treinar e aperfeiçoar professores de Matemática e Ciências Experimentais para 
o ensino secundário.” As atividades – cursos regulares e intensivos, estágios, 
seminários,  palestras e produções de livros didáticos para professores do ensino 
secundário da Bahia  –  desenvolvidas pela Secção Científica de Matemática do 
CECIBA, entre os anos de 1965 e 1969, buscou introduzir a matemática moderna nas 
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escolas secundárias da Bahia, testados em classes experimentais regidas por 
professores que estavam sendo atualizados em serviço. Além disso, o CECIBA 
também se constituiu como um centro em que os alunos da FF realizavam estágios 
remunerados. 

Após a Reforma Universitária estabelecida pela Lei 5540, de 28 de novembro de 
1968 e a consequente criação das faculdades de educação, o CECIBA foi extinto no 
final do ano de 1969 e algumas de suas atividades continuaram a serem 
desenvolvidas pelo projeto de extensão, denominado PROTAP. De acordo com Braga 
(2012), O PROTAP realizava Cursos de treinamento e aperfeiçoamento para 
professores do primeiro e segundo graus.  Ainda nessa pesquisa de Braga é 
brevemente citada a vinculação do PROTAP com o Programa de Expansão e 
Melhoria do Ensino Médio (PREMEM) e o Projeto Nacional para a Melhoria do 
Ensino de Ciências (PREMEN). 

Essas instituições de formação, segundo Nóvoa (1999, p.18), “[...] ocupam um 
lugar central na produção e reprodução do corpo de saberes e do sistema de normas 
da profissão docente, desempenhando um papel crucial na elaboração dos 
conhecimentos pedagógicos e de uma ideologia comum.” (Nóvoa 1999, p. 18). Dessa 
forma, na nossa leitura, circunscrevendo o processo de profissionalização docente 
numa dimensão sócio-histórica, a docência, ao longo dos séculos, se delineia e se 
estrutura enquanto profissão. Essa profissão vai se constituindo ao agregar novos 
elementos para compor novas competências na função de educar (Nóvoa 1991). Um 
desses elementos foi a exigência de concursos para o acesso ao quadro de professores 
da rede estadual de educação, que passou a vigorar nos anos finais da década de 
1940, na gestão de Anísio Spínola Teixeira (1909-1971) como secretário de Educação 
e Saúde do Estado da Bahia. Esses concursos, em nossa interpretação, dão um forte 
indicativo da constituição de um corpo de saberes específicos para o ensino de 
matemática, que foram legitimados nos diferentes espaços de formação docente no 
âmbito da UFBa.  Nesses espaços, destacamos, inicialmente, na FF a disciplina 
didática especial da matemática, que possibilitou discussões em torno de temáticas 
específicas do ensino da matemática, tais como: história do ensino da matemática, 
programas oficiais da matemática, aprendizagem da matemática na adolescência, 
dentre outros (Bertani, 2011). Além disso, essa disciplina oportunizou a realização de 
práticas de ensino no CA, abarcando abordagens pedagógicas inovadoras (Lando, 
2012). Contudo, somente houve uma institucionalização de novos padrões de 
exercício da matemática no meio baiano com o IMF, pois conforme Dias (2002, p. 
180-181): 

[...] ainda no final dos anos 50, a matemática ensinada nos cursos superiores 
da UBa limitava-se basicamente ao cálculo diferencial e integral, às geometrias 
analítica, descritiva e projetiva e à álgebra que fazia parte dos programas do 
ensino médio. Estruturas algébricas e topológicas, lógica e teoria dos conjuntos, 
análise na reta e nos espaços reais n-dimensionais, dentre outros assuntos, que 
já se constituíam na base da formação do profissional especializado para 
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realizar pesquisas matemáticas, nos mesmos padrões daquelas que eram 
realizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em Recife, passaram de fato a 
ser trabalhados regularmente a partir do início das atividades do IMF. 

Nesse contexto, podemos evidenciar o papel desempenhado por Omar Catunda 
(1906-1986) – diretor e professor do IMF a partir de 1963 – na cristalização desse 
novo padrão de exercício matemática, inclusive utilizando a sua obra, anteriormente 
referenciada, intitulada Curso de Análise Matemática. (Lima, 2006). Além de 
Catunda, destacamos ainda as professoras Arlete Cerqueira Lima e Martha Maria de 
Souza Dantas (1925-2011), que tiveram participação ativa na criação, implantação e 
consolidação desse instituto3. 

Considerando as análises de Dias (2002) e Lima (2006), constatamos que o IMF 
tornou-se um centro de fomentação e produção de pesquisas no âmbito do ensino 
superior.  De outra parte, para o ensino secundário, ressaltamos o papel do CECIBA, 
pois, de acordo com Freire (2009, 92), esse espaço propiciou a 

[...] formação de uma equipe de trabalho, constituída por professores das 
diferentes áreas de conhecimento da UFBA – Física, Química, Biologia, 
Educação e Matemática – possibilitando um trabalho conjunto e coeso na 
Bahia. As metas assinaladas, inicialmente no plano das idéias, por meio do 
Convênio firmado entre as instituições que criaram o CECIBA, propiciaram, a 
essa equipe, a realização de pesquisas, produção, experimentação e publicação 
de propostas curriculares, materiais didáticos e livros-textos para o ensino 
secundário de ciências e matemática. 

Neste sentido, analogamente ao que aconteceu no âmbito do ensino superior, as 
produções para o ensino secundário “norteavam suas atividades, de acordo com os 
princípios que estavam sendo amplamente discutidos na esfera internacional para a 
modernização do ensino secundário da matemática.” (Freire, 2009, p. 64). De acordo 
com Guimarães (2007, p. 32), nesse período, duas orientações foram pontuadas 
como norte para a construção de novos programas curriculares de matemática: [...] 
por um lado, dar ênfase à unidade da matemática e, por outro, introduzir novos 
tópicos e abordagens, ditos modernos, da Matemática.  Ainda segundo esse autor, os 
novos programas curriculares deveriam pautar-se na “[...] valorização da Álgebra e 
da Geometria vectorial, com a correspondente desvalorização da Geometria de 
Euclides 4 , na orientação axiomática dada ao estudo da Matemática, e numa 
valorização da linguagem e simbologia matemáticas.” (Guimarães, 2007, p. 32). 

                                                   
3 Maiores detalhes, veja: (Freire, Lando, & Lima, 2010). 

4 A expressão Geometria de Euclides possui o significado de Geometria baseada nos axiomas de Euclides, já  a 
expressão Geometria euclidiana era usada para indicar o estudo do espaço euclidiano. (Guimarães, 2007, nota de 
rodapé 35). 
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Assim, pela análise dessas produções, no período de 1942 a 1976, houve uma 
grande transformação no ensino de matemática, a partir da criação e expansão de 
novos espaços institucionais de seu ensino,  perpassando pela formação do professor 
que ensina matemática - formação inicial e em exercício -, na apropriação de novos 
saberes matemáticos e na estruturação de programas curriculares inovadores.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dessas análises, feitas em diálogo com as ideias de Nóvoa (1991, 1999) 
sobre o processo de profissionalização docente, consideramos que na Bahia, no 
período demarcado neste artigo, constituíram-se novos espaços de formação do 
professor que ensina matemática, bem como de novas competências específicas para 
o exercício da docência em matemática, seja no ensino superior ou no secundário. 
Entre essas competências, estavam a realização de concursos como uma das medidas 
de regulamentação da profissão pela Secretaria de Educação, a especialização na área 
de conhecimento da matemática oferecida tanto pelo curso de graduação da FF como 
pelo IMF da UFBa, os cursos de formação em serviço desenvolvidos pelo CECIBA e 
PROTAP e a apropriação às novas teorias da matemática que estavam circulando em 
âmbito nacional e internacional se constituíram em novos elementos no processo de 
profissionalização do professor de matemática no Estado da Bahia, nesse período.  
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RESUMO  

Este estudo versa sobre o pensamento pedagógico de Rocha Pombo. Está sendo 
realizado na perspectiva de seu entendimento como um historiador didático, pois, 
optou-se por compreender o seu ideário educacional a partir de uma de suas obras 
didáticas mais conhecidas, denominada Nossa Patria: narração dos factos da 
história do Brazil, através da sua evolução com muitas gravuras explicativas, 
publicada pela primeira vez em 1917. Assim o propósito deste trabalho é fazer, sob o 
ponto de vista da história cultural - Chartier (1985), Burke (2008) - a apreciação da 
referida obra didática, do ponto de vista do ideário educativo nela contido. O 
presente trabalho se insere no eixo temático Pensamento Pedagógico, sendo seus 
objetivos analisar a obra didática Nossa Pátria, e ainda, compreender de que forma, 
em diversos momentos da história do Brasil, essa obra foi apropriada por diferentes 
tipos de governo no Brasil ao longo de mais de cinquenta anos, passando por regimes 
liberais até os ditatoriais. Cabe destacar que a primeira edição de Nossa Pátria data 
do ano de 1917 e sua publicação ocorreu até o ano de 1970, totalizando oitenta e oito 
edições, conforme dados obtidos junto à Editora Melhoramentos, responsável pela 
publicação do referido livro didático.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Rocha Pombo; livro didático; pátria. 
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1. ROCHA POMBO E SUA OBRA 

Em 1917, quando o livro didático Nossa Pátria 1 foi publicado pela primeira vez, 
Rocha Pombo, já era reconhecido por sua expressiva produção cultural em diversas 
áreas e, por conta disso, contava com certo prestígio nos meios intelectuais 
brasileiros. José Francisco da Rocha Pombo foi professor, jornalista e historiador, 
além de ter apresentado grandes contribuições à poesia, à ficção, por exemplo. Rocha 
Pombo nasceu em Morretes, região litorânea da então província do Paraná, região 
Sul do Brasil, a 04 de dezembro de 1857, filho do professor primário Manuel 
Francisco Pombo e de Angélica Pires da Rocha Pombo. Estudou as primeiras letras 
com o professor Manoel Libanio de Souza e fez o curso de humanidades com o 
professor Joaquim Serapião do Nascimento. Em 1875, aos 18 anos de idade, 
substituindo a seu pai, começou a lecionar primeiras letras em uma escola rural, 
numa localidade denominada Anhaya, da cidade de Morretes. Pouco tempo depois 
escreveu dois artigos “Duas palavras sobre instrucção publica” – (1877 e 1878) 2 - e 
“As filhas brasileiras” – (1878) 3 - ambos postos à luz no Anhaya. Estes artigos foram 
publicados na revista fluminense, A Escola. Posteriormente, o primeiro deles foi 
reproduzido pela La Revista del Plata 4 , de Montevidéu.5 Ainda a propósito do 
primeiro, alguns autores indicam que um artigo de Rocha Pombo, sem mencionar 
nem mesmo  o título, havia sido publicado na revista  A Escola, sendo reproduzido 
na  Revista del Plata, de Buenos Aires 6.  

Entre 1879 a 1897, Rocha Pombo residiu temporariamente nas cidades 
paranaenses de Curitiba, Castro, Ponta Grossa e Paranaguá. De acordo com Bega 

                                                   
1 POMBO, R. (1917).  Nossa Patria: narração dos fatos da história do Brazil, através da sua evolução  com  muitas 
gravuras explicativas. São Paulo: Weisflog irmãos.  

2 POMBO, R . (1877). Duas palavras sobre instrucção publica. A Escola. Revista Brasileira de  Educação e Ensino. 
Rio de Janeiro, n. 1, v. 1, 6 jul. p. 163. Disponível em:  <https://www.bn.br > Acesso em: 23 mai. 2015. 

3 POMBO, R. (1878). As filhas brasileiras. A Escola. Revista Brasileira de Educação e Ensino.  Rio de Janeiro, n. 
8, v. 8, 23 fev., p. 122-123.. Disponível em: <https://www.bn.br . Acesso em: 22 mai. 2015. 

4 POMBO, R. (1877), Dos palabras sobre instrucción. La Revista del Plata, Montevidéu, 28 nov.   p. 370.  

5 Em 1877 Don Isidoro De-María fundou La Revista del Plata, em Montevidéu, Uruguai.  A revista teve 
circulação efêmera, contudo chegou a manter correspondência com a revista A Escola do Rio de Janeiro entre os 
anos de 1877 e 1878. Disponível em: 
http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/file/55042/1/clasicos-uru-vol23.pdf. Acesso em: 20 
dez. 2015. 

6 Ao realizarmos um contato por meio de mensagem eletrônica junto ao Serviço de Informação e Consulta da 
Biblioteca Nacional do Uruguai sobre a existência desse artigo na referida  revista, este respondeu o seguinte: 
“depois de uma pesquisa do título ‘La Revista del Plata’,  a nível de registros internos e verificação direta do 
exemplar, encontramos este: Sua  colocação 29/2 Est 3. Verificou-se visualmente o exemplar e foi encontrado: 
Artigo: ‘Duas palavras de instrução’ em publicação de 28 de novembro de 1877 página 370.” Tudo leva a crer que 
os estudiosos de Rocha Pombo possivelmente não tiveram conhecimento da existência do artigo “As filhas 
brasileiras”, pois de uma forma geral eles mencionavam somente a publicação de apenas um artigo na revista A 
Escola do Rio de Janeiro. 
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(2003) ao chegar ao Rio de Janeiro, em 1897, retomou o jornalismo, o magistério e a 
sua veia literária que o encaminharia para a profissão de historiador, condição esta 
na qual seu nome alcançou maior notoriedade e projeção não só no Distrito Federal 
bem como nos demais Estados brasileiros. A atividade de historiador o colocaria 
ainda mais em evidência a ponto de ser eleito, em 1933, para a Academia Brasileira 
de Letras (ABL).7 Durante grande parte de sua trajetória profissional Rocha Pombo 
demonstrou possuir acentuado caráter autodidata, o que viria a contribuir para que 
em 1912, com aproximadamente 55 anos de idade, se graduasse bacharel em Direito. 

Em 1898 na capital federal lecionou na Escola Normal e no Colégio Pedro II, bem 
como foi nomeado professor /diretor do curso noturno da escola Senador Correia, e 
também diretor de um Grupo Escolar em Niterói. Em 1904, juntamente com Martins 
Fontes, médico, poeta e anarquista e Fábio Luz, também médico, fundou a 
Universidade Popular de Ensino Livre (UPEL) de tendência anarquista 8 . Foi 
professor de História, geral e do Brasil, no “Gymnasio Pio Americano”. Em 1930 foi 
professor de História no Colégio Baptista.9 Tomou posse na cadeira de História na 
Escola Superior de Comércio onde, em 1931, colou grau de doutor honoris causa. Em 
1932 foi também nomeado professor assistente, interino na cadeira de História na 
Escola Secundária do Instituto de Educação. Em 1933, ano de sua morte, aposentou-
se na condição de professor do Instituto de Educação do Distrito Federal. 

No campo da História, em 1897 escreveu História da America,10 obra didática 
premiada com o primeiro lugar em concurso perante a Diretoria Geral da Instrução 
Pública da Capital Federal. Em 1898, escreveu a obra Para a História: notas sobre a 
invasão federalista no estado do Paraná que só viria a ser publicada em 1980. Em 
1899 escreveu História da América. Em 1900 publicou O Grande Problema, e O 
Paraná no Centenário. Em 1905 iniciou a elaboração da História do Brasil em dez 
volumes, obra considerada monumental, que viria a ser concluída somente em 1917. 
Rocha Pombo participava também de eventos importantes ligados à História. 
Participou do Primeiro e do Segundo Congresso de História Nacional, realizados em 
1914 e 1931, respectivamente.  

Além da instituição escolar Rocha Pombo participou de forma direta de outras 
entidades no Rio de Janeiro e indiretamente no Paraná. Em 1900 foi admitido como 
sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) vindo a ocupar a 

                                                   
7 Bega, M.T.S. (2003). No centro e na periferia: a obra histórica de Rocha Pombo. In: Lopes, M.A. (Orgs.). 
Grandes nomes da história intelectual (pp. 481-493). São Paulo: Contexto.  

8 Sobre o envolvimento de Rocha Pombo com a fundação de universidades no país a exemplo da  

Universidade Popular de Ensino Livro ver o artigo Por outra universidade: um projeto de educação popular na 
perspectiva de Rocha Pombo de autoria de autoria de Alexandra Lima da Silva. Revista Teias, v. 15, n. 35 (2014).  

9 Sobre Rocha Pombo pertencente no quadro docente da Escola Baptista do Rio de Janeiro ver  
http://batista.br/portal/?page_id=3476>.  Acesso em: 23 de set. 2015  

10  Oliveira, M.A.T. (2011). Rocha Pombo: a “invenção” de uma cultura americana no livro didático. In: Leite, J. 
L. e Alves, C. (Orgs.) Intelectuais e História da Educação no Brasil: poder, cultura e políticas (pp. 273-300). 
Vitória: EDUFES. (Horizontes da pesquisa em história da educação no Brasil; 10)  



 

 
 

7 

suplência de secretário dessa instituição em 1903.  Em 1905 foi membro e orador do 
Círculo Paranaense (CP). Em 1906 exerceu a função de 1º Secretário do Círculo 
Paranaense. Em 1916 foi homenageado em sessão solene no Centro de Letras do 
Paraná (CLP) onde foi diplomado sócio benemérito. Em 1919 proferiu conferência da 
série “Palestras Brasileiras”, na “A Colmeia”, sociedade de campanha nacionalista. 
Em 1925 foi eleito presidente honorário do Instituto Histórico e Geográfico do 
Paraná (IHGPR). Em 1926 foi eleito presidente de honra da Academia de Letras do 
Paraná (ALP). Em 1922 foi empossado presidente do Instituto Varnhagen (IV), 
triênio 1922/25. Conforme mencionado anteriormente, no dia 16 de março de 1933 
foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. 

Em 1905 Rocha Pombo publicou a obra simbolista No Hospício e, ainda, Paraná-
Santa Catarina – questão de limite, em 1911 Contos e Pontos, em 1907 no campo da 
educação, publicou o artigo “A escola modelo Anglo-Saxonica”, na revista A Escola, 
do Paraná. Em 1914 publicou Dicionário de sinônimos da Língua Portuguesa.  

Quanto à produção de livros didáticos, em 1917, publicou Nossa Pátria: 
narração dos fatos da história do Brasil, através da sua evolução com muitas 
gravuras explicativas. Em 1918 História do Brasil (curso secundário); em 1919 a 
História de São Paulo; em 1922 a História do Rio Grande do Norte; em 1924, 
embora alguns dados indiquem o ano de  1926, publicou História do Brasil para o 
Curso superior. Em 1927 Instrução Moral e Cívica, em 1930, História Universal e 
História do Paraná.   

Em 1933, no dia 26 de junho, Rocha Pombo faleceu no Rio de Janeiro. Em 1966 
seus restos mortuários foram trasladados para Morretes, sua terra natal, onde foram 
depositados junto ao busto do historiador, de autoria do escultor João Turim, em 
praça pública batizada em sua homenagem.  

1.1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA NO BRASIL 

No Brasil, a constituição da História como disciplina escolar se deu no século XIX 
de forma concomitante aos movimentos de organização do ideário laicizado sobre a 
história universal, discurso no qual a organização escolar foi um espaço importante 
das disputas travadas naquele contexto, entre o poder religioso e o avanço gradativo 
do poder laico /científico. Assim, para as escolas primárias passou a existir um 
ensino mais sistemático de História nacional a partir dos anos de 1860. 

A História inicialmente estudada no Brasil foi a História da Europa Ocidental, 
apresentada como aquela que seria a verdadeira História da Civilização. A História 
pátria surgia como seu complemento, sem apresentar um corpo autônomo e 
ocupando, papel secundário. De forma geral, era relegada aos anos finais dos 
ginásios, com um número muito reduzido de aulas, consistia em um conjunto de 
biografias de homens ilustres, um repertório de datas e de batalhas. 

Na República a preocupação com a constituição da nacionalidade e a formação da 
nação esteve presente no plano de estudos, sob a denominação “educação cívica e 
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moral da Pátria”, previa-se estudar a “biografia de brasileiros célebres, de notícias 
históricas do Brasil Colônia e Império e a história da proclamação da República” 
(Moacyr 1942, p. 109). Mesmo assim, no início do período republicano, criticava-se 
enfaticamente a falta de um espírito nacionalista no ensino brasileiro. Segundo 
Bittencourt (1992/1993, p. 212) “o educador José Veríssimo afirmava que os textos e 
as aulas, tais como eram realizados eram incapazes de despertar qualquer tipo de 
sentimento nacional”.  

Se observarmos, as questões postas pelos programas, currículos, materiais de 
ensino e pelos livros didáticos, a História, como disciplina educativa, ocupou, nas 
suas origens, em todas as escolas, um lugar bem definido, que pode ser apreendido 
nas representações que intentavam expressar as ideias de nação e de cidadão 
embasadas na identidade comum de seus variados grupos étnicos e classes sociais 
formadores da nacionalidade brasileiras. (Nadai 1992/1993) 

A República, desde os seus primórdios, encarregou-se de cuidar da constituição 
da galeria dos heróis nacionais, instituiu feriados e festas cívicas, selecionou 
criteriosamente personagens a serem cultuados, determinando assim, uma outra 
vertente do alcance da história, extrapolando inclusive os próprios muros da escola. 
Como veremos mais adiante, foi nesse contexto que ocorreu a configuração de 
Tiradentes como o principal dos heróis na História do Brasil, associando-o inclusive 
à figura de Jesus Cristo. 

A periodização usada e a abordagem do conteúdo conduzem à uma concepção 
de história da qual sobressai a grande influência do positivismo. O conceito de 
fato histórico, a neutralidade e objetividade do historiador/professor ao tratar 
do social, o papel do herói na construção da Pátria, a utilização do método 
positivo permearam tanto o ensino quanto a produção histórica. (NADAI 1992, 
1993, p. 152). 

Com o lento e gradual enfraquecimento da ditadura, nas décadas de 1970, e a 
emergência do Estado Constitucional na década de 1980, ocorreu a efervescência de 
novas propostas curriculares em todos os Estados brasileiros, que procuraram de 
alguma forma readequar os currículos, programas, métodos e a produção didática.             

1.1.1. O PENSAMENTO PEDAGÓGICO DE ROCHA POMBO: UMA LEITURA DO 
LIVRO DIDÁTICO NOSSA PÁTRIA (1917 A 1970) 

Os conteúdos apresentados pelos livros didáticos de História do Brasil da virada 
do século XIX para o XX no país tem a sua historicidade. A propósito dos livros 
didáticos, de acordo com Choppin (2002) os manuais para os historiadores são 
fontes privilegiadas de múltiplas possibilidades de estudo desde o lugar do qual 
possa ser analisado dada à sua complexidade muitas vezes, despercebida aos olhos 
contemporâneos e nisso pode residir seu estudo desde o lugar da História da 
Educação.  
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Nisso pode residir o principal contributo da análise histórica: porque ele se 
esforça em lançar um olhar distanciado, livre de contingências, sem polêmicas, 
o historiador pode distinguir e colocar em relação às diversas facetas desse 
objeto extremamente complexo que é o livro escolar. O manual está, 
efetivamente, inscrito na realidade material, participa do universo cultural e 
sobressai-se, da mesma forma que a bandeira ou a moeda, na esfera do 
simbólico. Depositário de um conteúdo educativo, o manual tem, antes de mais 
nada, o papel de transmitir às jovens gerações os saberes, as habilidades 
(mesmo o "saber-ser") os quais, em uma dada área e a um dado momento, são 
julgados indispensáveis à sociedade para perpetuar-se (Choppin 2002, p. 14). 

Para compreender os motivos de parte dessa organização didática, faz-se 
necessário recorrer, ao menos, à legislação produzida no início do regime 
republicano. Como exemplo disso, podemos citar o decreto nº 4 de 19 de novembro 
de 1889, do governo provisório da República, que designou aquele dia o da Bandeira 
e desde então passou a ser festejado. Pelo decreto nº 155 B de 14 de janeiro de 1890 
foram considerados de festa nacional os seguintes dias do ano:  

• 1º de Janeiro - Fraternidade Universal;  

• 21 de Abril - Suplicio de Tiradentes;  

• 3 de Maio - Descobrimento do Brasil;  

• 13 de Maio - Suplicio de Tiradentes;  

• 14 de Julho; - Consagração à liberdade dos povos americanos;  

• 7 de Setembro - Independência do Brasil;  

• 12 de Outubro - Descobrimento da América;  

• 2 de Novembro - Proclamação da República. 

Destaque deve ser dado para o fato de que muitos livros didáticos tenderão a 
incorporar as datas comemorativas, justamente pelo fato de estarem integradas nos 
programas escolares. 

Este decreto foi assinado pelo Governo Provisório da República, que, a época, se 
compunha dos seguintes cidadãos: Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do 
Governo Provisório; Rui Barbosa, ministro da fazenda; Quintino Bocaiuva, relações 
exteriores; Benjamin Constant Botelho de Magalhães, guerra; Eduardo Wanderkolk, 
marinha; Manoel Ferraz de Campos Salles, justiça; Demetrio Ribeiro, agricultura e 
Aristides da Silveira Lobo, interior. Pelo decreto nº 3 de 28 de fevereiro de 1891 foi 
também considerando festa nacional o dia 24 de fevereiro pela promulgação da 
Constituição da República. 
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Com efeito, é nessa perspectiva que procuramos trazer neste trabalho nosso olhar 
sobre o livro didático Nossa Pátria. Com o propósito de lançar lhe outros olhares 
desde o lugar do historiador da educação e assim explorar possibilidades de seus 
entendimentos para além de sua materialidade e, sobremaneira sobre a quem e a que 
serviram no período histórico no qual foi produzido e circulou nos interiores de 
instituições escolares primárias. 

Conforme mencionado anteriormente, Rocha Pombo teve produções na área na 
literatura, passando pela poesia até chegar à escrita da história. Para o presente 
estudo faremos uma abordagem dele no papel de um historiador didático, pois, 
optamos por compreender o ideário educacional desse autor a partir de uma obra 
didática considerada talvez uma das mais importantes: Nossa Patria: narração dos 
factos da historia do Brazil, através da sua evolução com muitas gravuras 
explicativas (POMBO 1917). Esse livro didático foi aprovado oficialmente e adotado 
no ensino dos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, Maranhão, Paraná, 
Bahia e Rio Grande do Norte. Teve sua primeira edição em 1917 e foi editada até 
1970. Ao longo desse período, o livro contou com mais de 80 edições. Esse estudo 
parte das seguintes questões: O que explica o fato de um livro didático ter sido 
adotado durante muitos anos (1917 a 1970) por um número considerável de estados 
brasileiros? Por que motivo um mesmo livro didático foi usado durante tantos anos 
passando por diferentes regimes de governo no plano federal: liberais, populistas, 
democráticos e ditatoriais? 

Segundo Nadai (1992/1993, p. 214), os historiadores sediados no Rio de Janeiro, 
muitos deles originários de outras regiões do Brasil e professores de História no 
Colégio Pedro II, a exemplo de Rocha Pombo, caracterizaram-se em produzir textos 
escolares sob a perspectiva mais unitária e centralizada, buscando a configuração de 
uma História nacional, e desenvolver um espírito de “amor à pátria”, evitando de 
certa forma os regionalismos. 

 Nesse sentido Rocha Pombo pode ser entendido como um representante de um 
grupo de intelectuais que buscava a identidade e a especificidade do Brasil diante das 
demais nações. Para Nadai (1992/1993, p. 215) esses intelectuais que forjaram um 
tipo peculiar de nacionalismo eram representantes de um setor mais progressista das 
elites. Defendiam e concebiam o nacionalismo como a busca de uma identidade, 
como meio de reconhecimento da especificidade da população e da cultura brasileira.  

Ao apresentar o livro didático, Rocha Pombo afirmava:  

Este livrinho é feito para a intelligencia das creanças e dos homens simples do 
povo. Nestes dias, que alvorecem tão novos, em que se procura crear o culto da 
patria, penso que o primeiro trabalho para isso é fazer a patria conhecida 
daquelles que a devem amar. Não se ama uma terra sinão quando alguma 
coisa sagrada a ella nos prende - algum sacrificio, ou alguma tradição gloriosa. 
São essas coisas que firmam a nossa existencia moral. Sentir o que fizeram de 
grande os nossos antepassados equivale a tomar o compromisso de os 
continuar na historia. Os nossos annaes, comquanto sejamos novos no mundo, 
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registram lances de que nos podemos orgulhar. Fixa-los, em suas linhas geraes, 
na alma das gerações, é, pois, o processo mais practico e seguro de nella crear e 
nutrir o sentimento da patria. É o que procuro aqui fazer com todo carinho. 
Outros poderão fazer coisa melhor, com mais talento; mas eu escrevi este 
livrinho com todo o meu coração (Pombo 1920, p. 5).  

Em Nossa Pátria, Rocha Pombo se volta a “grandeza moral dos nossos”.   Tudo 
indica que a grandeza humana que adviria do sentimento patriótico teria seus 
embriões na família. Nessa mensagem o autor deixa transparecer fortes influências 
do positivismo comtiano.   

A obra, na sua edição de 1920, composta por cinquenta capítulos, apresentou a 
história do Brasil com um sentido moral e cívico para os alunos da escola primária. 
Os textos, em sua maioria são acompanhados de gravuras que procuram exaltar e 
enaltecer e, ao mesmo tempo, incutir nos alunos a ideia de pátria brasileira, de 
civilização, os símbolos nacionais, os homens ditos ilustres, os chamados heróis da 
nação, e, ainda, a forma de governo republicana como sendo a ideal para o Brasil. 
Esses elementos e características identificados em Nossa Pátria nos remetem ao 
conceito de cultura escolar de Dominique Julia no que pese a  

um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (Julia 2001, p. 10) 

Logo de início, a imagem da capa desse livro já é capaz de despertar interesse e 
curiosidade do leitor11. Nela estão em destaque duas personagens: uma delas, um 
menino aparentando vestir uniforme escolar, representando ser possivelmente um 
aluno de escola primária dos anos 1910, segurando cuidadosamente a bandeira do 
Brasil, enquanto a outra, uma menina também em traje escolar, representando ser 
uma aluna, parece acariciar e beijar o estandarte brasileiro com muita reverência. A 
referida ilustração foi usada na primeira edição em 1917 até a década de 1940. 

No referido livro didático a ideia de pátria surge em diversos momentos da obra. 
Rocha Pombo destaca: 

Pátria! Terra de nossos pais e onde viveram nossos avós. Terra onde temos 
todas as recordações da nossa vida e nossa família. Terra onde tudo nos fala à 
alma – campos e mares, florestas e montanhas – e onde parece que até as 
estrêlas e os próprios ares nos alegram mais que os outros céus! (Pombo 1967, 
p.9). 

                                                   
11 Ver ao final do texto a imagem da capa do livro didático Nossa Pátria.  
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Nesse trecho da obra observa-se um romantismo poético, por parte do autor, ao 
se referir a Pátria bem como fomento ao pertencimento/identidade patriótica. Para 
ele há uma história não negada na continuidade de gerações. A Pátria é a Terra de 
todos. “A Terra pertence à humanidade. Sem dúvida, na presença de uma criatura 
humana, nenhum de nós precisa saber em que país teria ela nascido, para estimá-la, 
contanto que seja digna” (1967, p.9). Destaque-se aqui uma concepção de nação que 
se confunde com o sujeito-cidadão. 

O autor apresenta, ainda, alguns símbolos representativos do Brasil.  “A nossa, 
como a pátria de cada povo, tem os seus símbolos: a sua bandeira, o seu escudo de 
armas, o seu hino” (1967, p.10). Para Rocha Pombo, “a nossa bandeira nos lembra do 
nosso passado, nos une no presente, nos encoraja no futuro” (p.11). Há uma relação 
estabelecida entre três símbolos distintos, porém, interligados numa mesma 
concepção, o sagrado. Em outro trecho refere, “Quando, em 1807, os franceses 
invadiram Portugal, tomou êle armas, à frente de um batalhão de acadêmicos, para 
defender a pátria de seus avós (1967, p.13)”. A pátria nesse contexto de análise é a 
Terra de todos, das gerações passadas, presentes e futuras. 

Mais adiante, destaca-se um sentimento de pátria adquirido por outrem que de 
fora chega. “Os primeiros colonos viviam aqui como em terra de seu rei, mas longe 
da verdadeira pátria, que continuavam a amar, e da qual sempre tinham imensa 
saudade” (1967, p.69). Destaca-se um sentimento de pertencimento, ou seja, a pátria 
é a Terra na qual esse sentimento foi construído e consolidado. “Mas o que depois 
ocorreu, mais do que tudo, para que os colonos ficassem querendo esta nova pátria 
mais que a antiga, foi o trabalho que ela lhes custou, para impedir que entrassem 
aqui estrangeiros” (1967, p. 69).  

O fomento ao sentimento patriótico ganha contornos viscerais quando a pátria se 
confunde com a raça americana fortalecida em terras brasileiras. Cita o autor: 

Sem vaidade, podemos dizer que vamos para o futuro com toda a coragem, 
levando à nossa frente um estandarte em que se leem estas palavras por divisa: 
Lá fora, acima de tudo, a humanidade, que vai para Deus; aqui dentro, na 
grande Pátria nossa, tão amada, o culto lhe devemos. Estamos, então, chegados 
ao momento em que é preciso dizer a nós próprios: nestes dias em que se 
procura tornar mais vivo ainda o sentimento de Pátria, o que é muito grato aos 
nossos corações é sentir como é bela a nossa história; como tem lances que nos 
comovem, e que mostram quanto é nobre a função que, com o concurso de 
outras tantas, a nossa raça vai ter na América. (Pombo 1967, p.146) 

Com efeito, no livro didático de Rocha Pombo é possível observar a presença da 
ideia de pátria fundamentada numa perspectiva de pertencimento. Dessa forma, ela 
seria o lugar ao qual pertencemos, que nos historiciza, que nos tornaria agentes de 
nós mesmos. 

Desse modo, a forma com que o Rocha Pombo utiliza o termo pátria, no corpo da 
obra, possibilita algumas reflexões, na medida em que esse conceito é apresentado 
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mais incisivamente, ao se iniciar o texto e na sua finalização. Ao se refletir sobre a 
forma de organização dessa obra é possível perceber que existiu certa 
intencionalidade em se construir um projeto de nação, no qual houvesse um 
sentimento de pátria como fundamento. Por vezes, em alguns momentos da escrita 
da obra, o autor se utilizou de termos, como, patriota, para estabelecer uma possível 
relação entre o fato histórico e o sujeito histórico. “Afinal, o poder dos holandeses era 
grande, e os patriotas não tiveram remédio senão sujeitar-se àquela desgraça até que 
se preparassem para expulsar os intrusos” (Pombo 1967, p.66). 

Assim, para Bittencourt (1990) a ideia de  

Pátria na escola primária tinha uma função muito específica que era a de criar 
a imagem de um único passado, capaz de esclarecer quem eram as autoridades 
que no presente e no passado eram responsáveis pelo destino da nação. A 
construção desse passado, com seus heróis e tradições homogeneizadores, foi 
disputada entre os grupos políticos que se revezavam no poder, ou que estavam 
próximos a ele (Bittencourt 1990, p.200).  

Entretanto, segundo essa autora, a maior divergência se deu em relação a outras 
“escolas populares” organizadas no Brasil a partir de outros projetos educacionais, a 
exemplo dos imigrantes alemães, e que, procuravam outras memórias históricas para 
legitimar sua ação social contestatória da nova ordem vigente no Brasil.  

Nos excertos aqui apresentados, Rocha Pombo teve em vista construir um 
conceito de pátria, uma ideia de civilização, de heróis nacionais, a forma ideal de 
governo, nesse caso, a república. Esse sentimento, segundo o autor, deveria ser 
desenvolvido nas crianças, alunos das escolas primárias e nos homens simples do 
povo. Tanto em Nossa Pátria assim como em outros livros didáticos da época, 
quando se tratava do tema pátria, era, com frequência, com certa influência do 
romantismo.  

Quanto à construção da figura dos heróis nacionais Carvalho (1990) ao analisar o 
mito do herói diz que  

Todo regime político busca criar seu panteão cívico e salientar figuras que 
sirvam de imagem e modelo para os membros da comunidade. O processo de 
"heroificação” inclui necessariamente a transmutação da figura real, a fim de 
torná-la arquétipo de valores ou aspirações coletivas (Carvalho 1990, p. 14). 

Tiradentes passou a ser um símbolo dos republicanos, principalmente, após a 
Proclamação da República (1889). Em determinados momentos, o inconfidente 
recebeu significados específicos. Ora ele aparecia ligado a uma simbologia cristã, ora 
como um republicano radical ou ainda como alferes. 

Rocha Pombo no capítulo “Como os colonos mostraram os seus ressentimentos” 
fez uma abordagem do tema da Inconfidência Mineira no qual Tiradentes é 
representando como um salvador, imagem associada a Jesus Cristo. Já na 
perspectiva do processo de evolução política, a república foi apresentada pelo autor 
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como sendo a forma de governo ideal para o Brasil. Os historiadores associados ao 
IHGB, a exemplo de Rocha Pombo, não desprezaram a atuação do governo imperial, 
pois o regime monárquico havia contribuído, com a unidade e consolidação nacional, 
com o progresso e com a civilização do país.  

Como vimos anteriormente, Rocha Pombo esteve muito próximo do movimento 
anarquista, sobretudo, durante a curta existência - oito meses aproximadamente - da 
Universidade Popular de Ensino Livre. Em outras palavras, podemos dizer que teve 
uma concepção de mundo considerada progressista para a época, no entanto, essa 
relação talvez não tenha sido tão próxima quanto pudesse parecer, pois, os 
anarquistas atacavam "a ideia de pátria, considerada por eles instrumento de 
dominação dos patrões, instrumento de controle de mercados e da divisão da classe 
operária" (Carvalho 2005, p. 101). De acordo com Hardman (1984) Rocha Pombo, 
como historiador didático, percorreu os rumos mais tradicionalistas, factuais e 
personalistas da historiografia, como comprovam os vários manuais por ele postos à 
luz, a exemplo disso o próprio Nossa Pátria.  

Na edição 81 do Nossa Pátria, de 1947, não constou mais o subtítulo na capa. A 
propósito, o subtítulo passou a ser “narração dos factos da historia do Brasil, através 
da sua evolução”, isto é, não consta mais o termos “com muitas gravuras 
explicativas”, muito embora permanecessem as mesmas ilustrações das edições 
anteriores, contudo, sem nenhuma menção ao ilustrador da obra ou mesmo aos 
desenhistas históricos. 

Na década de 1960 a Editora Melhoramentos passou a apresentar a obra com 
uma alteração no título: Pequena História do Brasil Nossa Pátria, (ed. 86, 1967). 
Nessa edição, porém, podemos observar que o subtítulo “narração dos fatos da 
história do Brasil, através da sua evolução” não consta na capa do livro, somente na 
contracapa. Nele também podemos verificar que não constam mais os termos com 
muitas gravuras explicativas, informação presente somente nas primeiras edições da 
obra. Considerando que Rocha Pombo faleceu em 1933, esse livro didático foi revisto 
e ampliado por Lourenço Filho, um importante nome na história da educação 
brasileira, conforme informação em destaque na edição de 1967. 

Em 1970, Nossa Pátria teve a sua última edição. A partir da década de 1970 o 
ensino de história no Brasil passou por importantes transformações, entre elas o 
avanço teórico proporcionado por novas correntes historiográficas em âmbito 
acadêmico, dentro e fora do país, repercutiu também na elaboração dos programas 
de ensino e na escrita dos livros didáticos de História. Dessa forma, novos conceitos e 
abordagens representarão uma ruptura com uma visão historiográfica advinda desde 
o século XIX. Além disso, não se pode descurar do duro golpe sofrido pela disciplina 
com a instituição do golpe civil-militar de 1964. 

Mesmo Nossa Pátria tendo chegado a sua última edição em 1970 não se quer 
dizer com isso que essa obra deixou de figurar imediatamente nas estantes das 
bibliotecas escolares. Não obstante a emergência de reformas curriculares que 
ocorreram no Brasil desde a década de 1980 e a produção de muitos e novos livros 
didáticos de História decorrentes dessas reformas, o conteúdo da história pátria 
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transmitido naquelas páginas, hoje já amareladas, ainda se faz presente aqui ou 
acolá, ecoando em algumas escolas “primárias” ou mesmo na fala de alguns 
brasileiros que tiveram a oportunidade de aprender a história do Brasil pelas mãos 
de Rocha Pombo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos realizados indicam a possibilidade de se compreender um modelo 
educacional de uma determinada época e de como esse modelo foi se modificando, 
ao longo do tempo, a partir dos livros didáticos. Houve o desenvolvimento de uma 
perspectiva histórica, na qual um determinado conceito de pátria, dentre outros, 
esteve muito presente na produção didática. Dessa forma, os resultados parciais 
obtidos na pesquisa indicam que o livro didático Nossa Pátria contemplava, 
substancialmente, os anseios de um regime político que procurava se fortalecer no 
país durante as primeiras décadas do século XX, acenando para possibilidades de 
permanência no tempo histórico escolar por um longo período em função da 
necessidade de fomento do espírito nacional/nacionalismo, ainda que sob 
perspectivas político regimentais diferenciadas. 

Os diferentes regimes políticos que caracterizaram o Brasil, da década de 1910 a 
1970 se apropriaram, à sua própria maneira, da forma que melhor lhes convinha, dos 
ideais de pátria, de civilização, de heróis nacionais, enfim, da ideia de Brasil como o 
país do futuro apresentados no Nossa Pátria. Os conteúdos históricos nele 
transmitidos serviram como uma espécie de princípios básicos, mas também 
essenciais para a formação do cidadão nacional brasileiro.  

Ao mesmo tempo em que a escola primária tinha o dever de ensinar o público 
infantil a ler e a contar, ela também tinha a missão de veicular um determinado saber 
histórico, um discurso legitimador, que fosse transmitido aos alunos. Assim, diversas 
gerações de alunos que passaram pelos bancos escolares e se apropriaram do Nossa 
Pátria, aprenderam, possivelmente, a amar a pátria brasileira, reverenciar seus 
símbolos nacionais e relembrar e cultuar os feitos gloriosos de seus heróis nacionais 
ainda que decorrentes de constituições externas ao sujeito. 
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FIG. 1 | ILUSTRAÇÃO DA CAPA DO LIVRO DIDÁTICO NOSSA PÁTRIA: NARRAÇÃO DOS FACTOS DA 
HISTORIA DO BRAZIL, ATRAVÉS DA SUA EVOLUÇÃO COM MUITAS GRAVURAS EXPLICATIVAS. FONTE: 

POMBO 1920. 
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RESUMO  

A perspectiva adotada para essa comunicação é a que enfatiza os impressos como 
produtos culturais, frutos de lugares de poderes específicos, que disputam a 
hegemonização de representações sobre as competências específicas de leitura e os 
modelos de formação adequados às práticas cotidianas dos leitores, inscritos em 
territórios específicos desenhados pelo editor. Esse problema de investigação remete 
às formalidades práticas que instituem regras, datadas e situadas, dos modos de ler 
dos diferentes públicos para os quais diferentes textos são destinados, passíveis de 
serem analisadas tomando-se a materialidade dos impressos voltados para esses 
diferentes públicos. Para tanto, toma o caso das traduções culturais de John Dewey, 
editadas na Companhia Editoral Nacional (CEN), entre 1933 a 1981, situando as 
geografias culturais nas quais as práticas de tradução e edição dos textos desse autor 
se processaram. Assim, analisa a cultura de tradução na qual foram editados 
Liberdade, Liberalismo e Educação, assim como Experiência e Educação da Coleção 
Cultura, Sociedade e Educação, assinada por Anísio Teixeira. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Regime de tradução; Coleção Cultura, Sociedade e Educação; John Dewey. 
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 REGIME DE TRADUÇÃO DE JOHN DEWEY NA “COLEÇÃO CULTURA, SOCIEDADE 
E EDUCAÇÃO 

A perspectiva adotada para essa comunicação é a que enfatiza os impressos como 
produtos culturais, frutos de lugares de poderes específicos, que disputam a 
hegemonização de representações sobre as competências específicas de leitura e os 
modelos de formação adequados às práticas cotidianas dos leitores, inscritos em 
territórios específicos desenhados pelo editor. Esse problema de investigação remete 
às formalidades práticas que instituem regras, datadas e situadas, dos modos de ler 
dos diferentes públicos para os quais diferentes textos são destinados, passíveis de 
serem analisadas tomando-se a materialidade dos impressos voltados para esses 
diferentes públicos. 

Torna-se, assim, central a problematização das editoras e suas práticas editoriais 
como lugar de poder (Certeau, 1990), analisando suas estratégias (Idem) articuladas 
às representações de leitores destinatários (Chartier, 1990), à seleção dos saberes, 
dos autores e dos textos que põem em circulação. Esse problema de investigação 
eleva o editor - o “intermediário esquecido da literatura” - à figura principal das 
análises empreendidas ao longo das investigações propostas. Como “mestre” do 
mundo da edição, desenha projetos editoriais, se adianta ao mercado, criando uma 
gama de produtos atraentes em territórios ainda a se constituir, mas também 
perscruta o público cativo, canonizando autores e obras, retroalimentando territórios 
já constituídos, produzindo uma espécie de geografia cultural. Para tanto, toma o 
caso das traduções culturais de John Dewey, editadas na Companhia Editoral 
Nacional (CEN), entre 1933 a 1981, situando as geografias culturais nas quais as 
práticas de tradução e edição dos textos desse autor se processaram. Nesse caso 
específico, é importante destacar que J. Dewey foi traduzido nessa casa editora 
sempre como volume de alguma coleção autoral. Assim, por exemplo, Como 
pensamos e Democracia e Educação apareceram na coleção Atualidades 
Pedagógicas, assinada por Fernando de Azevedo e depois por João Batista 
Damasco Penna; Liberdade, Liberalismo e Educação, assim como Experiência e 
Educação foram editados na Coleção Cultura, Sociedade e Educação, assinada 
por Anísio Teixeira.  

A edição de traduções em coleções de livros tem uma especificidade: sua 
publicação  em volumes de uma coleção produz, para além da operação linguística de 
versão do texto original para uma outra língua, alterações de sentido que não podem 
ser subestimadas. A intervenção do que Roger Chartier (1990) chama de dispositivos  
editoriais e textuais de modelização da leitura – como a escolha de um padrão de 
cobertura (capa, lombada, quarta-capa), de estruturação  interna  e  de estratégias de 
divulgação – opera a padronização dos volumes publicados produzindo a identidade 
da coleção. Mas é principalmente o que Olivero (1999) chama de aparelho crítico - 
prefácios; notas do tradutor ou do editor e comentários introduzidos nos volumes; 
índices remissivo e onomástico; exercícios; sumários, etc - que  produz alterações de 
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sentido nos textos traduzidos e publicados. Por essa perspectiva, torna-se central a 
análise da materialidade dos livros.  

A dinâmica de produção das coleções é afeita a associações de projetos 
prescritivos de formação de leitores, porque estabelece uma determinada ordem para 
as leituras, em termos de sequência, em termos de combinação de autores e 
conteúdos, mas também pela sua capacidade de didatização, inscrita nos dispositivos 
materiais e tipográficos, dos textos nela impressos. Além disso, as coleções podem 
adotar como marca de sua produção um nome de destaque para sua direção geral, 
articulando os projetos prescritivos ao crivo de intelectuais de renome, 
tranformando-se em coleções autorais.  

Assim, se de um lado, as traduções expressam as práticas de intercâmbio cultural 
e circulação de ideias, por outro, elas estão marcadas pelos processos que as 
transformam em texto editado, materializado em papel e tinta, destinado a públicos 
definidos em políticas editoriais específicas, como as que dão origem à coleções. 
Nesse sentido, alerta Burke: as práticas de tradução devem ser entendidas como 
práticas de tradução cultural, porque “diferenças entre culturas, bem como entre 
línguas, reduzem a “tradutibilidade” dos textos”. As práticas dos tradutores e 
agentes envolvidos na circulação dessa espécie peculiar de escrito tentam manter a 
fidelidade original de um texto articuladas às possibilidades de decifração do 
mesmo pelos de seus leitores (Burke, 2009, p.14). É necessário, segundo Burke 
(2009), situar esses textos traduzidos em seu contexto cultural, de modo a localizar 
os sistemas ou “regimes” de tradução prevalecentes em seu tempo presente, ou as 
regras, normas ou convenções que governavam sua prática, levando-se em 
consideração tanto os seus fins (ou “estratégias”), como seus os meios (as “táticas” 
ou “poéticas”). Como prática integrada à fórmula editorial de uma coleção, a lógica 
que precede as traduções culturais – ou seu regime de tradução - acompanha as 
próprias práticas que dão sentido a determinada coleção. A análise do ato de escolha 
e tradução de determinados textos sob as regras intrínsecas das coleções permite a 
especificação dos procedimentos pelos quais determinados autores e obras são 
apropriados para comporem essas intervenções culturais. Sob essa chave analítica 
coloco em foco, para esta comunicação, a conjuntura que levou Anísio Teixeira a 
escolher e traduzir os textos Liberalism & Social Action e Freedom and Culture, 
editado sob o título Liberalismo, Liberdade e Cultura (1970) , e Experience and 
Education, editado sob o título de Experiência e Educação (1971), todos de John 
Dewey, editadas na Coleção Cultura, Sociedade e Educação (dirigida por 
Anísio Teixeira). Para tal investigação, ainda em andamento 1 , apresento as 
representações de Teixeira sobre as regras e normas do bem traduzir, assim, como os 
critérios fundamentais de seleção dos textos de sua Coleção para compreender o 
território cultural que com ela construiu e o lugar que inscreveu a obra de J. Dewey.  

                                                   
1 O projeto de pesquisa é financiado pelo CNPq, com bolsa produtividade. Consultar Toledo (2014) 
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A Coleção Cultura, Sociedade e Educação (CCSE)2 é lançada oficialmente 
em 1968 e desaparece junto com seu editor em 1971, lançando um último volume em 
1972.  

Para a análise dessa coleção e do processo de sua montagem e desmontagem é 
importante lembrar que dentro da CEN, Anísio Teixeira assumiu diversas funções, 
durante os 42 anos de relação que com ela estabeleceu: foi autor, tradutor, consultor 
e editor. Nos catálogos da Nacional, o nome de Teixeira aparece nessas diferentes 
funções. Essa antiga relação entre Octalles Marcondes Ferreira, dono da Nacional, e 
Teixeira, permitiram que esse intelelectual fosse contratado pela editora em 1966 
para ser um editor de seu stafff e, como tal, abrigasse mais uma coleção assinada por 
Anísio Teixeira - a Coleção Cultura, Sociedade e Educação,  cujo desenho era 
bastante ousado - além da já existente Biblioteca do Espírito Moderno, editada 
por ele mesmo desde 19393. Naquele ano de 1966, a situação de Anísio Teixeira era 
bastante complicada no Brasil.  Entre 1951 e 1964, o intelectual atuara junto ao 
governo federal de modo intenso: foi chamado logo em 1951 para coordenadar a 
Comissão de Apefeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior (CAPES), fundada em 
junho daquele ano e logo transformada em órgão para desenvolver a pós-graduação 
no país; em 1952, foi convidado para ocupar o cargo de diretor do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos (Inep), permanecendo nos dois lugares até o golpe de 1964, 
quando, em 27 de abril, foi aposentado compulsóriamente (NUNES, 2000). Ainda 
em 1962, durante o governo João Goulart, foi convidado para ser conselheiro do 
Conselho Federal de Educação, permanecendo no cargo até o fim de seu mandato, 
em 1968, sem recondução. Com a aposentadoria e uma autorização especial do 
Presidente Castello Branco, parte para os Estados Unidos para lecionar como 
professor convidado nas universidades  de Columbia, New York e Califónia, 
retornando ao Brasil em meados de 1966, sendo imediatamente contratado pela 
CEN. Nessa posição, Anísio Teixeira passa a ter as funções de garimpar títulos e 
autores para serem incluídos no catálogo da Nacional; dar pareceres sobre títulos e 
autores escolhidos pelos editores da casa ou oferecidos por outras vias – indicados 
por instituições, editoras, agentes literários ou outras instituições, como 
universidades ou fundações; dar opinião sobre reedições, propostas de coleções, 
qualidade de traduções e ainda, mediar negociações entre a Nacional e outras 
importantes instituições culturais (como o INEP ou a Embaixado dos EUA), na 
liberação de direitos autorais/direitos de tradução, apoio a projetos editoriais, 
credenciando a editora com seu renome, reconhecido nacionalmente e 
internacionalmente. Em carta, Octalles Marcondes Ferreira comenta:  

Anísio, 

                                                   
2O logotipo da Coleção Cultura, Sociedade e Educação utilizava-se de sua sigla, por isso passo a 

designá-la por “CCSE” 
3 Para uma história dessa Coleção, consultar Fonseca (2010). 
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(...) cada vez mais, me convenço do acerto de nossa idéia de colocá-lo dentro da 
Editora, pois você é a pessoa indicada para exercer o papel que eu precisava, 
para dar um sentido elevado ao programa editorial da Companhia. Creio que 
se o Brasil não parar, se tivermos recursos (até onde nos levará a inflação?) e 
saúde, juntos, ainda poderemos fazer muito pelo desenvolvimento cultural do 
Brasil.( Ferreira a Teixeira, 9/09/1966)  

O nascimento da Coleção Cultura, Sociedade e Educação vem no bojo dos 
trabalhos realizados por Teixeira junto à editora e seu desenho é gestado ao longo de 
1966 e 1967, momento em que há a expectativa de renovação do catálogo em duas 
importantes regiões desenhadas pelas coleções existentes desde da década de 1930, 
Brasiliana e Atualidades Pedagógicas. Além dessas novas coleções, Marcondes 
Ferreira projetava reeditar toda a obra de Anísio Texeira em uma coleção de “obras 
reunidas”. São esses projetos que passam a figurar como tarefas centrais de Teixeira 
na Editora.  

As novas coleções a serem dirigidas por Texeira começam a ser nominadas de 
Brasiliana Contemporânea (em setembro de 1966), momento em que o próprio 
Ferreira explica a Teixeira que iniciara negociações com Dr. Lacombe, para que essa 
coleção fosse uma série da antiga Brasiliana, dirigida por ele desde o final dos anos 
1940; e Biblioteca de Educação, Ciência e Cultura (BECC). A Brasiliana 
Contemporânea deveria publicar títulos produzidos após 1900, como explica 
Teixeira, em carta de 28/10/1966 a Queiróz4. Já para a BECC, em carta, Teixeira 
explica também a Queiróz as suas expectativas sobre o desenho da nova coleção: 

 Estou satisfeito tenha a CEN obtido a opção para The Schools de Martin 
Mayers. Este será um dos novos livros para a leitura de todos e não apenas dos 
pedagogos. Deverá aparecer na coleção sugerida de educação, ciência e cultura 
ou outro nome que venha a ter (Teixeira a Queiróz, 2/12/1966). 

Com o novo projeto Teixeira inaugura uma discussão interna à Editora cujo 
argumento central era o da necessidade de redesenhar o terrítório da educação e seu 
público, sem confundi-lo com o território da pedagogia e o público dos pedagogos. 
Para ele, a educação deveria ser assunto de todos os interessados e não deveria ser 
territorializada no campo da Pedagogia, deslocando, assim, desse território editorial 
leituras e autores. Ainda na mesma carta volta a carga ao assinalar a importância da 
reedição de um de seus autores prediletos – Jonh Dewey - editado na coleção para 
mestres e pedagogos, Atualidades Pedagógicas, desde 1936: 

                                                   
4Escreve Teixeira:  “Thomaz: 1)”Os dois Brasis”de J. Lambert deve ficar na Brasiliana Contemporânea, 

que incluirá livros importantes sobre o Brasil publicados póa 1900. Não sei, porém, se Octales 

aprovou em definitivo o título Brasiliana Contemporânea ou Brasiliana Moderna. Contemporânea 

parece-me mais próprio” (Texeira a Queiróz, 28/10/1966). 
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A minha reserva sobre Atualidades Pedagógicas é que certos livros não são 
atualidades nem pedagógicas. São livros de cultura geral, de filosofia, de 
ciências sociais. Tome, por exemplo, Democracy and Education de J. Dewey. O 
endereço deste livro é muito mais amplo do que os dos mestres pedagogos. É 
uma filosofia da democracia. Lembre-se que Dewey explicitamente afirma que 
a filosofia é uma teoria de educação. O livro deve ser reeditado sem menor 
dúvida, embora eu gostasse que a tradução fosse refeita, mas já que isso não se 
possa fazer, que saia numa edição para o grande público, ou, pelo menos, todo 
o público intelectual e não apenas, repito, o dos pedagogos e professores 
(infelizmente com o pedagógico apenas os primários). Converse pois com Penna 
(Teixeira a Queiróz, 2/12/1966).  

O movimento de reterritorialização da educação no catálogo da Editora, levado a 
cabo por Teixeira, foi contemporâneo às negociações da reedição de Democracy and 
Education. A possibilidade dada a Teixeira de projetar estratégias de ampliação do 
público para esse título também lhe possibilitou espaços de transferência do autor e 
de sua obra para sua própria coleção.  

Editado três vezes na Atualidades Pedagógicas (1936/1952/59), na avaliação dos 
editores, apesar de sua importância capital, este livro não fora vendido nem em 
escala, nem em velocidade5. Por isso, seu relançamento deveria ser acompanhado de 
uma nova estratégia editorial que ampliasse seu público. A primeira estratégia, 
aventada por Ferreira e Luis Roberto Malta 6 , era a de uma nova tradução, 
convidando para isso o próprio Anísio Teixeira. No entanto, Teixeira entendia que a 
melhor forma de atrair o público para a obra de Dewey seria prepar sua recepção 
com textos mais simples do próprio autor. Ao responder ao convite da tradução de 
Democracy and Education, propõe a Ferreira: 

Nada me fascinaria mais, não fosse o medo de enfrentar aquelas densas 500 
páginas. Vou, porém, pensar muito no projeto. Antes disso, contudo, desejo lhe 
sugerir re-editar nas Atualidades – Vida e Educação de Dewey. Esse pequeno 
volume merece uma edição. Estou certo de que, devidamente apresentado, com 
aspecto de livro novo e atual, pode conquistar, de novo, a profusão de leitura 
que sempre teve. Para isto, muito ganharia  se a ele acrescentássemos o livrinho 
último de Dewey – Experience and Education – publicado pela última vez, se 
não me engano, na década de 40. Poderia, antes de Democracy and Education, 
                                                   

5 Em carta de negociação entre a Nacional e a Macmillian Company, detentora dos direitos deste título, 

Luis Roberto Malta – editor de produção da Nacional – explica: “We are considereing seriously a new 

edition of this title, since we belivie it in a book of capital importance for all people concerned with the 

educacional problems, in spite of being, on the other hand, a book whose sales  would not be too big or 

too quick”. (Malta a Leenders, 08/03/1967) 
6 Luiz Roberto Malta era o editor chefe da área da área de produção da Cia Editora Nacional. 
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traduzir este pequeno livro e editarmos ainda em 1967 esses dois volumes de 
Dewey que preparariam a saída, em 1968, do Democracy and Education, o 
livro de peso de Dewey. (Teixeira a Ferreira, 13/03/1967). 

Tal estratégia ainda seria ampliada com a articulação dos lançamentos dos dois 
livros de Dewey com um dos títulos introdutórios da filosofia deste autor, escrito por 
Teixeira, em 1933, Educação Progressiva, também lançado na Atualidades 
Pedagógicas. Ferreira aceita imediatamente a proposta de Teixeira, providenciando 
as negociações dos títulos com a Melhoramentos – detentora dos direitos de 
tradução de Vida e Educação – e com a Macmillan Co. – detentora dos direitos de 
Experience and Education.  

Contudo, com o projeto da tradução de Experience e Educação aprovado, 
Teixeira muda de ideia e começa a projetar a edição de seus  próprios livros e a dos 
de Dewey na coleção que dirigiria. Teixeira argumenta com os editores que não via 
com bons olhos a alocação de sua obra na Atualidades Pedagógicas de Penna. Em 
carta a Aquino, Teixeira explica a necessidade de reterritorializar o campo da 
educação em relação à Pedagogia e à cultura: 

Meu Caro Thomáz: estou hoje devolvendo as provas de Educação Progressiva e 
isto dá-me oportunidade para lhe falar sobre a coleção para a inclusão dos 
meus livrinhos. Minha reserva quanto à Atualidades Pedagógicas prende-se à 
designação da coleção e não aos seus propósitos e fins. Como escrevo mais para 
o leigo do que para o especialista, julgo que meus livros não são suficientemente 
“pedagógicos” para o leitor da Atualidades, perdendo os seus leitores, e, porque 
saem na coleção pedagógica, perco também os leitores da cultura geral. 
Preferia, assim, aparecer na BECC. Creio que mais cedo ou mais tarde, Penna 
verá que Atualidades Pedagógicas não constitui título para uma coleção de 
Educação. No caso dos meus livros sairem como uma série ou cousa que o 
valha, gostaria, como já disse, que aparecessem na BECC, com uma referência 
à AP quando o livro tivesse sido originalmente ali publicado. (Teixeira a 
Aquino, 19/05/1967) 

Se, de um lado, essa proposta desarticulava o conjunto Dewey/Educação 
Progressiva na Atualidades Pedagógicas (AP); de outro, abria espaço para 
negociações da transferência da obra de Dewey para a nova coleção de Teixeira. A 
partir daí estabelece-se uma queda de braços entre Teixeira e Damasco Penna pelos 
títulos e autores que interessavam ao programa das coleções7.  

Pode-se inferir que, nessa queda de braços, para fortalecer sua posição e 
reterritorializar a educação na cultura, Teixeira resolve fundir a Brasiliana 
Contemporânea e a BECC. Em carta para Ferreira, justifica-se: 

                                                   
7 Para uma análise desse conflito consultar Toledo (2007). 
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(...) Diante da inevitável lentidão da saída de um novo livro e da sua justificada 
prudência quanto à aventura de novas coleções, estou indeciso quanto à coleção 
Educação, Ciência e Cultura. Estou com receio da inclusão de Ciência, que só 
por si é um mundo. Quem sabe se não poderia ser Cultura, Educação e 
Sociedade? Assim estaríamos apenas, no fundo, com Ciências Sociais, o que 
estaria melhor no meu campo. Começaríamos a coleção com Cultura e 
Sociedade de Raymond Williams. Este é um ponto que queria examinar com V. 
Não desejo alterar as bases das coleções existentes, nem dar base para qualquer 
susceptibilidade dos seus diretores. Em agosto conversamos, a sugestão é 
somente para V. pensar no novo nome. (Teixeira a Marcondes Ferreira, 
19/06/1967). 

Nos lugares da BECC e da Brasiliana Contemporânea, nasce, em 1968, a 
Coleção Cultura, Sociedade e Educação (CCSE) . A CCSE estava voltada para 
o público de educadores, mas pretendia alcançar um público mais amplo, sobretudo, 
aquele interessado na “cultura geral”. Por isso, o repertório da coleção deveria ser 
composto não apenas por temas afeitos ao campo da educação, mas pelos estudos 
culturais. Educação, nesse sentido, era parte da cultura e nela deveria ser lida, assim 
como a educação deveria ser lida pelos que se interessassem pela cultura. Sua coleção 
territorializava a educação entre as ciêcias sociais e a cultura, redimensionando o 
conjunto de leituras e de seus leitores, inclusive as já editadas na própria Nacional 
desclocando-a de coleções como a AP. Com a palavra “cultura” no título da coleção, 
Teixeira poderia editar os títulos destinados, em princípio, para a Brasiliana 
Contemporânea, sem entrar em conflito com Jacobina Lacombe. 

Em carta a Queiróz sobre a possível alocação de La Pensée Sauvage, de Lévi-
Strauss, explica o sentido que atriuía a sua coleção:  

Mas, não desejo incluir o livro em nossa coleção Cultura, Sociedade e Educação. 
La Pensée Sauvage é muito mais livro universitário que de cultura comum, não 
pretendo alargar até aí os propósitos da pequena coleção nova (Teixeira a 
Aquino, 05/02/1968). 

Ainda, reforçando suas posição política frente ao que a Editora e Damasco Penna 
vinham traduzindo para o mercado de educação e para o mercado do ensino 
superior, Teixeira, em carta a Ferreira, insiste sobre os sentidos da cultura e a 
formação do leitor: 

(...) a tradução necessária para o Brasil seria de livros para a cultura geral e, 
com especialidade, de livros de pensamento original, que constituissem fonte da 
cultura humana, menos para os especialistas do que para o leitor comum. 
Livros de exposição dos conhecimentos existentes, manuais didáticos, tratados 
sistematizados de conhecimento e outros que tais seriam obras de autores 
nacionais a estimular e organizar [a cultura especializada] (Teixeira a Ferreira, 
26/01/1968). 
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É dessa representação do que deveria ser traduzido e do lugar da educação na 
geografia cultural da Editora que Teixeira desenha o modelo de leitura e formação da 
CCSE. Assim, a CCSE constituíu-se pela oferta direta de textos originais em 
traduções, entendidas pelo seu diretor como aqueles que deveriam compor um 
repertório fundamental para a formação do leitor, acrescidos de especialistas 
brasileiros da área de educação. O próprio nome da coleção já apontava nessa 
direção, destacando “cultura” e “educação” na sua evidente triangulação com a 
“sociedade” e tomava, de certo forma, o modo peculiar com o qual Williams atribuía 
significado para essa triangulação no último capítulo de sua obra Cultura e 
Sociedade.  

Nessa perspectiva, não havia espaço entre os títulos escolhidos para manuais ou 
compêndios sobre as áreas do conhecimento que o repertório da coleção cobria - 
educação, ciências sociais, política ou sociologia.  

É sob essa perspectiva que Teixeira reafirma o lugar de Dewey dentro da cultura 
geral, da cultura comum, deslocando-o da pedagogia, como aparecia entre os 
volumes da AP. No texto da orelha de Experiência e Educação, seu editor apresenta a 
importância do texto para o leitor: 

Este pequeno livro é um grande livro. Experiência e Educação oferece aos 
educadores e mestres – e também ao mundo de cultura geral, pois todos hoje 
tem interesse e proecupação em educar e ensinar – uma filosofia positiva da 
educação. (Orelha do volume 15 da CCSE, 1971) 

Articular educação, cultura e sociedade, no programa da coleção, seria uma 
importante abordagem porque instrumentalizaria a tarefa “urgente” de análisar 
aquilo que Teixeira entendia ser a “crise atual”. A representação do que seria esta 
“crise” e as análises que a identificariam e a dirimiriam ao leitor e ao próprio editor 
eram crivos das escolhas de Teixeira, pelo menos para as traduções programadas na 
CCSE. Neste sentido, a Coleção parece voltada para fazer uma radiografia do 
presente e de suas raízes culturais. Nos paratextos da CCSE – orelhas, “notas” ou 
“prefácios” - Teixeira procura justificar a publicação dos volumes, mesmo quando se 
tratava de seus próprios títulos utilizando-se do argumento de sua utilidade para o 
presente.  

Por exemplo, para o 1o volume da coleção, Anísio Teixeira justifica o percurso 
realizado pelo autor – análise do pensamento social de 40 autores ingleses entre 
1780 e 1950 – para descrever o impasse da crise cultural daquele tempo, dirimida 
em “Sociedade e Cultura”: 

O livro nos traz até 1950, quando entramos nas décadas mais recentes, tão 
novas e desconcertantes, com o existencialismo e tudo que lhe vem sucedendo, 
em que nos sentimos divididos entre o movimento da mocidade, cheio de 
promessa e mistério, e uma espécie de novo-vitorianismo dos conservadores, 
cheios de duvidoso sentimento de onipotência e muitas vezes vazios de 
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imaginação. Seu símile histórico talvez possa ser o declínio romano e a 
fermentação evangélica e cristã. (Orelha do volume 1 da CCSE, 1968) 

A função de instrumento analítico da crise presente atribuída ao texto, é 
reforçada pelo último parágrafo da orelha: 

Para compreender e explicar a perplexidade e o mistério do nosso tempo, 
julgamos ser indispensável a leitura desta paciente, difícil, penetrante e, 
sobretudo, otimista descrição e análise de Raymond Williams.(Idem) 

A ideia de “crise” atravessa a coleção ordenando os discursos dos autores ali 
reunidos. Assim, os livros de Dewey selecionados para a coleção aparecem com a 
função de analisar e dirimir as “névoas e a neblina” do tempo presente. No mesmo 
texto da orelha de Experiência e Educação, argumenta: 

Educadores profissionais ou leigos juntos encontrarão nestas páginas  
respostas definidas à maior parte de suas questões, respostas que constituem 
parte integrante de uma filosofia da educação que torna possível o esforço 
unido e conjunto dos líderes do nosso tempo. Traz esse livrinho uma nova luz 
que dissolverá a neblina e as névoas que hoje envolvem filosofia e teoria de 
educação (Orelha do volume 15 da CCSE, 1971) 

A escolha do termo “crise”, provavelmente, está demarcada pela própria situação 
que Teixeira vinha sofrendo desde o golpe militar, em 1964. Daí é possível inferir que 
a Coleção pode ter servido a seu editor como forma de fazer circular suas 
representações sobre educação, cultura e democracia, usando discursos alheios. Em 
carta a Queiróz, Teixeira comenta: 

1) estou a lhe mandar a nota introdutória que confesso não saber se convém a 
“Liberalismo, Liberdade e Cultura”. Trata-se de artigo escrito para as Fôlhas 
por ocasião da tradução. Escrever mesmo uma nota introdutória envolveria 
inevitavelmente referência à situação local e não desejo fazê-lo por faltar-me 
liberdade para isto. 

Acredito, contudo, que bastará a referência implícita e o silêncio dos editôres. 
(...) Acho que certos livros são mensagens que precisam ser publicadas, não 
tanto para atender o presente, mas para servir ao futuro (Teixeira a Queiróz 
20/01/1970). 

Mas, a dimensão da crise parece também ultrapassar as questões locais e 
exigindo análises amplas das mudanças que o Século XX atravessava. É com esse 
argumento que Teixeira também justifica a escolha de dois texto de Dewey reunidos, 
no já citado volume, Liberalismo, Liberdade e Cultura. No texto da orelha, 
argumenta: 
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Publicamos, em conjunto, dois notáveis trabalhos de Jonh Dewey, escritos na 
década de trinta, marcada pelas revoluções totalitárias do fascismo e do 
nazismo, que sucederam à revolução comunista russa. Ambos os documentos 
ganham nessa década de 70 uma atualidade insdiscutível na América Latina e, 
talvez, no mundo. Acreditamos que a afirmação de fé de um dos maiores 
filósofos contemporâneos na liberdade, na democracia e na revisão do 
liberalismo como política fundamental dos dias presentes, constitui uma lição e 
um exemplo para a nossa atualidade. (Orelha do volume 11 da CCSE, 1970) 

O diretor pretendia dispor ao leitor textos fundamentais vertidos para o 
português. Daí também decorre todo o cuidado do Editor em trabalhar as traduções, 
oferecendo material de alto nível. Por isso, Anísio Teixeira revisou todas elas, 
fazendo jus a seu lugar de editor. Essa obsessão com a qualidade das traduções, diga-
se de passagem, expressava todo um movimento por parte dos “tradutores 
profissionais” que pretendiam instaurar novas regras de avaliação e qualidade das 
traduções expurgando do mercado as “traduções livres” ou “literárias”, muito 
praticadas na própria CEN. Circulando entre os tradutores que vinham alimentando 
o debate sobre a questão da tradução no Brasil– Paulo Ronái e Aurélio Buarque de 
Hollanda Ferreira, entre outros – Teixeira passa a adotar esses critérios na seleção e 
avaliação dos tradutores que poderiam compor sua nova coleção.  

Em carta, Queiróz comenta a avalição que Teixeira havia feito de um cadidato a 
tradutor do livro “Cultura e Sociedade”: 

Prezado Dr. Anísio, 

Acabo de receber, pelo Jairo, seu bilhete de ontem sobre o teste de tradução feito 
sobre o livro de Raymond Williams. “Muito obrigado”. 

Seu julgamento foi implacável... Mas está certíssimo quando diz que o tradutor 
para um livro como esse não pode deixar de ser também escritor, ...e dos bons. 
O que não ocorre com o nosso candidato. (Queiróz a Teixeira, 19/10/1966). 

Com o mesmo severo julgamento, Teixeira apresenta sua avaliação de uma nova 
candidatura de tradutores ao texto de Williams. 

Meu Caro Thomaz, 

Não quero retardar minha impressão do novo teste de tradução do Raymond 
Williams. Acho que os tradutores compreenderam o texto e o traduziram muito 
melhor do que o primeiro. Penso, entretanto, que podem melhorar muito a 
tradução. 

Williams escreve com o que poderia chamar a “maneira” – para não dizer estilo 
– oxfordiano, buscando não fugir à clareza, mas ao didático. O pensamento 
toma os ares de antes estar sendo sugerido do que descrito. Daí, a aparência de 
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obscuridade. O seu estilo procura deixar claro que está procurando formular os 
seus julgamentos e que não os tem todos prontos para passar ao leitor. O 
tradutor notou, de certo, isto e procurou traduzir com excessiva fidelidade. Mas 
agora que viu o que Williams quis significar, pode muito bem aperfeiçoar o 
texto e dar-lhe o gosto do português tão escorreito quanto possível (Teixeira a 
Queiróz, 8/11/1966) 

Paulo Ronái, em seus artigos reunidos no livro “Escola de tradutores”, editado 
pelo 1a vez em 1952, insistia que as traduções literárias ou adaptadas, muito 
recorrentes no Brasil, deveriam ser abandonadas em favor de traduções que 
procurassem a máxima fidelidades aos textos originais. Isso, segundo o autor, 
implicava em um conhecimento enorme sobre a língua traduzida e sobre a língua 
para a qual o texto era vertido:  “Uma versão literal, isto é, fiel a apenas uma das 
duas línguas [seria] impossível” (Ronái, 2012, p.21). O tradutor competente deveria 
trabalhar com o “espírito da língua” para a qual traduz, sem, no entanto, alterar o 
“estilo do autor” traduzido. Esse conhecimento do “espírito das línguas” e dos estilo 
dos autores traduzidos seriam dois importantes critérios para se verificar a qualidade 
das traduções oferecidas aos leitores. Como se vê, Teixeira partilhava as 
representações de Ronái sobre a “boa tradução”, adotando-as como base para a 
publicação dos textos de sua coleção.  

Nesses mesmos termos julgava suas prórias traduções. Em carta a Queiróz e 
Malta, Teixeira apresenta suas angustias em relação ao ato de traduzir: 

Meus Caros Thomaz e Malta: 

(...) 

A revisão, fi-la com severidade: valeu-me para mostrar que sou tão pobre 
tradutor quanto aqueles que tenho procurado rever. Não me desconcerta isto, 
porque considero traduzir, sob certos aspectos, mais difícil do que escrever... 
Tenham, pois, paciência com minha revisão e a melhorem em tudo que 
puderam. Estou longe de considerá-la verdadeiramente boa, é apenas 
conscienciosa e, talvez, passável (Teixeira a Malta e Queiroz, 23/11/1970) 

Teixeira para a sua coleção procura adotar o novo regime de tradução que 
começava a prevalecer em seu tempo, levando em consideração  as regras, normas e 
convenções prescritas pelos seus colegas tradutores profissionais. A adoção desses 
critérios para a nova coleção também era importante estratégia para trazer os textos 
difícieis, produzidos fora do Brasil, que atendiam o outro critério de organização do 
programa de leitura estabelecido por Teixeira: análise da crise atual.  

Conclui-se que os textos de Dewey foram reunidos, traduzidos e editados por 
Anísio Teixeira na Coleção Cultura, Sociedade e Educação como um 
“programa” em favor da democracia em “tempos difíceis” – os da ditadura civil 
militar no Brasil e na América Latina. Conformam-se, sob a édge da coleção, como 
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antídoto à violência, à palavra roubada, à “supressão” e à “opressão” da liberdade. 
Adjetivado de “oráculo da democracia”, as palavras de Dewey, nas representações de 
Teixeira instauradas na coleção, deveriam descortinar para os leitores a “democracia” 
como “caminho da vida, não só o caminho pessoal, o caminho que nos provê o 
padrão moral de nossa conduta pessoal”. Neste sentido, há dois deslocamentos dos 
trabalhos de Dewey que reorganizam seu regime de tradutibilidade: de um lado, sua 
obra é deslocada do campo da pedagogia, no qual era tradicionalmente inserido, para 
o da política; do outro, de seu público leitor destinatário – “apenas o dos pedagogos” 
– para um público ampliado e jovem. Teixeira ressignifica o conteúdo dos 
enunciados deste autor sob a chave da resitência à ditadura e à violência daqueles 
tempos, alterando completamente o seu regime de tradução. 
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RESUMO 

O trabalho trata da atuação dos francicanos no campo da Instrução nas 
Capitanias do Norte do Estado do Brasil nos séculos XVIII e XIX, destacando as 
normativas internas sobre esta atividade, o modo como as livrarias conventuais a 
influenciaram e também o processo pelo qual se constituiu uma Pedagogia 
Franciscana nas capitanias e depois províncias do Norte do Brasil, inicialmente ainda 
no contexto da estrutura colonial, no século XVIII, e depois já no período do Império, 
no século XIX. A ideia inicial é que essa Pedagogia se plasmava em diferentes códigos 
e comportamentos. Num contexto de vivência missionária da moral cristã, a palavra 
adquire imensa importância, assim como a maneira como ela é transmitida a noviços 
e fiéis, seja por meio das aulas, da leitura ou da cultura visual que foi laboriosamente 
construída durante séculos nos conventos seráficos do litoral do atual Nordeste 
brasileiro. Como amostragem deste processo, são abordadas as capitanias de 
Penambuco e Paraíba. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Franciscanos, Instrução, Brasil Colonial e Imperial. 
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1. OS FRANCISCANOS E A INSTRUÇÃO NO BRASIL COLONIAL E IMPERIAL: 
DERRUBANDO PARADIGMAS 

Segundo Iglesias (2012, p. 115-117), um dos grandes problemas em relação aos 
estudos sobre a atuação franciscana no campo da Educação durante o período 
colonial na América Portuguesa reside na característica de as fontes da Ordem dos 
Frades Menores serem escassas e, mais ainda, pelo fato de ser arraigada a ideia, 
entre os historiadores, de que os seráficos teriam se dedicado muito mais à catequese 
como parte de sua missionação do que ao ensino das primeiras letras ou mesmo da 
Filosofia ou da Teologia aos gentios convertidos ou aos filhos dos colonos. 
Tradicionalmente, estabeleceu-se a concepção de que este tipo de ensino no Brasil 
colonial estava ligado a outras ordens religiosas, dentre as quais se destacariam, sem 
dúvida, os inacianos, os beneditinos, os dominicanos e os carmelitas. 

Além disso, também se deve considerar que mesmo a produção bibliográfica da 
própria ordem franciscana trata o tema de forma muito breve, como o Novo Orbe 
Seraphico Brazilico, de Fr. Antonio de Santa Maria Jaboatão, publicado em 1761, ou 
o manuscrito Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil, do Fr. Manuel da 
Ilha, publicado apenas em 1975. Também se constituem em fontes documentais 
importantes os Estatutos da Província de S. Antonio do Brasil, publicados em 1709, 
e as Atas Capitulares da Província de Santo Antônio do Brasil (1649-1893), 
publicadas por Fr. Venâncio Willeke, OFM, em 1970. 

O que sempre se frisou quanto aos franciscanos e é que a grande preocupação 
desses religiosos quanto à instrução concentrava-se na formação de seus noviços, no 
que tange às primeiras letras, ao latim, às Sagradas Escrituras, à doutrina e sua 
interpretação e disseminação entre gentio e colonos. Extramuros, se considerava que 
o interesse da Ordem era quase todo dedicado à catequese, com esporádicos casos de 
instalação de aulas de primeiras letras a pedido dos colonos, como sugerem algumas 
solicitações feitas ao Conselho Ultramarino durante o período colonial. Mas essa é 
uma visão equivocada e merece, por isto mesmo, ser revista por meio de pesquisas 
dedicadas à História da Educação. 

A ideia inicial é de que uma Pedagogia Franciscana se plasmava em diferentes 
códigos e comportamentos, chegando a se cristalizar, inclusive, na arte decorativa 
das casas franciscanas do litoral compreendido entre a Bahia e a Paraíba. Num 
contexto de vivência missionária da moral cristã, a palavra adquiria imensa 
importância, assim como a maneira como ela era transmitida a noviços e fiéis, fosse 
por meio das aulas, da leitura ou da cultura visual laboriosamente engendrada 
durante séculos nos conventos seráficos do litoral do atual Nordeste brasileiro. 

A partir desta compreensão ampliada se pode contextualizar essa atuação dos 
franciscanos a partir da documentação disponível e ainda pouco estudada sob o 
enfoque da História da Educação, buscando os aspectos referentes à Instrução nos 
espaços intra e extramuros. 
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1.1. A FORMAÇÃO DE NOVIÇOS 

Nos Estatutos da Província de Santo Antônio do Brasil é possível identificar bem 
claramente a preocupação com a formação de seus noviços. Neles existem 6 capítulos 
dedicados a temas relativos à intrução no espaço conventual, intitulados “Da caza em 
que ha de haver Estudo de Grammatica, & do Mestre, & Estudãtes do dito Estudo”, 
“Das cazas em que ha de haver estudos de Filosofia, & Theologia”, “Dos Lentes de 
Filosofia”, “Dos Lentes de Theologia”, “Dos Collegiaes” e “Da ordem escolastica” 
(Estatutos 1709, p. 31-38). 

As diretrizes para a prática pedagógica ali registradas podem ajudar a 
compreender a estrutura e a lógica da formação dos noviços. Os estudos gramaticais 
eram feitos antes dos de Filosofia e seu cotidiano seguia uma rotina bem dura, que 
incluía 6 horas diárias de estudos, distribuídas pela manhã, tarde e noite, e também 
era marcada por castigos físicos e por uma completa submissão aos frades mestres: 

Para que os Estudantes, q haõ de ir à Filosofia, sejam bons Grammaticos, 
ordenamos que no Convento de nosso Padre S. Francisco da Cidade da Paraiba 
haja estudo de Grammatica [...] 
[...] 
Os Estudantes de Grammatica iraõ para o Estudo ás sette horas da manhã, & 
sahiraõ às nove, & de tarde iraõ para o Estudo á hũa hora, & sahiraõ às tres; e 
estudaraõ de noyte das oyto horas atè as dés [...]. 
[...] O Irmaõ Guardiaõ terá cuydado de cõprar, todos os livros classicos, que 
forem necessarios para os Estudantes, & de lhe dar todo o mais necessario de 
papel, tinta, & tinteyros para fazerem themas, & sentidos, como tambem 
candeas, & azeyte para estudarem de noyte; o que farão com portas abertas na 
mesma fórma dos Estudantes de Filosofia, & o Mestre, & Presidente, & Giardiaõ 
do Convento teraõ cuydado de os vigiar se estudam, & achandoos descuydados, 
os castigue rigorosamente. 
[...] 
O Mestre da Grammatica terá todo o poder sobre seus discipulos para os 
castigar pela falta de suas lições, & descuydos de seu estudo; & assim os poderà 
açoutar, & mandar açoutar, & penitenciar conforme o merecerem, ao que o 
Guardiaõ, & Presidente não poraõ duvida, nem estorvaraõ o castigo, que seu 
Mestre lhes der, & mandar dar.  
[...] 
O Estudante de Grammatica, que perder o respeyto a seu Mestre de 
Grammatica, ou se naõ, quizer despir por seu mandado, o Irmaõ Guardiaõ o 
penitenciará com as disciplinas, q lhe parecer, & fará aviso ao Irmaõ Ministro, 
para que disponha outro mayor castigo, segundo Deos melhor lhe parecer. 
(Estatutos 1709, p. 31-32) 
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2. AS LIVRARIAS CONVENTUAIS E A INSTRUÇÃO 

Todos os conventos franciscanos construídos no entre a Bahia e a Paraíba 
apresentam um espaço para instalação de uma livraria1, e há, nos documentos, 
determinações sobre o trato, a guarda e o uso dos livros nessas casas e também sobre 
a compra de certas obras para uso nas aulas ministradas aos noviços ou aos leigos, 
como se pode constatar em diversos trechos dos Estatutos: 

O Irmaõ Guardiaõ terá coydado de cõprar, todos os livros classicos, que forem 
necessarios para os Estudantes, & de lhe dar todo o mais necessario de papel, 
tinta, & tinteyros para fazerem themas [...]. (Estatutos 1709, p. 32) 

Nenhum livro da Communidade se empreste fóra de caza, & o Religioso que 
fizer o contrario, será castigado ao arbitrio do Irmaõ Ministro. (Estatutos 1709, 
p. 41) 

Todas as nossas cazas tenham livrarias, de que haverá inventario, & dos livros 
que nelas estão, dará conta o q assistir na livraria, para o que terá o tal 
Religioso a chave della, & o Guardião terá cuydado de mandar concertar os 
livros, para que senão percam [...]. (Estatutos 1709, p. 137) 

Fica ainda mais clara a importância que os livros e bibliotecas tinham na vida 
conventual quando se constata que nos Estatutos há um capítulo dedicado ao tema, o 
LXXXV, intitulado “Das livrarias & livros”. Nele se dispõe sobre a organização e 
gestão da livraria e o uso e empréstimo dos livros aos frades e noviços, além das 
políticas de conservação e aquisição de novas obras para o acervo: 

E para que as livrarias se provejam de livros com suavidade, ordenamos que 
cada Guardião em o termo de sua Guardania de anno & meyo mãde buscar a 
Portugal seis tomos de livros dos que forem mais necessarios na livraria do seu 
Convento, começando primeiro a prover a livraria dos Expositores da sagrada 
Escritura, e assim iraõ os mais Guardiães provendo as livrarias dos mais 
livros, assim de Moral, como de predica, mandando cada hum buscar a conta 
de seis tomos, como asima ordenamos; & se o Guardião continuar tres anos em 
um Convento, será obrigado a mandar buscar doze tomos em os tres anos, & 
Guardião do Convento da Cidade da Bahia, & o da Cidade de Olinda, dos livros 
que mandem buscar, serão tambem alguns classicos de Filosofia, & Theologia 
especulativa, para que os Mestres destas duas cazas de estudo tenham livros 
necessarios das faculdades, que ensinarem, & o Guardião que não prover em o 
termo de sua Guardiania de anno & meyo a sua livraria com os sobreditos seis 
                                                   

1 Sinônimo de “biblioteca”, usado para definir o espaço dedicado à guarda dos livros e sua consulta pelos leitores, 
principalmente em conventos, mosteiros, seminários, colégios e universidades. Também se referia às coleções 
particulares. 
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tomos de livros, será privado de voz activa, & passiva por tres annos. (Estatutos 
1709, p. 137-138) 

Esse cuidado com os impressos denota a importância atribuída aos livros, à sua 
posse e também circulação. Como o objetivo primordial da Ordem era a missionação 
e a catequese, a formação dos frades passava, obviamente, pelos fundamentos 
teológicos e doutrinários presentes nos tomos adquiridos para essas livrarias e 
utilizados nas aulas conventuais. 

Para se ter uma ideia do tamanho que cada uma dessas bibliotecas veja-se o 
seguinte documento: 

Acharam-se nesta livraria 190 livros, digo 200 livros com os pequenos. Entre os 
quais as glosas ordinárias entram em seis volumes, as partes de sagrada 
teologia em cinco volumes, as obras de St.o Agostino em cinco volumes, as obras 
de São Bernardo em dois, o Incógnito, as obras de Moral de Diana em dois 
volumes grandes. Dêstes livros consta esta livraria do convento de St.o Antônio 
de Ipojuca. Da casa da Paraíba estão nesta onze livros; os mais dêste convento 
como dos mais se perderam com os sucessos da guerra. E por verdade, me 
assino hoje aos 24 dias do mês de abril de 1648. (Assi) Frei Jácome da 
Purificação, comissário visitador. Frei Masseu de S. Francisco, secretário. 
(Willeke 1956, p. 321-322) 

Um acervo de 200 títulos em meados do século XVII superava o que se 
considerava mais comum à época, pois Isabel Braga afirma que “tanto no século XVII 
quanto na centúria seguinte, a maior parte dos possuidores de livros, que indicaram 
o número de volumes, deu conta de livrarias que poucas vezes ultrapassaram a 
centúria de títulos” (Braga 2014, p. 106). Essa informação sobre apenas uma 
biblioteca num cenário que englobava outras doze casas conventuais em toda a 
Província2 e ao menos oito, considerando-se apenas Pernambuco e Paraíba3, sinaliza 
a dimensão da importância desses acervos para a formação instrucional de noviços e 
frades não somente para a vida conventual e missionária, mas também para a 
atuação como professores. 

Essas livrarias se constituíam – segundo Maria de Lourdes Ganho ao referir-se à 
Portugal – em espaços cujo acervo ditava a qualidade da atuação dos professores, dos 
quais dependia também a da instrução em terras sob o poder da Coroa. Isso se dava 
por que esses acervos não se restringiam à teologia ou à doutrina, mas m também 

                                                   
2 A Província de Santo Antônio do Brasil englobava, tanto no período colonial como no imperial, os conventos da 
Cidade da Paraíba; de Igarassu, de Ipojuca, de Olinda, de Recife e de Sirinhaém, em Pernambuco; de Penedo e da 
Vila de Alagoas, em Alagoas; de São Cristóvão, em Sergipe; e de Conde, de Cachoeira, de Cairu e de Salvador, na 
Bahia. 

3 O território que a partir de começos do Oitocentos veio a constituir a Província de Alagoas era, na verdade, a 
porção mais ao sul de Pernambuco. Só foi desmembrado da antiga capitania como parte das represálias da Coroa 
portuguesa aos insurgentes da Revolução Pernambucana de 1817. 
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obras pedagógicas, “possibilitando o estudo da gramática, da retórica, da música, 
aritmética, etc.” (Ganho 1994, p. 141). 

No mundo ibero-americano, outras livrarias franciscanas dos séculos XVII e 
XVIII tiveram mais sorte, possibilitando estudos sobre as práticas pedagógicas, de 
leitura e a circulação ideias entre os frades (Campos 2013; Loizaga 2008; Sánchez 
2002; Xavier 2011). Na América portuguesa, já no século XIX, por exemplo, diversos 
viajantes estrangeiros se referem à biblioteca do convento franciscano do Rio de 
Janeiro, que por volta de 1850 teria cerca de 3.000 volumes (Silva 2010, p. 75). Em 
1876, devido ao abandono em que se encontrava o convento recifense, o acervo da 
livraria estava em tão mal estado, que parte de seus volumes, cerca de 1.600, foram 
queimados (Almeida 2012, vol. 1, p. 201). Antes disso, há inventário da própria 
ordem, datado de 1852, onde se registrou o acervo das livrarias conventuais de 
Olinda, Recife, Igarassu e Paraíba, antes de que parte deste fosse incorporado à 
biblioteca da Faculdade de Direito do Recife. Por meio dele é possível perceber, 
segundo Marcos Almeida, as preferências teológicas dos frades (Almeida 2012, vol. 1, 
p. 200-201). 

No que se refere à casa franciscana de Olinda, que abrigara os estudos teológicos 
superiores dos noviços seráficos, o dito inventário registra que sua livraria contava 
com 896 volumes, com alguns títulos apresentando diversos exemplares, 
praticamente todos já seriamente danificados, além de mais de 30 tomos de Teologia 
Dogmática que estariam, por empréstimo dos frades, na casa de um civil chamado 
Farias (Almeida 2012, vol. 2, 514). 

Para se ter uma ideia aproximada sobre a diversidade dos temas de seu acervo, 
num momento já de decadência da Província de Santo Antônio do Brasil, veja-se a 
tabela a seguir: 
	

Temas Principais  Número de Títulos 

Teologia 29 

Estudos Bíblicos 26 

Moral 15 

Obras de Piedade 9 

Filosofia 8 

Dicionários 4 

Doutrinas da Igreja/ Pontificiais 6 

Crônicas Franciscanas 1 

Bíblias 2 
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Obras Franciscanas 6 

Sermões 5 

Direito Canônico 5 

História Franciscana 5 

História da Igreja 4 

História de Portugal 2 

TABELA 1 | Temas predominantes na livraria franciscana de Olinda (Inventário de 1852)4. 

Na Paraíba, o inventário da livraria franciscana, também feito em 1852, registra 
apenas 83 volumes em suas estantes (Almeida 2012, vol. 2, p. 515-526). Infelizmente, 
hoje não se tem qualquer ideia do que foi feito deste acervo e muito menos do 
cotidiano da livraria conventual, pois toda a documentação que lhe dizia respeito 
aparentemente se perdeu. 

No caso da Província de Santo Antônio do Brasil há, certamente, uma extensa 
lacuna a preencher tendo os livros e as práticas de leitura e instrução no universo 
franciscano como mote principal de pesquisa, mas uma aproximação ao tema por 
intermédio da História da Educação pode abrir novas possibilidades de investigação, 
ajudando a construir uma visão mais clara sobre a real importância da Ordem dos 
Frades Menores, no Brasil, para a estruturação da instrução dentro e fora dos 
conventos. O Fr. Marcos Almeida, OFM, destaca justamente este ponto: 

Les franciscains investissent dans leurs bibliothèques et la formation 
intellectuelle de leurs membres. Aujourd’hui encore, la richesse de ces 
bibliothèques est loin d’être appréciée à sa juste valeur, et nous pensons qu’il est 
de l’intérêt de tous de commencer à répertorier des ouvrages qui peuvent 
donner lieux à de futures recherches très prometteuses sur la pensée 
franciscaine au Brésil. (Almeida 2012, vol. 1, p. 11) 

2.1. A LEITURA E OS LIVROS COMO BASE DA PEDAGOGIA SERÁFICA 

A relação entre o caminho da simplicidade escolhido por parte de S. Francisco e 
seus primeiros seguidores, ainda no século XIII, não excluiu de modo algum o 
conhecimento científico da formação dos religiosos seráficos, como bem destacou Fr. 
Hugo Fragoso, OFM, em texto sobre o convento de Salvador. De fato, para Fr. 
Fragoso, foi nas livrarias, indispensáveis para a vida conventual, que os frades 
“fermentaram o mundo da ciência com o fermento evangélico e minorítico” (Fragoso 
2009, p. 61). 

                                                   
4 Almeida 2012, vol. 1, 192; vol. 2, 492-514. 
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A apreensão do conhecimento científico se faz pelo ensino e a leitura, duas 
atividades características do cotidiano dos conventos franciscanos no Nordeste 
colonial. Roger Chartier, discorrendo sobre a especificidade do trabalho com a 
História da Leitura, afirma: 

[...] a leitura não está ainda, inscrita no texto, e [...] não há, portanto, distância 
pensável entre o sentido que lhe é imposto (por seu autor, pelo uso, pela crítica, 
etc.) e a interpretação que pode ser feita por seus leitores; conseqüentemente, 
um texto só existe se houver um leitor para lhe dar um significado. (Chartier 
1998, p. 11) 

Reconstruir uma história da instrução e da leitura nos conventos franciscanos da 
Província de Santo Antônio do Brasil não é tarefa simples, mas por meio do 
conhecimento do acervo e das obras que circulavam e eram lidas em suas livrarias se 
pode construir uma aproximação plausível com os significados atribuídos aos 
discursos que lhes chegavam de além mar. São os mestres e alunos que darão sentido 
aos textos do acervo das livrarias conventuais, e é por esta via que pretendemos 
aprofundar os estudos da História da Educação voltados à atuação seráfica na 
América portuguesa. 

Segundo Tania Conceição Iglesias, “a formação de professores para a Ordem 
franciscana, salvo alguma exceção, foi realizada aqui mesmo no Brasil” (Iglesias 
2010, p. 336). Na verdade, havia um conjunto de exigências bem rígidas para que os 
frades que pudessem exercer o magistério dentro da Ordem, diretamente na 
formação de noviços (Miranda 1969, p. 225). A preocupação com essa formação 
aparece nos já citados Estatutos de 1709: 

O Mestre que tiver lido [= lecionado] seis annos de Grammatica com 
aproveytamento de seus discipulos, gozará dos privilégios dos Lentes de 
Filosofia, & se for Religioso que tenha mais subida precedencia, logrará a 
precedĕcia, & grao a sima daquele que antes possuhia. (Estatutos 1709, p. 31) 

O Lente que tiver lido tres annos Filosofia, precederá a todos os Prégadores, que 
não tiverem doze annos de púlpito, & vinte e sinco de habito, & no tempo q ler os 
ditos tres annos, sĕtarsehà abaixo do Presidĕte do Cõvĕto. [...] 
O Lente que tiver lido tres annos Filosofia, & tres Theologia, terá lugar, & 
precedencia entre os Prégadores de doze annos de pulpito & vinte & sinco de 
habito. (Estatutos 1709, p. 34) 

Esse cuidado demonstra a existência de um projeto pedagógico entre os 
franciscanos, ao menos para os docentes que iriam atuar intramuros, e não é demais 
inferir que os que atendiam às aulas para a população extramuros também tivessem 
a mesma esmerada qualificação ou então uma preparação muito próxima a ela. 
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3. AS PRIMEIRAS LETRAS E OS FRANCISCANOS 

Iglesias destaca que, ao contrário do que se difundiu durante um bom tempo na 
historiografia específica sobre os franciscanos em nosso país, eles tiveram sim uma 
forte atuação na área da instrução no Brasil colonial, não se atendo apenas à 
catequese: 

Diferentemente do que se tornou senso comum, a educação Colonial não se tratou 
apenas de iniciação aos preceitos cristãos ou catequese. Os frades estabeleceram 
e conservaram aqui as seguintes modalidades de ensino: Escola de primeiras 
letras em regime de internatos para indígenas, Escola de Primeiras letras em 
regime de externato para leigos, Escola Secundária Interclassista para a elite 
Colonial e para a formação na Ordem, Ensino Superior em regime de internato 
para formação na Ordem e Ensino Superior Misto em regime de externato para 
a elite Colonial e para a formação também do clero secular. (Iglesias 2010, p. 
342) 

A atuação dos franciscanos no ensino de primeiras letras durante todo o período 
colonial foi destacada por Fr. Willeke, pois diferenciava-se daquela praticada pelos 
inacianos quanto ao público atingido: 

[...] Enquanto as escolas dos Jesuítas de preferência visavam às cidades, as 
escolas dos franciscanos beneficiavam o interior, onde os padres seculares na 
qualidade de capelães dos engenhos de açúcar instruíam tão somente os filhos 
da chamada ‘Casa Grande’, ficando porém os povoados dependentes da 
caridade dos filhos de S. Francisco. (Willeke 1961, apud Miranda 1969, p. 199) 

Consultando o Novo Orbe Seráfico Brasílico e as Atas Capitulares, de fato se 
pode recuar a instalação de aulas de primeiras letras ou escolas de gramática pelos 
franciscanos no Nordeste colonial a 1650, em Sergipe (Atas 1970, p. 98). Muitas 
dessas aulas eram ministradas extramuros, a bem do povo e sem despesa alguma aos 
alunos, como aparece nos documentos (Willeke 1956, p. 301). Quanto às classes 
elementares, Miranda descaca que os documentos consulstados por Fr. Willeke nos 
Arquivos Provinciais no Recife, apresentam certas discrepâncias quanto às datas 
registradas por Fr. Jaboatão em seu Novo Orbe. Até o momento, com os 
levantamentos preliminares foi possível identificar a existência de cursos regulares e 
praticamente ininterruptos nas casas da Paraíba (1709); de Cairu (1718-1780) e São 
Francisco do Conde (1763-1771), na Bahia; São Cristóvão (1719-1785), em Sergipe; 
Penedo (1718-1782) e Vila de Alagoas (1718-1780), em Alagoas; e de Sirinhaém (1719) 
e Ipojuca (1719-1780), em Pernambuco (Atas 1970; Jaboatam 1858, passim.; 
Miranda 1969, p. 200-202). 

Há uma permanência de tais classes, especialmente de gramática, mantidas pelos 
franciscanos, mesmo após a Ordem Régia de 1759, para se substituir todas as aulas 
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de instrução elementar dadas por religiosos por classes conduzidas pelos chamados 
professores-régios, devidamente chancelados pelo poder colonial através dos 
diretores de estudos. 

Mesmo não cumprindo imediatamente as rígidas determinações da Coroa, com o 
funcionamento de aulas de gramática nos conventos por ainda mais de vinte anos 
após a reforma pombalina, o ministro provincial de então, Frei Antonio de Santa 
Isabel, fez o teor da Ordem Régia chegar ao conhecimento de todos os conventos da 
Bahia, de Pernambuco e da Paraíba ainda no primeiro semestre de 1760, como atesta 
a circular transcrita por Fr. Willeke: 

Senhor Guardião. Por alvará de sua Magestade que Deus guarde se prohibiram 
os estudos de grammatica neste Estado da Bahia e Capitania de Pernambuco. 
Este foi o motivo que tive para na mesma Congregação não nomear mestres 
para os conventos desta Província, como sempre se costumou e como não sei se 
chegou a noticia do dito alvará a este sobredito convento o aviso para de hoje 
em diante não consinta V. Caridade a continuação da classe de grammatica 
para não incorrermos nas penas que no dito alvará se declaram contra os 
transgressores e se o povo reclamar, lhe dirá V. C. recorram por via da Camara 
onde a houve e por meio da Juiz Ordinario onde não houver Camara, aos 
diretores de estudos e quando se alcance licença para continuar o estudo e na 
mesma forma que até agora ensinávamos avise V. C. ao mestre que até o 
presente o era desse convento que continue o seu ministerio com advertencia 
porém, que se na licença concedida disserem os diretores que seja o mestre 
examinado por esta ou aquela pessoa não consinta V. C. tal, pois aos mestres de 
grammatica dos conventos desta Provincia lhes basta o exame e aprovação dos 
nossos prelados maiores. No convento de Serinhaem concedida a licença na 
forma sobredita, ensinará grammatica pro ínterim o Ir. Pregador e Presidente 
do convento Frei Mariano de St.o Antonio. Esta carta mandará V. C. ler em 
plena comunidade para que a todos conste a obediencia que tem esta província 
ás ordens de S. Magestade e V. C. a remeterá ao convento mais vizinho para ir 
correndo todos os conventos até o da Parahiba inclusive assinando-a todos os 
guardiães e do último convento nos será remetida. Convento de N. Padre S. 
Francisco da Cidade da Bahia, 25 de Maio de 1760. Frei Antônio de Sta. Izabel, 
Ministro Provincial. (Willeke 1956, p. 341) 

As reformas pombalinas no Império luso tiveram um escopo bem ampliado, mas 
dentro da nova visão de Estado que se instaurou a partir da década de 1750, que 
pretendia fortalecer a presença do poder régio em todas as esferas possíveis, com um 
caráter secularizante, o campo da instrução mostrou-se talvez como um daqueles que 
mais evidenciou a nova proposta administrativa para a população d’aquém e d’além 
mar, pois até aquele momento a instrução estava “quase sob a orientação exclusiva 
da instituição eclesiástica, principalmente da Companhia de Jesus, mas também de 
outras ordens religiosas” (Villalta, Morais & Martins 2015, p. 454). 
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A determinação da Coroa, fruto de um longo processo de reestruturação da 
instrução nas terras sob seu controle e consolidada com a proibição das aulas 
públicas dadas pelos religiosos em 1759, só começou a ter efeitos reais sobre a 
atuação franciscana nas Capitanias do Norte do Estado do Brasil a partir de 1785, 
quando, segundo Maria do Carmo Miranda (1969, p. 201) cessou de fato o 
funcionamento das aulas de gramática para o público extramuros entre os seráficos, 
e daí até o final do período colonial o que se viu foi um declínio acentuado inclusive 
do número de noviços e de frades dedicados à docência mesmo intramuros. Ao se 
entrar no Oitocentos, a Pedagogia Franciscana parecia estar ameaçada, assim como a 
própria renovação da vocação seráfica, em diversos dos conventos mantidos pela 
ordem na faixa litorânea compreendida entre o Recôncavo Baiano e a Paraíba. 

Algo que não pode ser ignorado, ao se começar a buscar indícios sobre a prática 
pedagógica dos frades menores fora dos muros conventuais, são dois documentos 
encaminhados a Lisboa pelos moradores da Paraíba, mais de uma década após o 
início da reforma pombalina, solicitando o serviço dos seráficos para remediar a 
situação de penúria e abandono das aulas de gramática naquela capitania. A 
reivindicação dos paraibanos é bem clara: 

Snr. 
A indigencia q experimentaõ os Naturaes moradores desta Cidade da Paraiba 
de Professorez de Letras, para a Educasão de seos filhos, nos comove implorar a 
V. Mge. o providencie remedio desse necessario bem [...] e como a nessa mesma 
Cide tres Religioĕs de S. Bento, S. Francisco, e Carmo, [...] podem os Religiosos 
de qualquer dessas exercer esse grande beneficio sendolhes assim decretado 
pela indefecivel providensia de V. Mage. [...].. 30 de abril de 1772, Manoel de 
Barroz Silva, Escrvao. da Camara, q o escrevi. 
          Bento Luiz da Gama           Mathias Leal de Lemos 

  Franco Soares Neiva 
  Domgos Joze da Rocha5 

A burocracia do Conselho Ultramarino parecia pouco se importar com uma 
solução rápida para a falta de mestres para ministrar aulas aos filhos dos colonos. A 
sugestão pelo emprego dos religiosos para a tarefa, indicando a disponibilidade de 
franciscanos e também de beneditinos e carmelitas instalados na Capitania, só 
parece servir para dar rumo aos trâmites presentes no despacho anotado à margem 
da carta, onde se indica que ela seja reenviada pelos oficiais paraibanos à Real Mesa 
Censória. 

A falta de mestres de gramática para os jovens paraibanos parece ter se arrastado 
ainda por um bom tempo 6 , como aponta o ofício enviado pelo governador da 

                                                   
5 AHU_ACL_CU_014, Cx. 25, D. 1925. 
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Capitania ao secretário de Estado de Marinha e Ultramar, mais de 4 anos após a 
carta dos oficiais da Câmara, ainda se queixando pela vacância da função, apesar dos 
constantes pedidos feitos ao Diretor de Estudos de Recife, já que à época a Paraíba 
estava anexada a Pernambuco. No documento aparece também a indicação da 
preferência pelos franciscanos, por já exercerem a docência pública em três 
povoações diferentes: 

Illmo. Exmo. Snr. 
Depois q se expulsaram os chamados Jesuitas ficou esta Cide. e Capitania sem 
Mes de Gramatica, e sevai toda a mocide arcando sem estudos, e brevemente se 
redusira tudo a huma sensivel ignorancia. 
Ja expus e dei Requerimento a S Mage. que mandou procurase a providencia do 
Diretor dos Estudos que ate este ponto a nao deu. 
Pareciame justo que os Pes. Franciscanos fossem ensinando Gramatica assim 
como a estam praticando nas suaz Cazas do Penedo e de Igarassu e na Cde. de 
Sergipe onde os Religiosos sao Mes. publicos de Gramatica. 
M. Gde. a V. Sa. Par. 6 de Novembro de 1776.7 

Pelo ofício fica claro que os franciscanos, apesar das restrições impostas de fato 
ainda atuavam como professores extramuros, já que atendiam às aulas de gramática 
como “mestres públicos” nas localidades de Penedo, Igarassu e na sede da Capitania 
de Sergipe, a cidade de São Cristóvão, como informa o brigadeiro. 

  
4. À TÍTULO DE CONCLUSÃO (PROVISÓRIA) 

De fato, seria necessário um trabalho de pesquisa mais aprofundado, cruzando a 
documentação do Arquivo Histórico Ultramarino 8  referente às capitanias de 
Pernambuco e Paraíba com a do Arquivo Provincial Franciscano do Recife para que 
se possa perceber, de maneira mais completa, qual era o alcance da atuação dos 
frades como professores entre os leigos e como se engendrava sua pedagogia no trato 
com os fiéis nas aulas extramuros. 

Mônica Santos destaca a ligação direta da atividade instrucional à prática 
religiosa dos seráficos (Santos 2007, p. 114-115) e que, apesar do discurso sobre a 
gratuidade das aulas ministradas pelos frades franciscanos, é possível associar sua 
oferta à presunção de retribuição da Coroa aos religiosos, por meio de esmolas, 
conforme relatado por Fr. Jaboatão em seu Novo Orbe Seraphico (Santos 2007, p. 
116; Jaboatam 1858). Mostra-se aí, obviamente, o caráter prático de tais atividades 

                                                                                                                                                              
6 Segundo Maria do Carmo Miranda os professores régios só começaram efetivamente a ser nomeados em 1782 
(Miranda 1969, p. 201). 

7 AHU_ACL_CU_014, Cx. 25, D. 1977. 

8 Disponível para consulta e download no sítio eletrônico da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
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de instrução para a manutenção das casas franciscanas em sua missão catequética na 
América portuguesa. 

Em síntese, concordando com Thais Nivia de Lima e Fonseca, quando ela 
destaca, justamente, o fato de que a escassa disponibilidade de fontes limita, em 
grande parte, os avanços das pesquisas na área de História da Educação no Brasil 
(Fonseca 2008, p. 58), acreditamos que a análise do universo pedagógico franciscano 
disseminado, por meio dos livros, nas Capitanias do Norte do Estado do Brasil no 
período final do Antigo Regime nos trópicos pode contribuir para que se compreenda 
um pouco melhor a interface entre a História da Educação e a História Cultural na 
América portuguesa. 
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RESUMO  

O educador Anísio Teixeira é um importante nome no contexto educacional 
brasileiro. Suas concepções de educação trouxeram significativos impactos para o 
ensino público nacional. Entretanto, há discussões em torno de sua proposta 
pedagógica e seu legado à educação brasileira, tendo em vista os problemas 
educacionais do país no século XX. Essa pesquisa busca compreender o percurso 
traçado por Anísio para encaminhar suas propostas educacionais, considerando a 
dinâmica dos contextos sócio-político e econômico, das primeiras décadas do século 
XX. Houve, nessas décadas, intensos debates que resultaram em importante 
produção intelectual sobre um projeto de educação nacional. Nesse horizonte Anísio 
procurou eliminar certo imobilismo educacional existente e isso custou-lhe 
resistência por parte de políticos, Igreja e educadores. Foi perseguido pela ditadura e 
seu ideal cedeu ante a pressão de grupos conservadores. O propósito é, dentro dos 
limites de um artigo, apresentar a proposta da pesquisa de doutorado que traz 
questões referentes à história e aos consensos e dissensos da educação brasileira, dos 
anos 1920 aos 1950 e sobre a presença de Anísio Teixeira nesse período histórico, 
com a intenção de analisar o processo de construção da universidade brasileira.  

 
PALAVRAS-CHAVE 
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DAS DIVERGÊNCIAS ÀS CONVERGÊNCIAS: PROPOSTAS DE ANÍSIO TEIXEIRA 
PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA (1920-1959) 

 
Cada período histórico deixa como herança um conjunto de representações 

sociais com as quais as elites tentam difundir e impor sua ideologia, justificadora de 
suas atitudes. Esse manancial não interessa apenas aos campos da política e 
economia, mas também aos setores voltados à educação, especificamente à História 
da Educação. Assim, o propósito desta comunicação é apresentar as discussões em 
torno da proposta pedagógica de Anísio Teixeira e seu legado à educação brasileira, 
tendo em vista os problemas educacionais enfrentados pelo país no século XX, ou 
seja, quais os significados/impactos de suas concepções para o ensino público 
nacional. Portanto, o objetivo desta pesquisa de doutorado é compreender o percurso 
traçado por Anísio para encaminhar suas propostas educacionais, considerando a 
dinâmica dos contextos sócio-político e econômico, das primeiras décadas do século 
XX. Nesta época há um intenso debate relacionado às questões educacionais, que 
resultou em importante produção intelectual sobre um projeto de educação para o 
país. Nesse horizonte Anísio procurou eliminar certo “imobilismo” educacional e 
ousou criar a Universidade do Distrito Federal (UDF). Foi perseguido pela ditadura e 
o seu ideal cedeu ante a pressão de Gustavo Capanema e a UDF seria, mais tarde, 
anexada à Universidade do Brasil.  

Em termos metodológicos o estudo se ancora em pesquisa bibliográfica (teórico-
conceitual): obras de Anísio Teixeira, Demerval Saviani, Fernando de Azevedo, Luis 
Antônio Cunha, Maria de Lourdes Fávero, Palma Filho, Sanfelice, Baía Horta, dentre 
outras; e pesquisa documental: leis, resoluções, sites federais e do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, correspondências enviadas e 
recebidas por Anísio Teixeira, dentre outros.  

O propósito é apresentar questões referentes à história da educação brasileira, 
dos anos 1920 aos 1950 e sobre a presença de Anísio Teixeira nesse importante 
período histórico, com a intenção de analisar o processo de “construção” da 
concepção da universidade brasileira. A historiografia que trata da formação dos 
sistemas de ensino na Primeira República (1889-1930) tem privilegiado os espaços 
geográficos estaduais, dada a omissão do governo federal explicitada na Constituição 
de 1891, perdurando a descentralização que vinha da época do Império.  Estes estudos, 
apesar de alertarem para a heterogeneidade interna em cada estado, têm apresentado 
uma interpretação que engloba o processo de organização da educação superior como 
um todo, sem uma incursão pormenorizada sobre propostas específicas. Sobre isso 
Saviani (2004) aponta que 

 ... do ponto de vista da administração do ensino público, o advento da 
República marcou uma continuidade em relação ao Império, ao manter as 
escolas primárias, portanto, o ensino popular,sob a égide das províncias 
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transformadas em estados federados. Diferenciou-se, no entanto, pela 
laicidade. (p. 31)  

Entretanto cabe ressaltar que, diante da omissão do poder público, o debate 
político acerca da educação pública, desde o final do séc. XIX e especialmente a 
primeira metade do XX, tornou-se pauta de ordem. De um lado, a Igreja Católica e 
setores conservadores e, de outro lado, liberais republicanos.  

No início do século XX, período de transição da sociedade brasileira, então 
escravocrata, oligárquica e agrícola, para um novo modelo urbano, industrial e 
capitalista surge forte movimento político e intelectual, cujo objetivo era construir 
uma identidade nacional. As elites intelectuais e políticas apresentaram diversos 
projetos de desenvolvimento, pois acreditavam que o Brasil era um país 
subdesenvolvido. Faltava-lhe organização, condição essencial para o progresso. 

Nesse contexto, a elite intelectual elegeu a educação como elemento 
indispensável para a promoção do progresso social e econômico que o país, à época, 
necessitava, colocando-a no centro das discussões. No período de 1889 a 1930 – 
denominado Primeira República 1 , não havia no país um projeto de educação 
nacional. 

O século XX trouxe ares “modernizantes” e a educação era um dos principais 
instrumentos para se alcançar o progresso. Dessa forma, era necessária uma 
completa reestruturação do modelo de ensino brasileiro. 

É neste cenário que a pesquisa busca compreender a constituição da educação 
brasileira, por meio dos projetos educacionais em debate nas primeiras décadas do 
século XX, a partir das concepções do educador Anísio Teixeira.  

A pesquisa se ampara em dois aspectos importantes. O primeiro se refere à opção 
por Anísio Teixeira, dentre vários intelectuais presentes naquele momento histórico 
do país. Tal escolha se deve ao fato de que, ainda hoje, os problemas fundamentais da 
educação brasileira discutidos por Anísio Teixeira, à época de sua produção 
intelectual, permanecem presentes no debate educacional contemporâneo, bem 
como na pauta de reivindicações das políticas públicas de educação do país2.  

A contribuição de Anísio Teixeira à educação brasileira se apoia em duas bases. 
De um lado o ensino superior, com o objetivo de formar professores e profissionais 
bem qualificados, por meio da valorização dos cursos de graduação e pós-graduação. 
Por outro lado, a educação popular, que se constituía como direito de todos.  

Para Anísio, a forma de se ultrapassar a barreira do subdesenvolvimento em que 
o Brasil se encontrava era a escola pública laica, gratuita e obrigatória para todos.  

                                                   
1 A Primeira República constitui a primeira fase da organização republicana no Brasil. Vai da Proclamação 
da República em 15 de novembro de 1889 até a chamada Revolução de 1930. Segundo Palma Filho (2005, p.49) 
“o período que os historiadores denominam de Primeira República (1889-1930) é também conhecido como 
‘República Velha’ ou ‘República dos Coronéis’”. 

2 Anísio se destacou no cenário educacional brasileiro como árduo defensor da educação pública. Em fins dos 
anos 1950 participou dos debates para a implantação da Lei Nacional de Diretrizes e Bases, publicada em 
dezembro de 1961.  
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Em sua concepção essa luta era traduzida em políticas educacionais, as quais 
deveriam tratar da gestão da educação pública, da formação e aperfeiçoamento de 
professores, bem como da organização e descentralização do sistema público de 
ensino englobando os níveis da educação fundamental para as crianças e jovens; do 
ensino universitário para a formação de intelectuais e da educação para o povo. Na 
área da educação, Teixeira (1968) preconizava uma (re)organização do sistema de 
educação que promovesse grandes mudanças na escola vigente à época, preparando 
“... cada homem para ser um indivíduo que pense e que se dirija, por si, em uma 
ordem social, intelectual e industrial eminentemente complexa e mutável (p. 44).”   

O recorte temporal, de 1920 a 1959, se deve ao fato de que, a partir dos anos de 
1920 há grande movimento social e político que resultou em importante produção 
intelectual sobre educação, bem como o acirramento do debate em torno das 
questões educacionais no país. Já como marco final 1950, por anunciar uma “nova 
fase na educação nacional”, com destaque para o Manifesto dos Educadores (1959), o 
golpe militar e o início da era de redemocratização do país. 

Sobre o Manifesto dos Educadores de 1959 Sanfelice (2007) relata que  

 ... foram anos de embates que levaram os envolvidos a uma produção literária 
imensa sobre suas posições, seus argumentos, princípios e opções filosóficas ou 
ideológicas. Também aconteceram ações políticas, legislativas, administrativas, 
manifestações públicas e outras. ... O Manifesto de 1959 dá sequência ao 
Manifesto de 1932, o complementa e atualiza, com uma visão histórica mais de 
vinte anos depois. (p.545)  

Dessa forma, acredita-se ser possível compreender como o ensino superior e a 
universidade brasileira foram pensados, implantados e organizados a partir das 
propostas conflituosas, sejam as defendidas por Anísio Teixeira, bem como as de 
setores conservadores do governo e da Igreja Católica, que se destacaram 
principalmente após o final da Primeira República (1889-1930).  

Sobre o papel da Igreja Católica no contexto educacional brasileiro, Cunha (1986) 
nos lembra que:  

Há séculos empenhada na educação escola, com numerosas congregações 
especialmente dedicadas ao ensino, a Igreja Católica têm estado presente na 
história da educação no Brasil desde que os padres jesuítas instalaram suas 
escolas de “ler e escrever”, já no século XVI. Contida em sua hegemonia no 
campo do ensino pela aliança de liberais e positivistas que fundaram a 
República (1889) e pela aliança de liberais e socialistas que formaram os 
“Pioneiros da Educação Nova” (1932), a igreja católica, pela atuação específica 
da Associação de Educação Católica, nos anos 50, constituiu o que Moacyr de 
GÓES chama de “intelectual orgânico” do pensamento conservador e atrasado: 
a defesa da “liberdade de ensino” como ideologia posta a serviço dos interesses 
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dos empresários da educação, empenhados que estavam em legitimar suas 
pretensões de receber subsídios governamentais. (p.8)  

Com essa perspectiva voltamos nosso olhar ao período compreendido entre os 
anos de 1920 a 1960. Entendemos que as datas não se encerram em si mesmas, e que 
o que há entre elas ultrapassam seus tempos e seus espaços. Os fatos apontados a 
seguir contextualizam o momento político, histórico e social do Brasil que 
interferiram na construção do modelo nacional de educação.   

Os anos 1920 e 1930 foram pródigos em acontecimentos que mexeram 
substancialmente com a sociedade brasileira, seja pela criação em 1924 da 
Associação Brasileira de Educação (ABE); a crise do café em 1929; a Revolução 
Industrial de 1930; pela intensificação da educação escolar, especialmente do ensino 
secundário; ou ainda, pela criação das escolas técnicas. Igualmente importante foi a 
Reforma Francisco Campos (1931), que se caracterizou como a primeira reforma 
educacional de caráter nacional. Destacam também o golpe e a ditadura de Getúlio 
Vargas (1930); o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932); a Constituição 
de 1934 que acrescentou o Ensino Religioso à educação pública, reforçando o poder 
da Igreja Católica nos ditames do ensino público. 

Durante as reformas educacionais, propostas e executadas pelo governo federal 
nas primeiras décadas do século XX, a Igreja Católica não permaneceu alheia às 
discussões e nem tampouco distante do Estado e dos detentores do poder. A criação, 
em 1921, de uma revista de caráter político-religioso, denominada “A Ordem”, 
reforça a intenção da Igreja Católica de participar do debate educacional e político do 
país e manter influência junto ao Estado. Conforme Salem (1982)  

 ... Sustentando que a consolidação da nacionalidade dependia de um substrato 
moral comum entre os indivíduos e identificando a nacionalidade brasileira 
com os valores católicos, o grupo advoga a disseminação da doutrina cristã 
como a única arma eficaz para combater o pluralismo político, sem o que seria 
impossível restabelecer a unidade e a ordem no país. ...  é com esse projeto de 
"salvação nacional" que Jackson de Figueiredo cria, em 1921, A Ordem. A 
revista, que se converte no mais importante instrumento de difusão do ideário 
católico, pretendia combater as posições e ações indiferentes ou hostis à Igreja 
e, deliberadamente, busca seus leitores entre os intelectuais do país. (p.99)  

A criação da Associação Brasileira de Educação (ABE) configurou-se como 
importante movimento educacional. Segundo Carvalho (2003)  “... Na Associação 
Brasileira de Educação, fundada no Rio de Janeiro em 1924, um grupo de 
intelectuais imbui-se da missão de regenerar o país pela educação, lançando-se à 
propaganda da causa educacional (p. 237).”  

Ressalta-se, também nos anos 20, a realização no estado de São Paulo do 
“Inquérito sobre a Instrução Pública de São Paulo”, em 1926 sob a orientação de 
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Fernando de Azevedo, e que mais tarde (em 1937) seria publicado com o título de “A 
Educação Pública em São Paulo”. Segundo apontamentos de Silva e Noma (2008) 

Analisa-se o Inquérito da Instrução Pública para o Estado de São Paulo – 
denominado neste texto de Inquérito de 1926 – como um documento que 
expressa uma política educacional, isto é, aborda-o com o olhar para além das 
formulações doutrinárias do documento, interpretando-o como parte da 
política educacional, isto é, no processo de construção de uma política para a 
instrução pública. ... O Inquérito de 1926 ... é considerado documento 
importante para a história da educação brasileira, por expressar a emergência 
dos ideais escolanovistas no Brasil. (p.2) 

A década de 30 anuncia fatos importantes para a história da educação brasileira, 
especialmente para o ensino superior. Segundo Mendonça (2003) 

... na década de 30 três experiências universitárias são desenvolvidas no Brasil: 
a Universidade de São Paulo - USP (1934), a Universidade do Distrito Federal – 
UDF (1935) e a Universidade do Brasil – UB (1937) expressam diferentes 
tentativas de unificação das tendências em confronto. (p.161)  

O Governo Federal elabora, nos anos 30, seu projeto universitário, articulando 
medidas que se estendem desde a instituição, em 1930, do Ministério da Educação e 
da Saúde Pública; a criação do Conselho Nacional de Educação (Decreto-Lei 
19.850/31); a promulgação do Estatuto das Universidades Brasileiras (Decreto-Lei 
19.851/31) com a Reforma Francisco Campos, que organiza as instituições de ensino 
superior, com a previsão de que cada universidade deveria ser criada pela reunião de 
pelo menos, três faculdades, obrigatoriamente, dentre as de Direito, Medicina, 
Engenharia, Educação, Ciências e Letras, bem como a organização da Universidade 
do Rio de Janeiro (Decreto-Lei 19.852/31). 

Importante ressaltar também que a  itada Reforma Francisco Campos (1931) 
reestruturou o ensino brasileiro, remodelou o ensino secundário, dividindo-o nos 
ciclos fundamental e complementar, e ampliou a duração dos mesmos, bem como 
impôs a seriação do currículo, frequência obrigatória, e um sistema de avaliação 
previamente estruturado. 

Em 1932, catalisando os princípios da Escola Nova, surge o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova (2006), concebido como uma nova vertente do 
pensamento educacional, cuja introdução apresenta que 

Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e 
gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem 
disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional. Pois, se a evolução 
orgânica do sistema cultural de um país depende de suas condições econômicas, 
é impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção, sem o preparo 
intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à 
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iniciativa que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma 
sociedade. (p. 188)  

Os Pioneiros da Educação Nova constataram que o sistema educacional do país 
era fragmentário e desarticulado, carente de organização no aparelho escolar, de 
espírito filosófico e científico e de unidade e continuidade no plano de reformas no 
sistema escolar. O movimento do Manifesto dos Pioneiros propõe uma nova 
educação, com a reconstrução educacional no país, por meio da reconstrução do 
processo educativo dinâmico e ativo, com grande crítica à escola tradicional, por ele 
considerada exclusivamente passiva, ouvinte e verbalista. 

Havia projetos educacionais conflituosos, bem como divergências de pensamento 
e interesses entre a Igreja Católica, defensora da escola privada e os intelectuais da 
época, partidários da escola pública. É certo que a Igreja Católica, considerada uma 
das mais poderosas e seculares instituições da história ocidental, compreendia como 
sua função a educação e legítimo o seu envolvimento com as questões educacionais, 
seja por meio da formação de opinião de seus inúmeros fiéis ou pela influência nas 
decisões políticas nacionais e políticas educacionais específicas. Anísio Teixeira e 
outros signatários do Manifesto são acusados, pela Igreja Católica, de comunistas e 
de tentar destruir as escolas confessionais, retirando assim o direito da família na 
educação dos filhos. Dessa forma, nos anos 30, a Igreja começa a se afastar das 
questões referentes ao ensino primário e secundário para se dedicar ao debate sobre 
o ensino superior, que se corporificou, na década de 1940, na criação das Pontifícias 
Universidades Católicas.  

De acordo com Salem (1982)  

 ... Através da revista A Ordem  ... o Manifesto dos Pioneiros é taxado como um 
‘documento socialista e comunizante’. Acusa-se Anísio Teixeira ..., Fernando de 
Azevedo e Celina Padilha, dentre outros, de professarem e disseminarem a 
ideologia comunista pelo país. ... Pode-se, portanto, afirmar que em 1934 
praticamente se encerra o trabalho do movimento católico com respeito ao 
ensino primário, secundário e normal, Passar-se-á agora à análise do ideário e 
das estratégias de ação do grupo no que tange ao ensino superior. (p. 105)  

Paralelamente e na contramão do Movimento da Escola Nova, a Igreja Católica 
criou a Confederação Católica Brasileira de Educação3, em 1933, com o objetivo de se 
contrapor os seus princípios e, ao mesmo tempo, defender suas posições no campo 
educacional, garantindo a sua proximidade com as esferas do Estado. A Igreja 

                                                   
3A Confederação Católica Brasileira de Educação (C.C.B.E.) foi fundada em 1933 por Everardo Backheuser, após 
os intelectuais católicos abandonarem a Associação Brasileira de Educação (A.B.E.) por ocasião da publicação do 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932). Constitui-se “organismo centralizador do movimento católico 
pelo ensino, para o efeito de articular o trabalho geral, reunir ideias e encaminhar tecnicamente a ação comum, 
sem desperdícios de energias, reconhecendo que só assim será possível a difusão no Brasil, da escola católica de 
todos os graus” (CARVALHO, 2003, p.111). 
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procurou manter o controle social que exercia sobre a educação, visto que o controle 
era feito por meio do saber, já que ela (Igreja) possuía uma visão cristianizada e 
católica do saber, e essa posição era conflitada com a visão do saber “laico” do 
Estado. 

A Universidade do Rio Grande do Sul foi criada em 1934 e, por meio de decreto 
estadual de 25 de janeiro, foi criada em São Paulo a Universidade de São Paulo 
(USP), com a articulação de vários intelectuais em torno do jornal O Estado de São 
Paulo, com destaque para Fernando de Azevedo.  

Já em 1935 a Universidade do Distrito Federal (UDF) foi criada por Anísio 
Teixeira e, por diversas questões, inclusive políticas, a UDF sobreviveu somente até 
1939. Segundo Teixeira (1962) a universidade possuía um papel mais complexo: 

A função da universidade é uma função única e exclusiva. Não se trata, 
somente, de difundir conhecimentos. O livro também os difunde. Não se trata, 
somente, de conservar a experiência humana. O livro também a conserva. Não 
se trata, somente, de preparar práticos ou profissionais, de ofícios ou artes. A 
aprendizagem direta os prepara, ou, em último caso, escolas muito mais 
singelas do que as universidades. ... Trata-se de conservar o saber vivo e não 
morto, nos livros ou no empirismo das práticas não intelectualizadas. Trata-se 
de formular intelectualmente a experiência humana, sempre renovada, para 
que a mesma se torne consciente e progressiva. (p. 3-4)  

Em 1937, por iniciativa de Gustavo Capanema, então ministro da Educação no 
período de 1934 a 1945, foi criada a Universidade do Brasil (UB) como universidade 
padrão e modelo para todas as instituições similares existentes ou que viessem a ser 
criadas no país, e que se estabeleceu, posteriormente, em um debate conflituoso com 
as ideias de Anísio Teixeira, particularmente no que se referia às questões do ensino 
secundário e do ensino superior (para a formação de professores). 

Também os anos de 1940 trouxeram acontecimentos importantes para a vida 
educacional da nação, caracterizando-se em período centralizador da organização da 
educação. A introdução do ideário de universidade particular ligada à Igreja Católica, 
a constituição do Estado Novo (1937 a 1945)4; a criação do Serviço Nacional da 
Indústria (1942) e Serviço Nacional do Comércio (1946) são fatos marcantes da 
década de 1940. 

Em 1940 surge, no Rio de Janeiro, a Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), a 
primeira universidade privada do Brasil e em 1942 a Reforma Capanema permitiu o 
aumento do número de escolas que ofertavam o curso normal, bem como o 
surgimento dos Institutos de Educação (formadores de professores) e as Escolas 
Regionais (formadores de regentes). 

                                                   
4 Também conhecido como Era Vargas foi o sistema político de caráter ditatorial, fundado pelo presidente Getúlio 
Vargas, no período de 1937 a 1945, e se caracterizou pelo autoritarismo, centralização do poder e nacionalismo 
(anticomunismo). 
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Com o fim do “Estado Novo” inicia-se a redemocratização do Brasil, a ampliação 
do ensino superior gratuito e criação de várias universidades federais.  

Nos anos 1950 o país assiste à crescente industrialização e, como consequência, 
uma intensa política voltada à educação e ao desenvolvimento. A expansão geral do 
ensino foi um dos aspectos que marcaram decisivamente o sistema educacional a 
partir dessa década. Destacam, ainda, a I Bienal Internacional de Arte de São Paulo e 
a criação de dois importantes centros de fomento à pesquisa, o Conselho Nacional de 
Pesquisa – CNPq, por meio da Lei 1.310/51, e da Coordenação de Aperfeiçoamento 
do Pessoal de Nível Superior – CAPES, por meio do Decreto nº 29.741/51.  Na esteira 
da política para o desenvolvimento é criada, em 1953, a Petróleo do Brasil – 
PETROBRÁS. 

Para finalizar esta breve incursão histórica é oportuno registrar que nos anos 60, 
a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília (abril de 1960), o Golpe 
Militar de 1964 e o período da ditadura militar interferiram e contribuíram 
efetivamente na nova estruturação da educação nacional. Esse movimento 
educacional do século XX se configurou em forte tentativa de promover o 
desenvolvimento e criar uma identidade nacional para o país. 

Dessa forma, podemos inferir que a educação superior foi, no período estudado, 
um conceito extremamente valorizado e que precisa ser analisado em sua extensão e 
nos diferentes significados que assume neste período.  

Assim, retomamos a seguir com algumas considerações acerca de Anísio Teixeira 
e de suas concepções educacionais para compreendermos os pensamentos 
educacionais divergentes e a conexão existente entre a construção da identidade 
nacional e da identidade educacional preconizada por ele. 

 Anísio Teixeira foi grande defensor da escola pública, acreditava que o progresso 
da ciência e da tecnologia, alcançado por meio da educação para todos, seria o 
passaporte e ferramenta sine qua non para uma sociedade progressista e 
desenvolvida. Entendemos, dessa forma, que a interface da identidade nacional com 
a identidade educacional preconizada por Anísio se dá na construção de um modelo 
de educação pública e popular, considerada por ele a raiz da democracia.  

Anísio participou dos movimentos educacionais mais significativos dos anos 
1920 aos 1960 e exerceu inúmeras funções na gestão educacional do país5.  Como 
diretor do INEP nos anos 50, Anísio assumiu a liderança da Campanha em Defesa da 

                                                   
5Em 1924 Anísio Teixeira foi Inspetor Geral do Ensino e Diretor da Educação e Saúde do Estado da Bahia; em 
1931 Secretário de Educação do Rio de Janeiro; de 1931 a 1935 assumiu o cargo de Diretor Geral da Instrução 
Pública do Distrito Federal; em 1946 assumiu o cargo de Conselheiro da Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO); de 1947 a 1951 assumiu a Secretaria de Educação e Saúde a Bahia; em 
1950 criou na Bahia a escola de tempo integral, conhecida como “Escola Parque”, exerceu durante treze anos (de 
1951 a 1964) o cargo de Secretário Geral da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior,- 
CAPES;  em 1952, foi nomeado Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP (1952-1964), dentre 
outros cargos e funções.  
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Escola Pública e participou ativamente do movimento e das articulações políticas e 
sociais para que esse projeto privilegiasse o sistema público de ensino.  

Como indica Ghiraldelli Júnior (1990) essa Campanha fomentou as divergências 
de pensamento educacional da época 

A Campanha em Defesa da Escola Pública polarizou o debate entre os vários 
partidos ideológicos (posturas ideológicas). Os interesses privatistas foram 
fervorosamente expressos e defendidos na revista Vozes, porta-voz da Igreja. 
Em diversos artigos, o então frei Evaristo Arns, sob o manto da defesa do 
“ensino livre”, insistiu que a educação não era função do Estado, mas sim da 
família, que era um “grupo natural” anterior ao Estado. Criticando as obras e 
artigos de Anísio Teixeira, e culpando o MEC (Ministério da Educação e 
Cultura) pela “ameaça contra o ensino cristão e humanístico das escolas livres”, 
frei Evaristo Arns (e no sul do país Dom Vicente Scherer) serviu de escudo para 
os empresários do ensino, que por não terem grandes justificativas e bandeiras 
para solapar a Campanha da Escola Pública se esconderam sob os argumentos 
da Igreja Católica. (p.115)  

Conforme nos atesta Fávero (1999), Anísio Teixeira deixou um legado também 
como administrador 

Ao longo de sua trajetória, Anísio deixou sua marca não apenas como pensador 
e político da educação, mas também como administrador. Vivenciando os 
múltiplos problemas levantados pelas realidades do ensino e da administração 
pública, além de produzir reflexões, definir posições, construiu modelos para a 
organização do sistema educacional brasileiro, dos anos 20 aos 60. (p.5)  

Anísio Teixeira (1976) afirmava que a educação se baseia em um processo de 
ascensão social e não de estabilidade social. Justificava assim seu pensamento 

É pelo êxito na sua missão formadora que a educação se constitui uma força 
estabilizadora e pela capacidade de encorajar os mais capazes a prosseguir em 
seus estudos, que se faz uma fronteira de oportunidades para o progresso 
individual e a ascensão social e, como tal, uma força de renovação. As duas 
funções da escola, a de estabilidade e a de renovação, devem ser cumpridas, 
mas sem se prejudicarem. O equilíbrio entre elas é uma condição de boa saúde 
social. ... seja o ensino primário, seja o médio, seja o superior, destinam-se, 
primordialmente, à transmissão de certo nível de cultura indispensável à vida 
das diferentes camadas sociais e, deste modo, a mantê-las estáveis e eficientes. 
Por outro lado, porém, como o regime de classes, em uma democracia, é um 
regime aberto, com livre passagem de uma classe à outra, a escola facilita que 
os mais capazes de cada classe passem à classe seguinte. É esta, porém, por 
mais importante que seja, uma função suplementar da escola e não a sua 
função fundamental.  Se for desviada deste mais importante objetivo, a escola 
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deixará de exercer a sua função primordial, que é a de ser a grande 
estabilizadora social, para se fazer até uma das causas de instabilidade social. 
(p.90-92)  

Com a defesa intransigente da garantia do ensino para todos Anísio foi um dos 
principais articuladores do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova6. 

Por meio do trabalho de Anísio chegaram ao Brasil as ideias do pedagogo e 
filósofo americano John Dewey (1859-1952), com destaque para a defesa da escola 
pública e gratuita bem como a necessidade da implantação de experiências práticas 
em sala de aula. 

Neste momento dos anos 1930 estava sendo discutida nos Estados Unidos a 
relação existente entre ensino e democracia. Entretanto, há de se convir que os 
contextos social, histórico, econômico e educacional dos Estados Unidos em muito se 
diferia (e ainda o faz) da realidade brasileira. Entretanto, mesmo com essas 
diferenças estruturais, Anísio conseguiu trazer para o Brasil as ideias de Dewey, que 
defendia a aprendizagem como um processo ativo e criou a expressão “escola ativa” 
para designar o ensino baseado em experiências práticas. Assim, podemos dizer que 
Anísio, com afiliação conceito-filosófica em John Dewey, trouxe para o centro do 
movimento da Escola Nova a assertiva e a crença de que todo conhecimento 
verdadeiro advém das experiências. Essa crença balizou seu trabalho como educador 
e como gestor da educação. 

À guisa de conclusão, Lopes (2006) nos aponta que  

É sempre importante lembrar que os sujeitos da história devem ser vistos e 
compreendidos no tempo em que viveram. Explicar o passado no presente 
significa lidar com percepções e valores que mudam constantemente e, como 
bem observa Lowenthal (1998), a grande dificuldade de conhecer os homens no 
seu tempo ocorre justamente porque “o passado é sempre filtrado pelas lentes 
do presente”. (p. 115)  

Finalmente, inferimos que o modelo de educação nacional construído no período 
de 1920 a 1959 e atualmente presente no país, longe ser um modelo puro e 
higienizado, é híbrido, com mesclas das propostas conservadoras e das liberais 
republicanas, seja em seu conceito, sua estrutura metodológica e operacional ou nos 
fins a que se destina.  
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Face à desorganização do aparelho escolar, propunha que o Estado organizasse um plano geral de educação e 
defendia a bandeira de uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. 
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RESUMO  

 
Esta comunicação pretende analisar uma publicação periódica especializada em 

educação, publicada em São Paulo, Brasil,  entre 1902 e 1918: a Revista do Ensino, 
órgão da Associação Beneficiente dos Professorado Público de São Paulo.  O objetivo  
é identificar o campo semântico materialmente configurado na Revista, em que se 
articulam e ganham significado os saberes pedagógicos estrangeiros por ela 
difundidos.  Na  análise da configuração material da Revista de Ensino, esta fala 
destacou dois períodos. No primeiro deles, moldar as práticas de sala de aula era 
operação regida segundo os preceitos do que era entendido  como “pedagogia 
prática”, na qual a arte de ensinar é prescrita como boa imitação de práticas 
modelares; e na qual “ensinar a ensinar” é fornecer bons moldes. No segundo 
período, a estratégia editorial de difusão de modelos a serem imitados  deixa de ter 
pertinência. Em seu lugar,  aparece um novo modelo pedagógico:  a metodização do 
trabalho do professor, mediada pelos novos saberes da psicologia e da pedagogia 
experimental que a Revista põe em cena. 
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Arte de ensinar; pedagogia experimental; pedagogia científica. 
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1. DIFUNDINDO SABERES PEDAGÓGICOS ESTRANGEIROS: A REVISTA DO 
ENSINO  E A CONFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS DOCENTES 

Esta comunicação pretende examinar a circulação impressa de modelos 
pedagógicos estrangeiros em São Paulo, Brasil, examinando uma publicação 
periódica especializada em educação, que circulou entre 1902 e 1918, a Revista do 
Ensino, órgão da Associação Beneficiente dos Professorado Público de São Paulo.  O 
objetivo desse exame  é identificar o campo semântico materialmente configurado na 
Revista, em que se articulam e ganham significado os modelos pedagógicos por ela 
difundidos. Trata-se de por em cena dispositivos textuais e tipográficos de 
modelização da leitura 1  que operam simultaneamente como dispositivos de 
legitimação de modelos estrangeiros e de constituição de uma determinada tradição 
no campo da pedagogia. 

Os discursos veiculados na Revista do Ensino têm duplo destinatário. Assim, se 
por um lado a Revista se constrói atribuindo-se um lugar de poder de onde prescreve 
práticas e difunde modelos, dirigindo-se ao professorado das escolas primárias como 
seu outro, ela também se estrutura como espaço de interlocução entre pares, 
debatendo questões e propondo ao governo medidas de política educacional. Como 
se pode ler já na Apresentação do seu primeiro número, a Revista  pretendia não 
somente  divulgar  modelos, métodos e processos de ensino entre esse professorado, 
mas também “se empenhar, com o maior desvelo, para orientar o governo e os 
nossos legisladores na elaboração das leis futuras sobre instrução pública” (Revista 
de Ensino, ano I, n. 1, 1902, p 3). Pretendia, assim servir de guia ao professorado, 
mas também falar a seus pares. 

1.1 DA PEDAGOGIA COMO ARTE DE ENSINAR À PEDAGOGIA CIENTÍFICA 

Produto de práticas inscritas no campo da pedagogia que balizou o processo de 
institucionalização da escola republicana em São Paulo, a Revista é analisada,  nesta 
comunicação, como dispositivo de propagação, implantação e moldagem das práticas 
de sala de aula, com vistas a uma desejada uniformização dos métodos e dos 
processos do ensino. Atribuindo sentido às formas de configuração material do 
impresso para caracterizar a Revista, este texto considera importante a presença ou 
não, nos volumes da publicação,  da seção Pedagogia Prática. Entende que a 
materialidade dos dispositivos textuais e tipográficos  que materialmente  
configuram essa seção fornece índices sobre o campo normativo da pedagogia em 
que ela ganha sentido. Nos dois primeiros anos da Revista (1902 e 1903),  a presença 
dessa seção é determinante do perfil do periódico. Mas  esse modelo de configuração 
material do impresso – que chamo caixa de utensílios -2, posto a funcionar nesse 

                                                   
1 Remete-se aqui às proposições de Roger Chartier sobre a análise do impresso. 

2 Sobre o assunto, ver Carvalho, 2001 
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período, estará  no horizonte da Revista  em todo o seu ciclo de vida,  como modelo a 
ser mantido, retomado,  reconfigurado ou abandonado.  Um exemplo dessa 
recorrência aparece no  Editorial do número de março de 1909, que criticando as 
orientações predominantes na revista a partir de 1904, afirma que o número 
inaugurava uma terceira fase da Revista, em que  a publicação retomava as 
orientações que Arnaldo Barreto havia impresso originalmente ao periódico, dando-
lhe, como previam os Estatutos,  “uma feição  inteiramente prática, mormente na 
seção de pedagogia e de processos de ensino” (Revista de Ensino, ano VIII, n. 1, 1909, 
p 3). Esse mesmo editorial reclamava a colaboração  dos professores que quisessem 
“contribuir  para a disseminação das modernas teorias pedagógicas”(idem, ibidem). 
Aludindo a uma expectativa de parcela do professorado de que a publicação se 
estruturasse em moldes análogos aos da revista Eschola Pública, paradigma desse 
modelo, o Editorial tomava a iniciativa de solicitar aos professores que haviam 
colaborado neste periódico a escrever na Revista. 

Caracterizando a Revista  no período 1902-1904, Catani faz algumas observações 
sobre a forma pela qual, nele, foi desenvolvida a seção Pedagogia Prática, cuja 
finalidade era, no seu entender, “a de prestar auxílio aos professores, quer 
fornecendo material não publicado ou de difícil acesso, quer apresentando os 
exemplos de aulas ideais a serem reproduzidos” (Catani, 2003, p 102). Observa que 
“essa função prática de orientação do trabalho pedagógico pela apresentação do 
modelo” foi um aspecto sobre o qual nem sempre houve acordo.  Ramon Puiggari, 
por exemplo, “assíduo colaborador da Revista, era contrário à publicação de artigos 
de ‘pedagogia prática’ em periódicos especializados, condenando a iniciativa desde a 
Eschola Pública, por temer que com isso se mecanizasse a atividade dos mestres e 
dos alunos em esquemas didáticos que, então, eram de perguntas e respostas” (idem, 
ibidem). A autora se refere também à permanência temporal da posição contrária a 
de Puiggari, expressa, por exemplo, nas reclamações de professores que reagem 
negativamente ao abandono dessa formula editorial, quando, em 1927, a Revista 
Escolar é substituída pela revista Educação, como órgão da Diretoria da Instrução 
Pública. Insistindo no caráter polêmico da questão, Catani se refere ainda a posições  
sintonizadas com as opiniões de Puiggari, expressas nas reações de diversos 
editoriais da Revista Escolar (1925-1927) às críticas de que era inútil a divulgação de 
modelos (idem,ibidem) .  E conclui afirmando que a  

“posição contraria ao fornecimento de modelos de aulas na Revista parece ser 
pouco compartilhada por outros colaboradores, alem de Puiggari, pois não só 
isso se manteve ao longo de toda a história do periódico, como contou com a 
participação de muitos dos membros da Associação“ (idem, ibidem, p 105). 

Esta comunicação privilegia o exame de dois períodos da Revista do Ensino. No 
primeiro deles (1902-1903), exemplar do modelo caixa de utensílios,  é a pedagogia 
entendida como arte de ensinar que conforma o campo semântico em que adquirem 
sentido os inúmeros modelos de lições que a Revista difunde em sua seção Pedagogia 
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Prática. Nesse período, moldar as práticas de sala de aula era regra-las  segundo os 
preceitos de uma pedagogia prática, na qual a arte de ensinar é prescrita como boa 
imitação de práticas modelares3. Na década de 1910, e com maior nitidez a partir de 
1914, essa modalidade de intervenção  pedagógica é substituída por uma nova 
maneira de conceber o trabalho de moldagem das práticas docentes: a metodização 
dessas práticas, mediada pelos novos saberes da psicologia e da pedagogia 
experimental que a Revista põe em cena. Nesse segundo período, a pedagogia como 
arte de ensinar deixa de regular  a configuração material da Revista. No seu lugar, 
um novo léxico reconfigura o campo da pedagogia, redesenhando as relações entre 
teoria e prática. Nesse campo, as práticas docentes deixam de ser propostas e 
valorizadas como boa imitação de modelos e passam a ser práticas derivadas de uma 
adequada aplicação  de preceitos e experimentos científicos .  

Uniformização e homogeneização dos métodos e processos de ensino são, na 
Revista, tópicas discursivas recorrentes. Na  lógica que as articula, as práticas de 
uniformizar e homogeneizar métodos e  processos de ensino não funcionam apenas 
como dispositivos de controle, como poderíamos imaginar, se nos ativermos  aos 
usos que  nossa linguagem ordinária confere hoje a esses termos. Se compreendidas 
no seu tempo, na especificidade que adquirem no campo semântico produzido no 
interior do que chamo de “modelo escolar paulista”4, elas adquirem outro significado. 
Passam a designar também dispositivos de produção do aparelho escolar, 
dispositivos destinados a assegurar a expansão e a qualidade da educação escolar. 
Tais dispositivos variaram no decurso do ciclo de vida da Revista. Nos anos de 1902 e 
1903 eles põem em cena a tão propalada tópica discursiva da reprodução de bons 
moldes, pedra de toque  dos discursos que pensando a pedagogia como arte de 
ensinar, valorizam a observação e a imitação das boas práticas difundidas em 
incontáveis modelos de lições. Mais tarde, na década de 1910 e, de modo mais nítido, 
entre os anos de 1914 e 1916, uniformização e homogeneização passam a designar 
dispositivos de metodização das práticas adequados ao que se entendia como 
“ciência do indivíduo”.   

A emergência desses novos dispositivos deve ser relacionada às  mudanças 
curriculares em curso nas escolas  de formação de professores e à criação de 
laboratórios  experimentais de pedagogia5. Assim, no sutil deslocamento que as 
estratégias de moldagem das práticas de sala de aula sofrem no decurso do ciclo de 
vida da Revista, pode-se ler não apenas uma  possibilidade de periodização do 
periódico, mas também uma possibilidade de compreender melhor o processo de 
corrosão gradativa da concepção da pedagogia como arte de ensinar que, em São 
Paulo, na última década do século XIX e primeiras décadas do século XX , balizou as 

                                                   
3 Idem, ibidem. 

4 Sobre esse entendimento ver Carvalho, 2011. 

5 Refiro-me especialmente à transformação das Escolas Complementares, que vinham, até 1911, formando 
professores, em Escolas Normais Primárias e  à  criação, na Escola Normal Secundária, do Laboratório de 
Pedagogia Experimental e da Cadeira de Psicologia Aplicada à Educação. Ver, a respeito, Tannuri (1973). 
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apostas republicanas na escola e sua substituição por uma pedagogia experimental 
ou científica. 

Espelhando, mas, ao mesmo tempo,  produzindo esse processo de corrosão, a  
Revista de Ensino  divulga  novas concepções a respeito do estudo da criança, pondo 
em cena a relevância dos experimentos da psicologia experimental e das práticas de 
laboratório. Especialmente a partir de 1914, quando o Laboratório de Pedagogia 
Experimental é instalado na Escola Normal, até pelo menos até 1916, são muitos os 
artigos da revista que erigem as práticas de laboratório, com suas minudentes e 
intrincadas medições e classificações, em enunciado regulador das práticas de sala de 
aula. A ideia, expressa por Oscar Thompson, de que as diferenças entre os educandos 
requerem “meios absolutamente vários de educação”, devendo ser “objeto de um 
estudo e tratamento particular” (Thompson, 1914: 9) comanda não somente a 
constituição do que era entendido como pedagogia científica, mas também o modo 
como o trabalho do professor em sala de aula é concebido.   Por pedagogia científica 
entendia-se uma ciência do indivíduo que operava com  tipologias. Nessa ciência, 
conhecer era enquadrar o indivíduo no tipo. Assim,  assentada em uma pluralidade 
de práticas laboratoriais de medição, tal pedagogia redefinia a prática docente, 
exigindo desta a capacidade  de  trazer, de algum modo, a experiência do laboratório 
para o interior da sala de aula. Tratava-se de, no trato pedagógico com o aluno, 
discernir  o tipo para adotar procedimentos didáticos compatíveis. Tal modalidade de 
extensão das práticas laboratoriais para o interior da sala de aula opera, assim, na 
Revista do Ensino,  a redefinição das estratégias editoriais de modelização das 
práticas docentes. Não se trata mais de difundir modelos de lição, prescrevendo 
práticas de imitação desses modelos, mas de estender os limites do laboratório para o 
espaço da sala de aula. Inaugura-se, assim, um novo modo de conceber a relação 
entre teoria e prática no campo da pedagogia. É articulado a esse campo semântico 
que o discurso de Thompson na instalação do referido Laboratório é publicado nas 
páginas da revista  (Revista do Ensino, ano XIII, n. 3, dezembro de 1914); assim 
como os artigos de Ugo Pizzoli, o especialista italiano convidado para instalar este 
Laboratório ( Revista do Ensino, Ano XIII, ns. 1, 2 e 3, junho, setembro e dezembro 
de 1914 ; Ano XIV, n. 4, março de 1915 ). É ainda assim que passam a ser recorrentes 
na Revista artigos sobre psicologia experimental e pedagogia científica, de autoria de 
Clemente Quaglio6, entre eles um texto sobre  Gabinete de Antropologia Pedagógica e 
a Psicologia Experimental (Revista do Ensino, ano XIII, n.1, junho de 1914). É assim 
também que fragmentos das aulas que George Dumas ministrou sobre psicologia e 
filosofia no anfiteatro da Escola Normal7 são difundidas na Revista. É assim, ainda, 

                                                   
6 Trata-se de um imigrante italiano autodidata, a quem Monarcha (2007) atribui o papel de contato entre 
Thompson, então diretor da Escola Normal Secundária e Pizzoli. 

7 A historiografia brasileira considera que foi nessas Conferencias, de que o grupo do jornal O Estado de São 
Paulo foi um dos promotores, que começou a se articular a fundação da Universidade de São Paulo, em 1934. 
Entre os artigos publicados, ressalte-se a publicação da conferência sobre o pragmatismo de William James 
(Revista do Ensino, ano XIV, n. 2, setembro de 1915)  
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que aparecem artigos que chamam a atenção para a emergência de uma nova 
concepção da escola, de uma escola nova, reformulada em suas práticas, 
fundamentos e finalidades. E é assim, finalmente, também, que a Revista passa a 
publicar regularmente matérias sobre pedagogia e organização escolar estrangeiras, 
dando especial destaque para os Estados Unidos e a Argentina.   

1.2 DIFUNDINDO MODELOS ESTRANGEIROS 

Lendo a Revista do Ensino como dispositivo de difusão e uniformização  de 
“boas” práticas de sala de aula  que se configura diferencialmente segundo dois 
modelos concorrentes,  é possível por em cena os campos semânticos em que 
ganham significado no periódico as remissões a autores e experiências estrangeiras. 
Nos anos 1902 e 1903, quando a Revista difunde modelos de lições, essas remissões 
são raras;  na década seguinte, mais especificamente a partir de 1911, elas são 
freqüentes e se articulam aos dispositivos de difusão de preceitos e de metodização 
de práticas conformes ao que era entendido e proposto como novas exigências 
cientificas de conhecimento da criança. 

Nos anos 1902 e 1903, as referências a modelos pedagógicos estrangeiros são 
escassas na Revista, talvez devido à sua modalidade de configuração material, que 
privilegia a difusão impressa de modelos de lições. Nesse gênero  de impresso, cujo 
protocolo de leitura deve ser buscado no campo semântico da chamada pedagogia 
moderna, ganham centralidade, como vimos, as seções de pedagogia prática em que 
não somente modelos de lições, mas também materiais de ensino diversos, como 
estorinhas, músicas, poesias, etc,  são coisas para usar, fornecidas ao professor como 
ferramentas de sala de aula. Mas é um equívoco pensar que essa escassez de 
referências signifique ausência de uma concepção pedagógica que confira significado 
aos materiais difundidos. Ao contrário, é importante reiterar que a prática de difusão 
desses materiais, especialmente dos modelos de lições, ganha sentido se situada no 
campo semântico da pedagogia entendida como arte de ensinar, que reserva à 
imitação um estatuto central no processo de moldagem das práticas de sala de aula. 
É no campo dessa pedagogia - em que a crença na eficácia inconteste dos processos 
de ensino intuitivo se articula a concepções acerca da natureza infantil formuladas 
nos marcos de uma psicologia das faculdades mentais – que os materiais difundidos 
pela revista indiciam, não a ausência, como um certo anacronismo supõe, mas a 
presença de um cerrado sistema de remissões  a um repertório pedagógico 
partilhado, no qual uma vaga mas consistente representação da pedagogia norte-
americana é  a referência principal.   

Os editoriais da Revista configuram o campo semântico constituído na revista. 
Nas representações sobre o periódico e seu papel formador junto ao professorado 
paulista que  veiculam nos anos de 1902 e 1903, a Revista de Ensino se auto incumbe 
da missão de agir como um sentinela atento ao que os professores podem ou devem 
ler em matéria de pedagogia. Nessas representações, a revista  se auto atribui a 
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missão de manter vivo o legado dos antepassados republicanos, artífices do que era 
proposto como período áureo da história da educação paulista. Nesse legado, a 
pedagogia norte-americana é uma referência central. Isso pode ser percebido não 
pela presença, na revista, de artigos teórico/doutrinários de difusão dessa pedagogia, 
mas pela recorrente remissão ao modelo escolar norte americano como recurso de 
legitimação da proposta pedagógica do periódico. Exemplar desse tipo de 
procedimento é  o modo como o editorialista propõe e justifica a realização de 
Conferências mensais nos Grupos Escolares. Reunindo sob a supervisão do Diretor,  
todos os professores de um mesmo Grupo Escolar para debater temas pedagógicos, 
nos mesmos moldes do que teria sido feito “na grande república norte-americana” 
(Revista de Ensino, ano 1, n 2, jan. 1902, p. 157-167), essas Conferências eram 
destinadas a uniformizar os métodos e processos de ensino das escolas.  Esse mesmo  
padrão de referenciar modelarmente a pedagogia norte americana aparece em 
múltiplos comentários esparsos nas páginas da Revista. Em comentário sobre a 
Exposição Universal de Saint Louis, por exemplo, o Editorial de agosto de 1903 
(Revista de Ensino, ano II, n. 3) é entusiástico.  Conclama  o poder público a 
patrocinar visitas de professores à Exposição,  que seria ”o certamen de tudo o que de 
mais perfeito produziram até hoje a inteligência e a mão do homem” (Idem, ibidem, 
p. 193). E, prosseguia: 

 “sabido como é o fanatismo yankee por cousas atinentes ao ensino primário, 
facilmente se antevê a superioridade com que será exibido, em dita exposição, 
esse ramo de progresso social” (Idem, ibidem).  

Nos anos de 1902 e 1903, há, no meu entender, um dado que é central: a escola 
primária é o referente principal das matérias publicadas, seja nos artigos em que 
métodos e processos de ensino são debatidos, seja nos materiais difundidos nas 
seções Pedagogia Prática. As matérias publicadas parecem programadas para 
compor os programas escolares desse nível de ensino. E é como peça dessa espécie de 
currículo escolar articulado na revista, que as Cartas de Parker para o ensino da 
aritmética são difundidas. Elas são  publicadas sequencialmente, em grupos de 10, 
desde o primeiro número do periódico, como peças de uma espécie de currículo 
escolar articulado na revista. Sua publicação abria a seção Pedagogia Prática, com o 
subtítulo: “Para o ensino da aritmética nas escolas primárias”.  

Francis Parker, ao lado de Spencer e Calkins, é talvez o autor mais reclamado 
como modelo legitimador das proposições da Revista nos seus anos iniciais de 
existência. É nas inúmeras intervenções de Arnaldo Barreto e João Pinto e Silva 
como articulistas da Revista, que a presença das proposições pedagógicas de Parker 
se faz sentir como referência central não apenas para o ensino de aritmética, mas 
como autoridade pedagógica inconteste no campo do ensino intuitivo. No primeiro 
número da revista, por exemplo, Pinto e Silva, comentando o livro - Contador 
Infantil -   elogia o trabalho como o primeiro passo para o  ensino da aritmética para 
crianças. Lendo-o, a criança faria “uma ginástica intelectual gradativa” – ginástica 
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que obedeceria a “um plano todo racional e intuitivo”(Revista do Ensino, ano 1, n, 1, 
pp. 318-319). Mas para o articulista, o livro não seria original, pois estaria vazado 
“nos mesmos moldes dos mapas aritméticos de Parker e Dunton “(Idem, ibidem, p. 
319) . Na mesma seção de um volume posterior da revista (Revista do Ensino, ano I 
número 4, p 763) é Barreto quem fala de Parker. Na crítica que faz Aritmética para 
Principiantes, de  Thiré, afirmava que compêndios de aritmética para principiantes 
só poderiam ser escritos por “homens de elevação filosófica de um Francisco Parker”, 
ou por quem, no trabalho quotidiano com as crianças, fosse “descobrindo o melhor 
caminho por onde elas devem ser levadas ao desenvolvimento de suas tão delicadas 
faculdades”(idem, ibidem).  

A pedagogia de Francis Parker será também componente importante do 
repertório pedagógico dos responsáveis pela publicação da Revista em período 
posterior.  O número de março de 1914 (Revista de Ensino, Ano XII, n. 4, março de 
1914) informa que a Diretoria Geral havia tomado a iniciativa de promover nos 
Grupos Escolares, quinzenalmente, palestras com os professores no intuito de 
“elucidar questões  de ensino tendo como ponto de partida os instrutivos assuntos” 
das Palestras Sobre o Ensino, livro de autoria de Francis Parker. O objetivo de tal 
iniciativa era “fazer das diversas classes do Grupo Escolar uma única escola” 
promovendo a tão propalada uniformização do ensino. Traduzido e publicado em 
São Paulo alguns anos antes, em 1909, por iniciativa de Arnaldo Barreto, o livro 
integra uma Biblioteca Pedagógica organizada por  Barreto, então Diretor do Ginásio 
de Campinas, com a colaboração de José Stott, professor de inglês do referido 
estabelecimento de ensino secundário8. 

Índice da permanência dos referenciais pedagógicos partilhados pelos redatores 
da Revista nos seus primeiros anos de existência, as remissões  à pedagogia de Parker 
nos números publicados na década de 1910 são recorrentes. Mas, nesse período, que 
como vimos foi marcado por uma reconfiguração do campo semântico da pedagogia, 
tais remissões rivalizam com inúmeras referências a outros autores estrangeiros e a 
iniciativas educacionais de diversos países. Entre essas remissões, a referência ao 
pensamento pedagógico e a iniciativas escolares francesas merecem destaque 
especial, embora não sejam exclusividade desse período. Elas tem  lugar importante 
na Revista em todo o seu ciclo de vida, mas esse lugar não é o de sua pertinência às 
estratégias de moldagem das práticas de sala de aula postas em cena no periódico. 
Mesmo nos anos de 1902 e 1903, em que a referência à pedagogia norte-americana é 
dominante, o sistema escolar francês aparece como modelo a ser imitado, nos relatos 
da viagem de estudos a Paris realizada por  Puiggari . Esses relatos registram as 
impressões pedagógicas do viajante e reúnem alguns programas das escolas 

                                                   
8 Trata-se da tradução de Talks on Teaching, primeira publicação de Francis Parker, editada nos Estados Unidos 
em 1883. É interessante observar que essa tradução terá suas “lições” publicadas sequencialmente nas páginas da 
Revista Escolar (1925-1927) publicação que adota o modelo caixa de utensílios. que transcreve sequencialmente, 
uma a uma, em diversos números sucessivos, as  “lições” traduzidas.  
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maternais e primárias elementares francesas. Com a ressalva de que as escolas 
primárias francesas não acompanhavam as últimas novidades pedagógicas, a seção 
Noticiário, por exemplo, comenta esses relatos, sugerindo que as informações neles 
veiculadas fossem levadas em consideração na reforma dos programas escolares 
então em curso no Estado. O redator da notícia justificava a sugestão: apesar da 
ressalva feita quanto ao caráter pouco inovador de seus métodos, não seria possível 
deixar de reconhecer o mérito da escola republicana francesa, que vencera “os 
alaridos da anarquia tremenda da Comuna e transformara os vencidos de 1870 nos 
vitoriosos de 1989”.  Concluindo o comentário,  acrescentava: “as escolas que educam 
um povo assim são realmente dignas de acatamento e seus programas de ensino 
dignos de serem aproveitados”. (Revista do Ensino, Ano 1, n. 3, agosto de 1902, p. 
821).  

Essas comentários feitos na seção Noticiário indiciam o que parece ter sido, na 
Revista, um crivo de apropriação do modelo escolar francês: sua adequação ao 
intento de moralização e formação cívica do aluno que irá ganhar espaço nas páginas 
da revista, especialmente a partir de 1911. Nesse período, em que a Revista passa a 
ser editada sob a direta orientação da Diretoria Geral do Ensino, a moralização dos 
costumes passa a ser tema recorrente dos artigos publicados, como já observou 
Catani (2003). Mas referências a autores franceses estão também presentes na 
revista, no período em que sob a direção de Arthur Breves (1904-1907) e circulando 
sem subvenção oficial, o periódico ganhou configuração particular, discutindo 
questões mais amplas de política educacional e apresentando-se como defensor dos 
direitos do cidadão à escola pública e dos interesses da categoria profissional do 
professorado.   Entre 1914 e 1916, período em que a Revista dá inequívocos sinais de 
estar reformulando as concepções sobre a escola e sobre a pedagogia que vinham até 
então norteando suas estratégias editoriais, as referencias a modelos franceses são, 
também, freqüentes. Mas, nesse período, elas dividem o espaço  da revista com 
inúmeras matérias extraídas de publicações latino-americanas,  especialmente 
argentinas e uruguaias e norte-americanas. O repertório pedagógico mobilizado na 
revista passa a incluir referências a muitos autores, de diferentes nacionalidades, 
entre eles Stanley Hall, William James, Alfred Binet, John Dewey, Farias de 
Vasconcelos, Emerson White,  além autores de Manuais como  Compayré.   Alguns 
autores estrangeiros, como o canadense Hugues, tem livros traduzidos e transcritos 
por capítulos, sequencialmente, em edições sucessivas da Revista.   

Essa proliferação e dispersão de referências   contrasta com o padrão unitário e 
excludente de remissões a modelos estrangeiros dos primeiros anos da Revista. Ele 
provavelmente é indício das reconfigurações que então se operavam no campo 
semântico da pedagogia, anunciadas por um acontecimento discursivo: a emergência 
da expressão escola nova.  Tal expressão não designa ainda as transformações 
operadas nesse campo a partir do final da década seguinte, quando uma nova 
geração de educadores – entre eles, principalmente, a tríade Lourenço Filho, Anísio 
Teixeira e Fernando de Azevedo  -  disputará o seu sentido e logrará rotular  a 
totalidade das proposições pedagógicas veiculadas na Revista de Ensino como 
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pedagogia tradicional. Em 1917, o Relatório de Oscar Thompson como Diretor Geral 
da Instrução Pública paulista dialoga com as novas representações da escola e da 
pedagogia postas então em circulação, fornecendo indícios para a compreensão das 
transformações em curso no campo semântico da pedagogia. Thompson abre o seu 
Relatório discorrendo sobre as novas funções que uma escola nova deveria  
preencher. Inicialmente, as novas representações sobre a escola que o Relatório 
constrói falam de novas necessidades geradas em uma escola de massas, na qual a 
saúde física dos alunos ganha centralidade, exigindo medidas de inspeção médico-
escolar que não somente “conservassem sã a parte somática do educando” , mas que, 
sobretudo, curassem “o que a tem imperfeita ou apresenta tendência para a 
imperfeição” (Thompson, 1917, p.25). Falam, em seguida, de uma escola nova 
caracterizada por programas de ensino adaptados “a cada aluno, segundo o seu tipo”, 
onde o professor fosse capaz de moldar a execução dos programas segundo os tipos 
individuais; de uma  escola nova que deveria  ser capaz de superar a escola de massas 
existente, em que a instrução se dirige à coletividade, desconhecendo a “alma 
infantil”. Para realizar a escola nova tal como a compreendia, era segundo o Diretor 
Geral necessário “conhecer os tipos dos educandos, nova bússola do ensino 
novo”(idem, ibidem). Diferentemente da escola existente, a escola nova deveria estar 
voltada para a educação individual e para isso deveria devotar-se ao estudo da 
criança. Esse estudo deveria ser feito “gradualmente, proporcionalmente, do 
primeiro ao último dia de aula, sem interrupção, com o mesmo método para todos, 
como manda a psicologia individual”(idem, ibidem, p.29). 
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RESUMO  

O texto compara diferentes publicações de um material didático, de José Estácio 
Corrêa de Sá e Benevides, professor de História da Escola Normal de São Paulo, que 
lecionou entre os anos de 1880 e 1914. A primeira publicação foi em 1902, em uma 
revista para professores; a primeira edição em livro, em 1903, pela Typographia 
Andrade & Mello; a segunda, sem data, pela editora N. Falcone & Comp.; e a terceira, 
em 1912, pela Editora Francisco Alves. São analisados alguns conteúdos, a concepção 
de história e alguns diálogos entre o autor e sua bibliografia. Em um contexto de 
predominância da História Universal, com conteúdos da história sagrada, o autor 
organizou material com foco na História da Civilização, afirmando ser uma versão 
mais moderna para a história. Mas, sua obra expressava conflitos de um momento de 
transição, com novas tendências para o ensino e crenças religiosas da sociedade 
brasileira. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Livro didático, publicações didáticas, história da civilização  
 



 

 
 

5 

 

INTRODUÇÃO 

Este texto analisa diferentes publicações de um mesmo material didático escrito 
por um professor de História, que lecionou na Escola Normal em São Paulo, nas 
últimas décadas do século XIX e início do século XX. São comparados momentos 
distintos de uma mesma obra. A primeira publicação foi feita em 1902. A “Associação 
Beneficente do Professorado Público de São Paulo” passou a editar, a partir desse 
ano, a “Revista de Ensino”, uma publicação subsidiada pelo Governo do Estado, de 
distribuição gratuita, que contava com a colaboração de textos de seus assinantes - 
diretores e professores das escolas paulistas. Nessa revista, na edição no. 2 de 1902, 
na seção “Pedagogia Prática”, o professor de História e Geografia, da Escola Normal 
da Capital, José Estácio Corrêa de Sá e Benevides (1858 – 1914), com formação de 
Bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas, iniciou uma série de publicações, cujos 
textos foram utilizados como parte de seu livro “Lições de História da Civilização”, 
publicado em 1903, pela Typographia Andrade & Mello. O livro teve segunda edição 
pela editora N. Falcone & Comp.., e a 3ª. edição pela Livraria Francisco Alves & C., 
em 1912.  

 

ENSINO DE HISTÓRIA NA ESCOLA NORMAL DE SÃO PAULO 

André Chervel (1990), em seus estudos da história das disciplinas escolares, 
enfatiza a importância de analisar como as finalidades de uma disciplina, no seu 
papel de cumprir sua função educativa, em diferentes realidades sociais e 
educacionais. Salienta que as finalidades não podem ser encontradas unicamente nas 
propostas curriculares formais, mas que é preciso considerar as dimensões reais da 
escola, procurando responder a questão “por que a escola ensina o que se ensina?” 
(CHERVEL, p. 190). Nessa perspectiva, as obras didáticas de José E.C. de Sá 
Benevides contribuem para algumas aproximações dos contextos e das finalidades do 
ensino de História da Escola Normal de São Paulo no início do século XX.  

Inicialmente, sabemos que as obras do autor eram destinadas ao ensino de 
História da Civilização, que provavelmente passou a fazer parte do currículo na 
década de 1890. Antes disso, porém, as disciplinas de História tinham outras 
denominações, como Noções de História Sagrada, Universal e do Brasil, Resumo de 
História Universal, História Geral… As modificações nos nomes representavam 
mudanças nos conteúdos ensinados, mas também permanências. A História Sagrada, 
por exemplo, desapareceu nas indicações dos títulos na década de 1890, mas a moral 
e os ensinamentos cristãos encontraram seus espaços, no século XX, nas publicações 
de Benevides. 

Segundo Alain Choppin, a secularização dos conteúdos dos livros destinados à 
escola passou a ocorrer na Europa ao longo do século XIX. Na França, “a laicização 
dos programas e a exclusão da escola pública de todos os manuais de ensino de 
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religião, em 1882, provocou uma divisão não somente do sistema educativo, mas 
também no contexto de uma `guerra dos manuais´ da edição escolar” (2009, p. 47). 
Segundo Circe Bittencourt, foi através das obras do historiador francês Charles 
Seignobos que a defesa de uma história europeia republicana e positivista chegou ao 
Brasil, influenciando os professores e autores de livros didáticos. 

Segundo a autora, a designação dada à história ensinada significava diferenças de 
versões para o ensino de história. “História Universal era uma versão mais 
tradicional, dominada pela visão da Igreja Católica”. E a tendência de conhecer a 
versão civil e laica da História da Civilização, que se fundava na linha positivista, 
prevalecia nas escolas públicas secundárias. Mas, nas duas versões estava traçado o 
objetivo maior do ensino de história: “introduzir e identificar os jovens da elite 
brasileira com o mundo civilizado moderno e capitalista” (BITTENCOURT, 1993, p. 
208).  

Entre a década de 1880 e as duas primeiras décadas do século XX, os manuais de 
história geral, publicados e adotados nas escolas brasileiras, permaneceram com o 
título de História Universal. O título História da Civilização só passou a ser difundido 
no Brasil, com maior recorrência, a partir das reformas educacionais da década de 
1930.1 Uma das poucas exceções, foi o livro do professor Benevides. 

 
FINALIDADE DAS OBRAS 

Por que o professor José E.C. de Sá e Benevides sentiu-se motivado a escrever as 
aulas que ministrava no formato de material didático? O que sabemos é que ele não 
foi o único. Foi também o caso de Joaquim Manuel de Macedo, Luís de Queirós 
Mattoso Maia, Antônio Álvares Pereira Coruja e Rafael Maria Galanti, professores de 
História que transformaram as suas experiências didáticas na escrita de manuais 
escolares. E sabemos que Benevides já lecionava na Escola Normal há mais de vinte 
anos, quando se empenhou na escrita de suas lições de história. 

A primeira publicação foi na Revista de Ensino em 1902. Em carta enviada ao seu 
redator-chefe (1902, n. 2, p. 368), Benevides explicitou a finalidade do seu material: 
“facilitar o trabalho daqueles que iniciam a sua carreira de estudos”, com o desígnio 
de “formar mais tarde um volume” para uso de seus discípulos, com o qual poderiam 
adquirir noções gerais para consolidar seus conhecimentos. O texto não apresentava 
novidades para os que dominavam o assunto, mas era decorrente de leituras e 
consulta a diversas obras, e dirigido àqueles que não dispunham de tempo para 
consultar diferentes expositores e nem coordenar leituras. Confirmando essa ideia, 
na indicação das fontes bibliográficas das duas edições do livro, Benevides as 
apresentava como “...as fontes desta recopilação”.  

Segundo Alain Choppin, entre o século XVIII e o XIX, muitas publicações, que 
tinham usos diversos, inclusive escolares, eram resumos abreviados de obras 

                                                   
1 Antes da década de 1930, além do livro de Sá e Benevides, Oliveira Lima publicou História da Civilização, em 
1921, pela Editora Melhoramentos. 
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científicas, destinadas a divulgar conhecimentos em geral. Mas, com a progressiva 
formalização e seriação da escola e organização das disciplinas escolares, os manuais 
tenderam a ser estruturados com desígnios mais específicos, considerando o tipo de 
conhecimento, a estrutura dos saberes e a idade dos leitores. Nesse processo, muitas 
obras apresentavam formatos mistos: difusão de conhecimento científico e uso 
escolar (CHOPPIN, 2009, p. 32 - 33). Os livros de Benevides apontam de algum 
modo para essa perspectiva de manuais em transformação.  

José E.C. de Sá e Benevides foi professor entre os anos de 1880 e 1914 
(MARTINS, 2013, p. 92). Depois de mais de vinte anos de magistério, passou a 
publicar em formato de livros as lições que ministrava aos estudantes. Publicou para 
o ensino de história, Lições de História da Civilização (1903); Lições de História do 
Brasil (3ª. ed., 1912); Resumo História do Brasil (7ª. ed., 1911).  

As publicações correspondiam, com algumas semelhanças, aos programas 
aprovados na Escola Normal de São Paulo, onde Benevides ministrava aulas. Em 
1888, por exemplo, a disciplina recebia o nome de História Universal, mas o índice 
era muito semelhante às lições publicadas na Revista de Ensino de 1902, mesmo que 
sua denominação fosse História da Civilização. Em ambos – programa e revista -, os 
estudos iniciavam com métodos, fontes e divisões da história; e seguiam para um 
item chamado “Elementos modificadores da História”. Na revista, porém, esse item 
era complementado pelos temas: “meio e raça; raças cultas e incultas; raças 
históricas”. Esses temas e seus desdobramentos permaneceram na primeira e na 
segunda edições, mas desapareceram do livro de 1912. Apenas na segunda edição, o 
texto desse item foi ampliado em duas páginas, sem um subtítulo, onde o autor 
complementava as informações da “história moderna”, a respeito da origem humana, 
com a observação de que a explicação científica não estava em contradição com os 
ensinamentos da Bíblia. A análise dos conteúdos ensinados nos manuais apontava, 
as transformações que estavam ocorrendo nas fundamentações teóricas que 
sustentavam as explicações históricas.  

Apesar de a disciplina ser, em 1888, denominada de História Universal, havia a 
constância de estudar as “civilizações”. Ao logo de todo o programa da Escola 
Normal, emergiam as civilizações antigas, modernas e contemporâneas. Essa mesma 
ocorrência podia ser observada também nos diferentes manuais de outros autores 
que recebiam o título de História Universal.  

 

FATOR GEOGRÁFICO COMO MODIFICADOR DA HISTÓRIA 

Um caminho para entender o conteúdo ensinado no material didático de 
Benevides é questionar as premissas que o autor considerou para selecioná-lo e como 
as escolhas eram decorrentes de conhecimentos próprios de sua época. Ou seja, sua 
escrita era permeada por conceitos e modos específicos de entendimento histórico e 
pode ser esclarecedor tentar compreendê-los historicamente.  
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Na composição dos primeiros textos, há uma grande presença, por exemplo, de 
conteúdos geográficos, posteriormente eliminados na edição de 1912. Cabe 
questionar os vínculos entre conhecimentos históricos e geográficos naquela época, 
já que sabemos que ao longo do século XX passaram a ser distintos e especializados, 
estando a Geografia ausente em grande parte dos livros didáticos de história 
contemporâneos. 

Alguns livros didáticos de História Universal, no final do século XIX e início do 
XX, apresentavam a Sociologia como a ciência de referência que estudava as leis de 
funcionamento das sociedades humanas. Afirmavam também que à História cabia 
narrar os fatos notáveis sucedidos nas sociedades civilizadas. E avaliavam a posição 
geográfica, onde viviam os povos, como um dos fatores modificadores da história, 
considerando, então, a Geografia como de primeira importância como ciência 
auxiliar.  

O espaço geográfico era considerado como fundamental para os povos 
desenvolverem civilizações, ou seja, o papel do ambiente físico nas conquistas e 
progressos civilizatórios. Nesse aspecto, o conhecimento histórico era dependente 
dos saberes geográficos, que pareciam ser a primeira premissa para explicar o meio 
que garantia a conquista de riquezas por determinado povo, e que justificava seu 
desenvolvimento e seus avanços técnicos. A civilização e seus progressos eram 
consequência, assim, da natureza favorável do território ocupado. 

Introduzir a história dos povos com apresentação de seus territórios era 
frequente em outros manuais didáticos do século XIX e início do XX. Na bibliografia 
citada por Benevides, encontramos no “Manual de História Universal”, de 
Consigliere Pedroso (Paris, 1884), a mesma estrutura de subdivisões dos capítulos, 
iniciando com o “território”. Também no “Compêndio de História Universal” 
redigido pelo Padre Raphael Galanti  (4ª. edição, 1907), havia essa preocupação em 
um subitem denominado “Pais”; e no “Compêndio de História Universal” do general 
português Raposo Botelho (9ª. ed., 1921), os estudos dos povos iniciavam com sua 
“Geografia”.  

Todas essas preocupações geográficas, interferindo nas realidades históricas dos 
povos antigos, foram eliminadas na edição de 1912, da Francisco Alves, junto com 
muitos outros temas. É improvável justificar esses cortes por alguma motivação 
conceitual específica de mudança na linha historiográfica do autor. Todavia, é 
importante assinalar o fato de que, no final do século XIX e início do XX, o 
conhecimento histórico passou a ser fundamentado por outras correntes de 
interpretação, e que, na bibliografia de Benevides, certos autores apontavam com 
outras possibilidades conceituais. Esse era o caso de Thomas Buckle, no livro 
“História da Civilização (na Inglaterra)” (1900), que apresentava motivos para 
exaltar o desenvolvimento da Europa, como superior a qualquer outra civilização, 
relativizando o impacto do meio geográfico. Afirmava que o espírito do homem 
europeu tinha subordinado a natureza à sua vontade, justificando estudos históricos 
mais centrados nas ações humanas e menos dependente de fatores geográficos. 
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Se... quisermos comprehender a história de um paiz como a França ou a 
Inglaterra, deve então ser o homem o principal objeto de nosso estudo, porque 
sendo a natureza comparativamente fraca, cada passo dado para o grande 
progresso tem augmentado o domínio do espírito humano sobre as influências 
do mundo externo. (BUCKLE, 1900, p. 47) 

Na edição de 1912, o livro de Benevides silenciou sobre os aspectos geográficos. 
Ficaram só os textos em que o homem era o único protagonista da história das 
civilizações. 
HIERARQUIAS RACIAIS 

José E.C. de Sá e Benevides, seguindo suas referências bibliográficas, apresentou, 
nos materiais que escreveu a ideia de que era necessário estudar quais eram os 
“elementos modificadores da história”. Ou seja, procurava apresentar quais fatores 
influenciavam a organização e a transformação das sociedades, expondo aos alunos a 
informação de que o estudo dessas circunstâncias constituía a “mesologia – ciência 
do meio em que se vive”. Nessa linha, em texto presente na segunda edição do livro, 
Benevides afirmava que “as influências do clima, da alimentação, da natureza do 
solo, etc., produziram” as variedades físicas entre os homens e as diferenças entre as 
“raças”, que eram decisivas para construção ou não de sociedades civilizadas (s/d, p. 
17). Acreditava, como outros, que o valor atribuído às raças estava na sua ação 
transformadora da história, pensando os empreendimentos civilizatórios, a partir de 
uma perspectiva europeia da relação entre o homem e a natureza. Assim, pensava 
que a raça histórica por excelência era a raça branca, ou seja, o europeu.  

O argumento de que a raça branca devia ser considerada mais civilizada incluía 
também a ideia de atribuir imperfeições aos outros povos, já que se acreditava que 
ainda não tinham alcançado determinados graus de “progresso”. Oliveira Martins 
explicava assim: 

Partindo do ínfimo selvagem, quase besta, para o homem superiormente culto, 
podemos formar uma verdadeira serie de graus de capacidade étnica: e 
tomando a civilização nos seus rudimentos, deixando-a no seu supremo estado 
atual, podemos também formar outra serie de estados ou momentos de 
desenvolvimento. (MARTINS, 1905, p. 61-62). 

Como a “raça branca” era entendida como a mais civilizada, sobre ela o autor 
dedicou estudos mais específicos, identificando suas principais subdivisões 
(chamitas, semitas e arias) e localizando-as em seus territórios e os povos seus 
descendentes. A história estudada no livro ficou assim centrada nos europeus. E, por 
ser esse o conteúdo ensinado para alunos e alunas do curso normal em São Paulo, era 
também esse o passado dos brasileiros. 

Nas diferentes versões das lições publicadas por Benevides, o livro de 1912 é o 
que menos ênfase apresentava para qualificação de hierarquias entre os povos, sem, 



 

 
 

10 

contudo, abandonar a ideia das relações de superioridade e inferioridade entre raças, 
religiões e civilizações.  Na sua conclusão final da história da humanidade, não 
hesitou em incluir seus leitores brasileiros nessa trajetória de uma única direção, 
comandada pela Europa, a ciência, a indústria, o internacionalismo (apesar das 
divisões e conflitos entre os estados nacionais) e o cristianismo:  

Somos, irresistivelmente, levados a considerar única verdadeira a civilização 
europeia, que é a nossa, e a esperar que ella absorva ou rechace as suas rivais. 
(...) 

A unidade futura não consistirá em suprimir as nações – e sim, na sua ligação, 
pela restauração do reino social de Christo. (BENEVIDES, 1912, p. 237 – 238) 

HISTÓRIA UNIVERSAL E HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO 

Ivor Goodson defende a ideia de que uma análise da história dos currículos deve 
tentar captar as rupturas e as grandes descontinuidades, as propostas vencedoras e 
oficialmente consolidadas, como também aquelas que fracassaram em função dos 
embates políticos e sociais (GOODSON, 2010, p. 28). Nessa perspectiva, é possível 
questionar as razões que instigaram o professor José E.C. de Sá Benevides a 
modificar para História da Civilização, ainda no século XIX, o título dado à disciplina 
de História Geral que ministrava na Escola Normal de São Paulo, e, posteriormente, 
também no seu livro, quando a tendência da época era denomina-la como História 
Universal.  

Os nomes das disciplinas escolares podem ser indícios, sinalizadores, de um 
processo de transformação no currículo na disciplina. E, nessa perspectiva, é 
importante perseguir esses sinais, e analisar as razões da mudança na denominação e 
se ela correspondia certos embates entre linhas de análise históricas, modificações 
nas finalidades da disciplina escolar, concepções teóricas e didáticas em 
transformação e revisão do conhecimento a ser ensinado.  

Na legislação e nos programas das escolas secundárias brasileiras, no século XIX 
e XX, a disciplina que correspondia à História Geral tendeu a ser nomeada de 
História Universal. Esse foi o caso dos programas do Colégio Pedro II até 1920 
(GASPARELLO, 2004, p. 227 – 228); do programa das escolas Normais do 
Município da Corte de 1879 (Decreto nº 7.247); e do que foi estabelecido na reforma 
curricular do Governo Federal de 1925 (Decreto nº 16.782-A). Na Escola Normal da 
capital, em São Paulo, o mesmo título apareceu na cadeira docente em 1875, 1876 e 
1888. Mas, nas lições de Benevides de 1902, o nome dado era História da Civilização, 
correspondendo ao título do livro de Charles Seignobos, que ele adotava em 1894. 
Nos currículos federais, porém, essa mudança aconteceu em 1931, com a reforma de 
Francisco Campos, quando prevaleceu História da Civilização. 

Qual, então, a diferença entre História Universal e História da Civilização? 
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Segundo Karl Löwith, a história universal decorreu de princípios filosóficos e 
históricos de diferentes pensadores. Um deles foi Bossuet (1627 – 1704), cuja obra 
tinha como pressuposto a ideia de era a providência divina que intervinha nos 
acontecimentos humanos, e que era preciso olhar a história a partir de uma grande 
distância, de um ponto de vista da fé. Nessa perspectiva do olhar, era possível 
organizar uma história universal de heranças dos povos, desde a criação do mundo 
até o sacro império romano de Carlos Magno. A história, assim, tinha um sentido 
sagrado de mostrar que a história dos impérios servia à Igreja Cristã. (LÖWITH, p. 
143)  

Voltaire (1694 – 1778) iniciou seus estudos da história universal a partir de 
Bossuet. Mas, enfrentou o dilema de conciliar a história cristã com o novo 
conhecimento sobre a China, que despontava “no horizonte do ocidente cristão 
através de missionários franceses, que ficaram profundamente impressionados pela 
antiguidade e excelência da cultura chinesa e a moral confuciana”. Voltaire estudou 
as sociedades antigas – chinesa, indiana, persa, árabe, romana – com um olhar de 
desafio às tradições bíblicas, procurando documentar a história, separar o secular do 
sagrado e interpretar os acontecimentos “pelo padrão da razão humana comum”. A 
ideia de que a história tinha um sentido permaneceu, mas Deus foi retirado da 
história, sendo ela movida agora pela razão e o progresso. (LÖWITH, p. 108 - 111). 
Segundo Karl Löwith, “Ensaios sobre os costumes e o Espírito das Nações” (1756), de 
Voltaire, foi a primeira “filosofia da história”. 

As obras de Hegel (1770 – 1831) e de Comte (1798 – 1857) estavam imbuídas de 
filosofias históricas, através de sentidos para a história humana em processo de 
evolução contínua dirigida para um fim. Ambos foram influenciados pelo impacto 
revolucionário da Revolução Francesa, ao mesmo tempo em que introduziram um 
elemento de estabilidade nas mudanças modernas e progressistas. Em Hegel, o 
caráter absoluto do espírito refletia a finalidade da razão cristã. Em Comte, era a 
força da ordem que prevalecia, deixando de desvendar a realização providencial 
divina, para estudar a história da civilização, cuja verdade era entendida como 
relativa por estar relacionada com as mudanças de condições e situações. Ao mesmo 
tempo, o relativismo das diferentes condições históricas estava ligado por uma lei 
suprema de evolução progressiva, de desenvolvimento e progresso, que conduzia a 
histórica através de fases de amadurecimento, em direção a uma fase final, que 
correspondia às conquistas cientificas da civilização ocidental. Para os dois 
pensadores, a história universal dava origem e se concentrava na raça branca e no 
Ocidente Cristão. Segundo Karl Löwith, para esses dois autores, só a civilização 
ocidental era considerada especificamente dinâmica, progressista e universal no seu 
zelo missionário.   

Nessa linha de interpretação histórica, havia na bibliografia de Benevides, e 
também muito presente em seus textos, a obra “Manual de História Universal” 
(1884), de Z. Concigliere Pedroso, para uso didático, orientada para os liceus 
portugueses. Esse autor defendia a História como a ciência que estudava os fatos 
ocorridos nas sociedades humanas civilizadas e as leis que a regiam. Assim, era 
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positivista e seguia a linha da filosofia da história. Deduzia o método de estudos 
históricos a partir dos métodos utilizados nas ciências naturais, propondo 
comparações entre os acontecimentos. Alegava também que não bastava coletar e 
narrar os fatos, mas sim investigar as relações entre eles e as leis que os governavam. 
Acreditava ainda que o homem, como ser natural e social, recebia influências de 
todas as circunstâncias, e que elas atuavam como elementos modificadores da 
história. Para ele, a história somente se ocupava de povos cuja civilização contribuiu 
diretamente para a civilização moderna. Uma das principais fontes documentais que 
utilizava em seu livro era a Bíblia. 

Outro historiador nomeado nas fontes de Benevides foi Louis Bourdeau, que 
afirmava que para a História ser considerada uma ciência tudo ainda estava para ser 
feito. Era necessário definir seu objeto, seu método e ter leis que pudessem organizá-
la. Sua intenção, em seu livro, foi então definir esses elementos que contribuíssem 
para que a história pudesse ser considerada como ciência. Com esse desígnio, 
questionava: qual a definição de história? E respondia que seu objetivo era entender 
claramente a universalidade dos fatos, procurando estabelecer uma base ampla de 
conhecimento da humanidade, incluindo todos os seres humanos, e não 
exclusivamente os famosos, estadistas ou heróis; e todos os fatos, tanto os 
transitórios como também os regulares e contínuos. Para Bourdeau, enquanto os 
fatos singulares só tinham um valor circunscrito, os eventos regulares eram mais 
importantes por serem gerais e permanentes, sendo coerente entende-los como os 
verdadeiros objetos de estudos científicos. Quanto ao método, esse deveria ser 
racional, procurando abarcar a totalidade do objeto, sendo dividido 
sistematicamente para estudo de suas partes, sem, contudo, perder a visão geral de 
suas relações, sua lógica e seu conjunto. Quanto às leis, apresentava a lei da ordem, 
da regularidade dos fenômenos sociais; lei das relações entre os acontecimentos, 
construindo cadeias de semelhanças e de causalidades; e lei geral do progresso, de 
evolução progressiva da humanidade. Por ter defendido a aproximação da História 
com as demais ciências naturais, mesmo considerando suas particularidades, 
Bourdeau tem sido apresentado pelos historiadores contemporâneos como um 
seguidor de Auguste Comte. Segundo Guy Bourdé e Hervé Martin (2003, p. 113), 
Bourdeau apresentava os estudos históricos em um plano filosófico – a ciência do 
desenvolvimento da razão – contendo princípios de uma filosofia da história. 

Muitos outros autores de livros de História Universal estavam na bibliografia de 
Benevides, e também aqueles cujas obras recebiam o título de História da Civilização. 
Entre os últimos estavam Henri Thomas Buckle, Charles Seignobos, Godefroid 
Kurth (1847 - 1916) e Joseph Crozals (1848-1915). 

Como já vimos, Henri Thomas Buckle defendia a ideia de que existiam leis na 
História, assim como nas outras ciências, que regulavam as ações humanas. 
Acreditava que determinados povos eram regidos por leis naturais, mas os europeus 
conseguiram avançar mais porque eram geridos por leis mentais, que, segundo ele, 
eram as grandes reguladoras do progresso.  
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Por sua vez, Godefroid Kurth, professor belga com formação na França, escreveu 
“Les Origines de la Civilisation Moderne” (primeira edição de 1886). Nesse livro, defendia a 
ideia de que a civilização e o cristianismo eram inseparáveis. Realizou estudos da sociedade 
romana e medieval, concluindo que com Carlos Magno finalmente a Europa havia 
constituído a sociedade cristã.  

Joseph Crozals escreveu “Histoire de la Civilisation” (primeira edição de 1886). 
Muitos dos seus textos foram reproduzidos por Benevides sem identificação autoral. 
De modo amplo, defendia a filosofia da história por ter conseguido conciliar a 
teologia com a razão científica, acreditava que a humanidade estava dividida em 
raças, que a raça branca era superior e era ela a construtora da civilização.  

Na França, a partir da metade do século XIX, uma linha diferente de 
interpretação da história consolidou novas premissas e objetividades para as 
investigações científicas. A chamada história metódica impôs pesquisas afastadas de 
qualquer especulação filosófica e procurou estabelecer uma objetividade absoluta 
aplicando técnicas rigorosas de respeito às fontes documentais. Os historiadores 
dessa linha eram positivistas que participaram da reforma do ensino superior 
francês, ocuparam cátedras em novas universidades, redigiram grandes coleções de 
história e elaboraram obras para as escolas primárias e secundárias. Entre eles estava 
Charles Seignobos (1854-1942). 

A obra de Seigobos, “Histoire de la Civilisation” (1886), estava indicada na 
bibliografia de Benevides. Segundo Guy Bourdé e Hervé Martin (2003, p. 113), 
Seignobos foi adepto da escola metódica, com inspiração nos trabalhos do alemão 
Leopoldo Von Ranke (1795 – 1880), defendendo estudos históricos científicos 
empiristas, e negando referências às filosofias positivistas, afastando assim qualquer 
especulação a respeito da natureza ou leis das sociedades. No livro “Introduction aux 
études historiques” (1898), de Charles-Victor Langlois (1863 – 1929) e Charles 
Seignobos, os autores explicam que discordavam do que se chamava de filosofia da 
história, que construía para ela sentidos e finalidades. Valorizavam, por sua vez, 
estudos com um método próprio e distinto de outras ciências, com a exigência de que 
toda história, para ser escrita, dependia de procedimentos racionais, baseados nas 
particularidades do conhecimento históricos. Nessa perspectiva, os estudos 
históricos deveriam se sustentar em documentos, que precisavam ser analisados 
criticamente (com análise externa e interna), sendo indicados os locais onde podiam 
ser encontrados. Além disso, o texto final deveria ser claro, bem escrito e didático.  

Benevides efetivamente escreveu seu livro apoiado nesses diferentes autores, de 
variadas linhas de interpretação históricas. Mas, por sua conta, fez as sínteses e 
defendeu a ideia de que a história tendia a um aperfeiçoamento progressivo dos 
povos, associado à expansão da civilização europeia, que criava uma unidade no 
modo de vida no mundo inteiro, por meio da difusão da ciência, da técnica, da 
indústria, da democracia (2ª. edição) e, fundamentalmente, do cristianismo.  

Christianismo e civilização são dous termos equivalentes... na actualidade... 
todo o mundo conhecido se acha reunido sob o estandarte christão... O mundo, 
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na verdade, tende a se unificar... só na Egreja-catholica pode encontrar o 
princípio de uma intima e duradoura unidade. (BENEVIDES, s/d, p. 309)  

Para esse autor, essa expansão do modo de viver, pensar e crer europeu era 
sinônimo da cultura moderna. E a ciência e a religião não estabeleciam contradições. 
Os diferentes modos de pensar e explicar os fenômenos podiam ser conciliados. E 
isso era necessário ser esclarecido, considerando que ele era um professor de uma 
escola pública, em um país republicano, com uma educação laica. Valores cristãos 
não poderiam ser apresentados como conflitantes com a ciência positivista.  

Na sua versão de 1912, copiando quase literalmente o texto e as ideias do 
historiador francês Charles Seignobos (1918, p. 289), defendeu a opinião de que o 
mundo civilizado contemporâneo, que deveria tender a ser unificado, achava-se entre 
duas correntes opostas: a civilização comum e as rivalidades e os ódios que criavam 
sentimentos nacionais (fruto dos Estados Nacionais), que induziam os povos a se 
isolarem e a se tratarem como inimigos. Porém, Benevides foi além. Defendeu suas 
próprias crenças. Mesmo tento sido subtraída grande parte dos ensinamentos 
cristãos da versão de 1912, escreveu, na última frase do livro, que mesmo nesse 
contexto de conflito, a ligação entre as nações iria se constituir pela “restauração do 
reino social de Christo” (BENEVIDES, 1912, p. 238).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comparação das três publicações de Benevides favoreceu compreender a 
complexidade do trabalho de um autor de livro didático, envolvendo o tratamento 
dado a ele, as intervenções editoriais, as transformações teóricas no conhecimento de 
referência da disciplina escolar e as interferências das transformações políticas e 
sociais da época. Ao mesmo tempo, a comparação permitiu entender a presença de 
inúmeros autores falando na obra de um autor, mesmo sem serem nomeados. E 
ainda evidenciar os conflitos de um contexto de mudança na política brasileira e 
como afetavam o autor, motivando-o a defender e disseminar valores a respeito do 
significado da história, dos povos e também dos brasileiros, inseridos (e ausentes) da 
história predestinada por ele contada.  
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RESUMO  

O intuito desta pesquisa foi compreender e analisar as obra história do manual 
“Pequena História da Educação”, no período de 1936 a 1971. O processo 
metodológico de pesquisa se deu preferencialmente pela análise bibliográfica, por 
intermédio da abordagem da História e Historiografia por compreender que essa 
perspectiva potencializa no manual como fonte. A análise do livro foi realizada 
considerando-se os seguintes critérios: a disposição dos conteúdos, o destaque a cada 
assunto, a linguagem e os comentários diretos das autoras. Assim, inseriu-se na 
análise e interpretação da Pesquisa histórica da educação, procurando compreender 
dimensionamento do processo de formação cristã do professor Brasil. Por 
conseguinte, esta pesquisa caminha para fase mais profunda de apreciação do 
manual. 
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A intenção desta pesquisa de doutorado foi conhecer e analisar a história do 
manual “Pequena História da Educação”, no período de 1936 a 1971. A delimitação 
temporal se justifica, por que a sua primeira edição publicada em 1936, três anos 
após a entrada em circulação de “Noções de História da Educação”, de Afrânio 
Peixoto, o primeiro manual didático de História da Educação produzido no Brasil. O 
êxito da “Pequena História da Educação” pode ser avaliado pelo fato de até a década 
de 71 do século XX ser o livro adotado nas escolas normais e em alguns cursos de 
formação de professores oferecidos por universidades brasileiras, em sucessivas 
edições. 

Os manuais didáticos representam, tantos para os historiadores como para 
outras áreas do conhecimento e de pesquisa, uma fonte singular, como um objeto de 
complexidade possuído de nossos interesses em dado momento de nossa vida. No 
contexto educativo, por exemplo, instiga-nos a pesquisá-los, uma vez que são 
elementos que podem restituir um passado histórico muito importante para análises 
acadêmicas. 

Efetivamente, os manuais estão inscritos em uma dada sociedade, em um 
contexto histórico, participando de universo cultural e depositário de um conteúdo 
educativo. Eles têm o propósito de transmitir, às novas gerações, os saberes e as 
habilidades de uma dada área de conhecimento e de um dado momento social. 

Assim, o manual didático tem sido o principal instrumento de trabalho de 
professores e alunos; sendo esse, utilizado nas mais variadas salas de aulas e 
condições pedagógicas para reproduzir e condicionar um modo de organização da 
cultura escolar; podemos inferimos que o mesmo usando no contexto da escola desde 
a criação de Comenius até os dias atuais. 

 Neste sentido, ao refletirmos o manual didático percebemos que não é um 
produto neutro, o qual se vincula as múltiplas possibilidades de didatização do saber 
histórico, com a prática e perspectiva de uma premissa da homogeneização do 
conhecimento histórico, como controle ideológico e da formação de pensamentos 
acríticos por parte do discente. 

No entanto, conheceremos um pouco do contexto histórico brasileiro do 
imprenso católico, o manual didático, surge no cenário brasileiro, a partir da questão 
do laicismo no Brasil com a primeira Constituição republicana em 1891, sob a 
filosofia positivista inscrita na bandeira nacional a laicidade, foi incorporada na 
educação, instituindo assim, um sistema de “neutralidade” da educação, a escola que 
antes se desenvolvia a sombra da igreja, religião oficial no Império, na República 
progredia por várias ordens religiosas.  

De acordo com Cury (1986) a relação entre os Católicos e o Estado, constituiu 
desde o Império com aceitação dos valores católicos, concordando que o catolicismo 
era a “religião de berço”, na qual a religião nascia sem necessidade de adesão ou 
escolha. Essa ruptura, no primeiro momento abala a Igreja, permitindo a 



 

 
 

6 

reestruturação das ações das religiosas, na sua ampliação, na sua moralização e, 
contribui para que os laços com a Roma tornam-se mais fortes.  

Essa reestruturação da Igreja impôs um projeto de recristianização da nação 
necessitou lutar pelo seu espaço junto aos órgãos oficiais, especialmente no âmbito 
da legislação, para reinvidicar desse novo regime o respeito aos direitos e a liberdade 
dos católicos E, ainda, por meio do debate acirrado na década de 20 do século XX, 
entre os liberais, como o movimento do entusiasmo e do otimismo pela educação que 
culminou no Manifesto dos Pioneiros da Educação (1932) e a reação católica com 
criação do Centro Vital (1922) e a Revista a Ordem - que tinha como propósito 
apostólicos com o intuito de exercer uma influência espiritual nas camadas 
intelectuais da sociedade brasileira, promovendo a catalisação dessa intelectualidade, 
facilitando o acesso à doutrina da Igreja e aos seus ideias, colocando-os na prática 
social.  

Com elemento prático para implementar a reação católica e contribuir para 
recatolicização da intelectualidade  e na pretensão de divulgar-se por meio - da 
criação de biblioteca e de um serviço de informações bibliográficas, bem como a 
publicação de livros de apologia e outros títulos coerentes com os interesses 
católicos. Como componente essencial para o periodismo católico foi sua vinculação 
estreita com “a missão da igreja”, não só apenas no campo do jurídico, mas 
igualmente do ponto de vista de suas conexões com as autoridades da comunidade 
eclesiástica. Por outro lado, a imprensa católica era sua conceituação como meio de 
moralizador e saneador dos costumes da sociedade, concomitante ao desempenho do 
papel de conservação dos princípios e valores norteadores da ética cristã.  

A importância da imprensa para Igreja, no período 1898 a 1944, foi escrito onzes 
Cartas Pastorais, em favor e sobre a imprensa no Brasil, destinadas a difundir as 
ideias da hierarquia eclesiástica e de reconstrução católica, que tinham como 
propósito formar e informar os diocesanos, laicos e cleros, abordava vários assuntos, 
como - combatem as ideias que contradizia as orientações dos documentos papais, os 
assuntos da doutrinas vinculadas à fé católica, costumes, problemas de interesse da 
Igreja com as orientações pastorais e sua participação e relação com a formação, 
imprensa e principalmente o Estado republicano. 

O impresso era como conquistar espaço no campo educacional, aquele revestido 
de uma filosofia cristã que precisaria estar na origem de todo programa educacional, 
dos manuais, das aulas, por fim, da prática pedagógica dos educadores, era o ideal. 
Contudo, o impresso católico não se esgotaria num simples jornais que eram feitos 
por católicos, mas caracterizava em atitude específica na concepção do periodismo, 
decorridos de sua vinculação com “a missão da igreja”, em cada época e em cada 
circunstância do processo concreto vivido pela comunidade eclesial. Vigiar e 
controlar as leituras foram à maneira que a autoridade religiosa encontrou de 
direcionar de tal forma que embora visando à instrução, inscrevia num sistema onde 
o essencial não era a obra de moralização ou de educação, mas a vigilância do leitor, 
contendo produção que servisse a edificação da alma e à construção do caráter do 
aluno.  
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Neste contexto, a disciplina de História da Educação, nasceu no final do século 
XIX, não se desenvolveu como uma área de história, embora seu objeto de estudo 
possibilite compreender o passado do ser humano numa da sociedade (GALVÃO & 
LOPES, 2010). A disciplina História de Educação foi introduzida no currículo da 
Escola Normal do Rio de Janeiro, em 1928, na reforma do curso de formação para o 
magistério promovido por Fernando de Azevedo (VIDAL & FARIA FILHO, 2003). 

Em 1939, com a criação do curso de Pedagogia na Faculdade Nacional de 
Filosofia e, em 1946, com Lei Orgânica para o Ensino Normal, unificam-se a história 
e a filosofia da educação como uma única disciplina, contudo, essa unificação trouxe 
o afastamento da escrita da história da educação na prática dos arquivos. Esse 
vínculo entre a filosofia e história da educação, até hoje presente nos cursos de 
formação professores; e permanece por muitos anos, não existiu distinção entre as 
duas disciplinas, tanto que nos cursos de formação existia a disciplina “Fundamentos 
da Educação”, sendo que a história estava voltada para organização dos sistemas de 
ensino em seus períodos históricos e a parte filosófica abordava o pensamento 
pedagógico. Esse fato pode ser constatado em muitos manuais didáticos de História 
da Educação que continham esse vínculo (GALVÃO & LOPES, 2010). 

Como parte da disciplina da História da Educação, o manual “Pequena História 
da Educação”, aparece no cenário brasileiro, em 1936, como parte de uma coleção de 
obras destinadas à educação, produzido por duas Madres da Congregação Santo 
André. Essa Congregação foi constituída em 1231, em Tournay (Bélgica), com a 
finalidade de organizar estabelecimentos de internato para instruir as moças; 
consequentemente, ao perceber a possibilidade de contribuírem para formação e 
capacidade de nortear o comportamento e a moral social, por meio da conservação 
do modelo tradicional de família cristã. Percebemos que ao construir manuais 
didáticos que poderia ser utilizado na formação das normalistas, que mais tarde 
seriam professoras de escola pública, assim, atenderia os “interesses” católicos de 
divulgação da fé cristã, a partir da abordagem feita pela História da Educação 
consolidando de um discurso direito e/ou indireto voltados à educação católica para 
formação da sociedade. 

As autoras explicitaram desde a primeira edição tinham por objetivo oferecer 
subsídios pelos quais os estudantes das escolas normais poderiam ter uma visão 
sintética da história da educação e o de salientar, na evolução dos fatos e das 
doutrinas pedagógicas, a imensa contribuição da Igreja Católica. 

 Por ser um livro escrito por membros de uma congregação religiosa católica 
dedicada à educação, o objetivo geral deste estudo foi buscar na referida obra 
elementos que demonstrassem a influência do ideal cristão católico na educação do 
professor primário para a escola brasileira, procurando responder, a seguinte 
problemática: Qual a relevância do livro didático na perpetuação do ideal cristão-
católico na formação do professor para o ensino primário? Que ideias educativas esta 
obra postulava? 

No texto de introdução, as autoras apresentam um esboço da História da 
Educação e a sua concepção de Pedagogia - uma disciplina dependente da filosofia da 
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vida, isto é, a educação de um povo seria o resultado da sua vida cultural e das suas 
aspirações; sendo que, a transmissão do intelectual, da moral e da religião se daria 
pela instrução desse povo.  

Por conseguinte, qual o ideal de educação para as Madres Peeters e Cooman? A 
educação cristã, que concebe o homem “é o soberano do mundo creado por Deus; 
tudo existe para o seu serviço; mas a sua vocação terrestre é subordinada á vida 
eterna” (PEETERS & COOMAN, p. 35).  Quem é o mestre? “Jesus é o Pedagogo Ideal 
e unico” (PEETERS & COOMAN, p. 39). Esta claro que as autoras têm como 
principio e ideal de difundir o cristianismo como única formação do ser humano e da 
alma por meio Deus, numa relação baseada no amor incondicional ao próximo e 
preparada para a eternidade.  

Como se constitui a pedagogia católica? “O catholicismo põe no centro da sua 
pedagogia a criança, cuja alma vem de Deus, e deve ir a Deus. Imagem de Deus, a 
criança merece o respeito; revestida da graça e esperança da humanidade” 
(PEETERS & COOMAN,1936, p. 40). Consequentemente, “a criança é um ser social, 
e deve se formado como tal” (PEETERS & COOMAN, 1936, p.184). Quais são as três 
sociedades necessárias estabelecidas por Deus, para sua formação em educação? 
“Duas são de ordem natural: a familia e a sociedade civil; a terceira, a Igreja é de 
ordem sobrenatural” (PEETERS & COOMAN, 1936, p. 187).  A Igreja Católica vista 
como a educadora do mundo e a doutrina cristã como melhoramento da sociedade e 
superior a qualquer outra religião. 

As autoras demonstravam-se contrárias a laicização da educação e defendiam a 
prioridade do catolicismo na atividade de educar a sociedade brasileira, por meio, de 
críticas à educação laica, que tinha seus princípios positivistas na valorização apenas 
das disciplinas científicas – Exatas – em detrimento das Humanas, que acabam por 
ser deixado em um segundo nível de importância.  

Para Madres, portanto, “Augusto Comte, pai do positivismo, nunca foi um 
educador, nem se ocupou de questões pedagógicas. A sua influência, porém, foi 
grande e nefasta [...]” (PEETERS & COOMAN, 1936, p.103), pois, para as madres, a 
finalidade da educação era formar o bom cidadão e o bom cristão.  

Em relação ao liberalismo, que tinha como propósito o laicismo como as autoras 
percebiam-no? “A Igreja não pode em absoluto approvar as pretensões do homem á 
completa autonomia” (PEETERS & COOMAN, 1936, p.123). Autoras recorrem ao 
Syllabus, do papa Pio IX, para justificar a questão do liberalismo –“a liberdade, pelo 
facto de ser um meio de aperfeiçoamento para o homem, deve mover-se na esphera 
da verdade e do bem (IGREJA CATÓLICA, 1999,  p. 250). As Madres sendo 
contrárias ao laicismo dispõem que “se o homem pode escolher a religião que lhe 
aprouver, e manifestar livremente todas as suas opiniões, era natural tambem que o 
Estado se proclamasse indiferente e deixasse de lado na educação das crianças, nas 
escolas publicas o que era tão essencial a toda a existencia humana: a idéa de 
religião” (PEETERS & COOMAN, 1936, p. 105); no entanto, se dava ao individuo o 
direito de escolher de sua religião, para o governo não deveria ser obrigatório nas 
escolas o ensino religioso, contudo, para que manter a união entre Estado e a Igreja? 
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As autoras compreendem a História de Educação como um movimento de 
construção da história como conhecimento especifico de cada época que gerou 
influências importantes no contexto da educação; ao mesmo tempo não deixando 
demonstrar a todo instante a relevância da Igreja e principalmente a educação cristã 
na formação do ser humano. Como, por exemplo, em que ocorrem na passagem da 
Idade Média para Medieval, foi a Reforma e Contrarreforma. Conforme Zagheni 
(1999), na Idade Medieval, tinha a ideia da christianitas única, que era dirigida pelo 
papa e pelo imperador, dissipava em várias “cristandades nacionais”, nas quais o rei 
ou o príncipe controlava – os negócios eclesiásticos e os religiosos, com a finalidade 
do bem-estar da Igreja e a sua reforma, num sistema de governo absoluto, que não 
aceitava a independência de setores internos da nação (nem Igreja), principalmente, 
no campo econômico e jurídico; o que ocorreu foi um confusio regnorum (secular e 
espiritual), em diversos níveis. 

Nesta época, haviam de maneira generalizada no alto clero a ausência de 
empenho na Cura animarum, que eram ocupadas por príncipes que detinham 
grandes poderes no espaço religioso e no seu território. Alguns deste alto clero, os 
bispos, por exemplo, eram os príncipes feudais, componente da nobreza ou dela 
subordinava devido aos favores e proteções para quando ocorrecesse a nomeação, se 
dedicavam vastamente aos interesses do próprio Estado ou conjunturava 
abertamente a atividade do seu príncipe, como legados, chanceleres e embaixadores.  

A Reforma teve influência direta na educação – “foi desenvolvimento da acção do 
Estado na creação e na manutenção das escolas publicas. Baseando-se na doutrina 
Protestante sobre a interpretação individual da Sagrada Escriptura, julgou-se 
necessario que cada cidadão soubesse ler, afim de poder ter em mãos a Biblia” 
(PEETERS & COOMAN,1936, p.60). E a indireta - “a luta contra as idéas novas 
aguçou a actividade catholica e a renovação do ensino por toda a parte foi o resultado 
mais benefico deste esforço” (PEETERS & COOMAN,1936, p.61). Teve como 
implicação? “Congregações dedicadas ao ensino surgiram na Europa e, adoptando 
methodos usados pelos humanistas da Renascença, os christianizaram e os tornaram 
assim superiores a tudo quanto existia neste sentido” ((PEETERS & COOMAN,1936, 
p.61). 

Umas dessas Congregações a “Ordem fundada por Sto. Ignacio de Loyola. Não 
entra no quadro duma historia da Educação a narração dos factos providenciaes que 
suscitaram a inclyta Companhia de Jesus” (PEETERS & COOMAN,1936, p.61). 
Inicialmente qual era o propósito da Companhia de Jesus? O Santo Ignácio – “não 
tinha a educação secular, e sim a preparação adequada dos proprios membros da 
Ordem para a santa luta em prol das almas” (PEETERS & COOMAN,1936, p.62), 
sendo que as Madres aderiram a teologia dessa Companhia, que tinha propósito de 
servir a Igreja por meio da propagação da fé, assim, contribuiu para expansão da 
Congregação na Europa e vindo para o Brasil em 1914. 

Outro aspecto, em relação à Revolução Francesa – “abalou nos seus alicerces 
toda a sociedade da européa, as idéas revolucionarias foram-se propaganda” 
(PEETERS & COOMAN, 1936, p. 89), as autoras refere-se às ideias por meio de 
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iluminismo, com os princípios universais de Liberté, Egalité, Fraternité (liberdade, 
igualdade e fraternidade), mas, a educação pública na França, mesmo com o 
movimento liberal e radical da Revolução, continuava com tendência autoritária e 
monopolizadora da época do governo de Napoleão. A crítica das autoras a Revolução 
Francesa referem-se ao período que a Congregação Santo André viveu na França - 
dificuldades, perseguições, confiscos de bens e propriedades vendidas como bens 
nacionais e do Estado, que teve como consequência foi o fechamento da Congregação 
e viverem na clandestinidade. 

Na visão das autoras, Napoleão um dos primeiros cuidados do Imperador foi o de 
lançar mão da educação da juventude. Da instrucção primaria, não se ocupou; deixou 
os Irmãos da Doutrina Christã e as religiosas ensinar o povo como entendessem 
(PEETERS & COOMAN,1952, p. 89); apesar do autoritarismo desse torna-se “bom” 
por ter dado liberdade a Igreja para continuar ensinado a fé cristã.  

Logo a seguir, as autoras demonstram as suas contradições em relação à 
educação que Napoleão deveria formar – “bons soldados, bons funccionarios, de 
servidores doceis e inteiramente ao seu dispor. O que Napoleão desejava antes de 
tudo era que a escola fosse o vestibulo do quartel” (PEETERS & COOMAN, 1936, p. 
89), do mesmo modo ter dado liberdade a Igreja continuar sua obra na França; mas  
demonstra que sua educação não era neutra que tinha um propósito de formar 
cidadão que não lutasse contra o seu regime.  

A História da Educação Brasileira é abordada no capítulo XIX, demonstrando a 
importância e o caráter que os estudiosos do campo da História da Educação davam 
ao Brasil com a finalidade de estudo na época, sendo do total de cento e cinquenta e 
cinco páginas do livro, temos apenas nove delas eram voltados ao tema. Destas 
poucas páginas, três analisavam a ação dos jesuítas e outras três a Educação no 
Brasil posteriormente a Proclamação da República, dando ênfase e convencimento 
geral que com a presença dos padres jesuítas teriam constituído a política 
educacional no Brasil, mas que após a expulsão da Companhia de Jesus pelo 
Marquês de Pombal, em 1759, que estabeleceu uma espécie de hiato impeditivo de 
que, em na área de educação em que o Brasil poderia ter acompanhando uma 
evolução da educação naquele período.  

Assim, descrevem que “O ódio de Pombal conseguiu destruir tudo. Em 1759, os 
Jesuítas foram expulsos e brutalmente conduzidos a Portugal, [...]. Desde então, deu-
se a derrocada da instrução no Brasil” (PEETERS & COOMAN, 1936, p.142). As 
autoras finalizaram, a respeito da História da Educação Brasileira apontando a 
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a lei 4.024 de 
dezembro de 1961, elogiando que a lei foi competente de produzir, mediante um 
aproveitamento correto e favorável com consequência na formação intelectual do 
indivíduo; criticavam os dispositivos que normatizava a questão da cobrança de taxas 
e as restrições a respeito da transferência de recursos públicos para os 
estabelecimentos particulares de ensino. A história da educação brasileira é 
apresentada de forma breve pelas autoras. 
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Apesar de ser uma obra resumida, as autoras fazem um passeio pela História da 
Educação, pela à antiguidade iniciando pela educação chinesa, hindu, egípcia, 
gregos, romanos até história da educação brasileira. Mas dessa educação o 
acontecimento mais importante, foi o cristianismo, que introduziu no mundo a 
educação cristã e que modificou a instrução da juventude. Ao discorrerem sobre 
educação cristã, as madres afirmam que o cristianismo foi à religião que reconstruiu 
o mundo de um “estado de decadência” (moral).  

Tendo com princípio o cristianismo que se torna o embasamento para a 
consignação de um entendimento de educação: restauração da dignidade humana e 
igualdade entre os homens como filhos de um único Deus; as relações sociais 
baseadas no amor incondicional ao próximo; a cultura da alma, preparada para a 
eternidade.  

Porém, o manual foi e será revelador daquilo que constitui o duplo movimento 
contraditório da disseminação de conhecimentos elaborados no interior de uma 
disciplina, por ser um a obra católica, mas surge no período do embate entre a 
implantação do sistema público de instrução (obrigatório, gratuito), a 
recristianização da igreja pela criação do impresso com um papel essencial na 
produção, divulgação e circulação relativas à formação e a educação dos católicos e a 
sociedade; como um sistema de formação de professores nas escolas normais; houve 
uma produção abundante na produção de uma literatura pedagógica, não só católica, 
mas também laica, como revistas, decretos, conferências de professores, congressos, 
exposições pedagógicas, buscando assim construir um sistema escolar sobre os 
princípios científicos e universais.  

O manual didático de maneira geral – cursos, tradições, lições – tiveram a função 
de iniciar os alunos da Escola Normal na “nova ciência da educação”, sendo a função 
de (in)formar e inculcar os valores de um sistema público da educação. Na visão das 
madres “apesar de todos os nossos professores e professoras, apesar de todos os 
nossos programmas e de todas as nossas lições, apesar dos milhares de livros e de 
compendios, em muitos domínios e de muitos modos a pedagogia superior morreu 
em nós. Vivemos nos seculos do obscurantismo pedagogico[...]” (PEETERS & 
COOMAN, 1936, p.188); reforçam que a” boa pedagogia”, que conduz a normalização 
da conduta e orientando doutrinariamente da prática escolar. 

Numa leitura preliminar da obra, percebermos a defesa e valorização da ação da 
Igreja Católica no campo da educação ao longo da história, deixando claro como 
sendo um de seus objetivos. No decorrer da obra, as autoras destacam a vida e o 
trabalho dos educadores e os pensadores estudados. A conduta e o comportamento 
de cada um são avaliados e mensurados tendo como parâmetros os valores cristãos. 

Neste sentido, o manual configurou-se como instrumento estratégico e relevante 
para que a influência católica se perpetuasse e circulou nos anos de 1936 a 1971 
marcando de forma decisiva o espaço educativo na formação de professores 
primários, numa perspectiva católica. Deste modo, os princípios e ideais católicos 
possibilitaram a vinculação da formação do professor condicionada aos valores 
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cristãos católicos, delineando, assim, o modelo de professor primário para a 
educação brasileira.  
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RESUMO  

Esta exposição retrata encaminhamentos de pesquisa em andamento, com foco 
em questões da pequena infância de modo especial repensar a organização do tempo 
em Escolas de Educação Infantil. A fim de cumprir os objetivos propostos, haverá 
continuidade de revisão da literatura pertinente à temática estudada e pesquisa 
campo, a partir de entrevistas com cinco professoras de cinco turmas de período 
integral de crianças de três anos em diferentes Escolas de Educação Infantil do 
município de Avaré (SP), e de sessões de observação em cada uma das turmas. Tais 
atividades têm como perspectiva confirmar ou refutar a hipótese de que a 
organização intencional e consciente do tempo na Escola de Educação Infantil pode 
contribuir efetivamente para expressões e aprendizagens das crianças e, 
consequentemente, para o seu pleno desenvolvimento psíquico.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ORGANIZAÇÃO DO TEMPO, TEORIA HISTÓRICO-
CULTURAL.
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Este texto apresenta encaminhamentos de proposta de pesquisa de mestrado em 
desenvolvimento e traz como tema: “A organização do tempo em Instituições de 
Educação Infantil”. O desejo por esse tema de pesquisa surgiu a partir de 
apropriações de investigação realizada por um grupo de italianos que, após um 
seminário sobre os diversos tempos infantis, decidiu avaliar de que maneira esse 
tempo estava sendo distribuído em escolas dedicadas à infância (Bondioli, 2004). 

 Essa literatura específica sobre a temática motivou repensar a realidade de 
Escolas de Educação Infantil brasileiras, em especial aquelas que atendem crianças 
de até três anos de idade.  

De acordo com Bondioli (2004), afirmamos que, no cotidiano infantil, existe uma 
pedagogia implícita que ensina muito às crianças e contribui para o seu 
desenvolvimento, a qual se expressa já na organização temporal. Contudo, em 
dependência das relações que as crianças estabelecem durante o período em que 
estão na escola, suas experiências podem ser negativas ou positivas ao seu 
desenvolvimento cultural. 

Isso significa que a maneira como se organizam as ações, o modo como o espaço 
é planejado para o desenvolvimento das atividades, o papel assumido por cada um 
(adulto e criança) e o tipo de direção dada às propostas educativas desenvolvidas 
nesse período, constituem-se como elementos que farão do dia a dia na Escola de 
Educação Infantil positivo ou não e propulsor ou não de aprendizagens que 
promovam o desenvolvimento amplo da personalidade e da inteligência das crianças 
desde que nascem. 

Refletir sobre a organização do tempo na Educação Infantil implica, assim, 
pensar outras questões essenciais para uma organização temporal consciente e 
intencional. Dentre essas questões, refletir sobre o conceito desenvolvimento infantil 
é necessário, pois esse conceito, associado a outros, embasarão a prática dentro da 
instituição.  

A partir dessas discussões, surgiu a seguinte problemática: de que maneira a 
organização do tempo nas Escolas de Educação Infantil pode contemplar o tempo da 
instituição e respeitar o tempo da criança de modo a contribuir para o pleno 
desenvolvimento na infância? Com base nesta problemática lançamos o objetivo 
desta proposta de estudo: compreender aspectos indicativos da organização do 
tempo em Escolas de Educação Infantil municipais de uma cidade do interior 
paulista, sudeste do Brasil, focando os impactos dessa organização para o processo 
de humanização na infância. 
 

1.1. METODOLOGIA 

A fim de cumprir o objetivo proposto, está em andamento uma investigação de 
tipo qualitativo, que considera o ambiente natural como fonte de produção de dados 
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(André & Ludke 1986). Para tanto, já foi efetivado levantamento bibliográfico e 
estudo teórico baseado no enfoque Histórico-Cultural e em outros pesquisadores que 
contribuíram com a ampliação dos conhecimentos sobre o tema. Para isso, foram 
consultadas fontes digitais, como o Catálogo Athenas da Universidade Estadual 
Paulista – Unesp, o Catálago Dédalus da Universidade de São Paulo – Usp, o 
Catálogo Acervus da Universidade de Campinas – Unicamp e o Scielo (Brasil) tendo 
como referências livros e capítulos de livros, artigos, dissertações e teses. 

 No conjunto, esse trabalho de investigação teórica nos permitiu sistematizar 
fundamentos sobre os conceitos de criança, desenvolvimento infantil, atividade, 
aprendizagem, tempo na Educação Infantil. 

Em campo, iniciamos a produção de dados por meio entrevista semiestruturada 
com as professoras de cada turma observada. Na compreensão de André e Ludke 
(1989), a entrevista proporciona um caráter de interação entre pesquisador e 
pesquisado o que garante uma melhor apreensão das informações que se deseja 
captar. 

Além das entrevistas estamos em processo de realização de observação da rotina 
de cinco (5) Escolas Municipais de Educação Infantil de Avaré, São Paulo, Brasil. Em 
cada escola, será observada uma turma de crianças na faixa etária de três anos de 
idade, durante cinco (5) dias, em período integral. De acordo com André e Ludke 
(1986), a observação é um dos instrumentos de produção de dados em pesquisas 
qualitativas, ao permitir ao observador uma proximidade maior com os sujeitos da 
investigação, o que contribui para novas descobertas sobre as hipóteses levantadas 
no estudo. O registro dessas observações será realizado em diário de campo. 

O terceiro momento da pesquisa envolve analise dos dados produzidos a partir 
dos subsídios teóricos selecionados. 

 
1.2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A proposta de estudo de mestrado ora apresentada toma por base conceitos 
trazidos pela Teoria Histórico-Cultural e seus representantes e estudiosos. 
Destacamos que os estudos de Vigotski, principal representante da Teoria Histórico-
Cultural, sobre o desenvolvimento humano são pouco conhecidos, embora 
produzidos no início do século passado. Contudo representantes e estudiosos da 
temática têm demostrado por meio de pesquisas a relevância das concepções desse 
autor como fundamentos para práticas dirigidas à plenitude das aprendizagens na 
infância, motivadoras do desenvolvimento humano.  

Nessa abordagem teórica, o desenvolvimento humano é histórico e social e se dá 
por meio das relações que o sujeito estabelece, desde o nascimento, com os outros e 
com o meio a seu redor.  
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O homem não nasce dotado das aquisições históricas da humanidade. 
Resultando estas do desenvolvimento das gerações humanas, não são 
incorporadas nem nele, nem nas suas disposições naturais, mas no mundo que 
o rodeia, nas grandes obras da cultura humana. Só apropriando-se delas no 
decurso da sua vida ele adquire propriedades e faculdades verdadeiramente 
humanas. (Leontiev 1978, p. 282). 

A citação acima nos mostra que no decorrer de sua vida, o sujeito, vai adiquirindo 
as capacidades que o farão homem. De acordo com Leontiev (1978), o homem não 
nasce homem, mas se torna homem ao se apropriar de objetos e outros elementos da 
cultura produzida pelas gerações anteriores e estabelecer relações com o outro. Nesse 
processo, ele se humaniza.  

Para os representantes e estudiosos da Teoria Histórico-Cultural, a educação é o 
pilar central dessa construção, pois o desenvolvimento se dará a partir do momento 
que houver aprendizagens (Mello 2002; Vigotskii 1988; Vigotski 2010).  

Aliceçados na compreensão de que o desenvolvimento cultural do homem se dá 
mediante aprendizagens decorrentes da atividade humana, é preciso oferecer a 
criança um ambiente rico em relações e atividades motivadoras para que seu 
desenvolvimento seja impulsionado e se dê da maneira mais harmônica e plena 
possível. Visto que, nos dias de hoje, a criança passa a maior parte do seu tempo em 
Escolas de Educação Infantil e, por esse motivo, a maioria dos estímulos necessários 
ao seu desenvolvimento são dados nessas instituições, é de grande relevância pensar 
sobre a organização temporal em instituições dedicadas a pequena infância. 

Trazemos a discussão os estudos de Bondioli (2004) segundo os quais, na 
Educaçao Infantil é possível destacar dois tempos: o tempo institucional que é 
construído historicamente e determinado pela sociedade e o tempo subjetivo que é 
individual da criança. Destaca ainda que a organização do tempo “[...] constitui, 
talvez, um dispositivo de socialização e aprendizagem” (Bondioli 2004, p. 44). 

Ao organizar o tempo, a instituição e os profissionais que nela atuam, precisam 
dar à criança a oportunidade de viver experiencias diversas e por meio delas 
apropriar-se de capacidades especificamente humanas. Desse ponto de vista, ao 
vivenciar o tempo institucional, a criança deve ter a oportunidade de viver o seu 
tempo, no seu ritmo, que é único.  

Pensar em uma organização temporal consciente e intencional está diretamente 
ligado à concepção de criança existente dentro das Escolas de Educação Infantil. 
Mello (2002 p. 1) destaca que: 

[...] podemos conhecer as concepções das pessoas que trabalham nesses 
espaços: a concepção de criança, de processo de conhecimento, a importância 
que a criança tem nesse espaço, a importância que os pais merecem nessa 
instituição... tudo isso é perceptível a partir do olhar do espaço da creche [...]. 
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Dessa citação depreendemos que ao adentrar os portões de uma escola podemos 
perceber as concepções daqueles que nela atua. A maneira como o espaço está 
disposto, as ações educativas, a quantidade de tempo destinada a cada ação, tudo 
isso revela a maneira como a criança é vista e tratada nesse ambiente. 

Mello (2002) pontua ainda a importância de a escola respeitar a história 
individual da criança. Respeitando a história individual da criança esse espaço 
contribui para a apropriação e o desenvolvimento das capacidades especificamente 
humanas.  

A fim de que o tempo seja organizado de tal forma a respeitar as necessidades das 
crianças e dar a elas a oportunidade de viver experiencias diversas que contribuam 
para o seu desenvolvimento pleno, é essencial que os professores as enxerguem como 
sujeitos de direitos, ativas em seu processo de aprendizagem, capazes de se 
relacionar com o outro e com o mundo a sua volta e de produzir teorias (Lima 2005; 
Mello 2002). 

Dado este fato, a figura do professor é primordial como profissional habilitado a, 
intencionalmente, planejar e desenvolver formas plenas de acesso à cultura mais 
elaborada, dentre as quais está a organização do tempo institucional e a atenção ao 
tempo da criança.  

Nessa perspectiva de organização do tempo e de concepção de criança e 
desenvolvimento, a presença do adulto e as relações que este estabelece com as 
crianças são essenciais. A intervenção intencional e consciente do professor em todos 
os momentos da Educação Infantil se faz necessária, considerando o diálogo e a 
escuta como elementos da prática pedagógica e da própria imagem de criança que a 
fundamenta. 

 
1.3. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES 

Em virtude de a pesquisa estar em andamento, os trabalhos já efetivados de 
revisão da literatura pertinente à área indicam que não há quantidades expressivas 
de trabalho com foco no tema.  

Como já comentado, para as buscas foram utilizadas fontes digitais, como o 
Catálogo Athenas da Universidade Estadual Paulista – Unesp, o Catálago Dédalus da 
Universidade de São Paulo – Usp, o Catálogo Acervus da Universidade de Campinas 
– Unicamp, o Catálogo P@rtenon da Universidade Estadual Paulista - Unesp  e o 
Scielo (Brasil) tendo como referências livros e capítulos de livros, artigos, 
dissertações e teses. As palavras-chave usadas nas buscas foram “tempo and rotina 
and espaço”; “tempo and Educação Infantil” e “Educação Infantil and Teoria 
Histórico-Cultural”.   

Os resultados encontrados até agora foram: no Catálogo Athenas da 
Universidade Estadual Paulista – Unesp encontramos, no total, 75 referências das 
quais, grande parte tratava sobre Currículo, Formação de professores, Ensino 
Fundamental, Aquisição da linguagem, Educação Física, Música e Dança, Projeto 
Político Pedagógico, Educação Especial, Saúde, Noções Matemáticas e Formação de 
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Leitores. Devido ao foco dos nossos estudos aproveitamos 16 trabalhos, cujos títulos 
eram pertinentes ao tema pesquisado. 

No Catálogo Dédalus da Universidade de São Paulo – Usp, foram encontrados no 
total 114 trabalhos. Entre eles apenas 8 eram pertinentes ao nosso tema de pesquisa, 
os demais abordavam assuntos tais como: Saúde, Linguagem, Nutrição, Educação 
Especial, Comunicação, Escrita, Matemática, Educação Física, Políticas de Ensino a 
Distância, Ciências, Formação de Professores e Sociologia da infância. 

No Catálogo Acervus da Universidade de Campinas – Unicamp, localizamos um 
total de 16 referências, dentre os quais a maior parte fazia referência às áreas da 
Saúde, Educação Física, Meio Ambiente e Noções espaciais. Dessa forma, 
aproveitamos 7 trabalhos. 

Já no Catálogo Parthenon, também da Universidade Estadual Paulista, 
identificamos um total de 462 trabalhos, dos quais a maior parte fazia referência às 
áreas da Saúde, Coordenação, Ensino Fundamental, Informática, Construção de 
regras, Engenharia, Formação de Professores, Educação Especial, Avaliação, Escrita, 
Música, Dança, Noção de espacial, Arquitetura, Saúde Bucal, Nutrição, Educação 
física, Antropologia, Sexualidade, Psicologia e Trabalho Infantil. Por não serem 
pertinentes ao tema pesquisado aproveitamos apenas 13 trabalhos deste Catálogo.  

Finalizando, no Scielo (Brasil) encontramos 27 artigos e destes, grande parte 
tratava de assuntos tais como: Saúde Bucal, Saúde, Linguagem, Ensino 
Fundamental, Formação de Professores e Linguagem. Sendo assim aproveitamos 
apenas 1 tinha relação com o tema estudado. 

Tais dados confirmam a indicação feita acima de que não há quantidades 
significativas de trabalhos sobre o tema proposto nesta pesquisa. Entretanto, os 
títulos encontrados nos dão a oportunidade de compreender um pouco mais sobre a 
organização do tempo e do espaço nas Escolas de Educação Infantil tendo por base o 
enfoque da Teoria Histórico-Cultural. 

Esse trabalho de produção de dados contribuiu efetivamente para, à luz de 
pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, confirmar ou refutar a hipótese proposta 
de que a organização consciente e intencional do tempo dentro das Escolas de 
Educação Infantil pode contribuir efetivamente para a atuação ativa da criança e do 
professor, propiciando, potencialmente, aprendizagens motivadoras de 
desenvolvimento da inteligência e da personalidade de crianças pequenas. 

No conjunto, esse trabalho de investigação teórica nos permitiu sistematizar 
fundamentos sobre os conceitos de criança, desenvolvimento infantil, atividade, 
aprendizagem, tempo na Educação Infantil. É importante destacar que o 
levantamento bibliográfico indicou que estudos produzidos nos últimos anos sobre a 
organização das rotinas escolares na Educação Infantil (Barbosa 2000, Singulani 
2009, Souza 2013) apontam a necessidade de reflexões sobre a organização temporal 
dentro dessas instituições. 

Para discutirmos sobre a organização do tempo em Escolas de Educação Infantil 
recorremos aos estudos de Barbosa (2000), Singulani (2009) e Souza (2013). 
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 Destacamos as contribuições apresentadas por Barbosa (2000) sobre as rotinas 
na Educação Infantil.  De seus estudos evidenciamos algumas discussões sobre os 
usos dos tempos nas rotinas da Educação Infantil. Assim como Bondioli (2004), que 
ressalta a importância da organização dos tempos como instrumentos de socialização 
e aprendizagem, Barbosa (2000) aponta que a forma como vivenciamos o tempo é 
indispensável para nossa formação social e para as relações que estabelecemos com o 
outro.  

A autora ressalta o fato de dentro das escolas existir uma preocupação com o 
tempo baseada na construção da noção de tempo pelas crianças e como forma de 
organizar o trabalho com elas. Salienta o fato do controle do tempo, nas Escolas de 
Educação Infantil, estar nas mãos dos adultos e o quanto, muitas vezes, esse controle 
desrespeita a criança.  

Pensando no tempo como forma de controle, as pesquisas de Souza (2013) 
apontam que a elaboração da rotina envolve a organização do tempo, do espaço e das 
propostas educativas de maneira que atendam as necessidades das crianças. E o 
responsável por essa organização é o professor, que atua como principal mediador 
entre os objetos da cultura e a criança. 

Evidencia ainda o fato de a rotina nas Escolas de Educação Infantil que 
investigou revelarem uma educação disciplinadora, utilizada mais como instrumento 
de controle do que como instrumento de aprendizagem, que seria sua real função. 
Dessa forma afirma ser preciso rever concepções e repensar a elaboração das rotinas, 
para que estas cumpram sua função de organizar o tempo, o espaço e as propostas 
educativas. Fazendo com que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar um 
ambiente único e nessas relações, construir suas identidades.  

Eesses trabalhos revelam que, dentro da Escola de Educação Infantil existem dois 
tempos e que estes devem ser organizados de tal forma a privilegiar as ações das 
crianças e não como forma de controle. Para apropriar-se das capacidades 
especificamente humanas a criança precisa de liberdade para experimentar o mundo 
e a cultura que ele carrega, no seu ritmo, que é único e individual e o adulto é 
responsável por esta organização temporal. 

Singulani (2009) contribui com nossos estudos ao apontar a necessidade de a 
organização dos espaços nas Escolas de Educação Infantil, respeitar o tempo 
individual da criança. Afirma que um espaço organizado intencionalmente permite 
que o tempo de espera da criança dê lugar ao tempo de ação, pois não precisam mais 
esperar pela atenção do professor. Tem a oportunidade de explorar o ambiente e 
estabelecer relações com as outras crianças.  

Tais apontamentos ratificam a ideia da necessidade de organização consciente e 
intencional do tempo dentro das Escolas de Educação Infantil como elemento e 
aspecto essenciais para a atuação ativa da criança e do professor, propiciando, 
potencialmente, aprendizagens motivadoras de desenvolvimento da inteligência e da 
personalidade na infância. 
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1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo exposto, a proposta de pesquisa ora apresentada se faz relevante pela 
perspectiva de refletir sobre o tempo institucional e o tempo da criança a partir das 
ações docentes, com vistas à promoção do pleno desenvolvimento infantil. 

 Esperamos com os encaminhamentos investigativos contribuir com as 
discussões acerca da Educação Infantil no que concerne à organização temporal nas 
Escolas a fim de que o tempo institucional respeite o tempo subjetivo da criança e 
que suas necessidades possam ser atendidas e se ofereça uma prática educativa de 
qualidade, onde as relações sociais e a apropriação dos elementos culturais sejam 
imprescindíveis. 
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RESUMO  

Neste trabalho analisei aspectos relacionados à pedagogia rural de Noêmia 
Saraiva de Matos Cruz registrados em seu livro Educação Rural (1936). A autora foi 
convidada a implementar o ensino rural no Grupo Escolar Rural de Butantan, na 
capital de São Paulo, e iniciou seu trabalho em 1933. Começou a experiência com sua 
turma fundando um Clube Agrícola Escolar. Sua proposta ficou conhecida no Estado 
de São Paulo em outros lugares do Brasil. O objetivo principal deste trabalho foi 
conhecer como Noêmia Cruz construiu sua pedagogia e como ela se relacionava com 
o conhecimento produzido na época.  
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Ensino Rural, Noêmia Saraiva de Matos Cruz, Grupo Escolar Rural de Butatan  
 



 

 
 

5 

 

1-NOÊMIA CRUZ E SEU RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A década de 1930 no Brasil foi um momento de grandes mudanças no campo 
educacional, com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública (1930), 
Reforma Francisco Campos (1931), o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova (1932) e da Constituição Federal (1934) (DEMARTINI, 2002). Foi 
uma época também em que houve uma intensa aceleração de publicações editoriais 
(DE LUCA, 1999), sobretudo as pedagógicas. Noêmia Saraiva de Matos Cruz lançou 
seu livro Educação Rural: Uma aplicação do Ensino Rural na Escola Primária, 
Grupo Escolar de Butantan, S. Paulo, em 1936 no bojo dos eventos anteriormente 
descritos.  

Noêmia Cruz foi aluna da Escola Normal Secundária da Praça da República em 
São Paulo, onde diplomou-se em 1912. Assumiu em seguida o Grupo Escolar do 
Arouche como substituta. Posteriormente foi para o interior do Estado lecionar no 
Grupo Escolar de Pedreira e lá ficou de 1913 a 1918, além da docência exerceu outras 
funções junto à comunidade na qual a escola se encontrava. Voltou para a Capital 
para se tratar, em razão de ter contraído tifo e maleita. Com isso retornou ao Grupo 
Escolar do Arouche trabalhando até 1920, momento em que pediu exoneração por 
ter se casado. Após o matrimônio foi morar no Rio de Janeiro com o marido que 
tinha uma fábrica de tecidos, e três anos depois retornaram em virtude da 
transferência da fábrica para São Paulo. Com o olhar no ensino rural, Noêmia Cruz 
fez vários cursos de criação de animais e plantações na Escola Agrícola Luiz de 
Queiroz em Piracicaba, e também curso de educadora sanitária.  

De acordo com Mota (2010), Noêmia Cruz atuou no ensino rural do Estado de 
São Paulo como uma “bandeirante da educação”. Mas, é pertinente observar que 
Noêmia Cruz era considerada por dirigentes do ensino, como uma referência em 
assuntos relativos ao ensino rural. Todo seu empenho em buscar estabelecer um 
ensino rural que partisse do Grupo Escolar Rural de Butantan e emanasse para 
outros locais do Estado de São Paulo, bem como para o Brasil, tinha uma raiz 
paulista, um lugar marcado geograficamente por disputas políticas, econômicas e 
culturais, e que pretendia alcançar a benfazeja “alma nacional”, longe de vícios, 
disposta ao trabalho, sem doenças físicas, mentais ou morais.  

A proposta de Noêmia Cruz foi criticada e considerada “reformista” e 
“saudosista” numa sociedade em plena expansão da urbanização. O trabalho da 
professora se afastava da proposta original dos ruralistas e da crítica que lhe era feita. 
Sua experiência baseava-se no lúdico (DEMARTINI, 2002), e as crianças realizavam 
as atividades dependendo do interesse pessoal.  

Noêmia Cruz convidou Sud Mennucci para prefaciar seu livro. Mennucci era 
Diretor de Ensino (24/11/1931 a 26/5/1932) tanto na época do convite feito à 
professora para implementação do ensino rural no Grupo Escolar Rural de Butantan, 
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bem como na época da promulgação do Decreto 6.047, em que tal instituição foi 
criada (05/08/1933 a 23/08/33). Mennucci fez muitos elogios à professora. Para ele, 
o livro Educação Rural era uma espécie de cartilha para professores envolvidos com 
a “educação popular”, um relato de experiência, um guia capaz de estimular a outros 
interessados na disseminação do ensino destinado ao campo. Para Mennucci, 
Noêmia Cruz era “the right woman in the right place”, uma professora comissionada 
a estruturar uma filosofia de ensino prático para as escolas rurais1.  

2- LIVRO DE EXPERIÊNCIA(S)?  

A autora inicia o livro discorrendo aos “patrícios” com um chamamento que 
funcionou como um slogan, principalmente de quem estava diretamente envolvido 
com as questões acerca do ensino rural: “Rumo ao campo!”. A responsável pela sua 
realização seria a escola primária. Na historiografia da educação pode-se ver como 
esta modalidade de ensino sofreu disputas em âmbito nacional. Mais uma vez, a 
escola primária estava sendo convocada a dar respostas ou mesmo cumprir o papel 
de sanadora de problemas existentes no país. Noêmia Cruz considerava que o que 
começasse na escola primária poderia congregar a toda a nação, por isso ponderava 
sobre trabalhar para o bem da pátria e “felicidade do povo brasileiro”. 

O livro intercala textos prescritivos e fotografias da ação dos alunos do Grupo 
Escolar Rural de Butantan. A primeira fotografia aparece no capítulo inicial. A cena é 
composta por quatro alunos posando para a foto plantando uma flor. Consta abaixo 
da fotografia um questionamento: “Por que não havemos de dar às crianças esse 
prazer enorme que elas sentem em plantar uma flôr?” Noêmia Cruz usava da retórica 
para convencer e provar ao leitor que aquela era a melhor alternativa para o futuro 
de qualquer criança, pois o contato com a natureza faria com que se tornasse 
observadora, paciente e persistente, dando-lhe “uma sensação profunda da grandeza 
de Deus”.  

                                                   
1 Um estudo ampliado sobre a vida de Noêmia Cruz e sua experiência tem sido desenvolvido na minha tese 

de doutorado que será defendida em 2017. 
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FIG. 1 - “Por que não havemos de dar às crianças esse prazer enorme que elas sentem em plantar uma flôr?”. 
Primeira fotografia do livro de Noêmia Cruz, mostrando os alunos do Clube Agrícola em ação (p. 11). 

A autora argumenta a favor da promoção do ensino rural pelas escolas. É 
contundente ao reforçar o papel da escola na missão de seduzir os jovens às lides 
rurais: “Como evitar êsse pouco interesse dos moços brasileiros pela profissão mais 
diretamente integrada na riqueza e grandeza economica de sua terra? Pela 
propaganda nas escolas” (CRUZ, 1936, p. 15, grifo nosso). 

Ao ler o livro, nota-se que o objetivo da autora não era que os alunos saíssem 
agrônomos das escolas rurais e sim que a natureza moldasse seus pensamentos e 
ações para descobrirem sua “verdadeira” identidade brasileira, e com isso, deixarem 
as superstições de lado que, na opinião de Noêmia Cruz, tanto atrapalhavam a 
prosperidade e saúde dos camponeses. Para Mota (2010), esse modo de pensar se 
aliava às elites agrárias e não aos pobres que viviam no campo. De Luca (1999) em 
seu estudo sobre a Revista do Brasil, concluiu que havia, principalmente na década 
de 1920, um empenho em se construir diagnósticos por parte da intelectualidade 
brasileira, sobretudo a paulista, a fim de propor soluções para os problemas sociais e 
econômicos do país. Este pensamento se perpetuou pelas décadas de 1930 e 1940, 
conforme se pode ver na proposta de Noêmia Cruz. 

Seu alvitre estava baseado na investigação da própria experiência, por um 
processo lógico que se dividia em três etapas: observação, abstração e generalização. 
Através da prática rural, as crianças poderiam encontrar também meios de sua 
própria subsistência. A maior parte do público que frequentava o Grupo Escolar 
Rural de Butantan era pobre, em virtude até da configuração do bairro. 
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Como o livro em questão era um relato de experiência destinado principalmente 
aos professores, Noêmia Cruz conclama-os ao serviço: “Colaborai, professores, neste 
grande desdobramento da obra educacional, que é, certamente, obra nacional de 
grande alcance” (1936, p. 19). O foco ordinário das políticas sociais era sempre o 
professor. Por essa razão se discutiu tanto a formação, com diferenciados programas 
de ensino, tempo de prática, tempo de curso, novas metodologias, entre outros. Na 
verdade, esse era um assunto em pauta há mais de cem anos. A responsabilidade do 
“péssimo” ensino, do analfabetismo, dos problemas sociais do país recaía (e recai 
ainda) no professor e em sua formação. No que se refere às escolas rurais, o 
problema atribuído a elas de acordo com a autora, se correspondia a uma 
mentalidade dita urbanizada que impedia um ensino profícuo e de arregimentação 
do aluno para o seu próprio meio, ainda que os baixos salários e a falta de condições 
materiais fossem lembrados nos discursos oficiais, mas não problematizados.  

O livro Educação Rural está dividido em vários capítulos pequenos sem 
numeração. Os títulos estão centralizados e indicam passo a passo como foi gerada a 
ideia da autora, a criação do Clube Agrícola, datas comemorativas, as culturas 
realizadas (silvicultura, cunicultura, avicultura, apicultura, sericicultura), as 
exposições das quais Noêmia Cruz participou, o Primeiro Congresso de Ensino Rural 
da Bahia, entre outros assuntos.  

Toda a experiência de Noêmia Cruz era registrada por meio da escrita e de 
fotografias, a maior parte retrata atividades extraclasse, feitas antes das aulas 
teóricas em sala. Antes porque algumas crianças chegavam bem cedo à escola e para 
não ficarem ociosas desenvolviam atividades rurais como plantação de verduras, 
frutas e legumes; criação de bicho da seda, de coelhos e galinhas; fabricação de 
brinquedos e outros utensílios para serem usados nas plantações e criações 
(DEMARTINI, 1997).  

Pelo depoimento de Noêmia Cruz em entrevista a Demartini (1997), as atividades 
extraclasse não eram obrigatórias, mas as crianças gostavam de fazê-las porque 
praticavam o que aprendiam em sala de aula, ou seja, os alunos também tinham 
aulas teóricas sobre aspectos rurais somando a isso o conteúdo próprio do ensino 
primário. Além das propostas pedagógicas, as crianças usavam da autonomia para 
fazer outras atividades, e em seguida tinham que registrar por escrito tudo o que 
executavam. 

Para Demartini (1997), as atividades desenvolvidas na escola se afastavam da 
proposta ruralista original, aproximando-se mais da experiência de uma Escola 
Ativa. Essa afirmação pode ser ratificada pelas fotografias feitas por Noêmia, no que 
tange a liberdade psicológica do educando sugerida por Ferrière (PERES, 2002). 

Na pedagogia de Adolphe Ferrière, um “educador moderno” que trabalhasse com 
a perspectiva da Escola Ativa deveria 

Observar a criança, despertar nela as suas curiosidades, esperar que o interesse 
a leve a formular perguntas, ajudá-la a achar-lhes a resposta; gastar poucas 
palavras e apresentar muitos factos, fazer observar ao vivo, analisar, 



 

 
 

9 

experimentar, fabricar, colecionar: deixar à criança a liberdade da palavra e 
da acção na medida compatível não com uma certa ordem aparente, mas com o 
trabalho real; esperar que a necessidade dum estudo neste ou naquele domínio 
se manifeste nitidamente no aluno; nada de forçar para não provocar os seus 
‘reflexos de defesa’ que inibem cedo toda a acção progressiva espontânea; ser 
menos um professor e examinador que um ‘porteiro de espíritos’, menos um 
polícia que um bom juiz a que se recorre espontaneamente; ter uma alma rica 
de actividade própria, profunda, original, capaz de observar a serenidade e de 
se exprimir com sinceridade [...] (1934, p. 191-192, apud PERES, 2002, p. 11). 

No Grupo Escolar Rural de Butantan, não havia aplicação da teoria na prática, 
segundo a professora Noêmia os alunos aprendiam brincando. Como constatou 
Demartini (1997), não existia uma dissociação do relato de Noêmia com as 
fotografias feitas por ela. “Eram as fotos, portanto, fundamentais à preservação da 
memória da experiência e, a partir do significado de que se revestiam para sua 
autora, passaram a ser o sustentáculo de sua própria memória” (Idem, p. 26). O 
livro de Noêmia Cruz também funcionava como um objeto de preservação da 
memória de sua experiência? Pelo exposto, sim. 

No último capítulo do livro, a autora trata sobre as “vantagens do Clube 
Agrícola”. A primeira delas seria o despertar do gosto e do amor pelo trabalho. 
Noêmia Cruz se referia ao trabalho manual, especialmente aquele feito com a terra 
ou animais e suas culturas. Outra vantagem seria “[...] a formação de hábitos de 
observação, de reflexão, de energia, de firmeza de vontade, e de iniciativa 
creadora” (1936, p. 188). A autora ainda fala sobre cooperação, muito importante 
para o funcionamento do Clube; economia, dando possibilidade de renda aos alunos-
membros com a venda de hortaliças; gosto e amor pelo estudo, pois faziam a parte 
prática baseados no programa de ensino do Estado de São Paulo. 

De acordo com Noêmia Cruz, nem todas as crianças se interessavam pelas 
atividades rurais, porém ela acreditava que o trabalho com a natureza poderia 
contribuir para a formação de um brasileiro patriota. Mediante a isso, ela afirma que 
“Ensinamos-lhes o amor ao trabalho honesto, metodos de cooperativismo e de 
economia, e fazemos deles obreiros fecundos dum patriotismo sadio, da verdadeira 
independência nacional” (1036, p. 193). 
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FIG. 2 - Legenda: “Entrega dos diplomas aos alunos do 4º grau em 30-11-1935, os quais fizeram parte do 
Clube Agrícola”. Noêmia Cruz está em destaque na foto, ao lado dos formandos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Noêmia Saraiva de Matos Cruz foi uma professora que desenvolveu uma 
pedagogia rural, iniciando seu trabalho no Grupo Escolar de Butantan, que 
posteriormente, passou a se chamar Grupo Escolar Rural de Butantan, escola que 
funcionava dentro do Instituto Butantan. A instituição foi criada como tal em 1933. 
Nos dois anos seguintes, Noêmia Cruz trabalhou a fim de implementar sua proposta 
que utilizava o programa oficial de ensino do Estado de São Paulo para aplica-lo em 
atividades rurais como cunicultura, sericicultura, silvicultura, etc. O registro do 
trabalho dos alunos em cadernos, atas ou mesmo em fotografias possibilitou a 
Noêmia Cruz construir um acervo útil para exposições em palestras e em congressos 
dos quais participava. O registro “final” seria o livro que escreveu - Educação Rural: 
Uma aplicação do Ensino Rural na Escola Primária Grupo Escolar de Butantan - e 
que foi análise deste trabalho. 

Em seu livro, Noêmia Cruz dá visibilidade à pedagogia rural desenvolvida, 
narrando detalhadamente sua experiência e a de seus alunos. Pela análise, o livro 
teve o intuito de servir de registro, bem como de manual para professores e 
professoras que quisessem trabalhar com sua proposta. A autora dialogou com os 
discursos sobre ensino rural, sobretudo com aqueles emitidos pela Sociedade Amigos 
de Alberto Torres e por Sud Mennucci. O livro de Noêmia Cruz é uma fonte rica para 
se compreender de uma forma ampliada o conhecimento produzido e reproduzido 
sobre ensino rural no Estado de São Paulo na década de 1930. 
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RESUMO  

Este estudo tem como objetivo principal desvelar como os acadêmicos, pelo processo 
de formação jurídica, interferiam politicamente nos projetos de Brasil do século XIX 
através de suas publicações – jornais e trabalhos acadêmicos. Assim, elegemos como 
objeto de pesquisa a relação entre cultura jurídica e política na formação dos 
bacharéis da Academia de Direito de São Paulo, no período de 1850 a 1870.  A década 
de 1850 é conhecida na historiografia brasileira como o período de transformações 
políticas e jurídicas, tais quais: extinção do tráfico de negros (1850); a lei de terras 
(1850); mudanças dos estatutos das academias (1854 e 1879); dentre outras. Dessa 
forma, buscamos responder: Como os estudantes de Direito da Faculdade de São 
Paulo concebiam o projeto de modernização no Estado consolidado? Trazemos como 
procedimento metodológico de pesquisa a operação histórica de análise de trabalhos 
acadêmicos e jornais que circularam na Academia de Direito de São Paulo. Esse 
exercício histórico-metodológico contribui para história da educação brasileira, uma 
vez que esse período foi marcado pela busca de um ideário modernizador e de 
consolidação do país onde a Faculdade de Direito de São Paulo funcionava como um 
local de produção e discussão jurídica e política da nação. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Academia de Direito de São Paulo, Cultura Juridica, Cultura Política. 
 



 

 
 

5 

1. INTRODUÇÃO 

Após a proclamação da independência do Brasil em 1822 foram criadas, em 11 de 
agosto de 1827, as Faculdades de Direito de São Paulo e Olinda, como estavam 
previstas na constituição de 1824. Academia de Direito de São Paulo contribuiu no 
projeto de construção do Estado Nacional, uma vez que muitos dos seus egressos 
exerceram cargos administrativos no Império do Brasil.  

Nesse trabalho objetivamos desvelar como os acadêmicos, pelo processo de 
formação jurídica, interferiam politicamente nos projetos de Brasil do século XIX, 
tendo em vista a Lei de Terras de 1850. Além desta  Lei a década de 1850 é conhecida 
na historiografia brasileira como o período de transformações políticas, com a 
consolidação do Império e do Estado Nacional; a integração das oligarquias no jogo 
político; a legitimidade do Estado nacional e intensas transformações jurídicas, tais 
quais: extinção do tráfico de negros (1850); reforma do código comercial (1850); 
mudanças dos estatutos das academias (1854 e 1879); dentre outras que mobilizam e 
constituem a face de consolidação nacional.   

Nesse interim, foram criada as Faculdades de Direito de São Paulo e Olinda, que 
modificaram e intensificaram as atividades culturais no Brasil, pois os estudantes se 
dedicavam à produção de jornais e revistas, organizando uma imprensa acadêmica 
dotada de artigos sobre literatura, política e direito, colocando em evidência a 
irreverência estudantil. Sendo assim, a Faculdade de Direito de São Paulo, que 
tomamos para estudo, buscou “promover as luzes do século pelo ensino” (SILVA, 
2009, p.190), abrindo assim, uma porta de entrada para a civilização no Império 
através de publicações de artigos em jornais e revistas acadêmicas. Muitos artigos 
tinham forte conotação política de ideário liberal, em defesa da Abolição da 
Escravatura e da construção da República do Brasil.  

Dessa forma, nesse período outras configurações sociais, políticas e educacionais 
ocorreram no Brasil do final do século XIX.  Esse período foi marcado pela busca de 
um ideário modernizador e de consolidação do país onde a Faculdade de Direito de 
São Paulo funcionava como um local de produção e discussão jurídica e política da 
nação. Significa também o momento em que foram votadas leis garantidoras da 
ordem até então ameaçadas pelos movimentos populares do período regencial. 
Diante desse contexto, torna-se necessário traçar o repertório mobilizado pelos 
estudantes de direito a fim de verificar a relação entre cultura jurídica e cultura 
política em sua formação. 

Assim, adentrar ao campo da História da Educação, enquanto área do 
conhecimento desta pesquisa faz-nos ir ao encontro de uma metodologia específica 
de análise dos dados coletados. Para análise das fontes utilizadas nesse trabalho, foi 
levada em consideração a sua função enquanto documento/monumento a partir das 
postulações expostas por Le Goff (1994). Para o autor, os resquícios deixados podem 
ser classificados como monumentos e/ou documentos. Segundo ele, monumento “é 
tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação” (LE GOFF, 1994, 
p.535), ou seja, “O monumentum é um sinal do passado.” (LE GOFF, 1994, p.535). Já 
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o documento é “o fundamento do fato histórico, ainda que resulte da escolha, de uma 
decisão do historiador, parece apresentar-se por si mesmo como prova histórica.” 
(LE GOFF, 1994, p.536). 

Assim, para este historiador “[...] um monumento é em primeiro lugar uma 
roupagem, uma aparência enganadora, uma montagem. É preciso começar por 
desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as 
condições de produção dos documentos-monumentos.” (LE GOFF, 1994, p.548). 
Para nós ficou entendido que monumento é o que está na memória coletiva de uma 
dada sociedade, que foi e é vivido por ela, logo, perpetua de forma voluntária ou 
involuntária na história de um passado vivenciado e experienciado.  

Segundo Le Goff (1994), “[...] o documento não é qualquer coisa que fica por 
conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo suas relações 
de forças que aí detinham o poder” (LE GOFF, 1994, p. 545). É com esse pensamento 
que fomos aos documentos.  Le Goff (1994) afirma ainda: 

O documento não é inócuo. É antes de  mais nada o resultado de uma 
montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que 
o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou 
a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda 
que pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, 
o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro 
lugar analisados desmistificando-lhe o seu significado aparente. O documento 
é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao 
futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si 
próprias. No limite, não existe um documento-verdade. (Le Goff 1994, p.547-
548). 

Esta definição de documento nos faz pensar como podemos analisar as fontes da 
pesquisa que ora nos detemos. Acreditamos que esses documentos são detentores de 
uma força e poder que nos auxiliam na compreensão da cultura jurídica e política. 
Pois, eles constituem dados que nos ajudam a entender a cultura jurídica e a cultura 
política na formação dos Bacharéis em Direito no século XIX. Logo, nos vem à tona 
que o documento pode nos dizer enquanto registro do passado. Para tanto, é sabido 
também por nós, que o documento não é capaz de falar sozinho, são as perguntas que 
fazemos que nos ajuda a responder as questões de pesquisa. 

Diante desse contexto, buscaremos responder: Como os estudantes de Direito da 
Faculdade de São Paulo concebiam o projeto de modernização no Estado 
consolidado? Como estes interviram na política do Império? Como viam a lei de 
terras e a escravidão? Como, pela formação acadêmica, as posições dos estudantes 
acerca desses problemas sociais vinham à tona?Quis rutrum lacinia, leo ex blandit 
lorem, ut pretium lacus purus a justo.  
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2. A QUESTÃO DAS TERRAS NO BRASIL  

Com a consolidação do Império em 1850, o governo, por meio do Ministério da 
Conciliação, se empenhou em organizar a legislação a fim de solucionar os problemas 
internos do Brasil. Uma das medidas tomadas consistia na regularização da posse de 
terras no Brasil. A questão de terras deveria ser resolvida para que a posse dessas se 
tornasse inacessível aos imigrantes estrangeiros que viriam para o Brasil, pois, caso 
contrário, estes poderiam não assumir o trabalho contratado e adquirir suas próprias 
terras, uma vez que esse problema jurídico ainda não estava solucionado. 

Logo, deveria urgentemente definir um novo regime de acesso e posse das terras, 
já que o sistema das sesmarias havia sido suspenso desde 1822 e nenhuma lei similar 
havia substituído. Diante dessa situação, nos leva a questionar: quem, no Brasil, 
estava apto para construir tais leis? Uma lei de terras fazia-se necessário para 
organizar e regularizar tal problema. Desde os tempos coloniais, por não haver uma 
lei específica que regularizasse a situação de acesso a terra no Brasil, muitas terras 
foram adquiridas de forma irregular, principalmente aquelas grandes concentrações 
de terras resultantes da expansão cafeeira. 

O gabinete conservador de 1842 enfrentou pela primeira vez o problema das 
terras do Brasil, solicitando ao Conselho de Estado que elaborasse uma proposta de 
legislação sobre o regime de terras. Esse projeto tinha Pereira Vasconcelos como 
relator, o qual foi inspirado no plano de ocupação e colonização da Austrália e 
apresentado ao ministro da Marinha Rodrigues Torres, como também à Câmara dos 
Deputados no ano seguinte, 1843. O projeto propunha uma serie de 
regulamentações: a aquisição de terras somente seria possível através da compra em 
dinheiro, com pagamento à vista e sob alto preço; exigência de registros de toda 
terras em um prazo de seis meses, sendo confiscadas as propriedades de quem não 
fizesse a declaração dentro de seis meses; a medição e demarcação todas as terras, 
sob pena de serem consideradas terras devolutas; a criação de uma taxa de 
revalidação e de um imposto territorial sobre as terras; a aplicação dos recursos 
provenientes da venda de terras no financiamento da imigração. (MATTOS, 1990) 

Diante de tal severidade, esse projeto causou muitas polêmicas na Câmara, não 
pelas medidas relativas ao suprimento da mão-de-obra, mas, sobretudo, pelas 
medidas que acarretariam despesas e perdas aos proprietários, como as de teor 
tributário, as exigências de medição e demarcação e as cláusulas de expropriação, 
caso as medidas não fossem respeitadas. Apesar de muitas reclamações a lei foi 
aprovada pela Câmara, com poucas modificações. Depois foi encaminhada para o 
Senado onde ficou por muito tempo, só sendo retomada em 1848, pelo gabinete 
Saquarema.  (MATTOS, 1990). Após algumas modificações e supressão de algumas 
disposições polêmicas como a do imposto territorial e da expropriação de terras, o 
projeto foi aprovado pelo Senado e novamente pela Câmara, tornando-se a Lei 601 
de 18 de setembro de 1850. 

Mesmo com a lei aprovada e sancionada, na prática a conhecida Lei de Terras 
sofreu muitas resistências por parte dos grandes proprietários. A consequência dessa 



 

 
 

8 

resistência foi que a maioria das terras das sesmarias continuou sem a legitimação e 
revalidação; as terras públicas continuaram sendo ocupadas ilegalmente; não houve 
a demarcação nem registro das terras; as determinações de tamanho, conforme a 
sesmarias não foi respeitada; as multas frequentemente não eram pagas e por fim, as 
províncias pouco informavam sobre as terras devolutas. Um dos objetivos principais 
da lei também não foi atingido, qual seja: atrair imigrantes europeus para trabalhar 
em terras brasileiras. O relativo fracasso do objetivo da Lei de Terras aconteceu 
devido às condições oferecidas aos imigrantes pelos Estados Unidos no mesmo 
período do Brasil.  

Diante desse contexto, a Faculdade de Direito de São Paulo traz a tona discursões 
sobre a Lei de Terras, dentro do estudo da jurisdição e da política. Assim, na busca 
por evidência da relação entre cultura jurídica e cultura política na formação dos 
bacharéis em Direito da Faculdade de São Paulo, bem como quais as visões dos 
bacharelandos de direito sobre a lei de terras, nos deparamos com os trabalhos 
acadêmicos desses estudantes. Nesses trabalhos acadêmicos aparecem temas que nos 
revelam o posicionamento deles frente aos problemas políticos e sociais de seu 
tempo. Esses problemas não eram discutidos apenas nos momentos livres, nas 
arcadas da academia, como suscitou Adorno (1988), mas traduzidos em sua 
formação jurídica pela escrita de teses e dissertações que versam sobre essa temática.  

Sendo assim, vale ressaltar que a formação jurídica não era algo esquecido nos 
cursos jurídicos ou que acontecia em menor intensidade do que a formação política.  
Visualizamos através das teses e dissertações discursões essencialmente jurídicas. As 
premissas escritas por esses estudantes de Direito consistiam em um exercício de 
estudo da legislação imperial bem como, de jurisdição. Eles mobilizavam repertórios 
jurídicos através de ferramentas nacionais e estrangeiras, como os referencias 
citados para a composição de suas teses e dissertações. Dessa forma, os estudos 
jurídicos no Brasil do século XIX desempenharam um papel importante no processo 
de formação jurídica e política bem como, na modernização e consolidação do 
Estado-Nação. 

Assim, os bacharéis do Império recebiam uma formação jurídica e política ainda 
enquanto estudante na Faculdade de Direito de São Paulo. Formação jurídica, 
porque estudavam toda a legislação Imperial, princípios da jurisdição, dentre outros.  
Política, porque produziam e discutiam temas pertinentes a esse campo e interferiam 
no cenário nacional ao expor suas opiniões. Os posicionamentos desses 
bacharelandos ocorriam no campo das ideias e não apresentava atividade prática 
como é notório perceber nas leituras das teses e dissertações desses estudantes. 
(MESQUITA, 2015). Porém, evidenciamos pelos jornais acadêmicos a participação 
mais efetiva desses estudantes na luta pela abolição da escravidão. 

Os estudantes de direito da Faculdade de São Paulo não deixaram passar a largo 
o problema da terra no Brasil. Em suas atividades acadêmicas esses estudantes, 
escreviam e se posicionava quanto a essa problemática. Dessa forma, vislumbramos 
as visões dos bacharéis sobre Lei de Terras de 1850, identificadas nas teses e 
dissertações dos estudantes. Seus posicionamentos estavam nas duas esferas: política 
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e jurídica. Na esfera política era discutido quem tinha o poder sobre essas terras, à 
pessoa que estava na terra ou o Estado? Na esfera Jurídica se discutia a que 
jurisprudência pertencia tal discussão, quem tinha mais propriedade para falar sobre 
terras no Brasil, o Direito Administrativo ou o Direito Civil? (ABREU E SILVA, 1858) 

As teses eram trabalhos acadêmicos exigidos aos estudantes do quinto ano que, 
após receber o grau de bacharel, pretendiam obter o grau de doutor em Direito. Esses 
trabalhos eram premissas que os estudantes deveriam apresentar de cada doutrina 
que compunha o curso jurídico. Para cada doutrina, o doutorando deveria organizar 
três proposições de teses que eram defendidas pelos estudantes. As teses eram  
acompanhadas de dissertações que consistiam no momento de sistematização do 
conhecimento de determinada temática. Na dissertação, o estudante defenderia a 
partir de questões que eram indicadas e direcionadas pelos lentes e respondida pelos 
bacharéis.  

A materialidade das teses e dissertações torna-se essencial para o estudo que ora 
nos detemos. Pois, a partir dessa materialidade podemos entender a relação entre a 
cultura política e jurídica na academia de direito, uma vez que estas podem 
evidenciar sobre o passado e sobre as práticas acadêmicas da Faculdade de Direito de 
São Paulo. Dessa forma, “é preciso lembrar que não há texto fora do suporte que lhe 
permite ser lido (ou ouvido) e que não há compreensão de um escrito, qualquer que 
seja, que não dependa das formas pelas quais atinge o leitor.” (Chartier, 1991, p. 182). 
Assim, esses textos nos são pertinentes e nos faz ouvir o passado e mais 
especificadamente os posicionamentos políticos e jurídicos dos estudantes de Direito 
de São Paulo no século XIX. Nesse sentido, um texto “depende das formas que o 
oferecem à leitura, dos dispositivos próprios da materialidade do escrito.” 
(CHARTIER, 2010, p. 08). 

As fontes materializadas e transformadas em documento possibilita um diálogo 
com o passado visto de formas múltiplas, pois são compostos de sujeitos em seu 
tempo e espaço. As teses e dissertações são evidenciadas dentro de um contexto 
jurídico e político a fim de entender a visão dos bacharéis sobre a lei de terras. As 
presenças e ausência dessas discussões nos bancos acadêmicos (MESQUITA, 2015). 
Para Chartier “a historicidade de um texto deriva das condições em que um 
documento se inscreve em sua própria materialidade” (2002, p. 63). Dessa forma, 
julgamos necessário apresentar a materialidade dos documentos utilizados nesse 
trabalho, que por sua vez, se torna nossa matéria prima. 

Esses trabalhos acadêmicos encontrados na biblioteca da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo e digitalizados por nós estão em bom estado de 
conservação. Foram analisadas cerca de 43 teses e 30 dissertações, dos período de 
1850 a 1889. Essas teses e dissertações encontram-se encadernadas de forma 
desordenada, ignorando alguns requisitos, como autor ou ano da defesa das teses, o 
que nos demandou tempo e atenção extra para organiza-las e posteriormente 
analisa-las. As folhas se encontram amareladas e frágeis, muitas delas até soltas, 
mas, as letras e gravuras estavam legíveis, possibilitando a leitura e também a 
digitalização.  Nas Teses seguidas das dissertações é notória a sobreposição de capas 
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e papeis em branco antes do texto, possivelmente resultados de um trabalho de 
restauração e conservação dessas fontes. 

As teses e dissertações escolhidas para esse estudo apresentam os seguintes 
tamanhos: 20 cm de altura e 10 cm de largura.  Nas capas as composições 
tipográficas são expostas de forma centralizada com o intuito de evocar simetria e 
estabilidade. Elementos comuns também são encontrados nesses trabalhos o nome 
“Theses” ou “Theses e Dissertação” na parte superior da página, seguida do objetivo 
do trabalho, qual seja “para obter o gráo de doutor em sciencias jurídicas e sociaes”; 
depois o nome do autor; o nome da Academia ou Faculdade e do o local onde o curso 
jurídico era sediado “S. Paulo”; o nome da tipografia e por vezes o endereço da 
tipografia onde foi impressa e por fim, ano de publicação do trabalho. (MESQUITA, 
2015). Todas as Teses e Dissertações apresentam figuras ilustrativas com a presença 
muitas vezes da deusa da justiça ou figuras ligadas a área da justiça. As tipografias 
(letras) utilizadas são variadas, trazendo uma multiplicidade de fontes, por vezes 
vazadas e com sombra, muitas até com cinco formas diferentes em uma mesma 
página. Outras apresentam uma pequena quantidade de fontes diferentes. Também 
estão presentes emblema e barras decorativas. 

Roger Chartier (2003), em seus vários estudos, que versa sobre a materialidade 
de documentos, nos chama atenção para o trato com as fontes quando elas se tornam 
referência. Para Chartier (2003), a materialização se torna importante, pois gera 
significado que garantem a significação desse documento que por sua vez não pode 
ser dissociada das modalidades materiais lidas por seus leitores. Assim, nas analises 
desses documentos deve-se levar em consideração as formas e suportes do material 
que dão vida e existência ao escrito. Logo, devemos estar vigilantes aos assessórios 
que geram essa materialidade. Para Chartier (2003), isso significa: 

[...] que não há sentido em uma obra fora das formas variáveis que a propõem 
à interpretação. Assim como as significações de textos fixados em suas podem 
ser radicalmente modificados pelas diversas apresentações tipográficas que são 
produzidas sucessivamente, mudando formato e disposição na página, 
ilustração e recorte (CHARTIER, 2003, p. 85-86). 

Nessas Teses e Dissertação encontramos estudos e o posicionamento desse 
bacharel em Direito sobre Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850 (Lei de Terras) que  
evidencia a configuração da cultura jurídica. Esse estudante defendeu tese em 1858 
seguida de dissertação. Em sua Tese ele já havia suscitado seu posicionamento frente 
à questão de Lei de Terras, quando na cadeira de Direito Civil escreveu:  

1ª Todas as doações entre-vivos, de bens moveis ou imoveis, que excederem ás 
quantias legais, devem ser insinuadas, salvas as excepções das leis pátrias. 

2ª Na falta de insinuações as doações são nulas, não no todo, mas somente no 
que passarem das taxas estabelecidas.  
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3ª Ao coherdeiro, que renuncia a herança, concede-se o arbítrio de não conferir 
as doações feitas pelo ascendente, excepto quando ela valerem mais que a 
legitima do donatário e a terça da herança do doador. N’este caso conferira o 
excesso. (ABREU E SILVA, 1858, p. 04) 

Ao escrever sobre bens imóveis, doação e heranças faz uma alusão a essa lei e 
deixa claro seu posicionamento. Para Abreu e Silva (1858) a Lei deveria ser comprida 
pelos seus subordinados, defendendo obediência à lei. Dessa forma, mesmo com 
todos os problemas que a lei causava aos latifundiários, ela deveria ser cumprida. Em 
sua dissertação, Abreu e Silva (1858) traz também uma reflexão sobre essa lei cujo 
decreto abolia o regime das sesmarias e sobre os conceitos de posse de terras 
devolutas e terras apropriadas, referenciadas pelos artigos 2º, 4º e 5º dessa Lei, 
associando-a aos dados da economia política brasileira. Assim, busca responder a um 
dilema da jurisdição em meados do século XIX: A que área dos estudos jurídicos 
pertencia a Lei de Terras? Além de trazer a tona uma questão política e jurídica 
pertinente: Em que consiste tal lei para que não se possam revogar disposições 
contrárias?  

Partindo de questões como: “A Lei nº 601 de 18 de setembo de 1850 pertence 
exclusivamente ao dominio do Direito Civil? Quaes são as rasões que se de duzem de 
suas disposições para sustentar a opinião contraria?”(ABREU E SILVA, 1859, p.03) e 
referenciando Benjamin Franklin , o bacharel Hygino Alvares de Abreu e Silva  
buscou obter o título de Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de 
Direito de São Paulo, em 1859. Para responder a primeira questão ele apresentou o 
que deveria ser estudado em cada cadeira. Para ele na cadeira de Direito Civil deveria 
ser estudada as questões relativas ao direito particular de cada cidadão, como: 
matrimônios com ou sem comunhão de bens; divórcio; herança; pátrio poder; 
doações entre parentes; relação de cônjuge; dentre outros. Na Cadeira de Direito 
Administrativo deveria estudar os deveres e obrigação do Estado. Porém, é 
importante ressaltar que era o Estado detentor  do poder de distribuir as terras 
brasileiras. Logo, seria na cadeira de Direito Administrativo também que se discutia 
como seria o uso e desusos das propriedades. Nesse caso, a pessoa que não usasse as 
terras devidamente poderia perdê-la pelo desuso para o Estado. 

Assim, os limites entre cada cadeira eram necessários para delimitar a que ramo 
da jurisprudência pertencia a lei de terras, além de ser útil para orientar a sociedade 
latifundiária brasileira quando ao comprimento da Lei. Na dissertação, Abreu e Silva 
defende que muitos artigos dessa lei são de domínio do Direito Civil, uma vez que, a 
propriedade da terra é uma questão de cunho particular. Para ele, a lei nº 601 de 18 
de setembro de 1850 servia apenas para garantir o direito de propriedade a 
particulares e não uma questão administrativa de Estado.  

Sendo assim, em sua dissertação orienta os legisladores a seguir os sistemas da 
aquisição de terras similares aos dos países civilizados. E novamente é notório 
perceber como o conceito de modernidade, mesmo no Estado consolidado, estava 
sendo compostos de um repertório atrelado as práticas estrangeiras. Repertório 
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estes, que eram mobilizados para reafirmar a tradição herdada de Coimbra, ou seja, o 
jusnaturalismo.  A modernidade e as práticas estrangeiras como um modelo a ser 
seguido ainda tinha um peso na ideia de estruturação do Estado-Nacional. Porém, 
muitas vezes essas apropriações de práticas estrangeiras não tinham resultados 
favoráveis, não alcançava seus objetivos finais.   

Mesmo com todas essas problemáticas a questão da terra deveria ser resolvida de 
forma mais concreta. Nesse sentido, Abreu e Silva (1859) vai defender que a questão 
das terras em um país de economia latifundiária como o Brasil deveria ser resolvido, 
pois a terra consistia em bem indispensável para a economia e consequentemente 
para a estabilidade da sociedade e do Estado e, por isso, deveria receber atenção 
especial dos legisladores. Assim, justifica a importância do estudo da lei de Terras 
pelo fato do Brasil ser um país cuja principal atividade econômica consiste na 
agricultura. Logo, é necessário que o governo não deixe a questão das terras de lado. 

Como já dissemos, mesmo com promulgação da Lei nº 601 de 1850 a questão da 
terra no Brasil não foi resolvida. Um dos motivos que levaram o não comprimento 
dessa lei pela maioria dos proprietários foram os grandes números de exigências 
dela. Sobre essas exigências, os estudantes de Direito posicionavam afirmando que o 
descumprimento da Lei de Terras se dava pelo fato da mesma não ser bem 
elaborada, uma vez que não atendia os anseios da sociedade imperial.  A terra era 
vista como um instrumento de riqueza e de bem estar do homem embora houvesse 
pensamentos contrários, principalmente oriundos das escolas modernas do 
socialismo. Dessa forma, os estudantes de Direito chama atenção do Estado para que 
tomasse providências sobre essa questão. Caso o Estado não se posicionasse poderia 
ocorrer uma queda na produção agrícola e consequentemente econômica do Brasil. 
Pois, os donos das terras não mais se sentiriam entusiasmados em cultivar algo que  
não seriam  proprietários. Com esses problemas a economia definharia e faria o país 
sofrer as consequências. 

Os estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo também criticavam as 
formas como eram feitas as distribuições das Terras em tempos remotos a 
independência. Eram evidentes nos escritos dos bacharéis que, com o passar do 
tempo, as sesmarias deveriam entrar em desuso. E foi o que de fato aconteceu. Pois, 
as sesmarias foram substituídas pela posse de terras. Então, questionava-se: Por que 
tantas dificuldades no processo de legalização dessas terras?  Para os Abreu e Silva 
(1859), a melhor solução para as terras sem donos seria a posse da terra sem o 
pagamento de qualquer multa. Tantas foram os problemas trazidos pela lei que por 
muito tempo a posse dos terrenos era a causa de muitas disputas judiciais. 

Porém, mesmo diante de tantas críticas a Lei de 1850, de Abreu e Silva (1859) 
afirma que esta Lei é uma iniciativa, o primeiro passo para sair dessa situação vaga e 
incerta que se encontrava o Brasil, com relação à Lei de terras. Assim sendo, por ser 
o primeiro passo a Lei tinha erros e faltas, porém garantia alguns direitos. A terra era 
dividida em dois ramos: Terras devolutas e terras já possuídas e adquiridas por 
qualquer modo.  Dessa forma, tudo que não era terra devoluta era terra apropriada e 
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defendida pela lei. Assim, apresenta as questões da lei como sendo todas de ordem 
do Direito Privado.  

Segundo o estudante Abreu e Silva (1859), em sua dissertação, “é pela Lei, que 
conhecemos o povo que ela rege” (ABREU E SILVA, 1859, p. 09). Se seguirmos essa 
afirmação feita por ele evidenciaremos o posicionamento político e jurídico dele 
quando julga o Brasil como um império sem organização latifundiária. E 
contextualiza comparando a relação da lei com o povo a de um espelho que reflete a 
sua imagem. Assim, “é pela lei que se conhece a índole, o caráter e a moralidade de 
uma nação” (ABREU E SILVA, 1859, p. 09). Os Bacharéis comungavam com a ideia 
de que a lei de terras era algo necessário para um país que buscava organizar suas 
bases econômicas e sociais. Uma vez que, como já foi dito, com a vinda de 
estrangeiros para o Brasil se carecia uma política de posse de terras. Por isso, que a 
lei de terras não era exclusivamente de domínio do Direito Civil e sim de natureza 
mista.  

Nessa discursão, em o que é tipicamente do Direito Civil ou Administrativo, 
Justino Ulbalto de Cardoso de Mello traz para nós, em sua tese de 1887, que a Lei 
administrativa difere da Lei civil, pelo objeto imediato do estudo de cada uma delas. 
Assim, mais importante que a discursão de quem pertence tal problemática, é que a 
questão da terra e o direito de propriedade deve ser resolvida para o 
desenvolvimento da nação. Segundo Mello (1887), historicamente, no Brasil, a 
organização das propriedades seguia o tipo de organização de propriedade pelos 
moldes romanos. E são nesses alicerces que é construído os edifícios do direito civil, 
que tem em sua conjuntura elementos que para eles se constituem como algo 
moderno.  

Mello (1887) categoriza e divide os bens imóveis, nesse caso a terra, em três 
classes que se distinguem em: por natureza, por destino ou pelo objeto a que se 
aplicam. Pela forma como se deu o processo de apropriação das terras brasileiras a 
categorização por destino na qual está inserido o usufruto. Nesse caso, Mello (1887) 
em sua dissertação defendia o direito ao usufruto. Logo, a administração que tivesse 
adquirido anteriormente a propriedade de um imóvel não poderia ser desapossado, 
ao menos que o vendedor não houvesse transmitido a administração pela 
propriedade. Segundo ele, a desapropriação servia para garantir além de outras 
coisas, o reconhecimento da soberania social e por sua vez, a indenização e a garantia 
da autoridade individual. Assim, a indenização devia ser prévia para não causar 
transtornos para o proprietário. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Portanto, pouco foi encontrado sobre a questão da lei de terras nos trabalhos 
acadêmicos dos estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo. De todas as teses e 
dissertações analisadas apenas uma cita especificadamente a problemática da lei de 
terras no Brasil e esta discute a lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, mais pelo viés 
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da jurisdição do que pela política. Assim, podemos afirmar que eram pelos trabalhos 
acadêmicos, em especial as teses e dissertações, que os estudantes de direito se 
posicionavam frente aos problemas sociais. Era por esses trabalhos acadêmicos que a 
cultura jurídica se configurava atrelada à cultura política na Faculdade de Direito de 
São Paulo. Diante de tal contexto nos faz questionar: A propriedade da terra não 
importava ao governo ou a jurisprudência? O mesmo acontecia com os outros 
problemas sociais do Brasil no século XIX?  E a questão da Escravidão? Era discutido 
por esses estudantes?  
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RESUMO  

O resgate das contribuições de Bogdan Suchodolski (1903-1992) para o debate da 
educação na atualidade é o objetivo desse artigo, que é resultado de pesquisas na 
Pós-Graduação em Educação (UFSC/CNPQ). Este pensador polonês deixou uma 
ampla produção que merece ser revisitada, pois traz elementos fundamentais para 
analisarmos uma educação voltada aos interesses da classe trabalhadora. A análise 
de sua obra levou em conta as relações concretas em que viveu e seu engajamento 
político em prol da consolidação do socialismo. Dentre suas postulações pedagógicas 
destacam-se a defesa da união entre trabalho intelectual e físico, um programa 
educativo baseado na ciência e o desenvolvimento da consciência operária, o que só 
seria possível com uma imprescindível aliança com a prática revolucionária concreta. 
O combate à pedagogia burguesa e às concepções utópicas e abstratas foi 
fundamental para sua proposição de uma pedagogia voltada para o futuro, que fosse 
expressão das condições materiais de vida. 
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1. INTRODUÇÃO 

Bogdan Suchodolski nasceu no sul da Polônia, em Sosnowiec, em 1903. Nascido 
em família próspera, ele doutorou-se em Filosofia no ano de 1925, realizou estudos 
no exterior e depois de retornar à Polônia atuou na cátedra de Pedagogia da 
Universidade de Lvov até a invasão nazista. Viveu os dramas da ocupação alemã 
(1939-1943) e a perseguição da Polícia Secreta do Estado (Geheime Staatspolizei), a 
Gestapo, animando a universidade clandestina. 

A Polônia tornou-se depois um dos epicentros da Guerra Fria, ao compor os 
países do bloco socialista, quando então Suchodolski teve um importante 
engajamento político e pedagógico. As liberdades políticas na Polônia foram 
gradualmente cerceadas, desta vez em virtude do terror stalinista, quando então 
Suchodolski foi “acusado de ser ‘um erudito burguês’ e tornou-se objeto de críticas 
cada vez mais violentas”, segundo Wojnar (2010, p. 15). Mesmo durante o período de 
estatismo totalitário ele animou a vida intelectual por meio de associações 
independentes do Estado.  

No âmbito da luta entre os blocos capitalista e socialista (1948-1980), a produção 
intelectual deste pedagogo polonês foi considerada por Cambi (1999, p. 605) uma 
reelaboração construtiva da conjugação educacional entre “tradição marxista” e 
“princípios da ética e da fé cristã”. O resultado teria sido um “humanismo realista”, 
que trazia como temas recorrentes a perspectiva de “progresso”, a recomposição 
social e a formação de um “homem novo”, aberto à “cooperação”, bem como a 
proposta de uma pedagogia voltada para o futuro. Wojnar (2010) identificou a 
rejeição de suas obras por marxistas ortodoxos, devido ao fato de considerarem que 
ele se apoiou nas ideias humanistas do jovem Marx. Além disso, suas ideias 
educacionais chegaram a ser consideradas algumas vezes utópicas.  

É preciso considerar sua intensa participação na política educacional. Promoveu 
sucessivas reformas de ensino, assumiu a Presidência do Conselho Nacional de 
Cultura (1983), cumpriu um mandato como Deputado (1985-1989) e participou de 
alguns organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Além disso, formou inúmeros professores, 
integrou associações científicas, lecionou no exterior (Paulus, 2006), além de 
publicar mais de 40 (quarenta) obras de sua autoria, traduzidas principalmente para 
o italiano, espanhol, francês e inglês. No Brasil, a partir da década de 1980, seus 
escritos ganharam espaço e importância nas pesquisas educacionais, embora 
atualmente sejam escassos seus estudos. Ele faleceu em 1992, um ano após o decreto 
que estabeleceu o fim da União Soviética.  

Esta investigação deteve-se em duas obras de sua autoria: Teoria marxista da 
educação, publicada na Polônia em 1957 e editada em Portugal em 1976, em três 
volumes; e Pedagogia e as grandes correntes filosóficas, de 1960, traduzida para o 
português em 1972. A análise de sua produção educacional levou em consideração os 
momentos da realidade concreta, pois suas propostas expressavam os impasses e 
desafios que o país tentava superar no processo de formação do bloco socialista.  
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O entendimento de suas proposições educacionais exigiu vinculá-las ao seu 
projeto político e estratégico mais amplo, pois Suchodolski esteve envolvido na luta 
pelo desenvolvimento das forças produtivas de seu país, bem como na tentativa de 
assegurar as conquistas políticas obtidas, a fim de impedir que o capital controlasse 
as relações sociais.  

Esta pesquisa aborda duas frentes de análise presentes nas obras selecionadas: 
suas proposições pedagógicas decorrentes da leitura que realizou da obra marxiana e 
a análise dos fundamentos filosóficos das tendências pedagógicas, que o levaram a 
apontar o caminho para a superação dos dilemas pedagógicos atuais. 
 

2. SUCHODOLSKI E A TEORIA PEDAGÓGICA MARXISTA  

Suchodolski (1976a) realizou um estudo minucioso da contribuição de Karl Marx 
(1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) para os assuntos educacionais, expondo-
as em um volume de sua obra. Destacam-se nesta investigação algumas proposições 
pedagógicas do autor que se sobressaíram. A primeira delas é a importância da 
ligação do trabalho físico e do ensino para as crianças, pois oportunizaria a união da 
teoria com a prática, assegurando assim o amplo desenvolvimento humano. Neste 
aspecto Suchodolski se alinhou com a concepção que orientava as políticas 
educacionais do bloco oriental, de fonte marxista, ainda hoje presente em grande 
parte das proposições educacionais da esquerda, que era a “referência à unidade 
entre escola e vida, cultura e trabalho” (Cambi 1999, p. 604).  

Mesmo diante das condições insuportáveis de trabalho e estudo das crianças do 
séc. XIX, para Suchodolski (1976b, p. 18) a teoria marxiana apreendeu “os valores 
gerais que consistem na ligação entre trabalho físico e o ensino”. Nesse aspecto 
acredita-se que o autor polonês se diferenciou das interpretações correntes de tal 
princípio, ao trazer exigências para que eles se efetivassem. Ele não desconsiderou, 
por exemplo, “que no capitalismo” tais valores “não só não podem se desenvolver 
mas que são precisamente destruídos”. Isso porque o trabalho é aí convertido em 
objeto de exploração, atrofiando as possibilidades de ensino.  

Já no socialismo, Suchodolski (1976b, p. 19) preconizou que tanto “a produção 
mecanizada se converte em elemento de libertação e desenvolvimento do homem” 
quanto “a ligação entre o ensino e o trabalho produtivo” adquire “um alto valor 
educativo”. O problema é que na relação do capital as possibilidades de ensino que 
surgem com o desenvolvimento das forças produtivas ficam atrofiadas, assim como o 
elemento revolucionário da própria produção, que está em aguda contradição com a 
organização do trabalho capitalista. A natureza humana é destruída porque o 
trabalho físico fica separado dos elementos espirituais e a atividade intelectual fica à 
margem do trabalho físico, o que conduz aos erros do idealismo artificial e da falsa 
abstração.  

Suchodolski (1976b, p. 25, grifos nossos) delimitou assim a diferença radical 
entre as ideias burguesas de ligação do trabalho ao ensino, que servem para fins 
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filantrópicos ou ideologias reformistas, e “a concepção marxista de tal ligação, que 
só pode desenvolver-se por completo através do moderno 
desenvolvimento das forças produtivas na sociedade socialista”. A seu ver, 
só a revolução socialista poderia tratar de modo prático a questão da educação do 
homem para o trabalho e só ela poderia quebrar as cadeias que impediam o 
desenvolvimento das forças produtivas. Nesse princípio é possível perceber a 
distinção entre a posição do autor e as propostas pedagógicas marxistas 
contemporâneas, que ignoram tal necessidade concreta.  

Considera-se que o autor avançou em relação às propostas “humanistas” e à 
“utopia”, com seu constante alerta: o de que a educação marxista só pode ser 
concretizada na prática revolucionária. Nesse sentido recomendava relacionar o 
trabalho produtivo com a educação, mas deixava claro que esta união só seria 
possível após a eliminação da divisão do trabalho dominante na sociedade de classes. 
Suchodolski (1976b, p. 27, grifos nossos) preconizou que a ligação entre o ensino e o 
trabalho produtivo é apenas um dos elementos fundamentais do programa educativo 
defendido pelo marxismo clássico. “O segundo elemento fundamental é o princípio 
da ligação entre a educação, o ensino e a actividade revolucionária da 
classe operária”, pois a concepção da luta contra o capitalismo implica afastar 
todo o programa utópico que não expressa nenhuma medida para a realização das 
ideias defendidas. A teoria dos clássicos do marxismo alterava também a educação.  

[...] O princípio fundamental de Marx e Engels era ligar o mais 
estreitamente possível o socialismo científico e a luta revolucionária 
da classe operária e organizar esta luta como o único caminho que conduz 
ao socialismo. A separação de esperanças utópicas, aspirações ou intenções de 
organizar as «futuras» comunidades no seio da actual sociedade e a política 
concreta da luta revolucionária que conduz à abolição das relações existentes 
são algo tão primordial que, naturalmente, tinha que afectar também as 
questões do ensino. É evidente que a educação dos homens na base do 
socialismo utópico tinha que ser algo totalmente diferente da educação nos 
princípios da luta de classe do proletariado (Suchodolski 1976b, p. 27, grifos 
nossos).  

Isso requereu de Marx e Engels um intenso trabalho de desenvolvimento da 
consciência ideológica e política dos operários, bem como a definição do processo 
correto nas situações concretas. Exigiu o derrube dos obstáculos e o distanciamento 
de concepções inimigas, repelindo os ataques da burguesia liberal e combatendo o 
programa da pequena burguesia. Além disso, foi necessário contestar as tentativas de 
reconciliação e compromisso, desmascarando as tendências anarquistas e 
conspirativas que defendiam uma ação revolucionária espontânea, sem condições 
objetivas. Eles se opunham a tudo isso e uniam “o princípio da luta revolucionária à 
análise serena e precisa da realidade social, a uma estratégia e táctica ponderadas” 



 

 
 

8 

(Suchodolski 1976b, p. 28), com base nas leis de desenvolvimento histórico e que 
condensa no proletariado a possibilidade de libertação de toda a sociedade.  

Para o autor, seria na luta pela nova ordem social que se forjariam a consciência e 
o desenvolvimento do proletariado, cuja exigência era que a filosofia se convertesse 
em sua arma espiritual. Por isso era imprescindível o combate à idealização utópica 
do próprio proletariado, já que sua tarefa era determinada pelo desenvolvimento 
histórico objetivo e dependia da sua disposição consciente e ativa.  

Nesse sentido defendeu outro aspecto, que foi a importância da cultura e da 
ciência, criticando a indiferença dos operários a todas as teorias e retomando a 
crítica marxiana à aversão de Bakunin (1814-1876) a ambas. Suchodolski (1976b) 
concluiu que para a teoria marxista era necessário o conhecimento correto da 
realidade e a livre investigação científica, que deveriam partir da base real.  

Os teóricos da classe operária, no entanto, não poderiam ser utopistas, 
formulando sistemas e uma ciência regeneradora, dogmatizando a teoria marxista, à 
margem do desenvolvimento do movimento operário revolucionário. “Enquanto só 
perseguirem a ciência e só construírem sistemas, enquanto permanecerem no 
começo da luta, não verão mais que miséria na miséria, sem captarem dela o aspecto 
revolucionário e capaz de provocar o derrube da antiga sociedade” (Suchodolski 
1976b, p. 49). Só a união da educação e da ação revolucionária possibilitaria o 
progresso social e também o avanço no campo das ciências econômicas e sociais. 

Para ele não se pode nem abandonar o movimento operário em seu instinto 
revolucionário nem converter os princípios do socialismo científico em especulações 
arbitrárias dos cientistas que se oferecem às massas. Suchodolski (1976b, p. 52-53) 
concluiu que a solução se daria pela unidade dialética da teoria e da prática 
revolucionárias, que são “a base de todas as disposições ou medidas para a formação 
da consciência socialista dos operários”. Servem também para a determinação dos 
princípios do trabalho ideológico e político, prevenindo ao mesmo tempo “contra 
todas as falsificações que provêm das falsas abstracções ou da aceitação da 
espontaneidade”, como a falsificação burguesa de uma cultura geral e autônoma por 
exemplo. Isso porque, para o autor, o que determina a permanência de uma dada 
cultura na história não são suas propriedades, mas o fato de estarem estreitamente 
ligadas à realidade.  

Nessa perspectiva, supera-se a ilusão do educador sobre sua missão como 
expositor da cultura, do patrimônio histórico dos grandes criadores, ligando a 
consistência e a variabilidade da cultura à persistência e variabilidade da vida social. 
Conforme Suchodolski (1976b, p. 114), tal teoria “dirige a atenção do educador para 
os problemas da situação social, material de classe dos homens na prática e na teoria, 
para os problemas do seu trabalho produtivo e para os processos de formação das 
suas representações e concepções na vida real diária”. 

O combate às concepções especulativas e generalistas era necessário, portanto, 
por se constituírem em um obstáculo à investigação científica. A educação não era 
uma questão de “ensino dos bens culturais”, mas sim “a formação de combatentes 
para o progresso social”, o que só se daria pela sua “participação nessa luta” 
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(Suchodolski 1976b, p. 126). O programa de ensino para a classe proletária deveria 
ligar a educação científica à atividade revolucionária, a fim de que ela contribuísse 
para superar as ilusões que impedem a transformação revolucionária. 

Deste modo surgiu uma dependência dialéctica entre as análises e a crítica da 
tradição cultural e a actividade político-social da classe operária. Este vínculo 
dialéctico, como base do programa de ensino, foi oposto por Marx e Engels à 
escola burguesa e às suas mentirosas frases de uma «cultura geral».  

Neste programa, os chamados valores de uma cultura geral humana 
perderam o seu carácter autônomo. É evidente que eles não constituem 
mais que uma máscara dos interesses burgueses e que uma classe de 
tradição viva e valiosa materializa. [...]. (Suchodolski 1976b, p. 61, grifos 
nossos). 

A base para um ensino humano, omnilateral, portanto, só poderia se dar com o 
derrube da propriedade privada, pois é ela que limita e destrói as relações dos 
homens com o mundo, sendo insuficiente apenas a participação da educação nas 
divergências ideológicas. Suchodolski (1976c, p. 76) combateu assim os que 
pretendem transformar a sociedade reeducando a consciência, mas também foi 
contra os que preconizam que se deve esperar até a obra socialista ser realizada. A 
tarefa do ensino, ao contrário, era cooperar na luta contra a ordem opressiva do 
capital, e não a de “criar homens novos em condições isoladas e artificiais”.  

Defendia que a formação humana se dá pelas pressões das relações econômicas e 
políticas e como resultado da luta de classes. Assim o marxismo se opõe aos 
socialistas utópicos, ao oportunismo, ao anarquismo e às concepções idealistas de 
ensino, contrapondo a tese da revolução permanente às ilusões utópicas do papel 
essencial e autônomo da educação e do ensino na transformação social. “Esta 
revolução é o único caminho para a nova sociedade e simultaneamente a única 
fonte criadora de um ensino que conduza à educação de verdadeiros 
homens” (Suchodolski 1976b, p. 72, grifos nossos). Era uma aguda denúncia contra 
as tendências conciliadoras, os compromissos que ocultam as diferenças de classe e 
difundem a opinião da superfluidez dos métodos revolucionários, advertindo contra 
a adaptação utilitarista às relações capitalistas e organizando a luta para o que deve 
ser. 

[...] Marx fez uma verdadeira revolução copernicana na pedagogia ao indicar 
que não é a vida que gira à volta das ideias, mas que são as ideias que giram à 
volta da vida. A partir deste momento, a pedagogia deve conceber 
principalmente a vida e não a Ideia. Deve conhecer os homens reais sob 
condições concretas e não as ideias dos homens e da cultura. Isto é a verdadeira 
‘revolução copernicana’ em pedagogia (Suchodolski 1976b, p. 89). 
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Para o autor, Marx indicou modos de pensar científicos que vão do concreto ao 
abstrato, propondo generalizações obtidas a partir da realidade e que devem ser 
verificadas de novo quando muda a realidade de que foram extraídas, advertindo 
contra a autonomização das abstrações obtidas. O único caminho para a verdadeira 
formação de homens novos, segundo Suchodolski (1976c, p. 178), estava “na 
obrigação de contrair um pacto com a prática revolucionária do movimento 
operário”. Esse é o elemento principal que demarca toda sua análise da teoria 
marxista da educação e que não pode ser perdido na sua obra. 

Ele demonstrou ainda que a libertação das ilusões da consciência só é possível 
pela transformação real das condições materiais, que são a base das ilusões, por isso 
o ensino eficaz deve contribuir no derrube, na transformação dessas condições. 
Qualquer crítica consistente deve conduzir à crítica revolucionária e à transformação 
das relações que formam o seu fundamento, não se resumindo ao combate das 
ilusões da consciência.  

O materialismo histórico e dialético ataca as teorias utópicas e as oportunistas, 
indicando o papel da atividade prática e principalmente revolucionária, já que ela 
transforma a realidade social dos homens e, em certo sentido, a cria. Sem esses 
princípios basilares não é possível “a resolução do problema básico da «educação do 
educador» e há que acreditar que ou os «novos e educadores» surgem de algum sítio 
ou a sociedade existente, isto é, a classe dominante, os forma” (Suchodolski 1976c, p. 
35). Em decorrência disso é que o princípio diretivo proposto pelo autor para o 
trabalho educativo era o de que ele deveria ser cumprido com o espírito de luta 
política, por uma transformação radical e paralela, das circunstâncias e dos homens. 

Ao destacar na contribuição marxiana o combate aos pequeno-burgueses 
democratas, Suchodolski (1976b, p. 33) afirmou que era necessário “fazer com que a 
revolução seja permanente, até que as classes possidentes em maior ou menor grau 
estejam desapossadas do seu domínio”. Para o autor, a revolução é o resultado de 
uma larga luta revolucionária, é a última etapa da ação revolucionária da atualidade, 
é a prática revolucionária, por isso é a atividade concreta que se realiza sob condições 
opostas às representações ideais do futuro, e constitui a tese fundamental da tática 
político-ideológica marxista, que é portadora de um grande significado educativo. É 
possível perceber aqui outro fundamento basilar de sua luta política: ele manteve a 
defesa da “revolução permanente”, ao que tudo indica sem aderir aos revisionismos 
defendidos por alguns intérpretes gramscianos contemporâneos, que identificam a 
substituição daquela tática pela propagada “guerra de posições”. 

 
3. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E CONFLITOS PEDAGÓGICOS 

Sua produção intelectual também abordou as duas grandes concepções 
pedagógicas em seus fundamentos filosóficos. Suchodolski (2002) analisou as 
pedagogias da essência e da existência a partir das filosofias que lhes deram 
sustentação, desde a antiguidade até o séc. XX. Na pedagogia da essência ele 
identificou a preocupação em realizar o que o homem deve ser, a sua essência 
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verdadeira, distinguindo-a do eu empírico. Descurava-se assim de tudo o que é 
empírico no homem e em torno do homem e a educação passava a ser concebida 
como medida para desenvolver tudo o que implicava sua participação na realidade 
ideal. Já na pedagogia da existência levava-se em conta o conteúdo existente da vida 
humana, defendendo-se o livre desenvolvimento do homem. O modo de conceber 
essa existência foi muito diverso, mas tendeu para a liquidação de uma 
superestrutura normativa e para concepções individualistas. A educação foi assim 
identificada com o processo espontâneo de desenvolvimento, sendo as sensações e 
possibilidades humanas reduzidas à vida criada pela sociedade burguesa.  

Por intermédio de um profundo estudo filosófico, Suchodolski (2002) identificou 
a base da concepção essencialista no idealismo antigo e cristão, mostrando como 
Platão (428/27-348/47 a.C.), Aristóteles (384-322 a.C.) e o cristianismo, incluindo 
Santo Tomás de Aquino (1225-1274), inspiraram-se na filosofia da essência, embora 
com características distintas. No renascimento ele indicou um novo desenvolvimento 
dessa pedagogia, agora ligada às tradições laicas e racionalistas do mundo antigo, 
conservando os princípios fundamentais da essência, mas admitindo concessões em 
relação aos seus meios.  

Indicou, todavia, que quase ao mesmo tempo erguia-se uma revolta contra essa 
pedagogia em certas correntes ideológicas do Renascimento, com a ousadia de 
propor que os homens vivessem de acordo com seu pensamento, abordando as 
experiências humanas, os heróis populares. Suchodolski (2002) destacou Rabelais 
(1494-1553) e Montaigne (1533-1592) como os autores mais expressivos desse 
momento, pois condenavam a submissão do homem aos valores e dogmas 
tradicionais e eternos, tornando-se fonte de novos conceitos de homem e apontando 
para a pedagogia da existência.  

No século XVII houve uma reação e ofensiva da pedagogia da essência, que se 
manteve primordial. Ela foi representada tanto pelos jesuítas, com a publicação da 
obra Ratio Studiorum, quanto por uma vertente mais moderna, que se manifestou 
na utilização da noção de natureza, numa concepção laica e científica das leis 
naturais. A função que a ideia tinha no sistema platônico é agora retomada pela 
natureza, concebendo a essência do homem de modo metafísico e dogmático, em que 
a cultura exerceria a função de destruir tudo o que violasse a ordem natural. 
Comenius (1592-1670) foi citado como o criador do sistema pedagógico dependente 
da natureza, destacando que ela aí não tem um significado empírico, ela é 
previamente estabelecida. Outros também defenderam tal concepção, embora com 
pontos de vista distintos.  

Para Suchodolski (2002, p. 32), todavia, foi na pedagogia de Rousseau (1712-
1778) que ocorreu “a primeira tentativa radical e apaixonada de oposição 
fundamental à pedagogia da essência e de criação de perspectivas para uma 
pedagogia de existência”. Pestalozzi (1746-1827) e Froebel (1782-1852), apesar de 
tratar de perspectivas diferentes, deram sua contribuição a essa tendência ao 
valorizar a atividade própria da criança.  



 

 
 

12 

Ao mesmo tempo surgia no século XVIII outra variante da pedagogia da essência, 
desta vez com a filosofia de Kant (1724-1804), que pôs em evidência a atividade da 
criança no domínio intelectual e moral, embora com seus discípulos ocorressem 
tentativas de reflexão no campo da educação. As obras de Fichte (1762-1814) e de 
Hegel (1770-1831), junto com as de Kant, são assim consideradas por Suchodolski 
(2002, p. 37), apesar de suas diferenças, “concepções bastante homogêneas da 
pedagogia da essência”.  

As reações foram imediatas e a réplica ao criticismo e ao idealismo objetivo foi 
totalmente diferente no século XIX, iniciando o processo de diferenciação da 
pedagogia da existência, que até então se encontrava em fase incipiente e adquiria 
agora maior exatidão. Isso ocorre com as obras de Kierkegaard (1913-1855), Stirner 
(1806-1856) e Nietzsche (1844-1900), que apesar de bastante diferentes, contribuem 
para definir com mais exatidão a pedagogia da existência. Suchodolski (2002) assim 
sintetiza suas contribuições: Rousseau combateu a cultura da aristocracia feudal, 
superficial, de elite, que prejudicava a vida dos outros homens; Kierkegaard foi 
contra os refúgios objetivados da vida religiosa para defender o máximo esforço 
pessoal de cada um; Stirner e Nietzsche combatiam qualquer ideal ou norma comuns 
e defendiam a vontade egoísta dos eleitos e do menor número.  

Outra tentativa de defender os princípios da pedagogia da essência nesse período 
foi o humanismo racionalista, que continuou as aspirações dos autores do sistema 
nacional da cultura, encontrando traços comuns e universais na razão. O programa 
educativo dava prioridade à formação do espírito, base de toda a educação. Nessa 
concepção da pedagogia da essência, negavam-se conceitos do idealismo antigo e do 
tomismo medieval, rejeitava-se o culto da tradição e repudiavam-se as especulações 
filosóficas subjetivas, mas defendia-se a conveniência de estabelecer um conjunto de 
ideais e normas para inculcar à juventude, que teriam um caráter racional, claro e 
bem fundamentado.  

Apesar dessas tentativas, foi a pedagogia da existência que adquiriu maior vigor e 
importância na pedagogia burguesa desde os fins do séc. XIX. Ao tentar simplificar 
essa posição e suas ramificações, Suchodolski (2002) citou a teoria da evolução como 
um dos principais fatores de fortalecimento dessa pedagogia, embora ela também 
tenha sido utilizada pela pedagogia da essência. Darwin (1809-1882) no campo da 
natureza e Spencer (1820-1903) no do desenvolvimento social, colheram benefícios 
das aquisições precedentes, mas agora se opuseram à pedagogia da essência por seu 
caráter de inutilidade prática, de conservadorismo. Eles advogaram as necessidades 
do presente, defendendo uma educação utilitária e instrumental, que estivesse de 
acordo com as leis da vida social, as da luta pela vida. A pedagogia da existência 
adquiria pela primeira vez o aspecto de “um sistema determinado de investigações, 
um conjunto de métodos e aquisições na via do conhecimento” (SUCHODOLSKI, 
2002, p. 52).  

Nesse mesmo período o pragmatismo também desenvolvia uma concepção 
semelhante, embora com distinções. É o caso de Dewey (1859-1952), que preocupado 
com os objetivos da educação, propôs sua atuação para organizar as experiências da 
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criança, formando simultaneamente seu espírito e moral. Com seu imanentismo 
evolucionista, Dewey valorizava o presente, fonte de toda a atenção, e abolia o direito 
de atribuir ao futuro o papel de dirigente da vida presente.  

Com a expansão da pedagogia da existência, certas correntes da pedagogia da 
essência vão incorporar suas teorias. Isso já ocorrera com a pedagogia humanista, 
que fizera concessões à vida, ao tentar se aproximar das crianças, embora se 
limitasse a modificações da técnica educativa, sem alterar o processo educacional e 
suas características. A pedagogia religiosa também o fizera ao adotar a visão do 
homem como ele é, não apenas como deveria ser, ocasionando ataques dos 
tradicionalistas e uma crítica do Papa Pio XI (1857-1939), que denunciou os perigos 
do naturalismo pedagógico. Também nos autores da pedagogia da natureza se 
verificou isso, alguns dando grande importância aos instintos, mas sem alterar a 
imagem de natureza tradicional.  

A pedagogia sociológica, por sua vez, deixou de procurar fora dos fatos empíricos 
uma estrutura social ideal, reagindo contra os fenômenos ideais ou normativos, 
igualando a natureza da vida social ao conjunto dos fatos sociais reais. A teoria da 
educação social tornou-se assim uma teoria de adaptação às condições existentes, 
pois o modo de vida da época era a realidade formativa para as diversas doutrinas 
que surgiram.  

Para Suchodolski (2002, p. 62) esta “existencialização” da pedagogia social 
“reduzia a educação a um processo de adaptação ao meio” e estava em conexão tanto 
“com correntes nacionalistas e com uma filosofia irracional” quanto com “diretrizes 
da democracia burguesa” e do “racionalismo”. A partir desse fenômeno, 
desenvolveram-se duas grandes correntes da pedagogia da existência, que se 
opuseram à pedagogia da essência, uma em nome da criança e outra invocando a 
vida dos grupos sociais.  

O autor concluiu que várias correntes pedagógicas contemporâneas tentaram 
vencer as concepções individualistas e universalistas da vida e da educação, unindo a 
pedagogia da essência à da existência. O problema é que “a ‘síntese’ assim concebida 
representava no fundo o aniquilamento de tudo o que contribuía para o valor da 
pedagogia da existência e a pedagogia da essência”, pois agora “tendia-se a camuflar” 
as contradições entre o desenvolvimento do indivíduo e a vida social, bem como “a 
persuadir os indivíduos que ao submeterem-se às condições existentes realizavam 
uma obra profundamente justa e criadora” (Suchodolski 2002, p. 97). Tentava-se 
minimizar ou ignorar as contradições reais que a sociedade burguesa criava entre a 
existência humana e seu ideal, justificando-as com uma noção que preconizava uma 
solução concebida a partir do individual e ideal, sem alterar as relações sociais.  

Após indicar os conflitos seculares entre as duas pedagogias e as tentativas falhas 
de conciliação entre ambas, próprias do último século, concluiu que a contradição 
entre a existência social do homem e sua essência, entre a vida e o ideal, necessárias 
a uma educação criadora e dinâmica, só seriam possíveis mediante uma aliança entre 
“a atividade pedagógica” e “uma atividade social” que criasse as condições históricas 
e sociais necessárias. Isso porque a síntese entre pedagogia da existência e da 
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essência “exige certas condições que a sociedade burguesa não preenche” 
(Suchodolski 2002, p. 98).  

O pedagogo polonês deixou claro que o fator decisivo que limita e destrói essa 
relação é a propriedade privada, pois ela torna os indivíduos unilaterais, passa a 
valorizar a luta pela posse, alienando os sentidos pelo ter. Só com o fim da 
propriedade privada é possível emancipar os sentidos e as propriedades humanas, 
pois isso torna possível reconhecer nas coisas os produtos sociais humanos, como 
expressão da essência e da vida humana.  

O derrube da propriedade privada é tarefa do comunismo e cria a base de um 
ensino humano, além de permitir que o homem compreenda que sua atividade é a 
criação de um mundo humano, portanto, é seu próprio desenvolvimento e 
enriquecimento que o lança para outras atividades, e não a simples produção de bens 
para exploração imediata e egoísta e para propriedade privada. Ao se apropriar do 
conteúdo humano do mundo socialmente criado se tornará cada vez mais humano, 
por isso “toda a riqueza do património histórico da humanidade, cujo carácter de 
obra humana foi esquecido durante tanto tempo, converter-se-á na escola do 
homem” (Suchodolski 1976c, p. 26). 

Sua proposta concreta foi a de uma “educação virada para o futuro” (Suchodolski 
2002), que se recusava a aceitar o status quo e caracterizava-se por estar associada a 
uma atividade social que o transformasse, que criasse condições para que a 
existência do homem se tornasse fonte e matéria-prima da sua essência. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Preconizamos ao fim deste estudo que há inúmeras contribuições possíveis de 
explorar na obra do autor para o debate de uma educação voltada à classe 
trabalhadora na atualidade. Abordamos sinteticamente algumas delas, por 
considerá-las pertinentes para o avanço do debate atual. Dentre suas propostas 
práticas identificadas estão a vinculação do trabalho escolar com o trabalho 
produtivo, um programa de ensino baseado na ciência e também o desenvolvimento 
omnilateral dos homens. Além da análise crítica dos fundamentos filosóficos da 
pedagogia burguesa e das concepções utópicas e abstratas, o autor deu indicativos 
históricos e filosóficos para pensar uma nova pedagogia, desde que esta estivesse 
aliada a uma ação política revolucionária.  

Deixou claro que o problema não era apenas de ordem teórica, afastando-se de 
uma concepção utópica, pois o derrube da ordem capitalista era a condição para uma 
educação que desenvolvesse o homem plenamente. Só assim “dar-se-á na sociedade 
socialista uma aproximação entre as condições e necessidades da vida social e as 
tarefas e possibilidades da actividade educativa” (Suchodolski 1976b, p. 9). A ação 
revolucionária permanente era fundamental para o cumprimento dessa tarefa 
histórica. 

Suchodolski destacou que a teoria de Marx e Engels estava relacionada à 
atividade revolucionária dos mesmos e este era o ponto central para as principais 
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questões da pedagogia. Preconizou que a educação é um dos fatores mais 
importantes para a criação de uma nova sociedade, desde que esteja necessariamente 
unida à concreta prática revolucionária. Na abordagem de suas proposições faz-se 
necessário levar em conta o contexto de suas formulações, que se deram no âmbito 
da promoção do socialismo, bem como seu alerta para as necessárias mediações 
práticas e políticas para sua concretização. Inferimos assim que suas propostas não 
podem ser simplesmente transpostas para nossa realidade, devendo antes servir de 
fonte de estudos e de crítica aos limites concretos para a efetivação de determinadas 
aspirações pedagógicas, aparentemente críticas e inovadores, mas que não alteram os 
fundamentos do capital.  

O pedagogo polonês viveu a construção e a derrocada da experiência socialista e, 
sem dúvida, nos apresenta contribuições imprescindíveis para avaliarmos e 
repensarmos nossas experiências e lutas no âmbito do trabalho pedagógico, evitando 
incorrermos tanto no idealismo reformista quanto no pessimismo imobilista. Ao 
preconizar a necessária ligação da teoria com a prática, o autor nos remete ao desafio 
de desenvolver proposições pedagógicas que de fato se revertam em benefício da 
classe trabalhadora e seu projeto societário. 
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RESUMO 

O desenvolvimento das ciências sociais no pós IIª Guerra foi basilar para a 
construção teórica tanto das ciências sociais, quanto da educação. O conceito 
antropológico de cultura na primeira metade do século XX constituía-se fundamental 
para desconstruir a concepção biológica da vida coletiva, presente no Brasil desde o 
início da República. Buscava-se, por meio da noção antropológica de cultura, 
provocar uma mudança no aporte teórico que visava atenuar preconceitos das mais 
variadas ordens, desviando o foco dos laços de sangue e de terra de nascimento para 
a percepção dos limites entre o genético e o social. Tal percepção ocupava lugar 
central para que a educação, compreendida em âmbito amplo como socialização, 
cumprisse essa função. A ideia era potencializar a eficiência e o uso da escola, 
desvendando por meio da pesquisa social, os padrões das culturas locais, saber 
indispensável para o objetivo de adequar a escola com mais eficiência ao seu projeto 
socializador. Analisamos no presente trabalho, a inserção da abordagem 
antropológica nas pesquisas em educação realizadas no estado brasileiro de Santa 
Catarina, tendo por referência o antropólogo Sílvio Coelho dos Santos e as pesquisas 
feitas no Centro de Pesquisas Educacionais/UDESC, sob sua coordenação no período 
compreendido entre os anos de 1964-1967. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  

Antropologia, Cultura, Educação 
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1. INTRODUÇÃO 

O conceito antropológico de cultura, especialmente na primeira metade do século 
XX no Brasil, constituiu-se de fundamental importância para desconstruir a 
concepção biológica da vida coletiva, presente no país desde o início da República. 
Buscava-se, por meio da noção antropológica de cultura, provocar uma mudança no 
aporte teórico que visava atenuar preconceitos das mais variadas ordens, desviando o 
foco dos laços de sangue e de terra de nascimento para a percepção dos limites entre 
o genético e o social.  

Para Forquin (1993, p. 11) a acepção descritiva e objetiva das ciências sociais 
contemporâneas considera a cultura como “o conjunto de traços característicos do 
modo de vida de uma sociedade, de uma comunidade ou de um grupo, aí 
compreendidos os aspectos que se pode considerar como os mais cotidianos, os mais 
triviais ou os mais ‘inconfessáveis”. Essa percepção ocupava então, lugar central para 
que a educação, compreendida em âmbito amplo como socialização, cumprisse sua 
função. Uma das questões a ser enfrentadas nesse cenário, era a relação estabelecida 
entre as culturas locais e a organização de seus sistemas formais de ensino (XAVIER, 
1999). A ideia presente era potencializar a eficiência e o uso da escola, desvendando 
por meio da pesquisa social, os padrões das culturas locais, saber indispensável para 
o objetivo de adequar a escola com mais eficiência ao seu projeto socializador. A 
questão da socialização/assimilação ganha contornos específicos em alguns espaços 
brasileiros como o Estado de Santa Catarina, pela presença de um contingente 
expressivo de imigrantes nos anos iniciais da República. 

Tendo em vista tais questões, o presente trabalho propõe-se a analisar a inserção 
da abordagem antropológica nas pesquisas em educação realizadas no estado 
brasileiro de Santa Catarina, tendo por referência o antropólogo Sílvio Coelho dos 
Santos e as pesquisas feitas no Centro de Pesquisas Educacionais/UDESC, sob sua 
coordenação no período compreendido entre os anos de 1964-1967. 
 

2. DA ASSIMILAÇÃO CULTURAL AO CONCEITO ANTROPOLÓGICO DE CULTURA 

O tema da assimilação dos imigrantes e de seus descendentes à sociedade 
brasileira estava presente na política imigratória brasileira desde os meados de 
século XIX. Mas é somente entre os anos de 1917 e 1919, durante a I Guerra Mundial 
que surgiram as primeiras ações nacionalizadoras que atingiram as escolas 
particulares com ensino em lingua alemã modificando os currículos escolares, com a 
introdução das disciplinas de língua portuguesa, educação cívica, história e geografia 
do Brasil (SEYFERTH 1999, p. 198). À escola caberia agir sobre a infância para 
assimilá-la. 
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Emilio Willems da Universidade de São Paulo, em seu texto “Assimilação e 
educação”, de 1945, afirma que não há povo inassimilável1: nos seus argumentos, se 
assim fosse, “toda obra educacional realizada para ‘apressar a nacionalização’ [seria] 
completamente inútil” (1945, p. 3), além de ser descaso, todo o investimento de 
verbas públicas “destinadas à construção de escolas e remuneração de professores”. 
Willems (1945, p. 4) ratifica a ideia de assimilação como “um processo social ou, 
mais acertadamente, social-psicológico, mas nunca 2  biológico”. Abrange a 
modificação e substituição de caracteres adquiridos (a personalidade) e nunca o 
indivíduo (no sentido biológico). Para ele sociedades diferentes em contato se 
transformam culturalmente, perdendo alguns de seus elementos e adquirindo 
outros. Este seria o caso de países de emigração, pois “o êxodo seria sinal que a 
estrutura social está em desequilíbrio” (WILLENS, 1980, p. 5). Neste ambiente é que 
nascem atitudes potencialmente favoráveis a aceitação de valores culturais novos. Na 
convivência com um novo meio, uma nova sociedade é que acontece o processo de 
assimilação. Ele “consiste no aparecimento de atitudes novas emocionalmente 
associadas a valores culturais novos com que o imigrante vai estabelecendo contatos. 
[...] Atitudes novas em combinação com valores novos são índices de ajustamentos 
consumados e fases do processo de assimilação (ibidem, p. 7)”. 

Critica o antropólogo a visão presente nos anos 1930 no Brasil (Era Vargas) que 
fundamenta o pensamento pedagógico brasileiro no aspecto da unidade e não da 
diversidade; ou seja, da nacionalização, da busca do ideal único de povo brasileiro. 
Para Willems à escola cabia a função de integração cultural de quaisquer imigrantes 
à sociedade brasileira. “Assimilar-se significa aprender novos hábitos e, por isso, 
toda assimilação é educação lato sensu” (WILLEMS, 1945, p. 8). Para o autor todos 
os grupos humanos são assimiláveis, pois todos podem substituir sua cultura por 
outra, embora em alguns casos esta substituição seja rápida e em outros lenta. No 
entanto, o ritmo da assimilação não seria uma qualidade inerente a um determinado 
grupo. A assimilação pode então ser compreendida como uma fase da socialização, 
com a diferença que ela [a assimilação] abrange reajustamentos a uma cultura 
diferente e não apenas variáveis da mesma cultura [caso da socialização]. 

Algumas estratégias presentes nos projetos de assimilação cultural nos primeiros 
anos do século XX no Brasil, tanto no estado de São Paulo, como no estado de Santa 
Catarina, indicam um processo que poderia ser denominado de “pedagogia da 
coexistência cultural”. Tal ideia remete a pensar uma “prática pedagógica, que previa 
a assimilação da criança estrangeirizada com base na manutenção dos signos 
estrangeiros de seus antepassados pela escola pública” (AZEVEDO, 2012, p. 118). 
Como exemplo, podemos mencionar “o ensino paralelo das línguas portuguesa e 

                                                   
1 Há que se considerar para a discussão a imagem radical de quistos não assimiláveis construída à respeito dos 
imigrantes sobretudo durante o Estado Novo brasileiro (1937-1945). 
2 Grifo do autor. 
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alemã3, [engendrando] um modo de incutir no aluno estrangeiro as centelhas de um 
sentimento de pertencimento à nação brasileira” (AZEVEDO, 2012, p. 77). O 
imigrante na primeira república (1899-1930) no Brasil era visto como um 
contingente a ser assimilado. A assimilação sustentada por meio da coexistência de 
elementos nacionais e estrangeiros e que exigia “instruir o professor primário na 
língua estrangeira capacitava-o a atuar como agente assimilador dentro das colônias, 
além de atrair o estrangeiro para a escola pública, sob o condicionamento de 
continuar ensinando a estrangeiros” (AZEVEDO, 2012, p. 69).  

Posteriormente, nos anos de 1930, houve o recrudescimento das investidas 
públicas sobre a nacionalização do ensino, cuja meta era a disseminação do ensino da 
língua vernácula e demais conhecimentos nacionais (história, geografia, civismo). A 
questão ganha contornos específicos no Brasil do período compreendido entre os 
anos de 1937-1945, período de forte acento nacionalista, quando a ênfase 
compulsória sob o paradigma da uniformização cultural, “definia o que seria 
entendido como verdadeiramente nacional e o que seria compreendido excluído 
dessa compreensão” (KREUTZ, 2010). 

Nos anos de 1950 a discussão sobre a afirmação da brasilidade, se esta 
incorporaria ou rejeitaria a cultura estrangeira, se valeu dos conceitos e métodos das 
ciências sociais. Estes também foram aplicadas à educação4, e são decorrentes da 
consolidação das universidades brasileiras que forjavam uma geração de intelectuais 
que buscava novas interpretações para o desenvolvimento histórico do Brasil.  

A educação como objeto de investigação empírica passa a receber atenção dos 
cientistas sociais a partir dos anos de 1950, não só nos temas como urbanização, 
industrialização, mudança e desenvolvimento, mas empregando recursos teórico-
metodológicos da sociologia e da antropologia, os estudos eram bastante 
diversificados quanto à temática e a abordagem. Passam a predominar as pesquisas 
do tipo sociodemográficas, nas quais se relaciona, por exemplo, a origem familiar 
com repetência e evasão, como também se investigam as concepções e outras 
características dos professores (GOUVEIA, 1989). Marcadas pela consolidação da 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP) e pela 
Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP), instala-se um novo padrão de se fazer 
sociologia e antropologia, com o emprego dos métodos de estudos de caso, de 
observação participante, entre outras técnicas, como também se ampliam as 
temáticas com os estudos de comunidade, assimilação, aculturação e mobilidade 
social a partir de uma matriz considerada mais moderna e científica (XAVIER, 1999, 
p. 93).  

Sociólogos e antropólogos de já reconhecida reputação intelectual como 
Florestam Fernandes, Antônio Cândido, Roger Bastide, Egon Shaden e Darcy 

                                                   
3 O Brasil chegou a ter em 1930, 2.500 escolas étnicas (escolas comunitárias organizadas por imigrantes). Dessas 
escolas, 1.579 eram de imigrantes alemães (KREUTZ, 2010, p. 72). 
4 A abordagem sociológica da educação inspirada em Durkheim já estava presente no Brasil desde os anos de 
1930 com as obras de Fernando de Azevedo, Princípios de Sociologia de 1935 e Sociologia Educacional de 1940. 
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Ribeiro, entre outros, denunciavam enfaticamente em suas análises a seletividade da 
escola brasileira, passando a preocupar-se decisivamente com a demanda 
educacional no País. Tal fato é significativo e fundamental para que se possam 
considerar os anos da década de 19505  como de grande vigor na formação dos 
intelectuais da educação no Brasil. 

Chama a atenção também o importante papel dos especialistas estrangeiros como 
Jacques Lambert, Charles Wagley, Bertram Hutchinson e outros, ligados à Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), no desenvolvimento dos 
estudos educacionais no Brasil. Estes intelectuais, que passaram a visitar o Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos (Inep) a partir de 1952, levaram a Unesco a montar um amplo 
projeto de pesquisa sobre as relações raciais e assimilação cultural6.  

A antropologia e a sociologia assumiram no período (1950/60) um caráter 
fundamental para a implementação das políticas desenvolvidas por organismos internacionais 
na América Latina. Dentre eles encontra-se a Unesco, difundindo um novo modelo 
intelectual, pautado na utilização das ciências sociais e no desenvolvimento de pesquisas 
empíricas. A Unesco, órgão que compunha a Organização odas Nações Unidas (ONU), 
tornou-se instância fundamental para o fomento de pesquisas que integravam estudos entre 
educação e ciências sociais. No ano de 1953, Anísio Teixeira propôs, em colaboração com 
esta instituição, a instalação de um Centro de Altos Estudos Educacionais, embrião do que 
viria a ser o Centro Brasileiro de Pesquisa Educacionais (CBPE) e a rede de centros 
regionais, implantados no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, 
Paraná e Rio Grande do Sul. 

 A ampla problematização do fenômeno educacional também foi influenciada pelo 
acelerado processo de crescimento, desenvolvimento e diversificação do sistema produtivo7 
que marcou o período no Brasil, aliado à crescente valorização das ciências sociais como 
referência para as pesquisas na área. Estas pesquisas, propostas particularmente com o 
objetivo central de estudar a sociedade brasileira e diagnosticar suas necessidades frente à 

                                                   
5 Um período anterior (anos de 1920 e 1930) é indicado como o primeiro momento de reconhecimento dos 

intelectuais da educação no Brasil, quando dominam as discussões sobre o papel da educação no projeto 

nacional de desenvolvimento (FREITAS, 2001). 
6 Vários grupos foram organizados para a realização das pesquisas: um deles, a cargo de Charles Wagley, Thales 

de Azevedo e colaboradores na Bahia; outro liderado por Roger Bastide, Florestam Fernandes e Oracy Nogueira 

em São Paulo; Luís de Aguiar da Costa Pinto no Rio de Janeiro entre outros. 
7 Encarado como um todo, o Programa de Metas do governo de Juscelino Kubistcheck (1955-1960) realizou 

uma etapa importante da expansão do sistema econômico brasileiro. Durante os anos de execução dessas metas, 

criaram-se setores industriais novos, expandiram-se e modernizaram-se outros mais nas áreas de energia, 

transportes, alimentação e indústria de base (IANNI, 1979, p. 156). 
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demanda pela educação escolarizada, foram significativamente ampliadas com a presença do 
CBPE, criado durante a administração de Anísio Teixeira e vinculado ao Inep8.  

Freitas assinala a década de 1950 como “o segundo momento de grande vigor 
intelectual” (2001, p. 16). Nesse período do CBPE proporciona um mergulho na “pesquisa 
educacional que se somava à pesquisa sociológica e antropológica [passando] a fazer um 
movimento inverso em relação ao momento anterior” (2001, p. 17). Ocorre então uma busca 
do reconhecimento de realidades micro, de singularidades sociais e educacionais.  
 

3. OS ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS E A EDUCAÇÃO NO ESTADO DE SANTA 
CATARINA 

Em Santa Catarina, a criação do Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Cepe/UDESC)9, foi marco da inflexão no pensamento sobre a realidade catarinense, 
constuituindo-se o locus no qual as ciências sociais, em particular a Antropologia, 
fundamentaram a realização de pesquisas e o planejamento em educação. Por meio 
da pesquisa das condições culturais e escolares, e das tendências de desenvolvimento 
das distintas regiões catarinenses, o Cepe pretendia contribuir para a implementação 
de políticas educacionais fundamentadas em padrões científicos.  

No processo de implantação e consolidação do Cepe, um nome a ser lembrado é o 
do antropólogo Sílvio Coelho dos Santos. Enquanto era ainda estudante do curso de 
História, e posteriormente como diretor de pesquisas do Centro, ele esteve envolvido 
ativamente com os projetos da instituição em quase todas as suas etapas, período em 
que cursava uma pós-graduação em Antropologia Cultural e Sociologia Compara no 
Museu Nacional no Rio de Janeiro. Neste lugar, Santos desenvolvia também 
atividades de pesquisa em educação fundamentadas, nas ciências sociais, em 
particular nos aportes antropológicos, tônica de sua formação. Ao transitar no campo 
antropológico ele articula e dialoga com os principais teóricos que estabeleceram a 
antropologia e a sociologia no Brasil, dentre os quais mencionamos Darcy Ribeiro, 

                                                   
8 Em 1952. Anísio Teixeira toma posse no Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos com a preocupação de 

dinamizá-lo. 
9 O Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais (Cepe) foi criado em 1963. Este Centro, por meio da realização 

de pesquisa em educação, fundamentada nos procedimentos teórico-metodológicos das Ciências Sociais, 

contribuiu para demarcar e configurar o campo educacional em Santa Catarina, na década de 1960. Foi um 

órgão da Faculdade de Educação (FAEd/UDESC), previsto no Sistema Estadual de Ensino com apoio na Lei nº 

3.191, de 8 de maio de 1963, em seus artigos 174 e 175. O tripé Cepe, Curso de Pedagogia e Faculdade de 

Educação sustentou a criação da então Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 

(UDESC) em 1965. 
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Roberto Cardoso de Oliveira, Egon Schaden, seu orientador, Florestan Fernandes e 
Rui Coelho, seus professores na Universidade de São Paulo. 

Na mesma rota dos acontecimentos nacionais acerca da importância da aplicação 
do conceito antropológico de cultura, no Cepe, para pensar a sociedade catarinense, 
foram desenvolvidas pesquisas impactadas pelos postulados antropológicos, 
pesquisas essas que enfatizavam, por exemplo, o desequilíbrio existente entre o 
urbano e o rural catarinense. Assim as atenções foram colocadas nas minuciosidades, 
nas singularidades, reveladas por técnicas como os estudos de caso e survey.  

Um dos estudos de caso realizado por Santos foi A zona rural da ilha de Santa 
Catarina10, no qual ele analisa as características básicas da cidade de Florianópolis, 
capital do estado de Santa Catarina, desde o século XVII com o início do povoamento 
por Dias Velho, até os aspectos das realidades culturais, sociais e econômicas. Neste 
estudo, o autor inspirado no antropólogo americano Leslie White, conhecido pela 
defesa de ideias sobre evolução cultural, fundamenta seus argumentos na ideia de 
cultura como um conjunto de acontecimentos dependentes de simbolização e que 
precisam ser analisados inseridos em um contexto extra-somático, isto é, para além 
de percepções corpóreas. Valendo-se desta ideia é que desenvolve a compreensão da 
realidade local.  

No caso específico das populações rurais de Florianópolis, Santos (1971, p. 42) 
afirmou a necessidade de considerar três aspectos: “a) todas as culturas são 
dinâmicas; b) homem algum porta isoladamente sua cultura inteira; c) o meio 
ecológico orienta certas características da cultura, especialmente no nível 
adaptativo”. Para o autor esta pesquisa foi posteriormente justificada como 
respondendo “a necessidade do estabelecimento de uma análise profunda e complexa 
do sistema de ensino em vigor e da própria organização da sociedade estadual” 
(SANTOS, 1968, p. 14). 

Desta maneira Santos (1971, p. 37) assinala que o povoamento do estado, dado 
“originalmente” por populações tribais do grupo Tupi, e posteriormente por casais de 
colonos pobres tanto açorianos quanto madeirenses11, que ao fracassarem como 
agricultores e colonos formavam uma “típica comunidade rústica”, em parte 
explicavam a razão pela qual o desenvolvimento de aspectos sociais, econômicos e 
culturais da população catarinense dos anos 1960, ainda se encontrava em tal 
condição e, portanto, havia a necessidade de “um reajustamento dos valores sociais e 
culturais”. Santos ao estudar as populações rurais da “Ilha” atribui tal condição à sua 
situação adaptativa, associativa e ideológica.  

Afirma também que o desenvolvimento da comunidade constituiu um processo 
de transformação da identidade, firmada no compromisso de desconstruir os 

                                                   
10 Este estudo foi distribuído pelo Cepe em cópias mimeografadas no ano de 1964. A publicação de 1971 com a 
qual trabalhamos não sofreu atualizações. 
11 Santos (1968, p. 38) afirma que após a chegada dos primeiros imigrantes, chegou uma “leva em grande número 
formada por aleijados, velhos, doentes, enfim, o peso morto do arquipélago, improdutivo, consumidor e criador 
de problemas”, tornando a imigração um modo e uma oportunidade de se livrar dos indesejáveis. 
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símbolos da identidade anterior e pela aquisição da nova identidade. Esta passa por 
processos de adaptação ao meio ambiente e acomodação dos valores culturais; no 
caso catarinense, no processo inicial especialmente os trazidos de Portugal. Ao se 
deparar com um contexto extra somático novo, emergem os símbolos novos que 
reorientam e dinamizam a cultura vigente. Argumenta Santos que  

impulsões 12  novas, necessidade novas estimularam e revitalizaram as 
culturas trazidas pelas populações que migraram. Mas foram impulsões e 
necessidades que não chegaram a reorientar os valores tradicionais 
especialmente entre aquelas populações que ficaram ligadas à terra, isoladas e 
totalmente desligadas do que ocorria (1971, p. 43). 

Ao discutir aspectos das realidades culturais, Santos indica que as populações 
estudadas “formam o que os sociólogos chamariam de sociedade de folk, portadoras que são 
de uma cultura tradicionalista, conservadora e marginal” (SANTOS, 1971, p.43) e conclui 
assumindo uma inspiração manheimiana, também atribuída a outros intelectuais como 
Florestan Fernandes, que seria possível associar ciência, educação e planejamento. Dizia 
Santos (1971, p. 55): “somente através da planificação sistemática lograr-se-á conduzir essas 
populações para a integração perfeita e harmoniosa na sociedade dinâmica e extremamente 
complexa que está sendo introduzida neste país”. Ainda indicando sua proximidade com o 
pensamento de Florestan Fenandes13, Santos cita o autor, e afirma que “em determinados 
momentos as pessoas de certa lucidez devem emitir suas opiniões de maneira a permitir 
compreensão e entendimento ao maior número possível de indivíduos, ou mesmo, falar por 
esses indivíduos” (SANTOS, 1968, p. 16).  

Entre os anos de 1964/1965 mais três pesquisas foram realizadas: A marcha da 
repetência nas escolas primárias de Santa Catarina; Movimento escolar primário de 
Florianópolis em 1963 e Dados básicos para o delineamento da sub-área cultural dos 
campos de Lages. Essas pesquisas buscavam estudar o contexto social, econômico e 
cultural das comunidades do estado, de natureza empírica ou bibliográfica com o 
interesse específico de aprofundar o conhecimento da realidade educacional. 
Compreender o mundo valorativo, as crenças, as atitudes e os conhecimentos dos 
agentes envolvidos constituíam-se em preocupações, embasadas nas ciências sociais.  

Os dados coletados pelos pesquisadores durante seus trabalhos de campo, no que 
diz respeito à educação revelaram a ausência de ensino pré-primário na educação 
pública fosse de controle estadual ou municipal; uma rede pública de ensino 

                                                   
12 Grifos do autor. 

13 Santos foi aluno de Florestan Fernandes na cadeira de sociologia em seu curso de doutoramento na 
Universidade de São Paulo. Como requisito para cursar a cadeira realizou a pesquisa Educação e 
Desenvolvimento em Santa Catarina, publicada em 1968. 
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primário à cargo do estado e composto em cerca de 84% por Escolas Isoladas14; um 
contingente mínimo de professores normalistas de segundo ciclo (29%) 15 ; um 
processo significativo de evasão nas redes escolares, com cerca de 77% e reprovação 
de 36%; administração tradicional e isolada dos órgãos públicos competentes 
comprometendo a funcionalidade da máquina e desvios de recursos da educação 
para a prática de assistência social.  

As condições educacionais acima mencionadas ampliavam uma condição social e 
cultural específica consolidadora de uma sociedade de folk, pois a tradicionalidade 
da política, no trato com as questões públicas ofuscava o entendimento do papel da 
educação no processo de uma sociedade em desenvolvimento. Era fundamental 
construir uma nova “consciência cultural”, não mais pautada, por exemplo, na 
tradição do clientelismo político no trato com as questões educacionais. Assim era 
necessário “um trabalho seriamente planejado e, por consequência, a abolição da 
improvisação no tratamento dos problemas que devem ser encarados com 
especificidades e à base de raciocínio científico” (Boletim do Cepe, Ano II nº. 51, 
maio/junho, Florianópolis, 1976. p. 11).  

 Em suas análises, na pesquisa A zona rural da ilha de Santa Catarina Santos 
assegura que a cultura que prevalecia no estado estava associada aos valores 
culturais semelhantes aos trazidos pelos casais açorianos e que por sua vez, refletiam 
uma cultura europeia ainda do século XV. Tal condição cultural imprimia uma 
resistência às impulsões capazes de promover as transformações necessárias, 
provocando o que ele denomina de sedimentação cultural. O autor destaca: “diversos 
fatos conhecidos de todos quantos se preocupam com os problemas da cultura e que 
são enquadrados como tradição, conhecimento popular, crendices ou folclore, 
poderiam aqui ser citados” (SANTOS, 1971, p. 45). 

Ao analisar a população catarinense tendo como fundamento que a realidade de 
Florianópolis refletia as relações que se estabeleciam em todo o estado, Santos 
considera que a sedimentação cultural era um dos maiores e graves problemas a ser 
enfrentado, uma vez que a “cultura determina em última análise as reações de uma 
população, seja referentes à aceitação de um novo valor cultural, uma reestruturação 
social ou uma modificação tecnológica” (SANTOS, 1971, p. 45). Viver arraigado na 
cultura tradicional é ser resistente às impulsões que orientam as reorganizações e 
modificações, o que Santos afirma que em termos antropológicos caracteriza um 
sistema cultural fechado.  

                                                   
14 Por Escolas Isoladas entende-se o modo de organizar o ensino primário público no Brasil durante todo o século 
XIX. Este modo de organização perdurou no país mesmo após o processo de implantação dos grupos escolares 
(São Paulo, 1893). Essas escolas eram formadas por um ou mais grupos de alunos que conviviam em um mesmo 
espaço ainda que com idades e graus de conhecimento diferentes. Seu alcance restringia-se ao ensino primário e 
estava sob a responsabilidade de um professor (a).  
15 O Curso Normal de segundo ciclo formava as normalistas de segundo ciclo e era composto por três anos de 
duração e atendia estudantes oriundos do Curso Ginasial (atual Ensino Fundamental - anos finais). Possuía um 
currículo específico para a formação docente e a relevância era dada às disciplinas pedagógicas. Legalmente não 
permitia o aceso a todos os cursos de nível superior. 
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Alguns aspectos que representam a cultura tradicional estão ligados à ideia de 
família elementar, unida por seus laços de consanguinidade, parentesco e 
patriarcalidade. Assim, o que se percebia em termos de economia era: “não [havia] 
uma ordem social estabelecida que [permitisse] a emergência de uma economia 
baseada na ajuda mútua, no trabalho conjunto de toda a comunidade” (SANTOS, 
1971, p. 46), o que consolidava uma ordem social individualista sem “uma orientação 
dos valores culturais para enfatizar a importância da comunidade com um todo” 
(SANTOS, 1971, p. 46).   

As comunidades estavam, em contrapartida, estruturadas socialmente de acordo 
com a situação econômica de seus membros, o que limitava uma possível mobilidade 
social, e onde as tensões eram rapidamente dissolvidas por meio do compadrio 
(parentesco fictício), do parentesco biológico, por afinidade ou matrimônio, o que 
provocava uma acomodação social sem grandes atritos, considerando que as relações 
sociais eram pessoalizadas. O papel da escola em uma comunidade com tais 
características era socializar primariamente a população catarinense; lugar no qual 
as crianças recebiam domínios rudimentares tanto da leitura, quanto da escrita, 
distanciados dos valores correspondentes aos afazeres diários dessas comunidades.  

Vale, contudo destacar a realização das três pesquisas de profundidade com 
aporte antropológico: Sobre as condições do Processo Educacional em Santa 
Catarina; Expansão da escolaridade primária até a 6ª série e Evasão Escolar e 
Repetência nas Comunidades Pesqueiras de Santa Catarina. O primeiro estudo foi 
um diagnóstico que, além de servir como suporte científico para a implantação do 
primeiro Plano Estadual de Educação 16 , foi o de maior envergadura no 
reconhecimento da realidade social, cultural e educacional. Essa pesquisa foi 
realizada em 1966. Diversas equipes foram enviadas às várias regiões do estado para 
realizar um trabalho de campo destinado a coletar dados e realizar entrevistas com 
administradores ligados ao processo educacional e com os Conselheiros do Conselho 
Estadual de Educação (CEE)17. Essa pesquisa foi publicada no ano posterior (1967). 
As ciências sociais orientaram os processos metodológicos: foram realizadas 
entrevistas em profundidade com autoridades educacionais e professores; foram 
realizados survey (aplicação de questionários a amostras da população), dentre 
outras técnicas das quais as ciências sociais lançam mão na prática de pesquisa.  

É importante anotar que parecia haver uma busca da aproximação entre 
argumentos (dados qualitativos) e dados numéricos (dados quantitativos) uma vez 
que as pesquisas deveriam cumprir dentre tantos objetivos, o de contribuir para 
formular, aplicar e avaliar políticas públicas para a educação. Por meio dessas 

                                                   
16 As pesquisas citadas subsidiaram a elaboração do Plano Estadual de Educação 1969-1980 (DECRETO n°/ SE 
31.12.69/8828.  

17 Sob a determinação da LDB 4024/61, em seus artigos 8 e 9 fica regulamentada a existência nos estados 
brasileiros dos Conselhos Estaduais de Educação. O CEE em Santa Catarina foi instituído pela Lei nº. 2.975, de 18 
de dezembro de 1961. 

  



 

 
 

14 

pesquisas foi possível entender como o ensino se desenvolvia antes da reforma 
educacional de 1969. Foi possível: 

a) caracterizar as escolas nas comunidades pesqueiras, através da observação 
in loco e do contato com as instituições e as pessoas que [estivessem] em 
posições estratégicas dentro do sistema educacional, tais como inspetorias 
regionais, inspetorias escolares, supervisores, professores responsáveis 
por escolas e prefeitos. [Foram] entrevistados também líderes formais das 
comunidades, como os chefes de colônias de pesca;  

b) levantar os dados estatísticos da população infantil das comunidades 
pesqueiras, especialmente dados referentes ao movimento das escolas;  

c) estabelecer um gradient em termos do desenvolvimento do litoral 
pesqueiro, com o objetivo de selecionar quatro ou cinco comunidades 
onde se realizarão estudos em profundidade dos fenômenos que se 
buscam estudar (MENSÁRIO INFORMATIVO DO CEPE, nº. 8, 1967, p. 1). 

As pesquisas operavam em seu escopo com a ideia de comunidade. Esta categoria 
era importante para a compressão das realidades locais do período, procurando 
entender o sentido da ação do povo catarinense, pelo entendimento dos seus valores. 
Desta maneira, outra questão analisada por Santos foi a cultura econômica, uma vez 
que ela está arraigada nas relações sociais. Nessas relações o destaque era para a 
agricultura de subsistência e a pesca, que eram intercomplementares e praticadas de 
modo artesanal em pequenas chácaras ou sítios. Neste caso, as impulsões 
provocadoras de mudança cultural estavam, por exemplo, em um proprietário que 
imprimia técnicas mais modernizadas na cultura de sua terra; na venda da terra e na 
procura de novas oportunidades econômicas na cidade, como em cargos públicos 
secundários ou outras aptidões que não exigiam técnicas modernizadas. No caso da 
pesca, desenvolvida nas mesmas condições artesanais que a agricultura, foi para os 
açorianos o meio de sobrevivência e de fuga ao trabalho pesado na agricultura.  

De maneira mais geral percebemos que os resultados apresentados pelas três 
pesquisas anteriormente mencionadas, estão relacionados à contextos sociais, 
econômicos e culturais peculiares de áreas consideradas naquele contexto como em 
desenvolvimento. Ainda que a análise da cultura econômica seja de um caso 
específico o antropólogo afirma: “a economia vigente na zona rural de Florianópolis 
não está isolada da economia maior, vigente na sociedade complexa que temos neste 
país” (SANTOS, 1971, p. 54). Não existia um núcleo industrial na capital catarinense 
para atrair mão de obra excedente do ambiente rural. Para Santos (1971, p. 54) esta 
seria a “mola mestra na reorientação de valores culturais que determinassem a 
escolha de outras profissões” (1971, p. 54).  

A preocupação em torno de uma sociedade em desenvolvimento e do papel da 
educação nessa sociedade ocupou segundo Santos, (1968, p. 100) “a maior parcela 
dos sociólogos, economistas, antropólogos e pedagogos, nas últimas décadas”. É no 
contexto da discussão em torno da temática do desenvolvimento e da consolidação 
de uma Sociologia do Desenvolvimento, que há de se destacar a contribuição de dois 
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sociólogos brasileiros: Costa Pinto e Florestan Fernandes em contraste com a 
sociologia da modernização, principalmente de origem norte- americana18.  

Ao discutir a relação educação e desenvolvimento, Santos utiliza a reflexão feita 
por Costa Pinto na obra Sociologia e Desenvolvimento (1963), indicando que o 
sociólogo esclarece que “a escola numa sociedade subdesenvolvida, se aparece u’a 
mudança isolada, induzida para funcionar como fonte única ou principal de 
renovações sociais”. No entanto, sem transformações simultâneas ocorridas no 
contexto estrutural, a escola tende a fracassar. Assim Santos afirma: “sem instrução 
pública, o desenvolvimento não avança”, mas somente ela não produz “os êxitos, 
avanços e efeitos progressistas que os idealistas supõem e desejam” (SANTOS, 1968, 
p. 101). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao analisarmos a inserção da abordagem antropológica nas pesquisas em 
educação realizadas no estado brasileiro de Santa Catarina, tomamos por referência 
o antropólogo Sílvio Coelho dos Santos e as pesquisas feitas no Centro de Pesquisas 
Educacionais/UDESC sob sua coordenação no período compreendido entre os anos 
de 1964-1967. 

As pesquisas feitas no período buscavam elaborar um mapa cultural e 
educacional de Santa Catarina; esses mapas deveriam ser tomados como ponto de 
partida para a solução de problemas educacionais baseados na diferenciação cultural, 
social e educacional presente no Estado. Nas pesquisas realizadas o surveys foi um 
instrumento amplamente utilizado para compreender o comportamento humano, e 
por meio deles, as realidades catarinenses em suas comunidades específicas. 

As ciências sociais, não só os pressupostos antropológicos, mas também os 
sociológicos foram acionados para interpretar as atividades e os comportamentos 
sociais, econômicos e culturais da população catarinense em suas manifestações 
materiais e simbólicas. Os “estudos de caso” serviram para levantar hipóteses sobre 
uma realidade social cada vez mais complexa no âmbito estadual no que diz respeito 
ao campo educacional. 

Para o antropólogo Santos, enquanto prevalecessem os “velhos padrões 
administrativos, onde a experiência ou familiaridade19 do administrador com 

                                                   
18 Pode-se destacar de Costa Pinto Sociologia e desenvolvimento (1963) e de Florestan Fernandes Mudanças 
Sociais no Brasil (1960). Em 1959 o Centro Latino Americano de Pesquisas em Ciencias Sociais- CLACS 
patrocinou o Seminário Internacional sobre Resistências à Mudança e fatores que a impedem o dificultam o 
desenvolvimento, que objetivava buscar conjuntamente com pesquisadores latino-americanos e estudiosos do 
tema a elaboração de uma sociologia do desenvolvimento, que ampliasse a discussão vigente atrelada às 
propostas da CEPAL. Foram encomendados papers à Florestan Fernandes, Gino Germani, Wrigth Mills, Jacques 
Lambert, entre outros. Todos direcionados para a questão do desenvolvimento no terceiro mundo, terminologia 
utilizada naquele momento histórico. 
19 Os grifos são do autor.  
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certas parcelas da realidade formam as diretrizes sobre as quais repousam todas as 
suas decisões” (Santos, 1968, p. 18), estaria comprometida qualquer investida no 
processo de impulsões modernizadoras. Argumenta que questões como estas 
poderiam ser modifcadas pelas Ciências Sociais, uma vez que elas contribuiam para a 
“reorientaçção dos valores culturais, sociais e econômicos de uma população” 
(SANTOS, 1971, p. 54). A reorientação desses valores não poderia ser fundamentada 
somente nas mudanças tecnológicas e na formação de capital; para o antropólogo era 
urgente promover a mudança também das instituições e entre elas a escola possuía 
papel relevante. 

Ele afirma que a solução dessas questões só se daria por meio da planificação, 
pois por meio dela, poderia ocorrer o equacionamento das necessidades mais 
urgentes; a coordenação das intituições; a regulação das atividades a serem 
desenvolvidas; o controle dos recursos disponíveis, entre outros. Santa Catarina se 
colocaria desta forma, no caminho dos acontecimentos nacionais que a 
impulsionariam ao desenvolvimento, não só em termos econômicos, mas também 
cultural.  

Os temas tratados nas pesquisas contemplavam as discussões em voga no Brasil 
no período em análise: a configuração das zonas rural e urbana, populações 
marginais, o problema da repetência, o ensino primário, a formação de professores, 
subsídios para a elaboração do plano qüinqüenal de educação, levantamento de 
crianças não frequentadoras da escola, educação e desenvolvimento, entre outros. A 
prática de pesquisas em educação, por meio da aplicação do conceito antropologico 
de cultura, permitiu colocar a escola como uma das instituições centrais para a 
superação dos graves obstáculos no caminho do desenvolvimento do Estado e 
influenciar o pensamento pedagógico catarinense e brasileiro. 
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RESUMO  

A ideia que orienta essa intervenção é apresentar um balanço do modo por meio do 
qual a categoria intelectuais têm sido tratada na contemporaneidade, como têm sido 
pensados nos espaços institucionais que identificam a História da Educação no Brasil 
e em Portugal e introduzindo elementos distintos no diagnóstico sobre o estudo dos 
intelectuais, deslocando o vértice que se encontra nos elementos psicologistas a eles 
associados para a inevitabilidade de situá-los em suas redes de sociabilidade. Isso se 
dá pelo interesse na circulação internacional de ideias a partir do compartilhamento 
de questões comuns, da ampliação do estreitamento entre pesquisadores e também 
como consequência do esforço identificado na área para pensar a história da 
educação em uma perspectiva comparada. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

História Intelectual; Intelectuais; Produção Científica. 
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OS INTELECTUAIS NA ESCRITA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 O desenvolvimento e a diversidade de estudos, em particular, na área de 
História da Educação, cujo centro de investigação é a preocupação por compreender 
as trajetórias, os itinerários, o pensamento, lugares de escrita e as redes de 
sociabilidade sobre as quais circulam e circularam os intelectuais, tanto os que se 
destacaram de forma ampliada como também aqueles que, por razões várias, 
atuaram em contextos locais, tem se consolidado na historiografia contemporânea da 
educação. Ainda que de forma dispersa e fragmentada a sua produção, tem sido 
possível identificar importante esforço por explorar esse campo de investigação1 
(Alves, 2012; Costa, 2015; Vieira, 2015). Além disso, parte desse esforço está 
preocupado por compreender em que medida os instrumentos teóricos e 
metodológicos que têm sido produzidos no âmbito da historiografia para abordar, 
fundamentalmente, o pensamento político, podem ser úteis na reflexão e na 
investigação sobre os intelectuais da e na educação, bem como sobre a própria escrita 
da História da Educação. 

Ora, é preciso, no entanto, dizer que, embora seja possível identificar 
sofisticação teórica no tratamento desses atores na historiografia recente (Leite; 
Alves, 2011), parecem existir elementos que permitem um entendimento mais 
orgânico da temática na área. Apresentar esses elementos se dá, aqui, a partir de um 
esforço para responder os seguintes objetivos: a) proceder a um inventário 
quantitativo e crítico da produção sobre os intelectuais, particularmente no campo da 
educação e por parte das comunidades científicas portuguesa e brasileira, estimando 
contribuir para a supressão das insuficiências na elaboração de um esboço sobre as 
vertentes teórico-metodológicas que orientam os pesquisadores nessa abordagem b) 
premência de um balanço quantitativo e crítico sobre a evolução e o desenvolvimento 
do tema, no quadro internacional c) inventariar e explicar as mudanças ocorridas a 
partir da ampliação dos lugares institucionais de pesquisa e de divulgação, d) avaliar 
os tipos de fontes utilizadas, as mudanças e as suas conseqüências e propor novas 
perspectivas histórico-comparadas que incluam a textualidade (materialidade, modo 
do produção, circulação, transformação [reconfiguração e re-semantização] dos 

                                                   
1Vieira (2015, p. 14) chama a atenção para o fato de que “é corrente nos estudos sobre a historiografia da educação 
a constatação da presença expressiva, em períodos que variam nas diferentes tradições nacionais, do gênero 
história das idéias pedagógicas”. Além disso, é possível também destacar que nos principais Congressos da área, o 
Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação e o Congresso da Sociedade Brasileira de História da 
Educação, a existência, ainda que de modo não coeso, pois os Eixos temáticos destinados a eles variam em função 
de novos temas de pesquisa ou mesmo do caráter descontínuo de certos tipos de investigação. Não por isso, 
deixamos de observar a gradativa evolução das investigações em torno desses sujeitos ao longo de mais de uma 
década de institucionalização desses Eventos, de modo gral, guiados por variados tipos de abordagem, mas 
traduzindo forte interesse em torno desses personagens e de suas trajetórias como também das ideias e do 
pensamento, ainda que forma tímida, produzidos por eles. 



 

 
 

6 

textos), e) entrelaçamento entre as diversas esferas de atuação desses sujeitos, assim, 
os investigadores, como os intelectuais enquanto sujeito-objecto e, finalmente, f) 
uma problematização consistente da ideia de espaço público na produção de 
pesquisa no Brasil e em Portugal. Ou seja, inventariar, aperfeiçoar as bases e os 
instrumentos de comparação, tomar os processos de relação e de articulação, 
equacionar a discussão em torno dos intelectuais para que seja possível, a partir de 
uma perspectiva comparativa, compreender a evolução, as críticas e o 
desenvolvimento das pesquisas em torno da História Intelectual.   

A partir do problema ora esboçado, a ideia que orienta essa intervenção é 
apresentar um balanço do modo por meio do qual os intelectuais têm sido tratados 
na contemporaneidade, como têm sido pensados nos espaços institucionais que 
identificam a História da Educação no Brasil e em Portugal e introduzindo elementos 
distintos no diagnóstico sobre o estudo dos intelectuais, deslocando o vértice que se 
encontra nos elementos psicologistas a eles associados para a inevitabilidade de 
situá-los em suas redes de sociabilidade. Seguindo levantamentos anteriores 
realizados, a heurística condutora dessa proposta é apresentar esse balanço a partir 
de uma análise das seguintes fontes de pesquisa: a) Anais dos principais Congressos 
em atividade no Brasil e em Portugal, a exemplo do Congresso Luso-Brasileiro de 
História da Educação, o Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da 
Educação (Portugal) e o Congresso Brasileiro de História da Educação; b) 
Dissertações e Teses defendidas nos principais Programas de Pós-Graduação em 
Educação (Lisboa, Porto e Coimbra) e c) Revistas especializadas na área de História 
de Educação e/ou Revistas que apresentem investigações sobre os intelectuais em 
ambos os países como a Revista Brasileira de História da Educação, a Revista do 
HISTED-BR, a Revista Portuguesa de Educação (Braga) e a Revista de História das 
Ideias (Coimbra). 
 

UMA BREVE REVISÃO DA LITERATURA SOBRE A HISTÓRIA INTELECTUAL OU 
COMO SE TEM ESTUDADO OS INTELECTUAIS 

A partir de um breve olhar sobre a produção escrita relativa às investigações 
que definem ou tomam o sujeito ou a sua obra como objeto de estudo, observamos 
que, aos poucos, ela tem se modificado. Há um deslocamento do modo de tratar 
esses indivíduos no qual se privilegiava as ideias e a sua natureza autônoma das 
condições de produção, bem como o caráter protagonista de suas obras, assumindo 
uma compreensão conduzida pelas noções de predestinação e causalidade (Sirinelli, 
1986) para, hoje, uma forma mais complexa e diversificada de análise, porém mais 
ampliada. Guiada, para nós, por um interesse sobre as condições de produção, a 
circulação dessas ideias e das obras, bem como sobre a sua apropriação por 
gerações posteriores ou mesmo contemporâneas a elas. Além disso, inspiradas por 
perspectivas contextualistas e pela História Conceitual, também as investigações 
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parecem estar preocupadas com a reconstrução do contexto lingüístico de sua 
elaboração. Ou seja, parece ser mais uma interrogação sobre a vida das ideias 
através de um ir e vir constante entre o passado e as perguntas que o destinamos a 
partir de nosso presente (Dosse, 2007).  

Essas mudanças na recente historiografia da educação têm se dado tanto por 
um retorno mais cuidadoso a esses indivíduos e ao seu contributo, como também 
enquanto conseqüência da diminuição das distâncias entre estudiosos impulsionados 
por trocas existentes nos diversos contextos institucionais nos quais circulam 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Infelizmente, o caráter diminuto de obras 
importantes ainda sem tradução não permitem uma assimilação mais substanciosa 
da produção de autores centrais, e dos debates suscitados, para entender a nova 
configuração do campo que se deu nas últimas décadas e daí a dificuldade de 
assimilação em uma área muito particular como é a História da Educação2. No 
entanto, a partir de uma espécie de transnacionalização da produção como condição 
a um entendimento mais amplo e apropriado de processos educacionais com 
elementos em comum, esses referentes metodológicos produzidos na História 
Intelectual tem participado de modo gradativo e constante nas atividades de 
pesquisa de investigadores brasileiros no campo da História da Educação (Costa, 
2015; Vieira, 2015), preocupados por entender como pensar sobre as ideias 
educacionais a partir de um conjunto de referências que foram produzidas com o 
objetivo de lançar críticas a interpretações consagradas sobre obras do pensamento 
político moderno.3 

                                                   
2Autores representativos do intitulado contextualismo lingüístico como, por exemplo, Quentin Skinner e John 
Pocock, tem algumas de suas obras mais substanciosas traduzidas, no entanto, não as de caráter metodológico, 
talvez mais úteis para refletir sobre o uso das estratégias metodológicas em áreas de investigação distintas de seu 
contexto original de produção. Visions of politics. Regarding Method. V. 1 (2002), uma das últimas obras 
publicadas por Skinner, por exemplo, não possui tradução ao português. Contudo, isso não implica que esforços 
como o lançamento do conjunto de ensaios História dos Conceitos. Debates e perspectivas (Jasmin; Feres Júnior, 
2006), aglutinando escritos não apenas sobre o contextualismo (Skinner, hoje, também considera a sua 
perspectiva como sendo uma história conceitual e a intitula de enfoque collingwoodiano em referência a R.G. 
Collingwood, filósofo e historiador inglês que inspirou a sua obra), mas, especialmente, sobre a História dos 
Conceitos e o pensamento de seu principal divulgador, o alemão Heinhart Koselleck, não sejam iniciativas 
importantes para divulgar e disseminar algumas das principais questões que se encontram na origem e no 
desenvolvimento desse campo de investigação. 
3Os principais livros publicados em português por Quentin Skinner, por exemplo, são As fundações do 
pensamento político moderno (1996), Razão e retórica na filosofia de Hobbes (1998), Liberdade antes do 
liberalismo (1999) e Hobbes e a teoria clássica do riso (2003).  Todos, de modo geral, têm sido utilizados nos 
cursos de história, filosofia política e teoria política e auxiliam muitíssimo no entendimento da relação sugerida 
por Skinner entre o texto e intenção do autor e o contexto de produção. Isso é particularmente visível nos 
primeiros capítulos de seu Razão e retórica na filosofia de Hobbes (1998), nos quais ele procura reconstruir todo 
o contexto de formação e de produção do autor. Do nosso ponto de vista, nesse sentido, o esforço parece ser o de, 
a partir da assimilação dessa produção mais substanciosa em torno do pensamento político moderno, entender 
de que forma essa pode nos ser importante para ler e analisar textos educacionais produzidos, por exemplo, nos 
séculos XVIII, XIX e XX. 
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A partir daí, observa-se que nesse processo de redefinição metodológica no 
campo da História da Educação, em especial, nas iniciativas destinadas ao estudo 
desses sujeitos e de suas trajetórias, percebe-se, por um lado, a existência de 
investigações interessadas na ação dos intelectuais e nos elementos geradores de sua 
escrita que, todavia, não parecem traduzir um exercício de exploração mais 
cuidadoso sobre os instrumentos teóricos e metodológicos utilizados por seus 
agentes. Uma conseqüência é que talvez pareça ter fundamento a crítica a certo 
psicologismo e a um caráter excessivamente descritivo e pessoal associado à escrita 
das trajetórias desses sujeitos, bem como à mitificação de seu lugar enquanto 
protagonistas de uma história educacional.Ou seja, muitas vezes, deixam-se de lado 
os aspectos que os singularizam enquanto sujeitos qual seja as suas contradições, o 
caráter descontínuo de seus itinerários, os elementos de interação envolvendo outros 
sujeitos e a produção dialógica das ideias, bem como as transformações várias e 
inevitáveis constituintes de uma vida. 

No entanto, por outro lado, estudos produzidos na última década, tanto no 
contexto europeu Rémond, 2003; Sirinelli, 1998, 2003; Lorenzo, 2005; Torrano, 
2006; Magalhães, 2007, 2015; Monteiro; Pereira, 2015), para citar apenas algumas 
poucas referências, têm elaborado uma crítica muitíssimo interessante à natureza 
tanto da historiografia e a figura do intelectual, como também da própria 
historiografia da História da Educação. Em solo brasileiro, alguns inspirados nesse 
novo lugar ocupado pela História da Educação, na tradição inglesa de Cambridge ou 
na História Conceitual (Alves, 2012; Costa, 2015; Faria Filho; Inácio, 2009; Vieira, 
2015), estão preocupados com a introdução de novas perspectivas de olhar esses 
indivíduos, procurando identificar as perguntas adequadas a fazer quando utilizamos 
o conceito de intelectual ou no intelectual como categoria epistêmica. Ou seja, como, 
afinal, assimilar de forma adequada essa tradição de pesquisa que é a História 
Intelectual a partir do manuseio dos problemas internos à própria historiografia da 
educação. 

Esse texto, de certo modo, é sintoma de nossa produção sobre intelectuais no 
contexto da historiografia da educação recente, na qual é possível identificar, entre 
vários de seus desdobramentos, não apenas a eleição de novos objetos, novas 
estratégias metodológicas e problemas não usualmente tratados (Fonseca, 2008), 
mas também a consideração da participação de sujeitos não protagonistas ou mesmo 
aqueles que se encontram não no centro, do ponto de vista geográfico, das 
discussões. Além disso, a sua circulação entre outras localidades, assim como os 
diversos espaços de atuação, isso conduzido por um olhar distinto daquele que 
privilegia o protagonismo de ideias ou sujeitos, mas sim o que procura compreender 
as suas trajetórias, as redes de sociabilidade que engendram a projeção desses 
indivíduos e que envolvem instituições, publicações e espaços educativos de diversos 
formatos, representações e práticas, assim como o seu papel no processo de 
escolarização entre tantos outros elementos (Leite; Alves, 2011). 
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De fato, é possível identificar proficuidade nessa produção, no entanto, como 
acima referi, há ainda certa deficiência no trato do conceito de intelectual ou talvez 
uma preocupação excessiva de, identificando conceito e o autor responsável por ele, 
associá-los de forma imediata ao sujeito investigado, sendo guiado, desse modo, por 
elementos presentistas muito mais perniciosos ao entendimento do sujeito do que o 
seu contrário. Além disso, há certa desconsideração da palavra intelectual enquanto 
categoria epistemológica, derivando daí, por vezes, uma dubiedade na abordagem 
dessa figura e em sua relação com a educação e com a sociedade. O termo intelectual, 
do nosso ponto de vista, aparece muito mais como uma adjetivação dos sujeitos 
pesquisados e menos como um conteúdo a ser investigado de forma minuciosa, em 
todos os elementos possíveis a indagar que envolvem tanto a produção de ideias do 
sujeito em seu contexto local como em sua relação com dimensões mais amplas.4 

No entanto, a despeito dessa lacuna, como já foi ressaltado, aos poucos parece 
ocorrer um retorno a esses indivíduos a partir de um olhar mais cuidadoso relativo à 
produção já existente que privilegiou certa autonomia das ideias. Em tempo mais 
recente, por outro lado, tem sido a principal pretensão substancializar melhor o 
modo por meio do qual se aborda tanto teórica quanto metodologicamente os 
sujeitos, a prática da história do pensamento e as suas trajetórias de ação no espaço 
público.  

À investigação histórica, nesse sentido, hoje, cabe a avaliação e a análise do 
porquê de certas escolhas em detrimento de outras como, por exemplo, no que diz 
respeito a certo distanciamento da pesquisa recente das ideias pedagógicas5. No 
tempo presente, essas questões têm sido atreladas a um processo de repensar a 
própria produção. Isso tem sido realizado por diversas abordagens teóricas, como já 
anunciamos mais acima, bem como a partir de novas fontes de análise que possam 

                                                   
4 Magalhães (2006, p. 28) chama a atenção para essa importante “dialética entre grandeza e identidade que torna 
fértil uma historiografia da educação construída entre o local, o regional e o global”. Ou seja, “há dimensões cuja 
relação é de natureza escalar, e outras cuja essência se altera com a amplitude, o aprofundamento e o ritmo de 
transformação”. 
5Carlos Eduardo Vieira (2015) argumenta inclusive sobre a existência de dois grupos no âmbito da História da 
Educação que se distanciaram em função do interesse em torno das ideias pedagógicas. De modo geral, 
acreditamos que isso possa ter ocorrido, por um lado, em função do próprio descrédito associado a área e a tese, 
há muito deixada de lado, de que a preocupação com as ideias se dava em detrimento de suas condições de 
produção e, por outro, a expansão, na última década, de novos tipos de fontes e áreas de pesquisa que possam ter 
seduzido muitos investigadores. A despeito disso, é importante destacar que a pesquisa sobre as ideias e o 
pensamento social, nos contextos da sociologia e da ciência política, no Brasil, é área de investigação 
extremamente profícua que têm, nas últimas duas décadas, produzido inúmeros trabalhos de revisão de obras 
consagradas, como a de Gilberto Freyre,e ou outras pouco conhecidas como a do sergipano Manoel Bomfim. No 
campo da História da Educação, considerando esse enquanto pluridisciplinar, é possível identificar também 
esforços, ainda que tímidos, que procuram aproximar ideias, pensamento e educação no Brasil.  
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dizer melhor das intenções dos sujeitos relativas à sua produção, levando as 
investigações a aspectos antes nublados de sua própria escrita.  

 
OS INTELECTUAIS NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA E NOS LUGARES DE 
PRODUÇÃO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

Esse texto se constitui enquanto parte de uma investigação mais ampliada 
cujas fontes de pesquisa transitam em vários lugares da produção intelectual no 
campo da História da Educação. A princípio, efetuou-se um levantamento preliminar 
nos Bancos de Dados das principais Universidades em Portugal que desenvolvem 
investigações na área da História da Educação atribuindo particular interesses a 
prováveis trabalhos que se debruçassem sobre a figura do intelectual, campo 
intelectual, pensamento pedagógico e/ou educacional. Os Anais dos Congressos que 
aglutinam a produção no Brasil e também em Portugal também foram consultados. 
O Congresso da Sociedade Brasileira de História da Educação e o Congresso Luso-
Brasileiro de História da Educação, em função de serem ambos os que agregam a 
principal produção na área, foram os escolhidos para a consulta. Revistas 
especializadas tanto no Brasil como também em Portugal foram objeto de consulta. 
Enfim, de modo geral, além da literatura internacional consultada, tanto lingua 
portuguesa como, em especial, recortes da produção elaborada na Espanha (Historia 
de la educacion), França (Histoire de l’Educacion) e Reino Unido (History of 
Education), a partir de suas principais publicações,  foram objeto de consulta com o 
objetivo de apreender um pouco do cenário internacional no que diz respeito à 
temático. De forma concomitante, Intelectual History Review, voltada para às 
investigações em torno da História Intelectual, foi também consultada  com objetivo 
similar, ainda que, para essa intervenção, os Anais se tornaram, até o momento, o 
canal privilegiado para compor a cena do tema no âmbito da História da Educação. 
Esse texto, nesse sentido, trás um conjunto de impressões iniciais relativas a essa 
produção e o esboço de um diagnóstico preliminar. 

Uma análise relativamente rudimentar da literatura consultada que se 
debruça sobre a temática se apresenta como relativamente fragmentada em termos 
teóricos e metodológicos, embora nós não estejamos incorrendo em qualquer juízo 
de valor nos que diz respeito a esse primeiro olhar. Ainda que se possa observar, pelo 
conjunto de autores citados ou através das escolhas metodológicas, certo predomínio 
das ideias de campo, rede e sociabilidade, por exemplo, há uma clara e distinta 
preocupação em relação a papel das ideias e dos sujeitos quando pensamos na 
produção em Portugal e no Brasil.  

Ao longo do percurso do Congresso Brasileiro de História da Educação, e aí já 
se vão quase duas décadas, as preocupações com a natureza das ideias e os seus 
sujeitos são passíveis de serem observadas com certa regularidade ainda que de 
forma descontínua e sempre atrelada a outros temas de pesquisa. Ou seja, novas 
fontes podem ser observadas como, por exemplo, os impressos de modo geral e os 
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jornais em particular têm chamado muito a atenção dos historiadores da educação 
em detrimento das fontes ofíciais já há muito exploradas. No Evento que congrega 
brasileiros e portugueses, Congresso Luso Brasileiro de Educação, a temática se 
apresenta de maneira diluída nos diversos Eixos de atividade e a forma por meio do 
qual é tratada traduz, de modo muito interessante, o trato do temas diverso nesses 
dois espaços de produção. Do ponto de vista quantitativo em particular, a produção 
brasileira é extremamente expressiva e, ainda que se possa observar o papel que as 
grandes obras e os principais autores exercem, atenção especial tem sido dada aos 
menos conhecidos no contexto nacional. 

De certo modo, ainda que não seja concebida como temática 
permanentemente presente em Eventos é interessante observar que, por um lado, 
traduz certa preocupação constante por querer compreender a trajetória do 
desenvolvimento brasileiro tanto a partir das transformações macrossociais como 
também a partir de preocupações singulares. Trata-se movimento muito comum nas 
ciências sociais e histórias nas últimas décadas e presente também na própria 
História da Educação em um forço por traduzir as relações entre mudanças globais, 
regionais e locais. Por outro lado, o fato de se observar certa ambiguidade no modo 
por meio do qual a temática é introduzida, ou seja, por vezes, a partir de discussões 
em torno do pensamento pedagógico e/ou educacional, traduz, de certa forma, a 
evolução e o desenvolvimento no campo a partir de uma auto-crítica efetuada sobre a 
própria produção e também sobre a própria História da Educação e o seu objeto de 
estudo.  

No entanto, ainda que seja possível identificar mudanças positivas do ponto 
de vista da auto-crítica, por outro lado, o modo por meio do qual o  tema  é abordado 
traduz certa insegurança bem como um conjunto de deficiências no trato de temas 
como ideias, trajetoria, sujeito, obra entre outras que precisam ser discutidos para 
que se possa de fato proceder a uma escrita efetivamente histórica e não apologética. 
Explicações de ideias a partir de um sociologismo grosseiro ainda é bastante comum. 
O equívoco de correlacionar de forma rudimentar estrutura social e contexto para 
explicar ideias, obras e sujeitos se dá de forma repetitiva inclusive, às vezes,  
atribuindo a sujeitos e obras responsabilidade sobre consequências futuras relativas 
ao desenvolvimento da Pedagogia enquanto disciplina “alienada”. O olhar sobre o 
passado é guiado invariavelmente por concepções do presente e por juízos de valor 
sobre como o passado deveria ter sido escrito, ou seja, um conjunto de anacronismos 
que guiam uma escrita profundamente problemática. Ao tratar de obras e da figura 
do intelectual, o problema é a sua apresentação dissociada das condições de sua 
produção. O uso da expressão intelectual se dá de forma completamente 
indiscriminada e ausente de crítica. Na verdade, se toma o sujeito em separado de 
sua vida e das contradições, mudanças e inserguranças que a guiaram. De modo 
geral, com o objetivo de compor um quadro com autor, ideias e obra alicerçados em 
tela dissociada dos elementos que compõem a sua produção. Ou seja, realiza-se uma 
espécie de apologia do percurso do sujeito guiado por um olhar linear de sua vida e 
de que ela é guiada por sua concepção de mundo, de modo geral, tratada como 
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coerente e inapreensível. A localização do sujeito em uma doutrina ou ideologia é o 
traço mais comum dessa escrita. Erro que Skinner (2002) denominou de “mitologia 
da doutrina”.   

Abordar a figura do intelectual invariavelmente parece apresentar uma série 
de inquietações as quais são possíveis identificar ao longo de áreas aparentemente 
distintas como a sociologia, a ciência política e a história. Essas inquietações se 
encontram ora traduzidas nas escolhas teóricas, ora na dúvida sobre quais os tipos de 
fontes são passíveis de demonstrar um certo tipo de verdade sobre o sujeito 
investigado ou mesmo uma preocupação com o situar o sujeito nos conteúdos que 
traduzem um conceito específico forjado por um especialista ao longo do século XX. 
Isso traduz, de forma irrepreensível a própria retórica acadêmica ao querer compor 
uma explicação sobre sujeito, obra ou ideia guiada por uma preocupação em situá-los 
em um núcleo invariante de equação de carater teleológico, o que dificulta lidar com 
elementos descontínuos (Sebastián, 2013).  

Além disso, a evolução e o desenvolvimento das investigações, dos diálogos e a 
sofisticação interna ao tratamento destinado às idéias, elemento substancial para 
pensar os intelectuais, acabam por traduzir certa insegurança na escrita, muitas 
vezes, em função do próprio desconhecimento das abordagens e de suas 
proximidades. No caso específico da História da Educação, conseqüência inclusive de 
certo processo de autonomização das áreas de pesquisa, o manuseio de contribuições 
derivadas de outras áreas acabam por se sobrepor aos problemas específicos dessa 
área investigativa. Ou seja, o uso de conceitos, ou mesmo de autores de produção 
fundamentalmente importante, ao longo das últimas décadas, muitas vezes, nublam 
o olhar do pesquisador sobre o seu problema central qual seja a natureza da própria 
educação e o seu lugar em um tempo múltiplo e dinâmico, guiado, nesse caso 
específico, por pensar qual é de fato o papel de um sujeito ou de uma grande obra 
para a educação. Isso se encontra muito facilmente nas investigações nas quais o 
pesquisador deseja apresentar o seu sujeito e utiliza conceitos como se esses fossem 
paralíticos, tradutores de fato da realidade, e não embebidos em camadas de 
signficados que se modificam em função dos contextos e de seus usos (Koselleck, 
2006). Obviamente, isso ocorre não apenas com sujeitos, mas também com o trato 
de conceitos internos à própria História da Educação como, por exemplo, as ideias de 
escolarização, progresso entre outras. O deslocamento de nossa forma de pensar no 
presente para o passado é um procedimento rotineiro. Pensar o presente como uma 
consequência, por vezes, literal, da “mentalidade” do passdo se apresenta como guia 
interpretativo de tradições e do impacto delas em nossa experiência acumulada. 

Obviamente, que isso não se trata de impressão generalizada de nossa 
produção. Como ressaltei acima, é possível observar também intervenções 
cuidadosas com a investigação dos contextos de produção e o cuidado por não 
impingir aos contextos passados as nossas expectativas e desejos. A abordagem de 
autores e do seu  pensamento tem também sido realizada por categorias como 
sociabilidade e trajetória que procuram retirar do isolamento certas formas de 
interpretação e introduzindo essas em uma dimensão cultural e política, anunciando, 
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ainda que muito timidamente, uma preocupação com a relação entre conceitos e 
discursos pedagógicos. 

De modo geral, a História Intelectual, ainda que tenha sido produzida em 
contexto cujo objeto central é o pensamento político moderno, pode sim nos fornecer 
um conjunto de elementos que, se não resolve, no mínimo nos conduz a dúvidas, 
inquietações e a problemas de cunho teórico e metodológico que auxiliam a tentar 
entender o que um autor estava fazendo de fato quando escreveu um determinado 
texto sendo guiados por cuidados tanto teórico como metodológicos que podem 
salvaguardar uma aproximação maior com as razões de produção do texto e de sua 
verdade. 

A despeito dessa multiplicidade cognitiva e epistêmica observada em nossa 
produção, A História da Educação, de forma concomitante ao desenvolvimento da 
História dos Conceitos e do Contextualismo skineriano apresentamos de modo muito 
sucinto no início dessa intervenção, também realiza uma autocrítica derivada da 
intitulada linguistic turn nos anos de 1960, distanciando-se, assim, do caráter 
messiânico e salvítico associado à História da Pedagogia, cujas origens se encontram 
no próprio historicismo e em seu entendimento da natureza transcendente das idéias 
inspiradas pelo hegelianismo (Torrano, 2006).6 Essa autocrítica tem aproximado 
áreas aparentemente distintas e incentivado esforços por considerar variações e 
singularidades derivadas de particularismos culturais, locais e/ou globais, tanto de 
caráter teórico como também metodológico, em uma escrita que consiga responder a 
perguntas que são colocadas no curto, médio ou longo prazo.   

Nesse sentido, do mesmo modo que a História Conceitual, à História da 
Educação caberia, do nosso ponto de vista, pensar as mudanças a partir do 
exame crítico de sua escrita, as conseqüências constantes de sua experiência 

                                                   
6A expressão The Linguistic Turn foi cunhada por Gustav Bergmann e divulgada pelo filósofo americano Richard 
Rorty em meados dos anos 60 tendo profundas implicações intelectuais nas décadas posteriores. A ela pode ser 
associada um conjunto de elementos vinculados a autores que nem se autopercebem como participando de algo 
em comum. No entanto, alguns desses elementos nos auxiliam a pensar na própria mudança e na nova 
perspectiva associada à História Conceitual e as relações entre linguagem e história. Em primeiro lugar, a ideia de 
certo compromisso com a reinterpretação de pensadores sociais e de obras clássicas como, por exemplo, Freud no 
caso de Lacan e, Thomas Hobbes, no caso de Skinner. Em segundo lugar, a convicção de que a linguagem, ou 
discurso, é fundamental para toda ciência do humano e, finalmente, mas não sendo exaustivo, a rejeição de toda 
versão do ideal de uma essência, totalidade ou centros universais como base para o pensamento sobre o social e 
os indivíduos. Obviamente, daí derivam interpretações que vão ser consideradas radicais e relativistas e outras 
que, na verdade, estão em busca ou de discussão crítica do projeto moderno ou de uma radicalização da ideia de 
modernidade como nos casos de Jürgen Habermas ou Anthony Giddens. Mais recentemente, Richard Rorty 
utilizou a expressão rhetorical turn para se referir à obra de Skinner e Palonen (1997b), importante entusiasta 
contemporânea das obras de Skinner e Koselleck, concorda e ainda elabora um interessante exercício intelectual 
ao situar na ideia de tipo ideal weberiano as origens longínquas desse exercício metodológico presente na história 
conceitual. 
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acumulada em seu passado presente e o caráter plural das temporalidades que 
instituem relações multifacetadas entre as camadas de significados vários 
internos aos conceitos. Conceitos esses com os quais representa a realidade, 
sobre ela atua e a modifica, bem como a materializa a partir de sua escrita. Dessa 
forma, considerar alguns elementos dessa modalidade historiográfica pode 
talvez auxiliar no entendimento das transformações internas a conceitos 
tornados, por vezes, paralíticos em sua escrita como pedagogia, secularização, 
escolarização, infância, revolução, intelectual entre outros, aproximando, assim, 
o entrelaçamento inevitável existente entre conceitos, discurso e cultura para, 
assim, tornar possível reflexiva e criticamente uma história do pensamento 
pedagógico (Torrano; Castillo, 2014). 

Por outro lado, muito outros elementos podem nos auxiliar a pensar a escrita 
da educação. O cuidado com o vocabulário normativo utilizado pelos sujeitos, 
atenção às tensões sociais e aos conflitos políticos, identificar o estilo retórico, ou 
seja, atenção aos atos de fala. Além disso, não esquecer  a pertença social e os grupos 
dos quais os sujeitos fazem parte, os seus interesses intelectuais, as suas leituras e os 
contestos de leitura (clubes de leitura, por exemplo); em que circunstâncias se dá a 
escrita; para quem se está escrevendo e o porquê de se está escrevendo, por exemplo. 
Finalmente, elemento inclusive já ressaltado por autores como Roger Chartier e 
Pierre Bourdieu, observar as reações, apropriações dos contemporâneos do autor ao 
texto escrito, bem como a escrita que foi produzida sobre o texto e que sobre ele 
produziu representações. Ou seja, “o que tais idéias significavam no tempo em que 
foram concebidas, por que foram concebidas, de que forma foram utilizadas e que 
tipo de resultado efetivo pretendiam alcançar, ou seja, quais ações práticas 
tencionavam desencadear” (Lopes, 2011, p. 191). 
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RESUMO  

Nesse artigo serão abordadas as teorias pedagógicas circuladas na província de 
Goiás bem como as apropriações advindas do mundo europeu a partir dos clássicos 
“pioneiros da educação infantil” que trouxeram ‘visibilidade’ à infância escolarizada e 
ensinada a partir de métodos voltados à ela. 

A análise produzida por tais clássicos será reportada ao cenário goiano 
Oitocentista, a partir da análise dos discursos apresentados nos Relatórios dos 
Presidentes de Província  para compreender algumas questões relacionadas aos 
ideais de circulação pedagógica bem como métodos de ensino utilizados que 
marcaram tal espaço temporal histórico-educativo. 

O objetivo dessa proposta é cruzar diferentes fontes para entender a 
materialização da preocupação com a “modernização do ensino” a partir das fontes 
históricas. 

Com o intuito de complementar e contrapor as informações oficiais reportadas 
nos Relatórios Provinciais e de observar a instrução na Província Goiana Oitocentista 
por outro prisma, será utilizado como fonte o Matutina Meyapontense afim de 
compreender acerca das teorias e ideias pedagógicas circulados na realidade 
instrucional, produzindo um discurso preenchido e enriquecido que exemplifique e 
reconstrua o cenário da Instrução Pública efetuada na província goiana do século 
XIX. 
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Modernidade, Métodos de ensino, Província de Goiás. 
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1. SOBRE ALGUNS MÉTODOS DE ENSINO LOCALIZADOS NAS FONTES 
GOIANAS: O MÉTODO LANCASTER E O EMBATE ENTRE MÉTODO INDIVIDUAL E 
SIMULTÂNEO. 

Os ideais circulados em consonância com a Modernidade na província goiana 
apontam para um princípio ativo na instrução da criança, a partir do modelamento 
de comportamentos exigidos em uma sociedade moderna e civilizada. A finalidade 
dos ideais circulados estava em sintonia com a necessidade de atender e preparar um 
indivíduo para ser aceito socialmente; devendo acima de qualquer ativismo estar as 
práticas de civilidade, amor a Deus e amor ao próximo. 

(...) Enxerir no coração virgem da creança os primeiros sentimentos, os 
primeiros germens de virtudes; incutir-lhe as primeiras idéas; dirigir, guiar 
pela vereda do bem esta débil creatura, tão ignorante, tão docil, tão 
impressionavel, tão tímida (Relatório publicado na coleção de revistas 
Memórias Goianas, n. 13, p.34-35). 

Para uma análise das fontes, e de seus cruzamentos, depara-se com a necessidade 
de “deixá-las falar”, para assim registrar a presença de embates, discussões, críticas e 
posicionamentos contrários aos ideais de alguns pioneiros da educação infantil, de 
suas modernas renovações pedagógicas e de sua concretização na província goiana. 

Mas, a partir do momento em que não nos resignamos mais a registrar [pura e] 
simplesmente as palavras de nossas testemunhas, a partir do momento em que 
tencionamos fazê-las falar, [mesmo a contragosto], mais do que nunca impõe-
se um questionário. Esta é, com efeito, a primeira necessidade de qualquer 
pesquisa histórica bem conduzida. (BLOCH 2001, p.75). 

Nesse cenário de internacionalização de ideias pedagógicas, depara-se com um 
movimento que demarca a não neutralidade na circulação desses ideais, 
apresentando permanências e rupturas na constituição de uma pesquisa 
comparativa. 

Ao se analisar a província de Goiás durante o período oitocentista, Brzezinski 
(2008) relata certa estagnação da província frente ao progresso, relacionando este 
cenário a sua localização geográfica desfavorável, “cravada no coração do país”. 
(BRZEZINSKI, 2008, p. 3), à discreta quantidade de habitantes, ao pertencimento à 
província de São Paulo até 1749 e à grande distância em relação às regiões mais 
centrais do Brasil.  

Para além de tais relatos que apontam para o atraso dessa região, Albuquerque 
(2015) registra as possibilidades e inovações no campo pedagógico, a partir da 
circulação várias matrizes pedagógicas que adentravam na província goiana, 
demonstrando que as discussões acerca dos processos de modernização da instrução 
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pública permeavam estas terras, sendo a província de Goiás, também, palco de 
debates pedagógicos.  

Este empenho em inserir os ideais de modernidade na província de Goiás e de se 
instruir a população, bem como as dificuldades apresentadas pela província goiana, 
podem ser verificados no Relatório Provincial de 1835, escrito por José Rodrigues 
Jardim:  

A Instrucçaõ publica, sem a qual os homens pouco defferem dos irracionaies, 
esta base a mais solida dos Governos livres, e a móla que mais influe na 
prosperidade das Nações, com quanto tenha sido promovida nesta Provincia, 
todavia tem encontrado obstaculos ao seo progresso (Relatório Provincial de 
1835, p 22-25). 

No Brasil, o protótipo de organização e sistematização da instrução pública 
surgiu em 1827, após a promulgação do Decreto-Lei Imperial de 15 de outubro de 
1827, “que unificou a organização da instrução elementar e da profissão docente no 
país” (ABREU, 2006, p. 15). Segundo esta lei, nas regiões mais populosas do 
território brasileiro, deveriam ser criadas escolas de Primeiras Letras para ambos os 
sexos devendo, impreterivelmente, ser utilizado o método de ensino “Lancasteriano”, 
conhecido também como monitoral, mútuo ou simultâneo. 

Criado em 1749 por Andrew Bell e aprimorado por Joseph Lancaster, o Ensino 
Mútuo constituía-se de uma prática educativa onde um único docente poderia 
lecionar para vários indivíduos ao mesmo tempo. Os alunos deveriam ser segregados 
de acordo com seu grau de adiantamento, sendo, cada grupo liderado por um aluno 
mais desenvolvido, o monitor. Tal aluno culminava na “peça-chave” deste sistema 
educativo, pois era este quem controlava a classe e repassava os conteúdos, 
competindo ao professor a função supervisão (BASTOS, 1997, p.). 

Apesar da obrigatoriedade do ensino monitoral no ensino público, observa-se nos 
Relatórios Provinciais Goianos, durante vários anos posteriores à Lei 15 de Outubro, 
um ensino ainda ministrado através do método individual. A justificativa para a 
utilização de um método tão “ultrapassado” dava-se pela falta de professores hábeis e 
pela ínfima quantidade de alunos, como pode ser observado no Relatório Provincial 
de 1858 escrito pelo presidente Dr. Francisco Januário da Gama Cerqueira. 

Não me consta que um só dos professores actuaes possúa a menor noção dos 
methodos mais aperfeiçoados do ensino primario já adoptado em outras 
provincias do imperio: todos elles limitão se ao uso do methodo individual, pelo 
qual aprenderão apesar dos inconvenientes que apresenta, quando applicado a 
um numero consideravel de alunnos (Relatório Provincial de 1858, p. 240-242). 

Frente ao quadro socioeconômico goiano do século XIX, composto 
majoritariamente por mineradores, agricultores e escravos, contrapondo-se a exígua 
quantidade de indivíduos letrados, o Método Lancaster surge como ferramenta capaz 
de instruir e transformar a população, solucionando os entraves relativos à carência 
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de mestres habilitados na região. Em relação aos benefícios do Ensino Mútuo de 
Lancaster, Bastos (1997) afirma que 

a principal vantagem destacada pelo método é de ordem econômica, por 
permitir que um professor ensine, em pouco tempo, grande número de alunos. 
Em comparação com as escolas individuais, o método mantém seus alunos 
disciplinados, habituados desde a primeira classe à ordem e a regra. Do ponto 
de vista pedagógico, a constituição de grupos disciplinares homogêneos faz com 
que as atividades propostas correspondam ao nível real de conhecimento dos 
alunos (BASTOS, 1997, p. 120, grifo do autor). 

Observa-se que os detentores do poder goiano tinham a pretensão de introduzir 
os ideais de modernidade nas suas diretrizes, sendo fala constante nos Relatórios dos 
Presidentes da Província de Goiás a abertura de inúmeras aulas pelo ensino mútuo, 
bem como a necessidade de se introduzir o Método Lancaster em detrimento do 
ensino individual. Um exemplo pode ser observado nos Artigos de Ofício do 
impresso Matutina Meyapontense do ano de 1830, onde relata-se uma valorização 
salarial para os professores que ministram aulas através de tal método: “os 
professores de Ensino Mutuo vëceraõ 240$ reis, os de Ensino Individual 150$ reis, e 
a mestra das meninas os mesmos 240$ reis, que são dados aos Professores de Ensino 
Mutuo” (Matutina Meyapontense, 1830, n. 52, p. 1). 

Outra tentativa de impulsionar o Método Lancaster foi proposta pelo Presidente 
da província goiana em 1862, José Martins Pereira de Alencastre, que ao se deparar 
com a decadência e o baixo rendimento da instrução pública em Goiás, tornou 
obrigatório o ensino na região próxima à sede da escola, bem como procurou 
informar e atualizar os professores no tocante ao ensino simultâneo. 

Tendo visitado varias escolas, observei que o melhorado individual era o unico 
n’ellas conhecido, methodo este que os professores exercem como pódem e o 
tempo lhes permitte. Sendo a applicação deste methodo uma das causas 
maiores do atraso da instrucção, procurei remedia-la, mandando publicar o 
manual do ensino simultaneo adoptado na escola normal da Bahia, e o fiz 
espalhar pelos professores, recommendando muito expressamente, e até onde 
fosse possivel, sua execussão, V. Ex.ª sabe que toda a sciencia da escola tem por 
baze a methodica e a pedagogia (Relatório Provincial de 1862, p. 105-112). 

A vista deste desgostoso cenário da instrução pública goiana oitocentista, que 
refletia a inexistência de treinamento dos professores, a falta de empenho prático e 
efetivo por parte dos presidentes, aliados à delicada condição econômica da 
província, resultou na incapacidade de suprir as necessidades requeridas para a 
implementação completa do ensino lancasteriano. Dessa forma, o Método Lancaster 
não obteve êxito na província goiana pela falta de 
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materiais para fazer funcionar suas escolas dentro das regras lancasterianas. 
Limitados, assim, pelas circunstancias, procuravam adaptar o sistema às 
condições do meio, regendo suas escolas de acordo com os parcos recursos 
disponíveis, de modo que, dentro de pouco tempo, suas escolas se 
transformavam em qualquer coisa que de ensino mútuo tinha mais nome do 
que o conteúdo (BRETAS, 1991, p. 148). 

 

2. SOBRE ALGUNS MÉTODOS DE ENSINO LOCALIZADOS NAS FONTES GOIANAS: 
O MÉTODO CASTILHO E A TENTATIVA DE MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE 
LEITURA. 

Para além do ensino mútuo, foram localizados nos documentos da província 
goiana elementos do ensino individual, misto, simultâneo e embates relacionados à 
adoção ou não do Método Castilho, bem como a adoção ou recusa das matrizes 
pedagógicas dos métodos de ensino da “antiga soletração”, da “nova soletração” e do 
“ensinar a ler sem soletração”.  

Na busca por fontes remetentes à introdução do ensino simultâneo no Brasil foi 
localizado um ofício expedido à Instrução Pública de Alagoas 1 , tratando da 
apresentação do português Antonio Feliciano Castilho2 (1800-1875) de seu Método 
na corte brasileira. O professor Francisco Soares, representante da província 
alagoana participou de tal curso e sugeriu a adoção do método em sua província. 

Em território baiano, foram localizados relatos sobre a prática do professor 
Antonio Gentil, que apresentava uma visão do Methodo Castilho “não como um mero 
luxo para figurar nas bibliotecas, mas satisfatório pela economia do tempo no ensino, 
da fadiga dos meninos que se tornavam alegres e ativos, devido ao constante 
movimento do corpo e consonância do canto”3. 

Abreu (2008) registrou o momento em que o presidente da província de Goiás, 
Antonio Candido da Cruz Machado, enviou à corte o professor de primeiras letras de 
instrução pública da capital da província, Feliciano Primo Jardim, para aprender o 
referido método com o próprio Castilho, para depois colocá-lo em prática na 
província goiana (Relatório de 1855). 

                                                   
1 Relatórios da Instrução Pública. Arquivo Público de Alagoas – Caixa 60. 

2 Antonio Feliciano de Castilho tornou-se referência internacional, a partir de meados de 1858, sobre métodos de 
ensino. Os estudos de Castilho, autor português, representaram um modelo para o ensino de primeiras letras no 
Brasil, fato é que, em relatório apresentado à presidência da Província de Alagoas, em 1857, pelo primeiro diretor 
da Instrução Pública Silva Titara, assinala que “trazia a novidade de se estar ensaiando em uma escola da capital 
o método chamado de leitura Repentina, de José Feliciano de Castilho. Para estudá-lo no Rio de Janeiro, onde se 
achava o autor do método, o governo comissionou o professor José Francisco Soares, que era talvez o mais 
abalizado preceptor da Província” (CRAVEIRO COSTA, 1931, p.13).  

3 Relatórios da Instrução Pública. Arquivo Público de Alagoas – Caixa 60. 
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Tal curso, porém, fora interrompido e rejeitado por motivos nacionalistas e 
políticos; há uma necessidade de aprofundar em tais questões que apontam a 
contradição apresentada entre os educadores defensores da forma até então 
tradicional de entender o processo educativo (professor detentor do conhecimento e 
aluno individualmente recebendo a instrução) e os defensores da nova forma de ver a 
criança como um ser ativo, capaz de interagir com os pares e professores.  

Castilho propôs um método de ensinar que pretendia ser original desde o 
processo de decifração das letras. Ao contrário dos procedimentos tradicionais, a 
letra era nomeada pelo som que teria no vocábulo, em um modelo de soletração 
moderna. Dessa forma, foi bastante criticado a seu tempo, particularmente por 
professores presos ao tradicional modelo de ensino, o qual Castilho passaria a 
designar como “adversário”. 

Em suas visitas às escolas da corte, o professor representante da província 
goiana, Feliciano P. Jardim, percebeu que os professores da rede pública da corte 
estavam em um processo de transição entre o método mútuo e o simultâneo. Era um 
período de implantação do método simultâneo, por isso, muitas escolas por ele 
visitadas estavam sendo regidas pelo método misto e, em todas elas, encontravam-se 
monitores de classes. As aulas obedeciam ao som da campainha e aos sinais dos 
monitores que se sentavam ao lado do professor.  

Abreu (2006) aponta para a não adoção do método Castilho nesse contexto da 
província goiana.  Apesar de ter sido verificado o maior resultado em um mesmo 
espaço de tempo, a conclusão do professor Feliciano P. Jardim foi a seguinte:  

se o método Castilho não podia ser admitido na corte, onde o próprio autor o 
explicou a vários professores, muito menos o seria na província de Goiás 
(Relatório do professor Feliciano Primo Jardim). O presidente da província 
concluiu que o método Castilho não poderia ser adotado em Goiás, uma vez que 
não havia na província professor habilitado para aplicá-lo nem rendas 
provinciais suficientes para adquirir todos os utensílios exigidos para a adoção 
dessa metodologia (ABREU, 2006, p.196).  

O nosso questionamento relaciona-se aos conteúdos abordados em tais cursos, 
aos diferentes posicionamentos dos representantes das províncias que fizeram o 
curso na corte, às diferentes posturas dos presidentes de províncias em relação à 
adoção do método e à concepção de infância daí decorrentes.  

Boto (2012, p. 60) elencou algumas críticas que o método de Castilho recebia na 
época de seus opositores por ter transformado a escola em um território de 
experimentações pedagógicas, negando as tradições nacionais, por ensinar com certa 
rapidez responsável pelo rápido esquecimento por parte dos alunos e por ter um 
método alegre com canto, palmas, ritmos que não preparavam para as “durezas da 
vida”. 

Tal método baseava-se no ritmo a ser acompanhado pelos discípulos com uma 
palmada ou pancada de vara a cada palavra, sílaba ou letra proferida, sendo 
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indispensável o uso do compassador - “maqina qe ideei para marcar aos olhos e aos 
ouvidos os tempos com qualqer gráo de velocidade desejavel, a cadencia ritmica com 
muita mais facilidade se adquirirá e com muita mais perfeição” (CASTILHO, 1880, 
p.16). A marcha também estava presente para marcar a decomposição da palavra em 
sílabas e desta em letras. 

A leitura alternada para Boto (2012, p.57) consistia na “biforme repetição do 
mesmo processo” a partir da composição do objeto da leitura - a palavra - para que o 
aluno reconhecesse seus elementos sonoros correspondentes aos valores da escuta 
das letras.  

Compreendendo que a habilidade da leitura deriva da competência da fala, o 
método de Castilho, que se pretende explicitamente simples, eficaz e rápido, 
combina, analisa e disseca sons da palavra falada, decompondo-a em seus elementos 
fônicos e recompondo-a na sua totalidade de significado. “É para tanto que Castilho 
sugere práticas entrelaçadas de decomposição das palavras em letras, atribuindo a 
estas a sonoridade que lhes seria original, para reconstituir, no final, a lógica da 
palavra inteira” (BOTO, 2012, p.56). 

A divisão do seu método baseava na analogia das letras ou “simpatias mútuas”. 
Para a introdução de cada letra, contava-se uma história baseada na figura 
representativa da letra e apresenta a própria letra como sombra do desenho. No 
término de cada lição havia um divertimento que seria uma forma lúdica de aplicar o 
que foi ensinado (CASTILHO, 1880, p.14).  

Apesar desses investimentos em treinamentos, o método Castilho encontrou 
resistências em várias províncias e na Corte. Castilho (1880, p.XLVI) considerava seu 
método superior ao do ensino mútuo, pois em “um só mez de ensino rítmico nas 
nossas escolas dá mais fruto real, qe dois anos, bem repicados e apitados de ensino 
mútuo”. A criança era por ele vista como ser ativo; deveria ser despertada para uma 
conduta questionadora em relação aos saberes que a cercavam e nisto propunha para 
considerar “os discipulos como filhos, pelo menos como amigos, em todo o caso 
como omens; não recuse jámais uma elucidação que se reqeira; provoqe até 
proporem-se-lhe duvidas” (CASTLHO, 1880, p. 8). 

Sua superioridade em relação ao método mútuo consistia na primazia do ensino 
simultâneo, no sentido de “transformar o heterogêneo, variado e desagregado, em 
uma totalidade uniforme, normatizada, mecanicamente regulada por um único 
regente da orquestra escolar: o mestre” (BOTO, 2012, p.57). 

 Nesse contexto, surge a necessidade de analisar as resistências ao princípio 
ativo e ao pragmatismo na educação de Castilho em contexto goiano e de outras 
províncias brasileiras entendendo o contexto político e nacionalista que fez com que, 
nesse momento, não ancorasse satisfação unânime desses métodos de educação ativa 
baseados na experiência de um ensino simultâneo adotado na segunda metade do 
século XIX nas escolas europeias, americanas e em algumas brasileiras. 

Houve opositores e, conforme os motivos elencados por Boto (2012), acredita-se 
que a dificuldade em admitir um método alegre que não prepararia para as “durezas 
da vida” tenha sido um dos motivos principais. O depoimento de Costa aponta para 
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essa dificuldade de inovação, pois, além do professor Soares, “cremos que ninguém o 
praticou com perfeição. Todavia, propagou-se um pouco, aceitando-o os professores 
menos ronceiros e capazes de admitir inovações” (COSTA, 2011, p.41).   

Castilho desdenhava dos que recusavam o ensino simultâneo e não atendiam às 
inovações como atividades ritmadas dotadas de nítida conotação disciplinadora, bem 
como da leitura escolar feita em coro e as demais atividades previstas para um grupo-
classe.  

Nesse momento, observa-se uma resistência aos princípios de uma pedagogia 
ativa, composta por uma escola com método de ensino simultâneo, atraente com 
abertura para o experimento, movimento, ludicidade em detrimento de uma escola 
com prática tradicional caracterizada pela imobilidade das crianças e por práticas de 
correções corporais, agora condenadas como a palmatória. Resistência esta 
relacionada ao método de ensino simultâneo que necessita ser aprofundada e que, de 
certa forma, não impediu transformações no cenário instrucional nesse contexto de 
formação do Estado nacional brasileiro. 

Para além de entender o Método Castilho e os embates em sua apropriação, urge 
a necessidade de analisar seu princípio educativo a partir de uma visão 
problematizadora como a de Rancière (2015) que, ao apontar perguntas e 
posicionamentos de pedagogos modernos como a criança está compreendendo? Ela não 
compreende? (Rancière, 2015, p.24);visam  uma pedagogia inovadora, com métodos 
mais “prazerosos” mas que, em seu princípio conduzem ao embrutecimento do 
homem à um modelo social desigual em detrimento de uma emancipação intelectual. 

Ao criticar métodos que alteravam os “meios” escolhidos para tornar sábio o 
ignorante, sem entretanto, partir da concepção de igualdade intelectual entre todos 
os homens, o autor considera que se distinguem apenas os “meios escolhidos para 
tornar sábio o ignorante: métodos duros ou suaves, tradicionais ou modernos, 
passivos ou ativos, mas cujo rendimento se pode comparar” (RANCIÈRE, 2015, 
p.32). E esse rendimento passa pela concepção de uma criança passiva, civilizada e, 
em suas palavras, embrutecida.  

É necessário compreender os princípios intrínsecos nos diferentes métodos de 
ensino circulados na província para relacionar às diferentes matrizes pedagógicas 
apresentadas nas falas dos presidentes de província de Goiás.  

Divergências metodológicas apresentadas no contexto goiano, por exemplo, 
referiam-se à condenação da educação negativa de Rousseau pelo presidente da 
província José Vieira Couto de Magalhães, em 1863.  Esse modelo de educação 
proposto por Rousseau, que negava a inculcação de saberes para modelamento do 
sujeito e adaptação às amarras da sociedade não logrou espaço na província goiana 
na análise dos relatórios dos presidentes de província. 

Alguns amigos do systema do obscurantismo pretendem que esse método é 
máo. Do que serve, dizem elles, encher a cabeça da criança com regras e 
preceitos que maquinalmente repete, mas dos quaes muito pouco ou quasi nada 
entende? Serve de muito. Com os annos vem a reflexão que naturalmente nesse 
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trabalho incessante e mysterioso do nosso cerebro, digere e fertilisa as 
primeiras noções guardadas no receptaculo da memoria. Perseguido por uma 
curiosidade incessante; por um insaciavel desejo de saber o menino tudo 
indaga, tudo procura conhecer. Quantas vezes vós que sois paes de familia não 
vos tendes perturbado diante de uma pergunta innocente mas indiscreta d’esses 
verdes espiritos que procurão ter conhecimentos que só convem a uma idade 
mais experiente e avançada? Para mim esse modo de ver as cousas é perigoso e 
erroneo; não o adapto. Julgo que o espírito da creança é como uma terra 
virgem; semeai boas sementes e tereis boa colheita (Relatório publicado na 
coleção de revistas Memórias Goianas, n. 9, p.219-224). 

Observa-se, no contexto goiano, a defesa do ideal de educação que inculca 
saberes e regras, em detrimento da proposta de liberação do indivíduo, de Rousseau. 
Para além de compreender tais métodos, pensando com Rancière, necessita-se ainda 
pensar na relação destes com o princípio de emancipação intelectual humana. 
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 RESUMO  

Este trabalho está fundamentado numa pesquisa de caráter biográfico sobre Joseph 
Herman, também conhecido como o Barão de Tautphoeus, um educador reconhecido 
no período Imperial brasileiro, mas que ainda não possui estudos mais aprofundados 
sobre a sua peculiar trajetória. De origem alemã, foi não só professor catedrático de 
Grego e Alemão do Colégio Pedro II, como fundou e dirigiu outras instituições de 
ensino no município da Corte e em várias outras cidades. Sua atuação como professor é 
lembrada nas memórias de vários intelectuais importantes desse período. A 
metodologia utilizada foi a análise documental das fontes encontradas no Núcleo de 
Documentação e Memória do Colégio Pedro II (NUDOM/CPII). Tautphoeus possui 
também, alguns relatos biográficos escritos principalmente após seu falecimento. 
Nesse trabalho dialogamos de forma mais direta com o de Joaquim Nabuco, que dedica 
a Tautphoeus um capítulo do seu livro memorialístico, “Minha Formação”; os de 
Escragnolle Doria; Dominó Sobrinho; Pandiá H. de Tautphoeus C. Branco; Pires de 
Almeida; Clado Ribeiro de Lessa; Gama Rosa; e, por fim, as memórias de Mário Lago. 
De documento em documento percebíamos que esse professor ganhava importância, 
visibilidade e que se construía, ao seu redor, uma grande rede de sociabilidade.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, nos esforçamos no sentido de identificar como os primeiros 
professores do Colégio Pedro II contruíram suas trajetórias no contexto de fundação 
desta instituição, ou seja, em 1837, perpassando pelas décadas que se seguiram. 
Tratava-se de investigar os professores da primeira instituição de ensino secundário 
brasileira, que conservou até meados do século XX, o caráter modelar para outras 
instituições e que permanece mantido pelo governo federal nos dias atuais. Foi aí 
que, ao debruçarmos sobre a documentação disponível no Núcleo de Documentação 
e Memória do Colégio Pedro II (NUDOM/CPII), nos deparamos com a figura de 
Joseph Herman1, também conhecido como o Barão de Tautphoeus. Durante a análise 
documental percebíamos que esse professor ganhava importância, visibilidade e que 
se construía, ao seu redor, uma grande rede de sociabilidade.  

Este trabalho está fundamentado numa pesquisa de caráter biográfico, sobre o 
Barão de Tautphoeus, um educador reconhecido no período Imperial, mas que ainda 
não possui estudos mais aprofundados sobre a sua peculiar trajetória.  

Tautphoeus possui alguns relatos biográficos, em parte publicados em periódicos 
da época, especialmente os que foram escritos após seu falecimento. Nesse trabalho 
dialogamos de forma mais direta com alguns deles. O primeiro é de Joaquim 
Nabuco, que dedica a Tautphoeus um capítulo do seu livro memorialístico, “Minha 
Formação”. Encontramos também, dois artigos de Escragnolle Doria (1890 e 1939), 
professor catedrático de História, publicados na Revista da Semana. Abordamos 
ainda, os textos de Dominó Sobrinho (1890), publicado na Revista Illustrada; 
Pandiá H. de Tautphoeus C. Branco e Clado Ribeiro de Lessa, publicados no Anuário 
do Colégio Pedro II (1944) 2; de Gama Rosa (1911) e Pires de Almeida (1905); 
publicados no Almanaque Garnier; e, por fim, o estranho aparecimento do Barão de 
Tautphoeus nas memórias de Mário Lago 3 . Cabe destacar que os professores, 
políticos, intelectuais, que escreveram sobre Tautphoeus e cujas narrativas serão 
aqui apresentadas e analisadas, transitaram pelos mesmos espaços que o Barão. 
 
2. O BARÃO DE TAUTPHOEUS POR SEUS BIÓGRAFOS. 

Joaquim Nabuco publicou seu livro de memórias intitulado “Minha formação” 
em 1900, aos 51 anos de idade. Tauphoeus havia sido sua maior influência 

                                                   
1 Os documentos encontrados foram publicados numa época em que não havia uma grafia uniformizada, o que 
explica as formas diferentes de escrita: Joseph Herman, José Guilherme Hermann de Tautphoeus, Joseph 
Hermann, dentre outras. 

2 Colégio Pedro II.  Anuário Comemorativo do 1° Centenário da Fundação do Colégio(1937-1938). Vol. X. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1944. 

3 LAGO, M. Meus Tempos de Moleque. Disponível em “http://www.mariolago.com.br/livro.php”. Consultado em 
18/12/2012. 
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intelectual. Influência recebida de um aristocrata alemão, considerado liberal 
naquela época. 

Nabuco o via como um homem de características socráticas, ou seja, de “coragem 
fria”; “calma imperturbável”; “resistente à fadiga”; que gostava de palestras; da 
conversação intelectual; da companhia dos jovens; da modéstia; da alegria de viver 
como espectador do universo, cedendo sempre aos outros o melhor lugar; 
respeitador da ordem social, quem quer que a encarnasse. Tautphoeus era, para 
Nabuco, “um sábio da Grécia” e o comparava a uma enciclopédia ou dicionário que a 
cada instante alguém manuseasse. Bastava perguntar e esperar o desenrolar da 
resposta. Falava de um modo uniforme, sem ênfase, sem expressão, mas jorrava 
ciência e erudição, como se naquele mesmo dia tivesse estudado o assunto. Nabuco o 
conheceu conservador, católico e abalado com o Kulturkampf4.  

Cerca de 10 anos após a morte do Barão, Nabuco destacava que pouco se sabia 
sobre sua juventude e que seria interessante investigar os fatos a respeito dela. Doria 
(1939) também afirma que havia muito a dizer sobre a vida europeia de Tautphoeus, 
mas preferia, ao elaborar o artigo, atentar-se ao Brasil, entre estudantes, corte 
habitual do Barão. 

Segundo Doria (1939), José Guilherme Hermann de Tautphoeus era bávaro de 
Lindau5, nascido em 22 de setembro de 1812 e falecido no Rio de Janeiro a 27 de 
fevereiro de 1890. Foi figura não só do nosso ensino, como da sociedade brasileira do 
pleno Segundo Reinado aos dias incipientes da República. Formado em Direito pela 
Universidade de Munique, prestou exame de madureza aos 16 anos, dedicou-se ao 
cultivo das ciências naturais e médias e, para descansar, das línguas, autodidata a 
completar lições de mestres. Tautphoeus na juventude, legitimo alemão universitário 
do seu tempo, era destro no manejo das armas, espada, florete e pistola. Era 
favorável à prática de exercícios físicos pelos jovens, desenvolvendo o corpo a par da 
inteligência, sem que isso os impedissem de sentar nas horas certas à banca de 
estudos. 

Nabuco aponta que o jovem Tautphoeus, antes de ter sido forçado a expatriar-se 
da Baviera por motivos políticos, teria acompanhado o Rei Othon à Grécia, depois 
viveu em Paris, por volta de 1830, e frequentava a plêiade liberal do “Journal des 
Débats”, até que emigrou para o Brasil.  

Sempre com um livro alemão de grosso volume debaixo do braço, caminhava 
horas inteiras no mesmo ritmo, alheio ao mundo exterior. Era um homem que sabia 
de tudo, de conversação inesgotável. O assunto lhe era indiferente, e até o fim da 
vida, encontrava-se com interlocutores curiosos que desejavam ouvi-lo sobre os 
pontos que mais lhe interessavam. Doria (1939) reafirma a paixão do Barão de 

                                                   
4 Movimento anticlerical alemão do século XIX, iniciado por Bismarck. 

5 O Jornal “O Paiz”, edição de 22 de setembro de 1912, publicou em coluna não assinada e intitulada 
“Commemorações”, que naquela data, no ano de 1812, nascia em Ingolstadt [e não em Lindau, como afirma Doria 
(1939)] o Barão de Tautphoeus.  
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Tautphoeus pela leitura. Se distraía também com o xadrez, embora seu amigo 
Joaquim Manoel de Macedo6, considerasse que o jogo não exigia cálculo e reflexão. 
Doria (1890) afirma também, que o Barão era muito distraído, como se vivesse 
dentro dele mesmo, no bastar de si, do seu saber. Conta que o Barão era tão 
conhecido que, certa vez, um condutor dos velhos bondes cariocas se recusou a 
receber sua passagem, por saber que tratava-se de Tautphoeus.  

Dominó Sobrinho (1890), na breve síntese que faz da trajetória de Tautphoeus, 
destaca que de origem alemã, estava no Brasil há cinquenta anos, e nesse período, 
provou tanto sua bondade, como a ilustração sólida. Retrata-o como um homem de 
hábitos muito simples, que fugia sempre das ninharias contemporâneas e de quem 
não havia meios de ouvir futilidades. E era assim, naturalmente, sempre de sorriso 
nos lábios. 

Por sua vez, Gama Rosa (1911)7 conheceu Tautphoeus na qualidade de discípulo. 
Tal fato aconteceu em 1870, quando o Barão teria cerca de 60 anos. Gama Rosa o 
descreve como um homem de pequena estatura, magro, olhos minúsculos, cheio de 
vivacidade, a barba aparada em colar, à maruja, o bigode cortado rente ao bordo do 
lábio superior, trajando singelamente vestes domésticas, usadas, sempre ornado de 
pequeno gorro teutonico e, invariavelmente, numa poltrona estofada, a ler 
ininterruptamente e a fumar infindavelmente. 

Muito míope, lia os escritos junto aos olhos. A especialidade do Barão era 
lecionar, profusa e profundamente, qualquer matéria de humanidades, sem leitura 
prévia, apenas indagando o ponto em que ficara o professor substituído. De resto, 
possuía erudição universal, germânica, enciclopédica, vasta. Havia sido liberal 
exaltado na Alemanha, e, envolvido no movimento revolucionário de 1848 e na 
insurreição húngara de Kossuth, desembarcou no Brasil, evitando perseguições. Da 
Alemanha conservou o hábito de certos esportes universitários e, quando, 
momentaneamente, deixava a absorção de leituras, era para realizar, nos feriados, 
excurções a pé, a arrabaldes remotos, como Gávea,  Tijuca ou praias da Guaratiba. 

Doria (1890) ressalta que nosso povo era devedor do Barão e que como um 
estrangeiro, Tautphoeus soube ser profundamente brasileiro. O autor fornece 
detalhes sobre sua trajetória. Afirma que Tautphoeus teve a progenitora por primeiro 
mestre, de quem teria recebido o saber básico. Cursou as melhores escolas do seu 
país, foi nelas sempre o melhor aluno. Entregaram-lhe segredos as ciências naturais, 
línguas do Oriente, filosofia, matemática, como também o direito e a medicina. Não 
se albardou com diplomas, transportou méritos.  

Cheio de ideias liberais, numa Alemanha considerada reacionária, deixou a 
pátria. Viajou pelo mundo. Quando a Grécia pediu independência, Tautphoeus teria 
oferecido sua vida nos combates. A Grécia, agradecida, o condecorou com prova 

                                                   
6 Professor de Geografia e História do Brasil no Colégio Pedro II, médico, jornalista, político, romancista, 
poeta, teatrólogo e memorialista brasileiro. 

7 Jornalista e político brasileiro, formado em medicina no Rio de Janeiro em 1876. Foi presidente das províncias 
de Santa Catarina e da Paraíba. 
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honorífica. Aceitou, mas não a teria usado, pois entendia que “ao valor, basta o 
valor”. 

Em Marselha, Tautphoeus teria conhecido o amor, partilhou-o com Camilla 
Casolane Cherueb, senhora de nobre sangue árabe-italiano, nascida em 1825, em 
Djedda Arábica, nas margens do Mar Vermelho. A cônjuge de Tautphoeus tinha a 
fama de ser uma mulher bela. Foi mãe em Paris, em 1844, de uma menina, 
Marianna, casada no Brasil com o capitão Eduardo Bello de Araujo. 

Tautphoeus chegou ao Brasil em 1842. Na época da publicação do artigo escrito 
por Doria (1890), já havia, segundo o autor, muito engano na tentativa de fixar a data 
da sua chegada. Pires de Almeida (1905), por exemplo, diverge de Doria, pois afirma 
que tendo escolhido o Rio de Janeiro para centro de sua atividade mental, aporta na 
cidade em 1844. Pesquisas foram desenvolvidas e, guiado por um livro de registro do 
Colégio de Pedro II, Doria (1890) confirma a data. E com base em outros 
documentos, como a seção “movimento do porto”, do Jornal do Commércio de 16 de 
agosto de 1842, apresenta as seguintes informações: 

“entradas do dia 14. Havre, 52 dias. Barca francesa Génie. 217 toneladas. 
Comandante M. Ménard, equipagem 11, carga fazendas a Dalboussiére.” Segue-se a 
lista dos passageiros, vinte, entre os quais “os alemães Hermann J. Tautphoeus, sua 
mulher, uma filha e uma criada.” 

Tautphoeus se dedicava aos discípulos, muitos se tornaram jornalistas, 
professores, ministros de Estado. Segundo Doria (1939), discípulos conquistados a 
partir de sua atuação no Colégio Pedro II e nos 6 colégios que dirigia. Esta relação de 
discípulos era composta por nomes ilustres daquela época, como Ferreira Vianna, 
Visconde de Taunay, Joaquim Nabuco, Carlos de Laet, Alvares de Azevedo, Ramiz 
Galvão, Salvador de Mendonça, Ferreira de Menezes, Bithencourt da Silva, dentre 
tantos outros. Segundo Dominó Sobrinho (1890), pelo menos duas gerações de 
homens notáveis nas letras e na política deveram os seus triunfos à influência das 
lições do Barão. Muitos homens de talento procuravam sua convivência, para, em 
simples conversas, resolverem dúvidas e, muitas vezes, aprenderem coisas. 
Conforme Doria (1890), todos os professores egrégios do Rio de Janeiro leram nos 
colégios de Tautphoeus, aqui chamado de “mestre dos mestres”. Na biografia de 
Rodrigues Alves8, Cordeiro afirma que Tautphoeus havia sido não só seu professor 
de Grego e Alemão, mas também professor do próprio Imperador. Segundo 
Rodrigues (2013), João Ribeiro, professor catedrático de História do Colégio Pedro 
II, também tomava aulas de Grego com o Barão. Por sua vez, Guesse (2009) afirma 
que Silvio Romero, catedrático de Filosofia do mesmo Colégio, foi aluno de 
Tautphoeus. 

A abundância de ideias gerais, sugestões e matéria para reflexão em sua conversa 
era notável. Segundo Nabuco, pode-se afirmar que, embora nunca tenha escrito, pelo 
menos no Brasil, Tautphoeus havia publicado um número maior de ensaios, teses 

                                                   
8 Disponível em: http://institutohistoriar.blogspot.com.br/2008_09_01_archive.html, consultado em: 
23/01/2016. 
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históricas e outras, do que todos os escritores daquela época juntos: unicamente suas 
contínuas edições tiradas a pequeno número de exemplares dissipavam-se como a 
palavra, quando não eram convertidas em trabalho alheio. Mas isso não lhe 
importava, pois era destituído de ambições.  

Tendo que ganhar a vida no Brasil por meio de lições, enterrou tudo que restava 
do passado, dos velhos preconceitos aristocráticos de seu país, das aspirações à 
elegância, à vida de prazer, ostentação e sucessos mundanos da sua mocidade em 
Paris. Segundo Nabuco, Tautphoeus assumiu as atribuições que lhe foram confiadas 
com simplicidade, como se as recebesse por herança, sem ressentimento, queixa ou 
murmúrio. Além da posição involuntariamente considerada subalterna, Nabuco 
destaca o amor de Tautphoeus pelo país.  

Do Barão partiu talvez o único grito de: “Viva a Constituição do Império!”,  que se 
ouviu em 15 de novembro ao desfilar das tropas de Deodoro pela Rua do Ouvidor. 
Talvez alguém olhando para o velho que fazia sem medo tal protesto, pensasse que 
era um protegido do imperador alucinado pela catástrofe que o tragaria também. 
Não o era porém; ele não devia favores, nem gratidão; tudo que teve foi em concurso, 
do qual os competidores desistiam. Segundo Doria (1939), Tautphoeus se sujeitava a 
concursos para obter cadeiras quando seu reconhecido saber lhe dava direito a mais 
justa das nomeações por decreto. Não era, conforme Nabuco, um despeitado, era o 
homem que melhor estudara a psicologia do nosso país e que mais se conformara a 
ela até aquele ato, que lhe pareceu nacionalmente fatídico.  

Segundo Gama Rosa (1911), além dos livros, as duas únicas paixões do Barão de 
Tautphoeus eram o Brasil e o Imperador. Quando desabou a monarquia, o Barão 
abismou-se em melancolia profunda. Doria (1890) narra fatos já mencionados por 
Nabuco, ocorridos na manhã histórica de 15 de novembro de 1889, quando foi 
proclamada a República no Brasil. A tropa, comandada por Deodoro, desceu a Rua 
do Ouvidor rumo do Arsenal da Marinha. Na porta da Gazeta da Tarde, entre as ruas 
Uruguaiana e São Francisco, admirado como todos, estava parado o já idoso Barão 
de Tautphoeus. Segundo Doria, o Barão perguntou o que ocorria, ouvindo música, 
rumor de gente, correr de curiosos e quando lhe deram as notícias sobre o grande 
acontecimento do dia, empalideceu. Trêmulo, abalado, gritou aos batalhões que 
desfilavam silenciosos: “Viva a Constituição que nós juramos”. Deodoro, Benjamin e 
Quintino teriam reconhecido o Barão e ouviram o protesto.  

Tautphoeus dizia a Nabuco que nossos interesses pelas coisas públicas eram 
menores. Achava que os negócios do município interessavam a todos sempre menos 
que os da província e os da província menos que a política geral. Desejava mostrar a 
precariedade do nosso self-government.  

O Barão era um apaixonado por nossa natureza. Desde que chegou ao Brasil 
tinha sido um explorador de suas belezas. Conta o discípulo que tinham nos últimos 
tempos da vida de Tautphoeus uma pequena solidão em Paquetá. Ele ía sempre aos 
sábados, ficava o domingo e, às vezes, nas curtas férias que tinha, dias seguidos. 
Estava visivelmente se despedindo. Suas faculdades estavam intactas, mas as forças 
físicas estavam em declínio. Nabuco afirma que os últimos dias na companhia de 
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Tautphoeus foram penetrantes e melancólicos. Melancolia, porém, dos momentos 
que quiseram tornar eternos. O seu prazer, muitas vezes, era sentar-se num banco à 
beira do mar e assistir a tarde. Quando passeavam na mata ao lado da casa e o 
caminho ía se abrindo, Tautphoeus pedia a Nabuco que não tocasse na natureza, que 
respeitasse o inesperado de tudo aquilo. Nesses passeios pela floresta, conversavam 
sobre religião. Nabuco admirava os monólogos do Barão.  

Pires de Almeida (1905), refere-se ao Barão como um “grande humanista”, 
afirma que a ele devia tudo que sabia e destaca a importância do Colégio Barão de 
Tautphoeus, tanto pelos raros méritos conquistados por ele, enquanto diretor, 
quanto pelo grande número de discípulos que preparou e que teve o privilégio de ver 
espalhados pelo país, ocupando cargos elevados. 

Segundo Pires de Almeida, o Barão aporta no Rio de Janeiro e exerce 
exclusivamente o magistério público e particular por mais de 50 anos, sem escolha de 
disciplinas, até que, em 1851, associando-se ao não menos ilustre Joaquim José 
Lamprêia de Sá Camelo, tio paterno do então ministro português no Brasil, 
adquiriram o Colégio Curiacio, à Rua do Lavradio n. 53 D. Nos seus Colégios, quando 
era surpreendido de momento pela falta de professores, substituia-os ao menor 
impedimento, aspecto mencionado também por Gama Rosa (1911) e Doria (1890). 
Entrava pela classe de inglês ou pela de história, de latim ou de geometria.  

Conta Pires de Almeida que uma inesperada lei, que incompatibilizava as funções 
de professor do Colégio Pedro II com as de diretor de colégio particular, levou o 
Barão de Tautphoeus a deixar vaga sua cadeira de grego. Um dispositivo legal 
posterior, porém, revogou esse artigo da lei e o Barão, qualificado por Pires de 
Almeida como “emérito pedagogo” resolveu disputar em concurso 5 cadeiras que 
estavam ocupadas em caráter interino, e nesse sentido se inscreveu. Pires de Almeida 
encerra sua nota afirmando que o Barão obteve a primeira colocação em todas elas, 
deixando ao arbítrio do Imperador a preferência e designação da matéria a lecionar. 

Segundo Doria (1890), pouco se sabe também sobre os últimos momentos do 
Barão. No princípio de fevereiro de 1890 beirava os 80 anos. O dia 9 de fevereiro 
teria sido um domingo alegre, de avô no batizado do neto. No dia seguinte, partiu 
para Paquetá, onde Nabuco o visitava. Regressou a cabo de uma semana, fraco dos 
passos. 

Doria conta também, que em 20 de fevereiro, o Barão havia colocado uma 
cadeira no terreno de sua casa. Ía ler, mas quando voltou pra dentro de casa para 
buscar o livro e seu inseparável charuto, caiu dentro do pátio. Começaram os 
sofrimentos em decorrência do acidente e no dia 27 de fevereiro veio a falecer. Teria 
sido sepultado na necrópole de S. Francisco Xavier. Sobre sua lápide se lia somente o 
local e data do seu nascimento e óbito. Seus cabedais não foram sujeitos a litígios de 
foro, nem ânsias de herdeiros, pois, segundo Doria, o Barão deixava pouco mais de 
800 mil réis na gaveta para as necessidades da família, para o seu enterro; seus 
livros, quase todos em alemão, foram entregues ao Club Germânia. Doria (1890) 
fornece indícios de que Tautphoeus, desde que havia chegado ao Brasil, nunca mais 
retornou a Europa. O mesmo afirma Nabuco, que introduziu nas conversas com 
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Tautphoeus a ideia de uma viagem à Europa para ver se despertava nele afinidades 
esquecidas, recordações latentes. Toda essa parte européia, porém, estava morta, 
atrofiada.  

Segundo Nabuco, duas coisas o feriam em Tautphoeus: que com toda sua ciência 
ele não escrevesse nada e que pudesse ser tão submissamente católico. Parece que o 
primeiro ponto também feria Silvio Romero. Declarando Tautphoeus o homem mais 
bondoso e ilustrado que conheceu, Silvio Romero, num artigo publicado em Juiz de 
Fora, afirma que certa vez alguém perguntara a Tautphoeus o porquê de não publicar 
livros, possuindo ele tão vasta ilustração, aferida com admiração geral. Entre 
baforadas do charuto, respondeu ter na mocidade escrito muito em jornais franceses 
e ingleses. Acrescentou: “Deixei-me disto, hoje considero todos os bons talentos que 
foram meus discípulos e ajudei a formar outros tantos livros de minha vida”.  

Partindo de uma abordagem dos problemas da nossa antiga instrução, Doria 
(1939) afirma que no Rio de Janeiro do Segundo Reinado, numerosos colégios 
ofereciam instrução. O Colégio Pedro II bacharelava em ciências e letras obtidas em 
curso de 7 anos; colégios particulares ensinavam humanidades sob rótulo de 
preparatórios. Alguns colégios particulares ganharam fama. Vários deste tipo foram 
fundados, pelo estrangeiro considerado de benemerência na pedagogia nacional, 
Tautphoeus. 

O Barão lecionou no topo do ensino secundário daquela época, ou seja, nas duas 
seções do Colégio Pedro II, Externato e Internato. Nesta instituição, subiu às 
cátedras de Alemão, Grego e História, com capacidade para ascender a todas as 
cadeiras no estabelecimento considerado padrão, modelo para o ensino secundário.  

Nas suas recordações sobre o Internato do Colégio Pedro II, Lessa (1944) ressalta 
as palavras de seu pai, quando dizia que Tautphoeus era exigente, mas extremamente 
bondoso, e tratava paternalmente todos os estudantes por filho, nos poucos instantes 
em que retirava o charuto da boca.  

Lessa mostra como os estudantes desenvolveram estratégias para evitar as aulas 
e os exames do Barão. Os estudantes que não se interessavam pelas línguas que o 
Barão ensinava tinham meios fáceis para evitar, principalmente, a arguição em que 
com todas as probabilidades se afundariam. Retiravam uma obra qualquer sobre 
história da biblioteca do Colégio e deixavam sobre a cátedra do mestre. Este chegava, 
dirigia-se ao seu lugar, via o livro, abria-o displicentemente e lia rigorosamente. E o 
tempo corria. Tautphoeus só era despertado pelo tinir da campainha que marcava o 
término da aula. Sobre a matéria do curso o mestre não tinha tempo de pronunciar 
uma única palavra. Outro meio de evitar as arguições era o de deixar escapar em 
conversa na presença do Barão qualquer frase de onde se pudesse depreender a falta 
de bases históricas para a então recente anexação da Alsacia e da Lorena pelo 
Império Alemão. Tautphoeus desandava numa eruditíssima dissertação, na qual, 
estudando o desenvolvimento do império germânico desde os tempos de Armínio e 
Varo, passava pelas partilhas territoriais que seguiram à morte de Luiz, o Piedoso, e 
atingia os  então dias atuais, mostrando irrefutavelmente que essas duas províncias 
pertenciam de pleno direito, por motivos de ordem histórica, étnica e cultural à 
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pátria de Bismarck...e dele. A prova se fazia, nunca, porém, com gasto de tempo 
inferior aos 55 minutos regimentais, e a aula de alemão ou de grego ficava no 
tinteiro. 

Sobre o fraco do Barão por charutos, Lessa afirma que os alunos e colegas de 
magistério ofertavam-lhe caixas de havanos preciosos que o incorrigível fumante 
trocava nas tabacarias por sacos de mata-ratos. Não dava importância à qualidade; o 
que desejava era não necessitar de gastar muitos fósforos por dia, passando o fogo de 
um charuto para o seguinte. 

Fundou para seus estudantes um colégio na Rua do Lavradio em frente da Rua da 
Relação, estabelecimento transferido para Friburgo, onde foi eleito vereador. Em 
1863 teria aberto o terceiro colégio, de seu nome, no cais da Glória. Traspassado o 
Colégio Tautphoeus a terceiro, estava o educador a reger o quarto estabelecimento na 
Rua Pedro Américo. Cerca de um ano mais tarde, dirigia o quinto colégio na Rua 
Riachuelo, depois o sexto, de novo na Rua do Lavradio, em frente à Rua da Relação.  

O quinto colégio dirigido por Tautphoeus era renomado no Rio de Janeiro. Foi o 
Colégio Marinho, fundado pelo Cônego José Antônio Marinho, um dos muitos 
sacerdotes transviados na política de cultos tão opostos aos do altar. Gama Rosa 
(1911) descreve Marinho como “celebre deputado liberal que tamanha influência 
exerceu nos meios políticos da época e na revolução mineira dos Luzias, em 1842”. O 
Antigo Colégio Marinho ocupava um prédio na Rua do Riachuelo, esquina da Rua 
dos Inválidos. Era, segundo Gama Rosa, uma espécie de Falanstério Fourier, que 
acomodava mediante tabiques de madeira, em salas, saletas, quartos, desvãos e 
sótãos, estudantes que viviam independentes, como em república, aspecto que 
denunciava que Tautphoeus continuava a ser, no Brasil, o mesmo liberal de lutas 
germânicas e húngaras. Admitia gratuitamente quantos o desejavam, por simples 
pedido de alunos e conhecidos, e, verdadeiramente, nunca sabia ao certo o número e 
qualidade dos ocupantes do falanstério. No falanstério, como em qualquer outro 
colégio dirigido pelo Barão, ninguém se afligia com a falta ocasional de lentes, o 
diretor estava pronto para substituição imediata.  

Doria (1890) sustenta que a perda de patrimônio ainda na França o trazia pobre 
ao Brasil. Diante da neecessidade de sustentar sua família, abraçou o ensino até o fim 
da vida. Abriu colégios em Friburgo e no Rio de Janeiro, e nunca fechou a porta a 
quem carecesse de se instruir. Quem podia pagar, pagava; quem não podia, ficava de 
graça. Essa era uma regra em todos os estabelecimentos fundados por Tautphoeus. 
Para Doria, nem Tautphoeus saberia dizer quantos teria educado e ressalta sua 
indiferença à gratidão. Cita então, exemplos da generosidade do Barão. Conta que 
um dia, uma paupérrima viúva lhe trouxe um filho à presença. Julgava-o 
aproveitável, mas entendia que a falta de dinheiro dela o tornaria inútil. Tautphoeus 
acolheu mãe e a tranquilizou, o filho foi encarreirado. Este foi o caso do Dr. José 
Pereira Guimarães, nome que, segundo Doria, bastava citar na medicina brasileira. 

Dando mais do que recebia, Tautphoeus pensou na necessidade e fechou colégio. 
Foi aberto então, o concurso no Colégio Pedro II. Inscreveu-se. Segundo Doria, teve 
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discípulos por juízes. Durante o certame, quase sempre quem era examinado, parecia 
examinando. Continuou a educar como quando dirigira escolas.  

Discípulos de Tautphoeus indagavam-se sobre a ausência de homenagens para 
um homem que havia feito benfeitorias no campo da Instrução Pública. Até então 
Tautphoeus não possuía um busto ou estátua. Escolas tinham sido abertas, mas 
segundo seus discípulos, a elas eram dados os nomes de indivíduos que mal sabiam 
ler e nenhuma havia recebido o nome de “Barão de Tautphoeus”. 

Dominó Sobrinho (1890) publicou na coluna “Pequenos Echos”, o que chamou de 
“um echo triste” que, infelizmente, fecharia os já registrados. Nela, é anunciada a 
morte do Barão de Tautphoeus, o sábio professor, conhecido, estimado e respeitado. 
Dominó Sobrinho afirma que o Barão faleceu velho e pobre, mas digno e honrado. 
Destaca que Tautphoeus preferiu sempre viver modesto ao brilhantismo que as suas 
relações com altos personagens lhe podiam proporcionar. 

Causou-nos surpresa o fato de Tautphoeus ser citado também, nas memórias de 
Mário Lago. Isso porque o considerado ex-aluno ilustre do Colégio Pedro II, ator, 
advogado, poeta, radialista e compositor, falecido em 2002, ao narrar episódios de 
sua trajetória como aluno em seu último livro intitulado “Meus Tempos de Moleque”, 
obra que não chegou a ser concluída, deixa claro que sua passagem pelo Colégio 
ocorre em meados da década de 1920, mais de 30 anos após o falecimento do Barão. 
Quando Mario Lago afirma que Tautphoeus dava aulas em cinco escolas, nos fornece 
um exemplo de elementos que também estão presentes em outros relatos, mas não é 
possível que o Barão tenha sido seu professor, já que faleceu em 1890, enquanto 
Lago passou pelo Colégio Pedro II na década de 1920. É possível que Mário Lago 
tenha confundido o velho Tautphoeus com Pandiá de Tautphoeus Castello Branco, 
bisneto do Barão, antigo bacharel em Ciências e Letras pelo Colégio Pedro II, 
professor suplementar da cadeira de História Universal em meados de 1920 e que 
mais tarde se tornou bibliotecário do Arquivo Nacional.  

Pandiá participou de uma homenagem a Tautphoeus, a inauguração do retrato 
do Barão, na “Sala do Panteon” do Internato, evento no qual proferiu um discurso. 
Pandiá (1944) revela gratidão por trazer à lembrança a figura “serena”, “humilde” e 
“bondosa” do Barão de Tautphoeus, nome que naquela altura já era desconhecido 
das novas gerações. Afirma que quis deixar passar os festejos do Primeiro Centenário 
do Colégio, para cumprir o desejo que há tanto tempo alimentava – de levar para o 
Colégio o retrato a óleo do Barão de Tautphoeus, que por tantos anos guardava como 
“uma relíquia sagrada”. 

O bisneto faz um breve histórico da trajetória do Barão, indagando-se sobre o que 
existia de escrito sobre sua vida. Remete então para alguns dos relatos já 
apresentados nesse trabalho. Porém, Pandiá reforça a necessidade de investigar os 
arquivos das bibliotecas, pois quantos pareceres, teses de concurso, noticiários 
necrológicos, dentre outras fontes, para que se pudesse ter uma ideia do fecundo 
trabalho executado por Tautphoeus, de 1842 a 1889, em prol da educação nacional. 
Segundo Pandiá, os misteriosos motivos que teriam levado Tautphoeus a trocar a 
Baviera pelo Brasil não teriam sido contados nem mesmo aos amigos mais íntimos. 
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O Barão chega ao Brasil depois de ser diplomado em ciências jurídicas e sociais 
em Munique e viajado pela Grécia, Itália, França e Inglaterra, na ânsia de tudo saber 
e pesquisar. Despreocupado do espírito de lucro, fundou colégios na capital, em 
Vassouras, Friburgo e Petrópolis. Pandiá o descreve como um educador germânico 
proficiente, paciente, esforçado e bondoso no trato diuturno e demorado com a 
mocidade escolar. Foi nomeado professor de alemão do Externato do Imperial 
Colégio Pedro II, em 2 de agosto de 1847, passando mais tarde a reger as cadeiras de 
Grego e de História, de 1852 a 1868. Em 1876, após brilhante concurso, é aprovado 
para o Internato como Catedrático de Alemão, posto que ocupava ao falecer em 27 de 
fevereiro de 1890, depois de mais de 33 anos de magistério oficial no Colégio. Foi 
examinador tanto de concursos para todas as matérias do ensino secundário, como 
nos realizados em repartições públicas. Era solicitado quase que diariamente por D. 
Pedro II, patrono do Colégio, para traduções de livros e jornais estrangeiros. Pandiá 
revela que tinha em seu lar o arquivo dessa grande correspondência mantida, havia 
quase meio século.  

Albuquerque (1996) menciona Tautphoeus como uma possível influência 
favorável à cultura alemã, dentre seus entusiasmados discípulos (p. 158). Sustenta 
ser razoável que o conhecimento de uma filosofia política (a de Clausewitz) dentre as 
elites brasileiras, antes da Guerra do Paraguai pode não apenas ter influenciado a 
condução daquele conflito, mas também penetrado no Brasil pela via de intelectuais 
alemães, como o Barão. 

Outra hipótese que nos parece razoável sustentar é a de que Tautphoeus tenha 
sido um dos responsáveis no Brasil, pela penetração de ideais renovadores da 
pedagogia alemã. Fazemos referência aqui à vertente Alemã (Romantismo Alemão), 
que possui, dentre seus principais representantes Pestalozzi e Fröebel, este último 
considerado o inventor do Jardim de Infância. Esses autores defendem que a 
especificidade da criança, a sua psicologia seja levada em consideração no processo 
de ensino e aprendizagem. São os criadores do Método Intuitivo, que enfatiza a 
intuição da criança e a capacidade de observação como elemento central desse 
processo. 

O artigo de Bastos (2008) vai ao encontro desta hipótese quando a autora 
reporta-se a Teixeira de Macedo, no que diz respeito às experiências pioneiras na 
organização de jardins de infância no Brasil, para destacar o Barão de Tautphoeus 
dentre os profissionais que gozavam de merecida reputação, que conheciam 
perfeitamente a índole da puerícia brasileira, com todos os seus defeitos e 
qualidades, e como um dos homens mais competentes para coadjuvar um próximo 
Congresso de Instrução, na tentativa de resolver a questão da organização dos 
Jardins de Infância. 

Bastos (2002) realizou também, um estudo sobre as Conferências Populares da 
Freguesia da Glória, realizadas entre 1873 e 1890, que permitiram uma fecunda 
discussão de idéias científicas e educacionais na cidade do Rio de Janeiro. As 
conferências públicas - pedagógicas, literárias ou populares - caracterizavam-se pela 
reunião de pessoas interessadas em ouvir e discutir temas então atuais. Possuíam 
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caráter educativo e de vulgarização do conhecimento, com a intenção de difundir as 
luzes e as modernidades científicas. Delas participaram professores, intelectuais, 
figuras proeminentes da sociedade, que objetivam discutir diversas questões 
vinculadas à profissão, à educação e ao ensino. Reconhecidas como fator relevante 
para o progresso e melhoramento da instrução pública, tiveram por objeto de estudo 
tanto questões relativas à política educacional do período, como questões relativas à 
escola – as matérias e os métodos de ensino. 

Segundo a autora, em 05/03/1874, Tautphoeus  ministrou uma conferência 
sobre “História da Economia Política e Relação desta Ciência com os Princípios da 
Moral e da Justiça”. No dia 26/03/1874, o Barão continuou a defesa da tese 
apresentada na conferência anterior. Já em 16/04/1874, Tautphoeus abordou o tema 
da “Colonização”. Bastos revela que, entre 1873 e 1883, o Barão ministrou 5 
Conferências Populares. 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Observamos ainda, que muitos debates sobre a trajetória e memória de 
Tautphoeus foram travados nos jornais. Por fim, cabe ressaltar que conforme Lemos 
(2011), o Barão de Tautphoeus teria feito parte de uma associação docente, o 
Instituto dos Diretores, Subdiretores e Professores, possívelmente criado entre 1869 
e 1870. Tautphoeus era membro da direção do Instituto. Tal direção era composta 
por pessoas ligadas à instrução particular e proprietários de escolas, o que não 
significa que não sejam professores, pois na maioria das vezes também se ocupavam 
do magistério, como é o caso do Barão. 
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AS AULAS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMEIRAS 
(1940 – 1970) 

PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação; História da Educação da Enfermagem; História do 
Ensino da Nutrição e Dietética. 

 

Foi na década de 1920 que a Fundação Rockefeller, uma instituição filantrópica 
norte americana começou a desenvolver a enfermagem na Europa. A esse interesse 
pela enfermagem do velho continente não foram alheios os males provocados pela I 
Guerra Mundial, nomeadamente o recrudescimento das doenças infetocontagiosas e 
incapacitantes. 

Foi com essa finalidade que a Fundação Rockefeller ajudou então a criar escolas 
de Enfermagem modernas na Polónia (Cracóvia e Varsóvia) e Hungria (Debrecen e 
Budapeste), entre outros países do centro e norte da Europa. Esse investimento foi 
acompanhado pelo crescimento de atividades direcionadas para o bem-estar das 
crianças e pela criação de agências de luta contra a tuberculose, a malária, o tracoma 
e outras doenças infeciosas. 

Entre outros aspetos esta organização defendia também a criação de centros de 
saúde-modelo, onde as estudantes pudessem praticar enfermagem (Mendes, 2009). 

A promoção de facilidades para o ensino e a aprendizagem das futuras 
enfermeiras incluía a exigência de instalações escolares modelares, que 
compreendiam uma sala de demonstrações, um laboratório de química, um 
laboratório de dietética e salas de aula1, o que aconteceu em Portugal com a criação 
da Escola Técnica de Enfermeiras (ETE), uma instituição educativa de enfermagem 
de influência anglo-americana, em 1940. 

No nosso país a Fundação Rockefeller chegou no inicio da década de 1930, mas 
foi a partir de 1935 que se começou a planear a construção de uma Escola de 
Enfermagem de características similares às das suas congéneres financiadas por ela 
na América do Norte e em alguns países da Europa. 

Como instituições de ensino criadas para prepararem enfermeiras para 
trabalharem em saúde pública, os planos de estudos eram desenhados para 
responder a essa finalidade incluindo disciplinas de Nutrição e Dietética. 

Proporcionavam um currículo de três anos que preparava enfermeiras para 
trabalhar tanto no hospital quanto na comunidade, e previam que a especialização 
em saúde pública acontecesse no 3.º ano2. 

A criação de uma escola de enfermeiras de saúde pública implicava a construção 
de um edifício com essa finalidade. No entanto o primeiro projeto não foi aprovado. 

                                                   
1 Cf. The Rockefeller Foundation. (1914 a 1974). 
2 Cf. Cf. Rockefeller Foundation Nursing Activities, (1915-1955). 
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O então Ministro das Obras Públicas, Silva Abranches3, quando confrontado com o 
desenho do edifício escolar vetou-o, levantando objeções. Entre outros motivos não 
entendia a razão da necessidade de um laboratório de Dietética para formar 
enfermeiras. Esta posição, recorde-se, era compreensível, se atendermos a que, 
naquela época, a Escola de Enfermagem Artur Ravara, por exemplo, não tinha 
instalações próprias, funcionando em salas do Hospital de Santo António dos 
Capuchos4. 

Foi pois no segundo mandato de Duarte Pacheco à frente do Ministério das Obras 
Públicas, que o plano da Escola de Enfermeiras, a instalar em Lisboa, foi aprovado. 

 

FINALIDADE OBJETIVOS E ÂMBITO CRONOLÓGICO 

Este texto tem como finalidade relevar a importância das disciplinas de Nutrição 
e Dietética no curriculum académico da ETE nas décadas de 40 a 60 do século XX. 

Como objetivos pretendo: identificar os espaços onde se ensinava e aprendia 
dietética e nutrição; compreender a evolução destas disciplinas nos planos de 
estudos da escola e lembrar as docentes destas disciplinas. 

 

METODOLOGIA E FONTES 

Para o enquadramento teórico socorri-me de Ferreira (2013) e de Mendes 
(2009). 

A metodologia incluiu a reconstituição e a recolha de informação no Arquivo e 
Biblioteca da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa – Pólo Francisco Gentil; no 
Arquivo Histórico do Ministério da Educação, no arquivo da Direção Geral de Saúde, 
no Arquivo da Fundação Rockfeller em Nova Iorque e na Biblioteca de Arte da 
Fundação Calouste Gulbenkian; a caracterização das fontes e a análise da 
documentação, seu tratamento heurístico e hermenêutico, a que se seguiu a 
inferência de um sentido evolutivo que o texto reflete. 

 
CONCLUSÕES 

OS ESPAÇOS ONDE SE ENSINAVA E APRENDIA DIETÉTICA E NUTRIÇÃO 

                                                   
3 Joaquim José Andrade e Silva Abranches foi Ministro das Obras Públicas e Comunicações de 18 de janeiro de 
1936 a 23 de março de 1938 (Cf. Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, História do 
Ministério: Ministros. Obtido em 20 jul. 2011, de http://www.moptc.pt/cs2.asp?idcat=948). 
4 Relativamente a esta instituição educativa, Elisabeth Crowell recorda que, em 1935, viu uma sala de aula grande 
e outra pequena no edifício principal do Hospital dos Capuchos e que todos os estudantes viviam nas suas casas 
(Cf. Idem, folder diary 1935, march 30, reel 2, Record Group 12.1. – [RAC].). 
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No primeiro edifício onde funcionou a ETE, entre 1940 e 1943, não existia 
laboratório de Dietética e Nutrição. As aulas de demonstração destas disciplinas 
realizavam-se na cozinha da própria escola dada a sua importância na preparação 
das futuras enfermeiras para o exercício da enfermagem hospitalar e de saúde 
pública. Inclusive chegou-se a ponderar abrir a frequência desta disciplina a 
eventuais interessadas que não frequentassem o curso de Enfermagem. Tal 
possibilidade nunca aconteceu. 

O novo edifício escolar, inaugurado em 1944, era exemplar. Constituído por 
quatro pisos, estava mobilado de acordo com o gosto da época, o status social das 
residentes e devidamente equipado com os recursos pedagógicos adequados à 
aprendizagem da profissão na qual se pretendiam diplomar. De entre esses recursos 
sobressaíam os laboratórios de dietética, todos convenientemente apetrechados. 

 
AS DISCIPLINAS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA NOS PLANOS DE ESTUDOS DA 
ESCOLA 

No primeiro plano de estudos da ETE (1940/41 a 1944/45) as aulas de Nutrição e 
Cozinha (aulas teóricas, demonstrações e práticas laboratoriais), aconteciam no 
período preliminar, isto é nos primeiros seis meses de curso (1º ano - out. a mar.) e 
tinha a duração de 30 horas. Havia ainda uma disciplina de Nutrição Normal e 
Orçamento Familiar cujas aulas teóricas, demonstrações e práticas laboratoriais 
tinham a duração de 10h e aconteciam durante o bloco de Saúde Pública que decorria 
no 3º ano do curso5. Esta disciplina desapareceu no ano de 1945/46, quando o 
primeiro plano de estudos foi reformulado. 

As práticas de Dietética surgiam nos primeiros quatro meses do 2º ano escolar 
(out. a jan inclusive) em simultâneo com as práticas clinicas de Medicina, Cirurgia e 
Especialidades e tinham a duração de duas semanas e meia, das quais quinze horas 
eram destinadas a aulas teóricas, demonstrações e práticas laboratoriais. Tal era 
aconselhado pelo Committee on Curriculum of the National League of Nursing 
Education (1937). 

A designação e a duração do ensino das disciplinas de Nutrição e Cozinha e de 
Dietética na ETE manteve-se durante toda a década de 1940. 

Na década de 1950 a disciplina de Nutrição e Cozinha manteve-se no período 
preliminar tendo visto o seu nome reduzido para Nutrição, bem como as práticas 
clinicas de Dietética se conservaram em simultâneo com as práticas de Medicina. Já 
na década de 1960 estas disciplinas fundiram-se tomando a designação de Nutrição e 
Dietética, tendo a prática clinica da Dietética desaparecido formalmente. Tal 
desaparecimento após a década de 1950 esteve não só relacionado com a falta de 

                                                   
5 Cf. Ministério da Educação Nacional; Direção-Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, Repartição do Ensino 
Superior e das Belas Artes, 3ª Secção – L.º 20, N.º 810, 2.º vol., Instituto Português de Oncologia: Criação da 
“Escola Técnica de Enfermeiras do Instituto Português de Oncologia”, 24 de outubro de 1939, Regulamento. 8 
fls. dactilog.. Caixa 3058. – [AHME]. 
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tempo para a sua realização mas, e essencialmente, com a constatação do seu 
diminuto valor pedagógico no processo de aprendizagem das estudantes no âmbito 
do Curso de Enfermagem Geral dado esta atividade se estar a autonomizar da 
enfermagem por complexificação dos seus saberes e competências, enfermagem essa 
que por sua vez se tinha autonomizado da medicina (Ferreira, 2013). 

 

AS DOCENTES DAS DISCIPLINAS 

Para lecionar as disciplinas objeto deste texto foi designada em 1940, Mrs Long, 
uma diplomada pela Escola de Dietistas de Framingham e ex-instrutora de 
enfermeiras do Hospital de Walter Reed em Washington6. 

A partir do ano de 1942/43 estas disciplinas passaram a ser assumidas pela 
Diretora, enfermeira Angélica Lima Basto. Após a sua morte, em 1944, a lecionação 
passou a ser efetivada por outras enfermeiras da Escola7. 
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RESUMO  

Esta pesquisa, circunscrita ao Grupo de Pesquisa História dos Intelectuais e 
Instituições da Educação Brasileira, propõe examinar o protagonismo feminino no 
projeto educacional metodista no Brasil a partir da analise do periódico Woman’s 
Missionary Advocate, publicação organizada pelos metodistas como forma de 
publicizar a atuação dos missionários em todos os campos de atuação, especialmente 
aqueles ligados à educação escolar. A atuação dos metodistas na educação escolar se 
fez presente especialmente entre o final do século XIX e início do XX, momento que 
o Brasil vivia a transição entre Monarquia e República e uma nova realidade do 
Estado Laico.  Vislumbraram então, nesse momento de transição, uma possibilidade 
eficaz de inserção do metodismo no Brasil especialmente pelo caminho da educação 
escolar. Mas, qual o papel da mulher nesse projeto educacional? Foram apenas 
professoras ou tiveram uma atuação protagonista no movimento missionário? As 
Sociedades Missionárias Femininas Metodistas foram incrementadas na segunda 
metade do século XIX, em uma época que a mulher missionária começa a se tornar 
um personagem constante, ocupando diferentes posições e trabalhos. Responder a 
essas perguntas a partir da análise de um periódico voltado para a atuação do 
movimento missionário metodista é o objetivo desta pesquisa. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação Protestante, Educação Metodista, História da Educação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Foi com minha dissertação de mestrado intitulada A laicização do ensino. 
Um debate na imprensa de Taubaté acerca do novo modelo republicano 
de educação (1891-1905), que me deparei pela primeira vez com o tema 
metodismo/educação. Ao estudar o período do final do século XIX, tendo como fonte 
principal os periódicos que circulavam na cidade, constatei um conflito entre 
católicos e protestantes a partir da instalação do Colégio Americano de Taubaté, 
criado por James Lillbourne Kennedy e que começa suas atividades no dia 05 de 
março de 1890. Inicia-se então, uma série de discussões encontradas nas páginas dos 
jornais1 que tinham como escopo, questões ligadas ao novo modelo republicano de 
educação que poderia, em última análise, estar representado (ou não) no modelo 
pedagógico implantado pelos protestantes e a possibilidade do proselitismo realizado 
dentro do Colégio que poderia ameaçar as estruturas católicas da cidade. 

Muito se tem pesquisado sobre a atuação dos protestantes no campo da educação 
no Brasil, especialmente no período de transição entre a monarquia e a república. Os 
protestantes (especialmente presbiterianos e metodistas) foram, ora acusados de 
perverter a ordem existente e usar a educação de maneira proselitista, ora exaltados 
pela possibilidade de trazer ao país novas tendências e perspectivas educacionais 
diante do que era denominado atrasado e conservador no âmbito escolar. No 
levantamento bibliográfico, os trabalhos pesquisados que tratam da instalação dos 
colégios metodistas, de maneira geral citam Taubaté como referência para a difusão 
do metodismo na região (CAMACHO, 2001; MESQUITA, 2001; NOVAES 2003; 
SALVADOR 1982; SILVA 2000; CORDEIRO, 2008).  

Para Camacho (2001), as intenções de se estabelecer um trabalho missionário na 
região do Vale do Paraíba paulista já evidenciavam os planos da Igreja Metodista 
com a nomeação de John James Ransom como pastor a cargo de todo o circuito 
valeparaibano. Segundo Lopes (2012), o período entre 1876 e 1886 é geralmente 
denominado de “missão Ransom”, visto que ele organizou toda a estrutura de 
expansão da igreja metodista no Brasil. Ransom casou-se com Annie Newman, no 
natal de 1879, que faleceu em meados do ano seguinte. Ele, então, regressou aos 
Estados Unidos em busca de mais pessoas dispostas a contribuir na tarefa 
missionária do Brasil. Retornou dois anos depois, em 26 de março, com James L. 
Kennedy, Marta Watts (fundadora do Colégio Piracicabano) e o casal Koger2.   

Interessante verificar os conflitos criados com o início do Colégio Americano de 
Taubaté e com os demais colégios de confissão protestantes instalados no final do 

                                                   
1 Durante o levantamento, dois jornais particularmente se destacavam nesse período: O Jornal do Povo, criado 
em 08 de julho de 1888, de tendências declaradamente republicanas e apoiador do Colégio Americano e seu 
opositor o Noticiarista instalado no mesmo ano, que tinha como redator Antônio do Nascimento Castro, vigário 
da cidade de Taubaté e férreo opositor a atuação dos protestantes e funcionamento do Colégio, 

2 Frances S. Koger e James W. Koger. Segundo Léonard (1981) responsáveis pelos circuitos de pregação do 
metodismo em Piracicaba. 
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século XIX e início do XX3, pois essas contendas foram recorrentes e possuem 
características semelhantes, o que as diferencia é a permanência ou não dessas 
instituições de ensino. Mas afinal, qual era efetivamente o objetivo dos metodistas na 
criação desses colégios e como se deu a efetivação das missões criadas para difundir 
o metodismo no Brasil? Muitos trabalhos já trataram do assunto.  

Citando a atuação dos pioneiros da educação metodista no Brasil (Rev. Junius E. 
Newman, Rev. John James Ransom, Miss Martha Watts, Rev. James William Koger 
e o Rev. James L. Kennedy) e tantos outros que vieram em seguida para a missão em 
terras brasileiras, no final do século XIX, Santana (2012) relata que eles estavam 
convencidos da necessidade de realizar essa missão pela via da educação, com 
especial atenção à educação secular.  A identidade metodista está, desde a origem, 
inseparavelmente ligada a um projeto educacional.  

Para Valverde (2014), os metodistas tiveram que criar “estratégias inteligentes de 
ação” no Brasil para inserir-se de forma convincente numa realidade cultural e 
religiosa totalmente católica, e para isso, optaram por Igrejas e Escolas. A igreja 
como espaço de manutenção e recriação das atividades piedosas, e a escola como 
formadora de opinião e mudança de caráter. 

Mas, para além do projeto metodista, de sua proposta educacional, de sua missão 
religiosa, estão os sujeitos, protagonistas de um processo que envolve estratégias 
embasadas em publicações periódicas, em conferências de organização e divulgação 
das atividades metodistas e do estabelecimento de instituições educacionais. Quem 
eram esses sujeitos? De que maneira contribuíram para esse projeto missionário já 
descrito anteriormente? Como se deu o projeto cultural do metodismo americano no 
Brasil?  

Na trajetória em busca de fontes para responder a essas perguntas, encontrei 
algumas citações que se referiam a um periódico intitulado Woman’s Missionary 
Advocate, que chamava a atenção pelo nome relacionado ao missionarismo 
feminino. Na revisão bibliográfica, muitos trabalhos citavam o referido periódico, 
mas sem nenhum aprofundamento sobre sua origem, periodicidade etc. A escolha do 
Woman’s Missionary Advocate e sua importância para esta pesquisa, relato a seguir. 

 
2. DEFINIÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA 

No VIII CBHE (Congresso Brasileiro de História da Educação) ocorrido em 
Maringá em julho de 2015, apresentei um trabalho intitulado “O Projeto Cultural do 
Metodismo Americano no Brasil: Circulação e Atuação de Missionários na Imprensa 
Periódica e na Educação Escolar (1867-1930)”, fruto do meu projeto de tese de 
doutoramento. Na elaboração da apresentação, quis dar um destaque aos sujeitos 
envolvidos nesse projeto cultural do metodismo americano no Brasil, dando ênfase 

                                                   
3 Colégio Piracicabano (1881), Colégio Americano Granbery (1890 - Juiz de Fora), Escola do Alto (1888 - Rio de 
Janeiro), Colégio Americano de Porto Alegre (1885), Colégio Mineiro (1891 – Juiz de Fora), Colégio Americano de 
Petrópolis (1895), Colégio Metodista de Ribeirão Preto (1889), Colégio Izabella Hendrix (1904). (Kennedy,1928) 
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às suas trajetórias a partir dos estudos feitos nas disciplinas envolvendo autores 
como Sirinelli (1996), para explicar a relação de sociabilidade dos indivíduos; 
Gramsci (2001), para a noção do intelectual como o indivíduo que intervém nos 
episódios da cultura, que tem a capacidade de organizar o tecido social, refletir sobre 
si mesmo e sobre a relação com a sociedade; e Thompson (1987), com sua ênfase nos 
aspectos culturais ativos dos sujeitos. Nesse momento, me chamou a atenção um fato 
que, por diversas vezes, me pareceu corriqueiro e menos importante. A participação 
das mulheres nesse projeto cultural. Em um primeiro momento, a atuação das 
mulheres metodistas no projeto missionário, a partir dos arquivos e trabalhos 
pesquisados, não parecia ser muito significativa. Geralmente, mulheres dos pastores 
líderes do movimento missionário eram convocadas para darem aula e atuarem no 
contato direto com as famílias. Um destaque então para Martha H. Watts, que veio 
na missão Ransom juntamente James Lillbourne Kennedy, figura profundamente 
estudada no meio acadêmico com diversos trabalhos publicados sobre sua atuação 
como diretora do Colégio Piracicabano e que reiteradas vezes é citada como 
personagem importante na difusão do metodismo no Brasil.  

Em busca de maiores informações sobre ela, apenas para garantir uma boa 
apresentação no evento, um fato me chamou a atenção: Martha Watts havia sido 
enviada para o Brasil pela Woman’s Missionary Society, o órgão missionário 
das mulheres metodistas nos Estados Unidos. A partir da (re)leitura do livro 
Evangelizar e Civilizar. Cartas de Martha Watts, 1881-1908, publicado em 2001 e 
organizado pela professora Zuleika Mesquita, me interessei em ter mais informações 
sobre um periódico dessa mesma sociedade missionária intitulado Woman’s 
Missionary Advocate. Periódico onde foram publicadas as cartas de Martha 
Watts organizadas então no livro da professora Zuleica. Fui em busca de informações 
desse periódico para enriquecer minha própria pesquisa acerca dos indivíduos que 
fizeram parte desse projeto cultural. Encontrei, no antigo prédio onde funcionou 
originalmente o Colégio Piracicabano e que hoje abriga o Centro Cultural Martha 
Watts, os números do periódico utilizados pela professora Zuleika para organizar o 
livro com as cartas de Martha Watts, material que foi trazido ao Brasil pelo Rev. 
Duncan A. Reily que reproduziu dos originais apenas as passagens que citavam o 
Brasil e, por decorrência, as cartas de Martha Watts. O periódico era destinado a 
noticiar os trabalhos das inúmeras missões educativas sustentadas pela Sociedade 
Missionária de Mulheres Metodistas, em várias partes do mundo. Segundo Zuleica 
Mesquita “ao serem recebidas, as missivas das missionárias eram em seguida 
divulgadas através desse órgão informativo, por isso mesmo elas eram destinadas, 
em sua maior parte, à sra Butler, secretária executiva e editora da Sociedade”. 

Ao ter acesso ao material, imediatamente percebi sua riqueza sob dois aspectos 
principalmente. O primeiro por ser um periódico que descrevia com detalhes o 
movimento missionário metodista que acontecia no mundo4 (Índia, Cuba, Japão, 
Korea etc); O segundo por ser um periódico no qual os missionários se reportavam, 

                                                   
4 Mesmo tendo registros apenas do Brasil, em algumas páginas reprografadas, há artigos citando esses países. 
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dirigido e organizado pelas mulheres metodistas, intitulado numa tradução livre 
como “defensor (ou protetor) missionário da mulher”.  

Não encontrei trabalhos que tratassem a questão da participação das mulheres 
no projeto cultural metodista tendo como fonte principal o periódico em questão e, 
tampouco, sendo usado com objeto de pesquisa, que poderia, em tese, trazer 
informações acerca de sua criação, forma de publicação, número de exemplares, 
periodicidade etc . Nos trabalhos pesquisados, o periódico é utilizado como fonte 
secundária de arquivos esparsos.  

Em sua tese de doutorado A contribuição de Mlle. Maria Rennotte na 
construção e implantação do projeto educacional metodista no Colégio 
Piracicabano, de Débora Costa Ramires, a autora se aproxima desse novo olhar 
sobre a mulher metodista ao descrever a atuação protagonista de Maria Rennote, 
professora do Colégio Piracicabano. Um trabalho que contribui do ponto de vista da 
atuação feminina no movimento, mas que não tem o periódico como principal fonte 
de pesquisa. Maria Lucia S. Hilsdorf, uma das pioneiras na pesquisa sobre educação 
protestante no Brasil, estudou a atuação das mulheres metodista no seu trabalho, 
Educadoras metodistas no século XIX: uma abordagem do ponto de vista da 
História da Educação. Nele afirma ser inegável a participação das mulheres 
metodistas na educação brasileira a partir do século XIX e que a história tem muitos 
relatos a respeito da entrada do protestantismo no nosso país por meio dessas 
educadoras. Aponta especialmente o pioneirismo de Martha Watts e Mademoiselle 
Rennotte como figuras emblemáticas da estratégia cultural desenvolvida pelo 
protestantismo de missão norte-americano para modernizar a sociedade brasileira a 
partir da cultura escolar, mas não cita o “Woman’s Missionary Advocate”. A 
professora Eliane Moura da Silva possui diversos estudos sobre a questão de gênero e 
o protestantismo, em um deles, Gênero, religião, missionarismo e identidade 
protestante norte-americana no Brasil ao final do século XIX e inícios do XX, ela 
analisa as relações entre gênero, religião e trabalho missionário de mulheres solteiras 
entre o final do século XIX e inícios do XX, destacando a figura da missionária 
metodista norte-americana Martha Hite Watts, cita o periódico, mas não o utiliza 
como fonte principal de pesquisa. Muitos estudos mostram a participação das 
mulheres metodistas no projeto cultural de difusão do protestantismo pelo caminho 
da educação, principalmente por serem elas as educadoras dessas escolas. Os 
trabalhos citados anteriormente são mais específicos dessa atuação, mas não 
aprofundam a questão evidenciando a importância do Woman’s Missionary 
Advocate como o periódico responsável pela sistematização de informações acerca 
do movimento missionário metodista no mundo. Afinal, esse projeto cultural do 
metodismo americano no Brasil, contou com a participação efetiva das mulheres 
para além da atuação direta nas escolas? Esse periódico, que continha as 
informações e discussões sobre todo o movimento missionário e, especialmente, a 
criação das escolas, é capaz de evidenciar esse projeto cultural? Estas perguntas me 
remeteram a análise do periódico, a partir dos números disponíveis nos arquivos do 
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Centro Cultural Martha Watts5, a fim de responder a essas perguntas a partir da 
hipótese de um protagonismo feminino no projeto cultural metodista no Brasil. 

O Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista (IEP) é a entidade 
mantenedora da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), que através do 
Centro Cultural Marta Watts (CCMW) dispõe para pesquisadores o acervo CEPEME 
- Centro de Estudos e Pesquisa sobre Metodismo e Educação, depositário dos 
números disponíveis do periódico. Nesse acervo estão os seguintes números: 

 
Período Fotos de 

páginas6 
Setembro 1880 a março de 1889 93 
Julho de 1889 a outubro de 1900 72 
Janeiro de 1901 a agosto de 1907 37 
Setembro de 1907 a dezembro de 19107 29 
Relatório - Woman's  Foreign Missionary Society 45 

 
Para esta pesquisa específica, foram analisados apenas os números referentes ao 

período entre Março de 1889 e Outubro de 1900 por serem, na ocasião da coleta, os 
primeiro exemplares aos quais tive acesso. Este trabalho, mesmo envolvendo apenas 
uma série do material coletado, já evidencia a riqueza da fonte e justifica a pesquisa, 
conforme será descrito na conclusão. 
 

3. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA E ANÁLISE 

Para Luca (2006), na década de 1970 ainda era relativamente pequeno o número 
de trabalhos que se valiam de jornais e revistas como fonte para o conhecimento da 
história do Brasil e que não era nova a preocupação de se escrever a História da 
imprensa, mas relutava-se em escrever a História por meio da imprensa8 (grifos da 
autora). Ela faz um histórico de como foi se concretizando a pesquisa em história por 

                                                   
5 O Centro Cultural Martha Watts é um espaço de cultura, memória e história, localizado na cidade de 
Piracicaba/SP (Brasil). http://www.unimep.br/ccmw/index.php  

6 As “fotos de páginas” referem-se às fotos tiradas das páginas que continham assuntos sobre o Brasil 

7 Ausência dos seguintes números: julho e agosto de 1880; abril, maio e junho de 1889; novembro e dezembro de 
1900. 

8 Importante esclarecer o uso do termo Imprensa nesta pesquisa. Os estudos sobre periódicos geralmente 
abordam o tema usando os conceitos como sinônimos: jornal, periódico, imprensa e imprensa periódica. 
Considerando que de fato podem ser usados como sinônimos, os procedimentos de análise e pesquisa também 
podem ser utilizados da mesma forma, dentro de uma perspectiva própria. Utilizarei o termo “periódico” para me 
referir ao Woman’s Missonary Advocate por se tratar de uma publicação periódica, com um caráter específico 
que a distingue dos jornais e revistas como “arquivos do cotidiano”, e que apresenta especificamente o 
movimento missionário protestante metodista da Igreja Metodista Episcopal do Sul.  
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meio da imprensa e sua ligação com a História Cultural que representa uma nova 
perspectiva de escrita da história vista “de baixo”, uma vez que há o deslocamento da 
análise dos efeitos dos grandes homens – “governantes, generais e eclesiásticos” – 
para os feitos e fatos dos homens e mulheres comuns, nas suas práticas cotidianas. 
Neste caminho, o que ocorre é o fortalecimento da nova História Cultural, a partir de 
estudos sobre temas e objetos variados; e novas problematizações, que mobilizaram 
os historiadores a buscarem fontes alternativas, a partir de procedimentos analíticos 
e metodológicos que alteraram o modo de inquirir os textos9. 

Segundo Carvalho (2003), uma enorme capacidade de renovar temas e instigar o 
olhar do pesquisador, pondo em cena novas categorias de análise, marca a presença 
da História de Educação no campo da pesquisa educacional, reconfigurando os 
objetos de investigação. Para ela, salientar a questão dos usos diferenciados que são 
feitos de objetos ou de modelos culturais, 

problematiza o modo como, na historiografia educacional, questões, temas e 
objetos de investigação vinham sendo anteriormente tratados. Isso porque tal 
problematização desloca o olhar do historiador da educação dos modelos 
pedagógicos (tenham eles o caráter de leis, regulamentos, preceitos ou 
doutrinas) para as práticas diferenciadas de apropriação desses modelos. (p. 
260- 261) 

Fica claro, portanto, a importância do estudo de um periódico, divulgador do 
movimento missionário metodista como fonte de pesquisa para a História da 
Educação. Sobre os periódicos, para Nóvoa (2002), é difícil imaginar um meio mais 
útil do que a imprensa para compreender as relações entre a teoria e a prática, entre 
os projetos e as realidades, entre a tradição e a inovação.  

Importante destacar que essas mulheres missionárias metodistas, integrantes de 
uma instituição chamada Sociedade missionária estrangeira de mulheres, 
participantes de um projeto que passava necessariamente pela criação de escolas, 
devem ser analisadas como intelectuais organizadores da cultura, segundo o conceito 
gramsciano, e a ação das mesmas no estabelecimento de projetos culturais e 
educativos ocupando diversas esferas na sociedade civil.  

Outro referencial importante é Sirinelli (1996) que para explicitar o conceito de 
intelectual, cita as dificuldades e objeções da definição do tema (desde a dificuldade 
em se estudar o intelectual como “ator do político” até em definir que a história 
política dos intelectuais passa, necessariamente, pela produção intelectual – a 
“exegese” dos textos), das estruturas elementares da sociabilidade (para explicar a 
relação de sociabilidade dos indivíduos em fazer parte de uma revista e seu conselho 
editorial, ou de um manifesto e que essas estruturas variam de acordo com a época e 
a formação de sub-grupos através das chamadas “redes” de intelectuais que se 
aproximam/repelem a depender de suas relações/interesses),  e por fim das 

                                                   
9 Sobre o assunto ver BURKE (1992) e HUNT (2001) 
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chamadas gerações (quando fala sobre os processo de transmissão cultural). Para o 
autor, uma comunicação social forma-se entre os intelectuais estabelecendo o que ele 
denomina de redes de sociabilidade num mundo estreito de laços que se atam em 
particularidades.  
 

4. DESENVOLVIMENTO 

Para Silva (2008) foi a partir do “Segundo Despertar”10 que muitas associações 
evangélicas voluntárias, apoiadas em grupos locais feminisno, tornaram-se 
importantes para que as mulheres passassem a exercer papeis autônomos e de 
liderança para além dos limites familiares: organizavam campanhas de levantamento 
de fundos para escolas, igrejas, hospitais etc. A partir dessas experiências de 
liderança elas passaram a trabalhar com as organizações de sociedades de mulheres 
missionárias e movimentos de reforma social.  

Segundo a autora:  

Sociedades missionárias protestantes foram fundadas em vários períodos do 
século XIX. Era comum a chegada de um casal ou pequeno grupo de 
missionários nos distantes lugares de colonização (Índia ou África) ou terras 
distantes pagãs ou católicas (Brasil e América Latina em geral), para iniciar 
um trabalho de vanguarda de estabelecimento de um posto missionário 
avançado e, em seguida, partir para os territórios ainda desocupados. 

A partir de 1870, novas sociedades missionárias foram organizadas com o 
objetivo de tornar mais eficiente e estruturada a atividade de expansão. Mesmo que o 
movimento missionário até este período tenha sido masculino, considerando que os 
missionários eram casados e suas esposas, por consequencia, estavam igualmente 
envolvidas nesse projeto missionario, o cenário muda após o incremento das 
Sociedades Missionárias Femininas, que se tornaram um alvo de grande interesse 
nas Igrejas para ocupar diferentes posições e trabalhos. (SILVA, 2008) 

A primeira Sociedade Missionária Feminia da igreja Metodista foi criada em 
1819. Em 1845 já havia em Nova Iorque a “Ladies’ Home Missionary Society of yhe 
Methodist Episcopal Church” que realizava trabalhos caridosos na cidade e que, 
posteriormente, passa a se chamar “New York Ladies’ Home Missionary Society of 

                                                   
10 Há dois grandes momentos na construção da esfera religiosa americana vão marcar definitivamente uma 
configuração distinta na esfera social americana. “O primeiro deles, conhecido como o ‘Grande Despertar’ (Great 
Awakening) de meados do século XVIII, representa uma guinada da ética puritana em direção a um maior 
engajamento na vida mundana, pois passa a ser importante a ‘experiência’ da fé em detrimento da visão 
dogmática calvinista. O segundo momento ocorreu quase um século depois com uma série de revirais, conhecido 
como o ‘Segundo Despertar’ (Second Awakening), cujas características principais foram uma maior interação entre 
as denominações e a predominância da visão milenarista do mundo, quando o fiel passou a ter uma percepção 
ainda maior da necessidade de provar sua fé na vida cotidiana, uma vez que tinha de estar em condições de ser 
salvo no dia do juízo final.  (Paiva, 2003) 
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yhe Methodist Episcopal Church”. Somente em 1869 que foi criada a Woman’s 
Foreign Missionary Society of the Methodist Episcopal Church, a partir das 
experiências da Sra William Butler e Sra Edwin Parker. As duas missionárias, que 
fizeram parte das missões na Índia, apontavam para as “necessidades espirituais e 
físicas das mulheres da Índia. Para Mrs. Butler, “um médico do sexo masculino não 
poderia tratar as mulheres” e a educação das crianças era quase inexistente. Para ela, 
somente mulheres treinadas e dedicadas poderiam fazer esse trabalho. Em uma 
reunião ocorrida em Boston, no dia 7 de maio, foi organizada a Methodist Woman’s 
Foreign Missionary Society 11  (WFMS), composta por oito mulheres, esposas de 
missionários: Mrs. Rev. Dr. Butler, Mrs. Ivewis Flanders, Mrs. Thomas A. Rich, Mrs. 
Wm. B. Merrill, Mrs. Thos. Kingsbury, Mrs. O. T. Taylor, Mrs. H. J. Stoddard e Mrs. 
Rev. E. W. Parker. Em novembro do mesmo ano, a organização recém-formada 
levantou fundos e enviou Isabella Thoburn, um educadora, e Dr. Clara Swain, uma 
médica, para a Índia.  Em 1878 foi organizada a Woman’s Foreign Missionary 
Society of The Methodist Episcopal South, que em 1880 organiza a publicação do 
periódico intitulado Woman’s Missionary Advocate, que passaria a ser um 
importante meio de divulgação do trabalho missionário metodista no mundo 
realizado pela Igreja Metodista Episcopal do Sul12.  

Na análise dos números disponíveis do periódico é possível encontrar: 
• Orientações na condução dos estabelecimentos de escolas 
• Orientações nos procedimentos para o estabelecimento de igrejas 
• Orientações geográficas e culturais sobre os países envolvidos nas missões 
• Orientações específicas na formação de crianças e jovens 
• Cartas enviadas contendo aspectos positivos e negativos das missões, 

especialmente no tocante ao estabelecimento de escolas. 
 
Os números do periódico no período analisado, de maneira geral possuiam as 

seguintes seções: 
a) Foreign Correspondence: composta por publicações de cartas de missionários 

e a descrição dos países e das missões que ocorriam no mundo. 
                                                   

11 Sociedade Missionária Estrangeira da mulher metodista 

12 Para um melhor entendimento dessas denominações é preciso entender como se deu a divisão da igreja 
metodista. Segundo Reily (2003), Sul e Norte eram muito mais do que designações geográficas nos Estados 
Unidos. Historicamente, as duas regiões tinham como tema principal a questão da escravidão e dentro da igreja 
metodista o movimento não foi diferente. A conferência geral de 1808 já discutia o assunto e chegou à conclusão 
de que “a escravidão não tinha remédio, porque as autoridades civis e muitos membros da Igreja estavam 
contentes com leis tão contrárias à liberdade”. Em 1828 em outra Conferência Geral houve a escolha de dois 
bispos que representavam respectivamente os interesses do Norte e do Sul no que se referia à questão da 
escravidão. Para Buyers (1945) as duas correntes continuaram fortes por mais dezesseis anos, em meio a disputas 
de espaço e aprovações de resoluções gerais. Porém em 1844 se deu a “explosão” que dividiu a Igreja Metodista 
em duas: a Igreja Metodista Episcopal e a Igreja Metodista Episcopal do Sul, esta última que forneceu os 
missionários que vieram para o Brasil, fonte portanto desta pesquisa.  
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b) Woman’s Missionary Advocate: uma sessão dedicada a assuntos que 
envolviam o posicionamento da Woman’s Foreing Missionary Society, 
descrição do próprio periódico e posicionamentos da secretaria executiva Mrs. 
Frank A. Butler acerca de diversos assuntos. 

c) Children’s department: uma sessão dedicada a propagação de quadros e 
sociedades organizadas infantis/juvenis, como a Junior Missionary Society. 
(esta sessão mudou para Juvenile Department (1881), depois para For the 
children (1890) e para For Our Young People (1892)). 

d) Home Correspondence: normalmente publicava notícias do movimento 
missionário nos Estados Unidos e esporadicamente em outros países, como o 
Brasil. 

e) Miscellany: como o proprio nome diz, publicava miscelâncias de notícias 
sobre o movimento missionário. 
 

Importante notar que, todas as notícias ligadas ao movimento missionário 
metodista no Brasil e no mundo, não fogem da premissa ligada à formação pela 
educação escolar. Essencialmente tratava do papel feminino nessa formação em um 
periódico que compunha na sua organização editorial e estrutural a presença de 
mulheres missionárias metodistas. 

 
5. CONCLUSÃO 

Entre o final do século XIX e início do XX os protestantes metodistas 
intensificaram seus projeto missionário no Brasil a partir da proclamação da 
República e tinham na educação escolar o meio de transformação da sociedade a 
partir da conversão do maior número de pessoas à causa protestante. A difusão do 
metodismo pelo caminho da educação escolar se deu com a instalação de diversas 
escolas, cujos estudos mostram, na sua totalidade, uma contenda envolvendo a igreja 
católica e a instalação dessas instituições de ensino já que os protestantes foram, ora 
acusados de perverter a ordem existente e usar a educação de maneira proselitista, 
ora exaltados pela possibilidade de trazer ao país novas tendências e perspectivas 
educacionais diante do que era denominado atrasado e conservador no âmbito 
escolar. Um projeto missionário que passava necessariamente pela participação das 
mulheres. A partir da criação em 1869 da Methodist Woman’s Foreign Missionary 
Society e da Woman’s Foreign Missionary Society of The Methodist Episcopal South 
em 1878, fica evidente o papel da mulher missionária metodista na participação, 
divulgação, organização e difusão do projeto cultural metodista que, segundo 
analisado nesta pesquisa, estava intrinsicamente ligado à educação escolar. A análise 
do Woman’s Missionary Advocate, apenas no período entre 1889 e 1900 já comprova 
a tese do protagonismo feminino no projeto educacional metodista no Brasil. 
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RESUMO 

A proposta desta comunicação, baseada nos primeiros resultados de pesquisa em 
andamento, é resgatar certos aspectos da história da educação no Primeiro Reinado, 
identificando as influências das práticas pedagógicas portuguesas e francesas no 
ensino jurídico brasileiro.  Num primeiro momento, serão apresentadas algumas 
características da educação brasileira e francesa nas primeiras décadas do século 
XIX. Em seguida, partindo da análise do clássico A Academia de São Paulo: 
tradições e reminiscências, de José Luís de Almeida Nogueira (1851-1914), publicado 
originalmente entre 1907, pretende-se expor as principais referências sobre as 
práticas pedagógicas no ensino jurídico, gestadas em Portugal e em França, 
comparando-as com aquelas adotadas no Brasil imperial, após a criação das 
Academias de Direito de Olinda e de São Paulo, por força da Lei de 11 de agosto de 
1827. Serão destacadas as eventuais aproximações e influências dos modelos 
educacionais português e francês sobre o ensino jurídico brasileiro. 
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Ensino jurídico brasileiro, práticas pedagógicas no Império, História da 
Educação comparada 
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1. A EDUCAÇÃO BRASILEIRA NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XIX 

No Brasil, somente com a chegada da Corte portuguesa (1808), foi possível o 
estabelecimento de uma política educacional de Estado que atendesse as demandas 
do país, agora elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. 

Nesse sentido, no campo dos estudos superiores, foram fundadas as “academias e 
aulas”, notadamente na cidade do Rio de Janeiro: a Academia Real da Marinha 
(1808) e a Academia Real Militar (1810).  

Também foram criadas a Aula de Economia Política (1808), a Escola de 
Anatomia e Cirurgia (1809), a Aula de Comércio (1809) e a Aula de Botânica (1812). 
Na Bahia foi instalada a Escola de Cirurgia (1808) e em Pernambuco um Curso de 
Matemática (1814).  Também foram criados outros “cursos avulsos”  de Economia, 
na Bahia (1808); de Química, no Rio de Janeiro (1812) e na Bahia (1817);  de 
Agricultura, na Bahia (1812) e no Rio de Janeiro (1814) e de Desenho Técnico, na 
Bahia (1817).  

No campo das Belas-Artes, um decreto de 1816 criou a Escola Real de Ciências, 
Artes e Ofícios, “com duplo objetivo de formar artistas e artífices para as atividades 
industriais”.  A escola seria fundada e organizada pelos membros da missão artística 
francesa. Presidida por Lebreton (1760-1819) a missão foi integrada pelos pintores 
Nicolas Taunay (1755-1839) e Jean-Baptiste Debret (1768-1848), pelo escultor 
Auguste Taunay (1768-1824) e pelo arquiteto Grandjean de Montigny (1776-1850). 
Em 1826, a Escola foi transformada na Academia Imperial de Belas Artes. 

Nas palavras de Castanho (2009, p.119): “É um pouco difícil compreender por 
que o regente português no Brasil não adotou o modelo corporativo da Universidade 
de Coimbra e sim o de unidades desagregadas de natureza profissionalizante do 
modelo francês”.1 O autor sugere como reposta bastante plausível os vestígios do 
projeto lusitano de conservação de subordinação colonial: “a colônia não estava 
destinada a ter luz própria como a que emana da universidade. Nem mesmo no 
momento em que é alçado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves”. Outra 
razão, apresentada por Cunha (2007, p.119), seria, justamente, a acentuada 
influência francesa na formação universitária.    

Todavia, mesmo com tais limitações, como salientou Aranha (1990, pp.191-193), 
o destaque consagrado ao ensino superior não foi seguido pelos outros níveis de 
educação. Ao contrário, a negligência neste ponto foi uma constante, e as poucas 
medidas tomadas revelaram-se desastrosas. 

Na década de 1810, conforme Veiga (2007, p.142), o Príncipe Regente, D. João, 
solicitou ao ministro Antonio de Azevedo a elaboração de um “plano de instrução”.  
Esse encargo foi repassado a Francisco Sockler (1759-1829) que, em 1816, apresentou 
seu “Projeto sobre o estabelecimento e organização da instrução pública no Brasil, 
similar ao encaminhado à Academia Real de Ciências de Portugal em 1779”.  O 

                                                   
1Lembra o mesmo autor que “o modelo napoleônico se utilizava da Universidade de Paris apenas como instituição 
centralizadora do controle do sistema”. (Castanho, 2009:118) 
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projeto previa a organização do ensino em quatro níveis para o povo, 
“independentemente de condição e gênero, para que todos adquirissem os 
conhecimentos necessários aos desempenhos de seus deveres e ao exercício de seus 
direitos”.   

Contudo, seu projeto não foi aplicado nem em Portugal e, muito menos, no 
Brasil. D. João optou por um “sistema menos dispendioso”: o método do ensino 
mútuo de Lancaster para a educação elementar. Maria Helena Bastos (apud Veiga 
2007, p.143) informa que “também na França foram divulgadas as vantagens do 
método mútuo para o ensino brasileiro” e, em 1817, noticiou-se “a presença de um 
professor francês enviado ao Brasil a pedido do governo para implantar o método. 
Novos registros constam nos anos seguintes, com indicação do método mútuo para a 
educação de negros e escravos”.  Há, ainda, a notícia de um professor brasileiro que 
em 1820 foi à França para conhecer o método.  

Rogério Fernandes (apud Veiga 2007, p.143), esclarece que em 1821 alguns 
deputados paulistas defenderam a necessidade de “expansão das aulas de primeiras 
letras e de criação de cursos científicos em todas as províncias”.  Em agosto de 1822, 
num manifesto ao povo brasileiro, semanas antes da proclamação da independência, 
o então príncipe D. Pedro “sugeria a criação de um código de instrução pública 
nacional fundados nos princípios da educação liberal”.   

Apesar de todas essas iniciativas, observa Azevedo (1971, p.468), “a educação 
teria de arrastar-se através de todo o século XIX, inorganizada, anárquica, 
incessantemente desagregada. Entre o ensino primário e o secundário não há pontes 
ou articulações: são dois mundos que se orientam cada um na sua direção”. No 
mesmo sentido, segundo a avaliação de Ribeiro (2003, p.45), “analisando-se a lei de 
15 de outubro de 1827, única lei geral relativa ao ensino elementar até 1946, mais 
uma vez se tem a comprovação dos limites com que a organização escolar era 
encarada”. 

Cabe aqui uma brevíssima apresentação da educação em França, do período 
napoleônico à Restauração, que, em certa medida, repercutiu sobre a educação 
brasileira no mesmo período. 
 

2. A EDUCAÇÃO FRANCESA NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XIX  

Na sua avaliação sobre a educação francesa, Ellul (1993, p.173) considera que a 
França fracassou no seu projeto educacional popular no período entre 1793 e 1815. 
Sob o regime napoleônico, a instrução pública foi utilizada como instrumento de 
propaganda. Ela deveria contribuir para a formação da nação e funcionaria como a 
“mola moral” do governo. O objetivo do governo era transformar a educação numa 
“máquina poderosa no sistema político”, voltada para a condução “dos espíritos pelo 
espírito”. Nesse sentido, o primeiro cuidado que teve Bonaparte foi o de centralizar o 
ensino, notadamente com a Lei de 1802.  
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O ensino foi dividido em três ordens: o ensino primário, o liceu e o superior. O 
ensino primário pouco se desenvolveu. De acordo com Ellul (1993, p.173), Napoleão 
acreditava que era necessário manter o povo na ignorância. As comunas eram 
sobrecarregadas de impostos e, conseqüentemente, deixavam de lado as escolas. As 
melhores escolas primárias eram aquelas pertencentes às congregações religiosas 
cujos mestres deveriam ter formação superior. Os professores laicos permaneceram 
em número muito reduzido e nada foi feito para mudar essa situação. Assim, o 
ensino primário sob o Império foi menor que o oferecido em 1780. O percentual de 
analfabetos girava em torno de 46% para os homens e 56% para as mulheres. Nas 
escolas primárias aprendia-se apenas a ler, a escrever e a contar. Todavia, 
freqüentemente, os professores eram incapacitados até mesmo para oferecer essa 
educação elementar.  

Em sentido oposto, Napoleão pretendeu desenvolver amplamente o ensino 
secundário, com a criação dos Liceus em 1802. Todavia, lembra Ellul (1993, p.174), 
os Liceus não recebiam pobres, pois haviam sido concebidos para abrigar os filhos da 
burguesia. Suas bases eram assentadas na “fidelidade ao Imperador” e na 
“obediência às leis”. A disciplina era militar e seu objetivo era criar uma elite 
conformista, proporcionando à burguesia o acesso aos quadros do Estado.  

Já no período da Restauração, ancorado na Constituição de 1814 (que influenciou 
fortemente a Constituição Imperial brasileira), verificou-se o retorno da Igreja no 
controle da educação, em geral, e da universidade, em particular, cujo grão mestre, 
Monsenhor de Frayssinous, (1765-1841) tornou-se famoso por ter assumido, sob o 
reinado de Carlos X, o ministério da instrução pública e assuntos eclesiásticos em 
1824 e estimulado o retorno dos jesuítas à França. 
 

3. A NECESSIDADE DO ENSINO JURÍDICO 

Com a instalação da Assembléia Constituinte em 3 de maio de 1823, foi debatida 
a necessidade da criação de cursos jurídicos para formar os quadros dirigentes da 
jovem nação brasileira.  

Nos Anais da Assembléia, é possível perceber a importância do tema na fala de 
alguns deputados: 

“As disposições e eficácia desta Assembléia, sobre o importantíssimo ramo da 
instrução pública, não deixam a duvidar de que essa base sólida de um governo 
constitucional há de ser lançada em o nosso código sagrado de maneira digna 
das luzes do tempo e da sabedoria dos seus colaboradores” (...) “Uma porção 
escolhida da grande família brasileira, a mocidade a quem um nobre estímulo 
levou à Universidade de Coimbra, geme ali debaixo dos mais duros tratamentos 
e opressão, não se decidindo, apesar de tudo, a interromper e a abandonar sua 
carreira, já incertos de como será semelhante conduta avaliada por seus pais, 
já desanimados por não haver ainda no Brasil institutos onde prossigam e 
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rematem os seus encetados estudos. Nessa amarga conjectura, voltados sempre 
para a Pátria por quem suspiram, lembraram-se de constituir-me com a carta 
que aqui apresento”. 

“Correspondendo, pois, quanto em mim cabe, a tão lisonjeira confiança, e 
usando ao mesmo passo das faculdades que me permite o capítulo 6° do nosso 
regimento interno, ofereço a seguinte indicação: proponho que no Império do 
Brasil se crie uma universidade, pelo menos, para assento da qual, parece dever 
ser preferida a cidade de São Paulo, pelas vantagens naturais e razões de 
conveniência geral; que na faculdade de direito civil, que será, sem dúvida, uma 
das que comporá a nova universidade, em vez de multiplicadas cadeiras de 
direito romano se substituam duas, uma de direito público constitucional, outra 
de economia política. Paço da Assembléia, 12 de junho de 1823. - O deputado 
José Feliciano Fernandes Pinheiro”. 

Na constituinte, emergiu a “teoria do poder constituinte, como suprema 
postestas rationis et nationis (Egon Zweig), e a teoria da lei, como ato da vontade 
geral. O abade de Sieys, como autor daquela teoria, e Rousseau, propugnador da 
volonté générale, imperavam sobre a consciência política do século XVIII”, conforme 
ressaltou Bonavides (1989, p.93). 

Como resultado dos acalorados debates parlamentares, foi aprovado o seguinte 
texto legislativo: 

“A Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil decreta: 

1.° Haverão (sic) duas universidades, uma na cidade de São Paulo e outra na de 
Olinda; nas quais se ensinarão todas as ciências e belas letras; 

2.° Estatutos próprios regularão o número e ordenados dos professores, a 
ordem e arranjamento dos estatutos; 

3.° Em tempo competente se designarão os fundos precisos a ambos os 
estabelecimentos; 

4.° Entretanto, haverá desde já um curso jurídico na cidade de São Paulo, para 
o qual o Governo convocará mestres idôneos, os quais se governarão 
provisoriamente pelos estatutos da Universidade de Coimbra, com aquelas 
alterações e mudanças que eles, em mesa presidida pelo vice-reitor, julgarem 
adequadas às circunstâncias e luzes do século; 

5° S. Majestade, o Imperador, escolherá dentre os mestres um para servir 
interinamente de vice-reitor. 

Paço da Assembléia, 19 de agosto de 1823”. 
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Na verdade, após longos debates, foram criados dois cursos de ciências jurídicas 
e sociais, em São Paulo e Olinda, pela Lei de 11 de agosto de 1827,  instalados 
somente em 1828. 

Todavia, indaga-se Nogueira (1977, p.55) sobre as razões que motivaram a 
maioria dos brasileiros a permanecerem em Coimbra: “É que até 1830 não estava 
completa a organização dos cursos no Brasil, nem nomeados os lentes que deveriam 
reger as cadeiras do 4º. e do 5o. anos”.  

Outra dúvida levantada pelo autor era: “se estes estudantes brasileiros puderam 
conservar-se em Coimbra até 1829, por que não terminaram o curso naquela 
Universidade, e , ao contrário, voltaram ao Brasil”? A resposta é simples: “é que em 
1829 foi fechada, por ordem do governo a Universidade de Coimbra, e dela expulso, 
na maioria, os estudantes brasileiros”. Nesse sentido, lembra Nogueira (1977, p.56), 
“sob o regime de D. Miguel, impunha-se como necessária aquela medida, por ser a 
Universidade um foco de liberalismo, simpático, por conseguinte, à causa 
constitucional, então representada por D. Maria II”, filha de D. Pedro I.  

Tal situação é explicitada no ofício datado de 9 de março de 1831, arquivado na 
Academia de Direito de São Paulo, assinado pelo seu primeiro diretor, Arouche 
Rendon, dirigida ao Visconde de Alcântara, sobre a autorização dada para a 
matrícula de alunos oriundos de Coimbra e instalados em São Paulo, mesmo sem a 
apresentação das suas devidas certidões.  O diretor justifica-se:  

“sendo certo que então a Universidade se fechou e os brasileiros leais à Augusta 
Filha do seu monarca foram riscados daquela Academia, e por isso impedidos 
de tirarem certidões, julguei que lhes faria justiça em os admitir com as suas 
provas que tenho apontado. V.Exa., levando tudo à Augusta presença de S. 
majestade Imperial, em comunicará a sua resolução e suas Imperiais ordens a 
esse respeito”.2 (grifei) 

Como bem lembrou Meira (1979, p.55), o currículo previsto na lei, “para a época, 
possuía os seus méritos. Estudava-se profundamente a Constituição do Império, o 
direito pátrio civil e criminal, o direito comercial e marítimo e a Economia Política”. 
Provavelmente, prossegue o autor, “essa orientação haja concorrido para formar 
aquelas gerações de homens devotados aos interesses da pátria, grandes estadistas, 
deputados, senadores, ministros e civilistas”. 

Segundo Castanho (2009, p.121), ambas as academias transformaram-se em 
“núcleos de formação da burocracia do estado Imperial e usinas onde se forjou a nata 
da intelectualidade brasileira”. Nesse sentido, “essas faculdades foram verdadeiras 
‘fábricas de ideologia’, deflagrando disputas sociais e políticas importantes no século 
XIX brasileiro”. 
 

                                                   
2 Nogueira, p. 57. 
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4. INFLUÊNCIAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PORTUGUESA E FRANCESA NO 
ENSINO JURÍDICO BRASILEIRO 

Prática pedagógica, conforme Caldeira et al.(2009, p.2), pode ser compreendida 
como um “prática social complexa que acontece em diferentes espaços da escola no 
cotidiano dos professores e alunos nela envolvidos e, especialmente, na sala de aula, 
mediada pela interação professor-aluno-conhecimento”. Essa prática é condicionada, 
na análise de Carvalho e Netto (1994, p.59), pelo “jogo de forças (interesses, 
motivações, intencionalidades); pelo grau de consciência dos seus atores; pela visão 
do mundo que os orienta; pelo contexto onde esta prática se dá; pelas necessidades e 
possibilidades próprias a seus atores e próprias à realidade em que se situam”.  

O ensino jurídico brasileiro foi amplamente influenciado pelas condições 
históricas de dependência que mantinha colonizada a intelligentsia jurídica nacional 
em formação nas Academias de São Paulo e de Olinda. 

Tal constatação é acachapante, principalmente ao fazer-se a simples leitura da 
parte final do supracitado artigo 4º do Decreto de 19 de agosto de 1823. Mesmo 
separados de Portugal, os cursos jurídicos brasileiros reproduziam, em boa medida, 
“o enfoque adotado em Coimbra”, inclusive com as mesmas cadeiras, o que facilitou 
a transferência de alguns estudantes brasileiros de Coimbra que preferiram retornar 
ao Brasil.  

Em discurso proferido na Câmara dos Deputados, em julho de 1826, Bernardo 
Pereira de Vasconcelos questiona duramente o seu aprendizado em Coimbra: 
“Estudei Direito público naquela universidade e por fim saí um bárbaro: foi-me 
preciso até desaprender”.3 Apesar disso, escreve Lopes (2000, p.338) a bibliografia 
adotada em várias disciplinas dos cursos de Olinda e São Paulo, também coincidia 
com aquela utilizada em Coimbra e os professores brasileiros desfrutavam das 
mesmas honras e vencimentos dos desembargadores.  

Ao analisar a estrutura e o funcionamento do curso de Direito de Olinda, 
Schwarcz (1993, p.144) nele constata 

 “a penetração direta das velhas idéias portuguesas. Em vista do isolamento da 
província, tudo vinha de Portugal: os costumes, a maioria dos professores e 
mesmo parte dos alunos. Assim, se de um lado a escola de Olinda significou 
uma oportunidade de acolhida para a população do eixo norte do país, não 
deixou de incentivar a vinda de estudantes que dispensavam os exames 
preparatórios em Coimbra ou – em menor número – em Paris, para aproveitar 
das vantagens da li de 26 de agosto de 1830 que lhes facilitava a entrada  nessa 
faculdade de direito brasileira. Em Olinda tudo se assemelhava à metrópole 
portuguesa que se buscava combater. A estrutura do curso era idêntica à da 
escola de Coimbra, assim como os hábitos, já que em pleno verão ‘era comum 
ver-se acadêmicos usando chapéu alto, fraque e sobrecasaca preta”. 
                                                   

3 Apud Bandechi, p. 85 
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Também na Faculdade de Direito de São Paulo, atestam Martins e Barbuy (1999, 
p.29), “o curso oferecido prendia-se, por desatualização, a um antiquado ensino 
coimbrão; aquele, ainda, que haviam seguido em Portugal os professores de São 
Paulo, quando de sua formação no final do século XVII ou nos primeiros anos do 
século XIX”. 

O curso era constituído por nove cadeiras que eram responsáveis pelas seguintes 
disciplinas: Direito Natural, Direito Público, Análise da Constituição do Império, 
Direito das Gentes, Diplomacia, Direito público Eclesiástico, Direito Pátrio Civil, 
Direito Pátrio Criminal, Direito Mercantil e Marítimo, Economia política e Prática do 
Processo adotado pelas leis do Império.  

Como bem observou Meira (1979, p.56), “é preciso examinar esse currículo à luz 
das idéias da época e métodos de ensino. Trata-se de um Curso em começo”. A Lei de 
11 de agosto de 1827 “nem sequer chama de Academia, Escola ou Faculdade às novas 
instituições. Eram cursos. A carência de professores não permitia, sem dúvida, 
alargar os horizontes do ensino”. 

Nota-se no curriculum uma tendência publicista, explicada pela necessidade “de 
formação de uma elite preparada para as funções políticas e administrativas mais do 
que para o exercício da advocacia”, conforme a análise de Martins e Barbuy (1999, 
p.28). 

Deve-se ter em conta que a legislação civil continuava sendo a das Ordenações 
Filipinas, consolidadas no Brasil juntamente com toda a antiga e vigente legislação 
portuguesa. 

Nota-se, ainda, uma especial referência aos autores franceses. De acordo com 
Venancio Filho (1982, p.48), “o compêndio de Perreaut Eléments de Legislation 
Naturelle continuou a ser adotado nos cursos jurídicos e em 1834 uma impressão da 
obra em Paris continha a seguinte nota: ouvrage adoptée par les Cours Juridiques 
de Saint-Paul et Olinda au Brésil”.  No mesmo sentido, Machado Neto (1969, p.25) 
informa que a polêmica obra “Princípios de Direito Natural”, publicada em 1929, de 
autoria do professor Avelar Brotero, da Academia de São Paulo, era constituída por 
várias citações, principalmente de autores franceses (Destut de Tracy, Cabanis, 
Condillac, Mably, Bichat, Buffon, Barthez). 

Os primeiros resultados dos novos cursos jurídicos foram decepcionantes. 
Conforme Schwarcz (1993, p.142), desses tempos “ficaram sobretudo os relatos sobre 
o desrespeito dos alunos, a falta de autoridade dos mestres ante uma clientela pouco 
acostumada ao estudo e à reflexão”. Nas palavras de Nogueira (1977, p.83), “a 
indisciplina, conseqüente da falta de penas disciplinares” toma boa parte do tempo 
do diretor da Academia de Direito de São Paulo. Num ofício de 21 de agosto de 1831, 
“traz a colação reminiscências de Coimbra, e se lamenta ter caído em desuso a 
palmatória”. 

Mais explícito é Lacombe (1976, p.364) ao escrever que o próprio diretor da 
Academia de Direito de Olinda, Pe. Miguel do Sacramento Lopes Gama, no seu 
relatório apresentado ao Ministro do Império, “referia-se em termos violentos a seus 
pupilos. Queria que antes de ingressar no curso jurídico fossem forçados a estudar 
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pelo menos quatro anos de latim, a fim de evitar ´lástima de tanto bacharel ignorante 
que não sabe entender os próprios compêndios do curso e que, condecorados com 
um título acadêmico, são aliás objeto de escárnio público, porque pouco ou nada 
distam de qualquer idiota, faltos das mais ordinárias noções de literatura, falando 
miseravelmente e escrevendo com imperdoáveis solecismos, barbarismos e 
neologismos”. 

No mesmo sentido, Bomfim (1996, p.454) acreditava que “a mentalidade de 
legista” era a responsável por muitos dos males do Brasil. Observou o médico e 
psicólogo sergipano que: 

 “a generalidade dos nossos governantes tem sido de bacharéis em direito; são 
eles que dão o tom à mentalidade dominante e exprimem a sua ideologia. Os 
primeiros desses legistas vieram diretamente da Escola de Coimbra, cujas 
portas, fechadas em 1827, obrigaram a que se abrissem aqui sucursais do seu 
direito, como forçaram os Sérgio de Macedo, Franco de Sá, Gonçalves Martins, 
que estavam lá a prepararem-se como futuros governantes do Brasil, a 
recolherem-se à pátria, onde puderam terminar, na mesma orientação, a 
formação ali iniciada. Foi a primeira turma dos preparados lá mesmo em 
Coimbra, que deu feição definitiva à política nacional: além dos marqueses e 
desembargadores de Pedro I, os Araújo Lima, Paulino Soares de Sousa, Araújo 
Viana, Bernardo de Vasconcelos, Hermeto Souza e Melo, Vieira da 
Silva...Depois, porque houve o interregno do miguelismo, com a cessação de 
Coimbra, as nossas faculdades sistematizaram-se em dar as fornadas de 
políticos e estadistas, sem que houvesse diferença a notar ao passar de 
Aureliano Coutinho ou Souza de Carvalho, a Wanderlei ou Saraiva...Em 
essência, nada se modificou”.  

Citando Melo Moraes, Bomfim (1996, p.455) dá o golpe de misericórdia no 
ensino jurídico de Coimbra: “A falsa política, que a Escola de Direito coimbrense 
havia plantado em Portugal...tendo-se naturalizado no Brasil...em vez de se modificar 
com a amenidade do nosso clima, tornou-se tão alentada, que, minando os 
fundamentos da nossa Independência...as academias de Direito” (tornaram-se) “as 
mais fatais do país”.  Conclusão: “em vista da tradição, encaminhavam-se para essas 
Escolas de Direito, todos que aspiram fazer carreira na política e na administração. 
E, no Brasil dos séculos XIX e XX, o bacharel jurista veio a ser equivalente do 
desembargador português, do século XVIII – universal nos cargos...e naquela 
ignorância registrada por Oliveira Martins”. 

Corroborando o julgamento de Bomfim, não deixa de ser curioso que uma das 
teses de doutorado defendidas na Faculdade de Direito de São Paulo, já no Segundo 
Reinado, em 1867, da autoria de Delfino Pinheiro de Ulhôa Cintra Júnior4, se 
propunha a responder as seguintes indagações: 

                                                   
4 Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, Catálogo de Teses, p.17. 
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 “A divisão das pessoas em nobres de diversas hierarquias e plebeus, 
consagrada pelo Direito Civil português das Ordenações ainda subsiste entre 
nós? No caso afirmativo, quais as leis que a adotaram e seus efeitos jurídicos? E 
as exceções e privilégios que gozam os nobres são justificados e conciliáveis com 
o artigo 179 § 13 e 16 da Constituição do Brasil?”. 

A galofilia jurídica seria ampliada no Segundo Reinado. Álvares de Azevedo, 
estudante em São Paulo, em carta endereçada aos seus pais, solicitava-lhes a compra 
de um exemplar da Démocratie en France, de Guizot.5 Dentre os doutrinadores 
pátrios, a bibliografia utilizada tanto por José Antonio Pimenta Bueno, o Marquês de 
São Vicente (1803-1878),6 quanto por Paulino José Soares de Souza, o Visconde do 
Uruguai (1807-1866),7  na redação dos seus respectivos clássicos Direito Público 
Brasileiro e a análise da Constituição do Império (1857) e Ensaio sobre o Direito 
Administrativo (1862) prima pela referência aos juspublicistas franceses. 

Evidentemente, a educação dos príncipes mereceu atenção especial na 
Constituição Imperial. Seu artigo 110 previa que os mestres dos príncipes seriam de 
escolha e nomeação do Imperador, e a Assembléia lhes designaria os ordenados, que 
deveriam ser pagos pelo tesouro nacional. No artigo 111, havia a previsão de que na 
primeira sessão de cada legislatura, a Câmara dos Deputados exigisse dos mestres 
uma “conta do estado do adiantamento dos seus augustos discípulos”. Nesse 
particular, asseverava o Marques de São Vicente (2002, p. 303): “A educação do 
sucessor da coroa demanda, se é possível, ainda maior cuidado; sobre ele pesarão os 
destinos do seu povo” (...) “Por isso mesmo a instrução dos príncipes interessa muito 
a nação” (...) “que por meio desse exame refletirá e observará o aproveitamento e os 
meios de aperfeiçoar ainda mais quando assim seja de mister, uma tão importante 
educação”. 

Prossegue o mesmo autor (2002, p.520), ao comentar o art.179, § 31 do texto 
constitucional que trata da educação8, afirmando que a instrução primária “é uma 
necessidade, não desta ou daquela classe, sim de todas, ou de todos os indivíduos: o 
operário, o artífice mais humilde, o pobre precisa saber ler, escrever, e pelo menos as 
primeiras operações aritméticas”. Mais adiante, conclui que “esta instrução deve por 
isso mesmo não só ser gratuita, mas também ser posta ao alcance de todas as 
localidades”. 

Todavia, tal direito, acintosamente, ainda está longe ser assegurado a todos os 
brasileiros. Como bem salientou Castanho (2009, p.121), “a idéia democrática da 
burguesia esclarecida francesa não foi a predominante nessas plagas”. Prova 

                                                   
5 Martins & Barbuy (1999, p.29) 

6 Nascido em Santos, ingressou em 1828 na Faculdade de Direito de São Paulo, formando-se na sua primeira 
turma em 1832. 

7 Nascido em Paris, foi mais um dos alunos que iniciou seus estudos em Coimbra, no momento da independência 
do Brasil e os concluiu em São Paulo, logo que o curso foi instalado. 

8 “A instrução primária é gratuita e garantida a todos os cidadãos”. 
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incontestável dessa realidade foi a permanência do sistema escravista até as vésperas 
do golpe republicano. No tocante aos demais aspectos da cultura francesa, sim.9 
Deste modo, o Visconde do Uruguai (2002, p.503) sustentava que: 

 “A universidade e a clareza da língua francesa, o método sintético e didático 
dos seus livros, a abundância que tem de tratados e resumos elementares, o 
pouco trabalho que dão a quem se satisfaz com noções superficiais, o seu modo 
de proceder por generalidades, a falta de cunho especial e original de suas 
instituições, que por isso se prestam a outros países onde este cunho especial e 
original não se dá também, são certamente as causas pelas quais os povos de 
raça latina, que se tem organizado constitucionalmente, tem ido beber na 
organização francesa bases e desenvolvimento para sua nova organização. 
Nessa fonte tem ido beber a Bélgica, a Espanha, Portugal e Brasil e outros 
povos da raça latina”. 

Em 1806 foi criada em França a Universidade Imperial estruturada de forma 
hierarquizada e centralizada. Seus professores tinham um tratamento “VIP” e nela o 
uso da propaganda imperial era largamente utilizado. Sua principal tarefa era a 
formação de bons administradores, engenheiros e oficiais.  

No mesmo período, verificou-se um aumento do número de escolas de Medicina 
e de Direito. Com a criação da Universidade Imperial foram reformadas as 
faculdades, contudo, sem as características da Universidade medieval: as faculdades 
eram corpos isolados, sem ligação entre si, ainda que houvesse muitas faculdades na 
mesma cidade, elas não formavam um corpo coeso. Assim, as “escolas” de Medicina e 
Direito foram transformadas em faculdades. Essas últimas forneceram ao Império 
exatamente aquilo que o Estado necessitava: administradores. Foram criadas, 
finalmente, as Faculdades de Letras e de Ciências, verdadeiras novidades. Eram 
destinadas a formar bacharéis, licenciados e doutores. No entanto, conforme acentua 
Ellul (1993, p.174), tinham a característica de serem “extraordinariamente dóceis e 
conformistas”. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O governo imperial brasileiro, ressalta Piletti (1990, pp.43-45), não se preocupou 
com o ensino primário que foi lecionado, em boa medida, por docentes leigos que 
não tiveram a oportunidade de cursarem Escolas Normais. Quanto ao ensino 
secundário, predominaram os cursos avulsos, focados nas matérias de Ciências 
Humanas, de livre freqüência, com disciplinas desordenadas em relação aos seus 

                                                   
9 Obra emblemática dessa influência cultural é Franceses no Brasil: séculos XIX-XX, organizada por Laurent Vidal e Tania 
Regina de Luca e editada em 2009 pela Editora da UNESP como parte das realizações do Ano da França no Brasil. 
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respectivos anos escolares. Finalmente, o ensino superior, bastante valorizado pelo 
governo, era oferecido em escolas isoladas e destinados a formação da elite imperial. 

Verificam-se, portanto, algumas similitudes entre as “políticas educacionais” 
brasileira, portuguesa e francesa no início do século XIX, particularmente quanto ao 
favorecimento do ensino superior e o descaso manifestado pelos seus governos em 
relação ao ensino primário nesses países. 

No Brasil, sedimentou-se o quadro de analfabetismo (principalmente na zona 
rural, integrada em boa medida por escravos). Paralelamente, fracassou a 
experiência lancasteriana implementada no Brasil em 1823. O ensino secundário foi 
levado a cabo majoritariamente por docentes particulares, sem nenhum controle 
estatal. Aos poucos, foram constituídos alguns liceus provinciais que, todavia, eram 
desprovidos de qualquer organicidade e permaneciam apartados dos projetos 
educacionais idealmente articulados.  O Colégio de Pedro II era modelo de ensino 
médio e o único autorizado a efetuar exames para a concessão do grau de bacharel, 
obrigatório para o ingresso nos cursos superiores. 

Esse projeto civilizatório e educacional europeu foi parcialmente copiado e 
transferido para o Brasil no Período Joanino e mantido no Império. Tal como na 
França, que privilegiou a educação da sua elite, o Estado brasileiro menosprezou a 
educação da maior parte da sua população que, em boa medida, não teve acesso ao 
ensino primário e, muito menos, ao ensino lycéen e universitário. 

No tocante ao ensino jurídico, as elites do Primeiro Reinado, conforme atestou 
Schwarcz (1993, p.142), jamais conseguiram a alcançar o seu propósito de 
substituição da “hegemonia estrangeira – fosse ela francesa ou portuguesa – pela 
criação de estabelecimentos de ensino de porte, como as escolas de direito, que se 
responsabilizariam pelo desenvolvimento de um pensamento próprio”. 

Assim, nota-se que alguns elementos da educação européia foram acriticamente 
assimilados e reproduzidos abaixo do Equador, com os mesmos vícios, pelos nossos 
governantes: elitismo e elevado grau de miopia das classes dominantes dos países no 
tocante à educação dos seus povos. 
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RESUMO  

O presente trabalho é um recorte da nossa dissertação de Mestrado, junto ao 
Programa de Pós-graduação em Educação (PPED) da Universidade Tiradentes-
Sergipe, Brasil que tem como objetivo analisar o Colégio Patrocínio de São José, 
criado na cidade de Aracaju-Sergipe e administrado pela Congregação das Irmãs 
Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. A referida ordem foi fundada na 
cidade de Lisboa, Portugal, em 7 de maio de 1871 e chegou ao Brasil no ano de 1911, 
se dedicando a oferecer educação feminina. Adotamos como recorte temporal o ano 
de 1940, que corresponde à fundação do Colégio e o início do ensino primário. Assim 
temos como análise o Internato da referida instituição. O trabalho se insere no 
campo da História da Educação a partir dos pressupostos da História Cultural. A 
pesquisa de cunho histórico documental tem como ponto de partida o arquivo da 
própria Instituição e o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGS). 
Manuseamos documentos oficiais, relatórios de inspetores de ensino, fotos, diários 
de classe, ficha de alunas e o livro de registos do Colégio. Essas fontes contribuíram 
com a discussão sobre a história da instituição Sem esses traços do passado não seria 
possível compreender sua História.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Colégio Patrocínio de São José, Educação Feminina,  Internato. 
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1. INTRODUÇÃO 1 

Entendemos que compreender uma instituição educativa, como o Colégio 
Patrocínio de São José, é analisar o seu processo de formação, suas intenções, 
conhecer seus agentes educativos e a pedagogia adotada. Portanto uma instituição 
educativa é por definição uma unidade de ação, um sistema de práticas que é 
inserido em um campo tático, organizado e mantido por agentes capacitados e 
defensores de uma ideologia padrão. Sem esses traços do passado não seria possível 
compreender sua História, à medida que surgem outras fontes não oficiais a exemplo 
dos periódicos que circulavam na época.  

Segundo Berger (2012), “a cidade de Aracaju contava no início do século XX com 
poucas instituições educativas de ensino primário e ginasial”, sendo essas 
instituições o Colégio Estadual de Sergipe (antigo Atheneu Sergipense) com ensino 
misto, o Instituto de Educação Rui Barbosa voltado à formação de professores de 
matrícula mista, mas se caracterizava como escola das normalistas devido a grande 
procura das moças, Escola Industrial de Sergipe, (antiga Escola de Aprendizes e 
Artífices) e a Escola Técnica de Comércio.  

Nessa paisagem educativa em Aracaju do início até o meio do século XX, os 
melhores caminhos para as boas moças eram as “Escolas Conventos”. As principais 
Instituições Confessionais em Sergipe no Inicio do século XX, no interior, eram: 
Santa Terezinha, em Boquim, o Educandário Nossa Senhora da Piedade em Lagarto, 
o Colégio Imaculada Conceição em Capela, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, em 
Estância e o Colégio Nossa Senhora das Graças, em Propriá. A capital contava com os 
colégios Colégio Nossa Senhora de Lourdes e Colégio Patrocínio de São José. Essa 
paisagem é por nós compreendidos até o ano de 1940.  

As instituições defendiam uma educação baseada na moral e nos bons costumes 
da época, que segundo AZZI (2008) “em grande parte, as religiosas transmitiam às 
alunas a formação que elas próprias haviam recebido”. As pesquisas no campo da 
História da Educação, a respeito dos recolhimentos femininos confessionais 
implantados em ordens religiosas no Brasil, destacam o seu pioneirismo na condição 
de ensinar por vocações e hábitos. 

 O espaço dos conventos são espaços educativos e de convivência social, ao 
transmitir valores e conhecimentos aos seus agentes pelo viés da vida reclusa. O 
primeiro convento no Brasil foi o de Santa Clara do Desterro, fundado na Bahia em 
1677. Foi instalado na segunda metade do século XVII, destinava-se à contemplação 
dos ícones católicos, a vida de reclusão religiosa e aos propósitos da caridade cristã. 
Em tempo, o mesmo espaço era ocupado por jovens, moças e mulheres. Essas sem 
professar os votos da ordem, eram internadas a fim de aprender as artes domésticas.  

Com o passar dos tempos, com a construção de colégios, os internatos mudaram 
de função. É o que nos aponta Joaquim Conceição “internamento para fins de 
instrução foi assumido predominantemente pelos colégios particulares, confessionais 
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ou não”. Por sua vez, os internatos em Sergipe eram localizados em colégios 
confessionais católicos, particulares e públicos. Tinham nessa modalidade uma 
alternativa para jovens do interior e de estados vizinhos, geralmente os alunos 
pertenciam às classes mais abastadas da sociedade. 

 O internato fazia parte da instituição educativa, e deve ser compreendido como 
um espaço educativo com características próprias. Um modelo de isolamento 
composto por várias regras e condutas com determinadas ações orientadas por seus 
agentes educativos a fim de elevar culturalmente o (a) aluno (a). O seu ensino é 
totalmente integral com práticas desenvolvidas no ambiente educativo, configuradas 
pelo controle das visitas aos (as) alunos (as), os passeios, o tempo de férias, o 
recebimento de correspondências, as proibições de livros e revistas nocivas à imagem 
dos seus alunos, a visita de pessoas estranhas e o uso de alimentos alheios aos usados 
no colégio.  

Dessa forma as infrações resultavam em punições e era frequente que algumas 
alunas perdessem o direito ao passeio da quinta-feira ou a visita mensal à casa dos 
pais. Podiam ainda ficar em pé no corredor do colégio. O internato do Colégio 
Patrocínio de São José foi o segundo em Aracaju oferecia no início apenas a instrução 
para o sexo feminino, abrigando jovens e moças oriundas das diversas cidades do 
estado e estadas vizinhas. As famílias que desejassem matricular suas filhas no 
internato deviam seguir a diversas exigências de ordem sanitárias e institucionais. 
Segundo o Jornal A Cruzada, p (1948), “a condição de aceite para o internato deveria 
seguir no ato de matrícula: a) registro civil com firma reconhecida. b) Atestado de 
vacina. c) Atestado com firma reconhecida de que não sofre de moléstia 
infectocontagiosa e que tem íntegros os órgãos dos sentidos. d) Guia de 
transferência, tratando-se de alunas matriculadas em outros”. Além do enxoval para 
cada aluna, era cobrada uma anuidade correspondente às outras despesas. Manter 
uma filha no internato significava uma educação refinada com bons modos e 
instrução severa, até porque algumas meninas entravam no internato por 
indisciplina familiar, namoros proibidos e por falecimento de algum dos seus pais. 
Por fim, a nossa pesquisa é um diálogo com o tempo passado, que tem por 
testemunhas os documentos do Colégio Patrocínio de São José, que distintamente 
preparou suas alunas com métodos e técnicas comuns a educação feminina da época. 

Assim compreendemos como estratégia tanto da Igreja Católica quanto das 
famílias abastadas economicamente, estabelecer uma distinção cultural na formação 
educativa de diversas jovens e moças preparando-as para vida. Intentamos analisar 
aqui compreender porque as famílias buscavam no âmbito do Colégio o internato 
como forma de educar jovens e moças. Nesse sentido, concluímos que tal busca se 
devia ao refinamento e disciplina da educação católica. 

No entanto por tradição as Instituições educativas confessionais destinadas à 
formação feminina eram marcadas pela transmissão de valores cristãos católicos, 
que contribuíam na formação de boas esposas, atraindo não apenas jovens e moças 
da cidade de Aracaju, mas de outras cidades do estado. A criação de mais uma 
instituição educativa em Aracaju no início da década de quarenta, no século XX, 
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representava mais uma alternativa de educação para jovens e moças ingressarem em 
uma instituição educativa.  

Tendo em vista que antes a educação dessas moças acontecia em suas próprias 
residências com professoras particulares que lhes instruíam as primeiras letras e os 
ensinamentos dos trabalhos domésticos, as instituições educativas ampliaram a 
possibilidade de essas jovens conquistarem o direito de estudar em espaços 
formalmente aceitos. É o que nos ensina Magalhães “são Instituições que mobilizam, 
através de uma ideologia. Com vista a uma meta e uma identidade cultural” 
(MAGALHÃES, 2004, p.65).  

As pesquisas no campo da História da Educação a respeito dos recolhimentos 
femininos confessionais implantados em ordens religiosas no Brasil destacam o seu 
pioneirismo na condição de ensinar, por vocações e hábitos. O espaço dos conventos 
são espaços educativos e de convivência social, ao transmitir valores e conhecimentos 
aos seus agentes pelo viés da vida reclusa.  

O primeiro convento no Brasil1 foi instalado na segunda metade do século XVII, 
destinava-se a contemplação dos ícones católicos, a vida de reclusão religiosa e aos 
propósitos da caridade cristã. Em tempo o mesmo espaço era ocupado por jovens, 
moça e mulheres. Essas sem professar os votos da ordem, eram internadas a fim de 
aprender as artes domésticas2. 

Com o passar dos tempos e a construção de colégios, os internatos mudaram de 
função. É o que nos aponta Conceição, (2012, p.48), que diz: “O Internamento para 
fins de instrução foi assumido predominantemente pelos colégios particulares, 
confessionais ou não. Ficaram famosos os colégios fundados por congregações 
católicas”. Acerca das instituições confessionais religiosas, o Colégio Caraça 3  foi 
criado em Minas Gerais, no início do século XIX, pela Missão de São Vicente de 
Paulo dos padres Lazaristas, originários da França. Ao longo da sua historiografia 
dedicou-se a instruir moral e civicamente alunos de diversas famílias tradicionais do 
país. 

Por sua vez os internatos em Sergipe eram localizados em colégios confessionais 
católicos, particulares e públicos. Tinham nessa modalidade uma alternativa para 
jovens do interior e estados vizinhos. 

                                                   
1 Foi o de Santa Clara do Desterro, fundado na Bahia em 1677. 

2 Aprendiam rudimentos da leitura e escrita, música, culinária, os principais pontos da costura, os principais 
cuidados com crianças e as tarefas do lar. Conforme as origens da ordem eram comuns a transmissão dos 
principais traços da sua cultura. 

3 Situado nas montanhas Mineiras fundado pela Congregação Lazarista em 1820 e fechado em 1912. O Colégio de 
Caraça se propunha a formar a mocidade masculina mineira e brasileira, dentro do espírito cristão consciente do 
seu papel na definição do país. Chegou a ter mais de 300 alunos uma instituição nos moldes franceses, recrutou 
alunos em determinados segmentos sociais; proporcionou um tipo particular de ensino centrado nas 
humanidades clássicas, preparando-os eventualmente para a academia; com hierarquia, grade curricular e 
arquitetura definida para esse fim e, sobretudo, com notável dimensão preparatória para a vida pública – a 
carreira eclesiástica ou a magistratura. 
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O internato é compreendido por nós como um espaço educativo com 
características próprias, um modelo de isolamento composto por várias regras, com 
determinadas ações orientadas por seus agentes educativos. 

O seu ensino é totalmente integral com práticas desenvolvidas no ambiente 
educativo, configuradas pelo controle das visitas aos alunos (as), os passeios, o 
tempo de férias, o recebimento de correspondências, as proibições de livros e revistas 
nocivas à imagem dos seus alunos, a visita de pessoas estranhas e o uso de alimentos 
alheios aos usados no colégio. 

Um dos poucos estudos a respeito dessa pedagogia em Sergipe é de Joaquim 
Tavares da Conceição. O pesquisador investigou o internato da Escola Agrícola,4 essa 
instituição foi responsável pela formação de diversos jovens, instruindo-os, 
profissionalizando-os e civilizando pela luz das práticas do internar. 

O internato feminino do Colégio Nossa Senhora de Lourdes funcionou em 
Aracaju no período de 1903 a 1973, o seu “regime do internato era muito rigoroso. As 
infrações resultavam em punições. Era frequente algumas alunas perderem o direito 
ao passeio da quinta-feira ou a visita mensal à casa dos pais. Podiam ainda ficar em 
pé no corredor da escola” (Costa, 2003, p.67). Dirigido por Irmãs Sacramentinas, 
originárias de Valence França. Destacado em Aracaju pela boa formação intelectual e 
o refinamento social, procurado por famílias de bom capital econômico do estado.  

No campo educativo as regras surgem e se estabelecem a fim de validar as ações 
dos agentes envolvidos em varias práticas. Para Bourdieu (2014, p.82) “o campo 
religioso tem por função específica satisfazer um tipo particular de interesse, isto é, o 
interesse religioso que leva os leigos a esperar de certas categorias de agentes que 
realizem ações mágicas ou religiosas”. 

O internato do Colégio Patrocínio de São José, surgiu com a fundação da 
instituição, funcionando apenas para o sexo feminino, abrigando jovens e moças 
oriundos das diversas cidades do interior do estado e estados vizinhos. As famílias 
que desejassem matricular suas filhas no internato deviam seguir diversas exigências 
de ordem sanitária a institucionais. Segundo o Jornal A Cruzada 

Além do enxoval para cada aluna, era cobrada uma anuidade correspondente 
às outras despesas. Manter uma filha no internato significava uma educação 
refinada com bons modos e instrução severa, Até porque algumas meninas 
entravam no internato por indisciplina familiar, namoros proibidos e por 
falecimento de algum dos seus pais (1948, p. 02-03).  

                                                   
4 Internato da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE (1934-1967), o autor analisou a materialidade da 
instituição através da pedagogia do internar. A origem da escola ocorreu em 1924, quando surgiu o Patronato 
Agrícola São Mateus, no ano de 1934, com a federalização do Patronato, foi implantado em seu lugar o 
Aprendizado Agrícola de Sergipe.  
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O que definia a entrada dessas alunas no internato era o capital econômico de 
suas famílias, em virtude das obrigações com a anuidade, enxoval e outras 
necessidades no decorrer do ano. O investimento monetário dispensado na instrução 
associava-se aos esforços das famílias em elevar culturalmente suas filhas. O 
internato como espaço de distinção, gerador de um habitus5. Dessa forma o sucesso 
escolar dessas alunas, contribui para o capital cultural e econômico das famílias. 

Em publicação de 15/03/1949 do Jornal A Cruzada (p.03) evidenciava as peças 
necessárias para enxoval do internato - 3 camisolas de meia, 4 combinações, 12 
calças, 8 pares de meias de cor bege escuro sendo 2 pares de seda ou fio de Escócia, 2 
pares de meias esporte branca, 1 par de sapato esporte, 2 robes, 4 toalhas de rosto,6 
guardanapos, 2 pares de sapatos pretos, 1 par de sapatos brancos, 1 par de chinelos, 4 
lençóis, 1cobertor de lã, 2 colchas brancas 4 fronhas, 2 véus de filó branco, 2 toalhas 
para banho, 1 uniforme de ginástica (segundo o modelo do Ginásio), 6 saias azuis, 
sendo 2 de seda conforme o modelo, 1 par de luvas brancas, 1 chapéu segundo o 
modelo, 12 lençóis, 2 sacos para roupas, 2 copos de metal, 1 talher completo, louça 
completa para uso próprio, 1 copo para dentes, 2 pentes (grosso e fino),escova de 
dentes, de roupas e de sapatos-pastas, tesoura, dedal, agulhas, alfinetes, presilhas, 
linhas branca e de singer. 

O internato do Colégio Patrocínio de São José, a Diretora zelará pelo 
aproveitamento das alunas e lhes fornecerá boa e sadia alimentação afim de 
que conservem e aumentem as forças e bom estar físico requisito indispensável 
para o desempenho dos deveres colegiais substituindo quanto possível os 
desvelos da família ausente (A CRUZADA, 1949, p.02). 

A representação da vida educativa no internato é marcada pelo distanciamento 
da família e dos demais vínculos afetivos, dando a ideia de uma nova família uma 
“nova casa.” Nesse processo de transição entre família e colégio, as internas deveriam 
apropria-se das regras correspondentes ao espaço do internato com horários 
estabelecidos para várias atividades. 

A rotina das internas começava pelo badalar do sino do colégio pela prefeita às 
seis horas da manhã, eram encaminhadas aos banheiros para a devida higienização, 

                                                   
5Bourdieu, Pierre &Educação/ Maria Alice Nogueira, Cláudio M. Martins Nogueira. 4.Ed.-Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2014, p.128. (Pensadores & Educação). O conceito de campo é utilizado por Bourdieu, 
precisamente para se referir a certos espaços de posições sociais nos quais determinados tipos de bem é 
produzido consumido e classificados dos quais são três tipos de capital: capital econômico, que consiste na 
apropriação de bens materiais acumulados pelos sujeitos, o capital social define-se pelos conjuntos das relações 
sociais (amigos, laços de parentesco, contatos profissionais, etc.) o autor observa que os indivíduos podem se 
beneficiar dessas relações para adquirir benefícios materiais, (um empréstimo, uma bolsa de estudos ou má 
indicação para um emprego, por exemplo) assim o volume de capital social de um indivíduo seria definido em 
função da amplitude de seus contatos sócia. O capital simbólico é definido pelo prestigio ou à boa reputação que 
um indivíduo possui num campo específico ou na sociedade, ou seja, o modo como ele é notado pro outros que 
corresponde ao conjunto de rituais (como as boas maneiras ou o protocolo) ligados à honra e ao reconhecimento.  
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já uniformizadas se dirigiam para o refeitório onde tomavam o café da manhã e às 
oito horas iniciavam as aulas. 

O período da manhã era dedicado aos estudos das disciplinas obrigatórias, já nos 
horários da tarde se estudava as disciplinas de prendas do lar, trabalho manual, 
música, catequese e reforço. Esse arsenal, incutido na formação dessas moças, 
configurava-se como uma educação secundária, tendo em vista que a primeira era 
própria do capital cultural de cada aluna. 

A primeira educação é de caráter familiar, investida de Habitus primários, 
comum à cultura de cada familiar. Podemos considerar como hábitus secundário, no 
caso do internato a socialização do espaço, as atividades coletivas, o comer, o banha-
se, estudar a recreação, realizadas por todas as alunas, orientadas pela prefeita ou 
diretora. 

Dessa maneira, por ser dinâmica, a instituição educativa assumiu modelo de 
múltiplas funções que segundo Magalhães “assim, educação/instituição traduz toda a 
panólia de meios, estruturas, agentes, recursos, mas também as marcas 
socioculturais e civilizacionais que os estados e outras organizações mantêm em 
funcionamento” (2004, p.15). 

A regulação e a vigilância do tempo eram importantes para disciplinar seguindo 
as regras da ordem religiosa e os horários estabelecidos deviam ser aproveitados para 
construção de novos conhecimentos de segunda a sexta-feira nos meses de março a 
novembro. As interrupções ocorriam em períodos definidos no calendário escolar, os 
feriados, dias santos férias, visitam a família e alguma eventual doença. 

O conjunto de normas e disciplinas do Colégio Patrocínio de São José, atendiam 
ao regime interno da instituição, não admitindo contravenções a sua ordem. Para 
que essas ações tivessem corpo, era necessário um conjunto de agentes envolvidos 
nas diversas atividades da instituição. Nesse sentido o espaço educativo, não é 
território apenas de professores e alunos, mas de porteiros, controlando a entrada e 
saída, a cozinheira no preparo e controle dispensa, a servente organizando e 
limpando os espaços de convivência. Sem o comprometimento desses agentes não se 
viabilizaria o funcionamento da instituição. 

Dessa forma, os agentes educativos do colégio alicerçaram a vida escolar de cada 
aluna, assumiram o paládio em educar pelos princípios do Estado e da Igreja, seus 
principais coautores. “A igreja, portanto, continuava a ter plena liberdade para 
exercer a sua atuação religiosa, comprometendo-se em troca a defender a ordem 
social estabelecida” (AZZI, 2008, p.232). As instituições educativas confessionais não 
se dissociariam do campo político, pelo contrário, apropriaram-se de estratégias que 
legitimem suas ações no campo educativo.  

Em vista disso essas considerações acerca do conceituado Colégio Patrocínio de 
São José, dedicado a polir suas alunas em diversas modalidades, primários, ginasial, 
secundários e escola normal, possibilitou a permanência desses agentes por um 
longo período na instituição. Essa estratégia era aceita pelas famílias para não 
interromper a formação das moças. 
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No interior das instituições há um quebra cabeça a ser decifrado. Uma vez 
dentro da instituição, trata-se de se fazer o jogo das peças em busca de seus 
respectivos lugares. Legislação, padrões disciplinares, conteúdos escolares, 
relações de poder, ordenamento do cotidiano, uso dos espaços, docentes, alunos 
e infinitas outras coisas ali se cruzam (SAVIANI, 2007, p.75-76). 

Os principais sujeitos da Instituição são os dirigentes e professores (as) e as 
alunas, que permitiram que a pesquisa conhecesse melhor a materialidade da 
instituição pelas fontes deixadas em seu arquivo. 

1.1. FESTAS, FORMATURAS E COMEMORAÇÕES CÍVICAS 2 

Um dos principais momentos institucionais são as comemorações organizadas 
pelos agentes educativos no espaço escolar. Portanto analisamos as principais 
festividades que ocorrem no Colégio, não esquecendo as brincadeiras, os grêmios 
literários, festas dos santos e do patrono do colégio, quermesses, desfiles, saraus, 
bailes e formaturas.  

As festas de maior proeminência na instituição são a patrono do colégio, as de 
formaturas e os desfiles cívicos. Para Magalhães (2004, p. 124-125) “as instituições 
educativas, se transmitem uma cultura (a cultura escolar), não deixam de produzir 
culturas, cuja especificidade lhes confere uma identidade histórica.” A materialidade 
de uma instituição educativa se transforma pelas ações dos sujeitos no contexto 
escolar ao apropria-se de ações presentes na sua pedagogia. 

Ginásio Patrocínio de São José 

Com grande fervor e entusiasmo, celebraram as alunas deste Ginásio a festa de 
“Patrocínio de São José,” glorioso protetor no dia 23 do correte mês, às 7 horas 
houve missa cantada pelo revmo. Cônego José Feliz de Oliveira, capelão da 
comunidade, sendo mestre de cerimônia o Cônego Valdemar Resende. A 
festividade foi precedida de um retiro espiritual três dias, dirigido pelo revmo. 
Cônego Valdemar Rezende. Foram dias de bênçãos e consolações espirituais 
passados em silêncio, ouvindo os ensinamentos da fé que iluminava a 
inteligência e fortificam a vontade para a prática do bem. Assim, piedosamente 
preparadas e fortificadas fizeram nesse festivo dia a sua comunhão pascal. 
Depois da missa foi oferecido às alunas chocolates e doces. Às 19 horas, 
realizou-se um festival infantil promovido pelas alunas do 1°,2° e 3° ano 
primário, em benefício da obra das vocações sacerdotais. Dia 24, pela manhã, 
foi feito um sorteio para premiar a aluna que mais trabalhou durante estes mês 
em prol da obra de vocações Sacerdotais, tudo se sob um ambiente de 
simplicidade e alegra juvenil, deixando no coração de todas as mais santas 
recordações (A CRUZADA, 1947, p.30). 
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Portanto as celebrações e festas religiosas do colégio promoviam atividades 
recreativas voltadas à promoção das alunas e a interação com o espaço escolar. 
Nesses dias havia a movimentação de todas as estudantes orientadas por seus 
professores. Dessa forma não se configurando um local de disputa, mas momentos 
de descontração e alegria. 

A cultura escolar é descrita como um conjunto de normas que definem 
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 
permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos (JULIÁ, 2001, p.01). 

Desde a fundação do colégio ocorria uma vasta programação cultural religiosa, a 
respeito disso a primeira comunhão e a crisma representavam a consagração das 
alunas aos dogmas católicos. Essa celebração contava com um ritual especial, desde a 
preparação da festa pelos agentes educativos, a escolha dos convidados e a 
programação social. As alunas também participavam de eventos externos ao colégio a 
exemplo de missas, procissões, novenas, festas comemorativas em outras instituições 
educativas de Aracaju, gincanas beneficentes em prol das vocações sacerdotais6. 

O campo da cultura escolar é o espaço educativo onde por ele ocorrem as relações 
entre os agentes que se estabelecem como produtores de conhecimentos, 
competências e habilidades. “A incorporação desses comportamentos; normas e 
práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização)” (JULIÁ, 2001, p.03).  

A fotografia a seguir contextualiza um momento cultural da instituição em 
acompanhar suas alunas a missa. Ao que é compreendida por Bourdieu (1989), a 
cultura é transmitida arbitrariamente pela instituição escolar de forma 
institucionalizada pelos seus agentes educativos, em tempo que por ações, gestos e 
posturas.  

1.1.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 3 

Assim concluímos que o Colégio Patrocínio de São José, estabelecimento de 
ensino católicos instituído no início do século XX, resultado do trabalho da 
Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, 
religiosas afinadas com o processo de romanização católica no Brasil. Promoveu 
diversas táticas a fim de ampliar seu projeto educativo. 

Dessa foram o internato representava uma das principais possibilidades das 
alunas do interior do Estado como também da cidade de Aracaju estudar em uma 
instituição moralmente aceita pelos preceitos da sociedade da época. Buscamos 
apresentar nesse estudo quais foram as principais características desse internato 

                                                   
6 De acordo com o livro de ponto dos professores do ano de 1946 observamos as anotações e observações a 
respeito dos períodos de recesso e dias festivos. 
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através das práticas educativas do Colégio na organização do seu trabalho 
pedagógico. Com ênfase na disciplina e na organização do seu espaço educativas 
diversas jovens e moças que frequentaram esse ambiente reconhecido pela sociedade 
como instituição importante na transmissão da cultura letrada e moral a essa alunas. 

Nesse sentido, verificamos a importância da Religião no currículo escolar, bem 
como o caráter dogmático dos processos educacionais, justificados pelo fato de se 
tratar de uma escola confessional católica. Esses procedimentos em relação à 
religião, algumas vezes, influenciaram certas alunas a entrarem para a vida religiosa. 
Interessante destacar que algumas delas tinham uma representação de Deus a partir 
do medo, do castigo, porque as próprias professoras – as maiorias religiosas – 
incutiam nas alunas. 
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A PRESENÇA DE MULHERES NA EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESPÍRITO SANTO: 
PROFESSORAS E AUTORAS (1931-1936) 

PALAVRAS-CHAVE 

Espírito Santo. Educação Física. Professoras. 
 
O estudo procura trazer para a cena o protagonismo de 23 professoras 

normalistas que ingressaram no Curso de Educação Física do Espírito Santo, criado 
no ano de 1931. Busca analisar a produção e a circulação das monografias que essas 
professoras produziram como alunas da instituição, e que os publicaram em formato 
de artigos na impressa periódica na década de 1930, em solo capixaba, 
especificamente no jornal Diário da Manhã (1908-1937) e na revista educacional 
Revista de Educação (1934-1937). Objetiva analisar como elas significaram sua 
presença como professoras e autoras da Educação Física capixaba, auxiliando no 
processo de escolarização da Educação Física nesse período, analisando como o 
conhecimento sobre essa disciplina se revela em seus trabalhos de conclusão de 
curso, um requisito obrigatório para a obtenção do diploma de professoras de 
Educação Física. 

No estudo se busca conferir visibilidade para novos atores no cenário da História 
da Educação Física, as mulheres, que em grande medida foram ocultados pela 
historiografia oficial, ou não receberam a atenção merecida nos estudos já realizados. 
Na investigação busca-se problematizar a participação de professoras como atores 
sociais importantes em um período histórico que confere funções sociais fixas a esse 
gênero. Dessa forma, territorializa o protagonismo de mulheres na escolarização da 
Educação Física em um estado específico e analisa seus desdobramentos na 
produção acadêmica e na formação de docentes, considerando o contexto cultural de 
um determinado período histórico. 

O período investigado está delimitado entre o ano de 1931, ano de criação do 
Curso de Educação Física do Espírito Santo, quando se inicia a formação das 
primeiras turmas de professores, ao ano de 1936, quando as monografias deixam de 
ser publicadas em periódicos. Utiliza, como referencial teórico-metodológico, os 
pressupostos da Nova História Cultural, com os conceitos de lutas de representações 
desenvolvido por Chartier (1990) e, estratégia e tática (CERTEAU, 1994) que nos 
direcionam para a apreensão das lutas e disputas existentes em torno da cultura, 
para compreender como a realidade social é construída por seus atores sociais. 
Utiliza ainda, as considerações de Certeau (1994) sobre consumo produtivo, e 
também do mesmo autor o conceito de apropriação. Essas noções nos auxiliam a 
entender as apropriações das representações que circularam no Curso de Educação 
Física do Espírito Santo na formação dos discentes e que foram utilizadas pelas 
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alunas para a elaboração das suas monografias. Para a análise dos documentos faz 
uso da crítica documental para entender a sua produção, circulação e conservação. 

Como fonte documental, utilizamos os documentos da Escola Normal Pedro II, 
do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, do Arquivo Permanente do Centro de 
Educação Física e Desportos (1931-1940), da Revista de Educação (1934-1937) e do 
Diário da Manhã (1908-1937). 

O Curso de Educação Física do Espírito santo foi criado em 1931. Ele é 
considerado o primeiro curso aberto à especialização de civis, passando a atender aos 
professores normalistas, cuja maioria era de mulheres. As professoras normalistas 
que ingressavam no curso haviam realizado suas primeiras formações na Escola 
Normal Pedro II e no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. É possível perceber que 
ambas as instituições ofereciam duas concepções de formação. Ao mesmo tempo em 
que proporcionavam às mulheres uma formação como professoras e maior 
possibilidade de inserção no espaço público, as práticas presentes nas instituições 
também as formavam para serem boas donas de casa, esposas e mães. 

Ao ingressarem no Curso de Educação Física, os discursos continuavam a indicar 
determinada função social que a mulher deveria cumprir na sociedade capixaba. O 
Método Francês, utilizado no curso como um estudo obrigatório, trazia uma divisão 
pensando a aplicação de sua prática para cada grupo de indivíduos, sendo: Educação 
Física Elementar; Educação Física Secundária; Educação Física Superior; Educação 
Física Feminina; Adaptações Profissionais e Ginástica de Conservação. Assim, 
consideravam que pela prática da Educação Física orientada pelo Método Francês, a 
mulher estaria pronta para cumprir sua principal função, que se entendia como o 
gerar filhos saudáveis, pois, “A mulher não foi constituida para lutar, e sim para 
procrear” (SERRANO, 1932, p. 6). Era afastada os exercícios físicos que requeressem 
impactos, pois poderia prejudicar a bacia da mulher, e impedi-las que cumprissem 
sua missão. 

No que se refere à prática da Educação Física, seu ensino para as normalistas foi 
orientado pelo Método Sueco até a década de 1930, buscando formar os indivíduos 
em uma concepção que privilegiava uma concepção ortopédica. O ingresso no Curso 
de Educação Física fez com que as normalistas vivenciassem um novo modelo de 
ensino para essa disciplina, a eficiência que se tornava o novo mote para o discurso 
pedagógico, que passou a circular na Educação Física, a partir do ano de 1931, por 
meio do Método Francês, adotado como método oficial em todo território nacional. 

O Método Francês, e empregado oficialmente no Curso de Educação Física do 
Espírito Santo para a formação dos professores de Educação Física que eram 
formados, como consta o documento de criação do curso, o Decreto Estadual nº 
1.366, de 26 de junho de 1931 (ESPIRITO SANTO, 1931). 

As 23 professoras de Educação Física que publicaram suas monografias em 
impressos traziam, inicialmente, outro discurso sobre o porquê da Educação Física, 
mas não podiam usar o discurso da ortopedia, da correção dos corpos e da 
regeneração, pois, a partir de 1930, instaurou-se uma nova perspectiva para o seu 
ensino, e que foi tão bem explanada em seus trabalhos de fim de curso. 
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Criado no ano de 1931, o Curso de Educação Física foi mantido por militares 
formados no Centro Militar de Educação Física. Apesar de a historiografia apontar o 
curso como espaço de irradiação de uma pretensa militarização e esportivização da 
Educação Física, os achados indicam outros resultados. Essas outras 
intencionalidades são percebidas por meio de monografias produzidas pelos 
primeiros docentes formados no curso que, em sua maioria, eram mulheres. Foi 
possível perceber, por meio dos trabalhos das alunas, as apropriações e os usos 
realizados da cultura pedagógica em circulação, que utilizaram como base 
bibliográfica os livros, as revistas e os periódicos que chegavam à biblioteca do Curso 
de Educação Física. 

A seleção de somente algumas monografias para a publicação é compreendida 
pelas práticas presentes no curso, destacando as classificações que essas mulheres 
obtinham pela produção dos trabalhos e a aproximação com as propostas divulgadas 
pelos militares ao tomarem como referências, livros e periódicos produzidos pelos 
próprios militares formados pelo Centro Militar de Educação Física, além de 
utilizarem do Regulamento nº 7 de Educação Física, material que servia como uma 
caixa de utensílio para a utilização do Método Francês tanto para o meio militar, 
quanto para o civil. 

Considera-se que as mulheres agiram taticamente com as propostas do Centro 
Militar de Educação Física e do governo capixaba, o que fez com que somente 
algumas monografias fossem selecionadas para serem publicadas em dois impressos 
da região. 

Apesar dos muitos discursos vivenciados pelas mulheres durante suas formações, 
presentes também no Curso de Educação Física, elas alcançaram projeção no cenário 
educacional da Educação Física no Espírito Santo. Com as publicações em impressos, 
as mulheres passaram a serem lidas e ouvidas pela sociedade capixaba, e 
participaram da formação de novos professores de Educação Física pois, alcançaram 
destaque e passaram a ocupar cadeiras em importantes instituições educacionais da 
região e como professoras efetivas no próprio curso, atuando ao lado de militares. Ao 
dar visibilidade à atuação das 23 professoras de Educação Física, torna-se possível 
perceber como elas fizeram uso de um capital simbólico acumulado ao longo de suas 
carreiras como professoras, autoras, enfim, como mulheres que se moviam de forma 
tática em meio aos discursos que buscavam determinar seus papéis sociais. 
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RESUMO  

A pesquisa teve por finalidade analisar as ideias pedagógicas de Dom Frei 
Manuel do Cenáculo (1724-1814), reformador dos estudos da Ordem Franciscana em 
Portugal, Bispo de Beja (1770-1802) e Arcebispo de Évora (1803-1814). Trabalhou 
com as questões ligadas à reforma do ensino elementar e superior em Portugal na 
segunda metade do século XVIII durante o reinado de D. José I (1750-1777) e do 
governo do primeiro ministro Sebastião José Carvalho e Melo (1750-1777). 
Selecionamos para este estudo sua obra Cuidados Literários (1791). O texto 
expressa o pensamento pedagógico do prelado e suas orientações sobre a 
organização das relações entre o ensinar e o aprender, no sentido de tornar o ensino 
útil e em conexão com a ordem social vigente. Os elementos constitutivos de seu 
pensamento pedagógico foram analisados na relação com o contexto de mudanças 
políticas e econômicas do período pombalino. Salientamos a importância de se 
investigar seu pensamento pedagógico reformador, de orientação iluminista e de 
cunho católico, no qual as questões relativas à harmonia entre a Razão e Fé, Natureza 
e Graça se revelaram fundamentais. Trata-se de uma pesquisa documental e 
bibliográfica, que seguiu os procedimentos da análise de conteúdos para selecionar, 
organizar, classificar, analisar e interpretar os dados. 
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1.  INTRODUÇÃO  

No conjunto das transformações sociais, políticas, econômicas e educacionais 
ocorridas em Portugal no século XVIII, mais precisamente no governo de D. José I 
(1750-1777) e do primeiro ministro Sebastião José Carvalho e Melo (1750-1777), as 
reformas pombalinas da instrução pública ocupam um lugar de destaque na história 
da educação porque em meio ao debate em busca da centralização política e do 
estabelecimento de suas diretrizes econômicas, o primeiro ministro, assessorado por 
um rol de intelectuais, programou uma reforma educacional com vistas a tornar o 
ensino adequado às necessidades práticas do Estado e promoveu a substituição dos 
tradicionais métodos pedagógicos por outros mais condizentes com os ideais de sua 
época. 

O século XVIII se apresenta com período de mudanças nos processos educativos, 
principalmente a segunda metade deste, quando as ideias do movimento iluminista 
se difundiram pela Europa. Esse movimento filosófico pôs na ordem do dia o 
questionamento ao conhecido, a dúvida e a necessidade de investigar o que era 
conhecido, e também o que era desconhecido. 

A mudança na forma de pensar, de observar e de intervir na natureza baseada na 
ciência experimental, fez os homens do século XVIII enxergarem a possibilidade de 
estudar detalhadamente os fatos e buscarem respostas para os fenômenos naturais 
sem a conotação estritamente religiosa dos séculos anteriores. 

No contexto histórico do iluminismo, no qual a razão foi posta como eixo 
fundamental, não fazia sentido atrelar a educação aos dogmas religiosos e aos 
privilégios sociais, como vinha sendo feito até então, assim, foram lançados os 
princípios da educação pública, de caráter laico e liberal, integrada na ideologia de 
um projeto moderno de sociedade. 

 A obra de Dom Frei Manuel do Cenáculo (1724-1814), tinha a característica de 
procurar a modernização sem abrir mão do papel da religião. Essa foi também uma 
característica geral dos pensadores portugueses do período: a renovação dos temas, 
métodos e conhecimentos juntamente com a manutenção da perspectiva religiosa 
para a sociedade. 

Dom Frei Manuel do Cenáculo nasceu em Lisboa na freguesia do Santos-o-Velho, 
a 1 de março de 1724. Aos 12 anos entrou para o colégio dos oratorianos e aos 13 anos 
iniciou o curso de teologia. Com 15 anos vestiu o hábito de Franciscano da Ordem 
Terceira da Penitência.  

Além de eclesiástico, ele foi político, pedagogo, reformador, filósofo e historiador. 
Ocupou cargos de influência política no reinado de D. José I (1714-1777, rei desde 
1750). Durante o governo do primeiro ministro do rei Sebastião Carvalho e Melo 
(1699-1782) foi nomeado confessor e preceptor (1768) do Príncipe da Beira D. José 
(1761-1788) filho de D. Maria I (1734-1816), foi nomeado Provincial da Ordem 
Franciscana em Portugal (1768 -1777) e Bispo de Beja (1770-1802). Foi deputado e 
presidente e da Real Mesa Censória (1770-1777), presidente da Junta da Providência 
Literária (1772) e da Junta do Subsídio Literário (1772), participou da Reforma dos 
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Estatutos da Universidade de Coimbra (1772), foi nomeado Arcebispo de Évora 
(1803-1814). 

A biografia intelectual de Dom Frei Manuel do Cenáculo mostra o perfil de um 
homem de mentalidade eclética e aberta às transformações de sua época, disposto a 
difundir os estudos científicos em Portugal. As pesquisas sobre sua atuação apontam 
que ele delineou projetos que demonstravam sua consonância com as ideias 
ilustradas e visavam multiplicar os meios de informação bem como a aquisição do 
conhecimento, disponibilizando seu acesso ao maior número possível de pessoas.  

Sua atuação na criação de bibliotecas, de museus, de laboratórios, e busca por 
livros, obras de arte, produtos naturais, moedas e antiguidades, é enaltecida pelos 
estudiosos de sua vida eclesiástica e política. A instrução aparece com o ponto central 
da ação reformadora de Cenáculo demonstrando sua preocupação com a formação 
do homem e da sociedade de seu tempo. Para ele, instruir o povo tinha grande 
importância individual e coletiva, defendia o acesso aos livros, o domínio da leitura e 
da escrita e a boa formação dos professores. 

As questões relativas à educação, ao método de ensino e a utilidade da instrução, 
foram temas presentes no processo de transformação ideológica e assumiram um 
papel de destaque na sua perspectiva pedagógica. 

Aliando razão e fé, numa ação eclética, Cenáculo usou sua pedagogia para ensinar 
os padres da Ordem Franciscana. Sua proposta de ensino defendia o método 
científico, baseado na observação e experimentação. Realçou o valor do estudo da 
história, das línguas e também o estudo das matérias práticas e úteis para a vida. 
Para Vaz (2003, 2005) esta proposta curricular parece se constituir em um exemplo 
de estrutura de ensino de cunho iluminista, que permeou a implantação do projeto 
de formação educativa para tornar o poder mais centralizado na monarquia 
absolutista portuguesa. 

Dotado de profundo conhecimento teórico desempenhou uma ação contínua no 
sentido de empreender uma reforma educacional que trouxesse benefícios práticos e 
pudessem colaborar para uma formação cultural moderna do reino. Divulgou seu 
pensamento pedagógico numa ampla produção literária, entre suas obras de cunho 
pedagógico destacamos Cuidados Literários do Prelado de Beja em Graça de 
seu Bispado (1791). 

A obra Cuidados Literários pode ser considerada de acordo com Vaz (2003), 
como um manual de instrução para professores, padres e elite letrada civil. Nela o 
bispo enumera um conjunto de “cuidados” com relação aos livros a serem lidos, ao 
método de ensino a ser utilizado, a organização dos estudos, à didática do professor, 
ao compromisso educativo dos padres e a importância das relações do ensino e da 
aprendizagem. 

O manual Cuidados Literários não pode ser analisado sob a ótica de um texto 
inédito, pelo contrário, nele o prelado retomou as discussões e os apontamentos que 
já havia feito no Plano de Estudos da Ordem (1769) e nas suas Pastorais (1786), 
porém o valor da obra em questão centra-se na intenção do autor em oferecer mais 
uma oportunidade de reflexão sobre a questão do método de ensino e da didática e 
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como melhor ensinar, para aqueles que se interessavam pelo novo estilo de 
instrução, visando mostrar a dialética na busca pelo conhecimento. 

Diante desse contexto, consideramos ser necessário, para a compreensão das 
transformações ocorridas no campo educacional do século XVIII em Portugal, o 
estudo das ideais pedagógicas de Dom Frei Manuel do Cenáculo. Destacando a 
necessidade de se fazer uma análise crítica desse tema em estudo no sentido de saber 
como as medidas reformistas presentes no seu ideário poderiam estar ligadas à 
construção do projeto da nação portuguesa e a relação com suas colônias. 

Entender a educação e as práticas educativas em Portugal remete à compreensão 
da racionalidade implantada na organização do ensino no Brasil. Adentrar o contexto 
da transformação socioeducativa portuguesa da segunda metade do século XVIII 
permite observar os possíveis eixos sobre os quais foram debatidos os elementos 
norteadores da instrução, seus métodos, seu conteúdo e sua destinação. 

1.1 FUNDAMENTOS DO PROJETO EDUCATIVO DE DOM FREI MANUEL DO 
CENÁCULO 

No século XVIII houve o esforço dos pedagogos em definir um novo tipo de 
ensino no qual o método, o emprego racional do tempo de estudo, a noção de 
programa de ensino, o cuidado com o material didático, a valorização do mestre 
como guia do processo de aprendizagem foram os pressupostos que fundamentaram 
os ideais iluministas na educação e marcaram o surgimento de uma pedagogia 
política, centrada no esforço para tornar a escola laica organizada e mantida pelo 
Estado (Aranha, 2000). 

Dom Frei Manuel do Cenáculo participou de forma ativa na formalização da nova 
estrutura educativa que se pretendia instaurar no reino português e em suas 
colônias. O que destacamos nesta pesquisa é o fato de que ele tinha um projeto 
educativo próprio delineado em um tempo de mudanças epistemológicas sob o signo 
do iluminismo, que foi articulado com o projeto político pedagógico das reformas 
pombalinas. 

A abrangência do projeto educativo do autor foi revelada na prática com as 
reformas pedagógicas empreendidas por ele nos estudos de formação de sua Ordem e 
que serviram de base para a reforma do ensino no reino português no período 
pombalino. A sua produção literária e suas ações concretas de promoção do bem-
estar da população de sua diocese referendaram seu alinhamento com o ideário 
iluminista e indicaram o eixo estruturante de seu projeto educativo no qual a 
educação foi apontada com um fator determinante para o desenvolvimento social. 

Dom Frei Manuel do Cenáculo norteado pela ideia de que a educação é o melhor 
caminho para boa convivência dos homens entre si, com a natureza e com Deus, 
preocupou-se em elaborar uma proposta de instrução moderna que atendeu às 
necessidades formativas do clero e também do povo em geral.  



 

 
 

11 

No que diz respeito ao clero estabeleceu todo um programa de estudos, desde o 
estado de ordinandos até um programa de formação contínua, para clérigos de 
todos os níveis. Para o restante dos diocesanos foi oferecida uma formação com 
base no catecismo (Vaz, 2009, p.9). 

A instrução do povo com base na catequese não era novidade em solo lusitano, 
ela foi também o modelo de ensino utilizado pelos jesuítas. O diferencial do ensino 
catequético do projeto educativo de Cenáculo estava centrado no método 
simplificado de ensinar, na relação próxima e afetuosa entre o professor e o aluno, na 
adoção de um manual adaptado para as necessidades do povo local, respeitando a 
individualidade de cada estudante e primando por uma instrução que repercutisse no 
bem estar da comunidade e na dedicação ao trabalho, pois ambos seriam a base da 
fonte de riqueza do Estado. 

Cenáculo é favorável a um Estado forte. [...] Na sua vida pública ele labutou 
sem cessar sempre no sentido de buscar maior glória para seu país. Esse amor 
à pátria que o animou sem cessar, Cenáculo assumiu tão bem que se tornou de 
algum modo um modelo nacional (Marcadé, 1978, p.478). 

No desenvolvimento de seu trabalho como assistente do poder real ou como 
eclesiástico procurou dar utilidade ao seu conhecimento, colocando em prática os 
princípios teóricos que defendia em seu discurso modernizador, esse é um dos 
detalhes que o diferenciou dos demais reformistas de seu período histórico, Cenáculo 
foi um erudito que se transformou em homem de ação. 

Do seu ponto de vista intelectual entendia que era preciso adaptar o ensino para 
todos, sua ação pedagógica expressou um degrau a mais na modernização da 
instrução em Portugal. Ao graduar o ensino seguindo as possibilidades dos alunos, e 
ministrado na língua nacional, Cenáculo abriu o acesso aos estudos para uma parcela 
da população que até aquele momento era excluída da escola. 

Ao defender a utilidade do conhecimento e o uso de um bom método de ensino 
com base científica, refutando a educação feita pelo método escolástico que criava 
“barreira fechada à verdadeira ciência” (Cenáculo,1791, p.9), o prelado organizou um 
sistema articulado de ensino que abrangia todos os níveis da instrução, assim como , 
dispensou também atenção ao contexto da vida diária do povo português e a 
necessidade de medidas educativas que aliadas à alfabetização trariam melhoria nas 
condições de saúde, economia doméstica e uso da terra.  

Na análise da atuação de Dom Frei Manuel do Cenáculo se situa o objetivo 
principal de seu projeto educativo: melhorar as condições de vida do povo lusitano 
pela via da educação. Cenáculo não propôs mudanças estruturais, sua proposta foi no 
sentido de agregar em torno de um ideal de solidariedade e de tolerância, ações de 
instrução e de educação de sentido amplo que contribuíram para a melhoria da vida 
coletiva, eliminando os efeitos negativos da ignorância no sentido de favorecer o 
progresso e a felicidade do reino português. 
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Sua ação foi político-pedagógica, para ele o caminho para atingir os objetivos de 
seu projeto educativo, era composto pela renovação do método, do conteúdo, da 
relação entre professor e aluno, e da formação integral do professor. 

1.1.1. DIMENSÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS  

A teoria e a prática do projeto educativo de Dom Frei Manuel do Cenáculo foi 
composta pela articulação da educação com o aspecto sócio-político da dinâmica das 
relações em que são determinadas as ações concretas de formação e de instrução.  

A sua dimensão didático-metodológica foi destacada pela preocupação com as 
bases científicas que deveriam ser observadas para a seleção e organização dos 
conteúdos, dos métodos e formas de organização do ensino, da formação do 
professor e dos processos de interação entre professor, aluno e o conteúdo que 
ocorrem durante o desenvolvimento dos estudos. 

Na obra Cuidados Literários o prelado debateu sobre os objetivos pedagógicos 
da instrução e apresentou os fundamentos científicos e históricos em que ele se 
pautou para defender o uso do melhor método de ensino que pudesse contribuir de 
maneira útil para o desenvolvimento cultural, científico e econômico do reino 
português. Seu projeto educativo apontou a educação como meio útil, prático e 
necessário para melhoria do conhecimento que levaria à melhoria das práticas 
sociais (Vaz, 2009). 

O trabalho de estruturar e organizar o funcionamento do ensino foram elementos 
centrais da proposta educativa cenaculana assim como uma sólida formação para os 
professores. Esta perspectiva de formação é um dos pontos que ligam o prelado ao 
ideário educativo do iluminismo e articula seu projeto educativo com as mudanças 
da segunda metade do século XVIII em Portugal. 

O problema do método ou da didática é o fastidioso problema pedagógico deste 
século [...] Desde o momento em que a instrução tende, embora lentamente, a 
universaliza-se e a laicizar-se, mudando destinatários, especialistas, conteúdos 
e objetivos, o “como ensinar” até as coisas tradicionais, como a preparação 
“instrumental” ou “formal” do ler, escrever e fazer contas) assume proporções 
gigantescas e formas novas; tanto mais se o problema do método se entrelaça 
com o problema dos novos conteúdos da instrução “concreta”, que surgem com 
o próprio progresso das ciências e com a relativa aplicação prática 
(Manacorda, 2002, p.280). 

Para Cenáculo o método e a organização dos conteúdos na formação do professor 
eram recursos indispensáveis para que fossem atingidos os objetivos de mudança 
social que resultava de seu trabalho junto aos alunos. Para ele o como ensinar estava 
diretamente ligado aos resultados a serem obtidos com o estudo das matérias, 
naquele momento histórico ele entendeu ser primordial procurar manter uma linha 
de ação que pudesse garantir a permanência dos valores cristãos da tradição católica 



 

 
 

13 

em solo português em consonância com a utilidade do ensino para o 
desenvolvimento cultural e científico do reino (Cenáculo, 1791). 

 Para tal era necessário adequar e concretizar o discurso teórico, dar exemplos de 
como elaborar e desenvolver atividades que fossem modernizadoras, mas que não 
ultrapassassem o limite de atuação do Estado e da Igreja. A caridade, a tolerância e a 
solidariedade foram os fatores de motivação utilizados pelo prelado para desenvolver 
uma dinâmica de auxílio mútuo que promovesse o progresso cultural, mas sem 
afastar o homem da crença em Deus e qualificando sua relação com a natureza. Ao 
propor o uso de um método de ensino que orientava sempre partir do mais simples 
para o mais complexo, Cenáculo, estava dizendo que naquele momento de agitação 
política e social, era preciso retornar à natureza das coisas e com o auxílio do método 
científico, esclarecer a verdade existente em cada uma delas, sem precisar com isso 
negar a existência de Deus e sua bondade para com o homem.  

Este é um aspecto central nas ideias científicas de Cenáculo: a ciência surge 
como um meio para revelar a grandeza de Deus e ao mesmo tempo como 
melhor remédio contra a superstição que é natural aos homens (Vaz, 2009, 
p.22). 

Dessa ideia fundamental, de que a educação do homem racional deveria ser 
organizada para a sua promoção pessoal e espiritual seguindo um planejamento e 
uma articulação entre os níveis e os conteúdos de ensino é que encontramos as 
diretrizes do projeto educativo de Dom Frei Manuel do Cenáculo. Elas se firmavam 
na utilidade do conhecimento para no exercício profissional, na promoção dos bens 
físicos para seu sustento, no desenvolvimento saudável, na eliminação da ignorância 
e diminuição da pobreza, e no desenvolvimento coletivo. Na sua concepção 
pedagógica o conhecimento, o estudo e sua aplicação eram virtudes para o bem 
público. 

Encarada como instituição pública a escola deveria, para tanto, promover a 
crença numa ordem universal de valores que compatibilizasse o 
aperfeiçoamento do gênero humano, no respeito pela matriz cristã, com a 
finalidade técnica decorrente da utilidade social da ciência (Araújo, 2003, p.55).  

Essa educação requeria um meio escolar em que o útil e o prático constituíam a 
preocupação de primeiro plano. Para atingir essa categoria o método de ensino 
deveria favorecer a investigação, a comparação e a observação dos fatos da natureza 
para que o aluno de posse do conhecimento das coisas pudesse intervir com seu 
trabalho na natureza, retirando dela o necessário para o seu sustento e convivendo 
harmoniosamente com ela, pois ela representava a grandeza de Deus. 

O estudo do conteúdo deveria ser objetivo, claro e sem o desperdício do tempo 
com disputas abstratas, vazias de realidade, que caracterizavam o método de ensino 
escolástico, só deveria aceitar verdades evidentes e conduzir os pensamentos 
ordenadamente (Manacorda, 2002). 



 

 
 

14 

O programa de ensino que o prelado organizou era composto pelas matérias de 
estudo de gramática latina e portuguesa, retórica, poética, crítica, filosofia, a elas 
acrescentou o estudo de línguas orientais, matemática, ciências naturais, geografia e 
história, esta considerada por ele como a disciplina mestra que leva o homem à 
virtude. A seleção das matérias de estudo foi critério importante para atingir o 
objetivo de formação de uma nova mentalidade aberta ao avanço da ciência e da 
técnica, mas o ponto fundamental para que os conteúdos sejam úteis ao aluno é o 
método pelo qual ele é ensinado. Destacamos aqui um diferencial importante da 
pedagogia cenaculana, a articulação entre a seleção dos conteúdos com o método de 
ensino.  

O bom método educativo era aquele que permitia ensinar de acordo com a 
verdade, metodologicamente explicitado e centrado no resultado de demonstrações 
rigorosas. Com base no uso da razão o método escolástico foi rejeitado porque ele se 
caracterizava por especulações desordenadas que não produziam resultados práticos 
e nem úteis.  

A função essencial desse novo método era vencer a ignorância, iluminando os 
caminhos do novo modo de pensar e de produzir os bens necessários ao bem estar da 
sociedade. Para garantir que esse caminho fosse devidamente bem trilhado é que 
havia a necessidade de acompanhamento, disciplina e regras para bem orientar os 
estudantes, os professores, o clero e o povo em geral no uso do conhecimento e no 
cumprimento de suas obrigações para com o reino e para com Deus.  

Nas aulas há o ordenando de tomar arbítrios e poder de ensino para bem 
explicar as verdades profundas dos nossos augustos mistérios; para 
cuidadosamente mortificar as indecências no culto e polir seus desempenhos 
com decoro e santidade, para dissipar com veemência e zelo o duro vício. Para 
dirigir com vistas perdidas no descobrimento da virtude, para tornar limpa a 
vida cristã, para esfriar nos povos as ferventes cinzas do ódio, do erro, e do 
vício. Socorrer com paciência, justiça caridade e constância os errados de 
entendimento (Cenáculo, 1791, p.5). 

Dom Frei Manuel do Cenáculo sugeriu que o bom método de ensino tivesse no 
diálogo seu principal recurso de ensino e aprendizagem. O exercício de expor, ouvir e 
depois debater sobre os questionamentos levantados com a demonstração prática do 
conteúdo proporcionaria as condições ideais para a aquisição do conhecimento, e 
para que o professor pudesse observar e orientar os alunos de acordo com suas 
condições de aprendizagem.   

Em suas obras pedagógicas e nos Cuidados Literários, o prelado defendeu o 
uso do bom método de ensino e expressou com objetividade sua crítica moderada à 
escolástica e seu ecletismo filosófico, destacando sempre a necessidade de se 
conhecer o “bom” e o “mau” gosto literário para de ambos retirarmos aquilo que seja 
útil para o aprofundamento do conhecimento e o encontro da verdade. 
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O ecletismo de Cenáculo não significou sincretismo, mas foi uma posição 
filosófica assumida, fruto de uma atitude crítica, que procura em todas as 
correntes, em todas as filosofias a verdade que cada uma delas encerra. Esta 
atitude eclética é o sinal de um interesse pelos problemas práticos, que exigem 
um acordo entre os homens, apontando assim para um espírito de tolerância e 
de abertura, de reconhecimento da diferença (Ganho, 1984, p.434). 

Para que todo o processo de mudança e adequação do ensino fosse efetivado, o 
prelado destacou a importância da abertura e do reconhecimento das diferenças no 
planejamento das aulas, era tarefa do professor acompanhar todos os alunos 
observando suas dificuldades e seus avanços, seu ofício contemplava o saber dirigir 
sua aula com responsabilidade, atenção e disciplina.  

Os meios para conseguirem o legitimo conceito de professores, consistem na 
oração, para que obtenha do céu a verdadeira sabedoria e no estudo frequente 
das matérias que professam, e da erudição regulada pela prudência e que faça 
respeitáveis as suas instruções.  Conseguirão sem dúvida estes efeitos 
consultando os bons livros, interessando-se no conhecimento mais particular de 
sua profissão e aplicando o bom método (Cenáculo, 1769, p. 42).  

Ao dissertar em seus manuais pedagógicos sobre a importância do oficio de 
professor o prelado teceu recomendações no sentido de nortear o trabalho e 
esclarecer sobre as responsabilidades que ele entendia serem próprias da uma 
prática educativa que estivesse direcionada para resultados úteis dos estudos: 

• Que trabalhem no sentido de que façam causa própria o adiantamento dos 
alunos; 

• Que zelem com vigilância e decoro as aulas, e que não faltem ao trabalho; 
• Que usem da repreensão regulada somente quando necessário e que a 

repreensão tempestiva não seja vingança. Que conciliem com amor os seus 
alunos; 

• Que estejam sempre prontos para atender os alunos nas suas dificuldades, 
ainda que em horas distintas das aulas.  

• Que estejam alertas na seleção de livros, mesmo os que contêm erros 
literários devem ser lidos pelos professores para deles extrair o que for 
útil, tratando com zelo a religião e aproveitando as boas luzes e erudição 
que se encontram nos autores (Cenáculo, 1769). 

Ao expor a complexidade do trabalho docente e sua responsabilidade no 
planejamento e desenvolvimento das aulas, situou a formação docente como um 
fator de primordial importância no seu projeto educativo. O diferencial do seu plano 
de estudos para a formação de professores foi a articulação da formação inicial com a 
necessidade de uma formação continuada. Esta foi oferecida na forma de estudos à 
distância, com o acompanhamento de tutores.  
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É muito levantada a casa da sabedoria, a extensão dela é imensa, pedem vistas 
muito apuradas e limpas [...] seu caminho é impedido a quem o trilha com 
indisposição. Quanto mais descobre os homens sábios esta peregrinação, tanto 
se vão desenganando não o serem acabados. Os que se acreditam muito 
adiantados com poucas notícias tem fraqueza de alma e desconhecem o mundo 
literário. [...] Essa satisfação é uma feia mancha, mas se atentamente 
observada, ninguém desperdiçara a corrente das águas onde se purifique 
(Cenáculo, 1791, p.13). 

Além da organização dos níveis de formação, o prelado também orientou sobre a 
seleção de conteúdo, e do referencial teórico que deveriam dar suporte à formação 
dos professores, a leitura foi apontada por ele como instrumento essencial para o 
conhecimento amplo sobre as coisas materiais e espirituais, segundo ele, necessárias 
para o desempenho adequado do ofício de professor. A leitura deveria ser diária, de 
repetição e reflexão sobre o texto, priorizando as obras originais, o complemento de 
leitura seria feito com edições de comentadores, e anotação dos principais conceitos 
(Vaz, 2009). 

Dentro da visão de formação integral do professor o prelado dispôs de meios que 
pudessem viabilizar o aprofundamento teórico e oferecer uma diversidade de 
recursos didáticos com livre acesso ao estudante. Ao financiar, equipar e abrir 
bibliotecas públicas, com laboratórios e museus dotados de coleções das mais 
variadas áreas de estudos, ele procurou dar o suporte técnico necessário ao estudo 
que nem sempre estava ao alcance do aluno por questões de disponibilidade logística 
e financeira. 

O procedimento do prelado ao escrever sobre questões que envolviam a educação 
e a sociedade portuguesa no final do século XVIII revelou o aspecto contraditório que 
permeou seu discurso e sua atuação político-pedagógica, ele, ao mesmo tempo em 
que defendia uma tomada de atitude individual e coletiva e o desenvolvimento de 
ações que levassem a mudança das condições de vida, também procurou preservar os 
limites já existentes entre um grupo social e outro. É possível observar o constante 
movimento de permanência e mudança que entrelaçaram seu pensamento 
reformador com as características do movimento iluminista.  

Cenáculo é um iluminista pela posição filosófica que assume, enquadra-se no 
espírito daquele movimento [...] defende o espírito de igualdade e tolerância, 
mas ao mesmo tempo aceita que o Estado realize despoticamente as luzes com 
vista à felicidade e ao bem social. [...] não aceita a concepção de homem 
desligado da Transcendência, não tem uma visão anti-histórica nem apresenta 
um pensamento utópico e revolucionário, é um iluminista essencialmente 
reformista (Ganho, 1984, p.437). 

A reforma pedagógica de Dom Frei Manuel do Cenáculo deu impulso prático e se 
utilizou da força política para a programação de um novo sistema de formação de 
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professores em Portugal na segunda metade do século XVIII, voltado ao mesmo 
tempo para utilidade social da instrução como também de garantir a manutenção dos 
princípios religiosos que não deveriam ser abandonados com a modernização 
cultural. 

Para que essa pedagogia pudesse ser desenvolvida e concretizada o trabalho do 
professor no planejamento de suas aulas se tornou referência de todas as atividades 
docentes. O planejamento é o meio para se programar, organizar e coordenar os 
objetivos, a revisão e a adequação dos conteúdos e da metodologia para que o 
resultado do ensino seja útil, acessível e prazeroso para o aluno e para o professor. 

O planejamento é um processo de racionalização, otimização e reflexão sobre o 
direcionamento que se pretende dar ao trabalho executado em sala de aula, ao 
destacar que no ofício docente ele era uma tarefa primordial, evidenciou a 
modernidade de seu projeto educativo, para ele planejar significava usar a razão, a 
técnica, a ciência e o pensamento como guia de orientação para assegurar a unidade 
e a coerência do processo de ensino. 

Um professor bem formado, que domina sua área de ensino e faz a ligação dela 
com as demais, que sabe dialogar com seus alunos, que respeita as diferenças e 
procura adequar o conteúdo e o método de ensino de acordo com a diversidade do 
seu grupo de alunos, é aquele que na visão pedagógica de Cenáculo obterá os 
melhores resultados, a disciplina e o respeito de seus alunos. Para ele o professor 
educa pelo exemplo e pela erudição sem devaneios abstratos do método de ensino 
escolástico. 

Não haverá estudante que vendo nisto o que lhe é conveniente, e que estas 
virtudes ao mestre dele pertence, não se submeta e tome afeição a quem tanto 
vai devendo de ensino literário e virtuoso (Cenáculo, 1791, p. 9) 

A ação educativa do professor de acordo com a pedagogia cenaculana seria 
composta pela conjunção dois componentes básicos: uma sólida formação acadêmica 
que iria suprir os requisitos técnicos da sua profissão e os componentes de sua 
personalidade que o identificaria com os requisitos pessoais necessários para o 
exercício de seu ofício: paciência, benevolência, bondade, o amor pelo ensinar e o 
aprender, e a disponibilidade para recomeçar sempre (Cenáculo, 1791).   

Para Dom Frei Manuel do Cenáculo a ação educativa deveria se realizar pelos 
caminhos da afeição, o amor que o mestre sente pelo discípulo, o amor que este 
desenvolve por aquele que o conquistou pela palavra e pelo gesto. Na maioria das 
vezes, essa atitude do professor, o levaria a conquistar o devotamento, a aplicação, a 
vontade agradar. A influência desta relação de respeito e harmonia entre o professor 
e o aluno, foi apontada pelo prelado como uma disposição extremamente favorável 
ao ensino e a aprendizagem (Cenáculo, 1791). 

Verificamos que Dom Frei Manuel do Cenáculo mostrou no seu projeto educativo 
o caráter pedagógico da prática educativa como ação consciente, intencional e 
planejada no processo de formação humana, por meio de objetivos e critérios 
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organizacionais do ensino, ele procurou indicar o tipo de homem que se pretendia 
formar e para qual sociedade. Vincularam-se ao seu projeto educativo as opções 
sociais e políticas referentes ao papel da educação em um determinado sistema de 
relações sociais que ordenaram a modernidade cultural em Portugal na segunda 
metade do século XVIII. 
 

CONCLUSÃO 

O projeto educativo de Dom Frei Manuel do Cenáculo mostrou seu ecletismo 
filosófico e sua opção em fazer uma crítica moderada mas pontual sobre as questões 
teóricas e metodológicas do ensino que se desenvolviam em solo português. Suas 
ideias de promoção social e inovação técnica e científica não refutavam a tradição e o 
saber acumulado, mas, orientava para a busca de atualização literária que unida aos 
bons conceitos dos “antigos” pudessem complementar o conhecimento do útil e do 
produtivo para a sociedade. 

A conexão entre educação e participação concreta na vida social, o privilégio dado 
aos conteúdos e ao método pragmaticamente úteis à instrução, a ligação desta última 
com a experiência real de conhecimento e intervenção nos fatos da natureza e da 
sociedade, a atenção para com a formação ético-intelectual daqueles que iriam com 
seu trabalho e sua assistência caritativa ajudar a promover o bem estar e o 
desenvolvimento do reino, é que fundamentaram a utilidade prática e literária do 
projeto educativo de Dom Frei Manuel do Cenáculo. 

Observamos que na obra Cuidados Literários o prelado apresentou aos seus 
leitores de maneira clara e articulada a importância da indissociabilidade entre a 
teoria e prática na construção de um modelo de sociedade e cultura nacional, ao 
tomar posição sobre a crise que se abateu sobre Portugal no final do século XVIII, 
resultante dos efeitos da revolução francesa, mais uma vez ele chamou atenção para a 
necessidade dos estudos centrados no bom método para evitar a repetição de erros 
cometidos anteriormente pelos homens e reforçou o compromisso implícito na ação 
educativa de tornar todos os homens úteis ao Estado, a si  aos outros. 

O conjunto de medidas formativas: alfabetização, estudos iniciais, formação 
continuada, estudos à distância, educação de jovens e adultos e catequese; 
delineados e executados no projeto educativo de Dom Frei Manuel do Cenáculo, 
foram intencionalmente sistematizados com a finalidade de oferecer uma 
fundamentação teórica sólida que possibilitasse à elite letrada e por meio dela ao 
povo português a possibilidade de estabelecer o conhecimento da realidade em que 
vivam e transformá-la conscientemente sem a opressão da superstição.  

A valorização do homem pela educação e pelo trabalho foi a base da pedagogia 
cenaculana, ela orientava que a intervenção prática do homem na transformação da 
natureza só poderia resultar em progresso e bem estar social se houvesse o 
compromisso com a caridade entre os grupos sociais promovendo o intercâmbio de 
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experiências, com o respeito pelo Estado, com a utilidade social da ciência, com a 
liberdade civil e com a tolerância religiosa. 

Dom Frei Manuel do Cenáculo, ao explicitar a utilidade de conhecimento, falou 
com a elite letrada do Alentejo no sentido de lhes mostrar que era possível construir 
uma vida melhor seguindo os valores cristãos e ao mesmo tempo valorizar o 
desenvolvimento científico e tecnológico, que eram os valores da época moderna 
almejados pelos reformadores do século XVIII para o reino português. 
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RESUMO 

 
Essa pesquisa, de cunho historiográfico, discutirá a batalha política e ideológica em torno 

da imagem de Anchieta pela direção do campo educacional no Rio de Janeiro na década de 
1930. O objetivo do estudo é analisar, a partir da trajetória política e intelectual de Amélia 
Rezende Martins, as estratégias utilizadas pela Igreja para construção e legitimação de um 
símbolo nacional identificado com os preceitos da educação cristã, cuja finalidade era atingir 
o imaginário popular para que fosse vista como instituição mais adequada para conduzir o 
campo político e filosófico da educação. A partir de referenciais teórico-analíticos sugeridos 
por J.F. Sirinelli, J.M. Carvalho e B. Baczo, visamos compreender a estreita relação entre 
intelectuais, símbolos e ideologia política. Dessa forma, trataremos sobre o processo de 
heroificação de Anchieta, demonstrando por meio dos discursos de Rezende Martins a 
existência de uma comunidade de imaginação em torno dessa figura. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

José de Anchieta, Símbolo, Amélia Rezende Martins. 
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INTRODUÇÃO 

O primado desta temática é a discussão historiográfica da batalha política e 
ideológica em torno da imagem de Anchieta na década de 1930. Antes de ser uma 
afirmação, o título deste projeto, “Anchieta: A configuração de um herói na trajetória 
política de Amélia Rezende Martins”, representa a questão central da investigação. 
Objetiva-se analisar, por intermédio do exemplo desta intelectual, algumas das 
estratégias utilizadas pela Igreja para sagrar “heróis”  identificados com os preceitos 
da concepção cristã de educação. Instrumento precioso para “formação das almas” 
(CARVALHO, 2014, p.11) e que serviu como símbolo de legitimação da Igreja, para 
que ela fosse vista como instituição mais adequada para conduzir o campo político e 
filosófico da educação.   

Nesta ótica, são centrais as obras de Sirinelli (1996), Carvalho (2014) e Baczo 
(1985). Trata-se, primeiramente, de entender essa estreita relação entre intelectuais 
e política, ou, mais especificamente, demonstrar como Amélia Rezende Martins, 
tornou-se ator fundamental de difusão de uma pedagogia adepta aos dogmas 
cristãos. 

Dada à polissemia e os diversos usos do termo intelectual, cabe explicitar que a 
noção adotada neste estudo recorre a Sirinelli, que sugere uma definição de 
“geometria variável, mas baseada em invariantes” (1996, p.242), são duas, que 
podem ser complementares e articuladas: “uma ampla e sociocultural, englobando os 
criadores e os “mediadores” culturais, a outra mais estreita, baseada na noção de 
engajamento” (1996, p.242-3). É de nosso concernimento, ainda, o mito do herói na 
sua função política, ou seja, sob a mesma perspectiva de análise utilizada por J.M. 
Carvalho e B. Baczo para compreender o papel dos símbolos, alegorias, rituais e 
mitos como elementos poderosos de projeção de interesses e aspirações de grupos, 
cuja finalidade é atingir o imaginário social para recriá-lo dentro de seus valores.  E 
na “medida em que tenham êxito em atingir o imaginário, podem também plasmar 
visões de mundo e modelar condutas” (CARVALHO, 2014, p.10-1). Segundo 
Carvalho (2014), todo regime político procura “criar seu panteão cívico e salientar 
figuras que sirvam de imagem e modelo para os membros da comunidade. Embora 
heróis possam ser figuras totalmente mitológicas, nos tempos modernos são pessoas 
reais (1990, p.14). No entanto, esse processo de “heroificação” inclui 
necessariamente a transmutação da figura real, a fim de torná-la arquétipo de valores 
e ou aspirações coletivas (CARVALHO, 2014, p.14). Nessa concepção, 
demonstraremos que a “heroificação” de Anchieta “como o grande e primeiro mestre 
que ensinou em terra Brasileira(...)precursor da Escola Nova(...) e padroeiro das 
obras de apostolado social” (MARTINS, 1933, p.12) consagrado nos discursos de 
Amélia Rezende Martins, atesta a existência prévia de uma “comunidade de 
imaginação” (BACZKO, 1985, p.297) em torno de sua figura, pelo menos no Rio de 
Janeiro, no grupo católico. 
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1. UMA LIDERANÇA FEMININA NO LAICATO CATÓLICO: AMÉLIA DE REZENDE 
MARTINS (1877-1948) 

Na década de 1920 sedimentou-se entre os intelectuais, que estavam interessados 
em remodelar a educação do país, a convicção de que a escola poderia ser redentora 
do elemento nacional, aquela que transformaria uma espécie de “jeca tatu brasileiro” 
(CARVALHO, 1989, p.56), “o capoeira” (CARVALHO, 2014, p.18) em um indivíduo 
laborioso e disciplinado, em direção ao progresso.  

A Associação Brasileira de Educação (ABE) – fundada em 1924, no Rio de 
Janeiro por Heitor Lyra da Silva – constituiu-se como uma das mais importantes das 
tantas organizações cívico-nacionalistas que proliferaram no país nos anos de 1910 e 
1920. Neste “órgão legítimo de opinião das classes cultas em matéria educacional” 
(CARVALHO, 1989, p.45) aglutinaram-se intelectuais de diversas matizes, entre eles, 
católicos e liberais, para trabalharem em prol de um denominador comum: a reforma 
educacional, por meio da introdução das ciências e das técnicas modernas e o 
desenvolvimento da prática cidadã, de modo a redimensionar o sistema educacional 
para engendrar uma nova civilização (CARVALHO, 1998). A educação nesse contexto 
não poderia ser desvencilhada da instrução moral e cívica, a fim de formar o 
indivíduo ideal e, por isso, era necessário que o povo frequentasse uma escola 
moderna que “instrui e moraliza, que alumia e civiliza” (CARVALHO, 1989, p.47). A 
organização  nacional do trabalho também se constituiu como um dos objetivos 
centrais da ABE, visto que no imaginário desses intelectuais, a população apática e 
degenerada era o que extenuava e comprometia o que se propunha como trabalho 
nacional. Consideravam, também, que pior para o Brasil eram as elites mal 
formadas, se fazendo urgente uma reforma do ensino superior. No entanto, para o 
grupo católico esse ideal só poderia ser alcançado por meio de uma política afinada 
com os princípios cristãos.  

Riolando Azzi (2008)  salienta que para os católicos, os verdadeiros valores do 
mundo eram aqueles que traziam a conotação espiritual, sobrenatural e religiosa. 
Desse modo, a tese sustentada com veemência no pensamento católico era de que um 
Estado leigo e um ensino laico equivaliam, respectivamente, a um Estado ímpio e 
ateu, e a um ensino antirreligioso, ateísta e, até mesmo, profano, e, portanto, 
“despojados dos valores éticos que permitissem a sua legitimidade e reconhecimento 
por parte dos cristãos” (AZZI, 2008, p.196). Vale lembrar ainda que para a concepção 
católica, o processo de descristianização da nação, firmado com a promulgação da 
Constituição Republicana de 1891, foi um dos principais responsáveis pelas inúmeras 
crises  que abalaram a estrutura social1 na época.  

Cabe ainda registrar, que os representantes da ala católica antes da inauguração 
da ABE, organizaram-se no Centro D. Vital e, em torno de Jackson de Figueiredo, 

                                                   
1 Tal como resultam as encíclicas e os documentos eclesiásticos a questão social “é antes de mais nada moral e 
religiosa, não econômica, devendo ser resolvida através da caridade cristã e dos ditames da moral e do juízo da 
religião” (GRAMSCI,2011, p.153). 
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preconizaram entre os seus objetivos a reintrodução do ensino religioso nas escolas, 
por considerar a verdadeira educação apenas aquela vinculada à visão moral cristã. 
Nesse bojo, a Igreja, como “sociedade sobrenatural”, comungava a ideia de que sua 
missão era a de educar. Nesse caso, “a Igreja educa porque recebeu de cristo essa 
missão – “Ides e ensinai todos os povos” – e porque é a mãe espiritual dos homens” 
(SGARBI, 1997, p.71). Junte-se a isso, o interesse em um projeto que enfatizava o 
papel das elites na construção de um nacionalismo, a partir de um sentimento 
patriótico baseado em uma educação moral religiosa. Convém ainda lembrar que, do 
ponto de vista político2, a Igreja reagiu contra as orientações laicas, posto que ela 
representava uma força conservadora, comprometida com a antiga oligarquia, 
permeada por uma visão de mundo autoritária e hierarquizada. Acresce ainda que, o 
interesse de contrapor o ensino católico à atividade educacional protestante era 
considerado uma prioridade pelos bispos da época, visto que o inimigo número um a 
ser combatido na área educacional era o protestantismo, cuja afirmação se fazia 
sentir no país desde o século XIX. 

Após a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ocorrida em 
1932, o grupo dos intelectuais católicos intensificaram ainda mais sua campanha de 
divulgação de sua política educacional, com objetivo de conter o processo de 
secularização da cultura e legitimar a posição da Igreja como instância primeira para 
conduzir os meios e os fins da educação, já que ao ambicionar a hegemonia 
educacional, o aparelho escolar constituir-se-ia como elemento fundamental na 
disputa pelo poder político. Nesse contexto, a Igreja, por intermédio dos intelectuais 
leigos, procurou diferentes meios para difundir sua concepção cristã de educação.  
Diga-se ainda, que esse momento coincide com um movimento ocorrido no interior 
da igreja, conhecido como a Restauração Católica (1920-1930)3, que teve importantes 
repercussões a nível internacional e nacional.  

Isso é possível de ser notado, principalmente, se tomarmos como parâmetro os 
escritos de Gramsci (2011) acerca da Igreja, que percebe a mesma na modernidade 
como um ator – dentre muitos - no cenário político e intelectual.  Em síntese, para 
Gramsci (2011) esse é um período em que a Igreja, ao se ver deslocada do poder e 
atuando como mais um grupo ideológico, busca atuação mais profunda na sociedade. 
No Brasil, essa atuação mais profunda da Igreja, passou indubitavelmente pela 
mobilização e organização de movimentos leigos, mas também era uma questão de 
formação de uma elite intelectual católica.   

                                                   
2 Para Gramsci (2011), dependendo da origem do clero ou dos representantes da Igreja, eles poderiam possuir 
muitas propriedades privadas fundiárias e praticar a agiotagem. Nesses termos, no sentido político o que 
predominava era o velho clericalismo conservador (2011, p. 174).  
3  Ver AZZI (2008). 
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Entre esses intelectuais, destaca-se a atuação de Amélia Rezende Martins 4 , 
escritora, conferencista, publicista e intelectual engajada no militante movimento 
católico que se organizou na cidade do Rio de Janeiro desde 1921, sob os auspícios de 
D. Sebastião Leme da Silveira Cintra (1882-1942).  

Martins já tinha feito sentir sua presença na I Conferência Nacional de Educação 
em 1927, ao propor na primeira sessão plena da conferência no Palácio do Congresso 
a tese Uma Palavra de atualidade, cuja finalidade era de que o ensino religioso 
fundado na doutrina católica integrasse o programa das escolas públicas primárias. 
Posteriormente, em 29 de julho de 1929, Fernando Magalhães, líder do grupo 
católico, sediado na ABE carioca, submete ao Conselho Diretor da Associação um 
projeto de organização social elaborado por Amélia de Rezende Martins, a ser 
desenvolvido como Ação Social Brasileira. Por meio de seu compromisso com as 
“questões sociais”, o projeto objetivava contribuir ativamente para tornar mais 
abrangente e eficiente a ação escolar voltada para o disciplinamento do cotidiano 
citadino, bem como, apresentava diversas sugestões de ações para o controle do lazer 
do operário, através da reorganização dos espaços e redistribuição do tempo, no 
sentido de influenciar um processo de organização social cívico sob a égide da cruz 
cristã.  

Ulteriormente, Martins compilaria o plano Ação Social Brasileira em um livro, e 
ofereceria à IV Conferência de Educação em 1931. Ainda no mesmo ano, Amélia de 
Rezende, seria a responsável pela área social da Liga da Defesa Nacional, a convite do 
mesmo Fernando de Magalhães. Participou ainda da inauguração do Cristo Redentor 
no Corcovado (1931) por meio da comissão feminina, onde apresentou a palestra “O 
divórcio e a dignidade da mulher: reação salutar contra a propaganda divorcista”.  

Em 1933, Martins teria fundado a sociedade Ação Social Brasileira em conjunto 
com vários intelectuais católicos leigos, tais como Ana Nabuco de Abreu, Isabel 
Jacobina Lacombe, Levi Carneiro, Fernando Magalhães, Condessa Amalia 
Matarazzo, Raul Leitão Cunha, José Piragibe, Alceu Amoroso Lima, Belisario Penna, 
Aderbal Pougy, João de Assis Lopes Martins, Maria Junqueira Schmidt, entre outros, 
todavia, ainda sem sede fixa. Em 1934 a Radio Club proporcionaria a divulgação da 

                                                   
4 Amélia Rezende Martins nasceu em Campinas (SP) em 23 de março de 1877, neta do conde de Valença, filha do 
Barão Geraldo de Rezende e Maria Amélia Barbosa de Oliveira. Martins descende de uma família tradicional da 
aristocracia rural, educada dentro dos princípios e dos ideais católicos. Aos dezesseis anos casou-se com o Dr. 
João de Assis Lopes Martins, médico de campinas e figura expressiva na história da criação da Diocese de 
Campinas (1908). Martins foi professora de nove filhos, para eles compilou: Pontos de História Universal (1932), 
três livros sobre história do Brasil, um compêndio de geografia, dois volumes de Geografia em recortes; Quadros 
sinóticos e Sincrônicos de História Universal e História do Brasil, O livro de José Maria: Lições de coisas 
(1930), O meu livrinho de missa (1926), entre outros.  Compôs vários jogos escolares e mapas para as escolas 
católicas. Interessada em cinema escolar organizou uma série de fitas de índole pedagógica. Escreveu livros para 
orientação musical, tais como:  História da Música, Curiosidades musicais (1920) e As nove sinfonias de 
Beethoven.  Ao mudar-se para o Rio de Janeiro, colaborou com diversos jornais e revistas cariocas; pronunciou 
em diversas conferências e congressos educacionais no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Argentina. Em 1939 
publicou o livro Um Idealista Realizador: Barão Geraldo de Rezende em comemoração ao centenário de 
nascimento de seu pai. Faleceu em 3 de fevereiro de 1948. 
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Quinzena Anchietana, uma série de conferências e palestras organizadas pela 
presidente da Ação Social Brasileira - Amélia Rezende Martins - com participação de 
diversos intelectuais leigos e clérigos5 da Igreja católica.   
 

2. QUINZENA ANCHIETANA - A CONFIGURAÇÃO DE UM HERÓI 

Segundo José Murilo de Carvalho, a elaboração de um imaginário social é parte 
integrante da legitimação de qualquer regime político. Para o autor é “por meio do 
imaginário que se podem atingir não só a cabeça  mas, de modo especial, o coração, 
isto é, as aspirações, os medos e as esperanças de um povo” (CARVALHO, 2014, 
p.10).  

Já é notório e sabido que a imagem integra a essência do catolicismo.  A 
manipulação de imagens é  uma sabedoria católica  que tem mais de dois mil anos, e 
no campo político, se relaciona conforme assevera Dias (1996) “as falas edificadas 
sobre termos amplamente grandiosos que rompem com as regras de um discurso 
decoroso, que articula imagem, conceito e realidade”(DIAS, 1996, p.145). No 
obstante, é importante mencionar que a influência ou elaboração dos imaginários 
sociais sobre as mentalidades depende em larga medida da difusão destes e, por 
conseguinte, dos meios que asseguram tal difusão (BACZO, 1985, p.313). 

Dentro deste contexto, é verossímil dizer que a pressão exercida pela Igreja sobre 
o povo e governantes, por meio dos congressos eucarísticos, das grandes procissões, 
e, especialmente por meio da realização, em 1934, do evento para comemoração do 
IV Centenário de Anchieta – A quinzena Anchietana, foram, de certa forma, todos 
meticulosamente preparados em termos imagéticos, e, sem dúvida amealhou poder 
por meio da propaganda e da manipulação das multidões e das imagens. 
Diferentemente das conferências Anchietanas idealizadas por Eduardo Prado em São 
Paulo em 18966 por ocasião do terceiro centenário da morte de Anchieta, a quinzena 
organizada na cidade do Rio de Janeiro por Amélia Rezende Martins chegou a seu 
termo.   

As palestras foram ministradas no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, 
publicadas na imprensa periódica carioca principalmente nos jornais: Correio da 
Manhã, Jornal do Brasil, O Jornal, A Batalha, Diario de Noticias e A Noite e contou 
ainda com a participação da Radio Club, apresentadas sob a seguinte ordem: I. 
Apresentação da quinzena Anchietiana (Amélia Rezende Martins), II. Trecho da 
Introdução ás cartas de Anchieta (Afranio Peixoto), III. Anchieta santo querido do 

                                                   
5 Entre os que recomendaram a propagação dos ideais presentes na Quinzena de 1934: D. Duarte, 
Arcebispo de S. Paulo, Padre Renaud, provincial da Companhia de Jesus e Cardeal D. Sebastião Leme 
da Silveira Cintra, Arcebispo de  Olinda e Recife (1916-1921) e coadjutor no Rio de Janeiro (1921-
1930). 
6 Segundo Giarolla (2014) somente seis conferências foram pronunciadas e apenas nove foram escritas, um dos 
motivos foi a fuga de Eduardo Prado para o exterior. 
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Brasil (Amélia Rezende Martins), IV. Anchieta criador do teatro brasileiro 
(Marques Pinheiro), V. O professor José de Anchieta (José Piragibe), VI.Bandeirante 
Santo (Leontina Licinio Cardoso); VII.Anchieta Santo do Brasil (Pedro Calmon); 
VIII. Trechos do poema da virgem (José de Anchieta), Volta ao Brasil Anchieta! 
(Amélia Rezende Martins), IX. Anchieta e a Musica- Instrumento de Catequese 
(Augusto de Lima); X. Algumas Palavras em torno de Anchieta (Wanderley Pinho), 
XI. Anchieta (Celso Vieira), XII. Anchieta e a alma Brasileira (Fernando 
Magalhães), XIII. Anchieta a maior figura da nossa história moral (Jonathas 
Serrano), XIV.Anchieta apostolo da Paz (Amélia Rezende Martins), XV.Para a 
Quinzena Anchietiana (Antonio de Alcantara Machado), Anchieta e a Palavra 
(Hildebrando Gomes Barreto), A Ação Social Brasileira e a Quinzena Anchietiana 
(Amélia de Rezende Martins), Edificio Anchieta (Afonso Celso); Anchieta! (Amélia 
Rezende Martins). 

Posteriormente, Martins compilou o conteúdo da quinzena em um livro 
intitulado Quinzena Anchietana: A Acção Social Brasileira pela Voz do Brasil a 
Anchieta (1534-1934). Afonso Celso, partícipe do evento não esqueceria de 
mencionar que a obra era tão estimável quanto aos trabalhos publicados em São 
Paulo:  

Esperamos que a publicação planeada pelo Instituto Histórico para registrar a 
sua presente celebração anchietiana, não ficará aquém da feita, há trinta e oito 
anos, por alguns ilustres patriotas paulistanos, em homenagem ao herói da 
fundação da sua capital (MARTINS, 1934, p.92). 

Reunidos em quinze artigos, os trabalhos apresentados tiveram como eixo 
temático três assuntos principais: o louvor e a glorificação de Anchieta em 
comemoração ao ano centenário de seu nascimento, a reivindicação da beatificação e 
a subsequente canonização da figura homenageada e o apelo para concretização do 
projeto da Ação Social Brasileira - a construção do Edifício Anchieta.  

No que se refere ao último assunto, gostaríamos aqui de abrir um parêntese para 
acrescentar que esse apelo para construção do Edifício Anchieta tinha entre seus 
objetivos, a arrecadação de fundos para financiar integralmente o projeto da Ação 
Social Brasileira, visto que o edifício seria a sede da própria associação, e 
empreenderia, a partir do ano de sua  fundação a produção de uma versão católica 
tomista (ultramontana) da história do Brasil, cujo um dos objetivos era enaltecer a 
obra jesuítica na histórica nacional e reafirmar os valores cristãos da sociedade 
brasileira, confiando o sucesso de suas expectativas futuras, de seus planos para a 
Igreja no Brasil, na ação do apostolado social e educacional que a instituição 
continuaria a exercer. No trecho final apresentado por Martins, em 15 de janeiro de 
1934, às 21 horas na Radio Club, é possível robustecer a assertiva ostentada: 

Continuemos no Brasil dos nossos dias, os trabalhos de Anchieta no Brasil do 
passado.... Os tempos são outros...o Ideal é sempre o mesmo! Ha anos vem a 



 

 
 

11 

Acção Social Brasileira apresentando o seu plano, no qual todos os problemas 
que nos afligem estão carinhosamente estudados...Funccionará a Acção Social 
Brasileira no “Edificio Anchieta”, e homenageando, assim, o grande Apostolo, 
prepararemos uma elite, capaz de toda a dedicação de que carece o nosso 
Brasil...arregimentaremos um exercito de gente nova, que não permittirá mais, 
num futuro muito proximo, a repetição dolorosa do conceito de que o Brasil é 
um deserto de homens!... Levantemos o Edificio Anchieta. (MARTINS, 1934, 
p.100) 

Sob esta ótica, podemos aferir que o Edifício Anchieta não era apenas um 
monumento arquitetônico, “na solidez inerte da pedra e do aço, na arrogância 
babélica dos arranhas céus” (MARTINS, 1934, p.74).  Na verdade, para o grupo de 
intelectuais católicos, o edifício, representava simbolicamente uma batalha, 
ideológica e política, no sentido de demonstrar a definitiva arrancada do catolicismo 
como força nuclear da sociedade brasileira. Nesses termos, entre as  aspirações 
coletivas que permeavam o grupo,  uma delas era de que através  dessa homenagem 
edificada, os católicos  seriam capazes de enfrentar o laicismo, mas também  
combater  a atividade educacional protestante.  A matéria veiculada no jornal A Cruz   
sob o título “Glorificação de Anchieta” é explícito neste sentido que se está querendo 
apontar: 

Propõe-se a Ação Social Brasileira construir na esplanada do Castelo, em cujos 
cimos ora arrazoados se alevantava outrora o famoso colegio dos jesuítas, o 
Edificio Anchieta, a contrapor-se peito a peito, braço a braço, a insidiosa 
propaganda protestante da Associação Cristã de Moços! (A Cruz, Rio de 
Janeiro, 24 de junho de 1934, p.3) 

Por outro lado, a reunião de intelectuais em torno do evento também funcionou 
como  um importante espaço de sociabilidade, privilegiado por  trocas intelectuais e  
também o lugar onde os jesuítas ocupavam  uma especificidade própria: a ideia de 
que , a partir do desembarque dos primeiros membros da Companhia de Jesus “pelas 
nossas selvas inhospitas, no sertão virgem e aspero, onde a humanidade 
contemporânea da primitiva tréva, se embriagava de primavera e crime” 
(MARTINS,1934, p.47) iniciava-se  um caminho  de civilização latina cristã , na 
verdade, originava-se  a própria história do Brasil. Conforme explicita Marques 
Pinheiro, em seu texto Anchieta criador  do teatro  brasileiro:  

Bem razão tinha Capistrano de Abreu em dizer que não era possível escrever a 
História do Brasil, sem que antes se escreva a História da companhia de 
Jesus(...) Si o culto do passado, si o orgulho que devemos ter pelo que constitui o 
patrimônio das nossas tradições não arrefecer, não parece estarmos longe de 
poder, com segurança, dizer que estamos agora começando a escrever a 
Historia do Brasil (MARTINS, 1934, p.31-32). 
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Parafraseando com Giarolla (2014), é possível afirmar que tanto para os 
monarquistas-católicos do III centenário de Anchieta (1896), como para os 
intelectuais da quinzena de 1934, a chegada dos jesuítas coincidia com a 
centralização do poder político, por meio da formação do primeiro Governo Geral, 
chefiado por Thomé de Souza. Ou seja, no momento em que a Coroa portuguesa 
decidiu coordenar a exploração da Colônia de maneira mais efetiva, veio para o 
Brasil uma ordem religiosa para facilitar o processo através da catequização das 
“féras humanas e dos seres animalizados - os Tamoyos cruéis” (MARTINS,1934, 
p.79).  

Um outro consenso secretado nessa rede de sociabilidade, era a de que nessa 
viagem cheia de aventuras singulares empreendidas pelos jesuítas no Brasil, os 
mesmos eram, sem dúvida os patriarcas da civilização, o ponto de partida do ciclo da 
brasilidade. Nesse sentido, os membros da Companhia de Jesus eram aqueles que 
fundiram à “raça” europeia com a americana por meio do bandeirantismo.  Nas 
palavras de Leontina Licinio Cardoso, Jonathas Serrano, Fernando Magalhães, 
Amélia de Rezende Martins e Antônio de Alcantara Machado, Anchieta foi o 
“Bandeirante das almas”, o “Bandeirante santo”, aquele que junto a outros doze 
jesuítas, em janeiro de 1554, galgaram por ordem de Nobrega a serra de 
Paranapiacaba para fundar o povoado de Piratininga, iniciando-se assim a fundação 
de São Paulo.  E nesse quadro, os paulistas tinham a “sorte da civilização latina e 
cristã” (MARTINS, 1934, p.24) visto que a preservação da “raça” formada pelos 
membros da Companhia de Jesus   foi fruto de uma “combatividade religiosa do 
jesuíta que contribuiu para o insuccesso das incursões exóticas” e para a “expulsão 
definitiva dos hollandezes do Nordeste, que quasi cem anos mais tarde, tentaram 
arrancar o Brasil ao circulo da influensia mediterrânea” (VIEIRA, 1930, p.11).   Nessa 
conjuntura intelectual, o Rio de Janeiro não ficava aquém, na verdade, para o grupo 
da quinzena de 1934, o bandeirante Anchieta era aquele que junto aos portugueses, 
mamelucos e índios, também iniciou a fundação da cidade tropical e, nesses termos, 
o Rio de Janeiro também coadunava da formação embrionária da nacionalidade, a 
prova de tal feito era a Carta XIV, de 1563.  Para Amélia Rezende Martins, as cartas 
de Anchieta mantinham um papel fundamental e deveriam constar como conteúdo 
curricular obrigatório nas escolas públicas cariocas: 

(...)leiam nas escolas essas Cartas XIV e XV, para estimular o patriotismo 
nacional! (...) Ha a Historia nascendo, renascendo à nossa vista! Assiste-se à 
fundação do Rio de Janeiro .... É a certidão de batismo do Rio, a Carta XVI. Não 
sei como ela não é lida nas escolas publicas, cada 20 de janeiro ou 1 º de 
março... Nasce o Rio de Janeiro nas páginas de Anchieta! (MARTINS, 1934, p. 
24-5) 

Ante o exposto, é válido ainda imiscuir no pensamento análogo desse grupo 
expresso por Martins, que os fitos da quinzena também passavam por uma 
construção de um símbolo, de um “herói” nacional de referência católica, de modo 
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que o professorado pudesse se identificar cada vez mais com a educação cristã.  
Imputava Wanderley Pinho em “Algumas palavras em torno de Anchieta”: 

Mestre, poeta, músico, apostolo, abnegado, casto, humilde(...) 

“Héroe”- do mais heroico dos heroísmos, o que se compõe de coragem paciente, 
tenaz e fria, e não de audácias exaltadas, entrega-se á discrição, em refem à 
fereza dos bárbaros e com Manoel da Nobrega espera o martyrio final que os 
vigia dia e noite (MARTINS, 1934, p.62). 

Assim, Anchieta configurava-se em um símbolo do “ensino pratico que instrúe 
sem fadiga”, uma imagem “para catechese, para educação, para formação moral do 
povo nativo”, um “pedestal entre os educadores brasileiros” (MARTINS,1934, p.16). 
O artigo de Jonathas Serrano “Anchieta a maior figura da nossa história moral” 
apresentado no dia 24 de janeiro de 1934, é o mais expressivo desta perspectiva. Aqui 
é evidente o processo de heroificação do personagem, a fim de torná-lo um arquétipo 
de valores e inspiração ao professorado católico: 

Primeiro poeta, primeiro gramático, primeiro autor teatral, historiador e 
psicólogo, diplomata e santo, precursor da mais moderna e admirável das 
didáticas entre a indiada desnuda e antropófaga, observador atento da flóra e 
da fauna e também dos escaninhos mais recônditos dos rudes corações 
selvagens, poliglota e humanista entre os mais broncos dos discípulos, Anchieta 
– a pregar, a ensinar, a poetar, a ensaiar, a dramatizar em multiplos idiomas,- 
já teria sido, no cenário maravilhoso do Brasil nascente, uma figura 
gigantesca, um vulto excepcional, nobilitante de todo nosso passado. Ele foi 
tudo isso, porém, e foi mais ainda: - Bandeirante das almas, desbravador das 
brenhas mais densas da ignorância e dos vícios bárbaros, pioneiro sublime das 
bem-aventuranças, Anchieta é, sem duvida possível, a mais rica, a mais 
complexa, a mais representativa das personalidades da nossa historia moral 
(MARTINS, 1934, p.73-74) 

Dialeticamente José Piragibe complementava em seu texto “O professor José de 
Anchieta”: 

Que é o professor? Que é o mestre? Anchieta não tinha uma hora do dia em que 
não se dedicasse aos labores do ensino(...) faltavam os livros? Anchieta era 
autor de livros, era a maquina de imprimir, e tirava das lições tantas copias, 
quantas as necessárias para distribui-las pelos discipulos. Dialogos, hinos, 
cânticos, a gramatica e o vocabulario da lingua tupi, tudo era feito por êle nas 
horas em que todos dormem (...). (MARTINS, 1934, p.38) 

O que se verifica por essas disposições é que no desempenho do papel histórico, 
que o destino lhe preparava, Anchieta sobrepuja todos os outros protagonistas desse 
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drama de incalculável alcance nos destinos do Brasil, por uma extraordinária 
combinação da força propulsora do idealismo místico e de notáveis aptidões práticas 
e executivas.  No “grande missionário” se configuraram os instrumentos estratégicos 
de uma eficiente colonização ibérica católica; na imagem de Anchieta transparecem a 
mentalidade e a fisionomia moral dos paladinos da teocracia, formados na escola de 
Loylola e na disciplina de Calvino.  Na imagem de apostolo e de primeiro mestre do 
Brasil, Anchieta foi aquele que se utilizou do teatro, da poesia e da música como 
meios de persuasão e como instrumentos poderosos para a catequese e civilização do 
“povo gentio”, e nesse contexto, para os católicos, nada mais justo, 

Que suba, quanto antes, aos altares, o grande santo de nossas selvas.  Que 
peçamos o seu auxilio para formação da consciência de nossa nacionalidade, 
neste momento em que urge, mais do que nunca, formá-la á luz da doutrina de 
Cristo (...). Entreguemos-lhe as nossas massas de analfabetos, o nosso povo 
ignorante dos ensinamentos cristãos, a nossa mocidade incauta e desprotegida, 
pedindo-lhe que tome sob sua proteção especial o problema da educação na 
nossa terra (...). (MARTINS, 1934, p.44). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em suma, o papel de Anchieta na representação histórica desse grupo de 
intelectuais católicos, em especial de Amélia Rezende Martins foi o de símbolo da 
religiosidade cristã na América Portuguesa. Uma imagem que deveria ser reutilizada 
para fins de legitimação histórica, tanto de forma retrospectiva para fundar uma 
ordem tradicional quanto prospectiva para fazer desse passado Anchietano o  início 
de um novo futuro para o Brasil.  

No livro Acção Social Brasileira: Edifício Anchieta, escrito em 1933, por Martins, 
podemos observar um esforço de ressignificação do mito do herói em novos termos, 
que deveriam ser necessariamente católicos e mais amplamente difundidos. Essa 
iniciativa deveria partir de seu próprio organismo, sua fundação educacional e de 
assistência social denominada Ação Social Brasileira. Só para aclarar, na introdução 
da presente obra, Amélia descreve que a sede da organização deveria situar-se no 
edifício Anchieta, constando “logo à entrada do edifício, em baixo-relevo, a figura 
suave de Anchieta escrevendo nas areias das nossas praias” (MARTINS,1933, p. 11-
12). Prossegue asseverando, “não é ainda nem um anteprojecto; é apenas a 
representação graphica do nosso ideal, para facilitar a visão, em conjunto, de plano 
tão complexo; e o que melhor orientação dará á maneira pela qual se deverá erguer o 
Edifício Anchieta” (MARTINS, 1933, p. 11-12).  

A eficácia era legitimar estrategicamente o discurso católico, cuja finalidade era 
atingir o imaginário popular para recriá-lo dentro dos valores cristãos, assim como 
manter afastado o professorado católico das concepções laicas da educação, 
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recontextualizando a relação desses intelectuais católicos com o ideário da Escola 
Nova, e assim contribuir para manter os católicos no poder.  Vale ressaltar que para 
Martins, os princípios educacionais seguidos pelo filósofo John Dewey ou pelo 
pedagogo Ferrière eram na verdade, princípios pertencentes ao catolicismo há 
séculos: 

Para catechese, para a educação, para a formação moral do povo nativo, 
lançou mão, o clarividente Apostolo, de todas as Artes, a musica que abranda o 
sentimento, a poesia que grava pela cadencia, o theatro que corrige, recreando. 
Assim foi Anchieta um precursor da Escola Nova, e o ensino pratico que instrúe 
sem fadiga, e que ele tão bem soube aplicar, dá-lhe direito a um pedestal, entre 
os educadores Brasileiros! (MARTINS, 1934, p.16) 

De acordo com Bronislaw Baczko, empregar um poder simbólico não consiste 
meramente em acrescentar “o ilusório a uma potência real, mas sim duplicar e 
reforçar a dominação efetiva pela apropriação dos símbolos e garantir a obediência 
pela conjugação das relações de sentido e poderio” (1985, p. 299). E por isso era tão 
importante para o grupo, não apenas conhecer e idolatrar Anchieta, mas era “mister 
seguir lhe os passos”. Por fim, o exemplo da (re) construção simbólica em torno da 
figura de Anchieta na atuação e trajetória política de  Martins pode constituir um 
ponto de partida propício a uma análise da apropriação católica dos significados da 
Escola Nova, que ao recontextualizá-los estrategicamente sob a imagem de Anchieta, 
objetivavam legitimar a posição da Igreja como instância mais adequada para dirigir 
a educação.Nas palavras de José Murilo de Carvalho, “por ser parte real, parte 
construído, por ser fruto de um processo de elaboração coletiva, o herói nos diz 
menos sobre si mesmo do que sobre a sociedade que o produz” (CARVALHO, 2014, 
p.14). 
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RESUMO  

Uma das principais características do movimento de renovação educacional que 
tomou corpo no início do século passado no mundo ocidental, justamente 
denominado o “século da criança”, foi a centralidade dada à atividade do educando 
no processo de ensino-aprendizagem. Em consequência, novas áreas do 
conhecimento passaram a ser valorizadas exatamente porque envolviam diretamente 
as atividades dos alunos. Desta forma, o desenho, os trabalhos manuais e as artes em 
geral foram redimensionados no currículo da escola primária, modificando os cursos 
de formação docente. No Brasil, esse movimento adquiriu maior visibilidade a partir 
dos anos de 1920, no bojo das reformas educacionais do ensino primário e normal 
realizadas em diversos Estados pelos “pioneiros da educação nova”. Neste trabalho 
procura-se circunscrever essas mudanças ao caso da Escola de Aperfeiçoamento, um 
curso pós-normal estabelecido em Belo Horizonte como parte da “reforma Francisco 
Campos” implantada em Minas Gerais de 1927 a 1930. Contando com a participação 
de especialistas europeus ligados ao Instituto Jean Jacques Rousseau de Genebra 
vindos especialmente para introduzir as novas tendências do ensino e com 
normalistas mineiras enviadas para se aperfeiçoar no Teachers College, essa 
instituição iria marcar profundamente a educação e a cultura mineiras, mormente no 
ensino de desenho e modelagem, como procuramos historiar neste trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Escola nova, história da pedagogia, ensino de artes, ensino de desenho 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma das iniciativas mais notáveis da chamada “reforma Francisco Campos”, 
posta em curso em Minas Gerais na segunda metade da década de 1920, foi a criação 
da Escola de Aperfeiçoamento, um curso pós-normal de dois anos de duração 
destinado a professoras em exercício nas escolas públicas primárias daquele estado 
brasileiro. Para a constituição dessa Escola foi previamente enviado pelo governo 
mineiro um grupo de professoras vinculadas à Escola Normal Modelo de Belo 
Horizonte para estagiar no Teachers College da Universidade de Columbia em Nova 
Iorque. Para completar o corpo docente dessa instituição, posta a funcionar no início 
de 1929, foram contratadas professoras na Europa indicadas pelo Instituto Jean 
Jacques Rousseau de Genebra. Dessa forma, tanto o movimento de renovação 
educacional liderado por John Dewey nos Estados Unidos como o experimentalismo 
pedagógico de Édouard Claparède na Suiça aportaram diretamente em solo 
brasileiro graças à iniciativa da criação dessa instituição de ensino.  

Por causa dessa Escola, a centralidade dada à atividade do educando no processo 
de ensino-aprendizagem, uma das principais características do escolanovismo que 
tomou corpo no início do século passado, passou assim a orientar os programas de 
formação inicial e continuada das professoras mineiras, redefinindo o quadro de 
disciplinas ministradas. Para além das implicações advindas dessa mudança de 
perspectiva na metodologia do ensino dos conteúdos tradicionalmente trabalhados 
nas escolas primárias, as áreas de conhecimento foram redimensionadas no 
currículo, valorizando-se as atividades que envolvessem explicitamente a livre 
expressão das crianças, como o desenho e a educação física, e que contribuíssem 
também para a extensão da atuação da escola na comunidade. Com a posse de 
Antonio Carlos de Andrada na presidência de Minas Gerais em setembro de 1926, a 
educação passaria a ser objeto de uma política pública explícita do estado mineiro 
tendo em vista sua manutenção no poder e, eventualmente, galgar à presidência da 
República. 

Na verdade, a Escola de Aperfeiçoamento constituía apenas o coroamento de 
todo um projeto de reforma educacional, iniciado com a posse de Francisco Campos 
como secretário do interior do governo do presidente Antonio Carlos, direcionado 
para atender as novas demandas postas pelas transformações que ocorriam na 
sociedade brasileira. Sem que esquecesse seu caráter alfabetizador (e, portanto, 
formador do eleitor válido), a escola primária era concebida para atender uma 
formação para o trabalho industrial, fabril ou artesanal e distante da labuta agrícola 
ou pastoril. Assim, a disciplina de trabalhos manuais, tradicionalmente voltada para 
a economia doméstica, adquiria um caráter funcional, especialmente no que se 
referia ao desenho, nesse projeto de escola voltada para a nova realidade produtiva 
que vinha se implantando no país desde a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Essa 
conexão entre formação profissional e o ensino de artes industriais já havia sido 
pioneiramente postulada durante o Império, no momento em que se prenunciava o 
fim da escravidão e a consequente necessidade de um mercado de trabalho livre. Foi 
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o deputado baiano Ruy Barbosa, frequentador das grandes exposições internacionais 
realizadas durante a segunda metade do século XIX, que introduziu entre nós as 
discussões sobre o papel social da arte na modernidade. Ele defendeu ardorosamente 
a vinculação entre arte e trabalho, tomando por base o ensino de desenho (em 
virtude de sua íntima relação com o ensino da escrita e da geometria, conteúdos 
básicos da escola elementar), considerando-o essencial para o desenvolvimento 
econômico através da industrialização do país. Discursando em 1882, no vigésimo 
sexto aniversário da criação do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, instituição 
modelar de ensino profissional na capital do Império, o tribuno baiano apresentou e 
defendeu a concepção do desenho como design. Argumentando que o ensino popular 
do desenho, que em si encerra a chave de todas as questões e de todos os destinos no 
domínio da arte, é, entre todas as nações cultas, um fato total ou parcialmente 
consumado (idem, p.8), Barbosa considerava o desenho um conteúdo escolar 
essencial para civilizar o Brasil. Situando a origem da ascensão da arte aplicada à 
indústria na Inglaterra na primeira Exposição Universal realizada em Londres em 
1851, Barbosa atribuiu grande importância a esse evento como inspirador de uma 
educação artística popular: Ela fez pela arte, entre os ingleses, o que Sócrates fizera 
pela filosofia, quando a trouxe dos numes aos homens: ensinou ao povo britânico 
que a deusa podia habitar sob o teto de qualquer família, como num palácio 
veneziano. (idem, p.6). Colocando o desenho na base da revolução industrial que fez 
a grandeza do império britânico, Barbosa se empenhou pela sua introdução na escola 
brasileira, pois, para ele, O dia em que o desenho e a modelação começarem a fazer 
parte obrigatória do plano de estudos na vida do ensino nacional, datará o começo 
da historia da indústria e da arte no Brasil.(idem, p.22). Como veremos adiante, 
essa orientação, juntamente com o conceito instrumental do desenho e da 
modelagem na escola, seria efetivamente implantada no currículo da escola primária 
com a reforma mineira. 

Muito embora o projeto reformista mineiro tenha sofrido um forte impacto com a 
crise econômica e política a partir de 1929, tendo como uma de suas consequências 
mais importantes a inviabilização da candidatura de Antonio Carlos à presidência da 
República, devido à sintonia da Escola com as transformações em curso na sociedade 
brasileira aceleradas em função do movimento político de 1930, com sua ênfase na 
industrialização e na modernização social e cultural, suas inovações tiveram forte 
repercussão no sistema educacional estadual. Funcionando autonomamente até 
janeiro de 1946, quando foi incorporada ao recém-criado Instituto de Educação de 
Minas Gerais, a Escola teve uma profunda influência na educação mineira, alterando 
as concepções e as práticas educativas postas em ação pelos docentes nas salas de 
aula das escolas primárias (Faria Filho e Peixoto 2000).  

Com o objetivo de recensear essas mudanças e avaliar sua repercussão no ensino, 
este trabalho focaliza as atividades relativas à disciplina de Desenho e Modelagem 
constante do currículo da Escola tanto no primeiro como no segundo ano do Curso 
de Aperfeiçoamento e reiteradamente oferecida aos docentes em exercício por meio 
de cursos intensivos ministrados durante as férias escolares. Incluída antes da 
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reforma sob a rubrica dos “trabalhos manuais”, as atividades de desenho e 
modelagem ajustavam-se perfeitamente aos princípios escolanovistas do “aprender 
fazendo”, além de estabelecer relações com as modernas tendências que valorizavam 
a livre expressão artística, constituindo uma etapa importante para o 
desenvolvimento do ensino das artes plásticas na escola brasileira (Barbosa 2002).  

2. ENSINO DE ARTES 

Embora seja importante levar em consideração todo o período de funcionamento 
da Escola de 1929 a 1945 para poder avaliar com exatidão sua influência na educação 
mineira, neste trabalho será dado realce à fase inicial de seu funcionamento. Essa 
fase engloba os primeiros anos de consolidação da Escola, momento no qual atuaram 
tanto as professoras enviadas aos Estados Unidos como aquelas vindas da Europa. 
Na disciplina de Desenho e Modelagem atuaram na Escola apenas as professoras 
europeias: Louise Artus-Perrelet, professora de desenho em Genebra que trabalhou 
durante os primeiros dois anos na Escola, e Jeanne Milde, artista plástica belga que 
veio para Minas Gerais para dirigir o projeto frustrado de uma Escola de Artes 
integrada a uma Universidade do Trabalho (conforme Vieira 1990, p.81), foi lecionar 
na Escola Normal, substituiu Artus na Escola de Aperfeiçoamento a partir de 1932 e 
acabou por se radicar definitivamente em Belo Horizonte. Essa duas professoras 
foram as responsáveis diretas pela estruturação e desenvolvimento da disciplina de 
Desenho e Modelagem. Suas trajetórias profissionais servirão de guia para a 
reconstrução histórica da teoria e prática de ensino desenvolvida em torno dessa 
disciplina tendo em vista a formação das professoras.  

A vasta produção bibliográfica referente à “reforma Francisco Campos”, 
particularmente os estudos monográficos sobre as professoras da Escola realizados a 
partir da década de 1980 em diante, dentre os quais se destacam os alusivos à 
professora Hélène Antipoff, que foi assistente de Claparède em Genebra e que 
manteve uma interessante correspondência com seu orientador na qual menciona 
sua experiência na Escola (Ruchat 2010), permitem que se reconstruam os aspectos 
fundamentais da estrutura e funcionamento da Escola de Aperfeiçoamento. No que 
tange a esta comunicação, trabalhos acadêmicos relevantes como os de Rodrigues 
(2001), baseado em grande parte no acervo pessoal de Jeanne Milde doado ao Museu 
Mineiro e de Araújo (2010), que pesquisou no acervo pessoal de Benedicta 
Valladares, em poder de sua família, materiais relativos ao seu estágio no Teachers 
College, disponibilizaram fontes primárias indispensáveis para que se pudesse 
levantar o pensamento pedagógico e a atuação docente das professoras da Escola.  

Podemos avaliar o impacto causado pela nova concepção sobre o ensino de arte 
introduzido pela professora Artus a partir de uma de suas conferências, proferida em 
abril de 1929. Afortunadamente, um dos assistentes, o professor de desenho Manoel 
Penna, vivamente impressionado com a “eloquência arrebatadora, com que prende e 
cativa um auditório inteiro”, nos deixou suas impressões dessas palestras em artigo 
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intitulado “Ensino de Desenho” 1.  “Na primeira dessas palestras, falando sobre o 
espaço, que todos nós sabemos ser uma extensão vazia, a senhora Artus, durante uns 
vinte minutos, discorreu sobre o espaço, enchendo-o de grandiosas e arrojadas 
imagens, revelando-se uma impetuosa e admirável condoreira”, relata Penna 
vivamente impressionado com a professora Artus. Nesse artigo, Penna descreve 
assim o método de ensino por ela exposto: “em qualquer cousa a desenhar-se, é 
preciso, antes de tudo, encontrar-se a sua forma geométrica característica, porque, 
como nos demonstrou ela, no tronco de uma ave, por exemplo, predomina – ora a 
oval, ora o triângulo retângulo; o retângulo é a forma característica do tronco do 
cavalo, bem como do carneiro, da cabra, do elefante, do leão etc.”. Pelo que podemos 
apreender a partir da descrição de Penna, ela exemplificou a gênese de seu método 
em sua segunda palestra, também citada no artigo, quando “a ilustre professora 
mostrou uns estudos muito interessantes, por ela feitos, sobre quadros de Rafael e 
Miguelangelo”. Podemos dizer que Artus partiu de sua sólida formação clássica em 
belas artes para a construção de seu método, isto é, através do estudo da 
configuração dos traços de pinturas célebres, ela visualiza, ao modo de Leonardo da 
Vinci, as formas geométricas cuja combinação fosse capaz de reproduzir aquele 
traçado.  

Como não podia deixar de acontecer, a visibilidade dessas professoras europeias 
não se limitaria ao meio educacional, impactando completamente a então 
provinciana Belo Horizonte como, aliás, ocorria com a própria Escola a começar pela 
monumentalidade do edifício onde ela funcionava no centro de Belo Horizonte e que 
hoje abriga um Centro de Convenções. A tradicional exposição de final de ano dos 
trabalhos realizados pelas estudantes adquiriu outro sentido em Belo Horizonte 
depois que a Escola de Aperfeiçoamento realizou sua primeira exposição ao final de 
1929. Em reportagem sobre essa exibição, o jornal Minas Gerais registra essa 
novidade: “Se a Escola carinhosamente planejada e laboriosamente posta em 
funcionamento não encontra similar no Brasil (...) a exposição é também uma 
exposição ímpar (...) diferente (...). Ali nada de especuloso ou de puramente 
ornamental, sem finalidade educativa, sem orientação pedagógica, sem base séria e 
concreta (...) faz o visitante pensar, obriga-o a refletir, a investigar e a concluir”.2 
Considerando a exposição “a primeira demonstração prática da eficiência desse 
instituto de ensino”, a reportagem destaca os desenhos orientados pela “notável 
professora Artus Perrelet”, chamando a atenção para o grande número de desenhos, 
uma vez que, cada uma das alunas teria “executado mais de cinquenta composições 
diferentes, num total de perto de seis mil, na maioria belíssimas”. 3 Dessa forma, 
segundo aassegura a reportagem, “essa grande educadora suíça, aplicando as 

                                                   
1 Jornal Minas Gerais de 14/04/1929, p.13.  

2 Jornal Minas Gerais de 11/12/1929, p.9. 

3 Idem, p.10. 
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diretrizes de seu famoso método de desenho, conseguiu renovar por completo esse 
ensino entre nós”. 4 

O poeta Carlos Drummond de Andrade, na época participante ativo do governo 
de Antonio Carlos devido ao seu trabalho junto ao jornal oficial Minas Gerais, nos 
deixou uma crônica, intitulada exatamente Mme. Artus, publicada no jornal Minas 
Gerais em 6 de abril de 1930 sob o pseudônimo de Antonio Crispim (Andrade 1987). 
O poeta cita as várias referências feitas ao curso de desenho de Artus na Escola de 
Aperfeiçoamento, lamentando que pena eu não ser professora para frequentar o 
curso de desenho de Mme. Artus! (idem, p.34). Em seguida ele testemunha a fama 
granjeada pela professora na cidade: o curso de desenho da Mme. Artus constitui 
hoje uma das preocupações elegantes da cidade. O que não lhe tira o alcance 
pedagógico e é antes um índice (como se diz nos editoriais), um índice da elevação 
intelectual da mulher mineira”. (idem). Vemos assim que, para além dos muros 
escolares, o ensino de arte na Escola de Aperfeiçoamento libertou-se do 
confinamento nas academias de elite, repercutindo fortemente na cultura local. Para 
Drummond, Mme. Artus, Trouxe-nos alguma coisa de novo, e o nosso professorado 
soube compreendê-la, enchendo as suas aulas e transformando o seu curso num 
verdadeiro acontecimento artístico e mundano para Belo Horizonte. Ora ainda 
bem, e viva a pedagogia, quando se liga à inteligência e se prolonga na graça. 
(idem). 

A fama da instituição mineira que inovava na formação das professoras logo se 
propagou entre os educadores. Em janeiro de 1930, a Associação Brasileira de 
Educação convidou as professoras da Escola para proferir conferências sobre suas 
especialidades no Rio de Janeiro. Naturalmente, as professoras estrangeiras foram as 
mais procuradas pela imprensa carioca para falarem de suas concepções 
educacionais. Em entrevista com Artus e Antipoff publicada sob o cabeçalho 
“Modernas Diretrizes Pedagógicas”5, o repórter se refere à “veneranda professora” 
(Artus nasceu em 1866), dizendo que “é apesar da idade muito avançada, um espírito 
ainda juvenil”.  Artus conta então ao jornalista que sistematizou o ensino de desenho 
“tal como o venho praticando em quarenta e dois anos de ininterrupto magistério. Já 
o empreguei em muitos países, como a França, a Suíça, a Bélgica, a Holanda, a 
Alemanha, a Itália e os Estados Unidos, sempre com os mais surpreendentes 
resultados, porque nele o desenho está reduzido ao seu verdadeiro papel de base de 
toda a atividade de expressão. Entendo e a experiência o confirma todos os dias, que 
o desenho como disciplina matemática, tem de partir da representação geométrica. A 
linha, portanto, é o seu princípio” (grifos nossos). Mais uma vez, como na palestra de 
Belo Horizonte, Artus baseia seu método de ensino de desenho nas formas 
geométricas, que funcionariam como uma espécie de alfabeto através do qual se 
pudesse compor qualquer figura. 

                                                   
4 Jornal Minas Gerais de 15/12/1929, p.15. 

5 O Jornal de 04/01/1930, p.2. 
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Em sua tese de doutorado, Ana Mae Barbosa dedica todo um capítulo às 
atividades de Artus no Brasil afirmando que ela desenvolvia seu método de ensino de 
desenho segundo a concepção de Dewey acerca da apreciação e integração. (...) Seu 
trabalho “O desenho a serviço da educação” 6 , pode ser visto como uma das 
primeiras tentativas de construir um método orgânico de ensino de artes para 
crianças (Barbosa 2002, p.105). Analisando a trajetória de Artus Perrelet desde sua 
atuação no Instituto Jean Jacques Rousseau em Genebra a partir de 1912, 
preparando professores de desenho e artes plásticas, Barbosa aproxima as ideias da 
professora suíça com as de John Dewey, chegando a afirmar que É surpreendente a 
coincidência de suas ideias com as de Dewey (idem, p. 107), alegando mais adiante 
que O trabalho de Perrelet foi concebido ao mesmo tempo e talvez antes de alguns 
escritos de Dewey, com a qual ela pode ser identificada (idem, p. 133). 

Todavia, segundo Barbosa, a aplicação mecânica de seu método através da 
utilização de croquis feitos pelo professor como modelos para serem reproduzidos 
pelos alunos, ao invés dos antigos exercícios de desenho ao natural, desvirtuou 
totalmente sua proposta. Para Barbosa (2002, p.130), os manuais de desenho 
pedagógico, livros didáticos destinados ao desenho nas escolas normais como os de 
Rafael Rotondaro e José de Arruda Penteado, davam ênfase à orientação baseada 
na simplificação da forma, que, segundo Perrelet, era apenas o resultado de um 
rico processo de percepção. Segundo ela, esse desenho pedagógico dos anos 30 e 40 
levava o aluno a copiar formas simplificadas de objetos desenhados pelo professor. 
Ela não pretendia a simplificação da forma como objetivo. O seu horror à cópia é 
que impulsionava em direção à simplicidade formal” (idem). Deste modo, o 
movimento moderno de superação do realismo nas artes, que sofria um estágio 
racionalizador, contendo em parte o desejo do artista de se expressar livremente, 
manifestou-se no plano pedagógico pela ênfase nos traços conhecidos e repetidos, 
colhidos entre as formas geométricas regulares, tolhendo a criatividade das crianças. 

Muito embora, como salienta Barbosa, Artus gozasse de uma boa reputação como 
professora no Instituto em Genebra, parece-nos que, ao final da década de 1920, já 
sexagenária, suas ideias não eram levadas muito a sério pelos pesquisadores daquela 
instituição. Tal é o caso de Helena Antipoff, estrangeira como ela em Belo Horizonte 
e falante da mesma língua. Tendo chegado depois, certamente Helena teve o auxílio 
de Artus para se ambientar na cidade e se engajar na rotina de trabalho na Escola de 
Aperfeiçoamento. Em carta a Claparède sobre seu trabalho na Escola datada de 22 de 
outubro de 1929, ou seja, após meses de convivência com Artus, Helena se queixa da 
quantidade de trabalhos exigidos pelas professoras das alunas, pois impedia que ela 
pudesse aplicar os seus próprios testes e questionários nas escolas por intermédio 
das alunas. Em seguida, faz um comentário sobre Artus: Sa methode, en parenthèse, 
n’a rien d’une methode active et l’éducation fonctionnelle y est absolument éliminée 

                                                   
6 Trata-se do livro, O Desenho: a serviço da educação, tradução do artista mineiro Murta Genesco a partir do 
original francês de Perrelet, Le Dessin au service de l'éducation, editado em 1917 em Paris com prefácio de Pierre 
Bovet e publicado no Rio de Janeiro em 1930 por Villas Boas & Cia. 
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(Ruchat 2010, p.57). Respondendo a Helena cerca de um mês depois, Claparède, que 
conhecia muito bem Artus, preocupado, pergunta: Et cette affreuse Artus? (idem, p. 
62). Na carta seguinte, referindo-se a mais uma das espetaculares conferências de 
Artus, Helena conta a Claparède que, Mme Artus eut un bon sucess avec une 
magistrale conferènce qu’elle fit sur son enseignement et les résultats auxquels elle 
est arrivée avec ses élèves son surprenants, todavia ressalva em seguida que Quand 
sa maladie fait trève elle se montre remarquable, mais hélas ses humeurs créent 
parfois des incidents tout à fait douloureux (idem. p.63). Seja por motivo de doença 
ou incompatibilidade teórica, a passagem da vetusta Artus pela Escola não parece 
justificar a afirmação de Barbosa segundo a qual A organização da educação em 
Minas Gerais foi determinada pelos alunos de Perrelet e aquele grupo influenciou 
outras regiões do Brasil, divulgando a sua metodologia (2002, p.129). Como 
veremos a seguir, coube a Jeanne Milde esse papel, devido à sua atuação muito mais 
duradoura e diversificada. 

3. TRABALHOS MANUAIS 

A divisão de trabalho imposta pelo currículo da Escola de Aperfeiçoamento 
deixou a cargo das professoras vindas dos Estados Unidos as disciplinas de 
metodologia do ensino, enquanto as professoras europeias ficaram com as 
disciplinas mais teóricas, provocando assim uma certa tensão entre as defensoras 
dessas duas concepções pedagógicas. Assim, por exemplo, no Teachers College a 
psicologia era dada conjuntamente com as metodologias e aplicada a distintamente à 
diversas matérias de ensino, enquanto no Instituto de Claparède em Genebra a 
psicologia servia para fundamentar as metodologias referentes a todos os conteúdos. 
As professoras mineiras, com sua experiência semelhante de formação, tanto em 
Belo Horizonte com em Nova Iorque, levaram vantagem nessa disputa impondo a 
concepção norte-americana na Escola. Como a prática de ensino ministrada 
inicialmente nos grupos escolares de Belo Horizonte e posteriormente nas classes 
anexas à Escola ficava a cargo das professoras de metodologia, essa maior interação 
entre professoras e alunas, aliada à facilidade de comunicação por falarem a mesma 
língua, acabou por consolidar em Belo Horizonte a progressive education difundida 
pelo Teachers College em todo mundo ocidental.7  

Todavia, confrontadas com um panorama cultural conservador dominado por 
uma pedagogia tradicional de matriz católica, as estagiárias da Universidade de 
Columbia adotaram uma versão mitigada dessa pedagogia capaz de eludir as 
objeções de fundo doutrinário, sem prejuízo aparente de sua operacionalização nas 
escolas. Da apropriação feita pelas professoras do modelo estadunidense resultou 
uma pedagogia calcada basicamente no método intuitivo das object lessons, com sua 

                                                   
7 Cumpre aqui observar que foi Isaac Kandel, considerado um dos fundadores da Educação Comparada e um dos 
mais ativos agentes da internacionalização das práticas educacionais do Teachers College ao redor do mundo, 
quem arranjou e orientou o estágio das professoras mineiras em Nova Iorque (conforme Araújo 2010, p.69). 
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valorização do trabalho com as imagens, em detrimento da atividade operatória da 
criança propugnada pela pedagogia genebrina e que tinha como protótipo o trabalho 
realizado com as mãos. A nosso ver, seria na disciplina Desenho e Modelagem, que 
englobava os tradicionais trabalhos manuais, que as novas ideias trazidas de Genebra 
e Nova Iorque encontrariam amplo terreno para prosperar na educação mineira e 
assim servirem de modelo para a educação praticada em outras regiões.  

Na configuração programática adotada pela Escola, essa disciplina, devido à sua 
particular posição no currículo, constituiu assim um baluarte de resistência a essa 
versão light do escolanovismo, contribuindo para difundir na cultura escolar mineira 
práticas inspiradas diretamente nesse movimento, pois além da contribuição 
específica dessa matéria de ensino, o desenho e a modelagem eram constantemente 
requisitados para instrumentalizar as aulas que as alunas preparavam nos estágios e 
foram fundamentais para a organização das práticas de socialização realizadas pelas 
alunas. Essas atividades, ensaio de práticas a serem implementadas posteriormente 
pelas professoras em suas escolas, tinha o objetivo claro de estender a ação da escola 
para a comunidade. Em sua pioneira dissertação sobre a Escola, Prates (1989, p.157) 
relata o depoimento de uma ex-aluna segundo o qual nas aulas de socialização, 
sábados à tarde, apareciam autoridades e, inclusive, o "Dr. Campos", 8  usava 
politicamente as informações relatadas pelas professoras vindas das cidades do 
interior. Por sua vez, essas aulas de socialização serviam como exercício para as 
atividades denominadas de auditorium, práticas a serem desenvolvidas nas escolas 
primárias envolvendo a comunidade. Geralmente fazia-se uso de peças de teatro, 
espetáculos musicais, palestras sobre temas candentes na comunidade, oficinas, para 
atrair a comunidade para as sessões do auditorium, também realizadas fora do 
horário estritamente escolar.   

A professora que substituiu Artus na Escola, depois de sua partida no início de 
1931, foi a escultora belga Jeanne Milde, que já ministrava a disciplina de Trabalho 
Manuais na Escola Normal.9 Formada pela Real Academia de Bruxelas, que já em 
1886 havia modificado seu nome para Real Academia de Belas Artes e Escola de 
Artes Decorativas, reflexo da incorporação pela instituição das novas tendências 
artísticas voltadas para o design dos produtos da indústria e que tinha como objetivo 
abrir suas portas aos artesãos. A ideia era utilizar elementos das artes plásticas 
clássicas na confecção de objetos de uso cotidiano dando início ao que se denominou 
Art Nouveau. Segundo Pevsner (2002, p.95), esse movimento foi tão importante em 
Bruxelas, que mesmo a França ficou a reboque do que se fazia na Bélgica. Essa 
concepção de arte, ainda presente na Real Academia durante o período de formação 
de Milde, teria grande influência sobre ela (fazendo inclusive com que trabalhasse 
como escultora numa fábrica de manequins em Bruxelas) e nortearia sua atuação em 
Minas Gerais. Segundo Pereira, Milde introduziu na educação mineira uma arte 

                                                   
8 Francisco Campos, secretário do interior de Minas Gerais responsável pela reforma. 

9 Para uma história da vida de Jeanne Milde, tanto na Bélgica como no Brasil, consultar o trabalho de Rodrigues 
(2001). 
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erudita ao ensinar técnicas de escultura, pintura, desenho e outras; mas, também, 
desenvolveu uma arte mais aplicada, ao orientar as alunas na criação de objetos de 
uso cotidiano, inserindo na construção destes, materiais alternativos encontrados 
na própria região de Minas, que serviam tanto para as atividades de trabalhos 
manuais, quanto para as outras matérias de ensino. (2011, p. 127). Ressalte-se que, 
ao ser convidada pelo governo de Minas para vir ao Brasil, Jeanne Milde era 
detentora de saberes em arte e começava a firmar-se como uma artista promissora 
na Bélgica. (Pereira, 2011, p. 121), ou seja, além do seu papel no ensino, ela exerceu 
teve uma ampla influência na modernização das artes plásticas mineiras. 

O trabalho pedagógico de Milde seria reconhecido desde sua atuação na Escola 
Normal, como revela essa reportagem publicada no jornal Minas Gerais sobre a 
exposição de trabalhos da Escola Normal referentes ao ano de 1929: “Uma das 
secções mais interessantes, pelo inédito da orientação pedagógica é, sem dúvida, a 
de modelagem. A escultora europeia Jeanne Louise Milde, contratada pelo governo 
para lecionar na Escola Normal, realizou com as alunas do curso preparatório 
numerosos trabalhos, salientando-se os baixos-relevos que conseguiram prender a 
atenção de todos os visitantes. Executados em classe, bem como fora do 
estabelecimento, essas delicadas modelagens são em grande número e mostram um 
acabamento que pode ser julgado com rigores de apreciação. (citado por Rodrigues 
2001, p.44). Data desse período, durante o qual Milde se dividia entre a criação 
artística praticada em Genebra e o ensino na Escola Normal Modelo, os dois baixos-
relevos que ainda ornam o hall de entrada do atual Instituto de Educação de Belo 
Horizonte e que constituem uma “alegoria à pedagogia”, representando o ensino das 
artes e das ciências e que exibem na parte inferior as efígies do presidente Antonio 
Carlos e do secretário do interior, Francisco Campos, idealizadores da reforma da 
educação mineira. 

A transversalidade de sua disciplina no currículo, característica descrita 
claramente por ela em entrevista: Eu tinha um papel específico, de ordem mais 
material, que precisava ser combinado com o das outras professoras. Por exemplo, 
na aula de linguagem, cada aluna criava sua estorinha e eu ensinava como fazer os 
fantoches, máscaras etc, caracterizando-os de acordo com a literatura (citado por 
Pereira 2011, p.42), fez com que Milde introduzisse em suas aulas de trabalhos 
manuais uma variedade de materiais. Assim, podemos atribuir a ela a introdução de 
diversas substâncias próprias para modelagem na escola, como argila, gesso, 
madeira, pedra-sabão etc., e podemos considerá-la precursora na educação infantil 
do uso das atuais “massinhas de modelar”. Milde também diversificou as técnicas de 
pintura a óleo, guache e aquarela, além de colagens e gravuras, e desenvolveu o 
teatro de bonecos contribuindo para enriquecer a cenografia dos espetáculos 
escolares. No programa de ensino para a disciplina de Trabalhos Manuais, destinado 
à escola primária de 1948, a recomendação feita, senão de sua autoria certamente 
influenciada por Milde que era então professora da cadeira de Desenho e Artes 
Aplicadas do Instituto de Educação, incorporaria essa dependência da disciplina das 
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outras matérias de ensino ao dispor que Os Trabalhos Manuais, o Desenho e a 
Modelagem não constituem uma disciplina a mais no curso primário.10 

4. CONCLUSÃO 

Uma das principais características do movimento de renovação educacional - a 
centralidade dada à atividade do educando no processo de ensino-aprendizagem - 
muitas vezes associado à denominação “escola ativa”, que tomou corpo no início do 
século passado no mundo ocidental, justamente denominado o “século da criança”, 
encontrou uma expressão concreta na reforma mineira através da Escola de 
Aperfeiçoamento de Minas Gerais. Para além das consequências advindas dessa 
mudança de ponto de vista na metodologia do ensino dos conteúdos 
tradicionalmente trabalhados nas escolas, novas áreas do conhecimento passaram a 
ser valorizadas porque envolviam diretamente as atividades dos alunos, como foi o 
caso das artes, experiência analisada neste trabalho. Essa possibilidade de expressão 
da criança através das artes foi explorada pela psicologia experimental, ao mesmo 
tempo em que era associada às mudanças introduzidas pelo modernismo com sua 
ênfase na liberdade de expressão artística.  

Como se depreende do levantamento e análise dos programas de ensino de 
desenho e modelagem, de entrevistas concedidas à imprensa pelas professoras, das 
reportagens acerca da tradicional exposição de final de ano dos trabalhos realizados 
pelas alunas da Escola, de testemunhos de ex-alunas e de depoimentos de 
contemporâneos impactados com o desempenho das professoras e das alunas na 
disciplina, o desenho, os trabalhos manuais e as artes em geral foram 
redimensionados no currículo da escola primária, alterando assim também o quadro 
de disciplinas ministradas nos cursos de formação de professores (as). A influência 
das novas ideias educacionais fundamentadas na psicologia não se limitou a 
modificar o conteúdo e a metodologia das disciplinas, mas alterou radicalmente sua 
posição no currículo. Como pudemos constatar no caso da disciplina Desenho e 
Modelagem, a grande ênfase em seu caráter instrumental para as outras matérias de 
ensino, acabou por descaracterizá-la como disciplina sem prejuízo nenhum para seu 
valor pedagógico. A inexistência da elaboração por Milde de um “manual de desenho 
e modelagem”, após dezenas de anos dedicados à disciplina, é revelador da 
impossibilidade de formulação dos conceitos abstratos necessários para a 
sistematização dessa disciplina. 

Em artigo em que procura traçar a trajetória do ensino dos “saberes geométricos” 
na escola primária brasileira, Maria Célia Lima da Silva (2015), identifica um 
primeiro momento histórico, correspondente à segunda metade do século XIX, no 
qual há uma estreita relação entre desenho e geometria, servindo o primeiro apenas 
como preparação para o ensino do segundo. Como vimos, esta aproximação do 

                                                   
10 Conforme programa publicado na Revista do Ensino de Minas Gerais, n.189, abr-jun, 1948, p.238. 
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desenho com a disciplina  de matemática está próxima da teorização de Artus acerca 
do ensino de desenho. Num segundo momento, a partir do século XX, inicialmente 
por influência das chamadas “lições de coisas” e aprofundado a seguir pelo 
escolanovismo, teria havido uma “separação entre desenho natural, de objetos reais e 
imperfeitos com o desenho geométrico, de conceitos abstratos e perfeitos” (idem, 
p.161), separando assim o “ensino das formas” da geometria. Esta parece ter sido a 
concepção adotada por Milde em Belo Horizonte, tanto na Escola de 
Aperfeiçoamento como na Escola Normal Modelo, instituições em cujo currículo o 
desenho geométrico fazia parte das disciplinas matemáticas. Mais do que todas as 
práticas artísticas ensaiadas e ensinadas por Milde, consideramos que a difusão 
dessa concepção por meio de suas alunas-professoras foi a contribuição mais 
importante através da qual a artista agraciou a educação mineira. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESPIRITO SANTO NA 
DÉCADA DE 1930 
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Santo. 

 
No ano de 1931 no Brasil, ocorrem uma das principais reformas educacionais 

daquele período, conhecida como Reforma Francisco Campos. Por meio do decreto 
nº 19.890, em abril de 1931, o ensino da Educação Física, tornou-se de caráter 
obrigatório a todos os níveis de ensino. Nesse momento optou-se pelo Método 
Francês de Ginástica, como orientação para a formação de professores de Educação 
Física. O método foi tornado oficial no Brasil, após ser publicado pelo Exército como 
o nome de Regulamento n. 7. 

Na Reforma Francisco Campos foi previsto o emprego do Método Francês como 
orientador do ensino nos diversos níveis da escolarização, mesmo não havendo um 
contingente de professores, suficiente para suprir o ensino da Educação Física nas 
escolas brasileiras. Como medida de emergência no dia de 26 de junho de 1931, pelo 
Decreto nº 1.366, o Interventor Federal João Punaro Bley instituiu o Departamento 
de Educação Física do Espírito Santo, no que foi criado o curso de emergência para 
formação de professores de Educação Física. Inicialmente o curso foi para os 
professores normalista afim de torna-los aptos a ministrarem aulas de Educação 
Física, e posteriormente foi ofertado outros cursos com o intuito de ampliar o 
número de professores formador. 

 Com a criação do curso em Educação Física, cria-se também disciplinas, para 
preparar os professores em formação. Nesse momento começa a ser produzido no 
interior da instituição, um conjunto de documentos, como programas de ensino das 
disciplinas, movimentação de professores no interior do curso, matrículas de alunos, 
avaliações das disciplinas, livros de ponto de professores e funcionários, etc. Após a 
Escola de Educação Física ser federalizada, no ano de 1961, ela foi incorporada à 
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e os documentos anteriores passaram 
a constituir o seu Arquivo Permanente, funcionando como arquivo histórico da 
administração do curso, guardando a memória do que foi a instituição, suas 
disciplinas, seus professores e suas propostas de ensino.  

O estudo tem como objetivo a análise do ensino da disciplina História da 
Educação Física, no processo de formação de professores de Educação Física, 
buscando compreender o que se ensinava e se entendia como conteúdo dessa 
disciplina, como esse conteúdo de ensino estava organizado no interior da 
instituição, e como os conteúdos desta disciplina aparecem nas monografias que 
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foram produzidas pelos alunos, como requisito para a obtenção de título de 
professor. Como fontes utilizamos os documentos que compõem o Arquivo 
Permanente, por entender que esses registros se constituem em indícios da forma 
como, possivelmente, ocorriam às discussões sobre o conhecimento de História da 
Educação Física, como esse tema era abordado pelos professores e ensinado para os 
alunos. 

Atualmente o Arquivo Permanente encontra-se em processo de recuperação e 
tratamento. Essa iniciativa faz parte de um projeto de extensão denominado 
Memórias da Educação Física e do Esporte no Espírito Santo: organização e 
tratamento dos arquivos do CEFD/UFES. O projeto compõem um projeto maior 
intitulado Arquivo Permanente: em busca da memória institucional da Ufes, 
sediado no Departamento da Arquivologia da Ufes. 

Segundo Bloch (2001, p. 83),  

 [...] a despeito do que às vezes parecem imaginar os iniciantes, os documentos 
não surgem, aqui ou ali, por efeito [de não se sabe] qual decreto dos deuses. Sua 
presença ou ausência em tais arquivos, em tal biblioteca, em tal solo deriva de 
causas humanas que não escapam de modo algum à análise, e os problemas que 
sua transmissão coloca, longe de serem apenas o alcance de exercícios técnicos, 
tocam eles mesmos no mais íntimo da vida do passado, pois o que se encontra 
assim posto em jogo é nada menos do que a passagem da lembrança através 
das gerações. 

Esses são elementos que fogem ao conteúdo do arquivo e remetem o pesquisador 
para a compreensão da forma como a massa documental é organizada 
institucionalmente. Para Bloch (2001) as perguntas são um componente dos mais 
importantes para o pesquisador, pois compõe o questionário e orientam o olhar para 
determinados aspectos do objeto analisado. Dessa forma, conforme Bloch (2001, p. 
71) “[...] os textos ou os documentos arqueológicos, mesmo os que aparentemente 
mais claros e mais complacentes, não falam senão quando sabemos interroga-los”. 
Vale lembrar as reflexões de Le Goff (2003) quando o autor diz que os documentos 
não são inocentes, mas são resultados de ações, conscientes ou inconscientes, e 
devem ser analisados não tomando como referência apenas o seu significado 
aparente. O pesquisador deve estar atento e sempre desconfiar dos documentos, pois 
a manipulação, a preservação, o fato de tal documento aparecer em tal arquivo ou 
biblioteca deriva de causas humanas, Bloch (2001) nos adverte com relação aos 
documentos falsificados e posteriormente guardado e preservado intencionalmente 
pois “com tinta, qualquer um pode escrever qualquer coisa” (BLOCH, 2001, p. 89).  

No levantamento de fontes realizado no Arquivo Permanente, entre os 
documentos localizados destacamos os programas de disciplina, folha de pessoal 
docente, quadro de avaliações semestrais, provas, sabatinas, dossiês de alunos e 
monografias. Ao analisar os programas da disciplina da Cadeira de História da 
Educação Física, é possível entender que o principal objetivo era proporcionar aos 
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futuros professores uma capacitação ampla, que se dava pelo domínio dos principais 
períodos da história das civilizações e compreensão teórica do métodos ginásticos, 
considerados pelos professores como os mais importantes para o ensino. Também 
era utilizado um livro chamado Histórico da Educação Física que servia como um 
manual para o ensino da disciplina História da Educação Física, este livro foi 
produzido pelos 1º tenentes do Exército Laurentino Lopes Bonorino, Antônio de 
Mendonça Molina e Carlos Marciano de Medeiros. 

Segundo os tenentes:  

A idea da publicação, que constituiu a matéria dada no ano de 1930 aos alunos 
do C.M.E.F. e foi distribuído em fascículos, [...] porvindouros do Centro Militar 
de Educação Física e para aqueles que, nos estabelecimentos congêneres, se 
dedicarem ao assunto, facilitando-lhes o estudo da Cadeira de História, [..] por 
não se encontrarem as nossas bibliotecas aparelhadas para servirem de fonte 
de informações sobre a matéria em apreço. (BONORINO, MOLINA e 
MEDEIROS, 1931, p.2). 

Dentre os autores, vale ressaltar que Carlos Marciano de Medeiros, em 27 de 
junho de 1931, foi nomeado pelo Diretor do Departamento de Educação Físicas, da 
Escola de Educação Física do Espírito Santo, pelo Decreto 1376 da Interventoria 
Federal do Estado, como professor da Cadeira História da Educação Física, além de 
ministrar também as disciplinas de Pedagogia e de Biometria. 

Durante a década de 1930, na Escola de Educação Física, foram produzidas 129 
monografias, deste montante destacamos que uma dezena procuram organizar uma 
escrita para a História da Educação Física, ao focar a discussão tendo como eixo 
norteador a História. Essas monografias nos permite perceber o que se ensinava, o 
que se lia e o que se discutia sobre essa área da formação docente no curso. Dessa 
forma, por meio de pistas podemos compreender o que foi apropriado pelos alunos e 
utilizado como referência para o desenvolvimento dos trabalhos finais. 

É importante ressaltar que no período em que as monografias foram escritas 
havia pouco material bibliográfico disponível sobre a disciplina História da Educação 
Física, o que deixava os alunos sem muitas opções de leitura, aparecendo como 
grande referência o livro produzido pelos tenentes. 

Concluímos que a disciplina História da Educação Física na forma como era 
ensinada procurava oferecer um conteúdo que permitisse aos alunos se situarem 
historicamente no tempo, percebendo a evolução do conhecimentos sobre o corpo, o 
papel da Educação Física, dentro de uma Pedagogia Moderna, que privilegiava uma 
educação que fosse física, moral e intelectual.  

A História da Educação Física, no Curso de Educação Física na década de 1930, 
pode-se perceber que a proposta, era de que os alunos deveriam estar aptos a ter o 
conhecimento geral sobre a constituição do que se entendia por Educação Física e os 
métodos utilizados, embora houvesse uma ampla seleção de assuntos a serem 
estudados. Da mesma forma, ajuda-nos a entender os caminhos percorridos nos 
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primeiros cursos de Educação Física civis até a consolidação de um currículo que, 
mesmo com poucas atualizações, atendesse às necessidades de formação dos 
professores que atuariam no campo daquilo que se entende por Educação Física no 
Brasil. 
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RESUMO  

Este trabalho discute a ambiência na atuação profissional do intelectual Aprígio 
de Almeida Gonzaga, diretor da Escola Profissional Masculina da Capital por 23 
anos.  Durante o período de permanência de Aprígio Gonzaga na Escola Normal, por 
seus corredores eram discutidos os mais relevantes temas relacionados ao ensino, 
como a liberdade de ensino, a centralização e burocratização do ensino público pelo 
estado republicano e, menos intensamente, a questão da modernização do ensino 
profissional oferecido em São Paulo. A conclusão do curso e sua posterior filiação, 
em 1905, à Associação Beneficente do Professorado Público do Estado de São Paulo e 
à Revista de Ensino inicia sua inserção no seleto grupo de professores normalistas 
formados pela Escola Normal e aglutinados em torno da Associação e da Revista de 
ensino.      
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APRÍGIO GONZAGA: UM SELETO NORMALISTA FAZENDO HISTÓRIA NO ENSINO 
PROFISSIONAL 

Proclamada a República, os governantes paulistas deram início à organização de 
um sistema modelar de instrução pública, pois entendiam o ensino elementar como 
transformador da sociedade e essencial para a manutenção da democracia 
republicana. A Constituição Republicana Paulista de 14 de julho de 1891 definia as 
responsabilidades que o regime federativo cometia ao Estado, outorgando ao 
Congresso Estadual (formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado) a 
atribuição de “legislar sobre o ensino primário, secundário, superior e profissional 
que será gratuito e obrigatório no primeiro e livre em todos os graus” (art. 20, n.º 11, 
alínea e). Ficava assim estabelecida a liberdade de se abrir escolas em qualquer grau 
de ensino, porém respeitando-se a organização estabelecida pelo Estado. Entre 1890 
e 1896, realizou-se o mais intenso esforço de racionalização político-administrativo 
no governo de São Paulo (REIS FILHO, 1995, p. 26). A racionalização da 
administração pública, no Estado de São Paulo, inicio-se com o Decreto nº 25, de 26 
de fevereiro de 1892, que fixou as atribuições dos secretários de Estado. Até então, o 
executivo estadual contava com um único auxiliar do Presidente do estado, o 
Secretário de Governo. Por esse decreto, foram criadas quatro secretarias de Estado: 
do interior, da Justiça, da Fazenda e da Agricultura. Na mesma data, foram 
nomeados os primeiros secretários de Estado, do então Vice-Presidente do Estado 
em exercício, José Alves de Cerqueira Cesar: Vicente de Carvalho (Interior); Manoel 
Pessoa de Siqueira Campos (Justiça); Martim Francisco Ribeiro de Andrade 
(Fazenda); Dr. Alfredo Maia (Agricultura). 

Por essa nova organização, a Instrução Pública, pelo Decreto nº 28 de 1º de 
março de 1892, era dependência da 3ª Seção da Secretaria do Interior, sob a 
responsabilidade de Vicente de Carvalho. (REIS FILHO, 1995, p. 92 -93). A direção 
suprema do ensino cabia ao Presidente do Estado, que a exercia por meio dos 
seguintes auxiliares: Secretário do Interior, Conselho Superior, Diretor-Geral da 
Instrução Pública, Inspetores de Distrito (em número de trinta) e Câmaras 
Municipais.  

Esse modelo descentralizado de fiscalização do ensino durou pouco mais de 
quatro anos. Em 1897, o Presidente do Estado, Campos Sales, que, nas palavras de 
Reis Filho (1995, p. 120), era adepto de um executivo forte, suspendeu o Conselho 
Superior pela Lei n. 520, de 26 de agosto, passando a direção e inspeção do ensino 
para o governo, por intermédio de um inspetor geral, com jurisdição em todo o 
Estado, dando inicio à centralização do ensino público. 

A nova orientação política centralizadora trazida pela legislação movimentaria a 
vida escolar da única instituição paulista pública de formação de professores – a 
Escola Normal da capital – e comporia a trajetória de vida de Aprígio Gonzaga como 
professor primário e dirigente do ensino profissional em São Paulo.        
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Aprígio de Almeida Gonzaga, diretor da Escola Profissional Masculina da capital 
paulista entre 1911 e 1934, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 8 de março de 
18821. Mudou-se, ainda jovem, para a cidade de São Paulo, em decorrência do 
trabalho que seu pai, o Major Carlos Gonzaga2, exercia “na administração do país”3. 

Com a família estabelecida em São Paulo, em parte devido ao fato de seus irmãos 
pertencerem aos quadros dos serviços públicos na prefeitura de São Paulo, Aprígio 
de Almeida Gonzaga matriculou-se na Escola Normal de São Paulo, em 8 de fevereiro 
de 19014. Para o ingresso na Escola Normal, Aprígio prestou exames de admissão que 
abordavam as seguintes disciplinas: Português, Francês, História e Geografia Geral, 
Noções de Cosmografia, Aritmética, Geometria, Noções de Álgebra e das Ciências 
Físicas e Naturais e Desenho à Mão Livre. (Tanuri, 1979, p. 93). 

Possivelmente a entrada de Aprígio Gonzaga na Escola Normal deveu-se ao fato 
de ela proporcionar aos seus formandos a possibilidade de ascender socialmente pela 
oportunidade de se galgar cargos mais elevados na administração pública pela posse 
de um diploma (TUNARI, 1979, p. 116). Não sabemos se essa foi a origem do 
interesse de Aprígio pela carreira docente, mas o fato é que esta estava em ascensão 
social à época, recebendo muita atenção das lideranças republicanas em São Paulo. A 
Escola Normal foi a primeira instituição de ensino reformada após a República, alvo 
de decretos do executivo poucos meses após o XV de Novembro. A formação 
profissional obtida pelos professores normalistas já se constituía como uma 
preocupação republicana desde os tempos da propaganda. Em sua tese de doutorado, 
Hilsdorf (1986) apresenta o longo processo de tentativas de melhoria do ensino 
público provincial paulista, marcados por avanços e recuos e o papel fundamental 
nele desempenhado pelo jornalista, político e educador republicano Rangel Pestana. 
Pestana e seu grupo de convivialidade social e ideológica ocuparam, a partir da 
década de 1870, os vários espaços alternativos ao sistema público de ensino, criando 
iniciativas que intentavam “dar cumprimento ao programa que defendiam de uso 
político da educação com vistas à intensificação da prosperidade econômica e social 
da província de São Paulo (leia-se do grupo de cafeicultores do centro-oeste paulista) 
e implementação de um regime de governo liberal e democrático”. Nos anos oitenta,  

tornaram-se mais flagrantes as deficiências do sistema de ensino da Província, 
em confronto com as necessidades educacionais da ‘ordem burguesa’: uma rede 
escolar que oferecesse ensino moderno, científico, de nível secundário e 
superior, para as elites, e uma escola primária enriquecida nos seus conteúdos e 
extensa pela abrangência de sua clientela, que preparasse o trabalhador 
                                                   

1 AHECC-CEMEH-CREMC-EFAP-SEE/SP. Registro no Livro de Matrícula da Escola Normal Secundária 1894 – 
1913.   
2 Anúncios. O Estado de S. Paulo. São Paulo. n.7094, p. 3. col. 6, 22 abr. 1898. 
3 Anúncios. O Estado de S. Paulo, São Paulo, n. 10.321,  p. 2, col. 4, 11 mar. 1907.  
4AHECC-CEMEH-CREMC-EFAP-SEE/SP. Termo de matrícula do primeiro ano. Sexo Masculino 1894 -1913,  p. 
42.   
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qualificado. Após ter-se empenhado para que o setor privado oferecesse esse 
atendimento, Rangel Pestana vai cuidar para que também o ensino público 
oficial apresente disponibilidade àquelas solicitações que ele detectava no meio 
social. Se a reforma econômica, social e política do país devia acontecer via 
educação escolar, não há como deixar à margem o setor do ensino público. 
(HILSDORF, 1986, p. 298).      

Mais do que essa participação ampla, porém a autora acima recupera o 
duradouro envolvimento de Pestana com a questão do professorado paulista e 
destaca os dois pontos básicos da nova configuração do professor de primeiras letras 
reivindicada por ele nos seus escritos do final da década de 1880: de um lado, a 
renovação técnica e pedagógica, que seria obtida com o pleno domínio do método 
intuitivo; de outro, a renovação social, alcançada com a profissionalização e 
funcionalização dos docentes pelo Estado.  

O Decreto nº 27, de 12 de março de 1890, instituiu, na Escola Normal a reforma 
idealizada por Pestana, assinada por Prudente de Morais, e executada por A. Caetano 
de Campos, colocando justamente a formação e a profissionalização do professor 
como fator fundamental para toda a ampla reforma de ensino a ser realizada pelos 
republicanos no poder. O currículo da Escola Normal foi progressivamente ampliado 
e reformulado nos anos seguintes. (REIS FILHO, p. 193-95).  

Considero que um dos aspectos mais importantes da reforma promovida pelo 
decreto de 12 de março de 1890 foi, justamente, a incorporação, pela Escola Normal, 
no 3º ano do curso, dos "exercícios práticos de ensino" a serem desenvolvidos na 
Escola-Modelo anexa. Esta era uma instituição já existente no tempo da monarquia, 
mas sua função foi redefinida com a reforma republicana em termos de muita 
importância e visibilidade, não porque fosse destinada aos normalistas para 
“praticarem o que aprendiam teoricamente” na Escola Normal, uma vez que o 
currículo desta era parco em disciplinas científicas pedagógicas, apesar de funcionar 
agora com 10 cadeiras; mas sim porque devia funcionar como uma verdadeira 
“escola de demonstração metodológica do ensino intuitivo”, ao qual Pestana, Caetano 
de Campos e outros operadores da reforma já estavam convertidos há algum tempo 
em São Paulo. Assim, embora comumente apresentada como um setor de prática de 
ensino (na Escola-Modelo) de uma suposta formação teórica (na Escola Normal) 
(ALMEIDA, 1995), o nome Escola-Modelo deve ser compreendido com o aporte 
teórico metodológico que lhe atribuía seu inspirador: um espaço adequado ao 
"aprender a fazer, fazendo" proposto por Comenius, Pestalozzi, Froebel e Herbart, 
onde se aprendia “o valor da observação, da experiência sensorial, da educação dos 
sentidos, das ‘lições de coisas’ ou, em única expressão, à maneira pestaloziana, do 
ensino intuitivo” (TANURI, 1979, p. 81), não pela discussão dos seus princípios, mas 
mediante o que os alunos normalistas viam e ouviam os professores da Escola-
Modelo praticarem em sua docência, e que eles deveriam replicar no seu futuro 
tirocínio (TANURI, 1979; HILSDORF, 1986; DIAS, 2004). Daí a notável autonomia 
com que a Escola-Modelo funcionou nos seus primeiros anos em relação à Escola 
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Normal e o prestígio de sua atuação como instituição modelar para as demais escolas 
de primeiras letras, isto é, para ser reproduzida, alcançando o período de frequência 
de Aprígio Gonzaga. 

Durante a implantação do regime republicano, as forças aglutinadas no Partido 
Republicano Paulista (PRP) disputavam a hegemonia em relação à forma de se 
oferecer o ensino público paulista. Se, por um lado, todos concordavam com a 
liberdade de ensino entendida como a liberdade de abrir escolas em todos os graus, 
consagrada na Constituição estadual, por outro, divergiam quanto à forma de 
organização desse ensino: se de moldes mais centralizadores ou descentralizadores, 
se por meio da ampliação do número de unidades de ensino primário ou pela ação 
mais seletiva da criação de unidades modelares. O processo de centralização iniciado 
pelo Presidente do Estado, Campos Sales, em 1897, com a suspensão do Conselho 
Superior e da Diretoria-Geral da Instrução Pública, passando a fiscalização do ensino 
diretamente para o governo do estado, reacendeu a questão sobre o entendimento do 
significado da liberdade de ensino em São Paulo e, no avesso, dos limites da ação 
oficial.  

Em 1901, ano em que Aprígio Gonzaga ingressou na Escola Normal, além da 
força da Escola-Modelo na formação dos futuros professores ainda estava em franca 
discussão “a momentosa questão da liberdade de ensino (...) sobre esse melindroso e 
complicado assunto, tema fecundo e inesgotável de tantas dissertações, 
conceituações umas frívolas, outras que carecem nada mais haver a respingar, senão 
repetir de qualquer modo, com variantes insignificantes, opiniões e doutrinas já 
conhecidas e já expostas”. 5  Tema intensamente discutido pelos homens que 
orbitavam a Escola Normal da Capital, atuando como professores, inspetores de 
distrito, diretores de grupos escolares, entre outros. E certamente, entre seus alunos.   

Nesse momento, era diretor da Escola Normal da capital Alberto Sales. O diretor 
da Escola Normal de 1898 a 1902 era positivista, assim como o eram lideranças 
republicanas como Francisco Quirino, Jorge Miranda, Américo Brasiliense, Campos 
Sales e o próprio Pestana, dentre outras, compondo um espectro variado de posições 
afins da doutrina de Comte, mais mitigadas umas, mais inteiriças outras. Nos tempos 
da monarquia, na vigência da associação Igreja Católica e Estado, republicanos 
positivistas eram concordes em defender a liberdade de ensino entendida como “a 
liberdade de abertura e manutenção das escolas por iniciativa de associações 
particulares”. Já na realidade dos primeiros anos do novo regime, a posição 
intransigente contra a ação do estado no setor da educação deu lugar às 
reivindicações da presença deste, mas de forma seletiva, isto é, efetiva no ensino 
elementar – pois, seu diploma era considerado como fundamental para a prática das 
instituições republicanas – e apenas modelar no secundário e no superior 
(HILSDORF, 1986, p. 69-80). Por outro lado, talvez nem todos os republicanos 
positivistas tenham realizado essa transição.  

                                                   
5 Ensino Público, O Estado de São Paulo, São Paulo. n. 8410, p. 1, col. 1, 5 dez 1901, para todas as citações do 
discurso. 
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Em discurso proferido na solenidade de entrega dos diplomas aos alunos 
formados pela Escola Complementar anexa à Escola Normal, em 1901, Alberto Sales 
defende, com veemência, o entendimento tradicional da liberdade de ensino e dos 
limites da ação do estado. Esse discurso foi publicado e podemos seguir sua 
argumentação, que começa afirmando que: “nas sociedades pertencentes ao tipo 
industrial em que se inaugura o regime da paz e da ordem, a educação se torna mais 
intelectual e moral, porque o seu objetivo é preparar o operário, o profissional e o 
artista, órgãos do comércio e da indústria”. Nesse tipo de sociedade, há “uma relação 
íntima e permanente entre as modificações que se operam, na estrutura e nas 
funções do aparelho político e as que se afetaram paralelamente na estrutura e nas 
funções do aparelho escolar”, assim “como atesta a teoria da evolução”. E é essa 
“correlação, essa dependência mútua” na qual a escola é considerada não como órgão 
separado e independente, mas como uma parte integrante da estrutura política geral, 
e é partindo dessa constatação que se pode “estabelecer com precisão, não somente 
os limites naturais dentro dos quais é permitida e aceitável a intervenção do governo 
em relação ao ensino, como ainda a função peculiar da escola já na organização, já na 
difusão desse mesmo ensino”. 

Para esclarecer sua posição, faz uma analogia para externar melhor o seu 
pensamento: 

Sabeis todos que, nas sociedades cultas, assim nas antigas, como nas modernas, 
por ser essência mesma do governo, um certo e determinado aparelho, mais ou 
menos complicado, especialmente destinado à distribuição regular e 
permanente da justiça. A organização desse aparelho, tanto em suas linhas 
gerais como em seus próprios detalhes, é traçada pelo Estado, que estabelece as 
diferentes categorias de tribunais, determina a alçada de cada um, fixa o 
número de juízes reconhece as condições de sua independência, regula a forma 
de sua nomeação e resguarda a sociedade contra seus excessos e abusos. Uma 
vez, porém, que ele se acha regularmente constituído, de acordo com as 
condições e as necessidades da vida social, começa a funcionar com inteira 
independência completamente livre de qualquer influência ou indevida 
intervenção do governo como órgão supremo da justiça, tendo por princípio 
diretor de suas funções de um lado, o respeito da lei e de outro, a majestade do 
direito. A distribuição da justiça é uma questão de competência e um dever de 
consciência que o próprio magistrado resolve e cumpre, de acordo com o seu 
saber e a sua responsabilidade, mas internamente estranho a qualquer 
solicitação. Quer isto dizer, em última análise, que ao Estado cabe o direito e a 
obrigação da organização do aparelho judiciário; mas é-lhe expressamente 
vedada toda e qualquer intervenção no tocante às funções desse mesmo 
aparelho. 
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Como vemos, Alberto Sales, como republicano e positivista que era, não se 
posicionava radicalmente contra a organização do ensino pelo estado, mas 
estabelecia limites para essa intervenção:   

Uma vez reconhecido o fato que a escola faz parte integrante da estrutura 
política geral, a primeira consequência que daí naturalmente decorre é que a 
organização do aparelho escolar deve se proceder do mesmo modo em relação 
ao outro, limitando-se o Estado a traçar simplesmente as linhas gerais de sua 
constituição a definir e caracterizar as diferentes ordens ou categorias de 
instituições de ensino a regular as suas mútuas relações, a estabelecer em 
relação aos diplomas a garantias necessárias à vida e ao interesse, tanto do 
indivíduo, como da própria sociedade, mas concedendo-lhe inteira liberdade e 
independência no exercício de suas funções. A difusão do ensino que é função 
característica deste aparelho como a distribuição da justiça é a do aparelho 
judiciário, é um dever social que incumbe ao próprio professor e do qual ele tem 
que se desempenhar, de acordo com a sua competência intelectual, moral e com 
os nobres e elevados interesses da ciência.  

O arrazoado de Alberto Salles encaminhava a defesa de que “a organização do 
ensino em seus graus do programa; dos programas das diversas instituições 
escolares; da extensão dos cursos; das condições de admissão ou de matrícula dos 
alunos;” assim também como a “disciplina escolar; tudo enfim que afeta direta ou 
indiretamente o ensino em si, deve ficar no cargo exclusivo das congregações, dos 
grupos de professores ou das associações particulares, que para esse fim se 
organizarem ou se constituírem com a autorização do Estado.” 

Se Alberto Sales se posiciona limitando a ação estatal simplesmente às linhas 
gerais de sua constituição, concedendo às instituições de ensino inteira liberdade e 
independência no exercício de suas funções, posição antagônica era assumida, à 
época, pela Revista de Ensino, publicação bimestral da Associação Beneficente do 
Professorado Público do Estado de São Paulo. 

É o que podemos observar a partir da leitura do excelente trabalho de Ilíada Pires 
da Silva (2004) sobre essa Associação Beneficente, que a vê instituída em 27 de 
janeiro de 1901 como “uma sociedade beneficente de caráter mutualista, 6 que 
consagrava funcionários públicos estaduais organizados em torno do ensino 
público”.  (Silva, 2004, p. 67-68) 

Se o objetivo da associação estava voltado para o atendimento das necessidades 
materiais dos funcionários públicos estaduais organizados em torno do ensino 
público, o mesmo não acontecia com a Revista de Ensino, publicada por essa 
instituição a partir de 1902. Como informa a autora, a Revista de Ensino da 

                                                   
6 As sociedades de socorros mútuos são agremiações que surgiram no âmbito da sociedade civil como uma das 
respostas possíveis à situação de penúria da classe trabalhadora; constituem-se mediante a associação de um 
certo numero de pessoas no qual o todo se compromete a contribuir para o benefício individual de cada um de 
seus membros.  
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Associação Beneficente do Professorado Público Paulista foi o órgão de divulgação 
da associação docente paulista, mas suas finalidades eram outras: de um lado, se 
propunha a defender os interesses da categoria, buscando intervir na feitura das leis; 
de outro, a guiar os docentes em suas práticas ordinárias. Nesse sentido, a revista 
buscava intervir na discussão e no direcionamento de questões relativas tanto à 
formação do professor primário quanto à legislação referente à instrução primária, 
no sentido de estruturar um sistema de ensino modelar para o estado de São Paulo. 
(SILVA, 2004, p. 251). Em outras palavras, pretendia disseminar, entre os seus 
leitores, um posicionamento de alto gabarito que unisse e qualificasse os professores 
públicos do estado tanto nos aspectos pedagógicos, quanto nos políticos e sociais da 
sua formação e atuação.      

De onde vinham essas ambiciosas proposições?    
 Trago como hipótese que, quando chamava para si as responsabilidades relativas 

à formação do professorado, as discussões relativas à elaboração das leis voltadas 
para a educação pública e à organização dos programas de ensino primário, a revista 
tentava tomar o lugar deixado pelo Conselho Superior e a Diretoria-Geral da 
Instrução Pública. Segundo Reis Filho (1995), a Diretoria-Geral da Instrução Pública 
era órgão antigo da administração escolar paulista (com o nome de Inspetoria geral 
da Instrução Pública durante a monarquia). Seu último responsável foi o Dr. Arthur 
Cesar Guimarães que assumiu em 1885 e manteve-se no cargo até 1º de agosto de 
1896, quando o Governo do Estado, pela Lei nº 430, suprimiu essa diretoria. O 
Conselho Superior, por sua vez, era o órgão responsável, entre outras atribuições, por 
inspecionar as instituições de ensino do Estado; organizar definitivamente os 
programas de ensino primário, tendo em vista os princípios estabelecidos na lei; 
resolver sobre a adoção do material escolar e dos livros que deviam ser distribuídos 
pelas escolas. Durante o período em que funcionou, o Conselho cuidou do 
regulamento das escolas preliminares; do regimento interno delas; de casas para 
essas escolas; de livros e materiais escolares; da adoção de livros de escrituração 
escolar; livros didáticos, mapas etc.; e organizou um memorandum para permitir o 
exercício das funções de inspetores de distrito. Vê-se que o Conselho Superior da 
Instrução Pública de 1893 era órgão que englobava funções não apenas de 
fiscalização, mas de direção, de execução, de julgamento, de assessoria e consultoria. 
Para Reis Filho, sua composição permitia manter o predomínio do professorado nas 
decisões, pois dos oito membros, três eram diretores e dois professores, o que pode 
ter sido uma forte razão para que. no governo de Campos Sales, as posições 
assumidas pelo Conselho Superior viessem a chocar-se com os propósitos 
governamentais, o que explica a iniciativa de sua supressão (REIS FILHO, 1995, p. 
117 – 121). 

Como podemos perceber, a suspensão do Conselho Superior retirou do 
professorado paulista o poder de intervir na confecção das leis, no estabelecimento 
dos programas de ensino, na escolha de material didático distribuído para as escolas, 
funções que, a partir de então, passaram a ser de responsabilidade da burocracia 
estatal centralizada.   
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A retomada do controle da educação primária paulista pelos educadores ligou-se, 
portanto, à questão da liberdade de ensino e dos limites da ação do Estado nesse 
início dos anos 1900. A missão destinada aos educadores paulistas pela Revista de 
Ensino foi anunciada no artigo de Romão Puiggari, redator-secretário da revista. 
Intitulado Questões dos Programas e estrategicamente colocado como segundo 
artigo de seu número inaugural, segundo Silva (2004), o artigo “parece funcionar 
como um cartão de visita, indicando o sentido que se pretende imprimir à instrução 
elementar no momento de seu lançamento”. (SILVA, 2004, p. 251). 

Segundo Silva, Puiggari entendia que “o problema central da educação paulista se 
encontrava ‘na ausência de sistematização’”. Segundo a mesma autora, Puiggari 
entrou na questão da liberdade de ensino,  

através de uma avaliação da situação do ensino: tudo que há de bom, tudo 
quanto há de realmente proveitoso, em métodos de ensino, encontra-se esparso, 
aqui e ali nas escolas. A partir dessa constatação, propõe: É tempo de 
entrarmos no período da definitiva sistematização.  

O primeiro desafio que a estruturação do ensino coloca, segundo o autor, é o da 
confecção de um bom programa, condição precípua para a construção de uma 
boa escola. (SILVA, 2003, p. 251). 

Segundo esse redator da Revista de Ensino, era preciso, portanto, que o governo 
estadual interviesse estabelecendo a confecção de um bom programa para o ensino 
primário. Tenho como hipótese que essa abordagem de Puiggari, de natureza 
pedagógica, tinha, na retaguarda, um objetivo de natureza política, pois ficava claro 
que o programa seria unificado, sistematizado e proposto pelos educadores que 
compunham a Revista, ou seja, por ela controlado, e não diretamente pela 
organização administrativa estatal sob tutela do Secretário do interior e do 
Governador do estado. Assim, concordo com Silva, para quem a ideia de 
sistematização do ensino, proposta pelos redatores da Revista de Ensino, está 
“associada à uniformização e intervenção estatal” (SILVA, 2004, p. 252), desde que 
entendidas estas como obra dos docentes reunidos na Associação e aglutinados no 
seu órgão, a Revista de Ensino, os quais se viam como de fato comandando a política 
educacional e pedagógica oficial em São Paulo.   

Portanto, no período em que Aprígio Gonzaga estudava na Escola Normal da 
Capital, transitavam pela Escola Normal e pela Escola-Modelo anexa, por meio dos 
professores das duas instituições, sócios da Associação Beneficente do Professorado 
Público do Estado de São Paulo e redatores da Revista de Ensino, personagens como 
Ramon Roca Dordal, Adjunto da Escola Modelo (1898-1904); Arnaldo Oliveira 
Barreto, Auxiliar de Diretor da Escola Normal da Capital (1901); Alberto Sales, 
Diretor da Escola Normal da Capital (1898-1902); Oscar Thompson, Diretor da 
Escola Normal (1901); Carlos Alberto Gomes Cardim, Professor do Curso 
Complementar anexo à Escola Normal (1901-1906), defensores da intervenção oficial 
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orientada pela ação política e pedagógica emanada dos professores, inspetores, 
diretores e outros profissionais da educação. De outro lado, estava o Diretor da 
Instituição, representante da burocracia administrativa e também da linha radical 
republicana-positivista, contrária à centralização e à uniformização estatal, ainda que 
provenientes de uma associação docente. Duas posições antagônicas geradas pela 
mesma atitude do governo, pois a suspensão do Conselho Superior desagradara aos 
defensores da liberdade de ensino, pela centralização e burocratização que essa 
suspensão representava, e também aos professores da Escola Normal e da Escola-
Modelo Anexa, pela perda de espaço de representação política e nos destinos que a 
educação primária tomaria daquele momento em diante.    

 A formação profissional dos membros das diretorias da Associação Beneficente 
do Professorado Público do Estado de São Paulo e do corpo de redação da Revista de 
Ensino representou um dos aspectos mais relevantes na constituição desse grupo. 
Silva (2004) demonstrou serem eles, em sua ampla maioria, profissionais 
diplomados pela Escola Normal da Capital. Dessa forma, é possível observar a 
expressiva presença de normalistas na direção da agremiação e da revista. Silva, 
concordando com Denice Catani, que estudou, em sua tese de doutorado, a Revista 
de Ensino, informa que, além da origem comum, ou seja, o fato de terem cursado a 
Escola Normal da capital e de se perceberem como alunos egressos da mesma 
instituição, existia também o sentimento de pertencerem a uma tradição que elevou 
o padrão da instrução pública paulista e que estava em vias de ser destruída – como 
um dos fatores que os mobilizou no sentido de transformá-los em portadores de uma 
missão, a de recuperar o que estava sendo perdido: a qualidade do ensino público 
paulista, conquistada na primeira década republicana.  (SILVA, 2004, p. 162). 

Uma segunda hipótese pode ser levantada quanto aos desentendimentos que 
levaram à suspensão do Conselho Superior e que aglutinaria esses homens em torno 
de uma missão – a de recuperar o que estava sendo perdido: a qualidade do ensino 
público paulista, conquistada na primeira década republicana. Questões que com 
certeza permeavam as discussões acerca da Escola Normal no período de 
escolarização de Aprígio Gonzaga. Falo da Lei nº. 374, de 3 de setembro de 1895, 
que, em seu artigo 1º, parágrafo único, dispunha que “os alunos que concluírem o 
curso complementar e tiverem um ano de prática de ensino, cursando nas escolas-
modelo do Estado, poderão, na forma da lei, ser nomeados professores preliminares 
com as mesmas vantagens concedidas aos diplomados pela Escola Normal”.   

Inicia-se a existência de uma dualidade de cursos paralelos que partilhavam 
entre si a tarefa de preparação de professores para as escolas primárias; um 
deles destinado especificamente a isso, embora de conteúdo de reduzida feição 
profissional, como já tivemos oportunidade de observar; o outro, de conteúdo 
exclusivamente cultural, em decorrência de sua teórica função precípua. Seria, 
entretanto, sobretudo essa característica de instituição coadjuvante da Escola 
Normal, a determinante da expansão e procura dos cursos complementares. 
(TANURI, 1979, p. 102).   
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Fica assim estabelecida uma dualidade de atuação destinada à Associação e ao 
seu órgão: para a Revista de Ensino, a função de formar o professorado público 
paulista, constituído, em sua maioria, por professores complementaristas que tinham 
apenas um ano de formação na escola-modelo (TANURI, 2004, p. 115-6), os quais 
necessitavam de um “bom programa” e de um ensino bem sistematizado, na 
tentativa de suprir a carência dos professores complementaristas em relação ao 
treinamento; e para a Associação, a preservação das garantias e vantagens destinadas 
aos professores formados pela Escola Normal da Capital, em relação aos demais 
profissionais. Como bem diz Silva: 

A mesma característica de elitização profissional notada por Tanuri se 
reproduz nesta associação docente: a elite da profissão docente constitui a 
associação. Para que isso ocorresse, foram acionados dois mecanismos: o 
primeiro é o que separa diplomados de leigos, considerando-se longa formação 
dos primeiros e a posse de um conhecimento abstrato obtido nas duas 
instituições; o segundo, que se dá no âmbito das instituições, separa 
normalistas de complementaristas, em função de seus professores serem 
especialistas ou polivalentes. Quando acionados, estes dois mecanismos 
garantiram a criação de uma hierarquia de formação de conjunto dos 
professores que se desdobra em uma hierarquia de competências, garantindo o 
monopólio de determinadas atividades profissionais e vantagens materiais e 
prestígio para os normalistas. Enfim, o conhecimento é o elemento essencial na 
construção do poder profissional, conhecimento que dá legitimidade ao grupo 
dos normalistas para falar em nome do professorado público, também no 
grêmio do professorado. (SILVA, 2004, p. 182-3) 

Silva explica assim a divisão das funções  

O estudo do professorado público paulista neste período pode ser abordado a 
partir de sua heterogeneidade: normalistas, complementaristas e não 
diplomados; professores, diretores e inspetores; professores e professoras. A 
constituição de uma identidade profissional pode ser vista como um esforço de 
superação dessa perspectiva dispersiva e a atuação das direções da Associação 
e de seu periódico como um meio de assumir a tarefa fundamental de fazer a 
união da classe pela inoculação de um conjunto de valores e normas e pela 
difusão de um corpo de conhecimentos que permitissem construir um 
sentimento de pertencimento, auxiliando assim na produção da coesão grupal. 
No entanto, a construção dessa identidade profissional ocorre em um campo de 
disputa, no qual os diferentes segmentos profissionais, assimetricamente 
situados, competem pelo acesso privilegiado aos recursos materiais e 
simbólicos. (2004, p. 264). 
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A autora termina atestando que “o êxito desta construção foi permitir que ela não 
fosse identificada como uma identidade, mas como algo natural desejável e única”. 
(SILVA, 2004, p. 264). 

Nesse complexo sistema de manutenção do poder educacional na mão dos 
professores normalistas, qual parte fica destinada a Aprígio Gonzaga, filiado à 
Associação desde janeiro de 1905?7 

No período em que Aprígio Gonzaga permaneceu na Escola Normal, a cidade de 
São Paulo passava por uma enorme transformação política e social. É consenso que a 
indústria paulista nasceu das transformações ocorridas no interior da economia 
cafeeira. A expansão cafeeira propiciou igualmente o capital para as novas empresas 
industriais, um mercado de consumo para a sua produção e um mercado de trabalho 
para prover os quadros necessários para levar à frente a produção das indústrias 
paulistas. 

Nesse ambiente de franco desenvolvimento industrial, a formação do trabalhador 
paulista estava “apenas no início” e era oferecida somente “em estabelecimentos 
particulares, mantidos à custa da generosidade pública e subvencionadas pelo 
Estado, estabelecimentos que prestam reais serviços, mas que não podem alcançar o 
aperfeiçoamento que as indústrias modernas requerem.” Era essa a leitura que 
Romão Puiggari, redator da Revista de Ensino, fazia sobre o ensino profissional em 
São Paulo. Em gozo de uma licença para tratamento de saúde, Puigari partiu para a 
Espanha, em março de 1902 e depois percorreu alguns países da Europa para 
recolher material aproveitável para as escolas primárias paulistas. Durante a viagem 
a Paris, Puiggari aproveitou a ocasião para visitar “um desses estabelecimentos 
modelo, que, desde 1870, estão sendo fundados na capital francesa’: a Escola 
Etienne, dedicada ao ensino profissional das artes e indústrias do livro”8. 

 Na edição de dezembro de 1902, a Revista de Ensino publica o relatório da visita 
de Puiggari a Escola Etienne. Nele Puiggari faz uma sutil alusão sobre a necessidade 
da inclusão do ensino profissional ao sistema público paulista. Dessa forma, Puiggari 
potencializa, por meio da Revista de Ensino, uma discussão que já estava posta nos 
meios educacionais, chegando à Escola Normal e por meio dela a Aprígio Gonzaga. 

Daí nascem as aulas profissionais. A facilidade de transportes tornando cada 
vez mais generalizadas as relações comerciais estabeleceu uma luta rehidissina 
no campo da indústria e o Estado deve aparelhar o país para essa luta. 

Quando, em 1909, foi proposta a criação da Escola Profissional da Capital, os 
homens aglutinados em torno da Associação do Professorado Público Paulista e da 
Revista de Ensino, mantendo a sua tradição de reservar aos seus afiliados 
professores normalistas a direção do ensino paulista, não se furtaram em chamar 
para si a direção do ensino profissional e Aprígio Gonzaga foi o nome escolhido para 

                                                   
7 Movimento Associativo, O Estado de São Paulo, São Paulo. n. 9538, p. 2, col. 7, 13 jan 1905 
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dirigir esta instituição.  É bem provável que a escolha pelo nome de Aprígio Gonzaga 
tenha sido devido a sua experiência como professor do ensino primário no Instituto 
Escolástica Rosa na cidade de Santos9. 
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RESUMO  

O objetivo deste trabalho é refletir acerca de práticas de distinção desenvolvidas 
entre 1950 e 1960 em escolas públicas primárias de Santa Catarina, Brasil. Com base 
nos estudos da História da Educação e em pesquisas realizadas, foi possível 
identificar alguns rituais que eram utilizados como artifícios dessas instituições para 
a formação e classificação de seus alunos, que deveriam, entre outras características, 
ser comportados, assíduos e dedicados. Dentre esses rituais, destaca-se a simbologia 
em torno de assinaturas em dois suportes: o Livro de Honra do Grupo Escolar 
Manoel Gomes Baltazar e o Livro de Ouro da Caixa Escolar do Grupo Escolar 
Professora Marta Tavares. Por compreender que a relação existente entre objetos e 
práticas é um aspecto constituinte de uma cultura escolar e material, os registros 
empíricos que demonstram práticas de assinaturas no Livro de Honra e no Livro de 
Ouro auxiliam em uma discussão acerca de uma espécie de coerção realizada pela 
escola, a qual não alcança somente alunos, mas também familiares e empresas que 
gostariam de ter seus nomes e marcas associados aos “bons costumes” e de serem 
reconhecidos como “exemplos a serem seguidos”, por meio do destaque alcançado ao 
assiná-los em solenidades organizadas pela instituição escolar.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Meritocracia escolar, Cultura material escolar,  Escola primária. 
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O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre materialidades que marcam 
práticas de distinção identificadas em escolas públicas primárias. No intuito de 
favorecer a coleta de material empírico e contextualizar sociopoliticamente estas 
práticas, daremos visibilidade a instituições localizadas em Santa Catarina - estado 
da região sul do Brasil - e ao período compreendido entre as décadas de 1950 e 1960.  

Se a literatura da área já nos oferece material suficiente para situarmos a 
instituição escolar como espaço e cenário de rituais meritocráticos, localizar e refletir 
sobre as materialidades que conformam estes rituais ainda é um exercício vigoroso 
que favorece um aprofundamento da temática na perspectiva histórica e um olhar 
contemporâneo sobre a escola, reconhecendo na meritocracia um de seus traços.  

Um conjunto de estudos, entre eles o de Elizete Ruschel e Ione Ribeiro Valle1, 
chamam a atenção para a presença significativa de ideais meritocráticos na 
constituição de "sistemas de ensino das modernas sociedades democráticas, seja na 
sua concepção, seja nas suas práticas cotidianas” (2010, p. 651). Na perspectiva das 
autoras, esses ideais validam seleções e classificações operadas pelas escolas e 
implicam profundamente sobre o sucesso ou o fracasso escolar. Para o caso 
brasileiro, advertem:  

[...] estudos recentes têm mostrado que esses ideais têm uma presença marcante 
na legislação educacional, sobretudo após os anos 1930, tendo legitimado as 
diversas formas de seleção e de classificação executadas pela escola, com 
consequências profundas sobre o êxito ou o fracasso escolar. (Ruschel e Valle 
2010, p. 651) 

Reflexões nessa direção têm auxiliado na compreensão da força de certos rituais 
utilizados como artifícios dessas instituições para a formação e classificação de seus 
alunos, que deveriam, entre outras características, ser comportados, assíduos e 
dedicados. Dados localizados em trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa2 
cujos autores deste trabalho se vinculam têm demonstrado, ao utilizar como base 
documentos que trazem indicativos de práticas desenvolvidas nas instituições 
escolares, bem como memórias de professores primários catarinenses já 
aposentados, que muito do espaço e do tempo reservados aos “rituais” ou 

                                                   
1 Conforme anunciam as autoras, o objetivo do estudo é "analisar o lugar que a ideologia meritocrática ocupa na 
reflexão acadêmica apresentada pela Revista Perspectiva do Centro de Ciências da Educação da Universidade 
Federal de Santa Catarina no período compreendido entre 1983 e 2005, inspiramo-nos em abordagens 
elaboradas no quadro da sociologia da educação". Valemo-nos do trabalho destas autoras para, em certa medida, 
apropriarmos-nos de elementos da Sociologia para a reflexão de aspectos marcantes que constituem 
historicamente os projetos de escolarização.  

2 Atualmente os trabalhos da equipe estão agregados ao projeto de pesquisa “Objetos em Viagem: Provimento 
material da escola primária em países ibero-americanos (1870 – 1920)" (UDESC / CNPq / CAPES / FAPESC) e 
são desenvolvidos ao abrigo do Grupo de Pesquisa Observatório de Práticas Escolares (UDESC). A versão atual do 
projeto está sendo desenvolvida de forma articulada ao Programa de Pesquisa “MODERNO, MODERNIDADE, 
MODERNIZAÇÃO: a educação nos projetos de Brasil – séc. XIX e XX (2ª Fase)”, que conta com a coordenação 
geral de Luciano Mendes de Faria Filho. 
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cerimoniais na escola buscavam reforçar e exaltar determinadas práticas, entendidas 
como essenciais para a conquista do “sucesso” escolar3.  

Por meio das fontes localizadas, percebe-se a presença de eventos que 
objetivavam exaltar atitudes que pudessem servir como referências para o modelo 
ideal de “bom” aluno. Estas solenidades, que envolviam a premiação dos melhores 
alunos bem como o registro de suas assinaturas em um suporte conhecido como 
“Livro de Honra”, além de expressarem o desejo de estimular os estudantes por meio 
do exemplo, proporcionavam um espaço de destaque para aqueles que, em algum 
aspecto, se encaixavam no perfil buscado pelas escolas e atendiam às expectativas 
desses espaços. Aliás, este é um dado que chama a atenção em muitos trabalhos da 
área. Ao analisar representações de professores aposentados sobre o "ser aluno" Ana 
Paula Kinchescki observou  

... uma quase ausência de referência à valorização do desempenho cognitivo 
quando se pede para que [os docentes] caracterizem o “bom” aluno. Percebe-se 
ainda que para ser classificado positivamente pelos professores é necessário 
atender certos requisitos, se policiar e agir adequadamente às normas 
escolares. Mais do que comparecer às aulas, um aluno exemplar é aquele que 
‘faz por merecer’ (KINCHESCKI, 2015, p. 8). 

O componente meritocrático está enraizado na forma de organização das 
instituições escolares, uma forma que, no rastro das reflexões de António Nóvoa e 
Jürgen Schriewer (2000), podemos afirmar: atravessa fronteiras políticas, 
geográficas, econômicas e temporais mas, guarda singularidades. Esse entendimento 
se sustenta num conjunto de trabalhos produzidos no âmbito da História e da 
Sociologia da Educação, os quais, por meio de dados empíricos e análises, vêm 
demonstrando a existência de uma circulação de ideias pedagógicas e do papel do 
Estado como um agente ativo na construção de ideais. Nesse sentido, ao se pensar, 
de forma particular, sobre as escolas públicas primárias catarinenses, compreende-se 
que estas se apropriaram de determinadas práticas e modelos - assim como 
discorrem Nóvoa e Schriewer (2000) na tese em que produziram sobre a difusão 
mundial da escola - mas, também guardam particularidades.  

Em tese defendida em 20064 António Nóvoa retoma com força o argumento da 
difusão mundial da escola e chama a atenção para o papel central que, notadamente 

                                                   
3 A título de exemplo citamos duas dissertações de mestrado defendidas no PPGE da UDESC. A primeira, de 
autoria de Carolina Ribeiro Cardos da Silva, tem como título "O valor do aluno: vestígios de práticas de 
avaliação na escola primária (Florianópolis/SC, 1911 a 1963)", foi publicada em forma de ebook (São José: Centro 
Universitário Municipal de São José - USJ, 2014) e encontra-se disponível no endereço http://zip.net/bbsY4K. A 
segunda, defendida em 2015 e com autoria de Ana Paula de Souza Kinchescki, tem por título "É Preciso Fazer 
por Merecer: Representações Docentes Sobre O ‘Ser Aluno’ (Santa Catarina, 1940-1970)" e encontra-se 
disponível em http://zip.net/bjsWKN. 

4 Trata-se do trabalho NÓVOA, António (2006). La construction du «modèle scolaire» dans l’Europe du Sud-
Ouest (Espagne, France, Portugal) - Des années 1860 aux années 1920. Thèse de Doctorat D’Histoire (préparée 
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a partir da metade do século XIX, as Exposições Universais5 desempenharam como 
difusoras de um modelo de escola que iria ganhar contornos universais. Nas palavras 
do autor: 

Este argumento, que se opõem à tradicional explicação histórica centrada sob a 
singularidade dos sistemas educativos nacionais, permite esclarecer aspectos 
da realidade até aqui pouco estudados. Sejamos claros, uma vez: não é o caso 
de afirmar as «interpretações internacionais» contra as «explicações 
nacionais». É necessário consagrar os dois níveis de compreensão histórica, 
considerando que eles constituem duas faces de uma mesma realidade e que 
nossos argumentos são falhos se eles não levam em conta as duas faces desta 
moeda6. (Nóvoa, 2006, p. 289). 

Neste movimento de análise de um contexto local que se singulariza (pelas 
próprias formas de apropriação), mas que não se autonomiza (porque têm modelos 
mais "universais" de referência) ou, como propõe António Nóvoa (2006), valoriza a 
dimensão internacional sem que isto implique uma desvalorização das dimensões 
nacionais, identificamos um modelo de escola (como se refere António Nóvoa, 
particularmente na tese de 2006) que tem na meritocracia um de seus pilares. Este 
autor traz para o debate, entre outros, John Meyer7 e traços por ele apontados que 
"desenhariam" um modelo quase universal de escola: os processos de admissão, os 
currículos e as estruturas organizacionais.  

Ao destacar aspectos semelhantes difundidos entorno de um modelo ideal de 
escola, John Meyer (2000) chama a atenção para as contribuições da forte pressão 
internacional e da interligação entre diferentes países, que, para o autor, muitas 
vezes exercem mais influências entre si, do que com seus respectivos contextos 
internos. Essa característica, por sua vez, reforçou a circulação de ideias que 

                                                                                                                                                              
sous la direction du professeur Jean-Noël Luc). Université Paris IV – Sorbonne. École Doctorale d’Histoire 
Moderne et Contemporaine. Centre d’Histoire du XIXe siècle. 

5 Nesses “palcos da modernidade” eram divulgados não apenas artefatos, inventos e mercadorias, mas 
concepções, imagens e ideais elaborados pela visão capitalista de mundo. As Exposições, dessa forma, foram 
dimensionadas como expoentes de um período que prometia o bem-estar social, a harmonia e o desenvolvimento. 
Sendo considerados espaços de ampla divulgação, esses festivais da indústria também passaram a ser utilizados 
pelos países participantes como meio de fortalecimento da imagem do país internacionalmente, pois seus avanços 
poderiam ser representados pela produção material (KUHLMANN JÚNIOR, 2001; PESAVENTO, 1997; SOUZA, 
2007). 

6 Tradução livre para " Cette argumentation, qui s’oppose à la traditionnelle explication historique centrée sur la 
singularité des systèmes éducatifs nationaux, permet d’éclairer des aspects  de la réalité jusqu’ici peu étudiés. 
Soyons clairs, une fois de plus: il ne s’agit pas d’affirmer des « interprétations internationales » contre des « 
explications nationales ». Il s’agit de consacrer ces deux niveaux de compréhension historique, considérant qu’ils 
constituent deux visages d’une même réalité et que nos raisonnements restent imparfaits s’ils ne tiennent pas 
compte de la « pile » ou de la « face » de cette pièce."  

7 MEYER John (2000). Globalização e currículo. In.: NOVOA, António & SCHRIEWER, Jürgen (eds.). A difusão 
mundial da escola. Lisboa: Educa, pp. 15-32. 
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buscassem fazer da escola um espaço onde todas as crianças fossem obrigadas a 
frequentar, o que veio a resultar em um aumento do número de matrículas no 
decorrer do século XX. Com relação aos currículos e as estruturas organizacionais, o 
autor indica semelhanças no que diz respeito aos conteúdos, à forma escolar, 
disciplinas, metodologias, além de artefatos e técnicas utilizadas, bem como a 
necessidade de profissionalização dos professores como pontos de convergência do 
modelo internacional escolar. 

A despeito destes traços de um desenho universal é preciso estar atento para as 
diferentes formas de apropriação, "influenciadas" por "características históricas 
(culturais, políticas, sociais, econômicas) das regiões e dos países8" (Nóvoa, 2006, 
p. 290). Talvez se coloque aqui um dos maiores desafios de nossas análises e 
reflexões, o aligeiramento do tempo da produção científica tem suprimido um tempo 
importante de aprofundamento das reflexões.  

Além das indicações dos elementos apontados por John Meyer, António Nóvoa 
vai trazer a cena um importante argumento sobre o qual Jürgen Schriewer se 
debruça em muitos de seus estudos, os processos de externacionalização, 
particularmente aqueles que se dão a partir do "recurso à exemplos estrangeiros" 
para legitimar dinâmicas internas de cada país (Nóvoa, 2006, cfme p. 291). Aqui 
localizaríamos um "ponto" promissor para as análises a que nos propomos já que 
vemos na legislação que organiza a escola catarinense muito daquela que organizou 
os sistemas escolares de países de "referência" e que encontraram nas Exposições 
Universais uma importante vitrine para a divulgação de seus "modelos".  

Assim, para fomentar o "espírito" meritocrático a instituição escolar aciona 
diferentes dispositivos e organiza o que Gaspar da Silva (2004) nomeou como 
"armadilhas de sedução" no intento de incutir comportamentos almejados, tanto 
para os alunos quanto para os professores, produzidos em um “jogo de relações que 
implica negociações constantes, mais autoritárias ou mais democráticas” (p. 230), 
e que têm no estrangeiro seu contraponto de legitimação. Apesar de se referir à 
virada do século XIX para o XX, as análises da autora permitem pensar o período 
aqui estudado já que, na busca por uma “cultura escolar idealizada” algumas atitudes 
eram reforçadas e legitimadas como as mais adequadas. Nessa perspectiva, 
argumenta que o desempenho satisfatório (de alunos e/ou professores) seria aquele 
que estivesse de acordo com um modelo de escola, ou, em outros termos, com uma 
cultura escolar específica. 

Como componentes que estão intimamente ligados às práticas e rotinas e que, 
portanto, contribuem para a construção de uma cultura escolar (LAWN, 2013), os 
artefatos têm uma relação muito próxima com as representações construídas sobre 
os fazeres escolares e, por essa razão, a materialidade, em sua presença ou ausência, 
pode contribuir para a efetivação de distintos rituais.  

                                                   
8 Aqui tanto António Nóvoa como John Meyer vão ressaltar as potencialidades, e desafios, dos estudos 
comparados.  
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“Ao investigar a materialidade da escola, consideramos os objetos escolares 
como fontes que auxiliam a abrir caminhos para entender sua constituição, assim 
como para caracterizar tendências e modelos pedagógicos de cada período” 
(KINCHESCKI, NEVES, 2012, p. 131). Nesse sentido, ao recorrer às normativas que 
conformam (no sentido mesmo de dar forma) o ensino primário catarinense desde o 
começo do século XX9, é possível encontrar referências de objetos que deveriam 
compor o cenário escolar, os quais precisavam atender a certos objetivos e exercer 
distintas funções, que poderiam estar relacionadas a diferentes práticas: 
pedagógicas, disciplinares, higiênicas, de escrituração, entre outras. Dessa forma, são 
localizadas nesses documentos referências à artefatos como livros, cartilhas, 
carteiras, quadros, cartões de boas notas, quadros e livros de honra.  

Dentre esses expedientes destacamos a simbologia em torno de assinaturas no 
Livro de Honra do Grupo Escolar Manoel Gomes Baltazar e no Livro de Ouro da 
Caixa Escolar do Grupo Escolar Professora Marta Tavares. São materialidades locais 
que falam de um projeto de escola quase universal10. Nos registros das Exposições 
Universais, por exemplo, encontramos indicativos da necessidade de organizar 
administrativamente as escolas e dos vários "livros" que deveriam ter, entre eles os 
de Honra ao Mérito. No caso de Santa Catarina eles estão previstos na legislação que 
organiza o ensino primário. Embora se reconheça que esses livros tenham sido 
produzidos com finalidades diferentes, sendo o primeiro destinado à assinatura dos 
estudantes de um grupo escolar localizado no município de Araranguá (região sul de 
Santa Catarina), e o segundo, à incrição de nomes de famílias e empresas que 
realizavam alguma doação em benefício do Grupo Escolar Professora Marta Tavares, 
localizado no município de Rio Negrinho, região norte do estado, esses dois 
documentos têm em comum entre si o fato de fazerem parte de rituais comuns da 
cultura escolar.  

Na esteira dessas reflexões, entende-se que tanto o “Livro de Honra” como o 
“Livro de Ouro” são exemplos de “armadilhas de sedução” 11 - neste caso de ordem 

                                                   
9 Apesar de haver recomendação de premiações, elogios, menções honrosas e cartões de boas notas, o Livro de 
Honra ainda não figura as páginas do Regimento Interno das Escolas Públicas Primárias do Estado de Santa 
Catarina, aprovado em 1908. Já no Regimento Interno dos Grupos Escolares deste mesmo estado, no ano de 1911, 
aparece um artefato mais próximo dos Livros de Honra, os chamados “quadros de honra”, nos quais haveria a 
inscrição dos nomes dos alunos merecedores de elogios. No entanto, é no ano de 1914, no capítulo IX do 
Regimento Interno dos Grupos Escolares do Estado de S. Catharina que aparece a primeira menção aos Livros de 
Honra. 

10 Esta ressalva é importante pois reconhecemos nossa falta de familiaridade com a literatura que trata da história 
da educação ou mesma da escola de países de "cultura oriental". 

11 Tomamos por base aqui formas de construir a análise apresentadas na Tese de Doutorado de Vera Lucia Gaspar 
da Silva intitulada Sentidos da Profissão Docente: Estudo comparado acerca de sentidos da profissão docente 
do ensino primário, envolvendo Santa Catarina, São Paulo e Portugal na virada do século XIX para o século 
XX, organizada em seis capítulos: Delimitando o Território; Modos de Produção da Tese; Construindo Regras, 
Normatizando Condutas; Do Corpo Exigido: Forma física idealizada para bem exercer as funções do 
magistério; Do Comportamento Exigido; “Se fosse do lado deles estava tudo bem...”; Armadilhas de Sedução.  
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simbólica, acionadas pelo aparato escolar e cunhadas para  produzir significações 
tanto naqueles que realizavam as assinaturas (os homenageados), quanto nos que 
não eram contemplados com essa distinção, uma vez que essas práticas, além de 
expressarem o desejo de estimular por meio do exemplo, proporcionavam um espaço 
de destaque para aqueles que se encaixavam no perfil buscado pelas escolas. A 
proposta de analisar estes documentos, foi motivada pelo desejo e necessidade de 
refletir sobre estratégias acionadas pelas instituições escolares que intentavam 
reforçar nos alunos, famílias e comunidade, de modo geral, atitudes e 
comportamentos considerados como merecedores de destaque, o que, indiretamente, 
contribuía para a legitimação de uma cultura meritocrática por meio da escola.  

O acesso aos documentos aqui utilizados como fontes se deu de diferentes 
maneiras, o Livro de Honra foi localizado em pesquisas desenvolvidas no acervo 
digital do Centro de Memória da Educação do Sul de Santa Catarina (CEMESSC)12, 
que conta com uma base de dados e fontes de um conjunto de instituições escolares 
do sul catarinense13. Ações como estas, desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa em 
História e Memória da Educação (GRUPEHME), que visam disponibilizar uma 
grande quantidade e variedade de documentos, têm um papel importante para a 
elaboração de reflexões e análises pois permitem o acesso a uma variedade e a tipos 
de fontes que, sem este "intermediário" não estariam acessíveis. 

No Livro de Honra que figura como um dos protagonistas da cena da qual nos 
coupamos neste trabalho, identifica-se que seu termo de abertura data do mês de 
dezembro de 1959, possuindo marcas de utilização em suas páginas até o ano de 
2005, com o registro de nomes de alunos considerados, em algum momento 
específico, dignos de mérito e distinção (Figura 1). A longevidade deste Livro, a 
exemplo de outros aos quais já se teve acesso14, já denota a valor simbólico que 
agregam.  
 

                                                   
12 O Centro de Memória da Educação do Sul de Santa Catarina (CEMESSC) pode ser acessado pelo endereço 
www.unesc.net/cemessc e possui sua sede física vinculada à Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). 

13 O texto “Navegando em memórias: um relato sobre o acervo digital do CEMESSC”, de autoria de Vera Lucia 
Gaspar da Silva e Ana Paula de Souza Kinchescki, traz mais informações sobre este Centro de Memória e 
encontra-se disponível em http://zip.net/bssW26.  

14 Por exemplo, o Livro de Honra do então Grupo Escolar Lauro Muller (instituição inaugurada em 1912 em 
Florianópolis, Santa Catarina) (atual Escola de Ensino Básico) tem seu termo de abertura datado de 1914 e seu 
último movimento em 1972. Cópia digitalizada encontra-se disponível no endereço http://zip.net/bjsWKL. 
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FIG. 1 | Página inicial e final do Livro de Honra do Grupo Escolar Manoel Gomes Baltazar. | Fonte: E.E.B. 
MANOEL GOMES BALTAZAR (1959-2005). Disponível em: Acervo Digital do Centro de Memória da Educação 
do Sul de Santa Catarina (CEMESSC). 

Em seu interior encontram-se imagens de símbolos cristãos, como por exemplo, 
anjos, o cálice sagrado e as iniciais de Jesus Cristo, além de textos e desenhos que 
caracterizam a valorização de uma moral religiosa por parte de profissionais da 
instituição, entre eles, o de um aluno estudando, com o anjo da guarda fiscalizando 
suas ações. Contudo, não são apenas os símbolos religiosos que podem ser 
identificados, constatamos também representações de objetos escolares como livros, 
penas e tinteiros, o mapa do Brasil, fotos de alunos e professores. 
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FIG. 2 | Imagens do Livro de Honra do Grupo Escolar Manoel Gomes Baltazar | Fonte: E.E.B. MANOEL GOMES 
BALTAZAR (1959-2005). Disponível em: Acervo Digital do Centro de Memória da Educação do Sul de Santa 
Catarina (CEMESSC). 

Por sua vez, o Livro de Ouro da Caixa Escolar, com registros que vão de 1945 até 
1993 (apesar de não estarem contemplados todos os anos), está disponível no acervo 
da Escola de Educação Básica Professora Marta Tavares, o qual conta com 
documentos desde sua fundação até os dias atuais. Esta instituição pública está 
localizada na cidade de Rio Negrinho, situada na porção norte do estado de Santa 
Catarina e, além de guardar e preservar uma grande quantidade de documentos – 
livros de avisos, correspondências, atas de reuniões, notas fiscais, entre outros -, 
conta com um serviço de organização, catalogação e identificação, mantido pelos 
próprios professores e funcionários da escola, os quais não se imobilizam diante das 
dificuldades sabidas em preservar a vasta documentação. As alternativas para 
garantir e qualificar a conservação deste acervo é uma experiência notável e 
oportuniza o acesso a um conjunto documental raro que vem servindo de base para 
muitos dos estudos produzidos pelo grupo de pesquisa ao qual os autores deste texto  
pertencem15.  

                                                   
15 Para maiores informações, indicamos a leitura do texto "Acervo Marta Tavares": Um acervo insólito?, de 
autoria de Vera Lucia Gaspar da Silva, Ana Paula de Souza Kinchescki e Gustavo Rugoni de Sousa, disponível em: 
http://zip.net/bssW24. 
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No caso dos dois artefatos eleitos como fonte principal desta análise, tanto no 
Livro de Ouro da Caixa Escolar como no Livro de Honra, utiliza-se a inscrição das 
assinaturas como forma de distinção e registro de  alguma "boa ação", em benefício 
da escola. Encontram-se também, como já comentado, imagens alusivas a uma moral 
religiosa, contudo, de maneira diferenciada. A filantropia social, embora de fundo 
caritativo, sobressai e pode ser identificada também em carimbos de fábricas que 
realizaram doações. Resta saber se o objetivo maior era contribuir com a escola ou 
alcançar a distinção que a inscrição no Livro de Ouro da Caixa Escolar renderia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3 | Livro Ouro da Caixa Escolar da Escola Estadual Básica Professora Marta Tavares | Fonte: E.E.B. 
PROFESSORA MARTA TAVARES (1945-1993). Disponível em: Acervo da E.E.B. Prof.ª Marta Tavares, Rio 
Negrinho – SC.  
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Em Santa Catarina, contribuições desta ordem foram regulamentadas já no 

Decreto catarinense nº 976, de 14 de novembro de 1916, que estabelece a Caixa 
Escolar como "fiel depositária". Conforme esse documento, essa associação era 
considerada fundamental para atender às demandas que o Estado não conseguia 
cumprir, devido à falta de recursos. Como exemplo de materiais que poderiam ser 
comprados com dinheiro proveniente dessa associação, pode-se citar livros, objetos 
diversos, alimentos, prêmios, uniformes, calçados além de subsidiar a assistência 
médica e dentária às crianças.  

A partir da identificação de carimbos que representavam marcas de fábricas da 
região, conforme anteriormente mencionado, foi possível ampliar as reflexões na 
direção de perceber que não eram apenas os alunos que estavam interessados em se 
destacar com a inscrição de seus nomes em artefatos como estes. Ao identificar que 
as doações não eram realizadas apenas por parentes dos alunos, mas também por 
indústrias, percebem-se outros desdobramentos nas relações em torno da indústria e 
da escola. Dessa forma, considerando a escola como um importante mercado, 
destaca-se a existência de uma relação que ultrapassa os limites do “compra e 
venda”: a honra recebida pelas doações também pode ser entendida como um 
reconhecimento importante para as ações de indústrias devido ao alcance por elas 
proporcionado. 

Uma das empresas que contribuiu com doações para o Grupo Escolar Professora 
Marta Tavares, no ano de 1949, foi a fábrica Móveis CIMO16, que durante sua 
trajetória idealizou, fabricou e comercializou diversos artefatos para atender as 
demandas escolares. Assim como o grupo escolar, a fábrica também se situava na 
cidade de Rio Negrinho, o que permite pensar que a assinatura da empresa no Livro 
Ouro da Caixa Escolar poderia servir como um marketing junto à sociedade, pois 
condutas “bondosas” formavam uma propaganda da marca e por consequência dos 
seus produtos.  

Ao identificar a escola como uma importante “vitrine”, a honra recebida pelas 
doações também passava a ser um ritual importante para as indústrias pelo alcance 
proporcionado por suas ações. Além de um possível marketing indireto, as doações 
realizadas pelas empresas convergem com o movimento de modernização do 
período, onde as “classes abastadas” poderiam contribuir com recursos pela melhoria 
do ensino e, por consequência, para avanços no campo econômico e social, segundo 
os discursos da época. Inserindo internacionalmente este tipo de estratégia 
identificamos em escritos de Martin Lawn ações deste gênero. Em artigo cuja 
tradução foi publicada no Brasil em 2013, este autor chama a atenção para a falta de 
recursos das escolas inglesas, que para poderem adquirir materiais e artefatos, 
passaram a desenvolver relações diretas com fornecedores comerciais em busca de 
amostras grátis de suas linhas de produtos, o que contribuiu para que as empresas 

                                                   
16 Sobre o assunto, indicamos a dissertação de Gustavo Rugoni Sousa “Da indústria à escola: relações da fábrica 
Móveis CIMO com o mercado escolar (1912-1954)”. Disponível em: http://migre.me/ta1it. 
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passassem a identificar “a escolarização como um lugar de publicidade e de 
obtenção de novos clientes” (Lawn, 2015, p. 225).  

No caso específico da Móveis CIMO, as doações também contribuíram para 
fortalecer a imagem de seu proprietário, Jorge Zipperer, que exerceu diversos cargos 
públicos no Estado e na cidade, dentre os quais mandatos como vereador em Rio 
Negrinho. Portanto, o ritual de recolha de sua assinatura no Livro de Ouro de uma 
instituição escolar pode ser compreendido como uma prática que legitimava e 
difundia concepções meritocráticas não só nas escolas, mas também na sociedade de 
modo geral, por (re)afirmar o papel exercido por determinadas personalidades e 
empresas, mantendo e fortalecendo seus status de influência.  

Eça de Queirós já estava atento a estas estratégias. Sua crítica arguta favorece a 
compreensão, tanto das repercussões do Livro de Ouro enquanto materialidade de 
inscrição das assinaturas daqueles que praticassem boas ações com vistas a auxiliar 
na melhoria do espaço escolar, quanto dos alunos que tinham seus nomes 
registrados nos Livros de Honra em solenidades organizadas por essas instituições.  

[...] nunca a vaidade foi, como no nosso danado século XIX, o motor ofegante do 
pensamento e da conduta. Nestes estados de civilização, ruidosos e ocos, tudo 
deriva da vaidade, tudo tende à vaidade. E a forma nova da vaidade para o 
civilizado consiste em ter seu rico nome impresso no jornal, a sua rica pessoa 
comentada no jornal! «Vir no jornal!», eis hoje a impaciente aspiração e a 
recompensa suprema! Nos regimes aristocráticos, o esforço era obter, se não já 
o favor, ao menos o sorriso do príncipe. Nas nossas democracias, a ânsia da 
maioria dos mortais é alcançar em sete linhas o louvor do jornal. Para se 
conquistarem essas sete linhas benditas, os homens praticam todas as acções – 
mesmo as boas. Mesmo as boas, meu Bento! O «nosso generoso amigo Z...» só 
manda os cem mil réis à creche para que a gazeta exalte os cem mil réis de Z..., 
nosso amigo generoso. Nem é mesmo necessário que as sete linhas contenham 
muito mel e muito incenso: basta que ponham o nome em evidência, bem negro, 
nessa tinta cujo brilho é mais apetecido que o velho nimbo de ouro do tempo das 
santidades (s/d, p. 122)17. 

Ao participarem desses momentos cujas assinaturas eram inscritas nos Livros, 
alunos, empresas e empresários poderiam, ainda que indiretamente, criar uma 
imagem de “príncipes e princesas”, relevantes socialmente, pois eram ressaltados 
seus aspectos mais positivos e considerados ideais. Compreende-se que a relação 
existente entre objetos e práticas é um aspecto constitutivo de uma cultura escolar e 
material, por esta razão, os registros empíricos que demonstram as práticas de 
assinaturas nos Livros auxiliam na discussão acerca de uma coerção sutil realizada 
pela escola, a qual não alcança somente os alunos, mas também os familiares e 

                                                   
17 QUEIRÓS, Eça de (s/d). A correspondência de Fradique Mendes. Lisboa: Europa-América (obra completa 
publicada originalmente em 1900, logo após a morte do autor). 
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empresas que gostariam de ter seus nomes e marcas associados aos “bons costumes” 
e de serem reconhecidos como “exemplos a serem seguidos”, por meio do destaque 
alcançado ao assinar os livros em solenidades organizadas pela instituição escolar.  

Defende-se neste trabalho que os artefatos têm uma relação muito próxima com 
as representações construídas sobre os fazeres na escola, que as fontes materiais são 
“aspectos significativos do projeto educativo” por contribuírem “para que a 
instituição escolar cumprisse (e cumpra) sua tarefa de 
instruir/educar/moralizar/civilizar” (GASPAR da SILVA & PETRY, 2012, p. 20). 
Dessa forma, analisar fontes como os Livros de Honra e de Ouro, entrecruzadas com 
leis, regimentos e regulamentos prescritos para essas instituições, auxilia na 
compreensão da constituição da escola, tendo em vista que os artefatos são 
elementos ativos na construção de relações e dinâmicas escolares (LAWN, 2013). 
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RESUMO: 

Este texto pretende ponderar sobre algumas relações possíveis entre a educação, 
a ética e as práticas de representação artística fundamentadas nas poéticas e nas 
retóricas antigas, pensando-as como equação de questões centrais do fazer humano. 
No âmbito deste texto, esses termos são definidos a partir dos contextos e das 
processualidades que as assentam na dinâmica educativa da América Portuguesa 
inerente à “política católica” da Coroa Portuguesa. Pressupõe-se a conceituação do 
reino português como um “corpo místico”, no qual a alienação do poder em 
submissão à pessoa mística do rei dava base para o desenvolvimento da dinâmica 
educativa e catequética da pregação da “política católica”. Caracterizar-se-á esta 
doutrina difundida pelos jesuítas anteriormente à sua expulsão pelo Marquês de 
Pombal em 1759. Uma doutrina que implicava em que a educação fosse capaz de 
“levar os indivíduos a uma integração harmoniosa como súditos no corpo político do 
Estado”, a partir da qual a idéia de liberdade era definida como “subordinação livre” 
ou subordinação à cabeça real. Essa caracterização centrar-se-á sobre a consideração 
dos preceitos que estabelecem a prática artística como elemento de instrução, de 
ensinança e de educação desde a antiguidade no ocidente. 
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Belo Eficaz, Política Católica, América Portuguesa. 
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1. EDUCAÇÃO, ARTE E MORAL: UMA QUESTÃO ANTIGA. 

As controvérsias em torno de Homero não são poucas nem simples, a começar 
pela dúvida sobre sua existência histórica lançada, pela primeira vez em 1795, por 
Friedrich August Wolf, em seus Prolegomena ad Homerum (Güemes 2001, p.43). 
Entretanto, essas controvérsias não serão objeto de reflexão e aceitar-se-á que 
Homero seja o autor da Ilíada e da Odisséia e que tenha vivido no século VIII a.C., 
época em que houve a invenção da polis como cidade-estado independente, o início 
dos jogos olímpicos, a adaptação do alfabeto semítico importado da Fenícia e o 
surgimento do oráculo de Delfos (Vieira 1994, p.77). 

Toma-se Homero como um aedo, isto é, como um personagem que compunha de 
memória improvisando o poema épico graças ao domínio dos sistemas de fórmulas, 
das cenas e dos temas típicos difundidos mediante a tecnologia oral. De fato, a 
criação literária e a comunicação administrativa eram exclusivamente orais na 
sociedade grega pelo menos até a época de Platão no século IV a.C., fazendo desta 
uma sociedade em que a palavra escrita era secundária no que se refere à palavra 
falada. Como está descrito na Ilíada, II, os aedos improvisam poemas graças à 
inspiração divina e os cantam, acompanhados de um instrumento musical de corda 
sem caixa de ressonância, para um auditório cortesão e aristocrático (Güemes 2001, 
p.35-36). 

Entre o século VI e meados do século II a.C., quando Aristarco elaborou uma 
edição dos poemas homéricos que se tornou a versão padrão do texto, há diversas 
informações sobre edições do texto de Homero em diferentes cidades gregas, bem 
como sobre o uso de seus poemas como manual de aprendizagem nas escolas. A 
leitura de Homero era obrigatória nas escolas de Atenas na época clássica, sendo 
várias as notícias que dão conta de que as crianças aprendiam os poemas homéricos 
de memória (Güemes 2001, p.44-45). 

É difícil avaliar o prestígio de Homero e sua importância na transmissão do 
patrimônio cultural grego, e também o esforço necessário na sua manutenção por 
uma população que dependia exclusivamente da memória acústica e oral. 
Entretanto, desde o século VI a.C. há registros de que Homero foi considerado como 
porta-voz de um saber coletivo, responsável no dizer de Aristófanes por “conselhos 
úteis em matéria de estratégia militar, de gestos ilustres, de armas e de heróis”. 
Hesíodo afirmou na Teogonia, que o conteúdo da épica é o nomos e o ethos grego. 
Palavras que traduzidas no contexto jurídico significam “lei” e “costume”, mas que, 
para o poeta, guardavam um significado mais concreto: “código do direito público” e 
“modelo de comportamento privado”. Eric A. Havelock definiu Homero como autor 
de uma “enciclopédia tribal”, que apresenta na trama narrativa aqueles que seriam os 
referenciais da cultura grega por muitos séculos (Vieira 1994, p.89). 

A proeminência da poesia de Homero como veículo de transmissão e de 
conservação de valores, costumes, crenças e sabedorias de uma geração a outra 
estava no centro das restrições de Platão em relação ao sistema educacional grego. 
Em A república, livros II e III, a principal crítica platônica à poesia era teológica e 



 

 
 

6 

moral, condenando o tipo de comportamento atribuído aos deuses por Homero e 
Hesíodo e afirmando que aos poetas faltava discernimento entre o bem e o mal. A 
preocupação de Platão era estabelecer um sistema educacional orientado por valores 
moralmente adequados, capazes de romper com as raízes históricas representadas 
por Homero. Segundo ele, a indistinção entre o bem e o mal, e, entre a verdade e a 
falsidade representava um grande risco para o processo de desenvolvimento 
intelectual e moral dos jovens gregos (Nunes 2002, p.6-9). 

No livro X, da mesma obra, Platão procurou fundamentar metafísica e 
epistemologicamente a censura de cunho teológico-moral dos livros II e III, e, ainda, 
analisar os efeitos psicológicos causados pela contemplação artística, mostrando que 
a poesia incita na alma humana todo tipo de afecção baixa que obscurece as 
prescrições da razão e desvia o caminho da moralidade. A partir do livro X, toda e 
qualquer forma de manifestação poética é considerada como mimética, como atesta a 
seguinte passagem: 

Assim, consintamos que, desde Homero, todos os poetas são imitadores de 
simulacros tanto da excelência como de tudo o que compõem, e não alcançam a 
verdade; mas, como há pouco dizíamos, o pintor, nada conhecendo de 
sapataria, fará o que parece ser um sapateiro para quem não conhece e julga a 
partir das cores e dos contornos? (Platão, A república X, 600e4-601a3, Apud 
Nunes 2002, p.12-13 ). 

Assim, em A república, Platão definia Homero como seu adversário, por ele 
representar a maior fonte de conhecimento e de valores morais, sendo responsável 
pela própria identidade moral do povo grego. Em segundo lugar, entre seus 
adversários, Platão elegeu os poetas trágicos, os quais tinham influência decisiva na 
reatualização do código moral homérico, representando o adversário direto da 
filosofia na luta por estabelecer princípios de moralidade racionalmente adequada 
(Nunes 2002, p.16). 

Uma vez que a poesia guardava uma função pedagógica e moral – quer na 
recitação dos versos por aedos e rapsodos, quer nas apresentações teatrais trágicas – 
o modo de transmissão e de conservação de valores culturais mediava-se pela 
interação entre ouvinte e falante através da performance de aedos e/ou de atores 
para o auditório. Esse aspecto interacional da cultura oral era considerado 
depreciativamente no exame dos efeitos psicológicos causados pela experiência 
poética, ao qual Platão contrapunha a função de medir e de pesar, que assumia o 
cálculo, na alma a fim de combater as ilusões causadas pelos sentidos. A 
conseqüência da crítica platônica era a expulsão dos poetas e de toda forma de fazer 
mimético da cidade ideal. Dessa maneira, a emergência da filosofia subordinava a 
linguagem figurativa da poesia e a concepção de mundo mitológica às exigências de 
um discurso em prosa de natureza especulativa, crítica e lógica que pretendia 
suprimir as inconsistências perpetradas pela poesia em sua função didática. Nesse 
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sentido, A república é uma obra dedicada a questionar a estrutura educacional sobre 
as quais a paidéia grega se assentava (Nunes 2002, p.22-29). 

A Poética, de Aristóteles, estruturou-se como uma resposta a esta doutrina 
platônica que condenava o papel da mimese poética no plano educativo da cidade 
ideal (Pereira 2007, p.10-11), declarando-a como estando três graus afastada do ser 
como se lê em A república, livro X, em que figura o exemplo da cama cuja forma ou 
idéia natural fora determinada pela divindade, executada pelo artesão e representada 
artisticamente pelo pintor 1 . Assim, a mimese poética, sobretudo, a tragédia é 
reabilitada por Aristóteles como lugar de conhecimento e como fator educativo na 
paidéia grega. 

A Poética tem sido considerada como um conjunto de apontamentos preparados 
para aulas na medida em que ela não guarda nem a coesão nem a clareza de um 
tratado. O texto foi composto em data difícil de precisar no século IV a.C., 
remetendo-se, principalmente, à produção da tragédia ática do século anterior e, no 
que tange à epopéia, aos poemas homéricos (Pereira 2007, p.9 e 31). 

A noção de mimese introduzida no início da obra atravessa toda sua reflexão, 
encontrando-se, segundo o Estagirita, na epopéia, na tragédia, na comédia e no 
ditirambo, mas também na música de flauta e da cítara. A imitação realizasse pelo 
ritmo, pela linguagem e pela melodia, através de cores e de figuras, da voz, e da 
dança, quando se imitam não só características, mas igualmente emoções e ações 
(Aristóteles 2007, p.37-38). A imitação tem, enfim, um papel crucial e determinante 
na estrutura da Poética, sendo, inclusive, a causa da poesia em geral: 

Parece ter havido para a poesia em geral duas causas, causas essas naturais. 
Uma é que imitar é natural aos homens desde a infância e nisto diferem dos 
outros animais, pois o homem é o que tem mais capacidade de imitar e é pela 
imitação que adquire os seus primeiros conhecimentos; a outra é que todos 
sentem prazer em imitar. [...]. A razão disto é também que aprender não é só 
agradável para os filósofos, mas é-o igualmente para os outros homens, 
embora estes participem dessa aprendizagem em menor escala. É que eles, 
quando vêem as imagens, gostam dessa imitação, pois acontece que, vendo, 
aprendem e deduzem o que representa cada uma, [...] (Aristóteles 2007, p.42-
43). 

Nesse sentido, marca-se um claro contraponto às restrições platônicas ao papel 
da mimese poética na produção de conhecimento e no processo educacional, bem 
como naquilo que se refere à produção de afecções baixas a partir do contato sensível 
com produções artísticas. O valor determinante da imitação é reiterado no capítulo 
nono da Poética, quando Aristóteles compara a mimese poética e a história. No 

                                                   
1 Para o exemplo platônico: Platão, A república, X, 597e-598d. Sobre o ponto de vista metafísico platônico pelo 
qual, por ser mimética, a poesia se encontra no terceiro nível em relação ao verdadeiro ser (forma ou idéia), 
consultar ainda: Nunes 2002, p. 13. 
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trecho, o filósofo argumentava que era “óbvio que a função do poeta não é contar o 
que aconteceu, mas aquilo que poderia acontecer, o que é possível, de acordo com o 
princípio da verossimilhança e da necessidade”. Segundo ele, poeta e historiador não 
se diferem pelo fato de um escrever em prosa e o outro em verso, porém pelo fato de 
“um relatar o que aconteceu e outro o que poderia acontecer”. Nessa medida, “a 
poesia é mais filosófica e tem um caráter mais elevado do que a história. É que a 
poesia expressa o universal, a história o particular” (Aristóteles 2007, p.54). 

Há uma variedade de modalidades de mimese poética apontada por Aristóteles, 
mas ele privilegiou a tragédia, tratando de descrevê-la entre os capítulos sexto e 
vigésimo segundo, quer dizer, em dezesseis capítulos dos vinte e seis de seu livro. Ao 
fazê-lo, o Estagirita indicou uma proeminência da tragédia entre os enredos 
construídos pelos poetas que têm por função imitar ações, guardando ela o 
conhecimento em processos de sentido educativo. No capítulo sexto da Poética, a 
tragédia é assim definida: 

A tragédia é a imitação de uma ação elevada e completa, dotada de extensão, 
numa linguagem embelezada por formas diferentes de cada uma das suas 
partes, que se serve da ação e não da narração e que, por meio da compaixão 
[eleos] e do temor [phobos], provoca a purificação [katharsis] de tais paixões 
(Aristóteles 2007, p.47-48). 

Pode-se afirmar que nesse processo de despertar as paixões de compaixão e de 
temor provocando sua purificação, está o cerne do “estatuto cognitivo” da tragédia2. 
Afinal, ao acompanhar o enredo da tragédia o espectador engaja-se no evento 
mimético, reconhecendo-se nele, sendo esse reconhecimento “a passagem da 
ignorância para o conhecimento”, como o define Aristóteles no capítulo décimo 
primeiro da Poética (Aristóteles 2007, p.57). Apenas a tragédia produziria tal efeito, 
em que a compaixão “diz respeito ao homem que é infeliz sem o merecer”, enquanto 
o temor “aos que se mostram semelhantes a nós”. A “compaixão tem por objeto quem 
não merece a desdita, e o temor visa os que se assemelham a nós” (Aristóteles 2007, 
p.60-61). O processo de purificação, isto é, de catarse, dessas duas paixões, 
propiciando o reconhecimento do espectador, produziria a passagem da ignorância 
ao conhecimento. 

A Poética aristotélica guarda afinidades com sua Retórica, inclusive, com 
referências de uma à outra, fazendo delas obras complementares. Na Retórica de 
Aristóteles o estatuto cognitivo das paixões da compaixão e do temor é tratado no 
passo em que ele ensina o orador a arte de despertá-las nos ouvintes. Ele escreveu 
sobre o temor, que este “é uma aflição ou perturbação resultante de se imaginar que 
suceda uma desgraça destrutiva ou dolorosa [...] e que esses acontecimentos não 
pareçam distantes, mas próximos e imediatos” (Aristóteles, Retórica, II, 1382a 21-

                                                   
2 A expressão “estatuto cognitivo” é proposta por Stephen Halliwell em seu livro Aristotle´s Poetics, de 1986. Ver 
Pereira 2007, p.14. 
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22, Apud Pereira 2007, p.15). Sobre a compaixão, ele escreveu que “daqueles que são 
atingidos pela desgraça sem o merecer devemos compartilhar a pena e ter 
compaixão” (Aristóteles, Retórica, II, 1382a 21-22, Apud Pereira 2007, p. 15). 

A produção da catarse era o processo central na passagem ao conhecimento e, 
nessa medida, na função formativa da tragédia. Para a interpretação do conceito de 
katharsis e sua função educativa no pensamento aristotélico não se pode prescindir 
dos comentários que se encontram na Política, de Aristóteles. O passo em que tratou 
da questão refere-se à educação musical. Segundo ele, o estudo da música não deve 
estar ligado a uma única finalidade, mas a várias: os cantos moralizantes (ethika) 
teriam finalidade propriamente educativa, ao passo que os cantos mobilizadores 
(praktika) e os exaltantes (enthousiastika) seriam reservados à audição dos artistas 
que os executavam. Ao tratar dessa distinção dos estudos musicais, Aristóteles opôs 
katharsis a mathesis, isto é, à instrução, indicando uma relação direta com a paidéia 
e, portanto, com uma formação humana mais ampla do que simplesmente 
instrucional (Aristóteles, Política, VIII, 1341b 15-24 – 1342a 1-4, 1341a 21-24, Apud 
Pereira 2007, p.15). 

As discussões em torno do lugar da katharsis no pensamento aristotélico não são 
poucas nem novas: desdobram-se desde pelo menos o período renascente e vão 
desde a ênfase no valor terapêutico e religioso do termo até a idéia de que ele tem o 
sentido de “clarificação intelectual” (Pereira 2007, p.18). De todo modo, a presença 
do conceito na definição da tragédia, traduzindo uma experiência emocional crucial 
na passagem ao conhecimento, sublinha a forte dimensão afetiva na concepção 
aristotélica sobre o gênero. Além disso, não parece excessivo afirmar que seu 
tratamento por Aristóteles indicia uma resposta às objeções de Platão aos efeitos 
psicológicos da poesia trágica, bem como o interesse em enfatizar seu papel 
formativo na paidéia grega (Pereira 2007, p.20-21). 

A influência da obra aristotélica é definitiva para o pensamento ocidental, tendo 
se iniciado na antiguidade clássica, reverberando, por exemplo, na formação de outra 
das poéticas seminais, aquela de Horácio, escrita depois dos anos 14 e 13 a.C. A Ars 
Poetica, de Horácio, inclui-se no grupo de suas epístolas, sendo a mais extensa e 
importante delas esta Epistola ad Pisones. O nome de Ars Poetica foi consagrado por 
Quintiliano em sua obra Institutio Oratoria. A Arte poética horaciana sofreu, além 
da influência direta de Aristóteles, sendo ela, por sua vez, influente em toda a 
Europa, tanto para os renascentistas latinos como, mais tarde, para o classicismo 
francês, repercutindo na Arte poética de Nicolas Boileau. Horácio e sua obra não 
deixaram de ter favores também entre os latinistas de Portugal, que dela fizeram 
várias edições, sendo a primeira a de Pedro da Veiga, em 1578, ainda que ela tenha 
tido seu primeiro comentarista em Aquiles Estaço no ano de 1553 (Fernandes 1984, 
p.13). 

Dentre outros motivos, a penetração da poética horaciana deve-se à fixação e à 
difusão de dois dos mais importantes lugares-comuns da antiguidade clássica, quais 
sejam: ut pictura poesis e miscuit utile dulci. Os topoi, ou, lugares-comuns são 
proposições e fontes de argumento, que podem ser uma idéia, um relato mitológico 
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ou um lugar de origem e formam uma rede sempre reativada, reinterpretada e 
repetida. Introduzidos em grande parte pelos sofistas, a partir deles forja-se uma 
anterioridade ideativa que estimula, faz nascer e alimenta uma vocação, enquanto o 
artista apenas atualiza essas categorias míticas que lhe preexistem. Assim, os 
lugares-comuns, têm também por função emprestar legitimidade às práticas 
artísticas que constroem, fazem ou fabricam sejam textos sejam objetos (Lichtenstein 
2004(a), p.19-20). 

O próprio conceito de imitação é um lugar-comum, cuja base fundamentava as 
relações entre a pintura e a poesia definidas em homologia desde que Simônides de 
Ceos, sofista grego do século VI a. C., proferiu seu aforismo, repetido por Plutarco e 
por tantos outros: “a pintura é uma poesia muda; a poesia uma pintura que fala” 
(Seligmann-Silva 1998, p.80)3. O lugar-comum do ut pictura poesis foi fixado e 
difundido a partir da Arte poética de Horácio (Horácio 1984, p.109-111) como outro 
lugar-comum, miscuit utile dulci, este fundamental para o que se argumenta, 
também fixado e difundido por ele, sendo expresso assim: 

Recebe sempre os votos, o que soube misturar o útil ao agradável, pois deleita e 
ao mesmo tempo ensina o leitor: é este o livro que dá dinheiro aos Sósios 
[família de livreiros em Roma], que passa os mares e oferece ao célebre escritor 
imortal renome (Horácio 1984, p.107). 

As questões que articulam a educação, a arte e a moral em uma equação antiga, 
relativa à formação humana e ao processo educativo na cultura ocidental, são 
articuladas a partir desses elementos sumarizados até aqui. Segue-se uma 
ponderação sobre sua recepção, sugerindo sua apropriação e aplicação por 
renascentes e tridentinos. 

2. DA RECEPÇÃO DOS ANTIGOS POR RENASCENTES E TRIDENTINOS: SOBRE A 
PEDAGOGIA DO LIVRO DOS IDIOTAS. 

A trajetória da Poética, de Aristóteles, é longa e vasta, e sua importância é 
determinante para os tratados do Renascimento. Porém, antes mesmo desse período, 
em 1255, a Faculdade de Paris impôs aos seus alunos o estudo integral da obra de 
Aristóteles, resultado da valorização iniciada pelos comentários de Averróis e as 
paráfrases de Avicena, representantes do “aristotelismo islâmico”. Décadas depois, 
ser filósofo significava “‘penetrar no pensamento do Filósofo, com o auxílio das luzes 
dos seus exegetas’” (Morganti 2008, p.37). Há ainda, no século XIII, o “aristotelismo 
cristão”, representado por Alberto Magno e Tomás de Aquino (Morganti 2008, p.41). 

A transmissão da Poética foi muito acidentada no período medieval, mas sua 
influência foi determinante no ocidente a partir, pelo menos, de sua primeira versão 
latina feita por Giorgio Valla em 1498. Depois, veio a versão mais difundida de 

                                                   
3 Consultar sobre o conceito de mimese e sua relação com o topos do ut pictura poesis. Especificamente, sobre o 
aforismo de Simônides, consultar a nota 10 à página 80.  



 

 
 

11 

Alessandro Pazzi, de 1536, além de outras, dentre as quais a tradução de Lodovico 
Castelvetro, de 1570 (Pereira 2007, p.7), bem como o comentário de Francesco 
Robortello, de 1548 (Muhana 2002, p.11). Nos séculos que se seguem a transmissão 
do texto continua, por exemplo, com Il cannocchiale aristotélico, de Emanuele 
Tesauro, em 1654. 

Na obra De pictura, de Leon Battista Alberti, encontram-se os conceitos retórico-
poéticos latinos que possibilitavam a aproximação entre a pintura e a poesia. 
Reconhecida como o primeiro tratado de pintura, cuja influência se estendeu sobre 
pintores e teóricos ulteriores, como Leonardo Da Vinci, desde seu lançamento em 
1435, a obra seguiu Cícero em sua definição da poesia, a fim de equiparar o prestígio 
da pintura ao obtido pela poesia desde a antiguidade, definindo a mesma finalidade 
para ambas, qual seja: ensinar, deleitar e mover (Alberti 2009, passin). Inicia-se, 
assim, a valorização da pintura histórica que passou a ocupar o topo da hierarquia 
dos gêneros da arte como eminente meio didático, exigindo-se do pintor ser um 
pictor doctus, assemelhando-se ao doctus poeta: erudito com larga bagagem de 
leitura, sem a qual ele não corresponderia à doutrina do decoro (Seligmann-Silva 
1998, p.11). 

Desde o Concílio de Nicéia, em 787, até o Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, 
houve uma preocupação constante em definir o estatuto, o significado e as funções 
da imagem (Groulier 2004, p.9-10). Afinal, compreender a natureza da imagem, que 
separava os homens de Deus e que dele os aproximava como vestígio, signo, símbolo, 
equivalia a determinar o sentido do mundo visível e da visão do homem. O ápice dos 
movimentos iconoclastas representado pela Reforma Protestante exigiu do 
movimento de Contra-Reforma definir uma verdadeira legislação das imagens, 
instaurando novos modos de representação mais persuasivos e militantes (Groulier 
2004, p.15). 

Calvino mostrou-se mais inflexível que Lutero com toda a representação das 
artes figurativas identificadas com a Igreja romana. Lutero, desde 1522, havia 
denunciado o culto das imagens, afirmando a representação como sendo estranha às 
boas obras e aos sacramentos, a despeito de seu poder pedagógico. Para Calvino, a 
presença de uma imagem em uma igreja era suficiente para introduzir a corrupção 
na alma do crente: a pintura, por si, seria indigna do cristão. 

Calvino voltou-se contra aquilo que, ele afirmava, era “considerado um provérbio 
comum: as imagens são os livros dos idiotas”. Ele cita Jeremias para afirmar que a 
imagem é a doutrina da vaidade e Habacuc que considera a imagem fundida como 
sendo douta em mentiras. Disso deveria ser extraída a seguinte doutrina: “que é 
frívolo, e até abusivo, tudo o que os homens aprendem acerca de Deus por meio de 
imagens”. Ele ratificava a idéia de que os Profetas “condenam o que os Papistas 
tomam por máxima infalível, a saber, que as imagens servem de livros” (Calvino 
2004, p.59-60). 

A resposta contra-reformista foi elaborada na terceira sessão do Concílio de 
Trento, entre 1562 e 1563, e consubstanciada no decreto dela resultante. O texto, 
dirigido “a todos os bispos e aos demais que têm por ofício o encargo de ensinar”, 
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esclarecia que se devia ter e conservar imagens de Cristo, da Virgem e de outros 
santos porque “a honra que é a elas dirigida volta-se para os modelos que 
representam [...]”. Advertia-se que quando fossem representadas “histórias e 
narrativas da Sagrada Escritura, quando isso for útil à plebe inculta”, dever-se-ia 
instruir o povo “de que não representam a divindade, como se se pudesse vê-la com 
os olhos corpóreos ou expressá-la com cores e figuras” (Lichtenstein 2004(b), p. 65-
69)4. 

As decisões do Concílio e o debate sobre as funções, os usos e os limites do 
representável continuaram a repercutir entre os teólogos da Igreja católica, os quais 
tentavam normatizar as práticas devocionais diante das imagens. Vigilante às 
representações iconográficas, Jan Meulen escreveu História das imagens e pinturas 
sagradas, em 1570. Na obra, ele esclarecia que as pinturas eram chamadas “livros 
dos leigos e dos iletrados” porque “para os que não sabem ler, elas são o mesmo que 
os livros para os doutos”. Ele afirmava que aquilo que é “proibido nos livros também 
é proibido nas pinturas”, advertindo que não se estenderia às imagens sagradas as 
palavras do poeta dos gentios, em uma referência aos seguintes termos de Horácio 
em sua Arte poética: “[a]os pintores e poetas o poder de ousar sempre foi justo” 
(Meulen 2004, p.71) 5. Segundo Meulen, “nem mesmo nas pinturas profanas os 
pintores devem ousar fazer o que lhes apraz”, sendo muito justo que imagens 
obscenas fossem “retiradas e proibidas pela autoridade civil” e que desaparecessem 
“juntamente com os livros obscenos”. Por outro lado, “pinturas e imagens referentes 
às histórias comprovadas devem ser recebidas com respeito”, como afirma Basílio no 
sermão sobre os quarenta mártires: “essa mesma história que é contada em uma 
pregação é mostrada pela pintura silenciosa, através da imitação” (Meulen 2004, 
p.71-72). 

Gabriele Paleotti participou ativamente das sessões de Trento e escreveu um 
tratado sobre os fins pedagógicos da pintura religiosa, recorrendo ao conceito de 
imitação para incitar um melhor conhecimento da natureza dos homens sem jamais 
se afastar da verdade. Ele, inclusive, parafraseou Simônides ao afirmar que a pintura 
é teologia muda. Em sua perspectiva, “as imagens são muito importantes na 
instrução do povo”, cumprindo aos que as abominam que “ensinem de que maneira 
se pode possibilitar a salvação de inúmeros infelizes que não sabem ler nem podem 
recorrer a palavras para penetrar os mistérios necessários à salvação”. Afinal, era 
pelas pinturas que a santa Igreja mandava “ajuda aos necessitados”, posto que as 
pinturas “são seus livros” (Paleotti 2004, p.77-78). 

A Academia de Pintura de Sevilha, composta quase exclusivamente por jesuítas, 
era ciosa em seguir os princípios pós-tridentinos para a pintura. Essa orientação era 
defendida por seu diretor Francisco Pacheco, teólogo e pintor erudito, que em seu 
tratado A arte da pintura, de 1638, recapitulava os tratadistas italianos mais 

                                                   
4 “Decreto sobre a invocação, a veneração e as relíquias dos santos, e sobre as imagens sagradas (1563)”. 

5 Acompanhe o texto horaciano original em: Horácio, 1984, p. 50-52, linhas 9-10.  
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importantes, misturando às suas referências citações dos textos antigos e as 
orientações pós-tridentinas. Inclusive, ressaltando um importante lugar-comum 
renascente, ele afirmava que “Deus é soberano artífice”, justificando que os “pintores 
católicos o imitam”. Pacheco recorria ainda a São Tomás, que afirmava ser lícito o 
recurso às imagens desde que nelas fosse adorado o “modelo” que representam, pois 
que coisas inanimadas são capazes de honra ou desonra apenas na medida em que se 
aproximam de “pessoas ou da natureza intelectual” (Pacheco 2004, p.86). 

Pellentesque dapibus, sapien eu condimentum consectetur, nulla nisl feugiat nisl, 
non egestas odio eros aliquet est. Tempor metus at leo viverra sodales. 

3. TEATRO SACRO: PALAVRA E IMAGEM NA INSTITUIÇÃO DO CORPO MÍSTICO 
DO REI – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Na América Portuguesa, antes de 1750, o sentido dos termos educação e 
civilização deve ser definido no âmbito da “política católica”, que em Portugal fora 
organizada por jesuítas e dominicanos neo-escolásticos, definindo o poder temporal 
dos reis segundo o modelo do poder espiritual dos papas. A conceituação do reino 
português como um “corpo místico” de estamentos e ordens sociais deve ser posta 
como fundamento da ação educacional e catequética da pregação da “política 
católica”. Essa doutrina implica que a educação deve levar os indivíduos a uma 
integração harmoniosa como súditos no corpo político do Estado, na qual sua 
liberdade era definida como “servidão livre” à cabeça do rei. Para obter a 
subordinação à cabeça do rei, a educação deveria “tornar mais homem”, conforme o 
lema do Ratio Studiorum utilizado pela Companhia de Jesus desde 1599. Nessa 
lógica, é “mais homem” quem aprende a reta razão das coisas agíveis e a reta razão 
das coisas factíveis com vistas ao “bem comum” da paz do todo do Estado (Hansen 
2007, p.24-25). 

No século XVI, os jesuítas passaram a definir a representação em geral como 
theatrum sacrum, quer dizer, como encenação da sacralidade da teologia política 
que reativa a eloqüência dos antigos autores pagãos e dos padres e doutores da Igreja 
como modelo oral para os pregadores contra-reformados. A escolha da via oral para a 
transmissão da verdade canônica reativou o uso da retórica antiga, a qual na situação 
pós-tridentina tornou-se uma das principais disciplinas do ensino jesuítico, sendo 
generalizada como modelo para todas as práticas de representação. Assim, no século 
XVII, a retórica ensinada segundo Cícero e Quintiliano fundamentou todas as artes 
que se associavam, então, à difusão do modelo cultural do cortesão (Hansen 2007, 
p.25-26). 

Na apropriação pós-tridentina da retórica tanto seu ensino quanto a pregação 
sacra realizavam o ideal civilizatório ciceriano de governo das almas por meio da 
palavra, em que os estilos associados ao “ensinar” e ao “mover” tendiam a dominar o 
“deleitar”. As artes plásticas seguiam a mesma perspectiva contra-reformista, na qual 
a invenção dos pintores deveria imitar os casos narrados na história sacra. O ensino 
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jesuítico da retórica feito como exercício visava à agilidade do manejo da erudição, a 
qual era aprendida enquanto os preceitos e os estilos eram exercitados nas tópicas da 
invenção, nas ordens da disposição e nos ornamentos da elocução, sendo o aluno 
treinado também na declamação ao aprender a acompanhá-la de gestos corporais 
que faziam parte da ação retórica. Desse modo, a atividade teatral também foi 
amplamente difundida nos colégios, sendo associada às técnicas orais da eloqüência 
sacra (Hansen 2007, p.28-30). 

Definida por gregos e romanos como uma técnica ou arte de bem falar que 
ensina, agrada e persuade, a instituição retórica fornecia modelos imitados para o 
funcionamento verossímil e decoroso de cada um dos termos da seguinte proposição: 
“alguém diz algo sobre alguma coisa a alguém”. Nessa fórmula, “alguma coisa” 
significa o tema sobre o qual se fala, que era adaptado da tradição latina em língua 
brasílica, em língua de Angola, em português e em castelhano, a partir de modelos 
fornecidos por padres, em uma “movência” discursiva que adaptava os padrões aos 
usos locais. No caso da adaptação dos discursos para a audição dos índios, os padres 
previam a falta de lugares-comuns e categorias europeus e tratavam de fornecer uma 
memória artificial para a língua tupi. Nesse sentido, a ação discursiva jesuítica como 
pregação e ensino catequéticos era uma poética, naquele sentido do termo grego 
poeien: fazer, construir, fabricar (Hansen 2007, p.31)6. 

Enfim, obras de palavra ou de imagem transformavam certas matérias, 
compunham-nas e operavam certos efeitos como um dispositivo de produção da 
presença soberana do Estado monárquico. Na representação artística seiscentista 
tais efeitos eram chamados de “belo eficaz”, cuja doutrina pressupunha que os estilos 
aplicados para produzi-los evidenciavam nas formas plásticas e discursivas a 
proporção decorosa dos juízos que os inventou, ensinando, agradando e persuadindo 
numa função de reconhecimento. Como diziam os seiscentistas, um dos fins das artes 
é persuadir coisas civis com a sua suavidade da imitação (Hansen 1995, passin). 
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RESUMO  

No trabalho com disciplinas que debatem sobre a História da Educação brasileira 
uma das grandes preocupações dos professores que atuam é como viabilizar um 
ensino que proporcione ao aluno a compreensão do pensamento educacional ao 
longo de nossa história. Ao pesquisar os fundamentos teórico-metodológicos que 
sustentaram o discurso de autores como Gilberto Freyre e José Veríssimo 
(1857/1915) perceberam-se aproximações sobre o pensar a sociedade brasileira e 
qual a forma de educar que atenderia os anseios vigentes no corpo social nas décadas 
iniciais do século XX. Consideram-se como fontes para esse estudo, as obras 
Educação Nacional de José Veríssimo de Dias de Matos, Casa Grande & Senzala, de 
Gilberto Freyre. Nessas obras são identificadas interpretações sobre a constituição 
sociocultural do Brasil, bem como, a necessidade educacional presente na realidade 
histórica vivenciada por eles.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Pensamento educacional brasileiro; História da Educação e Sociologia da 
educação; Gilberto Freyre e José Veríssimo. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os estudos realizados mostraram-nos que a relação entre Sociologia e História da 
Educação é bastante estreita. A Sociologia desenvolveu-se na França a partir de 
Emile Durkheim, que estudou a educação, e chegou ao Brasil por meio dos 
educadores. Foi possível observar que essa relação é estreita também porque todas as 
sociedades se desenvolvem a partir dos processos pelos quais as gerações anteriores 
ensinam às gerações mais novas. Percebemos também que a educação é e foi 
entendida como um fenômeno conhecido nas sociedades como propiciadora da 
formação do sujeito histórico e social.  

Com relação ao pensamento educacional brasileiro, podemos perceber que a 
História da Educação e a Sociologia da Educação podem contribuir de maneira 
significativa para a desnaturalização das relações sociais, para a crítica aos 
fenômenos socioculturais, bem como para a contextualização histórica em que tais 
fenômenos se manifestam. As disciplinas relacionadas à educação oferecem aos 
professores e alunos a oportunidade de compreender a educação de uma 
determinada sociedade, de uma determinada realidade, ou de um determinado 
contexto educacional. Estudar a realidade sócio-educacional à luz das teorias 
sociológicas é de fundamental importância para desnaturalizar as relações sociais e 
gerar maior criticidade.  

Para realizar o embasamento teórico e estudarmos a realidade social da educação 
no Brasil, podemos ir dos clássicos aos autores nacionais. Todos podem contribuir, 
embora seja difícil fazer o recorte em torno de seus discursos. Cremos que, em razão 
da especificidade da educação brasileira, precisamos voltar às raízes e à valorização 
de autores nacionais, além de incentivar novas pesquisas. Acreditamos que 
oportunizar ao sujeito o acesso às fontes de autores brasileiros que analisaram a 
sociedade não é suficiente, por si, para a compreensão do processo de ensino em 
História da Educação Brasileira, mas elas oferecem aportes teóricos que investigam 
nossa própria realidade. As condutas que levaram a um determinado pensamento 
educacional, que este não seja estático ou hegemônico, são à base de nossa estrutura 
intelectual. 

Sabemos que não é qualquer conhecimento que propiciará de fato um 
entendimento da história da educação brasileira. Com base nas interpretações de 
Freyre e Veríssimo, procuramos compreender as relações que estabeleceram com tais 
ideias. 

1.1. O PENSAMENTO EDUCACIONAL EM GILBERTO FREYRE E JOSÉ VERÍSSIMO 

Sabemos que a escola e a educação não são neutras e, por isso, é fundamental 
entender os aspectos políticos, econômicos e culturais mais amplos de uma 
sociedade. A Sociologia e a História são fontes de conhecimento social e, por meio do 
embasamento teórico que oferecem, podem contribuir para a compreensão da 
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realidade social e do contexto em que as escolas estão inseridas e, portanto, para uma 
análise crítica da História da Educação. De acordo com Marx  

Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem; não a 
fazem sob circunstancias de sua própria escolha e sim sob aquelas com que se 
defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado (O dezoito 
brumário de Luis Bonaparte, 1985) 

História da Educação no Brasil está ancorada na maneira como a sociedade 
brasileira se desenvolveu nos seus diferentes aspectos. Uma leitura mais ampla, de 
cunho histórico e sociológico, pode trazer a compreensão das especificidades e do 
modo como a educação brasileira se constituiu e, com essa ampliação da análise, 
oferece até mesmo a possibilidade da prevenção de seus desdobramentos, limites, 
avanços e retrocessos.  

Consideram-se como fontes para esse estudo, as obras Educação Nacional de 
José Veríssimo de Dias de Matos, Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre. Nessas 
obras são identificadas interpretações sobre a constituição sociocultural do Brasil, 
bem como, a necessidade educacional presente na realidade histórica vivenciada por 
eles. 

 Ao olhar para a história brasileira verifica-se nos anos finais do século XIX uma 
luta em torno da busca por um Brasil Republicano. Essa organização política e social 
teve um grande impulso a partir da década de 1870 como aponta pesquisadores da 
História da Educação Brasileira. A esse respeito Schelbauer sustenta que  

No Brasil, essas transformações puderam ser percebidas pela crise instaurada 
tanto no regime de trabalho, como no regime político, a qual culminaria, anos 
mais tarde, com a abolição da escravatura e a Proclamação da República, 
respectivamente. Foi neste contexto se pode perceber as razões que levaram os 
homens, na sua quase totalidade, a ver, na educação popular, a saída para os 
problemas que emergiam ou acreditavam emergir das transformações em 
curso; bem como refletir sobre as condições de impedimento para que os desejos 
de efetivar a escola primária de ensino obrigatório, como uma função do 
Estado e o Sistema Nacional de Educação, não fossem alcançados 
(SCHELBAUER,1998, p. 131-132). 

Fazia-se necessária a criação de instituições e de canais propícios a incorporação 
de valores que se estabeleciam (VALDEMARIN, 2004). Uma nova classe surgia com 
o surto de industrialização que ocorreu naquele período, entendida como a classe 
média. Naquele contexto, a escola entrou como um dos mais fortes fatores de 
diferenciação social (MORAES, 1996). A situação educacional no Brasil passou a 
ganhar dimensões de discussão pública. Esse entusiasmo educacional é explicado em 
consequência a sua articulação ao projeto de modernização das relações sociais 
indispensáveis a garantia e ampliação do movimento produtivo do sistema 
capitalista. A pobreza das instituições escolares e a desorganização do sistema de 
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ensino presentes naquele período apontam para a importância de tentar mudar o 
quadro que se apresentava no Brasil, desde as primeiras décadas do século XIX. 

Nesse sentido, perceberam-se aproximações sobre o pensar a sociedade 
brasileira, o modo de educação que atenderia os anseios vigentes no corpo social nas 
décadas iniciais do século XX e os discursos de autores como Freyre e Veríssimo.  

Em Veríssimo, a preocupação com a sociedade brasileira de seu tempo 
relacionava-se à organização que deveria ocorrer após o estabelecimento da 
República, especialmente em termos de política, relações de trabalho, educação 
moral e instrução. Ao debater esses temas, o autor reflete sobre problemas 
estruturais na cultura e no pensamento do povo brasileiro. Em seu caso específico, 
destacamos a necessidade de um projeto de unidade nacional, que demandava ação, 
trabalho, ou seja, educação do próprio caráter dos homens. 

Ele idealizava ações atreladas à dimensão moral, não só de domínio do 
conhecimento da história, geografia, o saber ler e contar. Ao olhar para as afirmações 
de Veríssimo, entendemos que ele estava imerso no debate a respeito da sociedade 
brasileira, cujos aspectos, em sua visão, eram impeditivos do crescimento, do 
progresso. Tais afirmações estavam em conexão com seu pensamento a respeito de 
civilidade. Percebemos que a busca pela constituição de cidadania não se fazia nos 
termos entendidos atualmente.  

No início do século XX, contexto histórico de recente mudança para a República, 
as condições para organização da sociedade eram outras. De acordo com Carvalho 
(1989, p. 9), na realidade, havia ocorrido a constituição de um Estado, mas não havia 
se desenvolvido uma compreensão em torno da nação brasileira. Dito de outra 
forma, o povo não era visto como portador de direitos, porém realizava a aparição na 
cena púbica como estatística e expressão dos problemas que ocorriam, 
comprometendo o “sossego social” (CARVALHO, 2003). Tais acontecimentos 
envolviam os trabalhos urbanos nas décadas inicias do Brasil republicano (1889-
1930), como a greve de 1917, as lutas sertanejas como a Guerra do Contestado de 
1912-1916, dentre outros fatores. Em uma passagem dos escritos de Veríssimo, 
lemos:  

[...] a honra e a própria felicidade material do povo do Pará e da Amazônia de 
um modo geral, não poderiam reduzir-se à produção da borracha [...] insistia 
ser necessário construir no Pará uma intelectualidade” (ÁRAUJO, 2010, p. 
306).  

Percebemos, nessa passagem, a vontade de mudança social por parte do autor e o 
destaque para o conhecimento que deveria ser desenvolvido nos homens.  

Veríssimo (1990) acreditava que o objetivo da instrução/conhecimento seria 
educar o homem para desenvolver sua civilidade e, mediante isso, contribuir para 
que o País assumisse características de uma nação moderna. Ele chama a atenção 
para a necessidade de mobilização no sentido da formação do hábito de civilidade, 
por meio do processo educacional. A escola é que criaria a consciência da cidadania 
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ao educar o sujeito moral e civicamente. Isso resultaria em uma ação que ajudaria no 
desenvolvimento da nação brasileira. Na verdade,  

[...] Veríssimo acreditou, a princípio, que o regime republicano resolveria os 
problemas criados pela colonização e, nessa direção, foi um crítico contundente 
das políticas por ele promovidas. A República brasileira, na sua concepção, 
deveria superar os desníveis regionais presentes no território nacional, 
principalmente no que se refere ao acesso à educação escolar. Defensor 
intransigente da formação cultural de um povo para o seu bom 
desenvolvimento econômico e político, Veríssimo acreditava que por meio do 
acesso à escola os povos mestiços empobrecidos do norte seriam capazes de 
superar as degradações de sua raça (ÁRAUJO, 2010, p. 306). 

Tanto Freyre quanto Veríssimo, ao abordar assuntos referentes à constituição do 
povo brasileiro, as características das diferentes realidades existentes no país, a 
mestiçagem que o impregnava de diversidade, demonstraram suas preocupações 
como desenvolvimento do Brasil.  

Na reflexão de Gilberto Freyre, observamos que o cimento da identidade nacional 
seria a democratização racial e a conciliação entre as ordens existentes. De acordo 
com Elide Rugai Bastos, pesquisadora da Unicamp, na perspectiva desse autor, a 
configuração os padrões de domínio, a exemplo das oligarquias rurais, não seriam 
extintos, mas ajudariam a sedimentar os modos de agir ou pensar a própria mudança 
social em andamento, ou seja, continuariam atuando no campo político. Era nesse 
sentido que, de uma forma diferenciada, ele defendia a conciliação entre os 
antagonismos existentes e não uma harmonização entre as diferenças. Assim, suas 
reflexões acerca do passado e do presente faziam parte de sua contínua busca por 
“garantias de que a modernização, a industrialização, o imperialismo e a urbanização 
não subvertessem a ordem social constituída” (REZENDE, 2001, p. 27). Em seu 
entender, isso poderia acontecer por meio do estabelecimento de um padrão de 
organização e de cultura responsáveis pela sedimentação da identidade nacional. 
Entende-se que a análise de Freyre passara pelo crivo destas nuances históricas 
visualizadas em seus escritos. Evidencia�se a imensa contribuição do autor com os 
estudos sociológicos e educacionais do período em questão. Para Freyre, na produção 
de seu texto em 1933, a combinação de ordens distintas no plano de organização 
social e de domínio político fazia com que não existisse um embate declarado entre 
os diversos agentes da sociedade. 

 Sabe-se que diante da variedade de pesquisas realizadas em torno da produção 
de Gilberto Freyre, estas contribuições apontadas são amenas diante dos diferentes 
interesses que circulam em torno de seus estudos. Contudo, ao buscar situá-los como 
possibilidade de interpretação da realidade brasileira, demarcada nas décadas de 
1930-1950, tem-se como intencionalidade compreender o movimento educacional a 
partir de suas concepções pedagógicas, políticas e históricas.   
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Nas reflexões Freyrianas a questão que se postulava em seu exercício intelectual 
era a de combinar fatores sociais e culturais advindos de um processo de mistura de 
raças, complexo, que possibilitaria ao povo brasileiro uma civilização diferenciada. 
Diferenciada no sentido de suportar os antagonismos e harmonizá-los. Para Freyre, a 
mudança pensada a partir de fatores psicossociais dava sustentação para sua 
interpretação do Brasil e o devir dar-se-ia pela democratização racial, com extrema 
valorização das características regionais. Observam-se considerações em seus 
escritos que demonstram um entendimento aproximado á essa afirmação. Freyre em 
texto produzido para professores rurais do Nordeste disse que não se poderia separar 
o homem das condições sociais e de cultura de sua época. Procurava valorizar fatores 
psicossociais como os de raça e temperamento como possíveis de serem modificados 
de um padrão estabelecido, caso ocorresse pressão de diferentes influencias sociais e 
a da cultura. Para ele, a natureza do homem situado no meio natural, sua natureza no 
modo de ser cultural histórico é modificador do meio natural (FREYRE, 2010, p. 66). 
Destacou Freyre, nesta passagem que 

 Não se pode separar o homem das condições sociais e de sua cultura nem de 
sua  época nem de sua região. O homem não é abstratamente homem mas sua 
condição humana toma aspectos concretos conforme a região onde ele viva, a 
cultura em que esteja situado e o tempo em que decorra a sua existencia: a sua 
época. 

Nestes escritos Freyre destacou a importancia do professor que iria atuar no meio 
rural ter um conhecimento especifico desse meio natural, de como era a psicologia 
(modo de vida do homem do campo) para entender a cultura e nela poder interagir. 
Chamou a atenção de que não só os grandes centros necessitavam da formação, da 
educação, mas diferentes regiões do país, em especial o nordeste. Essa intervenção, 
possibilitada pela educação seria viabilizadora da formação de um homem 
diferenciado para o Brasil.  

Para Freyre, a neutralidade estabelecida entre as principais forças sociais do 
Brasil seria um elemento da mudança social, já ocorrida ou que viria a se consolidar 
(REZENDE, 2001, p. 14). Já José Verissimo, atribuía grande importância à educação 
como a ação que levaria à constituição de um novo sujeito. Em sua possibilidade de 
análise, o modo de pensar e agir dos homens estava demarcado pela mistura de raças 
ocorrida no Brasil. Isso os distanciava dos modos de agir dos sujeitos das sociedades 
modernas. Por isso, ele lutava por um projeto de unidade nacional que seria 
viabilizado pela ação educativa, pela formação do sujeito, as quais formariam um 
novo hábito de agir e pensar. 

 Conforme pontua Araujo (2010), não só nas análises de Veríssimo, mas também 
nas de Freyre, os debates estavam pautados pelo conjunto de atividades humanas 
produzidas naquela realidade, as quais, ao sofrer a interferência social, são 
compreendidas como históricas. Dessa forma, as ideias em torno da educação foram 
variadas nesse período, dependendo da vertente teórica que fundamentava o 
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pensamento dos defensores ou produtores de discursos. Ao se analisar um dos mais 
importantes documentos construidos nas décadas iniciais do século XX, o Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, percebe-se a ebulição desse pensar 
educacional. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova propunha a necessidade 
de mudanças na organização e nas bases teóricas da educação. A circulação desse 
documento pelo Brasil tinha como objetivo claro disseminar parâmetros para uma 
política da educação. Em seu corpo textual, é possível perceber que a proposta de se 
estruturar o sistema nacional de ensino tinha como motivação o ambiente político e 
social das décadas de 1920 e 1930.  

Para Saviani (2004, p.33), no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, estava 
implícita a intencionalidade de reconstruir a sociedade brasileira por meio da 
reconstrução de sua educação. Na realidade, não havia homogeneidade no discurso 
contido no Manifesto: o texto apresenta princípios elitistas e igualitaristas, 
demonstrando a heterogeneidade do grupo de intelectuais que o compuseram 
(CUNHA, 1980, p. 274). Uma questão aparecia nos discursos desse período: o 
“otimismo e entusiasmo” pela educação. A escola seria a instituição reparadora dos 
problemas sociais que poderiam trazer desequilíbrio para a organização social.  

Nesta exposição, procuramos ressaltar a importância de Freyre e Veríssimo para 
o estudo da História da Educação. Nas análises realizadas pelos autores considera-se 
que os interesses estavam inseridos no conjunto das atividades humanas produzidas 
naquela realidade. Estas atividades sofreram a interferência social, ou seja, são 
portadoras de sua história. O estudo de obras de José Veríssimo (1857-1916) e 
Gilberto Freyre (1900-1987) conduz a observação sobre a organização do 
pensamento sociológico brasileiro e, assim, pode possibilitar o entendimento de 
questões educacionais presentes na sociedade. Nesse sentido, parte-se do 
pressuposto que o entendimento de Veríssimo e Freyre ao se configurar em meio a 
prática social vigente estava atrelado ao movimento social e político existente no 
período em que produziram suas obras.  Ao expor seu entendimento diante de 
questões sociais, políticas, econômicas e educacionais suas obras passam a ser um 
meio de conhecimento sobre a formulação e regulação da opinião pública, em torno 
do processo educacional.  

1.1.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As fontes escritas produzidas por autores brasileiros expressam o entendimento 
existente no corpo social sobre o que seria a formação para um cidadão, qual 
conhecimento era necessário desenvolver na escola, qual hábito era imprescindível 
impregnar nos sujeitos, qual o tipo de ação mobilizaria para que aquelas 
necessidades fossem atendidas. São interpretações diferenciadas de cunho social que 
encaminhavam para um tipo de cidadão a ser formado, qual o conhecimento mais 
propício para o desenvolvimento deste processo, de quais vontades e interesses 
deveriam estar mobilizados nos homens. Ao analisar o ideário de mudança social 
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proposta por Gilberto Freyre (1900-1987) acerca de encaminhamentos da sociologia 
e de José Veríssimo (1857/1915) em suas preocupações em torno da Educação 
Nacional, percebe-se que existiam problemas que impediam o desenvolvimento do 
Brasil, em torno da constituição de uma “civilização moderna”. Preocupações que 
estavam em debate e necessitavam de ações diretivas, ações que poderiam ser 
possibilitadas pela educação. Em seu bojo, essas preocupações demonstravam 
concepções de Veríssimo e Gilberto Freyre sobre qual sujeito prático deveria ser 
formado no Brasil.  

Ao nos reportarmos para o campo sociológico observamos que Émile Durkheim 
(1858-1917), discípulo de Kant e Augusto Comte, entendia a educação como uma 
possibilidade para a construção gradativa de uma moral coletiva, fundamental para a 
continuidade da sociedade capitalista. De acordo com Carlos Lucena (2010), esse é 
um pressuposto fundamental para o entendimento de suas preocupações e expressa  
um grande debate com as ideias liberais presentes na Europa no início do século XX.  

Durkheim, ao realizar uma crítica ao liberalismo, argumentou sobre a 
inviabilidade de concretizar uma sociedade mais avançada sob a lógica do 
individualismo. De acordo com Durkheim, o liberalismo desenvolvido e estabelecido 
na Europa não deixava possibilidades para a organização de uma sociedade mais 
avançada. Em seu entender, com a primeira revolução tecnológica caracterizada pela 
industrialização, esse individualismo impedia um pensamento coletivo para o 
desenvolvimento da sociedade (LUCENA, 2010). Nesse sentido, o grande desafio na 
análise de Durkheim era o desenvolvimento de uma moral coletiva expressa na 
divisão social do trabalho, manifestada pela solidariedade orgânica. Em sua obra 
Lições de Sociologia (2013), Durkheim debate estudos realizados sobre as regras 
para a organização de uma ação coletiva. Essas regras poderiam ser de dois tipos: as 
regras relativas ao homem em geral e as regras da moral individual. Está expresso, 
na argumentação de Durkheim, a preocupação com a moral do profissional que atua 
em diferentes campos, no caso específico do professor, a ética relacionada à sua 
função.  

Para ele, existiriam regras gerais em que são prescritos o modo pelo qual se deve 
respeitar ou desenvolver a humanidade, com valor idêntico a todos os homens. No 
caso das regras de moral individual, deveriam desempenhar o papel de “instalar” na 
consciência dos indivíduos as bases fundamentais e gerais de toda moral, definida 
como ética. Essa seria a função específica das escolas. 

Aproxima-se à leitura de Veríssimo ao acreditar que a formação para o hábito de 
agir de maneira civilizada ocorreria se o sujeito fosse educado para essa ação. 
Veríssimo (1990) acredita que o objetivo da instrução seria de educar o homem para 
desenvolver sua civilidade e contribuir na constituição do Brasil como uma nação 
moderna. 

 José Veríssimo, em sua análise, apontou três características do povo brasileiro 
que poderiam interferir no processo de conquista do padrão moderno de civilidade: a 
etnogenia (origens etnográficas e históricas), a geográfica (ação da terra sobre o 
homem) e a educação (influência da cidade sobre o cidadão). Constatou o autor, que 
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devido o Brasil ser formado por três raças distintas, duas consideradas por ele 
selvagens, descuidadas e indiferentes e a portuguesa que apesar de ter passado por 
um processo de ilustração, degenerou-se com a miscigenação, não havia se 
estabelecido uma unidade nacional no país. Nesse sentido, a transformação destas 
condições estaria atrelada a um projeto nacional de educação que potencializasse o 
desenvolvimento, não só em centros como o Rio de Janeiro, porém, em todo seu 
território. Para ele, a formação para cidadania precisava imprimir no sujeito hábitos 
modernos de civilidade, por meio de conhecimentos que impingissem requisitos para 
convivência em sociedade.  

Percebe-se que o cidadão conclamado era aquele educado para o trabalho no 
processo industrial que se desenvolvia no Brasil. Desde as décadas finais do século 
XIX, ocorreram mudanças no modo de organização da sociedade e no campo político 
que impulsionavam os debates em torno da necessidade da educação. Estas 
mudanças reclamavam uma ação mais diretiva do Estado, observadas nas 
Conferencias Pedagógicas realizadas no período, na impressão de jornais 
pedagógicos, na construção de bibliotecas e museus, entre outros acontecimentos. 

Outro ponto a se considerar é que no período final do século XIX e inicial do 
século XX, conflitos mundiais assolavam o mundo, por disputa de territórios 
comerciais e que abalava a organização social existente, em particular na Europa. As 
formas dos homens verem e compreenderem a sociedade que se configurava era 
diferente e dependia de interesses e determinantes históricos, sociais e culturais de 
cada grupo social.  

Observa-se, assim, que, em Karl Marx (1818-1883), há uma busca em 
desnaturalizar o capitalismo , demonstrando que o seu desenvolvimento não se deu 
por um processo harmonioso, mas de maneira extremamente contraditória. A 
sociedade moderna encontrava-se dividida em classes entre a burguesia e os 
operários. Diferente de Durkheim, com ele concebe-se uma Sociologia de base crítica 
que estava interessada em mudanças e rupturas no interior da sociedade, 
possibilitada por meio da luta de classes.  Notadamente, a forma de entender a 
organização social no modo de produção capitalista não equivale a de Durkheim. 
Conforme explica Martins (2004), em Durkheim o princípio de integração “[...] é o 
fator de constituição do sistema de conhecimento, distinguindo e classificando 
separadamente o que concorre e o que não concorre para a articulação funcional dos 
componentes da vida social”. Para Durkheim, a concepção de transformação social 
estaria submetida pela solidariedade. Para Marx, o princípio que encaminha o 
conhecimento sociológico é o da contradição. Por meio da contradição “[...] que se 
aprende, portanto, o movimento da sociedade, a tensão entre o caráter social da 
produção e o caráter privado de sua apropriação” (MARTINS, 2004, p. 4).  

Já Max Weber (1864_1920) encaminha forma diferenciada para esse processo 
social. Em sua análise o homem é agente social e, portanto, dá sentido à sua ação 
quando estabelece conexão entre o motivo da ação, a ação propriamente dita e seus 
efeitos. Para Weber (1864-1920), o social só se manifesta em indivíduos e se expressa 
sob a forma de motivação interna e pessoal. Dessa maneira, para o estabelecimento 
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de uma relação social, é preciso que seu sentido seja compartilhado. Em seu 
entendimento, os acontecimentos que integram o social têm origem no individuo, o 
que coloca a necessidade de se entender em que medida as ações de cada sujeito se 
encaminham por valores diferentes. No entender de Weber, a ação humana possui 
uma característica diferente das da natureza, devido à atribuição de sentidos por 
parte do homem. Percebe-se que em Weber existe uma consideração das 
contradições existentes no modo de produção capitalista, porém direciona a ação 
individual do sujeito. 

Nossa intenção como pesquisadora é aprofundar os estudos desenvolvidos e 
aproveitar as sugestões, encaminhamentos, cobranças direcionadas a este trabalho. 
Resta-nos agradecer imensamente pela possibilidade de realizar esta reflexão teórica, 
não apenas no que diz respeito à aproximação dos textos teóricos, das produções dos 
autores, mas também no que tange à síntese de equações do pensamento histórico, 
social e humano. 
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OLIMPÍADAS ESCOLARES NO ESPÍRITO SANTO: A ANÁLISE DE UMA PRÁTICA 
EDUCATIVA (1946 – 1954) 

PALAVRAS-CHAVE:  

Espírito Santo. Educação Física. Olimpíadas Escolares. 
 

O estudo analisa as Olimpíadas Escolares realizadas no Estado do Espírito Santo, 
entre os anos 1946 e 1954, como uma das formas de tornar visíveis as práticas 
escolares instituídas como conteúdo da disciplina Educação Física. A investigação 
utiliza como fonte, dois periódicos da grande imprensa capixaba, os jornais A Gazeta 
e A Tribuna, em suas seções esportivas, a revista Vida Capichaba, periódico de 
variedades, o arquivo Coleções Especiais Professor Aloyr Queiroz de Araújo, 
idealizador das Olimpíadas Escolares e também entrevistas com ex-participantes do 
evento. O estudo tem como objetivo, compreender como foram organizadas as 
Olimpíadas Escolares e os diferentes modelos esportivos estudantis propostos no 
período; analisar a relação das Olimpíadas Escolares com a Cultura Esportiva 
daquele momento, por meio das matérias veiculadas nos jornais e na revista e, ainda, 
busca compreender como os atores envolvidos perceberam o evento, dentro de um 
contexto geral. 

Como referencial teórico, trabalha-se com Da Matta (1994), para pensar os 
diferentes sentidos e formas que o esporte apresenta socialmente.  Empregam-se as 
ideias de Elias (1993), para analisar o esporte e o seu efeito civilizador e controlador 
das pulsões. Apoia-se em Ginzburg (1989), buscando nos documentos, os indícios 
para compreender a narrativa histórica produzida na série documental. 

As Olimpíadas Escolares, considerada por seus organizadores, como um evento 
cívico desportivo, foram instituídas, a partir do ano de 1946, pelo Serviço de 
Educação Física, órgão da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Espírito 
Santo. O evento contou com a participação dos grêmios estudantis, tanto da Capital 
como do interior do Estado, e foi realizado, especificamente nas datas de 
comemorações cívicas, apresentando em seu escopo, finalidades de formação cívico-
patriótica que foram associadas aos esportes. 

O Serviço de Educação Física (SEF), teve a função de controlar e dirigir as ações 
de ensino dessa disciplina nas escolas secundárias do Estado do Espírito Santo. Esse 
órgão foi importante para o processo de escolarização dessa área de conhecimento, 
pois nele se localizava a Escola de Educação Física do Espírito Santo, uma das 
pioneiras na formação de civis, que ajudaram a formar o quadro de professores de 
Educação Física não só da capital, como do interior do Estado. No cenário 
educacional, a disciplina Educação Física perpassa por um deslocamento de sentido, 
muito em função do pós-Segunda Guerra mundial, onde os conflitos deixaram os 
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campos de batalhas, passando para o campo simbólico do esporte, materializados 
nas Olimpíadas da Era Moderna. Os resultados esportivos, nesse período, 
proporcionavam certa hegemonia e, competições dessa natureza eram incentivadas 
amplamente na sociedade. 

Dentro do Serviço de Educação Física, havia o Conselho Desportivo Escolar 
(CDE), órgão pensado para organizar e coordenar as ações que envolviam as 
Olimpíadas Escolares. Ele era composto por diretores do SEF, professores e diretores 
de escolas filiadas, tendo como atribuições a aprovação do regulamento, decisão das 
modalidades a serem disputadas, escolhas das cidades-sede. Nesse órgão, ainda, foi 
organizado o Fundo Econômico, por meio de campanhas populares,  que arrecadava 
recursos extras para a organização do evento (ARAÚJO, 1952). 

 As campanhas populares eram constituídas pela venda de produtos 
relacionados com as Olimpíadas Escolares como o selo olímpico, camisas, bonés, 
flâmulas e chaveiros, incluindo também, a campanha “adote um atleta”, a qual 
pautava-se na possibilidade voluntária dos atletas das cidades-sede acolherem em 
suas casas, participantes de outros municípios durante o período do evento. Ambas 
as ações com finalidades de minimizar as despesas relacionadas com o evento, que 
incluíam a alimentação dos atletas, transporte dos grêmios participantes, troféus, 
medalhas, estadia dos atletas e compra de materiais para as solenidades de abertura. 

Os eventos, realizados durante uma semana, mantinham em sua programação 
rituais e solenidades que se iniciavam com a benção do fogo simbólico pelo padre 
local da cidade. Em seguida, o mesmo era conduzido pelos atletas até uma das praças 
locais, pernoitando sob a vigília de um grupo de escoteiros, após solenidade cívica 
com a presença de políticos e autoridades municipais. No dia seguinte, o fogo 
simbólico era conduzido para o estádio municipal, dando início aos rituais de 
abertura que incluíam o acendimento da pira olímpica, desfile dos grêmios 
esportivos participantes, hasteamento das bandeiras, cântico de hinos, juramento 
dos atletas e apresentação de danças coreografadas. E, complementando as ações, 
percebe-se, ainda, no terceiro dia de competição, a participação da mocidade 
estudantil no desfile escolar e, no sétimo dia, a solenidade de encerramento com a 
entrega das premiações e a escolha da rainha das Olimpíadas Escolares, realizados 
em forma de um baile de confraternização (ARAÚJO, 1954). 

Ao analisar as Olimpíadas Escolares e os modelos esportivos estudantis 
praticados na capital, como torneios e intercâmbios escolares, percebe-se que, os 
jogos escolares já eram organizados, antes do período proposto, pelos grêmios 
estudantis com finalidades educacionais e de integração social. Porém, a partir de 
1946, uma nova proposta, denominada Olimpíadas Escolares, foi instituída pelo 
Governo Estadual incutindo novos códigos e regulamentos, fazendo circular a partir 
daquele momento, representações do próprio Estado sobre as finalidades da 
Educação Física na escola, que era o de formar atletas, um homem mais competitivo, 
mais especializado e preparado para a sociedade moderna. Constata-se que, as 
Olimpíadas Escolares contribuíram para a difusão de princípios civilizadores para a 
juventude capixaba.   
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Na relação estabelecida com a cultura esportiva capixaba, percebe-se que as 
Olimpíadas Escolares foram amplamente veiculadas pelos periódicos do período, 
demonstrando que, apesar do futebol se caracterizar como a principal modalidade 
esportiva veiculada pelos periódicos do período, seguida das demais como o voleibol 
e o basquetebol, o mesmo resultado não foi recorrente no âmbito estudantil, onde o 
atletismo superou o futebol em termos de grêmios participantes em todas as cinco 
edições da competição estudantil.  

A temática, também, nos faz perceber os diferentes sentidos e formas do esporte. 
No campo político, materializou-se na articulação para a escolha das cidades sedes 
das Olimpíadas Escolares, com a presença dos políticos nas cerimônias cívicas e no 
empenho para captação de recursos financeiros para participação do evento. No 
campo econômico, nota-se as campanhas populares organizadas para arrecadação de 
recursos extras revertido para despesas com o evento, e a ampla presença do público 
nos estádios municipais caracterizando a relação do esporte com o campo social, ao 
liberar a catarse proporcionada pelo fenômeno esportivo. E, ainda, os diferentes 
códigos e regulamentos propostos para os grêmios participarem das Olimpíadas 
Escolares traduziam uma relação do esporte com os princípios civilizatórios. 

Observa-se que, mesmo o esporte sendo considerado um parâmetro da 
modernidade por atender as demandas sociais, educacionais e econômicas do 
período, notou-se por meio dos entrevistados que, houve uma pequena relação entre 
os grêmios escolares e as aulas de Educação Física na participação das Olimpíadas 
Escolares. Conforme os relatos dos entrevistados, as equipes eram formadas no 
contra turno escolar e, as Olimpíadas Escolares, percebidas como um evento de 
integração social organizado com muita ordem e disciplina. 

Conclui-se que, as Olimpíadas Escolares foram instituídas, segundo o seu 
idealizador, pela necessidade de levar a mocidade capixaba à competitividade 
saudável e incutir os princípios cívicos por meio do esporte. Elas adotavam os 
mesmos rituais das Olimpíadas da Era Moderna. A cada edição bianual entre os anos 
de 1946 e 1954, o evento ganhava maior representatividade na cultura esportiva 
capixaba, principalmente pela participação da imprensa, que enxergava nas 
Olimpíadas Escolares uma representação moderna em seus artigos, retratando os 
eventos de forma espetacular, atribuindo a eles interesses políticos, regras para 
participação do público e normas de condutas para os participantes espectadores. 

Observa-se, em relação à descontinuidade das Olimpíadas Escolares que, a partir 
da gestão do governador Francisco Lacerda de Aguiar, entre os anos 1955 e 1958, 
uma crise cafeeira se instala sobre o Estado comprometendo as suas finanças. Nessa 
crise, o governo muda o seu foco do desenvolvimento industrial e urbano, para ações 
que buscavam reestruturar a sua base agrícola, entendendo que, a agricultura 
produziria o nosso “ouro verde” gerando recursos para superar o colapso econômico. 
Dessa forma, então, aliado a propostas e ações que eram contrárias ao 
desenvolvimento industrial, e na iminência de ações para minimizar os efeitos da 
crise financeira que se tornava crônica, possivelmente, o financiamento para as 
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Olimpíadas Escolares ficaram em segundo plano, descontinuando essa prática 
esportiva que havia sido inaugurada no ano de 1946. 
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A GEOGRAFIA ESCOLAR NO ENSINO LICEAL E SECUNDÁRIO, EM PORTUGAL, NO 
SÉCULO XX 

PALAVRAS-CHAVE 

Ensino de Geografia, Programas Curriculares, Conhecimento Geográfico. 
 
A ideia de educação como transmissão de conhecimentos tem sido fortemente 

criticada pelos sociólogos da educação, porque apenas focam o modelo mecânico, 
passivo e unidirecional de aprendizagem implícito na metáfora transmissão e a 
relação com uma visão bastante conservadora da educação e dos propósitos das 
escolas. 

Perante o argumento de que a escola é primordialmente um agente de 
transmissão de conhecimento, o autor inglês Michael Young introduziu o conceito de 
diferenciação do conhecimento. Para fins educacionais há conhecimentos mais 
valiosos que outros, o que está na base da distinção entre conhecimento curricular ou 
escolar e conhecimento não escolar, e de que as escolas devem servir para capacitar 
os jovens a adquirir conhecimento que para a maioria não poderia ser adquirido em 
casa. Neste domínio, o autor estabelece um trocadilho feliz entre dois conceitos 
distintos e fundamentais: o “conhecimento dos poderosos” e o “conhecimento 
poderoso”. O “conhecimento dos poderosos” é definido por aqueles que detêm os 
mecanismos do controlo do conhecimento, ao passo que o “conhecimento poderoso” 
que não se refere a quem tem mais acesso ao conhecimento, refere-se ao efeito que o 
conhecimento pode gerar, nomeadamente fornecer explicações confiáveis ou novas 
formas de se pensar a respeito do mundo e nele intervir. 

Assim, as escolas têm como função levar os alunos a adquirir conhecimento 
poderoso de que não dispõem em casa e cumprir um papel importante ao promover a 
igualdade social e a emancipação intelectual. 

Deste modo e tal como refere Tomás Tadeu da Siva, a questão central deve ser: 
«Qual o conhecimento ou saber que é considerado importante ou válido ou essencial 
para merecer ser considerado parte do currículo?» (Silva, 2000: 13). Estas 
preocupações de Tomás Tadeu da Silva são semelhantes às colocadas por Michael 
Young e visam recolocar outras sub-questões, tais como “o que é o conhecimento 
válido?”, o “o que deveríamos ensinar?” e “como deveríamos ensinar?”. 

Segundo Tomás Tadeu da Silva, o currículo é sempre o resultado de uma seleção 
de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes, e nessa seleção está sempre 
implícita a formação do tipo de sociedade e de cidadão que se pretende construir. 

É neste quadro que a presente comunicação tem como objetivo: identificar o 
conhecimento geográfico considerado válido e/ou poderoso transmitido aos alunos 
portugueses ao longo do século XX, caracterizar a metodologia de ensino da 
disciplina seguida e identificar as finalidades da disciplina de acordo com os 
diferentes contextos socio-históricos sobre os quais o período em estudo recai. 
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De acordo com os objetivos gizados, procedemos a uma leitura diacrónica dos 
diplomas legais e dos programas de Geografia publicados no decorrer do século XX, 
nomeadamente: Decreto n.º 4:799, de 8 de setembro de 1918; Decreto n.º 5:002, de 
27 de Novembro de 1918; Decreto n.º 20:369, de 8 de outubro de 1931; Decreto-lei 
n.º 27:084, de 14 de outubro de 1936; Decreto n.º 37 112, de 22 de Outubro de 1948; 
Decreto n.º 39 807, de 7 de Setembro de 1954; Programa para o ano letivo 
1974/1975; Portaria n.º 574/79, de 31 de Outubro de 1979; Despacho do SEE, de dez 
de julho de 1980; Despacho n.º 124/ME/91, de 31 de Julho. 

No que concerne à metodologia de trabalho a seguir privilegiamos a análise de 
conteúdo dos supracitados documentos oficiais norteadores do ensino da Geografia 
em Portugal e publicados durante o período em estudo. 

Tendo em consideração as diferenças no desenho estrutural e concetual de cada 
um dos documentos referidos, procuramos numa fase inicial identificar o lugar da 
Geografia nos planos de estudo e posteriormente apresentar os conteúdos temáticos 
lecionados em cada ano de escolaridade e as orientações metodológicas preconizadas 
pela comissão redatora dos programas ou pelo legislador. 

Na reforma de 1918 a disciplina de Geografia integrava o conjunto das disciplinas 
do curso geral, com a duração de cinco anos. Na 3.ª, 4.ª e 5.ª classe as aulas de 
Geografia e de História eram em cada turma regidas pelo mesmo professor. No curso 
complementar, de letras e de ciências a disciplina de Geografia constava do plano de 
estudos com a particularidade de haver semanalmente uma sessão de trabalhos 
práticos individuais. 

Nos novos programas dos Liceus de 1931 a principal alteração ao nível do plano 
de estudos prendeu-se com a primeira e segunda classes, pois «a concentração do 
ensino da geografia e das ciências naturais numa só disciplina a que se juntaram 
rudimentos de física e de química, constituindo-se assim a disciplina de ciências da 
natureza, obedeceu a dois fins: diminuição do número de professores e 
descongestionamento do programa da terceira classe» (Decreto n.º 20:369, 1931: 
28).  

Com o Decreto-lei n.º 27:084, de 14 de outubro de 1936, no primeiro ciclo existia 
a disciplina de Ciências geográfico-naturais, não integrava as matérias que 
constituíam o segundo ciclo e reaparecia no 3.º ciclo, com a designação de Ciências 
Geográficas que compreendia o estudo da cosmografia, o da geo-física e o da geo-
história. 

O plano de estudos do ensino liceal definido pelos decretos de 1948 e 1954 é 
igual, ou seja, no primeiro ciclo era lecionada a disciplina de Ciências geográfico-
naturais que traduzia um arranjo arbitrário, ou seja, uma combinação de elementos 
de várias ciências, nomeadamente Geografia, Física, Química e Biologia, pelo que 
não tinha um objeto e um conceito definidos. A disciplina de Geografia aparecia 
autonomizada no segundo ciclo do ensino liceal. No 6.º ano existia uma disciplina 
designada “Introdução à Cosmografia” e no 7.º ano “Geografia Política”. 

No programa de 1974/1975 a disciplina é lecionada no curso geral e no curso 
complementar. 
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Depois do 25 de Abril de 1974 a Geografia foi suprimida e em seu lugar apareceu 
a disciplina de Ciências Sociais. Posteriormente, a situação foi alterada com a 
publicação da Portaria n.º 574/79, de 31 de Outubro de 1979, onde foram publicados 
os programas para a disciplina de Geografia para o 7.º e o 8.º ano de escolaridade do 
curso geral do Ensino Secundário e em 1980 o Despacho do SEE, de dez de julho de 
1980, apresentava o programa para o 9.º ano de escolaridade.  

No documento Organização Curricular e Programas, volume I, publicado pelo 
Ministério da Educação, em 1991, está referido que se pretendeu evitar a visão da 
Geografia que até ao momento tinha prevalecido nos programas do ensino unificado, 
isto é, uma versão simplificada do currículo universitário, em que é patente uma 
divisão, porventura artificial entre Geografia Física e Humana e destas nos respetivos 
ramos, modelo que é totalmente inadequado no ensino básico (Organização 
Curricular e Programas, vol. I, 1991: 152).  

No segundo ciclo existia a disciplina de “História e Geografia de Portugal” e no 
8.º ano de escolaridade a disciplina foi suprimida. 

As alterações temáticas introduzidas nos programas da disciplina 
corresponderam à necessidade de conformar o papel do País às mudanças de regime 
político, ao estatuto internacional e à sua integração nos diferentes contextos 
geopolíticos, como por exemplo o processo de descolonização e a aproximação e, 
posterior, adesão à Comunidade Económica Europeia. O lugar atribuído à disciplina 
de Geografia nos programas de estudo esteve sempre intimamente ligado à formação 
do cidadão que se pretendia, o que igualmente se refletiu nos conteúdos lecionados. 

No 2.º ciclo do Ensino Liceal dominava a descrição dos aspetos físicos dos 
continentes e das respetivas produções agrícolas e minerais, com uma breve 
referência à população. No 3.º e 4.º anos estudavam-se os continentes e principais 
países e o 5.º ano era dedicado ao estudo de Portugal. 

Apesar de frequentemente se associar o valor formativo da disciplina ao caráter 
puramente descritivo e limitado à fixação de listas de nomes e de números, a análise 
dos programas permitiu verificar que as suas instruções/observações 
frequentemente remetem para o desenvolvimento do espírito de observação, 
aconselham a elaboração de mapas e de gráficos, a realização de passeios 
pedagógicos e de trabalhos de grupo. Também os compêndios deviam ser 
profusamente ilustrados e todos os liceus deveriam ter mapas, globos, cosmógrafos, 
máquinas de projeção e estampas que representem paisagens, cidades, costumes da 
população de modo a tornar o ensino intuitivo e formativo. 

Tal como referiu a geógrafa francesa Suzanne Daveau no prefácio da obra “O 
Ensino da Geografia” publicada em 2012, no âmbito das comemorações do 
centenário do nascimento do Professor Orlando Ribeiro 

«a Geografia, muito além de simples catálogo mais ou menos organizado de 
dados referentes à superfície do globo, é uma disciplina que implica, para quem a 
pratica, uma visão personalizada do Mundo, uma maneira de estar e de ser, que cada 
geração tem de reinventar de seu modo, sem menosprezar o que os avós fizeram, mas 
em completa liberdade» (Daveau in Ribeiro, 2012: 5). 
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ENSINO DE HISTÓRIA: MEMÓRIAS E ESCRITOS DE UM CAMPO DE PESQUISA 

PALAVRAS CHAVE 

Ensino de história, história da educação, memória 
 

Nas últimas cinco décadas o ensino de história vem se constituindo como campo 
profícuo de pesquisas no Brasil, notadamente a partir dos anos 1980, o que se traduz 
na profusão de práticas e propostas curriculares e que se enraíza na criação de linhas 
de pesquisa voltadas ao Ensino de História encontros, simpósios e seminários, e se 
enraízam em programas de Pós-Graduação, bem como na constituição de diversos 
grupos de pesquisa dedicados ao Ensino de História.  Disto resulta uma ampla 
literatura produzida no país, constituída por uma diversidade de publicações como 
livros, artigos e dossiês temáticos que têm proliferado em quantidade e velocidade 
inusitadas.  

Na virada do século XX para o XXI, alguns trabalhos acadêmicos já indicavam a 
emergência de um processo de internacionalização dessas pesquisas, apontando para 
a existência de uma comunidade internacional de pesquisadores que 
compartilhavam o objetivo de consolidar a área do Ensino de História como um 
campo de conhecimento e de investigação específico. Por outro lado, se nunca se 
pesquisou tanto sobre o ensino de história, paradoxalmente, os questionamentos 
sobre a necessidade da presença da disciplina no currículo escolar da Educação 
Básica, parecem recrudescer propondo a redução de seu espaço curricular. 

A história do ensino história revela que desde a constituição dessa disciplina escolar no 
Brasil no século XIX, e em vários momentos de sua longa trajetória até nossos dias, diversos 
intelectuais, docentes, políticos, atuaram na elaboração, debates e difusão de propostas para 
reformulação, renovação ou reestruturação do ensino de História praticado nas escolas. Tais 
proposições até meados dos anos 70, no entanto, ainda não estão situadas num campo 
específico constituído por uma comunidade de pesquisadores localizados em programas de 
pós-graduação dentro das universidades. Partindo de distintos lugares, e situados em 
diferentes espaços de atuação, essas múltiplas vozes que constituem e modulam o debate 
sobre o ensino de História passam a forjar o que poderia ser denominado como momento 
embrionário de um campo de pesquisas. Mais que vozes isoladas, entendemos tratar-se de 
manifestações de certa “perspectiva militante” (Lourenço, 2008) do ensino de história, uma 
“dimensão utópica” (Almeida Neto, 2011) que já estava presente nesse momento e que 
eclode com maior força com a crise do regime militar no final dos anos 1970 e início dos 
anos 1980. 

Se várias iniciativas de balanço sobre as pesquisas acerca do ensino de história no 
Brasil atestam um crescimento da produção acadêmica e o fortalecimento de um 
campo específico de pesquisas, essa constatação comum entre os investigadores, no 
entanto, não representa uma forma consensual de explicar como se constituiu e tem 
se ampliado esse campo de pesquisa no Brasil. Especialistas da área da investigação 
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sobre o ensino de História que se dedicaram a entender o fenômeno construíram 
distintas interpretações sobre esse processo revelando formas singulares de 
compreender o próprio papel da pesquisa no ensino de história e até disputas 
simbólicas em torno do campo.  

Pode-se perceber que os próprios balanços sobre o campo de pesquisas sobre o 
Ensino de História, que buscam entender os caminhos de sua constituição e as 
transformações porque passou ao longo das décadas de 70 e 90 do século XX e por 
que tem passado na primeira década do atual século, são fortemente marcados por 
divergências e disputas em torno da memória sobre o campo, além de sofrerem uma 
decisiva influência de processos relacionados à globalização ou hibridização cultural 
que afetam as pesquisas em âmbito internacional. Verificamos, por exemplo, que os 
balanços, especialmente aqueles apresentados em anais e publicados em periódicos 
ao longo desse período, produzem uma interpretação diferenciada do processo de 
formação e consolidação do campo da pesquisa sobre Ensino de História no Brasil, 
denotando formas de aproximação e apropriação diferenciadas da pesquisa de 
âmbito internacional e disputas internas. 

O trabalho aqui apresentado refere-se a projeto de pesquisa interinstitucional em 
andamento (CNPq processo nº 471240/2014-1, envolvendo a Universidade Federal de São 
Paulo-UNIFESP, a Universidade Estadual de Ponta Grossa-UEPG e a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte-UFRN), cujo propósito é investigar os processos de constituição do 
campo do ensino de história nas últimas cinco décadas no Brasil e mapear como se 
configuraram as dinâmicas de sua delimitação “territorial” de pesquisa a partir de registros 
diversos, enfatizando aspectos históricos e socioculturais com destaque para suas origens e 
transformações, a constituição de sua comunidade, os programas de pesquisa, os eventos, as 
publicações e os projetos, suas relações com a formação dos professores e as formas de 
intervenção nas políticas educacionais da Educação Básica. Assim, intentamos: a) identificar 
e b) mapear alguns dos principais pesquisadores/autores dessa área no Brasil, bem como 
promover um c) levantamento de sua obra e d) coletar suas narrativas orais, sempre que 
possível, de modo a construirmos um e) amplo painel das contribuições desses pesquisadores 
em suas f) várias tendências e g) transformações, produzindo um h) banco de dados de obras 
e relatos orais organizados em i) 3 polos de pesquisa localizados em São Paulo (UNIFESP), 
Paraná (UEPG) e Rio Grande do Norte (UFRN) e a constituição de j) acervos de livros e 
outras publicações. 

Considerando os objetivos propostos e a utilização de um corpus documental que 
possibilite uma visão mais ampla sobre o tema, o primeiro aspecto a considerado é a 
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identificação dos autores/pesquisadores1 do ensino de história e de sua obra, o que 
inclui livros, artigos em livros e periódicos, trabalhos publicados em anais de 
congressos, publicações em jornais e revistas, produção ou assessoria em propostas 
curriculares. Da mesma forma, verificar o momento e o lugar de onde falam(ram), o 
que implica discutir as temáticas e a abordagem empregada. 

O uso do termo campo é empregado aqui pensando nas formulações de Bourdieu 
sobre essa categoria. Segundo Moreira (2002) a noção de campo formulada por 
Bourdieu permite entender como no interior dos diferentes campos - arte, religião, 
ciência, educação, esporte - evidenciam-se lutas simbólicas que os agentes sociais 
travam, no plano cultural, por apropriação de bens e, consequentemente, por 
monopólio da competência e do poder. Para Moreira (2002), a categoria formulada 
por Bourdieu tem se revelado bastante fecunda para entender, especialmente, as 
disputas travadas no interior do campo científico entre diferentes agentes, 
portadores de autoridade e legitimidade diferenciadas. Ao mesmo tempo, buscamos 
uma aproximação com as preocupações da história social do conhecimento, na 
perspectiva apontada por Goodson (2007) que leva em conta, as questões sobre o 
poder, a legitimidade, as exclusões, as geografias e cartografias dos campos de 
conhecimento. 

Pautando-nos em Henri Lefebvre (2006), os relatos orais desses pesquisadores 
são entendidos como representações que se voltam para sua obra no passado pelos 
recursos da memória. Para esse filósofo, devemos compreender as representações 
sem a pretensão e ilusão de rechaçá-las, entendendo o processo pelo qual se formam, 
ganham força, circulam e deslocam o representado, sobreposto por seu representante 
através da representação. Desse modo, “... as representações não são falsas nem 
verdadeiras, senão, às vezes, falsas ou verdadeiras: verdadeiras como respostas a 
problemas ‘reais’ e falsas como dissimuladoras das finalidades ‘reais’.”2 (2006, p. 
68).  

Assim, vimos discutindo as representações desses autores acerca do ensino de 
história, cultura escolar em seus diferentes elementos (Viñao, 2007), materiais 

                                                   
1 Um levantamento prévio dos sujeitos (relação a ser ampliada durante a pesquisa) que atuaram para a 
configuração desse campo de pesquisa no Brasil nos aponta um importante grupo de pesquisadores e docentes 
desde diferentes instituições e distintas regiões do país: Déa Fenelon, Elza Nadai, Miriam Moreira Leite, Amélia 
Domingues de Castro, Sylvia Magaldi, Joana Neves, Rosa Godoy, Circe Maria Fernandes Bittencourt, Ernesta 
Zamboni, Kátia Abud, Marco Silva, Cecília Hanna Mate, Helenice Ciampi, Conceição Cabrini, Maria Auxiliadora 
Schmidt, Marlene Cainelli, Flávia Caimi, Elison Antonio Paim, Maria de Fátima Sabino Dias, Luiz Fernando 
Cerri, Marcia Elisa Teté Ramos, Sandra Regina Ferreira de Oliveira, Margarida Maria Dias de Oliveira, Ricardo 
Oriá, Itamar Freitas, Juçara Luzia Leite, Ana Maria Monteiro, Ilmar Rohloff de Matos, Sonia Nikitiuk, Ubiratan 
Rocha, Selva Guimarães Fonseca, Lana Mara de Castro Siman, Júnia Sales, Décio Gatti, Cláudia Ricci, Maria do 
Carmo Martins, Maria Carolina Bovério Galzerani, Jaime Cordeiro, Antonia Terra, Geraldo Carvalho, Magda 
Ricci, Thais Nívia de Lima e Fonseca, Jessi Bulhões, João Valença, Holien Gonçaves Bezerra, Fernando Seffner e 
Nilton Mullet Pereira. 

 

2 Tradução livre do original em espanhol. 
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didáticos, conteúdos, organização curricular e disputas, professores de História, 
políticas públicas e sua própria atuação como professores e pesquisadores, tanto em 
seu discurso atual como na produção teórico-acadêmica, aspectos que possibilitam 
ampliação da temática apresentada, de modo a lançar novo olhar em perspectiva 
histórica acerca de seus autores/pesquisadores e sua criação nas últimas cinco 
décadas. 
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RESUMO  

O estudo integra uma dissertação de mestrado em andamento e versa sobre a 
presença do pensamento pedagógico de Pistrak (1990), na educação escolar do 
Movimento de Trabalhadores Sem Terra (MST) no Brasil, no período de 1992 a 1995, 
por meio de Boletins Educativos. Dentre doze boletins localizados, apenas um está 
sendo analisado. O Boletim de nº 1, onde constam dez princípios educativos, tendo 
sido alguns, objeto de apreciação neste estudo e que orientam o processo educativo 
no movimento, em particular nas suas escolas nos assentamentos. 
Metodologicamente amparada na abordagem da história cultural, sob as bases do 
conceito de representação e apropriação (Chartier, 1990), o estudo aponta para uma 
estreita interface entre o pensamento de Pistrak e o ideário educativo do MST.  
 
PALAVRAS-CHAVE:  

Pensamento Pedagógico; Historia da Educação; Movimento dos trabalhadores 
sem Terra. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo analisar o ideário educativo de Pistrak por meio 
da obra “Fundamentos da escola do Trabalho” e “A escola-Comuna”, sua repercussão 
na contemporaneidade tendo como base boletins do Movimento de Trabalhadores 
Sem Terra (MST) editados nos anos de 1992 a 1995.  

Vale referir que o movimento dos trabalhadores Sem Terra 1  (MST), é uma 
organização social criada formalmente no Primeiro Encontro Nacional de 
Trabalhadores Sem Terra, no anode 1984 em Cascavel, Paraná.   

O Movimento dos trabalhadores sem Terra tem por objetivo a ocupação, a 
resistência e a produção como estratégias para impulsionar a reforma agrária no 
Brasil. Dentre os sujeitos que compõem o movimento estão: descendentes de 
pequenos proprietários, arrendatários, meeiros, assalariados rurais e migrantes 
rural-urbanos. Estes atores do movimento ocupam latifúndios e áreas improdutivas, 
organizam acampamentos, manifestações públicas, ocupações de terras, e resistem a 
expulsão das terras já ocupadas pressionando as autoridades para desapropriá-las. 
Tem como um dos princípios básicos o incentivo às formas coletivas de organização 
da produção e do trabalho. 

Baseando-se em tais princípios é que os Boletins da Educação se tornam 
documentos de extrema importância para a análise de tais fundamentos. Os boletins 
denominam-se nº 1: Ocupar, resistir e produzir também na educação; nº 2: Como 
trabalhar a mística do MST com as crianças; nº 3: Como trabalhar a comunicação 
nos assentamentos; nº4: Escola trabalho e cooperação e por fim o de nº5: O trabalho 
e a coletividade na educação. Para o estudo nos detivemos apenas nos princípios 
contidos no boletim de nº 1. 

1.1 MOISEY M. PISTRAK 

De nacionalidade russa foi um representante do movimento socialista na 
educação ocidental. Teve e tem tido particular repercussão no pensamento 
educacional brasileiro. Líder ativo da construção das escolas soviéticas pós 
Revolução de 1917.  No Brasil circulam duas obras de Pistrak intituladas 
“Fundamentos da Escola do Trabalho” editado em 1981 com a editora “Brasiliense” e 
pela editora “Expressão Popular” no ano de 2000. A segunda obra citada refere-se a 

                                                   
1 O MST tem disdo objeto de pesquisas no Brasil, entre  os trabalhos mais recentes sobre o movimento 
encontramos o de Sandra Lucia Dalmagro, intitulado de “As escolas no contexto das lutas do MST”, de 2010; 
Franciele Soares dos Santos “Contribuições do referencial teórico- metodológico da pedagogia socialista para 
pedagogia do Movimento Sem Terra”,  2014 c; Alessandro Santos Mariano e Marlene Lucia Siebert Sapelli ainda 
“O experimento curricular dos complexos de estudo na escola itinerante do MST do Paraná,  2014; Rosalina 
Brites de Assunção “A heterogeneidade e a posição do enunciador no discurso do MST sobre educação básica” , 
2014  e, Fernando Jose Martins o “MST, Pistrak e a escola do trabalho”,  2009  . Tais produções, ainda recentes, 
indicam a importância do Movimento frente aos desafios que os movimentos sociais colocam às questões  
sócioeducacionais do país. 
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“A Escola-Comuna do NarkomPros” (título original da obra) editada em 1924 em 
Moscou e intitulada no Brasil de “A Escola-Comuna”. Esta obra teve duas edições no 
Brasil, a primeira em 2009 e a segunda em 2013 pela editora “Expressão Popular”. 
Nesta obra, Pistrak atua como organizador, produção coletiva em que se registra a 
coautoria de V.N.Shulgin 2. A “A Escola-Comuna” narra a forma como a escola 
cresceu e se desenvolveu nos momentos mais críticos da Rússia pós-revolução em 
meio a crises de crescimento e grandes dificuldades a serem superadas. Traz o esboço 
histórico da época e do local em que foi fundada a comuna escolar em 1918 na aldeia 
de Litvinovichi. Situa o leitor em relação às dificuldades encontradas pelos 
pedagogos da nova escola e a difícil superação das ideias antigas que prevaleciam na 
aldeia. Desta forma, percebe-se que as crianças, alvo de todo o trabalho, 
encontravam-se perdidas diante do cenário da época. 

De um lado, os pedagogos antigos frequentemente falam que as crianças não se 
educam corretamente, e que sem castigo e severidade as crianças tornam-se 
desordeiras; o clero local cantarola que sem ícones, orações e livros religiosos 
os novos professores querem fazer das crianças ateus (demônios do pântano); e 
do outro lado, está o microscópio, a lanterna mágica, aulas interessantes e 
“completamente novas”, desenhos, novos trabalhos agradáveis, relações 
humanas. E as crianças dividem-se em partidos; um pela escola antiga, outro 
pela nova, trocam de lugar entre si, às vezes organizam protestos para os 
professores da escola nova, às vezes cacofoniam para os professores antigos. 
(FREITAS, 2013, p. 138) 

A parte I do livro, da forma como está dividida a obra, além desse esboço 
histórico da época também contribui com a questão do trabalho coletivo, sua 
organização, a forma de controle deste trabalho realizado na colônia, a fábrica e a 
participação das crianças, a auto direção como instrumento de combate a escola 
antiga, o modo de organização das matinês (eventos), feriados e os jornais 
produzidos e organizados pelos integrantes das escolas. Já na parte II o livro contém 
a reforma realizada no ensino em relação aos conteúdos ensinados, o método e 
objetivos realizando uma revisão na Matemática, Física, Ciências Naturais, História e 
Ciências Sociais, como também nas Ciências Econômicas, Literatura e Artes 
Plásticas.  

O livro “Fundamentos do Trabalho” traz reflexões pedagógicas sobre a prática 
escolar e o trabalho como meio de transformação social. Em seus capítulos explana 
sobre o que é trabalho e suas tipologias para determinada idade e sua importância na 
comunidade educativa. Outro assunto de importância nessa obra é a auto-
organização dos alunos que vai de encontro ao modelo das escolas burguesas, de 
princípios capitalistas.  

                                                   
2 Autor da obra “Questões fundamentais da educação social” em 1924. 
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Para investigar os boletins da proposta educacional do MST entendemos ser 
oportuno utilizar como base metodológica a análise desde a ótica da histórica 
cultural, seguindo as prescrições de Roger Chartier (1990) em relação a história da 
cultural, que não se restringe a analisar apenas produções culturais, mas sim suas 
dimensões, enquanto pluralidade cultural em uma determinada sociedade e um 
período histórico. Nesta perspectiva, é necessário trazer à tona a reflexão das 
apropriações feitas por lideranças do movimento Sem Terra preocupadas com a 
formação básica do escolar assentado e suas experiências, tudo indica presentes na 
cultura escolar, com base em dados que efetivamente foram produzidos pela escola 
em determinados momentos históricos no interior do movimento.  

Essa linha de investigação contribui para que se possa compreender que a cultura 
escolar tem seu próprio espaço, com suas próprias variáveis e singularidades. Assim, 
para essa pesquisa serão utilizados procedimentos e conceitos fundamentais da 
história cultural, considerando a relevância dessa vertente interpretativa para a 
escrita da influência histórica de Pistrak no movimento dos Sem Terra no Brasil. 

Desta maneira, a apropriação de objetos em circulação pode-se dar de diferentes 
maneiras, pois sofre influências de determinada época.  Chartier afirma que a 
“aceitação das mensagens e dos modelos opera-se sempre através de ordenamentos, 
de desvios, de reempregos singulares que são o objeto fundamental da história 
cultural”. (1990, p. 136) 

Para analisar o ideário educativo de Pistrak no Movimento dos Sem Terra será 
necessário olhar como rigor da cientificidade, dados exigidos em um processo de 
pesquisa. Sob essa perspectiva analítica são examinados os seguintes boletins 3:  
(MST) Boletim da Educação Nº 01/ Ago de 1992 – Ocupar, resistir e produzir 
também na educação; (MST) Boletim da Educação Nº 02/ Jan de 1993 – Como 
trabalhar a mística do MST com as crianças; (MST) Boletim da Educação Nº 03/ Jul 
de 1993– Como trabalhar a comunicação nos assentamentos e acampamentos; 
(MST) Boletim da Educação Nº 04/ Maio de 1994 – Escola trabalho e cooperação; 
(MST) Boletim da Educação Nº 05/ Jun de 1995 – O trabalho e a coletividade na 
educação; (MST) Boletim da Educação Nº 06/ Set de 1995 – O desenvolvimento da 
educação em Cuba; (MST) Boletim da Educação Nº 07/ Jul de 1997 – Educação 
infantil: construindo uma nova criança; (MST) Boletim da Educação Nº 08/ Jul de 
2001 – Pedagogia do Movimento Sem Terra: Acompanhamento às Escolas; (MST) 
Boletim da Educação Nº 09/ Dez de 2004 - Educação no MST - Balanço 20 anos; 
(MST) Boletim da Educação Nº 10/ Set de 2005 – Poética Brasileira - Coleção de 
Poetas e Poesias do Brasil; (MST) Boletim da Educação Nº 11/ Set de 2006 - 
Educação básica de nível médio nas áreas de Reforma Agrária;(MST) Boletim da 
Educação Nº 12/ Dez de 2014 - II Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da 
Reforma Agrária (ENERA) - Textos para estudo e debate.  

Segundo a Biblioteca da Questão Agrária Brasileira, todos os boletins são 
produzidos de forma coletiva pelos militantes do Setor de Educação do MST. Foram 

                                                   
3 Apreciação que está sendo feita no conjunto da dissertação de mestrado. 
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produzidos doze Boletins da Educação entre os anos de 1992 a 2014. As publicações 
ocorreram em 24 estados das cinco regiões do Brasil onde o MST está organizado, 
exceto Amapá, Amazonas e Roraima.  

Assim, é possível confirmar a forte presença do ideário educativo de Pistrak nos 
boletins de educação do MST, pois estes se utilizam de expressões que fazem parte da 
escrita de Pistrak, bem como de referências a estudos mais aprofundados ao mesmo 
em notas de rodapé. As expressões utilizadas pelo MST, como princípios educativos 
existentes no ideário educativo de Pistrak, são: autoorganização dos alunos; 
professor militante; aptidão para o trabalho coletivo; análise do problema como um 
novo organizador; aptidão para criar formas eficazes de organização e exaltação 
coletiva ao resultado do trabalho. 

2. BOLETIM DA EDUCAÇÃO E O SETOR DA EDUCAÇÃO DO MST 

Os Boletins da Educação são produzidos pelo Setor de Educação do MST e 
carregam consigo a luta em estabelecer a escolarização e a educação como parte 
integrante do projeto social, auxiliando na amplificação do entendimento do conceito 
de militância e sua aplicabilidade no MST. Tais documentos foram produzidos a 
partir da necessidade de elaborar uma pedagogia específica para as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos do campo. O boletim intitulado “Educação no MST 
balanço 20 anos” elabora uma breve retrospectiva do processo de construção e da 
necessidade desse Setor de Educação: 

a necessidade obrigou a criar. Como nós tínhamos vários setores no 
acampamento, de higiene, de saúde, de negociação, vários setores... foi preciso 
criar um Setor de Educação. Com a regularização do assentamento a luta por 
escola ganhou força e as tarefas do Setor de Educação ampliaram-se. (MST, 
2014, p. 26) 

Segundo este boletim, é a partir da criação desse setor, que o MST realiza 
capacitação de professores, alfabetização de adultos e a criação e compreensão de 
novos métodos de ensino. A partir de tais iniciativas é que se percebe a organicidade 
que o movimento adquire com o tempo. Sua pedagogia, acha-se baseada em 
princípios socialistas semelhantes aos das escolas soviéticas pós-revolução de 1917. 

Este Boletim da Educação afirma que as matrizes pedagógicas do movimento 
recuperam valores desmerecidos pela sociedade capitalista, entre eles “pedagogia do 
trabalho, pedagogia da terra, pedagogia da história, pedagogia da organização 
coletiva, pedagogia da luta social, pedagogia da práxis”[...] (MST, 2014, p.26) 

Vale ressaltar que essas produções tinham como ideia inicial a circulação 
bimestral ou trimestral, trazendo temas para reflexões e sugestões da prática 
pedagógica segundo a escola do MST. Contudo, isso não ocorreu. As produções não 
seguiram de forma consecutiva, como é possível observar após 1997, 2001  e 2006.   
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Neste estudo, nos importam os boletins produzidos de 1992 a 1995, pois, contém 
princípios mais aproximados com os indicados para a prática pedagógica das escolas 
socialistas da Rússia pós revolução e utilizam-se das referências de dois educadores 
socialistas: Moisey M. Pistrak (1981) e Anton Makarenko (1978). 

2.1 BOLETINS DA EDUCAÇÃO: FINALIDADES E CARACTERÍSTICAS 

Para compreender as finalidades e as características de cada Boletim da 
Educação produzido pelo MST nos valeremos da perspectiva histórica, mais 
precisamente de Roger Chartier (1990) a respeito de como, em diferentes lugares e 
momentos, uma realidade social é construída, pensada, dada a ler. Ciente de que as 
percepções sociais são determinadas pelos interesses dos grupos que as forjame que, 
consequentemente, não podem ser vistas e entendidas com neutralidade. Desta 
maneira, Chartier afirma que: 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem 
estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma 
autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto 
reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 
condutas. Por isso esta investigação sobre as representações supõe-nas como 
estando sempre colocadas num campo de concorrências e de competições cujos 
desafios se enunciam em termos de poder e dominação. (CHARTIER, 1990, 
p.17) 

 Neste sentido, no caso do MST, torna-se imprescindível considerar a sua luta e 
história a partir das lentes da história cultural, pois a compreensão das 
subjetividades e das representações estão ligadas a um interesse econômico, social e 
político que pode ou não se distanciar do real.  

Assim sendo, o primeiro Boletim da Educação publicado em 1992 no mês de 
agosto traz em sua capa a ilustração (ver a seguir), de um assentamento sobre um 
livro aberto, além de crianças e adultos trabalhando na colheita e na plantação com a 
bandeira do MST em mãos.  Ao redor de tal ilustração segue o lema do movimento: 
ocupar, resistir e produzir também na educação.  
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FIG. 1 | Título:  Capa Boletim da Educação, MST,  nº 1, 1992.  

Em sua apresentação retoma a preocupação do movimento com a produção de 
materiais pedagógicos que possam servir de apoio para a construção da prática 
educativa socialista. Ressalta que o boletim tem o propósito inicial de circular de 
forma bimestral ou trimestral para que seja divulgado e discutido nos Assentamentos 
e Acampamentos, ou seja, no conjunto de militância do movimento. Traz para a 
reflexão o enunciado, “como deve ser a escola de assentamento” sendo este o assunto 
disparador de todo o boletim e elenca de 01 a 10 as temáticas a serem discutidas: A 
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escola de assentamento deve preparar as crianças para o trabalho no Meio Rural; A 
escola deve capacitar a cooperação; A direção da escola deve ser coletiva e 
democrática; A escola deve refletir e qualificar as experiências de trabalho produtivo 
das crianças no Assentamento; A escola deve ajudar no desenvolvimento cultural dos 
Assentados; O ensino deve partir da prática e levar ao conhecimento científico da 
realidade; O coletivo da escola deve se preocupar com o desenvolvimento pessoal de 
cada aluno; O professor tem que ser militante; A escola deve ajudar a formar 
militantes e exercitar a mística na luta popular; A escola também é lugar de viver e 
refletir sobre uma nova ética 

No seio dessas temáticas, vale ressaltar a forte influência de Pistrak com seus 
ideais de luta e de escola através do primeiro tema “A escola de assentamento deve 
preparar as crianças para o trabalho no Meio Rural” que inicia com uma das ideias de 
Pistrak fortemente defendidas em seu livro “A escola Comuna” (1981), a partir do 
momento em que sustentam a ideia de que a escola deve ultrapassar seus muros, 
numa tentativa de refletir seu tempo e colocá-la a serviço de necessidades concretas, 
ou seja, “a escola não pode ter uma finalidade em si mesma. Ela sempre reflete seu 
tempo…Deve instrumentalizar para a ação imediata e prepasrar a construção do 
futuro” (BOLETIM, 1992, p.2). Uma vez que Pistrak sustenta que “a escola não é um 
fim absoluto, não pode ter finalidades educacionais absolutas… a escola refletiu 
sempre o seu tempo e não podia deixar de refletí-lo; sempre esteve a serviço das 
necessidades de um regime social determinado[…]” (PISTRAK, 1981, p.32). 

Logo, o lugar da escola e seu papel revolucionário assumido pelo MST vai ao 
encontro dos princípios socialistas de educação contemplados em Pistrak. 

Outra evidência encontra-se quando o Boletim instrui a respeito das práticas 
educativas que possam garantir seus ideários reiterando a necessidade da escola 
possibilitar ao aluno a capacidade de se situar como agente transformador da 
realidade que compõem tanto o campo como a cidade, ou seja, o conhecimento 
científico do real. 

 “os conteúdos de ensino também deem conta de situar os alunos na realidade 
atual do campo, da relação Campo-cidade, do país, do mundo; que lhes prepare 
para tomar decisões em função do conhecimento científico da realidade mais 
ampla” (BOLETIM, 1992, p. 3).  

Sob o mesmo ponto de vista, Pistrak legitima que a base da escola do trabalho 
deve encontrar seu princípio nas “relações com a realidade atual” definindo-a como 
“tudo o que, na vida social da nossa época, está destinado a viver e a se desenvolver, 
tudo o que agrupa em torno da revolução social vitoriosa e que serve à organização 
da vida nova”. (PISTRAK, 1981, p. 35). 

Assim sendo, é possível assegurar que as bases socialistas de uma educação 
revolucionária presente no ideário educativo de Pistrak assimilam-se aos princípios 
propostos pelo MST, visto que, tal movimento compreende a educação como fator 
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fundamental para a continuidade da luta pela Reforma Agrária através do 
conhecimento cietífico4 da realidade. 

O tema dois intitulado, “A escola deve capacitar para a cooperação” traz em seu 
discurso a importância da cooperação na resolução de problemas, reafirmando a 
necessidade do coletivo “agente nunca consegue enfrentar o inimigo sozinho...” 
podemos fazer tudo isso se aprendemos a nos organizar e agir coletivamente”. 
(BOLETIM, 1992, p.3).  

Pistrak, refere que a aptidão para trabalhar coletivamente se constrói através da 
auto-organização das crianças. Neste sentido, compreende que todos necessitam 
ocupar todos os lugares, ou seja, “todos ocuparão tanto as funções de dirigentes 
como as funções subordinadas” (PISTRAK, 1981, p.41).  

A partir de então, a influência de Pistrak na organização do Boletim nº 1 do MST 
se correlaciona mais fortemente quando traz para discussão os termos coletivo e 
cooperação, pois o movimento tem como base a convicção de que as crianças devem 
ser “desafiadas a se organizar, assumir responsabilidades, a resolver em conjunto os 
problemas que vão acontecendo no dia a dia” [...] (MST, 1992, p.3) 

Nessa concepção de base, PISTRAK ressalta que a: “aptidão para analisar cada 
problema novo como organizador pressupõe hábitos de organização adquiridos 
durante o desempenho de diversas funções exercidas pela criança no contexto de 
diferentes organismos” (1990, p. 41).  

Assim, a antiga atitude contemplativa, em que o aluno era somente o observador 
do ensino e depois o mero executor é abandonada pelo movimento.  

No item três “Direção da escola tem que ser coletiva” afirma sobre como deve ser 
a direção das escolas de assentamento enfatizando que a coletividade é essencial para 
uma educação cooperativa. Tal instrução reforça o ideário organizativo do 
movimento em consonância com Pistrak, quando alerta sobre a democracia nos 
assentamentos perante às escolas “que a democracia somente se constrói na 
organização racional dos espaços de gestão”. (MST, 1992, p. 5).  

Sendo assim, é o Setor de Educação que estará diretamente ligado nas decisões 
sobre a escola atribuindo-lhe um caráter coletivo e cooperativo quando ainda garante 
às demais instâncias a participação de todo assentamento nas decisões. A partir de 
então, professores e alunos compartilham da direção da escola garantindo a unidade 
e a clareza do compromisso do movimento.  

No boletim, as decisões e estruturações que culminam na escola são tomadas por 
um “coletivo que represente o todo” através de: 

Conselhos escolares: espaços coletivos de decisão sobre quem serão os 
professores, quem vai coordenar o dia a dia da escola, qual será a relação da 
Escola com a organização do Assentamento, quais são as melhorias necessárias 
                                                   

4 Inspiração na vertente do socialismo científico. Sobre isso consular FLORENZANO, Zola. Socialismo científico. 
Curitiba: Ed. do Autor, 2012; ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. 10 ed. São 
Paulo: Global, 1989. 
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na infra-estrutura e como conquistá-las, como implementar os princípios 
pedagógicos de que estamos falando aqui, o que priorizar nos estudos de cada 
ano, ou semestre letivo, etc... 

Em consonância, segundo FREITAS, (2013, p. 85) na Escola-Comuna  

os alunos respeitam tais questões reconhecendo que elas são mais 
apropriadamente formuladas pelos pedagogos- ainda que estes devam 
comunicá-las e fundamentá-las nas instancias da comuna. Este respeito, em 
nossa opinião, é conseguido pelo fato dele não estar baseado na autoridade do 
professor sobre o estudante, mas exclusivamente em sua maior experiencia 
profissional. E é apenas isso que deve distinguir a atuação do professor da 
atuação do estudante.  

A partir de então, a ideia de coletivo presente nas funções que as crianças devem 
exercer a partir da coletividade na escola, nos leva a mais uma percepção da presença 
de Pistrak no percurso educacional do movimento, já que este também afirma o 
respeito à postura democrática destacando que se torna impossível fazer uma 
educação com princípios cooperativos quando se direciona a escola de forma 
autoritária e sem a real participação de seus assentados. (MST, 1992). 

O item quatro “A escola deve refletir e qualificar as experiências de trabalho 
produtivo das crianças no assentamento” alerta que as crianças “estão sendo meras 
cumpridoras de tarefas que os adultos lhes determinam e elas nem sabem direito do 
que se trata” (MST, 1992, p. 6).   

Tal constatação, segundo o boletim em análise, fez com que o movimento 
ingressasse a escola no trabalho das crianças com o intuito de torná-lo educativo e 
coletivo propiciando a auto-organização do processo de trabalho em que estão 
envolvidas. Pela observação do aspecto analisado, o movimento tem o propósito de 
tornar a educação e o trabalho elementos indissociáveis, propósitos esses defendidos 
assiduamente por Pistrak:  

o trabalho deve ser um elemento integrante da relação da escola com a 
realidade atual... Não se trata de estabelecer uma relação mecânica entre o 
trabalho e a ciência, mas de torná-los duas partes orgânicas da vida escola, isto 
é, da vida social das crianças. (PISTRAK, 1981, p. 45) 

Segundo o Boletim (1992, p. 7) o objetivo da escola é atrair o interesse e o 
envolvimento das crianças “nas experiências de trabalho como ponto de partida para 
o estudo teórico em sala de aula, das questões técnicas e das questões organizativas”.  

Observa-se então que o interesse do MST através do envolvimento da escola com 
o trabalho é o de direcionar as crianças para a reflexão e avaliação do trabalho 
produtivo no qual estão inseridas.  

Nas análises de Pistrak, encontramos a defesa de que o trabalho deve ter 
finalidades sociais em harmoia com o programa escolar. Assim como no boletim em 
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análise percebe-se a ênfase do MST no trabalho coletivo onde a criança faça sua 
própria gestão, responsabilidade e que participem concretamente do destino social 
dos produtos. Da mesma forma, Pistrak enfatiza que:  

considera que o trabalho principal da escola é tornar compreensíveis aos 
alunos todos os nós e todos os fios que se ligam à fábrica... o trabalho escolar 
assumirá então aos olhos do aluno sua plena justificação, sua plena 
importância, seu caráter necessário, assim como um significado social 
determinado e amplas perspectivas (1981, p.68) 

Tendo em conta essas considerações acerca de trabalho enquanto princípio 
educativo e o papel da escola no MST, é possível compreender, mais uma vez, que 
tais concepções similares ratificam o ideário de Pistrak reiterado no movimento 
MST. 

O item cinco “A escola deve ajudar no desenvolvimento cultural dos assentados” 
indica que a cultura camponesa não pode ser deixada de lado, ou seja, que as 
tradições devem ser recuperadas e incorporadas nos assentamentos através das 
várias lições que as lutas e os novos conhecimentos incorporaram na vida 
camponesa. Traz como condições básicas para este desenvolvimento cultural: a 
alfabetização de crianças, jovens e adultos; o acesso a informação tanto dos 
assentamentos quanto do mundo; a reflexão e a discussão sobre a prática e o 
estímulo e a valorização coletiva das expressões culturais dos assentados (MST, 1992, 
p. 8).  

Na obra “Fundamentos da escola do trabalho” Pistrak defende que o trabalho da 
escola “não se limitará, portanto, a estudar a economia rural, mas também a divulgar 
no campo a influência cultural da cidade.  Pistrak defende que  

no campo, a escola é o centro cultural mais importante, daí sua importância em 
formar organizadores do futuro, conquistando o apoio da população, 
mostrando que a instituição infantil está à altura de suas tarefas sociais. 

 Portanto, entende-se que para se alcançar tal nível de apoio da população 
abordado por Pistrak, o MST traz as condições básicas para a perpetuação dos 
valores culturais do campo baseado em seus princípios como: conhecimento da 
realidade social, discussão e reflexão acerca da realidade e principalmente a 
valorização cultural coletiva.  

O tem seis “O ensino deve partir da prática e levar ao conhecimento científico da 
realidade, versa de forma contundente o ideário educativo de Pistrak nas formas 
práticas de ensino e suas relações com a realidade. Em sua obra, Pistrak traz a 
fábrica como um local que ajuda o aluno a criar emoções necessárias para uma 
educação de nível social, ou seja, extinguindo o ensino e a aprendizagem meramente 
acadêmica. Defende ainda que o trabalho na fábrica deve ser acompanhado pelo 
aluno, ao lado do operário para despertar na criança o sentimento de “colaborar na 
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produção; o que também é importante é que tenham a liberdade de estudar a fábrica 
em todas as suas partes” (PISTRAK, 1981, p. 69).  

Com efeito, é possível dizer que os princípios com os expostos no boletim em 
estudo, deixam evidente que os conteúdos a serem ensinados devem ser questões 
concretas do Assentamento, ou seja, que tais aprendizagens e ensinos devem partir 
das “práticas reais ou do trabalho das crianças” (MST, 1992, p. 11). Importante 
ressaltar que a realidade de Pistrak está diretamente envolvida com as fábricas, 
devido ao seu momento histórico, local este de aplicabilidade dos estudos para os 
alunos russos. Já para o MST, tal realidade se situa no campo e que também ocupa 
lugar central para a prática da aprendizagem.  

A partir de tal análise, é possível compreender que o MST se apropria (Chartier, 
1990) da teoria de Pistrak, trazendo-a para a sua realidade e gerando o seu 
conhecimento cientifico, assim como fez Pistrak a seu tempo.  

No item sete “O coletivo da escola deve se preocupar com o desenvolvimento 
pessoal de cada aluno”. Contém discussão acerca do coletivo, entretanto ressalta que 
o coletivo não significa ser “uma massa uniforme” em que todos sejam iguais. O 
boletim enfatiza que é através do coletivo que se consegue trabalhar as diferenças 
pessoais.  

O item oito, “O professor tem que ser militante” versa de forma objetiva o ideário 
de Pistrak a respeito do ser professor. Inicialmente o boletim traz a “pertença 
ideológica” onde afirma que o professor deve se identificar e se comprometer com os 
objetivos da luta do MST. Adiante trata sobre a “clareza política” que o docente deve 
ter para alcançar a proposta educacional do MST e fazer parte da luta da classe 
trabalhadora. Sucessivamente aborda a “consciência de classe”, ou seja, reflete sobre 
a importância do professor se identificar como trabalhador na luta do movimento. 
Em seguida, trata do “amor pela causa do povo e crença profunda no seu trabalho” 
onde o professor que acredita no ideário do movimento consegue “animar os 
companheiros nos momentos difíceis e celebrar com eles pequenas vitórias”.  

Posteriormente contempla a “disciplina pessoal” através dos princípios da 
organização para executar suas tarefas e seus objetivos, alertando que o trabalho 
isolado a que o professor é acostumado deve ser rompido para engajar-se na 
organização maior, Setor de Educação.  

Finalizando, aborda sobre o que é a militância naqualo professor necessita para a 
execução do trabalho no assentamento. Defende que as resoluções para os problemas 
devem ser tomadas em conjunto e integrar o Núcleo do movimento; participar de 
festas e da convivência informal; participar de alguma ação pública do MST; ajudar a 
organizar a Equipe de Educação; buscar sempre o trabalho em conjunto; participar 
dos cursos de formação; defender com clareza os argumentos e as propostas de 
educação do MST e além de tudo ser capaz de realizar sua autoavaliação em relação 
ao seu trabalho no assentamento.  

De modo similar, Pistrak destaca em sua obra “Fundamentos da escola do 
trabalho” a importância do professor ser militante: 
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 apenas a teoria não nos dá o critério indispensável para optar, avaliar e 
justificar tudo o que fazemos na escola. O educador que não dispõe deste 
critério não poderá trabalhar de forma útil na escola: ele se perderá sem 
encontrar o caminho, sem guia, sem saber o objetivo a ser atingido […] 
desenvolver no professor, a todo custo, a aptidão para a criatividade 
pedagógica; senão, será impossível criar a nova escola” (PISTRAK, 1981, p. 30). 

Segundo PISTRAK (1981) tal preparação sociológica exigida do professor só será 
eficaz quando o “próprio professor assumir valores de um militante social ativo”. 
Mediante o exposto, é perceptível que o ideário educativo de Pistrak se faz presente 
na prática educacional do movimento MST, já que é o professor quem está 
interagindo diretamente com os alunos, instigando-os a pensar de forma dialética e 
crítica frente a visão burguesa imposta pela sociedade. 

O nono item intitulado de “A escola deve ajudar a formar militantes e exercitar a 
mística da luta popular” inclui em si a luta do movimento na formação do aluno 
militante. Incentivo que pode popiciar o comprometimento dos estudantes com os 
princípios socialistas do MST, para além do movimento, afirmando que “toda luta 
tem um horizonte do tamanho do mundo” (MST, 1992, p.14). 

Sob o mesmo ponto de vista, o Boletim segue exaltando a militância como algo 
para além de racional e de consciência intelectual, ou seja, que tal postura seja 
acompanhada de uma crença profunda em valores e princípios do movimento. Tal 
documento ainda afirma que “a escola que não trabalhe esta dimensão da educação 
estará sem um dos pilares, e por isso sua estrutura será frágil. 

Do mesmo modo, Pistak na obra “A escola-Comuna” afirma que cada estudante 
deve tornar-se lutador e construtor. A escola deve esclarecer para ele pelo que e 
contra o que deve lutar, o que e como ele deve construir e criar” (FREITAS, 203, p. 
117). Portanto, os princípios do aluno lutador e construtor se fixam no MST através 
da militância que exercem por meio da mística do movimento.  

Para finalizar, no décimo item “a escola também é lugar de viver e de refletir 
sobre uma nova ética” (MST, 1992, p.16), aborda-se a urgência em modificar 
comportamentos, crenças e valores da velha sociedade ao por a escola à frente de tais 
desafios. Assim como, encontramos em Pistrak (1992) a afirmação de que não é fácil 
recusar superstições antigas ou romper com as heranças do passado, mas que tais 
transformações se tornam necessárias perante às conquistas que os princípios 
socialistas trazem consigo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso objetivo aqui não foi, dado os limites deste trabalho, esmiuçar todos os 
Boletins do MST, mas sim trazer a influência do ideário educativo de Pistrak nos 
boletins educativos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, destacadamente o 
do ano de 1992, para evidenciar que os princípios socialistas das escolas soviéticas 



 

 
 

17 

são fortemente explicitados pelo movimento sob a luz da pedagogia social de M. M. 
Pistrak. 

Destaque-se ainda em relação aos limites deste texto a necessidade de melhor 
situar o pensamento de Pistrak, no bojo da revolução socialista de 1917, bem como os 
substratos do socialismo científico base importante também para o entendimento da 
pedagogia em seus princípios científicos. 
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RESUMO  

O presente trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa mais ampla 
intitulada: A organização do trabalho didático na perspectiva de educadores da 
Escola Nova (1930-1970), financiada pelo CNPq. Discute a crítica de Paschoal 
Lemme ao manual didático, denominado por ele de “livros didáticos puros”, 
adotados na escola pública brasileira como obrigação para atender aos “deveres 
escolares”. Paschoal Lemme (Rio de Janeiro, Brasil, -1904-1997) foi um educador 
que se envolveu em várias ações e formulação de políticas públicas entre os anos 
1920 e 1980. Ocupou funções técnicas na administração da rede escolar pública do 
Rio de janeiro, atuando ao lado de escolanovistas expressivos como Fernando de 
Azevedo e Anísio Teixeira. Foi utilizada a categoria “organização do trabalho 
didático”, com base nos estudos marxistas para análise do objeto investigado. 
Lemme criticou o pouco e mau uso dos livros na escola. Essas fontes do 
conhecimento, segundo ele, eram utilizadas para os estudos preparatórios ou exames 
e para atender os objetivos dos “tecnocratas”. Sugere a leitura da literatura para o 
conhecimento científico e também como meio de libertação dos ‘deveres’ escolares”. 
Ainda que admita a necessidade do acesso aos livros de literatura e de clássicos, não 
faz objeção à introdução de algumas obras didáticas, como compêndios.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Paschoal Lemme, Escola Nova, livro didático. 
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1. INTRODUÇÃO1 

Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa coletiva em 
andamento, intitulada A organização do trabalho didático na perspectiva de 
educadores da Escola Nova (1930-1970), financiada pelo CNPq. 

Discute a crítica de Paschoal Lemme aos instrumentos didáticos, mais 
especificamente aos livros, utilizados na escola brasileira.  

Paschoal Lemme (Rio de Janeiro, Brasil, -1904-1997) foi um educador que se 
envolveu em várias ações e formulação de políticas públicas entre os anos 1920 e 
1980.  Ocupou funções técnicas na administração da rede escolar pública, atuando ao 
lado de Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Viveu intensamente o período de 
difusão dos ideários escolanovistas e das mudanças e reformas pós Golpe de 1930 
(conhecida no Brasil como Revolução de 1930). Foi um dos signatários do Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, um dos autores do Manifesto dos 
Inspetores de Ensino do Estado do Rio de Janeiro de 1934, participando no 
Manifesto Mais uma vez convocados, dos Pioneiros, de 1959. Membro da Associação 
Brasileira de Educação - ABE, contribuiu com vários projetos, implantando políticas 
para o magistério e para a educação de adultos. Sua carreira como docente iniciou-se 
em 1928, como professor de escola rural (Brandão, 1999, p. 20). Trabalhou também 
como professor das escolas técnicas secundárias, em 1932, e como inspetor escolar, 
no Estado do Rio de Janeiro, em 1933. Em 1942, assumiu a seção cultural do Museu 
Nacional e em 1946, trabalhou com Roquete Pinto no Instituto do Cinema Educativo 
(Brandão, 1999, p. 75). Também atuo como docente na Escola Normal, em 1952. 

Muito polêmico, foi militante das causas da esquerda tendo dificuldades para 
publicar seus trabalhos e achar interlocutor que compartilhasse de suas ideias 
(Brandão, 1999, p. 111-113, p.120). Aderiu ao pensamento marxista, mas não se filiou 
a nenhum partido, ainda que mantivesse um estreito diálogo com o PCB.  

Sua concepção se distancia dos escolanovistas, então, sobretudo, em razão de 
suas críticas ao idealismo de vários estudiosos dessa corrente de pensamento que 
considera a escola ou a educação como a propulsora do desenvolvimento. Para 
Lemme era preciso investir nas condições materiais dos trabalhadores e, de forma 
mais radical, considerava que era preciso haver uma transformação social para que a 
educação se desenvolvesse plenamente. Só poderia existir uma educação 
democrática, dizia, se houvesse uma verdadeira sociedade democrática. Há também 
outras divergências em seu pensamento no que se refere aos aspectos técnicos 
pedagógicos defendidos por alguns escolanovistas, sobretudo pela introdução do 
“americanismo”, questão que será abordada em outro trabalho. 

                                                   
1 Trabalho financiado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de 
Mato Grosso do Sul- FUNDECT/MS. 
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Escreveu várias obras e artigos sendo mais conhecidas suas Memórias, 
publicadas pelo INEP em 1988. 

A fonte secundária mais importante acerca do autor é a tese de doutorado de Zaia 
Brandão transformada em livro, A Intelligentsia educacional: um percurso com 
Paschoal Lemme por entre as memórias e as histórias da escola nova no Brasil 
(1999).  Brandão foi pioneira nas investigações sobre o pensamento de Lemme e 
revelou questões fundamentais acerca de sua atuação. Entre as inúmeras 
contribuições de Brandão destacamos a de demonstrar suas aproximações com os 
liberais desse movimento. Ainda que desenvolvesse uma critica radical ao idealismo 
do movimento renovador, Lemme criticou a visão que identificou os escolanovistas 
como eminentemente técnicos ou conservadores.  

 As fontes primárias consultadas foram: Educação democrática e progressista, 
obra que reúne vários trabalhos publicados pelo autor em “várias épocas” (Lemme, 
1961, p. 9) e suas Memórias, volumes 1, 2 , 3 e 4, obras publicadas pelo INEP (1988).  

Assim, este estudo procura investigar qual foi a contribuição de Lemme no que se 
refere à analise dos instrumentos didáticos. Dito de outra forma,  procura verificar 
suas concepções acerca desses instrumentos, como um dos elementos da organização 
do trabalho didático. 

Acerca da categoria “organização do trabalho didático” esclarecemos que é 
utilizada com base no referencial teórico-metodológico marxista. Essa categoria foi 
buscada nos estudos de Alves que a formulou 

 a) ela é, sempre uma relação educativa que coloca, frente a frente, uma forma 
histórica de educador e uma forma histórica de educando (s), de outro,  

b) realiza-se com a mediação de recursos didáticos, envolvendo os 
procedimentos técnico-pedagógicos do educador, as tecnologias educacionais 
pertinentes e os conteúdos programados para servir ao processo de 
transmissão do conhecimento,  

c) e implica um espaço físico com características peculiares, onde ocorre. (Alves, 
2005, p. 10-11). 

Neste estudo, dos três elementos acima apontados, desenvolvemos a discussão 
sobre os recursos didáticos, mais especificamente, sobre os livros utilizados na 
escola.  

Acerca da escolha dos instrumentos didáticos tecemos as seguintes 
considerações. 

Uma delas é de que o instrumento de trabalho do professor, na 
contemporaneidade, centraliza a relação educativa. Essa questão advém de estudos 
já realizados pelo Grupo de Estudos e Pesquisa Sociedade, História e Educação – 
GEPSE/HISTEDBR, que demonstram o domínio do instrumento de trabalho do 
professor na escola contemporânea, hoje centralizado pelo manual didático. Esses 
estudos demonstram o aviltamento dos conteúdos na escola contemporânea (Brito et 
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Al, 2010),  (Alves, 2006, 2005, 2015), (Alves e Centeno 2009),  (Centeno , 2009), 
(Brito, 2012), (Souza,2013) e ( Lancillotti 2013).  

O manual didático, segundo Alves (2006), é o instrumento de trabalho por 
excelência da escola moderna.   

Organizada por níveis de ensino e seriação dos estudos, a escola de nosso tempo 
teve origem no século XVII com Coménio, pastor protestante nascido na Morávia: 

Coménio está na origem da escola moderna. A ele, mais do que a nenhum outro, 
coube o mérito de concebê-la. Nessa empreitada, foi impregnado pela clareza de 
que o estabelecimento escolar deveria ser pensado como uma oficina de homens 
(Alves, 2006, p. 71). 

Tomando como modelo o trabalho produtivo, para Coménio era possível e 
necessário implantar a divisão do trabalho na escola, tal como se dera na 
manufatura, gerando mais resultados com economia de tempo, de fadiga e de 
recursos. A proposta comeniana visava ao barateamento dos serviços escolares, pois 
a queda de custos era condição primordial à sua universalização (Alves, 2006, p. 74-
75). Mas, à sua época, existiam impedimentos desde a falta de educadores 
conhecedores do método, bem como de instrumental para realizar o trabalho 
didático nos novos moldes. Por isso a tecnologia ideal deveria resumir todo o 
conhecimento num único instrumento. Para Coménio, somente com a produção e 
inserção de instrumentos que expusessem todos os conteúdos e orientassem o 
trabalho didático se viabilizaria a escola para todos. O manual possibilitaria a queda 
de custos, pois realizava certo grau de simplificação e de objetivação do trabalho 
didático. Para que a escola se universalizasse seria necessário, então, transformar o 
preceptor em trabalhador especializado, retirando-lhe em grande parte o domínio 
teórico-prático do trabalho que realizava. O próprio Coménio apontou que esse novo 
profissional, o professor, dado o seu grau de especialização, não poderia formular os 
conteúdos expostos nos manuais. Ninguém deveria retirar ‘da própria cabeça’ o que 
ensinar e como ensinar (Coménio, 1997, p. 363). Os professores ministrariam suas 
aulas com base em uma programação ‘já preparada’ (Coménio, 1997, p. 363).    

O manual didático deveria resumir um programa com conteúdos informativos, 
dispostos em ordem sequencial e condicionar os procedimentos docentes necessários 
ao seu uso. Nesse sentido, Coménio eliminou qualquer possibilidade de uso de livros 
clássicos e apontou, até mesmo, para o caráter dispensável do próprio mestre: “[...] 
acima de tudo, desejo e solicito que os assuntos sejam expostos em linguagem 
familiar e comum, para permitir que os alunos entendam tudo espontaneamente, 
mesmo sem mestre” (Coménio, 1997, p. 217, grifo nosso).  

Essa tecnologia, o manual, não se expandiu plenamente em sua época. Ela 
somente ganhou maior difusão no final do século XIX e, sobretudo, no século XX, 
por força não só do grande desenvolvimento tecnológico que barateou os livros, mas, 
sobretudo, do aumento da demanda por educação. 
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A outra consideração a ser destacada é acerca da vulgarização e simplificação do 
conhecimento.  A organização manufatureira do trabalho didático, associada à 
utilização do manual, representou uma ruptura com o conhecimento culturalmente 
significativo e impôs o império desse instrumento de trabalho. O conhecimento foi 
vulgarizado, na escola, por força de sua veiculação pelo manual didático. Daí esse 
fenômeno ter sido denominado por Alves de império do manual didático (Alves, 
2005, p. 231) pois o mesmo impede que os estudantes tenham acesso à produção 
científica, aos clássicos e às demais fontes do conhecimento, à riqueza cultural da 
humanidade enfim. Por meio do manual didático, o que se veicula dentro da escola é 
o conhecimento simplificado e fragmentado, que exclui o acesso a todas as demais 
fontes do conhecimento culturalmente significativo. 

O aviltamento dos conteúdos didáticos poderia ser entendido como resultado 
singular, restrito nos seus efeitos aos trabalhadores. Não é o caso. Analisando-
se o processo de expansão da escola pública, o que se verifica é o domínio desse 
traço, que progressivamente assumiu o caráter de tendência geral. Os manuais 
didáticos, consumidos indistintamente pelos filhos dos trabalhadores, das 
camadas médias e mesmo da burguesia, desde então, podem ser tomados como 
os indicadores que incorporam e revelam essa tendência dominante. É 
expressiva, por exemplo, a forma pela qual os manuais didáticos difundem a 
imagem da sociedade e das coisas humanas. É uma imagem não contraditória, 
à qual se acopla, harmoniosamente, a própria “imagem pequeno burguesa” da 
escola (Alves, 2006, p. 168). 

Ou seja, os manuais substituíram os clássicos. Compreendemos a obra clássica 
como aquelas que resistiu ao tempo, mas que necessita ser  interpretada em seu leito 
histórico. Reproduzimos, abaixo, uma importante reflexão de Alves que desenvolveu 
com muita precisão a concepção apontada: 

Clássicas são aquelas obras de literatura, de filosofia, de política, etc., que 
permaneceram no tempo e continuam sendo buscadas como fontes do 
conhecimento. E continuarão desempenhando essas funções pelo fato de terem 
registrado com riqueza de minúcias e muita inspiração, as contradições 
históricas de seu tempo. Elas são produções ideológicas, pois estreitamente 
ligadas às classes sociais e aos interesses que delas emanam, mas são também 
meios privilegiados e indispensáveis para que o homem reconstitua a trajetória 
humana e descubra o caráter histórico de todas as coisas que produz. (Alves, 
1993, p. 21). 

O processo de desenvolvimento dos instrumentos didáticos na modernidade nem 
sempre foi centralizado pelo manual. Isso ocorreu somente nas regiões dominadas 
pela Reforma protestante (Alves, 2015, p. 10). De fato, no Brasil, esse instrumento foi 
dominante a partir da segunda metade do século XX. 
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Os primeiros instrumentos mais especializados, transitórios para os manuais 
comenianos, foram os compêndios. Começaram a ser adotados no século XIX, nos 
colégios pombalinos, mais especificamente no Colégio Pedro II, a partir de meados 
do século XIX, estabelecimento de ensino secundário, que se tornou modelo para 
todo o Brasil: 

[...] atribuíam ao compêndio um significado que ia além de sua relação estrita 
com os textos e os autores clássicos. Isto é, ele ainda era  “resumo de uma teoria, 
ciência, doutrina”, mas começava a tornar-se, por sua destinação, “livro, esp. 
escolar, que enfeixa tal resumo” (Houaiss; Villar, 2001, p. 774). O que se 
difundiu no Brasil, ao longo do século XIX, foi esse significado do termo 
compêndio associado à sua utilização na escola e, quanto à autoria, a 
professores das correspondentes matérias que exerciam o magistério nos 
principais estabelecimentos escolares do País, em especial no Colégio Pedro II 
(Alves, 2015, p. 22). 

Progressivamente esses instrumentos foram substituindo os clássicos, os 
florilégios e as antologias2.  

Em estudo coletivo anterior, acerca dos livros escolares adotados no Colégio 
Pedro II, durante o século XIX (Alves; Centeno, 2009), verificou-se que esses 
instrumentos didáticos, os compêndios, não eram expressão de domínio sobre a 
atividade do professor. Foram incorporados ao trabalho didático como instrumentos 
auxiliares do docente. Eram complexos, desenvolviam os conteúdos por meio de 
longos textos e, sobretudo, eram elaborados pelos próprios professores do Colégio 
Pedro II, algo bem diverso da proposta comeniana de transformar o professor em 
especialista na ‘arte’ de executar o manual. Havia também as postilas que, em 
princípio, funcionavam como anotações que os alunos faziam acerca das aulas 
expositivas. Ainda conforme esse estudo (Alves; Centeno, 2009, p. 482-483), além de 
as funções desses instrumentos didáticos se encontrarem distantes daquelas 
atribuídas ao manual didático por Coménio, eles próprios eram expressão de uma 
identificação subjetiva do autor com o seu trabalho. Essa situação se explica pelo fato 
de a educação escolar, à época, não ter sido universalizada. 

Feitas essas observações, indagamos de que forma Lemme observou esse fato 
histórico em sua prática cotidiana, registradas em suas Memórias. 

                                                   
2“Antologia tem o sentido literal de “estudo das flores” ou “coleção de flores 

escolhidas”, podendo também ser traduzida como “florilégio”. No caso, refere-se à 
“coleção de textos em prosa e/ou em verso, ger. de autores consagrados, organizada 
segundo tema, época, autoria etc.”. Expressão sinônima é, ainda, “seleta”, entendida 
como “conjunto de trechos literários selecionados” ( ALVES, apud Houaiss; Villar, 
2015). 
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1. LEMME E O CONHECIMENTO BUSCADO NOS LIVROS 

Antes de iniciar a discussão sobre a crítica de Lemme aos instrumentos didáticos, 
em especial ao livro utilizado na escola, cabe assinalar que esse autor não depositou 
grandes expectativas com relação à função equalizadora da educação ou da escola. 
Na sociedade capitalista, de profundas desigualdades sociais, era impossível uma 
verdadeira igualdade pela educação. Essa questão foi ressaltada por intérpretes de 
Lemme (Brandão, 1999) que demonstraram a diferença do pensamento desse autor 
em relação aos demais escolanovistas.  

Lemme acreditava que as mudanças se fariam “mais fora do que dentro” da 
escola, dependiam da “consciência social” (Lemme, 1988, v. 2, p.200).  Por isso, o 
autor não dedicou obra sistemática sobre métodos ou doutrinas (Lemme, 1988, v.2, 
p. 200), ainda que suas obras e sua prática revelem como pensou essas questões, por 
meio de suas ações e inúmeros projetos por ele realizados em várias frentes, 
administrativas, de docência e na formação de educadores. Em relação à formação de 
educadores, quando assumiu a função de inspetor escolar, teve a oportunidade de 
oferecer cursos de formação cultural para os professores em vez das fiscalizações tão 
comuns e desnecessárias (Lemme, 1961, 214, 215). Acreditava, enfim, que era 
necessário desenvolver a sociedade, as estruturas, para desenvolver a educação 
(Lemme, 1961, p. 68) 

Na verdade, sua posição é contraditória, no sentido dialético do termo. Entende a 
importância que da escola pública para os trabalhadores que as procuram para dar as 
bases científicas a seus filhos, mas compreende também que esse é um processo 
histórico, de luta. Isso pode ser comprovado em várias passagens de suas Memórias 
e por meio da luta que empreendeu pela implantação da escola pública, gratuita, 
obrigatória, leiga e comum, luta esta entendida como “conquista irreversível da 
História” (Lemme, 1961, p. 49).   

À titulo de demonstração, com relação a seus escritos pode-se encontrar a 
observação da importância da escolarização para as massas,  numa passagem em que 
discute a função da escola rural 

O entusiamo dos meninos, porém, não era muito animador, isso porque as 
famílias de que provinham tinham um conceito muito próprio sobre as 
atividades escolares e talvez estivessem com a razão: enviavam seus filhos à 
escola justamente para aprenderem “coisas” – tais como a leitura, a escrita, o 
cálculo – que os pudessem justamente tirar das condições em que viviam 
(Lemme, 1988, vol. 1, p. 178). 

Em muitas reflexões, Lemme defendeu uma educação mais orgânica, com a 
introdução da ciência, em todos os níveis, e da cultura sistematizada, em diversos 
movimentos culturais, instalação de bibliotecas, teatros, do uso do cinema e do rádio 
em atividades extensivas.  
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Mas, acima de tudo, defendeu a “educação política”, uma consciência em relação 
aos problemas dessa sociedade, a revelação para os indivíduos sobre “o contexto 
social em que vive e sua posição nele para que essa verdade exerça todo poder 
mobilizador que somente a verdade possui” (Lemme, 1988, vol. 3, p. 74) 

Feito esse breve esclarecimento, cumpre apresentar os aspectos que dizem 
respeito a sua concepção acerca dos instrumentos didáticos, especialmente dos 
livros.  

Em primeiro lugar, esclarecemos que reside um pouco de dificuldade para 
identificar precisamente todas as categorias nas quais Lemme se apropria.  

Na maior parte de suas reflexões o autor refere-se a “livro”, mas também 
encontramos as seguintes expressões: “literatura”, “clássicos”, “seletas”, “apostilas”, 
“sebentas”, “manuais didáticos”, “cartilhas”, “livros didáticos” e “livros didáticos 
puros”.   No decorrer desse trabalho vamos nos referir a cada uma delas.  

De forma geral, o autor vê um significado especial na leitura para a formação 
geral.  Afirmou que o seu ambiente familiar foi muito estimulante em termos 
culturais. Seu pai havia galgado aos estudos superiores, sua mãe, responsável por sua 
alfabetização, sempre apoiando suas opções profissionais e suas irmãs seguiram a 
carreira do magistério. Todos, ainda que não fossem intelectuais em sua visão, 
apreciavam “o trato com livros” (Lemme, 1988, vol. 1, p. 141). 

Podemos dizer que Lemme era apaixonado pela leitura, sobretudo dos clássicos, 
no sentido já aqui explicitado, na introdução. Em todas as suas obras encontramos 
referência a eles, ou com o objetivo de relatar a importância dos mesmos ou para 
fundamentação de suas análises.  

É no livro primeiro, de suas Memórias, encontramos mais extensamente a 
discussão sobre a importância dos livros. 

Lemme tem um apreço especial pela literatura, o que é de se notar em várias 
passagens de suas memórias. Parafraseando Joyce afirmou ser a literatura “a arte 
mais elevada e espiritual” (Lemme, 1988, vol. 1, p. 16).  

Mas, é possível observar uma distinção do autor quanto ao tipo de literatura que 
remete aos eternos, aos universais: 

Um Homero, um Dante, um Shakespeare, um Cervantes, um Dostoievisk, um 
Tostoi, ou um Goethe talvez, e não muitos outros, têm aí sua glória, sua 
universalidade e o mistério de sua permanência (Lemme, 1988, vol. 1, p. 16).  

Ou seja, Lemme, possivelmente estivesse compreendendo esses autores como 
clássicos, devido a distinção que faz, ainda que não expresse esse designação.  O que 
ele denomina de “clássico” abertamente será destacado adiante. 

Depois de ser alfabetizado por sua mãe, com a cartilha de Thomaz Galhardo 
(Lemme, 1988, vol 1, p. 95), o autor teve contato com leituras um pouco mais 
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consistentes ainda em seus primeiros estudos na “escola primária” 3, no início dos 
anos de 1910, por meio de livros de leitura, “pequenas histórias e poesias” (Lemme, 
1988, vol. 1, p. 98). Lemme ressaltou a importância desses livros de leitura que 
iniciavam as crianças e critica sua ausência nas escolas nos dias atuais, “cujo 
alimento espiritual, desgracadamente, parece ter se resumido nas historietas em 
quadrinhos, alheias a nossa cultura, e tendo quase sempre por motivos a violência, o 
crime, o desamor” (Lemme, 1988, vol. 1, p. 142).  

A figura principal em sua formação literária foi o Prof. Teófilo, diretor 
responsável pela escola em que concluiu os cursos primário e complementar. O prof. 
Teófilo tinha predileção pelo ensino da língua nacional. Seus conhecimentos eram 
bastante amplos, inclusive do latim (Lemme, 1988, vol. 1, p. 100). É notória a 
admiração de Lemme por esse profissional, pois, além de ter boa formação era um 
profissional muito dedicado aos alunos.  

O horário da escola era de larga extensão, das “8 ou 9 horas da manhã às 4 ou 5 
horas da tarde” (Lemme, 1988. Vol. 1, p. 105). No período da manhã, a escola 
desenvolvia os trabalhos manuais, nas oficinas. À tarde, as aulas de letras:  

Nestas, pelas próprias tendências do professor Teófilo, dedicávamos grande 
parte do tempo à aprendizagem da língua nacional, coisa que era fundamental 
para o futuro de cada um de nós. As frequentes composições, redações, cartas, 
transposições de poesias para a prosa, recitações, os fatos da gramática, a 
análise gramatical e lógica, a leitura, a interpretação e comentário de 
bons autores, tudo isso ia nos dando um domínio gradativo da linguagem 
escrita e falada, aquisição básica que deve ser feita na escola primária (Lemme, 
1988. vol. 1, p. 105 grifos nossos). 

Percebe-se, nessa citação, que Lemme considerou importante a leitura de “bons 
autores” e o domínio da língua como importantes ferramentas a serem inseridas nos 
primeiros anos da escolarização.  

De uma lucidez impressionante Lemme aponta as razões de essas práticas não 
serem mais difundidas “em tempos posteriores” (Lemme, 1988. Vol. 1, p. 106). Uma 
delas é o aumento da demanda que ocasionou a retração do horário das aulas, dos 
dias, da duração e dividiu a escola em turnos, ou seja, a maior procura pela escola 
não teve, na mesma medida, o aumento do número de estabelecimentos. A outra é 
com relação “à queda do nível de preparo dos professores” (Lemme, 1988. Vol. 1, p. 
106)  

É preciso destacar que as referências de Lemme ao domínio de “bons autores” 
pertenceram a práticas de uma escola administrada por um profissional singular e na 
cidade do Rio de Janeiro, capital da República, à época.  Esse fato não era muito 

                                                   
3 “Os sete anos de extensão dos cursos primário da época eram divididos em 3 etapas: elementar (3 anos), médio 
(2 anos) e complementar (2 anos)”.  (Lemme, 1981, vol. 1, p. 99) 
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comum, somente em escolas que visavam os exames preparatórios e em alguns 
estabelecimentos mais avançados como o Colégio Pedro II.  

Uma questão importante a ser ressaltada é que o Prof. Teófilo, sem apoio e 
remuneração, também preparava os seus melhores discípulos para os preparatórios, 
realizados no Colégio Pedro II, “condição para prestar os exames vestibulares” 
(Lemme, 1988, vol. 1, p. 107). Lemme foi um deles. Era comum nesses exames a 
exigência da leitura de alguns clássicos, ainda que de forma mais pragmática. De 
modo geral, os clássicos já estavam sendo substituídos por outros instrumentos. 
Como foi verificado, no Colégio Pedro II, até o inicio do século XX, o acesso ao 
conhecimento era realizado por meio de compêndios e, em algumas áreas, por meio 
de florilégios e seletas. 

Lemme tinha clareza da importância do livro como “veículo da cultura”.  No 
momento em que publicava as memórias, década de 1980, admitiu que a leitura e os 
livros não eram mais importantes, pois substituídos pelos “novos meios de 
comunicação”, ao contrário de sua época de estudante que o “livro ainda constituía o 
veículo cultural por excelência, que distinguia as pessoas” (Lemme, 1988, vol. 1, p. 
137-138).  Os livros, para ele, tornaram-se menos sistemáticos, na época atual, “de 
escolha mais livre”,  

[...] conforme os estímulos que recebem no ambiente em que vivem, os meios de 
que disponham para adquiri-los ou, às vezes, simplesmente, por influencia de 
um elemento da família, do interesse de um professor ou até do exemplo ou da 
predileção demonstrada por um colega ou um amigo (Lemme, 1988, vol. 1, p. 
138). 

Ainda que tenha reconhecido a importância da presença do livro na escola, para o 
domínio do conhecimento sistemático, defendeu também a leitura como fonte de 
inspiração, de criatividade, da arte, de estética, como “meio de expressão livre, de 
libertação, exatamente dos ‘deveres’ escolares, numa fuga da ‘realidade’ para o 
mundo encantado do sonho, da imaginação, da fantasia” e não como leitura 
obrigatória, didática. (Lemme, 1988, p. 140).  

E, ao defender essa forma de absorção dos livros, registrou a limitação do “livro 
didático puro”:  

De passagem, registremos como é pobre, em geral, o chamado ‘livro didático 
puro’, justamente porque se institui em mais um instrumento de ‘repressão’ do 
que há espontâneo em cada um de nós, e com o qual se pretende instalar no 
leitor ou no estudante a cultura ‘depurada’, dirigida (Lemme, 1988, vol 1, p. 
140) 

Lemme também frequentou o ensino normal e faz referência aos “livros 
didáticos” que eram utilizados. Estes, segundo o autor, “dos melhores disponíveis na 
época, e por onde estudávamos as matérias, por extenso, sem ‘sebentas’ ou apostilas” 
(Lemme, 1988, vol. 1, p. 132). Cita dois deles: “a álgebra de Serrasqueiro” e “a 
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história geral de Raposo Botelho”. Conforme estudos de Luiz (2014, p. 143) o livro de 
Serrasqueiro é um compêndio, ainda que se aproximasse de alguma forma, dos 
manuais didáticos comenianos no que se refere a exercícios e respostas bem como 
das “explicações detalhadas”, mas não pela simplificação: “se aproxima dos manuais 
comenianos, como já expusemos, pela inclusão dos exercícios e resposta e pelas 
explicações detalhadas, mas não pela fragmentação e simplificação de conteúdos”. 
Com relação às apostilas citadas por Lemme é possível perceber que o autor faz uma 
distinção entre esses “livros didáticos”,  ou seja compêndios, e as “sebentas ou 
apostilas” que possivelmente eram mais fragmentadas em termo de conteúdo.  

Quanto ao “livro didático puro”, possivelmente, se referia aos livros mais 
fragmentados, verdadeiros manuais didáticos, próprios da escola contemporânea, 
manuais comenianos. 

Ainda com relação aos instrumentos utilizados na escola faz referência a obras 
que traziam trechos dos clássicos nas conhecidas seletas que acabavam “levando ao 
interesse pelos maiores dessa língua” (Lemme, 1988, p. 140). 

Por fim, o que o autor denomina de clássicos são aqueles livros pertencentes à 
Antiguidade, não traduzidos à época. Inclusive, Lemme lamenta ter lido poucos 
deles, pois o latim e o grego não eram componentes obrigatórios em sua época de 
estudante. Estas obras eram exigidas apenas nos exames preparatórios e decoradas 
determinadas partes das mesmas, de forma fragmentada, pois utilizadas somente 
nas provas (Lemme, 1988, vol. 1, p. 146). Critica, pois, o uso mais utilitarista desses 
clássicos que visava apenas apreender as noções gramaticais do latim, utilizadas para 
os exames preparatórios: 

Sobre os clássicos ainda, vim a aprender com meu colega, amigo e especialista 
Ernesto Faria, que, somente se desperta o interesse dos jovens pelas grandes 
obras da humanidade quando se explica primeiro todo o alcance das mesmas, 
em suas fantasias mitológicas, e referências históricas: somente depois disso é 
possível fazer mergulhar nas tricas gramaticais das declinações, regências e 
verbos (Lemme, 1988, vol. 1, p. 147). 

 Com relação à sua prática profissional, Lemme continuou defendendo a 
educação geral, a cultura geral sistematizada e científica nos seus programas, 
Defendeu o uso de outras fontes, além do livro, como o cinema e o rádio. Mas não dá 
detalhes pormenorizados sobre os livros que indicava para os alunos, nas obras que 
foram consultadas. Em algumas passagens, contudo, é possível entrever essa 
questão.  

No caso de utilização de livros para uso em sala de aula, é possível verificar numa 
passagem das Memórias que esteve às voltas com a “redação de um manual, em nível 
superior”, “plano que não pode realizar” para ser utilizado em suas aulas no ensino 
normal, quando ministrava aulas na década de 1950 (Lemme, 1988, vol. 2, p. 202). 
Provavelmente, ao se referir a um “manual em nível superior” estivesse pensando em 
produzir um compêndio.  
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Lemme foi um intelectual atuante que defendeu a introdução da cultura 
sistematizada na escola, para todos. Para tanto, considerou de importância ímpar os 
livros de literatura, os científicos e os clássicos.  

Considerou que a leitura era necessária e deveria ser realizada com “bons 
autores”, desde os primeiros anos de escolarização. Sua principal crítica recaiu sobre 
os manuais didáticos, denominado por ele de “livros didáticos puros”, adotados 
obrigatoriamente para atender aos “deveres escolares” reflexão publicada em suas 
Memórias (Lemme, 1988, p.140).  Criticou, de fato,  o uso de manuais didáticos mais 
instrucionais, mais simplificados, que identificamos nesse estudo como os manuais 
comenianos e o uso de quadrinhos que substituíam os livros de leitura na escola 
primária. 

Nesse sentido se aproxima de parte dos intelectuais de sua época, inclusive de 
escolanovistas importantes como Fernando de Azevedo (Brito, Oliveira, 2015), que 
defenderam o uso do livro, da biblioteca, da literatura, dos clássicos, em geral, mas 
que, na prática, enfrentando os problemas estruturais e materiais das escolas e da 
formação dos professores, não colocaram objeção à adoção de compêndios. Azevedo 
produziu, inclusive, compêndios para o ensino, “manuais científicos” (Brito, Oliveira, 
2015, p. 70). 

Ressaltamos que, ainda na primeira metade do século XX, essas obras, os 
compêndios, não eram somente utilizadas em sala de aula, mas, também consultadas 
por intelectuais devido ao grau mais científico e complexo do mesmo (Centeno, 
2013). João Ribeiro, professor do colégio Pedro II, por exemplo, criticou os manuais 
didáticos e, ao mesmo tempo, elaborou compêndios visando à introdução em suas 
aulas, consultados não somente por alunos (Centeno, 2013).  

É importante frisar, no entanto, que Lemme jamais acreditou que a leitura, por si 
só, fosse capaz de resolver o problema de formação do estudante ou modificar a 
situação da pobreza material dos estudantes. Nesse sentido, sua concepção o afasta 
dos demais escolanovistas e de Fernando de Azevedo. Defendeu, sim, a leitura de 
forma dialética e histórica e, sobretudo, a leitura desinteressada, que pudesse 
estimular a criatividade, a fantasia e a arte.  
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RESUMO  

O presente trabalho teve por objetivo principal apresentar as características do 
modelo inicial da Pedagogia Hebraica, estabelecida na Antiguidade, que influenciou 
diretamente a organização da Pedagogia Cristã Moderna. Inicialmente, foi realizado 
um estudo sobre a educação hebraica tendo como base teórica os trabalhos de Arturo 
Bravo (2007) e Flávio Josefo(1990). Seguidamente, fizemos uma análise do 
pensamento matricial que deu forma e organização à Companhia de Jesus, 
fundamentando-nos, especialmente, em um de seus principais documentos 
norteadores, os Exercícios Espirituais, com vistas a confirmar a permanência dessas 
influências no pensamento cristão moderno. Os resultados demonstraram que a 
pedagogia hebraica foi a matriz que norteou o surgimento e a trajetória da pedagogia 
cristã, que posteriormente perfilharia o mundo moderno. Com tal matriz inicial,a 
Companhia de Jesus, nascida no seio da Modernidade e amparada em seus 
documentos basilares desenvolveu importante trabalho missionário/educativo 
demonstrando que, assim como os preceitos da pedagogia hebraica, a pedagogia 
cristã também foi marcada por um forte trabalho de memorização. 
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1. PEDAGOGIA HEBRAICA: APROXIMAÇÕES 

Embora a existência divina e material de Jesus Cristo seja matéria de natureza 
teológica, não podemos negar vestígios dessa pedagogia cristã que surgiu no mundo 
antigo e deixou fortes traços até os dias atuais. O pensamento cristão influenciou 
distintas sociedades em épocas e lugares diferentes, mormente aquela estabelecida 
no Brasil colonial, via Igreja Católica, Apostólica, Romana, difundida especialmente 
pela Companhia de Jesus. 

A pedagogia deixada por Cristo deve ser aqui analisada sob o olhar de seu 
embrião gerador, ou seja, a ação pedagógica dos hebreus, a qual não teve apenas um 
único modelo pedagógico, já que a história educativa judaica sofreu variações de 
acordo com as vicissitudes daquele povo. Os primeiros cristãos foram herdeiros 
diretos desses hebreus. 

Na análise, precisamos levar em conta, indispensavelmente, a configuração 
econômica, social, cultural e religiosa daquelas tribos nômades, habitantes de um 
território hostil, escravizados por vezes, monoteístas, mas, que, entretanto, 
advogavam a prerrogativa de serem o “povo de Deus” ─ sendo o seu Deus, de Israel, 
entendido por eles como criador do mundo, de todas as coisas e que mandaria um 
“Messias” salvar seu povo da danação eterna. A força dessa ideia era tão grande que a 
religião e suas leis orientavam o estado, a família, a educação, e os hábitos culturais 
do autodenominado “povo de Deus”. 

Diante dessa realidade, foi notória a importância das leis deuteronômicas, da lei 
mosaica, dos sacrifícios e do culto hebraico, para esses povos, bem como a 
importância social dos sacerdotes e castas “descendentes de Abraão, Isaac, Jacó e 
David”. Segundo o Novo Testamento e a tradição cristã, Jesus Cristo descenderia 
desses patriarcas. 

Apesar da influência da cultura grega e mais tarde sob a dominação do império 
romano, a pedagogia cristã na Antiguidade conservou seus traços fundamentais 
exatamente porque para os hebreus e cristãos a religião era muito mais forte do que o 
sentimento de nação ou de território, ou melhor, o campo religioso se confundia com 
o campo político. 

Na sua origem, a educação hebraica gravitava em torno da família. A instrução 
ministrada pelo pai era realizada, muitas vezes, na forma de perguntas e respostas. 
Em outras ocasiões eram os filhos que formulavam as perguntas; havia, ainda, o 
ensinamento direto, no qual os pais tomavam a iniciativa de ensinar sem necessidade 
de perguntas e respostas e, por fim, a memorização, um dos métodos pedagógicos 
mais elementares e que teve um papel fundamental na instrução dos hebreus 
(BRAVO, 2007). 

Dessas informações, podemos perceber que a educação hebraica era uma 
educação doméstica e familiar, na qual, por meio de perguntas oralizadas eram 
passados os ensinamentos religiosos. Segundo Jacques Le Goff (2012), a atividade 
mnésica era comum em sociedades possuidoras de escrita, já que havia um senso 
comum de que “saber de cor” era verdadeiramente saber. Também é relevante 
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destacar que, embora a escrita já existisse, a maioria da população não dominava o 
saber letrado, o que tornava necessária a utilização das mnemotécnicas. 

Conforme a organização social, também a educação dos hebreus era 
predominantemente religiosa, baseando-se no estudo dos textos sagrados e, 
prioritariamente, na língua sagrada.  De acordo com Neuza Maria M. de Souza 
(2006), “a Torá, regia a vida escolar, prescrevendo as normas morais, as ideias 
religiosa, as festividades, a história etc.” Mais do que o aprendizado de ações e 
condutas corretas, o estudo da Torá era um dever, e sua realização era uma profunda 
experiência religiosa. Sua importância era tanta que o elemento central do culto 
sinagogal era a leitura e interpretação da Torá. É o que também confirma Flávio 
Josefo:  

Pois tampouco deixou o pretexto da ignorância, pois apresentou a lei como a 
forma de instrução mais formosa e mais necessária. E ordenou que se escutasse 
não uma vez, mas duas, nem muitas, mas a dcada semana, abandonando as 
demais ocupações, nos reuníssemos para ouvi-la e apreende-la corretamente 
(1990, p.189). 

Nas escolas hebraicas os mestres ensinavam como ler a Torá. Tarefa difícil, 
porque, naquela época, o hebraico não estava ainda vocalizado. A matéria podia ser 
aprendida unicamente por meio da leitura do mestre e da memória auditiva dos 
alunos. Os mestres exigiam forte trabalho de memorização, não apenas de sentenças 
breves, mas também de passagens completas. Os mestres repartiam os conteúdos de 
sua classe em determinadas unidades e os alunos deveriam repetir até que os 
dominassem completamente (BRAVO, 2007). 

Bravo (2007) ainda ressalta que havia uma distinção entre a memorização e as 
técnicas ou recursos das quais se utilizavam para conseguir reter conteúdos na 
memória. A mais utilizada era a repetição em voz alta que, acompanhada de 
determinada entonação, acabava convertendo-se em uma espécie de cantoria. 
Crianças, jovens e adultos faziam uso dessa mnemotécnica, que era útil para 
assegurar mais facilmente a memorização. 

Para os israelitas, tal como para os egípcios, o coração era a sede do 
entendimento e da vontade, e o lugar onde se localizava a memória. Daí a 
expressão guardar ou gravar na (tábua) do coração e outros similares 
significarem memorizar. Por sua vez, a menção de lábios e boca faz referência 
ao costume generalizado de memorizar por meio de repetição em voz alta 
(BRAVO, 2007, p.17). 

Um dos principais legados que os primeiros cristãos receberam dos hebreus foi 
essa visão de educação predominantemente religiosa. Segundo Marrou (1990), o 
termo “educação cristã” tinha um sentido estrito: tratava essencialmente da 
educação religiosa. Isto é, de uma parte da iniciação dogmática e, por outra parte, da 
formação moral. Marrou ainda ressalta que a expressão “educação cristã” foi usada 



 

 
 

7 

por São Clemente de Roma, por volta de 96 e que o apóstolo Paulo, antes dele, 
preocupou-se em dar conselhos sobre a maneira correta de educar nos ensinamentos 
cristãos. 

1.1. CARACTERÍSTICAS DA PEDAGOGIA CRISTÃ 

Assim como na educação hebraica, nos primórdios do cristianismo, a educação 
estava associada aos ensinamentos religiosos. Era o estudo catequético que regia a 
“vida escolar”, prescrevendo as normas morais, os ensinamentos religiosos e, 
prioritariamente, preparava o catecúmeno para o batismo.  

Vale ressaltar, que a ação pedagógica cristã não se limitou apenas àquela 
transmitida pelos religiosos e pelos pais. Mais tarde, os mestres também foram 
imprescindíveis nesse processo. A herança cristã, que destacava o papel da família na 
educação, pode ser visualizada em muitos contextos: “Educar cristãmente os filhos, 
fazê-los participar do tesouro da fé, inculcar-lhes uma sã disciplina em matéria de 
vida moral é o dever fundamental dos pais” (MARROU, 1990, p.479-480).  

Entretanto, o mesmo autor (1990, p. 480-481) afirma que por mais importante 
que fosse o papel da família e das escolas tradicionais, estas eram apenas 
subsidiárias, já que o essencial da educação religiosa era a iniciação que o neófito 
receberia da Igreja antes de ser batizado. Uma vez que a formação religiosa não 
terminava com o ato do batismo, mas, prosseguia ao longo de toda a vida cristã.  

Segundo Casimiro (2002, p.32), a pedagogia cristã, herdeira da tradição judaica, 
passou por um longo trajeto até chegar à Modernidade. Ela teria seu início, segundo 
os doutores da Igreja, a partir de ensinamentos de Jesus Cristo. Posteriormente, foi 
fecundada na Revelação bíblica, com os Apóstolos, e cresceu pela necessidade de 
preservação da Fé e da Igreja. E, em seu florescimento, contou com os conteúdos da 
Filosofia Cristã, da Teologia, dos dogmas e dos cânones, firmados durante a 
caminhada da Igreja, principalmente a partir dos concílios (Concílio de Nicéia -325; 
Concílio de Constantinopla-381; Concílio de Éfeso-431; e Concílio de Calcedônia-451) 
responsáveis por estabelecerem as bases da doutrina cristã posterior.  

No início de sua prática missionária, Jesus se apresentava como arauto1. O arauto 
percorria quilômetros para atingir seus destinatários, e não se empenhava em longos 
discursos, mas, em proferir breves anúncios; por isso, mais do que falar, deveria 
anunciar, alto e forte, a sua mensagem. Dada a sua mobilidade, não tinha um 
auditório estável, mas, ocasional, sempre diferente; não vislumbrava, portanto, a 
possibilidade de ter cuidados contínuos com um grupo particular (TERRINONI, 
2007, p.23-24). 

                                                   
1 O arauto era um missionário solitário que tinha como símbolos de sua missão a voz e os pés (cf. Is 40,3; 52,7; Ef 
6,15). O caminho era o lugar privilegiado da sua missão, e o arauto devia percorrer muitos quilômetros desse 
caminho; precisava ser jovem e ter boa saúde; devia ser acostumado a todas as intempéries. Devia estar livre de 
laços familiares e deveria levar consigo o mínimo indispensável para pode caminhar o mais rápido possível 
(TERRINONI, 2007, p.23). 



 

 
 

8 

Foi provavelmente na conclusão da sua grande viagem através da Galiléia, que 
Jesus agregou a si discípulos, aos quais confiou a sua mensagem e também concedeu 
uma grande quantidade de ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus tiveram 
continuidade com o chamamento dos discípulos para fazerem parte de sua missão. 
De acordo com Bravo (2007, p.42-44), no judaísmo, eram os discípulos que 
escolhiam o mestre que deveria ensinar-lhes. Jesus, ao contrário, foi quem escolheu 
seus discípulos. Os demais mestres aceitavam como discípulos aqueles que haviam se 
desenvolvido nos estudos. Jesus, ao contrário, escolheu pessoas de diferentes 
condições. Diferentemente dos outros mestres, Jesus não preparava seus discípulos 
para serem mestres; para ele, o discipulado era uma condição imanente. 

Nas escolas rabínicas da época, a condição de discípulo era transitória, já que 
tinha uma finalidade e um fim. A grande aspiração do talmid (aluno) era tornar-se 
rab(mestre), igual àquele que lhe havia ajudado a compreender e interpretar a Torá. 
Na escola de Jesus, ao contrário, não existia promoções de qualquer espécie, não se 
conseguia títulos e não se tornava mestre nunca, mas, permaneciam com a 
qualificação de discípulos (TERRINONI, 2007, p.57). 

Os discípulos aparecem normalmente nos evangelhos sinóticos como ouvintes 
das palavras de Jesus,  como testemunhas de suas controvérsias com seus 
adversários e como espectadores de suas manifestações de poder, ou seja, aprendiam 
escutando, vendo e imitando o mestre. É preciso destacar, entretanto, que Jesus não 
se dirigia apenas aos seus discípulos: 

Jesus, assim como os profetas, porém, contra muitos mestres contemporâneos 
dele, dirigiu-se a todo povo de Israel e, especialmente, a essa classe de 
desconhecedores da Lei, chamados de Am-Haarez. Seu ministério itinerante 
explica-se pela amplitude de sua missão que o diferenciava da grande maioria 
de judeus. Ensinava, portanto, a todos sem fazer exclusão, isto é, incluía e se 
relacionava também com aqueles que eram marginalizados ou desprezados por 
diversas razões (BRAVO, 2007, p.42-43).  

Jesus ensinava com autoridade: “os três sinóticos coincidem neste ponto tão 
importante que mostra que Jesus não só ensinava, mas que, além disso, fazia-o com 
autoridade” (BRAVO, 2007, p.42). O referido autor ainda destaca que Jesus utilizou 
vários recursos para ensinar, que podem ser agrupadas em várias categorias: 
parábolas, sentenças, imagens, perguntas, citações da Escritura e do judaísmo, 
próprio testemunho, denúncia, exposição ou ensino direto, ensino situacional e 
mudanças surpreendentes de Jesus. 

Em outro aspecto, Casimiro acrescenta que a pedagogia inicial do cristianismo 
norteou-se por princípios fundados no primeiro mandamento do Decálogo:  

[...] 1 – princípios de claras intenções de justiça social; 2 – princípios de amor 
que se desdobram na caridade e no perdão; 3 – princípios pedagógicos e 
metodológicos de práxis evangélica que se voltam para o ser humano. 
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Princípios esses que nem sempre foram seguidos fielmente, como se vê na 
História da Igreja (CASIMIRO, 2002, p.32). 

Essa pedagogia cristã foi assimilada pelos seguidores de Jesus e no decorrer dos 
séculos seguinte disseminada por lugares longínquos, desenvolvendo padrões de 
difusão cada vez mais claramente definidos e adequados a novos tempos e lugares. 
Como já foi destacado anteriormente, a expansão inicial dessa pedagogia foi missão 
dos discípulos, que, através de suas pregações, difundiram o cristianismo pelo 
mundo romano: “Essa missão, muito próxima da matriz inicial, foi desempenhada 
pelos Apóstolos e se encontra nos documentos basilares que a tradição cristã utiliza 
como fontes: Os Evangelhos, as Epístolas e, principalmente, os Atos dos Apóstolos” 
(CASIMIRO, 2002, p.38-39). 

Nas pegadas dos discípulos, vieram seus seguidores, homens que esboçaram os 
caminhos da tradição cristã que, por séculos, delinearam os fundamentos teóricos e 
práticos do cristianismo. Homens que ajudaram a comunidade cristã a dar seus 
primeiros passos, edificar seus rituais, organizar sua vida eclesial e definir suas 
verdades doutrinais. O conjunto de escritos primitivos da era cristã, que registraram 
as experiências, os ensinamentos, os rituais e a vida eclesial desses homens, foi 
denominado Patrística e seus escritores foram intitulados Padres da Igreja2. Muitos 
desses padres eram epíscopos, presbíteros, diáconos, ou mesmo leigos. Para serem 
considerados como Padres da Igreja, deveriam se integrar em algumas condições 
básicas: doutrina ortodoxa, santidade de vida, antiguidade na história da Igreja, 
aprovação da Igreja e diálogo (BOGAZ, COUTO e HANSEN, 2008, p.27-28). 

Observamos que muitos cristãos que transmitiram a tradição apostólica não 
precisaram viver diretamente com Cristo para que guardassem a memória de seus 
ensinamentos. Esta memória foi tomada de empréstimo a indivíduos que 
conseguiram, através dos tempos, perpetuar estes ensinamentos e transmiti-los a 
essas comunidades afetivas ligadas pelo cristianismo. 

A expansão do cristianismo e sua abertura à tradição intelectual grega fizeram 
emergir, no finalzinho do século II, as primeiras dificuldades teológicas: Muitos 
questionavam como a divindade de Cristo poderia ser conciliada com a unicidade de 
Deus? A confusão teológica era imensa e acabou deslocando-se para a divindade do 
Espírito Santo e para as duas naturezas de Cristo, discussões que se arrastariam por 
todo o século III.  Entretanto, é importante ressaltar que foram estas controvérsias e 
debates ideológicos que acabaram contribuindo para a consolidação lenta, mas firme 
dos dogmas cristãos.  

Sobretudo a partir do século IV, a Igreja foi enriquecida com a atuação de 
homens excepcionais, Cirilo, Basílio Magno, Ambrósio, Santo Agostinho e outros, aos 
quais muito deve a tradição cristã. Homens que através de suas obras ajudaram a 
compreender a evolução da teologia moral, as normas de conduta e a pedagogia 

                                                   
2 Esta definição foi cunhada por João Gerhard, teólogo luterano, em 1653 (BOGAZ, COUTO e HANSEN, 2008, 
p.26). 
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religiosa cristã. Podemos dizer, sem dúvida, que esses “primeiros padres” plantaram 
as sementes da teologia cristã cujos frutos são colhidos até hoje. 
 
2. PEDAGOGIA CRISTÃ NA SOCIEDADE MODERNA: OS RESQUÍCIOS DA 
PEDAGOGIA HEBRAICA 

No interregno compreendido entre a cultura hebraica e a pedagogia dos 
primeiros cristãos, muitos elementos daquela cultura foram incorporados ao 
cristianismo, à patrística e, daí, surgiram os primeiros manuais catequéticos, como, 
por exemplo, aqueles escritos por Cirilo de Jerusalém, Clemente da Alexandria e 
Agostinho de Hipona. Podemos afirmar que a memória de todo esse processo 
pedagógico, acumulado em muitos séculos, foi reorganizado com conteúdos 
hebraicos (Antigo Testamento) e cristãos (Novo Testamento e tradição cristã) e 
disseminados durante e depois do Concílio de Trento. Mais tarde, esses conteúdos e 
técnicas pedagógicas hebraico-cristãs foram referendadas pela teologia escolástica, e 
pela teologia moral subsequente, por meio de manuais catequéticos de vários autores 
cristãos. 

Com a obrigatoriedade das disposições tridentinas e a sua influência direta nas 
constituições religiosas do mundo católico, esses conteúdos e técnicas pedagógicas se 
disseminaram no tempo e no espaço até o início do século XX. Sem deixar de 
considerar as diferenças existentes entre os preceitos hebraicos e o cristianismo 
moderno, procuramos discutir neste ensaio as aproximações entre a matriz inicial 
hebraica, as incorporações cristãs e o cerne dos princípios jesuíticos. 

Para dar conta deste mister, tomamos como foco de análise o trabalho 
missionário da Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola nos anos de 1534, 
e reconhecida como Ordem pelo Papa Paulo III em 1540, mediante bula contendo os 
princípios da Fórmula do Instituto.É imperioso destacar que nos anos iniciais da 
Companhia de Jesus, o Velho Continente passava por importantes mudanças 
─políticas, sociais, econômicas ─ agravadas com a difusão do protestantismo, 
alarmando as autoridades da Igreja Romana e agravando a crise institucional 
estabelecida em séculos anteriores.   

As ideias reformistas protestantes foram veementemente combatidas pela Igreja 
Católica. Além das forças bélicas, a insistência em legitimar o direito divino dos reis, 
os métodos inquisitórios, e a própria criação da Companhia de Jesus foram os meios 
encontrados que lhe permitiram manter-se no poder, ao lado do Estado. A formação 
da Companhia de Jesus esteve intimamente relacionada a tais acontecimentos e 
embora não tenha sido criada exclusivamente para este fim, apresentava todas as 
qualidades para assumir a missão de conter os ideais reformistas. 

“Ad majorem Dei gloriam”, isto é, “Para maior glória de Deus” e em defesa das 
permanências do poder da Igreja Católica. A Companhia de Jesus, permeada pelas 
influências do mundo moderno cujas expectativas, embora repletas de incertezas, 
conclamavam por mudanças políticas, econômicas e sociais, deteve uma singular 
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importância no que concerne ao que podemos denominar de “revitalização” da Igreja 
Romana, colaborando, por meio das missões pelo mundo, com a conquista de novos 
fieis e expandindo a fé católica.  Isto, fruto da organização de um método e uma 
estruturação interna que, a partir das suas vivências espirituais e de estudos, lhes 
possibilitavam criar estratégias a fim de melhor expandir a “Glória de Deus”. 
Trabalho este fundamentado num constante exercício da memória. 

Segundo Luiz Fernando Klein (1997), a inspiração do método pedagógico dos 
jesuítas está intimamente relacionada às experiências vivenciadas por seu fundador, 
Inácio de Loyola, consubstanciadas num pequeno livro chamado Exercícios 
Espirituais. Resultado de muitas meditações e estudos, os Exercícios foram 
inicialmente pensados como procedimentos e métodos para potencializar a 
capacidade de interiorização, contudo, Loyola se deu conta de que também poderia 
ser empregado por outros, ou seja, poderiam servir como instrumento de 
evangelização.  

Para Arnaut de Toledo e Oriomar Skalinski Junior (2011), o “exercício é o 
elemento chave do projeto de Inácio de Loyola”. Ao se pensar em exercício, entende-
se que há um treino, assim sendo, os “Exercícios Espirituais” não devem ser tratados 
apenas como orações, mas como trabalho planificado, com orientação e 
acompanhamento. É, pois, um constante exercitar da memória, tal qual nos 
ensinamentos e vivências espirituais dos hebreus e dos primeiros cristãos, que 
atravessaram os séculos e chegaram até aos jesuítas. 

Os Exercícios Espirituais formaram a base  do ensino e da catequese realizada 
pelos jesuítas nos distintos lugares por onde passaram, um trabalho fortemente 
marcado por suas primeiras regras, sobretudo, as que levam o exercitante a povoar 
sua mente de imagens que o façam, por meio da rememoração, obter a sua 
consciência de homem pecador a partir da constante lembrança do sofrimento de 
Cristo na Cruz, seu martírio e sacrifício para salvação das almas. E, para cumprir 
esses exames de consciência, o exercitante passava por uma verdadeira mobilização 
da memória. 

Exercícios Espirituais e as Constituições são, pois, documentos indissociáveis 
para a formulação e prática da ação pedagógica dos jesuítas a qual, futuramente, 
incidirá em um plano de estudos mais sistematizado, a Ratio Studiorum. Dos 
conhecimentos que os jesuítas conseguiram produzir e organizar, os Exercícios e as 
Constituições estavam presentes como recursos mentais e materiais destinados a 
formarem as consciências, permeando todas as ações dos padres e refletidas nas 
mais diversas expressões do cotidiano missionário, sobretudo às relacionadas ao 
ensino. 

Para fins de conclusão, devemos então considerar que, ao falar da pedagogia 
cristã, não poderíamos deixar de falar da pedagogia hebraica. Ele é a matriz que 
norteou o surgimento e a trajetória da pedagogia cristã que posteriormente 
perfilharia o mundo moderno. Sendo o Jesus Cristo histórico o responsável pela 
criação de um modelo pedagógico único, conforme podemos extrair dos evangelhos. 
Independentemente da fé ou do contexto histórico, o modelo pedagógico cristão é 



 

 
 

12 

inquestionável quanto à sua unidade, coerência e sentido moral, e permanece como 
memória e documento. Podendo ser considerado como um modelo real, que fez e faz 
parte da realidade histórica ocidental. 
 
BIBLIOGRAFIA 

BRAVO, Arturo. (2007). O estilo Pedagógico do mestre Jesus. São Paulo: Paulus.  
BOGAZ, A. S.; COUTO, M. A.; HANSEN, J. H.(2008). Patrística: caminhos da 

tradição cristã. São Paulo: Paulus. 
CASIMIRO, Ana Palmira Bittencourt Santos. (2002). Economia cristã dos 

senhores no governo dos escravos: uma proposta pedagógica jesuítica no Brasil 
colonial. 2002. 482f. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós Graduação 
em Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

JOSEFO, Flávio. (1990). História dos Hebreus. (Trad.) Vicente Pedroso. Rio de 
Janeiro: CPAD.  

KLEIN, Luiz Fernando. (1997). Atualidade da Pedagogia Jesuítica: São Paulo: 
Loyola.  

LE GOFF, Jacques. (2012). História e Memória. 6ª Ed. Campinas, Unicamp.  
MARROU, Henri-Irénée. (1990). História da Educação na Antiguidade. São 

Paulo: EPU.  
SOUZA, Neusa Maria Marques de (ORGANIZADORA). (2006). História da 

Educação.  São Paulo:Avercamp.  
TERRINONI, Ubaldo. (2007). Projeto de pedagogia evangélica. São 

Paulo:Paulinas.  
TOLEDO, Cezar de Alencar Arnaut de; Junior, Oriomar Skalinski.(jun2011). 

Modernidade, Espiritualidade e Educação: a Companhia de Jesus dos Exercícios 
Espirituais à Ratio Studiorum. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.42, p. 71-
93. 



 

 
 

3 

 

 

ID:502 

 

AS PROPOSTAS EDUCACIONAIS DE DOM EMANUEL GOMES 

DE OLIVEIRA: DA AÇÃO “PROGRESSISTA” AO PENSAMENTO 

CONSERVADOR (GOIÁS, BRASIL 1922-1955) 
 
Autor: 
Vanessa Carnielo Ramos Gomes 
 
Filiação: 
Universidade Federal de Uberlândia 
 



 

 
 

4 

RESUMO  

No Brasil republicano, especificamente no estado de Goiás, atuou o bispo Dom 
Emanuel Gomes de Oliveira (1922-1955). Inserido num contexto específico de 
laicidade do Estado e, posteriormente, após 1920 e 1930, de reaproximação entre 
Igreja e Estado, o bispo se empenhou em contribuir para a modernização de Goiás e 
sua inserção nos “trilhos do progresso” por meio, principlamente, da educação 
católica. O objetivo deste texto é analisar as ações desenvolvidas por Dom Emanuel 
Gomes de Oliveira em Goiás, visando solucionar as deficiências educacionais 
existentes no estado até então, bem como o fortalecimento do ideário católico. A 
análise foi feita com base nas fontes que se diferenciam em correspondências, 
decretos, relatórios, carta pastoral, discursos e circulares. Para a análise foram 
estabelecidas categorias de análise, conforme as leituras das fontes, que nos 
permitiram elencar as ações do bispo. Analisadas as fontes e estabelecidas as 
categorias, tais como, modernização, escolas, ferrovia e articulação política, foi 
possível identificar em Dom Emanuel um projeto de sociedade a ser implantado em 
Goiás e que, necessariamente, se passa pelo investimento na educação do Estado, 
haja vista a quantidade de escolas construídas durante sua gestão e os projetos que 
visavam a instalação de tecnologias e melhorias em Goiás. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a proclamação da República no Brasil, em 1889, a Igreja Católica, que até 
então estava vinculada ao Estado Imperial pelo direito de Padroado, perde esse 
vínculo e, consequentemente, deixa de ser a religião oficial. O advento republicano 
também traz consigo os princípios do positivismo e liberalismo, que permitiu a 
formação de um espaço competitivo, seja no campo religioso, seja no social, moral e 
cultural, fato este que atingiu de modo direto a instrução católica, igualmente 
abalada pelo decreto de laicidade da educação no Brasil, também estabelecido pela 
Lei 119-A, de 7 de janeiro de 1890. 

Riolando Azzi (1994) observou que a Igreja Católica se viu obrigada a se 
reorganizar, tanto no sentido financeiro, como em seu papel de direta influência na 
sociedade, uma vez que passou a disputar espaço não somente com as demais 
religiões, agora permitidas por lei, mas igualmente com o Estado, que agora detinha 
para si a administração de bens imateriais fundamentais para a manutenção do 
catolicismo no Brasil, como o casamento e a instrução. Tais disputas, no entanto, 
duraram apenas algumas décadas, uma vez que já nos anos 1920 e, principalmente, 
depois de 1930, Estado e Igreja se reaproximavam. Neste período, segundo ainda 
Riolando Azzi (1994b) a “meta principal da ação pastoral era a formação de um 
Brasil católico, de uma nação perpassada pelo espírito cristão. Em sentido análogo, 
pode-se mesmo falar do esforço para a criação de uma Neocristandade brasileira” 
(Azzi, 1994b, p. 29).  

Há também intensos debates em torno da necessidade de modernização do país, 
ou seja, abrangendo o tipo de regime político, uma vez que tal discussão se iniciou 
ainda no período imperial no século XIX, tanto em sua estrutura política, quanto 
educacional. Neste sentido, a educação passou a ser o carro chefe dos objetivos de 
modernização, já que era necessário instruir a população para se ampliar os objetivos 
liberais apregoados na República brasileira. 

Essa mesma ambiência se observa no estado de Goiás, de forma mais evidente 
três décadas após a Proclamação da República, em consonância com o que ecoava no 
país. Foi neste período que chega em Goiás um novo bispo, o salesiano Dom 
Emanuel Gomes de Oliveira, que esteve à frente da diocese de Goiás de 1922 a 1955, 
foi fruto deste mesmo processo, cujos princípios de educação, civilidade e progresso 
são marcas fundamentais.  

Para Miriam Fábia Alves (2007), a educação passou a ter maior importância 
apenas após a década de 1920, quando a oligarquia dos Caiado assumiu o poder e 
tomou a educação como o “carro chefe” da modernização do Estado. Contudo, os 
investimentos se concentraram na criação apenas dos Grupos Escolares, sendo que o 
Ensino Primário continuou, em sua grande maioria, a funcionar em escolas isoladas 
e financiadas pelos recursos dos próprios professores. Ao chegar em Goiás, Dom 
Emanuel constatou a falta de escolas e os parcos investimentos do Estado na 
educação, principalmente no que tange o Ensino Primário e, portanto, é juntamente 
neste nível de ensino em que ocorreu maiores investimentos por parte do bispo. Ou 
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seja, podemos constatar a existência de um projeto modernizador, também adotado 
pelo Estado a partir de 1920, analisando o quantitativo de escolas fundadas em Goiás 
durante seu bispado, além das várias paróquias criadas, orfanatos e hospitais que 
carregam o nome do bispo como articulador de sua construção. Sendo assim, para 
analisarmos as ideias e práticas adotadas pelo bispo em questão, adotaremos como 
âmbito cronológico o período em que Dom Emanuel esteve à frente da administração 
diocesana de Goiás, 1922 a 1955. Até 1955, ano de sua morte, o bispo exerceu seu 
papel de líder da Igreja Católica goiana. 

Portanto, nosso objetivo no presente artigo é analisar as ações desenvolvidas por 
Dom Emanuel Gomes de Oliveira em Goiás, visando solucionar as deficiências 
educacionais existentes no estado até então, bem como o fortalecimento do ideário 
católico.  

1.1 DA AÇÃO PROGRESSISTA AO PENSAMENTO CONSERVADOR: AS 
PROPOSTAS EDUCACIONAIS DE DOM EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA 

A historiografia goiana comumente traz à tona a discussão sobre o atraso do 
estado em contraposição ao que ficou conhecido como “era do ouro” em Goiás. Este 
período referente à época de auge da mineração no estado ocorreu especificamente 
no século XVIII com o povoamento da Capitania e exploração aurífera. No entanto, 
com a escassez do ouro, iniciou-se em Goiás o período conhecido pela historiografia 
como “decadência” que, posteriormente, foi substituída pela noção de atraso.  

A polêmica sobre a noção de estado decadente foi estabelecida por viajantes 
estrangeiros que visitaram o Brasil ainda no início do século XIX, como o francês 
Auguste de Saint-Hilaire, e reproduzida por historiadores Novecentistas como Luís 
Palacín, Maria Augusta Sant’Anna de Moraes e Francisco Itami Campos1. Em outra 
perspectiva os historiadores Paulo Bertran e Nars Fayad Chaul2 inauguram uma nova 
discussão questionando a reprodução das noções de decadência e atraso em Goiás. 
Chaul realizou uma revisão da historiográfica de Goiás produzida pelos autores 
acima citados num esforço de demonstrar os avanços obtidos na economia do estado, 
por mais que estes crescimentos não se igualassem aos demais no restante do país. 
De acordo com Chaul a noção de atraso apregoada, principalmente na Primeira 
República em Goiás, era mais política que econômica.  

Ao longo da Primeira República, a decadência ganhou conotação mais política 
do que econômica, e essa imagem se transmutou em atraso, na medida em que 
a análise historiográfica ganhou dimensões explicativas no tempo e no espaço. 
A historiografia goiana que tratou o período da Primeira República em Goiás 
                                                   

1 Ver: Palacín e Moraes (1987) e Campos (1987) 

2 Ver: Bertran (2000) e Chaul (2002) 
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associou o atraso às oligarquias que procuravam mantê-lo, como forma de 
preservar seus domínios políticos. (Chaul, 2002 p. 113) 

Embora não seja nosso objetivo nos aprofundarmos nesta discussão, é 
importante destacarmos que, quando pensamos na noção de “progresso”, esta 
carrega em si, invariavelmente, a necessidade de comparação; ou seja, o conceito de 
“progresso” não pode ser pensado fora de seu oposto: o “atraso”, mas se, por um 
lado, o “progresso” se tornou o principal vetor das campanhas nas áreas da saúde, 
transporte, política e, especialmente, nas questões relativas ao desenvolvimento 
educacional do país, bem como de Goiás, era inevitável não ser consideradas as 
condições materiais, econômicas e sociais do estado goiano, se comparadas a outros 
estados, principalmente São Paulo e Minas. Isso significa que, embora refletir sobre o 
“atraso” implique tomar o ponto de vista de um dos lados da comparação, as fontes 
nos indicam que os sujeitos que experienciaram a realidade goiana no início do 
século XX o faziam sob a noção de viverem um estado “atrasado” em relação ao eixo 
sul-sudeste do Brasil3. 

Sobre a situação da Igreja Católica em Goiás e seu envolvimento com as ações 
empreendidas “rumo ao progresso”, foi preponderante a atuação do bispo Dom 
Emanuel Gomes de Oliveira, enquanto esteve à frente da diocese de Goiás, entre o 
período de 1922 a 1955. Em seu bispado chegou a receber a alcunha de “Arcebispo da 
Instrução” devido suas ações em favor da educação no estado. Outra característica 
que predominou nas articulações do bispo, além de suas propostas educacionais, foi 
sua preocupação com o progresso e modernização de Goiás. Este fator pode ser 
percebido por meio da análise da documentação do bispo encontrada em seu arquivo 
de cartas, atas, decretos e discursos. 

Dom Emanuel Gomes de Oliveira era capixaba por natalidade, nascido em 
Benevente, atual Anchieta, no dia 9 de janeiro de 1874. Aos sete anos de idade ficou 
órfão de pai e passou, juntamente com seu irmão, o futuro arcebispo de Mariana/ 
Minas Gerais, Helvécio Gomes de Oliveira, aos cuidados do tio paterno, o cônego 
Quintiliano José do Amaral. Os irmãos receberam educação religiosa desde então até 
entrarem para a Congregação Salesiana, onde se tornaram sacerdotes e iniciaram a 
carreira na administração da Igreja. 

Após dirigir três colégios – Colégio São Joaquim em Lorena/São Paulo (1902-
1904); Liceu São Gonçalo em Cuiabá/Mato Grosso (1904-1911) e Liceu Nossa 
Senhora Auxiliadora em Campinas/São Paulo (1911-1917) –, atuar como diretor-geral 
das secretarias do governo de Dom Francisco de Aquino Correia4 no Mato Grosso 

                                                   
3 Neste caso é importante ressaltarmos que estamos nos referindo a sujeitos que experienciaram a realidade de 

outros estados fora de Goiás, como políticos, jornalistas e, principalmente, o clero católico. 
4 Dom Francisco de Aquino Correia assumiu o governo do estado do Mato Grosso no período entre 1918 a 

1922. De acordo com Áurea Cordeiro Menezes (2001) o mandato do bispo ocorreu em caráter de “excepcional 

situação, quando o estado havia perdido o controle sobre os partidos políticos” (2001, p. 15) 
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(1918-1922) e dirigir por apenas alguns meses o Colégio Santa Rosa em Niterói/Rio 
de Janeiro (1922), Dom Emanuel foi escolhido para assumir o bispado de Goiás pelo 
consistório secreto de 27 de outubro de 1922 pelo Papa Pio XI. Em 15 de abril de 
1923 foi sagrado bispo em Niterói pelo núncio apostólico D. Henrique Gasparri.  

A chegada de Dom Emanuel em Goiás foi conturbada e adiada por duas vezes, 
pois a data inicial estava marcada para o dia 4 de maio em Campinas/Goiás foi 
adiada para 11 de julho. No entanto, de fato a chegada ocorreu apenas no dia 2 de 
agosto de 1923, como relata o Jornal Santuário da Trindade5. De acordo com o 
periódico a chegada de Dom Emanuel era esperada já como um sinônimo de 
progresso e desenvolvimento do estado, pois a evolução espiritual estaria atrelada ao 
progresso como um todo: “Os catholicos desta diocese sentem-se jubilosos pela 
chegada de seo chefe espiritual que dará novo impulso ao movimento religioso. Todo 
o Estado jubila, porque sabe que o progresso espiritual é também a melhor garantia 
da paz e do progresso material” (Kiermaier, 1923 p. 1).  

A atuação de Dom Emanuel, no campo educacional, em Goiás, corrobora para a 
hipótese de que ele empreendeu ações para inserir o estado nos “trilhos do progresso 
e modernização”, uma vez que ele articulou, influenciou ou estimulou a criação de 
diversas escolas, embora nem todas fossem diretamente dirigidas por membros da 
Igreja Católica, porém sempre pautadas sob o viés católico, conforme sublinha 
Miriam Fábia, 

Uma das condições, de acordo com o discurso republicano para o alcance de um 
projeto civilizador, era a ampla difusão da instrução que produzisse um povo 
consciente de seus direitos e deveres, mas também, legítimo em sua 
representação. [...] Nessa perspectiva, a instrução era vista como exigência de 
preparação do povo para a cidadania, mas também como mola propulsora 
desse modelo civilizacional a ser seguido. Apesar disso, a escolarização, como 
constituição de uma rede de escolas primárias, caminhava a passos lentos em 
Goiás. (Miriam, 2007 p. 37) 

Em termos das condições educacionais Goiás possuía alto índice de 
analfabetismo, registrando 78,24% no ano de 1900 e 35,56% em 1920, referente aos 
dados gerais da população. Já nos índices referentes às idades de quinze anos acima, 
o analfabetismo foi de 71,1% e 77% em 1900 e 1920, respectivamente6. Apesar da 
queda demonstrada por meio dos dados gerais da população, é possível constatar que 
o índice permanecia elevado, tanto no que diz respeito aos maiores de quinze anos, 
como no que se refere ao número de habitantes que neste período no Estado eram 
contabilizados por 255.284 em 1900 e 511.919 em 1920. 

                                                   
5 O Jornal Santuário da Trindade era um periódico dirigido pelos padres redentoristas da Congregação do 
Santíssimo Senhor Redentor que esteve ativo em Goiás entre o período de 1922 a 1931. 
6 Os dados acima foram consultados no site: http://www.ipeadata.gov.br/ (Acesso 07/04/2015) 
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Tendo no horizonte reverter essa situação, Dom Emanuel envidou esforços nesta 
direção, com uma ação mais destacada na educação primária, pois contribuiu direta 
ou indiretamente na construção de cinquenta e sete escolas de Ensino Primário, além 
de trinta e um Ginásios, cinco colégios de Ensino Médio, dezesseis Escolas Normais, 
quatro Escolas Técnicas de Comércio e seis faculdades de Ensino Superior. Ou seja, é 
evidente o investimento de Dom Emanuel na educação goiana e, sobretudo, na 
educação primária, onde estaria o maior déficit se analisado sob a base de dados de 
analfabetos em Goiás e, portanto, representava também um sinônimo do atraso 
descrito pelos historiadores, também destacado pelo bispo em entrevista ao jornal 
Correio Popular: 

Depois do período que passei nesta cidade, fui para Goiás e, no dia 24 de maio 
de 1923, tomei posse da Diocese. No meu primeiro contato com as terras 
goianas, a minha preocupação foi fazer uma incursão pelo interior, onde 
encontrei, apesar da natureza bela e resplandescente, muito atraso entre seus 
habitantes. Encontrei, pelo itinerário percorrido, gente sadia, inteligente e viva 
mas, em sua maioria, analfabeta. As cidades, na sua totatildade, não 
dispunham de um grupo escolar sequer, para dar instrução, a luz do saber 
àquela massa de gente inculta. (Oliveira, 1955, s/p) 

Dom Emanuel acreditava que a educação era uma importante via de 
modernização e progresso. Para além do número de escolas fundadas com o objetivo 
de combater o analfabetismo, o bispo proferia em discursos acerca do assunto. 

Desta irrefreável e perene corrente para a humana perfeição, preparada e 
guiada pela Providência divina, os educadores vêm a ser os dirigentes e 
responsáveis mais diretos, associados à mesma Providência no atuar seus 
desígnios. Dêles em grande parte depende se a corrente da civilização avança 
ou retrocede, se robustece seu ímpeto ou definha de inércia, se corre direta para 
a foz ou se, pelo contrário, retarda, ao menos por momentos, em inúteis rodeios 
ou, o que é pior, em paludosos e malsãos meandros. (Oliveira, s/d, p. 1) 

A importância da educação, como condutora da nação “rumo ao progresso”, era 
causa diária nas propostas de Dom Emanuel para as escolas que ele articulava a 
construção. Assim como destacado na citação acima, o pensamento do bispo era de 
que somente com educação o destino do país seria traçado, e o avanço ou o 
retrocesso da civilização dependia do ensino. No entanto, a educação defendida por 
Dom Emanuel não poderia ser empreendida por qualquer tipo de ensino, ou mesmo 
método pedagógico. O ensino deveria ser pautado sob o viés católico, uma vez que 
somente a Igreja poderia promover a educação com responsabilidade, como defendia 
a Encíclica Divini Illius Magistri do Papa Pio XI 7, documento no qual se pautava 
Dom Emanuel sobre a educação.  

                                                   
7 Ver: Pio XI. (1929).  
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Sobre o método pedagógico e suas constantes modificações (modernizações), o 
bispo alertava sobre o perigo de fazer das escolas um laboratório e, além disso, 
destacava que a educação é essencial para a civilização e progresso, porém, não por 
meio de métodos inovadores e modernos e sim pela tradicional educação católica. 
Neste mesmo discurso ao tratar sobre a “tradição e progresso”, Dom Emanuel 
explica: 

Se porém é ótima regra entesourar sistemas e métodos acreditados pela 
experiência, é necessário joeirar com todo o cuidado, antes de aceita-los, as 
teorias e os usos das modernas escolas pedagógicas. Nem sempre na verdade os 
bons êxitos, quiçá conseguidos em países por índole de população e grau de 
cultura diversos do vosso, dão eficiente garantia a que tais doutrinas se possam 
aplicar sem distinção em todo lugar. A escola não pode ser equiparada a um 
laboratório químico, no qual o risco de desperdiçar substâncias mais ou menos 
custosas é compensado pela probabilidade de uma descoberta; na escola para 
cada uma das almas está em jogo a salvação ou a ruina. As inovações, 
portanto, que serão julgadas oportunas, atingirão somente a escolha de meios e 
orientações secundárias, permanecendo firmes o fim e os meios substanciais, 
que serão sempre os mesmos, como sempre idêntico é por fim último da 
educação, o sujeito, seu principal autor e inspirador, que é Deus e Senhor nosso. 
(Oliveira, s/d, p. 3) 

Em discurso proferido na ocasião da formatura de normalistas em 1937, Dom 
Emanuel, expôs os princípios norteadores da Igreja Católica sobre a educação, 
manifestados em 1929 pela Carta Encíclica Divini Illius Magistri, pelo Papa Pio XI: 

A educação não tem sido cristã, no sentido pleno da palavra, no sentido de 
reagir contra o meio. Criou-se uma geração de homens sem ideal, sem elevação 
moral, ávidos de lucros, sedentos de gozo brutal, alheios a todos os nobres 
sentimentos que dignificam a pessoa humana. [...] Hoje, os melhores pedagogos 
vêm-se, sentem-no e esforçam-se em remediar deficiências passadas, 
aperfeiçoando métodos e, talvez, procurando afanosamente uma educação 
nova. Mas a moral verdadeira e a verdadeira religião é uma só e uma só é a 
Verdade fundamental e substancial – Deus, revelada em Cristo. (Oliveira, 1937, 
s/p) 

A partir desses discursos, portanto, podemos constatar a perspectiva que o bispo 
Dom Emanuel possuía acerca da modernização de Goiás que, por sua vez, se tratava 
de uma noção de modernização conservadora, que partia das concepções 
“progressistas” da necessidade de desenvolvimento do estado e que o caminho mais 
profícuo para tal era a educação, no entanto predominava também as concepções 
conservadoras da Igreja Católica, ou seja, da tradicional educação igualmente 
católica.  
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Nesses discursos ficam evidentes as críticas de Dom Emanuel dirigidas aos novos 
métodos educacionais que influenciavam as práticas pedagógicas nas décadas de 
1920 e 1930, pois, segundo o bispo, a verdadeira educação seria aquela realizada pela 
própria Igreja Católica. Estas críticas não deixam de ser, também, uma forma de 
enfrentamento ao laicismo e, principalmente, às escolas protestantes que também se 
multiplicavam no estado. 

As ações empreendidas por Dom Emanuel, que iam desde a criação de novas 
escolas ao estudo e defesa de propostas educacionais que convergiam, obviamente, 
para um ideário católico, é que ele ganhou a alcunha de “Arcebispo da Instrução”. 
Este epiteto foi reforçado por componentes da Igreja Católica, goiana e nacional, mas 
também por figuras políticas importantes de Goiás, tal como o deputado Domingos 
Neto Vellasco: 

Já tive oportunidade de afirmar desta tribuna, que merece Dom Emanuel 
Gomes de Oliveira, com muita propriedade, o cognome de “Arcebispo da 
Instrução”. Basta citar o fato que me parece único em nossa História, de haver 
Sua Excia. Reverendíssima fundado em Goiaz vinte e cinco escolas paroquiais, 
quinze ginásios oficializados, onze escolas normais, duas escolas de 
aprendizado agrícola, uma escola de enfermeiras equiparada à Escola de Ana 
Nery e haver ainda formado o patrimônio da Escola de Farmácia e 
Odontologia de Goiânia. Bastam estes serviços prestados ao Povo Goiano para 
que Dom Emanuel deva ser incluído entre os maiores homens deste país. 
(Velasco, 1948, s/p) 

Todas estas propostas e investimentos na educação não teriam alcançado êxito 
sem boas articulações políticas de Dom Emanuel com os políticos goianos e também 
com representantes do Núncio Apostólico. Na oportunidade do jubileu de prata da 
sagração episcopal do bispo, o Cônego José Trindade da Fonseca e Silva juntamente 
com José M. Ramos Jubé e José F. de Souza Lobo, reuniram num livro algumas 
ações do bispo e homenagens, dentre elas, o padre Luiz Marcigaglia destacou as 
qualidades de Dom Emanuel enquanto diplomata: 

Dom Emanuel é um perfeito diplomata, no sentido da palavra. Dotado de uma 
inteligência viva e penetrante, dispondo de uma boa cultura geral e 
especialmente eclesiástica, homem perfeitamente educado, profundo 
conhecedor dos indivíduos com quem trata, capaz de formar rapidamente ideia 
certa do ambiente, feliz na previsão dos acontecimentos sociais, possuidor de 
uma vontade forte e equilibrada, prudente e cauteloso a toda prova, nas 
palavras e nas deliberações: eis aí as qualidades básicas de seu espírito 
diplomático. [...] Esta qualidade do Arcebispo de Goiaz é de fato uma grande 
força de que êle dispõe. Sabem-no de sobejo as autoridades estaduais e federais, 
civis e militares, que o respeitam e o servem com atenção e prazer. Sabem-na os 
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Presidentes e Ministros, e especialmente os altos funcionários do Ministério da 
Educação. (Marcigaglia, 1948, s/p) 

Outra homenagem repassada ao livro e que merece destaque para que 
compreendamos as influencias políticas cultivadas por Dom Emanuel que, 
consequentemente, favoreceram suas ações na educação em Goiás, foi o discurso 
proferido no Senado Federal pelo Senador Fernando Melo Viana no dia 15 de abril de 
1948. Neste é destacado, dentre outros assuntos, o papel do bispo em relação ao 
progresso de Goiás: 

[...] em Goiaz, no seio daquele povo tão generoso, tão brasileiro nos seus 
predicados de virtudes e de trabalho, representado neste alto recinto por 
figuras dignas de nosso apreço, em Goiaz – repito – S. Excia. Dom Emanuel é 
bem uma grande energia de aglutinação, no seu esfôrço incontido de consolidar 
nas almas e nos espiritos as tradições brasileiras de fidelidade à lei, de respeito 
aos direitos do homem, de perpetuidade das virtudes santificadoras dos lares, 
da difusão irradiadora do progresso. (Viana, 1948, s/p) 

Dom Emanuel esteve constantemente em contato direto com os políticos, tanto 
para conseguir subvenções do Estado para a construção e manutenção das escolas 
que articulava, como para participar de decisões importantes para a modernização de 
Goiás. A convite do interventor do estado, Pedro Ludovico Teixeira, em 1933, o bispo 
integrou a comissão responsável pelos estudos do local mais apropriado para sediar a 
capital de Goiás e, apesar de ter defendido a transferência da antiga capital, Vila Boa 
(hoje Cidade de Goiás), para Bonfim (hoje Silvânia), a decisão final foi para 
Campinas, onde se construiu o maior símbolo de modernidade para o estado naquela 
época: Goiânia. Ao mesmo tempo em que apoiava a transferência da capital para 
outro local mais promissor, Dom Emanuel cobrava do Estado o investimento em 
melhorias também na antiga sede do governo, fato este que demonstra os esforços do 
bispo em trabalhar rumo ao progresso do sul goiano.  

Na publicação do jornal católico Brasil Central Dom Emanuel solicitava do 
interventor que compensasse os prejuízos causados à antiga capital e que garantisse 
“uma excelente rodagem de Bonfim (junto à ponte dos trilhos da linha férrea) a 
Leopoldina, passando por Goiás; criação imediata do entreposto fluvial de 
Leopoldina; incrementar esta navegação por todos os meios e modos” (Oliveira, 
1933, s/p). Dom Emanuel se preocupava em manter sempre uma boa articulação 
política não somente com os políticos em Goiás, mas também com políticos nacionais 
que, por sua vez, reconheciam na figura do bispo um importante personagem da 
Igreja Católica. Prestígio no meio político reconhecido pelo presidente da República 
na época, Getúlio Vargas, ao conceder o título de gão-mestre da Ordem Nacional do 
Mérito em 1951 a Dom Emanuel devido os serviços prestados no âmbito espiritual à 
Nação. Além disso, o bispo mantinha correspondência direta com os governadores e 
administradores de construções financiadas pelo Estado para articulações que 
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trouxessem progresso para Goiás, conforme as correspondências encontradas em seu 
arquivo. O “bispo da educação” mantinha contato também com os responsáveis pela 
construção da estrada de ferro que foi construída em Goiás. Em carta enviada ao 
Ministro da Viação em 1924, Sr. Dr. Francisco Sá, Dom Emanuel indica o engenheiro 
que poderia ser o responsável pela obra em Goiás naquele período e faz todo o 
acompanhamento, inclusive articulando benfeitorias aos funcionários da empresa e 
aos engenheiros responsáveis, além de se preocupar com os prazos e verbas, como 
demonstra a carta de Dom Emanuel escrita ao engenheiro Dr. Getúlio Nobrega em 
1927: 

Quero dizer-lhe aqui que estou apprenhensivo com a morosidade dos serviços 
de avançamento da ponta dos trilhos da E. F. Goiaz, sendo que o respectivo 
encarregado Sr. Pedro Ivo está licenciado em goso de férias. Isto tem causado 
grande alarme principalmente porque sabido é que muitas obras 
extraordinárias foram atacadas ao longo da estrada! [...] Não correrá perigo a 
verba destinada ao prosseguimento da linha? [...] O povo me tem assediado 
nestes dias com mil e um boatos chegando alguns a dizer que se sabe 
oficialmente que a “Goyaz” só passará pelos altos de Bomfim nestes dois anos 
(sic). Parece que nada valeu ter eu asseverado que o meu nobre amigo me 
promettera vir passar um mez aqui para mandar levantar a estação e atacar os 
serviços também de Bomfim e Viannopolis, etc. [...] Que os meus bondosos 
amigos vejam nas minhas expressões somente o sincero desejo de amparar os 
anhelos do nosso bom povo sertanejo e também ser-lhes de possível auxilio na 
sua honrada administração. (Oliveira, 1927, p. 1) 

A ferrovia chegou a Bonfim, atual Silvânia, em 1930 graças às articulações 
empreendidas por Dom Emanuel. Desde sua chegada em Goiás o bispo demonstrou 
gosto pela região de Bonfim, investindo na construção de dois colégios – Ginásio 
Anchieta e Colégio Nossa Senhora Auxiliadora –, transferência do Seminário que 
antes se localizava na Cidade de Goiás e, também a transferência de sua moradia da 
capital para aquela cidade. Além disso, o bispo se preocupava com o 
desenvolvimento daquela região e, por isso, esteve à frente das negociações para que 
a estrada de ferro também passasse por ali. A Estrada de Ferro chegaria até 
Vianópolis –19,3 quilômetros de distância de Bonfim –, porém, Dom Emanuel, como 
expressou na carta acima citada, se preocupava em “amparar” o povo goiano daquela 
região e, portanto, inseri-la nos caminhos rumo ao progresso. 

A variante passaria ao fundo do Ginásio Anchieta em Bonfim e, de acordo com 
Arthur Valente Pereira (1926), traria “possibilidades agrícolas” para a região, bem 
como “nos facultará o abastecimento de agua às locomotivas” (Pereira, 1926, p. 2). 
Neste sentido, Dom Emanuel moveu recursos para que de fato ocorresse a 
construção da ferrovia passando por Bonfim, mesmo que fosse preciso utilizar 
recursos financeiros da diocese para a conclusão das obras. Em telegrama enviado ao 
Dr. Getúlio Nóbrega o bispo escreveu: 
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Renovo oferecimento terrenos necessários patrimônio da Diocesse que doarei 
definitiva desinteressadamente E. F. Goyaz por escriptura publica para 
construção armazéns estação deposito carros machinas e mesmo futuras 
oficinas ficando outrossim dependente alto critério Vocencia conveniente 
aproveitamento barracões material tijolos pedra existentes local Gymnasio 
Anchieta para facilitar sobreditas construcções (Oliveira, 1926 s/p) 

A estrada de ferro chegou a Bonfim em 1930 sob, como demonstrados nas 
correspondências descritas acima, a articulação de Dom Emanuel e, por sua vez, 
compuseram o projeto modernizador que o bispo tinha para o estado. Para além da 
educação, Dom Emanuel se envolveu em ações políticas, administrativas e de 
desenvolvimento econômico para Goiás e, sua influência na construção da estrada de 
ferro, símbolo da modernidade, foi mais um aspecto para inserir o estado nos trilhos 
do progresso e modernidade. 

1.1.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

À guisa de conclusão, é possível identificar por meio das fontes analisadas o 
empenho empreendido pelo bispo de Goiás, Dom Emanuel Gomes de Oliveira, em 
construir um estado mais modernizado, visto os diagnósticos de atraso evidenciados 
no presente artigo. Assim, as diversas construções de escolas, discussões acerca das 
propostas educacionais, articulações políticas para assegurar as verbas destinadas 
tanto para a escola como para a ferrovia e, as ações para a construção da estrada de 
ferro, principalmente com variante passando por Bonfim, demonstram a 
importância de Dom Emanuel para a modernização de Goiás.  
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RESUMO  

Estudos desenvolvidos no Brasil registram a presença de crianças pobres e 
abandonadas nas cidades brasileiras desde o período em que o país era colônia 
portuguesa. O objetivo deste estudo foi investigar se em uma cidade do interior do 
país existiu alguma proposta de acolhimento e atendimento para as crianças pobres e 
abandonadas no início do século XX. O campo empírico da pesquisa foi a cidade de 
Corumbá, localidade geoestratégica portuguesa para domínio de terras na América. 
Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados: pesquisa documental dos 
relatórios presidenciais da província de Mato Grosso, documentos escolares e, 
posteriormente, entrevistas. As análises dos dados reunidos no estudo apontaram 
que crianças pobres eram entregues para serem criadas pelos salesianos ou nas casas 
de famílias. Nessa região, elas não foram abandonadas nas ruas ou nas portas das 
residências de particulares, como aconteceu nos principais centros urbanos do Brasil 
naquele período; mas foram entregues a terceiros porque suas famílias de origem 
consideravam que assim teriam melhores condições de vida. Seja por instituições ou 
por outras famílias, a ação de acolher crianças pobres foi marcada por forte teor 
caritativo.  
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1. INTRODUÇÃO 

Estudos desenvolvidos no Brasil (Del Priore, 1991; Marcílio, 2006) apontaram a 
presença de crianças pobres e abandonadas nas cidades brasileiras desde o período 
em que o país era colônia portuguesa. Posteriormente, no período imperial (1822-
1889), os relatórios presidenciais das províncias brasileiras registraram a 
continuidade da prática de abandono. Entre fim do século XIX e início do século XX, 
nos principais centros urbanos do país, a questão da criança pobre e abandonada já 
era um problema social discutido pelas autoridades civis que, na tentativa de 
solucioná-lo, começavam a elaborar e implantar estratégias de controle da população 
infantil (Marcílio, 1997). A Roda de Expostos foi o primeiro sistema organizado no 
Brasil para acolher bebês abandonados; criado no interior das Santas Casas de 
Misericórdia, foi organizado segundo o modelo da Roda de Expostos da Santa Casa 
de Misericórdia de Lisboa.  

O levantamento bibliográfico sobre a história das crianças pobres e abandonadas 
no Brasil mostrou que raramente este tema foi investigado fora dos grandes centros 
urbanos brasileiros. A partir da identificação desta lacuna, nasceu o interesse em 
pesquisar possíveis propostas e ações de atendimento e acolhimento que foram 
destinadas às crianças em situação de pobreza e abandono no interior do país. Dessa 
forma, foi realizada esta pesquisa com o objetivo de investigar se no interior do Brasil 
existiu alguma proposta de atendimento e de acolhimento para essas crianças. O 
campo empírico do estudo foi a cidade de Corumbá. Localizada na região extremo-
oeste do Brasil1, este município faz divisa com o Paraguai e a Bolívia e é uma das 
cidades coloniais que surgiram com o propósito de atender ao plano geoestratégico 
português de domínio de terras, para além dos Tratados entre Portugal e Espanha 
(Brazil, 2014). Foi palco da Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) e apesar de um 
importante polo de desenvolvimento entre final do século XIX e início do século XX 
da província de Mato Grosso (Amorim, s/d; Brazil, 2014), possuía graves problemas 
sociais, principalmente no período pós-guerra, quando a maior parte da população 
viveu em meio à pobreza (Ito, 2000). Considerando que a questão da criança pobre e 
abandonada se tornou um problema social nos principais centros urbanos do Brasil 
durante a Primeira República (1889-1930), o recorte temporal da pesquisa 
correspondeu a este período da história.  

A pesquisa teve algumas questões norteadoras que procuraram ser respondidas, 
a saber: 1) Existiram crianças pobres e abandonadas na região sul de Mato Grosso, 

                                                   
1 Corumbá atualmente pertence ao estado de Mato Grosso do Sul. Contudo, o recorte temporal da pesquisa 
correspondeu a um período da história em que Mato Grosso ainda era um estado uno. No ano de 1977, por lei 
federal, ocorreu a divisão do estado em duas unidades federativas distintas, a saber: Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul (Sena, 2010). Sena, D. M. (2010). Camaradas: livres e pobres em Mato Grosso (1808 – 1850). Dissertação 
de mestrado.  Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, Brasil.  
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mais especificamente em Corumbá? 2) As autoridades locais e/ou as iniciativas 
particulares ofereceram a estas crianças algum tipo de atendimento? 3) Caso estas 
crianças tenham existido e recebido algum tipo de atendimento do poder público e 
de particulares, qual era a origem social delas, ou seja, eram filhas das camadas 
pobres da população, eram indígenas provenientes dos aldeamentos que existiam em 
Mato Grosso, eram nascidas de famílias com recursos financeiros, porém, 
encontravam-se abandonadas devido a algum motivo específico? 4) A existência 
dessas crianças foi um problema social para Corumbá, ou se resumiu a alguns casos 
isolados, em pequeno número?   

Para o desenvolvimento do estudo, inicialmente foi realizada uma pesquisa 
documental, quando foram localizados e analisados relatórios presidenciais da 
província de Mato Grosso e, posteriormente, documentos escolares do colégio 
salesiano Imaculada Conceição. Tais documentos foram os cadernos de crônicas - 
registros dos acontecimentos da vida cotidiana do colégio, organizados em ordem 
cronológica - redigidos e organizados pelas salesianas dirigentes da instituição 
escolar. As crônicas analisadas na pesquisa foram as do período de 1904, ano da 
fundação do colégio, a 1927, ano em que foi encerrada a segunda direção da 
instituição. A partir do contato com este material, iniciou-se o trabalho de análise 
documental que, em um posterior momento, possibilitou a realização de entrevistas 
com sujeitos que estudaram na instituição escolar nos anos de 1930. Seus relatos 
acrescentaram informações àquelas registradas nos cadernos de crônicas. 

2. A CRIANÇA POBRE E ABANDONADA NA HISTÓRIA DO BRASIL 

No período colonial e no período imperial, visto que a proclamação da 
independência política não promoveu uma ruptura com os traços estruturais da 
sociedade colonial, a organização econômica do Brasil foi parte integrante da 
economia européia. Em um período em que os países europeus estavam em expansão 
comercial, o interesse que existia sobre o Brasil era fazê-lo produzir mercadorias que 
tivessem alto valor comercial no mercado externo europeu. Dessa forma, a grande 
propriedade rural para produção em grande escala de um único produto, gênero 
agrícola tropical para exportação, movimentada pela força de trabalho escravo 
constituiu a base da organização econômica, política e social do Brasil durante 
séculos (Holanda, 1973). Nesse período da história, o Estado, representado pela 
Corte portuguesa, estava unido à Igreja Católica, de forma que a sociedade agrário-
escravocrata foi organizada e consolidada por estes dois poderes, o do Estado e o da 
Igreja.  

A Igreja Católica, através de obras de beneficência e de caridade, assistiu homens 
pobres, doentes, inválidos e crianças pobres e abandonadas, que despontaram pela 
primeira vez na história do Brasil durante o período colonial.  

Segundo a historiadora brasileira Marcílio (2006), a pobreza, marca constante na 
história do Brasil, foi sempre a maior e primeira causa do abandono de crianças no 
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país; o ato de abandoná-las demandou, já durante o período colonial, ações 
destinadas ao acolhimento. Nos anos coloniais, não há registro de que houve 
interesse por parte das autoridades centrais e locais em desenvolver ações sociais no 
território brasileiro, de forma que as instituições de acolhimento e de atendimento 
que foram criadas neste período, e que teve na Roda de Expostos seu principal 
expoente, surgiram das iniciativas da Igreja, seja por meio de suas ordens religiosas e 
de seu clero secular, seja por meio de suas corporações de leigos, organizadas em 
irmandades e ordens terceiras. Os valores cristãos fundamentaram e orientaram 
propostas de atendimento que existiram no período colonial até meados do século 
XIX. Mais especificamente, as ações organizadas para atender crianças pobres e 
abandonadas foram pautadas no princípio da caridade, entendida como ato de amor 
a Deus e ao próximo, e como dever de todo bom cristão (Marcílio, 2006). Dessa 
forma, às pessoas de posse cabia a vontade de ajudar o próximo, por meio de doações 
e de esmolas, enquanto aos desvalidos, ou desafortunados, assim como foram 
enxergados e categorizados os pobres naquele periodo, os doentes e também as 
crianças pobres e abandonadas, cuja própria condição de vida era explicada pela 
Igreja como inaptidão individual, cabia sujeitar-se à boa vontade alheia e aceitar 
aquilo que lhe era oferecido. A desarmonia entre os que detinham a posse das 
riquezas produzidas e os que viviam à margem dela não era concebida, pois se 
entendia que quando a caridade era praticada o conflito não existia (Rizzini, 2008).  

Na segunda metade do século XIX a sociedade brasileira começou a mudar a 
forma de perceber e categorizar as crianças pobres e abandonadas. Neste período, a 
organização do atendimento à criança deixou de estar pautada no princípio da 
caridade e incorporou a formação profissional da criança, em pleno acordo com a 
nova demanda econômica do país: aproveitar a força de trabalho dessas crianças, 
inserindo-as, através da formação profissional, no mundo do trabalho (Rizzini, 
2008).  

As teorias científicas ganharam força no Brasil, remetendo o viés religioso a um 
segundo plano e criando olhares distintos para as crianças das diferentes camadas 
sociais. Se de um lado, a filosofia moderna laicizou a idéia de Deus quando postulou 
que todos os homens tinham uma origem comum (a Natureza), o que os tornava 
naturalmente iguais, as teorias evolucionistas em voga na época estabeleceram 
significativas diferenças entre esses homens, e, portanto, entre as crianças. Passou a 
ser entendido que alguns homens, especialmente aqueles provenientes das camadas 
mais pobres da população, carregavam em sua natureza a degenerescência, a 
tendência à perversão e ao crime. A criança pobre e abandonada deixou de ser 
assunto competente à caridade cristã para ser responsabilidade do Estado, por meio 
da polícia, do juiz e do médico. Antes considerada um ser desafortunado digno de 
pena, a partir de meados do século XIX passou a ser concebida como menor, 
criminosa em potencial, logo ameaça perigosa para a paz social (Charlot, 1979; 
Rizzini, 2008).  

As últimas décadas do Império e os primeiros anos da República foram períodos 
marcados por alguns acontecimentos que, se não trouxeram transformações 
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imediatas, fizeram parte de lentas mudanças que, com o passar dos anos, 
concorreram para a transformação econômica, política e social do Brasil. Alguns 
destes acontecimentos merecem ser mencionados: a proclamação da República 
(1889), momento este marcado por um fervor ideológico decorrente da grande 
circulação no país dos ideais positivistas e da organização e mobilização dos 
pensadores liberais e positivistas, críticos da sociedade vigente e defensores da 
reforma das antigas instituições; o fim do regime de união entre o Estado e a Igreja 
Católica (ruptura esta marcada pela Constituição de 1891), com a quebra do 
monopólio religioso na área educacional e no atendimento às crianças pobres e 
abandonas; a abolição da escravatura (1888) e a substituição do trabalho escravo 
pelo trabalho assalariado, com a consolidação das relações capitalistas de produção e 
com a entrada crescente no país de imigrantes europeus para ocupação de postos de 
trabalho (Fausto, 2009; Marcílio, 2006).  

Em linhas gerais, a estrutura da sociedade brasileira vai sendo transformada da 
condição agrário-escravocrata para a urbano-industrial e esta transição estrutural do 
país teve repercussão na forma de atender as crianças e na própria concepção de 
criança pobre e abandonada. Mais especificamente, a redefinição do papel social 
destas crianças e da função das instituições de acolhimento e atendimento decorreu 
de dois principais acontecimentos: o surgimento de uma nova demanda econômica e 
de um novo projeto político para a nação.   

O fortalecimento das relações capitalistas de produção na sociedade brasileira 
acentuou o abismo que já existia entre os que detinham a posse da riqueza gerada 
pelas atividades produtivas e os que viviam à margem do usofruto do que era 
produzido e acumulado pela sociedade. Dessa forma, fez-se necessário que novos 
mecanismos de controle social fossem elaborados, não com o objetivo de combater a 
pobreza, mas com a meta de controlar de forma eficiente a grande massa de 
trabalhadores cada vez mais empobrecidos (Rizzini, 2008). 

Os últimos anos do Império e as primeiras décadas do século XX foram um 
período em que a preocupação com a criança pobre, materializada por ações de 
caráter diferente daquelas que haviam funcionado até então (obras religiosas 
caritativas), tornou-se intensa. A ideia básica que predominou nessa época foi a de 
que era necessário proteger a criança pobre dos perigos que a pudessem desviar do 
caminho da ordem e da moral, e a de que era igualmente necessário defender a 
sociedade das crianças pobres que já haviam ingressado no mundo do crime, do vício 
e do ócio. O objetivo maior era moldar a criança pobre e abandonada, e, a partir 
deste momento, criminosa em potencial, a fim de que fossem garantidos o progresso 
econômico do país e a paz social (Rizzini, 2008). 

A filantropia foi uma das estratégias utilizadas para preservação da ordem social, 
na medida em que funcionou como instrumento para controlar os pobres. Se até 
então este controle havia sido assegurado pela Igreja Católica e seus valores, com a 
contenção baseada na fé e na noção de pecado, naquele momento o discurso da 
moralidade e a imposição de uma prática moralizadora foram as estratégias 
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empregadas para controlar a liberdade e enquadrar os comportamentos da massa à 
nova ordem social (Marcílio, 2006).  

Para tornar concreta tamanha missão, surgiram associações filantrópicas, 
compostas por indivíduos da sociedade, e um movimento a favor de que o Estado 
assumisse a responsabilidade de criar políticas e de intervir na esfera do atendimento 
à criança. Tornou-se necessário criar um substituto às famílias das crianças 
fisicamente e moralmente abandonadas e daquelas que já estavam entregues ao 
mundo do crime; tal substituto tornou-se a tutela do Estado, por meio de um aparato 
jurídico-assistencial. Determinou-se que tais crianças receberiam atendimento 
especializado, que consistia em ter seu caso examinado por juiz, ser classificada de 
acordo com o seu grau de abandono e periculosidade, para então ser encaminhada às 
instituições de atendimento que tinham o propósito de oferecer tratamento para 
preservação, quando a criança era classificada como digna, e para repressão, 
correção e regeneração, nos casos em que a criança era classificada como viciosa e 
criminosa. O atendimento proposto às crianças classificadas como criminosas e 
viciosas baseou-se na instrução, no trabalho, na contenção e no disciplinamento 
(Rizzini, 2008). 

Em linhas gerais, em um período em que nas principais cidades do país, como 
Rio de Janeiro e São Paulo, o problema social da infância estava sendo intensamente 
discutido pelas autoridades civis, e ações junto às crianças eram reformuladas e 
implantadas, examinemos como se configurou tal questão no interior do Brasil, 
especificamente em Corumbá. 

3. O ACOLHIMENTO SALESIANO ÀS CRIANÇAS POBRES EM CORUMBÁ 

Os últimos decênios do Império foram um período em que avançou no Brasil a 
ideia de uma organização política liberal e laica e em que liberais e positivistas, não 
comprometidos com a ordem vigente, lutaram pela reforma das instituições e pela 
derrubada dos privilégios religiosos. Apesar de esse período ter sido marcado por 
uma instabilidade na relação entre o Estado e a Igreja, a proclamação de uma 
República laica (1889) não rompeu o vínculo entre ambos, e o fim do regime de 
união, decretado em 1890, levou à reorganização da Igreja. Apesar de oficialmente 
separados, o Estado reconheceu que a Igreja ainda tinha força política e prestígio 
popular no Brasil e podia ser forte aliada na defesa da sociedade contra a difusão das 
ideias comunistas já em circulação em outros países. Os interesses políticos do 
Estado permitiram à Igreja manter privilégios: ela continuou proprietária de seus 
bens, foi readmitida no país a entrada de novas ordens religiosas e a administração 
pública ficou responsável por pagar à Igreja subvenções a título de auxílio às obras 
beneficentes (Barros, 1974; Cury, 1988; Nagle, 2001). 

Este foi o período em que a Congregação Salesiana desembarcou no Brasil e em 
Mato Grosso. A conjuntura no país era favorável à sua vinda. Por ser uma ordem 
religiosa eminentemente filantrópica, voltada ao trabalho e à educação da infância e 
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da juventude desamparadas, ter salesianos atuando no Brasil passou a representar 
para o Imperador uma possibilidade de solução para os problemas sociais 
brasileiros. Meninos pobres, órfãos e colônias agrícolas eram bons slogans para 
abrir caminho para os salesianos, que foram, dessa forma, bem recebidos no país 
(Santos, 2000; Azzi, 1982, como citado em Manfroi, 1997).  

Os primeiros padres salesianos chegaram a Mato Grosso nos anos de 1880. 
Anteriormente a esse período, a Igreja Católica, representada pelos padres da 
Companhia de Jesus, já havia penetrado o território mato-grossense no ano de 1751 e 
edificado o primeiro aldeamento indígena para conversão dos índios Bororo2 na 
região da Chapada dos Guimarães. Entretanto, a presença e a atuação dos jesuítas 
foram bastante rápidas, porque a ordem de expulsão da Companhia de Jesus, 
decretada por Marquês de Pombal em 1759, retirou os padres inacianos do território 
mato-grossense antes que suas ações alcançassem a esfera da educação. Neste curto 
primeiro momento, a atuação da Igreja permaneceu restrita à evangelização dos 
indígenas nos aldeamentos (Alves, 1996). 

No ano de 1894, a Congregação Salesiana chegou a Cuiabá. Por ser uma 
congregação nova, fiel a Roma, comprometida com os bispos reformadores, ativa na 
área da assistência social e de forte espírito missionário, os salesianos foram 
recebidos com entusiasmo pela Diocese de Cuiabá (Manfroi, 1997).  

Em Corumbá, a presença e a atuação dos Capuchinhos precederam a chegada e o 
trabalho dos salesianos. Restritos à tarefa de evangelizar os indígenas e os 
civilizados, os Capuchinhos fundaram a aldeia Nossa Senhora da Misericórdia, 
próxima ao rio Paraguai, onde 1300 índios Guanás3 foram aldeados (Dourure, 1977, 
como citado em Manfroi, 1997). Os salesianos chegaram em Corumbá no ano de 
1899. O desejo inicial da congregação foi implantar junto à sociedade corumbaense 
uma ação educacional. Os religiosos chegaram em março e, em abril do mesmo ano, 
começou a funcionar o colégio salesiano Santa Teresa. Apesar de o princípio 
norteador da congregação Salesiana ser o atendimento e a formação de crianças e 
jovens provenientes das camadas pobres da população, não foram estas as crianças 
que estudaram no colégio. O Santa Teresa foi frequentado pelos filhos dos 
comerciantes, pecuaristas, profissionais liberais e políticos de Corumbá, e, para 
Manfroi (1997), tal situação não poderia ter sido diferente visto que foram estas 
famílias que, junto com as autoridades eclesiásticas, criaram as condições 
necessárias para que os salesianos se estabelecessem de forma definitiva em 
Corumbá. O colégio Santa Teresa formou a maioria dos quadros dirigentes da cidade, 
o que mostra a estreita relação que em Corumbá os salesianos estabeleceram com os 
grupos fortes econômica e politicamente; ponto interessante de ser mencionado, na 
medida em que desvela o vínculo que os religiosos mantiveram com a política local, 

                                                   
2 Etnia indígena brasileira. 

3 Etnia indígena sul americana. 
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ainda que a doutrina salesiana proclamasse uma atuação livre de laços políticos 
(Manfroi, 1997).  

Além do colégio salesiano Santa Teresa, que atendeu exclusivamente crianças do 
sexo masculino, no ano de 1904, chegaram a Corumbá as Filhas de Maria 
Auxiliadora, salesianas, que fundaram o colégio Imaculada Conceição, instituição 
privada destinada à educação de meninas. No período analisado (1904-1927), o 
colégio matriculou duas categorias diferentes de alunas: as pagantes externas, que 
estudavam durante um período do dia, ao final do qual retornavam aos seus lares, e 
as pagantes internas, que não apenas estudavam como também moravam no colégio.  

Informações registradas nos cadernos de crônicas do colégio Imaculada 
Conceição mostraram que apesar de o colégio matricular apenas meninas internas e 
externas pagantes, visto que era um estabelecimento educacional privado destinado à 
educação de meninas provenientes das famílias dos comerciantes, pecuaristas e 
profissionais liberais de Corumbá, ele também acolheu meninas pobres, que no 
colégio residiram e trabalharam. Segundo o relato de uma antiga aluna: “Tinham 
moças mesmo, já moças feitas, e tinham crianças né... Todas 
trabalhavam...Conforme o tamanho, a idade... Limpeza da classe, da sala de aula, 
limpavam as carteiras, o dormitório, outras ajudavam na cozinha, lavar uma 
louça...” (D.K., 2010). Conforme os relatos, era-lhes permitido estudar e, em troca do 
acolhimento e do estudo, trabalhavam na instiuição. Apesar de residirem no colégio e 
estarem inseridas no dia a dia do estabelecimento, as meninas acolhidas viviam 
separadas das alunas internas e externas pagantes. Os espaços físicos destinados a 
cada grupo eram diferentes, assim como a rotina, afinal às alunas pagantes cabiam 
predominantemente as atividades escolares, enquanto às meninas acolhidas cabiam 
também os serviços domésticos. Além de a rotina das meninas acolhidas ser 
diferente do cotidiano das alunas pagantes, outros detalhes, como o uniforme 
escolar, diferenciavam-nas. Apesar de estarem todas reunidas no mesmo espaço 
físico, o espaço do colégio, nota-se que diferenças eram estabelecidas entre elas de 
forma marcada e diversa. Outra informação reveladora de tal distinção estabelecida 
entre as meninas foi que, segundo os relatos, às meninas acolhidas era permitido 
assistir as aulas com as demais alunas, contudo deveriam se sentar ao fundo da sala 
de aula.  

Tal diferenciação se aproxima da proposta que vigorou no país ao longo da 
Primeira República, a saber, a classificação e o agrupamento de crianças (as pobres, 
as abandonadas e as órfãs) de acordo com a sua procedência social ou com o motivo 
de sua institucionalização. Tal proposta estava baseada na ideia de que crianças 
pobres eram naturalmente propensas aos vícios e às perversões, de que assim como 
se crescessem em um ambiente vicioso desenvolveriam perversões, em um bom 
ambiente poderiam desenvolver virtudes e bons hábitos, e de que era necessário que 
tais crianças não se misturassem às demais, porque as más inclinações eram 
passíveis de ser transmitidas. Semelhante a tal ideia, segundo o regulamento dos 
salesianos, os jovens podiam ser agrupados em categorias, de acordo com a índole 
(boa, ordinária, difícil e má), e, entre outros instrumentos, a vigilância era 
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necessária, a fim de que um grupo não causasse danos a outro grupo, norma esta que 
remete à ideia de contaminação moral, defendida pelos higienistas e juristas dos 
principais centros urbanos do país naquela época (Ferreira, 2008).   

As análises das fontes documentais indicaram que as meninas acolhidas pelo 
colégio eram órfãs, e, em outros casos, pobres, porém, com família, ou seja, elas não 
haviam sido abandonadas e conheciam suas famílias de origem. Seus genitores, por 
não terem recursos financeiros para matriculá-las como alunas no colégio, deixavam-
nas no estabelecimento para que lá fossem criadas e educadas pelas salesianas. Ainda 
segundo os relatos, as meninas pobres acolhidas eram provenientes das fazendas de 
gado que existiam na região de Corumbá; elas eram filhas dos peões, trabalhadores 
rurais empregados nas fazendas. 

Nos cadernos de crônicas do colégio salesiano foi registrado, no período de 1911 a 
1927, o número de meninas acolhidas em cada ano e as atividades domésticas que a 
elas cabiam executar: porteira, cozinheira, chapeleira, ajudante e serviços de 
lavanderia. De 1904, ano da fundação do colégio, a 1910 não foi registrado o número 
de crianças acolhidas.  

No colégio Imaculada Conceição, o uso da força de trabalho das crianças 
acolhidas aconteceu em um momento da história do atendimento à criança pobre e 
abandonada no Brasil4 em que a tônica das ações voltadas a estas crianças e jovens 
foi o trabalho. Conforme discutido anteriormente, no período da Primeira República 
o trabalho foi concebido como o instrumento capaz de tornar a criança pobre e 
abandonada, a criança desvalida, em cidadão válido para o Estado, que carecia de 
braços trabalhadores úteis ao progresso da nação. Além disso, o trabalho era 
valorizado como importante instrumento moralizador e disciplinador do corpo e da 
mente, como atestado de virtude e bem aceitação do sujeito na sociedade (Rizzini, 
2008, 2009). 

Na tentativa de esclarecer porque no colégio Imaculada Conceição o acolhimento 
de crianças pobres se baseou no uso da força de trabalho infantil, hão de ser 
consideradas algumas das próprias concepções salesianas, e mais uma vez é possível 
notar a proximidade entre a doutrina religiosa e o pensamento difuso na sociedade 
brasileira da época. Ferreira (2008) informa que um dos princípios fundamentais da 
atuação salesiana junto aos jovens sempre foi o trabalho, ou seja, a educação por 
meio do trabalho, entendido como o cumprimento dos deveres que cabem a cada 
pessoa. De acordo com a doutrina salesiana, o jovem deve se habituar desde cedo ao 
trabalho, porque se acredita que o trabalho dignifica o homem. Em uma época em 
que estava difundida a ideia de que as crianças provenientes das camadas pobres da 
população deviam ser assistidas para serem afastadas do crime e do vício, e de que o 
instrumento capaz de torná-las bons cidadãos era o trabalho, possivelmente as 

                                                   
4 Segundo a historiadora Marcílio (2006) a trajetória histórica da criança abandonada no Brasil é dividida 

em três fases: a caritativa (teve início na colônia e estendeu-se até meados do século XIX), a filantrópica (a partir 
de meados do século XIX até a instauração do regime militar no país em 1964) e a fase do Estado do bem-estar do 
menor (após 1960). 
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meninas acolhidas no colégio Imaculada Conceição tinham como principal dever a 
execução dos afazeres domésticos porque as religiosas entendiam que o trabalho 
braçal era para as crianças acolhidas o mais adequado tipo de formação educativa 
que deviam receber5. 

O viés religioso/caritativo explica em parte porque as religiosas salesianas 
acolheram meninas pobres, enquanto os próprios princípios da doutrina Salesiana 
ajudam a esclarecer porque o acolhimento que as religiosas ofereceram a estas 
meninas baseou-se em estadia, alimentação e, possivelmente, estudo, pagos com 
trabalho braçal.  

De modo geral, as crônicas e os depoimentos das ex-alunas fizeram claro que 
enquanto o dia das alunas pagantes era preenchido de forma predominante pelas 
atividades escolares, que compreendiam as aulas de gramática, de matemática, de 
música e teatro, o cotidiano das meninas pobres acolhidas era organizado em grande 
medida pelos afazeres domésticos, como a limpeza dos cômodos do colégio, os 
serviços de lavanderia e cozinha. O que explica tal distinção? Ou seja, por que às 
crianças matriculadas e pagantes, filhas dos comerciantes, pecuaristas e políticos 
locais cabiam os exercícios intelectuais, enquanto às crianças acolhidas, que, segundo 
os depoimentos, eram pobres e órfãs, cabiam, de forma predominante, os trabalhos 
braçais?  

Para Saviani (2006), a divisão dos homens em duas classes distintas, a classe dos 
proprietários e a classe dos não proprietários, ocasionou também uma divisão na 
educação. Dessa forma, passou a existir uma educação focada nas atividades 
intelectuais, nos exercícios físicos e no domínio da palavra, para os homens livres e 
proprietários, e outra educação assimilada ao próprio processo de trabalho, ou seja, 
uma educação coincidente com o processo de trabalho, educação esta destinada aos 
escravos, aos serviçais e aos pobres livres. Uma educação dualista para formar dois 
tipos de profissionais: o profissional das profissões intelectuais, que requer o 
domínio teórico dos conhecimentos, a fim de que sejam preparados os quadros 
dirigentes da sociedade, e o profissional das profissões manuais, que exige uma 
formação prática, restrita à execução de tarefas delimitadas que dispensam o 
domínio de seus fundamentos teóricos.  

Dentro do processo histórico da sociedade brasileira, para as camadas populares 
e para assistir as crianças e jovens desamparados provenientes dessas camadas, as 
ações sempre estiveram vinculadas ao mundo do trabalho. Principalmente durante a 
fase filantrópica, em que a tônica do trabalho ficou ainda mais forte, justificada pela 
ideia de que pelo trabalho as crianças e os jovens provenientes das classes pobres da 
população estariam afastados do ócio, do vício e do crime. Foi propagado o 
pensamento de que o trabalho era produtor de dignidade e enobrecimento e tal 

                                                   
5 A questão do trabalho braçal ser utilizado como o tipo de formação educativa adequado às crianças acolhidas 
remete ao questionamento de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, como citado em Carvalho, 2008, p. 33): “Como 
pode ser educativo e positivo, algo que é explorado, que não parte necessariamente da livre escolha, repetitivo, 
vigiado, mal remunerado?”.  
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discurso foi o mecanismo utilizado para controlar a classe trabalhadora e para 
atender à necessidade de reproduzir força de trabalho (Carvalho, 2008).  

Na tentativa de responder a questão sobre a origem social das crianças acolhidas 
pelos colégios salesianos, além das crianças pobres e órfãs, que as crônicas e os 
depoimentos mencionaram, as crônicas também registraram, no período analisado, a 
presença de crianças indígenas Bororo no colégio, trazidas, provavelmente, dos 
aldeamentos que existiam em Mato Grosso, dirigidos pelos salesianos. O primeiro 
registro da presença de uma criança Bororo no colégio Imaculada Conceição foi feito 
no ano de 1916. Ainda segundo as crônicas, as meninas indígenas, assim como as 
outras crianças acolhidas, eram trazidas ao colégio para também serem auxiliares 
nos serviços domésticos.  

Por ser um registro recorrente, as crônicas mostraram que era comum ascrianças 
acolhidas que residiam no colégio, e entre elas as indígenas, acompanharem as 
salesianas em suas viagens pelos estabelecimentos salesianos de outras regiões do 
Brasil. Foi possível compreender também que as meninas não só as acompanhavam 
como também por vezes acabavam ficando nos estabelecimentos que visitavam, ou 
seja, os dados indicaram que as meninas acolhidas circulavam e residiam, ao longo 
dos anos, em diversos estabelecimentos salesianos; elas viviam e trabalhavam certo 
tempo em uma instituição, e então se mudavam para outra. 

Nas crônicas, ao longo do período examinado, houve variação das palavras 
empregadas para designar as meninas acolhidas. Os termos foram: jovens órfãs, 
jovens, jovenzinhas, boas jovens, empregadas, filhas da casa e jovens da casa.  

4. AINDA ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

As análises da bibliografia, os dados documentais e as informações obtidas por 
meio dos depoimentos orais mostram que no período examinado não existiu na 
região uma ação do poder público organizada e específica de atendimento às crianças 
das camadas mais pobres da população. Os depoimentos ainda acrescentaram a 
informação de que, em Corumbá, era comum que famílias economicamente fortes 
trouxessem para a cidade, crianças filhas dos empregados de suas fazendas, para que 
pudessem estudar na cidade e, em troca dessa possibilidade, da moradia e da 
alimentação, executassem as tarefas domésticas em suas residências.  

Até o momento, pode-se afirmar que as ações dos salesianos e de algumas 
famílias absorveram, naquele período, as crianças cujas condições de viver 
demandavam algum tipo de acolhimento e atendimento.  

Embora no decorrer da pesquisa algumas outras questões tenham despontado e 
se revelado igualmente importantes, a grande intenção do presente trabalho foi dar 
início à reconstituição da história do atendimento às crianças pobres e abandonadas 
em Corumbá. Sem a pretensão de chegar à conclusões definitivas, os dados empíricos 
e bibliográficos apresentados possibilitaram que algumas considerações fossem 
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tecidas, assim como certas questões fossem clareadas. Estas foram primeiras 
aproximações da reconstituição de uma história.  
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RESUMO  

Esta investigação em nível de iniciação científica filia-se ao projeto CONHECER 
E CONDUZIR AS CRIANÇAS: Um estudo da literatura sobre a psicologia da criança 
e a psicologia educacional no século XX, o qual pretende analisar os discursos da 
psicologia dedicada às questões educacionais, a partir de uma perspectiva histórica 
(Lima, 2013). Nesta pesquisa pretendeu-se caracterizar especificamente os 
enunciados sobre a psicologia e a educação presentes em livros e textos de Noemy da 
Silveira Rudolfer, que foi aluna de Lourenço Filho e posteriormente tornou-se sua 
colega na Escola Normal Padre Anchieta. Em 1932 a educadora assumiu a cátedra de 
Psicologia Educacional e o Laboratório da mesma disciplina na Escola Normal 
Caetano de Campos, a convite de Lourenço Filho. A partir da leitura de trabalhos 
selecionados de Rudolfer sobre a psicologia educacional e do estudo de livros e 
artigos acadêmicos sobre a história dessa disciplina no Brasil, busca-se contribuir 
para a compreensão do modo como a matéria era ensinada aos futuros professores 
da Escola Normal Caetano de Campos, a qual foi incorporada à Universidade de São 
Paulo em 1935, passando a ser designada como Instituto Caetano de Campos. 
Rudolfer permaneceu na instituição como professora da disciplina até o ano de 1954. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Formação de professores, psicologia e educação, análise do discurso.
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1. PROFESSORES EM FORMAÇÃO E O ENSINO DE PSICOLOGIA SEGUNDO 
NOEMY DA SILVEIRA RUDOLFER (1927 - 1956) 

1.1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa que será apresentada teve como objetivo caracterizar especificamente 
os enunciados sobre a psicologia e suas implicações para a educação presentes em 
livros e textos da autoria de Noemy da Silveira Rudolfer, que foi assistente de 
Lourenço Filho entre 1927 e 1930 na Escola Normal Caetano de Campos, e 
posteriormente tornou-se sua colega na Escola Normal Padre Anchieta. E, em 1935, a 
educadora assumiu a cátedra de Psicologia Educacional, entre 1934 e 1954, e o 
Laboratório da mesma disciplina no Instituto Caetano de Campos, a convite de 
Lourenço Filho. Escreveu o compêndio A evolução da psicologia educacional 
através de um histórico da psicologia moderna (1936) para subsidiar o ensino da 
matéria. Assim, pretende-se contribuir para a compreensão do modo como a 
disciplina era ensinada aos futuros professores nessa escola em meados do século 
XX.  

Para a formação de docentes, a psicologia tornou-se uma disciplina central nos 
currículos ao longo do século XX, pois se acreditava que ao entender o psiquismo dos 
alunos estabeleceria fundamentos para o trabalho do docente com os discentes. Essa 
expectativa já se manifestava nos discursos da pedagogia e da psicologia desde a 
última década do século XIX, quando se procurou criar um sistema público de ensino 
baseado nos grupos escolares e nas escolas normais para a formação dos professores. 
E iniciou-se o ensino da psicologia educacional nas escolas normais a partir das 
primeiras décadas do século XX, inicialmente, isso se deu por meio do 
desdobramento da disciplina Pedagogia em Pedagogia e Psicologia. Em 1928, no 
Brasil, a psicologia foi oficialmente inserida no currículo das escolas normais por 
meio de um decreto, simultaneamente à incorporação da pedagogia, da história da 
educação, da didática, da sociologia, da higiene e da puericultura (ANTUNES 2007). 
Foi principalmente no estudo da psicologia que os professores procuraram respostas e 
orientações para lidar com aqueles que não apresentavam o desempenho escolar 
esperado (LIMA p. 4, 2015). 

Noemy da Silveira Rudolfer foi uma das primeiras professoras mulheres que se 
formou como normalista e lecionou essa disciplina na Escola Normal Caetano de 
Campos, a qual foi incorporada, posteriormente, à Universidade de São Paulo. Antes 
disso, a matéria costumava ser ministrada por docentes que vinham das áreas da 
medicina ou direito. Percebe-se que gradativamente, os problemas da educação, que 
até então haviam sido enfrentados por políticos e intelectuais de diversas áreas, 
tornaram-se objeto de profissionais dedicados ao ensino escolar. 

O movimento da Escola Nova começou na Europa nos anos iniciais do século XX, 
no âmbito de instituições de correção e tratamento para crianças que se mostravam 
impermeáveis à educação escolar. Seus representantes transformaram o aluno no 
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centro da ação pedagógica e criticaram as práticas escolares tradicionais, em especial 
o controle rígido dos horários e dos usos do espaço, bem como os procedimentos de 
exame. No Brasil, o movimento foi levado adiante por educadores e intelectuais 
prestigiados, como Sampaio Dória, Lourenço Filho e Noemy da Silveira Rudolfer, 
que foram professores de psicologia na Escola Normal de São Paulo e signatários do 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O documento, de 1932, além de 
defender a escola ativa organizada segundo prescrições científicas, reivindicava a 
escola pública, laica, gratuita e obrigatória, bem como a coeducação dos sexos 
(VIDAL 2013). 

A pesquisa que foi realizada é de natureza bibliográfica e teve como fonte 
primária livros e textos de Noemy da Silveira Rudolfer sobre a psicologia 
educacional. Foram considerados os seguintes livros e artigos escritos pela autora: A 
evolução da psicologia educacional através de um histórico da psicologia moderna 
(1936); Introdução à psicologia educacional (1938) e Critérios em uso na moderna 
psicologia (1956). A partir da caracterização geral de seus conteúdos, buscou-se em 
seguida caracterizar especificamente os enunciados que se referem à psicologia e 
suas relações com a educação escolar. Tomaram-se como fontes secundárias as 
análises presentes em livros e artigos sobre a história da psicologia educacional no 
Brasil, no período em que a autora viveu.  

1.2. PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

A educação, na primeira república brasileira, era considerada um fator que 
regeneraria e aperfeiçoaria o povo. E desde o início da república percebeu-se as 
diferentes demandas escolares: 

parte da população que então procurava a escola já não era apenas pertencente 
à classe oligárquico-rural. [...] se somava a pequena camada intermediária, 
que, desde cedo, percebeu o valor da educação como instrumento de ascensão 
social. (ROMANELLI 1985, p. 37) 

O ensino primário era o símbolo da nova ordem, por isso eram tão importantes as 
inaugurações dos prédios escolares no estado de São Paulo. A escola era tão 
valorizada que suas construções passaram a ser suntuosas, extensas e iluminadas. 
Caetano de Campos, diretor da Escola Normal Modelo, reformulou o Estatuto da 
Escola no começo do século XX, pois, segundo ele, uma população sem preparo 
intelectual não estava apta para as "conquistas do Progresso" (CARVALHO 2011, p. 
25). 

Os movimentos que aconteceram na primeira década do século XX “se 
empenharam em promover vários rompimentos políticos e econômicos com a velha 
ordem social oligárquica.” (ROMANELLI 1985, p. 47) Nesse período foi escrito o 
Manifesto dos Pioneiros que propunha diversas mudanças para a educação do povo 
como a educação laica, para ambos os sexos.  
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1.3. A FORMAÇÃO DO PROFESSORADO PAULISTA NA ESCOLA NORMAL 
CAETANO DE CAMPOS 

No curso da Revolução Francesa a instrução popular foi pensada como problema 
público e, como decorrência levantou-se a questão da formação de docentes. A primeira 
instituição intitulada como Escola Normal foi instalada em Paris, em 1795. A primeira 
Escola Normal, aberta em São Paulo em 1846, foi fechada em 1867. Durante o período 
imperial, todas as Escolas Normais que foram abertas funcionavam por algum tempo, 
mas acabavam sendo fechadas, frequentemente por falta de alunos. 

A Escola Normal Caetano de Campos, foi planejada em 1890 e inaugurada em 1894, 
em São Paulo, e levava o nome de Escola Normal da Praça, pois se localizava na Praça da 
República. O padrão e a lógica do modelo escolar paulistas das Escolas Normais 
derivaram da reforma paulista de Caetano de Campos. Criou-se a Escola Modelo da 
Capital que foi anexa ao prédio da Escola Normal. A construção da Escola Normal da 
Praça da República ocorreu em seguida de acontecimentos importantes para o país, 
como a abolição da escravidão, em 1888, e a proclamação da República, em 1889. 

 

FIG. 1 | Edifício da Escola Normal Caetano de Campos na época de sua inauguração 

 
Marta Carvalho explica que para formar um pedagogo moderno, a partir da 

reforma de Caetano de Campos, era preciso fazê-lo ver os novos métodos do 
“processo intuitivo” que eram sempre aperfeiçoados na Alemanha, na Suíça e nos 
Estados Unidos (CARVALHO 2011, p. 28). O professor acreditava que a possibilidade 
de observar as práticas escolares inovadoras era decisiva para que a pessoa 
aprendesse a arte de ensinar. 
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O ensino de psicologia nas Escolas Normais se tornou sistemático a partir das 
primeiras décadas do século XX. Isso se deu por meio da divisão da disciplina 
Pedagogia em Pedagogia e Psicologia, tal como ocorreu em São Paulo, a partir de 
1912, e no Rio de Janeiro (Antunes, 2007). Na primeira metade do século XX, 
quando a psicologia não era um curso superior, os docentes que forneciam a matéria 
nas escolas normais eram originários de outros campos de formação, como a 
medicina e o direito. 

A Escola Normal de São Paulo foi uma das mais importantes instituições 
responsáveis pelo desenvolvimento da Psicologia no Brasil. Essa importância é 
por conta do ensino nessa área, produção do laboratório, pelos cursos que eram 
ministrados por importantes psicólogos estrangeiros e por ter sido a base para 
a cátedra de Psicologia Educacional da seção de Pedagogia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras – FFCL da Universidade de São Paulo – USP. A 
cátedra de Psicologia da Escola Normal de São Paulo pertenceu, 
sucessivamente, a Sampaio Dória, Lourenço Filho e Noemy da Silveira 
(ANTUNES 2004, p. 116 e 117). 

1.4. NOEMY DA SILVEIRA RUDOLFER E O ENSINO DE PSICOLOGIA PARA 
NORMALISTAS 

Noemy da Silveira Rudolfer nasceu em 8 de agosto de 1902 na Vila de Santa Rosa 
do Viterbo, interior do estado São Paulo, e faleceu na capital paulista em 16 de 
dezembro de 1980. Estudou na Escola Normal do Brás de 1914 a 1918, onde teve 
aulas com o Professor Lourenço Filho. E em 1921 foi aprovada em concurso e 
assumiu o cargo de professora primária adjunta no Grupo Escolar Prudente de 
Moraes.  

Para ampliar seus estudos, em 1929, foi aos Estados Unidos com um grupo de 
educadores com o auxílio da Associação Brasileira de Educação (ABE) e 
do International Institute of Education de Nova York com o objetivo de conhecer a 
educação do país. Em 1930, Rudolfer retornou aos Estados Unidos para estudar no 
Teacher’s College da Columbia University, no qual tomou contato com as obras de 
Dewey, Kilpatrick e Walker, tendo mais tarde contribuído para a sua divulgação no 
Brasil. Quando voltou ao país, Noemy da Silveira Rudolfer assumiu, em 1931, a 
coordenação do Serviço de Psicologia Aplicada da Diretoria Geral do Ensino do 
Estado de São Paulo a convite de seu antigo professor Lourenço Filho. Rudolfer foi 
assistente do Professor Lourenço Filho entre 1927 e 1930 e depois tornou-se sua 
substituta nessa função, na área de psicologia e pedagogia. Em 1932, o mesmo 
professor convidou-a para assumir a Cátedra de Psicologia Educacional e o 
laboratório de Psicologia Educacional ambos pertencentes à Escola Normal Caetano 
de Campos. 
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Noemy da Silveira Rudolfer se tornou professora na Escola Normal Caetano de 
Campos em 1934. Lourenço Filho e Rudolfer estudaram e pesquisaram juntos as 
teorias psicológicas européias e norte-americanas, as quais passaram a fundamentar 
seu trabalho como professores da Cadeira de Psicologia e Pedagogia da Escola 
Normal da Praça, que depois passou a ter o nome de Escola Normal Caetano de 
Campos. Com a criação da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, o Serviço de 
Psicologia Aplicada passou a ter o nome de Laboratório de Psicologia, permanecendo 
vinculado ao Instituto de Educação (MORAES 2012). Em 1935, Rudolfer foi 
nomeada professora de Psicologia do Instituto Caetano de Campos, incorporado à 
Universidade de São Paulo em 1938, como Seção de Pedagogia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, onde permaneceu até 1954, quando foi substituída por 
seu assistente, Arrigo Leonardo Angelini. 

A obra mais importante publicada por Noemy da Silveira Rudolfer resultou de 
sua tese de cátedra defendida na Universidade de São Paulo. Trata-se de um estudo 
sobre a história da psicologia educacional, que se tornou referência para o ensino da 
disciplina nos cursos de formação docente. A tese, dedicada ao seu mestre Lourenço 
Filho, foi defendida em 1936 e publicada na forma de livro com o título A evolução 
da psicologia educacional através de um histórico da psicologia moderna. Dois 
anos depois foi reeditada com o título de Introdução à psicologia educacional, e, 
com esse título, teve ainda outras três edições. Para a professora, a Psicologia deveria 
aproximar-se da Filosofia: 

não nos afastemos da Filosofia se quisermos aproximar-nos do bom critério. E, 
em Psicologia, não permitamos que anteparos resultantes de exclusividade de 
critérios – nos fechem os olhos para a multiplicidade dos fenômenos psíquicos, 
para a interdependência dos objetos, para o imperativo das interrelações – 
‘pesquisador e seu mundo psíquico - campo – objeto - método’, para as 
necessárias limitações de nossa tarefa. Ignoramos muito. Quase tudo está por 
descobrir. (RUDOLFER 1956, p.53). 

Para ela era importante a cultura diversa para os professores em formação. 
Lourenço Filho liderou as reformas educacionais empreendidas no Ceará e em 

São Paulo. Gradativamente, os problemas da educação tornaram-se objeto de 
enfrentamento de profissionais dedicados ao ensino escolar, até então haviam sido 
discutidos por políticos e intelectuais de diversas áreas. Noemy da Silveira Rudolfer 
apoiou o Movimento da Escola Nova no Brasil, tendo sido uma das signatárias do 
Manifesto dos Educadores da Escola Nova, de 1932, que almejavam uma educação de 
caráter mais humano, a qual todos, sem discriminação de classe, tivessem a 
oportunidade de receber o ensino; e a professora trabalhou para relacionar a 
psicologia com “o escolanovismo, principalmente no que diz respeito à personalidade 
do educando e ao desenvolvimento de suas capacidades individuais” (MORAES, 
2012). Desde o período em que Rudolfer trabalhou como professora adjunta no 
Grupo Escolar Prudente de Moraes expressava sua indignação ao perceber que no 
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processo de construção e domínio do conhecimento a criança não tinha uma 
participação ativa, manifestando sua afinidade com os princípios da Escola Nova. Foi 
também uma das defensoras da criação do curso superior de psicologia no Brasil. 

A professora percebeu que a psicologia alemã levou a psicologia educacional à 
convicção de que o educando deve ser considerado como totalidade gerando um 
“tratamento mais eficaz e adequado” do que considerar parcialmente os elementos 
que foram o educando (1938, p. 149) e isso foi acentuado na psicologia educacional 
com a psicanálise, que definia a necessidade de “considerar o aluno globalmente” 
para a observação e percepção “das causas mais prováveis de conflito” individual 
(1938, p. 207). No ano de 1961, tornou-se a primeira diretora da Sociedade Paulista 
de Psicoterapia e Psicologia de grupo, dedicando-se, até o ano de sua morte, à clínica 
psicanalítica. 

1.5. CONCLUSÃO 

Noemy da Silveira Rudolfer introduziu uma perspectiva inovadora no ensino da 
psicologia para professores em formação, ao considerar que era preciso compreender 
o processo de constituição histórica da disciplina. Em sua obra mais conhecida, 
Introdução à Psicologia, apresenta uma descrição evolutiva da psicologia 
educacional, sistematizando informações sobre diversas perspectivas teóricas e suas 
implicações pedagógicas e identificando suas origens nas teorias humanistas do 
século XVI. 

Como apresentado anteriormente, foi descrita a educação e sistema de ensino no 
Brasil durante a Primeira República para fazer uma retomada histórica de como era 
organizado o sistema educacional. Nesse período foi evidente a preocupação com a 
educação. Foram elaboradas e desenvolvidas diversas reformas estaduais que em sua 
maioria não deram certo, por tanto, em 1932 foi elaborado um documento que levou o 
nome de O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova no qual eram explicitadas diversas 
reivindicações em âmbito nacional como: institucionalização da escola pública, laica e a 
igualdade de direitos dos dois sexos à educação, por exemplo. 
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RESUMO  

Maria Yedda Leite Linhares foi a primeira secretária municipal de educação do 
Rio de Janeiro na redemocratização (1985) e na implementação do I Programa 
Especial de Educação (1983-1986), programa destinado a educação das classes 
populares oferendo o tempo integral como uma viabilidade. Neste contexto, o 
trabalho tem por objetivo investigar a trajetória da docente Maria Yedda Linhares em 
razão de elucidar seus fazimentos em beneficie à história educacional do Rio de 
Janeiro em plena redemocratização (1983-1986). Para tanto, o estudo é de cunho 
qualitativo, de abordagem histórico-dialética e tem, como metodologia, a História 
Oral. As categorias estudadas foram Tempo e Memória. Conclui-se que as 
intervenções educacionais de implementadas por Maria Yedda impactaram, 
decisivamente, o rumo que tomaria a organização escolar no Rio de Janeiro. As 
esferas educacionais passariam a ter a missão de não apenas forjar a aquisição do 
conhecimento, mas agregar outros elementos ligados à alimentação, à higiene, à 
diversificação de atividades culturais, entre outros. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Memória docente, Maria Yedda Linhares, Programa de Educação Especial. 
 



 

 
 

5 

1. APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA 

Em plena efervescência política que caracterizou a transição do período 
autoritário (1964-1985) ao de redemocratização no país, foi implementado o I 
Programa Especial de Educação (I PEE - 1983 a 1986), programa que trouxe 
inovadoras contribuições para o contexto educacional do Rio de Janeiro. Novas 
experiências e inusitadas discussões teóricas, que, embora fossem emblemáticas, 
apontavam a educação (em tempo) integral como um dos importantes elementos que 
seriam preponderantes para se buscar uma educação de qualidade social e cultural. 

O I PEE teve como fazimento principal a criação dos Centros Integrados de 
Educação Pública (CIEPs), instituições para cerca de 1.000 alunos em tempo integral 
no espaço escolar. Tais centros tinham como concepção a ideia de que o aluno de 
comunidades populares deveria permanecer mais tempo na escola, devido à 
vulnerabilidade social. O I PEE foi concebido por Darcy Ribeiro, baseado nas 
experiências de Anísio Teixeira. 

Nessa moldura, deve-se destacar o relevante trabalho da professora e 
historiadora Maria Yedda Leite Linhares, secretária de educação do município do Rio 
de Janeiro (1983 a 1986). Ao investigar sua trajetória como professora e militante 
nos arredores da universidade, intelectual engajada na luta por um Brasil melhor, 
com mais condições de justiça, poderemos trilhar como ela implementou o 
pensamento de Darcy Ribeiro agregado ao do Dr. Anísio no I PEE. 

Essa intelectual nasceu em Fortaleza-Ceará, fora dos maiores centros de poder 
brasileiros na República Velha (1889-1930). Aliás, o início da sua paixão por História 
se confunde com os ideais que derrubaram essa República Velha. Elementos ligados 
à revolução e à resistência foram coadunantes na sua trajetória como pessoa e como 
profissional. 

Por conseguinte, o objetivo deste trabalho é investigar a trajetória da docente 
Maria Yedda Linhares em razão de elucidar seus fazimentos em beneficie à história 
educacional do Rio de Janeiro em plena redemocratização (1983-1986) 1. 

Para tanto, o estudo é de cunho qualitativo, de abordagem histórico-dialética e 
tem, como metodologia, a História Oral. Consoante Mogarro (2005), os testemunhos 
orais serão referências na reflexão desta pesquisa, construídos por um conjunto de 
narrativas dos sujeitos que compuseram a equipe gestora de Maria Yedda, 
privilegiando os tempos e os espaços vividos pelos narradores. 
 

2. TEMPO E MEMÓRIAS 

                                                   
1 Este trabalho faz parte da pesquisa de doutoramento da autora, intitulada “Memórias e diálogos com a 
Educação Integral: o legado de Maria Yedda Leite Linhares (SME/RJ, 1983-1986)”, no Programa de Pós-
Graduação em Educação (PROPED) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O trabalho é 
orientado pela Professora Doutora Lia Ciomar Macedo de Faria. 
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As categorias Tempo e Memória são indispensáveis para se elucidar a trajetória 
da docente Maria Yedda Linhares, que foi a primeira secretária de educação na 
redemocratização e na implementação do I PEE. 

Suas intervenções educacionais impactaram, decisivamente, o rumo que tomaria 
a organização escolar no Rio de Janeiro. Assim, saberes, currículos, avaliação, 
formação continuada, bem como o tempo escolar foram elementos que sofreram 
modificações na nova configuração educacional.  

Elias (1998) já sinalizava que a percepção do tempo exige centros de perspectivas 
– os seres humanos, capazes de elaborar percepções marcadas pela aprendizagem e 
pela experiência prévia que desembocaria na ampliação progressiva de novos 
acontecimentos. A memória, faculdade épica por excelência (Bosi, 2012) já pressupõe 
possibilidades de compreender os dilemas, as dinâmicas, os discursos teóricos e 
políticos que geraram as permanências e rupturas após o período ditatorial e 
autoritário pelo qual nosso país foi acometido. 

Na tentativa de elucidar a arena de lutas que adotavam polos opostos de 
interesses na busca de uma nova educação, categorias ligadas à militância na 
educação do Rio de Janeiro, formada tanto pelo sindicato e simpatizantes, quanto 
por aqueles que lutariam por uma outra proposta de educação, coadunavam-se com 
um postulado relativo as formas de conceber o processo educativo, enquanto uns 
apostavam apenas em redimensionar o quadro educativo que já se definhava por 
inúmeros índices de analfabetismo crônico, taxas de evasão absurdas, bem como 
alarmantes números de alunos em distorção idade-série, outro polo se articulava 
para atender a pluralidade de indivíduos, cujos postulados estavam associados a um 
projeto societário, de mudanças radicais, que culminariam na criação dos Centros 
Integrados de Educação pública (CIEPs). 
 

3. MARIA YEDDA E TRAJETÓRIAS 

Maria Yedda Leite Linhares nasceu na cidade de Fortaleza-CE, em 1921, seus pais 
eram potiguares, de classe média e de formação intelectual bastante simples, porém 
preocupados em conhecer o mundo letrado. A mãe nunca frequentou escola, mas era 
assídua leitora de Machado de Assis. Em seus primeiros 12 anos, Maria Yedda 
também não frequentou escola por influência de sua mãe2, dedicando seu tempo ao 
teatro. (CREP, 2007, Faria et al., 2008). 

                                                   
2 No Ceará, àquela época, somente havia colégio de freiras. A mãe, apesar de católica, “não queria que a filha 
estudasse com freiras (freiras não prestavam, não sabiam ensinar e só serviam para meninas ricas, e ela não 
queria me dar uma instrução de rico” (CREP, 2007, p. 122). 
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O início da paixão por História se confunde com os ideais que derrubaram a 
República Velha3: 

Acho que despertei para a História aos 8 anos, quando passou em Fortaleza [...] 
a caravana da Aliança Liberal, que vinha do sul [...] Não havia rádio, televisão, 
estradas ou trens que ligassem o Brasil de norte à sul. [...] foi aí que tive a 
primeira noção de movimento, de algo interferindo no presente para mudar as 
coisas [...] achei interessante a ideia da Revolução de 30 (In Murillo; Saul, 1998, 
n. p.). 

Desde então, Yedda começou a se posicionar na direção da revolução e da 
resistência: “Acho que era anarquista sem saber [...] O interessante é que papai ficou 
uma fera, mas não podia proibir a filha de se manifestar” (In Ferreira, 1992, p. 216-
217). 

Em 1933, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, quando entrou no 
ginásio no Instituto Lafayette, então melhor escola do Rio de Janeiro, após prestar 
exame de admissão. A seguir, continuou os estudos no secundário do Colégio São 
Paulo, um colégio de freiras, em razão de suas amizades terem migrado para lá. Em 
1938, foi a vencedora da Maratona Nacional de História, disputando com notáveis, 
como Darcy Ribeiro. “Essa é minha entrada na História. História como ocorrências 
do passado. Não tinha noção nenhuma do que era a formação do conhecimento 
histórico. Isso não se discutia naquela época” (Linhares, In CREP, 2007, p. 124). 

Em 1939, foi aprovada para a Universidade do Distrito Federal (UDF), a 
Universidade de Anísio, sonho de sua mãe! Com o fechamento da UDF, foi 
transferida para o curso de História da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) da 
Universidade do Brasil (atualmente Universidade federal do Rio de Janeiro - UFRJ). 
Em seguida, foi bolsista logo no seu segundo ano de faculdade, indo para os EUA, 
mais precisamente para a Universidade de Columbia, onde permaneceu até 1942. No 
alvorecer da entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial, Yedda trabalhou como 
professora de Português e comentarista de programas internacionais em duas rádios, 
a NBC e a CBS. Na Universidade, especializou-se na problemática de classes 
subalternas, particularmente o negro estadunidense (CREP, 2007; Linhares, 2004). 

Ao retornar para o Brasil, reiniciou seus estudos na FNFi, após lutar bastante 
para legitimar sua matrícula e reconhecer os seus “créditos”. Mas sua experiência 
mais significativa ao retornar ao Brasil foi o ingresso na União Nacional dos 

                                                   
3 A República Velha foi o período compreendido entre a “Proclamação da República”, 1889, e a Revolução de 
1930. “Respaldado doutrinariamente nos pressupostos do liberalismo clássico, o processo de construção do 
Estado republicano teria como um de seus pontos nodais o aperfeiçoamento formal da participação política – face 
ao novo contingente eleitoral, uma vez eliminada a escravidão, - e a exclusão real dos setores subalternos, aos 
quais não interessava incorporar a cidadania. A implantação da ficção liberal do sufrágio universal – desde que a 
todos os alfabetizados em uma população esmagadoramente rural e analfabeta, ilustra nossa afirmativa. 
Democracia e liberalismo excludente [...] o espírito político em vigor no Brasil entre 1889 e 1930” (Mendonça, 
2010, p. 316-326). 
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Estudantes (UNE). “Abrasilerei, totalmente, o meu reencontro com a ‘pátria amada’ 
foi espetacular e se fez através da UNE” (Linhares, In CREP, 2007, p. 130). Na UNE, 
mobilizou-se para preparar a opinião pública, promovendo a campanha do envio de 
tropas à Itália, no combater ao nazifacismo. Maria Yedda concluiu o Curso na FNFi 
em 1945. 

Com a queda do Estado Novo em 1945 e o processo de redemocratização, a 
Universidade do Brasil “teve seus contornos melhor definidos, tanto do ponto de 
vista da sua concepção de ensino e pesquisa, quanto de sua estrutura administrativa 
e financeira” (Ferreira, 2001, p. 556). 

Nesse bojo de mudanças, surgiu a necessidade de redimensionar o quadro na 
cátedra de História Moderna e Contemporânea, sob a responsabilidade de Carlos 
Delgado de Carvalho4, um francês, filho de brasileiros, que obteve toda sua formação 
acadêmica na França, na École Libre des Sciencies Politiques, e que participava do 
grupo de Anísio Teixeira. 

Em 1946, a recém diplomada Maria Yedda Linhares obteve sua aprovação para a 
função de assistente de ensino da cadeira de História Moderna e Contemporânea, 
trabalhando conjuntamente com o outro assistente, Antero Manhães. 

Recém empossada, passou a estudar as questões do Oriente, atendo-se aos 
estudos das relações internacionais. Abaixo, segue um depoimento pessoal de Maria 
Yedda, sobre esse grande momento de sua carreira:  

Logo de início me coube trabalhar com a questão do Oriente. Juro que não 
sabia o que era questão do Oriente! Fui estudar, e acabei sendo levada a me 
fixar na história das relações internacionais. Percebi que os alunos não sabiam 
nada e que aquela seria uma maneira não apenas de eu mesma aprender, como 
de dar chance aos alunos de terem uma visão muito mais ampla da história 
mundial. Fui descobrindo a bibliografia, fui estudando, e acabei me ligando 
muito mais à história das relações internacionais (In Ferreira, 1992, p. 223). 

O trabalho da então assistente Maria Yedda inaugurou um fazer história 
moderna e contemporânea para além das interpretações de textos, sinalizando a 
importância de se investigar através de fontes primárias aqui do Brasil. O que se 
observa é que suas aulas congregavam a pretensão de desenvolver pesquisas 
diversificadas, bem como críticas bibliográficas e historiográficas, práticas bastante 
diferentes naquela década de 1940. 

Em 1953, surgiu a oportunidade de realizar um concurso para livre docente na 
Universidade, com a proximidade da aposentadoria compulsória de Delgado de 
Carvalho e com a morte prematura do assistente mais antigo, Antero Manhães. 
Havia a necessidade de se preparar um novo candidato para sucedê-lo. 

                                                   
4 Para Marieta Ferreira (2001), a relação desse catedrático francês se estreitou com o Brasil, sobretudo, pela 
construção de uma monografia caracterizada pelo estudo geográfico do Brasil Meridional. 
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Maria Yedda finalmente passou a ter a especialização necessária para assumir tal 
função. Em um período de 6 meses, conclui uma tese que a legitimou para a livre 
docência, intitulada As relações anglo-egípcias e o Sudão. No ano seguinte, Delgado 
se aposentou e Maria Yedda assumiu interinamente a cátedra. Em março de 1957, 
logrou êxito no concurso para a cátedra de História Moderna e Contemporânea. 
Nessa época, também era professora do Itamaraty no curso de formação de 
diplomatas. 

Para aquele concurso, Maria Yedda elaborou outra tese na área das relações 
internacionais, agora sobre a temática da política francesa no Marrocos no princípio 
do século XX, intitulada “A queda de Delcassé: um problema de interpretação 
histórica”. A seguir, um novo depoimento de Maria Yedda que avalia tal atividade 
acadêmica: 

Apoiada em documentação, formalmente dentro do figurino, mas na minha 
opinião, precária. Não era possível uma pessoa do Rio de Janeiro fazer uma 
tese de cátedra sobre um aspecto da política francesa do início do século, por 
mais relevante que fosse esse aspecto. De qualquer maneira, fiz a tese e defendi 
com grande galhardia. [...] Fui a primeira catedrática mulher da Faculdade de 
Filosofia [...] Mesmo em São Paulo não havia (In Ferreira, 1992, p. 226). 

Maria Yedda fez história em meio às antigas territorialidades da Academia, 
marcadamente masculinas. Ela foi a primeira e mais jovem catedrática do Brasil. 

Olha, foi muito interessante. Os jornais todos... era uma novidade, o Brasil era 
pequeno, o Rio de Janeiro era uma droguinha. Isso era um acontecimento. 
Como mudou o país! Uma jovem disputar uma cátedra era um acontecimento 
de primeira página de jornal. Foi uma sensação e ao mesmo tempo a minha 
desgraça, porque provocou muita inveja no pessoal de História Antiga, História 
Medieval, naqueles que se julgavam os donos da bola, os donos da universidade 
[...] O fato de ter sido a primeira catedrática provocou, indiscutivelmente, uma 
reação positiva em alguns setores e extremamente negativa em outros [...] 
estava talvez sendo uma ameaça (Linhares, In CREP, 2007, p. 132-133). 

Não menos importante foi seu crescimento e atuação intelectual na Faculdade: 

Na medida em que eu subia profissionalmente ali dentro, fomos formando um 
grupo [...] A chegada de Darcy Ribeiro foi um alento, o azougue intelectual que 
ele é produziu uma grande mobilização (In Ferreira, 1992, p. 227). 

Se no ginásio, na década de 1930, Maria Yedda e Darcy Ribeiro concorriam em 
maratonas de história, a Faculdade de Filosofia foi um campo em que seus 
pensamentos, nem sempre homogêneos, se complementaram, o que rendeu muitos 
frutos para a educação brasileira e fluminense: a Universidade de Brasília, o 
Encontro de Mendes e a implementação dos CIEPs. 
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Nos anos de 1960, Maria Yedda continuou a transformar e a propiciar novas 
possibilidades para o curso de História. Assim, modificou o currículo, alterou a 
avaliação e as atividades acadêmicas dos alunos, propiciou grandes fóruns de debates 
sobre novas temáticas, sugeriu novas bibliografias para o curso, inaugurou séries de 
revistas, de documentos publicados, adquiriu livros importados. Todas atividades e 
leituras iam ao encontro de novos caminhos na formação do aluno do curso de 
História. Portanto, a formação do graduando em História revela um caminho na 
perspectiva da conscientização político-ideológica e não apenas da perspectiva 
anteriormente informativa. 

Quando seu marido, José Linhares, realizou curso na Escola Superior de Guerra, 
alertou Maria Yedda que os militares estavam preparando uma guerra psicológica 
para a tomada do poder. Maria Yedda não acreditou: “Não, você está sonhando, o 
Jango tá muito bem... tá muito firme, não vai acontecer nada” (Linhares, In CREP, 
2007, p. 133). Naquele período pré-golpe, Yedda era diretora da Rádio no Ministério 
da Educação, sendo considerada como comunista por vários meios de opinião 
pública, como o Diário de Notícias. 

Quando ocorreu o golpe de 1964, em suas palavras: 

O golpe militar nos tomou de surpresa. Ficamos atônitos e nos sentimos órfãos. 
Fizemos autocrítica e chegamos à conclusão de que fomos ingênuos acreditando 
na viabilidade da Revolução Brasileira. A revolução pacífica, sem armas, salvo 
as da inteligência, do patriotismo, da boa vontade em transformar o país, em 
mudar o curso da História. Chegamos à conclusão de que nada conhecíamos do 
país e que era preciso começar a esmiuçar, a pesquisar, a buscar novos marcos 
de interpretação (Linhares, 1988, p. 90). 

[...] tive que me afastar. Não fiquei bancando a heroína, sentada, esperando ser 
presa [...] dormi e quando acordei, no dia seguinte, os jornais noticiavam que o 
Eremildo Viana tinha assumindo a Rádio MEC. Fiquei louca da vida (Linhares, 
In CREP, 2007, p. 136-137). 

Depois do golpe, o secretário da Embaixada Inglesa convidou Yedda para visitar 
a Inglaterra como convidada do governo britânico. Após três meses no Reino Unido, 
negociou, com dificuldades, uma licença de um ano com o Ministro da Educação do 
governo Castello Branco, Flávio Suplicy, dirigindo-se à França para ministrar cursos 
no Instituto da América Latina (CREP, 2007). 

Quando retornou ao Brasil, em 1965, Maria Yedda e seus assistentes Hugo Weiss 
e Francisco Falcon continuam inovando na adoção de procedimentos didático-
pedagógicos, quanto à adoção de temáticas problematizadoras. Segundo Yedda, 

[...] fui muito engajada nisso, sobretudo no início dos anos 60. Quando se 
começou a discutir a política externa independente do Brasil, me envolvi até a 
raiz dos cabelos. Acho que, no conjunto, desempenhamos um papel muito 
importante na Faculdade de Filosofia. A Faculdade de Filosofia era uma imensa 
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caixa de ressonância. Os militares olhavam aquilo com muita desconfiança e 
nós estávamos sendo observados, analisados e fichados sem saber (In Ferreira, 
1992, p. 231). 

Todavia, as reformas do professor Eremildo Luis Vianna, na FnFI, foi um 
contrassenso ao trabalho de Maria Yedda. “Foi um demolidor. Demoliu a Faculdade 
Nacional de Filosofia e impediu que se construísse o IFCS, lacaio da ditadura que foi, 
denunciante de alunos e professores” (Linhares, 1988, p. 91). Nas palavras de 
Francisco Carlos, ele foi um oportunista, envenenador, que nem esperou a chegada 
dos agentes da repressão: tomou a iniciativa de delatar na primeira hora (Silva, 
2012). 

Provavelmente, Eremildo deve ter contribuído também para o fichamento de 
Maria Yedda na Polícia Política, mais conhecida como DOPS. Naquele período, ela 
respondeu a sete inquéritos militares.  

Todavia, sua vivência era um testemunho de resistência. Os relatórios do DOPS 
assinalam: 

[...] declarou em sua posse que iria comunizar a dita emissora (Rádio 
Ministério da Educação), pondo-a a serviço do esquema comuno-sindicalista de 
Brizola e Arrais [...] Junto com seu marido [...] recebiam em sua residência [...] 
Prestes, Brizola, Arrais, Darcy Ribeiro [...] alunos e alunas da Faculdade 
(DOPS, 1972, p. 2). 

Ou como exemplifica seu discípulo Falcon (2012, p. 13): 

O movimento estudantil começou a reorganizar-se, sobretudo com passeatas 
cada vez mais concorridas pelas ruas do Rio. Era a época de uma intensa 
mobilização de protesto através de eventos culturais; os festivais da MPB, os 
espetáculos teatrais etc. Nós também, sob o incentivo da professora Yedda, 
realizamos nosso protesto através de uma espécie de tertúlias intelectuais, aos 
sábados, em 1967, na casa da professora Yedda, para discutirmos, em grupo, 
temas que estavam na ordem do dia e também alguns autores cujas obras 
começavam a se tornar novos e importantes desafios intelectuais: Michel 
Foucault, Louis Althusser, Nikos Poulantzas, Jacques Rancière, entre outros. 
Em 1968 teve início um programa de leituras e debates de textos de Marx. 

Tal postura considerada subversiva, significava a opção em lutar por um país 
melhor, sem diferenças regionais e de classe. Portanto, seria uma luta necessária do 
povo brasileiro em prol de justiça social, qualificando-a como uma autêntica 
intelectual orgânica. Conforme seu próprio depoimento, Yedda: 

Era uma grande entusiasta da história russa, da história soviética, mas nunca 
fui comunista. Nunca fui dirigida por partido político, embora eu fosse amiga, 
simpatizante. Fui muito antinazista, antifascista; fui muito militante do ponto 
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de vista social, de atuação na sociedade brasileira, mas nunca partidariamente 
(In Frizzo et al., 2007, n. p.). 

Após a outorga do AI-5, prevendo sua perseguição, Yedda preparou seu 
passaporte e solicitou licença-prêmio. Por motivo de família, decidiu não viajar ao 
exterior, sendo presa várias vezes em 1968. No dia 02 de janeiro de 1969, após ser 
noticiada sua prisão preventiva, houve a intervenção de seu marido, José Linhares. O 
então general-presidente Costa e Silva a libertou, após receber cartas de protestos e 
convites dos franceses Jean Paul Sartre, Fernand Braudel, Fredéric Mauro e Jacques 
Godechot. 

Maria Yedda foi, então, compulsoriamente, aposentada e seguiu para a França, 
onde viveu de 1969 a 74, trabalhando como professora visitante, contratada pelo 
Conselho Geral das Universidades. Naquele país, lecionou História Contemporânea 
em Vicennes e em Toulouse. A seguir, retornou ao Brasil em meados de 1974, por 
ocasião do nascimento de sua neta5. 

Em 1975 e 1976, permaneceu estudando em sua residência, ocasião em que 
traduziu diversos livros e documentos para o português. Em 1977, foi convidada para 
trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, onde inaugurou um programa de Estudos e 
História da Agricultura. 

Após a anistia (1979), Yedda foi lecionar no Curso de Mestrado da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), desenvolvendo uma linha de pesquisa sobre História 
Agrária. Ademais, reocupou sua cátedra de professora-titular da UFRJ (Ferreira, 
1992; Faria; 2008). 

Memórias de suas alunas demonstram sua postura como mestra: 

[...] me parece evidente que, mesmo sendo uma extremamente exigente, de 
temperamento um tanto difícil, [Maria Yedda] era, igualmente, muito generosa. 
Comigo, particularmente, foi sempre exigente, estimuladora atenta de meu 
desempenho como pesquisadora, generosa por isso mesmo. Pondero que Yedda 
apostava firmemente naquelas pessoas em que acreditava profissionalmente. 
[...] [Seu trabalho se desenvolvia a partir do] levantamento de fontes 
indispensáveis para uma história do abastecimento interno no Brasil – o que 
pressupunha, como diria ela, revelar o “lado oculto da Lua” na historiografia 
brasileira, o que estava ausente nas grandes teses interpretativas do Brasil. 
Percorremos, intensivamente, o Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, a 
Biblioteca Nacional, o IHGB, em busca de Registros de Terra, Registros 
Cartoriais, Almanaques, etc. [...] viajamos, sempre com a presença da Yedda, 
                                                   

5 Maria Yedda se casou com José Alves Linhares, um cearense, amigo de infância, com quem teve dois filhos: 
Maria Teresa (Teca), e José (Zequinha). De Maria Teresa veio sua primeira neta, Patrícia, que motivou sua volta ao 
Brasil (CREP, 2007; Silva, 2011). 
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pelo Norte Fluminense em busca de arquivos/fontes municipais. Uma 
experiência inesquecivelmente edificante, profusamente rica6. 

Com a eleição de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro para os cargos de governador e 
vice-governador do Rio de Janeiro em 1982, Maria Yedda, em meio a uma aula na 
UFRJ, foi convidada por Darcy Ribeiro para ser a secretária de Educação do 
Município do Rio de Janeiro. O prefeito era Jamil Haddad (CREP, 2007; Faria, 
2008). Inicialmente, Yedda recusou o convite, afirmando “Darcy, não sei nada de 
educação de primeiro grau” (Linhares In CREP, 2007, p. 143), mas o apelo de Brizola 
foi irrecusável. O PDT também não se furtou de mobilizar uma equipe competente, 
como os (as) professores (as) Laurinda Oliveira, Bárbara Levy, Maria Lúcia 
Kamache, Mariléa Cruz, Silas Ayres, que compunham a sua equipe. 

Além da equipe, sua dedicação, compromisso republicano e presença facilitaram 
sua atividade gestora: 

O carro ia me pegar em casa às 7 horas da manhã, e saía de carro... ‘para aqui’, 
via uma escola e descia. Fazia muito isso. Às 8 horas da manhã, estava em 
outra escola [...] Entrava e ‘quero falar com a diretora!’ [...] ‘Sou a secretária de 
Educação’ [...] Eu tive muita preocupação em recuperar a Rede Municipal que 
estava muito desgastada. Recuperar as grandes escolas com obras possíveis 
(Linhares In CREP. 2007, p. 145). 

Ao longo do estudo, observamos que sua gestão foi marcada por grandes embates 
intelectuais em que se propunha uma educação democrática, e não menos 
importante, de tempo integral. Também foi uma das articuladoras do “Encontro de 
Mendes” (Ribeiro, 1986), ponto culminante das discussões sobre as principais teses 
que deveriam balizar a educação fluminense, como a criação dos Centros Integrados 
de Educação Pública. 

                                                   
6 Entrevista realizada com a professora Eli de Fátima Napoleão, em 26 de fevereiro de 2016. 
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FIG. 1 | Abertura do Encontro de Mendes – Darcy Ribeiro e Maria Yedda (Silva, 2011, p. 71). 

A proposta de Maria Yedda para transformar o sistema de ensino fundamental na 
rede pública partia de duas premissas: 

1 – a de que a educação é mais determinada do que determinante nas suas 
relações com a sociedade que a rege, e em cuja reprodução desempenha um 
papel fundamental, mas que, apesar disso, não pode haver transformação 
dissociada da escola; 

2 – a de que a educação, mais do que uma especialidade que exige 
conhecimentos técnicos, é uma questão política e cultural e, por isso mesmo, 
polêmica. Assim, a sua evolução, no que se refere a maior ou menor 
participação do Estado, é da alçada do sistema político, social e ideológico 
(Linhares, 1991, p. 4). 

No contexto das leis da ditadura, a falência da escola pública se dizia respeito à 
ideologia das classes dominantes, “daí a violência com a qual a sociedade letrada 
expulsa as crianças pobres da escola, sem lhes dar a esperança de um dia 
ingressarem no mundo dos cidadãos [...] e da comunidade dos que podem ter 
conforto e bem-estar” (Linhares, 1991, p. 4). “No fundo, a escola pública estava 
reproduzindo a sociedade iletrada do país. Ela não estava sendo a escola específica 
para uma população específica, [...] que tinha tradições diferentes da população de 
Copacabana” (Linhares, In CREP, 2007, p. 150). 

Nesse cenário, buscando desenvolver as capacidades individuais dos alunos das 
classes populares, Maria Yedda revisitou os preceitos teóricos em que defendia os 
ideais democráticos e republicanos no Brasil. 
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Cabe recobrar alguns momentos dessa resistência em defesa de seus ideais: 

Há cinco meses no cargo [...], a professora Maria Yedda Linhares chegou à 
conclusão de que, em geral, as escolas públicas estão oferecendo hoje um ensino 
de tapeação [...] ‘A partir do ano que vem, as turmas de alfabetização deverão 
ter um máximo de 25 alunos, contra a média de 40 de hoje. [...] Se daqui a 
quatro anos a criança da escola pública terminar o primário sabendo escrever, 
ler e discutir o que leu, darei minha missão por mais do que cumprida’ (Farr, 
1983, p. 26). 

Afinal, ela afirmava que, como secretária: 

[...] estava mais preocupada em mudar os rumos da história do Brasil do que 
em ser historiadora. Digo com toda sinceridade, não ia disputar com os meus 
amigos um lugar no hall dos historiadores. Então fiquei como batalhadora na 
formação de jovens – estes sim, iam mudar o mundo (In Frizzo et al, 2007, n. 
p.). 

Logo Maria Yedda começou a fazer a diferença, na orientação política, nas ações 
pedagógicas, semeando pensamentos e ações para uma verdadeira educação 
republicana: 

A professora Maria Yedda Linhares costuma dizer que alguns professores têm 
que se conscientizar que trabalhar na educação no Estado não é apenas ter um 
emprego, mas, ao contrário, significa participar dos problemas educacionais e 
das tentativas de encontro de soluções (Perspectivas, 1985, p. 4). 

Nesse sentido, a gestão de Maria Yedda se destaca por seus fazimentos: 

Em seu período como secretária municipal (SME/RJ), entre março de 1983 e 
julho de 1986, atuou ao lado de três prefeitos: Jamil Haddad, Marcelo Alencar e 
Saturnino Braga. Sobre esta experiência como gestora pública na educação 
apontou como ações principais: a criação dos CECs (Conselho 
Escola-Comunidade); a recriação dos grêmios estudantis (com eleições diretas) 
e, a participação dos professores nas discussões e elaboração de programas 
referentes à alfabetização, treinamento, conteúdos programáticos, gestão 
escolar e avaliação. Ao mesmo tempo, assinalou a importância das parcerias 
da SME com a Federação de Associações de Moradores do Estado do Rio de 
Janeiro (FAMERJ), com a Federação de Associações de Favelas (FAFERJ) e 
com o CEP (Centro Estadual de Professores/RJ) (Faria, 2008, p. 11-12). 

Nas palavras de um de seus maiores oposicionistas, o professor Godofredo Pinto, 
presidente do CEP de 1983-85, Maria Yedda: 
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Era uma pessoa que tinha uma visão democrática da instituição escolar. Tinha, 
como prioridade, a educação. Queria criar acesso à educação para as camadas 
populares. Tinha um compromisso com a educação geral, uma visão unitária, 
universalista do direito à educação, democrática. Entendia que eram as 
camadas mais necessitadas, mais carentes, quem precisavam de maior apoio 
do Estado, do poder público. Ela tinha essa visão da escola, como um espaço de 
construção e de afirmação da cidadania. Tinha uma visão democrática, 
progressista, voltada especialmente para as camadas populares. Uma 
instituição pública da maior importância na vida dos setores populares7. 

Em outra entrevista 8 , Silas Ayres, assessor da Professora Maria Yedda na 
Secretaria de Municipal de Educação, aborda que: 

A professora Maria Yedda tinha uma história de trabalho com os movimentos 
sociais, tanto antes de 1964, como em 1968. Ela respeitava todos esses 
movimentos, seja sindical ou movimentos rivais. É lógico que, no governo, essa 
relação nunca será uma relação tranquila, a não ser que haja uma ‘pelegada’. 
Se não houver pelegos, a relação entre os movimentos sociais, movimentos 
sindicais e governo sempre será uma relação tensa. Havia uma relação tensa, 
mas respeitosa. Havia discussão. Lembro de um momento em que chegou um 
orçamento na educação, se eu não me engano no ano de 1984, que nós tivemos 
a ideia de chamar o SEPE, a FAMERJ e a FAFERJ para discutirmos. O 
orçamento vinha da câmara, já vinha ‘engessado’. E foi uma discussão 
interessante, porque, corretamente, tanto a FAMERJ, quanto o CEP e a FAFERJ 
disseram que era o governo que deveria decidir as prioridades, pois, para eles, 
tudo seria prioridade. Prioridade de governo quem define é o governo. Eu falei, 
Godofredo, isso é uma visão muito corporativa, e ele respondeu que todo 
sindicato e movimento social é corporativista. Enfim, era uma relação tensa, 
com greves, mas também amistosa, com conversas com o SEPE. Mesmo que 
houvesse o confronto, mais cedo ou mais tarde, era uma relação respeitosa. 
Havia diálogo. 

Por fim, destacam-se vozes de legado, da oposição: 

- A grande marca foi ela ter sido uma agente, no âmbito municipal, e depois no 
âmbito estadual do Programa Especial de Educação, da escola de tempo 
integral [...] Esse não foi o único legado. Tem a questão da redemocratização da 
rede [...] A rede teve um novo frescor, um refresco no ambiente educacional, 
apesar de todas as carências e limitações. Certamente, o legado foi a 
valorização da educação como projeto de governo prioritário. Por mais que eu 
                                                   

7 Entrevista realizada em 29 de outubro de 2015. 

8 Entrevista concedida em 15 de outubro de 2015. 
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discordasse de certos pontos, a vida de Maria Yedda era um testemunho do seu 
compromisso com a educação9. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As esferas educacionais passariam a ter a missão de não apenas forjar a aquisição 
do conhecimento, mas agregar outros elementos ligados à alimentação, à higiene, à 
diversificação de atividades culturais, entre outros. Tais pressupostos ligados a nova 
política que pairava no período pós-ditadura militar foram considerados até como 
insurgentes e, de certa forma, subversivos pois na própria historiografia da educação 
brasileira, nunca se priorizou a educação popular como os CIEPs assim o fizeram. 

Portanto, o projeto societário idealizado por aqueles que na sua trajetória política 
e educacional fomentaram sonhos, desejos, traduzidos num movimento de 
renovação do perfil da política educacional, pensaram uma nova escola, um novo 
porvir que revolucionaria toda a arqueologia fluminense. 
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RESUMO  

O presente estudo objetiva refletir sobre o papel do manual escolar como 
instrumento de materialização das ideias pedagógicas sobre a formação de 
professores no Brasil e em Portugal no período compreendido entre as décadas de 
1960 e 1970.  

Para o desenvolvimento da análise tomar-se-á como fonte de análise um manual 
didático que constou, durante esse período, do currículo do curso de Pedagogia da 
Universidade de São Paulo (USP), uma das primeiras universidades criadas no Brasil 
e da qual irradiam muitos dos fundamentos teóricos e práticos que orientam a 
Educação Nacional, de forma geral e, especificamente, a formação de professores 
desde a década de 1930. Além da USP, o livro de Adams e Dickey (1965) aparece em 
outras bibliotecas de instituições de ensino superior no Brasil, tal como Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Paraná (UFPR). Essa 
obra também pode ser encontrada em Portugal constando dos acervos da Biblioteca 
da Escola Superior de Educação de Lisboa e da Biblioteca Nacional de Portugal, o 
que evidencia que foi uma referência para a formação de professores também neste 
país no período em questão.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Formação de Professores, Manuais Escolares, Brasil e Portugal. 
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1. A MATERIALIZAÇÃO DE IDEIAS PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NO BRASIL E EM PORTUGAL NAS DÉCADAS DE 1960-70: O 
PAPEL DO MANUAL DIDÁTICO  

O presente estudo objetiva refletir sobre o papel do manual escolar como 
instrumento de materialização das ideias pedagógicas sobre a formação de 
professores no Brasil e em Portugal no período compreendido entre as décadas de 
1960 e 1970.  

Para o desenvolvimento da análise tomar-se-á como fonte de análise um manual 
didático que constou, durante esse período, do currículo do curso de Pedagogia da 
Universidade de São Paulo (USP), uma das primeiras universidades criadas no Brasil 
e da qual irradiam muitos dos fundamentos teóricos e práticos que orientam a 
Educação Nacional, de forma geral e, especificamente, a formação de professores 
desde a década de 1930. Além da USP, o livro de Adams e Dickey (1965) aparece em 
outras bibliotecas de instituições de ensino superior no Brasil, tal como Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Paraná (UFPR). Essa 
obra também pode ser encontrada em Portugal constando dos acervos da Biblioteca 
da Escola Superior de Educação de Lisboa e da Biblioteca Nacional de Portugal, o 
que evidencia que foi uma referência para a formação de professores também neste 
país no período em questão.  

O uso de manuais escolares como fonte de pesquisa tem se ampliado 
significativamente nos estudos histórico-educacionais, como afirma Magalhães 
(2008, p. 13)  

“a utilização do manual como fonte historiográfica da educação é um campo em 
plena expansão. Sendo o manual objecto de normalização pedagógico-didáctica 
e de regulação política, os aspectos ideológicos têm sido recorrentemente 
estudados”. Elucida, ainda, o mesmo autor que “a historiografia do manual 
escolar permite uma aproximação à ordem do conhecimento e às práticas 
pedagógicas e didácticas, bem como a projecção e a inferência de distintas 
formas de aculturação e sociabilidade” (p. 14). 

Assim, os manuais escolares expressam as ideias presentes em uma dada 
realidade histórico-social sobre as finalidades do processo educativo, bem como se 
constituem em instrumentos por meio dos quais se busca organizar e direcionar as 
atividades de ensino e aprendizagem. Os manuais escolares, portanto, como formas 
concretas de organização e gestão do trabalho pedagógico historicamente constituído 
só podem ser analisados tendo como referência as condições histórico-sociais nas 
quais emergiram e para as quais se organizaram a partir das necessidades e 
interesses específicos que surgem num determinado momento histórico. Necessário 
se faz considerar, desse modo, que a materialidade, conteúdos socializados, 
linguagem utilizada, estrutura da argumentação, dentre outros aspectos a serem 
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considerados no processo de análise dos manuais escolares, estão enraizados 
historicamente. 

O manual a que se refere intitula-se “Princípios Básicos de Prática de Ensino” 
sendo de autoria de Harold P. Adams, Professor Associado de Educação e Diretor-
assistente do Bureau of School Service da Universidade de Kentuchy,EUA e Frank 
G.Dickey, Deão do Colégio de Educação da mesma universidade. A primeira tradução 
e publicação no Brasil data de 1965, tendo sido efetuada pela Editora Fundo de 
Cultura em cooperação com a Missão Norte-americana de Cooperação Econômica e 
Técnica no Brasil (USAID) e a Aliança para o Progresso. 

O livro é organizado em doze capítulos precedidos de um Prefácio. Os capítulos 
recebem os seguintes títulos: I- Estabelecendo bases para a prática de ensino; II- 
preparando para a prática de ensino; III- Iniciando a prática de ensino; IV- 
Conhecendo e orientando as crianças; V- Dirigindo a aprendizagem; VI- Planejando 
o ensino; VII- Selecionando e usando materiais de ensino; VIII- Manejando a classe, 
IX- Dirigindo a atividade dos alunos; X- Alunos avaliando e relatando o processo dos 
alunos; XI- Estabelecendo relações; XII- Avaliando a prática de ensino. Três 
apêndices concluem a estrutura do livro: A. Sumário anual de informações aos pais; 
B. Folha de informações do professorado; C. Código de ética da Associação Nacional 
de Educação. 

Cada capítulo, por sua vez, desdobra-se em inúmeras partes abarcando uma 
questão específica da prática de ensino, contendo questões norteadoras, explicações, 
questões de preparação até os possíveis sentimentos que dada situação desencadeará 
ao futuro mestre.  

As primeiras páginas da obra tratam de definir a relação entre teoria e prática e 
definir prática de ensino. Para os autores, 

A experiência profissional de prática de ensino é planejada para demonstrar, 
na prática, teorias educacionais, e para ajudar os estudantes a desenvolverem 
habilidades práticas apoiadas nas teorias adquiridas. Pode ser definida como 
uma experiência direta de aprendizagem, durante a qual o estudante se torna 
progressivamente responsável pela direção e orientação de um grupo de alunos 
(1965, p. 15). 

A prática de ensino, no processo de formação profissional, deve ser funcional. E 
ela só o será na medida em que for planejada e direcionada como uma aprendizagem 
do aluno-mestre dentro de uma situação real de ensino-aprendizagem que possibilite 
que ele vá se ajustando, progressivamente, às situações de ensino. Isso porque as 
mudanças de comportamento dos indivíduos, no que, de fato, consiste a 
aprendizagem, só ocorrem com a interação dele com o meio. 

Uma vez organizados os planos, devem ser imediatamente postos em prática 
pelo aluno-mestre. (...) Os planos só se tornam educativos quando o aluno-
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mestre procura identificá-los com suas próprias experiências de ensino (idem, 
p. 33). 

As disciplinas responsáveis pela prática de ensino, segundo Adams e Dickey, 
devem, necessariamente, considerar algumas áreas para a formação de professores, 
num total de dez: 

1 – Progredir em conhecimentos sociais. 

2 – Familiarizar-se com crianças e compreender seu desenvolvimento social, 
físico, mental e moral. 

3 – Formular uma sólida filosofia de educação, em que sejam consideradas as 
relações existentes entre as funções do professor, as da escola e as de outras 
instituições da sociedade moderna. 

4 – Aprender como organizar e dirigir experiências de ensino. 

5 – Aprender a localizar e utilizar os recursos da comunidade. 

6 – Desenvolver métodos e técnicas de ensino seguras. 

7 – Aprender a trabalhar democraticamente com os demais. 

8 – Aprender como selecionar e usar materiais que favoreçam a aprendizagem. 

9 – Aprender a avaliar sua competência pessoal para ensinar. 

10 – Conhecer os padrões, os problemas, os princípios de ética e a organização 
da carreira do professor (ibidem, p. 37) 

E os capítulos se sucedem, analisando, minuciosamente, cada momento da 
prática de ensino, identificando os possíveis problemas, apontando possíveis 
soluções. Ao final de cada capítulo, é disponibilizado um sumário de ações com o 
título de “Aplicações”, elencando, passo a passo, as atitudes que o futuro mestre 
deveria tomar na prática de ensino. Cada item inicia-se com um verbo: conheça, 
aceite, use, saiba, aprenda, formule, avalie, pense, proporcione, etc. Após, um 
conjunto de problemas são apresentados aos alunos, simulando uma situação de 
ensino-aprendizagem, para que possam exercitar os conhecimentos e habilidades 
adquiridas em cada capítulo. Poderíamos afirmar, em função das características da 
obra, que se trata de uma instrução programada do trabalho pedagógico traduzindo, 
portanto, uma determinada concepção pedagógica que Saviani (2007) denomina de 
tecnicista ancorada nos pressupostos da teoria do capital humano, amplamente 
difundida no período em questão.  

A teoria do capital humano tem como mentor Theodor Schultz que, na década de 
1960, forja esse conceito sintetizando a ideia da incorporação, em certa medida, de 
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capital ao ser humano por meio, principalmente, de saúde e educação. Nesse sentido, 
o ser humano não só incorpora capital como ele mesmo passa a ser capital, ou seja, 
recurso a ser utilizado para impulsionar o processo produtivo com vistas à elevação 
da acumulação de capital. Decorre dessa ideia o valor econômico da educação que, 
consequentemente, demanda ação sistemática de controle e regulação no sentido da 
qualificação do ser humano de acordo com as necessidades do processo produtivo. 
Não só o conteúdo da educação passa a ser objeto de intervenção como também a 
forma de organização do processo educativo. De acordo com Saviani (2007, p. 379): 

Com base no pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios 
de racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advoga a 
reordenação do processo educativo de maneira que o torne objetivo e 
operacional. De modo semelhante ao que correu no trabalho fabril, pretende-se 
a objetivação do trabalho pedagógico. Se no artesanato o trabalho era 
subjetivo, isto é, os instrumentos de trabalho eram dispostos em função do 
trabalhador e este dispunha deles segundo seus desígnios, na produção fabril 
essa relação é invertida. Aqui, é o trabalhador que se deve adaptar ao processo 
de trabalho, já que este foi objetivado e organizado na forma parcelar. Nessas 
condições, o trabalhador ocupa seu posto na linha de montagem e executa 
determinada parcela do trabalho necessário para produzir determinados 
objetos. O produto é, pois, uma decorrência da forma como é organizado o 
processo. O concurso das ações de diferentes sujeitos produz assim um 
resultado com o qual nenhum dos sujeitos se identifica e que, ao contrário, lhes 
é estranho. 

No período em que o Brasil esteve sob o regime político ditatorial iniciado na 
década de 1960, a estrutura educacional brasileira foi alvo de um conjunto de 
reformas buscando alinhá-la aos princípios de racionalidade, eficiência e 
produtividade que orientavam a ordem política, econômica e social em curso neste 
período histórico, alinhando o Brasil às orientações dos organismos multilaterais dos 
quais o país contou com assessoria técnica e financeira por meio, sobretudo, dos 
acordos MEC-USAID (Ministério da Educação-Agência dos EUA para o 
Desenvolvimento Internacional). 

Especificamente quanto à formação de professores, destacam-se dois 
instrumentos utilizados no Brasil mas que buscaram dar diretrizes comuns aos 
países que, em grande medida, subordinavam-se aos ideais propagados pelos 
Estados Unidos: Acordo MEC/USAID relativo à formação docente e a Recomendação 
da OIT/UNESCO sobre o Estatuto do Pessoal Docente, ambos os documentos 
datados de 1966. O primeiro consistia num convênio de cooperação técnica e 
financeira que incluía estudo e orientação sobre formação de professores. Os estudos 
de diagnóstico desenvolvidos apontavam a defasagem entre a quantidade de 
professores para o ensino médio formados nas Faculdades de Filosofia, Ciências e 
Letras e a demanda do mercado de trabalho desses profissionais, ou seja, o ensino 
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médio. Esse problema impactava na qualidade na formação dos professores 
primários que eram formados no ensino médio. Esse convênio, portanto, com base 
nesse diagnóstico, objetivava aumentar em 20% o número de professores formados 
no ensino superior para atender a necessidade da educação básica. O segundo, por 
sua vez, centrava esforços tanto no estabelecimento de “direitos e responsabilidades 
dos professores e os padrões internacionais para a sua preparação inicial e formação 
contínua, recrutamento, emprego e condições de ensino-aprendizagem 
(OIT/UNESCO, 1966, p. 05). Neste documento, apesar de afirmar que cada país tem 
suas especificidades, considera que há elementos comuns dos quais derivam 
problemas semelhantes. Salienta que é sobre esses problemas comuns nos quais a 
OIT/UNESCO focam suas recomendações sendo válidas, portando, mundialmente. 
No total são 144 recomendações dentre as quais, destaca-se: 

19. O objetivo da formação de professores deveria ser o desenvolvimento do seu 
nível geral de conhecimentos e cultura pessoal; da sua aptidão para ensinar e 
educar; da sua capacidade de compreensão dos princípios fundamentais que 
orientam o estabelecimento de boas relações humanas no interior do país e 
além-fronteira; da consciência do seu dever de contribuir, pelo ensino e pelo 
exemplo, para o progresso social, cultural e econômico; 

20. Todo programa de formação de professores deveria incluir 
fundamentalmente: 

a) Estudos gerais; 

b) Estudos dos elementos fundamentais de filosofia, de psicologia e de 
sociologia aplicadas à educação; teoria e história da educação; educação 
comparada; pedagogia experimental; administração escolar; métodos de 
ensino das diferentes disciplinas; 

c) Estudos relativos ao domínio no qual o futuro professor tem intenção de 
exercer o ensino; 

d) Prática de ensino e das atividades extracurriculares, sob a direção de 
professores qualificados. (idem, p. 30) 

No documento a educação é apresentada como um direito de todos sendo, 
portanto, de livre iniciativa. Estas, contudo, devem seguir a política educacional 
formulada pelo Estado que a atrelaria a uma política de formação dos profissionais 
de educação. O papel social da educação “deveria visar o pleno desenvolvimento da 
personalidade humana, o progresso espiritual, moral, social e cultural e econômico 
da comunidade, e inculcar um profundo respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais” (ibidem, p. 26). É possível inferir dessa afirmativa que o 
desenvolvimento humano deve estar subordinado às necessidades da comunidade o 
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significa que a educação teria o papel de adaptar os indivíduos aos valores ético-
morais da sociedade mesmo que esta esteja calcada em profundas desigualdades 
sociais. 

Também Portugal, no mesmo período histórico considerado, passa por mudanças 
significativas tendo em visto a pressão, interna e externa, para que se efetivasse um 
alinhamento econômico, político e ideológico às diretrizes emanadas, sobretudo, dos 
EUA que, por meio dos organismos multilaterais, e sob a justificativa de apoio 
técnico e financeiro aos países ocidentais, busca garantir sua hegemonia com a 
difusão de um ideário liberal-democrático em contraposição às ideias socialistas e 
comunistas que circulavam por vários países e orientavam tentativas de se 
estabelecer uma outra estrutura societária. Destaca-se que desde 1960, Portugal era 
um dos membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico). 

Importante destacar que Portugal vivia sob um regime autoritário comumente 
conhecido por Estado Novo desde início da década de 1930 perdurando até abril de 
1974 quando eclodiu a revolução dos Cravos de 1974 no contexto de uma grave crise 
de produção concomitantemente a inúmeros movimentos sociais (VARELA, 2013). 
Apesar da ideia de “isolacionismo” que se difundiu no período no qual Portugal era 
governado por Salazar, que passa a imagem de um país alheio às mudanças em curso 
e que se desenvolvia de forma “autônoma” em relação ao restante dos países, 
sobretudo dos Estados Unidos, tem sido relativizada na historiografia, buscando 
trazer evidências que corroboram a afirmativa de que, apesar das particularidades da 
formação social de Portugal, este não estava isento das influências das mudanças 
políticas, econômicas e culturais que se processam no mundo ocidental, cujo 
expoente tem sido, há décadas, os Estados Unidos.  

Nesse sentido, as mudanças promovidas especificamente na política educacional 
é um exemplo dessa influência internacional. No período logo após a segunda guerra 
mundial, a ideologia desenvolvimentista passou a direcionar mudanças tanto 
econômicas quanto educacionais em vários países. Nesta, a qualificação de mão-de-
obra era condição para alavancar o processo produtivo. Esse ideário acabou 
ressaltando o déficit de Portugal em relação ao alto nível, ainda, de analfabetismo e a 
baixa qualificação profissional que, para responder a essa defasagem, toma medidas 
para ampliar o tempo de escolaridade obrigatória para seis anos com a justificativa 
de que a escola de quatro anos se mostrava “exígua, tendo em conta as exigências e 
anseios do mundo moderno” (PIRES, 1991, p. 88 apud Mendonça, p. 15). Ressalta a 
autora a influência dos organismos internacionais nesse processo: 

(...) as pressões e influências de organismos internacionais, vocacionados para 
a promoção do desenvolvimento econômico e cultural, nomeadamente a OCDE  
de que Portugal era país membro, desde a sua criação, ao veicularem nos seus 
programas de trabalho e cooperação com os Estados-membros, os processos de 
desenvolvimento e as contribuições do sector da educação, conseguiu promover 
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uma notável expansão, qualitativa e quantitativa nos respectivos sistemas de 
ensino, sobretudo, nas décadas de sessenta e setenta. (idem, p. 16). 

Salienta-se, ainda, o protagonismo de Portugal nas relações internacionais e na 
criação de instrumentos que impulsionassem as mudanças educacionais necessárias 
tendo em vista as condições econômicas e culturais em desenvolvimento com base na 
ideologia desenvolvimentista, que põe em cheque o mito do “isolacionismo” e de 
“autonomia” de Portugal frente às ideias modernizadoras da época, como afirma 
Mendonça (p.16): 

Outro dos instrumentos políticos mais influentes nesta expansão educacional foi 
o Plano Regional do Mediterrâneo (PRM), encetado por aquela organização 
(OCDE), a pedido de Portugal. Este PRM, que envolvei seis países da região 
mediterrânica – Portugal, Espanha, Itália, Jugoslávia, Grécia e Turquia – e 
efectuou o planeamento no sector da educação face às necessidades do 
desenvolvimento econômico e social de cada país, tendo, deste modo, sido 
perspectivadas as necessidades de mão de obra qualificada até 1985. Face às 
necessidades de desenvolvimento verificadas constatou-se que era fundamental 
escolarizar toda a população, pois só assim esta poderia contribuir para o 
processo de desenvolvimento. 

O caminho percorrido evidencia que, num momento histórico no qual a 
mundialização de uma ordem societária está em curso, protagonizada, sobretudo, 
pelos Estados Unidos, um conjunto de ideias pedagógicas se estrutura a fim de 
orientar a prática educativa tendo em vista a função atribuída à educação no 
processo de desenvolvimento econômico, social e cultural de cada país. Para isso, 
vários instrumentos mediadores vão sendo criados, dentre eles destacamos, aqui, os 
manuais escolares que passam a ser amplamente difundidos nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino, incluindo o da formação de professores.  

Isso porque, como afirma Mészáros (2004), o poder da ideologia reside no fato 
de que as ideias encontram afinidade estrutural material: 

Nunca será demasiado sublinhar a impossibilidade de explicar o poder da 
ideologia (efetivamente exercido apesar das distorções identificáveis) em 
termos ideológicos auto-referenciais. Somente a profunda afinidade estrutural 
entre as inversões práticas e materiais e as inversões intelectuais e ideológicas 
pode tornar inteligível o impacto maciço da ideologia dominante sobre a vida 
social. (p. 475) 

Os manuais escolares, assim, são fontes privilegiadas para a compreensão tanto 
dos papeis sociais atribuídos á educação, quanto das ideias e práticas pedagógicas 
desenvolvidas em diferentes momentos históricos.  
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RESUMO  

Hippolyte Leon Denizard Rivail é mais conhecido pelos brasileiros como Allan 
Kardec. Fundador da Doutrina Espírita que nasce com a publicação d'O Livros dos 
Espíritos no ano de 1857, escreveu as obras que fundamentam essa doutrina 
filosófica que tem, no Brasil, uma enorme aceitação e milhares de adeptos. Mas antes 
de ter contato com os fenômenos que desencadeariam o Espiritismo Rivail já era 
autor de outras dezenas de livros de teor pedagógico. O pedagogo francês nasceu em 
três de outubro de 1804, na cidade de Lyon, França, sob o império de Bonaparte, 
período bastante conturbado na história francesa, numa família de magistrados. 
Quando completou doze anos, em 1816, Hippolyte foi enviado pelos seus pais para a 
cidade de Yverdum, na Suíça, aos cuidados do educador Johann Heinrich Pestalozzi. 
Lá ficou por oito anos retornando à França após esse período. Estabeleceu-se em 
Paris e ali, profundo conhecedor da língua alemã, traduzia, para esse idioma, obras 
de educação e de moral, em especial as obras de Fénelon. Em 1835, o discípulo de 
Pestalozzi fundou em sua casa dois cursos gratuitos em que ensinava química, física, 
anatomia comparada, astronomia entre outros. Escreveu várias obras de educação.  
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1. DE ALLAN KARDEC A H. L. D. RIVAIL 

O professor Rivail é mais conhecido no Brasil por seu pseudônimo Allan Kardec, 
especialmente, pelos adeptos do Espiritismo, doutrina filosófica fundada por ele, 
cujo marco de referência se institui com o lançamento de O Livro dos Espíritos, em 
18 de abril de 1857, no Palays Royal na capital francesa, local de efervescência 
cultural do século XIX. Aliás, este livro se tornou, conforme os registros dos 
antropólogos Laplantine e Aubrée (2009), de um sucesso rápido e inesperado. A 
obra1, que estabelece a base filosófica do espiritismo, tem a sua primeira edição em 
1857, e será apresentada em três “livros” (partes) contendo 501 questões propostas 
pelo professor Rivail aos “espíritos” nas reuniões familiares frequentadas por ele em 
Paris, sendo aquelas e suas respectivas respostas dispostas numa coluna e, noutra, o 
enunciado da Doutrina Espírita sobre o conteúdo da questão em texto fluido. Ao final 
da obra, estão presentes notas de Allan Kardec, numericamente organizadas, sobre 
algumas questões do livro. 

Allan Kardec, em nota presente na introdução da obra, informa ao leitor: 

Os princípios contidos neste livro resultam das respostas dadas pelos Espíritos 
às questões diretas que lhes foram propostas, bem como as instruções que 
deram espontaneamente sobre as matérias que encerra. O material foi 
coordenado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico, e não foi 
entregue à publicidade senão depois de ter sido revisto cuidadosamente, várias 
vezes seguidas, e corrigido pelos próprios Espíritos. (KARDEC, 2013, P. 69) 

Como se pode depreender, portanto, O Livro dos Espíritos se consubstanciaria 
em fruto da pesquisa levada a cabo pelo, até então, professor Rivail, onde as 
respostas dadas pelos espíritos sob a coordenação deste tomariam corpo de doutrina 
filosófica didaticamente exposta após a sua revisão cuidadosa. Para Kardec, a obra é 
escrita e publicada conforme o ditado e a ordem dos espíritos superiores, ficando 
evidente ao leitor a intencionalidade da demonstração da co-autoria, muito embora o 
pedagogo assine a obra com o pseudônimo que lhe fora revelado, conforme as suas 
memórias, pelos próprios espíritos 2 . Em nenhuma das obras fundamentais do 

                                                   
1A Federação Espírita Brasileira, entidade que no Brasil congrega de forma majoritária o movimento social 
espírita, publicou edição bilíngue (francês-português) que considerou histórica (Kardec, 2013) da primeira edição 
de O livro dos Espíritos com a cópia fac-símile da mesma. Utilizamos esta edição de fonte para a breve descrição 
feita acima. 

2Há certa controvérsia, de pouco significado do ponto de vista deste estudo, sobre a intencionalidade do professor 
Rivail utilizar-se de um pseudônimo para as obras que produzia em sua fase espírita. Para del Priore (2014), 
trata-se de uma estratégia literária de proteção à obras pedagógicas escritas pelo autor, bem como, aos seus 
resultados. Henri Sausse, seu biográfo, reporta a causa de adoção do pseudônimo à revelação dada por um 
Espírito no tocante a uma reencarnação de Rivail nas Gálias, quando teria sido um chefe druida, e fora adotado 
por Rivail em outra reencarnação, ao tempo das Gálias. Contudo, não se pode ignorar que, naquele contexto, não 
era incomum o uso de pseudônimos na produção literária. 
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Espiritismo 3  ele se posiciona como criador ou fundador da Doutrina Espírita, 
chegando mesmo a afirmar, em nota de número dezenove do opúsculo intitulado 
Caráter da Revelação Espírita, publicado em 1868:  

O nosso papel pessoal, no grande movimento de idéias que se prepara pelo 
Espiritismo e que começa a operar-se, é o de um observador atento, que estuda 
os fatos para lhes descobrir a causa e tirar-lhes as conseqüências. 
Confrontamos todos os que nos têm sido possível reunir, comparamos e 
comentamos as instruções dadas pelos Espíritos em todos os pontos do globo e 
depois coordenamos metodicamente o conjunto; em suma, estudamos e demos 
ao público o fruto das nossas indagações, sem atribuirmos aos nossos trabalhos 
valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da 
experiência, sem nunca nos considerarmos chefe da Doutrina, nem 
procurarmos impor as nossas idéias a quem quer que seja. (...) (KARDEC, 2007, 
p. 120.)  

No entendimento de Kardec o espiritismo tinha um caráter de ciência filosófica e, 
apesar de tocar como tal nos tema das religiões, especialmente cristãs, não se 
propunha a ser tornar mais uma. A doutrina espírita, em seu “caráter científico 
deveria garantir que ela não seria confundida como uma nova religião 
institucionalizada, já que era um assunto muito desgastado e sem crédito no século 
XIX.” (SANTOS, 2010, pp. 20-30)  

O Livro dos Espíritos inauguraria, para Allan Kardec, a fase filosófica do 
Espiritismo, sendo este tributário do Espiritualismo Moderno, surgido nas Américas 
e que, na feição das mesas girantes ou falantes, invadiu a Europa e a Franças ao 
tempo de Rivail, tornando-se uma prática cultural, inclusive, nos salões parisienses, 
retratada nos periódicos profanos e religiosos (Wantuil, 2007), mas vista com 
ceticismo pelo professor Rivail (Araújo, 2014), apesar de sua inserção nos estudos do 
mesmerismo ou magnetismo animal. 

O periódico L’ Illustration - journal  universel de 7 a 14 maio de 1853 (Charuty, 
2013), por exemplo, se refere às mesas e apresenta uma ilustração que figurou, há 
poucos anos, na exposição L’Europe des esprits ou La fascination de l’occulte4. Esta 
exposição consistiu em um trabalho multidisciplinar em torno da influência do tema 
do espiritismo, metapsíquica e ocultismo em artistas, pensadores, escritores e 
cientistas em toda a Europa, na modernidade. Com farto material envolvendo criação 

                                                   
3As obras fundamentais do Espiritismo estão elencadas por Allan Kardec no livro Catálogo Racional: obras para 
se fundar a biblioteca espírita, publicada em 1969, aliás, sua última obra. Para maiores informações é possível 
acessar nosso trabalho a respeito (Carvalho; Lousada, 2009). 

4A exposição, ocorrida de outubro de 2011 a fevereiro de 2012, foi organizada pelo Musée D’art Moderne et 
Contemporain, em colaboração com a Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg e o Jardin des  
Sciences de l’Université de Strasbourg e o material alusivo a mesma pode ser acessado em: 
http://www.musees.strasbourg.eu/sites_expos/europe-des-esprits/fr/.  
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artística, literatura, iconografia, e impressos, livros, artigos científicos, a exposição 
trouxe a lume a “mania espírita” do século XIX. 

 

Figura 1 – recorte de L’ Illustration - journal  universel de 7 a 14 mai  1853 (Bibliothèque nationale et universitaire 
de Strasbourg. Photo : D.R) 

Enfim, as mesas girantes ou falantes marcaram uma época inicial do espiritismo 
e matizaram as manifestações culturais de sua época, foram alvo de referência 
irônica por parte de Karl Marx (Marx, 1996, p.197), tornaram-se objeto de estudos 
por pesquisadores do quilate de, como por exemplo, o astrônomo Camille Flamarion 
(Flammarion, 1911), o professor da Universidade de Paris e fisiologista Charles 
Richet (Richet, 1933) e do naturalista inglês Alfred Russel Wallace (Wallace, 1891), 
como também, esses fatos insólitos foram foco de interdições e proibições por parte 
do clero católico5.  

Allan Kardec e o espiritismo moveram não somente as mesas, mas as atenções da 
sociedade letrada daquele período na razão direta do declínio do magnetismo, como 
se depreende do artigo de Viatte (1935) que estuda as origens francesas do 
espiritismo. Vale considerar que, segundo Gil (2010), a inserção do espiritismo no 
universo cultural europeu obteve êxito, naquele contexto, tendo em vista que o seu 
discurso era sintonizado com o ideário de desencantamento do mundo onde 
vigoravam o cientificismo, o racionalismo, a laicização da esfera pública e do 
positivismo. Agora, voltemo-nos, novamente, ao fundador da Doutrina Espírita. A 
recepção das ideias espíritas no Brasil, no século XIX, também mobilizou a atenção 
de literatos e intelectuais em processos de racionalização do sagrado na adesão à 
doutrina e práticas espíritas, conforme Dias (2011). 

                                                   
5Nesse caso, é emblemático o fato denominado por Allan Kardec como o Auto-de-fé de Barcelona, referido na 
Revista Espírita, quando, em Barcelona, obras espíritas foram queimadas em praça pública sob o comando do 
Bispo de Barcelona. O fato ocorrido em 09 de outubro de 1861, noticiado pela imprensa francesa e espanhola da 
época, foi registrado com maiores minúcias na Revista Espírita de novembro de 1861, em artigo escrito pelo 
fundador do espiritismo. 
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1.1. REFERÊNCIAS BIOGRÁFICAS DE KARDEC/RIVAIL 

A primeira referência biográfica de Allan Kardec que se tem notícia está no 
verbete escrito por Maurice Lachâtre, socialista e editor da obra de Marx (Bighetto; 
Incontri, 2004), em seu Nouveau Dictionnaire Universel (1867). Depois desta, até o 
nossos dias, a vida de Allan Kardec é objeto de uma dezena de biógrafos e, conta com 
um best seller em vendas, no Brasil, intitulado Kardec: a biografia escrita pelo 
jornalista e biógrafo do médium brasileiro Chico Xavier, Marcel Souto Maior6. A 
fonte principal do autor fora a Revista Espírita: jornal de estudos psicológicos7, 
dirigida por Allan Kardec de janeiro de 1858 a março de 1869, quando veio a falecer. 
Fiquemos com Lachatrê que, em relação a Allan Kardec, assim se refere em seu 
dicionário: 

ALLAN KARDEC (Hippolyte-Léon-Denizard Rivail). Chef et fundateur de la 
doctrine dicte spirite, né à Lyon le 3 octobre 1804, originaire de Bourg en 
Bresse, département de l’Ain. Quoique fils et petit-tils d’advocats, et d’une 
ancienne famille qui s’est distinguee dans la magistrature et le barreau, il n’a 
point suivi cette carriére; de bonne heure il s’est voué à l’étude des sciences et de 
la philosophie. Éleve de Pestalozzi, en Suisse, il devint un des disciples éminents 
de CE célebre pédagogiste, et l’an dês propagateurs de son système d’education, 
que a exerce une grande influence sur la réforme dês études em France et en 
Allemagne. C’est à cette école que se sont développées lês idées qui devaient plus 
tard Le placer dans La classe dês hommes de progrès et dês libres 
penseurs.”(LACHÂTRE, 1867, p. 199) 

Deste excerto percebe-se que o autor do Nouveau Dictionnaire Universel situa 
Allan Kardec como chefe e fundador da Doutrina Espírita, o que afirma a sua 
liderança no movimento social espírita nascente na França, considerando-se que a 
deferência não se tratava de em título sacerdotal, até porque, segundo Kardec o 
Espiritismo “não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem 
templos e que, entre seus adeptos, nenhum tomou, nem recebeu o título de sacerdote 
ou de sumo-sacerdote.”(...) (KARDEC, 2006, p.318)  

Rivail, que mais tarde figurará como Allan Kardec, nascera em Lyon, cidade que 
chamaria mais tarde de coração do Espiritismo, ao dia três de outubro de 1804, em 
uma família de advogados que teriam obtido reconhecimento no exercício da 
profissão. Desde jovem teria se dedicado ao estudo das ciências e da filosofia. Fora 

                                                   
6Segundo a Revista Exame, em matéria veiculada em novembro de 2013, a biografia de Kardec já havia vendido 
40.000 exemplares dos 100.000 postos no mercado. A matéria pode ser acessada em: 
http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/biografia-de-allan-kardec-e-sucesso-de-vendas#_=_.  

7Em outra ocasião, mencionamos (Carvalho; Lousada, 2009, p.4) que “No Brasil, a revista conta com três 
traduções: pelo Instituto de Difusão Espírita (IDE) com tradução de Salvador Gentille, pela Editora Cultural 
Espírita (Edicel) com tradução de Júlio Abreu Filho e, a mais recente, pela editora da Federação Espírita 
Brasileira com tradução de Evandro Noleto Bezerra.” 
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aluno de Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) no Instituto de Yverdun, na Suiça, 
se fizera um dos mais destacados discípulos do “educador da humanidade”8 – como o 
fora o pedagogo alemão Froebel (1782-1852) 9  – atuando em Paris, além de 
divulgador da didática pestalozziana, mediante as suas próprias obras pedagógicas.  

Efetivamente, um clássico da educação moderna, Pestalozzi deu ensejo a um 
olhar mais psicológico dos processos educativos, dando relevo ao desenvolvimento 
da criança, compreendendo o papel do educador como facilitador desse processo, a 
priori, já delineado pela natureza na condição humana. Opunha-se aos castigos 
físicos em pleno século XVIII, e pretendia trazer aspectos da sociabilidade familiar 
para o âmbito da escola, especialmente a afetividade, instituindo grande relevo à 
figura materna e ao papel da educação em regenerar a humanidade corrompida pelo 
estágio social.  

Para Pestalozzi (2003), a evolução humana passaria por três estados como o 
natural, o social e o moral. Resumidamente, esses estágios poderiam ser 
compreendidos da seguinte maneira: no primeiro o ser humano seria o homem filho 
de seu instinto, que o conduziria de forma inconsciente ao prazer dos sentidos; o 
segundo, consistiria, essencialmente, nas restrições que a vida em sociedade impõe 
ao estado natural e, por fim, o indivíduo possuiria em si uma capacidade de 
representar as coisas mundo para si de forma independente dos instintos e das 
circunstâncias sociais, considerando aquilo que contribuísse com o seu 
enobrecimento interior. 

Portanto, não parece ser sem razão que Lachâtre compreende que a formação 
educacional vivenciada por Rivail na instituição educacional 10  de Pestalozzi, de 
algum modo, colocaria o futuro fundador do espiritismo imerso em um ambiente 
cultural que contribuiria com a perspectiva progressista e de livre-pensadora que 
adotara e, diríamos, ao seu turno, que influi na filosofia espírita. Kardec propugnava 
que os espíritas se constituíssem em livre-pensadores, que compreendessem antes de 
crer (Kardec, 2007) e apostava, de modo positivo e linear, na tolerância religiosa, na 
unidade de crenças e fraternidade humana.  

A historiadora Mary Del Priori assim descreve o fundador da filosofia espírita: 

Kardec foi um pedagogo de grande integridade intelectual. Nem um monstro de 
erudição, como querem seus admiradores, nem um ser primário, como acusam seus 
detratores. Mas um trabalhador do conhecimento, sem fantasias pouco inclinado a 
voos da imaginação. Ele estudou e verificou que os princípios da doutrina que então 
elaborava estavam em todas as formas de crenças e religiões, em diferentes épocas e 
                                                   

8Um dos atributos dados a Pestalozzi na inscrição de Augustin Keller (1805-1883) junto ao busto de Pestalozzi, na 
escola de Birr, na Suíça. 

9Este com destacada influência na educação das crianças pequenas, criador dos jardins de infância. 

10Para Hillesheim (2004), as experiências educativas vividas por Rivail em Yverdun, especialmente na condição 
de submestre, naquela instituição, teriam levado o jovem professor, no seu retorno à Paris, a divulgar através de 
suas obras e a aplicar o método pestalozziano em suas atividades docentes. 



 

 
 

10 

lugares. Para ele o Espiritismo seria o elo entre todas as crenças. (DEL PRIORI, 2014, 
p. 28)  

A opinião de Del Priori está em sintonia com a análise presente em A Mesa, o 
livro e os espíritos:  

Em pouco tempo, veremos, será considerado um pesquisador erudito pelos 
partidários e um espírito primário pelos adversários. Na verdade, não é uma 
coisa nem outra, mas um reformador e um pedagogo de total integridade 
intelectual que, desde Yverdon, leva uma vida extremamente laboriosa. Rivail 
que está quase se transformando em Kardec, é, nesta época, o que sempre foi 
desde a infância e a adolescência de estudos e o que permanecerá até a morte: 
um trabalhador ferrenho, sem fantasia, pouco inclinado aos transportes líricos 
e, segundo ele próprio, desprovido de imaginação. (AUBRÉE; LAPPLANTINE, 
2009, p. 40) 

Tudo indica que Rivail/Kardec era um pedagogo laborioso, membro de diversas 
sociedades científicas e literárias11, imerso numa leitura de mundo positivista e 
dotado de uma capacidade de entrega ao trabalho presente em sua vida profana, 
tanto quanto, em sua fase espírita. Fato é que um revés financeiro, na primeira fase, 
fez com que se dedicasse também ao trabalho de tradutor e de guarda-livros – 
equivalente a um contador, além dos cursos ministrados em sua residência, ao 
trabalho de escritor de obras pedagógicas12 sobre gramática, aritmética e proposta de 
reforma do ensino.  

Em torno da segunda fase de sua existência, onde insere o bisturi do modo 
positivista de fazer ciência no mundo invisível, como Allan Kardec, propriamente, ele 
segue com aspectos laborais de sua vida profana de escritor de, mas passa a se 
dedicar intensamente ao novo projeto de investigação dos fenômenos espíritas, de 
escrita e busca por publicação de suas obras, além de passar a possuir extensa 
correspondência, manifesto pelo expressivo volume de leituras, correspondências, e 
respostas aos seus contraditores como se identifica nas páginas de sua Revue 

                                                   
11Rivail (Wantuil; Thiesen, 2004), além de diretor do Liceu Polimático, tornou-se membro da Sociedade 
Gramatical (em 1829), Sociedade para a Instrução Elementar (1847), membro fundador da Sociedade de 
Previdência de Diretores de Instituições e Pensionatos de Paris (1831), da Sociedade de Educação Nacional – da 
qual participavam diretores das instituições, do Instituto de Línguas de Paris (1837) Sociedade de Ciências 
Naturais da França (1835), como membro correspondente da Sociedade Real de Emulação, de Agricultura, 
Ciências e Letras do Departamento de Ain, Sociedade Promotora da Indústria Nacional (1824), Sociedade 
Francesa de Estatística Universal (1829), Academia de Indústria Agrícola, Manufatureira e Comercial (1830), 
Instituto Histórico (1833), de Paris, da Academia de Arrás (1831). Algumas delas são referenciadas em suas obras, 
quando são declinadas referências do autor. 

12 Grzybowski (2005, p. 32-34) destaca que Rivail produziu em torno de 30 obras como educador, sendo estas 
“(...) manuais didáticos, planos, coleções de exercícios, compilações sobre métodos para uso de professores e pais, 
projetos de reformas endereçados a deputados, governantes e pedagogos. (...)” 
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Sipirite, publicada sob a sua direção, de 1858 a 1869, atividade encerrada com a sua 
morte. 

Contudo, a influência das concepções pedagógicas de Pestalozzi em 
Rivail/Kardec faz-se sentir em sua produção intelectual pedagógica e espírita, 
inclusive, como referido antes. A apropriação das ideais pedagógicas de Pestalozzi 
pelo professor Rivail fica evidente, por exemplo, quando chega a apresentar uma 
ideia geral do método pestalozziano – como um discurso preliminar – em seu Cours 
pratique et théorique d'arithmétique, d'après la méthode de Pestalozzi (Rivail, 
1824). 
 

1.2 IMPRESSOS PEDAGÓGICOS 

Rivail escreveu inúmeras obras pedagógicas. Dentre elas: Curso prático e teórico 
de aritmética (1829); Gramática francesa clássica (1831); Manual dos exames para os 
diplomas de capacidade; Soluções lógicas das perguntas e problemas de aritmética e 
de geometria (1846); Catecismo gramatical da língua francesa (1848); Programa dos 
cursos usuais de química, física, astronomia, fisiologia, Ditados normais dos exames 
do Hôtel-de-Ville e da Sorbonne. (KARDEC, 2005b, p. 186-187).  

Em 1828 lançou a obra Plano proposto para a melhoria da educação pública na 
livraria de Dentu, livreiro no Palais-Royal. Este impresso trata-se da 1ª edição da 
tradução da obra para o português por Albertina Escudeiro Sêco, pela editora 
Edições Léon Denis, no ano de 2005, cuja primeira tiragem contou com 3 mil livros. 
Esta obra, traduzida para o português 197 anos após sua publicação em Paris, reflete 
a importância de Kardec no movimento espírita brasileiro a partir dos esforços de 
seus adeptos de conhecer mais da sua obra, mas também fala de um movimento 
crescente no âmbito da educação em relação com o Espiritismo demandado pela área 
da Pedagogia Espírita que já conta com cursos de especialização no sudeste do país. 
Com o objetivo de conhecer esse educador francês e dar visibilidade à sua obra que 
possui destacada influência pestalozziana é que escrevemos este trabalho.  

Neste plano, Rivail apresenta a sua concepção da pedagogia como ciência que, 
compreendida, poderia fornecer os meios apropriados à educação da juventude tão 
relevante de ser estudado pelo educador quanto a medicina para o exercício do ofício 
de médico, como ele próprio defende em seu texto. Tal produção de Rivail assinada 
como H.L.D. Rivail, discípulo de Pestalozzi, apresentava-se como uma brochura de 
52 páginas destinadas aos membros do Parlamento francês expondo suas ideias 
matizadas por uma concepção pestalozziana de educação ( Grzybowski e Incontri, 
2005).  

Partindo de uma crítica ao discurso corrente na época da importância da 
educação e da quase inexistência de uma definição clara e precisa da mesma, ao 
sabor positivista, e do reconhecimento crítico do preconceito que cercava o exercício 
profissional da educação, o professor Rivail intenta definir o conceito de educação de 
forma coerente com a perspectiva da modernidade, associando-a à formação moral 
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do homem tendo em vista desenvolver-lhe a virtude, a inteligência e apresentar-lhe 
instrução “adequada” às suas necessidades. Dispondo-se à repressão dos vícios e a 
formação saudável do corpo.  

Nesse sentido “o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo 
das faculdades morais, físicas e intelectuais” (Rivail, 2005c:24). Ao problematizar o 
sistema educacional que lhe era contemporâneo e a possibilidade do mesmo 
conduzir a concepção de educação exarada acima, ao mesmo tempo em que procura 
identificar os obstáculos para esse fim e os meios de remediá-lo, Rivail conduz o 
leitor, em seu texto, à compreensão dos elementos constituintes da educação que 
almejava para o povo francês. Ganha centralidade no texto o que ele chama de 
educação moral. Para Rivail a educação moral é o resultado de todas as impressões 
que a criança recebe desde seu nascimento, a partir das relações estabelecidas com 
ela e a conservação dessas impressões e sua repetição promoveriam a aquisição dos 
hábitos, desse modo, as inclinações humanas não seriam mais do que o fruto das 
impressões recebidas.  

Ainda, Rivail pondera que ninguém nasce virtuoso ou vicioso contudo, apenas 
disposto a recepção e manutenção das impressões específicas ao desenvolvimento de 
vícios ou virtudes, tanto quanto para a compreensão desta ciência ou daquela arte. A 
educação moral repousaria no esforço, arte e ciência, de estabelecer na relação com a 
criança, impressões salutares e evitar tudo aquilo que lhe poderia ser nocivo, 
desenvolvendo-lhe um caráter virtuoso.  

Caberia, no pensamento pedagógico de Rivail, à realização adequada do ofício de 
educador o estudo da arte de manejar os caracteres morais e, igualmente, certas 
qualidades morais não comuns a todo e qualquer homem, tais como paciência, 
prudência, firmeza aliada à doçura, intuição, autodomínio e vontade e força para 
dominar as próprias paixões, ou seja, é preciso ser dotado das qualidades que se 
prescreve à juventude como objetivo da educação moral rivaliana. Logo, ao educador 
competia dominar noções acerca das emoções humanas, da fisiologia moral e o 
conhecimento metodológico necessário ao desenvolvimento das faculdades morais, 
físicas e intelectuais dos educandos, bem como os meios adequados para esse fim.  

Para a educação moral nas elocubrações de Rivail, não basta ser professor, 
limitado a ensinar sendo instruído e dotado de método, é preciso ser um educador, 
comprometido com o desenvolvimento completo do homem, componente esquecido 
em sua época, como pondera no texto. Ainda, Rivail se contrapõe, com veemência, à 
desvalorização dos educadores, ao descaso dos pais para com a escolha dos mestres 
de seus filhos, aos professores desconhecedores da arte pedagógica apenas ocupados 
no ganho pessoal e ao ensino livresco. Igualmente, Rivail faz oposição às formas 
adotadas de castigos e agressões físicas ou morais impingidas à juventude, como 
palmatória, chicotes e estratégias vexatórias.  

No que tange à educação pública, o ilustre, mas discreto, discípulo de Pestalozzi, 
ao considerar a educação como ciência, reconhecer quão poucas pessoas 
compreendam esse ofício sob seu verdadeiro prisma e conferir o que ele chama de 
atraso da educação a este último elemento, propõe a criação de uma escola teórica e 
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prática de pedagogia, cujo status poderia ser comparado às escolas de direito e 
medicina, cabendo, ali, ocuparem-se os indivíduos do estudo de tudo que dissesse 
respeito à arte de formar os homens.  

Em síntese, o currículo de “formação” de educadores idealizado por Rivail 
abrangeria conteúdos de fisiologia moral, medicina, das impressões e efeitos ao 
caráter e ao temperamento, de educação moral e ética, estratégias de prevenção ou 
repressão dos vícios, didática, saúde e educação física, organização de uma casa de 
educação, estudos bibliográficos sobre educação e religião.  

Nesta escola pedagógica, almejava Rivail, a criação de um estabelecimento 
gratuito onde os “alunos-educadores” pudessem praticar os estudos teóricos 
empreendidos. Neste ideário “a educação faria mais progressos do que o alcançado 
em um século” (Rivail, 2005c:60). Essa escola pedagógica superaria a antiga escola 
normal porque mais do que formar “hábeis professores” ela teria por objetivo formar 
educadores dotados da capacidade de desenvolver o homem sob “todos os pontos de 
vista” (Rivail, 2005c:61). Por fim, ao decantar a necessidade do estudo da pedagogia 
para o melhoramento da educação pública francesa o pedagogo propõe uma 
estrutura curricular para a educação básica consoante a divisão estabelecida na 
época, mas com conteúdos mais concernentes com as necessidades da formação da 
juventude de então.  
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RESUMO  

O presente artigo tem como objetivo aproximar o pensamento educacional e 
revolucionário de Paulo Freire e o pensamento educacional e revolucionário de 
Eduardo Mondlane. A ideia que norteia o artigo é a de que ambos trabalharam 
algumas categorias educacionais importantes que nos podem ajudar a repensar na 
educação para o terceiro mundo. Para argumentar analisamos as trajetórias e as obra 
bibliográfica dos dois pedagogos e revolucionários e constatamos que eles não só 
convergiram em alguns pontos da sua ação e reflexão como poderiam se 
complementar, por um lado. Por outro, verifica-se que ambos secundarizaram o 
trabalho com o opressor. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  

Libertação, Paulo Freire, Eduardo Mondlane. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo pretende apresentar os pensamentos educacionais e 
revolucionários de Paulo Freire e Eduardo Mondlane que, no nosso entender, tem 
muitos aspectos em comum, e a partir deles contribuirmos no esboço do estágio do 
pensamento educacional libertador (do hemisfério sul) e indicarmos algumas tarefas 
a serem, desse ponto de vista, desenvolvidas no futuro. Paulo Freire foi um pedagogo 
e revolucionário brasileiro e Eduardo Mondlane, revolucionário e pedagogo 
moçambicano. 

A nossa percepção é de que tem havido poucos estudos a relacionar pensadores 
educacionais de outras partes do mundo com os de África incluindo o diálogo entre 
pensadores educacionais de África e outras partes do sul do hemisfério. No Brasil 
Paulo Freire tem dialogado com Amílcar Cabral, alias interlocução que o próprio 
Freire iniciou pela sua admiração e reconhecimento pelo pedagogo e revolucionário 
guineense. Embora ele tenha mencionado outros pedagogos africanos nos parece que 
nunca houve preocupação de a outros (pedagogos) africanos relacionar, como o 
Julius Nyerere, Samora Machel, que ele próprio citou. 

É nossa ideia que Eduardo Mondlane e Paulo Freire trabalharam aspectos muito 
importantes para a construção de uma base de pensamento para os países periféricos 
e que sua biografia tem aspetos comuns que os levaram a preocuparem-se pelos 
mesmos assuntos. 

Para argumentar examinaremos alguns dos seus escritos, que para o caso de 
Paulo Freire são abundantes e para Eduardo Mondlane, escassos. Procuraremos no 
percurso buscar suas semelhanças e o que foi diferente tanto na sua trajetória de vida 
como no seu pensamento. 

Começaremos por apresentar as suas vidas, influências e o contexto histórico em 
que viveram, para depois apresentarmos, o pensamento e trajeto de Paulo Freire e, 
em seguida, o pensamento e trajeto de Eduardo Mondlane a partir de algumas 
categorias que pensamos que lhes uniram e por fim o esboço do horizonte 
conceptual. 
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1. TRAJETÓRIAS VIDA E DE PENSAMENTO 
Eduardo Mondlane e Paulo Freire quase nasceram no mesmo ano: o primeiro 

nasceu numa aldeia remota de Moçambique, Manjacaze, província de Gaza, em 1920 
e o segundo, na cidade do Recife, estado de Pernambuco, no Brasil, em 1921. Ambos 
cresceram pobres, embora Freire bem menos pobre ao pé da pobreza de Mondlane.  

As suas mães desempenharam papel importante na sua formação. A mãe de 
Eduardo encorajou-o a ir à escola dizendo que lá poderia ir buscar “o feitiço dos 
brancos” (Khambane, 1999). A mãe de Paulo é que arranjou a vaga para o filho no 
Colégio Oswaldo Cruz onde ele fez o ensino secundário (o fundamental e o pré-
jurídico) e que ele considerou uma escola importante para a sua formação (Freire, 
2006). 

Ambos tiveram uma juventude esforçada tendo tido que conciliar o estudo e o 
trabalho. A diferença é que Paulo Freire nunca teve de sair do seu país para fazer os 
seus estudos enquanto Eduardo Mondlane fez o ensino secundário e superior fora do 
seu país: na África do Sul e Estados Unidos da América. 

Embora Paulo Freire fosse branco testemunhou e deplorou, em Pernambuco, a 
descriminação racial, fenómeno que Eduardo Mondlane viveu, sofreu, em Lourenço 
Marques (atual Maputo) e na África do Sul, tendo sido uma das primeiras vítimas do 
apartheid, em 1949, com a vitória do partido nacionalista,  nas eleições de 1948, na 
África do Sul, tendo lhe sido negada a renovação do visto de estudante; nos Estados 
Unidos foi também vitima do racismo inclusive com os pais da Janet Johnson (hoje, 
Janet Mondlane), que era, na altura, sua noiva. 

Tanto Paulo Freire quanto Eduardo Mondlane tiveram uma educação religiosa o 
primeiro tendo sido católico e o segundo protestante (Missão Suíça). Mondlane 
liderou grupos de juventude da Missão Suíça1 e os estudos apontam que Paulo Freire 
teria tido uma influência da juventude universitária católica (Paiva, 2000). É 
escusado afirmar que os dois tiveram as influências libertárias do seu tempo como a 
conferência de Bandug, o pan-africanismo, as independências Asiáticas, os 
movimentos de Libertação de África, os movimentos de libertação da América 
Latina, etc. 

Ambos interessaram-se pelas classes populares tendo liderado movimentos 
populares e trabalhado na alfabetização dos seus povos. Eduardo Mondlane fundou o 
NESAM (Núcleo dos Estudantes Secundários Africanos de Moçambique) e Paulo 
Freire foi membro fundador do MCP (Movimento de Cultura Popular) do 
Pernambuco para além de outras organizações importantes daquele estado dos anos 
60.  

Os dois tiveram passagem pelas Nações Unidas: o Eduardo Mondlane, como 
funcionário e Paulo Freire como assessor da UNESCO (Freire 2014, p. 57). Eduardo 
Mondlane dirigiu, tendo sido seu primeiro presidente, a Frente de Libertação de 

                                                   
1 Os denominados ntlawas (no singular) ou mintlawa (no plural), que iremos referir em diferentes momentos 
deste trabalho 
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Moçambique (FRELIMO), movimento político e armado que liderou a conquista da 
Independência de Moçambique. Paulo Freire foi membro do Partido dos 
Trabalhadores do Brasil (PT) e assumiu a direção das massas populares dentro e fora 
do seu país. 

Os dois foram professores universitários, políticos, homens de ação e se bateram 
pela libertação dos seus povos. 

2. LIBERTAÇÃO 

Paulo Freire e Eduardo Mondlane empenharam-se pela libertação dos seus povos 
durante toda a sua vida. Significamos libertação não só para referirmos a 
proclamação da independência formal dos povos como a supressão de estruturas 
sociais opressivas ideia que achamos que estave na base do pensamento dos nossos 
pedagogos e revolucionários. Eduardo Mondlane falava de uma Independência total 
e completa de Moçambique (Mondlane, 1995) e Paulo Freire do fim de uma 
sociedade opressora (Freire, 2014b).  

A ideia de libertação que defendemos e que estava no horizonte dos dois 
pedagogos permeará toda a vida e obra de ambos como poderá ser apreciado a 
seguir. 

3. PAULO FREIRE: DA ATUALIDADE BRASILEIRA ÀS CARTAS A GUINÉ-BISSAU 

Esta parte toma o título acima, pois nela sistematizaremos o pensamento de 
Paulo Freire desde a sua obra, Educação e Atualidade Brasileira até as Cartas a 
Guiné-Bissau, em que apresentaremos o seu pensamento e sua trajetória. 
Discutiremos na sequência as seguintes categorias: o projeto social, educação 
política, educação ligada ao trabalho, educação baseada na realidade, aliás, mesmas 
categorias que serão discutidas em Eduardo Mondlane.   

3.1.PROJETO SOCIAL RADICAL: DO DESENVOLVIMENTISMO AO SOCIALISMO 
ABERTO 

Paulo Freire inicia por defender uma sociedade de democracia liberal, como se 
pode verificar nos seus dois primeiros trabalhos: Educação e Atualidade Brasileira e 
Educação como Prática da Liberdade. Nestas primeiras obras ele estará preocupado 
com a libertação das massas de modo a se disporem de si mesmas e se conduzirem de 
forma consciente numa sociedade democrática liberal. Certamente que ele pensava 
na formação do espirito nacionalista, do patriotismo e numa sociedade civil ativa 
para uma sociedade de liderança burguesa (Paiva, 2000). Nos dois livros, nada 
evidencia alguma preocupação com uma sociedade de igualdade ou de supressão de 
classes.  
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A Vanilda Paiva (2000) tem alguma razão ao afirmar que nesta fase o intelectual 
brasileiro estava comprometido, como os intelectuais do ISEB (Instituto Superior de 
Estudos Brasileiros), com o projeto nacionalista desenvolvimentista embora nós 
achemos que mesmo que ele estivesse engajado nesse ideário ele pensou um pouco 
acima ao defender a construção de uma sociedade de massas. Por isso, para além do 
projeto social isebiano pode-se constatar nesta altura o seu abraço a um ideário 
social ligado a juventude Universitária Católica: uma sociedade a partir da base. 

O projeto social de Freire foi evoluindo para a concepção de uma sociedade sem 
classes. Na Pedagogia do Oprimido identificamos uma concepção de sociedade de 
homens livres ao afirmar que os oprimidos não deverão se sentir “idealisticamente 
opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da 
humanidade em ambos. E ai está a grande tarefa humanista e histórica dos 
oprimidos- libertar-se a si e aos opressores.” (Freire 2014b, p. 41). Aqui encontramos 
o desejo de fundação de uma sociedade de humanos ao tornarem-se os oprimidos e 
opressores com direito a sua humanidade. 

Nos escritos posteriores, freirianos, identificamos uma opção mais clara em 
relação ao socialismo (Freire, 1981; Freire, 2011). Em Ação Cultural para a 
Libertação e outros escritos temos artigos empenhados numa luta pela instauração 
de uma nova sociedade: nos textos trata de temáticas candentes para uma revolução 
social de base como a reforma agrária, a ação cultural para a libertação e a politização 
dos camponeses. Através destas tópicos, Freire queria simplesmente dizer que “se há 
algo intrinsecamente mau, que deve ser radicalmente transformado e não 
simplesmente reformado, é o sistema capitalista mesmo, incapaz, ele sim, de resolver 
o problema com seus intentos 'modernizantes'” (Freire 1982, p.59); por isso, 
“Analfabetos ou não, os oprimidos, enquanto classe, não superarão sua situação de 
explorados a não ser com a transformação radical, da sociedade de classes em que se 
encontram explorados” (Freire 1982, p.48).  

Nas cartilhas dos camponeses sugeria que se discutissem “o significado do 
trabalho, as relações entre trabalhadores e patrão; o problema da produção. Quem 
lucra com ela, etc.” (Freire 1982, p.52). Dai dizer claramente “É bem verdade, porém, 
que há uma diferença fundamental entre o ato de denúncia e do anúncio numa 
sociedade de classes e o mesmo ato numa sociedade que se refaz numa perspectiva 
socialista” (Freire 1982: 59). 

Em Cartas a Guiné-Bissau está patente uma concepção social socialista. Nesta 
obra vemos consolidar-se a preocupação com a infraestrutura em relação a 
superestrutura (Scucoglia, 1999). Estando a narrar uma experiência ao serviço de 
uma sociedade socialista surpreendemos um Paulo Freire ao serviço do intelectual 
orgânico coletivo, o partido político (Gramsci): o PAIGC (Partido para a 
Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde). Ele declarou claramente a sua 
militância em relação à causa africana de Guiné-Bissau. Defendeu o estabelecimento 
da sociedade planificada, feita a partir dos interesses operários e camponeses. 
Demonstrou estar a favor de uma sociedade moldada com base no trabalho manual, 
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construída com base nos recursos existentes, confiando nas próprias forças (Freire, 
2011). 

Programa um processo de alfabetização consentâneo com uma sociedade em 
transformação e em revolução permanente para sua radical emancipação (Idem). 

3.2. A EDUCAÇÃO POLÍTICA OU CONSCIENTIZAÇÃO 

Uma ideia que tornou fascinante o pensamento de Paulo Freire (2014b) é a de 
que a educação é politica o que implicou, na Pedagogia do Oprimido, uma educação 
que tornasse a situação de opressão objeto de reflexão dos oprimidos de modo a 
assumirem o seu papel histórico de restauração da sua humanidade e dos opressores 
(Idem). Dai a necessidade da clareza politica do educador e a exigência radical do seu 
compromisso com as causas populares (Freire, 1981). Ele desenvolve mais esta ideia 
em muitos outros escritos posteriores à Pedagogia do Oprimido. 

Mas, antes, em 1947, Paulo Freire chegou ao SESI (Serviço Social da Indústria) 
criado pela Confederação Nacional da Indústria em que serviu primeiro como 
Diretor da Divisão de Educação e Cultura e mais tarde como superintendente. 
Segundo ele próprio afirma, em Cartas a Cristina, no SESI, foi se apercebendo que a 
sua missão seria a de se contrapor ao desejo astuto do patronato, de docilizar o 
operariado, e ir introduzindo uma dinâmica emancipatória o que poderia 
transformar a entidade de assistencialista em assistencial. Sua necessidade era cada 
vez mais a politização dos trabalhadores, lhes promovendo da dependência para a 
autonomia através da educação (Freire, 1994). 

Freire vai chamar a si, na primeira década de 1960, a tarefa de formar as massas, 
uma preocupação, segundo Vanilda Paiva (2000), que se cimentou pelo debate 
teórico da época, com Ortega y Gasset (1962), que estava preocupado com a 
modernização da sociedade que levava a emergência e alienação das massas. Esta 
asserção seria retomada e merecer melhor tratamento em Jaspers (Paiva, 2000) que 
afirmaria que a modernidade era um fenômeno contraditório, pois que poderia levar 
a alienação e a emancipação das massas. Vai ser neste quadro teórico que Paulo 
Freire vai construir a sua pedagogia no sentido da emancipação das massas durante a 
primeira metade dos anos 1960. 

No final de 60, foi abraçar o seu famoso projeto de Angicos. Nesta campanha os 
alfabetizandos não só aprenderam a ler e a escrever a palavra como melhoraram a 
sua leitura e escrita do mundo. O intuito do governo populista, no poder, era ter mais 
cidadãos a votar, mas ao que parece os integrantes daquelas experiências de Freire 
saiam dos cursos com a capacidade de não só ler a Carta Constitucional como de 
mudá-la: Freire conta um episódio em que um dos alfabetizandos diz isso (Freire, 
1994). 

Na segunda metade dos anos 60, Freire vai fazer toda uma viragem 
epistemológica da sua obra ao abraçar a Pedagogia do oprimido. Esta Pedagogia vem 
à superfície no Chile onde a sua tarefa era apoiar os educadores que trabalhavam 
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com os camponeses com a preocupação de elevar tanto o nível de alfabetização dos 
oprimidos como a sua capacidade de descrever, interpretar e mudar a sua vida e o 
mundo ao seu redor (Freire 2014a, p.60). 

Pela Pedagogia do Oprimido vemos uma intenção clara de levar aos oprimidos 
do mundo à conscientização e a transformação das suas condições de explorados, 
espoliados e desumanizados. Ele dialogará com estes para que aprendam a 
interpretar corretamente os arranjos sociais do mundo em que se encontravam, 
desvelando-o, dirá ele. A sociedade em que se encontravam (os oprimidos) estava 
num manto historicamente encoberto por uma classe dominante que foi despojando 
a classe dominada dos bens materiais, sociais, culturais e espirituais. Urgia que os 
oprimidos abrissem os olhos e entrassem no processo de reposição da sua 
humanidade. Este desiderato será o que guiará toda a pedagogia do oprimido que 
depois se tornará em pedagogia de esperança numa processo cultural de libertação 
(Freire, 1982; Freire, 2011; Freire, 2014a; Freire, 2014b). 

Em Ação Cultural para a Libertação e outros escritos ele aprofunda os seus 
escritos anteriores com o desejo de politizar os camponeses, construir uma teoria de 
conhecimento próprio de uma pedagogia que leva aos trabalhadores a tomarem a 
consciência da usurpação dos recursos naturais, sociais e culturais dentro do 
processo histórico. Neste livro ainda encontramos uma preocupação pelo papel que a 
igreja tem assumido na educação na América Latina. Neste último ensaio ele 
demonstra que alguns religiosos se tornavam cumplices da opressão consciente ou 
inconscientemente. E que para ele o grupo que estava a tomar um papel histórico era 
o que assumia a dimensão profética do evangelho (Freire, 1982). 

Mas mais do que estas temáticas, preocupa-se, em Ação Cultural, com a reforma 
agrária. 

Em Cartas a Guiné-Bissau a sua tarefa está centrada na manutenção e ampliação 
das liberdades de um país africano que acabava de aceder a Independência: a Guiné-
Bissau. Através de um processo educativo que vai incluir a educação pelo trabalho, a 
aliança entre a teoria e a prática, a conscientização, o seu objetivo será levar a 
população a aceitar e amar as suas raízes, a sua História e sua cultura e adoptar como 
único modelo de construção de sua sociedade ele mesmo (Freire, 2014a). 

3.3. FORMAÇÃO NO E PARA O TRABALHO CIDADÃO: A EDUCAÇÃO COMO 
FORMAS DE APROPRIAÇÃO DO SEU TRABALHO 

A questão da ligação da educação com o trabalho no pedagogo e revolucionário 
brasileiro pode se analisar a dois níveis: no nível biográfico e do próprio pensamento. 

Em Paulo Freire pode-se notar que o Colégio Oswaldo Cruz vai-se constituir em 
seu primeiro emprego enquanto ainda estudante. A sua confiança pelo fato de ser 
bom estudante e a sua necessidade financeira juntaram o útil ao agradável. Dai para 
frente nunca mais deixou de trabalhar mesmo tendo ainda que prosseguir com os 
seus estudos (Freire, 1994, Freire, 2006). 
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Os processos de alfabetização que ele dirigiu e integrou sempre tiveram como 
maior grupo alvo a população trabalhadora (Freire, 2006). No SESI trabalhou com a 
população fabril e industrial e em Angicos alfabetizou um grupo de diferentes 
profissionais como se pode constatar da caraterização feita no livro de Ana Freire: 

“Dos trezentos alfabetizandos, 156 eram homens e 143 mulheres (...). Quanto as 
suas ocupações: 94 domésticas, 46 operários, 38 agricultores, 24 artesãos, 18 
serventes de pedreiro, quinze pedreiros, sete comerciantes, três motoristas, três 
carpinteiros, dez lavadeiras [de roupa], três bordadeiras, sete funcionários, 
uma parteira, dois mecânicos, um vaqueiro, um soldado, uma prostituta, um 
jornaleiro e cinco desocupados” (Freire 2006, p.139).  

No Chile trabalhou maioritariamente com os camponeses tendo o livro Ação 
Cultural para a Libertação e outros escritos estando repleto de documentos 
dirigidos a alfabetização de camponeses. 

 Em Cartas a Guiné Bissau temos intervenções que se destinavam a conceber, 
implementar e avaliar um projeto pedagógico para uma classe de operários e 
camponeses. 

A teoria de conhecimento de Paulo Freire (1982), pretende levar aos oprimidos a 
compreensão do seu processo produtivo, percebendo-se, ao mesmo tempo, como 
produtores de cultura e sem produtos do seu trabalho. Ele procura levar os 
camponeses e outros trabalhadores rurais e urbanos a perceberem o processo 
histórico no qual foram perdendo os seus produtos culturais e o arranjo social em 
que se perpetua a acumulação por uma minoria a custa da maioria (Freire, 1982). 

3. 4. UMA EDUCAÇÃO QUE DESCOLA DA REALIDADE EM QUE O EDUCANDO 
ENCONTRA-SE INSERIDO 

Paulo Freire demonstrou logo no inicio da sua carreira com a tese do seu 
doutorado, em 1959, a sua preocupação com uma educação ligada a realidade. O 
titulo do trabalho é elucidativa: Educação e a Atualidade Brasileira, algo que não 
era comum, na época (Freire, 2006). Todos os projetos que dirigiu no Brasil e fora 
ficaram atentos a realidade dai a necessidade das palavras geradores, do diálogo para 
a conscientização e da práxis transformadora (Freire, 2014b). 

Freire (1994), referindo-se a sua aprendizagem durante os anos 40, dizia que 
tinha consolidado a sua formação escolar pelas leituras de obras de filosofia, ciências 
sociais e humanas e literárias mas, que mais do que este aprendizado tinha se 
formado maioritariamente pelas visitas a córregos e seus morros e pela discussão 
com grupos populares (Décima Carta de Cartas a Cristina, 1994). O livro biográfico 
de Ana Freire (2006) está repleto de provas que demonstram que Paulo Freire já nos 
seus primeiros passos profissionais ficou interessado na realidade que o rodeiava 
tendo dirigido e conduzido o processo de alfabetização ouvindo, conversando, lendo 
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cartas dos pais e dos seus educandos. Fez inquéritos aos camponeses e pescadores 
(Freire, 1994; Freire, 2014a). 

Em Angicos tomou a peito a tarefa de alfabetizar ao serviço dos governos 
populistas, para as populações terem direito de voto. 

Segundo ele conta, os convites para trabalhar nos Estados Unidos, no Center for 
Study of Development and Social Change, na Universidade de Harvard e na Suíça, 
no Conselho Mundial das Igrejas, chegaram à mesma altura tendo conversado com o 
Conselho Mundial para ocupar a vaga mais tarde (1 ano depois). Interessava-lhe 
também passar uma temporada nos Estados Unidos, antes de ir para Genebra. Não 
queria perder a vaga do Conselho Mundial porque lhe dava o que ele mais desejava 
nomeadamente o contato com o mundo algo que o trabalho académico dar-lhe-ia 
menos. Foi sempre sua preferência trabalhar diretamente com as pessoas nos seus 
ambientes e educa-las a partir mesmo dessa realidade. Por isso que o seu método é o 
dialógico e este inicia mesmo com a busca de palavras geradoras. A educação em 
Paulo Freire foi sempre entre o subjetivo e objetivo, a teoria e a prática se fazendo, 
por isso, a sua educação práxis.  

A pedagogia do oprimido 2  nasce justamente de uma ação educadora 
estreitamente ligada a vida e a realidade dos educandos. Ela surge como a descrição 
de uma experiência de promoção de grupos sociais marginalizados com o fito de 
promovê-los na sua capacidade de lidar com o seu mundo existencial. Essa 
preocupação com a emancipação dos oprimidos para a sua própria condução sem 
alienação se radicaliza em Ação Cultural, Cartas a Guné-Bissau. Neste ultimo livro 
discute a necessidade de ligação da educação com a realidade baseando-se em Julius 
Nyerere e John Dewey: 

“Creio que seria interessante aclarar, mesmo num rápido comentário, que, no 
pensamento de Nyerere, “preparation for the life” não tem a mesma 
significação ingênua segundo a qual a escola fora da vida, seria um centro de 
preparação para ela. Uma espécie de parêntese, feito na vida, em que nos 
capacitamos para, em seguida, ingressar nela. Concepção que mereceu lúcida 
crítica de Dewey, para quem a escola haveria de ser vida mesma, e não 
preparação para ela. 

Em Nyerere, a preparação para vida se dá na compreensão crítica da vida que 
se vive, somente como é possível criar novas formas de vida. Dai que seu 
pensamento pedagógico-político esteja empapado do real, do concreto, na 
prática cuja transformação ele centra a atividade educativa”(Freire, 2011, 
p.214) 

4.  EDUARDO MONDLANE: DE “FILHO DE CHEFE” A LUTA POR MOÇAMBIQUE 

                                                   
2 Não nos referimos só ao livro 
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A sistematização do pensamento e vida de Eduardo Mondlane será feita partindo 
da sua obra Chitlango Filho de Chefe até o Lutar por Moçambique (esta última, mais 
importante e completa obra) dai o título que encima esta secção. Chitlango Filho de 
Chefe foi uma obra autobiográfica que EduardoMondlane escreveu com André 
Daniel Clerc cujo título evidencia a importância do pai (chefe) que foi regente do seu 
reino (tribal), mesmo que ele tenha crescido pobre porque seu pai morreu logo que 
ele nasceu.  

A seguir analisamos o seu pensamento recorrendo ao projeto social, educação 
política, educação ligada ao trabalho, educação baseada na realidade: as mesmas 
categorias de que nos servimos para analisar o pensamento e vida de Paulo Freire. 

4. 1. UM PROJETO SOCIAL EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES DE MOÇAMBIQUE 

Eduardo Mondlane no livro autobiográfico, escrito nos anos 40, Chitlango filho 
de chefe3·, narra a vida de uma criança africana que nasce e cresce no campo e 
emigra para a cidade aos 16 anos. Neste livro, a intenção era mostrar “o caminho 
seguro”, que uma criança africana, do interior, poderia encontrar na igreja 
protestante (no caso, a Missão Suíça), para atingir os padrões da cidade (da 
modernidade) e em condições adversas como o colonialismo (e o catolicismo). No 
seu fim apoteótico, o livro, apresenta a parábola de Aggrey, na qual a águia que 
convivera durante muito tempo com as galinhas voa, mostrando que mesmo depois 
de longo período de cativeiro e de coabitação com as aves domésticas ela não era 
galinha e poderia voar. Com a parábola, Mondlane e Clerc, pela voz do Aggrey, 
pretendiam chamar atenção para o fato de que mesmo que os africanos fossem 
assimilados ou afastados para o harém eles continuariam seres humanos e com uma 
história, cultura e idiossincrasia próprias. Nesta altura Eduardo Mondlane lutava por 
uma sociedade de igualdade entre raças e defendendo que cada grupo teria um modo 
específico de viver. 

A sua luta pela defesa dos direitos cívicos dos negros vai se endurecer mais com a 
sua experiência da forma mais extrema de segregação racial, o apartheid, de que foi 
vitima, na África do Sul, em 1949, com a sua expulsão daquele país africano em que 
se encontrava a estudar, depois de, no ano anterior, ter ganho as eleições o partido 
nacionalista, na África do Sul (Chemane, 2003).  

Continuou com sua batalha em Lisboa, na Casa dos Estudantes do Império, em 
1950/51, com os outros nacionalistas africanos como Mário Pinto de Andrade, 
Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos e Agostinho Neto (Idem). Aqui era o início das 

                                                   
3 Este livro, Mondlane publicou-o com o pseudônimo, Khambane, por temer repressões do governo colonial em 
pleno período áureo do colonialismo em Moçambique: Khambane, C.& Clerc, D. (1990). Chitlango Filho de Chefe. 
Tempo: Maputo 
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campanhas, articulações e concertações com vista a autodeterminação dos povos 
africanos que estavam sob domínio de Portugal. 

Nos Estados Unidos a luta continuou e se transformou, com a sua frequência da 
Oberlin, uma universidade protestante, caracterizada por acalorados debates, em 
ideias de construção de uma sociedade Fabiana (Manghezi, 1999). Mas uma coisa 
que caracterizou Mondlane foi a sua atenção de não se filiar facilmente em 
determinados modelos pré-existentes. Ele precisava sempre de tempo para estudar, 
pensar e se confrontar com a realidade de Moçambique antes de se entregar a 
qualquer modelo social. 

Mas sem dúvida que na FRELIMO o seu pensamento foi evoluindo e a situação, a 
pouco e pouco, o foi aconselhando a aderir ao socialismo como escreveu em Lutar 
por Moçambique e se pode ver dos seus depoimentos das décadas de 1960 
individualmente e como presidente da FRELIMO. As suas palavras em entrevista a 
Helen Kitchen da Africa Report, de 1967, sustenta o que estamos a dizer: 

“É impossível criar-se um Moçambique capitalista, seria ridículo o povo lutar 
para destruir a estrutura do inimigo e reconstrui-la a favor do inimigo. Seria 
ridículo já o dissemos várias vezes. Nós vamos criar um sistema económico 
socialista e há agora uma riqueza de experiências de vários países socialistas e 
nós vamos estudá-los e aprofunda-los”. 

O socialismo abraçado por Mondlane não seria qualquer porque resultaria da análise 
dos diversos tipos de socialismo reais no mundo e das condições de Moçambique. 
Como vemos mais uma vez era a procura da dinâmica que do dogma (Manghezi, 
1999). 

4. 2. FORMAÇÃO POLITICA: DA IDENTIDADE TSONGA A MOÇAMBICANIDADE 

Eduardo Mondlane quando chegou a Lourenço Marques (Maputo), em 1936, 
continuou a fazer parte4 do ntlawa5 onde muito cedo ficou animador. Nestes grupos 
juvenis da Missão Suíça formava-se para a consciência de pertença ao grupo 
populacional tsonga 6 . Recorde-se que os Mintlawas da Missão Suíça ficaram 
conhecidas em Moçambique pelo seu papel na formação do nacionalismo 
moçambicano (Cruz e Silva, 1999; Ngoenha, 2000). Seria interessante estudar até 
que ponto Eduardo Mondlane teria levado as metodologias dos Mintlawas para o 
NESAM e outros grupos posteriores que criou como a FRELIMO. 

                                                   
4 É que ele começou a frequentar os mitlawas (explicamos na nota a seguir) em Manjacaze (sua aldeia natal) 

5 Ntlawa: grupos da juventude da Igreja Presbiteriana de Moçambique fundado pela Missão Suíça.	

6 Tsonga é um grupo populacional que ocupa a extensão territorial que vai do rio Save (centro de Moçambique) 
até ao sul da África do Sul. 
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O papel de Eduardo Mondlane na formação para o nacionalismo durante o 
tempo da luta de libertação nacional é indubitável. Ele priorizou a luta política, tendo 
organizado campanha massiva de educação de crianças bem como alfabetização de 
adultos não só através da implementação de uma educação formal (escolas) como os 
círculos de cultura para adultos, mas também por outras ações como os jornais do 
povo, revistas, canções, danças, panfletos, etc. 

Eduardo Mondlane (1995) afirmava, no seu livro, Lutar por Moçambique, que a 
educação (para além do programa militar 7 ) era prioritária porque levaria as 
populações ao maior engajamento na luta. Para ele, a população educada, estaria em 
melhores condições de apoiar e integrar a revolução. 

Por isso o seu maior objetivo da educação era a formação cívica. Para isso ele 
ensinava através dos programas concebidos pela FRELIMO e pelas conversas 
informais temas amplos como a necessidade da unidade nacional, a necessidade da 
identificação clara do inimigo, como que o inimigo não era o povo português nem os 
brancos e sim o colonialismo, a denúncia de ideias nocivas como o tribalismo, a 
superstição, o individualismo, etc. 

Usava métodos ativos como o diálogo, a participação, o aprender fazendo: 
aprendiam a fazer a revolução fazendo a revolução, nas campanhas políticas e 
militares, nas atividades sociais e cívicas como cuidar de feridos, de órfãos, 
participação em campanhas de vacinação, limpeza, saneamento básico, confecção de 
alimentos, costura, agricultura, campanhas de alfabetização, explicação (dos mais 
avançados aos menos avançados). 

4. 3. FORMAÇÃO NO E PARA O TRABALHO CIDADÃO 

O ponto anterior já introduz um pouco do que queremos aqui referir quando 
falamos de educação no e para o trabalho.  

Eduardo Mondlane desde que chegou a Lourenço Marques (Maputo), em 1936, 
para completar o ensino primário8 conciliou os estudos com o trabalho. Enquanto 
fazia as últimas classes que lhe faltavam trabalhou em casa do André-Daniel Clerc 
(Chemane, 2003). Quando teve que ir estudar em Inhambane, a par do seu curso, 
dinamizava os mintlawas, na igreja metodista para além de dar palestras. Depois, 
em 1942, quando esteve em Dingane, para ensinar os camponeses, as técnicas de 
agricultura que tinha aprendido em Inhambane, abriu e ensinou numa escolinha 
para as crianças locais. 

Na África do Sul enquanto estudava ensinava a ler e a escrever aos trabalhadores 
moçambicanos das minas de Transval para além de dar palestras. O mesmo 
aconteceu quando chegou a Johannesburg. Nos Estados Unidos estudou enquanto 
desenvolvia diversas atividades laborais e cívicas (Manghezi, 1999). 

                                                   
7 Estava-se em plena guerra de libertação 

8 Antes do ensino primário propriamente dito, na era colonial, tinha para os africanos, o ensino de adptação 
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Devido a sua biografia ele, quando chegou à FRERLIMO, não hesitou em 
envolver as populações adultas no processo de sua alfabetização enquanto cumpriam 
as suas responsabilidades de provedores de sustento para as famílias para além de 
ter organizado a educação ampla das crianças e jovens. Mesmo as crianças mais 
crescidas e jovens aliavam seus estudos com atividades ligadas à revolução. 

Todo o processo de educação em Eduardo Mondlane, tanto de adultos quanto de 
crianças, estava intrinsecamente ligado à melhoria das suas atividades profissionais e 
suas responsabilidades cívicas na revolução. As campanhas de educação incluíam o 
ensino primário, secundário e profissional que eram feitos, os primeiros, 
maioritariamente, em Moçambique e na Tanzânia, e o ensino técnico e universitário 
em outros países do mundo. Mesmo os estudantes que iam para lugares muito 
afastados da luta de libertação nacional havia esforços de que fossem alcançados pela 
educação política revolucionária para além de se pedir que todos eles, onde quer que 
estivessem, deveriam desenvolver campanhas a favor da FRELIMO e aliarem a sua 
formação profissional a política para além de que sempre que estivessem de férias 
deveriam voltar para o interior de Moçambique e desempenhar tarefas sociais 
revolucionárias pois, no entender de Mondlane, “isto serve para mergulhar o 
estudante, o intelectual, o futuro técnico, no seio da revolução” (Mondlane 1967, 
p.183) 

Eduardo Mondlane, em 1967, distribuiu um documento intitulado, Os 
Estudantes na Luta de Libertação, em que se insurgia contra estudantes que 
pensavam que a sua tarefa era só estudar. Ele dizia no documento que, mais do que 
na escola eles deviam aprender com a vida e com a revolução.  

Com início da guerra o território moçambicano ia ficando, a pouco e pouco, sob a 
administração da FRELIMO9. Nesse território o movimento de libertação tinha que 
criar condições para o decurso da vida normal das populações o que significou a 
recuperação do que estava destruído e a criação de novas condições e de acordo com 
as novas necessidades e visão do país. Foram reposto o comércio, a agricultura e 
foram criadas novas formas de exploração, gestão de recursos materiais e humanos. 
Foram implantadas células da FRELIMO, como estrutura básica de administração, 
foram organizadas cooperativas do povo, hospitais e escolas, por exemplo. Toda a 
nova administração pública, atividade produtiva e social desenvolvida eram sob uma 
cultura nova baseada na nova visão da sociedade como se pode ler em Lutar por 
Moçambique de Eduardo Mondlane (1995). 

4. 4. A EDUCAÇÃO EM FUNÇÃO DA REALIDADE MOÇAMBICANA 

Eduardo Mondlane, em Lutar por Moçambique, disse claramente que a 
educação em Moçambique não seria enxerte de aspectos de uma cultura sobre a 

                                                   
9 As chamadas zonas libertadas 
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cultura moçambicana e que esta cultura moçambicana/africana em diálogo com as 
outras culturas (Mondlane, 1995). 

Falando sobre a educação nas zonas libertadas dizia ele que o que o deixava 
satisfeito era que “apesar do nível baixo dos professores e o ensino ser bastante 
rudimentar é que ele estava orientado para as necessidades das crianças no contexto 
da sua cultura e da luta nacional” (Mondlane 1995, p.138). Um aspecto que para si 
era importante era uma educação que partisse da realidade do povo pelo que 
pensava, em relação a cultura autóctone, que “sobreviveu como uma espécie de 
cultura de “subterrâneo” subjugada, criticada e abertamente desprezada pelas 
autoridades” (idem, p. 142) teria que emergir e ser absorvida pelas crianças. Elas 
aprendiam e deviam aprender o Português, na falta de uma língua nacional comum, 
a História e Geografia de Moçambique, para além da leitura, escrita, aritmética e 
educação cívica. Nesta última disciplina, em Mondlane, os alunos aprenderiam 
“coisas sobre o nosso país e o seu passado, sobre a guerra e os objetivos da Frelimo e 
algo sobre a África e o mundo” (Idem, p. 138). 

Nos zonas libertadas a educação foi alargada a um campo maior que abarcava a 
vida das populações como a dança e cantos tradicionais moçambicanos, a escultura, a 
poesia. Circulava uma certa imprensa como jornais, revistas, alguns escritos pelas 
populações e guerrilheiros. 

Eduardo Mondlane transformou a luta de libertação numa verdadeira revolução 
cultural. Recuperou a ideia africana de que todos podem ensinar a uma criança, da 
divisão ténue entre a educação informal e formal, de ausência de divisão em 
disciplinas e de priorização de métodos ativos, caraterizados por atividades tanto do 
professor quanto do aluno; a teoria não ficou deslocada da prática, ou seja, a 
educação era a própria vida. 

A educação partia dos recursos existentes. Os edifícios escolares construídos 
pelos portugueses eram aproveitados com todo o seu material disponível ao mesmo 
tempo em que novas escolas eram construídas. Mas mesmo sem escolas, as crianças 
eram ensinadas onde fosse possível: em outros edifícios que pudessem ser usados 
para tal, ou embaixo das árvores, etc. 

Os professores eram selecionados entre os que vinham exercendo a profissão, 
depois de capacitá-los politicamente; novos docentes eram formados e recrutados 
(Mondlane, 1995).  

Todo o movimento de libertação tornou-se uma grande escola ou um grande 
círculo cultural. Todos os recursos e meios existentes eram aproveitados ao máximo 
para a educação do povo entre panfletos, jornais, rádios, revistas, etc. 

Uma citação de Paulo Freire (2014a) a Eduardo Mondlane, através de Amílcar 
Cabral, mostra a união estreita entre os dois educadores: 

“Outros oradores tiverem a oportunidade de fazer o perfil e o elogio bem 
merecido ao dr. Eduardo Mondlane. Nós queremos simplesmente reafirmar 
nossa admiração pela figura de Africano patriota e de eminente homem de 
cultura que ele foi. Queremos igualmente dizer que o grande mérito de Eduardo 
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Mondlane não foi sua decisão de lutar pela libertação do seu povo. Seu mérito 
maior foi o de haver sabido se integrar à realidade do país, o de se identificar 
com seu povo e se aculturar através da luta que ele dirigia com coragem, 
sabedoria e determinação” (Apud Cabral, Freire, 2014a). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As trajetórias dos dois pedagogos e revolucionários evidenciam que a sua vida de 
engajamento pelas causas sociais lhes levou a conceber pedagogias emancipatórias e 
de impacto. Podemos notar ainda que o desejo de uma transformação radical das 
suas sociedades esteve presente no seu pensamento o que por sua vez permitiu a 
concepção de pedagogias de libertação. 

No momento em que avançam as políticas neoliberais e ameaçam esmagar os 
nossos países parece necessário voltar a pensar num modelo social justo e humano, 
numa formação para a cooperação, a solidariedade, para a liberdade e para a 
responsabilidade.  

Devemos repensar na educação como vida e devemos nos servir, maximamente, 
de todos os recursos existentes, enquanto concebemos e construimos outros. Estes 
pedagogos nos ensinam que, mesmo que as condições sejam tão adversas, as nossas 
soluções deverão ser apressadas, na mesma altura em que a vida é urgente, 
enquanto, cuidadosamente, estudamos o concreto, para produzirmos dados e ideias 
mais acurados de modo a agirmos com eficácia sobre ele. Por isso, a sua prática foi 
inventada, ora pela vontade de vencer os obstáculos que tinham pela frente, ora pela 
inteligência de compreender a sua ação atual e futura, dai que as suas pedagogias 
tenham resultado da educação que vinham desenvolvendo e esta permitiu-lhes não 
só a construção de uma nova teoria (pedagogia) como a produção de materiais 
didáticos.  

As obras de Eduardo Mondlane tornaram-se vedadeiros manuais de ensino para 
toda a revolução moçambicana até aos nossos dias e a obra de Paulo Freire (que 
descrevem o processo de alfabetização e escolar a partir da prática) ela serve hoje 
como material didático para os oprimidos do mundo e para todos os pedagogos 
revolucionarios. 

Paulo Freire e Eduardo Mondlane são dois pedagogos e revolucionários que 
convergiram em muitos aspectos e podem se complementar: o método dialógico de 
Freire, com a sua força de rigor, pode ajudar ao Mondlane no maior envolvimento 
iluminado das massas, enquanto que as capacidades de organização, de direção e de 
luta, de Mondlane, podem ajudar Freire na materialização da libertação. 

Mesmo que estes pedagogos e revolucionários tenham sido rigorosos, radicais e 
profundos, eles menosprezaram o opressor, isto é, eles não deram pistas sobre como 
trabalhar com o opressor para a sua plena colaboração depois da revolução. Esta, 
talvez, seja a razão para o ressurgimento, hoje, do colonialismo, do imperialismo e da 
exploração de homens e mulheres.   
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A aproximação que aqui fizemos se constitui em um passo inicial podendo ser 
confrontados, entre Freire e Mondlane, mais aspetos como a participação da 
comunidade na educação. Entre estes autores tem conceitos que podem ser 
explorados como cultura de silencia (Paulo Freire) e cultura do subterrâneo 
(Eduardo Mondlane). 
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RESUMO  

O presente texto tem com o objetivo compreender como Cecília Meireles, para 
sensibilizar e envolver os seus leitores para entender e agir simultânea e 
solidariamente na obra de reconstrução pedagógica pela paz, o fez a partir do seu 
trabalho no Diário de Notícias, jornal carioca onde permaneceu no período de junho 
de 1930 a janeiro de 1933. Subsidiamos a nossa análise tomando como fonte 
primária os seus “Comentários” publicados na “Página de Educação”, onde a ela 
expõe as suas concepções educacionais, filosóficas, políticas e estéticas, anunciando a 
possibilidade de se romper com a forma ainda tímida e conservadora da sociedade 
brasileira do início do século XX sobre uma questão necessária, como a educação. Ela 
faz uma convocação aos educadores e à sociedade que seja suficiente para 
impulsionar conceitos e aspirações da Escola Nova. Suas ideias e realizações como, 
por exemplo, o Centro de Cultura Infantil do Pavilhão Mourisco, biblioteca infantil 
que ela organizou e dirigiu entre os anos de 1934 e 1937 (Pimenta, 2011), são um 
reflexo dessa convicção e desses conceitos.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Escola Nova, Paz pela educação, Cecília Meireles  
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E então nos voltamos para a educação. Como um último apelo. 

Para que o sonho não se perca, e se faça realidade sem deixar de ser sonho. 

E é tão belo que entristece. Porque o instante da beleza definitiva 

deixa sempre os olhos úmidos. A gente pensa: 

“Se fracassa a beleza, que pode mais restar ao homem para seu sustento?” 

O destino das esperanças, Diário de Notícias, 01/05/1932. 

1. CONSTRUIR O MUNDO QUE SE ESPERA 

Se é urgente, de acordo com Jares (2007), um pacto educacional global pela paz e 
contra todos os tipos de violência, a educação tem de desempenhar um papel ativo e 
comprometido, abrangendo os currículos, a formação de professores, os conteúdos 
das diferentes áreas, os materiais curriculares, bem como os processos 
organizacionais. De acordo com esse autor, a educação para a paz tem um legado 
amplo, rico e plural, com diferentes ênfases, matizes e fontes geradoras, das quais a 
primeira fundamenta-se, pedagogicamente, tanto na teoria quanto na prática, no 
movimento da Escola Nova que tem início no século XX. A esse movimento de 
transformação e renovação humanista somava-se o fato de ter eclodido em um 
período entre duas grandes guerras mundiais, assim, além da crítica às práticas e 
concepções pedagógicas, o movimento fundamentava-se no internacionalismo e na 
ideia de envidar esforços e ações para evitar a guerra. 

A utopia reinante nesse período era a de que a salvação do mundo, a redenção da 
humanidade, como sugere Maria Montessori (2004), estaria nas mãos dos 
educadores, de todos aqueles que fossem capazes de empreender e de fomentarem 
em suas salas de aula atividades que resultassem em ações socialmente úteis e não 
destrutivas. Ainda de acordo com a educadora italiana, a primeira verdadeira linha 
de defesa contra a guerra é o próprio homem (MONTESSORI, 2004, p. 22). Para 
tanto, é essencial rejeitar toda a educação que embrutece e atrofia os valores 
humanos, que transforma o ser humano em mais uma engrenagem da máquina 
social, que reprime e impõe limites à inteligência. Buscar e recuperar práticas 
educativas que alavanquem a compreensão, a liberdade individual, a autonomia, o 
desenvolvimento progressivo da personalidade da criança: eis as metas de todos 
aqueles que vislumbram um caminho de paz para a humanidade. 

Para fundamentar os pressupostos de uma educação para a paz, os educadores 
escolanovistas apoiam-se no legado de Comênio e, principalmente, de Rousseau, que 
acreditava na bondade como uma predisposição natural do homem. Segundo Jares 
(2002, p. 23), estes são “os dois pioneiros da educação baseada no respeito às 
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crianças, na união com a natureza e na fraternidade universal”. As guerras e todos os 
distúrbios adviriam de uma distorção, de uma perturbação nessa natureza, que 
poderiam ser sanadas por meio de uma educação restauradora (RABBANI, 2003, p. 
66). 

A Escola Nova argumenta em favor de uma educação para a paz, como a 
compreensão da interdependência entre os povos e nações e uma consequente 
educação universal que permita a convivência tranquila e harmônica entre 
todos. Para isso, é importante desmascarar os processos educativos 
responsáveis pela deformação da natureza piedosa e pacífica do ser humano, 
levando-o a cometer barbaridades como as guerras. Dito de outra forma, a 
educação deve ser universal e garantir a liberdade da criança. Sua 
universalidade se refere tanto à abrangência da educação, deve-se educar todos 
os seres humanos para a paz, como ao seu objetivo: educar para a compreensão 
e a convivência internacional. Educar para a liberdade, por sua vez, significa 
permitir a expressão das boas e naturais qualidades humanas e desenvolver o 
espírito crítico e a habilidade do contínuo questionamento (p. 67). 

As ideias dos educadores daquele período foram, de acordo com Jares (2004), 
corporificadas em propostas didáticas que incluíam conferências de personalidades 
pacifistas, concursos de redação, intercâmbios e correspondência entre escolas, 
excursões, viagens de estudo, exposições alusivas a outros países, comemorações de 
datas importantes, filmes, radiodifusão de mensagens, estudos comparados, 
jornadas esportivas e encenações de peças teatrais. Essas foram experiências 
tentadas e desenvolvidas por educadores de e em diferentes instituições educativas e 
países, inclusive no Brasil e apoiadas e divulgadas pela “Página de Educação”. 

A primeira guerra mundial e o clima de tensão disseminado entre os países 
envolvidos, e que atinge mesmo os que permaneceram fora do conflito, foi 
responsável por conscientizar cientistas, educadores e opinião pública da 
necessidade de fomentar, por meio da educação e da escola, atitudes que 
impossibilitassem o surgimento de novos conflitos armados e colaborassem para a 
manutenção de um ambiente de conciliação e harmonia entre os povos: 

É a partir do movimento da Escola Nova (EN) que surge a primeira iniciativa 
sólida de reflexão e ação educativa pela paz. Pelo seu caráter internacionalista 
e pela amplitude do modelo pretendido de educação para a paz, as experiências 
dessa escola, vão desde o enfoque dos grandes problemas sociais à 
transformação do meio escolar. Ela dirigia suas críticas tanto aos métodos e 
propostas didáticas da escola tradicional como à sua contribuição na 
militarização da infância e da juventude. Dessa forma, considera-se a escola 
como a instituição que pode afastar a guerra e, ao mesmo tempo, ser 
responsável por ela (BELTRAME, 2007, p. 26). 
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Após o final da Segunda Guerra Mundial, surgiu a Carta das Nações Unidas e foi 
aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Tem início um 
segundo movimento, em favor de se implementar uma educação para a paz. 
Diferentemente do primeiro movimento que investira em pactos, tratados e 
conferências para a sensibilização de educadores e da opinião pública, opta-se pelo 
investimento em instituições educacionais a fim de favorecer a concórdia e o respeito 
pelos demais povos do planeta. Até esse momento, prevalecia a necessidade de se 
investir na compreensão e cooperação internacional. De acordo com Jares (2002, p. 
57), a educação para a paz sob a perspectiva da UNESCO, estava orientada, 
basicamente, em três perspectivas: a) compreensão internacional e consciência 
supranacional; b) ensino relativo ao sistema de Nações Unidas e organismos 
internacionais; c) ensino relativo aos direitos humanos. 

A convicção de que os direitos humanos violados foram uma das causas de mais 
uma guerra mundial, serviu de parâmetro sinalizador para que o entendimento 
internacional fosse buscado e se tornasse, a partir daí cláusula indispensável à 
construção de um mundo de paz (UNESCO, 1969, p. 9). Outras declarações surgiram 
posteriormente: a Convenção sobre Prevenção e Punição do Genocídio (1948), a 
Convenção sobre Direitos Políticos da Mulher (1952), a Declaração dos direitos da 
Criança (1959), a Convenção Relativa à Luta Contra as Discriminações na Esfera do 
Ensino (1960), a Declaração sobre o Direito dos Povos à Paz (1984), a Declaração sobre o 
Direito ao Desenvolvimento (1986), a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (1992), entre outras (BELTRAME, 2007, p. 31). 

Um terceiro momento despontou como “consequência do nascimento de uma 
nova disciplina denominada Pesquisa para a Paz” (JARES, 2007, p. 26). Acrescenta-
se às discussões em prol de uma educação para a paz, a perspectiva do 
desenvolvimento social: “uma educação para a paz passa a ser aquela que permite às 
pessoas descobrirem as estruturas violentas e as prepara para a ação 
transformadora” (RABBANI, 2003, p. 73). Objetiva-se com essa mudança de 
enfoque, a conscientização, principalmente dos educadores, para as questões da 
violência que sofrem, mas também daquelas que promovem: 

A forma como se deveria educar é aquela que permita a todos os envolvidos em 
uma relação de ensino e aprendizagem compreender os interesses de um 
conhecimento, compartilhando a sua perspectiva particular sobre um problema 
ou informação. Quando isso ocorre, a informação deixa de ser manipuladora e 
parcial para se transformar em uma verdade. Dito de outro modo, a natureza 
real de um problema se torna evidente quando todos os afetados podem 
expressar sua compreensão, sua informação, sobre o mesmo. Quando essa 
participação coletiva não ocorre, a transmissão de qualquer informação ou 
qualquer conteúdo se torna uma prática violenta, ainda que venha sob o rótulo 
de “ciência” (RABBANI, 2003, p. 74). 
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Esse conceito de educação surge em princípios dos anos de 1960 e procura 
recuperar os pressupostos freirianos. A referência é a postura dialógica, pois educar 
para a paz, requer relações de respeito e de solidariedade para uma reflexão que 
promova a emancipação e não a domesticação. 

Educação que, desvestida da roupagem alienada e alienante, seja uma força de 
mudança e de libertação. A opção por isso, teria de ser também, entre uma 
“educação” para a “domesticação”, para a alienação, e uma educação para a 
liberdade. “Educação” para o homem-objeto ou uma educação para o homem-
sujeito (FREIRE, 2007, p. 44). 

De acordo Rabbani (2003), esses dois primeiros movimentos em prol da 
educação para a paz perspectivavam a redução da violência e a superação “em 
distintos níveis”. Do ponto de vista da Escola Nova, a paz mundial adviria como 
consequência de se fomentar ações pacíficas e pacificadoras. Nessa terceira etapa, a 
construção de um mundo de paz, de um mundo que se espera, poderia ser 
consubstanciado a partir da recuperação das ideias e abordagens de Paulo Freire 
(JARES, 2007, p. 26), uma vez que a perspectiva freiriana pressupõe uma educação 
crítico-conscientizadora, desvelando e não escondendo, “com criticidade ética, as 
práticas sociais injustas, incentivando a colaboração, a tolerância com o diferente, o 
espírito de justiça e da solidariedade” (FREIRE, 2006, p. 391). 

Um quarto instante da história da educação pela paz não possui um marco 
histórico, estando baseado em princípios não-violentos, entre os quais os de 
Mohandas Gandhi: firmeza na verdade, ação sem violência, ênfase na autonomia e 
na autoafirmação, harmonia pessoal. Também pode-se destacar a necessidade do 
desenvolvimento de estratégias não-violentas, ressaltando “o dever de desobedecer” 
frente a “ordens injustas ou desrespeitosas” (WEIER apud JARES, 2007, p. 28). A 
promoção de um mundo de paz, sob essa perspectiva, demandaria, não apenas a 
satisfação das necessidades básicas dos seres humanos, mas o aprendizado de 
atitudes não-violentas. De acordo com Rabbani (2007), “não é suficiente informar 
sobre as injustiças e desigualdades para se criar uma atitude necessária para superar 
as injustiças sociais. Mais importante que o quê ensinamos é como ensinamos. Se 
sabemos como ensinar, podemos educar os seres humanos para a paz através do 
ensino das disciplinas tradicionais” (p. 77). Assim, a paz pode ser vislumbrada e, 
finalmente, estabelecida. 

1. ARAUTOS PARA UMA NOVA ERA 

A difusão de um “programa de reforma da sociedade pela reforma do homem”, de 
acordo com Carvalho (2007), aconteceu no período entre guerras tendo como 
suporte a “Liga Internacional pela Educação Nova”, criada durante o I Congresso 
Internacional de Educação Nova e realizado em Calais, na França, entre 30 de julho e 
12 de agosto de 1931. Sob a responsabilidade de educadores como Beatriz Ensor e 
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Adolphe Ferrière, chegara a hora de “unir todos aqueles que, percebendo o raiar de 
uma nova era, quisessem contribuir para a ‘renovação do mundo desmoralizado’, 
convictos da possibilidade de construir uma humanidade melhor transformando a 
escola” (CARVALHO, 2007, p. 279). A liga vislumbrava a possibilidade de fomentar a 
paz pela educação através da atuação de professores que teriam sob sua 
responsabilidade libertar as potencialidades da criança tornando-as “fortes, livres e 
senhoras de si mesmas” (p. 280). Para a difusão dessas ideias de paz e de 
transformação do mundo pela educação das crianças, nasceu a revista Pour L´Ere 
Nouvelle, trazendo em seu primeiro número um manifesto proposto por Ferrière. 
Outras revistas foram, posteriormente, organizadas: The New Era e Das Werdenda 
Zeitalter, com o objetivo de complementar a difusão de ideias e de arregimentar 
educadores e simpatizantes compromissados no movimento de renovação da 
educação e da escola ao redor do mundo. 

Apresentando-se como órgãos oficiais da Liga, essas revistas funcionaram 
como veículos de difusão do movimento, e, nessa medida, forneceram aos seus 
leitores um alargado repertório de informação sobre o movimento educacional. 
Sua leitura fornecia informação detalhada sobre congressos internacionais, 
com especial relevo àqueles organizados pela Liga, publicando versões 
resumidas das Conferências neles realizadas e fazendo a crônica das atividades 
desses eventos. Ao lado desse trabalho de divulgação, as revistas se propunham 
a propagandear os princípios básicos do movimento e a difundir iniciativas de 
sociedades congêneres, de grupos e de instituições, prescrevendo critérios para 
o seu ajuizamento (CARVALHO, p. 281-282). 

Nesse sentido e com essas aspirações, em diferentes países e também em terras 
brasileiras muitas ideias foram colocadas em prática por diferentes educadores sob a 
forma de experiências com objetivos e feitios demandados por cada cenário 
educacional. No Brasil, merece destaque a “Página de Educação”, criada por Cecília 
Meireles, que vislumbrava a possibilidade de se fomentar a fraternidade que poderia 
e deveria ser incentivada pela educação, através, por exemplo, do intercâmbio 
pedagógico e cultural entre crianças das diferentes partes da América Latina e países 
de língua portuguesa, principalmente Portugal. Esse empreendimento representaria 
uma das vertentes do movimento em terras brasileiras, capitaneado por uma 
educadora que buscava promover, através da educação, a união entre os povos: uma 
de suas mais caras aspirações. 

Para Cecília, o trânsito das ideias, de uma terra para outra, o conhecimento das 
qualidades de cada povo, e mesmo os seus defeitos, o gosto da visitação e de toda 
aproximação humana venceria as fronteiras e a dificuldade da língua. O 
entendimento das diferentes expressões, hábitos e valores culturais, conduziria à 
harmonia entre os povos. Para ela, ainda somos quase todos estrangeiros, uns para 
os outros, as raças e as religiões têm sido obstáculos para o convívio fraterno de que 
precisamos (MEIRELES, 2001, p. 151-153). Era necessário que se operasse no mundo 
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uma transformação que humanizasse e essa transformação, para ser profunda e 
definitiva, teria que ser realizada pela educação (PIMENTA, 2011). 

Composto de várias seções – política nacional e internacional, economia, 
esportes, assuntos femininos e culturais – o Diário de Notícias foi o primeiro jornal 
do país a ter uma página inteiramente dedicada à educação, e esteve sob a 
coordenação da poeta e educadora de junho de 1930 a janeiro de 1933. Era ilustrado 
pelo artista português Fernando Correia Dias, primeiro marido de Cecília, contando 
também, com a colaboração de educadores como Frota Pessoa, Gerardo Seguel, 
Attilio Vivacqua, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, que participavam com 
entrevistas, publicação de conferências e artigos. A “Página” era diária e trazia três 
matérias jornalísticas principais, além de uma coluna denominada “Comentário”, 
cujo objetivo era o de contribuir para a popularização do ideário da Escola Nova e, 
ainda, difundir as concepções educacionais e filosóficas de sua organizadora. A 
“Página” contribuiu para divulgar as iniciativas empreendidas nos estados por 
educadores como Antônio Sampaio Dória em São Paulo, de 1920 a 1925, que foi, 
segundo Fernando de Azevedo, o primeiro sinal de alarma que nos colocou 
francamente no caminho da renovação escolar; as do Rio de Janeiro (1927-1930); a 
de Minas Gerais (1927-1930); de São Paulo (1931-1932 e 1933); do Rio de Janeiro 
(1931-1935) e a de Pernambuco (1928-1930), como afirma Pimenta (2011). 

No Diário de Notícias o casal Cecília e Fernando também criou e organizou a 
“Página das Crianças”, onde publicaram entrevistas, histórias, resenhas e pequenos 
trechos de livros, poemas e canções de poetas, escritores e educadores brasileiros e 
de diferentes nacionalidades, com destaque para os autores iberoamericanos. Nesses 
dois espaços Cecília externava uma nova percepção, sinalizando aos educadores, 
conforme lembra Konder (2001), que a sensibilidade poética não era um luxo, um 
complemento, mas um elemento essencial da capacidade de lidar com o riquíssimo 
movimento da vida infantil. 

Para as análises necessárias para o enfrentamento das questões da presente 
pesquisa, iniciamos com o levantamento das crônicas onde Cecília aborda a questão 
da paz e temas correlatos: desarmamento, liberdade, cooperação entre os povos, 
solidariedade, fraternidade universal. Das mais de 900 crônicas, foi organizada uma 
seleção, em quatro (4) volumes, por Azevedo Filho (2001), responsável pelo 
apresentação e planejamento editorial da coleção1, em 14 eixos temáticos: 

1. Conceitos gerais de vida, educação, liberdade, beleza, cooperação e 
universalismo (Vol. I); 

2. Família, escola, infância e educação (Vol. I); 
                                                   
1 O quinto volume da coleção “Crônicas de Educação” traz as crônicas oriundas 

da coluna “Professores e Estudantes”, do jornal carioca A Manhã. Cecília Meireles 
escreveu essa coluna de 1941 a 1943. No volume V, entretanto, foram selecionadas 
crônicas escritas em 1941 e 1942. 
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3. Adolescência, juventude e educação (Vol. II); 

4. Problemas gerais do magistério, métodos e técnicas de investigação 
pedagógica (Vol. II); 

5. Educação, Revolução, reformas de ensino e ortografia (Vol. II); 

6. Educação, política e religião (Vol. III); 

7. Nova Educação, Escola Nova, Escola Normal e ensino público, Formação do 
magistério e qualidades do professor (Vol. III); 

8. Veículos de cultura e educação: poesia, cinema, teatro, música, exposições. 
Métodos auxiliares. O lúdico (Vol. IV); 

9. O espaço escolar: ambiente e ambiência. Prédios. Concursos (Vol. IV); 

10. Educação e literatura infantil (Vol. IV); 

11. Intercâmbio escolar (Vol. IV); 

12. Educação, jornalismo, responsabilidade e censura da imprensa (Vol. IV); 

13. Civismo na formação das crianças, adolescentes e dos adultos (Vol. IV); 

14. Paz, desarmamento e não-violência. 

Sobre a paz pela educação e aqueles que tangenciam o tema, o 14º eixo da coleção 
traz um total de 31 crônicas que foram devidamente lidas e fichadas. Numa outra 
estruturação Ferreira (2007), estabeleceu vinte e sete categorias. As crônicas 
organizadas, por essa autora, estão ordenadas sob critérios que visavam atender os 
objetivos daquela pesquisa, entretanto, é uma contribuição, desde que façamos uma 
reorganização de prioridades e de temáticas segundo as exigências do tema que ora 
discutimos. Encontramos crônicas que estão dispostas em categorias que estão em 
desacordo com os critérios estabelecidos por Azevedo Filho (2001), como é o caso da 
série de “Cartas de estudantes mortos na guerra” e “Cartas de estudantes alemães 
mortos na guerra”, que em Azevedo Filho estão alinhadas no 14º eixo (Paz, 
desarmamento e não-violência) e em Ferreira (2007) ordenados na categoria 
“Literatura”. Fora essa e outras divergências na distribuição em eixos ou categorias, 
como cada qual estipulou denominar, o trabalho de compilação dos dois autores 
oferece um panorama das crônicas de Cecília no Diário de Notícias: as publicadas 
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(AZEVEDO FILHO, 2001) e aquelas somente disponíveis ao pesquisador pela 
consulta ao jornal (FERREIRA, 2007) ou ao site da Hemeroteca Nacional2. 

Pelo quadro organizado por Ferreira (2007) percebemos que as crônicas que 
demandam questões elencadas como direta ou indiretamente alinhadas à temática 
da paz pela educação, algumas foram organizadas sob as seguintes categorias: 
filosóficas (com 54 crônicas ou 5,53%), políticas (com 41 crônicas ou 4,20%) e outras. 
Essa organização, como afirmado anteriormente, apesar de apresentar 
incongruências no que tange ao objeto de estudo desse trabalho, oferece uma 
panorâmica por conter todas as 976 crônicas, trazendo os títulos e, ainda organizadas 
segundo a data de publicação das mesmas, que contribui sobremaneira para o 
trabalho dos pesquisadores. 

É possível observar que, nos primeiros dois anos de existência da “Página”, as 
crônicas versaram sobre temáticas amplas, focalizando questões como a difusão do 
ideário escolanovista, formação de professores, reforma educacional, ensino 
religioso, revolução, ou seja, os temas que estavam na ordem do dia e que estavam 
mais restritas a questões educacionais. A elas estavam aliados, mas em menor escala 
àquelas que tangenciam a questão da educação para a paz elencadas anteriormente, 
qual seja, desarmamento, liberdade, cooperação entre os povos, solidariedade, 
fraternidade universal. Poucas crônicas foram encontradas sobre essa questão nos 
anos de 1930 e 1931. Já em 1932, acontece o auge da produção sobre o tema, tendo só 
no primeiro mês do ano, cerca de 15 crônicas, tratando dessas questões. As crônicas 
são quase que diárias e trazem títulos e temáticas que podem ter se originado dos 
desdobramentos dos conflitos e da instabilidade política e econômica mundial que se 
prolongava desde o final da primeira guerra mundial e seus acordos não mantidos e 
desrespeitados, a grande depressão advinda com a queda da bolsa, com reflete no 
Brasil com a queda do preço do café no mercado internacional. Questões internas se 
desdobram na Revolução Constitucionalista de 1932. 

A primeira crônica do ano, de 01 de janeiro de 1932, prenuncia o que se 
vivenciaria naquele ano e traz o título “Fraternidade Universal”. As indisposições que 
se sucediam já naqueles primeiros dias do ano deram sequência a 87 dias de 
combate, entre 9 de julho a 4 de outubro de 1932, com um saldo oficial de 934 
mortos, embora se afirme, extraoficialmente, que cerca de 2200 foram mortos no 
confronto, inclusive em cidades do interior do estado de São Paulo. As crônicas 
refletem as preocupações de Cecília. Mal o mundo se despedira do confronto 
mundial, em 1919, e os conflitos estavam sendo estabelecidos logo ali, em São Paulo. 
Os temas educacionais são alternados às questões humanitárias: “A canção do 
cárcere”, “Desarmamento”, “Desilusão da mocidade”, “A propósito da paz”, “Pró 
Paz”, “Armistício”, dentre tantas outras. 

                                                   
2 A pesquisa ao jornal também pode ser realizada pela internet pelo site da 

Hemeroteca Nacional da Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: 
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/  
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As crônicas de Cecília trazem a denúncia e o anúncio, embora ainda vigore a 
forma poética, cadenciada e candente, já que para ela era vital poetizar a vida, 
mesmo nos instantes de dor e de perplexidade. E ela o faz de forma bela, apaixonada, 
pois não havia destino melhor no mundo do que ser poeta. Entendia por poetas não 
apenas aqueles que sabiam esgrimir palavras, rimando e metrificando, dentro de 
certos limites silábicos e com determinadas cesuras: o poeta tem que ter uma alma 
com dimensões diferentes da dos homens comuns, precisa saber articular numa 
síntese admirável a amplidão das visões objetivas como também das subjetivas, com 
todos os seus matizes, todas as suas cambiantes, todas as suas transfigurações 
(MEIRELES, 2001, p. 23-24). 

Ser educador equivalia a ser poeta, compreender a criança e suas aspirações e 
possibilitar o nascimento de um novo mundo de paz e de pacificação da natureza 
combativa através de uma convicção profunda, de um gesto voluntário, não uma 
atitude meramente convencional e decorativa, afirmava. Lembrando Tagore, 
Tolstói, Selma Lagerlof, Gabriela Mistral e o espírito poético de Pestalozzi, de 
Kerschensteiner, de Eduardo Spranger, e de Bovet, – e de todos aqueles que tinham 
penetrado mais profundamente, pelo milagre do seu dom poético, na alma da 
infância e da adolescência, Cecília acreditava ser possível atuar sobre a infância com 
eficiência e simplicidade e possibilitar a construção de um mundo melhor. Segundo 
ela, o ideal de educação deveria ultrapassar os limites estreitos da sala de aula, 
derrubar as fronteiras entre os países, dissolver os estranhamentos de raça, língua, 
cultura, religião. Afirmava que para os educadores, a paz é uma finalidade a que 
devem tender todos os trabalhos humanos e que tinha objetivos muito mais amplos 
que o simples ler e escrever (MEIRELES, 2001, p. 310). 

Ela via a fraternidade e a cooperação entre os povos não como um apelo especial, 
à margem dos programas escolares, mas, ao contrário, como o objetivo central, o 
cerne da educação. De acordo com a Meireles (2001, p. 301-303), a arte, a ciência, a 
filosofia e o misticismo poderiam obter resultados satisfatórios, mas a educação, por 
possuir maior riqueza de oportunidades e por se dirigir simultaneamente a todos, 
preparava por múltiplos processos, os próprios elementos de que vai ser construído 
o mundo que se espera, acima deste que por enquanto se vê. 

Como afirma Sorlin (1995), fazemos e escrevemos história com os conceitos e 
instrumentos do nosso tempo e ela assim o fazia. Defendia uma obra educacional que 
não tivesse como meta a padronização das criaturas, mas o reconhecimento salutar 
das desigualdades. Em “A paz pela educação”, Cecília retomou a questão da 
construção da fraternidade entre os povos através do Mito de Narciso, e reafirmava: 
nós só amamos bem o que se parece bem conosco; andamos sequiosos de 
repercussões, de respostas, de reflexos que de certo modo repitam o que somos. 
Além da arte, da ciência, da filosofia e do misticismo, a educação poderia obter 
resultados satisfatórios por ter múltiplas possibilidades, afirmava (MEIRELES, 2001, 
P. 301-303). 
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Ainda como desdobramentos intrínsecos aos princípios da Escola Nova, que 
sustentaram as discussões sobre a Educação, foram os viéses filosóficos e 
psicológicos os protagonistas das crônicas cecilianas. As discussões 
apresentaram, na maioria dos comentários, uma preocupação com o olhar que 
o adulto da escola deveria destinar à criança, no sentido de romper com a 
perspectiva homogeneizadora do ensino presente na escola. Seus debates foram 
além da crítica à escola tradicional e abarcaram também aspectos legitimados 
naquele momento pela abordagem cientificista. Tais desdobramentos tiveram 
como base uma extensa rede de referências formada por pensadores do oriente 
e do ocidente como Tagore, Rousseau, Nietzsche, Dewey, Decroly, Montessori, 
Froebel, Pestalozzi, entre inúmeros outros amplamente reconhecidos por suas 
contribuições ao pensamento educacional da época (FERREIRA, 2007, p. 85). 

Ela via a fraternidade e a cooperação entre os povos não como um apelo especial, 
à margem dos programas escolares, mas, ao contrário, como o objetivo central, o 
cerne da educação. Sobre estas questões, Lamego (1996) revela: 

Cecília Meireles foi de uma geração que pioneiramente estabeleceu um lugar 
para a mulher na vida pública. Sua presença na direção de uma seção de jornal 
representa um poder que poucas mulheres de sua década conheceram. Como 
suas contemporâneas latino-americanas, Cecília Meireles foi uma defensora 
intransigente da fraternidade mundial. Na esteira de sua defesa por uma 
irmandade que não fosse apenas nacional, limitada pelos símbolos e pelo 
sentimento de unidade típicos das Nações-Estado, Cecília Meireles pregava a 
abolição total das velhas instituições, em prol do renascimento de uma 
sociedade menos apaixonada pelos símbolos de uma pátria construída na base 
da exclusão, da desvalorização de seus cidadãos e cidadãs e das guerras. Dizia 
a escritora: “Como seria bom poder, destruindo uma instituição, uma lei, uma 
fórmula, agir magicamente sobre uma ideia!” (LAMEGO, 1996, p. 23). 

Em “Embaixada de crianças”, fala da chegada ao Rio de Janeiro de crianças 
argentinas em missão de cordialidade, experiência cujo valor educativo é 
indiscutível: as crianças são conduzidas por sonhos e entre eles, ouve e contempla 
todas as coisas, ao contrário dos adultos que quando visitam um país, vêm 
demasiadamente preparados, amarrados a muitas contingências, dominados por 
muitos interesses de várias categorias,3 afirmava. Para Cecília, o campo da educação 

                                                   
3 Em outras crônicas se refere ao amadorismo brasileiro em relação ao turismo, da necessidade 

de se oferecer ao turista ou ao viajante, melhores condições de realização de seus objetivos: faltam 
publicações nas instituições e sítios pitorescos. Quanto aos museus, diz que faltam itinerários e planos 
de suas salas e não existem explicações de suas vitrines. Outra carência é quanto aos atrativos que 
caracterizam cada região ou cidade, as habilidades regionais não eram exploradas a contento e o 
turista não podia levar com ele as pequenas recordações do seu passeio. 
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não tem limites, e ilimitadas são as oportunidades de se tentar o melhoramento 
humano (MEIRELES, 2001, p. 155-158). 

Cecília defendia a proposição de que a escola leiga é o espaço em que as 
diferenças possuem uma expressão significativa. Para a educadora, tal escola 
se sustenta na possibilidade de preparação para pensar a paz, através do 
respeito às diferenças. E no ínterim de defesa desse princípio da Escola Nova, a 
essência de seu texto se sustenta por um olhar para a criança como ser singular, 
que precisa que a escola seja ajustada às suas necessidades e não que lhe seja 
imposta uma religião específica (FERREIRA, 2007, p. 105). 

Segundo ela, a educação tem objetivos maiores que a simples instrumentalização 
para ler, escrever e fazer contas: a educação deve extrapolar os limites das quatro 
paredes da sala de aula, precisa derrubar fronteiras e ganhar o mundo. Assim, as 
viagens, o intercâmbio escolar, o fomento das relações de conhecimento, respeito e 
solidariedade entre crianças de diferentes países têm um sentido educativo, para 
além do mero divertimento. Elas têm a capacidade de fomentar a fraternidade e a 
cooperação entre os povos. 

2. EFETIVANDO SONHOS E ASPIRAÇÕES 

Os seus propósitos em prol da paz e de uma educação que promovesse o 
melhoramento do homem brasileiro, aliado ao interesse pelo iberoamericanismo, 
Cecília colocou em prática quando criou uma biblioteca dedicada ao público infantil. 
Naquele espaço, vislumbrou a oportunidade de desenvolver o que denominou de 
“organização iberoamericana”, com exposições de livros infantis, revistas, jornais, 
gravuras, retratos, autógrafos e bandeiras. O iberoamericanismo, afirmava ela, até 
então vinha sendo um interesse de adultos – escritores, artistas, intelectuais –, mas 
na biblioteca, seria experimentado como um elemento educacional, para completar a 
formação da criança brasileira numa obra que consolidasse definitivamente a 
amizade e o conhecimento dos valores continentais, abrangendo Portugal e Espanha, 
e, por isso, alcançando já as fontes de formação humana que nos fazem a todos 
irmãos, filhos do mesmo planeta – criaturas de destino universal.  

Esses preceitos não deveriam estar à margem dos programas escolares, mas ao 
contrário, era preciso que estes fossem o objetivo central, o cerne do processo 
educativo. Em “A paz pela educação”, publicada no Diário de Notícias em 11 de 
agosto de 1932, Cecília retoma o mito de Narciso para exemplificar a ligação entre 
educação e fraternidade: nós só amamos bem o que se parece conosco; andamos 
sequiosos de repercussões, de respostas de reflexos que de certo modo repitam o que 
somos.4 Para que a paz fosse estabelecida 

                                                   
4  MEIRELES, Cecília. A paz pela educação. Diário de Notícias, 11 de agosto de 1932. In: 

MEIRELES, Cecília. Crônicas de Educação, v. 4. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, p. 301-303. 
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(...) seria necessário, primeiro, que os homens se sentissem unidos por uma 
inspiração geral de amor. Para que esse amor, porém, possa, por sua vez, 
existir, mister se faz uma expansão de conhecimento que torne familiares todas 
as coisas que ainda estejam sendo obscuras ou incompreensíveis, e de cuja 
desconfiança e temor podem nascer esses desequilíbrios que custam o preço das 
guerras e marcam sombriamente a longa marcha da humanidade (...) 
(MEIRELES, 2001, p. 301.303). 

A arte, a ciência, a filosofia e o misticismo poderiam obter resultados 
satisfatórios, mas a educação, por possuir maior riqueza de oportunidades e por se 
dirigir simultaneamente a todos, preparava (...), por múltiplos processos, os próprios 
elementos de que vai ser construído o mundo que se espera, acima deste que por 
enquanto se vê (MEIRELES, 2001, p. 301.303). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho teve como propósito oferecer a possibilidade de ampliar a 
compreensão sobre a inserção de Cecília Meireles e dos educadores escolanovistas 
em experiências e diálogos que ora travavam os intelectuais de todas as frentes no 
tocante à articulação das questões pedagógicas para a fraternidade e cooperação 
entre os povos, discutindo os significados assumidos pelo impresso no contexto em 
que circulou. Cecília deixou como legado no trabalho no Diário de Notícias 
importantes referências para os questionamentos e o necessário enfrentamento e 
dificuldades que os educadores desse século ainda se deparam ao exercer o ato 
pedagógico. O trabalho com as fontes e com a produção acadêmica sobre a 
educadora, bem como os demais educadores e sua ação pedagógica pesquisados e 
analisados, foram importantes e suficientes para que ficasse nítida a sua contribuição 
e a necessidade de discussão sobre a questão do intercâmbio entre educadores como 
possibilidade de incentivar as boas relações entre educadores e educandos do 
continente americano e países de língua portuguesa na promoção da paz. 
Oportunizaram, ainda, a necessidade de se entender o que vinha sendo elaborado e 
discutido em educação naquele período, de como essas discussões permearam os 
trabalhos de diferentes educadores brasileiros e dos países da América Latina e 
Portugal, quais foram os principais trabalhos empreendidos por eles. 

Como se trata de uma pesquisa em andamento, outras perguntas se fazem 
necessárias: como esse espaço foi utilizado para veicular as concepções estéticas, 
políticas e filosóficas da educadora brasileira? De que forma a página que mantinha 
no jornal foi utilizada como centro difusor dessas concepções educacionais? Que 
aspectos relativos à temática foram ressaltados em seus editoriais? Em que outros 
espaços esses pressupostos foram desenvolvidos? Que outros educadores e 
experiências foram realizadas vislumbrando esses objetivos? São pontos que 
pretendem ser deslindados com o continuar dos trabalhos de investigação. 



 

 
 

17 

BIBLIOGRAFIA 

FREIRE, Ana Maria Araújo (Nita). Educação. Porto Alegre, RS, ano XXIX, n. 2 
(59), p. 387-393, Maio/Ago. 2006. 

FREIRE, Paulo. Educação como Prática da liberdade. 30 ed. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 2007. 

__________. Educação e Mudança. Trad. Moacir Gadotti e Lílian Lopes 
Martin. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, Coleção Educação e Comunicação, Vol. 1. 

__________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 31 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996 (Coleção Leitura). 

JARES, Xesús R. Educação para a Paz: sua teoria e sua prática. 2.ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 

JARES, Xesús R. Educar para a paz em tempos difíceis. São Paulo: Palas 
Athenas, 2007. 

KONDER, Leandro. O espírito poético da educação. In: In: NEVES, Margarida de 
Souza, LOBO, Yolanda Lima, MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. (orgs.). Cecília 
Meireles: a poética da educação. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Loyola, 2001. p. 17-
22. 

LAMEGO, Valéria. Cecília Meireles na Revolução de 30. Rio de Janeiro: Record, 
1996. p. 23. 

MEIRELES, Cecília. A paz pela educação. Diário de Notícias, 11 de agosto de 
1932. In: MEIRELES, Cecília. Crônicas de Educação, v. 4. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, p. 301-303. 

__________. Embaixada de crianças. In: MEIRELES, Cecília. Crônicas de 
Educação. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, v.5, 2001. p. 155-158. 

__________. Fraternidade. In: MEIRELES, Cecília. Crônicas de Educação. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, v.1, 2001. p. 310. 

__________. Fraternidade. Rio de Janeiro, Diário de Notícias, 23 de janeiro de 
1932. In: MEIRELES, Cecília. Crônicas de Educação, v. 4. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2001. p. 151-153. 

__________. O espírito poético da educação. In: MEIRELES, Cecília. Crônicas 
de Educação, v. 4. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 23-24. 

MONTESSORI, Maria (1870-1952). A educação e a paz. Trad. Sonia Maria 
Alvarenga Braga. Campinas, SP: Papirus, 2004. 

SORLIN, Pierre. Indispensáveis e enganosas, as imagens, testemunhas da 
História. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 7, n. 13, 1994, p. 81-95. 

UNESCO. Sugestões sobre o ensino dos direitos humanos. Paris: Unesco, 1969. 



 

 
 

3 

 

 

ID: 624 

 

EDUCAÇÃO E AMOR: MELHORIAS DO OBJETO NOS SERMÕES 

DE ANTÔNIO VIEIRA NO SÉC. XVII 

  
Autor: 
EDSON BARBOSA DA SILVA: 
Filiação: 
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá  
 
Autor: 
CÉLIO JUVENAL COSTA 
Filiação: 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
 
 



 

 
 

4 

 
RESUMO  

A história da educação no Brasil Colonial contou com a presença de um 
intelectual de máxima grandeza, Padre Antônio Ravasco Vieira (1608-1697), que 
deixou uma vastíssima produção muitos consideram o que de melhor se escreveu em 
língua portuguesa naquele século. O presente texto é resultado das leituras dos 
Sermões do Mandato de 1643 e 1645 (sobre o amor de Deus e dos homens). 
Objetivando esclarecer a relação entre ciência e ignorância no processo educacional, 
organizamos o texto em quatro momentos: aspectos da educação no séc. XVII, amor 
e as ignorâncias humanas nos sermões, o melhorar de objeto e educar para educar. 
Para enfrentar os males do amor, Vieira desenvolve quatro remédios: o tempo, a 
ausência, a ingratidão e melhorar de objeto. Buscamos relacionar tanto o amor fino 
sem necessidade de remédios e o amor não fino que necessita de remédios. O mais 
prazeiroso remédio para as enfermidades do amor é o melhorar de objeto, ou seja, 
quando se encontra um novo amor.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Anônio Vieira; educação e amor. 
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EDUCAÇÃO E AMOR: MELHORIAS DO OBJETO NOS SERMÕES DE ANTÔNIO 
VIEIRA NO SÉC. XVII 

1. INTRODUÇÃO 

A história da educação no Brasil Colonial contou com a presença de um 
intelectual religioso e político Luso-Brasileiro de máxima grandeza. Trata-se do 
Padre Antônio Ravasco Vieira (1608-1697), que nasceu em Lisboa e morreu em 
Salvador. Além de religioso, integrante da Companhia de Jesus, ele era diplomata, 
conselheiro da corte, combatente da Inquisição, teólogo, filósofo, professor, defensor 
dos cristãos novos (judeus), dos indígenas e dos escravos. Fernando Pessoa 
classifica-o como “o imperador da língua portuguesa”. Ele formou-se no Colégio da 
Bahia e passou mais de três quartos de sua existência no Brasil.  

Vieira deixou uma vastíssima produção intelectual, revisada para a publicação no 
final de sua vida, por ele mesmo. Dentre a sua obra, destacam-se os mais de duzentos 
Sermões, que constituem o que muitos autores consideram o que de melhor se 
escreveu em língua portuguesa naquele século, com trechos brilhantes, tudo 
seguindo uma sequência, uma lógica, um raciocínio claro e cristalino. Além os 
Sermões, há mais de mais quinhentas Cartas e livros finalizados. Este material tinha 
como finalidade a evangelização e a formação dos cristãos que viviam no Brasil 
Colonial: Índios, Negros e cristãos novos convertidos. Neste momento histórico do 
Brasil Colonial não é possível fazer uma clara separação entre Educação e Religião.  

O presente texto é resultado das leituras de seis Sermões do Mandato e um sobre 
Finezas (todos sobre amor), encontrados nos volumes da Editora Das Américas, de 
1957. O sermão sob o ponto de vista literário constitui um todo mais acabado na 
produção teórica do século XVII. A complexidade dos Sermões fez com que 
organizássemos nossa análise a partir de apenas dois dos seis Sermões estudados: do 
Mandato, de 1643 e 1645. Organizamos o texto em quatro momentos: aspectos da 
educação no séc. XVII, amor e as ignorâncias humanas nos sermões, o melhorar de 
objeto e educar para educar. Para enfrentar os males do amor, Vieira desenvolve 
quatro remédios: o tempo, a ausência, a ingratidão e melhorar de objeto. Buscamos 
relacionar tanto o amor fino sem necessidade de remédios e o amor não fino que 
necessita de remédios. O mais prazeiroso remédio para as enfermidades do amor é o 
melhorar de objeto, ou seja, quando se encontra um novo amor. 

A pregação desses dois Sermões do Mandato ocorreram durante o período em 
que Vieira contribuiu diretamente na legitimação política, perante as cortes 
européias do Governo de D.João IV, de 1640 à 1656, período denominado a 
Restauração Portuguesa, finalizado em 1669 com aceitação do Papa Clemente IX da 
dinastia de Bragança e alguns Países Europeus da Independência de Portugal. Estes 
Sermões do Mandato foram pregados na Capela Real de Lisboa durante o período da 
Quaresma, com a presença da nobreza e realiza portuguesa. Vieira neste período já 
era pregador Real e conselheiro político de D.João IV. 
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2. ASPECTOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL COLONIAL DE ANTÔNIO VIEIRA. 

Educação é entendida aqui de forma mais abrangente do que aquela restrita a 
uma sala de aula, apesar de Vieira ter exercido a profissão de professor em sentido 
restrito por mais de dez anos no Brasil Colonial. A educação assumiu um papel 
importante porque colaborou para consolidar a relação dialética entre colonizado e 
colonizador: dominação dos escravos e a luta em defesa dos índios por parte de 
alguns religiosos, dentre se destacou Vieira. A educação também esteve a serviço da 
catequização e conversão dos Índios, colonos, Negros e Cristãos novos na Colônia. A 
educação resultou naquilo que se pretendia atingir, na medida em que um novo 
modelo econômico reivindica uma formação que atenda às suas exigências da 
Metrópole. Além disto, a educação, no século XVII, no Brasil Colonial, era a 
expressão da forma como os homens estavam organizados para a produção da vida 
material, e estavam sob a responsabilidade da Companhia de Jesus, os Jesuítas.  

Os Jesuítas, Congregação Religiosa Católica, da qual pertencia Vieira, tinham a 
responsabilidade de propagar a fé, não de forma exclusiva, e os ideais culturais e 
práticos dos dogmas estabelecidos pelo Concílio de Trento. Além disto, os Jesusitas 
também representavam o projeto de colonização da Coroa Portuguesa, cujo o 
principal instrumento político, econômico e social era o Padroado. O processo de 
evangelização através da catequese, orientavam os portugueses que viviam na 
Colônia, os Índios, os Negros e os Cristãos novos (Judeus) nos aspectos: religioso, 
educacional para os valores e a cultura européia portuguesa daquele período. 

3. O AMOR E AS IGNORÂNCIAS HUMANAS NOS SERMÕES. 

O sentido do amor presente nos Sermões do Mandato proferido pelo Padre 
Antônio Vieira, nos anos de 1643 e 1645 durante a Quaresma, cujo tema é a paixão, o 
sofrimento amoroso e o inquietante contraste entre o amor de Cristo e a “vulgar” 
amorosidade humana. O Sermão do Mandato de 1643 foi pregado em Lisboa, no 
Hospital Real, aos fiéis da enfermidade amorosa, os remédios do amor, e o amor sem 
remédios. Não se pode mostrar que foi o amor sem remédio, sem se dizer juntamente 
quais sejam os remédios do amor. “Enfermo diz que estais, e tão enfermo que a vossa 
mesma ciência (autoconhecimento) vos promete poucas horas de vida” (VIEIRA, 
MANDATO, 1643). Vieira afirma que o amor de Cristo pelos homens era tão 
excessivo e de uma tal qualidade, de fineza que aos olhos humanos pareciam uma 
enfermidade amorosa.  

O entendimento do termo fineza utilizado por Vieira era muito utilizado no 
periódo seiscentistas, o mais importante dicionário ibérico da época, Tesoro de la 
Lengua Castellana o Española, de Sebastián de Covarrubias Orozco, de 1611. A 
fineza era entendida no seu contexto pelas pessoas cultas da Europa como algo ligada 
à noção de “fino”. 
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“Fino: Lo que en su especie es perfecto y acabado, que há conseguido su fin en 
buena o mala parte. 1) Paño fino, bellaco fino. De fino se dijo: 2) Afín; 3) 
Afinidad; 4) Definir; 5) Definito; 6) Definición; 7) Fineza – significa algunas 
veces agudeza; 8) otras, perfección de la cosa; 9) y en término cortesano cierta 
galantería y hecho de hombre de valor y honrado término” (COVARRUBIAS, 
1995, p. 547). 

O termo “fineza” em muitos casos era utilizado também como “agudeza”. “[...] o 
conceito de agudeza, nuclear para a retórica seiscentista, nem sempre significa 
como o de fineza; a fineza, ao contrário, invariavelmente terá o conceito de 
agudeza como acompanhante indissociável de seu emprego” (MAZIERO, 2004, 
p.13). O sentido “fineza” é utilizado também como perfeição moral na media em que 
as pessoas vão apropriando do conhecimento sobre do amar por amar, ou seja, o 
amor fino, agudo. “As três naturezas que o conceito “fineza” comporta, para o Padre 
Antônio Vieira, são retórica, teológica e exemplar ou moral” (MAZIERO, 2004, p.15).  

A forma exemplar ou moral era ensinada por Cristo com ações para que os seus 
seguidores pudessem adquirir o conhecimento do amor. Vieira aponta as quatro 
ignorâncias que podem ocorrer nas relações de amor e que diminuem ou se afastam 
da perfeição e mereceimento do amor. “Ou porque não se conhecesse a si, ou porque 
não conhecesse a quem amava, ou porque não conhecesse o amor, ou porque não 
conhecesse o fim onde há de parar amando” (VIEIRA, MANDADO, 1645, p.369).  

No primeiro caso, não conhecendo a si faz com as relações fiquem fragilizadas, 
visto que a base das relações é justamente o contrário: pessoa equilibrada, 
conhecedora dos seus vícios e virtudes, com clareza dos seus sonhos e desejos, que 
busca constantemente o conhecimento do seu eu interior, e assim, tornar-se uma 
pessoa sempre melhor. Com isto, o conhecimento de si será potencializado quando 
entrar em relação com outrem. Já o não conhecimento de si faz com as pessoas 
coloquem seus sonhos em objetos, pessoas ou ideologia dos quais não conhecem, 
gerando assim expectativas das quais são muitos difíceis de serem atingidas, e o 
retorno esperado acabam não se concretizando. O conhecimento de si é a 
possibilidade da pessoa sair de si para outrem, e assim, viver as experiências de 
gratuidade. Portanto, o não conhecimento de si inviabiliza a possibilidade do amar 
por amar, o amor fino.  

No segundo, não conhecer a quem amava é causa de aborrecimentos, 
principalmente pela surpresa das ações do amado. As surpresas diante de 
determinados atos do amando é sinal de ignorância do amante, que fica esperando 
grandes finezas. “Deste discurso se segue uma conclusão tão certa como ignorada, e é 
que os homens não amam aquilo que cuidam que amam. Por que? Ou porque o que 
amam não é o que cuidam, ou porque amam o que verdadeiramente não há” 
(VIEIRA, MANDATO, 1645, p.378). O cuidar sem conhecimento faz com que tenha 
confusões entre os defeitos e as esperadas perfeições. Espera sempre, mesmo 
inconscientemente, as perfeições que na realidade não há, tem defeitos só 
reconhecidos com o tempo. O não conhecimento dificulta identificar os defeitos 
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quando pensa que está amando verdadeiramente, “[...] porque amam as coisas, não 
como são, senão como as imaginam, e o que se imagina e não é, não há no mundo” 
(VIEIRA, MANDATO, 1645, p.378). No mundo as pessoas são ingratas, mas na nossa 
imaginação são agradecidas, no mundo são infiéis, mas na nossa imaginação são 
fiéis. 

No terceiro, o não conhecimento do amor faz com que as pessoas se dediquem 
imensamente naquilo que julga ser o amor. Tempos depois descobre que os seus 
sentimentos eram apenas afeições ou frutos da sua imaginação. É com o amor se 
aprende a amar. Não se impõe o amor a ninguém, mas aprende-se a amor por vários 
caminhos, um deles é o exemplo, outro a observação do que se ouve e do que ser vê, 
outro é amando que se ama. O amor é ensinamento do amor para amar mais e 
tornar-se fino. 

“[...] assim aprendeu a amar amando. E isto é o ponderou muito S. João, 
advertindo que amou tendo amado: Cum dilexisset, dilexit. Questão é curiosa 
nesta filosofia, qual sejam mais precioso e de maiores quilates: se o primeiro 
amor, ou o segundo? Ao primeiro ninguém pode negar que é o primogênito do 
coração, o morgado dos afetos, a flor do desejo, e as primícias da vontade. 
Contudo eu reconheço grandes vantagens no amor segundo. O primeiro é 
bisonho, o segundo é experimentado; o primeiro é aprendiz, o segundo é 
mestre; o primeiro pode ser ímpeto, o segundo não pode ser senão amor. Enfim 
o segundo amor, porque é segundo, é confirmação e ratificação do primeiro, 
por isso, não simples amor, senão duplicado, e amor sobre amor. É verdade que 
o primeiro amor é o primogênito do coração; porém, a vontade, sempre livre, 
não tem os seus bens vinculados. Seja o primeiro, mas não por isso o maior” 
(VIEIRA, MANDATO, 1645, p.383). 

A fineza do amor também é resultado do ensinamento mesmo que rudimentar 
pelo fato de ser o primeiro, com dúvida e sem muita clareza dos reais sentimentos e 
ter experimentado profundamente tais lições como o  

“[...] depois de conhecer seus rigores, depois de sofrer suas sem-razões, depois 
sofre experimentar suas crueldades, depois de padecer suas tiranias, depois de 
sentir suas ausências, depois de chorar saudades, depois de resistir 
contradições […] de tão qualificadas experiências de seu coração e de seu amor, 
se resolvesse segunda vez a fazer juramento de sempre amar? Isto sim, isto é 
amor” (VIEIRA, MANDATO, 1645, p.384). 

E por fim, não conhecer o fim em que pode levar determinada relação com o 
amante faz com que a enfermidade apareça como sintoma grave. Conhecer o fim da 
relação quando se está amando possibilita melhorar, aperfeiçoar o amor, tornar-se 
fino, agudo. Pois o merecimento do amor está no seu conhecimento. “O caminho era 
o mesmo, os passos eram iguais, mas o conhecimento era muito diverso, e por isso 
também o merecimento” (VIEIRA, MANDATO, 1645, p.389). Amar com 
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conhecimento tanto do amante quanto do amado possibilita a melhoria da relação de 
amor.  

O antidoto contra as quatro ignorâncias do amor é o conhecimento. A ignorância 
dos seres humanos sempre foi e é causa de muitos sofrimentos não só no coração 
como também na existência, mas nem sempre visível e nem em alto e bom som como 
no choro e com as músicas. Em muitas vezes, o sofrimento é silencioso com uma 
amargura que parece interminável no coração do amante. Amar conhecendo é muito 
difícil, mas é uma das formas afinar o amor.  

“Que é que mais deseja e a mais estima o amor: ver-se conhecido, ou ver-se 
pago? É certo que o amor não pode ser pago, sem ser primeiro conhecido; mas 
pode ser conhecido, sem ser pago […] melhor lhe está ao amor ver-se conhecido, 
que pago, porque o conhecimento aperta as obrigações; apaga e o desempenho 
desata-as. O conhecimento é satisfação do amor-próprio; a paga é satisfação 
do amor alheio” (VIEIRA, MANDATO, 1645, p.394). 

A segurança de quem ama é condição da dívida no amor, mas para que isso 
ocorra é necessário o conhecimento. O amante deve reconhecer sempre que está em 
dívida com o amado, caso isso não ocorra o relacionamento se torna pobre. O amor 
fino é tão grande que amando percebe que nunca poderá pagar, restituir ao amante 
tudo o que faz ou sente pelo amado. “Se esta grandeza se conhece, é glória manifesta; 
se não se conhece, fica escurecida” (VIEIRA, MANDATO, 1645, p.394). 

4. O MELHORAR DE OBJETO. 

Para enfrentar os males do amor, Vieira toma como base para sua análise os 
quatro remédios na obra: De Remedio Amoris de Galeno, que prestou um serviço a 
todos os seres humanos, são eles: o tempo, a ausência, a ingratidão e melhoria de 
objeto. O mais prazeiroso remédio para as enfermidades do amor é o melhorar de 
objeto, ou seja, quando se encontra um novo amor, ou objeto no sentido de coisa, 
mais virtuoso que o primeiro. A troca de um amor por outro mais virtuoso não 
provoca nenhuma dor ao amante, pois este já com afeição mudada, felicita-se pelo 
novo objeto de amor. Este quarto e último remédio não se tem notícia de contra-
indicação e ineficiência. Mas todos estes remédios não servem, não se aplicam ao 
amor divino, porque é fino e sem defeitos, ou seja, não é uma enfermidade. Portanto, 
tais remédios do amor são para os seres humanos, que estão enfermos, porque são 
imperfeitos e ignorantes.  

O amor do ser humano é inconstante e por isso admite-se que uma pessoa possaa 
afeiçoar-se e aperfeiçoar-se a outra de modo a esquecer aquele que era 
originariamente o objeto dos seus cuidados, e assim, com a mudança melhora o 
objeto.  
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“Dizem que um amor com outro se paga, e mais certo é que um amor com outro 
se apaga. Assim como dois contrários em grau intenso não podem estar juntos 
em um sujeito, assim no mesmo coração não podem caber dois amores, porque 
o amor que não é intenso não é amor. [...] Comumente se diz que o maior 
contrário da luz são as trevas, e não é assim. O maior contrário de uma luz é 
outra luz maior. As estrelas no meio das trevas luzem e resplandecem mais, mas 
em aparecendo o sol, que é luz maior, desaparecem as estrelas” (VIERA, 
MANDATO, 1643, p.191). 

A mudança de objeto amado possibilita e melhora de amor tendo por base o fato 
de ser melhor e de ter consigo o elemento da novidade. Para Vieira duas razões 
concorrem no processo de troca de amores, os que ficam e os que vão embora nas 
despedidas. Costumam chorar mais os que vão do que os que ficam. Os amantes que 
ficam logo buscam algum consolo nas coisas que restaram, nas pessoas, nas 
lembranças, no ambiente e nos amigos ou parentes por perto. Já os amantes que 
partem saem somente com as memórias e boas lembranças, ou seja, tem menos 
elementos contextuais no que se apegarem.  

Aqueles que ficam se o amam verdadeiramente ficam tristes pela ausênca, mas 
deveriam ao mesmo tempo ficar felizes, pelo fato do amante ter a possibilidade ficar 
melhor ainda com troca de objeto amado para melhorar, principalmente para quem 
vai. “Se vós, discipulos meus, me amáreis, haveis-vos de alegrar com a minha ida, 
porque vou para meu Padre, que é maior do eu” (Mandato, 1643, p.194). Para os 
amantes a dor da ausência é o suficiente para entristecer é sinal que está amando 
mais a si do que o amado.  

  “O que neles é tristeza, para ser amor havia de ser alegria, e o que em mim 
parece que havia de ser alegria, porque é amor, é tristeza. E, sendo estes dois 
afetos de alegria e tristeza ser tão contrários entre si, e os objetos de um e outro 
tão infinitamente desproporcionados […] que à vista de uma razão tão imensa 
de alegria tenha ainda lugar e peso a tristreza, e que no gosto e alvoroços de ir 
ao Padre, se não afogue, como e um mar ou dilúvio, o sentimento de deixar os 
homens? Só no coroção imudável de um Homem-Deus se podia achar tal 
constância, e só no seu amor tal firmeza” (VIEIRA, MANDATO, 1643, p.195).  

Vieira referindo-se à Santo Tomás e Santo Agostinho, afirmando que uma faz 
parte alma superior, intelectual, e a outra, faz parte da alma inferior, sensitiva. A 
alegria de Cristo estava na alma superiora, e a tristeza está na alma inferiora. 
Diferentemente de todas, acreditamos a relação dialética entre binômio alegria e 
tristeza por mais contraditório se parece uma explica a outra se completando tanto 
no entendimento quanto no coração. Este sentimento de alegria e tristeza é 
sintetizado na íingua portuguesa palavra saudade. O termo saudade, além do sentido 
exposto até aqui, representa a ausência da alegria e, isto provoca uma satisfação, mas 
ao mesmo, torna-se presente a tristeza pela lembrança sabedor que não voltará a 
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vivê-la. Portanto, a saudade torna-se um sentimento de satisfação, um sentimento 
positivo, ou seja, a alegria supera a tristeza, mas sem eliminá-la. 

Diante disto, o sentimento de quem fica, por mais que seja menor em relação ao 
do amante que vai, mesmo assim possui os elementos para a melhoria do objeto 
amado. Ambos, tanto o amante que vai quanto o amado que fica, possuem a 
potencialidade de melhoria de objeto. Evidentemente, aquele que amou sabendo tem 
mais possibilidade de rapidamente com um novo amor melhorar o sentimento em 
relação ao antigo. “Assim o mostrou a experiência da mesma hora em que declarou 
aos seus discípulos a tristeza da sua alma” (VIEIRA, MANDATO, 1643, p.197). Visto 
que o amar sabendo é superior ao amar ignorando. O amar sabendo necessariamente 
utiliza como referência a experiência anterior como base para o novo amor. 

A melhora do objeto não está somente na nova afeição de sentimento, na 
novidade do novo amor, e sim, fundamentalmente na possibilidade reiniciar um 
novo processo de forma diferente, pois está com outro. As características do amado 
atual são muito próximas do anterior, porque os defeitos e as virtudes possuem 
variações circunstânciais, a grosso modo, isto que paresse ser algo desanimador, é 
justamente os elementos que potencialmente podem melhorar mais para amar e 
mais amar. “É pois o quarto e último remédio do amor, e com o qual ninguém deixou 
de sarar: o melhorar de objeto” (VIEIRA, MANDATO, 1643, p.190).  

5. EDUCAR PARA EDUCAR. 

 Por fim, a dimensão pedagógica do amor cristão retratado por Vieira, pois sendo 
amante, Cristo ensina amar verdadeiramente os amados, oferecendo-lhes um modelo 
de amor perfeito e imutável colocado na realidade dos seres humanos. “Mas, pouco 
depois de o mesmo Senhor ensinar e seguir este alto ditame, chega ao Hôrto, 
despede-se ultimamente dos mesmos discípulos, e foi tal o extremo da sua tristeza, 
que sem encarecimento lhes disse que era bastante a lhe tirar a vida” (Mandato, 
1643, p.194). Este modelo é o amar por amar. A dificuldade de compreensão desse 
modelo de amor por parte dos seres humanos faz gerar muitos sofrimentos, muita 
dor ao ponto de necessitarem de remédios. 

O amor que necessita de remédios são somente os amores humanos. Todos os 
males do amor podem ser curados com a superação da ignorância sobre o amor dos 
seres humanos. Os quatro remédios apresentados: o tempo, a ingratidão, a ausência 
e a melhoria de objeto, se revelam frágeis, mas podem se tornar forte se for baseado 
no bom uso da razão, da inteligência e na fineza da vontade. As ignorâncias sobre os 
remédios do amor dificultam compreender as enfermidades do amor. Vieira aponta a 
relação entre conhecimento, por parte divina, e a ignorância, por parte dos seres 
humanos. A superação da ignorância é assumida por Vieira para que os homens 
possam amar com fineza. 

Os ensinamentos sobre os conhecimentos divinos são uma forma de solucionar 
os problemas enfrentados pelos amantes e pelos amados nos males do amor de 
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forma geral, inclusive a relação entre educadores e educandos. O processo 
educacional em sua natureza, desde os primórdios da cultura humana que se tem 
notícia, tem por um dos seus fundamentos o amor entre educadores e educandos; os 
educadores vivem experiências de amor, de prazer intelectual com os educandos, 
mas vivem também experiências muitas vezes não recíprocas desse mesmo amor, e 
se aborrecem com os educandos e com a educação; gerando sofrimento e desilusão 
nos educação com o processo educacional.  

Este aborrecimento ocorre por ignorância dos educadores que se propõem 
educar, a ensinar, mas as vezes esquecem deste pressuposto fundamental. Cabe aos 
educandos a tarefa de participarem ativamente do processo educacional, mas não são 
os proponentes dos conteúdos, dos aspectos fundamentais da pedagogia e didática a 
serem empregadas no ato de ensinar. O educadores necessitam ter conhecimentos 
das dificuldades e desafios da relação com os educandos no ato de ensinar. Nesta 
perspectivas o processo educacional e seus aborrecimentos, dificuldades e 
ingratidões por parte dos educandos, devem ser encarados como algo que não estão 
na posse, no poder dos educadores. O ato de ensinar é uma dadiva transformadora 
de educandos e educadores, por isso deve ser encarada com fineza, ou seja, o educar 
pelo educar. 

O quarto remédio do amor: a melhoria de objeto, pode ser entendidos na relação 
pedagógica à medida que o educador em cada encontro pedagógico tem a chance e a 
possibilitade aprender com os erros das relações anteriores. Vieira certamente fez 
está reflexão que identificamos no famoso Sermão do Espírito Santo, pregado na 
Cidade de S. Luis do Maranhão, na Igreja da Companhia de Jesus, em ocasião que 
partia ao Rio Amazonas numa Missão dos mesmos Religiosos. “A sexta vez é hoje, 
que no ano presente e nos dois passado me ouvis pregar este mesmo mistério. Mas 
não será esta somente a sexta fez em que vós e eu experimentamos o pouco fruto com 
esta terra responde ao que se deveria experar de tão continuada cultura”. Aqui revela 
o aborrrecimento do educador com os educandos, mas podemos perceber o alerta às 
dificuldades que os colegas encontrarão na próxima relação pedagógica que iria 
iniciar naquela ocasião. Os educadores sempre estão diante de nova ocasião com a 
oportunidade melhorar de objeto na relação pedagógica. 

O desconhecimento do amor dos seres humanos no ato de ensinar e no processo 
educacional como um todo para com outrem dificultam o entendimento do aspecto 
pedagógico. Segundo Vieira, o mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado 
muito, de amar menos, isso ocorre porque o amar não é para amar. Se o amar não for 
amar gera ilusão, devaneios provocando sofrimento e aborrecimentos. Só o amar por 
amar gera o gosto pela educação, pelo ato de educar e com o processo educacional, 
está é a chave para compreender e explicar o amor pela educação. 
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 6. CONCLUSÃO 

Amar a educação por ela mesma; sem desejar fruto, sem o porquê, sem que ter 
porquê, sem para que, sem retorno de toda espécie, inclusiva a financeira, visto 
nenhum educador ficará milionário com a sala de aula, parece ser o grande desafio 
para termos uma educação melhor. A relação pedagógica entre educador e 
educandos necessariamente passa por esta gratuidade tão difícil de ser 
compreendida e vivida, não por ela mesma, pela ignorância dos educadores. 

O amar por amar elucidado por Vieira nos Sermões do Mandato e a relação 
estabelecida por nós, amar por amar a educação, precisa ser observada com mais 
atenção pelos envolvidos no processo educacional, não só para evitar aborrecimentos 
e sofrimentos de toda espécie, como para melhorar como educador. Para os 
educadores serem os grandes beneficiários com o processo educacional como um 
todo enquanto pessoa humana, a busca pelo conhecimento deve ser sempre o grande 
objetivo a ser alcançado pelos educadores, não só para a saúde mental e física, mas 
para experienciar o amor fino, agudo. 

Acreditamos que a relação dialética entre ciência e ignorância foi enriquecida 
com as contribuições de Vieira, não só para compreender o amar sabendo e o amar 
ignorando, mas no sentido de dar indicativos para o melhorar de objeto na relação 
pedagógica. Estes indicativos funcionam com pistas que podem ser seguidos não só 
por aqueles que querem melhorar suas ações pedagógicas, como para os que querem 
ir além da educação formal e institucional.  
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RESUMO  

O presente artigo busca colaborar com a área do conhecimento da História da 
Educação brasileira, mais especificamente, com a historiografia da educação do 
Estado da Paraíba, tendo por objetivo apresentar as primeiras leituras e 
aproximações acerca do movimento escolanovista, de como este foi disseminado nas 
páginas da Revista do Ensino, periódico oficial do Estado paraibano que circulou 
durante dez anos (1932-1942), totalizando 18 números e 15 exemplares.  Sobre a 
análise documental, operamos com os fundamentos teórico-metodológicos da Nova 
História Cultural, perspectiva que possibilitou novos olhares sobre a fonte em 
estudo, auxiliando na interrogação e/ou percepção da produção, circulação e 
legitimação de princípios do ideário ecolanovista veiculado na imprensa educacional. 
Como resultados, podemos considerar que a Revista do Ensino da Paraíba 
constituiu-se como um veículo oficial do Estado, durante os seus dez anos de 
circulação, mantendo coerência com os preceitos da Escola Nova, informando e 
formando o professorado paraibano sobre os modernos métodos de ensino, e a todos 
os que a ela tinham acesso, no intuito de que suas práticas educacionais fossem 
transformadas. 
  

PALAVRAS-CHAVE 

Revista do Ensino; Escola Nova; Estado da Paraíba. 
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1. REVISTA DO ENSINO: UM IMPRESSO PEDAGÓGICO DA PARAÍBA 

Nas últimas três décadas do século XX, a investigação sobre os impressos 
pedagógicos, como objeto e fonte em pesquisas de história da educação, têm-se 
apresentado como novas possibilidades de pesquisas. A esse respeito, referenciamos 
o estudo de Biccas (2008) que trata de um impresso pedagógico oficial de educação, 
a Revista do Ensino que foi criada originalmente em 1892 e direcionada aos 
professores, diretores e técnicos da rede pública de ensino do Estado de Minas 
Gerais. Na pesquisa, a referida autora, descreve e analisa aspectos relacionados à 
materialidade desta Revista, aos conteúdos nela veiculados, ás mudanças ocorridas 
nos seus dezesseis primeiros anos de circulação e à produção de sentidos 
desencadeada por essas transformações editoriais. 

No Estado da Paraíba, a realização de uma pesquisa acerca da gênese da escola 
pública no município de Campina Grande, exigiu a catalogação de fontes disponíveis 
nos arquivos públicos e bibliotecas da referida cidade, dentre as quais, Biblioteca 
Átila de Almeida, pertencente à Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Nessa 
biblioteca encontra-se, em seu acervo, um material congênere ao impresso 
pedagógico mineiro, no qual se incluem os exemplares originais da Revista do 
Ensino RE) da Paraíba. Trata-se de um periódico educacional produzido pela 
Imprensa Oficial no período 1932 -1942 e editada pela Diretoria de Ensino Primário. 
Criada pelo Decreto nº 287, de 18 de maio de 1932, promulgado por Gratuliano da 
Costa Brito, então Interventor Federal Interino no Estado da Parahyba, a Revista foi 
considerada, na época, um veículo da imprensa oficial deste Estado. 

A inédita disponibilidade de todos os originais da Revista do Ensino, no total de 
18 exemplares, disponíveis nos arquivos da Biblioteca Átila de Almeida, motivou-nos 
a desenvolver uma investigação direcionada para a análise da relevância dessa 
Revista para a história da educação pública paraibana, a partir de uma leitura crítico-
analítica desse impresso pedagógico, que foi materializada no projeto de pesquisa 
Um impresso na história da educação da Paraíba: a Revista do Ensino (1932-1942). 
É importante ressaltar que, conforme indicam à época de criação e os objetivos 
traçados, uma característica comum ao periódico paraibano, assim como seu 
congênere mineiro, além da vinculação ao aparelho do Estado, consiste na sua 
“vinculação ao ideário escolanovista, como um canal de comunicação direto entre 
Diretoria de Instrução Pública e professores” (BICCAS, 2008, p. 45), portanto, um 
canal de veiculação das ideias e dos métodos modernos de educação nas décadas de 
1930 a 1940. Com efeito, na época em que a Revista de Ensino da Paraíba foi criada, 
Decreto nº 287, de 8 de junho de 1932, seu primeiro número foi publicado, o Brasil 
vivia uma grande efervescência do Movimento da Escola Nova já em voga em alguns 
países da Europa e nos Estados Unidos. Na Paraíba, o professor José Baptista de 
Mello, diretor do ensino primário do estado paraibano nos primeiros anos da década 
de 1930 e diretor interino da Revista do Ensino, foi um dos principais difusores do 
ideário escolanovista e o responsável por transformá-lo em política pública para a 
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educação, implantando uma série de mudanças administrativas e pedagógicas na 
rede escolar pública do Estado (PINHEIRO, 2002). 

Tomamos por base o entendimento de que “a imprensa escrita expressa o ponto 
de vista tendenciosamente daqueles que a produzem” (ZANLORENZI, 2010, p. 6). 
Dito de outra forma, a imprensa desempenha um papel fundamental na 
disseminação de projetos políticos-ideológicos, ou seja, busca disseminar e 
sedimentar tais projetos na sociedade, transformando interesses de classe em 
interesses gerais. Assim, considerando a própria Revista como fonte de pesquisa, 
entendendo fonte histórica não como a fonte da história, mas como apoio ao 
conhecimento que produzimos a respeito da história, quando se tem em 
consideração que as informações precisam ser vistas além do imediatamente 
observável, sendo necessário analisá-las estruturalmente e historicamente.  

Para proceder a análise documental, operamos com os fundamentos teórico-
metodológico da Nova História Cultural,  perspectiva que possibilitou novos olhares 
sobre a fonte em estudo, deste modo, sendo possível interrogar e/ou perceber a 
produção, circulação e legitimação de princípios do ideário ecolanovista veiculado na 
imprensa educacional, que produziram e reproduziram os significados sobre a 
educação paraibana. Além disso, a Nova História Cultural proporcionou 
compreender a Revista do Ensino localizada em um momento histórico e espaço 
geográfico singular 

Compartilhando desses pressupostos e do entendimento de que a Revista do 
Ensino constitui-se um veículo da imprensa oficial paraibana, projetado para 
divulgar e fazer circular diretrizes pedagógicas de cunho renovador, semanas 
pedagógicas implementados pelo estado, a exemplo dos referentes à Escola Nova, 
entre outras diversidades de temas, objetivamos, neste texto, identificar, no que 
tange ao conteúdo veiculado pela Revista e suas finalidades político-educacionais, 
“os novos méthodos e processos pedagógicos” difundidos no periódico e as 
concepções de ensino-aprendizagem que respaldavam a adotação dessas “ideias 
novas” pelo governo estadual e o professorado paraibano. Para tanto, dos 18 
números desse periódico disponíveis na Biblioteca Átila de Almeida (UEPB), 
selecionamos 11 exemplares para análise, compreendendo os anos de 1932-1934, 
conforme mostra o quadro 1, a seguir:  

 

Anos Meses Números  

1932 - Ano  Abril; Julho; Setembro 1; 2 ; 3 

1933 – Ano Março; Setembro 4 e 5; 6 e7 

1934 – Ano Março; Julho; Dezembro 8 e 9; 10 e 11 

TABELA 1 | As edições da Revista do Ensino da Paraíba (1932-1934). Fonte: Revista do Ensino da Paraíba 
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Diante do exposto e, por considerarmos que as finalidades educacionais mais 
amplas expressas no Decreto de criação da Revista do Ensino da Paraíba - qual seja, 
a veiculação do ideário escolanovista, principalmente, nos artigos dos colaboradores 
da Revista- procedemos abordando no tópico seguinte, aspectos mais gerais 
relacionados à materialidade dos exemplares ora apreciados e, em seguida, algumas 
considerações sobre o movimento  da Escola Nova no Brasil e a circulação deste 
ideário no periódico paraibano, no que concerne aos novos métodos e  processos 
pedagógicos difundidos.  

 
1.1 SOBRE A MATERIALIDADE DA REVISTA DO ENSINO: ALGUMAS 
CARACTERÍSTICAS 

Inicialmente, é importante esclarecer que os exemplares das edições da Revista 
do Ensino, encontrados na Biblioteca Átila de Almeida, são originais, alguns dos 
quais, em estado de conservação precária, mofados e com folhas soltas. Por isso, a 
sua manipulação exigiu, por parte do grupo de pesquisadores, o uso de máscaras, 
luvas e toucas, bem como de câmeras digitais, sem flash, por meio das quais foram 
feitas fotografias dos 18 números da Revista, posteriormente, digitalizadas e 
organizadas em pastas relativas a cada um deles, em meio eletrônico.  

Para abordagem dos aspectos relacionados à materialidade dos 11 exemplares 
desse periódico paraibano tomamos como referência os estudos realizados por Biccas 
(2008) sobre a Revista do Ensino de Minas Gerais (1925-1940), particularmente, o 
capítulo 2 que trata do processo de produção e circulação deste impresso, no qual a 
autora destaca alguns aspectos: periodicidade; circulação, distribuição e tiragem; 
formato e modo de manipulação. Também recorremos aos artigos, resultantes da 
pesquisa bibliográfica sobre a Revista do Ensino, já publicados pela equipe de 
pesquisadores ( AZEVEDO, SOUSA E RODRIGUES ;2013), nos quais exploraram 
aspectos relacionados à sua materialidade. 

No que diz respeito á publicação e a circulação da Revista do Ensino da Paraíba, 
podemos identificar, conforme apresentado, anteriormente, no Quadro 1, já que no 
período de circulação (1932-1942), o formato da Revista do Ensino não sofreu 
grandes alterações mantendo as dimensões de, aproximadamente, 19cm de largura e 
12cm de altura. Em relação à capa, o padrão adotado na edição primeira – Anno I, 
abril de 1932 – é mantido até o número 8-9, do Anno III (março de 1934), em que o 
destaque é o título, centralizado, no alto da página, com o subtítulo “Orgam da 
Directoria do Ensino Primario” logo abaixo. Na edição seguinte do mesmo ano Anno 
III, em julho de 1934, é introduzida uma linha vertical no lado esquerdo e esse 
número traz um gráfico demonstrativo, com dados referentes a unidades escolares e 
matrículas.   

Além da periodicidade, um outro dado relevante, no que tange à circulação da 
Revista, concerne à forma como ela chegaria aos seus leitores. A esse respeito, o 
artigo 3º do Decreto nº 287/1932 estabelece que 
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Será obrigatorio para todos os funccionarios do magisterio primario e normal 
a assignatura da revista do Ensino mediante a contribuição de seis mil réis 
(6$000) annual, paga em prestações semestraes de três mil réis (3$000) 
(ESTADO DA PARAHYBA, 1932, p. 61-62). 

No que concerne ao total de páginas da Revista, aconteceram algumas variações: 
em suas primeiras edições, continha, em média, 62 a 70 páginas (considerando as 
páginas de contracapa, sumário, homenagem alguma pessoa ilustre, entre outros); 
posteriormente, as edições do periódico chegaram a ter 166 páginas, como é o caso 
do número 14, ano IV, de dezembro de 1936. 

Embora não seja estruturada em seções, a leitura do Sumário dos números da 
Revista do Ensino permite identificar temáticas recorrentes, a saber: noções de 
Psicologia educacional, métodos e processos de ensino, atos oficiais referentes ao 
Ensino Primário e Normal do Estado, dados estatísticos sobre a Instrução Pública e 
Particular (dados numéricos de matrículas no ensino primário), higiene escolar e 
educação sanitária, diretrizes para a educação das crianças, estrutura física das 
escolas, seminários e conferências sobre a educação. Ademais, é importante destacar 
que todos os números do periódico trazem as estatísticas e os atos oficiais, 
ratificando os comentários emitidos acerca das finalidades da Revista; ser um 
veículo de informação e formação do professorado paraibano. 

 
2. O MOVIMENTO ESCOLANOVISTA NO BRASIL: UMA BREVE INCURSÃO  

O ideário da Escola Nova nasceu na Europa e Estados Unidos, no final do século 
XIX, criticando a educação tradicional, sobretudo, a predominância do 
intelectualismo e da memorização. Seu principal representante, o norte-americano 
John Dewey (1859-1952), fez críticas severas ao pensamento de Johann Friedrich 
Herbart 1 , “especialmente por superestimar a centralidade do professor, 
encarregando de manipular os processos mentais do aluno por meio da instrução” 
(RAMOS, 2010, p.175). Na visão de Dewey e de outros pedagogos do século XX, o 
pensamento herbatiano subestima e ignora a ação do aluno e sua capacidade de 
autoeducar-se.  

Segundo Saviani (1985), essas críticas deram origem à pedagogia nova ou 
escolanovismo, cujo representante é o próprio John Dewey, que matinha a crença no 
poder da escola e em sua função de equalização social. Assim, 

[...] as esperanças de que se pudesse corrigir a distorção expressa no fenômeno 
da marginalidade, através da escola, ficaram de pé. Se a escola não vinha 
                                                   

1 Herbart, um dos representantes da pedagogia tradicional, conferiu à pedagogia um caráter científico, buscando 
um maior rigor de método. Foi, ainda, o precursor de uma psicologia experimental aplicada à pedagogia, 
adotando-a como eixo central do processo educativo. Para este pensador, é a partir da experiência sensível que o 
homem forma sua subjetividade e ideias. Nesta perspectiva, a pedagogia herbatiana percebe o aluno como 
receptor passivo do conhecimento, enquanto o professor é o detentor  do saber  (RAMOS, 2010). 
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cumprindo essa função, tal fato devia-se a que o tipo de escola implantado- a 
Escola Tradicional- se revelara inadequado (SAVIANI, 1985, p.8).  

É importante ressaltar que, em relação à questão da marginalidade relativa ao 
fenômeno da escolarização, esse autor classifica as teorias educacionais em dois 
grupos: o primeiro grupo das teorias não-críticas, que concebem a educação como 
um instrumento de equalização social, portanto, de superação da marginalidade; o 
segundo grupo das teorias críticas, que entendem ser a educação um instrumento de 
discriminação social, logo, um de fator de marginalização.  

O referido autor compreende, ainda, que essa maneira [da Escola Nova] entender 
a educação, por referência à pedagogia tradicional, deslocou o eixo do processo 
educativo 

[...] do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os 
métodos e processos pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o 
interesse; da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não-
diretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de 
inspiração filosófica centrada na ciência e na lógica para uma 
pedagogia de inspiração experimental baseada principalmente nas 
contribuições da biologia e da psicologia.  Em suma, trata-se de uma 
vertente pedagógica que considera que o importante não é aprender, 
mas aprender a aprender (SAVIANI, 1985, p.8. grifos nossos). 

Com efeito, é no núcleo das ideias pedagógicas do escolanovismo que 
encontramos as bases didático-pedagógicas do lema “aprender a aprender”. Ela 
configurou-se uma teoria pedagógica em que o mais importante não é ensinar a nem 
mesmo aprender algo, ou seja, assimilar determinados conhecimentos. “O 
importante é aprender a aprender, isto é, aprender a estudar, a buscar 
conhecimentos, a lidar com situações novas. E o papel do professor deixa de ser o 
daquele que ensina para ser o de auxiliar o aluno em seu próprio processo de 
aprendizagem” (SAVIANI, 2008, p.431). Segundo o mesmo autor, “aprender a 
aprender” na Escola Nova significa adquirir a capacidade de buscar conhecimentos 
por si mesmo, de se adaptar a uma sociedade que era entendida como um organismo 
em que cada indivíduo tinha um lugar e cumpria um papel determinado em benefício 
de todo o corpo social. Essa concepção, portanto, estava imbuída do otimismo 
próprio de uma economia em expansão em que a industrialização criaria uma 
situação de mudanças constantes caminhando em direção ao pleno emprego 
propiciado pelas políticas keynesianas.  

Corroborando essas análises, Ramos (2010) afirma que os fundamentos do 
“aprender a aprender” estão na filosofia pragmatista de Dewey que busca na 
psicologia a fundamentação dos objetivos de sua pedagogia, cujo eixo central é o 
pensamento reflexivo, concebido como função principal da inteligência. Para ele, não 
se aprende nem se ensina a pensar, posto que essa seria uma função inerente à 
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inteligência humana, mas se poderia aprender como pensar bem, sobretudo como 
adquirir o hábito geral da reflexão. No pensamento deweyano encontramos, ainda, os 
fundamentos das chamadas metodologias ativas em que a aprendizagem é algo que 
o aluno tem que fazer por ele mesmo e por si mesmo; algo que parte da iniciativa 
revelada pelo próprio estudante. Já o mestre é um guia, um diretor, um orientador 
da aprendizagem.  

A fim de funcionar de acordo com a concepção anteriormente exposta, Saviani 
(1985) ressalta que a organização escolar teria, certamente, que passar por uma 
sensível reformulação: em lugar de classes confiadas a professores que dominavam 
as grandes áreas do conhecimento, a escola deveria agrupar os alunos segundo áreas 
de interesses decorrentes de sua atividade livre; o professor agiria como um 
estimulador e orientador da aprendizagem cuja iniciativa principal caberia aos 
próprios alunos e seria decorrente da espontaneidade do ambiente e da relação viva 
que se estabeleceria entre alunos-alunos e entre alunos- professor. Para tanto, 

cada professor teria de trabalhar com pequenos grupos de alunos, sem o que a 
relação interpessoal, essência da atividade educativa, ficaria dificultada; e num 
ambiente estimulante, portanto, dotado de materiais didáticos ricos, biblioteca 
de classe, etc. (SAVIANI, 1985, p.9). 

Além de John Dewey, o ideário escolanovista contou com a adesão de outros 
educadores como Claparéde, Maria Montessori, Decroly e Kilpratick que também 
difundiram os princípios e métodos da pedagogia nova. A influência desses 
educadores é, na visão dos contemporâneos, um dos pontos marcantes do 
movimento de renovação educacional em vários países do mundo, incluindo o Brasil.  

As décadas de 1920 e 1930, no Brasil, foram férteis em discussões sobre o ideário 
escolanovista. A esse respeito, Aranha (2006) destaca que os diversos interesses 
opunham-se entre dois grupos: os liberais que eram simpatizantes da Escola Nova e 
estavam imbuídos da esperança de democratizar e de transformar a sociedade por 
meio da escola; já os conservadores, eram representados pelos católicos defensores 
da pedagogia tradicional, não propriamente a jesuítica, mas aquela influenciada por 
Herbart. Em decorrência desse clima conflituoso e de dissidência entre liberais e 
conservadores, no ano de 1932, foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova,2 “documento que defendia a educação obrigatória, pública, gratuita e leiga, 
como dever do Estado, a ser implantada em programa de âmbito nacional” 
(ARANHA, 2006, p.303-304) Os intelectuais signatários desse documento, Fernando 
de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Mário Casassanta, Antônio Sampaio 
Dória, Cecília Meireles, entre outros, inspirados pelos ideais da Escola Nova, 

                                                   
2 Destacamos a importância dos movimentos que antecederam a publicação do Manifesto dos Pioneiros, entre 
eles, a criação da Associação Brasileira de Educação (ABE), entidade fundada em1924, por Heitor Lyra Silva, 
destinou-se a congregar todos os interessados na causa da educação, independente de doutrinas filosóficas ou 
religiosas ou de posições políticas ( SAVIANI, 2008). 
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empreenderam reformas pedagógicas em diversos estados brasileiros implantando 
um novo modelo educacional no país.  

Na obra História das Ideias Pedagógicas no Brasil Saviani (2008) apresenta 
informações relevantes sobre o texto do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 
dentre elas, destaca dois aspectos que marcam a sua estrutura textual: por um lado é 
um documento doutrinário e, por outro, um documento de política educacional. 
Como documento doutrinário, de forma implícita ou explicitamente, o texto declara-
se filiado á Escola Nova. “Implicitamente, na medida em que se insere no movimento 
de renovação e que se propõe a tarefa de reconstrução educacional. Explicitamente, 
quando se empenha em enunciar as bases, os princípios e procedimentos próprios da 
Escola Nova, opondo-se à escola tradicional” (SAVIANI, 2008, p.252). Como 
documento de política educacional, o autor esclarece que  

mais do que a defesa da Escola Nova, está em causa no “Manifesto” a defesa da 
escola pública. Para isso, o texto emerge como uma proposta de construção de 
um amplo e abrangente sistema nacional de educação pública abarcando desde 
a escola infantil até a formação dos grandes intelectuais pelo ensino 
universitário” (Idem, p.253).  

Esse autor reforça ainda que, em termos políticos, o “Manifesto” expressa a 
posição de um grupo de educadores que se aglutinou na década de 1920 e que 
vislumbrou na Revolução de 1930 a oportunidade de vir a exercer o controle da 
educação no país. Consentânea com essa afirmação, Aranha (2006) evidencia que “os 
escolanovistas queriam fixar seu “Manifesto” como um “divisor de águas”, reiterando 
a necessidade de o Estado assumir a responsabilidade da educação, que se achava em 
defasagem com as exigências do desenvolvimento” (p.304). 

No entanto, algumas ideias defendidas pelos escolanovistas e difundidas no 
âmbito nacional, contrariavam os interesses dos representantes da Igreja Católica 
que criticavam a tendência laica instalada pela República, provocando rompimento 
com o grupo dos renovadores. Ou seja, o grupo católico preconizava a reintrodução 
do ensino religioso nas escolas por considerar que a verdadeira educação devia estar 
vinculada á orientação moral cristã.  

Nas análises empreendidas por Saviani (1985) sobre a pedagogia nova, ele 
enfatiza a ideia de que o tipo de escola idealizado pelos escolanovistas não conseguiu 
alterar significativamente o panorama organizacional dos sistemas escolares. Dentre 
as razões apontadas pelo autor, estão as de ordem financeira, pois a forma de 
organização da “Escola Nova” demandava custos mais elevados do que aqueles 
gastos na Escola Tradicional. Como consequência disso, a “Escola Nova”, “organizou-
se basicamente na forma de escolas experimentais ou como núcleos raros, muito bem 
equipados e circunscritos a pequenos grupos da elite” (p.9). Porém, Saviani (idem) 
nos lembra que a ampla difusão do ideário escolanovista acabou por ser assimilado 
pelos educadores gerando também, assim, consequências amplas nas redes escolares 
oficiais organizadas na forma tradicional. Neste contexto, as consequências 
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foram mais negativas que positivas, uma vez que provocando o afrouxamento da 
disciplina e a despreocupação com a transmissão de conhecimentos, acabou a 
absorção do escolanovismo pelos professores por rebaixar o nível do ensino 
destinado ás camadas populares, as quais muito frequentemente têm na escola o 
único meio de acesso ao conhecimento elaborado. Em contrapartida, a “Escola 
Nova” aprimorou a qualidade do ensino destinado ás elites (SAVIANI, 1985, p.9). 
Por fim, como foi ressaltado anteriormente, no Estado da Paraíba o movimento 

da Escola Nova foi disseminado, no início da década de 1930, pelo professor José 
Baptista de Mello, um dos intelectuais mais sintonizados com as políticas 
educacionais e o responsável por implantar uma série de mudanças administrativas e 
pedagógicas na rede escolar pública do Estado. Com o intuito de difundir as ideias 
escolanovistas os gestores do estado paraibano, recorreram à publicação da Revista 
do Ensino da Paraíba, um periódico educacional, produzido pela Imprensa Oficial e 
editada pela Diretoria de Ensino Primário durante dez anos (1932 a 1942), e que foi 
criada pelo Decreto nº 287, de 18 de maio de 1932, na gestão de José Baptista de 
Mello, diretor do ensino primário do estado da Paraíba. 

À Revista, conforme disposto no referido Decreto, caberia cumprir um tríplice 
papel: ser um órgão de divulgação da difusão do ensino primário do Estado; servir de 
estímulo ao professorado, e coligir “todo o esforço que o poder público há dispendido 
nesse ramo da administração e o resultado delle decorrente” (ESTADO DA 
PARAHYBA, 1932). 

Tais fins guardam estreita consonância com as estabelecidas para a Revista do 
Ensino de Minas Gerais, dentre as quais, “a reprodução dos atos oficiais referentes à 
instrução [e] a vulgarização do conhecimento de processos pedagógicos mais 
modernos e aperfeiçoados [...]” (PRATES, 1989, apud BICCAS, 2008, p. 34). Com 
efeito, o periódico paraibano, assim como seu congênere mineiro, “na prática, 
deveria ter um duplo caráter, ser um veículo de propaganda governamental na área 
da instrução pública e, ao mesmo tempo, ser um instrumento na formação dos 
professores” (BICCAS, 2008, p. 45). 

A esse respeito, autores como Araújo (1984; 1986), Silva (2008) e Pinheiro 
(2002), evidenciam em suas pesquisas que essa Revista foi de grande relevância para 
a história da educação pública paraibana, pois tinha como objetivo  

Levar ao professorado do estado não só o que se processa nos centros 
adiantados, em assuntos educacionais mas ainda para traze-lo ao par do 
movimento em relação[Departamento].[...] despertar o gosto pelas letras e 
[servir] de veículo de idéas novas , aproximando os elementos, estimulando-os 
ao mais eficaz desempenho de sua missão (PARAHYBA, Estado da, 1934, apud 
PINHEIRO, 2002, p. 188). 

No contexto de implantação do projeto da escola renovada, outra medida foi 
adotada pelos gestores do estado paraibano: a instituição das Semanas Pedagógicas, 
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cuja intenção era trazer ao professorado paraibano uma nova visão de escola que 
permitisse a eliminação dos tradicionais métodos educacionais, enfim, de propagar 
os ideias do Escolonovismo. Segundo Pinheiro (2002), Carvalho (2002) e Silva 
(2008), a primeira Semana Pedagógica, promovida em outubro de 1933, foi 
organizada pela Diretoria do Ensino Primário com o apoio da Sociedade dos 
Professores do Ensino Primário. Acontecia ao final de cada ano letivo nas 
dependências do Grupo Escolar Dr. Thomáz Mindello e reunia inspetores técnicos, 
diretores de grupos e professores de cadeiras isoladas de todos os municípios. Este 
evento era considerado pelo professor José Baptista de Mello “um acontecimento 
memorável na história da Instrução Pública da Paraíba” (SILVA, 2008, p.4). 

Diante do exposto e considerando as finalidades educacionais da Revista do 
Ensino da Paraíba, especificamente, aquela expressa no Decreto de sua criação, qual 
seja, a identificação de elementos do ideário escolanovista difundidos, 
principalmente, nos artigos dos colaboradores da Revista, nos deteremos no próximo 
tópico a identificar, no que tange ao conteúdo veiculado nesse periódico oficial “os 
novos méthodos e processos pedagógicos” na pretensão de captar as múltiplas 
facetas da implantação da escola renovada no estado da Paraíba. Para isso, dos 18 
exemplares do acervo pesquisado, elegemos 11 para análise, publicados entre os anos 
de 1932 a 1934. 

 
3. A REVISTA DO ENSINO DA PARAÍBA, DIFUNDINDO O ESCOLANOVISMO 

Na análise dos 11 números da Revista do Ensino da Paraíba, publicados entre os 
anos de 1932 a 1934, consideramos os seguintes pontos para identificar a difusão das 
ideias da Escola Nova neste periódico: sumário e artigos dos colaboradores. 

No sumário, fomos identificando títulos e matérias que apresentavam palavras-
chave diretamente ligadas ao movimento do escolanovismo, tendo como 
norteamento a discussão desenvolvida no item anterior. Então, os termos como 
“escola ativa”, “inovação”, “ideias novas”, “experimental”, “nova orientação 
pedagógica” entre outras palavras foram tomadas como os primeiros indícios de que 
na Revista do Ensino da Paraíba se fazia presente a divulgação do ideário da Escola 
Nova. Explicitando melhor a ênfase no movimento renovador do ensino, 
organizamos na seguinte tabela os títulos diretamente relacionados a esse 
movimento, presentes nos sumários das revistas analisadas:  

 

Títulos  Autoria Ano e número da publicação 

O ensino moderno  Matheus d’Oliveira 1932 – Nº 1 

Cooperação que se impõe Mario Gomes 1932 – Nº 1  

Novos destinos Alcides Lima 1932 – Nº 1  
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A escola e a Psychologia João Vinagre 1932 – Nº 1 

Princípios do Methodo Didáctico  Pedro Anísio 1932 – Nº 2 

Brincar e Estudar  Alice de A. Monteiro 1932 – Nº 2 

As diretrizes da Escola Nova Anísio Teixeira 1932 – Nº 3 

Escola Nova Mario Gomes 1932 – Nº 3 

Exercicios e Lições Julieta de Vasconcellos 1933 – Nº 4 e 5 

Cinema Educativo M. Florentino 1933 – Nº 4 e 5 

A escola Nova e o Professor Ezilda Milanez 1933 – Nº 4 e 5 

Verdadeiras Directrizes da Educação S. Loureiro 1933 – Nº 4 e 5 

A aritmética na Escola Nova Everaldo Backhaenser 1933 – Nº 6 e 7 

Socialização escolar José Vicente Barbosa 1934 – Nº 8 e 9 

A escola antiga e a escola nova Manuel Viana Jr. 1934 – Nº 8 e 9 

Através do mundo infantil Ezilda Milanês 1934 – Nº 10 

Nova orientação Pedagógica  - 1934 – Nº 11 

Como organizar as classes escolares Sylvia de Pessoa 1934 – Nº 11 

TABELA 2 | Títulos das Matérias na RE da Paraíba (1932-1934). Fonte: Revista do Ensino da Paraíba 

É perceptível nos títulos das matérias uma ênfase nas orientações pedagógicas; 
na criança, como sendo o centro do processo de ensino e aprendizagem; na formação 
do professor; na adoção de uma pedagogia de inspiração experimental.  

Os artigos antes apresentados na tabela foram escritos por intelectuais, 
educadores, políticos, etc., ou seja, por pessoas que ocupavam espaço nas redes de 
sociabilidades do Estado da Paraíba. Além disso, os textos que foram veiculados 
possuem enunciados de progresso e de modernidade, disseminando assim, um 
projeto educativo dirigido ao contexto paraibano em harmonia com um projeto 
brasileiro.  

Temos assim, no Estado da Paraíba, condutas pautadas em um “novo” modelo 
educacional, conforme é possível observar no texto “As directrizes da Escola Nova”, 
no qual encontramos nas conclusões, a síntese das ideias para “reconstrução” 
educacional, a saber:  
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1 – A escola deve ter por centro a criança e não os interesses e a ciencia dos 
adultos; 2- O programa escolar deve ser organizado em atividades ‘unidades de 
trabalho’ ou projetos, e não em materias escolares; 3- O ensino deve ser feito em 
torno da intenção de aprender da criança e não da intenção de ensinar do 
professor; 4 – A criança, na escola, é um ser que age com toda a sua 
personalidade, e não uma inteligência pura, interessada em estudar 
matematica ou gramatica; 5 – Os seus interesses e propósitos governam a 
escolha das atividades á luz do seu desenvolvimento do futuro; 6 – Essas 
atividades devem ser riais (similhança com a vida pratica) e reconhecidas pelas 
crianças como proprias (REVISTA DO ENSINO, ANO I, N° 3, 1932, p. 25).  

No fragmento acima identificamos os aspectos que constituem o ideário 
hegemônico escolanovista, tendo a criança como centro do processo educativo, 
diante disso, o ensino deveria partir do interesse do alunado, secundarizando assim, 
a figura do professor, bem como, os conteúdos de ensino, dando relevância aos 
métodos. Podemos ver na Conferência de Anísio Teixeira que os tópicos foram 
articulados de modo a dar visibilidade aos aspectos considerados centrais na 
educação infantil. Vejamos: A premissa fundamental: A criança-centro da escola; A 
reconstrução dos programas escolares; A organização psicológica das matérias 
escolares.  

Além de ser veiculado a essência do ideário da Escola Nova, é perceptível nos 
artigos o dualismo entre a “Escola Antiga” e a “Escola Nova”, vejamos: 

As suas escolas, fechadas como calabouços, eram camaras de tortura para a 
inteligencia. As crianças, míseros prisioneiros, anemisados, sentados em toscos 
bancos, ouviam hirtos as preleções do ditador da escola. O mestre na certeza de 
estar cumprindo o grande dever, escudado na inconciencia dos pais de família, 
impunha deveres e castigos: deveres que transformavam os instintos 
adormecidos da animalidade. A escola era o espantalho da criança. O professor 
o seu carrasco. Quando um pai de família queria se vêr livre das traquinadas de 
um filho sentenciava: vou mandar este peralta para a escola, que é para o 
professor amansa-lo. Fazia da escola o conceito que ela merecia – o terror das 
crianças (REVISTA DO ENSINO, ANO III, N° 8 e 9, 1934, p. 55). 

“A Escola Antiga e a Escola Nova”; assim é intitulado o texto da citação acima, 
escrito pelo Inspetor Manuel Viana Jr., o qual apresenta segundo uma perspectiva 
dualista, as características das duas escolas: de um lado, uma escola cheia de vícios e 
do outro uma escola que é detentora de todas as virtudes, já que a Escola Nova 
possibilitaria a mudança das escolas que eram “fechadas como calabouço”, como 
“camaras de tortura para a inteligência”; para uma escola “cheia de luz e sol”3.  A 
Paraíba, ao fazer circular pelo seu órgão oficial as ideias de modernidade do 

                                                   
3 REVISTA DO ENSINO, ANO III, N° 8 e 9, MARÇO DE 1934. 
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movimento escolanovista, quer ser vista como um Estado que está caminhando rumo 
ao progresso, a modernidade, está no caminho da “luz”, criando assim, novas 
mentalidades.  

Percebe-se nos números estudados que, nas páginas da Revista do Ensino são 
reiteradas as concepções escolanovistas, reproduzindo e/ou produzindo uma 
pluralidade de significados sobre as infâncias, de como deveriam ser educadas as 
crianças na escola, sobre o papel do professor, do que deveria conter o currículo, etc. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao analisar os 11 primeiros números da Revista do Ensino da Paraíba, publicados 
entre os anos de 1932 a 1934, ficou explícito o propósito de disseminação do 
movimento escolanovista neste periódico educacional. Observamos que essa revista 
objetivou difundir as “ideias novas” ao professorado paraibano a fim de que elas 
fossem bem mais compreendidas, principalmente nos aspectos relativos á prática 
pedagógica no contexto de sala de aula e, ainda, transformá-los em agentes ativos na 
transmissão do ideário escolanovista.  

Em suma, considerando a análise desenvolvida neste estudo, é de se enfatizar a 
função que esse veículo educacional de comunicação e informação apresentou na 
propagação de um ideário, que ora servia para focalizar os novos métodos de ensino, 
ora como meio de divulgação dos inovados processos pedagógicos e ora como via de 
formação e informação ao professorado. Portanto, de 1932 a 1934, a Revista do 
Ensino da Paraíba caracteriza-se como um veículo oficial de disseminação do ideário 
da Escola Nova. 
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RESUMO  

O objetivo do trabalho é compreender as configurações de cultura jurídica em 
jornais Acadêmicos da Faculdade de Direito de São Paulo no século XIX, tendo em 
vista os colóquios sobre elemento servil, abolicionismo e instrução pública. Se os 
clubes das Faculdades de Direito do Brasil representaram o microespaço da vida 
política do regime monárquico, como se configura a cultura jurídica em jornais da 
Academia de Direito de São Paulo e o que esses periódicos têm para nos dizer acerca 
da educação nacional e da instituição escravocrata? Assim, o intuito do trabaho é 
contribuir com os estudos de história da educação a partir de questões socioculturais 
que ambientavam a vida política do regime monárquico no Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

 Instrução pública, escravismo, cultura jurídica. 
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1. INTRODUÇÃO 1 

No período de 1823 a 1826, parlamentares brasileiros reuniram-se em 
Assembleia com a finalidade de estabelecer as bases jurídicas, políticas e 
educacionais para construção do Brasil. Uma das decisões dos estadistas daquela fase 
legislativa foi a Lei de 11 de agosto de 1827. Com efeito, os legisladores reconheciam a 
relevância das Faculdades de Direito no Brasil como instituições capazes de 
contribuir vitalmente na implantação do projeto de construção do Estado-Nação 
brasileiro (MOTA, 2006, p. 142-43). A criação dos cursos de Direito de São Paulo e 
Olinda/Recife tem relação à consciência da elite dirigente sobre a necessidade de 
formar quadros administrativos que pudessem operar a máquina juridice e a política 
institucional do novo Estado americano (MESQUITA, 2014, p. 203). Conforme Silva 
(2009), assim como a Universidade de Coimbra representava o centro irradiador da 
civilização portuguesa, “os cursos jurídicos de Olinda e São Paulo terão a ambição de 
servirem como núcleos irradiadores da nacionalidade e da unidade política do novo 
império Tropical” (SILVA, 2009, p. 168-69).  

Segundo Alonso (2008), os clubes e sociedades sempre existiram em território 
brasileiro, inclusive, no período monárquico. “Muitos se formavam nas faculdades, 
que eram um verdadeiro microcosmo da vida política imperial: mantinham um 
clube, um jornal e uma sucursal das lojas maçônicas” (ALONSO, 2008, p 281). De 
um lado, o jornal no Brasil do século XIX era visto por agentes da cultura como 
veículo de instruir o povo, de educar, de civilizar e meio eficiente de padronizar, 
comportamentos e costumes (SILVA; NASCIMENTO; ZICA p. 223-24). Do outro, 
literatos, políticos e intelectuais dos oitocentos, ao abraçarem a atividade jornalística, 
acreditavam que essa ferramenta poderia contribuir na formação de opinião pública 
favorável à causa e os propósitos que defendiam (FARIA FILHO; INÁCIO; 
CHAMON, 2009, p. 13). 

A produção acadêmica, nos cursos de Ciências Jurídicas e Sociais em Recife e São 
Paulo, materializava-se a partir das teses e dissertações, das memórias, das revistas e 
dos jornais. Se os clubes das Faculdades no Brasil oitocentista representavam o 
microcosmo da vida política dos partidos monárquicos, como se configura a cultura 
jurídica em jornais de estudantes de Direito de São Paulo e o que esses periódicos 
têm para nos dizer acerca da educação nacional e da instituição escravocrata de 1871 
a 1888? Assim, temos a intenção de compreender as configurações de cultura 
jurídica em jornais acadêmicos da Faculdade de Direito de São Paulo no século XIX, 
tendo em vista periódicos que versam sobre o elemento servil, abolicionismo e 
instrução pública. 

Segundo Fonseca (2008), a cultura jurídica no Brasil do século XIX não pode ser 
aferida consoante critérios de ‘melhor’ ou ‘pior’, de ‘mais’ ou ‘menos’ refinamento 
intelectual, mas como conjunto de padrões e significados doutrinários que não só 
circulava nas Faculdades de Direito, nos Institutos profissionais de advogados, nos 
foros, nas repartições públicas e no parlamento, como também tipificava a cultura do 
direito brasileiro (FONSECA, 2008, p. 259-60). Por sua vez, Souza (2012) diz que 
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cultura jurídica brasileira do oitocentos é a expressão do resultado, a consequência 
das relações entre civilização e pensamento jurídico. Sendo cultura um complexo de 
conhecimentos, crenças, comportamentos, hábitos e costumes, regras e normas 
(morais e legais), legitimações, reivindicações, ‘mecanismos de sobrevivência’ 
adquiridas pelo homem enquanto membro de uma sociedade e capaz de forjar a sua 
identidade, individual ou coletiva, pelo processo de ‘conscientização de si mesmo’ 
(SOUZA, 2012, p. 74-45). Nesse sentido, a cultura jurídica é configurada por 
especialistas vinculados ao um corpo técnico e, ao mesmo tempo, a vida social, cujo 
conjunto de práticas, saberes, imaginários, ritos e crenças interagem com a sociedade 
ora se aproximando, ora se distanciando de determinado contexto histórico.1 Essas 
interações estão entrelaçadas à posição ou ideia de civilização, idealizadas pelos 
homens em convívio sociocultural, político e econômico.2 

Pretendemos estabelecer diálogo com jornais acadêmcios do século XIX mediado 
por conceitos e evidências. Isto, um diálogo conduzido, de um lado, por hipóteses 
sucessivas e, do outro, a pesquisa empírica. Assim, o objeto do conhecimento 
histórico, ou seja, o material a partir do qual esse conhecimento é aduzido 
compreende fatos ou evidências que dotados de existência real tornam-se 
cognoscíveis de acordo com a preocupação dos vigilantes métodos históricos 
(THOMPSON, 2008, p. 57). 

Pata tanto, fizemos levantamento de dados no centro de documentação da 
biblioteca da Faculdade de Direito/USP e no Departamento de Preservação e Difusão 
de Acervo no Arquivo Público de São Paulo. Essa empreitada nos proporcionou a 
digitalização de 80 jornais acadêmicos das décadas de 1870 e 1880. É a partir dos 
jornais dos estudantes de direito de São Paulo do século XIX que queremos 
identificar como esses jornais acadêmicos podem nos falar de educação e escravidão 
durante o período de 1871 a 1889. Portanto, temos a intenção de contribuir com 
estudos de história da educação do Brasil, a partir das perspectivas socioculturais e 
políticas que circulavam pela imprensa acadêmica dos estudantes de Direito de São 
Paulo nas últimas décadas do regime monárquico. 
2. CULTURA JURÍDICA: ELEMENTO SERVIL E EDUCAÇÃO EM JORNAIS DE 
ESTUDANTES DA ACADEMIA DE DIREITO DE SÃO PAULO DE 1871-1889  

O quadro abaixo nos possibilita visualizar as datas das publicações dos periódicos 
acadêmicos que chegaram até nossas mãos, seja em maior ou menor quantidade, seja 
em maior ou menor gau ideológico. Dos oitentas jornais digitalizados sessenta e três 
foram do clube constitucionalista, treze de do clube liberal e dois do clube 
abolicionista. Essas fontes trazem em si visões multidiversificada de grupos sociais 
que produziram imagens sobre si mesmo, das experiências que viveram e sobre o 
mundo que o cercava. 

 
                                                   

1 PEREIRA, 2012, p. 48. 
2 SOUZA, 2012, p. 74. 
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ORGÃO DO CLUBE CONSTITUCIONAL 

Jornais de O Constitucional da década 1870 Jornais de O Constitucional da década de 1880 

05/15/1871; 23/05/1871; 02/06/1871; 

12/06/1871; 22/06/1871; 30/06/1871; 

15/07/1871; 26/07/1871; 12/08/1871; 

26/08/1871; 06/09/1871; 10/08/1873; 

22/08/1873; 03/09/1873; 11/09/1873; 

25/09/1873; 02/10/1873; 14/10/1873; 

24/10/1873; 02/04/1876; 09/04/1876; 

20/05/1876; 25/05/1876; 11/06/1876; 

30/06/1876; 18/07/1876; 26/07/1876; 

25/04/1877; 13/05/1877; 24/05/1877; 

13/05/1877; 24/05/1877; 06/06/1877; 

20/06/1877; 28/07/1877; 13/09/1877; 

04/04/1878; 09/05/1878; 18/06/1878; 

11/08/1878; 06/09/1878. 

13/05/1881; 28/05/1881; 28/06/1881; 11/08/1881; 

24/09/1881; 06/05/1882; 06/06/1882; 23/06/1882; 

15/07/1882; 31/07/1882; 11/08/1882; 07/09/1882; 

19/05/1883; 13/06/1883; 27/07/1883; 11/08/1883; 

28/09/1883; 11/08/1885; 07/09/1885; 28/09/1885; 

11/08/1886; 11/08/1888; 20/08/1888; 04/10/1888; 

11/05/1889 

ORGÃO DO CLUBE LIBERAL ACADÊMICO 

Jornais de O Liberal da década de 1870 Jornais de O Liberal da década de 1880 

09/05/1877; 09/06/1877; 30/06/1877; 

05/01/1878; 14/04/1878; 17/05/1878; 

12/06/1878; 11/07/1878; 24/07/1878; 

11/08/1878; 20/09/1888; 19/10/1878. 

05/06/1882; 22/11/1885.   

ORGÃO DOS ACADÊMICOS ABOLICIONISTAS 

Jornais de A Onda da década de 1870 Jornais de A Onda da década de 1880 

                                              - 13/09/1884; 28/09/1887 

 
Na edição de 02-06-1871 do jornal de O Constitucional identifica-se na coluna 

“Questões sociaes: elemento servil” opiniões giram em torno do trabalho livre e 
escravismo, tendo em vista a emigração como solução para os problemas da lavoura. 

[...] O governo, é força dizel-o, e de todas as cores politicas, a não serem fracas 
tentativas, mas nada tem feito a favor da acquisição do trabalho livre. 

A emigração espontânea só se poderá dar quando o paiz fôr assaz conhecido na 
Europa pelas classes rusticas, antes disso é esperança vã, porque mais ninguem 
demanda terras estranhas em procura de eldorados. 

[...] Envie o governo homens reconhecidamente probos e conhecedores da 
lavoura, como agentes de emigração, disponha-se a despender 10 ou 20 mil 
contos todos os anos podermos dispensar o trabalho escravo. 
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[...] E no entanto o espantoso progresso da republica Norte-Americana é 
devido, sabe-se, á emigração.  

 [...] Tome o governo ao sério cuidar da emigração antes que tente qualquer 
medida sobre a emancipação, porque o mesmo produto dos emigrantes dará 
para se pagarem as libertações que houver o governo fazer (O Constitucional, 
1871). 

No Brasil Império constata-se colonizações por pequenas propriedades 
trabalhadas em regime familiar e as que se associam à substituição da mão-de-obra 
escrava volatada para a expansão da cafeicultura. A opção pelo imigrante, inclusive, o 
europeu âncorava-se na convicção de que o branco seria capaz de transformar o 
Brasil numa civilização, posto que o africano e o asiático eram tidos como racial e 
culturalmente inferiores.3 A partir da década de 1870 a migração de escravos do 
Nordeste para o Sul diminui e, em 1876, São Paulo passou a organizar serviços de 
imigrações para suprir o déficit de mão de obra nas fazendas de café (MOTA, 2010, p. 
57-8). Nesse sentido, percebe-se que a proposta desse órgão acadêmico da 
substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre tinha como exemplo o progresso 
do sistema político de emigração da república norte-americana. 

Na publicação 15-07-1871 de O Constitucional verifica-se que o foco da coluna 
“Questões sociaes” é tratar sobre o projeto de lei da liberdade do ventre das escravas 
que tramitava no parlamento brasileiro da época. Sendo assim, 

 [...] O projecto apresentado pelo poder executivo á camara dos srs. deputados 
principia estatuindo a liberdade do ventre das escravas.  

[...] Que despeza não será necessária ao paiz fazer todos os annos para 
alimentar tante gente que nada produz? 

[...] Prevemos uma cousa com este caminhar apressado do ministerio, e é que 
daqui a pouco nem braços livres nem escravos para arrotear nossos campos. 

[...] As vistas pois do executivo ao que parece são arrancar do captivero essa 
pobre classe embora vá nisso a morte da nossa unica fonte de riqueza – a 
lavoura. Não se trata somente do futuro procura-se a realidade no presente 
embora não estejamos por modo algum preparados  para tal reforma. 

Deste modo se torna odioso á nação o que ella com tanta generosidade abraçou 
e acoroçoava todos os dias – a libertação do escravo. 

[...] Os membros da comissão não servirão bem ao paiz, seguirão os autores do 
projecto em seu caminhar de imprudencias. 

                                                   
3 VAINFAS, Ronaldo (org.) Dicionário do Brasil imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, p. 152-54. 
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Não attenderão que se tratava de questão vital para o paiz e parece que só 
tiveram em vista servir ao poder executivo [...]  (O Constitucional, 1871).   

O debate jurídico sobre as principiais bases do peojeto lei do ventre livre (ventre 
livre, pecúlio e alforria forçada) começaram a ser ventiladas a partir de 1867 quando 
Pimenta Bueno, a pedido de D. Pedro II, apresentou projeto ao Conselho de Estado. 
Em 1868, outro projeto, com pequenos ajustes ao primeiro, foi elaborado pela 
Comissão do Conselho do Estado que seria discutido até a promulgação da Lei de nº. 
2.040 de 28 de setembro de 1871.4 A Lei do Ventre representa tanto o processo de 
abolição do trabalho escravo no Brasil quanto um dos principais marcos da história 
política nacional. Outro dilema que ambientou os debates em torno desse projeto de 
reforma abolicionista girou em torno da educação dos ingênuos, visto que poderiam 
ser educados ora em posse dos senhores de suas mães e nos mesmos padrões que 
vigoravam na escravidão, ora pelo Estado que tinha a intenção de preparar as 
crianças para a vida como seres livres (FONSECA, 2002, p. 61-65).  

No jornal de O Constitucional de 14-07-1873, coluna “Ensino Livre”, nota-se 
desconfiança, por parte desses acadêmicos, sobre a proposta de ensino obrigatório 
apresentado pelo deputado Cunha Leitão em sessão na Câmara dos deputados em 16 
de julho de 1873 e, consquentemente, apresenta considerações acerca do esino livre. 
Dessa forma, 

 [...] Recentemente o ilustre representante da nação ofereceu á consideração da 
câmara dos deputados um projecto de lei estabelecendo o ensino obrigatório. 

Muito peza-nos não podermos nesse ponto acompanhar o nosso ilustrado 
correligionário. Encontramos, com muitos publicistas, no ensino obrigatorio 
um germen de socialismo, um attentado á autonomia individual, uma invasão 
do Estado á esphera em que se exercitão os direitos dos cidadãos, uma 
usurpação, finalmente, operada pelo poder social, uma ingerência indébita em 
interesses particulares, um aniquilamento da personalidade e liberdade 
humana em favor do coletivo. E’ em nome desses princípios e da missão natural 
do Estado que repellimos o ensino obrigatório. 

[...] O ensino livre porém, é, para nós, como para todo o espirito 
verdadeiramente dedicado aos sãos principios da liberdade, um poderoso 
elemento de vida para a sociedade, a consagração de um direito sagrado da 
intelligencia humana (O Constitucionalista, 1873). 

Enquanto isso, na publicação de O Constitucional de 18-07-1876 identifica-se na 
seção “O Constitucional e a instrucção obrigatória” opiniões desse órgão acadêmico 
acerca da penalidade sobre pais ou tutores que entravam em desacordo com a 
frequência obrigatória de crianças no ensino primário:  

                                                   
4 VAINFAS, Ronaldo (org.) Dicionário do Brasil imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, p. 468-471. 



 

 
 

10 

[...] Ninguem contesta que a instrucção seja um beneficio; pelo contrário, 
pedimos e com todos os amigos do progresso, que ella seja distribuída gratuita 
e abundantemente pelo povo. 

O que negamos é que se deva aumentar desmesuradamente os sacrifícios do pai 
de família, o que desejamos é que se liberte o cidadão da tutela pesada do 
Estado. 

Impor uma pena ao pai que não dá instrucção a seus filhos, é desfigurar uma 
triste contigencia em um crime infamante, é converter muitas vezes a 
necessidade e a pobresa em um delicto, é em ultimo lugar tornar antipathico o 
dever dos pais de velar pela educação e futuro de seus filhos [...]  (O 
Constitucional, 1876). 

A adoção do princípio de obrigatoriedade na educação primária no Brasil do 
século XIX ocorreu a partir da Reforma Couto Ferraz em 1854 (SAVIANI, 2013, p. 
131-32). Como se vê, os argumentos por parte da mocidade constitucionalista 
recaíam acima do artigo 64 da Reforma de Couto Ferraz, no qual se os pais, tutores e 
curadores ou protetores que tivessem em sua companhia meninos maiores de 7 anos, 
sem impedimento físico ou moral, e lhes não dessem o ensino pelo menos do 
primeiro grau implicaria multa de 20$ a 100$. “A primeira multa será dobrada na 
reincidencia, verificada de seis em seis mezes”.5 Assim, percebe-se que o jornal d’O 
Constitucional defendia a instrução livre, uma vez que o ensino obrigatório tratava-se 
não só de um germem do socialismo, como também um atentado ao poder paternal 
sobre sua prole.  

Ainda na década de 1870, constata-se no jornal de O Liberal de 30-06-1877 na 
seção “O Liberal e a Republica”, indícios de embate que ambientava tanto no circulo 
da imprensa acadêmica quanto na vida política imperial em relação ao sistema de 
ensino nacional. Assim,    

 [...] O embryão do programma, que apresentou a Republica, não merece 
critica, considerando-se no seu complexo; reflectido do programma liberal, 
deficiente, sem caracteristico politico, simplesmente descrimina-se do nosso em 
ser incompleto e prolixo na exposição de certas idéas nossas.  

Assim, dissemos a respeito do ensino: propugnamos <<pelo ensino primario 
obrigatorio, sendo gratuito o ensino integral e secular, instrucção secundaria, 
gratuita e secular>>, esquencendo-se o nosso adversario - elle que é estudante 
do ensino superior, que queremos livre (O Liberal, 1877). 

                                                   
5 Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1331-a-17-fevereiro-1854-
590146-publicacaooriginal-115292-pe.html>>. 

 



 

 
 

11 

Nota-se que o órgão acadêmico liberal da escola de direito de São Paulo defendia 
o ensino obrigatório no Brasil; sendo gratuito o ensino integral e secular; a instrução 
secundária gratuita e secular; e, o ensino superior livre. Dessa forma, identifica-se 
divergências políticas, entre os clubes acadêmcios, que circulavam dentro da 
Faculdade de Direito de São Paulo durante a década de 1870, seja em defesa da 
obrigatoriedade do ensino primário, seja em prol da liberdade de ensino. 

Em 14-04-1878, o clube acadêmico liberal publicou jornal com artigo intitulado 
“A ascensão do partido liberal ao poder”. Nota-se que os estudantes desse circulo 
estudantil alegavam que a pátria brasileira estava passando por uma página negra na 
sua história e que para reverter esse quadro seria necessário instruir o povo para que 
a sociedade brasileira alcançasse os parâmetros das nações civilizadas: 

A instrucção, fonte fecunda da riqueza de uma sociedade organizada, 
manancial maravilhoso de tudo quanto é grande e nobre, thermometro que 
marca o gráo de civilisações de um povo, estorcia-se nas agonias de um 
abatimento cruel. 

[...] Realisar-se-ha, a esperança não nos abandona, embora seja mui critico o 
estado em que nos legaram o paiz os nossos adversarios, a instrucção primaria 
obrigatória. 

E’ esta uma medida urgante, necessária e de grande alcance. A instrucção é 
uma poderosa alavanca contra a superstição, contra o fanatismo brutal e 
estupido, contra os principios errôneos, que muitas vezes, abusando de sua 
ignorancia se lhes imbue. Só possuindo-a, podem todos os cidadãos 
acompanhar o movimento politico de seu paiz, conhecer os homens, os partidos 
e dar um voto consciencioso (O Liberal, 1878).  

Certifica-se que a instrução pública, na visão da mocidade acadêmica liberal, era 
uma alavanca do progresso e que discernia o grau de civilização entre os Estados-
Nações. Além disso, a instrução era encarada como uma ferramenta importante 
contra a superstição e fanatismo. Nessa perspectiva, a visão que a educação seria o 
caminho do progresso traz à tona a perspectiva dos estudantes adacdêmicos do 
circulo liberal em encarar a educação como um ‘ente miraculoso’ que ao tocar os 
indivíduos concederia o dom da civilização (SILVA; NASCIMENTO; CRUS E ZICA, 
2010, p. 243). Assim, para o Brasil alcançar o “status de civilização” seria necessário 
que o povo fosse tocado pela educação para compreender a vida política do regime 
monárquico, os programas partidários e, consequentemente, a partir do voto eleger 
os representantes da nação. 

Quanto ao abolicionismo ou o problema da substituição da mão de obra escrava 
pelo trabalho livre, nota-se no jornal d’O Liberal de 17-05-1878 o artigo “Um 
problema agrícola” que tem como eixo de discussão apresentar medidas políticas 
para solucionar a crise da lavoura brasileira a partir da política de emigração. Dessa 
forma, é relevante destacar a visão partidária por parte desse clube acadêmico sobre 
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a instituição escravocrata, mas tendo em vista o problema econômico que o Brasil 
passava durante aquele período. Sendo assim, 

E’ chegada a época em que os governos sérios devem prestar a sua atenção á 
lavoura, ameaçada de ruina pelo próximo desaparecimento do braço escravo. 

Até o presente tem sido a escravidão essa odiosa negação da personalidade 
humana, a unica fonte do trabalho agricola, o elemento poderoso da riqueza 
nacional. 

[...] O que nos resta, pois a fazer? Colonnisar, appelar para forças estranhas, 
procurar auxiliares entre os povos, capazes de soffrer as intemperies de nosso 
clima e a rudeza de nosso campos.  

[...] Os governos da Inglaterra, França e Hollanda, no empenho de desenvolver 
as suas colonias, reconheceram os seus compatriotas incapazes se suportar o 
clima e a lavoura de suas possessões; e lembraram-se para o cultico do café e 
da canna, dos ‘coolies’, homens robustos para o trabalho e habituados aos 
rigores do solo e do clima ingrato. 

Sabias foram as medidas dos governos destes paizes, em face da economia e da 
educação dos seus conterraneos. 

[...] Nâo houve hesitação: introduziram os coolies e as colônias rapidamente 
elevaram a quota da produção, melhoraram o preparo do café e do açucar e 
alcançaram preço superior ao dos seus concorrentes. 

[...] Forme se o congresso agricola, a convite do governo; discuta-se 
francamente os interesses vitaes da agricultura; fuja-se ás seducções do 
systema da purificação da nossa raça; pugne-se pela grande propriedade, seja-
se practico e admitta-se os ‘coolies’, a nossa ultima esperança na salvação da 
lavoura [...] (O Liberal, 1878). 

Percebe-se que os objetivos desse órgão estudantil para tentar solucionar o 
problema da lavoura ou da emancipação do elemento servil, na segunda metade do 
século XIX, consistia na colonização extrangeira. Durante aquela época aportavam 
no Brasil, em número menor do que nos Estados Unidos e Argentina, imigrantes 
alemães, irlandeses, franceses, espanhóis, russos e até chineses. O regime imperial 
ensaiou várias formas de adaptação de mão de obra não escrava (MOTA, 2010, p. 
57). Porém, o que o clube acadêmico liberal tinha como oferta política para a questão 
agricultura ou “abolicionista” foi que buscassem um tipo de trabalhor braçal que 
suportasse os climas no Brasil. Para que isso se consolidasse seria necessário, 
segundo os estudantes de direito de São Paulo, que deixassem de lado a ideia da 
purificação da raça e que tivesse como exemplo as medidas de colonização de 
civilizações contemporâneas.   
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Em 06-05-1882, identifica-se no jornal d’O Constitucional, coluna “A 
Universidade”, indícios de como esse clube acadêmico encarava a situção do sistema 
de ensino no Brasil. Além disso, o texto traz à tona críticas acerca da construção de 
uma universidade na Corte associada ao problema da defazegem da instrução 
primária no país. Dessa maneira, 

O ensino, diz um illustre escriptor, é a alimentação espiritual do homem. 

N’esta singela proposição está impressa uma grande verdade, patenteando ao 
mesmo tempo a enorme importância e necessidade da instrucção. 

[...] E’ portanto um dos primeiros empenhos, d’aquelles que dirigem a canôa do 
estado, o estudo de reformas tendentes a melhorar a instrucção, que entre nós, 
digamos a verdade sem rebuço, ainda se acha em sua primeira edáde. 

[...] Em todos o caso, a instrucção superior constitui hoje uma perfeita 
anomalia, um verdadeiro chaos, ignorando todos, mestres e discípulos, sob que 
regimem vivem.  

[...] Assim, de que servirá um imponente e luxuoso edificio construido na Côrte, 
quando não ha um corpo de professores habilitados e a instrucção primaria 
marca passos? 

[...] Decrete-se o ensino obrigatorio primario, abandonem se os preconceitos 
avoengos que nos tempos modernos fallecem; julgamos que, actualmente raro é 
aquelle, que ainda oppõe se ao ensino obrigatorio, sob o futil pretexto de ser 
attentorio ao patrio poder! 

[...] N’estas condições, fácil é de vêr-se, que devemos antes cuidar das primeiras 
letras, para depois chegarmos ao ensino superior e assim gradativamente 
começando pelo principio e nunca pelo fim [...] (O Constitucionalista, 1882). 

Nota-se que houve mudanças ou talvez dissidências dentro do circulo acadêmico 
constitucionalista em relação à crença sobre obrigatoriedade do ensino primário em 
contrapartida do poder paternal em decidir sobre a educação de seus filhos. Percebe-
se que esses estudantes contestavam sobre o projeto de criação de uma universidade 
no Rio de Janeiro, principalmente, por não haver um corpo de professores 
habilitados. Entretanto, quais seriam os motivos dos estudantes de direito da 
Faculdade de Direito de São Paulo clamarem pelo decreto da obrigatoriedade do 
ensino primário, já que essa medida legislativa vigorava desde 1854 com a Reforma 
de Couto Ferraz? 

Quanto ao elemento servil ainda na década de 1880, identifica-se nas publicações 
de O Constitucional entre 1882 e 1883 julgamentos que giravam em torno da 
instituição escravocrata. Se de um lado, na edição de 31-07-1882 sob a coluna “A 
questão da emancipação”, os acadêmicos contestam a ideia da abolição imediata: 
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[...] A escravidão não póde, como entendem alguns utopistas e visionários, ser 
eliminada de um só golpe [...] 

[...] Só um espirito desvairado e completamente prenhe de utopias é que poderá 
exigir ainda mais do que se tem feito em prol da grande causa que hoje une 
todos os verdadeiros e sinceros patriotas. 

[...] A vista de todas estas considerações é que prestamos e repellimos a opinião 
dos que optam e reclamam a abolição instantanea da escravidão. Nem se diga 
que os que assim entendem desejam o progresso de nossa patria; pelo 
contrario, trabalham para a destruição do paiz (O Consitucional, 1882). 

Do outro, com a publicação de 13-06-1883 na seção “Questão abolicionista” nota-
se que esse órgão acadêmico apresenta tendências de que aderiram o abolicionismo: 

Actualmente no Brazil uma questão de summa importância precocupa todos os 
espíritos e constitue a verdadeira aspiração nacional, é a eliminação do 
elemento servil. 

Questão de summa importância, cuja solução se prendem outras de ordem 
economica e politica, e progresso nacional. 

A morte do elemento servil está decretada na consciencia do povo; as ideias 
philantrópicas e humanitárias do seculo condendam tal instituição debaixo de 
todos os pontos de vista e a iniciativa particular tem apressado muito a sua 
queda.   

Querer-se oppor um paradeiro ao movimento abolicionista é um contrasenso. 

[...] A escravidão é sempre illegitima, é uma instituição attentatoria da 
dignidade moral do homem, uma negação dos princípios de justiça, tão funesta 
ao senhor como ao escravo. Todo estado que a mantem tem em seio um gérmen 
de ruína [...] (O Constitucional, 1883). 

Dessa forma, verifica-se que em meados da década de 1880 os estudantes 
constitucionalistas da escola do direito de São Paulo traz à tona na publicação de 
alguns períodicos evidências de opiniões sobre o escravismo que giravam em torno 
de dois aspectos distintos. No primeiro, constata-se que esses acadêmicos  
argumentavam contra a abolição instantânea, no outro, clamam pela eliminação do 
elemento servil, já que as ideias humanitárias e filantróicas do século XIX 
condenavam a ilegitimidade da instituição escravocrata. Além disso, censuravam 
aqueles que se posicionavam contra o abolicionismo. 

Quanto ao órgão dos abolicionistas acadêmicos identifica-se na publicação do 
jornal de A Onda de 13-09-1884 seção intitulada “A falsa propriedade”, cuja coluna 
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gira em torno da abolição sem indenização e da ilegitimidade da instituição 
escravocrata. Desse modo, 

Desnorteados, vencidos pela Opinião Publica, comecam a concordar os nosso 
adversarios na imprescindível necessidade da abolição da escravatura. 

Avassallados, porém, pelos criminosos interesses e pelas ímprobas ambições, 
ousam elles dizer que a elimição do escravo sem indemnisção é um attentado a 
propriedade. 

Esquecem-se de que a indemnisão suppõe a existência de propriedade e que a 
escravidão é illegitima perante todos os princípios, perante os códigos. 

Repudiada pelas leis naturaes e moraes, como a negação de todos os direitos, 
em que se baseia então essa propriedade? 

[...] Assim, pois, se é falsa a propriedade escrava, se ella, como já tivemos 
occasião de dizer, nasceu com o trafico, se o trafico era um roubo e se o roubo 
não constitue propriedade legitima, não tem razão de ser indemnisação. 

Não têm, portanto, direito de se locupletarem os escravocratas á custa da 
nação. 

N'essa illegitima e infundada exigencia revela-se e accentua-se a falsidade do 
seu patriotismo [...] (A Onda, 1884).    

Durante a década de 1880 a campanha abolicionista intensifiou-se nas ruas e, ao 
mesmo tempo, foi estimulada por inúmeras associações emancipadoras. Tanto no 
Norte quanto no Nordeste, o movimento espalhou-se instantaneamente por meio da 
imprensa e jornais abolicionistas, principalmente, com apoio da participação popular 
e com a promulgação da Lei Saraiva-Cotegipe (MOTA, 2010, p. 69-70). Nota-se que a 
questão jurídica da abolição sem indenização tornou-se um dos principais dilemas 
legislativos da emancipação do elemento servil e que ambientava os jornais 
acadêmicos entre as décadas de 1870-1880. Em junho de 1884 a província do Ceará 
aboliu a esravidão, equanto isso a promulgação da Lei dos Sexagenários reforçava o 
movimento abolicionista e, tardiamente, o fim da instituição escravocrata no Brasil 
aconteceria só em 1888.    
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os vestígios que transformados em fonte histórica trazem possibilidades de 
estabelecer diálogo com o passado que pode ser visto de vários ângulos, uma vez que 
é composto por sujeitos, tempos e espaços. Quando as fontes são interrogadas pelo 
historiador sobre um passado, elas têm algo para dizer acerca de uma atmosfera 
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histórica e ajuda-nos a compreender as relações humanas num delimitado espaço e 
tempo sociocultural, jurídico, político e conômico (MESQUITA, 2015, p. 76). Diante 
da leitura dos jornais acadêmicos do século XIX, verifica-se que as agremiações 
estudantis da escola de direito de São Paulo traz à tona noções de modernidade da 
época fundamentadas no funcionamento dos Estado-Nações que transpareciam a 
ideia de um possível progresso jurídico e socialcultural, seja com a instrução pública 
que demarcava o avanço das civilizações, seja com a política econômica de imigração 
em prol da substituição da mão de obra escrava. Compreende-se que as 
configurações de cultura jurídica em jornais de clubes acadêmicos do XIX giravam 
em torno de medidas legislativas acerca da emancipação do elemento servil e do 
sistema de ensino nacional. Portanto, os representantes dos partidos monárquicos na 
Academia de Direito de São Paulo ao abraçarem o jornalismo acreditavam que essa 
atividade poderia contribuir com a formação da opinião pública a favor da causa que 
defendiam, sobretudo, para inserir a sociedade brasileira no rol do progresso das 
civilizações modernas. 
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RESUMO  

O tema deste texto tem como foco a Ilegitimidade e mais especificamente a 
universalização dos Processos de Investigação da Paternidade instituída com o 
Código Civil em 1917 como parte de um projeto mais amplo de tornar o Brasil um 
país civilizado. Pretendemos apresentar os resultados preliminares de uma pesquisa 
que vimos desenvolvendo intitulada “Ilegitimidade e Educação: uma visão através do 
Jurídico” e que tem como foco analisar a visão educativa presente nos Acordãos 
(sentenças finais) resultantes dos Processos de Investigação de Paternidade no 
período de 1917 a 1949. Iremos descrever como um dos avanços da pesquisa, o 
debate sobre a relação entre o processo educativo, possível de ser revelado através 
das fontes pesquisadas e aorganização da família tendo como móvel impulsionador o 
problema da herança que se coaduna com a preocupação com a infância. 
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1 INTRODUÇÃO  

Estamos no início do século passado. As vozes dos intelectuais (dentre eles os 
juristas) preocupados com a educação e a civilidade tentam promover a ideia da 
necessidade de se proteger a infância. E o faziam através das mídias existentes na 
época; em Manifestos; Leis ou Congressos como, por exemplo, os “Congresos Pan 
Americanos Del Niño” (CPN) ocorridos no período de 1916 a 1948. A proteção da 
infância era pautada pelo princípio de que as crianças se afiguravam como futuro da 
nação e que, portanto, protegê-las era necessário para alçar o Brasil no caminho para 
se tornar uma pátria civilizada. Historiadores da Educação já trataram o tema da 
infância excluída analisando o discurso jurídico como forma de compreender as 
questões educativas que estavam colocadas para o Estado e a sociedade, como o fez 
Camara (2010) dentre outros.  

O tema deste texto tem como foco a Ilegitimidade e mais especificamente a 
universalização dos Processos de Investigação da Paternidade instituída com o 
Código Civil em 1917 como parte de um projeto mais amplo de tornar o Brasil um 
país civilizado. Pretendemos apresentar os resultados preliminares de uma pesquisa 
que vimos desenvolvendo intitulada “Ilegitimidade e Educação: uma visão através do 
Jurídico” e que tem como foco analisar a visão educativa presente nos Acordãos 
(sentenças finais) resultantes dos Processos de Investigação de Paternidade no 
período de 1917 a 1949.  

Em nossa pesquisa apresentamos fontes ainda inéditas na História da Educação e 
que reforçam a ideia de que o Processo Civilizador se afigurava como uma espécie de 
cruzada para os intelectuais da época. Tomamos como fontes primárias de pesquisa, 
além dos Acórdãos; livros publicados pelos juristas sobre o tema no mesmo período e 
jornais da época. A opção metodológica em tomar como fontes históricas os 
Acordãos é que eles possibilitam analisar ao longo do tempo o conceito de infância 
no sentido que lhe confere Chartier (1988) isto é, como representação social que é 
também construtora de práticas sociais.  

No que se refere ao período proposto para a análise a universalidade (antes não 
considerada) para mover Processos de Investigação de Paternidade proposta no 
Código Civil nos daria a dimensão dos que a ele recorrem, pois o acesso à justiça 
pelas camadas populares, pode ser considerado como promotor de mudanças sociais. 
Quanto à escolha da data final ela se apoia em dois fatos: em 1948 encerraram-se os 
Congressos Pan Americanos em defesa das crianças e em 1949 proíbe-se a 
caracterização do tipo de filiação nos registros civis. Justificamos a nossa inclusão no 
eixo “Pensamento Educativo”, pois nos foi possível perceber que nas sentenças finais 
ou Acordãos escritas pelos juristas para justificar a negação ou aceite do 
Reconhecimento da Paternidade há claramente uma tentativa expressa de educar, 
isto é, modificar hábitos e tradições nas relações entre homens; mulheres e filhos 
enaltecendo os comportamentos que consideravam civilizados e adequados para os 
“novos tempos”. Estamos nos referindo principalmente às partes nas quais é descrito 
o comportamento ideal que deveria ter o pai (a forma como a figura paterna tratava o 
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suposto filho era fundamental no julgamento) em relação aos filhos, mesmo que 
fossem frutos de uma união não reconhecida e a mãe cuja conduta ilibada pesava no 
reconhecimento ou não da paternidade. As “vozes” dos juristas formam neste 
sentido, parte de um conjunto de outros movimentos que tinha por objetivo proteger 
a infância. A proteção da infância aparece como uma dimensão do processo 
civilizador que redefine papéis e responsabilidades sociais nas relações básicas entre 
homens e mulheres.  
 

2. PERSPECTIVA TEÓRICO –METOD0LÓGICA E APONTAMENTOS INICIAIS. 

No que se refere à perspectiva teórica, em nossa pesquisa iremos dialogar mais 
especificamente com a obra de Norbert Elias(1993), descrevendo pontos de inflexão 
entre o autor e o discurso jurídico no âmbito do tema proposto.  

Lembramos que para Elias o processo social, como a vida, parece apresentar duas 
faces: continuidade e mudança; comunalidade e diferença. Observamos como ponto 
fundamental para o que iremos descrever é que a regulação e a autorregulação são 
colocadas como imperativas do processo civilizador para o desenvolvimento 
humano. O processo seria não planejado ou cego, ou seja, não seria intencional nem 
espontaneamente conhecido pelos atores sociais. Assim, tanto as suas configurações 
quanto suas mudanças ocorreriam pela interação dos seres humanos relacionados 
nas configurações. Contudo, no interior do processo de longa duração ou 
macroprocesso, no seio do processo civilizador, podem existir ações planejadas de 
desenvolvimento visando objetivos claros e orientadas por valores e no planejamento 
das intervenções, públicas ou privadas, atuam os especialistas cujas competências 
são devidamente reconhecidas. E são neste caso que se inscrevem os juristas; 
educadores e médicos que, com seus projetos intervencionistas logravam inserir o 
Brasil no esteio da civilização.  

A relação com Elias pode ser vista, por exemplo, na obra de Gois Filho (1930) que 
descreve o debate sobre a nova lei do Reconhecimento da Paternidade e de Baptista 
de Mello (1933), para o qual o legislador tem necessidade de harmonizar dois 
princípios divergentes (o que se amarra ao passado e o que propende para o futuro), 
para acomodar a lei às novas formas de relações e para assumir diretamente a atitude 
de educador de sua nação, guiando, cautelosamente, a evolução que se acusa no 
horizonte. Assim, em uníssono com médicos e engenheiros os juristas almejaram 
“sanear” o país retirando dele o que era considerado incivilizado fossem elas 
estruturas de concreto ou condutas inadequadas que deveriam ser regularizadas sob 
uma nova ordem e configuração social.  

A partir destas considerações podemos enunciar que a proteção da infância pode 
ser considerada historicamente como fundamental e universal para construir a nova 
configuração de um Brasil Civilizado, seja através dos manifestos em prol do acesso a 
escolarização ou nos processos educativos que podem ser depreendidos em outros 
âmbitos, como o que estamos analisando. É neste sentido, que podemos entender as 
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vozes dos juristas. Realizar um processo de controle a partir de um conjunto de 
padrões de hábitos e emoções estreitamente relacionados, ou seja, reconfigurar um 
padrão de conduta que era aceito na estrutura familiar brasileira desde o período 
colonial, isto é, uniões consensuais e filhos bastardos.  

Por outro lado, apesar de aceito (e talvez por isto mesmo) registra-se na história 
uma tentativa mais circunscrita ao âmbito do jurídico de uma preocupação em 
amparar as crianças nascidas destas uniões isto é, os denominados filhos ilegítimos e 
mais particularmente os filhos naturais cuja paternidade não é conhecida. Assim, 
nossas reflexões sobre o tema da ilegitimidade quando iluminadas pela descrição e 
análise de “processo civilizador” por Norbert Elias nos levaram a concluir que a 
criança e as mulheres devem ser tomadas como um eixo central a partir do qual 
devemos interpretar as atitudes e manifestações dos juristas na tentativa de civilizar 
a sociedade brasileira. Tratava-se de se reordenar um universo considerado por eles 
como amoral e perigoso para as famílias instruídas com base nas leis e nos bons 
costumes e ao mesmo tempo não trancar as portas da justiça às crianças “procriadas 
irregularmente”. Abrir as portas da justiça às mulheres desonradas e principalmente 
aos filhos da “procriação irregular” tinha como objetivo educar para a civilidade. Ou 
seja, mais importante do que disseminar o casamento civil era necessário proteger e 
educar as crianças.  

 Portanto, no início do século passado o processo educativo da infância não 
estavarestrito aos bancos escolares e ocorria em instâncias diversas da sociedade. 
Proteger a infância desvalida e excluída tornara-se condição básica para construir a 
nação civilizada. No entanto, isto não se deu de forma consensual. Com o advento da 
República, o direito a solicitação do reconhecimento da paternidade universalizado, 
“criou um perigo” no caso de haver herança. Este foi um elemento complicador para 
os liberais republicanos que, por um lado, viam-se no dever de estender todos os 
direitos aos cidadãos da República, mas por outro não poderiam incorrer no risco de 
ver relações entre homens ricos e mulheres pobres (o que não era tão incomum) 
dilapidarem patrimônios. É possível pensar, portanto, que o discurso civilizador, o 
discurso da preservação da moral e dos bons costumes tenha se dado não só para 
controlar os pobres, mas sim, e principalmente, para proteger bens que as novas leis 
deixavam “disponíveis” se as relações entre homens e mulheres de classes 
diferenciadas continuassem a existir. Este era o papel educativo que os Juristas 
promoviam em seus Acordãos nos Processos de Investigação de Paternidade.  

Iremos descrever neste texto uma parte do que avançamos com a pesquisa. No 
ponto seguinte iremos apresentar o debate sobre a relação entre o processo 
educativo, possível de ser revelado através das fontes pesquisadas e organização da 
família tendo como móvel impulsionador o problema da herança que se coaduna 
com a preocupação com a infância. 
3 HONRA E ILEGITIMIDADE: A IMPORTÂNCIA DO COMPORTAMENTO FEMININO 
NOS PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
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Queremos destacar, em principio, que a importância da análise da legislação para 
a compreensão deste fenômeno como já escreveu Nizza da Silva (1989) é indiscutível. 
No período que antecede a República as leis de sucessão eram diferentes para nobres 
e plebeus. Enquanto aos nobres era permitido excluir ou incluir os filhos naturais na 
sucessão, os plebeus eram obrigados a incluir todos os filhos (legítimos ou naturais) 
na partilha dos bens. O que chama a atenção, e até merecia ser aprofundado 
futuramente, era o fato que entre os nobres as leis que regiam as mulheres eram as 
mesmas dos plebeus, isto é, eram obrigadas a incluir os filhos ilegítimos na partilha, 
com exceção nos casos em que a mãe fosse “notoriamente ilustre”. 

Com o advento da República e o código civil de 1917 o direito do reconhecimento 
foi universalizado, isto é, todos (filhos e mulheres) poderiam requerer o 
reconhecimento da paternidade o que “constituia perigo” no caso de haver herança. 
E, como veremos mais adiante, a questão da herança será o que vai mover os 
processos. Destacamos que a leitura de novos acórdãos poderá ratificar ou não esta 
hipótese. 

A questão da honra feminina é um tema já pesquisado por algumas historiadoras. 
Como mostram Esteves (1989) e Caulfield (2000) a questão da honra das mulheres 
de forma conjunta com a preocupação com a infância era um elemento importante 
para alçar o Brasil à condição de um país civilizado. 

Segundo Esteves :  

Os processos sexuais analisados constituem um universo riquíssimo para se 
perceber a importância que assume o controle moral sobre as camadas 
populares. Uma vez "bem punidos", através da discriminação/marginalização 
dos comportamentos e valores populares (...) e/ou da intervenção sobre suas 
relações amorosas (...), possibilitava-se o estabelecimento e a difusão de um 
determinado tipo de norma sexual e honra feminina; contribuía-se para 
diminuir o número de nascimentos ilegítimos (o homem assumia sua 
responsabilidade), para a proteção de famílias que tivessem educado suas filhas 
dentro dos padrões estabelecidos pela justiça, ou ainda para afastar a 
possibilidade de uma mulher não higienizada constituir família (caso ela não 
conseguisse provar que era "suficientemente honesta" a ponto de punir seu 
agressor com o casamento ou prisão). Devo deixar claro que não se tratava de 
criar uma família nem de inventar a necessidade de uma moralidade, mas de 
fazer com que a família e seus membros assumissem novos papéis e novas 
responsabilidades. A questão não era apenas diminuir o número de 
amancebados ou a imoralidade que tanto escandalizava os viajantes do período 
colonial e do século XIX, mas fazer com que as famílias produzissem cidadãos 
ordeiros, trabalhadores, e não só parentes. (ESTEVES, 1989 p. 31 grifos nossos) 

Seguindo os passos desta autora Caulfield (2000) também demonstra que a 
noção da honra impregnava e definia os debates públicos das autoridades políticas, 
religiosas como importantes para a manutenção da família e, o que mais interessa em 
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nossa pesquisa, a honestidade das mulheres, pois será a partir dela que os juristas 
irão se basear para decidir o reconhecimento da filiação paterna nos casos dos 
processos de Investigação de Paternidade. 

No entanto, não eram apenas as mulheres que estavam no foco dos juristas como 
demonstram as palavras de Gois Filho, 

A ausência dos mais comezinhos sentimentos de dignidade, de amôr paterno, de 
senso de responsabilidade sociaes e humanas; um desvairado egoismo, ou 
incrivel desleixo, ou respeito a convenções sociaes levam geralmente os Paes à 
criminosa attitude de negar a paternidade e de que são responsaveis ou de 
deixar voluntariamente duvidas não dirimidas por um reconhecimento formal 
a que estavam obrigados. É nesses casos que surge, em toda a sua plenitude, o 
problema da investigação da paternidade como incontestável direito dos filhos 
(GOIS FILHO, 1930 p. 7) 

No entanto, existiam vozes contrárias ao instituto da investigação da paternidade 
como também mostra Gois Filho, citando as palavras do Conselheiro Andrade 
Figueira, pois para ele estas inovações seriam perigosas à ordem social já 
estabelecida. Para o referido Conselheiro,  

... é suspeito toda lei que pretenda ter mais amor paternal, do que pelas leis da 
natureza deve ter o pae, e suspeito esse zelo que se quer sobrepor ao do coração 
do pae pela própria natureza muito maior (...)  

Se uma pessoa se diz filho natural de uma determinada pessoa e esta não o 
reconhece, estamos deante de um caso de falsa imputação de paternidade ou 
então de uma ordem individual ou social, de tal modo respeitavel, que se impõe 
ao pae inabalavel descrição (GOIS FILHO, 1930 p 27) 

Como podemos perceber os que eram contra a investigação da paternidade 
apegavam-se a valores tradicionais como a família instituída e, ao mesmo tempo, 
também (ainda que de forma implícita) defendiam a possibilidade de uma relação 
fora do casamento desde que esta se mostrasse discreta, o que seria impossível 
manter diante de um processo de Investigação de Paternidade.  

O referido conselheiro parece defender algo muito comum no período da 
escravidão, como mostraram as pesquisas de Nizza da Silva (1989, op. cit.) na qual as 
mulheres casadas conviviam nas suas casas com os filhos “bastardos” de seus 
maridos sem fazer alarde. Ou seja, manter a discrição era uma forma de perpetuar 
uma tradição que remontava a um contexto histórico e social que já não fazia mais 
sentido no Brasil moderno. Os filhos da fragilidade humana ( cf Silva, 2001) estavam 
vindo a luz e poderiam requerer algo mais do que o seus pais pretendiam lhe dar. O 
que não compreendiam juristas como Andrade Figueira era que vivíamos outros 
tempos; que a modernidade precisava ser consolidada no Brasil, principalmente pela 
defesa da infância alçada como o futuro da nação. E, neste sentido, os juristas teriam 
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um papel primordial como educadores para alçar o Brasil à civilidade como iremos 
mostrar a seguir. 

Um dos casos mais interessantes publicado por Azevedo (1930) parece 
corroborar nossa hipótese sobre a importância da herança e também a do tratamento 
paterno em relação ao filho e a mãe do mesmo para que a sentença fosse negada ou 
aceita em favor de quem movia a ação. 

Neste caso específico, o móvel principal era a disputa da herança entre pretensos 
filhos e um sobrinho do mesmo. Inicialmente o autor apresenta uma extensa 
discussão sobre prova de filiação (registro de batismo) no qual o nome da filha estava 
escrito com a grafia errada. No entanto, alguns juristas negavam a prova, pois o 
registro de batismo só era prova em legislação no período do Império que havia sido 
revogada. (cf Noé Azevedo, 1930 p. 7) 

Após exaustiva discussão sobre o tema encontramos no texto algumas passagens 
que fazem referência ao comportamento do pretenso pai em relação aos filhos e 
também em relação a mãe. 

Transcrevemos abaixo duas visões diferentes das testemunhas sobre a conduta 
de Olympia que era a mãe dos apellantes. 

Visão favorável sobre a conduta de Olympia 

Cerca de 17 testemunhas dos autores referem-se com a máxima clareza às 
relações de concubinato de F.L. J. com Olympia, que foi por elle desvirginada; 
(...); ao recato de Olympia; ao tratamento de pae e  fihos entre os autores e 
supposto pae; aos carinhos e affagos dispensados por este a Francisca, que a 
collocava em seu collo chmando-a de minha vida; (...) a doação que fez a 
Olympia de uma casa em (... ) mandada por elle construir, e até ao casamento 
que para ella arranjou quando constractou o seu. Esta prova dos autores me 
pareceu plena e concludente (NOÉ AZEVEDO, 1930 p 56) 

Visão desfavorável  

Que Olympia era mulher de vida airada, sendo frequentada por outrem, 
havendo até ajuntamento em sua casa, que ella já viera gravida para a 
fazenda.(...) que nunca se ouviu falar que o coronel tivesse filhos naturaes. 
(NOÉ AZEVEDO , 1930 P. 57)   

Como podemos notar a conduta da mulher e também a do pai em relação aos 
filhos era uma peça fundamental para os que julgavam o processo. Neste caso 
específico, o fato de Olympia viver em uma casa próxima ao que denomina casa 
principal na fazenda torna-se fator decisivo, pois segundo um dos relatores não seria 
possível que o pai do coronel permitisse que prostitutas morassem no mesmo local.  

Também no mesmo texto, encontramos uma defesa do autor no que se refere à 
importância da visibilidade (portanto também da invisibilidade) das uniões mantidas 
fora do matrimônio, pois ao serem visíveis permitiriam que heranças fossem 
reclamadas pelos filhos ilegítimos. Neste sentido, o autor tem em sua descrição do 
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caso uma voz educadora. Ou seja, ao demonstrar que no Brasil civilizado as 
concubinas tinham agora direitos de alguma maneira ensinava aos homens que 
deveriam zelar pelo casamento ao inverso do que ocorria nos períodos da Colônia e 
Império nos quais imperava a lei do pátrio poder que definia quem poderia herdar os 
seus bens.  E ao final da descrição do caso os apellantes (filhos) acabam por perder a 
ação por dois votos contra e um a favor. E os que votam contrário ao reconhecimento 
da paternidade invocam novamente o comportamento da relação entre homem e 
mulher descritos pelas testemunhas (para eles não conclusivas, pois se contradiziam) 
que não possibilitava provar que havia concubinato. E esta era considerada a única 
prova irrefutável para efeito legal. Também o que votou a favor do reconhecimento 
reconheceu que havia sido provado o estado de concubinato entre o coronel e 
Olympia.  

Como analisar este caso? Em princípio, destacamos o peso que tinham as vozes 
das testemunhas, pois se houvesse alguma contradição sobre o que falavam o caso 
era julgado improcedente. Aí novamente percebemos o quanto se estava colocando 
como importante o comportamento de homens e mulheres que deveriam viver 
realmente como “se casados fossem” para que os filhos pudessem obter as benesses 
da lei. Como afirmou o relator contrário à concessão da paternidade, “o Código Civil 
Brasileiro por mais que fosse liberal não deveria abandonar a previdência e o rigor.” 
(NOÉ AZEVEDO, 1930 p. 64). Assim, se não havia como impedir o concubinato ele 
deveria se constituir como muito próximo aos que fossem casados. Defendia-se, 
portanto, a moral e o modelo que circunscreve a família burguesa que como já 
mencionava Ariès, (1981) deveriam primar pelos cuidados e afeto para com os filhos 
e com a mulher na convivência cotidiana.  

E, para que esta família burguesa pudesse ser uma realidade cada vez mais 
amalgamada pelo afeto foi necessário, no entanto, organizar regras e normas para o 
fenômeno da ilegitimidade a partir de parâmetros bem diferentes do Direito 
Canônico. Apoiando-se na ideia de cientificidade, o saber jurídico reordena e 
reclassifica todas as diferenças presentes no social recompondo-o como um sistema e 
reafirmando que a função do Direito não será a de qualificar as condutas como boas 
ou más e sim a de regular os comportamentos reinterpretando os fatos. No caso da 
herança o caminho para as concubinas e mães solteiras seria mais árduo. Porém, os 
frutos poderiam ser colhidos (particularmente no que se refere à herança) ao final do 
Processo de Investigação da Paternidade caso a filiação fosse reconhecida pelo 
Direito. 
 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Gostaríamos de ressaltar que, inversamente ao presente no senso comum, as 
ligações extraconjugais eram muitas vezes visíveis e aceitas quando praticadas pelas 
mulheres da alta sociedade e como afirma um Ministro se a barriga lhe crescesse 
havia sempre a possibilidade de uma viagem a Europa ou simulação de adoção. Ou 
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seja, o efeito educativo recaia sobre os homens, pois estes deveriam tomar mais 
cuidado nas suas relações fora do casamento, prática comum no período que 
antecede a República. E no caso das mulheres que viviam uma relação de 
concubinato se fosse com alguém de classe superior seu comportamento não deveria 
apenas ser honesto e sim parecer honesto.  

Portanto, os juristas eram parte da gama de intelectuais que tentava civilizar o 
Brasil ao ensinar como se devia cuidar das crianças que eram consideradas o futuro 
da nação. E para tal como mostra Camara (2010)  o Estado não iria medir esforços 
para considerar a infância uma questão  nacional. Uma infância ao mesmo tempo 
tutelada e sob a égide do jurídico.  

Os diferentes protagonistas destes movimentos (médicos; juristas; assistentes 
sociais, filantropos dentre outros) se impunham o dever de promover um caminho 
que as colocasse em um novo mundo. Portanto, no início do século passado o 
processo educativo da infância não estava restrito aos bancos escolares e ocorria em 
instâncias diversas da sociedade. Proteger a infância desvalida tornara-se condição 
básica para construir a nação civilizada.  

Abrir as portas da justiça às mulheres desonradas e principalmente aos filhos da 
“procreação irregular” tinha como objetivo educar para a civilidade. Ou seja, mais 
importante do que disseminar o casamento civil tratava-se de proteger e educar as 
crianças. Mas os Processos de Investigação de Paternidade devem ser analisados 
como parte de um movimento mais amplo que, como mostrou Nunes (2011), estava 
presente em toda a América Latina através dos Congresos Pan Americanos Del Niño 
( CPN) ocorridos no período de 1916 a 1948 

Assim, podemos entender que o processo civilizador implica de forma essencial a 
crescente substituição de emoções inatas por expressão de emoções elaboradas e 
aprendidas na interação social. É neste sentido, que deve ser compreendida as vozes 
dos juristas, ou seja, realizar um processo de controle a partir de um conjunto de 
padrões de hábitos e emoções estreitamente relacionados: a redução da aceitação da 
violência na interação social e no tratamento por parte do Estado dos diferentes tipos 
de ações ilegais a partir de sua centralidade enquanto monopolizador da violência 
física; o aumento do autocontrole das condutas por parte das pessoas tanto 
reduzindo hábitos e emoções “incivilizados”  

Como vimos, no caso específico do tema da Ilegitimidade, a tentativa foi a de 
tornar civilizadas ações de atores sociais que feriam as normas legais impostas para a 
constituição da família. No entanto, uma das tensões que irá rondar e dificultar o 
processo civilizatório que tentava ser imposto era mudar uma configuração que há 
muito era aceita na sociedade. Para realizar esta mudança, os juristas iriam se valer 
de artifícios cujo intuito era quebrar uma ordem já estabelecida na organização da 
estrutura familiar no Brasil, que tendia a fazer da união consensual, a imagem e 
semelhança dos casamentos legítimos desde o período colonial e, ao mesmo tempo (e 
contraditoriamente), constituir as uniões consensuais o mais próxima possível do 
casamento.  
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RESUMO  

O objeto dessa investigação envolve dois manuais pedagógicos, destinados à 
formação docente, que vieram a público no Brasil na segunda metade do século XIX, 
um de origem francesa, e o outro brasileira. São eles aqui assumidos como fontes 
primárias, que possibilitam embrenhar-se pelas concepções pedagógicas, bem como 
pelas dimensões relacionadas às dimensões didático-pedagógicas. O primeiro é o 
Cours practique de Pédagogie destiné aux élèves-maitres des écoles normales 
primaires et aux instituteurs em exercice, que veio a lume em Paris em 1851. No 
Brasil, esse manual teve sua primeira edição em língua portuguesa em 1865, em 
Recife, PE; e sua segunda edição se deu no Rio de Janeiro em 1874. O segundo 
manual é o Compêndio de Pedagogia organizado para uso dos candidatos ao 
magistério, cuja autoria é de Braulio Jayme Muniz Cordeiro, publicado no Rio de 
Janeiro, também em 1874, manual que se encontra entre os primeiros a compor a 
produção didática brasileira em relação à formação docente do normalista ao final do 
século XIX; além disso, toma ele como uma de suas referências básicas o manual de 
M. Daligault, objeto desse estudo comparativo. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Manuais Pedagógicos, Comparação, Formação Docente. 
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1. EM TORNO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO COMPARADA 

Em perspectiva historiográfica, os manuais pedagógicos de M. Daligault (1851) e 
Bráulio Cordeiro (1874) situam-se entrelaçados, o que lança desafios à história da 
educação comparada sob moldes diversos da orientação comparativa tradicional. Ou 
seja, embora etimologicamente a comparação implique na raíz relativa ao par, ao 
igual, ao parelho, e envolva o semelhante; e díspar se refira ao dessemelhante, ao 
diferente, ao desigual, não se pode reduzir o comparar como busca das semelhanças 
e das diferenças. 

Tal redução tem sido objeto de críticas, questionamentos e debates entre aqueles 
que se envolvem com estudos comparativos. E uma das razões se refere ao lugar da 
comparação no âmbito do fazer científico, que contém em si três níveis, a descrição, 
explicação e interpretação, as quais se constituem em fundamentos da construção 
científica.  

Característica da pesquisa histórica é a dimensão documental, sempre aliada da 
pesquisa bibliográfica, que passa pelos denominados estado da arte, estado da 
questão ou revisão de literatura. Diga-se que as pesquisas bibliográfica e documental 
sejam os esteios do método, as quais implicam em várias técnicas de pesquisa.  

No entanto, as operações de lógico-metodológicas são diversas, e são convocadas 
para operar em torno do processo de investigação em vista da descrição, explicação e 
interpretação. Dentre tais operações, que são de caráter mental, podem ser citadas 
algumas: abstração, ampliação, análise, associação, categorização, causalidade, 
classificação, comparação, conceituação, contextualização, correlação, diferenciação, 
frequência, generalização, indução, quantidade, qualidade, sistematização, 
semelhança. Ressalte-se ainda que essas operações constituem-se tarefas 
reconhecidamente universais pelo homem. 

Se assim for, a comparação é uma operação dentre outras, que executam a tarefa 
que tem por alvo os três níveis científicos mencionados. Certamente, para a descrição 
sua contribuição é menor, porém ela é muito importante para a construção da 
explicação e da interpretação. Entretanto, a comparação não é solitária no processo 
de investigação. As operações lógico-metodológicas mencionadas anteriormente 
também se somam, diferenciadamente, em termos de importância e em termos de 
convocação a constituírem o processo de investigação. 

Nessa direção, e retornando ao objeto dessa investigação, os manuais 
pedagógicos em apreço podem ser situados e assumidos pelos diferentes processos 
lógico-metodológicos mencionados. Alguns exemplos: seus contéudos podem ser 
objeto de categorizações, de associações, conceituações, correlações, generalizações, 
sistematizações, contextualizações etc. 

Conforme José D’Assunção Barros (2014), a História Comparada, nas duas 
últimas décadas, trouxe à tona várias abordagens: História Cruzada, Histórias 
Conectadas, World History, Global History e Big History. Para ele, a História 
Cruzada também está voltada para uma discussão teórico-metodológica sobre o uso 
da comparação na pesquisa histórica; além de evocar a pluralidade, relaciona 
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[…] formações sociais, culturais e políticas, admitindo desde o início que elas 
mantêm relações entre si. Esta abordagem convida ao questionamento da 
historicidade dos objetos e dos procedimentos de análise, assinalando-os como 
um empreendimento auto-reflexivo gerador de sentidos […]. (ARAUJO; 
VALDEMARIN; SOUZA, 2015, p. 30) 

Por esse foco, o objetivo dessa investigação é comparar os dois manuais referidos, 
de modo a explicitar suas características, suas singularidades, suas relações e suas 
distintas fontes, seja em termos de espaços de experiências, seja em termos de 
horizontes de expectativas. Tal comparação se refere aos conteúdos referidos às 
finalidades da Educação, esta ângulo teórico da Pedagogia, Ciência da Educação 
(compreendia também uma dimensão prática, denominada por Bráulio Cordeiro, 
1874, por metodologia). Todavia, a comparação estará afeta somente às finalidades 
da Educação, uma vez que explicitam ideias pedagógicas conectadas, ou conforme o 
linguajar de Barros (2014), ideias pedagógicas cruzadas. 

Muitas indagações são possíveis em termos de norteamento geral. Dentre outras: 
em que termos se estabelecia, à altura dos anos de 1870, a construção da Pedagogia, 
Ciência da Educação, em contexto europeu? Qual é a relação dos manuais em apreço 
em vista dessa construção? Quais princípios, diretrizes e prescrições são comuns aos 
manuais pedagógicos em vista da formação docente? Em relação à disseminação das 
escolas normais, qual é a situação brasileira nos anos de 1870 em relação à formação 
docente? Como se coloca a França nessa mesma conjuntura? Como se situam as 
finalidades física, intelectual, moral, religiosa e cívica nos manuais em pauta? Quais 
são as demarcações estabelecidas em torno da formação do professor a partir dessas 
cinco finalidades? Enquanto expressões de uma teorização pedagógica, o que as 
informa do ponto de vista antropológico-filosófico, ético/moral, nacional/cívico, 
teológico/religioso e físico? 

Salvaguarde-se que a comparação goza de centralidade nessa investigação, 
tornando-se eixo básico e diretor para focalizar os dois manuais-objeto, tendo em 
vista localizar suas aproximações e distanciamentos. O eixo fundado na perspectiva 
da comparação, por conseguinte, não tem como alvo “[…] escrutinar as diferenças 
socioculturais. […] baseiam-se mais num procedimento implícito de ‘observação 
internacional’, […] com a intenção de ‘sintetizar os problemas, ideias e correntes 
educacionais, comuns a todas as nações’” (SCHRIEWER, 2000, p. 115-116). 

Para Barros (2014), […] a história cruzada relaciona […] formações sociais, 
culturais e políticas, partindo da suposição que elas mantêm relações entre si” (p. 
117). Nesse sentido, a História Comparada, que abrangeria também a História da 
Educação,  seria compreendida como sinônimo de ‘procedimentos relacionais’ 
(BARROS, 2014, p. 117). E a História Cruzada que evoca “A imagem da cruz, 
efetivamente, permite pensar pontos de intersecção entre as diversas realidades em 
cruzamento” (Ibidem, p. 117).  

Tal norteamento romperia, por conseguinte, com a perspectiva de linearidade, 
com a sobreposição de algo atuando sobre outro; “[…] insurge-se contra aquelas 



 

 
 

7 

práticas de história comparada que recaíram em operações estabilizadoras, meras 
superposições de objetos ou realidades isoladas unidas por um liame de análise […]” 
(Ibidem, p. 121). Trata-se, então, de ressaltar as interações, as influências mútuas, os 
entrelaçamentos etc. 

Dessa forma, não se trata de compreender a influência do manual pedagógico 
francês, o de Daligault (1851) sobre o de Braulio Cordeiro (1874). Trata-se de escalas 
diferenciadas de observação entre Brasil e França em dimensão macroscópica, mas 
também em dimensão microscópica, no caso, vinculada às finalidades educativas 
expressas diferenciadamente pelo brasileiro e pelo francês.  

[…] não são as atitudes mentais de ‘distanciamento’ e ‘perspectivismo’, 
enquanto características da investigação histórica e dos estudos comparados, 
que determinam as referências à tradição ou a situações mundiais, 
respectivamente […]. Ao invés, ambas as formas de externalização, apesar de 
fazerem referência a uma abertura sistémica de autoreflexão em relação ao 
exterior, permanecem ‘actos interpretativos internos ao Sistema, que não 
fornecem informação fidedigna acerca da forma como os processos históricos 
na realidade ocorreram, ou acerca do que, de facto, está a acontecer no mundo. 
(SCHRIEWER, 2000, p. 117)  

O Cours Practique de Pédagogie de Daligault (1851) e o Compêndio de 
Pedagogia (1874) de Braulio Cordeiro são, portanto, expressões singulares da 
constituição da formação docente no Brasil, embora sejam de origem diversa, 
espacial e temporalmente; entretanto, estão entrelaçados, posto que a obra de 
Bráulio Cordeiro recomenda expressamente a de Daligault dentre várias outras. 

2. TEORIZAÇÃO EDUCACIONAL COMO REFERENCIAL TEÓRICO 

De maneira geral, a locução, manual pedagógico, é comumente referida a 
impressos escolares ou a livros escolares ou ainda a livros didáticos, e tratados como 
fonte primária. Quando são compreendidos como tais, constituem-se eles de “[...] um 
corpo de saberes específicos dos professores” (CATANI; SILVA, 2013). Mas, o que 
são saberes específicos do professor?  

A resposta a essa questão caracteriza melhor o que vem a ser um manual 
pedagógico: “Os textos escolares disponibilizaram para os estudantes determinados 
saberes e valores morais, religiosos ou políticos” (CATANI; SILVA, 2013). E eles se 
destinam a “[...] ensinar a ensinar, explicando a relação pedagógica, as regras da vida 
escolar, o uso de determinados métodos em sala de aula, o desenvolvimento social, 
psicológico e fisiológico dos alunos” (CATANI; SILVA, 2013).   

Em termos de referencial teórico, que implica um modo de ver o objeto proposto,  
diverso do modo de fazer que passa pelo método, e abarca um conjunto de processos 
e operações que se cingem também de técnicas de pesquisa – parte dos  conteúdos 
dos manuais se constituem como expressões de uma dada teorização pedagógica, 
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manifesta em torno de concepções vinculadas a uma dada antropologia  filosófica, 
representada por marcos conceituais em torno da educação  através dos ângulos 
físico, moral, intelectual, religioso e cívico, como é o caso do manual de Cordeiro 
(1874). 

Nesse aspecto, revelam-se os manuais possuidores de fundamentação de ordem 
científica (biologia, psicologia e sociologia, ainda que de modo insuficiente e 
insatisfatório àquela altura) e não-científicas como o são as concepções filosóficas 
(no caso, advindas em particular da Antropologia, da Ética e da Política) e as 
teológicas de caráter cristão-católico.  

Tal teorização exprime uma característica peculiar, a de sua orientação para a 
atividade educativa, o que lhe confere um caráter prático, prescritivo, aconselhador, 
recomendatório, e não apenas explicativo. Nessa ordem, são os manuais em foco 
expressões singulares da Pedagogia essencialista, caracterizável como representante 
de uma concepção humanista tradicional, de orientação religiosa e católica, que situa 
a Educação como modelação, similar à atividade do artesão com a argila, ou seja, que 
atua desde externamente sobre o educando. 

3. COMPARANDO OS MANUAIS DE DALIGAULT E CORDEIRO 

Em relação à comparação entre os manuais, realizou-se ela pelo cotejamento, 
pelo entrecruzamento, pelo entrelaçamento, pela analogia, pelos contextos 
diversificados da origem de ambos, e de sua disseminação no Brasil no decorrer dos 
anos que cobrem a edição francesa de 1851 por parte de Daligault (sua edição no 
Brasil se dá em 1865 e em 1874, respectivamente, primeira e segunda edição) e a 
edição brasileira por parte de Bráulio Cordeiro em 1874.  

Inicialmente, e a esclarecer tal percurso comparativo: embora não haja, no 
manual de Daligault, cinco capítulos, correspondentes às dimensões física, 
intelectual, moral, religiosa e nacional (ou cívica) como explicita o de Cordeiro, a 
comparação se viabilizou porque elas estão presentes no de Daligault sob outra 
forma, o que permite assumi-las como categorias estruturantes do processo de 
pesquisa, bem como o referencial em torno da Educação, como dimensão teórica da 
Pedagogia.  

Nesse sentido, a comparação foi o guia das outras operações lógico-
metodológicas anunciadas, todavia, todas se constituíram, para mais ou para menos, 
como diretrizes que metodizaram o processo da pesquisa. Tal comparação também 
permitiu evocar uma pluralidade de aspectos que passaram pela França (Paris, local 
da editora) e Brasil (Recife e Rio de Janeiro, locais da publicação), o que promoveu a 
explicitação da historicidade de tais edições em relação aos dois países envolvidos, e 
implicou em procedimentos próprios à comparação, em vista dos laços culturais 
entre a França e o Brasil historicamente constituídos no decorrer do século XIX em 
particular.  
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É nesse sentido que se trata de uma comparação que leva em conta histórias 
cruzadas, interconectadas ou entrelaçadas, nas quais se fizeram presentes as 
dimensões macro-histórica e micro-histórica, esta própria para compreender os 
manuais pedagógicos em tela. 

Em primeiro lugar, algumas informações sobre Bráulio Cordeiro:  foi “Professor 
Público vitalício de segunda classe da instrucção primaria da província do Rio de 
Janeiro e membro fundador do Instituto Pedagogico de Nictheroy” (CORDEIRO, 
1874, p. III). A. A. da Cruz Coutinho Editor é o responsável pela publicação de sua 
obra.  

Em sua dedicatória, datada de 22 de novembro de 1873, ao Senador Barão de 
Camargos, Braulio Cordeiro circunstancia melhor a sua obra, que resultara de 
estudos feitos por ele para concorrer a um concurso: “Quando, preparando-me para 
o concurso da primeira cadeira da Escola Normal, de 22 de julho de 1868 [...], 
escrevia estas tiras, não pensava que fossem publicadas” [...] (Idem, p. VII).  

Em sua apresentação, intitulada Ao Leitor, Braulio Cordeiro reconhece a carência 
de um compêndio de Pedagogia, e que ficou “[...] instado por alguns collegas e 
pessoas entendidas vai este [Compêndio] correr mundo, despido porém de 
quaesquer pretenções” (Ibidem).  

É significativo um trecho de sua apresentação, Ao Leitor, pela qual Braulio 
Cordeiro assume que sua obra é um plágio e uma compilação, porém destaca que 
suas ideias a respeito de Pedagogia também estão presentes, porque elas são filhas de 
sua prática, bem como resultam de anotações antigas e de observações pessoais:  

Embora este meu trabalho seja um plagio e compilação, devo fazer notar que 
nem sempre é uma tradução ou resumo do que li, porque contém muitas idéas 
filhas de minha pratica e experiência, notas antigas que methodisei, 
observações importantes que marginavão meu canhenho de lembranças, que se 
baralharão com as dos outros que compilei. (CORDEIRO, 1874, p. VI)  

Em relação ao título da obra de Braulio Cordeiro, os destinatários também o 
compõe. Em sua época, é comum encontrar-se títulos ou subtítulos como ‘destinado 
às escolas normais’ ou ainda ‘rigorosamente de acordo com o Programa Oficial das 
Escolas Normais’ ou ‘organisado para uso dos candidatos ao magistério’, como é o 
caso do Compêndio de 1874.  Caracteriza-se este, de um modo geral, por apresentar 
um molde didático, uma vez que tem em vista a formação do professor.  

 Contextualizando a obra de Braulio Cordeiro: a essa altura, 1874 no Brasil, data 
de publicação do Compêndio em análise, conta-se com uma dezena de escolas 
normais a cuidar da formação do professor. Segundo Antonio de Almeida Oliveira 
(2011), um maranhense, em obra publicada em 1874, a ideia de criação de escola 
normal “[...] nasceu entre nós em Minas no ano de 1835, [...] em 1847 já contava o 
Império com quatro escolas normais” (OLIVEIRA, 2003, p. 213).  

Depois acrescenta:  
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[...] hoje [1874] apenas 10 existem, e entre essas não se contam duas do período 
de 1847. [...] A falta de escolas normais em 10 províncias pode atribuir-se 
numas à exiguidade dos seus recursos, noutras à incúria dos seus legisladores: 
em nenhuma a defeito da ideia, pois nunca a experimentaram. (OLIVEIRA, 
2003, p. 213)   

Assim sendo, o universo civilizatório, de ordem educacional no Brasil, em que se 
colocava a profissão docente, estava por ser construído. E desta construção, a obra de 
Bráulio Cordeiro é participante, uma vez que o seu Compêndio se destinava aos 
candidatos a concurso ao magistério.  

Em relação ao contexto europeu, as escolas normais também se efetivaram, bem 
como se disseminaram paulatinamente a partir da primeira década do século XIX, 
pela futura República italiana, pela Prússia através de Wilhelm Humboldt (1767-
1835). Na França, embora tenha havido a aprovação de um projeto de Joseph 
Lakanal em 1794, ele não se efetivou. Posteriormente, foi com Napoleão, em 17 de 
março de 1808, que se criou a universidade francesa, denominada por modelo 
napoleônico ou francês. Por esse decreto, o artigo 107 expressava a seguinte diretriz 
em relação ao que envolvia a escola normal:  

Serão tomadas pela Universidade todas as medidas para que a arte de ensinar 
a ler, a escrever e as primeiras noções de cálculo nas escolas primárias, não 
seja exercida de hoje em diante senão por mestres muito esclarecidos para 
comunicar fácil e seguramente estes primeiros conhecimentos a todos os 
homens. (BUISSON, 1911, p. 1998)  

Outras tentativas passaram pelo decreto de 25/04/1815, que também apontava 
na mesma direção, ou seja, a escola normal como modelo ou como padrão. O número 
de escolas normais na França em 1833 chegou a 48 (Ibidem, p. 1418).  

Antes de 1880, a grande maioria dos professores não se beneficia, portanto, de 
uma formação específica que seria dada em uma escola ou um curso normal, e 
isso em razão de seu frágil número. Em 1877, há somente cerca de 200 
normalistas que se formam por ano. Em, 1887, as normalistas são perto de 
1.000 mas elas constituem sempre menos de 2% dos titulares leigos. (Apud 
TREVISAN; PEREIRA, 2013, p. 223) 

Em suma, é no decorrer do século XIX que se concebeu a formação profissional 
dos professores como algo capital e indispensável. Saber e saber ensinar eram 
distintas, e ao professor cabia cuidar das duas dimensões. Conclusivamente, segundo 
Cambi (1999, p. 492)  

[...] no curso do século XIX, - da Época Napoleônica até a crise do fim do século 
-, desenvolve-se um processo bastante articulado no que diz respeito à 
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instituição-escola, embora dividido em etapas não-homogêneas e manifestado 
de forma diferente nos vários países europeus e americanos.  

 Por conseguinte, é no interior do processo de disseminação das escolas normais 
que a formação do professor irá ser institucionalizada, mesmo que através dos cursos 
complementares e das conferências práticas. É sob a direção de tais iniciativas com a 
crescente criação de escolas normais, bem como pela demanda das atividades de 
formação promovidas no interior das universidades, que devem ser compreendidas, 
se não as origens dos manuais pedagógicos, pelo menos sua paulatina disseminação e 
sua variedade, o que implicou no número crescente deles.  

No caso brasileiro, esse movimento não se desenvolveu, mas a tradução de um 
primeiro manual francês no Brasil se deu em 1865 em Recife, PE, ou seja era a 
primeira edição do manual de Dalligault referido anteriormente. Isso implica em 
reconhecer que o Brasil se fazia então sintonizado com a formação do professor na 
França, ainda que em nível precário, uma vez que a criação e manutenção de escolas 
normais públicas foram muito instáveis com relação ao funcionamento, como 
salientou A.A. Oliveira (2011), referido anteriormente (Cf. também ARAUJO; 
FREITAS; LOPES, 2008).   

Nesse sentido, e agora com foco no manual de Braulio Cordeiro em apreço, uma 
análise estrutural do mesmo se revela que, já na Introdução (p. IX-X), a Pedagogia é 
definida como “[...] sciencia que trata dos princípios methodicos, leis fundamentaes 
do ensino, educação e meios práticos de conduzir a infância ao seu fim pelo caminho 
da moral e do saber” (Idem, p. IX). Para Daligault (1851), “A Pedagogia é a arte de 
bem elevar as crianças ou de dar-lhe uma boa educação: arte importante, que exige 
razão, luzes, experiência e dedicação” (p. 45). 

Em relação à sua Primeira Parte, Cordeiro (1874) divide-a em cinco tópicos: 
Educação Física, Educação Moral, Educação Intelectual, Educação Religiosa e 
Educação Nacional. Tais conteúdos ocupam as páginas 5 a 36. Diferentemente, a 
obra de Daligault (1851) define somente três ramos de educação: física, intelectual e 
moral “[...] com a qual se confunde a educação religiosa” (p. 45). 

Em Cordeiro (1874), a referência aos preceitos da moral e da religião implica em 
compreender uma tradição mais que milenar, a da primazia da religião católica no 
âmbito da cultura ocidental. Ressalte-se também que a dimensão moral é informada 
pela concepção religiosa, o que leva a compreender, inclusive, que não se pode 
sustentar uma moral sem religião. Esta seria o fundamento daquela. Trata-se, 
portanto, de uma moldagem derivada da tradição católica estabelecida no Brasil 
desde 1500 com a celebração da primeira missa em terras brasileiras.   

Como a ética cristã compõe o universo da cultura ocidental, a educação, a 
instrução, a escola e o professor deveriam cuidar dessa associação. A obra de Braulio 
Cordeiro, de 1874, portanto está inserida em um contexto oficialmente católico. Sua 
pertença à concepção tradicional religiosa católica é evidente em muitos aspectos, 
como já foi observado, através da inclusão da educação religiosa como um dos 
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fundamentos da atividade educativa; na verdade, a perspectiva religiosa é o carro-
chefe, porque coordena todas as outras educações.  

Dentre as cinco educações mencionadas, inicia-se aqui pela educação física 
(CORDEIRO, 1874, p. 5-10). Expõe a respeito dos diferentes modos de encará-la, os 
quais envolveriam as deformidades do corpo, a prevenção, a higiene, a ginástica, o 
papel dos pais, em especial o da mãe, o papel dos asilos. Afirma que alguns autores 
tratam da educação física, referindo-a à família e à escola. 

Com relação ao manual de Dalligault, posiciona-se que ele “[...] segue outro 
rumo, deixa a casa paterna entregue aos desvellos de seu chefe, e, entrando na sala 
do estudo, dá regras ao mestre sobre a hygiene escolar” (Cordeiro, 1874, p. 6). E é 
baseado no manual de Dalligault que destaca o papel do mestre em relação à 
salubridade da escola. Trata a respeito do papel dos pais, porém enfatiza o papel do 
professor primário, distinguindo, de um lado, ‘meios indiretos ou precauções 
higiênicas’: asseio das crianças, limpeza do local, ventilação, necessidade de 
exercícios variados, porte das crianças, separação das crianças atingidas por certas 
enfermidades; de outro, refere-se aos ‘meios diretos ou exercícios’, tratando da  
marcha, corrida, salto, escalada, esquiação (1851, p. 46-54).  

 Bráulio Cordeiro (1874) define que “a educação physica tem por fim o emprego 
dos meios conducentes a conservar a saúde dos meninos e prevenir os efeitos de 
causas conhecidas” (p. 6). Levando-se em conta a salubridade da escola, Braulio 
Cordeiro estabelece sete preceitos que cabe ao mestre fica atento: ar, vestuário,  
contágios, trabalho, asseio, jogos e exercícios (Ibidem, p. 7-10).  

Com relação à educação moral, tratada entre as p. 10 e 20, Cordeiro (1874) 
explicita dois aspectos a ter em conta: qualidades a criar e defeitos a combater. A 
educação moral tem por fim contrair bons hábitos.  

O sentimento moral eleva o homem acima de todas as outras criaturas: o 
mestre deve, portanto, afastar o menino do mal e o conduzir ao bem; destruir 
todos os germens impuros, as inclinações perversas, os instinctos brutaes que 
apparecerem, e incutir em sua alma a crença, as paixões nobres, as virtudes 
christãs e socieaes que exaltão o homem até fazel-o justo. (p. 10) 

Saliente-se aqui a orientação ética fundada no cristianismo. Estabelece 
posteriormente sete qualidades a promover: franqueza, ordem, pudor, atividade, 
civilidade, obediência e exatidão. E os defeitos a combater também somam sete: 
distração, orgulho, sensualidade, preguiça, ambição, perversidade e egoísmo.  

Em Daligault (1851), a educação moral e religiosa é tratada entre as p. 184 e 213. 
Em termos de arcabouço conceitual,  

Mais importante do que a educação intelectual, que esclarece o espírito, a 
educação moral forma coração, isto é, ela corrige os defeitos do caráter, ela 
elimina ou prevê os maus hábitos, ela dispõe a vontade a seguir os preceitos da 
virtude, em uma palavra, ela assegura a observação da lei que todo homem, 
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vivente em socedade, encontra gravada no fundo de seu coração, e que se 
chama lei natural. (p. 184) 

Para ele, esta lei emana de Deus; do contrário, ela seria uma inexplicável ilusão 
do espírito humano. Com essa interpretação, considera a lei natural como lei 
religiosa. “De um outro modo, a lei religiosa propriamente dita reproduz examente os 
preceitos da lei natural” (Ibidem, p. 184). 

É por essa forma de pensar que Daligault (1851) considera “[...] impossível isolar 
a religião da moral e esta da religião” (p. 184). É nesse diapasão que situa sua 
explicação a respeito do título do tratamento dado à Terceira Parte, Educação Moral 
e Religiosa. Inclusive, ampara-se em Voltaire, ao citar sua posição de que a religião 
natural “é o começo do cristianismo, e o cristianismo é a lei natural aperfeiçoada” (p. 
184, em nota de rodapé). 

Conclui tal arcabouço conceitual, atentando que é pela dimensão moral e 
religiosa que o professor primário se torna verdadeiramente útil aos alunos. Para o 
seu êxito, o referido professor necessita estudar o caráter das crianças, combater 
certas falhas muito comuns em sua idade, fazê-las aquirir certas virtudes essenciais, 
bem como empregar meios eficazes para fortalecer o instinto moral e o sentimento 
religioso. 

Em relação à educação intelectual, desenvolvida entre as p. 21 e 28, sua 
finalidade, segundo ele, é o cultivo do espírito por meio das operações do 
pensamento. “A atividade da alma é a causa de nossas ideas; ella forma a 
inteligência, a faz nascer, a desenvolve e lhe dá toda a sua perfeição” (CORDEIRO, 
1874, p. 21).  

A seu ver, tais faculdades são três: atenção, comparação e raciocínio; e o papel do 
mestre deve centrar-se em desenvolvê-las e aperfeiçoá-las. Em seguida, fixa que são 
sete as qualidades que precisam ser cultivadas: atenção, coração, razão, imaginação, 
memoria, entendimento e apreensão (Ibidem, p. 22-28). 

Por sua vez, Daligault (1851) estabelece que “A educação intelectual tem por 
objeto desenvolver a inteligência, isto é, torná-la mais capaz de aprender e de 
conhecer” (p. 55). Para isso, trata-se de colocar em ação as diversas faculdades 
intelectuais, tais como a percepção, a atenção, a memória, a imaginação, o 
julgamento, o raciocínio.  

E o papel do professor primário é o de aproveitar-se de todas as ocasiões para 
colocar em ação tais faculdades. Reconhece que a educação intelectual se confunde 
com a instrução, uma vez que ambas buscam um fim comum. Ainda que sejam 
distintas, “[...] a educação intelectual abre o caminho para a instrução, e esta 
completa a obra da primeira” (Ibidem, p. 56). 

Diferentemente de Bráulio Cordeiro (1874), Daligault (1851) considera que o 
processo da educação intelectual necessita de várias condições: que o professor 
primário tenha à sua disposição um local agradável, mobiliário conveniente, 
manutenção da ordem e da disciplina e um bom método de ensino. Com tais temas, a 
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obra de Daligault (1851) se ocupa entre as p. 57 e 183, detalhando-os 
expressivamente.  

Com relação à educação religiosa (entre as p. 29 e 31), Cordeiro (1874) considera 
que seu fim “[...] é plantar uma crença no coração do menino e indicar-lhe qual a sua 
missão na terra como christão” (p. 29). Cabe “[...] incutir em seu coração [menino] a 
crença, sem a qual a humanidade faltará a seu fim, tanto na terra como no céo” 
(Ibidem, p. 29).  

“Os princípios de moral ensinados á infância devem ser taes que a sua 
inteligência os compreenda e se gravem na memoria e no coração de modo que 
nunca mais possão ser esquecidos” (Ibidem, p. 30). Estabelece, em relação a esta 
dimensão religiosa da educação, novamente sete preceitos: promover no menino a 
verdadeira crença e um culto sincero; tornar o menino adorado de Deus e feliz na 
vida e na outra através do conhecimento do mesmo; cultivar o estudo das coisas 
divinas e a beleza do Cristianismo; preparar o menino para a aquisição de virtudes 
através da leitura; imprimir em sua memória as principais verdades da doutrina 
cristã e os eventos mais significativos da História Sagrada; obrigar o menino a 
ocupar-se destas verdades, bem como à prática de atos piedosos; e, finalmente, cabe 
ao professor sufocar os maus pensamentos do menino, elevando sua alma a Deus e 
ensinando-lhe os deveres do homem em relação à família e à pátria (Ibidem, p. 31).  

Finalmente, somente a educação nacional é desenvolvida por Cordeiro (1874) 
entre as p. 32 e 36, a qual também poderia ser denominada por educação cívica. Sua 
finalidade é “[...] fazer do menino um homem amante de sua pátria, pela qual deve 
sacrificar vida e bens” (Ibidem, p. 32). Entre as páginas 33 e 36 desenvolve o 
conteúdo relativo também a sete preceitos, os quais cabem ao mestre incutir e 
explicar aos meninos.  São eles: 

1º. Adesão à forma de governo monárquico brasileiro; 2º. argumento a favor do 
sustentáculo das instituições juradas, o que implicava tornar o menino conhecedor 
dos princípios ‘de nosso evangelho político’, da excelência de sua doutrina; 3º. 
Clamor  pela obediência às leis e aos regulamentos governamentais. 4º. respeito aos 
magistrados e às suas decisões, posto que estão revestidos de poder conferido pela 
nação através de suas leis constitucionais. 5º. Solicitação de execução das ordens 
baseadas na lei, o que envolve o bom exemplo; 6º. defesa da prontidão em pegar em 
armas, que tem em vista por parte dos cidadãos; e 7º. defesa da exatidão no 
pagamento dos impostos, porque se trata de uma obrigação estabelecida por lei.  

As concepções de educação expressas pelas cinco dimensões permitem afirmar 
que a educação religiosa é o fundamento arquitetural da educação. O Compêndio de 
1874 é uma expressão brasileira a participar da modalidade conhecida por manual 
pedagógico, na  Europa presente desde o final do século XVIII (CHOPIN, 2008). A 
compreensão que os manuais de Braulio Cordeiro e de Daligault deixa manifesta é o 
vínculo da Pedagogia, Ciência da Educação, com a religião católica.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A teleologia católica, nesse sentido, mobiliza uma concepção antropológica, ética 
e política, que é inerente à concepção de educação, uma vez que, exceto em relação à 
educação física, todas as outras quatro apresentam referências explícitas às virtudes 
cristãs (educação moral); ao papel da religião como contrapeso à imaginação 
(educação intelectual); ao papel do cristão na terra, à recomendação de se conhecer a 
história sagrada, em tornar o menino um adorador de Deus ou a elevar sua alma a 
Deus (educação religiosa); os sete preceitos relativos à educação nacional acabam por 
legitimar o poder político do Império brasileiro, uma vez que a religião católica era 
oficial no Império.   

Advoga-se que ambos os manuais estejam assentados em relações culturais, 
políticas, religiosas, educacionais e escolares, norteadas pela religião católica. São 
singulares em relação à totalidade social, ou seja: de um lado, constituem-se como 
frações da formação docente no Brasil; de outro, em termos de totalidade social, 
estão radicados em concepções fundadas na Antropologia, na Ética, na Metafísica de 
caráter teológico, na Política, no Civismo, na Teologia, na Pedagogia.  

Tal norteamento religioso católico traduz-se, no século XIX, por uma orientação 
elaborada pelo Concílio de Trento (1545-1563), que concebeu a Igreja como 
Sociedade Perfeita, sob a qual todas as demais sociedades se situavam, inclusive o 
Estado. Além disso, ha que se considerar o ultramontanismo vigente no decorrer do 
século XIX, do qual o Brasil participou mais distanciadamente, dado o 
reconhecimento constitucional da Igreja Católica como religião oficial. Nesse sentido, 
tais manuais pedagógicos compartilharam das relações políticas, morais, culturais, 
escolares etc, mas arraigadas na dimensão religiosa e guiadas por ela.  

Entretanto, a concepção de Sociedade Perfeita também se fez presente no 
decorrer do século XX, através de vários manuais pedagógicos, até a auto-afirmação 
da concepção eclesial fundada em Povo de Deus, quando da realização do Concílio 
Vaticano II (1962-1965), concepção esta resultante de uma elaboração teológica ali 
oficializada, mas cujo desenvolvimento é anterior.  
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RESUMO  

O objetivo é analisar o percurso de Raul Gomes (1889-1975), professor e 
jornalista que se destacou na história da educação do Paraná, Brasil, sobretudo, pelas 
suas posições publicadas pelos jornais paranaenses, com destaque para o jornal A 
República (1886 – 1930), considerado como a primeira folha republicana da capital e 
ligado ao ideário republicano, órgão do Clube Republicano de Curitiba. O uso do 
texto escrito e impresso, sobretudo jornais, revelam a preocupação no sentido de 
difundir a escola pública para as classes populares como necessidade imperiosa. O 
jornalista assumia o papel de um mestre de primeiras letras – professor – e, também, 
o papel de um catedrático da democracia em ação, visto que fornecia o pão de cada 
dia ao oferecer as primeiras lições e ideias que contribuíam para a formulação de 
posicionamentos sobre os problemas econômicos, políticos, sociais e culturais. 
Considera-se que a atuação de Gomes na imprensa pela causa educacional constitui 
um espaço de reflexão sobre as relações entre intelectuais, educação e imprensa, de 
modo a aflorar informações e interpretações novas dos fenômenos históricos, em 
particular, daqueles relacionados às formas educativas, desenvolvidas nas suas inter-
relações/implicações com os jornais, intelectuais, sociedade e as questões ligas ao 
problema educacional. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Raul Gomes. Intelectual. Imprensa. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo desse texto é analisar o percurso de Raul Gomes (1889-1975), como 
professor que atuou no campo educacional do estado do Paraná, Brasil; sobretudo, 
pelas suas posições publicadas pelos jornais paranaenses, com destaque para o jornal 
A República, fundado em 1886 e extinto em 1930, considerado como a primeira folha 
republicana da capital do estado do Paraná e um periódico ligado ao ideário 
republicano, anterior à Proclamação da República ocorrida em 1889, este era órgão 
do Clube Republicano de Curitiba. É nosso intuito tomar os jornais paranaenses 
como eixo principal de análise e da circulação dos modelos pedagógicos e culturais 
pensados a partir dos princípios do catolicismo brasileiro ou contrário a ele. Sendo 
assim, não procuramos inferir que influências de sentido único podem ser 
encontradas nas relações no universo educacional do Paraná, mas antes caracterizar 
e identificar as interpretações de Raul Gomes, como importante contributo para se 
pensar a sociedade paranaense nas esferas: social; política; cultural; educacional, 
entre outras. 

É nessa ambiência que o consideramos fruto dos debates promovidos à época, 
tendo em vista a perspectiva de constituir um espaço de reflexão sobre as relações 
entre intelectuais, educação e imprensa, de modo a aflorar informações e 
interpretações novas dos fenômenos históricos, em particular, daqueles relacionados 
às formas educativas, desenvolvidas nas suas inter-relações/implicações com os 
jornais, intelectuais, sociedade e as questões ligas ao problema educacional. 
Certamente os objetivos deste artigo são ambiciosos ao promover uma interrogação 
sobre o tempo e seus vestígios (materiais e imateriais, passados e presentes) inscritos 
na pluralidade de escalas e ambientes que habitam o tempo histórico. 

2. RAUL GOMES – UM PROFESSOR E JORNALISTA REPUBLICANO – E A 
INSTRUÇÃO PÚBLICA 

Porque investigamos Raul Gomes? Os dados biográficos que destacam sua 
formação, ação e produção mostram sua importância para a educação paranaense. 
Machado (2015), no verbete intitulado “Entre as memórias de Raul Gomes (1889-
1975) – um signatário paranaense em defesa do ensino público”, destaca alguns 
aspectos de sua vida, com base em Osiski e Brandalise (2014), Raul Gomes: 

Atuou como professor primário, secundário e superior, concomitante ao 
exercício de reflexão por meio da imprensa periódica, com destaque para a 
revista A Escola, ou diária, desde a primeira década do século XX. Sua 
preocupação voltava-se para diversos assuntos relativos a organização 
administrativa e didática, bem como implementação de mudanças que 
levassem a efetivação da escola pública para as classes populares. Osiski e 
Brandalise (2014) apresentaram minuciosa biografia desse intelectual, 
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destacando que ele colaborou no estado paranaense com jornais, tais como o 
Archote, A República, Diário da Manhã, Diário do Paraná, Diário do Campo, 
Diário Popular, Gazeta do Povo, O Estado do Paraná, Folha do Norte do 
Paraná, Folha de Curitiba e O Comércio do Paraná. Trabalhou como redator 
chefe nos jornais O Dia e Diário da Tarde. Seus artigos foram publicados em 
âmbito nacional, nos jornais Folha da Manhã, Diário de São Paulo, O Globo e 
Diário de Notícias. Seus principais livros foram A Instrução Pública no Paraná 
(1914) e Missão e não Profissão (1928). (MACHADO, 1915). 

O livro de 1914 será detalhadamente analisado no decorrer desse texto. Sobre o 
livro Missão e não Profissão (Gomes, 1928), destacamos: 

O livro de 1928 foi composto com artigos publicados jornais Cidade, de Laguna 
(Santa Catarina), Comércio do Paraná, Diário do Tarde e O Dia, de Curitiba, 
publicados entre 1923 e 1926, versando sobre questões relacionadas a defesa do 
magistério e do papel social do professor, cuja profissão poderia ser 
considerada um sacerdócio. Ele atuou em defesa da organização do ensino e da 
cultura. Seu engajamento o levou a participar representando o estado 
paranaense de conferências nacionais de educação, organizadas, na década de 
1920, pela Associação Brasileira de Educação. Nessas conferências apresentou 
suas teses e pode estreitar relações com educadores nacionais envolvidos com o 
ideário escolanovista. Cabe destacar que no campo da cultura participou da 
fundação da Academia Paranaense de Letras (1936), bem como de associações 
ligada à música e belas artes na cidade de Curitiba e ao Estado do Paraná. 
Manteve contato com eminentes paranaenses, tais como David Carneiro, João 
Turin, Estanislau Traple, Osvaldo Pilotto, Romário Martins, Curt Freyesleben, 
Valfrido Pilotto, Theodoro de Bona, Erasmo Pilotto e Guido Viaro, entre outros. 
Raul Gomes por meio das letras, atuou como um lente proeminente no Paraná, 
foi um leitor voraz e um estudioso de questões relacionadas à educação e 
cultura, e buscou difundir as “luzes” para a população estadual ao defender a 
disseminação da cultura letrada e das artes, levando o Paraná para a sua 
modernização. Acreditava na necessidade de ser repetitivo e reiterava seu 
posicionamento ao longo de décadas, para ele as ideias só triunfariam com a 
força de malhadas e remalhadas, como destacado por Osiski e Brandalise 
(1914). O texto escrito foi sua arma de luta, utilizando-se de jornais para 
propagar suas ideias e angariar adeptos ao seu projeto de sociedade, nesse o 
ensino público tinha destaque e deveria ser universalizado. (MACHADO, 2015). 

Ao longo de sua vida, a educação era apresentada como peça chave da formação 
de um cidadão consciente e participativo para a construção de uma sociedade nova, 
sem lugar para a ignorância e para os “preconceitos”. Crença esta que se torna uma 
das grandes referências desse momento histórico. Destacamos a obra A Instrução 
Pública no Paraná (1914), nela Raul Gomes esclareceu que fez considerações sobre o 
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Relatório de Macedo enviado para o Secretário do Interior a pedido do jornal “A 
República”, acreditava que teria algo a dizer “acerca do ensino em nossa terra”.  
Sobre as características gerais desse livro recorremos novamente a Machado (2015):  

A obra intitulada A Instrução Pública do Paraná reúne uma coletânea autoral 
de uma série de artigos divulgados “A República” de Curitiba, Paraná, no ano 
de 1914.  O autor tratou de assuntos e de problemas importantes da 
administração pública com o intuito de servir a causa da “civilização”, visto 
que, para ele, a instrução popular/instrução do povo era um dos temas fulcrais 
de sua sociedade, seu lema era: “[...] criemos escolas por toda a parte.” 
(GOMES, 1914, p. 45). Por meio dessa instrução seria possível combater o 
analfabetismo que se apresentava como uma epidemia no Paraná. Para tanto, 
a obrigatoriedade do ensino, bem como o aumento do número de crianças 
atendidas pela escola seriam vitais para combater o analfabetismo considerado 
como um mal. A escola, contudo, deveria se modificar, mediante a organização 
efetiva da Inspeção do ensino, a adoção de método prático e a reestruturação 
da Escola Normal, visto que a maioria dos professores, desse período histórico, 
não havia recebido essa formação. Para explicar a situação precária do ensino 
no estado paranaense menciona a falta de dinheiro nas finanças públicas desse 
estado. [...] Esta deveria alcançar todos os lugares e deveria ser divulgadas 
pelas estradas de ferro, difundindo a importância do exercício da cidadania e a 
disciplina exigida para o trabalho. Os artigos abordaram temas apontados por 
Francisco R. de Azevedo Macedo que deveriam ser modificados em prol do 
ensino público, sua proposta resultou de sua ação no cargo de Diretor Geral da 
Instrução Pública do Estado em 1914. (MACHADO, 1915). 

No início da obra, Raul Gomes reproduziu uma carta que recebeu de Francisco R. 
de Azevedo Macedo como resposta aos comentários publicados na imprensa sobre a 
ação e a reforma desse Diretor Geral da Instrução Pública do Estado. Macedo 
destacou que sua preocupação com o professor normalista seria um dos pontos mais 
importantes da Reforma da instrução pública, haja vista que deles dependeriam o 
nível moral e intelectual dos professores. Para tanto, seria fundamental o melhor 
aparelhamento da Escola Normal, no seio da qual se formariam os futuros 
professores. Ele esclarece que criticou os professores em exercício que não fizeram 
Escola Normal, estando no exercício de suas funções sem a devida formação. 
Advertiu que seu relatório não era um tratado sistemático, não tratou disciplina 
escolar nem sobre os métodos, não tratou da higiene, propondo assim um programa 
incompleto, devido a falta de dinheiro para uma reforma completa.  

Assim, Macedo esclareceu que reorganizou a Escola Normal, ampliando o tempo 
de escolarização. O curso passou a ter 4 anos e seu horário foi alterado com o início 
das atividades das 8 horas da manhã às 5 da tarde, buscando oferecer ao futuro 
professor condições para aplicações práticas conforme a natureza especial de sua 
formação. Questões pontuais foram alteradas como a separação e alterações na 
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seriação dos conteúdos: “História Universal e do Brasil era feito conjuntamente; 
agora temos História da Civilização para o 3º ano e História da Civilização no Brasil 
para o 4º”; “Noções de Moral, Direito Pátrio e Economia Política (Economia 
Doméstica pelo Regulamento de 1901), e para Noções de Agronomia e Higiene”; 
“Prática Pedagógica e a Ginástica Escolar, como adjuntos na escola pública”; 
“cânticos escolares e os exercícios de ginástica” (MACEDO apud GOMES, 1914, p. 9), 
entre outras. Não seria possível ter o diploma sem realizar o curso completo, 
aumentando o rigor nos exames de admissão, a idade mínima para cursar essa escola 
foi definida como 16 anos.  

Raul Gomes (1914) mostrou seu interesse pelas questões relativas à instrução 
pública, entendia que “instruir é governar” e “construir”, corroborava dos ideais de 
Oliveira Bello ao considerar a “eficácia da instrução popular”, sendo esta um 
“elemento vital” para a modernização da sociedade. Escreveu: “Porque instruir é 
governar; porque instruir, segundo Vitor Hugo, é também construir. (GOMES, 1914, 
p. 11). Para ele, era preciso ações concretas e não somente contemplar, para tanto 
reiterou a importância do ensino que exigiria gastos que não deveriam ser receados, 
fundamentou-se em Tavares Bastos para quem não haveria sistema de educação sem 
o estipêndio de muito dinheiro, e que não haveria dinheiro melhor consumido do que 
com a instrução popular. Em sua concepção, não se deveria economizar com a 
instrução, mesmo que fosse necessária a criação do imposto escolar. Reafirmou: “E 
reformas e contrarreformas se fizeram inócuas umas, e de consequências diminutas 
aproveitáveis, outras.” (GOMES, 1914, p. 13).  

Com base nessa importância, o senhor Azevedo Macedo, diretor da instrução 
pública se propôs a reformar o ensino, corroborava com o dr Oliveira Bello da 
importância de uma ação como esta: “[...] depois de meter o bisturi na massa das 
mazelas do nosso ensino popular” seria preciso contar com o patriotismo da 
província. A reforma se fazia urgente devido a precária situação do ensino: “[...] que é 
tão grave a incongruência e são tão precárias as condições desse serviço” que não 
seria possível que se pedisse sacrifícios em seu favor. O dr. Macedo se propôs a 
enfrentar essa realidade com algumas medidas: 

1º Levantamento do nível moral e intelectual dos professores atuais e melhor 
aparelhamento da Escola Normal para a formação dos futuros professores. 2º 
Criação de escolas complementares. 3º Inspeção técnica das escolas. 4º 
Organização dos grupos escolares. 5º Meios de executar a obrigatoriedade do 
ensino. Em síntese, essa ampla reforma realiza aquella já reclamada em 1883 
pelo dr. Carlos Augusto de Carvalho quando pontificava que a “principal 
reforma a fazer é a do professorado”. (GOMES. 1914, p. 14). 

Essa compreensão da importância do professor e a reforma do ensino eram 
defendidas por Dr. Moisés Marcondes, quando no seu relatório apresentado ao 
presidente da província, em 1882, destacava que era necessária uma extensa reforma 
e que essa encontraria obstáculos. O Dr. Macedo ao propor a reforma já tinha o 
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terreno preparado pelos antecessores, sendo premente que se fizesse “obra 
duradoura e eficaz”, conforme exposto por Miguel Calmon em discurso sobre a 
Instrução Pública. Defendia que havia necessidade de boas escolas, bem como 
“Havemos precisão de mestres, muitos mestre, e, sobretudo, bons mestres. [...] 
Escolas e mais escolas. Escolas públicas onde existam 20 alunos; escolas 
subvencionais onde se contem 10 crianças analfabetas”. (GOMES. 1914, p. 14). A 
instrução deveria alcançar todos os lugares e deveria ser divulgadas pelas estradas de 
ferro. 

A formação do professorado deveria receber cuidados. A confiança de que o 
trabalho do professor prepara os futuros cidadãos faz com que sua profissão seja um 
sacerdócio e que seja forte, não exigindo que ele fosse pobre e recebesse salários 
baixos. O reconhecimento do “professorado não está imbuída da importância de sua 
missão”, como “mentores da infância”, seria preciso pagar-lhe melhor. Estes têm 
dificuldade de conseguir remoções e ensinam o que aprenderam. Para evitar o tédio e 
o desleixo em seu trabalho, Macedo propôs soluções, prevendo “melhor estipêndio e 
pontualidade no seu pagamento”, que a contratação dos professores fosse “neutro 
nas lutas partidárias”, entre outras. 

Recomendava as mudanças no método e reforma na Escola Normal. Cita os 
exemplos bem sucedidos de São Paulo. Ao tratar do melhoramento do corpo docente 
previa a manutenção de uma revista pedagógica, organização de conferências e 
congressos pedagógicos e criação de instruções e conselhos do diretor ou de seus 
delegados para corrigir erros e defeitos que registrassem em suas visitas. Artur 
Gomes considerava a publicação de uma revista pedagógica como um meio indireto 
na melhoria da formação dos professores, bem como a realização de conferências e 
congressos pedagógicos que abordassem questões importantes e inovadoras para o 
ensino.  

Anuncia que suas ideias não são originais e cita exemplos de Minas Gerais, São 
Paulo, Estados Unidos e Alemanha. Para finalizar citou Zola: “’Só o professor laico, 
instrumento da verdade e da justiça pode salvar a nação, dar-lhe o seu lugar e a sua 
ação no mundo’” (GOMES, 1914, p. 26). Era preciso organizar Escolas Normais em 
número suficiente para atender às do sistema de instrução público, bem como 
estimular o interesse da mocidade para essa profissão, formando bons professores. A 
instrução exigia que o mestre conhecesse os programas de ensino e os métodos de 
ensino, evitando o uso excessivo da memória ao aplicar o ensino intuitivo: 

O método intuitivo, o que embebe o espirito da criança na realidade da 
natureza, na expressão de Froebel, o que estuda o objeto e não as noções 
abstratas, o mundo e sus fenômenos e não o formalismo doutrinal e inane dos 
compêndios; o que conduz a observar, verificar, e reter, pela curiosidade que se 
desperta, a atenção que se fixa, a percepção que aprende e a reflexão que 
incorpora e assimila automaticamente, é uma novidade nas escolas públicas, 
onde o preceptor é ainda, salvar exceções, o famigerado mestre régio, apenas 
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desarmado do regime da férula e da vergasta, em homenagem obrigada a 
tolerância dos tempos. (GOMES, 1914, p. 32). 

Citou Spencer como um defensor da necessidade de ministrar aulas práticas, 
visto que o ensino da juventude deveria ser prático e questionava o ato de decorar. 
“Fellenberg, citado pelo autor da Educação, dizia também que a atividade livre e 
individual do aluno e de muito maior importância do que o cuidado officioso 
daqueles que se incumbem de o instruir.” (GOMES, 1914, p. 32). Assim, se poderia 
preparar racionalmente a criança, condenando o velho método de ensinar a alfabeto. 
Defendia a inspeção técnica das escolas, para tanto era preciso um “[...] inspetor 
geral de escolas, pessoa habilitada e imparcial, que percorra os municípios 
inspecionando as escolas, reunindo os professores em conferencias pedagógicas 
praticas, dando-lhes instruções, corrigindo, melhorando os métodos de ensino”. 
(GOMES, 1914, p. 36).  

O autor informa que existiam 26 escolas em Curitiba, algumas delas com número 
excessivo por turmas, considerava necessário “[...] arrolar a população escolar, 
fiscalizar a frequência; promover a assiduidade dos alunos; impor multas; verificar a 
necessidade da prestação de roupa aos indigentes, etc.” (GOMES, 1914, p. 38).  À 
medida que aumentava o número de crianças era necessário que se criasse novas 
escolas. Contudo, estas deveriam ser fiscalizadas, facilitadas pela divisão do estado 
em 17 circunscrição, como meio importante para melhorar o ensino. Reitera: “A 
obrigatoriedade do ensino aliada à fiscalização rigorosa num lapso insignificante de 
tempo, mesmo dentro da mais severa economia, tiraria o Paraná da vergonha 
‘bagagem’ em que o deixam seis ou sete dos Estados brasileiro”. (GOMES, 1914, p. 40 
– 41). 

Gomes (1914) escreveu um artigo sobre a obrigatoriedade de ensino, defendia a 
ideia de que esta poderia resolver o problema da instrução popular. “Antes de 
submetermos o moço à obrigatoriedade de defesa da pátria é mister infundirmos-lhe 
pela instrução, a noção da grandiosidade desta terra imensa, gizando no seu espírito 
o esboço do seu papel no futuro, da sua importância no seio das nações civilizadas” 
(GOMES, 1914, p. 43).  A obrigatoriedade escolar era uma forma de levar a criança 
até a escola, considerada como fonte da vida. Esta obrigatoriedade traria benefícios 
para a sociedade, portanto seria mister criar leis para o recrutamento infantil para as 
escolas. Para exigir a obrigatoriedade, alertava Gomes (1914, p. 45): “O que 
precisamos, com urgência, com energia, sem trepidações, sem receio, levante-se a 
grita que se levantar, é dar instrução a CEM MIL CRIANÇAS, PELO MENOS, QUE 
NÃO SEBEM LER.” Registrava que se tinha muitas crianças fora da escola e a 
imprensa poderia contribuir com essa campanha: “Os jornais apavorados, refletindo 
a inquietação pública, alicatam o governo, exigindo-lhe a debelação da enfermidade.” 
(GOMES, 1914, p. 45).  

Para garantir a obrigatoriedade defendeu a cobrança da taxa escolar, 
considerando-o um imposto fecundo. Declarava-se radical nessa questão, mesmo 
considerando os argumentos contrários a obrigatoriedade. Considerava possível 
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adotar o ensino obrigatório no Paraná. Muitos pais não podiam vestir ou comprar 
livros para os filhos, assim seria preciso distribuir gratuitamente o uniforme e os 
livros escolares para as crianças pobres. Para tanto, poderia ser criadas “caixas 
escolares”. Seria preciso realizar o recenseamento escolar e acompanhar “frequência 
escolar”, prevendo multas para os pais que não enviarem os filhos para a escola. 

Gomes (1914), criticou o serviço de estatística, por apresentar falhas e elogiou a 
ação do Diretor para melhorar a situação: “Há dias o Dr. Macedo expediu uma 
circular aos inspetores escolares, a qual se, executada, frutificará: ou os professores 
fornecem dados exatos sobre as escolas ou não receberão os vencimentos ato agosto.” 
(GOMES, 1914, p. 56). Gomes apresentou os dados de 1913: População estadual 
630.000; População escolar 126.000; Escolas Existentes 504; Alunos matriculados 
24.330; Despesas 1.031:180$000; Medias: Dos alunos matriculados 15.493; Das 
despesas 689:135$628; Total dos gastos durante o decênio: 6.891:356$283. Avaliou 
a situação do ensino no Paraná, destacando que o estado possuía: “[...] uma 
universidade excelente, numerosos colégios de 1ª ordem, 2 jardins da infância, um 
ginásio modelar, uma escola normal boa, 330 escolas públicas, e 174 particulares 
gastando o governo com a instrução 1.031:180$000, quase o duplo do que a 
província gastava!” (GOMES, 1914, p. 58). 

Ao tratar sobre a população paranaense destacou a presença de imigrantes que 
não aprendiam a língua portuguesa, estes já tiveram filhos, contudo, “[...] 
desconhecem a língua nossa, desconhecem as nossas leis e, no seu inveterado 
patriotismo ou ignorância e ingenuidade continuam a se proclamar alemães, súditos 
do kaizer...” (GOMES, 1914, p. 58). Esta realidade levou o governo a determinar a 
obrigatoriedade do ensino prático de português nas escolas estrangeiras.  

Os novos regulamentos eram necessários para imprimir no nosso ensino uma 
nova e segura orientação, ao reconstruir os programas de ensino. Afirmou que em 
relação ao “programa da Escola Normal” o Regulamento de 1901 era criticado pelos 
presidentes dos estados, diretores da instrução e inspetores escolares que não 
contenha, no mínimo, um período condenando, sem rebuços, o regulamento de 
1901.” Assim, era urgente realizar-se modificações em seu funcionamento. 

Destacou os baixos salários dos professores e que estes trabalhavam em escolas 
que não ofereciam o essencial para o ensino, bem como o número excessivo de 
alunos por classes, eram problemas que prejudicavam o desenvolvimento do ensino. 
Contudo, mostrava que a reforma poderia ser promissora, visto que a reforma adotou 
o método prático, Gomes comentou a atuação do Diretor Geral da Instrução Pública 
do Paraná, Arthur Pedreira de Macedo: 

Que fez o dr. Macedo? Formou grupos escolares consoante os preceitos 
pedagógicos. Aplicou a sabia lei da divisão do trabalho. Instituiu grupos e semi-
grupos. Assim, aproveitam professores e aproveitam alunos, colhendo a 
instrução publica os mais profusos resultados. Dirão, talvez, os espíritos fátuos 
isso era tão simples...[...] Relativamente, aos programas observamos que o 
intuito geral de acordo com o que foram distribuídos as matérias e 
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desenvolvida a marcha a seguir no ensino baseou-se em gradualmente ir 
preparando o espírito da criança para a compreensão do que se lhe ministre na 
escola, para que o entenda, o sinta e bem o assimile. Tem, pois, o professor de 
educar os sentidos da criança, formar o hábito de atender e bem observar; 
sugerir ideias e suas expressões e associações; formar o hábito de pensar e de 
dizer com desembaraço clareza e correção; despertar e cultivar a vontade de 
aprender para bem agir; promover a prática de atos de bondade, lealdade, 
coragem, firmeza, perseverança, justiça e patriotismo; tornar evidente a 
felicidade pelo cumprimento do dever, pela satisfação da consciência. (GOMES, 
1914, p. 64). 

Ao reformar o ensino primário era mister realizar mudanças na Escola Normal, 
para tanto propõe um plano de reforma para essa escola, apresentado anteriormente, 
com alargamento do número de anos do curso, realizado agora em 4 anos (não mais 
em 3), com a introdução de laboratórios e escola modelo. O antigo ensino “[...] 
agarrando-se ao método mil vezes condenado da soletração, do cântico enfadonho da 
tabuada, da decoração da gramática de Abílio, da história e geografia de Lacerda [...]” 
(GOMES, 1914, p. 64), precisava ser superado. Destaca que o aluno da Escola Normal 
deveria frequentar o jardim de infância. Para qualificar número maior de 
professores, propunha que se ampliasse o número de vagas, considerava pouco 
somente matricular-se 80 alunos, deveria se permitir maior entrada e depois 
selecionar. Citou que das 504 escolas em funcionamento, somente 175 possuem 
professores formados na Escola Normal, revelando a necessidade de formar um 
número maior de professores normalistas. 

3. RAUL GOMES NA IMPRENSA PARANAENSE – JORNAL A REPÚBLICA 

As propostas educacionais de Raul Gomes, foram difundidas pela imprensa 
paranaense, a qual dramatizou os limites do problema do analfabetismo, pois partiu 
de um olhar acentuadamente desvalorizador da figura do analfabeto, colocando-o na 
antecâmara da “civilização”, isto é, lhe atribuía uma espécie de menoridade cívica. 

Desta forma, se explica o investimento simbólico nesse combate e o 
desenvolvimento de múltiplas iniciativas no campo da alfabetização, tanto de 
crianças como de adultos, mas “ungidos” pelos fundamentos cristãos católicos 
defendidos por Raul Gomes (1914). Tal posicionamento decorre em razão dos 
debates, em torna da escola pública no Brasil do final do século XIX e das primeiras 
década do XX, ter sido marcado por concordâncias e discordâncias ferrenhas, nos 
quais os intelectuais se utilizavam de variados instrumentos para apresentar e 
divulgar suas ideias. 

A História da Educação permite a compreensão desse processo, por meio do uso 
de diferentes fontes, dentre as quais a imprensa, que divulgam os posicionamentos 
teóricos e políticos dos intelectuais, no caso em tela Raul Gomes (1914). Assim, o uso 
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do texto escrito e impresso, sobretudo jornais, revelam a preocupação manifesta no 
sentido de difundir a escola pública para as classes populares como necessidade 
imperiosa. Ao abordar posicionamentos, projetos e propostas relativas a uma 
questão específica, por meio da obra de intelectuais e dos diversos espaços em que 
estes autores atuaram, com vistas à compreensão do papel que atribuíram à 
educação na organização social, bem como encaminharam suas plataformas políticas 
e atuação social potencializam novas descobertas para o pesquisador/historiador da 
educação. (CARVALHO, 2007).  

Por outro lado, os estudos sobre os intelectuais e a imprensa exigem que o 
historiador da educação volte seu olhar sobre o passado, abrangendo a totalidade da 
vida social, com o afã de fugir de uma leitura que trate as ideias pelas ideias. Do 
ponto de vista metodológico, os estudos orientam-se pela perspectiva teórica que 
considera o objeto de estudo no contexto socioeconômico e histórico, no qual cada 
um se insere. Nessa abordagem, revelam-se as interfaces do objeto investigado como 
produto histórico-social, determinado por fatores sociais, políticos e econômicos 
inter-relacionados, exigindo o cruzamento de fontes. O esforço se volta para dar um 
tratamento abrangente, assim o significado de cada parte somente pode ser 
apreendido se reportado à totalidade em que se insere, desta forma o estudo do 
contexto assume papel primordial, bem como as motivações que levaram às 
diferentes ações, permeadas pela categoria da contradição, compreendendo a 
realidade como complexa, extensa e heterogênea.  

Já a imprensa pode ser vista como um local que facilita o conhecimento das 
questões fundamentais de determinada sociedade. Concorda-se com Nóvoa (1997),  
quando afirma que a imprensa pedagógica é importante para a compreensão dos 
projetos, realidade educacional e a relação estabelecidas entre a teoria e prática, visto 
que suas características específicas de proximidade em relação ao acontecimento, 
caráter fugaz e polêmico, a vontade do redator do texto de intervir na realidade faz 
com que essa fonte seja insubstituível nos estudos históricos e sociológicos da 
educação e da pedagogia. Os escritos jornalísticos por sua vez assumem um caráter 
fugaz e imediato, pois tratam dos acontecimentos do dia-a-dia e tem como 
característica provocar reação dos leitores, sobre propostas e posições, normas e leis, 
sobretudo sobre situações políticas. Embora os jornais declarem sua neutralidade e 
imparcialidade, costumeiramente estão ligados a partidos políticos. 

 O período estudado marca a mudança da forma de governo num momento em 
que o país luta por modernizar-se, consolidando as relações burguesas e a produção 
sob os auspícios do capitalismo. Os jornais eram utilizados como espaço de 
construção de consensos e propaganda de propostas, assim defendiam ideias e 
formavam opiniões. A imprensa é considerada um dispositivo privilegiado para 
forjar o sujeito/cidadão, pois informa sobre fatos, acontecimentos, criando uma 
forma de interpretar a realidade e por meio do qual os intelectuais e a direção do 
jornal apresentavam suas posições ao público. Vieira (2007), ao discutir o uso do 
jornal diário como fonte, alerta para a sua potencialidade, ao permitir uma visão 
alargada das experiências das pessoas que viviam nas cidades, anônimas ou ilustres, 
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pelas folhas jornalísticas se poderia conhecer os problemas do cotidiano, políticos, 
culturais e sociais, revelam ainda projetos políticos e visões de mundo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A importância que tem assumido, mais recentemente, o estudo dos itinerários, 
das redes de sociabilidade e das gerações de intelectuais coloca em relevo o papel 
desempenhado por Raul Gomes (1914) no campo educacional e cultural, enquanto 
educador ligado aos princípios do pensamento liberal da Primeira República 
brasileira. Ademais, verifica-se que simultaneamente há ações de cunho individuais e 
coletivas, que são criações culturais, as quais procuram dar sentido ao mundo e, ao 
mesmo tempo, contribuir para a sua conservação ou transformação social, tendo em 
conta a sua relação com o(s) poder(es) estabelecido(s). Essa figura pode ir do 
“intelectual orgânico” ao “intelectual transformador” ou “crítico”. 

Como já referenciado anteriormente, para essa análise, considerou-se os 
contextos econômico, político, social e cultural que gestou as proposições referentes à 
educação. É importante compreender o embate dos homens no início da República 
que contribuíram para o debate nacional que defendia a necessidade da escola 
pública como fundamental para a constituição da sociedade brasileira em luta por 
modernizar-se, expandindo-se de uma sociedade agrária em direção ao 
desenvolvimento da indústria e urbanização, agregando a população em torno de um 
sentimento de nacionalidade. 

Com a circulação do jornal, era possível levar a informação à população sobre 
questões urgentes do país, revelando como um instrumento de educação nacional, já 
que a imprensa poderia ser vista como uma escola ou um magistério que veiculava a 
cultura cotidiana do espírito público. (MACHADO, 2007). Como jornalista assumiu o 
papel de mestre de primeiras letras – professor – e, também, de um “catedrático da 
democracia em ação”, visto que ao oferecer as primeiras lições e as primeiras ideias, 
contribuiriam à formulação de posicionamentos sobre os problemas econômicos, 
políticos, sociais e culturais. 

De qualquer forma seu legado colocou em pauta a sociedade brasileira, ao 
discutir suas múltiplas dimensões, em especial, os problemas educacionais do 
Paraná. Por outro lado, expressa a relação com os valores presentes na sociedade, 
que irá caracterizá-lo decididamente enquanto intelectual, seja na defesa dos valores 
já consagrados pelo pensamento liberal, seja na promoção de uma nova ordem de 
métodos de ensino. Assim, importou-nos, no âmbito deste artigo, abordar em 
particular, o papel desempenhado por Raul Gomes no campo da educação e da 
cultura, colocando-as no centro do debate político de então, já que suas preocupações 
sociais dão força e resistência à educação no Paraná, na sua luta contra o 
analfabetismo  e pela modernização do estado, condições consideradas por ele sine 
qua non ao processo de “civilização da sociedade”. Portanto, essas são algumas das 
condições que favorecem a emergência do pensamento deste intelectual, cuja 
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afirmação do seu discurso coloca a realidade paranaense no centro de suas 
discussões no jornal A República. 
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RESUMO  

Este ESTUDO é parte integrante de um projeto maior que tem por objetivo investigar a 
escolarização dos corpos nas instituições educacionais. O que será sustentado, nesse 
estudo, é a hipótese de considerar a indisciplina no espaço escolar como uma 
micropolítica na condução de condutas dos corpos e das almas dos alunos. A questão 
da indisciplina será considerada como micropolítica nessas relações entre a 
condução de condutas e as tentativas, por parte dos alunos, de reagirem a essas 
formas de controle. Para dar conta, inicialmente, dessa perspectiva articularemos os 
estudos de Foucault sobre a estruturação dos saberes da psiquiatria no século XIX, 
com as contribuições das pesquisas de Jorge Ramos do Ó sobre a indisciplina e a 
circulação de discursos psicopedagógicos da escola moderna no Brasil e em Portugal 
(1880-1960). A pesquisa qualitativa, ainda em processo, foi realizada a partir das 
representações mapeadas através de levantamentos da literatura produzida na área 
da educação e de outras áreas afins, o que denominaremos de estudos 
psicopedagógicos (psicologia, psiquiatria, pedagogia etc.), através da metodologia da 
análise de conteúdo. Para organizar os dados coletados foi usado o software de 
análise qualitativa WebQda e o sistema de busca do Portal de Periódicos da Capes. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Indisciplina, medicalização, governamento dos corpos. 
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1. INTRODUÇÃO 

No curso do Collége de France, de janeiro a março de 1975 (Os anormais), Michel 
Foucault abordou a questão dos indivíduos, que através de múltiplas fontes 
(teleológicas, políticas e, principalmente, as médicas), no século XIX, foram 
denominados de anormais, ou seja, os indivíduos perigosos que deveriam ser, através 
do poder de normalização, considerados como desviantes. Três figuras aparecerão 
como “anormais”: os monstros (antinaturais às normas da sociedade); os 
incorrigíveis (todos aqueles de fogem dos novos dispositivos de correções dos corpos) 
e os onanistas. Na obra citada, há uma preocupação do filósofo francês em 
demonstrar como o corpo de prazer e de desejo foi tratado pela onda da 
cristianização, nos séculos XVI e XVII, como uma “penitência analítica” do governo 
das almas e da direção espiritual, num jogo de poder, resistências e cumplicidades 
que tentaram de toda forma policiá-lo e conduzi-lo. Houve, de acordo com Foucault, 
uma proximidade infinita, entre o corpo das crianças e o corpo dos seus pais, quase 
uma mistura, pela obrigação constante da vigília do olhar, do contato. Da mesma 
forma, para Foucault, a descoberta da infância, pela psiquiatria, a partir da segunda 
metade do século XIX, proporcionou um novo funcionamento em torno da medicina 
e da alienação mental. A infância foi ao mesmo tempo o poder e o saber nos quais a 
psiquiatria conseguiu se generalizar e, dessa forma, passou a ser o filtro para se 
analisar os comportamentos e não será mais necessário, como no caso da medicina 
das doenças mentais, inscrever tal anomalia no interior de uma doença, mas situa-la 
numa sintomatologia coerente e reconhecida em algum resquício de infantilidade. 
Pois bem, a perspectiva de análise desse estudo parte dessa proposição analítica 
foucaultiana para interrogar as anomalias do presente. Para tanto, utiliza-se do 
discurso psicopedagógico para verificar como ocorre e se ocorre tais paralelismos. O 
pesquisador português Jorge Ramos do Ò (2009) nos oferece uma retrospectiva do 
discurso psicopedagógico moderno, no período de 1880-1960. Na sua análise Ò 
investigou, em parte do seu estudo, como no Brasil e em Portugal, a psicopedagogia, 
estruturou seus discursos para o governamento individualizado da “criança 
problema”. O pesquisador português observou as variáveis estruturais do discurso 
psicopedagógico moderno no período de 1880 a 1960, o que, para ele, coincide com a 
fase histórica de afirmação da psicopedagogização na constituição dos discursos 
sobre a “criança problema”. É característico esse período, pois Foucault vai analisar 
também a mesma época como início da psiquiatrização da infância. Jorge Ramos do 
Ó investiu suas análises em como a literatura, no Brasil e em Portugal, estruturou-se 
sobre a Psicologia Experimental a subjetivação da criança numa perspectiva do 
primado da pessoa individual. A perspectiva desse estudo é realizar uma breve 
retrospectiva sobre esses processos de controle dos corpos das crianças, através das 
análises foucaultianas, abordando dois aspectos: a medicalização e a 
disciplinalização através do discurso psicopedagógico. Ao final do estudo, ainda em 
desenvolvimento, será realizada uma análise de como os discursos psicopedagógicos 
estão sendo estruturados, nos dias de hoje. E para tanto, serão desenvolvidas 
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análises na produção dos discursos no Brasil e em Portugal. Entretanto, nesse 
momento, somente serão apresentadas as análises parciais da produção nos bancos 
de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
no Brasil. A perspectiva desse estudo é dar continuidade nas análises de Ó, na 
questão da condução de conduta, no governo da população escolar, levando-se em 
consideração produção de modelos relacionados com soluções educativas e 
pedagógicas.  
 
2- A FAMÍLIA MODERNA NASCEU MEDICALIZADA 

O termo “medicalização” está ligado ao processo que se caracteriza pela nova 
função política da medicina e pela extensão indefinida dos poderes da intervenção do 
saber médico. Pode-se resumir a medicalização com a seguinte sequência: a 
formação, no final do século XVIII, de uma nova nosopolítica, ou seja, do surgimento 
do problema da saúde em diferentes pontos do corpo social, uma vez em que há uma 
distinção entre enfermidade e pobreza. No tocante às epidemias, o Estado 
encarregava-se das assistências aos pobres, entretanto, passa-se a outra Razão de 
Estado, e a população agora é tratada como um problema político. Antes, o Estado 
incumbia-se da manutenção da paz e da justiça e o possível enfrentamento da guerra; 
agora, surge o bem-estar físico, a saúde e a longevidade. A nova nosopolítica, de 
acordo com Foucault, inscreve a questão específica da doença dos pobres no 
problema geral da medicina da saúde das populações, e ela se move do contexto 
estreito das ajudas de caridade à forma mais geral de uma “polícia médica” com suas 
exigências e seus serviços. 

Nas sociedades modernas, o foco é na acumulação de homens e não mais na 
acumulação de capital, ou seja, o problema da população torna-se algo que necessita 
de controle. É no final do século XVIII que a medicalização surge com um interesse 
nas famílias, como instância de controle social. Questões como redistribuição de 
renda, o direito à licença médica e normas de higiene passam a ingressar no campo 
da macroeconomia. Assim, descreve Foucault, o corpo humano entrou duas vezes no 
mercado: primeiro, pelo salário, quando o homem vendeu sua força de trabalho; 
depois, mediante a saúde. O pensador francês analisa o controle dessa sexualidade 
no interior da formação escolar católica, nos séculos XVII e XVIII, e como a ordem 
médica investiga e intervém na vida das famílias e no controle da população, através 
das técnicas da confissão e na direção de consciências. Houve uma imensa 
preocupação em estabelecer um controle e uma discrição na vigilância, na 
arquitetura (dormitórios, sanitários e salas de aula) para que o “discurso indiscreto 
da carne” tivesse um controle silencioso e eficaz. 

A direção das almas poderá se tornar tanto mais alusiva, por conseguinte, 
muito mais silenciosa, quanto mais vigoroso o policiamento do corpo. Assim, 
nos colégios, nos seminários, nas escolas – para dizer tudo isso com uma só 
palavra - , fala-se o mínimo possível, mas tudo, na disposição dos lugares e das 
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coisas, designa os perigos desse corpo de prazer. Dizer dele o menos possível, só 
que tudo fala dele (FOUCAULT 2001 p.202). 

Porém, em meio aos silenciamentos impostos, surge, na Inglaterra, no século 
XVIII (1720-1725), um livro denominado Onania (atribuído a Bekker,  citado por 
Tissot em seu famoso livro em 1770-1780). Essa obra inaugura uma espécie de 
campanha antimasturbatória e será citada por diversos especialistas da época. O que 
causa um interesse nesse tópico é justamente que, nesse período (meados do século 
XVIII), há uma enorme profusão de textos, livros e panfletos - que foi algo 
totalmente diferente do discurso cristão da carne e distinto também do que se virá no 
próximo século (patologia sexual). A sexualidade está praticamente ausente e, 
principalmente, a questão da sexualidade da criança. É a masturbação sem nenhuma 
vinculação que é atacada, ela foi totalmente despojada do seu contexto sexual ou 
científico. Tratou-se de aconselhamentos, através de manuais, para o impedimento 
das crianças se masturbarem e alguns deles foram destinados aos pais e, em outros 
casos, são as próprias crianças o objeto da intervenção.  

Na hipótese de Foucault, devemos examinar a “tática” empregada, pois não 
houve culpabilização das crianças e nem uma moralização excessiva. O que ocorreu 
foi uma somatização e uma patologização da masturbação em três formas distintas: 
da ficção da doença total, de uma fabulação científica, em que todas as doenças são 
causadas pela masturbação (meningite, mielite, degeneração óssea etc.), e do delírio 
hipocondríaco, de forma que os doentes relacionassem e confessassem a 
masturbação como prática delituosa. A masturbação é inscrita, não no registro da 
imoralidade, mas no registro da doença. 

Logo, de um lado, a fabulação científica da doença total: em segundo lugar, a 
codificação etiológica da masturbação nas categorias nosográficas mais bem 
estabelecidas; enfim, organização, sob o comando e a conduta dos próprios 
médicos, de uma espécie de temática hipocondríaca, de somatização dos efeitos 
da masturbação, no discurso, na existência, nas sensações, no próprio corpo do 
doente (FOUCAULT 2001 p.209). 

A masturbação, por obra dos próprios médicos, instalou-se como uma etiologia 
difusa geral que permitiu destinar à masturbação todo campo patológico e até 
mesmo a morte. A causalidade da masturbação é difusa na infância, em alguns 
textos, é atribuída ao próprio acaso, são acidentes externos, dizem eles, entretanto, é 
preciso dar exemplos à criança para que esse mal não se estabeleça. Em suma, é a 
falta de cuidados, é a desatenção, é a preguiça ou o desejo de tranquilidade dos 
responsáveis que podem causar a masturbação nas crianças. Aos pais cabe toda a 
responsabilidade e toda a culpa pelo ato. O corpo da criança passa então a ser objeto 
de vigília constante. Essa “dramaturgia familiar”, todos conhecemos bem, pois foi a 
grande dramaturgia dos séculos XIX e XX.  
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A família aristocrática e burguesa, até meados do século XVIII, era tipicamente 
um conjunto relacional, cuja ascendência, parentesco etc. correspondiam, quase 
estritamente, à divisão de bens e estatutos sociais. O que Foucault aponta é uma nova 
construção de uma espécie de família-célula (substancial), em lugar da família 
relacional. A sexualidade perseguida e proibida das crianças não foi o único fator, 
mas um dos fatores, constituintes dessa nova organização familiar. Foi valorizando o 
corpo da criança, mais precisamente, a masturbação, que se deu aos pais a 
preocupação pela sexualidade infantil. A questão de ordem foi: “pais, cuidem de suas 
filhas excitadas e das ereções de seus filhos, e é assim que vocês se tornarão, 
verdadeira e plenamente, pais” (FOUCAULT 2001 p.216). O corpo da criança foi 
considerado como elemento nuclear do corpo da família. Porém, esse novo controle 
(parental e interno) que é imposto aos pais é um controle médico externo. É um 
controle baseado num saber médico. “Logo a relação pais-filhos, que está se 
solidificando assim numa espécie de unidade sexual-corporal, deve ser homogênea à 
relação médico-doente; ela deve prolongar a relação médico-doente” (FOUCAULT 
2001 p.217). Enfim, essa nova família é uma família medicalizada. A medicina tem o 
poder do discurso da sexualidade, mas é a família que a vigia.  

Em suma, a instância da família medicalizada funciona como princípio de 
normalização: o normal e o anormal, na ordem sexual, e a conseguinte correção do 
anormal. Porém, Foucault nos coloca as seguintes questões: Essa campanha, de onde 
vem e o que significa? Por que a masturbação torna-se o grande problema na relação 
pais e filhos? Inicialmente, devemos compreender a instituição da família celular, em 
substituição da família relacional, e um investimento no cuidado e responsabilização 
dos pais aos cuidados de seus filhos, sem intermediários (babás, criadagem etc.). 
Isso, tendo como conselheiro o especialista, o médico é quem controla o corpo da 
criança, dos indivíduos e os seus gestos. O interesse político econômico é certamente 
um dos motivos pelos quais se quis substituir o aparelho frouxo da família relacional 
pelo aparelho intenso, vigilante e constante da família celular A criança deveria ser 
cuidada para que pudesse viver e não morrer. Vigiá-los e educá-los é agora o que o 
Estado solicita aos seus pais. A cruzada antimasturbatória é um capítulo da cruzada 
pela educação das crianças que se desenvolve durante a segunda metade do século 
XIX. Essa educação deve obedecer a todo um esquema de racionalidade conduzido 
por poucas instâncias como os educadores e os médicos. 

Nesse momento, pede-se aos pais não apenas para educarem as crianças para 
que elas possam ser úteis ao Estado, mas pede-se a essas mesmas famílias que 
cedam efetivamente seus filhos ao Estado, que confiem a este, se não a educação 
de base, pelo menos a instrução, pelo menos a formação técnica, a um ensino 
que será direta ou indiretamente controlado pelo Estado (FOUCAULT 2001 
p.223). 

A campanha por uma educação estatal ocorre no mesmo momento da cruzada 
contra a masturbação na França e na Alemanha (1760-80). A chamada e o apelo são 
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claros: confiem-nos seus filhos a nós (o Estado) para que eles sejam normalmente 
formados! No momento em que se pede que a família assuma a responsabilidade 
pelo corpo dos seus filhos, para que eles sobrevivam, pede-se, ao mesmo tempo, que 
ela abra mão desses mesmos filhos. É evidente que isso não ocorre na mesma idade, 
pois, primeiro os pais vão garantir a sobrevivência das crianças, para depois entregá-
las ao Estado para educá-las. 

Mantenham seus filhos bem vivos e bem fortes, corporalmente sadios, dóceis e 
aptos, para que possamos fazê-los passar por uma máquina que vocês não 
controlam, que será o sistema de educação, de instrução, de formação do 
Estado (FOUCAULT, 2001 p.223).  

É um duplo pedido: cuidem de seus filhos e abram mão, mais tarde, deles. A 
solicitação para que se entreguem os filhos para que a educação faça aquilo que for 
necessário. Foucault denuncia esse pedido como um grande engodo: “A sexualidade 
da criança é o engodo por meio do qual a família sólida, afetiva, substancial e celular 
se constituiu e ao abrigo da qual a criança foi subtraída da família. A sexualidade das 
crianças foi a armadilha na qual os pais caíram” (FOUCAULT, 2001, p.224). Tal 
armadilha foi o instrumento de troca que permitiu deslocar a criança do seio da 
família para o espaço institucionalizado da educação. Para Foucault, os pais ficaram 
com uma moeda falsa nas mãos, pois, nem eles, nem nenhuma escola impediriam a 
masturbação, nem a posse da sexualidade das crianças, entretanto, essa moeda ainda 
tem grande prestígio nos dias de hoje. Dois séculos depois, ainda temos essa mesma 
solicitação: “deem-nos seus filhos, mas nós garantiremos a vocês que a sexualidade 
deles se desenvolverá num espaço familiar controlado por vocês” (FOUCAULT, 2001, 
p.224). Foucault percebe que tal medicalização agora persiste também no discurso de 
psicanalistas, psicólogos: “a nós, a nós, o corpo de prazer das crianças!” (FOUCAULT 
2001 p.224). E no dos especialistas em educação: a nós, a nós, a educação. A 
sexualidade das crianças pertence muito mais a elas do que aos pais ou qualquer 
ordem médica ou escolar, entretanto, foi em torno dessa “cama duvidosa” que surgiu 
a família moderna, medicalizada, educada e obediente... 
 
3- A INFÂNCIA, A CRIANÇA PROBLEMA E O DISCURSO PSICOPEDAGÓGICO 

A criança indócil, aluno problema, indisciplinado ou incorrigível, ou seja, 
todos aqueles que não se submetem ao controle educacional foi e ainda é, tema de 
debates calorosos na área da educação e afins. O que está em jogo afinal? Quais 
saberes e poderes circulam nessas relações? Michel Foucault (2001) também deixou 
em suspense, essa temática, na sua última aula do curso de 1975, em que tentou 
apresentar uma síntese dos três tipos de anormais. A síntese não obteve muito êxito, 
mas essa exemplificação possibilitou uma análise de como a psiquiatria, a partir da 
segunda metade do século XIX, se valeu da infância para construir toda uma nova 
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fundamentação. Para Foucault, a descoberta da infância proporcionou um novo 
funcionamento em torno da medicina e da alienação mental. 

A infância como fase histórica do desenvolvimento, como forma geral de 
comportamento, se torna o instrumento maior da psiquiatrização. E direi que é 
pela infância que a psiquiatria veio a se apropriar do adulto, e da totalidade do 
adulto. A infância foi o princípio da generalização da psiquiatria [...] foi a 
armadilha pra pegar os adultos. (FOUCAULT, 2001, p. 266). 

A infância foi, ao mesmo tempo, o poder e o saber por meio dos quais a 
psiquiatria conseguiu se generalizar. A infância passou, então, a ser o filtro para se 
analisarem os comportamentos, sem a necessidade, como no caso da medicina das 
doenças mentais, de inscrever tal anomalia no interior de uma doença, ainda que 
situando-a numa sintomatologia coerente e reconhecida em algum resquício de 
infantilidade.  A partir desse ponto, a infância e a infantilidade da conduta passaram 
a ser objeto da psiquiatria, que não se interessou mais em debelar uma doença, mas 
sim identificar certo estado de desequilíbrio, de “anormalidade”. A psiquiatria tentou 
policiar um estado que não é mais o patológico; tratava agora de algo que não deveria 
surgir, não deveria “normalmente” aparecer. 

Tornando-se ciência da infantilidade das condutas e das estruturas, a 
psiquiatria pode se tornar ciência das condutas normais e anormais [...] Não foi 
conquistando a totalidade da vida, não foi percorrendo o conjunto do 
desenvolvimento dos indivíduos desde o nascimento até a morte; foi ao 
contrário, limitando-se cada vez mais, revirando cada vez mais profundamente 
a infância, que a psiquiatria pode se tornar a espécie de instância de controle 
geral das condutas, o juiz titular [...] Vocês compreendem, nessa medida, por 
que e como a psiquiatria pode manifestar tanta obstinação em enfiar o nariz no 
quarto de criança ou na infância. [...] é que havia aí, para ela, o instrumento de 
sua universalização possível. (FOUCAULT, 2001, p. 269). 

Foucault adverte que, dessa forma, a psiquiatria inaugura uma nova fase que 
passa por cima de algo que até então havia constituído o essencial da medicina 
mental: a doença. Ela deixa de ser uma técnica e um saber da doença e assume a 
questão do comportamento, cujos desvios e anomalias passam a ser a referência do 
desenvolvimento normativo. Tornou-se necessário, para a psiquiatria, a partir do 
século XIX, estabelecer uma relação de poder despatologizando seu objeto, qual seja, 
a doença. Foi justamente o investimento na infância que proporcionou essa 
condição. A psiquiatria, segundo Foucault, teve que construir grandes edifícios 
teóricos (exigências funcionais) para majorar seus efeitos de poder e, para tanto, teve 
que organizar, não como sintomas de doenças, mas como síndromes de anomalias, 
uma série de delírios, de excentricidades, de condutas desviantes. 

Contudo, foi com a noção de “estado” (introduzido por volta de 1860-70) que a 
psiquiatria produziu um fundo causal permanente. O “estado”, não precisamente 
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uma doença, são seus processos e episódios e esses sim, serão considerados doença. 
De acordo com Foucault, “O estado pode produzir qualquer coisa, a qualquer 
momento e em qualquer ordem” (p. 273), como uma espécie de déficit geral das 
instâncias de coordenação do indivíduo. Essa formidável medicalização do anormal 
é, para Foucault, algo que abarca a todos e a tudo: não se refere à saúde, embora 
possa englobar seu campo, e é, ao mesmo tempo, fisiológica, psicológica, sociológica 
e até juridicamente desviante. Enfim, a nosografia das síndromes, dos delírios e dos 
estados justifica todos os processos desviantes do indivíduo. 

Pois bem, a perspectiva de análise, desse estudo, parte dessa proposição 
analítica foucaultiana para interrogar as formas pelas quais o discurso 
psicopedagógico veio estruturar-se em torno da indisciplina a partir do século 
passado. Jorge Ramos do Ò (2009), que oferece uma retrospectiva do discurso 
psicopedagógico moderno no período de 1880-1960, investigou, em parte de seu 
estudo, como, no Brasil e em Portugal, a psicopedagogia estruturou seus discursos 
para o governamento 1  individualizado da “criança-problema”. O pesquisador 
português observou as variáveis estruturais do discurso psicopedagógico moderno de 
1880 a 1960, período que, para ele, coincide com a fase histórica de afirmação da 
psicopedagogização na constituição dos discursos sobre a “criança-problema”. Esse 
período é característico, visto que Foucault analisaria também a mesma época como 
início da psiquiatrização da infância. 

Jorge Ramos do Ó, desse modo, investiu suas análises em entender como a 
literatura, no Brasil e em Portugal, estruturou-se sobre a Psicologia Experimental, 
sobre a subjetivação da criança numa perspectiva do primado da pessoa individual. 
Esse novo discurso educacional, apoiado por uma Psicologia Aplicada, negava a tese 
anterior segundo a qual a criança era uma espécie de adulto em miniatura.  

Com efeito, cada alma infantil começou a entender-se como uma realidade 
dinâmica, uma criação contínua e irredutível; e o longo trabalho da 
socialização escolar, durante os períodos da infância e da adolescência, foi 
nesses termos descrito como devendo corresponder a um equilíbrio dos 
mecanismos de adaptação, de acomodação, num jogo permanente de 
assimilação do real ao eu. (Ó, 2009, p. 40). 

Investigando autores como John Dewey, Montessori, Anísio Teixeira e, em 
Portugal, Faria de Vasconcelos e Adolfo Lima, o pesquisador analisou o discurso da 
denominada Escola Nova “em cujas paredes todos os métodos e técnicas educativas 
se veriam adaptados à realidade particular de cada criança, às suas leis inatas” (Ó, 
2009, p. 41). Dessa forma, toda criança deveria ter sua personalidade adaptada ao 
“centro da escola progressiva”. Para isso, uma série de exames e testagens fizeram 

                                                   
1  Governamento, nesse contexto, será considerado como condução de condutas, a ação de uns sobre a ação dos 
outros. Esse controle, ou essa ação sobre a ação dos outros, envolve o governo sobre os indivíduos e do indivíduo 
sobre si mesmo, no controle das estratégias que os indivíduos, na sua liberdade, podem ter em relação a eles 
mesmos e uns em relação aos outros. 



 

 
 

12 

parte dessa nova estruturação do discurso psicopedagógico no governo 
individualizado da criança. 

Discorrendo longamente sobre essas baterias de testes (Testes ABC, QI etc.), Ó 
analisa como esses dispositivos visavam não só medir o saber, mas conhecer 
rigorosamente o ser. Assim, demonstra que a busca do regime pedagógico por essa 
individualização sempre esteve associada a uma perspectiva corretiva das 
deficiências ou anomalias manifestadas pela população escolar. Essas diversas 
técnicas, empreendidas no princípio do século XX, diagnosticaram e diferenciaram o 
patológico do normal, mesmo que os termos utilizados fossem “atrasado” ou “bem 
dotado” mentalmente. Essa diferença quantitativa na identificação das anomalias do 
psíquico das crianças, na perspectiva analítica do pesquisador português, deu espaço 
a toda uma ortopedia mental, oferecendo resposta à procura da eficácia que tanto 
marcou o período da modernidade. 

Os testes equiparavam a existência individual a uma arte da fuga ao desvio, na 
luta pela permanência adentro dos níveis standard ou no designo de os superar. 
E as marcas individualizadas que criaram deviam agir também sobre a 
organização escolar: os psicólogos recomendaram naturalmente que as classes 
se deveriam constituir a partir da idade mental e já não mais sobre a idade 
real, e que o ensino se teria de adequar às aptidões particulares de cada aluno. 
(Ó, 2009, p. 51). 

Essa nova tecnologia de testagem individual fez com que a instituição escolar 
operasse na regulação do detalhe e, desse modo, possibilitou a antecipação do acaso 
na conduta de cada aluno. Por conseguinte, um poder de linguagem se ergueu em 
volta da criança e criou um sistema de percepção capaz de registrar quaisquer traços 
desviantes às normas-padrão, dando lugar a uma gigantesca operação documental da 
observação, da mensuração e da quantificação dos alunos. 

Era essa ilusão que importava estabelecer com estes dispositivos de 
representação simbólica da identidade pessoal. Estamos perante uma 
abstração científica, uma projeção. A relação que estabeleciam com o real era 
invertida. Estas peças antecipavam a realidade e não o contrário, constituindo-
se como um modelo para e não de. (Ó, 2009, p. 53). 

Dessa forma, um quadro disciplinar inteiramente novo foi criado em torno 
desse modelo. A ciência psicopedagógica afirmou, a uma só voz, que era possível 
obter-se uma eficaz regulação dos comportamentos individuais deslocando o 
trabalho normalizador para o interior do aluno e para as profundezas da sua mente 
(Ó, 2009, p. 54). A velha autoridade, alicerçada na tradição pedagógica milenar, foi 
substituída agora, e nenhuma barreira externa disciplinar poderia se erguer contra a 
espontaneidade infantil, pois exatamente aí residiria a individualização. Entretanto, 
para contar com o auxílio, a mediação terapêutica do professor/orientador deveria 
contar com a adesão voluntária do aluno. “No breviário da pedagogia moderna, o 
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exercício moral encontrava na autonomia, na vontade livre do aluno as suas duas 
traves mestras” (Ó, 2009, p. 54). Em suma, enquanto a escola tradicional trabalhou 
com a disciplina imposta, com a direção e com o controle, a Escola Nova teve no 
interesse, na liberdade e na iniciativa as suas palavras de ordem. Entretanto, a 
linguagem dos fins foi sempre a disciplina e a normalização social, só que agora este 
trabalho ficaria inteiramente consagrado e justificado por uma necessidade interna 
ao sujeito. 

Os estudos de Ó concluíram que o discurso psicopedagógico dos renovadores 
educacionais (1880-1960) procurou valorizar o ser sobre o saber, já que incluía a 
conduta dos educandos nos jogos estratégicos relacionais, por meio dos quais o 
próprio aluno seria convidado a constituir-se a si mesmo. Nessas novas relações de 
poder, a questão disciplinar não era mais processo de pregação ou inculcação; era, 
agora, uma questão de socialização, marcada por uma liberdade regulada pelo 
interesse do próprio aluno em constituir-se como indivíduo autônomo, racional e 
responsável. Segundo o autor, a máxima não seria mais a do conhece a ti mesmo, 
mas a do domina a ti mesmo. O objetivo seria, então, o de encontrar os meios que 
permitissem rebuscar o inconsciente da criança, passando-se a defender a tese do 
desenvolvimento desse inconsciente a partir de sua formação artificial. Dessa forma, 
foi disponibilizado todo um conhecimento psicopedagógico discursivo na direção da 
normalização social como um trabalho sobre o eu, capaz de sintetizar o 
governamento de todos e de cada um.  
 
4- A MEDICALIZAÇÃO E O CONTROLE DOS CORPOS DAS CRIANÇAS NOS DIAS 
DE HOJE 

As pesquisas sobre o tema não são poucas, mas encontram-se espraiadas em 
várias áreas de conhecimento (psicologia, psiquiatria, pedagogia etc.). Na tentativa 
de investigar a circulação desses discursos foi realizado um levantamento, no banco 
de teses da Capes, no Brasil, de trabalhos científicos que tratassem do tema. Porém, a 
pesquisa ainda em desenvolvimento retratada nesse texto, apenas analisou dois 
trabalhos que investigaram a produção científica no tocante à medicalização.  

O primeiro estudo analisado foi o da pesquisadora Cláudia Itaborahy (2009) que 
investigou a medicalização em crianças e adolescentes. A pesquisadora realizou, no 
seu estudo, uma metodologia que procurou cruzar as informações de artigos 
científicos, pesquisas médicas (no Brasil e no exterior), na mídia leiga e em 
entrevistas com especialistas. A pesquisa analisou 103 publicações brasileiras sobre o 
metilfenidato, 31 artigos científicos e 72 reportagens destinadas ao grande público, 
publicadas entre 1998 e 2008. O uso do medicamento Ritalina® está atrelado, de 
acordo com a pesquisadora, aos estudos sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH). Segundo a autora: “Todas as publicações científicas 
analisadas, que abordam o TDAH, são a favor do uso do medicamento como 
terapêutica imprescindível no tratamento do transtorno” (ITABORAHY 2009 p.109).  
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Entretanto, quase todas as pesquisas médicas sobre a utilização do metilfenidato 
foram financiadas pelos próprios laboratórios que produzem o metilfenidato, e isso é, 
no mínimo, um forte indicativo de conflito de interesses. Na produção científica 
sobre a Ritalina®, houve, segundo a autora, uma simplificação dos efeitos e das 
possíveis implicações éticas nessas publicações. 

O fato de não haver exames que comprovem o déficit neuronal em pessoas 
diagnosticadas com o TDAH não impede que esta crença seja amplamente 
difundida, tanto nas publicações especializadas, quanto na mídia leiga. Esta 
ideia justifica o uso do medicamento, embora a ênfase dada seja muito maior 
nos benefícios do uso que na justificativa neuronal que ainda não pode ser 
provada (ITABORAHY 2009 p.114). 

Nas pesquisas feitas no Brasil, além de negligenciar outros diagnósticos e outros 
usos não médicos da Ritalina®, a pesquisadora afirmou que comportamentos que 
antes eram considerados “normais” passaram a necessitar de tratamentos, ou seja, 
foram diagnosticados como “anormais”. A pesquisadora admite no seu estudo que 
algumas necessidades do uso do medicamento parecem construídas, nas expectativas 
socais, além, de logicamente, serem economicamente bastante rentável aos 
laboratórios fabricantes. A constante indicação que o não tratamento do TDAH pode 
implicar, no uso de substâncias ilícitas num futuro próximo, ou seja, o uso desse 
medicamento atuaria na prevenção de uso de drogas pelos adolescentes, mesmo sem 
comprovação científica, figura nos depoimentos tanto da literatura científica como 
na mídia leiga. Enfim, o uso do metilfenidato seria justificado pela sua eficácia e pela 
prevenção de um possível mal, no futuro, não sendo, em nenhum momento, 
questionado o termo “cientificamente comprovado”, pois não há sequer uma 
definição sobre qual exame comprovaria ou não o TDAH. Itaborahy (2009) também 
constatou que o lucro dos laboratórios com a venda do medicamento é altíssimo.  Os 
dois laboratórios que produzem e divulgam essas pesquisas no Brasil ainda projetam 
lucros maiores, pois, segundo eles, o número de pacientes não diagnosticados ainda é 
muito grande. Um dos nomes desses medicamentos comercializados no Brasil é 
pitoresco (Concerta® e Ritalina®), destaque para o nome “Concerta”. Vejam a 
sutileza da formulação, se considerarmos o seu significante (seus fonemas), pois, não 
só faz alusão ao conserto da possível anormalia, mas harmoniza o indivíduo como 
um concerto musical. É importante ressaltar também que o Brasil ocupa o segundo 
lugar no consumo mundial do medicamento metilfenidato, o primeiro lugar é dos 
Estados Unidos da América. 

O segundo estudo analisado foi o da pesquisadora Juliana Garrido (2010) que 
investigou somente a produção acadêmica brasileira em relação às dificuldades de 
aprendizagem das crianças e o tema da medicalização, através de uma revisão 
bibliográfica no banco de teses da CAPES. A pesquisadora analisou a produção teses 
e dissertações (no período de 1990 a 2008) e artigos científicos em periódicos (de 
1987 a 2009). Também investigou a predominância dos estudos de acordo com a 
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área de conhecimento em que foram produzidos. Garrido (2010) analisou 17 
dissertações e teses e seis artigos em periódicos científicos sobre a temática 
medicalização/criança e medicalização/escola.   A autora abordou na sua dissertação 
de mestrado intitulada: A crítica à medicalização da aprendizagem na produção 
acadêmica nacional, também a questão polêmica dos diagnósticos neurológicos 
serem obtidos sem comprovação ou evidencia nos casos do TDAH e da dislexia. 
Outro aspecto relevante foi a ausência de uma análise mais densa, para além dos 
aspectos biológicos, nos problemas de aprendizagem das crianças em idade escolar. 
Garrido (2010) inferiu também que a administração de drogas psicotrópicas como o 
metilfenidato (Ritalina®) teve fortes indícios de ser o causador de dependência 
química e perda severa de apetite, implicando em retardo de crescimento entre 
outros efeitos. Garrido (2010) também concluiu que o conceito de medicalização vem 
sem usado inadequadamente por alguns pesquisadores e que aqueles poucos que 
utilizam com propriedade o conceito, concordam quanto à falibilidade dos referidos 
diagnósticos dos distúrbios analisados. 

Podem-se observar, nesses dois trabalhos, algumas semelhanças com a 
medicalização da família que foi abordada anteriormente. Percebe-se que a fabulação 
científica, a ficção da doença total e do delírio hipocondríaco estão, de certa forma, 
aparecendo na somatização do TDAH, quando, por exemplo, comportamentos, antes 
tidos como “normais”, agora são considerados como “anormais’. Essa etiologia difusa 
também é percebida na falta de um exame neuronal que confirme ou não essa 
“patologia”. Talvez a noção de “Estado”, denunciada por Foucault, esteja, novamente, 
sustentando esse déficit geral das instâncias do indivíduo, já que o tal “Estado” pode 
produzir qualquer coisa. Enfim, crianças agitadas, irrequietas, podem ser 
consideradas como pertencentes ao quadro clínico do TDAH, pelos sintomas que 
apresentam, mas esses sintomas podem mudar. Da mesma forma que as crianças 
desatentas nas aulas, com desempenhos escolares deficitários, podem também ser 
enquadradas nesse “Estado”. Não seria mais lógico questionar que tipo de educação 
está sendo implementada e o desinteresse constante das crianças? A inquietude, o 
movimento, a falta de concentração são características da própria infância e, de 
acordo com cada caso, podem se prolongar até na adolescência. Não se pode afirmar 
que não exista o quadro clínico do TDAH e nem que tudo não passa de fabulação 
científica. Isso não seria justo nem com a literatura científica, nem com as próprias 
crianças. O que se pode questionar, preliminarmente, são algumas determinações 
estranhas aos próprios princípios científicos, tão defendidos pela própria área 
médica, entre eles, destaca-se a ética. Nos dias de hoje, na ânsia de desempenho, de 
consumo desenfreado, de ganhos salariais cada vez mais altos, de produção 
acadêmica cada vez mais elevada, talvez devêssemos nos questionar se temos dado às 
nossas crianças a atenção necessária, ou seja, se esse déficit de atenção não seja, 
principalmente, um déficit nosso. 
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RESUMO  

Esta comunicação apresenta resultados de investigação de doutorado que 
pretendeu analisar o percurso de autonomização da Faculdade de Educação da USP 
concluído em 1969. Nesta comunicação, discute-se a etapa final deste processo, 
(entre 1962 e 1969) quando erigiu-se, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o 
Departamento de Educação. Do ponto de vista metodológico, o trabalho inscreve-se 
no campo da história dos intelectuais da educação, em diálogo com o campo da  
sociologia dos intelectuais. As fontes privilegiadas foram a documentação 
institucional da Universidade, textos veiculados na imprensa e entrevistas 
concedidas ao pesquisador por sujeitos que vivenciaram o período. A partir da 
análise empreendida, concluiu-se que a explicação mais frequente na historiografia 
(que atribuia à intervenção do Regime Militar no ensino superior a fragmentação das 
Faculdades de Filosofia e a departamentalização das universidades) é, para o caso da 
FFCL-USP insuficiente, pois deixa de considerar as disputas e demandas internas 
que, antes mesmo de 1968, produziram estruturas departamentalizadas, dentre as 
quais, o Departamento de Educação. Concluiu-se também que a orientação formativa 
construída no Departamento de Educação imprimiu uma identidade específica aos 
pedagogos formados na instituição e constituiu-se como lastro fundamental para o 
caminho trilhado pela Faculdade de Educação autônoma após 1970. 
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1. DAS LIMITAÇÕES DA CÁTEDRA À CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES NA 
TRAMITAÇÃO DA LDB (1948-1961) 

Em 13 de novembro de 1948, o Diário do Congresso Nacional publicou o texto da 
mensagem presidencial nº 605, de 29 de outubro daquele ano, em que o presidente 
Gaspar Dutra encaminhava à Câmara dos Deputados o projeto de lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Naquele projeto, o título IX, que tratava do ensino 
superior, trazia um regramento do funcionamento das universidades brasileiras, 
incluindo a previsão para a duração de cada curso superior, critérios para a matrícula 
neste nível de ensino e para a aprovação em cada ano letivo (em termos de 
rendimento escolar e frequência) e formas de organização da gestão dos 
estabelecimentos de ensino superior. 

Além dessas delimitações, o projeto também propunha uma resposta à questão 
da reprodução e organização do corpo docente das universidades. Os incisos XIV e 
XV instituíam, respectivamente, a livre docência e a carreira do magistério superior, 
“subordinada a concurso de títulos e provas e compreendendo, na medida das 
necessidades de cada escola ou curso, as funções sucessivas de instrutor assistente, 
professor adjunto e professor catedrático”. O artigo 41 estabelecia, em moldes muito 
semelhantes ao Estatuto das Universidades Brasileiras, de 1931, confirmados na 
Constituição de 1946, as normas que deveriam reger os concursos de títulos e provas 
para cátedra. O artigo 42 previa a institucionalização da livre docência, obedecendo 
também a concurso de títulos e provas com regramento previsto no regimento de 
cada instituição, e o artigo 43, por fim, previa, genericamente, a possibilidade de 
cada instituição, mediante proposta da congregação, contratar “por prazo certo, 
professores nacionais ou estrangeiros para a regência de cursos ou trabalhos de 
investigação”. 

Esse enquadramento inicial da carreira docente não se mostrou suficiente 
durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional. A discussão de suas 
limitações trouxe para a arena pública (e parlamentar) pontos de inflexão desta 
pauta que não haviam sido contemplados na proposta original. Tornaram-se 
novamente visíveis as tensões e contradições do instituto da cátedra no sistema 
universitário brasileiro e a história das respostas formuladas aos seus limites. 

A experiência contraditória da cátedra durante sua vigência se revela em 
depoimentos de estudantes e docentes que viveram aquele período. Jayme Tiomno, 
em depoimento concedido a Fávero (1992) assinala: 

Minha oposição à cátedra na Universidade do Brasil advinha de a cátedra ser 
propriedade do catedrático; o assistente só podia fazer o que o catedrático 
dissesse [...]. Mas houve exceções: eu, por exemplo, dei os cursos que quis. Mas, 
no geral, a cátedra era impeditiva. Havendo pessoa competente na 
Universidade, que quisesse dar um curso, não podia; talvez como livre-docente 
sim, mas havia sempre um jeito de impedi-lo (apud FÁVERO, 1992, p. 271). 
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O depoimento de Cleonice Berardinelli ressalta ainda mais o caráter 
contraditório da cátedra:  

Considerar que ser catedrático é alguma coisa negativa não me parece justo. O 
importante é saber quem é catedrático, quem é aquele catedrático. Como cada 
um vive o ser catedrático [...]. Portanto, acho e repito, não tenho nada contra a 
cátedra, desde que a cátedra seja considerada como um espaço de onde se pode 
organizar, onde se pode exercer uma ação de congraçamento, de aproximação, 
não permitindo que, dentro da mesma cadeira, cada um vá prum [sic] lado, 
sem uma direção. E quando digo isso, claro, não quero padronizar ninguém. As 
direções de cada um precisam ser respeitadas (apud FÁVERO, 1992, p. 88-9). 

A longa tramitação do texto da LDB no legislativo nacional não foi suficiente para 
construir a superação definitiva da cátedra. Embora bastante enfraquecida, ela 
permaneceu presente no diploma legal de 1961, resultante das votações e da sanção 
presidencial no artigo 76, que afirma que “nos estabelecimentos federais de ensino 
superior, os diretores serão nomeados pelo Presidente da República dentre os 
professores catedráticos efetivos em exercício, eleitos em lista tríplice pela 
congregação respectiva, em escrutínios secretos”. Os departamentos, por seu turno, 
encontram indicação e guarida no artigo 78, que institui a representação discente nos 
“conselhos departamentais”. A LDB previa um prazo de cento e oitenta dias para que 
as instituições de ensino superior ajustassem seus estatutos ao novo ordenamento 
jurídico nacional. O prazo seria, assim, encerrado na segunda quinzena de junho de 
1962.  

Se a carreira do magistério superior organizada pelas cátedras trazia uma 
experiência contraditória de adesão e rejeição dos agentes do campo universitário, 
cabe reconhecer os traços de tal experiência na singularidade de cada universidade e, 
em alguns casos, de cada faculdade. A superação das cátedras, vivenciada em cada 
uma dessas instituições, foi produzida numa conjugação dos constrangimentos e 
soluções legais instituídas no plano nacional ao longo da década de 1960 e da história 
de suas relações internas e das alianças e conflitos vivenciados, no plano 
intrainstitucional, por seus agentes. 

 
2. A EMERGÊNCIA DA LDB DE 1961 E A RESPOSTA INSTITUCIONAL DA 
FACULDADE DE FILOSOFIA À QUESTÃO DAS CÁTEDRAS E DOS 
DEPARTAMENTOS 

A superação do regime de cátedras na Universidade de São Paulo não deve ser 
compreendida como uma ruptura institucional inesperada ou unanimemente 
indesejada por seu corpo docente. A departamentalização que encontrou sua forma 
final em decorrência da Reforma Universitária de 1968 e da reestruturação dos 
estatutos da USP em 1969 foi produzida lenta e contraditoriamente nas duas décadas 
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anteriores, com o acúmulo e a sucessão de soluções parciais para os problemas 
relacionados à carreira docente e à gestão administrativa e acadêmica das faculdades. 

Tanto o decreto 12.038/1941 quanto o Decreto-Lei 12.511/1942, que instituíram e 
ordenavam a estrutura e o funcionamento da FFCL, já preconizavam que as cadeiras 
daquela escola pudessem ser “instituídas como departamentos, na forma do 
regulamento interno [da Faculdade]”.  

As soluções parciais que conjugavam a cátedra e essa forma preliminar de 
departamento na FFCL estenderam-se pela segunda metade da década de 1940 e, 
praticamente, por toda a década de 1950. É bastante plausível considerar tais 
soluções como mecanismos de ajustes às relações internas da dinâmica institucional 
de cada cadeira e de afirmação e ampliação de capital simbólico e força de atuação 
dos acadêmicos nas instâncias de definição dentro e fora da Faculdade de Filosofia.  

No dia 27 de maio de 1962, a seção Notas e Informações do jornal O Estado de S. 
Paulo trouxe o texto Cátedra ou Departamento, provavelmente de autoria de Laerte 
Ramos de Carvalho. No texto, a superação da cátedra era apresentada como uma 
tarefa urgente, cuja execução deveria ser assumida pelas universidades, valendo-se 
dos “elementos legais idôneos” e da autonomia prevista na LDB:  

Na Lei de Diretrizes e Bases encontram-se os elementos legais idôneos para a 
realização de uma reforma profunda de nossas instituições universitárias. A 
autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar, consagrada no 
art. 80 da lei criou, por si só, especiais condições para uma ampla reformulação 
dos problemas mais instantes do ensino superior brasileiro. Esta revisão, aliás, 
constitui imposição da própria lei (O ESTADO DE S. PAULO, 1962, p. 3). 

Partindo da premissa que apontava os dispositivos da LDB como elementos 
catalisadores de uma reestruturação do funcionamento da universidade brasileira, o 
autor confrontava de forma crítica o espírito tímido da reestruturação dos estatutos 
da USP em processo nas comissões de Legislação e Recursos e de Ensino e 
Regimentos do Conselho Universitário, especialmente no que tange à questão das 
cátedras e dos departamentos. Assinalava, ainda, que o anteprojeto deveria ser 
reformado, acolhendo o modelo departamental como estrutura dorsal da 
Universidade de São Paulo.   

Entretanto, os estatutos da USP aprovados em 1962 e consolidados no Decreto 
40.346, de 07 de julho de 1962 não acolheram a proposta do articulista. Seu texto 
final manteve a convivência entre as cátedras e os departamentos e deslocou para a 
Congregação de cada unidade a tarefa de encontrar a fórmula singular que essa 
convivência deveria encontrar em seu domínio.  Utilizando a prerrogativa de 
definir, em seus regulamentos, a composição ideal entre a cátedra e o departamento, 
cada unidade da USP escolheria um caminho. Na Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras, o caminho foi o da departamentalização, contexto no qual emergiu o 
Departamento de Educação. 
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3. A DEPARTAMENTALIZAÇÃO DA FFCL-USP E A INVENÇÃO DO DEPARTAMENTO 
DE EDUCAÇÃO 

 Uma vez sancionado o decreto que instituía os novos estatutos da USP de 1962, 
no dia 14 de agosto daquele ano, no expediente da sessão da congregação da FFCL, o 
diretor Mário Guimarães Ferri informa do prazo de seis meses para a elaboração do 
regulamento interno da Faculdade. Além disso, afirma que elaborar um anteprojeto a 
ser discutido na Congregação, designara uma comissão integrada pelos professores 
Milton da Silva Rodrigues, Simão Mathias, Antônio Cândido de Mello e Souza, Laerte 
Ramos de Carvalho, Otavio Ianni e Carlos Correa Mascaro”. 

O anteprojeto elaborado pela comissão deveria, antes de ser submetido à 
Congregação, receber a análise e o parecer do CTA. Na ata da reunião do dia 4 de 
outubro, presidindo reunião daquele Conselho, Mario Guimarães Ferri “diz que os 
conselheiros já devem ter recebido cópia do projeto do Regulamento da Faculdade, o 
qual será apreciado nas próximas reuniões do CTA” e propõe “que conste em ata um 
voto de agradecimento ao prof. Milton da Silva Rodrigues e aos demais membros da 
Comissão encarregada de elaborar o referido anteprojeto, pelo trabalho relevante 
prestado à Faculdade” (ATAS DO CTA, Livro V, fls. 190). 

O anteprojeto da comissão, de fato, preconizava que a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo deveria ser organizada em 
departamentos, constituídos por cátedras ou disciplinas afins. Preconizava, ainda, 
que, uma vez em vacância, as cátedras seriam extintas. Além dessa previsão, o texto 
apresentado definia que os catedráticos estavam subordinados às decisões e 
encaminhamentos definidos nos conselhos departamentais, que passavam a 
funcionar como instâncias de deliberação acadêmica e administrativa no interior das 
seções. Por fim, vinculava a cada departamento uma dotação orçamentária própria e 
descrevia um conjunto de atribuições de caráter administrativo que o chefe do 
departamento deveria assumir para fazê-lo funcionar adequadamente. 

Com a vitória do princípio da organização departamental do anteprojeto, 
Candido da Silva Dias propôs que o CTA não produzisse um parecer sobre os seus 
detalhes e que a peça fosse encaminhada à Congregação imediatamente. Submetida à 
votação dos conselheiros, esta proposta foi inicialmente aprovada. Com voto 
contrário do diretor Ferri, o anteprojeto foi discutido na Congregação ao longo de 
quatorze sessões. Ao final desse longo processo, emergiu uma estrutura 
departamental para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Nessa 
estrutura, incluia-se a criação do Departamento de Educação.  

O Departamento de Educação foi composto pela união de três cadeiras 
(Administração Escolar e Educação Comparada; História e Filosofia da Educação; 
Didática Geral e Especial) com a disciplina autônoma de Orientação Educacional. 
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FIG 1 | Organograma do Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

Ainda no final do ano de 1962, o Departamento de Educação propôs e a 
Congregação da Faculdade de Filosofia aprovou a reestruturação do Curso de 
Pedagogia. De maneira geral, a lógica proposta pelo Departamento de Educação 
dividia o curso de pedagogia em dois núcleos: uma parte destinada à formação 
comum de todos os alunos e outra destinada a uma formação específica, a partir da 
escolha efetuada e do cumprimento de pré-requisitos, entre áreas de concentração 
(os conjuntos).  

Até o ano de 1962, o curso de Pedagogia era uniforme para todos os alunos, 
adotando-se o currículo estabelecido pelos padrões federais. Assim estruturado, 
este curso era por demais ambicioso, pretendendo dar uma formação em 
setores variados da educação, o que era feito em plano muito superficial. Para o 
ano de 1963, o Departamento de Educação [...] aproveitou a oportunidade 
oferecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para imprimir 
uma nova orientação ao curso de Pedagogia, dando-lhe uma organização 
diversificada e dinamizando os seus objetivos. A estrutura do curso foi então 
modificada, desdobrando-o em três setores fundamentais que definem, ao lado 
de uma formação básica comum, propósitos diferentes visando ao preparo 
melhor de especialistas que possam atender aos diferentes cargos 
compreendidos pela profissão de educador. Os três setores, denominados 
conjuntos, são, atualmente, os seguintes: Administração Escolar, História e 
Filosofia da Educação e Orientação Educacional. O conjunto de História e 
Filosofia da Educação não funciona, atualmente, no período noturno 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1966. p. 53-4). 



 

 
 

10 

A parte comum do curso de Pedagogia oferecida pelos professores daquele 
Departamento era organizada conforme se apresenta no Quadro 1, que segue. As 
disciplinas do primeiro semestre eram consideradas pré-requisitos (aprovação 
obrigatória) para a matrícula nas disciplinas correspondentes, linha a linha, do 
segundo semestre.  

Ano 1º Semestre 2º Semestre 

1º ano 

Filosofia da Educação Filosofia da Educação 

Teoria e Prática da Escola Primária Teoria e Prática da Escola Primária 

Psicologia Educacional Introdução à Orientação Educacional 

Sociologia Geral Sociologia da Educação 

Introdução à Economia Administração Escolar 

2º ano 

História da Educação História da Educação 

Psicologia da Educação Psicologia da Educação 

Sociologia da Educação Técnicas Audiovisuais da Educação 

3º ano Psicologia da Educação Didática: Metodologia do Ensino  

4º ano 
Prática de Ensino Prática de Ensino 

 Filosofia da Educação 

 
Quanto à parte diversificada do currículo (os conjuntos), importa assinalar 

algumas de suas características principais. 

3.1. O CONJUNTO DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

O grupo de docentes vinculados ao conjunto de História e Filosofia da Educação 
foi organizado por Laerte Ramos de Carvalho. Seu assistente (Roque Spencer Maciel 
de Barros) e os instrutores que foram agregados posteriormente, professavam e 
seguiam uma forma específica de produzir, sistematizar e transmitir história e 
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filosofia da Educação1. As disciplinas do curso de pedagogia oferecidas por este 
conjunto, tanto na parte geral quanto na parte específica (esta segunda, 
exclusivamente no período diurno) eram regidas pelos assistentes, pelos instrutores 
e pelo próprio Catedrático.  

Elba de Sá Barreto assinala certa concentração dos estudos da área de filosofia e 
lembra que o Conjunto A que organizava a formação dos seus estudantes em algumas 
correntes filosóficas específicas, de forma distinta a que se adotava na Faculdade de 
Filosofia da Rua Maria Antônia, onde funcionava o curso de Bacharelado em 
Filosofia: 

Na Filosofia, nós fomos pajeadas, praticamente, pelo Villalobos. Nós tínhamos 
aula direto, a semana inteira, com ele. Eu fiz um ótimo curso de Filosofia 
Clássica... até Kant. Depois de Kant, dispersou um pouco, os professores se 
interessavam muito pouco. Tivemos um pouquinho de Schopenhauer, um 
pouquinho de Pfânder, da ética da fenomenologia... E o Roque dava algumas 
coisas, mas o grosso do curso a gente fez com o Villalobos. Eram muitas aulas 
por semana. Com ele, no segundo ano, a gente leu toda a filosofia clássica, os 
poetas elegíacos. Tivemos um outro professor, que eu não me lembro, mas que 
deu filosofia medieval [provavelmente, Rui da Costa Nunes]. Depois fizemos 
com o Casanova um curso de Descartes, depois estudamos muito a Crítica da 
Razão Pura, mas a Filosofia contemporânea, a gente quase não estudava. Era 
um curso clássico. A filosofia, digamos up to date, não era muito ensinada. Os 
marxistas eram os professores da Filosofia2. 

A vocação filosófica do conjunto A também é evidenciada na memória de Marta 
Chagas de Carvalho sobre a escolha pelo curso de Pedagogia: 

Minha vontade, um pouco anteriormente à decisão de fazer Pedagogia, era 
fazer Filosofia. Mas, nesses assuntos acadêmicos, de vida intelectual, eu era 
muito influenciada pelo meu pai [Laerte Ramos de Carvalho]. Naquele 
momento, já existiam ou estavam sendo montados os conjuntos. Acho que ele 
estava muito empolgado com isso [...]. Então, ele me convenceu de que eu 
aprenderia mais filosofia fazendo o conjunto de História e Filosofia do que 
fazendo o curso de Filosofia3.  

Outra figura bastante referida na memória das ex-alunas do Conjunto A foi José 
Mario Pires Azanha. O instrutor era responsável por ministrar algumas das 
disciplinas do conjunto, mas também por realizar e, a partir da segunda metade dos 

                                                   
1 A tese de Bontempi Jr. (2001) a respeito da Cadeira de História e Filosofia da Educação detalha o processo de 
constituição deste grupo de intelectuais, suas preferências teóricas e seus processos de formação e de produção de 
conhecimento e pesquisa na área.  

2 Depoimento concedido ao pesquisador em 15/01/2015. 
3 Depoimento concedido ao pesquisador em 10/02/2015. 
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anos 1960, coordenar projetos e atividades de pesquisa e assessoramento junto ao 
CRPE. Elba Siqueira de Sá Barreto lembra que: 

O Zé Mario Azanha coordenava um programa do INEP, pelo Centro Regional 
de Pesquisas Educacionais: o PATE. Programa de Assistência Técnica aos 
Estados do Nordeste. [...] O programa tinha uma concepção interessante. As 
Secretarias de Educação do Nordeste que se dispusessem a ter apoio técnico, 
elas se inscreviam nesse programa e nós, que éramos assistentes técnicos, aqui 
de São Paulo, nós estudávamos, líamos uma bibliografia enorme de gestão, de 
política educacional, e íamos para lá, pra fazer o que o Secretário entendesse 
que era necessário, tecnicamente. A gente não saía daqui com uma tarefa 
específica. Eu fui para o Sergipe, para Aracaju [...] Naquele ano, em Aracaju, 
nos fizemos a Reforma Administrativa da Secretaria, por exemplo4. 

Nas memórias das ex-alunas do conjunto, as aulas das disciplinas de História da 
Filosofia e História da Educação eram fortemente marcadas pela preleção e 
exposição erudita de seus professores, bem como pela carga adensada de leituras 
exigidas para acompanhá-las. Marieta Nicolau, aluna do conjunto em meados da 
década de 1960, lembra que: 

O professor Roque Spencer Maciel de Barros era uma figura brilhante, tinha 
uma cultura geral assombrosa. Ele recitava de cor as tragédias gregas de uma 
forma que eu ficava deslumbrada, sabe?[...]. O professor João Eduardo 
Villalobos era outro que eu admirava muito. Ele era muito competente, 
educado, mas bem sisudo assim... todo mundo morria de medo dele. E, eu me 
lembro que uma vez, ele deu um livro pra nós lermos, o Demian, e eu, como 
tinha muita experiência de escola, eu sei que eu escrevi um trabalhinho e – 
morrendo de medo pelas exigências do Vilallobos – e aí ele gostou do meu 
trabalho. Então eu fiquei muito, não sei se lisonjeada ou assustada.5. 

Bontempi Jr. (2011) assinala a preferência pela Filosofia instaurada na cadeira de 
História e Filosofia da Educação: 

Na cadeira de História e Filosofia da Educação, a Filosofia permaneceu 
fornecendo os princípios gerais, prevalecendo como a matéria preferida, não só 
dos regentes, mas também do assistente Roque Spencer Maciel de Barros e do 
auxiliar João Eduardo Rodrigues Villalobos, ambos licenciados em Filosofia 
(BONTEMPI Jr., 2011, p. 236). 

Em depoimento concedido ao pesquisador, o próprio Roque Spencer assinala 
que: 

                                                   
4 Depoimento concedido ao pesquisador em 15/01/2015. 

5 Depoimento concedido ao pesquisador em 27/01/2015. 
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a gente considerava a Pedagogia, particularmente, como uma espécie de 
dependência de algo que era mais genérico e mais importante, que era a 
história do pensamento, de uma forma geral, e dentro da história do 
pensamento, a História da Filosofia. Então, interessava à gente menos as 
técnicas pedagógicas do que o problema de fins da educação, para que educar, 
etc., em função de um contexto, de uma ideia de formação do homem, que é um 
problema filosófico, fundamentalmente. E era por aí que a gente conduzia, em 
geral os cursos (BARROS, 1998 apud BONTEMPI Jr., 2011, p. 236). 

3.2. O CONJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  

O conjunto de Administração Escolar e Educação Comparada organizou-se em 
torno da figura de José Querino Ribeiro. Anita Fávaro Martelli recorda-se que, tendo 
concluído em 1961 o curso de Pedagogia, foi convidada pelo Catedrático para a 
função de instrutora: 

[Durante o curso de Pedagogia] eu fui auxiliar de secretaria com o Professor 
Querino por dois anos [durante o dia] e tinha aulas à noite. [...] Eu me formei 
em 1961 e eu comecei a ajudar como instrutora voluntária logo em seguida. O 
meu contrato saiu quando nós mudamos para o Centro Regional. Em 1962, 
começou o curso de Pedagogia e eu comecei como docente, também voluntária 
(apud ARF, 2012, p. 161). 

Martelli recorda a proximidade de Quirino com Carlos Correa Mascaro e Moyses 
Brejon, e da chegada de José Augusto Dias, bem como da composição posterior do 
restante do quadro dos instrutores: 

Eu participava das reuniões, que na época, então, eram com o Professor 
Querino, o Professor Mascaro, o Professor Brejon e, logo depois, o Professor 
José Augusto [Dias]. Durante muito tempo ficaram só eles dentro da Cadeira de 
Administração. A chegada do Professor João Gualberto, do Roberto Moreira e 
do professor Melchior foi depois (apud ARF, 2012, p. 161). 

As disciplinas do curso de pedagogia oferecidas por este conjunto, tanto na parte 
geral quanto na parte específica eram regidas pelos assistentes, pelos instrutores e 
pelo próprio catedrático. A proximidade entre os integrantes da Cadeira é lembrada 
ainda com maior detalhamento por João Gualberto: 

A cátedra não funcionava em forma de departamento, não, mas o Querino e o 
Mascaro eram bastante liberais e nós nos dávamos muito bem, com todo o 
respeito que tínhamos por eles, mas, na verdade, nós tínhamos uma amizade de 
frequentar casa, de jantarmos juntos. Então, era um catedrático que estava lá 
na cátedra, ainda mais o Querino com o temperamento dele, muito brincalhão e 
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todo dia tinha uma história pra contar [...] e o Mascaro, também, uma pessoa 
muito afável, de modo que nas reuniões as decisões não eram decisões de 
cátedra. Nós íamos lá para a sala do Departamento e lá...[decidíamos] (apud 
ARF, 2012, p. 175). 

Sobre a vocação formativa do Conjunto de Administração Escolar, José Augusto 
Dias recorda que 

esse curso [conjunto] tinha por finalidade, como dizia o professor Querino, dar 
noções de Administração ao professor [da Escola Normal] porque naquela 
época ainda não havia a habilitação em Administração Escolar e quem fazia o 
curso de Pedagogia era pra ser professor [da Escola Normal]. Então, dizia o 
Querino: “Quem vai ser professor precisa conhecer Administração Escolar, em 
primeiro lugar, porque um professor pode, eventualmente, vir a ser diretor”. 
Naquela época, era assim: na hora de escolher um diretor de escola, dava-se 
oportunidade a um professor. Então, as vezes, provisoriamente, ele tinha de 
assumir a direção da escola. (apud ARF, 2012, p. 172). 

A memória dos instrutores do conjunto denota que as aulas das disciplinas do 
Conjunto de Administração Escolar e Educação Comparada mantinham metodologia 
e clima distintos daqueles observados no conjunto de História e Filosofia da 
Educação. Os alunos do Conjunto de Administração Escolar tinham, como 
disciplinas obrigatórias cursadas fora da Seção de Pedagogia, as disciplinas de 
Estatística (cadeira de Estatística II), Economia (cadeira de História das Doutrinas 
Econômicas), Psicotécnica (cadeira de Psicologia) e Sociologia do Trabalho (cadeira 
de Sociologia II).  

No que se refere aos conteúdos de ensino, a única disciplina oferecida para todos 
os alunos da Pedagogia, na parte comum do curso, era Administração Escolar (2º 
semestre do 1º ano). Sobre as inclinações de conteúdos e temáticas da área de 
Administração Escolar do conjunto, Myrtes Alonso, que atuava junto ao CRPE e à 
ANPAE com José Querino Ribeiro e Carlos Correa Mascaro assinala que o modo de 
condução e as escolhas feitas para as disciplinas do conjunto entusiasmavam os 
optantes pelos estudos desta área, pois os alunos 

descobriam aí um caminho ainda pouco explorado, embora promissor. Buscar 
nas teorias clássicas de Administração os elementos inspiradores para o 
desenvolvimento da Administração Escolar era uma ideia avançada na época e 
pouco assimilada por aqueles educadores apegados estritamente ao 
“pedagogismo” predominante, com bases psicológicas e mais tarde sociológicas. 
Na tentativa de vencer tais barreiras, os Professores da Cadeira de 
Administração Escolar e Educação Comparada buscavam as novidades que 
despontavam na área de recursos humanos, como o TWI e outros tantos 
modelos usados nas empresas. Para tanto, abriram oportunidades de estágio e 
visitas a empresas como formas de introduzir os estudantes no mundo mais 



 

 
 

15 

amplo da Administração, o que levou alguns alunos a fazerem suas opções por 
essa área de atuação. Mas tudo isso era ainda muito novo e a educação 
mantinha-se distante de tudo o que estivesse fora da escola e do ensino formal, 
o que viria a ocorrer bem mais tarde (ALONSO, 2007 apud ARF, 2012, p. 187). 

3.3. O CONJUNTO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

No momento em que o Departamento de Educação foi instalado, em 1962, 
conforme relata Elba Siqueira de Sá Barreto, Maria José Garcia Werebe “estava 
produzindo uma obra, que revolucionou o que a gente sabia sobre educação 
brasileira”6. A obra em referência é o livro Misérias e Grandezas do Ensino no 
Brasil, editado em 1963, pela Difel. Marta Volak Grosbaum recorda da direção de 
Maria José Garcia Werebe no Conjunto de Orientação Educacional a partir de 1963: 

Eu escolhi Orientação Educacional, que quem conduzia esse curso era Maria 
José Garcia Werebe, que era uma grande professora, mas que no tempo da 
ditadura teve de ir embora pra França, nunca mais voltou. [...] Tanto que 
depois, fiquei mais um ano pra fazer especialização em Orientação.7 

Diferentemente dos relatos das depoentes que cursaram os conjuntos A e B, 
aquelas que cursaram o conjunto de Orientação Educacional frequentavam aulas 
tanto no prédio do CRPE (Butantã) quanto nos prédios da Maria Antônia e da 
Alameda Glete, pois ao longo dos três anos do conjunto, algumas disciplinas 
(Biologia, Higiene, Sociologia, Psicologia) ainda estavam instaladas na região central 
da cidade: 

Olha, a gente fazia algumas disciplinas no Butantã, outras na Maria Antônia e 
eu lembro que alguma disciplina ainda era na Alameda Glete, se não me 
engano, de Biologia. Mas, pra ir pro Butantã, nós tínhamos problemas de 
condução. Poucos ônibus chegavam até lá... Mas isso era importante: a gente 
tinha contato com alunos da sociologia, da biologia, da psicologia.8. 

No que se refere aos conteúdos de ensino, o conjunto C oferecia apenas uma 
disciplina para os alunos de todos os conjuntos: Introdução à Orientação 
Educacional, ministrada nos primeiros anos pela própria Maria José Garcia Werebe 
e, a partir de 1967, com regência compartilhada entre esta docente e Maria Amélia 
Azevedo Goldberg. O programa da disciplina apresenta uma distribuição de 
conteúdos que privilegiava o estudo da definição e dos objetivos do trabalho do 
orientador educacional, a origem desta profissão e sua evolução, a posição da 

                                                   
6 Depoimento concedido ao pesquisador em 03/02/2015. 
7 Depoimento concedido ao pesquisador em 03/02/2015. 
8 Depoimento concedido ao pesquisador em 03/02/2015. 
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orientação educacional na unidade escolar, a questão do acolhimento e atendimento 
do aluno e do jovem “desajustado”. 

No segundo ano, eram oferecidos dois semestres da disciplina de Sociologia 
(Cadeira de Sociologia I) as disciplinas de Biologia e Higiene Aplicada à Educação, 
oferecidas pela cadeira de Biologia Geral. No terceiro ano, os alunos deste conjunto 
frequentavam dois semestres de Psicologia Social (Cadeira de Psicologia) e dois 
semestres de Estatística Aplicada (Cadeira de Estatística II). Ao lado destas, 
frequentavam também dois semestres da disciplina Orientação Educacional: 
Problemas de Ajustamento, sob regência de Maria José Garcia Werebe com o apoio 
de Silvia Leser de Melo, que se concentrava no estudo da conceituação de 
ajustamento e desajustamento, dos conflitos familiares e sociais ligados ao 
desajustamento juvenil, da análise de algumas manifestações do desajustamento na 
escola e dos processos de orientação e reeducação de crianças e jovens desajustados. 
Também havia espaço para a discussão de orientação sexual e (in)disciplina na 
escola. 

No quarto e último ano, os alunos do Conjunto C frequentavam a disciplina de 
Antropologia (cadeira de Antropologia), a disciplina de Dinâmicas de Grupo (cadeira 
de Psicologia), ao lado de duas disciplinas conduzidas por Maria José Garcia Werebe: 
Teoria da Orientação Educacional (2 semestres) e Estudos de Oportunidades de 
Ocupação. Embora os temas da disciplina de Teoria da Orientação Educacional 
repetissem aqueles já abordados antes, sua bibliografia era proposta em forma de 
seminários. Para a leitura e apresentação dos alunos constavam livros como “Carta 
ao Pai”, de Franz Kafka; “L’enfant”, de Jules Vallés; Mèmories d’une jeune fille 
rangeé – Simone de Beauvoir, entre outros. 

O temário os cursos de Orientação Educacional denota uma escolha bibliográfica, 
teórica e ideológica sensivelmente diferente do enquadramento das disciplinas 
oferecidas pelos demais conjuntos. É plausível supor que tal fato, aliado ao contato 
mais íntimo com as disciplinas das cadeiras que permaneciam na Maria Antônia e 
que eram nominadas de marxistas pelos filósofos do Departamento de Educação 
conferia aos alunos do conjunto C uma formação bastante distante daquela ofertada 
nos conjuntos A e B. Marta Grosbaum lembra que: 

O pessoal da Filosofia estudava mais os clássicos, a filosofia grega, a filosofia 
escolástica, a filosofia moderna... no máximo eles estudavam Kant... Nada de 
materialismo histórico, nada de marxismo. A pecha de marxista ficava muito 
no conjunto da Werebe, na Orientação Educacional. Ela tinha um tipo de 
abordagem muito progressista, muito a frente daquilo que o pessoal do 
Departamento de Educação, os outros professores, estavam pensando e 
ensinado. Ela mandava a gente ler Makarenko, Kafka, e eu lembro que ela 
também mandava a gente ler muita sociologia, muita filosofia... era uma coisa 
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muito diferente, mesmo. A gente estudava antropologia com o pessoal da 
sociologia, por exemplo, antropologia cultural, se eu não me engano9. 

Outra característica muito específica do Conjunto C era a exigência de estágio em 
orientação educacional.10 Geralmente realizado nos dois últimos semestres do curso, 
com uma carga horária de 50 horas de atendimento, o estágio estreitava ainda mais 
os laços dos alunos com a regente da disciplina e seus instrutores. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda que não se possa declinar de reconhecer as especificidades e os traços 
singulares que demarcaram os primeiros anos da Faculdade de Educação autônoma 
resultante da Reforma Universitária de 1968 e da Reestruturação da Universidade de 
São Paulo de 1969, é inegável constatar que boa parte de sua identidade institucional 
e do projeto formativo que ela assumiu estava presente, já, no funcionamento do 
Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia que existiu entre 1962-1969. 
Seus professores, suas áreas de concentração e mesmo o enquadramento da atuação 
do pedagogo estabelecidos na década de 1960 foram, em grande parte, preservados a 
posteriori.  
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RESUMO  

Na perspectiva de superar a invisibilidade imposta pela historiografia oficial à 
trajetória de vida de mulheres, que buscamos evidenciar o legado educacional de 
Zilda Costa Paim (1919-2013). Para evidenciar as singularidades do percurso 
vivenciado por Zilda Paim, faço uso do método da História de Vida (SCHMIDT, 
SCOTT). A utilização do método da história de vida tem como intuito se apropriar 
das experiências dessa mulher, de expor e dar a sua trajetória uma visibilidade social, 
que a torne testemunha de uma época e grupo social. Sendo assim, o nosso interesse 
é retratar as experiências e o legado nas diversas funções que desempenhou na area 
educacional, de forma a superar as interdições da sociedade machista, que designava 
a condição de mulher a maternidade e as tarefas domésticas, para desempenhar 
diferentes funções públicas na sua cidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este texto traz temas com os quais me identifico, pois como afirma Bourdieu 
(1999, p. 19), “o conhecer deve evoluir com o conhecido”, em outras palavras, as 
experiências decorrentes das minhas experiências como docente e estudiosa da área 
da educação e das questões de gênero, são cruciais para pensar nas possíveis 
questões que me proponho a discutir neste artigo. 

Sendo assim, estando inserida em condições sócio históricas, diferentes de 
mulheres que em décadas anteriores eram destinadas a invisibilidade e ao silêncio, 
faço-me valer da ampliação e garantia dos direitos destinados às mulheres ao saber 
sistematizado, a fim de me dedicar neste texto à história de uma mulher que deixou 
seu legado no campo educacional, cultural, social, artístico e político em Santo 
Amaro da Purificação-BA. 

O meu interesse pela história de vida de Zilda Paim nasceu da escuta da sua 
trajetória, do seu amor pela história do povo santamarense e das lutas para alcançar 
espaços públicos em Santo Amaro, que me mostravam que ela “realizou um 
cuidadoso trabalho sobre si, estetizando sua existência de forma a constituir-se como 
um ser diferente, original, único e, por isso, digno de ser lembrado” (SCHMIDT, 
2009; p. 158).  

O silenciamento da sociedade, até então, sobre a história de mulheres não está 
associado ao “silêncio das fontes”, ou seja, a ausência dos seus vestígios escritos ou 
materiais, mas, sim, como afirma Perrot (2013; p. 22), devido à invisibilidade “sobre 
sua existência concreta e sua história singular”. No caso de Zilda Paim as suas 
produções foram além do socialmente previsto para a mulher, pois se tornaram 
fontes preciosas da afirmação da sua “voz”. 

Considerando a minha formação na área de educação, o respaldo para trabalhar 
numa perspectiva histórica advém do minucioso levantamento de pesquisas que 
versam sobre a Nova História Cultural e a História de Mulheres. A atenção atribuída 
à história das mulheres só se tornou possível graças às mudanças ocorridas na 
historiografia, com a Nova História Cultural (BURKE, 1992; PESAVENTO, 2005), 
que permitiu novos questionamentos e ampliação das fontes, a partir dos estudos 
sobre a vida privada, a família, o casamento e as práticas cotidianas das mulheres 
(PERROT, 2005; PINSKY & PEDRO, 2012). 

Ao evidenciar as experiências e o legado de uma mulher, que precisou vencer as 
barreiras impostas pela sua condição feminina, para se destacar em diferentes 
espaços públicos na cidade de Santo Amaro da Purificação, a minha intenção “[...] 
não é focalizar os acontecimentos particulares, por si só, mas pelo que revelam sobre 
a cultura em que ocorreram” (BURKE, 1992; p.329).  

A opção de problematizar a trajetória de Zilda Paim busca retratar a trajetória 
pública de uma mulher do recôncavo da Bahia configura-se como “[...] uma descida 
ao rés do chão, desvelando o cotidiano de gente sem importância, a refazer 
trajetórias de vida que operam como que janelas ou portas de entrada para a 
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compreensão de formas de agir, de pensar e de representar o mundo em 
determinada época” (PESAVENTO, 2005; p.74). 

Desta forma, para este artigo evidenciaremos alguns fatos do legado educacional 
de Zilda Paim, portanto, buscaremos dar visibilidade a sua postura e inserção nos 
espaços formais de ensino, no qual atuou, tendo em vista as imposições e restrições 
da sociedade marcada por diferenças sexuais, sociais e culturais. 

1.1 O LEGADO DE ZILDA PAIM 

Localizada na região do Recôncavo Baiano, Santo Amaro destacou-se, na época 
colonial, como o mais importante centro agrícola da região, pelo plantio da cana de 
açúcar, seus engenhos e usinas. Constituída por imponentes edificações 
arquitetônicas, que marcam nas suas ruas um tempo próspero da sua história. Sua 
formação cultural advém da influência portuguesa, dos africanos e indígenas, tão 
presente nas suas festas populares. A religiosidade, fosse ela ligada a Igreja Católica 
ou a Cultura negra, sempre se fez presente na vida dos santamarenses. 

Zilda Paim, nasceu a 73 km da capital baiana, em uma cidade situada ao fundo do 
recôncavo da Bahia, sua trajetória está ligada a vivência e sociabilidade do cotidiano 
do povo Santamarense, na história dos seus imponentes casarões, das famílias 
ilustres da cidade e das mudanças advindas com o progresso, que promoveram as 
transformações, mas não apagaram a memória. 

Foi uma mulher forte, determinada, com um senso crítico aguçado e que sempre 
demonstrou todo o seu amor a Santo Amaro. Era uma mulher procurada por muitos 
curiosos, jornalistas e pesquisadores, pelo seu conhecimento sobre a história da 
cidade, cultura negra e maculelê, as informações e narrativas vinculadas a ela, em 
reportagens, entrevistas e textos, sobram expressões como “mulher de sabedoria”, 
“ousada”, “á frente de seu tempo”, “teimosa”, “mito de Santo Amaro”, “mestra”. 

Nascida em 03 de agosto de 1919, em uma casa de sobrado que ficava a margem 
do Rio Subaé, na cidade de Santo Amaro. Zilda Costa Paim era a filha caçula do casal. 
Antes dela vieram, pela ordem, o irmão Valter e sua irmã Dulce. Seu nome foi 
escolhido pelo seu irmão, que havia lido e se encantado por este nome em um livro 
de história. Da casa de sobrado, a família mudou-se para a casa de seus avós 
paternos, na Rua do Imperador, onde passou a sua infância e adolescência.  

Sua infância foi marcada sem muitas necessidades, sua educação ficava a cargo 
especialmente da sua mãe, responsável pela sua formação moral. Na infância, as 
distrações corriqueiras deveriam ser distantes das brincadeiras consideradas de 
menino e pela necessidade, na época, de não colocar em risco a integridade do seu 
corpo de menina, pois segundo Arend  (2012; p.71): 

As brincadeiras e diversões contribuíam no processo de educação dos 
indivíduos de acordo com o que esperava de mulheres e homens na idade 
adulta. Docilidade, meiguice, serenidade e resignação eram as características 
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consideradas femininas ao passo que as esperadas dos varões eram a coragem, 
o poder de decisão e a competitividade [...]. 

Ela narra que vivia sob o controle do pai, mas que mesmo assim viveu uma 
infância saudável e uma adolescência que lhe oportunizou contar anedotas e fazer 
muitas amizades. Na adolescência, na festa de Nossa Senhora da Purificação, embora 
sobre a vigília do pai, tinha “liberdade” de passear pela praça. As festas religiosas 
eram os espaços de sociabilidade no qual as meninas e as mulheres usufruíam de 
liberdade, pois para sair de casa era preciso ter uma razão e um destino 
predeterminado (MIGUEL; RIAL, 2012; p.154).  

Vê-se, assim, que as experiências vivenciadas na infância e adolescência, mesmo 
com toda a restrição destinada à mulher, não só se constituíram em lembranças 
vitalícias da sua trajetória como foram marcas indeléveis do amor e dedicação de 
Zilda Paim à cidade e ao povo santamarense.   

Dentre as experiências destaca-se a sua passagem na Escola da Sacramentina, 
instituição privada que pertencia à Congregação das Religiosas do Santíssimo 
Sacramento. Esta instituição, assim como outras ligadas a diferentes Congregações 
religiosas, tinha como objetivo contribuir, mediante uma educação marcada pelos 
preceitos cristãos e pela disciplina, na transmissão de valores e atitudes para as 
moças da cidade. 

Zilda estudou na Escola da Sacramentina dos 5 aos 11 anos de idade, portanto, de 
1924 a 1930. Aos 11 anos se submete ao exame de conhecimentos gerais, que envolvia 
matemática, português, história, geografia e ciências, e que na época era denominado 
de exame de admissão ao ginásio. Foi uma aluna que nunca deu trabalho aos 
professores, pois tirava boas notas. Seu empenho nos estudos faz com que no dia 29 
de novembro de 1936 concluísse o ginásio. 

As mudanças sociais advindas com o progresso tornavam o magistério a 
atividade profissional propicia para as mulheres, conforme afirma Louro (2007, p. 
450) 

Se o destino primordial da mulher era a maternidade, bastaria pensar que o 
magistério representava, de certa forma, “a extensão da maternidade”, cada 
aluno ou aluna vistos como um filho ou uma filha “espiritual”. O argumento 
parecia perfeito: a docência não subverteria a função feminina fundamental, ao 
contrário, poderia ampliá-la ou sublimá-la (LOURO, 2007, p. 450). 

Nesse contexto, Zilda, em 1937, após concluir o ginásio passa a almejar uma 
carreira profissional, entretanto, por viver sobre a tutela do pai, é impedida de ir 
trabalhar no sertão; decide, então, exercer a sua profissão e ganhar o seu próprio 
dinheiro ao abrir uma escola, denominada de Escola São João.  

A sua primeira turma contou com sete alunos, cuja carga horária era no turno da 
manhã de 08 às 11:30 e à tarde de 13:00 às 16:30. Posteriormente, foi ganhando a 
confiança da população e, por conta da ausência de classes para o Jardim da 
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Infância, cria a primeira classe para crianças de 3 anos de idade da cidade. As 
crianças maiores ela preparava para o teste de admissão, para ingressar no ginásio. A 
carência de classes para adultos analfabetos faz com ela passe a trabalhar com essa 
faixa etária, criando, assim, a primeira classe de adultos da cidade, no turno da noite.  

Atuou nesta escola por 17 anos e foi durante essa época, em que trabalhou como 
professora, na sua escolinha, que o gosto pela carreira profissional passou a assumir 
cada vez mais importância em sua vida. 

 Criada numa época em que a mulher era educada principalmente para o 
trabalho doméstico e que passar de senhorita a senhora era a meta das meninas de 
família, Zilda para ir de encontro à sua educação contrai, em 1944, casamento com 
João Paim.  

Em 1949, se torna mãe ao adotar uma menina, Margarida Lúcia Paim, a qual 
passou a ter a sua atenção, mas não impediu que ela deixasse de atuar como 
professora. Longe de se adequar à imagem de “mulher perfeita”, que não consegue se 
enxergar fora do casamento, decide, em 1950, terminar o seu matrimônio de 7 anos. 
Tal fato marcou a sociedade santamarense porque se constituiu no primeiro desquite 
da cidade.  

A sua atitude demonstra total transgressão, pois:  

As mulheres tinham um espaço de realização muito restrito, definido pelos 
papeis que “a natureza” lhes havia determinado e pela moral imperante na 
época. Todo e qualquer desvio de comportamento poderia gerar críticas, 
desqualificação e, até mesmo, marginalização social. Não era fácil, por 
exemplo, a vida das mulheres que optavam por um comportamento “não 
conformista”, como aquelas que, depois de casadas, reconheciam publicamente 
a escolha equivocada, a falência do seu patrimônio e optavam pela separação. 
[...] Aquelas que tinham a coragem de escolher a via do desquite eram 
frequentemente vistos como párias (sobretudo as mulheres), indivíduos que 
haviam falhado na importante tarefa de constituir e manter a família (SCOTT, 
2012; p.21). 

A decisão “não conformista” com o casamento e a de permanecer na cidade fez 
com que ela enfrentasse a reprovação social e familiar em decorrência da sua escolha, 
o que a levou a ter uma vida mais “acanhada”, para não correr o risco de ser ainda 
mais “mal vista” e rotulada como uma mulher sem moral. 

Tal postura demonstra, conforme afirma Del Priore (2013; p.7) ao se referir as 
mulheres da atualidade, que ela buscou “se livrar de rótulos e imagens de “mulher 
perfeita”, ou seja, submissa, para começar a “ser””. 

A condição de desquitada a leva a expandir suas possibilidades profissionais, a se 
fortalecer diante das imposições e preconceitos para com a mulher desquitada e a 
conquistar novos espaços públicos em Santo Amaro da Purificação.  

É na década de 50, após prestar concurso do Estado, que é nomeada como 
professora. Iniciou a sua experiência ensinando a meninos abastados, 
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posteriormente passa a trabalhar com crianças pobres. Assume a sua função de 
professora do Estado em um lugar distante da zona urbana, mas logo é transferida 
pelo secretário de educação para substituir uma professora, durante seis meses, na 
zona periférica da cidade.  

Passados os seis meses ela torna-se efetiva na Escola Prado Valadares. Com o 
tempo assume outras funções na área educacional como delegada escolar, diretora de 
escola, coordenadora de ensino. Ao se deparar com as dificuldades econômicas e 
sociais das crianças, que frequentam a escola, consegue ajuda estrangeiras para 
distribuir leite para as crianças da escola.  

Como diretora promoveu diversos desfiles com as crianças pelas ruas de Santo 
Amaro, e foi em uma dessas ocasiões que pintou o seu primeiro quadro, a imagem da 
Igreja Matriz e da Prefeitura de Santo Amaro. Logo depois pintou outros quadros, 
que retratam a cultura e as manifestações populares de Santo Amaro, que foram 
adquiridos por amigos. 

Na década de 60, por achar que devia incluir no currículo as manifestações da 
cultura negra tais como o maculelê, a capoeira, o samba de roda, o “lindro amor”14, 
donos, convida voluntários para trabalhar com os alunos na escola em que atuava 
como diretora. Sua postura promoveu a ruptura com as normas sociais vigentes ao 
convidar os mestres da cultura negra, que na época eram marginalizados, para 
ensinar as crianças na escola em que atuava como diretora. 

Tal postura a levou a enfrentar o conservadorismo da época e ser severamente 
criticada e punida:  

“Conheci Mestre Popó, que saiu com o maculelê em 1912. Mas desde criança eu 
tinha aproximação com ex-escravos, parentes de ex-escravos e gostava muito 
de perguntar e conversar. Morava num sobrado e só via de longe o maculelê de 
Popó. Minha mãe dizia: “Não desça, isso é coisa de negros”. Eu era teimosa, fui 
crescendo e tinha 16 (anos) quando me formei. Já tinha mais liberdade, 
conversava muito com Popó, e quando comecei a trabalhar no Estado foi a 
minha derrota. Na década de 1960, trabalhava no Trapiche de Baixo, na época 
era a zona mais pobre da cidade, aí chamei capoeirista, mulher de samba e 
botei para ensinar os meninos na escola. Chamei (mestre) Popó para ensinar 
maculelê na escola e depois eu disse a ele: o maculelê está morrendo, você está 
ficando velho, vamos formar grupo com remanescentes. Ele formou o grupo, 
passou o comando a um afilhado dele e criei o grupo. Ensaiava aos sábados e 
domingos de noite na escola e ganhei um prêmio: o Estado me demitiu porque 
botei negros na escola! Perdi a direção que já exercia há 17 anos, em 1970’ 
(PAIM, 2010).  

Vê-se assim, que ela promoveu a ruptura ao convidar os mestres da cultura 
negra, que na época eram marginalizados, para ensinar as crianças na escola em que 
atuava como diretora. Tal postura antecipou em quase 55 anos a Lei 
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10.139/2003,que trata da obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana, ao 
incluir no currículo o ensino da Cultura Afro.  

Com estilo próprio e influência pública que possuía na cidade, Zilda Paim 
enriqueceu o cenário educacional como mulher, ecoando as suas ideias e 
conhecimentos a diferentes gerações. Sua postura, empreendorismo e legado deixado 
na area educação em Santo Amaro da Purificação demonstram que ela foi uma 
mulher para além do seu tempo ao lutar e pelo que acreditava. 

O seu trabalho na área de educação, no bairro mais pobre da cidade, e seus 
conhecimentos sobre a história de Santo Amaro lhe garantiram visibilidade, a qual 
foi aproveitada ao se candidatar como vereadora do município. 

Intento, ao evidenciar aspectos do legado educacional realizado por Zilda Paim, 
relatar que a mulher nunca deixou de fazer história; contudo, pesou sobre ela a 
ausência de registros dos seus percursos, ações, enfim, da sua história. Como 
pesquisadora, acredito que “escrever a história das mulheres é sair do silêncio em 
que elas estavam confinadas” (PERROT, 2013, p.16). 
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RESUMO 

Ao considerarmos as pesquisas sobre o processo de ensino e aprendizagem de 
línguas desde a década de 80, é possível afirmar que os pesquisadores das Ciências 
da Linguagem, no Brasil e no exterior, têm se dedicado à (re)leitura dos estudos do 
educador brasileiro Paulo Freire, especialmente as ideias contidas nas obras 
Educação como Prática da Liberdade (Freire, 1967) e Pedagogia do Oprimido (Freire, 
1968), que trazem perspectivas “ético-crítico-políticas” da educação. Dentre essas 
releituras, destacamos aqui as que envolvem o letramento crítico (Cervetti, Pardalles 
& Damico, 2001). Este trabalho tem o objetivo de discutir como as ideias de Paulo 
Freire, pensadas no contexto histórico de ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985) 
e concretizadas por meio da sua escrita no período em que esteve exilado no Chile 
(1964-1969), foram sendo ressignificadas desde o seu início até as pesquisas mais 
recentes sobre letramento crítico relacionadas ao ensino-aprendizagem de línguas. 
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1. PAULO FREIRE E O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO 

Ao considerarmos as pesquisas sobre o processo de ensino e aprendizagem de 
línguas desde a década de 80, é possível afirmar que os pesquisadores das Ciências 
da Linguagem, no Brasil e no exterior, têm se dedicado à (re)leitura dos estudos do 
educador brasileiro Paulo Freire, especialmente as ideias contidas nas obras 
Educação como Prática da Liberdade (Freire, 1967) e Pedagogia do Oprimido (Freire, 
1968), que trazem perspectivas “ético-crítico-políticas” da educação. Dentre essas 
releituras, destacamos aqui as que envolvem o letramento crítico (Cervetti, Pardalles 
& Damico, 2001). 

Sendo assim, este trabalho tem o objetivo de discutir como as ideias de Paulo 
Freire, pensadas no contexto histórico de ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985) 
e concretizadas por meio da sua escrita no período em que esteve exilado no Chile 
(1964-1969), foram sendo ressignificadas desde o seu início até as pesquisas mais 
recentes sobre letramento crítico relacionadas ao ensino-aprendizagem de línguas. 

Os dados desta pesquisa são obtidos a partir de uma pesquisa bibliográfica. 
Segundo Marconi e Lakatos (2001, p. 43-44) “[...] trata-se de todo levantamento de 
toda a bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas 
em imprensa escrita, documentos eletrônicos”. No caso do trabalho aqui 
apresentado, são feitas leituras de materiais publicados em livros e artigos impressos 
e digitais para se identificar o percurso histórico sobre o processo de ensino e 
aprendizagem de línguas. 

No início da década de 60, Paulo Freire, educador brasileiro, começou suas 
pesquisas para desenvolver práticas pedagógicas que estivessem voltadas para a 
alfabetização popular de adultos trabalhadores rurais. As bases teóricas de tais 
experiências foram discutidas em livros como Pedagogia do Oprimido e Pedagogia 
da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do oprimido. Freire defende uma 
educação popular para a alfabetização e conscientização política de jovens e adultos, 
já que, para ele, o analfabetismo é uma forma de a elite garantir o status quo tendo 
em vista que as classes populares, normalmente as que não têm acesso à escola, 
perdem o direito e a força de se manifestar, de se fazer ouvir.  

Além disso, Freire (1968) afirma que qualquer pedagogia implica relações de 
poder e dominação e pode ser usada para sustentar as desigualdades sociais. Por essa 
razão, é importante desenvolver teorias, formas de conhecimento e práticas sociais 
que trabalhem juntamente com as experiências que os alunos levam para o contexto 
de ensino a partir do qual eles desenvolverão uma consciência crítica a respeito do 
seu próprio mundo e do mundo ao seu redor.  

Diferentemente de uma educação que permite o desenvolvimento da consciência 
crítica, o que impera é uma educação, denominada por Freire, “bancária”. A visão 
“bancária” da educação é explicada por Freire (1968, p. 80-81) por meio da relação 
em que o educador é o depositante e o educando, o depositário, ou nas palavras do 
autor “[...] a concepção bancária da educação é aquela em que a única margem de 
ação que oferece aos educandos é a de receberem depósitos, guardá-los e arquivá-
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los”. Esse tipo de educação silencia os que estão sendo formados, negando-lhes 
direitos e oportunidades de conduzirem as próprias histórias, já que eles absorvem 
“todo” o conhecimento transmitido pelo professor sem nenhum tipo de análise, de 
reflexão. Consequentemente, educadores e educandos tornam-se apenas os 
consumidores de teorias globais, sem questioná-las ou reconstruí-las a partir da sua 
própria realidade.  

O contexto de educadores e educandos que ensinam e aprendem por meio dessa 
concepção de educação é permeado por uma rotina sem questionamentos e sem o 
exercício da consciência crítica. Não há a possibilidade de transformar o meio tal 
qual ele se apresenta, se é imposta aos educandos, como lembra o autor, uma postura 
passiva, de aceitação. Ao invés de transformar o mundo, o educando se adapta a ele, 
anulando o seu poder de criar, estimulando a sua ingenuidade, e satisfazendo, 
portanto, o interesse dos opressores. 

É na obra Pedagogia do Oprimido (Freire, 1968) que o autor discute uma 
perspectiva denominada por ele mesmo de “ética-crítico-política” da educação. Tal 
perspectiva de educação interessa aos estudos de pensamentos pedagógicos e à 
formação de professores de línguas porque, no Brasil, muitas práticas ainda são 
mediadas por perspectivas tecnicistas, em que os professores, em muitos casos, são 
“treinados” ao invés de formados. Ou seja, durante os treinamentos são oferecidas 
“receitas” de como realizar atividades de leitura e escrita, por exemplo, sem uma 
preocupação em discutir as teorias que orientam tais atividades, e poderiam ser 
consideradas apenas aquelas que possibilitassem uma leitura, cuja principal função é 
a de identificar possíveis formas de transformar a realidade em que os alunos estão 
e/ou atuarão. A partir de tal proposta de formação de professores com base em 
treinamento, ainda adotada em diversos contextos, constata-se que os professores 
ainda são formados na perspectiva da educação “bancária”. 

Freire já sugeria que a prática da educação “bancária” precisava ser substituída 
pela educação problematizadora ou libertadora que, como o próprio nome diz, tem o 
intuito de promover a libertação, de problematizar a nossa posição no mundo 
enquanto educandos e educadores. A tomada de consciência dessa posição 
impulsiona a transformação do mundo pelos homens a partir da ação e reflexão, que 
eles mesmos realizam e promovem uns com os outros. Como bem afirma Freire 
(1968, p. 99) ,“[...] na medida em que os homens, simultaneamente refletindo sobre 
si e sobre o mundo, vão aumentando o campo de sua percepção, vão também 
dirigindo sua ‘mirada’”, isto é, vão aumentando o seu poder de compreensão do 
mundo e das relações com ele, de uma realidade que está aberta a um processo de 
transformação. 

Esse processo é permeado pelo exercício da consciência crítica. Na obra 
intitulada “Educação como prática da liberdade”, Freire (1967/2011, p.138) define 
essa consciência como “[...] a representação das coisas e dos fatos como se dão na 
existência empírica. Nas suas relações causais e circunstanciais [...] é próprio da 
consciência crítica a sua integração com a realidade”. Nesse contexto, encontra-se, 
além de uma ênfase na consciência de tudo o que acontece ao nosso redor, uma nova 
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referência à união da ação com o pensamento, reforçando que, se o pensamento é 
crítico, a ação também o será. Trata-se de ir além do simples domínio psicológico e 
mecânico dos atos de ler e escrever, “[...] é entender o que se lê e escrever o que se 
entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação. Implica não uma 
memorização visual e mecânica de sentenças, de palavras, de sílabas, desgarradas 
de um universo existencial – coisas mortas ou semimortas –, mas numa atividade 
de criação e recriação.” (FREIRE, 1967/2011, p.145). Mesmo estando relacionadas 
ao início da vida escolar, as palavras de Freire ajudam a pensar também no ensino de 
línguas, em que a consciência crítica de formandos e formadores seja exercitada. A 
descrença inicial nas cartilhas está para Paulo Freire assim como a descrença no uso, 
unicamente, de métodos de memorização e repetição para aprender línguas está para 
quem pensa o ensino de línguas na atualidade. 

A obra de Paulo Freire teve, e continua tendo, um alcance global, curiosamente 
prevalecendo em seu cerne a ideia de que devemos tomar os contextos locais como 
ponto de partida para a transformação social. Duncan-Andrade e Morrell (2008, p. 
23, tradução nossa) explicam que o pensamento de Freire deu origem à Pedagogia 
Crítica, cuja principal discussão reside no fato de “[...] divulgar e desafiar o papel 
reprodutivo que as escolas desempenham na vida política e cultural”, além de 
oferecer aos professores e pesquisadores mais possibilidades de entender o papel que 
as escolas deveriam desempenhar em uma sociedade marcada por diferenças de raça, 
classe e gênero. Para os seguidores da Pedagogia Crítica, a prática pedagógica 
autêntica deve exigir um compromisso com a transformação social em solidariedade 
aos grupos estigmatizados. É grande a lista de Pedagogos Críticos encabeçada por 
Paulo Freire em nível global, a exemplo de Donaldo Macedo, Ira Shor, Antonia 
Darder, Peter McLaren, Henry Giroux, Bell Hooks, Carter Woodson, Lolita Lebrón, 
Franz Fanon, Reies Tijerina, Audre Lorde, Gloria Anzaldúa e Subcommandante 
Marcos (Duncan-Andrade & Morrell, 2008).  
 

2. RESSIGNIFICANDO AS DISCUSSÕES DE FREIRE A PARTIR DO LETRAMENTO 
CRÍTICO 

O acelerado desenvolvimento das Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação (TDIC), principalmente após essas primeiras pesquisas de Paulo 
Freire, resultou em um tipo de globalização diferente do que vinha acontecendo 
desde o início das grandes navegações no final do século XV e provocou significativas 
mudanças tanto nos aspectos político, econômico, cultural quanto nos conceitos de 
tempo e espaço – há uma sensação de que o mundo é menor e as distâncias mais 
curtas – resultando em novas formas de conhecimento e de informação. Além disso, 
tais conhecimentos e informações podem ser mais facilmente acessados com alguns 
cliques de qualquer lugar e por qualquer pessoa, reforçando a ideia de que o 
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professor não é mais o único detentor do conhecimento responsável por transmitir a 
seus alunos, principal característica da “educação bancária”. 

Essas tecnologias permitem que países estabeleçam um novo tipo de conexão 
política, econômica e culturalmente. Como consequência os signos, símbolos e a 
língua de um grupo afetam e são afetados refletindo nas formas de pensar, se 
comportar e viver das pessoas.  

Anteriormente às TDIC, a única forma de se ter acesso à informação era por meio 
de textos produzidos e distribuídos com base na tecnologia tipográfica. Ou seja, os 
textos eram apresentados da esquerda para a direita e de cima para baixo, utilizando-
se a língua oficial, padrão, nacional, como se as sociedades fossem monolingues e 
monoculturais (Cope & Kalantzis 1999). No entanto, como afirma Castells (1996), em 
contraposição à mente tipográfica, em que as pessoas leem o mundo de forma linear, 
atualmente as sociedades estão organizadas em rede, e, consequentemente, não é 
mais possível falar em culturas homogêneas, fixas. Atualmente temos um 
inter/multiculturalismo (Suárez-Orozco e Qin-Hiliard 2007; Hugonnier 2007) em 
que os contatos e as trocas facilitadas pelas TDIC fazem com que as culturas se 
modifiquem constantemente em processos de buscas de novos sentidos. 

Essas mudanças levaram alguns pesquisadores a repensarem o papel da escola na 
formação dos alunos ampliando as discussões iniciadas por Paulo Freire, cuja 
preocupação era pensar uma educação não bancária, nem reprodutora, garantindo 
“voz” aos alunos e oportunidade de analisar e refletir sobre seus contextos. Nesse 
caso, Freire afirmou que a leitura e a escrita podiam contribuir significativamente 
desde que o seu processo de ensino e aprendizagem não ficasse restrito aos aspectos 
psicológicos envolvidos, muito menos ao domínio mecânico de estratégias. Dentre 
essas pesquisas mais recentes, destacamos aquelas voltadas para letramento e 
letramento crítico (Cervetti, Pardalles & Damico 2001; Lankshear 1999). Para esses 
autores, é preciso garantir a todos o acesso a riquezas materiais, valores simbólicos, 
recursos textuais o que pode significar não só emprego e riqueza, mas também 
possibilidade de contestação de símbolos, imagens e textos, o que é possível a partir 
do desenvolvimento de uma leitura para além da simples decodificação. 

Se cabe à escola oferecer aos alunos conhecimentos indispensáveis para que eles 
participem ativamente da vida pública, econômica, da comunidade, é preciso 
repensar que tipo de letramento está sendo desenvolvido nos alunos e, 
consequentemente, que tipo de formação resulta desse letramento. 

A pedagogia proposta a partir do conceito de sociedade monolíngue, 
monocultural impõe uma língua nacional, eliminando as diferenças não só de 
dialetos, mas também culturais, de conhecimentos, de identidade. Nesse tipo de 
educação, o letramento está voltado para a leitura, principalmente no nível de 
simples decodificação, de textos canônicos de autores consagrados socialmente, por 
serem aqueles que dominam não apenas a língua considerada culta, a norma padrão, 
como também a cultura de alto nível estético. Ou seja, tais textos apresentam os 
conhecimentos que deveriam ser ensinados na escola para garantir aos alunos uma 



 

 
 

18 

ascensão social e cultural. Consequentemente, as outras variações linguísticas, 
culturais eram rejeitadas, ignoradas, desvalorizadas, silenciadas. 

No Brasil, a partir das discussões de pesquisadores como Rojo (1998), Soares 
(2004), Kleiman (2012) o conceito de letramento começa a ser redefinido. Para 
Soares, o letramento apresenta duas dimensões – uma individual e outra social. A 
dimensão individual envolve o nível de codificação e decodificação e as habilidades 
cognitivas e metacognitivas, tais como, capacidade de fazer analogias e comparações, 
capacidade de identificar linguagens figuradas, de usar corretamente a pontuação, de 
organizar as ideias de forma adequada, dentre outras. No que diz respeito à 
dimensão social, considera-se o aspecto cultural do letramento, ou seja, o processo 
de leitura e de escrita é feito a partir do contexto, das necessidades, dos valores e das 
práticas sociais.  

A partir da década de 90, pesquisadores estrangeiros como Cervetti, Pardales e 
Damico (2001), Luke & Freebody (1997), Lankshear & Knobel (2003); Cope & 
Kalantzis (1999) afirmam que, para o desenvolvimento do letramento como prática 
social, os alunos precisam dominar, não apenas o processo mecânico, mas também 
estratégias que permitam uma leitura crítica. De acordo com Luke & Freebody (1997, 
p.192), a leitura, sendo vista como uma prática social crítica, significa “engajar-se, 
transformar, e criticar como uma determinada cultura ou subcultura veem o 
mundo, suas formas de avaliar, valorar e entender o mundo.” 

Na perspectiva dos letramentos críticos os textos, além de não serem fixos, 
representam posições, ideologias e discursos culturais. Além disso, entende-se que 
não há, de um lado, o produtor do texto e, de outro, o receptor. Ambos são 
considerados como produtores de sentido, já que, tanto quem escreve quanto quem 
lê um texto recorrem a recursos culturais para a produção de sentido, ou seja, esse 
processo não é neutro. Por esse motivo, é importante identificar sob que perspectiva 
(gênero, idade, classe social...) aquele significado é válido. Não considerar a 
necessidade de tal identificação, prevalecerá um modelo reprodutivo de significado, 
em que predomina a assimilação e colonização cultural.  

No letramento crítico, uma questão bastante importante diz respeito a se 
conscientizar como, porque e aos interesses de quem um determinado texto está a 
serviço. Toda a organização do texto, incluindo a parte lexical, sintática e semântica, 
retrata um determinado mundo e encaminha a forma como será feita a leitura deste 
mundo. Sendo assim, é preciso identificar e questionar as vozes presentes e ausentes 
no texto, ou como afirmam Luke & Freebody (1997): 

“Ensinar o letramento crítico incentiva o desenvolvimento de posições e 
práticas de leitura alternativas para questionar e criticar os textos e suas 
formações sociais afiliadas e crenças culturais. Também favorece o 
desenvolvimento de estratégias para falar sobre, reescrever e contestar os 
textos do cotidiano.” (p.218) 
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Os objetivos de leitura no letramento crítico não se restringem apenas ao 
domínio das técnicas de decodificação que envolvem, por exemplo, identificação das 
informações gerais, principais e detalhadas. Há que se considerar também as práticas 
sociais de leitura, ou seja, o sentido do texto deve ser entendido dentro de um 
contexto social, histórico e de relações de poder, e não apenas como produto ou 
intenção de um autor (Cervetti; Pardales & Damico, 2001, p.5).  

Ward, Beach & Mirseitova (2004) afirmam que o processo de leitura como 
prática social envolve quatro aspectos: 

a. Superar o senso comum: ao se reconhecer que os significados são 
socialmente construídos, constata-se que o que eu penso, falo, faço é 
resultado de um sentido compartilhado pelos membros dos grupos a 
que pertenço. Em contato com outros sentidos, de diferentes grupos, é 
possível construir novos sentidos, superando o senso comum;  

b. Considerar as ideias de diferentes pontos de vista: buscar conhecer 
outras perspectivas diferentes daquelas a que estamos acostumados 
sobre um determinado assunto e refletir sobre elas entendendo que o 
nosso ponto de vista não é o único certo e verdadeiro, mas que há 
outros que podem contribuir para uma des/reconstrução do nosso 
olhar sobre o mundo, as pessoas, as realidades; 

c. Considerar os aspectos sociais e políticos que estão refletidos em um 
texto: é importante lembrar que nenhum texto é neutro, pelo contrário, 
carrega em si todas as verdades e todos os valores político-ideológicos 
compartilhados socialmente; 

d. Agir e promover justiça social: analisar criticamente as diferentes 
perspectivas permite identificar os estereótipos presentes em um 
determinado tipo de texto, bem como as vozes silenciadas 
(normalmente da minoria). A partir das constatações, é possível buscar 
caminhos que contribuam para uma justiça social e não apenas 
igualdade, já que esta não necessariamente garante aquela. Oferecer os 
mesmos direitos indistintamente é uma forma de manter e aumentar as 
diferenças. Ou seja, é preciso garantir a todos os recursos necessários 
que garantam uma vida digna. 

Ao construir a leitura a partir desses aspectos, a leitura de mundo deixa de ser 
ingênua e passa a ser crítica, ou seja, “[...] passa-se da consciência ingênua, do senso-
comum, de simplesmente ‘estar no mundo’ para a consciência da conexão e da 
diferença entre estar no mundo e estar com o mundo.” (Menezes de Souza 2011, 
p.130) 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar e discutir as ideias defendidas por Freire e pelos teóricos do letramento 
crítico permitem entender o processo de leitura para além das técnicas mecânicas. É 
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preciso incluir uma perspectiva crítica para se reconhecer não apenas a base sobre a 
qual são construídos socialmente os sentidos que eu compartilho com meus pares, 
mas também buscar conhecer outros possíveis sentidos compartilhados por 
membros de diferentes grupos.  

Além disso, a proposta de uma leitura crítica permite perceber de que forma 
esses sentidos determinam as relações estabelecidas entre os pares, em que, 
normalmente, uns são favorecidos e outros prejudicados, uns têm direito à voz e 
outros são silenciados.   

Tal discussão reflete diretamente no entendimento do papel da educação na 
formação dos alunos. Como Paulo Freire já tinha afirmado no final da década de 
sessenta, não é possível falar em uma “educação bancária”. O aluno não pode ser 
colocado em uma posição passiva, de mero receptor de informações e conhecimentos 
dominados pelo mestre. Não se pode ignorar que o aluno leva para a escola 
conhecimentos que também são válidos, verdadeiros, que serão refletidos e 
ampliados a partir das trocas com os pares, inclusive com o professor.  
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RESUMO  

O presente artigo é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento que visa 
historicizar a trajetória intelectual do professor e filósofo curitibano Ney Correia de 
Souza Lobo. Para este trabalho, portanto, fizemos um recorte dos itinerários 
percorridos por este professor na formulação de uma filosofia educacional espírita. 
Nesse sentido, utilizamos para análise as categorias de habitus, capital e campo 
propostas por Pierre Bourdieu (2004), de representações proposta por Roger 
Chartier (1991) e de intelectual proposta por Jean-François Sirinelli (2003). Para a 
construção desse texto, foram analisados vários documentos do acervo de Ney Lobo, 
dentre eles um plano pedagógico de 1972, currículos vitae, oito correspondências 
entre Ney Lobo e editoras, de 1986 e 1987, e a obra Filosofia Espírita da Educação e 
suas consequências pedagógicas e administrativas, de sua autoria, publicada 
originalmente em 1989. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação Brasileira, Filosofia Espírita da Educação, Ney Lobo. 
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1. A PRÁTICA 

Ney Lobo nasceu em Curitiba, Paraná, em 24 de julho de 1919, e faleceu em 28 de 
agosto de 2012, na mesma cidade. Formou-se Bacharel em Letras em 1936 pelo 
Ginásio Paranaense, como oficial militar pela Escola Militar do Realengo em 1943 e 
em Filosofia em 1964 pela Universidade do Paraná; iniciou como docente do 
Instituto Educacional Lins de Vasconcelos em 1963 (uma escola privada de Curitiba, 
mantida pela Federação Espírita do Paraná até 1998), assumindo sua direção em 
1967 e deixando a instituição em 1974.  

Entre os anos de 1967 e 1974, como diretor do ILV (Instituto Lins de 
Vasconcelos), Ney Lobo pôs em prática um projeto pedagógico que visava uma maior 
atividade dos alunos naquela instituição de ensino. Ainda que envolto por noções 
militaristas de educação, devido à sua formação pessoal e profissional até aquele 
momento, sedimentando o seu habitus, implementou algumas ações de cunho 
democrático e anti-hierárquico, fundamentando-se em autores escolanovistas1, em 
educadores espíritas2, em Pestalozzi e numa interpretação pessoal do espiritismo. 

Assim, substituiu as carteiras escolares e o quadro negro por mobiliário que 
permitia o estudo em grupos de cinco alunos e lousa móvel; instituiu o Gabinete de 
Orientação Filosófica, com a finalidade de estudar as relações entre a doutrina 
espírita e a educação, elaborando fundamentos e princípios filosóficos para uma 
possível educação espírita; efetivou a Direção Colegiada, no sentido de permitir 
maior participação e responsabilidade docente nas tomadas de decisões dentro da 
escola, no sentido de, segundo o próprio, “desindividualizar a direção do colégio” e 
“reduzir os riscos de erros e de omissões no processo de deliberações e de tomada de 
decisões” (Lobo, 1972, p. 86); construiu a Cidade Mirim, uma representação de 
cidade em miniatura dentro da própria instituição escolar, com prefeitura, câmara de 
vereadores, comércio (que lidava com produtos e dinheiro reais – havia um convênio 
com algumas casas comerciais da cidade), praças, casa de oração ecumênica e 
agência bancária (de um banco privado e que emitia um talonário de cheque 
específico para a Cidade Mirim), administrada pelos alunos de 1ª a 4ª série, com o 
intuito de dar uma feição mais prática às aulas de Educação Moral e Cívica, ao 
mesmo tempo em que experimentava técnicas educacionais oriundas dos estudos 
realizados pelo Gabinete de Orientação Filosófica; estabeleceu a Assembleia dos 
Alunos para os estudantes de 5ª a 8ª série, com objetivos semelhantes aos da Cidade 
Mirim; e por fim, as aulas tradicionais foram substituídas por Sessões de Trabalho, 
nas quais os alunos realizavam Trabalhos Individuais (TI) e Trabalhos Coletivos 
(TC), de modo que as avaliações eram diárias.  

Estava ainda prevista para entrar em vigor a substituição das punições e 
recompensas pelo princípio da reparação, ou seja, seriam abolidas as punições aos 

                                                   
1 Tais como John Dewey, Adolphe Ferrière, Roger Cousinet, Edouard Claparède, Theobaldo Miranda dos Santos, 
Lorenzo Luzuriaga, Lourenço Filho e Rui Barbosa, dentre outros. 

2 Principalmente José Herculano Pires e Humberto Mariotti. 
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discentes indisciplinados em prol de um mecanismo que garantisse que tais 
estudantes reparassem o mal causado por sua indisciplina, com o objetivo ainda de 
exercitarem o arrependimento e a justiça, assim como também seriam abolidas as 
recompensas aos estudantes que tivessem cumprido seus deveres, no intuito de se 
evitar situações favoráveis ao desenvolvimento do orgulho e do egoísmo, como 
também favorecer o sentimento de humildade. 

A Cidade Mirim fora inaugurada em 1970, e era parte integrante do currículo dos 
alunos de 1ª a 4ª série do 1º grau (hoje, anos iniciais do Ensino Fundamental), 
atrelada à disciplina de Educação Moral e Cívica, como dito. Tinha como uma de suas 
finalidades o desenvolvimento do sentimento de cidadania e de responsabilidade 
social nas crianças, por meio de atividades geridas pelos próprios discentes, como 
por exemplo a administração política da própria minicidade, que funcionava de fato 
como a miniatura de uma sociedade democrática. De acordo com D. Incontri (2001, 
p. 246), “as sinceras convicções democráticas do Prof. Lobo transparecem 
concretamente na proposta pedagógica que geriu”. 

A experiência na Cidade Mirim era gerida e analisada pelo Gabinete de 
Orientação Filosófica, no qual Ney Lobo ensaiava suas teorias. A pequenina cidade 
era organizada como “um conjunto de casas-miniaturas construídas em estilos 
variados e em dimensões proporcionais à estatura das crianças do 1º ciclo do Ensino 
Fundamental” (Lobo, 2003, p. 459-460). A cidade era organizada em sete áreas: 
política (prefeitura-mirim e câmara de vereadores-mirim); comercial (livraria-mirim, 
casa de artigos esportivos, foto-boutique-mirim, farmácia e casa dos brinquedos); 
financeira (banco-mirim); social (sala de jogos e casa de bonecas); de comunicação e 
divulgação (agência-mirim de correios, jornal “Cidade-Mirim” e estação de rádio 
comunitária); de segurança (guarda-mirim e parque para a educação de trânsito); e 
espiritual (a Casa de Oração). 

Nas salas de aula, os alunos que se destacavam intelectualmente eram 
estimulados a auxiliar os demais colegas, formando equipes com cinco alunos para as 
sessões de trabalho. Além disso, cada classe elegia um monitor e um auxiliar3. 

Essa experiência ocorreu durante um período de bastante repressão social e 
política no Brasil: o Regime Militar ditatorial que se estendeu de 1964 a 1985, mas 
que passou por sua fase mais autoritária após o Ato Institucional nº 5 de 13 de 
dezembro de 1968, que ampliou sobremaneira os poderes do Executivo, reduzindo a 
já pequena participação do povo nas decisões políticas do país. De forma 
contrastante com a realidade vigente, o projeto pedagógico implementado no ILV 
tinha características bastante democráticas, principalmente pelas práticas 
educacionais promovidas pela Cidade Mirim e pela Assembleia de Alunos, mas 
também pela manutenção da Direção Colegiada e do Gabinete de Orientação 
Filosófica. 

                                                   
3 Mais algumas informações a respeito da experiência prática de Ney Lobo no ILV podem ser encontradas em 
Cardoso (2014a; 2014b). 
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Era do gabinete que partiam as propostas pedagógicas para a escola, e ali iniciava 
Ney Lobo a sistematização de uma filosofia de educação fundamentada no 
espiritismo. Os anos de 1967 a 1974 foram de experimentações práticas, mas também 
de suas primeiras publicações a respeito do que viria a ser a Filosofia Espírita da 
Educação. Essas publicações ocorreram no jornal Mundo Espírita (editado pela FEP 
– Federação Espírita do Paraná) a partir de 1966, continuando no ano seguinte. Em 
consequência delas, Ney Lobo foi convidado a apresentar suas teorizações no 1º 
Encontro de Educadores Espíritas centro-sulino, ocorrido em abril de 1968 em 
Curitiba. Dois anos depois, foi convidado a contribuir com textos para a revista 
Educação Espírita (editado pela Edicel, São Paulo), para a qual enviou apenas um 
artigo, em 1972, a respeito da direção colegiada instituída no ILV. Foi, no entanto, o 
responsável por proferir a conferência de lançamento da revista, em 28 de dezembro 
de 1970, em São Paulo, versando sobre a temática da educação espírita (Rizzini, 
2001, p. 241). 

Em 1974, no entanto, por conta de divergências ideológicas com a mantenedora 
do colégio, Ney Lobo desvinculou-se da instituição. 

2. OUTROS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

A partir de sua saída do ILV, Ney Lobo trabalhou na Capemi (Caixa de Pecúlio 
dos Militares) e depois nos Correios, sendo que durante esse período mudou-se com 
a família por três vezes (ainda em Curitiba) por, dentre outras razões, questões 
econômicas. 

É verdade que o ex-diretor descendia de uma família tradicional de ervateiros4 da 
capital do Paraná: a família Correia; entretanto, com o decaimento da produção de 
erva-mate por volta da década de 1930, a família Correia Lobo sofreu perdas 
financeiras, de modo que o capital econômico do jovem Ney deveria ser construído 
de outra forma. Este o provável motivo que o levou a ingressar na carreira militar em 
1939, matriculando-se na Escola Militar do Realengo no Rio de Janeiro e formando-
se oficial em 1943. Ocorre que quando o professor se desligou do ILV em 1974, ele já 
não mais estava na ativa, fazia parte da reserva remunerada há 10 anos. Pai de quatro 
filhos, com a esposa e mais um enteado, desempregado, precisou acionar seu capital 
social a fim de conquistar outros postos de trabalho; foi dessa forma que, com a 
ajuda de amigos, Ney Lobo veio a fazer parte do quadro funcional da Capemi e 
posteriormente dos Correios. Após este último emprego, aposentou-se pelo INSS5 em 
1984, ano em que também foi reformado definitivamente pelo Exército, por idade, 
com a patente de coronel.  

                                                   
4 Comercializavam erva-mate, um dos principais produtos que movimentavam a economia da região Sul do Brasil 
no final do século XIX e início do século XX. 

5 Instituto Nacional do Seguro Social. 
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No campo educacional, atuou entre os anos de 1986 e 1988 como professor de 
Teologia Espírita e de Filosofia na instituição de ensino superior Unibem, ainda por 
conta de seu capital social, mas também em virtude de um capital cultural bastante 
vasto, construído desde sua formação no Ginásio Paranaense (1930-31 a 1936), 
passando pela Escola Militar do Realengo (1939 a 1943) e pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Paraná (1960 a 1964), mas 
bastante estendido de maneira autodidata. 

Durante esse período de sua trajetória, no entanto, Ney Lobo proferiu palestras 
em simpósios e congressos a respeito das relações entre espiritismo e educação. Nos 
anos de 1980 e 1981, coordenou duas jornadas de estudos na Unibem a respeito da 
filosofia educacional espírita e suas possíveis práticas didático-pedagógicas. Em 
1983, expôs as diretrizes de uma futura obra que vinha elaborando sobre a tal 
filosofia educacional, ministrando um curso no Encontro Nacional para o 
Desenvolvimento da Educação Espírita, no Instituto de Cultura Espírita do 
Paraná/Santa Catarina (mantenedor da Unibem na época) em Curitiba. Essas 
palestras e cursos serviam tanto para divulgar suas ideias, principalmente em sua 
rede de sociabilidade, quanto para aprimora-las e organiza-las de modo a serem 
publicadas mais adiante para o público geral. 

Com efeito, entre junho de 1981 e dezembro de 1984, Ney Lobo dedicou-se com 
mais afinco ao campo literário, e escreveu o que podemos considerar como sua obra 
basilar: Filosofia Espírita da Educação e suas consequências pedagógicas e 
administrativas (FEE), publicada pela Federação Espírita Brasileira (FEB) em 1989. 
Nesta obra se encontra o resultado dos estudos iniciados no Gabinete de Orientação 
Filosófica do Instituto Lins de Vasconcellos, acrescidos de pesquisas autônomas 
implementadas pelo professor Ney Lobo, cujas primeiras ilações vinham sendo 
apresentadas naqueles congressos para os quais havia sido convidado. Foi ainda das 
práticas pedagógicas experimentadas no ILV e de princípios da Escola Nova, 
analisados sob a lente de uma interpretação particular (filtrada pelo seu habitus) das 
obras de Allan Kardec6, que Ney Lobo sistematizou sua filosofia educacional. 

Anteriormente à publicação da FEE, Ney Lobo já havia publicado três obras a 
respeito de educação moral e cívica (uma delas, inclusive, utilizada como livro 
didático pelo ILV), como se pode observar na Tabela 1, entretanto nenhuma dessas 
versava sobre as relações entre espiritismo e educação. É a partir de 1989 que as 
obras de Ney Lobo passam a abordar quase que exclusivamente essa temática, 

                                                   
6 Pseudônimo do pedagogo francês Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869), autor de obras didáticas e um 
dos propagadores dos métodos de Johann Heinrich Pestalozzi na França no século XIX. Para mais informações 
sobre este educador francês, ver Incontri, D. & Grzybowski, P. (2005). Kardec Educador, textos pedagógicos de 
Hippolyte Léon Denizard Rivail. Bragança Paulista-SP: Comenius. Sob este pseudônimo, o professor Rivail 
publicou as obras constitucionais do espiritismo, quais sejam: O Livro dos Espíritos (1857), O Livro dos Médiuns 
(1861), O Evangelho Segundo o Espiritismo (1864), O Céu e o Inferno (1865) e A Gênese (1868). Além dessas, 
outras obras de Allan Kardec foram utilizadas por Ney Lobo: O que é o Espiritismo (1859), Obras Póstumas 
(1890) e o periódico mensal de estudos psicológicos denominado Revista Espírita (1858 a 1869). 
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fazendo alusão em vários momentos àquela sua experiência prática na década de 
1970. 

 
1973 Técnicas Modernas de Educação Moral e Cívica 

1974 Curso Integral de Educação Moral e Cívica 

1974 Educação Moral e Cívica - 5ª série 

1989 Filosofia Espírita da Educação e Suas Consequências Pedagógicas e Administrativas 

1992 Estudos de Filosofia Social Espírita 

1994 O Plano Social de Deus e as Classes Sociais 

1995 Espiritismo e Educação 

1997 Lins de Vasconcellos, o Diplomata da unificação e o Paladino do Estado Leigo 

2003 Prática da Escola Espírita: a escola que educa 

2008 A Espiritualidade da Inteligência Humana 

2009 Coleção Perfeições Espirituais: A Conquista da Esperança 

2010 Coleção Perfeições Espirituais: A Pedagogia da Conquista da Indulgência 

2011 Coleção Perfeições Espirituais: A Pedagogia da Conquista da Veracidade 

2012 Coleção Perfeições Espirituais: A Pedagogia da Conquista da Caridade 

TABELA 1 | Publicações do professor Ney Lobo entre 1973 e 2012. 

O processo de publicação da Filosofia Espírita da Educação, no entanto, levou 
seis anos. Durante o já citado Encontro Nacional para o Desenvolvimento da 
Educação Espírita, realizado em 1983, Ney Lobo iniciou, com o então presidente da 
editora Edicel, de São Paulo, as primeiras negociações para a publicação do livro. 
Dessa forma, após ter finalizado o texto no final do ano seguinte, o professor 
empenhou-se em revisar todas as cerca de 1200 páginas datilografadas, trabalho que 
finalizou em março de 1986. Ele explica o empreendimento, em carta à editora:  

Esta obra deita suas raízes mais profundas no período em que exercemos o 
magistério em colégio espírita por onze anos (de 1963 a 1974), sete dos quais 
como diretor. No exercício efetivo dessa função (...) foi-se consolidando a idéia 
da indispensabilidade de uma diretriz filosófica superior e espírita. Não 
sabíamos para que ensinávamos. Mesmo que intuíssemos os fins educativos 
espíritas, desconheceríamos os caminhos que a eles conduziriam. Por isso, 
partimos para a organização do GABINETE DE ORIENTAÇÃO FILOSÓFICA 
(...). Dávamos o primeiro passo. Era uma idéia pioneirissima, cintilante e 
sedutora. Idealizamos uma cúpula doutrinária, o Gabinete, como dossel da 
Filosofia Espírita a cobrir todo o edifício pedagógico. (...) No Gabinete de 
Orientação Filosófica, redigimos os primeiros estudos sobre educação espírita. 
(N. Lobo, 1986) 
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Em março de 1987, a editora lhe devolveu os originais alegando que não poderia 
publicar uma obra tão volumosa em vista da crise econômica pela qual passava o 
país7 . Outra editora, a Lake, também de São Paulo, já havia do mesmo modo 
declinado, nove meses antes, frente à possibilidade de publicar uma obra com aquele 
número de páginas. Em novembro de 1986, Ney Lobo já havia tentado a editora 
Cultrix, igualmente de São Paulo, sem obter êxito.  

Em junho de 1987, não obstante, a editora Lake entrou em contato com o 
professor novamente, reatando a possiblidade de publicação da obra, desde que esta 
pudesse ser publicada em quatro ou cinco volumes. Entretanto, como Ney Lobo já 
havia ao mesmo tempo contatado a FEB, a Lake preferiu dar prioridade àquela, 
aguardando sua resolução e alegando as mesmas dificuldades financeiras expostas 
pela Edicel. Enfim, a FEB acabou tendo precedência (e a preferência do autor) e 
publicou a obra em cinco volumes, cuja primeira edição foi a público em 19898. Em 
1993, foi publicada a segunda edição do primeiro volume, e em 2002, a sua terceira 
edição, bem como a segunda edição do segundo ao quinto volume. 

3. A TEORIA 

A obra se inicia com uma espécie de exegese dos textos de Allan Kardec, 
extraindo dali a filosofia espírita, justificando-a e demonstrando, por meio de 
argumentos filosóficos, a sua existência. Na sequência, e partindo dessa 
demonstração como alicerce, se põe a elaborar uma possível filosofia educacional 
espírita. 

Os pontos fundamentais do espiritismo nos quais Ney Lobo alicerça sua teoria 
são os seguintes (Kardec, 1998): a existência de Deus; a reencarnação (para o 
espiritismo, o ser humano é um espírito reencarnado criado por Deus, pré-existente 
e pós-existente ao corpo físico); a mediunidade (mecanismo por meio do qual os 
espíritos encarnados e desencarnados se comunicam); e a evolução (o progresso 
como lei da Natureza, de modo que todos os seres evoluem tanto materialmente 
quanto espiritualmente).  

Ney Lobo principia a discussão sobre educação, em sua obra, com a seguinte 
ilustração: tem-se o fato educacional, ou seja, o fenômeno real (“é feito assim” – o 
concreto); através da lente da Filosofia Espírita (“vemos o mundo assim” – o ideal), 
o filósofo da educação, por reflexão crítica, extrai princípios e valores, que resulta na 
formulação de uma Filosofia Espírita da Educação (“deveria ser feito assim” – o 
objetivo); então, através da lente da Filosofia Espírita da Educação, o pedagogo 
espírita vê o fato educacional e extrai conhecimentos e teorias que o auxilia na 
formulação da Pedagogia Espírita (“fazer como deveria ser feito” – as metas), que se 

                                                   
7 O Brasil passava por uma época de alta inflação, boa parte dela em consequência das políticas econômicas do 
Regime Militar (1964 a 1985).  
8 A primeira edição dos volumes de 2 a 5 foram a público em 1990. 
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torna uma nova lente; através da lente desta pedagogia, o didata espírita, vendo o 
fato educacional, extrai procedimentos, métodos e técnicas e formula a Didática 
Espírita (“como fazer o que deveria ser feito” – as ferramentas), um momento de 
transição do teórico para o prático; este momento prático se dá quando o educador 
espírita observa o fato educacional através da lente da Didática Espírita e parte para 
a ação, para a Educação Espírita (“fazendo como deveria ser feito” – a atitude), 
gerando o ato educativo.  

Dessa forma, do fato educacional chega-se ao ato educativo passando pelas 
lentes da Filosofia Espírita, da Filosofia Espírita da Educação, da Pedagogia 
Espírita, da Didática Espírita e da Educação Espírita (Lobo, 2002, Vol. 1, pp. 71-
86). A Figura 1 projeta esse raciocínio do autor: trata-se de um diagrama contido na 
obra FEE desenhado por Ney Lobo, representando a progressão do fato educativo, 
espontâneo, ao ato educativo, intencional. 

FIG. 1 | Do fato ao ato educativo (Lobo, 2002, p. 86). Desenho feito pelo autor. 

O cerne da obra, no entanto, é a fatoração do fato educativo em sete fatores: o 
educando, o educador, os fins da educação, a disciplina, o currículo, o método e, por 
fim, a instituição escolar, que ao longo dos quatro primeiros volumes vão sendo 
analisados à luz de mais de duas dezenas de teorias pedagógicas e filosofias 
educacionais que Ney Lobo considerou como as mais representativas9, comparando-

                                                   
9 Como por exemplo: Naturalismo Pedagógico; Humanismo Pedagógico; Culturalismo Pedagógico, Idealismo 
Pedagógico; Nacionalismo Pedagógico; Socialismo Pedagógico; Pragmatismo Pedagógico; Individualismo 
Pedagógico. Além das seguintes: Otimismo Antropológico; Pessimismo Antropológico; Realismo Cristão; 
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as com a sua visão espírita, e dali elaborando as soluções para cada fator e as 
consequências pedagógicas de cada solução encontrada. O quinto volume se dedica a 
estudos complementares sobre a temática e exemplos de práticas pedagógicas. 

A Figura 2 ilustra os sete fatores: 
 

FIG. 2 | Os fatores do fato educativo (Lobo, 2002, p. 67). Desenho feito pelo autor. 

Ney Lobo elaborou uma representação de cada um dos sete fatores, e estabeleceu 
o que se segue, a respeito de cada um deles: 

O educando é um espírito transeunte, pluriexistencial, nesta terra um peregrino 
reencarnado, ainda muito imperfeito, em determinado grau educativo, em romagem 
da perfectibilidade para a perfeição, o qual, pela educação já conquistada e a 
conquistar, em reencarnações sucessivas e progressivas, atingirá, pelo seu próprio 
esforço e dos seus educadores, o estado final de Espírito Puro, ou seja, de totalmente 
educado (Lobo, 2002, Vol. 1, pp. 132-133). Quando encarnado, o espírito passa por 
fases de maturação, que vai desde um período heterônomo, do nascimento ao fim da 
adolescência, até um período autônomo, que se inicia na juventude. O período de 
transição entre o fim da adolescência e o início da juventude, entre os 15 e os 20 anos 
de idade, Ney Lobo chamou de idade axial10 (2002, Vol. 1, pp. 245-251). Antes da 

                                                                                                                                                              
Empirismo Gnosiológico; Otimismo Pedagógico; Pessimismo Pedagógico; Realismo Pedagógico; Inatismo; 
Empirismo; Interacionismo; Antifinalismo Pedagógico; Relativismo Teleológico-Pedagógico; Finalismo 
Pedagógico; 
10 O termo “idade” neste caso não trata de uma idade específica, mas de um período (idade como era ou época). 
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idade axial, o educador exerce maior influência sobre o educando; após, inicia-se o 
período de autoeducação. Durante esta transição, o espírito recapitula sua 
personalidade a partir do ponto em que estava antes de nascer, gerando conflitos 
com a educação atual. Ney Lobo sugere um recuo da idade axial através da educação 
formal, no sentido de que o educando desenvolva a autonomia e a autenticidade o 
quanto antes, adentrando no período de autoeducação. 

O educador (também como espírito reencarnado) é revelador de aspectos 
culturais, conhecimentos científicos e valores morais que o educando não 
apreenderia por si só; restaurador da cultura inata já trazida pelos educandos 
(denominadas por Lobo de “virtualidades relativas”, ou seja, potencialidades e 
virtudes já conquistadas em vidas anteriores, em contraposição às “virtualidades 
absolutas”, que seriam as potencialidades e virtudes ainda não desenvolvidas pelo 
espírito); médium pedagógico, utilizando de sua intuição para perceber 
potencialidades e necessidades de cada educando individualmente; delegado por 
espíritos superiores na orientação das futuras gerações; compromissado com a nação 
e a sociedade; e agente principal, durante o período heterônomo do aluno, e depois 
auxiliar, durante o período autônomo do aluno, no processo de educação, sendo que 
durante a idade axial, os dois papeis se alternam (Lobo, 2002, Vol. 2, pp. 50-53).  

O educador é, ainda segundo o autor, uma “expressão e projeção do contexto 
histórico-sócio-cultural de uma sociedade” (2002, Vol. 1, p. 67). Em outras palavras: 
“esse educador não pode destacar-se da sua cidadania terrena nem sacudir de si a 
sua personalidade nacional, a qual reveste tanto a sua estrutura biossocial quanto o 
seu aparato espiritual”. (Lobo, 2002, Vol. 2, p. 34). 

A finalidade da educação, para o autor, se divide em três aspectos: o 
desenvolvimento da espiritualidade do educando, como fim individual; o espírito 
puro e a definitiva identificação de pensamentos e sentimentos com Deus, como fim 
supremo; e a construção de uma sociedade regenerada governada por uma 
aristocracia intelecto-moral11, como fim social (Lobo, 2002, Vol. 2, pp. 200-212). 

Com relação à disciplina, Ney Lobo estabelece o banimento de castigos e 
recompensas; a disciplina baseada no arrependimento e na reparação; sansões 
quando necessárias visando sempre a correção; a proporcionalidade entre a falta e a 
reparação ou a sansão; e a ação do professor baseada na autoridade com brandura 
(Lobo, 2002, Vol. 3, pp. 73-78 & 91). 

O currículo se mostraria formado por dois tipos: um genérico-espiritual, 
abrangente e composto; e outro técnico-específico, confinado e componente do 
anterior. Esse currículo deveria ser integralizante, ou seja, interdisciplinar; 

                                                   
11 No capítulo sobre as aristocracias, em Obras Póstumas, Allan Kardec estabelece uma linha evolutiva (que pode 
ser interpretada como de justiça social) que começa na “aristocracia dos patriarcas”, passando pela “aristocracia 
da força bruta”, a “aristocracia do nascimento”, a “aristocracia do dinheiro” e a “aristocracia da inteligência”, 
culminando no futuro numa “aristocracia intelecto-moral”, em que intelectualidade e moralidade estariam unidas 
em prol da justiça. Ver Kardec, A. (1987). Obras Póstumas (22a ed.). (G. Ribeiro, Trad.). Rio de Janeiro: FEB. 
(Obra original publicada em 1890). 
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espiritualizante; antropocêntrico, em contraposição a um currículo teocêntrico; 
individualizado, isto é, garantindo o progresso de cada aluno individualmente, 
respeitando suas idiossincrasias; organizado em torno da educação do espírito; e 
com timbre nacional, ou seja, dando ênfase à cultura do país onde se encontra a 
escola (Lobo, 2002, Vol. 3, pp. 145-150). 

O método aplicado numa escola espírita, para Ney Lobo, deve focar na atividade 
em substituição à passividade, desenvolvendo a inteligência; na cooperação em 
substituição ao individualismo, desenvolvendo a fraternidade; na individualização 
em substituição à coletivização, desenvolvendo a personalidade. E aqui podemos 
perceber com mais clareza a influência da Escola Nova. Nesse sentido, a avaliação 
deveria basear-se na autossuperação do educando, e para isso, o docente precisaria 
ter noções de psicologia evolutiva, levando ainda em consideração a abrangência 
desse processo do ponto de vista das vidas sucessivas (Lobo, 2002, Vol. 4, pp. 43; 75-
78 & 98-100). 

Por fim, para o sétimo fator, a instituição escolar espírita, estabelece que esta 
deveria ser preferencialmente privada e gratuita, no sentido de se conciliar a 
liberdade de ensino com o direito à educação; ser de tempo integral em regime, 
preferencialmente, de internato, formando um ambiente familiar estreitamente 
ligado aos lares dos alunos, numa espécie de comunidade escola-lar; e ter instituída a 
direção colegiada, de modo a garantir a liberdade de ação e o autogoverno. Para Ney 
Lobo, essa escola deve proporcionar práticas sociais eficazes a fim de desenvolver a 
fraternidade e a sensibilidade dos educandos em relação ao semelhante. Para isso, a 
escola deveria ser uma cópia da vida espiritual, antecipando uma sociedade ideal e 
sendo dela uma miniatura, preparando os alunos não apenas para a vida social 
vigente, mas para uma vida social aperfeiçoada (Lobo, 2002, Vol. 4, pp. 165; 190-191 
& 213-214). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como dissertamos até aqui, o professor Ney Correia de Souza Lobo (1919-2012), 
militar e filósofo paranaense, protagonizou na cidade de Curitiba, capital do estado 
do Paraná, entre 1967 e 1974, uma experiência pedagógica de educação ativa, 
impulsionado pelos princípios da Escola Nova e pelos preceitos espíritas que 
esposava, e sobre a qual erigiu uma filosofia educacional; trabalho esse no qual se 
engajou por toda a vida a partir dali, mas que teve como marco significativo a 
publicação da obra Filosofia Espírita da Educação em 1989.  

Essa filosofia se sustenta na fatoração do fato educativo em sete conceitos (ou 
fatores) sob a ótica espírita, os quais são esmiuçados ao longo dos cinco volumes da 
obra. Ao elaborar esses conceitos, Ney Lobo deixou transparecer, principalmente 
para os três últimos (o currículo, o método e a instituição escolar), a influência do 
movimento escolanovista e de sua experiência pedagógica no ILV, propondo práticas 
pedagógicas semelhantes às que havia posto em ação anteriormente, como, por 
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exemplo, as Sessões de Trabalho organizadas em TIs e TCs, a composição de uma 
sociedade em miniatura a ser gerenciada pelos alunos (como educação cívica), tal 
qual a Cidade Mirim o foi, e o princípio da direção colegiada. Entretanto, sua 
abordagem em relação à natureza do educando e do educador, bem como a 
finalidade da educação e os princípios disciplinares, é bastante original e 
fundamenta-se majoritariamente no espiritismo (que não deixa, por sua vez, de ter 
raízes no cristianismo). 

Em outras palavras, ao analisar a obra FEE, correlacionada à análise da 
experiência pedagógica de Ney Lobo no ILV, percebemos que apesar de haver 
influências do militarismo em alguns pontos de sua filosofia educacional (tais como a 
educação cívica, o compromisso do educador com a nação e o currículo com timbre 
nacional), em muitos outros ele suplanta essa influência (como a direção colegiada, a 
Assembléia De Alunos e a Cidade Mirim) conflitando muitas vezes com o seu próprio 
habitus forjado na carreira militar. 

Por fim: se no ILV, o centro em torno do qual deveriam orbitar as demais 
disciplinas era a disciplina de Educação Moral e Cívica, para a filosofia educacional 
que estava propondo, o eixo havia sido descolado para a educação da espiritualidade 
do educando. 
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Este trabalho tem como base parte de nossa tese de doutorado cujo tema central 
foi uma análise da proposta denominada Professor Pesquisador Reflexivo que se 
engloba no espectro mais amplo do que se convencionou denominar Formação de 
Professores. A escolha da temática do Professor Pesquisador Reflexivo (PPR) foi em 
princípio, orientada pela constatação de que esta proposição para a formação 
docente compunha um corpo bem definido de ideias e traduzia uma tendência 
hegemônica de valorização do saber docente que enfatiza o protagonismo da escola e 
do professor na condução das mudanças históricas, advindas do processo da 
globalização e àquelas expressas pela Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, sancionada 
em 1996. O período escolhido para a análise concentrava-se, portanto, nos anos de 
1990 nos quais, além da LDB, também é publicado o texto que versa sobre Os 
Referenciais para a Formação de Professores (1999).É também nos anos de 1990 que 
ocorre a difusão, no Brasil, da vertente de formação do PPR. São dois os principais 
eventos que marcam este movimento. Em primeiro lugar, a divulgação feita em 
terras brasileiras de um livro organizado por Antonio Nóvoa, no qual constam três 
artigos cuja temática é o Professor Pesquisador Reflexivo e, em segundo lugar, a 
participação de pesquisadores brasileiros no I Congresso de Formação de Professores 
em Língua Portuguesa que aconteceu em Portugal na cidade de Aveiro em 1993, que 
privilegiou o saber e a memória docente como fundamentais para os movimentos de 
melhoria e mudança na atuação dos professores (Pimenta e Guedin, 2002). Assim, a 
vertente do PPR tornou-se importante, pois propiciou a difusão de proposições que 
enfatizavam  a importância dos “saberes docentes” para a criação de uma nova forma 
de intervenção dos professores. Assim, a pesquisa, a reflexão e a memória docente 
tornaram-se categorias chaves para a transformação da atuação dos professores, no 
sentido de responder às necessidades postas pelas mudanças históricas advindas de 
um processo que culminou na promoção de reformas educacionais em vários países, 
dentre eles, os da América Latina. Nosso objetivo na pesquisa foi analisar a leitura 
que os educadores brasileiros fizeram da proposta do PPR e escolhemos como objeto 
primordial de análise, textos de uma publicação de 1996, que claramente colocava 
como objetivo difundir as ideias dos que originalmente elaboraram a proposta. 
Nosso propósito foi o de escrutinar, nesta leitura, como os autores brasileiros 
entendiam a ideia de transformação social que emergia dos textos daqueles que 
podemos considerar como “pais fundadores” da proposta do Professor Pesquisador 
Reflexivo. Também interessava entrever pela janela aberta através da análise do 
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conceito ou ideia de transformação social, uma compreensão da visão de escola, de 
sociedade e, principalmente, do papel que teria o professor na condução do processo 
de transformação. A metodologia de pesquisa tomou por base a categoria 
antropológica de estranhamento, ou seja, interpretar a leitura dos educadores 
brasileiros sobre a proposta do professor pesquisador reflexivo como um “outro” com 
o qual, no entanto, partilhamos uma mesma cultura. Ser pesquisadora, professora e 
também coordenadora de um curso na área de educação me faz parte integrante do 
grupo que analiso, isto é, “daqueles que pensam e, ao mesmo tempo, vivenciam o 
fenômeno da educação”. Tornar o conhecido estranho é um movimento que deve 
integrar a categoria da suspeita e, nesta pesquisa, suspeitar, teve um duplo 
significado. Em primeiro lugar, analisar se o que foi enunciado como novo já estava 
presente no mapa das intervenções docentes e, em segundo lugar, tentar ver o 
sentido do novo (ou o que se apresenta como tal), tanto no espectro mais amplo da 
sociedade quanto no mais próximo, isto é, para os docentes. Tratava-se, portanto, de 
localizar historicamente a abordagem do Professor Pesquisador Reflexivo no tempo e 
no espaço, e perceber qual o seu sentido no momento histórico atual. Com este 
intuito, tentamos apontar que similitudes esta proposta guarda com a maneira como 
a educação e a escola têm sido enfocadas pelos educadores brasileiros, quando estas 
são alçadas como espaço de transformação social, em um momento histórico 
marcado pela globalização e o neoliberalismo. No que se refere à formação de 
professores, nossa hipótese era que a globalização poderia ser “lida” como um 
movimento que, por um lado, provocou o exacerbamento da “liberdade de”, e por 
outro, a reação em termos de “liberdade para”. A primeira considerada como 
liberdade negativa e a segunda como positiva no sentido que lhe dá Berlin (2002). 
Este movimento também possibilita, segundo a perspectiva de Alexander (1989), a 
combinação de elaborações coletivistas que enfatizam a “liberdade para”, isto 
é, a capacidade do agir comum e a “liberdade de”, mais individualista, que 
enfatiza a capacidade de realização pessoal. Quando tomamos como base estas 
perspectivas teóricas é possível enunciar, como tese, que a proposta do PPR parece 
enfatizar a “liberdade de”, embora coloque como proposta a “liberdade para”. No 
sentido dos autores referidos, trata-se de se perguntar o que posso fazer (liberdade 
de) e quem tolhe o que faço (liberdade para). Mas, o que significa esta análise? A 
título de conclusão defendemos a tese que pode ser enunciada de forma sintética nos 
seguintes termos: esta forma de intervenção docente está afinada com a tradição de 
transformação social mediada pela educação. Isto quer dizer que ela compartilha 
pontos de inflexão similares a outros movimentos da educação brasileira, 
principalmente os que se sedimentaram após o advento da proposta de Educação 
Popular tal qual idealizada por Freire. Por esta via, é possível perceber que a 
proposta opera em dois sentidos combinados: o da valorização do trabalho docente 
para a melhoria do ensino e, ao mesmo tempo, condiciona esta melhoria à 
conscientização, pelo professor, das condições históricas em que ele realiza sua 
intervenção. Ou seja, da mesma forma que na educação popular, os educandos, que 
no caso analisado seriam os docentes, aprenderiam a ser um professor pesquisador e 
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também reflexivo pela conscientização do seu lugar na sociedade. Lembremos que 
nas propostas originais da Educação Popular o educando passava da consciência 
ingênua ou não reflexiva para a reflexiva. Portanto, as semelhanças de forma e 
linguagem são muito evidentes. A proposta compartilha outros pontos de inflexão. 
No que se refere ao contexto de valores do neoliberalismo, reforça alguns conceitos 
como autonomia, emancipação e flexibilidade e, neste sentido, insere a dobradiça 
que une o individual (a atuação de cada professor) ao coletivo (conhecer o contexto 
no qual atua é condição básica para o professor poder transformá-lo). Esta análise 
nos levou a colocar como hipótese que a proposta do professor pesquisador reflexivo 
apresenta como influência o modelo de emancipação neotoqueviliano no sentido 
dado por Renaut (1998), isto é, que interpreta a história de acordo com a 
emancipação do indivíduo e da comunidade, que será tomada como indivíduo no 
sentido metafórico. Ou seja, a defesa de uma sociedade mais justa, composta por 
indivíduos emancipados com acesso aos bens de consumo e que respeita as 
diferenças não exige, uma transformação estrutural da sociedade. No entanto, 
entendemos que ela não será viabilizada sem que o docente continue lutando por sua 
autonomia e emancipação. Assim, se Freire pôde ser vislumbrado na Proposta do 
Professor Pesquisador Reflexivo, será que a proximidade desta última com a 
proposta neoliberal tal qual enunciamos em nossa tese (Silva, 2005) pode ser 
colocada como uma das bases para o seu esquecimento? Será que as Novas Diretrizes 
para a Formação Docente publicadas em 2015 ao centrar-se em pontos como, por 
exemplo, valorização profissional do magistério definida mais como plano de 
carreira; salário; conhecimentos metódicos dentre outros não está deixando de lado a 
possibilidade de termos um docente que reflete sobre sua prática? Será que 
novamente estamos retirando da história a valorização do saber docente ao lhe dar 
uma forma acabada de ação e atuação? Estas são (dentre outras) algumas questões 
que gostaríamos de debater neste encontro.  
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RESUMO  

Neste trabalho, discutiremos as representações sobre a Escola Nova no Brasil por 
meio das crônicas de Cecília Meireles publicadas na Página de Educação, seção 
especializada em educação do “Diário de Notícia” que era dirigida pela cronista no 
período de 1930 a 1933. Meireles foi signatária do Manifesta dos Pioneiros da 
Educação, documento fundamental da Escola Nova, e dialogou com personalidades 
importantes do movimento escolanovistas como Fernando de Azevedo e Anísio 
Teixeira. 

Nas crônicas, Meireles discorria sobre temas como ambiente escolar, teorias 
educacionais, professores, alunos, juventude e outros temas sempre relacionados 
com a educação e associados ao movimento escolanovista. Dentre estas publicações, 
neste texto, selecionamos crônicas que abordam a concepção sobre o projeto 
escolanovista na visão da poetiza. Utilizamos como base das análises a teoria de 
Roger Chartier sobre representações coletivas. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A ESCOLA NOVA E SUAS 
REPRESENTAÇÕES 

Para Roger Chartier, a representação do mundo liga-se à posição social dos 
indivíduos, por ser constituída ao longo do tempo, deve ser entendida como 
histórica. A representação se configura como uma estratégia de classe, de dominação 
e de resistência. Desta forma, num mesmo período, temos uma arena de 
representações, uma vez que cada classe elabora o real à sua maneira. Isto constrói 
identidades sociais, resultantes de uma relação de forças entre as representações 
impostas, ou seja, resulta da luta de poderes representados. Nas crônicas de Meireles 
percebemos dois projetos em disputa: o escolanovista e o católico. 

José D’Assunção Barros (2005, p. 135) considera que a noção de “práticas e de 
representações” contribui para que se possa analisar: 

tanto objetos culturais produzidos como os sujeitos produtores e receptores de 
cultura, os processos que envolvem a produção e difusão cultural, os sistemas 
que dão suporte a estes processos e sujeitos, e por fim as normas a que se 
conformam as sociedades quando produzem cultura, inclusive mediante a 
consolidação de sues costumes. 

Ao pensar em representações, ou qualquer outra análise que se pretenda fazer de 
uma fonte, é necessário ter em mente que não há uma verdade histórica, mas formas 
de construir uma versão que se altera de acordo com o olhar lançado sobre um 
objeto; ao analisar a fonte, muitas vezes, o historiador lança o seu olhar sobre uma 
construção que já passou por um crivo. Isto é, o escritor, o fotógrafo, enfim, quem 
produziu o documento já eternizou nele uma visão resultante do lugar em que 
ocupava (suas concepções, sua história de vida, etc.) e o historiador lançará o seu 
olhar, que também é resultante de suas concepções e de sua própria história, sobre 
este documento: podemos, portanto, analisar o mesmo objeto de formas diferentes e 
com objetivos diferentes.  

Na perspectiva interpretativa de José D’Assunção Barros (2005, p. 134), um 
autor pode “se tornar um criador de representações” e gerar práticas sociais, ao 
mesmo tempo, que as representações existentes podem permear o texto escrito por 
ele. Para Barros, tanto o ato de escrever quanto o de ler podem gerar novas 
representações. Assim, pode-se considerar que Cecília Meireles, por meio do lugar 
que ocupa, busca criar uma nova representação sobre educação, escola, professor de 
maneira a gerar novas práticas no campo educacional, novos modos de pensar, agir e 
fazer na escola. Não a única. 

Segundo José D’Assunção Barros (2005, p. 134), 

Um sistema educativo inscreve-se em uma prática cultural, e ao mesmo tempo 
inculca naqueles que a ele se submetem determinadas representações 
destinadas amoldar certos padrões de caráter e a viabilizar um determinado 
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repertório linguístico e comunicativo que será vital para a vida social, pelo 
menos tal como a concebem os poderes dominantes. 

Afirma ainda que “práticas e representações são sempre resultado de 
determinadas motivações e necessidades sociais”. Desta forma, teve de se atentar 
para as motivações e necessidades que levaram nos anos 1930 a busca de novas 
representações e práticas escolares que estavam relacionadas aos interesses do 
Estado (Daros, 2013). 

Em várias crônicas, Meireles discutiu o conceito de Escola Nova e o que seria 
então esta educação moderna. Na crônica “Uma questão de atitude”, percebemos a 
defesa de uma nova forma de pensar a educação, de novas posturas, novas formas de 
fazer na educação. Por meio das crônicas analisadas compreendemos que a autora 
considerava necessário criar uma nova representação do que fosse educação. Para 
isso era preciso também novas atitudes e novas práticas pedagógicas que atendessem 
ao contexto brasileiro dos anos de 1930. 

A autora aponta a Escola Nova como algo imprescindível, um pensamento que 
salvaria a educação. Essa concepção permeia o imaginário coletivo do campo 
educacional sobre os escolanovistas até hoje como um movimento transformador 
que apontava a busca por reformulação da cultura. Assim, na crônica “Sobre a Nova 
Educação” afirma que “a primeira coisa de que a Nova Educação precisa para ser 
admitida como realidade necessária, imprescindível, é da inteligência e compreensão 
dos que a observam e estudam”. Ressalta-se ainda a rejeição dos professores em 
relação à Escola Nova, decorrente da falta de conhecimento sobre o pensamento 
escolanovista. 

Há pessoas que não podem nem ouvir falar nestas duas palavras juntas 
ESCOLA NOVA, porque imaginam logo uma série de suplícios absurdos, 
teimosamente instalados na cegueira da sua superstição. [...] Porque o temor a 
realizações constantes e renovações contínuas denota desconhecimento do 
sentido profundo e essencial da vida [...] Precisamos remover todas essas 
convicções anacrônicas que estão impedindo a visão dos tempos novos (DN/PE, 
10/09/31, p. 8). 

Para Meireles, o grande problema da apropriação das ideias da Escola Nova seria 
aqueles que a criticavam sem conhecê-las e aqueles que dizem conhecer e não 
conhecem. Mas, na verdade, temos as representações do grupo católico prevalecendo 
em relação aos ideais escolanovistas. Tendo em vista o discurso de Cecília Meireles 
sobre a Escola Nova nesta e em outras crônicas, poderíamos inferir que para ela seria 
impossível conhecer e não se render às ideias da Escola Nova. 

A escolha lexical feita pela autora no trecho que apresentamos aponta para a 
forma como a escola nova era vista pelo grupo opositor: “suplícios absurdos”, 
“teimosamente”, “cegueira”. Em contra partida, para Meireles, este movimento se 
caracterizava pela “realizações”, “renovações” e a escola tradicional era vista como 
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um movimento ultrapassado como apontam as palavras “anacrônica”, “temor”, 
“impedindo”, “desconhecimento”. 

Desta forma, poderíamos compreender que se justificaria ainda matérias na 
“Página de Educação” que tentavam esclarecer os conceitos desse movimento e 
promovessem a discussão teórica do que seja a Nova Educação. Assim, Meireles 
discute sobre os métodos da Escola Nova e as críticas feitas a ela; o fato de não ter 
um método engessado ou práticas estagnadas que funcionem como “receita” tornaria 
a Escola Nova mais adequada do que as ideias anteriores a ela. 

As práticas na escola devem se adequar à turma, às crianças; Diana Vidal (2007, 
p. 498) aponta que “Os métodos buscavam na ‘atividade’ sua validação”. As velhas 
práticas, os livros, a forma de se apresentar o conhecimento à criança sem entender 
as transformações sociais e culturais são “defeitos” da escola antiga que a nova 
educação não deveria repetir. 

A oposição entre uma escola antiga e uma nova, apresentada por Meireles nesta e 
em outras crônicas, foi umas das estratégias dos representantes da Escola Nova no 
Brasil para a constituição de uma nova forma de pensar a educação e de se instituir 
novas práticas. Construía-se uma nova representação na negação de outra; embora 
ambos vissem a educação como a causa cívica nacional, criava-se a imagem de que 
eram grupos antagônicos, sem proximidades. Daí a participação ativa dos 
escolanovistas nos jornais, seja no distrito federal com Nobrega da Cunha, Cecília 
Meireles, Frota Pessoa, ou em São Paulo com Fernando de Azevedo. 

Segundo Diana G. Vidal, o discurso escolanovista no Brasil buscou descontruir as 
representações do campo escolar em voga até meados do século XX. Por meio das 
diferenças, construía a representação da nova educação em oposição à velha 
educação, embora tomasse, em alguns momentos, os materiais e os métodos do 
modelo negado de forma ressignificada (Vidal, 2000, p. 497). Sendo assim, 
justificasse discutir este movimento que continua influenciando o pensamento 
pedagógico no século XXI, principalmente na perspectiva de um de seus 
participantes que representou o movimento nas páginas de um jornal: Cecília 
Meireles. 

1.1. ESCOLA NOVA NA “PÁGINA DE EDUCAÇÃO”: CONCEPÇÕES DA EDUCADORA 

A escola nova, na análise de Diana Vidal (2007, p. 498), defendia que “devia a 
escola, assim, oferecer situações em que o aluno, a partir da visão (observação), mas 
também da ação (experimentação) pudesse elaborar seu próprio saber”. O trabalho 
individual e eficiente seria a base da construção do conhecimento infantil. Desta 
forma, o aluno passaria a ser o centro do processo educativo e buscava-se aprofundar 
os estudos no campo da psicologia e a cientificidade da pedagogia. 

Em várias crônicas, Meireles discutiu o conceito de Escola Nova e o que seria 
então esta educação moderna. Na crônica “Uma questão de atitude”, percebemos a 
defesa de uma nova forma de pensar a educação, de novas posturas, novas formas de 
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fazer na educação. Era preciso criar uma nova representação do que fosse educação e 
isso era feito por meio das palavras “apaixonadas” pela causa de Meireles. 

A educação moderna, para atingir a sua eficiência, exige, preliminarmente, 
uma nova disposição de espírito, uma nova atitude de pensamento que, uma vez 
adquirida, determina, como consequência natural, toda a concatenação de 
novas aplicações pedagógicas, igualmente fiéis aos motivos humanos e às 
razões da experiência, conciliando uns e outros numa harmonia de realizações 
inteligentes e oportunas (DN/PE, 10/11/31, p. 5). 

Na crônica “Sobre a Nova Educação”, podemos apontar o embate entre as velhas 
e novas representações do que seria a educação: “A Nova Educação, em todos os 
lugares por que tem passado, na sua marcha universal, encontra sempre, ao lado de 
defensores ardentes e entusiastas, detratores ardentes e entusiastas, detratores 
inclementes e, não raro, ferozes”. O que ocorre, no relato da própria autora, é a 
existência de pessoas medíocres ou ainda à perspicácia de outros; há os apologistas e 
os detratores. Haveria então uma falta de criticidade a respeito do novo pensamento 
educacional tanto para reconhecê-lo como legítimo quanto pra apontar as suas 
falhas. 

A autora aponta a Escola Nova como algo imprescindível, um pensamento que 
salvaria a educação. Essa concepção permeia o imaginário coletivo do campo 
educacional sobre os escolanovistas até hoje como um movimento transformador 
que apontava “um futuro de liberdade e felicidade que há de vir pela revolução da 
cultura” (Monarcha, 2009, p. 15). Assim, lemos ainda na crônica “Sobre a Nova 
Educação”: “a primeira coisa de que a Nova Educação precisa para ser admitida 
como realidade necessária, imprescindível, é da inteligência e compreensão dos que a 
observam e estudam”. Ressalta-se ainda a rejeição dos professores em relação à 
Escola Nova, decorrente da falta de conhecimento sobre o pensamento escolanovista. 

Há pessoas que não podem nem ouvir falar nestas duas palavras juntas 
ESCOLA NOVA, porque imaginam logo uma série de suplícios absurdos, 
teimosamente instalados na cegueira da sua superstição. [...] Porque o temor a 
realizações constantes e renovações contínuas denota desconhecimento do 
sentido profundo e essencial da vida [...] Precisamos remover todas essas 
convicções anacrônicas que estão impedindo a visão dos tempos novos (DN/PE, 
10/09/31, p. 8). 

Na crônica “Escola Nova”, publicada em 22 de julho de 1932, a má interpretação 
feita das ideias do movimento escolanovista é relatada pela autora: professores que 
rejeitam ou que ainda interpretam erroneamente. O que podemos observar nesta e 
em outras crônicas é o desejo da adesão total ao projeto escolanovista. Mas o que se 
configura na escola é também uma entre representações que se materializa nas 
práticas educativas, assim como temos fora das escolas grupos que se colocam em 
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embate e resistência um contra o outro; temos, na escola, professores que se mantêm 
firmes às suas filiações discursivas. 

A Escola Nova tem sido injuriada o mais largamente possível. Não há pessoa 
que, posta em contato subitamente com qualquer assunto educacional, se iniba 
de falar, respeitando uma coisa que não conhece. E não o fazem por mal, e sim 
porque se estabeleceu que isso é coisa de que todos entendem. A verdade não é 
essa: é que todos deviam entender. 

Tudo que acontece de mau, de incompreensível, de contrariante, de inesperado, 
em matéria de ensino, - ah! Já se sabe: é a Escola Nova... 

Ora, há males que vêm para bem. Porque, de tanto quererem encontrar defeitos 
na Escola Nova, as pessoas que se dedicam a esse esporte estão travando 
conhecimento com a velha, e apontando-lhe os defeitos com uma sinceridade 
que só vem confirmar as vantagens daquilo que combatem (DN/PE, 22/07/32, 
p. 6). 

Para Meireles, o grande problema da apropriação das ideias da Escola Nova seria 
aqueles que a criticavam sem conhecê-las e aqueles que dizem conhecer e não 
conhecem. Mas, na verdade, temos as representações do grupo católico prevalecendo 
em relação aos ideais escolanovistas. Tendo em vista o discurso de Cecília Meireles 
sobre a Escola Nova nesta e em outras crônicas, poderíamos inferir que para ela seria 
impossível conhecer e não se render às ideias da Escola Nova. 

Desta forma, poderíamos compreender que se justificaria ainda matérias na 
“Página de Educação” que tentavam esclarecer os conceitos desse movimento e 
promovessem a discussão teórica do que seja a Nova Educação. Assim, Meireles 
discute sobre os métodos da Escola Nova e as críticas feitas a ela; o fato de não ter 
um método engessado ou práticas estagnadas que funcionem como “receita” tornaria 
a Escola Nova mais adequada do que as ideias anteriores a ela: 

Dizia-nos, certa vez, um inspetor: 

__ O mal da escola nova está em não se determinar o método a empregar. Era 
preciso traçar um plano, para se saber, ao certo, como agir... 

Ora, o bem maior da escola está, precisamente, em não haver um método que a 
resuma. No dia em que lhe inventarem um, cairemos outra vez na escola antiga, 
porque, então, já não se procurará descobrir cada dia a alma do aluno, e 
respeitar-lhe a personalidade... Toma-se o programa e vai-se repetindo, todos 
os anos a mesma coisa, como no tempo das “sebentas” (DN/PE, 24/06/30, p. 9). 

As práticas na escola devem se adequar à turma, às crianças; Diana Vidal (2007, 
p. 498) aponta que “Os métodos buscavam na ‘atividade’ sua validação”. As velhas 
práticas, os livros, a forma de se apresentar o conhecimento à criança sem entender 
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as transformações sociais e culturais são “defeitos” da escola antiga que a nova 
educação não deveria repetir. 

A oposição entre uma escola antiga e uma nova, apresentada por Meireles nesta e 
em outras crônicas, foi umas das estratégias dos representantes da Escola Nova no 
Brasil para a constituição de uma nova forma de pensar a educação e de se instituir 
novas práticas. Construía-se uma nova representação na negação de outra; embora 
ambos vissem a educação como a causa cívica nacional, criava-se a imagem de que 
eram grupos antagônicos, sem proximidades. Daí a participação ativa dos 
escolanovistas nos jornais, seja no distrito federal com Nobrega da Cunha, Cecília 
Meireles, Frota Pessoa, ou em São Paulo com Fernando de Azevedo (Von 
Tiesenhausen, 2013, p. 62). 

Segundo Diana G. Vidal, o discurso escolanovista no Brasil buscou descontruir as 
representações do campo escolar em voga até meados do século XX. Por meio das 
diferenças, construía a representação da nova educação em oposição à velha 
educação, embora tomasse, em alguns momentos, os materiais e os métodos do 
modelo negado de forma ressignificada (Vidal, 2000, p. 497). 

Na crônica “O espírito da Nova Educação”, ao apresentar o curso que Artus 
Perrelet promoveria no Rio de Janeiro sobre modelagem, também se discute a 
questão do método na educação escolanovista: 

Cada vez que me vem às mãos um livro ou um artigo sobre as tendências 
modernas da educação, a primeira coisa que eu percebo é a ânsia em que todos 
os pensamentos se encontram de percorrer um caminho para chegar a uma 
finalidade. 

Tal finalidade é tudo. A formação do indivíduo e a sua atuação na coletividade 
mantêm-se como um foco da grande inquietude. E só isso é permanente. O 
método, a fórmula de ação, o mecanismo — isso varia, porque constitui, 
justamente, a sucessão de experiências através das quais se procura atingir o 
mais eficientemente possível o fim supremo (DN/PE, 07/03/31, p. 5). 

Para Cecília Meireles, era preciso ideologia para promover transformações no 
mundo. Assim, mais que métodos instituídos como prática obrigatória, para atuar de 
acordo com a nova educação era preciso compreender a ideologia que a circundava, 
bem como seu sentido, pois se passava a agir de acordo com as ideias do movimento 
educacional. 

Em matéria de ensino, antes dos métodos, antes da preocupação das escolas, 
das teorias, dos autores, precisa haver uma consciência definida do sentido 
educacional. Depois disso, tudo se faz com facilidade, porque é simples 
encontrar um meio de agir, quando se precisou já perfeitamente a órbita e a 
finalidade da ação. 
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Ora, nós estamos, neste momento, diante de uma bela esperança para o 
magistério brasileiro (DN/PE, 24/06/30, p. 7). 

Desta forma, era preciso transformar concepções para então transformar a 
prática educativa, sendo preciso compreender o sentido das práticas na educação 
nova. Na crônica “Instruir e educar”, mais um conceito do que seria a educação nos 
princípios da Escola Nova é apresentado. Era necessário marcar as diferenças entre a 
velha e a nova educação de maneira a destacar o seu objetivo e as práticas que a 
caracterizam; a cronista faz isso por meio da concepção de “instruir” e de “educar”. 

Assim, “educar” e “instruir”, apesar de na linguagem comum serem tomados 
como sinônimos, pressupunham modos de fazer e de compreender diferentes, 
marcam as diferenças entre as práticas educativas e as suas concepções. De acordo 
com Souza (2004, p. 127), não era apenas uma questão semântica que tratava a 
diferenciação feita entre educar e instruir feita pelos escolanovistas; ela consistia em 
uma concepção de ensino. “Educar” pressupunha ir além da transmissão de 
conhecimentos úteis, era ter um compromisso com a formação integral da criança; 
educar, na perspectiva da Escola Nova, a formação do caráter por meio da disciplina 
social: amor ao trabalho, honestidade, respeito às autoridades, valores cívicos 
(questões que podemos verificar nas aulas de canto orfeônico, nos bustos 
“inaugurados” nas portas das escolas, nas aulas de trabalhos manuais). 

Para marcar o espaço da Escola Nova e construir novas representações sobre a 
educação e as novas práticas, os modos de fazer e de ver na escola, era necessário 
diferenciar a concepção de educação que cada termo pressupõe. Assim, lemos na 
crônica “Instruir e educar”: 

Era precisamente a escola antiga ou tradicional que às vezes confessava, 
irritada: “Mandam-nos estas crianças assim: que pudemos fazer com elas? 
Escola é para instruir. Educação cada um traz de casa.” 

E a Escola Nova é que diz idealística e praticamente: “Instruir sem educar não é 
nada. Queremos favorecer a formação integral das vidas que por aqui passam. 
E a faculdade de permitir as criaturas a sua adaptação justa à vida é 
precisamente o que define o nosso sentido educacional” (DN/PE, 02/09/32, p. 
6). 

A escola tradicional instrui, e a escola moderna educa, além de instruir. Expõe a 
cronista o que a escola tradicional “fazia ou faz” (indicando, como em várias outras 
crônicas, que as escolas ainda não se incluem, na totalidade, na educação nova): 
adota ainda a aula expositiva, se organiza horário e programa a fim de organizar 
matérias. Segundo Diana Vidal (2007, 515), a crítica à organização do espaço e do 
tempo escolar foi uma constante. Ainda na crônica “Instruir e educar” lê-se: 

Vejamos agora o que fazia ou faz a escola que instrui: transmite, bem ou mal – 
segundo métodos mais ou menos rotineiros, envoltos na designação milagrosa 
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de “prática” – conhecimentos que a humanidade tem vindo acumulando e 
arregimentando. 

Para isso, estabelece um programa e um horário, de maneira a distribuir mais 
ou menos regularmente as várias matérias. 

A criança ouve as explicações e lê nos livros. O seu aproveitamento verifica-se 
por exames (DN/PE, 02/09/32, p. 6). 

No movimento escolanovista dos anos 1920 e 1930, compreendia-se que educar 
não era o mesmo que instruir, não se tratava mais apenas de ensinar a ler, escrever e 
a contar; era preciso entender as aptidões dos indivíduos, respeitar as suas vontades, 
formar seres coerentes e pensantes (Machado, 1980). Daí a defesa que lemos nas 
crônicas de Cecília Meireles desta questão. O que temos é uma marca ideológica, 
uma luta entre representações que precisavam se diferenciar e distâncias para 
marcar o próprio espaço, constituir-se. 

Ainda na crônica “Instruir e educar”, como em outras, os interesses da criança e o 
meio adequado de promover o conhecimento delas é enfatizado. Uma crítica é aos 
exames, aos quais são submetidas as crianças, eles contribuem pouco para o 
desenvolvimento infantil. 

Sobre os exames podemos ler: 

Quem for sincero constatará todo esse processo em si mesmo, relembrando as 
suas inúteis decorações, as suas vigílias em vésperas de provas, os seus esforços 
de memória, - e o alivio, depois de vencida a dificuldade, quando se podia 
guardar o livro, e deixar esquecer quase toda aquela apressada e detestada 
bagagem de conhecimento. 

Resultado: a necessidade de refazer os estudos, mais tarde, sob pena de uma 
ignorância que o exame iludira, mas que era uma realidade verificada 
amargamente, aliás, pelo adulto, que tanto sofrera para aquele provisório e 
superficial estudo (DN/PE, 02/09/32, p. 6). 

Há para a cronista as exceções: aqueles alunos que conseguem se defender deste 
processo bem doloroso e nocivo às crianças. Este processo ocorre na escola porque 
ainda não se aderiu às ideias da Escola Nova que escapa a essas práticas. Dessa 
maneira: 

A escola tradicional, no melhor dos casos, – e eram os casos excepcionais – 
instruía. Mas essa instrução nem sempre valia ao seu possuidor. Se fossem os 
doutores que fizessem o progresso de um país, o Brasil talvez tivesse a 
obrigação de ocupar o primeiro lugar no mundo. 

Mas os doutores também não sabem o que fazer com a sua ciência, que pode ser 
abundante, mas confusa, inatual, inadequada, inutilizável. 
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Quanto aos que paravam na escola primária, ficavam apenas vegetando com 
os rudimentos mal aprendidos: e entre eles estavam – e estão – as maiores 
vítimas da sociedade, aqueles que dotados para situações melhores, viam seu 
destino fechar-se num limite obrigatório de mediocridade e desaproveitamento 
(DN/PE, 02/09/32, p. 6). 

E ao comentar sobre a educação moderna afirma que “A Escola Nova é apenas a 
tentativa de correção de tantos erros evidentes”. Além de instruir, dever-se-ia educar, 
seria preciso outra forma de lidar com o aprendiz: sem memorização, de maneira que 
a escola fosse parte da vida da criança e não anexa a ela. 

Também não é justo distribuí-la pelos mais favorecidos economicamente, e sim 
pelos mais capazes. Então, é necessário atender de outra maneira aos que 
aprendem e ao que ensinam. 

Prepará-los para se valerem com o que aprenderem: escola educativa. E de 
acordo com as suas aptidões, para resultados cabais: escola única e ensino 
vocacional. 

Não mais a memorização inútil, nem a representação dos exames. O 
aproveitamento sincero, absorvido dia a dia, integrado à vida, como o próprio 
alimento que vai nutrindo e desenvolvendo a criatura. 

A Escola tradicional era uma espécie de estabelecimento anexo à vida, e a 
criança que a frequentava sentia essa diferença entre o ambiente natural e o 
seu ambiente convencional, e até artificial (DN/PE, 02/09/32, p. 6). 

“Instruir” e “educar” indicam representações sobre a educação que deveriam 
gerar práticas escolares. O ensino vocacional, a educação popular, a experiência e o 
cotidiano também vão ser elementos de construção de representações sobre a 
educação moderna e tradicional. O ensino, seguindo o princípio da Escola Nova, se 
relaciona à vida, e a escola é um “centro de experiência” a serviço da vida e do 
homem que se educa na vida, no convívio social (MONARCHA, 2009). Em Meireles 
lemos: 

A Escola Nova é, tanto quanto possível, igual à vida. Se o homem existe para 
viver, é na vida que ele se tem de educar. O seu equilíbrio com as circunstâncias, 
as suas relações com os indivíduos e a sociedade, a sua atitude para consigo 
mesmo, todas essas coisas que implicam problemas de cultura, de moral, etc... 
ele as vai aprendendo vivendo. A escola serve-lhe apenas como um centro de 
experiências, em sociedade com os seus companheiros de idade, e com os 
adultos, exatamente como, mais para diante, no vasto ambiente do mundo 
(DN/PE, 02/09/32, p. 6). 
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Assim, “não é mais questão de instruir, apenas, mas de educar”, o que se deve 
pretender da escola. E finaliza seu comentário interpelando o leitor: “só resta 
perguntar: haverá quem, sincera e conscientemente possa preferir a escola antiga à 
escola renovada? Haverá quem se furte às intenções do educar pelo fanatismo 
desprestigiado do simples instruir?”. Retomamos a questão: é possível para Meireles 
que se conheça e não se siga os escolanovistas? A convicção de Meireles sobre o 
discurso da Escola Nova materializa-se nas suas palavras e na exigência de adesão ao 
projeto. 

Ainda sobre esta representação acerca da escola, dizemos que ela como um 
centro de experiência está relacionada com a defesa do pressuposto de que a 
educação se dá por meio da relação, na teoria de Dewey, entre experiência e teoria, 
esta última apenas não representaria conhecimento se desvinculada da 
aplicabilidade (Valdemarin, 2006, p. 186). Desta forma, a escola deveria ser um lugar 
que promovesse experiências. 

Vários tipos de escola surgem, segundo Meireles, tendo por concepção a Nova 
Educação; busca renovar o mundo por meio da “preservação adequada da infância”: 

E em cada novo tipo desses que surge, o interessante de ver não é a diferença de 
organização, nem a adoção deste ou daquele método nem mesmo a divisão do 
trabalho: nada do que constitui a parte externa da nova educação, – mas essa 
inquietação de transformar a humanidade, de mudar o aspecto do mundo, 
como decorrência de uma convicção profunda de que ele se acha em 
decadência, e é preciso atuar energicamente, para o levar a uma regeneração 
(DN/PE, 17/03/31, p. 8). 

O foco da Nova Educação deve ser a criança, assim destaca que: 

Todas as atividades da escola nova se propõem essa mesma finalidade. Elas 
desejam modificar os propósitos de atuação sobre a criança favorecendo-lhe a 
eclosão natural, dentro dos limites biológicos, porque sentem que o mundo 
exterior anda pesando com violência sobre a infância, torcendo-lhe a própria 
estrutura, num evidente desrespeito a sua liberdade, para conseguir formar 
homens de acordo com padrão do seu interesse, homens que sirvam a esse 
mundo não como os homens devem servir, mas como esse mundo precisa ser 
servido (DN/PE, 17/03/31, p. 8). 

Seriam escolas que, em conjunto com as famílias, buscam elevar a criança a outro 
nível, favorecendo a absorção de outro conceito de vida, mais feliz; mas também 
mantendo a criança de “olhos abertos” para o mundo em que vive, sem falsear a 
realidade social. Interessa conhecer a criança e compreendê-la não somente no 
espaço escolar, mas também no seu lar. Sobre a escola moderna e sua essência expõe: 

De modo que, uma escola moderna, uma escola consciente é, na verdade, um 
grito de alarma contra este mundo superficial, mentiroso, traiçoeiro, impuro e 
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interesseiro em que nós desgraçadamente vivemos, uns conformados com eles, 
porque podem respirar a sua atmosfera, outros revoltados, porque são de outra 
essência, e tem a viva noção do seu despaizamento. 

Uma escola moderna é um abrigo para a criança de hoje, com o intuito único de 
permitir a construção de uma outra humanidade, mais justa e melhor do que 
esta (DN/PE, 17/03/31, p. 8). 

As práticas educativas na escola moderna deveriam, pois, ser centradas na 
criança e na vida de forma que o objetivo fosse mais que ensinar conteúdo, mas que 
se pudesse formar um cidadão capaz de amar e que se pudesse identificar e 
potencializar suas aptidões, sua vocação. Devia-se, portanto, despertar o interesse da 
criança: 

é um recanto onde a criança vive, realmente, a sua vida de criatura em 
crescimento, desenvolvendo cada novo interesse que a idade desperta, sem 
nenhuma imposição sobre os seus gostos e a sua orientação. 

A escola moderna é uma advertência para esta humanidade que nos lega dia a 
dia seus erros e seus rancores. Ela chama a atenção para as suas longas 
calamidades, e procura com um movimento de clemência e de amor atraí-la 
para lugares de pensamento mais saudável e de interesses mais superiores, 
onde a vida seja um dom venerável e um pretexto para finalidades mais 
perfeitas (DN/PE, 10/06/31, p. 6). 

Em vários textos publicados na “Página de Educação”, tanto escritos pela autora 
ou pela sua equipe, Lourenço Filho é apontado como um exemplo a ser seguido pelos 
que estão à frente das questões de educação. Ele era uma referência na Escola Nova 
no Brasil também teve suas ideias influenciadas por correntes filosóficas e 
pedagógicas americanas e europeias (MONARCHA, 2010). Na crônica “Um 
problema em Evolução”, ao falar da reforma educacional que ocorria no Piauí, 
Meireles faz referência à educação paulista e destaca Lourenço Filho como 
conhecedor e representante da Escola Nova.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na “Página de Educação” podemos ver e acompanhar a luta diária de Cecília 
Meireles para consolidar a imagem social sobre o que era a Escola Nova. Era 
necessário distinguir os projetos educacionais em voga naquele momento. O grupo 
escolanovista buscava construir uma representação do seu projeto em oposição ao 
projeto católico, ou seja, qualificar a Escola Nova e desqualificar a Escola 
Tradicional. Da mesma forma, o grupo católico atacava os escolanovistas e 
reafirmava o seu projeto, desqualificando o ideário do grupo opositor. O jornal foi, 
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sem dúvidas, uma grande arena de disputas; nas notícias sobre o Manifesto dos 
Pioneiros, muitas foram as críticas ao projeto escolanovista. 

A educação atendeu e atende aos interesses políticos e ideológicos de controle do 
Estado, vale dizer, das classes detentoras da hegemonia. Em 1930, Vargas conquistou 
o apoio de intelectuais com a promessa de revolucionar também a educação escolar; 
no entanto, atendendo aos aliados da base católica, retomou o ensino religioso 
católico nas escolas e tomou posturas que nada ajudaram na causa da educação. 

Cecília Meireles foi entusiasta da Escola Nova, contribuiu para que as ideias do 
movimento ganhassem espaço no meio de comunicação educativo mais “popular” do 
seu tempo: o jornal. Mas, também por questões financeiras e do círculo social do 
qual participava, foi aos poucos tomando seu lugar na organização governamental, 
embora nunca tenha se rendido. Os temas de educação foram cada vez mais sendo 
aliados à Literatura, em especial, a Infantil. 

Acreditamos que a participação de Meireles no movimento escolanovista tenha 
sido uma grande contribuição em seu tempo e que a “Página da Educação”, na qual 
foi editora, repórter, cronista, tenha, naquele período, sido uma aliada na divulgação 
do pensamento do grupo e um espaço de batalhas entre as ideias educacionais do 
início dos anos 1930. Com certeza, foi essa atuação de Cecília Meireles muito 
importante e decisiva na carreira da educadora; a partir dela, passou a ser referência 
no campo da educação; e mesmo depois de cultivar uma crítica feroz contra Getúlio 
Vargas na “Página de Educação”, Meireles ocupou lugares privilegiados no sistema 
educacional e em outros departamentos do governo. 
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RESUMO  

Este artigo tem por objetivo discutir as contribuições de Florestan Fernandes na 
defesa da escola pública no período entre 1980 a 1995. Trata-se de um autor, cujas 
ideias e propostas marcaram o debate educativo no Brasil, no período destacado, que 
parte dos primeiros anos da “abertura política” após a ditadura militar até o debate 
em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), n. 9394/1996. A 
pesquisa apresentada neste artigo pretendeu contribuir para os estudos acerca da 
atuação de Florestan Fernandes no debate educacional por meio da realização de um 
trabalho de sistematização dos seus textos sobre a temática publicados no período 
apontado. Diante da intensa e instigante produção intelectual de nosso autor, as 
pesquisadoras realizaram uma sistematização de textos reunidos em coletâneas e 
publicado em periódicos. No total, foram 57 artigos analisados. A análise destas 
fontes nos levou a perceber que as intervenções de Florestan Fernandes no debate 
educacional giravam em torno de três eixos estruturantes, aos quais ele denominou 
de conjuntos de prioridades pedagógicas, sendo elas: 1) a garantia de igualdade 
efetiva nas oportunidades educacionais; 2) a valorização dos agentes humanos que 
compõem a escola; 3) auto-emancipação pedagógica. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Florestan Fernandes, escola pública, igualdade 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo último da educação escolarizada não está em ‘fazer a 
cabeça do estudante’. Mas em inventar e reinventar a civilização 

sem barbárie. (Fernandes, O desafio educacional, p. 264). 

Este artigo tem por objetivo discutir as contribuições de Florestan Fernandes na 
defesa da escola pública no período entre 1980 a 1995. Trata-se de um autor, cujas 
ideias e propostas marcaram o debate educativo no Brasil, no período destacado, que 
parte dos primeiros anos da “abertura política” após a ditadura militar até o debate 
em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), n. 9394/1996. 

Outras pesquisas já abordaram as contribuições de Florestan ao campo 
educacional segundo diferentes aspectos.  A professora Débora Mazza (2004) em sua 
tese de doutorado tratou da problemática educacional na produção sociológica de 
Florestan Fernandes, no período entre 1941 e 1964. A principal hipótese da autora 
consiste em perceber que a educação como processo social foi preocupação 
recorrente em sua obra. Mazza (2004, p. 278) defende que na obra do sociólogo a 
educação conforma parte importante de uma missão civilizatória. Há também duas 
teses de doutorado que tratam desse mesmo período, a partir de perspectivas e 
conclusões distintas, elas abordaram o debate entre Florestan Fernandes e os 
intelectuais da escola Nova. A tese de Adriana Chaves (1997) defende haver 
proximidade entre Florestan Fernandes e os pioneiros da educação, chegando 
mesmo a afirmar que no encalço dos escolanovistas, Florestan teria sido um defensor 
dos ideais da Escola Nova. Em posição diametralmente oposta está a tese de 
Gilcilene Barão (2008) que destaca entre as contribuições fundamentais de Florestan 
à historiografia e à educação: a problematização e a ruptura com alguns princípios 
centrais da pedagogia nova, bem como a possibilidade de ampliação do horizonte 
intelectual do educador. 

Dermeval Saviani (1996) trata da atuação de Florestan no âmbito educacional, 
realçando suas várias facetas enquanto educador, cientista, militante e publicista e 
destaca sua atuação em defesa da escola pública em dois momentos da história da 
educação brasileira, na década de 1950 e na década de 1980. Roberto Leher (2012) 
em artigo que “examina os estudos teóricos de Florestan Fernandes e sua elaboração 
dedicada à causa da educação pública”, discute a centralidade do conceito de 
capitalismo dependente para compreender os entraves que impossibilitaram, no 
Brasil, reformas educacionais universalistas, características das revoluções burguesas 
clássicas. Já o artigo de José Luis Sanfelice (2014) trata da biografia de Florestan e de 
sua contribuição seminal à área educacional. Nesse artigo, Sanfelice (2014), retoma a 
interlocução entre Bárbara Freitag e Florestan referente à questão educacional, que 
se deu por meio das correspondências trocadas entre os dois, ao longo de décadas. A 
troca de cartas entre eles é bastante interessante, pois, expressa várias apreensões 
críticas do sociólogo em relação à sua trajetória intelectual e militante.  
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Nos anos de 1980, as formulações teóricas de Florestan Fernandes sobre o Brasil 
já se encontravam num alto grau de maturidade e também se intensificava sua 
atuação política, chegando inclusive a compor o Congresso Constituinte como 
deputado e a comissão que discutiu o tema da educação na nova Constituição. 

Neste contexto, Florestan Fernandes exerceu um trabalho de intelectual militante 
incansável, desde sua produção textual à sua atuação como parlamentar na 
Constituinte e nos debates em torno da LDB. Com a clarividência daqueles que 
mergulharam fundo e sistematicamente no estudo da sociedade brasileira, ele 
percebe a centralidade das questões educacionais em nossa realidade marcada pela 
dependência e pelo subdesenvolvimento, desafiada a retomar a “revolução 
democrática”. Pode se perceber aqui um elemento fundamental para compreender a 
importância de suas contribuições para a área educacional. Em sua análise a 
educação jamais encontra-se apartada da totalidade e de seu papel fundamental na 
luta política das camadas populares1. 

Fernandes (2006) defende que esta é uma realidade particular sob uma 
dominação burguesa que não poderia liderar a um só tempo a transformação 
capitalista e as reformas nacionais e democráticas, ou seja, trata-se de uma formação 
social cujo aspecto político possui um forte componente autocrático o que deixava 
pouca margem para mudanças que permitissem uma participação ativa do conjunto 
da população nas decisões políticas. Por isso, nos momentos decisivos da revolução 
burguesa, nos anos de 1950 e 1960, ele atribuiu ao pensamento dos pioneiros da 
educação nova, principais reformadores da educação no país, uma certa “consciência 
utópica” por haver nele a crença de que era possível na realidade brasileira uma 
revolução educacional burguesa. Ao mesmo tempo, Florestan Fernandes aponta os 
aspectos contraditórios que esses educadores ensejavam, uma vez que eles 
constituíram um movimento importante que sonhava com mudanças progressistas 
para a educação do país e o fizeram de maneira rigorosa, construíram uma teoria 
articulada, mas, com fortes componentes utópicos: 

Esses educadores trouxeram para o Brasil, a nível de consciência social, uma 
perspectiva revolucionária sobre educação. Anteciparam mudanças, que 
seriam potencialmente possíveis e necessárias, numa sociedade capitalista, mas 
que as classes dominantes brecaram, impediram. Ao ler o Manifesto dos 
educadores, vê-se que o grande componente sociológico desse documento está 
na tentativa de transferir para o Brasil os ritmos avançados das sociedades 
europeias. Era como se a Revolução Francesa desabasse sobre nós, no plano 
educacional, sem ter desabado no plano econômico e político. Portanto, uma 
                                                   

1 O conservantismo tosco ou egoístico possui conteúdo neocolonial certo: o incentivo à alienação das consciências. 
As culpas são hipocritamente transferidas aos professores e às escolas, como se elas moldassem sua ruína por 
gosto e incapacidade. Contra isso temos de bater-nos incessantemente. Ou eles ou nós; ou o Brasil culto, ou o 
Brasil da senzalização e da barbárie – não temos escolha (Fernandes, 1989, p.6). 
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consciência utópica, mas uma consciência articulada. [...] (Fernandes, 1989, p. 
161). 

As contribuições de Florestan Fernandes ao debate educacional partem de uma 
análise crítica quanto aos limites da revolução burguesa no Brasil também no âmbito 
da educação. Foi possível notar que a maior parte dos textos analisados nesta 
pesquisa faz menção ou mesmo retoma momentos cruciais da história da educação 
no país e seus principais embates a fim de colocar em perspectiva histórica os 
desafios presentes nas décadas de 1980 e 1990. O sociólogo realiza uma crítica do 
pensamento e políticas ensejadas pelos intelectuais da escola nova e procura avançar 
a partir daí, observando seus aspectos progressistas, seus limites e a premência de 
superá-los em consonância com as necessidades reais da sociedade brasileira: 

Hoje, a questão que se repõe, com as mesmas contradições. As iniquidades 
educacionais e as carências do ensino público aumentaram. Ao mesmo tempo, o 
Estado tornou-se um mecenas do ensino privado, por meandros que iludem até 
os observadores mais lúcidos e exigentes. Na transição para o século XXI, não 
basta defender as bandeiras das décadas de 1930 ou de 1950. É preciso ir mais 
longe e mais fundo, com vistas à construção de uma sociedade democrática com 
um forte pólo de poder popular. (Fernandes, 1989, p. 37). 

A pesquisa apresentada neste artigo pretendeu contribuir para os estudos acerca 
da atuação de Florestan Fernandes no debate educacional por meio da realização de 
um trabalho de sistematização dos seus textos sobre a temática publicados no 
período apontado. Florestan Fernandes ao longo dos anos de 1980 foi um publicista 
incansável, com coluna semanal no Jornal Folha de São Paulo. Enquanto deputado 
constituinte redigia suas intervenções nos debates da Comissão que discutia o tema 
educacional, bem como escrevia para revistas especializadas na área educacional, 
como a Revista Educação & Sociedade. Diante desta intensa e instigante produção 
intelectual, as pesquisadoras realizaram uma sistematização desses textos reunidos 
em coletâneas e publicado em periódicos. No total, foram 57 artigos analisados. 

A análise destas fontes nos levou a perceber que as intervenções de Florestan 
Fernandes (1989, p. 131) no debate educacional giravam em torno de três eixos 
estruturantes, aos quais ele denominou de “conjuntos de prioridades pedagógicas”. 
Organizamos o texto em três partes segundo as prioridades pedagógicas apontadas. 
Iniciamos pela primeira delas que trata da garantia de igualdade efetiva nas 
oportunidades educacionais, em que pobres e ricos fossem colocados em igualdade 
de condições. Interessa notar o destaque do autor, tanto para a correlação entre 
educação e conscientização política, quanto para o efeito contraproducente em 
termos coletivos de uma educação voltada para os interesses de uma pequena parcela 
privilegiada da população. 

Na segunda parte do texto, abordamos a prioridade pedagógica relativa à 
valorização dos agentes humanos que compõem a escola. Contrapondo-se ao que foi 



 

 
 

8 

denominado de administração racional da escola e à introdução de técnicas 
verticalistas de imposição de decisões, bem como à fascistização dos procedimentos 
de atribuição e execução de papeis no interior das instituições escolares, Florestan 
defendia a escola como o principal laboratório da sociedade civil, portanto, deveria 
pautar-se no pluralismo e em decisões democráticas. 

E, finalmente, discute-se a terceira das prioridades pedagógicas indicadas por 
Florestan e presente no conjunto dos textos analisados que gira em torno do que ele 
denominou de “auto-emancipação pedagógica em escala nacional”. Florestan 
Fernandes se refere à busca por uma autonomia na produção dos conhecimentos que 
sejam vinculados às necessidades reais da população do país. Em um processo em 
que a autonomia da pesquisa, bem como a da escola se vinculassem ao processo de 
democratização da sociedade, nas frentes de luta nos anos de 1980.  

São prioridades pedagógicas que se conectam entre si e vinculam-se diretamente 
aos objetivos da independência econômica, à emancipação nacional e à revolução 
democrática. 
 

1. EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA: A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 

Em repúdio às barreiras que confinam a educação escolarizada ao atendimento 
com qualidade apenas de pequenas parcelas da população, Florestan Fernandes 
(1995, p. 26) defende a educação pública para a população trabalhadora, afinal “Uma 
população trabalhadora menos rústica não seria reduzida à condição de substituta e 
sucessora da população escrava e liberta por tanto tempo, se dispusesse de melhor 
nível educacional e cultural.” O sociólogo não crê que as normas legais resolvam os 
dilemas sociais, no entanto, criam deveres mínimos ao estimular a distribuição 
crescente de oportunidades educacionais. Assim, a primeira prioridade pedagógica 
apontada por Florestan Fernandes é a relativa à igualdade de oportunidades, da qual 
subjaz a defesa intransigente do financiamento público para escola pública e aos 
centros de pesquisa do poder público, como princípio fundamental. 

No projeto de dispositivos constitucionais entregue ao relator da Subcomissão de 
Educação da Assembleia Nacional Constituinte, Senador João Calmon, Florestan 
propõe o seguinte artigo: 

É dever do Estado assegurar a todos a igualdade de oportunidades 
educacionais, através do ensino público, laico e gratuito, em todos os níveis e 
graus do ensino. 

Para atingir esse objetivo, as famílias de baixa renda deverão receber meios, 
facultados pelo Estado, que lhes permitam garantir a seus filhos, desde o 
nascimento, o acesso e a permanência em creches, jardins de infância, escolas 
pré-primárias e escolas do primeiro, segundo e terceiro graus. A Lei regulará 
as modalidades dessa prestação de serviços públicos pelo Estado, sob a forma 
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de fornecimento de material escolar, transporte, alimentação, assistência 
psicológica, médica e odontológica, orientação pedagógica e de bolsas de 
ensino, destinadas a substituir a contribuição do estudante à renda familiar ou 
a subvencionar a sua manutenção. Os recursos aplicados a esses fins não 
poderão ser retirados dos orçamentos alocados aos fundos escolares e ao 
financiamento dos programas do Plano Nacional de Educação. (Fernandes, 
1989, pp.214-215). 

Nesta proposta caberia ao Estado garantir que as famílias de baixa renda 
tivessem acesso à educação escolarizada em todos níveis e graus do ensino, por meio 
da garantia de condições financeiras, de acesso a transporte, de atendimento à saúde, 
entre outras, para a permanência na escola. Por esta razão, em vários dos textos 
analisados há uma defesa veemente de que as verbas públicas se direcionem 
exclusivamente para esse fim, para a educação pública. Em uma das propostas para 
os dispositivos constitucionais Florestan Fernandes (1989, p. 216) escreve que as 
entidades privadas “e suas mantenedoras ou proprietários estão taxativamente 
excluídos do acesso aos recursos públicos destinados à educação escolarizada e de 
isenções ou concessões fiscais de qualquer natureza”. 

Florestan esclarecia que a igualdade de oportunidades era um ideal de grande 
complexidade, que não poderia se restringir a patamares mínimos. A sua intervenção 
no debate à época, alertava que a defesa da democratização do ensino não poderia 
ser confundida com a universalização do ensino primário, mas de “[...] estabelecer 
um pólo popular e operário que compartilhe das mesmas garantias educacionais que 
se universalizaram nas classes médias e altas. Essa é uma revolução pedagógica 
strictu sensu” (Fernandes, 1989, p. 30). Nas passagens em que o autor realça essa 
prioridade pedagógica, ele a relaciona com a emancipação política do conjunto da 
população, em que a educação democrática poderia se converter em equivalente 
político da sociedade civil: 

Duas regras parecem ser imperativas. Primeiro, acabar com a exclusão do 
oprimido e varrer de seu corpo e de sua cabeça a aprendizagem que o socialize 
para ser um cidadão de segunda ou terceira categoria (ou um ser privado da 
consciência e da prática da cidadania). Segundo, fazer da integração à escola o 
centro de uma liberação crítica e total, que incentive a descoberta do eu e do nós 
coletivo do futuro trabalhador, como pessoa e como integrante de sua classe 
social. O fim dessa aprendizagem consiste em combinar igualdade com 
liberdade, para que o estudante destituído adquira uma concepção ética do 
mundo e aprenda que está a seu alcance fugir das regras do jogo, tornar-se 
socialista e agente histórico da transformação da sociedade.” (Fernandes, 1989, 
p. 263). 

2. FORTALECIMENTO DA ESCOLA E A VALORIZAÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS, 
PROFESSORES E ESTUDANTES 
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Florestan Fernandes defende um lugar estratégico para a escola, como o núcleo 
insubstituível da aprendizagem e da convivência escolar. A escola é vista desta 
maneira por ser o espaço onde se deve vivenciar a democracia, por meio da 
participação ativa dos agentes que a compõem nas decisões que lhe dizem respeito, 
uma vez que: [...] “Uma escola que não seja capaz de funcionar como comunidade 
educacional não educa professor, não educa estudante e não educa funcionário. 
Deseduca a todos.” (Fernandes, 1989, p.131). A escola também é tida como 
fundamental na ampliação do horizonte cultural, por meio dos conteúdos e da 
ciência mediada em seu interior: 

A escola é o grande e insubstituível núcleo da aprendizagem e da convivência 
escolar. É o centro de tudo. Nenhuma lei de diretrizes e bases pode ignorá-la. E 
para ter eficácia não se pode subestimar que se trata de uma comunidade, que 
possui um ser e uma orientação, voltada para o aluno, dinamizada pelo 
professor e outros agentes que convivem na escola, e cuja prática principal 
corporifica-se na ação com sentido pedagógico de todos eles (Fernandes, 1989, 
p.31). 

Assim, a escola seria uma espécie de célula da democracia, espaço político-
pedagógico onde as novas gerações exercitariam as relações democráticas próprias 
dessa instituição, aprimorando sua participação efetiva nas decisões mais 
abrangentes da sociedade. Isso só seria possível, segundo Florestan, se a escola 
assumisse a perspectiva de comunidade educacional, se todos os seus agentes 
corporificassem esse sentido histórico, reconhecendo a especificidade de seu papel 
no interior da instituição.  

Nesse ponto cabe apontar as diferenças entre a defesa de uma escola voltada para 
uma sociedade em mudança, para o desenvolvimento, conforme defendiam os 
escolanovistas e o papel que Florestan Fernandes lhe atribui. Para ele, como parte do 
tecido social, a instituição escolar situa-se “no eixo entre o sistema de ensino, que 
coordena tão harmoniosamente quanto possível a interdependência e a interação 
produtiva do conjunto de escolas assim concebidas, e a nação, que retira de ambos a 
seiva de sua mudança sociocultural e de sua comunidade política.” (Fernandes, 1989, 
p. 31). 

Florestan destaca que houve, no passado, “um certo fervor no ‘culto à escola’”, 
que se perdeu, dando lugar ao que ele chamou de obsoletização programada que se 
aprofundou com a ditadura instaurada em 1964. Segundo o sociólogo, a LDB 4.024, 
aprovada em 1961, “representou um sério golpe no ensino público” (Fernandes, 1989, 
p.128) e a política voltada para a educação levada a cabo pela ditadura militar, anos 
depois, asfixiou o sistema público de ensino. Nesse processo, além “do reforço da 
acumulação do capital através do ensino concebido como mercadoria” (1989, p. 36), 
tivemos uma profunda degradação da posição social e econômica do professor, 
levando ele próprio, bem como da sociedade de modo geral, ao descrédito na escola 
pública. Pelo menos doze dos artigos analisados apresentam a defesa de Florestan 
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Fernandes contra o aviltamento salarial dos professores. Em momentos de greves 
dos professores ou de cortes orçamentários nas Universidades estaduais paulistas, 
ele se pronunciava por meio de sua coluna no Jornal Folha de São Paulo, 
denunciando a desvalorização do ensino expressa na penúria financeira dos 
professores.  

O resultado é que chegamos “ao último degrau de uma degradação deliberada e 
obsoletização programada” (Fernandes, 1989, p. 134). Assim, pensar a valorização da 
escola à luz das contribuições de Florestan Fernandes pressupõe valorizar 
efetivamente os seus agentes humanos, convertendo esta instituição social numa 
comunidade educacional, que ofereça ao trabalhador e aos seus filhos condições de 
acesso aos conhecimentos elaborados e com eles encontrem o nexo e o sentido de seu 
papel na transformação da sociedade. 
 

3. A AUTOEMANCIPAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Em doze dos textos analisados, Florestan Fernandes trata diretamente da 

questão da autoemancipação pedagógica, como tema recorrente de suas intervenções 
no debate nacional, A autoemancipação pedagógica da universidade e dos demais 
níveis de ensino, adquire maior clareza quando a colocamos em contato com alguns 
dos aspectos políticos da dominação burguesa que caracterizam a realidade 
brasileira. O avanço capitalista no Brasil se deu a reboque dos interesses 
imperialistas e, simultaneamente, todas as pressões direcionadas à democratização 
da sociedade são fortemente freadas, isso se deveu ao papel desempenhado pelas 
classes burguesas voltadas à: 1) preservar e fortalecer as condições econômicas, 
socioculturais e políticas através das quais ela pode manter-se e revigorar-se; 2) 
ampliar e aprofundar a incorporação estrutural e dinâmica da economia brasileira no 
mercado, no sistema de produção controlado pelas nações capitalistas hegemônicas; 
bem como: 3) preservar e alargar os controles sobre a máquina do Estado. Desse 
modo, a burguesia garante o atendimento aos interesses imperialistas em 
consonância com sua dedicação em manter as bases que conferem altas margens 
para exploração do trabalho, conformando um “capitalismo selvagem” (Fernandes, 
2006, p. 353).  

Nessa dinâmica, a universidade desempenharia um elo entre os centros externos 
de produção de saber e as elites culturais do país. A autoemancipação estaria 
relacionada com um enfrentamento desse padrão, vinculando a assimilação de 
técnicas de produção do saber à expansão autônoma do saber original produzido 
internamente a fim de responder às necessidades materiais do país, bem como voltar 
a pedagogia universitária para promover a consciência e a transformação da 
realidade nacional (Fernandes, 1975). Esta visão sobre o lugar que deveria ocupar a 
universidade para o avanço da sociedade brasileira foi desenvolvida ao longo da 
participação de Florestan Fernandes nos debates sobre a Reforma Universitária no 
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período ditatorial. Nas lutas dos anos de 1980 o tema reaparece, como uma das 
prioridades do desafio educacional: 

Os acordos MEC – USAID, os decretos do primeiro governo ditatorial na esfera 
do ensino e outras medidas posteriores, o estabelecimento de uma rede de 
interdependência entre sistemas nacionais de educação, tudo isso tornou o 
Brasil uma nação sem autonomia e sem soberania educacionais. O que havia, 
em processo de consolidação, na construção de centros de ensino, de pesquisa e 
de aplicação, foi sutilmente desbaratado e submetido a um eficaz controle 
externo seletivo. Por aí se faz a transmissão da ideologia dominante das nações 
e classes burguesas e se obtém dos professores e educadores brasileiros, a 
tolerância, a submissão ou a cooperação “coloniais” a uma lavagem de cérebro 
sem precedentes, a uma devastação iníqua de nossas potencialidades culturais 
criadoras e à perda de perspectiva do que deva ser o sistema educacional de 
uma nação capitalista, mesmo que seja, periférica e dependente. (Fernandes, 
1989, p.14). 

Florestan Fernandes chama a atenção para a necessidade da constituição de 
soberania educacional, como condição de autonomia para o país. Essas foram 
palavras de abertura da 2ª Conferência Brasileira de Educação, ocorrida em 1982, 
que teve como tema geral: “Educação: Perspectivas na Democratização da 
Sociedade”. O controle sobre a educação e a produção científica apareciam como 
uma das preocupações daquele contexto histórico em que se pensavam os limites da 
política educacional da ditadura e os desafios que se colocavam nesse âmbito na luta 
pela redemocratização e pela criação das condições para enfrentar o 
subdesenvolvimento de maneira autônoma: 

 [...] Os centros imperiais têm um núcleo, uma dinâmica própria e não se 
voltam para as nossas necessidades de conhecimento – eles se voltam para a 
necessidade da sua dominação cultural, do seu profissionalismo e de sua 
concepção de “cosmopolitismo na ciência”. 

É nos imperioso escapar a essa dominação cultural. Isso, no campo da ciência, 
significa produzir conhecimentos básicos para nós, o que nós temos que saber? 
Nós vivemos nas condições especiais de um povo subdesenvolvido, subnutrido, 
de capitalismo dependente, que enfrenta as maiores dificuldades em termos de 
descolonização, de revolução nacional, de revolução democrática. É preciso 
usar a ciência em termos exigentes, para produzir um conhecimento de alto 
nível, de alta qualificação naquelas áreas que são vitais para nós; as outras, 
que sejam cultivadas nos “centros avançados de investigação.  (Fernandes, 
1989, p. 192). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, no conjunto dos textos analisados, Florestan Fernandes faz com 
frequência um resgate dos embates históricos em que os educadores progressistas 
estiveram envolvidos para mostrar seus limites, incorporando seus avanços e 
buscando indicar as mudanças qualitativas dos desafios presentes na década de 1980 
relativos ao fortalecimento dos trabalhadores como classe: 

 [...] as tarefas do educador, que se coloque em uma posição independente e 
crítica, consiste em dar um salto qualitativo revolucionário para acompanhar o 
processo histórico desencadeado pelo novo sentido da auto-afirmação como 
classe dos trabalhadores. Não se trata, hoje, de reatar os laços com o passado, 
de retomar as campanhas de defesa da escola pública, de desenvolvimento 
econômico e de reformas de base da década de 60. Esse passado não está 
morto. Ele renasce com a revitalização de processos histórico-sociais que 
pareciam banidos para sempre da cena histórica. Todavia, o que se fez naquela 
década (e anteriormente, inclusive nas pregações e realizações dos “pioneiros 
da educação nova”) não tem anda que ver com as atuais exigências da situação 
histórica. Hoje, não se trata mais, concretamente, de colocar o cidadão no eixo 
da reflexão pedagógica transformadora. Atualmente o que é necessário fazer 
para dar uma resposta criativa e um apoio decidido à regeneração da 
sociedade civil, provocada primordialmente pelas classes trabalhadoras em seu 
movimento orgânico e espontâneo, consiste em tomar como eixo da reflexão e 
da ação pedagógicas a revolução social que está se desencadeando, a qual põe o 
operário, o trabalhador agrícola e o homem pobre – em síntese, os oprimidos – 
como o sujeito principal do processo educativo. (Fernandes, 1989, p. 17). 

Pudemos concluir a partir da análise das fontes, que as três prioridades 
pedagógicas apontadas por Florestan Fernandes, quando vistas em conjunto e 
articuladas, podem compor a síntese de uma proposta que percebe a centralidade da 
escola conectada aos processos históricos. Trata-se do processo histórico que coloca a 
revolução democrática como desafio à sociedade brasileira e que no plano 
educacional é entendida como  

 [...] um processo global de transformação da sociedade e de crescente 
distribuição igualitária das oportunidades educacionais, a descolonização, 
como auto-emancipação cultural da escola, do sistema de ensino e da nação; 
[...] Desse modo a revolução nacional conecta-se à expansão da capacidade 
criativa, o que impõe exigências para os diferentes níveis de ensino, incluindo a 
universidade e à pesquisa voltados aos interesses da coletividade. (Fernandes, 
1989, p. 32). 

Interessa notar a centralidade que Florestan Fernandes atribui à escola nesse 
processo de transformação, já que se essas mudanças não florescerem dentro das 
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escolas “não farão parte das estruturas mentais dos brasileiros. [...] Isso também 
deve ser apreendido para que os estudantes e os adultos, que recebem uma educação 
pluralista, saibam qual é o significado da ordem vigente, de sua reforma ou de sua 
negação e destruição” (Fernandes, 1989, p. 32). 
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RESUMO 

O propósito desta comunicação é contribuir para o conhecimento do pensamento 
pedagógico de Sebastião e Silva (1914-1972), considerado pela História da 
Matemática em Portugal o mais original e influente matemático português do século 
XX. Este contributo centra-se na análise contextualizada da colaboração do autor na 
imprensa pedagógica durante o período em que frequentou o Liceu de Évora, tendo 
como focus O Corvo uma publicação da Associação Académica. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Sebastião e Silva, Imprensa Académica, Liceu de Évora. 
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1. INTRODUÇÃO 

A comemoração do centenário do nascimento deste matemático e pedagogo 
estimulou a produção académica sobre a figura e a obra. Porém, uma breve revisão 
da literatura mostra o relativo desconhecimento sobre o período de formação, em 
particular durante a sua passagem por Évora, cidade na qual frequentou o liceu local 
no início dos anos de 1930. 

Para além do notável percurso escolar de Sebastião e Silva (SeS), enquanto jovem 
ligado ao Liceu, destacou-se a colaboração no jornal académico O Corvo, cooperação 
que seria retomada no número especial desta publicação dado à estampa em 
1941.Razão pela qual o arco cronológico da comunicação se situa nas décadas de 
1930 e de 1940, correspondendo a dois cortes: a fase da formação de nível secundário 
e o início da formação avançada de SeS. Trata-se de um período que importa 
recuperar para o itinerário biográfico de um prestigiado Matemático. 

A comunicação incide sobre a análise da citada colaboração, a partir da definição 
de uma tipologia na qual enquadrámos o conteúdo dos artigos em função da sua 
natureza: a) políticos; b) sociais e c) pedagógicos.  

Esta análise de parte da obra de juventude é antecedida da necessária 
caracterização do contexto em que funcionou a instituição liceal no período em que 
SeS a frequentou. 

O primeiro objetivo da comunicação é relacionar a formação de nível secundário, 
e o contexto em que a mesma decorreu, com o pensamento pedagógico de Sebastião 
e Silva (SeS) expresso nos escritos de juventude. O segundo visa divulgar a 
colaboração do autor na imprensa pedagógica durante o período de formação 
académica, mediante a análise de textos até agora praticamente desconhecidos2. 

Em matéria de fontes a base foi o Arquivo Histórico da Escola Secundária André 
de Gouveia em Évora, instituição na qual procedemos a um processo de triagem e 
inventário do fundo do antigo Liceu de Évora fundado em 18413. O núcleo essencial 
da documentação obrigou a um longo e moroso trabalho prévio de inventário, 
classificação e catalogação parcial, integrado num projeto mais vasto que visa criar 
na cidade de Évora uma rede de arquivos escolares.  

Refira-se, em síntese, que, até há pouco, o arquivo do Liceu de Évora não existia 
como tal. Cingia-se a um vasto amontoado de documentação que vicissitudes 
institucionais diversas fizeram convergir para o mesmo espaço. É hoje um arquivo 
organizado, integrado numa moderna estrutura, orientado em função de métodos 

                                                   
2 Uma apresentação preliminar destes artigos decorreu no âmbito do Profmat 2015 que decorreu em Évora no 
mês de março de 2015, sob a coordenação da Professora Maria de Fátima Nunes (CHFC), e contou com a 
colaboração da Dr.ª Maria Isabel Gameiro responsável pelo Arquivo Histórico da Escola Secundária André de 
Gouveia. 

3 Este procedimento foi desenvolvido num contexto de formação avançada e encontra-se descrito em GAMEIRO, 
F.L. (2014). Elites e Educação. Évora: Universidade de Évora (dissertação de doutoramento). 
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arquivísticos adequados, fazendo parte de uma instituição que interiorizou a 
importância do seu património arquivístico. Esta instituição criou também condições 
de acesso da comunidade educativa aos registos da memória institucional. 

No caso em estudo utilizámos os registos biográficos do aluno SeS e dos 
companheiros com quem se relacionou; o cadastro dos professores com os quais se 
cruzou ou interagiu; as publicações de natureza pedagógica nas quais deu à estampa. 
Neste quadro a metodologia que utilizamos centra-se no cruzamento entre a 
biografia individual e a prosopografia. 

 
2. SEBASTIÃO E SILVA EM ÉVORA: A COLABORAÇÃO NA IMPRENSA 
PEDAGÓGICA 

O contexto da presença em Évora: o liceu nos anos de 1930. Na época 
em que Sebastião e Silva frequentou o Liceu de Évora os liceus portugueses 
enquadravam uma população estudantil destinada a integrar os quadros médios da 
administração pública e, em número restrito, uma elite de quadros superiores. 

Um projeto de lei de 1935 estabeleceu consensos quanto ao carácter não 
profissional do ensino secundário liceal, às suas finalidades culturais e à sua 
relevância na seleção e preparação de elites. O diploma insistia no carácter restritivo 
deste tipo de ensino face a uma pressão da procura que remonta ao início da década. 
A forte procura de educação de nível secundário terá contribuído para a 
transformação dos liceus, constituindo-se o ensino liceal como o sector onde se 
verificaram as transformações mais relevantes ocorridas durante o Estado Novo4. 

Em Évora, em grande medida, o progressivo alargamento do espaço ocupado 
pela instituição liceal - desde 1929 que a cidade assistia à renovação das infra-
estruturas associadas ao liceu - foi sendo justificado pelo crescimento do número de 
alunos e pela necessidade de dar cumprimento à filosofia educativa do regime, 
incluindo o apoio logístico às atividades circum-escolares inerentes ao 
funcionamento da estrutura regional da Mocidade Portuguesa. 

Este período de realizações, que decorreu entre 1929 e 1941, incluiu o restauro da 
Sala dos Atos, inseriu-se numa política deliberada de contenção da rede escolar do 
ensino liceal público (que se iria manter até 1947), procurando criar obstáculos ao 
acesso ao ensino liceal, aliciando alunos para o ensino técnico. Nesta primeira fase 
foi possível investir na construção de novos edifícios escolares, ou na recuperação e 
adaptação de edifícios já construídos para o ensino, ocorrendo a sua conclusão 
principalmente na década de 1940. 

Foi neste contexto positivo de afirmação de uma nova liderança no liceu e no país 
que Sebastião e Silva se instalou em Évora para frequentar o curso complementar de 
ciências depois de ter concluído o curso geral no Liceu de Beja. 

                                                   
4NÓVOA, A.S. (1996). «Ensino Liceal». In F. Rosas e B. Brito. Dicionário de História do Estado Novo, vol. I, 
Lisboa: Círculo de Leitores p. 301. 
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A colaboração na imprensa pedagógica: o caso do jornal «O Corvo». 
Entre as diversas publicações de natureza académica que pontificaram no Liceu de 
Évora destacamos «O Corvo». O primeiro número desta revista académica, que com 
interrupções se manteria até à atualidade, foi publicado em 1921. Foi o órgão oficial 
da Associação Académica do Liceu de Évora. 

Dos artigos que ali publicou destacamos a postura intelectual de SeS perante a 
«Escola Única» (aos 19 anos) e sobre o ensino das ciências (aos 27 anos), textos 
inexplorados deste autor até à data. 

No primeiro caso Sebastião e Silva, enquanto aluno da 7ª classe de ciências no 
Liceu de Évora, colaborou n' «O Corvo», em 1933, altura em que publicou um 
conjunto de artigos que classificamos em três categorias. 

A primeira categoria de publicações é de natureza política. Trata-se de um 
conjunto de artigos visados pela censura, nos quais o autor aborda o ideário e a ação 
que motivou os republicanos sublinhando a sua importância no contexto nacional. O 
primeiro, intitulado «31 de Janeiro»5, tinha por objetivo celebrar os 42 anos do 
movimento que, embora sufocado, tinha projectado a implantação da Iª República. 
No texto SeS situa historicamente o acontecimento sublinhando quer a afronta 
representada pelo ultimato inglês quer o movimento patriótico que, a partir deste 
acontecimento, se desenvolveu engrossando as fileiras dos apoiantes da República. 

Considerou, em Janeiro de 1933, que «o movimento revolucionário de 31 de 
janeiro, embora sufocado, foi percussor, se não mesmo a causa determinante, 
daquele outro que em outubro de 1910 fez substituir um regime, velho de muitos 
séculos (...) pelo que até hoje entre nós vigora (...) [despontando] no horizonte a 
aurora resplandecente dum futuro prometedor»6. 

A segunda é constituída pelos artigos de natureza social. Nestes artigos 
caracteriza a sociedade local e os comportamentos típicos da elite eborense liberal. 
«O snob»7é um artigo extenso de caracterização de um «tipo» social com o qual disse 
não simpatizar. No contexto do meio local enquadrava-o numa elite que frequentava 
os clubes da sociedade local8categorizando-o como o «burguês pseudo-culto», que 
primava por educar as filhas de forma clássica, acusando-o de frivolidade e 
incapacidade de pensamento profundo9. 

Em março, conhecida a constituição de 1933, o vice-reitor, que no número 
seguinte do jornal passou a liderar a comissão directiva do periódico, começa por 

                                                   
5 O Corvo, nº 1 da 4ª série, janeiro de 1933. 

6 Idem, ibidem. 

7 Idem, ibidem. 

8 O mais conhecido e elitista era o círculo eborense. Ver Maria Ana BERNARDO, M.A. (1998). Sociabilidade e 
distinção em Évora no século XIX. O Círculo Eborense. Lisboa: Cosmos. 

9 Confiar a educação das crianças a perceptoras estrangeiras, que ministravam também aulas de piano e de 
francês, constituía uma regularidade nos comportamentos da alta sociedade eborense. Cf. GAMEIRO, F.L (2014). 
Op. cit., p. 279 e seg. 
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publicar um artigo intitulado «formas inferiores da vida intelectual». Podemos 
incluir este escrito na linha de «Osnob», artigo no qual condena a associação da 
erudição enquanto elemento de prestigio e as preocupações com a emissão de sinais 
exteriores típicos da alta sociedade10. 

O artigo intitulado «A escola única» terá sido o derradeiro contributo de 
Sebastião e Silva durante o período de permanência em Évora. No escrito começa por 
afirmar que «A Escola Única é um ideal que seduz todos os espíritos bem formados» 
afirmando que pretende explanar «o alcance desta nova ideia, que surgiu nos 
domínios da pedagogia social»11. Relativamente ao tema (A Escola Única) a questão 
central à qual se propõe responder é de imediato enunciada: «O que pretendem os 
que a defendem?».  

Do ponto de vista metodológico o artigo mostra um domínio claro dos aspetos 
formais da escrita académica e inclui referências bibliográficas no seu final.  

Na resposta à questão central o foco é colocado na necessidade de nivelar as 
condições económicas e sociais de cada um em prol do acesso dos mais aptos aos 
níveis de cultura e conhecimento mais elevados com benefício para a sociedade. 

De seguida condena os obstáculos que se levantam à concretização dos desígnios 
enunciados. Para SeS a mesma sociedade que beneficiaria com a aplicação dos ideais 
propugnados pela «Escola Única» contraria os seus princípios: «certos papás 
burgueses se obstinam no propósito ridículo de fazerem dos filhos doutores à força 
(...) sabemos que esses meninos prodígio, mercê do nojento sistema de empenhos, 
movidos pela família bem relacionada logram guindar-se a posições que de modo 
algum lhes estavam destinadas, tornando-se por isso autênticos parasitas» ora «o 
que justamente não pode suportar-se é que enquanto isto se passa muitos rapazes 
talentosos de quem haveria que esperar tudo, nas ciências, nas artes e nas letras, 
podendo até quando aproveitados revelar-se verdadeiros génios, sejam sacrificados 
pela brutalidade das circunstâncias a seguir modos de vida que só aos primeiros 
conviriam! E assim quantos valores inutilizados, quantos elementos preciosos para o 
progresso da Nação barbaramente rejeitados!». Ora a seu ver os defensores da Escola 
Única pretendem resolver este magno problema.  

Na fase final do artigo produz uma análise das raízes da Escola única e vê em 
Portugal o Marquês de Pombal como um dos primeiros a promovê-la: «vencendo 
num ímpeto os atritos inconcebíveis do jesuitismo criou um número avultado de 
escolas gratuitas». 

Da tríade, universalidade, obrigatoriedade e gratuidade, princípios basilares do 
movimento da Escola Única que remontam à Revolução Francesa, Sebastião e Silva 
escolheu este último como sendo o mais relevante. Talvez aquele que mais lhe dizia 
enquanto estudante menos abonado, dotado de talento e génio, alvo de poucos 

                                                   
10 O Corvo nº 2 da 4ª série, março de 1933. 

11 Idem, ibidem. 
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empenhos, e ao qual só o reconhecimento do mérito permitiria realizar o seu 
potencial, algo que, de facto, aconteceu. 

A terceira e última categoria integra os artigos de natureza científica/pedagógica, 
nos quais mostra uma profunda e precoce erudição, a base da sua cultura 
humanística, que se repercutirá na sua obra pedagógica. Desde os clássicos 
portugueses (Camões, Eça, Ramalho Ortigão, Bernardim Ribeiro, Júlio Diniz, Fialho 
de Almeida, Soares de Passos) às referências do pensamento pedagógico europeu, os 
textos permitem avaliar a bagagem cultural de SeS num contexto de transição em 
que a ideologia mais radical se ia afirmando e que convergia rapidamente para o 
agudizar das tensões políticas internas e internacionais12. 

 
3. NOTA FINAL 

Sublinhamos a curta mas intensa prestação de SeS na imprensa académica 
durante a sua presença em Évora, período em que se afirmou como um estudante 
muito dinâmico em matéria de atividades circum escolares. Foi neste contexto que 
começou a esboçar as grandes linhas da sua ação futura na área pedagógica como 
bem o demonstra o artigo que escreveu sobre o movimento da «Escola Única», 
deixando claro a importância de construir arcos de ligação entre Cultura e Ciência, 
quando ainda se não havia atingido a crueldade de se considerar o saber dividido em 
«Duas Culturas». 

A produção intelectual de SeS enquanto estudante liceal em Évora terá 
beneficiado de condições propícias de divulgação na comunidade estudantil, numa 
fase de afirmação da instituição e dos seus agentes, no contexto mais vasto da 
afirmação do Estado Novo. 

Importa sinalizar igualmente o facto de SeS poder ter usufruído em Évora do 
caldo científico-matemático que os mestres galvanizavam nas suas sessões, tendo em 
conta a importância social que a matemática poderia ter, na senda de um outro 
matemático também alentejano - Bento de Jesus Caraça.  
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RESUMO  

O projeto anisiano, a partir da filosofia educacional de Dewey e dos ideais 
democráticos americanos, teve como identidade uma escola pública, laica, gratuita, 
universal e obrigatória. A ideia de uma educação ampla, rica em experiências 
culturais, dinâmica, alegre, ativa e voltada para o fazer está ligada, portanto, ao ideal 
liberal e igualitarista de Anísio Teixeira. Sendo assim, o objetivo desta investigação 
foi identificar e analisar por meio da obra de Anísio Teixeira, da literatura da área de 
educação e da historiografia da educação os pressupostos teóricos da educação 
integral no projeto anisiano. A metodologia baseou-se na análise de fontes que 
abordam as concepções teóricas de Anísio Teixeira. Concluímos que o ideário da 
educação integral se substancia, principalmente, no pensamento de Anísio Teixeira, 
dedicado a reformular e reordenar a educação vigente no Brasil. Atualmente na 
educação pública brasileira, a ampliação da jornada escolar não tem garantido 
proporcionalmente o alargamento de experiências corporais, significados culturais e 
construção de saberes; ao contrário, se distancia cada vez mais dos pressupostos 
teóricos anisianos acerca da educação integral. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Anísio Teixeira, Educação integral, Projeto anisiano. 
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1. INTRODUÇÃO 

Podemos observar a perspectiva teórica de Anísio Teixeira (1900-1971) para a 
escola brasileira e a construção da sua identidade como educador através da gestão 
na Inspetoria Geral de Ensino da Secretaria do Interior, na Justiça e Instrução 
Pública da Bahia (1924-1929), na Diretoria de Instrução Pública do Rio de Janeiro 
(1931-1935), na Secretaria de Educação e Saúde da Bahia (1947-1951) e no Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (1952-1964). 

Na sua formação escolar, Anísio passou por colégios jesuítas nos quais teve 
contato com docentes que combinavam a vocação sacerdotal com a vocação 
acadêmica. De forma direta, foi influenciado por diversos campos de conhecimento e 
seus autores, consolidando uma formação humanista, filosófica e científica. 

Anísio Teixeira rompeu com a sua formação intelectual (educação jesuítica) e 
religiosa (catolicismo) quando escolheu a Educação como carreira. Seus familiares 
esperavam que, depois de se formar em Direito, aderisse à tradição familiar 
voltando-se para a carreira política. Porém, logo se posicionou contrário ao ensino 
intelectualista do qual fez parte. Influenciado pela formação acadêmica que teve nos 
Estados Unidos e pela cultura norte-americana, acabou se convertendo à vertente 
pragmática da filosofia educacional de Dewey. 

O projeto pedagógico de educação, observados na obra de Anísio Teixeira, 
baseado nos ideais republicanos liberais, defende uma jornada ampliada do tempo 
escolar, uma nova concepção pedagógica e uma nova arquitetura escolar (Nunes 
2000). Assim, esse modelo de ensino deve primar pela ampliação do tempo e 
extensão do rol de matérias e experiências ofertadas no espaço escolar para além das 
disciplinas propedêuticas (Teixeira 2007). Sendo assim, o objetivo desta investigação 
foi identificar e analisar por meio da obra de Anísio Teixeira, da literatura da área de 
educação e da historiografia da educação os pressupostos teóricos da educação 
integral no projeto anisiano. 

Na tradição pedagógica e histórica brasileira, a escola primária era voltada para 
os pobres e desfavorecidos socialmente. Relegada exclusivamente a alfabetizar, 
funcionava basicamente sob dois pilares: letramento e aritmética. Para os ricos e 
mais favorecidos socialmente, as escolas particulares, liceus, ginásios com externato, 
internato e semi-internato eram os caminhos esperados para a escolarização 
primária e secundária dos filhos das elites. 

O sistema de ensino em questão e a escola que historicamente tínhamos tido 
reproduz em uma educação que emerge para educar e disciplinar para o trabalho, 
para um ofício e para o patriotismo. Assim, o sistema educacional deveria ser, em 
tese, funcional naquele sistema social idealizado e hierarquizado. Os alunos deveriam 
se adaptar à cultura escolar e aos seus objetivos, independente do significado do que 
era ensinado. O modelo de educação no país, no início do século XX, basicamente, 
objetivava formar pessoas de acordo com as necessidades daquela sociedade: os 
pobres e desfavorecidos, para o serviço manual e braçal, e os ricos e favorecidos, para 
as profissões nobres (médicos, engenheiros, advogados e funcionários públicos de 
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alto escalão).  
As esferas governamentais investiam com maior ênfase no ensino secundário e 

superior. Essa era a perspectiva da educação brasileira para o progresso do Brasil 
republicano que se esquadrinhava. A opção era a formação das elites para depois 
pensar no povo. Entretanto, para outros educadores com o tom reformista, a 
formação mínima para os pobres, para os filhos de trabalhadores rurais, operários e 
imigrantes não podia ser descuidada; a educação deveria ser garantida por meio da 
escola primária com o intuito de educar-lhes, ou seja, levá-los a ler, escrever e 
realizar as quatro operações matemáticas.  

O conceito da velha escola tradicional estava em permanente revisão, a nova 
ordem científica proporcionava outra dinâmica, o que era estável e permanente 
progredia com a nova civilização. A reorganização social, familiar e trabalhista trazia 
uma velocidade de transformação e novas responsabilidades à escola primária que 
deveria ter uma função ampliada de educação, um centro onde se vive num ambiente 
social pleno. (Teixeira 2007, p.45). 

No projeto pedagógico anisiano, os processos educacionais se dariam por uma 
nova perspectiva de enquadramento social e civilizatório voltado para a sociedade 
que se anunciava. Seria para isso necessário uma pedagogia que se ajustasse as 
recentes formas de participação na sociedade. Teixeira (2007, p.47) dizia: “…a 
família já não é, como em outros tempos, uma instituição de educação integral, e a 
vida social tornou-se tão eminentemente complexa que oferece à criança, para sua 
visão e análise, apenas aspectos fragmentários do seu todo.” Aqui Anísio demarca 
uma ideia que a vida social e familiar se dava numa ambiência mais totalizante, 
menos segmentada, na qual a educação e o modo de vida se confundiam. 

Os argumentos que legitimam o papel atribuído à nova escola, para o educador, 
deveriam ultrapassar a transmissão de conteúdos. Por essa razão, vai defender ao 
longo de sua trajetória a jornada ampliada do tempo escolar, uma nova concepção 
pedagógica baseada na reconstrução das experiências para aprender e uma 
arquitetura escolar inovadora e funcional às funções que a escola deveria assumir. O 
educador se baseava na confiança na natureza humana1, no pensar e agir em sintonia 
com o mundo, na integração social, na cooperação e na liberdade. Para ele, a escola 
era vista como fundamental na formação do homem. Se a educação não fosse ampla, 
não faria sentido. Esse era o seu ideal de educação. O projeto anisiano tinha como 
eixo a ampliação das oportunidades educacionais e das experiências escolares na 
aquisição dos conhecimentos tradicionais das disciplinas ou daquelas que deveriam 
ampliar o caráter educativo da escola com educação física, esportes, higiene, artes, 

                                                   
1 Para Lovisolo (1989, p.10) a fundamentação pela tática no tratamento da natureza humana atravessa como 
universalmente válida todo o social e todas as dimensões da instância educativa, indivíduos e sociedade agem de 
forma relacional nos processos educacionais. A consideração sobre a natureza humana deve ser aplicada na 
descentralização, no espírito das leis, mas também no relacionamento entre os atores do processo educativo. A 
ambos (professores e educandos) Anísio diz: “Confiemos na natureza humana; ajamos taticamente como se ela 
fosse boa.” 
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dança, teatro, canto e outras artes manuais e industriais. Enfim, a escola de Anísio 
explicitava que o homem educado deveria ter oportunidade de experimentar 
possibilidades de expressão intelectual, corporal e/ou estéticas. 

2. METODOLOGIA 

A metodologia baseou-se na análise de fontes que abordam as concepções 
teóricas de Anísio Teixeira. Essas fontes consultadas são parte da literatura da área 
de educação, da historiografia da educação e da "Coleção Anísio Teixeira" organizada 
por Clarice Nunes em doze volumes pela Editora UFRJ: Aspectos americanos de 
educação (1928) e Anotações de viagens aos Estados Unidos em 1927; Pequena 
Introdução à filosofia da educação: a escola progressiva ou a transformação da escola 
(1934); Em marcha para democracia: à margem dos Estados Unidos (1934); 
Educação para democracia: introdução à administração educacional (1936); A 
educação e a crise brasileira (1956); Educação não é um privilégio (1957); Educação é 
um direito (1968); Educação no Brasil (1969); Educação e o mundo moderno (1969); 
Ensino superior no Brasil: análise e interpretação de sua evolução até 1969 (1989); 
Diálogo sobre a lógica do conhecimento (s.d); Educação e universidade (1998). 

3. CONTEXTO E DISCUSSÃO 

Com base numa escolarização ampliada e de acordo com as necessidades da 
realidade brasileira, Anísio Teixeira apostava na transformação gradativa, no 
fortalecimento e na relevante intervenção educativa na escola. Desse modo, o projeto 
anisiano utiliza como premissa geral a sensibilização dos sujeitos, a expressividade 
nas artes plásticas, literárias e musicais, a educação do corpo mediada pela educação 
física, pelas artes manuais, por objetos, ambientes e normas de convívio. Apesar de 
não fazer uso da expressão “educação integral”2 nas suas obras literárias consultadas 
e pelos iguais apontamentos de Cavaliere (2010, p.250) de que “…talvez por não 
considerá-la suficientemente precisa e, provavelmente, para evitar qualquer 
identificação com os Integralistas”3, nos parece também que, mesmo Anísio evitando 
o mau uso do termo, sua concepção de educação pode ser encarada como uma das 
versões de educação integral do homem moderno que corria o risco de fragmentar-se 
diante da nova e complexa ordem social.  

Destacamos aqui que a ressalva de Cavaliere deve ser problematizada e discutida, 
pois, como a própria autora insinua que Anísio, talvez, evitasse o termo para não 
confundir suas propostas com aquelas que preconizavam a educação integral 

                                                   
2 Cf. PORTUGAL, M.C., SOARES, A.J.G., MOREL, M., CAVALIERE, A.M.V. (2015) Educação integral e educação 
do corpo na obra de Anísio Teixeira. Currículo sem Fronteiras, 15 (2), 527-542. 

3 Cavaliere (2010, p.250) destaca ainda que os membros da Ação Integralista Brasileira (AIB), usaram 
abundantemente, durante os anos 1930, as expressões “homem integral”, “Estado integral” e “educação integral”. 
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identificadas como os movimentos autoritários e totalitários. Apesar disso, Cavaliere 
(2010) enquadra a escola pensada por Anísio como uma das versões de educação 
integral. Reiteramos que seu argumento indica que Anísio pensava a educação 
integral, possivelmente, porque o homem moderno corria o risco de fragmentar-se. 
Essa operação argumentativa de Cavaliere (2010, p.249) se dá em função daquilo que 
a autora define normativamente que a educação integral significaria “...uma 
educação escolar ampliada em suas tarefas sociais e culturais, esteve presente nas 
propostas das diferentes correntes políticas que se delinearam naquele período.” 
Esse pressuposto que a permite encaixar Anísio como uma das versões da educação 
integral presentes na época. Queremos destacar que a educação integral foi e é uma 
noção em disputa no campo educacional e, a despeito do que realmente pensava 
Anísio sobre isso, ele se afastou, na medida do possível, do que tal noção poderia 
trazer consigo. 

Observemos que outra versão de educação integral estava, na época, presente no 
escotismo, movimento que primava pela educação física, intelectual e moral do corpo 
e do espírito a partir dos preceitos do civismo e do patriotismo unidos pela pedagogia 
militar. Isto é, formar um homem adaptado ao Estado. O escotismo catalisava os 
argumentos do Estado Novo (1937-1945) na preparação para a raça, juventude, 
mocidade e unidade nacional. Consistia em desenvolver uma doutrina de 
sobrevivência na natureza, preceitos de saúde com práticas ao ar livre, habilidades 
manuais, jogos, atividades recreativas, encontros e reuniões para “moldar” o caráter, 
o civismo e o virtuosismo patriótico de caráter militarista. 

A concepção de educação integral foi, em alguma medida, propagada no 
movimento escolanovista, pois, de acordo com Nagle (1974, p.242), há um 
ressurgimento na década de 1920 das ideias liberais e a tentativa de 
institucionalização delas “...a esse renascimento e a essa luta corresponderam, no 
setor da escolarização, o destaque dado ao ideário da Escola Nova e o esforço para 
efetivá-lo nas instituições escolares do tempo.” No manancial do movimento da 
Escola Nova no Brasil, observamos um empenho em transformar a escola tradicional 
em uma escola viva e ativa às novas exigências sociais por meio da educação 
ampliada.  

Se o projeto anisiano tinha como base as premissas da Escola Nova que pensava 
que a formação do aluno deveria ser integral, com efeito, a noção do “aprender 
fazendo” transformaria o padrão pedagógico e cultural de reprodução e 
enquadramento. O uso de novos métodos e técnicas implicariam mudança por meio 
da própria experiência, pelas potencialidades intrínsecas e culturais da criança no 
espaço escolar. A experimentação da aprendizagem deveria coincidir com uma 
formação plena, pois, para Anísio, os escolares viviam em ambiente de baixa sinergia 
cultural. 

A educação integral era endossada pelo movimento escolanovista, por isso foi 
preciso investir num conceito que superasse o senso comum sobre a instrução pura e 
simples. “Educação do sentimento, dos gestos, do corpo e da mente, assim se 
diferenciava a educação integral.” (Carvalho 2011, p.59). Contudo, por mais relevante 
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que fosse e permeasse a retórica e o discurso dos educadores, políticos, intelectuais e 
clérigos sobre a sua importância, no projeto anisiano, não deveria ser imposta. Era 
preciso construí-la como uma necessidade comum em oposição à instrução pura, 
simples e esvaziada, em direção ao desenvolvimento da educação e da nação 
brasileira para a vida moderna e para democracia. 

Levando-se em conta que uma educação integral demandaria um investimento 
maior nas atividades escolares, extraescolares e na ampliação do tempo escolar, o 
ideal de educação integral estava desde o início dissociado da escola de tempo parcial. 
Para Nunes (2000, p.285), o projeto anisiano via a escola como um “...espaço real no 
qual a criança do povo, pudesse praticar uma vida melhor: livros, revistas, estudo, 
recreação, professores bem preparados, clareza de percepção e crítica, tenacidade de 
propósito. Daí sua luta pela ampliação da oferta escolar e da melhoria da sua 
qualidade.” 

A educação do corpo, sempre esteve presente nas propostas de educação integral, 
fosse de caráter utilitário ou das propostas liberais. A noção sempre esteve colada as 
diversas práticas corporais, de expressividade esportiva e artísticas, alargando o 
potencial educativo e disciplinar. O grande relevo dado à educação ampliada ou 
integral criaria condições para que a educação do corpo fosse viabilizada no espaço 
escolar na medida em que na vida das grandes cidades já estava de sobremaneira 
disseminada. A educação física e as práticas corporais eram ferramentas e 
dispositivos importantes na educação do espírito, do corpo e do trabalho, 
representava a circularidade de ideias, práticas e modelos de gestão educacional da 
época encarados como inovadores e modernos. 

Entretanto, a educação física, baseada nas teorias higienistas, passou a assumir 
uma importância maior na estrutura educacional, consistindo no saneamento físico e 
moral da sociedade. Nesse contexto, respaldada cientificamente por um viés 
biológico, a educação física e o esporte se estabeleceram nos currículos. Apesar de a 
educação física e de o esporte representarem um modelo de caráter essencialmente 
disciplinar e regulador, Anísio entendia essas práticas como um avanço, um proveito, 
pois, na escola precária e tradicional de sua época, o corpo “era excluído” do 
currículo. 

Para Cavaliere (2010, p.258), a crítica de Anísio ao sistema escolar vigente, bem 
como a “…associação entre o projeto republicano de educação pública e a teoria 
pragmatista da educação como reconstrução da experiência”, teriam impulsionado a 
imagem de uma escola que ampliasse suas funções educativas. Ratificando tais 
argumentos, quando se refere ao sistema Platoon4 e à educação integral, Chaves 

                                                   
4 Esse modelo americano remete ao funcionamento interno da escola elementar, criando condições para um novo 
uso dos espaços escolares, substituindo a “velha e convencional escola de um professor e uma sala por uma escola 
com salas de aula para as matérias comuns e para várias disciplinas especiais que exigem aparelhamento 
especial.” O sistema Platoon preenchia os sete pontos cardeais da escola americana: o ensino dos saberes 
fundamentais, sábio uso das horas de lazer, saúde, socialização das atividades escolares, desenvolvimento de 
atividades vocacionais, ensino de ciências e de atividades especiais (Teixeira 2006, p.19). 
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(2001, p.109) destaca que Anísio “…ao adequar a filosofia deweyana a uma certa 
maneira de organizar a escola, procurava desenvolver uma educação integral que 
estimulasse tanto o estudo quanto o trabalho e a recreação.” Anísio Teixeira defendia 
que democracia, participação e descentralização conduziriam uma nova sociedade a 
compreender que o Estado não era a mão única do fazer público, da ação pública. Por 
isso, a comunidade escolar, os cidadãos e a família deveriam atuar em conjunto por 
uma educação efetivamente integral, à qual seria o maior legado para o povo de uma 
nação que mirava ser científica, moderna e industrial. 

3.1 CONCEITOS ATUAIS, NOVAS CONSTRUÇÕES E PERSPECTIVAS 

Pretendemos demonstrar pelas camadas narrativas da literatura da área de 
educação e da historiografia da educação que existem variadas concepções de 
educação integral. Nesse sentido, como primeiro argumento, podemos pensar na 
ideia que a educação integral pode ser e foi o eixo de diferentes movimentos políticos: 
anarquistas, integralistas, progressistas, totalitários, liberais, entre outros. Num 
segundo argumento, procuramos apresentar a polissemia que o termo educação 
integral pode produzir sejam nas atividades, seja na atitude de aprendizagem e/ou 
organização escolar. Assim como, as confusões entre a expressão educação integral e 
escola de tempo integral. No terceiro e último argumento, salientamos como os 
atuais pesquisadores discutem a educação integral e conferem diferentes e 
convergentes acepções ao termo educação integral. 

Os autores Coelho (2005) e Pinheiro (2009), destacam a existência de 
concepções de educação integral conservadoras, liberais, progressistas e socialistas, 
através do recorte histórico no início do século XX no Brasil e do diálogo com autores 
da história da educação. Na análise de Germani (2006), a concepção de educação 
integral está fundamentada nos movimentos anarquista, integralista e liberal por 
considerar que possuem naturezas semelhantes em termos educativos, mas que 
adotaram princípios político-ideológicos diversos. 

Na investigação de Mota (2013) a educação integral no Brasil tomou impulso na 
década de 1930, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Mas, ao abordar 
a origem do termo educação integral, ressalta que as diversas correntes dessa 
concepção podem ser “divergentes ou complementares”. Gomes (2009) apresenta 
em sua pesquisa as bases teóricas da educação integral cunhadas no movimento 
operário, no anarquismo, no Manifesto dos Pioneiros e principalmente na 
experiência pedagógica da Escola Nova. 

A partir dessa lógica argumentativa, verificamos que esses pesquisadores tratam 
o conceito de educação integral permeado por várias correntes políticas, ideológicas e 
filosóficas, que ora se aproximam e se distanciam. Esse movimento reflexivo tenta 
dar sentido ao termo, mas, acaba por traduzi-lo em diversas faces, nem sempre 
consensuais. 

A segunda linha de argumentação em relação a análise do referencial teórico nos 
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revela certa confusão na conceituação de escola de tempo integral e ensino de tempo 
integral. Desse modo, Veber (2009, p.21) desenvolve a ideia de educação integral, a 
qual muitas das vezes é “tomada como sinônimo de escola em tempo integral, ou 
ainda, de educação em tempo integral”, devido a relação direta e complementar que 
acaba se criando entre as duas. Porém, afirma que “são conceitos diferenciados, já 
que a escola em tempo integral está relacionada basicamente com a ampliação do 
tempo de permanência do aluno na escola.” Com isso, o aumento da permanência do 
aluno na escola não assegura a utilização baseada numa concepção de educação 
integral, principalmente nos moldes do projeto anisiano. Observemos que os moldes 
do projeto anisiano não tinha no conceito de educação integral sua aposta, sua aposta 
fixava-se numa escola integrada à comunidade, baseada na reconstrução da 
experiência que pudesse formar cidadãos para uma vida plena numa sociedade 
democrática e industrial que se formava ou era inevitável. 

Bandeira (2011, p.46) coloca Anísio Teixeira como o “principal divulgador” pela 
criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR) e Darcy Ribeiro como 
“grande empreendedor” pela implantação do Centros Integrados de Educação 
Pública (CIEP). Por considerar que também existe confusão na conceituação de 
escola de tempo integral e ensino de tempo integral, esclarece “o que é certo no trato 
de ensino integral é que, muitos entendem (pais, sociedade e até mesmo professores), 
o ‘permanecer’ integralmente, como ensinar integralmente.”  

Coelho (2011) descreve como ousado e inovador a operacionalização e 
administração do CECR, o qual estava localizado na periferia de Salvador/Bahia, 
destacando a educação para a vida e a cidadania (Escola Parque) e o ensino regular 
(Escola-Classe). Ao desenvolver um breve histórico sobre a educação integral em sua 
pesquisa, Coelho (2011, p.88) menciona que o projeto anisiano se materializou na 
criação do CECR no qual “…visava à educação intelectual, para estimular, pensar, 
fazer, trabalhar, conviver e participar, e ainda com um caráter assistencialista, visto 
que se mostrava preocupada com a precariedade alimentar das crianças e 
adolescentes que a frequentavam.” Em nossa leitura crítica, o CECR alcançava  
alunos oriundos das classes populares, de baixa renda, tratando a realidade escolar 
sem escamotear a situação,  pois, a carência das classes populares era oriunda da 
desigualdade e a escola proposta não podia fechar os olhos. Desse modo, Anísio ao 
pensar o CECR, não adotava um caráter assistencialista, tinha claro que a 
aprendizagem ativa só era possível se a escola cobrisse as necessidades básicas de 
seus atendidos. 

Para Barros (2008, p.44) “a concepção de escola herdada por Anísio Teixeira, 
contribui na formação de bases para escolas de tempo integral, nos moldes das 
experiências vivenciadas no Brasil.” Logo, o legado da educação ampliada de Anísio 
ainda se faz presente nos atuais debates de educação integral em escolas de tempo 
integral. Sobre a realidade atual da escola de educação integral, Nunes (2011) aponta 
disparidades entre conceitos e práticas escolares, mas defende que a educação 
integral deve tornar-se parte do currículo e formar novas habilidades desenvolvidas 
pelo professor e pelos alunos por meio de experiências praticadas. Portanto, seus 
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apontamentos são similares às análises de Coelho e Portilho (2009), pois ressaltam 
uma concepção de educação integral baseada na experiência e no método ativo. Aqui 
temos mais uma acepção do conceito, isto é, o integral como ativo em oposição a 
passividade na tarefa de aprender. 

Ressaltamos o fato de mesmo com investimentos nos últimos vinte anos em 
equipamentos escolares, tecnologia, formação de professores, incentivos de 
programas, projetos e políticas públicas voltadas para a educação no Brasil, existe 
uma dívida e um passivo considerável com a sociedade civil em relação as melhorias 
qualitativas e quantitativas na escola pública brasileira. Esse entendimento se dá 
especificamente nos projetos e programas quando nos remetemos a educação 
integral e atribuímos os diversos tempos no processo escolar; o tempo formal – 
entendido como currículo, espaço e conteúdo, de construção de saberes; – o tempo 
subjetivo – informal, extracurricular; – e o tempo integrado, este último relacional 
entre os dois primeiros. 

Ao ingressar numa terceira linha argumentativa, verificamos que o termo quando 
apropriado pelas atuais gerações expressa um conceito amplo e com várias acepções, 
entretanto, para o seu entendimento nesse campo de debates aparecem muitas 
versões consensuais, de significados próximos e complementares. Guará (2006) e 
Moll (2008) preconizam uma educação integral voltada para os escolares enquanto 
sujeitos em sua totalidade, dimensões humanas, indissociáveis do espaço físico e 
simbólico pertinentes do processo educativo. Mesmo a escola sendo um espaço 
privilegiado para o fomento disso que se nomeia de educação integral ela não se 
esgota naquele ambiente institucional e na arquitetura escolar, ela avança e 
ultrapassa os muros, tentando disseminar novas conexões. De certa forma, o 
conceito acaba sendo uma palavra força que pretende traduzir tanto um agir 
intencional na escola, uma articulação e integração das dimensões humanas para 
educar construindo uma unidade com a sociedade, escola e família, quanto o 
oferecimento de diferentes atividades de caráter recreativo, esportivo, comunicativo, 
musical, cênico etc. 

Para Silva (2009) e Maurício (2009), os pressupostos da educação integral que 
descrevem têm a mesma natureza do que era proclamado no projeto anisiano, pois, 
haveria um novo entendimento sobre a importância, a organização e o 
funcionamento da educação escolar, no qual “reconhece a pessoa como um todo e 
não como um ser fragmentado, por exemplo, entre corpo e intelecto. Que esta 
integralidade se constrói através de linguagens diversas, em variadas atividades e 
circunstâncias” (Maurício 2009, p.54), ou seja, considerar crianças e adolescentes 
como sujeitos inteiros. 

Nas discussões de Castro (2009, p.39), a ideia de educação integral no Brasil 
toma forma “...como o desenvolvimento máximo da capacidade vital do ser humano 
que deixava de ser um privilégio determinado pelas posses do indivíduo ou pelo seu 
status social e tornava-se um direito de cada um oferecido pela escola comum ou 
única.” Aqui está embutida a ideia que a escola deve promover experiências culturais 
que de outra forma uma parte da população não teria acesso. 
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Com a recente retomada da proposta de escolas de tempo integral na rede 
pública, fica latente a crítica de Anísio Teixeira desde os anos 1930 à escola de tempo 
parcial. Para Santos (2009, p.14), Anísio “…defendia a educação como elemento-
chave do processo de inovação e modernização da sociedade, por isso acreditava que 
era preciso empenhar-se na organização e administração do sistema público de 
ensino, para garantir uma educação que pudesse constituir-se como integral.” Para 
tal exemplo, Santos descreve a proposta e a criação do CECR como a primeira escola 
pública de funcionamento em tempo integral. 

Nas impressões de Matos (2011, p.33) o legado de Anísio Teixeira para a 
educação primária situava-se em uma formação completa e integral “…compreendida 
por atividades intelectuais, profissionais, artísticas, físicas e ainda de saúde, 
congregando, paralelamente, ações de cunho ético-filosófico, com a formação de 
hábitos, atitudes e cultivo de aspirações.” O propósito de retomar a definição de 
educação integral alavanca o surgimento de novos olhares sobre o fazer pedagógico, 
o trabalho docente, o espaço e o tempo escolar inseridos nas mudanças e demandas 
do contexto atual. 

Mas, se o tempo escolar ampliado tem se caraterizado por atividades 
fragmentadas, por vezes, sem sistematização com o restante da jornada escolar, deixa 
de estabelecer um planejamento e dilui o trabalho pedagógico, o qual não se promove 
uma educação integral. 

Percebemos que os principais argumentos da educação integral apresentados 
giram em torno do debate político-filosófico e histórico, baseados no referencial de 
educação pública defendido por Anísio Teixeira. Assim, a atual geração de 
pesquisadores mantém a perspectiva de educação integral, construída por meio de 
uma formação plena, completa e integral do indivíduo, que passa pela escola e 
articula-se em diversas instâncias sociais, políticas e culturais, associada à tradição 
pedagógica anisiana e aliando as três instituições modeladoras do mundo moderno: 
sociedade, escola e família. 

4. CONCLUSÕES 

Entendemos que o ideário da educação integral se substancia, principalmente, no 
pensamento de Anísio Teixeira, dedicado a reformular e reordenar a educação 
vigente no Brasil. O modelo escolar institucionalizado até 1930, na visão de Anísio, 
seria incapaz de contribuir com os avanços sociais e culturais iminentes na sociedade. 
Era preciso uma escolarização que fornecesse condições para a construção de uma 
sociedade democrática e igualitária, formando sujeitos capazes de se inserir e atuar 
dentro desta nova organização social. Promover a educação ampliada como 
perspectiva de uma vida moderna era fundamental para o Brasil moderno e o 
processo civilizatório que a escola estava inserida. 

Atualmente na educação pública brasileira, a ampliação da jornada escolar não 
tem garantido proporcionalmente o alargamento de experiências corporais, 
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significados culturais e construção de saberes; ao contrário, se distancia cada vez 
mais dos pressupostos teóricos anisianos acerca da educação integral. 

De um modo geral, a educação do corpo está inserida nas concepções atuais de 
educação integral como fundamento importante na gestão do currículo. Sua presença 
se revela nas variadas atividades físicas, de expressividade cênica, de lazer, de 
recreação, de higiene e de alimentação. As diferentes acepções da ideia de educação 
integral acabam, em algumas das atuais propostas, evidenciando a ideia que não se 
pode prescindir da educação sistemática do corpo. Com essa abordagem final, 
constatamos que as propostas de educação em tempo integral voltaram a figurar no 
debate educacional e se mostram emergentes, principalmente pela necessidade da 
sociedade brasileira usufruir e frequentar uma escola pública de qualidade que 
contribua com uma educação integral do indivíduo em um dia escolar completo. 
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As pesquisas sobre a recepção do pragmatismo de Dewey no Brasil encontram-se 

em estado muito mais avançado do que a correspondente análise em Portugal. Um 
conjunto extenso de trabalhos documenta amplamente a recepção, apropriação e a 
“recontextualização” do pensamento de Dewey no Brasil, através das obras 
traduzidas, dos artigos científicos publicados, dos manuais de ensino e do próprio do 
discurso político e legislativo produzido na área da escolarização. Em Portugal, 
apesar do movimento progressista americano ter acompanhado os movimentos de 
renovação pedagógica europeus, as redes entre o movimento progressista, o 
pragmatismo deweynano e a Escola Nova portuguesa não foram ainda assumidas 
como objecto de estudo autónomo. É certo que o ideal da escola democrática 
contribuiu decisivamente para as concepções sobre educação moral e cívica dos 
renovadores europeus escolanovistas, chegando também a Portugal onde foi 
difundido pela geração de pedagogos portugueses que representaram a Educação 
Nova no país: Adolfo Lima (1874-1943), António Faria de Vasconcelos (1880-1939), 
Álvaro Vieira de Lemos (1881-1972) e António Sérgio (1883-1969). Mas sabemos 
muito pouco, para não dizer quase nada, sobre a recepção das ideias de Dewey em 
Portugal.  Até ao momento as pesquisas conduzidas por Carvalho e Cordeiro (2002) 
e Correia & Silva (2002) argumentam, com base na análise das referências em 
periódicos e dos manuais dirigidos aos normalistas no Brasil e em Portugal, que é 
difícil sustentar a existência de transferências de modelos educacionais entre os dois 
países. O quadro sugerido por ambos os estudos parece indicar que a externalização 
a situações mundiais (Schriewer, 1995, 2000) designadamente a idealização da 
sociedade norte-americana como símbolo de modernidade educativa e berço da 
escola democrática, permitiu ao Brasil romper com a cultura tradicional brasileira - 
herdada do século XIX, marcada por uma forte influência francesa - e, 
simultaneamente, recriar uma identidade e uma história à margem das origens 
portuguesas. Em Portugal a referenciação a exemplos do estrangeiro, sob a forma de 
uma externalização capaz de sustentar reformas consentâneas com o ideário da I 
República (1910-1926), deu sinais de que a mobilização selectiva de modelos 
educacionais se situava preferencialmente no universo francófono (francês, belga e 
suíço) e na Alemanha. Mas ambos os estudos alertavam, também, quanto à 
necessidade de efectuar uma digressão complementar por outras fontes, primárias e 
secundárias, integrando relatórios oficiais, outros periódicos, legislação, manuais, 
correspondência, materiais biográficos e autobiográficos. 
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É essa digressão complementar e, em simultâneo, a opção por uma um conjunto 
de alternativas metodológicas, que alimentam a actual pesquisa. Um dos seus 
principais eixos consiste no Inventário crítico da produção bibliográfica portuguesa e 
brasileira sobre a obra de John Dewey. Os documentos centrais para esta dimensão 
da pesquisa comparada consistem, essencialmente, nas obras de Dewey traduzidas 
em língua portuguesa que circularam nos dois países e a materialização desses 
documentos em existências (factuais) nas bibliotecas de referência nos dois países 
(bibliotecas das principais universidades públicas e privadas, institutos e fundações 
ligados ao ensino e espólios arquivísticos nacionais). Nesta fase do trabalho a análise 
consiste na descrição do Arquivo (no sentido literal do termo foucautiano), 
identificando sistematicamente todas as traduções para língua portuguesa da obra do 
pedagogo americano. Esta identificação sistemática acolhe um conjunto de 
descritores importantes para uma análise da recepção do autor nos dois continentes, 
nomeadamente: Título da obra; tradutor; ano de tradução; editora; número de 
edições; coleccções; descrição física da obra; e existências (e localização), em termos 
físicos, das obras nos vários acervos consultados. 

A arqueologia das produções discursivas (recenseamento e descrição do Arquivo) 
e a correspondente genealogia (o trazer para a luz uma prática, ou um discurso) não 
pode ser desligada de uma teoria da recepção da obra (que parcela da obra é 
traduzida, que obras são traduzidas em primeiro lugar, o fluxo da sua edição - ou 
seja, a concentração de reedições em torno de determinadas obras e não de outras -e 
o fluxo da sua difusão). Este recenseamento é essencial para compreender os 
“regimes de tradução” prevalecentes no período em análise (1920-1950/60), ou seja, 
para responder a um conjunto de perguntas fundamentais: Quem traduz? Com que 
intenção? O quê? Para quem? De que maneira? Com que consequências? (Burke & 
Hsia, 2009: 17). Para além disso, tentaremos que mapear a circulação destes 
“regimes de tradução” entre os dois países, tarefa que implica um processo de 
recenseamento, inventariação e sistematização da circulação da obra do A. entre 
Portugal e o Brasil, aquilo a que os autores que vimos citando denominam “a 
economia política da tradução” (Burke & Hsia, 2009). Importa igualmente identificar 
o tipo de processo selectivo a que a obra de Dewey é sujeita, tanto no Brasil como em 
Portugal, processo que opera no interior das obras completas de um determinado 
autor e que denota o que é considerado um texto canónico, um processo que se 
desenvolve sob a acção, sobretudo, das instituições educacionais. A questão do 
processo selectivo interfere directamente na construção de uma imagem ou 
representação do autor (pedagogo), de acordo com prioridades da cultura da 
tradução e não do sistema literário em que a obra do autor se encontra originalmente 
integrada (Lefevere, 2007). 

O estudo da “economia da tradução” (apoiada num conjunto de teorias da 
tradução) é assim, parte essencial de uma análise mais ampla dos mecanismos de 
transferência trans-cultural e dos processos de recepção-difusão do conhecimento 
pedagógico. A especificidade deste trabalho, e também a sua relevância acrescida, 
quanto mais não seja por se tratar de um trabalho inédito, é o facto de estarmos a 



 

 
 

19 

estudar uma multiplicidade de “lógicas de adaptação” assim como uma quantidade 
de estruturas subjacentes, diferentes estilos de significação, uma semântica histórica 
e experiências colectivas sedimentadas no decurso da história que se desenvolvem no 
interior de uma mesma língua (Bruno-Jofré & Schriewer, 2009).  

Mas os “regimes de tradução”, incluindo a questão da “economia política da 
tradução”, representam apenas “a parte visível do iceberg” como diria Paul Veyne. 
Uma tradução está rodeada de ocorrências intertextuais, um campo de ocorrências 
habitado por inúmeros discursos (prefácios, posfácios, advertências, prólogos, notas 
marginais, de rodapé, de fim de texto, epígrafes, ilustrações, orelha, capa, autógrafos, 
carimbos, inscrições, etc.) que são sinais de três aspectos muito importantes para a 
compreensão da recepção da obra de um autor: as suas condições de tradução 
(políticas e culturais), a sua circulação, e a dimensão pragmática da obra, isto é, a sua 
acção sobre o leitor (Genette, Palimpsestos, 2006, p. 9-10). Evidentemente, esta é 
uma etapa fundamental do trabalho de descrição arqueológica a que submeteremos a 
análise das traduções da obra de Dewey, permitindo-nos comparar em diversos 
tempos e espaços, o estatuto da obra filosófica e pedagógica do autor americano, as 
operações de selecção e de recontextualização a que estas obras foram submetidas e a 
sua circulação entre o Brasil e Portugal. 
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RESUMO  

O objetivo desta comunicação é estudar as ideias do Inspetor Literário Delphino 
Stockler de Lima (1873 - 1948) no início da década de 1920 em Santos. Stockler de 
Lima foi Inspetor Municipal que, além de sua competência, circulava bem nos meios 
políticos. Na cidade a educaçao era valorizava e ofertada por três nível esferas: 
estadual, municipal e particular. O presente trabalho estuda o pensamento de 
Stockler através de fontes primárias. Para o conhecimento parcial das suas ideias: 
artigos publicados no jornal A Tribuna, na coluna Segundas nos anos de 1920 e 1921. 
Estão presentes temas variados, entre eles: condição do professor; relação entre 
família e escola; situação do ensino; legislação escolar. A realidade educacional da 
cidade foi pesquisada no LIAME (Laboratório de Informação e Memória de Escola, 
do Programa de Mestrado em Educação da Universidade Católica de Santos). Para o 
estudo do pensamento educacional de Stockler de Lima foi fundamental o Trabalho 
de Conclusão de Curso de Marciano G. Santana Jr. . É importante considerar que 
muitas das reflexões de Stockler de Lima são fruto de observação de sua atividade de 
inspeção e diálogo com aqueles que desenvolveram as práticas escolares de seu 
tempo.  
PALAVRAS-CHAVE 

Stockler De Lima; Educação Em Santos; Critíca À Escola.  
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Delphino Stockler foi Inspetor Municipal de Santos, cidade portuária e comercial 
de São Paulo, Brasil, desde 1910. Destacamos os dois primeiros anos da década de 
1920, quando encontramos documentação que nos permitiu conhecer um pouco de 
suas idéias sobre educação. 1 

1. A DÉCADA DE 1920: A QUESTÃO DO ANALFABETISMO 

Esses anos percebem-se desilusões com as promessas anunciadas pelo discurso 
republicano. Além disso, a realidade sócio-econômica pedia novas posturas 
educacionais.  

A questão maior que se desenhou na década de 1920 para os políticos da 
educação foi o analfabetismo - crianças fora das escolas - que iria explicitar que o 
modelo paulista de ensino, desenvolvido até então “entra em crise” (Carvalho, 2010, 
p. 227).  

O analfabetismo no Brasil oferece condições desoladoras, [. . . ] a vontade 
nacional se substitui pela vontade de uma minoria insignificante que fala, vota 
e determina. Alfabetizar significa proporcionar a aquisição de direitos políticos, 
pois, [. . . ] o analfabeto, não pode manifestar sua vontade política. (Nagle, 
1985, p. 263).  

O analfabetismo foi considerado então o maior dos males do país, “a grande 
vergonha do século”:  

A década dos vinte herdou, do decênio anterior, a bandeira de luta contra o 
analfabetismo. Os dados levantados pelo recenseamento de 1920, as discussões 
e os estudos resultantes da conferência sobre o ensino primário de 1921 e o 
constrangimento que dominou o ambiente espiritual em 1922, quando, ao 
mesmo tempo que se procurava comemorar o primeiro centenário da 
independência, pesava sobre a Nação uma quota de 80% de analfabetos - 
conforme cálculos da época [. . . ]. (Nagle, 1974, p. 112).  

A Liga Nacionalista de São Paulo, fundada na década anterior, ducação, 
propunha a batalha contra o analfabetismo.  

O movimento para erradicação do analfabetismo também existiu em Santos. Em 
24 de julho de 1917, foi veiculada pelo jornal A Tribuna, periódico da cidade, uma 
campanha de obrigatoriedade do ensino primário em todo o território nacional 
promovida pela Liga Paulista contra o analfabetismo.  

                                                   
1 Agradecemos a coloboração das mestras Andrea Lopes e Luciana Tavares Nascimento, e dos mestrandos Angela 
Bornard Micci Borges de Campos e Marcos Mari Barretos. Todos do LIAME e do Programa de Mestrado em 
Educação da Universidade Católica de Santos.  
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Justamente no período das grandes reformas escolares em vários Estados do país 
onde se levaram os princípios inovadores da Escola Nova Sampaio Dória seria o 
responsável em São Paulo.  

Nomeado Diretor Geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo, 1920, 
Antônio Sampaio Dória será o autor da Reforma de Ensino, que tentará amenizar a 
questão do analbatismo, colocando a obrigatoriedade escolar nos dois primeiros anos 
do ensino.  

Em Santos, pesquisas mostram (Pereira, 1996) que grande número de pais na 
realidade tiravam seus filhos da escola, pois nesses dois anos haviam aprendido o 
fundamental: rudimentos básicos de ler e escrever e contar, necessários para a 
sobrevivência nas suas funções diárias.  

A preocupação do Inspetor Stockler de Lima no relatório ao prefeito Joaquim 
Montenegro (1920, p. 65):  

Quando a Inspetoria organizou o programa das escolas municipais, 
considerando-as escolas de Campanha ao analfabetismo, teve em vista fazer 
com que, ao terminar o segundo ano, as crianças soubessem ler, escrever e 
contar. O número de meninos que receberam títulos como se vê no mapa foi 
muito menor do que o de aluna, e isso prova que os pais retiram seus filhos das 
escolas logo que terminam o segundo ano do curso, que os habilita em leitura, 
escrita e nas quatro operações fundamentais de aritimética.  

Pereira (1996, pp. 131-132) registra os resultados do Recenseamento Escolar para 
Santos, realizado em 1920, publicados no jornal A Tribuna de 14 de agosto de 1920, 
p. 3: 

Das crianças recenseadas 5560 sabem ler, 5977 são analfabetos, 6659 
frequentam a escola e 4878 não recebem instrução.  

Na sede do município foram recenseadas 9726 crianças sendo 5011 do sexo 
masculino e 4715 do sexo feminino, sabendo ler 5073 e analfabetos 4653, 
frequentam a escola 6002 e não recebem instrução 3724.  

Na zona rural recenseadas: 1811 crianças sendo 1012 do sexo masculino e 799 
do sexo feminino, sabendo ler 487, analfabetos 1024, frequentam a escola 657 e 
não recebem instrução 1151.  

Pela apuração geral, verifica-se que foram recenseadas 11015 de 6 a 12 anos 
sendo 2501 do sexo masculino e 5514 do feminino.  

Muita criança ainda precisa de escola!  

 A Conferência Interestadual de Ensino Primário, em 1921, convocada pelo 
Governo Federal, ao discutir a difusão da escola primária, apresentou os seguintes 
dados:  
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[. . . ] sendo 1. 030. 752 de alunos matriculados nas escolas primárias de todo o 
país, apenas 678. 684 eram frequentes. Tal quadro se agravava quando posto que o 
primeiro número correspondia a 29% da população escolar nacional. No Estado de 
São Paulo, 56% de sua população infantil não possuía escola. (Nagle, 1985, pp. 268-
269).  

Essa é a situação que Delphino Stockler de Lima tem de enfrentar. O ensino 
municipal, como se poderá observar, procura acompanhar as orientações do Estado 
tendo à frente seu Inspetor Municipal. se enquadra na onda de insatisfações frente à 
realidade educacional do período. Seu pensamento se enquadra no clima de 
insatisfações frente à realidade educacional da década.  

Quem é esse homem tão importante para a política local é o que pretende 
evidenciar a seguir.  

2. DELPHINO STOCKLER DE LIMA  

Professor Delfino Stockler de Lima (FIG. 1), que era natural de Patos de Minas2, 
nasceu em 1867. Diplomado farmacêutico pela Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, chegou a Santos em 1899, tornando-se chefe do ambulatório da Associação 
Beneficente dos Empregados da Companhia Docas de Santos, de grande 
movimentação na cidade.  

Foi Inspetor de Ensino da rede municipal desde 1910 até sua aposentadoria. 
Procurando estar sempre atualizado, participou de congressos de Instrução, entre 
outros, na Bahia e em Belo Horizonte (Minas Gerais) em 1911. Foi Sócio Honorário 
do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia.  

Fez incursões na literatura, publicando o livro Contos (1929). Escreveu no jornal 
A Tribuna, em várias oportunidades, principalmente na coluna Segundas.  

Seu embasamento teórico-pedagógico foi alicerçado em sua larga experiência de 
magistério. Lecionou na Escola do Povo - São Vicente; Liceu Feminino Santista; na 
Escola de Comércio José Bonifácio ( um dos fundadores e presidente), no Liceu São 
Paulo. Fez parte de várias associações de benemerência, entre elas, o Asilo de Órfãos, 
grande entidade localizada junto ao porto de Santos, que iniciou suas atividades 
acolhendo crianças cujos pais morreram nas epidemias de febre amarela, no início da 
República.  

Casado com Maria Araújo Stockler de Lima, Delfino quando recebia 
homenagens, com ofertas de flores, dizia:  

Estas flores não me pertencem, porém pertencem àquela que em todos os 
instantes da minha vida, nas horas de alegria, nas horas de atribulações, está 
sempre ao meu lado, incentivando-me na prática do bem e da virtude, do 
                                                   
2 Era filho do Dr. Cláudio S de Lima e de Belmira Adelaide S. de Lima. Seus irmãos: Cláudio S. de Araujo - 

funcionário da Alfândega de Santos; José S. de Araújo - funcionário do Departamento Nacional do Café em 
Santos. Suas irmãs Elisa, Ana e Leopoldina Stockler de Lima residiam no Rio de Janeiro.  
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sentido e do desejo de colaborar com o público, com a coletividade" (Presidente 
da Sessão, 1949, como referido em LIVRO DE ATAS da Câmara Municipal de 
Santos. 23ª Sessão Ordinária, realizada em 30 de junho de 1949. )  

O casal teve 3 filhos: Cláudio Stockler de Lima - funcionário do Banco do Brasil 
no Rio de Janeiro; Dr. Gil Stockler de Lima, presidente da Caixa Econômica Estadual 
(1949), importante causídico na cidade e durante alguns anos coproprietário do 
Liceu São Paulo; Moacir Stockler de Lima - comerciante.  

Quando faleceu, em 24 de junho de 1949, residia na importante via de Santos, av. 
Conselheiro Nébias, 397, e foi sepultado no mais importante cemitério local, 
Paquetá. Necrológio (1949, Junho 25). A Tribuna, p. 3.  

As inúmeras condolências que a família recebeu demonstram que foi pessoa bem 
quista e relacionada na cidade pelos seus serviços prestados e por sua atuação 
política.  

A Prefeitura Municipal de Santos homenageou seu antigo Inspetor Municipal, 
dando o nome a uma de suas vias. A homenagem é também estendida à uma escola 
municipal localizada no município de Bertioga, que até 1991 pertencia a Santos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1 | Delphino Stockler de Lima 

3. A COLUNA SEGUNDAS 

O pensamento de Delphino Stockler de Lima pode ser conhecido principalmente 
através de sua coluna Segundas escrita no jornal A Tribuna de Santos, diário 
fundado no final do século XIX e que se mantém na cidade até hoje.  

Quando Delphino assinou essa coluna, Santos passava por grande 
desenvolvimento econômico e cultural. O escritor e poeta Menotti Del Picchia, ao 
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traçar o panorama da cidade que se preparava para comemorar o primeiro 
Centenário de Independência [1922] e perante o seu desenvolvimento material dizia 
em crônica sobre a arte moderna a cinco de janeiro de 1920:  

Santos, além de ser o mercado onde se resolve a vida econômica do Estado pela 
sua cultura e pelos seus artistas impõe-se singularmente como um centro 
mental notável. Os nossos pintores procuram a cidade de Brás Cubas, fazendo 
jus a duas espécies de consagrações: artística e financeira. As melhores 
companhias representam nos seus teatros; concertistas célebres exibem-se nos 
seus salões. Promovem-se conferências e festas literárias nos seus clubes; 
organizam-se jogos florais e ligas. (A Tribuna, 1949, Junho 25, como referido 
em FRANCO, 1946, p. 370-371).  

A coluna Segundas3 era publicada todas as segundas-feiras. Ao que tudo indica, 
seguindo referências de Stockler de Lima, em 1911, a coluna já era escrita por 
Waldomiro Silveira, grande autor santista de Poetas do Sertão.  

Delphino Stockler de Lima passou a escrever nessa coluna em 1º de março de 
1920 até quando o jornal deixou de circular às segundas-feiras. A partir do 
levantamento feito por Marciano Gaudêncio Santana de três anos de A Tribuna 
(1920-1922) foram constatadas oitenta e duas ocorrências da coluna. Dezessete delas 
dispunham, como tema principal, a educação. As demais versavam sobre assuntos 
diversos como política, experiências pessoais do inspetor de instrução, comentários a 
acontecimentos que repercutiam na mídia, poesias e estórias que contava. A coluna 
aparecia geralmente nas páginas 1 ou 2.  

A temática educacional aparece a primeira vez em 23 de fevereiro de 1920 e a 
última em 29 de agosto de 1921, quando Stockler de Lima encerra sua participação, 
afirmando: 

[. . . ] que sempre procurei, quer pelos factos commentados, ou registrados, quer 
pela linguagem, fazer das “Segundas” merecedoras, não de aplausos; mas sim, 
de acolhida, nas páginas do jornal a que as destinava, e tambem, da 
benevolencia daquelles que, por acaso, corressem os olhos pelas columnas 
occupadas por estas chronicas. (Lima (1921, Agosto 29). A Tribuna, Segundas, 
p. 2).  

Delphino Stockler de Lima iniciou sua coluna (1º/3/1920), comentando o artigo, 
publicado no jornal O Estado de São Paulo, “Escolas de Fachada”, redigido por José 
Carlos de Macedo Soares, criticando o Jardim da Infância anexo à Escola Normal de 
S. Paulo a respeito do “material didático inadequado, programa de ensino impróprio, 
grande quantidade de alunos em sala de aula, tão bem como falta de devida 
orientação pedagógica” (Santana, 2009, p. 29).  

                                                   
3 Este item está baseado fundamentalmente nas pesquisas do Trabalho de Conclusão de Curso de História de 
Marciano Gaudêncio Santana Júnior, orientado pela Profa. Dra. Maria Apparecida Franco Pereira.  
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Stockler de Lima, pelas ideias expostas em contexto geral, considerava como suas 
as palavras do articulista,  

[. . . ] um sumptuoso predio escolar, de escadarias de mármore, sem optimos 
programmas, que sejamm executados de verdade; sem material didactico 
indispensavel, sem tudo aquillo de que precisam mestres, e alumnos, não passa 
de um desmentido formal ao proverbio: ‘Pela carroagem se conhece que vem 
dentro’. (conforme referido em Lima (1920, Março 1). A Tribuna, Segundas, 
p. 2. ).  

O Inspetor comentava que, ao invés de se construírem escolas monumentais, os 
governos deveriamconstruir modestos edifícios escolares. Assim o dinheiro 
economizado poderia ser revertido para melhorar não só as condições dos 
professores mas também da criança  

[. . . ] que não vai a escola, por lhe faltar a roupa que cubra a semi-nudez em 
que anda, nos lares, onde tudo é miséria [. . . ], e as levem as portas das 
perfeitas, porem, modestas casas de ensino, enves de lhes mostrarem, de longe, 
os palácios escolares em que não podem entrar. (Lima (1920, Março 1). A 
Tribuna, Segundas, p. 2).  

Quatro foram os assuntos sobre os quais Stockler de Lima mais discorreu 
(Santana, 2009, p. 30): condições do professorado, análises sobre a escola, relação 
família-escola (situação social de crianças e suas famílias) e legislação escolar.  

A questão dos professores frequentemente foi colocada em seus artigosi o que 
deu uma aceitação da pessoa do Inspetor de Instrução: defendia a melhoria das 
condições financeiras e materiais dos professores.  

Stockler de Lima ((1920, Novembro 8). A Tribuna, Segundas, p. 2) enaltece a 
figura do professor, que muitas vezes é desconsiderada pela sociedade: 

Ser professor é passar a vida dando o alimento do espirito sem poder dar, a si 
mesmo, muita vez, o alimento do corpo; e pegar centenas de creanças 
analphabetas e restituir á sociedade centenas de homens de espirito cultivado e 
de sentimentos bons  

Em outro momento (Lima (1920, Novembro 11). A Tribuna, Segundas, p. 1). 
comentava que era 

[. . . ]um amicissimo das professoras que sabem exercer o magisterio fazendo da 
escola uma officina espiritual para a grandeza do Brasil: [. . . ] admiravel a 
professora que conquista o coração da infância tronando a sua escola um ninho 
de alegrias infantis, um paraizo das creanças, um verdadeiro prolongamento 
do lar  
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Utilizando o espaço de sua coluna para delatar as condições precárias que 
assolavam muitos professores, demonstrou o contraste vivenciado por este 
profissional no cotidiano de seu ofício, evidenciado quando, por exemplo, 
observava que muitos professores passavam, pobremente vestidos, algumas 
horas em escolas de construções magníficas, mas no resto do dia, deviam se 
contentar com a casinha modesta alugada por bem mais da metade da 
remuneração que recebiam para executar seu valoroso e não valorizado 
trabalho. (Santana, 2009, p. 32).  

Entretanto teceu críticas à postura negligente de muitos mestres no exercício do 
sua missão, o que observou e denunciou no seu trabalho de inspeção:  

 [. . . ]existem os que vivem a gritar, nas escolas suppondo, assim, conseguir 
disciplinar sua classe; há, ainda infelizmente, os que so enxergam na cadeira 
professoral uma fonte de renda e nada mais e todos esses vivem nas escolas, 
representando, com sacrificio, o papel de professor! (Lima (1920, Novembro 
22). A Tribuna, Segundas, p. 2).  

Como outras autoridades do ensino paulista Stockler de Lima, se posicionou 
sobre como obter melhor eficiência do professor(mais importante que reformas 
de ensino), indicando etapas para sua nomeação ((1920, Novembro 22). A 
Tribuna, Segundas, p. 2), concurso para a sua efetivação.  

A segunda temática educacional, Stockler de Lima cita algumas associações 
destinadas a promover o ensino, ressaltando a Liga Santista contra o Analfabetismo e 
a Sociedade Amiga da Instrução Popular pelo objetivo comum de “proteger a escola e 
a infância escolar”, sobretudo as mais necessitadas.  

A Sociedade Amigos da Instrução Popular, fundada em 1919 e dirigida pelo dr. 
Thomas Catunda, tinha como finalidade a difusão do ensino e organizou várias 
escolas populares. (Pereira, 1996, p. 88).  

Santana comenta que “sabe-se, a partir das colunas escritas pelo inspetor da 
instrução, que a Liga Santista contra o Analfabetismo fora criada também com o 
intuito de “proteger à escola”:  

Desapparecendo o presidente da “Liga”, os demaes, por Ella responsaveis, num 
bello gesto de amor a causa por que vinham trabalhando, foram procurar os 
dirigentes da Sociedade Amiga da Instrução, outra batalhadora, em prol da 
escola primária [. . . ] Entenderam-se, trocaram ideas, combinaram alliança [. . 
. ]. ((Lima (1920, Abril 12). A Tribuna, Segundas, p. 2), conforme referido em 
Santana, 2009, p. 37 ).  

Stockler de Lima, ao solicitar os serviços da Sociedade Amiga da Instrução 
quanto à matrícula das crianças na escola: 
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Será preciso crear escolas no municipio? Talvez! Mas, antes disso a cousa mais 
urgente: é promover a intensificação da matricula em todas as que existem 
mantidas pelos poderes publicos. Mesmo para os estabelecimentos particulares 
pode a Sociedade[Amiga da Instrução Popular] encaminhar alumnos, desde 
que combine, meios de matricula, com os directores dessas casas de ensino. 
((Lima (1920, Abril 12). A Tribuna, Segundas, p. 2).  

Apesar da extensa rede de escolas no município de Santos e com vagas sobrando, 
muitas crianças ainda estavam fora da escola ou faltavam muito: “creanças, e mais 
creanças, jogam bolas, saltam aos bondes, durante o dia todo” (Lima (1920, Abril 12). 
A Tribuna, Segundas, p. 2). Além de tirar as crianças das ruas, Stockler de Lima, era 
necessário proibiro abuso do trabalho infantil, nas fabricas, trabalho que lhes tira 
todo o tempo escolar, sendo miseravelmente recompensado” (Lima (1920, Abril 12). 
A Tribuna, Segundas, p. 2). Stockler de Lima acusava os pais por tais situações.  

Para resolver esse problema, solicitava a parceria da Sociedade Protetora, a 
utilizar os meios de propaganda para combater a negligência dos pais que deixavam 
os filhos analfabetos.  

”. Stockler de Lima demonstrava sua consciência de que os problemas 
educacionais não estavam vinculados somente às condições socioeconômicas em que 
muitas famílias se encontravam, sendo parte dos problemas gerada por negligência 
dos pais. Nesse sentido afirmou que provavelmente muitas crianças necessitassem 
receber roupas e livros escolares para poderem frequentar as aulas tal era a miséria 
dos pais, porém parte delas deixavam de ir à escola “por incuria criminosa dos que 
são por ellas responsaveis”. (Lima (1920, Abril 12). A Tribuna, Segundas, p. 2). Ao se 
referir à ação criminosa dos pais o inspetor se referia à prática vezes recorrente de se 
“tirar proventos do trabalho das creanças pouco se importando com o futuro desses 
infelizes pequenos que, se tornam homens, desconhecendo as belezas da escola, essa 
soberba officina da intelligencia” ((Lima (1920, Abril 19). A Tribuna, Segundas, p. 2), 
conforme referido em Santana, 2009, p. 38).  

Entretanto, pesquisas atuais sobre a imigração portuguesa mostram que também 
grande número de criançaschegavam aSantos semseus pais.  

Para justificar seu ponto de vista, Stockler de Lima dá alguns exemplos, entre 
eles, o de um abastado sitiante que não mandara seus fulhos já jovens e analfabetos, 
que dizia: “Nunca entrei numa; tenho dinheiro e não devo nada a ninguém. Elles que 
procurem a enxada que livro não dá de comer a ninguém” (Lima (1920, Abril 19). A 
Tribuna, Segundas, p. 2).  

O Inspetor desejava, porisso a relação entre escola e família, sem intervir esta 
última exageradamente na vida escolar.  

Um outro aspeto bem atual de nossas escolas, diz respeito às reformas que se 
sucedem sem o efeito desejado: “tremendas tempestades que as reformas do ensino 
fazem desabar, talvez não viessem si os legisladores brasileiros conhecessem, a 
‘escola por dentro’”. (Lima (1920, Novembro 22). A Tribuna, Segundas, p. 2).  
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Marciano Gaudêncio Santana Júnior, autor do trabalho sobre Delphino Stockler 
de Lima, aqui pesquisado, também professor, comenta:  

Tais questões mostram-se surpreendentemente atuais. Pouca atenção se dá ao 
professorado quando intentam transformações dentro da escola buscando 
melhorias no processo educativo. As decisões que influem na educação 
continuam sendo discutidas e implementadas nos altos escalões da estrutura 
burocrática, distantes da escola e de seu ambiente real, cabendo ao 
professorado seguir, ou burlar, determinações. os órgãos administrativos, suas 
solicitações pareciam não serem atendidas(2009, p. 40).  

Stockler de Lima parece estar irmanado com os críticos da educação paulista: 
“Quanto ao ensino primário mais importante do que regulamentos e programmas; 
mais digno de estudo e de cuidados especiaes; mais merecedor da attenção dos 
poderes publicos, é a formação de um corpo professoral capaz de tornar a escola um 
logar, onde a disciplina seja uma consequencia da formação do caracter e da alma 
dos pequeninos e onde as horas de trabalho sejam rigorosamente, empregadas no 
preparo intellectual e na educação da infancia. (Lima (1920, Novembro 22). A 
Tribuna, Segundas, p. 2.  

Delphino Stockler de Lima revelou-se um Inspetor afnado com as questões de 
seu tempo, em um período em que o analfabetismo era uma realidade gritante, 
revelando que o ensino primário não vinha cumprindo seu objetivo. Melhorar a 
escola também significava melhorar as condições do professor. Serápela sua 
competência e pelo seu trato político que permanceu tanto tempo no cargo? 
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RESUMO 

Investigação histórica que focaliza as ideias da modernidade pedagógica nos 
inícios da Republica brasileira, tomando coadjuvante nesse cenário o intelectual 
Republicano Henrique Castriciano de Souza. Investigamos as ideias desse intelectual 
brasileiro e o seu discurso sobre a modernidade pedagógica República, suas 
contribuições para o pensamento educacional, além das propostas de mudança de 
remodelamento da escola moderna. Como recorte temporal analisamos as três 
primeiras décadas do período Republicano brasileiro, período fecundo das ideias de 
Castriciano no cenário do  Rio Grande do Norte/Brasil . A pesquisa de aporte teórico 
na História cultural na acepção de (Chartier, 1990), tomou como fonte de análise 
documentos de época, como: relatórios, livros, ofícios, localizados em acervos 
diversos, como o acervo Público do Estado do Rio Grande do Norte, do Instituto 
Histórico e Geográfico, acervo particular da Escola Doméstica de Natal, instituição 
essa fundada por Castriciano na primeira década da República em 1914. Castriciano 
conseguiu apoio político e econômico para a realização dos seus projetos no campo 
da educação. Como resultado de pesquisa apontamos a influência desse educador nas 
propostas curriculares do Estado, na perspectiva de remodelação da escola, na 
idealização de projetos que vislumbravam mudanças em âmbito local e nacional. 
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Esta investigação trata como tema as ideias da modernidade pedagógica nos 

inícios da Republica brasileira, tomando coadjuvante nesse cenário o intelectual 
Republicano Henrique Castriciano de Souza. Investigamos as ideias desse intelectual 
brasileiro e o seu discurso sobre a modernidade pedagógica República, suas 
contribuições para o pensamento educacional, além das propostas de mudança de 
remodelamento da escola moderna. Como recorte temporal analisamos as três 
primeiras décadas do período Republicano brasileiro, período fecundo das ideias de 
Castriciano no cenário do  Rio Grande do Norte/Brasil . A pesquisa histórica de 
aporte teórico na História cultural (Chartier, 1990), tomou como fonte de análise 
documentos de época, como: relatórios, livros, ofícios, localizados em acervos 
diversos, como o acervo Público do Estado do Rio Grande do Norte, do Instituto 
Histórico e Geográfico, acervo particular da Escola Doméstica de Natal, instituição 
essa fundada por Castriciano na primeira década da República em 1914.  

Henrique Castriciano de Souza, natural do município de Macaíba/RN/Brasil 
(1871-1947), filho de tradicional elite agrária, foi renomado intelectual, poeta, 
escritor e político. Destacou-se como grande colunista em jornais da época e 
personagem atuante na política potiguar, exercendo os cargos de Secretário 
Administrativo (1900-1910), Procurador Geral do Estado (1908-1914), Vice-
governador do Estado do Rio Grande do Norte (1915-1923). Foi, no entanto, na 
cadeira de Secretário Administrativo do governo Alberto Maranhão (1908-1913) que 
Castriciano conseguiu maior apoio político e econômico para a realização dos seus 
projetos no campo da educação.  

Nos documentos pesquisados, vimos que no Rio Grande do Norte era comum a 
existência de viagens financiadas pelo Governo local, com a finalidade do educador 
conhecer os métodos pedagógicos empregados pelas instituições de ensino e, ao 
retornar, trazer algumas contribuições para o aperfeiçoamento da pedagogia aplicada 
nas escolas da cidade. A legislação do período favorecia a participação de professores 
em viagens fora do Estado, assim sendo Henrique Castriciano foi oportunizado a 
conhecer a Suiça em 1909. Foi nessa viagem que apreciou melhor os hábitos e cultura 
daquele povo. Ele deixou expressas suas descobertas através de um relato de viagem 
escrito, onde evidenciou perplexidade diante da atuação e dinamismo das mulheres 
suíças em diversas atividades profissionais. Também lhes chamou a atenção os 
modos de se vestir e comportar simples, mas elegante, das senhoras e senhoritas 
francesas, que se diferenciavam das mulheres brasileiras e dos nossos costumes. 

Testemunha da ordem, da simplicidade, da alegria nada ruidosa dessa 
republica inimitável, o que no momento me chamava a atenção e me 
despertava a irrequieta curiosidade não era a calma actividade do povo em 
geral, mas a robustez e tranqüilidade segurança das mulheres, todas 
evidentemente preocupadas com alguma tarefa seria. Mais tarde, consultando 
ligeiro trabalho econômico, encontrei a explicação de tudo em poucos 
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algarismos. A felicidade tão lembrada sempre, do povo Suisso está na educação 
das mulheres. (Souza 1911, pp. 9-10). 

Lembrou também, no seu relato de viagem, que na Suíça nas escolas femininas 
trabalhavam-se os aspectos: educacional, mental, físico, cultural e moral 
contribuindo para formação de uma mulher mais ativa e atuante na sociedade. A 
instituição escolar, portanto, seria a responsável para atingir essa finalidade e do 
governo provinha a iniciativa para esse projeto educativo, lamentando não existir no 
Brasil igual preocupação educativa.  

No contexto do Estado do Rio Grande do Norte (RN) predominava o imperativo 
de instituições particulares, principalmente sob a égide da Igreja Católica, em que 
poucos indivíduos apresentavam condições financeiras de freqüentá-la. Como 
exemplo das instituições particulares no RN tínhamos o Colégio Imaculada 
Conceição, primeiro educandário feminino na capital, em 1902; o Colégio Diocesano 
Santo Antônio (1903), Sagrado Coração de Maria (1912), Colégio Nossa Senhora das 
Vitórias (1922), Colégio Santa Terezinha (1925). (Cascudo, 1999) 

Paralelo às instituições privadas, funcionava ainda na cidade do Natal a única 
escola secundária do Estado, o Atheneu norte-rio-grandense, a Escola de Educandos 
e Artífices (Escola do Comércio), com a finalidade de preparação de jovens para o 
mercado de trabalho, onde era oferecida a formação profissional diversificada: 
carpinteiros, sapateiro, alfaiate, etc. 

Nas suas leituras escritas e de mundo, Henrique Castriciano, assim como outros 
intelectuais brasileiros, envolveu-se pelas ideias de alguns teóricos e escritores 
franceses, como Vitor Hugo, Balzac, Renan e Michelet. Castriciano foi influenciado, 
em suas leituras pela idéias do Evolucionismo de Herbert Spencer, pelas obras de 
Jean-Jacques Rousseau, de Michel de Montaigne e outros, ou seja, autores que 
representavam, para aquele contexto, a modernidade que envolvia os estudos na área 
das ciências humanas. Por ser adepto de Saint Simon, Henrique Castriciano 
acreditava na hierarquização da sociedade e em Augusto Comte buscava a explicação 
para a desordem social, tida como elemento negativo, demoníaco, propulsor da 
desorganização social e anti-progressista. Ainda no posivismo de Comte tentava 
compreender e exaltar o comportamento feminino. Numa visão mais pragmatista, as 
leituras de John Dewey e numa linha mais ativista o teórico Jean Jacques Rousseau. 
(Cascudo, 1965). Em Dewey e Comte, nós iremos encontrar as maiores marcas na 
escola que criou em 1914 e no modelo pedagógico adotado. 

As ideias pedagógicas e a visão de mundo que perpassavam no cenário americano 
e europeu circulavam fortemente no debate dos intelectuais brasileiros nas primeiras 
décadas do período republicano. Essa realidade materializava-se em projetos, 
debates políticos, legislações e produções arquitetônicas das cidades evidenciando 
com isso o discurso apropriador desses ideários.  

O movimento Escolanovista ocorrido no Brasil nas primeiras décadas do século 
XX tinha a ideia de transformar a velha pedagogia baseada em métodos intuitivos em 
uma nova ciência da educação.  
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 A idéia era precisamente transmitir aos educadores brasileiros as novas 
descobertas em pedagogia, que deveriam ser solidamente apoiadas nos 
conhecimentos da psicologia e da sociologia – as novas ciências que vinham 
revolucionar o tratamento tradicionalmente dado aos fenômenos humanos pelo 
pensamento filosófico, especulativo. Era preciso basear as decisões sobre métodos e 
processos educativos em conhecimentos científicos, positivos, estabelecidos 
mediante procedimentos empiricamente verificáveis. (Campos; Assis apud Lourenço 
Filho 2002, p. 19). 

Essa tendência em revisar os meios de educar substituindo normas intuitivas por 
outras de maior validade técnica na organização escolar tinha como base a idéia de 
que os métodos de ensino intuitivos eram desprovidos de maior senso crítico, onde o 
indivíduo agia impelido pela emoção, pelo desejo, dominado por elementos mais de 
ordem afetiva que objetiva, sendo necessário o uso da técnica, de práticas conscientes 
refletidas com base na ciência moderna. Eram essas ideias apropriadas e defendidas 
pelo intelectual Henrique Castriciano para renovar os métodos de ensino do Estado e 
ainda numa perspectiva mais ampla, renovar a educação brasileira. 

Podemos levantar a hipótese que a visão de Castriciano sobre educação escolar e 
sobre a técnica como elementos possibilitadores da modernização do Estado advinha 
de sua leitura de mundo materializada nos autores a que teve acesso, não se 
limitando às leituras que circulavam no Brasil (muito embora saibamos que, em sua 
grande maioria, as leituras que transitavam no Brasil advinham de outros países), 
mas ampliando sua visão através do contato com outras pessoas e das vivenciadas 
em diversas viagens realizadas ao exterior, principalmente para tratamento de saúde. 
O fato de ter uma visão ampla dos conhecimentos, ser um leitor informado dos 
acontecimentos internacionais, nos leva a pensar se Castriciano, apropriou-se das 
ideias da Pedagogia Nova a partir de suas leituras e viagens antes mesmo em que 
estas chegassem ao Brasil de forma mais acentuada nas décadas de 20 e 30 do século 
XX. 

O ideário de que o progresso do conhecimento seria a causa do crescimento 
inspirava progressistas e nacionalistas, de concepções políticas distintas, a buscaram 
reformas e projetos voltados principalmente para o setor educacional em âmbito 
nacional. Ao retornar da viagem à Europa, Castriciano imbuído desse ideário, 
resolveu conjuntamente com outros intelectuais norte-rio-grandenses e apoio do 
governador do Estado do RN, Alberto Maranhão, fundar inicialmente uma 
associação denominada Liga de Ensino do Rio Grande do Norte (LERN), em 23 de 
julho de 1911.  

Como proposta para o RN, a LERN pretendeu reorganizar o ensino potiguar com 
base em programas, currículos, métodos de ensino, tendo como instrumento nessa 
empreitada a fundação de diversas escolas domésticas, a exemplo das que existiam 
na Europa, particularmente o modelo Suíço de ensino feminino. Nessa missão, como 
sua coadjuvante na atuação pelo interior do Estado do RN, a Liga promoveria, pelos 
meios ao seu alcance, a criação de Ligas Regionais, o que significou expandir o seu 
raio de ação no RN, pois uma vez instaladas e incorporadas à Liga em Natal, as Ligas 
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Regionais deveriam fornecer informações sobre a produção e população do 
município em que funcionariam, especialmente sobre a população escolar.  

O contexto legal do período vivido por Castriciano favorecia a participação de 
professores em viagens fora do Estado para conhecer outras realidades sobre os 
modelos pedagógicos empregados em outras instituições de ensino. Apesar de 
conhecedor da realidade local, foi em viagem realizada a Suíça que Castriciano de 
Souza apreciou melhor os hábitos e cultura daquele povo. 

Testemunha da ordem, da simplicidade, da alegria nada ruidosa dessa 
republica inimitável, o que no momento me chamava a atenção e me 
despertava a irrequieta curiosidade não era a calma actividade do povo em 
geral, mas a robustez e tranqüilidade segurança das mulheres, todas 
evidentemente preocupadas com alguma tarefa seria. Mais tarde, consultando 
ligeiro trabalho econômico, encontrei a explicação de tudo em poucos 
algarismos. A felicidade tão lembrada sempre, do povo Suisso está na educação 
das mulheres. (Souza 1911, p. 9-10). 

Lembrou também, no seu relato de viagem, que na Suíça não havia sexo frágil, 
pois nas escolas femininas trabalhavam-se os aspectos: educacional, mental, físico, 
cultural e moral contribuindo para formação de uma mulher mais ativa e atuante na 
sociedade. A instituição escolar, portanto, seria a responsável para atingir essa 
finalidade e do governo provinha a iniciativa para esse projeto educativo, 
lamentando não existir no Brasil igual preocupação educativa.  

Paralelo às instituições privadas, funcionava ainda na cidade do Natal a única 
escola secundária do Estado, o Atheneu norte-rio-grandense, a Escola de Educandos 
e Artífices (Escola do Comércio), com a finalidade de preparação de jovens para o 
mercado de trabalho, onde era oferecida a formação profissional diversificada: 
carpinteiros, sapateiro, alfaiate, etc. A Escola Doméstica não se espelhava nessa 
realidade: nem era uma escola considerada profissionalizante, nem tampouco uma 
instituição mista; sua especialidade era a formação feminina. 

Apesar da proliferação de escolas particulares nesse contexto do início do século 
XX, há de considerarmos que as instituições fundadas na época por iniciativa de 
particulares, contribuíram de certa forma, para a ampliação do universo escolar da 
cidade do Natal e do Estado do Rio Grande do Norte no período. Na realidade, 
vivíamos no Estado e no Brasil um processo de descaso com o ensino público, fato 
evidenciado nos estudos de Araújo (1979) com o denominado ‘ cria e extingue ’, 
expressão usada para afirmar o descaso das autoridades públicas do RN em relação 
às reformas de instrução pública da época, caracterizadas como frágeis e volúveis às 
decisões do governo.  

Ainda em relação a esse período, Cascudo (1965) nos chama a atenção para o fato 
de ser comum o uso de residências dos professores como forma de suprir a falta de 
escolas na cidade, iniciativa essa, que partia dos próprios docentes diante da carência 
em que se encontrava o sistema educacional do Estado, mas, era uma prática 
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adotada como alternativa para suprir as necessidades encontradas diante do quadro 
educacional real do Estado e do país. 

Nas suas leituras escritas e de mundo, Henrique Castriciano, assim como outros 
intelectuais brasileiros, envolveu-se pelas ideias de alguns teóricos e escritores 
franceses, como Vitor Hugo, Balzac, Renan e Michelet. Castriciano foi influenciado, 
em suas leituras pelas ideias do Evolucionismo de Herbert Spencer, pelas obras de 
Jean-Jacques Rousseau, de Michel de Montaigne e outros, ou seja, autores que 
representavam, para aquele contexto, a modernidade que envolvia os estudos na área 
das ciências humanas. Por ser adepto de Saint Simon, Henrique Castriciano 
acreditava na hierarquização da sociedade e em Augusto Comte buscava a explicação 
para a desordem social, tida como elemento negativo, demoníaco, propulsor da 
desorganização social e anti-progressista. Ainda no posivismo de Comte tentava 
compreender e exaltar o comportamento feminino. Numa visão mais pragmatista, as 
leituras de John Dewey e numa linha mais ativista o teórico Jean Jacques Rousseau. 
(CASCUDO, 1965). Em Dewey e Comte, nós iremos encontrar as maiores marcas na 
escola que criou em 1914 e no modelo pedagógico adotado. 

As ideias pedagógicas e a visão de mundo que perpassavam no cenário americano 
e europeu circulavam fortemente no debate dos intelectuais brasileiros nas primeiras 
décadas do período republicano. Essa realidade materializava-se em projetos, 
debates políticos, legislações e produções arquitetônicas das cidades evidenciando 
com isso o discurso apropriador desses ideários. O movimento Escolanovista 
ocorrido no Brasil nas primeiras décadas do século XX tinha a ideia de transformar a 
velha pedagogia baseada em métodos intuitivos em uma nova ciência da educação.  

A idéia era precisamente transmitir aos educadores brasileiros as novas 
descobertas em pedagogia, que deveriam ser solidamente apoiadas nos 
conhecimentos da psicologia e da sociologia – as novas ciências que vinham 
revolucionar o tratamento tradicionalmente dado aos fenômenos humanos pelo 
pensamento filosófico, especulativo. Era preciso basear as decisões sobre 
métodos e processos educativos em conhecimentos científicos, positivos, 
estabelecidos mediante procedimentos empiricamente verificáveis. (Campos 
Assis apud Lourenço filho 2002, p. 19). 

Essa tendência em revisar os meios de educar substituindo normas intuitivas por 
outras de maior validade técnica na organização escolar tinha como base a ideia de 
que os métodos de ensino intuitivos eram desprovidos de maior senso crítico, onde o 
indivíduo agia impelido pela emoção, pelo desejo, dominado por elementos mais de 
ordem afetiva que objetiva, sendo necessário o uso da técnica, de práticas conscientes 
refletidas com base na ciência moderna. 

A visão de Castriciano sobre educação escolar e a técnica como elementos 
possibilitadores da modernização do Estado advinha de sua leitura de mundo 
materializada nos autores a que teve acesso, não se limitando às leituras que 
circulavam no Brasil (muito embora saibamos que, em sua grande maioria, as 
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leituras que transitavam no Brasil advinham de outros países), mas ampliando sua 
visão através do contato com outras pessoas e das vivenciadas em diversas viagens 
realizadas ao exterior, principalmente para tratamento de saúde. O fato de ter uma 
visão ampla dos conhecimentos, ser um leitor informado dos acontecimentos 
internacionais, nos leva a pensar se Castriciano, apropriou-se das ideias da 
Pedagogia Nova a partir de suas leituras e viagens antes mesmo em que estas 
chegassem ao Brasil de forma mais acentuada nas décadas de 20 e 30 do século XX. 

Ao retornar da viagem à Europa, Castriciano imbuído desse ideário, resolveu 
conjuntamente com outros intelectuais norte-rio-grandenses fundar inicialmente 
uma associação denominada Liga de Ensino do Rio Grande do Norte. Convenceu 
amigos e, entre estes o Governador Alberto Maranhão, a aderir ao seu projeto 
educativo. Através da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte é que criou a Escola 
Doméstica de Natal. Portanto, falar da Liga de Ensino significa inseri-la nos ideais 
dos seus fundadores, os mesmos da Escola Doméstica de Natal (ED); significa 
também considerá-la como concretização de um projeto social e pedagógico dos 
intelectuais que a criaram (Henrique Castriciano de Souza, Francisco de S. Meira e 
Sá, José Augusto Bezerra de Medeiros, Romualdo Galvão, Felipe Guerra, Ferreira 
Chaves, Manoel Dantas, João Juvenal Pedrosa Tinôco1, dentre outros) como uma 
medida prática para o grupo de reformadores objetivar os seus propósitos, ganhar 
força política junto à autoridade política local e inserir-se nos projetos republicanos. 
Podemos afirmar também que esse grupo de intelectuais participou com muita 
relevância do Movimento Renovador da Educação não só no RN, mas também no 
Brasil. 

Henrique Castriciano manifestava a necessidade de renovar o ensino potiguar 
que considerava arcaico, ultrapassado em seus métodos de ensino, quando no Brasil 
eram fundadas, em várias cidades, Ligas e/ou entidades congregadoras de ideias, na 
sua maioria, de cunho nacionalista, cívica e embrionariamente partidária. 
Provavelmente, tinham funções específicas, mas com ideais voltados para o 
desenvolvimento da nação, a exemplo da Liga de defesa nacional fundada em 
setembro de 1916 e a Liga Nacionalista, em 1917, em São Paulo, tendo por finalidade 
a erradicação do analfabetismo e defesa da soberania nacional. Essas entidades 
congregavam ideais que tentavam reforçar a necessidade do sentimento patriótico, a 
crença e a esperança no desenvolvimento e no progresso da nação, lançando 
sementes construir um país de organização nacionalista.  

Segundo Nagle 2001, p. 80: 

O nacionalismo, no período, não foi fenômeno adstrito a determinados grupos 
ou associações. De um modo geral, não se tratava apenas de uma atitude 
                                                   

1 Francisco de S. Meira e Sá (secretário e ajudantes de ordens do governo, foi governador do Estado em duas 
gestões administrativas, assumiu a segunda presidência da LERN), Felipe Guerra (desembargador do Estado e 
presidente da LERN no ano 1935), Ferreira Chaves (Desembargador e ex. governador do Estado), Romualdo 
Galvão (coronel do exército , presidente do congresso e inspetor do tesouro), Manoel Dantas (diretor geral da 
instrução do RN e redator-chefe do jornal oficial). 
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contra valores, instituições e grupos estrangeiros, mas de uma tentativa de 
afirmação das peculiaridades e interesses derivados de um conhecimento mais 
amplo da própria realidade nacional. 

O pensamento educacional de alguns educadores no Brasil, no início do século 
XX, era articular as propostas surgidas para a educação com as transformações de 
ordem econômica e social ocorridas no período, absorvendo o surto nacionalista 
então presente nas discussões. Grande parte da intelectualidade, naquele momento, 
propunha formas renovadas de educação ou modelos que eliminassem o 
analfabetismo reinante, buscando formas de atuação e conteúdos modernos para a 
escola que deveria ser mais ativa e tornar o sujeito mais participante desse processo 
de mudanças.  

Nos primeiros anos do século XX, parte da intelectualidade brasileira propôs 
reformas para a construção de uma nação moderna, onde as pretensões de ser 
“moderno” passam a ser um tema nacional, o que ocasionou a revisão dos métodos 
pedagógicos e das finalidades sociais da educação. Nessa perspectiva de transposição 
para a modernidade capitalista, a força motriz também ira encontrar-se na 
concepção de cultura pragmática, moderna. 

Num contexto marcado pela presença do universo agrário, rural e oligárquico, 
intelectuais brasileiros de tendências humanistas e modernas, que se destacavam 
através de proposições de reformas por mudanças na educação, passam a compor a 
vanguarda pedagógica comprometida com valores universais de nação, ciência, razão 
e progresso. 

As reformas do início do século XX tentavam dar respostas também às 
transformações ocasionadas com o desenvolvimento do Capitalismo, cujas 
conseqüências provocaram o crescimento das fábricas e crescimento esse que 
também exigia modificações em outros setores, adequando-os ao contexto 
econômico, solicitando, com isso, mudanças no campo educacional. 

Desta forma, a instituição escolar deveria ser moldada pelos pilares do 
desenvolvimento, passando a valorizar os atributos morais e higienizadores como 
instrumentos de formação de novos hábitos e erradicação de vícios que viessem a 
prejudicar a ordem estabelecida.  

A escola tradicional sofreu várias críticas por Henrique Castriciano, 
principalmente no que dizia respeito à pedagogia e aos métodos de ensino 
preconizados como repetitivos e não conciliadores com as atividades práticas do dia-
a-dia do sujeito. Para esse intelectual, imbuído do ideário renovador da educação 
escolar que aflorava nas primeiras décadas do século XX, seria necessário formação 
de um sujeito, particularmente um sujeito feminino, para ser o signatário da 
sociedade advinda do sistema capitalista e da forma republicana de governo que se 
organizava. O objetivo era a formação de uma mulher que através do aprendizado 
doméstico e de outros saberes baseados na ciência, pudesse dar contribuições para a 
solidificação dos laços familiares, no sentido de formação educacional de sua prole e 
consolidação da instituição familiar. Através da orientação educacional aos filhos, 
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estaria a mulher contribuindo para a construção de uma nação forte e viril, em que o 
Brasil estava se transformando; para que isso se concretizasse, o sexo feminino 
precisaria apropriar-se de princípios pedagógicos que se afastassem da transmissão 
autoritária e repetitiva de conhecimentos e ensinamentos, aproximando-se assim, 
dos processos menos rígidos e mais criativos de aprendizagens, não se isolando dos 
conhecimentos da vida comum. 

Era desejo de muitos intelectuais que vivenciaram esse período, constituir a 
escola como signo de civilização e progresso, dotando a instituição escolar de vários 
princípios pedagógicos capazes de formar um novo cidadão para uma nova 
República. Nessa conjuntura de mudanças sociais, econômicas e culturais é que a 
Henrique Castriciano se insere, apropriando-se e criando novos ideais de sociedade 
espelhados na figura da mulher republicana, nacionalista, civilizada, moldada numa 
nova consciência de ordem e progresso da nação. Para tanto, educar a mulher 
significava assegurar uma harmonia primeiramente familiar e social, posto que um 
dos seus lemas baseava-se na ideia que [...] “é da mulher que depende a família e 
esta, é a nação em miniatura.” (LIGA DE ENSINO DO RN, 1911b, p. 1).  

Educação da mulher era exemplo de estabilidade social, a própria ordem tão 
necessária à condição do progresso, à prosperidade social, também anunciada por 
intelectuais positivistas do final do século XIX. Comte, precursor do Positivismo, 
defendia no seu tempo a ordem como elemento coadjuvante do progresso de uma 
nação e, ao exaltar o papel da mulher na sociedade fazia colocando-a na posição de 
mãe e esposa, cujos modelos influenciariam a regeneração social da humanidade. Na 
atribuição desses papéis, defendia Comte (1983 p. 80) que poderia a mulher exercer 
uma eficaz ação educativa na sociedade, como assinala a afirmação abaixo: 

É pela educação doméstica que aprendemos a ordenar os nossos sentimentos, 
os nossos instintos egoistas. É pela família que se faz a ligação entre a 
existência pessoal e social. Enfim, o verdadeiro caráter da educação moral 
depende da submissão do indivíduo à sociedade. 

Para esse sociólogo, era pela afeição familiar que o homem superaria a sua 
personalidade primitiva, tornando-se social. No que tange aos sexos masculino e 
feminino, este último deveria permanecer submisso ao primeiro, o que significaria 
seguir a própria lei da natureza, o destino normal de não concorrer com o homem 
nas posições social e econômica, sob o pretexto de igualdade e liberdade, mas sim, 
concentrar-se na vida doméstica. Assim, no seu tempo, expressava-se sobre a mulher 
e o progresso: 

O verdadeiro progresso da humanidade consiste, ao contrário, excluir cada vez 
mais as mulheres de qualquer autoridade e de qualquer trabalho, e em 
concentrá-las na vida doméstica. É por essa razão, que sustentadas pelo 
homem, elas não devem possuir vida econômica própria (Comte 1983, p. 92). 
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O pensamento desse autor se volta para o sexo feminino como elemento influente 
para a moral social e para manter o equilíbrio e a harmonia da sociedade. Através da 
moral social, seria possível alcançar uma regeneração da humanidade, abolindo a 
desordem existente. Esse intelectual, ao destacar a mulher nos papéis de mãe e 
esposa, argumentava que ocupando essas funções, o sexo feminino exerceria eficaz e 
valiosa ação educativa, contribuindo para a regeneração social.  

Exaltava ainda o papel educativo que a mulher poderia desempenhar na 
sociedade do século XIX, apropriando-se de um modelo exemplar de mãe e 
educadora que, dessa forma, contribuiria para a para transmissão dos seus 
conhecimentos a sua prole, conduzindo à harmonia familiar. Através da família, o 
indivíduo superaria sua personalidade primitiva, tornando-se um Ser social. A 
educação moral, portanto, seria garantida inicialmente no espaço doméstico, na 
família, através da mulher. 

No Brasil, o período republicano teve em seu ápice um ideal de mulher 
republicana sob a inspiração Positivista (doutrina que pretendeu criar uma religião 
laica, que elegia a Ciência como o centro de sua análise e que também fundou o culto 
à mulher, proclamando a supremacia do amor). Nesse contexto, o trunfo da doutrina 
Comtiana parecia ser inevitável numa sociedade marcada fortemente pelo 
patriarcado, pela figura ideal de mulher perfeita, imaculada, santa, sofredora, assim 
representada simbolicamente. Essas representações surgem e deixam fortes 
influências na mulher quando das suas posições ocupadas na sociedade. Acreditamos 
também, pelas evidências apresentadas nos documentos sobre a Liga de Ensino, que 
o grupo que a formava estava impregnado dessas ideias e, portanto suas estratégias 
de ação eram direcionadas para tais finalidades. 

Era receio da existência de um ensino feminino que colocasse a mulher em 
condições de igualdade com o homem no pensar e no fazer; esse receio se 
justificativa porque poderia transformar-se numa afronta masculina em praça 
pública, pois em vez de ensinar a mulher a dominar o sexo masculino com carinho e 
atenção doméstica, contribuiria para ameaçar e, consequentemente, destruir laços 
familiares e também a harmonia social. (LIGA DE ENSINO DO RN, 1927a). 

Procuravam então expressar os perigos que esta provável igualdade traria para a 
sociedade, não apenas do ponto de vista moral, mas principalmente social, pois a 
tentativa de conciliação das atividades domésticas com atividades exercidas fora do 
espaço privado, bem como o esforço intelectual por parte da mulher em atividades 
muito intelectuais ocasionaria prejuízo mental a si e às pessoas ao seu redor. Assim 
afirmava o fundador da Escola Doméstica de Natal sobre esse assunto: 

 [...] possuindo menos força de reserva para concorrer ao despendio 
considerável que o trabalho cerebral, levado além de certos limites exige e sendo 
enorme a quantidade de energia que despende com as crises e os trabalhos da 
maternidade, a mulher não pode entregar se a grandes esforços entellectuaes 
sob pena de atrophiar-se, atrophiando os seres a que physiologicamente está 
presa. (Souza 1911, p. 28) 
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O lar, o espaço doméstico, a família apresentava-se para esse intelectual com uma 
feição tradicional de santuário, de templo, de pedra angular e assim, como toda 
instituição, desapareceria caso lhes fossem tirados os atributos principais: a mulher, 
a dona de casa, vigilante para mantê-lo sempre em funcionamento. O jornal A 
República manifestava por isso em aclames: 

Caminhar para frente - é a divisa dos povos que amam a liberdade. O que se faz 
é preciso, pois, marchar para adiante, melhorando o presente, para assegurar 
um futuro melhor e mais digno. Isso obtém-se educando o nosso povo, e fazendo 
assentar essa educação em base segura, qual a educação da mulher, pois que 
ella é o suporte da família, como a família é o suporte, sustentáculo da nação. 
(A Escola Doméstica de Natal 1914, p. 1). 

O lar, o espaço doméstico, a família apresentava-se para esses intelectuais com 
uma feição tradicional de santuário, de templo, de pedra angular e assim, como toda 
instituição, desapareceria caso lhes fossem tirados os atributos principais: a mulher, 
a dona de casa, vigilante para mantê-lo sempre em funcionamento. 

No contexto histórico-social situado - Brasil/nordeste dos inícios da República, 
as relações estabelecidas de acordo com os valores culturais entre homem/mulher 
adquirem significados quando inseridas em contextos sociais e históricos, de 
construção de significados, numa configuração de relações sociais pautadas em 
origens escravocratas e patriarcalistas.   

No Brasil, como nos lembra Albuquerque Junior 2003, p. 93): 

[...] a República, em suas primeiras décadas, é também marcada pela 
emergência da participação política da mulher, não apenas aquela 
participação tradicional das mulheres, que se resumia aos bastidores das 
tramas políticas encetadas por seus maridos e parentes masculinos, quando 
não de seus amantes, mas uma participação pública, em que a própria mulher e 
sua situação social passa a ser a causa em nome da qual se luta. 

 Hobsbawm (2001) apresenta alguns dados da França e da Inglaterra relevantes 
para compreendermos algumas dessas mudanças, como por exemplo, o número 
crescente de mulheres que se matriculavam em escolas secundárias no período e a 
notável expansão de instituições educativas direcionadas para a educação feminina, o 
que representava mudanças de posições e aspirações das mulheres. 

Particularmente, no âmbito nacional, os anos 20 do século XX assistiram a um 
processo de mudança decorrente da crise na economia agro-exportadora centrada na 
cultura do café, crise que atinge o poder oligárquico então dominante no Rio Grande 
do Norte, Estado de economia pouco diversificada centrada no cultivo do algodão e 
do sal, onde predominava inicialmente em seu cenário um equilíbrio entre as várias 
facções e famílias oligárquicas, a exemplo das famílias Pedro Velho de Albuquerque 
Maranhão, Augusto Tavares de Lyra. (Lindoso 1989). Esses grupos de poder 
estiveram, em sua maioria, à frente, direta ou indiretamente, da política local, 
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conseguindo através de acordos amigáveis a execução de seus projetos. 
Reconhecermos que, por ser o fundador da Liga de Ensino do RN, Henrique 
Castriciano pertencente a um grupo oligárquico do RN teve facilidade para 
concretizar o seu projeto de criação da escola para mulheres em Natal. Essa ideia foi 
reforçada pelo poder local e pela cultura de uma modernidade científica que dava os 
seus primeiros sinais de forma intensa na vida urbana que se configurava nos 
períodos de 1910 e 1920 

Como resultado de pesquisa apontamos a forte influência desse educador nas 
propostas curriculares do Estado, na perspectiva de remodelação da escola, 
chegando a idealizar projetos que vislumbravam mudanças em âmbito local e 
nacional, a exemplo da criação da LERN e da Escola Doméstica de Natal, instituições 
socioeducativas que tiveram ideários de Castriciano. 
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RESUMO  

Este trabalho tem como objeto a educação monacal medieval, tendo como recorte 
específico o estudo de documentos dos cistercienses do século XIII. O pensamento 
místico teve seu auge com Bernardo de Claraval, fundador da ordem de Cister e 
posteriormente, outros autores aprimoraram suas ideias, principalmente no que 
concerne ao papel do afeto e do amor nos processos do conhecimento intelectual, 
conceitos importantes para a teologia e filosofia. A produção intelectual monacal e a 
pedagogia utilizada nesse período ainda é pouco conhecida na história da educação, 
por esse motivo, o objetivo é investigar, por meio da metodologia da história social, 
esse período de maturidade da ordem, em que autores como Guilherme de Saint-
Thierry (1070-1148) aprimoraram o ensino dos jovens que ingressavam na vida 
religiosa.  Utilizaremos como fontes primárias as obras: Lettera d’oro, lettera ai 
Fratelli Del Monte di Dio, escrita por Guilherme de Saint-Thierry, no ano de 1144. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

História da Educação Medieval, Educação monacal cisterciense, Guilherme de 
Saint Thierry. 
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1. A LEITURA DE BERNARDO DE CLARAVAL E GUILHERME DE 
SAINT- THIERRY 

Os estudos históricos que demonstram os aspectos culturais da renascença do 
século XII, ao abordar o florescimento das escolas catedrais, geralmente dão ênfase a 
intelectuais como Abelardo que revalorizou o estudo da dialética, “[...] Com o seu 
Manual de Lógica para Principiantes (Logica ingredientibus) e sobretudo com o Sic e 
Non de 1122, deu ao pensamento ocidental o seu primeiro Discurso do Método”. (Le 
Goff, 1984, p.49). Da mesma forma, relegam ao segundo plano os intelectuais das 
escolas monacais, principalmente Bernardo de Claraval, por manter um discurso 
teológico e patrístico, ou pré-escolático . Entre estes estudos podemos citar Os 
intelectuais na Idade Média, de Jacques Le Goff (1984) e Cultura, ensino e sociedade 
no Ocidente – nos séculos XII e XIII de Jacques Verger (2001). Nessas obras, as 
escolas canonicais, que mesclavam vida monacal com atendimento pastoral aos 
citadinos, como a Escola de São Saint-Victor são mais valorizadas que as escolas 
monacais devido ao conhecimento filosófico que aí se produzia.  

[...] os cônegos de Saint-Victor, comunidade fundada nos arrebaldes de Paris, 
por volta de 1108, por Guillaume de Champeaux, antigo professor e adversário 
de Abelardo, eram muito mais “modernos”, pois procuraram combinar ensino 
filosófico e teológico de alto nível na sua escola conventual e serviço pastoral do 
povo urbano. (Verger, 1994, p.65). 

Da mesma forma a Escola Episcopal de Chartres será considerada como o centro 
científico do século, popularizando algumas figuras da Antiguidade como Salomão, 
Alexandre e Virgílio.  

As artes do trivium, gramática, retórica, lógica, não eram menosprezadas [...] 
Mas a este estudo das voces, das palavras, Chartres preferia o estudo das 
coisas, das res, que constituíam o objeto do quadrivium: aritmética, música, 
astronomia. É esta orientação que determina o espírito de Chartres. Espírito de 
curiosidade, de observação, de investigação que, alimentado pela ciência greco-
árabe, brilhará. (Le Goff, 1984, p.52). 

Esta valorização do ensino da filosofia e da ciência é compreensível, pois, o germe 
dos debates escolásticos do século XIII está nas discussões e obras dos intelectuais 
do século XII. Gilson (2007), em sua obra A filosofia na Idade Média, no capítulo em 
que analisa a filosofia no século XII, afirma que o único elemento que falta aos 
pensadores desse período é o conhecimento das ciências da natureza, algo que a 
física aristotélica fará renascer no século seguinte. Os pensadores do século XII não 
tinham à mão nem os filósofos árabes, nem a metafísica de Aristóteles, mas liam os 
textos da Antiguidade clássica. Nesse sentido, a frase mais célebre que exemplifica 
essa erudição é a frase de Bernardo de Chartres, chanceler da escola de Chartres. 
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Somos como anões sentados nos ombros de gigantes. Portanto, vemos mais as 
coisas que os antigos e mais distante, não pela penetração de nossa própria 
vista ou pela elevação de nossa estatura, mas porque eles nos erguem e nos 
alteiam de toda a sua gigantesca altura. (apud Gilson, 2007, p.315).1 

Para o autor há um gosto refinado pela cultura literária no século XII que 
aproxima mais esse período da Renascença do que o século XIII. E aponta Bernardo 
de Claraval como representante dessa cultura. Para Gilson (2007, 363) Bernardo não 
contribuiu “[...] com o advento das grandes filosofias escolásticas”, pois, manteve 
uma atitude de suspeita com relação aos filósofos contemporâneos a ele que o 
preparava, “[...] mas elabora profundamente sua doutrina do amor místico”, e por 
isso é o iniciador de um movimento que irá se desenvolver nos séculos seguintes. 
Bernardo é compreendido pelo autor como um dos teólogos da ‘mística especulativa’. 
Nesse mesmo sentido, é compreendida a obra dos cistercienses Guilherme de Saint-
Thierry (1070-1148), Isaac Stella e dos vitorinos Hugo de São Vitor (1096-1141) e 
Ricardo de São Vitor (falecido em 1173). 

Outros autores contemporâneos veem o pensamento místico no século XII como 
uma força que impedia a interpretação dialética do conhecimento. Ao lado de 
Ruperto de Deutz, Bernardo é classificado por Verger (2001) como um autor 
tradicionalista, que se indignava “[...] profundamente com os progressos da dialética 
e a nova maneira de explicar a Sagrada Escritura e de expor os pontos fundamentais 
do dogma que ela permitia”. (Verger, 2001, p.181). Considerando Abelardo como um 
dos grandes intelectuais do século XII, cita o confronto do Concílio de Sens2 e traça 
um perfil autoritário tanto de Bernardo como de Guilherme de Saint-Thierry: “[...] 
[.sofre.] ataques virulentos dos cistercianos Guilherme de Saint-Thierry e Bernardo 
de Clairvaux”.  

De acordo com Leclercq (2002), o que estava em jogo na disputa entre Abelardo 
e Bernardo de Claraval não era tanto o uso do método dialético, mas a doutrina. 
Autores da teologia monástica também utilizavam a dialética, aliás, essa disciplina já 
era utilizada no método escolástico da escola catedral de Laon desde o século XI. 
Segundo Lecqlerq (2002, p.275): 

                                                   
1 “Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos, gigantium humanis insidentes, ut possimus plura eis et 
remotiora videre, non utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subvenimur et 
extollimur magnitudine gigantea”. Essa afirmação de Bernardo de Conches está nos escritos de seu discípulo João 
de Salisbury (1115 – 1180), na obra Metalogicon (1159) – (111,4). (Disponível em: 
http://www.unomaha.edu/mrs/. Acesso em: 10/08/2011). 

2 No Concílio de Sens, em 1141, Bernardo se posiciona contra as ideias de Pedro Abelardo. A data do Concílio é 
motivo de vários estudos porque a Carta 326 de Guilherme de Saint-Thierry endereçada a Guilherme a respeito 
dos erros teológicos de Pedro Abelardo parece ser escrita em 1140. Essa carta está no epistolário organizado por 
Jean Leclercq intitulado Les lettres de Guillaume de Saint-Thierry à Saint Bernard, in Revue Bénédictine 79, 
1969, p.377 (PIAZZONI, 1990, p.44, nota de rodapé). 



 

 
 

7 

Guilherme de Saint-Thierry e S. Bernardo denunciavam ao mesmo tempo um 
certo uso da dialética e certas conclusões errôneas e perigosas aos quais este 
uso conduzia Abelardo. Segundo um historiador do século XIX, a ‘um homem 
como S. Bernardo, a Suma Teológica de São Tomás, com as suas objeções e a 
sua liberdade de discussão, seria uma manifestação de orgulho, de suficiência 
intelectual, assim como a teologia de Abelardo’. Mas hoje, muitos historiadores 
rendem justiça a visão de Bernardo: ele intuiu em Abelardo os desvios em seu 
método, que São Tomás, evitará um século mais tarde.3 

Percebemos por meio dessa citação que embora Bernardo de Claraval tivesse 
uma formação retórica e gramática, isso não queria dizer que desconhecesse os 
fundamentos da dialética. Seu posicionamento, em defesa da doutrina da Igreja, 
pode levar um historiador a classificá-lo como representante de um saber pré-
escolástico, não reconhecendo em seus escritos nenhuma semelhança com o saber 
escolástico. Mas, tanto Bernardo, como Guilherme de Saint-Thierry reconheciam os 
benefícios da aplicação da dialética aos assuntos referentes às artes liberais, bem 
como a utilização da lógica na interpretação dos textos, o que eles condenavam era 
sua utilização nos textos da Sagrada Escritura e nos textos referentes às doutrinas da 
Igreja. 
 

2. AS OBRAS SOBRE A VIDA DE GUILHERME DE SAINT-THIERRY 

Na Introdução italiana da Lettera d’oro, Giuseppe Como (2004) oferece uma das 
mais recentes bibliografias sobre Guilherme de Saint-Thierry. De acordo com Como 
(2004), apenas na obra Preghiere in forma de meditazione contém algum fragmento 
autobiográfico. A Vita Antiqua ou Vita Willelmi, um manuscrito breve escrito por um 
anônimo, provavelmente um monge da abadia cisterciense de Signy que viveu 
próximo a ele, é o único texto biográfico do século XII sobre Guilherme. 

Como (2004) explica que o interesse pelos escritos de Guilherme só aconteceu no 
século XX e esse interesse veio em ondas. A primeira ocorreu entre os anos 1930 e 
1950 com os autores franceses como J.-M. Déchanet, M.-M. Davy, L. Boyer e E. 
Gilson que leram Guilherme à luz da categoria teologia monástica de Leclercq (1957). 
Leclercq ministrou aulas no Pontificio Ateneo Santo Anselmo, em Roma, 
universidade onde floresceram muitos estudos sobre o autor nessa perspectiva 
histórica. Um novo impulso aos estudos guilhermianos chegou aos anos de 1970 e 
durou até os primeiros anos de 1980. Desta vez foram os norte-americanos, entre 

                                                   
3 Guglielmo di Saint-Thierry e S. Bernardo denunciavano nello stesso tempo un certo uso della dialettica e certe 
conclusioni erronee e periculose alle qualli quest’uso condusse Abelardo. Secondo uno storico del  XIX secolo, ‘ a  
uomini como S. Bernardo, la Somma teologica di S. Tommaso, con le sue obiezioni e le sue libere discussioni, 
sarebbe apparsa una manifestazione de orgoglio umano, di sufficienza intellettuale, così urtante come la Teologia 
di Abelardo’. Ma oggi molti storici rendono giustizia alla chiaroveggenza di Bernardo: egli ha intuito in Abelardo 
delle deviazioni, che S. Tommaso, pur erede del suo metodo, eviterà un secolo più tardi. 
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eles, S. Ceglar, D. N. Bell e E. R. Elder que aprofundaram os estudos sobre as fontes. 
Entre 1980 e 1990 os estudos sobre o pensamento de Guilherme foram 
desenvolvidos por Y. –A. Baudelet, A. M. Piazzoni e P. Verdeyen. Foram 
acrescentadas as obras de Guilherme na Coleção Corpus Christianorum e Sources 
Chrétiennes. No início do século XXI, “ [...] há um florescimento de pesquisas sobre 
este autor (COMO, 2004, p.10, tradução livre)”4. O interesse é sobre a experiência 
espiritual e comunhão com Deus, estudados por autores como M. Pfeifer, K.G. 
Sander, M. Rougé, J. Delesalle, M.-G. Lepori, C. Falchini, A. Montanari e M. Spinelli. 

Desses estudos, tivemos acesso à La teologia mistica de San Bernardo, de E. 
Gilson, publicado em 1934 em Paris, cujo apêndice V é dedicado a Guilherme de 
Saint-Thierry e Guglielmo di Saint-Thierry. Il declínio dell’ideale monástico nel 
secolo XII, de Ambrogio M. Piazzoni, publicado em Roma, em 1988. Além desses 
dois livros, um estudo de Bernard McGinn, de 2003, intitulado Storia della mistica 
cristiana in Occidente, lo sviluppo (VI-XII secolo) dedica o capítulo 6 a Guilherme de 
Saint-Thierry. 

A leitura das fontes primárias foi feita por meio de tradução francesa: duas obras 
Lettre aux frères Du Mont-Dieu (Lettre d’or) e Le Miroir de la foi, publicadas em 
1976 e 1982 pela editora Cerf de Paris. As introduções e notas foram feitas por J. 
Déchanet. Também à tradução espanhola das obras De contemplacion de Dios, De 
naturaleza y dignidad del amor e La oracion, publicadas em 1976 pela editora do 
Mosteiro dos cistercienses da Argentina, com introdução de Robert Thomas. E, por 
fim, a tradução italiana Lettera d’oro – Lettera ai fratelli del Monte di Dio, publicada 
pela editora Paoline em 2004, com introdução e notas de Giuseppe Como. 
 

3. INTELECTO E AMOR EM GUILHERME DE SAINT-THIERRY 

O objetivo desta seção é apresentar o pensamento de Guilherme de Saint-Thierry 
e suas conclusões sobre o processo de conhecimento dado por meio das relações 
entre intelecto e amor. Para ele essa relação se resume na expressão: Amor ipse 
intellectus est – já em si mesmo o amor é princípio de conhecimento. 

A fonte primária que norteará as considerações desta seção é a principal obra do 
autor, intitulada de Lettera d’oro, lettera ai Fratelli Del Monte di Dio, escrita por 
Guilherme de Saint-Thierry, no ano de 1144, após uma visita aos cartuxos de Monte 
di Dio, na França, neste mesmo ano. Para Guilherme, esses monges viviam uma 
autêntica experiência eremítica parecida com o primitivo monaquismo oriental 
(Como, 2004, p.38). 

O tema central desta obra é o itinerário para a perfeição cristã, baseada na vida 
rigorosa do monge. Guilherme o define em três etapas definidas como “homem 
animal”, “homem racional” e “homem espiritual” (Piazzoni, 1988, p.190). 

                                                   
4 ”[...] si assiste a um nuovo rifiorire di ricerche sul nostro autore”. 
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A novidade do texto de Guilherme está presente na explicação sobre o estado do 
“homem racional”, que indica a possibilidade do exercício do intelecto. 

L’uomo nella condizione razionale deve esercitare questa ragione, ‘che è insieme 
strumento per operare e opera compiuta’, e comiciando a rendersi ben conto di 
tutto ciò che la fede insegna, può proseguire in quello che è il suo campo 
privilegiato, ricercare, trovare e prossedere ciò che gli è superiore: ‘ e questo è 
solo Dio’, conclude Guglielmo; al quale l’animo razionale, per il fatto di essere 
sua immagine comprende che ‘può e deve unirsi’. Con l’esercizio della ragione 
così orientata, il solitario può quaindi procedere nella pienezza della virtù e 
della conoscenza. (Piazzoni, 1988, p.197). 

Portanto, o objetivo desta seção será identificar esta novidade que possibilitou 
aos leitores da literatura monacal do século XII um passo a mais na compreensão do 
processo cognitivo superior. 

3.1. O HOMEM ANIMAL 

A primeira parte do texto, sobre o “homem animal” explica que o monge, no 
início do seu processo espiritual, necessita exercitar a obediência à fé, por meio de 
sua vontade. Essa obediência assume o aspecto de uma luta espiritual contra as 
tentações, principalmente o desejo de permanecer sozinho. Nesse sentido, o prazer 
antes sentido em saciar os sentidos passará a ser sentido com o simples hábito de 
fazer o bem.  

Para o autor a animalidade do homem faz parte da natureza humana mas o 
criador, Deus, também deu a ele a inteligência e a capacidade de agir, dessa forma, ao 
invés de escolher o pecado, pode-se escolher o desenvolvimento da interioridade 
(Saint-Thierry, 2004, 55-58). Ao invés de desenvolver a soberba, diante das 
realizações intelectuais (letras, artes, arquitetura e demais invenções do homem), 
deve-se cultivar as virtudes: amor, alegria, paz, paciência, benevolência, bondade, 
fidelidade, modéstia, castidade, domínio de si, piedade (Saint-Thierry, 2004, 60). 

Entre as atividades que o monge deve cultivar para combater o ócio estão a 
oração, a meditação e o trabalho manual. 

Ti domandi Che cosa devi fare, di Che cosa ti devi occupare? Prima de tutto, 
oltre al quotidiano sacrificio delle preghiere e all’esercizio della lettura, non 
bisogna negare la loro parte di tempo al quotidiano esame di coscienza, alla 
correzione di essa e alla sua messa in ordine. Poi bisogna compiere anche 
qualche lavoro manuale, che viene prescritto non tanto perché occupi 
momentaneamente l’animo dilettandolo, quanto per conservare e nutrire il 
piacere per le occupazioni spirituali; [...] (Saint-Thierry, 2004, 83-84, p.179). 
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Como deveria ser feita a oração? De uma forma simples, baseada na vida humana 
de Jesus, seus ensinamentos e sua ressurreição até chegar à fé e ao amor a ele. 
(Saint-Thierry, 2004, 174-175). Essa oração deveria ser breve  e cheia de afeto, a fim 
de alcançar a graça iluminadora (176). 

L’orazione poi è l’amorevole disposizione dll’uomo Che aderisce a Dio, è una 
specie di colloquio familiare e pio, la sosta dell’anima illuminata capace di 
godere di Dio per tutto il tempo che le è concesso (Saint-Thierry, 2004, 179, p. 
215). 

Com relação à leitura, essa deveria ser feita a partir das Sagradas Escrituras, 
pois, segundo o autor “[...] Una lettura occasionale, non determinata, fatta quase per 
caso, non è edificante, anzi, rende l’animo instabile e, acolta com leggerezza, com 
leggerezza ancora maggiore sfugge dalla memória. (Saint-Thierry, 2004, 120, 
p.193)”. Assim, percebemos que a memória deveria ser exercitada após a leitura, e, 
portanto, o conteúdo deveria estar voltado para a edificação interior, o que seria 
encontrado nas Sagradas Escrituras e não em outro tipo de livro. O exercício da 
memória é também entendido como meditação.  

Qualche elemento tratto dalla lettura quotidiana ogni giorno deve essere buttati 
giù, nello stomaco della memoria, perché sia digerito meglio, e richiamato alla 
bocca venga ruminato continuamente; qualcosa che si adatti alla nostra scelta 
di vita, che giovi alla nostra intenzione, che occupi l’animo in modo da non 
consentirgli di dedicarsi a pensieri estranei. (Saint-Thierry, 2004, 122, p.194). 

Com relação ao trabalho manual o autor enfatiza a necessidade de alimentar o 
desejo pela ocupação dos exercícios espirituais. É interessante lembrar que os 
cistercienses desenvolveram áreas improdutivas e movimentaram o comércio no 
entorno dos mosteiros. Pode-se pensar que essa transformação era motivada pelo 
desejo de crescer economicamente, mas era consequência de uma educação voltada 
para o desenvolvimento espiritual. Nesse processo, o trabalho manual era apenas um 
instrumento de disciplina para o crescimento interior. 

Entre outras atividades estimuladas pelo autor estão a moderação na ingestão de 
alimentos e a moderação do sono, práticas que se complementam e levam à 
sobriedade e prontidão para os serviços manuais e espirituais do quotidiano (Saint-
Thierry, 2004, 137). 

Todas essas práticas fazem parte de um primeiro estágio em que o noviço 
exercita-se para romper sua animalidade e transformá-la em humanidade. Depois de 
muito esforço e tempo dedicado à formação de novos hábitos pode-se dizer que o 
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aprendiz está pronto para conhecer-se melhor e deixar-se conhecer, ascendendo em 
seu caminho espiritual. 

3.2. O HOMEM RACIONAL 

Nesta etapa o homem deve contar com dois protagonistas: o Espírito Santo e a 
vontade, sendo que o primeiro encoraja o segundo. Guiado pela razão o noviço pode 
crescer na prática da virtude em busca da harmonia entre vontade, memória e 
inteligência, o que consiste na plenitude do homem racional. 

De acordo com os pensadores cistercienses do século XII conhecer significava 
muito mais que adquirir conhecimentos, conhecer era o mesmo que tornar-se 
pessoa, então, conhecimento envolvia o aspecto antropológico, uma condição de 
existência. 

O conhecimento é entendido como algo mais profundo que uma operação entre 
outras atribuíveis a uma natureza: conhecer é ser, fazer-se, constituir-se, tomar 
posse do conhecido e fazer-se o conhecido. […] O conhecimento é a progressiva 
posse da própria verdade, é o enriquecimento da própria vida, e, 
definitivamente, a participação cada vez mais intensa nesse mundo mais real 
[...]. (De Elía, 2008, p.30, grifos do autor, trad. nossa).5 

Os itinerários escritos pelos monges tinham o objetivo de levar a pessoa à 
contemplação, ou seja, a plenitude do conhecimento de Deus. Precisamos também 
entender que, para esses autores, razão e afeto não estavam dissociados, ambas eram 
uma única faculdade responsável pelo conhecimento, portanto, harmonizá-las 
significava estar pronto para conhecer. 

Para Bernardo de Claraval, cisterciense contemporâneo de Saint-Tierry e 
também seu mestre e amigo, aprender a amar seria reconhecer a potência da paixão 
e controlá-la, educar o coração de forma prática, de maneira a realizar a virtude da 
caridade em sua melhor forma. O ordenamento (l’ordo caritatis) do amor e da 
caridade não tinha como objetivo colocar o amor acima da capacidade de conhecer. 
Pensava-se, de acordo com MacGinn (2003), que uma caridade bem ordenada 
levaria, sobretudo, a uma potencialização do intelecto. 

Uma caridade bem ordenada representa a aquisição plena do potencial 
dinâmico seja do senso, a capacidade cognitiva da alma, seja do afeto, o desejo, 
a sua fome de amor. A expressão de Gregório Magno, amor ipse notitia est, “o 
                                                   

5 El conocimiento es comprendido como algo más profundo que una sola operación entre otras, atribuibles a una 
naturaleza: conocer es ser, hacerse, constituirse, tomar posesión de lo conocido y hacerse lo conocido. […] El 
conocimiento es la progresiva posesión de la propia verdad, el enriquecimiento de la propia vida, y, en definitiva, 
la participación cada vez más intensa a ese mundo más real […]. 
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amor já é em si uma forma de conhecimento”, aparece com frequência no século 
XII, porém com uma modificação significativa, amor ipse intellectus est. 6 
(Macginn, 2003, p.232, grifos do autor, trad. nossa). 

Para Bernardo, o amor era a fonte de vida autêntica, a verdadeira solução para 
restaurar a imagem deformada do homem. Para amar, era preciso agir com o 
equilíbrio das duas faculdades humanas: o intelecto e o afeto, já que, em sua visão, 
essas faculdades seriam indissociáveis. 

Para Saint-Thierry a razão e o afeto também não podem ser pensadas 
separadamente: 

Quando la ragione, progredendo verso l’amore, si eleva verso l’alto, e la grazia 
discende verso chi la ama e la desidera, la ragione e l’amore – che determinano, 
rispettivamente, lo stato razionale e lo stato spirituale – divengono spesso una 
cosa sola, e lo stesso accade a ciò che da essi scaturisce, vale a dire la sapienza e 
la scienza. E non possono essere trattati o pensati separatamente, poiché ormai 
sono una cosa sola, frutto di un’unica operazione e di un’unica virtù, 
nell’intelligenza di chi comprende e nella gioia di chi gode. (Saint-Thierry, 2004, 
196, p.222). 

Portanto, no estado racional podemos compreender que o amor, o afeto, o desejo, 
os sentimentos estão acalmados e direcionados para a busca do conhecimento, nesse 
sentido, afeto e razão tornam-se uma única faculdade, sem conflitos entre si. 

A razão também deve ser exercitada a partir de atividades intelectuais não-
polêmicas. De acordo com o autor, o noviço deve amar o silêncio e desejar a pureza 
do corpo e da alma após os trabalhos manuais e intelectuais. “Al contrario, gli studi 
vani, futili, verbosi, polemici, pedanti, pretenziosi, riescono a distruggere o a 
corrompere anche um animo già formato, o addirittura perfetto”. (Saint-Thierry, 
2004, 216, p.229). 

Essa recomendação é compreensível quando recordamos o objetivo da formação 
monacal. Para Leclercq (1989), o estudo dos clássicos greco-latinos tornava-se um 
problema quando interferia na formação para as virtudes, ou seja, quando punha em 
perigo a formação do monge.  

[...] o estudo dos autores pagãos era necessário para os monges e ao mesmo 
tempo muito perigoso: necessário como instrumento para aprender a língua cristã 
de seu tempo, que era o latim; perigoso para a sua fé e para os seus costumes. [...] A 
sedução era sentida de maneira muito forte no campo da moral. Nós já não lemos 
com tanta frequência Plauto, Ovídio, Terêncio e não conseguimos imaginar o que 
essa leitura poderia causar na imaginação dos homens em que ela se fazia viva, 

                                                   
6 Uma carità bem ordinata rappresentava la piena acquisizione del potenziale dinamico sia del sensus, la capacità 
cognitiva dell’anima, sia dell’afecttus, o desiderium, il suo appetito d’amore. L’espressione di Gregorio Magno, 
amor ipse notitia est, “l’amore è già in sé una forma di conoscenza”, ricorre con frequenza nel dodicesimo secolo, 
ma significativamente modificata, amor ipse intellectus est. 
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especialmente nos adolescentes ou nos copistas. O caráter concreto, real e, por 
assim dizer, existencial que revestia o conflito entre literatura e vida espiritual era 
uma questão de pureza de coração e de corpo. Não era uma atitude especulativa, 
que pretendia se tornar objetiva,nos confrontos da realidade profana com relação 
às coisas terrenas. [...] também diante da literatura profana, seja durante os 
estudos preparatórios, seja depois deles, o estudo põe em jogo a vida monástica. 
(Leclercq, 1989, p.58-60, trad. nossa). 7 

Esse excerto põe em evidência o conflito enfrentado pela educação monástica em 
todo o medievo. O conteúdo da literatura humanística antiga era necessário à 
formação do monge, mas também poderia pôr em risco sua própria existência. Nesse 
sentido, os autores monásticos, principalmente os cistercienses eram radicais nas 
recomendações referentes aos estudos. O objetivo intelectual do monge era atingir o 
conhecimento místico e não o conhecimento especulativo. 

Os elementos da cultura monástica eram a humildade e a simplicidade na busca 
da contemplação. Esses elementos são as chaves para a compreensão da diferença 
entre o uso do método dialético nas escolas monacais e o uso desse método nas 
escolas catedrais, especialmente após o século XI. Os filósofos dialéticos, de acordo 
com os monges poderiam cair facilmente na curiosidade, no orgulho e na vaidade, 
características que afastam a pessoa do temor de Deus. Dessa forma entendemos 
porque filósofos como Pedro Abelardo foram repudiados por Guilherme de Saint-
Thierry e Bernardo de Claraval. A base filosófica desses intelectuais seguiam rumos 
opostos e os últimos desejavam manter a tradição monástica ardentemente. 

No Sermão intitulado O conhecimento das ciências e das letras8, Bernardo de 
Claraval não criticou a filosofia. Pelo contrário, exaltou quem buscava o saber.  

Posso estar dando a impressão de querer lançar em descrédito o saber, de 
repreender os doutos, de proibir o estudo das letras. Longe de mim tal atitude! 
Conheço muito bem o inestimável serviço que os homens doutos têm prestado à 
Igreja: seja refutando os adversários dela, seja na instrução dos simples. Com 
efeito, o que li na Sagrada Escritura foi: “Como rejeitaste o saber, também Eu te 
rejeitarei, para que não exerças Meu sacerdócio” (Os 4,6). E mais: “Os doutos 
resplandecerão com o brilho do firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos 
                                                   

7 [...] lo studio degli autori profani era necessario per i monaci e al tempo stesso periculoso; necessario come 
strumento per imparare la língua cristiana del loro tempo, che era Il latino; periculoso per la loro fede e per i loro 
costumi.[...] La seduzione era sentita in modo più forte e immediato nel campo della morale. Noi non leggiamo 
più con molta frequenza Plauto, Ovidio, Terenzio e facciamo fatica a immaginare il turbamento che essi potevano 
provocare nell’imagionazione di uomini nei quali questa era viva, sopratutto negli adolescenti o anche nei 
copisti.[...]il carattere concreto, reale, per così dire esistenziale che rivestiva il conflitto tra litteratura e vita 
spirituale provocato dagli studi: era una questione di purezza del cuore e del corpo. Non si trattava di un 
atteggiamento speculativo, che pretendeva di essere oggettivo, nei confronti delle realtà profane. [...] anche di 
fronte alla litteratura profana, sia durante gli studi preparatori sia in seguito, egli mette in gioco la sua vita 
monastica [...]. 

8 El conocimiento de las ciencias y de las letras. 
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a justiça brilharão como estrelas em perpétuo resplendor” (Dn 12,3). (Bernardo 
de Claraval, SC 36, II, 1955, p.260, trad. nossa).9 

Logo depois desta passagem, ele mostrou que a busca do saber deveria ser livre 
de soberba e de autossuficiência, sendo orientada pelo temor de Deus e pelo desejo 
da salvação.  

Vede que há saberes e saberes: há um saber que produz o inchaço e há um saber 
que contrista. [...] há quem busque o saber por si mesmo: conhecer por conhecer 
é uma indigna curiosidade. [...]. Há quem busque o saber só para poder exibir-
se: é uma indigna vaidade. Estes não escapam à mordaz sátira que diz: “Teu 
saber nada é senão há outro que saiba que sabes” (Persius, Satyra 1,27). Há 
quem busque o saber para vendê-lo por dinheiro ou por honras: é um indigno 
tráfico. Mas há quem busque o saber para edificar, e isto é caridade. Há, 
finalmente, quem quer o saber para sua própria edificação e isso é prudência. 
De todos, somente os dois últimos não abusam da ciência, porque querem saber 
tendo como fim último o bem. (Bernardo de Claraval, SC 36, II,III, 1955, p.261, 
trad. nossa).10 

Ensinando os monges a identificar a diferença entre os saberes, Bernardo de 
Claraval afirmava que todo conhecimento deveria ter uma finalidade na sociedade e 
esta não era a vaidade pessoal ou a busca por honras ou dinheiro. O conhecimento 
dado por Deus deveria ter como objetivo final a contemplação, o amor que levava à 
caridade, ou seja, para tornar o homem digno, o conhecimento deveria levá-lo a 
construir algo bom e justo para a sociedade, e não só para si mesmo. 

                                                   
9 Videar for itan nimius in suggillatione scientiae, et quase reprehendere doctos, ac prohibere studia litterarum. 
Absit! Non ignoro quantum Eclesiae profuerint et prosint litterati sui, sine ad refellendos eos qui ex adverso sunt, 
sive ad símplices instruendos. Denique legi: Quia tu repulisti scientiam, repellam et ego te, ut non fungaris mihi 
sacerdotio (Ose IV,6): legi: Qui docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti; et quiad justitiam erudiunt 
multos, quan stellae in perpetuas eternitates (Dan. XII,3). 

Pareceré quizás hablar con poca estima de la ciencia y como que reprendo a los doctos, pretendiendo prohibirles 
el estudio de las letras. No hay tal. No ignoro cuánto han servido y sirven todavía a la Iglesia sus letrados, sea 
refutando a los contrarios, sea instruyendo a los sencillos. Finalmente leí: Por haber tú desechado la ciencia, yo te 
desecharé, para que no ejerzas mi sacerdocio (Os. 4,6). Leí: Los que hayan sido sabios brillaran como luz del 
firmamento, y como estrellas por toda la eternidad los que hayan enseñado a muchos la justicia (Dan 12, 3). 

10 Vides quia differentia est scientiarum, quando alia inflans, alia contristans est.[...] Sunt namque qui scire 
volunt eo fine tantum, ut sciant; et turpis curiositas est. [...] Et sunt item qui scire volunt scientiam suam 
vendant ; verbi causa, pro pecunia, pro honoribus : et turpis quæstus est. Sed sunt quoque qui scire velunt, ut 
ædificent; et charitas est. Et itm qui scire volunt, utaedificentur ; et prudentia est. 

Ya ves cómo hay dos clases de ciencia: una que infla y otra que contrista. […] Porque hay quienes quieren saber 
con el único fin de saber, y es torpe curiosidad.[…] Hay quienes quieren saber para vender su ciencia, o sea, para 
allegar riquezas e conseguir honores con ella, y es un tráfico vergonzoso. Pero los hay también que quieren saber 
para edificar a otros, y es caridad; los hay, finalmente, que quieren saber para su propia edificación, y es 
prudencia. De todos ellos, sólo los dos últimos no abusan de la ciencia, pues no quieren saber sino para obrar 
bien. 
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Guilherme de Saint-Thierry, ancorado nos princípios agostinianos, continua 
explicando a maneira como a razão se desenvolve. O autor afirma que o pensamento 
é formado por três elementos: a vontade, a memória e o intelecto. (242). Quando o 
monge alimenta pensamentos sem inteligência, ociosos e vãos não desenvolve em 
nada o intelecto, porém, ao ocupar tempo, atrapalha as atividades necessárias e 
povoa a memória de recordações desnecessárias (246). Assim, segundo o autor, é 
necessário que a vontade seja forte, pois, por causa da negligência, a memória pode 
plasmar o intelecto de forma errônea (247).  

Sebbene questi pensieri siano prodotti da una sorta di forza occulta della 
ragione, tuttavia non sono prodotti dalla ragione, e l’intelligenza è attratta 
verso di essi senza nessun assenso da parte di chi la esercita. Quando invece 
rettamente si pensa seriamente a cosa serie, la volontà, per un atto di lebero 
arbitrio della ragione, richiama dalla memoria tutto ciò di cui ha bisogno, e 
applica alla memoria l’intelligenza, a dar forma alla materia della memoria, e 
tutto ciò che viene plasmato dall’inteletto lo sottopone allo sguardo penetrante 
dello spirito pensante, e così si compie l’operazione del pensiero. (Saint-Thierry, 
2004, 248, p.239). 

Compreendemos então, por meio desse excerto, último parágrafo da parte 
dedicada à explicação sobre o “homem racional”, o funcionamento do processo 
cognitivo. Por meio da vontade, o livre arbítrio põe em evidência os pensamentos 
cultivados pela memória, aplicando a eles inteligência. Por este motivo só se entende 
a racionalidade nesta segunda etapa, após a purificação dos desejos e pensamentos 
guiados pelos sentidos, feita na etapa anterior. 

3.3. O HOMEM ESPIRITUAL 

A transformação do homem se faz nesta terceira etapa, quando “[...] abraça e 
contém em si as virtudes como uma segunda natureza”. (Saint-Thierry, 20014, 276, 
p.250). É um pleno encontro do homem e Deus, por meio do amor iluminado pelo 
Espírito Santo. 

Ora, quando si pensa a ciò che riguarda Dio, o conduce a Dio, e la volontà 
progredisce tanto da transformarsi in amore, immediatamente, per la via 
dell’amore, si introduce lo Spirito santo, spirito di vita, che tutto vivifica, 
aiutando la debolezza di chi pensa, sia nella preghiera, sia nella meditazione, 
sia nello studio. E subito la memoria diventa sapienza; allora i beni del Signore 
hanno per lui un sapore soave, e i pensieri che li riguardano li presenta 
all’intelligenzza, perché siano transformati in sentimento d’amore; allora 
l’intelligenzza di colui che pensa diventa la contemplazione di colui che ama e, 
dando a quei pensieri la forma come di esperienze di dolcezza spirituale o 
divina, cattura,  per loro tramite, lo sguardo acuto dello spirito che pensa, e 
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questo sguardo diventa gioia di colui che goda. (Saint-Thierry, 2004, 249, p. 
240). 

Aqui o autor introduz no pensamento místico cisterciense vários elementos que 
permitem compreender o processo do pensamento cognitivo. Ele chama de 
pensamento (cogitatio) e afirma que no estado de contemplação, não é ativo nem 
passivo, mas simplesmente saboreia a doçura divina. (250). 
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RESUMO 

A escolha do tema desse estudo foi precedida de um interesse inicial sobre as 
práticas de ensino e a difusão das ideias pedagógicas iniciadas em Sergipe após a 
implantação da República. Este período foi escolhido diante da circulação 
documental sobre a reforma pedagógica em defesa do método intuitivo na formação 
das professoras do curso normal. O estudo faz relação com as ideias difundidas pelos 
professores Ávila Lima e Helvécio de Andrade. Este primeiro criticava a Psicologia 
experimental e o segundo defendia a reformulação dos métodos de ensino e dos 
novos princípios teóricos e práticos no sistema educacional. A intenção metodológica 
desse texto é compreender a temática do ensino intuitivo por meio dos discursos que 
circularam nos jornais, mapeando os indícios de sua apropriação na educação 
sergipana com a finalidade de compreender que as ideias, que aqui chegaram, acerca 
do método, não estavam fora de lugar. Esse texto mostra as contestações intelectuais 
e científicas por esses professores. Assim, esse estudo tem como objetivo analisar os 
discursos de intelectuais sergipanos que defenderam e criticaram a circulação do 
método intuitivo como prática formadora do aparelhamento teórico metodológico 
físico e material da Escola Normal de Sergipe. 
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5 

1. OS TRAMAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA NORMAL E O MÉTODO 
INTUITIVO 

Esse texto propõe mostrar a atuação de Helvécio de Andrade e Ávila Lima, 
enquanto professores da Escola Normal de Sergipe, por estarem envolvidos nas 
articulações de aperfeiçoamento das práticas escolares, métodos e processos 
pedagógicos da Escola Normal, no período de 1911 a 1914. Essa análise permitirá 
perceber as resistências desses sujeitos no campo educacional de Sergipe. Logo, a 
intenção desse texto é entender as ideias defendidas, suas ações e a forma como estas 
foram aceitas pelos professores da Escola Normal.  

A fim de efetivar o uso do método intuitivo, o Regulamento da Escola Normal de 
1911, escrito pelo presidente do Estado, José Rodrigues da Costa Dórea destacava que 
cabia ao inspetor de ensino a tarefa de iniciar e desenvolver nos professores 
primários a prática desse método.  Essa proposta marca os primeiros incentivos para 
a efetivação do método intuitivo como prática didática que facilitaria a aprendizagem 
dos alunos e o bom andamento do sistema de ensino sergipano. 

Compactuando com o presidente do Estado, Helvécio de Andrade escreveu ao 
jornal Correio de Aracaju a seguinte proposição:  a fim de efetivar a difusão do 
método intuitivo, é necessário a jubilação dos professores mais antigos e o 
afastamento dos que mostrarem resistência em aplicar os novos processos de ensino, 
sendo necessária a inserção de práticas de higiene nas escolas e a compra de 
materiais que objetivassem a aplicação do método intuitivo, a exemplo de mobílias, 
globos, quadros negros, cartas de Parker, sistemas de pesos e medidas, sólidos 
geométricos, dons de Froebel, séries orgânicos e inorgânicos. (Andrade Correio de 
Aracaju, 06/12/1911). 

Ao ler os relatos de jornais da época, nota-se que Helvécio tecia críticas aos 
métodos de ensino da época, achava-os enfadonhos e, por isso, os alunos eram 
“pedantes, enfazados” (Andrade Correio de Aracaju, 06/03/1912) . Foi pensando 
nisso que decidiu unir seus conhecimentos médicos e formular uma disciplina na 
Escola Normal que objetivasse um pouco de higiene, hábito de obediência e 
formação moral.  

Antes de ser nomeado lente da Cadeira de Pedagogia, Pedologia e Higiene 
Escolar na Escola Normal, por Rodrigues Dórea, Helvécio de Andrade iniciou suas 
publicações no jornal Correio de Aracaju em dezembro de 1911, com uma série de 
sete artigos, intitulado: “Sobre a nova cadeira de Pedagogia da Escola Normal”, 
abordando as diretrizes curriculares dessa nova disciplina. Enfatizava a necessidade 
de despertar no aluno as vantagens do saber, de cultivar a inteligência. Acreditava 
que não bastava dispor aos alunos apenas bons livros e bons mestres, mas educar sua 
vontade, civilizá-lo. (Andrade Correio de Aracaju, 08/12/1911). 

Observando seus textos, o diagnóstico que se evidencia, é que seus artigos 
apresentavam o modo como Helvécio via a instrução pública, bem como servia como 
estratégia para alcançar seu discurso. Suas análises definiam que a educação era a 
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mesma de trinta anos atrás, apenas com a distinção de que antes a fiscalização era 
mais rigorosa. Evidenciou alguns erros implantados na instrução frente à 
organização, as disciplinas, aos programas e aos métodos utilizados. Sua escrita 
mostra a insatisfação com o uso da memorização e dos castigos físicos como 
processos de ensino presente nas escolas sergipanas. Segundo Helvécio, o “bê-á-bá”, 
o estudo da tabuada, da ortografia e da caligrafia continuava a desestimular os 
cérebros infantis, e que não passava de lembranças do passado. (Andrade Correio de 
Aracaju, 10/12/1911). 

Para a elaboração desses artigos, em defesa do método intuitivo, futuramente 
transformado em programa de ensino, as principais obras citadas por Helvécio 
estavam Mantavani, Pinheiro Bittencourt, Lolai at Picaret, Vieira de Melo, Felisberto 
de Carvalho, Faria de Vasconcelos, o professor americano S. Welck, a Revista de 
ensino de São Paulo, as anotações da prática escolar dos Estados Unidos – 
observadas por Carlos Silveira e um artigo escrito por Carlos Escobar sobre leitura 
analítica (Andrade Correio de Aracaju, 03/03/1919). A partir desta leitura, ele 
constrói o programa de ensino da Escola normal e um manual sobre Pedagogia, 
defendendo sua preleção pelo método intuitivo em todas as disciplinas da Escola 
Normal. 

A partir da publicação deste programa, as aulas referentes à cadeira de  
Pedagogia aumentaram, passando a compor 2 horas a mais  por dia para as turmas 
de segundo, terceiro e quarto anos. Entretanto, a fim de impor sua forma de pensar a 
instrução pública e colocar em prática suas ideias, ele começa a criticar o livro 
utilizado pelas normalistas “Apostilas de pedagogia” escrito e utilizado pelo professor 
da escola Normal, Baltazar Góes, desde 1905. Sua justificativa era de que este 
“livrinho” não satisfazia as exigências do programa requerido. É valido lembrar que, 
em 1905, o professor Baltazar havia escrito o programa de ensino da escola normal. 
Pode se dizer que essa articulação de Helvécio em desmerecer o manual do colega 
Baltazar requeria uma projeção dele como articulador dos conhecimentos 
pedagógicos daquela época. 

Após um ano de magistério na Escola Normal, Helvécio publicou algumas de 
suas aulas ministradas na Escola Normal no jornal Correio de Aracaju, intitulando 
seus artigos e “Assuntos pedagógicos”, evidenciando temas como o ensino intuitivo, 
leitura analítica, organização de uma classe, a importância dos jogos escolares e da 
ginástica para higiene da mente e desenvolvimento do corpo, além destes temas 
escreveu sobre as lições de pedologia, em três artigos, informando quais as 
influências da escola no desenvolvimento das crianças. (Andrade Correio de Aracaju, 
06/03/1912). 

Em 1912 participou do Congresso brasileiro de instrução primária e secundária 
em Belo Horizonte, dentre os temas que foram abordados estavam a formação de 
professores, a educação profissional, feminina e as condições do ensino secundário. 
Sua preleção neste evento foi publicada posteriormente no jornal Correio de Aracaju. 
No ano de 1913 participou de outro evento sobre educação na Bahia, no qual 
defendeu o tema “A quem deve caber a responsabilidade do ensino primário: a 
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nação, aos estados ou aos municípios?” Ainda em fevereiro deste ano, escreveu no 
jornal Correio de Aracaju o tema “O problema máximo”.  

Ao retornar de Salvador, foi recebido com honras e nomeado Diretor da 
Instrução Pública pelo presidente Siqueira Menezes, cargo que exerceu 
cumulativamente com o de diretor da Escola Normal e do Grupo escolar,  
desempenhando as suas funções de 1914 até 1918. (Nunes 1984, p. 223). 

A partir dessas discussões pedagógicas, surge, então, em 1913 o manual Curso de 
pedagogia. Ao escrever esse manual, Helvécio de Andrade buscou implantar novos 
hábitos de civilizar e apurar as sensibilidades dos alunos. 

Imbuído da ideia de criar novas disciplinas, efetuar a reestruturação do currículo, 
analisar e aperfeiçoar o programa escolar e o método de ensino da Escola Normal,  
Helvécio, enquanto diretor da instrução pública, decidiu figurar como parte da 
organização pedagógica racional o uso do manual Curso de Pedagogia. Esse manual 
era dedicado as normalistas, com um total de 122 páginas foi dividido em quatro 
partes: Psicologia Pedagógica, Pedologia, Metodologia e Noções de Higiene Escolar e  
tinha como propósito implantar a prática do método intuitivo. (Andrade 1913). 

Ao adotar as diretrizes desse manual, os currículos das Escolas normais foram 
reorganizados, incluíram laboratórios de práticas nas Escolas Modelos e Grupos 
escolares, objetivando implantar o método intuitivo por entender que o ensino 
deveria estar relacionado à observação dos atos e em experiências, dando ênfase ao 
ver e fazer. 

Durante sua administração, enquanto diretor da instrução pública, promoveu 
várias conferências no salão da Escola Normal, no Centro literário educativo, na 
Hora literária bem como em outros salões disponíveis na época. Nesses espaços, os 
professores, alunas e políticos proferiam temas sobre a educação, tinham caráter 
educativo, pois almejavam instaurar uma nova ordem educacional, falavam sobre a 
situação do ensino. (Valença 2001, p. 175). 

Entretanto, o professor e colega da Escola normal, Ávila Lima, discordava da 
atuação de Helvécio como diretor da instrução pública, principalmente da utilização 
do manual Curso de Pedagogia, pois acreditava que esse manual era mais teórico do 
que prático, ainda enfatizava que sua escrita partia de um ponto de vista rebuscado e 
abstrato. A crítica que Ávila Lima fazia ao manual de Helvécio, simplesmente estava 
ligado ao fato de Helvécio trazer em seu manual a ideia de que a Psicologia era vista 
como uma ciência experimental, aplicando-a a observação e a experimentação. (Lima 
Diário da Manhã, 07/08/1914). 

O manual Curso de Pedagogia (1913) define o que entende por metodologia e 
mostra a importância desta para o ensino. Sintetiza alguns conceitos já produzidos 
como método de investigação, intuitivo, moral e recreativo, propondo um curso mais 
didático as normalistas. A partir desse manual, é notória a evidenciação de Helvécio 
de Andrade frente à uniformização do ensino primário bem como a organização de 
um método e de um programa geral que levasse em consideração as diferenças 
peculiares ao desenvolvimento da criança em seus estágios cognitivos. 
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Ainda sobre esse manual, na parte que evidencia as disciplinas de Pedologia e a 
Psicologia, ressaltava que estas eram as principais ciências que davam suporte ao 
ensino da Pedagogia. Segundo Helvécio (1913, p. 50), a Psicologia fornecia o 
conhecimento da mente, através da qual se sustentava o princípio da educação pelos 
sentidos. No caso da Pedologia, esta possibilitava ao professor acompanhar as fases 
de desenvolvimento orgânico da criança, observando a individualidade e as aptidões 
mentais, ensinava como organizava a escola, como o professor deveria dirigir suas 
aulas, sobre seus métodos, e o processo de ensino cuja escolha deveria estar sujeita 
ao tipo físico e idade do aluno, ditava como o professor deveria obter a disciplina, 
ordem e a moralidade, bem como informava as regras e preceitos da educação física, 
moral e cívica. 

A fim de defender sua cadeira na Escola Normal, Ávila Lima se propôs a 
contrapor as ideias de Helvécio criticando o manual Curso de Pedagogia. Ávila Lima 
argumentava que o manual de Helvécio apresentava a falta de clareza  e de 
veracidade da teoria pedagógica, explanada no método intuitivo. (Lima Diário da 
Manhã, 11/08/1914). 

Segundo o professor Ávila Lima: “Inveterado no meu habitual sceptismo, eu não 
creio na realização dessa formosa esperança, que, a ser um dia objetivada, não lhe 
nego os grandes progressos, mas a psicologia é ainda uma espécie nebulosa em 
formação. (Lima Diário da Manhã, 08/08/1914). 

Ávila Lima, por não acreditar na efetivação da Psicologia pedagógica, escreveu 
sérias críticas a obra de seu colega. Essa divergência ainda instigava ao professor 
reconstruir toda a obra de Helvécio segundo suas análises. 

A fim de responder essas provocações, Helvécio escreve dezoito artigos, com o 
título “Críticas e ensaios de Psicologia pedagógica: refutação” no jornal Estado de 
Sergipe. Seu objetivo com esses textos era mostrar a sociedade aracajuana os 
benefícios dessa disciplina na formação das normalistas bem como combater as 
acusações do colega Ávila Lima.  

Diante das acusações e denúncias que recebia, Helvécio não costumava ser 
indiferente e respondia com outras provocações. Em suas aulas, Helvécio fazia 
questão de criticar o colega Ávila Lima, ressaltava que era impossível ser professor de 
pedagogia e negar a contribuição da psicologia para a efetivação de uma prática 
pedagógica (Andrade O Estado de Sergipe, 14/08/1914).  

Ainda dizia que Ávila Lima era apenas um declamador de frases sem 
fundamentação pedagógica, pois em seus discursos, ora desacreditava da psicologia 
como ciência, ora entendia o progresso dela. Para o diretor da Escola Normal não 
restavam dúvidas quanto ao estatuto de ciência da psicologia, pois tinha um 
princípio diretor, um objeto e método próprio. (Andrade O Estado de Sergipe, 
15/08/1914).   

As rivalidades ou mesmo a atração entre os membros de um determinado grupo 
são regidas pelas estruturas de sociabilidade definidas dentro de um campo. Assim, 
as acusações enfrentadas por Helvécio de Andrade e Ávila Lima nos mostra o grau de 
tensão das redes de intelectuais que compartilhavam de interesses ou estabeleciam 
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concorrências entre si. Essas críticas definiam, mesmo que parcialmente, a atmosfera 
intelectual de uma época. Conduzidos pela oportunidade de ascender sob a falha do 
outro, esses professores deliberavam o grau de prestígio que recebiam da sociedade. 

Em suas falas, o diretor da instrução pública manifestava seu descontentamento 
com a imprensa sergipana por apenas evidenciar as críticas que recebia do professor 
Ávila Lima. Apenas o jornal Correio de Aracaju transcreveu a carta escrita pelo 
intelectual Moreira Guimarães, felicitando e elogiando o livro Curso de Pedagogia. 
“Dou-lhe mil parabéns pelo seu estudo de Pedagogia, penso que se dirigindo ao 
diretor da Escola Normal, iniciará bem o trabalho de propaganda do seu livro. 
(ANDRADE, O Estado de Sergipe, 16/08/1914). 

As críticas ao manual por Ávila Lima continuavam, insistiam que alguns pontos 
foram mal elaborados dentre eles o estudo dos sentidos, no qual afirmava que a 
sensação era um sentimento corpóreo produzido pelo contato do corpo com o meio 
exterior. A fim de legitimar seu modo de pensar, baseava-se em Bertrand, Sinibal, 
Haekel, Aristoteles e Payot. (LIMA, Diário da Manhã, 11/08/1914). 

As discordâncias entre esses dois professores pelo reconhecimento e pela 
compreensão dos conhecimentos científicos da Psicologia, levou-os a várias 
desavenças escritas e por vezes pessoais. Ver essas falas como dispositivo de 
consagração, permite entender o porquê da insistência em discutir publicamente um 
tema comum aos dois. Ambos eram professores das aulas de Pedagogia, fato que 
tornava ainda mais agressivo o conflito entre eles pela busca da conquista no campo 
educacional. 

Bourdieu diz que o estado de campo estava relacionado às lutas que diferentes 
grupos e ou pessoas disputavam e cujos interesses se apresentavam distintos. 
Contudo, sinalizava o cuidado para não se reduzir o funcionamento de um 
campo unicamente as relações de força estabelecidas entre os agentes sociais, 
isto, porque, às vezes ambos poderiam compartilhar de certos interesses do 
próprio campo. Pois entre eles poderia haver cumplicidade entre os membros 
do mesmo campo, de tal forma que mesmo participando de um processo de luta 
e concorrência eles estão de acordo em discutir os objetos de seus desacordos. 
(Martins 2002, p. 178) 

Em defesa da Psicologia, como ciência, Helvécio fez questão de evidenciar as 
contradições do pensamento de Ávila Lima, mostrava o descrédito a fala do colega 
por meio da falta de uma fundamentação teórica que justificasse seus conhecimentos 
sobre o método intuitivo. Por mais que as acusações fossem agressivas em suas 
réplicas e tréplicas, o objetivo maior estaria na utilização do manual Curso de 
Pedagogia que estava a ser utilizado pelas alunas da Escola normal. 

Ávila Lima apontou outros assuntos sobre o manual de Helvécio, dentre eles, o 
estudo da Pedologia, ciência que estuda o desenvolvimento biológico e cognitivo da 
criança. A partir dessas discussões esses sujeitos acabaram mostrando suas 
capacidades científicas sobre o estudo da Pedagogia.  
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Com efeito, o lugar que cada agente ocupava na estrutura social estava 
determinado por uma espécie de condições sociais de produção no campo científico e 
uma dessas condições era a detenção do conhecimento. Sobre esse campo cientifico, 
Bourdieu ressalta: 

É o lugar, o espaço do jogo de uma luta concorrencial (...) o que está no jogo 
especificamente nessa luta é o monopólio da autoridade cientifica definida, de 
maneira inseparável, como capacidade técnica, e poder social; ou seja, se 
quisermos o monopólio da competência científica compreendida enquanto 
capacidade de falar e de agir legitimidade (isto é, de maneira autorizada com 
autoridade), que é socialmente outorgada a um agente determinado. (Ortiz 
1983, p. 122-123) 

Apesar de eles registrarem que não tinham segundas intenções e que suas críticas 
apresentavam uma preocupação como o desenvolvimento da aprendizagem das 
alunas da Escola normal, o afã mostrava o contrário: ao notar a recepção que o 
manual recebeu pelos colegas da Escola normal, Ávila Lima alegou que o diretor da 
Escola normal não tinha responsabilidade de tornar público um escrito tão confuso e 
errôneo. Trouxe um apelo catequético em seu último artigo indagando que: prefiro 
sofrer por dizer a verdade, a fazer sofrer a verdade com um silêncio (LIMA, Diário da 
Manhã, 11/08/1914). 

A luta pelo discurso socialmente reconhecido não estava limitada aos 
desentendimentos e queixas mantidas entre eles nos periódicos de grande circulação 
daquela época em Sergipe, mas, ia além, dizia respeito à formação de opinião que os 
grupos podiam formar acerca da capacidade intelectiva de cada um dos mentores da 
discussão. 

Essas refutações mostravam a busca pela posição no campo educacional, elas 
estabeleciam suas disputas através da mobilização de estratégias que eram 
específicas do campo, neste caso a utilização do manual Curso de pedagogia de 
Helvécio. Manual este que defendia o uso do método intuitivo nas escolas normais e 
grupos escolares. Dessa forma, eles formavam grupos que provocaram tornar 
hegemônica a linha de pensamento de cada um deles, a fim de serem reconhecidos 
como um grupo dominante, efetuando, uma distinção entre os demais grupos. 

A inclinação desses professores para a educação era tão forte quanto suas 
envolturas políticas, pois seus interesses estavam interligados com grupos políticos já 
consolidados, e isso contribuiu para a consolidação desses sujeitos no campo 
educacional. 
 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar a trajetória desses professores, foi possível entender o alcance de suas 
ideias na conformação das reformas educacionais empreendidas em Sergipe, na 
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década de 1910, bem como as relações estabelecidas entre esses agentes e o campo 
educacional, entre eles e seus respectivos grupos. 

Estudar os jornais O Estado de Sergipe e Diário da Manhã nos permitiu 
reconhecer a imprensa como canal significativo para a ampliação e constituição das 
reformas educacionais, pois era vista pelos professores Helvécio de Andrade e Ávila 
Lima como meio de estratégias de ação, na qual os debates empreendidos por eles 
tratavam de questões em andamento, assuntos que deveriam ou mereciam ser 
executadas.  

Assim, pode se dizer que as discussões de suas ideias foram ouvidas por muitos, 
visto que suas críticas foram publicadas em jornais sergipanos,  afirmando seu 
pensamento sobre a instrução pública, que, por sua vez, ajudou a formar opiniões 
sobre o tipo de educação presente naquele momento.  

Dessa forma, as réplicas e tréplicas foram motivo para auferir legitimidade às 
ideias de cada professor, o lugar que cada sujeito ocupava na estrutura social, 
mostrando- nos a condição social e detenção do conhecimento de cada um, visto que 
a maioria dos textos escritos por esses dois professores fazia menção à estruturação 
da disciplina que ambos disputavam na Escola Normal. 

A análise da prática discursiva desses professores continuará em andamento, 
pois faz parte da minha pesquisa de doutoramento em educação. 
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RESUMO  

O presente trabalho se propõe a investigar o sentido atribuído à educação de 
negros livres, libertos e ingênuos pelo discurso civilizador paulista entre as duas 
últimas décadas do século XIX. O foco central é um grupo de abolicionistas 
vinculados à irmandade Nossa Senhora dos Remédios e aos caifazes, movimento que, 
apesar de realizar inúmeras ações de fugas de escravos, não tinha uma unidade 
articulada. Para tanto, tomamos como fonte um dos principais veículos de difusão de 
ideias do grupo, o periódico A Redempção. Entendendo-o enquanto “produto social”, 
procura-se identificar de que maneira o impresso propagou ideias desse grupo 
relativas à educação dos ingênuos. O período privilegiado desse jornal foram os 
meses que antecederam a abolição, desde janeiro de 1887 até 13 de maio de 1888.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Projeto educacional, ingênuos, abolicionistas 
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1. É POSSÍVEL SE PENSAR UMA  EDUCAÇÃO PARA OS FILHOS DE ESCRAVAS? 

Em 28 de setembro de 1871, a Assembleia Geral do Império do Brasil decretava a 
lei que ficou conhecida como Ventre Livre. Foi ela que, apesar de ter sido um passo 
tímido, representou um marco que apontava para o fim da escravidão ao determinar, 
em seu artigo 1º, que os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a 
data desta lei, serão considerados de condição livre (BRASIL, 1871). Há inúmeras 
ressalvas que poderemos apontar em relação à esta afirmação – contidas, inclusive, 
no próprio texto da lei –, no entanto nos deteremos nessa nova condição jurídica que 
ela impõe, a do filho de escrava nascido livre, o ingênuo. Nesse sentido, o art. 8º 
garantia que os ingênuos fossem matriculados nos livros oficiais como livres, o que 
avalizou seu reconhecimento legal nessa condição e, no que diz respeito à educação, 
pela primeira vez uma referia-se legalmente à educação dos filhos de escravas: 

Art. 2º 

§ 3º A disposição deste artigo é applicavel ás casas de expostos, e ás pessoas a 
quem os Juizes de Orphãos encarregarem da educação dos ditos menores, 
na falta de associações ou estabelecimentos creados para tal 
fim (BRASIL, 1871). 

Estava previsto um processo educativo que ficaria a cargo do responsável por 
essa criança nascida juridicamente livre, sendo referida a partir de então como 
“ingênuo. Assim, o Art. 2º da lei 2.040 estabelecia que os ingênuos entregues pelos 
senhores ao Estado deveriam ser criados e educados, seja por associações específicas 
criadas para tal fim, seja por pessoas designadas pelos juízes de órfãos para tanto - 
essa é, inclusive, a única vez em que a palavra educação aparece na redação da lei. 
Estava posta, portanto, uma nova condição educativa para o negro, que caracterizaria 
uma pedagogia da transição (AZEVEDO, 2004) do trabalho escravo para o livre. Ao 
mesmo tempo, dentre as discussões da época, ganhava força o discurso que defendia 
a educação como forma de preparação dos negros para a liberdade (FONSECA, 
2002). Diria o jurista do século XIX Perdigão Malheiros: 

(...) que além da educação moral e religiosa, tomem uma profissão, ainda que 
seja lavradores ou trabalhador agrícola; ele continuará a servir aí se lhe 
convier, ou irá servir a outrem, ou se estabelecerá sobre si; (...) alguns poderão 
mesmo ser aproveitados nas letras ou em outras profissões, as escolas lhes são 
francas, como livres que serão por nascimento (...) (Malheiros apud FONSECA, 
2002, P. 43). 

Marcus Vinícius Fonsenca explicita enfaticamente o papel que deveria cumprir a 
educação a que se referia a lei do ventre livre: 
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A educação foi valorizada como um instrumento capaz de construir o perfil 
ideal para os negros em uma sociedade livre, garantindo que estes 
continuariam nos postos de trabalho mais baixos do processo produtivo e que 
não subverteriam a hierarquia racial construída ao longo da escravidão (...) 
(Fonseca, 2002, p. 59).  

Segundo as perspectivas apontadas por Azevedo e Fonseca, o que estava em jogo 
era a manutenção de uma hierarquia social que não alterasse substancialmente a 
distância entre brancos e negros que existira no período escravocrata. Assim, 
passados os primeiros momentos de furor e embates acerca do estabelecimento da lei 
e tomando ciência de sua inevitabilidade, tratava-se de lidar com ela, e com o que ela 
estabelecia para a educação dessas crianças que, acreditava-se, dentro em pouco 
começariam a ser entregues ao Estado em número assustador. 

Desse modo, tanto a bibliografia sobre o período quanto as fontes com as quais 
tivemos contato levou à percepção da existência de um debate sobre a necessidade de 
se educar os ingênuos, sobretudo numa perspectiva civilizatória. A partir desta 
premissa esse trabalho1 centrou sua investigação nas propostas de um grupo de 
abolicionistas paulistas para a educação dos ingênuos no período em que circulou o 
jornal editado por eles (1887 - 1899). Colocam-nos uma questão: será que as elites, 
especificamente os sujeitos ligados ao movimento abolicionista, viam esses sujeitos 
como seres “educáveis”, como passíveis de se incutir os referenciais civilizatórios 
europeus? Procurando entender como essas ideias circulavam entre os abolicionistas 
da época, nos valeremos do periódico A Redempção como fonte. 

 
2. “A REDEMPÇÃO”: ASPECTOS DE SUA MATERIALIDADE E CARACTERÍSTICAS 
EDITORIAIS 

O periódico “A Redempção”, que se auto intitulava folha abolicionista, foi 
fundado em janeiro de 1887 por Antônio Bento, advogado e líder do movimento dos 
caifazes2. A folha bissemanal circulou aos domingos e quintas, ao preço de 60 réis3, 
com tiragem de 1400 exemplares. Era impresso na Tipografia da Confraria Nossa 
Senhora dos Remédios4 aparecendo, a partir da edição nº 31, referência à “Diniz & 
Sol, Typografia União”, para onde deveria ser enviada a correspondência. Sem 
iconografia no período de circulação regular, utilizava uma linguagem informal, 

                                                   
1 Trata-se de uma parte da minha dissertação de mestrado.  

2 Teria sido uma rede relativamente dispersa que atuava na libertação de escravos em São Paulo entre 1883 e 
1888, realizando fugas em massas, escondendo escravos fugidos, encaminhando ao quilombo do Jabaquara, em 
Santos. Ainda não é possível precisar sua forma de atuação e nem mesmo identificar quem era quem.  

3 Dentre os números comemorativos editados posteriormente, consta valor apenas no de 1893, sendo vendido a 
100 réis.  

4 Tratava-se de uma irmandade leiga vinculada à Igreja Católica. Antonio Bento foi provedor da irmandade, a 
qual teve sua atuação ligada aos abolicionistas.  
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popular, vulgar - conforme eles mesmos declaravam -, livre de volteios e 
preocupações gramaticais; era extremamente combativo à escravidão, tendo sido 
editado até 13 de maio de 1888. Após esta data teve edições esporádicas e 
comemorativas da abolição, sendo o último número publicado em 1899, já após a 
morte de Antônio Bento – dentre os exemplares comemorativos que encontramos a 
iconografia aparece apenas em 1899, explicitando uma mudança editorial que deve 
estar associada à mudança de editor. 

Vejamos brevemente como se apresentava em termos formais. As edições 
regulares foram sempre dividas em 5 colunas que na primeira página eram 
interrompidas pelo “Folhetim” -  presente em todas as edições. Vale destacar que o 
jornal abolicionista parece ter escolhido cuidadosa e intencionalmente o romance a 
ser publicado em fascículos, já que se tratava de uma narrativa cujo tema é a luta 
entre escravos e latifundiários escravocratas do sul dos EUA. O protagonista Pai 
Tomás, que empresta seu nome ao livro (A cabana do Pai Tomás5), é um escravo que 
acaba perdendo o pouco que tem, sua cabana e sua família, quando seu senhor se vê 
forçado a vendê-lo para saldar dívidas. Apesar do tom paternalista expresso na 
subserviência de Pai Tomás aos seus senhores e na benevolência dos brancos que, na 
figura de George Shelby, liberta seus escravos, o livro foi uma denúncia à escravidão 
e um estímulo à abolição. Segundo Marcelo Oliveira, “A Cabana do Pai Tomás”, 
também compunha um discurso “civilizador” (...) (OLIVEIRA, 2007, p. 38). Desse 
modo, estava bem ao gosto do que se propunha “A Redempção”, tanto no que diz 
respeito à abolição – até mesmo pela forma, uma vez que os caifazes eram um 
movimento liderado por um branco – quanto pelo “discurso civilizador”.  

“A Redempção” dava-se a liberdade de ser não só informal e irônico, mas 
também debochado. É o que se dá, por exemplo, em “Chronica da Assembléia”, na 
qual são feitas narrativas sobre as sessões da câmara em linguagem coloquial, 
destacando as discussões, decisões e curiosidades, sem compromisso com a 
coerência. A utilização da linguagem coloquial, associada à ironia, à sátira e à 
exposição dos sentimentos do redator dá ao texto a essência do gênero a que se 
pretende a seção, como podemos verificar no trecho que segue: 

 (...) Batia o sino da Sé, um quarto depois das onze e as trombetas de cavalaria 
tocavam o primeiro signal para rancho, quando já o Jesuíno Paschoal tomando 
conta de um poleiro, dava risada de contente das discussões que tinham de 
haver. (...)  (“A Redempção”, 26/01/1888, p. 2). 

De fato, se o objetivo da crônica é “prender” o leitor e envolvê-lo no assunto, 
tiveram sucesso. O tom jocoso, entretanto, não para por aí. A “Secção especial” 
dedica-se a denunciar escravocratas de forma bem peculiar. Com o subtítulo 
“Chronica de Annos”, os senhores de escravos são listados nominalmente e referidos 

                                                   
5 Escrito pela estadunidense abolicionista Harriet Beecher Stowe (1811 – 1896) o romance também foi 
originalmente publicado em forma de folhetim, entre 1851 e 1852.  
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sempre em tom pejorativo: Faz anos no Espirito Santo do Pinhal o bugio velho, 
escravizador de livres (...) (“A Redempção”, 29/04/1888, p. 3). Segue-se a esse uma 
lista, nos mesmos padrões, em que os sujeitos são descritos como “coruja-araponga”, 
“defensor de assassinos”, “pachá”, “pançudo”, dentre outros adjetivos nada 
simpáticos.   

Outras seções que cabem destacar, não pelo tom satírico mas pelo enaltecedor, 
muito se aproximam em sua temática: “Secção Particular”, “Propaganda 
Abolicionista” e “Album Abolicionista” (mais frequente no primeiro ano de existência 
do jornal). Nesta última, quase uma antítese da analisada logo acima, são listados 
senhores que promoveram a alforria a seus escravos, ao que tudo indica para servir 
de exemplo aos outros. Essa lista contempla os nomes daquele que alforriou, quantos 
foram libertados e sob quais condições6.  Vale destacar que são dados os nomes dos 
“libertadores” e não dos escravos, o que reitera a ideia dos brancos como 
beneméritos da abolição, como indica também o romance “A cabana do Pai Tomás”, 
publicado no “Folhetim”. Em “Propaganda Abolicionista” são publicados poemas 
abolicionistas e, menos frequentemente, são transcritos artigos publicados na 
imprensa local. A “Secção Particular” publica cartas, denúncias e comentários 
assinados por pessoas externas à redação, geralmente associados a abusos de 
escravocratas, menções à importância da atuação de Antonio Bento, destaques sobre 
a necessidade de se divulgar o abolicionismo. 

Quanto aos anúncios, não podemos dizer que a quantidade seja desprezível. 
Apesar de não serem tão numerosos como os de jornais diários, são constantes, 
aparecendo a partir da página três e tomando toda a última página nos números 
regulares. Até mesmo nas edições comemorativas os encontramos na maioria dos 
números, embora mais escassos, com exceção do de 13 de maio de 1895, 1898 e 
18997. A média de sete a doze anunciantes era um bom número para o jornal, caindo 
bastante nas edições comemorativas que os tem – edição de 1893 e edições de 1897 -, 
ficando com 4 anúncios em média. A diminuição é previsível, considerando que não 
há regularidade na publicação, o que leva a crer que sua tiragem e circulação também 
são menores, atraindo menos o interesse de potenciais anunciantes. 

Um último aspecto no qual nos deteremos é o fato de “A Redempção” utilizar o 
espaço destinado a anúncios para fazer a propaganda da escola promovida pela 
mesma instituição a que estavam vinculados, a irmandade de Nossa Senhora dos 
Remédios. A divulgação do Externato Santo Antonio está estampada em tamanho 
considerável em meio aos outros anúncios, “camuflado”, como se pertencesse ao 
mesmo lugar que o dos outros anunciantes, o que nos leva a crer que pretendia-se 
divulgá-lo de forma relativamente independente da atuação e das ideias dos caifazes.  

                                                   
6 Geralmente indica-se se foi mediante prestação de serviço e por quantos anos, se foi alforria paga.  

7 Esse último tem um formato mais próximo ao de um dossiê, contendo oito páginas pelas quais distribui-se 
memoriais de Antonio Bento e outros abolicionistas e um balanço sobre a atuação da irmandade dos Remédios, 
além da lista com os nomes dos irmãos. 



 

 
 

19 

Consideramos que a criação do jornal “A Redempção” contribuiu para a 
ampliação e propagação das causas abolicionistas. Tendo em conta sua tiragem, deve 
ter sido um jornal muito lido, como também acreditavam seus redatores: o jornal de 
Antonio Bento foi o mais popular de quantos aqui se publicavam: todos o liam: 
uns, por curiosidade, outros por medo (...) (“A Redempção”, 13/05/1899, p. 4, grifo 
meu). 

Seu comprometimento com um ideal, a abolição, estava muito claro, conforme 
explicita o editorial do primeiro número: 

O titulo do nosso jornal já indica a nossa missão na imprensa. 

Divergimos completamente tanto dos liberaes resistentes, como dos 
escravocratas, não concordamos com as idéas conservadoras e detestamos 
aqueles que, trazendo o capacete phrygio na cabeça, trazem na mão o bacalhau 
com que quotidianamente surram os seus míseros escravos.  

Nós queremos a libertação imediata, sem praso; para consegui-la 
aceitamos a própria revolução, porque não podemos admittir que 
continuam [sic] debaixo do azorrague e da escravidão tantos brasileiros que, 
livres, poderiam concorrer vantajosamente para a felicidade de nossa patria. 
(...) (“A Redempção”, nº 1, 02/01/1887, p. 1). 

Estavam comprometidos em lutar com palavras contra a escravidão, por meio da 
denúncia de castigos e abusos, de prisões ilegais de forros, de escravizações 
consideradas ilegais 8 , de políticos escravocratas. Assim como exaltaram 
abolicionistas e também libertações e libertadores, divulgando seus nomes. A 
bandeira da abolição sobrepunha-se à preferências político-partidárias – o próprio 
Antonio Bento, outrora ligado ao Partido Conservador, havia se afastado do partido.  
A circulação regular foi interrompida em 13 de maio de 1888, sendo retomada 
esporadicamente para louvar a memória da abolição, em edições especiais. A última 
localizada e já mencionada, de 13 de maio de 1899, foi publicada praticamente um 
ano após sua morte – um verdadeiro santuário impresso em memória dos 
abolicionistas, (...) para prestar merecido preito de homenagem aos heroes da 
triumphante cruzada em prol dos que gemiam sob o jugo infamante da escravidão 
(“A Redempção”, 13/05/1899, p. 4).  

 
3. ABOLICIONISTAS PELA EDUCAÇÃO? 

Procuramos perceber de que maneira o jornal abordava o debate sobre a 
educação daqueles que não nasciam escravos, condição de seus pais, mas 
permaneciam ligados à tal condição por filiação, ancestralidade e, na maioria das 

                                                   
8 Geralmente relacionadas à importações realizadas após as Leis de 1831 e 1850, que determinaram o fim do 
tráfico, ou à escravização de ingênuos nascidos após o Ventre Livre, em 1871. 
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vezes, pelo trabalho. Na década em que o trabalho servil ainda não havia sido extinto, 
não à toa o período de circulação regular do jornal, a referência à educação é 
praticamente inexistente, não havendo mesmo nenhuma menção explícita à 
educação de ingênuos nos 132 números analisados, como encontramos em outros 
veículos de imprensa, a exemplo do “Correio Paulistano”, vinculado à elite branca e 
tendo, predominantemente, posições coniventes com os escravocratas. Com exceção 
de duas notícias em que alguma discussão está presente, todas as outras aparecem 
mais com intuito publicitário do que de debate.  

Na edição de 26 de abril de 1888 é publicada a ata de fundação da “Escola 
Antonio Bento”, que leva o nome do fundador e proprietário do jornal, inaugurada 
dia 23 do mesmo mês. O documento é extremamente burocrático e traz pouca coisa 
além de data, local, horário e presentes à cerimônia de inauguração. O único indício 
sobre as características da escola aparece na fala cerimonial do padre Francisco 
Barroso, aclamado presidente da reunião, que mostrou a conveniência da 
instituição da Escola Nocturna, atentos os relevantes serviços prestados pelo 
benemérito Dr. Antonio Bento, a cauza do progresso do paiz. (“A 
Redempção”, 26/04/1888, grifo nosso) O fato da escola funcionar à noite e a 
referência à atuação de Antonio Bento em prol do progresso do paiz nos leva a crer 
que a mesma deveria se destinar ao atendimento de negros (não nos foi possível 
definir se exclusivamente). Considerando o contexto (publicação em um periódico 
abolicionista extremamente combativo e atuação de Bento como caifaz), é possível 
que esta ideia de progresso estivesse associada ao fim da escravidão. No entanto, não 
há menção deliberada à isso, nem nos parece haver preocupação em destacar o 
segmento atendido ou a necessidade de se atendê-lo. Não foi encontrada mais 
nenhuma referência à essa escola nesse jornal nem nos registros dos 
estabelecimentos particulares de ensino da Província de São Paulo, nos ofícios ou nos 
relatórios dos inspetores da instrução pública9. A escola funcionaria nos salões dos 
Remédios, sede da Associação Religiosa Mantenedora do Jornal e do movimento dos 
caifazes.  

Nos parece, assim, que a principal preocupação era divulgar a abertura da escola, 
e não discutir educação. O mesmo acontece com as referências à outra instituição de 
ensino, também vinculada aos Remédios, o Externato Santo Antônio, dirigido pelo 
padre Francisco Barroso, o mesmo que presidiu a cerimônia de fundação da escola 
acima, que compartilha o cargo com Joaquim A. Mattoso Ferraz. O primeiro anúncio 
da instituição foi publicado em 29 de março de 1888 e não parece ter outro cunho 
senão o da publicidade. O nome da escola aparece em destaque, em letras grandes, 
seguido do endereço e dos objetivos: este estabelecimento de educação litteraria se 
propõe a fornecer a instrucção primaria e secundaria, bem como a educação 
physica e religiosa. (“A Redempção”, 29/03/1888). Estão presentes os programas 
resumidos de cada um dos cursos, os preços das mensalidades e os nomes dos 
professores e diretores. São também publicados boletins semanais que consistem na 

                                                   
9 Esses documentos foram consultados no Fundo da Instrução Pública do Arquivo do Estado de São Paulo.  
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lista dos nomes dos alunos de maior destaque10. A não ser o fato de ser vinculado a 
um grupo abolicionista, não há nenhum indício de que seria uma instituição voltada 
ao atendimento de ingênuos. Pelo contrário, a presença do valor da mensalidade em 
todos os anúncios e a existência deles também no jornal opositor, o “Correio 
Paulistano”11, nos leva a crer que se tratasse mais de uma instituição voltada para os 
filhos da elite, para arrecadar fundos para a Associação, do que para atender negros. 
Os anúncios em um jornal que associava o abolicionismo a arruaças e agitações 
perturbadoras da ordem publica (“Correio Paulistano”, 19/09/1886) dá força à essa 
ideia, explicitando como a atuação do Externato deveria estar apartada das causas 
dos caifazes.  

O artigo no qual podemos perceber alguma discussão sobre educação foi 
publicado em abril de 1887 em forma de uma pequena nota na terceira página, 
intitulada “prisão de meninos vagabundos”. Nela, exaltam a atitude da polícia em 
prender os meninos vagabundos e vadios, que se recusariam a trabalhar e a 
frequentar cursos. Dizem o seguinte: 

 (...) Há seis anos que a confraria de N. S. dos Remedios sustenta uma aula 
gratuita de musica.  

Matricula-se um menino naquella aula, frequenta algum tempo e, quando se 
espera tirar desse individuo um bom musico, retira-se dalli dando prejuízo 
e vae para a vacância, apoiado pela inercia da policia. 

Note-se que o provedor da confraria 12  esforça-se em ter todos os 
alumnos da escola de musica empregados, e talvez seja esse o motivo 
de sempre se retirarem os meninos da aula, para assim poderem 
vagar livremente. (...) (“A Redempção”, 21/04/1887, grifo meu) 

Perceba-se que, na concepção aqui explicitada, os meninos teriam uma tendência 
natural à vagabundagem, portanto de rejeição ao trabalho, uma vez que ele seria o 
motivo de sempre se retirarem (...) da aula. Para o redator, que é também o 
provedor das aulas, a única maneira de viabilizar a permanência seria a coerção, já 
que a inercia da policia é o principal motivo de se atirarem à “vacância”. O fato das 
aulas serem oferecidas gratuitamente pela confraria que sedia o movimento dos 
caifazes nos leva a crer que, se não todos, muitos dos meninos atendidos eram 
ingênuos. Estando certa esta inferência podemos afirmar que, no único artigo em que 
aparece, mesmo que discretamente, uma discussão sobre educação, ela reproduz a 
preocupação com a “vagabundagem” e a percepção desses sujeitos como ameaça à 

                                                   
10 Foram publicados 3 boletins, em 08, 22 e 29 de abril de 1888, além de uma nota em 26 de abril sobre preleção 
a ser realizada pelo dr. Américo Brasiliense de Almeida.  

11 Uma nota é publicada no “Correio Paulistano” dia 02/03/1888 indicando abertura da escola. A mesma nota 
repete-se nas edições nos dias 16, 18, 20, 21, 24 e 28 do mesmo mês. 

12 A saber, Antonio Bento.  
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sociedade, pois despidos de civilização. A nota aponta apenas dois caminhos 
possíveis para a vida desses meninos, ou as aulas (aqui nem mesmo se tratava do 
ensino das primeiras letras) e o trabalho, ou a vadiagem. Sendo uma concepção 
dominante no século XIX, a concepção civilizadora está presente aqui assim como no 
já mencionado “Correio Paulistano”. No entanto, a escassez da referência à educação 
nos indica que esta era uma preocupação diminuta frente à questão da abolição. 

Por outro lado, no “Correio Paulistano”, num primeiro momento, quando a 
educação dos ingênuos estava ainda no plano das ideias, predominaram no jornal os 
posicionamentos afinados com a habilitação do negro para o convívio, propondo sua 
incorporação no mercado de trabalho como mão de obra disciplinarizada e 
apresentando uma preocupação com o exercício da liberdade e a cidadania, 
entendendo-se a educação como ferramenta fundamental para incuti-lo o modelo 
europeu de civilização, incorporando-o ao projeto modernizador. A educação para o 
trabalho e por meio do trabalho – a partir das colônias agrícolas – apresentava-se em 
uníssono, com algumas poucas vozes dissonantes.  

Voltando ao “A Redempção”, se até maio de 1888 a principal preocupação era a 
manumissão definitiva dos escravizados, agora era louvar a memória dos 
abolicionistas, da princesa Isabel, “a redentora”13 e comemorar a abolição – nos 
parece que reside aí o motivo da sobrevivência do jornal para além da abolição, não à 
toa os números comemorativos. No entanto, ainda que timidamente mas 
proporcionalmente em maior número do que nas edições regulares (em 2 dos 7 
números comemorativos disponíveis) aparece um olhar sobre a inclusão do negro 
por meio da educação. Antes de nos determos neles, falaremos de mais um em que 
não se fala de negros, mas de “meninos desvalidos”.  

O “numero especial commemorativo” de 1893 traz, na segunda página, uma nota 
intitulada “escolas”. Nela, lamenta-se o fechamento do Instituto de Artífices, onde  

uma porção de meninos, deserdados da fortunas em amparo de quem quer que 
fosse, eram educados a custa do Estado, aprendiam officios e estudavam os 
manejos militares, chegando aquelle instituto a formar um dos melhores 
batalhões desta Capital. Morreu o instituto porque tudo quanto é bom morre 
nesse paiz. (...) (“A Redempção”, 13/05/1893). 

Segundo Carmem Sylvia Vidigal Moraes (2000), o Instituto foi criado em 1874, 
organizado pela companhia militar e com caráter de reformatório. Seguindo uma 
rígida disciplina militar, os internos estavam sujeitos a severos castigos, incluindo a 
reclusão e, além das aulas e afazeres lá realizados eram também recrutados como 
mão de obra para o trabalho nas indústrias, na abertura de ferrovias e no 
alargamento dos portos. Considerando o caráter da instituição, a defesa sem reservas 
feita pelo periódico abolicionista revela a permanência da perspectiva civilizatória em 

                                                   
13 Na edição comemorativa de 13 de maio de 1899 uma gravura da Princesa Isabel aparece no centro da primeira 
página com esta insígnia.  
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que esses meninos, dotados de um senso de barbárie, representavam uma ameaça 
que só seria contida pela repressão – como analisado acima na nota publicada em 
13/05/1893. A educação vinculada ao trabalho seria a única possibilidade. Não 
fossem outros dois artigos publicados em números subsequentes, nos ficaria a 
impressão de que os negros teriam sublimados, dado o apagamento de sua 
especificidade por meio da ausência do quesito cor.  

No entanto, a edição comemorativa da abolição de 1895 traz uma ferrenha 
denúncia sobre a situação dos ex-escravos no pós abolição, mencionado inclusive o 
impedimento de acesso a algumas instituições. O artigo intitulado “Os pretos 
excluídos de tudo” afirma que nenhuma providência foi tomada pelo governo para 
proporcionar condições aos que deixavam seus senhores apenas com a roupa do 
corpo, denunciando em seguida as dificuldades e, por vezes até impedimento, ao 
acesso à educação: 

Nos institutos religiosos que actualmente existem em S. Paulo, nos diversos 
collegios que sempre abrem 2 ou 3 logares para os pobres, os filhos dos pretos 
não são admitidos. Allegam como razão que os brancos é que sustentam esses 
estabelecimentos, e, como os brancos ricos são os antigos escravocratas, não 
consentem nesses estabelecimentos os filhos dos pretos.  

Há escolas modelos, mas não vê neles um preto. O escandalo chega até ao ponto 
do sr. Arco-Verde fazer o regulamento do Seminario Episcopal com o seguinte 
artigo: 

ARTIGO 10 – Para ter logar entre os gratuitos e meio-pensionistas do 
Seminario é preciso o pretendente não ser de côr Preta!!! (...) (“A Redempção”, 
13/05/1895) 

Esse excerto, bem ao modo do caráter combativo assumido pelo jornal 
abolicionista em todo seu tempo de existência, se não apresenta uma discussão sobre 
que educação deveria ser proporcionada aos “pretos”, denota uma preocupação 
com a garantia do acesso, algo praticamente inexistente nas edições até 13 de maio 
de 1888. Na esteira da preocupação com o acesso à escola, uma nota publicada em 
uma edição de 1897 traz não uma denúncia, mas um elogio a uma escola pública, o 
Grupo Escolar Sul da Sé. Reservando um espaço privilegiado ao artigo, que ocupa 
mais de uma coluna na primeira página, exaltam o estabelecimento onde encontram-
se de mistura com os meninos brancos, pardos e negros, tornando-se 
verdadeiramente uma escola popular (“A Redempção”, 18/07/1897), enfatizando 
não só o espaço dado aos negros como a “mistura”, a convivência entre os três 
grupos. Vale destacar que a direção da escola ficava a cargo de Frontino Guimarães, 
que o próprio jornal afirma ter sido um antigo companheiro de luctas. Essa 
afirmação nos faz supor que de alguma maneira o diretor havia sido ligado aos 
caifazes, o que em certa medida explica o suposto atendimento aos meninos negros. 
No entanto, apesar dessa exaltação inicial, a coluna segue lamentando as condições 
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físicas e materiais do prédio onde funcionava a escola, tão acanhada para conter o 
numero de meninos que tem, expõe que as classes funcionavam em biombos, não 
havendo logar para o recreio (...) tornando-se uma cousa fatigante e contra todas 
as regras de hygiene (“A Redempção”, 18/07/1897). É interessante perceber que as 
reclamações que seguem reproduzem em certa medida as considerações do diretor 
nos relatórios apresentados ao Secretário do Interior. No apresentado em 03 de 
novembro de 1897, por exemplo, afirma ter sido forçado a matricular um numero de 
creanças superior a lotação do prédio, que infelizmente não satisfaz as exigências 
da pedagogia moderna (Frontino Guimarães, 03/11/1897)14. Segue descrevendo a 
estrutura do prédio, com salas pequenas e divididas por “tabiques”, que deixam vazar 
a voz dos professoras às outras salas, causando imensa confusão não só as 
explicações dos mestres, como também desprendem a atenção dos alunos, 
tornando-os irriquetos. Além disso, ao destacar a falta de espaço também para 
ginástica, exercícios militares e recreio, o diretor proclama o prédio como “anti-
hygienico” e “anti-pedagogico” e como tal não pode servir para uma instituição de 
ensino primário. (Frontino Guimarães, 03/11/1897) Note-se a semelhança nos textos 
e, o que nos chamou atenção, que o jornal é anterior ao relatório. Tal conformidade 
nos faz supor que o “antigo companheiro de lutas” ainda era bem presente. Contava 
em detalhes o funcionamento da escola que dirigia ou, quiçá, teria ele mesmo escrito 
o artigo, que termina com um pedido a Campos Salles, então presidente do Estado de 
São Paulo, para que comprasse a casa dos jesuítas, na rua da Gloria (“A 
Redempção”, 18/07/1897), pedido que também é feito por Guimarães no relatório 
em questão, o que dá força à nossa hipótese sobre a possibilidade de ter sido ele o 
autor do artigo, que não está assinado.  

Outro aspecto que se destaca nesta coluna publicada no jornal abolicionista é a 
justificação que dão para o cuidado com a infância [nesse caso por meio da 
educação], por que ella é que vae produzir os grandes homens que festejarão o 
centenario da aurea lei de 13 de maio de 1988. (“A Redempção”, 18/07/1897) Esse 
trecho deixa transparecer a possibilidade da educação para a garantia do futuro dos 
descendentes de escravos, que se tornariam “grandes homens” para festejar a 
liberdade e sua nova condição, ao que nos parece pelo olhar dos abolicionistas, 
efetivamente inseridos na sociedade.  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na análise dos 132 números encontrados percebemos que o “projeto 
abolicionista” limitava-se à extinção legal da abolição, sem trazer propostas 
consistentes para a inserção dos ex-escravos na sociedade. Desse modo, na década de 
1880, a referência à educação é praticamente inexistente, não havendo nenhuma 

                                                   
14 Relatório apresentado por Frontino Guimarães, diretor do Grupo Escolar Sul da Sé, ao Secretário do 

Interior Antonio Dino da Costa Bueno. Localizado no Arquivo do Estado de São Paulo, Fundo da Secretaria do 
Interior, caixa 6815.  
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menção explícita à educação de ingênuos. Com exceção de duas notícias em que 
alguma discussão está presente, todas as outras aparecem mais com intuito 
publicitário do que de debate. É assim com a ata de fundação da Escola Antonio 
Bento, impressão que é intensificada na outra referência a uma instituição escolar, o 
Externato Santo Antonio. Nas edições comemorativas, apesar de proporcionalmente 
mais presente, a preocupação com a educação dos negros agora livres não é uma 
constante, aparecendo de forma pontual. 

Assim, essa incipiente presença da questão da educação dos ingênuos na 
imprensa abolicionista indica não haver uma preocupação efetiva com a inserção dos 
afrodescendentes na sociedade em um contexto de liberdade. O caráter reformista do 
movimento pode nos dar pistas sobre isso, uma vez que sua tônica girava em torno 
da negação dos conflitos raciais, pretendendo-se conciliatório. Talvez resida aí 
mesmo o motivo da ausência de propostas educativas em “A Redempção”: 
entendendo os libertos e ingênuos como cidadãos tais quaisquer outros, 
“automaticamente” gozariam dos mesmos direitos que os brancos, não carecendo se 
reivindicar e discutir o papel da educação. Uma simplificação própria ao caráter 
reformista do movimento abolicionistas que, segundo Célia Azevedo (2004), tinha 
sua ação restrita à diminuta elite brasileira é o que nos parece o caminho para 
compreender essa posição evasiva diante da educação dos ingênuos. A autora afirma 
que os abolicionistas mais propagandeavam a abolição do que se posicionavam 
firmemente a respeito (AZEVEDO, 2004, p. 75-76) – e, na propaganda, dificilmente 
se debate à fundo alguma questão. Não nos espanta, assim, que as poucas menções à 
educação em “A Redempção”, com exceção de uma nota, tivessem caráter de 
propaganda.  

As menções isoladas à crença da educação como uma possibilidade de futuro 
para esses sujeitos perdem-se em meio aos inúmeros artigos dedicados à exaltação 
da memória dos abolicionistas e de seus feitos. Assim, reivindicar para si a memória 
da abolição parecia ser o principal objetivo do jornal após 13 de maio de 1888, 
ganhando muito mais relevância do que a preocupação com a inserção na sociedade 
daqueles por cuja liberdade teriam lutado.  
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RESUMO 

Neste estudo, procurou-se apreender as recorrências do pensamento educacional 
de Anísio Teixeira no Programa Mais Educação e na Proposta de Escola Estadual de 
Tempo Integral do Estado de Goiás. Optou-se por esses dois documentos por serem 
propostas que voltam para o desenvolvimento da educação integral e se enquadram 
dentro de uma política educacional, uma pertencente ao governo federal e outra 
estadual e não receberam nenhum aprofundamento teórico quando comparados à 
luz do pensamento anisiano. Por esta via, acredita-se ser possível produzir novos 
conhecimentos acerca do objeto de estudo, superar lacunas no conhecimento 
científico e acrescentar junto ao conjunto do conhecimento científico sobre o tema. 
Para tanto, tratou-se de uma pesquisa documental, de caráter bibliográfico. Pode-se 
dizer que as duas propostas referendadas nesse trabalho em relação a essa temática 
se divergem do pensamento anisiano quando o aumento do tempo escolar serve para 
distanciar um período escolar do outro. Assim, Anísio Teixeira compreendia que a 
ampliação do tempo escolar deveria servir para ligar um turno ao outro, no qual, o 
uso do tempo escolar estivesse a serviço da formação intelectual e humana do 
indivíduo e não necessariamente para servir de passatempo para os alunos enquanto 
seus pais trabalham.  
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1. ANÍSIO TEIXEIRA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

O espaço de tempo que vai do final do século XIX a meados do século XX 
caracterizou-se como um período de profundas transformações para as sociedades 
do mundo ocidental em que as mudanças assumiam uma celeridade jamais vista 
antes no campo social, na ciência, na economia, na política, na educação, na moral e 
nos costumes. E aqui no Brasil, as décadas iniciais do século XX caracterizaram, 
também, como um período de mudanças, de inquietação e de luta pela emancipação 
econômica e cultural do país em busca das raízes de sua identidade e de uma cultura 
nacional, manifestadas através de todo um conjunto de esforços empreendidos para 
a superação dos problemas econômicos, educacionais e sanitários que afetavam a 
população de um vasto território, através de um projeto de transição para a 
modernidade que fosse capaz de promover a democracia social, de romper com a 
dependência econômica e cultural externa e de reconstruir a sociedade brasileira por 
meio da educação. 

Da década de 1920 até a de 1960 do século XX, o Brasil, viveu um momento 
ímpar no que concerne às ideias pedagógicas no campo educacional, com intelectuais 
que provocariam reformas educativas e mudanças na maneira da sociedade pensar a 
educação. As mudanças advindas desse período trouxeram para o cenário 
educacional uma reviravolta nas estruturas das tendências pedagógicas que serviam 
de modelo para a educação brasileira. No bojo dessas reformas, Brito (2006, p.34) 
esclarece que Anísio Teixeira aparece como um notável defensor da escola pública 
gratuita e laica: 

Anísio Teixeira pertence a uma geração de intelectuais que se destaca no campo 
político, social e educacional. Situa-se junto ao grupo de pensadores liberais que 
expressam o desejo de construção do país em base urbano-industriais e 
democráticas e que endossam as teses gerais da Pedagogia Nova.  

O contexto e os momentos mais significativos da trajetória de Anísio Teixeira no 
campo da educação brasileira ocorrem entre os anos de 1924 e 1964. Nesse período, 
ele teve a oportunidade de vivenciar a política, a religião e a educação. Porém, o 
fascínio pela educação falou mais alto e acabou optando por esta. Aos vinte quatro 
anos de idade já estava engajado nessa área, sendo Diretor da Instrução Pública da 
Bahia. Segundo Nunes (2000, p.90), “esse cargo marca o início da construção de sua 
identidade pessoal como educador, pois, a partir de então, passou a conhecer de 
perto os problemas da educação brasileira” e procurar empreender anos mais tarde o 
maior projeto educacional de sua carreira, tendo como base os ideais pragmáticos 
propostos pelo filósofo norte-americano, John Dewey com quem pôde aprender 
muito quando esteve nos Estados Unidos e manteve uma convivência com o filósofo.    

 Tiballi (2013, p.75), também argumenta que “a formação cristã e a condição 
intelectual de Anísio foram muito marcantes em sua vida, mas não se compara com a 
influência de Dewey”. No entanto, essas influências foram determinantes na vida 
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desse grande educador. Por sua vez, a influência de Dewey levou-o a acreditar que a 
democracia, tão sonhada para a sociedade moderna necessitaria de um campo que 
fosse capaz de propagá-la e com isso fazer com que o indivíduo se autodesenvolvesse, 
buscando uma participação mais ativa nas decisões.  Os ideais liberais como 
igualdade, liberdade e democracia necessitariam estar dispostos a todas as pessoas, 
independente de qualquer motivo ou força maior. Nesta perspectiva, a educação 
servia como alicerce para garantir esses ideais liberais como: “direito à vida, à 
liberdade e à felicidade” (TEIXEIRA, 1934, p. 11-2), cujas conquistas eram atribuídas 
ao homem e não mais aos preceitos divinos. 

Ao comentar sobre a concepção de educação vigente no cenário educacional 
brasileiro até o início de 1920, Cavaliere (2010, p.251) esclarece que esta voltava-se 
para o “ajustamento estático a um ambiente fixo” o que atribuía características que à 
educação como era algo pronto e acabado, que poderia acontecer somente em lugares 
reservados para tal fim, contrapondo a ideia de Dewey (1959, p.83), apropriada por 
Anísio Teixeira segundo a qual  a educação é “uma reconstrução ou reorganização da 
experiência, que esclarece e aumenta o sentido desta e também a nossa aptidão para 
dirigirmos o curso das experiências subsequentes”. 

Corroborando com este entendimento, Anísio postula que a educação servia para 
levar o homem moderno via a escola reconstruir as experiências adquiridas no meio 
no qual vive e a partir daí dar um novo sentido aquilo que já existia. Para ele não 
bastava a escola ampliar ou mesmo oferecer experiências educativas. Era preciso que 
essas experiências fossem de qualidade. Essa preocupação também fazia parte das 
ideias de Dewey (1979, p.17) e por isso era justificável que a escola oportunizasse 
experiências educativas às crianças e jovens em idade escolar que não fossem ruins, 
pois, conforme o filósofo americano “[...] os jovens na escola têm e passam por 
experiências”, e por isso elas devem ser pensadas pela escola, pois, “o problema não é 
a falta de experiências, mas o caráter dessas experiências, habitualmente más e 
defeituosas, defeituosas, sobretudo do ponto de vista de sua conexão com as futuras 
experiências”.   

Tiballi (2006) argumenta que para Dewey a educação é reconstrução da 
experiência, ou seja, produção de conhecimento. Anísio Teixeira procurou 
transplantar para a educação brasileira esse postulado contrapondo a educação 
tradicional, que exercia grande influência no cenário educativo do país. Essa tarefa só 
poderia dar certo se o sistema público de ensino fosse “organizado sobre as bases do 
pragmatismo deweyano e de seus postulados escolanovistas” (TIBALLI, 1999, p.35).  

Assim, torna-se importante situar Anísio Teixeira como um dos intelectuais do 
grupo de educadores que organizaram o Manifesto dos Pioneiros ou Movimento dos 
Renovadores que, a partir de 1924, começa a se destacar no cenário educacional 
brasileiro. 



 

 
 

31 

1.1. O PENSAMENTO PEDAGÓGICO DE ANÍSIO TEIXEIRA 

  O pensamento pedagógico de Anísio Teixeira se consolidou na passagem da 
República Oligárquica para a república Democrática, onde a busca pelos princípios 
democráticos procuravam estar a serviço da sociedade a qual necessitava de um 
reordenamento social, político, econômico e educacional para superar as 
contradições da sociedade oligárquica.  

Diante da situação vivenciada pelo intelectual baiano no país, ele teceu 
considerações importantes para alguns problemas na transformação da educação e 
da escola brasileira quando atuou como diretor do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais.  

Devido à função da amplitude das obras de Teixeira e tendo em vista os objetivos 
da pesquisa empreendeu-se a leitura da produção dos textos da proposta de Anísio 
Teixeira particularmente sobre a escola pública brasileira, do Programa Mais 
Educação e da proposta de Escola de Tempo Integral do Estado de Goiás com a 
intenção de selecionar temáticas que possibilitariam estabelecer o cotejamento entre 
as duas propostas atuais e o ideário de Anísio Teixeira.  Para tal, foram selecionadas 
as seguintes temáticas: educação e educação integral; função socializadora da escola; 
escola como local de aprendizagem da democracia e a ampliação do tempo escolar. 

 

1.2 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM SEU CONTEXTO 

O programa foi criado a partir do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 
como uma estratégia do governo federal para induzir a ampliação da jornada escolar 
e a organização curricular na perspectiva da educação integral, visando contribuir 
para a qualificação das aprendizagens escolares, a diminuição das desigualdades 
educacionais e a valorização da diversidade cultural brasileira.  

Esse programa resulta de um conjunto de transformações econômicas, sociais, 
políticas e culturais, articuladas a uma lógica global, que interferiram em muito nas 
políticas educacionais brasileiras, em particular nos sistemas de ensino públicos 
quanto à concepção de escola, currículo e formas de funcionamento. Como escreve 
Algebaile (2009, p.263): 

As mudanças na economia alteraram as condições de vida dos usuários da 
escola pública e mexeram no horizonte de expectativas vinculadas à 
escolarização, impulsionando modificações nas disposições e condutas relativas 
à escola e suscitando novos debates acerca dos projetos educativos adequados 
frente às mudanças da vida econômica e social e da realidade escolar.  

Para Saviani (2009), esse programa evidencia na agenda pública a questão da 
educação integral como política pública de educação, já que tinha sido referendada 
no Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/01). Se o Programa Mais Educação 
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apresenta-se como uma estratégia do governo federal para induzir a educação 
integral, cabe discutir em que medida e espaços isso pode acontecer, pois, o 
Programa acredita que por meio do desenvolvimento da educação integral torna-se 
possível formar o sujeito integralmente. 

O Programa Mais Educação criou uma trilogia de cadernos que visam mostrar os 
objetivos, a operacionalização e como se deve acontecer a implementação do 
programa pelas escolas que participam do programa em rede nacional. Assim, para a 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – Secad (2009, p. 6-
7) os três cadernos formam “a parte teórica do programa”. 

O tempo que os estudantes passam na escola deve ser de qualidade, com 
atividades significativas e um currículo voltado para as necessidades dos mesmos. 
Nessa imensa tarefa de oportunizar uma melhoria na ampliação do tempo escolar, a 
escola de tempo integral ganha importância e passa a ser a principal organização 
escolar para tal fim. Cavaliere (2002a, p.101) acredita que a organização do tempo e 
do espaço na escola de tempo integral deve procurar “garantir, num turno de 8 a 9 
horas diárias um equilíbrio entre diferentes tipos de atividades, deslocamentos e 
tempos livres que propiciem um clima de bem-estar e colaboração e que favoreça o 
bom aproveitamento escolar”. 

Segundo Maurício (2013) pode haver duas formas de atendimento quando se 
pretende oferecer aos alunos a educação integral: uma em escolas de tempo integral, 
tendo todas suas atividades realizadas no próprio contexto escolar num período de 
oito a dez horas diárias e outra, em jornada ampliada, no qual suas atividades podem 
ser ofertadas duas ou três vezes por semana, em turno oposto ao turno regular e com 
o mesmo número de horas diárias da escola de tempo integral. A autora ainda 
enfatiza que a maioria das experiências no país opta pela jornada ampliada, cujas 
atividades socioeducativas podem ser desenvolvidas fora do contexto escolar. 

Dentro desse formato para a ampliação da jornada escolar, o Programa Mais 
Educação (2009c, p.41) acredita que a escola de tempo integral deverá ser aquela que 
utiliza além do espaço escolar, outros espaços para a realização das atividades 
socioeducativas que estão referendadas no projeto político pedagógico da escola e 
que devem abarcar tanto os saberes escolares quanto os comunitários. 

1.3 PROPOSTA DE ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL (EETI) DO ESTADO 
DE GOIÁS 

  
A escola estadual de tempo integral do Estado de Goiás se apresenta como sendo 

mais uma proposta para a efetivação da agenda da educação integral no Estado e 
parte-se da ideia que esse período em que os alunos estejam engajados com as 
atividades diversificadas deve extrapolar o tempo parcial, às quatro horas diárias de 
trabalho educativo.  
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 Desde o ano de 2006 a Escola de Tempo Integral faz parte da demanda 
educativa do Estado de Goiás. Inicialmente começou com 32 municípios e alcançou 
38 municípios abrangendo mais de cem escolas em todo o Estado e que seguem as 
diretrizes da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC de Goiás. 

  Desde a implantação do Plano Estadual de Educação do Estado de Goiás (2008, 
p.16) um de seus objetivos refere-se em “implantar, gradativamente, a jornada de 
tempo integral, com três refeições diárias”.  Segundo a Seduc/GO (2010, p.67), a 
escola estadual que procura oferecer aos alunos a jornada de tempo integral necessita 
atender a alguns requisitos para aderir ao projeto de escola estadual de tempo 
integral e faz-se necessário seguir os seguintes critérios elaborados pela:  

• Que a unidade escolar atenda a regiões de menor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH); 

• Que a unidade escolar tenha quadra de esportes (não precisa ser coberta, 
inicialmente); 

• Que a unidade escolar tenha salas de aula disponíveis no turno de 
ampliação da aprendizagem (na mesma escola) para atender aos 
reagrupamentos de estudantes, nos projetos a serem desenvolvidos; 

• Que a unidade escolar tenha espaço disponível para adaptação de 
refeitório, banheiros (chuveiros e sanitários) e vestiários. 

A leitura desses objetivos evidencia que eles são ambiciosos, difíceis de atingir e 
que exige muita disponibilidade do governo para adequar ou suprir as deficiências 
das escolas quanto a parte de infraestrutura e da organização do tempo escolar. Na 
realidade o que se nota é que as escolas estaduais goianas, que participam desse 
projeto, tendem a improvisar espaços educativos por falta de um ambiente específico 
para a realização das atividades programadas.   

 De acordo com a Seduc/GO, a proposta de escola estadual de tempo integral do 
Estado de Goiás procura contemplar o ensino fundamental desde as séries iniciais 
até as finais e sua abrangência deve privilegiar de certo modo as crianças, 
adolescentes e jovens, em busca de “alcançar a melhoria da qualidade da 
aprendizagem e da convivência social e diminuir as diferenças de acesso ao 
conhecimento e aos bens culturais, em especial, entre as populações socialmente 
mais vulneráveis” (GOIÁS, 2011, p.16, Art.47). Podemos depreender desse objetivo, 
que essa proposta atende o preconizado pela política neoliberal vigente, onde o 
Estado procura se ausentar de suas responsabilidades, colocando a escola como lugar 
e responsável ajudar a minimizar as desigualdades sociais. 
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2 O IDEÁRIO DE ANÍSIO TEIXEIRA NO CONTEXTO DO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO E DA PROPOSTA DE ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DO 
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS  

Após as leituras realizadas tanto nas obras de Anísio Teixeira quanto nas duas 
propostas atuais contemporâneas de escola de tempo integral destacadas nesta 
pesquisa, percebemos que elas articulam-se entre si em alguns pontos, mas se 
divergem em outros e que merecem ser analisadas. Para tanto, partimos da premissa 
que o objeto de estudo dessa dissertação à luz dos referenciais teóricos acerca da 
questão em debate nos forneceu elementos que pudéssemos apreender que não se 
trata de querer afirmar ou negar ou mesmo quantificar em que medidas o 
pensamento ou ideário de Anísio Teixeira foi apropriado. Nesse sentido, o objeto de 
estudo à luz dos referenciais teóricos que fundamentaram a análise forneceu dados 
que apontaram para a composição dos seguintes temas: a) Educação e Educação 
Integral, b) Função socializadora da escola pública, c) Escola como lugar para 
aprendizagem da democracia e d) Ampliação do tempo escolar. 

2.1 EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO INTEGRAL 

Na proposta do governo de Goiás para a EETI, a escola ao oferecer a educação 
integral aos educandos procura torná-la “cada vez mais inclusiva, libertadora e 
voltada para o desenvolvimento humano, atendendo às necessidades e demandas da 
sociedade, cumprindo, verdadeiramente, a sua função social” (SILVA et. al, 2010, 
p.21). Assim, essa função busca exatamente o que Teixeira (1964, p.211) propunha ao 
indivíduo: “oportunidades iguais para que as capacidades, melhor diríamos as 
potencialidades, do organismo biológico humano venham a desenvolver-se, 
produzindo inclusive o que chamamos de mente e inteligência, que, rigorosamente, 
não é algo de inato, mas um produto social da educação”. 

O Programa Mais Educação busca propor ações que procuram garantir aos 
alunos a educação integral, porém com algumas ressalvas e limitações dado a 
complexidade da dupla função da escola “educar e proteger” ao mesmo tempo. O 
Programa Mais Educação acredita que a proteção integral pode se materializar para 
todas as crianças e adolescentes por meio de “políticas integradas (intersetoriais, 
transversalizadas) que considerem, além da educação, outras demandas dos sujeitos, 
articulados entre os campos da educação, do desenvolvimento social, da saúde, do 
esporte, da inclusão digital e da cultura” (BRASIL, 2009, p.28).  

As duas propostas analisadas também colocam a escola pública como o melhor 
local para se oferecer uma educação de qualidade para os alunos. Assim sendo, o 
Programa Mais Educação e a proposta da EETI do Estado de Goiás acreditam que a 
educação integral desenvolvida em tempo integral pode oportunizar as crianças e aos 
jovens muitas oportunidades educativas para que possam atingir os objetivos de cada 
proposta. Assim, verificamos que Anísio Teixeira ao propor que a escola oferecesse 
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uma educação voltada para a educação integral estaria contribuindo para a formação 
completa dos alunos. 

Em divergência a esse posicionamento de Teixeira, entende-se que as duas 
propostas (Programa Mais Educação e Proposta de Escola Estadual de Tempo 
Integral do Estado de Goiás) apresentam outra concepção de educação integral 
discutida por Anísio Teixeira. Para essas propostas, a educação integral está voltada 
para atender as dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentam mediante as 
avaliações externas, tendo um turno escolar destinado para sanar esse problema.  

As contradições encontradas nas duas propostas e no pensamento anisiano em 
relação a essa temática vêm confirmar que apesar de ser um tema que perpassou a 
proposta do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, nas propostas atuais de escola de 
tempo integral pude notar que apesar de também ser temáticas reincidentes se 
configuram de maneira totalmente diferente do que foi atribuído por Teixeira. São 
questões que emergem de um contexto político, social e econômico que exige da 
escola e do sistema educacional uma nova ressignificação, mesmo que de maneira 
arbitrária, uma vez que, a demanda educacional vigente ainda não tem mostrado 
clareza e firmeza sobre o conceito de que seja educação integral e acaba por 
disseminar um conceito anisiano que não se enquadra dentro desse formato da 
educação, dada as circunstâncias e diretrizes propostas pelo governo. 

2.2 FUNÇÃO SOCIALIZADORA DA ESCOLA PÚBLICA 

Na produção de Anísio Teixeira, a função socializadora da escola pode ser 
apreendida a partir do entendimento segundo o qual educação e vida não podem ser 
concebidas como polos opostos. Nesse sentido, ele colocou na escola toda a 
esperança de mudar a vida e a sociedade. Visando a concretização deste ideal, buscou 
alternativas com a intenção de desraigar a escola do passado para dar lugar “a escola 
moderna, prática e eficiente” (TEIXEIRA, 1967, p.13) 

Na visão das duas propostas em questão, a responsabilidade que a escola assume 
perante a sua função socializadora não pertence somente a ela. Outras instâncias 
como o Estado e a comunidade são também responsáveis, pois, a escola é apenas o 
meio para se conseguir atingir esse objetivo e dele deve levar em consideração a 
cultura dos envolvidos no processo educativo. Nesta questão, elas não dialogam com 
o pensamento de Teixeira (1967, p.37), uma vez que “[...] a escola da formação do 
brasileiro, não pode ser uma escola imposta pelo centro, mas o produto das 
condições locais e regionais, planejada, feita e realizada sob medida para a cultura da 
região, diversificada, assim, nos seus meios e recursos, embora una nos objetivos e 
aspirações comuns”.  Percebe-se que esse diálogo não se efetiva, pois para Anísio 
Teixeira a escola era a grande responsável por essa função, dado a sua importância 
frente à sociedade e na formação do novo homem.  

Para Teixeira, a escola pública teria que assumir e praticar essa função durante 
todo o tempo que o educando estivesse na escola. Nesse sentido, a melhor escola 
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capaz de assumir essa função seria a escola pública de tempo integral e por isso 
idealizou e colocou em prática uma escola que realmente estivesse a serviço dessa 
função. A esse respeito, o Programa Mais Educação e a proposta da EETI do Estado 
de Goiás também coadunam com a mesma opinião de Teixeira. A escola pública de 
tempo integral é tida nessas duas propostas, como o melhor tipo de organização 
escolar capaz de tornar possível a efetivação dessa função da escola. 

Em contrapartida, além dessa função, na atualidade percebe-se que a escola 
pública de tempo integral já não assume apenas essa função. Outras são atribuídas a 
ela, funções que não eram preocupações de Teixeira. A escola pública na 
contemporaneidade, principalmente dentro do contexto dessas duas propostas 
voltam-se mais especificamente para a melhoria dos resultados dos educandos. 
Assim, percebemos que a escola pública de tempo integral pretende ser uma 
instituição educativa que procura abarcar várias funções, mas, a mais importante: 
melhorar o desempenho escolar dos educandos. Desse modo, percebe-se que todas 
as experiências que apresentavam ou mesmo apresentam projeto voltados para a 
educação integral colocam a escola pública de tempo integral como uma instituição 
educativa que procura abarcar várias funções, mas a mais importante: melhorar o 
desempenho escolar dos educandos.  No entanto, afirmamos que a escola de tempo 
integral na atualidade não pode servir apenas a esse fim, mas, ir além.   

2.3 ESCOLA COMO LUGAR PARA APRENDIZAGEM DA DEMOCRACIA 

Ao democratizar a educação brasileira a todos os cidadãos, a escola passou a 
assumir outros papéis em decorrência do aumento dos usuários nesse local e 
consequentemente exigiu novos padrões de qualidade. No entanto, Teixeira (1997, 
p.166) assegurava que [...] Não basta haver escolas para os mais capazes: é 
dispensável que haja escolas para todos. Não basta haver escolas para todos: é 
indispensável que todos aprendam”. O aprender com qualidade para o autor tornou-
se uma constante que poderia ser realizado pela escola pública, mas tendo o Estado o 
principal indutor. 

No contexto da EETI do governo de Goiás, a educação para a democracia procura 
estar fazendo parte das práticas educativas que acontecem dentro ou fora do 
contexto escolar mediante o acompanhamento de um professor. Assim, o trabalho 
com esse princípio norteador da proposta em questão objetiva “uma convivência 
saudável do ser humano para a sua formação democrática, como um dos princípios 
fundamentais ao desenvolvimento da competência pessoal com respeito ao bem 
coletivo” (GOIÁS, 2010, p.11).  

Segundo o Programa Mais educação, ao se entrelaçar a escola à comunidade nas 
suas múltiplas e complexas escalas territoriais de seu modo de existir, a educação 
torna-se instrumento de democracia e pode efetivar a construção de condições para 
cidadania. Educar para a cidadania é possibilitar à criança, ao jovem e ao adulto 
entender a sociedade e participar das suas decisões, reconhecendo o lugar onde vive, 
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sua escola, seu bairro e sua vizinhança como parceiros de seu desenvolvimento. 
Busca-se, assim, um processo de radicalização democrática que reconhece os sujeitos 
sociais como protagonistas do processo educativo, devendo o poder público apoiar o 
desenvolvimento dos mesmos. 

Por meio da educação que é oferecida às crianças e aos jovens, a escola pode 
oportunizar práticas educativas que os levem a aprender os princípios que norteiam 
a democracia para que possam viver na sociedade de maneira consciente e prontos 
para resolver os desafios pessoais e coletivos. Nesse sentido, entende-se que as duas 
propostas, apesar de ter em seu bojo conceitual a relação dos conteúdos e das 
atividades socioeducativas com a prática democrática se distanciam do ideário de 
Anísio Teixeira, uma vez que, a democracia para Teixeira era uma prática reflexiva 
que vai além de uma forma de governo, mas uma prática voltada para os interesses 
conjuntos, na busca de uma sociedade justa, fraterna e igualitária.  

2.4 AMPLIAÇÃO DO TEMPO ESCOLAR 

Anísio Teixeira (1967, p.34) já demonstrava preocupação com o tempo escolar 
destinado as atividades pedagógicas, pois o tempo escolar tinha sido encurtado em 
decorrência do aumento da procura de matrículas para a classe popular e “a escola 
entra a funcionar por sessões, como os cinemas, e a fazer-se cada vez menos 
educativa, por isso mesmo que sem continuidade, nem sequência”. Para o autor, a 
escola moderna deveria ampliar o tempo escolar para dar conta de formar o homem 
por completo. Para Cavaliere (2007, p.1021) “a novidade da ampliação do tempo 
diário estaria na transformação do tipo de vivência escolar, na mudança, portanto, 
no papel desempenhado pela escola”. 

O Programa Mais Educação quanto à proposta da EETI do Estado de Goiás 
acreditam na ampliação do tempo escolar como melhoria do desempenho escolar dos 
alunos. No entanto, Arco-verde (2003, p.383-384) compreende que “a ampliação do 
tempo, a extensão da jornada escolar ou a maior quantidade de horas de 
permanência do aluno na escola não é condutor direto para a melhoria da qualidade. 
(...) Não é a intensidade do tempo de ensino que garante a aprendizagem, mas a 
efetiva qualidade do trabalho pedagógico”.  

A ampliação do tempo escolar para Teixeira visava o que as duas propostas 
analisadas propõem: servir de proteção para os alunos tidos como “desfavorecidos”. 
Anísio Teixeira (1967) ao acreditar que a ampliação do tempo escolar podia ajudar 
resolver os problemas da sociedade, principalmente ao que tange a marginalização 
social, queria dizer e mostrar à sociedade brasileira que a escola podia assumir a 
função protetora, pois, além de ensinar e educar e tantas coisas mais, o autor desejou 
que a escola pudesse dar também saúde e alimentação à criança, pois, sem se 
alimentar e sem ter saúde ela não poderia aprender direito. 

Nesse sentido, observa-se que a ampliação do tempo escolar idealizado por 
Teixeira vem recebendo uma configuração diferente da apresentada nas propostas de 
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escola de tempo integral em estudo. Essa semelhança quanto ao formato da 
organização do tempo escolar para a escola pública que pretende ampliar o tempo 
diário de estudo dos estudantes necessita levar em consideração o que Sampaio 
(2002, p.190) pontua: “um tempo para se pensar juntos, para decidir, coletivamente, 
o que fazer, como fazer, porque fazer [...]. Um tempo [...], que podia ‘ser tempo de 
criação’ e não o que se vivia nos últimos anos [...] tempo de repetição”. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É preciso deixar bem claro que os projetos de escola de tempo integral que 
existiam e que ainda permanecem estão aquém do pensamento de Anísio Teixeira, 
pois são projetos educacionais que visavam e visam o acolhimento e ao mesmo 
tempo formar-se o educando para o mercado de trabalho e suprir carências sociais. 
Desse modo, conclui-se que o projeto educacional de Anísio Teixeira não estabelece 
correspondência direta entre os projetos atuais para escola de tempo integral, pois, 
foi um projeto exitoso.     

Considerando as determinações históricas do contexto em que foram elaboradas 
as propostas analisadas, no qual, a escola passou a ser vista como um local que 
poderia servir para impor os interesses dos organismos internacionais em prol da 
busca por aumentar o desenvolvimento econômico do país, a pesquisa mostrou que a 
proposta de Anísio Teixeira situa-se numa conjuntura de construção e consolidação 
do Estado capitalista burguês, marcado pelo desenvolvimento da indústria nacional, 
no qual a educação devia assumir novas “feições” Mostrou, também que, em 
decorrência das estratégias de recomposição do capitalismo, ou seja, do processo de 
globalização, o Programa Mais Educação e a Proposta de Escola de Tempo Integral 
(PETI) -GO foram produzidos no contexto do movimento de internacionalização das 
políticas educacionais, atendendo aos interesses das agências internacionais 
multilaterais.  

Nesse sentido, pode-se inferir que na proposta de Anísio Teixeira, os fatores 
internos foram mais evidenciados, uma vez que, as questões relacionadas ao ensino-
aprendizagem, a maneira de ensinar, ao trabalho do professor, a disposição dos 
conteúdos foram bastante relevantes para Teixeira, enquanto que no Programa Mais 
Educação e na PETI-GO, os fatores externos sobrepõem aos internos, já que o mais 
importante é oferecer aos educandos mais tempo de escola sem se preocupar com os 
aspectos concernentes ao ensino-aprendizagem, como, relação currículo básico com 
as atividades do turno do contraturno escolar. Essa discrepância entre essas questões 
colocadas, talvez explique a presença nos documentos analisados questões em 
comum como: Educação e Educação Integral; A função socializadora da escola; A 
escola como lugar da aprendizagem da democracia e A ampliação do tempo escolar, 
apontando desta forma para o entendimento de uma possível 
revitalização/ressignificação do pensamento anisiano, mesmo que de forma 
desfigurada. 
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Observou-se que estas questões ora apresentavam semelhanças, ora divergências 
com o ideário educacional de Anísio Teixeira, o que os fazem em seu projeto inicial 
terem o desejo de se construir uma escola pública brasileira voltada para o modelo de 
escola que Anísio Teixeira traçou para o Brasil décadas atrás, mas que no mundo 
atual ela aparece como um grande desafio, dado as circunstâncias econômica, 
política e social em que se encontra o país e que exige muitos esforços e vontade 
política para que ela se efetive e torne a escola que sonhamos para nossas crianças e 
jovens.  
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O RADIOEDUCADOR BRASILEIRO GENOLINO AMADO E A BIBLIOTECA DO AR 
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RADIOEDUCAÇÃO; BIBLIOTECA DO AR; GENOLINO AMADO 

 
No início dos anos 1930, a bandeira de luta pela reforma educacional que 

proporcionasse o acesso universal dos brasileiros à educação escolar conseguiu 
agregar intelectuais de diferentes tendências. O movimento em prol da educação 
pública, laica e gratuita abrigava tanto antigas polêmicas como, por exemplo, a 
criação de uma universidade, quanto novas questões, tais como a produção de uma 
literatura pedagógica amparada nos avanços da ciência. Desta forma, militantes das 
causas educacionais desde o início dos anos 1920 e militantes da educação através do 
rádio como Francisco Venâncio Filho, Edgard Roquette-Pinto, e Edgar Sussekind de 
Mendonça se uniram a educadores mais jovens como Lourenço Filho e Anísio 
Teixeira.  

Este encontro foi fundamental para a implementação do projeto de rádio escola. 
A rede de sociabilidade em torno da rádioeducação, iniciada com a criação da Radio 
Sociedade do Rio de Janeiro, em 1924, se ampliou. O entusiasmo pela educação 
através do rádio contagiara escolanovistas como Lourenço Filho e Anísio Teixeira.  

A implementação do rádio no sistema educacional no Rio de Janeiro ocorreu por 
intermédio da Rádio Escola Municipal, inaugurada oficialmente em 6 de janeiro de 
1934, sob o prefixo PRD5. Desta missão também se incumbiu Edgard Roquette-
Pinto, diretor da emissora, indicado por Anísio Teixeira para concretizar tal projeto, 
que já havia sido idealizado por Fernando de Azevedo na reforma educacional 
realizada em 1928. A tarefa, no entanto, foi bastante complexa, ultrapassando os 
limites da simples montagem da nova estação: a compra de rádios, o aparelhamento 
das salas, o treinamento de speakers, ou seja, locutores que irradiassem 
corretamente o conteúdo das aulas, e a escolha da tecnologia a ser empregada nos 
estúdios que garantisse qualidade às transmissões. Como diretor da PRD5, Roquette-
Pinto era o responsável pela formação do casting da emissora. Contrariamente ao 
que faziam os diretores comerciais de outras estações, ele deveria recrutar pessoas 
capazes de seguir suas orientações educacionais. Com poucas alternativas, pois o 
mundo da radiofonia ainda dispunha de poucos profissionais, ele deveria recrutar 
redatores, speakers e técnicos. 

O diretor da emissora, responsável pelo recrutamento dos funcionários, 
convidou, logo no início, alguns profissionais da Rádio Sociedade para 
desempenharem suas atividades na PRD5. Neste aspecto, desejava formar 
rádioeducadores. Independentemente da experiência anterior em radiofonia, era 
dada preferência aos candidatos que compartilhassem o preceitos do rádio como 
instrumento de educação. Neste período, havia uma grande discussão sobre os 
fatores que deveriam ser valorizados na elaboração de programas para o rádio. A 
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função de speaker é um exemplo. Na Rádio Sociedade e na própria PRD5, eram os 
próprios intelectuais que liam os textos por eles elaborados. Sem dúvida, isso trazia 
vários prejuízos às transmissões. No primeiro ano de funcionamento da PRD5 foram 
selecionados vários profissionais com diferentes formações entre os quais: Marina de 
Pádua, Augusta Queirós de Oliveira, Ariosto Espinheira, Ilka Labarthe, educadores, e 
Genolino Amado, que tinha formação em Direito. Dentre tantos radioeducadores, o 
foco desta análise será direcionado para Genolino Amado. 

Genolino Amado nasceu em Sergipe em 1902. Irmão do então senador Gilberto 
Amado, ingressou em 1919 na Faculdade de Direito da Bahia, onde conheceu Anísio 
Teixeira e Hermes Lima. Uma vez formado, mudou-se para São Paulo. Na paulicéia 
passou escrever crônicas diárias no Correio Paulistano. Em 1928, foi nomeado chefe 
da Censura Teatral e Cinematográfica de São Paulo. Perdido o cargo com a Revolução 
de 1930, voltou ao jornalismo, escrevendo crônicas para o Diário da Noite, onde 
conheceu César Ladeira, jornalista e speaker da Rádio Record, que o requisitou para 
o primeiro trabalho como redator de programas radiofônicos. 

Na Radio Escola Municipal (PRD5), Genolino Amado foi responsável pela 
redação das crônicas no Jornal dos Professores. Concomitantemente, elaborava as 
Crônicas da cidade maravilhosa apresentadas por César Ladeira na Rádio Mayrinck 
Veiga, e os textos para o Programa Nacional. A qualidade do trabalho de Amado era 
reconhecida pelo diretor da Rádio Escola, que elogiava o formato dinâmico de seus 
textos e sua capacidade de interpretar a realidade com inteligência e ironia. A PRD5 
foi um espaço onde as idéias efervesciam. As experiências proporcionadas nesta 
emissora foram decisivas para a elaboração de novas concepções sobre 
rádioeducação. Estes radioeducadores passaram a partilhar e divulgar a perspectiva 
de que era possível divertir e, ao mesmo tempo, educar pela radiofonia. Genolino 
Amado elencava as características de um bom programa radiofônico educacional: 
ameno, atrativo e sugestionador. Isto se traduzia na seleção de textos que deveriam 
ser curtos e intercalados com músicas. A sua experiência como redator o fazia 
acreditar que, desta forma, era possível atrair a simpatia popular para irradiações 
mais finas, mais úteis, mais dignas de apreço, fazendo-se do microfone um 
propagador de cultura.  

Nos últimos anos da década de 1930, é possível perceber a demanda dos diretores 
de broadcasting brasileiros por programas que preenchessem os horários até então 
ocupados com a execução de discos ou simplesmente fora do ar, durante longos 
intervalos de transmissão. Pensava-se em diferentes formatos de programações, que 
conseguissem compatibilizar a observância aos preceitos legais e a conquista de 
audiência. 

Irradiada entre os anos de 1937 e 1948, a Biblioteca do ar foi um programa 
educacional radiofônico idealizado por Genolino Amado, também responsável pela 
seleção do conteúdo e autor dos scripts, lidos por César Ladeira ao microfone, 
primeiramente na Rádio Mayrink Veiga (PRA9) e, posteriormente, na Rádio 
Nacional às segundas, quartas e sextas, das 22h e 30m às 23:00h. Dirigida ao público 
de jovens e adultos, era assim anunciada Biblioteca do ar: o programa que focaliza 
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outro aspecto interessante da literatura brasileira, com apresentação de Cesar 
Ladeira.  

O conceito de um programa literário que partisse da perspectiva de divulgação de 
diferentes gêneros não foi criação de Genolino Amado. A PRA2 já possuía O quarto 
de hora literário, a cargo de Murillo Araújo. Neste, eram apresentados ao ouvinte 
determinados autores, por meio dos comentários às suas obras, e em seguida, 
realizada a leitura de um texto escolhido. Sem abordar qualquer estilo literário 
específico, havia a preocupação com a formação do leitor. O contexto em que a 
Biblioteca do ar foi irradiada, no entanto, lhe confere características próprias. Na 
segunda metade da década de 1930, o aparato comercial do rádio já havia sofrido 
enormes avanços. Os programas tinham patrocinadores como a Casa Marzullo. 

Para a elaboração da Biblioteca do ar, algumas vivências de Genolino Amado 
foram decisivas. Na Rádio Escola Municipal (PRD5), as experiências trocadas com 
outros rádioeducadores que enfrentavam o desafio de criar novos formatos para os 
programas educacionais, como Ariosto Espinheira e Ilka Labarthe foram marcantes. 
A Biblioteca do ar adotou os preceitos defendidos naquela emissora. Neste âmbito, é 
possível perceber que o tempo total de irradiação seguia a recomendação divulgada 
em Rádio e educação (1934) e, assim, não ultrapassava os trinta minutos, a partir 
dos quais, conforme apontado pelas experiências, ouvintes se mostravam fatigados. 
Também era adotada a variedade de temas, proposta na obra de radioeducadores 
como sendo a metodologia mais adequada ao ensino de literatura. 

Genolino Amado teve que conjugar os preceitos defendidos pelos rádieducadores 
aos ideais dos diretores que desejavam grandes índices de audiência. Neste aspecto, a 
Biblioteca do ar irradiava textos clássicos e músicas populares. O teor das músicas 
populares que eram irradiadas era muito criticado por intelectuais, segundo os quais 
tal tipo de composição pouco contribuía para a educação artística do povo e muito 
colaboravam com o enriquecimento das gravadoras. Neste âmbito, era ressaltado o 
poder  que as fábricas de discos tinham, sendo capazes de definir o que deveria ser 
irradiado inúmeras vezes por dia. Embora tendo que incorporar este conteúdo em 
seus intervalos, a Biblioteca do ar era reconhecida pela sua qualidade, o que 
demonstra que seu autor conseguiu compartilhar estilos tão diferentes sem fugir ao 
propósito de divulgar diversos autores de vários gêneros literários. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a produção radioeducativa de 
Genolino Amado, em especial, a programação intitulada Biblioteca do ar. Qual a 
concepção pedagógica orientava esta programação? Que tipo de conteúdo foi 
irradiado? Quais as estratégias discursivas foram criadas para conquistar seus 
ouvintes? Para elaboração desta análise serão utilizadas como fontes os scripts da 
programação, os textos publicados em periódicos especializados e obras publicadas 
do autor da programação. Desta forma, pretendo com novas visões sobre a história 
da educação por meio do radio e os radioeducadores brasileiros. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão bibliográfica de pesquisas 
cuja ênfase seja a presença de negros em livros didáticos, em especial livros de 
história do Brasil, visando refletir sobre quais discursos sobre esses sujeitos foram 
veiculados nas instituições de ensino, ao mesmo tempo em que pretende ampliar o 
debate sobre educação e relações étnico-raciais. Isto porque, a história dos negros e 
seus descendentes no Brasil, em especial aquela abordada nas instituições escolares, 
pode ter colaborado para o desenvolvimento de uma visão estereotipada sobre os 
mesmos. Essa visão, segundo Wedderburn (2005, p. 138) procede do fato de que a 
África foi o “primeiro e único lugar do planeta onde seres humanos foram 
submetidos à experiência sistemática de escravidão racial e de tráfico humano 
transoceânico em grande escala”. Desta forma, este artigo investigou, além do estado 
da arte já existente, os trabalhos publicados nos seguintes periódicos: Revista de 
História da Educação (1997-2015); Revista HISTEDBR Online (2000-2015); Revista 
Brasileira de História da Educação (2001-2015); e Cadernos de História da Educação 
(2002-2015). Serão apresentados, também, os trabalhos apresentados no Congresso 
Brasileiro de História da Educação (2000-2013) e no Congresso de Pesquisa e 
Ensino em História da Educação em Minas Gerais (2001-2015).  

 
PALAVRAS-CHAVE 

Revisão bibliográfica; Negros em livros didáticos; Educação e relações étnico-
raciais. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão bibliográfica de pesquisas 
cuja ênfase seja a presença de negros em livros didáticos, em especial livros de 
história do Brasil, visando refletir sobre quais discursos sobre esses sujeitos foram 
veiculados nas instituições de ensino, ao mesmo tempo em que pretende ampliar o 
debate sobre educação e relações étnico-raciais. Por essa razão, este trabalho tem em 
vista as contribuições de Bittencourt (2008, p. 30) que salienta que no Brasil, o 
processo de elaboração de livros didáticos iniciado no século XIX o compreendia 
como um instrumento fundamental de controle do Estado sobre o processo de ensino 
e aprendizagem, haja vista a possibilidade de controlar e direcionar o conteúdo a ser 
divulgado. Mais, ainda: produzir um livro didático era considerada uma “tarefa 
patriótica, um gesto honroso, digno das altas personalidades da “nação”, cuja função 
era contribuir com a prosperidade do país. 

Choppin (2000, p. 110) por sua vez, entende os manuais escolares como 
importantes ferramentas pedagógicas, cuja função é favorecer a aprendizagem, além 
de participarem de um “[...] processo de socialização, aculturação e doutrinação de 
novas gerações”. Em outras palavras, por meio dos seus discursos, os livros didáticos 
apresentam um saber considerado verdadeiro e ideal para a formação de um 
determinado público escolar. 

No entanto, é sempre importante ressaltar, conforme aponta Silva (2005, p. 23) 
que “em virtude em virtude da importância que lhe é atribuída e do caráter de 
verdade que lhe é conferido, o livro didático pode ser um veículo de expansão de 
estereótipos não percebidos pelo professor”. De acordo com a autora, este material 
didático pode omitir ou reiterar de modo simples e/ou falsificado as experiências de 
diversos grupos sociais, como as mulheres, os indígenas e os negros, sendo que, estes 
últimos geralmente são apresentados de forma estereotipada e caricaturada. Essa 
afirmação permite refletir sobre o fato de que nas instituições de ensino, foram 
veiculados discursos e imagens que retratam os negros apenas como escravos, sem 
muita referência ao seu passado livre em seu continente de origem; ao lado de relatos 
do tráfico negreiro, da dura rotina do trabalho desempenhado por eles, dos castigos 
sofridos, sem, contudo enfatizar a riqueza cultural africana e afro-brasileira.  

Nas palavras de Lima (2005, p. 103) 
 
Cristalizar a imagem do estado de escravo torna-se uma das formas mais eficazes 

de violência simbólica. Reproduzi-la intensamente marca, numa única referência, 
toda a população negra, naturalizando-se assim, uma inferiorização datada.  A 
eficácia dessa imagem, especialmente na formatação brasileira, parece auxiliar no 
prolongamento de uma dominação social real.  

 
As contribuições dos/as autores/as supracitados apontam para o fato de que, 

quando um mesmo discurso é produzido indefinidamente, ele pode adquirir um 
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estatuto de verdade, ser incorporado pelos sujeitos e interferir nas relações sociais 
estabelecidas. 

E nesse sentido que as concepções de Foucault (2010) sobre a verdade são 
relevantes, quando ele a relaciona com mecanismos de poder, ou seja, ela seria 
definida por uma série de mecanismos e regras que teria por função estabelecer, num 
dado momento, quais discursos são verdadeiros. E acrescenta que – tal como 
menciona Bittencourt (2008) sobre a autoria dos livros didáticos brasileiros – não é 
qualquer indivíduo que está autorizado a produzir conhecimento sobre qualquer 
assunto. 

No que diz respeito aos conhecimentos produzidos sobre a população negra no 
Brasil, Santos (2005) afirma que após a abolição, a militância negra estava 
convencida de que o sistema educacional brasileiro viabilizava a reprodução do 
preconceito em relação aos negros mediante seu programa de ensino e dos conteúdos 
escolares; e por essa razão reivindicou que a história africana e afro-brasileira fosse 
incluída nos currículos escolares de 1º, 2º e 3º graus; que os professores fossem 
capacitados para trabalhar com esta temática e, ao mesmo tempo, pudessem 
identificar práticas discriminatórias intervindo na solução das mesmas, bem como a 
monitoração dos materiais didático-pedagógicos para a seleção dos mais adequados 
ao combate contra o preconceito.  

Embora eles obtivessem algumas conquistas a nível municipal e estadual nas 
décadas de 1980 e 1990, apenas em 2003 foi promulgada uma lei de caráter 
nacional: a Lei nº 10.639, que pode ser considerada fruto de uma reivindicação 
histórica do movimento negro. Ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, de nº 9394/1996, para estabelecer que nas Instituições de Ensino 
fundamental e médio, oficiais e particulares, seja abordada não só a história 
africana e afro-brasileira, como as contribuições dos negros na formação sócio-
econômica e política do Brasil. Sua finalidade é construir um ensino democrático 
capaz de incluir a história de todos aqueles que contribuíram para a formação do país 
e por esta razão, é importante destacar que não se trata simplesmente de enfatizar os 
conteúdos africanos em detrimento dos conteúdos de origem europeia, mas ampliar 
a abordagem da diversidade étnico-cultural brasileira (BRASIL, 2006).  

Essa abordagem é relevante porque a Lei nº 10.639/2003 demonstra que, de 
fato, existe a necessidade de se apresentar referenciais positivos à África pré-colonial, 
que hoje, é considerada o Berço da Humanidade e das Civilizações.  O que implica 
dizer que os livros didáticos precisam abordar elementos até então omitidos, tais 
como a África com seus reinos, impérios, suas formas políticas altamente elaboradas 
e socialmente aperfeiçoadas com população negra livre, salvo algumas exceções de 
escravidão, que também existiam no continente africano, mas com outra dinâmica 
bastante específica (MUNANGA e GOMES, 2006).  

É importante ressaltar, ainda, que a referida Lei suscitou uma série de novas 
pesquisas com abordagens diversas, que procuram, cada uma a sua maneira, 
verificar em que medida os materiais didáticos incorporaram os elementos que 
possam contribuir para a reelaboração da história dos negros no Brasil. Nessa 
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perspectiva o presente artigo apresenta, de forma sucinta, os trabalhos que se 
ocuparam da presença dos negros em livros didáticos entre as décadas de 1950 e 
19901, para posteriormente, analisar os artigos  publicados nos seguintes periódicos: 
Revista de História da Educação (1997-2015); Revista HISTEDBR Online (2000-
2015); Revista Brasileira de História da Educação (2001- 2015); e Cadernos de 
História da Educação (2002-2015). Serão apresentados, ainda, os trabalhos que 
contemplam a temática supracitada, publicados no Congresso Brasileiro de História 
da Educação (2000-2013) e no Congresso de Pesquisa e Ensino em História da 
Educação em Minas Gerais (2001-2015)2.  
 
2. ABORDAGEM DOS NEGROS EM LIVROS DIDÁTICOS: QUAIS DISCURSOS 
FORAM PRODUZIDOS SOBRE ESSES SUJEITOS? 

De acordo com Rosemberg; Bazilli e Silva (2003) é possível considerar que os 
estudos voltados para a presença da população negra em livros didáticos tiveram 
início com o trabalho de Dante Moreira Leite, “Preconceito racial e patriotismo em 
seis livros didáticos primários brasileiros” (1950), dentro de um conjunto de 
pesquisas que contribuíram para questionar o mito da democracia racial. Rosemberg 
et al (2003, p. 132) afirmam, ainda, em relação ao trabalho de Moreira Leite que, “de 
um lado, nesse estudo, o autor não captou a explicitação de preconceito racial, de 
outro, encontrou indícios de tratamento discriminatório contra negros e que foram 
confirmados por pesquisas posteriores”. Foi identificado um contraste na 
representação dos negros e dos brancos, em que aos primeiros era destinada uma 
situação social inferior, um tratamento com postura de desprezo, e um discurso que 
o apresentava como alguém digno de piedade; ao passo que os segundos eram 
retratados com beleza e inteligência.  

Os autores destacam que a essa pesquisa se seguiram os trabalhos de Waldemiro 
Bazzanella -“Valores e estereótipos em livros de leitura”- e Guy de Hollanda -
“Estereótipos e valores nos compêndios de História destinados ao curso secundário 
brasileiro”-, ambos publicados no ano de 1957, e que, embora não flagrassem 
manifestações explícitas de preconceito, obtiveram como resultados a associação dos 
negros a funções subalternas e à escravidão, ora considerada algo condenável e ora 
justificada pela necessidade econômica (Rosemberg et al, 2003).  

                                                   
1 Para este artigo, esse panorama será apresentado evocando-se Rosemberg et al (2003), uma vez que os autores 
realizaram uma revisão bibliográfica  desse período, enfatizando tanto os trabalhos que abordaram as expressões 
de racismo em livros didáticos, quanto o combate ao racismo, também, por meio de livros didáticos. Por essa 
razão, recomenda-se, também, a leitura de seu artigo completo, haja vista que, em função dos limites desse 
trabalho, apenas alguns textos serão mencionados.  

2 É importante ressaltar que a seleção dos anais e periódicos teve em vista o fato desse artigo integrar uma 
pesquisa de Doutorado desenvolvida na perspectiva da História da Educação, cujo enfoque é analisar os discursos 
sobre os negros em livros didáticos de História do Brasil publicados no século XIX.  
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Nas décadas posteriores, 1970 e 1980, mais do que identificar os preconceitos nos 
livros didáticos, houve, ainda, a atitude de denunciá-los, a fim de reivindicar o 
resgate da história e cultura do povo africano no Brasil. Isso porque, neste período 
houve um interesse do movimento negro em discutir a temática, tendo em vista a 
crença de que a escola reproduzia as discriminações sociais. Rosemberg et al (2003) 
mencionam as pesquisas de Maria de Lourdes C. Deiro, “As belas mentiras: a 
ideologia subjacente aos textos didáticos” (1979); Regina Pahin Pinto, “O livro 
didático e a democratização da escola” (1981) e Ana Célia da Silva, “O estereótipo e o 
preconceito em relação ao negro no livro de comunicação e expressão de primeiro 
grau, nível I (1988). Os resultados apontavam para a permanência dos personagens 
brancos como representantes da espécie e ocupando posições de destaque, 
especialmente nas capas dos livros; ao passo que os personagens negros, raramente 
aparecem em contexto familiar, e quando são retratados, a família é caracterizada 
como pobre. E quanto ao tratamento estético, os mesmos são apresentado de forma 
grotesca e estereotipada. 

Nessa mesma perspectiva de análise se inscreve uma publicação realizada em 
1987, pela revista Cadernos de Pesquisa intitulada Livro Didático: Análises e 
Propostas, reunindo vários trabalhos que buscavam suscitar reflexões sobre a 
discriminação contra a população negra veiculada em livros didáticos. Estes 
trabalhos resultavam de relatórios de pesquisa, revisão de bibliografia e até mesmo 
reflexões sobre práticas que possibilitem novas abordagens do professor em relação a 
este material de ensino. Nesse sentido, é importante destacar os trabalhos de Negrão 
(1987); Pinto (1987); Triumpho (1987) e Silva (1987). Estes/as pesquisadores/as 
constataram que existia uma perspectiva nos livros didáticos que constantemente 
inferiorizava os negros em relação aos brancos e, ao mesmo tempo, construía uma 
imagem estereotipada em relação aos mesmos. Triumpho (1987, p. 94), inclusive, 
afirma que “os livros didáticos são instrumentos de conscientização de nossa raça 
negra”, ao passo que Silva (1987) identifica a constante associação do negro à 
preguiça, à animalidade, à incapacidade, à loucura.  

Se por um lado, estes estudos voltaram-se, em sua maioria, para a relação 
existente entre os negros e a veiculação do preconceito, trabalhos mais recentes 
apontam para uma ampliação de abordagens da temática, como demonstram os 
trabalhos publicados nos últimos anos, em periódicos e congressos da área de 
História da Educação. 

 
Periódico Anos de publicação Número de 

exemplares 

Publicações com o tema Negros 

em livros didáticos 

Revista de História da 

Educação 

1997 – 2015 48 01 
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Revista HISTEDBR Online3 2009 – 2015 38 01 

Revista Brasileira de 

História da Educação 

2001 – 2015 38 01 

Cadernos de História da 

Educação 

202 – 2015 22 - 

Total - 146 03 

TABELA 1 | Trabalhos publicados em periódicos da área de Historia da Educação 

Na Revista de História da Educação, Cavadas (2013) analisou em programas de 
ensino e três manuais de Zoologia portugueses publicados entre o final do século XIX 
e início do século XX, as concepções de raças humanas e as características 
antropológicas destinadas a cada uma. Embora seu trabalho não tenha se voltado, 
especificamente, para a presença dos negros, ele constatou que havia nos manuais 
uma divisão dos grupos humanos em raças e a associação de suas características com 
o determinismo biológico. Dentre os quatro grupos identificados – Australóides, 
Negróides, Mongolóides e Caucasóides – o grupo branco se destacou por ter recebido 
características favoráveis, inclusive de ordem moral – elevada culturalmente, de 
espírito desenvolvido –, ao passo que os outros grupos receberam características que 
os depreciavam. É importante acrescentar que os negros, assim como os brancos, 
também receberam caracterização moral, porém, estas apontavam para o fato de 
serem considerados levianos e indolentes (AIRES, 1906, apud CAVADAS, 2013).  

Pina (2009), por sua vez, publicou o resumo de sua tese de Doutorado4 na 
Revista HISTEDBR Online, em que pretendia compreender o lugar ocupado pelo 
negro na história do Brasil, na perspectiva de três autores de livros didáticos 
utilizados no Ginásio da Bahia no final do século XIX e início do século XX, 
identificando suas concepções de nação, trabalho e classe social. Sua pesquisa 
apontou que apesar dos autores demonstrarem alguma simpatia pela coragem e 
resistência negras, e pela abolição da escravatura, eles compartilhavam da visão de 
uma suposta inferioridade racial dos negros que justificava sua escravidão. 
Inferioridade esta que relegava aos negros um lugar “menor” na formação da nação 
brasileira. Em suma, os autores defendiam um projeto das classes dominantes, tendo 

                                                   
3 Embora para este artigo a proposta fosse realizar o levantamento das edições publicadas entre os anos de 2009-
2015, foram ainda consultadas 32 edições publicadas entre os anos 2000 – 2008, e não se localizou nenhum 
trabalho com a temática. Convém ressaltar, ainda, que na edição de 2002, alguns links encontravam-se expirados 
quando ocorreram as tentativas de acesso. 

4 A tese defendida em 2009 encontra-se disponível no seguinte endereço:  

 <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000447099>. 
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em vista o estabelecimento de uma “identidade nacional una, branca, cristã e liberal, 
e, acima de tudo, politicamente conservadora” (PINA, 2009, p. 290). Este projeto de 
nação liberal foi, em certa medida, responsável pela manutenção da hierarquização 
dos grupos raciais. 

Finalmente, na Revista Brasileira de História da Educação¸ Arantes (2013) se 
propôs a investigar imagens e representações de negros veiculadas nos livros 
escolares de leitura que circulavam nas escolas primárias pernambucanas no século 
XIX. Sua pesquisa permitiu verificar que os negros são representados, de modo geral, 
como cativos vindos da África para se tornar mão de obra; quilombolas e libertos. 
Foram identificados como “uma raça feia, mas sendo educados são de boa indole, 
fieis aos seus protectores e aprendem qualquer arte ou oficio como os europeus. São 
porem, todos no geral, idolatras, muito ignorantes e barbaros” (PINTO COELHO, 
1880, apud, ARANTES, 2013, p. 90). Essas caracterizações permitiram verificar que 
os livros didáticos publicados naquele período (1843-1897) representavam a 
população negra como inferior e incivilizada, mesmo quando se tratava de 
personagens de destaque como Henrique Dias, líder de tropas que defendeu o Brasil 
de invasões holandesas no século XVII, o que contribuía, em certa medida, para a 
manutenção de um ideário racista nas escolas e na sociedade. 

No que diz respeito aos trabalhos publicados em Congressos de História da 
Educação, foi possível obter os seguintes resultados neste evento de abrangência 
nacional: 
 

Congresso/ Ano de sua realização Total de trabalhos Publicações com o tema Negros 

em livros didáticos 

1º/2000 231 - 

2º/2002 428 - 

3º/2004 419 01 

4º/2006 464 - 

5º/2008 752 02 

6º/2011 867 - 
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7º/2013 681 015 

8º/2015 524 016 

Total 4.366 05 

TABELA 2 | Levantamento de trabalhos sobre negros em livros didáticos nas edições do Congresso Brasileiro 
de História da Educação em (CBHE-MG) entre os anos 2000- 2015. 

Conforme pode ser observado na Tabela 2, cinco trabalhos contemplam a 
temática de interesse desse trabalho. Pina (2004) buscou verificar como a escravidão 
foi tratada nos livros didáticos de história no período pós-republicano e constatou 
que ela foi abordada sob o aspecto econômico da formação brasileira, e nessa 
perspectiva, o escravo era considerado o elemento necessário a esta formação. A 
autora considerou, ainda, que apesar da historiografia brasileira a partir dos anos 
1980 ter sinalizado a possibilidade de se pensar o escravo e a escravidão a partir de 
vários recortes e abordagens, o livro didático de história ainda os retrata a partir de 
estereótipos e preconceitos. 

Farias e Gonçalves (2008) ao analisarem o livro didático de História do Brasil de 
João Ribeiro e os documentos oficiais de Mato Grosso, no período de 1889 a 1930 
verificam que, apesar de ainda haver uma concepção de hierarquização de raças, o 
autor consegue incluir elementos que divergem das representações corriqueiras 
vinculadas aos negros no início do século XX, enfatizando, inclusive, seu 
protagonismo na luta pela liberdade e dignidade. 

Arantes (2008) analisou imagens e/ou representações dos negros em livros de 
leitura utilizados no estado de Pernambuco na segunda metade do século XIX e 
verificou que os negros eram representados individualmente ou enquanto grupo com 
inferioridade, mesmo quando se tratava de personagens considerados como heróis 
como Zumbi de Palmares e Henrique Dias.  

                                                   
5 Nessa edição do evento, também foram apresentados trabalhos que mencionam a presença negra e/ou africana 
em livros didáticos, ainda que estes não tenham sido seu objeto de pesquisa, tais como: 1) Fernandes (2013) que 
analisa o Guia de Livros didáticos de História do PNLD (1999-2008) e exemplifica a abordagem da temática afro-
brasileira restrita à escravidão; 2) Marques (2013) analisou as relações de gênero em quatro livros didáticos de 
história e percebeu, ao lado de uma tentativa de questionamento do universalismo do masculino, a presença de 
estereótipos patriarcais ou mulheres destacadas pela posição de governo ou liderança. A autora ressalta que  às 
mulheres comuns,  especialmente as escravas, cabia o relato de suas obrigações domésticas; 3) Forde (2013) 
reflete, a partir de livros de Matemática voltados para a formação de professores, sobre o fato de que, embora 
parte dos conhecimentos veiculados tenham origem africana – sobretudo egípcia – os mesmos são atribuídos a 
duas matrizes culturais, dicotomizadas: Oriente e Ocidente.  

6 É importante ressaltar os trabalhos de Carlos (2015); Santos e Herculano  (2015); Rios (2015) e Nicareta (2015), 
que apesar de não se ocuparem de pesquisar a temática, mencionam situações em que os negros são apresentados 
de forma subserviente ou são invisibilizados. 
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Por meio da análise de um livro de História do Brasil, Sacramento e Abreu Jr. 
(2013) verificaram que, embora o referido autor seja considerado abolicionista, seu 
discurso apresenta características morais e culturais que reiteram a depreciação do 
grupo negro, que constituiria uma categoria diferenciada negativamente devido à 
escravidão, o que também justificaria a crença em uma suposta inferioridade racial. 
Os negros também foram qualificados com enunciados que o exaltavam, porém esse 
tratamento ocorreu em casos muito específicos para apresentar negros que de algum 
modo se destacaram na sociedade brasileira, como por exemplo, Henrique Dias. E no 
período pós-abolição, especificamente, o autor afirma que negros e brancos viviam 
todos como “irmãos”; afirmação essa que estava em conformidade com a necessidade 
de se construir o sentimento de nacionalidade entre os brasileiros.  

Sacramento e Rocha (2015) analisaram os discursos sobre os negros veiculados 
no livro “Resumo da Historia do Brasil”, de autoria de Henrique Luiz de Niemeyer 
Bellegarde (1802-1839), publicado em 1834 e consideraram que a proposta do livro 
era, sobretudo, registrar e veicular os acontecimentos que marcaram a constituição 
do país como nação. No que se refere à população negra, Bellegarde apresenta os 
negros/ex-escravos como pessoas ativas, que não aceitavam passivamente o sistema 
escravocrata, capazes de resistência e de organização próprias, evidenciando, 
também as figuras de Henrique Dias e Zumbi.  

No que diz respeito ao congresso de abrangência regional, foi possível obter os 
seguintes dados:  
 

Congresso/ Ano de sua realização Total de trabalhos Publicações com o tema Negros 

em livros didáticos 

1º/2001 61 - 

2º/2003 151 - 

3º/2005 86 - 

4º/2007 173 02 

5º/2009 111 - 

6º/2011 130 - 

7º/2013 170 01 

8º/2015 171 01 

Total 1.053 04 
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TABELA 3 | Levantamento de trabalhos sobre negros em livros didáticos nas edições do Congresso de 
Pesquisa e Ensino em História da Educação em Minas Gerais (COPEHE-MG) entre os anos 2001- 2015. 

 
Embora não fosse possível localizar os trabalhos completos 7 , é importante 

destacar o a pesquisa de Tavares & Domingues (2007), que tinham por objetivo 
verificar a representação dos negros em livros didáticos de História de três editoras 
mineiras no período de 1960 a 2005. E o trabalho de Tavares (2007) por investigar 
em livros didáticos, também no período de 1960 a 2005, as imagens veiculadas sobre 
os negros, uma vez que a autora considera que as elas podem apresentar o modo 
como os negros eram vistos socialmente.   

Sacramento e Abreu Jr. (2013) constataram que o livro Nossa Patria de Rocha 
Pombo contribuiu, à sua maneira, para tentar construir o sentimento de 
nacionalidade brasileira, destacando figuras consideradas ilustres e, também, a 
contribuição de cada grupo na constituição do povo brasileiro. No entanto, apesar da 
avaliação a que os livros didáticos estavam submetidos na época, seu discurso 
evidencia que os negros enquanto escravos constituíam uma categoria diferenciada 
na sociedade brasileira. 

Por fim, Fonseca (2015) analisou três manuais utilizados no ensino de História 
da Educação representativos das correntes tradicional, marxista e história cultural, a 
fim de demonstrar ideias recorrentes de exclusão dos negros na sua relação com os 
processos formais de educação e sua estigmatização na historia da educação 
brasileira.  
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revisão bibliográfica realizada demonstra que são incipientes as pesquisas 
voltadas para a presença da população negra nos livros didáticos, em especial de 
História do Brasil. E demonstra, ainda, que estas pesquisas, que se ocuparam de 
investigar livros produzidos em espaços e tempos distintos, apresentam um discurso 
depreciativo em relação aos negros. 

São comuns expressões que os associem à escravidão, funções subalternas, à 
preguiça, animalidade, leviandade e barbaridade. Soma-se a isso o fato de que são 
também apresentados fora de um contexto familiar. Em contrapartida, a população 
branca continua sendo apresentada como a representante da espécie humana, 
superior em beleza e inteligência. Os autores afirmam, que muitas vezes, ainda que 
não haja uma manifestação explícita de racismo, há a construção de uma 
hierarquização racial que estigmatiza a população negra.  

Por outro lado, é importante ressaltar que foi possível observar, também, livros 
em que os autores se preocuparam em abordar a resistência negra, principalmente 
aquela que se deu no quilombo de Palmares e destacar a atuação de personagens 

                                                   
7 Os trabalhos publicados no Congresso de Pesquisa e Ensino em História da Educação não ficam disponíveis 
online. Daí a dificuldade em acessá-los quando não se participa do evento e não se obtém o CD.   
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como Zumbi e Henrique Dias, ainda que, em alguns momentos, a sua cor seja 
considerada um elemento comprometedor de um possível reconhecimento social. 

Essa abordagem que omite o contexto africano pré- colonial em que a população 
era livre com cultura e organização próprias e os restringe à condição de escravos e, 
em muitos casos, submissos, pode comprometer não somente a sua história, mas, 
também, as relações étnico-raciais estabelecidas socialmente. Daí a necessidade de 
que os livros didáticos contemplem a história e cultura africana e afro-brasileira, 
como propõe a Lei 10.639/2003, a fim de romper com o silenciamento e distorções a 
que essa história esteve submetida e para que possa, também, fortalecer a identidade 
de alunos/as negros/as. 
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RESUMO  

Para entender como Gabriela Mistral e Cecília Meireles posicionaram-se ao 
ocuparem espaços públicos na educação no tempo histórico da modernidade 
educacional, discutimos possibilidades e limites, procurando entender sentidos de 
tradição e de ruptura que instituíram em função das posições que adotaram diante 
dos problemas que enfrentaram. Para tanto, discorremos sobre as atividades 
realizadas por ambas nos campos literário, jornalístico e educacional. Constatamos, 
pela análise de crônicas jornalísticas e cartas, que assim como ocorreu com inúmeras 
outras professoras primárias que lutaram por um lugar para a mulher na sociedade, 
em que pesem os limites de atuação do tempo em que viveram, não tiveram receio de 
defender o que acreditavam ser importante para a formação dos leitores.  
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste texto é compreender as trajetórias das intelectuais 
multifacetadas Gabriela Mistral1 e Cecília Meireles2, identificando possibilidades e 
limites de suas atuações nos campos literário, jornalístico e educacional. Para tanto, 
analisamos crônicas jornalísticas que versavam sobre educação para entendê-las na 
dimensão do espaço público que ocuparam. 

A metodologia utilizada foi a história comparada por meio de uma análise 
documental, investigando os fatos que ocorreram na modernidade educacional a 
partir de uma concepção de passado aberta a novas interpretações.  

Entendemos a modernidade educacional a partir dos aspectos que caracterizam o 
tempo histórico como a difusão da escolarização por meio da abrangência de crianças 
em idade escolar, a necessidade de que o Estado assumisse seu papel na educação e a 
questão orçamentária. Os intelectuais da geração de Mistral e de Meireles agiram de 
forma efetiva na luta pela consolidação desse ideário educacional, a despeito dos 
limites de atuação oriundos de escolhas políticas3. 

Gabriela Mistral e Cecília Meireles, ao agirem em suas frentes de atuação, foram 
mulheres com possibilidades, limites e contradições: escritoras, professoras 
primárias, consultoras políticas, cronistas educacionais, intelectuais preocupadas 
com questões do seu tempo. Registraram pensamentos consolidados por meio 
frentes de atuação: o lugar da literatura e o da educação; o lugar da leitura e o da 
escrita; lugares que produziram ideais e objetivaram ações a serviço da formação do 
leitor. 

Aproximações do pensamento de ambas as intelectuais foram possibilitadas pelo 
contexto político-educacional, gerando novas possibilidades e, simultaneamente, 
limites de atuação. Da mesma forma, essa fronteira tênue entre possibilidades e 
limites colocou-se quando defenderam concepções de educação popular. Limites e 
questões que, quando enfrentados, apesar de não esgotados, colocaram novas 
possibilidades que fazem da modernidade educacional um período inacabado, no 
qual o tempo cronográfico do antes e do depois nos permite diferenciar o antigo do 
moderno, o tradicional do revolucionário4.   

Sob a égide de Ricoeur (2012), o jogo entre tradição e ruptura pode ser percebido 
como uma sequência de gerações e pela instituição de um acontecimento de 
referência num dado tempo histórico. No caso deste texto, como dito anteriormente, 
esse é o tempo da modernidade educacional, que permite a significação em duas 

                                                   
1 Lucila Godoy Alcayaga nasceu na cidade chilena de Vicuña no ano de 1889, vindo a falecer em 1957. No início do 
século, começou a trabalhar como professora primária, ganhando renome.  

2 Cecília Benevides de Carvalho Meireles nasceu no Rio de Janeiro em  1901 e faleceu em 1964.  Formou-se 
normalista pelo  Instituto de Educação do Distrito Federal (RJ), em 1917. 

3 Sobre modernidade educacional ver Ferreira (2014). 

4 Ver Nunes (2007, 2009) e Rocha (2010, 2011). 
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direções – antes e depois. Através das trajetórias dessas mulheres é possível perceber 
que, da tradição, configurou-se algo novo, sendo a sequência de gerações entendida 
como marca e possibilidade de ruptura. Em outras palavras, conquistas e limites 
refletiram-se na produção de cada uma dessas intelectuais, a partir do entendimento 
de que, inseridas em uma mesma geração, sofrendo as contribuições das anteriores, 
foram capazes de criar algo inédito.  

Dessas trajetórias, destacamos, em especial, suas inserções nos campos da 
literatura, do jornalismo e da educação, enfatizando que a face política não se 
colocou desvinculada dessas atuações. Tais intelectuais ocuparam a esfera pública, 
assumindo responsabilidades que dela advieram. Mulheres que escreveram sobre o 
que liam, viviam, sentiam e acreditavam tanto por meio da literatura quanto por uma 
atuação efetiva na educação. 

2. FACETA LITERÁRIA 

É consensual entre pesquisadores das obras de Gabriela Mistral5 e de Cecília 
Meireles 6  que a leitura e a escrita ocuparam um lugar de destaque em suas 
trajetórias. Cientes do poder que era atribuído a quem dominasse o território da 
escrita, utilizaram-se disso para defender concepções que se refletiram nos projetos 
de formação de leitor que efetivaram ao longo de suas trajetórias.  

O que essas duas intelectuais leram, suas experiências de vida, especialmente as 
que vivenciaram como autoras, enfrentando críticas e dilemas, possibilitaram uma 
autonomia intelectual. Autonomia que lhes permitiu divulgar seus pensamentos 
literatos, educacionais e políticos por meio do que escreveram. Nesse caso, 
destacamos os escritos literários que se constituíram, a partir de suas experiências, 
representativas de um tempo e que lhes renderam reconhecimento social. 

Ao contrário de Meireles, que teve uma ampla obra poética, Mistral publicou 
poucos livros de poesia7. Desolación foi o primeiro deles, que trouxe uma coletânea 
de versos que abordava temas como amor, maternidade, religião e diversidade da 
cultura nacional, bem como dilemas morais que a afligiam. A condição feminina e a 
identidade latino-americana seriam a base do seu discurso. A tônica política 
atribuída à Desolación consagrou-a como a mais importante poetisa de seu país.  

Em se falando de Meireles, o livro Viagem, que rendeu a intelectual o prêmio 
Poesia, da Academia Brasileira de Letras, em 1939, projetou-a de forma definitiva 
para a esfera literária, conferindo-lhe prestígio e provocando polêmicas que a 
desafiaram a lutar por um lugar para a literatura feminina no Brasil.  

                                                   
5 Estudou na escola primária, no Vale de Elqui, onde foi alfabetizada, o que lhe permitiu, ao conhecer o jornalista 
Don Bernardo Ossandón, ler os livros da biblioteca daquele chileno.  

6 Escrevia desde os 9 anos, sendo que na adolescência também traduziu peças teatrais. Em 1919, aos 18 anos, 
publicou seu primeiro livro de poemas, Espectros (Coelho, 2001). 

7 Encontra-se um estudo detalhado sobre os livros publicados por Mistral e Meireles em Ferreira (2014). 
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A preocupação de ambas as poetisas, percebida pela seriedade com a qual se 
inseriram no campo literário, oportunizou o reconhecimento da importância da 
mulher nesse lugar – de escritora - por outros intelectuais. O contexto político em 
que viveram apontava como emergente a necessidade de pensar não só na identidade 
feminina latino-americana, constituída na e pela palavra poética, como também nos 
desafios que a ambivalência do discurso político e poético impunha ao leitor.  

Concordando com Bakhtin e Volochinov (1976, p.12), ao afirmarem que as 
palavras são escolhidas pelo poeta “não no dicionário, mas do contexto da vida onde 
as palavras foram embebidas e se impregnaram de julgamentos de valor”, a 
incursão a reflexões sobre as literatas Mistral e Meireles indica a luta de ambas por 
um lugar para elas mesmas na sociedade, contribuindo para atribuir uma identidade 
feminina para a literatura.  

Ao escreverem textos literários, defenderam um pensamento que foi expressivo 
de um tempo histórico e lhes permitiu projetarem-se em espaços públicos de 
circulação de ideias. Essas mulheres, a exemplo de outras, romperam com uma 
concepção predominante: a de que só poderiam escrever prescrições de modelo de 
comportamento em diferentes instâncias sociais. No caso de tais intelectuais, ao 
escreverem, divulgaram um pensamento político-educacional, considerada tarefa de 
responsabilidade do homem, concebido socialmente como aquele que tinha o poder 
de influenciar gerações. 

Nessa linha, pensar a mulher e a criança na sociedade leitora foi algo caro às duas 
intelectuais. Ao escreverem para e sobre mulheres e crianças, essas intelectuais 
traziam para si mesmas a responsabilidade por responder a parte desses anseios, 
mostrando como elas entendiam ser possível promover a circulação da leitura. Na 
literatura, encontraram um lugar tanto para defender a importância das mulheres na 
construção do pensamento social da modernidade educacional, como para 
conscientizar intelectuais de sua geração a valorizá-las como protagonistas de seu 
tempo. 

Na busca por encontrar, nas atuações literárias de ambas as intelectuais, um 
lugar para elas próprias, marcaram uma identidade para as mulheres escritoras, 
consolidando-se como expressões femininas da poesia latino-americana, assim como 
outras poetisas de sua geração. Tais mulheres ocuparam espaços públicos pela 
divulgação de seus pensamentos na escrita, no cenário nacional e internacional, 
tornando-se referência para entender o papel que a mulher ocupou naquele cenário 
de afirmação pela via literária.  

Tais mudanças, viabilizadas pela luta por formar uma consciência política do 
papel que a mulher ocupava no cenário literário latino-americano, colocaram 
também desafios a Mistral e a Meireles. Desafios que impuseram a intensificação de 
suas lutas individuais, marcadas pelos laços geracionais que ambas instituíram, 
representando uma continuidade histórica, portanto, laços do novo com a tradição. 
Para romper com tais limites representativos de um tempo no qual à mulher era 
destinado um espaço de coadjuvante na literatura, foi necessário enfrentar a opinião 
pública. Referimo-nos aqui às críticas que recebeu no início de sua carreira como 
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poetisa e aos bastidores do prêmio Nobel, no caso de Mistral, e em relação ao livro 
Viagem, no que se refere à Meireles.  

Os prêmios que Mistral8 e Meireles9 receberam, em diferentes momentos de suas 
trajetórias, não obstante os desafios que impuseram, representaram o 
reconhecimento do trabalho literário de ambas. Tal reconhecimento confirma o 
argumento de que essas duas mulheres marcaram seus lugares na sociedade, 
estabelecendo uma identidade feminina para a literatura, o que repercutiu 
diretamente nas escolhas que fizeram para formar os leitores. Essas premiações 
projetaram-nas em espaços públicos literários e corroboraram atuações em outros 
espaços públicos, como na imprensa e na educação. 

3. FACETA JORNALÍSTICA 

A imprensa possibilitou amplo espaço para a manifestação de intelectuais que 
atuavam, à época, na luta pela estruturação de um projeto de educação popular que 
tocava, de forma objetiva, em um plano de nação. Tratava-se de um espaço público 
no qual à palavra era atribuída uma adjetivação de poder, pela repercussão que um 
pensamento poderia obter, quando da aprovação da opinião pública.  

Gabriela Mistral ganhou projeção no jornalismo, desde o final da década de 1920, 
período no qual escreveu artigos políticos para os periódicos chilenos El Mercúrio de 
Santiago e para a Revista Política y Espirito. Cecília Meireles destacou-se 
principalmente na década de 1930, quando foi redatora e cronista educacional no 
Diário de Notícias. Escreveu ainda para diversos jornais10, dentre eles destacamos o 
jornal A Manhã.  

Essa atuação das intelectuais atendia a diversos fins, em diferentes circunstâncias 
e nos mais variados gêneros: discursos públicos, reflexões, ensaios, artigos, 
homenagens, recomendações, declaração de princípios, dentre outros. Utilizaram-se 
dessa trincheira para escrever sobre temas educacionais como a necessidade de 
ampliação do sistema de ensino, considerando serem os investimentos na educação 
primária prioritários. Nessa mesma linha argumentativa, não pouparam esforços 

                                                   
8 Gabriela Mistral foi premiada em sua terra natal, em 1914, com uma alta condecoração, pela produção poética 
de Los sonetos de la muerte. Foi por essa ocasião que passou a usar o pseudônimo de Gabriela Mistral. Em 1945, 
recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, tornando-se a quinta mulher, e primeira latino-americana na história, a 
receber essa homenagem.  Em 1951, recebeu o Prêmio Nacional de Literatura, no Chile (Zegers, 2007). 

9 Cecília Meireles, em 1939, recebeu o Prêmio Poesia Olavo Bilac, da Academia Brasileira de Letras, pela 
produção do livro Viagem. Em 1962, o Prêmio de Tradução/Teatro, pela Associação Paulista de Críticos de Artes. 
No ano seguinte, recebeu o Prêmio Jabuti de Tradução de Obra Literária, pela obra Poemas de Israel e em 1964, 
o Prêmio Jabuti de Poesia, pelo livro Solombra, ambos concedidos pela Câmara Brasileira do Livro. 
Postumamente, em 1965, a Academia Brasileira de Letras, concedeu a Meireles o Prêmio Machado de Assis, pelo 
conjunto de sua obra. Recuperado em 13 fevereiro, 2014 de http://www.releituras.com/cmeireles_bio.asp. 

10 Cecília Meireles atuou, também, nos jornais A Nação, Observador Econômico e Financeiro, Correio Paulista e 
Folha de São Paulo e nas revistas Árvore Nova, Terra de Sol, Festa e Travel in Brazil (Ferreira, 2007). 
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para defender seus pontos de vista, deferindo críticas a posicionamentos políticos 
dos quais discordassem. Entendiam, dessa forma, a imprensa como um veículo de 
formação de opinião e de divulgação de concepções político-educacionais. 

Gabriela Mistral, cujo início de sua atividade jornalística fora visto por ela como 
uma possibilidade de divulgar seus trabalhos literários, surpreendeu os leitores ao 
publicar seu primeiro texto, divulgando a concepção de educação que defenderia ao 
longo de sua trajetória como educadora. Além de escrever em jornais sobre as 
reformas educativas e agrárias, sobre feminismo e sobre a defesa das mulheres e das 
crianças, a chilena divulgou a produção de intelectuais latino-americanos que viviam 
em Paris, ou que viajavam pela Europa, escrevendo também sobre autores 
espanhóis, franceses, indianos, italianos, suecos e russos (Gazartan-Galtier, 1990). 

A produção jornalística da intelectual chilena, nas três primeiras décadas do 
século XX, abordou temas educacionais que sustentaram seus posicionamentos 
políticos. Nesses textos Mistral discutiu um modo de impulsionar a criação de 
escolas em aldeias, assim como a implementação de bibliotecas na escola e em outros 
lugares, entendendo ser a divulgação do livro e seu acesso à população uma 
responsabilidade de toda a sociedade, atribuindo um sentido público à formação do 
leitor.  

Defendemos o argumento de que a circulação das ideias divulgadas nessas 
crônicas jornalísticas sobre educação aproximou Mistral do mexicano José 
Vasconcelos, o que acabou por gerar o convite para ela atuar na reforma educacional 
de 1922 no México. O que nos permite afirmar que, quando Mistral assumiu uma 
postura no campo da educação, atuando como cronista educacional no Chile, 
ocupando, dessa forma, um espaço público, outras ocupações advieram de seus 
posicionamentos, qual seja, a de ser indutora de políticas públicas de formação do 
leitor. 

Nas crônicas escritas para o Diário de Notícias, Meireles defendia 
veementemente a importância de se investir na educação primária. Mais do que 
alfabetizar, era necessário dar condições para que a escola pudesse formar leitores, 
capazes de entender o que acontecia ao seu redor e não meramente decodificar 
palavras. Preocupou-se com o que seria divulgado e, para tal, posicionou-se de forma 
criteriosa, estando a par dos movimentos ocorridos nesse âmbito, tendo cuidado com 
as notícias divulgadas. Apesar da opção por enfrentamentos críticos, a intelectual 
não se descuidava de informar ao leitor preocupado com as questões educacionais o 
que acontecia no cenário político brasileiro. 

À frente do matutino carioca, Meireles, além de dirigir a página destinada à 
educação, escrevia, diariamente, crônicas, utilizou-se dessa estratégia, própria 
daquele tempo, para defender o projeto educacional da Escola Nova, divulgando 
entraves para a implementação do projeto de educação, gerando, diversas vezes, 
desafetos.  

Tal postura de Meireles não passou despercebida aos políticos que atuaram no 
regime do Estado Novo. Anos mais tarde, perseguições que aconteceram ao grupo de 
intelectuais que compartilhavam os mesmos ideais educacionais provocaram seu 
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afastamento do jornal Diário de Notícias e da direção do Centro Cultural Pavilhão 
Mourisco11.  

A despedida do Diário de Notícias na década de 1930 não representou o fim da 
carreira jornalística de Meireles, apesar da desilusão que teve por tomar ciência de de 
que o referido jornal passou a ceder a ações políticas das quais discordava 
veementemente. Em 1950, voltou a escrever para esse mesmo jornal, mas, dessa vez, 
para a coluna Suplemento Literário. Terminou sua carreira na imprensa na década 
de 1960, na Folha de São Paulo.  

Sobre a atuação dessas intelectuais nos espaços jornalísticos, podemos afirmar, 
em linhas gerais, que Mistral quando colaborou para os jornais chilenos e mexicanos, 
por exemplo, divulgou seu ideário educacional e, mesmo diante de críticas manteve 
seu estilo. Já Meireles, por motivos políticos teve que alternar posturas, ora saindo 
do lugar estratégico que ocupava ao deixar a direção da Página de Educação do 
Diário de Notícias, ora modificando seu estilo como ocorrera com a coluna 
Professores e Estudantes do jornal A Manhã.  

A despeito de ambas as intelectuais terem atuado na esfera jornalística na 
modernidade educacional, vemos que Mistral teve mais autonomia nesses espaços 
jornalísticos do que Meireles. Isso porque a atuação da chilena nessa esfera permitiu-
lhe a divulgação de seu pensamento para além de sua terra natal, escrevendo para 
jornais de diferentes países, reafirmando um posicionamento político que gerou a 
ocupação de outras esferas públicas.  Em que pese a constatação dessa diferença nos 
laços de trabalho que essas escritoras instituiram na esfera jornalística, o fato é que 
incursões políticas foram oportunizadas pela ocupação daquele território feminino 
da palavra. 

4. FACETA EDUCACIONAL 

Gabriela Mistral e Cecília Meireles representam um grupo de mulheres que 
começou suas trajetórias profissionais como professoras primárias. Apesar das 
difíceis condições de trabalho dessas professoras no Chile e no Brasil, Mistral e 
Meireles encontraram, na docência, aliada às suas atuações na literatura, um campo 
profícuo para o deslocamento da esfera privada para a pública. Motivadas pelo 
quadro de feminilização do magistério, apropriaram-se dos conhecimentos oriundos 
do campo da educação e descobriram outros enfrentamentos na esfera pública do 
tempo em que viveram, que lhes possibilitaram múltiplas frentes de atuação. No 
entanto, esse mesmo contexto impôs limites: a questão da remuneração da mulher 
na ocupação das diferentes tarefas que lhes foram oportunizadas; as exigências 
políticas de ocupação de cargos públicos. 

                                                   
11 O Centro Cultural Pavilhão Mourisco foi a concretização do ideal de escola defendido por Cecília Meireles ao 
congregar  aspectos que tal instituição deveria ter. Inaugurado em 1934, tinha por finalidade atender crianças 
para desenvolverem atividades ligadas à leitura, à arte, à música entre outras. 
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No que se refere à questão da remuneração na ocupação dos espaços públicos, 
destacamos que a vida dessas professoras era dura, porque precisaram aproveitar os 
espaços entre lugares fixos, ocupados por homens em uma sociedade patriarcal, para 
se inserirem em uma profissão socialmente respeitada. De acordo com os estudos de 
Müller (2000), as professoras primárias que atuaram tanto na sala de aula como na 
publicação de artigos para periódicos no início do século precisavam do dinheiro que 
recebiam em troca do trabalho que executavam. 

Quanto às exigências do poder público, destacamos que o contexto de difusão da 
escolarização provocou a ruptura com a tradição de que competia aos homens 
formular diretrizes para a educação, no nível da macropolítica, e atuando na escola 
de primeiras letras, no nível micro. Em que pese ser considerada pela historiografia a 
responsabilidade por educar àquele tempo como sendo específica do homem, 
chamamos atenção para o fato de que um dos traços democratizantes da educação 
pública que se formulou desde a época da independência foi pautado na busca por 
uma não discriminação de gênero. As leis provinciais que estabeleciam 
obrigatoriedade do ensino de crianças em idade escolar, desde a década de 1830, 
faziam exigências pela coeducação. Isso se refletiu na ocupação das funções docentes 
que favoreceu as mulheres, uma vez que podiam lecionar tanto para meninas quanto 
para meninos e os homens, apenas para meninos. Havia, portanto, mais cargos para 
as mulheres na educação pública, entretanto, sob o direcionamento das 
conformações do poder público, que exigia, dentre outros aspectos, a formação 
específica para o cargo. 

Às professoras chilenas era exigido, além do diploma de normalista, um 
comportamento moral exemplar, tal qual ocorrera com as professoras brasileiras. No 
entanto, aquelas que não tivessem o diploma, mas, assim como ocorrera no Brasil, 
tivessem concluído o ensino primário e se encaixassem no perfil moral, poderiam 
exercer a função de professoras primárias. Nesse caso, havia uma prova que 
habilitava a tal exercício. Foi o que aconteceu com Mistral, quando passou a ocupar o 
cargo denominado professora-professora12.  

Apesar das críticas e do fato de sofrerem pressões sociais para que se 
constituíssem como exemplo de virtude, reproduzindo a ordem social de civismo em 
um contexto no qual “o mérito foi o critério profissional, político e cultural por 
excelência dessa nova professora” (Müller, 2000, p. 5), as mulheres conseguiram 
ocupar a esfera pública pela via da educação. 

Mistral atuou, no início de sua carreira, como “ayudante de preceptora en la 
Escuela de la Compañía Baja” (Zegers, 2002, p. 17), recebendo  baixos salários e 
ainda de forma irregular. A condição das docentes femininas no Chile era precária 
por razões diversas: i) insuficiência de profissionais qualificadas para atuar na 
educação primária;  ii) baixa remuneração, que acabava por gerar discriminações de 

                                                   
12 Professora-professora era a denominação dada à professora prática, sem curso de formação e professora-
normalista para aquelas que haviam concluído o curso de preparação do magistério. Ver Nunes (2009). 



 

 
 

12 

naturezas política e social; iii) ausência de autonomia administrativa e acadêmica 
(Barahona, Alvarez & Pietro 2000). 

Quando pode ser professora titular 13 , identificou mazelas do processo de 
formação das crianças das escolas rurais, que não escaparam aos seus comentários 
políticos. A educadora chilena tinha clareza de que seria possível vencer o quadro de 
analfabetismo do Chile, conforme identificado na faceta jornalística, por meio de 
ações estratégicas do governo e da sociedade na educação dessas crianças. 

Ao exercer a função de inspetora geral14, teve seu método educacional divulgado 
nas páginas do diário El Mercurio, o que representou uma novidade na época para 
pensar a educação das crianças pequenas. Segundo Mistral, seria importante que o 
aluno não fosse passivo e, durante o processo de aprendizagem, seria necessário um 
esforço individual para vencer as dificuldades. Ao professor, competia provocar o 
interesse do estudante “por ell estúdio; que solicite la curiosid, que provoque la 
investigación, que despierte la iniciativa, que inspire la confianza en sí mismo 
sugiera analogías, que mueva, en fin a sus alumnos a ensayar sus fuerzas y a 
probar su habilidad”15. É possível identificar, a partir da experiência na qual Mistral 
exerceu simultaneamente as funções de professora de espanhol e de diretora de um 
liceu chileno16, que aquilo que projetara, quando escrevera seu método de ensino, 
concretizou-se, quando implementou bibliotecas na reforma mexicana de 1922, ao 
lado de José Vasconcelos (Zegers, 2002).  

Quando Mistral participou dessa reforma mexicana, formulou estratégias para a 
educação rural e para a divulgação do livro, em bibliotecas de diferentes 
modalidades, com ênfase naquelas destinadas às crianças, mesmo que a partir de 
uma adaptação nos espaços inicialmente pensados para os adultos. Para divulgar seu 
pensamento no referido país, proferiu conferências públicas e escreveu crônicas 
jornalísticas. 

A despeito dos limites impostos pela época e das consequências das escolhas 
profissionais de Mistral, a trajetória educacional dessa intelectual pode ser lida como 
exemplo da luta pela instituição de um lugar para a mulher na sociedade, tal qual 
ocorreu com Meireles.  

Além de ter atuado como professora primária e ocupado cargo administrativo em 
escola pública 17 , Cecília Meireles trabalhou como professora formadora de 
professores na turma de desenho na Escola Normal, na Universidade do Distrito 

                                                   
13 Em 1909, na escola primária “de Los Cerrillos, pequeña aldeã, ubicada camino a Ovalle” (Zegers, 2002, p. 20). 

14 Gabriela Mistral exerceu a função de inspetora no Liceo de Niñas, na cidade de Antofogasta (1911), Liceo de 
Niñas da cidade de Los Andes (1912). 

15Mistral, 1919 como citado em Zegers, 2002, p. 425. 

16 No ano de 1918, Mistral ocupou esses dois cargos quando esteve à frente do Liceo de Niñas de Punta Arenas. 

17 Construiu sua trajetória de professora atuando em várias instituições de ensino, tais como: Escola Pública 
Deodoro, Jardim de Infância Campos Salles, Escola Medeiros e Albuquerque e Escola Bahia. Aposentou-se, em 
1951, nesta última escola em que atuou como diretora.  
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Federal, lecionando Literatura Luso-Brasileira e na Universidade do Texas, “onde 
ficou responsável pela cadeira de Literatura e Cultura Brasileira, nas décadas de 
1930 e 1940” (Mignot, 2010, p. 61). Ainda ensinou História do Teatro na Fundação 
Brasileira. 

Escreveu livros para crianças, tanto para atender à escola primária quanto para 
divulgar seu pensamento literário, discutiu sobre a qualidade dos livros produzidos 
para elas, enfatizando a necessidade de que as escolas possibilitassem acesso à 
leitura por fruição e que o governo se responsabilizasse por espaços físicos 
específicos para acesso à leitura, como as bibliotecas, por exemplo (Ferreira, 2007). 
Realizou um Inquérito sobre Leitura, que chamou de Leituras Infantis, a pedido do 
Diretor de Instrução Pública do Distrito Federal, à época Rio de Janeiro, Anísio 
Teixeira, em 1931, e publicado em 1934. O referido inquérito tinha o objetivo de, a 
partir do olhar das crianças sobre as obras literárias observadas, pensar livros 
infantis consolidados pelo olhar científico, sem perder o encantamento artístico 
abrigado na imaginação. Assim, representou uma iniciativa importante para a 
“história da leitura e da literatura para crianças de um determinado tempo e local” 
(Sena, 2010, s/p).  

 Tal concepção de formação do leitor foi divulgada em conferências públicas que 
Meireles ministrou. A ênfase residida na importância de que o Estado assumisse seu 
papel de indutor de políticas públicas, ampliando a educação a uma parcela cada vez 
maior da sociedade e outras questões que emergiam desse processo de 
responsabilização do Estado foram temas recorrentes nas conferências.   

As escolhas políticas de Meireles a conduziram a assinar o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova18, em 1932, um documento de proposta para o governo 
a fim de viabilizar a implementação dos ideais da Escola Nova para o Brasil19. Esse 
Manifesto rompeu com a proposta dos educadores católicos à época e se consolidou 
como um evento marcante da história da educação brasileira, à medida que 
propunha uma renovação educacional.  

O que fica claro no discurso de Meireles é que a escola foi considerada “a menina 
dos olhos” dos intelectuais, pois nela poderia se consolidar o ideário de educação 
popular que os signatários do Manifesto de 1932 lutaram. A despeito de suas 
colocações revelarem um jogo de tensão entre uma cultura clássica e uma de sentido 
mais antropológico, o que revelava um retrato daquele tempo era que os intelectuais 
entenderam ser uma ação premente a necessidade de implementarem o que 
denominaram de escola única. 

Apesar de Meireles ter defendido em suas crônicas que as diferentes instituições 
também concorrem para educar a criança e que a educação popular precisava ser 
valorizada, identificamos nos discursos que as leituras por ela defendidas deveriam 

                                                   
18 O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, documento assinado por vários intelectuais vinculados à associação 
brasileira de Educação, apresentava os ideais educacionais que deveriam pautar a escola no contexto da 
modernidade educacional. 
19 Ver a respeito em Rocha (2004) e Xavier (2002). 
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circular nas bibliotecas escolares e possibilitariam o entendimento da cultura 
europeia. A educadora brasileira, ao mesmo tempo em que promoveu uma educação 
popular, distanciou aqueles estudantes que não viam relação entre esses 
conhecimentos e as questões que se colocavam nos locais onde viviam, como aqueles 
que residiam no campo, por exemplo, ou os que eram oriundos de classes sociais 
menos privilegiadas. 

Nesse jogo entre tradições e rupturas, localizamos o discurso de Mistral, a partir 
de um alargamento na ideia de cultura que se define pelos significados que o próprio 
homem produz a partir das relações que estabelece entre si e com o outro na busca 
por compreender esses significados. Isso explicaria porque era necessário, de acordo 
com Mistral, que as bibliotecas infantis oportunizassem o acesso a livros de sua 
língua natal, contando a história do seu povo. Na mesma linha, contando também as 
histórias dos povos que os colonizaram – a leitura dos clássicos, ou seja penetrando 
na teia da leitura que envolve o homem e o provoca a tecer outras teias de sentidos.  

Localizamos o de Meireles ora nesse mesmo ponto de Mistral, rompendo com os 
limites de atuação do tempo histórico, quando propõem que às crianças que 
frequentassem o Pavilhão Mourisco fosse possibilitado o acesso a obras de diferentes 
nacionalidades, inclusive as que fizessem parte do rol de proibições em um outro 
tempo histórico. Ora numa postura de afastamento quando centra seu discurso de 
formação do leitor, elencando como prioritário o acesso às leituras canônicas, 
entendendo ser uma forma de inclusão da população na sociedade. Movimentos 
instituídos pelos laços de trabalho que estabeleceram. 

5. LAÇOS DE TRABALHO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Neste texto analisamos o papel ocupado pelas múltiplas dimensões nas escolhas 
que nortearam as trajetórias de Gabriela Mistral e de Cecília Meireles. Isso fora feito, 
entendendo-as a partir dos discursos que efetivaram nos espaços de vivências 
profissionais e dos laços de trabalho por elas estreitados ao atuarem na literatura, na 
imprensa e na educação.  

Ao longo do percurso que instituíram, ambas as intelectuais escreveram em 
defesa de questões colocadas no tempo histórico da modernidade educacional, 
escolhas que resultaram na inserção dessas mulheres em outros espaços públicos, 
ampliando suas esferas de atuação. Primeiro, por terem defendido a ampliação do 
acesso das crianças à escola, entendendo ser o Estado o responsável pela educação 
das massas, nos discursos que proferiram em defesa dos ideais da Escola Nova. 
Segundo, por terem efetivamente atuado no campo educacional, tanto na dimensão 
do ensino, quanto em decisões políticas ligadas, direta ou indiretamente, à formação 
crítica do leitor, efetivadas em reformas educacionais.  

Reconhecemos no discurso de ambas as intelectuais, quando defenderam uma 
determinada concepção de educação popular, que se apoiaram em ideias de cultura 
que ora as aproximam e ora as afastam. Aproximam-nas, quando defenderam uma 
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escola, a partir de uma perspectiva antropológica, uma vez que ambas entendiam ser 
função da escola oportunizar acesso a formas estéticas que tanto poderiam advir do 
saber do povo quanto do conhecimento acumulado pelas gerações anteriores. As 
duas entendiam ser necessário aproximar as crianças da escola, ouvindo-as, a partir 
do que o livro pode oferecer, assim como outras formas de ler o mundo ao redor, tais 
como o cinema, o teatro e a música, por exemplo. 

Assim como ocorreu com inúmeras outras professoras primárias que lutaram por 
um lugar para a mulher na sociedade brasileira, em que pesem os limites de atuação 
do tempo em que viveram, Mistral e Meireles não tiveram receio de defender o que 
acreditavam ser importante para a formação das crianças e das mulheres como 
leitores críticos. Tal defesa possibilitou a ocupação de espaços públicos que, ao 
mesmo tempo que colocava limites, impulsionava ambas intelctuais na ocupação de 
novos espaços públicos, constituindo-se como ícones do processo de constituição do 
território feminino de circulação da palavra literária, jornalística, educacional e 
política. 
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RESUMO  

Este artigo é parte dos resultados de uma pesquisa de Mestrado em Educação que 
teve  por objetivo investigar sobre os jogos e brincadeiras na educação primária de 
Teresina - Piauí. Pesquisa de natureza historiográfica, adotou os aportes teóricos da 
Nova História Cultural e dos estudos de Memória. Tem como marco inicial o ano de 
1930, período que o movimento da Escola Nova ganha força no Brasil e propõe a 
inclusão dos jogos e brincadeiras na escola e o marco final em 1961, quando a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 
configura em seu artigo 22, a obrigatoriedade do ensino de Educação Física na 
educação primária, disciplina que incluía os jogos e brincadeiras como atividades 
recreativas. Quanto à metodologia delimitamos a História Oral e a entrevista 
temática como técnica, pois os depoimentos são o ponto central das análises. Jornais 
edocumentos oficiais do período analisado, foram utilizadas como fonte de pesquisa. 
Os resultados apontam, por meio do depoimento dos participantes, que os jogos e 
brincadeiras estavam presentes nas escolas primárias, embora não como previam os 
ideais propagados pela Escola Nova e estabelecidos nas reformas educacionais do 
ensino primário do Piauí. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Escola Nova, Jogos e Brincadeiras, Educação Primária. 
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1.  ESCOLA NOVA: PROPOSTAS EDUCACIONAIS PARA A INFÂNCIA  

O Movimento de Renovação Educacional Brasileiro, denominado  Escola Nova, 
proporcionou o desenvolvimento de novas concepções educativas, propostas por 
vários educadores e intelectuais conhecidos como “pioneiros da educação”, esse 
grupo  

[...] é fruto de um movimento nacional que teve nas reformas educacionais 
espalhadas no país ponto de apoio para consolidar uma liderança política com 
respaldo para conduzir o projeto de modernização, concebido desde a 
Proclamação da República que não logrou êxito, mas que no início da década 
1930, com o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 
1932, representa uma tentativa de criar uma política educacional que seja 
estimulada em todo o território nacional, tendo a figura do Estado o papel de 
promover e disseminar a nova educação que trará ao país a modernidade e o 
progresso econômico, social e político. (Oliveira e Neto, 2012, p.523). 

A renovação pedagógica pretendida pelos pioneiros da educação traduz o desejo 
de mudança em todos os níveis educativos, defendendo a bandeira da escola pública, 
laica e gratuita, como tentativa de combate ao analfabetismo e superar o atraso 
educacional e produtivo do país. 

Rompeu com a concepção de educação tradicional e deu especial atenção ao 
respeito pelo desenvolvimento natural da criança, a partir das especificidades da 
natureza infantil e dentre elas a educação física e a higiene estavam incluídas, como 
fatores essenciais ao combate à mortalidade infantil, assim, a infância foi colocada 
como a base da reconstrução educacional, levando em conta suas peculiaridades.  

De acordo com as inovações propostas, a escola deveria se adaptar para 
proporcionar um ambiente rico que estimulasse o desenvolvimento da criança, a 
partir de atividades espontâneas geradas de seus próprios interesses e necessidades. 
Assim, os jogos e brincadeiras ganharam um caráter de estímulo e um status mais 
qualificado.  (Brougère, 1995). 

Essas inovações pedagógicas foram redigidas por Fernando de Azevedo em um 
documento que tem o seguinte título: “A reconstrução educacional no Brasil ao povo 
e ao governo”. Publicado em 1932, foi assinado por 25 personalidades brasileiras, 
além de Fernando de Azevedo, o redator do manifesto. 

O redator se refere a estes educadores no documento como os responsáveis por 
sua construção e estabelecimento dos novos ideais de educação, nos seguintes 
termos:  

 Aos que tomaram posição na vanguarda da campanha de renovação 
educacional, cabia o dever de formular, em documento público, as bases e 
diretrizes do movimento que souberam provocar, definindo; perante o público e 
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o governo, a posição que conquistaram e vêm mantendo desde o início das 
hostilidades contra a escola tradicional. (Azevedo, 2010, p. 37). 

De acordo com a nova proposta, as escolas deveriam ser afastadas da cidade, para 
que a aprendizagem da criança pudesse ocorrer pela descoberta, pela manipulação e 
não pela imposição de conteúdos abstratos. A escola, vista desse novo ângulo deveria 
oferecer à criança um meio vivo e natural, “favorável ao intercâmbio de reações e 
experiências”, em que ela, vivendo a sua vida própria, generosa e bela de criança, 
seja levada ao trabalho e a ação por meios naturais que a vida suscita quando o 
trabalho e a ação convêm aos seus interesses às suas necessidades”.(Azevedo, 2010, 
p.49). 

A diferença entre a escola tradicional e a escola nova é destacada no Manifesto 
dos Pioneiros, quando se refere ao “[...] fator psicobiológico do interesse, que é a 
primeira condição de uma atividade espontânea e o estímulo constante ao 
educando (criança, adolescente ou jovem) a buscar todos os recursos ao seu 
alcance, “graças à força de atração das necessidades profundamente sentidas””. ( 
Azevedo, 2010, pp. 49-50). De acordo com o principio liberal, todos teriam as 
mesmas chances através da educação, pois o livre acesso igualaria as oportunidades e 
as diferenças existiriam apenas no nível biopsicológico. 

A nova concepção de educação reconhece o aluno como um ser ativo, livre para o 
desenvolvimento de suas potencialidades, embora considere que o seu desempenho 
dependeria de sua determinação.  

1.1. O MOVIMENTO DE RENOVAÇÃO EDUCACIONAL NO PIAUÍ 

No cenário piauiense, as ideias escolanovistas foram divulgadas no Estado no 
final do século XIX, por professores e envolvidos na educação da esfera pública e 
particular, que faziam uso da imprensa para difundir as inovações educacionais. 
“Essa vertente pedagógica pode ser encontrada em Abdias Neves, Matias Olímpio, 
Luís Correia, Anísio Brito, para citar alguns nomes”. (Queiroz, 2008, p. 87). 

Abdias Neves, educador da esfera pública e privada, merece destaque por 
introduzir em seu ensino inovações pedagógicas e por estar sempre buscando novos 
direcionamentos ao ensino. Suas ideias ganharam destaque na imprensa com a 
publicação de matérias no jornal Diário do Piauí. O educador se pautava na liberdade 
como condição de melhor desenvolvimento educacional e desempenho infantil, e 
dentre elas  

 merecem deferência especial os aspectos relativos à educação física, ao contato 
com a natureza, às noções de higiene e adequabilidade do vestuário, á 
avaliação da importância dos brinquedos infantis e às indicações quanto à 
necessidade de reavaliar a educação feminina. [...] na perspectiva de Abdias 
Neves, a educação deveria estar mais próxima do jogo, associada ao brinquedo, 
á natureza, no que propunha inclusive que os colégios ficassem o mais possível 
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afastados do centro das cidades, outros tratavam de problemas pedagógicos 
mais específicos. (QUEIROZ, 2008, p.88). 

Nos escritos do educador, sua “preocupação central passara a ser com a criança 
– daí a ênfase dada, por exemplo, ao programa de Pedagogia da Escola Normal à 
psicologia infantil e ao meio escolar em sua adequação à necessidade própria dos 
escolares”. (Queiroz, 2008, p.90).  

Esse novo ideário não era uma realidade corrente em todas as escolas, mas os 
discursos inovadores já conseguiam disseminar novos modelos educativos e o apoio 
por parte de alguns educadores. “As idéias dos Pioneiros da Escola Nova, que 
inspiraram o Manifesto de 1932, chegaram no Piauí e repercutiram na legislação 
do ensino, embora com certa cautela pois referiam-se às “conquistas positivas”, 
apenas.  (Brito, 1996, p. 91) 

 O Regulamento Geral do Ensino de 1933, é baixado pelo governo interventorial 
do Capitão Landri Sales Gonçalves por meio do Decreto nº 1.438/33. Através desse 
Regulamento o ensino primário é reformado conforme os novos princípios da 
pedagogia moderna, “a escola primária deveria ser o centro de integração social da 
criança, oferecendo-lhe a educação básica e promovendo o seu desenvolvimento 
físico, mental e moral para o exercício da cidadania”. (Brito, 1996, p.90). 

É por meio do art. 294 desse Regulamento, que o dever do professor público 
primário é estabelecido e dentre as suas obrigações o inciso VII destaca que o 
docente deveria “exercer vigilância no recreio, orientando os passatempo e jogos 
infantis”. (REGULAMENTO..., 1933, p. 7). Esse mesmo regulamento promoveu o 
crescimento do número de matrículas, devido ao recolhimento das municipalidades 
de 15% da sua receita ao Tesouro Nacional para o ensino primário, como ressalta o 
relatório governamental de 1940 no governo de Leônidas Melo. 

Na tabela a seguir, podemos verificar o crescimento do número de matrículas do 
ensino primário. 

 
Matrículas 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 

 7.397 11.101 14.922 16.054 20.638   26.000 28.425 32.383 

TABELA 1 | Número de Matrículas do Ensino Primário do Piauí (Adaptado de informações extraídas dos 
relatórios governamentais de 1935 e 1938).  

Apesar da expansão do ensino primário com inovações metodológicas de ensino e 
o aumento do número de matrículas, a frequência dos alunos não acompanhou o 
mesmo desempenho. (Ferro, 1996). Mas, o governo do Piauí continuava atento as 
inovações educacionais, por temer o atraso do Estado e esta preocupação apresenta-
se descrita na mensagem governamental de 1936: 

Tendo em vista o rapido avanço que nos últimos annos vêm tendo as questões 
pedagógicas, já estamos a carecer de uma reforma na Instrução. Reforma não 
só do regulamento, mas tambem dos proprios methodos de ensino. Não só a 
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instituição primaria, como a normal, apresentam falhas que, sob pena de 
ficarmos em atrazo, têm que ser corrigidas. (Piauhy, 1936, p.19).  

Essa apreensão provoca novas mudanças que vão sendo implantadas, e dentre 
estas a mencionada no Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Presidente da República 
pelo interventor Leônidas de Castro Melo,  informa que através do decreto nº 273 de 
17 de junho de 1940 são baixadas as normas de funcionamento das aulas de educação 
física nos estabelecimento de ensino primário, e assim destaca: 

Capítulo I 

Dos deveres dos professôres 
Art. 1 – Cumpre aos professores de Educação Física: 
[...] d) orientar as atividades recreativas da criança, velando por ela, sem 

lhe perturbar ou ameaçar a liberdade e a expontaneidade do brinquedo; e) 
promover a prática de jogos que, pela experiencia forem dignos de 
incorporação ao patrimonio dos preconizados pelo Método adotado; f) atrair 
crianças para brinquedos próprios à sua idade, desviando-as de todos aqueles 
que sejam contra indicados, e participando de suas atividades recreativas, 
observar o comportamento de cada uma, afim de orientar inteligentemente a 
sua formação;[...] p) ter em mente que a sua missão NÃO É ENSINAR 
GINASTICA para que os alunos memorizem enunciados de exercicios e regras 
de jogos, etc., mas SIM, dirigir a classe, de modo que seus alunos PRATIQUEM 
com regularidade os exercicios, entregando-se aos mesmos e aos jogos, com 
prazer e entusiasmo. (Piauí, 1940, pp. 64-65).  
 
E para o cumprimento dessa medida o capítulo II em seu art.2, ressalta que:  

Art. 2 – A Educação Física nos estabelecimentos de ensino será ministrada 
durante o ano letivo e diariamente para todos os alunos; quando isto não fôr 
possível devido ao grande número de alunos em relação ao numero de 
professores, ou devido as dificuldades de horário e local, a Educação Física será 
ministrada de preferencia aos alunos menores, de ambos os sexos, de modo que 
tenham pelo menos três aulas por semana. (Piauí, 1940, p. 65). 

Os educadores físicos tiveram que se adequar ao novo modelo educacional e 
deveriam para isso propor atividades que envolvessem a espontaneidade, liberdade, 
orientação, prazer e entusiasmo, de modo a despertar nas crianças aprendizagens, 
pela orientação quanto à idade adequada ao brinquedo. Os alunos do ensino 
primário seriam, portanto, os principais beneficiados com o ensino de Educação 
Física, mesmo que não houvessem professores em quantidade suficiente para esse 
nível de ensino. 
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Outra medida adotada pelo  governo para a garantia do ensino de Educação 
Física em localidades no interior do estado, foi a promulgação do decreto lei n. 248 
de março de 1940, que destacava:  

 As prefeituras cuja receita arrecadada no exercício de 1939 for igual, ou 
superior a 40.500 e 1.000 contos de réis, ficam obrigadas a mandar no corrente 
ano, uma, duas, três professoras, respectivamente, para, por conta do 
município, fazerem o curso especial de educação física, percebendo a 
mensalidade de rs 300$000. (Piauí, 1940, p. 70). 

Os municípios de Parnaíba, Campo Maior, José de Freitas, Amarante, Oeiras e 
Picos, em virtude da vantagem designaram professoras normalistas para a realização 
do curso especial de Educação Física, previsto pelo dispositivo da lei. Estas 
normalistas, ao término do curso, iriam exercer pelo prazo mínimo de cinco anos, no 
município de origem, o ensino da disciplina. O governo, assim, cria estratégias para 
que outros municípios fossem contemplados com o ensino de Educação Física, 
especializando professoras normalistas para assumir essa função, devido à ausência 
de professores diplomados neste curso.  

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, fica  garantida à educação primária o ensino da 
disciplina Educação Física, através do artigo 22 que informa a obrigatoriedade nos 
cursos primário e médio, até a idade de 18 anos. (Brasil, 1961). 

2. MEMÓRIAS DE INFÂNCIA: AS LEMBRANÇAS DOS INTERLOCUTORES 

A Nova História Cultural tem oportunizado ao pesquisador a investigação de 
novos objetos e fontes, que antes não eram considerados pela história tradicional. 
Esse novo paradigma se interessa pelas atividades humanas baseadas numa 
multiplicidade de documentos, que não necessitam ser necessariamente textos 
escritos, e/ou documentos oficiais, podendo os fatos históricos serem estudados 
tanto por fontes documentais, quanto etnográficas, encontrando assim vários 
significados para o estudo pelos diferentes e múltiplos olhares do pesquisador. ( Le 
Goff, 2001). 

É neste sentido que buscamos analisar os depoimentos de alunos e professores 
que vivenciaram a educação primária no período desse estudo e para isso nos 
apoiamos nas Memórias que são fontes históricas. As lembranças partem de uma 
memória individuais, por ser um estímulo particular, mas se apoiam na memória 
coletiva. São esses laços afetivos que asseguram as lembranças tornadas por esse 
motivo de memória social.  (Halbwachs, 1990). 

Os interlocutores desse estudo eram crianças que viveram em pequenas cidades 
do Maranhão nas primeiras décadas do século XX e vieram a Teresina para dar 
continuidade à escolarização primária. Nessa época a oferta do número de vagas no 
ensino primário na capital do Piauí teve crescimento significativo, ano após ano, e 
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isso despertou o interesse das famílias pela oportunidade de os filhos prosseguirem 
nos estudos, apesar das dificuldades para custear as despesas, o que os levava a 
morar em casa de parentes ou pensões.  

A metodologia da História Oral proporcionou que os depoimentos desses agentes 
históricos fossem coletados por meio da entrevista temática e usados como 
documentos orais “apontando divergências, convergências e evidências de uma 
memória coletiva, por exemplo”. (Freitas, 2006, p.21). E por meio de suas memórias 
analisaremos o desenvolvimento dos jogos e brincadeiras no espaço escolar. 

Ao solicitarmos as recordações sobre os jogos e brincadeiras na escola, os 
interlocutores remetem suas lembraças ao espaço do recreio escolar. Vejamos os 
relatos: 

Brincar de roda era muito pouco porque os espaços não ofereciam, é o local 
não oferecia espaço que desse para a gente brincar [...] que nem era todo dia 
que a gente fazia isso, tocava o recreio a gente ia, merendava, bebia, ia no 
banheiro e voltava “prá” sala de aula. (SOUSA, 2013). 

Tinha sim só “mermo” [...] o recreio, aquelas coisas [...] no recreio era [...] 
meia hora, a gente tinha toda aquela liberdade de pular, fazer, acontecer. É, 
mas aí passava daquele horário! (BARROS, 2013). 

Tinha só de bola assim, brincadeira de bola, né? Jogar bola é[...] mas, era 
pouco tempo, era cinco, dez minutos no máximo. Tinha que voltar “prá” sala de 
novo [...] (RIBEIRO BARROS, 2013). 

Sobre as brincadeiras eram muito, eram muito assim restritas, porque o 
espaço físico não existia. O espaço físico não permitia [...] Eu não me lembro 
porque tinha um pátio muito pequeno e era só correr, brincar, não tinha 
brincadeira, eu não me lembro, honestamente[...] não havia espaço para 
brincadeira, só “prá” [...] conversar, essas coisas assim, mas era uma escola que 
não tinha pátio. (BOMFIM, 2013).  

Apesar de os jogos e brincadeiras serem práticas comuns, essa cultura escolar 
não era cultivada constantemente no âmbito escolar dos nossos interlocutores. 
Embora a pedagogia nova destacasse atividades que envolviam o educando, a 
liberdade dos jogos e as brincadeiras, por exemplo, na verdade camuflavam a 
autoridade e o regrar policiando os alunos em seus disciplinamentos.  

[...] o estatuto da pedagogia moderna e nova, porque ativa, um novo 
discurso pedagógico começa a se tornar hegemônico no país. Nele proliferam 
imagens do dia-a-dia escolar das crianças, de seus corpos empenhados em 
múltiplas atividades, dos seus gestos hábeis, do seu interesse pelo trabalho em 
cooperação, da alegria contagiante dos seus jogos e da liberdade de suas 
brincadeiras. A espontaneidade da vida escolar evocada nessas representações 
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pode iludir o leitor. A sua recorrência no discurso escolanovista repõe 
continuamente as tópicas da dosagem da liberdade das crianças, cerceando 
sutilmente o burburinho dos seus risos e os movimentos dos seus corpos. 
(Carvalho, 2002, p.388).  

A pedagogia da educação nova reconfigura no país uma nova concepção da 
natureza infantil. As disciplinas rígidas dos colégios também impunham certas 
restrições mesmo no espaço do recreio.  

Sobre a presença de brinquedos na escola e sua utilização no aprendizado 
escolar, os depoentes relatam: 

Brinquedos, objetos para serem manuseados pelos alunos? Não. (SOUSA, 2013). 

Olha, não existia brinquedo na escola, não, não existia. (BARROS, 2013). 

Não existia brinquedo não, não, brinquedo às vezes a gente levava de casa, uma   
bola “pra” jogar com os outros, não tinha brinquedo não. (RIBEIRO BARROS, 
2013). 

Não, não. (BOMFIM, 2013). 

As respostas são unânimes ao afirmar que na escola não existiam brinquedos, 
objetos utilizados nas brincadeiras e nos jogos. Apesar das reformas educativas 
destacarem a inclusão dos jogos e brincadeiras na aprendizagem escolar, os nossos 
interlocutores afirmam a inexistência dessa atividade pedagógica no aprendizado em 
sala de aula.  

A implantação dos pressupostos da Escola Nova ocorreu em escolas bem 
equipadas, por isso “houve dificuldades de implementação dessa tendência em larga 
escala nas instituições de ensino pela falta de equipamento, laboratórios e, 
principalmente, pela falta de preparo do professor para assumir a nova postura”. 
(Behrens, 2005, p. 47). 

A dificuldade de concretização dos ideais escolanovistas ocorreu pela falta de 
materiais adequados às propostas de mudança. Então, como os professores poderiam 
ensinar conteúdos através de jogos e brincadeiras, se a escola não possuía 
brinquedos? O desenvolvimento das inovações metodológicas de um novo ideário 
educacional, não perpassa somente reformas educacionais, mas incorporação pelos 
professores das novas práticas pedagógicas. 

Para entender como os professores formados em esquemas rígidos 
receberam as ideias de valorização da criança e do respeito à sua 
personalidade e em que medida a cultura escolar foi transformada, é necessário 
entender que os pacotes, leis, regulamentos e treinamentos oriundos da política 
oficial são recriados pelos professores à sua maneira. Por isso, outro fator que 
talvez tenha impedido os professores de desenvolver essas atividades 
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educativas, foi eles estarem passando por uma transição de paradigma da 
educação, e isso leva tempo para deixar de atuar em uma vertente 
metodológica e começar a desenvolver uma nova abordagem educacional. 
(Olinda, 2008, p. 98). 

Conforme os pressupostos escolanovistas, o professor deveria ser um mediador 
das atividades desenvolvidas pelos alunos. Então, vejamos o que dizem os 
interlouctores sobre a esponteneidade ou orientação dos jogos e brincadeiras que 
desenvolviam no horário do recreio:  

Não tinha brincadeira orientada na hora do recreio [...] as brincadeiras 
eram muito espontâneas e não eram dirigidas pelas professoras a gente ia 
“pro” recreio, como eu já lhe falei, “pra” merendar, descansar do primeiro 
período de aula [...], as brincadeiras eram escolhidas por nós e executadas por 
nós mesmos. (SOUSA, 2013). 

Não tinha nada coordenado pelos professores sobre brincadeiras. 
(BARROS, 2013). 

Não, não. Eram espontâneos. Só uma, duas, lá de longe, as vezes quando os 
meninos estavam querendo brigar mesmo elas chegavam e “apartavam”, né? 
Os professores às vezes ficavam nas salas, às vezes ficava um, dois lá fora com 
a gente e os resto ficava nas salas. (RIBEIRO BARROS, 2013).  

Não, não. Não tinha brincadeira orientada. (BOMFIM, 2013). 

A interlocutora Sousa (2013), revela que quando ingressou como professora 
primária, em 1954, no Grupo Escolar Tessandro Paz, os jogos e brincadeiras 
poderiam ser coordenados pelas professoras no recreio, mas essa função era 
optativa. Vejamos o seu relato:  

Nessa época a diretora da escola determinava assim, por dia uma 
professora “pra” “vigiar” o recreio, na hora do recreio aquela professora que 
“tava” escalada pela diretora ia para o recreio “pra” vigiar os alunos “pra” 
assim uma forma, orientar os alunos. Então, assim dependia dessa pessoa 
dessa professora orientar as brincadeiras […] aquela que queria orientar 
orientava, a que não queria não era obrigado não!  

De acordo com os depoimentos os alunos desenvolviam seus jogos e brincadeiras 
espontaneamente, não havia orientação de como conduzir essas atividades lúdicas, 
pois a função dos docentes atribuída pela escola no momento do recreio era apenas 
de evitar que os alunos entrassem em confronto por desentendimento, aos 
professores não cabia orientar, apenas fariam aqueles que se sentissem dispostos. 

Apesar das propostas da Escola Nova destacarem a educação em novos moldes e 
o papel de mediação do professor, essas mudanças não foram implantadas na escola 
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sob os mesmos padrões estabelecidos. Como destaca Behrens (2005, p. 47), “embora 
no interior da escola continuassem a proclamação dos procedimentos 
escolanovistas e democráticos, os professores, em geral, não abdicavam do ensino 
tradicional”. 

A “[...] abundante e sistemática exposição do ideário da Escola Nova se 
contrapõe reduzidíssimo grau de penetração nos modos de funcionamento da 
escola primária”.  (Nagle, 1976, p. 253). Nesse caso, caberia ao professor a iniciativa 
de ser um mediador e não da escola no comprometimento das novas propostas 
educacionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Escola Nova ao considerar a criança merecedora de  um modelo educacional 
pautado no desenvolvimento infantil, proporcionou a inclusão dos jogos e 
brincadeiras, por serem  atividades que tornam a aprendizagem um momento 
espontâneo.  

As novas propostas educacionais propagadas pela Escola Nova foram 
implementadas no Piauí através de Reformas curriculares com o intuito de que o 
Estado não ficasse em atraso. E algumas dessas reformas contemplavam os jogos e as 
brincadeiras como elemento metodológico norteador das atividades pedagógicas. 
Esses novos ideiais também foram difundidos no cenário piauiense através de 
educadores como Abdias Neves que se empenhava em disseminar o novo modelo 
educacional condizente com as inovações que ocorriam no país. 

A Nova História Cultural possibilitou que novos objetos pudessem ser 
investigados, o que anteriormente era desconsiderado pela história tradicional. 
Assim, os jogos e brincadeiras e as Memórias, passam a ser consideradas fontes de 
pesquisa.  

A importância da Memória como fonte para a história da educação está na 
tentativa de compreender o passado educacional pela análise das fontes 
documentais, ideias e discursos, como também pelas experiências de professores e 
alunos, e as relações de significados que estes construíram para si como sujeitos 
históricos.  

As memórias dos colaboradores diferem dos objetivos estabelecidos nas reformas 
educacionais do ensino primário, preconizadas pela Escola Nova. A presença dos 
jogos e brincadeiras se restringia ao espaço do recreio, isso provavelmente tenha 
ocorrido pela transição a um novo paradigma educacional, o que leva tempo para que 
as mudanças efetivamente ocorressem como foram planejadas. Logo, as pretensões 
pelo desenvolvimento das propostas educacionais da Escola Nova foram muito além 
da possibilidade de sua realização.  
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RESUMO  

Esta pesquisa tem por objetivo compreender o processo sócio histórico de 
construção de representações sobre as distintas etapas da vida, com ênfase na 
juventude brasileira oitocentista. Foram utilizados como fontes periódicos do século 
XIX voltados para ou que tematizassem esse grupo geracional, a legislação imperial, 
dicionários do século XIX e obras literárias recomendadas para esse grupo etário. 
Segundo as análises, as referências para as etapas da vida se pautam na demarcação 
cronológica, nas características físicas, mas condicionadas a marcos socioculturais, 
tais como o enamoramento ou o casamento. A escrita de periódicos pelos jovens 
indica a ideia de autoconsciência de pertencerem a um lugar de transição para a 
idade adulta. Por fim, a relação entre a mocidade e os romances de folhetim parece 
ser estreita; aqueles tanto protagonizam narrativas de amor romântico quanto  eram 
leitores desse gênero. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Juventude, século XIX, representações. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este texto apresenta os resultados parciais de uma pesquisa em andamento1 cujo 
tema é a juventude no século XIX. Na busca por compreender o processo sócio-
histórico de construção de representações sobre as distintas etapas da vida, este texto 
se detém sobre a juventude, etapa da vida ainda pouco explorada pelos estudos 
historiográficos. Entre algumas perguntas que nortearam inicialmente esta 
investigação estão: como são percebidas e representadas as distintas etapas da vida 
no processo histórico? Que denominações e características específicas eram 
atribuídas aos “jovens” no século XIX?  

O século XIX brasileiro é tomado como marco temporal, por abrigar importantes 
acontecimentos político-culturais, como a vinda da família real para o Brasil e, 
posteriormente, a constituição do Brasil como estado-nação independente. Associado 
a isso, temos o estabelecimento oficial da imprensa, com a publicação de impressos 
de cunho cada vez mais diversificados ao longo do século. No campo da educação 
escolar, tal período assiste ao processo de organização da instrução pública e ao 
estabelecimento da escola como lócus de referência para a formação das novas 
gerações. No campo científico, ocorre a emergência dos estudos sobre o 
desenvolvimento humano, sobretudo a partir da segunda metade dos oitocentos, que 
se consolidam já em fins desse período.  

Partimos do intuito de compreender como eram percebidas e representadas as 
diferentes etapas da vida, num período em que importantes estudos de caráter 
científico sobre o desenvolvimento humano começavam a ser gestados e difundidos, 
amparados por conhecimentos no campo da biologia - sobretudo o evolucionismo -, e 
a estatística (GOUVÊA & GERKEN, 2010). Posto que os impressos periódicos, para 
além de suportes de informações possuíam, ao longo de sua história, o caráter 
educativo (PALLARES-BURKE, 1998), buscamos identificar o modo ou os modos 
como os discursos dos periódicos representam esse grupo sócio-etário, os modos 
como interpelam essa mocidade e, em consequência, os caminhos pelos quais 
buscavam conduzir a educação das novas gerações. 

São utilizados como fontes principais 23 periódicos do século XIX, impressos na 
Bahia, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, 
no período de 1835 a 1887, que foram analisados por conterem no título, termos que 
sugerem o direcionamento do impresso para o público juvenil (ou serem de autoria 
dessa parcela da sociedade) como: mocidade, juventude, família e seus derivados. O 
conteúdo dos periódicos estão sendo articulados a outras fontes, tais como a 
legislação imperial do período, dicionários do século XIX, relatos de viajantes e obras 
literárias recomendadas para esse grupo etário.  

                                                   
1Esta pesquisa é financiada pela FAPEMIG e pelo CNPq e contou com a contribuição de Mariana Gonçalves 
André, Jéssica Gregório e Vinícius Antunes. 
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O conjunto dos discursos são analisados como representações, segundo 
pressupostos de Roger Chartier (1990). Tais representações se referem à síntese de 
valores, ideais, expectativas em relação a determinados grupos geracionais de um 
dado estrato social. Essas mesmas representações se configuram como práticas, uma 
vez que difundem modos de interpretar a realidade, promovem ações, contribuem 
para incutir comportamentos e hábitos. 

Um primeiro investimento na busca por periódicos escritos por e voltados para a 
mocidade revelou a escassez desse tipo de fonte, o que justificaria igualmente a quase 
inexistência de estudos voltados para essa temática. A mocidade ou a juventude pode 
ser “visualizada” indiretamente por meio dos estudos sobre o ensino secundário no 
século XIX (NEVES, 2009). O uso de romances do período como fontes que 
permitem aproximações com o cotidiano das relações também se apresenta como 
possibilidade, embora ainda explorado de forma incipiente nos trabalhos (ZICA, 
2011). Na mesma direção, diários e autobiografias produzidas pelos seus autores em 
sua juventude ou mesmo aquelas que retratam, por meio da seletiva memória sua 
vivência juvenil, possibilitam a análise de aspectos dessa etapa da vida (SAVAGE, 
2009; PINTO, 2015).  

Essa questão metodológica resulta na concentração dos poucos trabalhos sobre o 
tema, no Brasil, em fins do século XIX, com recorte social que privilegia as 
populações urbanizadas, grupos escolarizados, economica e politicamente ativos. O 
presente estudo acaba se submetendo a esse mesmo condicionante, admitindo a 
representatividade limitada de suas análises, visto que incluem grandes centros 
urbanos, onde a produção de impressos e a circulação de pessoas (e, portanto, de 
ideias) era mais intensa, e também de objetos, de notícias, logo a imprensa também 
se manifestava de forma mais diversificada. 

Um outro fator que deve ser destacado, no caso da escassez de fontes, é o cuidado 
com a relativização e a não generalização automática com os casos exemplares que 
muitas vezes sustentam as análises. Conforme destacado por Savage (2009), os casos 
desviantes possuem (no presente e no passado) a tendência a ganhar maior destaque 
pela imprensa, o que não significa que sejam generalizáveis para além do próprio 
caso. Cita como exemplo os casos de delinquência e criminalidade, e os excepcionais 
diários íntimos de mulheres no século XIX.  

2. A MOCIDADE: CATEGORIA GERACIONAL 

Mocidade pode ser considerada uma designação bastante comum ao século XIX, 
para se referir aos sujeitos que se encontram entre o início da puberdade -12 anos 
para as meninas e 14 anos para os meninos - e a idade de 21-24 anos, após o qual 
atingem a  maioridade (PINTO, 1832). Os dicionaristas apresentam como sinônimos 
à mocidade, os termos  juventude e adolescência (FONSECA, 1860; PINTO, 1832; 
CHERNOVIZ, 1890), motivo pelo qual nos sentimos autorizados a fazê-lo. 

Trata-se da segunda das quatro “idades da vida”,  
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que é sobretudo a das graças e da belleza, é tambem a idade das illusões da 
vida. O adolescente, entregue ás mais doces esperanças, principia, por assim 
dizer, uma nova existencia, e o encanto d'ella se diffunde sobre elle mesmo e 
sobre tudo quanto o rodeia. 

Os phenomenos que caracterizam a adolescencia, e se succedem durante a sua 
duração, devem ser observados e dirigidos com a mais activa sollicitude, pois 
que da sua apparição regular, do seu desenvolvimento normal, e da sua 
retenção em justos limites, dependerá a execução vigorosa e duravel de todas as 
funcções. Durante a adolescencia, a constituição dos homens aperfeiçoa-se ou 
deteriora-se para sempre. (CHERNOVIZ 1890, p. 192-193) 

Para Chernoviz, a mocidade é uma idade de importantes transformações, não 
somente físicas, mas também intelectuais e emocionais que precisam ser 
cuidadosamente observadas e dirigidas. A educação torna-se, portanto, fundamental 
para o adequado desenvolvimento dos jovens.  

A actividade de todas as funcções é um dos caracteres da adolescencia: as 
sensações de um joven são vivas e prompas; tem uma memoria extensa, uma 
imaginação rica e brilhante; é mais attento do que na infancia; mas carece 
ainda de juizo e reflexão: e essa ausencia póde conduzil-o a muitos erros. 
(CHERNOVIZ 1890, p. 193) 

Quanto às características emocionais, 

Uma melancolia profunda e rebelde manifesta-se frequentemente nos jovens 
puberes, sobretudo quando, pouco confiantes em si, desesperam de jamais obter 
bom successo na sua carreira. Então afastam-se do mundo, tornam-se tristes, 
pezarosos, possuidos de ideias desanimadoras, e como atormentados por uma 
oppressão interior e invencivel. Póde-se facilmente combater este estado, 
dando-se alento aos jovens melancolicos, esforçando-se por infundir-lhes 
melhor opinião de si, mostrando-lhes o mundo e o futuro sob o aspecto mais 
risonho, sustentando seus primeiros passos, provando-lhes que não estão 
isolados, nem privados de um prompto apio que os possa socorrer. 
(CHERNOVIZ 1890, p. 194) 

A idade de 25 anos é considerado o marco para o final da mocidade, e nessa fase 
homens e mulheres são considerados formados. Essas referências etárias parecem 
ter sido pertinentes para a realidade brasileira no início do período imperial. A 
Constituição Imperial de 1824 apresenta a idade de 25 anos para que os cidadãos 
pudessem ter direito ao voto, assim como para assumirem funções públicas 
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provisórias, como as de membro do Conselho Geral da Província2. Já para os cargos 
vitalícios, como o de Senador, era necessário ter 40 anos. 

Para os “actos da vida civil”, em 1831, um Decreto Imperial define a idade de 21 
anos completos. Durante a adolescência, portanto, os cidadãos eram considerados 
aptos para o matrimônio, aquisição de bens, entre outras atividades. 

Se por um lado a idade aparenta ter importância fundamental para delimitar os 
direitos e deveres dos sujeitos, o próprio Chernoviz relativiza a determinação 
biológica, apontando que há variabilidade na época de ocorrência dos sinais da 
puberdade e dos fenômenos da adolescência em função de elementos ambientais e 
culturais: em sua análise, nos países intertropicais, as temperaturas mais elevadas e o 
ar mais puro tendem a acelerar o aparecimento da adolescência. Nas regiões 
urbanas, a presença de bailes e teatros antecipariam a “época marcada pela 
natureza”, se comparado às zonas rurais. 

Na imprensa, as denominações para as distintas etapas da vida e a caracterização 
das mesmas também se pauta no referencial etário, combinados com marcos 
socioculturais. Em um conto denominado Os três sorrisos de Esther, de 1881, cuja 
autoria declarada é “Osmany”, a vida de uma jovem é retratada com destaque a três 
momentos, considerados como importantes marcos; tais marcos são de caráter 
sociocultural mas balizados pelo tempo cronológico. Aos sete anos, Esther apresenta 
o “sorriso da inocência”, no momento em que parte de casa para estudar num colégio 
interno. Uma vida de total condescendência dos pais será substituída pela 
aprendizagem da leitura, escrita, tocar piano e fazer bordados. O segundo sorriso é o 
“sorriso d´alma”, acompanhada de rubor na face, que acontece aos 17 anos e três 
meses quando, num baile, se apaixona por um “moço de vinte e duas primaveras”. 
Nessa fase, as suas qualidades são a pureza e a castidade. O terceiro sorriso é o 
sorriso de satisfação acompanhado de lágrimas quando, aos 17 anos e 11 meses, se 
casa com o já referido jovem numa cerimônia religiosa tradicional. “Com esse 
terceiro sorriso ela disse adeus às ilusões infantis e à mocidade descuidosa; envolta 
no sagrado manto da mãe de família, abraçou os dogmas da sociedade.”(Archivo das 
Familias 1881, p.4-5). Nesse conto, a “mocidade descuidosa” foi encerrada pouco 
antes dos 18 anos em função de seu matrimônio. 

Como que inspirado em Emílio, de Rousseau,  Esther tem sua vida 
cuidadosamente dirigida desde a infância até a idade adulta. Cada etapa requer 
cuidados específicos. Por meio desse conto visualizamos a participação na sociedade 
como um processo de imersão gradativa no qual três instâncias exercem papel 
fundamental: a família, proporcionando os primeiros cuidados na infância, 
deixando-a fluir espontaneamente; a escola, se ocupando da “idade da razão”, 
oferecendo os conhecimentos necessários de acordo com os lugares sociais que o 
sujeito irá ocupar e, por fim, a igreja, consolidando a participação dos sujeitos, já 
adultos, na sociedade com regras e lugares predefinidos.  

                                                   
2A participação política requeria, ainda, a demonstração de “probidade decente” e subsistência. Ver Constituição 
de 1824. 
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Tão emblemática quanto a explicitação dessas instâncias que marcam os ritos de 
passagem no transcurso do desenvolvimento da Esther é a precisão com a qual as 
idades são definidas. Essas definições nos dão pistas para compreender como as 
idades se relacionavam a determinadas características e expectativas. Desse modo, 
em torno de 18 anos a mulher já seria considerada adulta, preparada para participar 
da sociedade no papel de mãe e esposa e o homem, após 22 primaveras.  

Uma denominação bastante comum também atribuída aos jovens é mancebo, 
que seria o sujeito do sexo masculino por volta dos 18 anos. Temos para essa 
denominação, um estudante de latim, mas também um empregado público 
(Lucubrações juvenis 1850, p. 2-4). Nessa idade, portanto, o jovem já pode estar 
desenvolvendo uma atividade profissional mas pode estar realizando estudos 
intermediários. 

Conforme Levi & Schmitt (1996), delimitar tanto o início quanto o final da 
juventude, já que se trata de um construto histórico e social, é um exercício 
acadêmico de pouca precisão e estabilidade. Baseando-nos em alguns indícios, 
novamente temos que a referência cronológica é um elemento significativo nos 
discursos dos jornais trazidos para análise. No trecho de um romance de folhetim, O 
pai e o filho, publicado em 1850 no jornal Lucubrações juvenis, dois jovens tomam 
uma embarcação a remo na Baía de Guanabara. Quem conduz essa embarcação é um 
“velho de 40 anos”, cujas faces “enrugadas enrugadas de sol denotavam uma antiga 
beleza”(Lucubrações juvenis 1850, p. 3-4). Assim como nessa descrição, as 
qualidades físicas sugerem as características esperadas para o jovem, o que está 
ausente em Inocêncio, de 18 anos que, “a não ser um ligeiro buço que principiava a 
apparecer, poderia ser tomado por uma dama disfarçada de cavalheiro”(Lucubrações 
juvenis 1850, p. 2-4). Conforme discutido em Emílio, se durante a infância meninos e 
meninas em nada se diferenciam, podendo ser tomados como semelhantes, na etapa 
posterior, ser de um ou outro sexo será a determinante para conduzir os respectivos 
processos de formação.  

3. A MOCIDADE NO USO DA IMPRENSA 

“ (...) sedentos de gloria, e enthusiasmados pelo fogo juvenil, lançamo-nos 
ousados no vasto oceano da litteratura, sugeitos ao perigo que surge em taes 
emprehensões, mas esperançosos de proseguir-mos nessa missão, confiados na 
benevola coadjuvação de nossos illustres assignantes.  

(...) Outros menos animosos que nós, teriam succumbido ao peso de revezes; 
mas era dar máo exemplo, cahir a mocidade exhausta, quando, cheia de vigor, 
deve affrontar os perigos." (A Mocidade 1862, p.1) 

Quando da autoria de textos públicos, os jovens, conforme a citação acima, 
também utilizam as denominações da qual tratamos anteriormente: “nós, obscuros 
estudantes de preparatorios...queremos mostrar ao Brasil que nós, si bem que 
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jovens, não somos indifferentes ao progresso intellectual do Imperio de Santa Cruz” 
(grifo nosso) (Murmurios Juvenis 1859, p.1-2). Esse caráter de transitoriedade e de 
incompletude marca o discurso sobre os jovens e aqueles produzidos pelos próprios 
jovens, visto que tanto o impresso em que o trecho acima foi veiculado, Murmúrios 
juvenis, quanto o Echo da juventude se afirmam como órgãos organizados por 
jovens. No prospecto do Echo, os redatores apresentam a expectativa de que a 
população, “lendo nossos escriptos, comprehenda nelles a ambição que nutrimos de 
instruirmo-nos e de sermos um dia alguma cousa na ordem social”. (grifo nosso) 
(Echo da juventude, 1861, p.1). 

Os trechos acima permitem dizer da construção de representações sobre os 
jovens e também pelos próprios jovens sobre si, de um lugar à margem na sociedade, 
cuja participação efetiva requer a passagem para a vida adulta. Conforme Levi& 
Schmitt (1996), trata-se de uma “condição provisória” (p. 09). Esse “não lugar” e a 
instabilidade do status do jovem é por vezes associado a turbulências, como em uma 
matéria em que se discute sobre o suicídio, se referindo a “jovens de imaginação 
ardente.”(Lucubrações juvenis 1850, p. 2-4). De acordo com Pastoureau (1996) e 
Schindler (1996), as imagens dos jovens como ruidosos, perigosos e transgressores 
são recorrentes nos discursos da época moderna. 

Um outro elemento que a escrita dos jovens permite analisar é a aparente 
“consciência” dos mesmos acerca de suas limitações, de estarem em processo de 
formação e da expectativa, não só da sociedade mas deles próprios de alcançarem a 
maturidade intelectual, física e emocional, a ponto de conquistarem um espaço de 
legitimidade3. 

4. A MOCIDADE E OS ROMANCES DE FOLHETIM 

Os romances, no século XIX, logo quando de seu surgimento, eram considerados 

pelos “homens cultos”, como literatura menor. De leitura fácil, e geralmente 

agradável, atraía o gosto popular (CÂNDIDO, 1981). O gênero, que se fez presente 

por meio de traduções estrangeiras e, posteriormente, por obras de escritores 

nacionais, foi largamente difundido e conquistando leitores e leitoras em solo 

brasileiro.  

Os romances de folhetim igualmente atingiram o mercado leitor brasileiro nas 
primeiras décadas do século XIX, tanto nas versões traduzidas do estrangeiro como 

                                                   
3Uma interessante e aprofundada análise realizada sobre o desenvolvimento de uma “consciência histórica”, 
pelos jovens de Diamantina-MG no final do século XIX foi realizada por Helder de Moraes Pinto em sua tese de 
doutorado, 2015. 
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nas produções de autores locais. (MEYER, 1996). Pode-se dizer que a inserção de 
romances de folhetim entre as páginas de periódicos dos mais diferentes gêneros 
(políticos, de variedades, literários, de categorias profissionais, entre outros) 
garantiriam maior longevidade ao impresso, passando a ser adotada como estratégia 
editorial por vários deles, em especial os de “variedades”. É o que pode ser verificado 
no corpus aqui analisado, cujos títulos publicavam mais de um romance 
simultaneamente, e esse gênero ocupava cerca de metade das páginas de um 
número, indicando a grande adesão do público leitor. 

Inicialmente, pudemos identificar que os periódicos analisados utilizaram a 
estratégia de publicar obras estrangeiras já consagradas. Um exemplo é O Novo 
Robinson (1812), de Joachim Heinrich Campe (1746-1818), lexicólogo, pedagogo e 
editor alemão.  Produziu o livro inspirado na obra de Daniel Defoe, Robinson Crusoé, 
escrito a quase um século antes. Campe escreveu o Novo Robinson com o objetivo de 
que seus filhos aprendessem lições lendo-as diretamente desse livro, que consiste 
basicamente de diálogos entre um pai e seus filhos. Os personagens em diálogo são o 
casal, seis crianças e dois jovens que, por meio de perguntas e respostas, são 
educados dentro de princípios morais  específicos. Sua obra veio a se tornar um dos 
livros mais populares da época, ganhando traduções para várias línguas. Esse livro 
foi publicado capítulo por capítulo pelo periódico bahiano O Recopilador, ou livraria 
dos meninos: Jornal moral, instructivo e miscellanico, no período de 1837 a1838. 

Um outro caso de obra estrangeira de grande sucesso inserida em jornais 
brasileiros é A dama d´Auteuil (1878), cujo autor é o francês Pierre Zaccone (1817-
1895). Ambientado em 1836 em Paris, a narrativa central consiste no casamento 
arranjado entre uma jovem e um nobre, tensionado pelo amor em meio a uma trama 
policial. Zaccone foi um prolífico escritor de romances populares, tendo produzido 
mais de setenta deles, que se caracterizam pelo estilo rápido, sendo compostos 
basicamente por diálogos. Foram públicados 11 dos 14 capítulos de A dama 
d´Auteuil em números subsequentes do periódico Archivo das Familias entre 
outubro e dezembro de 18814.  

Os periódicos publicavam, também, romances de autores brasileiros, muitos 
deles não identificados. O que permite inferir sobre a autoria é a ambientação, em 
sua grande maioria, Rio de Janeiro e Bahia. Devido ao curto período de existência da 
maioria desses periódicos (ou a não conservação de todos os números impressos), 
não foi possível acompanhar a narrativa de boa parte desses romances. Entretanto, a 
leitura de um capítulo já possibilita identificar a temática e o gênero, como: Os 
efeitos da paixão (1881), Despedida fatal ou a força do destino (Arthur Loureiro, 
1893), Consequências da volubilidade (1861), Adelaide ou a flor dos pensamentos de 
uma jovem (1853), Flor sem perfume (1862), A desobediência (1850), Raphael 
(1861), Memórias de uma costureira (1861). 

Em uma das páginas do jornal Archivo das famílias aparece uma epígrafe 
atribuída a Voltaire: “o amor é a mais forte de todas as paixões, por isso que ataca ao 

                                                   
4Os capítulos finais não puderam ser localizados devido à ausência dos números seguintes do periódico.  
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mesmo tempo o coração, a cabeça e o corpo.”(Archivo das famílias, 1881, p.5). Tal 
ideia sintetiza a essência dos romances que circulavam nas páginas dos jornais 
analisados, com uma forte marca do romantismo. Temos, inicialmente, uma cena 
atribuída aos jovens: um mancebo apaixonado, melancólico e introspectivo, 
“compondo versos de amor.” (Lucubrações juvenis, 1850, p. 2-4). Compor versos de 
amor parece ter sido importante no repertório dos jovens, visto a quantidade de 
versos e poesias que tematizam o amor não correspondido e, por vezes, um desfecho 
amoroso trágico. Conforme característica do romantismo, a paixão é imediata, 
fulminante e recíproca, e quase sempre impossível: ou a separação dos amantes é 
inevitável, ou o mancebo seduz a moça e a abandona em seguida. Nos casos de amor 
não correspondido, geralmente o jovem idolatra uma moça e exalta suas qualidades 
físicas e virtudes. 

A descrição da beleza feminina também tem seu lugar de destaque, juntamente 
com as qualidades morais: virgindade, resguardo, pureza: “A virgem casta e 
pudibunda, na aurora da vida, no viço da belleza, lança por terra o seu manto de 
innocencia e de virtude ...”(A Mocidade 1862, p.2). 

A inserção desse gênero nos jornais voltados para os jovens e/ou que tematizam a 
juventude sugere ser um tipo de leitura bem acolhido. Muitos dos jornais analisados 
publicam mais de uma história simultaneamente, indicando ser esse um importante 
sustentáculo do próprio jornal. Cada história ocupa cerca de duas páginas, em jornais 
que costumam ter oito páginas. Esse espaço é suficiente para cativar o/a leitor/a, 
conduzi-lo a um momento crítico da narrativa e interrompê-la, gerando um suspense 
que fará o leitor aguardar avidamente pelo próximo número. Apresentamos como 
exemplo o romance (a classificação de romance se encontra no jornal) Margarida ou 
a vítima do amor, escrito por T. G. Junior, em 1853. A história se ambienta em 
Botafogo. Após a descrição detalhada da paisagem, das cores, o narrador diz: 

Quem estivesse durante essa tarde neste sitio veria quasi no fim da praia uma 
donzella, bella como Venus, que recostada ao tronco de uma das mais copadas 
arvores de um bosque junto á praia, debulhava-se em o pranto mavioso da 
saudade: seus compridos e negros cabellos cahião em desordem sobre seus 
hombros; seus grandes olhos pardos delacerados pelo pranto não deixavão de 
exprimir ternura e amor: sua tez morena ficava divinamente com o vestido, que 
ella trajava, que era tão alvo como o lirio: d´uma das suas delicadas mãos-
zinhas pendia uma carta humida pelo pranto. (A Folha Juvenil 1853, p.02) 

O primeiro capítulo se encerra logo em seguida, sem maiores esclarecimentos 
acerca do pranto ou da carta mas, a considerar o título, facilmente se deduz se tratar 
de alguma questão amorosa. Segue esse mesmo padrão o primeiro capítulo do 
romance Os efeitos da paixão (Echo da juventude 1861, p. 5-6), de autoria de T. C. 
Rabello: prantos e a inevitável separação entre dois amantes; e A Dama d´Auteuil 
(Archivo das Familias 1881, p.6-8), em que, na primeira “cena”, um jovem 
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enigmaticamente se encontra instrospectivo, em sofrimento por uma paixão; e vários 
outros romances.  

A receptividade a essa temática se relaciona a transformações nos valores e 
comportamentos da sociedade brasileira no século XIX, relativos aos casamentos. 
Segundo Muriel Nazzari (2001), o casamento por dote era prática comum desde o 
século XVII, vindo a declinar em fins do século XIX. Entretanto, vemos nesses 
contos, novelas e romances, vários deles de meados do século XIX, que o enredo se 
caracteriza pelo amor correspondido entre jovens sem a intervenção de familiares ou 
sem a mediação de transações financeiras. Em alguns poucos casos, a não 
consumação do amor se relaciona a interferências familiares, mas em geral são 
obrigações militares, necessidades de outra natureza que desencadeiam as 
separações. Com isso, vemos um comportamento no nível das “emoções” que 
antecipa o que irá se consolidar somente no final do século XIX: a escolha amorosa 
“genuína”, ou o amor romântico na origem dos casamentos, substituindo os dotes. 
Esse fato possibilita levantar a hipótese de que a literatura francesa ou europeia, em 
circulação em solo brasileiro, contribuiu para a disseminação de valores e 
comportamentos de vanguarda. Os autores brasileiros se apropriaram desse 
repertório e conseguiram conquistar os jovens leitores e as jovens leitoras, que 
inicialmente sofriam e se deliciavam com os encontros e desencontros amorosos e, 
posteriormente, incorporaram essas práticas em suas vidas. 

4.1. OS ROMANCES DE FOLHETIM NO REPERTÓRIO DE LEITURA DA MOCIDADE 

A identificação dos romances de folhetim como leitura largamente oferecida à 
população jovem é insuficiente para dizer das leituras realizadas ou das apropriações 
resultantes dessas leituras. No entanto, algumas considerações merecem ser feitas: 
como compreender que uma literatura considerada “menor” fosse tão difundida 
entre os jovens, rapazes e moças, quiçá entre adultos e até mesmo entre a população 
“culta”, habituada a leituras “eruditas”? Seria esse gênero predominante no 
repertório de leituras dos jovens? 

Enquanto não podemos responder a essa questão, algumas problematizações 
podem ser feitas: que habilidades de leitura eram necessárias para se apreciar esses 
romances? Inicialmente, temos que os romances de folhetim possuíam narrativas de 
desenvolvimento rápido, muitos adotavam o formato de diálogos e alguns se 
desenvolviam em torno de correspondências enviadas e recebidas. Esses elementos, 
que constituem a “materialidade” do texto, possibilitam dizer que são textos de fácil 
acesso e entendimento, baseados na oralidade, não exigindo do leitor ou leitora uma 
“enciclopédia sofisticada” (JINZENJI, 2011). 

Desse modo, podemos afirmar que, mesmo sendo considerado uma literatura 
menor, pela facilidade e, portanto, fácil acesso, os romances eram considerados como 
agentes de formação moral, principalmente às jovens. Além do puro entretenimento, 
o amor idealizado, não consumado e os casamentos atravessados por interesses de 
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terceiros sinalizava os valores em transição, os valores hegemônicos e, portanto, os 
comportamentos esperados e aqueles temidos, que mereciam alerta. 

Estas reflexões ainda não devidamente amadurecidas são as balizas desta 
pesquisa ainda em andamento, que pretende uma interlocução fértil entre os campos 
da história da educação e a história da leitura, tendo como referenciais os estudos 
relacionados à história da cultura escrita e a história dos impressos. 
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RESUMO  

Este trabalho parte das contribuições de Philippe Ariès, Norbet Elias e Michel 
Foucault para, rediscutindo-as, situar a ação educativa dos jesuítas no Brasil 
Quinhentista como parte de um projeto civilizatório denominado de Cristandade, o 
qual pode ser entendido como uma das formas como o processo civilizador descrito 
por Elias se manifestou. Compartilhando com Foucault do pensamento de que não 
existem cortes ou mudanças totais entre os períodos históricos, concluímos que a 
tradição cristã não permaneceu estática diante da Modernidade. Antes se 
transformou ou se modernizou em muitos aspectos, inventando ou se apropriando 
de novas práticas, inclusive no que se refere às práticas de educação e escolarização 
da infância. Além disso, propomos que a modernidade ou o processo civilizador não 
se mobilizou em torno de um único projeto de mundo, de escola ou de infância. Ou 
seja: a modernidade permitiu a multiplicação de perspectivas e movimentos 
socioculturais que passaram a disputar a hegemonia e o controle do pensar e do agir 
sobre diferentes aspectos da vida, das culturas ou das sociedades. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação jesuítica, processo civilizador, descoberta da infância. 
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1. INTRODUÇÃO 

Philippe Ariès defende que entre os séculos XV e XVI houve uma mudança 
significativa no sentimento da infância ou, mais ainda, uma verdadeira descoberta 
da infância. Norbert Elias situa nesta mesma época o início do que batizou de 
processo civilizador. Michel Foucault, por sua vez, com uma periodização bastante 
diferente, demarcou duas grandes rupturas: uma que inaugurou o período que 
denominou de idade clássica (meados do século XVII) e a outra que assinalou o 
limiar da idade moderna (início do século XIX). 

Apesar dos limites estabelecidos por Foucault para suas rupturas não coincidir 
exatamente com aqueles propostos pelos outros dois, é nele que encontramos uma 
chave muito importante para relativizarmos as descontinuidades radicais presentes 
tanto nas noções de descoberta da infância, em Ariès, quanto de processo 
civilizador, apresentada por Elias: 

Disseram-me, por exemplo, que eu havia admitido ou inventado um corte 
absoluto entre o fim do século XVIII e o início do XIX. De fato, quando se 
observam os discursos científicos do final do século XVIII, contata-se uma 
mudança muito rápida e, na verdade, bastante enigmática ao olhar mais 
atento. Eu quis descrever justamente essa mudança, ou seja, estabelecer o 
conjunto de transformações necessárias e suficientes para passar da forma 
inicial do discurso científico, o do século XVIII, à sua forma final, o do século 
XIX. O conjunto de transformações que defini mantém um certo número de 
elementos teóricos, desloca outros, vemos desaparecerem alguns elementos 
antigos e surgirem novos; tudo isso permite definir a regra de passagem nos 
domínios que considerei. O que eu quis estabelecer é justo o contrario de uma 
descontinuidade, já que evidenciei a própria forma da passagem de um estado 
ao outro (Foucault 2000, p. 66). 

O corte a que Foucault se refere, portanto, traz descontinuidades, mas também 
continuidades. E é com esse olhar relativo e não absoluto de corte que podemos 
encarar as mudanças analisadas no âmbito deste trabalho. 

 
2. APROXIMANDO E REDISCUTINDO AS CONTRIBUIÇÕES DE ARIÈS E ELIAS 
PARA O ENTENDIMENTO DE NOSSO OBJETO DE ESTUDO 

Não há como falar em história da infância e de sua proteção sem mencionar o 
importante trabalho de Philippe Ariès, publicado no Brasil sob o título História 
Social da Criança e da Família, com sua defesa de que ocorreu, entre os séculos XV e 
XVI, uma mudança significativa no sentimento da infância ou, como ele também se 
referiu: uma descoberta da infância. 

Alguns autores diriam mais tarde que ele exagerou e ele próprio fará uma 
reavaliação de algumas posições iniciais, sem alterar fundamentalmente suas 
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principais convicções, basicamente reunidas em duas grandes teses. A primeira 
delas, que se refere a “uma tentativa de interpretação das sociedades tradicionais” e a 
segunda, que “pretende mostrar o novo lugar assumido pela criança e a família em 
nossas sociedades industriais” (Ariès 1981, p. X). 

Para ele: 

A partir de um certo período [...] e, em todo caso, de uma forma definitiva e 
imperativa a partir do fim do século XVII, uma mudança considerável alterou o 
estado de coisas que acabo de analisar. Podemos compreendê-la a partir de 
duas abordagens distintas. A escola substituiu a aprendizagem como meio de 
educação. Isso quer dizer que a criança deixou de ser misturada aos adultos e 
de aprender a vida diretamente, através do contato com eles. A despeito das 
muitas reticências e retardamento, a criança foi separada dos adultos e 
mantida a distância numa espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. 
Essa quarentena foi a escola, o colégio. Começou então um longo processo de 
enclausuramento das crianças (como dos loucos, dos pobres e das prostitutas) 
que se estenderia até nossos dias, e ao qual se dá o nome de escolarização (Ariès 
1981, p. X). 

Até aqui Ariès está se referindo a um processo específico chamado de 
escolarização, que marcou efetivamente uma mudança no tratamento da infância, 
mas também, como ele próprio se referiu, dos loucos, dos pobres e das prostitutas. 
Parece que Norbert Elias também esteve interessado no mesmo processo histórico, 
que definiu como O Processo Civilizador, dando ênfase na transformação do 
comportamento humano em geral e não se ocupando muito especificamente com a 
infância e a educação escolar. 

Mas Elias, ao estabelecer, como marco importante para a afirmação do conceito 
de civilidade, o aparecimento em 1530 da obra De civilitate morum puerilium, de 
Erasmo de Rotterdam, demonstra, talvez sem perceber, que a criança entra em cena, 
como alvo de preocupações que surgiram em meio às transformações sociais por ele 
descritas: 

Este tratado reveste-se de uma importância especial menos como fenômeno 
ou obra isolada do que como sintoma de mudança, uma concretização de 
processos sociais. Acima de tudo, é a sua ressonância, a elevação da palavra-
título à condição de expressão fundamental de auto-interpretação da sociedade 
europeia, que nos chama a atenção para o tratado (Elias 1994, p. 69). 

Se ele nesta passagem está mais interessado no conceito de civilidade que o título 
insere definitivamente no mundo Ocidental, com grande repercussão posterior, nós 
podemos caminhar com ele noutra direção, já que este conceito surge associado 
justamente à educação da infância, o que não devemos atribuir ao mero acaso. “O 
livro de Erasmo”, segundo o referido autor, “trata de um assunto muito simples: o 
comportamento de pessoas em sociedade – e, acima de tudo, embora não 
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exclusivamente, ‘do decoro corporal externo’. É dedicado a um menino nobre, filho 
de príncipe, e escrito para a educação de crianças” (Elias 1994, p. 69). 

Assim, mesmo que Elias não se mostre preocupado com a mudança no olhar 
sobre a infância e sua educação, o processo civilizador que descreve não exclui, 
certamente, este domínio que foi o foco da obra de Ariès, acima mencionada, a qual, 
apesar das críticas sofridas, tem muito a nos oferecer no que se refere a diversos 
aspectos dessa que ele chamou de descoberta da infância ou do surgimento de outro 
sentimento de infância. Ariès, por exemplo, afirma que “a civilização medieval havia 
esquecido a paideia 1   dos antigos” e destaca como grande acontecimento “o 
reaparecimento no início dos tempos modernos da preocupação com a educação” 
(Ariès 1981, pp. 193-194).   

Para Ariès: 

Esse interesse animou um certo número de eclesiásticos e juristas ainda 
raros no século XV, mas cada vez mais numerosos e influentes nos séculos XVI e 
XVII, quando se confundiram com os partidários da reforma religiosa. [...] 
Esses reformadores, esses moralistas cuja influência sobre a vida da escola e da 
família observamos neste estudo, lutaram com determinação contra a anarquia 
(ou o que lhes parecia estão ser a anarquia) da sociedade medieval, enquanto a 
Igreja, apesar de sua repugnância, há muito se havia resignado a ela, e incitava 
os fiéis a procurar sua salvação longe deste mundo pagão, no retiro dos 
claustros. Iniciou-se então uma verdadeira moralização da sociedade: o 
aspecto moral da religião pouco a pouco começou a prevalecer na prática sobre 
o aspecto sacro ou escatológico. Foi assim que esses campeões de uma ordem 
moral foram levados a reconhecer a importância da educação. Constatamos 
sua influência sobre a história da escola, a transformação da escola livre em 
colégio vigiado. Seus escritos se sucederam de Gerson a Port-Royal, tornando-
se cada vez mais frequentes nos séculos XVI e XVII. As ordens religiosas 
fundadas então, como os jesuítas ou os oratorianos, tornaram-se ordens 
dedicadas ao ensino, e seu ensino não se dirigia mais aos adultos, como o dos 
pregadores ou dos mendicantes da Idade Média: era essencialmente reservado 
às crianças e aos jovens (Ariès 1981, p. 194). 

Atendo-nos ao destaque que foi dado por Ariès aos moralistas e reformadores, 
não podemos esquecer que é neste mesmo período que os catecismos, sejam 

                                                   
1 Werner Jaeger defende que para definirmos paideia “não se pode evitar o emprego de expressões modernas 
como civilização, cultura, tradição, literatura ou educação; nenhuma delas, porém, coincide realmente com o 
que os Gregos entendiam por paideia. Cada um daqueles termos se limita a exprimir um aspecto daquele 
conceito global, e, para abranger o campo total do conceito grego, teríamos de emprega-los todos de uma só vez” 
(Jaeger 2001, p. 1). Franco Cambi extrapolará o conceito de paideia, para se referir a uma paideia cristã nascida 
ainda na Antiguidade, sob o Império Romano, e falará em metamorfoses da paideia cristã durante o período 
medieval (Cambi 1999, pp. 128-163). Da mesma forma, poderemos nos referir a uma paideia moderna, como fez 
Danilo R. Streck (Streck 2004, p. 76). 
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católicos ou protestantes, ganham destaque para o ensino de religião aos adultos e 
principalmente às crianças. Não é à toa, portanto, que surgem os catecismos de 
Lutero em 15292 e os de Calvino em 1541 e 1542. No mesmo sentido, vemos que no 
Concílio de Trento iniciado em 1546 foi aprovada a necessidade de se oficializar um 
catecismo único para toda a Igreja católica – o Catecismo Romano – que acabou 
publicado apenas em 1566, mas dirigido ao clero e não para uso popular direto, pelos 
catecúmenos. Isto significou uma preocupação, tanto do lado dos reformistas 
protestantes quanto dos contra-reformistas católicos, com a luta pela ampliação ou 
mesmo manutenção de seus rebanhos, num momento em o Catolicismo passava a 
não ter mais o monopólio das consciências, havendo, portanto, a necessidade de luta 
no campo da propaganda ou do ensino. 

Mas o que Elias tem a dizer sobre este assunto? Seu processo civilizador tem algo 
a ver com o clima religioso de então? Acreditamos que não exatamente, mas sem 
desprezá-lo de todo. Ou seja: ele reserva para o seu conceito de civilidade um clima 
mais laico ou secular, apesar de ver semelhanças e certa linha de continuidade na 
história da sociedade ocidental entre a ideia de Cristandade, que ele localiza na Idade 
Média, e a de civilização, no período posterior que hoje chamamos de Idade 
Moderna. Sobre este aspecto, suas palavras são estas: 

Em nome da Cruz e mais tarde da civilização, a sociedade do Ocidente 
empenha-se, durante a Idade Média, em guerras de colonização e expansão. E a 
despeito de toda a sua secularização, o lema ‘civilização’ conserva sempre um 
eco da Cristandade Latina e das Cruzadas de cavaleiros e senhores feudais. A 
lembrança de que a cavalaria e a fé romana-latina representa uma fase 
peculiar da sociedade ocidental, um estágio pelo qual passaram todos os 
grandes povos do Ocidente, certamente não desapareceu. [...] O conceito de 
civilité, também, constitui expressão e símbolo de uma formação social que 
enfeixava as mais variadas nacionalidades, na qual, como na Igreja, uma 
língua comum é falada, inicialmente o italiano e, em seguida, cada vez mais, o 
francês. Essas línguas assumem a função antes desempenhada pelo latim. 
Traduzem a unidade da Europa e, simultaneamente, a nova formação social 
que lhe fornece a espinha dorsal, a sociedade de corte. A situação, a auto-
imagem e as características dessa sociedade encontram expressão no conceito 
de civilité (Elias 1994, p. 67). 

Elias minimiza um pouco a presença que acreditamos bastante importante nos 
séculos que se seguiram, que é a da Igreja ou igrejas, principalmente quando estamos 
observando um domínio por ele pouco focalizado, que é o da infância e da educação 
escolar. Neste aspecto, consideramos que Ariès nos fornece melhores ferramentas, 

                                                   
2 Lembremos que o livro de Erasmo veio a lume em 1530. Será mera coincidência ou parte do mesmo processo 
histórico? 
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procurando explicar-nos, por exemplo, como se processa a evolução dos colégios do 
século XIII aos dias de hoje, da seguinte maneira: 

No século XIII, os colégios eram asilos para estudantes pobres, fundados 
por doadores. Os bolsistas aí viviam em comunidades, segundo estatutos que se 
inspiravam em regras monásticas. Não se ensinava nos colégios. A partir do 
século XV, essas pequenas comunidades democráticas tornaram-se institutos de 
ensino, em que a população numerosa (e não mais apenas os bolsistas da 
fundação, entre os quais figuravam alguns administradores e professores) foi 
submetida a uma hierarquia autoritária e passou a ser ensinada no local. 
Finalmente, todo o ensino das artes passou a ser ministrado nos colégios, que 
forneceriam o modelo das grandes instituições escolares do século XV ao XVII, 
os colégios dos jesuítas, os colégios dos doutrinários e os colégios dos 
oratorianos: o colégio do Ancien Régime, mais distante dos primeiros colégios 
de bolsistas do século XIV do que de nossos colégios de hoje, diretamente 
anunciados por ele apesar de diferenças importantes, e, sobretudo, da ausência 
de internato. O estabelecimento definitivo de uma regra de disciplina completou 
a evolução que conduziu da escola medieval, simples sala de aula, ao colégio 
moderno, instituição complexa, não apenas de ensino, mas de vigilância e 
enquadramento da juventude (Ariès 1981, p. 110). 

Em primeiro lugar, gostaríamos de destacar a posição de Ariès, que identifica os 
colégios do século XIII com asilos para estudantes pobres, onde não havia o ensino 
propriamente dito. Ou seja: vamos localizando, com isso, outra prática direcionada à 
infância, anterior à educação escolar. Seria, então, outra descoberta da infância que 
antecedeu àquela relacionada ao desenvolvimento da escolarização? Acreditamos 
que sim: a descoberta pela via da caridade. Assim, caridade e educação, teriam sido 
duas formas diferentes através das quais se manifestaram dois sentimentos de 
infância distintos, mas não consecutivos, pois apesar de um deles ter aparecido mais 
cedo3 , não desapareceu necessariamente com a chegada do outro, podendo ter 
convivido um com o outro, às vezes num mesmo modelo de instituição de 
atendimento à infância. 

Por outro lado, Ariès introduz uma noção com a qual ainda não havíamos 
trabalhado, que é a de Ancien Regime, representando uma transição entre as idades 
Média e Moderna, até certo ponto coincidente com o que Foucault4 chamou de Idade 
Clássica. Esse Antigo Regime é onde Ariès insere, dentre os principais modelos 
citados, os colégios dos jesuítas. Veremos neste período que a tradição cristã não 

                                                   
3 Alguns séculos antes, o que não quer dizer que não esteve sujeito a transformações, principalmente no contexto 
histórico do enclausuramento do século XVI. 

4 E não é à toa que Foucault, ao produzir sua História da Loucura, acaba tendo que citar, assim como Ariès e 
Elias o fizeram, a Erasmo, só que em uma de suas outras obras, intitulada Elogio da Loucura e escrita em 1509. 
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permaneceu imóvel, enfrentando os desafios da modernização que não se processou 
de uma hora para outra, mas teve na Idade Clássica uma agitada transição. 

 
3. OS JESUÍTAS E AS INFÂNCIAS5 LUSO-BRASILEIRAS DOS QUINHENTOS 

Tendo acabado de nos referir às práticas de caridade e de educação que tiveram a 
infância como foco, bem como à atividade da Companhia de Jesus, sentimo-nos 
motivados a buscar um exemplo concreto do que já estaria acontecendo naquele 
período numa longínqua fronteira cultural entre o ocidente e os territórios onde 
novos gentios6 haviam sido descobertos. Fomos, então, buscar uma coleção de cartas 
do ilustre padre jesuíta Manoel da Nóbrega, que segundo Valle Cabral, em prefácio 
datado de 21 de dezembro de 1886, foi “um dos primeiros civilizadores desta terra” 
(Cabral 1988, p. 16). 

Vale destacar que esta alusão a Nóbrega como civilizador é anterior à obra de 
Elias, mas foi feita já no final do século XIX, quando, teoricamente, o processo 
civilizador já teria um caráter secular ou laico bastante definido. O que queremos 
suscitar com isso é que, mais do que uma antecessora deste processo, o projeto da 
Cristandade talvez tenha representado uma de suas diferentes modalidades, que com 
o tempo veio perdendo sua força, mas persistiu, tendo que compartilhar o terreno 
social com outras doutrinas, filosofias e, até mesmo, religiões ou seitas que 
pretenderam instalar, cada qual, uma nova ordem no mundo. É claro que o projeto 
burguês de Estado e de República veio ganhando predominância no Ocidente, mas, 
volta e meia, um ou outro projeto alternativo ganhou algum destaque, demonstrando 
que estes projetos fazem parte da Modernidade, cuja gestação se deu, em grande 
parte, na Idade Clássica7.  

Nóbrega, cuja história e importância é, até certo ponto, bastante conhecida entre 
nós, em algumas de suas cartas traz notícias da infância no século XVI, da colônia 
portuguesa que hoje chamamos de Brasil e também da Europa. Fala, por exemplo, de 
órfãos que foram trazidos para terem funções específicas nestas terras. Em carta 
enviada em 1551 aos Padres e Irmãos, refere-se aos “meninos órfãos, que nos 
mandaram de Lisboa, [e que] com seus cantares atraem os filhos dos Gentios e 
edificam muito os Cristãos”. Está, então, preocupado com a cristianização e o foco 
nas crianças revela uma estratégia neste sentido, conforme outro trecho da mesma 
carta: 

                                                   
5 Infâncias (no plural) introduz a ideia tanto de que as representações sobre infância mudam através do tempo 
quanto de que num mesmo período podem conviver diferentes infâncias e, portanto, abordagens ou tratamentos 
diferenciados para cada tipo. Por exemplo: serão objeto das mesmas representações e práticas, a infância das 
classes populares e aquela das classes ditas dominantes? 

6 Quando se refere aos gentios, está falando dos indígenas. 

7 Segundo a periodização de Foucault. 
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Principalmente pretendemos ensinar bem os moços, porque estes bem 
doutrinados e acostumados em virtude, serão firmes e constantes, os quais seus 
pais deixam ensinar e folgam com isso, e por isso nos repartiremos pelas 
capitanias [...] [onde] tenho mandado que se façam casas para se recolherem e 
ensinarem os moços dos Gentios, e também dos Cristãos [...] (Nóbrega 1988, p. 
115). 

A preocupação com a catequese ou com ensinar a doutrina aos meninos para 
prepará-los para o batismo é demonstrada em muitas cartas. Ela se distingue, mas já 
aparece desde o início associada a uma escolarização rudimentar, como se verifica na 
seguinte passagem de carta enviada ao padre mestre Simão Rodrigues de Azevedo 
em 1549: “O Irmão Vicente Rijo ensina a doutrina aos meninos cada dia e também 
tem escola de ler e escrever; parece-me bom modo este para trazer os Índios desta 
terra, os quais têm grandes desejos de aprender e, perguntados se querem mostram 
grandes desejos” (Nóbrega 1988, p. 72). 

Mas, como complementa Nóbrega na mesma carta, “desta maneira ir-lhes-ei 
ensinando as orações e doutrinando-os na Fé até serem hábeis para o batismo”. E em 
outra carta de 1549, desta vez ao Dr. Navarro, seu Mestre em Coimbra, informa: 

Onde quer que vamos somos recebidos com grande boa vontade, 
principalmente pelos meninos, aos quais ensinamos. Muitos já fazem as orações 
e as ensinam aos outros. Dos que vemos estarem mais seguros, temos batizado 
umas cem pessoas pouco mais ou menos: começou isto pelas festas do Espírito 
Santo, que é o tempo ordenado pela Igreja: e devem haver uns 600 ou 700 
catecúmenos prontos para o batismo, os quais estão bem preparados em tudo 
(Nóbrega 1988, p. 92). 

Mais tarde veremos um investimento cada vez maior no sentido da fundação dos 
chamados colégios jesuítas aqui no Brasil, onde também os órfãos terão sua vez. 
Antes disso, porém, encontramos outro tipo de referência aos órfãos que vinham da 
Europa, desta vez com referência aos do sexo feminino. Nóbrega recomendou em 
carta enviada ao padre Simão Rodrigues, datada de 1550, ser “necessário que 
venham para se casar aqui muitas órfãs e quaisquer mulheres ainda que sejam 
erradas, pois também aqui há várias sortes de homens, porque os bons e ricos darão 
o dote às órfãs”. Neste caso, a preocupação era que os cristãos não continuassem no 
pecado, realizando uniões com “as Negras8  da terra” sem o devido respeito ao 
sacramento do matrimônio (Nóbrega 1988, p. 109). Esta recomendação é feita 
novamente em 1552, diretamente ao Rei D. João9: 

                                                   
8 Negros da terra, na ocasião, era uma expressão relativa também aos índios e nada tem a ver com os escravos 
negros que, principalmente mais tarde, vieram da África. 

9 As órfãs Del Rei são mencionadas por Fábio Pestana RAMOS.  A história trágico-marítima das crianças nas 
embarcações portuguesas do século XVI. pp. 32-4. 
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Já que escrevi a Vossa Alteza a falta que nesta terra há de mulheres, com 
quem os homens casem e vivam em serviço de Nosso Senhor, apartados dos 
pecados, em que agora vivem, mande Vossa Alteza muitas órfãs, e se não 
houver muitas, venham de mistura delas e quaisquer, porque são tão desejadas 
as mulheres brancas cá, que quaisquer farão cá muito bem à terra, e elas se 
ganharão, e os homens de cá apartar-se-ão do pecado (Nóbrega 1988, p. 133). 

O que nos parece estar acontecendo aqui é uma descoberta da infância, mas de 
um jeito especial, pelos jesuítas em seu projeto de Cristandade, outra versão do 
processo civilizador de Elias. Quem sabe a República dos séculos posteriores não 
esteja preocupada com a infância também por motivos semelhantes, só que com um 
projeto de sociedade diferente? Se for correto afirmar isto, teríamos encontrado a 
ligação mais íntima entre a descoberta da infância de Ariès e o processo civilizador 
de Elias. A escola, neste caso, não seria mais do que uma faceta, assim como a 
tecnologia, do mesmo desenvolvimento total e teríamos que concordar com Elias 
quando defende que: 

Essa difusão dos mesmos padrões de conduta a partir de “mães-pátrias do 
homem branco” seguiu-se à incorporação de outros territórios à rede de 
interdependências políticas e econômicas, à esfera das lutas eliminatórias entre 
nações do Ocidente e dentro de cada uma delas. A “tecnologia” não é a causa 
dessa mudança de comportamento. [...] As formas “civilizadas” de conduta 
disseminaram-se por essas outras áreas em razão e na medida que nelas, 
através de sua incorporação à rede cujo centro ainda é o Ocidente, a estrutura 
de suas sociedades e de relacionamentos humanos também está mudando. A 
tecnologia e a educação são facetas do mesmo desenvolvimento total. Nas áreas 
por onde se expandiu o Ocidente, as funções sociais a que o indivíduo deve 
submeter-se estão mudando cada vez mais, de maneira a induzir os mesmos 
espírito de previsão e controle de emoções como no próprio Ocidente. Nesse 
caso, também, a transformação da existência social como um todo é a condição 
básica para civilizar-se a conduta. Por esse motivo, encontramos nas relações 
do Ocidente com outras partes do mundo os primórdios da redução de 
contrastes que é peculiar a todas as grandes ondas do movimento civilizador 
(Elias 1993, p. 212). 

A ação dos jesuítas verificada naquele momento era efetivada dentro da doutrina 
do padroado, que, segundo, Riolando Azzi, “sacralizava, por assim dizer, a união 
entre a Igreja e o Estado lusitano. À medida que o rei se tornava ao mesmo tempo 
figura política e religiosa, a Coroa lusa passava a ser o símbolo tanto da Igreja como 
do Estado” (Azzi 1987, p. 25). Assim, os interesses da Igreja e do Estado português se 
confundiam, pois: 

A Coroa se comprometia a manter a fé católica como religião oficial e a 
empenhar-se na difusão da fé, oferecendo aos ministros eclesiásticos os meios 
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econômicos para a realização de sua missão religiosa. A hierarquia eclesiástica, 
por sua vez, assumia o compromisso de colaborar intimamente no 
fortalecimento do projeto colonial, incutindo tanto nos antigos como nos novos 
súditos da Coroa os deveres de fidelidade e obediência. A religião devia 
constituir um instrumento eficaz para manter a unidade e coesão social do 
Império luso em expansão (Azzi 1987, p. 25). 

Mas como os jesuítas procuravam dar consecução ao projeto civilizador dos 
gentios e também dos cristãos que aqui viviam num relaxamento de costumes que 
aqueles religiosos tinham como muito perigoso? Acima já vimos algumas estratégias, 
como a catequese dos moços ou meninos, além da utilização de órfãos europeus, 
tanto do sexo masculino quanto do feminino, para diferentes fins. Agora passarem a 
estudar outras modalidades de ação junto à infância e seus objetivos. 

Uma das formas que nos pareceu comum, na leitura das cartas de Nóbrega, foi a 
de reunir filhos para a Igreja. Assim, em carta de 1554, enviada ao Rei D. João, o 
jesuíta expõe: 

Está principiada uma casa na povoação de S. Vicente, onde se recolheram 
alguns órfãos da terra e filhos do Gentio; [...] ajuntamos todos os que Nosso 
Senhor quer trazer à sua Igreja, e aqueles que sua palavra e Evangelho 
engendra pela pregação, e estes de todo deixam seus costumes e se vão 
estremando dos outros, e muita esperança temos de serem verdadeiros filhos da 
Igreja, e vai-se fazendo uma formosa povoação e os filhos destes são os que se 
doutrinam no colégio de S. Vicente (Nóbrega 1988, p. 145). 

Neste sentido, os colégios funcionavam com dois regimes diferentes. Um de 
internato, para aqueles que já estavam sob a responsabilidade direta da Igreja, 
incluindo neste caso os órfãos que vinham da Europa e aqueles da própria terra que 
eram recolhidos. Outro regime, mais flexível, era o do externato, pois assim os filhos 
não precisariam ficar afastados de seus pais e continuavam realizando certas tarefas 
familiares ou comunitárias. Esta modalidade de atendimento está claramente 
definida numa carta de 1559 aos Padres e Irmãos de Portugal. Essa carta fala do 
trabalho que estava sendo desenvolvido pela Igreja de S. Paulo (na Bahia), edificada 
junto a uma população de Índios: 

[...] direi primeiramente a ordem que teve e tem em proceder aqui a escola 
de meninos que são para isso cada dia uma só vez porque tem o mar longe e vão 
pelas manhãs pescar para si e para seus pais que não se mantêm de outra cousa 
e às tardes têm escola três horas ou quatro. Destes há aí cento e vinte por rol, 
mas contínuos sempre há de oitenta para riba. Estes sabem bem a doutrina e 
cousas da Fé, lêem e escrevem, já cantam e ajudam já alguns a missa. Estes são 
já todos batizados com todas as meninas da mesma idade e todos os inocentes e 
lactantes (Nóbrega 1988, p. 179). 
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Já existia, portanto, um processo de escolarização que não se dissociava da 
doutrinação religiosa, bem conforme o espírito do Padroado. Estas iniciativas eram 
financiadas pela Coroa portuguesa, o que demonstra não apenas uma ação isolada da 
corporação jesuítica, mas uma política pública – se assim pudermos nos referir no 
século XVI – de educação que refletia o ideal de civilização cristã que era conhecido, 
também, pelo nome de Cristandade. Esse ideal era cultivado nas colônias como um 
reflexo do que se passava na Europa, apesar do período conturbado por que passava 
a Igreja naquela região e período. Era lá, no Velho Mundo, inclusive, que a 
Companhia de Jesus constituiu seus primeiros Colégios, onde eram preparados, 
inicialmente, apenas os futuros jesuítas, mas que, com o tempo, passou a ser uma 
prática voltada para fora: 

Gandia foi o lugar decisivo onde a Companhia fez a viragem para o 
caminho da educação dos estudantes seculares. Em 1945 Francisco de Borja 
fundou naquela cidade um colégio para a formação de escolásticos jesuítas. O 
Reitor organizou alguns actos públicos de debates filosóficos, que 
impressionaram tanto as famílias da cidade, que pediram permissão para seus 
filhos poderem frequentar as aulas. Borja corroborou o pedido, e em 1546 o 
Fundador [Inácio de Loyola] deu o consentimento. Dois anos mais tarde, a 
Faculdade abria um curso de humanidades para a juventude de Gandia 
(Bangert 1985, p. 39). 

Gandia, na Espanha, não abrigou o primeiro colégio jesuíta propriamente dito. 
Entretanto, a experiência acima descrita foi significativa e culminou com a fundação 
do estabelecimento pioneiro em Messina, no ano de 1548, o qual serviu de base para 
os inúmeros que se seguiram, inclusive os do Brasil: 

Em 1543, os portugueses de Goa pediram a Francisco Xavier, acabado de 
chegar no ano anterior, alguns professores jesuítas para o colégio local de 
Diogo de Borba. A comunicação de Xavier sobre esta espécie de trabalho 
despertou entusiasmo. Da Alemanha escrevia Cláudio Jay que nenhum outro 
apostolado seria mais essencial para a Companhia naquela região, do que o do 
ensino. Na Sicília, o Vice-Rei D. João de Veja, amigo pessoal de Inácio, no desejo 
de elevar o nível religioso e cultural da ilha, insistiu com a Câmara Municipal 
de Messina que pedissem ao Geral da Companhia a fundação dum colégio para 
a juventude da cidade. Inácio [de Loyola], num rasgo magnânimo, respondeu 
enviando logo dez Jesuítas cuidadosamente escolhidos, entre os quais, Jerônimo 
Nadal, Pedro Canísio e André des Freux. Com esta inauguração formal do 
colégio de Messina em Outubro de 1548, abriu a Companhia o seu primeiro 
colégio na Europa, primariamente destinado a estudantes leigos. Foi assim 
Messina o desenvolvimento do embrião timidamente gerado em Gandia 
(Bangert 1985, p. 40). 
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Voltando à atuação dos jesuítas no Brasil, verificamos outra preocupação destes, 
que era a de arregimentar, entre os órfãos, aqueles que poderiam ser incorporados à 
Companhia de Jesus e encaminhar os demais para um ofício, o que, neste segundo 
caso, não está muito longe do que se faz nos dias de hoje. Preparar as crianças pobres 
para a integração social através do trabalho não é, ao certo, uma preocupação nova e 
nem mesmo foi o século XVI que inaugurou tal prática, bem mais antiga. Por 
exemplo, na carta ao Provincial de Portugal, datada de 1557, Nóbrega faz menção a 
alguns moços órfãos dizendo que, dentre eles, haviam “aqueles que pareceu 
mostrarem e terem melhor habilidade para estudarem e melhores partes para 
poderem ser da Companhia; todos os mais órfãos são dados a ofícios, salvo dois ou 
três, que nem são para serem da Companhia, por serem mal dispostos, nem para se 
darem a ofícios” (Nóbrega 1988, p. 171). 

As cartas do padre jesuíta Manoel da Nóbrega são uma fonte importante para 
entendermos como a infância estava sendo descoberta pelo processo civilizador 
narrado por Elias, inclusive em terras tão distantes como o Brasil. Ariès chegou 
mesmo a concordar de alguma forma com essa perspectiva, mas foi além dela, 
acreditando que um novo sentimento de infância nascia também dentro do âmbito 
familiar. Segundo Ariès: 

Essa separação – e essa chamada à razão – das crianças deve ser 
interpretada como uma das faces do grande movimento de moralização dos 
homens promovido pelos reformadores católicos ou protestantes ligados à 
Igreja, às leis ou ao Estado. Mas ela não teria sido realmente possível sem a 
cumplicidade sentimental das famílias, e esta é a segunda abordagem do 
fenômeno que eu gostaria de sublinhar. A família tornou-se o lugar de uma 
afeição necessária entre os cônjuges e entre os pais e filhos, algo que ela não era 
antes. Essa afeição se exprimiu sobretudo através da importância que se passou 
a atribuir à educação. Não se tratava mais apenas de estabelecer os filhos em 
função dos bens e da honra. Tratava-se de um sentimento inteiramente novo: os 
pais se interessavam pelos estudos de seus filhos e os acompanhavam com uma 
solicitude habitual nos séculos XIX e XX, mas outrora desconhecida. Jean 
Racine escrevia a seu filho Louis a respeito de seus professores como o faria um 
pai de hoje (ou de ontem, um ontem próximo) (Ariès 1981, p. XI). 

Sobre essa tese, não há como separar a intenção dos dirigentes (Igreja e Coroa 
portuguesa) daquela que nutriu as famílias, aqui ou na Europa. Uma e outra intenção 
foram os dois lados da mesma moeda e o processo civilizador engendrou certamente 
representações sobre as infâncias que, se não podemos dizer que seriam semelhantes 
entre os ditos reformadores e as famílias, pelo menos seriam complementares, pois a 
valorização da escola pelos súditos ou mesmo pela nobreza seria a contrapartida dos 
valores que a classe dominante e seus representantes desenvolveram, pois todos 
faziam parte de uma mesma cultura ou civilização, apesar de ocuparem posições 
sociais diferentes. 
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Por outro lado, como no caso que é objeto deste estudo, bem diferente daquele 
que foi analisado por Ariès, mais voltado para as classes dominantes (nobreza e 
burguesia emergente), não poderíamos dizer que os pobres tiveram alguma escolha. 
Entretanto, mesmo a infância pobre foi descoberta, tanto pela educação quanto pela 
caridade religiosa ou e também pela filantropia. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a análise empreendida, que procurou retratar a descoberta de infâncias por 
diferentes formas de educação e por um processo civilizador específico – aquele 
defendido pela Companhia de Jesus – acreditamos ter compreendido melhor pelo 
menos duas características do processo histórico que foi objeto deste estudo sob a 
ótica da história cultural. 

 A primeira é a de que as tradições não permaneceram estáticas ou não 
desapareceram com a Modernidade. Antes se transformaram ou se modernizaram 
em muitos aspectos, inventando novas práticas mas também reinventando antigas 
ou se apropriando de novas. Por isso, há a necessidade de se atentar para as 
continuidades e descontinuidades, pois não existem cortes ou mudanças totais entre 
os períodos, ainda que as modificações tenham sido profundas. A tradição cristã, por 
exemplo, permaneceu viva, apesar de multiplicada pelo surgimento de novas Igrejas 
e da própria transformação da Igreja católica-romana, no contexto da Reforma e da 
Contra-Reforma. 

Em segundo lugar, podemos dizer que as passagens de um período ao outro 
mudam as lógicas que regem as práticas e os discursos, mas não produzem uma 
totalidade homogênea no campo sociocultural. Isto é, a modernidade ou o processo 
civilizador não produziu apenas um projeto ou utopia. Mais do que isso, a 
modernidade permitiu a multiplicação de perspectivas e movimentos socioculturais 
que passaram a disputar a hegemonia e o controle do pensar e do agir sobre o 
mundo. São projetos de civilização em disputa, apesar de a hegemonia que um ou 
outro modelo pode alcançar durante certo período. 
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RESUMO 

A pesquisa refere-se à organização do acervo fotográfico do Movimento de 
Educação de Base, que se encontra arquivado no prédio da Rádio Educação Rural de 
Tefé. A Rádio abriga um acervo documental riquíssimo acerca das ações desenvolvidas 
pelo MEB em quatro décadas (1963-2003). O acervo documental contém fotografias 
que retratam as ações que se referem a educação/alfabetização de jovens e adultos, as 
ações catequéticas da igreja católica, a preservação do meio ambiente, a prevenção da 
saúde e as reuniões para discutir com a população sobre questões relacionadas a 
política, a cultura e a economia. A manutenção do espaço é de suma importância, já 
que permite o acesso dos pesquisadores a uma documentação valiosa como fontes 
primárias, as quais são significativas para a realização de pesquisas científicas. A partir 
desse entendimento, acredita-se na importância dessa temática para o meio 
acadêmico, em razão de se discutir uma problemática relegada a um plano secundário 
pelos governantes e pelos educadores com raras exceções. Além disso, justifica-o por 
haver um vazio historiográfico em relação a essa abordagem, já que não se tem 
pesquisas científicas que discutem às ações do MEB em Tefé através de fontes 
iconográficas.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Movimento de Educação de Base, acervo histórico, fontes iconográficas. 
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1. O MEB EM TEFÉ/AM 

                                                            
O presente artigo apresentar os resultados da pesquisa desenvolvida no programa 

de iniciação cientifica com apoio da FAPEM. Este trabalho teve como objetivo 
organizar, catalogar, legendar e digitalizar as fotografias produzidas pelo Movimento 
de Educação de Base para que a Rádio Educação Rural em Tefé possa disponibilizar 
aos pesquisadores de graduação e pós-graduação. 

A escolha do tema ocorreu por se acreditar em sua relevância, já que a organização 
e digitalização das fontes iconográficas do MEB em Tefé servirão para preencher as 
lacunas educacionais existentes em termos de educação de adultos e cultura popular 
no âmbito regional e local, uma vez que há uma ênfase maior na historiografia no 
âmbito nacional. Corroborando com essa questão (Coelho 2012, p.448), argumenta 
que: 

As imagens quando são utilizadas na pesquisa histórica enriquecem e 
acrescentam muito a análise dos estudos do passado e que diversas linhas de 
pesquisa podem se utilizar delas para compreender melhor como são essas 
relações entre o objeto de estudo e o tempo. 

Portanto, percebe-se a importância dessa temática para o meio acadêmico, em 
razão de se discutir uma problemática relegada a um plano secundário pelos 
governantes e pelos educadores com raras exceções. Além disso, justifica-o por haver 
um vazio historiográfico em relação a essa abordagem, já que não se tem pesquisas 
científicas que discutem às ações do MEB no município de Tefé através de fontes 
iconográficas. Nesse sentido (Coelho 2012, p 450), ressalta que: “atualmente ainda 
são muito poucos os trabalhos que utilizam de imagem não somente como fonte, mas 
como propósito, como problema”. 

Acredita-se que é através da história local que se pode compreender as relações 
entre o particular e o geral, ou seja, entre o local e o nacional. Nesse sentido, percebe-
se que os estudos realizados em âmbito local propiciam a compreensão histórica do 
fenômeno educativo, pois tem-se a oportunidade de fazer leituras mais aprofundadas 
acerca de suas singularidades através das fontes iconográficas. A respeito do poder das 
imagens, (Knauss 2006), ressalta que tais fontes passam mais informações para os 
pesquisadores do que fontes escritas. 

Diante disso, surgiu a necessidade de organizar o acervo iconográfico do MEB para 
que este trabalho possibilite a construção de um diálogo entre a universidade e as 
instituições não escolares, mas que têm a preocupação com a educação dos menos 
favorecidos. O acervo documental que se encontra na Rádio Educação Rural em Tefé 
contém fotografias que retratam ações que se referem a educação/alfabetização de 
adultos, a preservação do meio ambiente, a prevenção da saúde e reuniões para 
discutir com a população sobre questões relacionadas a política, cultura e economia. 
De acordo com (Coelho 2012, p.451), “as imagens além de serem compostas do real, 
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possuem um conjunto de práticas culturais, simbólicas, que nos possibilitam o 
entendimento do que não está explicito”. 

Portanto, é necessário adotar uma política de preservação, no tocante às medidas 
preventivas, dentre elas, a higienização, para combater a eliminação de sujidades 
sobre os documentos, como poeira, partículas sólidas e elementos espúrios à estrutura 
física do documento, objetivando, entre outros fatores, a permanência estética e 
estrutural do mesmo. Assim a conservação desses documentos é necessária para 
mantermos viva a identidade cultural dessa região. (Tuchman, 1991) 

A partir dessa consciência, cada indivíduo deve contribuir com sua parcela de 
responsabilidade sobre um patrimônio cultural que é de todos. A conservação e 
preservação dos patrimônios estão baseadas fundamentalmente em uma 
administração segura dos acervos quanto aos recursos adequados e as técnicas 
apropriadas para prolongar a vida útil dos suportes de informação. As normas 
relativas ao uso levam em conta critérios determinantes que garantam a integridade 
física desses patrimônios, visando sua preservação para as gerações futuras. Tanto a 
preservação como a conservação são técnicas de importância imperiosa para as 
bibliotecas, arquivos, museus e demais centros de documentação, que necessitam de 
cuidados para que estejam disponíveis para consulta ou manuseio das gerações 
futuras. Neste sentido (Medeiros 2005, p.01) afirma que: 

A importância de conservar e preservar um objeto que consideramos parte de 
um patrimônio está no fato deste se constituir registro material da cultura, da 
expressão artística, da forma de pensar e sentir de uma comunidade de uma 
determinada época e lugar, um registro de sua história, dos saberes, das técnicas 
e instrumentos que utilizava. 

A conservação dos acervos documentais é um desafio constante para os sujeitos 
responsáveis por sua guarda. Entre as mais importantes agressões causadas aos 
documentos em geral estão aquelas determinadas pela biodeterioração, provocada, 
muitas vezes de modo irreversível, por agentes biológicos como fungos e insetos. 
Portanto, o modo mais eficiente de evitar a proliferação de fungos e insetos no acervo 
documental, é buscando métodos de conservação que são bastante eficazes, através da 
fumigação, higienização e reestruturação que contra ataque os fungos e as bactérias 
aos acervos bibliográficos (Spinelli Jr, 1997). 

Nesse sentido, espera-se que a partir da organização, catalogação e digitalização 
dos documentos iconográficos do MEB pesquisadores possam subsidiar suas 
pesquisas acerca da história e da memória da educação popular no município de Tefé. 
Segundo (Burke 2004), os pesquisadores devem utilizar em suas pesquisas as fontes 
iconográficas, porém devem ir além delas. 

Metodologicamente a pesquisa foi fundamentada em referencial teórico especifico, 
ou seja, obras referentes à preservação de documentos iconográficos, bem como a 
parte prática da pesquisa, onde foram organizados, catalogados e digitalizados os 
documentos iconográficos do MEB em Tefé. 
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Os arquivos ou centros de memória são espaços voltados para a preservação do 
patrimônio educacional e cultural, assim a manutenção de tais espaços se faz 
importante uma vez que contribuem para a preservação da memória, permitindo o 
acesso aos pesquisadores, intelectuais, alunos de graduação e pós-graduação. A Rádio 
Educação Rural localizada no município de Tefé/AM abriga um acervo documental 
riquíssimo acerca do Movimento de Educação de Base (MEB) em Tefé. A manutenção 
deste espaço é de suma importância para a sociedade tefeense, já que permite o acesso 
da população a uma documentação valiosa como fontes iconográficas, as quais são 
muito importantes para as pesquisas científicas. Para (Medeiros 2009, p.187): 

A luta pela organização de arquivos no municípios e estados passou a ser tarefa 
fundamental para viabilizar a história da educação: não se trata do acesso 
‘permitido’ a um ou a alguns pesquisadores, mas o acesso garantido à 
comunidade, de forma adequada. 

Considerando a História como a chave para a valorização dos espaços de memória, 
e a ação educativa como a principal responsável por sua manutenção, os professores 
orientadores de projetos de iniciação científica buscam envolver e sensibilizar os 
alunos de graduação da importância de se preservar os bens materiais e imateriais 
guardados na Rádio Educação Rurais em Tefé. Em relação a importância do uso das 
fontes iconográficas e dos cuidados que o historiador deve ter ao utilizá-las em suas 
pesquisas (Paiva 2006, p.17) salienta que: 

A iconografia é certamente uma das fontes mais ricas, que traz embutida as 
escolhas do produtor e todo o contexto qual foi concebida, idealizada, forjada ou 
inventada. Nesse aspecto, ela é uma fonte como qualquer outra e, assim como as 
demais, tem que ser explorada com muito cuidado. 

Em relação à importância da preservação da memória no sentido de libertar os 
indivíduos das amarras da servidão, (Le Goff 2003, p.471), argumenta que: “a 
memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o 
passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.” Neste 
sentido, acredita-se que o Movimento de Educação de Base contribuiu para a melhoria 
da qualidade de vida dos menos favorecidos no município de Tefé e por isso sua 
memória merece ser preservada, arquivada e pesquisada.  

O acervo documental produzido pelo MEB compreende aproximadamente 800 
fotografias que trazem à luz os tipos de relações estabelecidas no desenvolvimento de 
suas atividades, bem como a ideologia, a metodologia e os objetivos delineados. 
Portanto é a partir da análise das fontes iconográficas que os pesquisadores poderão 
recuperar a memória desse Movimento. De acordo com (Paiva 2006, p.17), as fontes 
iconográficas já não são tomadas, 
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como simples ‘ilustrações’, ‘figuras’, ‘gravuras’ e ‘desenhos’, que servem para 
deixar o texto mais colorido, menos pesado e mais chamativo [...]. A iconografia 
é tomada agora como registro histórico realizados por meio de ícones, de 
imagens pintadas, desenhadas, impressas ou imaginadas e, ainda, esculpidas, 
modeladas, talhadas, gravadas em material fotográfico e cinematográfico. São 
registros com os quais os historiadores [...] devem estabelecer um diálogo 
contínuo. É preciso indaga-las e delas extrair as respostas. 

O acervo fotográfico do MEB se encontrava em condições desfavoráveis para a 
pesquisa por várias razões: condição inadequada do armazenamento dos documentos, 
descartes rotineiros e sem critérios, falta de sensibilidade, de conhecimento e de 
valorização dos documentos iconográficos. Nesse sentido é necessário que haja mais 
discussões sobre a importância e a valorização da memória educacional, pois segundo 
(Magalhães 2009, p.193): 

Nos cursos de Pedagogia e de licenciaturas, em geral, pouco se discutiu ou 
discute-se sobre o valor histórico do documento e as suas concepções [...]. 
Mesmos nos cursos de Pós-Graduação ou em outros cursos de formação 
acadêmica, é pouco discutida a necessidade do uso de recursos da heurística, ou 
seja, da busca do documento como recurso essencial para o estudo da história da 
educação.  

Portanto verifica-se que os acervos documentais sofrem com o descaso das 
autoridades e da falta de uma política de preservação e conservação dos mesmos. 
Desta forma é importante uma política nacional de prevenção dos acervos, onde 
instituições, estudantes, pesquisadores, historiadores e a sociedade em geral façam a 
sua parte, trabalhando pela sobrevivência dos acervos históricos e zelando pela 
memória histórica do nosso país. 
 

1.1 O ARQUIVO FOTOGRÁFICO E A MEMÓRIA DO MEB EM TEFÉ 

No primeiro contato com a documentação, essa se encontrava desorganizadas, 
empoeiradas e guardadas dentro de caixa de papelão, pastas e envelopes A4, em 
condições inadequadas para conservação e arquivamento. Assim, iniciou-se o trabalho 
de organização, catalogação e digitalização dos documentos iconográficos guardados 
nas dependências da Rádio Educação Rural de Tefé.  O trabalho realizado teve uma 
relevante missão, ou seja, de contribuir para preencher as lacunas no que diz respeito 
à história da educação, da organização política, da cultura, enfim, da história do 
município de Tefé.  

A partir das imagens foi perceptível as péssimas condições de armazenamento e 
conservação, o que instigou a refletir sobre o não reconhecimento da importância da 
conservação dos documentos para a construção do conhecimento e da própria 
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memória. Para além desse fato, percebeu que havia uma expressiva documentação 
fotográfica que tratava da história da Educação de Jovens e Adultos, uma temática 
relegada a um plano secundário pelos governantes e pelos educadores, com raras 
exceções. A respeito dessa problemática (Fávero 2009, p.05) afirma que: 

A história da educação de adultos e a história da educação popular não aparecem 
nos livros de história da educação brasileira; uma ou outra vez são feitas 
referências esparsas, não raro apenas a Paulo Freire, pela sua projeção. Toda a 
produção sobre essas ‘modalidades’ educativas conta de livros específicos, a 
maioria deles provenientes de trabalhos de teses e dissertações. Além disso, o 
relativamente difícil acesso a esses livros, encontrados apenas em bibliotecas 
universitárias e em sebos, e o pouco empenho no estudo aprofundado das 
campanhas e movimentos, inseridos nos respectivos contextos históricos, tem 
levado a interpretações parciais e não raro incorretas. 

A construção do Arquivo Histórico com documentos referentes ao MEB possibilita 
a professores pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação desenvolver 
pesquisas científicas naquele espaço, já que permitem o acesso a uma documentação 
valiosa como fontes primárias, as quais são significativas para a consolidação de 
pesquisas científicas na área da escrita da história da educação de jovens e adultos. As 
espécies documentais encontradas no Prédio da Rádio Educação Rural de Tefé são 
registros da atuação do MEB desde seu surgimento em 1963 até seu encerramento em 
2003, e retratam momentos e situações bastante variadas, pois, o movimento se 
envolvia não apenas em questões educacionais, mas também na política, economia, 
saúde e cultura.  

A organização do acervo da Rádio Educação Rural de Tefé, ainda não está 
totalmente concluída, entretanto é possível afirmar que a documentação se encontra 
incompleta. No decorrer das atividades foram organizados, catalogados e digitalizadas 
800 fotografias. Tais fontes encontram-se gastas em decorrência da ação do tempo e 
do pouco apreço de sociedade. Diante dessa realidade foi necessário agir urgentemente 
para preservar a memória do movimento. O trabalho realizado não se restringiu ao ato 
de apenas arquivar e organizar papéis, e sim de guardar registros da atuação do MEB, 
possibilitando escrever páginas importantes da história no município de Tefé, ou seja, 
parte da história da cidade. Nesse sentido, (Le Goff 2003, p.535) afirma que: 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto 
da sociedade que fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. 
Só a análise do documento enquanto monumento permite á memória coletiva 
recuperá-la e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno 
conhecimento de causa. 

A conservação e a preservação desses arquivos garantem o imprescindível acesso 
às informações de documentos oficiais desse movimento, buscando preservar a 
memória e a cultura do patrimônio histórico, divulgando os valores históricos, 



 

 
 

10 

artísticos e afetivos do patrimônio cultural do Município de Tefé. (Paoli 1992, p.25) 
salienta que: 

A estas alturas da discussão sobre história, memória, patrimônio, passado, 
sabemos que nenhuma destas palavras tem um sentido único. Antes formam um 
espaço de sentido múltiplo, onde diferentes versões se contrariam porque saídas 
de uma cultura plural e conflitante. A noção de ‘Património Histórico’ deveria 
evocar estas dimensões múltiplas da cultura como imagem de um passado vivo: 
acontecimentos e coisas que merecem ser preservados porque são coletivamente 
significativas em sua coletividade. Não é, no entanto, o que parece acontecer: 
quando se fala em patrimônio histórico, pensa-se quase sempre em uma imagem 
congelada do passado. Um passado paralisado em museus cheios de objetos que 
ali estão para atestar que há uma herança coletiva cuja função social parece 
suspeita. 

O trabalho desenvolvido até o presente momento na Rádio Educação Rural de Tefé 
ainda não é suficiente para garantir a preservação e conservação dos documentos num 
espaço de médio e longo tempo, pois é necessário que se tenha um local apropriado 
para arquivar tais documentos, além, de utilizar um processo de restauração que ainda 
não possuímos condições de realizar para que minimize os riscos de se perder os 
originais, mas, importantes passos foram dados. 

No entanto, os riscos de se perder parte da documentação ainda não foram 
totalmente sanados. Faz-se importante destacar ainda que a realidade do Arquivo da 
Rádio Educação Rural de Tefé se encontra na atualidade com falta de recursos e de 
profissionais qualificados para atender o pesquisador, meios inadequados de 
conservação do material em uso, faltam treinamentos e técnicas de conservação e 
restauro dos documentos no acervo.  

Acrescente-se a isso que, ao longo dos anos não houve uma efetiva busca da 
construção da história da educação, mas principalmente, da educação de jovens e 
adultos na cidade de Tefé. Assim, muitas histórias foram silenciadas, neste caso não 
as minorias em especifico, mas uma grande parcela da população e o trabalho 
realizado buscou transformar esse panorama.  

 

1.1.1 A PRESERVAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO MEB EM 
TEFE 

A preservação e a conservação são técnicas de importância imperiosa para as 
bibliotecas, arquivos, museus e demais centros de documentação, que necessitam de 
cuidados para que estejam disponíveis para consulta ou manuseio das gerações 
futuras. Portanto, (Medeiros 2005, p.23) ressalta que é necessário conservar para não 
restaurar:  
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A importância de conservar e preservar um objeto que consideramos parte de 
um patrimônio está no fato deste se constituir registro material da cultura, da 
expressão artística, da forma de pensar e sentir de uma comunidade de uma 
determinada época e lugar, um registro de sua história, dos saberes, das técnicas 
e instrumentos que utilizava. 

A respeito dessa questão, professores e alunos da Universidade do Estado do 
Amazonas em Tefé desenvolvem projetos com a finalidade de organizar, catalogar e 
digitalizar os documentos fotográficos existentes na Rádio Educação rural de Tefé. 
Ainda não se iniciou uma política pública efetiva para a manutenção e a preservação 
dos acervos históricos. Os problemas referentes à falta de conservação documental, 
em especial a do MEB/Tefé ainda são deixados de lado pela falta de conhecimento e 
pouco apreço da população.  

A partir do momento que as instituições e profissionais da área da educação em 
Tefé adotar normas e critérios para o manuseio dos acervos, bem como sensibilizarem 
a população da importância que têm os bens culturais e históricos certamente haverá 
melhoria no que tange a preservação e conservação do patrimônio histórico. Percebe-
se que esta não é uma realidade apenas no Município de Tefé, pois ocorre também em 
outros municípios e estados brasileiros. Em termos gerais, existem muitos acervos e 
poucos profissionais qualificados, como também o descaso das autoridades, a falta de 
uma política de preservação e conservação que dão ao patrimônio histórico um caráter 
de não relevância. Desta forma é importante que a sociedade, os pesquisadores, os 
estudantes e os professores se mobilizem na busca da preservação desses acervos 
documentais.  

Para que os acervos documentais tenham sua vida prolongada, é necessária uma 
construção de locais apropriados. Acredita-se que a tentativa de recuperar um acervo, 
muitas vezes os esforços despendidos, nem sempre são satisfatórios, uma vez que tem-
se a existência de danos causados pelas ações ambientais, químicos e biológicos, como 
também os danos causados pelo manuseio inadequado e a forma errada de 
armazenamento, evidenciando assim a necessidade de uma atuação mais eficaz na 
conservação preventiva, sendo que esta última contribui para a preservação do 
patrimônio e memória documental de um país. 

Há necessidade de se trabalhar em parcerias, com apoio da sociedade e instituições 
que buscam preservar os acervos históricos que contam as histórias dos movimentos 
populares. Além disso, deve-se atentar para o fato de que a preservação dos registros 
históricos não é responsabilidade de um agente em específico, mas sim da sociedade 
em geral. A preservação e a conservação desses acervos documentais permitem aos 
pesquisadores subsídios para a construção da narrativa histórica. Para além desse fato 
contribui para a preservação da memória e a identidade da sociedade tefeense.    

As reflexões aqui realizadas apontam para a potencialidade dos documentos 
guardados nas dependências da Rádio Educação Rural de Tefé para a escrita da 
história da educação de jovens e adultos. Por outro lado, enfatiza as ações para a 
preservação, a catalogação e conservação dos documentos iconográficos do MEB.  



 

 
 

12 

O trabalho realizado teve um duplo sentido. O primeiro, exerce forte atração sobre 
o pesquisador das ciências humanas ansiosos para desvendar no fértil manancial 
desses testemunhos da memória, os meandros das tramas culturais produzidas pelos 
grupos humanos que viveram na região. Já o segundo capacitou os estudantes dos 
cursos de História e Pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas para a 
organização de arquivos, preservação de documentos, proporcionando a oportunidade 
do primeiro contato com a pesquisa histórica e ou da história da educação. 

Espera-se que o trabalho realizado acerca dos documentos possa subsidiar teórico 
e empiricamente professores e alunos em suas pesquisas acerca da educação de jovens 
e adultos em Tefé/AM e outras temáticas que consigam trazer à tona o cotidiano e as 
singularidades do viver no interior do Amazonas.  

Assim, temos, em certa medida, o desafio de estimular a comunidade acadêmica e 
a sociedade em geral a construção de uma mentalidade voltada à valorização do 
patrimônio histórico-cultural em que estão inseridos. 
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RESUMO  

Este artigo cujo tema versa sobre o “Museu da Escola Normal Rural de Juazeiro do 
Norte: ciência e patrimônio histórico”, objetiva analisar a importância do antigo 
Museu Vilas Nova Portugal, criado pela Escola Normal Rural do Juazeiro do Norte, 
em 1934, como parte de um projeto civilizador, inserido no contexto histórico de sua 
criação, como também conectá-la à Sala de Memória Amália Xavier de Oliveira, criada 
em 2007, e que se encontra, atualmente, em momento de dispersão do acervo histórico 
e pedagógico da referida Escola. Partiu de alguns questionamentos que embasaram a 
pesquisa, em termos conceituais e metodológicos que indicaram o seu delineamento, 
tais como: Qual papel desempenhou o Museu Vilas Nova Portugal, no ambiente 
educacional juazeirense, nas primeiras décadas do século XX? Abrange, portanto, os 
períodos: 1934 aos anos de 1940. O estudo baseou-se nas ideias de Geertz (1997), sobre 
história cultural; nos estudos de Maria João Mogarro (2013), sobre a relação entre 
museu e patrimônio; na contribuição de Norbert Elias (1994), quando explora a noção 

de civilidade como processo de transformação dos costumes; e em Malinowisk (1976), 
por tratar a cultura como essencial para a compreensão da sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Museu de Ciência; Preservação do Patrimônio; Museu Vilas Nova Portugal. 
 



 

 
 

5 

1. INTRODUÇÃO 

Trata-se de uma pesquisa histórico-descritiva, que se apoia em fontes 
documentais, bibliográficas e orais, para entender o contexto de criação do referido 
museu e, assim, apresentar a sua história, localizada no tempo e no espaço, em 
Juazeiro do Norte – Ceará. Para tanto, buscamos apresentar a história dos museus a 
partir de um estudo exploratório e da análise crítica acerca da historiografia sobre 
museus, desde as suas origens até os dias atuais, especificamente na área de educação 
e patrimônio escolar, o que nos proporcionou indicações, tanto em relação à 
concepção, quanto ao que diz respeito às funções educacionais dessas instituições 
museais ao longo do tempo, com preocupação específica para a ‘Modernidade’. 

Partindo deste campo, apresentaremos uma proposta de conceituação para os 
tipos de museus em estudo, por meio de reflexões acerca da história da educação, 
relacionando consecutivamente à criação de museus escolares, como museus de 
História Natural e, em seguida, Museu Pedagógico, a serviço da conservação do 
patrimônio escolar.  

Para compreendermos a importância do museu escolar na cidade de Juazeiro do 
Norte, dentro de um contexto nacional de transformação social e educacional, 
devemos remeter o nosso pensamento à história da origem dos museus e, 
especificamente, quando este ganhou o status de instrumento de educação/ 
esclarecimento do “povo” e de agente de consolidação do Estado-Nação. Começou por 
identificar ideologias conflitantes em relação à Museu e Patrimônio escolar, nas 
primeiras décadas do século XX; reconheceu o papel do Escolanovismo, na criação de 
museus de Ciências Naturais; e revelou a descontinuidade presente na experiência 
museológica de Juazeiro do Norte.  

Oferece, por fim, uma tentativa de reconstrução histórica deste museu, com base 
na interpretação e análise dos entrevistados e dos documentos encontrados, que 
funcionam como registro e testemunho da existência do referido museu, como 
patrimônio escolar, ameaçado pela falta de hábito, interesse e vontade política de sua 
preservação e cultivo da memória histórica, o que poderá ser evitado por meio da 
instauração do Museu da Educação da Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte – 
Ceará, parte de uma luta travada por ex-alunos e professores daquela instituição 

escolar. Partindo da ideia de circulação do conhecimento, como apresenta Jorge 
Ramos do Ó e Luiz Miguel Carvalho (2009), que discutem a emergência e circulação 
do conhecimento Psicopedagógico Moderno entre os anos de 1880 a 1960, em estudos 
comparados entre Brasil e Portugal.  

Preocupados com a produção de modelos relacionados com questões educativas e 
pedagógicas, enfocando o trânsito internacional de conhecimento e os mecanismos 
sociais de sua circulação, este modelo teórico de investigação foi, então, adaptado para 
analisar a função educativa dos museus escolares na organização e geração de 
conhecimento, ao longo de um período histórico que evidencia o acatamento de ideias 
europeias para a organização da educação no Brasil, sob a proposta de criar uma 
identidade nacional.  
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O tema “Museu da Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte: ciência e patrimônio 
histórico” tem a intenção de encontrar elementos que explicitem fatos educacionais 
ocorridos ao longo de um período histórico de investigação. A história da educação 
apresenta informações sobre os sistemas de ensino ao longo do tempo e permite 
analisar a função destes como elementos de coesão social e nacional. “As políticas 
ilustradas do progresso social” atingem e causam impacto na sociedade juazeirense 
com as políticas públicas do governo e as ações culturais implementadas, que 
apresentavam um projeto civilizatório peculiar, levado a efeito por José Marrocos, 
Amália Xavier de Oliveira, Plácido Aderaldo Castelo e Floro Bartolomeu, cujas ações 
eram voltadas ao espírito da época que tinha a ciência, a religião, o higienismo e a 
educação como meios de civilizar a sociedade local, cuja literatura sempre mostrou ser 
o Juazeiro do Norte um lugar de mendigos, loucos e desordeiros.  

Quando a função educativa de museu constitui a parte central de uma discussão, 
temos a oportunidade de garantir a memória e a guarda de objetos que se mostram 
como necessários para identificação de uma cultura e de uma história comum, 
trazendo de volta elementos que unem o passado e o presente, e juntos constroem uma 
temporalidade, servindo à reflexão sobre a história e a memória, na sua simbiose com 
a construção de significados simbólicos. Ganha especial relevância quando se trata de 
uma cidade que possui forte religiosidade popular e suas romarias. Por se tratar de 
uma cidade mística, o combate ao comunismo ganha influência de poderes religiosos, 
o mito do “inferno”, da “salvação das almas”, são incorporados aos preceitos desta luta 
contra o regime comunista; o céu e o inferno foram bem explorados no imaginário 
social. Mesmo assim, o setor educacional se expande a cada dia, com a criação de novas 
escolas.  

O padre Cícero contribui de forma decisiva para esta nova realidade, trazendo 
professoras de outros Estados do Nordeste, como é o caso de Izabel da Luz; abriga as 
professoras na sua própria casa e até remunera algumas com recursos próprios. As 
ações educacionais do padre Cícero tiveram início desde a sua chegada ao povoado, 
ajudando ao professor Simeão na educação de jovens, filhos de proprietários de terras 
e de ex-escravos, em uma pequena escola que funcionava na sala principal de sua casa. 
Podemos observar aí as raízes da construção de um ambiente que possibilitaria 
marchar rumo ao progresso e à civilização, visto que este era o foco do novo regime 
político brasileiro, inaugurado pela República Velha.  

A educação é chamada para auxiliar nesta construção de um novo país, que se 
enfrentava a partir de ideais positivistas, liberal e progressistas, colocando de um lado 
a escola tradicional em constante luta contra os ideais do Escolanovismo. O cenário 
político, social e cultural que apresentamos tem a intenção de conduzir a investigação 
no contexto das mudanças políticas e o impacto causado por estas na educação, 
quando observamos as ideias positivistas e evolucionistas da ciência, no final do século 
XIX e início do século XX, bem como a evolução destes discursos, que chegam no 
momento atual com a valorização dos estudos culturais (Almeida, 2011). Buscamos, 
portanto, compreender as diferentes formas de se pensar a educação, para 
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compreender o que deveria compor a ação museal dos museus escolares em Juazeiro 
do Norte. 

1.1. MUSEU VILAS NOVA PORTUGAL 

O estudo ora apresentado sobre museu escolar constitui uma discussão efetuada a 
partir de uma pesquisa elaborada pela professora Quitéria Lucia Ferreira, que durante 

investigações sobre museus na cidade de Juazeiro do Norte, especificamente, na 
Escola Normal Rural, descobre a criação e funcionamento do Museu Vilas Nova 
Portugal (MVNP). Portanto, o texto foi elaborado partindo das ideias apresentadas 
pela professora no que se refere à instalação da Escola Normal Rural em juazeiro do 
Norte no ano de 1934, e da concomitante criação do referido museu. 

Visamos analisar a contribuição deste museu no processo de articulação da 
educação e profissionalização feminina e dos conhecimentos científicos, visto que este 
museu é criado no contexto histórico da fundação da Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino1, em 1922. Tratava-se de uma associação de mulheres com intensa 
participação intelectual e política que marcou o início da história das lutas femininas 
no Brasil, resultando entre outras conquistas, no direito à educação e a 
profissionalização da mulher, e no voto feminino.  

Neste período temos padre Cícero Romão Batista, José Marrocos, Amália Xavier 
de Oliveira, entre outros, educadores e educadoras que se destacam no meio 
educacional em Juazeiro do Norte, pela oportunidade de uma boa formação e inserção 
em uma comunidade científica em formação, naquele momento histórico. Fato que 
não era de fácil acesso nos anos iniciais do século XX no Brasil, mesmo para os 
homens. Consideramos, portanto, o Museu ora em questão, como um meio de acesso 
ao mundo da ciência, pois se apresenta em um contexto de intensa discussão, definição 
e afirmação do papel da ciência e da mulher na formação da identidade nacional 
brasileira. 

A educação nos museus faz parte integrante de uma prática social integrada 
articulada, assim como todas as outras vertentes do museu. Um educador é um 
‘estruturador’ de construção social e cultural, tal como o director ou o curador. A 
educação em museus faz-se a partir de concepções de ensino e aprendizagem, 
estratégias educativas nas salas e as diversas narrativas do museu. A profissão 
de educador está asfixiada entre a didáctica, o profissionalismo empreendedor, 
o conhecimento, a cultura de consumo, as estratégias de marketing e 
comunicação, o espectáculo. Aqui entram as premissas da subcontratação, da 
efeminização do trabalho como na educação como vocação (Oliveira 2006, p. 
197). 

                                                   
1 A educação das mulheres no pensamento da Federação Brasileira pelo progresso feminino (1922-1931). Nailda 

Marinho da Costa Bonato, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
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Focalizamos, assim, o século XX no Brasil e sua inserção no meio cultural 
científico, como um momento de consolidação e criação de novos espaços educativos 
socializadores de saberes educacionais. Demarcamos as décadas de 1920 e 1930, 
quando se dá a criação e expansão das Escolas Normais no Brasil, como um momento 

paralelo de profissionalização feminina. Este quadro de mudanças ocasiona uma 
transformação radical da sociedade brasileira, resultante dos sucessivos debates sobre 
reformas escolares levados a efeito pelos educadores Fernando de Azevedo, Anízio 
Teixeira, Alceu Amoroso Lima, Lourenço Filho e outros educadores.  

As lutas ideológicas que estão presentes no meio educacional nacional, chegam à 
cidade de Juazeiro do Norte, lugar que se destaca pelo progresso, política e suas 
características religiosas peculiares, uma delas encontra-se em ser o município onde 
se concentra a maior densidade populacional do interior cearense, sendo a maioria 
formada por nordestinos oriundos de várias cidades do vale Caririense. Esta 
característica criou um ambiente multicultural propício para o desenvolvimento de 
oficinas, indústrias, casas comerciais, e outros. Essas atividades, junto com as questões 
religiosas, contribuíram para um rápido crescimento econômico, colocando-a entre as 
cidades mais importantes do interior do Estado (Souza, 1984). 

O padre Cícero Romão Batista foi o grande responsável por esse crescimento. A 
sua importância verifica-se até hoje pelas romarias, que atraem anualmente milhares 
de visitantes provenientes de todas as classes sociais, que aqui vêm visitar o “padrinho” 
e a sua padroeira Nossa Senhora das Dores, trazendo notáveis vantagens econômicas. 

Conforme Oliveira (1984), a cidade em plena expansão precisava criar as condições 
necessárias para o desenvolvimento educacional e, assim, beneficiar a população 
através do acesso à educação. Desse modo, a sociedade local se mobilizou para instalar 
a ENRJN. O Dr. Plácido Aderaldo Castelo, então Juiz de Direito de Juazeiro do Norte, 
tomou conhecimento do Projeto da Instrução Pública e empenhou-se em unir forças 
com outros membros que se destacavam na sociedade local para atender às exigências 
financeiras e instalar a primeira Escola Normal Rural no Brasil, com o objetivo de 
elevar o nível cultural do município. Acreditava-se na possibilidade de um futuro 
promissor e via-se na educação o elemento indispensável para alcançar esse progresso. 

Amália Xavier de Oliveira foi uma das sócias fundadoras responsáveis pela 
instalação e manutenção da instituição; concluiu o Curso Normal em Fortaleza-CE e 
de volta à cidade empenhou-se pela causa educacional juazeirense, unindo-se aos 
ideais do professor Joaquim Moreira de Sousa e Plácido Aderaldo Castelo (fundadores 
da Escola), e com recursos da própria comunidade fizeram funcionar a primeira 
ENRJN do Brasil.  

1.2. AÇÃO EDUCATIVA MUSEAU 

Elaboramos uma discussão sobre ação educativa museal tendo como fonte de 
informação a pesquisa de mestrado em educação brasileira da professora Quitéria 
Lucia Ferreira realizada na referida cidade a partir do primeiro museu criado pela 
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ENRJN, conforme apresentamos a seguir. A “Ata da 4ª Sessão Pedagógica do Grupo 
Escolar Padre Cícero”, datada de julho de 1934 e assinada por Amália Xavier de 
Oliveira, encontramos pela primeira vez informações que falam sobre a necessidade 
de criar o MVNP. No jornal O Lavrador, publicado em setembro de 1934, já aparece o 
museu em plena atividade, portanto, três meses depois de comunicado no referido 
documento, estava em pleno funcionamento o Museu Vilas Nova Portugal. 

O jornal O Lavrador foi o documento encontrado mais importante para o 
conhecimento e localização do acervo do Museu Vilas Nova Portugal. Circulou entre 
os anos de 1934 a 1976, sobre a responsabilidade de alunos e professores da escola. 
Suas manchetes apresentavam preocupação com a divulgação das atividades 
pedagógicas voltadas para o meio rural, destacando o homem do campo e 
disseminando a ideologia nacional, assim como os pressupostos da educação ruralista.  

Plácido Aderaldo Castelo, presidente do Instituo do Ceará, fala sobre a função da 
ENRJN e o significado deste empreendimento e suas considerações. Mesmo tendo 
como base o regulamento, chama atenção pelo entusiasmo do discurso apresentado. 
Entre outras funções, destacamos:  

Contribuir pelo preparo conveniente do professor, para que a escola primária 
rural se torne um centro de iniciativas econômicas e profissional, com acentuada 
influência civilizadora, sobre toda a comunidade do lugar onde estiver: dar, pelo 
professor que preparar, consciência agrícola e sanitária às populações rurais, 
além de exata compreensão do valor da previdência e da economia, como 
condição de felicidade individual e coletiva [...].  

O prédio da Escola está situado numa área de cerca de 18 hectares de terras 
irrigáveis e férteis, consta de uma parte recém-construídas contendo cinco (5) 
salas de aula, obedecendo às exigências pedagógicas: quatro salas destinadas à 
secretaria, gabinete do diretor, biblioteca e gabinete de Física, um hall, 
instalações sanitárias. Dispõe, ainda, de um edifício contendo cinco salas de aula, 
gabinete dentário, sala do museu, almoxarifado, museu pedagógico, uma 
cobertura para recreio e um audittórium (Castelo 1951, p. 42-43). 

O MVNP da ENRJN ainda foi citado no livro escrito pelo autor, o mesmo fazia 
parte dos instrumentos educacionais que dariam conta das exigências pedagógicas da 
época. A imagem abaixo foi apresentada em destaque por ter sido um dos mais 
importantes instrumentos de localização do referido museu, visto que foram poucos 
os entrevistados que deram conta da exigência desta instituição museal e do acervo 
por ele exibido. 
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FIG. 1 | Jornal O Lavrador (edição de 1934, p. 3). 

Fonte: SMAXO (2008). 

As ideias educacionais da chamada modernidade, iniciada entre o século XVI e 
XVII, se estabilizaram no século XVIII na Europa, influenciando os educadores 
brasileiros na modernização e instrução pública do Brasil. Essas ideias tomam corpo 
na renovação da concepção de educação, destacando a profissionalização feminina e 
na implantação de novos métodos de ensino. A universalização de uma educação para 
todas as classes sociais, projeta a escola no centro dos processos de transformação 
social e cultural, que chegam ao Ocidente nos séculos XIX e XX.  

Discussões políticas e educacionais produzidas no Brasil nas décadas de 1920 e 
1930, possuíam relações pedagógicas com ideias liberais e republicanas de 
transformação social, através da educação. A Educação Nova, proposta nas primeiras 
décadas do século XX, foi encarada como instrumento de reconstrução da sociedade 
brasileira, mediante o refazer educacional, cujos ideais são similares com os ideais de 
reconstrução da sociedade, e a educação é a única forma de fazê-lo. 

O interesse do Museu Nacional, ao aconselhar a criação de museus escolares 
voltados para a história natural, era que a escola desenvolvesse no aluno novos 
horizontes, a visão de mundo, o gosto pelo estudo da natureza que os cerca, incutindo-
lhes hábitos de observação, preservação da natureza e raciocínio. O que caracteriza 
como museu pedagógico. 

O museu moderno nunca estará organizado, isto é, realizado em definitivo, 
porque evolui continuamente. Mesmo porque o definitivo no fim do tempo ficaria 
visto e não despertaria o interesse, característico da escola moderna.  

Se um dos fins do estudo das ciências é despertar nas crianças o gosto e o 
interesse pela natureza, poucas devem ser as lições formais nesse particular; 
muitas, porém, os trabalhos de observação não só em classes como em contacto 
com a natureza. 

O museu escolar é assim, um dos maiores, senão o maior auxiliar do professor, 
interessado na aprendizagem de seus alunos (Revista Nacional de Educação 
1933, p. 12). 
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Segue abaixo texto elaborado pelo aluno Sebastião da Paixão do 1º ano 
complementar da ENR de Juazeiro do Norte, fazendo referência ao artigo cujo tema é: 
O Museu Vilas Nova Portugal, publicado no jornal O Lavrador. Este pertencia ao 
Clube Agrícola da Escola, era um jornal amplamente utilizado por pesquisadores 
interessados na história da escola e, neste sentido, tem dado grande contribuição. 
Apresentaremos o texto parafraseando o autor e, ao mesmo tempo, intercalando com 
as fotografias e respectivos comentários, apresentando os arquivos que eram expostos 
no Museu: 

A Escola Normal Rural, estabelecimento recenfundado, possue uma instituição 
que patenteia a capacidade criadora do sertanejo que luta, perdido pelos nossos 
invios sertões onde escassa é a instrução: é o museu escolar Vilas Nova Portugal. 
Iniciemos pela mais linda palmácea do Nordeste, grande apego do homem rural 
– a carnaubeira. Planta cerífera, da raiz as folhas tem sua utilidade.  

Vegetando nos terrenos baixos, algumas vezes salitrosos, ela com seu porte 
altaneiro, quantas impassível às tempestade, e com as palmas abertas ‘quaes 
mãos ardentes’ resistem, verdejantes aos embates da canícula nos tormentosos 
dias de seca, além do fogo, que ateado por desumanas mãos lhe cresta as folhas 
e do machado hostil do lavrador que lhe põe abaixo. Seu fruto, aprecia-o o 
homem, que dele faz o sucedendo do café, o gado, pássaros [...]. 

Representada estava no museu por uma imensidade de produtos tais como: 
chapéus, esteiras, sertões e nacos, tecidos da folha, bolças, espanadores, 
vassouras e velas da cêra que é a melhor matéria prima, no fabrico de discos de 
vitrolas. A raiz altamente medicinal é poderoso depurativo (O Lavrador set. 
1934, p. 3). 
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FIG. 2| Artesanatos confeccionados pelos alunos. 

Fonte: Museu Padre Cícero (2013).  Arquivo pessoal (2014). 

O Museu Padre Cícero expõe grande quantidade de coleção de sementes de cereais, 
cultivados no município. “E à medida que se vai correndo o olhar pelo salão” pode-se 
perceber uma grande quantidade de recipientes com álcool, conservando diversos 
répteis e ofídios, alguns dos quais de grandes proporções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3 | Variedades de animais e fósseis. 

Fonte: Museu Padre Cícero (2013).  Arquivo pessoal (2014). 

Da indústria manufatureira local, foi exposto, do mais rude artefato de barro às 
“finas drogas, perfumes e medicamentos eximiamente confeccionados”, não obstante 
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à falta das boas máquinas que auxiliam aos grandes industriais, tornando barato o 
custo do produto. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

FIG. 4 | Drogas, perfumes e medicamentos. 

Fonte: Museu Padre Cícero (2013). Arquivo pessoal (2014). 

Mesmo assim, sobressai ali um número enorme de óleos diversos da nossa rica 
flora, extraídos por processos antiquados e postos ao mercado em grande escala, por 
preços geralmente ínfimos. Grande quantidade de pedras de minérios e cristais, como 
sejam: ferro, colares, estanho, cobre, peróxido de ferro, enchem as prateleiras. Ossos 
fossilizados de um animal gigantesco repousam nas estantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5 | Ossos fossilizados de um animal 

Fonte: Museu Padre Cícero (2013). 
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Mármore artificial, mosaicos e mil e um outros artifícios manufaturados pela 
nossa gente, existem no museu Vilas Nova Portugal demonstrando o quanto este 
povo ignorado fará pela nação, quanto esta um dia o alfabetizar. 

Sobre história podemos apreciar plantas e croquis da revolução rabelista do 
Ceará. Espadas, bacamartes, medalhas condecorativas da guerra com 
Paraguay, miniaturas, capacetes de aço – comemorativas da grande guerra e 
quadros com fotografias de vultos preeminentes da política nacional. A sociedade 
dos amigos de Alberto Torres faz juz aos nossos sinceros agradecimentos pela 
quantidade de sementes e mapas que tem enviado para nosso museu e para o 
Club Agrícola (O Lavrador 1934). 

O depoimento apresentado foi importante para a localização que fizemos do acervo 
que fazia parte deste museu. O artigo do jornal O Lavrador, que apresentou este 
depoimento, foi o indício que nos levou ao Museu Padre Cícero, situado na Rua São 
José, em Juazeiro do Norte, local onde até hoje se encontra boa parte deste acervo ao 
qual faz menção. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6 | Pássaros empalhados pelos próprios alunos 

Fonte: Museu Padre Cícero (2013)  Arquivo pessoal (2014). 

O acervo deste museu retrata a utilização do mesmo como processo pedagógico, 
que atendia às Políticas Nacionais de Educação, sob orientação do Museu Nacional, 
voltadas para um paradigma de valorização da ciência e da memória nacional. Os 
pássaros fotografados eram, na verdade, empalhados pelos próprios alunos; alguns 
artefatos foram adquiridos por meio de doação, trazidos em excursões realizadas por 
Amália Xavier Oliveira ou doadas por artistas e outros cooperadores.  
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FIG. 7 | Espécies variadas de minerais 

Fonte: Museu Padre Cícero (2013). 

A construção dos “Parques Escolares” faz parte das atribuições do Clube dos 
Amigos da Natureza, que estava inserido em um projeto maior de educação das 
crianças, em favor da preservação de nossos recursos naturais. Estas lições sobre a 
natureza se espalham por todas as Escolas Normais no Brasil. Colhido um certo 
número de amostras minerais, o professor levará ou enviará tudo ao Museu Nacional, 
para que sejam identificados ou classificados. As amostras colocadas em pequenas 
caixas de papelão, providas das indicações apontadas, serão o núcleo da secção de 
mineralogia do museu escolar (Valente 1933). 

1.3. LEMBRANÇAS DO MUSEU VILAS NOVA PORTUGAL 

A história da criação dos museus, ao longo dos séculos, fornece elementos para que 
possamos entender o significado do objeto museal. Relembrando o papel do 
colecionismo entendemos sua influência no processo de institucionalização dos 
museus. Em um processo de circularidade da cultura chega ao Brasil já inserido em 
contextos de discussão que envolve: o papel do objeto museal e o distanciamento com 
a cultura popular; em outro momento, apresenta grande preocupação com a cultura 
de elite, a memória e a identidade. Este balanço que envolve a função do museu faz 
parte do universo de investigação científica, sobre o qual nos debruçamos, para 
entender a função educativa dos museus, por meio do objeto museal.  

De acordo com dados da UNESCO-ICOM 2  (1972, p. 3), os objetos museais 
adquiridos devem se enquadrar nas seguintes categorias: 

                                                   
2 Ética de aquisições. In.: Revista ICOM, [s.l.]. mar. 1972. 
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a) Objetos reconhecidos pela ciência ou pela comunidade na qual possuem plena 
significação cultural, tendo uma qualidade única e como tal sendo inestimável;  

b) Os objetos que embora não sendo necessariamente raros tenham um valor que 
derive de seu meio ambiente cultural e natural.  

Neste sentido, o objeto, enquanto peça de museu, parece estar fora do contexto 
original de sua criação e utilidade; é atribuído a ele um valor diferenciado do seu 
contexto, embora “derive de seu meio ambiente cultural”. A memória e o museu devem 
ser discutidos a partir do que Halbwachs (2013, p. 39) propõe como memória coletiva: 

Não basta reconstituir pedaço por pedaço a imagem de um acontecimento 
passado para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstituição funcione a 
partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e também no 
dos outros, porque elas estão sempre passando destes para aqueles e vice-versa, 
o que será possível se somente tiverem feito e continuarem fazendo parte de uma 
mesma sociedade, de um mesmo grupo. 

O sentido educativo do museu deve ser encontrado na relação do objeto museal 
com os vínculos que estabelece com o homem e, através dele, entender os processos 
históricos onde estão inseridos, no momento de sua criação e utilização pelo homem, 
tendo como princípio que a cultura não é neutra. Nesse ínterim, lembrando Ramos 
(2004, p. 15), quando diz que não há museu inocente:  

Qualquer exposição tem autores que trabalham a partir de certos pressupostos, 
explicitados ou não. Desse modo, o que mais interessa é saber o direcionamento 
que foi adotado. É preciso saber o sentido que se dá a prática pedagógica. Se o 
parâmetro é o exercício da reflexão crítica, o mais comum é ver a existência de 
espaços e publicações que vendem anti-educação como se fosse educação.  

Indicando uma importante preocupação com a memória, o acervo aqui exposto foi 
doado pelo padre Cícero à Congregação Salesiana, como fizera com todos os seus bens, 
por meio de Testamento, embora estes não tenham entrado no seu espólio, fato que 
dificultou encontrar estas informações sobre o museu. Porém, sabemos por meio de 
um ex-aluno, Cícero Eder da Silva, que devido à falta de espaço para acomodação do 
acervo, este foi, mais tarde, doado pelos Salesianos à professora Amália Xavier de 
Oliveira. A história do museu, contada em artigos de jornal e pela lembrança de ex-
alunos e ex-funcionários, mostra que este foi entregue ao Museu Padre Cícero, que se 
encontra instalado na mesma casa onde o patriarca viveu os seus últimos anos de vida. 
A casa passou a ser considerada museu na sua inauguração, ocorrida em 7 de setembro 
de 1952, ocasião em que foi aberto ao público para visitação3. 

                                                   
3 Disponível em: <www.juazeiro.ce.gov.br/Cidade/Museu-do-Padre-Cicero>. 
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Acredita-se que este museu não desempenhou a sua função de forma efetiva, que 
seria civilizadora e pedagógica. Antônio Gomes dos Santos em entrevista relata as suas 
lembranças da antiga escola, como exemplo, a existência do Museu Vilas Nova 
Portugal. Este é ex-aluno da Escola desde 1957. Era filho de um funcionário do Sítio 
Logradouro, de propriedade da família da professora Amália Xavier e, também, ex-
diretora da Escola. Não completou seus estudos, passando a ser funcionário da ENRJN 
como Auxiliar de Serviços, onde permaneceu por 50 anos. Em suas lembranças situou 
o local onde funcionou o Museu: “O nome do museu era escrito com letras em Azulejo: 
Museu Vilas Nova Portugal; ficava a maior parte do tempo fechado, proibido de 
visitação por alunos e alguns professores”. 

Eram selecionados os professores e funcionários que poderiam entrar naquela 
sala, devido o reconhecimento da grande importância que tinha aquele acervo. O 
mesmo continua falando sobre os artefatos do museu: “Havia ossos de animais 
gigantescos, pássaros que pareciam vivos, fotos de personagens importantes, entre 
outros objetos. Os alunos fabricavam sabonetes e perfumes, que ficavam expostos 
nesta mesma sala”. 

A veracidade da existência desta sala pode ser comprovada, também, por meio do 
artigo escrito pelo aluno Sebastião da Paixão, no o jornal O Lavrador (ano I, n. 3, 21 
set., 1934), como apresentamos anteriormente. O aluno afirma, em seu artigo, que 
todo o material produzido pelos alunos como: sabonetes, perfumes e medicamentos, 
de forma artesanal, promoviam o barateamento do produto, o que dava condições de 
acesso por todos a esses artigos de higiene corporal. 

Para Malinowski (1976), a satisfação das necessidades orgânicas ou básicas do 
homem e da raça é um conjunto mínimo de condições importantes a cada cultura. Os 
problemas apresentados pelas necessidades nutritivas, reprodutivas e higiênicas do 
homem devem ser resolvidos. Elas são solucionadas pela construção de um novo 
ambiente, secundário ou artificial. Esse ambiente, não é mais nem menos do que a 
cultura propriamente dita, tem de ser permanentemente reproduzida, mantida e 
administrada. Isto cria o que podia ser descrito, no sentido mais amplo da expressão, 
como o novo padrão de vida, que depende do nível cultural da comunidade. 

Valba Gondim de Sousa, ex-aluna, ex-professora e ex-diretora da ENRJN, nesta 
última função, ficou durante oito anos, no período que compreende o final da década 
de 1970 e início da década de 1980. Ao falar sobre o Museu Vilas Nova Portugal a 
mesma diz que este era um espaço privilegiado e que eram escolhidas as turmas de 
alunos, funcionários e professores que tinham o direito de visitação a este ambiente. 
Esta seleção de visitantes acontecia devido à importância que era atribuída ao acervo 
e, ao mesmo tempo, o medo de que este viesse a ser danificado. Quando a mesma foi 
interrogada sobre a origem do nome do museu, falou que desconhecia a razão deste 
nome, da mesma forma que aconteceu com os demais entrevistados. 

O museu de ciência, aqui retratado nas fotografias, esteve presente no ensino como 
um recurso para auxiliar os professores nas aulas de ciências, conforme a legislação 
vigente, mesmo que de forma seletiva, como afirmou a professora em sua entrevista. 
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O ex-aluno José Jaime Bezerra de Melo, que ingressou na ENRJN nos anos de 
1930, fez questão de falar sobre a importância do museu na formação e conhecimento 
dos alunos, que por meio do acervo ali exposto, entravam em contato com o 
conhecimento de outras realidades históricas e geográficas. 

O que estava em jogo era uma preocupação com a consolidação do espaço científico 
na educação em todos os níveis ofertados, a expansão educacional de forma a alcançar 
a população não escolarizada, como também a inserção da mulher nesta área de 
conhecimento por meio das manifestações femininas que aconteciam desde os anos 
finais do século XIX no Brasil, fazendo emergir uma nova ideologia de gênero capaz 
de redefinir os papeis sociais de homes e mulheres.  
 
2. CONCLUSÃO 

Tais considerações históricas nos levam a considerar o Museu criado nesta cidade, 
no ano de 1934, como espaço de consolidação das ciências básicas de cunho 
regionalista, bem como, de acesso feminino a esse tipo de conhecimento. Embora, já 
existisse mulheres se destacando nestas áreas. Portanto, não só as mulheres buscavam 
a sua emancipação por meio da educação escolar, como também, os cientistas 
buscavam a legitimação de suas pesquisas científicas. Deste ponto de vista temos o 
processo civilizador de Elias (1993) como importante referencial teórico desta nova 
construção social que se desenhava rumo ao progresso e constituição de uma nação. 

O museu pode ser considerado como sala de entrada da mulher no mundo da 
ciência por meio da modernização do seu papel educativo, quando este migra dos 
grandes centros culturais para as pequenas cidades do interior brasileiro. A 
popularização da educação em museus traz à tona novos saberes e novos atores sociais, 
no caso, a mulher que vai participar ativamente desse processo educativo em museus. 
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RESUMO  

Este artigo apresenta os resultados das atividades desenvolvidas no estágio pós-
doutoral na linha de pesquisa Memória, Cultura e Educação, do Programa de Pós-
Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia – UESB, no período de dezembro de 2013 a dezembro de 2014. 
Estudos elementares realizados por alunas do curso de Pedagogia do Campus VII da 
UNEB, com registros fotográficos dos acervos documentais que constam nos arquivos 
de algumas escolas, alavancaram a realização deste trabalho, numa escola do 
município de Senhor do Bonfim. Os registros apresentaram a situação precária dos 
arquivos e da documentação neles contida. A maioria dos profissionais destas 
Instituições  não tem conhecimento sobre a legislação que regulamenta a gestão destes 
acervos; e não há cursos formativos para capacitar estes profissionais que lidam 
diretamente com a tramitação dos documentos. A metodologia teve como referência 
os princípios da Arquivística, que norteiam a produção, organização, guarda, 
preservação e uso de documentos em arquivos. O trabalho foi o Colégio Nossa Senhora 
do Santíssimo Sacramento na cidade de Senhor do Bonfim, Bahia, resultando em 12 
meses  a catalogação de 900 fichas de ex-alunas do colégio, a higienização deste 
material, a organização destas em pastas e troca das caixas arquivo.  

  

PALAVRAS-CHAVE 

Documentos escolares, Memória, Colégio Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esse estudo teve início em 2010, quando retornávamos á sala de aula após o meu 
afastamento para Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, de 2006 a 2009. Ao assumir as aulas no Curso de Pedagogia, na disciplina 
História da Educação Brasileira, percebemos muitas lacunas no ensino deste 
componente, pois até aquele momento apenas se debruçava sobre a década de 1930, 
realizava algumas discussões sobre a as leis com um maior destaque para a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, ignorando outros aspectos da cultura escolar e da 
memória que também fazem parte do campo de estudos desta disciplina. 

Assim, compreendemos que aquele seria o momento ideal para investirmos em 
pequenos estudos investigativos sobre a educação e outros espaços da escola, que até 
então não estavam sendo observados. Com este novo propósito, criamos um núcleo de 
memória e constituímos através dele algumas bolsas de monitorias, e, com a ajuda dos 
alunos bolsistas, fizemos pequenas investigações sobre histórias de instituições 
escolares, história de vida de professores, biografias de personalidades importantes 
para educação do município, iniciamos estudos sobre o arquivo do antigo ginásio 
Maristas de Senhor do Bonfim, ouvimos secretários escolares e catalogamos 
documentos de um arquivo de propriedade de uma professora, que teve grande 
importancia para a educação do nosso município, a professora Olga Campos de 
Menezes, primeira diretora do campus VII da UNEB de Senhor do Bonfim. 

Esta experiência nos possibilitou a elaboração de alguns artigos, trabalhos de 
conclusão de curso e uma proposta de implantação de um Centro de Memória da 
Educação Regional no Campus VII da UNEB em Senhor do Bonfim, ainda sem 
concretização. A realização destes trabalhos nos incentivou, a fortalecer o interesse 
pelas formas de tratamento dos documentos escolares, e pela preservação da memória 
desses documentos que se encontram guardados nos  “arquivo morto”. Estas pequenas 
investigações nos mostraram a real situação de abandono destes arquivos, 
especialmente a documentação neles contida.  

Sabemos que o documento é uma prova histórica, é um testemunho escrito e é 
também memória; as leis, cartas, fórmulas, crônicas e ofícios, cada um com o seu grau 
de importância, contam e guardam informações sobre as práticas das pessoas e das 
instituições em tempos e espaços diferentes. Com a invenção da escrita e de outras 
formas de registro de memória, criou-se também a necessidade de se ter um lugar 
específico para o acondicionamento deste material produzido, os arquivos públicos ou 
privados, lugares de memória e de história. 

Le Goff (1996) afirma que a escrita num documento memória tem duas funções: 
na primeira, um armazenamento de informações que permite ao homem memorizar, 
divulgar e registrar um fato ou acontecimento e a segunda função seria sair-se do 
auditivo, tornando-se visual permitindo ser analisado, observado e até substituído em 
frases, palavras ou formas. Para esse autor, a memória é também responsável pela 
conservação da cultura do passado, tendo como lugar de armazenamento as imagens, 
as palavras, as formas, os traços e símbolos que nos permitem recordar. (p.441). De 
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qualquer maneira, a memória está presente em tudo, nas construções dos saberes e do 
conhecimento, seja individual ou coletivamente. 

A memória tem sido um tema em discussão em muitos espaços, embora não 
tenhamos consolidado entre a população uma educação também voltada para 
preservação dos elementos que formam a nossa cultura. Alguns estudiosos, a exemplo 
de Le Goff (1996), acreditam ser possível uma conservação destes elementos a partir 
de meios de arquivamentos um processo que na atualidade é possível através das 
novas tecnologias e seus equipamentos. Entretanto, o presente nos mostra que a “nova 
era” ainda não chegou para algumas destas escolas. 

É comum no cotidiano das secretarias das escolas a tramitação de documentos. 
Diariamente são emitidos e recebidos diversos tipos de ofícios, avisos, resoluções, leis 
e regulamentos ou ainda convites, bilhetes, atestados médicos, dentre outros não 
menos importantes que aqueles enviados pelos órgãos gerenciadores do sistema 
escolar ou de instituições similares. Em muitas escolas os arquivos ainda não recebem 
maiores cuidados, pois não possuem espaços destinados para sua conservação, não se 
descobrindo, portanto, o valor e a importância destes acervos como patrimônio de 
memória da educação da sociedade. 

Ainda falta entendimento sobre a importância desse patrimônio cultural 
pertencente  a uma comunidade; e este fato é um dos indícios claramente observados 
quando ouvimos pessoas se referirem ao patrimônio apenas como bens econômicos, 
escapando-lhes um significado mais amplo e formas mais diversificadas do pensar 
sobre esta palavra, as suas variações e classificação, distanciando-se ao máximo de 
uma reflexão mais profunda sobre os bens culturais dentro do universo escolar.  

O que é possível considerar-se como patrimônio cultural? 

Do património cultural fazem parte bens imóveis tais como castelos, igrejas, 
casas, praças, conjuntos urbanos, e ainda locais dotados de expressivo valor 
para a história, a arqueologia, a paleontologia e a ciência em geral. Nos bens 
móveis incluem-se, por exemplo, pinturas, esculturas e artesanato. Nos bens 
imateriais considera-se a literatura, a música, o folclore, a linguagem e os 
costumes.4 

Dentro deste conceito de patrimônio cultural poderiam ser incluídos os 
documentos escritos, as imagens e os sons. Os documentos, como uma produção 
escrita, são também registros, fazem parte do acervo da memória e da história dos 
saberes e das relações estabelecidas entre os homens e as instituições, contemplados 
como patrimônio imaterial no Artigo. 216 da Constituição Federal. 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
                                                   

4Património cultural. Wikipédia. Enciclopédia Livre. pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_cultural. 
Acessada em outubro de 2014. 
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identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, 
fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico5 

Decerto que este patrimônio, como qualquer outro elemento cultural, merece ser 
bem cuidado, e foi pensando sobre o trato com a documentação escolar que iniciamos 
um trabalho de observação e registro das condições em que se encontram os acervos 
documentais guardados nos armários das secretarias das escolas. 

Artigos produzidos por alunos sobre essa temática mostram que existe boa 
vontade e zelo por parte de alguns funcionários ou gestores que, na medida do possível, 
desprendem esforços para manter em estado razoável de conservação os acervos que 
estão sob a sua guarda. Estes estudos também apontam que vem se tornando cada vez 
mais difícil a manutenção desses documentos, sem que haja espaços adequados para 
guardá-los, sem um tratamento correto, além de se tornar difícil o acesso a eles. 

Poucas pessoas têm acesso a este conjunto de documentos, em virtude dos 
arquivos onde estão depositados, permanecerem fechados a chave, que fica sob 
os cuidados do secretário, que muitas vezes dificulta a consulta dos 
pesquisadores que necessitam destas fontes para seus estudos e pesquisas.  

Não são todas as escolas que permitem o acesso aos seus arquivos, esta queixa é 
constante principalmente entre os alunos da graduação, quando precisam de 
dados para elaboração das propostas de estágio ou até de levantamento para 
diagnóstico das turmas em que realizarão a sua prática.(PAZ, 2012.p....)6 

A maioria das Instituições escolares não demonstra interesse nem conhecimento 
sobre a legislação que regulamenta a gestão destes acervos; não há cursos formativos 
para capacitar os profissionais que lidam diariamente com a tramitação dos 
documentos que são gerados ou recebidos pela escola, e o seu aprendizado se faz por 
força da prática diária ou através de funcionários antigos que se dispõem a orientar os 
mais novos. 

A Lei Nº 8159 de 8 de janeiro de 1991, em seu Artigo 2º, considera como arquivo 

[...] os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício 
                                                   

5 Constituição Ferderal, Capitulo III, Da Educação , da Cultura e do Desporto. 
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/con1988_04.02.2010/art_216_.shtm. Acessado em 
novembro de 2014. 

6 ARQUIVOS ESCOLARES: MEMÓRIAS E RELATOS DE SECRETÁRIOS (AS) ESCOLARES NO PERÍODO DE 
1990 A 2000. artigo apresentado no Congresso Luso Brasileiro de História da Educação, Lisboa. 2012. 
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de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte 
da informação ou a natureza dos documentos.7 

As Instituições escolares em seu cotidiano tanto recebem quanto emitem uma 
considerável quantidade de documentos para órgãos públicos ou de natureza jurídica 
ou física. Esses documentos, a julgar pelo grau de importância, devem ser catalogados 
e organizados em arquivos, sendo que a sua administração de certa maneira passa pelo 
crivo da legislação, que normatiza e orienta a gestão dos documentos em vários 
aspectos desde a tramitação, o acondicionamento, o descarte até o acesso do público 
para pesquisa ou consultas, como sugere o Artigo 3º da Lei Nº 8159, de 8 de janeiro 
de 1991. 

Art. 3º Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento 
em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para 
guarda permanente. 

Os arquivos escolares também podem ser considerados como público ou privado; 
no primeiro, o conjunto de documentos produzido e recebido por órgãos públicos é 
considerado de total interesse público, como observa Medeiros (2003): “Embora a lei 
geral não diga expressamente, os arquivos escolares, naquilo que dizem respeito aos 
atos decorrentes de múnus publico, são de interesse público.”8, estes documentos 
poderão ser utilizados pelo público com a finalidade de consulta para produção de 
conhecimentos acadêmicos e culturais, dentre outros, como assegura o Art. 4º da Lei 
Nº 8.159/91.“ Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de 
arquivos [...]”. 

Incomoda-nos particularmente a guarda, o cuidado e o destino que é dado aos 
documentos considerados “velhos”, uma vez que estão fora de circulação e são 
denominados “arquivo morto”, destinados ao fogo após decorridos cinco anos 
acondicionado em locais inadequados como banheiros desativados, pequenos quartos 
de quintal, armários velhos, dentre outros.   

Atualmente alguns autores têm reivindicado para o arquivo morto o status de 
arquivo histórico, uma vez que esse lugar de memória guarda a história das 
instituições, dos seus atores, dos seus feitos, da localidade e do momento 
socioeconômico político e cultural vividos pela sociedade em que se insere a instituição 
escolar, além de contar a sua própria história. 

                                                   
7 Lei 8159 -  Presidência da Republica. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm. Acessado em 
novembro de 2014. 

8 MEDEIROS, Ruy Hermann Araújo. Arquivos Escolares – Breve Introdução a seu conhecimento.  
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/revis/revis14/art8_14.pdf. Acessado em agosto,20013. 



 

 
 

9 

 Segundo Vidal, (2005) é necessário “[...] o esforço em organizar o arquivo morto 
das escolas, constituindo-o em um arquivo histórico, integrado ao arquivo corrente, 
não físico, mas funcionalmente [...]”. Vidal, chama atenção para a importância da 
conservação destes “[...] documentos gerados em outros âmbitos que não a secretaria 
da escola, como salas de aula e grêmios estudantis, entre outros, que passariam a ser 
tratados pelo arquivo permanente.” (p.22). A proposta da autora teria a finalidade de 
atender aos reclames da pesquisa na área da História da Educação, além da própria 
situação forçar a que se tivesse uma preocupação maior e um cuidado melhor para 
com os acervos desses arquivos. 

Na luta entre o esquecimento e a memória, os arquivos escolares são as arcas que 
mantém recolhidas em suas prateleiras e armários a história das instituições escolares; 
em virtude dessa função os arquivos também podem ser considerados como os 
guardiões da memória destas Instituições, e através deles podemos conhecê-las de tal 
maneira que é possível, em qualquer tempo, tentar reconstituir a sua linha de 
pensamento, a sua organização, as práticas e as suas relações com os órgãos superiores 
ou outras instituições e pessoas físicas representativas da comunidade. 

No município de Senhor do Bonfim, a preservação da memória do patrimônio 
cultural é algo ainda incipientemente discutido, são muito tímidas as ações de 
preservação quer seja do patrimônio material ou imaterial, boa parte do que herdamos 
neste sentido, hoje não passam de um amontoado de lembranças em documentos, em 
fotografias ou na oralidade da população mais velha. 

É muito recente a preocupação de professores, alunos e estudiosos da educação 
com alguns elementos da cultura escolar. Só muito recentemente começamos a aguçar 
os sentidos e lançar um olhar mais próximo da História da Educação do Município de 
Senhor do Bonfim e circunvizinhança, iniciando a busca por elementos pedagógicos 
que pudessem ajudar na reconstituição da memória de algumas Instituições extintas, 
como também para o registro da história das instituições ativas, a história de vida de 
professores, os movimentos educacionais na microrregião, bem como a história dos 
arquivos escolares. 

Esses estudos estão sendo realizados em sua maioria por alunos do Curso de 
Pedagogia do Campus VII da UNEB ou alunos de cursos de especialização, que em 
seus Trabalhos de Conclusão de Curso—TCCs têm levantado questionamentos a 
respeito da criação de escolas e disciplinas escolares, têm iniciado a reconstituição de 
movimentos educativos a exemplo do MEB9 e a CNER10, têm falado sobre a história 

                                                   
9 Movimento de Educação de Base. O MEB foi criado em 1961, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), para desenvolver um programa de educação de base por meio de escolas radiofônicas. 

10 BARREIRO, IRAÍDE M. DE F. Estrutura e funcionamento da campanha nacional de educação rural. A 
Campanha de Educação Rural—CNER, foi um movimento destinada á educação rural e a permanência do homem 
no campo. Dividia-se em quatro momentos: Estudos e pesquisa, Treinamento, Missões Rurais e Divulgação. No 
primeiro realizava-se um levantamento na comunidade, o segundo treinava professores rurais, o terceiro 
implantava-se técnicas e vivências agrícolas e o último divulgava as informações, elaborava o material didático da 
educação básica. Acessado em novembro de 2014.  
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de vida de professores leigos e professores falecidos e tem trazido á luz as classes 
multisseriadas e vários objetos de estudo relacionados com o campo da História da 
Educação dessa região. 

Na maioria das escolas, o espaço é muito pequeno e às vezes é necessário dividi-lo 
com a direção. Em outras mais antigas de grande e médio porte, ainda é possível ter 
um espaço maior e dedicado aos trabalhos da secretaria escolar. Os arquivos se 
misturam entre os mais modernos de aço e os grandes armários de madeira e vidro, 
relativamente bem conservados, e que, resistindo ao tempo e aos cupins, vão contando 
parte da história da Instituição e de si mesmos. Esses móveis ou arquivos se tornam 
aos olhos do pesquisador um grande atrativo, uma vez que permitem lembrar que ali 
se encontram documentos que podem ser inspiradores de grandes descobertas e, 
consequentemente, de boas produções. 

A cidade não dispõe de espaços públicos destinados à guarda de documentos. Em 
várias situações de pesquisa nos vemos embaraçados por não encontrarmos dados ou 
informações a respeito de fatos históricos ou biográficos de personalidades que 
tiveram contribuições importantes para a história da cidade; pelo desconhecimento da 
importância de alguns escritos antigos, denominados de “coisas velhas” documentos e 
fotografias antigas que acabam sendo destinados ao fogo como forma de liberar espaço 
ou até por não saber o que fazer com eles. 

Alguns acervos ainda resistem e são mantidos sob força de lei ou por 
obrigatoriedade, como os acervos das igrejas, clubes e órgãos públicos, além das 
escolas que mantém em suas secretarias vários armários e prateleiras onde são 
guardados os documentos relativos ao funcionamento administrativo da escola e que 
a cada 5 ou 10 anos são considerados inúteis e transformados em arquivo morto e dali 
enviados para a incineração. 

Estes acervos, que ainda resistem como se estivessem à espera de novos olhares, 
de novos cuidados, atualmente podem beneficiar-se da modernização dos 
equipamentos é as novas tecnologias detém o domínio sobre a maioria dos fazeres 
escritos e do armazenamento de documentos; os microcomputadores e seus software 
e acessórios se multiplicam a cada dia, avançando em qualidade e competência técnica.  

A metodologia utilizada para realização deste trabalho tomou como referência os 
princípios da Arquivística: a Proveniência, sugere que a organização obedeça a 
competência da Instituição possuidora da sua guarda, mantendo a individualidade dos 
documentos preservando-se o contexto de produção e origem, resguardando-os de 
mesclagem. A Unicidade, que preza pela manutenção do caráter, da forma e da função 
em que o documento foi concebido; a Organicidade que sugere a colocação dos 
documentos por grupos de acordo com o fluxo das ações em que foram produzidos ou 
recebidos e a Indivisibilidade ou Integridade do documento, que orienta para a 
preservação dos fundos de arquivos, sem que qualquer documento seja danificado ou 
destruído sem autorização prévia.   
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1.1. O LOCAL DO ESTUDO 

O Colégio Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento está localizado na cidade de 
Senhor do Bonfim, que fica situado no do território de identidade denominado 
Piemonte Norte do Itapicuru (TPNI), no noroeste do estado da Bahia. Segundo dados 
fornecidos pelo censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, possui uma população de 74.419 habitantes. 

O Educandário N. S. do S. Sacramento  

[...] iniciou as suas atividades em julho de 1937 com uma matrícula de 30 alunas, 
segundo o relatório de verificação para reconhecimento as alunas ficaram assim 
distribuídas: 10 no 4º ano primário, 08 no 3º ano, 05 no 2º e 07 no 1º ano; com 
o passar do tempo os pais das cidades circunvizinhas começam a matricular as 
suas filhas, devido ao aumento da demanda, por volta de 1949, a Instituição criou 
um internato para mulheres, com apenas 5 alunas, 04 de Senhor do Bonfim e 01 
da cidade de jacobina, Bahia. 

Neste período o colégio também era estruturado em dois regimes: o semi-
internato e o internato, era dirigido por freiras, e dedicado exclusivamente á 
educação de mulheres, tendo como princípio os dogmas da moral cristã, 
representado pelo slogan “Nossos princípios fazem a diferença”; uma frase que 
ainda hoje é utilizada como fundamentação do modelo de educação ali praticada. 
[...] (NASCIMENTO, 2013)11 

 

Essa Instituição hoje possui uma clientela de 1981 alunos e 189 funcionários, 
atende a crianças a partir de um ano e quatro meses de idade do grupo 01 da educação 
infantil, até ao 3º ano do fundamental II. 

A Instituição conta ainda com uma vocação para a filantropia, e por essa razão se 
dedicou a abrigar meninas, inicialmente apenas filhas de mães que participavam de 
um grupo de louvor e de puericultura na escola; essas meninas ficavam sob a tutela 
das irmãs sacramentinas, estudando na Escola Imaculada Conceição. 

1.1.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A vontade de experimentar novos momentos no universo da história da educação 
dessa região, levou-nos a buscar uma instituição que nos auxiliasse nesse intento. A 
cada conversa, a cada encontro com alunos e colegas, a cada visita em escolas, a cada 
orientação de TCC, novas temáticas iam surgindo e com isso a vontade de trazer à luz 
muitas dessas histórias. Nesse ínterim conseguimos contagiar muitos dos nossos 
alunos e muitos trabalhos surgiram de conversas em aulas ou em pequenas buscas.  

                                                   
11 NASCIMENTO, Tissiany Katiuche Lima.  
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Pensar num estágio em que pudéssemos aprofundar estudos nesta área seria a 
meta, então fizemos a primeira proposta, encontramos à disposição o Programa de 
Pós-graduação da UESB, submetendo a nossa proposta por intermédio da Prof.ª. Drª 
Livia Magalhães, iniciando nosso estágio com modificações surgidas nesse primeiro 
momento.  

A meta inicial era apenas inventariar arquivos escolares, mas após as visitas ao 
Museu Pedagógico da UESB evoluímos para a criação dos Centros de Memória e 
Documentação – CEMEDOC, um espaço dedicado à guarda de documentos e 
memórias da história da educação realizada nessas instituições, tendo em vista que os 
documentos arquivados nessas escolas são o registro de práticas desenvolvidas pelos 
atores em várias atividades de ensino, atividades administrativas ou serviços gerais.  

Cada pessoa que passou por essas escolas deixou nesses arquivos um pouco de si e 
de suas atividades, para o pesquisador que vai estudar algumas dessas instituições e  
aprofundar-se em suas relações, seus feitos e seus saberes vai precisar de consultas às 
suas fontes, e uma vez que esses arquivos se encontrem organizados, conforme orienta 
a legislação, esse conjunto de documentos poderá auxiliar na produção de 
conhecimentos nas diversas áreas que formam a estrutura da educação praticada 
naquele local. 

Como fazer, quando fazer e com quem dividir este espaço foi, por um tempo a 
nossa preocupação principal, mas descobrimos também que havia limites que 
desafiavam a nossa empolgação e que essa empolgação nos impedia de pensar mais 
racionalmente e enxergar que a nossa vontade dependeria também da vontade de 
outras pessoas e do nosso poder de convencimento destes coletivos com os quais 
haveríamos de conviver (nesse caso, as comunidades das escolas). 

Enquanto buscávamos apoio nas escolas o tempo se eximia e as dificuldades 
aumentavam, até que a aceitação do Educandário Nossa Senhora do Santíssimo 
Sacramento tornou concreta a nossa proposta, permitindo-lhe saindo do papel para a 
realização. Ao visualizar o material, vimos que o volume de documentos era muito 
grande, precisaríamos de mais pessoas para ajudar na tarefa, então escolhemos duas 
ex-alunas do curso de Pedagogia e, numa pequena reunião com a irmã diretora do 
colégio, sugerimos a seleção de alguns alunos para auxiliar-nos.  

Realizamos o pagamento mensal de bolsas para estes auxiliares, nos valores de  
duzentos reais para cada um dos três alunos do ensino fundamental escolhidos pela 
direção do colégio. Foram quatrocentos e cinquenta reais para cada uma das duas  
monitoras egressas do curso da UNEB. 

Resolvido o problema de pessoal, o material foi providenciado pelo colégio, e os 
trabalhos foram iniciados. Como o volume documental estava acima do que 
imaginávamos, reduzimos as nossas proposições, optando, então, pela organização do 
acervo de fichas dos discentes, inicialmente fazendo a higienização deste material, em 
seguida a organização em pastas e caixas, conseguindo até a presente data ultrapassar 
mais de 800 fichas higienizadas, acondicionadas à espera de digitalização. 

Alguns contratempos graves, surgidos no decorrer do trabalho, nos 
impossibilitaram de cumprir algumas metas comuns aos estágios junto ao programa, 
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Tivemos um membro da nossa família assassinado, o que nos tirou o foco e a noção de 
tudo. Mesmo assim, o trabalho continuou em seu ritmo, e, mesmo com dificuldades, 
as atividades que haviam sido propostas foram e estão sendo cumpridas pelos 
monitores. 

Planejamos para este trabalho alguns resultados mas apenas conseguimos  realizar 
a primeira parte deste planejamento, a Organização em parte do acervo documental. 
Outras atividades do rol dos resultados,— como exposição dos acervos de memória e 
documentação, organização de oficinas pedagógicas para treinamento de pessoal das 
secretarias das escolas, organização de palestras nas escolas sobre a importância 
destes centros, seminários e colóquios, além da criação de sites ou blogs  para 
divulgação das atividades dos centros— somente poderão realizar-se depois de 
finalizadas todas as atividades propostas. 

É importante destacar que o propósito do projeto foi cumprido: a organização do 
centro está em desenvolvimentos e o CEMEDOC do Educandário das Sacramentinas 
já recebeu o nome da sua primeira diretora, Irmã Maria Leonardo, com data já 
marcada para a sua abertura oficial, o ano de 2017, quando o colégio completa 80 anos 
de atuação na região. 
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RESUMO  

Este trabalho tem o propósito de apresentar os bastidores de uma pesquisa 
historiográfica que vem sendo desenvolvida no Colégio Municipal Pelotense, na cidade 
de Pelotas – RS/Brasil. Tal pesquisa tem como tema central o processo de inserção da 
mulher no magistério do ensino secundário do referido colégio, no período 
compreendido entre as décadas de 1940-1950, a partir da análise de documentos 
escolares como fichas funcionais de seis professoras admitidas durante este período. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Documentos escolares, Colégio Municipal Pelotense, Feminização do magistério 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho está relacionado com o campo de estudo da História da Educação e 
tem por objetivo apresentar os bastidores de um trabalho que vem sendo realizado no 
acervo do Colégio Municipal Pelotense, localizado na cidade de Pelotas – RS/Brasil. 

Salienta-se aqui a riqueza de histórias presentes neste ambiente de documentos 
escolares diversos e as mais variadas possibilidades de pesquisa contidas em um 
acervo deste nível, que muitas vezes passam despercebidas aos olhos, além disso 
pretende-se discutir também o tema escolhido pela autora para realizar sua pesquisa 
para dissertação. 

A pesquisa apresentada e as indagações abordadas se dão através da análise de 
diversos documentos escolares, encontrados no acervo documental deste 
estabelecimento. Tendo como aporte, no que se refere as pesquisas históricas, Samara 
e Tupy (2010) em que alegam que estas pesquisas estão calçadas por um conjunto “de 
registros, de um ou mais tipos, constituindo uma amostra cuja amplitude varia em 
função dos vários requisitos da análise: a abrangência do tema, a quantidade 
disponível de informações, o estado da documentação, o período de referência, entre 
tantos outros.”(p. 68) 

A origem da pesquisa é fruto do trabalho colaborativo da autora no acervo 
documental do referido colégio e através da observação cuidadosa sobre determinados 
documentos existentes em tal acervo, em virtude da elaboração de pesquisa voltada a 
sua dissertação de mestrado. 

Neste trabalho, compreendem-se os documentos referendados em Nunes (2001), 
no qual se entende o documento enquanto uma “escrita carregada de significados 
ideológicos, passível de sobreposição de valores éticos e relativos ao posicionamento 
crítico do pesquisador, a fim de reconstruir uma narrativa de verossimilhança com 
uma versão o mais aproximada do real acontecido[…]” (p. 22). 

Tendo por objetivo, propor um ensino laico e misto, de acordo com Amaral (2005), 
a instituição foi fundada em 24 de outubro de 1902 pela Loja12 Maçônica Antunes 
Ribas, com o nome de Gymnasio Pelotense, abrangendo o ensino secundário. 

A ideia de fundação do colégio surge a fim de opor-se fortemente a outro 
estabelecimento de ensino local de grande prestígio na época, fundado segundo os 
princípios da Igreja Católica, a saber, o Colégio Gonzaga13. 

O Ginásio Pelotense foi municipalizado na década de 1920, recebendo a 
denominação de Colégio em 1943, passando a ser reconhecido então como Colégio 
Municipal Pelotense, como é ainda nos dias de hoje. 

A escolha deste estabelecimento de ensino para a realização da pesquisa decorre 
do fato deste ser o maior e um dos mais importantes da época na região, chegando a 

                                                   
12  Loja é o nome designado ao local reservado às reuniões da Ordem Maçônica. 

13 De acordo com Amaral (2005, pg.17), o Colégio Gonzaga foi criado em 1894, sendo o primeiro colégio religioso 
de ensino secundário, fundado pelos jesuítas, em Pelotas. 
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ser equiparado ao Colégio Pedro II14  em agosto de 1929, de acordo com documentos 
encontrados no acervo documental do colégio, e por tencionar em seu discurso um 
ensino laico e misto, divergindo das demais instituições de ensino local. 
 

2. O ACERVO ESCOLAR DO COLÉGIO MUNICIPAL PELOTENSE E A FEMINIZAÇÃO 
DO MAGISTÉRIO 

No caso do Colégio Municipal Pelotense, a importância de seu acervo está não só 
por se tratar de um estabelecimento de ensino e assim colaborar com a preservação de 
documentos que revelam a história, os bastidores e as práticas escolares ocorridas 
neste ambiente, mas também por representar uma instituição centenária na cidade, 
fundada em meio a embates ideológicos marcantes presentes no contexto local da 
época. 

Sob este cenário, o processo de pesquisa e busca de fontes, realizado no acervo do 
colégio, não se ocasionou de forma simples. 

De acordo com Lopes e Galvão (2001), 

[é], portanto, o problema e o tema que o pesquisador se coloca que nortearão, em 
grande parte, a escolha das fontes que utilizará. 

Trata-se pois, de identificar no conjunto dos materiais produzidos por uma 
determinada época, por determinado grupo social, por determinada pessoa – 
homem ou mulher e segundo a etnia – aqueles que poderão dar sentido à 
pergunta que inicialmente se propôs; aqueles que, trabalhados, isto é, recortados 
e reagrupados, poderão servir de base à operação propriamente historiográfica, 
ou seja, à interpretação e a escrita. (p. 79) 

Porém, no tocante a pesquisa aqui apresentada, a escolha do tema no qual se 
realiza a investigação, ocorreu de forma inversa ao processo citado pelas autoras, pois 
foi ao longo da observação e análise dos documentos diversos encontrados no acervo, 
que surgiram determinadas inquietações e indagações. 

Ao deparar-me com um ambiente tão rico, como é o caso do Museu do Colégio 
Municipal Pelotense15, que foi criado em 2004, no qual vem sendo possível manter a 
preservação de materiais como documentos de cunho escolar e administrativos, fotos 
e objetos que reportam a história da instituição como um diferencial na cidade de 
Pelotas, todo documento encontrado despertava o desejo de investigação sobre as 
condições de sua ordem. 

                                                   
14 Instituição criada pelo Governo Imperial, em 1837 para servir de modelo em relação ao ensino secundário, 
visando a uniformização do ensino nas demais escolas públicas e privadas desde o Império. (VECHIA, 2010). 

15 Em obra recente, organizada por Giana Amaral, é apresentado os bastidores e relatos de participantes que 
atuam no acervo do Colégio Municipal Pelotense de diversas formas. AMARAL, G. L. do. (org.). Museu do Colégio 
Municipal Pelotense. Pelotas: EDUCAT, 2014. 
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Segundo Samara e Tupy (2010), 

[...] os documentos que fundamentam os estudos históricos assumem, hoje, as 
formas mais diversas, abordam diferentes conteúdos e podem ser encontrados 
em lugares os mais variados. 

Uma infinidade de registros apresentam-se disponível atualmente para o 
trabalho do historiador. Cada vez mais acessíveis, as informações sobre um 
determinado tema provêm das mais diversas origens: jornais, revistas, livros 
noticiários de rádio e televisão, filmes, documentários, internet, anedotário, 
linguagem e oralidade, entre tantas outras, constituem apenas alguns exemplos. 
(p. 67) 

Posto isso, no acervo do referido colégio, constam documentos diversos referentes 
desde a fundação do mesmo, em 1902, até os tempos atuais. Estes materiais estão 
devidamente higienizados e classificados por décadas, enquanto faz-se a digitalização 
de alguns destes.  

Ainda de acordo com Samara e Tupy (2010), os documentos “[c]onstituem, 
portanto, uma diversidade de registros que, entendidos em uma dupla perspectiva, 
possibilitam a realização da crítica histórica, seja sob o ângulo da dimensão material 
– as formas que assumem – seja sob o da dimensão abstrata – a sua expressão 
simbólica.” (118) 

Neste sentido, dentre os vários documentos encontrados no acervo em questão, 
alguns deles são: Livros pontos datados a partir de 1914 contendo dia, mês, ano, 
disciplina, série, nome do professor, conteúdo trabalhado, nº da lição professada, nº 
de alunos e observações; Diários de classe de diversos professores datados de 1905 a 
1961; Livros de prestação de contas; Sobre os exames de promoção, admissão e 
preparatório constam atas, chamadas para os exames com ano, disciplinas e a listagem 
dos alunos que se submeterão aos exames, além dos pontos de conteúdos para os 
exames orais e escritos, além da nota obtida por cada aluno; Livros de chamadas e 
notas dos alunos; Registro de assentamento de alguns professores de 1927, contendo 
inclusive características físicas dos mesmos além da descrição de suas atividades 
profissionais até o ano; Certificados de aprovação nos exames de admissão, promoção 
e preparatórios; além de outros documentos administrativos como relatórios de 
inspeção, requerimentos, certificado de equiparação ao Colégio Pedro II em 1925; 
requerimento para pedido de estadualização do colégio durante a década de 1960, 
entre outros. 

Porém, mesmo com todo o encantamento despertado a respeito de tais 
documentos, havia ainda a necessidade de definir um tema específico para prosseguir 
a pesquisa de dissertação. 

Portanto, em um dado momento, deparei-me repetindo por diversas vezes a 
mesma postura, onde procurava a cada documento encontrar vestígios de figuras 
femininas que tivessem feito parte do colégio, tanto alunas através da análise da 
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relação de nomes contidos nos Livros de matrícula, chamada e notas e nas Atas e 
Certificados de exames de admissão, promoção e preparatórios, quanto professoras 
através também dos nomes, contidos nos Livros pontos e outros documentos 
administrativos diversos. 

Nesta procura, percebi que durante um determinado período, era quase 
inexistente a presença feminina nos documentos analisados. 

Sendo assim, enquanto futura professora, fui pesquisar em alguns trabalhos 
publicados sobre a inserção da mulher no magistério e pude perceber que grande parte 
das pesquisas estavam relacionadas a sua inserção no magistério primário, havendo 
assim pouco material sobre o ensino secundário, coincidentemente o ensino 
inicialmente ofertado pelo colégio. 

Logo, surgiu o tema no qual a pesquisa de mestrado se dispõe a investigar, ou seja, 
a inserção da mulher no magistério do ensino secundário nesta instituição. 

Posteriormente, passou-se então a realizar a análise dos documentos com olhar 
direcionado de pesquisadora, objetivando agora encontrar os primeiros indícios de 
registros de professoras ministrando aulas no ensino secundário, registrando imagem 
de todo documento que pudesse vir a contribuir com a pesquisa e elaborando um 
roteiro em cada dia de investigação no acervo do colégio. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, definida dentre tantas possibilidades, que 
tem como foco principal os primeiros indícios da inserção da mulher no magistério no 
ensino secundário deste estabelecimento, no período compreendido entre 1940 a 
1950, priorizaram-se fontes que permitiram a análise da situação funcional do 
profissional, a comparação das disciplinas ministradas por professores e professoras, 
a remuneração destes e, em determinados casos, a carga horária e o índice de 
aprovação dos alunos naquelas disciplinas. 

Desta forma, deu-se início então a um estimulante trabalho de pesquisa que só foi 
possível, em decorrência ao acesso a um acervo escolar, que graças a um esforço 
colaborativo de integrantes da comunidade escolar, resguarda um ambiente tão rico 
de fontes preservadas com tanta satisfação, como é o caso do Museu do Colégio 
Municipal Pelotense. 

Sendo assim, para esta pesquisa, que ainda se encontra em processo de 
desenvolvimento, propõe-se realizar uma investigação a respeito de como se 
desenvolveu o processo de feminização do magistério no ensino secundário do Colégio 
Municipal Pelotense, partindo da análise crítica de documentos escolares disponíveis 
no acervo documental do referido colégio, e como é possível notar as relações de poder 
que se estabeleciam entre professoras e professores tendo, então, a relação de gênero 
como uma categoria de análise histórica (LOURO, 1987, 1997; MATOS, 1997, 2013). 

A categoria de gênero serve para dar sentido à determinada relação de poder e se 
trata de um elemento constituído de relações sociais fundamentadas nas diferenças 
percebidas entre os sexos. 

Bem como destaca Matos (1997),  
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[...] a categoria [de gênero] reivindica para si um território específico, em face 
da insuficiência dos corpos teóricos existentes para explicar a persistência da 
desigualdade entre mulheres e homens... Não se deve esquecer, ainda que as 
relações de gênero são um elemento constitutivo das relações sociais baseadas 
nas diferenças hierárquicas que distinguem os sexos, e são portanto, uma forma 
primária de relações significantes de poder. (p. 97) 

Sob esta perspectiva e para apresentar a diferença hierárquica e de prestígio entre 
professoras e professores do colégio, no referido recorte temporal, tem-se como indício 
algumas fontes que permitem a comparação das disciplinas ministradas por 
professores e professoras, a remuneração destes e em determinados casos, a carga 
horária dispensada a cada disciplina. 

Num primeiro momento, foram analisados documentos datados a partir de 1902, 
ou seja, documentos existentes desde a fundação do colégio, porém, a pesquisa parte 
da década de 1940, por se tratar do período onde se encontram os primeiros indícios 
de mulheres no magistério do ensino secundário, indícios estes encontrados através 
dos diários de classe. 

Em seguida, houve a necessidade de investigação no arquivo passivo do 
Departamento Pessoal, na busca por fichas funcionais e de assentamento das 
primeiras professoras inseridas no magistério do Colégio Municipal Pelotense. 

Em análise do Histórico do Colégio Municipal Pelotense 1902 – 1952 (1952), é 
possível encontrar a relação dos professores que atuaram no colégio até o ano de 
publicação deste histórico, dos 100 apresentados16, apenas 6 eram mulheres17, a saber: 

D. Joaquina Ramos 
D. Olindina Nunes Cortelari 
D. Estela Wilkinson (Miss Stelle Wilkinson, de acordo com outros documentos 

encontrados) 
D. Ada Silveira da Costa 
D. Hermelinda Schenkel 
D. Noêmia Bastos Pereira 

Desta forma é possível notar que o corpo docente que compunha o quadro do 
colégio, era de predominância masculina. 

                                                   
16 Aqui foram omitidos os nomes dos demais professores citados no histórico. 

17 Destas 6 professoras citadas, apenas a ficha de assentamento referente a Stelle Wilkinson foi encontrada dentre 
a documentação disponível no acervo, constante nos Anexos. Sobre as demais professoras não foram 
encontrados, nem no acervo tampouco no arquivo passivo do Departamento Pessoal, documentos referente às 
suas efetivas passagens no colégio. 
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Ainda neste mesmo histórico, na relação dos professores atuantes em 1952, dos 28 
citados no histórico, 7 eram mulheres 18 , sendo elas destacadas dentre os nomes 
apresentados a seguir: 

Adolfo Rodrigues de Souza – Profº de Inglês 
Aquilino Oppermann – Profº de Filosofia 
Armando Maffei – Profº no Curso de Admissão 
Beijamin Gastal Filho - Profº de Desenho 
Bernardina Nunes Ferreira – Profª de Educação Física 
Felisberto Machado - Profº de Latim 
Fernando Alberto Castanheira - Profº de Química 
Fernando Lopes da Silva – Profº de História Geral 
Francisco Louzada Alves da Fonseca - Profº de Ciências e História Natural 
Franco Mariconi Rossi - Profº de Física 
Gilda Maciel Alves – Profª de Francês 
Gregório Romeu Iruzun - Profº de Português 
Helena Iruzun Passos – Profª do Curso Primário 
João de Deus Vidal - Profº de Educação Física 
José Alves da Fonseca - Profº de Português 
Juvenal T. Dias da Costa - Profº de Geografia 
Lucy Sá Lucas - Profª de Trabalhos Manuais 
Maria Ester Bitar Real - Profª de Espanhol 
Maria Lopes Nunes - Profª de Francês 
Maria Soltes - Profª de Canto Orfeônico 
Paulo Marcant - Profº de História do Brasil 
Platão Louzada Alves da Fonseca - Profº de Matemática 
Rafael Alves Caudelas - Profº de Matemática 
Romeu Tagnin - Profº de Canto Orfênico 
Vicente da Costa Rochedo - Profº no Curso de Admissão 
Vicente Russomano - Profº de História do Brasil 

Somente com esta relação apresentada, já podemos sugerir problematizações a 
respeito não só da quantidade de professoras ministrando aulas neste período, como 
também sobre as disciplinas lecionadas por elas, sendo em grande maioria disciplinas 
que não exigiam efetivamente um grau de formação superior, pois estavam 
relacionadas em sua maioria à línguas estrangeiras, o que muitas delas possivelmente 
tenham aprendido para manter um status e padrão exigido pela sociedade pelotense 
na época. 

Com base nos dados apresentados, refletimos ainda sobre a representação da 
mulher neste colégio e até mesmo na Maçonaria, pois mesmo após a municipalização 
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do Colégio Pelotense, não era raro que seus professores fossem membros da Ordem 
Maçonaria. 

A análise das fontes se dá segundo a história cultural abordada por Pesavento 
(2004), no sentido de que “[...] o historiador lida com uma temporalidade escoada, 
com o não-visto, o não-vivido, que só se torna possível acessar através de registros e 
sinais do passado que chegam até ele.” (pg. 42)  

Logo, aqui, se reserva a apresentação dos “registros e sinais do passado” 
encontrados pela pesquisadora, para representar o processo de inserção da mulher no 
magistério do ensino secundário no Colégio Municipal Pelotense, no período 
compreendido entre as décadas de 1940 e 1950. 

Foram encontradas as fichas funcionais de 6 professoras e a ficha de assentamento 
de 1. Em seguida, para uma análise mais consistente, elaborou-se uma tabela, 
apresentada na imagem a seguir, a partir da ficha funcional e de assentamento destas 
professoras, afim de estabelecer comparações e problematizações sobre as mesmas. 

FIG. 1 | Dados contidos nas fichas funcionais e de assentamento das professoras correspondentes ao período de 1940-

1950 

 
Conforme a FIG. 1, apresentada acima, é possível notar alguns aspectos como, por 

exemplo, a inexistência de uma formação superior específica às disciplinas das quais 
foram admitidas para lecionar. 
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Outro aspecto importante é o fato de a maioria destas professoras serem admitidas 
para ministrar aulas de língua estrangeira, neste sentido o que se pode inferir é que 
estas mulheres, de alguma forma faziam parte da sociedade pelotense mais abonada, 
pois através de estudos realizados, para as meninas da época o mais importante eram 
os conhecimentos de prendas domésticas, literatura e linguagens, pois estes seriam os 
conhecimentos úteis, necessários e suficientes para acompanhar seus respectivos 
maridos perante a sociedade (LOURO, 1987; TAMBARA, 1998; NEVES, AMARAL e 
TAMBARA, 2012). 

 
3. CONCLUSÕES 

Como explicitado anteriormente, a pesquisa ainda se encontra em processo de 
desenvolvimento. Porém, vem sendo possível notar, principalmente, a riqueza de 
conteúdos e histórias que envolvem os documentos escolares e a importância 
destes para a História da Educação, possibilitando ao pesquisador o contato direto 
com documentos e dados que podem representar a realidade vivenciada no período 
em que se pretende analisar, além de apresentar também os bastidores da 
instituição e as relações de poder que permeiam seus interiores, trazendo aspectos 
que também compõem sua história. 

Certamente, ainda há muitos outros documentos e diários de classe a serem 
analisados, porém pode-se notar até o momento, que mesmo com todo o debate da 
época e o discurso de inserção da mulher no ensino primário, as relações de gênero 
envolvidas no ensino secundário do período ainda privilegiavam a classe 
masculina, ao menos nesta instituição. 

Indaga-se também sobre os motivos pelo qual uma instituição que discursava 
sobre uma educação laica e mista, demora um tempo considerável para aderir à 
inserção da mulher em seu quadro de funcionários. 

Dessa forma, de acordo com os documentos encontrados até o momento, é 
possível notar que mesmo o ensino primário da época estando a cargo das 
mulheres, o ensino secundário ainda era reservado prioritariamente à classe 
masculina. 
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RESUMO  

Este artigo traça uma viagem pelos museus educativos europeus de Madrid, Paris, 
Bruxelas, Amsterdão e, por fim, Lisboa. Com base nas publicações de Álvaro Sampaio 
na revista Labor foi possível delinear um percurso pelos diversos museus pedagógicos 
e sistematizar dados “biográficos” destas instituições, no que se refere à sua data de 
criação, fundadores, fins a que se destinavam, objetivos, valências e acervos. Com base 
nos resultados desta viagem pedagógica, Álvaro Sampaio pode produzir, de modo 
fundamentado, uma opinião muito crítica em relação à inércia das autoridades 
portuguesas relativamente à criação de um espaço semelhante em Portugal. A sua 
opinião pouco abonatória do trabalho desenvolvido pelas estâncias governativas não 
era isolada, vindo na senda de outros autores que preconizavam, sugeriam e 
organizavam a informação necessária para se criarem estes espaços mesmo na mais 
pequena escola de província. Defensor acérrimo da indispensabilidade destes espaços, 
Sampaio e companhia haveriam de ter conhecimento da abertura da Biblioteca e 
Museu do Ensino Primário, instituído por decreto de 30 de março de 1933. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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VAMOS AO MUSEU? MUSEUS PEDAGÓGICOS PELA EUROPA (1930-1940)  

Podemos considerar que é a partir da década de oitenta do século XX que a 
sensibilidade para cuidar, estudar e promover o património educativo ganhou uma 
maior expressão. De facto, é visível esta preocupação no levantamento de 1996-97, 
conduzido por António Nóvoa, e que tinha por missão divulgar a riqueza patrimonial 
sob proteção do Ministério da Educação e na qual se insere os dois museus pedagógico 
de 1883 e 1933 que existiram em Portugal. 

Neste sentido, o interessante número de publicações que veem a luz do dia (livros, 
artigos científicos, dissertações e teses, projetos, colóquios, linhas temáticas em 
congressos, etc.) trouxe a lume património educativo, preocupações, intenções e 
conclusões relacionadas com o museu escolar. E é neste seguimento que propomos 
uma comunicação que pretende mapear os espaços e conteúdos de alguns museus 
pedagógicos sitos em diversas cidades europeias, coincidindo esta viagem com a 
“inesperada” abertura e funcionamento do congénere em Portugal, em 1933. 

Os museus pedagógicos e os museus escolares surgiram no contexto das 
exposições universais, mormente na penúltima década do século XIX.  

Os primeiros procuravam ser vitrinas das novidades e saberes produzidos no 
campo educativo, desde teorias e métodos de ensino, livros, coleções de materiais 
(alguns para estudos experimentais em educação), mobiliário e normas de 
higiene. Por sua vez, os museus escolares (coleções de materiais sobre ciências da 
natureza, adequados às lições de coisas e podendo incluir dados etnográficos e 
de geografia humana), pensados para as escolas, deram origem a orientações 
didáticas e à produção editorial de quadros parietais impressos como a conjuntos 
de frascos com amostras diversas: sementes, minérios, rochas, pequenos animais 
embalsamados” (Felgueiras, 2011: 71). 

No caso português, deveu-se a Adolfo Coelho a criação, em 1883, do Museu 
Pedagógico Municipal de Lisboa, com biblioteca anexa, que tinha como desiderato 
fazer parte do processo de renovação educativa defendido por este pedagogo. Neste 
sentido, o Museu configurava-se como um espaço de formação contínua destinada aos 
professores, no qual se privilegiava o debate de ideias que presidiam à afirmação de 
uma ciência da educação moderna. 

Todavia, nos princípios da década de 1890, o Museu Pedagógico Municipal de 
Lisboa entrou numa fase de decadência. O que restou desta ação foi transferido em 
1917-18 para as novas instalações da Escola Normal Primária de Lisboa, tendo grande 
parte permanecido na escola Rodrigues Sampaio. 

A palidez que acompanhou a transferência do Museu para este edifício ganhou 
novas cores em 1933, quando foi integrado na Biblioteca e Museu do Ensino Primário 
e dirigido por Adolfo Lima. No decreto da sua (re)criação ficam explícitas as intenções 
desta iniciativa: “promover a melhoria dos métodos pedagógicos e didáticos, com vista 
ao maior rendimento nacional do ensino” e “fornecer aos professores oficiais todos os 
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estímulos e elementos que sirvam para a sua melhoria cultural e profissional” (Decreto 
n.º 22.369 de 30 de março de 1933). Entre 1933 e 1942, Adolfo Lima, diretor da 
Biblioteca e Museu do Ensino Primário, confere rigor e dinamismo a este espaço 
museológico, no que se entende como o último fôlego da sua existência. Após a sua 
saída da direção, a “Biblioteca-Museu entrou num período marcado pelo silêncio e 
pela letargia até ao final do regime” do Estado Novo, sendo transferido, em 1986, para 
as instalações do Ministério da Educação (Mogarro, 2013: 34). 

O percurso do Museu Pedagógico português faz mais sentido quando inserido num 
movimento europeu, sob a influência das exposições universais. Também em 1883, foi 
fundado o museu pedagógico de Madrid e de Friburgo no ano seguinte, enquanto o de 
Paris data de 1879, e Bruxelas e Palermo, de 1880. “A Alemanha possuía já em 1882 11 
museus que ou eram do tipo de exposição de coleções de materiais de ensino; 
exposições sobre a história da escola e da prática de ensino; ou museus escolares, 
constituídos basicamente por exposições sobre ciências naturais” (Felgueiras, 2011: 
72). 

FIG. 1 | Adolfo Coelho 

FIG, 2 | Palácio dos condes de Mesquitela, onde se instalou a Escola D. Maria I, A Escola Rodrigues Sampaio e o Museu 
Pedagógico de Lisboa 

É, neste sentido, que pretendemos colocar os museus no mapa e percorrer a 
distância que separa, por exemplo, o Museu Pedagógico Municipal de Lisboa, que 
nasceu da vontade de Adolfo Coelho e do vereador Teófilo Ferreira e encontrou 



 

 
 

7 

grandes dificuldades em permanecer em funcionamento, e os seus congéneres que, na 
velha Europa, encontravam terreno fértil para prosperar, sendo aproveitados pelo seu 
público-alvo.  

Os principais objetivos desta comunicação são: 

• Conhecer o processo de criação dos museus pedagógicos em Portugal e em 
alguns países da Europa. 

• Compreender que motivos estiveram por detrás dos avanços e recuos, 
criação e fecho do Museu Pedagógico de Lisboa. 

• Mapear alguns museus pedagógicos na Europa. 

• Identificar os objetos que constam do espólio dos Museus Pedagógicos de 
Madrid, Bruxelas, Amsterdão, Paris e Lisboa. 

• Compreender a influência que estes espaços exercem entre si e sobre a 
escola, no sentido de perceber o grau de abertura/fechamento 
relativamente à comunidade de acolhimento. 

O âmbito cronológico desta proposta permeia a década de 30 do século XX. 
Todavia, foi necessário regressar às últimas duas décadas de dezanove para explicar o 
processo de criação dos primeiros museus pedagógicos e escolares que povoaram a 
Europa neste período. 

A metodologia seguida passou pela leitura e análise atenta do conteúdo da Revista 
Labor19, assim como de outras revistas da imprensa pedagógica da época, o Boletim 
Escolas Técnicas20 e a Reista Escolar21, consideradas como fontes primárias para a 
este trabalho, selecionando os artigos que diziam respeito ao assunto em estudo. Neste 
sentido, procedeu-se a uma pesquisa de títulos que dissessem respeito a museus 
escolares e pedagógicos, entre os anos 1921 e 1971. Após a identificação dos espécimes 
que interessavam à temática, procedeu-se à leitura e análise do conteúdo dos artigos e 
ao posterior cruzamento com outras fontes identificadas pelos artigos das revistas 
consultadas ou inspiradas pela leitura de bibliografia específica sobre o tema. No 
seguimento, foram construídas bases de dados que nos permitiram uma análise 
cuidada do conteúdo dos artigos selecionados. 

Percorrendo estas fontes foi-nos possível: mapear uma série de artigos produzidos 
por professores acerca dos Museus Pedagógicos em funcionamento em Amsterdão, 

                                                   
19 Revista Labor (publicada entre 1926 e 1971), com trabalhos de professores, diretores escolares e pedagogos 
ligados ao ensino liceal. 

20 Boletim Escolas Técnicas (publicado entre 1946 e 1971), com trabalhos de professores, diretores escolares e 
pedagogos ligados ao ensino técnico. 

21 Revista Escolar (publicada entre 1921 e 1935), com trabalhos de professores e pedagogos de nenhum ramo em 
particular, contendo diversas temáticas relacionadas com o ensino e com os museus escolares. 
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Madrid, Bruxelas, Paris e Lisboa; identificar legislação reportada à criação dos museus 
pedagógicos; consultar outra documentação histórica e historiográfica relativa à 
fundação e funcionamento destes espaços pedagógico-didáticos. 

Para cada um dos museus identificados, foi-nos possível ainda reunir informações 
sobre a sua função, os fins a que se destinavam e as secções que os compunham. 

Nesta fase da investigação, é possível aventar algumas considerações que podem 
ser tomadas em jeito de conclusão.  

Em primeiro lugar, é fácil estabelecer a relação entre a criação destes espaços 
museológicos com a pretensão de se modernizar e renovar o panorama educativo dos 
países onde se insere; daí a nomear os principais vultos no campo da pedagogia e a 
associá-los a estas iniciativas vai um pequeno passo.  

Em segundo lugar, este trabalho reporta-nos para as mesmas conclusões 
apontadas por outros autores: a inserção destas iniciativas num movimento à escola 
europeia (mais vasta, decerto, mas para o que nos interessa remetamos apenas para o 
espaço do velho continente), que é acompanhado pelos vários interlocutores através 
da publicação de artigos em revistas da especialidade ou troca de correspondência.  

Em terceiro lugar, e muito particularmente no que se refere ao caso português, é 
evidente a pouca vontade política em tornar o projeto de criação de um museu 
pedagógico numa aposta vencedora; de facto, a linha evolutiva do Museu Pedagógico 
Municipal de Lisboa demonstra os abalos sísmicos que sofreu sempre que os meios 
políticos falhavam no apoio necessário à sua manutenção.  

Em quarto lugar, julgamos necessário alertar para a necessidade de destrinça dos 
termos utilizados pelos diversos autores, muito embora, para o investigador, se torne 
mais ou menos translúcido o sentido que lhe atribuem em um ou outro caso.  

Por último, quer se trate de museus pedagógicos ou museus escolares, é consensual 
entre os autores a indispensabilidade de se criarem estes espaços nos mais diversos 
pontos do país. Os museus escolares, de mais fácil criação, serviriam para acrescentar 
tudo (o possível) que a sala de aula não permitia; os museus pedagógicos, mais 
ambiciosos, dispendiosos e dependentes de grande empenhamento por parte do 
Estado, das instituições escolares e das demais pessoas envolvidas, mostravam-se 
extremamente necessários à formação de professores, que deveria ser contínua, e que 
a maior parte das vezes esbarrava com as dificuldades que a falta de acessos, os magros 
salários e a ausência de uma filosofia de aprendizagem ao longo da vida do 
professorado português provocavam. 
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RESUMO  

Considerando que também a escola é um lugar de memória e de pesquisa e ressaltando 
a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural, o presente trabalho 
explora a produção de um vídeo documentário sobre instituições educativas 
centenárias como um momento formador. O documentário “Olhares: instituições 
educativas centenárias de Cuiabá” é fruto do projeto de pesquisa Instituições 
educativas centenárias de Cuiabá: lugares de memórias, patrimônio e ensino de 
história (18582014), contemplado no Edital Universal FAPEMAT/2014. O vídeo 
aborda os diferentes olhares em relação às centenárias instituições educativas de 
Cuiabá, indicando com isso, diferentes usos e significados em torno das mesmas, 
atentando também, para a importância da preservação desses espaços enquanto 
patrimônio históricocultural da cidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Instituições educativas centenárias, patrimônio, documentário. 
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1.INTRODUÇÃO 

Considerando que também a escola é um lugar de memória e de pesquisa e 
ressaltando a importância da preservação do patrimônio histórico e educativo, este 
trabaho é fruto de presente projeto de pesquisa que procura compreender os 
significados das diferentes instituições educativas centenárias de Cuiabá, no período 
compreendido entre 1858-201322. Deste modo, do processo de delimitação acima 
exposto, surgiram alguns questões centrais que nortearão o  processo de pesquisa: 
quais são as instituições educativas centenárias de Cuiabá? Por que estudá-las? Quais 
os significados dos nomes de tais instituições? Qual a relação entre escola, memória e 
cidade? Onde se encontra a documentação destas instituições na atualidade?Além dos 
objetos da cultura material, como podemos pesquisar as práticas educativas de tais 
espaços? Que sujeitos fizeram as escolas de outros tempos? O que permaneceu nestas 
escolas hoje? O que mudou? Por quê? Quais os usos de tais espaços na atualidade?    

Compreendem-se as instituições educativas também enquanto “lugares de 
memória” (NORA, 1993), em que “a memória é vida, sempre guardada pelos grupos 
vivos e em seu nome, ela está em evolução permanente, aberta à dialética da lembrança 
e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, suscetível de longas 
latências e súbitas revitalizações” (NORA, 1993, p. 3). Em relação às categorias de 
análise, dois conceitos serão cruciais: memória e patrimônio.   

O conceito de memória e suas diferenças em relação à história foram bem 
sintetizados por Jacques Le Goff: 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade 
individual e coletiva. Memória é a própria preservação da identidade coletiva e, 
ao mesmo tempo, instrumento e objeto de poder. Toda memória é, num momento 
subseqüente, história. Sua temporalidade rompe com o tempo linear para 
alcançar o tempo social - a lembrança é a recordação do vivido. É também um 
tempo revivido que tem seu momento fundamental na consciência do singular. 
Não é um fenômeno que se esgota no indivíduo ou que tem lugar no vazio social. 
A lembrança surge num contexto preciso, na relativa estabilidade de uma 
situação que desenvolve a vida do sujeito. A memória é seletiva, opera com o 
passado olhando para o futuro, dota a sociedade (incluindo aqui os grupos 
sociais) de coesão, conferindo-lhe sentido e deve ter visibilidade pública - os 
"lugares de memória" (LE GOFF, 1998, p.216).  

Já a eleição dos patrimônios de uma nação- materiais ou imateriais- é uma das 
operações políticas mais importantes para a consolidação de uma determinada 
histórica, memória e culturas comuns (ABREU, 2007). Assim, o patrimônio material 
é constituído de bens culturais móveis e imóveis. No primeiro caso encontram-se 

                                                   
22 Projeto de pesquisa intitulado “Instituições educativas centenárias de Cuiabá: lugares de memórias, patrimônio 
e ensino de história (1858-2014)”,contemplado no  edital universal da FAPEMAT/2014. 
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aqueles que podem ser transportados, tais como os livros, as obras de arte. Os imóveis 
são aqueles que podem estáticos, tais como prédios, cidades, ruas, etc. Por sua vez, a 
produção acadêmica a respeito do processo de escolarização na cidade de Cuiabá tem 
crescido significativamente nos últimos anos, ampliando o leque de questões e 
abordagens referentes ao lugar das instituições educativas no cenário da cidade, a 
partir de finais do século XIX. O diálogo com tal produção contribuiu para o 
levantamento ainda parcial das instituições a serem investigados no presente projeto.  

As pesquisas de Arilson Martins (2000; 2014) exploraram desde à materialidade 
do Seminário Episcopal da Conceição à formação das elites cuiabanas no século XIX. 
Por seu turno, a dissertação de mestrado de autoria de Agnaldo Fernandes da Silva, 
defendida recentemente no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Federal de Mato Grosso, explora o Seminário Episcopal da Conceição, construído em 
1858 (hoje sede Museu de Arte Sacra de Mato Grosso). O autor defende que o 
seminário funcionava em regime de internato e os que queriam seguir a carreira 
acadêmica deviam esquecer a vida social, participando somente nas missas realizadas 
na Capela. O seminário hoje já não é mais o mesmo, tornou-se museu, porém, continua 
sendo uma instituição educativa importante na vida cultura de Cuiabá.  

Outra importante instituição educativa do século XIX e que ainda existe nos dias 
atuais é o Liceu Cuiabano (Lyceu de Línguas e Sciências). Criado em 1879 e inaugurado 
em 1880, este foi o primeiro estabelecimento público secundário da cidade, conforme 
salienta Siqueira (2000, p.185). A instituição ocupou diferentes prédios desde sua 
criação, ocupando desde 1946 o atual endereço, situado na Praça General Mallet. Neste 
caso, instituição educativa é mais antiga que o próprio prédio que a abriga. O processo 
de surgimento dos grupos escolares em Cuiabá foi estudado por Elizabeth Siqueira de 
Sá e Nicanor Sá (2011).  

Já os estudos de Rosinete Reis (2005) e Eduardo Cunha (2009), exploraram 
especificamente o Palácio da Instrução, instituição cujo prédio foi inaugurado em 1914 
e que abrigou o Grupo Escolar Barão de Melgaço e a Escola Normal Pedro Celestino. 
Atualmente, no prédio centenário funciona a biblioteca Estevão de Mendonça. Outra 
instituição centenária que existe até os dias atuais é a Escola Senador Azeredo, uma 
das mais antigas escolas do estado de Mato Grosso, criada em 1908 e inaugurada em 
1910, no prédio da atual Casa do Artesão. Hoje, a escola ocupa a construção ao lado. O 
atual Instituto Federal de Ciências e Tecnologia (IFMT) é outra instituição centenária 
de Cuiabá, criada em 1909 com a denominação de Escolas de Aprendizes Artífices 
(KUNZE, 2005). A pesquisadora Nadia Kunze desenvolve estudos sobre a instituição 
em diferentes configurações e nomenclaturas (KUNZE, 2005; 2011).  Já o atual 
Colégio São Gonçalo teve sua origem no Liceu Salesiano de Artes e Ofícios São 
Gonçalo, criado em 1896 como parte do projeto de instalação da Missão Salesiana em 
Cuiabá (FRANCISCO, 2010). 

Muitas vezes passamos distraidamente por antigos prédios escolares e não nos 
damos conta do quanto expressam da fabricação de uma nova sensibilidade pela 
infância e da compreensão de que este seria o espaço privilegiado para educar as novas 
gerações. Parece que sempre estiveram ali. Mas, não é bem assim. Olhares atentos para 
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as fachadas das escolas instigam a aprofundar o conhecimento sobre a importância 
que desempenharam na história da educação e na história da cidade. Elas trazem as 
marcas do tempo. Como lugares de memória, as edificações escolares se constituem 
em convites investigações, o que exige driblar a ausência de fontes, a dispersão 
documental e o descaso com a documentação da escola.  

A partir do levantamento das centenárias instituições, observa-se um conjunto 
eclético e bastante diverso no que se refere às centenárias instituições de ensino da 
cidade de Cuiabá. Tal diversidade sinaliza diferentes memórias e projetos em torno 
das causas da instrução e da educação desde meados do século XIX. Aponta também, 
a possibilidade de inventariar documentos de natureza variada tais como fotografias, 
relatórios, plantas das edificações, registros institucionais diversos. Assim, interrogar 
os significados dos diferentes projetos construídas em torno destas instituições é o 
horizonte principal da presente investigação.  

Investigar a problemática das centenárias instituições de ensino de Cuiabá 
justifica-se na preocupação em incluir pesquisadores em diferentes momentos de 
formação (graduandos, mestres, mestrandos, doutorandos e doutores), em um projeto 
integrado, proporcionando a troca e a ampliação dos conhecimentos produzidos em 
âmbito acadêmico para além dos muros da Universidade, evidenciando, com isto, a 
dimensão social e ética das pesquisas, conforme salientado por Joseph Fontana 
assumindo um posicionamento e compromisso em relação ao tempo presente 
(FONTANA, 1998). Outro pilar do presente projeto é a sensibilização das novas 
gerações de estudantes de história e das licenciaturas, de modo geral, para a 
importância da preservação da memória escolar. Só assim, as histórias das escolas não 
se perderão com o passar do tempo. 

A pesquisa centrou-se nos aspectos de criação dos filmes documentários, desde a 
escolha do tema a ser abordado, pesquisa, elaboração do roteiro e sua efetiva 
produção. A palavra documentário tem origem no vocábulo latino documentum, que 
significa “título ou diploma que serve de prova, declaração escrita para servir de prova” 
(CUNHA, 1986, p. 274), demonstrando assim, em sua própria etimologia, um certo 
compromisso assumido com a “realidade”. Para Camila Amara Tavares, o 
documentário apresenta um argumento a respeito da realidade, uma vez que a 
apresenta através de um determinado ponto de vista (TAVARES, 2006). Desta forma, 
entendemos o documentário como uma representação (entre as muitas possíveis) de 
uma realidade específica (BERNARDET, 2003). Esta característica plural do 
documentário abre uma enorme potencialidade a ser explorada nos estudos em 
educação e história, pois, conforme salienta Manuela Penafria: 

a noção histórica de documento visual abarca todas as imagens em movimento, 
incluindo as apresentadas num filme de ficção que, eventualmente, poderá ser 
tão útil ao historiador, ou a qualquer outro investigador, quanto um 
documentário. Os filmes de ficção são, de igual modo, vestígios de: alguém, algo, 
algum tempo e/ou algum lugar; contêm neles a marca da época em que foram 
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realizados e traduzem algo de historicamente verdadeiro dessa época( 
PENAFRIA, 1998). 

 A primeira etapa do processo será a coleta de fontes em locais de variados, com a 
preocupação de compreender os sentidos das ausências e mesmo da guarda de 
determinados documentos como parte das disputas em torno da manutenção de 
determinadas memórias, em detrimento de outras. Dentre estes locais, a escola terá 
papel central.  No auxílio teórico para tais análises sobre a escola, autores como 
Antonio Viñao (2005), proporcionam embasamento para a elaboração das perguntas 
feitas às fontes, sobretudo na preocupação com a memória escolar, com ênfase a 
história material e social das instituições educativas.23 Além disso, historiadores da 
educação têm se defrontado com a urgência de preservar acervos escolares e, nesta 
tarefa, se vêem desafiados a enfrentar questões teóricas e práticas sobre a salvaguarda 
de documentos, que se traduzem em diálogos fecundos com arquivistas e 
bibliotecários a respeito das técnicas de seleção, classificação e descarte. 

Uma outra metodologia desta pesquisa será o trabalho com entrevistas e 
depoimentos orais, tendo como preocupação não somente compreender as histórias 
de vida dos sujeitos, mas traçar uma análise que insira tais trajetórias num processo 
histórico, buscando uma visão “das partes dentro do todo”, que permita um 
entendimento do nosso problema, que é seguir o rastro das escolas centenárias do Rio 
de Janeiro. A história oral nos auxilia enquanto método e instrumento de pesquisa, no 
sentido proposto por Marieta Ferreira e Janaína Amado, pois: 

 a história oral, como todas as metodologias, apenas estabelece procedimentos 
de trabalho, tais como os diversos tipos de entrevista e as implicações de cada um 
deles para a pesquisa, as várias possibilidades de transcrição de depoimentos, 
suas vantagens e desvantagens, as diferentes maneiras de o historiador 
relacionar-se com seus entrevistados e as influências disso sobre o trabalho- 
funcionando como ponte entre a teoria e a prática. Esse é o terreno da história 
oral (...) Mas na nossa área, a história oral é capaz apenas de suscitar, jamais de 
solucionar, questões; formula as perguntas, porém não pode oferecer as 
respostas (FERREIRA & AMADO, 1996, p. 14). 

  
                                                   

23 Dentre os estudos sobre a cultura material da escola podem ser citadas algumas publicações recentes: a Revista 
Pro-posições, da Faculdade de Educação da UNICAMP, tem seu último número dedicado à “Cultura escolar, 
cultura material da escola”, com artigos sobre uniformes escolares, cultura escolar e materialidade, museus e 
arquivos escolares, arquitetura escolar e discussões metodológicas sobre o trabalho com a cultura material da 
escola.  Na Espanha, em 2003, foi publicado importante livro reunindo trabalhos sobre o tema:  Etnohistoria de 
la escuela, XII Colóquio Nacional de Historia de La Educacion, Burgos: Universidad de Burgos y Sociedade 
Española de Historia de la Educacion, 2003. 
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 A história oral será vista enquanto metodologia, que remete a uma dimensão 

técnica e teórica, num sentido de “produzir conhecimentos históricos”, e não 

simplesmente, “fazer um relato de vida dos outros”. Mais uma vez, retomamos a 

preocupação com o presente, no sentido pensando por Maria Isaura  Pereira Queiroz, 

em que: 

 A história oral fornece documentação para reconstruir o passado recente, pois 
o contemporâneo é também história. A história oral legitima a história do 
presente, pois a história do presente foi durante muito tempo, relegada ao 
passado (QUEIROZ, 1983). 

Vale pensar, também, a história oral como uma possibilidade de dar visibilidade 
às diferentes memórias construídas. Deste modo, o presente projeto busca a 
visibilidade destas memórias marginais, no sentido de, conforme Célia Paoli, “fazer 
com que experiências silenciadas, suprimidas ou privatizadas da população se 
reencontrem com a dimensão histórica”(PAOLI, 1992, p.3). Aliás, uma importante 
experiência de vídeo documentário que partiu da metodologia da história oral é 
Memórias do Cativeiro, filme historiográfico de Hebe Mattos e Martha Abreu 
desenvolvido a partir dos depoimentos de descendente de escravos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A produção do vídeo documentário Olhares: Instituições educativas centenárias 
de Cuiabá procura contribuir para a valorização do patrimônio educativo da cidade de 
Cuiabá, a fim de evidenciar que instituições como escolas centenárias e outros lugares 
de memória também são lugares de pesquisa e formação. 

 A produção de um documentário sobre as Centenárias Instituições Educativas de 
Cuiabá deu visibilidade a diferentes sujeitos, memórias e objetos destes espaços, num 
movimento que busca dar visibilidade a estas  instituições educativas, muitas vezes 
esquecidas ou invisibilizadas. Para a construção de um vídeo a partir da pesquisa, são 
importantes fontes diversas, tais como fotografias sobre as escolas em seus múltiplos 
aspectos (cotidiano, professores, alunos, arquitetura, dentre outros), os documentos 
escritos sobre a fundação das escolas, além do depoimento e narrativas, obtidos a 
partir de entrevistas como os diferentes sujeitos em suas relações com as referidas 
instituições. 
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RESUMO  

O objetivo da pesquisa foi identificar e apresentar as iniciativas para a preservação 
do patrimônio histórico da cidade de Quirinópolis, localizada no estado de Goiás, 
Brasil. Delimita-se a investigação entre o período de 1832, marco do povoamento e o 
ano de 2014, ano de finalização da pesquisa. Com este propósito, podem-se 
desenvolver ações para se preservar a memória do município, objetivando conhecer 
suas origens, as motivações para seu desenvolvimento, os projetos econômicos, sociais 
e políticos que configuraram a dinâmica sociocultural do espaço urbano. Oferece ainda 
pontos de vista abertos ao debate, esclarece antigas dúvidas e gera outros 
questionamentos, sempre tendo em mente as grandes questões: onde e como buscar, 
por que e como preservar. Em termos metodológicos, mobilizou-se a comunidade do 
município de Quirinópolis: Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, 
pesquisadores regionais e de outros estados, professores das escolas estaduais, 
municipais e particulares, bem como da UEG – Universidade do Estado de Goiás e da 
FAQUI- Faculdade de Quirinópolis, das Igrejas, Sindicatos, Empresas, arquivos 
públicos e privados. Produziram-se três livros, consolidando os resultados do estudo 
que foram socializados, imortalizados e arquivados no museu da cidade, bibliotecas 
públicas, todas as escolas do município, além de doações a universidades, 
pesquisadores e interessados no assunto.  
 
PALAVRAS-CHAVE:  

HISTÓRIA LOCAL, QUIRINÓPOLIS, ACERVO HISTÓRICO. 
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1.  IDENTIFICAÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

1.1. PATRIMÔNIO: PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE 

O Patrimônio Histórico, Educativo e Cultural é constituído por bens materiais e 
imateriais compostos a partir dos valores simbólicos atribuídos pela comunidade, na 
medida em que representam a memória e a história de vida de cada membro dessa 
comunidade.  

As histórias individuais se entrelaçam materializando uma história coletiva que 
deixa marcas de uma identidade, de tradições e de costumes.  Dessa forma, pode-se 
dizer que, em todos os lugares, é possível identificar traços particulares de uma 
população que habitou esse determinado local em um determinado período. Assim 
registrar o passado é também desempenhar o papel de identificação cultural das 
pessoas, incluindo, sobremaneira, os abandonados pela historiografia tradicional. 
Resgatar e guardar a memória dessa população é também uma maneira de 
identificação e valorização da sua cultura.  

 A preservação do Patrimônio é deveras importante. A própria Constituição 
Federal de 1988, estabelece, em seu artigo 216, parágrafo primeiro, que “O Poder 
Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.” Isso implica 
afirmar que a Constituição Federal legitimou a participação da população na tarefa de 
preservação do patrimônio cultural, por meio de ações que resgatam, valorizam e 
preservam os valores culturais que constituem uma comunidade.  

Atrelado ao propósito de preservar o patrimônio cultural, este texto tem por 
finalidade identificar e apresentar as iniciativas para a preservação do patrimônio 
histórico da cidade de Quirinópolis, localizada no estado de Goiás, Brasil.  

Com a consecução desse propósito, podem-se desenvolver estudos e ações sobre a 
importância da memória do município, objetivando conhecer as origens, as 
motivações, os projetos políticos que configuraram a dinâmica sociocultural do espaço 
urbano da cidade e da região. Oferece ainda pontos de vista abertos ao debate, 
esclarece antigas dúvidas e gera outros questionamentos, enfim, é fomentador de 
novas interpretações que, com certeza, surgirão no futuro sempre tendo em mente as 
grandes questões: onde e como buscar, e por que e como preservar. 

1.2. PRIMEIRAS INVESTIGAÇÕES: CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTITUIÇÃO 
DO PATRIMÔNIO 

O período de investigação foi delimitado entre o marco do povoamento da cidade 
de Quirinópolis em 1832 e 2014, ano do lançamento do terceiro livro da série “Mãos e 
olhares diferentes”. Os três livros apresentam resultados de pesquisas iniciadas há 
cerca dez anos e, consolidando os resultados dos estudos, foram arquivados, 
socializados e, de certa forma, imortalizados no museu da cidade, em bibliotecas 
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públicas, em todas as escolas do município, além de doações a universidades, a 
pesquisadores e a interessados no assunto. 

Por iniciativa e convite de uma pesquisadora, há, aproximadamente, 10 anos 
outros pesquisadores também iniciaram um estudo sobre a gênese histórica, social e 
cultural da cidade de Quirinópolis, bem como da sua história da educação, sua 
importância para o progresso da cidade e as formas de guardar sua memória. O 
objetivo do estudo foi, dentro do conceito de patrimônio educativo, mapear a gênese 
da cidade, os elementos naturais, culturais, políticos, econômicos e a história da 
institucionalização de escolas em todos os níveis na zona rural e urbana da Cidade. 
Também era objetivo da pesquisa, a identificação de documentos, de cultura material 
e imaterial, bem como a preservação e socialização da História da cidade de 
Quirinópolis, com enfoque principal nos caminhos da História da Educação do 
município. 

Para a elaboração deste trabalho, em termos metodológicos, realizaram-se visitas 
ao museu da cidade, às escolas municipais e estaduais, à Faculdade de Quirinópolis – 
FAQUI, à Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG e entrevistas com 
professores e moradores da cidade.  

Mobilizaram-se, dessa forma, a comunidade do município de Quirinópolis, a 
Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal, pesquisadores regionais e de outros 
estados, professores das escolas estaduais, municipais e particulares; bem como da 
UEG – Universidade do Estado de Goiás e da FAQUI- Faculdade de Quirinópolis, das 
Igrejas, Sindicatos, Empresas, arquivos públicos e privados e uma parcela da 
população, de forma indireta. Fez-se também uso da História Oral para diversos fins 
históricos, como o léxico, os costumes e a cultura material. As análises quantitativas, 
qualitativas, estabeleceram-se diálogos e entrelaçamentos entre as fontes históricas, 
bibliográficas, de documentos, de mapas, de fotografias, jornais, revistas, de 
depoimentos e de entrevistas. 

 A partir desta pesquisa, já se produziram três livros que abordam a história, a 
educação, a economia, a cultura, a linguagem, ou seja, um verdadeiro mosaico de 
ambientes e paisagens que colocam o município de Quirinópolis em posição de 
destaque no cenário agroindustrial e, sobretudo, no cenário cultural do Estado de 
Goiás. A inserção de novos atores no processo de desenvolvimento e de pesquisa é 
explicada como a organização espacial é o resultado do trabalho humano acumulado 
ao longo do tempo. Deixa claro assim, que não há separações, que a identidade cultural 
aqui destacada como nosso patrimônio cultural, formada por bens materiais e 
imateriais, pelo seu valor intrínseco, deve ser considerada de interesse relevante para 
a permanência e a identidade da cultura de um povo. Neste sentido, complementa 
Bessa (2004:10), “O patrimônio cristaliza em suas manifestações as especificidades de 
uma cultura: a maneira de um povo trabalhar, construir, festejar, enfim, sua maneira 
de viver”. 

1.3. QUIRINÓPOLIS: BUSCA PELAS RAÍZES E MEMÓRIAS 
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À semelhança de outras cidades, Quirinópolis está se transformando com a 
chegada do desenvolvimento e, com isso, perdendo suas raízes, sua memória material 
e imaterial. A preocupação em perenizar a memória, trouxe a conclusão de que seriam 
necessárias ações para que as gerações futuras conhecessem seu patrimônio cultural e 
educativo. 

 É preciso conhecer e entender Quirinópolis em sua dimensão de espaço territorial, 
histórico, bem como suas particularidades, seu regionalismo, seu patrimônio cultural 
e educativo para entender como se dá sua interação com todo o Brasil. É esse 
conhecimento que permite o cuidado deste patrimônio para que ele seja preservado 
como herança para as gerações futuras. Como esclareceu Dollfus (1982:11): “Toda 
paisagem que reflete uma porção do espaço ostenta as marcas de um passado mais ou 
menos remoto, apagado ou modificado de maneira desigual, mas sempre presente”. 

 As produções acadêmicas e literárias da pesquisa são inéditas de interpretações 
de estudiosos atuais e alicerçam as ações de preservação do patrimônio histórico, 
artístico, cultural, ambiental, geográfico, arquitetônico, turístico, educacional dentre 
outros.  Entende-se que todos os livros têm uma história: a história de uma pesquisa 
que durou muitos anos, a história da busca de uma forma para exprimir os resultados, 
a experiência vivenciada por um povo ou comunidade.  

 Esta ampliação de horizontes contribui para a construção de uma sociedade mais 
informada, particularmente, a respeito do nosso município, para melhor proteção de 
nossos bens culturais e divulgação de nossa história. Historiar a educação e suas 
instituições é assimilar o seu desenvolvimento, especificamente no que concerne ao 
território da escola e dos processos de escolarização. Vislumbra-se, assim, a escola de 
um ângulo em que sua materialidade e suas finalidades têm efeitos nos sujeitos nela 
envolvidos. Busca-se um conhecimento mais profundo destes espaços sociais por meio 
da apreensão daqueles elementos que lhe conferem identidade, isto é, daquilo que lhe 
confere um sentido único no cenário social do qual fez parte ou ainda faz parte, mesmo 
que ela tenha se transformado no decorrer dos tempos.  

Os pesquisadores iniciaram cada obra com a apresentação da história da cidade e 
sua caracterização fisiográfica, para, em seguida, enveredar pela descoberta do 
processo de institucionalização do Grupo Escolar Ricardo Campos (1930); Escola 
Normal Regional Municipal Coronel Quirino (1954), primeira escola de formação de 
professores da cidade, num processo linear que relata a criação de história de cada 
escola, municipais, estaduais e particulares, até chegar à história das duas instituições 
de Ensino Superior, Universidade Estadual de Goiás - Campus Quirinópolis(1986) e 
Faculdade Quirinópolis – FAQUI (2004), particular. 

Ainda é importante destacar que o Brasil tem buscado, especialmente a partir do 
final de Século XIX, colocar todas as crianças na escola, mas tem falhado em termos 
de continuidade, qualidade, equidade regional e classes sociais. Mas a escola, assim 
como o processo educacional, faz parte da vida das pessoas, seja com as boas 
lembranças, as descobertas, os aprendizados, a socialização, a cultura, bem como com 
algum insucesso, sacrifícios, tristezas, etc. A educação, assim como a escola, tem vida, 
muda não só as pessoas e a sociedade, mas ela também se transforma, seja no 
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mobiliário, nas metodologias de ensino, nas correntes pedagógicas, nos 
equipamentos, como em conteúdos para atender às demandas sociais, culturais e 
econômicas. 

O processo de conservação da memória institucional e sua cultura específica 
levaram os historiadores da educação a prestar mais atenção nos objetos, nos 
documentos e nos monumentos produzidos para e pela escola e tem provocado, nos 
últimos anos, em vários países, a criação de diversos espaços, seja de pesquisa, de 
exposição, de guarda e organização de acervos bibliográficos, de arquivos escolares, 
bibliotecas particulares de professores e Centros de Memória para a preservação de 
fontes escolares documentais. 

Analisando estudos de histórias locais, encontram-se inúmeros textos que 
produzidos não apenas por historiadores profissionais da área, mas também por 
diversos pesquisadores que atuam em outras áreas, que se interessam pelos temas 
socioculturais, educacionais e econômicos dos lugares onde vivem ou conhecem. 
Resgatam fatos históricos, culturais, memórias de locais, pessoas, dentre outros, por 
meio dos monumentos, histórias de seus moradores, e pelos próprios acontecimentos 
locais. Segundo Bittencourt 

A história local [...] tem sido elaborada por historiadores de diferentes 
tipos. Políticos ou intelectuais de diversas proveniências têm-se dedicado a 
escrever histórias locais com objetivos distintos e tais autores geralmente são 
criadores de memórias mais do que efetivamente de história. A memória é, 
sem dúvida, aspecto relevante na configuração de uma história local tanto 
para historiadores como para o ensino. (Bittencourt 2004, p. 168).  

Estas considerações, conforme Omuro e Almeida Filho (2016), levam-nos a refletir 
sobre a importância da história local na perspectiva de diversos pesquisadores ou 
atores sociais que procuram construir uma história com os mais diversos interesses e 
abordagens. Esses autores, à semelhança do que foi feito em Quirinópolis, criam e 
recriam memórias indicando os potenciais históricos da vida e das historicidades de 
municípios, microrregiões, produção, vilas, bairros, monumentos, instituições, fatos e 
artefatos, sentimentos e recordações das pessoas que ali vivenciaram diversas 
experiências ao longo de suas vidas. 

Mesmo que, ao longo do tempo, o ensino da História tenha sido influenciado 
primordialmente pelos interesses políticos, a produção historiográfica local e regional 
de Quirinópolis tem apresentado uma importante contribuição histórica, social e 
econômica, por meio de múltiplas análises e concepções, evitando uma visão única do 
pensamento e do processo histórico. O fato de diversos historiadores, que atuam em 
campos muito diferentes, produzirem estudos diversos há uma contribuição para uma 
visão múltipla favorecendo, dessa forma, novas análises dos fatos, geração de novos 
dados e produção de cultura material e imaterial que irão enriquecer escolas, 
universidades, museus e arquivos regionais e nacionais.  
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Pesquisas e trabalhos acadêmicos têm se multiplicado nas últimas décadas 
especialmente por causa das mudanças de paradigmas sociais, econômicos, políticos, 
culturais e, sobretudo, com o processo de globalização e a universalização do ensino 
básico.  

A ampliação e a diversificação da produção historiográfica conduzida por um vasto 
campo de pesquisadores contribui muito para essas mudanças. A história local ganha 
relevância e credibilidade e se multiplica seja por meio de narrativas acadêmicas, seja 
por outras formas literárias demonstrando a importância desses estudos e a 
necessidade de fazerem parte dos acervos das escolas, dos museus e das bibliotecas 
locais, regionais e nacionais, resgatando e disseminando as histórias de cada lugar, sua 
memória, seus fatos e artefatos e, acima de tudo, sua gente. Esse é um campo a ser 
explorado pelos professores e alunos. É a forma de criar, difundir e preservar a 
memória e cultura local. 

Além da geração e preservação da cultura local, esses estudos são importantes para 
o ensino e devem ser explorados em sala de aula pelos professores. Por isso, um 
considerável número de professores de todos os níveis e de diferentes instituições de 
ensino foram envolvidos no projeto.  Em uma sociedade inexoravelmente inserida no 
processo globalizador, em que a sociedade global se impõe, faz-se necessário voltar-se 
para as culturas locais para que não se percam em meio à massificação dos diversos 
tipos de poderes globais. A importância desse trabalho é resgatar a memória local, 
gerar novos fatos históricos, descobrir traços das culturas ancestrais e disponibilizá-
los por meio de seus lugares de memória: museus, escolas de todos os níveis, escritos, 
monumentos, festas, comemorações, tradições e religião, por exemplo. 

 Por meio do resgate da memória da cidade, constrói-se e se reconstrói a identidade 
humana pelos sentimentos, pela cultura, pelas obras de artes e pelo trabalho daqueles 
que fizeram parte das diversas fases da escrita das histórias locais.  

1.4. AS ORIGENS E EVOLUÇÃO DE QUIRINÓPOLIS E REGIÃO 

Os primeiros habitantes do Sudoeste Goiano, incluindo Quirinópolis foram os 
índios Caiapós. A colonização e a exploração econômica dos recursos naturais 
começaram com os primeiros fazendeiros, pessoas desbravadoras à procura de novas 
terras e de novas riquezas. 
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FIG. 1: Mapa do Brasil com localização do Estado de Goiás e o Município de Quirinópolis.  Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Quirin%C3%B3polis. Acesso em 23/01/2016 e editado pelo 
autores.  

Os primeiros fazendeiros a chegarem à região foram: João Chrisóstemo de Oliveira 
e Castro em 1.832, Jose Ferreira de Jesus em 1.840, Custodio Lemos do Prado em 
1.842, Coronel Antônio Rodrigues Pereira em 1.850. Vindos especialmente de Minas 
Gerais, trouxeram suas famílias e seus escravos para tentarem uma nova vida por meio 
da expansão da fronteira agrícola. 

Em 1.868, esses pioneiros construíram uma pequena igreja de madeira, 
denominando o local como fundação Abadia do Paranaíba. Perto da igreja, foi 
delimitado também o cemitério. Em 29 de julho de 1879, Pelo Decreto Lei nº 603, foi 
elevada à categoria de Freguesia, com o nome de Nossa Senhora D’Abadia do 
Paranaíba ou Capelinha. 

O local onde a Capelinha foi edificada, inicialmente, foi considerado inadequado 
por ser úmido e insalubre, por isso os cidadãos começaram a se mobilizar para 
mudarem o povoado para outro lugar.  Em 1.905, o então Bispo D. Eduardo Duarte e 
Silva, em 19 de março, nomeou uma comissão presidida pelo coronel Quintiliano Leão 
para mudar o povoado para outro lugar mais apropriado. 

O prefeito de Rio Verde, sede do Distrito, em 1.930, Coronel Antônio Martins 
Borges, a pedido dos líderes do Distrito, os coronéis Antônio Rodrigues, Jacinto 
Honório da Silva e Adolfo José da Abadia solicitou ao governador do Estado Pedro 
Ludovico Teixeira que alterasse o nome de Freguesia de Nossa Senhora D’Abadia do 
Paranaíba para Quirinópolis, em homenagem a um dos fundadores, coronel Jose 
Quirino Cardoso. 

Tão logo cidade emancipada, os cidadãos de Quirinópolis cuidaram de erguer uma 
nova Igreja Matriz e outro cemitério.  Esta igreja da década de 1.930 (Fig. 02) deixou 
de ser a matriz, mas foi restaurada e tombada como patrimônio cultural municipal e 
continua em funcionamento, como se verifica na Fig. 03. 
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FIG 2 Primeira Igreja Matriz de Quirinópolis. Fonte: 
https://www.google.com.br/search?q=igreja+em+quirin%C3%B3polis&biw=1262&bih=895&source=lnms&tbm=isch
&sa. Acesso em 24/01/2015. FIG 3 Antiga Igreja Matriz restaurada. Fonte: 
https://www.google.com.br/search?q=quirinopolis. Acesso em 22/01/2016. 

A primeira matriz de Quirinópolis foi construída com o apoio de todos os 
munícipes, cada um contribuía com o que podia como mão de obra, material, doações 
pecuniárias, animais para leilão e madeira, especialmente pelos fazendeiros da região. 
Em razão desse trabalho coletivo, ela é conhecida e reconhecida como um patrimônio 
da comunidade. Recentemente, fora toda restaurada e mantidas as características 
originais e continua venerada pelos católicos. 

A Igreja Matriz Velha, hoje carinhosamente chamada pela população de Igreja 
Mãe, pois deu origem à fé católica na região e também porque lá se casaram a maioria 
dos cidadãos nativos e católicos, bem como tiveram seus filhos e netos ali batizados, 
crismados, e bem como casados. Por onde ainda passam os corpos dos falecidos para 
a última bênção, antes de seguir para o cemitério, pois para ir ao campo santo, 
estrategicamente construído, passa-se próximo à igreja. Por isso, além da beleza 
arquitetônica, o envolvimento da comunidade desde a sua construção até a 
restauração e a manutenção, a velha matriz se tornou um patrimônio material, pelo 
prédio em si, mas também imaterialmente pelo significado religioso e sentimental 
interiorizado pelos quirinopolinos. 

Outro patrimônio da cidade é a primeira instituição escolar urbana de Quirinópolis 
que foi o Grupo Escolar Ricardo Campos, em 1.930 que funcionou no mesmo local até 
1957 quando fora transferida para um prédio maior. No ano de 1.943, Quirinópolis já 
possuía 50 residências cobertas com telhas, várias casas de comércio, além do grupo 
Escolar Ricardo Campos, a cadeia Pública, prédio da prefeitura, cemitério. A maioria 
das casas era de pau a pique cobertos de palha, já as casas de tijolos cobertas com 
telhas pertenciam às famílias abastadas da região.  

Em 1943, a emancipação de Quirinópolis como cidade se deu por meio do Decreto 
Lei Estadual nº 8.305 de 31 de dezembro de 1943. Mas somente no dia 22 de janeiro 
de 1.944 ocorreu a instalação solene do município. Em 1954 foi criada a Escola Normal 
Regional Municipal Coronel Quirino que funcionou entre 1954 a 1961, na 
administração do prefeito João Batista da Rocha por meio da Lei nº 82 de 08 de 
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novembro de 1954, constituindo-se a primeira escola de formação de professores no 
prédio (Fig. 04). No mesmo prédio, hoje funciona o Museu Histórico de Quirinópolis 
(Fig. 05). Em 1964 os alunos e todo acervo foram transferidos o para um prédio novo, 
mais amplo e adequado ao ensino, com o nome Ginásio Normal de Quirinópolis, 
depois Colégio Pedro Ludovico, onde hoje funciona como Colégio Militar. 

 
FIG 04: Escola Normal Regional Municipal Coronel Quirino. Fonte: Acervo de Ronan Alves Lopes.  FIG 05: Museu Histórico 
de Quirinópolis. Fonte: Acervo dos autores. Foto tirada em 11/01/2016 

O Museu Histórico de Quirinópolis foi uma antiga e intensa reivindicação da 
população local para preservar objetos, artefatos culturais e a história do município. O 
Museu, por sua construção arquitetônica, por se constituir um dos primeiros edifícios 
da cidade, por sua beleza artística, por sua história como símbolo cultural e 
educacional, encerra em si mesmo, um patrimônio de valor incalculável para os 
habitantes da cidade. 

O acervo do Museu consiste de objetos, artefatos, utensílios domésticos, 
ferramentas, instrumentos de trabalho, livros e artigos escolares, enfim, tudo que se 
refere á história do município, a seu povo, ao processo produtivo, á educação, enfim á 
cultura material e imaterial, ou seja, a alma de um povo simples e desbravador. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da pesquisa, expostos em centenas de páginas de três volumes, 
consolidaram, por meio de fotos, documentos e depoimentos, uma visão global do 
processo de desenvolvimento histórico de Quirinópolis, sobretudo a educação ao longo 
do tempo. A grande questão de como inscrever tudo isso no nosso quotidiano, 
construindo um patrimônio histórico, foi respondida com o fortalecimento do museu 
municipal, das bibliotecas de todas as escolas e com a divulgação desta história 
vitoriosa para inúmeras universidades do país. 

Avalia-se que o registro dos três volumes são fontes historiográficas capazes de 
colaborar com as diversas ciências sociais no resgate, compreensão e perpetuação dos 
fatos. O papel das imagens e fotografias como complemento da fundamentação teórica 
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foi positivo, pois formou traços e auxiliou os cientistas a apresentarem tecnicamente a 
veracidade da realidade do objeto em estudo, bem como o entendimento das 
intervenções humanas e da natureza tanto do núcleo urbano quanto rural do 
município. 

Todo o acervo produzido pela pesquisa que abrangeu o período de 1.832 a 2.014 
estão no Museu, em todas as escolas do município, nas bibliotecas públicas, na 
Universidade e faculdades locais, à disposição dos alunos, estudiosos e pesquisadores, 
exercendo assim sua função precípua de identificar, providenciar a preservação, 
divulgar e perpetuar uma história, uma rica cultura regional. 

Desta forma, entendem os pesquisadores, que deram significativa contribuição 
para o conhecimento de inúmeras facetas do município de Quirinópolis, desde sua 
fundação, construção de um povo, de sua cultura, religiosidade, progresso econômico 
e educacional. Descortinou-se a primeira escola, a evolução do processo educacional 
e, hoje seus egressos estão, preservando, ajudando a construir e divulgando essa 
história, agora imortalizada nas centenas de estudos locais e regionais. 

Outra contribuição à sociedade local e regional refere-se ao volume de dados e 
informações disponibilizadas para todos os níveis de ensino. A história local de 
Quirinópolis com certeza será outra, tanto pela quantidade de material para os 
professores como para os alunos que terão análises temporais, fisiográficas, das 
manifestações culturais, da produção econômica, das características religiosas, 
políticas e sociais ao longo do tempo. 

Estes resultados constituem um inestimável acervo que, por meio do museu, 
escolas, bibliotecas, universidades e faculdades, será perpetuado para as gerações 
futuras.  
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RESUMO  

A escola primária do Grupo Dramático e Escolar “Os Combatentes” (GDEC), 
coletividade situada na Rua do Possolo, em Lisboa, esteve em funcionamento de 1924 
até meados da década de 90. 

Durante esses 70 anos possibilitou a escolaridade inicial aos filhos dos moradores 
do bairro operário, associados que se quotizavam mensalmente para providenciar o 
seu equipamento e manutenção.  

Anos depois do seu encerramento, os dirigentes da coletividade decidiram reunir 
determinados objetos que tinham pertencido à escola, bem como outros documentos, 
escritos e fotográficos, organizando um pequeno espaço expositivo. São apenas 
fragmentos, mas que aqui se utilizam para analisar alguns quotidianos escolares. 

Para além de permitirem reavivar a memória da escola que existiu, aqueles objetos 
materiais são também relevantes porque testemunham, neste caso, a capacidade de 
luta e resiliência de uma comunidade que, contra a adversidade, mostrou ser capaz de 
criar e manter algo de que legitimamente se orgulha, reforçando assim a sua 
identidade. 
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1. A ESCOLA DOS «COMBATENTES» 

A coletividade intitulada Grupo Dramático e Escolar “Os Combatentes” (GDEC), 
situada na Rua do Possolo, em Lisboa, foi fundada em 1906 e continua em 
funcionamento. Tendo em conta as atividades concretas que sempre ali se realizaram, 
é inevitável a comparação com os Centros Republicanos, frequentados pela população 
da freguesia onde se situavam, equipados muitas vezes com teatros, salas de jogos, 
bibliotecas, banhos públicos e, também, escolas. Alguns desses Centros Escolares 
Republicanos ainda sobrevivem, como é o caso do Grémio de Instrução Liberal de 
Campo de Ourique, relativamente próximo do GDEC. 

O GDEC guarda nas suas instalações memórias associadas a diversas iniciativas da 
coletividade e continua a recordar os seus fundadores, bem como um dos objetivos 
iniciais: 

Rechiote Gomes Dias (serralheiro), Luís Rodrigues dos Santos (mestre de 
construção naval), Domingos Bento, Raul Loureiro, Humberto Leijoso e Jorge 
Reis Lobato. Estes fundadores pretenderam combater o alcoolismo que grassava 
entre a classe operária, que desbaratava o salário nas tabernas do bairro. Nos 
pergaminhos desta colectividade consta ainda o facto de ela ter sido uma das 
fundadoras da antiga Federação Portuguesa (iniciados) das Colectividades de 
Cultura e Recreio, com o número 3.24  

Para além de tentar combater o alcoolismo, o GDEC pretendeu também combater 
o analfabetismo, reforçando assim o nome que a coletividade já utilizava – 
combatentes. Em 1924 começou então a funcionar no primeiro andar das suas 
instalações uma secção escolar para ministrar o ensino primário aos filhos dos 
associados, que se quotizavam mensalmente para pagar todas as despesas inerentes 
ao seu equipamento e manutenção, incluindo aquelas com o secretariado, o pessoal 
docente que foi contratado e, também, com o material escolar distribuído aos alunos.  

Por ser considerada uma instituição de beneficência, que de forma totalmente 
gratuita ou em troca de pequenas mensalidades ministrava o ensino conforme os 
requisitos definidos pelo Estatuto do Ensino Particular e Inspeção Geral do Ensino 
Particular, foi beneficiando de isenção fiscal 25. 

Creio que, uma Escola onde ao aluno lhe é fornecida uma educação esmerada, 
instrução das primeiras letras à admissão aos Liceus, aposentos confortáveis 
                                                   

24 O nascimento d “Os Combatentes”, disponível em http://oscombatentes.com.sapo.pt/HISTORIA.htm, acedido 
em agosto de 2015. As informações sobre a escola foram corroboradas por Carlos Oliveira, antigo aluno e atual 
presidente da direção da coletividade, em entrevista realizada no dia 19.02.2016, das 17.00 às 18.00 horas. 

25 “São isentos de imposto os alvarás referentes a estabelecimentos de beneficência ou instituídos por iniciativa de 
corpos ou corporações administrativas e institutos considerados de utilidade pública” (art. 7º, § único do Decreto 
20.613, Diário do Governo nº 285, 11.12.1931). O Estatuto do Ensino Particular foi promulgado em 1931, revisto 
em 1933 (Decreto 22.842 de 18.07.1933) e, também, em 1934 (Decreto 23.447, de 05.01.1934). 
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higiénicos e cheios de luz, recreio ao ar livre, livros indispensáveis aos estudos, e 
bem assim o restante material escolar, é digna de ser considerada modelo. Assim 
o entendeu sua Exa. O Sr. Dr. João Camoezas, quando ministro da Instrução, que 
em Diário do Governo fez inserir uma portaria de louvor, que muito me 
penhorou.26 

O Alvará nº 516, de 5 de janeiro de 1934 designa-a como Escola dos Combatentes, 
considerando-a um “estabelecimento de ensino primário particular” e os seus alunos 
ostentam nos bibes de formato padronizado, também fornecidos gratuitamente, o 
emblema da coletividade (Gomes 1942, p. IX).  

O impacto na comunidade foi de tal forma relevante, que chegou a ser permitida 
uma lotação de 150 alunos (diminuindo para 96 alunos em 1982), divididos em duas 
secções, masculina no turno da manhã (das 9.00 às 12.30h) e feminina no turno da 
tarde (das 13.30 às 17.00h), tal como foi exigido aos estabelecimentos de ensino 
particular a partir de 194027. Aparentemente não se atingiram aqueles números, mas 
há referências a 83 alunos em 1931, 80 em 1933, 75 em 1936, 93 em 194128. 

Na década de 80 do século XX passou a designar-se Externato de Ensino Primário 
e previa “serviços extra-escolares de aquecimento de almoços e prolongamento até às 
18.00 horas”, apoio psicopedagógico, ginástica, iniciação ao teatro e ao desporto. A 
frequência nos meses de julho e setembro era considerada “complementar” e 
organizavam-se visitas de estudo, passeios, atividades desportivas, piqueniques, 
trabalhos manuais29. A escola saía assim do edifício propriamente dito, utilizando 
diversos espaços públicos como locais de encontro, de partilha e de aprendizagem (ver 
Innerarity 2010, p. 107). Ensaiavam-se, deste modo, outras formas de comunicação, 
outras formas de mediação e a escola tentava transformar-se, mais uma vez, em 
“motor de transformação urbana, social” (Puig 2009, p. 205).  

                                                   
26 Relvas, E. (1927). Algumas palavras. Os Combatentes, Ano 1, Set-Out. 1927 (p.2). Eduardo Relvas surge como 
diretor do jornal e, também, como diretor escolar numa das fotografias datadas de 27 de agosto de 1927 expostas 
na coletividade. 

27 A portaria 9.433 de 1940 impôs a separação de sexos nos estabelecimentos de ensino particular, exigência que 
foi regulamentada pelo Decreto 31.433, de 29.07.1941. Para ministrar o ensino aos dois sexos era necessário que 
houvesse duas secções, uma masculina e outra feminina “completamente separadas e tendo cada uma a sua 
direcção própria e independente” (Art. 2º). 

28 Vejam-se os Despachos ministeriais averbados ao alvará, constantes do espólio do GDEC, algumas rubricas do 
jornal Os Combatentes relativos a estes anos e, ainda, o documento dactilografado da autoria de Fernando Gomes 
(1942, p. V). Em 1942, Fernando Gomes dirigia a secção escolar e integrava o conselho pedagógico e ofereceu a 
Alberto Pedro Avelar, um dos homens que integrou a comissão organizadora da escola, o que considerou “um 
modesto trabalho”, onde reuniu informações que nos permitem perceber o enquadramento legal à época, número 
de inscrições, horário de funcionamento, critérios de admissão, material escolar, exames, pessoal docente e não 
docente, despesas, considerações sobre algumas atitudes de alunos e encarregados de educação – espólio do 
GDEC. 

29 Ver Regulamento escolar (Março de 1984) e cartaz publicitário não datado, impresso (Fig. 2), pertencendo 
ambos ao espólio do GDEC. 
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De acordo com o espírito do tempo (a Lei de Bases do Sistema Educativo é de 
1986), sair da sala de aula era, assim, uma outra forma de tentar alcançar os objetivos 
de uma escola que se pretendia mais democrática e integradora. 

  

FIG. 1 | Capa da caderneta escolar, década de 1980; FIG. 2 | Cartaz publicitário da mesma época 

 
Apesar dos contextos políticos muito distintos, a sua existência foi-se justificando 

ao longo de 70 anos, até porque continuava a sentir-se a necessidade de colmatar a 
ausência de escolas30. Por outro lado, a escola da coletividade pode considerar-se como 
um testemunho da permanência dos ideais republicanos e, inclusivamente, 
anarquistas que, de certa forma, sobrevivem em muitas atividades propostas 
atualmente: o GDEC oferece gratuitamente apoio ao estudo a mais de uma dezena de 
estudantes, promove sessões musicais, teatrais, excursões e festas de cariz mais 
popular para os habitantes do bairro. 

Depois do seu encerramento, e havendo a perceção do impacto que aquela escola 
teve na comunidade local, os dirigentes da coletividade guardaram alguns documentos 
relacionados com essa existência e organizaram um pequeno núcleo escolar, dentro de 
um espaço mais alargado, onde conservam espólio muito diversificado. É assim que 
existe uma pequena sala dedicada à escola primária.  

Objetos relacionados com o quotidiano escolar estão presentes, bem como 
despachos ministeriais que reconhecem o carácter de beneficência à escola, nomeiam 
os seus sucessivos diretores, permitem o desdobramento nas duas secções, masculina 
e feminina. Há ainda exemplares de uma caderneta escolar e de outros documentos 
impressos (Figs. 1 e 2), bem como de alguns dactilografados e, também, diversas 

                                                   
30 Num panfleto eleitoral de 1973, intitulado À população da Ajuda, Alcântara, Campolide, Lapa, Prazeres, 
Santo Condestável e Santa Isabel, da CDE Lisboa, descrevem-se condições de vida das populações destas zonas 
da cidade. Entre vários problemas destacam a ausência de escolas. E, no caso de Campo de Ourique, diz-se que 
“ainda são as colectividades que, sustentadas pelos pais, vão assegurando a instrução das crianças (...)” – ANTT – 
Eleições de 1973, Propaganda difundida pela oposição democrática e movimentos clandestinos, PIDE/DGS SC 
SR n.º de processo 715/73 pasta 1 UI: 4063. 
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fotografias a cobrir as paredes, que funcionam de facto como documentos muito 
significativos, não só pelo que nelas está representado como pelo que não está, as 
ausências (ver Grosvenor 1999, pp. 88 e 91).  

2. A MATERIALIDADE DA MEMÓRIA31 

Os objetos escolares da escola primária que existiu não são, por si só, diferentes de 
outros que ainda podem ser encontrados em algumas escolas e, sobretudo, em museus 
escolares como o Museu Escolar de Marrazes ou o Museu Escolar Oliveira Lopes, em 
Ovar.  

O seu número é, de facto, muito reduzido e misturam-se com fotografias e outros 
documentos dactilografados ou impressos. 

A caixa métrica nº 2 foi esvaziada. O pequeno móvel existe no local mas o seu 
conteúdo foi colocado em prateleiras de uma estante metálica. Podem ver-se, entre 
outras peças, um decímetro cúbico, duas coleções de pesos de latão e ferro, medidas 
para secos e líquidos, diversos sólidos geométricos de madeira, transferidor, esquadro 
e compassos também de madeira, um metro articulado, uma cadeia métrica ou cadeia 
do agrimensor.  

 

FIG. 3 | Cadeia métrica 

  

FIG. 4 | Decímetro cúbico e medidas para secos; FIG. 5 | Transferidor, esquadro e compassos 

Na sala há ainda uma balança decimal, um globo terrestre e, certamente mais 
recentes, um microscópio e a réplica do único satélite natural da terra que, na década 

                                                   
31 “Los restos arqueológicos de la escuela son, en primer lugar, materialidades con memoria” (Escolano Benito 
2015, p. 48). 
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de 80 do século XX, foi distribuída gratuitamente a quem adquirisse um determinado 
item das Selecções do Reader's Digest. 

  

FIG. 6 | Balança decimal; FIG. 7 | Carteira escolar de madeira. Tem um tinteiro de porcelana. 

Em destaque existe uma publicação de grande formato intitulada Quadros de 
Leitura32, cuja dimensão permitiria que vários alunos a observassem em simultâneo 
(Figs. 8 e 9) e, ao lado dessa publicação, uma carteira escolar individual, com o plano 
de escrita inclinado, herdeira talvez das que foram desenhadas em 1943 pelo arquiteto 
Alberto Silva Bessa, e reproduzida exaustivamente para as escolas primárias 
portuguesas no seu modelo não extensível, menos dispendioso (Fig. 7)33.  

Ausentes estão os planisférios e os quadros parietais, os livros e os cadernos dos 
alunos que se observam nas fotografias.  

 
 
                                                   

32 Estes “quadros” de iniciação à leitura têm, em cada folha, a referência seguinte: Quadros de Leitura. Prof. 
Janeiro Acabado. Editores – Gomes e Rodrigues, Lda., Lisboa. A publicação tem 98 páginas, com 46 cm de altura 
por 30 cm de largura. Ver informações sobre Manuel António Janeiro Acabado em Nóvoa 2003, pp. 25-26. 

33 Ver Beja 1996, p. 270 e segs. e Mendes 2008, pp. 101 e 105. “A carteira rígida, de dois lugares, alinhada com 
outras vinte e três carteiras semelhantes, continuaria a ser a peça mais importante das salas do ensino primário 
oficial, até meados da década de 1960” (Mendes 2008, p. 108). Em muitas escolas extravasou-se esse tempo e 
aquele tipo de carteira escolar permaneceu em salas de aula até à década de 80 do século XX, como prova 
material dessa permanência.  
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FIG. 8 e FIG. 9 | Páginas dos Quadros de Leitura de Manuel Janeiro Acabado 

Os registos fotográficos que existem da sala de aula da escola do GDEC, com a 
professora de bata branca e os alunos (ora rapazes, ora raparigas) sentados, compostos 
e perfilados, permitem ver sobretudo que, pelo menos até 1970, a maior parte das 
carteiras possibilitava que dois alunos se sentassem, lado a lado. Há, no entanto, uma 
fotografia onde se vê a secretária da professora e, junto desta, surge uma carteira mais 
pequena, para um único aluno, semelhante à que foi conservada.  

Por outro lado, percebe-se também que as carteiras duplas foram substituídas por 
outras, porque há fotografias em que ora surgem integralmente de madeira, com 
linhas retas, ora com uma estrutura metálica arredondada, que ligava o encosto do 
assento à zona de escrita, como as carteiras do sistema Lenoir (ver Mogarro 2010, p. 
106). Umas e outras têm orifício para o tinteiro de porcelana branca (que é visível), tal 
como a carteira individual que está exposta.  

Em 1970 houve uma visita do governador civil de Lisboa que ficou documentada, 
e as carteiras duplas foram integralmente substituídas por modelos individuais, 
novamente de madeira.  

  

FIG. 10 | Secção masculina, classe não identificada. A professora é Alice Antunes Bernardo, diretora das duas secções 
entre 1961 e 1967; FIG. 11 | Secção feminina, 4ª classe, s/d. 
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Pelos registos fotográficos são ainda visíveis dois armários de madeira e vidro, um 
com livros ou cadernos e outro com algo que se assemelha a rolos de planisférios. Surge 
a secretária da professora e o caixote para papéis, o crucifixo por cima do quadro de 
lousa (Fig. 12), o globo terrestre que parece ser o que se conserva, o transferidor de 
madeira, planisférios expostos, um deles de Portugal continental, bem como quadros 
parietais com a representação do corpo humano e de alguns dos seus órgãos.  

Não é percetível a publicação de Manuel Janeiro Acabado referida, não surge o 
microscópio nem a representação da lua e a caixa métrica é visível apenas nas 
fotografias datadas de 1991, não conseguindo perceber-se pelos registos fotográficos 
anteriores a partir de quando é que foi integrada na escola.  

Há, portanto, objetos expostos que se identificam rapidamente com a escola que 
existiu, mas outros que foram integrados no atual espaço porque, provavelmente, 
corresponderão a memórias que algumas pessoas associam genericamente à escola, ao 
quotidiano escolar, como o caso do microscópio.   

Os alicerces da cultura material são os objectos do quotidiano (…) estamos 
perante um património da maior importância em termos de memória e de 
identidade (Mendes 2009, p. 21) 

 

FIG. 12 | Fotografia da década de 1960. A professora é também Alice Antunes Bernardo. Apesar do crucifixo, os alunos 
não rezavam. 

Regressemos de novo às fotografias, que adquirem assim um papel de 
intermediário entre os objetos e determinados quotidianos escolares. Embora tiradas 
e conservadas com o propósito de enaltecer e publicitar aquela escola e aquela 
coletividade, são representações parcelares que permitem encontrar algumas 
características comuns entre si: 

Uma escola ordenada e ordenadora. Os corpos gerentes da coletividade, bem como 
a comissão organizadora da escola, os alunos das quatro classes do ensino 
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primário, as professoras, fizeram-se quase sempre retratar em pose estudada, 
hierática, cada um no seu lugar e todos no “lugar próprio”.  
Desde 1927, quando surgem os primeiros registos fotográficos no jornal Os 
Combatentes, tudo é muito cuidado, desde as roupas, aos cabelos, à postura 
direita, sentindo-se uma certa artificialidade. Em 1927 alunos e professoras não 
estão na sala de aula que foi, aliás, fotografada sem ninguém, o espaço valorizado 
por si só, com as carteiras alinhadas em fila, janelas de um lado e planisférios no 
outro. 
Pelo que se pode perceber, até à década de 1960 fotografaram-se os alunos no salão 
nobre, onde há um palco34, colocando-se aí algumas crianças para ficarem mais 
altas (Figs. 13 e 14). A postura é essencialmente a mesma, com as professoras ao 
centro e à frente, igualmente sentadas, todos a olhar diretamente para o fotógrafo, 
com roupas pessoais, cuidadas, identificando claramente o género: calções para os 
meninos, vestidos para as meninas. 

  

FIG. 13 | Fotografia s/d.; FIG. 14 | Fotografia datada de 1940. As professoras são, muito provavelmente, Maria Francelina 
Correia Paixão e Lucinda da Conceição Pontes. 

A partir dos anos 60 as fotografias registam, sobretudo, os alunos sentados nas 
carteiras, com um bibe verde de gola branca35, o tal modelo que era fornecido a todos. 
Alunos e professora deixam de estar num plano equivalente, porque a professora surge 
de pé, ao lado ora dos rapazes ora das raparigas, também de bata, branca (Figs. 10 e 
11). Por vezes os alunos simulam escrever, em pose, para o fotógrafo. Só os sorrisos 
denunciam algumas cumplicidades, mas a disciplina é evidente.  

A colocação do mobiliário no espaço físico, ordenado geometricamente, destaca a 
secretária da professora, voltada para as carteiras dos alunos, ao lado do quadro de 
lousa. Apesar da ausência de estrado e do nivelamento dos assentos, o espaço é 
ordenado e ordenador, tornando-se também dessa forma identitário (ver Viñao 
Frago,1993-1994, p. 27). 

                                                   
34 A tradição teatral desta coletividade é muito importante e permanece como marca identitária, conservando-se 
muito espólio de diferentes espetáculos bem como de atores conhecidos que ali atuaram. 

35 O bibe era inicialmente verde. Mais tarde passou a ser confecionado num tecido aos quadrados verdes e 
brancos. A gola manteve-se branca (Fig. 7). Um e outro modelo ostentavam o símbolo ou logótipo do GDEC. 
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A rigidez perde-se, aparentemente, algumas décadas depois, numa das últimas 
fotografias, já a cores, onde está registada no quadro a data de 6 de maio de 1991 (Fig. 
15). Surge a professora, jovem, com doze crianças, sem bibes. Os alunos deixaram de 
estar sentados, rodeiam a professora que está em pé, a rir também. A informalidade 
no traje é uma das características principais, bem como os sorrisos mais rasgados e 
uma linguagem corporal de grande descontração. Ali se reconhece igualmente a caixa 
métrica, a secretária da professora, o caixote de madeira para papéis, um planisfério. 

 

FIG. 15 | Fotografia onde é visível a data de 06.05.1991 

1. Uma escola com uma organização espacial que privilegia o trabalho 
individual. Na maior parte das fotografias veem-se duas filas de carteiras 
para os alunos, com um corredor central, todas voltadas para a parede onde 
foi colocado o quadro de lousa. Poderia trabalhar-se, quando muito, a pares. 
Qualquer outro tipo de interação estaria fortemente dificultada por aquele 
espartilho concreto e disciplinador. 

2. Uma escola com escasso material escolar, sobretudo até à década de 1970. 
A partir de então são visíveis mais quadros parietais e mais planisférios, 
mas durante a maior parte do tempo as práticas educativas desenharam-se, 
muito provavelmente, a partir do quadro de lousa, dos materiais da caixa 
métrica, do globo, dos cadernos, livros e outros materiais que eram 
fornecidos gratuitamente aos alunos36. 

Da documentação escrita destacam-se alguns adjetivos que classificam a escola ou, 
pelo menos, que ajuízam o trabalho que ali se foi produzindo: modelar, perfeita, 
honesta. Se uns não questionam o que referem ser a “excelência da instrução”, outros 
queixam-se da educação ministrada, considerando que nem sempre terá sido a mais 
disciplinadora e adequada, acabando no entanto por louvar o trabalho efetuado 

                                                   
36 Esta característica é reafirmada em 1942, dizendo-se que todo o material escolar e didático é fornecido 
gratuitamente aos alunos – ver Gomes, 1942, pp. IX e X. Havia, no entanto, uma quotização mensal de que 
algumas pessoas mais carenciadas estavam dispensadas. 
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(Gomes 1942, pp. XV e XXII). Na verdade, o que sobressai sempre é o ser aquela 
escola, como dizia Eduardo Relvas 

(...) filha dos sacrifícios dispendidos pelos sócios, na sua grande maioria 
proletários, que afastados da taberna e outros antros de perdição, entenderam 
por bem criá-la, auxiliá-la e mantê-la (Os Combatentes, 1, 1927, p. 2) 

3. O PODER DOS OBJETOS 

Foi a ação conjunta de algumas pessoas que desejaram possibilitar a instrução 
primária aos seus filhos, ou aos filhos dos moradores desfavorecidos do bairro e que 
conseguiram fazê-lo, ultrapassando dificuldades burocráticas e financeiras, que 
justificou, depois do seu encerramento, a permanência da memória feliz dessa 
iniciativa e, consequentemente, a preservação de objetos e outros documentos 
relacionados com a escola do GDEC.  

Aquela escola (ainda presente na memória de quem a frequentou e nos vestígios 
materiais que sobreviveram) pode ser assim entendida como um testemunho da ação 
comunitária, da resiliência de um grupo de operários que, contra a adversidade, 
mostrou ser capaz de criar e manter algo de que ainda hoje legitimamente se orgulha. 
A memória que aquele espólio material da escola permite evocar é, assim, de uma 
grande eficácia pelo que simboliza de capacidade de luta, de transformação e de 
progresso, de afirmação de identidade37. 

Mas será que aquela “racionalidade”, a “racionalidade dos objetos”, que se 
reuniram e se expõem, conseguirá responder à “irracionalidade das necessidades”, 
numa tentativa de resolver as contradições existentes entre realidade e necessidade, 
de que fala Jean Baudrillard (1968)?  

É certo que os escassos objetos conservados pelo GDEC estão descontextualizados. 
Já não servindo os propósitos para que foram produzidos, acabaram por adquirir um 
“estatuto estritamente subjetivo” (Baudrillard 1968, p. 121). Apesar de ser mais difícil 
conseguir relacioná-los com a escola a que pertenceram, são facilmente apropriados, 
de uma forma eventualmente afetiva, por quem circulou em escolas primárias e 
contactou com outros iguais ou semelhantes, desencadeando memórias da sua escola.  

Se aqueles objetos podem contribuir para que se perceba como evoluíram técnicas 
construtivas, materiais que se privilegiaram e persistências, é possível também 
relacioná-los com uma certa cultura material escolar, levar antigos alunos a recordar 
pormenores vivenciados e analisar algumas representações do quotidiano.  

                                                   
37 Escolano Benito, a propósito de uma pequena escola rural numa aldeia castelhana que foi preservada diz “(...) 
su preservación como realidad arcaica comportaba, a nuestro entender, una forma simbólica de resistencia de la 
memoria biográfica y colectiva a la extinción de la tradición del lugar y de afirmación de la identidad de una 
colectividad en los  procesos de cambio que amenazaban la disolución de los lazos sociales básicos entre los 
miembros de esta micro sociedad rural” (2015, p. 50) 
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O objeto pode adquirir assim um poder sensorial que não é de desprezar, tanto 
pelo que sugere como também pelo que oculta, e que é reforçado num espaço como 
aquele, providenciado pela coletividade, que não tem por detrás nenhum conceito 
museológico associado, nenhuma preocupação de informação explicativa, de 
mediação.  

Podemos também classificá-los, tal como Baudrillard o fez, como objetos 
“humildes”, por serem anónimos, indiferenciados, exaustivamente reproduzidos 
(Idem, p. 121 e segs.). Mais difícil é associá-los a práticas educativas, a “maneiras de 
fazer” (Luce Giard in Certeau 1990, p. XV), a não ser que se consiga recorrer a outros 
testemunhos.  

Os objetos que ali estão são comuns, foram fabricados industrialmente e não há 
neles marcas pessoais, expressões individuais. Pode presumir-se que se foram tão 
massivamente produzidos e durante tantas décadas é porque, muito provavelmente, 
corresponderão aos tais “saberes de continuidade” ou de permanência de que fala 
Certeau (1990, pp. XVIV-XLVIII), contribuindo para uma identidade comum que, 
neste caso, é partilhada entre diversas gerações que frequentaram uma certa escola 
primária.  

Percebe-se, no entanto, que a sua função é ou didática (no caso dos elementos que 
faziam parte da caixa métrica, dos Quadros de Leitura, do globo terrestre, por 
exemplo), ou funcional (no caso da carteira escolar). Esta pode ainda, por exemplo, 
considerar-se uma das representantes mais expressivas da escolaridade primária que 
ocorreu em diversos tempos educativos. A carteira escolar poderá não significar nem 
conforto, nem ócio e nem talvez comunhão de afetos, mas é transversal a grupos 
sociais e a gerações. Ainda que por motivos certamente muito diferentes, contribuirá 
para desencadear alguma nostalgia, quanto mais não seja porque remete para um 
período da vida de que ficam, habitualmente, lembranças fortes (ver Escolano Benito 
2015). 

 Mais do que simples produtos de transacção, eles têm-se tornado basilares na 
definição e redefinição da vida social e cultural das populações. Sendo pedaços 
do mundo material, cuja substância nos permite tocá-los e senti-los, o certo é que, 
desses milhões de objectos, apenas uma ínfima parte se torna, metaforicamente, 
imortal (Magalhães 2006, p. 135) 

No seu conjunto, e considerando a totalidade dos objetos expostos, há um recuo 
possível a uma escola que, tendo cumprido as diretrizes oficiais, parece ter mantido, 
no entanto, uma identidade própria em contextos políticos muito distintos.  

Aqueles objetos, funcionais ou didáticos, ferramentas para a educação do corpo e 
do espírito, identificam uma escola de ensino primário que foi, também, um sinónimo 
de conquista social, de luta e, em certos casos, de mobilidade social ascendente. São, 
assim, a prova material da vontade em fazer persistir a memória de uma escola que 
teve, ao que tudo indica, um impacto muito positivo para a população daquele bairro 
operário lisboeta. 
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RESUMO  
Este artigo apresenta parte da sistematização de estudos os quais vêm sendo 

realizados há seis (06) anos, na área da História da Educação Brasileira, objetivando 
identificar, descrever e analisar o percurso de formação da mulher da hoje, 
denominada região do Seridó Potiguar e Seridó Paraibano, compreendendo os Estados 
do Rio Grande do Norte e da Paraíba, Brasil. A pesquisa, pauta-se na identificação dos 
aspectos da formação social da mulher do Seridó, mediante dois eixos que se integram 
e complementam - a educação para os bons costumes (séc. XVIII e XIX) e a educação 
escolar (séc. XX). Até julho de 2015, essa tarefa investigativa tem já sistematizadas 
informações dos costumes e da vida de mulheres da classe abastada dessa região, 
referente aos períodos constitutivos do século XVIII e início do século XIX. A fonte dos 
dados é constituída pelos inventários post-mortem oriundos da Comarca de Caicó, que 
se encontram sob a custódia do Laboratório de Documentação Histórica do Centro de 
Ensino Superior do Seridó - LABORDOC, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Nesse momento fazemos acento ao registro da educação característica da época 
em estudo, voltada para os bons costumes e para a doutrina cristã. 
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1. DAS FONTES HISTÓRICAS 

A fonte dos dados por meio dos quais tecemos as considerações deste trabalho 
foram os inventários post-mortem oriundos da Comarca de Caicó, que se encontram 
sob a custódia do Laboratório de Documentação Histórica do Centro de Ensino 
Superior do Seridó - LABORDOC, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Tal laboratório guarda importante patrimônio documental da região do Seridó, 
organizado a partir de fundos arquivísticos compostos de registros de paróquia, ações 
cíveis, inventários post-mortem, processos criminais, habilitações de casamento, 
testamentos, bem como, livros, fotografias, jornais e revistas, em suporte de papel 
e/ou digital, cobrindo o período do século XVIII ao XX.  

Estes documentos são tratados, preservados e catalogados objetivando conservar, 
preservar e garantir a democratização do acesso para a pesquisa acadêmica, bem como 
para a comunidade em geral. Interessa-nos, particularmente, neste trabalho, indagar 
acerca de que possibilidades esse patrimônio documental pode oferecer para 
compreendermos a formação da mulher enquanto sujeito histórico da Ribeira do 
Seridó entre o século XVIII e primeiras três décadas do XIX, por meio da educação 
para os bons costumes. Nossa fonte de pesquisa  está composta pelo conjunto de 195 
(cento e noventa e cinco) inventários, manuscritos, em suporte de papel, que cobrem 
o período de 1737 a 1832, os quais representam o cabedal acumulado por fazendeiros 
e fazendeiras da antiga Ribeira do Seridó.  

A exploração destas fontes documentais tem sido feita a partir do desenvolvimento 
de projetos de iniciação científica, os quais se destinam à orientação, supervisão e 
acompanhamento de alunos de curso de graduação em Pedagogia, que se interessam 
pelos estudos na área da História da Educação Brasileira e pela formação na área da 
investigação histórica. Do ponto de vista metodológico, as etapas da investigação 
compreenderam: revisão bibliográfica sobre a temática; reuniões periódicas com a 
equipe de trabalho; oficina de Paleografia para os discentes envolvidos; levantamento, 
sistematização e seleção dos inventários post-morten no LABORDOC; leitura das 
partes essenciais dos inventários, com o preenchimento, em caderno de campo, de 
uma grade de categorização dos dados relativos à educação feminina; análise dos 
dados e produção dos relatórios de pesquisa.  

O texto está dividido em quatro partes. Nessa parte introdutória,  apresentamos 
breve relato do corpus documental. O tópico seguinte, HOMENS, SABERES E 
COSTUMES elucida aspectos da cultura sertaneja, sobretudo, o seu modus vivendi, 
em relação com a educação do homem e da mulher. Em MULHERES, SABERES E 
BONS COSTUMES, o foco é direcionado para a educação da mulher, no âmbito da 
família sertaneja, considerando as expectativas que se tinha, no período em estudo, 
para a figura feminina em sua fase adulta. Por fim, em EDUCAÇÃO, MORAL E BEM 
VIVER tecemos considerações sobre os objetivos da pesquisa até aqui alcançados.  

 
2. HOMENS, SABERES E COSTUMES 
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Viver no sertão da América portuguesa no início da fase colonizadora da história 
do atual Brasil, e, ainda, por muitos séculos, exigiu do homem caraterísticas que o 
definem por sua estirpe resistente, rude e desbravadora. Nas palavras de Macêdo 
(2015, p. 31) “O interior escapava aos poucos homens em armas e logísticas necessárias 
para sua exploração colonial.”  

A literatura romancista, ao descrever o caráter do sertanejo, lhe imprime o 
estereótipo descritivo que evidencia a tipificação da pele castigada pelo sol, a 
fisionomia que remete a um olhar perscrutador do tempo e atento aos sinais da 
natureza. Cabelo queimado pelo sol, mãos ásperas e, físico rijo, onde a ausência de 
massa gorda contrasta com a predominância de massa muscular, denotam o tipo de 
atividade a que estes homens estavam submetidos na lida da terra e do gado. 

As competências que definem seu corpus de saberes podem ser descritas pela 
habilidade de laçar o boi, a ordenha manual do leite, o manejo da enxada e do arado, 
habilidades estas que exigem, para sua maestria, o desbravar da paisagem da caatinga 
com sua vegetação de galhos retorcidos e espinhosos, com predominância de 
diferentes tipos de cactos, além de juremas, faveleiras, juazeiros e outras espécies 
xerófitas. 

Os saberes que compõem o estoque de conhecimentos necessários para a 
sobrevivência no clima árido e seco da região são edificados na lida da vida diária. A 
tradição e os costumes constituem a cartilha a partir  da qual os saberes são escritos 
ao longo dos tempos. A oralidade é o principal método de ensino, transmissor e 
mantenedor destes conhecimentos e saberes. 

Evidências destes preceitos costumeiros podem ser comprovados através da 
exploração de inventários post- mortem, quando no  Formal de  Partilha dos 
documentos dos séculos XVIII a XIX, encontramos registro de uma única obra escrita, 
a Bíblia Católica, compondo juntamente com bens de raiz e imagens (ver Fig. 1), o 
cabedal legado aos herdeiros. 

Relatos orais do início do já recente século XX, de personagens moradores da 
região do Seridó norte-rio-grandense, informam sobre a vinda de jornais produzidos 
na cidade de Recife, capital de Pernambuco, em lombo de mulas, comprados sob 
encomenda de fazendeiros abastados da região, cuja viagem, até o destino, durava 
cerca de trinta dias, sendo estes, os únicos meios de acesso à informação escrita da 
época.  
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FIG. 1 | Inventário Ano 1874: Inventariada: Maria Isabel da Anunciação – Declarar haver ú oratorio com tres imagem, do 
Senhor – Conceição e Santo Antônio, avaliado em vinte e quatro mil reis – 24$000. LABORDOC-UFRN/CERES. 

Ao homem comum, proprietário rural, interessava, em primeiro lugar o domínio 
da terra e da natureza que, de tempos em tempos, sofria as agruras da estiagem o que 
levava a necessidade de adotar um estilo de vida regrado e sofrido se, comparado aos 
tempos de hoje. 

Famílias inteiras tentavam escapar à seca, (...), muitos morrendo de fome pelas 
veredas. Outros ficaram e recorreram ao que a natureza oferecia de seus 
produtos mais resistentes e aos restolhos animais. O limiar entre a vida e a morte, 
(...), era traçado pelas contingências da resistência digestiva. O xiquexique, cacto 
de eriçados e longos espinhos, guardavam em seu interior o miolo que poderia 
ser o limite do desespero humano, ingerido. (Macedo 2015, p. 129). 

Diferentemente do modus vivendi dos territórios que hoje ocupam as regiões 
sudeste e sul do Brasil, o proprietário rural habitante da Ribeira do Seridó mantinha 
um estilo de vida que pouco se diferenciava do estilo de vida dos escravos e demais 
trabalhadores. Muitos deles participavam das atividades diárias do pastoreio e da 
plantação da lavoura de subsistência. 

As casas de morada (ver Fig. 2 e Fig. 3) se caracterizavam por construções de  
Taipa, erguidas à base de barro e de galhos da vegetação existente, ou, de tijolo 
aparente denotando a rudeza da vida sertaneja. Somente no século XIX a alvenaria 
seria disseminada pelo sertão, sobrepujando a técnica construtiva da Taipa. 
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FIG. 2 | Inventário Ano 1875: Inventariada: Ana Rodrigues de Souza – Assim mais 1 morada de Taipa no mesmo Sitio 
avaliada em trinta mil reis – 30$000. LABORDOC-UFRN/CERES. 

O mobiliário da casa era reduzido e rudimentar, constituindo-se de potes de barro, 
mesa e bancos de madeira rústica, redes de dormir, tecidas na própria casa e, utensílios 
de cozinha de barro. Era comum na sala principal, algumas famílias conservarem 
imagens de santos, em geral talhados em madeira com fabrico em Portugal e, em se 
tratando da América portuguesa, em territórios das capitanias da Bahia de Todos os 
Santos e Pernambuco. 
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FIG. 3 | Casa de fazenda do Seridó antigo (fazenda Aba da Serra, Currais Novos-RN), construída no século XIX (Medeiros 
Filho, 1983, p. 113) 

Neste cenário a mulher toma destaque frente às lidas do cotidiano. Seu papel na 
maioria das vezes é secundário no que refere ao aspecto econômico, mas, fundamental 
para a sustentação do ambiente domiciliar no que refere ao suporte à vida do homem 
do campo. 

Seus saberes e competências estão vinculados à lida cotidiana da casa, sendo ela 
responsável pela movimentação da engrenagem que mantém em funcionamento a 
rotina alimentar, o provimento da vestimenta, a ordem e a educação dos filhos 
pequenos, no ambiente do lar. 

À essa mulher educada nos “bons costumes” que se originam dos preceitos da vida 
cristã cabia o papel de cozer, bordar e procriar. 

Estudos mais atentos desenvolvidos sobre o período destacam, ainda, a 
importância de mulheres no processo “civilizatório” da Ribeira do Seridó, na Capitania 
do Rio Grande do Norte, como destaca Macedo (2015) ao referir-se à requisição de 
sesmarias por mulheres nesse espaço no recorte que vai de 1676 a 1811, apontando, 
nos seus escritos dezenove registros de mulheres peticionárias. 

O esboço desse cenário antropológico e cultural serve de relevo para descrevermos 
o lugar que a instrução, no que refere à leitura e escrita, ocupava na vida desses 
sujeitos. 

No que respeita a “criar gente”, Macedo (2015) ao descrever o estilo de vida das 
famílias da Ribeira do Seridó refere que 

O costume constitui a mãe como responsável pela criação dos filhos até a idade 
dos sete anos, e o pai tinha toda a responsabilidade em prover a prole de 
alimentação, vestuário e educação. (Macedo 2015, p. 2018). 

Destacamos que a “educação” a que refere o autor diz respeito à educação 
doméstica e religiosa, fundada nos preceitos da vida cristã, na moral e nos bons 
costumes. O contato com as primeiras letras, se raro e precário pela inexistência de 
professores régios e, tão pouco, de escolas de primeiras letras, era destinado aos 
meninos das famílias abastadas, deixando de fora, em sua grande maioria, a instrução 
elementar das meninas, durante todo o Período Colonial e início do Império Brasileiro. 

Informações acerca da educação de meninas e consequentemente da mulher, as 
quais têm sido objeto de nossa investigação durante os últimos seis (06) anos, 
objetivando identificar, descrever e analisar o percurso de formação da mulher que 
viveu na longínqua Ribeira do Seridó, estão sedimentadas em observações que se 
pautam na identificação dos aspectos da formação social da mulher do Seridó.  

Essa formação se deu mediante dois eixos que se integram e complementam: a 
educação para os bons costumes (séc. XVIII e XIX) e a educação escolar (séc. XX). Os 
saberes que constituem seu estoque de conhecimentos e os comportamentos 
descritores da sua formação para os bons costumes têm formado a arqueologia da 
educação recebida pela mulher da hoje, na denominada região do Seridó Potiguar e 
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Seridó Paraibano, compreendendo os Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, 
Brasil, elementos que passamos a descrever. 

 
3. MULHERES, SABERES E BONS COSTUMES 

As análises, tecidas com arrimo nas informações suscitadas, já permitem que haja 
conclusões importantes sobre a vida pessoal, familiar e social destas mulheres, 
aspectos estes ampliados e, em muito, resultantes do alargamento do seu espaço de 
atuação nas questões familiares, como, por exemplo, a gestão dos bens sob inventário 
e o lugar de inventariante nesse tipo de processos, bem como a ampliação da sua 
inserção na vida da sociedade local, como, ainda, mais tardiamente, o acesso ao 
conhecimento letrado, mediante a instrução recebida.  

A título de exemplo apresentamos o registro da assinatura da filha do inventariado 
Domingos Alves dos Santos, Dona Margarida Alves dos Santos, que aos dezesseis (16) 
anos assina o Termo de Juramento, do inventário de seu pai, evidenciando o domínio, 
pelo menos, da escrita rudimentar, saber pouco comum às mulheres do século XVII 
(Fig. 4). 

 

 

FIG. 4 | Inventário Ano 1793: Inventariado: Domingos Alves dos Santos.  Assinatura de D. Margarida Alves dos Santos. 
LABORDOC-UFRN/CERES. 

Identificamos, nos documentos consultados, Autos de Contas, formalizados com 
origem na ida dos tutores dos órfãos à Justiça, para declarar como estes se 
encontravam e, igualmente, sobre a conservação de seus bens, o relato de que as 
mulheres estavam a aprender a Doutrina Cristã, a coser, fazer renda e outros 
“ministérios” femininos e que os meninos já sabiam ler e escrever (Fig. 5). 
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FIG. 5 | Inventário Ano 1799: Inventariado: José Ferreira Godinho.  E perguntado pelo dito Juis ao dito Tutor, qual estado 
deste Orfão, declarou ser vivo, estar em companhia de sua mai, eque sabe ler escrever e a doutrina Cristã. LABORDOC-
UFRN/CERES. 

De outra parte, em inventários dentro do corpus documental analisado, foram 
achados indícios de letramento de mulheres (inventariantes, viúvas e filhas herdeiras), 
fato que se expressa como promissor para se pensar em tais processos, no contexto de 
uma sociedade pecuarista firmada em valores patriarcais, no âmbito da qual, 
tradicionalmente, as práticas de leitura e escrita estavam destinadas a pessoas do sexo 
masculino.  

Comprovou-se o fato de ser em casa onde as aprendizagens começavam a ser 
repassadas, tanto para os meninos quanto para as meninas. Desde a infância cabia às 
famílias ensinar os bons costumes, a doutrina cristã e as aprendizagens de primeiras 
letras (quando oportunas) ou apenas os ofícios cotidianos. Num estudo primoroso de 
História da Leitura, aplicado à realidade espacial da Ribeira do Seridó, Muirakytan 
Macêdo atestou tais pressupostos. A partir do exame de uma crônica sobre as secas, 
produzida em 1847 pelo fazendeiro Manoel Antônio Dantas Corrêa, o autor estabelece 
importantes considerações sobre as possibilidades de leitura e escrita, neste caso, para 
o universo masculino – possibilidades estas que variavam das aprendizagens orais, no 
caso da leitura e apreensão de textos àquelas em que se praticava a escrita (Macedo 
2005).  

Aos meninos, em idade tenra, eram ensinadas as lidas externas da casa e as tarefas 
que garantissem subsistência do lar. Às mulheres eram dirigidos trabalhos que as 
levassem a, senão realizar, pelos menos, dirigir as atividades domésticas.  

Da aprendizagem dos “bons costumes” e das tarefas de subsistência ao ensino das 
primeiras letras, identificou-se o fato de que este último ganhou impulso no território 
brasileiro a partir da Proclamação da Independência (1822), quando a nova nação teve 
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sua primeira Carta Magna outorgada e nela era instituída a instrução primária gratuita 
a todos os cidadãos. A Lei Imperial de 15 de outubro de 1827, também, constituiu 
instituto legal de destacada importância para o florescimento do ensino no Brasil e, 
consequentemente, da região em estudo (Brasil, 1824; 1827)38.   

É certo que a política implantada na época, em todo o Brasil, não garantiu um 
sistema eficiente de ensino, mas, sem dúvida, inspirou mudanças no quadro 
educacional, principalmente porque determinou a criação de escolas de primeiras 
letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império.  

Desde então, estava também permitida a instituição de escolas femininas nas 
cidades e vilas mais populosas, em que os presidentes em conselho julgassem 
necessário o seu estabelecimento. E, aqui, se identificaram novos ares para a educação 
das meninas.  

Nos inventários, as informações conduzem a se identificar registros mais 
frequentes de ensino de leitura e escrita ou mesmo de frequência às escolas, sobretudo, 
com relação aos meninos. Há de se notar que a presença de livros, a propósito, é 
escassa. Um exemplo ocorre no inventário de Luís Teixeira da Fonseca, de 1817, em 
que foram arroladas as seguintes obras: um livro da Mister [Mística] Cidade de Deus, 
avaliado em $640; Umas Horas Marianas, avaliado em 1$000; outro livro Umas Horas 
Marianas, por $320; um livro do Retiro Espiritual, avaliado em $480; dois tomos da 
Escritura Sagrada, por $640; Umas horas da Semana Santa, por 1$000 (Inventário 
Ano 1817: Inventariado: Luís Teixeira da Fonseca.  Inventariante: Joana Batista da 
Encarnação. LABORDOC-UFRN/CERES).39  

Evidentemente, trata-se de um caso dentre os arrolamentos estudados, e, 
conquanto a inventariante tenha sido a viúva, importante anotar que se tratava do 
espólio de um homem, português e que fora Juiz Ordinário e de Órfãos da Vila Nova 
do Príncipe.  

 No que concerne às meninas, até o momento, divisou-se o interesse dos juízes de 
órfãos em saberem se as mulheres dominavam a leitura e a escrita, fato ocorrido nas 
receitas inventariais datadas de 1835-1841.  

Como foram encontradas assinaturas femininas, é válido deduzir ser muito 
provável que estas tenham aprendido a grafar o próprio nome mediante a habilidade 
de usar a pena e o tinteiro, competência esta constitutiva do corpus de saberes do pai.  

Mesmo com a criação de duas escolas na região do Seridó (Vila do Príncipe e Vila 
do Acari, por volta dos anos de 1830), não foi encontrado nos documentos analisados 

                                                   
38 Na região a que refere o nosso estudo, o marco de referência em relação à educação escolar destinada para 

meninos refere a implantação da Escola de Gramática Latina, por iniciativa do padre Francisco de Brito Guerra, 

em 1803, e aprovada por lei provincial de 1832, dispositivo que instalou a Cadeira de Gramática Latina na Vila 

Nova do Príncipe, município que abarcava o território da antiga Ribeira do Seridó (Dantas 2008). 

39 Destes, a Escritura Sagrada, segundo João Medeiros Filho e Oswaldo Lamartine de Faria, era um dos livros 

encontrados com alguma frequência nas antigas fazendas do Seridó no decurso do século XIX (Medeiros Filho; 

Faria 2001). 
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nenhum registro de mulheres frequentando qualquer escola ou que tivessem 
aprendido a ler e escrever com um mestre-escola.  

Descobriu-se o registro de educação ainda voltada para os bons costumes e para a 
doutrina cristã, comprovando, portanto, que, no período estudado, de acordo com a 
consulta aos documentos históricos, consoante os inventários post-mortem do período 
de 1822-1875, a educação das mulheres ainda estava pautada no coser, bordar, fiar e 
na Doutrina Cristã, compondo esta habilidade o conjunto de saberes daquelas 
mulheres. 

 
4. EDUCAÇÃO, MORAL E BEM VIVER 

Os vestígios da educação no Seridó, extraídos da exploração dos inventários post-
mortem trazem à luz da história uma cultura educacional erguida sob o teto familiar, 
com ênfase no conjunto de saberes e competências intimamente vinculadas à lida rural 
e à vida doméstica.  

Aos meninos cabia, a partir da supervisão do pai, desenvolver habilidades que o 
tornassem um homem hábil no manejo do gado e do arado. Ele era o herdeiro nato das 
posses e bens da família, como também, na falta dos pais, responsável pela 
administração dos bens das meninas. 

Às meninas cabia o quinhão de serem educadas para a vida cristã, aprendendo 
desde cedo as orações, as regras da moral católica e os bons costumes, que a 
destinavam rumo a um bom casamento. A habilidade com a renda, o bordado, a 
costura, o coser e a criação dos filhos formavam o patrimônio cultural da menina da 
época. 

Dos documentos consultados pudemos extrair como patrimônio material da 
educação nos séculos XVIII e XIX, legados como a Bíblia Católica e as imagens dos 
santos de devoção. 

Denotamos que os saberes e costumes de homens e mulheres daqueles séculos na 
Ribeira do Seridó estão firmemente atados à rudeza da vida sertaneja na caatinga e a 
luta pela sobrevivência.  

Os albores da vida intelectual parecem estar longe da vida cotidiana destas 
pessoas, constituindo as reminiscências, aliadas à instrumentação da oralidade, o 
grande livro através do qual são escritas as regras do bem viver. 

Para além das informações relativas à educação da mulher, o contato com o 
patrimônio documental representado pelos inventários post-mortem da Comarca de 
Caicó, nos propiciou discutir sobre a importância de sua preservação enquanto 
registro do passado da sociedade pecuarista que se construiu nessa região, consolidada 
a partir do século XVII, bem como, suas possibilidades de exploração e investigação, 
no sentido de ampliar os estudos sobre a História da Educação no sertão do Rio 
Grande do Norte. 
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RESUMO  

Nosso objetivo é apresentar alguns resultados obtidos com as ações do Centro de 
Documentação e Memória da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), 
campus de Irati (Paraná-Brasil). Neste espaço de salvaguarda de documentos e de 
memórias são realizadas um conjunto de ações no sentido de preservação deste 
patrimônio, organizando acervos e produzindo instrumentos de pesquisa para facilitar 
o acesso a este material por parte dos investigadores. Como discutiremos a seguir, a 
partir destas operações, o Centro de Documentação e Memória (CEDOC/I) também 
acaba contribuindo para dar maior visibilidade a este tipo de patrimônio cultural, 
demonstrando a importância destes bens no cotidiano dos indivíduos; assim, o 
CEDOC/I atinge tanto a comunidade acadêmica quanto à população externa à 
Universidade, em uma ação de reconhecida importância no âmbito de uma educação 
patrimonial. Do mesmo modo, considerando o local em que o CEDOC/I está instalado 
e sua estreita ligação com o Curso de Licenciatura em História da UNICENTRO, é 
inegável a sua importância na ação de auxiliar na formação dos estudantes. A atuação 
do CEDOC/I valoriza as culturas locais e insere no cotidiano da população da região 
sob sua influência preocupações relativas à preservação do patrimônio documental. 
Nesse sentido, procura despertar uma consciência voltada para a valorização dos bens 
culturais como um todo. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Centro de documentação, preservação, patrimônio. 
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CENTROS UNIVERSITÁRIOS DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA : PRESERVAÇÃO 
DOCUMENTAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA 

SOBRE O CEDOC/I – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA 

Nas últimas décadas, no que se refere ao Brasil, notou-se uma maior preocupação 
com a preservação da memória histórica. Paralelamente a isso, foi expressivo o 
surgimento de centros de documentação e memória, de programas de história oral, de 
museus, etc. Ou seja, foram criadas uma série de instituições, sejam públicas ou 
privadas, que objetivam edificar uma “consciência preservacionista da memória 
histórica, enquanto referencial de identidade e de construção da cidadania” (Oriá, 
1992/1993, p. 266). 

Neste contexto, mais especificamente em 2004, tem início a história do Centro de 
Documentação e Memória (CEDOC/I) 40 , vinculado à Universidade Estadual do 
Centro-Oeste, campus de Irati (Paraná). Em um primeiro momento foi constituído 
como “Centro de Memória: documentação e apoio à pesquisa” (CEMOdap), resultando 
das demandas do Programa Científico de Intercâmbio Internacional Brasil/Ucrânia. 
Neste começo, os principais objetivos do Centro de Memória eram reunir e arquivar 
documentos referentes à imigração ucraniana, um dos grupos étnicos presentes na 
região. No ano seguinte, a existência de alguns projetos de extensão, sobretudo 
realizados pelos professores do Departamento de História (DEHIS/I) oportunizaram 
a entrada de outros acervos e a ampliação das temáticas de interesse. Neste contexto 
de transformações, em 2007, o CEMOdap passou para a nomenclatura atual, Centro 
de Documentação e Memória (CEDOC/I). 

Também é relevante para a história do CEDOC/I a aprovação do seu Regulamento, 
em Junho de 2012. Este importante documento normatiza as atividades realizadas, 
assim como ficam definidos seus objetivos e sua estrutura organizacional (Conselho, 
Direção, área administrativa, área de tratamento documental, área de conservação e 
reprografia, área de apoio à pesquisa e divulgação científica).41  

Desde a sua fundação até os dias de hoje, o CEDOC/I buscou constituir-se como 
um órgão “voltado ao tratamento arquivístico de documentos de caráter permanente”. 
Porém, há interesse por aqueles documentos que sejam reconhecidos pelo seu valor 
histórico, científico e cultural, próprios da UNICENTRO ou produzido por terceiros. 
Neste quesito, CEDOC/I tem uma preocupação também com a documentação dos 

                                                   
40 A autora do texto foi Diretora do Centro de Documentação e Memória (UNICENTRO, campus de Irati) entre os 
anos de 2013 e 2015. 

41 Universidade Estadual do Centro-Oeste. (2012). Regulamento do Centro de Documentação e Memória, do 
Campus Universitário de Irati, da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Irati: Conselho Administrativo do 
Campus de Irati. 
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municípios da área de abrangência da universidade (campus de Irati), como Mallet, 
Imbituva, Palmeira, Rio Azul, entre outros.42  

Em linhas gerais, entre a documentação custodiada pelo CEDOC/I, encontram-se 
dois tipos de acervo, aqueles de natureza pública e os de natureza privada. O primeiro 
tipo compreende a documentação produzida e acumulada a partir das funções 
executivas, legislativas e judiciárias de âmbito municipal, estadual e federal, ou ainda 
por entidades encarregadas de serviços públicos. No CEDOC/I, abrangem os fundos e 
coleções desta tipologia os acervos da Floresta Nacional de Irati, da Companhia de 
Saneamento do Paraná (SANEPAR-Secção Irati), do Colégio Nossa Senhora das 
Graças, do Colégio Duque de Caxias, da Secretaria Municipal de Educação (em regime 
de comodato), da Prefeitura Municipal de Rio Azul (em regime de comodato), da 
Câmara de Irati e dos Juizados de Mallet, Imbituva e Irati. Em relação aos documentos 
de natureza privada, estes foram reunidos por pessoas físicas ou jurídicas, em caráter 
particular e em decorrência de suas atividades. Abarcam a categoria de acervo privado 
os fundos e coleções de José Maria Orreda, Romeu Crissi, José Maria Grácia Araújo, 
Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná (ALACS) e Doações da 
Comunidade. 

O Regulamento, instituído em 2012, também foi relevante para estabelecer, de 
forma criteriosa, os objetivos do CEDOC/I. Entre eles, podemos citar:  

I – Captar e constituir coleções e fundos documentais, bibliográficos e 
hemerográficos, incluindo documentos textuais, iconográficos, sonoros e 
audiovisuais realizando sua restauração, organização, conservação, 
manutenção e divulgação; 

III – Atuar como laboratório de natureza científica e pedagógica, oferecendo 
suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, relacionadas à memória 
histórica e sócio-cultural a partir da documentação disponível em seu acervo;  

VI – Estabelecer intercâmbios e convênios com escolas, entidades públicas e 
privadas, podendo receber bolsistas e contar com a colaboração de profissionais 
em suas atividades;  

VII- Prestar consultoria, assessoria e/ou colaboração na execução de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão ligados à memória histórica e ao patrimônio 
                                                   

42 Consideramos importante mencionar que não é responsabilidade do CEDOC/I a salvaguarda de documentação 
referente à administração pública. A organização de arquivos municipais e preservação desta documentação é de 
atribuição das prefeituras, conforme Lei brasileira Nº. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Todavia, o 
CEDOC/I tem sob sua custódia alguns acervos das prefeituras locais, em regime de comodato. 
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cultural material e imaterial, por demanda dos pesquisadores da UNICENTRO-
PR e da comunidade externa.43   

Entre os objetivos acima referidos, gostaríamos de destacar dois deles. O primeiro 
refere-se à possibilidade de o CEDOC/I atuar também como um “laboratório de 
natureza científica e pedagógica, oferecendo suporte às atividades de ensino, pesquisa 
e extensão”. E o segundo objetivo é proporcionar aos alunos da graduação em História 
da UNICENTRO a realização de seus estágios curriculares no CEDOC/I. Nesse 
sentido, além de se constituir como um espaço de preservação de documentos e de 
memórias (a partir dos objetivos da arquivística – organizar, preservar e disponibilizar 
para consulta documentos sob sua guarda), o CEDOC/I também se configura como 
um espaço importante para atividades de ensino e de pesquisa em História, auxiliando 
na formação dos graduandos na área em questão.44 Como procuraremos discutir a 
seguir, o CEDOC/I apresenta potencialidades como lugar indispensável para a 
constituição do profissional da História, possibilitando o desenvolvimento de 
processos de construção do conhecimento histórico a partir da documentação. Desta 
forma, o Centro de Documentação e Memória também pode se transformar em um elo 
significativo das atividades de ensino e pesquisa. 

O CEDOC/I E SUAS ATIVIDADES 

Em 1999, Célia Reis Camargo, no artigo Os Centros de Documentação das 
universidades: tendências e perspectivas, já argumentava que os Centros de 
Documentação, existentes no Brasil e vinculados às universidades, são instituições que 
apresentavam particularidades, diferentes dos Arquivos Públicos. Em linhas gerais, os 
primeiros são estabelecimentos que reúnem, preservam e organizam coleções e fundos 
(via de regra são compostos de documentos originais), além de terem também sob sua 
guarda documentos diversos (de natureza bibliográfica ou arquivística, originais ou 
cópias), cujo critério de seleção é o seu valor histórico e informativo. Um conseqüente 
desdobramento é que os Centros de Documentação acabaram se tornando espaços 
privilegiados de geração de informações, de organização de fontes, constituindo 
acervos disponíveis à consulta, mas, sobretudo, servindo de apoio “às pesquisas 
realizadas por docentes e alunos da comunidade acadêmica” (Camargo, 1999, p. 50).  

                                                   
43 Universidade Estadual do Centro-Oeste. (2012). Regulamento do Centro de Documentação e Memória, do 
Campus Universitário de Irati, da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Irati: Conselho Administrativo do 
Campus de Irati. 

44 Como apontam alguns estudos, essa conexão entre pesquisa e o ensino de História não é uma exclusividade do 
CEDOC/I. Entre vários exemplos, podemos mencionar as atividades desenvolvidas no Centro de Documentação 
Histórica, da Universidade Federal do Rio Grande (CDH-FURG) e o Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 
Histórica (CEDAPH), da Universidade Estadual Paulista, no campus de Franca. Sobre esses dois Centros de 
Documentação, respectivamente, ver: Schiavon & Nery, 2013, p. 179-188 e Viotti, 2014, 133-149. 
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A autora aponta que o crescimento destes Centros de Documentação ocorreu, 
principalmente, a partir dos anos 1970, em um processo de “ausência de consciência e 
de vontade política do poder público em relação à preservação de seu patrimônio 
documental”. Com receio de perder este material, entendido como fonte de pesquisa e 
de informação, algumas universidades, de certa forma, acabaram assumindo a tarefa 
de se responsabilizar por essa documentação (Camargo, 1999, p. 56). Sobre as origens 
dos Centros de Documentação, Camargo menciona que, em muitas circunstâncias, as 
bibliotecas das universidades incorporaram em seu acervo o patrimônio bibliográfico. 
Todavia, materiais de outra natureza, como coleções históricas de jornais locais ou 
regionais, coleções fotográficas, iconográficas e cartográficas, não eram admitidos nas 
bibliotecas. Ao se buscar outro espaço para preservação, estes eram encaminhados 
para os Centros de Documentação, constituindo parte do seu acervo (Camargo, 1999, 
p. 56).  

Em relação ao Centro de Documentação e Memória (CEDOC/I), podemos notar 
algumas aproximações e diferenças, no que se refere ao histórico de criação desta 
instituição. Quanto a data de surgimento, o CEDOC/I tem seu aparecimento num 
período bem posterior às décadas de 1970 e 1980, referidas por Célia Reis Camargo. 
Como já assinalado, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus Irati, o 
CEDOC/I passa a existir apenas em 2004, em contexto específico de projeto de 
extensão. Outro ponto a ressaltar é que a UNICENTRO é uma instituição jovem, sendo 
fundada apenas no ano de 1990, em um processo de fusão de duas faculdades 
(Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Irati e Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Guarapuava – ambas na região centro-sul do estado do Paraná). O Curso 
de História no campus de Irati foi criado somente em 2003. Entre 1999 e aquele ano, 
este curso era ofertado em regime de extensão, a partir do campus de Guarapuava.45 
Com a criação do Departamento de História em Irati, a conseqüente contratação de 
professores da área para o referido campus, e uma maior visibilidade da graduação em 
História – resultando no aumento pela procura do curso, fez crescer o interesse pela 
disponibilidade de fontes para o desenvolvimento de pesquisas, tanto da parte dos 
professores quanto dos acadêmicos.  

Um ponto em comum entre o CEDOC/I e os outros Centros de Documentação 
espalhados pelas universidades brasileiras é variedade de constituição do seu acervo. 
Assim como em outras localidades, muitos dos jornais, fotografias, revistas e mapas 
que eram encaminhados para a biblioteca do campus de Irati (pelo fato da comunidade 
externa acreditar que ali era um espaço para se guardar e preservar este material), 
foram dirigidos ao CEDOC/I. Nos dias de hoje esta documentação compõem coleções 
importantes, devidamente acondicionadas, descritas e disponíveis aos pesquisadores.  

Ainda com base na discussão feita por Célia Reis Camargo (1999), gostaríamos de 
argumentar que o CEDOC/I, assim como outros Centros de Documentação vinculados 
às universidades brasileiras, tem se configurado como uma entidade de grande 
importância para a preservação de registros da história local e da memória regional. 

                                                   
45 UNICENTRO. Projeto Pedagógico do Curso de História da Unicentro – campus de Irati, Irati-PR, 2010, p. 3. 
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Com a presença do Curso de História na UNICENTRO, assim como do Programa de 
Pós-Graduação em História (com área de concentração em “História e Regiões”), os 
fundos e coleções existentes no CEDOC/I possibilitam viabilizar pesquisas em 
diferentes níveis, desde a Iniciação Científica até o Mestrado. Aos interessados, o 
Centro de Documentação e Memória de Irati disponibiliza as condições para a prática 
e o exercício da pesquisa. Porém, não é só isso. A existência do CEDOC/I e as 
investigações feitas por professores e acadêmicos, a partir fontes preservadas neste 
Centro de Documentação, são importantes instrumentos para a discussão de temáticas 
que dizem respeito à história local.46  

Aos poucos o CEDOC/I está avançado nas suas ações. Como já referido, o Centro 
de Documentação e Memória tem por foco de trabalho o tratamento arquivístico de 
documentos que sejam reconhecidos pelo seu valor histórico, científico e cultural. 
Dentro de alguns limites (condições materiais, instalações adequadas, equipe técnica, 
equipamento especializado, etc.), a quase totalidade do acervo do CEDOC/I já passou 
pelas seguintes etapas do tratamento arquivístico, como: a) higienização (retirada de 
objetos metálicos e limpeza tópica), b) definição de arranjos (séries documentais a 
partir da pesquisa sobre a gênese dos documentos) e c) definição de 
acondicionamentos adequados, considerando armazenamento e acesso.  

Os progressos nas atividades desenvolvidas no CEDOC/I têm se notado, 
sobretudo, a partir da presença de uma profissional com formação em ensino superior 
na área de arquivologia. Desde 2013, a UNICENTRO conta com a assessoria técnica 
de Marcia Doré (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Inúmeros avanços 
ocorreram, principalmente, na criação de sistemas de arranjos apropriados, na 
indexação (descrição do conteúdo de um documento a partir de regras, conceitos e 
padrões previamente estabelecidos) e na elaboração de instrumentos de pesquisa 
(guias e inventários). A existências desses instrumentos de pesquisa são fundamentais 
para que o investigador tenha um acesso mais detalhado e facilitado aos documentos.  

O conhecimento especializado desta profissional igualmente resulta em 
aperfeiçoamento das ações ligadas ao Estágio Curricular II, como as atividades 
realizadas com os jornais (2014) e com as fotografias (2015).47 De certa maneira, como 
apresentaremos a seguir, o Estágio Curricular II é um dos primeiros contatos práticos 
que os acadêmicos do Curso de História têm com uma documentação variada. Assim, 
gostaríamos de apresentar a seguir uma experiência ocorrida ao longo do ano de 2014 
e que, na nossa avaliação, foi enriquecedora para a formação de futuros professores. 

                                                   
46 Gostaríamos de ressaltar que o Centro de Documentação e Memória (UNICENRO/Irati) atende pesquisadores 
de diferentes áreas, como acadêmicos(as) das Engenharias Ambiental e Florestal, Geografia, História, Turismo, 
Psicologia, Pedagogia, Educação Física; assim como está aberto aos estudantes de escolas e a comunidade externa 
da universidade. Porém, como este capítulo destina-se a uma discussão sobre o ensino de História, estamos 
dando maior ênfase aos pesquisadores desta área. 

47 Porém, é importante observar que, esta realidade vivida pelo CEDOC/I nos dias de hoje – com a existência de 
uma arquivista, não é a regra em outros Centros de Documentação. Embora exista uma maior oferta desses 
profissionais, formados em Cursos de Arquivologia, ainda são poucas as universidades que tem este especialista 
em seus quadros de funcionários efetivos. 
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FORMAÇÃO ACADÊMICA, PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL E O CEDOC/I 

O terceiro ano da vida acadêmica do graduando em História da UNICENTRO é um 
momento chave na sua formação, tanto nas questões referentes ao ensino e quanto a 
pesquisa. É nesta etapa do Curso que o discente inicia uma série de atividades em 
escolas de ensino fundamental e médio. Com o Estágio Curricular I, o acadêmico 
realiza algumas ações com o “caráter de experimentação da realidade educacional e 
com o intuito de estabelecer a prática dos conhecimentos no campo da futura atuação 
profissional”. 48  Já no Estágio Supervisionado I os discentes desenvolvem estudos 
sobre a “interação entre pesquisa e ensino de história a partir das principais correntes 
pedagógicas e historiográficas”.49  Como argumenta Marlene Cainelli, no artigo Os 
saberes docentes de futuros professores de História: a especificidade do conceito de 
tempo, é no Estágio Supervisionado que teoria e prática se articulam no processo de 
“iniciação docente do futuro profissional da história” (2008, p. 135). É o momento 
deste futuro professor experimentar sua escolha profissional, de trazer as teorias e 
metodologias aprendidas para os espaços escolares.  

No que se refere à pesquisa, é no terceiro ano também que os alunos apresentam 
um primeiro esboço, uma espécie de pré-projeto, do que será o Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC). Neste trabalho final, o acadêmico deverá desenvolver uma “atividade 
de pesquisa/ensino que versa sobre um tema/objeto delimitado mediante orientação 
e avaliação docente”.50 

É no terceiro ano da vida acadêmica que também é realiado o Estágio Curricular 
II. De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de História, as diretrizes que 
norteiam e organizam este conjunto de atividades explicitam que “tanto o ensino 
quando a pesquisa demandam [do profissional da área de História] um profundo 
conhecimento da documentação”.51 Nesse sentido, o desenvolvimento das atividades 
ligadas ao Estágio se configura de extrema importância para a formação destes 
acadêmicos. Ainda de acordo com o Projeto Pedagógico, exige-se o cumprimento de 
uma carga horária de 56 horas, preferencialmente efetuada em Centros de 
Documentação vinculados às universidades. É sobre o Estágio Curricular II que 
gostaríamos de destacar especificamente, apresentando aqui as reflexões surgidas a 
partir de um conjunto de atividades ao longo do ano de 2014, que acreditamos ter 
contribuido para despertar nos estudantes uma conscência sobre a importância da 
preservação documental e para as suas formações acadêmicas.  

                                                   
48 Universidade Estadual do Centro-Oeste. (2010). Projeto Pedagógico do Curso de História da Unicentro – 
campus de Irati. Irati: Paraná, p. 20. 

49 Universidade Estadual do Centro-Oeste. (2010). Projeto Pedagógico do Curso de História da Unicentro – 
campus de Irati. Irati: Paraná, p. 23. 

50 Universidade Estadual do Centro-Oeste. (2010). Projeto Pedagógico do Curso de História da Unicentro – 
campus de Irati. Irati: Paraná, p. 19. 

51 Universidade Estadual do Centro-Oeste. (2010). Projeto Pedagógico do Curso de História da Unicentro – 
campus de Irati. Irati: Paraná, p. 20. 
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As atividades do Estágio Curricular II foram feitas em algumas fases. Em um 
primeiro momento os alunos tomaram contato com as diferentes etapas que compõe 
o tratamento arquivístico, principalmente com técnicas de preservação (toda ação que 
se direciona à salvaguarda das condições físicas dos materiais) e conservação 
preventiva (o desenvolvimento de práticas de melhoria do meio ambiente e dos meios 
de armazenagem visando prevenir e retardar a degradação dos documentos). Para 
exercitar estes conhecimentos, os discentes passaram a higienização e 
acondicionamento dos processos criminais do Juizado de Mallet-PR.  

Em seguida iniciamos o manuseio e análise do Jornal O Debate, o qual foi objeto 
da prática de pesquisa. Após orientações da arquivista, os alunos empreenderam um 
processo de descrição simplificado dos jornais, buscando informações sobre alguns 
elementos como: datas-limites, dimensão e suporte, pontos de acesso (nome, lugar e 
assunto)52. Paralelamente os discentes realizaram o levantamento de temas que eram 
abordados no jornal e foram escolhendo aquele que lhes chamasse atenção, a ponto de 
despertar interesse para a redação de um ensaio.  

O jornal em questão foi fundado em Irati, no ano de 1961, por José Maria Orreda. 
O CEDOC/I tem em seu acervo uma coleção que contempla o período de 1961 a 1995, 
porém com algumas lacunas. Essas interrupções dizem respeito à própria história do 
jornal.53 Os discentes foram instigados a observar a estrutura do jornal (periodicidade, 
formato, sessões, colunas). Um dos encaminhamentos é que também fossem 
analisadas edições de décadas diferentes, por exemplo, um número de 1973 e outro de 
1995. A partir deste exercício, o aluno deveria perceber as semelhanças e diferenças 
existentes, buscando compreender quais as funções daquele jornal em distintas 
épocas. Todavia, por uma limitação de tempo, os acadêmicos não aprofundaram o 
desenvolvimento de questões como os comprometimentos ideológicos, políticos ou 
econômicos existentes no jornal O Debate.54 

Ou seja, ao longo do Estágio Curricular II os discentes do Curso de História da 
UNICENTRO desenvolveram um exercício de transformar um jornal impresso em 
fonte histórica, cuja potencialidade poderia ser explorada por eles para os mais 
diversos temas. Como já diria March Bloch, os documentos são “vestígio”. Estes 
precisam ser interrogados. É a partir das indagações que fazemos, das questões 
problematizadas, do uso de determinadas interpretações historiográficas e de 
metodologias adequadas que esses indícios do passado passam à categoria de 
documento histórico (Bloch, 2001). Em resumo, é um processo de construção ativo 
por parte do historiador.  

                                                   
52 Essa atividade de descrição do jornal “O Debate” foi baseada em alguns elementos que constam na Norma 
Brasileira de Descrição Arquivística (2006). 

53 Ver: Samways, 2009, p. 13. 

54 Sobre a imprensa e o ensino de história, Manique e Proença advertem que, tudo que é vinculado em periódicos, 
como notícias, informações, publicidade ou opiniões pode ser “apreendido como discurso e, portanto, deve-se 
procurar explicar o lugar de onde eles falam, como falam e a partir de que e de quem eles falam” (1994 apud 
Schmidt & Cainelli, 2004, p. 121). 
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Ao final do Estágio Curricular II, os alunos do terceiro ano do Curso de História 
apresentaram seus ensaios. Os temas explorados foram variados. Apareceram 
assuntos como o desenvolvimento do Programa Nacional de Incentivo à Leitura em 
Irati; sobre a importância e os usos da História no Jornal O Debate, durante os anos 
1965-1970; sobre as publicações literárias do Jornal; sobre a Independência do Brasil, 
as ideias de nação, pátria e pertencimento; sobre representações religiosas, a partir 
das Igrejas Católica e Batista; sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores no 
que se refere ao ensino; as percepções sobre o golpe militar, presentes no Jornal O 
Debate; a relação entre esporte e educação em Irati, a partir da década de 1960; sobre 
o desenvolvimento da democratização nas escolas, particularmente no que se referia 
ao processo de eleições dos diretores (1982-1986); entre outros temas.  

É importante notar que, durante todas as etapas de realização do Estágio 
Curricular II e particularmente aquela referente ao Jornal O Debate, os discentes 
foram orientados a refletir e a problematizar 55  como aquele tipo de documento 
histórico poderia ser utilizado por eles, no futuro (tanto no estágio supervisionado 
quanto nas suas vidas profissionais), como ponto de partida para a produção de 
conhecimento.  

Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli, na obra Ensinar História (2004), 
em que buscam refletir sobre as principais questões metodológicas, sobre a prática de 
ensino e a respeito das propostas pedagógicas atuais, dedicaram um dos capítulos ao 
debate sobre “As fontes históricas e o ensino da História”. Elas afirmam que:  

A concepção renovadora de documento e de seu uso em sala de aula parte do 
pressuposto de que o trabalho com documentos históricos pode ser ponto de 
partida para a prática de ensino da História. Nessa perspectiva, os documentos 
não são tratados como fim em si mesmos, mas deverão responder às indagações 
e as problematizações de alunos e professores, com objetivo de estabelecer um 
diálogo com o passado e o presente, tendo como referência o conteúdo histórico 
a ser ensinado (Schmidt & Cainelli, 2004, p. 95).  

Esse foi o desafio que os discentes do terceiro ano do Curso de História 
(Licenciatura), no ano de 2014, receberam como proposta de atividade no Estágio 
Curricular II: como o tema escolhido por eles, as respectivas reportagens extraídas do 
Jornal O Debate e a bibliografia referente ao assunto selecionado, poderiam suscitar 
em uma pesquisa para os acadêmicos? Do mesmo modo, como essa experiência vivida 
por eles poderia ser transposta, com as devidas adequações, para se empregada em 

                                                   
55 Conforme Schmidt e Cainelli (2004, p. 52), “no ensino da História, problematizar é, também construir uma 
problemática relativa ao que se passou com base em um objeto ou um conteúdo que está sendo estudado, tendo 
como referência o cotidiano e a realidade presentes dos alunos e do professor. Para a construção da problemática, 
é importante levar em consideração o saber histórico já produzido e, também, outras formas de saberes, como 
aquele já difundido pelos meios de comunicação”. 
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atividades desenvolvidas nas escolas56 , quando estes discentes estiverem atuando 
como professores da disciplina de História?  

Esta atividade do Estágio Curricular II foi muito importante para iniciar os 
acadêmicos em uma atividade de pesquisa, assim como a sensibilizá-los quanto ao 
processo de construção do conhecimento histórico, ponto extremamente relevante na 
formação de um futuro professor de História.  

Consideramos uma das pertinências desta atividade com o jornal O Debate a 
experiência do acadêmico em perceber-se como participante e construtor do processo 
de fazer o conhecimento histórico. Do mesmo modo, procuramos desenvolver neste 
discente a compreensão que, em um processo semelhante, os seus futuros alunos 
também precisam vivenciar situações do cotidiano escolar em que sejam participantes 
da construção de seus saberes.  

Como argumenta Ana Maria Monteiro, no artigo Ensino de História: entre 
história e memória, publicado em 2007, os futuros professores de História vão se 
deparar, assim que deixarem a academia, com os desafios na busca por possibilidades 
de aprendizagens significativas para seus alunos (2007, p. 6). Para esta autora, é 
preciso o desenvolvimento constante do processo de significação dos materiais 
didáticos utilizados pelos professores. Ao planejarem suas aulas, estes elaborariam e 
re-elaborariam conteúdos, numa perspectiva de “tornar aqueles saberes possíveis de 
serem ensinados e aprendidos” (Monteiro, 2007, p. 62). 

Nesse sentido, como apresentam Schmidt e Cainelli, a utilização de documentos 
pode ser uma forma do professor motivar o aluno “para o conhecimento histórico, de 
estimular suas lembranças e referências sobre o passado e, dessa maneira, tornar o 
ensino menos livresco” (Schmidt & Cainelli, 2004, p. 93). Aqui neste texto estamos 
dando ênfase ao uso de jornais impressos. Entretanto, o leque de opções de 
documentos, entendidos como históricos, é bastante amplo, como os documentos 
iconográficos, fontes orais, testemunhos da histórica local, além de linguagens 
contemporâneas, como cinema, fotografia, entre outros.57 

Gostaríamos de destacar que, para além de auxiliar a  formação do futuro professor 
de História, as atividades desenvolvidas também tiveram como objetivo despertar nos 

                                                   
56 De acordo com Schmidt e Cainelli (2004, p. 103-104), o documento histórico em sala de aula pode contribuir 
para: ilustrar o tema trabalhado em sala, induzir o aluno ao conhecimento histórico, estudá-lo como fonte de 
informação histórica, empregá-lo como fonte para construção de uma problemática ou hipótese histórica, e 
estudá-lo como fonte de respostas para hipóteses ou problemas. 

57 Schmidt e Cainelli construíram a seguinte tipologia, no que refere as fontes primárias: a) fontes materiais – 
utensílios, mobiliários, roupas, ornamentos (pessoais e coletivos), armas, símbolos, instrumentos de trabalho, 
construções (templos, casas, sepulturas), esculturas, moedas, restos (de pessoas ou animais mortos), ruínas e 
nomes de lugar (toponímia), entre outros; b) fontes escritas – documentos jurídicos (constituições, códigos, leis, 
decretos), sentenças, testamentos, inventários, discursos escritos, cartas, livros de contabilidade, livros de 
história, autobiografias, diários, biografias, crônicas, poemas, novelas, romances, lendas, mitos, textos de 
imprensa, censos, estatísticas, mapas, gráficos e registros paroquiais, por exemplo; c) fontes visuais – pinturas, 
caricaturas, fotografias, gravuras, filmes, vídeos e programas de televisão, entre outros; d) fontes orais – 
entrevistas, gravações (de entrevistas, por exemplo), lendas contadas ou registradas de relatos de viva-voz, 
programas de rádio e fitas cassete, por exemplo (Schmidt & Cainelli, 2004, p. 93). 



 

 
 

14 

acadêmicos a importância da preservação da memória histórica, via preservação 
documental. Em grande medida, por meio destas ações, os alunos foram levados a 
considerar que a presevação da documentação das suas histórias locais é “condição 
indispensável à construção de uma nova cidadania e identidade nacional plural” (Oriá, 
2002, p. 130). 

Ou seja, a preservação documental tem uma finalidade muito além da simples 
salvaguarda do objeto a ser cuidado. Considera-se sua importância para a construção 
de identidades múltiplas e que contemplem diferentes grupos sociais. Conforme 
apresentado por Ricardo Oriá no texto Memória e ensino de História,  

atualmente, se preserva um bem cultural não só pelo seu valor estético, 
arquitetônico ou histórico. Ele é preservado se tem significação para a 
comunidade em que está inserido e se essa preservação possibilita a melhoria da 
qualidade de vida de seus moradores e contribui para a construção de uma 
identidade cultural e o exercício da cidadania ((Oriá, 2002, p. 138). 

Assim, o CEDOC/I tem trabalhado em duas direções. Por um lado este órgão tem 
cumprido o seu papel social e sua responsabilidade com o processo de preservação de 
documentos e memórias sob sua custódia. Em grande medida, ele se configura como 
uma entidade de importância para a preservação de registros da história local e da 
memória regional, em um contexto particular de uma universidade. 

Por outro lado, considerando o espaço em que está instalado e sua estreita ligação 
com o Curso de Licenciatura em História da UNICENTRO, campus de Irati, é inegável 
a sua relevância na ação de auxiliar na formação dos estudantes, possibilitando ainda 
o desenvolvimento de projetos que atingem a comunidade não acadêmica. A atuação 
do CEDOC/I valoriza as culturas locais e insere no cotidiano da população da região 
sob sua influência preocupações relativas à preservação do patrimônio documental. 
Nesse sentido, procura despertar, entre os universitários e a sociedade do entorno da 
UNICENTRO, uma consciência voltada para o reconhecimento da importância dos 
bens culturais como um todo. Assim, nosso Centro de Documentação e Memória 
também auxilia na elaboração das identidades dos diferentes grupos sociais locais. 
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RESUMO  

O objetivo deste artigo é discutir o uso de acervos escolares no campo da história 
da educação. As escolas do campo, que por muito tempo  permaneceram 
multisseriadas, ou seja, abrigavam quatro séries iniciais na mesma sala e com único 
professor foram sustentadas pelo vínculo do profissional com a cultura local. 
Especificamente, esta comunicação tem como objetivo analisar fichas de alunos, 
pareceres avaliativos e atas de registro da escola Riacheulo (1973-1995), localizada na 
Colônia Triunfo, Pelotas, composta predominantemente por pomeranos e 
quilombolas. Pretende-se contextualizar a  história  da escola Riachuelo, 
analisando  as fichas de inscrição dos alunos  e os pareceres avaliativos, as atas de 
registro para entender algumas práticas escolares próprias da cultura escolar (JULIA, 
2001). A partir do material encontrado foram organizadas tabelas para compreender 
quanti-qualitativamente o material. Em relação aos acervos escolares, foi possível 
problematizar alguns aspectos: a religiosidade influenciando a escolarização.  Cabe 
salientar que a escrituração escolar representadas pelas fichas, atas e pareceres 
mostram alguns indícios do período da década de 1970-1990, em que os altos índices 
de repetência,  a desvinculação dos conteúdos com a realidade do campo podem ter 
forçado a efetiva nucleação. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Acervos, escrituração escolar, escolas multisseriadas. 
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1. INTRODUÇÃO  

O objetivo da comunicação é analisar fichas de alunos, pareceres avaliativos e atas  
de registro da  escola Riachuelo (1970-90)  encontradas no acervo da escola hoje 
considerada pólo, Wilson Mueller. Essa escola está localizada na zona rural de Pelotas, 
na  Serra dos Tapes, e, curiosamente, é composta por descendentes de pomeranos e 
quilombolas.  

A escola Wilson Mueller foi formada na década de 1990, na reunião de escolas  
multisseriadas da região, denominadas anteriormente Escola União e  Escola 
Riachuelo.  Para entender melhor o contexto é necessário compreender que as escolas 
multisseriadas apresentadas tiveram um percurso histórico, sendo inicialmente 
escolas comunitárias religiosas luteranas comunitárias independentes58, depois se 
municipalizaram e perduraram até a década de 1990 como escolas multisseriadas. 

O processo da escolarização  em sistema multisseriado foi praticamente recorrente 
em todo o Brasil (CARDOSO e JACOMELI, 2010), primeiramente, no meio urbano e  
rural, depois com a expansão do ensino primário através da criação dos grupos 
escolares, elas permaneceram predominantemente no meio rural. 

 Num primeiro momento será  contextualizada a questão da educação do/ no 
campo, abordando  historicamente o modelo da escola  multisseriada,  através da 
documentação encontrada, discutindo a necessidade de preservar espaços para essa 
documentação.  No segundo momento pretende-se contextualizar a  história  da escola 
Riachuelo, analisando  as fichas de inscrição dos alunos  e os pareceres avaliativos das 
escolas e as atas de registro para entender algumas práticas escolares próprias da 
cultura escolar (JULIA, 2001). 

 
2. ACERVOS DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS- VALORIZAÇÃO DA CULTURA 
LOCAL NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Muito se tem buscado a valorização da cultura local no âmbito da educação.   Nesse 
sentido, a educação no e do campo busca dar visibilidade para o processo específico da 
cultura local  nos espaços educativos, ou seja, necessita-se valorizar a realidade do 
camponês, e a escola é um espaço privilegiado para essa tarefa. As discussões que 
gravitam em torno da educação do e no campo buscam  relação do currículo escolar 
com  a realidade do aluno.  Por isso, que criar nas escolas espaços de memória e 

                                                   
58 A presença da religiosidade luterana é evidente neste contexto, especialmente, nos locais de predominância 
pomerana. Como há diferentes ramos de luteranismo, nesta realidade, a escola pertencia a comunidade luterana 
independente. Este movimento religioso foi constituído entre os imigrantes alemães/pomeranos, em que cada 
lugar escolhia o seu professor/pastor e não estava vinculada a nenhuma organização oficial luterana. (Teichmann, 
1996, Weiduschadt, 2007). 
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patrimônio junto a comunidade possibilita revitalizar o currículo escolar e criar 
vínculos de preservação e patrimônio.59 

A partir da historiografia educacional é possível perceber que em muitos 
momentos o olhar para a educação rural foi uma preocupação nos discursos, na 
legislação e em muitas práticas. Muitos trabalhos científicos da área da história da 
educação já  abordaram essa temática.60   

Com a constante  ausência do Estado na educação ao longo da história no Brasil,  
foram  criados  processos  e práticas  educativas diferenciadas entre o meio rural e 
urbano.  

Por isso, que se faz necessários buscar a  organização e tratamento de  acervos de 
escolas localizadas na zona rural na Serra dos Tapes61. Principalmente na década de  
1990 grande  parte dessas escolas localizadas na Serra dos Tapes  foram nucleadas, 
denominadas escolas pólos. Por isso, através dos grupos de pesquisa e extensão, 
especialmente com o apoio do grupo  de Pesquisa Núcleo Educamemória62  é realizado 
um trabalho de aproximação e de preservação dos acervos. As principais escolas 
envolvidas atualmente  estão relacionadas a grupos de imigração alemã pomerana,  e 
em grande parte eram escolas comunitárias religiosas luteranas, sendo que após a 
nacionalização do ensino foram forçadas a se desvincular oficialmente da 
denominação religiosas e  buscar o processo de estadualização e depois  também de  
municipalização.63  

                                                   
59 Muitas experiências educativas já buscaram criar acervos e espaços museológicos a partir dos materiais 
escolares. Pode-se referendar os trabalhos de Rabelo e Costa (2014) sobre a constituição de acervos em Santa 
Catarina e o fortalecimento da cultura escolar. Ainda outras pesquisas apontaram a constituição de acervos. 
(Bastos (2013); Amaral (2013); Teixeira, Thum, Weiduschadt e Grimm (2014) 

60 Muitos trabalhos foram desenvolvidos na perspectiva historiográfica a fim de compreender as experiências 
educativas rurais. Exemplifica-se através da constituição das escolas Brizoletas (Quadros, 2003); Formação do 
Patronato Visconde da Graça (Vicente, 2010); Criação de Escolas Normais Rurais (Werle, 2007); processo das 
escolas étnicas (Kreutz, 1994); (Rambo,2003); (Weiduschadt, 2007), constituição de acervos locais a partir de 
memória oral (Grazziottin, 2008), entre outros. 

61 A Serra dos Tapes está situada ao sul do Rio Grande do Sul, a oeste da Lagoa dos Patos, entre os Rios Camaquã 
e o Canal São Gonçalo e Rio Piratini. Faz parte do conjunto denominado Serras do Sudeste (da qual fazem parte a 
Serra do Herval e Serra dos Tapes). Configura-se como um Planalto com elevações moderadas, cobertas com 
vegetação rasteira de campos e de áreas de mata. O espaço pesquisado situa-se nas áreas onde se faz presente a 
mata, e a terra oferece condições de produção agrícola, especialmente nos locais onde há áreas com terreno mais 
acidentado, morros e cerros que alcançam entre 200 e 500 m em relação ao nível do mar, espaço o qual os 
estancieiros do charque consideravam inadequado para a pecuária. O Clima é subtropical, com verões e invernos 
(longos) bem destacados. O inverno atinge médias de temperatura baixas e nesse período recorrentes as geadas 
ao amanhecer. 

62 Grupo de pesquisa Educamemória- coordenado pelo professor Carmo Thum, da Fundação Universidade 
Federal do Rio Grande, no qual atuo como colaboradora em articulação com o grupo CEIHE – Centro de Estudos 
Investigativos em História da Educação, e que assessora também o Programa de Extensão Memória e Educação: 
cultura rural em diálogo. 

63 Sobre nacionalização do ensino ver Gertz (1998), Kreutz (1994), Rambo (2003). 
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Torna-se importante esse trabalho de resgate dos acervos no lócus rural, porque a 
educação do\no campo quase sempre foi pensada a partir dos princípios de 
moralização e controle dos sujeitos envolvidos, mas, que em muitos casos, a 
escolarização destes resultou no abandono do campo por parte dos escolarizados. 

De qualquer modo,  poder-se-ia  pensar que as práticas educativas do meio rural, 
ao longo da história,  não teria produzido  material de acervos a ser encontrado e 
pesquisado, o que é desmistificado em muitas pesquisas. (Kreutz,1994). Entretanto, 
os acervos relacionados a escolas rurais são mais vulneráveis a perdas e a destruição, 
porque, mormente, muitas escolas comunitárias e multisseriadas foram substituídas 
pelo processo de nucleação, as chamadas  escolas pólos, diante desse processo de 
globalização e sem o respeito a diversidade cultural64.  

Os acervos escolares significam possibilidades de preservação e  valorização do 
patrimônio escolar, por isso devem ser constituídos como lugares de memória (Nora, 
1981), ou seja, devem possibilitar a exposição e tratamento das fontes museológicas, 
iconográficas e documentais que fortaleceram determinada cultura muitas vezes  
silenciada através da possibilidade da permanência da preservação dessas fontes para 
subsidiar  pesquisas e reflexões, ou seja, é possível estabelecer dois movimentos: a 
pesquisa e extensão.  

Ainda em relação ao processo de silenciamento de certas culturas é evidente esse 
processo no mundo do campo. Como exemplifica os estudos acerca do povo 
pomerano65 analisado por Carmo Thum (2009). Ele  afirma que há silenciamentos e 
reinvenções da cultura pomerana na Serra dos Tapes. O silêncio da cultura pomerana, 
no bojo da cultura local, se dá sob as abas do poder: religioso, escolar, do comércio, da 
linguagem.   

No entanto, faz-se necessário sistematizar melhor o mapeamento da educação 
do\no campo através da busca de mais acervos através de busca nos  municípios  para 
aprofundar e entender melhor o processo histórico da escolarização.  Diante da 
contextualização da educação no/do campo  e do movimento das escolas nucleadas 
que tiveram a composição de escolas reunidas ou multisseriadas, pretende-se 
entender um dos aspectos da cultura escolar de uma escola: a escola Riachuelo.  

 
                                                   

64 Muitos estudos abordam o processo de nucleação localizando-o como movimento forte nos anos 1990. Ela 
decorreu de maior descentralização das políticas e da racionalidade no uso dos recursos. e que se fortaleceu 
segundo Moura e Santos, (2012) e Pergher (2014) com o  grande investimento no transporte escolar através do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e também com programa Caminhos da Escola.  

65 Os pomeranos, grupo étnico oriundo da Pomerânia, vieram ao Brasil em meados do século XIX para o interior 
de São Lourenço do Sul, Pelotas e Canguçu, e para outros estados brasileiros como Santa Catarina e Espírito 
Santo (THUM, 2010, WEIDUSCHADT, 2007). Cabe destacar que o grupo Educamemória mantém vínculos com 
grupos de pesquisa do estado do RS, ES e SC a fim de compreender os processos da cultura pomerana, 
eminentemente camponesa. Os espaços envolvidos nesse programa têm base de ação nas comunidades que 
compõe a grande região da Serra dos Tapes em parceria com comunidades do Estado do Espírito Santo, em 
especial, Santa Maria de Jetibá e de Pomerode, Santa Catarina. Esses espaços são territórios geo-culturais onde se 
apresentam grandes conglomerados de pomeranos rurais no Brasil. 



 

 
 

8 

3. A ESCOLA RIACHUELO- LÓCUS DA PESQUISA 

As práticas escolares e as prescrições e normas são bem descritas e 
problematizadas a partir de Julia (2001)  e Vinao Frago (1995),   ao entender a cultura 
escolar como conjunto de normas e práticas da escola,  o estudo da escola perpassa por 
determinados discursos e determinados processos, podendo  ser revelado indícios a 
partir da  escrituração das escolas.  A documentação encontrada revela em parte 
alguns aspectos dessa cultura escolar, aponta  indicadores das normas e práticas da 
escolarização de determinado período. Por que foi preservada esta documentação, 
considerada de certa forma como oficial? E não outra documentação como cadernos, 
livros e outros? Na verdade as atas cívicas, pareceres e fichas são documentos que 
tinha a ver com a fiscalização pública das escolas multisseriadas, muitas vezes, 
consideradas de baixa qualidade, com professores sem formação, mas que precisavam 
seguir determinadas regras e padrões. 66  

Esta escola anteriormente multisseriada que hoje compõe a escola Wilson Mueller 
mantém acervos desorganizados em que uma das expedições 67  do grupo 
Educamemória foram encontrados as atas cívicas,  os pareceres avaliativos e fichas de 
avaliação de um período anterior ao da nucleação das escolas. 

A escola Riachuelo era anteriormente escola comunitária independente luterana, 
ou seja, no processo de imigração as comunidades pomeranas alemãs organizaram o 
sistema educacional para ensinar as primeiras letras aos filhos de colonos, sofreram 
sanções no período da primeira guerra mundial,  mas no Estado Novo e no período da 
segunda guerra foram fiscalizadas pelo governo Vargas, com a proibição da língua e 
da atuação de  professores nascidos na Alemanha.  

 Entretanto, no período anterior aos anos 1970-1990,  não consta registros de 
funcionamento da escola, mas através de fontes esparsas sabe-se que os colonos 
tinham organizado o sistema educacional de forma a relacionar a religiosidade com a 
educação. 

A escola Riachuelo também foi alvo de resoluções que instituíam o uso de  atas 
cívicas  na fiscalização do governo Vargas.68 Neste período de maior tensão as escolas 
tiveram que se adaptar a outras normas. No início a escola era denominada Escola 
Evangélica Independente, com o Estado Novo houve a exigência da mudança do nome 

                                                   
66 Por muito tempo, as escolas multisseriadas eram consideradas um “mal necessário”, resquícios da ineficácia do 
estado em possibilitar a seriação, especialmente no meio rural, mas muitos estudos apontam que modelos 
multisseriados promoveram a integração comunitária e assim puderam estabelecer vínculos de pertencimento 
entre escola- comunidade. (FAGUNDES E MARTINI, 2003). 

67 O grupo Educamemória, faz um trabalho de extensão na formação dos professores de algumas escolas com 
predominância pomerana, localizadas na Serra dos tapes. Muitas visitas são realizadas e denomina-se como 
expedição. Numa dessas vezes que se encontrou este material foi através de uma expedição à comunidade Triunfo 
na referida Escola Wilson Mueller. 

68 Foram encontradas atas cívicas de período anterior (1950-1960) encontradas com ex professor e pastor desse 
período. Cabe ressaltar, que o seu pai também tinha sido pastor e professor dessa comunidade na nacionalização 
do ensino (1930-1940). 
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da escola,  deveria homenagear um vulto histórico genuinamente brasileiro69, também 
o ensino deveria ser  ministrado em língua portuguesa e com professores nascidos no 
Brasil. Havia fiscalização por parte do Estado e os professores deveriam levar os dados 
das escolas mensalmente a Delegacia Regional de Ensino,  

Com o tempo,  as escolas multisseriadas passam, paulatinamente,  ao poder 
municipal, continuando a atender a  uma turma com  três ou quatro séries em uma 
sala, especialmente no meio rural. Mas a cobrança de preenchimento dos  documentos 
oficiais nos demais períodos continuou, tanto na década de 1950-1960, em que a escola 
estava totalmente nacionalizada e permeada pelo movimento ruralista e, permaneceu 
ainda na décadas de 1960-1970, agregada a princípios técnicos e descontextulalizados 
da realidade. (SAVIANI, 2007). 

A descontextualização  do currículo escolar das escolas no campo foram abordados 
em estudos de Hage (2011), o autor discute que  o conhecimento dessas escolas foi  
determinado por um  currículo urbanocêntrico, ou seja, o modo de viver urbano é o 
que regeu a escolha dos conteúdos e do conhecimento. Até mesmo o modelo de 
seriação é imposto, mesmo os alunos convivendo em uma mesma sala, os professores 
eram orientados na sua formação e pelos órgãos públicos, municípios e estado, a 
direcionar seu planejamento voltado a fragmentação, a seriação e a realidade do  
contexto urbano.  

Esta discussão permeia os dados da documentação encontrada, as fichas, 
pareceres e atas colocam em questão algumas práticas da cultura escolar. 

 
4. ACERVOS ESCOLARES- ESCRITURAÇÃO ESCOLAR- 1970-1990 

Como já foi apresentada, a discussão desse artigo irá se debruçar sobre  a  descrição  
e problematização das fontes anteriormente relacionadas. Elas fazem parte da 
escrituração escolar (Vidal 2008, Gil, 2007), ou seja, documentos que permearam em 
certa medida o cotidiano escolar e agora podem ser consideradas fontes para 
problematizar aspectos importantes. 

Na relação das fichas encontradas, pode-se inferir pela data de nascimento dos 
alunos que elas datam das décadas de 1970-1990. 

Estas fichas de identificação somam 97 unidades e constam os nomes dos alunos,  
data de nascimento das crianças. Importante ressaltar que a ficha relaciona dados dos 
pais dos alunos, contendo as seguintes informações: nome, religião, profissão, 
escolaridade, e contribuição ou não sindical. 

Este recorte temporal antecedeu a promulgação da LDB de 1996 que ainda os 
aspectos educativos eram discutidos na Constituição Federal, em especial,   a questão 
da urgência da universalização educacional no Brasil. Neste período o acesso  a escola 
ainda era deficitário,segundo os dados das sinopses estatísticas do INEP citados por 
Ribeiro (1991), a probabilidade de um aluno reprovar na primeira série era a mesma 
dele aprovar, ainda a evasão na quarta série era alta, porque muitas escolas não tinham 

                                                   
69 Portaria emitida pelo secretário de Educação, Coelho de Souza (1941). 
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os anos finais da escolarização. Por isso, os discursos de nucleação se acentuavam  em 
relação às escolas no meio rural, elas precisavam ser reunidas em uma única escola 
pólo para atender mais alunos e estender o tempo de escolarização. Em relação às 
pesquisas sobre as escolas multisseriadas, abordam esta temática como um “objeto 
adolescente”, são iniciais as  pesquisas consistentes que problematizam as 
problemáticas da multisseriação versus nucleação. (CARDOSO E JACOMELI, 2010 ). 
Entretanto alguns estudos direcionam para a discussão que estas escolas atendiam 
melhor as demandas locais e mantinham vínculos comunitários importantes, no 
entanto, o processo de nucleação entrou como uma política hierarquizada, com 
investimento no transporte escolar e sem uma discussão democrática  nos municípios. 
(HAGE, 2014; BARROS e HAGE 2011; FAGUNDES e MARTINI 2003, PERGHER, 
2014). 

De todo o modo, nas escolas multisseriadas o controle ainda era intenso, haja vista, 
os dados da ata cívica (1976-1997), na década de 1970-1980,  as atas apontam as 
comemorações cívicas e as aplicações de provas pela secretaria. Ainda em 1982 consta 
o exame biométrico realizado nas crianças, em que alguns princípios da ditadura 
militar eram acentuados, somente a partir da década de 1990 em que a participação 
dos pais  aparece nas atas e em 1996 a composição do Conselho Escolar.  Não se sabe 
se as famílias realmente estavam participando ou se era somente a forma de escriturar 
outra norma advinda das discussões da democratização escolar.  

Nesta realidade percebe-se  ainda necessidade de levantamento de  dados do  
alunado e da sua família através das fichas propostas pela secretaria municipal de 
Pelotas, supondo ser pautado em  política educacional tecnicista (LDB, 1971), com 
crescente processo de burocratização e com controle grande na organização escolar no 
preenchimento de formulários.(Saviani, 2007). O número de alunos não era grande 
nas escolas, por isso, as medidas de racionalidade e  acompanhamento da realidade 
escolar era de vital importância, começava-se os discursos de nucleação e de qualidade 
do ensino, diante da crescente repetência e evasão.  

Neste contexto as fichas de alunos mostram de certo modo o tipo de população que 
freqüentava a escola, já que elas detalham melhor os dados de identificação. Para 
melhor compreensão a ficha abaixo exemplifica a apresentação dos dados.  
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FIG. 1 Ficha de identificação do aluno: Fonte: : Acervo ESCOLA MUNICIPAL RIACHUELO- Colônia Triunfo- Pelotas. 

Uma das indagações pode ir à direção de supor porque estes mecanismos 
supostamente ditos de controle da população escolar ainda permaneciam até a década 
de 1990? Seriam formas de mapear a população rural do período? Qual a importância 
para o poder público saber de aspectos religiosos, profissionais e a participação em 
entidades sindicais dos pais, bem como o número de irmãos? Estas indagações 
permeiam a análise das fichas, bem como dos pareceres dos alunos. 

O que se percebe é que as fichas ainda permanecem na escola, ou seja, elas não 
foram enviadas para a secretaria ou outro órgão de controle público. Pode-se supor 
que a escola ainda mantinha resquícios da antiga fiscalização das escolas isoladas, 
depois multisseriadas, devido a precariedade do ensino. Então, como o poder público 
não investia nas escolas, tentava controlar com a inspeção e relatórios, que nos idos de 
1980 já não era tão cobrado. Do mesmo modo as atas cívicas são mantidas desde o 
período da nacionalização e ainda mantêm características do nacionalismo, como 
relatos de festividades cívicas e do encerramento do ano letivo e das chamadas da 
presença dos pais. 

De qualquer modo, as fichas apresentam dados significativos como o mapeamento 
das idades e do número de alunos. Em relação a profissão, o pai é apresentado como 
agricultor, autodenominação dada pelo grupo étnico, poder-se-ia discutir que o termo 
camponês ou colono já não entra mais na denominação, mas auto denominar-se 
agricultor é sempre presente. Em contrapartida, a maioria das mães auto denomina-
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se domésticas, apesar de trabalharem na lavoura lado a lado com seus maridos.70 . Aí 
se pode remeter a uma questão de gênero, em que as mulheres são autodenominadas 
ou nomeadas pela instituição escolar como donas de casa, por serem elas a fazerem os 
serviços domésticos, mas ainda auxiliavam e acompanhavam em muito o trabalho da 
lavoura, especialmente as de etnia pomerana. 

Cabe salientar que os dados em relação à instrução e religião podem ser cruzados 
e percebidos diante da escolaridade das famílias de origem pomerana (pelo 
sobrenome) e da religião evangélica que são quase todos alfabetizados, com exceção 
de algumas mães. Mas nas famílias de sobrenomes lusos e católicos, que são a minoria, 
constando apenas 12 alunos, 4 pais constam como não alfabetizados e o restante dos 
8 pais, o pai da criança é alfabetizado e a mãe não informou a escolaridade, os 79 
evangélicos praticamente todos, com exceção de duas mães declararam-se 
alfabetizados, e seis pais não informaram a religiosidade, totalizando  as 97 fichas. Na 
verdade, nos participantes das comunidades luteranas, que nos registros da escolas 
declararam ou o professor declarou como evangélicos, a educação comunitária 
historicamente esteve presente na realidade desde o início da imigração em meados 
do século XIX.71 A preocupação religiosa luterana com o aprendizado da escrita, leitura 
e cálculos tem importância para o grupo e foi estimulada pela igreja luterana, baseada 
em princípios de Lutero. Como se sabe a Escola Riachuelo anterior a municipalização 
era uma escola comunitária luterana, estas influências puderam favorecer a 
alfabetização dos pais e até dos avôs destas crianças, mesmo em língua alemã.  

A classificação e hierarquização é o principal objetivo dos pareceres Através destas 
fontes podem-se mapear, inicialmente, a avaliação quantitativa, os anos de estudos e 
as taxas de reprovação. Como mostram as tabelas abaixo: 

 
 
 

Anos de estudo Número de alunos 

                                                   
70 Não cabe aprofundar esta questão neste artigo, mas historicamente o trabalhador rural não foi contemplado 
na primeira CLT, e trabalhadora menos ainda, conforme explica Philipsen, 2012, p.45-46 “A disciplina da relação 
de emprego, com funções ligadas à agricultura e à pecuária, só ocorreu em 1963, por meio do Estatuto do 
Trabalhador Rural (Lei nº 4.214), que criou a categoria legal dos trabalhadores rurais. Àquele se seguiu a Lei nº 
5.889, de 08 de junho de 1973, regulamentada pelo Decreto 73.626/74. Em 1971 os homens trabalhadores rurais 
passaram a perceber meio salário mínimo mensal de aposentadoria. Já a partir de 1973, as viúvas de agricultores 
30A Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º/05/1943), sancionada pelo presidente 
Getúlio Vargas, unificou legislação trabalhista existente até então conquistaram pensão equivalente a meio salário 
mínimo, o primeiro benefício obtido pela mulher, mas ainda assim na condição de dependentes. A principal 
mudança veio com a Constituição Federal de 1988. Ampliou-se o conceito de família e de proteção integral a 
todos os seus membros, além de estabelecer o princípio da igualdade, proibitivo de qualquer tipo de preconceito”  

As mulheres somente a partir da constituição de 1988 é que foram contempladas como trabalhadoras a partir da 
lei de regulamentação leis nºs. 8.212 e 8.213, de 1991, mas de qualquer forma era difícil provar a sua condição, 
porque o seu nome não constava na propriedade, nem nos papeis nas associações sindicais. (PHILIPPSEN, 2012) 
71 WEIDUSCHADT, 2007; THUM, 2009, KREUTZ, 1994. 
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1 ano 23 

2 anos 4 

3 anos 4 

4 anos 17 

5 anos 40 

Não informou 6 

TABELA 1 Relação de anos de estudo e números de alunos. Fonte: Acervo ESCOLA MUNICIPAL RIACHUELO- Colônia 
Triunfo- Pelotas. 

Como ainda a legislação não cobrava de forma proeminente a freqüência mínima 
na escola, percebe-se que apenas  pouco menos da metade, 40 alunos, cursaram 5 anos 
de escola, não tendo a certeza se eles cursaram até o quinto  ano, devido a alta taxa de 
reprovação e repetência, como mostra a tabela abaixo. 

A taxa de reprovação é alta, especialmente em relação ao número de 1 ou 2 anos de 
reprovação por alunos, muito fatores contribuíram para este dado, muitas escolas 
tinham dificuldade de acessibilidade, pouca participação dos pais (demonstrada na 
participação das atas de registro nas reuniões) e a legitimidade da reprovação. 
(RIBEIRO, 1991). Infere-se que muitos alunos reprovaram no primeiro ano, 
abandonaram a escola, como pode ser apresentado através dos dados dos anos de 
estudo. 

 

Anos de estudo por série Número de alunos 

1ª série 19 

2ª série 4 

3ª série 4 

4ª série 17 

5ª série 40 

Não informou 6 

Tabela 2 -Relação dos anos de estudo por série e número de alunos- Fonte: documentos da escola. Fonte: Acervos da 
ESCOLA MUNICIPAL RIACHUELO- Colônia Triunfo- Pelotas 

Percebe-se que menos da metade, ou seja, 42 por cento dos alunos freqüentaram 
até a 5ª série, ou seja, quase 20 por cento chegou até a 4ª série e os outros pararam 
logo nos anos iniciais. Neste período, ainda os colonos não tinham a exigência e 
cobrança do estado para a permanência na escola. Um fenômeno muito comum na 
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religião luterana era a da permanência do aluno até ao rito da confirmação72, como 
muitos alunos estavam com a idade acima da série correspondente, eles freqüentavam 
a escola até a sua confirmação, ou seja, até 12 ou 13 anos. Se a  maioria entrava com 7 
ou 8 anos e reprovassem duas vezes, até a quarta série já estariam saindo da escola. 
Esta evasão relacionada com a religiosidade já foi abordada nos estudos de Bahia 
(2011) na realidade capixaba, entre os pomeranos. Por isso, a igreja luterana, em 
alguns casos retardava o período de confirmação, entre os 14 e 15 anos. No final da 
década de 1990, com a indústria fumageira entrando com força no meio dos 
agricultores dessa região, através de leis regulatórias, passam a exigir do produtor de 
fumo a permanência do aluno até aos 16 anos ou terminar o ensino fundamental a fim 
de evitar o trabalho infantil.73 

Pode-se perceber que estes alunos, em sua maioria entravam na escola sem falar 
português, muitos dos seus avôs, tinham sido alfabetizados na língua alemã, e seus 
pais tinham também enfrentado a transição da língua falada no espaço doméstico e 
espaço escolar, por isso, aqueles que não abandonaram na primeira série, reprovaram 
maciçamente, em alguns casos, por duas vezes. Observa-se que o gargalo de retenção 
ficou nas duas primeiras séries, devido a dificuldade de adaptação das crianças e a 
pouca presença da família na escola. Apesar de o professor atuar por duas décadas na 
escola, de acordo com o livro de atas (1976-1996) somente na ata de 1981 é registrado 
a entrega de boletins com assinatura dos pais, anteriormente constava o registro e a 
assinatura do professor. Esta prática de entrega dos boletins é repetida nos anos de 
1982-1983, mas não se sabe se foi uma norma imposta da secretaria ou se teve a 
necessidade em chamar os pais as escolas. De qualquer forma, a assinatura dos pais 
não soma mais de dez pessoas. Somente em 1996 que há um chamamento para a 
composição do Conselho Escolar, exigência legitimada no processo de democratização 
escolar com a promulgação da LDB de 1996. 

As dificuldades de aprendizagem e os elevados índices de reprovação e evasão 
podem ser cruzados com a análise dos pareceres avaliativos apresentados de forma 
qualitativa. Os pareceres também são formas de controlar determinadas práticas 
escolares e são apresentados como documentos oficiais. Neste estudo neles constam 
anotações dos alunos nos quatro bimestres dos anos letivos, o que apareceu de mais 
recorrente versam sobre o comportamento do aluno, a caligrafia, a recuperação e a 
freqüência.  

 
Categorias dos pareceres Recorrências dos pareceres 

                                                   
72 Rito de passagem, análogo a primeira comunhão, mas para os luteranos o significado também é de passagem 
da vida infantil para adulta, depois da confirmação o indivíduo pode namorar, freqüentar festas, mas tem maior 
responsabilidade no mundo do trabalho. 

73 Muitas leis regulatórias a partir dos anos 2000 começaram a cobrar das fumageiras certa responsabilidade em 
relação ao produtor de fumo, como isso, são obrigadas a exigir a permanência das crianças na escola. (MARIN, et 
all, 2013) 
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Comportamento do aluno 20 

Caligrafia  27 

Recuperação  24 

Frequência  11 

TABELA 3 Categorização dos pareceres e recorrência - Fonte: Acervos ESCOLA MUNICIPAL RIACHUELO- Colônia Triunfo- 
Pelotas. 

Também apontam as disciplinas com mais dificuldades, a disciplina de português 
é identificada como aquela que apresenta muitos apontamentos de melhora para os 
alunos. Cabe ressaltar que grande parte desses alunos não tinha o domínio da língua 
falada em português ao entrar na escola, com isso, eles certamente teriam maior 
probabilidade em acompanhar a leitura e escrita e até mesmo a alfabetização.  

Então, neste período, pode-se perceber que a escola não se adaptava a uma 
realidade local, ficava com o currículo denominado urbanocêntrico (Hage, 2011) ou 
seja, as classes multisseriadas não estabeleciam vínculos com a realidade local e 
entravam no esquema da pedagogia da repetência (Ribeiro, 1991) 

O estudo de Sérgio Ribeiro mostra as altas taxas de reprovação na década de 1980, 
desmentindo a tese anterior das estatísticas brasileiras que apresentavam mais taxas 
de evasão, ele afirma que as crianças não iam realizar a recuperação ou mudavam de 
escola, mas era a repetência que determinava o fracasso. Gadoti e Romão (2000) 
reiteram à tese de Sérgio Ribeiro que o problema não é a evasão e sim a repetência e o 
número elevado de anos que os alunos levam para terminar o ciclo escolar. Na 
realidade pesquisada, notam-se estes aspectos adaptados a uma segregação no espaço 
rural, ou seja, muitos alunos  cursaram três anos de escolaridade sendo aprovado neste 
espaço de tempo apenas uma série, ou muitos completaram a quarta série levando seis 
anos. É o que hoje se observa na distorção idade série. Em relação a mobilidade, 
permaneciam quase sempre na mesma escola devido a distância de outra escola e 
também que a maioria dos pais eram pequenos proprietários de terra e não havia 
migração acentuada de um lugar a outro, ainda ressalta-se o grupamento familiar que 
abarcava várias gerações na mesma propriedade. 

De qualquer forma,  essas são as primeiras aproximações da problematização dos 
documentos em acervos da Escola Riachuelo. Cabe salientar que a escrituração escolar 
representadas pelas fichas, atas e pareceres mostram alguns indícios do período da 
década de 1970-1990, em que os altos índices de repetência,  a desvinculação dos 
conteúdos com a realidade do campo podem ter forçado a efetiva nucleação, mas que 
cabe problematizar este período da História da Educação brasileira a fim de entender 
o contexto das escolas multisseriadas  e problematizar elementos presentes neste 
acervo.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 O estudo pretendeu problematizar a  precariedade da organização dos acervos 
municipais que preservam a memória da história das municipalidades, entendendo 
que a cultura escolar local parte dos municípios. Parafraseando Justino Magalhães, 
mesmo considerando a realidade portuguesa/europeia, pode-se perceber a 
participação das localidades na formação da educação primária, especialmente na 
questão da escrituração escolar.  

A construção histórica do município pedagógico assenta também numa outra 
dimensão  a da Memória e do Património da Educação. Tendo assumido uma função 
relevante, quando não a principal, como responsável pela oferta e pela manutenção 
dos edifícios escolares, os municípios são os principais proprietários da rede escolar 
do Ensino Primário Elementar, bem como de um vasto patrimônio museológico e 
arquivístico. [...]No que se refere aos materiais arquivísticos, os municípios conservam 
um património não menos vasto e diversificado, que inclui legislação e documentação 
de carácter normativo e regulador, produzida ou integrada na acção municipal, mas 
também documentação relativa a: aspectos económicos e financeiros; recrutamento, 
formação e colocação de professores; recenseamentos, matrícula, frequência e 
aproveitamento dos diversos públicos escolares, muito particularmente das crianças 
em idade escolar; documentação relativa à inspecção municipal; imprensa local. Se 
preservada e organizada, esta documentação constitui uma memória que confere 
identidade histórica aos municípios e permite uma historiografia focalizada no local 
(MAGALHÃES, 206, p. 612). 

 
Neste sentido, os estudos das instituições educativas apontam para a importância 

da valorização da cultura local a partir do Município e a preservação de seus acervos 
escolares. Por isso que buscou-se mostrar que muitas escolas, dependendo dos seus 
vínculos comunitários ainda preserva e os arquivos nos próprios locais de 
funcionamento.  

Contudo, procurou-se  mostrar nesta comunicação que o local de preservação da 
escola é uma modalidade pólo, ou seja, a escola multisseriada que formou a Escola 
Riachuelo não existe mais, somente a memória nos arquivos da escola que se formou 
através da nucleação. 

Mas ao analisar os arquivos percebeu-se elementos importantes do tecnicismo 
educacional da época (década de 1970-1980), na busca do registro dos alunos e do 
perfil social, profissional e religioso das famílias das crianças, bem como a necessidade 
de registro de datas festivas nas atas para atender certa demanda de controle, 
instaurado na política de nacionalização do ensino, perpetuando-se em outro 
momento histórico.  

Ressalta-se o alto índice de repetência dos alunos e dificuldades com a língua 
portuguesa, sendo a comunidade de etnia pomerana, não tendo a criança domínio da 
oralidade portuguesa ao iniciar a sua escolarização. Presume-se assim que os altos 
índices de repetência estão diretamente relacionados com a falta de projeto 
pedagógico de valorizar a cultura local: pomerana e camponesa. 
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Ainda através destes elementos de controle: fichas, pareceres e atas, apesar de 
manterem nos seus discursos a oficialidade, pôde-se inferir alguns aspectos da cultura 
escolar que as escolas multisseriadas da região pretendiam instaurar: currículo 
urbanocêntrico, disciplinas, civilidade moral e religiosa das crianças e familiares.  
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PALAVRAS CHAVE 
História da Educação. Cultura material escolar. Quadros de formatura. 
 
Este trabalho tem como base a reunião, a organização e a análise de 6 quadros de 

formatura produzidos entre os anos de 1921 e 1929, pelo Colégio Coração de Jesus – 
CCJ, na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Na esteira dos trabalhos 
desenvolvidos sobre cultura material escolar, esta pesquisa vincula-se à história 
cultural em busca de imagens discursivas que circulam, como crenças, em artefatos 
produzidos para serem vistos e lembrados. O estudo desses artefatos de celebração e 
exposição visa compreender historicamente os sentidos da educação presentes em sua 
materialidade; o seu processo de produção como “acionadores” de um sentido para a educação do 
período e a sua constituição como parte de uma cultura material da escola do passado que se dava a ver para 
a posteridade. As questões que norteiam este texto estão divididas em três momentos 
determinados pelo fluxo de eventos que possibilitam os quadros serem interrogados e interpretados como 
janelas abertas ao tempo presente, objetos de exposição elaborados e assinados por “artistas fotógrafos” e 
registros perenizados de parte da rede de sociabilidade construída pelo Colégio. Trata-se de uma dinâmica 
que envolveu o contato com o acervo de objetos e a problematização de sua narrativa. 

De acordo com Rosa F. de Souza (2007), o final do século XIX – período em que 
ocorreu a fundação do CCJ – foi marcado por mudanças no sistema produtivo mundial, fruto da 
expansão da indústria e da cultura de massas. A autora chama a atenção para a ampliação da variedade do 
material da escola primária, no âmbito da consolidação dos Estados Nacionais e do avanço da produção 
industrial e da expansão do comércio mundial. O estudo da cultura material escolar possibilita a análise dos 
objetos em si como também os efeitos dos usos e desusos dos mesmos no cotidiano escolar. Além disso, 
possibilita a investigação da circulação dos objetos para a compreensão da escola como um dos espaços 
privilegiados do circuito comercial da economia capitalista e a expansão da escolarização das massas.  

Os quadros de formatura – bem como os outros objetos que constituem a cultura 
material escolar – foram construídos, consumidos e expostos nas paredes do CCJ e 
guardam entre suas molduras o recorte de um tempo e espaço permeados de sentidos 
forjados socialmente. São janelas abertas para o tempo presente e foram construídos 
para a exposição e fixação de um cenário que deveria ser memorável. Em suas análises 
sobre o trabalho historiográfico (LE GOFF, 2003, p.427), alerta para as 
potencialidades dos documentos, pois são produtos de um jogo de mostrar e esconder, 
a fim de produzirem sentidos que deveriam ser lembrados ou esquecidos.  

A memória e a História convivem em um fluxo contínuo de trocas e sustentação. A 
História por sua proximidade enreda-se na memória que lhe dá acesso ao passado 
através do reconhecimento do que passou como digno de validação pelo que ainda está 
passando. O historiador faz a reapropriação passado e transmuta em conhecimento 
histórico os resíduos da passagem do tempo transmitidos e reconhecidos pela 
memória. É nesse sentido que os quadros de formatura serão analisados: como 
portadores de uma memória imersa em um processo de perturbações e sujeitos a 
interferências de um tempo que “já não está lá, mas esteve” e que pode ser 
reapropriado historicamente. Dessa forma é possível investigar esses objetos de 
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celebração sob a perspectiva de trocas constantes entre a memória socialmente 
construída e rememorada pela exposição, bem como, o esquecimento que envolve 
essas trocas, pois “se somos incapazes de lembrar de tudo, somos ainda mais incapazes 
de tudo narrar” (RICOEUR, 2003, p. 7).  

A presença da fotografia é majoritária nos quadros de formatura e sinaliza a 
intenção do CCJ de registrar por meio de um arranjo de imagens um momento que 
não deveria ser esquecido. A produção para o consumo através da exposição e sua 
permanência no acervo faz desses “objetos-relíquia” (RANUN, 1991, p.215), um corpo 
material e imaterial que contribui para sustentar ou justificar a existência do colégio 
até os dias atuais. Os objetos do acervo possuem e despertam sentidos que se 
coadunam com as crenças e valores ainda presentes na instituição. Sentidos que 
provavelmente estão vinculados à capacidade de acionar memórias e provocar o 
reconhecimento de uma longa jornada de trabalho de formação pedagógica.  

Construídos a partir de outros pequenos recortes fotográficos, os quadros de 
formatura podem ser lidos com mais riqueza de detalhes se forem cotejados com o 
auxílio de outros suportes que registraram a colação de grau das primeiras normalistas 
do colégio. A presença de personagens renomados na composição registrada nos 
quadros da década de 1920 aponta para uma tentativa de celebrizar pessoas e a própria 
instituição de ensino.  

Suportam em sua materialidade, o testemunho do investimento político, 
institucional e pessoal engendrados pela efervescência da construção social de 
necessidades e crenças na formação através da educação. Suas estruturas remetem às 
obras de arte expostas em museus e induzem o observador a explorá-los como 
portadores de nobreza e raridade. Os vidros que protegem a obra do mundo exterior, 
além de refletirem a imagem de quem os observa, devolvem como em um espelho a 
imagem do mundo social que os concebeu, construiu, distribuiu, consumiu e 
preservou. A dificuldade de perceber claramente as forças sociais que os movia, fez 
com que os agentes sociais que produziram os quadros de formatura representassem 
nos limites das molduras, sua percepção fragmentária da realidade expressa através 
das representações. As imagens congeladas e emolduradas refletem ao leitor visual do 
tempo presente um cenário opaco e fragmentário, que é lido e reinterpretado através 
das representações que lhe são próprias.  

Alguns de seus construtores deixaram marcas, assinaturas, que sinalizam para 
uma intenção de autoria. Autodenominaram-se nos jornais como “artistas fotógrafos” 
e fizeram esses artefatos emergirem sob o estatuto do velho e do novo que se fundiram 
em sua materialidade. Estes fotógrafos, com supostas pretensões artísticas assinaram 
os quadros e deixaram para o tempo presente pegadas, que podem ser parcialmente 
seguidas. São elos entre a arte pictórica e o mundo das imagens fotográficas. Ao 
participarem da emergência dos quadros nos anos de formatura legaram a esses 
artefatos significados que a sociedade florianopolitana, à época, queria ver 
representada e perenizada em suas estruturas. A formatura deveria ser um evento 
digno de lembrança e sua excelência foi transferida: pela agregação dos valores 
estéticos e econômicos que conferiam um caráter distintivo delimitado 
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pelos rococós dourados da moldura; pelo movimento ilusório produzido 
pela disposição das fotografias em conformações geométricas similares a 
uma coreografia hierárquica bem definida; pela sobriedade e austeridade 
emprestada pela utilização de cores frias e neutras nos panos de fundo das 
composições; pela textualidade do simbolismo dos desenhos e inscrições 
que conferem um enredo á cena representada em cada estrutura aos 
leitores; pela transmissão da associação de uma aura de objeto de culto e sacralizado 
às gerações futuras e a perenização dos personagens proporcionada pela utilização da 
fotografia que evidenciam entre outros elementos, a dança hierárquica do campo e as 
redes de sociabilidade da instituição. 

Vale frisar que esses artefatos trazem em suas estruturas uma coleção de retratos, 
com a presença de pessoas ilustres que figuravam entre os paraninfos e 
homenageados. Os quadros oferecem pistas sobre a rede de sociabilidade da 
instituição durante a década de 1920. As formaturas promoviam o encontro ou a 
aproximação entre o colégio e os personagens proeminentes do meio político, 
econômico, religioso, entre outros. A presença de personagens destacados na 
sociedade florianopolitana e catarinense, nos quadros de formatura pode ser 
considerada como uma intenção de tornar público e perenizar a participação no evento 
da formatura de normalistas do CCJ.  Estar na formatura e posteriormente registrado 
no quadro indica uma adesão, um enlaçamento entre o colégio e os participantes da 
formatura. Um engajamento que a instituição fez questão de expressar por meio dos 
jornais e através do quadro de formatura.  

Dotados de uma incomoda subjetividade esses baluartes de um evento de distinção 
transformados em relicários do acervo do CCJ repousam silenciosos nas paredes do 
colégio. Suas verdades não são dadas de prontidão, não passam de meras intenções 
que chegam aos dias atuais em fragmentos misturados ao pó e aos cupins. A 
interpretação desses objetos, na condição de participantes da cultura material da 
escola, exigiu diálogos teórico-metodológicos atinentes ao campo da História da 
Educação, da História das Imagens, em consonância com a própria História de Santa 
Catarina, sempre tendo por horizonte uma realidade que se abre em frestas e oferece 
ao historiador, nada mais do que um mosaico de luz e sombras projetado sobre as 
paredes do agora. 
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RESUMO  

O presente trabalho trata sobre cultura escolar e a musealização dos objetos 
pedagógicos da primeira escola secundária do estado do Paraná, localizada na cidade 
de Curitiba. Analisa a aquisição de alguns dos equipamentos e materiais do 
Laboratório de Física e Química do Ginásio Paranaense, entre os anos 1904 a 1920. 
Esse período coincide com as primeiras legislações que implemetaram uma série de 
regras às escolas de ensino secundário brasileiras, com a finalidade de equiparação ao 
Colégio Pedro II, da Capital Federal. Além disso, nesse artigo pretende-se relatar uma 
parte do processo de musealização desses objetos de ensino, atualmente pertencentes 
ao Centro de Memória do Colégio Estadual do Paraná, responsável pela guarda de todo 
o espólio e bens culturais da escola. Portanto, a principal justificativa destes estudos 
tem como intuito a conservação e, consequentemente, a preservação e difusão da 
história da educação paranaense por meio dos objetos de ensino. A pesquisa está 
apoiada teoricamente nos estudos de Escolano (2007), Julia (2001), Souza (2013), 
Viñao Frago (2011) e dos princípios da Museologia, e tem como objetivo principal 
contribuir para o não esquecimento do patrimônio escolar do Ginásio Paranaense de 
170 anos de história da educação do estado.  
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Cultura Escolar, Patrimônio Escolar, Museologia Escolar. 
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APRESENTAÇÃO  

O presente trabalho trata sobre cultura escolar e a musealização dos objetos 
pedagógicos do Gymnásio Paranaense, atual Colégio Estadual do Paraná, escola 
pública da cidade de Curitiba.  

As pesquisas sobre os objetos de ensino são frutos de uma parte da pesquisa de 
mestrado apresentada na linha de pesquisa de História e Historiografia da Educação, 
da Universidade Federal do Paraná, em 2013. Além do trabalho de inventário dos bens 
materiais do Colégio Estadual do Paraná (CEP), numa ação conjunta entre as equipes 
do Museu da Escola Paranaense (MEP) e o Centro de Memória do Colégio Estadual do 
Paraná (CM/CEP), no ano de 2015. 

Neste artigo, priorizamos os documentos que tatam da aquisição dos 
equipamentos e materiais do Laboratório de Física e Química do Ginásio Paranaense, 
entre os anos 1904 a 1920. Também pretendemos relatar o processo de musealização 
desses objetos de ensino, ainda em andamento, com a finalidade de organização dos 
acervos do CM/CEP. Portanto, a principal justificativa destes estudos tem como 
intuito a conservação e, consequentemente, a difusão da história da educação 
paranaense por meio da preservação dos objetos de ensino, em especial, aqueles 
adquiridos pelo Ginásio Paranaense, no início do século XX. 

No entanto, é preciso ressaltar que o Ginásio Paranaense é considerado um 
patrimônio da educação do estado, pois a instituição foi originada do primeiro Liceu 
de Curitiba, criado em 1846. Em 1876 passou a denominar-se Instituto Paranaense e, 
em 12 de julho de 1892, por meio de Lei estadual que reformulou o Ensino Secundário, 
transformou a instituição em Gymnasio Paranaense. Finalmente, a partir de 1943, no 
projeto educacional do Estado Novo, passa a designar-se como Colégio Estadual do 
Paraná, ainda em funcionamento na cidade de Curitiba. 

A propósito, segundo Escolano (2007), nenhum patrimônio está indissociado dos 
fatores relacionados aos processos educativos que o situam como instituição geradora 
de uma cultura específica, chamada de cultura escolar. Este conceito foi introduzido 
na historiografia da educação por Dominique Julia, e, desde então, foi amplamente 
utilizado nos vários segmentos da História da Educação, como Patrimônio Cultural, 
Educação Patrimonial e Museologia da Educação. Essa linha de investigação 
consolida-se progressivamente no Brasil desde os anos de 1990. 

Apoiada nos estudos de autores como Escolano, Julia, além dos princípios da Nova 
Museologia, esta pesquisa tem como objetivo principal contribuir para o não 
esquecimento do patrimônio escolar do Ginásio Paranaense e implantar 
encaminhamentos científicos, critérios de seleção, conservação e exposição desses 
acervos, com a finalidade de atribuir a estes objetos de ensino a função de documento 
histórico da educação. 

Como documento histórico da educação, Dominique Julia afirma que esses objetos 
reforçam uma cultura escolar. Para o autor, a escola produz um conjunto de normas 
que definem os saberes a ensinar, os comportamentos a inculcar e um conjunto de 
práticas que permitem a transmissão desses saberes, além da incorporação destes no 
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comportamento dos alunos. O autor também destaca que a cultura escolar não pode 
ser estudada sem analisar as relações de conflito ou harmônicas, que ela mantém em 
cada período da sua história, acrescido das culturas que lhes dá sustentação: a 
religiosa, a política e a cultura popular (Julia, 2001, p. 10).  

É evidente que os estudos sobre os objetos educativos transcendem à história da 
instituição, pois necessitam de análises mais amplas do contexto em que estão 
inseridos. Recorremos também à Nova Museologia e a museologia da educação, 
considerada uma linha de investigação sobre o patrimônio educativo, que se consolida 
progressivamente no Brasil a partir dos anos de 1990.  

As fontes de consulta foram os documentos oficiais que dizem respeito à 
organização, aquisição e relatórios gerais sobre os Laboratórios de Física e Química no 
Ginásio. Analisamos as atas da Congregação do Ginásio Paranaense, os inventários de 
materiais realizados na própria instituição, além dos relatórios oficiais da Diretoria de 
Instrução do Paraná. Resumindo, as fontes principais foram: (a) os livros contábeis de 
aquisição de materias e recebimento de receitas; (b) regimento e regulamentos 
internos; (c) os decretos e leis Estaduais e Federais de ensino Secundário; (d) os 
periódicos que fizeram referência aos acervos do Ginásio; (e) as imagens fotográficas 
de relatórios do Ginásio e; (f) os próprios objetos de ensino, ainda existentes na escola, 
acervos do Museu Guido Straube, do CEP. 

É importante destacar que em um primeiro levantamento do acervo do CEP, 
realizados entre maio e dezembro 2015, das cerca de 1800 peças catalogadas, foram 
incluídos no banco de dados chamado Pergamum74, módulo museu, cerca de 800 
equipamentos, documentos e objetos de ensino. Dentre esses, uma grande quantidade 
foi adquirida entre os anos de 1904 e 1920, no processo de consolidação do Ensino 
Secundário no Paraná, conforme as atas e os livros contábeis financeiros do Ginásio 
dos anos de 1920/1928 (Ginásio, atas e relatórios, 1900/1930). 

É preciso destacar que esta ação desenvolvida na escola, tem possibilitado aos 
pesquisadores do MEP e do próprio CM/CEP, novas objetos e fontes de pesquisa, 
desse modo, o conceito de “documento educacional” também se amplia para o 
conjunto das estruturas da gestão da Secretaria da Educação do Estado.  

Estas atividades também incentivaram mudanças na própria instituição de ensino 
em relação à manutenção do seu acervo material e documental existentes, destacando 
para isso uma equipe interna de funcionários para avaliar e regulamentar a gestão 
desses bens culturais. O processo de musealização dos objetos de ensino gerou uma 
nova demanda de trabalho para os órgãos gestores da educação. Para isso foi 
necessário a criação de Política Pública como instrumento de Patrimonialização dos 

                                                   
74 Banco de dados da Rede de Informações Museus Paraná, acervo online que integra o banco de dados de todos 
os museus do Estado, incluindo bibliotecas, arquivos, acervos artísticos, históricos, etnográficos e arqueológicos 
da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC). Ver: http://www.memoria.pr.gov.br/biblioteca/index.php.  
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acervos culturais da educação do estado, que deverá ter início com o avanço da 
catalogação dos acervos do CM/CEP. 

Quanto ao recorte histórico escolhido para essa pesquisa, o período coincide com 
o projeto de ensino da Primeira República, cenário propício para a aquisição de 
equipamentos e para a instalação de Laboratórios nos Ginásios que almejavam a 
equiparação ao Pedro II. Sem pretender aprofundar o tema, a associação entre a 
aquisição desses equipamentos, a necessidade de apreender sua funcionalidade, os 
saberes necessários e a transformação pedagógica no meio escolar, nos permite inferir 
que a aquisição desses materiais didáticos estava diretamente ligada ao projeto de 
modernização do país.  

Tais aquisições realizadas no período aqui estudado, nos leva a formular a hipótese 
de que os avanços tecnológicos e a industrialização necessária para o desenvolvimento 
da Nação também provocaram mudanças curriculares do Ensino Secundário, além do 
que, exigiram uma nova formação de professores levando à própria reorganização 
espacial das escolas secundárias brasileiras. 

Retornando ao cenário atual, o CEP além dos acervos tridimensionais, também é 
portador de acervos documentais e imagéticos. Nunes e Carvalho (2005) afirmam que 
a história se faz com documentos escritos, mas também sem documentos, cabendo ao 
historiador decifrar os signos que outras fontes nos trazem, tais como: paisagens, 
edifícios e artefatos diversos; estes podem ser objetos significativos para a 
interpretação da história. Temos hoje, o desafio de escrever a história do CEP com 
todos esses bens materiais e imateriais. Porém, justificamos a escolha de alguns desses 
artefatos, a disposição hoje, a serem decifrados pelo risco que correm, tanto pelo seu 
desaparecimento quanto pela sua fragilidade material. Além disso, podem 
perfeitamente ser utilizados em sala de aula, dando-lhes ainda uma destinação 
pedagógica e expográfica.  

Referimos-nos aos materiais do laboratório de Física e Química, do acervo do 
Museu Guido Straube/CEP, que foram adquiridos nas primeiras décadas do século 
XX, pelo Ginásio Paranaense. 

Estes fazem parte de um conjunto de outros acervos, espalhados no CEP, por mais 
de 44 mil metros quadrados de área, na região central da cidade de Curitiba, os quais 
devem ser musealizados para garantir sua salvaguarda. Esta ação tem o intuito de 
auxiliar na preservação e difusão dos acervos, uma vez que a escola é tombada pelo 
Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, desde 1994. 

Reconhecemos que a musealização dos acervos escolares é o ponto de partida para 
a implementação de medidas mais eficazes de proteção e sensibilização das 
autoridades no sentido das mesmas implementarem políticas mais eficazes de defesa 
patrimonial. Além disso, essa ação remete ao preceito constitucional relacionado à 
obrigatoriedade de proteção dos elementos que integraram o processo de formação da 
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sociedade brasileira e testemunha, como afirma Escolano (2007), a “gramática da 
escolarização” de um tempo de história, um código “invisível” da cultura escolar que 
expressa o habitus de professores e alunos e que certo modo se perpetuam, gerando 
uma cultura específica: a cultura escolar. 

 
1. MUSEOLOGIA DO PATRIMÔNIO ESCOLAR: AÇÃO CONJUNTA DO MUSEU DA 
ESCOLA PARANAENSE E MUSEU GUIDO STRAUBE/CEP, NA CATALOGAÇÃO DOS 
ACERVOS DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ.  

A Museologia ligada ao estudo do patrimônio da educação é considerada uma linha 
de pesquisa e investigação, mais desenvolvida em algumas regiões da Europa, e que 
tem se consolidado lentamente no Brasil a partir dos anos 2000. Essa temática se 
ampliou graças aos estudos da cultura material escolar que trata da história da 
educação e do seu patrimônio e suscitam, segundo Escolano, leituras semiológicas que 
exigiram equipes multidisciplinares para decifrar o que os objetos nos dizem. 

A Museologia da educação tem como objetivo o estudo da cultura escolar e a 
salvaguarda, custódia, investigação e exposição do patrimônio educativo. No Paraná, 
por iniciativa de pesquisadores na Secretaria de Estado da Educação (SEED) e de um 
grupo de trabalho intersecretarial, propuseram um espaço estratégico de formação em 
Educação Patrimonial e gestão dos bens materiais e imateriais da educação do estado 
75 . Deste trabalho conjunto nasceu o Museu da Escola Paranaense 76 , criado por 
Decreto Governamental, em 17/05/2013. 

O Colégio Estadual do Paraná, já realizava outras iniciativas de preservação de sua 
história, uma delas foi a criação do Museu Guido Straube, em 1979, e, recentemente, 
em 2010, pelo trabalho de cooperação entre a UFPR/SEED/CEP77, criou o Centro de 
Memória do Colégio Estadual do Paraná, que ampliou para além da gestão e 
salvaguarda dos objetos tridimensionais, incluindo os documentos impressos, os 
iconográficos e a própria rede física. Nesta oportunidade, instituíram algumas 

                                                   
75 A Secretaria de Estado da Educação do Paraná desenvolve o Programa de Preservação, Proteção e Valorização 
do Patrimônio Histórico Escolar, Decreto 4801 - 31 de Maio de 2012. Este programa tem como objetivo principal 
o estudo da cultura, a salvaguarda, custódia, investigação, exposição e interpretação do patrimônio educativo 
paranaense. O programa impulsionou a assinatura do Decreto de criação do Museu da Escola Paranaense, em 
2013. 

76 Além da sua função de pesquisa sobre os acervos da educação do Paraná, o Museu tem como objetivo 
organizar uma rede de Centros de Memória nas escolas públicas do Estado. 

77 Antes da formalização definitiva do MEP, inúmeras atividades foram desenvolvidas por um grupo de 
professores da SEED nas escolas estaduais do Paraná, com prioridade às escolas tombadas pelo patrimônio 
Histórico da SEEC. Destacamos neste trabalho as ações desenvolvidas no Colégio Estadual do Paraná, desde 
2008 na formação do Centro de Memória. 
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diretrizes e normativas que garantiram ações adequadas para o inventário do espólio 
material, muitos deles adquiridos ainda no tempo do Ginásio.  

Segundo Rússio (1984), a musealização de objetos é uma das formas de 
preservação, baseada em critérios de testemunhalidade, de documentalidade e 
fidelidade. Além disso, musealizar um bem é dar o reconhecimento ao patrimônio 
cultural atribuindo-lhe sentido, significado. 

Por isso, o CM/CEP, em cooperação com a equipe MEP, dedica-se ao processo de 
levantamento e catalogação do espólio do Colégio. Estima-se que existam cerca de 
15.000 objetos, documentos, manuais escolares a serem inventariados. Sabemos que 
não será tarefa para poucos dias, mas de um longo processo, resultado somente do 
trabalho de uma equipe multidisciplinar, preferencialmente, formada também por 
alunos e professores da própria instituição. 

Acreditamos que a musealização dos objetos do CM/CEP não poderá prescindir 
da discussão de todos os setores da escola, aliás, além de uma complexa estrutura 
organizacional. No CEP, cerca de 5.000 pessoas transitam diariamente em três 
turnos, sejam estudantes, professores ou funcionários, nos cursos regulares e 
livres. Todos os acervos, mobiliários e objetos, muitos deles espalhados por toda a 
extensão da escola, estão à mercê de uma diversidade de intereses e de usos, tais 
como: pedagógicos, utilitários, decorativos e a própria rede física. O que evidencia 
ainda mais a necessidade de um processo mais efetivo e cuidadoso para a sua 
preservação. Cabe ao MEP incentivar o processo de salvaguarda e ao CM/CEP a 
execução de toda a rotina de uma musealização consciente, que se completará e 
fará sentido somente com o uso consciente desses objetos pela comunidade 
escolar.  

O objeto em si não tem valor, terá sentido o investimento de toda essa tarefa 
quando os acervos forem transformados em testemunhos/documentos. Rússio 
(1984) afirma que quando reconhecemos que esses aparatos/objetos têm valor 
informativo, damos a ele um valor social e estético, além disso, a própria seleção 
desse objeto, quando exposto no Museu, no Centro de Memória, etc, confirma que 
esse objeto ainda tem algo a dizer. 

 
2 – OS ACERVOS MUSEOLÓGICOS DO GINÁSIO PARANAENSE, AINDA TÊM ALGO 
A DIZER?  

O Ensino Secundário público curitibano tem início em 1846 com a criação do Liceu 
de Curitiba, período em que esta região pertencia à Província de São Paulo. Esse liceu 
teve um funcionamento instável e encerrou suas atividades em 1874. Dois anos depois 
foi criado um Instituto de preparatórios, com a denominação de Instituto Paranaense. 
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Em 1892, após a aprovação do Regulamento de Ensino Estadual anuncia-se a criação 
do Ginásio Paranaense, um curso de estudos secundários que forneceria a seus 
formandos, após sete anos de estudos, o título de Bacharel em Ciências e Letras. 
(Paraná, Leis e Regulamentos, 1846-1892). 

Durante as primeiras décadas o Ginásio funcionou em sedes improvisadas, 
algumas vezes em uma das salas de alguma repartição pública. Somente em 1904 foi 
inaugurado um belo palacete no centro da cidade de Curitiba que abrigava a Secretaria 
da Instrução Pública, além das atividades do Ginásio Paranaense e da Escola Normal. 
A construção de tal edifício atendia aos reclames do Diretor da Instrução à época, Dr. 
Vitor do Amaral, bem como de seu antecessor, que afirmavam em seus relatórios, 
dirigidos ao governador, que as atividades do ensino secundário exigiram instalações 
melhores e uma construção mais ampla. (Zacharias, 2013) 

Durante a pesquisa foram encontrados diversos postais do início do século XX, 
que utilizaram fotografias do edifício do Ginásio, conforme Figura 1. 

O projeto do edifício de 1904 previa nove salas de aula, um salão nobre, o gabinete 
da direção, a sala de reuniões da Congregação. Com o passar do tempo, algumas salas 
de aula foram distribuídas por disciplina, se transformando em salas especializadas ou 
gabinetes, a exemplo do gabinete de Física e Química e a sala de História Natural. 
(Zacharias, 2013)  

 

FIG. 1 | Postal datado de 1907. Acervo Casa da Memória de Curitiba. 
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A utilização dessa edificação em postais da cidade demonstra que o prédio era 
considerado representativo em um processo de embelezamento da capital paranaense. 
A imponência do edifício podia ser observada como referência de uma arquitetura 
exemplar pelo cidadão mais atento da cidade e, ainda, possuía um grande valor 
simbólico enquanto acesso ao saber. (Idem)  

Uma interessante descrição no Livro do Tombo do Conselho do Patrimônio 
Histórico retrata bem as impressões sobre o edifício do Ginásio: 

Exemplifica, o antigo Ginásio, o ecletismo de vocabulário neoclássico: 
composição simétrica, monumentalidade através do destaque de um corpo 
central, colunas greco-romanas e platibanda vazada no coroamento das 
fachadas.  O prédio é sublinhado pelo torreão central, destacando, em planta, ao 
avançar em relação ao conjunto, e em elevação, ao sobrepor-se à massa do 
edifício. A composição dos vãos obedece a duas diretrizes: no térreo, 
retangulares; no andar superior, arrematados em arco pleno. Colunas de capitel 
ladeiam os vãos do andar superior. Vale mencionar, internamente, o espaço 
central, de duplo pé-direito, coberto por clarabóia que cumpre o papel de área de 
circulação e distribuição, abrindo para ele as salas, dispostas à sua volta. 
(SEEC/CPH, Inscrição Tombo 58, em 20 de junho de 1.977) 

O prédio, tombado pelo Conselho Estadual do Patrimônio, em 1977, encontra-se 
no chamado centro histórico da cidade e hoje abriga as instalações da Secretaria de 
Estado da Cultura (SEEC, Rua Ébano Pereira, 240). A valorização do edifício à época 
também estava atrelada à carga simbólica na qual envolvia a instrução secundária, 
destinada, sobretudo, a formar futuros dirigentes, em conformidade com os ideais 
republicanos. 
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FIG. 2 | Edifício do Ginásio Paranaense, 1916. Acervo Casa da Memória de Curitiba. 

 
No período estudado, o Diretor Geral da Instrução Pública também respondia 

pelas Direções do Ginásio e da Escola Normal, além de presidir a Congregação do 
Ginásio. Este grupo era constituído pelos lentes catedráticos 78  e reuniam-se 
basicamente para deliberar sobre os assuntos que dizem respeito à instrução pública 
de todo o estado, como: a aprovação de manuais didáticos para as escolas primárias, a 
aquisição de materiais pedagógicos, os editais e bancas de concursos de docentes, 
entre outros assuntos referentes ao Ginásio. (Idem, 2013). 

A sala destinada às reuniões da Congregação (FIG 3) possuía uma distribuição 
espacial simbólica interessante, com objetos e mobiliários clássicos e a marca de sua 
importância no conjunto dos outros espaços da escola, era uma sala de decisões. 
Observa-se a posição hierárquica dos assentos de cada um dos seus Membros com 
cadeiras com braços para apoio, diferente das demais salas do Ginásio. Os quadros 
(ver FIG 3, item 1) adornando a sala, são de professores e outras autoridades que 
haviam passado pela instituição. Tais quadros pertencem ainda hoje ao patrimônio do 
atual Colégio Estadual do Paraná, compondo a coleção intitulada “Galeria dos 
Ilustres”, à qual fazem parte outros quadros, que também homenageiam educadores 
que passaram pela instituição ao longo de muitas décadas.  

                                                   
78 Os professores considerados lentes catedráticos eram aqueles que haviam realizado os exames de concurso e 
apresentado uma tese para ingresso como docente da instituição. (Zacharias, 2013) 
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FIG. 3 | Sala da Congregação do Ginásio Paranaense e Escola Normal. Data atribuída: década de 1910. Acervo Centro de 
Memória do Colégio Estadual do Paraná. 

Dos acervos da imagem acima, encontramos no CEP alguns quadros dos ilustres 
(item 1, FIG. 3), somente um pé de bronze de um globo terrestre (item 2, FIG. 3) e um 
exemplar da cadeira da sala da Congregação (item 3, FIG. 3). 

Antes de iniciarmos a análise dos acervos do Laboratório, é importante ressaltar 
outro espaço da instituição, o Salão Nobre (FIG. 4), este foi concebido como um local 
de solenidades. Entre as décadas de 1920 e 1930, diversas conferências foram 
realizadas nesse salão, cujos temas eram considerados de interesse público, tais como 
saúde e higiene. Ainda, na década de 1930, foi instalado um projetor para imagens 
fixas e móveis que recebeu o nome de Cinema Educativo (Zacharias, 2013). 
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 FIG. 4 | Salão nobre do Ginásio Paranaense. 1941. Acervo Centro de Memória do Colégio Estadual do Paraná. 

2.1 O REGIME DE EQUIPARAÇÃO AO COLÉGIO PEDRO II E AS MELHORIAS NO 
GINÁSIO PARANAENSE NO INÍCIO DO SÉC. XX. 

O Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, criado no contexto imperial, foi idealizado 
aos moldes dos liceus europeus, e deveria formar quadros para atender as novas 
demandas burocráticas do recém-criado Estado brasileiro. De acordo com Vechia 
(2004), o Pedro II foi pensado como modelo para o restante na Nação, desde sua 
criação em 1837. Para que pudessem obter equivalência de estudos, os liceus 
provinciais deveriam conformar seus planos de estudos e programas e adotar os 
mesmos livros utilizados no Pedro II, o que demonstra a conformação ou ao menos a 
tentativa de constituição de um modelo.  

Em 1890, com a Reforma Benjamim Constant, foi criado o chamado regime de 
equiparação, no qual foram estabelecidas regras a serem seguidas pelas instituições de 
Ensino Secundário. A observação e aplicação dos programas curriculares do Pedro II 
era o mínimo para se conquistar o título de Ginásio equiparado.  

Com o passar do tempo, os padrões para equiparação ao Ginásio Nacional79	foram 
aperfeiçoados, chegando a exigências mais complexas, que demandavam adaptações 
na estrutura física dos estabelecimentos. No caso do Ginásio Paranaense observou-se 
que nas primeiras décadas de funcionamento a principal reclamação era a 

                                                   
79 No contexto republicano o Imperial Colégio Pedro II passa a denominar-se Ginásio Nacional. 
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precariedade física das instalações, em especial a ausência do laboratório, sendo esta 
constantemente ressaltada nos relatórios dos Diretores. (Idem) 

Somente em 1904, o problema de um edifício adequado foi resolvido com a 
construção da sede própria. Outra questão importante refere-se à aquisição de 
materiais pedagógicos adequados para o ensino das Ciências, esses indispensáveis 
para que pudessem acompanhar os currículos do então Ginásio Nacional, de acordo 
com a regulamentação da equiparação. (Idem) 

A título de exemplo, o Diretor da Instrução Pública, Vitor do Amaral, em relatório 
do ano 1903, afirma que para que ocorresse a modelação do Ginásio Paranaense ao 
congênere nacional era imprescindível que fossem criados um gabinete de História 
Natural e um Laboratório de Física e Química. (Paraná, 1903 apud Zacharias, 2013). 

A estrutura predial e seu mobiliário inicial, portanto, não resolviam todas as 
questões materiais. Ao longo do funcionamento do Ginásio no novo edifício muitas 
adaptações foram realizadas. Em relação aos materiais didáticos especializados, os 
primeiros pedidos identificados são de 1906, feitos pelo professor Lysimaco Ferreira 
da Costa, que lecionava a cadeira de Física-Química. Entre as décadas de 1920 e 1930 
consolidou-se o processo de formação de salas-ambiente, sendo que as imagens da 
década de 1940, consultadas nos arquivos, identificamos salas especializadas para as 
disciplinas de Química, Física, História Natural, Geografia, História e Desenho 
(Zacharias, 2013). 

Conquistar o título de Ginásio equiparado ao Colégio Pedro II era uma maneira de 
garantir aos alunos matriculados no curso uma formação mais sólida, que fosse além 
dos estudos preparatórios e principalmente a diplomação. A defesa do regime de 
equiparação era uma maneira de valorizar o próprio ensino secundário, afirmando que 
o mesmo tinha a obrigação de formar bacharéis e não apenas de preparar jovens para 
o ingresso no ensino superior.  
 

3 – OS FUNDOS MUSEÍSTICOS DE QUÍMICA E FÍSICA PERTENCENTES AO 
“MUSEU GUIDO STRAUBE-CEP”.  

A aceleração do processo de desenvolvimento técnico, ocorrida ao longo do século 
XIX, fez com que surgisse, no âmbito do ensino, um impasse entre estudos literários e 
estudos científicos. Segundo Souza (2009), no Brasil, essa questão foi mais debatida 
entre as décadas de 1920 e 1960. Aqueles que pregavam a necessidade de renovação 
educacional acreditavam que a mesma era necessária para a adaptação da sociedade 
ao mundo moderno em constante mudança.  
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Contudo, segundo Zancul e Souza (2012), a tradição clássica e humanística era 
bem recebida pelas elites brasileiras, sendo de pouca expressão o número de 
intelectuais que defendiam uma cultura mais científica. Nas primeiras décadas do 
regime republicano as ciências ganharam espaço no currículo do ensino secundário, 
mas esta modalidade permanece ainda durante um bom tempo tendo as humanidades 
como base.  
 

FIG.5 | Sala de aula do Ginásio Paranaense. Data+ da imagem atribuída à década de 1910. Acervo de fotografias 
digitalizadas Centro de Memória do Colégio Estadual do Paraná. 

Teria sido entre as décadas de 1920 e, principalmente na década de 1930, com a 
Reforma Francisco Campos, que a ciência consolida seu papel no currículo secundário. 
A publicação de detalhados programas de ensino neste período também contribuiu 
para que surgissem propostas metodológicas mais consistentes e mais explícitas, nas 
quais a experimentação aparece como questão central. (Zancul e Souza, 2012) 

Um dos primeiros indícios de materiais pedagógicos destinados ao ensino de 
Ciências do Ginásio Paranaense são peças de História Natural, os quais podem ser 
observados na FIG.5. 

Dos materiais inventariados em 2015, da imagem acima, catalogamos o manequim 
de anatomia humana em tamanho natural (item 1), as duas peças de anatomia vegetal 
(itens 2 e 4) e o modelo de mão humana (item3). Esses materiais, alguns deles ainda 
presentes no acervo do Museu Guido Straube, são provavelmente os mais antigos 
adquiridos no período do Ginásio Paranaense.  
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Foram os laboratórios de Física e Química, contudo, os primeiros a surgirem 
enquanto espaço destinado a experiências científicas. Deve-se ao professor Lysimaco 
Ferreira da Costa, principalmente por sua persistência, a aquisição das primeiras 
coleções e aparelhos, bem como a organização dos materiais em laboratórios, sobre os 
acervos o relato do professor informava ao Diretor que:  

 Todos os aparelhos e instrumentos estão colocados dentro de um grande 
armário, quase amontoados, não obedecendo a ordem alguma. Muitos aparelhos 
desmontados, para serem as peças colocadas dentro do armário, trazem o 
inconveniente de tomarem grande tempo antes e depois de cada lição para a sua 
montagem fora do armário, devido as ações da umidade, poeiras, etc. Seria mais 
compatível com um aspecto de laboratório que os aparelhos todos montados 
estivessem distribuídos pela sala da seguinte maneira: os grandes cobertos com 
capa de couro, caixas de vidro ou de madeira; os de eletricidade dinâmica, como 
os de iluminação, campainha, telefono, etc., montados funcionando pelas 
paredes da sala; e os pequenos e delicados colocados dentro de pequenos 
armários apropriados, correspondendo cada um a uma das partes da Física. As 
vantagens que esta disposição traria para o ensino seriam extraordinárias. 
(Paraná, 1908 – Relatório Anexo, apud Zacharias, 2013). 

Na leitura do relatório produzido pelo professor e encaminhado ao Diretor, é 
possível perceber que no ano de 1908, o laboratório de Física já estava instalado com 
alguns aparelhos. No trecho citado acima, o professor sugere a disposição de uma sala 
ideal, que imaginamos que tenha ficado próxima a da foto do relatório de 1941, 
conforme a Figura 6.  

O registro fotográfico é de 1941, mas, pelos relatos das atas contábeis e na 
descrição dos relatórios do Ginásio, a estrutura do laboratório progrediu muito desde 
os anos de 1910. Comparando com as informações dos relatórios do ano de 1928 
produzido pelos professores da escola e do Diretor Geral do Ensino podemos afirmar 
que boa parte dos materiais, de acordo com as imagens das Figuras 6 e 7, foram 
adquiridos em 1906 com o objetivo de obter a equipação ao Colégio Pedro II  (Paraná, 
1928). 
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FIG.6 | Gabinete de Física do Ginásio Paranaense. Imagem do álbum fotográfico intitulado “antigo ginásio paranaense 
1941”. Acervo do Centro de Memória do Colégio Estadual do Paraná. 

Não é possível visualizar nitidamente os detalhes dos materiais que estão nos 
armários, conforme a Figura 6. Porém, no processodo inventário de 2015, 
encontramos mais de 20 exemplares de armários iguais aos da imagem acima. 
Outros materiais inventariados e que constavam na imagem da figura 6: (1) quadro 
de professor, (2) Maquina de Eletrecidade e (3) Balança de precisão. 

Os relatórios informam ainda, sobre os equipamentos pedagógicos disponíveis 
pelos lentes das cadeiras Física e Química, utilizados no Laboratório do Ginásio 
Paranaense, de acordo com a descrição do relatório de 1928, os professores tinham 
106  número de itens de Física, para o ensino  das áreas de : eletrecidade, barologia e 
ótica. 

Dos materiais do Laboratório de Química, demonstrados na Figura 7, podemos 
confirmar a existência ainda hoje dos fornos de cerâmica (item 1), em cima do armário 
do lado esquerdo, um exemplar da mesa de aluno (item 3).  
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FIG. 7 | Laboratório de Química do Ginásio Paranaense, em 1936. Acervo Centro de Memória do Colégio Estadual do 
Paraná. 

Uma grande quantidade de vidrarias (itens 2 e 4) encontradas na escola stão em 
processo de higienização para serem inventariadas. Mas, de acordo com o mesmo 
relatório de 1928, os professores da Comissão, sendo o prof. Guido Straube seu 
presidente, foram levantados na época cerca de 400 materiais entre vidrarias, balança 
de precisão e outros objetos para as aulas práticas de Química. (Zacharias, 2013) 

É importante destacar que em março de 2016, em Comemoração aos 170 do 
Colégio Estadual do Paraná, o Centro de Memória e o Museu da Escola Paranaense 
organizarão uma exposição temporária com mobiliários, objetos e equipamentos 
inventariados desses Laboratórios. Nesse processo de expografia daremos 
oportunidade para que esses objetos comuniquem ao público a preservação da 
memória educativa do Colégio. De certa forma, provoquem na comunidade escolar a 
vontade de pesquisa sobre sua história. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme afirmamos neste trabalho o Ginásio Paranaense é um marco na 
história da educação do Paraná. Por isso, a preservação do espólio deixado pela 
instituição, em especial os Laboratórios de Física e Química, adquiridos nos anos 
de 1900 a 1920, não podem ser esquecidos. 

Cabe ao Museu da Escola Paranaense em cooperação com o Centro de Memória 
do CEP, responsável pelo acervo a prosseguir com as ações de transformação dos 

2 

1 
4 

3 



 

 
 

20 

objetos em documentos, em reconhecer e dar valor cultural ao acervo. 
Considerando-os como testemunhos da memória da educação do Estado. 

Esta pesquisa procurou mostrar a grandeza de uma instituição de ensino, as 
possibilidades de estudos acadêmicos e a necesssidade de um projeto permanente 
de musealização dos objetos de ensino para a continuidade do Centro de Memória 
e do Museu Guido Straube, do CEP.  
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RESUMO  

O texto procurou investigar a atividade administrativa escolar de escriturar livros 
como matéria ensinada nas instituições de ensino da primeira República. Com base 
em experiências acumuladas a partir da participação em diferentes levantamentos nos 
arquivos escolares paulista surgiu a preocupação em compreender como se organizou 
o conjunto documental que hoje nos acostumamos a chamar de “arquivo morto 
escolar”. Essa busca, resultado de pesquisas anteriores (desenvolvimento de um 
mestrado e doutorado sobre a importância do arquivo escolar), levou a outro 
questionamento: os documentos hoje acumulados são fruto de uma prática de 
escriturar livros que também faz parte de um processo de ensino aprendizagem. Desta 
forma, o conjunto de livros que hoje encontramos em diferentes espaços da instituição 
de ensino, que foram preenchidos ora por professores e diretores, ora por secretários 
de escola, também é resultado de prescrições do sistema de ensino ao longo de sua 
organização, bem como sofre as mudanças sugeridas por ele, em qualquer processo 
educativo. Como fontes que foram utilizadas nesta investigação estão os currículos 
organizados para os modelos escolares instalados na primeira república paulista, 
periódicos publicados em fins do século XIX e começo do XX , cadernos escolares e a 
legislação 
PALAVRAS-CHAVE 

Escrituração e arquivos escolares, Práticas Pedagógicas na 1ª. República 
Paulista, Currículo Escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entre outros desses prejuízos, ocupa lugar eminente- o sistema de 
papelório, que acompanha a marchar da máquina administrativa 
em seus diversos ramos. Não há em país algum do mundo civilizado, 
tanta escrituração oficial, tantos livros, tantas estações públicas, 
tantos empregados, como no Brasil!80 

Muitos livros: livro de matrícula um para cada seção (feminina e masculina), livro 
de chamada diária (um para cada classe), livro de registro de notas de exames, faltas e 
comparecimentos de alunos, livro de promoções de alunos, livro de ponto para pessoal 
docente e administrativo, livro de compromisso do pessoal, livro de registro de 
nomeações e licenças do pessoal, livro de inventário do material, livro de catálogo da 
biblioteca (com índice alfabético), livro do registro da correspondência, livro de notas 
de compras feitas pelo diretor e um livro de termos de visitas, entre outros. 

No primeiro Regimento Interno para os Grupos Escolares Paulista é assim que 
vêm descrito os livros que deveriam ser adotados em cada uma dessas instituições de 
ensino do Estado. Esse papelório, que nas palavras de redator do Jornal Correio 
Paulistano do ano de 1871, acompanhava a maquina administrativa pública em seus 
diferentes ramos (educação, saúde, segurança, etc.), formado por livros e escrituração 
oficial. Se naquele ano já era perceptível os problemas que a produção de papeis estava 
acarretando ao poder publico e a população o que poderemos falar da documentação 
acumulada na escola pública hoje, 145 anos depois? 

No Guia de Arquivos das Escolas criadas e instaladas entre os anos de 1890 e 
1942, podemos ter uma ideia da quantidade de papeis que ainda existem nas 175 
escolas mais antigas de nosso Estado. Essa documentação, em sua grande maioria é 
formada pelos livros de escrituração. Conforme o quadro abaixo, que nos traz a escolha 
dos livros por modelo escolar, pensada para orientar e controlar os procedimentos 
administrativos e pedagógicos nas escolas públicas paulista, temos a dimensão do 
volume documental que se acumulou nestes mais de 100 anos de escolarização no 
Estado de São Paulo: 

 

                                                   
80 Carta n. 7 de Patrício Vagi para Redator do Jornal Correio Paulistano-, em 18/04/1871. Arquivo do Estado, 
p.2:1,2 (j. n. 4410).  
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TABELA 1 |. Tipologias documentais escolares. In: Zaia, Iomar. Escrituração escolar: a movimentação de papeis nas 
escolas públicas paulistas, 1893 a 1920. SP: FEUSP, 2010  

Observando o quadro acima, onde consta balanço dos três momentos (1904, 
momento da organização do Regulamento Interno dos Grupos Escolares; 1912, 
momento da reorganização e publicação das normas e leis para o ensino público 
paulista; e 1920, momento da Reforma Sampaio Dória) e número dos livros adotados 
em cada modelo escolar. Nele é possível vislumbrar a quantidade de livros que eram 
adotados em certos modelos escolares em detrimento de outros demonstrando assim 
o grau de organização e controle sobre, por exemplo, as Escolas Normais Secundárias, 
onde notamos a adoção de 40 livros; e nas Escolas Isoladas, onde eram exigidos apenas 
5 livros. É importante notar que, muito embora, os livros de escrituração estejam 
diretamente relacionados à infra-estrutura organizada e ao numero de funcionários da 
instituição de ensino, em muitos relatórios de inspetores de ensino é explícita e 
insistente a falta de organização, de controle e de livros nas Escolas Isoladas que, 
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embora frágeis quanto ao tamanho e infra-estrutura, existiam em maior número por 
todo o Estado. 

Desta forma, este texto procura, num primeiro momento, definir no universo 
escolar, as escritas existentes: diferenciando, inicialmente, escrita escolar de 
escrituração escolar tentativa de qualificar e identificar as especificidades de cada um 
desses conjuntos de produção no interior de cada escola. Entender a diferença entre 
estas duas produções nos ajuda a compreender funções e atividades organizadas para 
a instituição de ensino, identificar os personagens que as exerciam. Em segundo lugar, 
ultrapassando os muros da instituição de ensino, buscar perceber onde a escrituração 
era praticada: secretaria da escola e sala de aula atentando para o tempo de execução 
nos diferentes espaços. E por último, na sala de aula, como prática de ensino, para 
quem ela era ensinada nas primeiras décadas do período Republicano, ressaltando a 
questão de gênero, uma vez que ao analisar os currículos escolares sobre a escrituração 
dos livros constatou-se que era matéria só ensinada para meninos no período 
proposto. 

É certo que era preciso ensinar a preencher os livros, não só pelo fato de ter 
localizado em minhas pesquisas uma disciplina que tratava desse assunto ou, ainda, 
ter identificado nos documentos oficiais passagens que referenciavam ou 
apresentavam documentos da administração pública que orientavam os diretores e 
professores as regras para a redação dos livros de escrituração. No entanto, buscar 
documentação que tenha sobrevivido ao tempo e ao tratamento que foi dado aos 
arquivos escolares nos mais de cem anos de instalação do sistema de ensino no Estado 
de São Paulo, esta sim é uma tarefa difícil. 

 

2. A DIFERENÇA ENTRE ESCRITA E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR81 

A necessidade de classificar em dois campos de estudo diferentes os termos 
escrita escolar e escrituração escolar, tem por prerrogativa a tentativa de 
compreender a produção, as escolhas, a circulação, a acumulação e, por fim, as formas 
de controle engendradas pela administração de ensino estadual no que se relacionam 
as informações registradas sobre o ensino na primeira república. 

Como prescrição curricular ou normativa, tanto a escrita dos alunos quanto a 
escrituração escolar realizada pelos funcionários das instituições de ensino paulista 
tiveram como finalidade a de registrar normas a inculcar (Chartier; Gvirtiz; Carvalho; 
Moraes; Vidal) sejam elas praticadas na sala de aula, sejam elas praticadas para a 
organização administrativa da instituição de ensino. 

A necessidade de definir escrituração escolar neste texto é poder compreender 
seus usos nas escolas paulistas nas últimas décadas do século XIX e nas iniciais do 

                                                   
81 Este texto é uma versão resumida do Capítulo “escrituração escolar e escrita escolar”, disponível em ZAIA, 
Iomar. Escrituração escolar: a movimentação de papeis nas escolas públicas paulistas, 1893 a 1920. SP: FEUSP, 
2010. 
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século XX. Enquanto o termo escrituração está diretamente relacionado à ação de 
escrever e ao conceito de escritura, a idéia de escrita pode ser compreendida de forma 
mais ampla. A escrita, em suma, é o ato de escrever, de “tomar a pena” e desenhar 
letras, palavras, frases. A escrituração escolar enquadra-se no conjunto de regras que 
deveriam auxiliar na direção de coisas e de pessoas (Giglio, 2001).  

 A escrita, por sua vez, pode ser compreendida como uma prática de diferentes 
povos motivados pelas mais variadas razões (econômicas, políticas, sociais, culturais, 
etc.) a registrar para não esquecer. Assim, as sociedades fixaram, por meio da escrita, 
os traços do passado, a lembrança dos mortos ou a glória dos vivos e todos os textos 
que não deveriam desaparecer (Chartier, 2007, p.9). Isso não elimina dela as regras 
que também lhe constitui. O ponto aqui é trabalhar as diferenças entre as regras que a 
orientam daquelas que regulamentam a escrituração da escola.  

Relacionado a um espaço específico – a escola - a significação dos termos 
escriturar e escrituração ganha significado específico, condensado na fórmula 
escrituração escolar. De certo modo, a fórmula guarda algo dos significados acima 
expostos, se pensarmos que a escola se constitui como instituição dotada de 
legitimidade para contabilizar os seus próprios resultados e para produzir 
documentação escrita autêntica e de valor legal. A escrituração da escola resulta das 
funções e atividades intrinsecamente relacionadas à criação de uma estrutura 
administrativa capaz de gerenciar, fiscalizar e construir espaços dedicados às coisas do 
ensino. Assim, ela torna-se possível em virtude da invenção de práticas de escrituração 
constituintes de sua própria organização, práticas essas subordinadas a regras de 
produção de livros e/ou folhas impressas que deveriam ser armazenadas e 
preservadas.  

O conceito de escrituração escolar, tal como o definimos inclui:  
a) todos os papéis e os livros de escrituração escolar que foram produzidos pela 

escola segundo regras e de acordo com tipologias documentais (e não apenas espécies) 
que foram estabelecidas pelos órgãos administrativos do ensino público segundo 
critérios de administração e controle do aparelho escolar de todo o Estado;  

b) todos os papéis produzidos pelos órgãos governamentais de administração 
escolar que dizem respeito especificamente a uma escola em particular.  

Assim, podemos afirmar que, produzida nas escolas, segundo modelos que lhes 
são impostos, ou produzida fora delas, como dispositivo de controle especificamente 
dirigido a cada uma delas em particular, a escrituração escolar é um dispositivo 
administrativo que organiza, direciona, normatiza, regulamenta, ordena e controla as 
atividades escolares. Como foi dito, hoje ela pode estar localizada nas escolas, em 
órgãos administrativos do ensino ou em arquivos exteriores à escola.  

Os livros de escrituração escolar são produtos de práticas cujas regras são 
explicitadas em regulamentos ou em normas de preenchimento inscritas nos próprios 
livros. A grande quantidade de regulamentações e a proliferação, nesses mesmos 
documentos, de prescrições relativas às situações nas quais algum tipo de registro 
escriturário deveria ser preenchido. 
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A escrituração preservada nos livros hoje espalhados pelos cantos das escolas 
guarda importantes informações históricas sobre a vida escolar. Se adequadamente 
interrogadas, suas diferentes tipologias, criadas e recriadas no processo mesmo de 
montagem da maquinaria administrativa do ensino público, testemunham as práticas 
que as produziram e as práticas nelas prescritas ou proscritas; as normas seguidas e 
as normas burladas; as demandas atendidas ou negadas etc. Falar desses papéis e da 
escrita neles acumulada é, assim, também falar das práticas culturais da sociedade que 
os produziu e deles fez uso; inventariá-los é inventariar a pluralidade dos usos que essa 
sociedade fez deles. 
 

3. NOS ESPAÇOS ESCOLARES DA SECRETARIA E DA SALA DE AULA: 
DIFERENÇAS NOS TEMPOS PARA ESCRITURAR 

Ao analisarmos a escrituração escolar, surgem dois espaços onde ela poderia ser 
encontrada no ambiente escolar: o espaço administrativo (seja ele a secretaria da 
escola) e no espaço de ensino (sala de aula). No primeiro, cuja finalidade de utilização 
já foi definida na seção anterior deste texto, como resultado das normas que deveriam 
ser seguidas no interior da instituição de ensino. E, no segundo, como conteúdo 
disciplinar a ser aprendido e reproduzido. 

Nestes espaços escolares, onde há a produção da escrituração, surge uma questão 
muito interessante de ser observada: o tempo de produção desses livros nunca foi o 
mesmo e mais, o produto final desta produção, justamente por interferência das 
dinâmicas desses espaços, acaba sendo diferente. Ou seja, enquanto a escrituração 
deveria ser feita para a regularização e normatização das atividades de ensino, em 
ambiente administrativo (finalidade de sua existência), o tempo para sua execução 
sempre foi e ainda é insuficiente para o suposto “correto preenchimento”. Pela 
dinâmica escolar e por ser considerada uma atividade burocrática, os responsáveis por 
sua execução regularmente (e isso já visto no registro das correspondências 
encaminhadas pela direção das escolas), deixavam de realizá-la conforme os preceitos 
estabelecidos pelas normas. 

 Já, na sala de aula, como matéria de ensino, a escrituração dos livros poderia ser 
executada em tempo maior e podendo ser realizada várias vezes, o que acabava 
produzindo um resultado mais organizado e “bem feito”. 

É certo que, como já observado por diferentes pesquisadores (Chartier, Gvirtz, 
Mignot e Juliá), os cadernos escolares que sobreviveram ao tempo e ao descaso, em 
sua grande maioria, são os que foram considerados os mais bonitos por seus guardiões. 
Desenho das letras perfeito, imagens selecionadas com cuidado, traços e exercícios 
executados e avaliados com primor, são os Cadernos à Vista (Mignot, 2008).  

Hoje, inúmeras pesquisas interessadas na história da escrita, da infância e das 
práticas escolares, apontam para a importância de se manter nos arquivos escolares 
materiais que, por não terem desempenhado papel administrativo nas escolas, foram 
julgados dispensáveis, tendo sido descartados após o seu uso. Esse é o caso de 



 

 
 

10 

cadernos escolares, trabalhos de aluno, anotações de classe, provas, resumos, 
cadernos de apontamentos, diários, rascunhos e toda a sorte de produção escolar, 
sobretudo de alunos. Esses materiais, diferentemente dos registros de escrituração 
escolar, não têm suas regras explicitadas em regulamentos ou normas de sua 
escrituração, publicadas como legislação ou encaminhadas para as escolas na forma 
de ofícios. Regras desse tipo aparecem, sem dúvida, na própria estruturação material 
dos cadernos dos alunos, como o mostram os trabalhos de Hébrard (2001)46, e Gvirtz 
(2005). É importante enfatizar, como o fazem diversos estudiosos do tema, a 
necessidade de constituir um conjunto de cadernos do mesmo período para identificar 
a seqüência das disciplinas e se há uniformidade de um caderno para outro quanto aos 
conteúdos.  

Como disciplina, de programa na escola normal, inicialmente foi elaborada como 
uma matéria com o nome de Escrituração Mercantil. A lei n. 1341, de 16 de dezembro 
de 1912, que reforma as Escolas Normais Secundárias de todo o Estado, apresenta um 
curso de quatro anos dividido em 13 cadeiras. A última cadeira (13ª.) do curso, recebeu 
o nome de “Métodos e Processos de Ensino, Crítica Pedagógica e Exercícios de 
Ensino”, subdividida em dez aulas, sendo a aula de escrituração mercantil a 2ª desta 
cadeira.  

O programa dessa aula, considerado por seus idealizadores como sendo elementar 
e prático, de forma geral versa sobre dois diferentes conjuntos de informações: o 
primeiro, com o objetivo de introduzir os alunos nas operações comerciais mais 
comuns; e, o segundo, tendo como proposta definir o que era e com qual finalidade 
seria utilizada a escrituração mercantil, diferenciando-a da contabilidade.  

Por sua vez, esses conjuntos se subdividem em cinco partes. Apesar de apresentar-
se como apenas uma aula de um conjunto de dez que formavam a 13ª. cadeira do curso, 
pelo conteúdo do programa é possível perceber que eram necessárias muitas horas 
para a apresentação de todo o conteúdo bem como de outras mais para o 
desenvolvimento da parte prática da aula, que era fundamental para o aprendizado 
segundo fica explicitado no programa. Era necessário que o aluno praticasse a 
escrituração de algumas tipologias documentais em cada uma das partes da aula. 

Na primeira parte do programa da 2ª. aula, eram apresentadas noções elementares 
de compra e venda, sendo também exploradas pelo professor as situações e as 
condições em que estas atividades poderiam ser realizadas. Além disso, ainda como 
assunto desta primeira parte, destacar as formas de realizar os pagamentos e os 
recebimentos em uma transação e os cuidados básicos nessas operações. Por último, 
o mestre discorria sobre as negociações de letras de câmbio.  

Subdividida em dois momentos, a primeira parte da aula previa um momento de 
exposição dos assuntos pelo professor que favoreceria o segundo momento, sugerindo 
assuntos mercantis no quadro-negro. Esses exercícios levavam ao desenvolvimento da 
prática. Assim, era comum que o professor levasse para a escola modelos de recibos, 
faturas, contas correntes, letras de câmbio, notas promissoras, documentos de 
depósito etc., explicando o modo de utilizá-los e solicitando que os alunos praticassem 
o registro a partir dos modelos apresentados.  
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Na segunda parte da aula, dedicava-se o professor a discorrer sobre a escrituração 
em geral, nome que pretendia definir o objeto e a utilidade da escrituração mercantil. 
O objetivo era distinguir a escrituração da contabilidade, trazendo para o debate a 
noção de partida em escrituração e a diferença existente entre ela e as partidas simples 
e as partidas dobradas apresentadas pela contabilidade. Assim como na primeira parte 
da aula, nesta segunda existia um momento de praticar o que estava sendo ensinado. 
Para esta parte, o professor apresentava modelos de escrituração doméstica, bem 
como a indicação dos livros que poderiam ser usados para este fim. O livro mais 
discutido neste momento da aula era o livro caixa, sua finalidade, forma, disposição e 
modo de ser escriturado.  

A terceira parte da aula dedicava-se ao estudo das partidas simples. 
Apresentavam-se os livros empregados numa escrituração que foi pensada e 
organizada por esse sistema, tais como: o borrador120, o livro de contas correntes e o 
livro caixa. Os livros eram apresentados de forma a abordar sua organização, 
disposição, finalidade e modos de escrituração. Ainda nesta parte da aula, estava 
prevista a realização de uma revisão dos documentos até então discutidos e os 
exercícios praticados, bem como – quando possível- a ampliação da parte explicada na 
segunda seção. 

Como nas partes anteriores, havia também o momento de praticar os 
conhecimentos adquiridos, sendo sugerida pelo professor a redação de partidas 
simples no borrador, depois dos necessários exercícios no quadro negro. As partidas 
deveriam abranger os principais casos de compras, vendas, pagamentos e 
recebimentos. Modo de trasladar para as contas correntes os lançamentos do 
borrador. Outras discussões que eram feitas versavam sobre diferentes assuntos: 
processo de balanço de conta; noções de saldo e déficit; fechamento de contas; e, 
finalmente, extração de contas correntes simples.  

Na parte seguinte (4ª.), era apresentado e discutido o sistema de partidas 
dobradas, bem como os livros que se empregam numa escrituração organizada por 
este sistema, em especial, o Borrador. Era feita uma revisão dos assuntos discutidos 
na 3ª. parte. Apresentava-se o livro Diário, sua forma, disposição e modelos e a mesma 
discussão era feita com o livro Razão e demais livros auxiliares.  

Para prática do que era ensinado nesta parte da aula e na anterior (3ª.) o professor 
teria que buscar exercícios para poder ampliar os conhecimentos sobre o manuseio do 
borrador, com lançamentos neste livro relacionados às negociações de letras 
(descontos, resgates, reformas, devolução por falta de pagamento etc.), bem como a 
trasladação para o Diário de lançamentos do borrador. Além disso, outras atividades 
eram sugeridas, tais como a realização da subdivisão das contas gerais, as fórmulas a 
serem empregadas na redação das partidas, a realização do reconhecimento do 
devedor e do credor; suas posições respectivas na organização da partida, entre outras 
atividades.  

Os exercícios eram feitos no quadro negro e no papel modelado, abrangendo os 
principais casos que se podiam apresentar sobre as transações comerciais, 
lançamentos das partidas no Diário, com observações sobre a colocação das cifras nas 
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colunas etc. Ainda eram desenvolvidas atividade com o Diário, tais como a maneira de 
trasladar para o Razão os lançamentos contidos nesse livro, os transportes no Razão, 
estornos, extração de balancetes mensais ou de verificação, inventário do ativo e 
passivo, demonstração da conta de lucros e perdas, encerramento da escrita pelo 
balanço geral e, subseqüente, reabertura das respectivas contas.  

Por fim, a 5ª. parte da aula foi chamada de complementos. Apresenta como 
objetivo principal a utilização dos modelos a que se refere a 1ª. seção e estudo das 
partidas que tinham alguma conexão com eles. Além disso, ainda como encerramento 
da 5ª. parte da aula, eram expostas as prescrições legais sobre o Diário e o Copiador 
de Cartas, bem como sobre os efeitos de comércio, de forma geral. As abreviaturas 
comerciais e a interpretação dos balanços publicados pelos bancos também eram 
exploradas. 

A aula de Escrituração Mercantil, apresentada acima, figura nos programas 
curriculares das Escolas Normais da primeira República. No entanto, para o tempo 
desta pesquisa, como apontado na introdução deste texto, não foi possível localizar 
cadernos ou trabalhos que ilustrem seu desenvolvimento em sala de aula.  

 

4. NA SALA DE AULA: DIFERENÇAS CURRICULARES DE ESCRITURAÇÃO DE 
LIVROS PARA MENINOS E MENINAS 

Nos programas curriculares mapeados conseguimos verificar que, a escrituração 
escolar, nas escolas normais das primeiras três décadas da república Paulista, era 
matéria ensinada apenas para meninos. No rol das disciplinas destinadas somente 
para meninos tais como os exercícios militares, a escrituração escolar não figurou 
como matéria para as futuras alunas mestras até meados da década de 1920. Assim, 
enquanto os meninos tinham aulas semanais sobre como organizar os livros de 
escrituração, as meninas eram convidadas a ter aulas de trabalho manuais (entre 
outras). 

A distinção entre matérias para meninos e meninas aparece claramente no 
programa e quadro de aulas tanto para a Escola Normal da Capital quanto para as 
Escolas Normais Superiores entre a última década do século XIX e a primeira década 
do século XX: 
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FIG. 1 | Aulas na Escola Normal Caetano de Campos em 1894 

   

FIG 2 | Aulas na Escola Normal Caetano de Campos em 1894 
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No Programa das Escolas Normais Secundárias do Estado de São Paulo, publicado 
pelo Governo através da Tipografia do Diário Oficial, em 1916, a aula de escrituração 
mercantil passa a ser destinada aos alunos e alunas do Curso Normal Secundário. Com 
a publicação deste programa, acabava a especificidade das aulas para os alunos do sexo 
masculino, sendo estendida a todos os alunos a formação para a escrituração dos livros 
mercantis. No entanto, apesar de as normalistas também passarem a ter aulas de 
escrituração mercantil a partir de 1916, é possível observar em alguns textos 
produzidos à época que ainda existiam claras restrições ao aprendizado dessa matéria 
por mulheres. 

Em um pequeno texto produzido por uma normalista da Escola Normal da cidade 
de São Carlos, publicado no Boletim Informativo da Escola, com o título de 
Escrituração Mercantil, vê-se que a aluna procura justificar a importância da 
aprendizagem dessa matéria para mulheres: 

Pergunta-se na escola, e principalmente fora dela, - que vantagens nos traz, para 
nós futuras professoras, o ensino regulamentar da escrituração mercantil82. 

Amparada em argumentação atraente para o período, cujas concepções 
pedagógicas estavam relacionadas às experimentações que contribuíssem para a 
organização e adoção de métodos na vida prática e, certamente, na uniformização dos 
fazeres, a aluna fala da importância da escrituração mercantil para a educação 
feminina no contexto doméstico. Diferentemente da escrituração mercantil ensinada 
para os alunos do sexo masculino, que poderiam aplicá-la em algum cargo da 
administração pública municipal que porventura viessem a assumir, uma vez que a 
criação das municipalidades e o repasse de recursos avançavam em larga escala por 
todo o interior do Estado83, para as meninas, após sua formação na Escola Normal, 
semelhante conhecimento ficava limitado à economia doméstica. 

É uma das disciplinas mais vantajosas, sob o ponto de vista da vida prática, pois 
que ela nos incute o espírito de ordem, de método, de economia tão necessário na 
existência. A escrituração mercantil, abrindo campo para a escrituração da 
receita e da despesa doméstica, nos prepara para subordinar o orçamento do lar 
aos princípios seguros e salutares da ciência econômica que, desdobrando-se 
embora modestamente, não é por isso menos elemento de felicidade. 84 

A escrituração mercantil com grande valor para “subordinar o orçamento do lar 
aos princípios seguros e salutares da ciência econômica” aparece no texto da 
normalista assim formulada pelos saberes adquiridos em manuais e livros 

                                                   
82 Boletim Informativo “O Raio Verde”.  São Carlos, ano I, n.9, 1/04/ 1918. 
83 Ver Leis e Decretos do Estado de São Paulo entre os anos de 1897 a 1905 sobre a elevação de vilas a municípios. 
Nas Leis e Decretos para o ano de 1905 há um mapa de localização das municipalidades e o número que atingiam 
naquele ano. 
84 Boletim Informativo “O Raio Verde”.  São Carlos, ano I, n.9, 1/04/ 1918. 
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estrangeiros. No caso citado pela aluna, o Almanach Hachette, uma pequena 
Enciclopédia Popular da Vida Prática 85  francesa a que teve acesso e que muito 
provavelmente foi indicada para leitura na própria escola normal:  

Na França, segundo se vê no Almanach Hachette, não importa de que ano, é 
usual a escrituração nas casas particulares, registrando-se as entradas e saídas 
de dinheiro de acordo com um orçamento prévio.86 

Sustentando ainda a importância de manter e reconhecer a validade do ensino da 
escrituração para as futuras professoras, a aluna afirma que tal matéria não é de 
aprendizagem impossível para o sexo feminino. Tal afirmação sugere que retomemos 
a passagem em que Hilsdorf aponta a representação, corrente na sociedade paulista, 
da incapacidade feminina para o ensino. Defendendo que as professoras possam 
realizar todas as tarefas exigidas no programa da aula de escrituração mercantil, a 
normalista ressalta: 

Aliás, a disciplina não é difícil. Compreendido o princípio fundamental da 
escrituração por partidas dobradas, pois só este sistema deve prevalecer, - de que 
não há devedor sem credor e vice-versa, o resto é relativamente fácil. Tudo 
depende de bem aplicar esse princípio, apreendendo com clareza a função de 
cada titulo geral de que se faz uso87. 

Nas duas primeiras décadas da República, o ensino público paulista não previu que 
a escrituração de livros a serem usados em atividades comerciais ou escolares fosse 
ensinada a mulheres. Em realidade, o ensino dessa matéria para o sexo feminino só foi 
possível em fins da década de 1920. 

Duas questões ficam ainda suspensas. A primeira relaciona-se justamente ao 
questionamento sobre como foi requerida a incorporação de aulas no currículo escolar 
das instituições de ensino normal para as mulheres uma vez que não foram 
encontradas normas e legislação a este respeito. 

A outra questão, relacionada a pratica de sua aprendizagem tanto por meninos 
como meninas em sala de aula. Em nossos estudos de doutoramento, durante um 
estagio em Portugal tivemos acesso as documentações escolares e, em um registro feito 
por diretor de escola em ata de reuniões, puderam encontrar uma sugestão do diretor 
quanto ao ensino dos livros de escrituração para os meninos da Escola Normal de 
Lisboa. Segundo o diretor, a instituição deveria encomendar livros brancos pautados, 
sem nenhum campo que os distinguissem para que, em sala de aula, os alunos 
riscassem suas tipologias. Ou seja, mandava o diretor naquela ocasião comprar livros 

                                                   
85 Almanach Hachette: petite encyclopedie populaire de La vie pratique. Ver alguns números dessa obra 
digitalizados no site: http://rbmn.waika9.com/Almanach_1895-1922.HTML (acessado em dezembro de 2009)  
86 Boletim Informativo “O Raio Verde”.  São Carlos, ano I, n.9, 1/04/ 1918. 
87 Idem. 
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de cem paginas onde os alunos deveriam, com esses livros “produzir” o livro de 
matrícula, o livro de pontos e outras tipologias que deveriam ser utilizadas na 
administração escolar.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por muito tempo, as pesquisas valorizaram sobremaneira os documentos oficiais, 
não utilizando os administrativos. Buscaram-se nos documentos oficiais informações 
sobre a estatística escolar, mas não se pensou em consultar os mapas de movimento 
que eram mensalmente produzidos pelos diretores das escolas. Também os jornais 
foram utilizados como fonte para obter informações sobre o número de vagas de cada 
instituição, mas só há pouco se pensou em pesquisar esses números nos livros de 
matrícula. Os documentos administrativos recém-descobertos pelos pesquisadores 
são portadores de informações valiosas para a compreensão do fazer ordinário 
(Chartier, 2000) do cotidiano escolar. É no livro de matrícula que se pode encontrar a 
profissão dos pais dos alunos, sua nacionalidade, seu endereço, informações para a 
compreensão de quem eram, de onde vinham e qual lugar social ocupavam. 

Ao valorizar esse conjunto de papéis para a pesquisa em história da educação, 
procura-se, desse modo, ampliar as fontes para análise do funcionamento das escolas 
ou aquilatar, com a análise dos documentos administrativos, até que ponto os 
documentos oficiais diziam o que de fato acontecia nas instituições de ensino. Além 
disso, pode-se inferir deles como os responsáveis pela sua confecção modelavam a 
interpretação dos leitores acerca do avanço do ensino no Estado de São Paulo.  

A escrituração escolar foi matéria ensinada nas Escolas Normais, como foi aqui 
discutido. Na elaboração do plano de aula para a escrituração escolar, privilegiaram-
se conteúdos existentes nos cursos de ensino comercial. O nome escolhido para essa 
aula recupera saberes da escrituração mercantil. Assim, os livros de escrituração 
ensinados nessas aulas, como o borrador, o livro caixa e o livro de correspondências, 
são formas escriturais inventadas no século XV.  

Como tentamos mostrar, ao longo das duas primeiras décadas republicanas, essas 
aulas constam do currículo escolar como exclusivas de normalistas do sexo masculino. 
Para as normalistas, reservava-se o mesmo número de aulas que eram dedicadas aos 
bordados e mais prendas domésticas. Somente em meados da década de 1920, as 
moças passariam a ter aulas de escrituração mercantil. Ainda sobre esse assunto, 
citou-se um artigo de jornal de uma normalista que procurava defender, alguns anos 
depois da aprovação de aulas de escrituração mercantil para o sexo feminino, que a 
matéria tinha importância para as mulheres, como sempre tivera para os homens. 

A defesa apresentada pela normalista estava baseada, principalmente, no 
argumento sobre a valiosa contribuição da matéria na capacitação da mulher para 
lidar com as finanças do lar. Como escreve a normalista, tal conhecimento seria muito 
útil para que, como dona de casa responsável, evitasse o desperdício, ajudando o 
marido. Infelizmente, este artigo não conseguiu resolver a trama de como se ensinava 
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em sala de aula a escriturar os livros, mas pode jogar luz a problemática e a sua 
importância na identificação de novas questões relacionadas a problemática da 
presença nos currículos escolares de matérias que pudessem colocar as mulheres em 
desvantagens aos homens ou, simplesmente, que materiais que nos ajudam a entender 
o papel da mulher na sociedade da época. 

Este texto também procurou revelar a importância de definir a escrituração escolar 
como objeto de pesquisa, de especificar sua produção, organização e forma como era 
ensinada nas Escolas Normais do Estado de São Paulo.  

Portanto, este trabalho propôs evidenciar que, quando se compara a situação de 
guarda dos documentos administrativos com a dos documentos oficiais, observa-se 
uma grande discrepância. Os documentos administrativos, a partir do momento em 
que perdem seu valor legal, são depositados longe de seu produtor, pois não mais 
servem às atividades cotidianas e pouco são consultados, constituindo os famosos 
arquivos mortos que hoje são fonte valiosa para pesquisa em história da educação e 
cujo acesso garantido por lei e muito recentemente88. 
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RESUMO   

O tema do trabalho é o Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG), órgão da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), RS, Brasil, e propõe uma reflexão a respeito 
da gênese e relevância do Museu como espaço cultural em Pelotas. Neste contexto, 
surge o artista Leopoldo Gotuzzo, que dá nome à instituição. A delimitação temporal 
do estudo é de 1986 a 2013, correspondendo às datas de fundação do MALG e de 
encerramento da administração anterior à atual. A pesquisa está inserida no campo da 
História da Educação, sendo analisada na perspectiva teórica da História Cultural, 
conforme Bourdieu, Magalhães, Felgueiras e Werle. As questões norteadoras são 
elencar os propósitos e o contexto econômico, sociocultural e político pelotense na 
época em que a instituição foi inaugurada e sua relevância como espaço cultural em 
Pelotas, tendo como base a restrição de público visitante. As fontes primárias que 
permitem esse estudo encontram-se, principalmente, salvaguardadas pelo Museu e se 
constituem de documentos escritos, fotografias, álbuns e recortes de jornais. A análise 
desse conjunto evidencia a recepção da sociedade local ao artista, bem como ações 
individuais e sociais implícitas nesse contexto, no qual se destaca a amizade de 
Leopoldo Gotuzzo com Marina de Mores Pires e Luciana Reis.  
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Museu de arte, MALG, espaço cultural  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este estudo faz parte da minha tese de doutorado na linha de pesquisa de Filosofia 
e História da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), sob a orientação de Amaral89, e pretende 
desenvolver aspectos sobre o Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG), sua gênese e 
relevância como espaço cultural em Pelotas. A delimitação temporal do estudo é de 
1986 a 2013, correspondendo às datas de fundação da instituição e de encerramento 
da administração anterior à atual. O estudo está inserido no campo da História da 
Educação, sendo analisado na perspectiva teórica da História Cultural, conforme os 
autores: Bourdieu, Magalhães, Felgueiras e Werle. O método empregado é a pesquisa 
documental, desenvolvida através da coleta e análise das fontes escritas e orais. Será 
usado o acervo da instituição como principal fonte. Com base na investigação e análise, 
buscam-se os elementos construtores de identidade do MALG.  

Para entender o processo, faz-se um apanhado da história da cidade de Pelotas, do 
ensino da arte e investiga-se a participação de três personalidades que teriam 
influenciado decisivamente na implementação do Museu, como o artista pelotense 
Leopoldo Gotuzzo, que doa intencionalmente parte de sua produção artística à Escola 
de Belas Artes90 (EBA), sua amiga e colega Marina de Moraes Pires91 e Luciana Araújo 
Renck Reis92. Com as informações obtidas por este estudo, pôde-se inferir que a ideia 
do “museu de arte” surgiu em 1955, a partir da doação significativa de Gotuzzo, 
composta por 16 telas, à EBA e o pedido de ter um lugar adequado para preservar a 
coleção formada. Este Museu foi concebido oficialmente em 1986, o que aconteceu por 
uma combinação de fatores: havia um acervo formado por diversas doações à escola, 
além da Coleção Leopoldo Gotuzzo, a UFPel e sua administração, através do Pró-
Reitor de Extensão e Cultura (PREC), professor Renato Luiz Mello Varoto e Luciana 
Reis, professora da instituição, amiga de Gotuzzo, com apoio de outros tantos 
professores, alunos, técnicos, restauradores, trabalharam por mais de dezessete anos 
para concretizar o sonho do artista de fundar o Museu, fato que aconteceu oficialmente 

                                                   
89 AMARAL, Giana Lange do. Professor adjunto da UFPel, bolsista produtividade CNPQ, trabalhando no 
Programa de Pós-Graduação em Educação, com orientação no Mestrado e no Doutorado.  

90 A EBA, fundada em 1949 por Marina de Moraes Pires, foi uma instituição particular de ensino de arte, de nível 
superior, que teve importância para as artes visuais em Pelotas, sendo a origem do atual Centro de Artes (CA) da 
UFPel. Em 1973, a Escola foi agregada à Universidade, sendo federalizada. Sobre esta Escola, ver Magalhães, 2012. 

91 Marina de Moraes Pires (1896-1983) fundou a Escola de Belas Artes em Pelotas (EBA), em 1949, e foi a única 
Diretora durante os 24 anos de existência. Marina e Gotuzzo foram colegas nas aulas de pintura com Frederico 
Trebbi, mantendo a amizade por toda vida (Magalhães, 2012). 

92 Luciana Araujo Renck Reis (1927-2011) estudou na EBA em 1953, tornando-se, mais tarde, professora na 
Instituição. Era amiga de Gotuzzo e em visita ao artista no Rio de Janeiro, no ano de 1982, prometeu que seu 
sonho seria realizado: criar o museu para abrigar as obras de Gotuzzo. (Conforme entrevista a Ana Claudia Dias, 
Diário Popular, 2004, p. 4 - Caderno Estilo). Fundou o Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo em 1986.  

 



 

 
 

6 

no dia 7 de novembro de 1986. No convite da exposição inaugural do Museu, Varoto 
escreve:  

“A luta sustentada pela PREC, pela valorização da arte, vive um grande momento 
com a instalação do MALG [...] em defesa da cultura da pátria, cremos estar 
ofertando à zona sul um patrimônio de primeira grandeza” (convite, novembro 
de 1986. Fonte: Acervo do MALG). 

A fotografia registra Luciana Reis em seu discurso, entre os administradores da 
Universidade e convidados especiais. O prédio, alugado pela UFPel, no centro da 
cidade, foi o primeiro espaço conseguido para o Museu e era dividido com a Editora e 
Gráfica e a Livraria Universitária. 

 

FIG. 1 | Luciana Reis discursa na abertura do Museu. Fonte: Jornal Diário da Manhã, de 08 de novembro de 1986. Acervo: 
MALG; FIG. 2 | Primeiro Prédio do MALG. Fotografia. Acervo MALG. 

 Quando é questionada se havia criado a instituição, Luciana Reis diz: 

“Não fui eu que criei o Museu. Quando eu cheguei na Escola de Belas Artes, já 
tinha a primeira coleção de quadros do Gotuzzo nas paredes. A idéia da criação 
do Museu já existia, o acervo também. Precisava existir o Museu. Aonde? 
Endereço? Como funciona um museu? (Reis, 2007) 93 

O estudo demonstra que a gênese do MALG está ligada à EBA e às relações de 
Marina Pires e Leopoldo Gotuzzo. Luciana Reis foi aluna da EBA, participou de todo 
processo de criação do Museu e, como professora da UFPel, conseguiu concretizar a 
proposta feita em 1955, conforme ata da Escola, na qual o assunto era o “Museu 
Gotuzzo”. A instituição é o resultado de um sonho, de ideias, de pessoas e implica em 
uma salvaguarda de um acervo num lugar, um museu, como uma garantia de 
continuidade. Gotuzzo pensou nisso, deixar seu patrimônio artístico em Pelotas, lugar 
de onde partiu cedo, onde seria sempre lembrado. A necessidade de memória do 

                                                   
93 Entrevista com Luciana Reis em sua residência, na Rua General Neto, nº 532, na cidade de Pelotas, no dia 13 de 
novembro de 2007, ela fala sobre a criação do Museu a esta pesquisadora. 
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artista Leopoldo Gotuzzo revela-se como forma de manter-se no futuro, garantindo, 
assim, a sua eternidade. 

 
2. PELOTAS – AMBIÊNCIA CULTURAL E GOTUZZO 

Pelotas foi uma das mais importantes cidades da Província Rio-Grandense, hoje 
com mais de duzentos anos, ainda evidencia um passado imperial, com belos 
exemplares arquitetônicos neoclássicos e coloniais, constituindo importante 
patrimônio artístico. Conforme Magalhães (1993), a indústria do charque gerou um 
apogeu econômico e cultural, tendo seu auge nas duas primeiras décadas do século 
XX. A primeira charqueada, às margens do Arroio Pelotas, data de 1780, estimulando 
o surgimento de mais de 40 que funcionaram simultaneamente. Duzentas empresas 
se sucederam por mais de uma década, propiciando o crescimento da povoação e 
dando início à cidade de Pelotas. Estima-se que nos matadouros foram abatidas 45 
milhões de reses, movimentando milhões de contos de réis (Magalhães, 1993). Os 
navios que levavam o charque para os Estados Unidos, Europa e Rio de Janeiro não 
voltavam vazios, traziam dos grandes centros quadros, louças, magazines, figurinos e 
móveis - o que os mantinha em contato permanente com a civilização (Magalhães 
1993, p. 137).  

A urbanização de Pelotas foi uma prática social dos charqueadores e estancieiros, 
motivados pelo desejo de morar na cidade, na qual poderiam usufruir das vantagens 
civizilizatórias e de consumo (Jantzen, 1990). Com suas riquezas proporcionadas pela 
indústria saladeiril, mandavam seus filhos estudar fora do Brasil, onde absorvem os 
padrões culturais europeus, tornando-os bastante refinados para a época. Mesmo após 
a decadência econômica, ou crise econômica, gerada por diversos fatores internos e 
externos, como o caso das charqueadas, o fechamento do Banco Pelotense94 e a crise 
mundial das primeiras décadas do século, se conservam os hábitos e tradições que 
lembram os períodos de opulência. Através das manias de refinamento à arquitetura, 
nota-se o quanto a cidade valorizava a vida social e a cultura. Dessa forma, constitui-
se um contexto artístico na cidade, com uma civilização predominantemente urbana, 
com valores dados às artes, às letras e às ciências.  

Entretanto, as manifestações culturais neste período eram vistas de forma pouco 
profissional, se comparadas a outras profissões. Os professores de desenho e música 
ofereciam seus trabalhos pedindo “a proteção” do público, em benefício do executante 
ou ator - em relação a concertos e espetáculos teatrais. O artista não recebia 
remuneração, era amparado para sobreviver. Foram estas manifestações culturais que 
glorificaram a cidade de Pelotas a se autodenominar “Atenas do Rio Grande” 
(Magalhães, 1993, p. 203). Os profissionais estrangeiros e brasileiros que se fixaram 
no sul do Brasil, paralelamente às atividades de seu ofício, instalaram cursos para a 

                                                   
94 O Banco Pelotense, fundado em 1906, teve 69 agências e filiais em todo o Brasil. Era o terceiro no país com os 
maiores depósitos em numerários. Envolvido em trama política, articulada fora dos trâmites municipais, foi 
obrigado a fechar as portas, fato que causou abalo na economia do município (Magalhães, 2002, p. 54). 
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ministração do desenho e pintura, ou lecionaram essas disciplinas em 
estabelecimentos públicos e particulares (Damasceno 1971, p. 225). Vários artistas 
passaram por Pelotas com intenção de se estabelecer e não conquistaram fregueses, 
permanecendo por pouco tempo. Não era qualquer professor aceito para lecionar 
pintura na sociedade pelotense, principalmente às jovens de famílias tradicionais da 
cidade, era preciso demonstrar que possuía talento para a missão.     

Constata-se que a estruturação primeira do ensino da arte em Pelotas deve-se a 
dois professores-artistas, estrangeiros, que fixaram residência na cidade: o espanhol 
Guilherme Litran95 e o italiano Frederico Trebbi96. Ambos com formação acadêmica 
exerciam o ensino da arte em ateliê particular, seguindo padrões de beleza clássica – 
volta ao ideal grego de representação, conforme as normas do neoclassicismo, modelo 
da Europa (fins século XVIII e princípio do século XIX). Trebbi e Litran foram 
importantes para a formação artística em Pelotas e para o estímulo de vocações 
reveladas, com o refinamento do gosto local e o maior interesse da sociedade pelotense 
pelas atividades artísticas, contribuindo para a formação e aprimoramento da arte de 
uma elite local. Conforme Damasceno (1971), Trebbi garantiu expressiva participação 
na esfera cultural, por mais de cinquenta anos, com seu atelier e curso de desenho e 
pintura, tendo extensa lista de alunos, com destaque para Leopoldo Gotuzzo (1887-
1983), “seu aluno mais bem dotado” e Marina de Moraes Pires, que mais tarde cria a 
Escola de Belas Artes de Pelotas (Damasceno, 1971, p. 221).  

Nessa “Atenas do Rio Grande” nasce Leopoldo Netto Gotuzzo, conforme sua 
certidão de batismo, em 14 de março de 1887, filho legítimo de Caetano Gotuzzo, 
natural da Itália, e de Leopoldina Netto Gotuzzo, natural desta província. Seu pai era 
sócio-proprietário do Hotel Aliança 97 , o primeiro hotel de Pelotas, “um 
estabelecimento digno de figurar entre os melhores hotéis do país” (Monquelat, 2015). 
Gotuzzo, desde cedo, desenhava os hóspedes no hall do hotel. Seus primeiros estudos 
foram na Escola São Luiz Gonzaga98, em 1900, onde recebe distinção em desenho. 
Interessado em arte, cursa pintura com Frederico Trebbi, sendo colega de Marina de 
Moraes Pires. Aconselhado por Trebbi, segue para Europa estudar arte em 1909, aos 
22 anos. Primeiramente Roma, depois Madri e Paris. Em 1918 volta para o Brasil, 
radicando-se no Rio de Janeiro, onde instalou seu atelier e pintava paisagens e 

                                                   
95 Guilherme Litran foi professor-artista, nasceu em Almeria, na Espanha. Veio para Pelotas em 1879, onde 
desenvolveu a maior parte de sua carreira, constituiu família, vindo a falecer em 1897.  

96 Frederico Trebbi nasceu em Roma, na Itália, em 1837 - faleceu em Pelotas, no ano de 1928. Teve destacada 
atuação no município como professor-artista e como agente consular da Itália (Damasceno, 1971, p. 224). 

97 O Hotel possuía instalação de aparelhos telefônicos e canalização de água em todos os quartos e dependências, 
dotado de iluminação elétrica farta. Consideradas excelentes as condições de higiene do estabelecimento devido à 
instalação de esgotos (Monquelat, 2015). 

98 A Escola São Luiz Gonzaga foi dirigida pelos jesuítas até 1925 e funcionou como pensionato, faculdade e banco. 
Hoje, Colégio Gonzaga de confissão católica. Disponível em: <http://www.gonzaga.com.br/Pagina/31/Nossa-
Historia>. Acesso em: 06 fev 2016.  
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retratos. Ainda em 1927 volta à Europa, escolhendo Portugal como destino, pintando 
e expondo em Lisboa e Porto. Iniciou a sua participação em salões no ano de 1915, 
sendo que em 1916 recebeu medalha de bronze com a obra “Repouso”. Em 1917, ganha 
medalha de prata com a obra “Estudo de Figura”. Da Europa, enviava as obras para os 
salões no Brasil. Destaca-se no cenário internacional artístico, participando de 
diversos salões e exposições, recebendo premiações constantemente. Em 1930, 
retorna definitivamente ao Brasil, fixando residência no bairro Santa Tereza, no Rio 
de Janeiro. Volta diversas vezes a Pelotas, onde mantém contato com sua colega e 
amiga Marina Pires, que funda a Escola de Belas Artes (EBA), em 19 de março 1949, e 
o escolhe como Patrono da Escola. No mesmo ano, no mês julho, Gotuzzo visita a 
Escola e doa uma obra de sua autoria, “A Espanhola”. O registro do fotógrafo Ildefonso 
Robles exibe o momento da doação: o artista, sentado à frente da pintura, entre as 
alunas, ao seu lado esquerdo e em pé o artista e professor italiano Aldo Locatelli, o 
local era a sala de aula da EBA, que funcionou provisoriamente na Biblioteca Pública 
Pelotense. 

 

FIG. 3 | Gotuzzo doa a obra “A Espanhola”; FIG. 4 | “A Espanhola”. Técnica: pintura, óleo sobre tela. Ano: 1942. Dimensões: 
56 x 46 cm. 

O jornal Diário Popular, de 12 de julho de 1949, dá destaque ao artista: Leopoldo 
Gotuzzo recebido na Escola de Belas Artes. “[...] receberam Gotuzzo, o laureado pintor 
conterrâneo, ilustre patrono, doou uma de suas melhores telas – o qual poderá ser 
admirada na vitrine das Casas Levy. A sessão foi encerrada sob uma vibrante salva de 
palmas, repetição aquela com que ele fora saudado ao penetrar no recinto”. Foi 
registrado pelo fotógrafo o momento em que Leopoldo Gotuzzo, rodeado pelas alunas, 
em uma das salas da Escola exibia uma de suas obras. A fotografia publicada no jornal 
e a nota escrita sobre suas ações reforçam a imagem de Leopoldo Gotuzzo como artista, 
legitimando a sua arte, dando-lhe reconhecimento social, tanto pelos títulos que ele 
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possui e são aviltados, quanto pelos eventos que ele participa e o promovem, fazendo 
a divulgação na mídia impressa. 

 Em 1955, Leopoldo, aos 68 anos de idade, revela à Marina Pires o desejo de 
deixar para Pelotas uma pequena Coleção Gotuzzo, que possa caracterizar seu modesto 
trabalho (carta endereçada à EBA. Fonte: acervo MALG). Em maio deste mesmo ano, 
informa que despachará 16 obras pela Varig a fim de viabilizar um futuro museu99. 

[...] “Quero deixar para Pelotas alguma cousa que lembre seus filhos que, apesar 
de ter vivido muito tempo ausente, tem sempre para ela um presente affetuoso.” 
“[...] Às 9 1/2 de hoje vi desaparecer, na curva da rua, o caminhão da “Varig” que 
levava tanta cousa da minha vida. É incrível o que pode representar, pensando 
bem, estes retângulos de telas! Sua Pelotas comprehenda e proteja a lembrança 
do seu filho!” Leopoldo Gotuzzo, 1955 (trechos da carta de Leopoldo Gotuzzo, 
1955. Fonte: Acervo do MALG). 

Este é o registro de sua primeira doação significativa para a Escola. As telas foram 
pintadas em diversos locais por onde o pintor viveu, muitas delas premiadas. Na carta, 
ele demonstra o carinho e lembra sua ausência, cada obra tem um significado e 
representa uma fase de sua vida. Em 1955, é criado na EBA o Salão Leopoldo Gotuzzo 
para abrigar e expor as obras doadas pelo artista. Em 1962, no sesquicentenário da 
cidade, Gotuzzo é recebido como convidado de honra da Prefeitura Municipal, “num 
gesto de reconhecimento dos grandes méritos de nosso insigne e simpático artista” 
(Gastal, 1962). Em Pelotas, realiza uma exposição no Grande Hotel e recebe 
homenagem dos antigos alunos da Escola Gonzaga, da qual fora aluno. A ocasião foi 
registrada pelo jornal local Diário Popular (D.P., 15 nov. 1962, p. 9). 

Nas suas idas e vindas, mesmo morando na Europa, nunca deixou de conviver com 
seus amigos e de visitar a sua terra natal e a EBA. Manteve sua ligação com Pelotas e 
sempre que vinha ao Brasil trazia suas pinturas e desenhos para expor e vender. Suas 
aparições eram reforçadas e enaltecidas pela imprensa. 

A segunda e última doação foi realizada através de carta testamentária deixada 
pelo artista em 1983, e consistia em destinar seus pertences pessoais (obras de arte, 
tintas, pinceis, álbuns, documentos, fotografias e mobiliários) ao futuro Museu. A 
importância da Coleção Gotuzzo é ter sido formada pelo próprio autor, 
intencionalmente, constituindo um discurso próprio a respeito de seu trabalho. 
Radicado a maior parte de sua vida no Rio de Janeiro, Gotuzzo voltou periodicamente 
a sua terra natal, sendo referência no cenário artístico gaúcho. Teve vida longa, pintou 
e expôs até os últimos dias, deixando expressiva produção individual em obras de arte, 
alcançando, entre outros, o reconhecimento indiscutível na expressão da pintura 
nacional e internacional. Aos 96 anos de idade, morre de insuficiência cardíaca 

                                                   
99 Na ata nº 8 da EBA, do Livro Congregações dos Professores da EBA, nº 1, ref. Atas de 1952 a abril de 1965, 
acervo do MALG, há deliberação de que seria enviado um oficio à Varig agradecendo o transporte gratuito dos 
quadros do ilustre pintor oferecidos à EBA. Ficando confirmado o recebimento das obras de Gotuzzo para o 
patrimônio da EBA. 
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congestiva100, entre outras causas, em sua residência, no Bairro Botafogo, no Rio de 
Janeiro, deixando seu legado para Pelotas, patrimônio herdado pela UFPel.  

Encerra sua trajetória de vida sem ver o Museu que levaria o seu nome, mas que 
permitiu registrá-lo na história. O Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo é inaugurado em 
1986, com um acervo de 600 obras de arte, distribuídas em quatro coleções, sendo a 
Coleção Gotuzzo a mais representativa, com 120 peças, entre objetos, documentos 
pessoais, mobiliário, pinturas, desenhos e gravuras. As outras coleções recebem o 
nome de seus doadores, como a Coleção Trápaga Simões, a Coleção João Gomes de 
Mello e a coleção formada por doações isoladas, sendo a maioria de artistas pelotenses, 
denominada Coleção Contemporâneos.  

A Coleção Gotuzzo foi aumentando ao longo dos quase 30 anos através de doações 
avulsas. Um novo inventário está sendo feito atualmente, além de nova classificação101, 
dividida em partes, a fim de facilitar a busca, sendo agrupadas em obras, fotografias, 
objetos, documentos e livros. Hoje, pode-se afirmar que a Coleção Gotuzzo tem 700 
itens: 144 obras, 59 livros e revistas, 144 objetos e outros, 185 documentos e 168 
fotografias. 

 
3. OS MUSEUS NO BRASIL: O CASO DO MALG 

No Brasil, existe uma política nacional102 e um sistema brasileiro de museus103 
com sede em Brasília - DF. Diversas ações de políticas públicas na área da cultura e 
grandes quantias têm sido investidas em prol do desenvolvimento destes espaços. O 
número de museus cresceu nestes últimos tempos, tanto quanto os cursos de formação 
superior nessa área no Brasil. Em Pelotas, no ano de 2006 foi criado o Bacharelado em 
Museologia na UFPel. Pouco se sabe, porém, sobre o número de pessoas que visitam 
os museus, com que frequência e o seu impacto.104 No campo museológico, Pelotas 
está situada na chamada 7ª Região Museológica, categoria de delimitação geográfica 
definida pelo Sistema Estadual de Museus - SEMRS. Os registros nessa região 
apontam mais de 60 unidades museológicas, que abrangem quase todas as tipologias 
de museus, como os ecomuseus, ciências naturais, históricos, militares e tecnológicos.  

                                                   
100 Conforme Certidão de Óbito, Leopoldo Netto Gotuzzo faleceu no dia 11 de abril de 1983, às 12h15, em sua 
residência, na Rua Barão de Itambi, 21, apto. 201, Rio de Janeiro, de profissão artista plástico, solteiro, deixou 
bens, fez testamento e não deixou filhos, tendo sido declarante Waldyr dos Santos. 

101 Inventário, identificação e catalogação realizados por estagiários dos Cursos de Bacharelado em Museologia e 
de Conservação e Restauro da UFPel, em 2015, com orientação da Museóloga do MALG, Joana Lizott. 

102 Lançado pelo Ministério da Cultura em 2003. 

103 Sistema Brasileiro de Museus (SBM), criado pelo decreto nº 5.264, de 5 de novembro de 2004. 

104 Você sabe quantas pessoas visitam o museu? Essa é a pergunta feita pelo Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram), dentro do Projeto Museus & Público – contagem, criado em 2014, para auxiliar os museus a informarem  
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No contexto do MALG, observa-se que há quase três décadas vem construindo o 
seu estatuto de patrimônio, que a sua história inicia no ano de 1986, quando é 
inaugurado como um setor do Instituto de Letras e Artes (ILA), atual Centro de Artes 
(CA) da UFPel. Seu nome origina-se do artista que doou parte de sua obra para 
constituir a coleção fundadora do Museu e que teve inúmeros sucessos expressivos na 
sua carreira, sendo escolhido Patrono da Escola de Belas Artes (EBA). Na agregação 
da EBA a outras unidades de ensino superior, funda-se a UFPel, em 1969. O Museu 
nasceu, definiu-se e mantém-se na tipologia de um museu de arte universitário e por 
conta do percurso que veio traçar, definiu a meta de atender à produção em arte na 
contemporaneidade, tendo sua identidade marcada pela produção do Patrono. O 
MALG tem como objetivos proteger, investigar e divulgar o seu acervo junto à 
comunidade, receber exposições de arte a respeito do fazer artístico, além de gerar 
ações educativas junto às redes de ensino e à própria sociedade.  

Na atualidade, embora o Museu tenha um acervo com mais de três mil peças em 
obras de arte e uma programação que inclui seminários, exposições, palestras, 
projeções de filmes culturais, aulas abertas, entrada gratuita e seja um dos poucos 
representantes da riqueza cultural na região, a comunidade não percebe este espaço 
como pertencente a ela para visitá-lo e participar de suas atividades. Os 
frequentadores do Museu pertencem, em sua grande maioria, aos mesmos grupos, 
configurando um público restrito, ou seja, não é frequentado pela comunidade na sua 
diversidade. Fato observado também por Bohns (2013), em que aponta as dificuldades 
dos passantes por não tomarem a iniciativa de ingressar no Museu. Há uma distância 
entre a instituição e o público - faz pensar em obstáculos e barreiras, que podem ser 
consideradas de outras naturezas, ou aos múltiplos interesses das populações urbanas 
na contemporaneidade (Bohns, 2013).  

As ações não são suficientes para formar novos grupos que não os apreciadores e 
consumidores de arte. O Museu tem uma universidade a seus pés. O Centro de Artes, 
ao qual o MALG é ligado, possui o Curso de Artes Visuais que forma artistas e 
professores de arte, que podem utilizar o espaço do Museu como laboratório de ensino 
e criar um setor educativo para gerar projetos que envolvam alunos, técnicos, 
professores de diversas áreas, proporcionar estágios e práticas educativas. A 
instituição é um espaço de memória e preservação tanto quanto outros espaços de 
exposição de arte públicos e privados no Brasil, tais como a Fundação Iberê Camargo, 
o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, ambos em Porto Alegre, e o 
Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), no Rio de Janeiro. Eles são modelos de 
atuação exemplar, promovendo a interface com seus públicos (escolas e comunidade 
em geral).  

A exceção do MALG, os outros museus têm um setor educativo que interage 
diretamente com o público, promove encontros com professores e artistas, oferecendo 
oficinas para educadores, cursos, material didático, além de visitas orientadas. Alguns 
deles oferecem atendimento especial para famílias, oficinas específicas para 
professores de arte (onde discutem o papel do museu na educação) a partir do acervo, 
bem como publicam livros didáticos e distribuem aos alunos durante a visita, como é 
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o caso do MNBA. Essas são estratégias que dão subsídios para o professor criar e 
trabalhar em sala de aula a partir do conhecimento da instituição e de seu acervo e, 
com isso, promover e incentivar a visitação ao Museu. Ao analisar estas atividades, 
percebe-se que é possível utilizá-las no MALG, possibilitando captar novos públicos, 
articulando com o ensino, pesquisa e extensão, constituindo um setor educativo que 
funcione eficazmente. É importante pensar sobre o compromisso do Museu como um 
lugar de guarda, exposição, conservação e memória, mas também como um espaço 
para o ensino, voltado às atividades da universidade e da comunidade como um todo.  

 
4. REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

A pesquisa está inserida no campo da História da Educação, sendo analisada na 
perspectiva teórica da História Cultural. Primeiramente, estão sendo analisadas as 
fontes (escritas) colhidas no MALG, buscando o maior número de documentos a fim 
de entender o contexto da instituição, suas relações, a participação das pessoas, entre 
outros aspectos. Posteriormente, dar-se-á a interpretação e análise dos dados obtidos, 
conforme os referenciais teóricos de Bordieu, Magalhães, Felgueiras e Werle. Para 
Magalhães (2000), ao abordar a narrativa histórica, deve-se tentar compreender e 
explicar a existência histórica da instituição educativa, integrando-a na realidade, 
contextualizando-a, conferindo-lhe um sentido histórico, sendo o espaço físico 
indispensável para construir a trama da história de uma instituição. De modo similar, 
Felgueiras (2008) destaca a importância para os valores de cada época e denomina 
“sítio histórico” para o local em que está a instituição, os móveis, objetos, espaços e os 
materiais, de caráter indispensável para que o pesquisador elabore suas interpretações 
e pontue sobre a história institucional. Tal perspectiva igualmente constitui-se em 
referência para a presente proposta. 

 
4.1 As fontes documentais do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo  
 
O trabalho utiliza principalmente o acervo da instituição como fonte de pesquisa, 

desde jornais da época, convites dos eventos, atas, memorandos, ofícios, fichas, livro 
ponto, livros de inventário, obras de arte, mobiliário, fotografias, cartas, telegramas, 
impressos em geral, álbum do artista, documentos pessoais como carteiras de 
identidade, CPF, plano de saúde, atestado de óbito, registro de batismo, medalhas, 
pinceis e cartas. Uma destas cartas atesta a doação de obras do artista Leopoldo 
Gotuzzo para a Escola de Belas Artes em 1955.  

Fator notável é que existe grande número de documentos pessoais de Leopoldo 
Gotuzzo, como cadernetas com anotações e um álbum feito pelo próprio artista, que 
servem de testemunho de seu reconhecimento profissional e há a pretensão de utilizá-
los como fonte documental e não apenas para ilustração. É frequente o aparecimento 
de dúvidas quanto aos dados encontrados nestas fontes, relacionadas a datas ou a 
detalhes importantes, como a data de nascimento de Leopoldo Gotuzzo. Em uma 
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caderneta105, escrita pela mãe de Leopoldo, Leopoldina Netto Gotuzzo, há a seguinte 
informação: Gotuzzo nasceu em 8 de abril de 1887, mas ao analisar o “Livro de 
Assentamentos de Batismos da Paróquia de Catedral Pelotas” consta como a data de 
seu nascimento o dia 14 de março de 1887. Seus documentos pessoais, como carteira 
de identidade, CPF, título eleitoral, todos apresentam a mesma data do livro da 
Catedral Pelotas. No livro Memórias de Marina106, por diversas vezes ela escreve sobre 
o aniversário de Leopoldo Gotuzzo, referindo-se à data como 8 de abril, fazendo alusão 
ao envio de telegrama ou telefonema (p. 166, p. 236, p. 318). São dúvidas que devem 
ser esclarecidas confrontando diversas fontes. 
Tentar-se-á reconstruir fatos ou, ainda, esclarecer as trajetórias, por se tratar de um 
indício material que foi preservado intencionalmente. Apareceram muitos aspectos 
relevantes por meio destas fontes. Um exemplo é a certidão de óbito de Leopoldo 
Gotuzzo, na qual consta o nome do médico atestante. Buscando informações nas redes 
sociais, o médico foi encontrado em um site de relacionamentos, ele está vivo e em 
plena atividade profissional no Rio de Janeiro. Ao trocar informações com o médico, 
ele informou que lembrava de Gotuzzo claramente em sua retina, apesar dos seus 
quase 88 anos, como uma pessoa simpática, delicada, pintor de muito talento e de 
belos quadros paisagísticos, mesmo após trinta anos. As fontes orais são importantes 
na pesquisa histórica, podem trazer informações que nunca foram obtidas.  
Estão sendo levantandos alguns dados esclarecedores a partir de documentos e de 
entrevistas. Com posse dos dados, será traçado um retrato mais definido da instituição 
com seus atores e aspectos de sua organização, seu cotidiano, sua cultura e significado 
para a sociedade pelotense. Serão aprofundadas as categorias que surgirão com mais 
frequência e contextualizadas com o referencial teórico da História Cultural. Para 
Werle (2002), o documento oficial, descritivo-interpretativo, adquire poder de 
construção da história institucional, por ter sido elaborado por uma autoridade 
instituída para tal, por isto tem que ser usado com cuidado metodológico. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo pretendeu problematizar a gênese e a relevância cultural do Museu de 
Arte Leopoldo Gotuzzo em Pelotas, instituição de educação e memória, ligada a uma 
universidade pública. Os propósitos e o contexto econômico, sociocultural e político 

                                                   
105 Caderneta, folheada a ouro, escrita por Leopoldina Netto Gotuzzo, com datas de casamento e do nascimento 
dos filhos: “Cazei-me com Caetano Gotuzzo em 19 de outubro de 1878; Humberto nasceu: em 14/05/1881; 
Caetanito nasceu em 14 de abril de 1885; Leopoldo nasceu em 8 de abril de 1887; Dora nasceu em 18 de março de 
1889. Fonte: Pasta pasta 8 - Coleção Gotuzzo. Cadernetas. Acervo MALG. 

106 O livro Memórias de Marina foi escrito em 2008 por Janice Pires Corrêa Franco, neta de Marina de Moraes 
Pires, sobre os diários da avó, redigidos durante 30 anos. Editora Livraria Mundial, Pelotas. 
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pelotense estão sendo construídos. A pesquisa encontra-se em pleno desenvolvimento, 
sendo difícil apresentar outras conclusões, pois há muito trabalho pela frente.  

Percebe-se a intenção do artista Leopoldo Gotuzzo em doar suas obras para que se 
constitua uma sala ou um pequeno museu para abrigá-las. Havia recepção da 
sociedade local ao artista, consolidada desde cedo, quando ele é nomeado Patrono da 
Escola de Belas Artes, em 1949. O Gotuzzo artista é modelar para a arte que se deseja 
manter na cidade. Mesmo radicado no Rio de Janeiro, mantinha uma estreita relação 
com Pelotas, sua terra natal. Doa parte de suas obras, em diversos momentos, com 
intenção de ter um “pequeno museu” para abrigar sua coleção, esta que seria a 
primeira do futuro Museu.  

A Escola, que se manteve com dificuldades financeiras durante seus 24 anos de 
existência, formou um acervo e nunca conseguiu ter o seu museu para expor seu 
patrimônio. A ideia de criação do Museu surgiu em 1955, conforme ata com o nome 
“Museu Gotuzzo”. Em 1973, a Escola de Belas Artes é absorvida pela Universidade 
Federal de Pelotas. As diversas obras de arte precisavam ser guardadas, exibidas e 
conservadas e em um lugar próprio. Fato que aconteceu oficialmente em 1986, três 
anos após a morte do artista. Durante seus quase trinta anos de vida, o MALG teve 
diversos administradores que colaboraram para o crescimento da instituição e 
mantiveram-no vivo, mesmo com dificuldades de pessoal, financeiras e greves 
universitárias.  

É possível dizer que o MALG tem relevância cultural para Pelotas porque possui 
um acervo importante em obras de arte, aberto a todos. Desde que foi fundado, 
apresenta exposições de grande porte em conjunto com outras instituições afins e, 
constantemente, há o empenho em melhorias e adequações às normas museológicas 
vigentes. Embora o MALG ofereça essa riqueza à comunidade pelotense e avizinhados, 
algumas limitações não permitem a ele mostrar seu potencial, o que é constatado pelo 
reduzido número de público visitante. Ter as portas abertas para todos não basta para 
que o público venha a frequentá-lo e a revisitá-lo. Conforme Bourdieu (2003), “sem o 
público o museu não teria porque existir”. Percebe-se a necessidade de refletir sobre 
o papel do Museu e de ações educativas efetivas para que a instituição aproxime-me 
mais de seu público de forma que cumpra com seu papel social e esteja contextualizado 
com o seu tempo.  
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RESUMO  

Este artigo procura analisar o surgimento da Biblioteca Antônio Torres, em 
Diamantina-MG. É um lugar de memória e centro de informação e pesquisa que foi 
iniciado com acervo do patrono do estabelecimento, um mulato que na sua trajetória 
de vida foi seminarista, jornalista, historiador, poeta, diplomata e um nacionalista 
radical, morto em 1934 na Alemanha. Ao seu acervo, entretanto, o IPHAN incorporou 
uma vasta e diversificada documentação histórica, atualmente aberta ao público.  A 
Biblioteca esta situada no “conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico da 
cidade” que “foi tombado, em 1938, pelo SPHAN e, em 1999, a UNESCO concedeu a 
esse conjunto o título de Patrimônio Mundial.” A “Casa do Muxarabi”, um imóvel 
icônico dessa área protegida (rua da Quitanda, 48) é a morada da Biblioteca. Trata-se 
de um sobrado que arquiva nas suas formas e funções aspectos da cultural colonial 
marcada por traços mouriscos. O texto esquadrinha o processo de união desses dois 
bens culturais que representam o patrimônio intelectual e arquitetônico da cidade. A 
ação cultural da Biblioteca também foi comentada no artigo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Antônio Torres, arquitetura monumental, biblioteca pública  
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INTRODUÇÃO107 
A Biblioteca Antônio Torres fica no centro antigo de Diamantina, Minas Gerais. 

Num sobrado de dois andares que poderia passar despercebido aos olhares mais 
desatentos não fossem alguns traços de sua fachada. Mas o senhor Antônio Torres, em 
vida, não residiu ali. Resta saber como seu nome se tornou um documento 
monumental e foi parar naquele endereço. Portanto, objetiva-se fornecer algum 
esclarecimento sobre as condições desse acontecimento.   

Criada pela “Lei Nº 2.200, de 12 de Abril de 1954” (Diário Oficial da União - Seção 
1 - 14/4/1954, Página 6417 (Publicação Original) que determinou: “Art. 1º São criados, 
em Diamantina, Estado de Minas Gerais, o Museu do Diamante e a Biblioteca Antônio 
Torres, o primeiro subordinado a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional e o segundo a Biblioteca Nacional.”  

Esses dois equipamentos ficaram abrigados num mesmo edifício monumental da 
cidade, a antiga casa do inconfidente Padre Rolim (Mourão, 1973, 15).  Mas atualmente 
só o Museu do Diamante funciona nessa casa, e a Biblioteca já não é competência da 
Biblioteca Nacional.  

Vale sublinhar que Lei Nº 2.200 foi criada durante a presidência de “Getúlio 
Vargas”, personagem que liderou desde 1930 um processo político no Brasil que ficou 
conhecido pela literatura histórica como “A Era Vargas”. Um dos traços marcantes 
desse contexto político o desenvolvimento de uma doutrina nacionalista e 
desenvolvimentista. Ou seja, acreditava-se que era preciso avançar nos processo de 
civilização do Brasil dinamizando seu campo econômico com a industrialização; e, no 
caso do campo cultural, era preciso erigir e consolidar os monumentos que 
representariam o orgulho nacional. E não por acaso caberia monumentalizar o nome 
de Antônio Torres, um nacionalista lusófobo de primeira ordem.   

Em meio às suas ações desenvolvimentistas e autoritárias de Vargas figurou a 
criação do Ministério da “Educação e Saúde” e o “Serviço de Patrimônio Artístico 
Nacional” (SPHAN-1937). Neste momento as políticas culturais estavam dedicadas às 
questões das memórias para uma identidade nacional oficial e a elevação da instrução 
pública como mecanismos de aprimoramento civilizacional.   

O panteão icônico nacional, fatos, pessoas, objetos, paisagens, arquiteturas, entre 
outros, deveriam encenar a perpetuação de uma memória ética e estética ideal. Ora, a 
intenção do “Serviço de Patrimônio” era também a proteção e divulgação de bens 
históricos e culturais móveis e imóveis que amparassem o Ministério da Educação na 
implantação de um regime educativo de viés patriótico, pois estava em causa o 
problema da invenção da identidade nacional: o nacionalismo. (Fausto, 1995).  

Este texto deriva de pesquisas documentais e bibliográficas realizadas no acervo 
da BAT108. Contou-se principalmente com informações disponibilizadas pelo IPHAN, 
instituição responsável atualmente pela Biblioteca, acessíveis em sua página virtual.  

                                                   
107 Esta pesquisa contou com recursos financeiros CAPES - Governo Federal.  

108 Sigla para Biblioteca Antônio Torres 
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Os aspectos teóricos e metodológicos que alimentaram tanto a pesquisa quanto as 
análises orientaram se para uma prática de contextualização num vai e vem cruzando 
fatos locais com nacionais, como ensina C. Ginzburg (2007). E como reflexo dessa 
dialética emergiu no local, diria P. Nora (1993), um “lugar de memória”, ou melhor, 
um espaço organizado para instruir a lembrança de detalhes do passado numa 
sociedade marcada pela crise da memória-vivência, mas atravessada pela história-
memória. Lugar esse amparado por lavradores da memória oficial os quais tecem 
narrativas para edificarem “monumentos” à nação, como ensina J.  Le Goff (2003).  

Logo a ação monumentalista resultante dessa política de patrimônio histórico, à 
época, teria por missão delinear os contornos da feição nacional sugerindo a 
continuidade (artificial) de alguns traços culturais passados: que traços eleger e 
valorizar? Numa palavra, a política da memória objetiva “inventar tradições”, como 
ensina Hobsbawm (2002), num clima de produção de um imaginário útil ao Estado 
Nação e, mais tarde, ao Estado Democrático de Direito. 

O texto divide-se em três tópicos. Primeiro apresentará Antônio Torres, 
dono/patrono da biblioteca. Em seguida descreverá o sobrado que a abrigou bem 
como sua relação com as políticas de memória e patrimônio nacionais. E, por fim, 
analisará aspectos do acervo e os serviços ali prestados à população.  

 

1. ANTÔNIO TORRES: DO SEMINÁRIO AO CONSULADO, TRAJETÓRIA RUMO 
AO NACIONALISMO RADICAL E LUSÓFOBO 

Continuar ajoelhado diante de Portugal e o caminho mais curto que 
leva ao cemitério. Afastar de nós Portugal é o regresso à vida, é a 
ressurreição. E entre aquela morte afrontosa e a vida fulgurante do 
futuro, o Brasil tem que escolher e já é mais que tempo.  

Antônio Torres, 31 de julho de 1925  

Antônio dos Santos Torres, mulato, prosador, poeta e jornalista de origem 
diamantinense, herdeiro de um estilo satírico no fazer da crítica política e literária.  
“Nascido em 1885 em Diamantina–MG, filho do ourives Vicente Pereira Guimarães 
Torres e Maria Amélia dos Santos Torres, obteve sua instrução na Escola Normal e no 
Seminário de Diamantina, onde completou sua formação em 1902” 109 (Seixas, 2015). 

É preciso dizer que seu pai foi um dos signatários do “Manifesto do Clube 
Republicano”, surgido em Diamantina em “5 de maio de 1889” (Machado Filho, 1980, 
p. 154). Em suma, o radicalismo político de Antônio tem suas raízes vincadas na sala 
de sua própria casa.  

                                                   
109 Para detalhes do perfil da vida material da família de Antônio Torres ver na BAT: Torres, Maria Amélia dos 
Santos, Assunto: Inventário; Cartório: 2º Ofício; Data: 1917; Maço: 89.   
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Em 1925, porém, Antônio Torres (1957, p. 33) não parecia nostálgico com sua 
meninice e assim se referiu a ela: “certo amigo meu de infância, amigo daquela quadra 
cacete em que ambos alisávamos os mesmos bancos (abominável tempo – o da 
infância!), estudando humanidades na Velha Minas”. Uma vida abominável seria 
aquela que gera repulsa; semelhante seria uma vida cacete, vida dura, desagradável. 

Antônio se instruiu formalmente nas instituições escolares mais representativas 
de Diamantina (Martins, 2012). Estas duas casas de ensino (supra) reuniram no seu 
quadro docente alguns dos elementos intelectualmente mais engenhosos à altura 
como, por exemplo, o escritor e polemista político liberal Joaquim Felício dos Santos, 
o qual pode ter inspirado o modo de escrever de Torres. Uma das ideias que circularam 
sobre J.F. dos Santos ressalta que ele publicou “a melhor crítica da monarquia em 
nosso país, uma sátira em prosa, a qual era, ao mesmo tempo, admirável antevisão do 
progresso que a nossa pátria houvera de conseguir depois de sua radical transfiguração 
política” (Basílio de Magalhaes, in Machado Filho, 1980, p. 210). Ele provavelmente 
lecionou sobre esse e outros temas que seguramente constam na sua obra clássica as 
Memórias do Distrito Diamantino da comarca do Serro do Frio, lançado em 1868. 

O Seminário foi responsável por colocar parte da mocidade em contato com uma 
série de professores de origem europeia e que cultivavam em suas aulas uma dedicação 
à maneira científica de observar e pensar (Arno, 1949). Essa experiência educacional 
pode ter sido relevante na decisão de Torres de se tornar um colecionador de livros. As 
gerações que cresceram em Diamantina na segunda metade do século XIX receberam 
um ambiente cultural cuja presença da instrução formal, em nível mais elevado, era 
muito mais avolumada que na primeira metade daquela centúria. De pronto surgiu o 
Colégio Nossa Senhora das Dores, a Escola Normal e o Seminário, só para ficar nas 
agências mais proeminentes (Martins, 1993). 

Sabe-se ainda ele “estudou latim com o Juiz de Direito da Comarca, obtendo as 
ordens sacramentais de menorista e presbítero, este último em 21 de Abril de 1908, 
através de licença especial, pois não havia completado os 24 anos de idade exigidos 
para o sacerdócio. No Seminário foi professor de português, latim, geografia, música e 
catecismo.” (Seixas, 2015). Torres aceitou a função de professor logo nas suas 
primeiras experiências de trabalho. A condição de formador dos novos padres para ele, 
que já havia passado por tal vivência, pode tê-lo estimulado para refinamento no trato 
com a comunicação oral e escrita, pois estas são ferramentas do trabalho dos membros 
da Igreja na vida cultural e intelectual de um povo.  

Antônio Moura (1984, p. 26), estudioso do campo literário diamantinense, não 
teria medo em dizer que Antônio Torres se formou numa ambiência cultural marcada 
pelas presenças de hábeis “oradores” e que a “oratória romântica defendia o 
nacionalismo brasileiro; a mineiridade; a liberdade e princípios democráticos.” Ele 
finaliza seu argumento sublinhando que “as cidades barrocas de Minas ofereciam 
condições excepcionais à formação de grandes oradores a exemplo de Diamantina.” 
Ora, não se esta defendendo aqui que Torres foi um grande orador, mas que o contexto 
intelectual que o envolveu tinha na criatura da elocução um de seus traços relevantes.  
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Mas Antônio Torres não ficaria limitado à condição de professor o logo passou a 
escrever para jornais da cidade. Portanto “foi colaborador” da “A Estrella Polar”, “Pão 
de Santo Antônio”, “Voz de Diamantina”, “A Idea Nova” e “Diamantina”.  Sua pena era 
“inteligente e de opiniões polêmicas”, por conseguinte, “depois de alguns incidentes 
oriundos de fortes publicações contra a catequese de índios por sacerdotes franceses” 
desentendeu com as lideranças da Igreja e abandonou o sacerdócio em 1912” (Seixas, 
2015). 

Ora, o texto jornalístico foi uma das chaves para ele, homem da Igreja, revelar suas 
opiniões sobre o trato negativo dispensado aos indígenas pelo clero. O tom assim como 
o teor de suas palavras parecem ter lhe custado o rompimento com aquela instituição. 
Embora frisasse que “a única aspiração delle é escrever paginas que não façam bocejar 
a quem quer que as leia, e dêem ao leitor a mesma illusão de que é victima o autor: a 
illusão da Verdade” (Torres, 1921, p. VII) 110.  

Os diálogos sobre as consequências da mistura étnica para a formação moral e 
civilizacional do Brasil estavam em alta naquele momento. E para muitas autoridades 
intelectuais as presenças dos índios e dos negros eram nefastas, ou melhor, pesavam 
contra a alavanca do progresso moral e material do homem nacional, portanto, sair 
publicamente em defesa dessas etnias poderia gerar atritos vários (SCHWARCZ, 
1993).   

Antônio Torres assumiu a qualidade de jornalista ainda jovem, momento em que 
uma mocidade em Diamantina tomava a palavra para influir na opinião pública, como 
foi o caso do impresso Voz Feminina, de 1901, dirigido por três moças, e que tinha 
como conceito inspirador a Revolução Francesa e suas derivadas (PINTO, 2015).  

Para Goodwin Junior (2007, p. 10) o que emergia ali na época era o “discurso 
produzido pelos homens de imprensa (ou seria a mocidade dos panfletos?), grupo 
caracterizado por ter nos jornais uma tribuna para propagar um conceito de ‘progresso 
urbano’”. Isto é, uma problematização do e no espaço público das diferenças, dos 
atrasos, das permanências de traços arcaicos da gramática social colonial em relação 
ao mundo considerado civilizado. Leiam-se aqui espaços europeus como Paris, por 
exemplo. 

Nesse contexto, pode-se notar, numa folha local de lavra juvenil, parte desse 
conceito de progresso: trata-se do periódico O Normalista, produzido por rapazes 
ligados à Escola Normal. No número 10, de outubro de 1886, no primeiro texto da peça 
viria o título: “Instrução Primária em Minas”, no qual os moços provocavam o governo 
partindo da seguinte indagação: “quaes são as medidas, reclamou Arthur Queiroga, 

                                                   
110 Anos antes, “a 22 de dezembro de 1878, tendo eu dezessete anos incompletos, publiquei o meu primeiro artigo 
num jornal de estudantes, intitulado — A MOCIDADE —, sob a redação de José Ferreira de Andrade Brant 
Junior. Esse artigo, epigrafado — Escola Normal —, versava sobre a fundação da Escola Normal de Diamantina, 
escreveu Aurélio Pires (1939, p.28) sobre o a atuação da mocidade na imprensa local. 
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que o governo provincial tem tomado para melhorar a instrução primária?” (O 
Normalista, 1886, p.1-2). Assim, os jovens questionavam o poder111.  

O que se seguiu foi uma argumentação crítica condenando a inércia governamental 
em relação à precariedade da “instrução primária”. Iriam criticar, sobretudo, a grande 
quantidade de professores leigos atuando nesse campo de ensino: “pede-se a reforma 
da instrucção elementar, sublinhou Luiz Tito, e o governo responde com a phrase 
escarnecedora – Mais tarde”. Assumindo o lugar dos homens de imprensa, defensores 
dos processos civilizadores, os moços responderiam: “pouca ou nenhuma confiança 
depositamos nos poderes, em quanto as cousas seguirem a marcha actual.” Ora, a 
“marcha actual” ou presente, lhes parecia algo falido, uma continuidade em termos de 
práticas políticas já ultrapassadas para a instrução primária em Minas. Deduz-se, 
claramente, que o interesse da folha não era outro senão o de provocar no imaginário 
local algum incômodo e o consequente desejo no sentido de transformar a citada 
realidade (O Normalista, 1886, p. 1). Se se coteja a presença de Torres como crítico 
social com esse jornal, nota-se que eles estariam do mesmo lado, isto é, vozes pregando 
atraso que lhes parecia mergulhada nação brasileira.  

Demais Torres nunca se esqueceria de ressaltar o papel das raízes ibéricas para 
esse precário estado de civilização, bem como o risco de se fazer um jornalismo 
medíocre, incapaz de reclamar diretos para uma população que lhe parecia inerte. Ele 
tinha uma convicção sobre o estilo de certos moços jornalistas. “Que sucede, porém? 
O moço da província entra para a redação de um jornal e lá encontra outros 
provincianos como êle, achando que a vida é apenas um jogo de picuinhas e quem não 
pertence a  pandilha não é gente” (TORRES, 1957, p. 43).  Assim ele descreve o 
ambiente de um jornalismo sem a competência para o confronto de ideias, mas rico de 
lacaios e vingativos corporativistas “mazorqueiros”. 

Após sua ruptura com a Igreja em Diamantina, Antônio mudou-se para o Rio de 
Janeiro, Capital Federal, e lá seguiu como jornalista polêmico “em diversos jornais 
como ‘O Pais’, ‘O Correio da Manhã, ‘Gazeta de Notícia, A ‘Revista ABC’, entre outros. 
Escrevia sobre jornalismo, política, literatura, história, criando vários pseudônimos” 
(Seixas, 2015). Segundo ele seus alvos eram repetidos, sempre mesmos: “os motivos, 
ou antes, os meus postes para exercicios de box, são sempre os mesmos: cabotinos, 
fabricantes de parvoices litterarias, medalhões empavonados, meretrizes particulares 
empavezadas em grandes damas, acadêmicos e maridos um pouco mais 
accommodados ainda do que as mesmas esposas. . .” Ele revela um interesse 
intelectual por tipos sociais possuidores de comportamentos boçais, aqueles cujas 
parvoíces se alimentam de suas formas de aparecer em público. E ironiza: “que culpa 
terei eu, por acaso, de que os individuos sejam sempre os mesmos? E, não escrevendo 
acerca de pessoas, que assumptos haverá disponíveis no nosso paiz?” (Torres, 1921, p. 
V-VI).  

                                                   
111 Foi publicado também em Ouro Preto, na mesma ocasião, um periódico com nome: O Normalista: orgão do 
Club dos Normalistas Ouro-Pretanos, 1888. Recuperado em janeiro, 2015, de 
http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modu les/jornaisdocs/photo.php?lid=88529) 
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Em 1924 Antônio Torres foi convidado para fazer uma palestra sobre Tiradentes, 
herói da Inconfidência Mineira, e esta que viraria livro no ano seguinte, talvez seu livro 
mais famoso – As Razões da Inconfidência, sobre o qual ele disse: “Exposto à venda 
no dia 20 de Abril, teve este livro até hoje 3.000 exemplares vendidos, o que significa: 
esgotou a primeira edição em 15 dias” (TORRES, 1957, p. 9). Ou seja, foi um sucesso 
mesmo com a crítica negativa da grande imprensa. Pois, diz ele: “os nossos jornais são, 
na sua maioria, verdadeiras arapucas antinacionais... os supremos interesses da 
nação!... do povo!... A democracia, a liberdade... O governo não pode continuar assim... 
E por aí além... (Idem, p. 12). Essas críticas ilustram sua análise do campo jornalístico 
brasileiro, à época, apontando que as expectativas dos mesmos escreviam na 
contramão da soberania nacional. Portanto, não haveriam de elogiar um livro que nega 
a herança colonial lusitana e ainda expõe com frieza e ironia radical suas 
características sórdidas. Torres lança luz vibrante no sistema fiscal colonial 
evidenciando como este perturbou alguns mineradores ilustrados das Minas. E com 
isso fala sobre sua terra num verso militante de cariz quase jacobino.    

Mas a obra de Torres havia começado em 1915 com Carmem Tropicale, uma 
coletânea de poemas; depois veio Correspondências de João Episcopo, 1917, uma série 
de crônicas satíricas sobre personalidades da época; em seguida Verdades Indiscretas, 
1920, seleção de crônicas jornalísticas; doravante escreveu uma comédia teatral – 
Viagem ao redor de uma Mulher, 1920, escrita com Bastos Tigre; em 1921 veio a lume 
as Pasquinadas Cariocas, onde criticou detalhadamente a Academia Brasileira de 
Letras e figuras como Olavo Bilac; e, em 1923, publicou Prós & Contras.  

Antônio Moura (1994, p. 22) coloca Torres entre os “historiadores e 
memorialistas” de Diamantina. Esses dois adjetivos apontam para preocupação de 
Torres com o passado e, claro, as implicações deste na dinâmica presente. Mas Moura 
diz na mesma página que Torres era “um panfletário provocador. Sua crítica era 
carregada de posicionamento faccioso e reducionista. Seu nacionalismo extremo o 
levou ao nazismo e preferência aberta pela Alemanha, onde viveu e morreu, em 1934.” 
Estas linhas pintam uma imagem perigosa de Torres, pois o coloca entre os 
reducionistas nazistas.  

Já Aires da Mata Machado Filho no seu clássico Arraial do Tijuco Cidade de 
Diamantina, com suas 306 páginas, dedicou cinco linhas a Antônio Torres, nas quais 
pode se ler “poeta elegante, vernáculo prosador, temível panfletário e jornalista...” 
(1980, P. 210). A linguagem aqui busca a neutralidade, mas acaba em tom e elogio, 
além de apontar uma série de habilidades literárias do dito.  

Doravante, numa busca nas principais obras do mestre Antônio Candido, são 
poucas suas linhas sobre a obra de Antônio Torres, a quem ele abrevia com o adjetivo 
“ingênuo”, pois seu anedotário lusofófico na busca de expulsar a herança portuguesa 
da sociedade e da cultura brasileira soa sem sentido aos olhos do crítico. Sem o 
“diálogo com Portugal”, defende Candido (2006, p. 117), será muito mais difícil “tomar 
consciência de nós mesmos”, o contrário dos argumentos de Torres, para quem esse 
diálogo só dificultaria nossa vida.  
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Em 2013, Alberto Costa e Silva, membro da Academia de Letras, mencionou 
Antônio Torres acerca de uma palestra sobre a “cidade na ficção brasileira”, sobre esse 
disse que ser nacionalista na passagem do século XIX para o XX era antes de tudo ser 
anti-português. Portanto, A. Torres continua forte na condição de exemplar emérito 
na prática da crítica ao legado dos colonizadores lusos nas Américas112.  

Mas é de Agrippino Grieco, bibliófilo, escritor e crítico literário, coetâneo de 
Torres, uma resenha detalhada sobre as Razões da Inconfidência. Nela se pode notar 
a vibração ácida da emoção de Torres dizendo verdades sobre a crueldade da 
colonização lusa. Resenha escrita em 1925, no calor do surgimento da obra. Grieco 
nomeia sua resenha de A história através de sátira. Sátira como técnica de exposição 
do trabalho de historiador que não deseja ser neutro, mas fazer uma crítica do passado 
com vistas em efeitos políticos no presente. 

 “Muito intencionalmente demorei a crítica ao livro do Sr. Antônio Tôrres. 
Tratando-se de uma obra de aparente paixão patriótica, não quis também deixar-me 
apaixonar. Li-a mais de um mês, reli-a agora”, diz Grieco (1957, p. 15). Aqui o texto de 
Torres parece embriagar o leitor que precisou se afastar para entendê-lo. “E a 
conclusão que chego é a seguinte: à parte os excessos de expressão, as demasias verbais 
do polemista, do panfletário, a parte central das ‘Razões da inconfidência’ é irrefutável, 
por isso que apoiada, não menos que na vibrante dialética do autor, nos indestrutíveis 
testemunhos históricos de Joaquim Felício dos Santos, Xavier da Veiga e Diogo de 
Vasconcelos” (Idem).  

Noutros termos, os argumentos históricos de Torres eram fortes demais para 
serem desmontados. E Grieco lembra três autores que estariam na principal estante 
de Torres. Se Torres fosse uma ilha estaria rodeado pelas águas limpas, mas ácidas, 
pelo oceano que foi Joaquim Felício dos Santos naquele contexto.  

Fato é que esse rebelde introduzir-se-ia no Itamarati com funções no Consulado 
Geral de Londres, nos anos de 1920. Em 1923, regressou ao Rio de Janeiro e, três anos 
depois, voltou ao Consulado Brasileiro, em Londres. Em seguida, no fim daquela 
década, foi transferido para Hamburgo, na Alemanha, onde morreria em 17 de julho 
de 1934. 

Ora, diante dessa breve digressão biobibliográfica caberia dizer que o IPHAN 
acabou por proteger e monumentalizar como bem cultural de Minas e mundial uma 
figura complexa, um intelectual mestiço cuja presença na cena pública na primeira 
metade do século passado foi necessária, embora odiada. Necessárias não por suas 
supostas posições fascistas, claro. Mas pelos seus pensamentos incisivos sobre o 
passado do Brasil. Necessário por suas posições radicais contra empavonados estilos 
de vida, comportamentos estes desnecessários ao mundo democrático.  

Enfim, preservar Antônio Torres como memória para as gerações futuras é 
defender a tese que o apego ao livro, à palavra escrita, à imprensa, a educação e a 
cultura são meios para se fazer uma nação soberana, nação esta que buscou e ainda 

                                                   
112 Para mais detalhes ver 7º Ciclo de Conferências: "a rua, o cortiço e o sobrado no rio de Aluísio Azevedo". 
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=dvinq0W7aHQ>  Acesso em 15 de janeiro, 2016.  



 

 
 

12 

busca um caminho salutar para a identidade social e cultural de seu povo. Esquecer 
Torres seria enterrar um esforço intelectual e político de produzir um Brasil para além 
de ex-colônia portuguesa.  

Ou como diria Rodrigo de Mello Franco de Andrade, Diretor do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937, sobre a missão do SPHAN (1937, 
p. 2): “O objetivo visado aqui consiste antes de tudo em divulgar o conhecimento dos 
valores de arte e de história que o Brasil possue e contribuir empenhadamente para 
seu estudo”.   

 

2. DE UM SOBRADO DE PEDRA E CAL MOURISCO A UMA CASA DO 
PATRIMÔNIO 

Se os povos berbero-arábico deixaram traços de sua influência em 
certos aspectos da arquitetura civil portuguesa, é bem natural que 
muitos dêsses aspectos passassem ao Brasil, com o sangue e a alma 
dos colonizadores. Os muxarabís são, sem dúvida, os mais 
expressivos vestígios dessa influência.  

Estevão Pinto, 1943, p. 240 

Um traço do estilo da arquitetura que se edificou na América Portuguesa é o tema 
de fundo do excerto acima. E ele nos serve de norte para descrever o sobrado que hoje 
abriga, em Diamantina, a Biblioteca Antônio Torres. Se Torres era um mestiço, nada 
mais razoável que abrigá-lo numa casa marcadamente fundada na mistura de 
influências entre o oriente/ocidente, passando pelas mãos de africanos/indígenas. 
Mas que sobrado seria esse, e quem o descobriu? Tentaremos alimentar uma possível 
resposta a essa indagação a partir da presença do arquiteto Lúcio Costa em 
Diamantina e suas relações com a proteção da memória arquitetônica brasileira.  

Dir-se-ia que Lúcio Ribeiro da Costa nasceu em Toulon, na França, em 1902, e fez 
seus estudos primários na Inglaterra e na Suíça. Veio para o Brasil em 1916 e em 1923 
diplomou-se em arquitetura pela Escola nacional de Belas Artes (Enba). Atuou em 
defesa de modelos inspirados no modernismo propôs projetos neocoloniais.113 Ele foi 
militante por ideias que ora elogiavam o passado colonial, ora pregava a necessidade 
de adaptar certos aspectos desse passado ao presente da arquitetura. Lúcio continha 
uma experiência cultural diversa se julgar pela trajetória até a Enba.  

Sabe-se que, em 1937, L. Costa assumiu a “direção da Divisão de Estudos de 
Tombamentos do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), e aí 
permaneceu até aposentar-se em 1972. Foram, portanto quase quatro décadas de 
serviço em defesa do patrimônio histórico. “Sua permanência nessa instituição foi 

                                                   
113 Utilizou-se aqui pequenas biografias de Lúcio Costa veiculas pelo “CPDOC” da Fundação Getúlio Vargas, 

bem como a “Enciclopédia Itaú Cultural”, do “Instituto Antônio Carlos Jobim”.   
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decisiva para a definição dos critérios de seleção dos monumentos a serem legalmente 
preservados, bem como para a intervenção em obras de restauração” (CPDOC-FGV). 
Desse modo, Costa esteve no centro das decisões sobre o que deveria ser protegido por 
esse “serviço” de preservação e promoção da herança cultural brasileira que se tornaria 
atualmente o importante IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico 
Nacional). 

Entretanto, para entender a relação da política de proteção de bens culturais 
arquitetônicos, à época, pelo Estado, é preciso notar a maneira como Lúcio Costa 
percebeu Minas Gerais e, em particular,  a arquitetura de Diamantina, quase dez anos 
do seu ingresso no SPHAN. Pois foi nesse contexto que o sobrado com detalhes em 
muxarabí entraria definitivamente para suas referências de arquitetura para 
monumentalizar.  

Lembra uma pesquisadora que “o ano de 1924 foi bastante movimentado para o 
jovem arquiteto (e ainda estudante). Além da premiação na Exposição Geral da ENBA 
e dos dois artigos de jornal anteriormente citados, Lucio Costa foi convidado por José 
Mariano Filho, enquanto presidente da Sociedade Brasileira de Belas-Artes” para uma 
“viagem a Minas Gerais com o objetivo de pesquisar as edificações coloniais e produzir 
material que os arquitetos pudessem consultar para fazer seus projetos” (Oliveira, 
2013, p. 81).  

Na essência, Lúcio tinha como missão transformar os dados colhidos em Minas em 
modelos para a produção de novas obras de arquitetura artística. Assim esse passado 
colonial transitava de experiência e memória para nutriente de obras futuras. “Então 
partiu Lucio Costa numa viagem de ‘trinta e tantas horas de trem’ até Diamantina. Pela 
primeira vez visitava uma cidade colonial mineira. Passou também por Sabará, Ouro 
Preto e Mariana” (Oliveira, 2013, p. 81) 114.  

Com seu olhar artístico/científico Lucio esquadrinhou essas cidades coloniais. Mas 
ao fazer isso foi seduzido por esses complexos humanos dotados por peculiaridades 
nos contornos de sua arquitetura. E sobre isso disse ele: “encontrei nessas cidades [...] 
uma infinidade de detalhes interessantíssimos [...]; assim como certos elementos de 
influência hispano-árabe que, note-se bem, devem ser aproveitados com muito 
cuidado para que se evite todo e qualquer cunho descabido de orientalismo em nossas 
construções” (Oliveira, 2013, p. 82). Os “detalhes interessantíssimos” fixados por 
Lucio valorizavam o legado mourisco, já que “um dos elementos característicos da 
cultura berbero-arábica adaptado no Brasil desde os mais remotos tempos foi o 
muxarabí”, afirmou Estevão Pinto (1943, p. 315).   

“Consistia o muxarabí num abalcoado bem saliente... Quase sempre as grades 
estavam providas de postigos movediços, semelhantes aos paraventos. As fasquias ou 
reixas empregadas, tanto as dos postigos como as do restante da construção, 
formavam malhas quadradas.” Noutras palavras, o muxarabí era “um processo 

                                                   
114 Veja Desenho traço: Patrimônio, levantamento de Muxarabi em Diamantina (Livro de Lucio Costa: registro 
de uma vivência, p. 501; Lucio Costa: desenhos da juventude, 1924) croquis (Disponível em, 
<http://www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/326> Acesso em 10 de dezembro, 2015. 



 

 
 

14 

semelhante ao do crivo ou ao das peneiras indígenas”, descreveu Estevão Pinto (1942, 
p. 315)115.  

Lucio percebeu no muxarabí um traço importante da cultura nacional, mas que 
havia sido expulso das fachadas devido às críticas sofridas com a chegada da Família 
Real ao Brasil em 1808. “Com a vinda da corte, esse costume que conferia à cidade 
certo ar oriental chocou os fidalgos e eles foram obrigatoriamente arrancados e 
substituídos por venezianas e vidraças de guilhotina à francesa”, escreveu Lucio; e ele 
disse mais: “assim, essas caixas de madeira foram sumindo e dos simpáticos 
muxarabis avulsos de encaixar nas sacadas sobrou apenas um em todo pais – o de 
Diamantina” (Costa, 1995, p. 502). Esse elemento funcional/estético das fachadas da 
casa brasileira, como todo elemento histórico, se transformava e escorregava para as 
gavetas empoeiradas do esquecimento. 

Mas Lucio Costa, anos depois, como técnico do SPHAN e inspirado nos valores 
modernistas trabalhou para salvaguardar, outros temas coloniais, o muxarabí. Nas 
suas palavras: “cabe-nos agora recuperar todo esse tempo perdido, estendendo a mão 
ao mestre de obras sempre tão achincalhado, ao velho ‘portuga’ de 1910, porque –
digam o que quiserem – foi ele quem guardou, sozinho, a boa tradição” (Costa, 1937, 
p. 39). 

A figuração desse argumento contém um engajamento modernista, que seria 
recuperar a arte do povo, encarnado aqui no “mestre e obra”, personagem da história 
quase sempre anônimo, popular e autodidata.  

Doravante, o dito sobrado da “Rua da Quitanda, 48, Diamantina-MG”, “construído 
no século XVII para fins de residência, conserva ainda hoje um muxarabí em um dos 
balcões do pavimento superior.” Esse sobrado particular, “hoje pertencente ao IPHAN, 
foi doado à União pela Senhora Virgínia Neto Aguiar, em 9/4/1942”. Anos depois, esse 
sobrado foi protegido por Lei Federal, através do dispositivo de “Tombamento” 116 
(“Proc.429-T-50, Livro das Belas Artes, inscrição 382, 28/06/1950”). Desse modo, o 
muxarabí contemplado por Costa encontra-se monumentalizado. Ganhou aura de 
santo no panteão da arquitetura civil nacional. 

Entretanto a biblioteca de Antônio Torres e o sobrado amouriscado só se fundiriam 
na Biblioteca Antônio Torres (sem o de) trinta anos depois, em 1981, quando aquela 
biblioteca foi transferida das mãos da Biblioteca Nacional para a responsabilidade do 
IPHAN.   

                                                   
115 Veja IPHAN, 2010, P. 51 

116 “Tombamento é um instrumento jurídico criado por lei federal – Decreto-lei nº 25 de 1937 (DL 25/37) – que 
tem por objetivo impor a preservação de bens materiais públicos ou privados, aos quais se atribui valor cultural 
para a comunidade na qual estão inseridos. A imposição resulta do caráter obrigatório e estatal da decisão de 
preservar determinado bem, em função do interesse público. O interesse público da preservação de bens culturais 
por meio do tombamento está fundamento nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal (CF)” (Rabello, 2015, p. 
279-6).  
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Desde então a Biblioteca não cessou de acrescentar documentos e serviços ao seu 
acervo, realizando como que o desejo bibliófilo e político Antônio Torres.  Vejamos 
alguns dados sobre a BAT:  

 
Origem dos 

arquivos 
Tipos de 

documentos 
Quantidade Época 

 
Fórum de 

Diamantina, Cartórios 

do 1°,  2 Ofício 

Inventários, 

testamentos, processos 

criminais 

8.185 (oito mil 

cento e oitenta e cinco) 

documentos 

1781 a 1959 

Fórum de 

Diamantina, Cartórios 

do 1°,  2 e 3° Ofício  

Livros de Registro 

de Testamentos, 

procurações escrituras, 

liberação de escravos, 

etc 

164 (cento e 

sessenta e quatro) Livros 
1806 a1902 

 

 

Particulares Correspondências, 

anotações, obras, etc 
187 (cento e oitenta 

e sete) documentos, 
1910 a 1968 

FIG 1| 1° CATÁLOGO BIBLIOTECA ANTONIO TORRES (adaptado de: Pestana, 2003a, p.1) 

 
Origem dos 

arquivos 
Tipos de 

documentos 
Quantidade Época 

 
Fórum de 

Diamantina 
Inventários, 

testamentos, processos 

criminais 

15.234 (quinze mil 

duzentos e trinta e 

quatro) documentos 

1832 a 1978 

FIG 2| - 2° CATÁLOGO DA BIBLIOTECA ANTONIO TORRES (adaptado de: Pestana, 2003b, p. 1) 

Origem dos arquivos Tipos de documentos Quantidade: títulos 

/números 
Época 

 
Diversa/ Biblioteca 

Nacional 
Jornalístico  88/ 3.224  Séc. 

19/20 
Particular [Antônio 

Torres] 
Diversos 241 1826-

1934 
- Partituras 200 1877-

1908 
- Iconografia 14 1899-

1960 

FIG 3| Acervo Documental da Biblioteca Antônio Torres (adaptado de: Superintendência do IPHAN em Minas Gerais, 
disponível em <https://docs.google.com/presentation/d/15dObhlDFAra2-
mfCXYeGZzV6ERmlXJCyudWuYxRkhnc/edit#slide=id.i0> Acesso em  25.08.2015.  

Ao longo dos últimos anos a BAT tem realizado parcerias com a Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) com o objetivo de tratar, 
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preservar e difundir o valor do acervo e a importância do conceito de patrimônio 
histórico e artístico para cidades como Diamantina (Portal IPHAN, 2016). Além disso, 
a BAT tornou-se parceira do Festival de História (FHist), destacando evento de 
divulgação do pensamento histórico contemporâneo sediando em Diamantina 
bienalmente ( Portal IPHAN, 2016).       

Diante disso, BAT é, hoje, um corpo aberto abarrotado de memórias diversas, aos 
milhares, na espera de ser atacado pelo desejo de informação histórica, e de formação 
estética.  

A ação cultural da Biblioteca em 2015 recebeu cerca de trinta turmas de estudantes 
com 30 alunos em cada uma delas, ou seja, recebeu mais de novecentos visitantes.  

 
MÊS CONSULENTES VISITANTES 

Janeiro 34 68 
Fevereiro 19 15 

Março 40 91 
Abril 42 41 
Maio 53 34 

Junho 43 16 
Julho 29 128 

Agosto 33 22 
Setembro 16 03 
Outubro 28 31 

Novembro 28 71 
Dezembro 28 40 

Total 393 560 
Total Geral 953 

FIG 4 | Quadro geral quantitativo de visitantes e consulentes da biblioteca Antônio Torres no ano de 2015. IPHAN, 2016.  

Em suma, uma visita na BAT além permitir a contemplação estética da estrutura 
do sobrado, o visitante tem a seu alcance mais de vinte e sete mil documentos, entre 
documentos cartoriais, jornalísticos, bibliográficos, acervos pessoais, entre outros. No 
ano de 2003 foram publicados quatro catálogos sobre acervo, instrumentos que 
dinamizaram as atividades de busca de informações na Biblioteca.  

Entretanto, o estabelecimento ainda não esta digitalizando e disponibilizando 
online seu material. E também não tem uma linha de trabalho delineada que 
ambicione o público da escola básica, embora o IPHAN já possua uma série de 
trabalhos voltados para a educação patrimonial nas escolas. Nas suas palavras, “em 
decorrência da necessidade de uma maior sistematização das ações educativas no 
âmbito das políticas de preservação, o IPHAN, por meio de seu setor de promoção, 
passou a estruturar e consolidar uma área específica voltada para as ações educativas 
ligadas à preservação do Patrimônio Cultural brasileiro” (IPHAN, 2014, p.13).  
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Para concluir escutemos um trecho de A apologia da biblioteca de Luís de Araújo 
(2014, p. 97): “a um tempo, os livros são os grandes veículos de Cultura e as bibliotecas 
não são nunca selvas de livros, mas sim recintos hospitaleiros onde cada um pode e 
deve ir buscar os argumentos humanos para os afrontamentos da violência misteriosa 
do destino.”      
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RESUMO  

Este estudo é parte constitutiva das atividades de pesquisa e de organização de 
arquivos realizadas no Centro de Memória da Educação Física, sediado na 
Universidade Federal de Minas Gerais, o Cemef/UFMG. A recepção e a guarda de 
Arquivos Pessoais vêm sendo realizadas, desde 2001, simultaneamente ao trabalho 
arquivístico desenvolvido nos demais acervos custodiados pelo Centro. Adotando o 
arquivo Herbert de Almeida Dutra como objeto e como fonte, a investigação agregou 
uma dupla proposição: a) discutir, conceitual e metodologicamente, as especificidades 
que orientam o estabelecimento dos quadros de arranjo dos Arquivos Pessoais e a 
subsequente descrição dos documentos. b) problematizar a trajetória do sujeito-
professor a partir de seus arquivos – o quê guardou e o modo como guardou – 
contribuindo para o debate relativo à circulação cultural de modelos pedagógicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Arquivos pessoais de professores, educação física, profissão docente. 
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ARQUIVOS PESSOAIS DE PROFESSORES: REFLEXÕES METODOLÓGICAS E 
PERSPECTIVAS DE INVESTIGAÇÃO 

1. INTRODUÇÃO 

Este estudo é parte constitutiva das atividades de pesquisa e de organização de 
arquivos realizadas no Centro de Memória da Educação Física, sediado na 
Universidade Federal de Minas Gerais, o Cemef/UFMG. A recepção e a guarda de 
Arquivos Pessoais vêm sendo realizadas, desde 2001, simultaneamente ao trabalho 
arquivístico desenvolvido nos demais acervos custodiados pelo Centro, tais como os 
Fundos Institucionais atinentes à Escola de Educação Física, a Coleção História Oral, 
a Biblioteca de Obras Especiais, entre outros. Compreendemos os Arquivos Pessoais 
como “conjuntos documentais, de origem privada, acumulados por pessoas físicas e 
que se relacionam de alguma forma às atividades desenvolvidas e aos interesses 
cultivados por essas pessoas, ao longo de suas de vidas.” 117 

Os Arquivos Pessoais de Professores (APP) são estabelecidos a partir dos acervos 
acumulados por docentes que atuaram ou atuam no Curso de Educação Física, desde 
1952, ano da fundação do primeiro curso superior na capital mineira e permitem 
identificar trajetórias distintas de formação e exercício docente, bem como interrogar 
a presença dos sujeitos (os titulares dos arquivos) no processo de organização do 
campo pedagógico e acadêmico da Educação Física em Belo Horizonte. Constituem 
um original acervo sobre a história e a memória da Educação Física da segunda metade 
do século XX. Observa-se, ainda, que a acumulação pessoal realizada por professores 
possui estreita relação com a história da própria instituição, permitindo problematizar 
as conexões existentes entre os Arquivos Pessoais e os arquivos institucionais, 
indicando uma correlação entre as trajetórias individuais e coletivas no processo de 
constituição da Educação Física na cidade de Belo Horizonte.  

Adotando estes arquivos como objeto e como fonte, a investigação agregou uma 
dupla proposição:  

a) discutir, conceitual e metodologicamente, as especificidades que orientam o 
estabelecimento dos quadros de arranjo dos Arquivos Pessoais e a subsequente 
descrição dos documentos. 

b) problematizar a trajetória dos sujeitos-professores a partir de seus arquivos – o 
quê guardaram e o modo como guardaram – contribuindo para o debate relativo à 
circulação cultural de modelos pedagógicos. 

O caráter interdisciplinar do estudo coloca a Educação Física e a formação de seus 
professores em diálogo com estudos concernentes à memória, à arquivologia e à 
história da educação do corpo. Constitui condição de possibilidade para pensar e 
operar com os Arquivos Pessoais de Professores, compreendendo-os como 
construções socioculturais. 

                                                   
117 Veja-se: http://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais acesso em 17/05/2014. 
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2. SOBRE OS ARQUIVOS PESSOAIS 

Outros estudos confirmam que os arquivos privados, incluindo os pessoais, ainda 
ocupam um lugar periférico no “mundo dos arquivos”, pois os manuais para a 
organização arquivística remetem principalmente aos arquivos públicos. 118  Deste 
modo, os arquivos pessoais demandam uma interpretação das normas arquivísticas 
que seja atinente às particularidades de cada acervo. Pode-se argumentar a existência 
de uma “biografia do arquivo”, distinta da biografia de cada professor que os nomeia. 

Cada acervo é reconhecido como um conjunto portador de uma identidade 
própria. Tal organicidade reinventa permanentemente o processo de estruturação dos 
quadros de arranjo119, em estreita relação contextual com as múltiplas atividades e 
funções do titular do arquivo. Somos permanentemente convocados a duvidar de 
algumas premissas de objetividade e imparcialidade que por muito tempo orientaram 
o trabalho arquivístico e, nesses termos, deparamos com uma dimensão ativa e 
interessada da prática arquivística, produtora de sentidos – pelas escolhas realizadas, 
pelos arranjos estabelecidos. Essas operações não implicam um desprezo ao debate 
metodológico. No âmbito dos archives studies, uma análise sócio histórica dos 
arquivos se apresenta como o caminho para a organização de acervos de homens e 
mulheres ordinários, professores e professoras, que ao longo do tempo fizeram de seu 
ofício na Educação Física um percurso, ao mesmo tempo, revelado e escondido no 
emaranhado de seus documentos. 

No trabalho de pesquisa cada documento deve ser identificado de acordo com as 
circunstâncias em que foi produzido. Os documentos guardados por cada sujeito ou 
por seus familiares compõem um acervo de pistas e sinais de seus titulares: pelo modo 
como foram manuseados, pelas pequenas e sutis anotações, pelos rascunhos 
esboçados, pela originalidade como cada item foi guardado e posteriormente doado. 
Para além das marcas pessoais, os Arquivos Pessoais constituem também 
significações reveladoras de laços e vínculos sociais, redes de pertencimento e 
formação, das quais os indivíduos fizeram parte.  

No pequeno comentário escrito em um plano de aula, nos bilhetes aleatórios 
dispersos entre páginas de livros ou nos recortes de jornal cuidadosamente 
colecionados, encontramos o indivíduo, seu “modo de fazer”, seu estilo. Mas 
encontramos, ao mesmo tempo, indícios de um exercício público e partilhado de ações, 
cargos ou tarefas pedagógicas, universitárias, esportivas, recreativas. Outros vestígios 
relevantes são aqueles concernentes às ferramentas e aos rituais de trabalho: os 
diferentes dispositivos didáticos, os modos criados e recriados de lidar com saberes e 
práticas, com o ofício de mestre.  

                                                   
118 Veja-se: Ângela de Castro Gomes (1998; 2009);  Ana Maria Almeida Camargo (2009);  Luciana Quillet 
Heymann (2009; 2012), entre outros. 

119  De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivistica (BRASIL. Arquivo Nacional, 2005, p. 141) 
os quadros de arranjo caracterizam-se como “esquemas estabelecidos para o arranjo dos documentos de um 
arquivo, a partir do estudo das estruturas, funções ou atividades da entidade produtora e da análise do acervo”.  
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Também merecem consideração as formas de acumulação e os critérios de doação 
utilizados pelos professores ou por seus familiares.  O “princípio da ordem original” 
deve ser observado e, por isso, torna-se importante compreender a organicidade que 
os titulares deram a seus arquivos e, na medida do possível, mantê-la. Ao longo de suas 
vidas profissionais, alguns professores se dedicaram à organização de lógicas próprias 
para o seu papelório. Como nos convida a pensar Philippe Artières (1998), um modo 
de “arquivar a própria vida” foi estabelecido por cada um dos sujeitos, desafiando o 
trabalho arquivístico ao exercício de compreensão e inteligibilidade. 

Na operação arquivística não nos cabe apenas recolher e organizar tecnicamente 
os arquivos pessoais, mas, em alguma medida, também qualificar o trabalho por meio 
da produção de outros recursos documentais, auxiliares ao processo. A realização de 
entrevistas com as pessoas que doaram os acervos, com familiares e com outros 
professores e alunos, associada às pesquisas em outras fontes e acervos, pode 
constituir-se como procedimento enriquecedor ao estabelecimento dos fundos. Esse 
papel de criador, que tem sido negado aos documentalistas há tanto tempo parece 
perfeitamente justificado no domínio dos arquivos privados (Ducrot, 1998).  

Em cada um dos dez acervos de professores custodiados pelo Centro, os 
documentos reunidos agregam um sentido que não teriam se analisados isoladamente 
ou em séries tipológicas.  Da trama que agrega manuscritos, bilhetes, livros, 
correspondências, objetos tridimensionais, fotografias, planos de aulas, manuais, 
cartilhas, folhetos, etc., constitui-se a diversidade de funções que dá sentido ao 
arranjo.  

Todos esses cuidados metodológicos têm sido adotados de modo a evitar equívocos 
no processo de organização dos APP, principalmente no que diz respeito à análise e 
interpretação dos documentos. Por um lado, é importante estabelecer laços entre o 
titular e os documentos por ele produzidos ou guardados, a fim de conferir sentidos 
aos registros preservados. Por outro lado, é essencial que tal operação não se realize 
por uma simples associação. Seria um erro imaginar um arquivo pessoal como a 
memória bruta do titular, ou mesmo como um espelho de sua trajetória. 
“Desnaturalizar” o acervo acumulado por um professor é entender que a disposição na 
qual se encontram os documentos revela escolhas e intencionalidades que modelaram 
o processo de acumulação, seleção e organização: “o trabalho com os arquivos pessoais 
tem que levar em conta o caráter arbitrário pressente na configuração de cada 
conjunto, dada a independência e variedade das situações em que são gerados e a que 
estão sujeitos. ” (HEYMANN, 1997, p. 44). 

Do momento preliminar de uso do documento até o momento da sua guarda no 
arquivo, múltiplas interferências podem ocorrer a partir de diferentes sujeitos – 
titular, familiares, arquivistas e pesquisadores. Uma rede de subjetividades é posta em 
questão no trabalho com os arquivos privados e não deve ser ignorada. Torna-se cada 
ver mais claro o “ciclo de vida” desse tipo específico de acervo: sua reunião ou acúmulo 
pelo titular, sua chegada ao Centro, seu estabelecimento como um fundo arquivístico, 
sua disponibilização para consulta e, por fim, o seu uso como fonte para a pesquisa 
histórica.  
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Os dez conjuntos caracterizados como APP, objetos dessa pesquisa, podem ser 
subdivididos em grupos distintos. No primeiro grupo, constam os acervos constituídos 
como conjuntos documentais abrangentes e orgânicos que demonstram diferentes 
aspectos da vida dos sujeitos, seja no âmbito pessoal ou profissional. No 
Cemef/UFMG, três dos acervos pessoais possuem esta peculiaridade. São os arquivos 
dos professores Herbert de Almeida Dutra, Odilon Ferraz Barbosa e Fernando Campos 
Furtado. Os dois primeiros foram doados por familiares dos titulares já falecidos. O 
terceiro tem sido doado, paulatinamente, pelo titular em um processo negociado de 
produção de relações de confiança. No segundo grupo, estão os acervos que “guardam” 
apenas parte das trajetórias de professores, cuja seleção, em geral, prioriza 
documentos muito específicos, normalmente adotados na docência – a grande 
maioria, livros e revistas. São os acervos de Nella Testa Taranto, Edson Pisani Martini, 
Ivani e Terezinha Bonfim. Além destes seis arquivos já estabelecidos, um terceiro 
grupo está sendo inventariado. São os acervos de Eustáquia Salvadora de Sousa; 
Dietmar Martin Samulski e Emerson Silami Garcia e Isabel Montandon Soares.  

Alguns desses doadores podem ser considerados como intelectuais ativos, cuja 
presença e ação foram fundamentais à constituição do campo da Educação Física na 
cidade de Belo Horizonte. Intelectuais que, a seu modo, organizaram uma “memória” 
do ensino de Educação Física, dos esportes, da formação de professores e da própria 
Universidade. Alguns deles, exímios organizadores de dossiês, outros produtores de 
manuais e polígrafos didáticos.  

Cada acervo pessoal acolhido pelo Centro trouxe surpresas. Alguns são 
prioritariamente compostos de livros nacionais e estrangeiros, outros configurados 
como conjuntos de textos manuscritos, planos de aulas, pequenos bilhetes, convites, 
cartas, etc. Existem também muitas fotografias, películas cinematográficas, 
diapositivos, certificados, medalhas esportivas e placas de homenagem. Uma 
diversidade que acena para um permanente debate metodológico e conceitual. 

Por vezes nos percebemos enfeitiçados pelos arquivos pessoais (Gomes, 1998), 
pois nos aproximam de homens e mulheres reais, com suas virtudes e defeitos, rotinas, 
inventividades e contradições. Pessoas encarnadas e não apenas nomes na história. 
Entretanto, estar tão perto do que foram e fizeram inclui também reconhecer que, 
como sujeitos de seu tempo, produziram imagens e representações de si, dos outros e 
da própria Educação Física. Escolheram guardar, escrever, autografar, rasgar ou doar 
– lembrar ou esquecer. E, como se não bastasse o percurso de cada um, acabamos nos 
envolvendo ainda com o lugar que tais “documentos de memória” ocuparam nas suas 
famílias, nas estantes e caixas de suas casas... o feitiço está em toda parte! 

Nesse processo de trabalho o fazer historiográfico concernente à história da 
Educação Física coloca-se numa relação de interdependência com o fazer arquivístico. 
O exercício de diferenciação entre tais práticas torna-se permanente. Por certo, nos 
tornamos mais conhecedores de cada livro, material didático ou dossiê, pelo tempo de 
envolvimento com o processo de organização documental e, assim sendo, apuramos o 
nosso olhar sobre indícios e pistas, produzindo o documento como fonte. Contudo, 
seria um erro condicionar a organização dos arquivos aos nossos interesses imediatos 
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de pesquisa, já que o estabelecimento desse importante acervo transcende o tempo 
presente. 

Pode-se afirmar, ainda, que o exercício de combinar práticas de arquivamentos e 
pesquisa histórica, tende a produzir representações sobre a Escola de Educação Física 
e sobre os seus professores, projetando para o futuro um modo de olhar, perceber, ler 
e compreender a Educação Física em Minas Gerais. Se a operação arquivística preserva 
e ao mesmo tempo institui legados e monumentalidades, também parece pertinente 
interrogar, no momento presente, evidencias de uma celebração da memória e de um 
modismo desavisado de recolhimento de acervos.  

Todos estes desdobramentos, constituintes do trabalho de pesquisa em curso, dão 
a ver que a história da Educação Física brasileira experimenta um rico processo de 
ampliação de seus aportes teóricos e metodológicos, na medida em que novos objetos, 
fontes e recortes temporais desafiam os pesquisadores a refinar questões de 
investigação. São movimentos de renovação e de apuro investigativo por meio dos 
quais sofisticamos as perguntas e os problemas de pesquisa que abordam as 
possibilidades construídas historicamente para uma educação do corpo, seja na escola 
ou fora dela. 

 
3. A EXPERIÊNCIA DO CEMEF/UFMG 

Entre os dez Arquivos Pessoais de Professores custodiados pelo Cemef/UFMG, o 
de Herbert de Almeida Dutra (HAD) foi escolhido para um estudo mais aprofundado 
acerca dos processos de constituição de um fundo arquivísitico de características 
pessoais. Buscou-se elucidar os movimentos de guarda e acumulação empreendidos 
pelo titular do arquivo, o contexto de acolhimento do referido acervo no Centro e as 
diferentes etapas da operação arquivística que constituíram esse Arquivo Pessoal, ou 
seja, sua preservação, organização e disponibilização para consulta.  

Os estudos de Luciana Heymann sobre os arquivos de Felinto Müller (1997) e 
Darcy Ribeiro (2013), o de Priscila Fraiz sobre o de Gustavo Capanema (1998) e o de 
Letícia Nedel sobre o acervo de Alzira Vargas (2008; 2010) foram tomados como 
referência para a reflexão. No diálogo com o trabalho dessas pesquisadoras buscou-se 
investigar “os sentidos conferidos à acumulação documental” em uma estreita relação 
com a análise das contingências que marcaram a constituição do Arquivo HAD 
(HEYMANN, 2013, p.67). Nesse exercício, buscamos também identificar os elementos 
de conexão este Arquivo Pessoal e o Arquivo Institucional da Escola de Educação 
Física, com especial atenção ao período no qual o Prof. Herbert ocupou o cargo de 
Diretor da instituição. 
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Nesses termos, denominados de “operação arquivística” a articulação entre três 
dimensões fundamentais do processo de pesquisa e organização documental.120 A 
primeira dimensão refere-se ao tempo-lugar dessa “fabricação”, ou seja, os exercícios 
que, no âmbito do Cemef/UFMG, um grupo de pesquisadores tem realizado com o 
propósito de atuar do processo de preservação da memória da Educação Física 
mineira. Segundo, os procedimentos e as práticas arquivísticas propriamente ditas, 
que envolvem um fazer atento aos ditames cientificamente estabelecidos, não sem o 
exercício do desvio e da recriação, que “desnaturaliza” regras, fazendo emergir 
singularidades. E por fim, a terceira dimensão aqui caracterizada como a “escrita”, ou 
seja, a representação, na forma de um instrumento de pesquisa – o inventário – dos 
aspectos que revelam, e ao mesmo tempo escondem, a vida, as funções, as escolhas, os 
encontros, os silêncios, os fazeres... de um Professor. 

Eis que este estudo promoveu, então, o encontro com o “papelório” de Herbert 
Almeida Dutra. Seu acervo foi tomado como um caso singular e esquadrinhado no 
exercício de compreensão das maneiras como o titular realizou suas atividades de 
“guardar” documentos, da chegada do acervo ao Centro (por doação de sua esposa, 
Sra. Edelweiss Dutra, no ano de 2002) e, por fim, das operações arquivísticas que o 
constituíram como um arquivo relevante para a memória e a história da Educação 
Física. 

Os documentos recebidos pelo Cemef/UFMG dão a ver o esmero do titular na 
produção de dossiês temáticos, na guarda de algumas correspondências enviadas e 
recebidas, suas inúmeras anotações pessoais, seu material didático, os textos 
manuscritos produzidos por ele e por outros colegas, além de várias traduções de 
artigos técnicos e científicos por ele realizadas. Livros, folhetos e revistas 
especializadas em assuntos relativos à Educação Física se somam ao material didático 
– impresso e audiovisual – por ele produzido ou acumulado, durante o percurso 
docente, além da particularidade de colecionar recortes de jornais, sobre temas 
relativos à educação Física.  O acervo de HAD, embora relativamente pequeno, 
apresenta temáticas diversas, como natação, saúde, caminhada, esportes, atividade 
física, alimentação, treinamento esportivo, além dos assuntos atinentes à sua atuação 
na gestão pública – na Escola de Educação Física, na Universidade Federal de Minas 
Gerais e na Secretaria Nacional de Educação Física e Desportos do Ministério da 
Educação.  

Desde a sua chegada ao Cemef/UFMG em 2002, esse acervo passou por diferentes 
momentos de organização que, aqui registrados, permitem compreender os 
movimentos de idas e vindas da equipe de trabalho do próprio Centro, buscando 
compreender os “modos de fazer” e os sentidos conferidos ao trabalho de organização 
documental. Entre 2002 e 2007, os acervos pessoais que chegavam ao Cemef/UFMG 

                                                   
120 Assumimos como premissa a ideia de que existe uma estreita relação entre a pesquisa arquivística necessária 
ao processo de organização de acervos permanentes e a operação historiográfica, que, de acordo com Michel de 
Certeau (1982), pode ser pensada como uma “fabricação” que inclui “a combinação de um lugar social, de práticas 
científicas e de uma escrita”. 
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foram tratados como “Coleções personalizadas – doações de Ex-professores”. Sobre 
esse momento, pode-se constatar certa dispersão de acervos, pois os interesses 
imediatos de pesquisa acabaram por “remexer” consideravelmente os diferentes 
conjuntos, comprometendo em alguns casos a “ordem natural”. 

Em 2007, o trabalho de organização do primeiro “Guia de Fontes do Cemef” (Rosa 
e Linhales, 2007) estabeleceu um primeiro quadro de arranjo para o Fundo Herbert 
Almeida Dutra. Note-se que nesse segundo momento, o acervo pessoal deixa de ser 
identificado com uma coleção genérica e já recebe identificação como um Fundo. O 
exercício de garantia do “princípio da proveniência” parecia orientar as ações, evitando 
que o mesmo se “misturasse” aos demais acervos do Centro. O modo de organização 
escolhido priorizou o estabelecimento de 11 séries para o Fundo HAD, fortemente 
orientadas por temáticas e/ou por tipos documentais. Esse arranjo, mesmo que 
garantido o respeito à ordem original, revelou-se problemático, não permitindo 
evidenciar claramente os parâmetros para o volume total do acervo. A primeira série, 
então denominada de “dossiês”, uma das mais proeminentes (em quantidade e 
assunto), não apresentava quantificação por item documental.  Foram quantificados 
como “dossiês” cada uma das 37 pastas cuja organização prévia foi estabelecida pelo 
próprio titular (Rosa e Linhales, 2007). 

Constatou-se, então, a necessidade de um novo “refazimento”. Isso implicou um 
novo processo de higienização e organização física da documentação, concomitante a 
uma segunda avaliação geral da documentação, buscando alternativas para uma 
reclassificação e, especialmente, interrogando os chamados “dossiês”, 
compreendendo-os não como pacotes intactos e fechados em si mesmos, mas como 
pistas que poderiam ajudar na compreensão do Arquivo Pessoal de HAD como um 
arquivo no qual se manifesta uma docência. Em outros termos, um arquivo que 
poderia nos mostrar um ethos, o fazer-se professor. Para além dos tipos documentais 
e dos temas evidenciados no acervo, nessa nova leitura buscamos identificar as funções 
exercidas pelo Titular e reveladas pelos papéis por ele acumulados. Iniciamos um 
trabalho de compreensão da “biografia do arquivo” e, para tanto, foi também 
necessário o levantamento de informações sobre o Titular nos demais arquivos do 
Cemef e por meio de entrevistas com familiares.  

A aposta não foi em vão. Ao contrário disso, encontramos muitas pistas, 
sensibilidades que orientaram um movimento pessoal de guarda e arquivamento. Uma 
“narrativa de si”? Talvez! Mas não só. Também os acasos, os descuidos, a didática, as 
manias, as projeções e os plano para o futuro... 

 
4. O ARQUIVO HERBERT DE ALMEIDA DUTRA 

O envolvimento de Herbert de Almeida Dutra com a Escola de Educação Física é 
anterior à própria criação do curso. No ano de 1947, um documento intitulado 
“Necessidades de Criação da Escola de Educação Física e Desportos de Minas Gerais” 
foi entregue ao então Governador de Minas Gerais, Sr. Milton Campos, e este ato 
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constitui baliza fundamental, pois representa uma mudança significativa nos 
encaminhamentos relativos à afirmação do campo da Educação Física em Belo 
Horizonte. O texto impresso em formato caderno e contendo 14 páginas, teve como 
signatários os professores Silvio Raso, Teodomiro Marcellos, Antenor Horta, Ayerton 
Araujo, Antonio Macedo, Maria Yedda Vecchio Mauricio, Herbert de Almeida Dutra e 
Gabriel Godoi. Na década de 1940, eles atuavam em escolas públicas ou particulares 
desenvolvendo o ensino da Educação Física ou em clubes de Belo Horizonte com ações 
relativas à organização esportiva, em modalidades tais como a natação, o voleibol, o 
basquetebol, o futebol e a ginástica. Muitos deles continuaram trabalhando em prol da 
consolidação do propósito de formação profissional, tornando-se professores da 
primeira Escola de Educação Física de Minas Gerais, inaugurada em 1952.  

Herbert de Almeida Dutra formou-se no Curso de Técnica Desportiva, na década 
de 1944, pela Escola Nacional de Educação Física e Desportos (ENEFD), no Rio de 
Janeiro. Compôs o grupo de professores da Escola de Educação Física das Faculdades 
Católicas em 1952, como assistente do professor Litz Octaviano Tessarolo, na cadeira 
“Desportos Aquáticos”, tornando-se titular da mesma em 1958. Estudos anteriores 
realizados por pesquisadores do Cemef/UFMG indiciam o envolvimento de Herbert 
Dutra com a profissão. Na Escola de Educação Física de Minas Gerais, ocupou o cargo 
de Diretor entre 1963 e 1969, vivenciando todos os embates e disputas relativas ao 
processo de federalização da Escola, que passou a pertencer à UFMG em outubro de 
1969. No ano de 1975 licenciou-se da instituição, assumindo um convite para trabalhar 
no Departamento de Educação Física e Desportos (DED), órgão subordinado ao 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) em Brasília. Priorizou nesse novo cargo as 
ações relativas aos Convênios de Cooperação Técnica com a Alemanha e os EUA, 
objetivando intensificar o envio de professores brasileiros a estes dois países para 
cursos de treinamento e Pós-Graduação. Tais iniciativas possibilitaram viagens 
internacionais de trabalho, para as quais o Prof. Herbert também sistematizou dossiês. 

No arquivo pessoal de Herbert Almeida Dutra podemos perceber com positividade 
o embaralhamento entre o institucional com o pessoal, uma característica de muitos 
arquivos pessoais. Por vezes, o arquivamento do “eu” tem uma “função pública”, pois 
como ressalta Ângela de Castro Gomes (2009), arquivar a própria vida é um modo de 
publicá-la, construir possibilidades para um leitor escolhido ou indeterminado. 
Mesmo depois de aposentado de suas atividades na Universidade, o Professor Herbert 
seguiu reinventando maneiras próprias de reflexão sobre a relação entre a Educação 
Física e a sociedade até seu falecimento em junho de 2001, aos 78 anos.  

No processo de reorganização desse arquivo pessoal, as perguntas que orientaram 
o novo olhar sobre a documentação de Herbert de Almeida Dutra foram basicamente 
três: o que temos? Como temos? Que funções são reveladas pelo papelório? A partir 
delas foram iniciados os primeiros exercícios de reagrupamento que priorizaram, 
entre outros tantos detalhes, encontrar um lugar para cada um dos “dossiês”. Chegou-
se a um desenho intermediário, ainda guiado por características mais tipológicas e 
temáticas do que funcionais. Outras reflexões se fizeram necessárias e foram 
orientadas pela tarefa de indagar os sentidos da docência, por meio da identificação 
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de tipologias próprias a essa função e, por contraste, identificar também outras 
funções ou fazeres de HAD que poderiam ser encontrados para além de suas atividades 
de professor. Nesses termos, a “Docência” foi delineada como função em uma 
definição alargada do termo, que não se reduz à sala de aula, embora a inclua. Na 
universidade, a função docência envolve e exige também o envolvimento com 
atividades de pesquisa, de sistematização de conhecimentos e de desenvolvimento de 
projetos extencionistas que, transbordando os muros acadêmicos, dialogam com a 
sociedade.  

Outra função a merecer destaque foi denominada “Colecionamento”. Algo muito 
singular ao sujeito HAD, em um momento específico de sua vida. Ao longo de toda a 
década de 1990, já aposentado, o Prof. Herbert dedicou-se a colecionar recortes de 
jornais e revistas sobre temas atinentes à educação física, à saúde e aos exercícios 
corporais. Não só recortava e guardava, mas também realizava exercícios de 
organização e classificação temática para a sua “coleção”.  

Assim, essas entre outras séries foram se apresentando como lugares plenos de 
sentidos e capazes de melhor acolher a diversidade de tipos documentais incluídos no 
acervo: documentos textuais (1387 manuscritos), documentos impressos (129 livros, 
38 exemplares de periódicos em um universo de 20 títulos), documentos iconográficos 
(03 fotografias) e documentos audiovisuais (19 filmes, além de um projetos de filmes 
8mm). Iniciamos então o processo de classificação dos documentos para a posterior 
descrição e elaboração dos índices.   

 Por se tratar de uma rica documentação, especialmente no que se refere ao 
conteúdo das informações, o Arquivo HAD fornece importantes e consistentes 
subsídios para os estudos históricos relativos à Educação Física, ao esporte e ao lazer, 
especialmente em Minas Gerais. Tais documentos são capazes de revelar não somente 
distintas faces do agir do titular, como também processos, sujeitos, acontecimentos e 
lugares de grande relevância para a constituição do campo da Educação Física no 
estado mineiro.  

 
5. TORNAR-SE PROFESSOR...PISTAS NO ARQUIVO 

 O rearranjo dos documentos possibilitou reflexões sobre uma experiência pessoal 
que, embora singular, possui traços e pistas sobre recorrências e sentidos conferidos a 
um tipo próprio de Arquivo Pessoal: aquele cuja acumulação foi realizada por um 
professor universitário. A partir desse rastro, a “produção do arquivo” (aqui 
compreendida como a operação arquivística realizada do acervo) se orientou pelo 
propósito de dar a ver o docente Herbert de Almeida Dutra, naquilo que o seu 
papelório revela e também esconde.  

É possível supor que em diferentes arquivos pessoais de professores 
encontraremos traços recorrentes – tais como as tipologias documentais próprias ao 
ofício de mestre e algumas rotinas pedagógicas orientando a guarda dos documentos 
– como constatado no de HAD. Entretanto, não menos importante é compreender que 
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a história de vida de cada titular, combinada à história [de vida] de cada arquivo, tende 
a conferir aos processos de organização documental o desafio de interrogar qualquer 
enquadramento estabelecido a priori, convocando sempre à reflexão sobre os arranjos 
e rearranjos de cada arquivo. Foi assim que, no Arquivo HAD, o fazer e o refazer foram 
uma constante, compreendidos como dimensões que se apresentavam necessárias à 
pesquisa que antecede a organização de um arquivo. Dela extraímos algumas ênfases 
que podem ser tomadas como peculiaridades: as do “ser professor” e as do próprio 
Professor Herbert.  

Um arquivo pessoal de um professor inclui uma variedade de tipos e gêneros 
documentais capazes de revelar suas atividades docentes. O “fazer-se” professor torna-
se perceptível, por exemplo, nos planos de aula, nos trabalhos elaborados por seus 
alunos, nas atividades de avaliação e nas inúmeras lâminas para retroprojetor 
sistematizadas por HAD. Para além desses dispositivos didáticos, próprios à sala de 
aula, destacamos os artigos lidos, assinalados com comentários e, muitos deles, 
traduzidos para o português, quando a versão original constava em língua estrangeira, 
especialmente em inglês. O exercício de tradução, muitas vezes empreendido pelo 
Titular, revela-se como uma operação de reinvenção na qual destaca partes, enfatiza e 
reelabora ideias que podem ser pensadas como ações de um sujeito que aprende para 
poder ensinar.  

Não menos importantes são os projetos por ele sistematizados para ações de 
intervenção na sociedade, especialmente aqueles para os quais foi convocado a 
colaborar com veículos de comunicação como a televisão e o rádio, e com setores de 
gestão municipal e estadual, nas áreas de educação e esporte. Nesses projetos seus 
saberes docentes extrapolaram o cotidiano da formação de professores, propagando-
se para a sociedade e estendendo o ato de ensinar para outros tempos e lugares. 
Herbert também sistematizou relatos, recolheu e guardou documentos quando 
empreendeu viagens internacionais que objetivaram conhecer, em outros países, os 
cursos de formação profissional em Educação Física.  

Ser professor e pensar o seu campo de atuação profissional também se torna 
evidente quando analisamos o significativo número de “Papeizinhos, papéis médios. 
Definições, conceitos, glossários, considerações” que constam em seu Arquivo. Esse 
título, dado por ele mesmo, inclui uma infinidade de pequenas anotações, idéias 
projetadas para o futuro, destaques sobre assuntos de estudo. Se, a primeira vista, 
poderiam ser identificados como papéis dispersos, quando analisados na série 
documental que os reúne, dão a ver os propósitos de estudo e de sistematização de 
conceitos e noções que pareciam necessários ao Prof. Herbert, em seus exercícios de 
“pensar” e de construir o campo pedagógico e acadêmico da Educação Física. 

No arquivo de Herbert de Almeida Dutra também encontramos indícios de seus 
esforços pessoais e como representante institucional na permanente defesa pública da 
profissão. São recorrentes as pistas reveladoras de um agir rotineiro em defesa da 
legitimação da Educação Física como campo de atuação profissional. Seus esforços, 
nem sempre bem sucedidos, como membro do Conselho Estadual de Educação ou 
como Diretor da Escola de Educação Física de Minas Gerais, indicam ações de 



 

 
 

15 

liderança e de representação pública, pelos diálogos que empreendeu, pelos 
documentos e projetos que sistematizou, quase sempre com porta-voz de uma 
coletividade. 

Nas décadas de 1970 e 1980, merecem destaques as ações estratégicas por ele 
coordenadas no âmbito de setores federais responsáveis pela formulação de políticas 
de educação física e esporte. Herbert contribuiu especialmente em comissões que 
abordavam a “Pesquisa em Educação Física e Desporto” e a “Pós-graduação em 
Educação Física”. Institucionalizar e profissionalizar parecia exigir, no período, um 
alargamento do lugar acadêmico da Educação Física no âmbito das universidades, 
ampliando assim o espectro de possibilidades. Delas participou como gestor e 
divulgador de programas e ações, mesmo que, pessoalmente, não tenha realizado seu 
próprio mestrado ou doutorado. 

Já na década de 1990, na condição de professor aposentado, HAD dedicou-se a 
construir uma volumosa coleção de recortes de jornais e revistas sobre temas atinentes 
à Educação Física. Segundo informações de seus familiares, manteve uma rotina de 
trabalho em seu escritório particular e, entre outras tarefas, reunindo paulatinamente 
uma infinidade de reportagens publicadas em jornais e revistas de grande circulação 
sobre temas tais como: exercícios, alimentação, adoecimentos, esporte, vida ativa, 
saúde, sexualidade, sedentarismo, emprego, amizade, cérebro, doenças, nutrição, 
entre outras. 

Na organização de sua coleção de recortes, também realizou exercícios de 
categorização do material recolhido, por meio de agrupamentos temáticos, 
posteriormente estabelecidos em ordem alfabética. Um agir classificatório que 
interroga sobre as intenções subjacentes. Haveria um plano de trabalho a ser realizado 
com esse material coletado ou era apenas um passatempo de um professor 
aposentado? Por que escolheu esses assuntos para colecionar e não outros afeitos à 
área, como p.ex. os resultados e feitos do mundo esportivo? Respostas a essas 
perguntas não são oferecidas pelo Arquivo de HAD e, assim sendo, convocam à 
pesquisa e confirmam que um arquivo, qualquer um, apresenta-se muitas vezes como 
lacunar e pleno de silêncios. 

Esses são os resultados iniciais do trabalho de pesquisa realizado no Arquivo HAD. 
Dele resultou a finalização de um inventário que permitirá aos pesquisadores 
interessados conhecer a organização estabelecida para o conjunto documental doado 
pela Sra. Edelwaiss Dutra ao Cemef/UFMG.  A organização desse Arquivo Pessoal, 
com suas idas e vindas (os vários exercícios de organizar e depois refazer) pode ser 
tomado, também, como um traço próprio à trajetória do Centro e de seus 
pesquisadores, aprendendo sobre o “como fazer” com os acervos institucionais e 
pessoais. 

De todo modo, parece-nos possível constatar que esse arquivo, agora finalizado e 
disponibilizado para consulta, produziu um “lugar” institucional para a trajetória 
docente do Prof. Herbert de Almeida Dutra na Educação Física mineira. Assim, o 
Arquivo, de algum modo, constitui-se como um artefato capaz de conferir legitimidade 
social para uma experiência singular. Vale confirmar que o Prof. Herbert não guardou 
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seus papéis ao longo de cinco décadas para “deixá-los para a história”. Entretanto, 
agora transformados em um Arquivo, comparecem como um legado para a história da 
Educação Física: “um investimento social por meio do qual uma determinada 
memória individual é tornada exemplar ou fundadora de um projeto político, social, 
ideológico, etc.” (HEYMANN, 2005, p.02). 

Ao mesmo tempo, o Arquivo HAD tende a qualificar e legitimar o Cemef/UFMG 
como um “lugar de memória” da Educação Física mineira. Sua presença põe em relevo 
a história da própria Escola de Educação Física, sugerindo que as narrativas sobre ela 
sejam recompostas, desconstruindo versões monumentalizadas e fazendo falar os 
silêncios também presentes nos arquivos institucionais. 
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RESUMO  

O arquivo escolar armazena uma pluralidade documental que pode ser listado por 
também múltiplas tematizações. A atenção de historiadores para os arquivos escolares 
vem no bojo de uma investigação atenta a uma atitude de “dialogo plural, em que a 
questão das fontes emerge como uma prioridade no quadro teórico-metodológico da 
História da Educação e da Historia Cultural” (Mogarro, 2006, p.78). O objetivo, então, 
do texto é apresentar as demandas e procedimentos utilizados na organização 
preliminar de arquivos históricos escolares, a partir de projetos realizados numa 
escola centenária situada na cidade do Rio de Janeiro. O Liceu Franco-Brasileiro, 
antigo Lycée Français.  
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Historia da educação; arquivos escolares; patrimônio educativo. 
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AS PRIMEIRAS VISITAS: AS VOZES QUE ECOAM DO E NO PRÉDIO ESCOLAR 

O primeiro contato com o arquivo da escola se dá por ocasião de um projeto sobre 
arquitetura escolar com foco nos Liceus. Nas primeiras visitas, para além do espaço 
físico do prédio, encontro outras materialidades da cultura escolar que juntamente 
com o arquivo documental estavam “esquecidas” tal qual o arquivo morto. Assim, mais 
do que questões sem resposta, são as indagações que motivam a idéia de dar 
continuidade ao percurso investigativo iniciado com a arquitetura escolar. Após 
autorização da direção escolar, e um projeto aprovado para pesquisa de doutorado, 
iniciamos um trabalho duplo de reconhecimento do arquivo e de pesquisa que 
objetivava encontrar as marcas do processo histórico de constituição do Lycée 
Français no Rio de Janeiro no ano de 1915.  

 

A VIAGEM PELOS PAPEIS GURDADOS EM BUSCA DE SEU PROCESSO 
HISTÓRICO 

A pesquisa iniciada pelo Arquivo, desde o início sinalizou uma investigação 
cruzada, que teria que olhar para duas culturas (brasileira e francesa) com suas 
especificidades, sugeriu diversos ângulos e singularidades da instituição escolar. 
Compartilhamos, assim, com Vidal (2005) que muitos são os aspectos a serem 
destacados na pesquisa sobre a história das instituições escolares, no sentido de buscar 
uma compreensão da existência histórica de uma instituição escolar. Para que se possa 
reescrever o itinerário de vida na sua multidimensionalidade, conferindo, assim, um 
sentido histórico.  

Desta forma, o arquivo escolar é fonte essencial para a pesquisa das instituições 
escolares, quando entende esse espaço como uma porta entre aberta que permite o 
pesquisador transitar dentro e fora do universo investigativo. 

Na tentativa de juntar papéis, fotos, placas, mobiliário e tudo aquilo que espalhado 
poderia se relacionar de alguma maneira com a existência do estabelecimento escolar, 
inicia-se uma minuciosa revisão bibliográfica (MOGARRO, 2006; Zaia, 2005; 
BONATO, 2006; Vidal, 2005) como suporte teórico-metodológico das indagações que 
iam sendo postas não somente do que pesquisar mas de como dar conta daquele acervo 
disperso e diverso. 

Todo o conjunto estava localizado em diferentes lugares da Instituição o que dava 
um sentido de desordem num primeiro instante. Assim, tornou-se imperativo um 
trabalho inicial mais de arquivista que de historiador, o que se tornou fundamental 
para o processo historiográfico, na medida em que ia inventariando os documentos e 
construindo as fontes históricas para o estudo.  

 

PRIMEIRO BAÚ DE MEMÓRIAS: UMA COLCHA DE RETALHOS  
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O conjunto do acervo era representado por caixas espalhadas pela instituição onde 
basicamente se sabia do conjunto iconográfico que ficava sob a guarda da bibliotecária, 
fichas de alunos em arquivos guardados com outros documentos escolares, caixas com 
a escrita da escola, objetos referentes a cultura material da escola também se 
encontravam espalhados em armários e salas de uso diverso do estabelecimento 
escolar. Vale dizer, que mesmo espalhados num primeiro momento parecendo 
desorganizados e esquecidos, parte da documentação tinha sua lógica de organização 
e conjunto de pastas que indicaram percepções importantes para se pensar o que foi 
guardado? Como foi guardado?  

Cartas, documentos institucionais, provas, regulamentos, discursos, fotos, livros 
correspondendo às fichas de entrada dos alunos indicavam para fontes de pesquisa 
privilegiadas para a pesquisa da história da existência escolar.   
 

DESVELANDO OS RETALHOS EM SUAS COSTURAS: NOMES, LUGARES E 
HISTÓRIAS (RE)SIGNIFICADAS  

A partir do contato com a documentação emergiram nomes, instituições e temas 
que suscitaram indagações e foi, portanto, necessário entra e sair do arquivo. Nesse 
sentido, destaco a multiplicidade de arquivos e lugares que circulamos na busca de 
responder ou problematizar indícios apontados durante o inventário interno de 
documentação escolar.  

muitas estradas foram trilhadas em arquivos nacionais e estrangeiros. Dos 
arquivos brasileiros situados na cidade do Rio de Janeiro destacamos: Arquivo Geral 
da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), Arquivo Nacional (AN), Arquivo do Itamaraty, 
Arquivo de imigrantes do Consulado Geral da França. Dos arquivos franceses: Arquivo 
Pedagógico de Rouen, Arquivo Nacional Francês, Arquivo da Biblioteca Nacional da 
França, Arquivo da Biblioteca Histórica de Paris. Nesta viagem, não se pode deixar de 
lembrar das consultas  aos seguintes  arquivos digitais: Arquivo da Imprensa Oficial - 
Diários Oficiais do Brasil, Arquivo do Centro de Pesquisa e Documentação da 
Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV), Arquivo da Universidade de Campinas-
Sergio Buarque de Holanda, Arquivo Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
(Arquivo da Universidade de Chicago), Arquivo da Aliança Israelita Universal 
Francesa (AIU) e os Arquivos da base de dados da GIRONDE. 

A análise das fontes enquanto fontes históricas passam em primeiro lugar pela 
compreensão do seu processo histórico, como documento que existiu dentro de um espaço-
tempo determinado. A história das instituições escolares na sua relação com a história da 
sociedade,  impõe ao pesquisador um deslocamento do micro para o macro, dependendo que 
indagar. Razão da qual, no caso em pauta, outros arquivos e outras fontes externas a escola 
foram importantes no entrecruzar de itinerários e contextos. 

De outro modo, ao tomar contato com o material documental do acervo escolar ao 
mesmo tempo em que ia construindo um repertório de fontes para a pesquisa fui 
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compreendendo a importância daquela guarda, assim como do que estava para ser 
guardado no dia a dia.  

 

DOS RETALHOS (RE)COSTURADOS  

O primeiro retalho gira nos lugares de circulação de Brigole. E assim, responde as 
razoes que levaram Brigole, um francês migrante, a fundar o Lycée Français, no ano 
de 1915. O segundo envolve o francês Dumas. Estuda o processo histórico da III 
República francesa na sua relação com o Brasil, e em especial, com o contexto de 
constituição e criação do Liceu. Já o terceiro costura o lugar de Renato Almeida e sua 
relação com a sociedade brasileira e francesa, e em especial, com a sociedade carioca 
durante a década de 1920-1930. O quarto alinhava indagações problematizadas na 
organização da massa documental e suas raízes externas. E assim, se desenha a 
Instituição Escolar por ela mesma, pelo conjunto de baús. 

 

RETALHOS  (RE)COSTURADOS: ONDE E COMO GUARDAR 

A investigação e organização do acervo abriram espaço para novos saberes a partir 
das perguntas propostas pelos temas emergentes relacionados à: circularidade de 
pessoas e as redes de sociabilidades aliadas ao projeto educacional, o que implicou a 
percepção dos diferentes pertencimentos do estabelecimento escolar. A análise das 
instituições escolares implica em correlacionar a escola com as condições sociais, 
culturais e políticas nas quais se insere num contexto histórico e geográfico 
determinado.   

Portanto, no arquivo que ia sendo (re) organizado pelas fontes de pesquisa 
encontradas no acervo escolar da Instituição, impôs outras interrogações: como juntar 
e trabalhar com o acervo, caro tanto para a escola, como para mim que naquele lugar 
assumia o papel daquele que investiga selecionando a partir do meu olhar, do meu 
objeto de pesquisa. Todas estas percepções foram sendo construídas pelo estudo a 
partir do que se pesquisou, do seu lugar social, daí que, neste caso particular, pareceu 
importante o debate em torno do processo de constituição do CDM e que se apresenta 
na fase de organização do inventario do que foi e está sendo recolhido dos guardados 
do estabelecimento escolar. Interessante perceber o movimento que foi produzindo no 
interior da escola sobre o debate do que guardar, como guardar sinalizado não só pelos 
professores, mas também pelos alunos.  

As imagens foram observadas, levando-se em conta como foram produzidas, 
dando ênfase a relação entre as cenas e os valores sociais, buscando decifrar as relações 
entre os indivíduos retratados e os responsáveis pelo registro. O documento foi 
observado na perspectiva de indício, vestígio e por isso, (re)significado a cada novo 
encontro e intercessão. Portanto, durante o processo de pesquisa e (re) arrumação do 
arquivo, no sentido de inventariar o que estava guardado e sendo apresentada a 
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espaços de guarda de objetos da Instituição, fui percebendo que o acervo escolar não 
se resumia só a caixas de papéis e álbuns de fotografia. Assim, num processo 
consentido pela direção da instituição escolar fui (re) significando o conjunto de 
objetos da memória da Instituição escolar. Desse modo, foi sendo alinhavado um 
projeto interno ao estabelecimento escolar no sentido de organizar o arquivo escolar, 
e que fez parte do  processo de pesquisa aos acervos do Liceu. 

 

A INSTITUIÇÃO E SEU ARQUIVO: GUARDAR O QUE? PARA QUE? COMO E ONDE?  

O projeto do arquivo na Instituição foi sendo constituído durante os dois primeiros 
anos da pesquisa e hoje tem uma sala própria dentro do espaço da escola. Essa sala 
tem a função de uma sala de exposição dividida em dois momentos: permanente e 
temporária com um lugar reservado para a guarda da documentação do acervo escolar. 
Esse lugar fazendo parte do espaço escolar é (re) visitado no cotidiano escolar por 
alunos e professores em visitas marcadas, ou de modo espontâneo nos tempos livres 
do horário escolar. 

 

CDM LICEU FRANCO: LUGAR DO ENCONTRO 

A sala de exposição como um lugar de encontro do ontem com o hoje, mas também 
de encontro com o tempo presente. Dada a importância da sala, do espaço de memória, 
(re) significamos as práticas cotidianas de guarda e memória. Assim, pesquisar, saber 
de outros tempos e espaço passa pela inserção do CDM como mais um dos espaços 
escolares de problematização, de compreensão do seu pertencimento escolar, do 
universo plural e singular que se vivencia dia a dia, através das práticas culturais.  

A partir das histórias, dos objetos e imagens expostos cada um se percebe, se 
questiona, se biografa. 

 

NOTAS DE UM CAHIER DE POCHE 

A importância do arquivo escolar não se refere apenas ao lugar das fontes, mas a 
possibilidade de identificar questões que apontem para uma perspectiva meso, onde o 
micro e o macro formam espaços de transição. Assim, sair do arquivo e procurar outras 
inserções, para responder as indagações provocadas pelo arquivo, é uma das alavancas 
motoras do arquivo escolar. Lugar que não é um espaço fechado nele mesmo e sim 
passível de novas (re)significações  à cada novo olhar, a cada nota que se quer 
(re)significar  
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PALAVRAS-CHAVE.  

Política de Arquivos; Património arquivístico da Educação; Acesso à 
informação;  

 
Em 2012, o Estado Português reforçou uma reforma da Administração Pública, 

designada de PREMAC, onde as Secretarias-Gerais viram confirmada a sua 
responsabilidade em matérias de coordenação das políticas de arquivos. 

No Ministério da Educação e Ciência (MEC), esta visão está bem patente quando 
o Decreto Regulamentar da Secretaria-Geral (SGMEC) afirma que a sua missão passa 
por “Preservar e valorizar, de acordo com as orientações da política do património 
cultural, o património histórico da educação e da ciência, nas componentes 
arquivística, bibliográfica e museológica, sem prejuízo das competências conferidas a 
outros órgãos, serviços e organismos do MEC”. 

Para este desígnio é criada a DSDA – Direção de Serviços de Documentação e de 
Arquivo que vai gerir todo o que diz respeito à área biblioteconómica, arquivística e 
museológica. 

Uma primeira questão se levanta, originária neste sistema de se entender o papel 
das instituições da Administração Pública. É que, esta mudança de paradigma nas 
funções das Secretaria-Gerais, não implicou a nível legislativo de suporte, qualquer 
orientação quanto a recursos técnicos, humanos e financeiros, para se desenvolver 
uma política baseada nas novas linhas de conduta. Assim, é possível levantar a 
exequibilidade destas pretensões face aos meios humanos, técnicos, legislativos, 
financeiros e políticos disponíveis. 

Para esta comunicação, iremos desenvolver só a perspetiva arquivística, deste 
universo de intervenção, tão vasto e complicado. 

A Secretaria-Geral do MEC é responsável por um valiosíssimo espólio documental, 
em muito desconhecido. Num levantamento recente concluiu-se que estamos a lidar 
com um total de 22.000 metros lineares de documentação, dos quais cerca de 16.000 
metros lineares estão em depósito num espaço arrendado em Camarate, sendo os 
restantes cerca de 6.000 metros lineares, pedidos pendentes de incorporações. 

A documentação vem desde 1836 até aos nossos dias, estando parte referenciada, 
mas muita inédita, prevendo-se autenticas “caixinhas de surpresas”. Para fazer cobro 
a esta situação a Secretaria-Geral do MEC, através da sua DSDA, está a tentar 
desenvolver uma política sistemática de tratamento e divulgação desta informação. 

Mas o peso de toda esta informação histórica não está circunscrito à Secretaria-
Geral, muito mais documentação encontra-se espalhada pelas diversas instituições 
ligadas à gestão da educação em Portugal, referimo-nos não só às entidades da 
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administração direta e indireta do Estado como às próprias escolas. E onde 
intencionalmente, não se inclui o Ensino Superior, pois este tem autonomia própria. 

À situação descrita, a intervenção na área dos arquivos não está confinada ao 
património histórico, ela alarga-se ao que se chama de, gestão documental, ou seja, à 
gestão da documentação corrente e a sua preparação para a passagem à fase histórica. 

É neste universo que a Direção de Serviços de Documentação e de Arquivo se move 
e pretende criar uma verdadeira politica arquivística a nível de Ministério, numa 
colaboração transparente e direta com todos os organismos MEC. 

Pretende-se proteger, tratar e difundir o que é histórico, mas também acautelar a 
informação futura com uma política de gestão documental integrada, dotando o MEC 
dos meios técnico/normativos necessários. 

Nesta comunicação ir-se-á apresentar o que se pretende fazer, o que já foi feito, e 
as dificuldades sentidas no estabelecimento de uma política arquivística sectorial, quer 
do ponto de vista estritamente da área da educação e ciência, quer do ponto de vista 
de um organismo da Administração Central Pública. 

Começar-se-á por se fazer um levantamento dos instrumentos legais e políticos 
que existem e enformam qualquer política a desenvolver. Alguns representam as 
linhas orientadoras emanadas pelo próprio Governo, outros são emanados pelo Órgão 
Coordenador da Política Arquivística Nacional, e por fim as diretrizes emanadas pelo 
próprio Ministro da Educação. Desta análise não poderá ficar de fora algumas 
questões sobre a existência de uma verdadeira política de arquivos na Administração 
Pública. 

Passar-se-á depois à apresentação do trabalho que já foi desenvolvido desde 2012 
nas duas áreas de intervenção.  

A primeira área diz respeito à gestão documental, onde a atitude é a de dotar, todo 
o Ministério, dos necessários instrumentos, que permitam um efetivo controlo na 
criação, circulação e difusão dos documentos. Tendo sempre presente que urge evitar 
as situações de acumulação de documentação, pois, espaço, duplicação de informação 
e falta de pertinência, tem custos de gestão muito elevados. 

Isto traduz-se na pratica, por ter os meios necessários para a existência de uma 
documentação bem classificada, interoperável e bem avaliada, em todo o Ministério. 

A segunda área de intervenção diz respeito aos arquivos como património 
histórico, que implica o seu tratamento sistemático e disponibilização à comunidade. 
Muitas das fontes da história da educação ainda estão por descobrir. 

Este tratamento sistemático começa por um, “arrumar da casa”, ou seja, dotar a 
SGMEC de um verdadeiro espaço de arquivo que garanta, não só a acomodação e 
preservação dos documentos através de depósitos com ambientes controlados, mas 
também a realização de todos os trabalhos de inventariação e substituição de suportes, 
através da criação de espaços técnicos, físicos, e apetrechados dos necessários recursos 
tecnológicos. 

O passo seguinte será, obrigatoriamente, o da difusão, que se pretende que seja 
contínua, desburocratizada e o mais próximo possível do cidadão, seja ele um público 
geral, ou investigadores especializados, através da maximização do uso dos recursos 
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oferecidos pelos sistemas de informação, mas também, sem descurar os meios 
tradicionais de acesso à informação: sala de leitura presencial, publicação sistemática 
de instrumentos de descrição. 

Nesta área da difusão pretende-se que o acesso às fontes documentais seja o mais 
agregadora possível, no que diz respeito às áreas tutelas pela Direção de Serviços, quer 
isto dizer que as interrogações para recuperação da informação poderão incidir sobre 
os espólios arquivísticos, mas também alargar âmbitos aos espólios bibliográficos e 
museológicos, incluindo mesmo os repositórios digitais a cargo de outras unidades 
orgânicas da Secretaria-Geral.        

Toda esta atividade podia centrar-se na documentação à guarda da Secretaria-
Geral do MEC, mas a ambição é muita, e a consciência do perigo que correm muitas 
fontes históricas, em outras instituições intervenientes na política educativa em 
Portugal, levaram a que a Direção de Serviços de Documentação e de Arquivo, esteja a 
desenvolver projetos para a intervenção juntos das variadas entidades, entenda-se por 
escolas, a nível nacional. 

Pretende-se rastrear a documentação existente, fazer um levantamento de 
necessidades, avaliar e disponibilizar em rede todo um manancial de informação que 
hoje, raramente está acessível à comunidade, e, está em perigo, perante a perspetiva 
de contração do universo escolar, por falta de alunos, que implica o encerramento de 
escolas e a transferência contínua dos bens dentro dos agrupamentos escolares. 

Este levantamento teve um precedente com o trabalho desenvolvido pela Parque-
Escolar nas escolas intervencionadas. Nesta altura procedeu-se ao levantamento dos 
arquivos, mas o tempo e recursos humanos afetos foram insuficientes. Além disso 
ficou de fora a grande maioria das escolas, nas quais se incluem liceus centenários e 
de grande importância patrimonial para Portugal. A ideia é completar este trabalho e 
alargá-lo ao restante universo escolar. 

Outras das apostas passa pela colaboração em parcerias de projetos ligados ao 
levantamento dos arquivos da educação. Não nos podemos esquecer que os recursos 
próprios da Secretaria-Geral são limitados e que na área da educação temos 
instituições com autonomia como as Universidades e Politécnicos, bem como a área 
do ensino primário encontra-se sob alçada das Câmara Municipais. 

Esta disponibilidade para parcerias traduz um entendimento desta Direção de 
Serviços, de que, a sua ação não se centra só nos seus espólios, mas que pode ser um 
elemento facilitador na identificação, tratamento e difusão do património educativo, 
estabelecendo uma autêntica rede de arquivos escolares. 

Pretende-se assim dar a conhecer o trabalho feito pela Direção de Serviços de 
Documentação e Arquivo desde 2012 e as suas principais linhas de orientação e 
projetos futuros, tendo em vista uma verdadeira politica de arquivos da educação. 



 

 
 

7 

BIBLIOGRAFIA  

Portugal – Ministério da Educação e Ciência - Secretaria-Geral (2014). Guia de 
Fundos [em linha]. 1ªed. Lisboa.  Disponível em http://www.sec-
geral.mec.pt/sites/default/files/guia_de_fundos_arquivisticos.pdf 

DECRETO REGULAMENTAR nº 18/2012. D.R. I Série. 22 (2012-01-31) 544 – 
546. 

PORTARIA nº 150/2012. D.R. I Série. 95 (2012-05-16) 2549 – 2553. 
 
  



 

 
 

8 

 

ID:649 

 

O NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA DO COLÉGIO PEDRO 

II: FONTE DE PESQUISAS INÉDITAS PARA A HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
 
Autores: 
Tatyana Marques de Macedo Cardoso 
Beatriz Boclin Marques dos Santos 
 
Filiação: 
Colégio Pedro II 
 
  



 

 
 

9 

RESUMO  

A proposta que trazemos para o XI COLUBHE tem como objetivo apresentar o 
potencial histórico arquivístico do Núcleo de Documentação e Memória do Colégio 
Pedro II (NUDOM) para as pesquisas acadêmicas a partir do seu vasto acervo. Essa 
instituição secular de ensino, criada em 1837, localizada no Centro do Rio de Janeiro, 
se constitui em um “lugar de memória”, personagem/objeto, patrimônio da História 
da Educação Brasileira. O acervo documental deste Núcleo tem valor inestimável para 
a instituição e alto grau de relevância para a pesquisa, pois dimensiona a importância 
do Colégio no desenvolvimento da Educação Brasileira. Apresentamos o NUDOM 
como fonte essencial de pesquisa, destacando-se como um espaço capaz de “contar” 
inúmeras histórias através de seus  documentos, objeto de construção histórica, 
possibilitando problematizar certas categorias sociais, determinados grupos e delinear 
a especificidade do objeto a ser pesquisado. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Colégio Pedro II, Núcleo de Documentação e Memória, Patrimônio- Educação. 
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1. INTRODUÇÃO 

A proposta que trazemos para o XI COLUBHE tem como objetivo apresentar o 
potencial histórico arquivístico do Núcleo de Documentação e Memória do Colégio 
Pedro II (NUDOM) para as pesquisas acadêmicas. Essa instituição secular de ensino, 
criada em 1837, localizada no Centro do Rio de Janeiro, se constitui em um “lugar de 
memória”, personagem/objeto, patrimônio da História da Educação Brasileira. 

O Núcleo de Documentação e Memória, criado em 1995, é um centro de 
documentação especializado no tratamento, preservação e divulgação das obras do seu 
acervo documental. Configura-se como um laboratório de pesquisa, constituindo-se 
em espaço de fundamental importância para os pesquisadores da História da 
Educação no Brasil. Os fatos históricos que marcaram a vida do Colégio Pedro II, e, 
por conseguinte, do país, encontram-se registrados no acervo do NUDOM. Importante 
destacar que essa Instituição, primeira escola de ensino secundário do Brasil, completa 
nesse ano de 2016, 179 anos de existência. 

O Núcleo de Documentação e Memória (NUDOM) abriga um acervo único 
constituído por aproximadamente 18.000 itens, organizado e disponível para a sua 
comunidade escolar e, também, para o público externo. No intuito de organizar esse 
“pequeno grande tesouro” da História da Educação Brasileira, torna-se imprescindível 
a atuação de profissionais especialistas, tais como bibliotecários e historiadores. 
Através da catalogação, classificação e indexação dos documentos é possível recuperar 
e dar acesso à documentação sob sua guarda.  

Os arquivos, bibliotecas e centros de documentação na sua concepção de difundir 
a memória através dos seus documentos configuram-se como um “lugar de memória” 
para os pesquisadores a fim de realizarem suas pesquisas históricas e, por conseguinte, 
gerar conhecimento através da socialização da informação. Nesta perspectiva, Barros 
e Neves (2009, p. 59) asseguram que o arquivo como lugar de “construção do saber é 
o mediador que permite o acesso do pesquisador ao objeto da pesquisa ampliando, 
dessa forma, as possibilidades de avanço para o exercício da produção do 
conhecimento”. 

Inúmeras temáticas e diferentes objetos de estudo vêm sendo desenvolvidos no 
interior do Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II, ganhando 
destaque nas pesquisas acadêmicas, principalmente no campo da História da 
Educação, seus arquivos e fontes acerca dos vários aspectos que podem ser abordados 
no interior dessa instituição escolar, tais como: o contexto histórico e as circunstâncias 
específicas da criação e da instalação da escola; seu processo evolutivo: origens, 
apogeu e situação atual; a vida da escola; o edifício escolar: organização do espaço, 
estilo, acabamento, implantação, reformas e eventuais descaracterizações; os alunos: 
origem social, destino profissional e suas organizações; os professores e 
administradores: origem, formação, atuação e organização; os saberes: currículo, 
disciplinas. Seus livros, arquivos e fontes primárias ganharam espaço na forma de 
praticar e escrever a História da Educação.  
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2. O COLÉGIO PEDRO II 

A criação do Colégio Pedro II deve-se à inspiração do Ministro do Império, 
Bernardo Pereira de Vasconcellos, durante a Regência de Araújo Lima, logo após a 
independência do Brasil. O momento histórico era de consolidação da monarquia, e 
os governantes preocupavam-se com a construção de um sentimento de Nação, ou 
melhor, de uma identidade nacional pela educação e pela cultura.  Ao criar o Colégio 
Pedro II, o Ministro Bernardo Pereira de Vasconcellos tomou como modelo os liceus 
franceses idealizados por Napoleão Bonaparte, como, por exemplo, o Colégio 
Henrique IV e Luís, O Grande. 

O Colégio Pedro II tornou-se, assim, a primeira Escola de Ensino Secundário no 
Brasil, criado em 1837, para atender às necessidades de formação de uma elite social 
que ocuparia os principais cargos da administração pública e do governo.  

A instituição de ensino representou um lócus de formação tanto do currículo 
quanto do ensino das diferentes disciplinas escolares que compõem a grade curricular 
das escolas brasileiras até os dias de hoje. O modelo de ensino implementado no 
Colégio, caracterizado por estudos simultâneos, seqüenciais e seriados, iniciou o 
processo de consolidação dos programas curriculares e materiais didáticos, e permitiu 
a construção teórico-metodológica de várias disciplinas escolares, fornecendo-nos, 
assim, materiais sobre as disciplinas ensinadas no Brasil. Essa organização pedagógica 
pode ser constatada por meio do Mapa das Lições121, que continha a grade curricular 
idealizada para os primeiros anos do curso, indicando as diferentes matérias escolares 
e o número de tempos semanais atribuídos a cada uma delas, além de apresentar os 
conteúdos fundamentais dos Programas de Ensino, como também a indicação dos 
Manuais Didáticos que seriam adotados para os alunos. 

As disciplinas ou – como se dizia no século XIX – as “cadeiras” que compunham 
os programas de ensino do Colégio Pedro II eram estabelecidas pelo Governo Imperial, 
em consonância com as propostas que fundamentavam o projeto civilizatório do 
Estado de formar uma elite capacitada a gerir a construção da nação que se objetivava 
concretizar.  Apesar disso, o conteúdo das disciplinas estava a cargo dos catedráticos 
– os professores do Colégio responsáveis pelas cadeiras, em sua maioria autores dos 
livros didáticos ali adotados. Esses catedráticos formavam uma categoria de 
professores autores, intelectuais que possuíam um status acadêmico equiparado aos 
catedráticos do ensino superior, muitas vezes sendo eles mesmos os integrantes das 
cátedras nos dois níveis de ensino. No Colégio Pedro II os catedráticos, além de 
escrever os compêndios usados pelos alunos, elaboravam o Programa de Ensino e 

                                                   
121  O Mapa das Lições, parte integrante do Regulamento nº 8 primeiro regulamento do Colégio Pedro II, obra do 
Ministro Bernardo Pereira de Vasconcellos, datado de 31 de janeiro de 1838, que continha o primeiro estatuto do 
Colégio. 
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tomavam parte das principais decisões políticas e pedagógicas do Colégio 122  na 
Congregação. Importante destacar que os Programas de Ensino do Colégio Pedro II 
representam fontes de valor inestimável para a compreensão do processo de 
disciplinarização de diferentes disciplinas escolares no Brasil e encontram-se 
disponíveis para pesquisa no Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II 
(NUDOM). 

O ensino marcado pelo conteúdo enciclopédico e academicista, com o propósito de 
oferecer uma cultura geral ao aprendiz, se constituía pelas chamadas “humanidades”, 
disciplinas fundamentadas na cultura clássica como História, Geografia, Latim, Grego, 
Português e Literatura, Filosofia, Francês e Retórica que representavam mais de 50% 
da carga horária das disciplinas. 

As humanidades correspondiam a um modelo de formação que caracterizou a 
educação francesa por pelo menos quatro séculos. O estudo das humanidades revestia-
se de um sentido cuja função achava-se além da instrução para incorporar um 
compromisso moral, promovendo a construção de valores que qualificariam o cidadão. 
Os conteúdos ensinados deveriam oferecer modelos de conduta, valorizando a figura 
do herói da antiguidade, cuja virtude serviria de inspiração aos jovens aprendizes. 
Tratava-se de uma educação para formar o futuro cidadão, homem de bem, que iria 
desempenhar funções fundamentais para o Estado. 

O Colégio projetou-se como personagem da História da Educação no Brasil através 
de seus professores-catedráticos, como por exemplo: Joaquim Manoel de Macedo, 
Antônio Gonçalves Dias, Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha, Silvio Romero, João 
Ribeiro, Jonathas Serrano, José Veríssimo, Delgado de Carvalho, Pedro Calmon entre 
outros. 

De seus alunos ilustres como: Joaquim Nabuco, Barão do Rio Branco, Visconde de 
Taunay, os presidentes Washington Luis, Rodrigues Alves e Hermes Fonseca, Paulo 
de Frontin, Carlos de Laet, Jônathas Serrano, Antenor Nascentes, Manoel Bandeira, 
Afonso Arinos de Melo Franco, Fernando Segismundo, Pedro Nava, Alceu Amoroso 
Lima (Tristão de Atayde), Mário Lago, Gilberto Braga e outros mais. 

E dos livros didáticos de seus professores/autores de utilização nacional como: 
Lições de História do Brasil de Joaquim Manuel de Macedo, História do Brasil de João 
Ribeiro, Curso Elementar de Litteratura Nacional de Joaquim Caetano Fernandes 

                                                   
122 Decreto nº 8227 de 24 de agosto de 1881. Art.2º Compete à Congregação: 1º Organizar annualmente o 
programa do ensino e o horário das aulas e indicar as obras e compêndios que devam ser adoptadas nas mesmas 
aulas, submettendo tudo à aprovação do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. (cf. 
ANNUARIO DO COLEGIO PEDRO II, nº I, 1914, p.88). 
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Pinheiro, Curso de Mathematica Elementar de Euclides de Medeiros Guimarães Roxo, 
Methodo Pratico Para Aprender a Língua Francesa de Gastão Ruch123. 
 

3. O NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA DO COLÉGIO PEDRO II  

Criado há 20 anos, e, atualmente, parte integrante do Centro de Documentação e 
Memória do Colégio Pedro II, recém-criado através da Portaria n. 4231, de 04 de 
agosto de 2014, o Núcleo de Documentação e Memória (NUDOM) tem como principais 
objetivos resgatar e preservar a memória da educação dessa tradicional instituição de 
ensino, bem como estimular e implementar a realização de estudos e pesquisas em 
história da educação. Nessa perspectiva, a constituição de seu acervo privilegia 
documentos relacionados às práticas cotidianamente desenvolvidas na escola. Em 
razão de seus objetivos, o Núcleo de Documentação e Memória se constitui num 
laboratório de pesquisas, atendendo não só a sua comunidade interna, como também 
pesquisadores de diversas instituições de ensino do Brasil, da gradução à pós-
graduação. 

O NUDOM, como fonte essencial de pesquisa, destaca-se como um espaço capaz 
de “contar” inúmeras histórias através de seus  documentos, objeto de construção 
histórica, possibilitando problematizar certas categorias sociais, determinados grupos 
e delinear a especificidade do objeto a ser pesquisado. O acervo documental deste 
Núcleo tem valor inestimável para a instituição e alto grau de relevância para a 
pesquisa, pois dimensiona a importância do Colégio no desenvolvimento da Educação 
Brasileira. É composto por um conjunto bibliográfico, arquivístico e iconográfico. 

O acervo bibliográfico é composto por obras que datam dos primeiros anos da 
fundação do Colégio, representados por livros didáticos das disciplinas ministradas 
nos séculos XIX e XX; regulamentos, regimentos e relatórios desde 1838; Programas 
de Ensino desde 1856; Coleção das Leis do Brasil de 1808 a 1962; teses de concursos 
para a cátedra de 1878 a 1975; anuários elaborados pelo diretor geral no exercício da 
função referente ao período de 1914 a 1961; monografias de conclusão de cursos de 
graduação e pós-graduação; teses de doutorado e dissertações de mestrado dos 
funcionários do Colégio Pedro II, incluindo os trabalhos realizados por pesquisadores 
externos que retratam a história da educação tendo como fonte o Colégio e, obras 
memorialísticas de professores e ex-alunos. 

O acervo arquivístico (Fundo CPII) é constituído por um conjunto de obras 
manuscritas do século XIX e XX, nos quais destacamos: as Atas da Congregação; livros 

                                                   
123  MACEDO, Joaquim Manuel de (1922). Lições de história do Brasil: para uso das escolas de instrucção 
primaria. Edição revista e actualizada de 1914 até 1922 pelo professor Rocha Pombo. Rio de Janeiro: Livraria 
Garnier.  RIBEIRO, João (1900). História do Brasil: adaptada ao ensino primário e secundário. Rio de Janeiro: 
Livraria Cruz Coutinho.  PINHEIRO, Joaquim Fernandes Caetano (1883). Curso elementar de Litteratura 
Nacional. Rio de Janeiro: B. L. Garnier. ROXO, Euclides de Medeiros Guimarães (1929). Curso de Mathematica 
Elementar. Rio de Janeiro: Francisco Alves. RUCH, Gastão (1901). Methodo Pratico para aprender a língua 
francesa. Rio de Janeiro: Francisco Alves. Todos os livros aqui referenciados pertencem ao acervo do NUDOM. 
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de Atas de Concursos de professores para ingresso no CPII; Primeiro Livro de Avisos 
do Imperial Colégio de Pedro II de 1838; Livros de Matrícula de alunos; Livros de 
Exames Preparatórios; Ofícios enviados e recebidos; Avisos do Ministério do Império; 
Livros de Ocorrências Disciplinares; Livros de Colação de Grau e Bancos de Honra; 
Livros de Contabilidade; Livros de Nomeações de professores e funcionários. 

O acervo iconográfico, constituído por um conjunto de imagens referentes às 
cerimônias, festas, desfiles, concursos, entre outras, constitui patrimônio imaterial ou 
intangível, uma vez que é percebido no conjunto de bens culturais simbólicos que 
compõem o espaço escolar. Esse tipo de patrimônio se define por práticas, 
representações, expressões, conhecimentos e técnicas. O conjunto de imagens 
salvaguardadas no NUDOM reúne o fazer cotidiano escolar, traz concepções de 
educação e expressa importantes fios constituintes de uma visão de mundo associada 
à escola. 

Diante do exposto, o acervo do NUDOM apresenta uma gama de possibilidades de 
pesquisas acadêmicas, sobretudo, em História da Educação, através de suas fontes 
documentais. Livros, cadernos, objetos escolares, registros visuais, escritos, sejam 
sonoros e iconográficos, que contam uma parte da história do Colégio Pedro II e da 
sua cultura material escolar no Rio de Janeiro, Brasil, desde as primeiras décadas do 
século XIX até meados da década de 1990, constituem grandes tesouros para os 
pesquisadores, e, estão reunidos no referido Núcleo. Esse acervo é composto por 
materiais variados relativos aos processos de escolarização, às práticas educativas lá 
criadas e vem merecendo investigações por parte de inúmeros pesquisadores de 
diferentes áreas do conhecimento. Com o compromisso de estimular estudos e 
pesquisas, abrindo caminho à investigação, o NUDOM articula o trabalho de 
investigação com o de resgate, recuperação e organização de suas fontes documentais, 
democratizando, dessa maneira, o acesso à informação e valorizando o seu patrimônio 
cultural. 

 
4. OS PESQUISADORES E OS DOCUMENTOS 

Os pesquisadores têm se lançado na tarefa de construir estudos históricos em 
diversas áreas, notadamente, no campo da História da Educação. Apesar da 
importância dos documentos para o conhecimento do patrimônio cultural e histórico, 
os pesquisadores ainda se deparam e lidam com muitas dificuldades para desenvolver 
suas pesquisas históricas. Embora já venha ocorrendo uma discussão em torno das 
questões que norteiam a preservação do patrimônio documental, ainda assim existem 
poucas iniciativas concretas. A ideia de que os arquivos públicos representam “lugares 
da memória”, posta no século XIX, ainda não chegou às escolas, uma vez que essas 
instituições ainda estão pouco atentas à historicidade de suas práticas. Mas, apesar 
das dificuldades encontradas com relação à documentação escolar, algumas 
instituições vêm se preocupando em preservar a sua documentação, como ocorre no 
NUDOM. Na tarefa de construir seus estudos históricos, pesquisadores de diversas 
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áreas do conhecimento vão ao Núcleo para iniciar suas investigações, deparando-se 
com documentos variados.  

Se o documento é o ponto de partida para se conhecer um fato histórico é, 
também, através dele que podemos revisitar o passado e reinterpretá-lo sob nova 
ótica (Fávero 2000, p.103).  

Os documentos históricos que compõem o acervo do Núcleo de Documentação e e 
Memória descrevem o resultado das atividades desta entidade, no cumprimento de 
seus objetivos e finalidades. Como afirma Nunes e Carvalho (2005, p. 33), a palavra 
documento vem do latim documentum, derivado de docere, “ensinar” e que evoluiu 
para o significado de “prova”. O uso do termo no vocabulário legislativo foi difundido 
no século XVII. O seu sentido moderno de testemunho histórico data apenas do início 
do século XIX. 

O termo documento foi evoluindo no decorrer do tempo, apresentando o 
significado de prova e testemunho. Dessa forma, começava a apresentar relevância 
para a história, pois se os acontecimentos não fossem registrados, havia o risco de se 
perderem no tempo. O valor informacional dos documentos - como prova e 
testemunho - serve à reconstrução histórica e à sociedade.  

A história não poderia ser escrita se não existisse um conjunto de provas e 
testemunhos onde os documentos, sem dúvida alguma, ocupam um lugar importante 
para a instituição, e, sobretudo, para a sociedade que os utiliza para fins de pesquisa. 
Os documentos são essenciais, e, constituem, sem dúvida, matéria-prima para o 
pesquisador. Neste sentido, o papel do pesquisador é ver o passado através dos olhos 
do presente e à luz de suas questões. 

No trabalho com as fontes aprendemos que quando penetramos num arquivo, 
dialogamos com os documentos, procurando compreender o não dito ou aquilo 
que foi esquecido ou silenciado. Há uma sensação de descoberta e de fascínio 
durante o contato com as fontes de pesquisa (Fávero 2000, p.105). 

Assim, faz-se necessário a organização dos acervos escolares, através dos seus 
arquivos e coleções, afim de disseminar o patrimônio da instituição, criando condições 
que garantam a preservação e o acesso às informações contidas nesses documentos.  
 

5. OS LUGARES DE MEMÓRIA E A CATEGORIA PATRIMÔNIO  

A partir do conceito de “lugares de memória” criado por Pierre Nora, historiador 
francês do século XX, trabalhamos com a ideia de que os lugares de memória devem 
ser compreendidos a partir de uma tríplice acepção, no que tange: lugares materiais, 
lugares funcionais e lugares simbólicos. Para Nora (1993), os lugares de memória não 
são produtos espontâneos; são, portanto, uma construção histórica, onde o interesse 
em seu estudo advém do seu valor representativo nos processos sociais. Para Pollak 
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(1992) os “lugares de memória” devem ser estabelecidos para que os fatos não sejam 
esquecidos, e assim permaneçam na história. O Colégio Pedro II, portanto, pode ser 
considerado um “lugar de memória” (ANDRADE, 1999) não só por seu 
reconhecimento como bem simbólico, oficialmente tombado como patrimônio 
histórico, mas também por abrigar um precioso acervo pertencente ao Núcleo de 
Documentação e Memória.  

O campus Centro do Colégio Pedro II, em sua particularidade, se consagrou como 
um “lugar de memória”. O prédio deste campus foi tombado em 19 de maio de 1983, 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, sendo 
reconhecido como “um bem nacional” que guarda significativa parcela da memória 
histórica da instituição.  

Hoje, ainda preserva os traços originais de sua fundação. Os amplos corredores e 
salas e sua imponente arquitetura, desperta memórias dos que passaram por ali, sejam 
alunos, professores, funcionários e visitantes. Este campus, além de preservar seu 
patrimônio arquitetônico, abriga diversos espaços considerados “lugares de 
memória”. 

Os “lugares de memória” são, portanto, um local não apenas de organização e 
preservação da documentação, mas de história, constituídos de vestígios para tornar 
tangível o passado vivido. Esses “lugares” permitem a evocação de lembranças, 
identidades e recordações, individuais ou coletivas que se materializam em qualquer 
tipo de suporte. Caracterizam-se, principalmente, pela sua natureza orgânica e 
funcional associada à memória. Desse modo, a principal justificativa para a existência 
desses “lugares” (arquivos, bibliotecas, centros de documentação/informação) é a sua 
capacidade de oferecer a cada cidadão um senso de identidade, de história, de cultura 
e de memória pessoal e coletiva. 

Quanto à categoria patrimônio, nos utilizamos da concepção da autora Regina 
Abreu (2008) que a entende inserida no contexto das grandes categorias do espírito 
humano, servindo para distinguir e demarcar valores sociais. Em outras palavras, 
todas as sociedades definem, classificam, distinguem e valorizam seu patrimônio, 
entendido como os bens de natureza material ou imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, e portadores de referências à identidade, à ação e à memória social. 
Nessa acepção ampla de patrimônio (cultural, histórico, artístico, material, imaterial, 
urbanístico, ecológico, etc.) compreende-se que não apenas as sociedades ocidentais, 
mas também outros tipos de sociedade, no tempo e no espaço regulam, na vida tanto 
ordinária quanto extraordinária ou cosmológica, seu patrimônio: formas de 
expressão; modos de criar, fazer e viver; criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; e conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

A tarefa principal a ser contemplada pelas políticas que tratam da preservação e 
produção dos patrimônios é de possibilitar a recriação e re-significação da memória 
coletiva no presente, reforçando o significado da participação da sociedade em ações 
que fortaleçam a cidadania. A instituição escolar aqui analisada, bem como o Núcleo 
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de Documentação e Memória constituem patrimônio da Educação Brasileira, pois 
reúne, no campus Centro do Colégio Pedro II, coleções de documentos, artefatos, 
registros orais, imagens, enfim, uma gama de bens culturais que conjugam as 
reminiscências e o sentido de pertencimento daquela comunidade escolar, 
articulando-os e assegurando-lhes os vínculos identitários. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os acervos escolares escondem uma variada e valiosa quantidade de documentos 
que, muitas vezes, não é valorizada pela comunidade educacional nem pela sociedade. 
Esses documentos, se guardados e identificados, possibilitam desvendar o cotidiano 
da escola em diversas épocas, compreender seu funcionamento interno, a constituição 
do currículo e as práticas diárias de professores e alunos, constituindo a chave capital 
para o estudo das instituições educacionais, sem abandonar outro tipo de 
documentação, consagrada e tradicional, como a legislação.  

A preservação do patrimônio histórico educativo está intrinsecamente ligada ao 
conhecer, entender e divulgar a importância cultural e social da instituição escolar. A 
guarda e conservação da documentação escolar, fundamental para preservar a 
memória educativa, permite também valorizar os resquícios da construção da escola 
como espaço social peculiar da sociedade que a compõe e que se tornam, a cada dia, 
passíveis de esquecimento, abandono e, muitas vezes, descarte. 

Numerosos documentos do Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro 
II se hospedam em prateleiras e armários à espera de estudos e pesquisas. 
Portadores de discursos variados, alimentadores de imaginários, são fontes para o 
estudo da escola já que são elementos imprescindíveis na constituição de uma cultura 
escolar. (Cunha 2012, p.19) . 

A constituição e a manutenção de acervos escolares revestem-se de importância 
como forma de atribuir novos significados às práticas escolares como elementos 
constitutivos da vida social [...], uma perspectiva que impõe aos pesquisadores o 
desafio de preservação das fontes históricas em arquivos públicos e a constituição de 
arquivos escolares (Moraes e Alves 2000, p. 25). Sendo assim, o Núcleo de 
Documentação e Memória do Colégio Pedro II apresenta-se como um espaço 
importante dentro da referida instituição, guardião de fontes de informações 
fundamentais para a formulação de pesquisas, interpretações e análises sobre elas 
próprias, as quais permitem a compreensão do processo de ensino, da cultura escolar 
e, consequentemente, da História da Educação. Um “lugar de memória” capaz de 
fornecer elementos significativos para a reflexão sobre o passado da instituição, das 
pessoas que a frequentaram, das práticas educativas que lá circularam. 

Por essas razões, ressaltamos a relevância das instituições escolares manterem 
seus arquivos e locais de guarda de documentos  preservados e conservados, pois, estes 
documentos de origens diversas ocupam um lugar central e de referência no universo 
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das fontes de informação que podem ser utilizadas para reconstruir o itinerário da 
instituição escolar. 

 Em linhas gerais, tais circunstâncias permitem evidenciar a importância que o 
Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II tem no interior dessa 
instituição de ensino e para os pesquisadores, de maneira geral, nas pesquisas 
realizadas em História da Educação. Nele é possível encontrar documentos de diversos 
tipos e registros de caráter administrativo, pedagógico e histórico, documentos esses 
de valor inestimável, como: programas de ensino, álbuns de fotografias, livros 
didáticos, relatórios, anuários, livros de matrículas de alunos, livros de nomeações de 
professores, trabalhos de alunos, cadernos de alunos, entre outros, que permitem a 
compreensão do processo de ensino, da cultura escolar e, consequentemente, da 
História da Educação, tornando-se fontes de informações fundamentais e inéditas 
para a pesquisa. 
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RESUMO  

A constituição do Museu de Educação do Distrito Federal surge da necessidade de 
se identificar o processo de formação da memória educativa desse território. A 
iniciativa originou-se por meio de pesquisa vinculada à Faculdade de Educação da 
Universidade de Brasília e ora se concretiza no âmbito da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal, visando proporcionar à comunidade uma visão do seu 
patrimônio material, imaterial, cultural e simbólico. A capital federal, cidade 
planejada no centro do planalto central do Brasil, modificou costumes da face 
tradicional do país em face da demanda por uma cultura nativa que incentivasse a 
valorização de suas memórias. A reconstrução da primeira escola pública do Distrito 
Federal para abrigar o Museu da Educação do Distrito Federal restaura esse território 
de memórias coletivas. Essa escola, denominada Júlia Kubitschek, foi projetada por 
Oscar Niemeyer e construída na Candangolândia, para atender aos filhos dos 
trabalhadores pioneiros da capital e constituiu-se o piloto do projeto político-
pedagógico emergente então formulado pelo educador Anísio Teixeira. O movimento 
de reconstrução desse monumento histórico retoma o marco simbólico de Brasília e 
forja um centro de referência de conteúdos educativos, abastecidos por imagens e 
relatos de professores, gestores e estudantes. Além de promover a qualificação dos 
atuais docentes e seu usufruto educativo, o museu também se propõe a mapear 
expectativas e impressões, transformando o olhar a respeito do processo educativo. O 
atendimento aos visitantes prevê atividades especializadas e programas permanentes, 
expressas no Plano Museológico, no intuito de favorecer vínculos entre a escola e a 
sociedade promovendo um diálogo de saberes para recuperar a utopia de uma escola 
pública de qualidade.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

Museu da Educação, memória educativa, Distrito Federal.  
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1. A CIDADE, O MUSEU E A MEMÓRIA EDUCATIVA 

Lembranças da infância e de outras fases da vida conservadas na memória de cada 
indivíduo servem como referências identitárias que diferenciam uma pessoa de outra. 
Essas recordações estão disponíveis no interior da consciência e podem ser acessadas, 
sempre que necessárias, para afirmar as raízes e compor um contínuo presente. 
Momentos significativos no percurso da vida, quando armazenados na memória, 
conservam informações adquiridas por meio de experiências. Essas experiências são 
pontos intangíveis do presente que geram  aprendizagem. Não há memória sem 
aprendizado, nem há aprendizado sem experiências.  

A concepção do tempo tem sido discutida desde o início da cultura ocidental. No 
decorrer do tempo ocorrem vivências e afloram as experiências que compõem a 
memória do indivíduo. Essas memórias constituem um conteúdo inesgotável em 
palavras. Os acontecimentos e experiências, quando estudados por meio de registros 
da memória, permitem a percepção da realidade em tempo alargado, que compreende 
passado, presente e futuro. 

Não há tempo sem um conceito de memória; não há presente sem um conceito do 
tempo; não há realidade sem memória e sem uma noção de presente, passado e 
futuro. (IZQUIERDO 1988, p.1). 

Nas sociedades modernas, experiências significativas construídas no ambiente 
escolar passam a compor a memória dos indivíduos e representam  longo período de 
vida. Na medida em que as instituições escolares se constituem como um dos 
principais lócus de formação do sujeito, substituindo o papel anteriormente exercido 
pela família e a comunidade, as memórias educativas ampliam-se gradativamente 
preenchendo maior espaço e mais intenso tempo de experiência. Como um território 
de aprendizagens e acontecimentos marcantes, a escola exerce papel fundamental na 
formação da identidade do sujeito, seja professor ou estudante. 

As experiências vividas no âmbito escolar constituem um traço de coesão na 
memória do grupo, como um limite expandido entre o indivíduo e o coletivo. Chamada 
de memória coletiva, esse conjunto de experiências pauta-se na continuidade, tem 
características plurais e formulam as bases de uma identidade coletiva. Para 
Halbwachs (2006), as memórias coletivas fazem com que tenhamos a percepção de ter 
vivenciado eventos exclusivos que somente nós vimos, mas podem ser evocadas por 
outros. Isso porque, como afirma o autor, jamais estamos sós, mesmo quando os 
outros não estejam fisicamente presentes, pois os carregamos conosco em 
pensamento. “Para confirmar ou recordar uma lembrança, não são necessários 
testemunhos no sentido literal da palavra, ou seja, indivíduos presentes sob uma 
forma material e sensível” (idem, ibidem, p. 31). 

Nesse contexto, há de se refletir como a pedagogia pode valer-se dessas memórias 
para melhor compreensão das concepções e práticas do processo educativo. Que 
repercussões esses estudos trariam para a educação e a sociedade? Que utilidade as 
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memórias do passado educativo têm para a atual geração? Que contribuições 
poderiam ensejar à educação no presente e no futuro? E, por fim, qual seria o território 
indicado para a guarda e reflexão das memórias da educação? 

Tais questionamentos convergem para a ideia de se constituir o Museu de 
Educação do Distrito Federal como lugar especializado para abrigar as memórias 
educativas da capital brasileira. Esse Museu, concebido como espaço de apresentação 
e interpretação da prática social, é testemunho vivo de uma cultura. Para tanto, a sua 
função primordial é a de oferecer, por meio de ações e serviços, condições de mediação 
pedagógica de forma que o público visitante se reconheça como membro da 
comunidade, pelo compartilhamento de experiências e memórias e pela compreensão 
do seu patrimônio imaterial.   

Falar das primeiras escolas no Brasil remete ao conhecimento de um saber 
privatizado e monopolizado por instituições religiosas, de tradição jesuítica, que, por 
um longo período, lançaram os fundamentos do sistema de educação no país, 
ampliado progressivamente com a expansão territorial do domínio português 
(AZEVEDO 1996). A documentação histórica da educação brasileira manteve-se 
atrelada à identidade religiosa e conservada em arquivos exclusivos dessas instituições 
religiosas. 

Após séculos de predomínio da igreja católica, a educação brasileira passa à 
responsabilidade do governo imperial, gerando disputas entre a coroa e a igreja por 
uma educação contrária ao predomínio da fé católica. O projeto modernizador do 
Marques de Pombal, para Portugal e colônias ultramarinas, pretendia fortalecer a 
participação do Estado na condução da educação. No Brasil, em 1760, realizou-se o 
primeiro concurso para a admissão de professores régios 124  em substituição aos 
eclesiásticos, assim como foram introduzidas alterações nos currículos e organizações 
escolares. Essas reformas produziram os primeiros documentos oficiais que 
fundamentam os estudos da história da educação no Brasil.  

Atualmente, agrega-se a esses saberes um complexo de conhecimentos não 
oficiais, não institucionalizados, que não se cristalizaram em documentos formais e 
que representam a consciência coletiva de indivíduos e grupos que se contrapõem ao 
conhecimento privatizado. As recordações familiares, as histórias locais e as memórias 
educativas ganham novo espaço na construção da história da educação. Nesse cenário, 
ampliam-se as fontes de pesquisa, alimentando-se por memórias coletivas em face da 
“necessidade de compreender o referencial simbólico, os códigos e as práticas daquele 
universo cultural específico.” (DUARTE 2002, p. 141).  
 

                                                   
124 Em Portugal, os primeiros professores régios, em número de quatro, para as aulas de latim e dois para as aulas 
de retórica, foram nomeados em 15 de agosto de 1759. No Brasil, o primeiro concurso para a admissão de 
professores régios foi realizado em Recife em 20 de março de 1760. No entanto, “em 1765 ainda não havia sido 
nomeado nenhum professor público no Brasil, embora o concurso já tivesse acontecido há cinco anos.” 
(CARDOSO, T. 2002 apud SAVIANI, D. 2008 p. 89) 
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2. O MUSEU DA EDUCAÇÃO COMO PRODUTO DE PESQUISA 

Pesquisadores vinculados à Faculdade de Educação da Universidade de Brasília125 
têm produzido estudos acadêmicos relativos à educação pública nos primórdios do 
Distrito Federal por meio de pesquisas documentais e registros de história oral que 
confirmam a necessidade de salvaguarda e difusão dos conteúdos relacionados ao 
tema.  

Pensar os primórdios da educação na capital federal remete a um período de 
grandes realizações do Estado brasileiro, sob as bases de uma ideologia 
desenvolvimentista voltada para a modernização da sociedade e dos meios de 
produção do país. Brasília surge como meta síntese da plataforma política do 
presidente Juscelino Kubitschek, visando a integração nacional por meio de sua 
interiorização. A construção da nova capital constituiu-se numa epopéia e guarda 
características marcantes na formação da memória coletiva regional.  Brasília, a 
capital do Brasil inaugurada em 1960, distingue-se das cidades convencionais. Como 
uma cidade idealizada, apresenta peculiaridades expressas no Relatório do Plano 
Piloto de Brasília, cujo autor preconiza  

uma cidade planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas ao mesmo 
tempo viva e aprazível, própria ao devaneio e à especulação intelectual, capaz de 
tornar-se, com o tempo, além de centro de governo e administração, num foco de 
cultura, dos mais lúcidos e sensíveis do país (COSTA 1991 p.2). 

A cidade planejada no centro do Planalto Central modificou costumes da face 
tradicional do país diante da demanda por uma cultura nativa que incentivasse a 
valorização de suas memórias, em especial, aquelas voltadas para a saga que alude à 
sua construção. A partir de 1957, a população brasileira desconhecia os vínculos 
culturais e as tradições do planalto central, região desabitada onde a população 
pioneira conviveu inicialmente. 

No território ocupado, a nova identidade brasileira tomava posse entre as 
fazendas, os caminhos e as veredas do cerrado, onde seria instaurado o debate 
sobre a construção da capital como síntese da identidade renovada do país 
(TAUNAY 2015 p.152). 

No plano da cidade, a arquitetura propõe-se a priorizar a convivência harmônica 
entre os indivíduos, criando ambientes apropriados à vida moderna e à valorização do 
convívio no meio urbano. Para Clarice Lispector “Brasília é artificial. Tão artificial 

                                                   
125 Esses pesquisadores compõem o grupo de pesquisa HISTEDBR-DF, credenciado pelo CNPq, responsável pelo 
desenvolvimento dos projetos “Educação Básica Pública (1956/1964): Origens de um Projeto Inovador” (1999 a 
2012) e “Educação Básica Pública no Distrito Federal, 1964/1971: desmonte de um projeto inovador”( 2013 a 
2017). 
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como devia ter sido o mundo quando foi criado. Quando o mundo foi criado, foi preciso 
criar um homem especialmente para aquele mundo. (LISPECTOR, 1999, p. 40).  

O que se planejava não era, portanto, apenas o traçado urbano, mas antevia-se um 
processo de humanização da sua população por meio de uma cidade “concebida não 
como simples organismo capaz de preencher satisfatoriamente e sem esforço as 
funções vitais próprias de uma CIDADE MODERNA QUALQUER, não apenas como 
URBS, mas como CIVITAS, possuidora dos atributos inerentes a uma capital (COSTA 
1991, p.3)”.  

O fato de se colocar o homem como prioridade para a vida moderna na nova capital 
refletiu-se igualmente, no planejamento da educação da cidade idealizada. Coube a 
Anísio Teixeira propor um novo modelo de educação e de escola para formar esse 
homem moderno. O “Plano de Construções Escolares de Brasília” (TEIXEIRA 1961), 
documento de sua lavra, estabelecia a oferta um conjunto de escolas que constituíssem 
exemplo e demonstração para o sistema educacional do país.  

Como as necessidades da civilização moderna cada vez mais impõem obrigações 
à escola, aumentando-lhe as atribuições e funções, o plano consiste - em cada 
nível de ensino, desde o primário até o superior ou terciário, como hoje já se está 
este a chamar - num conjunto de edifícios, com funções diversas e considerável 
variedade de forma e de objetivos, a fim de atender a necessidades específicas de 
ensino e educação e, além disto, à necessidade de vida e convívio social. (idem, 
ibidem, p.1) 

A inovação do modelo educativo, conforme proposta formulada pelo educador 
Anísio Teixeira, encontra na observação das atividades de estudo, de trabalho, de 
recreação, de administração, de decisão e de convívio, uma certificação que renova 
aspectos tradicionais criando espaços como oficinas, clubes de esportes e recreios, a 
casa, o comércio, o restaurante, o museu e o teatro.  

Inspirado no modelo da Escola Parque da Bahia (1950), o sistema educacional de 
Brasília deveria funcionar de modo integrado, abrangendo da educação infantil à 
universidade. Concebido sobre uma proposta pedagógica voltada ao atendimento às 
constantes transformações da sociedade, o desenvolvimento de seus conteúdos 
apoiava-se nos princípios da filosofia pragmática de John Dewey, que preconiza o 
valor da experiência como vetor da aprendizagem.  

Todos os seres vivos agem e reagem em seu meio, alterando-se e alterando o 
universo. E o homem exalta esse processo de interação e experiência. Graças à 
linguagem, torna a experiência cumulativa e, com o auxílio do seu registro 
simbólico, ela mesma objeto da experiência. Essa experiência da experiência o 
leva à descoberta das suas leis, com o que acrescenta uma dimensão nova ao 
universo – a da direção da experiência, abrindo as portas a desenvolvimentos 
insuspeitados nas ordens e desordens, harmonias e confusões, seguranças e 



 

 
 

9 

incertezas do mundo, que constitui o seu meio e que ele passa a transformar em 
seu benefício (TEIXEIRA, 1955, p.1 ). 

Planejado como um sistema único de educação, acessível a todos 
independentemente da classe social, o modelo instaurava bases igualitárias para a 
formação dos diversos quadros ocupacionais do país. As instituições escolares de 
Brasília constituíram-se em organizações complexas, como verdadeiras comunidades, 
com suas diversas funções e considerável variedade de atividades, desenvolvidas em 
tempo integral. O sistema educacional surge de forma revolucionária compatível com 
a modernidade pensada para o Brasil de então e de hoje. A cidade nova, projetada e 
construída para a vida do homem na sociedade moderna trazia soluções humanizadas, 
menos asfalto, menos construções, menos alvenaria e mais jardins, espaços para as 
crianças brincarem com segurança.   

O “Plano de Construções Escolares de Brasília” representa uma síntese das idéias 
de renovação educacional do Brasil, formuladas nas décadas de 1920 e 1930, período 
que emerge o movimento de intelectuais em favor da modernização da sociedade e 
valorização da escola pública, gratuita e laica. O plano alinha-se ao ideário expresso no 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, no qual Anísio Teixeira figura 
entre os signatários, que aponta para os desafios e prioridades presentes nas 
demandas desenvolvimentistas, sociais e econômicas da época. O clima de entusiasmo 
dos renovadores da educação impulsionava a criação de associações que colocavam 
em circulação as novas idéias.  

Já se despertava a consciência de que, para dominar a obra educacional, em toda 
a sua extensão, é preciso possuir, em alto grau, o hábito de se prender, sobre 
bases sólidas e largas, a um conjunto de idéias abstratas e de princípios gerais, 
com que possamos armar um ângulo de observação, para vermos mais claro e 
mais longe e desvendarmos, através da complexidade tremenda dos problemas 
sociais, horizontes mais vastos (MANIFESTO 2010, p. 36).   

Durante mais de uma década, o grupo de pesquisa dedicou-se ao estudo da 
implantação do sistema de educação proposto por Anísio Teixeira para Brasília e seus 
desdobramentos. A busca de informações relativas ao tema foi enriquecida com um 
programa de história oral, no qual os protagonistas da educação - professores, 
estudantes e gestores -, testemunhas da implantação do novo modelo de escolas, 
relatam suas experiências como pioneiros, uma das mais valiosas contribuições para 
o esclarecimento da memória da educação do Distrito Federal em seus primórdios.   

Compreende-se que o testemunho desses personagens são a garantia de um acervo 
representativo da intencionalidade que sustentou o projeto pedagógico da educação 
pública nos primeiros anos da nova capital. Sobre tais fundamentos apóia-se a 
tendência em favor de um discurso museológico como referência necessária para o 
significado do patrimônio educacional e para a visibilidade das memórias evocadas.  
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O acervo da pesquisa destinado ao Museu da Educação do Distrito Federal conta 
com uma gama diversificada de documentos textuais, vídeos, fotografias, mobiliário 
das escolas, materiais didáticos, diplomas, lousas, canetas, cartilhas de alfabetização, 
livros didáticos, livros infantis, livros de leitura, cadernos, ábaco, jogos pedagógicos, 
pastas escolares, merendeiras, cartazes, mimeógrafos, projetores, boletins, cadernetas 
escolares e outros.  

A salvaguarda desses bens permite a recomposição simbólica de uma época, de um 
território e sua cultura, assim como a sustentação de ações inovadoras e 
transformadoras necessárias à emancipação da sociedade. Os bens culturais 
preservados, além de se constituírem como evocações do passado podem, enquanto 
fonte primária de observação, mobilizar a imaginação criativa para invenção de outras 
práticas sociais.  

Os bens culturais abrigados no Museu devem impulsionar a imaginação 
pedagógica de professores e estudantes do Distrito Federal e contribuir para o 
desenvolvimento de um espírito crítico diante da historicidade, das contradições, das 
descontinuidades das políticas educacionais que se sucederam desde a criação da nova 
capital. Reconhecer, coletivamente, um patrimônio fortalece o senso de pertencimento 
ao território cultural e ambiental que sustenta a identidade comunitária.  

A materialidade desse território de memória, relativa à educação no Distrito 
Federal, surge com a reconstrução da primeira escola pública do Distrito Federal, 
denominada Júlia Kubitschek, que sediará o Museu. Pelo seu simbolismo, essa escola, 
projetada por Oscar Niemeyer e construída na Candangolândia126, atendeu aos filhos 
dos primeiros trabalhadores e funcionários da futura capital. Inaugurada em 18 de 
outubro de 1957, constituiu-se o piloto do projeto político-pedagógico emergente 
funcionando como laboratório de experiências educativas, nos moldes propostos por 
Anísio Teixeira. 

A reconstrução da primeira escola pública do Distrito Federal no mesmo lugar 
onde foi inicialmente erguida, e lamentavelmente não preservada127, parte do desejo 
de recuperar, pela pesquisa objetos, documentos e depoimentos dos educadores e 
estudantes daquela época e reinventar o imaginário da nova capital brasileira. Repete-
se, dessa forma, o gesto simbólico de sinalizar para todo país as possibilidades 
inventivas do povo brasileiro e um projeto de educação visando efetivo crescimento do 
indivíduo e da sociedade.   

O Museu, assim como a escola Júlia Kubitschek em seu projeto original, são 
construções em madeira, conforme o ambiente dos acampamentos prevalentes nos 
primórdios da cidade. A edificação do museu situa-se no Parque Vivencial e Ecológico 
da Candangolândia, na localidade onde, em 1957, ergueu-se a escola. O projeto 

                                                   
126   A Candangolândia constituiu-se o primeiro núcleo habitacional da cidade e surgiu em torno das instalações 
da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a NOVACAP, empresa responsável pela construção de Brasília.  

127 A Escola Júlia Kubitschek foi um piloto do “Plano de Construções Escolares de Brasília” formulado por Anísio 
Teixeira e apesar da sua importância histórica, a escola não foi tombada nem preservada, havendo com o passar 
dos anos se deteriorado e posteriormente destruída por um incêndio.  
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arquitetônico do museu pauta-se na observância aos princípios de sustentabilidade, 
de modo a evitar impactos ambientais provocados pela obra. Por tais características, 
como um território de reflexão de memórias coletivas e sede de devaneio para 
ambientar educadores e estudantes para além das salas de exposição, o museu assume 
também peculiaridades de um ecomuseu128.  

Essa configuração ficou explícita com o recente plantio de 2.400 mudas de espécies 
nativas, que deu origem ao “Jardim do Cerrado”, simbolizando a pedra fundamental 
desta instituição museal. Esse jardim, com trilhas ecológicas e sensoriais, integra um 
percurso projetado para o entorno da edificação, onde está previsto o plantio de 
jardins permaculturais, agrofloresta e bosques dos sentidos, com espécies 
ornamentais e aromáticas, que valorizam o local por meio da observação da natureza. 

Na parte externa do Museu, estudantes, professores e demais visitantes da 
comunidade usufruirão de espaços concebidos para a contemplação, reflexão e lazer. 
Será ainda construída uma mini-cidade, composta de casas no estilo das construções 
em madeira do início de Brasília, para abrigar as oficinas de arte-educação, de 
ocupações manuais e técnicas e de atividades corporais e cênicas, inspiradas na 
orientação do plano educacional de Anísio Teixeira para as Escolas-Parque. Na área 
externa está previsto também um Módulo Geodésico, com capacidade para cento e 
vinte pessoas, e o “Parque das Invenções”, arquitetado como local propício a criar 
oportunidades de socialização, experimentação e aprendizagem por meio de 
brincadeiras.  

A área livre do museu potencializa o espectro da rememoração de situações 
educativas. Assim, compreende-se que por meio de uma ambiência alternada entre 
conhecimento pragmático e rememoração, o visitante do museu reflita suas memórias 
como sujeito ativo no processo educativo.  
 

3. O MUSEU, SUA MISSÃO E SEUS PROGRAMAS 

Diferentemente de muitos museus que têm suas sedes construídas previamente 
para, somente então, adequar seus espaços às necessidades do conteúdo expositivo, o 
Museu da Educação do Distrito Federal teve seu projeto arquitetônico concebido a 
partir de definições contidas no seu plano museológico. A importância desse 
ordenamento é a de viabilizar o uso dos espaços da instituição nos moldes planejados 
para atender às demandas presentes na sua missão e em seus programas.  

Conforme estabelece o referido plano, a missão do Museu da Educação consiste 
em preservar, salvaguardar e difundir a memória da educação pública do Distrito 
Federal, com vistas a fortalecer a identidade da escola e do professor, bem como 

                                                   
128 Os Ecomuseus são modelos contemporâneos de museus em que existe um implícito propósito de preservação e 
colocação de amostras para comunicação, instrução, memória, lazer, pesquisa e atração turística de específicos 
acervos ecológicos. 
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contribuir para a qualidade e renovação dos processos educativos, em benefício da 
cidade e da educação brasiliense.  

Nessa direção, museu e educação se complementam na medida em que promovem 
o desenvolvimento de uma consciência coletiva da história da educação local. O 
tratamento dos conteúdos de memórias educativas converge nessas esferas, 
ampliando-se gradativamente com a divulgação do acervo e, especialmente, por meio 
das ações educativas realizadas com os diferentes públicos, que caracterizam o Museu 
da Educação do Distrito Federal num espaço de reflexão e debate.  

Configura-se, assim, como objetivo maior deste Museu o seu público usuário. Em 
conformidade com as diretrizes do processo de renovação da museologia129, o Museu 
da Educação busca desempenhar a sua função social, contrapondo-se à museologia 
tradicional, que valoriza o acervo em si mesmo e o administra independente do seu 
uso social. Nesse contexto, exerce uma função crítica e transformadora.   

A nova museologia deve partir do público, ou seja, de dois tipos de usuários, a 
sociedade e o indivíduo. Em lugar de estar a serviço dos objetos, o museu deveria 
estar a serviço dos homens. Em vez do museu “de alguma coisa”, o museu “para 
alguma coisa”: para a educação, a identificação, a confrontação, a 
conscientização, enfim, museu para uma comunidade, função dessa mesma 
comunidade (Teixeira Coelho 1999 p.45).   

Para exercer as funções de um museu para a comunidade, foram concebidos no 
plano museológico diversos programas de atendimento especializado em setores 
educativos de modo a tornar mais efetivos os vínculos entre a escola e a sociedade.  

O programa educativo do Museu da Educação estabelece tem como prioridade a 
formação continuada para docentes do Distrito Federal, em parceria com a 
Universidade de Brasília. O acesso às memórias educativas dos seus antecessores 
aproxima os professores da atualidade às propostas pedagógicas e metodologias 
inovadoras utilizadas para superar problemas e soluções presentes no cotidiano da 
escola nos primórdios da cidade, promovendo uma visão crítica e estimulando 
mudanças criativas na educação de hoje. Além disso, essas atividades fortalecem o 
sentido de pertencimento do professor e o seu reconhecimento como protagonista da 
história atual.  

Mencione-se ainda que o programa educativo organiza diferentes roteiros, 
apropriados a públicos, incluindo professores e estudantes da rede pública de ensino, 
a comunidade do Distrito Federal, em especial, a da Candangolândia. Em relação aos 
estudantes, o programa proporciona percursos de estudo direcionados aos interesses 
de cada segmento, buscando formas flexíveis, criativas e lúdicas, de acordo com a faixa 

                                                   
129 Novos paralelos da Nova Museologia surgem com a Conferência Geral de Museus em Paris (1971), quando 
membros do ICOM sistematizam as novas demandas para os museus de todo o mundo. Em 1984, com a 
Declaração de Quebec cria-se o Movimento Internacional para uma Nova Museologia (MINOM), oficializado em 
Lisboa, em 1991, propondo o museu integral para transitar na cena da museologia internacional para uma social 
mais aberta à sociedade e ao mundo real como bandeira política.  
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etária. Considerando os processos de socialização e o desenvolvimento psicogenético, 
as atividades visam estimular a curiosidade, criar o sentido de pertencimento e 
perceber a educação como processo participativo, capaz de refletir-se nas suas 
atitudes. Para tanto, o museu dispõe de uma equipe multidisciplinar de professores de 
áreas como Artes, História, Biologia, Letras, Museologia e outras, responsáveis pelas 
ações e conteúdos educativos.  

A escola indo ao Museu pode compreender a função da preservação da cultura e 
dos objetos. Interpretando a relação entre o homem e o meio ambiente, a 
influência da herança cultural, a identidade dos indivíduos e dos grupos sociais 
a escola cresce dentro dos museus por meio de ações que objetivam um melhor 
entendimento, a transformação e o desenvolvimento social. (SANTOS 2008 p. 
141)  

A acessibilidade é assegurada a todos os visitantes, conforme previsto no programa 
educativo, a exemplo do atendimento ao portador de deficiências. De acordo com sua 
especificidade – sensorial, física e/ou mental – busca-se inserir e desenvolver as 
potencialidades desse segmento, a partir de vivências capazes de fomentar as relações 
de pertencimento com o Museu. O seu contato com as peças expositivas dá-se por meio 
de percursos sensoriais, utilizando-se recurso da áudio-descrição, pelo contato direto 
com algumas peças, reproduzidas de formas bidimensional ou tridimensional ou por 
meio de jogos adaptados e comunicação pelo sistema de libras.  

O programa educativo planeja as suas atividades com o aporte dos demais 
programas estabelecidos na estrutura do museu. Citem-se os seguintes programas: 
institucional, de exposições, de acervo, de pesquisa e extensão, de intercâmbio, de 
fomento e captação, de comunicação e difusão cultural, de gestão de pessoas e o de 
segurança.  

O programa expositivo define três modalidades de exposições: de longa duração, 
de curta duração e itinerantes.  

No andar térreo do edifício principal do museu, o visitante é recepcionado e recebe 
orientação de guias para a sua visita nas salas de exposição e pelas trilhas ecológicas. 
Com o intuito de sensibilizar o público, o percurso da visitação começa numa sala de 
cinema projetada em 180 graus, que projeta filme no qual se contextualiza o período 
da construção e instalação de Brasília. 

Nesse edifício estão instaladas as exposições de longa e curta duração. As salas do 
primeiro andar sediam a exposição de longa duração onde são apresentados 
documentos textuais, fotografias e audiovisuais que apresentam as propostas 
pedagógicas e metodologias utilizadas no período de 1957 a 1964, em diversos 
suportes, materiais e mídias eletrônicas. O espírito pioneiro, a inventividade da 
comunidade brasiliense e as utopias que antecederam e concretizaram o sonho da 
nova capital constituem o fio condutor do projeto expográfico. 

No andar térreo encontram-se as exposições de curta duração, compostas de 
mostras produzidas pela equipe do museu ou por segmentos da comunidade 
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educacional, bem como por artistas locais ou pesquisadores interessados em expor 
produtos relativos à educação do Distrito Federal. 

As exposições itinerantes se constituem em extensão dos programas expositivos 
do museu e se destinam às escolas públicas e a outros espaços da cidade, tendo em 
vista difundir a memória da educação do Distrito Federal e expor o patrimônio museal. 

 

4. TERRITÓRIO DE MEMÓRIA, EDUCAÇÃO E PESQUISA 

O Museu da Educação do Distrito Federal institui-se como um centro de referência 
de conteúdos educativos que, abastecidos por imagens e relatos de professores, 
gestores e estudantes, favorecem a qualificação dos atuais docentes e seu usufruto 
educativo. Por outro lado, este museu se promove como instituição capaz de mapear 
expectativas e impressões do público visitante em torno dos conteúdos expostos, 
criando um campo sensível de observação para perceber a educação como um processo 
de humanização.   

A expectativa é de que o brasiliense ao visitar o museu reconheça o seu passado 
educativo, com um olhar reflexivo que ilumine a sua consciência e perceba as 
influências da sua formação escolar na sua identidade. Espera-se que o visitante, ao 
entrar em contato com o patrimônio material, imaterial, cultural e simbólico exposto 
no museu, alcance a compreensão de seu pertencimento a  esse tempo histórico. 

Sendo um lugar de memória, educação e pesquisa, o Museu exerce papel 
transformador numa sociedade fundamentada no entendimento da relação do 
passado com o presente e das possibilidades que iluminam o futuro. Revisitar a escola 
de ontem para inventar a escola de amanhã é o lema que norteia a intencionalidade 
das ações educativas desenvolvidas na instituição nascente, em seu campo museal.  

Agrega-se às suas funções o fomento à pesquisa histórica sobre a educação do 
Distrito Federal. Com esse propósito serão disponibilizados aos pesquisadores 
documentos que compõem o seu acervo, de modo a contribuir para ampliar o olhar 
sobre o tema, oferecendo novos elementos capazes de alicerçar propostas 
transformadoras para a educação contemporânea.  
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RESUMO  

Com este trabalho visamos situar uma linha de pesquisa que trata do acesso a 
fontes musicais, manuscritas e impressas, produzidas nos séculos XVIII e XIX na 
região mineradora central, no estado de Minas Gerais, Brasil. Apontamos as condições 
sociais e institucionais em que estas fontes são produzidas, além dos motivos para que 
existam em tão grande número, ajudando a entender a diversidade cultural desta 
região. Partimos da premissa de que o fato de esses documentos existirem em grande 
quantidade não significa que os grupos musicais atuantes, no presente, incumbidos da 
formação musical nesse mesmo contexto geográfico, saibam de sua importância a 
ponto de fazer um uso corrente na atualidade.  Esta é uma das mais importantes razões 
para que sejam realizados trabalhos sobre a educação musical neste contexto, buscar 
sua história e jogar luz sobre memória destas práticas, isto é, pesquisar e preservar 
para intervir.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Museu da Música de Mariana, história da educação musical, música em Minas 
Gerais  
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1. INTRODUÇÃO 

Não é possível uma compreensão clara do patrimônio histórico-musical brasileiro, 
sem abordarmos nossa história eclesiástica, já contada a partir de pesquisas realizadas 
e textos já escritos. Em 1745, o Papa Bento XIV criou as primeiras dioceses não 
litorâneas na América Portuguesa e, dentre elas, a de Mariana. Seu primeiro bispo, 
Dom Frei Manoel da Cruz, vindo da diocese do Maranhão, chega em 1748. As obras da 
igreja à qual chega Dom Frei Manoel da Cruz haviam sido iniciadas em 1711, ano em 
que o governador Antônio de Albuquerque elevou o arraial à categoria de vila de Nossa 
Senhora do Ribeirão Carmo. Com isso, a igreja recebeu o título de Matriz consagrada 
a Nossa Senhora da Conceição. Em 1745, com a criação da Diocese de Mariana, a 
matriz foi elevada a Catedral, tendo como orago Nossa Senhora da Assunção.  Ao longo 
do século XVIII, sua construção foi sendo completada e seus grandes efeitos só foram 
obtidos no século XIX e início do XX.   

É desta época também o recebimento e instalação de um órgão do mais alto nível 
do artesanato organístico dos primeiros decênios do século XVIII. Em 1753, a catedral 
recebeu como presente do rei D. José I, do “bolsinho de sua majestade”,um órgão de 
tubos, construído em Hamburgo na primeira década do século XVIII. Do altar do 
cerimonial litúrgico, o protagonismo absolutista. Esse instrumento, decorado com 
talha e pintura em motivos chineses merece uma atenção especial dos pesquisadores 
da educação musical em Mariana. 

O Órgão da Sé(, da) Catedral de Mariana é considerado o único dos órgãos da 
manufatura Schnitger que sobreviveu até os dias atuais fora da Europa.130 A varanda 
em que se localiza o órgão foi executada por Manuel Francisco Lisboa (o pai de 
Aleijadinho), que também conduziu os trabalhos de assentamento do órgão na 
catedral.131 Sua importância articula-se com o trabalho de música realizado por muitos 
dos servidores da igreja no decorrer da história. 

 

 

                                                   
130  Desde os estudos preliminares feitos pelo organeiro brasileiro José Rigatto por comissão do Instituto Estadual 
do Patrimonio Histórico de Minas Gerais (IEPHA), creditou-se  a construção deste instrumento ao organeiro Arp 
Schnitger, não tendo sido nunca possível, até o momento, uma comprovação por meio de inscrições no próprio 
instrumento ou documentação arquivística. Segundo levantamento feito pelo estudioso e pesquisador Gerhard 
Doderer, em  estudo publicado em 2000, cita referências de que este instrumento teria sido construído por 
Johann Heinrich Ulenkamp, discípulo de Schnitger. Nesse estudo, o autor menciona o fato de estar em curso 
novo restauro do órgão, a cargo de Bernhardt Edskes, com novas descobertas sobre sua estrutura sonora e 
origem. 

 

131O órgão passa a partir deste ano, 2016, por (seu quarto) um trabalho de conservação e manutenção. 
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FIG. 1| Órgão de Tubos da Catedral: concerto do Coral da Familia Querubins acompanhado pela organista Josinéia 

Godinho 

Dom Frei Manoel da Cruz, ainda no ano de sua chegada, lançando mão de suas 
prerrogativas e depois de estabelecidas as prebendas, passou à constituição do cabido: 
quatro dignidades (arcediago, arcipreste, chantre e tesoureiro mor); dez cônegos; doze 
capelães; um mestre de cerimônias do bispo; um mestre de cerimônias do cabido; 
quatro moços de coro, um sacristão, dois mestres de capela, um organista, dois 
sacristãos e um porteiro de missa (massa). O cabido da catedral funcionou de maneira 
regular até o final do século XIX, com interrupção do exercício coral poucos anos após 
a separação da Igreja do Estado, trazida pela proclamação da República. (BOSCHI 
2011, p.14;15). 

A música é, naquele momento, mais que um pano de fundo sobre o qual o teatro 
barroco se desenrola. A música está presente em todas as funções da igreja, 
desempenhada com compromisso por muitos de seus servidores, que ficam sujeitos a 
severas punições quando não bem o fizerem. Dentre todos, destacamos aqueles que 
mais diretamente se encarregavam da música e de sua performance num  sistema 
repleto de incumbências educativas.  

Senão, vejamos:  
“Chantre era a terceira dignidade da Sé, mas não era necessário que fosse um 

músico. Mais lhe pertence reger no coro o ofício divino, ordenar as tábuas e mais coisas 
para ele necessárias, levantar o tom de cantar e rezar, conforme o tempo e os psalmos 
o pedirem, ou mandar fazer pelo subchantre, encomendando as lições [e] antífonas, e 
satisfazendo a tudo mais que lhe pertence; e, não o fazendo assim, o advertirá, e 
continuando no seu descuido o multará com moderação, e continuando no descuido 
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dará parte ao perlado (sic). Mais lhe toca o cuidado do bom ensino e estudo dos 
meninos do coro, advertindo-os e castigando-os com moderação e multando-os em 
um vintém até dous e nada disso bastando para sua emenda dará parte ao prelado”. 
(BOSCHI p.200 e 201) 

“Ao Mestre de cerimônias caberá o cuidado de, antes de entrar nas funções, 
ajustar com o mestre da capela e organistas os tempos em que devem cantar e tocar de 
sorte que a música e o toque dos órgãos não interrompam as cerimônias da igreja por 
ser matéria de grande escrúpulo faltar-se a elas”. 

“O Subchantre deverá ser pessoa eclesiástica de bom procedimento, destro na 
música e cerimônias da recitação do ofício divino, missa e mais atos que pertencem ao 
coro, por ser um substituto e aliviador da terceira dignidade de chantre;(...) Registrará 
com muito cuidado tudo que se houver de rezar ou cantar na estante, regerá na mesma 
estante a cantoria, exceto no introito das missas de dignidade, porque nessas fará o 
mesmo chantre com a assistência e cantoria do dito subchantre. (p.215). A primeira e 
principal obrigação dos que servem nas sés e seus coros é rezar e cantar”;  

“Os Capelães deverão estar prontos para isso com sobrepelizes e breviários, 
sentando-se nos seus lugares a seus tempos, conforme a suas antiguidades, rezando e 
cantando com modéstia, compostura, silêncio, grave, distintamente, de sorte que o 
tom e o eco das vozes não só ressoem nos ouvidos mas também nos corações”. (p.216) 

“Os Meninos do coro eram escolhidos e apenas dentre os que fossem nascidos 
de legítimo matrimônio, de pais brancos, cristãos velhos e bem procedidos e tenham 
boas vozes esaibam ao menos ler, escrever a doutrina cristãe ajudar as missas, e nele 
serem permanentes. Além de receberem ordenados da Fazenda Real serão vestidos 
pela Fábrica da Sé de opas, barretes vermelhos e sobrepelizes. Nas horas em que 
menos estiverem ocupados com o serviço da igreja, tomarão lições de gramática e solfa 
com os mestres que lhes forem decretados dentro da mesma Sé, e faltando às ditas 
lições ou sendo minimamente negligentes, serão pela primeira e segunda vez 
castigados como merecerem, e não aproveitando o castigo, serão despedidos. Também 
seriam obrigados a tocar a garrida antes de começar cada uma das horas canônicas”. 
(BOSCHI p.218).  

Os Mestres da Capela das igrejas brasileiras foram, segundo Paulo Castagna 
(2002), pouco estudados, tendo sido os trabalhos sobre esse assunto, até o presente, 
dedicados principalmente a alguns mestres das matrizes e depois catedrais do Rio de 
Janeiro e São Paulo, além de outros casos em Salvador (BA) e Recife (PE). 

O organista desta Sé, a quem se pagava seu ordenado pela Real Fazenda, era 
obrigado a tocar em muitas horas do dia e em quase todos os dias da semana. Era em 
torno do órgão que se fazia tanto a música quanto a vida religiosa da Sé, já que cantar 
e rezar eram atividades e funções quase do mesmo grau de importância.  
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“Os sinos regiam a vida religiosa, a eclesiástica e também as festividades das 
paróquias; os sineiros tinham estritas obrigações e o tamanho dos sinos regia a 
importância das funções e das atividades”.132 (BOSCHI, p.221)    

A música como que costurou, e algumas vezes remendou, as atividades artísticas 
na Província de Minas Gerais. Mesmo que as datas comemorativas não se referissem 
exatamente a acontecimentos de Minas Gerais, aqui eram festejadas com música e 
fogos. Da Arquidiocese se espalhavam as notícias dos eventos(,) e as paróquias 
acompanhavam, na medida de suas possibilidades, aquilo que era ordenado como 
comemoração. Os Te Deum eram bastante comuns, encomendados pelas Câmaras e 
Senados(,) ou por iniciativa da própria Igreja. Este nome vem de suas palavras iniciais, 
Te Deum laudamus, “A vós, ó Deus, louvamos”. Talvez o mais antigo é o que está 
registrado no texto AureoThrono Episcopal.  

He muito de notar que depois de S. Excellencia Reverendissima instituir, e collar 
a maior parte destes Reverendos Conegos no dia 5 do presente mez, e os mais no 
dia 6 que mandando-lhes tomar posse como tomarão todos, no dia 7 de manhã e 
vindo com elles á Sé no mesmo dia de tarde a cantarem o Te Deum Laudamus em 
ação de graças pelo beneficio recebido.  

No livro Fábrica da Catedral, há alguns Te Deum registrados(,) entre 1749 e 1868. 
Citamos apenas alguns: 

Te Deum laudamus em ação de graças pelo feliz nascimento do Sereníssimo 
Príncipe da Beira, o Sr. D. João. (...) 5/4/1821. Manuel Ribeiro de Souza. 

Te Deum laudamus pela feliz chegada de sua majestade a Lisboa. (...) 14/9/1821. 
Te Deum laudamus em ocasião do feliz nascimento da Sra Sereníssima Princesa. 
(...) 1/4/1822.  

Te Deum e Procissão que o ilustríssimo Cabido fez na Aclamação do Imperador.  
11/10/1822.  

Te Deum laudamus e Missa Cantada que fez o Reverendo Cabido por ordem de 
S.Excia.Rvma na Coroação de S. Majestade.  

Te Deum laudamus que se fez na Catedral na ocasião do Nascimento da Infanta 
Sra. D. Francisca 8/9/1824. (REZENDE, p.295-297) 

Nenhum Te Deum causa mais espanto que aquele que foi encomendado, em 1792, 
pelo Senado da Câmara de Ouro Preto: “A vós louvamos, ó Deus”, pelo malogro da 
Inconfidência, a ser celebrado na Matriz do Pilar. Auto de Arrematação da Música para 
a função do Te Deum Laudamus que no presente ano se há de fazer pelo feliz sucesso 

                                                   
 

132Todas as informações foram extraídas do extraordinário trabalho de Caio Boschi, O Cabido da Sé de Mariana. 
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de se achar desvanecida a pretendida conjuração nesta Capitania. Segundo Rezende, 
a chegada da cabeça de Tiradentes a Vila Rica foi comemorada às expensas da Câmara, 
com três noites de luminárias e festejos públicos. A arrematação foi feita pelo lance 
menor de 18 oitavas de ouro pelo rabequista Manoel Pereyra de Oliveira, que reuniu 
10 instrumentistas e três vozes: rabecas, rabecões, flautas e clarins (esses executados 
por Marcos Coelho pai e filho, exímios instrumentistas e compositores). (REZENDE, 
p.367-370. [extraído de folhas 40 verso, 50 verso a 51 do livro de Termos de 
Arrematações (nº 91) de 1787-1796. Arquivo Público Mineiro]. Códice 113).  

Nos primeiros anos do século XX, diante do uso excessivo da música de 
características operístcas nas celebrações litúrgicas a Igreja adotou novas orientações 
quanto ao papel e às formas da música na liturgia. Essa nova postura teve 
conseqüências para produção musical em Minas Gerais, pela suspensão  do uso das 
composições até então integrantes das cerimônias litúrgicas. Um dos principais 
motivos para a interrupção da utilização das obras transcritas nas fontes da Coleção 
Dom Oscar de Oliveira do MMM na função original, para a qual foram produzidas foi 
a promulgação do Motu Proprio Trale Sollicitude do Sumo Pontífice Pio X sobre 
música sacra, em 1903, que visa retomar os cuidados com o decoro durante as 
celebrações. Em análise do documento, é possível perceber que há uma preocupação 
em proibir os contornos operísticos expressos na sonoridade destas obras, bem como 
outros instrumentos acompanhantes como cordas e sopros, mantendo apenas o órgão, 
além de restringir a estética polifonica vigente no século XIX, retomando focadamente  
a monodia. 

Estas qualidades se encontram em grau sumo no canto gregoriano, que é por 
conseqüência o canto próprio da Igreja Romana, o único que ela herdou dos 
antigos Padres, que conservou cuidadosamente no decurso dos séculos em seus 
códigos litúrgicos e que, como seu, propõe diretamente aos fiéis, o qual estudos 
recentíssimos restituíram à sua integridade e pureza.133  

Em Minas Gerais, na grande maioria das localidades, esta prática se dissolveu aos 
poucos, uma das provas desta dissolução é o descarte das fontes de obras que foram 
descontinuadas a partir do século XX. Há exceções. Cidades em que, mesmo que esta 
prática tenha passado por um período de esmaecimento, os grupos permaneceram 
conectados a estas tradições e nos dias atuais fazem uso corrente das obras, com outras 
funções além da sacra, a partir da retomada seguindo o decreto federal de 1937134, que 
estabelece como patrimônio “o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País 
e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico”. 

                                                   
133 Texto extraído da publicação no site do vaticano, disponível em 

134In http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0025.htm 
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FIG. 2 | Fac-símile da Antífona de Nossa Senhora, manuscrito de 1779 

Passaram-se 165 anos entre a cópia da Regina Cælilætare (Antífona de Nossa 
Senhora, feita por José Emerico Lobo de Mesquita (1756?-1805), mais antigo 
manuscrito datado da Coleção Dom Oscar de Oliveira do Museu da Música e as 
primeiras visitas de Curt Lange 135   a Minas em 1944 e 1945, estabelecendo o 
movimento inicial da pesquisa sobre a música produzida no século XVIII136 nesta 
região. Teve, então, início um trabalho de campo sem precedentes em busca de fontes 

                                                   
135Eilenburg, Alemanha, 12 de dezembro de 1903 - Montevidéu, Uruguai, 3 de maio de 1997 

136Por sua própria decisão, seu arquivo pessoal foi transferido para o Brasil em 1995, estando desde então sob os 
cuidados da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Minas Gerais, onde se denomina Acervo 
CurtLange. 
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musicais manuscritas, produzidas por gerações de músicos cujas atividades remontam 
ao apogeu de uma música marcadamente luso-brasileira. Em 1958, Lange recebeu um 
convite da Unesco para atuar como pesquisador em Minas Gerais, função que ocupou 
por dois anos. Há histórias de que ele batia de porta em porta para perguntar às viúvas 
dos netos dos compositores se havia sobrado alguma coisa dos parentes e assim 
descobria preciosidades que salvava de fogueiras. 

Aos poucos, foi-se revelando a contraparte musical da escultura e da arquitetura 
mineiras coloniais: o cenário também tinha uma trilha sonora. Uma genealogia de 
músicos negros e mulatos, saídos das irmandades laicas, começava a surgir: Emerico 
Lobo de Mesquita, Manoel Dias de Oliveira, Inácio Parreira Neves, João de Deus de 
Castro Lobo e tantos outros. Suas pesquisas trouxeram surpresas e continuam 
trazendo como, por exemplo, partituras e partes cavadas de peças do compositor 
austríaco Joseph Haydn sendo executadas durante as missas, por pequenas orquestras 
formadas geralmente por músicos mulatos.  

A iniciativa e o trabalho de Curt Lange contaminou, pode-se assim dizer, o 
ambiente religioso e musical a partir de então. Concomitantemente a esse trabalho, 
Dom Oscar ia recolhendo de paróquias pertencentes à sua diocese manuscritos, 
cópias, e instrumentos.  Isto permitiu que na própria sede da Arquidiocese ficasse 
guardado todo o material encontrado dando início, essa guarda, ao trabalho de 
preservação e arquivamento. 
 
2. PRESERVAR 

A contribuição de Jacques Derrida em seu livro de 2001, Mal de Arquivo - uma 
impressão freudiana, é incontornável para pensarmos o significado, mas também o 
sentido dos arquivos. A palavra arquivo, do grego arkhê, etimologicamente nos traz  
começo e também comando. O arconte era o chefe, mas também o que vigiava o lugar 
da memória. Assim, tanto etimologicamente quanto historicamente, fica estabelecida 
a relação entre poder e memória. 

O Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, foi fundado em 1965, por Dom 
Oscar (Arcebispo entre 1960-1988), separando os documentos que já haviam 
adquirido caráter histórico e permanente, dos documentos em fase corrente da Cúria 
Arquidiocesana, conforme instruções do Código de Direito Canônico (cânones 482-
491) e as recomendações arquivísticas internacionais. Este Arquivo possui uma grande 
relação de séries documentais referentes à matriz e depois à catedral de Mariana, aos 
bispos, às paróquias e irmandades da diocese, (e depois arquidiocese) como os livros 
de provisões, batismos, casamentos, óbitos, processos de dispensa matrimonial, 
processos de inquirição “de genere et moribus”137, atas, inventários, receita e despesa, 

                                                   
137Genere, VitaetMoribus é um processo eclesiástico, que era usado para comprovação de pureza de sangue, 
exigida para aceitação em certos cargos, ofícios ou honrarias. O termo vem do latim e significa “sobre a geração 
(ascendência), vida e costumes”. 
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documentação de todos os bispos de Mariana, correspondências, recortes de jornais, 
documentação de irmandades (livros de compromissos, receita e despesa; livros de 
entradas de irmãos, recolhimento de anuidades) e muitos outros. 

O Arquivo da Arquidiocese de Mariana traz a marca das ações administrativas e 
pastorais do prelado marianense que conduz, desde o século XVIII, 139 paróquias. O 
primeiro gesto de guarda de documento foi feito em maio de 1772, quando, após a 
morte de Dom Frei Manoel da Cruz, foi estabelecida a hierarquia a ser seguida para a 
responsabilização de sua manutenção. Neste panorama, se entrecruzamos as fontes, 
encontramos a dimensão educativa de um catolicismo multifacetado, tensionado entre 
o que os bispos tentavam implantar e o que a população efetivamente praticava. 

As marcas desse cotidiano, enredado em dois séculos e meio, também ficaram 
estampadas nas fontes musicais que se encontravam nesse acúmulo documental, nos 
revelando uma sociedade rica em suas sensibilidades artísticas e sobretudo musicais. 
A musicalidade estava presente em manifestações religiosas e laicas promovendo 
trocas estilísticas e rítmicas entre elas, pois que seus músicos e compositores, a partir 
de dado momento eram os mesmos. 

Os pesquisadores do período inical de tratamento arquivístico que trabalharam 
nos primeiros sistemas de arranjo do acervo musical reunido por Dom Oscar, diga-se 
de Pe. Penalva e Conceição Rezende, designam historicamente o contexto de produção 
destas fontes como, Escola de Compositores Mineiros de Música Religiosa do Século 
XVIII. 

O Museu da Música pertence à Arquidiocese de Mariana e, até 2007, era integrado 
ao Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, funcionando adjunto à Biblioteca 
Episcopal passando a ser gerenciado, a partir desse ano, diretamente pela Fundação 
Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana-FUNDARQ, como as demais 
instituições culturais e educacionais dessa administração eclesiástica.  

O Museu da Música, a partir de 2007, funciona em uma sede própria, no antigo 
palácio arquiepiscopal da mesma cidade. É dotado de um dos sistemas de arranjo para 
conservação e disponibilização de fontes musicais mais elaborados do país no que 
concerne aos estudos musicológicos e das ciências da informação neste campo, o que 
o levou, em 2011, a receber da UNESCO o diploma de  Memória do Mundo para a 
América Latina e Caribe, pela importância de seu acervo. 

Quando um lote de manuscritos chega ao Museu da Música, vem ainda envolvido 
pelo trato de seu arconte primário, conduzido pela essência arquivística do mesmo. Na 
apreensão desse sentido, também se estende o ato educativo: discutimos, para além 
do valor estético dessas fontes musicais, seu teor educativo na atualidade. Do ponto de 
vista da preservação, é prioridade viabilizar a permanência e estabilidade desses 
documentos por meio do acondicionamento correto.  
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FIG. 3 | FIG. 4 | seleção de fontes musicais para tratamento 

À medida que entendemos que a ação do tempo, frente às muitas condições 
naturais, contribui para a decomposição do suporte, atentamos para um conjunto de 
ações combinadas para que a informação contida neste material seja mantida. Os 
profissionais da instituição tomam as decisões acerca de quais serão os procedimentos 
para que este material seja higienizado, acondicionado e disponibilizado arquivística 
e museograficamente, para que um terceiro, o consulente, possa usufruir dele num 
fluxo histórico-educativo que liga o significado antigo ao significado presente. 

Outras estratégias para ampliar as ações educativas da instiuição  são os projetos 
sociais do Museu da Música que, em formas elaboradas pela instituição - a partir da 
relevância destas fontes para a memória coletiva 138  - consolidam técnica e 
profissionalmente, processos de gyarda e difusão dos elementos simbólicos que 
unificam grupos sociais. Até hoje, foram desenvolvidos em torno da Coleção Dom 
Oscar de Oliveira, que tem no montante integral, cerca de 92%, de documentação 
relacionada à música sacra. Nesta coleção estão os manuscritos que têm uma relação 
mais estreita com a documentação abordada pela musicologia brasileira, além de ser 
nela que se encontram os documentos mais antigos do acervo do Museu, dentre os 
quais alguns dos mais importantes do Brasil. 

Os documentos da Coleção Dom Oscar de Oliveira do MMM são oriundos de 31 
cidades e localidades.  Por meio dos trabalhos arquivísticos, ganham códigos que 
permitem a busca in loco ou na web, como por exemplo: 

 
Codigo Atual Procedencia 
CDO.01 Mariana 
CDO.02 Barão de Cocais 
CDO.03 Serro e Milho Verde 
CDO.04 Diamantina 

                                                   
138 A memória coletiva faz parte das grandes questões das sociedades desenvolvi- das e das sociedades em vias de 
desenvolvimento, das classes dominantes e das classes dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, pela 
sobrevivência e pela promoc ̧ão. (LE GOFF, Jaques)  
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TABELA 1 | codificação dos fundos arquivísticos contendo apenas exemplo da codificação que originalmente remonta a 
31 cidades e localidades 

Uma vez tratados os documentos, novas questões surgem: na percepção 
arqueológica destas fontes, seu sentido original pode ser preservado? Para além da 
imagem do documento, com seus pentagramas, claves, enfim notações, que som está 
escrito? A que dimensão das interações sociais eles atenderam e passam agora a 
atender? O papel se cala quando lhe são feitas estas perguntas. Como soar sem que 
alguém o faça?  
 

3.INTERVIR 

Em levantamento feito durante da elaboração do projeto Arte Educação Através 
da Música, constatamos que o entendimento de execução desse repertório na prática 
religiosa e/ou performance historicamente informada, é bem reduzido. Basta notar 
que os principais acervos de fontes musicais de música sacra na atualidade são os 
arquivos das Bandas de Música desta região. Com algumas exceções, todos os grupos 
possuem essas fontes em seus arquivos, mas em estado intermediário139 porque para 
eles esse material não mais possui (nenhuma) função ou interesse do público para o 
qual se apresentam.  

Para que a população tome conhecimento das possibilidades educativas e da 
importância desse material, o Museu da Música desenvolve, desde 2007, um leque de 
ações focadas na mediação dessas fontes primárias, com objetivo de alcançar a 
comunidade, para além dos pesquisadores e especialistas. A abertura de um módulo 
expositivo rompe com o caráter institucional unicamente arquivológico, quando 
possibilita que o visitante possa transitar, ludicamente, por uma sala com estas partes 
musicais concebidas expograficamente. O desafio é que conheçam as necessidades 
sociais (sacras ou não) que geraram determinadas composições musicais no contexto 
das Minas Gerais dos séculos XVIII e XIX e tomem contato, por reprodução eletrônica, 
com fonogramas historicamente informados, fac-símiles, painéis textuais e 
instrumentos de época que contemplam uma perspectiva tridimensional da exposição, 
incluindo o já mencionado Órgão da Sé, que hoje também faz parte do acervo do 
Museu da Música de Mariana. 

Pretendendo responder à questão posta acima, como fazer soar o as partituras, 
sem que alguém as transforme em música? O MMM desenvolve o projeto Arte 
Educação Através da Música, ste projeto foi elaborado com o objetivo de capacitar 
coros de cidades de Minas Gerais, do mesmo raio geopolítico do qual o acervo é 
procedente, preparando-os para a execução de música composta no Brasil, mais 

                                                   
139Atentemo-nos para os estágios de evoluc ̧ão dos arquivos, o que a arquivologia chama de Teoria das Três Idade:. 
a) Arquivos de primeira idade ou corrente, são objetos de consultas freqüentes. b) Arquivos de segunda idade ou 
intermediário, aguardam sua eliminac ̧ão ou recolhimento à instituic ̧ãoarquivística. c) Arquivos de terceira idade 
ou permanentes, de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados.  
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especificamente na região mineradora central, nos séculos XVIII e XIX e de música 
laica histórica brasileira dos séculos XIX e XX, realizando concertos didáticos de coro 
e conjuntos de câmara para promover sua difusão. Foram 60 concertos realizados, 
entre 2012 e 2015, em 15 municípios para um público estimado de 20.000 pessoas. 

A prática de coro é uma tradição que tem grande força em Minas Gerais, e no 
Brasil, permeia a história da música desde a chegada dos Jesuítas, que fizeram uso da 
música para uma forma européia de educar e catequizar. No catolicismo, e nas 
religiões em geral, reside uma importante mobilização social, que leva ao canto 
coletivo e, nesta sonoridade única, feita por muitos, o retrato de nossa cultura também 
pode ser reconhecido. Raras são as localidades em Minas Gerais em que não pode ser 
encontrado um coro, como mostram os dados do levantamento que fizemos para os 
trabalhos de formação propostos pela instituição.  Em levantamento feito pela 
instituição em 2010, foram localizados 19 corais relacionados às igrejas católica, 
protestante e outras instituições, conforme listado abaixo: 

 

Procedência Grupos 

  CDO 01 Mariana Coral Mestre Vicente, Coral da Catedral 

  CDO 02 Barão de Cocais Coral Familia Querubins 
  CDO 03 Serro e Milho Verde Coral MaterEclesiae 
  CDO 04 Diamantina Coral de Diamantina 
  CDO 05 Barra Longa        -------- 
  CDO 06 Ouro Preto Coral Sant` Ana; Coral São Pio X 
  CDO 07 Caranaíba        -------- 
  CDO 08 Urucânia Coral Padre Efraim 
  CDO 09 Claudio Manoel        -------- 
  CDO 10 Rezende Costa Coral e Orquestra Mater 
  CDO 11 Monsenhor Horta        -------- 
  CDO 12 São João del Rei Orquestra Lira São Joanense e Orquestra Ribeiro Bastos 
  CDO 13 Prados Coral Baccareli/ Coral Brilho Celeste 
  CDO 14 Santana dos Montes -------- 
  CDO 15 Santa Rita Durão -------- 
  CDO 16 Catas Altas da Noruega  
  CDO 17 Entre-Rios de Minas Coral Nossa Senhora do Rosário 
  CDO 18 Rochedo de Minas -------- 
  CDO 19 Itabirito Coral Canarinhos de Itabirito, Madrigal Pe. Xavier 

 Coral da Academia Libre Cantare 
  CDO 20 Jaboticatubas Coral Sacro Conceição Imaculada 
  CDO 21 Sabará Coral Sacro da Sociedade Musical Santa   Cecília de Sabará 
   CDO 22 Piranga -------- 
  CDO 23 Cachoeira do Campo -------- 
  CDO 24 Catas Altas Coral Bruno Pereira dos Santos 
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  CDO 25 Pinheiros Altos Coral Vozes do Amanhã 
  CDO 26 Furquim -------- 
  CDO 27 Lamim -------- 
  CDO 28 Congonhas Vozes dos Profetas 
  CDO 29 Lafaiete Madrigal Roda Viva 
  CDO 30 Itaverava -------- 
  CDO 31 Arraial de Abre Campo -------- 

TABELA 2 I Levantamento dos corais nas cidades de onde há  procedência de fontes musicais no Museu da Música de 
Mariana 

No levantamento dos grupos musicais que atuam nestas cidades no presente, 
constatamos que poucos coralistas sabem da existência de fontes tão importantes do 
seu passado. Para falar de memória e identidade na música brasileira é muito comum 
que recorrem apenas ao que os programas da TV aberta, o rádio e a mídia corrente 
veiculam. Isso pode ser constatado no discurso cotidiano das práticas de ensaio e nos 
seus programas de apresentação. 

A partir deste recenseamento coral, feito apenas no circuito geográfico de onde o 
acervo é oriundo, pudemos constatar um número muito substancial de coros 
institucionais, foram 23 grupos para 22 municípios. Apesar deste significativo número 
de corais, observamos que se trata de uma prática com pouca atenção das políticas 
públicas e do meio científico-acadêmico, sobretudo se analisarmos, por meio das 
fontes, a difusão e o impacto cultural que tem na região por mais de dois séculos. 
Certamente seriam muito surpreendentes os resultados se estendêssemos esse 
levantamento aos 853 municípios de Minas Gerais.  

Além do recenseamento coral, outro objetivo do projeto é interferir na forma como 
estes grupos apresentam seu repertório, ajudá-los a perceber e demonstrar o grande 
potencial educativo, cultural e histórico que circunda suas apresentações. A ideia é que 
cada grupo, em cada cidade participante, possa se tornar um mediador e amplificador 
do patrimônio historico-musical, tendo como modelo a prática em tempos diversos e 
sua larga função social apresentada por meio da pesquisa realizada no acervo do 
MMM. 
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FIG. 5 | Encontro de regentes no Museu da Música de Mariana 

O Projeto começa com uma visita dos corais selecionados ao Museu da Música de 
Mariana. Se a maioria dos cantores nunca ouviu falar em musicologia, para introduzi-
los nesses assuntos mais técnicos usamos os trabalhos de pesquisa realizados na 
instituição e que tratam de forma integrada arquivologia; teoria da escrita e leitura 
musical; análise das obras musicais; práticas de conservação de papel e a história, 
como ciências para dimensionar a importância e a diferença que há em uma audição 
em que 1) as obras sejam historicamente informadas e 2) uma audição espontânea. É 
como fechar um longo ciclo que tem início um dia com a redescoberta da parte cavada 
musical, fonte encontrada em um lugar qualquer e termina com sua interpretação, na 
fruição do público sabendo de todo o trajeto que o som percorreu para chegar aos seus 
ouvidos.   

Em outra fase do projeto, os regentes dos corais passam uma temporada 
realizando trabalhos no museu. Trata-se de muitas obras, e só o que já foi possível 
editar chega a 51, em diferentes níveis de dificuldade. O maestro do coro deve 
submergir nesse repertório e tentar encontrar, através dele, a sonoridade que se 
encaixa no seu grupo. São 10 livros, 09 cds, muito trabalho de apreciação musical e 
aulas de regência. Vale ressaltar que estas obras, compostas em sua maioria para coro 
e orquestra, exigem um alto nível gestual, de comunicação e condução do regente, daí 
a necessidade de uma grande capacitação. Nestas fases o Museu da Música contou com 
a participação de grandes profissionais da regência brasileira. 
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Muitos desses maestros nunca regeram seus corais acompanhados de grupos de 
câmara. Assim, o projeto pode possibilitar que os corais tenham como acompanhantes 
pequenos grupos instrumentais para que se formem cameratas. A prática musical 
segue, grosso modo, o seguinte procedimento: ao mesmo tempo em que o regente 
passa pelo processo de capacitação, já inicia os ensaios com seu coral; o tempo de 
trabalho para a preparação dos concertos normalmente exige um período maior de 
ensaio do coral, e normalmente  inicia-se com o regente realizando uma revisão da 
técnica vocal do coro com o objetivo de buscar um maior equilíbrio e timbragem, já 
que estas obras, com escrita a quatro vozes em sua maioria, apresentam grau razoável 
de dificuldade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 6 | Coral Vozes nos Trilhos realizando concerto didático com obras do Acervo do Museu da Música de Mariana  

Nesta revisão da técnica vocal é que normalmente o grupo se dá conta de que para 
alcançar o equilíbrio desejado, é preciso convidar mais cantores para o coro e assim, 
aos poucos, o prjetomobiliza e permeia a comunidade de formas inéditas para sua 
consolidação. Torna-se uma espécie de "questão de honra coletiva" apresentar um belo 
trabalho ao final.  Para que as metas sejam alcançadas, reiteram a disciplina em dois 
ensaios de duas horas semanais que contam, além da prática musical, com a leitura de 
textos sobre a história da música e educação patrimonial. 

Os corais participantes no decorrer destes três anos de projeto foram: 
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Cidade Coro 

Mariana • Coral da Catedral 

• Orquestra e Coro Mestre Vicente 

• Coral Nsa. Senhora do Rosário 

• Coral São Vicente 

Ouro Preto • Coral Sant`Ana 

• Coral São Pio X 

Piranga • Coral Vozes do Amanhã 

Ponte Nova • Coral Vozes do Piranga 

Viçosa • Coral da terceira idade 

Rio Piracicaba • Vozes nos Trilhos 

São Gonçalo do Rio Abaixo • Coral Lírico de São Gonçalo do Rio 

Abaixo 

Barão de Cocais • Coral da Família Querubins 

Catas Altas • Coro Bruno Pereira dos Santos 

Conselheiro Lafaiete • Madrigal Roda Viva 

• Camerata DiMinuto 

Carandaí • Vozes para Cristo 

Barbacena • Coral da Ordem Terceira do Carmo 

• Coral Nossa Senhora do Rosário 

•  

Itabirito • Coral Canarinhos de Itabirito 

• Madrigal Pe. Xavier 

• Coral da Academia libre Cantare 

Congonhas • Cidade dos Profetas 

Tabela 3| Corais participantes do projeto Arte Educação Através da Música realizado pelo Museu da Música de Mariana 

 
 Da lista acima, cada coro realizou uma média de 4 concertos, sendo dois para a 

comunidade de onde são oriundos, um em localidades vizinhas, consideradas de difícil 
acesso, e um na Catedral de Mariana, junto ao centenário Ógão de Tubos.  Situações 
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em que o público ouviu atentamente as explicações do maestro sobre as obras, bem 
como o repertório apresentado cumprindo o objetivo didático dos concertos. A 
principal transformação ocorrida no cotidiano musical educativo desses grupos é a 
inclusão dessas obras em seu repertório, além de uma abordagem mais substancial 
sobre a história da música brasileira pensada de forma mais situada à sua própria 
realidade, mais condizente com seu protagonismo enquanto grupo formador de 
público.   

O historiador é aquele que luta contra o esquecimento, e quando faz história grafa 
uma ausência e conta uma história que pertence a todos, que nos formou e nos forjou, 
e faz-nos confrontar com seu legado que sempre nos colocam interrogações: como se 
deu para que tudo ficasse assim? Conta uma história que não só possa humanizar o 
mundo – porque faz falar o discurso do homem –  mas que, de alguma forma, implique 
os sujeitos nela enredados. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 7 |Concerto de estréia do Coral Vozes nos Trilhos na cidade de Rio Piracicaba. Público estimado de 350 pessoas 

É isso que fazemos, para não deixar que desapareça, e para honrar os mortos. Os 
que vieram antes de nós, nossos “heróis” 140 , precisam de nóspara retomar suas 
histórias, escreverem-nas e contarem-nas. Cada nota, cada signo musical precisa ser 
cantado, tocado. O passado, para continuar a ser uma novidade, precisa ser contado.  
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RESUMO  

O Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo tem dentre seus 
objetivos, salvaguardar itens que estão fisicamente integrados ao cotidiano escolar; 
registrar e difundir a memória escolar e gerir políticas de preservação dos itens 
identificados com relevantes para a história da educação.  Por se dedicar à preservação 
de acervos históricos e a memória escolar o Memorial foi escolhido como local de 
custódia da coleção do extinto Colégio Marista de Santos a partir do ano de 2009. Ao 
longo de 103 anos de funcionamento esta escola manteve-se como estabelecimento 
particular de ensino confessional católico, acumulando material de ensino. Essa 
comunicação apresenta o histórico de transferência, organização, listagem, guarda e 
levantamento técnico diagnóstico da coleção em questão. Em outras palavras,  foram 
realizadas a avaliação e separação das peças que apresentavam alto grau de 
comprometimento devido à corrosão e infestação por pragas; contabilização primária; 
levantamento diagnóstico dos objetos danificados e que devem ser restaurados.  Este 
trabalho acompanha os debates internacionais sobre preservação e o estudo de acervos 
e coleções escolares, históricas, se ocupando com a identificação, organização e 
inventariação de tais artefatos, compartilhando a evidência da globalização da forma 
escolar e dos variados objetos escolares que a constituíram. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Museus escolares, Cultura material escolar, Patrimônio educativo. 
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INTRODUÇÃO 

O Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo é um 
patrimônio científico e escolar de uma instituição confessional católica fundada em 
1858. Guarda uma coleção iniciada há 157 anos, com milhares de peças, grande parte 
em ótimo estado de conservação, higienizadas e em processo de inventariação. A 
coleção é composta por objetos vinculados ao ensino das ciências (Física, Química, 
História Natural), levando em conta suas subdivisões disciplinares. Parte deles são 
materiais escolares, concebidos para o uso didático; outros são instrumentos de 
precisão que foram adaptados para a ação escolarizada141.  

A coleção foi iniciada a partir dos trabalhos de Frei Germano D’Annecy, 
capuchinho de Sabóia, cientista e sábio da cidade de São Paulo no século XIX e, 
também, primeiro professor das Ciências Naturais do colégio. Depois, na primeira 
metade do século XX, foi ampliada por uma série de motivos inter-relacionados: 1) O 
interesse dos Irmãos Maristas em participar do apelo pedagógico modernizador 
associado ao ensino pelo Método Intuitivo; 2) Por conta da progressiva expansão dos 
espaços científicos do colégio; 3) Pela aquisição de objetos em larga escala com 
interesse de equiparação ao Colégio Pedro II, instituição de ensino secundário 
referencial no Brasil; 4) Busca de prestígio por meio da exposição de suas peças de 
modo a se estabelecer com excelência de ensino frente à abertura de ginásios públicos 
e a concorrência entre as escolas privadas.  

O Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo tem como objetivos 
gerais preservar e oferecer documentações variadas aos pesquisadores; fazer uso do 
acervo como instrumento pedagógico; salvaguardar itens que estão fisicamente 
integrados ao cotidiano escolar; registrar e difundir a memória escolar e gerir políticas 
de preservação dos materiais identificados como relevantes para a história 
institucional.  

A constituição do Memorial originou-se das demandas da comunidade escolar que 
desejava apontar as suas próprias seleções e interesses documentais para a 
manutenção de suas tradições na comemoração do sesquicentenário do colégio e 
centenário da Congregação dos Irmãos Maristas na instituição, efemérides tais 
celebradas em 2008 por meio de uma série de eventos.  

Os resultados dessas ações iniciais foram: o levantamento histórico dos 
documentos; organização prévia da documentação por tipologias; higienização e 
organização de 20 mil fotografias que estão acessíveis ao público e são alvo de 
apropriações e usos, tanto da comunidade escolar como de outros interessados.  

O Memorial passou a responder pelos itens considerados históricos (livros, 
revistas, livros de atas, cadernetas de consumo, fotografias, registros de matrícula, 

                                                   
141  O trabalho de inventariação dos objetos científicos voltados para o ensino de Physica-Chimica são 
responsabilidade do projeto “Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo (fase 1): 
planejamento e organização do inventário dos instrumentos científicos”, financiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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troféus, medalhas, publicações estudantis e objetos científicos etc.) e a fazer a 
observação técnica do patrimônio em uso na edificação, uma vez que nem todo o 
acervo custodiado encontra-se localizado no espaço de reserva técnica, conforme 
apontado anteriormente.  

Por se dedicar à preservação de acervos históricos e à memória escolar o Memorial 
do Colégio Arquidiocesano de São Paulo foi escolhido como local de custódia para a 
coleção do extinto Colégio Marista de Santos. No ano de 2009 este estabelecimento de 
ensino, pertencente à mesma congregação católica, foi colocado à venda e acabou 
adquirido pelo poder público municipal. No desenrolar das negociações foi acertado a 
transferência do acervo do Museu Escolar daquela centenária instituição para o 
Memorial do colégio de São Paulo.  

O acervo do extinto Colégio de Santos que ficou sob a guarda do Memorial passou 
por algumas intervenções preliminares, tais como limpeza e o isolamento das peças 
atacadas por pragas. Os objetos também foram listados e foi elaborada uma descrição 
das peças e seu respectivo estado de conservação. Após essas ações, os itens foram 
guardados em prateleiras e armários localizado em um dos mezaninos do Colégio 
Arquidiocesano. 

Essa comunicação apresenta especificamente o histórico dessa transferência, os 
primeiros trabalhos de organização e listagem, guarda e levantamento técnico 
diagnóstico da coleção do Museu Escolar do Colégio de Santos que passou à 
responsabilidade do colégio de São Paulo. Esse texto tem relação com os debates em 
torno do Patrimônio Educativo, sua salvaguarda e musealização, e faz parte de uma 
discussão de âmbito mundial sobre a importância da guarda e da pesquisa em torno 
da cultura material escolar. 

No caso do Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação (COLUBHE – 
Porto, 2016), comparece aos debates sobre patrimônio educativo com dois interesses: 
a) Participar do diálogo sobre novas possibilidades metodológicas e técnicas de 
investigação a partir de estudos sobre a cultura material escolar, pensando a nossa 
relação com os objetos, investigando as possíveis práticas escolares a partir de seus 
usos e apropriações, questionando a interferência do mercado didático nas ações 
educativas etc.; b) Buscar auxílio e compartilhar informações com pesquisadores, 
museólogos, especialistas na conservação de variados materiais: vidro, madeira, fibra 
de cânhamo, plásticos, metais etc. de modo a salvaguardar as peças da coleção 
apresentada. O texto também acompanha os debates internacionais sobre preservação 
e o estudo de acervos e coleções escolares, históricas, se ocupando com a identificação, 
organização e inventariação de tais artefatos, percebendo a globalização da forma 
escolar e dos variados objetos escolares que a constituíram.  

 
1. HISTÓRICO DO COLÉGIO MARISTA DE SANTOS 

O Instituto dos Irmãos Maristas iniciou suas atividades em Santos no Gymnasio 
Sagrado Coração de Jesus em 1906, com 11 religiosos, todos eles franceses, 
responsáveis por lecionar para 248 estudantes do gênero masculino.  
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No ano seguinte o estabelecimento também ofereceria os cursos primário e 
secundário e ganhou a prerrogativa legal que concedia aos seus alunos o direito de 
seguir rumo aos estudos de nível superior sem a necessidade de seleção por exames. 
Este direito, conhecido no Brasil como “equiparação” ao Colégio Pedro II, concedia ao 
colégio prestígio social e marcava-o como instituição modelar e uma das mais bem 
equipadas do litoral. Apesar de ter sido obtida junto ao governo federal, responsável 
pela regulação e fiscalização dos ginásios, tal reconhecimento teve curta duração, pois 
a Reforma Rivadávia Correa (1911) anulou tal privilégio de todas as escolas secundária 
do país.  

A constituição de uma obra educacional Marista na cidade de Santos aconteceu 
por conta de sua proximidade junto ao principal porto do país e porque a sua posição 
estratégica garantia também o acolhimento dos religiosos oriundos de outras regiões 
e continentes. No ano de 1927 a instituição passa a ser nomeada Gymnasio Santista 
Municipal e, em 1943, seria designado como Colégio Santista, período no qual oferecia 
curso primário, ginasial, científico, além do curso técnico comercial e em 
contabilidade. 

 Ao longo de 103 anos de funcionamento manteve-se como estabelecimento 
particular de ensino confessional católico e passou por mudanças significativas, tanto 
em relação à sua estrutura física, ocasionada em razão da destruição da sede em um 
incêndio em 1953, quanto pelas mudanças de ordem social e cultural, como, por 
exemplo, a abertura da escola às meninas em 1970. 

O Colégio Marista de Santos vivenciou uma expressiva diminuição do número de 
alunos matriculados, entre o final da década de 1990 e ao longo dos anos 2000, devido 
ao processo de empobrecimento da região na qual estava inserido, nas proximidades 
da área portuária da cidade. Ao longo de todo esse histórico, o Colégio acumulou 
documentos e adquiriu materiais diversificados para o ensino.  

Para a transferência dos objetos e documentos do Colégio de Santos para São Paulo 
foi designada a equipe do Memorial que tinha experiência com ações de preservação 
junto a outros Museus Escolares, graças às intervenções realizadas no próprio 
Arquidiocesano (2008) e com a coleção do Colégio Marista Nossa Senhora da Glória 
(2009). Este último herdou a coleção do Colégio de Nossa Senhora do Carmo, primeira 
instituição dirigida pelos Maristas em São Paulo.  

 
2. PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DA COLEÇÃO DE OBJETOS CIENTÍFICOS 

A avaliação inicial para identificação dos acervos foi realizada no decorrer do mês 
de setembro de 2009. O edifício apresentava alas e dependências que não eram 
utilizadas pela comunidade escolar nos últimos anos. Os colaboradores da instituição 
tinham poucas informações sobre a existência e a localização de seus registros 
históricos, salvo o que estavam reunidos em uma pequena exposição. Os locais de 
guarda dos objetos de ensino e acervos escolares eram desconhecidos. 

Em pequenas salas do terceiro andar do edifício principal, em uma ala desativada, 
foram encontrados instrumentos para o ensino de física e vidrarias. Nos laboratórios 
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de ciências e biologia, foram localizados alguns instrumentos de precisão, 
microscópios, modelos de seres vivos e animal taxidermizado, itens que outrora 
compunham a coleção do Museu Escolar. Os instrumentos e objetos de ensino 
atravessaram décadas de esquecimento, quando deixaram de ser considerados 
necessários para um bom aprendizado. O descaso com estes itens remete a 
“obsolescência” de determinadas práticas de ensino.  

No primeiro contato da equipe do Memorial Arquidiocesano com o acervo 
observaram-se situações e padrões encontrados em outros relatos sobre salvaguarda 
de patrimônios escolares: acervos pulverizados pelo edifício escolar e sem 
identificação; artefatos quebrados, incompletos, empoeirados, acumulados em salas 
esquecidas e sofrendo a ação de todo tipo intempéries (sol, umidade, maresia etc.). 
Diversos documentos como fotografias, uniformes, mobiliário, instrumentos musicais 
e medalhas foram encontrados e listados de modo simplificado. O que tornou 
necessário um levantamento pelas dependências para identificar os espaços de 
guarda142.  

As peças encontradas também são remanescentes, que sobreviveram ao incêndio 
do edifício do Colégio nos anos 1950, a mudança para a nova ala do prédio escolar, o 
desgaste material pelo uso prolongado, os descartes aleatórios dos recursos materiais 
da escola, e a destruição ao longo do tempo. 

Entre os meses de outubro e novembro de 2009 foram realizadas a avaliação e 
separação das peças que apresentavam alto grau de comprometimento. Essas foram 
higienizadas a seco, utilizando trinchas, pincéis e panos secos, para a retirada das 
grossas camadas de poeira e separadas de acordo com suas características materiais. 
Após essa etapa foram embaladas individualmente em “plástico-bolha”, e 
acondicionadas em caixas revestidas com manta acrílica.  

No mês de dezembro foi realizado o transporte dos itens do Colégio Marista de 
Santos à cidade de São Paulo. É necessário esclarecer, que esta foi uma interferência 
emergencial, com um cronograma muito restrito, visando a transferência do acervo no 
prazo acordado para a desocupação do edifício vendido. Toda ação foi realizada e 
supervisionada pelos profissionais do Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano, 
que estavam cientes das limitações e riscos dos procedimentos, e aceitaram essas 
condições perante a ameaça de descarte de parte do patrimônio educativo Marista no 
Brasil.  

                                                   
142 A sala próxima ao hall de entrada do colégio abrigava o que havia sido uma pequena exposição, montada em 
2004, em homenagem ao centenário do Colégio. Neste espaço foram encontradas fotografias, revistas e publicações 
institucionais, uniformes, flâmulas, mobiliário, troféus, medalhas, itens da fanfarra, dispostos com uma sutil 
preocupação museográfica, além de caixas de papelão com quadros, álbuns fotográficos, revistas e objetos 
comemorativos. Os materiais foram acondicionados e enviados para Casa da Acolhida, residência dos Irmãos 
Maristas em São Paulo. Os itens foram listados e posteriormente encaminhadas para a cidade Curitiba, sede da 
Província Marista do Brasil Centro Sul, onde vem sendo desenvolvido um projeto de constituição de um Memorial 
Marista, reunindo os registros da Província Brasil Centro Sul e das instituições por ela geridas que encerraram suas 
atividades. 
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2.1 LISTAGEM DAS PEÇAS TRANSFERIDAS ENTRE OS COLÉGIOS 

Os instrumentos de laboratórios, vidrarias, modelos anatômicos de seres vivos e 
animal taxidermizado foram encaminhados ao Colégio Marista Arquidiocesano. A 
equipe teve o cuidado de deixar a coleção vinda de Santos separada das demais peças 
do Colégio Arquidiocesano tratando-as como uma coleção separada já que o seu 
histórico particular deveria ser mantido. O Museu Escolar do Arquidiocesano de São 
Paulo tem sido alvo de ações de preservação e investigações desde de 2008, conforme 
descrito por Braghini, Pedro e Piñas (2014). Portanto a escolha não foi aleatória, visto 
que esta é a única unidade na rede de colégios da Província que possui um Memorial 
atuante e um Museu Escolar com itens semelhantes às peças remanescentes de Santos. 
O estudo de suas coleções foi objeto ou fontes de pesquisa dos trabalhos de Bocchi 
(2013), Madi (2013) e Silva (2015).  

Finalizada a identificação inicial muitas questões de ordem técnica ainda 
precisavam ser solucionadas. Devido à falta de espaço físico para a guarda 
permanente, as peças foram provisoriamente armazenadas em armários localizados 
no mezanino dos laboratórios de Física e Biologia, não sendo possível seu 
acondicionamento e monitoramento adequados. As peças apresentam problemas em 
relação ao estado de conservação do suporte, que esbarram na escassez de 
restauradores qualificados para esse tipo de material e nos custos desses 
procedimentos. A listagem inicial é uma descrição detalhada, para a composição de 
um inventário da coleção.  

Ao longo de 2010 foram nomeados e listados pelo Prof. Luiz Herminio Marcarini143 
que lecionou física no Colégio Arquidiocesano entre 1967 e 1999, e fez amplo uso dos 
instrumentos de laboratório em suas práticas de ensino.  

O trabalho foi feito em associação com os catálogos de empresas estrangeiras, que 
comercializavam esse tipo de recurso didático do início do século XX, tais como a 

                                                   
143 O professor Luiz Hermínio Marcarini, foi em fins dos anos 1960, responsável pela reorganização e tratamento 
dos objetos científicos da área de física que se encontrava sem uso no Colégio Arquidiocesano. Ao longo de sua 
atuação docente sempre lecionou em laboratório com os objetos do acervo e kit da empresa Otto Bender. Foi 
responsável também pelos trabalhos de reorganização, identificação e produção de listagem dos Museus 
Escolares do Colégio Marista Arquidiocesano (2008) e do Colégio Marista Nossa Senhora da Glória (2009).  
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francesa Maison Deyrolle e a alemã Max Kohl, além da utilização do livro Física 
(1966)144 escrito por Antônio Tagliaro Filho145, publicado pela Editora FTD146. 

O Museu Escolar da coleção de Santos é composto de objetos para o ensino de 
História Natural/Biologia, Física/Química. Entre eles existem vidrarias, objetos 
científicos, microscópios, modelos anatômicos humanos, modelos de Botânica e 
Zoologia, exemplares de mineralogia e animais taxidermizados. Havia também grande 
quantidade de materiais químicos, mas estes não foram manuseados devido ao risco 
de exposição a substâncias tóxicas. Parte dos objetos recuperados são materiais 
escolares concebidos especificamente para o uso didático, outros, são instrumentos de 
precisão que foram adaptados para a ação escolarizada.  

Os itens que compõe a coleção foram separados de acordo com o ramo científico 
do ensino da Física/Química ao qual estão tradicionalmente vinculadas. Foram 
listados 142 objetos para o ensino de Física levando em conta os usos dos artefatos em 
relação aos estudos de fenômenos naturais (Gravidade, Magnetismo, Eletricidade, 
Pneumática etc.), de acordo com a lista, 52 peças necessitam de reparos, 10 faltam 
acessórios.  

No decorrer do ano de 2010 o professor Marcarini e a técnica do Memorial, Raquel 
Quirino Piñas executaram os trabalhos inicias com os variados objetos de Física 
separando e listando esses objetos. A listagem recebeu naquele momento o nome de 
“Inventário dos instrumentos de Física existente no Museu Escolar do Colégio Marista 
de Santos” e tem data inicial dezembro de 2009. Aqui vale indicar que mesmo o 
histórico de salvaguarda de acervos e coleções possui o seu próprio histórico, pois hoje, 
já sabemos que o elenco de peças não se trata de um “inventário”. Do mesmo modo, a 
lista não se apresenta como a enumeração de instrumentos científicos, já que a coleção 
é composta por máquinas, aparatos, acessórios e, sim, instrumentos científicos de 
precisão. 

A lista é simples e foi confeccionada para uso do colégio, mas apesar disso tem 
servido de base inicial para pesquisas sendo a principal referência textual da coleção 
em análise. Como a listagem em um primeiro momento foi feita pela experiência de 
um professor, há indicações imprecisas e precisas. Historicamente, nomear objetos de 
Física não é simples e não raro, peças ganham apelidos ou são apontados pela 

                                                   
144 O livro Física de Antonio Tagilaro Filho foi publicado em 3 volumes, especifico no conteúdo programático para 
cada série do curso colegial.  

145 Antonio Tagliaro Filho é o nome civil de Irmão Leonardo, físico especialista em eletricidade, lecionou no 
Colégio Arquidiocesano (1936-1937), Colégio Nossa Senhora do Carmo (1938-1971) e Colégio Nossa Senhora da 
Glória (1972-1986) foi responsável pelo Museu Escolar dessa instituição, que agregou o acervo do Colégio do 
Carmo após seu fechamento.  

146 FTD é uma homenagem a Frère Théophane Durand, Superior Geral da Congregação Marista entre os anos de 
1883 e 1907. A editora foi fundada em 1902 pelos Irmãos Maristas no Brasil para a publicação de livros didáticos 
compatíveis com o ensino que se desejava promover. Há um amplo histórico sobre a produção de seus livros 
didáticos e atualmente é tida como uma das mais importantes editoras didáticas brasileiras.  
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descrição visual147. O campo de descrição da peça é irregular, às vezes apontando para 
o estado atual da peça, ou indicando o seu uso relacionado à disciplina.  

Possui quatro colunas indicadoras: armário, numeração, peça e descrição. Na 
primeira coluna lê-se “Arm.”, cuja finalidade seria designar o armário no qual a peça 
poderia ser armazenada, mas atualmente em branco, pois ainda não foi definido um 
espaço para a guarda permanente desse acervo. Não houve a possibilidade de manter 
os itens separados por área/ramo de estudo.  A guarda provisoria foi feito de acordo 
como as dimensões da peça e espaço disponível.   

Na segunda coluna lê-se “nº peça” e nas linhas abaixo estão os números que as 
peças receberam durante a listagem inicial. Os números postos em ordem crescente 
iniciando-se no número 1 e terminam no 142, indicam a quantidade de objetos 
transferidos do colégio de Santos que foram contados individualmente. Na listagem 
observam-se contagens em duplicata, como por exemplo, na linha 2 veem-se as peças 
2/3 ou na linha 55 aparecem as peças 47/48, indicando e existência de dois exemplares 
de um mesmo objeto, sem levar em conta suas particularidades como, por exemplo, o 
fabricante. Outras numerações se subdividem e recebem letras em sequências como 
na linha 8 lê-se 10 A/B/C, na linha 9 lê-se 11 A/B/C, na linha 82 consta o número 79 e 
letras que vão de A até G. Essas subdivisões indicam que uma peça é uma composição, 
portanto, depende de outros acessórios para formar um conjunto.  

A terceira coluna recebeu o título de “peças” e consta o nome pelo qual o artefato 
é identificado tais como, Aparelho de Masson, Quadro com Pêndulo Suspenso, Sereia 
de Seebeck.  

O título da quarta coluna é “descrição”. No entanto, a descrição não segue um 
padrão definido, ora apresentando o uso dado ao objeto, ora, não. Na linha 7, a peça é 
identificada pelo número 9 e recebeu o nome de “modelo de bomba engrenagem 
combinada”, e a coluna descrição está em branco. Na linha 37, no entanto, a peça é 
numerada com 33D e recebeu o nome de “reguladores de bolas de Watt”. Na coluna 
de descrição foi registrado “necessita reparos”, mas não há nenhuma informação sobre 
a peça. 

Ainda no campo das descrições, algumas peças recebem um detalhamento mais 
claro, indicando uma pesquisa sobre o objeto. Exemplo disso se vê na linha 17, a peça 
19, chamada “Psicrometro” é assim descrita: “É um higrômetro de evaporação. 
Inventado por Gay-Lussac, é composto de dois termômetros paralelos. Um 
termômetro mantem-se constantemente umedecido mediante uma gaze em 
comunicação com o recipiente contendo água. O segundo termômetro é o termômetro 
seco, em contato com o ar. Instrumento utilizado para o estudo do grau higrométrico 
do ar. (Necessita restauro)”. Há na lista, portanto, algumas características físicas da 
peça, o seu inventor, a definição do fenômeno físico verificado pelo experimento. Não 

                                                   
147 Conf. Meloni, R. (2010). Saberes em Ciências Naturais: o ensino de Física e Química no Colégio Culto à 
Ciência de Campinas, 1873-1910 (Doutorado, Campinas, Universidade de Campinas). 
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há discriminação do material em que foi confeccionado, tampouco indicação das 
dimensões.148  

2.2 DIAGNÓSTICO DE PRESERVAÇÃO: GALINÁCEO E ANFÍBIO (DEYROLLE)  

A preocupação da instituição em dar um direcionamento para os objetos que 
estavam se deteriorando em Santos é reflexo de uma necessidade e valorização da 
história da atuação educacional Marista no Brasil. Toledo (1994, p. 81), entende que, 
“a busca da preservação de nossa identidade cultural é o objetivo primeiro de toda 
política de preservação dos bens culturais”. A compreensão tardia da importância da 
preservação destes bens, acarreta um processo de degradação e destruição física e 
social.  

O trabalho com patrimônio implica, dentre outras discussões, pensar sob três 
aspectos técnicos: a preservação, a conservação e a restauração. Apesar de tratados 
separadamente, essas três ações necessitam ser incorporadas às políticas que as 
instituições, públicas ou privadas, direcionam em relação ao acervo/coleção.  

Para Medeiros (2005) “a preservação engloba, de maneira mais ampla, todas as 
ações que beneficiam a manutenção de um bem cultural”. Essas vão desde leis criadas 
para salvaguardar um patrimônio, passando pelos mecanismos de viabilização de um 
projeto de restauro; ou ainda, pensar as condições ambientais e climáticas para 
garantir a integridade dos acervos e patrimônios, ou seja, “todas as ações que 
colaboram para garantir a integridade do bem que se deseja preservar”.  

A conservação é uma ação que se realiza diretamente na matéria do objeto, 
entretanto, não se restringe a ela. O principal objetivo da conservação é tentar 
interromper os processos de degradação da peça, “controlando os agentes que podem 
provocar a deterioração do bem cultural, como os biológicos (cupins, fungos, etc.), 
atmosféricos (temperatura e umidade), luz (natural, artificial), poluentes e o ser 
humano (manuseio, acondicionamento e transporte inadequados, vandalismos e 
roubo)” (Medeiros, 2005). Imaginemos que um objeto ao ser confeccionado possua 
100% de suas informações, tais como uso, cor, forma, textura. Com o passar do tempo, 
por mau uso, guarda inapropriada, falta de cuidado durante o manuseio, o objeto vai 
pouco a pouco perdendo suas informações iniciais e acrescentando a elas, outras 
camadas, gerando novas historicidades, mas que progressivamente apagam o seu 
valor de uso original.  

                                                   
148 Há outros registros na listagem em que o grau de detalhamento é mais modesto. Como por exemplo no caso 
do “diapasão” (linha 21, peça 23): “Instrumento utilizado para estudar as frequências e as formas de onda nos 
fenômenos acústicos. (NECESSITA REPARO)”. Aqui vemos a utilidade e o fenômeno que é possível ser observado 
com o instrumento. Não há uma descrição das formas, nem da estrutura ou do material que o objeto é feito. No 
caso do “disco de Newton” (linha 34, número 33ª): “Destinado ao estudo da composição da luz branca. 
(NECESSITA REPARO).” Também não consta uma descrição dos materiais, estrutura ou dimensão da peça. 
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Em outro processo, associado, a restauração procura recuperar as informações que 
se perderam no decorrer do tempo, buscando se aproximar, na medida do possível, 
das características originais dos objetos quando da sua confecção. Toda ação de 
restauro deve buscar na própria peça referências para a recuperação das informações, 
quando não for possível, pesquisa-se em documentos confiáveis.  

O limite das intervenções está diretamente relacionado ao respeito com a peça 
original, ultrapassá-lo pode levar à descaracterização total do objeto. Segundo 
Medeiros (2005), “o ideal é que todo bem cultural seja mantido em boas condições de 
conservação, para que não chegue à necessidade de restauração”. No entanto, caso seja 
esse o caminho, é importante advertir que a restauração possui perspectivas de ação 
muito particulares, bem como procedimentos adequados para não se perder as 
marcações históricas e a originalidade da peça. Ao mesmo tempo, uma restauração de 
objetos científicos, deve dar indicadores daquilo que foi modificado no artefato, de 
modo que o pesquisador, ao contemplá-lo, não se sinta confuso em relação à 
temporalidade e a constituição do objeto. É necessário, portanto, um conhecimento 
especializado para fins de restauro.  

Inicialmente os artefatos trazidos de Santos passaram por uma limpeza realizada 
com o uso de pincel-trincha de fibra macia e panos de algodão (seco), para que fossem 
retiradas as sujidades, mas a limpeza foi apenas superficial, pois a maior preocupação 
era o transporte dos itens no menor tempo possível.  

No ano de 2015, os itens que originalmente compunham o acervo do Colégio 
Marista de Santos foram novamente avaliados e detectou-se a necessidade de uma 
interferência urgente de restauro em três peças, uma por conta da infestação de 
cupins, a base de madeira de uma Ampola Cintilante (Física); outras duas, modelos 
anatômicos de Zoologia, Galináceo e um Anfíbio, ambos confeccionados pela Maison 
Deyrolle em gesso e fibras de cânhamo com partes internas e externas deterioradas 
pela umidade e má conservação149. Trataremos a seguir dos problemas encontrados 
nas peças anatômicas. 

Galináceo: Artefato produzido pela empresa francesa Deyrolle. 150  Não existe 
registro de quando foi adquirida. Trata-se de modelo aberto fixado em base de madeira 
escura. O modelo permite a visão dos órgãos internos da galinha e consequentemente 
a observação do animal como se fosse uma atividade de dissecação em laboratório. Do 
mesmo modo, em relação à sua morfologia, apresenta o que é determinado em alguns 
livros didáticos de ciências no Brasil, permitindo um panorama de partes internas e 
externas. Os materiais predominantes da modelagem são o gesso e fibra gaze. 

Foram detectados os seguintes danos na peça: 1) Descolamento da pintura em todo 
o modelo; 2) Craquelagem em vários pontos da peça tais como: centro: sistemas 

                                                   
149 Compõem a equipe técnica que procedeu com a segunda análise diagnóstica das coleções científicas no Museu 
Escolar do Colégio Marista de Santos: Profa. Dra. Katya Braghini, Profa. Dra. Paula Maria Assis e Profa. Ms. 
Raquel Quirino Piñas.  

150 Anatomie d’un oiseau (Poule, gallus domesticus). Modèle trè grossi mesurant ),50 X 0,50, monté sur plateau, 
avec notice. 455Fr. Catálogo Deyrolle, p. 104. Acervo do Colégio Marista Glória.  
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digestório, coração, fígado, cloaca, estômago, olho, bico; lado esquerdo: pata; lado 
direito: asa. A prospecção da base permitiu identificar o ressecamento da madeira, 
rachaduras, respingos de tinta cal, do mesmo modo no verso e nas laterais. Sujidades 
retiradas da madeira e do galináceo em si indicam, infestação biológica, no caso, 
fungos e cupins.  

Anfíbio: Artefato também produzido pela empresa francesa Maison Deyrolle e da 
mesma forma como o objeto anterior, não foi localizado nenhum registro de compra.151 
Trata-se de modelo aberto e originalmente fixado em base de madeira. O modelo 
aberto permite a visualização dos órgãos internos do anfíbio e a observação interna do 
animal simulando o corte feito em laboratório para o estudo da anatomia da espécie. 
Do mesmo modo que o item anterior, sua apresentação acompanha o que é 
apresentado em alguns livros didáticos de ciências no Brasil, permitindo obter um 
panorama de partes internas e externas. Os materiais da modelagem são gesso e uma 
fibra gaze. 

Foram detectados os seguintes danos na peça: descolamento total da modelagem 
de sua base de madeira. Foi detectada craquelagem ao centro (pele, boca); lado 
esquerdo (pata dianteira e traseira); direito (pata dianteira e traseira). No aspecto 
geral a peça apresenta fragilidades: ressecamento do gesso e esfacelamento da cal; 
ameaça de fragmentação de partes. No verso foram detectadas sujidades, atividade de 
cupins, verniz escorrido e ferrugem nos parafusos, sendo também necessária a 
confecção de uma nova base de madeira, pois a original não foi localizada.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A possibilidade destes objetos converterem-se em fonte histórica prescinde de um 
amplo trabalho técnico e investigativo, que ainda aguarda para ser realizado. É 
evidente que um objeto pode se tornar uma fonte histórica, mesmo sem inventário, 
mas lidar com um artefato que carrega consigo seu histórico e informações pertinentes 
a sua existência, aumenta potencialmente as possibilidades de pesquisa. Não foram 
encontradas nos registros do Colégio Marista de Santos, informações ou listagens que 
descrevam o histórico de suas aquisições, nem registro sobre o uso de objetos para o 
ensino no estabelecimento, mas contudo alguns escritos remetem a sua existência.  

Os artefatos carregam marcas físicas que contam sua trajetória. No caso dos 
objetos que compunham o Museu Escolar do Colégio Santista o estado de conservação 
foi agravado pelos efeitos da maresia. As peças apresentavam péssimas condições de 
higiene, marcas de corrosão e ferrugem, infestação por pragas, partes quebradas ou 
perdidas, rachaduras e ausência de camada pictórica. A situação constatada tornou 
necessária uma preparação emergencial antes do acondicionamento e transferência 
do acervo.   

                                                   
151 Anatomie d’un batracien anoure. (Grenouille, Rana Esculenta) . Módele grossi mesurant 0,25 X 0, 17, monté 
sur plateau, avec notice.  375Fr. Catálogo Deyrolle, p. 104. Acervo do Colégio Marista Glória.  
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Sobre a listagem, ainda que haja imprecisões, esta denota duas coisas. A primeira, 
que ocorreu um primeiro movimento para a organização e controle das coleções que 
passam pelo processo de patrimonialização e museologia. Ela oferece informações 
básicas sobre as peças, que permitem a ampliação dos estudos e antecede a construção 
de um futuro inventário. Depois, no caso dessa listagem, percebe-se o claro 
movimento histórico do início do processo de salvaguarda de objetos científicos do 
Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano, disparado pelo interesse direto de um 
professor que, vendo nas peças, a História, não deixou que elas fossem descartadas 
como “velharias” (Braghini, Piñas & Pedro, 2014). 

No caso da análise diagnóstica das peças Galináceo e Anfíbio, que necessitam de 
restauração, pensamos como sequência de protocolos aqueles indicados pelos 
seguintes trabalhos científicos: 

Colégio Nacional de Buenos Aires (CNBA, 2010). Programa de preservación y 
revalorización de bienes culturales: modelos anatómicos del departamento de 
Biología. Colección Èmile Deyrolle – Gabinete de Botánica. Informe final de 
atividades 

Castillo, J. C. F. (2014). Restauración de piezas anatómicas humanas, 
Universidad Nacional de Colombia, 2013.  

Os respectivos trabalhos apontam para a necessidade de um estudo específico das 
peças, caso a caso, já que os protocolos de intervenção dependem da análise científica 
dos materiais e componentes químicos envolvidos. Em todo caso, há uma linha de 
trabalho que é básica nesse tipo de intervenção que consiste na sequência, a fabricação 
de documentação; análise científica da peça (quando isso é possível de ser feita); 
limpeza superficial a seco; consolidação e limpeza úmida, com especificações 
determinadas pela composição da peça; posteriormente, reintegração material, 
cromática e aplicação de película de proteção (CNBA, 2010, p. 6). 

Sendo modelos anatômicos, figurativos, as duas peças procuram simular uma 
situação real: mostrar os órgãos internos dos dois animais quando abertos no ventre. 
Mas, com a deterioração as peças vão perdendo a cor e orgãos, antes evidentes, foram 
transformados em itens enigmáticos e parte da orientação primária do artefato se 
perdeu, diante do desgaste e das variadas camadas de sujeira que criaram outras 
estratificações históricas.  

A equipe de pesquisa responsável pela coleção analisada torna pública o interesse 
em constituir parcerias em torno das competências necessárias para o 
encaminhamento das melhores formas de intervenção por restauro destas peças e 
outras que por ventura se apresentarão ao longo do processo de inventários da rica 
coleção de objetos científicos do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo.  
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RESUMO  

O presente trabalho tem como ponto de partida os materiais e entrevistas do 
projeto de pesquisa e extensão “O Arquivo da professora Maria Franca Pires: memória 
e história cultural em pesquisa na região de Juazeiro-BA”. Há onze anos, a pesquisa 
desse acervo tem consistido no levantamento sistematizado, na preservação, 
organização e inventário dos materiais que se constituem como objetos culturais. 
Desde o início do trabalho, é perceptível nos materiais reunidos pela professora e 
pesquisadora Maria Franca Pires (1921-1988) um relevante potencial narrativo sobre 
muitos aspectos sociais, culturais e educacionais do território semiárido brasileiro, 
especialmente, da cidade de Juazeiro-BA. Nesse esforço de presentificar o 
acontecimento que constitui o motivo da existência dos objetos culturais que se 
encontram no arquivo, é possível tecer uma reflexão que abarque as relações entre 
educação, arquivo e memória. Assim, o presente artigo reflete sobre a importância das 
representações no acervo de Maria Franca Pires para a discussão do poder simbólico 
do arquivo no esforço de transportar os documentos sobre educação de uma região da 
cultura (arquivo) para outra, a história.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Arquivo, história da educação, memória. 
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1. INTRODUÇÃO 

Era 1984 e o município de Juazeiro152, localizado na região do Sertão da Bahia, 
contava 106 anos de emancipação política. O prefeito municipal resolveu aproveitar o 
clima de redemocratização do Estado nacional, que ficou sob o comando de um regime 
militar durante 21 anos (1964-1985), para implementar uma ideia que integraria a um 
só tempo, e em todo o território, o passado, o presente e o futuro: a fundação de um 
Instituto Histórico e Geográfico. 

A pessoa escolhida para dar cumprimento à proposta era a organizadora de um 
patrimônio pessoal de materiais referentes à história cultural. A sua casa, localizada 
no centro da cidade, era ponto permanente de visitação de estudantes, escritores, 
pesquisadores, curiosos e todos os interessados em obter informações sobre o 
município. Por isso, nada mais adequado que ela assumisse o desafio de catalogar 
todos os dados históricos do município. 

Era a professora e pesquisadora Maria Franca Pires. Em 1984, estava aposentada 
do magistério. Nos quatro anos que ainda viveria, seu trabalho de pesquisa só se 
intensificou. Como comprova um de seus 27 cadernos de anotação, em três meses 
Maria Pires chegou a entrevistar 83 pessoas. A variedade de temas pesquisados 
delineia um mosaico, em uma colcha de retalhos que forma um grande mapa da 
história cultural de Juazeiro. 

Mesmo com tamanha dedicação, a proposta elaborada por Maria Franca Pires para 
o que seria o Instituto Histórico e Geográfico de Juazeiro não saiu do papel. Ficaram 
os registros dessa tentativa em seus guardados, estes, obedecendo a um desejo 
expresso aos familiares antes da manhã do dia 5 de agosto de 1988, quando veio a 
falecer, foram entregues à professora Odomaria Rosa Bandeira Macedo nos primeiros 
meses de 2004. 

Nesse mesmo ano, o Departamento de Ciências Humanas do campus III da 
Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Juazeiro, alojou-o em suas instalações, 
mediante a proposição e aprovação de um projeto de pesquisa concebido para cuidar 
dos materiais que o integram. Denominado “O Arquivo de Maria Franca Pires: 
memória e história cultural em pesquisa na região de Juazeiro-Ba”, o projeto objetiva 
dar visibilidade e tornar acessível à comunidade esse acervo. 

Durante os últimos onze anos, a pesquisa desse acervo tem consistido no 
levantamento sistematizado, na preservação, organização, digitalização e inventário 
dos materiais. Esses são “cientificamente perspectivados como artefatos de grande 
valor simbólico e patrimonial”, e compõem uma “narrativa histórica que os integra nos 
seus contextos, atribuindo-lhes significado e colocando-os em articulação com os 
atores sociais que os usaram em diversos ambientes educativos” (MOGARRO et al, 
2010, p.156). 

                                                   
152 Coordenado pela professora Odomaria Macedo, o projeto atualmente conta com uma estagiária, uma 
estudante bolsista, uma monitora de extensão e três voluntários.  
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Na dinâmica do trabalho de organização e catalogação do acervo, foi constatada a 
necessidade de divulgar os materiais em exposições temáticas, sendo utilizadas tanto 
como uma estratégia para dar visibilidade aos objetivos culturais quanto como 
metodologia da pesquisa para ativação de certas lembranças de algumas pessoas sobre 
os objetos de suporte da memória.  

A partir de então, tem sido adquiridas novas informações sobre os acontecimentos 
que constituem o motivo dos materiais no intercurso com entrevistas de pessoas que 
construíram as histórias social, educacional e cultural da região. Com sentidos atentos, 
cadernos de anotação, gravadores de áudio e câmeras fotográficas e filmadoras, foram 
registrados ao longo dos últimos anos as narrativas saborosas das fontes orais que têm 
se produzido como consequência da metodologia baseada na história oral. 

Nesse esforço de presentificar o acontecimento que constitui o motivo da 
existência dos objetos culturais que se encontram no arquivo de Maria Franca Pires, é 
possível tecer uma reflexão que abarque as relações entre educação, arquivo e 
memória. Assim, o presente artigo reflete sobre a importância das representações no 
acervo de Maria Franca Pires para a discussão do poder simbólico do arquivo no 
esforço de transportar os documentos sobre educação de uma região da cultura 
(arquivo) para outra, a história. Afinal, como afirma Michel de Certeau (2000, p.81): 

Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em 
“documentos” certos objetos distribuídos de outra maneira. Esta nova 
distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em 
produzir tais documentos, pelo fato de recopiar, transcrever ou fotografar estes 
objetos mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto. Este gesto consiste 
em “isolar” um corpo, como se faz em física, e em “desfigurar” as coisas para 
constituí-las como peças que preencham lacunas de um conjunto, proposto a 
priori. 

2. MEMÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ARQUIVO DE MARIA FRANCA PIRES 

Conta-se que tudo iniciou quando guardando objetos pertencentes ao seu avô 
Trajano Bandeira: uma máquina alemã, uma caixa de música, um gramofone, um 
almanaque luso-brasileiro do século XIX, um almanaque lítero-comercial lançado em 
Juazeiro no ano de 1910 e um dicionário charadístico. Ao chegar em casa, sempre abria 
as gavetas para conferir se tudo estava devidamente em seu lugar.  

Além dos objetos familiares, Maria Pires passou a guardar em suas gavetas, 
pendurar nas paredes de sua casa, organizar nas estantes, preservar em pastas, 
sacolas, caixas e baús tudo o que pudesse transmitir às novas gerações as vivência 
transcorridas em um dado tempo nas terras ribeirinhas.  

Uma temporalidade que, na concretude dos materiais, vai da carta-patente de 
Joaquim Liberato Caffé, datada de 1899 e assinada pelo então presidente da República 
dos Estados Unidos do Brasil, Campos Sales, ao número 999 do Jornal de Juazeiro 
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(atual Diário da Região), datado de 1988, que noticia a morte de Maria Pires, este, 
obviamente, guardado por uma de suas filhas adotivas.  

Como guardiã da Memória local, Maria Pires exercia o poder de escolher aquilo 
que deveria ser lembrado. O interesse dela, demonstrado na entrevista ao Berro 
D’água, era “arquivar todos os acontecimentos”. A partir da década de 1970, com um 
acervo reconhecido e consolidado perante a sociedade juazeirense, passou a abrir as 
portas de sua casa para a visita de estudantes, historiadores, escritores e curiosos, 
ávidos por desbravar, nos guardados de Maria, a história cultural da cidade.  

Ainda na década de 1970, a então secretária de Educação e Cultura de Juazeiro, 
Marta Luz, convidou Maria para assumir o cargo de diretora do Departamento 
Municipal de Cultura e Turismo. Com a ajuda dos assessores Antônio Carlos Coelho 
de Assis e Odomaria Rosa Bandeira Macedo, organizou as “saudosas batalhas de 
confetes, competições entre batucadas, blocos e tipos carnavalescos” no carnaval de 
1977, apresentações folclóricas e concurso de quadrilhas nos festejos juninos, encontro 
de violeiros, competição de brinquedos infantis, campeonato de futebol e a festa de 
abertura do centenário de Juazeiro.  

Embora tenha ficado apenas dez meses na direção do Departamento, Maria Pires 
iniciou um trabalho de cadastramento dos artesão de Juazeiro que, ao assumir o setor 
de Cultura e Artesanato do Centro Social Urbano (CSU), encontrou abertura e apoio 
para dar continuidade e fundar a Associação dos Artesão de Juazeiro, com o 
cadastramento de 150 profissionais dos mais diversos ramos de atividade artesanal.  

Por sinal, o trabalho desenvolvido junto aos artesãos de Juazeiro era considerado 
por Maria Pires um “capítulo especial” em sua vida. No relato autobiográfico de 1981, 
ela explica que sempre foi “muito voltada para a cultura popular”, pela simplicidade, 
pureza e defesa em relação às influências sofisticadas do clássico, “um grito da alma 
ingênua que ainda não despertou para a beleza maior da vida”, explica Maria.  

Em sua defesa irrestrita dos fazedores da arte artesanal, ela faz uma leitura do 
processo de deterioração e decadência da profissão, em face das relações exploratórias 
de produção: “o artesão é um artista marginalizado, que vive na periferia da cidade, 
deixando-se explorar por sabidos negociantes que, possuidos de algumas notas de 
‘barão’ vão enriquecendo às suas custas” (sic). 

O trabalho de Maria Pires na coordenação do setor de Cultura e Artesanato do CSU 
foi um antídoto contra o veneno da exploração dos artesão de Juazeiro. Além de 
promover o cooperativismo dos artistas na Associação dos Artesãos, ela foi 
responsável pela organização de diversos eventos locais que deram visibilidade e vazão 
à produção artesanal, como o 1º Festival de Carrancas do Médio São Francisco, 10 
feiras de Artesanato e mini-feiras para o atendimento de turistas locais.  

Em âmbito regional, nacional e global, os artesãos tiveram o apoio do CSU para 
participar da Feira Anual de Artesanato em Salvador, da Exposição de brinquedos 
infantis artesanais em São Paulo e da Exposição de Artesanato Brasileiro na Suíça, 
onde foram enviadas três carrancas do carranqueiro Xuri; para a França, foram 
enviadas 400 peças de cerâmica do ceramista Legal e várias peças avulsas de outros 
artistas circularam nessa época pelo exterior.   
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Os feitos de Maria Pires no CSU duraram até 1984, quando o então prefeito de 
Juazeiro, Jorge Khoury, resolveu aproveitar o clima de redemocratização do Estado 
nacional para implementar uma ideia que integraria a um só tempo, e em todo o 
território, o passado, o presente e o futuro: a fundação de um Instituto Histórico e 
Geográfico. Para dar cumprimento à proposta, convocou Maria a mais um desafio.  

Nos quatro anos que ainda viveria, seu trabalho de pesquisa só se intensificou. 
Machado (2009, p.39) chama a atenção para um dos 27 cadernos de anotação de 
Maria, em que, “nas suas 190 folhas, escritas frente e verso e cantos mais estreitos, 
estão registradas 79 entrevistas com 83 entrevistados, num apertado período de 3 
meses”. A constatação histórico-matemática é surpreendente: Em um único dia Maria 
chegou a fazer três entrevistas!  

Quem acompanhou Maria Pires nessas investidas pelas histórias que povoam a 
cabeça do povo foi sua amiga de olfato apurado Thomázia Bonfim. Foi ela quem trouxe 
um testemunho exemplar e genuíno da missão que Maria tomou para si em suas 
últimas andanças pelos labirintos das memórias juazeirenses: 

Ela me pedia: “Vamos Thomázia, você vai comigo?”. Eu dizia: “Vou!”. Aí a gente 
saía... Ela entrevistava, anotava tudo. Ela tinha aquela paciência de anotar tudo 
nos cadernos. Era um serviço lento que dependia de muita paciência. E a gente 
ia andando, não tinha carro nem nada. O pé dela inchado já. Foi quando deixou 
de usar sapato alto. Mas ela rodava Juazeiro todinho. E eu acompanhei! Ela 
adorava fazer esse trabalho! Ela fazia isso assim com uma ânsia... e escrevia, 
escrevia, escrevia! 

A cidade de Juazeiro, na década de 1980, avançava sobre os sonhos de Maria, que 
via os passeios da rua d’Apolo serem substituídos pelas novelas e aulas noturnas, o 
carnaval de rua quase desaparecer, os carros alegóricos já não terem mais sentido, os 
intelectuais sem o entusiasmo dos de outrora e a revolta e a rejeição da mocidade recair 
sobre as orientações dos pais e professores. “A realidade é outra; aceito-a porque vivo 
sobrando dentro de uma nova época”, relata ela. 

E, para não sobrar tanto, escrevia como se não houvesse amanhã, sabendo, 
intimamente, que haveria. Haveria um dia em que alguém iria se alimentar daquela 
escrita feita nas horas frias de uma doença que avançava em seu corpo, fazendo-a mais 
forte do que aparentava ser. Mais viva do que a própria morte.  

Não consegui formar uma família, mas não acredito em solidão. A saudade dos 
que já partiram para a eternidade e o amor que dedico aos que ainda estão perto 
de mim são suficientes para encher as horas, além da dedicação ao meu trabalho, 
cujo objetivo é ajudar Juazeiro, esta terra querida, que tem me abrigado há 
tantos anos!...  

Sem dúvida alguma, a dedicação de Maria Pires ao esforço de realizar a proposta 
elaborada para o que seria o Instituto Histórico e Geográfico de Juazeiro é uma das 
grandes provas de amor que um residente pode dar à cidade que habita. Ela sonhava 
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em ver Juazeiro como uma “cidade de cultura, uma cidade equilibrada, uma cidade 
onde ninguém seja uma célula morta; todos trabalhando, dando à boa terra o que sabe, 
o que tem condição de fazer”.  

E assim se fez. Como Walter Benjamim na “Rua de mão única”, Maria Pires legou 
à posteridade inúmeros registros sobre as mais variadas temáticas, por vezes 
fragmentadas e descontínuas, que, obedecendo a um desejo expresso por ela aos seus 
familiares antes da manhã do dia 5 de agosto de 1988, quando veio a falecer, foram 
entregues, nos primeiros meses de 2004, à professora Odomaria Rosa Bandeira 
Macedo, sua ex-assessora da breve e intensa experiência no Departamento Municipal 
de Cultura e Turismo. 

Nesse mesmo ano, o Departamento de Ciências Humanas do campus III da 
Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Juazeiro, alojou-o em suas instalações, 
mediante a proposição e aprovação de um projeto de pesquisa concebido para cuidar 
dos materiais que o integram. Denominado “O Arquivo de Maria Franca Pires: 
memória e história cultural em pesquisa na região de Juazeiro-Ba”, o projeto objetiva 
dar visibilidade e tornar acessível à comunidade os diversos materiais que compõem o 
acervo de Maria. 

Esse trabalho de difusão do acervo foi retomado 18 anos depois da morte de Maria 
Pires, com a realização da primeira exposição do projeto “O Arquivo de Maria Franca 
Pires: memória e história cultural em pesquisa na região de Juazeiro-BA”. Intitulada 
“Juazeiro – Flashes de memória do acervo de Maria Franca Pires”, a exposição foi 
aberta para visitação pública no Departamento de Ciências Humanas da Uneb, em 
Juazeiro, nos meses de julho e agosto de 2006.  

 
3. AS EXPOSIÇÕES COMO ESPAÇOS DE PESQUISA E DIFUSÃO DO ACERVO 

Além de ser o “espaço e tempo deflagradores da socialização preservacionista do 
patrimônio” (BRUNO, 1997, p.18), a exposição tem se constituído para a pesquisa em 
questão como uma experiência que permite a produção, expressão e 
compartilhamento de uma pluralidade de significados a partir dos objetos de 
memórias, configurando-se, assim, como um espaço de construção de conhecimentos. 

É válido ressaltar que os princípios básicos da Museologia, ciência que tem como 
objeto de estudo a relação do ser humano com a cultura material, são preservar, 
comunicar e investigar os bens culturais que foram selecionados, neste caso, por uma 
professora primária, Maria Franca Pires, e que devem ser preservados como herança 
patrimonial do município de Juazeiro-BA. O processo de transformação de um acervo 
em herança cultural, segundo Bruno (1997, p.14), está voltado, “especialmente, para a 
relação entre o Homem (público/sociedade), o Objeto (coleção/patrimônio) em um 
Cenário (museu/território)”. 

Ao adquirir significados de herança cultural, os objetos educacionais evidenciados 
na pesquisa passam a operar como documentos e representam as memórias de um 
momento histórico do município que não deve ser esquecido. Assim, contribuem 
efetivamente na constituição específica do campo da história da educação e na 
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reinvenção das práticas escolares do tempo presente a partir de um retorno reflexivo 
às experiências da gênese da escolarização local. Esforço que se soma ao trabalho feito 
por Rodrigues (2009, p.21), sobretudo quando este sinaliza a “possibilidade de uma 
perspectiva de escrita sobre o campo de produção cultural na cidade e, no interior 
desse campo, a escrita da estruturação dos processos de escolarização”. 

A definição das representações no arquivo de Maria Franca Pires como 
norteadoras do processo de pesquisa implica em considerar a questão de como esse 
acervo pode contribuir para o conhecimento da história da educação e a manifestação 
de sua cultura peculiar no município de Juazeiro-BA. Entre os materiais do arquivo 
que serão evidenciados na construção da pesquisa, destacam-se os objetos de 
memórias da educação escolar, entre os quais: cadernos de professores, livros de atas 
da associação de pais e mestres, fichas de estudantes, fichas de sócios da associação, 
jornais e revistas especializadas e fotografias. 

Como guardiã da Memória local, Maria Pires exercia o poder de escolher aquilo 
que deveria ser lembrado. O interesse dela, demonstrado na entrevista ao Berro 
D’água, era “arquivar todos os acontecimentos”. A partir da década de 1970, com um 
acervo reconhecido e consolidado perante a sociedade juazeirense, passou a abrir as 
portas de sua casa para a visita de estudantes, historiadores, escritores e curiosos, 
ávidos por desbravar, nos guardados de Maria, a história cultural da cidade. 

Esse trabalho de difusão do acervo foi retomado 18 anos depois da morte de Maria 
Pires, com a realização da primeira exposição do projeto “O Arquivo de Maria Franca 
Pires: memória e história cultural em pesquisa na região de Juazeiro-BA”. Intitulada 
“Juazeiro – Flashes de memória do acervo de Maria Franca Pires”, a exposição foi 
aberta para visitação pública no Departamento de Ciências Humanas da Uneb, em 
Juazeiro, nos meses de julho e agosto de 2006.  

Com uma mostra do acervo de fotografias, primeiro tipo de material inventariado 
pela equipe de pesquisa, a exposição foi organizada em três seções, denominadas com 
base nas categorias fotográficas percebidas como tendências marcantes do arquivo: 
Pessoas em cena; Lugares de lembranças; e Carnavais – fantasias e alegorias.  

As fotografias preservadas por Maria Pires são valiosos registros de um momento 
que atravessa o século XX em um espaço comum: a cidade de Juazeiro. Nela, são 
retratados diferentes aspectos culturais, que vão desde os movimentos urbanísticos às 
estéticas das indumentárias, das paisagens às travessias, das poses às cores, das 
realizações artísticas às manifestações religiosas. Imagens inspiradoras e 
essencialmente produtoras de narrativas, como esta que Juliana Machado produziu 
em seu livro “Maria Franca Pires: entre papeis e vozes” (2009, p. 16-17): 

As fotografias dizem de uma cidade de Juazeiro em que – sendo escrita “Joaseiro” 
– os carnavais eram festejados em carros alegóricos pesadamente puxados por 
cavalos nas ruas de areia, e as pessoas se fantasiavam com muita roupa. A 
avenida da orla fluvial da cidade era uma rua larga de mão dupla com árvores 
que dividiam um lado e outro. A ponte erguia seu vão central – chamado Portão 
da Ponte – para a passagem dos vapores que paravam no porto e seguiam 
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viagem. E muito antes disso, quando ainda a ponte não existia, os paquetes 
bailavam soberanos levando e trazendo gente e carga entre a baiana Juazeiro e 
a Petrolina pernambucana.  

São inúmeras as narrativas possíveis a partir da leitura de cada fotografia do 
acervo. As expressões do público presente à exposição foram exemplos da natureza 
provocativa das fotos, que revelam diferentes implicações e significados históricos 
para os sujeitos de memórias.  

Esse potencial narrativo dos objetos que compõem o acervo de Maria Pires 
também se revelou na segunda exposição do projeto, realizada em julho de 2007 e 
intitulada “Anúncio!”. Cartazes, santinhos, flâmulas, cédulas eleitorais, sacos de 
embrulho, calendários e outras peças de publicidade e propaganda desvelaram 
pessoas, imagens, ideias, projetos e eventos que marcaram o contexto social da cidade 
de Juazeiro durante o século XX. 

Na abertura da exposição, apareceram alguns personagens identificados nos 
materiais de publicidade e propaganda do arquivo. Um deles, o músico Mauriçola, 
partilhou a sua obra com o público presente. Em maio de 2008, foi a vez de 
partilharmos jornais, revistas e programas radiofônicos que circularam nas cidades de 
Juazeiro e Petrolina entre os anos de 1939 e 1988.  

Intitulada “Imprensa (In) Forma”, a exposição foi ambientada em cinco seções: 
Matérias de capa; Recortes de Maria; A região em grandes reportagens; (Re) vistas no 
tempo; e Deu no rádio: Escute!. Títulos, formatos e estilos expressaram a variedade do 
acervo e retrataram parte da história da imprensa na região. 

Na seção Matérias de Capa, foram expostos exemplares dos jornais A Tarde, O 
Arauto, o Farol, O Apriginho, O Escrínio, O Berro D’Água etc. Em “Recortes de Maria”, 
o público conferiu momentos em que Maria Pires foi notícia nos meios de comunicação 
de massa. O retorno do Vapor Benjamin Guimarães e o sequestro do bispo Dom José 
Rodrigues, entre outros fatos históricos de Juazeiro, ganharam destaque na seção “A 
Região em Grandes Reportagens”. Já “(Re)vistas no Tempo” trouxe as temáticas 
Educação, Turismo, Cultura, Arte e Política, nas revistas Veja, Manchete, Realidade e 
Fatos do Vale. 

O espaço mais interativo da exposição ficou por conta da seção “Deu no Rádio: 
Escute!”, na qual foram disponibilizados ao público trechos de programas radiofônicos 
produzidos na década de 1980 e veiculados na Rádio Juazeiro e na Emissora Rural, 
como, a memorável entrevista de Paulo Freire ao programa Panorama, da Rádio 
Juazeiro, conduzida pela radialista Marta Luz no dia 24 de abril de 1983.  

A quarta e última exposição foi aberta no dia em que Maria Pires faria 88 anos: 5 
de novembro de 2009. Intitulada “Espelho, espelho meu: de que modo a educação 
aconteceu?”, trouxe ao público juazeirense uma mostra do acervo de memórias da 
educação escolar. Cadernos de professores, certificados, diplomas escolares, mapas de 
matrículas, fichas de estudantes, jornais e revistas especializadas em educação, 
fotografias e uma gama de materiais percebidos como manifestações da cultura escolar 
de um tempo. 
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4. EDUCAÇÃO, ARQUIVO E MEMÓRIA NA EXPOSIÇÃO “ESPELHO, ESPELHO MEU: 
DE QUE MODO A EDUCAÇÃO ACONTECEU?” 

 É na fronteira entre o dado e o criado que ocorre a pesquisa. A diversidade e 
variedade de fontes é um grande feito da organização elaborada por Maria Franca 
Pires.  

Em 2009, a exposição “Espelho, espelho meu: de que modo a educação 
aconteceu?” trouxe ao público juazeirense uma mostra dos objetos da cultura material 
escolar, constituída por cadernos de professores, livros de atas da associação de pais e 
mestres, fichas de estudantes, fichas de sócios da associação, jornais e revistas 
especializadas em educação escolar e fotografias. 

Entre os periódicos da imprensa escrita, foram selecionadas notícias que 
abordassem temas da educação escolar em jornais e revistas voltadas para o público 
em geral, publicações oficiais do estado e jornais de tipo institucional, de origem e 
finalidade escolar, como “O Escrínio”, editado pelo Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora, “O Miliciano”, publicação do círculo literário esportivo da Escola de 
Formação de Oficiais do Colégio Militar, e “O Apriginho”, da escola Aprígio Duarte 
Filho.  

Os cadernos pessoais de três professoras, que revelam aspectos das práticas 
docentes, também foram expostos ao público: as irmãs Emília e Alípia de Matos Cajé, 
com suas canções, poemas e textos teatrais que indicam a abordagem artística do 
cotidiano escolar no curso de ginásio do Colégio Ruy Barbosa, e as anotações de 
planejamento de cursos, aulas, gincanas, tômbolas e atividades comemorativas da 
professora Maria Franca Pires. Desta última, chamou a atenção o “Diário de Classe”, 
que registra as impressões discentes do 3º ano primário na escola Artur de Sales.  

De todos os temas da educação escolar, o que mais se sobressaiu, pela quantidade 
de materiais guardados por Maria, foi a atuação da Associação de Pais e Mestres 
(APM). Livro de atas, estatuto, relatórios, fotografias e certificados trouxeram 
informações sobre a natureza da associação, a gestão, os desafios e as realizações da 
APM, um marco na história educacional de Juazeiro. 

No Brasil, as Associações de Pais e Mestres surgem no contexto de mudanças da 
Educação, impulsionadas pelas reformas de ensino que, entre os anos de 1923 e 1928, 
se espalharam por diversos estados. De acordo com Branco (1995, p.29): 

Dos movimentos por reformas educacionais, inspirados em modelos norte-
americanos (Rotary Club), surgiram as primeiras Associações dos Amigos da 
escola, tendo como objetivos aproximar as pessoas interessadas na 
reorganização do ensino e da escola brasileira, incentivar as discussões a 
respeito das políticas educacionais e da organização escolar e, finalmente, 
implantar novas metodologias de ensino baseadas nos princípios da Escola 
Nova.   
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Sob a liderança do educador escolanovista Lourenço Filho (1897-1970), as escolas 
públicas paulistas são as pioneiras na criação das APMs, em 1931. Três anos depois, 
foi elaborado o primeiro Estatuto Padrão das APMs, que definia o diretor da escola 
como presidente da Associação e convocava todos os pais, professores e estudantes 
para participar, além de outras pessoas interessadas no cotidiano escolar. 

Transcorreram-se 20 anos para que os efeitos da organização escolar da década de 
30 chegassem ao município de Juazeiro-BA. O contexto de profundas transformações 
da paisagem local é um dos principais influenciadores desse momento. Em 1954, a 
ponte Presidente Dutra, elo físico entre os estados da Bahia e Pernambuco, terminara 
de assentar seu concreto protendido (com fios ou cabos de aço especiais de protensão) 
sobre a majestosa Estação Ferroviária, em um nítido exemplo da imersão dos novos 
tempos, de progresso, desenvolvimento e urbanização, sobre os nostálgicos trilhos da 
tradição aristocrática. No movimento cultural, foi organizado o 1º Salão de Artes 
Plásticas de Juazeiro e Petrolina e inaugurou-se a Biblioteca do Círculo Operário, à 
Rua Visconde do Rio Branco.  

Todos os ares conspiravam para um momento de renovação também no campo 
educacional. E não tardou muito para que no dia 30 de abril de 1954, houvesse uma 
reunião entre um grupo de professoras primárias do município e pais de alunos. Na 
ocasião, foram apresentadas as vantagens que a fundação de uma Associação de Pais 
e Mestres poderia trazer à comunidade. A ideia foi aceita e, no dia 9 de maio, em 
homenagem ao Dia das Mães, aconteceu a reunião de instalação da APM de Juazeiro.  

É válido ressaltar o protagonismo que as professoras primárias da época tiveram 
em todo o processo de fundação da APM. Entre elas, a professora Maria de Lourdes 
Duarte, primeira vice-presidente da Associação. Assim ela recorda os primórdios da 
APM de Juazeiro: “Tivemos reuniões preparatórias com os pais e a Associação de Pais 
e Mestres foi instalada na nossa cidade. A Associação trouxe a organização, criação de 
tudo, introdução, produção de festas e conseguimos uma sede própria à Rua 
Conselheiro Luis Viana”.  

Durante os 20 anos de vigência da APM de Juazeiro, entre 1954 e 1974, foram 
debatidos temas como A maturidade dos pais; Castigos e recompensas; Ciúme infantil; 
Espírito de família ou o que os filhos esperam do lar; O papel da mãe no lar; Autoridade 
Paterna; Educação sexual; Como preparar a criança e o jovem para os lazeres; Como 
fazer do meu filho um bom estudante; A insolência do adolescente; entre outros.  

No relatório de ocorrências verificadas na Associação de Pais e Mestres no ano de 
1960, são destacadas a distribuição de material escolar, a ampliação do movimento da 
biblioteca infantil, a reunião com os pais para a solução de problemas de interesse na 
formação da personalidade infantil, as sessões solenes no “Dia das Mães” e no “Dia 
dos Pais” e a compra de um Duplicador a Álcool.  

Seis anos depois, em 1966, o relatório de atividades registra a assistência dada pela 
APM de Juazeiro a 200 escolas públicas. “Demos a nossa ajuda ao professorado, 
através do mimeografar de provas, conseguimos fundos para distribuição gratuita de 
material escolar aos alunos pobres”, sinaliza o relatório, que, em seguida, afirma que 
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“por falta de recursos não foi possível proceder os melhoramentos e as ampliações 
necessárias”.  

Em 1967, teve destaque um movimento solidário conhecido como “Bazar da 
Amizade”. De acordo com um escrito datilografado por Maria Franca Pires, a 
finalidade do Bazar “era recolher em casas de famílias as coisas consideradas inúteis, 
torná-las úteis e depois distribuí-las com quem necessitasse das mesmas”. O impulso 
inicial de partilha se ampliava: dos materiais escolares aos mais variados itens de 
consumo. 

Nos aspectos formativos das professoras primárias, a Associação promovia cursos 
de promoção cultural e renovação do professorado. Em junho de 1967, a educadora, 
historiadora e escritora brasileira Maria Junqueira Schmidt ministrou um curso de 
Organização familiar; em março de 1968, foi a vez de a professora Corina Maria 
Peixoto Ruiz facilitar o curso de Literatura Infantil; e, dois meses depois, a professora 
Wanda Knüpfer veio a Juazeiro ensinar o curso de Matemática Moderna.  

De acordo com o relatório de atividades do ano de 1968, “os cursos realizados 
deram à comunidade excelente ocasião para atualização de métodos e comprovaram o 
trabalho que a Associação realiza a favor do bem comum”. A introdução de materiais 
e equipamentos didáticos também compunham as realizações da APM a favor do bem 
comum. A professora Maria Perpétua lembra a iniciativa da presidente da APM Maria 
Franca Pires em trazer para Juazeiro a grande novidade do momento: o mimeógrafo. 
“Ela mandou buscar o mimeógrafo em Salvador e passava as provas da gente. Aí, nós 
deixamos de ter o trabalho de copiar aquela prova toda na mão”.  Junto às provas, 
passaram a ser impressos os boletins dos estudantes, mapas de exames, folhas de 
matrículas e caderneta de notas para a professora.  

Pela presença de educadoras como Maria Junqueira Schmidt, Corina Maria 
Peixoto Ruiz e Wanda Knüpfer verifica-se que o contexto educacional daquele 
momento estava imbricado em uma teia de referências muito mais ampla que o recorte 
do espaço e do território local. Além da tentativa de uma gestão compartilhada do 
ambiente escolar, havia nas ações da APM a valorização do magistério e o 
favorecimento das condições de aperfeiçoamento e de formação continuada e 
permanente das educadoras de Juazeiro.  

Curiosamente, o encerramento das atividades da APM acompanha a nova 
modernidade educacional em termos de organização pedagógica, em que a 
escolarização passa a ser definida pela presença dos grupos escolares e há um aumento 
significativo da presença das regentes. Em 1952, o município contava com 50 
professoras; 20 anos depois, já eram 447 (RODRIGUES, 2009).  

Mesmo com todo o atraso em relação às escolas paulistas, que iniciam as APMs na 
década de 1930, o conjunto de atividades sociais propostas em duas décadas de 
atuação da APM de Juazeiro impacta significamente a paisagem educacional e impõe 
às atuais gerações de educadores o desafio da auto-organização e autogestão escolar. 
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Pelo que pode ser constatado, o acervo de Maria Franca Pires é composto por uma 
variedade de materiais em diversas naturezas: papel, plástico, metal, madeira, tecido 
e até material magnetizável, que se apresentam em diferentes suportes: fita de áudio, 
vestimenta, sacola, fotografia, flâmula, copo descartável e inúmeros formatos de 
impressão do papel.  

O presente artigo se deteve no mapeamento de materiais sobre a história da 
atuação da Associação de Pais e Mestres de Juazeiro-BA que compuseram a exposição 
“Espelho, espelho meu: de que modo a educação aconteceu?”. Esses objetos culturais 
contribuem para elucidar como os aspectos socioculturais do território impactam a 
relação educacional e os mecanismos de gestão escolar entre os anos de 1954 e 1974.  

O diálogo dos diferentes materiais referentes à APM que se encontram no Arquivo 
de Maria Franca Pires com os depoimentos das fontes orais provenientes das 
pesquisas de campo do referido projeto demonstram a relevância institucional das 
ações da Associação para a comunidade local.  

A partir de referências nacionais sobre as APMs, são revelados aspectos que 
interligam as ações locais ao impulso nacional de mudanças educacionais iniciadas 
com as reformas educativas da década de 1920. Isso permite compreender que a APM 
de Juazeiro faz parte de de um campo mais amplo no universo da relação escola-
comunidade, que marca a história cultural do município. 

Além dos temas que compuseram as quatro exposições do projeto, podem ser 
encontrados escritos literários de poetas e dramaturgos da região, biografias de 
juazeirenses, religiosidade, documentos oficiais, correspondências, festividades, com 
ênfase nas comemorações do centenário de Juazeiro (1977-1978), registros de 
pesquisas sobre cultura popular e folclore regional e uma infinidade de conteúdos 
recolhidos em toda uma vida dedicada a arquivar e produzir arquivos.  
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 O MUSEU ANTROPOLÓGICO DA UFG E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO 
CONHECIMENTO 

 

PALAVRAS-CHAVE:  

Democratização. Conhecimento. Educação não formal. 

 

Esse trabalho teve como objetivo refletir acerca dos ideais que serviram de base 
para o processo de criação do Museu Antropológico da UFG, e qual sua importância 
como um espaço de educação não-formal para a democratização do acesso ao 
conhecimento. A intenção foi compreender a concepção dos espaços educativos - mais 
especificamente a dinâmica do Museu Antropológico da UFG - discutindo sobre o que 
vem sendo chamado de educação não-formal e até que ponto, uma educação que 
extrapola os muros da escola e interage com a cidade em suas múltiplas dimensões, 
beneficia a comunidade à qual pertence. Procurou-se identificar o processo de 
organização das informações, conteúdo e recursos diversos que são disponibilizados 
ao público e de que forma varia em quantidade, grau de aprofundamento e atualização. 
Por se tratar de uma reflexão sobre educação não-formal e as estratégias de ensino-
aprendizagem  adotadas pelo Museu Antropológico da UFG por meio da ação 
educativa  e de práticas educacionais dirigidas para os sujeitos contemporâneos, 
entendo que esta reflexão se adeque ao GT "Património, Museologia e Arquivo", 
proposto para  o XI Congresso Luso-Brasileiro da História da Educação. 

 Como metodologia, adotou-se a pesquisa descritiva, cujo objetivo principal é 
analisar e descrever o atendimento do Setor de Intercâmbio Cultural do Museu 
Antropológico da UFG. Conforme Gil (1994), o valor de uma pesquisa descritiva 
baseia-se na premissa de que os problemas podem ser resolvidos e as práticas 
melhoradas por meio da observação objetiva e minuciosa, da análise e da descrição. 
Investiu-se na pesquisa bibliográfica aliada à análise documental (relatórios, livros de 
registro, etc.) nos arquivos da instituição estudada. O processo de pesquisa 
empreendido possibilitou que a história do Museu em questão, no período entre as 
décadas 1980 e 2010, fosse reescrita e difundida, o que contribui para que seu espaço 
seja cada  vez mais, um espaço voltado para a democratização do conhecimento. 

O Museu Antropológico da UFG foi criado em 1969 sendo inaugurado em 05 de 
Setembro de 1970. Possui caráter Antropológico e Universitário tendo por principal 
objetivo apoiar a pesquisa antropológica interdisciplinar. É um Órgão suplementar 
vinculado à Pró - Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, sendo um importante espaço 
de referência na produção de conhecimento e divulgação dos aspectos sócio-culturais 
da região Centro-Oeste.  

As atividades educativas no Museu Antropológico ocorrem através do atendimento 
ao público escolar das redes municipal, estadual e particular de ensino. O atendimento 
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a alunos e professores é feito através de projetos de ação educativa, que reforçam o 
potencial do museu como espaço de educação não formal. Contudo, para atender as 
especificidades desse público, é feito o agendamento para realização de reuniões 
prévias com os professores, para que assim, possam melhor planejar as atividades 
desenvolvidas com os alunos.  

 Na década de 1980, surgiu a preocupação em dar ao museu um caráter 
antropológico. A preocupação passou a ser atribuir uma especialidade ao museu, ou 
seja, pensá-lo como museu universitário. Então, o Museu Antropológico, desde 1982, 
conforme Plano de Ação/82 apresentado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, 
se reestruturou no sentido de se tornar um Centro de Pesquisa Interdisciplinar. Com 
esse plano de ação e definidos os objetivos, metas e linhas de atuação, o museu passou 
a atuar oferecendo suporte à pesquisa antropológica interdisciplinar, bem como a 
organização do acervo, conforme normas museológicas de forma a integrar a 
comunidade universitária e a comunidade em geral.  

Desde esse momento, sua finalidade foi contribuir para a formação de 
especialistas, por meio dos cursos de atualização, especialização e estágios que 
contaram com a participação de pesquisadores, alunos e ex-alunos da Universidade, 
cujos projetos se voltaram para os problemas e a história das regiões Centro-Oeste e 
Norte do Brasil. Ressalta-se que as atividades ecucativo-culturais que foram 
vinculados a programas para grupos escolares de 1º e 2º graus das redes pública e 
particular de Ensino, como o Projeto de Extensão “Integração da Universidade com o 
Ensino Fundamental: Ação Museológica/Educação e Comunicação” e o Subprojeto 
“Museu/Educação: Uma Proposta de Prática Pedagógica da Arqueologia no Ensino 
Fundamental” que tinha por objetivo dar início a um processo educativo não-formal 
através das atividades interativas do museu com a escola. 

Com o Plano de Ação de 1987, a instituição intensificou suas ações didático-
pedagógicas de pesquisa e de comunicação junto à comunidade universitária e 
comunidade local, o que possibilitou melhores condições para as atividades e dar 
continuidade aos projetos arqueológicos. As ações educativas do Museu Antropológico 
são realizadas principalmente com alunos das redes públicas e particular de ensino. 
Esse trabalho é feito pela equipe do Setor Educativo-cultural do museu que contribui 
com o apoio na organização e realização das atividades educativo-culturais. 

Ao analisarmos o percurso histórico das instituições museológicas - dando 
destaque para o Museu Antropológico da UFG, podemos perceber que a educação 
sempre esteve presente fazendo parte das preocupações dessas instituições. De acordo 
com Marandino (2009), os museus ao longo dos séculos foram entendidos como 
espaços de educação não-formal e desenvolveram formas diferenciadas de relação com 
o público, dentre eles, o escolar. Os museus vêm se caracterizando como espaços 
possuidores de uma forma própria de desenvolver suas ações educativas o que os torna 
diferentes dos tradicionais espaços de educação pois passou a ser visto como espaço 
de educação não-formal, diferenciando-se “das experiências formais de educação” 
(p.29). No final dos anos de 1960 “a educação não-formal tornou-se parte do discurso 
internacional em políticas educacionais” (MARANDINO, 2009, p.30) A educação 
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nessa época, focava as necessidades de grupos desfavorecidos e tinha como finalidade 
a flexibilidade de organização e de métodos. 

Em relação à importância dos museus universitários, Adriana Mortara (2001) 
destaca que são instituições que deve ampliar suas pesquisas com base no seu acervo 
para contribuir com a valorização das coleções. Ao abrigar coleções que possam 
contribuir com o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, o museu poderá 
servir como um importante órgão para a formação e troca de experiências. Os 
programas educativos devem também focar suas atividades com base nas pesquisas 
com o acervo para os diferentes tipos de públicos. Sendo assim, pode-se dizer que os 
museus, por possuírem uma relação direta com as universidades, deveriam aproveitar 
ao máximo os benefícios que lhes são propostos, pois, o museu universitário, apoiado 
em suas políticas de ensino, pesquisa e extensão e como órgão complementar das 
universidades, seria um espaço de fundamental importância para assumir funções 
preenchendo lacunas existentes no campo da pesquisa.  

O Museu Antropológico da UFG segue este caminho e um exemplo disso foi a 
pesquisa que subsidiou o registro do ofício e modos de fazer das bonecas karajá, 
aprovado em 25 de janeiro de 2012. Segundo Telma Camargo da Silva, o conhecimento 
sobre o modo de fazer a boneca cerâmica Karajá está entrelaçado nas histórias locais 
sobre brincadeiras infantis, nas narrativas femininas de atribuições de gênero, na 
reprodução material do imaginário mítico. Mas também nas mãos das oleiras e no 
cuidadoso fabricar de cada um dos artefatos. Logo, as narrativas estão além da 
oralidade, provocam a sensibilidade do olhar por parte do/da antropólogo/da e o 
exercício de outras formas de construção de dados, como o uso da fotografia (SILVA, 
2013, p. 170-192).  

Para os pesquisadores do Museu Antropológico,  o objetivo do projeto consistiu 
em descrever e documentar o ofício da ceramista Karajá e os modos de fazer as bonecas 
de cerâmica para subsidiar o pedido de registro como patrimônio nacional. A pesquisa 
revelou que, mais do que artesanato, as ritxoko ou bonecas de cerâmicas carregam 
significados complexos que remetem aos referenciais culturais e identitários Karajá e 
são importantes instrumentos pedagógicos usados na educação das gerações mais 
jovens. O ceramista Mahuederu  destaca que elas “servem para contar a história dos 
Inў para crianças e jovens” e ainda como expressou Kuanajiki, com mais de 80 anos: 
"sem as crianças não haveria ritxoko”. 

Conforme as informações disponibilizadas na página do Museu Antropológico, 
com formas de figuras individuais, conjuntos de personagens  ou cenas sociais com 
representações do nascimento à morte, as bonecas se constituem em importantes 
formas de expressão do universo social e cosmológico do povo Karajá remetendo tanto 
aos aspectos da sua estrutura social e às atividades cotidianas, como às cenas rituais e 
narrativas mitológicas. Assim, além de significativa fonte de renda, quando vendidas 
como artesanato, elas revelam temas variados do universo cultural do povo Inў e seus 
distintos significados que são materializados pelas mãos das mulheres, por meio da 
arte de modelar o barro. 
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Por meio de ações como essas, a democratização do acesso aos bens e espaços 
culturais se amplia e o exercício da cidadania se efetiva. E, para que o público possa 
ter uma experiência completa e transformadora no momento da sua experiência 
museal, professores, pesquisadores da área, equipes educativas e pessoas que atuam 
como mediadores em espaços culturais são, cada vez, mais importantes e cada vez 
mais precisam realizar o processo museológico de forma a promover o diálogo e a 
interação constante entre os membros da comunidade. 
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RESUMO  

Este artigo trata sobre a cultura material escolar como instrumento de preservação 
das memórias e histórias das instituições educativas. Nesse sentido, busca-se analisar 
a contribuição do museu na construção da história e memória da instituição 
confessional, Instituto Batista Correntino, que se situa na cidade de Corrente-
PI/Brasil. Tem-se um recorte temporal de 1920-2014. Pierre Nora (1993), afirma que 
na atualidade há uma necessidade pelo registro, o que gera a busca de lugares de 
memória que possibilitem guardar os registros materiais das sociedades, no caso deste 
estudo das instituições sociais educativas. Questiona-se sobre a memória social, o 
processo histórico e seu registro, que se dá por meio de diversas fontes, entre essas a 
memória material, oral e escrita sobre o conhecimento escolar, suas práticas 
educativas, pedagógicas, entre outras. Portanto, este estudo parte do problema: quais 
as possibilidades encontradas no museu escolar para a reconstituição da história da 
educação? O cotidiano tem se distanciado das vivências e dos costumes tradicionais, a 
memória muito necessita ser preservada, no intuito de que tenha laços de 
continuidade, sendo o museu escolar relevante para conservar lugares de memória, 
desempenhando o papel de vencer o esquecimento causado pela destruição, por parte 
da escola, de sua cultura material. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História e memória, Museu, Cultura material escolar. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cultura material escolar, considerada como um instrumento de preservação das 
memórias e histórias das instituições educativas é representada, neste estudo, pelo 
museu do Instituto Batista Correntino IBC. Neste sentido, tem-se por objetivo analisar 
a contribuição do museu na construção da história e memória da instituição. O 
Instituto Batista Correntino,  situado na cidade de Corrente-PI/Brasil, vem 
representando o ensino confessional nessa cidade e, entre outras contribuições, foi o 
primeiro jardim de infância do Estado do Piauí com o nome de Escola Benjamim 
Nogueira (1904); posteriormente, Instituto Batista Industrial (1920) e atual Instituto 
Batista Correntino (IBC). 

Assim, atualmente as sociedades buscam lugares para guardar/conservar suas 
lembranças, sendo esses arquivos, museus, coleções, festas, comemorações, e outros, 
contrapondo às chamadas sociedades tradicionais, nas quais se observa a transmissão 
da memória por meio de tradição e costumes. Portanto, a pesquisa parte do problema: 
quais as possibilidades encontradas no museu escolar para a reconstituição da história 
e memória  da educação?  

A história durante seu processo demonstra que se desenvolve um distanciamento 
das vivências e dos costumes tradicionais, havendo a necessidade de preservação da 
memória, principalmente a memória das instituições educativas. É por meio da 
memória que se constrói laços de continuidade. Neste contexto o museu escolar é 
considerado espaço físico e institucional relevante para conservar os lugares de 
memória, neste caso, a cultura material das escolas torna-se encarregada de 
desempenhar o papel de manutenção da memória e história das instituições 
educativas e de vencer o esquecimento causado pela destruição dos documentos, 
diários de classe, acervos diversos entre outros apetrechos da escola representados 
pela mencionada cultura material. Assim, tem-se a história do IBC contada por meio 
da cultura escolar e das memórias dos sujeitos que dela participaram e daqueles que, 
ainda, participam. 

Estes aspectos decorrem de uma pesquisa qualitativa, realizada por meio da 
metodologia da Nova História com base nas ideias de Le Goff (2003), Le Goff, Chartier 
e Revel (1998), que adota para análise da cultura material do IBI/IBC o cruzamento 
de fontes orais e escritas. Para o cruzamento dessas fontes partiu-se da história oral, 
considerando que essa não é considerada como o próprio produto da pesquisa 
histórica, mas que os depoimentos utilizados são submetidos pelos mesmos 
tratamentos dispensados a outras fontes documentais, inerentes ao trabalho 
historiográfico. A pesquisa qualitativa busca a percepção do social, que não é uma 
discursão neutra, mas que produz estratégias e práticas sociais, escolares, políticas, 
entre outras “[...] que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por ela 
menosprezados, a legitimar um projecto reformador ou a justificar, para os próprios 
indivíduos, as suas escolhas e condutas”. (Chartier, 1990, p. 17). 

Portanto, este estudo apresenta um projeto representado pelo patrimônio 
museológico de uma instituição educativa como uma forma relevante de 
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preservar/socializar a cultura material escolar, possibilitando ao pesquisador fontes 
para a reconstituição da história e memória da instituição, destacando-se alguns 
aspectos dessa história. Considera-se, para melhor compreensão desses aspectos, 
distribuir as discussões apresentadas em seções e subseções conforme seguem.  

 

2. CULTURA MATERIAL ESCOLAR: HISTÓRIA E MEMÓRIA EM RECONSTITUIÇÃO 

Em continuidade ao estudo, apresenta-se que este se fundamenta em Dominique 
Julia (2001), que discute a cultura escolar no contexto das relações conflituosas ou 
pacíficas que ela mantém, mediante a periodicidade de sua história, no conjunto das 
culturas que lhe são contemporâneas. Assim considerada, a cultura escolar constitui 
um conjunto de normas que define conhecimentos a serem ensinados e/ou condutas 
a serem inculcadas, representando um conjunto de práticas sociais que permite que 
esses conhecimentos sejam transmitidos, ou mesmo construídos, possibilitando a 
incorporação de comportamentos que são mantidos ou transformados, por meio de 
práticas sociais. Neste sentido, enquanto fonte de pesquisa possibilita ao pesquisador, 
questionamento, problematizações a serem respondidas por essas fontes durante a 
pesquisa ou articuladas a outras fontes, a exemplo da história oral.   

No estudo que dá margem ao presente artigo, a cultura material é representada 
pelo patrimônio museológico de uma instituição educativa - Instituto Batista 
Correntino. As Instituições Educativas surgem como abordagem histórica, 
conquistando novos espaços no campo da História da Educação, possibilitando 
integrá-la ao contexto histórico local, representado neste estudo, no contexto das 
instituições confessionais da cidade de Corrente (PI/Brasil). Para fundamentar a 
relação das instituições educativas, busca-se em Justino Magalhães (2004), a 
explicação sobre a existência histórica de uma instituição educativa, desde que essa se 
apresente integrada na realidade mais ampla, que é o sistema educativo, 
contextualizada no quadro de evolução de uma comunidade, representada neste 
estudo pela comunidade correntina e de uma região – extremo sul do Piauí, e, desse 
modo, seguindo as recomendações do autor mencionado, buscou-se sistematizar e 
(re)escrever as multidimensionalidades, conferindo um sentido histórico às memórias 
orais e à cultura material da instituição.  

As memórias são tratadas, nesse contexto, como elementos essenciais na 
construção do que se chama de identidade, sendo ela individual ou coletiva; essa 
construção é, a rigor, representada pela memória coletiva de um fenômeno histórico, 
sendo a memória fundamental, representante de atividades dos indivíduos e das 
sociedades de hoje. A memória também pode significar um movimento de 
reconstrução do passado vivido coletivamente. A memória coletiva tem em si um 
elemento específico, representado pela consciência individual, fala-se de memória 
apoiada na história vivida (Le Goff, 2003). Assim, diz-se que a cultura material da 
escola constitui-se em uma confiável fonte de pesquisa, principalmente para a 
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reconstituição da história e memória das instituições educativas. Mas, o que se 
compreende como fonte? 

A fonte surge como principal matéria-prima para o historiador reconstruir o 
passado. Em relação ao significado, a etimologia da palavra fonte é apresentada no 
sentido de que “[...] tanto source  como fonte e fuente contêm uma dimensão de origem 
e também de surgimento, o que se relaciona a uma ideia de espontaneidade” (Galvão, 
Lopes, 2010, p. 66). Ocorre, no entanto, que a fonte na pesquisa não pode ser 
compreendida como algo que brota espontaneamente, ao contrário, toda fonte requer 
um trabalho de descoberta. Neste caso, ao historiador cabe, a partir do problema de 
pesquisa, buscar, retirar dos vestígios encontrados, das fontes, as possíveis respostas, 
ou mesmo aproximações ao objeto pesquisado.  

Cabe, por conseguinte, ao pesquisador interrogar, investigar, posto que a fonte, 
por si mesma, não gera questionamentos, cabe ao pesquisador provocar a formulação 
de hipóteses por meio da análise dessas fontes. No contexto dessa discussão, tem-se a 
classificação dessas fontes em: fontes orais – histórias de vida, depoimentos, entre 
outras; fontes escritas – documentos das instituições (estatutos, atas, recibos, entre 
outros); documentos municipais; diários; cadernos; livros de cânticos; partituras; 
memorial, jornais e outros; fontes iconográficas - fotos originais de acervos, entre 
outras gravuras utilizadas pelo pesquisador.  

Ilustrativamente, neste artigo, utilizam-se fotos das peças do museu do IBC, bem 
como dos cenários contemporâneos das práticas sociais e educativas desse Instituto. 
Desse modo, as Figuras 01 e 02, nesta sequência, representam, respectivamente, Livro 
de Classe (Diário, Caderneta de Chamada) e Livro de Cântico Orfeônico. 

 

           
FIG. 1 | Foto: Livro de Classe (1922)                                                        Fig. 02 | Foto Livro de cântico orfeônico 

 

Cabe, então, tecer leve análise sobre estas peças, o que implica problematizá-las, 
indagando-se, por exemplo: Que informações representativas contém um diário de 
classe? Quantos alunos havia na instituição? Sobre o número de alunos na classe? E 
sobre o Livro de Cântico Orfeônico: o que representa um livro? Era usado para 
orientação de uma disciplina? Essas questões oportunizam o aprofundamento da 
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investigação e a utilização de outras fontes. Neste sentido, aprofunda-se esses aspectos 
na seção que segue. 

2.1 CULTURA MATERIAL DO IBC: RELEMBRANDO MEMÓRIAS... 
RECONSTITUINDO AS HISTÓRIAS  

Consciente da relevância da cultura material das instituições escolares na 
construção da história da educação buscou-se no cotidiano do IBC os vestígios dessa 
cultura, representada pela estrutura externa, pelas salas de aula com suas espessas 
paredes de mais de 20 cm de diâmetro, construídas com os tijolos fabricados na 
própria instituição, confirmando os depoimentos orais sobre a memória de uma 
fábrica de tijolos no período de 1920, momento em que o Instituto Batista Industrial 
– IBI foi fundado.  

 

Fig. 03 | Tijolo da fábrica (Olaria) do IBI 

Sobre o livro de cântico, este tem histórias, que são observadas, a partir de 
anotações realizadas, nomes encontrados que levam o pesquisador a buscar novas 
fontes, como por exemplo, a fonte oral. Sobre o livro de cântico orfeônico observa-se 
na história de vida da professora Carmem, que narra sobre algumas disciplinas ...   

O  Canto Orfeônico ensinei durante todos os anos que tive no ginásio e dirigi o 
coral também do instituto, e as festas de fim de ano, sempre, todas as festas e 
todas as datas cívicas, nós fazíamos também aquelas comemorações juntamente 
com D. Estela, D. Edy também nos ajudou muito.    

Assim, têm-se informações sobre a professora de cântico, que surgem a partir das 
histórias orais que possibilitam reforçar as informações contidas nas fontes 
representadas pela cultura material, conservadas pelo museu, que são neste artigo 
apresentadas por meio de fontes iconográficas do patrimônio museológico (alguns 
utensílios).  
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Fig. 03 | Museu da instituição   

O prédio onde se encontra instalado o museu foi residência de Argemira A. Fôlha, 
funcionária da instituição (zeladora) homenageada com seu nome atribuído ao museu. 
Registra-se que o prédio do atual museu, a antiga casa de “Tia Mirinha”, como 
Argemira era chamada pelos alunos e funcionários, inscreve-se na história do IBC, 
como um relevante lugar de memórias. A casa onde fica, hoje, o museu, conta uma 
história da origem das primeiras residências de professores, na cidade de Corrente-Pi. 
Foi construída por missionários norte-americanos que vieram para Corrente 
evangelizar e trabalhar na educação, quando ainda era denominado IBI. Essas casas 
serviam, também, a outros funcionários da instituição, como foi o caso de D. Mirinha 
– copeira do IBI/IBC e, por essa condição, teve direito de habitar uma dessas 
moradias. A casa da Tia Mirinha abriga o Museu do IBC desde 1965.  

Nesse museu se encontra grande parte da cultura material da escola, representada 
por fontes escritas como atas, estatutos, prospectos. 

               

Fig. 04 | Fontes escritas - Estatuto                                    Fig. 05 | orientações para os alunos 
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Observa-se também alguns utensílios como panelas usadas nos acampamentos 
estudantis, um antigo arco utilizado como campainha para chamar alunos e 
professores para a aula, para os intervalos e o término das aulas; livros de atas, diários 
de classe de 1920, livros utilizados para aulas de cântico orfeônico, a própria placa do 
museu, que se encontra fincada por uma madeira de árvore centenária, representando 
vestígios da cultura material do sítio do IBI (atual IBC), painéis utilizados em desfiles 
de 7 de setembro, entre outros. Dentre esses painéis destaca-se um que representa a 
data de 20 de maio de 2010, momento dos 90 anos do IBC, todos demonstrativos da 
sua memória institucional, registrando sua história. História de escola. História de 
gerações. História de uma região. Como ilustração de alguns materiais que integram 
seu acervo, em continuidade apresentam-se as Figuras 06 e 07, ilustrativas de fontes 
escritas: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 06 ! Painel – aniversario de 90 anos da instituição 

O painel representa a data de 20 de maio de 2010, momento dos 90 anos do IBC. 
Quando se afirma no painel que pelo IBC passaram gerações, esta realidade pode ser 
percebida atualmente na educação infantil – Sementinha, semente do antigo Colégio 
Correntino Piauiense – primeiro Jardim de Infância do Estado (1904), que representa 
essas gerações passadas ao constarem em suas matriculas alunos, que são netos e 
bisnetos de ex-alunos e ex-professores do IBI.   
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Fig. 08 | Placa do Museu IBC 

As fontes, ao serem questionadas, permitem informações sobre a história, a 
exemplo da P+laca comemorativa dos 90 anos do IBC (Fig. 06). Nesse sentido, outros 
utensílios, como por exemplo, dois microscópios óticos, registram sobre as práticas 
pedagógicas dos professores, representadas em sua materialidade, que possibilitam 
inferir que a instituição sempre manteve a preocupação em articular teoria e prática, 
por meio de aulas, utilizando, inclusive, recursos didáticos, a exemplo do microscópio.  

Cada utensílio da cultura escolar tem seu significado, a partir do contexto em que 
se encontra inserido e a partir dos questionamentos feitos às fontes durante a análise 
que se efetiva sobre essas fontes, reconhecendo que elas por si só, sem serem 
problematizadas, não possibilitam informações concretas e confiáveis. O arco de uma 
carroça aparenta algo insignificante para aqueles que não vivenciaram o momento, 
poderia até questionar-se: o que faz este arco em um museu escolar? No entanto, na 
década de 90, esse arco, juntamente com um ferro, funcionava como uma campainha, 
que era tocada pelos alunos que disputavam a vaga para tocar o sinal de início, de 
intervalos e de final das aulas. Dispositivo usado, também, como artifício, como 
estratégia para o problema da disciplina, tendo em vista que, somente alunos bem 
comportados eram convidados a tocar o arco (no caso, a campainha).  

Assim, o estudo viabiliza constatar que o museu, ao conservar utensílios que 
constituem parte da cultura material da instituição escolar, possibilita a reconstituição 
de sua história e memória.  

Considera-se que os objetos encontrados no museu, representados também por 
fotografias (fontes iconográficas), sem serem questionados, apresentam-se apenas 
como ilustrações, mas podem ser utilizados como fontes, a partir do momento em que 
o pesquisador, ao olhar para eles, questione sobre o que representam, em que época 
se constituíram na instituição ou de qual forma podem relacionar-se à história da 
instituição e/ou às práticas educativas, práticas pedagógicas, entre outras, tornando-
se fontes relevantes para a reconstrução da história do objeto estudado. Conclui-se 
reafirmando que no museu se pode observar a cultura material do IBC, que se 
manifesta no que Julia (2001) chama de a cultura escolar como objeto histórico, no 
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caso deste estudo, ao revelarem o cotidiano e as práticas educativas/pedagógicas do 
IBI e atual IBC. 
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RESUMO  

Objetivo deste texto é o de discutir o papel que o trabalho com a linguagem museal 
desempenha na formação da consciência histórica e de como pode ser desenvolvido 
desde os anos iniciais do ensino fundamental. O ensino de história pensado a partir da 
possibilidade de trabalho com fontes múltiplas tem desafiado educadores a pensar não 
só em objetos geradores de memória, mas em como esses objetos podem ser 
significados pelos sentidos que os sujeitos atribuem. Pensar essa possibilidade 
metodológica implicou, no caso deste texto, em trazer argumentos teóricos que 
possibilitassem a discussão sobre os sentidos atribuídos pelos estudantes do quinto 
anos a narrativas produzidas com base em experiências produzidas pelo contato com 
objetos geradores de memória, no processo de reflexão sobre dinâmicas de lembranças 
e esquecimentos. Vencer barreiras para a educação do olhar para a compreensão de 
acontecimentos históricos foi o mote encadeador das escolhas metodológicas que nos 
permitem afirmar que a linguagem museal educa os olhos e as palavras. 
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Linguagem museal, memórias, ensino de história 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste texto é discutir a possibilidade de educar para a compreensão da 
memória pelo contato com fontes museais. Partimos do pressuposto de que estudar 
História implica em analisar o que acontece, o que aconteceu e o que poderá acontecer 
com os homens sob diferentes pontos de vista, compreendendo a importância das 
fontes museais para entender uma dada temporalidade.  

Nesse processo de se educar para a compreensão da História, oportunizar que as 
crianças explorem seus conhecimentos acerca de determinados assuntos é de suma 
importância, uma vez que elas trazem consigo uma gama de conhecimentos de mundo 
que podem ser incorporados ao processo de ensino. Trabalhar a partir dos significados 
que as crianças atribuem ao tempo por aquilo que olham no presente possibilita que 
elas se sintam parte da história. 

Uma das formas de desenvolver tal trabalho é através de práticas de memória. Essa 
dinâmica permite que os alunos se compreendam por meio de suas próprias 
representações. Isso porque a memória é uma característica pessoal que mostra como 
o ser humano se relaciona com o passado e quais são os elementos significativos. Dessa 
maneira, a narrativa encontra na memória uma fonte de produção que pode 
potencializar dinâmicas de lembranças e esquecimentos. 

Nesse sentido, todos têm algo a ser lembrado ou esquecido durante a vida.  Sua 
intencionalidade depende da relação que estabelecemos com as pessoas, com os 
lugares, tendo em vista que, quando narramos, fazemos escolhas sobre o que contar, 
estabelecendo uma seleção nas memórias. Narrar histórias vivenciadas com seus pares 
na escola e outras instâncias sociais, como o museu, é uma forma de relatar o passado, 
de modo que, durante o percurso, relações sejam estabelecidas. Logo, as narrativas 
surgem, muitas vezes, mediadas por memórias de um tempo vivido, permitindo que a 
pessoa retome vivências individuais, identificando elementos que tornam tais 
memórias coletivas, tal qual ocorreu em um trabalho de campo realizado entre 
estudantes do 5º ano do ensino fundamental em um museu. 

Nesse contexto, promover situações nas quais as crianças possam falar sobre suas 
impressões pode auxiliá-las no processo de atribuição de sentidos para os objetos 
museais. Com tal pressuposto metodológico, promovemos reflexões em torno de 
narrativas que as crianças produziram após visitarem o Museu Ferroviário, que conta 
parte da trajetória de Minas Gerais, em especial da cidade de Juiz de Fora, pelo olhar 
de acontecimentos traçados por objetos que compuseram aquele tempo.  

As colocações anteriores, que remetem a questões centrais do ensino de História 
para os anos iniciais, encontram na memória um elemento transversal, por permitir 
dialogar com tempos e espaços. As memórias que contam a história de experiências 
vivenciadas de forma íntima e coletiva pelos alunos são permeadas de lembranças e 
esquecimentos. Nesse sentido, as narrativas foram utilizadas como recursos que 
auxiliaram no processo de construção identitária e de recuperação de uma memória 
individual e coletiva, constituindo-se como um instrumento no trabalho com o ensino 
de História. Tal perspectiva evidencia uma compreensão de ensino como prática 
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reflexiva dialógica, inacabada, integrada; um processo contínuo, construído e 
reconstruído.  

A escolha por analisar narrativas produzidas pelas crianças, para compreender os 
sentidos que atribuem para as discussões oriundas do campo de ensino das Ciências 
Humanas, justifica-se pelo fato de buscarmos sustentar a hipótese de que o trabalho 
que vimos realizando com vivências museais contribui para a formação de um leitor 
que reflete sobre questões postas no mundo. 

A narrativa, neste texto, é concebida como meio de informar os resultados do 
trabalho de uma pesquisa que realizamos, na qual discutimos o uso das múltiplas 
linguagens como uma possibilidade metodológica para o ensino de História, sendo a 
museal uma a ser considerada. A partir disso, é vista como meio para pensar e 
entender melhor o ensino e as práticas educacionais exercidas nos encontros 
destinados à disciplina de História, bem como para auxiliar na compreensão do ensino 
dessa área do conhecimento, abrindo novas perspectivas de pesquisas. 

Com base nessas questões metodológicas, buscamos analisar as narrativas 
produzidas pelas crianças em situações de interação com os objetos museais, que 
desencadeou o registro de outras linguagens. Acreditamos que é pela interação que o 
ser humano se constrói, transforma-se, cria e recria a si mesmo, dialogando e criando 
significados para os seus atos e falas. Na escola, as palavras funcionam como meio de 
comunicação, como modo de organizar as ações e interações, como portadoras de 
novos conhecimentos e como objeto de ensino. Nesse sentido, refletir sobre o que se 
leu e escreveu, como e sob que condições se aprendeu esse bem cultural, pode auxiliar 
no processo de letramento. O que se discute aqui é que a compreensão histórica, pela 
via da linguagem museal, envolve aspectos sociais, históricos, culturais, linguísticos, 
cognitivos e afetivos.  

As interpretações dessas narrativas nos permitiram elencar pontos centrais de 
análise pautados nas experiências das crianças com os objetos observados no museu 
ferroviário, assim como as histórias que ouviram das guias, o que possibilitou a 
produção de referências para pensar sobre os sentidos que atribuíram para essas 
vivências estéticas. Pela análise das narrativas constatamos que a utilização de fontes 
museais, com o intuito de (re)interpretar um tempo histórico, auxilia no entendimento 
de acontecimentos, possibilitando o estabelecimento de diálogos temporais através do 
acesso a fontes que colocaram em dúvida certezas.  

Percebe-se que a prática de ensinar História também explorando museus 
constitui-se em uma ação educativa que promove estesia, potencializando a 
imaginação e a criação na infância, sensibilizando o olhar para entender outras 
temporalidades a partir do cotidiano. 

Para trazer a discussão central do texto, a inserção da linguagem museal no ensino 
de história nos anos iniciais do ensino fundamental, trazemos em um primeiro 
momento aspectos teóricos que nos apoderam no processo decisório das escolhas 
práticas que sustentam a sequência do texto. Concluímos refletindo sobre 
possibilidades de educar para a compreensão da história e para a formação da 
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consciência histórica pela produção de narrativas de experiências com objetos 
museais. 
2. EDUCANDO O OLHAR PELAS FONTES MUSEAIS: PRÁTICAS POSSÍVEIS 

É consenso há tempos no mundo da educação que o movimento de educar deve 
ser feito em um ato mútuo: o professor e o aluno tem algo a ensinar e algo a aprender 
no processo de ensino e aprendizagem. Esta troca se torna profícua, e por não dizer 
necessária, no ensino de História, quando adotamos a ideia de que o aluno não é uma 
tabula rasa, mas sim, um sujeito histórico inserido no tempo e no espaço. Dessa forma, 
o estudante é possuidor de uma memória que deve ser recuperada para auxiliar no 
processo de aprendizagem e compreensão não apenas da disciplina História, mas em 
todas as outras, se pensarmos na efetividade de um trabalho interdisciplinar no ensino 
fundamental. 

O ensino e a aprendizagem estão presentes em todos os lugares, e não apenas na 
sala de aula. Essa máxima, apesar de parecer senso comum, ainda encontra diversas 
barreiras a serem enfrentadas até que se internalize nas práticas escolares. A 
disposição tradicional da sala de aula, com cadeiras enfileiradas e a centralidade da 
atenção na figura do professor eterniza a ideia de que, no processo educacional, o 
conhecimento vem do professor para o aluno, e o inverso disso se torna inviável. Nas 
palavras de Zabala (2010), esta formação busca a manutenção da ordem, do controle 
e da eficácia, uma vez que a organização “olhos na nuca” dificulta a interação entre os 
alunos e foca no conteúdo da matéria que está sendo exposto pelo professor.  

Deslocar-se da sala de aula para outros espaços de aprendizagem é transferir esta 
organização tradicional para um esquema “olhos nos olhos”, promovendo um 
relacionamento mais próximo entre todos os sujeitos que compõem uma classe 
escolar. Ao promover tal interação, a figura do professor como “detentor do 
conhecimento” sai de cena e entra a de um mediador, que escuta, interage e valoriza o 
conteúdo que é trazido pelos alunos. Essa forma de valorização da memória individual 
e coletiva é crucial para o desenvolvimento de novos conhecimentos por parte de 
alunos e professores.  

Nesse contexto, interessa-nos pensar em espaços de aprendizagem para além da 
sala de aula, e no caso específico deste trabalho, o espaço do museu. De acordo com a 
Lei nº 11.904, que institui o Estatuto dos Museus,  

consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins 
lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para 
fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, 
conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer 
outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento (Lei n. 11.904, 2009). [Grifo dos autores] 

A natureza educativa do espaço do museu (denominação esta que também inclui 
Centros de Ciências, Centros Culturais, Jardins Zoológicos, etc.) está garantida na 
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atual legislação brasileira (Lei n. 11.904, 2009). Porém, desde o século XVIII há a ideia, 
advinda dos filósofos e homens das letras, de que os museus deveriam ser colocados a 
serviço da educação do povo, em um claro movimento de divulgação dos preceitos 
iluministas que vigoravam à época (Stuart, 2007).  

No século seguinte, a instituição foi associada a uma pedagogia com vistas ao 
desenvolvimento, com o foco educativo brasileiro voltado para a técnica e o progresso. 
Com a educação sendo vista como um dos protagonistas da organização da sociedade 
e pilar fundamental da construção de uma identidade nacional, a ampliação da 
presença do público nos museus tornou-se necessária, por mais que ainda atingisse 
uma parcela muito pequena da população.   

Durante o século XX, ocorre o processo de especialização escolar, e a escola se 
torna o “espaço oficial” de produção do conhecimento, sendo relegado ao museu um 
espaço secundário, servindo apenas de cooperação ao ambiente de ensino formal. A 
partir da segunda metade do século, o desenvolvimento científico tornou-se cada vez 
mais popular (assim como as políticas públicas de tentativas de universalização do 
acesso à escola), e os museus acompanharam este cenário, e iniciativas que 
englobavam as Ciências Exatas em geral, a Astronomia, experiências audiovisuais 
inovadoras, mas que tinham como objetivo não afastar o público do ambiente do 
museu. Sobre o papel dos museus no século XXI, Diniz e Pimentel (2012) afirmam que 

Os museus hoje se constituem como lugares de aprendizagem ativa, onde o 
público tem relevante importância, bem como o acervo museal. A discussão em 
torno da comunicação para com o público envolve uma contínua reflexão sobre 
o papel social da própria instituição frente às demandas globais, sugerindo a 
criação ou o redimensionamento de departamentos, setores ou programas 
educacionais, que assumem caráter fundamental nesta nova concepção de 
museu. Desta forma, o caminho segue para um replanejamento museológico, 
onde o museu assume um caráter dinâmico e interativo, considerando a opinião 
e observações dos diferentes públicos, contribuindo para uma real aproximação 
dos visitantes com os objetos e temas dos museus. 

Desta forma, acreditamos que os museus são espaços de aprendizagem que 
despertam naqueles que o visitam sensações únicas, uma vez que a educação que ali 
acontece é descentralizada e participativa, acontecendo de forma espontânea a cada 
um dos alunos que o frequenta, diferentemente do espaço escolar, no qual o 
conhecimento é por vezes imposto e não se respeita o tempo de aprendizagem de cada 
indivíduo.   

No caso do ensino de História pelos museus, o recorte deste texto, a compreensão 
é a de que se constitui como meio de investigar, ler, explicar e entender o mundo em 
suas transformações temporais (Silva & Fonseca, 2010). Assim, o ensino de História 
pode permitir analisar, comparar e, principalmente, compreender mudanças e 
permanências, propondo a se constituir fundamentalmente como  
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uma atitude de problematização daquilo que está no mundo na relação com 
fontes de conhecimento. Sob essa perspectiva, educar para a compreensão da 
História implica, antes de tudo, em educar para a compreensão de como o 
conhecimento histórico se opera com o objetivo de compreender 
continuidades e descontinuidades, mudanças e transformações na 
vida das diferentes sociedades humanas. E isso é diferente de 
simplesmente ensinar conteúdos do passado (Miranda, 2010, p. 12, grifo do 
autor). 

Leituras permeadas por linguagens que atravessam e se articulam às linguagens 
históricas e, porque não dizer neste texto, geográficas. Linguagens que são potências 
de experiências, formas de pensamento, lugar de sentidos e significados, de relações e 
reflexões. Através dessas linguagens que dizem de tempos e lugares percebemos as 
experiências que cada um vive noutros momentos marcadas por acontecimentos que 
podem ser entendidos pelo estudo de objetos que marcam uma dada temporalidade. 
Linguagens que trazem à tona memórias, que compartilham o individual e o tornam 
coletivo. Memórias que falam de tempos vividos por vários sujeitos, deixando de ser 
conhecimento de um e passando a ser de todos. Memórias materializadas por 
narrativas marcadas por diversas representações sociais e por experiências.  

Memórias que, enquanto função mental, se constituem em uma habilidade 
humana que nos permitem lembrar e esquecer coisas importantes ou corriqueiras 
vivenciadas, envolvendo dois processos: o de lembrar e o de esquecer. Dessa forma, o 
seu registro requer fazer escolhas, as quais são influenciadas pelos processos sociais e 
coletivos e por aquilo que tem algum significado para cada aluno individualmente e 
para o grupo. Miranda (2010) nos faz refletir que 

A Memória possui uma substância social e, tal como a Linguagem, não pode ser 
pensada à revelia das interações sociais. Não existiria linguagem se os indivíduos 
vivessem em estado de solidão. Do mesmo modo, porque vivemos em grupos 
sociais que são mediadores de nossa compreensão do mundo, a Memória diz 
respeito à relação com o outro e a processos de identidade e pertencimento de 
grupos e, por esse motivo, é variável e histórica (Miranda, 2010, pp. 71-72). 

Otto (2012) reitera as palavras de Miranda (2010) ao dizer que a memória é 
capacidade de lembrar ou de produzir, mudar e resignificar sentidos, percepções, 
experiências e vivências em um espaço e em um tempo, nos quais indivíduos e grupos 
se situam. Dessa forma, relacionando memória individual com a memória social, 
somos capazes de revelar o que somos e fomos, noutros e/ou neste tempo, na relação 
do/com o presente e passado (Otto, 2012). Relação esta que torna consciente o 
caminhar do tempo revelando mais esquecimentos do que lembranças. 
Esquecimentos que levam a referenciar e registrar memórias sejam através de um 
objeto pessoal que se guarda, ou de museus, músicas ou contos, na tentativa de manter 
e perdurar seu significado. Entretanto, esses lugares de memória, com a mudança dos 
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tempos, revestem-se de novos sentidos ao que está preservado (Miranda, 2010), 
constituindo-se em fontes ricas de histórias. 

Fontes que trazem à tona uma perspectiva de História que é entendida por todos 
os sujeitos, pelos diversos movimentos sociais e classes, preocupando-se também com 
o cotidiano da vida humana e as diversas manifestações, culturais, religiosas, 
simbólicas desta vida no presente e no passado, num entrecruzamento de tempos que 
convivem. O ensino de história, portanto, volta-se para os atos e manifestações 
humanos nos diversos ritmos, culturas tempos e lugares, tendo deste modo diversos 
instrumentos para representá-los, que se utilizam de múltiplas linguagens (Fonseca, 
2012). 

Múltiplas linguagens que permitem a interdisciplinaridade do processo de 
produção do conhecimento sobre a História, ampliando a visão das crianças ao 
rearticularem, ao produzirem e difundirem saberes. Linguagens como imagens, 
desenho, arte, literatura, música, monumentos, objetos, dentre outras formas de 
expressões que evidenciam, ao utilizá-las no ensino, a relação entres os diversos 
saberes, culturas escolares e não escolares. (Fonseca, 2012). 

As atividades com fontes ainda permitem um trabalho maior, que requer uma 
metodologia minuciosa, e exige do professor saber que esses documentos – sejam eles 
imagens textos jornalísticos, cartas, diários, livros literários dentre outros - foram 
produzidos pelo homem em um tempo, um espaço, uma cultura, e, portanto, possuem 
especificidades daquele tempo e do lugar e “é, em última análise, o resultado de uma 
montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o 
produziu.” (Silva, 2011, pp. 118-119) e/ ou de quem a produziu. Silva (2011) ainda 
complementa que a atividade de analisar essas fontes não pode ser ingênua.  

Essa perspectiva de olhar as fontes requer um trabalho de percepção da existência 
de diferentes pontos de vistas para um mesmo fato ou acontecimento, e de que não há 
uma verdade ou uma história apenas. Existem histórias – que assumem determinadas 
posturas e sentidos dependendo de quem as escreve e a interpreta, mostrando que é 
possível que o leitor que a explica também influencie nesse processo. Isso é permitir 
que os alunos reflitam criticamente sobre o espaço e, principalmente, sobre o tempo.  

Essa é uma maneira de trabalhar em conjunto com os alunos, construindo sentidos 
para o passado e para o espaço de acontecimentos, problematizando questões por eles 
vivenciadas ou conhecidas no presente e no seu espaço, uma vez que proporciona um 
melhor entendimento das relações sociais vividas por eles.  

O ensino de História desde os anos iniciais, e porque não dizer, desde a educação 
infantil, requer um ensino para além do acervo de conhecimentos, o que poderá ser 
alcançado através do estabelecimento das relações entre as identidades individuais, 
sociais e coletivas ao interagirmos os fatos particulares com o contexto social mais 
amplo, a partir da construção das noções de diferença, semelhança, continuidade e 
permanência, a partir do uso de metodologias diversas, do significado de letramento e 
portanto, do uso das múltiplas linguagens.  
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3. O ENSINO DE HISTÓRIA PELOS MUSEUS: OBJETOS QUE EDUCAM O OLHAR 
E POTENCIALIZAM NARRATIVAS 

A experiência com o trabalho a partir da linguagem museal que aqui narramos 
nasce de práticas pedagógicas realizadas no interior de um colégio de aplicação, 
instituição de ensino federal que tem um compromisso com o ensino, a pesquisa e a 
extensão.  

Os estudantes do quinto ano do ensino fundamental viveram a experiência de um 
trabalho com museus. O tema discutido nas aulas de história dizia respeito à cidade de 
Juiz de Fora, como uma das que formam o estado de Minas Gerais. A proposta era a 
de conhecer a história do estado e, consequentemente, da cidade em que os estudantes 
vivem, a partir de diferentes pontos de vista. Dentre eles, os representados pelos 
museus.  

Num primeiro momento, os estudantes observaram imagens da cidade de Juiz de 
Fora que mostravam como lugares que faziam parte do cotidiano dos estudantes foram 
se modificando com a passagem do tempo. Na sequência, entrevistaram familiares que 
nasceram em Juiz de Fora e elencaram lugares da cidade que emanassem memórias 
afetivas. Com base nas narrativas sobre os lugares de referência, identificamos o 
Museu de Arte Moderna Murilo Mendes e o Museu Ferroviário, dentre outros pontos 
turísticos como aqueles que contam a história da cidade tanto pelas próprias 
experiências quanto pelas dos familiares entrevistados: um entrecruzamento de 
gerações.  

Antes de organizarmos a ida ao museu ferroviário, foco deste texto, os alunos do 
quinto ano do ensino fundamental, por ocasião do aniversário da cidade de Juiz de 
Fora, visitaram o Museu de Artes Murilo Mendes para ver a primeira exposição de 
obras de arte que contava a história da cidade pelo olhar dos artistas juiz-foranos. A 
visita foi guiada e as reações dos estudantes variaram desde a necessidade de 
perguntar sobre a produção das obras e os sujeitos por trás das produções artísticas 
até a exploração do espaço, aparentemente ignorando as informações que aqueles 
objetos poderiam trazer sobre o tema estudado. O uso dessa adjetivação 
“aparentemente” advém do fato de que ao produzirem narrativas sobre a experiência 
com o lugar, as mais surpreendentes advieram exatamente das colocações que saíram 
do campo das colocações da guia do museu. Dessa discussão o que foi tratado, em 
especial, foram as diferentes experiências com o lugar museu. 

A experiência “olhos nos olhos” transforma todos os alunos em sujeitos dotados de 
experiências, tempos e pontos de vista diferentes, capazes de interpretar de formas 
diversas o mesmo objeto, a mesma tela, ou qual seja o direcionamento do museu. A 
experiência individual que cada aluno traz e leva consigo de uma visita a um museu é 
ponto fundamental na criação de memórias individuais e coletivas que podem e devem 
ser exploradas pelos professores.  

O museu é um ambiente de observação, interação e reflexão. De acordo com o 
trabalho feito pelo professor, neste caso mais um mediador, pode ser tornar um lugar 
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de surpresas, em que o inédito viável advém das inúmeras histórias que estão ali, 
prontas para serem contadas e/ou imaginadas: civilizações antigas, a forma que 
viviam e pensavam, formas de expressões artísticas e culturais, entre outros aspectos 
que saltem aos olhos.  

Não há uma maneira correta sobre como visitar um museu com fins educacionais. 
Cada professor-mediador pode analisar a melhor forma de despertar a curiosidade dos 
alunos presentes e criar um ambiente propício para a compreensão das diversas 
histórias ali presentes. Quando alunos aprendem a ampliar sua visão de mundo, 
aprendem a apreciar culturas diferentes da qual ele está inserido. 

A exposição chamada “Juiz de Fora: verbo e cor”, que contava a história da cidade 
desde a sua fundação até o início do século XX foi ressignificada pelos estudantes pela 
cor, muito mais do que pelo verbo. Narraram que lembraram de questões que leram e 
conversaram em sala de aula, em alguns quadros, mas que o que mais chamou atenção 
foi o quadro do cometa, que extrapolou a marcação dos lugares já vistos.  Muitos 
disseram que queriam tocar nos quadros, sob a justificativa de que a cor os atraiu.  

A visita que contou com dois momentos em que a turma de trinta alunos foi 
dividida em dois grupos, teve no momento de observar as obras produzidas pelo 
Murilo Mendes pouca significação nas narrativas. Foram reiteradas as colocações 
sobre o fato de que a parte inferior do museu, que apresentava as obras sobre a cidade, 
foi a mais colorida e a mais divertida, porque puderam correr e ver o que queriam 
depois que a guia terminou de falar.   

Os alunos contaram que se sentiram incomodados com a proibição de tocar nas 
peças porque queriam ver de perto, pelo menos, ultrapassando a barreira das fitas, 
pois queriam ver os detalhes que os pintores expressaram. 

 Após a visita ao MAMM observamos novamente as imagens dos quadros em slides 
e pudemos estudar um pouco mais sobre os autores das obras, atentando para os 
detalhes, entrecruzando as narrativas contadas nas obras de artes com o que 
estudamos no início do trimestre pelos textos da professora Mônica Ribeiro, que 
contam sob o ponto de vista dos europeus, dos indígenas e dos africanos, a formação 
da cidade de Juiz de Fora.  

Detivemos um olhar mais detalhado, intencionalmente, no slide que trazia a obra 
da juizforana Rachel Jardim que retrata a praça da estação, destacando o relógio e a 
estação ferroviária. A problematização foi em torno da ideia dos sentidos que as 
crianças atribuíam aquele lugar retratado pela artista.   

As narrativas iniciais giraram em torno das experiências com o lugar. Contaram 
quando já passaram em frente andando de carro ou quando algum parente ou amigo 
veio visitar a família. Uma das crianças recordou que, quando entrevistou a avó, ela 
contou que os trilhos que hoje trazem o trem de carga já serviram de via para a 
condução de passageiros à cidade de Mathias Barbosa. Diante dessa narrativa, a 
maioria das crianças não compreendeu e sequer acreditou que isso acontecia, porque 
para eles não era possível, naquele momento imaginar que ali entravam e saiam 
pessoas que iam de um lugar a outro, pois o que viam era trens distantes deles apesar 
de perto. 
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 Esse foi um dos motes por nós utilizado para a sequência do trabalho. Fomos 
pesquisar sobre a influência da ferrovia na história da cidade. Analisamos textos 
informativos, fotos e outros gêneros que narraram o crescimento e desenvolvimento 
da cidade pela circulação de pessoas devido à presença da rede ferroviária. Paralelo a 
esses estudos nos preparamos para a visita ao Museu Ferroviário.   

As narrativas produzidas pelas crianças do 5º ano sobre a visita ao referido museu 
remeteram mais fortemente ao cenário que retratava como era a sala da bilheteria. 
Contaram que os objetos não pareciam velhos e que tiveram a sensação que eles 
estavam vendo um filme antigo. Chamou a atenção a máquina que o funcionário usava 
para marcar os bilhetes, queriam ouvir histórias da guia sobre como isso se dava e 
queriam tocar os móveis. 

Um dos alunos contou que a parede cheia de relógios foi o que mais chamou sua 
atenção e que não havia pensado no quanto o relógio, a marcação da hora, era 
importante para garantir o embarque e desembarque de passageiros. Uma outra 
criança narrou que ficou pensando durante muito tempo no que a guia contou sobre o 
fato de muitos namoros terem começado naquela estação ferroviária e muitos 
desencontros também.  

A despeito dessas constatações sobre o quanto os objetos daquele museu 
chamaram a atenção dos estudantes, uma vez mais reiteraram que queriam tocar os 
objetos, alguns confessando, inclusive, que o fizeram, burlando, as normas do lugar. 
Outro fator que nos chama atenção é o momento em que puderam subir no vagão 
desativado e o de ver, de dentro do museu, a passagem do trem de carga no momento 
da visita. O entusiasmo das crianças ao rememorarem a experiência fez daquela 
narrativa a constituição de uma memória coletiva.   

Assim, podemos pensar a memória individual e coletiva como elementos 
fundamentais para a consolidação da consciência histórica dos estudantes, uma vez 
que suas dinâmicas e processos levam a reflexões sobre o passado e sobre as histórias 
do presente atribuindo sentidos ao tempo lido pelos objetos, por exemplo.  

Na memória o espaço de reflexão é sintetizado, mas não se encerra por si só, é dada 
ao sujeito relator e leitor permissão para inscrever sua narrativa, dando continuidade 
ao processo. Narrativas abertas a interpretações diversas, às reflexões que o leitor faz 
dela, permitindo diferentes leituras em diferentes tempos, sendo, portanto, inacabada.  
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no exposto neste texto, que procurou discorrer sobre aspectos teóricos e 
práticos, defendemos que pelo trabalho realizado em museus para pensar o ensino de 
história desde os anos iniciais é possível mirar a criança nesse processo de relação 
entre tempos pelos objetos, entendidos como fontes, que dizem sobre tempos 
cronológicos e tempos de acontecimentos. Defendemos a premissa de que educar para 
a compreensão da história, desenvolvendo uma consciência crítica sobre 
acontecimentos, implica em considerar aquilo que as crianças, como sujeitos da 
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aprendizagem, constroem como conhecimento de forma espontânea na relação com 
objetos que contam histórias. Torna-se mister, nesse sentido, compreender que as 
crianças são sujeitos ativos que interferem na produção da cultura, e por este motivo, 
elaboram narrativas que são históricas, na medida em que tempos e espaços são 
vividos e arquitetados na relação com o outro e são a nós mostrados por meio dos 
sistemas simbólicos construídos na nossa cultura. 

A compreensão da História, mais especificamente, se dá a partir do processo de 
construção de explicações e investigações sobre o passado e suas descrições/ 
releituras, em que são instauradas conexões e lógicas entre objeto histórico e saberes 
escolares. Dessa forma, desenvolve-se uma criticidade diante da História, de modo que 
o passado adquire sentido para os educandos, enquanto sujeitos históricos no 
presente.  

No caso da História, é preciso considerar fontes que se constituem em diferentes 
materiais que trazem manifestações e traços das experiências humanas, tais como 
entrevistas, jornais, narrativas, fotografias, filmes, livros, músicas, pinturas, 
esculturas e dentre outros objetos. Frente a esse universo é necessário interrogá-las, 
confrontá-las e analisá-las numa perspectiva dialógica para uma construção do 
conhecimento do ponto de vista daquele que está a sua frente. 

Foi isso que procuramos, a despeito dos limites de atuação que a própria 
constituição da organização dos tempos escolares impõe, ampliar a visão dos 
estudantes do quinto ano trazendo diferentes linguagens, em especial a museal, para 
o ensino de história. 
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RESUMO  

En la presente comunicación, los autores, tras varios años dedicados a la investigación 
sobre las potencialidades educativas de las TIC y las redes sociales para la historia de 
la educación, reflexionan sobre la pertinencia y posibilidades de la creación de una red 
social o espacio de colaboración científica histórico-educativo. En este sentido, tras la 
necesaria justificación pedagógica sobre las virtudes de las redes sociales para la 
investigación y la docencia histórico-educativa, presentan los resultados de un 
proyecto de investigación I+D+i interuniversitario (en el que participan las 
universidades públicas españolas de Valencia, Sevilla, Islas Baleares y Murcia) que ha 
diseñado una plataforma o espacio virtual (Histoedu) para favorecer debates, 
colaboraciones, intercambios de ideas, materiales e investigaciones, para mejorar la 
visibilidad del trabajo científico de los investigadores de historia de la educación, así 
como la transferencia del conocimiento y el trabajo colaborativo y/o cooperativo. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Redes sociales, TIC, historia de la educación 2.0. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Recientemente se han multiplicado considerablemente proyectos y experiencias 
que han intentado explorar y explotar las posibilidades que la Web 2.0 y las redes 
sociales ofrecen para la investigación, la comunicación y la colaboración científica en 
diversas áreas del conocimiento humano y en diversos ámbitos formativos, entre los 
cuales el universitario no ha sido una excepción (García et al., 2013; Gewerc et al., 
2014). En esta comunicación nos centramos en las implicaciones que todo ello ha 
tenido entre la comunidad científica de historiadores de la educación. Las 
posibilidades que la Web 2.0 y las redes sociales ofrecen en la actualidad, a las cuales 
no ha sido ajena la comunidad científica de historiadores de la educación, plantean la 
conveniencia de dar un paso más, partiendo de los hitos alcanzados principalmente en 
el último lustro, para llegar a lo que hemos venido a denominar como una historia de 
la educación 2.0 (Payà, 2012; Payà & Álvarez, 2013, 2015), en la cual compartamos 
información, interactuemos y creemos conocimiento histórico-educativo. 
 
2. TIC, INTERNET Y REDES SOCIALES EN HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. 

Desde hace algunas décadas, como sucede en el resto de ámbitos científicos, la 
historia no ha sido ajena a las posibilidades que las TIC ofrecen al historiador e 
investigador. En éste sentido, en los últimos años hemos asistido a la difusión de 
nuevas formas de comunicación en Internet, en la que la información pasa a ser 
inmediata, descentralizada, interactiva, afectando a los medios tradicionales de 
difusión de los resultados de la investigación. El paso de la red de redes jerárquica 
inicial y con páginas Web estáticas, que aún pervive en su diseño, a la Web 2.0 (Payà 
& Motilla, 2016), con la que convive, que ofrece mayores posibilidades de 
interactuación y colaboración entre usuarios, y en consecuencia la proliferación de 
servicios asociados a ella como blogs, wikis, redes sociales, entornos para compartir 
recursos diversos, plataformas, educativas, etc. (Fernández Izquierdo, 2013). ha 
supuesto que una creciente cantidad de los contenidos sean generados y mantenidos 
de forma colectiva.  

Las universidades, sociedades científicas e investigadores hacen uso 
cotidianamente de redes sociales como Facebook o Twitter. Un grandísimo número en 
aumento de docentes e investigadores del ámbito universitario, tienen perfiles en 
redes sociales específicamente académicas como ResearchGate (6 millones de 
usuarios) o Academia (17 millones de usuarios) repercutiendo considerablemente en 
su visibilidad científica e índices de impacto en, por ejemplo, el índice-H de Google 
Scholar coma acaba de ser recientemente estudiado para el caso italiano (Meda, 2015). 
En estas redes sociales académicas, los investigadores principalmente comparten con 
el resto de la comunidad sus publicaciones, si bien también pueden crear debates o 
foros abiertos a la comunidad, en el caso de ambas o, incluso, en el caso de 
ResearchGate, compartir proyectos de trabajo en línea comunes dadas las 
posibilidades de la red social científica mencionada como herramienta profesional 
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para el trabajo colaborativo con usuarios de prácticamente todas las disciplinas 
científicas y del conocimiento. 

En los últimos años han empezado a estudiarse también las posibilidades de las 
redes sociales, para una mayor visibilidad, accesibilidad, participación e interacción 
por parte de los usuarios al ser herramientas conocidas y de uso generalizado.  

En el caso del área de Historia de la Educación, a nivel internacional, 
recientemente han surgido interesantes investigaciones relacionadas con la historia en 
red y la escritura digital como el proyecto Erasums Life Long Learning Programme 
History on Line (HoL) en el que participaron universidades y centros de investigación 
de Italia, Alemania, España, Francia, Grecia, Hungría, Rumania y Turquía (Bandini & 
Bianchini, 2007), el estudio de los manuales escolares utilizando bases de datos y la 
Web 2.0 (Bianchini, 2014), el impacto de la tecnología en el estudio del patrimonio 
educativo (Thyssen & Priem, 2013), la creación de museos pedagógicos en línea, etc., 
pero, por lo que respecta a comunidades virtuales o redes de trabajo específicas, estas 
son escasas y, además, recurren generalmente a blogs, listas de discusión y otro tipo 
de herramientas similares. Es el caso de: HBO-Historische Bildungsforschung Online1 
(Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forshung of the Deutschen Instituts für 
Internationale Pädagogische Forschung y Sektion Historische Bildungsfurschung der 
DGfE, Alemania); H-Education 2  (History of Education Society, Estados Unidos); 
HENN-History of Education Network News 3  (Katholieke Universiteit Leuven, 
Bélgica); H-Childhood4 (History of Children and Youth, Estados Unidos); History-
Child-Family Archives5 (Gran Bretaña y Europa); y Child_Lit6 (Rutgers University of  
New Jersey, Estados Unidos). Se trata de experiencias implementadas en diferentes 
países y contextos y auspiciadas por instituciones relevantes en este ámbito, pero que 
no aprovechan plenamente las posibilidades de la Web 2.0 en cuanto a la 
comunicación e interacción que ofrecen las plataformas en línea basadas en software 
social, si bien recientemente desde la Universidad de Lovaina, se ha empezado a 
plantear seriamente el papel que las humanidades digitales pueden desempeñar para 
la historia de la educación (Van Ruyskensvelde, 2014).  

En el contexto español e iberoamericano, tampoco existe una red social o espacio 
de colaboración científica específico con una plataforma tecnológica con las 
prestaciones suficientes para que la comunidad de historiadores de la educación 
puedan intercambiar información de calidad, propuestas e intereses relacionados con 
la investigación, así como compartir proyectos, trabajar en red o dar una mayor 

                                                   
1 http://www.fachportal-paedagogik.de/hbo/ (Consultado el 5 de febrero de 2016) 

2 https://networks.h-net.org/h-education (Consultado el 5 de febrero de 2016) 

3 https://ls.kuleuven.be/cgi-bin/wa?A0=HENN (Consultado el 5 de febrero de 2016) 

4 https://networks.h-net.org/h-childhood (Consultado el 5 de febrero de 2016) 

5 https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=HISTORY-CHILD-FAMILY (Consultado el 5 de febrero de 
2016) 

6 http://www.rci.rutgers.edu/~mjoseph/childlit/about.html (Consultado el 5 de febrero de 2016) 
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visibilidad e impacto a sus publicaciones, lo cual consideramos que es necesario en la 
línea de lo que se ha venido a denominar Historia de la Educación 2.0.  Algunos 
trabajos desarrollados en los últimos años, han incidido en elementos como el trabajo 
docente, la participación comunitaria o su utilización para la enseñanza-aprendizaje 
(Payà & Álvarez, 2014), no siendo hasta hace muy poco que se ha comenzado a insistir 
en la importancia de internet y las redes sociales para la comunicación científica y el 
trabajo en red. 
 
3.HISTOEDU.ES: UNA RED SOCIAL PARA LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. 

Tras el éxito, buena acogida y participación de los perfiles en las redes sociales que 
pusimos en marcha los autores de la presente comunicación en el año 2011, a partir de 
un proyecto de investigación7 subvencionado por la Universitat de València (España), 
denominado “Patrimonio educativo” (FIGURA 1) 
(http://www.patrimonioeducativo.es/), descubrimos el enorme potencial que para la 
historia de la educación podrían tener las redes sociales. En este sentido, el canal 
Youtube de Patrimonio Educativo (https://www.youtube.com/patrimonioeducativo), 
contiene en la actualidad más de 170 recursos audiovisuales: vídeos, documentales, 
películas, conferencias, testimonios de historia oral, presentaciones y montajes... 
Estos, se encuentran seleccionados y clasificados en 9 listas de reproducción: Historia 
oral/historias de vida, Ponencias y conferencias histórico-educativas, Museos 
pedagógicos y centros de patrimonio educativo, Exposiciones e historia material de la 
educación,, Fragmentos de películas, Documentales de historia de la educación, 
Escuelas, centros e institutos con historia, Biografías de educadores y educadoras, y 
Vídeos realizados por el alumnado de la Universitat de València y la Universidad de 
Sevilla (España). Es decir, toda una batería de recursos audiovisuales que, en la línea 
de la alfabetización digital, ayudan a ofrecer una visión más holística y comprensiva 
del pasado educativo. Asimismo, la página de Facebook (con más de un millar de 
usuarios que han señalado que les gusta y que interactúan constantemente) 
(https://www.facebook.com/patrimonioeducativo) y de Twitter (con más de 1500 
seguidores 8 ) (@patrimonioeduca),  donde compartimos informaciones, opiniones 
sobre jornadas, exposiciones, publicaciones, actividades y noticias relacionadas con la 
historia de la educación, nos hacen ver, como hemos comentado con anterioridad, el 
elevado potencial que las redes sociales pueden tener para la participación conjunta y 
el trabajo en red.  

                                                   
7 "Diseño y elaboración de un Espacio Virtual de Aprendizaje para el estudio del patrimonio educativo" UV-INV-
AE11-40751 

8 Datos a marzo de 2016 



 

 
 

8 

	
FIG. 1 | Logo proyecto “Patrimonio Educativo”; FIG. 2 | Logo proyecto “HistoEdu”. 

 
Movidos por este impulso de las redes sociales, decidimos crear una red social 

específica para la historia de la educación denominada HistoEdu (FIGURA 2) 
(http://histoedu.es/), al amparo de la segunda fase del proyecto I+d+i  “Patrimonio 
Educativo 2.0: Personal Learning Network of Education Heritage” (GV/2013/089 
Generalitat Valenciana). En la fase inicial de dicho proyecto se delimitaron las 
necesidades de la construcción de una red social específica para los investigadores del 
área de Historia de la Educación. En este sentido se realizó un estudio descriptivo 
(Mengual et. al, 2015, Payà et. al., 2016) que recogió las impresiones de 58 profesores 
e investigadores universitarios pertenecientes a diversas asociaciones científicas 
directamente vinculadas con la Historia de la Educación (Sociedad Española de 
Historia de la Educación –SEDHE-, Sociedad Española para el Estudio del 
Patrimonio Histórico-Educativo –SEPHE- y Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana –Institut d’Estudis Catalans). La muestra del estudio 
inicial comprendió un total de 26 instituciones de educación superior del contexto 
español, así como un total de 5 instituciones extranjeras.  

El objetivo esencial de la primera fase inicial fue detectar los conocimientos de los 
participantes sobre las redes sociales específicas de investigación así como determinar 
los elementos que ésta debía contener. El instrumento se construyó sobre ocho 
grandes áreas o dimensiones: a) Conocimiento/uso redes sociales; b) Espacios web 
para la creación/difusión de contenido; c) Importancia de las TIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en historia de la educación; d) Factores en la elección de 
recursos TIC para la docencia en historia de la educación; e) Importancia de los tipos 
de medios audiovisuales para la docencia en historia de la educación; f) Posibilidades 
que ofrecen las TIC para el desarrollo del profesional en historia de la educación; g) 
Utilidad de herramientas en una red social académica/investigadora; h) Afinidad de 
uso de la red social. 

Los hallazgos principales de la primera fase, consistente en la detección de 
necesidades y expectativas, permitieron obtener la información suficiente para 
determinar las necesidades para la construcción de la plataforma/red social de 
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investigación “HistoEdu.es”, adaptándola a las funcionalidades, actitudes y 
preferencias de la comunidad científica y docente de historiadores de la educación. 

 

	
FIG. 3 | Aspecto de la página de inicio de la red social HistoEdu (http://histoedu.es/). 

 
4. POSIBILIDADES DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS DE HISTOEDU 

Tras la fase de implementación se decidió incorporar aquellas funcionalidad 
básicas de la red social y, tras un periodo de testeo (Beta), añadir otros módulos que 
fueran de utilidad para la comunidad histórico-educativa que iba a interactuar en esta 
red social. En esencia el portal “HistoEdu” (FIGURA 3) permite al usuario registrado: 

• Acceder al alta de novedades/eventos públicos/privados que podrá 
gestionar y que aparecerán en la web de forma automática 

• Repositorio de contenido público: emplear la plataforma como repositorio 
de contenido abierto (OER). Pudiendo enlazar o publicar material 
académico o investigador en las categorías de: a) cursos; b) presentaciones; 
c) publicaciones, d) seminarios, e) otros materiales. Del mismo modo los 
administradores pueden confeccionar cursos completos al estilo MOOC 
enlazando los materiales existentes en la sección del repositorio. 

• Generación de wikis: los usuarios registrados podrán crear y modificar 
documentos “wiki”, gestionando el control sobre el mismo así como los 
historiales. 

• Búsquedas por TAGS: posibilita al usuario buscar cualquier contenido de la 
red social a través de etiquetado mediante palabras clave. 
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• Módulo de preguntas y respuestas (base de conocimientos). Permite a los 
usuarios establecer un sistema de comunicación, generación y respuesta de 
dudas y/o consultas. 

• Posibilidad de crear un perfil académico/investigador que dará opciones 
para: a) acceder a un panel de instrumentos que visualiza la actividad del 
usuario en el sitio; b) configurara la biografía del autor, c) crear grupos de 
trabajo público/privado; e) gestionar o subir las contribuciones personales 
al repositorio de documentos; f) gestionar los elementos marcados como 
“favoritos” dentro de la red social; g) sistema de mensajería/correo internos 
para la comunicación con los miembros de la red; e) blog personal del autor 
con la posibilidad de personalizar la visibilidad de las entradas 
(públicas/privadas); f) acceso a la creación de proyectos. 

• Módulo grupos: este módulo permite la creación de grupos 
públicos/privados con un alto grado de personalización. El propietario 
podrá determinar quién puede unirse al grupo de trabajo (abierto a 
cualquiera o público, restringido, solo invitación o cerrado). Al mismo 
tiempo existirá la opción de configurar la visibilidad del grupo 
(visible/oculto), lo que determinará su presencia o no dentro de la red social 
general. Del mismo modo, los grupos permiten a su administrador 
configurar qué módulos estarán disponibles dentro del grupo y quién 
tendrá acceso a los mismos.  Entre las herramientas que los grupos pueden 
disponer encontramos: a) directorio de miembros, b) wiki, c) recursos, d) 
debates, e) blogs, f) lista de deseos, g) proyectos, h) anuncios. A nivel 
particular cabe destacar que la opción proyectos permitirá las mismas 
opciones que la herramienta “proyectos” del perfil individual, con la 
particularidad que los proyectos de los grupos están enfocados al trabajo en 
grupo. 

• Módulo proyectos: este módulo posee características comunes que se 
comparten para la gestión de proyectos personales. En esencia permite 
crear un espacio para la gestión de proyectos de cualquier tipo, bien sea de 
tipo individual o compartido con otros miembros de la comunidad o bien la 
creación de proyectos dentro de algún grupo de trabajo ya existente. El 
propietario del grupo tendrá la posibilidad de añadir nuevos miembros 
(administradores o colaboradores). Desde la pantalla inicial de proyectos se 
obtendrá una visualización de la información o actividad reciente al estilo 
red social. De entre las herramientas del módulo proyectos encontramos: la 
sección de repositorio de archivos de trabajo, herramienta de asignación de 
tareas, sección para crear notas/subnotas empleando formato de trabajo 
wiki y, por último, la carga de publicaciones, working papers o documentos 
de trabajo del proyecto que serán depositados en el repositorio público 
(Payà et al, 2016). 
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5. PROSPECTIVA Y HORIZONTE DE HISTOEDU. 

Histoedu está pensada como una comunidad libre, construida con software libre, 
que pretende dar cabida a docentes, investigadores y personas interesadas en la 
Historia de la Educación. Supone en este sentido un desafío y compromiso público por 
ofrecer un espacio de conexión académico/investigador que pretende llegar a ser 
sostenible con fondos públicos y contribuir a la difusión y transferencia del 
conocimiento científico histórico-educativo. La libre disposición gratuita al servicio de 
los investigadores en historia de la educación permite la creación de working groups 
y la cooperación científica, ofreciendo oportunidades de internacionalización de los 
resultados de la investigación histórico-educativa e intrecambio de ideas 
transfronterizas que, hace solamente unos años, hubiese sido impensable.  

En la actualidad el proyecto se encuentra en su tercera fase. En la fase de pruebas 
(Beta) se están localizando posibles errores técnicos y/o lagunas de contenido de la 
plataforma e implementando progresivamente novedades que mejoren y completen la 
versión actual. De entre las novedades a incorporar en un futuro más inmediato, 
encontraremos la posibilidad de login mediante proveedores de terceros (Google 
Accounts, Facebook Account, etc). La fase de pruebas está resultando esencial y muy 
gratificante, pues estamos aprendiendo y mejorando desde la interacción del usuario 
final. En dicho sentido, la plataforma cuenta en la actualidad con más de 100 usuarios 
(todos ellos vinculados a Historia de la Educación), una aceptación que consideramos 
muy positiva atendiendo al número de profesionales tanto españoles como 
iberoamericanos (con una presencia notable de investigadores de Portugal y Brasil) y, 
en menor medida, de otros países europeos y americanos, interesados en en compartir 
conocimientos histórico-educativos y, como decimos en el título de este trabajo, 
establecer puentes de comunicación científica. 

Muchos son los retos y mejoras que todavía quedan por implementar. De entre las 
dificultades encontradas hasta la fecha, cabe destacar la labor que se ha realizado 
contribuyendo a la traducción del software empleado (del inglés al español). También 
las limitaciones de tipo presupuestario, así como problemáticas de otra índole, han 
impedido la completa adaptación lingüística (acentuación y reconocimiento de 
caracteres tipográficos), por lo que en la actualidad se está finalizando paulatinamente 
la traducción al mismo tiempo que estamos corrigiendo los errores, propuestas y 
sugerencias que reportan en feed back los usuarios en interacción con los 
administradores de la red social. Finalmente,los aspectos relativos a los derechos de 
autor, copyright y protección de datos, están siendo otra de las cuestiones de tipo 
jurídico y legal, que con el asesoramiento correspondiente, están siendo subsanadas 
de manera progresiva. 

Histoedu es, sin lugar a dudas un espacio abierto de aprendizaje compartido que 
responde a las necesidades detectadas en la fase inicial del proyecto (Mengual et. al, 
2015) y que se postula como una herramienta que pretende mejorar el trabajo 
cooperativo y las relaciones académicas intra e internacionales, la visibilidad e impacto 
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de las investigaciones histórico-educativas de sus miembros, así como la optimización 
de los procesos de gestión y comunicación científica (Duart & Mengual, 2014). 
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RESUMO  

O presente artigo tem por finalidade realizar um balanço da importância da 
disciplina História da Educação na formação de professores e de outros profissionais 
de educação na Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, entre a data da 
sua fundação (1985) e a implementação do Processo de Bolonha (2007). Iremos 
compreender a sua natureza dentro do quadro curricular dos vários cursos de 
formação de professores da ESEPP, bem como de técnicos de educação. Para tal, 
ocupamo-nos dos vários planos de estudos: conteúdos programáticos, orientações 
metodológicas, avaliação e bibliografia. Também nos interessa a análise da sua carga 
horária letiva, número médio de alunos por turma bem como o quadro de docentes 
que lecionaram a disciplina ao longo dos vários anos letivos.  

Compreender o espaço curricular da História da Educação já tem sido objeto de 
estudo de investigações relativas a outras instituições de ensino superior português, 
mas nada então havia sido realizado para o ensino superior politécnico, permitindo-
nos, assim, perscrutar pela primeira vez analogias ou assimetrias da importância desta 
área curricular nas duas vertentes de ensino superior em Portugal. 
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1. A MISSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO POLITÉCNICO DO PORTO 
(1985-2007)  

A Escola Superior de Educação foi criada em 26 de dezembro de 1979 pelo Decreto-
Lei 513-T/79, no âmbito da profunda mudança da política educativa portuguesa que 
institucionalizou a formação a nível superior de todos os professores e educadores, 
abrangendo a partir de então também os educadores de infância e os professores do 
ensino primário, com as implicações óbvias no respetivo estatuto e na dignificação da 
profissão. 

A Escola Superior de Educação (ESE) está integrada desde 1985 no Politécnico do 
Porto (PP). Instalada em sede própria entrou em funcionamento no dia 1 de Outubro 
de 1985 (Decreto-Lei 46/85 de 22 de novembro).  

Na sua origem, a missão da ESE/PP foi traçada em torno da formação inicial de 
educadores de infância e de professores do 1.º e do 2.º ciclo do Ensino Básico, mas os 
campos de intervenção da ESEPP foram-se alargando progressivamente até 2007, 
percorrendo a Formação Inicial, a Formação Contínua, a Profissionalização em 
Serviço (desde o ano letivo 1986/1987 até 2008/2009), a Formação Especializada e os 
Complementos de Habilitação (extintos depois do ano letivo 2006/2007). 

 
2. DELINEAMENTO DA INVESTIGAÇÃO E ASPETOS METODOLÓGICOS  

Esta investigação, que se insere na temática da história das disciplinas, traça uma 
metodologia análoga a outras investigações realizadas neste âmbito. Uma 
hermenêutica com as categorias como identidade, presença, normas e finalidades, 
perfil docente e discente, perfil programático e materiais pedagógicos com diversas 
variáveis analíticas (Santos, 2007a: 97). Assim, neste estudo foram definidas quatro 
categorias que estão organizadas com variáveis de acordo com os elementos que os 
planos de cursos e programas nos oferecem de forma explícita e também outros 
aspetos que resultam de uma análise interpretativa dessas fontes.  

As quatro categorias circunscritas para recolha da informação relativa aos 
elementos explícitos nos programas e planos de estudo, foram traçadas da seguinte 
forma: 

- Identidade – compreendendo as variáveis de denominação simples, composta, 
substitutiva; os objetivos de ensino recorrentes e particulares; o perfil docente, 
formação inicial, formação especializada e formação de qualificação para o 
exercício de outras funções educativas;  

- Perfil programático – composto por bibliografia; e, seleção de conteúdos, com as 
variáveis temática, espacial e temporal;  

- Presença – referindo-se ao regime de frequência, obrigatória e optativa; a forma 
de desenvolvimento, anual, semestral ou módulo; e, por fim, carga horária;  
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- Formas de organização – relativo às metodologias de ensino e recursos didáticos, 
magistral e ativo; formas de avaliação e instrumentos de avaliação utilizados na 
disciplina.  

As variáveis das categorias de análise dos dados considerados mais complexos e 
que não se apresentam de forma clara nas fontes consultadas, exigindo a 
interpretação, foram definidas da seguinte forma:  

- Identidade – matriz epistemológica, histórica, histórico-filosófica, sociológica e 
psicológica;  

- Perfil programático – modalidades de avaliação, contínua e sumativa; 
- Presença – pela análise da transdisciplinaridade e dos projetos integradores;  
- Formas de organização – compreendendo o projeto pedagógico do curso a 

relação da disciplina com plano de estudos. 
Do ponto de vista heurístico analisámos várias fontes: impressos (legislação 

relativa à criação dos cursos e organização dos planos de estudos da Escola Superior 
de Educação/IPP, Guias de Cursos, programas das disciplinas, provas de exame, testes 
de avaliação, trabalhos de alunos; Livros de Termos); digitais (bases de dados de 
histórico de cursos); manuscritos (Livros de Sumários); bibliografia (livros científicos, 
artigos). 

 
3. A ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO POLITÉCNCIO DO PORTO E A 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (1985-2007)  

A História da Educação trata-se de uma disciplina que foi incluída em vários cursos 
da ESEPP entre os anos da fundação desta instituição e a emergência do Processo de 
Bolonha, sempre com um carácter obrigatório. A sua presença começou por ser 
incluída nos currículos dos cursos de Professores de Ensino Básico (PEB) e de 
Educadores de Infância. Depois prosseguiu, em 1989, para o curso de Estudos 
Superiores Especializados em Administração Escolar, sob a denominação de História 
da Educação Escolar em Portugal. Posteriormente, no ano letivo 1993/1994, com a 
criação do curso Ação Social Escolar, a disciplina intitula-se História Contemporânea 
da Educação. Com o nascimento das licenciaturas de Formação de Professores de 1.º 
ciclo do Ensino Básico e de Educação de Infância, encontra uma nova designação em 
Fundamentos Histórico-Políticos da Educação. Finalmente, a História da Educação 
também encontrou espaço curricular no curso de Complemento de Habilitação, 
designado por Qualificação para o Exercício de Outras Funções Educativas em 
Administração Escolar e Administração Educacional. 

3.1 PERCURSO DESCRITIVO DA NATUREZA DA DISCIPLINA 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO  

A História da Educação surge nos planos de estudos dos cursos de Professores de 
Ensino Básico e de Educadores de Infância, como o Módulo I da disciplina Ciências da 
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Educação I, disciplina esta que era composta por vários Módulos (História da 
Educação e Política Educativa em Portugal; Psicologia do Desenvolvimento e da 
Aprendizagem; Metodologias de Investigação; Tecnologias e Comunicação 
Educativas; Metodologia de Trabalho de Projeto). Esta disciplina encontrava-se 
presente no 1.º ano destes planos de estudos, com um carácter anual e uma carga 
horária que começou por ser de 168h, depois vindo a decrescer para 116h e, ainda 
ulteriormente, para 105h. A partir do ano letivo 1999/2000 estes Módulos passam a 
denominar-se por Componentes e é alterada a designação, passando a chamar-se 
Componente História da Educação em Portugal. No ano letivo 2001/2002 a 
Componente adquire o nome de apenas História da Educação. Na prática, os vários 
Módulos ou Componentes da disciplina Ciências da Educação I eram verdadeiras 
disciplinas autónomas, uma vez que tinham objetivos, conteúdos, metodologia, 
avaliação próprias que as autonomizava no conjunto da disciplina. Tal foi alvo de um 
progressivo descontentamento por parte dos alunos que desembocou em protestos no 
ano letivo 2004/2005 e que resultou numa reformulação da disciplina, diminuindo 
um pouco a carga horária de cada Componente e a História da Educação passou de 
30h para 28h; a avaliação passou a ser feita apenas através da participação em aula e 
da realização de um trabalho com apresentação oral. Também procurou-se delinear 
formas de articulação disciplinar entre as Componentes, designadamente no projeto 
que os alunos desenvolviam na Componente de Metodologia de Trabalho de Projeto, 
o qual deveria integrar o máximo de contributos das várias Componentes na conceção 
de um projeto integrador. 

A análise dos Programas e dos Sumários da Componente História da Educação 
nestes cursos PEB permitiu-nos chegar até aos seus objetivos, embora não tendo sido 
possível analisar para todo o período em estudo as duas situações e assim, fazer o 
cruzamento entre o que se lecionou e o que estava programado. Os objetivos, 
conteúdos e metodologia traçados nos Programas permaneceram sem alterações ao 
longo da existência desta Componente, ainda, que esta tenha sofrido alterações na sua 
designação. Os objetivos e conteúdos programáticos passavam sobretudo por 
desenvolver uma análise evolutiva do ensino em Portugal, recorrendo à perspetiva 
diacrónica desde a época pombalina até à emergência da Lei de Basses do Sistema 
Educativo, perspetivando criticamente as várias reformas educativas. Relativamente à 
metodologia, as aulas organizavam-se em sessões teórico-práticas, onde havia uma 
apresentação expositiva dos conteúdos, mas também apresentações de recessões 
críticas de textos, debates e apresentações de trabalhos de grupo, seguidos de 
discussão. 

A avaliação foi sofrendo alterações ao longo da existência da componente História 
da Educação: até ao ano letivo 1998/1999, avaliação era composta pela realização e 
apresentação de trabalho de grupo ou individual, participação e teste escrito final; a 
partir do ano letivo 1999/2000, mantiveram-se os mesmos elementos de avaliação, 
embora o teste escrito só ocorreria caso a avaliação do trabalho não fosse positiva. Esta 
alteração deveu-se ao facto de procurar aliviar o trabalho que os alunos tinham na 
disciplina Ciências da Educação I. No entanto, no ano letivo 2002/2003 a avaliação 
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volta a ser composta obrigatoriamente por todos estes parâmetros, concorrendo cada 
um deles em 50% para a nota final, sendo que a nota do teste escrito tinha de ser no 
mínimo de 10 valores para que o aluno pudesse ser aprovado. Porém, a partir do ano 
letivo 2003/2004, regressa-se ao modelo anterior face ao enorme descontentamento 
dos alunos em relação à exigência colocada na disciplina, sendo que a classificação 
final era calculada em 80% para a prova de avaliação presencial oral e trabalho escrito 
e 20% para a participação.  

Pela análise dos Programas verificamos que a bibliografia recomendada manteve-
se praticamente inalterada, tendo apostado em autores como Rómulo de Carvalho, 
Luís Albuquerque, Teresa Ambrósio, A. A. Banha de Andrade, António Cruz, Joaquim 
Ferreira Gomes, Rui Grácio, A. H. de Oliveira Marques, Maria Filomena Mónica, 
António Nóvoa, Filipe Rocha, António Cristovão Santos, Manuela Silva e Isabel 
Tamen; Luís Reis Torgal e o “Guide International des Systèmes d’ Éducation” da 
UNESCO. Nos anos letivos entre 1996 e 2007, foram acrescentadas outros autores e 
obras: G. Avanzini; Alberto Ferreira; Roger Gal; Roger Gilbert; A. Léon; L. Luzuriaga; 
R. Berrio; “Réformes de L 'Éducation: Expériences et Perspectives” da UNESCO.  

Ao longo destes anos, a Componente História da Educação foi lecionada pelos 
docentes Irene Figueiredo9, Pedro Almiro Neves10, Manuel Loff11 e Cristina Maia12 
respetivamente, sendo que os primeiros dois foram docentes responsáveis pela 
Componente em anos letivos que se foram alternando e também chegaram a lecioná-
la, e os últimos dois são docentes que assumiram apenas a lecionação da Componente. 
Destes docentes, apenas um não tinha como formação de base a licenciatura em 
História, facto que pode ter tido influência na seleção e tratamento dos conteúdos 
programáticos, onde prevalecia a matriz epistemológica histórica. 

Quanto à carga horária letiva, a Componente começou por ter 45 horas quando 
tinha a designação de História da Educação e Política Educativa em Portugal, ou seja, 
até ao ano letivo de 1998/1999, passando para 30 horas até ao ano letivo de 
2003/2004 e, a partir da daí até à sua extinção no ano letivo 2006/2007, com 28 

                                                   
9 Maria Irene Figueiredo, doutora em Ciências da Educação, mestre em Educação com a Especialidade em 
Administração Escolar pela Universidade do Minho em 1993 e licenciada em Filosofia pela FLUP em 1978, é 
atualmente professora aposentada da ESEPP, tendo terminado a sua carreira como Professora Coordenadora sem 
Agregação.  

10 Pedro Almiro Neves é licenciado em História pela FLUP (1973) e mestre em História Moderna pela mesma 
Faculdade (1996). Dedicou a sua carreira à formação de professores, primeiramente no ensino secundário e 
depois ao ensino superior, na ESEPP. Também lecionou no Instituto Superior da Maia, estando atualmente na 
sua Direção.  

11 Manuel Loff, licenciado em História pela FLUP (1986); Maîtrise em História dos Séculos XIX e XX e doutorado 
em História e Civilização pelo Instituto Universitário Europeu (Florença), lecionou na ESE/IPP. Atualmente, é 
Professor Associado do Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais da FLUP.  

12 Cristina Maia, doutora em História (2011) pela FLUP; mestre em História Moderna pela mesma Faculdade 
(1996), licenciada em História (1990) pela FLUP, iniciou a sua atividade docente na ESEPP em 1996 onde se 
mantém até à atualidade como Professora Adjunta.  
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horas. A distribuição desta carga letiva era feita ao longo de um semestre, sendo 1 aula 
por semana. 

Sobre o número de alunos inscritos, estes eram entre 20 a 25 alunos por variante 
dos cursos PEB, sendo que as turmas eram organizadas com duas variantes. 

Também o curso de Estudos Superiores Especializados em Administração Escolar 
contava com a disciplina de História de Educação Escolar em Portugal com uma carga 
horária de 45 horas, numa tipologia de aulas teóricas. Já no curso de Ação Social 
Escolar, a disciplina adquire a designação de História Contemporânea da Educação. 
Apesar de este curso não estar ligado à formação de professores, a disciplina 
permaneceu com um conjunto de objetivos semelhantes aos outros cursos e os seus 
conteúdos também se aproximavam dos lecionados nos cursos PEB. As aulas 
decorriam sob o mesmo modelo metodológico, embora com um trabalho muito mais 
aprofundado no seu conteúdo, uma vez que a disciplina neste curso contava com 90 
horas anuais. Também a avaliação era feita de forma semelhante à História da 
Educação, mas sempre com a obrigatoriedade de realização de dois testes escritos e 
dois trabalhos de grupo. Por fim, a disciplina era frequentada em média por 20 a 25 
alunos.  

Relativamente ao espaço curricular da História da Educação nas novas 
licenciaturas de Formação de Professores de 1.º ciclo do Ensino Básico e de Educação 
de Infância, que decorreram da alteração da LBSE, a disciplina passou a intitular-se 
Fundamentos Histórico-Políticos da Educação. Esta disciplina encontrava-se no 1.º 
ano de ambas as licenciaturas, fazendo parte da formação de âmbito educacional. A 
carga horária da disciplina era de 45 horas e assim manteve-se estável em todo o 
período de vigência destes cursos, sendo distribuída pelo 2.º semestre em 1 aula 
semanal. A docente responsável era Irene Figueiredo que a lecionou até ao ano letivo 
de 2000/2001 e, a partir de então, Cristina Maia assegurou a docência. Os objetivos e 
conteúdos da disciplina giravam em torno de dois grandes eixos: análise dos 
fundamentos das políticas públicas de educação através do conhecimento das fases de 
construção e implementação das políticas públicas, bem como o papel dos atores 
sociais, Estado e sociedade civil na modelação da política educativa; entendimento da 
política educativa na sua dialética com as ideologias dominantes de diferentes 
períodos históricos portugueses de forma compreender a Escola enquanto resultado 
de uma circunstância histórica num contexto político e social, sendo que para tal 
trabalhavam as diferentes reformas do ensino desde a época pombalina até à reforma 
educativa de 1986. Tudo isto tinha como grande intenção consciencializar os futuros 
professores e educadores para o papel que lhes cabe na modelação das políticas 
educativas. A metodologia desenvolvida nas aulas e a avaliação era semelhante à 
desenvolvida na História da Educação dos cursos PEB, sendo que relativamente às 
ponderações para a classificação, esta nunca sofreu alterações ao longo do período de 
existência da disciplina: 50% do teste escrito e 50% do trabalho de grupo. A 
bibliografia da disciplina continha um conjunto de obras que também já eram 
trabalhadas em História da Educação dos cursos PEB; outras como “A gestão do 
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Sistema Escolar” da Comissão de Reforma do Sistema Educativo e, ainda, novos 
autores como Irene Figueiredo e Eurico Lemos Pires. 

Finalmente, o curso de Complemento de Habilitação, designado por Qualificação 
para o Exercício de Outras Funções Educativas em Administração Escolar e 
Administração Educacional, também contou com a História da Educação no 1.º ano 
do seu plano de estudos. Mais uma vez a fundamentação da disciplina centrava-se 
principalmente no estudo da emergência e desenvolvimento da educação escolar 
enquanto instituição regulada, tutelada e administrada pelo Estado. Desta forma, a 
História da Educação foi organizada nos mesmos moldes que a Componente História 
da Educação nos cursos PEB, quer em termos de objetivos e conteúdos, quer na 
metodologia, avaliação e bibliografia. As únicas diferenças encontram-se na sua carga 
horária que é mais elevada, com 40 horas e, ainda, na sua avaliação que nunca sofreu 
alterações ao longo do tempo de lecionação desta disciplina, sendo sempre composta 
por um teste escrito e um trabalho de grupo, com ponderações repartidas em 50% para 
cada instrumento de avaliação. 

 

3.2. IDENTIDADE, PERFIL PROGRAMÁTICO, PRESENÇA E FORMAS 
DE ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO  

A denominação da disciplina trata-se de um elemento condicionante da sua 
identidade (Borges & Júnior, 2010). Para esta análise utilizou-se a tipologia de Santos 
(2007b): simples – História da Educação, “reveste um campo de estudo próprio” 
(Santos, 2007b) e expressa o caráter globalizante que pretende assumir; composta, 
sendo que esta denominação assume a organização espacial como referência; e 
substitutiva quando nos planos de estudo é apresentada por Fundamentos da 
Educação. 

A denominação simples é a mais recorrente entre os cursos analisados, sendo 
identificada nos cursos de Professores do Ensino Básico de todas as variantes 
científicas. A designação de composta encontra-se apenas num dos cursos, o Curso de 
Estudos Superiores Especializados em Administração Escolar (CESE), com o título de 
História da Educação Escolar em Portugal, sendo que a disciplina encontra no seu 
desenvolvimento programático a dimensão espacial centrada no contexto português. 
Já a tipologia de substitutiva surge nas licenciaturas de Formação de Professores de 
1.º ciclo do Ensino Básico e de Educação de Infância com a designação de 
Fundamentos Histórico-Políticos da Educação. 

Os objetivos e conteúdos programáticos apresentam de forma recorrente a análise 
da evolução histórica da educação, sobretudo centrada na realidade portuguesa, como 
forma de compreender a formação das várias políticas públicas de educação na sua 
dialética com as ideologias dominantes de diferentes períodos históricos, assumindo, 
assim, o processo educacional enquanto construção histórica. Em todos os corredores 
programáticos das várias disciplinas associadas à História da Educação verifica-se a 
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grande intenção de conhecer e analisar os principais momentos históricos do processo 
educativo português, do século XVIII ao século XX, com um grande objetivo de 
desenvolver o espírito crítico dos futuros profissionais em educação. A aposta centrou-
se numa abordagem em que a organização cronológica é um ponto comum. Por outras 
palavras, um relato diacrónico com a preocupação de narrar factos históricos que 
realçam reformas educativas, onde a sua identidade é profundamente marcada por 
uma matriz epistemológica histórica. A dimensão espacial não está presente como 
critério na organização dos conteúdos programáticos, sendo que não temos em 
nenhuma situação, áreas programáticas como A Educação em Roma, A Educação na 
Grécia ou A Educação no Ocidente, já que os Programas centram exclusivamente o 
seu olhar na educação em Portugal. A organização temática por vezes acontece em 
tópicos dentro de determinadas épocas como A Educação Infantil, sendo que ocorre 
uma combinação entre o critério temporal e o critério temático. Sobre o perfil dos 
docentes da disciplina como elemento constitutivo da identidade desta, constatamos 
a predominância da formação em História como perfil académico (3 professores entre 
os 4 docentes da disciplina), seguido da Filosofia, certamente com influência na forma 
como foram selecionados os objetivos e conteúdos programáticos. O grau académico 
dos docentes foi sempre de Mestre durante o período de tempo que lecionaram a 
disciplina, tendo desenvolvido dissertações na área da Educação e da História da 
Educação. Também a bibliografia apresentada nos Programas é coerente com a 
prevalência de temas ligados à história da educação escolar portuguesa e, por último, 
com as poucas incursões sobre o pensamento educacional.  

Quanto às metodologias de ensino, estas dividem-se entre a dimensão magistral e 
a dimensão ativa, com o desenvolvimento de debates, recensões críticas, apresentação 
e discussão de trabalhos. Pela análise de Programas e de Sumários podemos concluir 
que o ensino da História de Educação nos vários cursos da ESEPP foi organizado tendo 
por base os pressupostos de que o trabalho em pequenos grupos favorece a gradual 
intervenção autónoma e emancipatória, o crescimento pessoal, pela interação direta 
que provoca a necessidade de autoconhecimento e de compreensão de outros pontos 
de vista; que o valor da teoria, em formação, reside essencialmente na possibilidade 
da sua relação dialética com a prática. Assim, as aulas organizaram-se em sínteses e 
enquadramentos teóricos pelo professor; mas também em debates, partilha no grande 
grupo das discussões realizadas nos pequenos grupos; apresentação oral das reflexões 
escritas individuais e de trabalhos de pesquisa. Privilegiou-se a análise de documentos 
representativos de algumas questões abordadas no Programa; atividades de pequeno 
e médio grupo e respetivo acompanhamento dos trabalhos de grupo; apresentação oral 
de trabalhos realizados em grupo.  

Em relação os recursos utilizados, era muito frequente a mobilização da tecnologia 
educativa da época, como projeção de acetatos e vídeos, facto que constatamos não 
apenas nos Programas, mas também a sua menção nos Sumários.  

As modalidades de avaliação apresentam uma conjugação entre as vertentes 
contínuas e sumativa, com vários instrumentos de avaliação, sobressaindo o teste 
escrito e os trabalhos de pesquisa.  



 

 
 

12 

Em suma, a História da Educação encontra o seu caminho na formação de 
professores e técnicos de educação como forma de subsidiar a formação de 
profissionais para o exercício de funções docentes e de gestão escolar. 

3.2.1. A disciplina História da Educação entre a subsistência e a 
consolidação nos currículos  

Para delinearmos a condição disciplinar da História da Educação tivemos de nos 
debruçar na análise das condições de presença da disciplina nos currículos. Para tal, 
foram definidas as seguintes categorias (Borges & Gatti Júnior, 2010): 

a) consolidação, quando a História da Educação é identificada como saber 
especializado, autónomo e reconhecido e, para isso, apresenta uma carga horária 
equilibrada em relação às restantes disciplinas curriculares. Os seus objetivos e 
conteúdos programáticos apresentam uma organização espaciotemporal global, numa 
perspetiva histórico-antropológica e construídos com uma base histórico-pedagógica, 
que propõe o estudo da educação pela história, havendo, assim, uma clara filiação a 
uma matriz epistemológica, geralmente, histórico-filosófica ou sociológica. Outro 
aspeto importante para a consolidação da disciplina é esta ter presença nos currículos 
de Cursos de Especialização ou de Pós-Graduação; 

b) secundarização, onde ocorre uma especialização da História da Educação em 
áreas como a História da Educação Infantil, História da Educação de Jovens e Adultos, 
História da Educação Especial, sendo que a identidade da disciplina não é afeita à 
conceção de História da Educação. Nesta categoria encontram-se as organizações da 
disciplina numa matriz epistemológica de base psicológica; 

c) estabilização, resulta de uma carga horária que é semelhante a outras 
disciplinas presentes nos currículos de cada curso, normalmente com uma carga 
horária igual ou superior a 120h, sendo os seus conteúdos baseados numa perspetiva 
tradicional de História e de Educação, não havendo uma filiação clara a uma ou outra 
matriz epistemológica, podendo ir desde uma perspetiva histórico-filosófica à 
psicológica, sem se saber reconhecer em nenhuma. A sua presença nos currículos 
acontece pela resistência e não pelo reconhecimento da sua relevância como área de 
formação; 

d) subsistência, quando a disciplina já não encontra fundamentação para 
permanecer no currículo, caminhando para o desaparecimento total da disciplina. 

Através do traçado destas categorias de análise, podemos situar a disciplina 
História da Educação na oscilação entre a subsistência e a consolidação nos 
cursos de formação inicial de professores e de educadores de infância e nos cursos de 
especialização e de qualificação para o exercício de outras funções educativas. O 
regime de oferta na disciplina encontra-se nos planos de estudos maioritariamente em 
regime semestral, numa oscilação sobretudo entre as 30 horas e as 45 horas, tendo 
tido apenas no curso de Ação Social Escolar destaque de disciplina anual com uma 
carga horária de 90 horas. A disciplina História da Educação é obrigatória em todos 
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os cursos aqui apresentados. Porém, verifica-se na atualidade que a disciplina passa 
por momento de ausência nos planos de estudos, facto que é sobretudo paradigmático 
no caso europeu que, a partir do Tratado de Bolonha, os cursos de formação de 
professores têm vindo a colocar a História da Educação em carácter de disciplina 
optativa. No caso da ESEPP, esta foi simplesmente extinta com a implementação do 
Processo de Bolonha na instituição. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em conclusão, verificamos que a disciplina História da Educação apresenta 
alguma variação na sua denominação nos cursos da ESEPP. Já em relação à sua carga 
horária apresenta uma variação substancial entre os cursos de Professores do Ensino 
Básico (30h/28h) e os Professores do 1.º ciclo do Ensino Básico e Educação de Infância 
e nos cursos de qualificação para o exercício de outras funções educativas (45h), 
agravando-se essa variação quando introduzimos o curso de Ação Social Escolar, em 
que a disciplina apresenta uma carga horária de 90h, com um regime de frequência 
anual. Contudo, a oferta da disciplina é maioritariamente em carga horária baixa ou 
abaixo da média de outras disciplinas dos planos de estudos. De facto, podemos 
concluir que a disciplina História da Educação oscilou entre a subsistência e a 
consolidação: nos cursos de formação inicial de professores e de educadores de 
infância teve um período de alguma consolidação, mas que atualmente resultou no 
desaparecimento da disciplina; e nos cursos de especialização e de qualificação para o 
exercício de outras funções educativas o seu estatuto foi garantidamente de 
consolidação com uma plena autonomia e considerada de grande relevância nestes 
currículos. 

Esta investigação permitiu-nos verificar que a História da Educação esteve sempre 
presente na formação de professores e educadores de infância na ESEPP desde a sua 
fundação até 2007, ano em que o Processo de Bolonha tomou conta das nossas 
instituições de ensino superior, o qual veio introduzir alterações substanciais da 
organização dos cursos. A disciplina resistiu às sucessivas alterações que se 
produziram no enquadramento legal da formação de professores entre 1986 e 2007, o 
que exigiu a organização de novos planos de estudos e novos cursos, nomeadamente 
com modificações introduzidas na Lei de Bases do Sistema Educativo português em 
1997.  

A disciplina História da Educação também se revelou importante em cursos de 
formação de profissionais para contexto escolar como Técnicos de Ação Social Escolar 
e na especialização de professores na qualificação para o exercício de outras funções 
educativas como é o caso da Administração Escolar e Administração Educacional. 

A implementação do Processo de Bolonha teve enormes repercussões na redução 
das licenciaturas a 3 anos, consequentemente, na redução do número de ECTS nos 
cursos de formação de professores, como a licenciatura em Educação Básica, 
decorrente da nova legislação de formação de professores (Decreto-Lei 43/2007) e dos 
Mestrados Profissionalizantes. Foi neste novo quadro de formação de professores que 
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a História da Educação foi completamente obliterada, quer do 1.º ciclo de estudos, 
quer do 2.º ciclo de estudos da formação de professores. 

A História da Educação foi, ao longo da sua história como disciplina, sempre 
marcada pelas disputas de currículos, por vezes mesmo com um estatuto de apêndice 
da Filosofia da Educação (Warde, 1998). A sua secundarização nos currículos chegou 
a dar mais lugar a disciplinas como a Sociologia da Educação e a Psicologia da 
Educação e da Aprendizagem (Carvalho, 2005) e, no caso da ESEPP, desembocou na 
atualidade, numa total ausência nos cursos de formação de professores. No entanto, 
pela análise dos Programas conclui-se que a disciplina oferece um sólido contributo 
para o futuro profissional dos professores e dos educadores, através do 
desenvolvimento da sua capacidade crítica ao pensar historicamente a realidade 
educacional. Contudo, apesar destas finalidades da História da Educação 
encontrarem-se bem definidas nos Programas, estas não foram reconhecidas para a 
permanência da disciplina nos currículos da ESEPP. 
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RESUMO  

O objeto da reflexão são as propostas curriculares veiculadas a partir da segunda 
metade do século XIX e posteriormente com a implantação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), no Brasil, e dos Contenidos Básicos Comunes (CBC), 
na Argentina. A intenção é perceber quais os conteúdos que estão incluídos e os que 
têm permanecido, sobre a América Latina, se há semelhanças e diferenças entre estes 
documentos e se os conteúdos refletem as mudanças que estão sendo propostas pelo 
MERCOSUL Educacional, ao ensino de História. O texto foi dividido em dois 
subtemas, tendo no primeiro, os dados referentes à América Latina no ensino 
secundário, das propostas curriculares veiculadas no século XIX até a década de 1980. 
No segundo subtema são trazidos os conteúdos da América Latina que estão propostos 
para o sétimo e o oitavo anos, nos PCNs e para o oitavo e nonos anos, nos CBC. Foi 
possível concluir que o lugar da América Latina foi bastante restrito no contexto em 
que ascenderam suas preocupações com o nacionalismo e posteriormente, além da 
permanência de conteúdos expostos em propostas anteriores, houve a escassa inclusão 
de conteúdos e sinais do predomínio de uma história latino-americana que inicia com 
a intervenção dos europeus sobre ela. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Ensino de História da América, MERCOSUL Educacional, Propostas 
Curriculares. 

 
  



 

 
 

5 

1. POLÍTICAS INTEGRADORAS: PROPOSTAS CURRICULARES DO BRASIL E DA 
ARGENTINA  

Este artigo propõe refletir a respeito dos conteúdos de História da América Latina, 
veiculados nas propostas curriculares, do Brasil e da Argentina, no período de 
construção de suas nacionalidades e posteriormente, a partir de 1994, com a 
implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), no Brasil, e os 
Contenidos Básicos Comunes (CBC), na Argentina. A questão que se coloca é perceber 
quais os conteúdos que estão incluídos e os que têm permanecido, sobre a América 
Latina, nestas propostas curriculares, se há semelhanças e diferenças entre estes 
documentos e se os conteúdos refletem as mudanças que estão sendo propostas pelo 
Setor Educacional do MERCOSUL, para o ensino de História. 

De acordo com pesquisas realizadas por Santiago (2010) o MERCOSUL 
educacional tem sinalizado que as escolas dos países signatários são consideradas um 
espaço onde culturas regionais podem se formar e atuar no processo de construção de 
uma consciência de integração regional. 

Nesse sentido, o MERCOSUL Educacional tem trabalhado, desde 1992, no intuito 
de aprovar uma proposta curricular de História com enfoque regional e que contribua 
na construção de uma identidade. Assim, ele tem atuado através de planos de ação que 
têm colocado, em sua pauta, projetos e atividades sobre o ensino de História que 
viabilize essa integração regional. Como parte destes projetos dos planos de ação, 
foram realizados três seminários do ensino de História e Geografia, pelo Grupo de 
Trabalho do ensino de História e Geografia (Santiago, 2010). 

Das discussões trazidas pelo Grupo de Trabalho do ensino de História e Geografia, 
foi redigido, em 1995, um documento que definiu conteúdos mínimos que servissem 
como elementos de apoio no processo de discussão dos parâmetros curriculares 
nacionais, que estavam em andamento em todos os países do MERCOSUL. Estes 
conteúdos mínimos, definidos em eixos comuns, incluíam a história das sociedades e 
das culturas indígenas americanas, a diversidade cultural e os aspectos comuns, a 
construção da democracia e o processo de integração na região (Santiago, 2010).  

Além dos eixos comuns, nos seminários, mencionados acima, que se sucederam 
entre os anos de 1997 a 2002, outros conteúdos foram sinalizados nas discussões. 
Entre eles estão:  

Fronteiras como espaço de intercâmbio e isolamento; passado colonial na 
perspectiva dos estudos comparados; os conflitos entre Estados nacionais numa 
perspectiva regional; as ditaduras militares recentes e os circuitos de exílio; a 
produção cultural numa perspectiva histórica; a Educação Patrimonial; a 
destruição das formas de vida dos indígenas e o aparecimento de novos conceitos 
como: conquista, cristianismo e aculturação; a entrada dos países americanos 
no mercado mundial como provedores de matéria-prima; o surgimento da 
burguesia industrial e da classe operária; o populismo; a abertura para o capital 
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estrangeiro e a dívida externa; globalização (economia mundializada e o retorno 
à democracia). (Santiago, 2010, p. 8-12). 

Diante das questões acima expostas, dividimos este artigo em dois subtemas. No 
primeiro subtema estão dispostos os dados referentes à América Latina no ensino 
secundário das propostas curriculares veiculadas nos séculos XIX até a década de 
1980. No segundo subtema são trazidos os conteúdos da América Latina que estão 
propostos para o sétimo e o oitavo anos, nos PCNs do Brasil e para o oitavo e nonos 
anos, nos CBC da Argentina.  
 
1.1. A AMÉRICA LATINA NAS PROPOSTAS CURRICULARES NO SÉCULO XIX ATÉ 
A DÉCADA DE 80 DO SÉCULO XX. 

Durante o processo de construção de suas nacionalidades13, tanto o Brasil como a 
Argentina, tiveram que se preocupar com aquilo que consideraram como “ameaças” 
internas, que foi o caso da miscigenação no Brasil e a imigração na Argentina. Os dois 
países voltaram seus olhares para a construção de suas próprias identidades nacionais, 
criando discursos, tradições nacionais e símbolos patrióticos. Neste sentido, os dois 
países, vincularam a educação e o ensino de História a esse processo de construção, 
por entenderem que esses dois seriam instrumentos adequados para a disseminação e 
consolidação de uma identidade homogênea.  

Para ter uma ideia do lugar da América Latina no ensino de História, dentro das 
propostas curriculares no Brasil e na Argentina, durante o período em que se deu a 
construção de suas nacionalidades, realizamos consultas e fichamentos de materiais 
compilados em anais de congressos, revistas eletrônicas e em índices bibliográficos de 
dissertações e teses.  

Começando pelos conteúdos de História da América, nos currículos da educação 
básica no Brasil, estes têm sido sistematicamente colocados em segundo plano. A 
História da América Latina contemporânea e a História Pré-Colombiana têm sido 
encontradas nos currículos geralmente diluídas nos conteúdos da História Geral ou da 
História do Brasil (Carvalho e Medeiros, 2006).  

Retrocedendo à fase imperial brasileira até o início da década de 1930, constata-se 
que o Colégio Pedro II se constituía como o principal referencial, desde a sua fundação, 
para a elaboração de programas de ensino e materiais didáticos. Sendo assim, ele 
estabelecia as bases curriculares para todo o Brasil e funcionava como escola modelo 
para todos os programas (Alves e Fonseca, 2008). 

Vechia e Lorenz (1998) apresentam os programas de ensino da escola secundária 
brasileira entre os anos de 1850 e 1951. Quando olhamos as propostas curriculares 
brasileiras expostas nos programas apresentados pelas autoras, percebemos que, 
sobre a América Latina, há mais permanências do que mudanças. A América esteve 
integrada aos estudos da História Universal e da História do Brasil nestes currículos, 

                                                   
13 Século XIX e XX. 
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com temas como, o “descobrimento” da América, os conflitos na região do Prata, os 
processos de  independência e a Guerra do Paraguai.  

Na década de 1930, a escola secundária brasileira sofreu mudanças significativas 
com as reformas educacionais Francisco Campos (1931) e Capanema (1942). O ensino 
de história recebeu uma importância maior, aumentando consideravelmente os 
conteúdos históricos (Dias, 1997). Assim, com a ampliação dos conteúdos históricos, 
a História da América passou a estar inserida nos estudos da História do Brasil, com 
conteúdos referentes ao descobrimento da América, astecas, maias e incas, formação 
do império espanhol, administração colonial espanhola, a independência da América 
espanhola, os libertadores hispano-americanos, a anarquia e o caudilhismo, guerras 
do Pacífico e do Prata, o desenvolvimento social, político, religioso e cultural da 
América espanhola, a América dos nossos dias: seus problemas mais importantes 
(Vechia e Lorenz, 1998). 

Já o programa de reforma de 1942 define nove unidades temáticas sobre o mundo 
moderno e contemporâneo, sendo que cinco destas unidades contemplam conteúdos 
da América. Nelas, os conteúdos sobre a América Latina são intitulados: Os Indígenas 
americanos; A conquista e a colonização; A escravidão negra; Independência das 
Nações Latinas da América; As nações latinas da América: principais vultos e 
episódios; As democracias americanas: os seus maiores vultos e episódios; Ação contra 
Oribe, contra Rosas e contra Aguirre; A Guerra do Paraguai: suas causas; principais 
vultos e episódios. 

Podemos perceber que as propostas de 1931 e 1942 mantêm o enfoque centrado 
nas questões políticas, mas, especialmente na proposta de 1942, já expõem alguns 
conteúdos com questões administrativas e sociais. No entanto, assim como nas 
propostas anteriores, os conteúdos ainda permaneceram centrados no período 
colonial e na pré-independência. 

A partir de 1951, segundo Bittencourt (2005) e Dias (1997), por intermédio de um 
programa oficial - Portaria nº 724 - o ensino de História da América tornou-se 
obrigatório para a segunda série ginasial. Dentro deste novo programa, a História da 
América foi dividida em dez unidades. Os conteúdos de América Latina eram: o 
homem pré-colombiano, sua origem e costumes primitivos; principais povos pré-
colombianos, sua localização; as grandes culturas indígenas da América; tradições e 
hipóteses relativas ao Novo Mundo; o descobrimento da América e suas 
consequências; a conquista da América por espanhóis e portugueses; o Novo Mundo 
Espanhol, divisão administrativa; as terras platinas; a Colônia do Sacramento e as 
Missões do Uruguai; o vice-reinado do Prata; antecedentes da emancipação política; 
ação dos precursores e libertadores; o caudilhismo. 

Nos anos 60 e 70 do século XX, a ditadura militar brasileira pautou-se por práticas 
que se relacionavam com a repressão e com o controle ideológico da educação e do 
ensino, principalmente o de História. Por volta de 1970, foram operadas mudanças, na 
área das humanidades, com a criação dos Estudos Sociais, tendo como determinações 
legais contribuir “para o ‘ajustamento’, ou a ‘integração’ do aluno ao ‘meio’” (Viana, 
2006, p. 101). No entanto, formalmente, a finalidade do ensino das humanidades era 
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ajustar, preparar e disciplinar o homem brasileiro para o trabalho e para a vivência no 
meio urbano e industrial (Viana, 2006). Nesse sentido, o estudo da história americana 
passa por um período de ausência, especialmente no decorrer da primeira fase do 
regime militar. 

Sobre o período que se refere ao final da década de setenta e, sobretudo, aos anos 
oitenta, do século XX, Bittencourt (2005) sinaliza que o estudo da história americana 
é retomado buscando compreender a inserção do Brasil no sistema capitalista e seu 
alinhamento diante dos países subdesenvolvidos. Foram criadas identidades 
econômicas que situavam as semelhanças do processo histórico da América Latina sob 
categorias interpretativas que colocavam os “países subdesenvolvidos” em oposição e 
dependência aos “países desenvolvidos”. Essa “teoria da dependência” penetrou nos 
estudos de América Latina no Brasil, passando a história da América Latina a ser 
reduzida aos estudos das etapas sucessivas de dependência econômica colonial, 
primário-exportadora e tecnológico-financeira. 

Para Cristofoli (2002), na década de oitenta, do século XX, novas tendências, no 
campo historiográfico, estimularam reflexões sobre novas temáticas de ensino. Estas 
reflexões conduziram a uma proposta marxista, na perspectiva da evolução dos modos 
de produção, nos programas de quinta a oitava série, no Estado de Minas Gerais, e a 
uma proposta feita por São Paulo, voltada para uma história mais temática.  

No programa de Minas Gerais, os fragmentos de conteúdos de História da América 
aparecem em dois temas: o processo de independência da América Latina e a crise do 
sistema colonial. Quanto ao programa de São Paulo, os conteúdos de América são 
inseridos nos conteúdos de História Geral e de História do Brasil. 

A respeito da Argentina, são poucas as informações obtidas sobre os conteúdos da 
América Latina, veiculados nas propostas curriculares do ensino de História da 
educação básica.  

Em 1887, quando se iniciou a tarefa de construção da identidade nacional 
argentina, ocorreu a reforma de planos e programas de ensino, que buscavam dar 
preferência aos temas que se referiam à República. A instrução cívica, a história e a 
geografia da República constituíram bases principais do ensino, além da organização 
política, os direitos e os deveres do cidadão, a nação, as províncias, os municípios, a 
forma de governo, o poder legislativo e o poder executivo (Bertoni, 2001). 

Por muito tempo, as referências aos “outros países latino americanos” foram 
escassas, fragmentárias e indiretas, visto que o esforço estava centrado no ensino da 
própria história nacional, considerada isolada dos demais processos que ocorriam no 
continente.  A visão dos “outros”, quando aparecia, refletia a desconfiança frente aos 
vizinhos (Viard, 1999). No marco da narrativa que tinha como objeto a Argentina, 
vários países apareciam para cooperar com a construção de sua imagem e para definir 
sua própria identidade. 

Diante disto, a presença do ensino de História da América nos currículos da 
Argentina continha profundas descontinuidades. O processo de transmissão dos 
conteúdos que se dava expunha, simultaneamente, uma imagem deteriorada da 
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história da América Latina e uma imagem revalorizada do mundo europeu (Aquino, 
Bertone e Ferreyra, 2004).  

As fronteiras das “diferenças” entre a Argentina e os vizinhos foram traçadas sobre 
a base de um discurso que procurava demonstrar o pouco “latino-americanos” que eles 
eram.  

A partir do ano de 1976, segundo Lanza e Finocchio (1993), são observados alguns 
indícios de ruptura na linha de inserção de conteúdos referentes à região, 
possivelmente produzidos após a Segunda Guerra Mundial quando, no continente, 
começa a perfilar-se um movimento de tendência panamericanista, com posições 
referidas à incorporação da perspectiva regional. 

Nesse sentido, ao observar as análises realizadas pelas autoras sobre os conteúdos 
veiculados no ensino de História, na proposta oficial do ano de 1979, para o ensino 
secundário, foi possível confirmar que essa trazia apenas indícios de conteúdos 
referentes à América Latina, uma vez que somente o primeiro ano do ensino 
secundário apresentava como temas o problema da origem do homem latino-
americano e o homem pré-histórico americano. 

Com a reabertura democrática, se inicia uma revisão da perspectiva regional nos 
programas de História do país. A necessidade de reconhecer a Argentina como parte 
da América Latina passa a ser discutida (Cristofoli, 2002).  A decisão de incorporar 
temas do ensino de História da América Latina começa, então, a aparecer com mais 
consistência. 

 A partir de 1984, quando ocorre a elaboração dos currículos em várias jurisdições, 
o espaço americano, como eixo de ensino de História e Geografia, aparece baseado no 
princípio de “expansão de horizontes”, que começa com o local, com o nacional e, por 
último, com o americano. Entretanto, nesta tentativa de renovação, alguns problemas 
também apareceram. Em algumas propostas curriculares, houve menção constante de 
integração, que resultou num enunciado geral; em outras, se corria o risco de falar da 
América Latina como simples tela de fundo do processo argentino e, num terceiro 
caso, propunha-se a comparação sincrônica de processos similares em distintos países 
(Viard, 1999).  

 No que se refere ao Ensino de História da América Latina, enquanto no Brasil 
vimos espaços de discussão permanentes, ainda que fragmentados e descontínuos, na 
Argentina os silêncios foram mais presentes do que as discussões permanentes.   
 
1.2. AS PROPOSTAS CURRICULARES NA DÉCADA DE 1990 

A década de 1990 trouxe mudanças nas políticas educacionais do Brasil e da 
Argentina, já iniciadas no período da transição política entre os governos militares 
ditatoriais e a instalação dos governos democráticos, na década de 1980. 

No Brasil, estas mudanças políticas no contexto nacional exigiram outras diretrizes 
para a educação. Diante disto o Congresso Nacional aprovou a nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei 9.394/96) e o Ministério da Educação propôs 
à sociedade os novos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino 
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Fundamental e Médio, assentados nos princípios da cidadania, da ética e da 
pluralidade cultural e no Plano Decenal de Educação (1993-2003). 

Neste novo modelo curricular, o ensino fundamental passou a ser organizado por 
ciclos, estabelecendo uma correspondência com o modelo seriado: primeiro ciclo (1ª e 
2ª série); segundo ciclo (3ª e 4ª série); terceiro ciclo (5ª e 6ª série) e quarto ciclo (7ª 
e 8ª série).  

Para o ensino de História os PCNs se constituíram num espaço de produção de 
conhecimento de aproximação e reelaboração do senso comum e do conhecimento 
histórico acadêmico, passando pelo ensino temático e chegando à defesa do ensino de 
noções – como espaço e tempo – para os alunos das primeiras séries do Ensino 
Fundamental. Houve também a preocupação com o conhecimento, a análise e a 
reelaboração do eu, do outro e do nós, dos conflitos passados e presentes e das 
contradições sociais. Para a 5ª e 6ª série, terceiro ciclo, o eixo temático é História das 
relações sociais, da cultura e do trabalho e para a 7ª e 8ª, quarto ciclo, o eixo é 
História das representações e das relações de poder (Arias, 1999).  

Tratando-se do texto referente ao quarto ciclo, percebemos esta preocupação com 
o conhecimento, a análise e a reelaboração do eu, do outro e do nós, pois, vemos ali 
demarcada que uma de suas escolhas pedagógicas é o trabalho favorecendo a 
construção, pelo aluno, de noções de diferença, semelhança, transformação e 
permanência, para auxiliar na identificação e na distinção do “eu”, do “outro” e do 
“nós”; das práticas e  dos valores particulares de indivíduos ou grupos e dos valores 
que são coletivos em uma época; dos consensos  e dos conflitos entre indivíduos e entre 
grupos em sua cultura e em outras culturas.  

Os PCNs também indicaram que, na escolha dos conteúdos, a intenção foi de 
favorecer o conhecimento de diversas sociedades historicamente constituídas e 
propiciar a compreensão de que as histórias individuais e coletivas se integram e fazem 
parte da história.  

A partir destas intencionalidades, os PCNs tiveram os seus conteúdos organizados 
em eixos temáticos, desdobrando-se em subtemas, que orientassem os estudos 
interdisciplinares e a construção de relações entre acontecimentos e contextos 
históricos no tempo. 

Assim, o eixo temático, proposto para o quarto ciclo, tem como tema “História das 
representações e das relações de poder”. Este eixo temático se desdobra em dois 
subtemas intitulados: “Nações, povos, lutas, guerras e revoluções” e “Cidadania e 
cultura no mundo contemporâneo”. 

Para o primeiro subtema, a proposta se divide e se especifica nos temas da Europa, 
da África e da América. Sobre a América, estão sugeridos os seguintes conteúdos: 

. Processos de constituição dos Estados Nacionais na América, confrontos, lutas, 
guerras e revoluções: 

· Administração das colônias espanholas, subjugação das etnias e das culturas 
nativas, esfacelamento do império espanhol na América, constituição dos 
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Estados Nacionais independentes, ditaduras na América Latina, organizações 
internacionais latino-americanas, Mercosul e outros exemplos de integração 
política e econômica;Intervencionismo norte-americano na América Latina, 
Canal do Panamá, Porto Rico, Cuba, El Salvador e Nicarágua, política externa 
norte-americana para a América Latina (Doutrina Monroe, Pan-Americanismo, 
Punta del Este, Aliança para o Progresso); 

· Guerras e expansão do império Inca e do império Asteca, confronto entre 
europeus e populações nativas da América espanhola, lutas sociais no processo 
de independência das nações sul-americanas, lutas dos mineiros na Bolívia, 
revoltas dos Zapatistas no México; 

· Guerra do Paraguai (do ponto de vista do Paraguai), Guerra do Chaco, Guerra 
do Acre, Revolução Mexicana, Revolução Cubana, socialismo e golpe militar no 
Chile, militarismo na América Latina, Guerra de El Salvador, Guerra da 
Nicarágua, processo de democratização latino-americano. 

. Diferenças, semelhanças, transformações e permanências entre formas de 
organização dos Estados Nacionais, confrontos, lutas, guerras e revoluções, 
procurando sintetizar os estudos realizados: 

· Estudos das relações presente-passado sobre as organizações políticas, a 
constituição dos Estados Nacionais, as representações e os mitos construídos 
para as nações, os ideais nacionalistas e os confrontos políticos internacionais. 
(Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998, p. 71/72). 

Sobre este subtema, há alguns indícios da inclusão dos eixos comuns propostos 
pelos especialistas do GT do ensino de História do MERCOSUL Educacional. Vemos 
que, a respeito do tema das culturas indígenas americanas, está o estudo dos impérios 
Inca e Asteca. Mas esse estudo não se baseia em suas culturas, mas sim em suas 
guerras e expansão. No que se refere ao tema da democracia, está proposto o estudo 
do processo de democratização latino-americano. Já sobre o processo de integração 
regional, são expostos os estudos do MERCOSUL e outras formas de integração 
política e econômica. 

Do apresentado no parágrafo acima, percebemos que o estudo da integração 
latino-americana se limita aos aspectos políticos e econômicos destes processos. Nesta 
perspectiva de estudo da integração regional, cabe questionar de que maneira o ensino 
de História poderia contribuir para a democratização da integração em termos 
culturais (Finocchio, In: Marfan, 199814), uma vez que a cultura está excluída de um 

                                                   
14 Texto organizado por Marfan é um documento que contêm os dados e os textos, do Primeiro Seminário 
realizado pelo GT do Ensino de História e Geografia do MECOSUL Educacional. 
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documento oficial que, enquanto estratégia15, postula um lugar de poder e um lugar 
teórico e é a base de onde podem ser geridas as relações no contexto da sala de aula.  

Para além desta percepção, referente às propostas dos eixos temáticos expostos 
pelo GT de ensino de História do MERCOSUL, o que se vê entre os conteúdos 
veiculados para o primeiro subtema, está diretamente relacionado a uma história 
latino-americana que inicia com a intervenção dos europeus sobre ela. Até mesmo os 
conteúdos pré-colombianos expostos no texto se encontram articulados ao contexto 
da chegada dos europeus.  

O texto também expõe propostas para o segundo subtema do eixo temático para o 
quarto ciclo. Neste subtema, intitulado “Cidadania e cultura no mundo 
contemporâneo”, são sugeridos os estudos e debates sobre o processo de expansão e 
crises da cultura no mundo contemporâneo e das questões pertinentes à cidadania na 
história, através dos conteúdos que tratem das relações de trabalho na sociedade pós-
fabril - políticas econômicas e sociais; da mundialização da economia capitalista; das 
relações econômicas internacionais; das migrações de populações asiáticas e africanas 
para a Europa e de populações latino-americanas para os Estados Unidos; do 
desemprego e da crise do trabalho assalariado; da expansão dos meios de 
comunicação, da informática e da robótica; da expansão da vida urbana; da 
industrialização do campo, da sociedade de consumo e da juventude.  

Neste segundo subtema, é difícil perceber em que lugar se encontra a América 
Latina no que está proposto enquanto conteúdo. De fato, neste subtema, os PCNs não 
subdividem os conteúdos entre Brasil, América, Europa e África. Aqui se encontra 
apenas a divisão entre o Brasil e o mundo. Nesta forma de divisão, a América Latina é 
incluída em um item - inserida na divisão do “mundo” - onde são tratadas as 
problemáticas pertinentes à questão da cidadania na história, através das experiências 
históricas autoritárias na América Latina. 

Tratando-se da Argentina, ela também esteve entre os países que sofreram 
mudanças em suas diretrizes educacionais. A política educativa de Carlos Saúl Menem 
se constituiu em um espaço de cumprimento das diretivas do Banco Mundial16. A 
educação, que havia sido considerada tradicionalmente, na Argentina, um bem social, 
começava a ser considerada como um elemento do mercado que devia ser regulado 
por uma lei da oferta e da demanda (Puiggrós, 2003). 

Quando a reforma começou, existia um relativo consenso sobre a necessidade de 
mudanças profundas na escola. A Lei Federal de Educação, promulgada em 1993, 
redefiniu o ciclo de ensino obrigatório - a Escuela General Básica – para nove anos, e 
a Educação Polimodal para três anos, substituindo a antiga escola secundária. 

                                                   
15 Segundo Certeau (2008), as estratégias são ações que, organizadas pelo postulado de um poder - como uma 
empresa, um exército, uma instituição científica, um governo - elaboram lugares teóricos capazes de articular um 
conjunto de lugares físicos onde suas forças se distribuem. 

16 Propunha a descentralização dos sistemas escolares, sua paulatina transferência ao setor privado, o 
desfinanciamento da educação pública de nível médio e superior. 
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O primeiro objetivo desta reforma foi definir os Contenidos Básicos Comunes para 
todo o país. Em novembro de 1994, os CBC da Educación General Básica foram 
aprovados com o suposto consentimento de distintos setores, incluindo os credos 
religiosos mais difundidos no país. Entretanto, apesar do acordo, os setores 
eclesiásticos mais conservadores lançaram uma campanha contra os novos 
conteúdos17 . Assim, em maio de 1995, o Ministério da Educação anunciou que o 
Conselho Federal de Educação havia aprovado, de forma unânime, algumas 
modificações18 nos CBC, alegando que essas mudanças haviam sido solicitadas pelos 
credos religiosos19 mais difundidos no país.  

Em termos gerais, o resultado final dos CBC, sobre o ensino de História, colocou 
em discussão a história ensinada, tomando consciência do nacionalismo exacerbado 
que havia caracterizado a história escolar, assentando um olhar para o tratamento do 
“outro” e propondo um modelo alternativo de ensino que superava o memorismo 
(Amézola, 2008).   

Desta forma, a proposta curricular argentina para as Ciências Sociais, do terceiro 
ciclo20 da educação básica, se organiza em cinco blocos cuja disposição se apresenta 
do seguinte modo: bloco 01 – As sociedades e os espaços geográficos; bloco 02 - As 
sociedades através do tempo –. Mudanças, continuidades e diversidade cultural (neste 
estão dispostos os conteúdos de História); bloco 03 – As atividades humanas e a 
organização social; bloco 04 - Procedimentos relacionados com a compreensão e a 
explicação da realidade social; bloco 05 - atitudes gerais relacionadas com a 
compreensão e a explicação da realidade social.          

Cada bloco é caracterizado por uma análise explicativa dos conteúdos a 
desenvolver, pelas expectativas dos resultados ao final da EGB e pelas vinculações do 
bloco com os outros capítulos dos CBC para a Educação Geral Básica. 

Os conteúdos são explicitados nos CBC a partir de três dimensões: conceitual, 
procedimental, atitudinal. Sobre os conteúdos conceituais, do bloco 02, há uma 
sequencia cronológica a partir dos seguintes grupos temáticos e seus subtemas: 

                                                   
17 Os setores eclesiásticos lançaram uma campanha contra novos conteúdos dos CBC - considerados “marxistas”, 
“ateus” e “sociocríticos” - encabeçados pelo bispo de San Luis, acompanhado por outros setores reacionários. 
Entre eles se destaca a Universidad Católica de La Plata, que apresentou um documento diretamente ao 
ministro. Neste documento, destacava-se que os CBC, sem justificar a escolha, recorrem à teoria da evolução de 
Lamarck e Darwin como única teoria explicativa. Em relação ao uso do termo 'grupo familiar', diz que seu sentido 
de 'instituição natural' fica relativizado e afirma que a noção de 'gênero' questiona as características distintivas 
entre os sexos, fomenta uma educação sexual 'permissiva no que diz respeito à homossexualidade' e complementa 
dizendo que falar em AIDS em relação à saúde pode servir para introduzir um abuso de liberdade sexual a partir 
da recomendação do uso do preservativo (AMEZOLA, 2008). 

18 A teoria da evolução de Lamark e Darwin e o conceito de gênero foram retirados do fórum de discussões 
(AMÉZOLA, 2008). 

19 Católico, judeu e protestante. 

20 Corresponde ao oitavo e nono anos da Educação Geral Básica. 
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Periodização da História Mundial 21 ; Condições de produção das fontes históricas 
(Modos de recuperação, formas de utilização das mesmas); A história da Humanidade 
e o processo histórico da cultura ocidental; A origem da humanidade22; A Antiguidade 
clássica em relação com os elementos culturais que conformaram a cultura ocidental; 
A sociedade Cristã e feudal e o mundo urbano e burguês23; A expansão europeia dos 
séculos XV e XVI e os fundamentos do mundo moderno24; A era do capitalismo. 
Consolidação da civilização industrial e da sociedade burguesa 25 ; Modos de 
relacionamento entre a Europa e os mundos não europeus26; Argentina e América 
Latina até o século XIX27; O mundo do século XX28; A Argentina Contemporânea no 
marco latino-americano e mundial29. 

Iaies (1997) observa que os temas deste bloco se referem ao tempo, à mudança e à 
transformação. A ideia de mudança aparece como um conceito permanente, vinculado 
ao social, aos espaços que mudam, às sociedades que se transformam em sua 
organização econômica, política e cultural. 

De fato, é possível concordar com este autor que há uma ideia de mudanças e de 
transformações, mas também se percebe a divisão quadripartite da história, na 
sucessão de conteúdos. Nisto, os CBC se diferem dos PCNs, porque este último propõe 
que os conteúdos sejam trabalhados em eixos temáticos.  

                                                   
21 Os conteúdos deste tema são: As unidades cronológicas. Diferentes calendários. As distintas durações de 
tempo. Representações gráficas. 

22 Os conteúdos deste tema: As primeiras comunidades humanas. Principais fatos na origem das civilizações. As 
unidades socioculturais do Oriente Próximo. As civilizações indígenas da América e da África. 

23  Os conteúdos deste tema são: relações básicas e contrastes entre o mundo feudal-cristão, o bizantino e o 
muçulmano. 

24 Os conteúdos deste tema são: A primeira globalização da economia. A cultura moderna. Novas formas de 
pensamento e de sensibilidade. 

25 Os conteúdos deste tema são: As revoluções modernas. Modos de vida e maneiras de pensar o mundo. 

26 Os conteúdos deste tema são: Diversidades internas e o impacto da colonização. 

27 Os conteúdos deste tema são: A diversidade sociocultural do continente. Os diversos significados da conquista. 
As revoluções americanas. A inserção no mercado capitalista ao final do século XIX. Mudanças, continuidades e 
conflitos no seio da sociedade oligárquica. Suas crises. 

28 Os conteúdos deste tema são: Mudanças, crises, crescimento na economia capitalista. Diferentes ritmos e 
alternativas socioeconômicas. Avanço tecnológico e globalização da economia. Experiências socioculturais e 
políticas no marco da sociedade industrial: os regimes democráticos e o Estado benfeitor, o nazi-fascismo, o 
socialismo real. O processo de descolonização. 

29 Os conteúdos deste tema são: Expansão e esgotamento da economia agroganadeira exportadora. 
Transformações sociais e políticas. A experiência radical. Configuração e avatares da democracia. O regime 
político e as relações sociais. A crise econômica. A fragilidade da democracia. Os projetos autoritários. Mudanças 
econômicas e industrialização, as transformações sociais. A experiência peronista. Transformações sociais e 
econômicas. O regime político e as relações sociais. Crescimento e crises econômicas. Instabilidade política, 
golpes militares. A violência política e os governos autoritários. A transformação econômica. O endividamento 
externo. A Guerra das Malvinas e a crise do autoritarismo. A construção da democracia. Os obstáculos para o 
crescimento econômico. Os contrastes sociais. 
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Da sequencia apresentada, podemos notar que os CBC tiveram a preocupação em 
veicular conteúdos que promovessem a inclusão de outros atores, distribuídos em 
diversos papéis e posições sociais. É possível também perceber que a história da 
América não aparece, exclusivamente, como o aporte de um conteúdo mais 
abrangente, ou seja, vinculada à história europeia. Há conteúdos propostos 
relacionados às civilizações indígenas - no que diz respeito à origem da humanidade - 
e ao século XIX, quando trata da diversidade sociocultural do continente, dos diversos 
significados da conquista e das revoluções americanas. 

Pela distribuição dada aos conteúdos nos CBC, percebemos uma articulação com 
a história universal e mais especificamente à história europeia. O conjunto de 
conteúdos sugeridos, também nos dá a visão de que a inclusão da América Latina, 
dentro da proposta, é ainda bastante incipiente. 

Comparado aos PCNs, no Brasil, o volume de conteúdos é relativamente inferior. 
Entretanto, ao observamos com maior acuidade, vemos que os CBC listam subtemas 
amplos que possibilitam a inserção de outros conteúdos relacionados, como no caso 
da diversidade sociocultural do continente, às civilizações indígenas na América e aos 
diversos significados da conquista. 

Nesse sentido, é difícil perceber as semelhanças entre os conteúdos veiculados 
pelas duas propostas. Há apenas possíveis aproximações e, neste caso, o único 
exemplo que temos é o fato de que tanto os PCNs, como os CBC veiculam conteúdos 
referentes à América Latina, no século XIX.  

Contudo, embora os CBC contenham limitações quanto aos conteúdos da América 
Latina, ele se aproxima do que foi proposto, enquanto eixos comuns, pelos 
especialistas do GT do ensino de História do MERCOSUL Educacional. A referida 
proposta acena para os temas da história das sociedades, das culturas indígenas 
americanas e para a diversidade cultural e os aspectos comuns.   
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscamos neste artigo apresentar o lugar da América Latina nas propostas 
curriculares que foram instituídas no Brasil e na Argentina, no decorrer do século XIX 
e XX, quando se deu o processo de construção de suas nacionalidades. Vimos que o 
lugar da América nos currículos do Brasil e da Argentina foi bastante escasso neste 
momento em que ascenderam suas preocupações com o nacionalismo. No Brasil, os 
conteúdos da América Latina permaneceram, em boa parte dos currículos, diluídos 
em temas que a colocavam como aporte de uma história maior, seja retratando a 
História do Brasil, seja retratando a História Universal. Há conteúdos que 
permaneceram em todas as propostas curriculares, entretanto, tal situação parece 
apresentar indícios de mudanças a partir do interesse dos países latino-americanos de 
se organizarem como um bloco regional. Esta organização propôs, em 1995, através do 
MERCOSUL Educacional, subsidiar as propostas curriculares que estavam sendo 
discutidas nos Estados-Partes, com a exposição de eixos comuns para o 
desenvolvimento dos conteúdos específicos correspondentes em cada país. É possível 
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perceber que esses eixos comuns visualizam o reconhecimento do “outro” e o respeito 
à pluralidade cultural que, até então, não pudemos perceber no que foi proposto sobre 
os conteúdos referentes à América Latina, no decorrer dos séculos XIX e XX. 

No entanto, o que foi exposto, no subtema que trata das propostas curriculares 
instituídas a partir de 1994, no Brasil e na Argentina, indica que estas não apresentam 
somente mudanças, mas também permanências.  

No que se refere a América Latina, houve a permanência de conteúdos expostos 
em propostas anteriores. Além disto, foi possível perceber a escassa inclusão de 
conteúdos e sinais do predomínio de uma história latino-americana que inicia com a 
intervenção dos europeus sobre ela.  

Assim, se desde o ano de 1992, o MERCOSUL Educacional tem trabalhado no 
intuito de aprovar uma proposta curricular de História com enfoque regional e que 
contribua na construção de uma identidade regional, indicando, deste modo, que ele 
apresenta certas dificuldades sobre o que dizer a respeito da história da América 
Latina que deve ser ensinada, também é possível, com isto, sinalizar que os PCNs e os 
CBC refletem as dificuldades expostas pelo SEM, ao colocarem os conteúdos da 
História da América Latina na condição de ser a sobremesa de um menu  cujo prato 
principal  ainda é a história europeia. 

Uma integração latino-americana, com a pretensão de formar a identidade 
regional, como objetiva o MERCOSUL Educacional, necessita retomar as discussões 
com o Grupo de Trabalho do Ensino de História, para aprofundar o diálogo entre os 
especialistas, e o que objetiva a direção do MERCOSUL Educacional, na busca de um 
consenso sobre a proposta curricular regional que integre o ensino e a pesquisa sobre 
a América Latina. 
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RESUMO  

Vocacionada para o ensino técnico comercial, a Escola Prática Comercial Raul Dória, 
estabelecimento de ensino particular, teve início na Monarquia, passou pela Primeira 
República e veio até ao ano lectivo de 1963/1964. Instalada dois anos na rua do 
Bonjardim, mudou de instalações em 1904 para a rua Fernandes Tomás, e por último 
fixou-se no Palácio das Lousas, na rua Gonçalo Cristóvão, em 1907. 
Baseou-se em métodos de instituições europeias colocando a tónica no ensino prático, 
onde os alunos praticavam o que aprendiam na teoria. A finalidade da Escola Prática 
Comercial Raul Dória era suprimir as necessidades que se faziam sentir nas casas de 
comércio, dando-lhes conhecimentos práticos e técnicos de imediata utilidade. 
Vista como um estabelecimento modelo, era preferida a nível nacional pelos que 
desejavam seguir a carreira do comércio. Desde o ano lectivo 1910/1911 até ao ano 
lectivo 1963/1964, a Escola obteve 8450 inscrições/matrículas, verificando-se uma 
maior procura de formação nesta Escola, durante toda a década de 1910 até ao ano 
lectivo de 1923/1924.  
A imprensa jornalística nas notícias que ia publicando sobre a Escola, fazia referência 
ao método adoptado e às vantagens que oferecia, considerando-a única no seu género 
no nosso país, oferecendo confronto às congéneres estrangeiras. 
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Ensino Comercial, Raul Dória, Palácio das Lousas. 
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A HISTÓRIA DA ESCOLA PRÁTICA COMERCIAL RAUL DÓRIA ENTRE 1902 E 1964 

Depois de Raul Dória ter procedido a reparos numa casa de dois andares que 
alugara, na rua do Bonjardim, no nº 235, é inaugurada a sede da Escola, a 30 de 
Novembro de 1902. O edifício da Escola já não existe actualmente, tendo sido 
demolido aquando do alargamento das vias de comunicação de acesso à Avenida dos 
Aliados, bem como à construção do actual edifício dos CTT. Foi organizado “um 
programa, para perfeita orientação do ensino a seguir, preparando vários indivíduos 
para a profissão de guarda-livros.”30  

Correspondendo a Escola às necessidades do meio, pouco tempo depois era 
pequena para que nela coubessem todos aqueles que procuravam Raul Dória, para o 
ensino das matérias a todos os indivíduos que se destinassem à vida comercial. 

Em 1904, Raul Dória mudou a Escola para o nº 422/442, da rua de Fernandes 
Tomás, prédio também de dois andares. Segundo descreve o jornal O Correio do Norte 
a 2 de Outubro de 1906, as novas instalações eram compostas pelo gabinete de leitura, 
onde aluno encontrava uma biblioteca composta de obras relacionadas com os 
conteúdos disciplinares, tratados comerciais, jornais de ensino comercial e doméstico, 
pela sala de dactilografia, onde existiam cinco tipos diferentes de máquinas de 
escrever, podendo os alunos escolher a máquina específica para o seu trabalho, pela 
sala de comércio,31 a mais importante da Escola, pela sala de aritmética, sistema 
métrico e estenografia,32 pelas espaçosas salas de línguas e ciências e pelas salas 
destinadas ao curso de economia doméstica (sala de corte e confecções, sala de 
brunidos, cozinha prática e sala de desenho e bordados) devidamente equipadas.33 

Três anos decorridos sobre esta última instalação, o prédio tornou-se novamente 
pequeno para o fim a que o haviam destinado, devido ao aumento anual de alunos 
candidatos aos diferentes cursos. Raul Dória, lançando-se de novo à procura da 
terceira casa para instalar a Escola e deparou-se com um edifício composto pelo rés-
do-chão, primeiro e segundo andares, que lhe parecia vir ao encontro dos seus desejos, 
na rua de Gonçalo Cristóvão, nº 189/191. Raul Dória gostou do Palacete das Lousas, 
designação pela qual era conhecido e rapidamente entrou em negociações para o seu 
arrendamento.34 Feitas as obras necessárias de adaptação daquele edifício, no dia 9 de 
Outubro de 1907, ladeado por seu Pai, Silva Dória, industrial portuense de alfaiataria 

                                                   
30 Apreciações da Imprensa. Porto: Tipografia da Escola Prática Comercial Raul Dória, 1912. p. 16-18. 
[Transcrição do artigo publicado no jornal "A Luz do Comércio." de 23 de Setembro de 1906.] 

31 Da sala de comércio faziam parte cinco compartimentos, (Caixa, Banco de Comércio, Câmbios, Expediente e 
Correspondentes) por cada compartimento eram distribuídos dois alunos, um era responsável pela escrituração e 
o outro era auxiliar, sendo estes cargos atribuídos aos principiantes. 

32 Na sala de aritmética, sistema métrico e estenografia encontravam-se aparelhos para as aulas de sistema 
métrico, tais como: medidas, pesos e balanças e uma grande lousa para o ensino da estenografia.  

33 Apreciações da Imprensa. Porto: Tipografia da Escola Prática Comercial Raul Dória, 1912. p. 21-22. 
[Transcrição do artigo publicado no jornal " O Correio do Norte" de 2 de Outubro de 1906.] 

34 D Ó R I A, António Álvaro – O Prof. Raul Dória e a sua Escola. Porto: Janeiro de 1968, p. 8-12. 
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e pelos professores, recebeu a imprensa jornalística que fora por si convidada para 
assistir à inauguração das novas instalações da Escola. Marcaram presença: O 
Primeiro de Janeiro; O Diário Nacional; A Palavra; O Jornal de Notícias; O Correio 
do Norte; A Voz Pública; O Comércio do Porto; O Diário da Tarde; O Norte; O Mundo, 
de Lisboa; A Vang uarda, de Lisboa e O Progresso da Foz. 

Segundo descreve Álvaro Dória, com as novas instalações da Escola “abriu-se uma 
nova e brilhantíssima era na história da Escola Prática Comercial Raul Dória, 
iniciando-se uma série de conferências e palestras a cargo de professores da Escola, 
inaugurando-se com uma de [seu] pai acerca das Vantagens da Escrituração 
Comercial.”35 Estas conferências na opinião de Álvaro Dória, serviram para legitimar 
a Escola na comunidade local, nacional e até internacional, mas também por chamar 
à atenção do poder político para lhe conceder a oficialização dos seus diplomas que 
tanto a Escola pretendia pelo trabalho desenvolvido até à altura.  

Em 1908 a Escola concorreu à Exposição Nacional do Rio de Janeiro, no Brasil, 
aquando da comemoração do primeiro centenário da abertura dos seus portos ao 
comércio internacional, enviando quadros com fotografias das suas instalações, 
programas e publicações editadas pela Escola. Trata-se de um concurso a uma 
exposição em que Raul Dória viu a sua Escola com apenas seis anos ser premiada 
internacionalmente com a medalha de ouro e diploma de honra e ele com a medalha 
de prata. 36   Aproveitando este reconhecimento internacional, passou a fazer uma 
divulgação no seu Programa publicado em Outubro de 1909 e nos seus Anuários dos 
anos lectivos de 1912/1913, 1915/1916, 1917/1918, 1918/1919 e 1927/1928 com o 
objectivo de reforçar a sua fama junto da sociedade, das suas homólogas nacionais e 
estrangeiras e trazer mais alunos quer nacionais quer estrangeiros à Escola.  

Em Abril de 1938 a Escola comemorou as Bodas de Prata com José Campos Vaz à 
frente da direcção, sendo noticiada pelos imprenso escrita: O Comércio do Porto e 
Jornal de Notícias de 2 de Abril e O Primeiro de Janeiro de 3 do mesmo mês.  

Apesar de estar a funcionar há 41 anos, a Escola obteve apenas em 14 de Dezembro 
de 1943 a oficialização como “um estabelecimento de ensino particular denominado 
de Escola Prática Comercial Raul Dória […] em regímen de planos e programas 
próprios”.37 A referida oficialização determinada pelo Alvará nº 806, composto de 
uma folha frente e verso, concedido pelo Ministério da Educação Nacional – Inspecção 
do Ensino Particular, estabeleceu o ensino comercial para o sexo masculino, estando 
autorizado a receber 240 alunos, dos quais, 207 externos e 33 internos. O Alvará foi 

                                                   
35 Idem, p.13-15. 

36 Programa da Escola Prática Comercial Raul Dória. Porto: Tipografia A. F. Vasconcelos, Outubro de 1909, p. 1-
2 

37 Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular. Ministério da Educação Nacional: Inspecção do 
Ensino Particular. Escola Prática Comercial Raul Dória – Alvará nº 806. Livro E, nº 399, de 14 de Dezembro de 
1943.  
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assinado pelo Sub-Secretário de Estado da Educação Nacional e pelo Chefe da 
Repartição.38  

A Escola Prática Comercial Raul Dória fechou as suas portas no final do ano lectivo 
de 1963/1964, ao fim de 62 anos de actividade. Com o encerramento da Escola, o 
Palacete das Lousas que albergou a Escola durante 57 anos, foi demolido para dar lugar 
ao actual edifício do Jornal de Notícias, nas imediações da Trindade. Após o 
encerramento da Escola a documentação foi incorporada no Arquivo Distrital do Porto 
em 1965, por doação de Dona Luísa Natércia Gomes Vaz, esposa do director José 
Campos Vaz e em 28 de Julho de 1994, foi feita nova doação de um conjunto 
documental referente à Escola.39 

 
A QUESTÃO DOS PROJECTOS DE LEI SOBRE A ESCOLA  

A desenvolver a sua prática lectiva há dez anos, Raul Dória mostrou interesse que 
o Estado concedesse à sua Escola a oficialização dos diplomas dos cursos ministrados, 
mas também a sua fiscalização no que diz respeito aos exames efectuados. Neste 
sentido, em 1912 foi elaborado um documento a solicitar a respectiva oficialização e 
fiscalização. 

O Projecto de Lei foi subscrito por 31deputados, à cabeça dos quais figurava o 
portuense Ângelo Vaz, médico e político.40  Segundo o conteúdo do documento, o 
mesmo beneficiava qualquer escola técnica, desde que a sua organização se 
equiparasse à da Escola Raul Dória.41  

Tendo conhecimento o poder político da vontade da direcção da Escola em tornar 
os seus diplomas oficialmente reconhecidos pelo Estado, o Ministro da Instrução, 
Sobral Cid, após ter visitado a Escola e no seu regresso a Lisboa no dia 7 de Abril de 
1914, em entrevista ao jornal A Capital, sobre o assunto refere que iria “ser feito 
reconhecimento pelo Estado dos diplomas das escolas práticas de comércio fundadas 
por iniciativa particular que satisfaçam as condições de ensino […]”.42 Na expectativa 
das palavras proferidas pelo Ministro da Instrução, a direcção da Escola estava 
confiante que o Estado desse a sanção oficial aos seus diplomas, verificando-se 
contudo que o referido Projecto de Lei, nunca chegou a ser discutido.43 Sobre esta 
questão dos diplomas, também o Ex-Ministro dos Estrangeiros e da Justiça, António 

                                                   
38 Ibidem. 

39 Informação obtida na descrição do Arquivo Distrital do Porto. 

40 Projecto de Lei. “Diário do Governo”. nº 105, Segunda-feira, 6 de Maio de 1912, p. 4.  

41 Ibidem.   

42 DÓRIA, António Álvaro – Prof. Raul Dória. “Tripeiro”, VI série, Ano XII, nº 9, Setembro de 1972, p. 275. 

43 Ibidem.  
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Macieira, aquando de visita à Escola a 11 de Fevereiro de 1916, referiu que “seria de 
toda a justiça que os seus diplomas tivessem sanção oficial.”44  

Cinco anos depois de ter apresentado o Projecto de Lei, o Deputado Ângelo Vaz 
apresentou no dia 26 de Junho de 1917, novo documento à Câmara dos Deputados e 
publicado no dia 29 do mesmo mês, a reivindicar sobretudo a oficialização dos 
diplomas e a fiscalização dos exames.45  

A essência do presente Projecto de Lei era a mesma que o anterior, em ambos se 
salienta que sobre o Estado não iriam cair quaisquer encargos com a fiscalização dos 
exames. No entanto, a novidade presente no segundo Projecto de Lei está no terceiro 
artigo. Neste, pretendia-se que se desse legalidade aos diplomas dos cursos de Guarda-
livros e Superior de Comércio da Escola, para que os alunos se pudessem matricular 
no primeiro ano do Curso Superior de Comércio dos Institutos de Lisboa e Porto.46 

 
VIAGENS DE RAUL DÓRIA AO ESTRANGEIRO  

Raul Dória foi a Paris pela primeira vez em Maio de 1906 onde durante vinte dias, 
estudou os métodos dos estabelecimentos de ensino prático comercial da capital 
francesa.47 

O jornal A Voz Pública de 5 de Junho de 1906 publica uma descrição da viagem de 
estudo a Paris, onde Raul Dória refere que quando saiu do Porto tinha como intenção 
visitar, em França e na Bélgica, os estabelecimentos congéneres à sua Escola, no 
entanto, limitou a sua visita aos de Paris, porque, e segundo ele: “o que [aí] vi satisfez-
me por completo, e reconheci que seria desnecessário ir mais longe, pois dificilmente 
poderia encontrar nada superior ao que existe naquela cidade, que com toda a justiça 
é apontada de cérebro do mundo.”48 Em Paris, visitou oito escolas: L’école Pigier, 
L’école des Hautes E’tudes Comerciales, L’école Superieure du Comerce, L’école 
Superieure d’Enseignement Comercial, L’école de Comptabilité, Cours Pratique de 
Comerce et Comptabilité, L’école Professionalle et Ménagére, L’école et Cours de 
Cuisine du Cordon Bleu e Institut Comptabe Leautry. Destas escolas que visitou, três 
mereceram a sua atenção e aplicação pelo facto de “encheram-me por completo as 
medidas da minha ambição de saber”49, sendo elas: L’école Pigier, L’école des Hautes 
E’tudes Comerciales, do género comercial e a L’école et Cours de Cuisine du Cordon 

                                                   
44 Anuário da Escola Raul Dória. Ano lectivo de 1915/1916. Porto: Tipografia da Escola Prática Comercial Raul 
Dória, Outubro de 1916, p. 7. 

45 Debates Parlamentares; Primeira República – 1910/1926. Diário da Câmara dos Deputados, nº 94, 29 de Junho 
de 1917, p. 8. 

46 Ibidem.  

47 D Ó R I A, António Álvaro – O Prof. Raul Dória e a sua Escola. Porto: Janeiro de 1968, p. 7. 

48 Apreciações da Imprensa. Porto: Tipografia da Escola Prática Comercial Raul Dória, 1912. p. 13. [Transcrição 
do artigo publicado no jornal "A Voz Pública" de 5 de Junho de 1906.] 

49 Ibidem. 
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Bleu, na economia doméstica, cujo estudo Raul Dória desejava implantar na sua 
Escola.  

Quatro anos depois de ter visitado várias escolas na capital francesa, Raul Dória 
desloca-se a Espanha. O jornal A Pátria noticia a 2 de Junho de 1910, que Raul Dória 
foi a Madrid visitar diversos estabelecimentos de instrução. Na capital espanhola Raul 
Dória visitou a Escola Superior de Comércio de Madrid, estabelecimento cujo director 
era Vítor P. Brugada e conheceu o director da Escola Superior de Comércio de Bilbau, 
Cirilo Valejo y Rodriguez com quem decidiu trocar correspondência comercial. A 
mesma permuta ficou ainda estabelecida entre os alunos daquelas duas Escola 
Superiores de Comércio e os da Escola Raul Dória.50   
 
AS LIDERANÇAS E AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO  

DA ESCOLA PRÁTICA COMERCIAL RAUL DÓRIA 

 

AS LIDERANÇAS DA ESCOLA PRÁTICA COMERCIAL RAUL DÓRIA 

FIG. 1: Raul Dória, Silva Dória e José C. Vaz. Directores e Administrador da Escola. 

A Escola Prática Comercial Raul Dória durante os seus 62 anos de existência, teve 
apenas dois directores. Primeiro, Raul Dória, fundador da Escola e Director até à sua 
morte, a 15 de Setembro de 1922, num total de 20 anos. Depois, José Campos Vaz, de 
1 de Abril de 1913, até à sua morte no ano 1963,51 num total de 50 anos. Da direcção da 
Escola, fazia ainda parte outro elemento de alguma importância, que cooperava, co-
dirigia e administrava com (o) ou (os) director(es), os destinos da Escola. Este tinha o 
cargo de administrador e era o pai de Raul Dória, de nome José Maria da Silva Dória. 
Silva Dória, foi então administrador da Escola, até à data da sua morte, na tarde de 
Sábado do dia 17 de Março de 1917. Com o seu falecimento deixou de existir qualquer 
referência ao cargo de administrador da Escola nos seus Anuários, presumindo-se que 

                                                   
50 Idem, p. 62. [Transcrição do artigo publicado no jornal "A Pátria" de 2 de Junho de 1910.] 

51 O Rauldoriano. Órgão dos Antigos Alunos da Escola Raul Dória. Nº 2. Porto: [s.e.], 1 de Julho de 1975, p. 4. 
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o cargo tivesse sido extinto e coubesse à direcção a função de a administrar. Segundo 
Álvaro Dória, seu avô, Silva Dória foi guia e conselheiro de seu pai, Raul Dória, ao 
indicar-lhe o melhor caminho para alcançar os seus objectivos, nunca se poupou a 
sacrifícios para lhe proporcionar a felicidade. Raul Dória fala de seu pai dizendo que 
“Em todo este trajecto, o conselho são de meu pai, foi o esteio seguro a que me amparei 
e que nunca me abandonou dedicada e amorosamente.”52 Ainda segundo o mesmo 
autor, seu avô, revia-se nos triunfos de Raul Dória, como que “a sua sombra tutelar 
que o amparou e defendeu até tombar no caminho de 1917”.53 À direcção competia a 
administração geral, a coordenação entre as diversas secções da Escola, a 
responsabilidade da sua projecção no exterior através da sua publicitação e relações 
públicas e a criação e estruturação dos seus cursos.  

No dia 8 de Outubro de 1905, o jornal Educação Nacional, para além de descrever 
o corpo docente da Escola, refere o nome do professor A. Graça, como sendo Sub-
director da mesma. 54  O Anuário da Escola do ano lectivo de 1918/1919, descreve 
também que o professor Raul Dória, era auxiliado por 4 professores-ajudantes, no 
movimento da Escola.55  

Raul Dória sentiu necessidade de um colaborador, enérgico, activo, 
desempoeirado e inteligente, que o auxiliasse na arrojada iniciativa a que se tinha 
abalançado, que era a direcção da Escola. Para esse fim nomeou Director a 1 de Abril 
de 1913, um professor efectivo da Escola, que leccionava à data Gramática Portuguesa, 
de seu nome José Campos Vaz. Segundo Armindo de Matos, no Álbum56 aquando das 
comemorações das Bodas de Prata de José Campos Vaz, à frente da direcção da Escola, 
diz que o mesmo não só cooperou com Raul Dória, mas continuou a sua própria obra, 
visto que quando Raul Dória faleceu em 1922, Campos Vaz era já Director da Escola 
há 9 anos, em simultâneo com Raul Dória.57 

Com vista ao seu desenvolvimento e futura aquisição do edifício onde a Escola se 
encontrava instalada desde 9 de Outubro de 1907, Raul Dória sentiu a necessidade de 
constituir uma sociedade comercial por quotas, isto poucos anos antes de falecer, tal 

                                                   
52 D Ó R I A, António Álvaro – O Prof. Raul Dória e a sua Escola. Porto: Janeiro de 1968, p. 4. 

53 DÓRIA, António Álvaro – Prof. Raul Dória. “Tripeiro”, VI série, Ano XII, nº 9, Setembro de 1972, p. 273. 

54 Apreciações da Imprensa. Porto: Tipografia da Escola Prática Comercial Raul Dória, 1912. p. 9.  [Transcrição 
do artigo publicado no jornal "Educação Nacional" de 8 de Outubro de 1905.] 

55 Anuário da Escola Raul Dória. Ano lectivo de 1918/1919. Porto: Tipografia da Escola Prática Comercial Raul 
Dória, Outubro de 1919, p. 74. 

56 O produto líquido do Álbum das Bodas de Prata de José Campos Vaz como Director da Escola Prática 
Comercial Raul Dória, reverteu em dobro a favor dos pobres da cidade, sendo distribuído no dia 7/4/1938, a um 
preço mínimo de 2$50 escudos.  

57 Álbum – Bodas de Prata do Director da Escola Comercial Raul Dória, Exmo Sr. José Campos Vaz. [s.l.]: [s.e.], 
1 de Abril de 1913 a 1 de Abril de 1938, p. 10. 
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como referiu o Jornal de Notícias do dia 16 de Setembro de 1922, mencionando o 
nome de José Campos Vaz, como fazendo parte da referida sociedade.58  

 
REGRAS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PRÁTICA COMERCIAL RAUL DÓRIA 

Com o desenvolvimento do comércio nos finais do século XIX e inícios do século 
XX, surgiu a necessidade interna dos estabelecimentos comerciais de terem pessoal 
qualificado, ou seja, com conhecimentos mais abrangentes e específicos. Estes 
estabelecimentos comerciais, depressa sentiram a necessidade que se fundassem 
escolas onde os empregados de comércio pudessem adquirir todos os conhecimentos 
práticos da escrituração, indispensáveis aos indivíduos que se destinassem a esse ramo 
de actividade. 

Segundo refere o jornal A Voz Pública de 3 de Outubro de 1905, coube a Raul Dória, 
“professor de escrituração e calígrafo, o papel de fundar no Porto, o que no estrangeiro 
ainda não era frequente e realizar à custa de um trabalho persistente em que andou 
empenhado muitos anos [...]” instituir uma escola que fosse a imagem da casa 
comercial, com os seus livros, as suas contas, as letras de câmbio, os cheques, tudo 
girando como numa grande casa de comércio e com o mesmo movimento que a um 
grande estabelecimento imprime o número de transacções realizadas dia a dia e que 
formavam grandes empresas.59 

FIG. 2:  Escritórios Comerciais. Raul Dória ao centro a dirigir os trabalhos dos escritórios. 

 

REGULAMENTOS 

Segundo a imprensa jornalística da época, nomeadamente o jornal O Luso-
Africano de 20 de Dezembro de 1904, bem como através da consulta de alguns 

                                                   
58   Jornal de Notícias. nº 218. Porto: 16 de Setembro de 1922, p. 1. 

59 Apreciações da Imprensa. Porto: Tipografia da Escola Prática Comercial Raul Dória, 1912. p. 5-6.  [Transcrição 
do artigo publicado no jornal "A Voz Pública" de 3 de Outubro de 1905.] 
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Anuários da Escola Prática Comercial Raul Dória, foi possível verificar que na Escola 
existiu uma inovação. As matrículas para todos os cursos efectuavam-se em qualquer 
altura do ano lectivo, entre o dia 1 e 15 de cada mês, sendo nos meses de Setembro e 
Outubro os que se verificavam um elevado número de matrículas.60 As matrículas dos 
alunos na Escola efectuavam-se em duas classes: os alunos ordinários e os alunos 
livres. Os ordinários frequentavam os cursos conforme a sua organização, 
matriculavam-se em qualquer dos seus anos curriculares, depois de terem feito os 
exames do ano lectivo anterior. Os livres frequentavam qualquer disciplina 
Isolada/Singular, sujeitando-se às condições de matrícula. 

As Condições de Matrícula estabelecia ainda que a saída de qualquer aluno da 
Escola devia ser participada à direcção 15 dias antes de terminar a sua matrícula, sendo 
que a falta desta formalidade obrigava ao pagamento do mês seguinte; não era 
restituída, qualquer que fosse o motivo, a mensalidade ou prestação recebida e as faltas 
dos alunos às aulas teriam de ser justificadas pela família no dia seguinte.61  

Para além das regras estabelecidas nas Condições de Matrícula, os alunos tinham 
ainda de cumprir as normas emanadas do Regulamento do Dormitório - Deveres a 
Cumprir, isto para os alunos internos, e ainda as do Regulamento Interno, para 
alunos externos.  
 

CURSOS LECCIONADOS  

A informação sobre os cursos leccionados na Escola Prática Comercial Raul Dória 
foi obtida, em primeiro lugar através da imprensa jornalística e posteriormente através 
dos seus Anuários.  

O jornal O Luso-Africano, de 20 de Dezembro de 1904, noticia que se lecionavam 
na Escola dois cursos: um diurno e um nocturno.62 Por sua vez, o jornal A Voz Pública, 
de 4 de Janeiro de 1905, faz referência aos cursos que eram lecionados na Escola: o 
Curso Elementar; o Curso de Guarda-livros, os Cursos Complementar ou de 
Contabilidade Financeira e de Empregado de Escritório. Para além dos cursos 
referidos, qualquer pessoa podia matricular-se em disciplinas independentemente dos 
cursos.63 Segundo o Jornal de Notícias, de 14 de Setembro de 1906, “as disciplinas 
[estavam] sob direção de Raul Dória e [seguiam] os modernos processos de pedagogia, 
de forma que todos os anos [saíam] da Escola [...] um grande número de alunos 
habilitados com conhecimentos que os [tornavam] aptos para o mercado de 
trabalho.”64  

                                                   
60 Idem, p. 2-3. [Transcrição do artigo publicado no jornal "O Luso-Africano" de 20 de Dezembro de 1904.] 

61 Ibidem. 

62 Apreciações da Imprensa. Porto: Tipografia da Escola Prática Comercial Raul Dória, 1912. p. 2-3.  [Transcrição 
do artigo publicado no jornal " O Luso-Africano" de 20 de Dezembro de 1904.] 

63 Idem, p. 7-8. [Transcrição do artigo publicado no jornal "A Voz Pública" de 4 de Janeiro de 1905.] 

64 Idem, p. 14-15. [Transcrição do artigo publicado no jornal "O Jornal de Notícias" de 14 de Setembro de 1906.] 
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Posteriormente, a imprensa internacional, nomeadamente o jornal brasileiro 
Folha do Norte, do Pará, de 15 de Fevereiro de 1905, noticia a Escola, referindo que 
“[era] um exemplo a seguir na área do ensino comercial.”65 Este jornal à semelhança 
do jornal O Luso-Africano, noticia também os cursos diurno e nocturno lecionados na 
Escola, mas acrescenta uma novidade, que era o curso por correspondência, 
leccionado por métodos e processos práticos. 66  O curso por correspondência era 
apenas usado em Portugal pela Escola Raul Dória e muito habitual em escolas do 
estrangeiro, exigindo a criação de uma seção especial, ou seja, de um serviço particular 
para esse fim, ao qual estavam ligados vários professores especiais e um “expeditor”, 
que asseguravam o seu bom funcionamento.67 A esta inovação da Escola, o jornal A Voz 
Pública, de 4 de Janeiro de 1905, referiu que “há-de ser útil a muitas pessoas de fora 
do Porto, [alunos Nacionais e Internacionais] que queiram habilitar-se com 
conhecimentos de Comércio e Caligrafia.”68  

Com a instalação da Escola na rua Fernandes Tomás, em 1904, sentiu a direção 
condições favoráveis para a criação de um curso comercial para senhoras. O curso 
permitia à mulher preparar-se para desempenhar determinadas funções em 
variadíssimos estabelecimentos, quer no comércio, quer na indústria: no comércio a 
mulher podia exercer o seu trabalho em hotéis, pensões, balneários, bazares, padarias, 
géneros alimentícios, pastelarias, confeitarias, perfumarias, joalharias, luvarias, 
sapatarias, livrarias, flores naturais e na venda de objectos religiosos, e na indústria 
podia ser modista de vestidos, vender flores artificiais, roupa branca, chapéus e leques, 
sendo que existiam muitas outras profissões comerciais e industriais do agrado das 
mulheres.69  

Sobre o curso comercial para senhoras, disse Raul Dória ao jornal O Norte, que a 
sua Escola “foi a primeira no país que inaugurou o curso de ensino profissional para 
as senhoras; mas não foi para satisfazer uma vaidade medíocre ou para cativar 
atenções lucrativas […] a responsabilidade da administração e a consciência que temos 
dos nossos deveres não permitem que a Escola, só para sobressair pela propaganda de 
programas sonoros, esteja dependente da fantasia ou sob o estímulo de vontades 
caprichosas. Criamos a secção do ensino comercial para senhoras porque, para o 
futuro da mulher portuguesa, não pode ser indiferente à educação profissional.”70 

Outra grande novidade introduzida na Escola, ocorre depois da visita que Raul Dória fez 
às escolas Parisienses. Entusiasmado com o ensino ministrado às raparigas francesas, que as 
preparava para a vida de casa, quando regressou ao Porto, lançou pela primeira vez em 
Portugal e na sua Escola, no ano lectivo de 1906-1907, um novo curso: o curso de 

                                                   
65 Idem, p. 10. [Transcrição do artigo publicado no jornal "Folha do Norte, do Pará" de 15 de Fevereiro de 1905.] 

66 Ibidem.  

67 Ibidem. 

68 Idem, p. 3-4. [Transcrição do artigo publicado no jornal "A Voz Pública" de 4 de Janeiro de 1905.] 

69 Idem, p. 15. [Transcrição do artigo publicado no jornal "O Norte" de 15 de Setembro de 1906.] 

70 Ibidem. 
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Economia Doméstica que ficou instalado num edifício anexo à Escola Prática Comercial, 
na rua Fernandes Tomás. Segundo o jornal O Comércio do Porto de 25 de Setembro 
de 1906, do curso de Economia Doméstica fazia parte um “excelente serviço de ensino 
prático de costura em geral, corte e manufactura de vestuário, tratamento e concerto 
de roupas, marcas, croché, engomar, brunir, bordados a branco, cozinha prática, 
lavores e higiene”.71 Já o jornal O Diário da Tarde de 2 de Outubro de 1906, aborda a 
secção doméstica, referindo que “estava sob a direcção de sete excelentes professoras, 
habilitadas para ministrar a instrução das alunas,” 72  cujo curso completo tinha a 
duração de dois anos, com cinco disciplinas em cada um deles. 

O curso de Economia Doméstica tinha como objectivo dar à administradora do lar 
doméstico a segurança da sua administração e a confiança nos seus resultados em face dos 
processos económicos aprendidos. Encerrou ao fim de um ano de funcionamento, no final 
do ano lectivo 1906-1907, depois de um grande investimento financeiro, sobretudo na 
secção de culinária, cujos produtos confeccionados eram distribuídos pelos pobres da cidade.  

De todos os cursos ministrados na Escola era o de Guarda-livros o que maior 
frequência demonstrava. O crescimento do curso de Guarda-livros, muito se deveu à 
publicidade que Raul Dória mandou fazer no Continente, nas Ilhas, no Ultramar e no Brasil. 
Segundo a descrição dos Anuários o curso de Guarda-livros destinava-se ao 
preenchimento de lugares de categoria das casas comerciais, com especialidade aos 
Guarda-livros e chefes de contabilidade. 

Distribuído em três anos, as disciplinas passaram a ser em maior número, como 
era obviamente de esperar com o aperfeiçoamento da técnica pedagógica. Segundo 
Álvaro Dória, nos três anos do curso de Guarda-livros, as disciplinas de Línguas, 
Aritmética e Escrituração ocupavam um número razoável de tempos lectivos, “única 
forma de o aluno adquirir sólidos conhecimentos e, assim, impor-se pela cultura 
especializada.”73 No ano lectivo de 1912/1913, faziam parte do curso de Guarda-livros 
sete disciplinas no primeiro e terceiro e seis no segundo. 

No ano lectivo de 1915/1916 aperfeiçoou-se o curso de Guarda-livros, o que 
continuava a atrair um número cada vez maior de alunos, com a introdução de novas 
disciplinas no seu currículo, embora se mantivesse os três anos. O curso passou a ter 
o mesmo número de disciplinas, sete, em cada ano, no entanto, verificaram-se algumas 
alterações em relação ao ano lectivo de 1912/1913.  

No ano lectivo de 1927/1928, o curso de Guarda-livros aparece-nos distribuído em 
cinco anos lectivos, mais dois que anteriormente. Faziam parte do curso, cinco 
disciplinas no primeiro ano, seis no segundo, as mesmas do primeiro mais o Inglês; 
oito no terceiro e quinto ano e sete no quarto.  

Para além dos curso referidos, muito alunos se inscreveram em outros cursos, a 
saber: curso de Empregado de Escritório; curso de Caixeiro-viajante e o curso Colonial. 

                                                   
71 Idem, p. 19. [Transcrição do artigo publicado no jornal "O Comércio do Porto" de 25 de Setembro de 1906.] 

72 Idem, p. 22. [Transcrição do artigo publicado no jornal "O Diário da Tarde" de 2 de Outubro de 1906.] 

73 D Ó R I A, António Álvaro – O Prof. Raul Dória e a sua Escola. Porto: Janeiro de 1968, p. 16 
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FIG. 3:  Secções / Escitórios Comerciais da Escola 

 
Raul Dória descreve no seu programa escolar do ano lectivo 1918/1919, que o 

método de ensino inaugurado na sua Escola, no Porto, tinha como objectivo “tomar o 
menor tempo possível para formar empregados, homens ou senhoras, de todas as 
classes e idades, para todos os lugares, tanto no comércio como na indústria.”74 Raul 
Dória refere que os alunos ocupavam diversos cargos, segundo o ano escolar que 
frequentavam, “nas casas comerciais os alunos dos terceiros anos, considerados para 
todos os efeitos seus proprietários, dirigiam-nas e administravam-nas, fazendo toda a 
escrituração e toda a correspondência que com ela se relacionava. Tinham como 
empregados os alunos dos primeiros anos, que aprendiam a escriturar os livros 
principais e auxiliares e a preencher os documentos mais vulgares. Os alunos dos 
segundos anos, trabalhavam nas escrivaninhas, onde efectuavam diversas transacções 
comerciais. Todos os alunos desempenhavam os seus cargos, assumiam as suas 
responsabilidades e deveres, transaccionavam e promoviam a prosperidade das suas 
casas comerciais que funcionavam nos pavilhões da Escola, sendo evidente a sua 
satisfação [através dos seus] rostos.”75  

Segundo noticia o jornal O Norte a 7 de Janeiro de 1905, “o método adoptado na 
explicação das disciplinas que faziam parte do curso comercial, a facilidade e 
brevidade com que os alunos adquiriam os conhecimentos indispensáveis para quem 
se destinava ao comércio e a competência do pessoal docente, explicam a numerosa 
afluência” 76 ao curso referido.77 Também o jornal O Diário Nacional de 10 de Outubro 
de 1907, notícia que “não havia outro [método] mais aperfeiçoado: o aluno saía dali 

                                                   
74 Anuário da Escola Raul Dória. Ano lectivo de 1918/1919. Porto: Tipografia da Escola Prática Comercial Raul 
Dória, Outubro de 1919, p. 74. 

75 Ibidem. 

76 Apreciações da Imprensa. Porto: Tipografia da Escola Prática Comercial Raul Dória, 1912. p. 4-5.  [Transcrição 
do artigo publicado no jornal "O Norte" de 7 de Janeiro de 1905.] 

77 Ibidem. 
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perfeitamente habilitado a desempenhar qualquer função comercial e industrial, ainda 
que as mais difíceis e complexas. E a demonstrar a excelência do ensino ministrado 
estava o êxito obtido pelos seus alunos tanto em casas comerciais portuguesas, como 
estrangeiras.”78 

Também o ensino das Línguas leccionado na Escola foi notícia na imprensa 
jornalística. O jornal A Voz Pública de 4 de Janeiro de 1905, refere que o ensino das 
Línguas “assentava na união da teoria com a prática, pois ambas as coisas eram 
indispensáveis [...]”79 Segundo os Anuários da Escola dos anos lectivos de 1918/1919 e 
1927/1928, a forma como devia ministrar-se o ensino prático das Línguas, foi uma 
questão muito debatida, “uns sustentavam que a prática devia vir depois da teoria, 
outros afirmam que a teoria devia ser estudada depois da prática, baseando-se em que 
aprendemos a falar antes de qualquer estudo. Os alunos começavam por aprender a 
ler e habituar o ouvido à pronúncia estrangeira, fixando os nomes das coisas. 
Estudavam em seguida gramática e [começavam] com exercícios de tradução e 
redacção. Só depois é que ficavam exclusivamente na conversação com professores 
estrangeiros, fazendo os exames finais na própria língua em que são examinados.”80 
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RESUMO  

O presente artigo pretende situar a formação de professores da Escola Normal na gênese 
da educação brasileira. Para tal alcance utilizou-se a revisão bibliográfica que compreende  
diferentes momentos da educação até a extinção dessa agência formadora em parte do território 
nacional. No Brasil Colônia, padres jesuítas inauguram  a missão de catequizar os índios, mas 
também atendem por 210 anos os que aqui aportam.  Já no Brasil Império a educação assume 
dimensão pública a partir do Decreto-lei por D.Pedro I em 15/10/1827, e junto  com o Ato 
Adicional de 1834 responde pelo surgimento, em1835, da  primeira escola Normal brasileira. 
A profissão ganha dimensão com sua regulamentação em 1931 e com a oficialização da Escola 
Normal pelo Decreto-lei n.8530 de 1946. A partir de então três reformas são instituídas. A de 
n.4024/61  reconhece o lócus formador, a de n.5692/71  muda a natureza do curso e a de 
n.9394/96 busca atender a orientações internacionais. O atendimento aos organismos 
internacionais culminam com a perda  da unidade nacional do curso. E nos 11 estados onde o 
curso permanece, o trabalho  segue com a perda de celebração dos anos áureos, com a qualidade 
e o prestígio também prejudicados.  O que prenuncia o seu fim.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Formação de Professores; Escola Normal. 
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A formação de professores assume atualmente papel de destaque no cenário 
nacional. É intrigante o fato de tantas vozes fomentar discussões sobre essa formação, 
até em nível internacional, ao passo que seus principais atores, os professores, 
parecem quedarem-se ao silêncio. Esse procedimento coletivo incita a busca da 
trajetória docente desde os primórdios da civilização brasileira  no Brasil Colônia, sua 
gênese de formação a partir do ensino público oferecido. 

Em 1549, padres jesuítas da Companhia de Jesus, desembarcaram em solo 
brasileiro com a missão de catequizar os índios. Esses sacerdotes, que posteriormente 
foram embasados pelo Ratio Studiorum 81 , introduziam valores culturais da 
metrópole. Nesse período, segundo Pinheiro e Monteiro (2008) tem-se uma 
concepção de educação onde se objetiva a imposição do catolicismo, complementada  
com o ensino das primeiras letras. Além dos índios a população que aqui aportava, 
também recebia instruções da Companhia de Jesus. 

Ranghetti (2008) observa que a partir da educação jesuítica, bispos e padres-
mestres nomearam os primeiros professores para atenderem a população, já que para 
esta, era permitido transcender ao ensino das primeiras letras. A nomeação procurava 
atender aos quesitos idade e atuação docente. Por isso, os selecionados deveriam ter 
idade mínima de 30 anos e permitir que o controle do ensino fosse feito pelos jesuítas, 
reproduzindo principalmente conhecimentos de Filosofia e Teologia, conforme 
registra Castro (2006). Prevalecia a oralidade como instrumento de comunicação do 
professor e o aprendizado do aluno era efetivado através  da memorização de 
conhecimentos. Esse modelo de ensino prevaleceu por 210 anos, não acompanhando 
o desenvolvimento de Portugal e suas demais colônias. 

Com a ascensão de Sebastião José de Carvalho e Melo,  o Marquês de Pombal, em 
1759, ao cargo de Primeiro Ministro de Portugal, é instaurada a primeira Reforma 
Pombalina. Essa reforma procurou alinhar a política educacional portuguesa e suas 
colônias à relação econômica anglo-portuguesa. Nesse momento o Estado assume o 
controle e a secularização da educação e impõe um currículo padronizado. Com efeito, 
o modelo de educação da Companhia de Jesus foi então extinto e os jesuítas expulsos. 
Por conta dessas circunstâncias o sistema de aulas régias ocupou novos espaços, 
interferindo na organização dos colégios católicos e nas instituições militares. 

Em 1820, com o Brasil na posição de Vice Reino de Portugal e sob controle estatal, 
surgiu à primeira forma de preparação de professores. Foi adotado o método de ensino 
mútuo: ao mesmo tempo em que ensinavam os alunos, também formavam 
professores. 

 Segundo Castro (2006), embora a formação de professores nessas classes tenha 
sido realizada por meio do ensino mútuo, foi determinado para atuação docente o 
método Lancaster. Tal determinação é explicada por Villela (2000, p.31), para quem  

                                                   
81  O Ratio Studiorum foi promulgado em todas as escolas da Companhia de Jesus a partir da circular enviada em 
03 de janeiro de 1599. Consiste em um plano  de estudos que oferece orientações de trabalho ao professor, através 
de um currículo fixo e um conjunto de objetivos e métodos, que deve ser seguido em todas as classes de 
Gramática até Teologia. Sua metodologia se baseia na repetição e na disciplina. 
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esse método “procurava entre outras coisas, desenvolver principalmente os hábitos 
disciplinares de hierarquia e ordem, exercendo um controle pela suavidade, uma 
vigilância sem punição física”. Tais características se encaixavam perfeitamente nos 
propósitos políticos do grupo conservador. Bastos (2005) considera que  o método 
lancasteriano apequenava a função do professor, que funcionava como um inspetor ou 
impositor de ordem, cabendo aos monitores a administração das aulas. O atendimento 
continuou precário e beneficiou apenas uma diminuta parcela da população. 

Mas a educação assumiu dimensão pública no Brasil Império. O Decreto-Lei de 
15/10/1827 feito por D. Pedro I, enquanto Príncipe Regente oficializou o atendimento              
escolar. Segundo esse documento, em todos os lugares, quer nas vilas, quer nas 
cidades, seriam construídas escolas do ensino de primeiras letras para o povo. Quanto 
aos mestres, esses passariam por um exame de seleção priorizando o método 
Lancaster. 

E nesse aspecto França (2006), considera que  os primeiros professores para 
atuarem no método, foram formados em curto prazo nas escolas da capital, sem que 
houvesse apoio do governo, o que implicou, posteriormente, no mau funcionamento 
das escolas de primeiras letras  e no fracasso do trabalho docente. 

Já Ranghetti (2008) considera que a exigência do domínio conteudístico e a 
ausência da formação pedagógica se constituíram um nó do método. O autor comenta 
que da forma como foi organizado o exame, qualquer pessoa podia desempenhar o 
papel de professor. 

Assim por pouco tempo a educação esteve atrelada ao governo central. Em 1834, 
por força do Ato Adicional, a responsabilidade educacional foi transferida para as 
províncias. O Ato se constituiu um entrave para as províncias menos    favorecidas 
financeiramente e que não tinham provisão  suficiente para construir escolas e pagar 
salários aos seus professores. 

Porém com a necessidade crescente de formar professores para atender a 
demanda, foi criada em 1835, a primeira escola Normal pública das Américas, em 
Niterói, província do Rio de Janeiro. Conforme observa Paiva (2006), o modelo 
francês através do método Lancaster, influenciou o programa brasileiro de formação 
de professores. Outras províncias também foram beneficiadas com a fundação de 
escolas Normais, mas nenhum desses estabelecimentos foi poupado pela política  
então vigente, vivendo num clima de instabilidade através de um processo repetitivo 
de criação e extinção. De acordo com Paiva (op. cit), fazia parte da preparação de 
professores, doutriná-los a transmitirem verdades incontestáveis, alimentando o 
pensamento ideológico da época. 

Quanto ao desempenho Ribeiro (1998) considera que era insatisfatório e aponta 
como uma das falhas da escola Normal o programa de ensino que priorizava alguns 
aspectos em detrimento de outros. O autor ainda destaca que a organização desse 
curso no horário noturno impossibilitava a participação dos alunos às aulas práticas, 
não garantindo a profissionalização e proporcionando formação deficitária. 

Quanto aos professores formados, esses tinham  conhecimento de que deveriam 
lecionar em classes distintas, quanto ao gênero. Os homens atenderiam aos meninos 
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para os quais o ensino da Matemática assumia relevância, pois segundo o pensamento 
ideológico vigente, Matemática era assunto para homens. Já as professoras 
lecionariam para as meninas, preenchendo  a  ausência dessa disciplina com  o ensino 
de prendas domésticas. O atendimento escolar acabou com essa divisão a partir do 
momento em que o público feminino superou o masculino em número, o mesmo 
ocorrendo na formação de professores. 

E esse aspecto é observado por  autores como Azevedo (1883) e Taunay (1921), ao 
considerarem que o  ensino primário ministrado por professores revelava 
brutalidades, maus exemplos posturais e de higiene. As professoras, ao contrário, 
possuíam qualidades que se harmonizavam com  ação educativa, conforme registrou 
Tambara (2008). 

Cabe citar que outras contribuições vieram das mudanças sociais da época que 
deram credibilidade à educação enquanto geradora de progresso. Por isso foi 
instituído um novo modelo de formação de professores, onde os valores morais 
assumiram mais importância do que os valores intelectuais. 

E nessa linha de conformação Tambara (op. cit) aponta as características de um 
bom professor, segundo o pensamento dos pedagogos ao final do século XIX. As 
características consensuais eram amor, bondade e paciência. Quanto à postura, 
mediada pelas qualidades da profissão, o professor precisava se afastar do convívio 
social e dedicar-se ao enlevo espiritual: 

O modo de viver do professor deve está em harmonia com as exigências das 
funções que exerce: e estas funções – graves e santas – impõem-lhes privações, 
com as quais deve conformar-se, sob pena de incorrer em censura, ou em 
menosprezo talvez. O que é certo  é que bem pouca confiança nele depositarão, 
se, apenas, findas as horas de aula, virem-no andar, vagando ociosamente ora 
aqui, ora ali, se nos dias feriados dedicar-se a caçadas, freqüentar jogos públicos, 
concorrer a reuniões da aldeia, ou mesmo tomar parte nas danças, que o uso 
locar parece as vezes  autorizar, etc. Algumas dessas distrações não são dignas 
de um homem sério, outros só quadram a ociosos, e todas elas tem inconvenientes 
e podem ser ocasião de funestos males DALIGAULT, 1874 apud (TAMBARA, 
2008, p.32)   

Porém a  entrada e o aumento rápido das mulheres no curso Normal, fez aumentar 
o número de professoras, e gerar uma profícua discussão sobre a atuação profissional 
por gênero. Cavalcante (1884 apud TAMBARA, 2008) considera necessária a 
educação da mulher para melhor atendimento a família, porém injusta se for para 
competir com o homem. Mas as mulheres se sobressaíram  nas virtudes morais, 
evidenciando a posse natural desses atributos, o que se tornou assunto de discussão 
no I Congresso da Instrução realizado no Rio de janeiro, em 1905. No cerne da 
discussão sobre a formação de professores por gênero, percebendo a perda do espaço 
masculino, o congressista Teodoro Augusto Ribeiro Magalhães defende que ambos os 
sexos, por natureza, são dotados desses valores, quer no exemplo, quer no ensino. 
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E com o avanço das mulheres nas qualidades e quantidades educativas, consolida-
se a feminilização da educação, ao mesmo tempo que vai sendo desconstruída a 
desprofissionalização desse educador, que passou a buscar nas próprias qualidades 
sua recompensa, tal qual um ministro de sacrifícios religiosos. 

A profissão ganha espaço e adentra o período do Brasil República, sob a influência 
do Positivismo, com uma pedagogia de ensino renovada. Pretendia-se com isso o que 
Sadalla (2002, p.48) classificou como modelo tecnicista  com bases positivistas. Nesse 
modelo de ensino, o professor era visto “como um técnico que aplica na prática, os 
seus conhecimentos científicos pedagógicos”. 

Em decorrência dos avanços alcançados, Castro (2006) registra que nos anos 20 
do século XX a atividade do magistério entrou em processo de profissionalização, 
sendo publicada sua regulamentação em 1931. A autora considera que a ascensão 
social dos professores como categoria nas décadas de 30, 40 e 50, deveu-se aos 
avanços ocorridos na década anterior e à complexificação da sociedade, que saiu em 
busca de escolarização. A ideologia da época foi a de comparar a educação a uma “mola 
mestra” que impulsionava em direção ao progresso e promovia oportunidade para 
todos. 

Ocorre que em 1932, conforme registra Castro (op. cit), surge o manifesto dos 
Pioneiros da Educação, coordenado por Fernando de Azevedo e assinado por 
educadores que reivindicavam autonomia para o exercício da docência. Esse manifesto 
também denunciou  o baixo padrão da formação inicial dos professores no magistério 
primário. E em 1934, Anísio Teixeira, um dos pioneiros, expressa sua indignação 
quanto à formação advinda escola Normal. Mesmo assim  na década de 40, a escola 
Normal ganhou status a partir  da sua legalização enquanto instituição formadora de 
professores. 

Prosseguindo o autor ainda destaca a promulgação da Lei Orgânica documentada 
pelo Decreto-lei de n. 8530, que oficializou o ensino primário e o ensino Normal em 
02 de janeiro de 1946. A partir de então o curso Normal assume, oficialmente, sua 
função que era de “promover a formação de pessoal docente necessário às escolas 
primárias, habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas; 
desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância” 
(CASTRO, 2006, p.8). 

Na apreciação de Durham (2007) o antigo curso Normal tinha um currículo em 
sintonia com a época. Mesmo assim a formação de professores não era considerada 
satisfatória. Fato este que impedia sua aceitação no rol dos cursos secundários. Mas a 
partir do Decreto-lei n. 1821, de 12 de março de 1953, segundo Saffioti (1979), houve a 
equiparação do curso com o nível secundário, o que permitia ascensão aos estudos de 
nível superior. No meio de tantos embates e atendimentos, a formação de professores 
parecia ter encontrado o seu espaço, o que não se configurou. E a partir da década de 
60 do século XX  essa profissão entra em declínio. 

Ranghetti (2008) considera que o maior desgaste da imagem do professor 
aconteceu durante a Ditadura Militar no período compreendido entre os anos 1964 e 
1985. O crescente processo de tecnologização e de globalização de conhecimentos 
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colocou em xeque a formação e as contribuições oriundas do saber constituído desse 
profissional, frente à sociedade. 

Nesse período foi promulgada a Lei n. 5692/71 (BRASIL, 1971), que muda a 
natureza do curso Normal, para Habilitação Específica para o Magistério (HEM). No 
entanto para se tornar habilitação, foi necessário desconsiderar a regulamentação da 
profissão concedida em 1931. 

Ranghetti (idem) observa que apesar do novo modelo habilitar professores para 
atuarem no 1º grau, o curso foi equiparado aos demais cursos técnicos oferecidos. Na 
mesma direção Nunes (2001) considera que essa mudança contribuiu para 
descaracterizar o curso, cujo objetivo era o de formar professores. Assim, com  a 
aplicação da lei à formação de professores em nível médio era como qualquer curso 
técnico oferecido. 

Como assevera Alves (1988), para quem  o curso de formação de professores foi 
pouco discutido nacionalmente, sem qualquer pronunciamento do Conselho Federal 
de Educação (CFE) ou de outras organizações do Ministério de Educação e Cultura 
(MEC). O autor entende que o parecer 45/72 do MEC, que organizou um anexo com 
130 habilitações de ensino médio e priorizou as profissões das áreas produtivas, 
desconsiderou a formação de professores, que não figura nesse documento. Para ele 
essa  evidência, nos permite entender que a formação de professores foi depreciada 
em relação aos demais cursos oferecidos, perdendo a sua natureza. 

Assim a nova Lei em seu artigo  30 conjugou dois modelos de formação de 
professores. Um deles resultante da formação regular  e o outro por meio da 
incorporação de estudos adicionais. Essa medida, segundo Oliveira (2001, p. 160) 
gerou grande confusão no seio educacional, impedindo uma definição clara entre “ o 
que é e o que deve ser o profissional de educação”. Com efeito a formação ficou dividida 
em cinco níveis, a saber: (1) formação no nível do 2º grau, que habilitava para as séries 
iniciais do 1º grau; (2)  formação no nível de 2º grau acrescido  de um ano de estudos 
adicionais, que habilitava os professores para lecionarem até a 6ª série do 1º grau; (3) 
formação superior em licenciatura curta, que habilitava o professor para atuar em uma 
das áreas de estudo nas quatro séries finais do 1º grau; (4) formação em licenciatura 
curta mais estudos adicionais, que dava ao professor  com especialização em uma área 
de estudo a possibilidade de lecionar até a 2ª série do 2º grau; e (5) formação em nível 
superior em licenciatura plena, que habilitava o professor a lecionar uma disciplina 
em todas as series do 2º grau. 

Já a década de 80 do século XX traz à baila a busca de qualidade escolar e 
implementação de gestão democrática. O engajamento de instituições educacionais e 
civis deu novo fôlego à luta pela reformulação dos cursos de formação de professores. 
Freitas (2002) considera que nessa década o pensamento tecnicista foi depreciado. Tal 
consideração se deve ao surgimento de uma nova visão sobre a formação de 
professores, que oficialmente se consubstanciava como recursos humanos para a 
educação. 

Essa crença se modifica a partir da atuação da Comissão Nacional pela 
Reformulação dos Cursos de Formação do Educador ( CONARCFE) junto com os 
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educadores, dos quais emergem novas concepções sobre a formação de professores, 
em direção ao caráter sócio-histórico. O novo modelo exige um profissional com 
formação mais ampla, aproximando-o das atividades dos especialistas e pedagogos. 

Com essa medida, buscou-se colaborar com o avanço escolar rumo a 
democratização em suas relações de poder e a construção de projetos inovadores. O 
autor afirma que naquele momento os educadores defendiam a educação como dever 
do Estado,  estabelecimentos  contratantes e direito dos professores. Mas tal visão não 
se manteve por muito tempo pois, novas políticas inverteram a “lógica” para “ direito 
do Estado e dever do professor”. Essa circunstância não emudeceu a CONARCFE que 
se estruturou melhor para o enfrentamento, organizando-se inicialmente como um 
comitê e que gerou oficialmente a ANFOPE, associação a serviço da formação docente. 
Mesmo assim os objetivos não foram alcançados. 

Segundo Silva (2004), a sociedade  se organizou através de discussões em favor da 
educação, mas necessidades prementes mudaram o foco da temática. Assim buscou-
se garantir os direitos trabalhistas através da defesa de um plano nacional de carreira, 
ficando no segundo plano a discussão sobre qualificação docente.       

Com um quadro ainda deficitário de atendimento escolar à população, o Brasil 
participou na década de 90 da Conferência Mundial de Educação em Jomtien, na 
Tailândia, onde estavam presentes155 países. Cada um deles assumiu o compromisso 
de prover as Necessidades Básicas da Aprendizagem (NEBA) de crianças, jovens e 
adultos, tornando prioridade à universalização de acesso à educação, prioridade à 
aprendizagem, promoção de equidade além de criar meios de alcance à Educação 
Básica. Tais orientações estabeleceram um novo desafio para o país, e posteriormente, 
novas orientações surgiram para formação de professores através de Reformas 
Educacionais. 

De posse das orientações internacionais, o então senador Darcy Ribeiro organizou 
o Projeto-lei para a educação brasileira da qual surgiu a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n. 9394/96 (BRASIL, 1996). Nesse aspecto Campos (2004) 
destaca que a promulgação dessa lei provocou uma avalanche de legislações e 
formulação de documentos que procuraram dar uma “nova roupagem” à formação. 
Como ocorreu com o artigo 87 § 4,  o qual foi responsável por uma nova agência de 
formação de professores para atuar na educação infantil e séries iniciais do ensino 
fundamental: o Curso Normal Superior (CNS). O novo lócus entra em atividade a 
partir do Decreto n. 3276, concorrendo com a escola Normal em nível médio e o curso 
de Pedagogia.  

Tal determinação funcionou como um golpe para a Escola Normal e o curso de 
Pedagogia, já que esse decreto tornou “exclusivo” o Curso Normal Superior, como se 
lê no § 2º  do artigo 3º : “ A formação em nível superior de professores para atuação 
multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do 
ensino fundamental, far-se-á exclusivamente em cursos Normais superiores”. Como 
enuncia Paiva (2006) ao registrar que a formalização da nova modalidade foi assunto 
do Conselho Nacional de Educação (CNE - 1999) através dos pareceres 53/99, 115/99 
e Resolução 1/99.  
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Uma crise  se instaura a partir do termo “exclusivamente”. Em busca do espaço 
perdido, a escola Normal em nível médio se fortalece a partir da Resolução CNE/CEB 
002/99 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Docentes da Educação infantil e Séries iniciais do Ensino Fundamental, porém a 
resolução não foi comunicada às Secretarias de Estado de Educação do País. Quanto 
ao curso de Pedagogia, esse de início,  perdeu seu espaço na formação de professores 
para a séries iniciais do ensino fundamental. Como considera Paiva (2006), para quem  
houve um esforço para privilegiar os Institutos Superiores de Educação (ISE) / CNS 
como espaço formador e que inclusive a Câmara Nacional de Educação (CNE) em 
2001, através da Câmara de Ensino Superior (CES), baixou o parecer 133, facultando 
às universidades e centros universitários a oferta do Curso Normal Superior. 

Tal situação mudou definitivamente o quadro educacional do curso Normal médio 
no Brasil. Conforme expõe Monteiro e Nunes (2007), que em 1996 existiam 5550 
escolas do curso Normal, ao passo que em 2002 o País contava entre escolas e 
institutos  com apenas 2641 unidades. Foram exterminados da História da Educação 
Brasileira 2909 estabelecimentos de ensino de formação de professores. 

E para compensar tão grande perda soergueram mais de 500 Cursos Normais 
Superiores (CNS). Ao contrário das escolas do curso Normal em nível médio, de 
tradição secular e estatuto próprio, esses surgiram com estrutura e planejamento em 
construção e conforme analisam Linhares e Silva (2003, p.22), “em instituições 
privadas com qualidades ainda não reconhecidas”. A impossibilidade de cobrir todo o 
território nacional acarretou um retrocesso em várias regiões do País por conta do 
fechamento de portas que representavam possibilidades únicas de formação de 
professores.   

Mas em agosto de 2006, o Ministério de Educação e Cultura (MEC) decreta o fim 
do Curso  Normal Superior e orienta que, para lecionar em classes da pré-escola  e de 
séries iniciais, os novos professores precisarão cursar Pedagogia. Para atender as 
novas exigências do MEC, o curso de Pedagogia ampliou a carga horária para 
3200h/trabalho acadêmico, distribuídos da seguinte forma: 2880h em seminários, 
pesquisas, visitas a instituições de ensino e consultas a bibliotecas; 300h de estágio 
supervisionado; e 100h de atividades complementares como iniciação científica ou 
monitoria.  

Assim as mudanças ocorridas em curto espaço de tempo, e a falta  de 
esclarecimentos pelas autoridades educacionais, propiciou diferentes interpretações 
que contribuíram para o  enfraquecimento do curso Normal em nível médio, que não 
se sentia enquadrado no decreto do MEC, e por conta disso já  prenunciava-se o fim 
de validade do o artigo 62 da LDB n. 9394/96.   

Na apreciação de Gomide (2008), o apocalipse do curso Normal Médio foi 
orquestrado em vários estados brasileiro, para atender a exigência dos organismos 
internacionais, entre eles o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM) levando a 
sociedade a acreditar na escola como espaço que conjuga educação e desenvolvimento. 
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Diante do novo paradigma educacional a Escola Normal busca resgatar os valores 
de seu curso, fazendo valer a LDB n.9394/96, em seu artigo 62, que  garante  essa 
modalidade de formação: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal.  (Redação 

dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Após a celeuma e os devidos esclarecimentos a escola Normal perdeu sua 
legitimidade e  está presente em apenas 11 dos 26 estados  brasileiros, com programas 
de formação diferentes, já que perdeu a unidade nacional, e assim a competência de 
formação está por conta de cada estado. Os anos gloriosos cederam espaço a uma 
formação duvidosa, portanto de pouca credibilidade. E  para completar, o espaço do 
professor formado pela escola Normal é disputado também pelos professores 
formados em faculdades, o que diminui em muito, a participação do formado em nível 
médio no mercado de trabalho, já que esse tem uma formação menor. E  por assim 
considerarem alguns dos municípios fluminenses só permitem a inscrição dos 
oriundos dessa rede para  concurso de professores da Educação Infantil, não havendo 
espaço para atuarem como professores das séries iniciais do ensino fundamental. 
Trata-se de uma competição injusta. Tal medida tem gerado questionamentos, 
dúvidas sobre a aplicação da LDB 9394/96 e   uma crescente insatisfação no meio dos 
normalistas.  

O que restou da história secular de formação de professores, da qual a Escola 
Normal brasileira foi a pioneira (ano de 1835 – criação da primeira escola dessa 
modalidade na América Latina) está reduzida ao seu aspecto simbólico. O uniforme, 
os prédios e a memória social que vai se apagando lentamente. Com ela desaparece 
parte da história da formação de professores brasileiros. Trata-se de um trabalho sem 
perspectiva que parece acabar a cada ano. 
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 RESUMO  

Este trabalho é parte da pesquisa que busca desvendar conjuntos de objetos 
museológicos, bibliográficos e arquivísticos, cujos vestígios se encontram no Centro de 
Memória da Escola Técnica Carlos de Campos, em São Paulo, assim como os 
protagonistas que contribuíram para a implantação do primeiro curso no campo da 
alimentação e nutrição no Brasil, criado pelo médico Francisco Pompêo do Amaral, 
em maio de 1939, na Superintendência do Ensino Profissional do Estado de São Paulo. 
O trabalho apresenta um estudo realizado sobre as práticas escolares e pedagógicas 
que foram desenvolvidas nas escolas profissionais e que utilizaram uma variedade de 
alimentos para a promoção da alimentação correta em refeitórios escolares, 
especialmente o milho, entre 1939 e 1961. A cultura escolar foi empregada como 
categoria de investigação e a história oral como metodologia para entrevistar 
professoras que atuaram no curso de Auxiliares em Alimentação ou Dietistas. Pompêo 
do Amaral publicou suas pesquisas que culminaram com “Política Alimentar”, em 
1945, na premiação de “A alimentação em São Paulo no período 1940-1951”, o maior 
Prêmio Nacional de Alimentação, em 1954.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é parte de uma pesquisa que busca desvendar conjuntos de objetos 
museológicos, bibliográficos e arquivísticos, bem como os protagonistas que 
contribuíram para a implantação do primeiro curso no campo da alimentação e 
nutrição no Brasil, criado por Francisco Pompêo do Amaral (1907 – 1990), em maio 
de 1939, na Superintendência do Ensino Profissional do Estado de São Paulo, cujos 
vestígios se encontram no Centro de Memória da Escola Técnica Estadual (Etec) 
Carlos de Campos.  

Nesse lugar de memória 82 , atrelado as suas fontes primárias, foi possível 
identificar as práticas escolares e pedagógicas da educação profissional, que fizeram 
parte da cultura escolar da escola, como o setor de Serviço Médico e os subsetores de 
Higiene Escolar e de Alimentação e Nutrição, sua equipe médica e de dietistas, que 
propunham, supervisionavam e realizavam pesquisas sobre as práticas de uma 
alimentação racional e saudável em escolas profissionais. Assim, o presente artigo 
também apresenta um estudo sobre as práticas escolares e pedagógicas que foram 
desenvolvidas nas escolas profissionais, e que utilizaram uma variedade de alimentos, 
especialmente o milho, para a promoção da alimentação correta em refeitórios 
escolares, entre 1939 e 1961. 		

A cultura escolar, nessa pesquisa, foi empregada como categoria de investigação, e 
definida por Julia (2001, p. 10) como: 

um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem à transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos, normas e práticas 
coordenadas a finalidade que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização)  

Neste artigo, como metodologia, empregou-se a história oral de vida que ampara 
a narrativa dependente da memória: “dos ajeites, contornos, derivações, imprecisões 
e até das contradições naturais da fala”, segundo Meihy e Holanda (2007, p.35). Dessa 
forma, foram realizadas entrevistas livres, a partir de um roteiro previamente 
elaborado, com professoras Arcelina Ribeiro de Araújo (Figura 1), Dalila Ramos 
(Figura 2) e Neide Gaudenci de Sá (Figura 3), que atuaram no curso de Auxiliares em 
Alimentação e realizaram pesquisas na equipe do médico Francisco Pompêo do 
Amaral, na década de 1950 (CARVALHO, 2013; CARVALHO e FAGNANI, 2013).  
 

                                                   
82 Segundo Nora (1993): Os lugares de memória são antes de tudo, restos. A forma extrema onde subsiste uma 
consciência comemorativa numa história que a chama, por que ela a ignora [...] Os lugares de memória nascem e 
vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter 
aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notoriar atas, porque essas operações não são 
naturais. [...] 
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FIG. 1| Arcelina Ribeiro de Araújo, em 2012; FIG. 2 | Dalila Ramos, em 2011. FIG. 3 | Neide Gaudenci de Sá, em 2012. 

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Lucia Mendes de Carvalho, em 2016.  

 
O CENTRO DE MEMÓRIA COMO ESPAÇO DE INTERVENÇÃO DA HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Quando a nossa instituição surgiu era denominada Centro de Educação 
Tecnológica de São Paulo. Em 1973, por estar localizada no Edifício Paula Souza, no 
bairro da Luz, na capital de São Paulo, no prédio da antiga Escola Politécnica, passou 
a ser denominado Centro Paula Souza. Entre 1992 e 1996, a professora Dra. Carmen 
Sylvia Vidigal de Moraes e a bolsista Rita de Cassia Bonadio Inácio, da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo, empreenderam uma pesquisa historiográfica 
preliminar em acervos escolares de escolas técnicas da instituição (ALVES, 1998, p. 
32).  

Em 1998, a mesma professora, em parceria com o Centro de Memória da Educação 
da Universidade de São Paulo e com o Centro Paula Souza, com o apoio da Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), coordenou, juntamente, com 
a professora Julia Falivene Alves na Unidade de Ensino Médio e Técnico, o projeto 
Historiografia das Escolas Técnicas Estaduais mais Antigas do Estado de São Paulo 
(MORAES e ALVES, 2002). Dentre os resultados do Projeto destacaram-se a 
orientação de um grupo de professores e estudantes e a criação de Centros de Memória 
nas escolas da rede do Centro Paula Souza, com o objetivo de organizar, conservar e 
preservar as fontes escolares. 

Para que os jovens estudantes de escolas técnicas possam compreender a 
construção do conhecimento e a evolução tecnológica torna-se necessário conservar e 
preservar o patrimônio cultural e tecnológico da educação profissional. Granato, 
Camara e Maia (2010, p.2) definem que patrimônio cultural: 

É aquele conjunto de produções materiais e imateriais do ser humano e seus 
contextos sociais e naturais que constituem objeto de interesse a ser preservado 
para gerações futuras. Engana-se quem associa a palavra patrimônio ao 
estático, ao perene e ao passado. Valor fundamental, o patrimônio cultural 
constitui a identidade de cada sociedade ou grupo social, sendo dinâmico em sua 
essência, pois este acompanha a evolução dos campos simbólicos, 
impossibilitando associá-lo à ideia de permanência. 
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Considerando o valor do patrimônio cultural educativo, desde 2015, o Centro 
Paula Souza desenvolve um projeto coletivo, em andamento, para a conservação e a 
preservação do patrimônio cultural e tecnológico. Trata-se de um programa83 em rede, 
de inventariação digital de documentos arquivísticos, bibliográficos e museológicos, 
existentes em Centros de Memória ou Acervos Escolares de escolas técnicas, de 
faculdades de tecnologia e da instituição.   

Nesse artigo são apresentados documentos que se encontram no Centro de 
Memória da Etec Carlos de Campos, considerados patrimônio cultural da alimentação 
em escolas profissionais do estado de São Paulo, e que tem contribuído para selecionar 
e associar grupos de objetos museológicos expostos na sua Reserva Técnica Visitável 
de Alimentação e Nutrição, possibilitando estudos e pesquisas para elaborar a 
biografia desses objetos da Química e de Dietética, empregados em práticas escolares 
e pedagógicas, entre 1939 e 1961.  

Segundo Alberti (2005),  

These are relationships between people and people, between objects and objects, 
and between objects and people. We encounter not only collectors, curators, and 
scientists but also visitors and audiences. In this conception, the museum becomes 
a vessel for the bundle of relationships enacted through each of the thousands of 
specimens on display and in store.        

 

DISCIPLINAS ESCOLARES COMO FONTE DE PESQUISA NO CURSO DE 
AUXILIARES EM ALIMENTAÇÃO OU DIETISTAS 

Por meio da cultura escolar, relacionou-se as disciplinas escolares oferecidas no 
curso de Auxiliares em Alimentação, e em cursos derivados destes, indicadas            

na tabela 1, considerando que cada uma das disciplinas escolares possui a sua 
própria história. Pode-se dizer que as disciplinas escolares são fonte de poder e de 
exclusão profissional e social. A sua inclusão ou não nos planos de estudo de umas ou 
outras titulações constituem-se em arma a ser utilizada com vistas à destinar ou não 
determinadas tarefas a um grupo profissional (VIÑAO FRAGO, 2006, p.60-61).  Pelas 
obras publicadas por Francisco Pompêo do Amaral, foi possível  reconhecer objetos 
museológicos existentes no Centro de Memória da Etec Carlos de Campos, as receitas 
culinárias e os alimentos produzidos no refeitório modelo dessa escola técnica, e que 
fazem parte do patrimônio cultural do brasileiro. Elas revelam também as práticas 
escolares e pedagógicas que foram empregadas para uma alimentação saudável em 

                                                   
83 Programa para o registro de documentos do patrimônio histórico-educativo e do patrimônio cultural e 
tecnológico, em desenvolvimento, no Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão, pelos professores 
Maria Lucia Mendes de Carvalho e Carlos Eduardo Ribeiro: http://memorias.cpscetec.com.br/ 
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escolas profissionais do estado de São Paulo (POMPÊO DO AMARAL, 1939, 1941, 
1943, 1945).  
 

PRÁTICAS ESCOLARES E PEDAGÓGICAS NOS CURSOS DE AUXILIARES EM 
ALIMENTAÇÃO OU DIETISTAS 

Francisco Pompêo do Amaral com a colaboração de sua equipe de dietistas propôs 
e realizou diversos inquéritos alimentares envolvendo as alunas dos 

  
Auxiliares em Alimentação 

1939 

Formação de Dietistas 

1953 a 1958 

 

Técnica em Dietética 

1959 

1º ano 

Dietética 

Puericultura 

Arte Culinária 

Artes Domésticas 

Contabilidade Doméstica 

Noções de Química e Higiene 

Práticas: Cozinha, Laboratório, 

Dispensário de Puericultura 

 

2º ano 

Dietética 

Puericultura 

Higiene 

Contabilidade Doméstica 

Práticas: Cozinha, Refeitórios, 

Laboratórios, Colônia climática 

permanente-Santos, Dispensários 

de Puericultura, Hospitais infantis 

1º ano 

Higiene Geral e 

Enfermagem 

Puericultura 

Dietética (parte geral     

Fisiologia da Nutrição e 

Técnica Culinária) 

 

2º ano 

Dietética (parte geral) 

Administração de Serviços 

de Alimentação  

Prática de Ensino e 

Divulgação de Higiene 

Alimentar 

Pesquisas Higiênico-

sociais relacionadas com a 

Alimentação 

1º ano 

Fisiologia da Nutrição  

Dietética (parte geral) 

Puericultura e Dietética 

Infantil 

Higiene Geral e Enfermagem 

Técnica Culinária  

Nutrição Normal 

Técnica de Divulgação 

 

2º ano 

Dietética (parte geral) 

Administração de Serviços de 

Alimentação  

Estudo Químico e Tecnológico 

dos Alimentos  

Prática de Ensino e Divulgação 

de Higiene Alimentar  

Pesquisas Higiênico-sociais 

relacionadas com a 

Alimentação 

Tabela 1 | Currículos dos cursos de Auxiliares de Alimentação (POMPÊO DO AMARAL, 1939a), e novas 
denominações e reformulações a partir deste, Formação de Dietístas (LAURINDO, 1962) e Técnica em Dietética 
(CARVALHO e COSTA, 2012), na educação profissional pública no estado de São Paulo, entre 1939 e 1959. 

cursos de Auxiliares em Alimentação ou Dietistas, nos estudos e pesquisas, e que 
culminaram em diversas publicações (Figuras 4, 5, 6 e 7).  



 

 
 

9 

O primeiro inquérito contou com o apoio da professora e farmacêutica Debble 
Smaira, publicados em revista científica e livro (POMPÊO DO AMARAL, 1943, 1945). 
Outros estudos foram realizados nos anos seguintes, e os dados organizados com a 
intensa participação da professora Neide Gaudenci de Sá, aluna de 1946 a 1951, e 
professora de 1952 a 1984, na Escola Técnica Carlos de Campos, e que levaram ao 
Prêmio Nacional de Alimentação, recebido em 1954, com a publicação “A Alimentação 
em São Paulo. No período de 1940 – 1941” (POMPÊO DO AMARAL, 1960).  Segundo, 
a professora Neide Gaudenci de Sá, a análise desses dados: 

Começou em 52, quando comecei lá na Rua Monsenhor Andrade. Depois foi 
praticamente quase todo feito na Rua Rego Freitas. Foi um trabalho muito 
grande mesmo: o levantamento de fichas de inquérito que estavam coletadas 
há muito tempo. Estavam aguardando essa análise que resultou no Prêmio 
Nacional de Alimentação, que o SAPS nos concedeu, em 1954. Depois, também, 
o Dr. Pompêo fez outros tipos de trabalho lá, que ganharam prêmios da 
Academia Nacional de Medicina. (Entrevista com Neide Gaudenci de Sá, em 18 
de março de 2012) 

 

 

FIG. 4 | Livro de receitas priorizando o milho na alimentação do brasileiro, em 1939; FIG. 5| Livro de conferências 
sobre alimentação, em 1941; FIG. 6 | Livro com pesquisas sobre inquéritos alimentares com as famílias das 
alunas, em 1945; FIG. 7 | Livro premiado sobre inquéritos alimentares em São Paulo, em 1961. Fontes: Arquivos 
pessoais de Debble Smaíra Pasotti e de Maria Lucia M. de Carvalho, em 2016.  

Entre os documentos arquivísticos do Centro de Memória da Escola Técnica 
Estadual Carlos de Campos, encontra-se um livro de recortes de jornais repleto de 
reportagens sobre o refeitório modelo escolar. Uma das reportagens, publicada no 
Diário Popular, de 26 de agosto de 1943 (Figura 8), traz a manchete “A confecção de 
variados e completos cardápios. Os ensinamentos ministrados às alunas do Instituto 
Profissional Feminino – Vem dando bons resultados a organização do Refeitório 
Modelo – Uma escola dietética”, e possível identificar as práticas escolares: 

O repórter fez uma visita ao “Refeitório Modelo” e recebeu os seguintes 
esclarecimentos: A sua criação data de 1939. Esse refeitório preenche dois 
utilíssimos fins – a preparação de alimentos compete as alunas deste 
estabelecimento e os pratos vão servir às que se acham necessitadas duma 
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alimentação mais adequadas. Na preparação dos cardápios, se alunas que fazem 
o curso de cozinha dietética, recebem uma orientação segura, teórica 
primeiramente, e em seguida se entregam à prática. Ali aprendem elas a 
confeccionar os mais variados e completos cardápios que possam fornecer uma 
alimentação completa, com pouco dinheiro relativamente. Os pratos assim 
preparados, que são os resultados da aprendizagem dietética, passam agora a 

ser a um fim prático e utilitário.  

FIG. 8 | No livro de recortes de jornais organizados pela diretora Laia Pereira Bueno, entre 1938 e 1958, encontra-
se a matéria jornalística sobre o Refeitório Modelo no Diário Popular, em 1943. Fonte: Acervo do Centro de 
Memória da Escola Técnica Estadual Carlos de Campos, em 2016.  

No livro produzido para comemorar os 50 anos da educação profissional no estado 
de São Paulo, de Arnaldo Laurindo (1962, v.1, p.244) consta que entre 1943 e 1961, 
foram fornecidas 14.119.348 refeições nas escolas técnicas, industriais e agrícolas, 
enquanto que nas escolas artesanais, entre 1949 e 1961, foram fornecidos 1.143.121 
lanches. No entanto, a partir de 1955, na gestão do Governador Jânio Quadros, ocorreu 
uma drástica redução de verbas para alimentação escolar. Para compreender o 
funcionamento dos refeitórios escolares, realizaram-se entrevistas de história oral 
com dietistas que atuaram na equipe de Francisco Pompêo do Amaral.   

Por meio de documentos textuais, iconográficos e museológicos referentes aos 
refeitórios escolares, localizados no Centro de Memória da Escola Técnica Estadual 
Carlos de Campos, e posteriormente, no Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas, 
em São Paulo; assim como, no Centro de Memória da Etec Cônego José Bento, em 
Jacareí, constataram-se os vestígios dessas práticas.  
 

DIETISTAS ADMINISTRAM OS REFEITÓRIOS E AS PRÁTICAS ESCOLARES EM 
ESCOLAS PROFISSIONAIS 

Debble Smaíra era responsável pelo Refeitório Modelo do Instituto Profissional 
Feminino, em São Paulo, em 1942, quando Horácio Augusto da Silveira, o primeiro 
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superintendente da educação profissional, e um dos pioneiros a introduzir o ensino 
agrícola84 no estado de São Paulo, escreveu um artigo sobre a importância de cada 
profissional para organizar cardápios racionais, ao declarar que: 

Os agrônomos e veterinários encarregar-se-ão de difundir conhecimentos 
técnicos das respectivas especializações. E o médico, auxiliado pela dietista e pelo 
professor de educação física, cuidará da valorização biológica dos educandos. 
Nem mesmo será esquecido o perfeito balanceamento da alimentação dos alunos, 
organizando-se para eles cardápios racionais, com aproveitamento dos produtos 
da própria fazenda-escola e da região, dentro de um interesse e econômico plano 
de autosuficiência das escolas. (SILVEIRA, 1942, p.83) 

Em 17 de outubro de 1949, o regulamento85 emitido pelo médico-chefe do Serviço 
de Alimentação, Francisco Pompêo do Amaral, sobre a administração técnica do curso 
de Auxiliares em Alimentação, por ele dirigido, e de acordo com a direção da escola 
Carlos de Campos, a quem competia a parte administrativa, resolveu que a dietista e 
nutricionista Carmem Benvincini ficaria responsável pelo ensino de Técnica Culinária 
com a assistência de duas professoras, encarregadas refeitório da Escola Técnica 
Carlos de Campos, além dos outros funcionários indicados pela diretora da escola. 
Nesse regulamento, no item sétimo, consta que a dietista Yonne Cintra de Souza era 
encarregada do refeitório da Escola Técnica Getúlio Vargas, com auxílio da dietista 
Odila Ferraz e de funcionários indicados pelo diretor da referida escola.  

Para compreender o funcionamento dos refeitórios escolares no Departamento de 
Ensino Profissional, durante o período que o médico-chefe era Francisco Pompêo do 
Amaral e, responsável pelo Setor de Alimentação e Higiene Escolar, foram 
entrevistadas dietistas que participaram de sua equipe, fazendo-lhes as perguntas 
como: quando foram criados os refeitórios nas escolas profissionais? E como eram 
administrados e por quem? 

Eu não sei quando foram criados os refeitórios nas escolas profissionais. Mas eu 
trabalhei no refeitório da Escola Técnica Masculina Getúlio Vargas, na Rua 
Piratininga. A dona Yonne [...] era a responsável pelo refeitório. [...] A Ivone 
ficava de manhã, e eu fazia o período da tarde, às vezes a gente trocava. Era um 
curso técnico em período integral e os alunos viviam em regime de internato. 
Elaborávamos então os cardápios para o café da manhã, almoço e jantar. Eu me 
                                                   

84 A Profissional Agrícola Industrial Mista Regional de Jacareí foi criada pelo Decreto Estadual n. 7319 de 5 de 
julho de 1935, e a Escola Agrícola Industrial de Espírito Santo do Pinhal foi criada pelo Decreto Estadual n. 7.073, 
de 6 de abril de 1936. Segundo Freitas (1954, p. 109-111): as aulas de economia doméstica compreendiam também 
as indústrias caseiras, como fabricação de doces, conservas e etc. Cuidavam as alunas de horticultura, jardinagem 
e criação de animais domésticos. 

85 Documento do Arquivo Pessoal de Debble Smaíra Pasotti, nº 2058, sem título, mas que se refere ao 
Regulamento de Funcionamento do Curso de Auxiliares em Alimentação, de 17 de outubro de 1949. 
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lembro de fazer cardápios especiais [...] (Entrevista com Arcelina Ribeiro de 
Araújo, em 12 de março de 2012) 

Arcelina Ribeiro de Araújo, foi aluna do Instituto Profissional Feminino, de 1940 
a 1946, e dietista, entre 1953 e 1954. A dietista Dalila Ramos começou a atuar nesse 
refeitório, em 1954. O seu depoimento propiciou compreender o funcionamento dos 
refeitórios escolares nas escolas profissionais (figuras 9, 10, 11 e 12) e a sua relação com 
as práticas escolares das alunas do curso de Auxiliares em Alimentação: 

Os refeitórios nas escolas profissionais, eles existiam quando eu fui estudar, por 
que eu já fiz estágio na minha escola profissional, já tinha funcionando um 
refeitório na Carlos de Campos. Quando eu fui para a Getúlio Vargas, já tinha 
um refeitório funcionando na escola. Então existia uma ex-aluna, que era 
Dietista, e a Yonne, que era professora do curso e era chefe lá. As alunas 
estagiavam comigo. Fazia parte do curso o estágio ou na Getúlio Vargas ou na 
Carlos de Campos com a Maecyra. As alunas faziam estágio sempre pela manhã, 
porque à tarde elas tinham aulas. Elas faziam estágio eu acho que a cada quinze 
dias. Eu cheguei a trabalhar nas duas escolas. Depois a gente saía uma hora e ia 
para a aula do Pompêo e para as aulas lá. Ele obrigava a assistirmos as aulas 
dele e com as alunas. Como professora na Getúlio Vargas eu fiquei de 1954, no 
dia do aniversário da escola, 28 de setembro, e sai em 1971. E daí eu fui para a 
Carlos de Campos. Eu consegui pelo Ianeta, eu vivia pedindo a remoção. [...] Eu 
ia ao Departamento, viajava com a Yonne para fiscalizar os refeitórios do 
interior. O Pompêo exigia. Aquele curso de Divulgação de Alimentos, entre 1954 
e 1955 era com a apostila da Dalva.  A gente ia ao interior, conhecia, lia os 
cardápios, por que a gente distribuía toda a verba. O ensino profissional dava 
verba para todo lugar. Então a gente tinha que saber se elas empregavam bem a 
verba e como elas distribuíam essa verba. Como no interior tinha o curso de 
Economia Doméstica, tinha a parte de alimento. Elas ficavam responsáveis pelo 
refeitório. (Entrevista com Dalila Ramos em 06 de dezembro de 2011) 

Para compreender as práticas escolares e pedagógicas nos refeitórios escolares 
realizou-se uma segunda entrevista com a professora Dalila Ramos, considerando que 
ela atuou nos refeitórios da Escola Técnica Getúlio Vargas, no Brás, e, depois, quando 
a escola foi transferida para o Ipiranga, na década de 1960. Nessa segunda entrevista, 
é possível identificar que o problema da desnutrição persistia na década de 1960, entre 
os estudantes, em São Paulo.  

A desnutrição continuava, a lei era para todo mundo, e a atitude do Dr. Pompêo 
era sempre cuidar, se bem que a Getúlio Vargas era a melhor por que tinha uma 
boa enfermaria. O Dr. Nóbrega, o peso estava baixo, mandava para nós. Quando 
eu cheguei, a Yonne já estava (na escola), eu acho que ela ficou até fechar (o 
refeitório), em novembro de 1971. Daí houve uma mudança na estrutura. [...] Na 
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Piratininga eram 200 a 250 refeições por dia [...] quem faziam os cardápios eram 
as alunas da Carlos  

de Campos que estagiavam conosco, então nos dávamos orientação que nem era 
o Pompêo, trinta gramas de fubá ou de alimento integral. O fubá podia ser um 
bolo no outro dia. Tinham certas normas que você tinha que seguir: 200 g de 
verdura, frutas, e tudo isso você tinha que seguir e elas montavam o cardápio. 
Tinha que dar um ovo, então tinha que por um ovo, ou cozido em uma salada, ou 
frito, ou fazer um bolinho, você tinha que gastar um ovo. A gente via o cardápio, 
verificava se estava certo, se o valor calórico estava adequado e ainda tinha o 
regime, e servir um tanto a mais que os outros. Porque o valor calórico deles era 
maior. (Entrevista com Dalila Ramos, em 19 de abril de 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

FIG. 9 | Estudantes no refeitório da Escola Técnica Getúlio Vargas, em 1960; FIG.10 | Funcionárias servindo 
alimentação no refeitório da Escola Técnica Getúlio Vargas, em 1960. Fonte: Acervo do Centro de Memória da 
Etec Getúlio Vargas, em 2012. 

  
 
 
 
 
 
 
 
      

FIG. 11 | Refeitório da Escola Profissional Agrícola Industrial Cônego José Bento, em Jacareí, na década de 1950; 
FIG.12 | Estudantes no refeitório da Escola Profissional Agrícola Industrial Cônego José Bento, em Jacareí, 
década de 1950. Fonte: Acervo do Centro de Memória da Etec Cônego José Bento, em 2012. 

 

O MILHO COMO PATRIMÔNIO DA ALIMENTAÇÃO EM ESCOLAS PROFISSIONAIS 
(SP) 
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Em 1939, Francisco Pompêo do Amaral produziu a obra “Comer para viver...” na 
Secção de Alimentação e Nutrição da Superintendência do Ensino Profissional, como 
material didático do curso de Auxiliares em Alimentação, apresentando-a em três 
partes: alimentos, princípios imediatos e sais minerais.    

No material didático, é evidenciada a importância do milho86 como patrimônio na 
alimentação do brasileiro, ao considerar a descrição de Pompêo do Amaral (1939, p. 
107-108): 

Demonstrada a oportunidade de associar as proteínas do milho às do leite, 
passemos a considerar a constituição de alguns pratos que os reúnem e o seu 
valor nutritivo. Antes de tudo, é preciso encarar a polenta, que merece as 
preferências de nosso colono italiano e que, e como já dissemos, constitui 
provàvelmente o principal fator de seu êxito em nossa lavoura. Não é – diga-se 
de passagem – novidade trazida pelos imigrantes da terra de Mussolini. Nosso 
caboclo já conhecia o angu de milho, com o qual, em tempos idos, se mantinham 
os escravos. [...] Polenta e angú preparam-se – conforme afirmação de diversas 
cozinheiras conhecedoras do seu mister – quase sempre com fubá, sal e água. 
Esta é a preparação pobre, que não pode convir como alimento exclusivo ou 
quase, indispensável, afim de torná-los mais nutritivos, será usar em leite, em 
vez de água. [...] 

Pompêo do Amaral (1939, p.109-124) oferece 44 receitas de alimentos à base de 
milho, informando que essas contemplam as traduzidas do livro “Farme’s Buletin” do 
Ministério da Agricultura dos Estados Unidos da América do Norte e, outras, que 
foram cedidas pelo professor T. R. Day, chefe da Repartição Industrial da Leopoldina 
Railway, considerando que a coleção de receitas apresentadas nesse livro eram muito 
mais variadas do que a organizada pelo Instituto Municipal de Nutrição de Buenos 
Aires para o trigo candial. 

No inquérito alimentar realizado com 793 famílias do Instituto Profissional 
Feminino, em São Paulo, pelas alunas do segundo ano do primeiro curso de Auxiliares 
em Alimentação, e instruídas pela professora Debble Smaíra, com formulário próprio 
para coleta de dados, foi possível observar entre as farinhas consumidas pelas famílias 
das alunas (Tabela 2) o consumo de farinha de milho, fubá e amido de milho. Os 

                                                   
86 Ariosto filho de imigrantes italianos, nasceu na Av. Paulista, em São Paulo, em 1900, e foi dono de uma oficina 
de flores de tecido familiar, a ”Multicor” na Mooca, que vendia praticamente tudo para a “Casa Sloper”. No seu 
relato, lembra do milho no seu cotidiano escolar: “[...] Aprendi a ler no Dante Alighieri com o professor Quarenta, 
podia ter oito anos. Ele era baixo, gordo, tinha uns quarenta anos e lecionava em italiano. O primeiro, segundo, 
terceiro e quarto ano era tudo junto na mesma sala; ele ficava um pouquinho com cada aluno. Mas a gente não 
era tão peralta como hoje. As crianças eram mais quetinhas, tinham mais respeito. Talvez tivessem receio de 
apanhar: hoje as crianças não têm medo de apanhar, são protegidas. Se a gente errava alguma coisa, apanhava 
com reguada: “Dá a tua mão aí”. “Ai, o professor, eu não vou errar mais! ” A gente abria a mão com medo e 
...pum! Quem que ia na escola depois? Ninguém! A senhora acha? Quem reincidia no erro ajoelhava no milho: se 
a gente queria levantar porque o milho penetrava nos joelhos, nas pernas, levava uma reguada nas costas. [...] 
(BOSI, 1994, p.159)   
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estudos realizados com essa pesquisa foram posteriormente publicados em revista 
científica (POMPÊO DO AMARAL, 1943). 
 

Qualidade das Farinhas Nº de Famílias % 

Farinha de trigo 749 94 

Farinha de mandioca 239 30 

Farinha de milho 113 14 

Fubá 113 14 

Amido de milho 51 6 

Farinha de aveia 42 5 

Araruta 3 0 

Farinha de rosca 2 0 

Farinha de cevada 2 0 

Farinha de arroz 1 0 

Tabela 2 | Inquérito alimentar como práticas escolar e pedagógica com famílias paulistanas consultadas por 
alunas do 2º ano do curso de Auxiliares em Alimentação, em 1940.  

Fonte: POMPÊO DO AMARAL, 1943. 

Ainda, em 1939, foi publicado o material didático “Princípios de Alimentação” da 
professora e farmacêutica Zenith Freire Ferreira (Figura 13) do curso de Auxiliares 
em Alimentação, identificou-se nessa obra as louças de aparelho jantar existente no 
Centro de Memória da Etec Carlos de Campos (Figura 14), assim como, uma das 
balanças antropométricas, utilizadas pelos médicos como instrumento para coleta de 
peso e altura das alunas com problemas de desnutrição (Figura 15).                           

                         

FiG.13 | Capa do Livro “Princípios gerais de Alimentação” (FREIRE, 1939) FIG. 14 | Professora Zenith Freire 
Ferreira no livro de sua autoria, de 1939. FIG. 15 | Registro iconográfico de balança antropométrica (FREIRE, 
1939) que se encontra no Centro de Memória da Etec Carlos de Campos. Fonte: Biblioteca da Etec Dr. Francisco 
Nogueira de Lima, em Casa Branca, em 2014. 

TESTEMUNHO SOBRE O MILHO DO DR. SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA 

O médico Sérgio Henrique Ferreira, professor aposentado da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, e cientista renomado em 
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Farmacologia, concedeu uma entrevista, quando participou da comemoração dos 70 
anos da criação do curso de Auxiliares em Alimentação, no Centro Paula Souza, e 
recebeu a homenagem em memória de Francisco Pompêo do Amaral (CARVALHO, 
2013). Destacou-se, nessa entrevista, a importância que Francisco Pompêo do Amaral 
sinalizava para o milho no cardápio do brasileiro, pelo olhar do seu filho: 

Na visão dele é que tinha que fazer uma escola, tinha que promover técnicos que 
soubessem analisar, era importante. Fazia coisas práticas. Pouca gente se 
lembra, mas durante a guerra em 1942 e 1945, não tinha trigo no Brasil e, ele e 
mais alguns padeiros inventaram o pão de milho, que foi uma solução durante 
algum tempo da história brasileira. Ele criticava um pouco o Josué de Castro, 
eles dois tinham umas pontas, tinha aquele negócio que ele não achava que fome 
dava fertilidade. Então ele achava que fome dava era doença e outras coisas. 
Pompêo sempre foi uma pessoa que lutou a vida inteira e, morreu lutando. A 
última luta dele, que antecede a sua morte era contra a fluoretação da água. Ele 
foi um dos poucos que realmente criticaram o comércio, no mundo e no Brasil, o 
desperdício de dinheiro que era a fluoretação da água. E hoje estão vendo os 
resultados nos USA: - que a fluoretação é prejudicial a existência e cria 
problemas de saúde, bastante demonstrado. (Entrevista com Sergio Henrique 
Ferreira, em 15 de maio de 2009) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em 1961, no cinquentenário da educação profissional pública no estado de São 
Paulo, Yonne Cintra de Souza escreveu sobre o funcionamento dos refeitórios, 
declarando as dificuldades financeiras para sua manutenção (SOUZA, 1961, p. 38). 
Segundo Dalila Ramos, o encerramento das atividades dos refeitórios aconteceu, em 
1971. Esse foi um ano de mudanças curriculares na política educacional brasileira.    

No Brasil, foi aprovada a Lei Federal 11947/2009, de 16 de junho, que dispõem 
sobre o atendimento da Alimentação Escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola 
aos alunos da educação básica, incluindo o ensino médio.    

Comprovadamente, o desempenho intelectual do estudante está relacionado com 
a alimentação correta e se, instituída lei nas escolas, poderá contribuir com a mudança 
de hábitos alimentares da comunidade.   

Desse modo, as pesquisas sobre esse patrimônio cultural e educativo, nos Centros 
de Memória do Centro Paula Souza, poderão contribuir para difusão de informação 
sobre alimentação saudável e para a valorização da cultura alimentar do brasileiro, 
como ocorreu nas décadas de 1940 a 1960. 
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 RESUMO 
 
O presente texto tem por objetivo, apresentar resultados preliminares de uma 

pesquisa em curso acerca da formação das mulheres do século XIII do ocidente 
medieval; visando, por meio deste, compreender os elementos e as engrenagens que 
alavancaram o modo de pensar dos homens modernos e posteriormente 
contemporâneos em sua atuação social e política. A opção pelo século XIII se deu em 
função desse período apresentar o aparecimento de uma civilização cristã das imagens 
representando as tendências culturais de uma época, de uma sociedade; expressando 
e divulgando sentidos impregnados desses valores simbólicos. Para dar conta do 
proposto, tomamos a obra de Jacobo Verazze, Legenda Áurea, como fonte dos nossos 
estudos, uma vez que esta obra nos oferece uma visão sobre esses valores simbólicos 
possibilitando assim o alcance de nossos objetivos. 

 
PALAVRAS-CHAVE:  
Mulheres, Processo Formativo, Pensamento dos homens. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente texto tem por objetivo apresentar os primeiros resultados de um 
estudo, ainda em curso, acerca da formação das mulheres do ocidente medieval. A 
intenção é não apenas identificar qual o processo formativo destinado às medievas, 
mas compreender, por meio deste, a construção do pensamento dos homens, dos 
padrões comportamentais, bem como da definição de condutas, visto que, ao tratar da 
história da mulher ao longo dos tempos é possível verificar como os conceitos e 
concepções adotadas pelas sociedades se constroem e desconstroem.  

Em razão disso, é que tomamos como objeto de estudo a história das mulheres 
ocidentais do século XIII, visando por meio desse estudo compreender os elementos e 
as engrenagens que alavancaram o modo de pensar dos homens modernos e 
posteriormente contemporâneos em sua atuação social e política.  
Alcançar a compreensão de como se constituíram esses elementos, estabelece as 
condições necessárias para compreender o nascimento da civilização ocidental e, 
portanto, os alicerces da sociedade contemporânea justificando assim, nosso estudo.  

A opção pelo século XIII se deu em função desse período apresentar, juntamente 
como século que o antecede, o aparecimento de uma civilização cristã das imagens 
representando as tendências culturais de uma época, de uma sociedade; expressando 
e divulgando sentidos impregnados desses valores simbólicos. Nessa época, a maioria 
das ideias, concepções e conceitos eram elaboradas pelos clérigos. E, algumas obras 
importantes que nos oferecem referências sobre tais concepções e formas de pensar, 
foram redigidas no século XIII como é o caso da Legenda Áurea de Jacopo Verazze e a 
Suma Teológica de Tomás de Aquino. Tais obras visavam ofertar orientações para a 
conduta dos homens, essas orientações é que, a nosso ver, revelam tais concepções, 
ideias e conceitos e, portanto, são fontes preciosas para estudo. Assim, tomamos uma 
dessas obras a fim de alcançar o objetivo proposto por esse estudo. Para tanto, 
elegemos a obra Legenda Áurea de Verazze. 

A Legenda Áurea é uma obra de cunho didático, dirigida ao clero para orientar a 
elaboração dos sermões, foi escrita por volta de 1253 e 1270 tendo como autor Jacopo 
Verazze. O tradutor dessa obra foi Hilário Franco Júnior que, ao se reportar a Verazze 
menciona que o autor escreveu várias obras, entretanto, a mais significativa teria sido 
a coletânea hagiográfica que ficou conhecida como Legenda, ou seja, aquilo que deve 
ser lido, Áurea (áurea/de ouro).  Essas legendas podem nos revelar um pouco da 
educação destinada às mulheres a fim de alcançarem um padrão de comportamento 
aceitável pela sociedade patriarcal daquele momento. E, por meio disso nos ajudar na 
revisão da historiografia das mulheres medievais.  

Para esse estudo, destacamos duas dessas legendas, a legenda de que tratam de 
Santa Lúcia e Santa Juliana. Complementando nossos estudos a fim de dialogar com 
a obra de Verazze, também utilizamos as compilações legislativas Fuero Real e das 
Siete Partidas (partes destinadas às mulheres) de Afonso X, Rei de Castela e Leão e os 
escritos de autores e estudiosos do período como Le Goff, Duby, Pernoud e outros que 
se dedicaram ao medievo. O ponto de partida para os estudos é a visão dicotômica que 
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os religiosos, responsáveis por boa parte da historiografia feminina, possuíam das 
mulheres, ou seja, como afirma PRATAS (2009), ao mesmo tempo em que a mulher 
era entendida como culpada pelo pecado original a exemplo de Eva, era também vista 
como a virgem Maria, que trouxera o Redentor para nos salvar dos pecados do mundo.  

Tomamos essa visão eclesiástica como ponto de partida porque, a nossa hipótese 
é que esta percepção das mulheres descritas pelo clero foi utilizada em outro momento 
histórico como suporte ou justificativa para criar uma imagem negativa da mulher 
medieval que, se perpetuaria pelos tempos alcançando outros períodos como a 
modernidade e o mundo contemporâneo. Isto é, a visão dicotômica do feminino 
poderá ter sido (re) interpretada pela ótica pós-moderna, produzindo “algo” entre a 
historiografia das mulheres do século XIII e a historiografia das mulheres do século 
XX.  
“Algo” que poderia contribuir para satisfazer necessidades e/ou exigências da 
sociedade de um dado período histórico, fortalecendo a ideia de que os conceitos e 
concepções adotadas pelas sociedades, conforme já mencionado, se constroem e 
desconstroem conforme necessidades e interferências do mundo material e da cultura, 
bem como das relações de poder. 

 O estudo proposto possui arcabouço nas orientações da história social, cuja 
ascendência se encontra no movimento dos Annales e, busca, portanto, a partir do 
conhecimento histórico construído analisar o indivíduo e suas relações levando em 
conta todos os aspectos possíveis da vida humana.  

Nessa perspectiva, não se pretende reconstruir ou refazer o passado, mas se busca 
representa-lo em uma tentativa de apreender a determinação dos fatos para então, 
compreender as causalidades de uma dada situação ou da elaboração de uma 
concepção como no caso dos nossos estudos, da concepção de mulher descrita na 
contemporaneidade como sendo, a priori medieval. O encaminhamento dos estudos 
tem, portanto, como ponto de partida o particular e o circunscrito para se conhecer o 
específico da história, utilizando-se para tanto, da relação economia-sociedade-
civilização.  

Para dar conta do proposto, organizamos o texto da seguinte forma: em um 
primeiro momento, apresentamos o contexto social e organizacional do século XIII, 
procurando evidenciar como aquela sociedade travava suas relações sociais, como 
apresentava suas representações sociais, qual era o perfil de homem do período, bem 
como suas necessidades e exigências. 

Na sequencia, apresentamos as legendas das santas já mecionadas, procurando 
tecer comentários sobre a conduta idealizada para as medievas e seu papel naquela 
organização social. Por fim, buscamos analisar a formação das mulheres a fim de, não 
apenas compreender qual era a expectativa de aprendizagem que se nutria em relação 
a formação das mulheres, como também identificar sua atuação na sociedade para que 
se possa constatar como desempenham suas funções na sociedade de forma a 
condizente ou não com a conduta traçada para elas. Dessa forma, poderemos verificar 
se de fato a imagem que o mundo contemporâneo possui da mulher medieval é 
compatível com a mulher que existiu ou não. 
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A partir disso, será possível darmos continuidade aos estudos e seguir para a 
segunda etapa da nossa pesquisa que seria identificar que ato se produziu entre um 
tempo histórico e outro para que se construísse uma imagem forjada da medieva. 

 
2. O SÉCULO XIII E A DEFINIÇÃO DE PADRÕES NA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. 

Partindo da premissa que nos propomos a estudar, realizamos um recorte 
histórico, selecionando o século XIII como cenário de nossas investigações. Isso 
porque, conforme já mencionamos na introdução desse texto, foi nesse período que 
foram redigidas obras que não apenas expressaram a forma de pensar e agir dos 
medievos, mas também ditaram condutas morais, sociais e religiosas aos indivíduos 
daquela sociedade, em especial para as mulheres tema de nossa pesquisa. 

Como aponta LE GOFF (1992), em sua obra O Apogeu da Cidade Medieval, em 
meados do século XII até por volta de 1340, observa-se, segundo o autor, o surgir e o 
insurgir da atividade econômica, chegando ao seu mais alto nível tendo como centro, 
para tanto, as cidades. Uma nova sociedade, marcada pelo crio urbano, vai se 
manifestando em certo equilíbrio no qual, a nobreza participante do movimento 
urbano, a burguesia que vem dando o “tom” a essa sociedade emergente e as classes 
trabalhadoras das quais, uma parte, a urbana fornece mão-de-obra às cidades e, a 
outra parte, a rural, alimentado a cidade trafegam em relativa estabilidade. Essa 
sociedade vai se desenvolvendo sob a égide da Igreja que vai se adaptando a essa 
evolução e triunfa sob a ameaça herética, particularmente viva nos centros urbanos. 
Tudo vai se adaptando a nova realidade, a cultura, a arte e a religião começam a 
assumir uma aparência eminentemente urbana. 

Entre os anos de 1150 e 1300 ocorreu um grande crescimento populacional. Houve 
um aumento do perímetro das muralhas, o aparecimento dos burgos e subúrbios, a 
multiplicação das paróquias, dos conventos e das casas. As cidades, como 
“transformadores de energia” provocam o aumento das tensões, antecipam as trocas e 
aceleram o tempo da história como comenta Le Goff na obra já citada. Seus habitantes, 
não todos, porque esta cidade se difere das que existiam na Antiguidade, não 
objetivavam em criar uma cidade propriamente dita. Desejavam apenas formar uma 
comunidade apta a enfrentar os senhores e, em seu próprio nome. 

A título de controlar esses fenômenos próprios das cidades nascentes, a Igreja 
procurou acompanhar esse crescimento e expandiu suas paróquias urbanas. Nesse 
cenário originam-se as ordens mendicantes com o intuito de lutar contra a heresia e 
contra o dinheiro que surgiram com os novos hábitos urbanos e caminhavam na 
contramão das estruturas e práticas da Igreja em um mundo submetido a uma 
aceleração da história. Para tanto, instalaram seus conventos em meio aos “novos 
homens” aos quais desejavam controlar e combater os desvios desses novos sujeitos. 

É importante ressaltar que o equilíbrio inicialmente descrito entre as classes 
sociais, não se perpetuou, pois como desenvolvimento das atividades comerciais e o 
crescimento da burguesia, começou a ocorrer uma estratificação social que provocou 
o desequilíbrio entre as camadas da sociedade. Essa situação produziu conflitos quase 
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perpétuos que resultaram em confusões por vezes violentas. Pois, o número de pobres 
elava-se e a exploração dos ricos sobre esses fica asseverada. 

Se entre os homens, as classes sociais ocorrem tal desequilíbrio fragilizando uma 
em detrimento a outra, isso não ocorre com a Igreja que intensifica a sua presença 
como afirma LE GOFF (1992, p. 102):  

[...] presença física, por seus numerosos homens e impondo-se pelo costume, 
pelos monumentos que constituem a grande massa monumental urbana e que, 
pela altura dos edifícios, dominam a cidade e lhe modelam em grande parte a 
silhueta. É presença econômica, porque a Igreja, em geral, é de longe a primeira 
potência predial, imobiliária e financeira da cidade. É presença política e social, 
sobretudo nas cidades episcopais, onde o bispo conservou uma parte mais ou 
menos importante da senhoria e onde os clérigos formam um mundo de 
privilegiados. Potência espiritual, religiosa, intelectual, a Igreja continua sendo 
a grande produtora e propagadora de palavras de ordem ideológica, de modelos 
e de bens culturais. É uma potência tradicional, mas que sabe, de maneira mais 
ou menos lenta, adaptar-se, que contribui para dar á cidade sua unidade e 
personalidade moral, artística, festiva. 

Surgem inclusive novas instituições da Igreja mais adequadas a realidade urbana 
como: hospitais, ordens mendicantes, movimento religioso feminino, etc. Nessa nova 
realidade, também aparecem os excluídos como: os leprosos, o pobre, os estrangeiros, 
os rejeitados religiosamente (judeus e lombardos). Por conta desses excluídos que 
acabam a margem da sociedade e passam a se dedicar em algumas vezes a vida do 
crime e da vagabundagem, se cria um sistema de policiamento com instalação de 
inquéritos, perseguições, julgamentos, condenações e aplicação de punições. Os 
classificados como malfeitores, se concentravam pelas ruas mal frequentadas, durante 
a noite e agravavam a situação de marginalidade e bandidismo. Junto a esses 
encontravam-se as prostitutas que acabavam atraindo um número ainda maior de 
vagabundos e marginais. Esse quadro agravava a crise de desorganização que vinha se 
instalando na sociedade urbana, levando o clero a intensificar sua vigília e seus 
inquéritos inquisitoriais, panorama esse que piorou muito com a não aceitação de 
Jesus por parte dos judeus e pela atribuição dada à eles quanto a usura. 

Assim, a urbanização acelera a reação de uma Igreja preocupada em constituir uma 
cristandade “pura” que, exila os marginais, estrangeiros, infiéis, heréticos, etc. No que 
diz respeito as mulheres, não há muitos registros apenas que possuíam uma situação 
peculiar e particular no mundo urbano que, a primeira vista, é masculinizado. 
Mencionamos a primeira vista porque, segundo LE GOFF (1992, p. 116) na sociedade 
burguesa e nas relações comerciais, as mulheres pareciam participar pessoalmente 
desse cotidiano: 

[...] a mulher burguesa parece participar pessoalmente da primeira função da 
cidade, a função econômica. Como a mulher paga impostos sobre suas próprias 
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rendas, listas de derramas ou de compoix nos informam sobre a atividade e a 
fortuna de algumas delas. Vemo-las ativas nos ofícios da construção, onde 
provavelmente retomam empreendimentos após a morte do marido. Gesseiras, 
proprietárias de pedreiras de gipso (pedra de gesso) incluem-se entre os grandes 
contribuintes parisienses no fim do século XIII e começo do XIV (como Dame 
Marie, a gesseira, e seus dois filhos, tributáveis a 4 libras e 12 soldos; mais 
modestas são Ysabel, a gesseira, taxada a 3 soldos, Houdée, a gesseira, taxada a 
4 soldos, ou Marguerite, a cimenteira, taxada a 1 soldo). Isso permite a Jean 
Gimpel, não sem um certo exagero, escrever: "O papel da mulher no sucesso da 
cruzada das catedrais foi decisivo." 

Há também as religiosas com novos estilos, são as clarissas, as dominicanas e a 
beguinas, sendo que os dois últimos grupos apareceram mais tardiamente e mais mal 
interpretadas, em especial as beguinas surgidas no Norte em Artois, em Flandres, e no 
Leste; elas se estabeleceram em numerosas cidades ao longo do século XIII. Eram tidas 
como suspeitas quase que frequentemente pelo seu comportamento incomum de 
mulheres meio religiosas, meio laicas. Elas são, portanto, testemunhas singulares de 
uma nova forma de vida religiosa urbana. Por serem classificadas como suspeitas, 
eram vigiadas em seus conventos pelo clero masculino que lhes pregavam sermões 
específicos para elas. Eram palavras especialmente destinadas as mulheres, que de 
acordo com LE GOFF (1992, p. 117): 

[...] numa ambigüidade em que se mescla a nova preocupação dos homens em 
reconhecer-lhes a especificidade e a velha inquietação masculina diante da 
fragilidade da mulher, logo seduzida pelo diabo e pervertendo, por sua vez, o 
homem. 

Talvez nesse momento, por conta dessa preocupação do clero masculino é que 
tenha se aberto uma brecha na historiografia das mulheres para uma “má 
interpretação” da figura feminina por parte dos homens do século XX, é uma questão 
a se pensar. 

Em função dessa realidade, brevemente aqui descrita, que algumas obras 
medievais foram redigidas como uma forma de orientar a condução dos homens e 
mulheres desse período. Podemos mencionar aqui a Suma Teológica de Tomás de 
Aquino, a Legenda Áurea entre outras com a mesma intencionalidade. Conforme já 
anunciado, para esse estudo tomamos a obra Legenda Áurea como fonte de estudos, 
objetivando visualizar as orientações fornecidas pelo clero masculino, aqui na figura 
de Jacopo Verazze, para as mulheres medievais do século XIII. Para tanto, 
selecionamos duas legendas dessa obra, a legenda de Santa Lúcia e a de Santa Juliana. 

Por meio das narrativas de Jacopo Verazze e, pela forma como representa as 
mulheres, é possível identificar algumas características femininas apreciadas e 
almejadas pela sociedade para as mulheres, tais como: pureza e castidade eram 
contrapostas às representações do pecado original e da carne. E, com base nessa 



 

 
 

10 

relação (sexualidade e santidade) Verazze elabora um manual de orientações e de 
procedimentos morais para que os sacerdotes da época obtivessem um material para 
fundamentar os sermões que deveriam ser elaborados e destinados às mulheres; 
visando que se moldasse uma conduta e uma educação rígida e disciplinadora para as 
mulheres fazendo com que estas adotassem um cuidado com o comportamento de seus 
corpos, pois na concepção masculina era preciso repreender o comportamento 
desviante e enfatizar a regra.  

Seguindo a mesma concepção o historiador Duby (1991), considera que a questão 
da castidade era muito importante na Idade Média. E, segundo ele, as mulheres 
daquele período, rainhas, camponesas, viúvas, mulheres casadas e virgens, podiam ser 
classificadas em três grupos: virgens, viúvas e mulheres casadas. Sendo que as virgens 
representavam o ideal de mulher, pois a sexualidade e a prática do sexo não faziam 
parte de seu cotidiano e, isso afastava delas a possibilidade de um comportamento 
inadequado que afrontasse a sociedade do período e que colocasse a seriedade 
masculina em risco. Todavia, as viúvas também poderiam alcançar um patamar 
aceitável se, abolissem de suas vidas a prática da sexualidade, assim como, até mesmo 
as mulheres casadas poderiam alcançar um ideal de castidade se superassem a 
conscupisciência e o pecado da carne. Pois, as mulheres que já praticaram sua 
sexualidade não estão impedidas de serem consideradas virtuosas e definidas como 
castas, devido à natureza espiritual e intencional da castidade (DUBY, 1991, p.110-111). 

Essas considerações de Duby nos remetem a algumas perguntas inevitáveis: A vida 
religiosa era apenas o único caminho para as mulheres que foram consideradas a 
margem da sociedade? Elas chegaram até os conventos por vontade própria e, caso 
tenha sido, por que fizeram essa escolha? Tinham direito de escolha? O que a vida 
religiosa poderia lhes trazer de “bom”? Como a religião poderia propor regras de 
comportamento sexual nesses locais? Por que tanta preocupação com a sexualidade 
feminina? Por fim, era realmente necessária uma educação feminina nesses moldes? 
E, essa educação atendia quais necessidades sociais da medievalidade? 

Essas questões revelam que havia uma expectativa de aprendizagem vinculada ao 
padrão de formação para as mulheres. Considerando o contexto aqui brevemente 
apresentado do século XIII, notamos que o ingresso das questões materiais na vida 
dos medievos, não só modificou sua organização social e econômica, como também 
criou necessidades de uma redefinição do papel das pessoas inseridas naquela 
sociedade, visto que, as atribuições ou funções a serem desempenhadas para o bom 
funcionamento dessa coletividade exigiam um novo perfil de sujeitos a ser formado. 
Incluindo aí as mulheres. Como todo momento de transição, o século XIII vivenciava 
profundas transformações envolvendo vários aspectos da organização social, mexendo 
com as relações entre os sujeitos e, solicitando mudanças na conduta das pessoas. 
Acreditamos que são as transformações que definem a função das pessoas em uma 
sociedade. Em função disso, é preciso separar o discurso desenvolvido acerca de um 
tempo histórico e das pessoas que compuseram tal momento, do que de fato se 
processou no contexto apreciado. 
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 Em razão disso, é que procuramos, ao analisar as legendas de Santa Lúcia e 
Santa Juliana na obra de Verazze, identificar a conduta idealizada para as mulheres do 
período buscando relacionar tal conduta as necessidades e exigências daquela 
sociedade quanto as atribuições femininas, para com isso verificar se o discurso 
contemporâneo acerca das representações das mulheres medievais condizem com a 
atuação das mesmas e, se não condiziam, encontrar elementos que subsidiem a 
continuidade de nossos estudos a fim de encontrar qual ato se produziu entre um 
tempo histórico e outro (século XIII e século XX) que, propiciou a criação de uma 
imagem distorcida das mulheres medievais. 

Portanto, é por meio do estudo da obra Legenda Áurea, nas figuras de Santa Lúcia 
e Santa Juliana e nos relatos sobre a atuação da Rainha Violante é que pretendemos 
decifrar e responder as questões levantadas acima.  

 
3. A FIGURA FEMININA NA LEGENDA ÁUREA E NA FIGURA DA RAINHA VIOLANTE 

A Legenda Áurea é uma obra de cunho didático dirigida ao clero para orientar a 
elaboração dos sermões, foi escrita por volta de 1253 e 1270 tendo como autor Jacopo 
Verazze. Este ingressou na Ordem Dominicana por volta dos seus dezoito anos de 
idade, posteriormente tornou-se líder dessa ordem atuando na província da 
Lombardia. 

O tradutor dessa obra foi Hilário Franco Júnior que, ao se reportar a Verazze 
menciona que o autor escreveu várias obras, entretanto, a mais significativa teria sido 
a coletânea hagiográfica que ficou conhecida como Legenda, ou seja, aquilo que deve 
ser lido, Áurea (áurea/de ouro).  

Na tradução de Franco que, o cenário do progresso comercial e crescente 
urbanização fizeram parte da vida de Verazze podendo inclusive, ter influenciado o 
autor na análise dos hábitos e comportamentos humanos do período, despertando a 
preocupação com a conduta moral de homens e mulheres imersos nessa nova 
realidade tão distinta daquela conhecida até então por todos. Outros fatores também 
puderam ter sido levados em conta pelo dominicano na redação de sua obra, fatores 
como: publicação de obras literárias, o surgimento das universidades e o começo do 
desenvolvimento da filosofia escolástica. Além é claro, de um aumento significativo de 
reinterpretações das formas de viver o cristianismo. Assim, a leitura que se realiza, é 
que nesse novo cenário, a população carecia de ouvir pregações ou seguir um modelo. 
Atendendo essa carência, a Legenda Áurea servia de educação moral à população, nela 
há lições de vida, a partir da trajetória das personagens, contribuindo para a sua 
propagação nos meios sociais da época (FRANCO JÚNIOR, 2003). 

Era uma forma de orientar as pessoas quanto a sua conduta, ditar padrões de 
comportamento e, com isso redefinir os papeis na sociedade. Outra questão 
importante nesse cenário é a necessidade de atrair adeptos para o cristianismo e para 
a própria Igreja, uma vez que com a entrada do mundo material na vida dos homens, 
com o acesso ao conhecimento via universidades, essa foi ficando relegada a segundo 



 

 
 

12 

plano na vida dos homens. Daí, a importância dos manuais de conduta moral como a 
Legenda Áurea. 

A Legenda Áurea contem cento e oitenta e dois capítulos versando a história dos 
Santos e Santas, sendo que estão descritas a trajetória de vinte e duas santas, das quais 
apenas cinco tiveram uma vida sexual (casadas, com filhos ou meretrizes). As Santas 
destacadas por essa pesquisa viveram mais ou menos próximas no tempo e no espaço.  
No geral, o perfil das que eram virgens assim como das que tiveram relações sexuais 
são bastante parecidos e compartilham de várias semelhanças. 

É possível observar na obra de Verazze que, prioriza a vida das santas virgens para 
servir de exemplo na conduta feminina, em todo o conjunto da obra, o destaque maior 
é para esse padrão. Nota-se que o elemento mais importante para a construção desse 
padrão é o ideal de castidade, em função disso, tem a ideia de que as virgens 
colaboraram mais com o projeto de recuperar adeptos da Igreja, retirando as tentações 
da vida propiciada pelo mundo material, do que as que mantiveram relações sexuais; 
embora as últimas não fiquem ausentes e foram integradas a sociedade. Isto significa 
dizer que, muito embora a castidade fosse de suma importância na vida religiosa, havia 
diferentes níveis de castidade e, em razão disso, todas as mulheres, independente de 
seu passado, poderiam atingir um ideal de castidade aceitável.   

Outro aspecto interessante na obra de Verazze é que também há diferenças sociais 
entre as mulheres que adentram a vida religiosa, algumas são de classes sociais 
favorecidas e outras são pobres e excluídas da sociedade. Essa variedade social, nos 
levar a pensar que, de alguma forma, as mulheres tinham opção de escolha quanto a 
abraçar ou não a vida religiosa.  

Quanto as Santas Lúcia e Juliana, vejamos a descrição acerca delas proposta por 
Verazze.  

Juliana acabara de se casar com Eulógio, prefeito de Nicomédia, quando disse 
que só teria relações sexuais se ele aceitasse a fé em Cristo [...]. O prefeito: “Minha 
senhora, não posso fazer isso, porque o imperador mandaria cortar minha 
cabeça”. Juliana replicou: “Se você teme dessa forma um imperador mortal, 
como quer que eu não tema um que é imortal? Faça o que quiser, mas assim não 
me terá”. O prefeito mandou surrá-la duramente com vara e, durante meio dia, 
pendurá-la pelos cabelos, enquanto derramavam chumbo derretido sobre a 
cabeça. Com esse tormento não lhe faz mal algum, acorrentou-a e fechou-a numa 
prisão [...]. Depois que Juliana foi decapitada, ocorreu uma tempestade na qual 
se afogaram no mar o prefeito e 34 homens que o  

acompanhavam. Seus corpos, vomitados pelas águas, foram devorados por 
animais e aves (VERAZZE, p. 266-267). 

De acordo com a descrição de Verazze, Juliana era uma figura notável na sociedade 
do período, acabara de se casar com o prefeito de Nicomédia, era um modelo de esposa 
ideal, pois apresentava as características necessárias pedagogicamente para o processo 
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formativo das mulheres, o sexo estava vinculado a procriação. E, o fato mais 
importante era que Juliana havia firmado um tipo de contrato nupcial com seu marido 
quanto as relações sexuais. Para que o casamento se consumasse, o marido teria que 
se converter ao cristianismo. Ou seja, ela apresentava todas as características ideias 
para ser um modelo de mulher. Mesmo Juliana não tendo um final feliz, foi possível 
verificar que ela pode expressar sua forma de pensar, evidenciando que a visão 
totalmente submissa das mulheres medievais não condiz com a realidade por elas 
vivenciada.  

Fato esse que nos propicia algumas conclusões acerca do período e das 
necessidades da época identificadas pela Igreja. Por exemplo, com a presença forte do 
mundo material e com as possibilidades de riqueza e de uma vida cheia de prazeres 
terrenos, se torna necessário que os sujeitos assumissem novos padrões de 
comportamento para que a sociedade não entrasse em colapso durante a 
reorganização social e nos estabelecimentos das novas relações sociais advindas desse 
momento de transição. Então, se estabelece modelos a serem assumidos. Esse 
movimento vai mostrando que, não é uma questão de submissão feminina, ou de uma 
imagem de fato negativa da mulher. Pois, é possível notar que elas expressavam sua 
vontade e, eram “respeitadas” nisso. Havia uma participação delas na sociedade. Mas, 
essa participação vai se modificando na medida que as relações sociais vão se 
modificando, que a própria sociedade vai assumindo novas bases econômicas, 
culturais e sociais. A civilização vai tomando outros contornos e, vai ocorrendo uma 
transição também nas atribuições da mulher na sociedade.  

A figura de Santa Juliana mostra a importância da mulher na sociedade, inclusive 
para o cristianismo. Daí a necessidade de se determinar uma “conduta modelo”. 

Quanto a Santa Lúcia vejamos a descrição de Verazze 

Lúcia vem de lux, ‘luz’. A luz é bonita de se ver, porque segundo Ambrósio ela está 
por natureza destinada a ser graciosa para a visão [...]. Lúcia, virgem de 
Siracusa, de origem nobre, ouvindo falar por toda Sicília da celebridade de Santa 
Ágata, foi até o túmulo dela com a mãe, Eutícia [...]. Quando soube que tudo que 
fora vendido tinha sido dado aos pobres o noivo levou-a a justiça, diante do 
cônsul Pascásio, acusando-a de ser cristã e de violar as leis imperiais [...]. Quanto 
à virgem Lúcia, não foi tirada do lugar em que sofrera e só rendeu o espírito 
depois que alguns sacerdotes lhe deram o Corpo do Senhor. Então todos os 
presentes disseram amém. Ela foi sepultada naquele mesmo lugar, onde foi 
construída uma igreja. Seu martírio ocorreu no tempo de Constantino e de 
Maxêncio, por volta do ano 310 do Senhor (VERAZZE, 2003 p.77-80). 

 Como é possível observar, notamos que há uma profunda admiração por essa 
Santa, a começar pela introdução acerca de Lúcia descrevendo a origem de seu nome 
que carregava teor cristão, como se estivesse predestinada a santidade. Além disso, ela 
não era qualquer virgem, era de um lugar específico e estava vinculada a nobreza, o 
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que contribuiu para essas denominações.  A importância dada ao corpo é visível. 
Segundo o relato, Lucia não teve desvios morais e era temente a Deus. 

Esses elementos são importantes para determinar um modelo de comportamento 
a seguido pelas mulheres daquela sociedade. Isso nos leva a entender que a forma 
como as mulheres deveriam cuidar de seus corpos foi determinada pelos homens da 
Igreja segundo as necessidades dela própria e do cristianismo. Todavia, realizando a 
leitura dessa obra e observando os trabalhos que relatam a vida ativa da Rainha 
Violante de Castela e Leão, é possível notar que as mulheres podiam se expressar e, 
muito embora houvesse um controle rigoroso sobre elas, existia comportamentos que 
fugiam aos padrões determinados, caso contrário não haveria razão para escrever tal 
obra. 

No que diz respeito a Rainha Violante, ao ler o texto da professora Rejane Barreto 
Jardim intitulado “Uma história política das mulheres na Idade Média é possível?”, 
esta era ativa na sociedade, participando efetivamente nas questões políticas de seu 
tempo, realizando negociações entre a nobreza e o Rei. Jardim descreve em seu texto 
que Violante entra em embate com o próprio marido, o Rei Afonso X nas discussões e 
conflitos acerca da sucessão do trono. Por sua atuação política, a Rainha Violante 
aparecia em público e, era tida como exemplo de mulher. Prova da importância de sua 
atuação na sociedade é que Afonso X elaborou compilações legislativas defendo espaço 
e atuação das mulheres na sociedade medieval. 

Rei Afonso X foi considerado o primeiro a redigir trabalhos legislativos laicos de 
importância desde o Código Justiniano. Os códigos jurídicos afonsinos versam sobre 
assuntos diversos, indo da organização administrativa e jurídica dos reinos sob o 
domínio do rei, passando por assuntos comerciais e até mesmo acerca de punição para 
crimes e ainda, assuntos de caráter familiar como casamentos, heranças, etc. Havia 
também códigos destinados às mulheres como é o caso do Siete Partidas e  Fuero Real. 

A compilação Siete Partidas era dividida tecnicamente em sete livros sendo que 
cada um tratava de um assunto. A obra expressava suas pretensões como imperador 
e, isso, provocou conflitos entre os reinos. Mas, esse não foi o único motivo para 
conflitos, havia outros fatores entre eles defender a participação das mulheres na 
sociedade. Por conta dessas questões, Afonso X teve suas relações com a nobreza e 
com a Igreja abalada.  

Agora se Afonso defendia a participação das mulheres na sociedade, é porque de 
alguma forma estas tinham funções importantes para a existência e funcionamento 
dessa sociedade. Então, a ideia de submissão como algo pejorativo e, o conceito de 
incapacidade, ficam descartados aqui. Voltamos, portanto, a hipótese de que essa 
imagem feminina foi construída posteriormente a esse tempo histórico. 

No código legislativo intitulado Fuero Real, o Rei trata homens e mulheres da 
mesma forma, sugerindo que as mulheres possuíam pelo menos em seu reino, os 
mesmos direitos dos homens como podemos observar: 

La ley ama e enseña las cosas que son de Deios, e es fuente de enseñamiento, e 
maestra de derecho, e de justicia, e ordenamiento de buenas costumbres, e 



 

 
 

15 

guiamiento del pueblo e de su vida, e es tan bien para las mugeres como para los 
varones, tambien para los mancebos como para los viejos, tan bien para los 
sabios como para los non sabios, asi para los de la cibdat como para los de fuera, 
e es guarda del rey e de los pueblos. (AFONSO X, 1836, p. 16)87. 

Outra passagem que reafirma essa ideia quanto aos direitos iguais é quanto Afonso 
X trata dos ganhos do casal “toda cosa que el marido e la muger ganarem o 
compraren de consouno, ayanlo amos por medio; e si fuer donadío de rey, e lo diere 
a amos, ayanlo amos marido e muger, e si lo diere al uno, ayalo solo aquel a qui lo 
diere” (AFONSO X, 1836, p. 69 – título III, lei I). 

Assim, é com base nessas fontes e nos textos de historiadores que se dedicaram a 
investigar a Idade Média que, entendemos existir um discurso sobre as mulheres 
medievais e, as medievas reais. A criação desse discurso pode ter sua origem no fato 
de que, no mundo moderno os homens se colocaram no poder e criaram mecanismos 
para se manterem lá. Isso por conta de novas transformações sociais, pela expansão 
territorial e colonial, ou ainda por outras questões ainda inexploradas. Resta-nos, dar 
continuidade em nossos estudos partindo para um segundo ponto das nossas 
investigações que é identificar e compreender que ato foi produzido entre a 
historiografia do século XIII e a historiografia do século XX que permitiu a descrição 
de uma mulher que, pelo que consta até aqui, nunca existiu até o século XIX.   
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RESUMO  

Este artigo é resultado de parte da pesquisa dissertativa que está sendo realizada 
conjuntamente com o Núcleo de Teoria e História da Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE, sendo, no entanto, um braço da pesquisa original que 
compreende em além de esboçar a trajetória educacional de Mirandiba- PE, desvendar 
uma cultura civilizacional desta cidade que fica na região sertaneja do nordeste 
brasileiro. Na pesquisa dissertativa se encontra ainda, um levantamento 
historiográfico de temas relativos a Grupos Escolares no Brasil. O presente estudo se 
resume, portanto, em revelar nuances civilizacionais baseadas  nos escritos de Norbert 
Elias (1993, 1994, 2000,2008) entre outros teóricos que unidos balizam estudos na 
linha da sociologia histórica, e historiografia das instituições escolares do Brasil 
(Saviani, 2007). 

Sabendo das condições que o Brasil se constituiu quanto Estado/Nação tento aqui 
esmiuçar as relações ambivalentes (Bhabha, 2008) que fundaram o município e por 
consequência a primeira instituição pública de ensino de uma cidade repleta de 
características marcantes no comportamento, levando este estudo para o âmbito das 
relações entre sociedade, cultura e educação. Não podendo fugir das memórias 
separatistas reveladas no decorrer da pesquisa, utilizou-se  ainda das ideias 
“Fanoenses” (Fanon,2008) e os aspectos da psicogênese desta dada “civilização”. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Memórias, Grupo Escolar, Práticas Civilizatórias  
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CULTURA SERTANEJA, SOCIEDADE MIRANDIBENSE, E EDUCAÇÃO 
CIVILIZACIONAL. 

Mirandiba é uma cidade do sertão pernambucano, fundada em 1912 e  localizada 
a cerca de 500 Km da capital Recife. Sua fundação, assim como a maior parte dos 
municípios do Brasil, se deu a partir da povoação organizada por um “Capitão”. Os 
próprios aldeões por assim dizer, constituíram o que se tornou uma primeira 
instituição escolar da cidade (escola particular ou isolada). Não há longos registros, ou 
documentos como boletins ou atas sobre a fundação dessa pequena instituição, 
sugerindo que esta, tenha sido apenas uma maneira de alfabetizar os filhos e afilhados 
de famílias próximas ao Capitão Elizeu Campos. 

Na década de 30, as relações entre políticos e capitães e ou fundadores dos 
municípios dos interiores era intimista. Partindo do princípio que a conquista dos 
votos daquela população dependia do empenho do “Coronel” que representava o que 
hoje seria o prefeito. Segundo Dermeval Saviane (2007) “Certamente os grupos 
escolares obedeceram aos novos horizontes políticos postos pela República, que 
demarcaram novas relações entre os sujeitos [...]”. Muitos populares do entorno 
frequentavam o grupo escolar de Mirandiba. A instituição levou o nome do 
intermediador, fundador da cidade. O Grupo Escolar Elizeu Campos, era localizado 
onde hoje fica um fórum, e as aulas eram da antiga 1ª a 4ª séries. 

Sobre a entrada dos Grupos Escolares no Brasil na década de 30, estudos apontam 
que estas instituições foram pensadas no propósito republicano de formar professores 
em regiões abastadas, no sentido de universalizar as práticas e os discursos escolares 
(Souza, E. F. 1998). O tempo ainda era de resistência diante das condições sociais 
vividas por todos da cidade, na mesma época e sem qualquer interferência de grupos 
externos, forçando Mirandiba ao isolamento, quebrado apenas por poucos moradores, 
sendo estes os que possuíam as possibilidades viáveis. Vejamos, no entanto, que este 
estudo não se trata de uma pesquisa etnográfica, mas sociológica, onde os costumes 
cotidianos e as práticas escolares revelam uma condição vivida pelos cidadãos de 
Mirandiba. Negros e “não negros” partilhavam do mesmo sentimento nação com 
relação a cidade, as relações interpessoais e as particularidades características dos 
subgrupos  é que deram à história, subsídio para esta pesquisa.  

Como suporte teórico esta pesquisa utiliza-se do livro “Os Estabelecidos e os 
Outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade”, 
onde Norbert Elias (2000) trata claramente da etnografia e a relação desta ciência com 
a sociologia histórica. Neste estudo busco entender como as crianças absorviam a 
conduta disciplinar dentro da escola, mediante as condutas exercidas fora daquele 
âmbito educacional. Onde existia segregação de pessoas que necessitavam umas das 
outras para o funcionamento da cidade e das duas fábricas – IPERFIL88 e José de 
Vasconcelos & Cia. que existiam naquele lugar. Mirandiba subexistia através do cultivo 
do algodão e da folha do caroá, nas terras trabalhavam os negros, plantando e 

                                                   
88 Indústria Pernambucana de beneficiamento do Algodão 
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colhendo, seus trabalhos manuais iam pouco a pouco pagando pelo chão que seria 
deles um dia.  

Entender cultura como culpada ou absolvida das civilizações é algo bem comum 
em textos diversos que circundam as aproximações histórico-sociológicas, aqui a 
cultura é uma condição imposta ou adquirida devido aos comportamentos sociais que 
antecedem e determinam por assim dizer uma conjuntura de tradições bem ou mal 
sucedidas. Ou seja, um sentimento perpassado décadas após décadas, isolado e 
edificador de poderes locais e suas consequências sociais. Sim, a cultura a qual se 
determina esta dissertação se trata de um sentimento inato, ser Sertanejo. Portanto, 
por mais que se incuta algo republicano nos modos operante vivido na década de 30, 
a condição sertaneja moldou e transformou as experiências em cultura do sertão, 
sendo estas autênticas e intransferíveis. 

Então neste contexto, a cultura se refere ao comportamento diante de diversas 
situações inclusive frente a escolarização dos cidadãos mirandibenses e a recepção da 
primeira escola pública na então vila. Vejamos que a concepção geográfica e as 
nomenclaturas dadas ao município vão variar de acordo com a década e com a 
população média estimada que se refira o contexto, onde Mirandiba foi fazenda, feira, 
vila, vilarejo, distrito e município, e estas determinações e nomenclaturas 
institucionais são parte de uma cultura organizacional. 

Ainda sobre cultura e escola em seu processo de institucionalização e entendendo 
como Forquin, J-C. (1993) descreve o ato de ensinar e aprender como determinações 
de expressões daquilo que se considera verdade, onde o indivíduo não perpetua o que 
não lhe é plausível dando a possibilidade sertaneja de se firmar em diversos grupos 
com ideologias diferentes no mesmo espaço instituído. E neste campo a educação é a 
real transmissora do que se considera cultura para aquele espaço e tempo, 
determinando cultura como mutável e moldável.   

Diante das etapas organizativas e suas geografias perceberemos que Mirandiba foi 
evoluindo uma maneira de viver sem comunicação externa, sem aparelhos de rádio em 
grande quantidade, e pouco a pouco quem adquiria poder monetário ia ficando mais 
próximo ao mundo externo. Esta primeira divisão colocada em Mirandiba implica na 
cultura do poder, e a detenção deste dogma para si valia muitos títulos pessoais o que 
acaba por implicar nas primeiras características do capitalismo local. Colocado por 
Santos, Bva.S. (2002) para deixar um exemplo hegemônico, que as hegemonias 
comportamentais em seu estado local, facilitam a governança Estatal que devolve esta 
consolidação com mais possibilidades de poder, onde podemos destacar a cultura 
financeira individual. 

Portanto o conceito de cultura num período neoliberal com as configurações 
sertanejas sobre as vocações e méritos parte da cultura patriarcal e iluminista trazida 
para o Brasil Colônia. E o [re]significado das características globais para as locais 
sertanejas mirandibenses vão consolidando escadas na construção histórica 
explicadas pela antropologia tradicional por Franz Boas (2004*) por exemplo, e as 
relações orgânicas e inorgânicas das subsistências interpessoais inerente ao querer do 
homem como possibilidade, certo de que subexistir está para além da vontade homem. 
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Ou seja, utilizar sistemas organizativos interpessoais está para sobrevivência 
culturalmente imposta, independente de que local esteja locado o indivíduo. 

No entorno da cultura separatista adquirida e mantida durante cerca de 70 anos 
na cidade, é válido elucidar sobre a mestiçagem e o comportamento social diante deste 
branqueamento sertanejo, que pela psicologia e perspectiva de Frantz Fanon (2008) é 
o encanamento das consciências brancas incutidas na cidade por intermédio dos 
muros que se levantaram ao redor da uma determinada classe onde 
predominantemente os negros habitavam. 

Na teoria Elisiana (1994) onde Norbert não só destrincha a construção do ser 
“civilizado”, como também aponta a construção e desconstrução dos indivíduos nas 
sociedades sendo a cultura e o comportamento os determinantes que modelam o 
sujeito. Elias descreve ambientes de corte, no entanto seus escritos em tudo podem ser 
utilizados para realidades brasileiras, pois suas teorias envolvem os indivíduos 
modernos e em suma a forma de organização desses sujeitos em sociedades industriais 
e ou capitalistas (Elias. N. 2000). Dando assim espaço para estudos de outras 
sociedades com realidades semelhantes quanto ao comportamento social. 

O livro “O Processo Civilizador: Uma história dos costumes” (1994) aborda o que 
podemos chamar de o início dos costumes modernos, pelo ponto de vista da corte 
alemã. Elias (1994) descreve as práticas socioculturais educativo-civilizadoras da corte 
e da burguesia e a partir desta descrição aponta a civilidade e a cultura como iguais 
construtoras de identidades. Este livro remete a construção de uma sociedade, e 
mergulhando neste pensamento quanto ao comportamento dos participantes 
construtores de uma cidade esbarrei em diversas questões que envolvem esta 
dissertação, pois, para falar do Grupo Escolar Elizeu Campos precisaremos contar o 
contexto histórico ao qual o Grupo foi criado. 

Neste primeiro volume do processo civilizador, Elias citando Nietzsche vai a fundo 
aos sentimentos que levaram a moral e os bons costumes dos ditos civilizados. “(...) 
ela [a moral] foi adquirida por um processo de adestramento que terminou fazendo, 
do homem, um animal interessante, um ser prudente e previsível”. (Elias, N. 1994, p. 
10). O adestramento de seres humanos é de fato uma característica da cultura colonial, 
ou neste caso civilizadora e está presente na construção da cidade de Mirandiba que 
era um quilombo antes de se tornar uma vila e iniciar sua prática enquanto distrito. 
Ou seja, antes de ser considerado “civilizado”, aquele local era um pedaço de chão onde 
existia refúgio para homens, mulheres e crianças exclusos de regiões habitadas pelos 
autointitulados civilizados. 

Percebendo que a teoria Elisiana imbrica cultura e sociedade, o que termina por 
estabelecer uma educação societal e a valorização dos costumes e tradições específicos 
daquele grupo de indivíduos, a epistemologia de sociedade ou o que podemos 
denominar Estado, partindo do pressuposto organizativo de Elias (1993)  no 
segundo volume de O Processo Civilizador: Formação do Estado e Civilização (1993). 
Esclarece detalhadamente a maneira como se organiza um Estado e as amarras da 
civilidade no entorno do ideal politizado para aquela comunidade. Não diferente, 
Mirandiba passou por este processo de concepção de mudança estrutural, engajada 
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obviamente no círculo da política Estadual, porém, intocada nos costumes e práticas 
tradicionais gerados pelo convívio entre os moradores. 

Nas palavras de Elias: 

E talvez não seja fácil, mesmo hoje, compreender que essas transformações não 
devem ser explicadas por algo que, em si, permanece inalterado, e ainda menos 
fácil compreender que, na história, nenhum fato isolado jamais produz por si 
mesmo qualquer transformação, mas apenas em combinação com outros. (1993. 
p. 37) 

\z\Quando pesquisamos processos sociais, temos que examinar a rede de 
relacionamentos humanos, a própria sociedade, a fim de identificar as 
compulsões que as conservam em movimento e lhes conferem forma e direção 
particulares.(1993. p. 38) 

Portanto, por questões que apenas a sociologia poderá responder e que Elias 
ilumina teoricamente, é importante dizer que Mirandiba das décadas de 30 a 60 era 
uma jovem vila, com característica de refúgio. Ali estavam poucas famílias, de negros 
e brancos, o apoio político desta cidade a governadores eleitos e a militares era 
palpavelmente aceitável. A construção de Mirandiba, sua disposição política e a 
formação dos cidadãos enquanto formadores e transformadores sociais colocaram o 
município sob um processo bem comum nas evoluções socioculturais, o movimento 
que a sociedade faz para os encaixes em comunidade, a qual Elias tece a partir da posse 
do poder pela força. 

Mirandiba é uma cidade que surgiu de um comércio, melhor dizendo, emergiu de 
uma feira popular. Os moradores subsistiam de plantações domésticas e de média 
escala para comércio interno da cidade. Esta organização baseada na agricultura é na 
verdade a cultura identitária dos moradores deste local.  E na medida em que esta 
identidade começa a tomar força no ato de ser mirandibense, o sentimento de nação 
vai nascendo naquele povoado. Teoricamente o sentimento nacionalista implica neste 
contexto a determinação de um grupo de pessoas tomarem para si um território e 
assegurar que este não o seja tomado. Ser dono do espaço em que vive dá um poder 
maior ao indivíduo, e na organização social deste ambiente o possuidor de mais bens 
é mais “poderoso” que os demais menos providos de posses. Partindo deste 
pressuposto Hommi Bhabha (1998) ressalta a ambivalência da nação, como 
responsável pela crise de identidade que ocorre de tempos em tempos em todo grupo 
social. 

Esta crise só chegou a Mirandiba em 1984, com uma ruptura no coronelismo e com 
a revolução petista pelo ex-deputado Nelson Pereira. Porém, entre as décadas de 30 a 
80, a identidade dos cidadãos ainda estava ligada ao pós-colonialismo. E ao modelo 
europeu de conduzir uma civilização, a que Elias (1993) menciona como “mecanismo 
monopolista” onde “O livre emprego de armas militares é vedado aos indivíduos e 
reservado a uma autoridade central, qualquer que seja seu tipo, e de igual modo a 
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tributação da propriedade ou renda de pessoas concentra-se nas suas mãos.” (1998. p. 
97). De veras a construção política de Mirandiba é extraordinariamente similar às 
palavras de Elias, contudo, nos afunilando ao âmbito escolar digamos que chegamos 
exatamente no ponto crucial mantenedor do cenário que esse local vivia quando foi 
inaugurado o Grupo Escolar Elizeu Campos. 

O Grupo Escolar era, portanto a porta de entrada dos filhos de Mirandiba para a 
educação escolarizada. Considerando importante este recorte e esclarecendo o cenário 
onde a instituição surgiu, ressalto que dezenas de indagações sobre questões didáticas, 
socioculturais educativas serão apontadas. Meus argumentos serão no entanto 
baseados na fala de Norbert Elias em  sua “Introdução à Sociologia” (2008), e as 
forças externas que compelem o homem desde o pesquisador ao objeto de estudo. O 
Grupo Escolar Elizeu Campos foi como muitas outras instituições nascidas neste 
ambiente pós-colonialista, segregada, porém, exercia seu papel pedagógico, a 
segregação racial foi uma consequência social levada para dentro das escolas de 
educação “libertadora”.  

Mas me proponho aqui relatar de maneira ampla como uma sociedade e suas 
práxis podem interferir no âmbito escolar e no ensino propriamente dito. E o que é o 
ensino propriamente dito se tratando de todo contexto citado à cima entre as décadas 
de 30 a 90 no sertão dos coronéis. As memórias estão sendo aqui reveladas 
epistemologicamente através das lembranças civilizadoras e educativas no mesmo 
contexto de dogmas, pois ensino e aprendizagens estão em toda relação interpessoal 
culturalmente imposta como bem lembrado na aula do professor Dr. Flávio Brayner, 
de Fundamentos Filosóficos da Educação Popular, do dia 19 de outubro de 2015, onde 
ele explicava que “a educação no Brasil que queria refletir moderna e 
institucionalizadora nos anos 40, passara por uma crise pedagógica nos anos 20 onde 
intelectuais do exterior com seguidores brasileiros, taxavam a intelectualidade 
brasileira como incapaz de ser autêntica. Comprovando que tudo que aqui era 
aprendido, nada mais era que a imitação dos costumes pedagógicos europeus”. E a 
chegada de uma escola pública para educar a população do sertão assumiu essa 
responsabilidade mantenedora de costumes que foram resignificados para a realidade 
sertaneja. 

  A verdade é que todos em Mirandiba eram agricultores, negros, “não negros” e 
brancos, esta era a cultura da economia local e isto tinha que ficar claro. Quem ainda 
não possuía terras, estava no encalço para consegui-las e assim firmar-se como 
cidadão daquele local, por possuir as características culturais necessárias. Isso se 
refletia na escola, pois os filhos dos atores da economia do local estavam resignificando 
esta realidade. Dona Teodora, negra, 80 anos, mãe de quatro filhos, trabalhou na casa 
do falecido Capitão Elizeu e guarda em suas lembranças, admirável estima pelo ex-
patrão. Na casa dele ela foi babá e criou seus filhos como sendo filhos dos patrões o 
casal Cap. Elizeu e sua esposa D. Ana de Carvalho, e estes tiveram a oportunidade de 
estudar no Grupo Escolar Elizeu Campos e na capital Recife. Esta família de negros se 
enquadra sociologicamente na teoria elisiana como privilegiados por estarem 
próximos a família mais possuidora de terras do local e fundadora da cidade. Outras 
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famílias de negros habitavam os arredores de Mirandiba devido a um crescimento 
industrial beneficiário do plantio local, mas nas memórias não há muitos negros que 
utilizaram a educação a seu favor. 

 O FIM DO CANGAÇO E O INÍCIO DA CIVILIZAÇÃO (MIGRATÓRIA) NAS 
TERRAS DO CAP. ELIZEU 

“O cangaço independente coincide, pois, com um período de marasmo econômico 
para as populações do Nordeste, que, devido às circunstâncias específicas de seu 
próprio meio, haviam sempre recorrido à complementações ocupacionais e 
financeiras fora dele; no período em questão [por volta de 1935], o meio exterior 
nada lhes oferecia e a maior parte da população via-se confinada aos seus 
próprios recursos. [...] quando ia em declínio a expansão da borracha. Eis 
porque, com a morte de Lampião em 1938, seguida pela de Corisco em 1940, 
declina e desaparece o cangaço independente: iniciava-se então o grande 
desenvolvimento industrial do sul do país, que tomaria grande impulso com a 2ª 
Grande Guerra.” (Queiroz, M. I. P. 1977. p. 203). 

O fragmento textual reflete parte da história do Cangaço, no entanto, como em 
grande parte da hereditariedade literária casagrandista89 e mesmo tendo como foco o 
sertão, o texto supracitado conclui nas páginas seguintes enfatizando o crescimento do 
sul frente a marasmos econômicos nordestinos. Queiroz (1977), no entanto não vai a 
fundo sobre quem são os sertanejos da época do declínio do cangaço, fato que ela 
explica dizendo: “Não temos meios, neste trabalho, para levantar ,mais do que uma 
sugestão explicativa. Todavia, é de notar que o cangaço independente desaparece 
sem que a estrutura socioeconômica do sertão propriamente dito se tenha 
modificado; o que se modificou foi o contexto em que o Sertão estava inserido.” ( p. 
208) 

Sob quais condições o fim do cangaço foi “comemorado” e como as migrações se 
deram na busca por melhores condições? São questionamentos que ao serem 
respondidos darão o início da civilização mirandibense, que incontestavelmente 
emergiu por mãos rurais, mesmo estas sendo guiadas por coronéis. Bebendo da fonte 
antropológica casagrandista, e explicando as características culturais coronelistas 
pelo ponto de vista de Boas (2004*) que coloca raça e progresso na antropologia 
cultural afirmando que: 

                                                   
89 Por relatar a maior parte dos fatos por depoimentos de coronéis, que viviam nas 

casas grandes do sertão. Uma comparação com o discurso de Gilberto Freyre em “Casa 
Grande e Senzala:  formação da família brasileira sob o regime da economia 
patriarcal” 48ªed. 2003. 
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“A depressão econômica de nossos dias [1931] mostra claramente com que 
facilidade indivíduos perfeitamente competentes podem ser levados a condições 
de pobreza abjeta e serem submetidos a uma carga de pressões à qual apenas as 
mentes mais vigorosas podem resistir. Igualmente injustificável é a opinião de 
que a guerra e a luta entre grupos nacionais é um processo seletivo necessário 
para manter a humanidade em sua marcha para adiante.” (Franz, B. 2004*, p. 
74) 

O fato é que o discurso antropológico em manter a humanidade em sua marcha, 
nos levou a conhecer o voto de cabresto, e dava certo, tanto que neste período se dá a 
fase de crescimento de municípios sertanejos, e o vilarejo mirandibense começava a se 
transformar em um projeto independente de sua base patriarcal, formando um poder 
econômico individual, à custa de opressões e perseguições vividas até os dias atuais 
(em sua conjuntura espaço/tempo) por determinados grupos. Reconhecer que devido 
aos coronéis e capitães - nomeados pela Guarda Nacional, pela âncora Republicana de 
assegurar a partilha de terras, a justiça e a segurança, cada distrito ia a sua maneira 
abaixo dos mandos e desmandos, tomando seu formato social e aos poucos foi 
recebendo numeroso contingente de cidadãos que tinham por ofício quase que inato 
lavrar a terra. E como uma grande empresa, a escada sertaneja movimentou a 
economia nacional sem grandes alardes, abastecida por mão de obra suficiente ajudou 
de certa forma muita gente, andantes das matas em busca de um lugar sem dono para 
chamar de seu. Quem foram esses andarilhos que povoaram Mirandiba? E sob quais 
condições eles chegaram na fazenda? 

De certo esses tipos de famílias que chegaram ao distrito assim fizeram bem antes 
de toda revolução industrial brasileira da década de 40, o número de migrantes da 
região em busca de trabalho aumentou com este fenômeno, mas os registros das 
memórias investigadas para este estudo implicam numa jogada de poderes, onde a 
mão de obra era considerada tão importante quanto ter as terras para a agricultura. 
Nesta relação entre andarilhos, roceiros, posseiros90 e coronéis se estabeleceu então 
um sistema civilizatório. Oriundos do Brasil Colônia colocados por Queiroz, (1978) 
como “roceiros [...] gente sem fortuna [que] também obtinha sesmaria da Coroa 
Portuguesa, [...]. Outros [posseiros] nada pediam, mas se instalavam no sertão, sem 
perguntar se a terra tinha ou não proprietário.”(p.25) e ex escravos ( sem fortunas e 
sesmarias). Estas eram as algumas das características dos sujeitos desta pesquisa, que 
juntamente foram paulatinamente resignificando espaços em tempos de mobilizações 
sociais. 

A agricultura exercida (Queiroz, 1978) também oriunda do período colonial em 
propriedades do estilo plantation, ou seja, monocultura subordinada ao mercado 
exterior estava ligada certamente ao estilo de subsistência, que dava aos pequenos 
proprietários, arrendatários ou meeiros a possibilidade de fertilizar o sertão 

                                                   
90 Ver em: CULTURA, SOCIEDADE RURAL, SOCIEDADE URBANA NO BRASIL 

- Maria Isaura Pereira de Queiroz   1978 



 

 
 

12 

pernambucano mediante suas condições climáticas, econômicas e culturais. Enquanto 
nas terras todos os cidadãos labutavam em conjunto, nos costumes diários, as relações 
se restringiam ao serviço que um poderia prestar para o outro, pelo menos no que diz 
respeito sobre as relações entre os ex escravos e os demais moradores que foram se 
instalando no vilarejo. As memórias revelaram que os grupos foram tomando formato 
de acordo com as imposições civilizatórias da família Carvalho, dona de todo território 
Mirandibense. 

Esta migração sazonal existente na região nordeste por pessoas da zona da mata, 
agreste e sertão, desencadeou na construção de vilas agrárias, que passaram a ser 
cidade de acordo com suas evoluções econômicas.  Mirandiba passou cerca de 30 anos 
alimentando a usina de beneficiamento do algodão e o coronelismo, provocando uma 
identidade natural, autentica mirandibense. Boas (2004*)   diz que  -  [...] na vida de 
uma nação as atividades dos indivíduos contam mais que suas aparências”, mas os 
costumes impostos historicamente fez esta nação e muitas outras,  não darem ouvidos 
a esta afirmativa do antropólogo. Boas coloca ainda, que os saberes podem ser 
adquiridos por pessoas fisicamente diferentes, as condições culturais do entorno é que 
terminam por moldar os sujeitos diante das situações. A convivência entre os 
sertanejos de Mirandiba ficou determinada por uma questão cultural que negros não 
morariam perto de não negros, e determinados lugares “públicos” não poderia ser 
frequentado por negros, o que obviamente determinou a que assuntos os negros se 
delimitariam nesta rede de interesses a qual a teoria Elisiana (2008) explica. E assim 
o vilarejo foi ganhando suas delimitações e muros, justificando o injustificável, 
formando cidadãos com esta ideologia separatista cultural, na esfera da emancipação 
individual do mérito, que foi transferida para as instituições de ensino obviamente. 

O CONTEXTO PRÁTICO TEÓRICO DOS COSTUMES DESSE SERTÃO; 

[...] forças externas hão de compelir e intrigar o sujeito, tanto o sujeito objeto de 
estudo quanto o sujeito investigador dos comportamentos e ou investigador do 
campo observado. [...] Daqui decorre ser fundamental para o estudo da 
sociologia e para a sua prática de investigação, a aquisição de uma compreensão 
geral dessas forças [...] forças sociais são de fato forças exercidas pelas pessoas, 
sobre outras pessoas e sobre elas próprias. (Elias, N. 2008. p. 17) 

As forças do exercício da prática civilizatória que nos leva aos costumes, é 
certamente uma força invisível que opera nos sujeitos uma inevitável característica 
particular, pois, cada sujeito absorve tais costumes a seu modo, por este ponto de vista 
e sabendo que indivíduos em sua particularidade não podem explicar a sociedade, 
observemos, portanto, os costumes civilizatórios dos grupos, onde os sujeitos expelem 
suas características em comum. Participando deste modo da rede de indivíduos que 
completam a “civilidade” de dada região, por uma determinação histórica a primeira 
característica do grupo Mirandibense é a questão separatista que agrega a este grupo 
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um outro costume, que é o pré-julgamento dos sujeitos de acordo com o subgrupo que 
este está inserido. 

Visualizando o grupo Mirandibense como um todo, e seus subgrupos como o de 
negros, “não negros” e “família Carvalho” destaco que outro costume particular 
mirandibense onde pessoas com características físicas típicas de pessoas negras, como 
pele escura e cabelo crespo não se denominam negras por estarem próximo 
geograficamente do subgrupo “família Carvalho”, ou por não serem da mesma família 
dos negros que chegaram para habitar a cidade desde a sua fundação. Há também 
neste mix de grupos os que têm características de pessoas brancas como pele e olhos 
claros, mas não são aceitos como brancos nem pelos negros nem pela “família 
Carvalho”, e por este motivo foram revelados como “cabras” por ambos os subgrupos 
durante as revelações das memórias. Já pelo ponto de vista de Elias (1994) que aponta 
para o caminho natural da sociogênese que determina o “medo” como questão de 
definição na organização social, entendemos que independente das divisões a relação 
de medo e poder que estão intrinsecamente ligadas a concepção histórica dos 
subgrupos sem dúvida foi mútuo. E mutuamente existiu nas relações interpessoais, 
isto fica claro a partir da memória de Desterro Rodrigues, filha de Dona Teodora, que 
conviveu e convive com a “família Carvalho”. 

“Mãe sempre deixou bem claro para nós, que nós éramos capazes. Que não 
tínhamos que ter vergonha de ser negro. Seu Elizeu (Cap.) não tinha preconceito 
com a gente, mas eu já não posso dizer o mesmo da sorte de outros negros. Na 
verdade eu nunca me senti inferior, mas, mãe dizia também – Não dê cabimento 
a branco, branco só quer “desgraçar” as negras. Então eu fui convivendo mas, 
nunca me misturei, pra dizer assim ,eu nunca quis namorar um Carvalho, ou 
nenhum outro branco. Havia um respeito mas cada um na sua.” 

“Cada um na sua”, era a prática corriqueira dos sujeitos participantes desta 
pesquisa, esta frase determina que se os limites fossem ultrapassados algo ruim 
poderia acontecer, facilitando o medo entre as relações interpessoais. Do mesmo 
modo, os conselhos dos mais velhos dos outros subgrupos refletiam em seus jovens 
mantendo os costumes separatistas e fortalecendo o medo mútuo. A teoria Elisiana é 
baseada em diversos autores da literatura tradicional sociológica, e citando Weber ele 
observa que  “[...] uma das instituições constitutivas exigidas pela organização social 
que denominamos Estado é o monopólio do exercício da força física” Elias segue 
dizendo sobre a sociogênese dos conceitos de civilização e cultura, referindo-se a 
primeira como conduta ou comportamento, moradias, roupas e falas, enquanto a 
segunda traduzia suas realizações cotidianas (Elias,1998).   

Processos civilizatórios são, portanto, construções em longo prazo, e no caso de 
Mirandiba a educação estava ligada à manutenção de costumes e não tão somente aos 
conteúdos pedagógicos da escola. O Grupo Escolar Elizeu Campos nasceu em uma 
sociogênese separatista e Elias defende que inclinações não podem ser observadas 
simultaneamente em uma sociedade, pois, a forma hibrida de como uma instituição 
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estatal se abastece, não poderia ser avaliado e ser precisamente coerente com o 
comportamento humano. No entanto, Mirandiba passou cerca de 70 anos isolada de 
comunicação externa, durante o tempo em que morei lá, entre 2009/2013, os meios 
de comunicação possíveis eram os orelhões, os números comerciais, ou telefone 
residencial, ainda muito caro para a maioria dos cidadãos de Mirandiba na referida 
época. Nada de aparelhos celulares, ou Internet, o costume local exigia uma antena 
parabólica, aparelho desejado e conquistado por muitos. Nos tempos atuais, em visita 
ao local, pude observar mudanças consideráveis quanto as tecnologias e 
comunicações, mas apenas para constar que essas tecnologias chegaram tardiamente 
em Mirandiba. 

AS USINAS, AS FAMÍLIAS RURAIS, O ENSINO NAS FAZENDAS: UMA 
EXTENSÃO DO GRUPO ESCOLAR; 

Durante 60 anos funcionou em Mirandiba um sistema a qual Boaventura  (2002) 
nomeia como “capitalismo mesocorporativo”, onde uma ou mais empresas aquecem 
a economia local sendo esta, um órgão regulador mais importante que o Estado, ou 
neste caso, mais importante que a prefeitura por exemplo. Considerada a cidade do 
ouro branco, sendo este o algodão, Mirandiba foi abastecedora da IPERFIL havia 
também  a José de Vasconcelos & Cia., indústria do beneficiamento da folha do caroá, 
a fibra produzida pela planta é utilizada para confeccionar bolsas, sandálias, cordas, 
entre outros materiais considerados artesanato.  

Sobre as usinas e o “capitalismo mesocorporativo”  fica palpável considerar 
a importância do desenvolvimento industrial naquela região entre as décadas que 
funcionaram as usinas, em 1956 a usina de beneficiamento de caroá fechou, a IPERFIL 
sobreviveu até os anos 90. Devido a uma praga nos pés de algodão conhecido como 
bicudo, a industrialização sertaneja estagnou  mas obviamente que todas as mudanças 
ocorridas em Mirandiba tem como plano de fundo as políticas, a cultura 
representando os costumes locais e a economia local/global ora paralela, ora aliada às 
políticas. 

Para o funcionamento das usinas estavam as famílias rurais, as quais já foram 
mencionadas por este estudo como os migrantes, forasteiros e ex-escravos. Para 
entender a importância destas famílias para o crescimento local e nacional foi-me 
indicada a leitura de “Os dois Brasis” de Jacques Lambert (1959), que me fez 
compreender a economia nacional e a sociogênese como ferramentas ambivalentes, 
onde foi identificado por Bhabha (1998) que é no solo da cultura que se solidificam. A 
ambivalência do sentido de ser brasileiro se difere do sentimento de ser sertanejo, pois 
a autenticidade do sertão e suas práticas em muito se parecem com o Brasil colônia, 
subdesenvolvido, ou nas palavras de Lambert “[...] enquanto o Brasil do Paulista é 
rico e forte, o do cearense é fraco e pobre.”. Embora o autor tenha resumido a região 
nordeste ao Ceará e a sudeste a São Paulo, nota-se a ironia histórica enfrentada pelo 
Brasil em seu desenvolvimento econômico. Pouco se pesquisou sobre os agricultores 
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que deram certo no sertão pernambucano, e como foram suas subsistências. Ainda 
através da historiografia rural brasileira Lambert descreve a população do Brasil 
colônia e pós-colônia, República Nova e República Velha, segundo ele: 

A população brasileira, em sua maioria, continua a ser uma população rural que, 
em grande parte, pertence ao país subdesenvolvido. De fato em uma grande 
extensão do país essa população rural é constituída por indivíduos isolados, 
organizados em pequenas comunidades muito homogênea, que não participam 
diretamente, nem da vida econômica, nem da vida política nacional. 
Executando-se algumas centenas de milhares de cultivadores independentes que 
em São Paulo ou no extremo sul do país novo, os demais brasileiros –mais da 
metade – povoam o país pouco desenvolvido. (Lambert, J. 1959 p. 115) 

Quando se fala em comunidades rurais as literaturas buscam exemplos no 
sul/sudeste do Brasil, enquanto a região nordeste e o sertão propriamente dito não são 
explorados como fonte geográfica possível de subsistência. Aconteceu no sertão e em 
Mirandiba que a paga aos trabalhos rurais se dava através de divisão de terras, e 
muitas famílias sobreviveram trabalhando para pagar esta dívida que existia em 
comum acordo. Muitas dessas famílias demoraram muito para ter seu nome no 
terreno almejado, mas este tipo de pagamento fez com que a população fosse tomando 
posse do que hoje é a cidade. Por esse motivo, pela ambição de ter um chão Mirandiba 
resistiu e apadrinhou os agricultores daquela região.  

As misturas étnicas no ambiente ruralista mirandibense provocou a existência dos 
“não negros” já mencionados nesta pesquisa, oriundos da mestiçagem natural 
ocorrida entre os munícipes necessitava de uma estrutura organizativa que 
acompanhasse a civilização instituída como tal, as “escolas particulares” já não eram 
suficientes para letrar os cidadãos e a chegada do Grupo Escolar abriu as portas para 
a alfabetização no sertão pernambucano. Assim como nos dias atuais quando se 
instituiu o Grupo Escolar Elizeu Campos, houve a preocupação de levar as professoras 
da instituição para as roças, onde elas pegariam experiência nas didáticas de ensino 
praticadas igualmente na sede do Grupo. 

O motivo Republicano de abastecer os municípios interioranos brasileiros com 
escolas que formasse cada vez mais profissionais que ajudassem na evolução do seu 
município, atendendo algumas elites e sem muito sucesso sobre a educação das 
massas, trilhou caminhos diversos em seus espaços instituídos. Sobre a educação 
infantil em locais abastados das capitais fica clara na historiografia atual, que pouco 
foi feito para atrair a população pobre para o ambiente escolar, no entanto, este fato 
aconteceu em Mirandiba, e mesmo com as barreiras pré-existentes a camada das 
margens pôde usufruir do ensino público, o que foi feito com essa instrução pelos 
habitantes e como foi o processo de civilização desta sociedade?  É o que nos prende a 
problematização, que segue bem explicada pelo método “montessoriano” e sua 
integração com uma sociedade, ou algo bem próximo do que o método propõe. Nas 
entrevistas realizadas não foi lembrado pelos personagens nem o nome do método ou 
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que fosse algo imposto pelas coordenações do Grupo Escolar, mas para a sobrevivência 
daquela instituição, todos tinham que ter responsabilidades. 

O AUTÊNTICO CIDADÃO ENSINADO MIRANDIBENSE. 

Nas memórias e nos dias atuais ainda é típico do cidadão ensinado mirandibense 
explicar que a cidade e sua divisão histórica ensinou aos munícipes a não ultrapassar 
algumas barreiras impostas pela chamada civilização. Quando a escola pública chegou 
foi ensinado que o conhecimento estava ali para ser passado e algumas práticas 
civilizatórias imbricariam com o contexto escolar de modo que as práticas 
civilizatórias seriam conservadas. Desta forma, acontecia como disse Dona Teodora, 
“os meninos da gente podiam estudar, mas a questão era que não podia ter 
formatura e dançar nos bailes, porque não tinha essa mistura”.  

Os bailes e acontecimentos que envolviam a escola em seu âmbito externo não 
permitia a entrada dos negros, tendo esta pesquisa fotos dos desfiles de 7 de setembro, 
e as festas do padroeiro católico São João Batista como exemplo da hegemonia da cor 
branca nas pessoas que compõe as imagens. Deixando uma lacuna para o 
questionamento, e onde estavam os negros? Dona Teodora e sua filha Desterro, 
contam que os negros estavam no mesmo espaço mas com suas atenções voltadas para 
a subserviência, que naquele contexto era a única forma destes estarem ali, pois, sem 
uma relação trabalhista, a prática civilizatória de costume entre negros e brancos era 
de “cada um na sua”. 

Ainda típico do cidadão ensinado mirandibense está para alguns a prefeitura e as 
hospitais, enquanto para outros a roça e a limpeza urbana. O que nos dias atuais 
assusta o certo comodismo e conformação de ambos os grupos com suas condições 
historicamente estabelecidas. Assunto que oportuniza um estudo mais aprofundado 
sobre identidades e subjetividades, a que este trabalho reserva apenas algumas 
sínteses psicológicas de Fanon e outros autores que explicam a subserviência como 
estado de espírito, onde o sujeito sem consciência crítica sobre sua própria situação 
reserva seus sentimentos revolucionários e se aliena em atingir os objetivos que lhe 
são impostos como ápice do alcance individual. 

A questão da prefeitura e dos hospitais das roças e limpezas urbanas foi algo 
revelado nas memórias como pré-destinação dos grupos em ocuparem estas profissões 
em seus estágios graduais da vida. Onde 100% dos garis e 70% dos agricultores são 
negros e 99% dos profissionais da área de saúde e 99% dos prefeitos da cidade são 
brancos. Esta base estatística que foi revelada pelas memórias dos participantes desta 
pesquisa mostra outro ensinamento adquirido pelo típico mirandibense. Na escola as 
tarefas individuais estavam entre a organização e limpeza da sala, inspeção para não 
haver bagunça, apagar o quadro negro, distribuir as tarefas e cadernos, aguar as hortas 
e colocar água na cacimba. 

Obviamente a pessoa responsável pela sala era o professor, mas estas tarefas eram 
divididas entre os alunos e todos faziam suas partes nas escolas e fiscalizavam as 
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práticas dos colegas fora dela também, já que o hábito corriqueiro era apontar quem 
fizesse algo errado, e um costume de fiscalizar e apontar problemas foi gerando os 
cidadãos de Mirandiba. Pouco a pouco as práticas ensinaram ao mirandibense os 
códigos para se viver em harmonia, enquanto alguns executam tarefas outros 
observam e algumas tarefas são típicas de um determinado grupo, revelando outro 
ensinamento típico, dependendo do grupo que o sujeito se encaixa sua formação 
profissional já é pré-definida. 

Portanto, para a subsistência da cidade foram ensinadas práticas que serão 
desenvolvidas textualmente ao longo dos tópicos que seguem. Apontando um modo 
de vida que parte do local para o global numa ação sociológica típica Elisiana de fácil 
entendimento. Soluções para uma cultura é a prepotência que esta pesquisa não se 
inspira, mas entender que práticas civilizatórias exigem um longo prazo de mudança 
engrandece a vontade de historicizar os fatos sem defender um ideal, mas apontando 
um nivelamento de interesses entre os subgrupos mirandibenses podendo talvez, 
estabelecer mais uma evolução social no município. 

Querendo apenas esclarecer os costumes reconfigurados para o sertão, e apenas 
adiantando o que será melhor apontado no terceiro capítulo desta dissertação, sobre 
os métodos didáticos e pedagógicos abordados propriamente ditos em suas 
configurações institucionais, deixo apenas para o interesse que os métodos 
civilizatórios e escolares do sertão em tudo têm a ver com o método montessoriano já 
comentado nesta dissertação. A particularidade sertaneja existe no âmbito dos lares 
das crianças e suas diferenças sociais impostas pela separação cultural, onde o reflexo 
da vocação do pai transfere-se para o filho e a realidade ambivalente das situações 
sufoca movimentos que girem ao contrário do habitual. Mantendo todos em uma só  
linha de pensamentos e atitudes, sem interferência externa, sem pensamentos 
contrários à força deste sistema de signos sociais. 

Na versão digital do livro Maria Montessori (2010), com apontamentos de 
Hermann Röhrs sobre alguns desdobramentos do método no Brasil deparo-me 
exatamente com as questões civilizatórias que existiram no Grupo Escolar Elizeu 
Campos, e alegro-me em observar que poucos títulos observaram o método enquanto 
prática civilizatória e escolar, no entanto, os estudos que contemplaram a temática 
observaram o “silencio” e o ensino que também se encontram na centralidade dos 
estudos de Montessori. No presente estudo o “silencio” observado consiste na 
manutenção de costumes praticados no sertão e em Mirandiba certamente, 
corriqueiro ou cultural. 

Fato é que o autêntico cidadão ensinado está aqui neste contexto como a esponja, 
ao que alguns frankfurtianos apontariam como o típico absorvente da indústria 
cultural que atingindo as massas cumpre seu papel ideológico e ferramenta 
modeladora cognitiva. O empenho do sertão e das instituições escolares deste contexto 
em amadurecer baseia-se certamente num cálculo político imaginável, onde cabe um 
outro estudo ao qual será prazer fazê-lo. 
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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo descrever os aspectos históricos do 
surgimento da educação dos superdotados no Brasil e apresentar as leis brasileiras que 
incluem o atendimento a essa população. Para este apanhado histórico foi realizada 
uma revisão bibliográfica. A identificação de crianças com altas habilidades e 
superdotação (AHSD) no Brasil ainda passa por dificuldades. Em alguns estados como 
Sergipe, o problema ainda é maior. Desconhecimento por parte de alguns e 
descompromisso por outros emperram o processo e suporte para esta população. A 
grande dificuldade de identificar e oferecer atendimento apropriado a esses indivíduos 
se faz presente em nossas escolas na atualidade, apesar da existência de leis, projetos 
e pesquisas voltados para assisti-los. Neste aspecto, devemos levar em consideração 
que a superdotação é um tema vasto para investigações e ações no Brasil, pois 
necessita de apoio e conscientização dos docentes para aprenderem a lidar com elas 
nas salas de aula, salas de recursos, bem como, na oferta de atividades que podem ser 
apresentadas nos contraturnos escolares. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Superdotação, Exclusão, Educação brasileira. 
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1. INTRODUÇÃO 

A identificação de crianças com altas habilidades e superdotação (AHSD) no Brasil 
ainda passa por dificuldades. Em alguns estados como Sergipe, o problema ainda é 
maior. Desconhecimento por parte de alguns e descompromisso por outros emperram 
o processo e suporte para esta população.  

O presente trabalho tem como objetivo descrever os aspectos históricos do 
surgimento da educação dos superdotados no Brasil e apresentar as leis brasileiras que 
incluem o atendimento a essa população. Para este apanhado histórico foi realizada 
uma revisão bibliográfica. Na época do Império foram criadas duas instituições no Rio 
de Janeiro, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin 
Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos – INES. No início do século XX, em 1926, é 
fundado o Instituto Pestalozzi, instituição especializada no atendimento às pessoas 
com deficiência mental. Devido a dificuldade de identificar os superdotados, mitos e 
crenças populares, vem ao longo do tempo confundindo esses indivíduos com 
prodígios, gênios e ainda mais graves, muitos são diagnosticados com transtornos 
mental (Perez, Rodrigues, 2013).  

No entanto, a Psicóloga e Educadora Helena Antipoff, pioneira na introdução da 
educação especial no Brasil, já tinha convicção acerca das características e presença do 
talento em crianças mais capazes do meio rural, contrariando os recentes estudos de 
Terman, nos Estados Unidos, nas décadas de 30 e 40 que constatavam que a dotação 
existia em maior proporção nas classes médias e altas (Rangni, Costa, 2011). Em 1954, 
é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, e em 
1945, Helena Antipoff cria o primeiro atendimento educacional especializado às 
pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi (Antipoff, Campos, 2010).  
 

2. A HISTÓRIA E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

O superdotado é mencionado pela primeira vez na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, a partir do I Seminário sobre Superdotação que ocorreu no distrito 
federal, em 1971. Desta forma é enfatizada a necessidade deste público receber um 
atendimento diferenciado, como é citado no art. 9º, “os superdotados deverão receber 
tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos 
de Educação” (Brasil, 1971).  

Em 1978, é criada a Associação Brasileira para Superdotados (ABSD). Em 1987, é 
publicado o documento, “A hora do superdotado: uma proposta do Conselho Federal 
de Educação”, onde são apresentadas orientações sobre a superdotação, além de 
sugestões de programas de atendimentos (Alencar, Fleith, 2001).  

No decorrer dos anos, foram criados vários programas para superdotados entre as 
décadas de 70 a 90, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Espírito Santo, Goiás, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia e Distrito Federal 
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(Brasil, 1994). No Distrito Federal desde 1977, tem um programa de atendimento 
voltado para os superdotados (Antipoff, Campos, 2010).  

Em 1975, foi criado em Brasília o Núcleo de Apóio à Aprendizagem do Superdotado 
(NAS), para o atendimento aos alunos do antigo primeiro grau que apresentasse sinais 
de talento. Núcleo de Apóio à Aprendizagem do Superdotado (NAS), criado em Brasília 
em 1975, é um programa público importante que se mantém até os dias atuais. O 
Núcleo foi desenvolvido para atendimento aos alunos com sinais de talento do ensino 
do primeiro grau no Distrito Federal (Rangni, Costa, 2011).  

Em 1992, Zenita Cunha Guenther, criou em Lavras, MG, o Centro para 
Desenvolvimento do Potencial e Talento (CEDET), existe ainda hoje e que tem como 
Tem como objetivo construir pela vivência diária um espaço físico e social estruturado, 
que facilite a dinamização de sua metodologia Caminhos para Desenvolver Potencial 
e Talento. Sua meta principal é construir um ambiente de complementação e 
suplementação educacional de apoio ao aluno dotado e talentoso.(site do CEDET) 

Em 1994, a Secretaria de Educação Especial difunde a série Atualidades 
Pedagógicas. Já em 1995, a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação 
oferece as políticas federais e as diretrizes para a educação do aluno com altas 
habilidades. Em 1996, com a sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei 9.393 de 20 de dezembro de 1996).  

O Instituto Rogerio Steinberg – IRS, é uma é uma organização sem fins lucrativos 
(ONG) que atua na identificação e desenvolvimento de crianças e jovens com Altas 
Habilidades/Superdotação, socialmente vulneráveis, da cidade do Rio de Janeiro. 
Iniciou suas atividades no projeto em 1998, realizando reuniões com especialistas da 
área. De 2008 a 2013 o instituto atendeu cerca de 33.000 participantes. O público 
atendido possui três peculiaridades essenciais: habilidade acima da média, 
envolvimento com a tarefa e criatividade. O instituto apresenta dois programas. 
Programa Despertando Talentos e o Programa Desenvolvendo Talentos (site IRS) 

Em 2001 é instituído o Plano Nacional da Educação. Em 2002, o Ministério da 
Educação publica um texto visando contribuir para a formação de professores: 
“Adaptações curriculares em ação: desenvolvendo competências para o atendimento 
às necessidades educacionais de alunos com altas habilidades / superdotação” (Brasil, 
2002).  

Em Brasília, 2003, é fundado por especialistas da área o Conselho Brasileiro para 
Superdotação (CONBRASD) (Rangni, Costa, 2011). Os Documentos do Conselho 
Nacional de Educação (CNE), que tem como Parecer nº 17, de 03 de julho de 2001, da 
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, com “Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica apresentam quealguns 
segmentos da comunidade permanecem discriminados e à margem do sistema 
educacional. Este grupo é representado pelos superdotados, portadores de altas 
habilidades, “brilhantes” e talentosos.  

Em 2005, são criados em todos os estados brasileiros pelo Ministério da Educação 
(MEC) e Secretaria de Educação Especial (SEESP) os Núcleos de Atividades de Altas 
Habilidades / Superdotação – NAAH/S (Brasil, 2005). O NAAH/S, em 2006, surge da 
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necessidade de atender os alunos superdotados. Seu objetivo é promover a formação 
e capacitação dos professores para identificarem e atenderem esses alunos, aplicando 
técnicas e estratégias de ensino para a suplementação, a diferenciação e o 
enriquecimento curricular. Além disso, também têm como proposta, oferecer 
acompanhamento aos pais e à comunidade escolar em geral, colaborandocom a 
construção de uma educação inclusiva e de qualidade, assegurando o cumprimento da 
legislação brasileira e o princípio da igualdade de oportunidades para todos (Virgolim, 
2007).  

No decorrer de 18 anos, a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 foi alterada 
pela LEI Nº 12.796, DE 4 DE ABRIL DE 2013, com o intuito de estabelecer as diretrizes 
e bases da educação nacional referentes à formação dos profissionais da educação. Na 
legislação brasileira somente na década de 70 os superdotados aparecem como 
destaque. Algumas Leis de Diretrizes são citadas:  

Em 2006 foi aprovado o projeto de Lei que visava instituir o Estatuto da pessoa 
com deficiência tornando Projeto de Lei (PL) nº 7.699/2006. Depois de muito tempo 
em que a comissão especial coordenou a realização de várias consultas e debates, foi 
elaborado o Parecer ao Projeto nº 3.638/2000 e seus mais de 70 PL apensados, que 
foi votado na Comissão Especial em 13/12/2006. Os projetos apresentados referem-
se ao direito à educação das pessoas com deficiência, também denominadas como 
‘pessoas portadoras de deficiência’ ou ‘pessoas com necessidades educativas especiais’ 
(NEEs).  

Para garantir o direito das pessoas com deficiência à Educação Inclusiva, em 2008 
o MEC publicou a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva, instaurando um novo padrão teórico e organizacional da educação do Brasil, 
definindo a educação especial como modalidade não substitutiva à escolarização no 
que se refere ao atendimento educacional especializado completar ou suplementar à 
formação dos estudantes, sendo o publico alvo, estudantes com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Os princípios marcantes na presente política são confirmadas pelas Conferências 
Nacionais de Educação – CONEB/2008 e CONAE/2010, que no documento final 
salientam que cabe enfatizar, na ponto de vista da educação inclusiva, com especiais 
tem como alvo garantir a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação nas turmas comuns de 
ensino regular, orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino 
comum, a participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de 
ensino; a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 
educação superior; a oferta do atendimento educacional especializado; a formação de 
professores para o atendimento educacional especializado e aos demais profissionais 
da educação, para a inclusão; a participação da família e da comunidade; a 
acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 
informações; e a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 
(Brasil, 2008).  
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O Decreto nº 7.611/2011 foi criado com o propósito de instituir uma política 
pública de financiamento da educação inclusiva para ampliar a oferta do atendimento 
educacional especializado – AEE a 11 estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e estabelece o seu 
financiamento no âmbito do FUNDEB. Conforme o Decreto 7.611/2011: O 
atendimento educacional especializado - AEE é o conjunto de atividades, recursos de 
acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma 
complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular (Brasil, 2011). 

Visando orientar a implementação do Decreto 6.571, forma instituídas as 
Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 
Básica, por meio da Resolução Nº. 4 CNE/CEB que define, no artigo 1º, “[...] aos 
sistemas de ensino matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino 
regular e no Atendimento Educacional Especializado – AEE [...]”  (Brasil, 2009). 

Em 2007, foi criado o ‘Programa de Formação Continuada de Professores em 
Educação Especial’ na modalidade à distância pela Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) que teve como objetivo “apoiar os sistemas de ensino na formação continuada 
de professores, com a oferta de cursos na modalidade à distância pelas instituições 
públicas de educação superior” (portal MEC). 

Depois foi criado o ‘Programa de Formação Continuada de Professores em 
Educação Especial (RENAFOR)’ na modalidade presencial. O objetivo do programa 
foi a oferta de cursos de formação continuada em educação especial. 

Em 2005, foi criado o ‘Programa de Implantação de Salas de Recursos 
Multifuncionais’, instituído pela Portaria Ministerial nº 13/2007, no âmbito do Plano 
de Desenvolvimento da Educação – PDE. Nestas salas são ofertados “Atendimento 
Educacional Especializado – AEE, complementar à escolarização de estudantes 
público alvo da educação especial”. (MEC, p. 14) As salas de recursos são divididas em 
Tipo I e Tipo II. As salas tipo I em que são ofertados atendimentos às PAH/SD, “são 
compostas por equipamentos, mobiliários, recursos de acessibilidade e materiais 
didático/pedagógicos, as salas Tipo II, são acrescidas de recursos e equipamentos 
específicos para o atendimento de estudantes cegos”. 

Já o “Programa Escola Acessível” disponibiliza recursos para ações de 
acessibilidade nas escolas públicas para promover o pleno acesso e a participação das 
pessoas com deficiência nos ambientes escolares. Em 2010 o Programa contemplou as 
escolas com Salas de Recursos Multifuncionais, implantadas no período de 2005 a 
2008. Em 2011 o programa contemplou 11.330 escolas. Segundo a Resolução FNDE 
nº 10 – alterada pela Resolução FNDE nº 31 - adota-se como sistemática a 
apresentação de planos de atendimento por meio do Sistema de Monitoramento do 
Ministério da Educação – SIMEC, prevendo despesas de 15 custeio e capital para 
adequações estruturais e para a acessibilidade, além da aquisição de recursos de 
tecnologia assistiva (portal MEC).  

O “Programa de Apoio à Educação Especial” (PROESP, p. 18), desenvolvido em 
parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
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CAPES, tem por objetivo apoiar projetos de pesquisa e de formação na área da 
educação especial na perspectiva da educação inclusiva, no âmbito da pós graduação 
stricto sensu. 

Atualmente, os projetos de pesquisas e de formação na área da educação especial, 
o Programa de Apoio à Educação Especial (PROESP), desenvolvido em parceria com 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, tem como 
perspectiva a educação inclusiva, no âmbito da pós graduação stricto sensu. Esta é 
uma iniciativa do ministério da educação que visa a produção e avaliação de 
referências, metodologias e recursos de acessibilidade na educação e demais processos 
pedagógicos e formativos, envolvendo atendimento educacional especializado para 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação.  

O NAPNE-UFPR, oferece alternativas de inclusão às pessoas com deficiência 
físico-motora, cegos ou com visão subnormal, surdos ou com resíduos auditivos, 
dificuldades de aprendizado, condutas típicas, síndromes e altas 
habilidades/superdotação. Seu público são os alunos, professores e servidores da 
UFPR.  

Em Sergipe, temos dois serviços de atendimento às crianças especiais e que 
realizam a identificação de altas habilidades/superdotação que são ligados à Secretaria 
de Estado da Educação (SEED). O Centro de Referência em Educação Especial do 
Estado de Sergipe (CREESE) e o NAAHS- núcleo de atividades de altas habilidades e 
superdotação que foi criado em 2006. 

Entretanto, em 2015 surgiu o grupo de pesquisa NCIEP- neurociência cognitiva: 
interfaces entre educação e psicologia, que iniciou suas atividades realizando parcerias 
com o NAAHS e o Centro de Referência em educação especial -CREEESE para realizar 
avaliações neuropsicológicas em crianças identificadas ou não com AH/SD ou 
portadores de transtorno do Neurodesenvolvimento e encaminhadas pelos dois 
setores. A proposta do grupo é oferecer atividades no contraturno para as crianças com 
AH/SD na Universidade Tiradentes. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível observar através deste breve apanhado histórico que a educação 
direcionada a alunos superdotados, com programas educativos voltados para as suas 
especificidades faz parte de uma história recente no Brasil. A grande dificuldade de 
identificar e oferecer atendimento apropriado a esses indivíduos se faz presente em 
nossas escolas na atualidade, apesar da existência de leis, projetos e pesquisas voltados 
para assisti-los. Neste aspecto, devemos levar em consideração que a superdotação é 
um tema vasto para investigações e ações no Brasil, pois necessita de apoio e 
conscientização dos docentes para aprenderem a lidar com elas nas salas de aula, salas 
de recursos, bem como, na oferta de atividades que podem ser apresentadas nos 
contraturnos escolares. 
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Essa falta de preparo para identificar e trabalhar com estas crianças tem como 
consequência a falta de aproveitamento destas para o país, pois o potencial que elas 
possuem muitas vezes por não ser bem direcionado pode acarretar em 
comportamentos negativos à sociedade, subutilização das suas contribuições, 
podendo muitas vezes transformá-las em adultos medíocres. No entanto, se forem 
bem assistidas poderão contribuir para o desenvolvimento do Brasil. 
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RESUMO  

O presente trabalho tem o objetivo de analisar as dissertações e teses produzidas pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe (PPGED/UFS), 
entre os anos de 1996 a 2014 sobre trajetórias de vida de educadoras sergipanas. Com base nos 
estudos da história cultural, campo historiográfico que possibilitou a ampliação das pesquisas 
históricas, o trabalho discute também a relação entre biografia e memória dentro da perspectiva 
que as memórias recriam o passado através dos relatos biográficos. O trabalho observa a 
relevância de estudos sobre a temática de trajetória de vida como divulgador da memória de 
professoras sergipanas e da sua contribuição na educação. Analisando o quantitativo de 
dissertações e teses que defenderam a temática de Trajetória de educadoras, percebemos uma 
quantidade pequena de trabalhos somente 04 (quatro) pesquisas. Na atualidade, outros estudos 
estão em processo de pesquisas no PPGED/ UFS que ampliarão os estudos nesta temática. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Memória, Mulheres,Trajetória de vida. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem o propósito de analisar as dissertações e teses produzidas 
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe 
(PPGED/UFS), no período de 1996 a 2014, cujo objeto de estudo está associado às 
trajetórias de vidas de educadoras sergipanas. Para tal utilizaremos os estudos sobre 
biografia e memória, bem como o estudo das dissertações e teses sobre essa temática. 

As pesquisas e trabalhos biográficos emergem de forma latente, como objeto de 
pesquisa, na década de 70 do século XX no Brasil, entre os estudos, as pesquisas sobre 
educação das mulheres e sobre sua trajetória profissional tomaram o mesmo rumo. 
Lembrar seus nomes, entender como suas práticas docentes foram responsáveis para 
compor o cenário da educação brasileira, as resistências sofridas pelas mulheres em 
busca do seu espaço no mercado de trabalho, são caminhos que se distanciam daquela 
mulher restrita ao campo doméstico91. 

Com essa nova forma de pensar a história, os estudos sobre trajetória de vida 
também cresceram e buscaram recuperar os anônimos da história. Há muito tempo o 
tema biografia se viu desassociada da história por ser considerado um estado literário, 
por não obedecer ao caráter da investigação que é próprio da história e do ofício do 
historiador.  Durante o século XIX com forte influência do positivismo as produções 
históricas estavam voltadas para a personificação dos grandes homens da história, 
políticos, militares. O próprio estudo biográfico, história de vida ou trajetória de vida 
(use o termo desejado) vislumbrava os heróis da história e isso era uma compreensão 
da época.  

O surgimento da Nova História (na década de 1930 na França) foi um fator 
inovador para as concepções historiográficas ao pensar a história através do cotidiano 
de um povo.  Esse novo olhar contribuiu para a pluralidade de documentos nas 
pesquisas históricas.  

Na França, a École des Annales, reunida em torno da revista fundada por Marc 
Bloch, dedicou-se ao desmatamento das zonas vizinhas a essa clareira de acordo 
com esses pioneiros, a historiografia tradicional estudava, com demasiada 
exclusividade, os grandes eventos desde sempre reconhecidos como tal; fazia 
“história- tratados- e - batalhas (Veyne1998, p.29). 

Sendo assim, de acordo com essas novas ideias, a pesquisa histórica trilhou 
caminhos diferentes, respeitando os critérios metodológicos que a história nova 
defendia, buscando o alargamento das fontes de pesquisas. Esse movimento foi 
relevante para desmistificar aquela história tradicional, restrita aos grandes homens e 

                                                   
91No Brasil dos anos 70 ocorre uma redescoberta do tema mulher, uma espécie de reativação feminina. A partir 
desse período cresce o número de trabalhos publicados acerca da mulher. Os estudos em torno do tema passaram 
a ser vistos de forma menos preconceituosa. Falar da mulher implica desnudar as hierarquias de sexo. A relação 
que se estabelece entre o sexo feminino e a vida social concerne à oposição dos dois sexos na vida social em geral 
e na família em particular, incluindo-se aí a dupla moral sexual e a ordem patriarcal. 
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fatos. Essa primeira geração dos Annales foi fundamental para abrir um diálogo que 
justifique a ampliação e novos olhares no pensar a história.  

Devemos, por isso, mudar de perspectiva e considerar que toda história, 
qualquer que seja, econômica ou social, demográfica ou política, é cultural, na 
medida em que todos os gestos, todas as condutas, todos os fenômenos 
objetivamente mensuráveis sempre são o resultado das significações que os 
indivíduos atribuem às coisas, às palavras e às ações. (Chartier2009, p.33). 

Partindo da concepção de Veyne (1998), sobre a importância da Nova história 
cultural, a História da Educação no Brasil também se motivou na efervescência da 
liberdade das fontes e dos métodos de pesquisa abordados pelo movimento, fato esse 
que foi de grande relevância para as produções de pesquisa educacionais, antes 
“restritas” as fontes oficiais, documentações e leis. Nesse sentido, o surgimento dos 
programas de pós-graduação em educação no Brasil no final da década de 60 do século 
XX contribuiu para a produção de trabalhos nessa temática.  

Em razão desses aspectos, os estudos biográficos foram enriquecidos com a 
diversidade de fontes que passaram a ser utilizadas nesses estudos, ampliando as 
diversas temáticas nesse campo. Verificamos a incidência de estudos que versam 
sobre: a prosopografia de um determinado grupo de indivíduos, biografia de 
personagens ligados ao oficio de Professor; trajetória da vida de uma pessoa a partir 
da realização de uma determinada função; histórias das ideias, e o uso das memórias. 

A década de 80 do século XX foi influenciada pelos estudos franceses e com isso 
um forte retorno aos estudos sobre biografia começa a compor espaços brasileiros sem 
aquela pressão do conceito positivista pautado numa verdade absoluta. O historiador 
de biografia por sua vez estará munido de “ferramentas” metodológicas que lhe darão 
caminhos para uma melhor investigação do objeto e o “trato” com os documentos. 

Com essa nova forma de pensar a história, o estudo de trajetória de vida também 
cresceu e buscou recuperar os anônimos da história. Há muito tempo o tema biografia 
se viu desassociada da história por ser considerado um estado literário, por não 
obedecer ao caráter da investigação que é próprio da história e do ofício do historiador. 

O estudo de trajetória de vida tem como finalidade, não apenas narrar sobre uma 
pessoa, é também sobre uma época, sobre uma sociedade que foi vivida Ou seja, uma 
biografia que dialogue com o contexto social, cultural e político buscando encontrar os 
silêncios da história e suas memórias. 

Esse processo de valorização dos estudos biográficos contribuiu para a valorização 
da memória. A relação entre história e memória é antiga e conflituosa, ora memória é 
valorizada ora é considerada submissa ao conhecimento histórico. 

Recentemente, a partir da década de 80, a historiografia vem afirmando noção 
diversa: ela toma consciência de que a relação memória-história é mais uma 
relação de conflito e oposição do que complementaridade, ao mesmo tempo – 
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aqui se inscreve a novidade da crítica – em que coloca a história como senhora 
da memória, produtoras de memórias (Seixas2001, p. 39). 

No contexto da memória, o trabalho de Ecléa Bosi nos mostra através de suas 
experiências a importância de testemunhar o passado de um trabalho de pesquisa com 
a memória dos velhos. Sendo assim, entende-se que a história não deve ficar 
unicamente apoiada em documentos oficiais, pois rememorar o passado através de 
relatos biográficos é um re-conhecimento para a sociedade. Ainda segundo Ecleia Bosi 
(2003, p. 15) “Uma história de vida não é feita para ser arquivada ou guardada numa 
gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela floresceu”. 

Segundo Huyssen (2014) “A memória (...) é considerada crucial para a coesão 
social e cultural da sociedade. Todos os tipos de identidade dependem dela. Uma 
sociedade sem memória é um anátema”(Huyssen2014, p,157). A exigência de lembrar 
corresponde a um aspecto que impulsiona o indivíduo a buscar aspectos que justificam 
o tempo vivido, ou seja, um sentido próprio aos acontecimentos refletidos na 
sociedade. O próprio ato de rememorar acontecimentos demonstra o respeito às 
memórias que muitas das vezes ficam adormecidas, prontas para serem capturadas 
em favor da história. 

É importante perceber que essas memórias capturadas são fruto de uma memória 
coletiva, uma lembrança compartilhada, exercitada, que colabora através dos seus 
testemunhos um novo olhar ao fato lembrado. Não há uma pressão para que essa 
relação com o outro esteja conectada aos mesmos fatos, mas que elas estejam 
relacionadas dentro de um objetivo comum: a lembrança.  Segundo Halbwachs (1990, 
p. 26) “[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos 
outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, 
e com objetos que só nós vivemos”.   

O estudo de trajetória de vidas de professoras nas primeiras décadas do século XX 
é um objeto de estudo relativamente novo nos grupos de pesquisas da História de 
Educação. Tais pesquisas concentram suas atenções na história da escolarização, nas 
culturas escolares, profissionalização e a própria luta feminina no Brasil. A esse 
respeito, Freitas (2009) afirma: 

A escolarização feminina possui historicamente, um sentido mais ampliado do 
que a mera transmissão de conteúdos, em geral ela significa, principalmente nas 
primeiras décadas do século XX, um passa a mais na emancipação e na conquista 
da autonomia, de do exercício da cidadania. Não é por acaso que o acesso ao 
ensino superior no Brasil pelas mulheres foi uma restrição da possibilidade de 
ampliação de estudos após o ensino secundário. Em muitas regiões do Brasil, 
poucas eram as instituições públicas que garantiam educação para além do 
curso primário. (Freitas2009, p. 8).  

O acesso a escolarização feminina ocorreu de forma lenta, na sociedade 
brasileira e sergipana, no decorrer do século XIX e XX. Inicialmente por meio da 
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participação nas classes de primeiras letras, curso primário, secundário e no 
final do século XIX a participação de mulheres nos cursos superiores.   

 

2. O ESTUDO DE TRAJETÓRIAS DE VIDAS DE EDUCADORAS SERGIPANAS NO 
PPGED/UFS 

No programa de Pós–graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe 
– PPGED , esses estudos ainda são em menor numero. Ao analisarmos o quantitativo 
das dissertações defendidas até dezembro de 2014 no PPGED constatamos que dos 
362 trabalhos apresentados, apenas 3 tratam sobre Trajetória ou/biografia de 
educadoras. Como podemos observar no quadro 01:  

 

ANO TÍTULO PESQUISADOR 

2006 O celibato pedagógico feminino em Sergipe nas 

três primeiras décadas do século XX: uma análise a 

partir da trajetória de Leonor Telles de Menezes  

Nivalda Menezes Santos 

2009 Leyda Régis: reminiscências de formação 

intelectual e atuação profissional em Sergipe 

Marlaine Lopes de Almeida 

 

2014 

Trajetória de Núbia Nascimento Marques: 

contribuições para a educação em Sergipe 

Elaine Aires Melnikoff 

Quadro 1 - Dissertações sobre trajetórias de educadoras defendidas no PPGED (1996-2014) 

Fonte: Secretaria do PPGED/UFS. 

O primeiro estudo foi realizado por Nivalda, Menezes Santos que defendeu a 
dissertação “O Celibato pedagógico feminino em Sergipe nas três primeiras décadas 
do século XX: uma análise a partir da trajetória de Leonor Telles de Menezes”. Por 
meio do estudo da trajetória de vida de Leonor Telles de Menezes, Santos (2006) 
contribui para o estudo sobre a profissionalização feminina no estado por intermédio 
do Curso Normal do Instituto de Educação Rui Barbosa - IERB, nesse sentido, 

As escolas normais constituíam um espaço de formação socialmente aceito, 
responsável pela profissionalização de um grande número de Mulheres. A 
possibilidade de exercer uma profissão socialmente permitida garantia às 
mulheres a oportunidade de transcender o âmbito doméstico na busca de 
realização e independência social e econômica (Freitas2003, p. 37). 

Ao constatar o crescimento da profissionalização feminina, no inicio do século XX, 
as aspirações sociais e econômicas das normalistas recém-formadas, se deparavam 
com o pensamento do então Presidente do estado, Rodrigues Dórea e do Diretor da 
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Instrução pública Helvécio de Andrade que defendiam o celibato do magistério, ou 
seja, que o casamento na vida das professoras contribuía para a má qualidade na 
educação, uma vez que as mesmas não teriam tempo suficiente para dedicarem ao 
magistério e ao lar. Outro aspecto ressaltado nesta dissertação foi a visão salvacionista 
depositada na educação pelos dirigentes citados a cima, pois acreditavam que o 
ambiente escolar era propício a debater.  

Neste contexto, Santos (2006) analisa a trajetória de sua biografada e estabelece 
enquanto suporte teórico as concepções de Roger Chartier sobre ‘representação’ e 
‘apropriação’, as de Pierre Bordieu sobre ‘campo’ e ‘capital social’, as de Norbert Elias 
sobre ‘História’ e ‘Sociologia’, assim como a de Carla Simone Chamon sobre 
‘trajetória’, compreendendo as relações de interdependência da biografada e sua 
afirmação enquanto intelectual no campo do magistério.  

A dissertação estuda o processo da profissionalização de Leonor Telles, suas 
primeiras aulas no interior do estado, a transferência para a capital, a suas ações na 
Direção do Grupo Escolar Manoel Luiz, o desenvolvimento de suas ações pedagógicas 
no Instituto de Educação Rui Barbosa - IERB e a criação do seu colégio Francina de 
Menezes.  

Outros aspectos da trajetória de vida de Leonor Telles foram ressaltados na 
dissertação a exemplo: da sua participação política no Partido Social Progressista - 
PSP na década de 30 do século XX; a questão se houve ou não a materialização do 
celibato pedagógico na sua vida, uma vez que não se casou. Outro aspecto salientado 
no estudo foi a organização das suas memórias por intermédio do seu arquivo pessoal 
que possibilitou o cruzamento com outras fontes estudadas por Nivalda Menezes 
Santos. 

A segunda pesquisa foi realizada por Marlaine Lopes Almeida: “Leyda Régis: 
reminiscências de formação intelectual e atuação profissional em Sergipe.” O estudo 
tem o propósito de retratar a trajetória de formação docente e atuação profissional de 
Leyda Régis, possibilitando um rico debate acerca da profissionalização da mulher 
sergipana na primeira metade do século XX.  

Almeida (2009) utiliza-se das categorias de análise de: Jean Françoise Sirinelli, 
conceito de elites culturais; Michel de Certeau conceito de tática; Roger Chartier, sob 
o prisma das representações; Norbert Elias por meio dos conceitos de configurações e 
rede de interdependências e a categoria de cultura escola de Dominique Júliá. Em 
relação ao aporte teórico-metodológico a pesquisa está vinculada a abordagem 
biográfica, estabelecendo relações entre os depoimentos e as demais fontes 
pesquisadas. 

 Leyda Régis fez o seu curso primário no grupo escolar General Siqueira de 
Menezes, em Aracaju e, no período de 1917 a 1920. Concluiu o curso normal no 
Instituto de Educação Rui Barbosa – IERB. Neste período Almeida (2009) analisa as 
práticas escolares das normalistas. Entre os anos de 1921 a 1925, Leyda Régis conclui 
o curso técnico de Contabilidade na Escola de Comércio Conselheiro Orlando. No 
tocante ao magistério a pesquisa relata as várias instituições escolares e assistenciais 
que a biografada participou, a exemplo do: Club Sportivo Feminino, Associação 
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Sergipana de Imprensa, Clube de Esperanto, Liga contra o Analfabetismo, Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe – IHGS, dentre outros.  

No exercício do magistério foi professora do IERB, Grupo Escolar General 
Siqueira, Colégio Nossa Senhora da Glória e, principalmente da Escola de aprendizes 
e Artífices de Sergipe criada em 1911. Na escola de Artífices lecionou a disciplina de 
português no período de 1930 a 1964, participando de diversas atividades. Enquanto 
intelectual foi enfatizado os seus discursos depoimentos, artigos em jornais e a criação 
da Revista da Escola de Artífices. 

A terceira dissertação foi feita por Elaine Almeida Aires Melnikoff com o tema: 
“Trajetória de Núbia Marques: contribuições para a educação em Sergipe.” A pesquisa 
tem a finalidade de estudar a trajetória de vida de Núbia Marques e a sua contribuição 
para a educação em Sergipe compreendendo a sua dimensão de mulher, intelectual, 
professora, escritora e poetisa. O marco temporal estabelecido é de 1978 a 1999 em 
razão da sua posse na Academia Sergipana de Letras – ASL a data do seu falecimento. 

A dissertação estabelece as seguintes categorias de análise: Capital cultural, capital 
social e dominação masculina de Pierre Bordieu; intelectual de Jean Françoise 
Sirinelli; representações de Roger Chartier e biografia de Norbert Elias. Em relação à 
metodologia foi aplicada a abordagem biográfica. 

Melnikoff (2014) organizou a sua pesquisa em três eixos: a) o panorama da vida de 
Núbia Marques; b) as contribuições para alguns traços da biografia de Núbia Marques. 
Nasceu no dia 21 de dezembro de 1927, estudou no jardim de infância Augusto 
Maynard, educandário menino Jesus, Colégio Atheneu e na escola de Comércio 
Conselheiro Orlando, onde conseguiu o diploma de técnica em contabilidade.  

Em 1947 foi aprovada no IBGE e de 1948 a 1952 fez o curso de pintura na Escola 
de Belas artes no Rio de janeiro. Fez o curso superior em serviço social na escola de 
Serviço Social de Sergipe (1954 – 1957). Iniciou a sua carreira docente em 1966 no 
IERB lecionado a disciplina de Português e de 1969 a 1991 foi professora do 
departamento de serviço social da Universidade Federal de Sergipe. Núbia Marques 
participou ativamente de projetos políticos e sociais a exemplo da comissão feminina 
de Sergipe em prol da anistia, em 1978.  

Defensora e estudiosa da cultura popular sergipana Núbia escreveu livros de 
poesias, crônicas e romances foi à primeira mulher eleita para a academia Sergipana 
de Letras em 1978, seguindo a tendência nacional que elege  a escritora Raquel de 
Queiroz, em 1977 para a Academia Brasileira de Letras. Núbia Marques faleceu em 27 
de agosto de 1999, sendo homenageada por diversos setores da sociedade, dentre os 
quais: Patrona da Academia Literária da Vida, criada em 1992, fruto da idealização da 
Professora Maria Lígia Madureira Pina; Casa abrigo Núbia Marques criada pela 
Prefeitura Municipal de Aracaju em 2002; Troféu Núbia Marques – 2004 que permeia 
os artistas do estado; Escola Municipal Núbia Marques da secretaria municipal de 
educação de Aracaju (2006); homenagem aos seus 10 anos de falecimento (coletânea 
de poemas) e a medalha do mérito cultural expedida pela Universidade Federal de 
Sergipe em 1998. 
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Ainda no PPGED foi feito o levantamento de Teses do programa doutorado em 
Educação, observamos que dos 24 trabalhos defendidos até dezembro de 2014 apenas 
1 trabalho que versa com a temática de trajetória ou/biografia de educadora. Segue no 
quadro 2 o resultado. 

 

ANO TÍTULO PESQUISADOR 

2014 Uma leitura de história de vida de mulheres 

docentes da Universidade Federal de Sergipe 

Suzana Mary de Andrade Nunes 

Quadro 2 - Tese sobre trajetórias de educadoras defendidas no PPGED (1996-2014) 

Fonte: Secretaria do PPGED/UFS 

O trabalho de Suzana Mary, Uma leitura de história de vida de mulheres docentes 
da Universidade federal de Sergipe destaca o trabalho docente na Universidade 
Federal de Sergipe e na Universidade do Porto, trazendo uma produção que analisa as 
relações de gênero e seus conflitos dentro de uma Instituição de Educação Superior.  

A autora destaca as relações de gênero dentro do contexto da Universidade Federal 
de Sergipe e Universidade do Porto. As fontes para a composição da pesquisa: revisão 
da literatura, estatísticas da educação superior obtidos no INEP, CAPES, CNPQ, 
CPD/UFS entrevistas.  Suzana Mary analisa os perfis dessas docentes mostrando o 
cotidiano da Instituição Superior e observado os projetos, as carreiras, conquistas, a 
maternidade e as desigualdades entre os homens. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta desse trabalho foi realizar uma breve discussão sobre a História da 
Educação como campo de pesquisa, e como esses desdobramentos aconteceram em 
Sergipe. Assim, foram analisadas Dissertações e Teses do programa PPGED – UFS 
com o objetivo de destacar a relevância do programa em fomentar a produção de 
trabalhos na área da História da Educação, bem como observar o quanto vem sendo 
trabalhado Trajetória de educadoras no Mestrado em Educação. Além do quantitativo 
de dissertações e teses levantadas, foi observado que existem 12 dissertações sobre 
Trajetória ou/biografia de intelectual ou educador sergipano.  

A história “objetiva”, aliás, perpetuava com essa idéia de uma “verdade” um 
modelo tirado da filosofia de ontem ou da teologia de ante-ontem; contentava-se 
com traduzi-la em termos de “fatos” históricos...Os bons tempos desse positivismo 
estão definitivamente acabados. Desde então veio o tempo da desconfiança. 
Mostrou-se que toda interpretação histórica depende de um sistema de referência 
(Certeau1982, p. 58). 



 

 
 

12 

É louvável esse alargamento dos caminhos historiográficos, pois demonstra que 
assim como a sociedade, o homem (que é do seu tempo) buscou inspirações nas 
possibilidades de campo de pesquisa e nos desdobramentos que a própria história 
representa. O nascimento ou o próprio surgimento da Escola dos Annales foi sem 
dúvida um novo olhar para a perspectiva de investigação, buscou-se o lugar, o social, 
o saber fazer, o homem. 

Analisando o quantitativo de dissertações e teses que defenderam a temática de 
Trajetória de educadoras, percebendo que embora o crescimento do campo de 
educação na área da História da Educação seja um crescente, foi observada uma 
quantidade pequena de trabalhos que estudam a temática de Trajetória de educadoras, 
acreditando que outros trabalhos surjam na perspectiva de destacar o papel da mulher 
educadora e intelectual dentro do cenário sergipano. Na atualidade, outros estudos 
estão em processo de pesquisas a exemplo das trajetórias de vida da profª. Maria Lígia 
Pina; da Profª Ofenísia Freire; Laura Amazonas; Neyde Mesquita, Carmelita Fontes e 
Rosária Bispo dos Santos que contribuirão para a ampliação desses estudos. 

 
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, M. L. de.(2009). Leyda Régis: reminiscências de formação 
intelectual e atuação profissional em Sergipe. Dissertação (Mestrado em Educação). 
São Cristóvão: PPGED/Universidade Federal de Sergipe. 

BOSI, E.(2003). O tempo vivo da memória: ensaios de Psicologia Social. São 
Paulo: Ateliê editorial. 

CERTEAU, M. de (1982). A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense – 
Universitária. 

CHARTIER, R.(2009). A História ou a leitura do tempo. Belo Horizonte: 
Autêntica. 

FREITAS, A. G. B. de (2003). “Vestidas de azul e branco”: um estudo sobre as 
representações de ex-normalistas (1920-1950). São Cristóvão: Grupos de Estudos e 
Pesquisas em História da Educação/ PPGED. 

FREITAS, A. G. B. de (2009). Para que(m) contar a História das Mulheres 
professoras/literatas paraibanas? In: MACHADO, C. J. dos S.; NUNES, M. L. da S. 
Educação e Educadoras na Paraíba do século XX: práticas, leituras e 
representações (pp 7-14). João Pessoa: Editora Universitária da UFPB. 

HALBWACHS, M. (1990)A memória coletiva. São Paulo: Vértice, Editora dos 
Tribunais.  

HUYSSEN, A.(2014). Resistência à memória: usos e abusos do esquecimento 
público. In: Culturas do passado-presente.(pp. 155-176) Rio de Janeiro: 
Contraponto/Museu de Arte do Rio. 

MELNIKOFF, E. A. A.(2014). Trajetória de Núbia Marques: contribuições 
para a educação em Sergipe. Dissertação (Mestrado em Educação). São Cristóvão: 
PPGED/Universidade Federal de Sergipe. 



 

 
 

13 

SANTOS, N. M.(2006). O Celibato pedagógico feminino em Sergipe nas 
três primeiras décadas do século XX: uma análise a partir da trajetória de 
Leonor Telles de Menezes. Dissertação (Mestrado em Educação). São Cristóvão: 
PPGED/Universidade Federal de Sergipe. 

SEIXAS. J. A. de (2001). Percursos de memórias em terras de História: 
problemáticas atuais. In: BRESCIANI, S.; NAXARA, M. Memória 
(res)sentimento: indagações sobre uma questão sensível (pp. 37-58). Campinas, 
SP: Editora UNICAMP. 

VEYNE, P. M.(1998) Tudo é histórico, logo a história não existe. In: VEYNE, P. M. 
Como se escreve a história; Foucault Revoluciona a História.(p.29). Brasília: 
Editora da Universidade de Brasília. 

 
  



 

 
 

3 

 

 

ID: 794 
 

O ENSINO DA HISTÓRIA DE EDUCAÇÃO NO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UFPB: UMA REFLEXÃO 
 
Autor: 
Vívia Silva  
Deise Dalto  
Elizabeth Silva 
 
 
  



 

 
 

4 

O ENSINO DA HISTÓRIA DE EDUCAÇÃO NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFPB: 
UMA REFLEXÃO 

 
PALAVRAS CHAVE 

Ensino de História da Educação; Curso de Pedagogia; Universidade Federal da 
Paraíba. 

 
A partir de uma experiência no projeto de monitoria, vinculado à Universidade Federal da 

Paraíba, mais especificamente ao curso de Pedagogia, na disciplina História da Educação, surge 
o interesse de desenvolver este trabalho que tem como principal objetivo compreender o 
componente curricular História da Educação do curso de Pedagogia do Centro de Educação da 
Universidade Federal da Paraíba. Para tanto recorremos ao Projeto Político Pedagógico do 
Curso, Planos de Curso além de nos debruçarmos sobre autores como Franco Cambi (1999), 
Demerval Saviani (2005), Lopes e Galvão (2001), De Certeau (2008), Rodrigues (2011), 
Magalhães (2011) para situarmos o curso, assim como a história da disciplina e sua 
importância. Observamos que a disciplina História da Educação, ministrada no Centro de 
Educação CE-UFPB, faz parte do Departamento de Fundamentação da Educação do curso de 
Licenciatura Plena em Pedagogia. Essa disciplina possibilita que os alunos tenham uma base 
teórica sólida no que diz respeito ao processo histórico da educação, e tenham condições de 
refletir sobre seus reflexos nos dias atuais. O componente curricular se apresenta no fluxograma 
do Projeto Político Pedagógico no primeiro e segundo períodos, divido em História da 
Educação I e História da Educação II, sendo cada uma composta por 60h distribuídas em aulas. 
É Vale destacar que inicialmente no Brasil, a História da Educação se desenvolveu, sobretudo, 
nas escolas normais e nos cursos de formação de professores, marcada por um caráter utilitário. 
Ao longo dos últimos 25 anos operou-se uma profunda transformação metodológica na 
pesquisa histórico-educativa, levando a uma radical mudança de orientação tanto na pesquisa 
como no ensino: da História da Pedagogia passa a História da Educação. A mudança da História 
da Pedagogia para uma mais articulada História da Educação tratou-se de uma verdadeira 
revolução historiográfica, redesenhando todo âmbito histórico da educação, passando de um 
modo fechado para um modo aberto, valorizando a complexidade e riqueza de seu campo de 
pesquisa e dos seus múltiplos métodos que devem ser utilizados para desenvolver o próprio 
trabalho. Objetivando compreender a disciplina em sua formatação acadêmica e curricular, 
resolvemos analisar como a História da Educação está configurada no curso de Pedagogia da 
UFPB, a partir da reflexão dos programas de ensino, podendo assim identificar o significado 
que ela esboça no quadro curricular da Instituição. Para tanto se faz necessário direcionar o 
olhar, a partir da disciplina para compreender a própria disciplina, podemos afirmar que as 
mudanças de orientação de uma disciplina estão relacionadas não apenas com as questões 
postas pela sociedade, mas também, com as questões demandadas pelas instituições de ensino, 
as quais constroem sua própria dinâmica.  De acordo com o Projeto Político Pedagógico, o 
Curso de Pedagogia do Centro de Educação da UFPB, Campus I, foi criado pela Lei Estadual 



 

 
 

5 

nº 341 de 01.09.49 autorizado pelo Decreto nº 30.909 de 27.05.52, vinculado inicialmente a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que em 1969 passou a ser denominada Faculdade de 
Educação. Após sua extinção, em 1976 passou a integrar o Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA) e, desde abril de 1979, acha-se vinculado ao Centro de Educação (CE). Para 
a análise aqui esboçada, nos valemos de itens de operacionalização que podem ser considerados 
como a base organizacional da disciplina: ementa, objetivos, denominação, carga horaria e 
números de semestres letivos. A partir dos quais constatamos que a disciplina nem sempre 
esteve estruturada como é hoje o que confirmamos quando fomos à busca de alguns planos de 
curso anterior. Infelizmente não tivemos acesso a todos, os quais gostaríamos, mas, nos foram 
disponibilizados pelo Departamento de Fundamentação da Educação (DFE) os planos de curso 
de História da Educação dos períodos letivos 1998.1, 1998.2, 2005.1, 2008.2, 2010.2, os quais 
foram possíveis  para observarmos significativas mudanças em sua carga horária que passou 
de 150hs para 75hs e hoje é ministrada em 60hs. Outra mudança de relevância foi no objetivo 
da disciplina que segundo o plano de curso 1998.1 e 1998.2 defendia como objetivo alargar a 
base cultural dos futuros educadores, fazendo-os conhecer e compreender as principais 
tendências e movimentos pedagógicos, a política, organização e prática educacional brasileira. 
Com a redução da carga horária para 75hs a partir de 2005.1 observamos novas alterações 
relativas ao objetivo que passa a ser voltado a estimular a reflexão crítica sobre o processo 
histórico educacional, possibilitando aos futuros educadores a apropriação de saberes que 
promovam a consciência crítica, contemplando uma História da Educação que tenha origem 
nos problemas do presente e que surgira pontos de vista ancorados no estudo do passado, em 
um trabalho educativo, que forneça sentido à prática educativa. Por fim, ainda observamos uma 
nova alteração no plano de curso 2010.2, quando a carga horária passa para 60hs, assim como 
o objetivo primordial da disciplina passa a ser: alargar a base cultural, científica e pedagógica 
dos futuros educadores na perspectiva de orientar a sua prática tanto para a docência quanto da 
pesquisa historiográfica. Insatisfeitos em observar apenas os objetivos, dispusemo-nos a 
observar os Eixos Temáticos dos Planos de Cursos anteriores e encontramos, quando a 
disciplina era ministrada em 150hs,o seguinte Eixo Temático: Educação e Sociedade no Brasil 
Colônia/Império; Educação no Brasil Republicano; Estado Novo e Educação; Estado Populista 
e Educação e Estado Militar e Educação. Depois da alteração para 75hs o Eixo Temático passou 
a ser: Introdução a História da Educação; A época moderna (séculos XV-XVIII): Sociedade e 
Educação; A primeira metade do século XIX europeu e brasileiro: Sociedade e Educação; e 
por fim com a mudança da carga horária para 60hs em 2010.2 o Eixo Temático passou a ser: 
Papel e Significado de História e História da Educação; Pensamento Pedagógico de Comenius, 
Rousseau, Pestalozzi, Herbart e Frobel; Características da Educação e Pedagogia; Educação 
Escolar no Brasil no século XIX; Educação Escolar na Paraíba no século XIX. Observamos 
que muitos elementos de mudanças, em relação à ampliação dos tempos e espaços, assim como 
os relacionados com diversos aspectos considerados importantes na disciplina, do ponto de 
vista institucional, poderiam ser incorporados numa relação da pesquisa com os processos 
didáticos pedagógicos. Comprovando o que afirma Rodrigues (2011) o que se constata é que 
não há regularidades quanto à definição dos ementários, visto que as ementas apresentam de 
modo bastante diversificado sobre os mais variados ângulos, como foi observado. 
Direcionando um olhar mais criterioso para estes planos e programas podemos constatar que 
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os conteúdos da História da Educação se diversificam nas formas de apresentação, na definição 
espaço-temporal, bem como nas possibilidades de abordagem dos temas, que lhes são 
correspondentes. É notória uma relação inversamente proporcional entre o conteúdo 
apresentado nas ementas e a carga horária da disciplina. Segundo Dermeval Saviani (2005), 
em todo período, a História da Educação permaneceu como uma das principais disciplinas de 
formação do educador, ocupando um espaço no currículo que se estendia por cerca de três anos. 
Depois da Reforma Universitária 1968, houve nova regulamentação no Curso de Pedagogia. O 
currículo tem sua duração reduzida drasticamente o que afetou a disciplina História da 
educação cujo peso no currículo resultou bastante secundarizado. A partir da abordagem do 
autor e diante do trabalho desenvolvido através do qual observamos alterações no Plano de 
Curso da Disciplina História da Educação do DFE da UFPB e considerando a grande relevância 
da disciplina na formação docente, somos tomados pelo seguinte questionamento, quais as 
implicações das mudanças no âmbito da História da Educação quando considerado seu lugar 
no curso de Pedagogia e na formação docente?  

BIBLIOGRAFIA 

CAMBI, Franco. (1999). História da pedagogia; tradução de Álvaro Leorencini. 
São Paulo, Fundação Editora da UNESP (FEU).  

DE CERTEAU, Michel. (2008). A Escrita da História. Tradução de Maria de 
Lourdes Menezes. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 

LOPES, E.M.T;GALVÃO,A.M.O. (2001). História da Educação: Uma disciplina um 
campo de pesquisa. In.: História da Educação. Rio de Janeiro. DP&A, P 25-49. 

MAGALHÃES, J. (2011). O ensino de História da Educação. In: CARVALHO, 
M.M.C de; GATTI Jr., D (orgs.). O Ensino de História da Educação. Vitória: 
EDUFES, P. 163-197  (Coleção Horizontes da pesquisa em história da Educação no 
Brasil; v.6) 

RODRIGUES, J.R.G. (2011). O ensino de História da Educação: uma olhar 
reflexivo a partir da análise de planos e programas curriculares. In: CARVALHO, 
M.M.C de; GATTI Jr., D (orgs.). O Ensino de História da Educação. Vitória: 
EDUFES, P. 133-161.  (Coleção Horizontes da pesquisa em história da Educação no 
Brasil; v.6) 

SAVIANI, Dermeval. (2005) Reflexões sobre o ensino e a pesquisa em história da 
educação. In: GATTI Jr., D; FILHO INÁCIO, G. (orgs.). História da Educação em 
perspectiva: ensino, pesquisa, produção e novas investigações. Campinas, SP: 
Autores Associados; Uberlândia, MG: EDUFU, p. 7 – 31. 
  



 

 
 

7 

 

 

ID: 908 
 

A DISCIPLINA LITERATURA INFANTIL NA EEPSG PREFEITO JOSÉ 

RIBEIRO NA FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO PAULISTA 

(PARANAPUÃ. ANOS 1980): literário ou lúdico? 
 
Autor: 
Aline Franciele Martins de Oliveira 
 
Filiação: 
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – Unidade Universitária de 
Paranaíba (MS  
 



 

 
 

8 

RESUMO 

Neste trabalho, apresentam-se resultados de pesquisa de mestrado, desenvolvida 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade Universitária de Paranaíba, vinculada à linha 
de pesquisa “Linguagem, Literatura, Educação e Sociedade”, sobre o tema disciplina 
Literatura Infantil na formação de professores na Escola Estadual de Primeiro e 
Segundo Graus Prefeito José Ribeiro (anos 1980), cujos objetivos foram: contribuir 
para a produção de uma história da disciplina literatura infantil na formação de 
professores no curso Habilitação Específica para o Magistério, no estado de São Paulo 
e compreender o ensino da disciplina Literatura Infantil na formação de professores 
nessa escola. Essa pesquisa fundamenta-se na abordagem histórica, no âmbito da 
educação. Com o estudo proposto, conclui-se que o curso HEM, dessa escola, 
correspondeu a um modo próprio de ensinar Literatura Infantil desconsiderando o 
didático e o literário, prevalecendo, o lúdico.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

Disciplina Literatura Infantil, Formação de professores, Habilitação Específica 
para o Magistério 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, pensar as questões relativas à Literatura Infantil e seu ensino é algo que 
data de mais de um século. Pesquisas do tipo “estado da arte”, que visam a mapear o 
conhecimento acumulado sobre esse assunto, como as desenvolvidas por Magnani 
(1998), têm possibilitado compreender que, desde o final do século XIX, observa-se a 
preocupação com a estreita relação entre literatura e escola e por isso com o caráter 
estético e/ou didático dos livros de literatura infantil, de modo que nas últimas 
décadas tem crescido o número de sujeitos envolvidos com estudos e pesquisas nesse 
campo. Por meio de pesquisas realizadas e pelos dados encontrados, poucos e recentes 
são os estudos sobre o tema Literatura Infantil na formação de professores. Porém, 
esse tema, pode ser identificado como relevante e pertinente, não somente para 
expansão dos campos de Literatura Infantil e de formação de professores, como 
também para preenchimento de lacunas de pesquisas, cujos saberes são importantes 
e necessários para a formação do professor, pois ensinar a ler é papel de todo professor 
e a Literatura Infantil contribui para a formação de leitores. Deste modo, este artigo 
fundamenta-se na abordagem histórica, no âmbito da educação, na vertente da Nova 
História e o tema conta com a seguinte problematização que fora desenvolvida na 
pesquisa de mestrado92: quais foram os aspectos constitutivos da disciplina Literatura 
Infantil, do curso de formação de professores denominado Habilitação Específica para 
o Magistério (HEM) , da Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Prefeito José 
Ribeiro (EEPSG), da cidade de Paranapuã, nos anos 1980?  Para isso, formulei 
algumas questões de pesquisa: que formação era oferecida na disciplina literatura 
infantil no curso HEM nessa escola?, quem eram os professores que lecionaram a 
disciplina Literatura Infantil naquela época e qual o perfil deles?, quais os manuais 
eram utilizados no espaço escolar para o desenvolvimento da formação desses futuros 
professores?, e quais as atividades de ensino eram realizadas pelos alunos (futuros 
professores) na disciplina Literatura Infantil? Assim, movida pelas questões citadas,  
passei a refletir sobre os possíveis aspectos da história do ensino de Literatura Infantil 
no Brasil, em especial ao curso de HEM e com intuito de responder a esses 
questionamentos, portanto, voltei-me para a institucionalização da disciplina 
Literatura Infantil nos cursos de formação de professores no estado de São Paulo, 
sobretudo, no curso HEM, da EEPSG Prefeito José Ribeiro, na cidade de Paranapuã, 
buscando tanto no aspecto legal, quanto no aspecto curricular, informações sobre as 
prescrições para a formação de professores no âmbito dessa disciplina; depois, voltei-
me para os arquivos escolares, realizando recuperação, reunião, seleção, 
sistematização e análise de fontes documentais sobre o tema para compreender como 
se ensinava a disciplina Literatura Infantil na HEM, além de leituras da bibliografia 
especializada sobre abordagem histórica, sobre Literatura Infantil, formação de 
professores, HEM e aspectos correlatos; também conversei com a equipe da escola 
com a finalidade de encontrar documentos tais como decretos e portarias, livro ponto 

                                                   
92 Para maiores informações consultar a dissertação de Oliveira (2015). 
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da época com nomes de professores que lecionaram a disciplina Literatura Infantil, 
localização de manuais de ensino da época e de trabalhos confeccionados pelos alunos, 
dentre outros que foram localizados. Dos resultados obtidos pode-se sintetizar: 1. Os 
anos 1980 foram efervescentes tanto na produção de promoção qualitativa do gênero 
e discussão acadêmica, com fito de definir a partir de critérios literários os livros para 
crianças; 2. a disciplina Literatura Infantil foi ganhando estatuto acadêmico nos anos 
1980, entre outros fatores, por sua presença na formação de professores no estado de 
São Paulo, desde os anos 1940; 3. na região de Jales, houve formação de professores 
nos anos 1980 nos cursos HEM, sendo a disciplina LiteraturaIinfantil um desses 
aspectos de formação representada no município de Paranapuã, na EEPSG Prefeito 
José Ribeiro, seguindo as prescrições oficiais federais e estaduais; 4. o ensino de 
Literatura Infantil na escola Prefeito José Ribeiro, nos anos 1980, consistia em ensino 
do lúdico, voltado para trabalhos manuais (caderno de comemorações, caderno de 
dobradura, livro de tecidos) e outros trabalhos como os cadernos de músicas infantis, 
muito embora manuais de ensino tenham sido encontrados na biblioteca da escola e 
prescrevessem, na formação de professores, um ensino voltado ao uso e à crítica de 
livros de gênero, sobretudo, para formação de leitores.  Portanto, o estudo proposto, 
no período mencionado, permite de acordo com Julia (2001), “[...] tentar identificar, 
tanto através das práticas de ensino utilizadas na sala de aula como através dos 
grandes objetivos que presidiram a constituição das disciplinas, o núcleo duro que 
pode constituir uma história renovada da educação. [...] a ‘caixa preta’ da escola, ao 
buscar compreender o que ocorre nesse espaço particular”. (JULIA, 2001, p. 13). 
1.1. CONHECENDO O MUNICÍPIO DE PARANAPUÃ E A EEPSG PREFEITO JOSÉ 
RIBEIRO : ANOS 1980. 

Figura 1: Mapa do estado de São Paulo com destaque à localização do município de Paranapuã93. 

                                                   
93 Fonte: PARANAPUÃ. In: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Paranapuã>. 
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Como mostra a Figura 1, Paranapuã 94  é um município localizado no noroeste 
do estado de São Paulo, no Brasil, localizado a uma latitude 21º46'05 a sul e a 
uma longitude 50º46'18" a oeste, estando a uma altitude de 474 metros, pertencendo 
à microrregião de Jales95. Nos anos 1980, de acordo com os dados do IBGE (1991)96 , 
a cidade possuía uma população de  aproximadamente 6000 habitantes, tendo a sede 
cerca de 3.500 e o distrito de Mesópolis cerca de 2500. A população da zona rural era 
de cerca de 2000 habitantes, sendo a maioria de cor branca e parda, havendo ainda, 
um grande número de imigrantes japoneses. O município contava com base 
econômica a agricultura e pecuária e de acordo com o IBGE (2010) a cidade tem hoje 
uma população de 3 815 habitantes e área de 140,5 km².  

Em  24 de janeiro de 1966 por meio do decreto nº 9457 de 27 de janeiro de 1966 , 
foi criada a única escola estadual do município de Paranapuã, denominada como 
Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus “Paranapuã” (EEPSG “Paranapuã”) 
como mostra a Figura 2: 

 

 Figura 2: Fachada da frente da EEPSG Prefeito José Ribeiro97 na Avenida Luizete.   

A EEPSG Prefeito José Ribeiro, no início dos anos 1980 atendeu a uma clientela 
de 777 alunos no primeiro grau e 160 alunos no segundo grau e 54 alunos no curso 
supletivo nível I e II, funcionando nos três períodos, manhã, tarde e noite, atendendo 
à população da cidade independentemente dos padrões econômicos existentes na 
época. Ao que tudo indica, em sua criação e instalação, a EEPSG Prefeito José Ribeiro 
ofertava o ensino de 2º grau, mas não o profissionalizante, instalado só no ano de 1983 
com o curso HEM. E em relação a HEM, não se tem informações sobre a quantidade 
de alunos matriculados. 

No ano de 1987, a HEM passou por uma reformulação no estado de São Paulo, por 
meio da Deliberação CEE n°. 30/87. O currículo dessa habilitação passou a ser 
organizado em “Parte Comum” e “Parte diversificada”. Na “Parte Comum”, não houve 
alterações das disciplinas fixadas. Na “Parte diversificada” foi estabelecido que 

                                                   
94Dados sobre o município e sua fundação extraídos do site. (Cf. IBGE. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/saopaulo/paranapua.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2015). 

 

95 A microrregião de Jales é uma das microrregiões do estado brasileiro de São Paulo pertencente à Mesorregião 
de São José do Rio Preto. Está dividida em 23 municípios, sendo Aparecida d'Oeste, Aspásia, Dirce Reis, 
Dolcinópolis, Jales, Marinópolis, Mesópolis, Nova Canaã Paulista, Palmeira d'Oeste, Paranapuã, Pontalinda, 
Populina, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d'Oeste, Santa Salete, 
Santana da Ponte Pensa, São Francisco, Três Fronteiras, Urânia e Vitória Brasil. (MICRORREGIÃO DE JALES, 
2014). 

96Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991. 

97 Fonte: Arquivos da EE Prefeito José Ribeiro 
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algumas disciplinas poderiam ser de escolha das próprias escolas, visando a atender 
às necessidades específicas da formação dos professores de cada localidade. Assim, 
por ser integrante da “Parte diversifica” do currículo, a disciplina Literatura Infantil 
ficou a critério de cada instituição que oferecia esse curso. Desse modo, pelas grades 
curriculares a que tive acesso na EEPSG Prefeito José Ribeiro pude observar que a 
disciplina Literatura Infantil foi ministrada de 1985 a 1989, no 4º ano do curso. O 4º 
ano era destinado à formação para atuar no ensino pré-escolar, como mostram o  

Quadro 1 e Quadro 2. 

PARTE DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Núcleo comum Educação Física 3 aulas semanais 

 

 

 

Fundamentos da Educação Pré-

Escolar/ mínimo 

profissionalizante 

Aspectos Histórico, Legal, 

Filosóficos e Sociológico 

3 aulas semanais 

 

Nutrição e Higiene no 

Desenvolvimento Pré-escolar 

3 aulas semanais 

Psicologia Desenvolvimento Pré-

Escolar 

3 aulas semanais 

Problemas de Aprendizagem 3 aulas semanais 

Didática da Educação Pré-

escolar 

4 aulas semanais 

 

Diversificada 

Literatura Infantil 2 aulas semanais 

Programa Informação 

Profissional 

 

2 aulas semanais 

 

 

Matérias de Livre Escolha 

Educação Artística da Criança 3 aulas semanais 

Educação Física Infantil 2 aulas semanais 

Quadro 1 : Grade curricular do 4º ano (1985 – 1988) 

PARTE DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Núcleo comum Educação Física 3 aulas semanais 

 

 

 

Fundamentos da Educação Pré-

Escolar/ mínimo 

profissionalizante 

Aspectos Histórico, Legal, 

Filosóficos e Sociológico 

3 aulas semanais 

 

Nutrição e Higiene no 

Desenvolvimento Pré-escolar 

3 aulas semanais 

Psicologia Desenvolvimento Pré-

Escolar 

4 aulas semanais 
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Problemas de Aprendizagem 3 aulas semanais 

Didática da Educação Pré-

escolar 

5 aulas semanais 

 

Diversificada: 

Matérias de Livre Escolha 

 

 

 

Literatura Infantil 2 aulas semanais 

Educação Física Infantil 

 

3 aulas semanais 

Educação Artística da Criança 3 aulas semanais 

Quadro 2 : Grade curricular do 4º ano (1989) 

Como não obtive informações sobre o conteúdo ministrado na disciplina 
Literatura Infantil, restou-me buscar nos arquivos escolares e nas “evidências orais” 
dos professores se o prescrito nos guias curriculares (1981) era o praticado na EEPSG 
Prefeito José Ribeiro na formação de professores, nos anos 1980. 

 
1.1.1. A “CAIXA-PRETA” DA EEPSG PREFEITO JOSÉ RIBEIRO EM RELAÇÃO A 
DISCIPLINA LITERATURA INFANTIL 

Julia (2001, p. 17) acredita que o historiador sabe fazer flechas com qualquer 
madeira, ou seja, 

Os cadernos de notas tomadas pelos alunos (mesmo sendo grande o risco de se 
verem conservados apenas os mais bonitos deles) e os cadernos de preparações dos 
educadores, não são escassos e, na falta destes, pode-se tentar reconstituir, 
indiretamente, as práticas escolares, a partir de normas ditadas nos programas oficiais 
ou nos artigos das revistas pedagógicas.  

Chervel (1990, p. 219) observa ainda a tarefa de repensar o conceito de disciplina, 
remontando à questão da sua finalidade, de seus objetivos: 

[...] a história das disciplinas escolares, colocando os conteúdos de ensino no 
centro de suas preocupações, renova as problemáticas tradicionais. Se é verdade 
que a sociedade impõe à escola suas finalidades, estando a cargo dessa última 
buscar naquela apoio para criar suas próprias disciplinas, há toda razão em se 
pensar que é ao redor dessas finalidades que se elaboram as políticas 
educacionais, os programas e os planos de estudo, e que se realizam a construção 
e a transformação históricas da escola.  

De acordo com Pessanha, Daniel e Menegazzo (2004, p. 58), “[...] a disciplina 
escolar seria resultado da passagem dos saberes da sociedade por um filtro específico, 
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a tal ponto que, após algum tempo, ela pode não mais guardar relação com o saber de 
origem”. Já para Chervel (1990), a disciplina é o preço que a sociedade paga à cultura 
para passá-la de uma geração à outra. 

Segundo Pessanha, Daniel e Menegazzo (2004, p. 63) 

Para analisar a cultura escolar, é preciso o conjunto das normas e práticas 
definidores dos conhecimentos que aquela sociedade desejava que fossem 
ensinados, e os valores e comportamentos a serem impostos. Esses elementos 
nem sempre são visíveis nos registros oficiais. Muitas vezes, é preciso ler esses 
registros de forma diferente, além de procurar outros menos formais, como: 
cadernos, planos de ensino, livros, provas e material didático em geral.  

Para as autoras (2004, p. 63), constituem fontes privilegiadas para a análise da 
cultura escolar: “[...] cadernos, exercícios, planos de ensino, provas, exames, manuais 
didáticos, relatórios de inspetores, fotos de formatura, boletins escolares, atas 
escolares, diplomas, relatórios e depoimentos que, normalmente, não são mantidos 
nem conservados nos arquivos públicos”.  

Deste modo, em relação aos professores que lecionaram a disciplina Literatura 
Infantil na EEPSG Prefeito José Ribeiro, localizei três nomes de professoras, por meio 
do livro de folha de frequência. Então, realizei entrevistas com as professoras da época, 
Haruko Takaki, que ministrou a disciplina Literatura Infantil no ano letivo de 1985 e 
Lídia de Jesus Capela Cardozo Silveira, que ministrou a disciplina Literatura Infantil 
no ano letivo de 1988, as únicas com quem consegui entrar em contato e aceitaram 
participar do questionário.      

A professora Haruko Takaki nasceu em 05 de fevereiro de 1940, em 
Pedregulho/SP, mas vive atualmente em Paranapuã e trabalha como diretora de 
autoescola. Começou a estudar em Pedregulho, depois foi para Ituiutaba/MG, onde 
terminou o curso Primário no Grupo Escolar João Pinheiro, no ano de 1950. Sobre a 
trajetória escolar, ela narrou:  

Comecei o curso normal em Ituiutaba/ MG no colégio Santa Maria e terminei em 
Fernandópolis no curso normal na Escola Normal Municipal de Fernandópolis 
em 1958, que estava iniciando o curso normal na cidade. Em 1974, fiz licenciatura 
em Letras, Português e Francês pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Jales. No mesmo ano, cursei a especialização em Comunicação e Expressão pela 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Ministro Tarso Dutra, na cidade de 
Dracena. Em 1975, fiz especialização em Linguística Aplicada, pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Jales. E em 1978, fiz licenciatura em Estudos 
Sociais pela Faculdade de Educação, Ciências e Artes Dom Bosco de Monte 
Aprazível. (TAKAKI, 2015). 

Em relação à disciplina Literatura Infantil, a professora Haruko disse que as aulas 
eram preparadas por meio de livros didáticos, no entanto não se lembra quais eram 
esses “livros didáticos”, mas sempre aproveitando experiências do dia a dia e que 



 

 
 

15 

utilizava livros infantis para contação de história, além da confecção de cadernos de 
músicas infantis da época, procurando mostrar a realidade (como deveriam atuar; 
como agir em sala de aula) para os alunos (futuros professores). Utilizava, também, 
livros com jogos infantis e livros que continham experiências de professores em sala 
de aula, tendo como objetivo preparar os futuros professores para enfrentar uma sala 
de aula de crianças. 

Sobre a experiência como professora, a professora Haruko deixou registrado que: 

É muito bom entrar numa sala de aula e transmitir conhecimento, transmitir as 
minhas experiências, visando a educação das crianças, pois elas serão o nosso 
futuro. Ai de nós, educadores, pais e professores, se deixarmos em nossas 
crianças semente morrer semente (sic). É preciso ter carinho com as crianças. 
Até hoje tenho uma ligação com a educação, pois sempre converso com os alunos 
da auto escola e falo pra eles continuarem estudando, incentivando eles a 
estudarem de ter uma profissão na vida. Sempre levei minha vida voltada a 
Educação. (TAKAKI, 2015) 

A professora Lídia de Jesus Capela Cardozo Silveira nasceu em 21 de janeiro de 
1948, em Venda-Nova, Portugal. Vive atualmente em Paranapuã e é comerciante, dona 
do mercado Casa Mattos, tendo começado seus estudos na cidade de Envendos, 
Portugal. 

Em relação a sua trajetória como aluna, ela começou o curso normal em 
Taquaritinga/SP. Depois fez licenciatura em Estudos Sociais pela Faculdade de 
Educação, Ciências e Artes Dom Bosco de Monte Aprazível, cursou Pedagogia pela 
Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Urubupungá, fez licenciatura em Letras, 
Português e Francês pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jales. E 
complementou com especialização em Comunicação e Expressão pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras Ministro Tarso Dutra, na cidade de Dracena.  

Sobre a disciplina Literatura Infantil, a professora Lídia ressaltou: 

Quando trabalhei com o magistério na disciplina de Literatura, também estava 
incluído literatura infantil. Naquela época os alunos eram realmente 
comprometidos. Nós, os professores tínhamos prazer em dar aulas e eles prazer 
em aprender. Nós usamos livros infantis: primeiro estudo do autor, segundo 
estudo do livro que incluía, leitura e análises dos fatos mais importantes, 
transportando para o momento da época e dramatização para as classes 
primárias adequadas aquele autor e leitura. (SILVEIRA, 2015). 

Para Lídia, a disciplina Literatura Infantil tinha como objetivo desenvolver no 
futuro professor o gosto pela leitura e o conhecimento dos autores infantis, deixando 
registrado que sua experiência como professora sempre teve como princípio o 
seguinte: “Educai as crianças e não será preciso punir os homens”. (PITÁGORAS). 

Como se pode perceber, pelo depoimento das duas professoras, ambas tinham 
formação específica para atuar na disciplina Literatura Infantil. No caso da professora 
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Haruko, havia a utilização de livros didáticos, embora não se recorde qual (is), já a 
professora Lídia não menciona esse instrumento, mas se familiarizou com Leitura na 
escola primária: guia para normalistas e professores (1966) de Juracy Silveira, mas 
não disse se utilizou ou não o manual. Ambas utilizavam-se de livros de Literatura 
Infantil para ministrarem suas aulas. Como as professoras não se recordam de 
detalhes de sua prática, mencionando atividades paralelas como o caderno de músicas 
e teatro, a título de exemplos, tudo leva a inferir que os livros utilizados em sala de aula 
serviam de pretexto para essas atividades, ou seja, ensinar a ensinar Literatura Infantil 
no ponto de vista das professoras era prevalecer o uso do “infantil” do gênero, com 
atividades lúdicas e de acordo com essa fase da vida humana. 

Ao voltar-me para os arquivos escolares da EEPSG Prefeito José Ribeiro, localizei 
manuais de ensino que, provavelmente, serviram de subsídio ou foram utilizados na 
disciplina, haja vista sua presença na biblioteca da escola, a saber: 

Figura 5: Capa de Leitura na escola primária: guia para normalistas e professores de Juracy Silveira, sendo a 3ª 
edição publicada pela editora Conquista em 1966; Figura 6: Capa de A literatura infantil: visão histórica e crítica 
de Bárbara Vasconcelos de Carvalho, sendo a  5ª edição, publicado pela editora Global em 1987; Figura 7: Capa 
de Literatura infantil: uma nova perspectiva da alfabetização na pré-escola de Lúcia Lins Browne Rego, sendo a  
2ª edição, publicado pela FTD em 1995 . 

A opção por selecionar os manuais de ensino, deveu-se, principalmente, pelo fato 
de que por meio deles é possível compreender, de acordo com Oliveira (2014) 

Em que condições e atendendo a que necessidades e urgências políticas e 
educacionais do país a matéria/disciplina “Literatura Infantil” passou a fazer parte dos 
cursos de formação de professores primários no estado de São Paulo; quais foram os 
conhecimentos e habilidades reconhecidos, em diferentes momentos históricos, como 
legítimos e necessários para a formação dos professores primários. (OLIVEIRA, 2014, 
p. 32). 

Os manuais encontrados se assemelham na questão de que é na infância que se 
adquire o hábito de ler, e que por meio dos professores (adultos), essa questão será 
desenvolvida, pois as autoras acreditam que é necessário saber fazer uma boa leitura, 
por isso, a necessidade de ensinar futuros professores a desenvolverem a prática de 
uma boa leitura.  
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Além dos manuais de ensino, também encontrei materiais confeccionados pelas 
ex-alunas durante as aulas de Literatura Infantil: Adenir de Fátima Franzato 
(cadernos de datas comemorativas e caderno de dobradura do ano de 1983); Andréa 
Ferreira dos Santos (Aventuras de Tiquinho - livro de pano e caderno de músicas 
infantis do ano de 1987); Marcia Martins de Oliveira (fantoches de cartolina dos 
personagens do livro Lúcia Já vou indo do ano de 1989);   

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8 - Caderno de comemorações ; Figura 9: Caderno de Dobradura 

 
De acordo com a Figura 8, o material produzido denominado Caderno de 

comemorações, foi produzido em 1983, sendo um caderno encapado de acordo com a 
criatividade do aluno. Na primeira folha fazia-se a abertura do caderno e nas folhas 
seguintes de acordo com os meses do ano, fazia-se o índice. Após o índice eram 
pesquisadas e recortadas figuras que lembrassem ou que se remetessem à data 
comemorada nos meses do ano como mostra a Figura 8. Depois se escrevia um texto 
informando sobre a data e, em sequência, quadrinhas, mensagens, poesias, músicas, 
jogral e outros. 

O caderno que encontrei se referia ao mês de agosto em diante, por isso encontrei 
as seguintes datas comemorativas, do mês de agosto: dia dos pais, dia do folclore, dia 
da infância, dia da avicultura; mês de setembro: semana da pátria, dia da juventude, 
dia internacional da alfabetização, dia da árvore, semana dos bons dentes, início da 
primavera, dia do trânsito, início da semana de proteção aos animais; mês de outubro: 
dia da ave, dia da criança, dia do professor, dia mundial da saúde da boca; mês de 
novembro: proclamação da república, dia da bandeira, dia universal de ação de graças 
e por fim mês de dezembro: início do verão e natal (nascimento de Jesus). 

Ainda na disciplina, os alunos também aprendiam a fazer dobraduras, como 
mostrou a Figura 9. O material encontrado denominado Caderno de Dobradura, 
também é do ano de 1983; era um caderno feito com folhas de sulfite, no qual os alunos 
faziam margens, utilizando papel verniz para realizar as dobraduras, e escreviam o 
passo a passo de cada uma delas, sendo que neste caderno a aluna utilizou folhas de 
verniz rosa e verde. As dobraduras encontradas foram: peixes, borboletas, coelho, 
pomba, baleia, copo, cachorro, barco, porco, tulipa e as dobras básicas. Não tenho 
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informações de que essas dobraduras se referiam a livros de Literatura Infantil lidos 
na sala de aula ou fora dela. 

Já no acervo pessoal de Lucia Andréa Ferreira dos Santos encontrei o livro 
Aventuras de Tiquinho e Caderno de Músicas Infantis. 

 
 
 

Figura 10 - Capa de Aventuras de Tiquinho; Figura 11 - Capa de caderno de músicas infantis; Figura 12: Caderno 
de músicas infantis 

 
Os livros eram confeccionados com diferentes técnicas. O que encontrei como 

mostra a Figura 10 foi confeccionado em algodão, no entanto, cada aluno usufruía da 
sua criatividade para fazer os desenhos no tecido e na finalização do livro. Aventuras 
de Tiquinho foi pintado a mão com tinta para tecido, caneta de ponta fina própria para 
tecido para a escrita, e finalizado com bico em crochê na cor amarela, combinando com 
os desenhos do livro. A história era escrita com a caneta e o ratinho (personagem 
principal da história) foi feito em outro tecido e colado com velcro, podendo mudar de 
página de acordo com a contação da história. 

A história Aventuras de Tiquinho narra a história de um ratinho medroso que 
morava num buraco da árvore próximo de uma fazenda e que vivia com fome, então 
resolveu procurar comida nessa fazenda. Primeiro ele se deparou com patos, galinhas, 
vaca, gato e ficou com medo de todos e por isso fugiu deles, mas no final da história 
ele fugiu para a cozinha e encontrou a cozinheira, que ao ver Tiquinho, fugiu de medo. 
Então, o ratinho aproveitou para comer um queijo de minas e voltar satisfeito para o 
buraco da árvore, pensando que era sorte que existisse alguém mais medroso do que 
ele. 

Na disciplina também se confeccionavam cadernos de músicas infantis, como 
mostram as Figuras 11 e 12. Esses cadernos de músicas eram cadernos brochuras 
pequenos e encapados de acordo com a criatividade e gosto do aluno.  Na primeira 
folha fazia-se a capa com o tema a ser trabalhado (músicas infantis), nome do aluno, 
número da chamada e série em que estava. As músicas eram pertencentes ao folclore 
brasileiro, manuscritas e com ilustrações que remetiam às músicas para enfeitar as 
páginas do caderno. 
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As músicas encontradas nesse caderno foram 56 sendo elas: Pezinho; Se esta rua 
fosse minha; A galinha do vizinho; Marcha soldado; Peixe vivo; Prenda minha; O sapo; 
Pirulito; Cai chuva; Pato Pateta; Cachaça (marchinha de carnaval); Fui no Tororó; 
Carneirinho, Carneirão; Havia um patinho (pastorzinho); Eu vi uma barata; Atirei o 
pau no gato; As árvores balançam; Cachorrinho está latindo; Sonho de papel; Os 
dentes (Terezinha de Jesus); Palminhas; Meu galinheiro (folclore); Sapo Cururu; 
Samba lê lê; Marré marre; Saúde e alegria (Samba lê lê); A galinha pintadinha; 
Trânsito ( O meu boi morreu – música); Coro falado (O saci); Capelinha de melão; 
Upa, upa cavalinho; Lá na estação; A canoa virou; Caninha verde; Luar do sertão; 
Noite de São João; Coelhinho; Pra mamãe (música  - nesta rua); Cavalinho ploque, 
ploque; Eu tenho (Terezinha de Jesus); Cuidados; Eu era assim; Coelhinho; O 
burrinho passou; O índio (marcha soldado); Nesta rua tem um bosque; Coelhinho da 
páscoa; Meu coelhinho Janjão; Pastorzinho; Ciranda, cirandinha e Filha de João. 

No acervo pessoal de Marcia Martins de Oliveira, encontrei o livro Lúcia já-vou-
indo de 1978, da escritora e ilustradora Maria Heloísa Penteado98, 

FIGURA 13: Capa do livro Lúcia já-vou-indo de 1978; Figura 14: Fantoches de cartolina do livro 

Lúcia já-vou-indo 

O livro narra a tentativa da lesma Lúcia chegar a tempo a uma festa promovida por 
uma libélula que aconteceria dentro de uma semana. No entanto se pega pensando nas 
festas que já perdera por chegar atrasada e o tempo vai passando. E quando se pôs a 
caminho encontrou muitos amigos que iam para o Pé de Maracujá (local onde seria a 
festa): dona Içá e o marido, Lili Taturana, Zé Caramujo, formiguinhas Quem-Quem, 
abelhas, besouros, pernilongos, vespas e mil outros bichinhos, João-Barata do Mato, 
Maria Redonda (pedra). Assim, acabou chegando atrasada à tão esperada festa e 
chorou muito. Quando A libélula Chispa-Foguinho acordou e viu Lúcia chorando, 
decidiu que quem daria a festa seria a própria Lúcia, assim não teria como chegar 
atrasada, mas precisariam fazer algo para que Lúcia pudesse voltar para casa a tempo 
de começar a festa. Assim, a libélula teve uma ideia: colocar  Lúcia numa folha de 

                                                   
98  Maria Heloísa Penteado nasceu em 1919, em  Araraquara e faleceu em  2 de novembro de 2014 na cidade de 
São Paulo. Foi uma escritora e ilustradora brasileira de livros infantis. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Helo%C3%ADsa_Penteado>. Acesso em: 10 jul. 2015. 
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capim e levá-la voando. E, então, pela primeira vez na vida, Lúcia-Já-vou- Indo assistiu 
a uma festa inteirinha, do começo ao fim. 

Este livro foi utilizado nas aulas de Literatura Infantil em 1989 para produção de 
fantoches. Desse modo, pelos documentos localizados, relativos às práticas 
desenvolvidas pode-se observar que havia atividades lúdicas na formação desse 
professor, mas não havia o estudo intensivo da literatura infantil, mesmo localizando 
livros (manuais) de Literatura Infantil. 

Assim, pode se afirmar, como Vidal (2011), que a cultura escolar não só articula 
em torno do conhecimento, mas da possibilidade histórica de construção de uma 
instituição e de tudo que a constitui.  

 
1.1.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação às professoras pode se perceber que utilizavam-se de atividades como 
teatro, caderno de músicas, datas comemorativas, fantoches, entre outras para ensinar 
a ensinar Literatura Infantil; infere-se nesta questão, então, que no ponto de vista das 
professoras, havia o uso do infantil do gênero, deixando de lado o literário, ou seja, 
consistia num ensino lúdico e as atividades mencionadas remetem, enfim, a que o 
curso de formação de professores, denominado HEM, da EEPSG Prefeito José Ribeiro, 
da cidade de Paranapuã, nos anos 1980, correspondeu a um modo próprio de ensinar 
a ensinar literatura infantil, no qual houve a prevalência da questão do lúdico sobre a 
literária e a didática, indo ao encontro do que estava nos manuais da época. 
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RESUMO 

Mme. Chrysanthème. Pseudônimo de Cecilia Moncorvo Bandeira de Mello Rebello 
de Vasconcellos (1869-1948), detentora de linguagem dura, atravessa quarenta anos 
dedicados à vida literária, demonstrando como assuntos mais picantes e proibidos 
podem ser abordados por uma jornalista e romancista. Figura pouco conhecida dentro 
do próprio país, intentou fazer de suas crônicas espaço de defesa das causas femininas, 
à maneira de uma representante de sua classe social abastada, dirigindo ao seu grupo 
severas críticas. Escreveu para os mais importantes periódicos do Brasil entre a fins 
do século XIX e as primeiras décadas do XX. Dentre eles, destacamos O Correio 
Paulistano. Este será objeto deste artigo, que procura investigar como as crônicas da 
autora apresentavam seus conselhos às mulheres, desenhando uma ética própria para 
o comportamento feminino, negociado a partir das convicções construídas nas 
alianças que fez ao longo da vida com a Igreja, a elite letrada conservadora e a 
oligarquia paulista. As crônicas do jornal repercutem o pensamento de uma mulher 
que lutava na contramão dos avanços que redimensionariam o lugar da mulher na 
sociedade, em nome de concepções de feminilidade e de papeis sociais contidos 
desenhando uma etiqueta pedagógica conservadora. 
PALAVRAS-CHAVE 

Mme. Chrysanthème, Feminismo, Década de 1930 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho é parte da pesquisa desenvolvida nos últimos três anos sobre as 
representações da mulher nas obras de dois escritores do início do século XX, Afrânio 
Peixoto e Madame Chrysanthème99. Neste artigo, dedicamo-nos a comentar nosso 
mais recente investimento de investigação sobre a escritora citada, dando 
continuidade às questões levantadas desde a leitura do seu manual infantil História de 
São Paulo (1926)100 

Chamou-nos atenção, neste romance, não somente o tom pedagógico da obra e sua 
história memorialista do estado de São Paulo contada às crianças, como também a 
fidelidade demonstrada pela autora à oligarquia paulista e a exaltação desta, no 
momento em que cresciam, nacionalmente, as críticas às bases de sustentação da 
política do café-com-leite e do poder oligárquico. Decidimos, então, investigar sua 
contribuição no periódico Correio Paulistano, para verificar se havia como verificar 
esta hipótese  e se era possível identificar as motivações da aproximação desta carioca 
ao grupo paulista.  

Dos mais de vinte anos que escreveu para o referido jornal, selecionamos para este 
estudo, as crônicas publicadas entre os anos de 1929 e 1930, porque representam o 
período que antecede a derrocada da oligarquia paulista. Ela escreveu, ao todo, 58 
crônicas para o jornal Correio Paulistano nestes dois anos.  O contexto histórico aqui 
retratado, também retirou fatos noticiados nas mesmas páginas onde as crônicas da 
autora foram publicadas para entender a permeabilidade desta aos eventos de seu 
cotidiano. Geralmente publicadas entre as páginas 2, 3 e 4, suas crônicas figuravam 
entre as notícias sobre os despachos políticos dos presidentes da república e da 
província de São Paulo e o cotidiano de eventos protagonizados por políticos e ilustres 
da época aliados a esse grupo de oligarcas.  

Nas crônicas deste periódico, constatamos que nossa autora mantém o tom de 
exaltação aos paulistas, para os quais fala, muitas vezes, de modo pejorativo sobre a 
Capital Federal e suas gentes, incluindo a elite carioca, da qual faz parte. Tais crônicas 
mostram uma autora absolutamente conservadora, voltada à defesa dos valores dos 
grupos e instituições que defende abertamente: a Igreja, seus amigos intelectuais de 
matiz conservador e a oligarquia paulista.  

Dadas as dificuldades de trabalhar como jornalista e romancista, considerando ser 
o universo literário dominado, essencialmente, por homens, nossa autora conseguiu 
estabilidade e longevidade no ofício, muitas vezes, escrevendo para mais de um 
periódico ao mesmo tempo. Assim como as crônicas que escrevia, seus romances eram 

                                                   
99  SILVA, M. L. (2013) Projeto “Educação, Sexo e Feminices - Representações da Mulher na Produção Literária 
de Mme. Chrysanthème e Afranio Peixoto nas Primeiras Décadas do Século XX.” UERJ  

100 Movimento feminista e educação no “manual” História de São Paulo, de Mme. Chrysanthème: feminismo, 
feminino, feminice no final da Belle Époque brasileira. Trabalho presentado no VIII Seminário Internacional As 
Redes Educativas e as Novas Tecnologias- Movimentos Sociais e Educação – UERJ – De 08 a 11 de junho de 
2015. 
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recebidos com cautela e sob críticas, principalmente, pela escolha de seus temas e pela 
caracterização de suas personagens, as quais, em sua maioria,  apresentavam o lado 
decadente e “desglamourizado”  da sociedade carioca, Capital Federal.  Suas crônicas 
no jornal paulista informavam àqueles sobre os modos de vida desta “metrópolis”, 
como ela costumava referir-se à Capital Federal. Mas havia nelas, ainda, um desejo de 
agradar aos editores e de reafirmar a superioridade do estado produtor de café e de 
sua gente, já retratados como heróis pela autora no manual citado.  

Ou seja, o que está no centro da análise é o próprio agir da autora e a forma que dá 
a sua arte. Pensando que este agir, que institui a autora enquanto sujeito, é de todo 
modo relacional e resulta na construção negociada do sentido, observando como a 
composição instituinte da identidade de Chrysanthème atende à tríade necessária e 
condicionante do estar do ser no mundo, o eu para mim, o eu para o mundo e o outro 
para mim. Dessa forma, acompanhando Bakhtin, entendemos que só é possível se 
formar um “eu” entre outros “eus”, porque o sujeito se define a partir do outro e 
elabora sua singularidade diante do outro. Ainda e necessariamente é o outro no 
essencial que condiciona a identidade à dialogia e à atitude responsável e responsiva 
de cada sujeito. 

Portanto, não é possível pensar o sujeito sem pensar o contexto instituinte do 
sujeito e sem considerar o princípio dialógico que orienta a elaboração do discurso e 
seus interdiscursos. A situação social e histórica concreta dos sujeitos é a matéria que 
conforma a realidade matizada de seus discursos por seus valores. Assim, o agir do 
sujeito é resultado de uma decisão ética, tomada a partir da forma como elabora, 
interage e constitui os outros e o eu próprio101. Este eu individual se manifesta no 
discurso e no estilo autoral, mas 

Todo estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de 
enunciados, ou seja, os gêneros do discurso. Todo enunciado – oral e escrito, 
primário e secundário e também em qualquer campo da comunicação discursiva 
– é individual e por isso pode refletir a indiviualidade do falante (ou de quem 
escreve) isto é, pode ter estilo individual. (Bakhtin, 2011, p.265). 

Pela filosofia bakhtiana, o enunciado reflete a indiviualidade de quem o profere, 
mas o essencial dele é ser capaz de organizar o seu discurso através de decisões 
intelígeis.  Com isso, queremos dizer que Chrysanthème é, como todo ser permeada 
pelo seu tempo, mas seu registro desse tempo resulta das decisões tomadas ao longo 
da vida ora mais numa direção, ora noutra. Assim, como as mudanças também nos 
caracteriza e humaniza, pois não nos constituímos pelo imperativo categórico 
transcendente, mas pelas inúmeras experiências no mundo, podemos ver o conjunto 
de seus atos discursivos pelo filtro dos valores que os orientaram.  

 
                                                   

101 Sobral, A. 2013, p. 21-5. 
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2. DO CONHECIMENTO À OBSCURIDADE: QUEM FOI CHRYSANTHÈME? 

Chrysanthème era o pseudônimo da escritora Cecília Moncorvo Bandeira de Mello, 
carioca da freguesia de São José – capital do Rio de Janeiro, nasceu no dia 08 de 
Fevereiro de 1869; filha do casal, Dr. Jeronymo Bandeira de Mello e Emília Moncorvo 
Bandeira de Mello, também jornalista e escritora que se apresentava pelo pseudônimo 
de Carmem Dolores – uma notável escritora do período da Belle Époque brasileira. 

Aos 19 anos, em 10 de abril de 1888, casou-se com o bacharel em línguas, professor 
Horácio Rebello de Vasconcellos, passando, então, a assinar como Cecília Moncorvo 
Bandeira de Mello Rebello de Vasconcellos. Desta união, nasce o único filho do casal, 
Henrique Rebello de Vasconcellos, em 1889. 

Sua primeira crônica de que temos registro foi para o jornal A Imprensa no ano de 
1907. Ela começou a escrever não muito jovem. Temos indicativos de que isto ocorre 
após a viuvez, mas ainda não conseguimos confirmá-lo. Na época em que enviuvou, 
em 1907, aos 38 anos, ainda não havia aposentadoria para o funcionalismo público102 
e, portanto, supomos que o marido não tenha deixado pensão ou pecúlio confortável. 
E mesmo que tal provento não fosse a única renda da família, a ausência do provedor 
da família, aliada ao exemplo da mãe, certamente a impulsionaram a iniciar nas letras. 

Assim como outras escritoras da época e da própria mãe, ela também fez uso de 
um pseudônimo -  um  artifício necessário em um período em que as mulheres eram 
discriminadas pela sociedade por exercer alguma profissão que não a de professora. 
Os pseudônimos funcionavam como uma proteção à verdadeira identidade destas 
autoras. Era prática internacional as escritoras adotarem nomes masculinos para 
depois provarem que o exercício da escrita literária também cabia às mulheres. Cecília 
opta por um nome que não contraria sua identidade de gênero. Ao adotar como 
pseudônimo o nome do livro de Pierre Loti, “Madame Chrysanthème”, ela já mostra 
sua disposição para polêmicas mediadas pela pena, provocando os contemporâneos. 
Este livro, que fez enorme sucesso na virada do século XIX ao XX, tem como mote o 
casamento do autor, um oficial da marinha francesa, com uma “gueixa” japonesa. Um 
casamento arranjado, muito comum no Japão da época, cuja narrativa está focada nas 
reflexões sobre a vida enfadonha do militar durante os três meses que viveu no Japão. 
Madame Chrysanthème, a esposa negociada de Loti, é o arquétipo da submissão e, 
enquanto “gueixa”, abarca os devaneios ilimitados dos desejos masculinos.   

Apesar desta ironia inicial, as crônicas da autora no jornal Correio Paulistano, 
publicadas nos anos selecionados para esta pesquisa, são farto material de cultivo da 
opinião dos leitores no sentido mais conservador do termo. Seus escritos, quando 
versavam sobre os dilemas femininos, expunham a faceta da conselheira polêmica por 

                                                   
102 - A aposentadoria como a conhecemos hoje tem uma história muito recente no mundo. No Brasil, os fundos 
de pensões privados e montepios nasceram antes do estatal, graças às iniciativas dos trabalhadores. No que diz 
respeito ao funcionalismo público, os funcionários dos Correios foram os primeiros a terem este benefício, através 
da organização do Fundo de Pensão da categoria, ainda no século XIX. Somente a partir de 1923, com a Lei Elói 
Chaves, este benefício foi estendido às outras categorias – são os primeiros passos da Previdência Social. In: 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30344-31376-1-PB.pdf 
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não ter medo de criticar as novidades, a modernidade e tudo o que considerava 
exemplo de decadência nos costumes, na mentalidade e que expunham a mulher às 
armadilhas da falta de decoro e compostura, próprias do modo de adesão das carioca 
aos novos tempos. É certo que tal posição é fruto de sua trajetoria de vida. Oriunda de 
uma família distinta, culta, pertencente à alta sociedade carioca, ela cresceu entre os 
ilustres, frequentou desde sempre os salões letrados e conviveu com as elites política 
e econômica de seu tempo. Sobretudo, cresceu entre os escritos também eles ácidos e 
irônicos da mãe, no ambiente irreverente da produção literária da virada do século, 
pelo qual circulou, fez amigos e desenvolveu seu estilo de escrita. 

A obra de Cecília não sobreviveu ao tempo, mas em sua época, fim do século XIX 
e primeiras décadas do século XX, suas crônicas e romances conseguiram agitar 
leitores e pares, provocar acalorados debates, conseguindo, inclusive, retorno dos 
leitores, que escreviam aos jornais103. Diz-nos Maria de Lourdes Melo Pinto, que suas 
crônicas são  irônicas e mordazes, pois esta autora comentava, com larga franqueza, 
sobre diversos assuntos104. Supomos que Melo Pinto refira-se às crônicas da escritora 
mais jovem, certamente mais audaciosa do que as crônicas com as quais nos 
deparamos no Correio Paulistano no período mencionado. Adiante, retornaremos a 
este ponto. 

Em função disto, nossa hipótese arrisca que seu apagamento progressivo tenha 
ressultado, além da ação da história, sobre quem, em seu inexorável processo, mostrou 
estar equivocada em muitos aspectos, mas também pela ajuda não casual dos 
mediadores da política cultural de seu tempo, com os quais Chrysanthème colaborou 
com suas crônicas. Afinal, uma autora que escreve com tamanha liberdade sobre os 
costumes de seu grupo social, denunciando sem meias palavras suas vilanias, vícios, 
inescrúpulos e amoralidades é geradora de muitos incômodos. Chrysanthème parecia 
ser do tipo que perdia o amigo, mas não a boa oportunidade da crítica. Junte-se a isso 
textos de baixo apreço estilístico, uma personalidade que receita moralidades sem 
economia e cerimônia, que dispara juízos e valores católicos contra os costumes da 
vida moderna e talvez possamos entender algumas das motivações para lentamente 
silenciar seu trabalho e sua voz. 

Isto porque, à Chrysanthème jovem ou madura, ninguém intimidava. Não é que 
seus valores e posições políticas fossem progressistas ou de vanguarda. Falando da 
Chrysanthème das crônicas do jornal Correio Paulistano nos anos 1929-30, vemos que 
suas defesas são bastante antiquadas até para os seus dias e seu estilo de escrita, além 
de monótono e enfadonho é ultrapassado. Mas, certamente, não foi graças a estas 
posturas que a autora foi relegada à obscuridade, assim como tantas outras escritoras 
que não estão arroladas nos registros literários oficiais. Cremos mesmo, que sua 
contribuição não a qualifica a estar no panteão dos grandes talentos. A crítica, 
contemporânea da autora, tratou de sublinhar seus limites como é exemplo o livro 

                                                   
103  Pinto, MLM. 2006. 

104  Pinto, MLM. 2006. 
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Crítica (1933), de Humberto de Campos105 e, até mesmo, ignorá-la por completo, 
como em História da literatura brasileira (1931) e Panorama da literatura brasileira 
(1940); ambos de Afrânio Peixoto. Sua predileção pela crítica dos costumes de seu 
grupo social de origem talvez tenha sido um dos fatores a contribuir para o seu 
apagamento do cenário literário brasileiro.  É provável que suas alianças com setores 
conservadores da sociedade, tenham dificultado sua sobrevivência na “nova ordem” 
varguista. Contudo, é quase certo que a estilística de qualidade duvidosa e pouco 
apreciada de seus escritos tenha determinado a fortuna de sua obra.   

Não obstante, Chrysanthème sobreviveu na vida pública do país através de sua arte 
por longo tempo - ficou ativa na imprensa e no mercado editorial por quase quarenta 
anos consecutivos.  Tal longevidade parece sustentar-se menos pela forma dura e 
direta com que critica os comportamentos da sociedade e mais por suas posições 
políticas, graças as quais, consegue o emprego no diário Correio Paulistano, um jornal 
que era, sabidamente, a mídia oficial do PRP, Partido Republicano Paulista, o qual 
autora defende e divulga: 

Como sempre enquanto traço essas linhas para a colunna dominical deste jornal, 
outros periódicos  esvoaçam sobre o papel que escrevo. É a Gazeta de Notícias 
com seu feitio irônico   e   curioso   zombando   da oposição   em   phases   e   
desenhos sarcásticos. E  o  Correio Paulistano, combativo,   vigoroso   e   certo   do 
triunpho final da causa que tão bem defende… e são outros e outros que se agitam 
ao vento como borboletas trazendo  notícias,   vários  annuncios, muitos   
annuncios   sobre   suas   asas abertas. (O PAIZ, 29/09/1929). 

É bastante curiosa sua trajetória na vida literária, porque, ao apontar as mazelas 
das elites, a não temer críticar os seus pares, ela revela o que poucos queriam ver 
exposto nos diários. Cecília pôde, como poucas, falar sobre as coisas que elegeu. Ela 
expôs as vísceras dos costumes que considerava vis de seu grupo social, especialmente 
o das mulheres, embora não poupe os opróbrios das mulheres pobres. Sua defesa é a 
da mulher educada, tenha ela que posição social tiver, nutrida pelos altos valores da 
moralidade cristã, que saiba resistir aos atrativos pouco decentes e prejudiciais da vida 
moderna. Por isso, não perdoa o ócio, a futilidade, a vaidade inconsciente e as torpezas 
femininas.  

Consideramos que seu maior legado é o registro contínuo, sistemático, incansável, 
ao longo dos quase quarenta anos dedicados à escrita dos costumes da cidade e às suas 
personagens. Seu destemor ou desprezo por certo conjunto de condutas sociais e seu 
olhar tão aguçado quanto a sua pouca disposição para seguir composturas as quais não 
acreditava, tornam sua obra um conjunto documental primoroso de narrativas sobre 
a Capital Federal e seus habitantes, escrito por uma mulher que  o tempo curvou e 
domesticou. A Chrysanthème destas crônicas não lembra a escritora de outrora, crítica 

                                                   
105 Este ponto foi comentado no texto “Diálogo sobre a mulher entre Madame Chrysanthème e Afrânio 
Peixoto na década de 1930 – fronteiras”. Revista Educação/Unisinos, 2016.  
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e desafiadora. Nestes aspectos, aliados à longevidade de sua permanência na 
imprensa, reside a maior potência de seus escritos. Neles, vemos com clareza suas 
alegrias e vaidades, sua mágoa, sua ira, seu deboche, sua tristeza, sua derrota. Essa 
marca é seu diferencial e sua obra reflete uma mulher solitária defendendo seu ponto 
de vista, empenhando todos os seus esforços para contribuir à nova ética social com o 
personalismo de seus pressupostos morais, adequados aos projetos de grupos 
políticos-econômicos aos quais se alinhou.  

Apesar de sua vasta produção literária, seus escritos não tiveram reedições. Os 
exemplares sob a guarda dos arquivos públicos que tivemos acesso, aparentam pouco 
manuseio e estão se perdendo pela ação do tempo. Chrysanthème deixou um acervo 
bibliográfico de aproximadamente 1.500 crônicas, e, ao menos, 26 livros computados, 
sendo alguns, reunião dos folhetins originariamente escritos para os diários (Pinto, 
2006), como era comum à epoca106. Seus escritos conformam, pois, um conjunto 
etnográfico singular sobre o Brasil e seu povo, porque resultado do olhar de uma 
mulher  que tratava de temas que não se esgostam, mas que são mediados pelas 
questões do tempo ao qual pertence e com o qual interage com decisões e opiniões que 
nos permitem ver o contraditório das críticas que enceta, sem que caiamos no 
anacronismo. Chrysanthème apóia a oligarquia paulista e é pouco permeável às 
novidades estilísticas em ebulição na literatura. Embora os temas de seus romances 
sejam picantes e desconcertantes, sua narrativa envelhece, seu ponto de vista é 
mantenedor do status quo, suas defesas políticas são derrotadas e a força dos 
escândalos que provocava com seus romances fenece, apesar da nova ética do(a) 
cidadão(ã) trabalhador(a) da Era Vargas, mas este é um assunto para outro artigo. 
Nestas linhas, nos limitaremos a analisar seu ocaso juntamente à República Velha por 
seus escritos no Correio Paulistano entre 1929 e 1930.  

Nossa escritora falece em 22 de Agosto de 1948 aos 79 anos. Em sua certidão de 
óbito107 consta como profissão “doméstica”, não tendo reconhecimento do cargo que 
exerceu como jornalista, ou da profissão de escritora, reduzindo e apagando os seus 
feitos na tradição da história literária do país em razão, talvez, da “(...)  franqueza, 
talvez perigosa, que ponho em todos os meus artigos(...)”, como a própria supunha 
(Chrysanthème, O Paiz, 1924). 

 
 3. CRÔNCIAS DE CHRYSANTHÈME NO CORREIO PAULISTANO 

                                                   
106 Por alguns títulos de seus romances, tais como Flores Modernas (1921); Enervada (1922); Gritos Femininos 
(1922); Uma Paixão (1923); Memórias de um Patife Aposentado (1924); Mãe (1924); Vícios Modernos (1926) 
Almas em Desordem (1928); entre outros, pode se observar o caminho escolhido pela autora para conduzir a sua 
questões sobre a mulher e o feminino.  Mas Madame Chrysanthème escreveu literatura infantil – Contos para 
Crianças (1906) e Contos Azuis (1910), além dos romances históricos e manuais pedagógicos – História de São 
Paulo (1926); Minha Terra e Sua Gente (1929); e A infanta Carlota Joaquina (1937). 

107 Pinto, MLM. 2006 p.113 – Memória de autoria feminina nas primeiras décadas do século XX: a emergência 
da obra periodística de Chrysanthème. 
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Considerado por muitos autores como um gênero transgressor nos periódicos, a 
crônica torna-se o espaço ideal para que nossa autora escreva.  Concisa e cotidiana, a 
crônica permite ao seu autor opinar sobre fatos e eventos de modo breve e sem 
aprofundamento, já que sua matéria é a realidade social imediata. Sustentar uma 
crônica nos jornais naqueles dias indica que nossa autora possuia prestígio e 
proximidade com os centros de decisão editorial – no Correio Paulistano, como vimos, 
suas crônicas ocupavam espaço privilegiado, o que pode conotar também certa 
proteção dos paulistas. Por outro lado, o tom de suas críticas foi mitigado, seus temas 
foram reduzidos a alguns poucos e, no caso específico de 1930, ela recusa oferecer 
investidas mais contundentes quanto às questões políticas que atravessam o país. 

O jornal Correio Paulistano, um períodico de grande circulação foi lançado em 26 
de junho de 1854.  

Primeiro diário da então província de São Paulo e o terceiro do Brasil, o Correio 
Paulistano, foi fundado pelo tipógrafo Joaquim Roberto de Azevedo Marques e 
circulou de 1854 a 1930, e depois, com intervalos, até 1963. Este jornal, que, ao 
ser lançado, prometeu total imparcialidade aos seus leitores, estava destinado a 
fazer história na imprensa paulista. (...) A partir de 1855, e em seguida a uma de 
suas numerosas crises financeiras, o Correio  passou a atuar como órgão oficial 
de partidos políticos em troca de patrocínio, a despeito de sua promessa inicial 
de "oferecer uma Imprensa Livre". (Arquivo Público do Estado de São Paulo). 

Foi relativamente fácil oferecer imparcialidade naquele período, pois o ano de 
lançamento do jornal corresponde ao ano inicial da “Política de Conciliação” (1853-
68), período em que liberais e conservadores se aliaram no governo. Por causa disto, 
afirma-se que a imprensa perdeu um pouco de sua força, que estava nos debates e 
contendas políticas. Contudo, como o Correio Paulistano apresentava-se como 
imprensa livre, quando os demais jornais eram mantidos como representação de 
grupos políticos 108 . Mas isto não durou. Os anos de maior prestígio do jornal 
correspondem aos anos de prestígio do PRP (Partido Republicano Paulista), para 
quem o jornal funciounou como orgão de divulgação oficial a partir de 1873, quando 
foi comprado por Leôncio de Carvalho.109 Nesta linha, defendia o federalismo, que 
muito interessava aos paulistas. 

Ainda nos tempos da Monarquia, o jornal foi um grande formador da opinião 
pública. Divulgou cartas do leitor na sua "seção livre", participou da abolição da 
escravatura, lutou pela construção da Estrada de Ferro Santos⁄Jundiaí, e 
defendeu a Proclamação da República. Logo após tomar posse, em 1930, Getúlio 
Vargas ordenou o fechamento das instalações do jornal. Depois disso o Correio 
Paulistano permaneceu por quatro anos sem ser publicado. Ao retornar, 
                                                   

108  Thalassa, A. 2007, p. 12-14. 

109http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CORREIO%20PAULISTANO.pdf 
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manteve sua ligação, inclusive financeira, com o Partido Republicano Paulista, 
até 1955. A última publicação do periódico foi em 31 de julho de 1963. (Arquivo 
Público do Estado de São Paulo).  

Chrysanthème trabalhou para o Correio Paulistano  de 1920 a 1930. Em 1934, 
encontramos duas crônicas suas. Uma intitulada, “Modas e Modos”, publicada na 
página 5, dentro da qual se não distingue uma temática específica. E a segunda, “Vida 
Moderna”, na página 10, que, sob o título genérico de “Página Feminina”, publica 
matérias sobre moda, decoração, comércio de sapatos etc. Defitivamente, o lugar de 
honra no jornal havia sido perdido. 

As crônicas que analisamos no presente artigo foram escritas por uma mulher 
madura, entrando na casa dos 60 anos, em 1929. Embora este não seja o foco deste 
artigo, convém pontuar nossa percepção de uma sensível mudança no tom e no teor 
das críticas que profere no jornal Correio Paulistano, quando comparamos tais 
crônicas com aquelas escritas nos anos 1910, por exemplo. 

Seu olhar acompanha o da oligarquia que, voltado para fora do país, empreende 
esforços para colocar o Brasil entre “as grandes nações”, ignorando quase sempre os 
demais estados e a população. Em nenhum dos artigos deste período, ela se ocupa das 
questões do povo. Ela escreve  em paralelo também para o Jornal O Paiz, onde, entre 
1914 e 1930, ininterruptamente, dedica-se à coluna A Semana. Mas neste jornal, ela 
aparece mais ousada. Na crônica escrita para a esta coluna no dia 29/09/1929, ela faz 
uma crítica à falta de apoio do governo aos estudantes de pouco poder aquisitivo. 
Também critica os outros jornais por noticiarem fatos policiais que chocam.  Já na 
crônica do dia 21/04/1929, ela fala da proximidade do dia dos encarcerados (28/04) 
relatando, após uma visita sua à penitenciária, as condições insalubres em que vivem 
os encarcerados, sem água e sem esgoto, e o fato de pessoas doentes dividirem os 
espaços com pessoas sãs. Chrisanthème faz uma súplica ao então presidente 
Washington Luiz para intervir na reforma das penitenciárias cariocas, assim como fez 
em São Paulo. No jornal Correio Paulistano, ela aparece mais comedida. 

Na crônica intitulada “O dia da Cidade”, publicado em 26/01/1930, no Correio 
Paulistano, ela conta aos paulistas sobre a derrubada do Morro do Castelo. Nele, 
lamenta que os brasileiros não preservem sua memória e história, resgata a 
importância “da colina” nas conquistas portuguesas, que contaram com o protagnismo 
dos índios – convencidos do acerto de lutar em prol dos portugueses na expulsão dos 
franceses –, lastima a demolição da igreja sede da Companhia de Jesus, e ignora, 
completamente, o despejo criminoso das famílias pobres que ali moravam, 
destacadamente, imigrantes portugueses e italianos, sem que lhes tivesse sido dada 
qualquer opção decente de moradia.110 

                                                   
110 Claudia Miriam Quelhas Paixão informa: “Um documento da Coleção Carlos Sampaio no IHGB, indica que 
em setembro de 1921 havia no morro do Castelo 408 prédios onde habitavam 4200 pessoas”. Sobre o destino da 
população afirma que seus moradores foram expulsos para barracões na Praça da Bandeira, construídos de 
improvisos e sem infraestrutura alguma. (Anais ANPUH-Rio,2006). 
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Embora mantenha sua disposição para polêmicas, a Chrysanthème sexagenária, 
que acompanhou as bruscas e profundas mudanças pelas quais passou o mundo nos 
anos 1910 e 1920, inclusive, pela Grande Guerra, era católica fervorosa, ferrenha crítica 
dos modismos modernos e seu seus indicativos de etiqueta às mulheres possuíam um 
tom antiquado para sua época, mas que resistiu ao tempo e hoje constela na 
complexidade de questões que envolvem os debates feministas, como exploraremos 
adiante. 

Nesses anos que aqui estudamos, 1929-1930, ela viveria ainda outros eventos de 
magnitude mundial e importância histórica profunda, como o crack da bolsa de Nova 
York, o crescimento das ideologias nazi-fascistas e a Revolução de 1930. As crônicas 
destes anos, neste jornal, nos apresentam uma escritora endurecida, nem mesmo o 
gosto pela ironia mantém o vigor de antes. Sua crítica agora é rascante e seu humor 
curto. Seu envolvimento com os eventos políticos assumem um sentido metafórico que 
exige mais sagacidade da autora e mais conhecimento da parte dos leitores de suas 
técnicas de escrita. 

 
3.1 AS CRÔNICAS 

As crônicas de Chrysanthème publicadas no jornal Correio Paulistano cumprem a 
função de apresentar aos paulistas o cotidiano da Capital Federal. Porta-voz do 
cotidiano fluminense, aos paulistas, quase sempre, ela maldiz a capital, apontando as 
falências da modernidade, os incômodos da rotina da cidade, os percalços que vão 
desde o clima à convivência com suas gentes. Quase sempre começa retratando a 
situação climática através de descrições sobre o estado do sol, do vento ou da chuva. 
Não é uma exaltação à exuberância da natureza da cidade, trata-se de um estilo de 
introdução ao qual recorre quase sempre; outras vezes, constitui uma forma de trazer 
a onipresença divina como testemunha dos eventos por entre o céu, o firmamento, o 
horizonte. Nas crônicas intituladas “Canícula” e “Canto da Chuva em Petropólis”, 
publicadas respectivamente em 26/01/1930 e 05/02/1930, a autora mostra, na 
primeira, como o calor da capital e a movimentação de suas gentes torna-a 
insuportável e, na segunda, conta como é confortável e diferente a chuva da cidade 
serrana se comparada a chuva das metrópolis, pois “Em Petropólis, a chuva é símbolo 
de frescura, limpeza e poesia”.111 

 Até o início de 1930, a autora ainda ensaia investidas nos assuntos políticos, 
sempre em defesa das instituições republicanas, do governo e seu sucessor, acusando 
a oposição de “inveja e despeito contra o belo estado de São Paulo”112, de traição, de 
mentir e enganar o povo com promessas que jamais poderá cumprir. Para responder 
aos ataques da Aliança Liberal, em diferentes crônicas conclama o mais puro civsmo e 
patriotismo, especialmente às mulheres, para que se possa continuar na ordem e na 

                                                   
111  “Canto da Chuva em Petropólis”, Correio Paulistano, 05/02/1930, p. 2. 

112  “Lições de Civismo”, Correio Paulistano, 21/03/1930, p. 3. 
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paz que o governo do “glorioso governo do dr. Washington Luis”113 impigiu ao país, 
além de tudo fazer para que o Brasil pudese figurar entre as grandes nações. Ao longo 
do ano de 1929 e ainda no início do 1930, ela arriscava crônicas com algumas 
investidas sobre a situação política do país, como na crônica “Opinião de Mulher”, 
publicada em 19/02/1930, na qual comenta o atentado sofrido pelo vice-presidente 
em Montes Claros, Minas Gerais, por ocasião da campanha presidencial. Ela ataca 
ferozmente a oposição, a quem acusa de ultrapassar “os limites da educação e da 
lógica” recorrendo a “pedras e balas que ferem e matam” e, como sugere o título da 
crônica, opina: 

Se as mulheres, no Brasil, ainda não têm direito ao voto, elas possuem – pelo 
menos as que escrevem – direito a emitir sua opinião sobre um fato que manchou 
o caráter nacional, dando à luta política uma forma negra e lamentável de 
covardia resguardada e protegida.  (Chrysanthème, Correio Paulistano, 
19/02/1930, p. 02). 

Convém mencionar que o evento de  Montes Claros contou com a participação 
ativa de D. Tuburtina Andrade Alves. Esposa de João Alves, aliancista e organizadora, 
junto com este, do evento de campanha em que o atentado ocorreu. Tiburtina recebeu 
grande atenção na imprensa, tendo sido acusada de mandante do atentado. Sobre ela, 
Chrysantheme nada disse. Na crônica seguinte, do dia 22/02/1930, intitulada “O 
Crime Passional”, ela comenta sobre as declarações do psiquiatra Henrique Roxo 
quanto à insanidade momentânea que por vezes acomete os criminosos passionais e 
ao fato deste tipo de crime ser mais individual do que social e, discordando do “sábio 
dr.”, afirma que “ninguém mais admite a contrariedade e a dor, como se estes não 
fizessem parte integrante de toda existência humana” e que o criminoso é escravo do 
ambiente onde respira e imitador do semelhante. E pergunta: “Qual a profilaxia a usar 
nessa época de atentados, ditos, passionais, e tornados tão banais que jamais 
espantam?” e conclui, adiante: “E nessas horas de rebelião às vontades de Deus, o mal 
e a dor humanos aumentam todo dia como nocivas sementes jogadas por eles no seio 
maldito de uma terra sem Messias”. 

Esse tom de incredulidade perante as atitudes de uma gente que não segue os 
mandamentos católicos atravessa as crônicas dos anos estudados. Mas sua defesa à 
Igreja vai além da adoção de uma compreensão dos fatos pelo viés religioso. Ela faz 
propaganda da Igreja. Suas crônicas pontuam as festas religiosas: carnaval, quaresma, 
semana santa, natal e dias santos, além de dedicar crônicas às personagens 
santificadas. Divulga livros de escritores católicos e defende a Igreja das críticas, como 
na crônica do dia 26/03/1930, “A Igreja e as Modas”, na qual defende os padres por 
repreenderem as mulheres que não se vestem adequadamente para ir à missa, 
condenando os excessos modernos e “a moda feminina tão abusiva e excêntrica”, que 
deixa à mostra pernas e braços de mulheres e meninas. Diz tratar-se de uma “crise de 

                                                   
113  “A Gratidão da Pátria”, Correio Paulistano, 21/08/1930, p. 3. 
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caráter” e conclui afirmando que as mulheres estão confundindo “o esporte, a higiene 
e a saúde com excessos de maneiras livres”.  

Além da defesa da Igreja e da Oligarquia paulista, condena as novidades que põem 
em risco a família. Na crônica “Os soi disant perigos do feminismo na Inglaterra e 
alhures”, de 11/01/1929, onde comenta uma carta encaminhada à agência americana, 
onde Peter Street lamenta os rumos e os caminhos trilhados pelas mulheres inglesas, 
que não se contentam em desafiar os homens pregando a igualdade com ele, mas ainda 
ridiculariza o casamento e a sua concepção. E finaliza: “e a mulher, aqui, ao contrário 
da inglesa, combate os homens e os casamentos de palavras, mas ama os primeiros 
subservientemente e realiza os segundos... inconscientemente...”.  

De fato, mesmo considerando suas ousadias n’O Paiz, Chrysanthème mudou ao 
longo dos anos. Como já mencionamos neste artigo, as crônicas desta autora no 
periódico e no período sob estudo, em nada lembra a autora de outras épocas. Veja-se 
o exemplo do trecho de um artigo da autora falando sobre a situação das mulheres na 
sociedade: 

 (...) gritam os homens, no seu patriotismo de cinema ..., que nós, mulheres, nada 
temos que ver com esses acontecimentos sérios do mundo e que o nosso papel na 
vida é preparar-lhes xícaras de camomila ..., talvez assim fosse há alguns anos 
passados; agora, entretanto, em todas as partes da Europa, a mulher venceu o 
homem, pela sua energia no trabalho, ... (Jornal O Paiz, Palestra Feminina, A 
Paz, 30/06/1919,  p.4) 

E esta outra crônica, intitulada “Ainda e Sempre os Concursos de Beleza”, 
publicada no Correio Paulistano, onze anos depois: 

Tudo o que a mulher atual alcançou de prerrogativas e de privilégios termina e 
esbarra numa linha: a sua feminilidade, que põe restrições a certos exageros, a 
excessivas originalidades. Entre a xícara de camomila que ela não mais quer 
preparar para o marido e o “maillot sem mangas”, há uma determinada estação 
em que ela deve parar e refletir. (Chrysanthème, Correio Paulistano, 13/03/1930, 
p. 4).  

A despeito do que disse no artigo d’O Paiz, acima, ela antagonizou com as lutas 
feministas do início do século, como o encetado pelo grupo de Berta Lutz114, além de 
outras feministas da época115. Lima Barreto, com quem também antagonizou, afirma, 

                                                   
114  A luta das mulheres pelo direito ao voto ganha força com a chegada do exterior da bióloga Bertha Lutz. 
Ela foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, organização que fez campanha 
pública pelo voto, tendo inclusive levado, em 1927, um abaixo-assinado ao Senado, pedindo a aprovação do 
Projeto de Lei, de autoria do Senador Juvenal Larmartine, que dava o direito de voto às mulheres. Direito este 
que foi conquistado em 1932, quando promulgado o Novo Código Eleitoral brasileiro. Fonte: Pinto, C.R.J. Rev. 
Sociol. Polít., Curitiba, v.18, n.36, p. 15-23, jun. 2010 

115  Lopes, MM. 2008, p. 79. 
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que ela queria “a plena liberdade do seu coração e dos seus afetos para as mulheres”116, 
uma espécie de liberdade emocional que a livraria dos martírios do amor, seu principal 
infortúnio. Tal aspecto parece ter sido preservado entre as crenças da autora, pois em 
outra crônica do Paulistano, intitulada “Onde está a Felicidade?”, de 26/04/1930, ela 
afirma que “felicidade para as mulheres é o amor. Sem ele, muda de nome”. Apesar do 
tom “libertário” de outra ou da denotação “libertina” que dá no avançado da idade à 
ideia da ausência de controle da mulher sobre os próprios sentimentos, persiste a 
vontade de poder da mulher sobre si própria.  

A linha tênue que Chrysanthème sugere às mulheres não ultrapassarem, constitui 
o núcleo do seu argumento acerca da condição e do papel da mulher na sociedade em 
que vive. Segundo ela, as mulheres estão sendo vítimas das liberalidades frouxas da 
modernidade, que em nada ajudam na formação da mulher moderna. Antes, lhe têm 
feito perder o rumo da elegância, decência e do caráter. A autora é muito rígida com 
relação às mulheres, não lhes perdoando vulgaridades e inconsciência quanto às 
implicações de suas atitudes. 

Tema recorrente entre suas crônicas, os concursos de beleza merecem atenção 
especial. Percebemos em suas avaliações sobre os concursos de beleza um tom de 
ponderação necessário e um contraponto sensato à euforia pouco lúcida que envolvia 
as argumentações daquelas que promoviam tais eventos. A defesa do que considera 
feminino ao invés da filiação ao chamado feminismo, revela uma concepção do papel 
da mulher moderna conservador para os seus dias, mas que está presente hoje na 
articulação dos valores organizadores da educação das mulheres. Na crônica “Como 
na Grécia Antiga...” de 25/04/1929, ela afirma que a única superioridade alcançada 
pela mulher brasileira, à semelhança, da Grécia, era a da beleza, enquanto as mulheres 
de outros países já eram ministras e governadoras. Na crônica do ano seguinte, 
publicada em 13/03/1930, “Ainda e Sempre os Concursos de Beleza” ela declara 
novamente porque é contrária aos concursos: “certames pejorativos para o sexo de 
delicadeza e pudor que é o nosso”, pois considera indecorosa e aviltante a exposição 
das mulheres nestes concursos ao julgamento público: “Para as donzelas familiares, 
para aquelas que são educadas a fim de serem esposas e mães, essas superioridades 
esgazeadas não convém de maneira alguma”.  E respondendo às organizadores que se 
defendem das críticas alegando inveja e  despeito, responde: 

Sem cair no feminismo enragé que tantos lares tem destruído e desgraças tem 
causado, glorifico a dma que trabalha, que auxilia a sua família na dura luta pelo 
pão cotidiano, mas combato continuamente aquela que, mesmo nessa conquista, 
tenta igualar-se ao homem que ela menospreza, esquecendo a missão para que 
foi criada. (Correio Paulistano, 13/04/1930, p. 4). 

Quando fala de educação, fala de condutas numa perspectiva moral. Sua única 
crônica do ano de 1930 que toca no tema da educação escolar, comemora o retorno do 

                                                   
116  Rosso, M. 2014. 
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ensino religioso às escolas, mas o tom metáforico deixa ver uma melancólica ironia 
pela derrubada da oligarquia paulista. Sob o título de “Therezinha, a Eleita!”, este foi 
último artigo da cronista no ano de 1930, publicado no dia 03/10/1930, quando já 
marchava, rumo à capital, os tenentes vindos do Rio Grande do Sul para tomar o 
poder, entre eles Getúlio Vargas. Em sua curta crônica da 01 de março de 1930, dia das 
eleições presidenciais, intitulada “As Urnas”, ela conclama as mulheres, que não 
podiam votar, a se fazerem presentes no coração e na mente dos homens, guiando-os 
ao acertado voto em Júlio Prestes, esse homem que “conserva a mentalidade e o 
espírito que fazem desses homens os chefes indispensáveis” e continua:  

Na hora exacta, no momento preciso, lá estaremos em mente, e justo às urnas, 
como o coração repleto de patriotismo, suggestioraremos esse nosso povo, uma 
mínima parte, felizmente, si abrazada pelas phrases rhetóricas da Allianaça – do 
que elle deve fazer para que a Pátria o reconheça como o seu salvador e o seus 
servo útil e devotado. A’s urnas, pois senhoras, pelo coração e pelo patriotismo, 
auxiliando o nosso irmão na escolha do homem que nos defenderá do mal e do 
maligno. (Chrysanthème, Correio Paulistano, 01/03/1930, p. 02)  

Sem questionar o fato das mulheres não poderem votar, ela não reivindica esta 
pauta ao governo. Somente encontra um meio de afirmar que as mulheres, mesmo 
impossibilitadas de chegarem às urnas, ainda têm poder para intervir no destino do 
país como mães e esposas:  

As mulheres, esses espíritos guiadores e que a Natureza dotou de suggestão 
poderosa cabe agora demonstrar aos homens, qual a segura e verdadeira 
estrada a seguir, o leme a obedecer, a luz a vislumbrar.(...) E embora 
sentimentaes e poéticas, ellas comprehendem melhor a gratidão, o 
reconhecimento e o que se deve a um governo que lhes deu paz, nos lares, a 
harmonia no existir, a garantia no porvir. Ellas não são eleitoras, mas sempre, 
em todos os tempos, as damas, em segredo ou às claras, conduziram os seus 
companheiros à vitória, tendo melhor do que elles a comprehensão do judicioso, 
do bem e do indispensável.  (Chrysanthème, Correio Paulistano, 01/03/1930). 

Chrysanthème assumiu um caráter responsável e compreensivo sobre as questões 
da mulher, de sua profissionalização, saúde, família, valores. Sempre advogando pela 
melhoria de sua condição, desde que considerada a diferença que guarda com relação 
ao homem tanto biológica, quanto político-cultural. A educação feminina e sua 
profissionalização era um dos temas principais de que Chrysanthème se ocupava, pois, 
para ela um dos caminhos mais promissores para a mulher alcançar a sua libertação 
era o mercado de trabalho, mas nega que isto seja uma postura feminista, conforme 
afirma na crônica “O Trabalho Feminino ou o Credo Moderno”, de 24/07/1930: “não 
dou o título de feminismo a essa natural e necessária disposição das damas modernas, 
porquanto, os tempos mudaram, e elas tiveram que mudar com eles”. Para ela, o 
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trabalho é um antídoto contra a preguiça, os vícios, a ociosidade e enervações 
mórbidas. Adiante afirma: 

Sou adepta da lei bolchevista que ao ente que nada produz e que em nada 
contribui para o bem da sociedade de que faz parte, o direito de viver, visto como 
ele sempre será um corpo morto a impedir o luminosos desenvolvimento dos 
outros entes. (Chrysanthème, Correio Paulistano, 24/07/1930, p. 3). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Madame Chrysanthème que escreve no Correio Paulistano nos anos 1929 e 1930 
é diferente daquela que acompanhamos nos anos 1910 no jornal O Paiz. Comedida nas 
polêmicas e provocações, católica fervorosa, ela se torna, a partir de meados do ano de 
1930, indiferente aos dilemas políticos que vivia a sociedade, em suas crônicas neste 
jornal. Em seu papel de quadro ideológico do PRP, atuava com função formadora das 
mulheres leitoras do jornal, investindo na defesa da família, da tradição e dos 
proprietários paulistas. Seletiva quanto à modernidade, criticava o que julgava 
inadequado às mulheres e lhe corrompia a essência delicada, pois defendia a 
desigualdade essencial entre homens e mulheres, sem que isto implicasse em 
subordinação destas àqueles. 

Em plena efervescência dos debates em torno da institucionalização do voto 
feminino, suas crônicas defendem a mulher que trabalha para conquistar sua 
autonomia, sem abandonar sua missão nobre de mãe e esposa, sem se deixar perverter 
pelas falsidades do modernismo, que ela tanto criticava, contornando aquele 
impedimento como se fosse dificuldade menor.  

Chrysanthème negocia com a oligarquia até onde pôde e pagou o preço. De fins de 
outubro de 1930 até outubro de 1933, ela não escreveu para jornal algum e nem 
publicou qualquer romance. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar um segmento da história da infância 
como  fenômeno da natureza social humana, considerando-se os espaços de 
intervenção e as múltiplas análises sobre a História da Infância no Brasil. Os estudos 
sobre as questões onde ciência e educação se encontraram em determinado momento 
para a construção de uma infância afloraram as discussões de médicos, higienistas, 
educadores e membros do poder público sobre a infância. Na família, assim como na 
escola, a criança passou a ser o campo de ação mais promissor dos médicos higienistas, 
que se preocupavam com a saúde física e mental dos sujeitos para uma vida mais 
saudável. A pesquisa tem como aporte teórico-metodológico a história da infância 
através da perspectiva de médicos e educadores e a influência desta sobre as ações 
educativas, bem como das práticas médico-sociais assim como às práticas de higiene 
escolar com a proposta de reproduzir o ideal de intervenção do Estado para promover 
a saúde e a educação do povo, ações essas que norteavam a ação assistencial à infância 
durante os anos de 1905 até 1935.  
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1. A EDUCAÇÃO E O MOVIMENTO HIGIENISTA 

Considerando os espaços de intervenção da história da educação e, a partir das 
múltiplas análises sobre a história da educação e a história da infância no Brasil, a 
frase proferida pelo médico e educador Afrânio Peixoto: “A educação como 
domesticação do homem”, e que incorpora o título do presente artigo, aponta a 
educação como base do indivíduo para a vida em sociedade, sendo a questão do 
fracasso e/ou do sucesso apenas uma questão de epistemologia. O estudo sobre a 
infância e a relação entre as ações médicas e as educacionais no Brasil no início do 
século XX através das ações educativas ligadas às práticas de higiene escolar visavam 
reproduzir o ideal de intervenção do Estado que tinha como objeto de campanha, 
promover a saúde e a educação do povo.  

A higiene pode ser definida – “a nova medicina”. Enquanto a outra, a velha 
medicina, procurava, muitas vezes sem o conseguir, curar as doenças, esta trata 
de saúde para evitar a doença.  É mais fácil, e é seguro. (Peixoto, 1939, p.10). 

Dentro desse ideal, surgiram diversas instituições de atendimento à criança que 
trabalhavam sob a perspectiva médico-higienista aliada ao trabalho educativo. Assim, 
educadores, médicos e personalidades da época buscaram por meio da Educação forjar 
uma cultura brasileira de um povo mais saudável, com melhores condições de vida. 

Os médicos, em especial os higienistas, começavam a dispor de subsídios 
científicos para afirmar que a influência do meio familiar e escolar deixavam 
características na personalidade do homem adulto, a partir de suas experiências 
infantis. No âmbito dos cuidados com a psique infantil, os higienistas recomendavam 
um acompanhamento cuidadoso na fase da infância, por acreditar ser esse o momento 
crucial da formação do psiquismo, onde se estrutura a personalidade. Essa fase, 
segundo os higienistas, era ideal para se instalar hábitos sadios no psiquismo da 
criança, evitando-se, assim, o surgimento de personalidades desequilibradas. Os 
médicos acreditavam que a educação fazia-se pelo exemplo, pela disciplina e 
principalmente pela instrução. 

Todos os conhecimentos comunicados (instrução) recebem-se na escola e nos seus 
prolongamentos, complexos e especializados; eles promovem e ajudam a 
educação (duceo, conduzir) processo pelo qual se incorporam em nossa natureza, 
assim continua e progressivamente guiada e dirigida, noções de decência e de 
proveito pessoal e social, regras de bem viver para vantagem própria e comum, 
os quaes pela repetição se tornam hábitos e automatismo inconscientes. (Peixoto, 
1939, p.356). 

No caso do Rio de Janeiro, então Capital Federal, a relação entre médicos e 
educadores ressaltavam aspectos da cultura e da sociedade como alicerce para melhor 
entendermos a prática higienista que se estabeleceu na cidade. O movimento 
higienista surgiu como uma série de propostas práticas e teóricas que, por diversas 
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ocasiões, caminhavam no sentido de melhorar as condições de vida da classe 
trabalhadora no que se refere a salários, saúde, educação, jornada de trabalho, enfim, 
tudo que colaborasse para promoção e valorização do povo brasileiro.  

 
1.1 As Ações Pedagógicas e as Práticas Higienistas 

No ambiente escolar, as práticas higienistas, promulgaram dentre seus vários 
objetivos, o de contribuir com as ações pedagógicas nas práticas educativas. As 
questões de higiene surgiam pois, não como ciência como afirma Peixoto, mas sim, 
como um conjunto de ciências, capaz de promover ações preventivas na área da saúde.  

A higiene não é precisamente uma sciência, porque é uma aplicação prática de 
quase todas as sciências. É um conjunto de preceitos, buscando em todos os 
conhecimentos humanos mesmo fora e além da medicina, tendentes a cuidar da 
saúde e poupar a vida. (Peixoto, 1939, p.7) 

Durante mais ou menos quarenta anos após a Primeira República surgiram, só no 
Rio de Janeiro, várias Instituições que promoviam o bem-estar e principalmente a 
saúde da população, dentre elas, destacam-se: o Instituto de Proteção e Assistência à 
Infância do Rio de Janeiro (IPAI, 1889); a Policlínica de Botafogo (1899); a Liga 
Brasileira contra a Tuberculose (1900); a Policlínica das Crianças (1909) e o Hospital 
São Zaccharias (1914), ambas obras da Santa Casa da Misericórdia; a criação do 
Hospital Gaffrée e Guinle (1924-1929) e do Hospital e Instituto do Câncer (1927-1936). 

De acordo com Kuhlmann (1998), o Instituto de Proteção e Assistência à Infância 
do Rio de Janeiro, fundado em 24 de março de 1899, pelo médico Arthur Moncorvo 
Filho, surgiu  a partir da preocupação médica com a saúde e o bem- estar da criança, 
estando entre os seus objetivos, a proteção a crianças pobres, doentes, defeituosas, 
maltratadas e moralmente abandonadas, a difusão de noções de higiene infantil a 
famílias pobres, a regulamentação do trabalho feminino e a tutela sobre crianças 
maltratadas ou que se encontravam em perigo moral. Em 1909, o IPAI-RJ foi 
reconhecido como um órgão de utilidade pública municipal, e em 1929 já possuía 22 
filiais em todo o Brasil. Durante a Primeira República, no ano de 1922, realizou-se, no 
Rio de Janeiro, o I Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, com o  objetivo de 
tratar de todos os assuntos que direta ou indiretamente se referiam à criança, tanto no 
ponto de vista social, médico, pedagógico e higiênico, em geral, como particularmente 
em suas relações com a Família, a Sociedade e o Estado. (Rodrigues & Lima, 2013)  

“É melhor prevenir que curar”, esse era o lema proferido pelos médicos higienistas 
da época.  A higiene tornou-se estudo da educação e da saúde, e dos meios de se obter 
a conservação dessa; preocupação dos governos, das corporações docentes e dos 
pedagogos. Todos estavam convencidos de que essas medidas seriam alcançadas 
através da educação o que não se conseguia até então, através da Medicina, 
considerada por muitos como deficiente e incapaz.  
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1.2.1 Noções de Higiene na escrita de Afrânio Peixoto 

Em 1914, o médico e educador Júlio Afrânio Peixoto lança seu livro Noções de 
Higiene, obra de grande sucesso que foi amplamente disputada tanto pelas ciências 
médicas quanto pelas instâncias educacionais. De estilo didático/manual, atendia ao 
mesmo tempo as expectativas em relação ao aprendizado tanto dos estudantes de 
medicina, odontologia, farmácia e outras áreas ligadas à saúde como as expectativas 
dos educadores formados e das normalistas, estudantes do curso de formação 
professores. 

À época da publicação, Afrânio Peixoto ocupava o cargo de Diretor da Escola 
Normal da capital da República, atual Instituto Superior de Educação do Rio de 
Janeiro – ISERJ, anos mais tarde foi Diretor de Instrução Pública e Reitor da 
Universidade do Distrito Federal dentre várias outras funções e cargos que exerceu. 
Júlio Afrânio Peixoto (1876-1947) nasceu na cidade de Lençóis na Bahia e faleceu na 
cidade do Rio de Janeiro onde ocupou vários cargos de importância tanto na área 
médica quanto educacional. Considerava o Brasil como um legado de Portugal, como 
herdeiros de sangue, tradições, língua e costumes.  

O livro Noções de Higiene  foi editado pela primeira vez no ano de 1914, sendo 
reeditado por mais sete vezes. A obra possui uma estruturação dividida em quatro 
capítulos, são eles: I- Introdução ao Estudo de Higiene; II – Condições Geraes de 
Saúde; III- Condições Especiais de Saúde; IV – Agravo a Saúde e Meios de os Evitar. 

A parte mais significante do livro para área educacional é o terceiro capítulo 
intitulado: Condições Especiaes de Saúde, item 2 : A Educação: a escola; cultura e 
desenvolvimento mental, onde são abordadas questões sobre a eterna busca do ser 
humano pela perfeição assim como a postura que o professor deveria ter como agente 
das ações pedagógicas necessárias para concretização dos objetivos propostos. 

Apesar de o autor falar em ações pedagógicas, há uma linha tênue limítrofe que 
separam as fronteiras entre ciência e educação de forma que ambas pudessem agir em 
parceria sem, no entanto, uma “invadir” o espaço da outra. Percebemos claramente 
essa posição no trecho a seguir: 

O mestre que deve vigiar sobre todos esses meios e hábitos escolares, completará 
a sua ação tutelar e só então pedagógica, com todos os conselhos e advertências 
suasórias para corrigir más tendências e dar boa direção à espontaneidade 
infantil. De como deve ensinar, de todos os discutidos e louvados processos de 
ensino, não nos compete dizer nada: é do alcance da pedagogia, cujos progressos 
são consideráveis e rapidamente crescentes em nossos dias. (Peixoto, 1939, 
p.375). 

O livro traz também outros tipos de preocupações e intervenções que a equipe 
médica poderia fazer em prol de uma educação mais sadia. As questões de higiene não 
falavam somente em prevenção de doenças ou bem estar físico, mas também eram 
supervisionados fatores externos aos sujeitos como: a construção e disposição das 
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escolas, como por exemplo, as escolas que possuísem dois andares, deveriam ter a 
preocupação de que os degraus deveriam ser baixos e largos e a escada deveria 
obrigatoriamente possuir um corrimão apenso a parede para se evitar as quedas; as 
janelas deveriam ser amplas para maior ventilação e facilidade de acesso da luz, o piso 
antiderrapante, as salas deveriam ser proporcionais ao número de alunos, as carteiras 
deveriam ser apropriadas para cada idade para não obrigar as crianças a posições 
forçadas durante a leitura e a escrita o que poderia ocasionar problemas futuros na 
coluna, ou seja, uma série de medidas e precauções que poderiam ser evitadas com o 
uso correto do mobiliário e do material escolar.  Somente a partir da década de 1970 
pesquisadores de várias universidades brasileiras passam a introduzir a  ergonomia117 
no escopo dos estudos de diversas áreas do conhecimento.  

Pelo objecto de seu préstimo, e pelas criaturas tenras que vae receber, como deve 
ser situada, orientada, construída e disposta, a escola: a questão do material 
escolar, sobretudo mobiliário, adaptado aos vários tamanhos dos alunos para 
que não sejam obrigados a posições forçadas que determinam deformações e más 
atitudes; as comodidades e o regimem escolar, que não são apenas do alcance da 
pedagogia, mas da higiene, que é preliminar e  de certo modo inclue a outra nas 
suas preocupações; tudo importa considerar para uma salubridade perfeita no 
meio escolar. ( Peixoto, 1939, p.23). 

Além das salas de aula,  as práticas higienistas preocupavam-se com as 
comodidades escolares, locais que facilitassem a permanência da criança durante as 
horas na escola, tais como: vestiário, lavatório, mictório, latrina e recreio, ao ar livre e 
áreas cobertas. O regime escolar, a alimentação adequada e às praticas esportivas 
também requeriam especial atenção.  

Na escola, principalmente, deve começar a educação higiênica e o professor é 
responsável por ela, como pela instrução. Os hábitos de decência e de 
entretenimento higiênico desses utensílios, fáceis de adquirir-se no começo da 
vida, persistem felizmente pelo resto dela. (Peixoto, 1939, p.364) 

Dos vários livros sobre Higiene lançados na época, destaco o do renomado autor 
Júlio Afrânio Peixoto se deve, por ter sido, adotado além da área médica, também pelo 
programa de curso normal do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. A formação de 
professores constitui-se em importante etapa do que trata o corpus documental do 
presente artigo uma vez que os professores são de acordo com Pintassilgo (2014) “os 
verdadeiros especialistas do ato educativo, detentores de um saber capaz de 
fundamentar cientificamente a sua atividade”.  

                                                   
117  A palavra ergonomia deriva do grego ergon que significa “trabalho” e nomos que significa “leis ou 
normas”. Assim, no sentido etimológico, ergonomia significa conjunto de disciplinas que estuda a organização do 
trabalho.  
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A intervenção higienista por vezes ia muito além da preocupação com a saúde física 
e mental, ela também se preocupava com as questões relativas ao espaço físico dos 
estabelecimentos. A Vigilância Sanitária do Meio Escolar tinha por objetivo observar 
e agir sobre a orientação, construção, disposição do edifício escolar, visto que, tanto 
na teoria como na prática, o médico ou o higienista, melhor do que o pedagogo poderia 
determinar as medidas indispensáveis de asseio, removendo aquelas de nocividade 
provada, relativas à ventilação, iluminação, mobiliário, lavatórios, aparelhos 
sanitários, etc. Além disso, uma fiscalização contínua ajudava a manter a “boa ordem” 
e  a limpeza necessária à higiene do meio escolar.  

Também havia a Vigilância Individual dos Alunos, onde todos os indivíduos 
destinados ao curso de uma escola deveriam ser inicialmente examinados pelo médico 
escolar, não só para o conhecimento de suas condições pessoais como também para 
prevenção de perigos possíveis para a coletividade escolar.  

 
2. A RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES MÉDICAS E AS EDUCACIONAIS (1905-1935) 

O estudo sobre a infância e a relação entre as ações médicas e as educacionais no 
Brasil no início do século XX até meados dos anos de 1930, indaga Peixoto (1953), se 
seria possível consertar sociologicamente o sujeito, adaptando-o à comunidade pela 
pedagogia, pela educação ou reeducação? Essa expressão “consertar sociologicamente 
o sujeito” foi um dos preceitos do pensamento dos higienistas  que procuravam através 
das ações educativas ligadas à higiene escolar reproduzir o ideal de intervenção do 
Estado que proclamava como objetivo, promover a saúde e a educação do povo. Para 
Foucault (1987), a ideologia do poder sobre o corpo justifica a existência da alma do 
sujeito como ser cabível de controle.  

Esse controle é exercido de uma maneira mais geral sobre os que são vigiados, 
treinados e corrigidos, sobre os loucos, as crianças, os escolares, os colonizados, 
sobre os que são fixados a um aparelho de produção e controlados durante toda 
a existência. (Foucault, 1987, p. 31). 

Gondra (1998) afirma que, desde a segunda metade do século XIX, a medicina tem 
sua órbita deinteresse e competência ampliada, e o campo educacional emerge como 
campo conformado pelo discurso médico, uma vez que os médicos passam a definir 
regras para a organização e o funcionamento da educação escolar. 

Arthur Moncorvo Filho, médico sanitarista, do início do Séc. XX e um dos 
membros fundadores das instituições de assistência à infância achava que o governo 
federal deveria ter controle de todas instituições de Assistência às crianças. O Estado 
surge controlando socialmente a situação, por meio de inúmeras instituições de 
assistência social que nasciam, sempre apoiadas pelos setores privados, que iam 
forçando os governos a definirem medidas de proteção à infância abandonada.  

 
3. O DIÁLOGO ENTRE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO  
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Inúmeros educadores, médicos e personalidades da época buscaram por meio da 
Educação formar uma cultura de um povo mais saudável, com melhores condições de 
vida. É neste ponto em que a Ciência e a Educação se entrelaçam e dialogam no sentido 
de promover o progresso e o bem-estar social.  

A influência do saber médico na gestão das atitudes cotidianas estendeu-se 
também à prática escolar, direcionando as propostas pedagógicas a moralizar e 
normatizar o encontro entre adultos e crianças no processo de aprendizado. 
(Verzolla, 2013, p.52). 

Na família, assim como na escola, a criança passa a ser o campo de ação mais 
promissor dos higienistas, que não se preocupavam mais somente com a saúde física 
dos sujeitos, mas também com a saúde mental. Os médicos higienistas começavam a 
dispor de subsídios científicos para afirmar que a influência do meio familiar deixava 
características na personalidade do homem adulto, a partir de suas experiências 
infantis e recomendavam um acompanhamento cuidadoso na fase da infância, por ser 
esse o momento da formação do psiquismo, momento esse, em que se estruturaria a 
personalidade.  

Essa fase da infância, era segundo a sociedade médica, ideal para se instalarem 
hábitos sadios no psiquismo da criança, evitando-se, assim, o surgimento de 
personalidades desequilibradas. No caso do Rio de Janeiro, então Capital Federal, a 
relação entre médicos e educadores ressaltavam aspectos da cultura e da sociedade 
como alicerce para melhor entendermos a prática higienista que se estabeleceu na 
cidade. O movimento higienista surge como uma série de propostas práticas e teóricas 
que, por diversas ocasiões, caminhavam no sentido de melhorar as condições de vida 
da classe trabalhadora no que se refere a salários, saúde, educação, jornada de 
trabalho, enfim, tudo que colaborasse para a valorização do povo brasileiro.  

 
3.1 - O surgimento da proteção a infância 

A proteção à infância era uma das questões em pauta associada a várias outras. Se, 
no campo da educação o analfabetismo era um problema grave, no campo da saúde a 
tuberculose, por exemplo, além do alcoolismo e sífilis muito comum nessa época eram 
considerados males individuais e sociais a serem combatidos porque afetavam o futuro 
da nação ao comprometerem o pleno desenvolvimento das crianças.  

Através desse viés, o estudo que conecta a ciência e a educação como parceiras nas 
práticas educativas e sua ação sobre os sujeitos nos leva a refletir sobre que males 
efetivamente afetavam a infância ou qual a necessidade em protegê-las e como isso se 
daria ou ainda como os médicos poderiam intervir a favor da infância?  

Esses e outros questionamentos foram argumentos de inúmeros debates entre 
médicos, políticos, educadores.  A presença médica na sociedade com o objetivo de 
higienização social teria surgido durante o Império; portanto, no século XIX, mas foi 
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apenas no século XX que teve início a inserção efetiva dos médicos na sociedade 
brasileira e nas práticas escolares. 

Por outro lado, vimos que ao ampliar os espaços de sua competência, a medicina 
gerou o fenômeno descrito como “medicalização da sociedade”, embora discordem 
quanto ao período em que se dá a presença dos médicos tanto na gestão social quanto 
nas práticas educativas, aconselhavam também, aplicar às questões de moral como 
estratégia para evidenciar as condições que possibilitaram a emergência do conceito 
de medicalização. 

A prevenção social e a elaboração de uma legislação específica, fez-se necessária 
mediante a tutela do Estado e o controle da sociedade, nesta conjuntura, forjou-se uma 
forte aliança jurídico-médico-assistencial organizada em torno de um  sistema 
intitulado de “proteção ao menor”. Em 1920 realizou-se o 1º Congresso Brasileiro de 
Proteção à Infância, impulsionando a criação de uma agenda sistematizada sobre a 
proteção social, o que levou a sociedade ao debate sobre a regulamentação da 
assistência e proteção aos “menores abandonados” e “delinquentes”, o que culminou  
com a promulgação do Código de Menores em 1927.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A história é, segundo Pierre Nora (1984), a reconstrução sempre problemática e 
incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo 
vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado. Essa dicotomia 
entre história e memória colocada por Nora, constitui-se na premissa de qualquer 
investigação ou pesquisa sobre os acontecimentos e fatos já existentes, mas que 
imprimi em cada sujeito uma “marca” diferente.  

Compreender que ciência e educação dialogaram em prol da construção de uma 
concepção de infância mais saudável, é considerar que essa experiência atendeu não 
só as expectativas políticas, mas garantiram e protegeram os sujeitos de sua situação 
peculiar de desenvolvimento. Para Schultz (2011) é importante, pois, compreender a 
infância e, consequentemente, a criança não como um ser único e universal, mas sim 
como um ser cultural, que vive uma experiência social e pessoal construída todo o 
tempo.  

É plausível inferir que o encontro da ciência com a educação proporcionou uma 
nova representação de infância e de aluno, onde se agregou ao seu devir valores antes 
negligenciados; considerando a criança agora como “(...) ser vivo pensante, como 
unidade sob o ponto de vista físico, intelectual e moral” (Moraes, 1927, p.615). 

Certamente que houve uma produção significativa de conhecimento científico 
sobre a infância, porém, os dispositivos de normalização implantados serviram para 
validar a domesticação do homem, através da produção social da escola como espaço 
de socialização e disciplinamento da infância.  

Sob o pretexto de intervir na educação e na saúde, os higienistas tencionavam 
obter um povo mais saudável, crianças fortes, saudáveis, felizes e libertas do estigma 
da situação de pobreza, abandono e atraso; graças a uma educação reformada e 
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democratizada. Com isso, a população tenderia a adquirir virtudes e através destas, 
cuidariam melhor de si e dos seus filhos proporcionando ao país melhores 
trabalhadores para um maior desenvolvimento. 
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RESUMO  

Trata-se da proposição de uma mesa coordenada que reúne trabalhos de autores 
brasileiros e portugueses que têm se dedicado ao longo dos últimos anos a investigar 
temáticas relacionados à História das Disciplinas, mediante subtemas específicos, 
tais como a História Disciplinar da História da Educação, a História da Disciplina de 
Filosofia e a História da Disciplina de Filosofia da Educação. Todavia, as reflexões 
apresentadas privilegiam os aspectos relacionados ao que há de comum e de 
diferente nos métodos e técnicas investigativos colocados em ação pelos diferentes 
pesquisadores, bem como, a percepção das fontes de pesquisa mais comumente 
acionadas no que se refere à está área temática de investigação, o que foi feito a partir 
do exame das investigações realizadas recentemente e mesmo daquelas que ainda 
estão em curso pelos pesquisadores envolvidos nesta proposta de comunicação 
coordenada. Além disso, há preocupação em abordar os desdobramentos das 
investigações em curso, mas, também, em apontar perspectivas de desenvolvimentos 
futuros da pesquisa na área temática da História das Disciplinas. De comum nos 
trabalhos aqui reunidos, está a convicção da correção da assertiva de Nóvoa (1993) 
que advogava sobre a necessidade de “libertar-se das barreiras disciplinares da 
modernidade” (p. 17), com emprego de necessário ecletismo metodológico e de uma 
reinvenção das fontes, chamando a atenção para uma nova agenda investigativa, com 
“valorização dos terrenos fronteiriços de pesquisa”(p. 17), ao que se junta, uma 
proposição anterior de Chervel (1990), que, defendia que “O estudo das finalidades 
não pode, [...], de forma alguma, abstrair os ensinos reais. Deve ser conduzido 
simultaneamente sobre dois planos, e utilizar uma dupla documentação, a dos 
objetivos fixados e a da realidade pedagógica. [...] No coração do processo que 
transforma as finalidades em ensino, há a pessoa do docente” (p. 191). Nessa direção, 
parece importante demarcar uma diferença significativa entre as finalidades ideais 
(objetivos fixados) e as finalidades reais no âmbito da compreensão do mundo 
histórico-educacional. As primeiras, finalidades ideais, podem ser mais bem 
compreendidas na relação entre a escola e a sociedade, em sua variedade de projetos 
políticos e culturais, cujas fontes de investigação incluem as ideias educacionais 
veiculadas, as legislações de ensino aprovadas e substituídas, as notícias veiculadas 
pela imprensa de modo geral e a pedagógica de modo particular, os programas de 
ensino, os manuais e livros escolares, os diários de classe etc. As segundas, 



 

 
 

finalidades reais ou realidade pedagógica, compõe o universo da escola e da sala de 
aula. As fontes para examinar esse ensino real, que nem sempre são fáceis de serem 
encontradas, incluem: cadernos de alunos, provas escolares, iconografia, imprensa 
escolar e, quando possível, a construção de documentos escritos a partir de 
depoimentos orais. Deste modo, esta mesa coordenada contempla a amostragem de 
percursos investigativos de fôlego no âmbito de uma História das Disciplinas, 
realizados no Brasil e em Portugal; o exame detido dos métodos, técnicas e fontes de 
investigação; o esforço de apontar tendências e perspectivas de investigações futuras 
neste âmbito. 
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RESUMO  

Percebe-se que o ensino de história da educação entrou para o arco de 
preocupação dos historiadores. Mas importa questionar, também, como foi essa 
entrada. O que se depreende da análise do conjunto dos textos que hoje se referem ao 
ensino de da educação como mais um dos temas de pesquisa histórica, dentre outros, 
sobre os quais nossos questionários de investigação pode se voltar. Ou seja, o que se 
percebe é que o ensino de história produzido como objeto de pesquisa é aquele que se 
deu no passado e que, portanto, não se difere muito dos demais objetos de pesquisa 
estabelecidos na área. Disso resulta que praticamente não há pesquisa sobre o ensino 
de história da educação que ocorre nos dias atuais. Este, quando muito, é objeto de 
relato de experiência. Podemos dizer que, no que se refere ao ensino de história da 
educação como objeto de pesquisa, as salas de aula e os desafios atuais da docência, 
constituem uma grande ausência. Importa, pois, indagar sobre essa ausência. 
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INTRODUÇÃO 

Percebe-se que o ensino de história da educação entrou para o arco de 
preocupação dos historiadores. Mas importa questionar, também, como foi essa 
entrada. O que se depreende da análise do conjunto dos textos que hoje se referem ao 
ensino da educação como mais um dos temas de pesquisa histórica, dentre outros, 
sobre os quais nossos questionários de investigação pode se voltar. Ou seja, o que se 
percebe é que o ensino de história produzido como objeto de pesquisa é aquele que se 
deu no passado e que, portanto, não se difere muito dos demais objetos de pesquisa 
estabelecidos na área. Disso resulta que praticamente não há pesquisa sobre o ensino 
de história da educação que ocorre nos dias atuais. Este, quando muito, é objeto de 
relato de experiência. 

Podemos dizer que, no que se refere ao ensino de história da educação como 
objeto de pesquisa, as salas de aula e os desafios atuais da docência, constituem uma 
grande ausência. Importa, pois, indagar sobre essa ausência. Importa entendê-la e 
constituir horizontes de reflexão e de pesquisa que possibilitem o entendimento 
desse “evitamento” da submissão de nossas aulas de história da educação ao crivo da 
pesquisa e aos questionários aos quais, muitas vezes, nós submetemos os colegas de 
profissão que nos antecederam na história. Para isso, é fundamental o entendimento 
do lugar ocupado pela docência na história e na organização recentes do ensino 
superior e, não menos importante, da constituição atual da própria comunidade de 
pesquisadores em história da educação.  

É nessa perspectiva que se situa essa Comunicação. Ou seja, a partir da produção 
atual sobre o ensino de história da educação, perscrutar balizas e construir 
horizontes de reflexão e de pesquisas que nos permitam ultrapassar os umbrais das 
nossas salas de aula e se perguntar sobre as práticas pedagógicas que, a favor ou a 
despeito das pesquisas e dos conhecimentos hoje produzidos no vasto campo da 
história da educação, buscam ensinar a história da educação aos futuros professores 
e/ou pesquisadores.  

 
1. PESQUISA SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: CAMINHOS DA 
PRODUÇÃO ACADÊMICA RECENTE1 

De um tema praticamente esquecido pelos pesquisadores da área, o ensino de 
história da educação vem se convertendo, na última  década, numa temática que 
mais e mais chama atenção dos investigadores. Em texto recente, contrastando com 
levantamentos anteriores do próprio autor e de outros colegas (FARIA FILHO & 

                                                   
1 As reflexões contidas nessa Comunicação só se tornaram possível pela convivência e pelo trabalho de pesquisa 
realizado pelo prof. José Roberto Gomes Rodrigues, a quem agradeço a colaboração. Agradeço, também, a leitura 
e as sugestões do prof. Décio Gatti que contribuíram para que o texto tomasse essa forma final. 



 

 
 

RODRIGUES, 2003; CARVALHO & GATTI, 2011), José Roberto Gomes Rodrigues 
afirma que em seu “trabalho, ainda que contenha resultados parciais, é possível 
verificar um volume relativamente significativo de produção sobre o EHE, apesar de 
não se comparar com outros temas já consolidados em termos de produção 
investigativa no campo da história e historiografia da educação no Brasil.” 
(RODRIGUES, 2015,p.2). Em seguida o mesmo autor afirma: 

Num quadro geral dos números da produção sobre o EHE apresenta-se um 
levantamento com cento e cinquenta e cinco trabalhos, assim distribuídos: além 
de um único livro específico e de autoria única, somam-se cinquenta e seis 
capítulos de livros publicados em coletâneas organizadas com temas diversos e 
reportam-se, também, ao tema, dedicando vários capítulos ao EHE, sendo a 
maioria composta por trabalhos apresentados em mesas redondas, 
conferências ou comunicações científicas de vários eventos. Além dos livros, 
foram levantados vinte e seis artigos, publicados em diversos periódicos locais, 
nacionais e até internacional, seis trabalhos acadêmicos, correspondendo a três 
teses (doutorado) e três dissertações (mestrado) e sessenta e seis trabalhos 
localizados em anais de eventos diversos, congressos e seminários. 
(RODRIGUES, 2015,p.3). 

Esse resultado, por si só bastante alentador, permite-nos construir a hipótese de 
que os esforços e, sobretudo, as avaliações e reclamações realizados ao longo das 
décadas anteriores teriam, enfim, redundado numa maior atenção investigativa 
acerca do ensino das disciplinas nos cursos de graduação e pós graduação do país. No 
entanto, uma análise mais detida dos levantamentos e dos textos sobre o ensino pode 
nos trazer surpresas e colocar na ordem do dia a necessidade da manutenção de uma 
vigilância coletivo sobre a presença da sala de aula e da docência de história da 
educação. 

Percebe-se que ao tratar da história da educação, os professores/investigadores 
praticantes da disciplina produziram textos que podem se classificados, de um modo 
geral, em 4 gêneros. O primeiro, há uma produção que é expressiva, não somente 
pelo seu número, mas pela capacidade de capturar atenções e constituir horizonte de 
reflexão, que é constituída por textos que se propõem a estabelecer princípios 
pedagógicos e/ou filosóficos, quando não políticos, para o ensino de história da 
educação. Via de regra, se referem às suas finalidades socioculturais e pedagógicas e 
sua importância na formação de professores. 

Outro tipo de textos são aqueles que se propõem a produzir relatos 
memorialísticos sobre suas experiências de professores e/ou estudantes da disciplina 
história da educação. São textos produzidos normalmente a partir de solicitação de 
colegas, para integrarem coletâneas, ou são resultado de entrevistas para as revistas 
da área. Trata-se, de um modo geral, de pesquisadores consagrados, com larga 
experiência na pesquisa, que são mobilizados para tornar memória coletiva aquilo 
que até então é memória individual ou, quando muito, de um reduzido grupo. 



 

 
 

Há também, em terceiro lugar, os textos de relatos de experiências realizadas nas 
salas de aula de história da educação por todo o país e, em alguns casos, no exterior. 
São professores da disciplina que, buscando renovar o seu ensino, desenvolvem 
experiências significativas e buscam compartilhar essas experiências com outros 
praticantes do ofício. São textos que, notadamente, buscam demonstrar a 
necessidade e a viabilidade de dinamizar e/ou renovar o ensino da disciplina pela 
exploração de recursos e/ou metodologias que, de alguma forma, mobilizam os 
alunos. Chama a atenção, aqui, pela qualidade de suas proposições, um conjunto de 
textos que mobilizam a literatura, o cinema e os museus ou centros de memória para 
o ensino de história da educação. 

Outro conjunto de textos pretende comunicar o resultado de investigações 
levadas à cabo por pesquisadores que se interessam pelo tema do ensino de história 
da educação. Aqui, os mais tradicionais são aqueles textos que se referem a estudos 
de levantamento e/ou de estado da arte da pesquisa sobre o tema. Estes textos foram 
(e são) fundamentais para demonstrar o quanto o tema passava ao largo da 
preocupação da comunidade de historiadores da educação. Há, também, textos que 
comunicam investigações realizadas sobre os livros didáticos utilizados para o ensino 
de história da educação ao longo do século XX. Tais estudos são, de um modo geral, 
desdobramento dos questionários a que seus autores vinham submetendo os livros e 
materiais impressos como fontes e/ou objetos de pesquisa da história da educação 
ou, em alguns casos, do ensino de história.  

Não menos importantes nessa vertente que apresenta resultado de investigações, 
são aqueles textos que lançam o olhar sobre os programas de ensino e deles extraem, 
de forma analítica, os conteúdos, as temporalidades, as abordagens, as bibliografias 
mobilizadas pelos professores de história da educação ao organizarem o ensino da 
disciplina. Ainda nessa vertente, não se pode nos esquecer daqueles trabalhos que se 
voltam para o entendimento do lugar institucional da disciplina, ou seja,  lugar 
ocupado pela história da educação nos currículos das escolas normais e dos cursos de 
licenciatura, nos departamentos de  educação, notadamente,  mas também nos 
departamentos de história, e suas relações com as demais disciplinas dos cursos. Por 
fim, mas não menos importante, pode-se salientar aqueles textos que comunicam 
investigações que buscam analisar as práticas escolares dos professores de história 
da educação, estando menos preocupados com as finalidades programadas para o 
ensino e mais com as estratégias de ensino organizadas e levadas a cabo pelos 
docentes. 
 

2. AULA E AUTORIA: UMA PERSPECTIVA PARA A PESQUISA SOBRE O 
ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE. 

Em muitas investigações atuais os pesquisadores, muitos deles professores(as) da 
escola básica inseridos nos programas de pós-graduação, se indagam sobre as 



 

 
 

questões pedagógicas escolares. Nessas indagações, sobretudo nos últimos anos, a 
sala de aula e, o que não é o mesmo, a aula, são “temas” que ganharam uma 
legitimidade epistemológica antes desconhecida. Numa rápida revisão da literatura 
sobre o tema aula na pesquisa em educação, verifica-se que é um tema amplamente 
tratado na disciplina, sobretudo no campo da didática. Em enfoques que vão desde as 
“receitas” de boas aulas até a inutilidade ou a impossibilidade das mesmas, há uma 
rica e variada aproximação do tema, sobretudo pelos estudos que focalizam a sala de 
aula como o “coração da escola”. Também aqui, o mais comum é focalizar as aulas 
dos outros, aquela que ocorre na escola básica, sendo mais escassos os trabalhos que 
problematizam sistematicamente a aula, também no ensino superior, como “espaço 
de conhecimento, lugar de cultura”. (Penin, 1994) 

Poucos, no entanto, são os trabalhos que lidam com a dimensão autoral da aula. 
Entre eles, há alguns que tratam dessa dimensão ao considerar a aula como texto, 
enfoque no qual se sobressai a dimensão autoral e, portanto, de reconhecimento, da 
prática pedagógica dos professores.  

Esse enfoque é explorado de maneira muito peculiar e criativa por Ilmar Mattos, 
professor da PUC do Rio, reconhecido pesquisador do campo da história e ex-
professor da escola básica no Rio de Janeiro. Falando para seus colegas da história, 
ele defende que a aula é uma narrativa histórica tão legítima quanto aquelas dos 
textos, didáticos ou não, que servem de suporte ou de referência à prática dos 
professores. Mais do que isso, reagindo a uma pretensa superioridade do 
bacharelado – que forma o verdadeiro historiador –, em relação à licenciatura – que 
forma o simples professor, mero repetidor do conhecimento já produzido –, Ilmar 
Mattos afirma que está propondo   

Uma leitura singular que revela o fato de os professores de história estarmos 
imprimindo à nossa prática cotidiana um significado diverso, provocando 
talvez uma surpresa e rejeitando uma inferioridade. De modo categórico, 
afirmamos ainda uma vez que, por meio de uma aula, também se conta uma 
história; que, ao se contar uma história por meio de aula, também se faz histó-
ria; e que somente ao se fazer história por meio de uma aula nos tornamos 
professores de história. Por lermos de um modo singular uma proposição, 
podemos afirmar que também somos autores. Mas o fazemos não para afirmar 
uma semelhança, e sim para sublinhar a diferença que nos identifica. (Mattos, 
2007, p.11) 

Apesar de sublinhar as diferenças, Ilmar Mattos não defende que a aula como 
texto seja absolutamente distinta e separada das produções textuais e impressas 
produzidas pelos demais  historiadores. Pelo contrário, como qualquer texto, a aula é 
um intertexto  que “se constitui na condição necessária para revelar um novo autor – 
o professor de história”. (Mattos, 2007, 12)  Mas, advoga ele, por isso mesmo,  



 

 
 

A aula de história como texto é criação individual e coletiva a um só tempo; 
criação sempre em curso, que permanentemente renova um objeto de ensino em 
decorrência de novas leituras, de outras experiências vividas, da chegada de 
novos alunos, dos encontros acadêmicos e das conversas com os colegas de 
ofício, do surgimento de novos manuais didáticos, das decisões emanadas das 
instâncias educacionais e das questões, dos desafios e das expectativas geradas 
pelo movimento do mundo no qual vivemos, em sua dimensão local ou global. 
Mas o seu renovar permanente é sobretudo o resultado da prática cotidiana do 
ensino-aprendizagem de nossa disciplina; e porque o professor de história disto 
tem consciência é que se torna possível a aula como texto. (Mattos, 2007, 14) 

A remissão ao texto de Ilmar Mattos nos permite estabelecer com bastante 
clareza não apenas a ideia da aula como um texto, mas o caráter coletivo dessa 
atividade por meio da qual o professor e o próprio aluno se constituem como autores. 
No âmbito do texto e, mais do que isso, na prática político- pedagógica e acadêmica 
do seu autor(!), essa proposição é defendida como uma forma de re-conhecimento 
dos professores e não por acaso é apresentada, provocativamente, como certa 
“desforra” contra os historiadores-escritores que se auto-reconhecem como os únicos 
e verdadeiros historiadores!  

Aula, texto, conhecimento, autoria seriam, assim, articulados num potente 
discurso de reconhecimento (e auto-conhecimento) dos professores. No entanto, há 
que se perguntar se não estamos, ainda aqui, num regime em que o reconhecimento 
dos professores se dá pela captura dos mesmos pela gramática e pela estratégia de 
reconhecimento que é própria do campo acadêmico científico moderno: a autoria de 
textos. Ou, dizendo de outro modo, seria possível falar da necessidade de 
reconhecimento da aula como trabalho autoral dos professores – de todos os 
professores, e não apenas da escola básica – reconhecendo a sua dimensão textual e, 
ao mesmo tempo, liberando-a das amarras do texto? 

A aula, se texto, seria mais literatura do que ciência, sem, no entanto, dela se 
desligar completamente. Mas não é este, em certo sentido, o lugar mesmo das 
ciências humanas? Conceber a aula como obra autoral que se estabelece no 
entroncamento, no encontro entre a arte e a ciência não estaria, na verdade, 
resgatando a proposta dos pais da pedagogia contemporânea que sempre 
assombraram os defensores de uma pedagogia científica que articula racionalmente 
meios e fins com o intuito de bem ensinar? A esse respeito, conviria mais uma vez 
lembrar R. Barthes quando afirma, a propósito da história e da aula, que “a ciência 
pode, portanto, nascer do fantasma. É a um fantasma, dito ou não dito, que o 
professor deve voltar anualmente, no momento de decidir sobre o sentido de sua 
viagem; desse modo, ele se desvia do lugar em que o esperam, que é o lugar do Pai, 
sempre morto, como se sabe; pois só o filho tem fantasmas, só o filho está vivo.” 
(s/d,p.42) 

Tal perspectiva compreende o professor não como alguém submetido às amarras 
do outro, das estratégias dos “poderosos” (gestores, políticos, pesquisadores, autores 



 

 
 

de livros etc) e das táticas dos “sem poder” (alunos, pais etc),  e o constitui como um 
outro da enunciação, da autoria e da autoridade.  Mais do que estar “submetido a” ou 
“submetendo a”, ele está em “relação com”, o que repõe a questão do poder no 
coração da educação ou, se preferirem, no coração da sala de aula!  

Nesse sentido, cada aula que se encerra, que  nós professores encerramos, é uma 
obra autoral complexa e acabada, apesar de incompleta. A sua articulação (ou 
encerramento!) num continuum – num currículo por exemplo – é sempre uma 
aposta e, sobretudo, fruto de um trabalho narrativo elaborado a posteriori. Nessa 
perspectiva, a pesquisa sobre o currículo é uma indagação sobre uma falta que, 
baldados os nossos esforços e dos curriculistas os mais diversos, jamais poderá ser 
preenchida ou anulada. 

No entanto, assim como o ensino, promessa nunca realizada, pois que o vital é o 
desejo de aprender e não o de ensinar, é uma responsabilidade da qual nós, 
professores, não podemos abrir mão, a indagação sobre os sentidos dos currículos é 
uma responsabilidade daqueles que se ocupam do acolhimento das novas gerações 
no mundo.  Ou, como diria Hanna Arendt, “a essência da educação é a natalidade”, e 
esta nos impõe inexoravelmente a responsabilidade de educar. (Arendt, 1997, 
p.223ss). 

No entanto, mesmo considerando, como assevera P. Ricoeur, que essas 
narrativas sejam necessárias à história, à subjetividade e à identidade modernas, e 
que a hermenêutica moderna sobre elas se debruça buscando interpretar os seus 
múltiplos sentidos, é possível e, penso, necessário, articular a essa pedagogia dos 
sentidos uma outra, a pedagogia da presença, para lembrar os termos da filosofia 
proposta por Hans U. Gumbrecht (2012). 

A aula, como situação de presença, como experiência, demanda a produção de 
estratégias de pesquisa e categorias de entendimento que a busquem entender como 
relação complexa e íntegra, apesar de sempre incompleta, entre sujeitos e destes com 
suas circunstâncias, entre elas, o conhecimento. Deslocar o olhar do pesquisador e do 
professor, interessados no currículo, do conhecimento para as circunstâncias, ainda é 
um dos desafios que se colocam para a prática docente e investigadora. 

Deslocar o olhar do conhecimento pode significar, também, buscar captar, na 
densidade da aula, da sala de aula – se queremos ficar apenas nesse complexo 
universo que é a escola -, as performances e os repertórios mobilizados, atualizados e 
inventados pelos professores, alunos e demais agentes escolares para pro-mover os 
variados currículos presentes no ambiente escolar.2 

Performances e repertórios, como o conjunto dos recursos – intelectuais, 
sensitivos, de ação  – disponíveis aos sujeitos numa determinada época ou situação,  

                                                   
2 Quando falo em performance e  repertórios tenho em vista a elaboração de Charles Tilly sobre este termos  
quando o autor trata da história e sociologia dos movimentos sociais (Tilly, 2008), apesar de reconhecer as 
dificuldades de sua apropriação para tratar do universo da sala de aula.  No entanto, no campo da educação o 
assunto é amplamente discutido. Ver, a este respeito, p  vol, 35, n. 2, da revista  Educação e Realidade (2010) que 
traz vários artigos sobre o assunto. 



 

 
 

não por acaso, nos remetem ao universo das artes e, por meio destes, repõem a 
possibilidade e a necessidade do reconhecimento da autoria e da irrepetibilidade da 
aula. Se cada aula é uma obra pronta, acabada, um dos principais desafios dos 
pesquisadores em currículo talvez esteja em constituir condições para que os 
professores, para que cada professor e todos os professores – da educação infantil á 
pós graduação –, se reconheçam na obra, ou seja, na aula, e subvertam os cânones de 
reconhecimento de autoria e, por que não, de auto-reconhecimento. 

Por fim, sem dúvida, uma boa maneira de fazermos isso, seria nos 
reconhecermos como professores e, desse modo, autores de nossas aulas na 
universidade. Essa poderia ser uma chave que nos obrigaria a lançar sobre as 
próprias aulas na universidade, sobre a nossa obra e não apenas sobre as dos outros 
que atuam na escola básica, um olhar atento e responsável. O ensino superior e, mais 
particularmente, a universidade como espaço-tempo dos “impossíveis da educação” 
poderia nos revelar muito daquilo que desconhecemos sobre a escola básica, pois 
como dizia o poeta “Quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a 
esquece não pode reconhecer”. 
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RESUMO  

A presente comunicação decorre de uma investigação de natureza histórico-
educativa e procura conjugar a história das disciplinas escolares com a história da 
profissão docente no pressuposto de que os professores, os seus discursos e as suas 
práticas, são um elemento central da história de uma disciplina escolar. Escolhemos, 
no caso, a disciplina de Filosofia e os seus professores no âmbito do ensino 
secundário liceal português, um tema escassamente estudado. Delimitámos, para o 
efeito, o período que decorre entre a emblemática reforma do ensino liceal 
implementada a partir de 1947/48 e as radicais transformações que esse ramo de 
ensino sofreu nos anos 70 do século XX. Este período corresponde, grosso modo, às 
décadas finais do Estado Novo português, o regime autoritário institucionalizado no 
início dos anos 30 e chefiado por Salazar. Temos como finalidade refletir, ao longo do 
trabalho, sobre os problemas específicos colocados pelo ensino da filosofia, 
designadamente sobre os objetivos do mesmo, relevância dos conteúdos e métodos 
de ensino considerados mais adequados. Procuraremos, além disso, analisar a forma 
como os professores de filosofia refletiram sobre a sua profissão e as condições que 
lhe eram próprias e, ainda, sobre a sua identidade particular. 
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História da Disciplina de Filosofia, Didática da Filosofia, Professores de 
Filosofia 

 



 

 
 

INTRODUÇÃO 

A presente comunicação decorre de uma investigação de natureza histórico-
educativa e procura conjugar a história das disciplinas escolares com a história da 
profissão docente no pressuposto de que os professores, os seus discursos e as suas 
práticas, são um elemento central da história de uma disciplina escolar. Escolhemos, 
no caso, a disciplina de Filosofia e os seus professores no âmbito do ensino 
secundário liceal português, um tema escassamente estudado (Nogueira 2008). 
Delimitámos, para o efeito, o período que decorre entre a emblemática reforma do 
ensino liceal implementada a partir de 1947/48 e as radicais transformações que esse 
ramo de ensino sofreu nos anos 70 do século XX. Este período corresponde, grosso 
modo, às décadas finais do Estado Novo português, o regime autoritário 
institucionalizado no início dos anos 30 e chefiado por Salazar. Durante grande parte 
desse período esteve vigente um modelo de formação de professores em duas etapas, 
mas cuja componente principal era a prática pedagógica a desenvolver num liceu 
normal durante dois anos sob a orientação de um metodólogo. No caso de Lisboa, 
isso acontecia no Liceu Normal de Pedro Nunes, sendo metodólogo de Filosofia 
Fernando Gilot, um dos autores mais prolíficos neste campo (Gilot 1976). 

Usaremos, entre outras fontes, para o conjunto da pesquisa, de que esta 
comunicação representa apenas uma pequena parcela, os relatórios dos professores 
agregados e auxiliares do ensino liceal, um importante fundo documental que se 
encontra no Arquivo Histórico do Ministério da Educação. Não obstante serem 
elaborados como resposta a um imperativo legal e tendo óbvias finalidades de 
controlo do trabalho docente, estes relatórios acabam por nos permitir, também, a 
aproximação possível ao quotidiano das aulas, mediada, claro, pelos discursos dos 
professores. Se é visível alguma contenção e uma certa padronização das respostas, 
não deixa de ser verdade que alguns professores usam os relatórios como estratégia 
para a assunção de alguma margem de autonomia e de espírito crítico. Utilizaremos, 
como fonte privilegiada, no que se refere a esta comunicação, a revista Palestra 
(1957-1973), publicada no contexto de formação prática dos professores que era o 
Liceu Normal de Pedro Nunes e que é um bom espelho, pela sua proximidade às 
atividades dos estagiários, do ambiente que aí se vivia. Nela podemos encontrar um 
elevado número de artigos sobre o ensino da Filosofia, que nos dão conta dos debates 
travados neste campo específico e das práticas que os atores aí presentes procuravam 
legitimar. Analisaremos, igualmente, um conjunto de outras obras publicadas no 
período e dedicadas ao ensino da disciplina e que tiveram como autores professores 
de Filosofia como Sant’Anna Dionísio, Fernando Castelo Branco, Maria Luísa 
Guerra, entre outros, para além do já referido Fernando Gilot. Incluiremos, ainda, na 
nossa análise os programas e os manuais escolares de Filosofia, dirigidos ao ensino 
liceal e vigentes no período. Procuraremos usar o conjunto apresentado como 
exemplar no que diz respeito à seleção e ao tratamento das fontes na área da História 
das Disciplinas Escolares. 



 

 
 

Teremos como finalidade, no que se refere ao conjunto da pesquisa, refletir sobre 
os problemas específicos colocados pelo ensino da Filosofia, designadamente sobre 
os objetivos do mesmo, relevância dos conteúdos e métodos de ensino considerados 
mais adequados. Procuraremos, além disso, analisar a forma como os professores de 
Filosofia refletiram sobre a sua profissão e as condições que lhe eram próprias e, 
ainda, sobre a sua identidade particular. Colocamos, à partida, um conjunto de 
hipóteses de trabalho: a) Constatamos a persistência, durante esse período, de certas 
ideias associadas à chamada “escola ativa” e que representavam uma 
(re)interpretação das teses da “educação nova” que haviam circulado nas primeiras 
décadas do século XX; b) É inquestionável a legitimidade atribuída, no discurso dos 
professores e nos contextos de formação, a essas ideias, e às práticas delas 
decorrentes, não obstante o contexto autoritário, conservador e católico que então se 
vivia e que implicava um forte controlo sobre a atividade e a vida dos professores; c) 
É visível a assunção, por parte dos professores, de um discurso fortemente crítico em 
relação a algumas das disposições do sistema de ensino vigente e a busca pela 
obtenção de algumas margens de autonomia ainda que limitadas e circunscritas ao 
campo específico da pedagogia e da didática; d) Fica para nós claro o importante 
contributo dado pelos professores de Filosofia, através das suas reflexões, críticas e 
propostas, para a modernização do ensino da sua disciplina. 

1. A FILOSOFIA NO CURRÍCULO 

Na sequência da reforma de 1947, cujos programas foram publicados em 1948, a 
Filosofia está presente como disciplina nos dois últimos anos do liceu, 6º ano e 7º 
ano, correspondentes ao 3º ciclo do respetivo curso, com uma carga horária de 4h 
por semana. Na opinião de Luísa Nogueira, a disciplina atinge, aqui, o ponto alto da 
sua expressão curricular. 

A disciplina de Filosofia vê confirmado o seu estatuto: permanece como 
disciplina comum a todos os alunos, independentemente da orientação do curso 
superior, e mantém a sua carga horária de quatro horas letivas, por dois anos, 
numa situação de equilíbrio curricular com disciplinas como as de Português, 
de Matemática ou de Ciências Naturais. (Nogueira 2008, p.233). 

A reforma de 1947, e os programas que dela decorrem, vão permanecer, com 
poucas alterações, até aos anos 70 do século XX, marcando de forma decisiva a 
segunda metade (correspondente a cerca de duas décadas e meia) da longa história 
do Estado Novo. Os programas conhecem reformulações de pormenor em 1954 e 
depois novamente em 1972, já em pleno contexto da reforma Veiga Simão. Para além 
da estabilidade e do peso curricular, o seu prestígio é inequívoco. A Filosofia vê-se 
legitimada pelos papéis que lhe são atribuídos como coroamento e síntese dos 



 

 
 

estudos secundários, disciplina propedêutica em relação aos estudos universitários e 
de orientação intelectual e moral dos jovens (Nogueira 2008). No caso do 6º ano, 
após uma introdução sobre os diversos tipos de conhecimento e as divisões da 
Filosofia, todo o restante programa é dedicado ao estudo da Psicologia, uma opção 
que conhece uma forte tradição. O programa do 7º ano está organizado tendo por 
base os seguintes temas: Lógica, Teoria do Conhecimento, Ética, Estética e Metafísica 
(República Portuguesa 1948). Destaque-se a importância que mantém a Metafísica, a 
qual havia desaparecido do currículo filosófico durante o período de predomínio do 
positivismo (primeiras décadas do século XX) regressando paulatinamente a partir 
do final dos anos 20. Destaque-se, ainda, a autonomização da Teoria do 
Conhecimento. Embora o programa contenha Observações, estas ocupam-se mais 
das leituras recomendadas, sendo as indicações de natureza pedagógica e didática 
escassas. O programa de 1954 obedece ao mesmo tipo de organização; as observações 
são, inclusive, idênticas. Segundo a caracterização geral feita por Luísa Nogueira, a 
generalidade dos programas promulgados nos séculos XIX e XX eram “de tipo 
doutrinário e expositivo”, estando subjacente a eles uma “tradição compendiarista e 
eclética espiritualista”, “tomista” e de “cunho cristão”. Daí decorria uma orientação 
pedagógico-didática assente na “aula expositiva”, tendência que se terá acentuado, 
segundo a autora, em 1948 e 1954 (Nogueira 2008, p. 240, 242, 543 e 589). José 
Trindade Santos, autor de um curioso inquérito sobre o ensino da Filosofia no início 
dos anos 70, faz igualmente um balanço muito negativo do desenvolvimento 
curricular da disciplina nas décadas finais do Estado Novo: 

Interessa formar mais que informar. Eis o pretexto para deformar, alienar, 
retirar ao aluno o sentido da indagação e a perspetiva analítica séria, viciando-
o nos meandros de uma formulação historicista que se deixa conservar em 
rótulos […]. A reforma de 48, reintroduzindo o livro único e escolhendo o 
manual de Aresta entre 1950 e 1956, opera uma coincidência do programa com 
os manuais em uso. É a partir de então que a dependência ensino – manual – 
exame se vai acentuando. (Santos 1974, pp. 18 e 108-109). 

A centralidade pedagógico-didática que o manual adquire é acentuada, como nota o 
autor, pela política do livro único adotada pelo regime autoritário e agravada pelas 
características dos manuais mais em uso no período, nas suas diversas edições, em 
particular os de Eugénio Aresta e, também, os de José Bonifácio Ribeiro e José da 
Silva, que os professores tenderiam a interpretar como “o único programa” nas 
palavras de José Trindade Santos. Mesmo assim o autor reconhece a existência de 
uma escapatória a esse sistema fechado: “Só na personalidade do professor pode o 
aluno ainda encontrar o eco de algo que o ligue à reflexão filosófica viva”. (Santos 
1974, p.18). Além disso, tanto Santos como Nogueira reconhecem a existência, ao 
longo deste período e, em especial, na sua fase final, de tentativas várias de 
renovação do ensino da Filosofia expressas, entre outras vias, pela publicação de 
várias antologias filosóficas da autoria de Joel Serrão, Jorge Borges de Macedo e Rui 



 

 
 

Grácio (a partir de 1948) ou de Maria Luísa Guerra (a partir de 1969) ou pela relativa 
novidade que constituiu o compêndio de Augusto Saraiva. É o que nos diz José 
Trindade Santos: 

A introdução de textos nos exames a partir de 1963, a saída da 1ª edição do 
manual de Saraiva, em 1960, e o aparecimento das primeiras antologias, vão 
alterando progressivamente a situação do ensino da Filosofia, porém sem um 
futuro brilhante. (Santos 1974, p.109) 

Luísa Nogueira assume como precursora deste novo olhar sobre o ensino da Filosofia 
uma proposta de António Sérgio apresentada em 1934 em artigo publicado na revista 
Seara Nova e, ainda, a produção manualística de Vieira de Almeida nos anos 20/30. 
Estaria aqui a base para um ensino da Filosofia orientado “por problemas e assente 
em textos de autor”, apostando na “reflexão filosófica”, na “experiência do pensar 
próprio”, no “treino intelectual” e no “desenvolvimento da capacidade crítica” e capaz 
de conciliar “o saber e o método”. Este seria, nas suas palavras, um “percurso à 
margem”, assente “numa outra perspetiva, racionalista”. (Nogueira 2008, pp. 570-
576). Esta constatação permite a apresentação de um balanço um pouco menos 
pessimista (se comparado com o de José Trindade Santos) sobre o ensino da 
Filosofia nas décadas finais do estado Novo: “a situação escolar da disciplina, apesar 
do mesmo enquadramento legal, apresentava uma vitalidade que desmentia a sua 
representação através dos compêndios oficiais” (Nogueira 2008, p.579). Um olhar 
sobre as representações e as discussões então fomentadas pelos professores de 
Filosofia, em particular no contexto de formação que era o Liceu Normal de Pedro 
Nunes, conduz-nos a idêntica conclusão. É o que faremos no tópico que se segue. 

 
2. O COLÓQUIO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DE FILOSOFIA (1959) E O 
SEU CONTRIBUTO PARA A MODERNIZAÇÃO DO ENSINO DA FILOSOFIA 

Vamos tomar aqui como exemplo uma das fontes por nós selecionadas, e já 
trabalhada no âmbito do conjunto da pesquisa, o Colóquio Pedagógico dos 
Professores de Filosofia, realizado entre 2 e 5 de novembro de 1959 no Liceu Normal 
de Pedro Nunes, formalmente por iniciativa do seu reitor, Francisco Dias Agudo. Os 
trabalhos do Colóquio dedicaram-se à análise dos seguintes dois temas: 1) Objetivos 
do ensino da Filosofia no curso liceal; 2) Métodos de ensino. Foram apresentadas 11 
comunicações, seguidas de debates particularmente vivos, sendo de destacar o papel 
aí desempenhado pelo metodólogo Fernando Gilot. Participaram, igualmente, de 
forma ativa, por via de comunicações ou de intervenções nas discussões, vários 
importantes educadores e intelectuais que, à época, eram professores de Filosofia, 
como Joel Serrão, Rui Grácio, Sant’Anna Dionísio, Fernando Castelo-Branco, José 
Hermano Saraiva, Delfim Santos, Rogério Fernandes, Maria Emília Diniz, entre 
outros, vários deles, pelo menos posteriormente, figuras da oposição ao regime. As 



 

 
 

atas do Colóquio foram integralmente publicadas no n.º 7 da revista Palestra, 
editada no ano subsequente (Colóquio 1960). 

Ao longo das intervenções encontramos críticas constantes à “didática antiga” e à 
“exposição” ou “lição magistral” na linha da habitual retórica dicotómica dos 
discursos que tinham como referência a Educação Nova no seu combate contra a 
chamada “educação tradicional”, a “velha pedagogia do autoritarismo” de que se fala 
num dos excertos adiante apresentados. Vejamos, então, alguns exemplos, todos eles 
da autoria do metodólogo do Liceu Normal de Pedro Nunes, e grande dinamizador 
do Colóquio, Fernando Gilot: 

[a “didática antiga”] que, desde o entrar da aula, com a escritura do sumário, 
até o sair da mesma, ao toque da campainha, pretende impor o plano rígido da 
lição exposta e exprime a velha pedagogia do autoritarismo […] 

Mas a exposição, enquanto exposição, não é verdadeiramente ensino […] 

Nesta ordem de ideias, não será de aceitar, ao nível do ensino liceal, como 
processo didático, a chamada exposição magistral ou lição exposta […] 

Ensinar filosofia não é expor lição magistral. Ensinar filosofia é problematizar 
[…] Ensinar filosofia é, em suma, filosofar […] 

[impõe-se] não só a necessidade, como até a urgência, de se adotarem, na 
escola, os métodos ativos, com o consequente abandono do processo expositivo. 
(Gilot 1976, pp. 37-38, 58 e 61). 

Ou seja, não obstante o ambiente conservador e autoritário que, na aparência, 
marca a pedagogia do tempo, nas vozes dos intervenientes está muito mais presente 
a “tradição de inovação” então consubstanciada na chamada “escola ativa” através de 
alguns dos seus “slogans” e lugares-comuns – aqui representados pelos “métodos 
ativos” - e que se tornam uma referência importante no esforço de construção da 
identidade profissional dos professores de Filosofia. Presente está também, no 
último dos excertos, o entendimento do ensino da Filosofia que, como já vimos, 
caracterizava as posições, alternativas à manualística oficial, que se desenvolvem nos 
anos 50 a a 70 e que valorizam o “problematizar” e o “filosofar” com os alunos em 
contexto de sala de aula como elemento central do ensino da Filosofia. Voltaremos a 
esta questão. 

Embora maioritária, esta posição não é, no entanto, consensual. Sant’Anna 
Dionísio é um dos que vai contra a corrente como podemos ver nos excertos que se 
seguem: 

 

Por muito atraente que seja a tese de que a didática da Filosofia deverá ser 
decididamente renovada no sentido da chamada didática ativa, há que 



 

 
 

considerar as condições em que normalmente se realiza esse ensino – e, acima 
de tudo, importará reconsiderar se tal ensino poderá ou deverá, sem perca 
grave para a sua eficácia e dignidade, adaptar-se também à chamada lição 
atraente e ativa […] O que é sério dificilmente pode ser atraente […] 

Discordo da tese de que o ensino da Filosofia de tipo monologal e oratório seja 
um ensino obsoleto e vazio, verbalista e ineficaz […] 

A experiência prova que a lição inteiramente dialogada é pouco instrutiva […] 
Daí a […] convicção, em boa parte ditada pela […] experiência de trinta anos de 
ensino, de que a didática da Filosofia, de tipo discretamente explicativo ou 
eloquente, é, nas condições em que lecionamos, imprescindível […] 

Raro será o [meu] antigo aluno […] que não confesse que lhe ficou pela vida 
fora a lembrança profunda dessa pedagogia predominantemente oratória. 
(Colóquio 1960, pp. 139-140). 

Ao criticar a “didática ativa” e a “chamada lição atraente e ativa”, contrariando 
igualmente a ideia de que um ensino “de tipo monologal e oratório” seja 
inevitavelmente “um ensino obsoleto e vazio, verbalista e ineficaz”, o autor procura 
reinterpretar e relegitimar a tradição da aula expositiva, aqui referida como 
“monologal”, “oratória” ou “explicativa”, ao mesmo tempo que deita um olhar mais 
complexo sobre as dicotomias herdadas da “educação nova”. Sant’Anna Dionísio 
questiona a eficácia da “lição inteiramente dialogada” ao mesmo tempo que enfatiza 
as eventuais marcas deixadas nos alunos por uma “pedagogia predominantemente 
oratória” como a que ele procurava protagonizar. Este debate remete-nos para a 
pluralidade de conceções presentes no campo e para a margem de alguma autonomia 
que, mesmo num contexto difícil, os professores conseguiam ter no que diz respeito 
às suas opções pedagógicas e ao desenvolvimento das suas práticas educativas. As 
conclusões do Colóquio procuram ser expressão de um compromisso entre estas 
duas posições, valorizando os métodos ativos, em particular o diálogo, mas 
admitindo a conveniência, em alguns momentos, do recurso ao método expositivo. 

Mesmo assim, o discurso maioritário vai claramente no primeiro sentido de entre 
os indicados. Assim se compreende a defesa, por grande parte dos participantes, do 
“diálogo” ou do “processo socrático de ensino” como método privilegiado para o 
ensino da Filosofia a par da consideração do papel ativo a ser desempenhado pelo 
aluno. Recorramos, como exemplo, mais uma vez, às opiniões expressas por 
Fernando Gilot a esse propósito: 

No conceito moderno, a verdadeira lição, a lição digna deste nome, não deverá 
apresentar-se à maneira de monólogo, antes revestirá o aspeto de diálogo […] 



 

 
 

O professor ensina, na medida, aliás indispensável, em que, mediante 
interrogatório habilmente conduzido, consegue levar o aluno a descobrir […] 
que a conclusão, pelo seu próprio esforço obtida, não poderia ter sido outra […] 

Nunca é de mais repetir, não consiste o processo socrático de ensino, como 
infelizmente há quem pense, em o discípulo inventar seja o que for. Este não 
inventa nada, apenas espera que o mestre lhe ministre os materiais necessários 
e suficientes para com eles poder pensar por si […] 

O máximo de exigência que realmente o mestre pode e deve ter em relação ao 
discípulo é desejar pô-lo em situação de aderir, sem constrangimento, apenas 
movido pelo dinamismo da sua inteligência, à verdade proposta, depois de a 
fazer sua. (Gilot 1976, pp. 38, 45, 50 e 52). 

Como vemos, o autor considera que através de um “interrogatório habilmente 
conduzido” o mestre não conduz o discípulo a “inventar seja o que for”; não se trata 
de uma descoberta em absoluto, mas antes de conduzir o aluno a descobrir o que 
ainda não conhece (mas que o professor já conhece), proporcionando-lhe os 
materiais adequados e criando as condições para ele “poder pensar por si”. Nessa 
conformidade, as conclusões do Colóquio consagram estratégias como a “leitura e 
estudo de textos filosóficos” ou a realização de trabalhos e de apresentações por parte 
dos alunos (Colóquio 1960, pp.167-168). Na mesma linha alguns dos intervenientes 
sugerem que se tenham em conta os “conhecimentos latentes no espírito dos 
adolescentes” (Gilot 1976, p. 40) ou o recurso à sua “experiência vivida” (Colóquio 
1960, p.144). Maria Emília Diniz defende, por seu lado, que a aula se torne, através 
do diálogo com os alunos, um espaço aberto “ao imprevisto” (Colóquio 1960, p.138). 

Não obstante o contexto francamente desfavorável em que vivem e trabalham, os 
professores de Filosofia não se coíbem de lançar um olhar fortemente crítico sobre as 
circunstâncias com que são confrontados no seu labor quotidiano. São disso exemplo 
os desabafos que se seguem da autoria de Rui Grácio: 

Como é isso, todavia, possível nas presentes circunstâncias do ensino? Classes 
superlotadas e programas sobrecarregados obrigam a um ensino coletivo, 
acelerado e uniforme, indiferente às aptidões e aos interesses diferenciados dos 
escolares […] 

A despeito de alguma tentativa de aperfeiçoamento, [os compêndios] são 
geralmente confrangedores, quer pelo nível de informação, quer pela conceção 
didática. (Colóquio 1960, pp. 113-114). 

Idêntica opinião sobre os compêndios em uso é a emitida por Sant’Anna 
Dionísio: “Os livros ou compêndios adotados entre nós como guias do ensino 
filosófico não estão à altura de servir. São expressões da mais indigente e adormecida 
escolástica” (Colóquio 1960, p.142). 



 

 
 

Para além das preocupações de natureza pedagógica e didática, encontramos 
igualmente nas intervenções proferidas no Colóquio preocupações de natureza 
profissional. As referências à “profissão”, à “autonomia do mestre” e a uma “prática 
refletida sobre o seu trabalho e sobre si mesmo” estão presentes, por exemplo, nas 
intervenções de Maria Ângela Grácio (Colóquio 1960, p.151). Maria Emília Diniz 
elabora, igualmente, sobre a necessidade de uma permanente atualização científica e 
pedagógica: 

Para que o professor mantenha uma atualização constante e não se instale 
comodamente com uma cultura anquilosada e um lamentável espírito de 
suficiência, é necessário exigir-lhe responsabilidades, levá-lo a prestar provas 
em períodos mais ou menos dados, oferecer-lhe estímulo de uma carreira que 
poderá vencer pela sua valorização intelectual […] Em vez de uma profissão 
estagnada, o professor tornar-se-ia uma carreira dinâmica e progressiva. 
(Colóquio 1960, p.151). 

Esta defesa da profissionalidade docente surge, por vezes, combinada com o 
recurso a outro tipo de categorias através das quais se procura dar conta da 
complexidade do trabalho docente e da necessária articulação entre as dimensões 
pessoal e profissional. Valoriza-se, nesse contexto, como o faz Maria Ângela Grácio, a 
“personalidade do professor” e reflete-se sobre a “vocação” entendida como “devoção 
sincera pela profissão” (Colóquio 1960, p.151) ou procura esboçar-se o perfil do 
“professor modelar”, tal como é apresentado no excerto que se segue da autoria de 
Fernando Gilot: 

A primeira condição, talvez a exigência fundamental do professor modelar, 
excetuando, é claro, a sua competência profissional, parece-me dever ser o 
amor dos problemas, a sua capacidade de se entusiasmar a si e de entusiasmar 
os outros, o seu espírito sempre jovem para encontrar o devido sabor nas 
matérias de ensino e, desta maneira, despertá-lo nos alunos. Mas não basta 
somente o entusiasmo, é também mister que o mestre possua maleabilidade de 
espírito e indispensável dose de tolerância prática, que é como quem diz de 
humanidade. (Gilot 1976, pp. 38-39). 

Vemos aqui traçado um perfil em que se procura combinar, de forma harmoniosa, a 
“competência profissional” com um conjunto de outras dimensões que remetem para 
os valores, as atitudes e comportamentos, tanto de natureza afetiva como mental, e 
para competências transversais. Destaquem-se as referências a categorias como o 
“amor”, o “entusiasmo”, a “tolerância” ou a “humanidade” no âmbito de um discurso 
que realça o contributo da Filosofia para a afirmação de um olhar humanista sobre a 
sociedade. As representações dos professores de Filosofia, tal como são produzidos 
no contexto proporcionado pelo Colóquio, dão, por outro lado, corpo a uma 
verdadeira estratégia de afirmação de uma determinada identidade profissional. 



 

 
 

O CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ideias para o ensino da Filosofia defendidas pelos professores de Filosofia, 
tanto no âmbito do Colóquio de 1959 como por via da imprensa e de outras 
publicações pedagógicas e, ainda, dos seus relatórios (vertentes a explorar noutros 
textos decorrentes desta pesquisa) dão conta da existência de um conjunto de 
propostas alternativas em relação à pedagogia subjacente aos programas e aos 
manuais em circulação no período. Essas propostas têm por base uma interpretação 
da “tradição de inovação” enraizada nas teses da Educação Nova e que agora se 
expressa sob a forma de “escola ativa”. Criticam-se os métodos considerados 
“tradicionais”, em particular a “exposição magistral”, em defesa de um ensino ativo 
assente no chamado “diálogo socrático”. Aprender Filosofia seria, assim, praticar a 
reflexão crítica, problematizar, trabalhar sobre textos e resolver problemas, em suma 
“filosofar” no contexto de alguma maneira oficinal da própria aula de Filosofia. Se 
esta posição não é consensual, ela surge como maioritária nos discursos produzidos 
pelos professores da disciplina. A importância da aprendizagem filosófica no 
contexto curricular do ensino liceal, que estes professores procuram sublinhar, 
deveria contribuir, na sua ótica, para a legitimação do seu trabalho e do seu perfil 
profissional. 
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 RESUMO 

A História disciplinar da Filosofia da Educação em Portugal, é um estudo que 
pretende sistematizar a actividade filosófica, realizada sobre a questão educacional 
por parte dos filósofos portugueses, directamente dedicados à docência desta 
disciplina, na Instituição universitária, no arco temporal compreendido entre os anos 
1976-2006. 

Foi assim colocado o problema de saber aquilo que, no âmbito da História do 
campo disciplinar da Filosofia da Educação, havia a investigar em Portugal. Nessa 
medida, os objectivos visados com a presente comunicação prendem-se com: a) a 
definição das Instituições universitárias nacionais susceptíveis de ser rotuladas como 
“Escolas de Filosofia da Educação”; b) a identificação das influências e intervenientes 
principais desse movimento; c) a classificação das linhas de força da investigação e 
ministério do ideário filosófico-educacional de cada uma das Instituições tratadas e 
respectivos mentores; d) a identificação do período áureo do campo disciplinar nas 
diferentes Universidades; e) a clarificação da identidade da Filosofia da Educação 
portuguesa. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

História da Filosofia da Educação, Ensino de Filosofia da Educação, Escolas de 
Filosofia da Educação. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
A disciplina de Filosofia da Educação foi introduzida no mundo académico 

português nos “fins da década de 60, com alguns hiatos, no Instituto Superior de 
Psicologia Aplicada (ISPA), com o título de História e Filosofia da Educação” 
(Gomes, 1988: 71). Contudo, foi com o início da regência da disciplina em 1976 na 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que o seu campo disciplinar 
começou a proliferar, tendo-se instituído noutras Instituições de Ensino Superior 
nacionais

1
. Nada obstante, as Instituições de Ensino Superior portuguesas em que a 

Filosofia da Educação esteve presente de forma consolidada, a nível da sua presença 
em vários níveis de ensino, de investigação e publicação, foram as Universidades de 
Lisboa, de Coimbra, do Minho, do Porto, de Évora e Nova de Lisboa

2
.  

Das seis Universidades contempladas para o estudo, começamos por avaliar o 
sucedido na Universidade de Lisboa. O surgimento disciplinar da Filosofia da 
Educação na Universidade de Lisboa ocorreu no âmbito do processo de formação de 
professores da Faculdade de Ciências. Proliferou como disciplina integrante dos 
planos curriculares de todas as licenciaturas em Ensino, dos cursos de mestrado em 
Educação e como especialidade de curso de mestrado e doutoramento, durante as 
décadas de oitenta e noventa. Embora a Filosofia da Educação também tenha sido 
leccionada como disciplina de cursos de licenciatura na Faculdade de Letras, o 
principal pólo promotor da docência da disciplina e de instigação à pesquisa, quer a 
nível de cursos de formação pós-graduada, quer a nível de publicações no campo foi, 
na Universidade de Lisboa, a Faculdade de Ciências.  

A ausência da presença da Filosofia da Educação no âmbito disciplinar dos 
planos de estudo dos cursos da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Lisboa deverá ser entendida como consequência da prévia 
existência, na Faculdade de Letras, de uma Secção de Ciências Pedagógicas e, na 
Faculdade de Ciências, de um Departamento de Educação especificamente dedicados 
à formação de professores dos alunos dos cursos de Ensino.  

                                                   
1 Apesar do presente trabalho se debruçar, exclusivamente, sobre o estudo alusivo à História do campo 
disciplinar da Filosofia da Educação em seis Instituições de Ensino Universitário portuguesas, há que ter em 
conta que esta disciplina foi igualmente leccionada, isoladamente ou em parceria com a disciplina de História da 
Educação, (História e Filosofia da Educação/Filosofia e História da Educação) em Instituições de Ensino 
Superior Politécnico, nomeadamente, na Escola Superior de Educação da Guarda, na Escola Superior da 
Educação de Leiria, na Escola Superior de Educação de Santarém, na Escola Superior de Educação de Viana do 
Castelo, na Escola Superior de Educação de Viseu (Mogarro, 2007), na Escola Superior de Educação e 
Comunicação da Universidade do Algarve, na Escola Superior de Educação de Beja, na Escola Superior de 
Educação João de Deus e na Escola Superior de Educadores Maria Ulrich.  

2  A respeito da presença disciplinar da Filosofia da Educação nas Instituições universitárias portuguesas, é 
sabido que, no arco temporal que este estudo compreende, a disciplina foi leccionada, autonomamente ou em 
associação com a disciplina de História da Educação (História e Filosofia da Educação/Filosofia e História da 
Educação), na Universidade da Madeira, na Universidade do Algarve, na Universidade de Aveiro, na 
Universidade da Beira Interior, na Universidade Aberta, na Universidade Católica Portuguesa (Santos, 2007) e na 
Universidade dos Açores.  



 

 
 

Os docentes directamente envolvidos com a leccionação da disciplina de Filosofia 
da Educação, nomeadamente, Teresa Levy, Olga Pombo, Agostinho Reis Monteiro, 
Rogério Fernandes e Joaquim Pintassilgo, na Faculdade de Ciências e Leonel Ribeiro 
dos Santos e João Pedro Monteiro, na Faculdade de Letras, não se dedicaram à 
leccionação da disciplina no âmbito da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação, ainda que alguns deles nela tenham leccionado outras disciplinas.  

Do trabalho realizado pelo conjunto de docentes de Filosofia da Educação na 
Universidade de Lisboa destacou-se o levado a cabo por Olga Pombo, tanto pelo 
número de publicações no campo como pelo incentivo à pesquisa e à publicação de 
trabalhos dos discentes de vários cursos de licenciatura. No entanto, a inexistência de 
continuidade dos projectos, a ausência de discipulação e a lacuna da sua presença na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação obstou à afirmação do campo 
disciplinar da Filosofia da Educação na Universidade de Lisboa.  

No respeitante à História da Filosofia da Educação na Universidade de Coimbra, 
apesar do seu surgimento disciplinar datar do ano de 1980, no âmbito do Curso 
Superior de Psicologia, a sua presença, nesse período, foi inconstante e só se viria a 
consolidar em 1991 como disciplina presente no plano de estudos da licenciatura em 
Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação e, em 
1997, como disciplina oferecida pelo Grupo de Filosofia a todos os alunos dos cursos 
de Ensino da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. O atraso da 
consolidação da leccionação da Filosofia da Educação na Universidade de Coimbra 
foi, em boa medida, consequência da tardia institucionalização das Ciências da 
Educação nesta Universidade, uma vez que a Faculdade de Psicologia, criada em 
1980, somente em 1990 é que viu decretada a criação da licenciatura em Ciências da 
Educação que, desde o início do seu funcionamento, compreendeu a disciplina de 
Filosofia da Educação como disciplina anual obrigatória no seu plano de estudos. Só 
a partir de 1994 é que passou a introduzir a Filosofia da Educação na panóplia 
disciplinar de alguns cursos de mestrado em Ciências da Educação. Por sua vez, 
apesar da criação do curso de doutoramento em Ciências da Educação datar de 1992, 
somente em 2004 é que foi defendida, nesta Instituição, a primeira tese realizada no 
âmbito dessa especialidade.  

Tratando-se de uma disciplina cuja leccionação, na Universidade de Coimbra, foi 
assegurada apenas por dois Professores, respectivamente por João Boavida, na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação e por Joaquim Neves Vicente, na 
Faculdade de Letras e num período tardio face ao tempo de institucionalização 
nacional das Ciências da Educação e do inicio do processo de formação de 
professores, não é de admirar a impossibilidade de afirmar esta Instituição como 
tendo sido uma Escola de Filosofia da Educação. Na realidade, apesar do trabalho 
desenvolvido por ambos os filósofos, no sentido de tentar dinamizar o campo 
disciplinar nesta Universidade, a escassez da pesquisa a nível de formação pós-
graduada e de publicações, principalmente no respeitante ao sucedido na Faculdade 
de Letras, a inexistência de discípulos, de condiscípulos e o atraso institucional da 
fundação das Ciências da Educação, inviabilizam a possibilidade de reconhecer que, 



 

 
 

na Universidade de Coimbra, a Filosofia da Educação esteve à altura das suas 
potencialidades. 

A propósito da presença da Filosofia da Educação na Universidade do Minho, 
constata-se que, uma vez que esta Universidade só iniciou a sua actividade 
académica no ano lectivo 1975-1976 e que a disciplina começou a ser ministrada em 
1982, foi precoce a presença disciplinar filosófico-educacional nesta Instituição. 
Tendo sido a Universidade onde a Filosofia da Educação teve maior presença e 
expressão, tanto a nível da sua docência no âmbito de cursos de licenciatura em 
Educação e Ensino, como disciplina leccionada nas várias especialidades do curso de 
mestrado em Educação, como especialidade de curso de mestrado e doutoramento, a 
Universidade do Minho demarcou-se na História da Filosofia da Educação em 
Portugal pelo número de teses de mestrado e doutoramento defendidas, pela 
discipulação concretizada, pelo número de publicações assegurado pelo seus 
docentes e pela consolidada presença da disciplina nos vários níveis de ensino. O 
devir filosófico-educacional da Universidade do Minho, inscrito no quadro das 
Ciências da Educação e fortemente impulsionado pela mestria personalista de José 
Ribeiro Dias, gerou laços relacionais mestre/discípulo e consolidou um grupo de 
docentes de Filosofia da Educação com um admirável número de elementos com 
formação específica filosófico-educacional, face ao das restantes Instituições 
nacionais, nomeadamente, Norberto Cunha, Manuel Gama, Lúcio Craveiro da Silva, 
Acílio Estanqueiro Rocha, Manuel Alte da Veiga, Manuel Barbosa, Laura Ferreira dos 
Santos, José Casulo, Alberto Filipe Araújo, Maria Clara Oliveira, Armando Rui 
Guimarães, Rodrigo Martins Azevedo, António Silva, José Afonso, Artur Manso, 
Fátima Barbosa, Maria Conceição Antunes e Custódia Martins. Não obstante, 
importa ressalvar que a esmagadora maioria dos doutoramentos, concluídos no 
campo da Filosofia da Educação na Universidade do Minho, foram realizados pelos 
próprios docentes da disciplina e, por outro lado, interessa, de igual modo, sublinhar 
que tanto a situação geográfico-periférica da Universidade do Minho como a sua 
tenra idade, perante as usualmente designadas como Universidades Clássicas 
(Lisboa, Porto e Coimbra), também terá obstado à extensão da dinâmica da Filosofia 
da Educação a Universidades espacialmente distantes, tendo sido a Universidade do 
Porto a mais envolvida com o movimento filosófico-educativo ocorrido nessa 
Academia.  

Quanto à História da Filosofia da Educação na Universidade do Porto, a 
disciplina foi introduzida, nesta Instituição, no ano escolar de 1984-1985, no âmbito 
disciplinar do curso de Filosofia da Faculdade de Letras e, sob a docência do 
Professor Adalberto Dias de Carvalho, foi nessa Faculdade que proliferou na 
Universidade portuense. Contudo, apesar da sua presença se ter dilatado a outros 
cursos de Ensino da Faculdade de Letras e de terem sido criados cursos de mestrado 
e doutoramento em Filosofia com especialidade em Filosofia da Educação, o seu 
dinamismo, em termos de publicação e pesquisa, acentuado no período de transição 
da década de noventa para a primeira década do século XXI, revela-se tardio face ao 



 

 
 

período de emergência das Ciências da Educação e aos primórdios da 
institucionalização do processo de formação docente.  

Por outra via, a ausência da Filosofia da Educação na Faculdade de Psicologia e 
de Ciências da Educação da Universidade do Porto e a sua afirmação no contexto do 
Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras, revelam-se o único caso em que, na 
História da Filosofia da Educação portuguesa, a disciplina conseguiu afirmar a sua 
presença integrada no campo científico da Filosofia. Perante a crescente dinamização 
da actividade do Gabinete de Filosofia da Educação do Instituto de Filosofia da 
Faculdade de Letras, o campo disciplinar da Filosofia da Educação não proliferou na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 
Avaliando a intensa actividade filosófico-educacional ocorrida na Escola de Filosofia 
da Educação da Universidade do Porto constata-se que, apesar do incontestável 
mérito do trabalho realizado pelos membros do Gabinete de Filosofia, o auge da sua 
dinamização sucedeu tardiamente e a sua permanência na Faculdade de Letras ter-
se-á repercutido na sua ausência na Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação.  

A propósito da História da Filosofia da Educação na Universidade de Évora, 
importa esclarecer que, embora a sua introdução tenha sido coetânea à criação do 
curso de licenciatura em Filosofia e que tenha sido na condição de disciplina presente 
no plano curricular do curso de licenciatura em Filosofia que tenha sido 
pioneiramente ministrada nesta Instituição, foi como disciplina pedagógica que se 
afirmou no nível de disciplina de licenciatura e foi no quadro das Ciências da 
Educação que a sua afirmação se verificou como disciplina de cursos de mestrado em 
Educação e como especialidade do curso de doutoramento em Ciências da Educação. 
A inclusão disciplinar da Filosofia da Educação nos planos de estudo da licenciatura 
em Filosofia da Universidade de Évora, no ano lectivo 1996-1997, revela-se tardia 
face à data da defesa da primeira tese de doutoramento em Ciências da Educação 
com especialidade em Filosofia da Educação realizada nesta Instituição (tese de 
Manuel Ferreira Patrício defendida em 1984), e face ao período de fundação das 
Ciências da Educação e de formação de professores em Portugal. Manuel Ferreira 
Patrício dinamizou, nesta Instituição, a actividade filosófico-educacional, no quadro 
das Ciências da Educação, pela via da leccionação, a nível da formação graduada e 
pós-graduada, da publicação e da discipulação. No entanto, a descentralização 
geográfica da Universidade de Évora, face aos restantes pólos nacionais de Filosofia 
da Educação, poderá ter prejudicado o estreitamento de relações com os restantes 
elementos do campo que poderia ter sido mais eficaz, caso esta beneficiasse de uma 
localização mais favorável.  

Acerca da História da Filosofia da Educação na Universidade Nova de Lisboa 
destaca-se, primeiramente, a introdução tardia na Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, criada em 1977, do processo de formação docente que só entrou em 
funcionamento a partir do ano lectivo 1987-1988. Como agravante à dedicação à 
causa filosófico-educacional o processo de formação de professores, instituído nesta 
Faculdade, funcionou através da estipulação de um protocolo que visava que a 



 

 
 

leccionação das disciplinas do Ramo Educacional da área das Ciências da Educação 
fosse ministrada por docentes de Instituições ligadas às Ciências da Educação, 
nomeadamente pelos Professores da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de Lisboa. A realidade institucional do quadro das 
Ciências da Educação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, só viria a sofrer alterações quando, em 1991, foi criado o 
Departamento de Ciências da Educação. Todavia, a Filosofia da Educação 
permaneceu ausente do campo científico das Ciências da Educação, nesta Instituição, 
até que, em 1994, foi criado o curso de doutoramento em Ciências da Educação com 
especialidade em educação e Desenvolvimento que contemplava uma área de 
Filosofia da Educação.  

Em 1999, momento tardio perante o período de fundação das Ciências da 
Educação e da institucionalização do processo de formação de professores em 
Portugal foi criado, pelo Departamento de Filosofia desta Instituição, o curso de 
mestrado em Filosofia da Educação cuja defesa da primeira tese só viria a realizar-se 
em 2006. A entrada em funcionamento do curso de mestrado em Filosofia da 
Educação animou, em certa medida, a actividade filosófico-educacional dos filósofos 
da Instituição que, nesse período, chegaram a publicar alguns textos que denotavam 
algum optimismo face ao futuro da disciplina. O esforço foi glorioso, mas o momento 
não era o mais apropriado para o fomento do saber filosófico-educativo. 

Analisando holisticamente a presença institucional da Filosofia da Educação, no 
âmbito das seis Universidades eleitas para o estudo constata-se em primeiro lugar 
que, das três Faculdades de Psicologia e de Ciências da Educação existentes em 
Portugal, o campo disciplinar da Filosofia da Educação apenas esteve presente na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 
Mesmo nesta Instituição, a introdução da sua leccionação, em 1991, foi tardia, foi 
assegurada por um único Professor, a pesquisa e as publicações foram escassas e das 
duas teses de doutoramento aí defendidas nenhuma foi orientada por João Boavida, 
único responsável pela docência da disciplina desde o começo da sua leccionação até 
2006.  

Sobre a presença da disciplina nas três Faculdades de Letras do País, destacou-se 
o trabalho realizado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a respeito do 
sucedido na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra pouco há para contar. 

Na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a História da Filosofia da 
Educação assumiu uma dinâmica bastante diferenciada face ao sucedido nas 
Faculdades suas congéneres, tendo a iniciação do seu magistério acontecido no ano 
académico 1984-1985, sob a docência do Professor Adalberto Dias de Carvalho, 
tendo proliferado a nível da pesquisa pós-graduada, no âmbito de cursos de 
mestrado e doutoramento em Filosofia com especialidade em Filosofia da Educação, 
e tendo conseguido distinguir-se pelo número e pela relevância das publicações 
levadas ao prelo e pela organização de eventos científicos e associativistas.  



 

 
 

Acerca da História da Filosofia da Educação no contexto dos Departamentos de 
Educação/Ciências da Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, da Universidade do Minho e da Universidade de Évora, importa começar por 
sublinhar o sucedido na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
atendendo ao pioneirismo. Nesta Instituição, a sua presença foi sempre marcada pela 
geminação da Filosofia da Educação com o campo disciplinar da História da 
Educação. 

Sobre a realidade pretérita da Filosofia da Educação institucionalizada no âmbito 
dos Departamentos de Educação/Ciências da Educação das Universidades do Minho 
e de Évora, importa destacar que, qualquer um destes dois núcleos, se assumiu como 
pólo profícuo à explanação do campo da Filosofia da Educação sediada no quadro 
das Ciências da Educação.  

Além destes dois contextos, somente no âmbito do Instituto de Filosofia da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto é que será legítimo reconhecer a 
existência de uma Escola de Filosofia da Educação consolidada a nível da leccionação 
em cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento, da pesquisa e das publicações 
efectuadas e da organização de eventos e associativismo.  

Foi pouca a expressão da presença do campo da Filosofia da Educação nas 
Faculdades de Psicologia e de Ciências da Educação nacionais. Foi ténue o efeito da 
sua permanência na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa. Foram claras as implicações da sua geminação com a História da 
Educação na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e foram parcos os 
resultados obtidos no decurso da sua leccionação nas Faculdades de Letras das 
Universidades de Lisboa e Coimbra. 

Contudo, a Filosofia da Educação em Portugal não chegou a encontrar uma linha 
de consenso nas diferentes Instituições não tendo, por isso, nenhum tema chegado a 
afectar o debate científico- educacional.  

Avaliando as condições institucionais da disciplina, analisando o número de 
publicações e a dispersão da pesquisa temática do campo da Filosofia da Educação 
constata-se que, dada a escassez das publicações e a realização de doutoramentos a 
nível interno dos docentes da disciplina, a comunidade “imaginada” de filósofos da 
educação portugueses, não conseguiu reunir condições para gerar um debate 
filosófico-educacional capaz de repercutir efeitos no campo científico das Ciências da 
Educação, tendo ficado muito aquém do tanto que as suas potencialidades implícitas 
lhe permitiam.  
	
1. Os três períodos da Filosofia da Educação portuguesa 

Apesar do início da leccionação disciplinar da Filosofia da Educação remontar às 
décadas de 60 e 70 do século XX, foi a partir da década de 80 que se começou a 
acentuar a sua presença disciplinar, nomeadamente pelo começo da sua leccionação 
no âmbito de cursos de licenciatura e mestrado e pela defesa das primeiras teses de 



 

 
 

doutoramento com especialidade em Filosofia da Educação. Nos anos 80, tempo da 
transversalidade e da especialização educacional, a Filosofia da Educação já estava 
presente nas Universidades de Lisboa, de Coimbra, do Minho, do Porto e de Évora. 
Ou seja, à excepção da Universidade Nova de Lisboa a Filosofia da Educação 
assegurou a sua presença em cinco das seis Instituições contempladas. Foi nesta 
época que a formação de professores passou a incluir o grau de mestre e, 
consequentemente, a Filosofia da Educação foi introduzida como disciplina de curso 
de mestrado em duas Universidades e foi elevada a área de especialidade num curso 
de mestrado em Ciências da Educação. 

Foi, ainda, nesta fase que se realizou a defesa das 1as teses de doutoramento no 
campo. No entanto, apenas foram defendidas 3 teses de doutoramento com 
especialidade em Filosofia da Educação. Importa, ainda, mencionar que foi em 1989 
que foi fundada a Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação que, sob a 
presidência de José Ribeiro Dias, nesse mesmo ano organizou o seu primeiro 
Congresso. 

Na década de 90 a Filosofia da Educação esteve presente nas seis Instituições 
contempladas para o estudo e manteve a sua presença no âmbito dos cursos de 
licenciatura, mestrado e doutoramento iniciada na década anterior tendo acentuado 
a sua esfera de influência respectivamente pelo alastramento da sua presença a nível 
de ensino graduado e pós-graduado e, principalmente, pelo aumento do número de 
cursos de mestrado na especialidade e do número de teses de doutoramento 
defendidas (11 teses). Este período foi igualmente marcado pelo inicio dos 
movimentos associativistas no campo e pelo aumento da publicação. Não deixa de 
ser pertinente que tenha sido num período marcado pelo retorno da distinção 
humanismo/cientificismo que a Filosofia da Educação em Portugal mais proliferou: é 
que apesar das Ciências da Educação se verificarem centradas em torno das 
metodologias e terem tomado como própria a discursividade científica nos domínios 
das Didácticas, da Avaliação e das Políticas Educativas, o diagnóstico, a 
conceptualização e a meta-educação permaneceram sob o domínio da Filosofia da 
Educação e das restantes Ciências da Educação pertencentes à esfera das Ciências 
Humanas e Sociais (Magalhães, 2012). 

De 2000 a 2006, assistiu-se a um decréscimo da presença disciplinar da Filosofia 
da Educação a nível de cursos de licenciatura e mestrado e da criação de cursos de 
mestrado e doutoramento na especificidade do campo. No entanto, este foi o período 
em que um maior número de teses de doutoramento com especialidade em Filosofia 
da Educação foi defendido (12 teses). Foi, igualmente, nesta fase que os movimentos 
associativistas promovidos pelo Gabinete de Filosofia da Educação da FLUP 
começaram a acentuar-se. Contudo, a análise às 6 Universidades revela o início da 
redução da oferta disciplinar e, consequentemente, do número de Professores da 
disciplina.  

Ironicamente, foi no período em que as Ciências da Educação em geral se 
começaram a centrar em torno da problematização do seu próprio estatuto 



 

 
 

epistemológico que a presença da Filosofia da Educação se começou a esvair do seu 
quadro. 

Interessa, contudo, clarificar que o período mais prolífero da Filosofia da 
Educação, tanto no respeitante à sua leccionação como no referente à pesquisa 
realizada, não foi simultâneo nas diferentes Instituições, ou seja, na Universidade de 
Lisboa, tanto na Faculdade de Ciências como na Faculdade de Letras, a década de 
noventa do século XX foi aquela em que a actividade filosófico-educativa esteve mais 
dinamizada; na Universidade de Coimbra, apesar da sua consolidação disciplinar na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação remontar ao início da década de 
noventa do século passado, foi na transição do milénio que a actividade investigativa 
ganhou algum ânimo e foi, também nesse período que a disciplina começou a ser 
ministrada na Faculdade de Letras; na Universidade do Minho a década de noventa 
do século XX foi, notoriamente, o período mais intenso de pesquisa no campo; na 
Universidade do Porto os primeiros anos do Século XXI foram os mais produtivos no 
respeitante à investigação e à organização da divulgação do saber filosófico-
educacional; na Universidade de Évora a década de 90 foi a mais fecunda 
principalmente no referente à investigação; na Universidade Nova de Lisboa, o 
período temporal mais áureo para a Filosofia da Educação, foram os anos 
compreendidos entre os anos lectivos 1999-2000 e 2003-2004 que, animados pelo 
funcionamento do curso de mestrado em Filosofia da Educação, alimentaram 
expectativas aos elementos do campo que, infelizmente até à data se revelaram 
defraudadas. 
 

2. Os eventos científicos e o associativismo 

O primeiro organismo associativista especificamente relacionado com a Filosofia 
da Educação, surgido em Portugal, foi a Secção de Filosofia da Educação da 
Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação criada em 1989, em boa parte graças 
à pertinácia do filósofo da educação José Ribeiro Dias que, nesse mesmo ano, tratou 
de organizar na Universidade do Porto, o primeiro Congresso da Sociedade, 
subordinado ao tema Ciências da Educação em Portugal – Situação actual e 
perspectivas

3
. 

No ano seguinte, foi criado, sob a direcção do filósofo da educação Manuel 
Ferreira Patrício, um outro organismo associativista, proximamente relacionado com 
o campo científico da Filosofia da Educação, designado como Associação da 
Educação Pluridimensional e da Escola Cultural. 

                                                   
3 A Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, depois do supra referido primeiro Congresso, organizou, 
desde então, mais nove Congressos em várias Instituições de Ensino Superior nacionais, respectivamente: em 
1995 na Universidade do Minho, em 1997 na Universidade de Lisboa, em 1999 na Universidade de Aveiro, em 
2001 na Universidade do Algarve, em 2003 na Universidade de Évora, em 2005 no Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, em 2007 na Universidade da Madeira, em 2009 no Instituto Politécnico de Bragança e em 2011 
no Instituto Politécnico da Guarda. 



 

 
 

Porém, somente em 1996 é que foi fundado o Gabinete de Filosofia da Educação 
do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto que, 
integrando um centro de investigação, viria a constituir-se como principal 
impulsionador do associativismo corporativo e da divulgação científica da pesquisa 
realizada no campo da Filosofia da Educação em Portugal. 

A regularidade dos encontros científicos do campo da Filosofia da Educação 
começou a ter expressão a partir desse período e, desde então, foram realizados em 
1997 o I Colóquio de Filosofia da Educação na Universidade dos Açores e o I 
Encontro Nacional de Filosofia da Educação na Universidade do Minho; em 1998 a I 
Conferência Internacional de Filosofia da Educação na Universidade do Porto; em 
1999 o II Colóquio de Filosofia da Educação na Universidade dos Açores; em 2003 o 
I Congresso da Secção de Filosofia da Educação da Sociedade Portuguesa de Ciências 
da Educação (A Revolução das Ideias e das Teorias Pedagógicas. Desafios para o 
Futuro) no Instituto Politécnico de Castelo Branco; em 2004 o Colóquio intitulado 
Os limites e os sentidos da educação contemporânea na Universidade do Porto; em 
2005 a II Conferência Internacional de Filosofia da Educação (Os Limiares 
Contemporâneos da Educação. Perspectivas Filosóficas) na Universidade do Porto. 

 
 

3. A identidade da Filosofia da Educação em Portugal 

Analisando o ministério disciplinar da Filosofia da Educação nas diferentes 
Universidades, constata-se uma relativa proximidade da concepção filosófico-
educacional nas Universidades do Minho e na Universidade de Évora, sendo estas as 
duas Instituições onde o idearium da Escola Portuense se manifestou mais presente. 
Por sua vez, o magistério filosófico-educativo acontecido nas Faculdades de Letras de 
Lisboa e de Coimbra também revela alguma identidade principalmente pelo pendor 
metafísico, axiológico e humanista vigente. De um modo carismaticamente mais 
epistemológico, a Filosofia da Educação da Faculdade de Letras do Porto demarcou-
se, no contexto filosófico-educacional nacional, pela predominância da disciplina no 
campo científico da Filosofia e pela concepção filosófica personalista, antropológica e 
ontológica. A Filosofia da Educação leccionada na Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, marcada pela geminação disciplinar com a História da 
Educação, aproximou-se de uma antologia das questões filosófico-educativas sendo, 
em boa medida, uma Filosofia da Educação apostada na formação de educadores. A 
Filosofia da Educação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra, aproximou-se de um género de Pedagogia filosófica.  No 
respeitante à Filosofia da Educação da Universidade Nova de Lisboa, aproximando-
se de uma linha filosófico-analítica, demarcou-se pelo diferente modo de conceber e 
de praticar a Filosofia da Educação, avançando com a proposta da análise e 
clarificação dos termos empregues no discurso educacional. 

Em suma: 



 

 
 

Constatando que, apesar de quase exclusivamente leccionada por filósofos, a 
disciplina de Filosofia da Educação na Universidade em Portugal se verificou 
vinculada ao campo científico da Educação, não deixa de ser surpreendente que esta 
se tenha revestido de um perfil disciplinar parcialmente pedagógico, que a 
investigação filosófica da realidade educacional se verifique tão escassa e que tenha 
permanecido tão distanciada da reflexão sobre o sistema educativo e a práxis 
educativa. 

Constata-se a presença de traços recorrentes na História da Filosofia da 
Educação em Portugal, nomeadamente na vertente antropológica, ontológica, 
existencial, axiológica e personalista. Nessa medida, é admissível conceber esse filão 
idiossincrásico como principal registo identitário da Filosofia da Educação 
portuguesa cuja História, apesar de se revelar muito aquém das suas potencialidades, 
é singular e reveladora de um registo identitário sem par.  
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RESUMO  

Este trabalho é baseado nos resultados de um estudo sobre a produção 
acadêmica em Ensino de História da Educação – EHE, no Brasil, período de 1986 a 
2013. Além dos livros e dos capítulos de livros, trata-se dos anais de eventos que 
contemplaram o tema em seus eixos de debates, bem como dos artigos, das teses e 
das dissertações. Faz-se o exame das fontes, dos métodos e das abordagens 
desenvolvidas em um volume da produção que corresponde, aproximadamente, ao 
conjunto de toda produção desenvolvida no Brasil. Surpreende a identificação da 
relação estritamente próxima da História da Educação com a disciplina Educação 
Comparada, vislumbrando uma nova forma de compreensão que emerge como 
questão importante para o debate. Por outro lado, ainda que se identifiquem 
características promissoras do ponto de vista das análises que utilizam fontes 
diversas, como os manuais, bem como de abordagens teórico-metodológicas 
variadas, como a História das Disciplinas e a pesquisa historiográfica propriamente 
dita, que utilizam a literatura e a arte dentre outras, muito há que ser feito em 
relação à produção sobre o aspecto didático-pedagógico, relativo às atividades de sala 
de aula. 
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Este trabalho é inspirado nos resultados de uma pesquisa acerca da produção 
acadêmica que trata do Ensino de História da Educação – EHE. Além dos livros e 
dos capítulos de livros, trata-se dos anais de eventos, os quais contemplaram em seus 
eixos temáticos o EHE como objeto de estudo e investigação. Trata-se também dos 
artigos publicados em periódicos e das teses e das dissertações. Em termos gerais, 
observa-se que os livros levantados são editados na forma de coletâneas com 
temáticas diversas no campo da história e historiografia educacional, nos quais se 
inclui o EHE apenas como um dentre outros temas abordados. Nesse sentido, a 
opção foi analisar as fontes, os métodos e as abordagens desenvolvidas em um 
volume de produção correspondente à quase totalidade ou aproximadamente ao 
conjunto de toda produção desenvolvida acerca do tema no Brasil, considerando o 
período de 1986 a 2013. Por outro lado, grande parte dessa produção, 
correspondente a obras organizadas por diversos autores após a realização de vários 
eventos da área (congressos, seminários acadêmico-científicos – nacionais e 
internacionais e encontros regionais e locais), constitui-se como objeto de algum tipo 
de análise. Para tanto, estão expostas questões, são apresentados dados e realizadas 
as análises que sugerem novos estudos de aprofundamento dessa importante 
disciplina curricular dos cursos de Pedagogia e de Licenciatura. 

Com base nos dados coletados, convém registrar a baixa produção quantitativa 
em um campo de estudo do qual se poderia esperar muito mais e no qual seria 
possível, em termos de produção, com relação ao que a disciplina História da 
Educação teria a oferecer, do ponto de vista didático-pedagógico, institucional e 
acadêmico-científico, identificar características promissoras, tanto em termos das 
análises que utilizam fontes diversas, como os manuais, a literatura e a arte dentre 
outras, bem como de abordagens teórico-metodológicas variadas, como a da História 
das Disciplinas e a das pesquisas historiográficas. Assim, quando se atém aos dados 
que se referem aos livros, são revelados dezessete produções, os quais totalizam 
cinquenta e sete trabalhos publicados, desdobrados na forma de um único livro de 
autoria individual, bem como na forma de capítulos em coletâneas. Temos apenas 
quatro dos livros levantados (um de autoria individual e outras três coletâneas) 
voltados especificamente para o tema, EHE, e outras treze publicações (em 
coletâneas) com temas diversificados e/ou resultantes de eventos. 

Em resumo, de toda a produção em livros, apenas uma é de autoria individual e 
dezesseis correspondem a coletâneas, somando cinquenta e seis capítulos de diversos 
autores. Já os artigos só aparecem nos periódicos a partir de 1996, com um trabalho 
publicado pela Revista Brasileira de Educação (RBE) da ANPEd, sendo esse o 
primeiro e único artigo publicado durante toda a década de 1990 sobre o EHE. De 
1996 até 2002, não há publicação de artigos e, somente em 2003, num intervalo de 
quase uma década após a publicação do primeiro trabalho desse tipo, é que irão 
aparecer produções sobre o tema em periódicos nacionais, com publicações de 
artigos a partir desse mesmo ano, ou seja, em período exato a uma década e, a partir 
daí, até o ano de 2013, o que corresponde a vinte e seis artigos em nove revistas 
distintas. 



 

 
 

Do ponto de vista da produção dos anais de eventos, os estudos e as pesquisas 
sobre o EHE só aparecem em quatro eventos regulares e distintos no campo da 
produção em História da Educação no Brasil. São eles: o COPEHE-MG (Congresso 
de Pesquisa e Ensino de História da Educação em Minas Gerais); o CBHE (Congresso 
Brasileiro de História da Educação); o COLUBHE (Congresso Luso-Brasileiro de 
História da Educação); e o GT-HE da ANPEd (Grupo de Trabalho de História da 
Educação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação). Em 
relação às produções acadêmicas desenvolvidas em programas de pós-graduação, 
essas correspondem a seis trabalhos, elaborados em quatro universidades distintas, 
desenvolvidos entre os anos de 2001 e 2013, sendo três teses (doutorado) defendidas, 
respectivamente, em 2001, na PUCSP e em 2012 e 2013, estas duas últimas, na UFU; 
e as dissertações (mestrado), defendidas na UFMG em 2002, na UFPR em 2007 e na 
UFU em 2013. 

Por outro lado, há que se considerar que o número total da produção efetiva 
corresponde à somatória das publicações levantadas, deduzidas as repetições e/ou 
duplicidades, seja no que diz respeito às coletâneas organizadas, cujos capítulos 
correspondem, na maior parte de comunicações, a trabalhos apresentados em mesas 
coordenadas ou conferências; seja quanto aos artigos publicados em periódicos que, 
no mais das vezes, correspondem, também, a trabalhos apresentados em eventos ou 
trata-se de partes de produções acadêmicas, teses e dissertações, desenvolvidas em 
programas de pós-graduação nas universidades em que foram produzidas. Assim 
sendo, o que corresponderia, de fato, como produção alcança um número abaixo do 
total dos trabalhos levantados, ou seja, a uma produção efetiva de vinte e sete 
trabalhos, correspondendo aos conjuntos dos artigos e teses e dissertações; e 
sessenta e seis produções relativas aos conjuntos dos capítulos de livros e dos anais 
de eventos, registrando-se, quantitativamente, noventa e três produções. 

Isso que dizer que se têm aproximadamente sessenta e duas repetições de 
publicações ou duplicidades de trabalhos. A rigor, a incidência das duplicidades e/ou 
repetições são, de fato, constatadas, em relação a uma triagem minuciosa. Há de se 
convir, de todo modo, que seria importante investir no enfoque dos aspectos 
qualitativos, bem como dos aspectos emergentes relativos às abordagens e 
perspectivas, cabendo evocar, para além das incidências quantitativas, o grau de 
relevância das perspectivas abordadas no rol do conjunto das produções. 
 
1. Tendências emergentes no campo da investigação acerca do EHE no 
Brasil 

Efetivamente, as pesquisas em EHE vislumbram e instigam perspectivas de três 
ordens: uma com um viés institucional, uma com viés epistemológico e outra com 
um viés didático-pedagógico. Basicamente, as análises são realizadas na perspectiva 
de viés institucional e político-acadêmico da disciplina no quadro curricular dos 
cursos (pedagogia e outras licenciaturas) onde a mesma é/ou poderia ser ofertada. 



 

 
 

Nesse sentido, são exploradas as seguintes questões: a) da trajetória histórica da 
disciplina a partir da sua inclusão como matéria curricular; b) das abordagens 
referentes aos intelectuais e à produção de manuais, livros e outros materiais 
concernentes aos conhecimentos histórico-educacionais utilizados em sala de aula; c) 
das questões institucionais de pertencimento e da posição da disciplina no quadro 
curricular; e d) das abordagens que se referem aos agentes envolvidos no campo, do 
ponto de vista do ensino e da aprendizagem, e em relação ao perfil dos professores e 
pesquisadores, bem como acerca da inserção desses mesmos agentes nos programas 
e cursos de graduação e pós-graduação. 

Os artigos e as teses e dissertações não diferem dos demais tipos de produções 
quanto a essas perspectivas e podem ser colocados na forma de conjuntos de 
trabalhos de acordo com os autores e os locais de produção. Isso é importante na 
medida em que contribui para entender o EHE como objeto de investigação e do grau 
de relevância do mesmo nos programas de pós-graduação das universidades, bem 
como nos órgãos de divulgação científica, notadamente do campo específico de 
produção cultural da história e historiografia da educação no Brasil. Esses conjuntos 
dos artigos comportam trabalhos que também correspondem aos resultados das 
teses e dissertações sobre o tema, abrangendo toda produção acadêmica produzida 
durante o período em tela. Por isso, convém abarcar as teses e dissertações no 
conjunto de análise dos artigos, uma vez que grande parte destes últimos reproduz, 
no formato de publicações em periódicos, os resultados daquelas. 

Nesse caso, quatro conjuntos de trabalhos podem ser identificados: um conjunto 
de trabalhos vinculado às produções do GEPEDHE (Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre a Disciplina História da Educação) da UFU, um conjunto de trabalhos de 
autores que publicaram na RHE da ASPHE (Revista História da Educação da 
Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação) e dois 
trabalhos acadêmicos produzidos respectivamente na PUCSP e na UFMG e 
reproduzidos nesse mesmo formato. Porém, apenas a dissertação defendida na 
UFPR não teria sido reproduzida na forma de artigo em periódico. Por outro lado, 
em âmbito geral, nos conjuntos dessas mesmas produções, identificam-se muitos 
trabalhos na perspectiva da trajetória histórica da disciplina a partir da sua inclusão 
como matéria curricular. São questões que se referem à história e ao itinerário da 
disciplina em cursos de graduação nos quais a mesma é ofertada e ministrada. 
Dentre essas produções encontram-se os trabalhos desenvolvidos pelos membros do 
GEPEDHE, bem como os trabalhos publicados na RHE da ASPHE. 

O conjunto das produções desenvolvidas pelo GEPEDHE (GATTI Jr., 2005; 
2008; 2010; BORGES e GATTI Jr., 2010; LIMA e GATTI Jr., 2011; GUIMARÃES e 
GATTI Jr., 2012) apresenta resultados que demonstram o interesse e os esforços na 
consolidação dos estudos e das pesquisas com o tema, inclusive agregando as 
produções acadêmicas, das teses (GUIMARÃES, 2012 e LIMA, 2013) e a dissertação 
(BORGES, 2013), defendidas no âmbito do programa de pós-graduação em educação 
da UFU, bem como a publicação de outros resultados em diversos periódicos (CHE, 
ECCOS, Diálogo Educacional, Educação-PUC-RS, RHE). 



 

 
 

Por meio de estudos teóricos de aprofundamentos baseados em reflexões que 
utilizam referenciais teórico-metodológicos e conceituais dos campos das instituições 
escolares, da história das disciplinas escolares, da formação e da profissão docente e 
do campo mais amplo da história da educação, o grupo tem dispensado esforços na 
tentativa de produzir contribuições acerca do EHE como tema e como objeto de 
investigação. Demonstra como recorre nos seus estudos e nas investigações, a grande 
número de referências internacionais, como André Chervel, António Nóvoa, António 
Viñao Frago, Rogério Fernandes, Justino de Magalhães e outros e, também, a autores 
brasileiros, como Denice Catani, Marta Carvalho, Luciano Mendes de Faria Filho, 
Clarice Nunes, Diana Vidal, Dermeval Saviani entre outros, para se apropriar dos 
conhecimentos, das teorias, das perspectivas metodológicas e matrizes conceituais, 
de modo bastante diversificado e, assim, subsidiar as suas investigações. Lança mão 
de acervos históricos para o uso de ampla documentação em geral e de manuscritos; 
de documentos em arquivos de instituições escolares e outras documentações 
oficiais, como a legislação, regulamentos, decretos governamentais, projetos 
educacionais e outras fontes primárias e secundárias: bibliografias – livros científicos 
e manuais pedagógicos, capítulos de livro, artigos etc.; legislação de ensino, grades 
curriculares, planos de ensino e de aula; atas, diários de classe, cadernos de alunos, 
bem como recursos empíricos diversificados, como recursos orais, depoimentos de 
autores de manuais pedagógicos, ex-professores e ex-alunos; iconografia e, até 
mesmo, os recursos da internet, o e-mail, entre outros, para a consulta e contatos 
com agentes pesquisados. São produções desenvolvidas como tentativa de abarcar o 
tema Ensino de História da Educação ou a disciplina História da Educação em 
grande amplitude, conceitual e teórico-metodológica, ainda que algumas das 
produções, dissertação e teses, se limitem a instituições específicas de formação de 
professores ou cursos específicos (o curso Normal, ou a Escola Normal, ou um 
determinado curso de Pedagogia), com temporalidade relativamente considerável em 
período de longa duração (“Séc. XIX”; “Primeira metade do Séc. XX”; “1927-1971”; 
“1930-2000”; “Brasil atual”), abrangendo do século dezenove até o presente. 

A Revista História da Educação da ASPHE, por outro lado, apresenta 
especialmente um conjunto de trabalhos, publicados na edição de 2006, produzidos 
por meio de uma programação coordenada de estudos em diversas instituições 
universitárias. A tentativa de colocar o tema nos debates do campo historiográfico da 
educação é conduzida por meio da apresentação de vários estudos desenvolvidos, 
nessas instituições, por diversos autores. Efetivamente, a publicação desses trabalhos 
atendeu a um projeto coordenado, reunindo em evento ocorrido no ano de 2005, 
conforme esclarece a apresentação da edição do referido periódico. 

...com o intuito de contribuir para o debate acerca do ensino de História da 
Educação, sua vinculação com a pesquisa e a produção da área e sua 
contribuição para a formação do educador. São onze os textos que compõem 
este bloco de textos que tematizam a História da Educação.... (RHE-ASPHE 
2006, p. 169). 



 

 
 

Juntamente com outros grupos, de Minas Gerais, da UFMG e da UFU, esse grupo 
de pesquisadores tem demonstrado grande interesse e preocupação com o tema e 
tem produzido contribuições no sentido da construção de projetos coordenados, que 
merece atenção. Caberia indagar, a partir da proposta coordenada desses estudos, 
quais os desdobramentos levados a efeito. Ainda que recorrendo aos recursos das 
análises baseadas em planos e programas curriculares, os referidos estudos 
privilegiaram uma perspectiva histórica da disciplina com análises da trajetória no 
âmbito de determinadas instituições universitárias, com cursos de Pedagogia e 
outras licenciaturas. É assim que se apresenta o conjunto de produções publicadas 
pelo respectivo periódico, (BASTOS, BUSNELLO e LEMOS; STEPHANOU; 
TAMBARA; QUADROS; ORTH; SANTIAGO; ESQUINSANI; WERLE e CORSETTI; 
AZEVEDO, ISMÉRIO e SILVEIRA, 2006), o qual parece esboçar muito claramente 
essa tentativa de pôr o objeto de estudo e pesquisa, EHE, bem como a própria 
disciplina História da Educação entre os temas de interesse no campo da história e 
da historiografia da educação e até constituí-lo como foco privilegiado. Buscando 
novas contribuições ao campo da pesquisa e do ensino, recorrem a referenciais 
teórico-metodológicos e conceituais das instituições escolares, da história das 
disciplinas escolares, da formação e da profissão docente, no campo da história da 
educação. As referências mais citadas, no âmbito internacional, são André Chervel, 
Dominique Julia, António Nóvoa, Gabriel Compayré, Wilhelm Dilthey, Marie 
Madeleine Compère, Gauthiere Tardif, António Viñao Frago, e, dentre as referências 
brasileiras, estão Eliana M. T. Lopes, A. M. Galvão, Mirian Warde. Restringem-se, 
porém, aos acervos das instituições as quais são os próprios objetos de estudo e de 
pesquisa, bem como ao uso de documentação, projetos e programas de cursos, a 
legislação de ensino, grades curriculares e planos de ensino e de aula. 

No conjunto das publicações do referido periódico, estão produções que denotam 
uma perspectiva de cunho exploratório, no sentido de desenvolver espaço de 
investigação para novos trabalhos. Apresentam-se delimitados ao reconhecimento 
histórico da disciplina, enquanto campo de pesquisa ou tema a serem enfrentados 
por pesquisadores em diversas instituições de ensino superior (PUC-RS, UFRGS, 
UFPel, Centro Universitário Franciscano de Santa Maria, Centro Universitário La 
Salle, UPF, UNISINOS  e URCAMP), e de cursos de Pedagogia. As referências para a 
base conceitual e teórico-metodológica limitam-se ao uso e às aplicabilidades em 
instituições específicas de formação de professores ou cursos específicos (de 
Pedagogia), sendo que a temporalidade abrange parte do século passado, bem 
delimitada, correspondente à existência dos próprios cursos, porém, basicamente da 
primeira metade do séc. XX até os anos 2000 e à atualidade. 

Dentre as abordagens referentes aos intelectuais e à produção de manuais, livros 
e outros materiais referentes aos conhecimentos histórico-educacionais utilizados em 
sala de aula, há uma produção que diz respeito aos resultados do trabalho de Toledo 
(2011), desenvolvido a partir do estudo dos manuais e de livros didáticos, no qual se 
tem como foco a relação entre as disciplinas História da Educação e Educação 



 

 
 

Comparada. Trata-se de uma análise que surpreende, porque põe em causa outra 
perspectiva já consolidada, ligada aos valores religiosos e filosóficos. 

Essa nova análise tem, porém, a compreensão da constituição da disciplina em 
âmbito internacional e no Brasil, recorrendo para isso a uma argumentação que se 
baseia na análise do processo de escrita empreendida por Paul Monroe no seu livro-
manual “História da Educação”, considerando-o como autor-fundador. Nessa 
perspectiva, chega-se à conclusão de que “pelo menos na versão norte-americana, do 
Teachers College, a disciplina estaria vinculada à Educação Comparada”, 
diferentemente de versões configuradas no Brasil, ou seja, a conclusão é a de que a 
História da Educação “não nasce a serviço da filosofia e da moral”, ou, como exemplo 
de “função doutrinária e religiosa”, conforme defenderam outros autores conforme 
Nunes (1996) e Warde (1998), perspectiva amplamente aceita na historiografia 
educacional brasileira. Na relação com a Educação Comparada, ao contrário, a 
História da Educação se desenvolve “como disciplina que deve estruturar os estudos 
de educação comparada” (TOLEDO, 2011, p. 262) diferentemente daquela 
perspectiva conformadora de valores religiosos e filosóficos. 

Considerando que operar com essa possibilidade “permitiu vislumbrar o 
apagamento de outra trajetória do ensino de história da educação no Brasil” 
possibilitando “pensar na hipótese de uma outra história do itinerário do ensino da 
história da educação” (TOLEDO, 2011), seria importante destacar a existência de 
tendências diferentes daquela que, ainda hoje, é predominante na compreensão da 
história da disciplina. Assim sendo, tudo leva a crer que se está diante de indícios de 
um novo olhar e de uma nova compreensão acerca da disciplina História da 
Educação, passível de aprofundamento investigativo e de novas compreensões em 
sua gênese e constituição, bem como de estudos comparativos. 

A História da Educação vinculada à Educação Comparada, como discutido por 
Suzzallo, Monroe e Leão, teria outra função e outros métodos contrastantes com 
aqueles encontrados nos manuais de história da educação brasileiros, 
distanciando-se também do modelo de leitura e formação proposto pelos 
católicos (TOLEDO 2011, p. 267). 

Por outro lado, constata-se uma coincidência em relação aos indícios entre outra 
trajetória da disciplina, na sua gênese no Brasil, conferida pelo relato das atividades 
desenvolvidas por Carvalho (2011) sobre seu próprio trabalho de docência na USP. A 
autora apresenta sua experiência como docente e pesquisadora do campo da 
historiografia da educação no Brasil e que atuou na construção da disciplina, do 
ponto de vista da sua configuração curricular, na USP, a partir da década de 1970. No 
exame das informações, identifica-se que a mesma esteve, a partir da sua vinculação 
institucional, muito ligada à disciplina Educação Comparada, demonstrando certa 
articulação pedagógica, acadêmica e até epistemológica, entre as duas disciplinas, 
também, em sua configuração, na Faculdade de Educação da USP, berço da 
institucionalização da disciplina, do ponto de vista da pesquisa e do ensino. 



 

 
 

Com o esboço histórico desenvolvido por Bontempi Jr. (2001), é possível 
constatar que tal vinculação coincide no contexto das disciplinas assumidas 
paralelamente pelos professores respectivos responsáveis, no auge da consolidação 
na USP. Alguns assistentes de catedráticos e, posteriormente, catedráticos, como 
José Quirino Ribeiro, na década de 1940 e João Eduardo Rodrigues Vilalobos, na 
década de 1950, estavam ligados às disciplinas sob a sua responsabilidade. Isso se 
confere, da mesma forma, no caso das atividades com a disciplina História da 
Educação ministrada pela referida professora nas décadas de 1970 e 1980. Caberia, 
pois, buscar articulações nesses indícios, mesmo porque a forma como está 
mencionada no relato da Professora Marta Carvalho, a mesma não aparece sem que 
se estabeleça o confronto, que se dá por meio dos embates institucionais de novos 
ordenamentos, de novas significâncias e de reposicionamentos da disciplina, em 
relação à outra “concepção de que o ensino de História da Educação no curso deveria 
permanecer vinculado ao ensino de Filosofia, como história das ideias pedagógicas” 
(CARVALHO, 2011, p. 278). 

Com análises que sugerem a necessidade de aprofundamento em relação às 
mesmas questões acerca das duas disciplinas, História da Educação e Educação 
Comparada, identificam-se, assim, as produções desenvolvidas a partir da tese 
defendida na PUCSP (BOMTENPI Jr., 2001), da qual resultou em artigo 
(BOMTENPI Jr., 2007), bem como de outro artigo de autoria de Gatti Jr. (2013). O 
que caracteriza essas produções é o objeto de pesquisa em comum em determinada 
instituição, qual seja a disciplina História da Educação na USP, abordada 
historicamente a partir da análise de manuais e tendo como fontes os programas e 
planos de ensino ministrados. 

A produção de Bontempi Jr. (2001, 2007), em seu conjunto, analisa a disciplina 
historicamente, no período abordado, quando a mesma, ainda, era denominada de 
“cadeira de Filosofia e História da Educação”, e desenvolve um esboço da sua 
história, a partir da sua constituição em 1933 até 1962, tomando como foco principal 
o professor Laerte Ramos de Carvalho, a partir da inserção da mesma no currículo na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. A disciplina 
compõe a grade curricular da Escola de Professores da Escola Normal da capital 
paulista no Instituto de Educação em 1933, o qual é incorporado à Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da USP. Em 1938, o Instituto se transforma em Seção de 
Educação, depois em Seção de Pedagogia até à criação do Departamento de 
Educação em 1962. Nessa tese, são explorados os fatores "internos" e "externos" da 
história das disciplinas, tais como os perfis institucionais, as prescrições curriculares, 
as disputas ocorridas no mundo acadêmico e as relações entre as "disciplinas 
vizinhas" (Idem). A partir daí, sugere compreender uma rede de personagens e 
acontecimentos ligados à disciplina em sua “identidade histórica”. 

O trabalho publicado nos Cadernos de História da Educação da UFU e no qual o 
objeto de estudo são autores do campo da sociologia com grandes contribuições e 
influências ao campo da História da Educação, de Gatti Jr. (2013), apresenta uma 
análise de manuais, resultados a respeito desses autores, cujo título é “A presença de 



 

 
 

Dilthey e de Durkheim na constituição da disciplina História da Educação no Brasil 
no Século XX”. A análise toma como objeto a influência dos mesmos no campo da 
historiografia educacional. As fontes são os manuais de ensino, a partir da 
constituição da disciplina História da Educação na USP e fazendo referência ao 
trabalho de Bontempi Jr (2001). 

Nesse aspecto, convêm pontuar-se algumas questões quanto ao relato de 
experiência de Carvalho (2011) e a disciplina História da Educação na USP. Nesse 
sentido, ela pode ser analisada a partir de uma perspectiva institucional de 
pertencimento e posicionamento da mesma no quadro curricular. Configura-se, 
assim, o modo como, a partir das discussões acerca da finalidade, talvez se possam 
desenvolver melhor as investigações, conforme as reflexões propostas por Chervel 
(1990). Podem também, assim, desenvolver-se estudos acerca do papel que a 
disciplina assume ou deveria assumir no quadro curricular específico, a partir do que 
se identifica historicamente ao longo de um prolongado debate, conforme Carvalho 
(2011), nos finais dos anos de 1970 e início da década de 1980. Foi com esse debate 
que se desenvolveu um modo de institucionalização da disciplina, cuja culminância 
se deu com o “redelineamento do perfil da pesquisa e da docência no campo da 
História da Educação”, institucionalmente, na Faculdade de Educação da USP 
(CARVALHO; CAUVILLA, [199-], p. 1 apud CARVALHO, 2011, p. 296). Talvez, esse 
seria um modelo caracterizado como emblemático da constituição da disciplina, 
historicamente situado e bem desenvolvido, como experiência, que pode ser objeto 
de aprofundamento. 

Em termos de possibilidade de um “equacionamento” ideal, quando se pensa a 
relação existencial da disciplina, no ensino e na pesquisa, favorecendo as amplas 
necessidades de constituição da mesma, pode corresponder ao que parece ter se 
efetivado naquela instituição de ensino superior de acordo com o referido relato. A 
professora Marta Carvalho esboça com detalhes o modo como se deu o embate das 
perspectivas e maneiras de compreender as finalidades, o ordenamento e a 
significância do ensino de história da educação no interior dos meandros 
institucionais. Problematiza o pertencimento da mesma nos departamentos, 
redesenha a sua inclusão nos cursos de licenciaturas e Pedagogia, reposicionando-a 
nos semestres letivos e redefinindo a carga horária de acordo com as mudanças 
curriculares. 

Registrando-se ainda na perspectiva institucional de pertencimento e da posição 
da disciplina no quadro curricular, as produções desenvolvidas a partir da 
dissertação defendida na UFMG (RODRIGUES, 2002) e a uma produção publicada 
em coautoria de artigo na Revista Brasileira de História da Educação (RBHE) por 
Faria Filho e Rodrigues (2003) como desdobramento da pesquisa realizada, 
utilizam-se como fontes os planos e programas de ensino e as informações obtidas 
por meio de entrevistas com professores em universidades, públicas e privadas em 
Belo Horizonte. Constituem-se como outra perspectiva de trabalho na qual se 
apresentam questões referentes ao ensino propriamente dito e questões de ordem 
acadêmica e da pesquisa no campo de produção da disciplina de História da 



 

 
 

Educação. As questões abordadas são de ordem institucional e epistemológica, e as 
referências teóricas básicas, nessas reflexões, partem principalmente da história das 
disciplinas escolares a partir de autores como André Chervel e António Viñao Frago. 
Apontam para uma tendência de renovação pela influência de autores pesquisadores, 
que atuam como professores da disciplina no âmbito da maioria das universidades 
pesquisadas. 

Enumerando as demais questões, como as abordagens que se referem aos 
agentes envolvidos com o campo do ponto de vista do ensino e da aprendizagem, do 
perfil dos professores e pesquisadores, bem como acerca da inserção dos mesmos na 
graduação e na pós-graduação, estão articuladas às sugestões e ideias advindas das 
análises de Warde (2011a, p. 243). Nesse aspecto, põem-se em causa a História da 
Educação no conjunto das demais disciplinas de fundamentação no currículo de 
formação de professores e pedagogos; questiona-se a ênfase, se deve ou não 
privilegiar “o diálogo com os demais ramos da historiografia – e implementadas 
atividades de pesquisa – ou se se deve radicalizar sua inscrição no campo da 
educação”, atendendo estritamente à formação do profissional pedagogo, educador, 
professor. Assim sendo, isso dependeria, segundo a referida historiadora da 
educação, da ênfase, pois “modificam-se as respostas à pergunta sobre a função e o 
perfil da disciplina” (Idem, p. 243-244). Trata-se de uma questão que não é 
“irrelevante”, como também “não é casual” (idem), uma vez que a disciplina, 
notadamente quanto ao desenvolvimento das pesquisas e a sua relação com o ensino 
e os professores que a ministram, faz emergir um problema importante a ser 
enfrentado, considerando essa relação do “entendimento da função e do lugar da 
História e, particularmente, da História da Educação nos currículos de formação do 
magistério” (Idem). Encontra-se aí uma questão crucial e crítica que diz respeito à 
própria existência da disciplina no quadro curricular, para o que se poderia 
denominar de crise de sentido da História da Educação. 

A partir daí, seria possível identificar por inferência nas análises, de outras 
tendências manifestamente configuradas, o que, por sua própria natureza, seriam 
opostas. Uma delas caracterizada pela pressão sofrida no âmbito do próprio curso de 
Pedagogia, no qual a mesma é matéria obrigatória, e, assim, “adotar um padrão mais 
técnico” (Warde 2011b, p.306), o que poderia refletir negativamente na situação da 
disciplina em relação ao quadro curricular. Por outro lado, haveria outra, na qual 
sendo matéria dos programas de pós-graduação, a disciplina atenderia apenas aos 
objetivos de pesquisa, “no sentido quase que oposto, ou seja, da pesquisa e da 
produção intelectual intensivas” (Idem, p.306), a despeito do que poderia ser em 
relação ao ensino na graduação. 

Concomitantemente, enquanto os investimentos acadêmicos, científicos e 
historiográficos, “em pesquisa e em produção escrita” estariam estimulando a 
especialização e, até, “certa concentração temática”, “em contrapartida”, há forte 
tendência generalista das “disciplinas de ‘fundamentos’” a despeito da formação 
especializada e, até mesmo, temática, que seria a perspectiva da pós-graduação. Ou 
seja, a disciplina, por ser uma matéria de formação generalista, estaria sofrendo 



 

 
 

dentro de um curso de graduação no qual ainda não se definiu entre uma perspectiva 
propriamente generalista, antes sendo pressionada a ser muito mais de caráter 
técnico do que geral, ao mesmo tempo em que o seu desenvolvimento tem-se dado 
no âmbito da especialização com características temáticas em detrimento da 
generalização, conforme vem ocorrendo no âmbito da pesquisa e da pós-graduação. 

Quanto à perspectiva que se refere aos agentes envolvidos no campo, do ponto de 
vista do ensino e da aprendizagem, e ao perfil dos professores e pesquisadores, como 
também acerca da inserção desses mesmos agentes, nos programas e cursos de 
graduação e pós-graduação, encontra-se a publicação em coautoria de Souza e 
Ribeiro, ambos do GEPEDHE, na Revista História da Educação da ASPHE (2012). 
Com resultados a respeito de um estudo sobre o “perfil dos professores da disciplina 
de História da Educação no Brasil, bem como suas metodologias de trabalho”, o 
referido trabalho apresenta um levantamento realizado em um evento do campo, o 
CBHE de 2010, ocorrido em São Luís-MA. Tendo por base referências que subsidiam 
a pesquisa de autores como Justino de Magalhães, António Nóvoa, Saviani, Warde, 
entre outros, indicam características presentes nos professores da disciplina como 
sendo de uma marcante feminização do EHE. 

Outras perspectivas mais amplas também são identificadas no levantamento 
geral, como a de um viés epistemológico da produção, circulação e apropriação do 
conhecimento histórico-educacional e sua relação com a pesquisa; e a perspectiva de 
viés didático-pedagógico e do processo ensino-aprendizagem, que envolvem a 
docência e as relações, que se estabelecem em sala de aula entre o professor, o aluno 
e o conhecimento histórico-educacional. Essas perspectivas podem levar em 
consideração questões de outra ordem, relativas aos modos como os professores 
desenvolvem suas atividades didático-pedagógicas com a disciplina em sala de aula. 
Quanto a isso, porém, o que se verifica de mais significativo são apenas relatos de 
algumas experiências realizadas com a arte, a literatura e o cinema, como recursos e 
meios de atividades de ensino e aprendizagem em sala de aula na disciplina, 
principalmente o uso do cinema. 

 
Considerações finais 

O Ensino de História da Educação surge como objeto de reflexão por parte de 
autores consagrados no campo da história da educação no Brasil e, ainda que de 
forma difusa e fragmentária, são identificados vieses de perspectivas nas pesquisas e 
nos estudos sobre o mesmo no Brasil, com possibilidade de ampliação. O que, 
inicialmente, parecia fácil e dado como quantitativamente limitada, devido à falta de 
visibilidade das produções existentes, há circulando uma produção razoavelmente 
significativa, merecendo ser enfatizado, pois, que o aspecto didático-pedagógico das 
atividades diretamente relacionadas à sala de aula encontra-se, ainda, num plano 
distante das reais necessidades, pois a preocupação com o tema, relativo às questões 
dessa natureza, são incipientes. 



 

 
 

De qualquer maneira, são identificados, também, trabalhos cujas perspectivas 
fazem emergir questões surpreendentes, inclusive, a identificação da relação 
estritamente próxima da disciplina História da Educação com a disciplina Educação 
Comparada, vislumbrando, assim, uma nova forma de compreensão, que emerge 
como questão importante para o debate. Por outro lado, somente uma comunidade 
de sentido imbuída das demandas e interesses referentes ao tema, diretamente 
vinculada ao campo mais amplo da historiografia e história da educação, seria capaz 
de definir um futuro positivo acerca do EHE e da pesquisa sobre esse mesmo tema. 
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RESUMO 

Esta comunicação objetiva realizar uma reflexão de natureza teórico-
metodológica a partir de experiências investigativas sobre o percurso disciplinar da 
História da Educação no Brasil. As experiências de investigação sobre as quais 
repousam a presente reflexão incluem o levantamento minucioso dos programas e 
dos manuais de História da Educação em circulação no Brasil desde o início da 
vigência da disciplina, do qual resultaram listagens completas, bem como com a 
montagem de um acervo documental integrado pelo conjunto destes documentos e 
obras, a partir do qual, tem sido possível desenvolver uma série de esforços de 
interpretação sobre o conteúdo definido para disseminação na disciplina. As 
conclusões parciais das investigações realizadas indicam o papel central de 
programas e manuais na formatação das finalidades ideais da disciplina História da 
Educação, todavia, quase sempre, com baixo nível de correspondência entre os 
objetivos fixados, em especial, no ensino secundário e na escola normal, e a realidade 
pedagógica da disciplina. 
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1. A história disciplinar da História da Educação: entre finalidades ideais e 
realidade pedagógica 

Inicialmente, parece importante demarcar uma diferença significativa entre as 
finalidades ideais (objetivos fixados) e as finalidades reais no âmbito da 
compreensão do mundo histórico-educacional.  

As primeiras, finalidades ideais, podem ser mais bem compreendidas na relação 
entre a escola e a sociedade, em sua variedade de projetos políticos e culturais, cujas 
fontes de investigação incluem as ideias educacionais veiculadas, as legislações de 
ensino aprovadas e substituídas, as notícias veiculadas pela imprensa de modo geral 
e a pedagógica de modo particular, os programas de ensino, os manuais e livros 
escolares, os diários de classe etc.  

As segundas, por seu turno, nomeadamente finalidades reais, compõe-se do 
universo da escola e mesmo da sala de aula que são os lugares a serem investigados. 
Todavia, as fontes para examinar esse ensino real nem sempre são fáceis de serem 
encontradas, pois incluem: cadernos de alunos, provas escolares, iconografia, 
imprensa escolar e, quando possível, a construção de documentos escritos a partir de 
depoimentos orais. 

É interessante observar que as investigações mais recentes no âmbito de uma 
História Disciplinar da História da Educação têm mantido animados os trabalhos 
sobre as finalidades ideias, sobretudo, pelo exame das concepções educacionais e 
sociais de intelectuais afetos à educação e a História da Educação, partícipes da 
elaboração de reformas de ensino e de programas de ensino, mas, também, da 
publicação de manuais da disciplina.  

As próprias obras didáticas, por sua vez, têm merecido estudos aprofundados e 
que vão se avolumando. Todavia, são poucas ainda as pesquisas dedicadas a 
realidade pedagógica do ensino da disciplina História da Educação, provavelmente 
pelas dificuldades de compreender a complexidade da experiência cotidiana dos 
indivíduos no ensino da disciplina, sobretudo, pelos obstáculos quanto as fontes de 
pesquisa.  

Nesse segundo e árido caminho é que o pesquisador tem tentado percorrer nos 
últimos anos, trazendo consigo alguns corajosos orientandos que têm sido muito 
dedicados na busca da compreensão deste intricado aspecto da realidade pedagógica 
da vida de nossos antepassados na escola. 

 
2. Publicações e investigações sobre a história disciplinar da História da 
Educação 

2.1. Levantamentos complementares e novas buscas 

Entre 2007 e 2009, foram realizados levantamentos complementares, em relação 
aos de Bastos (2006), bem como novas buscas de fontes, pelo pesquisador, com 



 

 
 

apoio de Bruno Gonçalves Borges, na época, bolsista de iniciação científica, que 
subsidiaram a aquisição de algumas obras e a digitalização de outras, conforme 
consta em Gatti Jr. (2009), a saber: aproximadamente uma centena de textos que 
abordam a temática do ensino de História da Educação, publicados desde meados da 
década de 1980; mais de cinquenta títulos de manuais de História Geral da Educação 
redigidos em idiomas estrangeiros em circulação no Brasil desde a década de 1850; 
mais de uma dezena de manuais de História Geral da Educação com autores 
estrangeiros, traduzidos para o português, entre os anos de 1939 e 1999; mais de 
trinta obras de História da Educação redigidas por autores brasileiros e publicadas 
em português; mais de uma centena de programas da disciplina História da 
Educação em vigor no ano 2000, em 55 diferentes cursos de licenciatura de 
universidades de todo Brasil, bem como do levantamento da bibliografia mais citada 
nestes programas, conforme pode ser examinado no Quadro 1. 

 
 

ORDEM AUTOR(A) TÍTULO DA OBRA OCORRÊNCIAS 

1 CAMBI, Franco História da Pedagogia 25 

Total de indicações deste autor 25 

2 ROMANELLI, Otaíza de Oliveira História da Educação no Brasil 25 

Total de indicações desta autora 25 

3 RIBEIRO, Maria Luísa Santos História da Educação Brasileira: a 

organização escolar 
22 

Total de indicações desta autora 22 

4 GADOTTI, Moacir Pensamento Pedagógico Brasileiro 12 

História das Ideias Pedagógicas 09 

Total de indicações deste autor 21 

5 MANACORDA, Mario Alighiero História da Educação da Antiguidade 

aos Nossos Dias 
20 

Total de indicações deste autor 20 

6 MARROU, Henri Irénée História da Educação na Antiguidade 19 

Total de indicações deste autor 19 

ORDEM AUTOR(A) TÍTULO DA OBRA OCORRÊNCIAS 

7 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda História da Educação 18 

Total de indicações desta autora 18 

8 LOPES, Eliana Marta Teixeira Perspectivas Históricas da Educação 04 

Origens da Educação Brasileira 07 

História da Educação Brasileira 07 

Total de indicações desta autora 18 

9 XAVIER, Maria Elizabete S. P.; 

RIBEIRO, Maria Luisa Santos; 

NORONHA, Olinda Maria. 

História da Educação: a escola no Brasil 16 

Total de indicações desta autora 16 

10 GHIRALDELLI JR., Paulo História da Educação 15 



 

 
 

Total de indicações deste autor 15 

11 PILETTI, Nélson História da Educação 15 

Total de indicações deste autor 15 

12 SAVIANI, Dermeval História e História da Educação: o 

debate teórico-metodológico atual 
06 

História e História da Educação 08 

Total de indicações deste autor 14 

13 NISKIER, Arnaldo Educação Brasileira. 500 anos de 

História: 1500-2000 
13 

Total de indicações deste autor 13 

14 AZEVEDO, Fernando de. A Cultura Brasileira 12 

Total de indicações deste autor 12 

15 VEIGA, Cynthia Greive História da Educação 12 

Total de indicações desta autora 12 

16 ROSA, Maria Glória de A História da Educação através dos 

textos 
11 

Total de indicações desta autora 11 

17 LUZURIAGA, Lorenzo História da Educação e da Pedagogia 10 

Total de indicações deste autor 10 

18 LARROYO, Francisco História Geral da Pedagogia (Tomos I e 

II) 
10 

Total de indicações deste autor 10 

QUADRO 1 | Bibliografia mais indicada na disciplina História da Educação nos 55 cursos de licenciatura em Pedagogia 
analisados (Ano Base: 2000). Fonte: Gatti Jr. (2009, p. 125-6). 

 
2.2. Investigações promovidas diretamente pelo pesquisador 

Entre 2010 e 2013, foram realizadas investigações aprofundadas e conduzidas 
diretamente pelo pesquisador em torno de problemáticas afetas à história disciplinar 
da História da Educação, com emprego dos materiais levantados anteriormente e 
mediante a introdução de novas fontes, o que incluiu: 

 
a) Investigação sobre os manuais de História da Educação com autores 

estrangeiros e traduzidos para o português mais citados nos programas da 
disciplina de 55 cursos de graduação brasileiros no ano de 2000, o que incluiu 
o exame dos manuais de Luzuriaga (1955), Larroyo (1970), Manacorda (1990) 
e Cambi (1999). Os dois primeiros, Luruziaga e Larroyo, tributários, em boa 
medida, da hermenêutica de Dilthey, com a divisão em História da Pedagogia 
e da Educação. O terceiro, Manacorda, afeto à tradição marxista mais 
próxima de Gramsci. Por fim, o quarto, outro italiano, Cambi, mais próximo 



 

 
 

do espectro da História Cultural, com resultados publicados em Gatti Jr. 
(2011); 

 
b) Investigação acerca dos programas e da bibliografia utilizada no âmbito das 

disciplinas de História da Educação, Educação Comparada e Filosofia da 
Educação, nas primeiras décadas de oferta no âmbito da Universidade de São 
Paulo (USP), na formação de professores, com ênfase em dois autores 
importantes: Dilthey, mencionado em muitas oportunidades, nos programas 
e na bibliografia de referência dos professores de então, em especial por José 
Querino Ribeiro e Laerte Ramos de Carvalho; Durkheim, presente, sobretudo, 
nas análises histórico-sociológicas e educacionais de Fernando de Azevedo, 
com resultados que podem ser observados em Gatti Jr. (2013). 
 

2.3. Investigações promovidas pelos orientandos do pesquisador 

 
Entre 2007 e 2013, houve quatro investigações conduzidas a partir do trabalho 

de orientandos, de iniciação científica, mestrado e doutorado no âmbito, 
respectivamente, do Curso de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFU, o que incluiu, sobretudo, o aprofundamento de estudos sobre a 
situação atual da disciplina História da Educação, bem como, a busca da 
compreensão das relações estabelecidas no cotidiano de formação de professores 
entre as finalidades ideais e as realidades pedagógicas do ensino da disciplina, o que 
se deu sobre duas escolas normais e um curso superior da região do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba. 

A primeira delas, realizada entre 2007 e 2010 por Bruno Gonçalves Borges que 
esteve sob orientação do pesquisador e que já foi mencionada anteriormente, 
debruçou-se sobre os programas, a denominação, a carga horária e a bibliografia da 
disciplina História da Educação em 55 cursos de formação de professores em nível 
superior de universidade brasileiras. Nela, constatou-se uma situação de forte 
diminuição de carga horária da disciplina, com alteração, em algumas oportunidade, 
de sua denominação que, por vezes, aparece com Fundamentos históricos da 
Educação ou mesmo, de modo mais fugidio, como História, Educação e Cultura 
Brasileira ou mesmo História da Infância e da Criança. Os resultados podem ser 
vistos em Borges; Gatti Jr (2010); 

A segunda investigação foi realizada entre 2008 e 2012 por Rosângela Maria 
Castro Guimarães, em seu doutoramento, na qual conseguiu estabelecer o exame 
aprofundado das finalidades ideais e da realidade pedagógica da disciplina História 
da Educação ministrada na Escola Normal Oficial de Uberaba, no período 
compreendido entre 1928, época de instituição da disciplina, até 1970, época de 
grande transformação da escola normal. Para tanto, buscou alicerçar seu 
empreendimento investigativo em farta documentação, proveniente de diversos 



 

 
 

arquivos públicos e privados, bem como de doze depoimentos de antigos professores 
e egressos da escola. Porém, antes de detalhar os resultados alcançados por esta 
investigação, é necessário apresentar um quadro geral que pode ajudar no 
entendimento das alterações sofridas pelas disciplina no decorrer do período 
estudado, conforme se apresenta no Quadro 2. 
 

Momento Ano de início Designação 

“Pré-curso” 1883 Pedagogia Teórica, compreendendo a história da pedagogia e a 

organização escolar 

Percurso 1928 História da Civilização e da Educação 

1933 História da Civilização, particularmente história dos métodos e 

processos de Educação 

1946-7 História e Filosofia da Educação 

1961-3 Fragmentação em Estudos Sociais Brasileiros, Sociologia 

Educacional e Filosofia da Educação 

Quadro 2 | Designação recebida pela disciplina História da Educação em Minas Gerais, com divisão em “pré-curso” e 
percurso. Fonte: Guimarães, 2012. 

Na primeira parte da tese, a autora historiou a gênese dos cursos normais e da 
disciplina História da Educação na Europa, passando pelo Brasil e chegando a Minas 
Gerais. Aqui, conseguiu assinalar, a semelhança do que fez Santos (2007), da 
Universidade de Évora, um valioso pré-curso da disciplina História da Educação em 
Minas no Século XIX, buscado no Regulamento n. 100, de 19 de junho de 1883, no 
qual consta que no ensino das escolas normais constará no 2º. Ano, a disciplina 
Pedagogia Teórica, compreendendo a história da pedagogia e organização escolar (2 
lições por semana). Em seguida, mergulhou nas reformas de ensino em Minas 
Gerais, na atuação de Francisco Campos e, em especial, no Regulamento do Ensino 
Normal decretado em 1928 que introduziu a disciplina História da Civilização e da 
Educação, da qual foi informado o conteúdo programático e a bibliografia de 
referência para elaboração do programa. 

 

 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (1928) 

I – A educação na Grécia. O povo grego. Primeiras formas da educação na 
Grécia. A idade de ouro na Grécia, a partir da batalha de Maratona. Mudanças 
nas formas e nos sistemas de educação. II – A educação em Roma. Os romanos 
e sua missão. O período da educação doméstica. A transição para o sistema 
escolar de educação. O estabelecimento definitivo do sistema escolar. 



 

 
 

Contribuição de Roma para a civilização ocidental. III – A educação e o 
cristianismo. O aparecimento e a vitoria do cristianismo. Organização 
educacional e governamental da igreja primitiva. Ponto de partida da idade 
média em matéria de educação. IV – A educação no mundo medieval. A 
educação durante os primeiros tempos da idade média. Fundação de escolas. 
Tendências no sentido do renascimento do ensino: a) a influência da cultura 
árabe na Espanha; b) teologia escolástica; c) direito e medicina como novos 
ramos do ensino; d) outras influências e correntes. V – A transição da idade 
média à idade moderna. O renascimento e a educação. Resultados educacionais 
do renascimento das ciências e dos estudos antigos. O protestantismo e a 
educação: Lutero. Calvino. A contra-reforma dos católicos; os jesuítas, as suas 
escolas, os seus métodos e a formação dos seus professores. A igreja e a 
educação elementar; as ordens religiosas votadas ao ensino. VI – A 
investigação científica na época do renascimento. Os novos métodos científicos 
e as escolas. Realismo e humanismo. Expoentes do humanismo realista: 
Erasmo, Rabelais e Milton. Realismo social: Montaigne e Locke e seu lugar na 
história da educação. Realismo científico: Bacon, Wolfgang, Ratke e Comenius. 
Comenius e os métodos de educação; as suas idéias sobre a organização das 
escolas; a reforma por ele introduzida no ensino das línguas. A influência de 
Comenius e o seu lugar na história da educação. VII – Teoria e prática 
educacionais no século XVIII – John Locke e a teoria da educação formal ou 
disciplinar. As idéias de Locke sobre a educação elementar. As condições da 
educação no meio do século XVIII: estudos e manuais; o curriculum escolar 
(leitura, escrita e contas). Primeiras escolas femininas na Inglaterra. As escolas 
primárias na Inglaterra, fundadas com o fim de catequese. O ensino aos órfãos 
e às crianças pobres na Inglaterra. Métodos de instrução. Disciplina escolar. 
Condições de vida das crianças, particularmente das crianças pobres. Recursos 
destinados à manutenção das escolas.   VIII – A significação do século XVIII 
para a educação. O movimento das nacionalidades apenas nascente, e o 
interesse dos governos na obra da educação. Os reis da Prússia. O imperador 
José II e os reformadores austríacos. Reformas na Espanha. O despotismo 
russo e a educação: Pedro, o Grande e Catarina II. O movimento de reforma na 
França: os filósofos e homens de letras. Montesquieu, Turgot, Voltaire, Diderot 
e Rousseau. Revolução no pensamento francês: influencias inglesas. Os começos 
de democracia na Inglaterra: a tolerância religiosa e outras influências 
emancipadoras e educativas; ciência e manufatura. A República americana. A 
Revolução francesa e os seus resultados. O movimento de nacionalidades se 
estende a outros países. Importância e conseqüência do movimento 
democrático. IX – Os começos de um sistema nacional de educação. Novas 
concepções quanto aos fins da educação. As novas teorias em França: 
Rousseau, Rolland, Diderot, Turgot. Movimentos legislativos tendentes a 
incorporar as novas idéias e concepções: Mirabeau, Talleyrand, Condorcet. A 
Convenção Nacional. As novas concepções na América: mudança no caráter 



 

 
 

das escolas; o sistema de escolas civis ou do Estado; as instituições e os ideais 
políticos constituem novos motivos e novo estímulo à criação de escolas e ao 
maior interesse do Estado pela educação popular. X – Novas teorias e 
concepções sobre a instrução primária. A obra de Rousseau: o seu radicalismo e 
os seus elementos aproveitáveis. Novos ideais na educação. Influência de 
Rousseau nos países germânicos. Tentativas germânicas de uma nova 
concepção da educação elementar: Basedow, sua obra e sua influência. A obra e 
a influência de Pestalozzi; as suas experiências, a sua contribuição; as 
conseqüências das suas idéias, os seus continuadores. XI – A organização 
nacional da educação na Prússia. Progressos da Alemanha na organização 
escolar. O exemplo da Prússia seguido em outros Estados alemães. Os começos 
do ensino normal. Stein e Fichte. A reorganização da instrução primária. 
Nacionalização da instrução primária. Reorganização da instrução secundária. 
As Universidades. XII – A organização nacional da educação na França, na 
Bélgica e na Itália. Napoleão começa a organizar a educação nacional. Escolas 
primárias, escolas secundárias e Universidades. Novos interesses na instrução 
primária: Cousin e Guizot. Organização nacional na Itália: reforma da 
instrução na Sabóia; influência de Napoleão; a Sardenha e o movimento pela 
nacionalização da instrução. Cavour. XIII – A organização nacional da 
educação na Inglaterra. Sundays Schooll; sistemas voluntários; influência do 
século XVIII. Esforços e contribuição da filantropia. Instrução mútua ou 
monitorial; valor do sistema. Obra das sociedades de educação. Lutas no 
Parlamento pela organização da educação. Os leaders do movimento: Lord 
Brougham, Carlyle, Dickens, Macauly e Stuart Mill. Começos da organização 
nacional da educação. Desenvolvimento do sistema nacional da educação.  XIV 
– O sistema nacional da educação nos Estados Unidos. O problema americano. 
Efeitos da guerra da Independência. A consciência educacional nos Estados 
Unidos; o movimento dos Sunday Scholls ; sociedades educacionais; escolas 
monitoriais. Organização da educação primária. Influências sociais, 
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(MINAS GERAIS, 1928, p. 279 -283) 

 
Alinhavam-se, desse modo, história da civilização e da educação, com forte apelo 

à tradição iluminista, marcadamente evolutiva e progressista. Ainda nessa primeira 
parte, a autora, promoveu um histórico básico da instituição escolar e apresentou 
vestígios do ensino de História da Educação no período compreendido entre 1928 e 
1938 (quando a escola teve sua atuação interrompida), para o que foi possível 
asseverar que houve um professor específico da disciplina, Custódio Baptista de 
Castro, para o que concorreu o encontro de documentação funcional e a veiculação 
de seu nome em jornal da cidade de Uberaba em 1930, a saber: 

Ontem, às 7 e meia horas da noite, reuniu-se no salão nobre da Escola Normal, 
um seleto auditório. Isto porque o Sr Batista de Castro, professor de história da 
civilização e história da Educação naquele estabelecimento de ensino, ia fazer, 
conforme anunciamos, uma palestra sobre essa disciplina. [...]. O Sr. Baptista 
de Castro, em sua atraentíssima palestra, não somente correspondeu a nossa 
expectativa, mas foi além do muito que dele esperávamos, revelando-se de 
parelha com o conhecedor de história, o escritor fluente e elegante, dono de um 
estilo nobre e puro, em que as palavras vestem as idéias com propriedade e 
justeza. Depois de prefaciar a sua palestra [...], o conferencista passou a nos 
falar sobre a história da educação no seu período embrionário, ressaltando em 
contraposição a Rousseau, a tendência “natural” do homem para a vida em 
comum. A princípio, fez considerações de conjunto sobre a evolução 
educacional, no seu aspecto geral e filosófico. A seguir, [...], fala-nos dos 
complicados processos educacionais da China de Confúcio. [...], ao terminar sua 
palestra foi muito aplaudido e cumprimentado (ESCOLA, 27/05/1930, p. 01). 

A autora finalizou a primeira parte do texto, por meio da apresentação de um 
novo programa para o ensino da disciplina, agora nomeada “História da Civilização, 
particularmente história dos métodos e processos de Educação”, datado de 1933, 
para, em seguida, apresentar a nova lei orgânica do ensino normal, de 1946 e sua 
regulamentação estadual, quando nomeou-se a disciplina “História e Filosofia da 
Educação”.  

Na segunda parte da tese, dedicada ao período compreendido entre os anos de 
1946 a 1970, conseguiu avançar sobre a biografia e a vida profissional dos primeiros 
professores da disciplina “História e Filosofia da Educação”, pela ordem, Leôncio 
Amaral e Wanda Prado, bem como sobre a forma como as aulas ocorriam 
cotidianamente, servindo-se para isso do caderno de uma aluna e de doze 
depoimentos colhidos junto a egressas e professores da escola.  

Aqui, em linhas gerais, ficou patente que existia uma distância entre o prescrito e 
o efetivamente realizado em sala de aula, sendo que as próprias alunas pouco se 
lembravam de conteúdos formativos afetos à disciplina. Por força da legislação de 



 

 
 

1946, o Instituto de Educação de Minas Gerais exerceria o papel de modelo para as 
demais escolas do Estado, fixando conteúdos e orientações metodológicas para as 
matérias de ensino, o que foi feito por seus professores. 

Todavia, o conteúdo efetivamente trabalhado em sala de aula não parecia ter a 
mesma extensão daquele que se apresentava no programa da disciplina, conforme 
pode-se depreender do exame da reprodução de partes do caderno de uma das 
egressas da instituição escolar. 

 

 
FIG. 1 | Reprodução de páginas de caderno de História da Educação de aluna da Escola Normal Oficia de Uberaba, em 
1961. Fonte: Guimarães, 2012, p.235. 

 



 

 
 

 

FIG. 2 | Reprodução de páginas de caderno de História da Educação de aluna da Escola Normal Oficia de Uberaba, em 
1961.Fonte: Guimarães, 2012, p.236 

Assim, do cotejamento dos programas de ensino com as anotações do caderno da 
aluna, transparece a distância que poderia existir entre o efetivamente trabalhado em 
sala de aula em relação à monumentalidade do planejado. A autora, por sua vez, 
finaliza seu trabalho, analisando as transformações no ensino decorrentes da 
reforma promovida a partir da LDBEN/61 que impacta em Minas Gerais em 1963, 
motivando o desaparecimento da História da Educação como disciplina específica, 
com a fragmentação de seu conteúdo em três outras disciplinas: Estudos Sociais 
Brasileiros, Sociologia Educacional e Filosofia da Educação. Por fim, Rosângela 
Maria Castro Guimarães apresenta os últimos tempos dos docentes Leôncio Amaral e 
Wanda Prado na Escola Normal Oficial de Uberaba, na qual o tom biográfico revela 
tanto aspectos da memória quanto profundos ressentimentos. 

A terceira investigação, desenvolvida por Geraldo Gonçalves de Lima, entre os 
anos de 2009 a 2013, também em virtude de seu doutoramento, guarda semelhanças 
com à investigação desenvolvida por Rosângela Maria Castro Guimarães, tendo como 
palco, porém, o Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, com conclusões, em certa 
medida, diferentes, dado que o ensino de História da Educação neste colégio 
alinhava, de um lado, doutrinação católica e, de outro, o inventário das ideias 
pedagógicas e dos principais eventos educacionais ao longo da história. Para além do 
trabalho realizado por Rosângela Maria Castro Guimarães, conforme já informado, 
Geraldo Gonçalves de Lima, em sua investigação realizou: o exame da relação entre 
catolicismo e formação de professores, a partir da Encíclica Divini Illius Magistri, do 



 

 
 

Papa Pio XI, de 1929; o reconhecimento dos valores católicos como base para o 
exercício docente e para a formação dos discentes; a compreensão da utilização do 
manual “Noções de História da Educação” de Theobaldo Miranda Santos, de 1945, 
no ensino da disciplina. 

A quarta e última investigação foi desenvolvida entre os anos de 2011 e 2013, por 
Bruno Gonçalves Borges, agora, em nível de mestrado, no qual abordou a história 
disciplinar da História da Educação na própria Universidade Federal de Uberlândia, 
sendo que o ensino da disciplina antecede no tempo ao momento de criação da 
universidade, pois, em 1961, constou pela primeira vez do currículo do Curso de 
Pedagogia da antiga Faculdade de Filosofia de Uberlândia (FAFI) que funcionava nas 
dependências da Colégio Nossa Senhora das Lágrimas, mantido pela congregação 
das Irmãs de Jesus Cristo Crucificado. O período da investigação cobriu, desse modo, 
desde 1961 até o ano 2000. A problemática e a metodologia de investigação esteve 
próxima das pesquisas desenvolvidas pelos doutorandos, sendo que a exposição dos 
resultados foi dividida em três capítulos: Lugares e Tempos; Currículos e Programas; 
Saberes e Práticas. Em linhas gerais, percebem-se duas intensidades diferentes na 
trajetória histórica da disciplina: menos intensas são as transformações operadas na 
dimensão ideal, basicamente, marcada por movimentos mais lentos e mais visíveis, 
como por exemplo, mudanças de conteúdo, objetivos e bibliografias; mais intensas 
são as mudanças identificadas na dimensão real da disciplina, que indica ter ocorrido 
um movimento de atualização disciplinar, responsável por rever uma possível 
postura subsidiária e mesmo secundarizada, em defesa de uma disciplina 
relativamente estável, delineada internamente, alinhada com os investimentos da 
pesquisa, mas que ainda assim, enfrenta problemas, como é o caso da redução da 
demanda pelo componente curricular. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É interessante observar que os esforços em torno da pesquisa na temática da 
História Disciplinar da História da Educação não têm sido isolados e há importantes 
pesquisadores no Brasil e no exterior fazendo também investimentos nessa direção. 
Da parte do grupo ao qual pertenço mais diretamente, parte dos esforços realizados 
até o presente momento foram aqui resumidamente expostos. Sem dúvida que os 
desafios ainda são muitos, em especial, quanto a montagem de um acervo 
documental e bibliográfico, mas, felizmente, os intercâmbios têm sido muitos e as 
perspectivas futuras neste campo de investigação são auspiciosas. Todavia, ao final 
desse texto, é preciso registrar, que causa inquietação a situação do ensino da 
disciplina no Brasil atual, para o que há esperança que os estudos e pesquisas 
realizados possam contribuir para a compreensão da importância da disciplina de 
História da Educação, como lugar que permite a existência do caráter reflexivo 
profundo, sobretudo, no âmbito das instituições dedicadas a formação de 
professores.  
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RESUMO 

Nos últimos anos, o Professor Doutor Justino Pereira de Magalhães, catedrático 
do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, tem mobilizado esforços para 
articular projetos de doutoramento e pós-doutoramento que evidenciem ideias, 
projetos e práticas de intelectuais e seus grupos e instituições de pertencimento e 
sociabilidade, com conexões luso-brasileiras, expressas em periódicos, na imprensa, 
em produções bibliográficas, por meio de contatos pessoais e profissionais, dentre 
outras iniciativas institucionalizadas. Centradas nos aportes escolares ou 
educacionais, as pesquisas, financiadas por órgãos de fomento público, reuniram e 
analisaram um relevante conjunto de fontes documentais arquivadas na Biblioteca 
Nacional de Portugal, na Torre do Tombo e em diferentes acervos documentais 
lusitanos. Pesquisadores brasileiros e portugueses desenvolveram projetos 
individuais, debatidos em uma série de seminários, realizados entre meses de agosto 
de 2014 e março de 2015, que versaram sobre instituições educativas, escritas da 
Educação, intelectuais, fontes, municípios na Educação e na Cultura, municipalismo, 
perfis escolares, dentre outras temáticas correlatas. A Mesa Discursos e 
itinerários de modernização educativa constitui um espaço de investigação, 
conceptualização e discussão. Incide numa temática aberta “modernização 
educativa”, que será extensiva ao Ocidente Moderno e Contemporâneo, a partir de 
uma perspectiva histórico-comparada entre Portugal e Brasil. O tempo longo e a 
representação, sob a modalidade de discursos e itinerários, permite mapear diversos 
assuntos, diversos espaços, diversos quadros de modernização educativa, diversos 
movimentos e intervenientes. O compromisso de partida entre o conjunto de 
investigadores, a partilha de uma metodologia comum, associada à história cultural; 
a incidência em discursos e itinerários meta-educativos de teor reformista, 
possibilitam um contributo conceptual e substantivo para a história da educação. 
Esta Mesa Coordenada dá curso a um ensaio paradigmático resultante da 
congregação de um tema, uma conceptualização, uma comunidade de produção, um 
quadro histórico-pedagógico de referência. Há entre os trabalhos apresentados, nesta 
Mesa Coordenada, linhas comuns no modo de abordagem sobre um mesmo tema, 
mas há também o objectivo de mostrar como a modernização educativa está presente 
ao longo de toda a Modernidade Ocidental, embora em termos de representação 
sofra metamorfoses discursivas e tenha ficado alocada a diferentes espaços, 
diferentes movimentos e diferentes ideários. É uma temática de história cultural, 
centrando-se o olhar nos movimentos de intelectuais e de transformação social. A 



 

 
 

modernização educativa em Portugal e Brasil é aqui inventariada e referenciada a 
distintos tempos históricos, distintos autores e pensadores, distintos assuntos e é 
elaborada por historiadores de distinta proveniência.  
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RESUMO  

Esta comunicação focaliza-se na construção da reforma de 2 de maio de 1878, 
promulgada por um Governo regenerador chefiado por Fontes Pereira de Melo e 
tendo como ministro do Reino António Rodrigues Sampaio. Faz parte de um estudo 
sobre um espaço temporal longo (1820-1880), em que a então chamada instrução 
primária se foi transformando com vista à sua modernização, a um ritmo muito lento 
consonante com a evolução da sociedade e, em especial, segundo os contextos 
políticos e as estruturas de Administração central que decidiam e executavam. 
Conhecida vulgarmente pelo nome deste Ministro, corresponde à primeira reforma 
descentralizadora do ensino primário a ser posta em execução, ao mesmo tempo que 
contempla disposições orientadas para o desenvolvimento de um ensino moderno e 
inovador. É nos anos de 1870 que se começa a antever a possibilidade de 
modificações profundas no ensino primário. Mas é depois de longos anos de 
trabalhos parlamentares que a nova reforma foi aprovada e que correspondeu a 
grande viragem legislativa do regime liberal-constitucional português no 
concernente ao funcionamento do ensino primário. Contudo, as câmaras municipais 
cedo manifestam as suas apreensões quanto à possibilidade de aplicação da então 
chamada descentralização, ou, vão mais longe, declarando-se contrárias a ela. 
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1. Para o século XIX, o termo reforma pode ser tomado no sentido de grandes 
alterações de todo o sistema educativo ou de algum dos seus subsistemas, postas em 
execução por meio de leis e decretos, aprovados pelo poder legislativo.  

 Segundo Justino Magalhães, foi a Revolução liberal que “legitimou a 
estatalização da escola, mas a legitimação da Revolução e do Estado liberal foram 
essencialmente fruto da nacionalização da escola e da cultura escolar” (2010, p. 169). 
A sua plena concretização obedeceu à execução das diversas políticas educativas que 
se foram desenhando ao longo de Oitocentos, de acordo com orientações prioritárias 
emanadas do poder central, em ocasiões diversas, e sustentadas em valores sociais, 
morais e culturais dos seus autores. Ou, como tão bem sintetiza Antonio Viñao: 

Sans ignorer l’importance d’autres aspects idéologiques, sociaux, économiques, 
culturels, et même internes à l’institution éducative, il est évident que le 
développement et la configuration (...) des systèmes éducatifs ne peuvent être 
compris sans être rapportés aux aspects politiques relatifs à la configuration et 
à l’action, ou à l’inaction, de l’État, qui, eux-mêmes, mettent aussi en jeu des 
éléments idéologiques, sociaux, économiques, culturels et éducatifs. (Viñao 
2012, p. 81) 

O tema desta comunicação faz parte de um estudo desenvolvido sobre um espaço 
temporal longo (1820-1880), em que o ensino primário − então chamado instrução 
primária – se foi transformando com vista à sua modernização, a um ritmo muito 
lento consonante com a evolução da sociedade e, em especial, segundo os contextos 
políticos e as estruturas de Administração central que decidiam e executavam. Aqui 
irei ocupar-me somente da construção da reforma de 2 de maio de 1878, promulgada 
por um Governo regenerador chefiado por Fontes Pereira de Melo e tendo como 
ministro do Reino António Rodrigues Sampaio. Conhecida vulgarmente pelo nome 
deste Ministro, corresponde à primeira reforma descentralizadora do ensino 
primário a ser posta em execução, ao mesmo tempo que contempla disposições 
orientadas para o desenvolvimento de um ensino moderno e inovador. 

Desde a publicação da Carta constitucional de 1826, relativamente ao poder 
legislativo, funcionavam em paralelo uma Câmara dos Deputados, de caráter eletivo 
e temporário, e uma Câmara dos Pares, vitalícia e hereditária, cujos membros 
pertenciam, em regra geral, a estratos da alta burguesia e da nobreza, representando 
interesses particulares e defendendo as tradições nacionais, ou políticos liberais que 
obtinham o pariato com recompensa dos trabalhos prestados à Monarquia 
Constitucional portuguesa. Neste contexto, a Câmara dos Deputados era a 
assembleia política por excelência, onde estavam representadas as diversas 
correntes de opinião e onde se aprovava as grandes reformas, se debatia os 
problemas de governo e se criticava a administração pública.  

Na Câmara dos Deputados, não eram frequentes debates prolongados ou 
intervenções relacionados com o ensino primário. E, quando eles se registavam, 
eram geralmente poucos os parlamentares que intervinham e, muitas vezes, em 



 

 
 

repetidas ocasiões. Para esta comunicação, foram analisados pormenorizadamente 
os discursos parlamentares focalizados nos temas definidos e fontes primárias 
emanadas da Administração central, produzidas quer pelos seus diretos 
responsáveis, quer por funcionários periféricos deles dependentes. Como auxílio 
para algumas interpretações, recorremos a trabalhos publicados na época, cujos 
autores nos mereceram credibilidade não só pelos seus estudos aprofundados como 
pelas suas vivências políticas e educativas. 

 
2. É nos anos de 1870 que se começa a antever a possibilidade de modificações 

profundas no subsistema de ensino primário de modo a colocá-lo ao nível do de 
outras nações. A 13 de setembro de 1871, o Governo do Marquês d’Ávila e de Bolama 
dá lugar ao primeiro Executivo presidido por Fontes Pereira de Melo. A partir de 
então, Portugal terá António Rodrigues Sampaio, como ministro do Reino, durante 
um período bastante invulgar para a época1. É nesse espaço de tempo que terão lugar 
iniciativas consistentes por parte dos decisores políticos com vista a uma reforma 
adaptada à época e concretizadora da vontade do presidente do Conselho de 
Ministros, Fontes Pereira de Melo, no que respeita à Administração pública: 

O nosso pensamento é entrar em uma larga descentralização administrativa, 
preparando elementos para a vida local, interessando os povos nos seus 
melhoramentos progressivos, e contribuindo assim para o desenvolvimento da 
instrução pública, sem a qual não podem radicar-se entre nós os hábitos e as 
práticas de uma esclarecida  liberdade.2 

No início de 1872, não renovando a iniciativa de nenhum dos projetos que se 
encontravam pendentes para apreciação parlamentar, o Ministro do Reino apresenta 
uma nova proposta de lei de reforma do ensino primário, que se seguiu a uma outra 
de reforma do Código administrativo3. A proposta retomou muitas das inovações 
apresentadas em projetos anteriores, nomeadamente no que se refere à 
descentralização da administração escolar. Tem como novidades, a criação de juntas 
escolares, o estabelecimento de uma “quota cívica de instrução” paga pelos pais, a 
formação de comissões promotoras de beneficência e de ensino e a criação de asilos 
de educação que precediam as escolas de ensino primário. Como se diz no relatório 
introdutório, a proposta permite a redução considerável das despesas e ainda: “Ter o 
número suficiente de escolas em harmonia com a população; Propagar a instrução 

                                                   
1 Entre 13 de setembro de 1871 e 5 de março de 1877. O mandato foi confirmado nesta última data com a tomada 
de posse do 1.º Governo do rotativismo (05-03-1877 a 29-01-1878) e do 2.º Governo do fontismo (29-01-1878 a 
01-06-1879). 

2 Primeira intervenção de Fontes Pereira de Melo, enquanto Presidente do Conselho de Ministros, na sessão 
parlamentar de 13 de setembro de 1871. Diario da Camara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza. 1871, p. 
626. 

3 A proposta de lei de reforma do Código administrativo foi apresentada a 12 de janeiro e a do ensino primário na 
sessão de 20 de janeiro de 1872. 



 

 
 

primária por todas as classes; Aplicar à educação nacional do povo a dotação que ele 
tem o direito de reclamar para si, em nome da descentralização”4. 

A administração e dotação das escolas transitam inteiramente para os 
municípios. A nomeação dos professores passa a ser da competência camarária, com 
a seguinte salvaguarda: “Mas para que eles não possam em caso algum ser vítimas de 
injustiças locais, e conservem na escola a independência do lugar que exercem, o 
governo reserva para si o direito de os demitir, depois de processo instaurado no 
distrito”. Ou seja, não seria aplicada uma descentralização completa porque o poder 
central, além desta prerrogativa relativamente ao pessoal docente ficava obrigado a 
inserir no Orçamento de Estado uma verba “destinada a auxiliar o estabelecimento 
de escolas de instrução primária e de asilos de educação, e a construção de casas para 
as escolas”. Quanto aos fundos municipais e paroquiais destinados ao ensino, 
provinham dos diferentes meios que já haviam sido propostos por projetos 
anteriores, desde a venda ou exploração de baldios até às contribuições de 
instituições religiosas e outras. 

 A grande novidade estava na proposta de criação de uma junta escolar em cada 
concelho, destinada a “superintender nas escolas” e a funcionar como “delegações 
das câmaras”5. Seriam compostas por: três vogais, eleitos pela câmara municipal; o 
subinspetor do círculo escolar; um representante das associações de beneficência e 
de ensino, ou, “na falta deste, de um chefe de família, designado pela câmara 
municipal”. Definia-se para elas um conjunto de 23 funções, desde a aprovação do 
processo de construção de edifícios escolares, o cumprimento da frequência escolar, 
a adoção de compêndios, à vigilância sobre os professores e sobre os delegados das 
paróquias nas suas relações com as escolas, à passagem de certificados de frequência 
do ensino primário. O desempenho destas funções era obrigatório e gratuito; cada 
mandato tinha a duração de três anos. 

A proposta foi entregue à Comissão parlamentar de Instrução Pública que inicia 
de imdediato o trabalho de transformá-la em projeto de lei. Dois meses depois, o 
deputado Joaquim Pires de Lima pretende saber se a Comissão aprovou ou rejeitou 
as bases governamentais apresentadas. E, concretamente, questiona-a sobre a 
questão mais polémica e que dividia o Parlamento:  

se a comissão aceita a descentralização dos encargos da instrução, tão larga, 
tão violenta e tão radical, como é a proposta apresentada pelo governo, ou se 
pelo contrário julga que a descentralização na reforma intentada pelo sr. 
ministro do reino vai mais longe do que deve ir para ser doce e suave (como a 
prudência aconselha) a transição do sistema  atual para o sistema que se 
pretende inaugurar.6 

                                                   
4 Sessão de 20 de janeiro de 1872. Idem, p. 105. 

5 Idem, ibidem. 

6 Sessão de 5 de março de 1872. Idem, p. 587.  



 

 
 

De, naquela legislatura, parecia eminente a aprovação de uma reforma do ensino 
primário que substituísse a Lei de 20 de Setembro de 1844, devida ao então ministro 
do Reino, a Costa Cabral, o certo é que um ano depois, está ainda aquele mesmo 
deputado a criticar o atraso:  

Mas há uma reforma que eu nunca imaginei que s. ex.ª pudesse preterir, é a 
reforma da instrução pública. (…) O que tem feito s. ex.ª a este respeito? 
Apresentou-nos uma magra reforma que passou rapidamente nesta casa para 
se ir sumir nos limbos da comissão, donde provavelmente nunca mais sairá. 
Uma magra reforma, talvez a pior de todas as reformas que têm sido trazidas 
ao parlamento.7 

 E, passado mais um ano, eram ainda frequentes as chamadas de atenção para 
o atraso na apreciação da proposta apresentada por Rodrigues Sampaio, uma vez que 
os vencimentos dos professores continuavam extremamente baixos e era grande a 
insuficiência de instalações escolares adequadas. Rodrigues de Freitas, que fora 
eleito com o apoio do Partido Reformista e, dois anos depois, o primeiro deputado 
representante do Partido Republicano, denuncia assim a inoperância do Governo de 
Fontes Pereira de Melo e do Parlamento em matéria de instrução pública: 

esta câmara, que já tem quatro sessões, uma extraordinária e 3   ordinárias, 
bem podia dar-se a tão importante trabalho; até porque quase não tem feito 
senão algumas leis de impostos, umas leis de expediente e outras para 
aumentar as despesas públicas (apoiados), quase não há lei que a iniciativa do 
governo se tenha manifestado de outro modo; e contudo parecia-me que devia 
ser empenho de todos os partidos, e não menos da parte do governo, contribuir 
para que a instrução primária nos colocasse um pouco mais distante da África 
e um pouco mais perto do centro da Europa.8 

As alterações relativas à descentralização a introduzir na administração escolar 
não poderiam avançar sem que fosse publicado um novo Código administrativo para 
cuja revisão já existia no Parlamento uma proposta governamental que tardava, ela 
também, a ser discutida e aprovada. Este adiamento persistente é bastante para que 
a Oposição insista. E, durante três anos tanto as iniciativas governamentais como as 
particulares são mantidas na gaveta da Comissão parlamentar de Instrução Pública. 
Como diz João Gualberto de Barros e Cunha, autor de um projeto também esquecido 
e que se ocupava especialmente da construção de edifícios escolares e do 
cumprimento da obrigatoriedade escolar: “Adquirimos (…) variados regulamentos, 

                                                   
7 Sessão de 12 de fevereiro de 1873. Diario da Camara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza. 1873, p. 
402. 

8 Sessão de 9 de fevereiro de 1874. Diario da Camara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza. 1874, p. 339. 



 

 
 

programas tão extensos como inexequíveis; temos circulares, fantásticas; só não 
temos o que devíamos ter: escolas onde se aprenda, mestres que ensinem”9. 

No início de 1875, não se limitando a renovar a iniciativa da sua proposta de lei 
de 1872, o ministro António Rodrigues Sampaio apresenta nova proposta de reforma 
do ensino primário10. O conteúdo não se afastava do da primeira, apenas com 
“algumas alterações ou modificações sugeridas posteriormente pelo estudo e pela 
experiência”, como pode ler-se na curta introdução.  

Uma das novidades estava na possibilidade das câmaras poderem criar escolas 
centrais com três ou quatro professores ou professoras, nas cidades de Lisboa e Porto 
e nas outras sedes de distrito, onde houvesse mais de uma escola complementar ou 
elementar. Ou seja, estendia-se a todo o país aquele tipo de escolas, quando para 
Lisboa tinha sido autorizada a primeira em finais de 1869. Também na composição 
das juntas escolares concelhias, se registava uma pequena alteração: em 1872, seria 
incluído um representante das “associações de beneficência e ensino”, enquanto em 
1875, passa a ser um representante das “corporações de piedade e beneficência”, o 
que parece pretender-se afastar deste novo órgão de gestão os estabelecimentos de 
ensino privado com fins lucrativos. No que respeita às suas funções, as alterações são 
mais profundas: deixa de depender delas a aprovação dos projetos relativos a 
construções escolares mas apenas ficam com o encargo de exarar parecer; não terão 
intervenção na realização das conferências escolares; perdem a capacidade de passar 
“os atestados de instrução primária” bem como de fixar “o sistema de aplicação do 
fundo da pensão de escola nas paróquias”. No que respeita à dotação do ensino, a 
única diferença encontrava-se na renúncia à ideia de impor um subsídio obrigatório 
de 5% sobre o rendimento de todas as irmandades e confrarias. Tal como as 
propostas anteriores, também esta foi enviada à Comissão parlamentar de Instrução 
Pública para um estudo aprofundado. 

Durante a apreciação do Orçamento do Ministério do Reino para 1875-1876, 
assistiu-se a uma discussão mais alargada sobre o ensino primário. O Governo de 
Fontes Pereira de Melo atribuiu-lhe verbas muito superiores às restantes da rubrica 
Instrução Pública, justificadas pelas “condições desfavoráveis” em que se encontrava 
este primeiro nível educativo. E o Ministro do Reino mostra-se esperançado de que a 
nova reforma do ensino primário venha a ser ainda discutida durante a legislatura, 
reconhecendo todavia:  

Eu talvez mesmo tenha sido importuno em solicitar do relator da comissão o 
seu parecer, que decerto trará um trabalho melhorado. Não tenho contudo 
pressa. Há-de vir amadurecido. Não há-de trazê-lo sem o ter estudado e sem 
                                                   

9 Sessão de 12 de janeiro de 1875. Diario da Camara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza. 1875, p. 53. 

10 Na sessão de 23 de janeiro de 1875. Idem, pp. 148-155. 



 

 
 

poder responder às objeções que se fizerem. Eu posso afirmar que o ilustre 
relator deste projeto tem todo o desejo de levar a cabo este assunto.11 

O relator do projeto, o regenerador Illidio do Valle, confirma a dificuldade do 
trabalho que, “pela sua grande importância não pode ser tratado superficialmente”, 
uma vez que estão a ser simultaneamente estudados outros projetos apresentados 
por dois deputados a título individual12. 

A 15 de março de 1875 foi, finalmente, apresentado à Mesa o projeto de lei 
preparado pela Comissão, o qual só virá a transformar-se em decreto, passados três 
anos, a 2 de maio de 1878. 

 
3. A apreciação do projeto de lei da autoria da Comissão parlamentar de 

Instrução Pública e preparado com base na proposta apresentada por António 
Rodrigues Sampaio em inícios de 1872, ficou finalmente agendado para discussão, no 
período da Ordem do dia da sessão de 20 de março de 1875. Precedido de uma longa 
introdução, é praticamente igual à proposta ministerial contendo apenas uma ou 
outra alteração, considerada “de importância muito secundária”13. Embora atribuísse 
as funções administrativas às câmaras municipais, respeitando o princípio da 
descentralização, a Comissão omitiu a criação de juntas escolares – uma das 
inovações propostas − por não lhe ter parecido oportuna, quando ainda não existia 
“uma boa lei de administração” e porque haveria dificuldade para encontrar em 
muitos municípios, “os elementos suficientes para constituir um corpo auxiliar com o 
zelo e dedicação suficientes para o desempenho cabal das importantes funções 
gratuitas e obrigatórias”14. Outra das alterações consistiu na retirada de funções 
inspetivas aos órgãos de administração local, colocando-as a cargo do poder central, 
justificando-se que é com a inspeção que se consegue “a unidade de ação e 
independência precisas para velar pelo exato cumprimento da lei (…) e imprimir à 
instrução o impulso vigoroso que se necessita”15. 

A discussão parlamentar começa, desde logo, por ser ensombrada pela falta da 
revisão aprovada do Código administrativo, sem a qual não seria viável a aplicação 
de uma nova lei descentralizadora do ensino primário que sobrecarregaria as 
câmaras municipais em mais de 400 000$000 réis. Por outro lado, a Oposição 
mostrava-se cético quanto à capacidade financeira dos municípios para suportar 
mais encargos. E lamenta que ele tenha vindo a discussão no final de um ano 
parlamentar: “Eu penso que temos sido um pouco exagerados, no que toca aos 
melhoramentos materiais, e que havemos sido demasiado avaros no que diz respeito 

                                                   
11 Idem, p. 352. 

12 João Gualberto de Barros e Cunha e Marianno Cyrillo de Carvalho. Idem, ibidem. 

13 Idem, ibidem. 

14 Sessão de 20 de março de 1875. Idem, p. 914. 

15 Idem, pp. 914-915. 



 

 
 

aos melhoramentos morais, que hão-de, a par daqueles, produzir no futuro o 
máximo desenvolvimento da nossa civilização”16. 

No entanto, o relator do projeto (Illydio do Valle) e procura desmistificar 
algumas das críticas, declarando que “descentralizar não é pulverizar, e o resultado 
dessa pulverização administrativa, permita-se-me a frase, seria não somente a 
impossibilidade ou a anarquia na administração, mas também a substituição do 
poder central pela tirania, mil vezes mais detestável, de pequenas oligarquias locais”. 
Lembra que muitos dos estudiosos que se ocupavam do assunto defendiam que o 
melhor meio de se conseguir algum resultado aproveitável seria “descentralizando 
talvez pouco a pouco alguns serviços, de modo a ensaiar as forças dos municípios; e 
aqueles que não pudessem satisfazer os seus encargos obrigatórios, por si mesmos, 
proporiam então a sua anexação ou associação com outros. (Apoiados)”17.  

Os pedidos de adiamento da discussão não foram aceites pela maioria 
parlamentar e o projeto proveniente da Comissão parlamentar de Instrução Pública 
foi aprovado na generalidade. Contudo, não prosseguiu a sua apreciação na 
especialidade, porque a Câmara dos Deputados encerrou os trabalhos a 3 de abril de 
1875. 

No início do ano seguinte, o Ministro do Reino (Rodrigues Sampaio) mostra-se 
empenhado na continuação da discussão do projeto, na especialidade, o que veio a 
acontecer em finais de janeiro. Foram feitas muitas intervenções, algumas das quais 
não chegaram a ser publicadas. Das 36 proferidas por Marianno de Carvalho, autor 
de um projeto não apreciado, apenas conhecemos uma pois ele não entregou os 
outros discursos. O mesmo aconteceu com Joaquim Pires de Lima que se vinha 
mostrando muito interessado numa reforma do ensino primário, mas não chegou a 
enviar à Mesa os seus oito discursos18. Este incumprimento processual, quanto a nós, 
pode indiciar o trabalho continuado a que os deputados estiveram sujeitos não lhes 
sobrando tempo para a revisão das intervenções proferidas, cuja divulgação devia 
merecer um cuidado especial devido aos temas abordados, que iriam repercutir-se na 
governação municipal. 

Durante a apreciação na especialidade, desencadeou-se novamente grande 
polémica. As primeiras divergências surgem na apreciação do capítulo sobre o ensino 
obrigatório, matrículas e frequência escolar. Mas, a discussão mais acesa situou-se na 
questão da dotação do ensino e nas obrigações dos municípios, ou seja, na aplicação 
plena do princípio da descentralização administrativa do ensino básico, ou no papel 
do Estado como agente centralizador. Se, para o Executivo de Fontes Pereira de Melo 
e, nomeadamente, para o seu ministro António Rodrigues Sampaio, era necessário 

                                                   
16 Intervenção do deputado progressista José Luciano de Castro. Idem, p. 926. 

17 Idem, p. 924. 

18 Também Illydio do Valle, relator do projeto, não devolveu sete dos seus discursos, Osorio de Vasconcellos, 
dois. Também o Visconde Guedes Teixeira e Francisco de Albuquerque não devolveram o único que proferiram. 



 

 
 

descentralizar para instruir, para alguns dos deputados, seria primeiramente 
preciso instruir para descentralizar.  

Contudo, a maior oposição resultava da falta de verbas dos municípios para 
satisfazer as obrigações que lhes estavam a ser atribuídas e, muito especialmente, o 
encargo com os vencimentos dos professores. Por exemplo, o deputado regenerador 
Mello e Simas, apoiante de Fontes Pereira de Melo, opõe-se ao modo de dotação 
previsto, lembrando que as câmaras não têm sobras nos seus orçamentos e até têm 
despesas obrigatórias a que não podem satisfazer. Argumenta ele: 

Estou intimamente convencido de que este projeto há-de trazer a 
desorganização de todos os serviços municipais; porque para se pagar aos 
professores de instrução primária com a preferência e pontualidade que este 
projeto de lei determina hão-de deixar de pagar-se as mais despesas, como são 
as da secretaria das câmaras, da administração dos concelhos, as próprias 
despesas dos expostos e outras. E não se pagando o trabalho, é impossível exigir 
que ele se faça regularmente.19 

Os deputados que se opõem, insistem que o aumento da receita, tanto pelo 
Estado como pelas câmaras só se pode realizar por meio dos impostos diretos ou dos 
indirectos e que as populações já não aceitariam novas imposições tributárias.  

Quando se discute o capítulo sobre a inspeção, o regenerador Ferreira de 
Mesquita chama ao debate a questão da criação de juntas escolares concelhias, que a 
Comissão parlamentar de Instrução Pública tinha rejeitado, ainda que as propostas 
governamentais de 1872 e 1875 as tivessem introduzido como grande inovação. 
Assim, omitindo a figura da junta escolar, Ferreira de Mesquita propõe que se 
acrescente um artigo referente à nomeação pelas câmaras de uma comissão escolar 
com um mandato de dois anos, composta por três membros, vereadores ou não, 
tendo por fim coadjuvar o subinspetor, atendendo às extensas áreas geográficas que 
tanto o inspetor como o subinspetor tinham de percorrer, pelo que dificilmente 
poderiam desempenhar bem esse serviço20.  

Esta emenda que é decerto aceite com agrado pelo Ministro do Reino, leva a 
Comissão parlamentar a reintroduzir no projeto final as juntas escolares, compostas 
por três vereadores ou outros quaisquer cidadãos. As funções que lhes competiriam 
não ficaram especificadas, mas simplesmente “auxiliar as câmaras municipais e os 
inspetores nas atribuições a seu cargo”21. Todavia, esta alteração de última hora não 
chega a ser discutida em plenário, desconhecendo nós a abrangência da sua 
aceitação. 

                                                   
19 Idem, ibidem. 

20 Sessão de 31 de janeiro de 1876. Diario da Camara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza. 1876, p. 
224. 

21 Sessão de 20 de março de 1876. Idem, p. 714. 



 

 
 

A discussão do projeto, na especialidade, prolongou-se por onze sessões não 
consecutivas22. Depois de aprovado, devia seguir para apreciação na Câmara dos 
Pares. Mas essa apreciação não chegou então a ter lugar uma vez que o ano 
parlamentar terminou entretanto.  

Depois das vicissitudes por que passou a preparação da reforma de António 
Rodrigues Sampaio, a sua aprovação pelo poder legislativo iria ainda conhecer 
entraves e arrastar-se por mais dois anos. Esses adiamentos estavam sobretudo na 
futura responsabilização administrativa dos municípios relativamente ao primeiro 
nível do sistema educativo e na introdução dela no Código administrativo português. 
Ora, a apreciação do projeto de reforma administrativa só terá lugar no início da 
sessão legislativa de 187723, podendo finalmente proporcionar viabilidade à execução 
da reforma do ensino primário. Com uma curta interrupção governativa de Fontes 
Pereira de Mello (06-03-1877 a 29-01-1878), esse andamento só teve lugar, mais um 
ano depois. 

O projeto proveniente da Câmara dos Deputados e com a data de 24 de março de 
1876, é apreciado na Câmara dos Pares em finais de abril de 187824, não deixando de 
ser criticada a urgência posta na discussão, em finais de ano parlamentar. Das 
poucas intervenções havidas nenhuma se ocupou dos futuros encargos municipais e 
das vantagens ou desvantagens da aplicação de uma reforma descentralizadora do 
ensino primário.  

É, finalmente, na sessão de 30 de abril de 1878, passados mais de dois anos, que 
a Câmara dos Deputados dá por concluído o seu trabalho, aprovando as emendas 
propostas pela Câmara dos Pares, que não modificavam a estrutura nem a conceção 
ideológica do projeto, mas procurando apenas compatibilizar as disposições da 
reforma do ensino primário com o novo Código administrativo, entretanto 
publicado. 

 
4. A nova reforma da instrução primária, resultante de longos anos de trabalho e 

de expectativa, foi promulgada a 2 de maio de 1878, ficando conhecida como a 
reforma de Rodrigues Sampaio, contendo um conjunto de modificações e de 
inovações, desde a uniformização dos vencimentos dos professores e das professoras 
assim como o seu aumento e a criação de dois níveis de ensino primário – o 
elementar e o complementar −, com um extenso elenco de disciplinas comuns aos 
dois géneros, à expansão do ensino normal, introdução de um corpo permanente de 
inspeção e realização de conferências escolares.  

No nosso entender, a reforma correspondeu a grande viragem legislativa do 
regime liberal-constitucional português no concernente ao funcionamento do ensino 
primário. As soluções aprovadas para o financiamento e administração das escolas, a 

                                                   
22 Sessões de 24, 25, 26, 28, 29 e 31 de janeiro, 7, 8 e 9 de fevereiro, 20 e 24 de março de 1876.  

23 Sessões de 23, 24, 26 e 27 de janeiro de 1877. 

24 Sessões da Câmara dos Pares de 22, 23, 24 e 27 de abril de 1878. 



 

 
 

serem cumpridas, iriam impor a tendência de consolidação de um sistema educativo 
moderno. Do mesmo modo, a criação de um corpo permanente de inspetores e 
subinspetores iria normalizar o processo de ensino, a disciplina escolar e a conduta 
dos professores, podendo colocar a escolarização dos portugueses ao nível da de 
outros países europeus. E estava, assim, concretizado o desejo do deputado 
Gualberto de Barros e Cunha, que António Rodrigues Sampaio “assinalasse a sua 
passagem pelo ministério do reino, legando a este país, como mr. Guizot legou à 
França, uma boa lei de instrução primária…”25. 

A nova reforma terá início de execução num prazo de dois anos. Mas precisava de 
ser completada por regulamentos sobre a obrigatoriedade escolar, exames, 
organização das escolas normais, inspeção escolar, conferências escolares, 
elaboração e adoção de livros escolares, documentos que  exigiam uma trabalho 
profundo e demorado. Logo no início de 1879, começam a surgir críticas por parte de 
deputados da Oposição governamental relativamente à falta desses regulamentos. O 
deputado republicano Rodrigues de Freitas diz-se admirado da falta desses 
regulamentos “pelos quais se provasse que os desejos dos reformadores não tinham 
desaparecido logo que se votara a lei e as casas do parlamento se fecharam”26.  

O Ministro Rodrigues Sampaio descansa os deputados: “Esses trabalhos não 
estão descurados, e se não vemos tudo aquilo que está feito, não se pode concluir que 
se não fez coisa nenhuma (Apoiados.); (…) essa obra não se pode começar 
separadamente e esses regulamentos não são fáceis (Apoiados.)”27. Todavia, a lei 
entrará em vigor não dois, mas três anos depois. 

Embora só em 1881-1882 a responsabilidade dos vencimentos dos professores 
deva ser transferida para os municípios, cedo os professores começam a exigir o 
pagamento de acordo com os melhoramentos que a reforma lhe concede, como o 
confirma uma representação enviada à Câmara dos Deputados, que começa assim: 

A posição extremamente precária em que se acham os professores e professoras 
de ensino público de instrução primária de todo o reino, não pode tragar-se por 
mais tempo. Por isso, em voz uníssona, o professorado primário português, 
torturado com a sua negrejante sorte, vem, com o maior acatamento, submeter 
à sábia apreciação da ilustre câmara legislativa a impossibilidade absoluta de 
continuar a exercer, com decência, as suas funções, enquanto os seus ordenado 
não forem regularmente aumentados. (apud Ferreira, 1884, p. 50) 

O Governo regenerador de Fontes Pereira de Melo foi substituído, no dia 
primeiro de junho de 1879, por um Executivo progressista. Um ano depois de ter 

                                                   
25 Sessão de 11 de fevereiro de 1875. Diario da Camara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza. 1875, p. 
351. 

26 Sessão de 7 de fevereiro de 1879. Diario da Camara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza. 1879, p. 
365. 

27 Idem, p. 367. 



 

 
 

assumido funções, o novo Ministro do Reino José Luciano de Castro, procede a 
clarificações de algumas das disposições daquele documento normativo, ou procura 
tornar outras exequíveis relativamente ao cumprimento da municipalização 
escolar28. A mais significativa diz respeito à possibilidade de as câmaras lançarem 
um imposto especial para o ensino primário, quando não possuam recursos 
suficientes. E, para assegurar o funcionamento e conservação das escolas no seu 
território, devem as juntas de paróquia constituir um fundo escolar, com o produto 
de legados, heranças, donativos, bens próprios da paróquia que não tenham 
aplicação própria, verbas provenientes de vendas, aforamento ou arrendamento de 
baldios, subsídios concedidos pelo Governo. 

Com este conjunto de legislação, a reforma devida a António Rodrigues Sampaio 
poderia finalmente ser posta em execução e colocar o ensino primário português nos 
caminhos da modernidade e a par com outas nações. Contudo, as câmaras 
municipais cedo manifestam as suas apreensões quanto à possibilidade de aplicação 
da então chamada descentralização, ou, vão mais longe, declarando-se contrárias a 
ela. Conhecer a nova realidade na década de 1880, exige um projeto de investigação 
demorado, incidindo não só no trabalho em arquivos e bibliotecas nacionais e 
distritais, como também e, preferencialmente, em arquivos municipais.  
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RESUMO  

A pesquisa examinou as conexões estabelecidas entre intelectuais portugueses e 
brasileiros vinculados ao integralismo lusitano e ao nacionalismo católico, durante a 
década de 1910 até princípios dos anos de 1930. Objetivou-se compreender como se 
processou, nos âmbitos da educação escolar e da cultura mais geral, o diálogo entre 
pensadores desses dois países, por meio da publicação e divulgação de revistas 
periódicas, do intercâmbio de lançamentos bibliográficos e viagens, que resultaram 
em publicações, conferências, dentre outros suportes de divulgação científica. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre as conexões e 
contatos efetivados entre intelectuais portugueses e brasileiros, nomeadamente os 
católicos, durante a década de 1910 até princípios dos anos de 19301. Objetivou-se 
compreender como se processou no campo da educação e, em alguns casos, no 
campo da cultura mais geral, o diálogo entre pensadores desses dois países, por meio 
da publicação e divulgação de revistas periódicas, do intercâmbio de lançamentos 
bibliográficos e viagens que resultaram em publicações, conferências, dentre outros 
suportes de divulgação científica. Maior atenção foi dada à circulação de ideias, 
projetos e ações de grupos e redes ideologicamente vinculadas ao integralismo 
lusitano e ao nacionalismo católico brasileiro e o impacto percebido, 
particularmente, no campo da formação cultural e da educação. 

O pressuposto preliminar que motivou a investigação fundamentou-se na 
hipótese segundo a qual os dois movimentos supracitados expressaram diferenças 
internas e aproximações estratégicas, provocadas pela complexa rede de interesses e 
projetos comuns ou contraditórios, a considerar o profícuo debate que marcou 
aquelas décadas em ambos os países. 

Receberam centralidade analítica periódicos, livros, cartilhas, boletins, 
correspondências, conferências, dentre outros materiais empíricos, sob a guarda da 
Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), em Lisboa, do Arquivo Municipal Alfredo 
Pimenta (AMAP) e da Sociedade Martins Sarmento (SMS), ambos localizados no 
município de Guimarães. O quadro abaixo apresenta a relação das principais fontes 
pesquisadas: 

 

  

                                                   
1Inicialmente o recorte cronológico indicava para as décadas de 1920-1930. A incursão nas fontes inferiu uma 
outra demarcação no período pesquisado. Diante disso, a nova cronologia indica o espaço temporal entre os anos 
de 1913 a 1934. 

 



 

 
 

Periódicos Período Arquivo 

Alma Portuguesa 1913 BNP 

 

Nação Portuguesa 
1914-1916 

1922-1924 

1924-1928 

 

BNP 

Integralismo Luistano 1932-1934 BNP e SMS 

Lvsitânia 1924-1927 BNP 

Labareda 1924-1925 BNP 

Gil Vicente 1925-1934 BNP e SMS 

Estudos  1922-1928 BNP 

Educação Nova 1924-1925 BNP 

TABELA 1 | Periódicos. Fonte: BNP // FMS (Quadro elaborado pelo autor). 

A seleção da documentação foi efetuada a partir da leitura das revistas listadas no 
quadro acima, a partir de critérios específicos de rastreamento: a) a divulgação das 
obras e das revistas periódicas em Portugal e no Brasil durante o período demarcado 
(1913-1934); b) a orientação doutrinária e ideológica das produções expressas em 
editoriais, prólogos, prefácios, resenhas etc.; c) o vínculo com os dois movimentos 
definidores do eixo temático da pesquisa: o Integralismo Lusitano e o Nacionalismo 
Católico e referências explícitas às conexões entre Portugal e Brasil2.  

O material empírico foi organizado tendo em vista duas categorias, a saber: as 
denominadas fontes periódicas, ou seja, produções caracterizadas por um ciclo de 
existência, orientação doutrinária, assinantes e política de divulgação editorial. O 
conjunto documental foi analisado como “estruturas de sociabilidade” (SIRINELLI, 
2003), lugares de relação, disputa e luta hegemônica. Espaços de atuação e 
convivência e, ao mesmo tempo, de sobrevivência política, social e cultural. O ponto 
de partida foi o conteúdo expresso, mas não apenas isso: em síntese, o esforço foi no 
sentido de captar o como foi dito ou escrito, além de considerar a situação, o lugar, o 
contexto de inserção dos sujeitos da produção. 

 

1. INTEGRALISMO LUSITANO: GÊNESE E PROPÓSITOS 

                                                   
2 Diante do substantivo material coletado, não foi possível, nesta primeira fase da pesquisa, o mapeamento 

de fontes adversas aos movimentos supracitados.  

 



 

 
 

O Integralismo Lusitano (IL) foi um movimento político e cultural que nasceu no 
bojo da proclamação da República portuguesa3. O IL caracterizou-se por uma intensa 
produção intelectual, aglutinada, particularmente, em periódicos e de relativa 
circulação nos meios acadêmicos, científicos e culturais lusitanos. Os intelectuais 
nele envolvidos estavam também presentes em outros organismos e instituições, tais 
como imprensa, escolas, universidades e na militância católica.  Defendiam teses 
conservadoras e um projeto político antiliberal, a favor da restauração da monarquia 
em Portugal e atuavam pela “regeneração da alma portuguesa” que, segundo seus 
protagonistas, perdera sua caracterização original com o avanço das políticas liberais 
em terras lusitanas.  

 Em 1913, três anos após a proclamação republicana, um grupo de intelectuais 
criou a revista Alma Portuguesa, sob a direção de Domingos de Gusmão Araujo4. O 
periódico denominava-se “Órgão do Integralismo Lusitano” e apresentava-se como 
uma revista de Filosofia, Literatura, Arte, Sociologia, Educação, Instrução e 
Atualidades. Seu primeiro número foi publicado em Louvain, Bélgica, por 
intelectuais emigrados e defensores da ideologia monárquica. Participavam do corpo 
editorial da revista, além de Gusmão Araujo, Ramos Ribeiro, Rolão Preto, D. Antonio 
Alves Pereira e Ascenso de Siqueira. O expediente do primeiro número registra o 
Brasil como uma das nações de circulação do periódico. (Alma Portuguesa, série I, n. 
1. mai. 1913) 

Em editorial, os articuladores da iniciativa abrem a revista destacando o grau de 
insatisfação que, no exílio, os emigrados manifestavam em razão do que entendiam 
estar Portugal mergulhado numa crise política, moral e religiosa, acentuada a partir 
de 1910  

Posto que longe da nossa Pátria, que cada vez mais amamos, não é menor nem 
menos imperioso o nosso dever de concorrer, na medida das nossas forças, 
para resolver a grave crise que ela atravessa: a mais grave da sua história. 
Amargura nosso coração de patriotas a indiscutível decadência que, em 
Portugal há anos se vem acentuando em todas as manifestações da atividade 
tanto pública quanto particular. É preciso que a maravilhosa terra de 
Nun´Alvarez resurja; que volte a ocupar o lugar a que tem direito; que viva 
                                                   

3 O Integralismo Lusitano foi examinado, a partir de diferentes perspectivas, por uma gama de autores. 
Destacam-se os estudos de Ascensão (1943), Ferrão (1964), Cruz (1979; 1982), Pinto (1982), Silva (1982), Quintas 
(2004), dentre outros.  

4 Segundo Cruz (1982), nota n. 5, p. 139, Leão Ramos Ascensão, em seu livro O Integralismo Lusitano (1943), 
afirmou ter sido o periódico Aqui d´Rei, que surgiu em Lisboa no ano de 1914, o primeiro veículo a divulgar a 
doutrina integralista em bases sistemáticas. No decorrer da sua história, o movimento criou série de periódicos, 
como consta no quadro apresentado na Introdução do presente artigo. 

 



 

 
 

livre, próspera, honrada e feliz sob a benção de Deus (Alma Portuguesa, série I, 
n. 1, mai.1913, p. 1)5 

Preliminarmente, estes precursores apresentaram os fundamentos políticos, 
filosóficos e culturais do projeto editorial de criação de um veículo que pudesse 
alcançar um universo ampliado de leitores e potenciais militantes da causa 
monárquica, integralista e nacionalista. Do conteúdo expresso no editorial da 
segunda edição da revista, lançada em setembro de 1913, é possível perceber o grau 
de insatisfação e mobilização desta plêiade lusitana, por meio de um discurso que 
objetivava o apoio e a adesão da sociedade portuguesa letrada e elitizada. O periódico 
apresentava-se preocupado em debater arte, literatura, política, filosofia e instrução 
(educação). 

A bandeira dos primeiros integralistas aglutinados na Alma Portuguesa, e que 
serviu de base para fundamentar a reflexão da geração atuante nos anos posteriores, 
foi, sem dúvida, o discurso antirrevolucionário registrado nas páginas deste pioneiro 
periódico e o lamento insistente de uma sociedade que, segundo seus articulistas, 
passava por uma crise sem precedentes. Denunciavam a ausência de uma 
“consciência portuguesa” e reivindicavam a formação de um coletivo forte, atuante e 
unívoco em seus propósitos: 

Salientaremos como causas mais importantes da tremenda crise: a 
desorganização da nossa sociedade, a falta de espírito nacional, a indisciplina 
intelectual e moral e a ausência de correntes de opinião, indispensáveis para 
tornar fecunda e seguramente progressiva a vida da nação. Havendo ainda, 
embora adormecida uma alma portuguesa, consolidada através de milagres de 
heroísmo e de fé, falta-nos inteiramente uma consciência portuguesa, sem a 
qual a vida coletiva é impossível (…) Uma desastrada orientação política 
afastou as forças vivas nacionais da participação nos assuntos que mais as 
deviam interessar. Centralizou-se tudo; condenaram-se a morte as energias 
locais e regionais; postergaram direitos sagrados. (Alma Portuguesa, série I, n. 
1, mai.1913, p. 2) 

Propugnavam, portanto, a defesa da tradição, da família, da retomada dos mitos 
e heróis portugueses, localizados na longínqua Idade Média e o arsenal ideológico e 
moral do catolicismo. Segundo eles, a França, por exemplo, que não era paradigma a 
ser seguido, iniciou sua derrocada quando optou pela exclusão da religião católica da 
pauta política e social. Reivindicavam, explicitamente, a articulação entre o 

                                                   
5Sobre Nun´Alvarez e a produção e divulgação deste “mito heroico” em Portugal, consultar Leal (1998 e 2000). 
Optou-se, por razões estéticas e de entendimento, registrar as citações originais em grafia atualizada. 

 



 

 
 

catolicismo e o nacionalismo como a solução dos males que assolavam Portugal e a 
sociedade ocidental.6  

O âmbito da instrução também foi objeto de interesse e esteve na pauta deste 
periódico de vida curta7. O editorial do primeiro número dedica algumas poucas 
linhas à análise do fenômeno. Para eles, “nas escolas quer primárias, quer superiores 
não se educava. Fornecia-se uma instrução incompleta, falsa, baseada nos maus 
modelos franceses, meramente verbal e postiça.”8 . Por “maus modelos franceses” 
leia-se, obviamente, o projeto levado a cabo pelo vitorioso “liberalismo 
revolucionário”, reiteradamente denunciado pelos quadros integralistas que se 
juntaram em diferentes redes de diálogo e atuação até princípios dos anos de 1930. 

Mas é no segundo número que a instrução recebe uma atenção específica da 
revista, por meio do artigo assinado de João da Cruz intitulado “Instrução e 
educação”. O autor parte para o ataque à ideologia liberal, defendendo a tese da 
prioridade da “formação do caráter”, bandeira histórica do catolicismo, em 
detrimento à “instrução pura e simples”. Além disso, aponta a “educação da vontade” 
e a “cultura dos sentimentos” como caminhos seguros para a formação integral dos 
sujeitos.  

Cruz rebate o predomínio da orientação liberal na filosofia orientadora das 
políticas e métodos educacionais em voga na ocasião, todas elas inspiradas, segundo 
ele, nos preceitos da tradição francesa, fundamentados em diferentes tendências do 
Iluminismo. 9  Ressalta-se que, no editorial de abertura do primeiro número da 
revista, ficou patente o interesse do movimento - pelo menos anunciado - em 
apresentar-se na pauta das discussões educacionais e pedagógicas levado a cabo nos 
primeiros anos da década de 1910.  

Um trecho, especificamente, é esclarecedor neste sentido e revela a intenção em 
debater um projeto educacional que promovesse a articulação entre a formação 
individual, do caráter, da educação física, moral e religiosa das novas gerações 
lusitanas. Note-se, de relance, uma referência a princípios pedagógicos modernos, 
sem perder a base da tradição: 

Orientem-se as escolas de forma a robustecer a iniciativa individual; a 
preparar homens armados para a luta da vida, com a consciência dos seus 
direitos e dos seus deveres, fisicamente fortes, solidamente instruídos, certos do 
destino superior que lhes assegura a religião sem a qual não há moral, como 
                                                   

6 Cf. Alma Portuguesa, série I, n. 1, mai. 1913, p.4.  

7Alma Portuguesa publicou apenas dois números, a saber: maio e setembro de 1913. Cf. Cruz (1982), nota n. 5, p. 
138. 

8 Cf. Alma Portuguesa, série I, n. 1, mai. 1913, p. 2. 

9 Cf. Alma Portuguesa, série I, n. 2, p. 23-25.  

 



 

 
 

demonstra Brunetière, um dos mais altos espíritos da França Republicana. 
(Alma Portuguesa, série I, n. 1, mai. 1913, p.25) 

A criação da Alma Portuguesa no ano de 1913 pode ser, portanto, considerado 
como o ponto de gênese do movimento integralista em Portugal. No decorrer das 
décadas de 1910 e 1920, adquiriu maturidade e, ao mesmo tempo, caracterizou-se 
por diferenças internas e de contraditórias intenções, marcadas por conjunturas de 
um processo histórico dinâmico, de uma sociedade que saiu do regime monárquico, 
aderiu ao republicanismo até atingir a ditadura, consubstanciada no Estado Novo 
salazarista. 

 Em julho de 1933, o núcleo central anuncia a dissolução do movimento, por 
meio de um manifesto publicado na revista Integralismo Lusitano – Estudos 
Portugueses, encerrada em março de 1934: 

Pela nota publicada neste fascículo, deixam de existir a organização política do 
Integralismo Lusitano e o organismo que a tem dirigido. Estes fatos se atestam 
para conhecimento de amigos e adversários, os quais ficarão sabendo que os 
monárquicos portugueses obedecem todos às direções da Causa Monárquica, 
nos diferentes graus de sua hierarquia. A designação Integralismo Lusitano, de 
hoje em diante, exprimirá apenas um conceito doutrinário, a reivindicação 
totalitária dos princípios da Monarquia Portuguesa que continuarão a ser 
expostos e defendidos nesta revista, sob a exclusiva responsabilidade pessoal 
dos seus diretores (Integralismo Lusitano – Estudos Portugueses, vol. II, fasc. 
IV, jul. 1933, p. 239-240)10 

 Com a ascensão do Estado Novo no início dos anos de 1930, integrantes do IL 
passaram a militar no setor público e defender o projeto de “União Nacional”, 
propugnado por Salazar e defendido pelos quadros oficiais da Igreja portuguesa, sob 
a liderança do Cardeal Cerejeira, patriarca de Lisboa, e por acadêmicos oriundos dos 
quadros da Faculdade de Direito de Coimbra. (MENESES, 2011). 

 
2. NACIONALISMO CATÓLICO: O CASO BRASILEIRO 

 O arrazoado acima exposto sistematiza as justificativas do recorte cronológico 
definido (1913-1934), a partir da consulta às fontes e da temática central da 
investigação, objetivando a análise das circunstâncias históricas que marcaram as 
relações entre intelectuais portugueses e seus produtos com redes de pensadores 
brasileiros que atuaram particularmente nas décadas de 1910, 1920 e princípios dos 
anos de 1930. Ressalta-se, ainda, que a pesquisa considerou as possíveis conexões do 

                                                   
10 Revista lisboeta, cujo primeiro número foi publicado em abril de 1932, foi resultado de um projeto coletivo e de 
iniciativa derradeira. De vida curta, encerrou suas atividades em março de 1934. Seus primeiros diretores foram 
Luís de Almeida Braga e Hipólito Raposo. (Cf. CRUZ, 1982, p. 174-175) 



 

 
 

movimento lusitano com intelectuais brasileiros ligados ao espectro doutrinário do 
catolicismo, nos âmbitos da hierarquia oficial e do laicato militante.  

Nas primeiras décadas do século XX, o episcopado brasileiro mobilizou-se em 
torno da criação de dioceses, reorganização estrutural dos seminários e uma ampla 
atuação no âmbito da imprensa periódica. O discurso e as ações das elites católicas 
pautaram-se pela defesa do ensino religioso nas escolas (públicas e privadas), na 
proteção da indissolubilidade do matrimônio, na divulgação editorial de uma 
bibliografia doutrinária, dentre outras iniciativas de igual monta. Do ponto de vista 
político, a Igreja no Brasil, mesmo antes da proclamação da república, por meio da 
ação dos seus prelados, defendeu bandeiras militantes para blindar seu legado 
doutrinário e cultural.  

Esse panorama geral pode auxiliar na compreensão do quanto foi decisiva para a 
Igreja católica no Brasil a implantação da república, em novembro de 1889, 
experiência que a sociedade portuguesa vivenciou alguns anos mais tarde, no ano de 
1910. Inspirado nas diferentes vertentes do positivismo, o movimento republicano, 
em linhas gerais, pelo menos do ponto de vista ideológico, pautou-se, 
fundamentalmente, pela defesa da separação do Estado e da Igreja e pelo laicismo no 
campo da educação escolar.  

A proclamação da república mobilizou setores eclesiásticos durante as primeiras 
décadas do século XX. No Brasil foram centrais as “pastorais coletivas” 11 , 
documentos inspirados em cartas pontifícias, pela luta na preservação dos princípios 
católicos e instrumentos de diálogo com o “mundo moderno”. Registra-se, ainda, que 
ocorreu, em princípios do século XX, um fenômeno político e sociológico da 
“diocesanização do catolicismo no Brasil”, um complexo processo de territorialização 
da ação pastoral e missionária da Igreja (AQUINO, 2012). 

A historiografia, mais precisamente a educacional, explorou de forma variada 
esta faceta da Igreja nas primeiras décadas do século XX (MICELI, 1988; 2001; 
CARVALHO, 1998; RODRIGUES, 2006).  Setores da hierarquia e do laicato 
militante, em seus projetos, ideias e ações instituíram condições materiais de defesa 
de um arcabouço doutrinário fundamentado na tradição dogmática, na cultura 
medieval e no nacionalismo em termos de organização sistêmica da sociedade.  

 

3. CONEXÕES, INTERCÂMBIO, REDES 

Em 1921, a Livraria Catholica do Rio de Janeiro publicou Do nacionalismo na 
hora presente. Carta de um católico sobre as razões do movimento nacionalista no 
Brasil. E o que, em tal movimento, é possível determinar, redigido pelo intelectual 
católico Jackson de Figueiredo. A missiva foi dirigida a Francisco Bustamante, amigo 
do autor e atuante, como ele, em favor da causa católica no Brasil. Figueiredo, na 

                                                   
11CARTAS PASTORAIS COLETIVAS DO EPISCOPADO BRASILEIRO (1890, 1900, 1910 e 1915).  

 



 

 
 

carta, expressou todo o sentimento e adesão à causa nacionalista fundamentada na 
dogmática e na tradição. O debate, neste caso, era com setores da elite intelectual 
portuguesa, igualmente envolvida no cadinho ideológico do nacionalismo lusitano. 
Havia, à época, um imbróglio teórico entre as posições de Figueiredo e Antonio 
Sardinha12, apesar da amizade que os unia.13  

As questões de fundo versavam sobre as relações entre Portugal e Brasil, 
nacionalidade e nacionalismo, tradição, autonomia cultural, entre outros temas 
correlatos. (SARDINHA, 1934 e OLIVEIRA, 1972). A militância de Jackson de 
Figueiredo no campo nacionalista católico foi, por algumas vezes, anunciada e 
referida por periódicos lusitanos de orientação integralista, com destaque à revista 
Nação Portuguesa.14  

Este periódico circulou em duas fases distintas, 1914-1916 e 1922-1928 15 .  
Aglutinou parcela significativa da elite intelectual lusitana defensora dos princípios 
monárquicos, com destaque para Alberto Monsaraz, Alfredo Sardinha, Luiz de 
Almeida Braga, Hipólito Raposo, Amadeu de Vasconcelos, Pequito Rebelo, Alfredo 
Pimenta, entre outros. Autodenominava-se “Revista de Filosofia e Política” e, no 
primeiro número, publicou as bases doutrinárias e ideológicas do Integralismo 
Lusitano: monarquia orgânica e antiparlamentar, a defesa da Pátria, da família e dos 
micro poderes regionais: a província, o município, a paróquia, as comunidades. No 
campo da cultura e da educação pleiteava o 

Desenvolvimento artístico, subsídios pelo município, província e governo 
central; restituição às províncias das obras de arte que lhes pertencem; 
indústrias artísticas locais; museus regionais e defesa do patrimônio artístico 
da província; museus nacionais e defesa do patrimônio artístico da nação; 
ciência: desenvolvimento da instrução e prestação de subsídios e auxílio 
material pelo município, província e governo central, a par da autonomia de 
alguns órgãos de instrução;instrução primária no município;instrução 
secundária na província; universidade autônoma (Coimbra); escolas e 
universidades livres; escolas industriais regionais;religião: liberdade e 
privilégios da religião tradicional Católica, Apostólica, Romana (Nação 
Portuguesa, ano I, n. 1, 8 abr.1914, p. 4) 

                                                   
12 Antonio Sardinha (1887-1925). Historiador e poeta português, atuou nos quadros do IL e dirigiu a revista 
Nação Portuguesa.  

13 Nação Portuguesa, 3ª série, n. 3, 1925, p. LXIX; 3ª série, n. 9-10, 1926, p. CCVI; série IV, n. 5, tomo I, s/d, p. 
396.  

14 Nação Portuguesa, 3ª série, n. 2, 1924, p. LIV; 3ª série, n. 3, 1925, p. LXIX; 3ª série, n. 9-10, 1926, p. CCVI; 
Série IV, n. 5, tomo I, s/d, p. 396.  

15 A base para a demarcação destes dois ciclos pautou-se na consulta ao referido periódico arquivado na Biblioteca 
Nacional de Portugal.  

 



 

 
 

Esta plataforma cultural e educacional apresentada pela revista sintetiza as 
motivações doutrinárias do movimento. A Nação Portuguesa exaltou, por vezes 
sucessivas, o protagonismo intelectual e político de Jackson de Figueiredo, sua 
adesão incondicional ao catolicismo, sua obediência à hierarquia e a preocupação 
com a formação moral, educacional e cultural pautada nos princípios longevos da 
dogmática católica. Os destaques eram enfáticos com relação, principalmente, à 
liderança exercida por Figueiredo na criação do Centro D. Vital e do seu veículo de 
divulgação doutrinário, a revista A Ordem: 

Com o n. 53 entrou no 6º ano de sua existência a notável revista fluminense A 
Ordem, órgão do Centro D. Vital, que Jackson de Figueiredo, uma das fortes 
personalidades do movimento católico brasileiro, vigorosamente dirige. É-nos 
muito agradável saudar neste momento alguns simpatizantes do movimento 
nacionalista português e, simultaneamente, alguns dos mais desassombrados 
defensores da unidade católica brasileira. E saudando A Ordem não queremos 
deixar de estender a nossa saudação aos seus redatores, entre os quais a nossa 
amizade tem empenho em destacar Perilo Gomes, jornalista violento, 
doutrinador desempoeirado e Jackson de Figueiredo, que foi dos mais decididos 
amigos de Antonio Sardinha no Brasil. (Nação Portuguesa, série IV, n. 5, tomo 
I, s/d, p. 391) 

A atenção dada pela Nação Portuguesa à Jackson de Figueiredo e ao seu 
protagonismo insere-se, dentre outros motivos, no contexto das relações de amizade 
e debate intelectual entre ele e Antonio Sardinha, liderança de destaque no espectro 
integralista lusitano, por sua militância doutrinária e política. Sardinha, após seu 
exílio na Espanha (1919-1921), assume, em 1922, a direção do periódico em epígrafe, 
inaugurando sua segunda fase.16   

Não por acaso que nas seções da revista dedicadas à divulgação de periódicos 
parceiros, A Ordem, do Centro D. Vital, quase sempre esteve presente, assim 
anunciada: “A Ordem. Órgão do Centro D. Vital. Diretor Jackson de Figueiredo. 
Grande revista do Rio de Janeiro.”17  

Numa das edições da revista do ano de 1926, na seção intitulada “Na Feira das 
Letras”, três livros de autores brasileiros receberam, em resenha, avaliações 
positivas. Era a estratégia dos editores da revista em divulgar para os portugueses 
que havia, no Brasil, parceiros na luta pelo mesmo ideal nacionalista. Manuel 
Múrias, autor das três resenhas, resenhou as obras de Jackson de Figueiredo 
(Literatura Reacionária), de Perilo Gomes (Jackson de Figueiredo – o doutrinador 

                                                   
16 Cf. Nação Portuguesa, 2ª série, n. 1, julho de 1922, p. 1-2. Sobre a trajetória intelectual e política de Antonio 
Sardinha, consultar Desvignes (2006). A autora pesquisou o espólio de Sardinha arquivado na Biblioteca João 
Paulo II da Universidade Católica Portuguesa. 

 

17 Cf. Nação Portuguesa, 2ª série, n. 12, 1923.  



 

 
 

político) e de Vicente Licínio Cardoso (I- Pensamentos Brasileiros – Golpes de Vista, 
II; - Vultos e Ideias: III - Figuras e conceitos; IV – Afirmações e comentários), este 
último um dos protagonistas e intelectual atuante no âmbito da Associação Brasileira 
de Educação (ABE), criada no Rio de Janeiro, em 192418.  

O Centro D. Vital, lócus de atuação política de intelectuais católicos no Brasil, 
mereceu da Nação Portuguesa a mesma atenção. Listas de livros editados pelo 
Centro carioca foram divulgadas pela revista lusitana. Além de obras de Jackson de 
Figueiredo, estão na relação Perilo Gomes, Durval de Moraes, Hamilton Nogueira e 
Mario de Alcântara Vilhena.19  

 Além da revista A Ordem, outros periódicos brasileiros editados e que 
circularam no período em questão, receberam menções nas revistas portuguesas 
pesquisadas. Foram os casos de América Brasileira, criada no início da década de 
1920 e dirigida por Elysio de Carvalho20 e a Revista do Brasil, de Paulo Prado e 
Monteiro Lobato, divulgada como  

a mais antiga das revistas de alta cultura que se publicam no Brasil. Durante os 
oitos anos de sua ininterrupta publicação, tem publicado inéditos não só dos 
maiores escritores nacionais, como dos novos mais prometedores. Literatura, 
arte, ciência, política, todas as altas manifestações do pensamento nacional 
encontram seu lugar nas páginas da REVISTA DO BRASIL. (g.a.) (Nação 
Portuguesa, 2ª série, n. 11, out. 1923, s/p) 

Nota-se que os editores de a Nação Brasileira, um dos principais veículos de 
divulgação doutrinária do Integralismo Lusitano, enfatiza a presença de “novos” 
escritores nas páginas da Revista do Brasil, criada por iniciativa de Monteiro Lobato, 
Paulo Prado e outros intelectuais brasileiros ligados ao campo nacionalista. O 
próprio Lobato atuou, como se sabe, na Sociedade Eugênica de São Paulo e sua 
editora publicou os boletins desta organização (STEPAN, 2005).  

Os “novos”, lembrados pelos integralistas, eram os que representavam a 
emergente geração de intelectuais engajados na causa nacionalista. Gilberto Freyre 
foi um “nome novo” citado algumas vezes e teve um artigo publicado num dos 
periódicos analisados. 21  A revista Portugalia 22  publicou uma conferência que 
Gilberto Freyre proferiu no Recife em 1924. Nela, o autor de Casa Grande & Senzala 

                                                   
18 Cf. Nação Portuguesa, série IV, n. 1, tomo I, 1926, p. 92-95.  

19 Cf. Nação Portuguesa, série IV, n. 1, tomo I, 1926, p. 96. 

20 Cf. Nação Portuguesa, 3ª série, n. 3, 1925, p. LXVIII-LXIX; Lvsitânia, fasc. I, vol. II, set. 1924, p. 131; fasc. II, 
mar. 1924, p. 302; Gil Vicente, 1ª série, 1º ano, jan./dez.1925, p. 144. 

 
21 Cf. Nação Portuguesa, 2ª série, n. 11, out. 1923, p. 523-525; 3ª série, n. 2, 1924, p. LIV.  

22 Dirigida por Fidelino de Figueiredo e editada pelo Conselho Diretor Central das Juventudes Monárquicas 
Conservadoras, Portugália, cujo o primeiro número data de outubro de 1925, intitulava-se  uma “Revista de 
Cultura, Tradição e Renovação Nacional”.  



 

 
 

apresentou sua defesa à causa nacionalista, referenciando nomes que, segundo ele, 
cumpunham à nova geração de intelectuais engajados nesta causa: Agrippino Grieco, 
Oliveira Viana, Jackson de Figueiredo, Antonio Torres, Gilberto Amado, Ronald de 
Carvalho, Renato Almeida, Tristão de Atayde, Perilo Gomes, Andrade Muricy e Tasso 
da Silveira. Vejamos um trecho da conferência23: 

E por toda parte o programa de pensamento e ação da mocidade é hoje um 
programa de retificação. No Brasil, é preciso que retifiquemos os falsos valores 
de que há cinquenta anos vivemos, reintegrando-nos no Brasil brasileiro dos 
nossos avós. Contra o ideal absorvente de transformar o país num vasto 202 de 
Jacintho24, ideal que é desde a República a tendência, agora acentuada pela 
fartura de dinheiro, ergamo-nos, os novos homens do Brasil. Que exceda o 
conforto dos fogões a gás, dos water-closetsde porcelana, da luz elétrica, o ideal 
de cultura e de vida brasileira. Que a Nossa Senhora do Brasil tenha mais de 
Maria do que de Martha.Felizmente, da nova geração brasileira surgem 
esboços de leaders e sobras de profetas.(Portugalia, n. 2, nov. 1925, p. 102) 

Gilberto Freyre, deste modo, assim como outros sujeitos aqui abordados, 
discursava da perspectiva das “elites”25,  uma plêiade de jovens intelectuais, entre 
vinte e trinta anos, insatisfeita com a conjuntura e com seu passado recente (dos seus 
pais e avós), porém atenta às circunstâncias. A intelectualidade lusitana desta 
geração, envolvida na causa integralista e nacionalista, apostava no Brasil (ou pelo 
menos em alguns brasileiros) como parceiro desta luta. Tratava-se, portanto, de mais 
uma faceta do diálogo que os portugueses procuraram manter com setores da elite 
brasileira, conexão fundamentada em alguns princípios doutrinários.  

O campo católico português expressou-se e atuou de forma variada, aglutinando 
o laicato militante em diferentes instituições políticas, acadêmicas e de cultura.26 Em 
Coimbra, por exemplo, o Centro Acadêmico de Democracia Cristã (C.A.D.C.), que 
reuniu intelectuais como Manuel Cerejeira, Antonio Salazar e Martinho Nobre de 
Melo, dialogou com o IL, mas procurou, a seu modo, não se afastar das orientações 
doutrinárias da Igreja católica oficial.  

Nas “Cartas aos novos”, publicadas na revista Estudos do C.A.D.C., Gonçalves 
Cerejeira defendeu a necessidade da obediência irrestrita à tradição dogmática 
católica e às orientações do Vaticano. Numa delas, Cerejeira sistematizou uma 

                                                   
23 Cf. Freire, Gilberto. Apologia: pro generatione sua (Conferência). In: Portugalia, n. 2, nov. 1925, p. 89-102.  

24 Personagem do romance de Eça de Querioz, A Cidade e as Serras. 

25 O uso desta categoria analítica segue a abordagem sugerida por Charle (2006) e Love e Barickman (2006).  

 
26 Para o entendimento da complexa rede de relações e atuação dos católicos em Portugal no período, consultar 
Simpson (2014). O autor analisou, a partir de fontes dos arquivos no Vaticano, na Torre do Tombo em Portugal e 
no Archivium Romanum Societatis Iesus, as relações entre a Igreja católica e o Estado Novo salazarista. 



 

 
 

análise detalhada sobre a “questão da Action Française”27, movimento antiliberal e 
monárquico, condenado pelo Vaticano em 1926. Um ano antes, o papa Pio XI, por 
meio da Carta Encíclica Quas Primas, instituiu a festa de Cristo-Rei. O documento 
papal provocou uma reviravolta no campo católico português, em especial no núcleo 
duro do IL. A questão de fundo estava implícita nos debates sobre o modelo de 
regime monárquico defendido pelas diferentes correntes internas existentes naquele 
movimento.  

A revista Nação Portuguesa, ícone principal, publicou um artigo intitulado “Na 
festa de Cristo-Rei”, expressando seu alinhamento às normas doutrinárias do 
Vaticano, como forma de acalmar os ânimos integralistas envolvidos no debate sobre 
a retomada do regime monárquico em Portugal e o modelo de sistema a ser 
adotado28. Em conferência realizada na Liga Naval Portuguesa, em 23 de março de 
1925, Hipólito Raposo, na tentativa de esclarecer as diferenças doutrinárias e 
ideológicas do IL em relação à Action Française e, estrategicamente atento à 
conjuntura política de Portugal, pretendeu enquadrar o movimento que liderava no 
arcabouço oficial do catolicismo.29 

Ressalta-se que foi nesta conjuntura atribulada que ocorreu o golpe militar em 
maio de 1926, que instalou a ditadura militar no país, fato que  provocou uma 
“melhoria global das relações entre a Igreja e o Estado e a elite católica procurou 
aproveitá-la ao máximo.” (SIMPSON, 2014, p. 45) 

Os principais periódicos integralistas e os de orientação nacionalista-católica 
apresentaram-se alinhados ao movimento internacional a favor do que 
denominavam “literatura reacionária”, ou, mais precisamente, ao movimento de 
recuperação da tradição medieval que, segundo estes movimentos, havia se perdido 
com a “vitória equivocada” do liberalismo. Além dos autores integralistas, as seções 
divulgavam, igualmente, obras produzidas pelo espectro ideológico católico não 
alinhado diretamente ao integralismo lusitano. Um caso emblemático foram os livros 
publicados por Cerejeira, A Igreja e o pensamento contemporâneo. 

Nesta primeira edição, que data de 1924, o autor propõe uma incursão analítica 
no debate sobre as relações entre a fé, a ciência e a modernidade e o papel da Igreja 
neste âmbito. Vale registrar que na segunda edição da obra, publicada em 1928, 
Cerejeira acrescenta um item no capítulo IV, intitulado “A reação católica no Brasil”, 
no qual tece considerações elogiosas ao movimento de resistência católica ao 
laicismo e à maçonaria. Refere-se ao Centro D. Vital, aos escritores católicos do 
Brasil e à nova geração militante. Sem dúvida, Cerejeira foi um dos principais 
interlocutores portugueses junto à elite católica brasileira durante a década de 1920 e 

                                                   
27Cf. Estudos, ano V (fasc. VII), n. 55, nov. 1926, p. 463-479.  

28Cf. Nação Portuguesa, série V, tomo II, 1928, p. 399-406. 

29Cf. RAPOSO, Hipólito. Dois nacionalismos. L´Action Française e o Integralismo Lusitano. Lisboa: Ferin, 1929. 

 



 

 
 

princípios dos anos de 1930. A visita que realizou no Brasil em 1934, corrobora a tese 
de suas estreitas ligações com católicos brasileiros.  

Cerejeira não atuou diretamente junto ao núcleo duro do integralismo português, 
mas foi, por diversas vezes, citado pelas revistas integralistas. Estes mesmos 
periódicos referiram-se ao Brasil, especialmente apontando a emergência de uma 
elite jovem e combativa no campo do nacionalismo católico e de outras iniciativas de 
igual monta. Alguns exemplos podem ser destacados para corroborar a tese destas 
conexões que resultaram em contatos recíprocos e alinhamentos ideológicos nos 
campos da cultura e da educação.  

O caso mais emblemático foi o de António Figueirinhas que em suas Impressões 
sobre a instrução no Rio de Janeiro e São Paulo, publicado em 1929, descreve a 
visita que realizou em instituições e órgão de educação no sudeste brasileiro. Da 
visita, Figueirinhas destacou os contatos que estabeleceu com Lourenço Filho e 
Fernando de Azevedo. O livro foi publicado por sua editora, localizada no Porto, e 
divulgada com destaque pela Gil Vicente30, revista da cidade de Guimarães que 
nunca escondeu, em suas páginas, o alinhamento ao integralismo lusitano31. 

Martinho Nobre de Melo, intelectual formado pela Universidade de Coimbra, foi 
outro nome envolvido no cadinho das atribulações que a sociedade portuguesa sofre 
durante as décadas de 1910-1920 e princípios dos anos de 1930. Transitou pelas 
revistas integralistas e nacionalistas, realizou conferências e sua interlocução com o 
Brasil foi importante durante o período em destaque. Próximo a Salazar e Cerejeira, 
chefiou durante uma década a embaixada portuguesa sediada em terras brasileiras. 
Mas antes disso, sua atuação junto ao campo nacionalista-católico foi intensa.32.  

O seu livro Ritmo novo (Palavras de um português no Brasil), publicado pela 
editora carioca Schmidt em 1932,33 foi prefaciado por Alceu de Amoroso Lima, um 
dos mais destacados líderes católicos do século XX. Lima destacou a atuação de 
Nobre de Melo junto aos quadros do nacionalismo português: Sidonio Paes, 
Sardinha, Cerejeira, Salazar e fez referência à histórica atuação de Jackson de 
Figueiredo no campo do nacionalismo católico, corroborando a tese da existência de 
uma rede que acabou por viabilizar conexões variadas entre grupos defensores do 
ideário integralista lusitano com setores específicos do nacionalismo católico 
brasileiro entre as décadas de 1910 e princípios dos anos de 1930, conjuntura 

                                                   
30Cf. Gil Vicente, vol. I, n. 1 e 2, 1930, p. 32.  

31Cf. Id., ib., 2ª série, ano II, jan./dez. 1926, p. 32; 2ª série, ano II, jan./dez. 1926, p. 149; vol. IV, n. 9 e 10, 1928, 
p. 225-230; vol. V, n. 1 e 2, 1929, p. 26, dentre outras referências.  

32Cf. Gil Vicente, 2ª série, ano II, jan./dez. 1926, p. 149; vol. VIII, n. 3 e 4, 1932, p. 63; Nação Portuguesa, 3ª série 
n. 9-10, 1926, p. CLXXVII; Labareda, n. 9 e 10, jan./fev. 1926, p. 228; Vasco da Gama, Ano II, n. 6, jan./mar. 
1926-1927, p. 56-62; Integralismo Lusitano – Estudos Portugueses, vol. I, fasc. X, jan.1932, p. 576; vol. I, fasc. XI, 
fev.1932, p. 720-722.  

33 Discurso de Martinho Nobre de Melo no jantar que intelectuais e jornalistas brasileiros ofereceram ao novo 
embaixador no dia 30/10/1932, no Cassino Beira-Mar, no Rio de Janeiro. 

 



 

 
 

marcada pela consolidação dos projetos intervencionistas de Getulio Vargas e 
Antonio de Oliveira Salazar. 
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RESUMO 

No campo que vem se consolidando e que tem por objeto os intelectuais, vários 
são os autores que intentam desvelar seus meandros e suas ações como que dando 
corpo ao campo, incluindo um viés metodológico. Nesse sentido, entender o Brasil 
sob a perspectiva dos intelectuais e mais precisamente desses dedicados ao campo da 
educação, pode revelar não apenas o Brasil pensado, projetado, mas, sobretudo as 
motivações, as necessidades, os pontos nevrálgicos que fizeram com que 
determinados problemas fossem evocados, analisados e em alguns casos, superados. 
Como forma de contribuir com a história do campo, o que propus foi, através das 
ideias, propostas e práticas de Tobias Barreto de Menezes, um dos autores expoentes 
dos oitocentos brasileiro, entender as questões educacionais do período, em especial 
no nordeste brasileiro e qual solução ele encontrou/propôs. Nesse sentido, o que 
objetivei foi entender a origem e o alcance de suas ideias, propostas e práticas em 
prol da educação com vistas a um Brasil moderno.  
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INTRODUÇÃO 1 

No cenário político do século XVIII brasileiro, vários foram os autores que se 
destacaram por suas críticas políticas sociais. Fossem em artigos de jornais ou em 
livros, temas que envolviam justiça, liberdade, verdade, razão, dentre outros foram 
estampados nos escritos oitocentistas. Na seara de escritores brasileiros estão, dentre 
outros, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Sylvio Romero. A tais nomes se somam 
outros que mais do que escritores também se envolveram na política, ratificando o 
prenunciado por Max Weber em “Ciência e política: duas vocações” no qual ele 
afirma que o homem que vive da política não pode ser o mesmo que vive para a 
política. Há, de acordo com Weber, um impedimento que faz com que a sintonia não 
saia a contento, isto porque o cientista se compromete com os fatos enquanto que o 
político nem sempre pode se dedicar as causas e sim as consequências deles. Nesse 
sentido, muitos são os exemplos que podem ser recolhidos ao longo da história, 
inclusive da brasileira e que revelam homens que ao assumir algum tipo de poder 
político, deixou de lado as suas descobertas enquanto homem de ciência, da mesma 
forma que homens de ciência, uma vez experienciando a política, a concebeu como 
um lugar distinto daquele onde se pode está quando se quer implementar novas 
ideias. Isso porque no campo político muitos são os “acordos” que se devem atar em 
prol da consecução de uma ideia e estes nem sempre são éticos como convém ao 
trabalho responsável.   

Goethe ao escrever a sua versão do mito de “Fausto” dá um bom exemplo disso, 
quando mostra um Fausto cientifico que dá lugar a um homem do mundo e que 
depois se transforma em um ateu “praticante” que faz pacto com o demônio, o que 
culmina ser ele um grande dono de terras e “gestor” público. A história de Fausto 
termina com ele e a “inquietude” dialogando sobre suas ações e suas angústias e o 
que delas decorrem. Na vida real esse diálogo pode até ser feito, mas pouco divulgado 
uma vez que os afazeres políticos não dão margem a publicização das angustias 
individuais. Se por um lado são poucos os homens públicos que têm essa verve, por 
outro, é ao homem de ciência, ao técnico do saber humano, na concepção de Bobbio 
(1997), que cabe o dever de não somente pensar, mas de criticar e por vezes propor 
soluções para os problemas candentes. Se são factíveis, isso já é outro aspecto a ser 
analisado, pois se seguirmos a linha proposta por Julien Blenda (Apud Bobbio 1997) 
o intelectual é o produtor de conhecimento e não se envolve com política. 

No campo que vem se consolidando e que tem por objeto os intelectuais, vários 
são os autores que intentam desvelar seus meandros e suas ações como que dando 
corpo ao campo, incluindo um viés metodológico. Nesse sentido, entender o Brasil 
sob a perspectiva dos intelectuais e mais precisamente desses dedicados ao campo da 

                                                   
1 O texto que aqui apresento faz parte do Programa de Pesquisa do meu pós-doutoramento realizado na 
Universidade de Lisboa, sob a supervisão do Professor Doutor Justino Pereira de Magalhães com a concessão de 
bolsa Capes e está vinculado ao Projeto “Modernidade e educação em Tobias Barreto de Menezes (1839-1889)”  
financiado através do edital MCTI/CNPq n.º14/2014. 



 

 
 

educação, pode revelar não apenas o Brasil pensado, projetado, mas sobretudo as 
motivações, as necessidades, os pontos nevrálgicos que fizeram com que 
determinados problemas fossem evocados, analisados e em alguns casos, superados. 
Na tradição da educação brasileira, há que se considerar que foram muitas as 
transições. Seja no modelo de educação seguido, seja nos métodos de ensino, seja nas 
distintas grades curriculares que, por sua vez, acompanharam os níveis de ensino e 
as propostas pedagógicas. O que fica claro é que a educação brasileira enquanto 
campo teve em determinados personagens, divisores de água. Não que 
necessariamente as rupturas ocorridas tenham alavancado o país como se queria, 
mas as mudanças ocorridas não podem deixar de ser computadas, quando da escrita 
da história. Isto porque é de homens e de ações que a história se constitui.  

Como forma de contribuir com a história do campo, o que propus foi, através das 
ideias, propostas e práticas de Tobias Barreto de Menezes, um dos autores expoentes 
dos oitocentos brasileiro, entender as questões educacionais do período, em especial 
no nordeste brasileiro e qual solução ele encontrou/propôs. Tobias é autor de vários 
artigos e livros, além de idealizador e criador de jornais. Foi também professor e 
mentor de uma escola filosófica, denominada Escola de Recife, dentro da Faculdade 
de Direto, na província de Pernambuco da qual foi professor entre 1882 e 1889. Tais 
ações o fizeram constar na hierarquia intelectual brasileira, mas a recepção de suas 
ideias pelos seus contemporâneos deixou a sua figura senão incógnita, indistinta 
para as gerações posteriores no que tange ao estrado da educação. No campo 
jurídico, entretanto, seus escritos ecoam até os dias de hoje, principalmente no que 
tange ao direito penal. Nesse sentido e com foco no campo da educação, o que 
objetivei foi entender a origem e o alcance de suas ideias, propostas e práticas em 
prol da educação com vistas a um Brasil moderno. Para tanto o que fiz foi elencar 
aspectos específicos sobre a educação no período de 1860 em que ele começou a 
lecionar, tendo inclusive criado sua escola (25 de março) na cidade de Recife e 1879 
quando, na condição de deputado provincial de Pernambuco, cria um projeto de lei 
intitulado Paternogógio em que propõe a criação de uma escola superior 
profissionalizante feminina. Tobias também defendeu a educação profissionalizante 
voltada para a indústria e no tocante aos escravos, uma “servidão ao solo”. 

 
1. ASPÉCTOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA NOS OITOCENTOS 

O Brasil dos oitocentos foi marcado por uma serie de aspectos e de divisores de 
águas. A lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, a Abolição da escravatura, a 
Guerra da Tríplice Aliança o que, segundo Inácio Filho e Silva (2011, p. 218) 
consideram, ter modificado significativamente a visão dos generais do exercito sobre 
Estado, nação “e, sobretudo, da necessidade de alterar os rumos da formação dos 
militares brasileiros.” Somado a isso estava o regime de padroado, o surto das ideias 
novas no Brasil a exemplo do positivismo, do cientificismo, do ecletismo religioso, do 
darwinismo social e do germanismo. Em defesa dessas ideias, como já ressaltado, 
muitos foram os homens que as alardearam e estas por sua vez, tiveram na 



 

 
 

necessidade brasileira e nos exemplos estrangeiros a tônica para a mudança. Para 
tanto foram vários os repertórios mobilizados, sobretudo aqueles que vinham da 
França como foi o caso do positivismo comtiano. O Brasil, na verdade, assim como 
vários outros países que tinham por incumbência a independência econômica e 
intelectual, buscou nos exemplos mais bem sucedidos, modelos. Na análise de Tôrres 
(1973): 

O interessante, porém, é que não haveria uma linha única, mas fontes 
inspiradoras diversas em política – o constitucionalismo francês, o 
parlamentarismo britânico, o federalismo americano, tendências comunistas 
ou fascistas de várias origens, em filosofia, o ecletismo, o positivismo, o 
spencerismo, o “germanismo” de Tobias Barreto, assim como diferentes 
modalidades modernas, bem conhecidas. (Tôrres 1973, p. 211) 

Assim, o Brasil se caracterizava não por uma corrente filosófica ou politica, mas 
por está em contato com muitas das correntes de pensamento à época, o que incidiu 
em equívocos, mas que por certo caracterizou o Brasil dos oitocentos. O modo como 
tais correntes acometeram a educação do brasileiro, pode ser apreendido, sobretudo 
através dos estudos acerca das escolas superiores, em especial das faculdades de 
Direito de São Paulo e de Recife, onde o lastro profissional se somava, de modo 
contundente, ao intelectual. Vários foram os personagens dessas duas escolas que 
estiveram a frente de movimentos decisivos na história do Brasil, fosse nos campos 
do direito e politico, fosse no campo das artes, da literatura e da educação.  

No campo especifico da educação, o que se viu depois da independência do Brasil 
em 1822 foi uma ampla tentativa de organização do ensino com vistas a tornar o 
Brasil de fato “civilizado”, embora com uma cultura que embora mestiça e hibrida. 
Nesse sentido, existiram as tentativas datadas de 1823 quando o imperador Pedro II 
por ocasião da inauguração da Assembleia legislativa, conclamou os legisladores a 
necessidade de uma comissão de Instrução Pública com vistas a criar um sistema 
educativo brasileiro. Nesse sentido foram criados dois projetos a saber: O Projeto do 
Tratado de Educação para a Mocidade Brasileira e o Projeto de Criação de 
universidades. Ambos os projetos não foram levados adiante pois emperraram na 
concordância em remunerar o autor do projeto com a recompensa solicitada. 
(Socorro; França 2003). 

Uma nova tentativa foi encabeçada em 1827 e contemplava a criação de simples 
escolas primárias. Após algumas altercações, o projeto foi aprovado em 18 de 
setembro e transformado em Decreto imperial em 15 de outubro de 1827. Embora 
com objetivos simples e passiveis de criticas, tal decreto primava pelos conteúdos a 
serem ministrados e pela formação de professores, embora bastante incipientes, 
mesmo para a época. Com relação ao conteúdo, as Escolas de Primeiras Letras 
“deveriam ensinar a leitura, a escrita, as quatro operações de cálculo, as noções 
gerais de geometria prática, a gramática da língua nacional e a doutrina católica.” 
(Socorro; França 2003). 



 

 
 

Ainda segundo Socorro e França: 

Quanto a formação de professores, dispunha que deveria ocorrer, em curto 
prazo, nas escolas da capital, devendo os alunos arcar com todas as suas 
despesas. Nota-se aí que não havia qualquer incentivo, por parte do poder 
público, para a formação do professorado; posteriormente atribuiriam o mal 
funcionamento da Escola de Primeiras Letras e o fracasso de sua implantação a 
má qualidade do trabalho docente. (Socorro; França 2003, p. ). 

Tal situação vigorou até a segunda metade do XIX quando as escolas de formação 
de professores foram criadas com vistas a dotar a educação de um tônus mais 
cientifico, aspecto que recairia em uma escola moderna onde se associariam 
disciplinas e conteúdos científicos de matriz europeia com valores que incidissem 
sobre o patriotismo que deveriam ter por fundamentos a língua, a história e a 
geografia local.   

Foi nesse sentido que projetos de escolas normais foram difundidos por todo o 
território nacional, sendo algumas delas implementadas. Tendo por base modelos 
europeus, e, por práticas reformas sanitárias, higienistas e arquitetônicas, o que se 
pretendia era alavancar o país colocando em pé de igualdade com as nações mais 
civilizadas. O que se viu não foi o pretendido. Nas palavras de Herschmann e Pereira 
(1994, p. 150) o que tivemos foi: 

|...| a instalação de uma modernização conservadora, estatizante, reformista e 
higienista, cultuando a ordem como geradora do progresso, uma cultura 
taxonômica, hierarquizada, com as elites no topo determinando as normas e 
administrando a vida nacional, pública e privada.  

Em se tratando do nordeste do Brasil, tanto as escolas normais, quanto as escolas 
primárias seguiram essa lógica e fossem de origem religiosa, pública ou privada 
escolas foram criadas. A capital da Província de Pernambuco contava com a presença 
de algumas instituições mistas e outras só para um sexo (meninos ou meninas). 
Durante o período estudado, havia dois colégios para órfãos: um para meninos e 
outro para meninas, a Casa dos Expostos, que recebia meninos e meninas, além do 
Colégio de Bom Conselho fundado pelos Capuchinhos, destinado às meninas pobres 
e da Colônia Orfanológica Isabel, também fundada pelos Capuchinhos e que recebia 
meninos.   

Tais insituições educativas respeitando o seu regimento e a sua missão foram 
capazes de impulsinar a cultura letrada de seus alunos dotando-os de um capital 
suficiente para divulgar e excpandir uma cultura escolar, mas aquem da real 
necessidade do Brasil em modernização. Ao que parace, sem medo de parecer 
etnocêntrica, foi que na ânsia de imitar ou transplantar uma cultura estrangeira, não 
se considerou, pelo menos nos moldes de um pais eminentemente rural, as reais e 
verdadeiras necessidades de educação do seu povo. Considero para tal afirmativa a 
situação dos escravos alforriados, que sem formação não tinham emprego e 



 

 
 

remuneração para seu sustento, as mulheres pobres para qual não existia mercado de 
trabalho e sem formação especifica, muito menos e para boa parte dos homens 
pobres sem formação, para os quais restavam apenas os trabalhos basedados na 
força física.  

  
2. AS IDEIAS TOBIÁTICAS EM PROL DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Por certo nos discursos de políticos e/ou intelectuais brasileiros fosse em livros, 
artigos de jornais, em mandatos políticos, cargos públicos ou mesmo no magistério a 
tônica que vinha das leituras e traduções priorizavam as teorias e práticas 
educacionais que implicavam o novo, o moderno e a modernização em detrimento 
das velhas práticas que teimavam, e, por certo ainda teimam, em permanecer no 
campo. A ideia de alavancar o país pela educação e formação de quadros 
profissionais foi, por certo, o impulso dado por muitos daqueles que pensaram a 
orgnização da sociedade brasileira durante o século XIX.  

Foi nessa ótica que Tobias Barreto que fora professor do ensino particular, 
jornalista, advogado, deputado provincial pela cidade de Escada e tempos depois 
professor da Faculdade de Direito do Recife conseguiu pensar o seu pais, a sua região 
e a província onde residia. Ao se deparar com um pais em estado vil de 
desenvolvimento, mesmo com condições materiais de ascender, buscou as origens e 
os principais pontos nevrálgicos de sua letargia e encontrou sobretudo na falta de 
preparo do seu povo a maior causa. Soma-se a ela a má administração politica e a 
corrupção do seu povo. Ao eleger a cidade de Escada como lócus de uma de suas 
muitas análises, ele deixa claro quão insensível poderia ser a classe política ao 
destinar os maiores percentuais à polícia em detrimento da educação, por exemplo.  

Na contramão dessa história e com vistas a mudar o cenário brasileiro ele busca 
nos exemplos de outras nações, argumentos para propor ora a escola superior 
feminina nos moldes alemães (paternogógio), ora o ensino profissionalizante dos 
brasileiros o que inclui a mulher, ora o incentivo a educação artística como categoria 
de trabalho (BARRETO 2015).  Ao atentar para os montantes destinados as artes, 
fosse estimulando a formação de artistas, fosse comprando e preservando as obras de 
arte, de países como França, Béligica, Prússia e ainda a Saxônia e a Baviera, ele 
surpreende ao chegar a conclusão de que. 

Antes de tudo, a situação geral das finanças de qualquer país é que deve dar a 
última palavra sobre essa questão. Se ela é de tal natureza que, feitas as 
despesas necessárias, e sem opressão dos contribuintes, ainda há um supérfluo 
que possa ser aplicado à arte, não há dúvida de que a aplicação é das mais 
úteis. Mas nós não queremos afagar ilusões. Qual é aí o país. – e o nosso menos 
que todos – capaz de apresentar esse supérfluo de sua receita? Cremos que 
nenhum. Já se vê que a partir daquele princípio, que aliás é justíssimo, nunca se 
chegaria ao fim desejado. O que importa pois é buscar tirar o melhor partido do 
mau estado financeiro mesmo, em que nos achamos. (BARRETO, 2012, p. 190) 



 

 
 

Prossegue seus argumentos deixando claro que no caso do Brasil, seria insensatez 
destinar verbas para tais fins, ponderando sobretudo que os costumes de um povo 
inculto não se muda contemplando obras de arte e nesse sentido afirma que a arte 
antes de aparecer como passatempo, deve ser considerada uma atividade prática, 
como uma “categoria do trabalho”. E é justamente sob esse prisma, o do trabalho, 
que Tobias considera o auxilio do Estado em algo que fosse além dos liceus de artes e 
ofícios.  

Também nesse campo o autor do artigo “As flores perante a indústria” ressalta a 
necessidade e os benefícios da educação da mulher e a sua consequente participação 
no mercado do trabalho e por extensão na economia do país. Ao analisar a educação 
oferecida as mulheres e a sua pretensa compreensão de uma educação 
profissionalizante tendo por base o cultivo das flores sob a ótica da botânica e com 
um potencial de mercado significativo, ele assim se expressou:  

Nenhuma das nossas escolas públicas se ocupa de tal matéria, e os pensionatos 
ou colégios, a cargo de particulares, talvez não tenham sequer o pressentimento da 
coisa. Nestes pensionatos há horas consagradas ao passeio e ao recreio, mas ninguém 
se lembra que não se concebe melhor recreio do que entreter-se com as flores, não no 
sentido de uma coquetterie, ainda mesmo inocente, porém no de uma ocupação 
salutar.(BARRETO, 2012, p. 197). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Ao atentar para a bibliográfica, sobretudo da obra de Tobias e de seus 
contemporâneos; e a pesquisa documental, pois alguns dos seus argumentos estão 
registrados em documentos que constam nos arquivos da Assembleia Legislativa de 
Pernambuco e na Faculdade de Direito de Recife (para onde foi sua biblioteca e 
arquivos), a pesquisa, embora ainda inacabada pois envereda por outras searas que 
vão além do Brasil, visto que uma das preocupações é entender os repertórios 
mobilizados em prol das suas ideias publicadas, foi possível chegar a algumas 
conclusões, a saber: 

Tobias Barreto foi um leitor voraz da produção contemporânea estrangeira, o que 
demonstra sua sagacidade e preocupação em enveredar por outras culturas julgando-
as umas melhores que outras. São muitos os autores mobilizados e muitas as culturas 
evidenciadas em seus exemplos. Da mesma forma que também são muitos os juízos 
de valor que revela em seus artigos. O destaque vai para Portugal considerado pelo 
autor atrasado, e sem pretensões teóricas e para a Alemanha considerada um modelo 
de civilização, cujos teóricos não só foi o alicerce de suas propostas, mas modelo a ser 
seguido. Tais interpretações não o impediram de ver o outro lado de ambos os países 
e de outras nações que, na sua ótica, também tinham suas qualidades e defeitos. O 
seu foco era não somente atualizar-se das ideias que estavam sendo gestadas fora do 
Brasil, mas valer-se delas em prol de um projeto que envolvesse e movimentasse a 
sociedade brasileira com vistas a sua modernização. 



 

 
 

Ao mobilizar autores e ideias estrangeiras a fim de agregá-los às suas, Tobias tece 
críticas ferozes aos autores brasileiros. Salvo raras exceções (a maioria de seus 
seguidores), em seus artigos, ele destitui concepções religiosas e positivistas e 
envereda por um culturalismo filosófico. Para tanto mobiliza os repertórios de 
Charles Darwin, Ernest Heckel, Rudolf Von Jhering Herbert Spencer, Eduard Von 
Hartman, Noiré e Imannuel Kant dentre outros autores alemães para elaborar sua 
analise sobre a organização da sociedade que teve por escopo acabar com o quadro 
fatal da sociedade escravista brasileira. Nesse bojo uma concepção de educação é 
identificada e vem ao encontro de uma possível ascensão intelectual do povo 
brasileiro. A ideia recaiu na profissionalização, sobretudo feminina em nível 
superior, o que segundo Tobias, seria a maneira de acabar com o atraso advindo do 
desprestigio e preconceito do “sexo frágil” e igualar a capacidade de trabalho da 
mulher a do homem. 

 Nesse sentido, sua proposta de instituição educativa baseou-se nos autores 
Friedrich Adolf Wilhelm Diesterweg, Friedrich Froebel e Johann Heinrich Pestalozzi 
para quem, de uma maneira geral, a educação deveria primar pela autonomia e 
atender a todos indistintamente. Nesse sentido, a partir das edições do Jornal “O 
Industrial”, o qual Tobias dirigiu, é possível entender o peso da cultur  

a, da ciência e da técnica em seu pensamento. Isto porque era pelo uso do 
produto da ciência que se chegaria ao progresso econômico e ao bem estar da 
sociedade, contrariando os preceitos senhorial e escravocrata. O objetivo de Tobias, 
segundo os artigos do referido jornal, era que a organização da sociedade se desse a 
partir das potencialidades e possibilidades do povo e não da exploração deste pelos 
detentores de capital. Nessa seara ele expõe a sua concepção do direito como produto 
cultural, da liberdade como alvo da conquista do povo e da educação como meio de 
ascensão intelectual e econômica. Esse Tobias não foi reeleito e, portanto o que ficou 
foram ideias desprovidas de práticas, mas reveadoras de atos que foram pensados em 
prol de um Brasil livre e moderno. 

Assim como Tobias Barreto no Brasil, Adolfo Coelho em Portugal deixou clara a 
sua preferência pela modernização do ensino o concebendo como algo latu 
 que iria além pelo germanismo, sobretudo quando se tratava da educação. Em 
seu livro “A questão do ensino” Coelho faz uma crítica bastante contunde à educação 
de Portugal, sobretudo ao ensino superior, o qual depois de um diagnostico com base 
em princípios modernos de educação e corroborando com algumas críticas externas, 
dizia está, ao contrário do que se tinha no século XVI, vergonhoso e decrépito. Sobre 
a  universidade, retomando Francisco de Melo Franco, afirmava ser “O Reino da 
Estupidez”, onde nada se produzia de novo e de útil à ciência. Coelho lamenta que o 
modelo de Faculdade de Letras seguido por Portugal fosse o francês, considerado 
“inútil”, “esteril”, “superficial” e não o alemão, cuja cultura, considerava um modelo a 
ser seguido. Para embasar sua opinião mobilizou o repertório de Ernesto Renan e 
Eugenio Véron, que consideravam condenado e condenável o ensino oratório 
(praticado por exemplo nas Faculdades de Letras tanto de Paris quanto de Lisboa) e 
lamentavam não ser o modelo alemão, científico, o implantado. 



 

 
 

Coelho não deixa de abordar o atraso da Alemanha no século XVI e o êxito 
proporcionado pela sua reforma religiosa, o que na sua visão a tirou do estado de um 
dos povos menos civilizados da Europa e a colocou para o de mais civilizado. À 
reforma protestante encabeçada por Lutero foi a mola propulsora do seu sucesso 
intelectual. Na visão de Coelho, foi através da História e da experiência que a 
Alemanha teve seu alicerce analítico: 

[...] a Allemanha transforma-se com rapidez sem exemplo, e apresenta ao 
mundo depois d’uma épocha de actividade preparatória, e a partir de Lessing e 
Kant, o movimento d’idéas mais prodigioso que se conhece; revolve o passado, 
interpretá-o, reata os laços quebrados do parentesco das maiores famílias 
humanas, discute a razão, analysa o pensamento peça por peça, explora todos 
os cantos da consciência humana, reconstroe o systema do universo, depois 
pára na obra, como se tivesse ido muito longe, vê-se só com seu pensamento no 
meio d’um mundo que ainda não está preparado para receber esse pensamento; 
desde então compreendo mais a Allemanha; vejo só que ella marcha á 
conquista e que tem uma força que esmaga. 2 

Ainda segundo sua opinião, todas as nações que não aderiram a reforma 
declinaram, com exceção da França que de forma particular lutou contra o 
catolicismo. Quanto a Portugal, Coelho se revelava pessimista, pois não via nos 
indivíduos portugueses, conformados com a “liberdade aparente”, potenciais 
revolucionários. Um outro traço que o liga a Tobias é a simpatia pela pedagogia de 
Friedrich Froebel. Tobias o mobilizou quando do projeto da sua escola superior 
feminina (paternogógio) e Coelho editou uma revista com o nome do Pedagogo 
alemão, sendo inclusive articulista da sua vida e ideias e entusiasta dos jardins de 
infância em Portugal. Com tal exemplo busco mostrar a atualidade de Tobias e que a 
sua visão do mundo intelectual germânico não estava distorcida, mas pari passu a 
outros pensadores oitocentistas.  

Ao analisar a trajetória e a obra de Tobias há que se expor também o quão 
indissociável estiveram suas ideias da sua ação política, o que não quer dizer que 
para se entender o/os sentido/s dos seus textos basta associá-lo ao campo da ação ou 
a seu contexto, mas, também, ao seu “exterior”, às suas condições pragmáticas, bem 
como ao trabalho de leitura e interpretação de teóricos produzidos por ele. Nesse 
sentido a relação de Tobias com o espaço público é mais complexa quando analisadas 
as ideias, nascidas de outro contexto histórico-político-social-cultural e mais simples 
quando se avalia que a Alemanha vinha se legitimando na medida em que suas 
ideias, descobertas, interpretações da realidade e teorias, sobretudo no campo do 
Direito, em que se insurgia contra os ideais católicos de direito natural, ganhavam 
deptos em diversos países. Tal preferência e filiação insinuam que o pensamento 
tobiático não foi a busca pura e simples de uma germanomania moderna, mas a 

                                                   
2 Coelho, 1872, p. 47 



 

 
 

tentativa de ampliação do espectro do olhar em prol de uma nação mais digna e forte 
capaz de assumir as rédeas de seu desenvolvimento, o que, necessariamente, passa 
pela educação de seu povo. E a Alemanha, para ele, era mais modelar que a França, 
cujos exemplos eram tão evocados no Brasil dos oitocentos. Por certos muitas foram 
as críticas que recebeu em funçaõ de suas ideiais, defesas e propostas, mas nada que 
desmereça a sua função intelectual.  
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RESUMO   

 Falar do Ratio Studiorum é falar de um texto fundador que permitiu o 
desenvolvimento de um sistema escolar de alcance internacional. O programa 
combinava os estudos das humanidades com os estudos científicos. Na História da 
Educação, esta é talvez a primeira vez que se reconhece teoricamente a necessidade 
de preparar os professores para a sua atividade. Em Portugal, os Jesuítas foram 
responsáveis pela criação de uma importante rede de Instituições de ensino entre 
1540 e 1759. Além dos vários Colégios que os inacianos possuíam desde a sua 
formação, juntou-se-lhes um centro Universitário com direitos e prerrogativas 
idênticas às da Universidade do Estado. A importante atividade pedagógica, que 
desempenhou a Universidade eborense ao longo de dois séculos, no seu ideário, e no 
seu perfil geral, ofereceu pontos de rutura, projetando-se além-fronteiras. A par de 
outras Instituições Jesuítas, o ensino das Ciências físico-matemáticas não foi 
descurado, nem essas matérias desconhecidas, mesmo antes da influência exercida 
pelos Oratorianos, apesar de várias abordagens acerca da sua contribuição para o 
atraso da cultura científica em Portugal. O presente estudo, com base em 
documentos originais, visa aprofundar os moldes em que o ensino e as ciências eram 
ministrados nessas instituições, contribuído para o debate historiográfico. 
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INTRODUÇÃO 

A Companhia de Jesus fundada sob a égide de Santo Inácio de Loyola e aprovada 
por Paulo III, a 27 de Setembro de 1540, através da Bula “Regimini Militantis 
Ecclesiae”, cuja formulação foi reelaborada a 21 de Julho de 1550 pela Bula “Exposcit 
Debitum” de Júlio III, tinha como objetivos principais: a pregação, a prática da 
caridade e educação da juventude. 

O ideal pedagógico dos primeiros Jesuítas reflete o estilo próprio de Inácio de 
Loyola. A sua pedagogia nasce, sobretudo, de uma época marcada por 
acontecimentos profundamente relevantes que a influenciaram. Contudo, na base de 
todos os princípios inspiradores esteve a fé cristã e a sua visão do mundo e da vida. 

A sua originalidade não se encontra apenas numa certa forma de sensibilidade 
religiosa, mas sim na transformação da sua experiência pessoal numa experiência de 
ação pedagógica, caracterizada por uma “dimensão mística”. Dirigida para o serviço 
dos homens numa missão de apostolado, patente não só no livro dos Exercícios 
Espirituais, mas também nas Constituições da Companhia de Jesus e nas diversas 
“ordenações de estudos”, anteriores ao texto original e definitivo do “Ratio 
Studiorum”, de 1599. 

Essa pedagogia, não nascendo de um dia para o outro, foi mérito dos primeiros 
Jesuítas dos séculos (XVI a XVIII), que aproveitaram toda a riqueza cultural do 
Humanismo, adotando um conjunto de técnicas pedagógicas, que no tempo do seu 
fundador eram, sem dúvida, das mais avançadas e encontram-se representadas no 
“Modus Parisiensis”, isto é, na metodologia educativa desenvolvida na Universidade 
de Paris. 

Foi este o seu ponto de partida, para todo o desenvolvimento posterior, com base 
em experiências pedagógicas diversas que iriam ser codificadas no Ratio Studiorum 
de 1599, servindo de tronco educativo a todos os Colégios inacianos. Continham toda 
uma série de “regras” autênticas, diretrizes de caráter prático, que se referiam a 
várias questões diferentes, tais como: os aspetos da formação e distribuição de 
professores, os programas e métodos de ensino. Nelas se dão igualmente indicações 
sobre o comportamento dos alunos. 

O sistema pedagógico permitia, ainda, uma sólida formação em letras humanas, 
seguida de estudos de filosofia, que culminava nos estudos teológicos. 

Tomada a decisão de incluir a instrução como um dos meios mais eficazes para 
atingir os objetivos a que a Companhia se propunha, tornou-se necessário elaborar 
um documento que orientasse essa atividade, e que ficasse consagrada na lei 
fundamental: as suas “Constituições”. Na parte IV, escrita em dois momentos 
distintos, por Inácio de Loyola, desde 1549 até à data da sua morte em 1556, 
encontramos o mais importante do seu pensamento sobre educação. Composta por 
dezassete capítulos e um prólogo intitulado “Como instruir nas letras e em outros 
meios de ajudar o próximo os que permanecem na Companhia” (Abranches, 1975); 
os restantes capítulos são dedicados às “Universidades da Companhia”. Nela 
encontramos os principais aspetos pedagógicos que estão na origem da 



 

 
 

regulamentação posterior, sendo toda dedicada à educação e à formação dos Jesuítas 
formados e em formação, e referente à orientação de caráter metodológico, revelando 
o interesse que Inácio de Loyola tinha pelo apostolado da educação, como se constata 
no 7.º capítulo, onde o fundador reflete essa mesma intenção: 

Nas aulas siga-se um método tal que os que vêm de fora sejam bem instruídos 
na doutrina cristã e procure-se que se confessem uma vez por mês, se for 
possível e assistam frequentemente às pregações. Haja enfim a preocupação de, 
com a instrução, lhes incutir hábitos dignos de cristão (Abranches, 1975, p.123).1 

Convém relembrar que, para Inácio, todos os conhecimentos deveriam convergir 
e ser integrados no saber teológico, que era a meta suprema de todos os saberes. 

Nas palavras de Rosa (2005) “faltam nas Constituições, nomeadamente na parte 
IV, aspetos fundamentais de um documento pedagógico, como a formulação de 
objetivos gerais e específicos da educação” (p. 338). 

Desta forma, esta parte IV não se assumiu como algo definitivo. De fato, Inácio 
de Loyola teve a intenção de promover a redação de documentos pedagógicos mais 
alargados, refletindo a necessidade de unificar os princípios comuns utilizados nos 
vários Colégios da Companhia. 

Apesar disso, as Constituições estabelecem as bases das grandes linhas 
orientadoras do programa educativo nos diversos Ratio, até à versão definitiva de 
1599, tal como afirma Lopes (2002), “a intenção inaciana, ao escrever estes breves 
dezassete capítulos […] era a de dar uma semente para futuros documentos mais 
específicos, especialmente o Ratio Studiorum” (p.99). 

O legislador ali vai escrevendo o modo de aceitar as fundações dos Colégios; o 
modo de se comportarem os escolásticos; os estudos que devem seguir; a organização 
das diversas classes e faculdades; assim como, a educação espiritual que se devem 
dar aos alunos. 
       Contudo, falar do Ratio Studiorum é falar de um texto fundador que permitiu o 
desenvolvimento de um sistema escolar de alcance internacional. 

A rede de Colégios, que os Jesuítas criaram em toda a Europa, constituiu 
efetivamente um sistema escolar dotado de um plano de estudos e regulamentos 
próprios, cuja experiência se deve a uma reflexão prévia, que acompanhou anos de 
prática, em todas as províncias. Depois de muitas reformulações feitas, ao longo de 
meio século, virá a ser finalmente aprovado em 1599, com o título de “Ratio atque 
Institutio Studiorum”.  

 
1. O RATIO STUDIORUM DE 1599  

No séc. XVI, foram elaborados cinco Ratio que merecem ser destacados: os de 
Nadal, os de Coudret, os de Ledesma e Borja, e o definitivo de Aquaviva (quarto 

                                                   
1 Constituições da Companhia de Jesus, art. 307. 



 

 
 

Prepósito Geral da Companhia, que unificou e promulgou oficialmente o Ratio atque 
Institutio Studiorum de 1599). Este texto foi publicado em Nápoles, em 8 de Janeiro 
de 1599 (Rosa, 2015, p. 75). 

Com o crescente aumento do número de Colégios, tornava-se premente que a 
Companhia de Jesus tivesse, na medida do possível, uma ordem de estudos comuns. 
Na procura de um regulamento universal, salientam-se diversos companheiros de 
Inácio de Loyola, como o seu secretário, o Padre Polanco. Este, estudando os 
programas das Universidades de Valência, Salamanca, Alcalá, Coimbra, Paris, 
Lovaina, Colónia, Bolonha e Pádua, foi o redator das orientações dos estudos, 
utilizados nos primeiros Colégios.  

A outro Jesuíta, Jerónimo de Nadal, que exerceu forte influência na ordem das 
Constituições dos estudos, cabe o mérito de redigir um primeiro Ratio, em 1548, com 
a autorização de Inácio de Loyola. A este Ratio deu-se o nome de “Studiis Societatis 
Jesu et Ordo Studiorum” e é considerado como o núcleo do futuro Ratio de Aquaviva 
de 1599 (Rosa, 2005, p. 372). Nadal unificou também todas as iniciativas dispersas 
dos Colégios de Espanha, Portugal, Itália, França e Alemanha e, para tal, muito 
contribuíram as suas visitas como comissário da Companhia. 

A primeira originalidade do programa do Ratio consistia, por um lado, no fato de 
se destinar simultaneamente à formação de religiosos e de leigos, por outro, no fato 
de incluir, além da filosofia e da teologia, o estudo sistemático das humanidades: as 
línguas a literatura, a retórica, a história, o teatro escolar, sendo este, certamente, o 
maior distintivo da proposta pedagógica da Companhia de Jesus. O Ratio foi, tal 
como o próprio nome indica, a ordenação ou sistematização dos estudos, a primeira 
que se fez no mundo. 

Assim, a palavra Ratio é entendida como sinónimo de “Ordo”, um conjunto de 
regras ordenadas segundo um determinado projeto educativo. Nesta perspetiva, o 
Ratio mais que um conjunto de princípios, pode ser considerado um verdadeiro 
sistema de ensino/aprendizagem. Não sendo um tratado, mas um programa de 
“conteúdo”, o Ratio adquiriu um caráter prático que possibilitava, a todos os 
encarregados da instrução, o caminho mais indicado para atingirem os seus 
objetivos. 

Qualquer que fosse o curso a seguir, o programa de estudos do Ratio combinava 
os estudos das humanidades com os estudos científicos. Assim se devia formar 
homens que soubessem pensar e escrever; com elevados conhecimentos de 
literatura, de história, de geografia e de artes; com um profundo entendimento de 
matemática, de astronomia e as restantes ciências naturais; com desenvolvido 
sentido crítico, apurado pela retórica e pela filosofia. Uma sólida instrução literária 
era vista como um contributo indispensável para a educação do homem de bem. A 
todos os professores, o Ratio tornava presente que a principal finalidade dos estudos 
era o maior “serviço” e que todos os estudos deviam concorrer para esse fim, unir a 
“virtude às letras”. 

A preocupação pelo método leva os autores do Ratio a prestarem, pela primeira 
vez, uma cuidadosa atenção à preparação dos professores, cientes de que, para 



 

 
 

favorecer o estudo das letras, era necessário favorecer os seus mestres, começando 
pelas qualificações, e assegurando as suas boas disposições e compromisso pessoal 
na missão específica do ensino (Miranda, 2009, p. 28). 

Na história da educação, esta é talvez a primeira vez que se reconhece 
teoricamente a necessidade de preparar os professores para a sua atividade.  

A figura do professor, deveria ser a de um homem sabedor, ter método e possuir 
qualidades morais e pedagógicas necessárias ao elevado ministério a desempenhar. 
Competia-lhe ser um educador generoso, integrado com os alunos, num verdadeiro 
espírito familiar. 

Para que se atingisse este nível ambicioso de preparação e formação dos futuros 
professores Jesuítas, era necessário um intenso treino e apoio contínuo na sua 
formação, uma vez que procuravam fazer deles verdadeiros Mestres dedicados a 
instrução. 

Era, pois, evidente que fossem dadas ordens ao Provincial para que, na sua 
Província, se fundassem “seminários de formação de professores”. 

a) Linhas Gerais do Currículo Escolar e Método no Ratio de 1599 

No Ratio vêm delineadas, em forma de breves “regras”, as funções dos 
responsáveis do Colégio a diversos níveis (Provincial, Reitor, Prefeito dos Estudos e 
Professores); a articulação do currículo formativo; as propostas no respeitante a 
horários; os programas de diversas lições: os métodos educativos e didáticos. 

Inicialmente, não se admitia o grau elementar ou de primeiras letras, devido à 
falta de professores; esta condição, contudo, veio a sofrer alterações, em virtude da 
necessidade de escolas, sobretudo nas pequenas povoações (Monteiro, 1991, p.49). 

Nos Colégios da Companhia lecionavam-se, pois, os níveis de ensino médio e 
superior, e o latim foi exigido em todos os cursos. 

A estrutura dos curricula, estipulada no Ratio, referia-se a três cursos. O curso de 
Letras, ao qual corresponde o primeiro ciclo, constituía os estudos inferiores e 
organizava-se do seguinte modo: três anos de gramática (classes ínfima, média e 
suprema), um ano de humanidades e mais um de retórica. Tinha a duração de 10 
anos. A finalidade pretendida no curso de Letras era a aquisição de uma expressão 
oral e escrita correta e erudita, tudo porém em língua latina.  

Cada classe, que era anual, tinha um professor próprio, com aulas diárias, que 
inicialmente eram de três horas, passando depois a duas horas e meia. A seguir, 
ensinava-se humanidades com preleções diárias de Cícero e estudos de textos de 
vários autores. A aula de retórica tinha como objetivo a formação de perfeitos 
oradores, assim como, a preparação na arte da poesia. 

O método de ensino seguido no curso de Letras, exigia uma grande preparação 
dos professores e também um grande esforço de memória por parte dos alunos, que 
tinham de decorar os conteúdos estudados em cada aula para os utilizarem na hora 
seguinte. 



 

 
 

Ao curso de Letras, seguia-se o curso de Filosofia ou Artes. A duração era de três 
anos, com seis horas de aulas diárias. As matérias abrangidas eram a dialética, a 
lógica, a física e a metafísica, sendo Aristóteles o principal autor estudado. Este curso 
visava a formação científica do aluno, por um lado, e encaminhava-se para um fim 
moral e religioso, por outro, tal como pretendia Inácio de Loyola. E, por último, o 
curso de Teologia que constituía o mais elevado grau de preparação alcançado nas 
Instituições da Companhia de Jesus: “as ciências são um meio e a teologia o 
principal”, escrevia Loyola nas suas Constituições (Rosa, 2013, p. 35). Tinha a 
duração de quatro anos: o hebraico era estudado durante um ano, a Sagrada 
escritura durante dois anos e a Teologia moral durante dois anos. 

Aspeto fundamental do método de ensino dos Jesuítas era a preleção. Segundo 
França (1952), “a preleção é o centro de gravidade do sistema didático do Ratio” (p. 
56). Consistia numa variedade de métodos utilizados pelo professor para as suas 
explicações, a sua finalidade era mais formativa do que informativa, visava 
desenvolver mais o espírito. Pressupunha uma excelente preparação destes. 

Segundo as orientações do Ratio, o Mestre, que ensinava, devia assumir antes de 
mais, o papel de guia, orientador e estimulador dos alunos. Enquanto lente, cabia-lhe 
o protagonismo no ato da preleção que, juntamente com a repetição e aplicação, por 
parte dos alunos, constituíam os três momentos principais da atuação escolar. 

Convém anotar ainda que nas aulas o Ratio requeria também aos alunos 
diligência, assiduidade, e cuidadosa preparação prévia das aulas e sua posterior 
memorização, a solicitação ao professor para que explicasse o que não fora 
compreendido, a anotação de tudo quanto se revelar oportuno para ajudar à ulterior 
memorização da matéria lecionada.  

Uma outra atividade pedagógica muito estimada pelos inacianos era o Teatro 
escolar. Os Jesuítas privilegiaram nos seus Colégios, a atividade teatral e as disputas 
literárias como recursos essenciais na orientação pedagógica dos seus alunos. 
Utilizavam a cena como o prolongamento das suas aulas, onde os alunos do curso de 
Letras eram quase sempre os atores, inspirados nos dramas ou em comédias, 
extraídas de autores clássicos, da Bíblia e até mesmo da experiência da vida 
quotidiana (Rosa, 2005, pp.606-613). Este foi utilizado pelos Padres Jesuítas, como 
um dos elementos mais ativos do seu programa educativo. 

 
2. O ESTABELECIMENTO DA COMPANHIA DE JESUS EM PORTUGAL E 

OS COLÉGIOS CRIADOS ATÉ MEADOS DO SÉCULO XVIII 

Portugal foi o primeiro reino da cristandade a solicitar os serviços da Companhia 
de Jesus. A procura de religiosos bem preparados, para realizar o programa de 
doutrinação cristã, que coexistia com o projeto económico da expansão portuguesa, 
levou D. João III a acolher em Portugal, no ano de 1540, a nova Ordem Inaciana 
recém-fundada que rapidamente ganhou grande estima por parte do monarca. Desta 
forma, não só lhes concedeu importantes meios materiais e financiamento 



 

 
 

económico, assim como a proteção política e recomendação diplomática, abrindo-
lhes as “portas ao mundo”, através do vasto império ultramarino português. 

A ação catequizadora da Companhia de Jesus estava a transformar-se num forte 
apelo ao revigoramento espiritual da população, quer pela pregação quer por meio da 
confissão, de acordo com uma tendência geral do catolicismo tridentino, donde 
resultou um aumento da devoção das camadas jovens. Rapidamente os membros do 
grupo fundador desta nova Ordem ganharam a perceção de que a aposta na educação 
seria um grande meio para transformar a velha sociedade cristã, incutindo-lhes uma 
nova consciência. Pelo ensino, a Companhia acreditava transformar a sociedade à luz 
do seu ideário “reformista católico” e, ao mesmo tempo, assegurar a sua afirmação 
enquanto Ordem. 

Desta forma, o êxito da atuação dos Jesuítas, nos locais onde se iam instalando, 
fê-los considerar a conveniência de eles próprios fundarem as suas escolas públicas, 
onde fosse permitida a frequência de estudantes leigos, nas quais eles, Jesuítas, 
fossem os mestres. Prática que veio a constituir uma das principais marcas da 
identidade jesuítica. 

Ao mesmo tempo, este investimento na educação permitiu recrutar e formar, 
qualificadamente, missionários e professores das novas gerações. Porém a obra 
educativa dos Jesuítas situava-se especialmente nos níveis de ensino médio e 
superior. Embora se mostrassem reticentes, no que respeita ao ensino das primeiras 
letras, existem notícias de “mestres de ler e escrever” em muitos Colégios dirigidos 
por inacianos. Tais mestres ensinavam a “ler escrever e contar”, a doutrina cristã e o 
canto. 

Esta nova atividade foi-se desenvolvendo, desde os anos quarenta do século XVI 
até à sua extinção em 1759. O número de Colégios foi aumentando invulgarmente e 
veio a cobrir todo o território nacional e ilhas adjacentes. 

O percurso na criação dos seus Colégios, privilegiou uma implementação 
essencialmente urbana, nos aglomerados mais populosos das principais cidades. Esta 
dimensão de urbanidade, que caracterizou de forma distinta a atividade dos Jesuítas, 
não deixou de revelar um enlace estratégico que esta nova Ordem assumiu, para 
responder aos desafios da modernidade. Realcemos ainda, que a Companhia de 
Jesus lançou, em Portugal, as bases para a criação de uma autêntica rede de Colégios 
de Norte a Sul do País, não deixando de se estender às ilhas atlânticas. 

Com efeito, logo no ano de 1542, foi fundada em Lisboa a primeira casa que os 
Jesuítas possuíram como própria, no mundo: a comunidade do Mosteiro de Santo 
Antão-o-Velho. No mesmo ano, foi instituída, em Coimbra, com o nome de Colégio 
de Jesus a primeira casa para a formação de jovens jesuítas. Em Évora, os religiosos 
da Companhia estabeleceram-se, no ano de 1551. Nesse ano começou de fato a 
funcionar o Colégio do Espírito Santo, mas apenas como casa de formação para 
Jesuítas e sacerdotes. 

O ensino público teve início em 1553, no Colégio de Santo Antão em Lisboa e no 
mesmo ano em Évora, no Colégio do Espírito Santo, que foi elevado a Universidade 
em 1559. 



 

 
 

No ano de 1555, D. João III entregou ao Provincial da Companhia de Jesus, o 
Colégio Real das Artes que tinha sido instituído pelo monarca em 16 de Novembro de 
1547. Era destinado a administrar o ensino preparatório de ingresso na Universidade 
de Coimbra e a licenciatura em Artes e bacharelato em Filosofia. Notemos que, ao 
longo destes séculos e até à sua expulsão de Portugal, em 1759, nem sempre foi 
pacífica a relação entre a Universidade de Coimbra e o Colégio das Artes. Este fazia 
parte da Universidade, mas não estava sob a jurisdição da mesma. Os mestres e 
alunos do Colégio tinham as mesmas prerrogativas que os lentes e estudantes das 
“escolas maiores”, sendo inclusivamente autónomo na organização dos exames dos 
bacharéis e licenciados2. Outras fundações se seguiram. 

No século XVI foram fundados: o Colégio de São Paulo fundado em 1560, em 
Braga; o Colégio de São Lourenço fundado em 1560, no Porto; o Colégio do Santo 
Nome de Jesus fundado em 1561, em Bragança; o Colégio de São Manços dos 
Porcionistas fundado em 1563, em Évora; o Real Colégio São João Evangelista 
fundado em 1570, no Funchal; o Real Colégio da Ascensão de Cristo fundado em 
1570, em Angra do Heroísmo; o Colégio da Purificação de Nossa Senhora fundado 
em 1576, em Évora; o Colégio da Madre de Deus fundado em 1583, em Évora; o 
Colégio de São Patrício fundado em 1590, em Lisboa; a Residência de São Miguel 
fundada em 1591, em Ponta Delgada; o Colégio de São Tiago fundado em 1599, em 
Faro. (Rosa, 2005, pp. 91-92) 

No século XVII foram fundados: o Colégio de S. Sebastião fundado em 1605, em 
Portalegre; o Colégio de Todos os Santos, em Ponta Delgada e o Colégio de Nossa 
Senhora da Conceição, em Santarém, foram fundados em 1621; o Colégio de São 
Tiago fundado em 1644, em Elvas; o Colégio de São Francisco Xavier fundado em 
1652, no Faial; o Colégio de São Francisco Xavier fundado em 1655, em Setúbal; o 
Colégio de São Francisco Xavier fundado em 1660, em Portimão; a Escola da vila de 
Pernes fundada em 1662 por uma fidalga, D. Ana da Silva, que deixou uma renda 
para se abrir uma escola de latim3; o Colégio São Francisco Xavier fundado em 1670, 
em Beja; o Colégio São Francisco Xavier fundado em 1679, em Lisboa; a Residência 
da Santíssima Trindade fundada em 1693, em Gouveia. No século XVIII foram 
fundados: o Colégio e Noviciado de São Francisco Xavier, em Arroios – Lisboa, no 
ano de 1705; a Escola de Nossa Senhora da Lapa, em Lisboa, em 1714; o Seminário 
dos Santos Réis, em Vila Viçosa e o Seminário e Noviciado das Missões, em Lisboa 
ambos em 1735 e, o Colégio de Santíssima Trindade em Gouveia, em 1739. (Rosa, 
2005, pp. 91-92) 

 

a) O Ensino Científico nas Aulas Jesuítas 

                                                   
2  ARSI, Lus. Nº. 60, Epistolae Lusitaniae (1556-1560), fls. 46v.-47. 

3 Com obrigação de uma classe de gramática latina e outra de ler e escrever. Cf. ANTT, Cartório Jesuítico, mç 72, 
doc. 10. 



 

 
 

        Apesar do eixo central da formação inaciana ter sido constituído pelas 
humanidades e, sobretudo, pela filosofia e pela teologia, as ciências naturais e as 
matemáticas também ocuparam um lugar de destaque nos seus Colégios e 
Universidades. 
       Refere Carvalho (2011), que onde a Companhia de Jesus se “mostrou mais 
progressistas no panorama pedagógico no séc. XVII, em Portugal, foi no ensino da 
Matemática” (p. 378). 
       Este interesse no ensino das ciências e da matemática, em particular, remonta à 
fundação dos primeiros Colégios da Companhia. Em 1548, Jerónimo Nadal 
estabeleceu o ensino da matemática no Colégio de Messina durante dois anos. Após a 
publicação do Ratio Studiorum de 1599, garantiu-se o ensino e difusão dessas 
disciplinas na maior parte dos Colégios Jesuítas. 

Em Portugal, podemos destacar a importância do Colégio de Santo Antão em 
Lisboa, do Colégio das Artes em Coimbra e da Universidade em Évora, no ensino 
destas ciências. 

No Colégio de Santo Antão, funcionou desde a sua fundação até ao século XVIII a 
“Aula da Esfera”, tendo sido a mais importante instituição de ensino e prática 
científica do período moderno. A única que assegurou ininterruptamente o ensino 
das ciências matemáticas até à expulsão dos Jesuítas em 1759. Foi o principal centro 
de técnicos e especialistas na arte de navegar, da cartografia, da engenharia militar. 
Para além da matemática aplicada à navegação, aí se estudava também astronomia, 
astrologia, geometria, aritmética, arquitetura, geografia, hidrografia e ótica. Além 
disso, aí se construíram instrumentos científicos e máquinas simples. Acima de tudo, 
a “Aula da Esfera” foi ponto de entrada em Portugal de muitas novidades científicas. 
Refere Leitão (2008) que “nenhuma outra instituição de ensino científico foi tão 
internacional” (p. 20). 

Em Dezembro de 1573, o Cardeal Infante D. Henrique assumiu o papel de 
fundador do Colégio, ao assegurar da parte do rei D. Sebastião, seu sobrinho, uma 
renda anual perpétua para a Companhia de Jesus. Mas o Cardeal impunha, como 
condição que se lesse uma lição de matemática. Assim o podemos apurar através de 
uma carta epistolar do Arquivo Romano4 : 

 

“[…] es saber que se acrescentassem las classes de latim que fuessem necessárias 
que seram hasta una o dos, y que se leysse una lecion de mathematica y um 
curso de artes de três em três anos, y com esto huã dotacion perpetua de la 
renta ya sabida del derecho de las especiarias” (fl. 272). 

No Arquivo Nacional da Torre do Tombo, podemos destacar ainda, um 
documento5 sobre uma visita efetuada pelo Padre Jerónimo de Nadal, à Província 

                                                   
4 ARSI, Lus. 65, Epistolae Lusitaniae (1572-1573), fl. 272. 

5 ANTT, Manuscrito da Livraria, Nº. 1838, fl. 20. 



 

 
 

Portuguesa nos finais do séc. XVI, onde terá deixado em Coimbra as seguintes 
orientações a respeito do estudo da matemática: 

“[…] os Irmãos poderiam ouvir em Casa: […] he muito proveitoso que os 
Mestres da humanidade e alguns dos estudantes mais aproveitados saibão a 
Esfera e alguã cousa de Cosmographia, e asi mesmo tenhão alguns extractos de 
cousas de moedas antíguas, e pedras preciosas e animaes e ervas e cousas 
semelhantes […]” (fl. 20). 

Com efeito, sabe-se que foi o Padre João Delgado que fundou, em 1590, a aula 
pública da “Esfera” no Colégio de Santo Antão. A partir desta data, leciona em 
Coimbra, primeiro no Colégio de Jesus, um curso privado, depois no Colégio de 
Santo Antão, atividade que manteve durante largos anos.  

Podemos afirmar também, que no Colégio de Santo Antão foi o Padre Francisco 
Rodrigues ainda em 1553, que iniciou o ensino da matemática, mas apenas com 
caráter privado, ou seja, para a educação e instrução dos novos membros da 
Companhia (Franco, 1726, p. 36). 

Durante o tempo em que funcionou a “Aula da Esfera”, teve mais de três dezenas 
de professores, dos quais cerca de um terço foram estrangeiros, muitos deles 
provenientes de alguns dos mais célebres Colégios Europeus (Leitão, 2008, p. 20). 
Estes Jesuítas de renome, garantiram a lecionação da cadeira de matemática nos 
Colégios portugueses, ao longo do século XVII, principalmente, em períodos de 
menor fulgor devido ao debate epistemológico que se verificava, sobre o estatuto da 
matemática. 

No Arquivo Romano, através da análise dos Catálogos da Província Lusitana, foi 
possível encontrar alguns professores de matemática que lecionaram nas instituições 
inacianas em Portugal, entre os séculos XVI e XVIII.  

Assim, no séc. XVI6 podemos encontrar, em Coimbra: João Delgado (1587 a 
1590) e Martim Soares (1593 a 1597). Em Lisboa, no Colégio de Santo Antão:  João 
Delgado (1590 a 1593 e em 1597) e António Leitão (1594). E na Universidade de 
Évora, encontramos Francisco da Costa em (1597). No século XVII 7  podemos 
destacar em Coimbra: João Pinto do Couto (1606 e 1611); Diogo Seco (1606); João 
Delgado (1611); Francisco Machado (1625) e Joannnes Riston (1649). Em Lisboa, no 
Colégio de Santo Antão: Cristóvão Grienberguer (1601 a 1602); Francisco da Costa 
(1603 a 1604); João Delgado (1605 a 1608); Jorge de Campos, Sebastião Dias e 
Manuel do Couto (1611 a 1615); João Paulo Lembo (1617); Cristovão Gal (1621 a 
1625); Christoforo Borri (1632) e Georgius Gellarte (1669 a 1693), entre outros. Na 
Universidade de Évora, apenas encontramos referência a André Mendes nos anos de 
(1669 a 1672). 

                                                   
6 ARSI, Lus. Nº. 39, Catalogus Brevis (1579-1687); Lus Nº. 44 I, Catalogus Triennales (1587-1611). 

7 ARSI, Lus. Nº. 39, Catalogus Brevis (1579-1687); Lus. Nº. 44 I, Catalogus Triennales (1587-1611); Lus Nº. 45, 
Catalogus Triennales (1649-1676).       



 

 
 

Na Universidade de Évora, e principalmente no Colégio das Artes em Coimbra, a 
matemática parece ter sido ministrada somente durante alguns períodos de tempo, 
pelo menos até à reforma de ensino do Geral da Companhia de Jesus Tirso Gonzalez, 
entre 1692 e 1702. Apenas se manteve com regularidade no Colégio de Santo Antão, 
em Lisboa. 

Importa ainda destacar, a importante atividade pedagógica que desempenhou a 
Universidade eborense. No seu ideário, e no seu perfil geral, ofereceu pontos de 
rutura através dos seus lentes, atingindo uma posição de relevo na história da cultura 
portuguesa.  

No início do séc. XVIII, a pedagogia incorporou a abertura à ciência experimental 
e à matemática. Desde o ano de 1669, é instituída uma cadeira de matemática, 
primeiro para estudantes internos, e a partir de 1700, por impulso do Prepósito 
Geral, tornou-se pública. Chegou a ter quatro e cinco classes de matemática, durante 
alguns anos de lecionação (Rosa, 2013, p. 82). 

Importa mencionar ainda, o nome de alguns docentes, que se destacaram na 
lecionação da matemática, na primeira metade do séc. XVIII, nestas instituições 
inacianas. Em Coimbra: Inácio Correia (1705); Inácio Vieira (1720); Eusébio da 
Veiga (1747 a 1749); António de Brito (1754). No Colégio de Santo Antão: Georgius 
Gebarte (1700 e 1717); Ludovico Gonzaga (1705 e 1726); Emanuel de Campos (1720); 
Dominicus Capassi (1726). E na Universidade de Évora: Joannes Hildret (1700); 
João Garção (1711 a 1720 e 1726); Sebastião de Abreu (1749 e 1754), entre outros8. 

Na primeira metade do século XVIII, a cultura e o ensino continuou sob o 
domínio quase completo dos inacianos. A preponderância no ensino, adquirida 
durante os séculos XVI e XVII, acabou por entrar em conflito com um conjunto de 
homens que, através de perspetivas culturais diferentes, lhes criticavam os métodos 
pedagógicos e procuravam a mudança, quer das matérias a ensinar quer da 
mentalidade da “classe” dominante. 

Em Portugal, os Jesuítas não desconheciam nem eram alheios às novidades. A 
sua atitude face a esses novos ideias e tendência era, em meados do século XVIII a de 
“simpatizantes inteligentes e de ativos colaboradores”, como sublinha Gomes (1944, 
p. 378). Esta opinião, é partilhada também por Santos (1945), quando refere que 

“o cultivo das ciências entre os inacianos estava em franco progresso desde o 
início do mesmo século, e este desenvolvimento, que também se refletiu na 
Filosofia, é anterior à publicação do Verdadeiro Método de Estudar e à 
influência exercida pelos Oratorianos” (p. 28). 

Não obstante, estas posições não foram partilhadas por diversos autores da 
corrente contrária, que defendiam que os Jesuítas eram os principais responsáveis 
pelo atraso cultural e científico. 

Assim, foi possível concluir: 
                                                   

8 Idem, ibidem. 



 

 
 

A rápida expansão da atividade escolar Jesuíta, ditou a necessidade de um 
adequado sistema de governo. Todos os Colégios gozavam do mesmo plano de 
estudos. Passo a passo, foram-se colocando os fundamentos da moderna instituição 
escolar. 

Nos finais do séc. XVII, os estudos matemáticos foram reorganizados em 
Portugal. Posteriormente caberia ao Provincial, a criação de uma especialização 
nessa área. 

De fato, o movimento de renovação a nível científico, na primeira metade do séc. 
XVIII, estava a acontecer nas escolas inacianas. Vinha já do século anterior. 

Com efeito, alguns Jesuítas em Portugal revelaram entusiasmo, abertura, e 
apelaram para a urgência de uma renovação em alguns campos; outros resistiram a 
essa viragem. 

Também se deve registar as tentativas em alguns Colégios, no sentido de se 
adotar os novos métodos e incutir nos seus compêndios uma atualização com novos 
conhecimentos. 
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RESUMO  

A atuação de maçons e da maçonaria no contexto educacional brasileiro ainda é 
uma temática pouco estudada no âmbito da História da Educação. Neste texto, 
destaco encaminhamentos preliminares sobre o estudo de sua influência no processo 
de modernização educacional que se consolida entre as últimas décadas do século 
XIX e primeiras do século XX. Tendo o referencial teórico-metodológico ancorado na 
História Cultural, são utilizados como fontes jornais, boletins, discursos e 
bibliografia referente à temática.  A ação dos maçons inclui designadamente práticas 
políticas como intelectuais, gestores, legisladores, escritores, jornalistas, professores, 
bem como a fundação de lojas maçônicas, a criação de periódicos, a publicação de 
livros, a fundação de bibliotecas, de escolas, de faculdades e de obras de 
benemerência voltadas aos mais necessitados. Sua atuação de oposição ao discurso 
conservador do catolicismo romano representou uma importante e destacada 
referência no processo de modernização educativa na emergente república brasileira. 
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A atuação de maçons e da maçonaria no contexto educacional brasileiro ainda é 
uma temática pouco estudada no âmbito da História da Educação. Neste texto, 
destaco encaminhamentos preliminares sobre o estudo de sua influência no processo 
de modernização educacional que se consolida entre as últimas décadas do século 
XIX e primeiras do século XX. Será nessa periodização, que envolve a implantação e 
consolidação do regime republicano no Brasil, que ancoro minhas reflexões e 
análises. 1 

No presente estudo, tendo como fundamento teórico-metodológico a História 
Cultural, uso como fontes jornais, boletins, discursos e bibliografia referente à 
temática. Algumas dessas fontes possibilitam uma leitura das manifestações 
contemporâneas aos acontecimentos e uma real aproximação dos discursos emitidos 
na época em relação ao projeto de sociedade, e suas instituições sociais. E mesmo 
que se caracterizem pelo seu caráter polêmico e por vezes passageiro, representam 
um produto cultural de sujeitos específicos em um determinado contexto histórico. 
Nesse sentido, Chartier (1990) enfatiza que os historiadores da cultura devem criar 
suas próprias estratégias na leitura dos textos com os quais trabalham, pois eles 
afetam o leitor de forma individual e variada. Deve-se ter claro que os documentos e 
os referenciais bibliográficos que descrevem ações do passado possuem uma 
intencionalidade e um engajamento nas relações de poder que se estabelecem. E, no 
caso da ação de intelectuais maçons no espaço educacional brasileiro, é 
particularmente intrigante constatar nos trabalhos acadêmicos a pouca visibilidade e 
identificação de suas práticas políticas como oriundas de um espaço que os 
identifica: a maçonaria.  

Objetivo com este trabalho estabelecer interfaces no âmbito político-educacional 
e cultural da presença de maçons no processo de implantação da República no Brasil. 
Isso a partir da atuação de intelectuais maçons e dos espaços culturais e educacionais 
por eles ocupados. A Maçonaria é aqui considerada um locus potencial e agregador, 
como um espaço de sociabilidade, de intelectuais que fundamentam ideias que se 
consolidam no processo de implantação da República. Os maçons, que no seu espaço 
coletivo, as lojas maçônicas 2 , compartilhavam aspectos do ideário liberal e 
positivista, buscaram uma nova sociedade baseada na ordem e no progresso. Serão 
eles que, nas suas individualidades, com sua atuação político-cutural como 
indivíduos, mas que pertencem a um grupo (ou grupos) que os orienta e sinaliza 
caminhos, pensaram e organizaram a possibilidade de implantação de um novo 
regime. Um regime que se opunha ao escravismo e às práticas monárquicas e de 
influências clericais e jesuíticas, consideradas retrógradas e ultrapassadas, 
defendendo o laicismo no campo educacional. 

                                                   
1 Este trabalho resulta de estudos apresentados em Amaral (2005) e encaminhados quando da realização do 
estágio pós doutoral no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (2014-2015), sob orientação de Justino 
Magalhães.  

2 É o lugar ou a reunião em que se congregam os maçons para o trabalho seu específico. 



 

 
 

Como afirmado em AMARAL (2005), no Brasil, todo o processo de Proclamação 
da República resultou também do trabalho de políticos ligados à Maçonaria. Isto se 
torna evidente quando se constata que: o Manifesto Republicano de 1870 foi redigido 
pelo Grão-Mestre Saldanha Marinho, recebendo assinaturas de grande número de 
maçons; o “Clube Republicano” era presidido pelo maçom Quintino Bocaiúva; eram 
maçons os componentes do primeiro Governo Provisório.3 O emergente sistema 
republicano estava bastante ligado aos interesses da Maçonaria, que tratou de usar 
de sua influência junto à sociedade brasileira, para solidificar as determinações 
políticas da Constituição Republicana, especialmente no que se relacionasse à 
separação da Igreja e do Estado. Este foi mais um fato que contribuiu para que o 
conflito entre a Igreja e a Maçonaria se tornasse tão acentuado. 

Realizar um estudo que envolva a Maçonaria requer que necessariamente 
estabeleçamos sua relação com o Catolicismo. A Igreja e a Maçonaria exerceram 
influência decisiva em muitos acontecimentos políticos e sociais de nosso país. 
Entraram no século XX num clima de conflito político-ideológico, movido por 
questões internas que diziam respeito à nossa política nacional (como o processo da 
implantação do sistema republicano), assim como por questões oriundas das 
determinações do Vaticano que acentuaram o processo de romanização da Igreja e de 
perseguição desta aos maçons. 

Nesse quadro, há que se destacar, como será analisado a seguir, a dispersão 
organizativa da maçonaria brasileira que apresentou muitas cisões e disputas 
políticas pautadas por diferentes vínculos regionais, nacionais e internacionais. Tal 
fato dificulta a compreensão de seus aspectos organizacionais e de sua atuação como 
grupos que em alguns momentos rivalizavam entre si. 

 

1. A MAÇONARIA COMO ESPAÇO DE SOCIABILIDADE 

Conforme já afirmado, no Brasil, em função de as temáticas ligadas à maçonaria 
serem assuntos ainda pouco tratados pela historiografia brasileira, percebe-se, 
inclusive, posicionamentos muito divergentes entre os maçonólogos e historiadores, 
o que torna difícil traçar, de forma concisa, o perfil desta Instituição.  

Em um artigo publicado em 1997, Célia Azevedo identifica a perda de visibilidade 
da maçonaria na história do Brasil. Para tanto, destaca modos de abordagem sobre o 
tema maçonaria por parte de três historiadores que imprimiram tendências 
duradouras na historiografia do Brasil monárquico: Francisco Adolfo de Vernhagen 
(1818-1878), Manuel de Oliveira Lima (1867-1928) e Caio Prado Jr. (1907-1990). 

                                                   
3 Os políticos maçons deste governo eram o Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente brasileiro, e seus 
ministros que ocupavam as seguintes pastas: Aristides Lobo, Interior;  Campos Sales, Justiça; Rui Barbosa, 
Fazenda; Quintino bocaiúva, Relações Exteriores; Demétrio Ribeiro, Agricultura, comércio e Obras Públicas; 
Benjamim Constant, Guerra; Eduardo Wandelkolk, Marinha. Gomes, 1975, p. 139. Como curiosidade cabe 
ressaltar que  Deodoro da Fonseca foi iniciado na Loja “Rocha Negra”, de São Gabriel, Rio Grande do Sul.  



 

 
 

Segundo a autora os dois primeiros autores convergem ao ressaltar o empenho dos 
maçons brasileiros na defesa da nação emergente e de um governo pautado 
prioritariamente pela Lei, sendo a identidade maçônica preenchida com dois 
atributos básicos: nacionalismo e constitucionalismo.  

Azevedo (1997) ressalta que na abordagem de Prado Jr, aos maçons brasileiros 
interessava a solução das questões internas do país, o que os levava a agir mais como 
brasileiros do que como maçons. Utilizavam-se da maçonaria para atuarem de forma 
mais orientada e organizada. Havia mais uma troca de favores entre a maçonaria e os 
brasileiros do que uma simbiose entre eles:   

A história da maçonaria não teria passado, portanto, na visão de Prado Jr, de 
uma relação instrumental, de importância momentânea e – por que não 
explicitar? – secundária. Nossos maçons não foram em sua essência maçons, 
mas sim brasileiros, e ao final de contas a importância de sua ação política 
parece residir precisamente nesse fato. (Azevedo, 1997, p.187) 

Assim, como muitos historiadores ancoram seus referenciais em Prado Jr., a 
autora afirma que em muitos estudos se constata uma perda da identidade maçônica 
em relação a vários personagens de destaque no cenário político brasileiro do século 
XIX, cuja trajetória é destacada sem que seja mencionada sua filiação maçônica. 
(Azevedo, 1997, p. 185).4 

Ressalto que o mesmo ocorre em relação aos personagens de destaque no âmbito 
educacional brasileiro. Suas práticas e trajetórias como intelectuais carecem de 
informações sobre o fato de terem sido maçons e terem participado desse importante 
espaço de sociabilidade que definia estratégias de distribuição e apropriação de 
capital cultural que foi a maçonaria, principalmente no largo século XIX. Sua 
atuação como políticos, jornalistas, escritores, professores e gestores aparece nos 
estudos acadêmicos descolada de seu pertencimento à maçonaria. Indubitavelmente 
essa é uma lacuna a ser preenchida a partir de estudos que retirem a maçonaria de 
sua invisibilidade no contexto político-educacional brasileiro. E assim, que sejam 
formuladas novas questões às fontes de pesquisa que levem em conta a compreensão 
das especificidades da instituição maçônica, as características sócio-econômicas e 
culturais dos maçons, sua influência sócio-cultural, os distintos posicionamentos da 
ordem em relação a questões regionais, nacionais e internacionais. 

Se era lugar comum ser intelectual e maçom no período aqui estudado, os 
historiadores da educação devem contextualizar esse fato. Estabelecer relações com o 

                                                   
4 Azevedo (1997, p. 186) também afirma que “é interessante observar aqui que outro importante historiador 
contemporâneo, Sérgio Buarque de Holanda, limitou-se a registrar em algumas linhas o declínio da maçonaria 
numa suposta substituição desta pelo movimento positivista. Não oferece, no entanto, explicações e evidências 
para esta tese apenas acenada no início de um capítulo significativamente intitulado “Da Maçonaria ao 
Positivismo”. Haveria aqui implicitamente uma vontade de encerrar definitivamente o assunto maçonaria na 
história do Brasil? Ver: O Brasil Monárquico – Do Império à República, tomo 2, vol. 5, São Paulo, Difel, 1985, pp. 
289-305.”   



 

 
 

significado de pertença a este grupo.5 Conforme demonstra Barata (1999) o desejo de 
usufruir do auxílio mútuo praticado pela ordem, a percepção da maçonaria como um 
espaço de convívio e mobilidades sociais e o entendimento do espaço maçônico como 
escola de virtudes, de debate de ideias e de aprendizado do viver em coletividade, 
eram as principais razões que levavam os homens a ingressarem na maçonaria. Ser 
maçom, para certos setores da sociedade, significava uma forma de influir, de 
participar da estruturação do Estado Brasileiro. 

Pelo que foi aqui expresso, é importante ressaltar que a história da educação 
brasileira carece de estudos que abordem sobre a atuação dos intelectuais brasileiros 
estabelecendo uma identificação de suas reflexões e práticas políticas de vanguarda 
com a maçonaria compreendida como um espaço de sociabilidade agregador de 
expectativas do pensamento da modernidade.  

Azevedo (1997), Barata (1999) e Morel (2001), autores que nesse estudo são uma 
importante referência, destacam a potencialidade do conceito de sociabilidade para 
as análises históricas que envolvem a maçonaria e seu contexto de atuação. Sobre o 
resgate e utilização desse conceito, Morel (2001) destaca que  

uma obra póstuma de Augustin Cochin (1925) valorizou o papel das associações 
para compreender a eclosão da Revolução Francesa. Tal trabalho não teve 
repercussão imediata, mas seria recuperado por François Furet (1978). As 
sociabilidades - como tema e instrumental teórico e metodológico - fariam 
entrada definitiva no campo da pesquisa histórica acadêmica com a obra de 
Maurice Agulhon (1968 e 1977), um dos reconhecidos herdeiros da Ecole des 
Annales, inicialmente com sua tese e, na década seguinte, com um balanço 
crítico das possibilidades e perspectivas de tal abordagem. (Morel, 2001, p.4) 

Morel, afirma que Agulhon passa a propor o conhecimento das sociabilidades 
pela densidade da existência de associações constituídas e suas mutações num 
quadro geográfico e cronológico delimitado, ou seja,  

uma história da vontade associativa com dados quantitativos e comparativos, 
com suas mudanças no tempo e no espaço. O referido autor chegava mesmo a 
tocar na questão das identidades culturais, discutindo a aptidão de 
determinados grupamentos humanos regionais para as formas estudadas, no 
caso, a passagem das confrarias para as maçonarias na Provence. (Morel, 
2001, p.4) 

 
 Segundo Azevedo (1997) a noção de sociabilidade introduzida por Agulhon no 

vocabulário dos historiadores dos Annales, adquiriu crescente relevo na história 
social e cultural, sendo fundamental para a compreensão da história da maçonaria. 

                                                   
5 Esse pode ser o caso de maçons que se destacaram no âmbito político-educacional brasileiro como o Padre 
Diogo Antônio Feijó, Rui Barbosa, Francisco Rangel Pestana, dentre outros. 



 

 
 

No entanto, a autora ressalta que esse autor não teve muitos seguidores na França no 
tocante à história da maçonaria propriamente dita. 

 
2. OS MAÇONS NO CONTEXTO DA MODERNIDADE EDUCACIONAL 

Para identificar e caracterizar o quadro de modernização educacional e a atuação 
dos maçons e da maçonaria torna-se fundamental reconhecê-lo no contexto da 
Modernidade. Modernidade compreendida aqui como uma designação abrangente 
de um largo século XIX, período de 1789 a 1914, e de um curto século XX, de 1914 a 
1945 (Habermas, 2000), em que mudanças intelectuais, sociais, políticas e 
econômicas refletem-se na crescente racionalização em todos os aspectos da vida 
social e do pensamento humano. Os eventos ligados à Revolução Francesa, à 
constituição do Iluminismo e do industrialismo (capitalismo), representam a 
superação do pensamento e das tradicionais organizações do medievo. O 
rompimento com o pensamento escolástico, método de pensamento crítico 
intrínseco aos preceitos da Igreja Católica, e o uso da razão como forma autônoma de 
construção de conhecimento, desvinculado de preceitos teológicos, base do 
Iluminismo, foram fundamentais na construção do pensamento moderno no largo 
século XIX.  

O empirismo iluminista que estabelece a razão e a ciência como a verdadeira 
forma de se conhecer o mundo e fortalece os ideais de laços sociais igualitários, 
abalou a estruturas do absolutismo real, cujos pilares sociais e políticos assentavam-
se em bases teológicas. As ideias iluministas serão, também, o sustentáculo 
ideológico dos movimentos de independência das colônias americanas, bem como a 
implantação dos regimes republicanos na Europa e nas américas.  

No contexto da Modernidade, a maçonaria, uma instituição filosófica e 
filantrópica de natureza discreta, privada e de caráter secreto, foi uma das mais 
expressivas formas de organização política oposicionista ao absolutismo real e ao 
poder clerical, especialmente do jesuitismo, representando um lugar de circulação de 
ideias e práticas modernas, destacadamente no largo século XIX. A atuação política 
de maçons e da maçonaria foi fundamental na constituição, divulgação e implantação 
do ideário da Ilustração, do Positivismo e Liberalismo.  

Como afirma Morel (2008), 

“guardada pelo segredo, a maçonaria constitui-se em “poder indireto”, uma vez 
que se torna um local de discussão de questões de cunho político, sem contudo, 
estar sob o controle e a vigência do Estado. O segredo permitia a esta 
instituição apresentar-se como apolítica, mesmo configurando-se como um 
importante agente político. 

Contudo a tentativa de escapar do controle do Estado não é a única explicação 
para uma postura revolucionária ou oposicionista da maçonaria. Ao contrário, 
o posicionamento dessa instituição frente aos regimes políticos variou de 



 

 
 

acordo com uma série de fatores (elementos históricos, religião, região, 
conjunturas) que ultrapassam o fato de constituir-se como um lugar protegido 
pelo segredo. Até por seu ideário de progresso, ainda que difuso, as maçonarias 
tendem a ser mais evolucionistas e pregar mudanças graduais.”(Morel, 2008, 
p. 44 e 45) 

Esse autor utiliza muito a expressão “as maçonarias” e não “a maçonaria” 
levando em conta que não existiu apenas uma maçonaria como centro aglutinador e 
atemporal, mas sim, diversas organizações maçônicas ao longo do tempo. Ele 
ressalta que a importância de compreender a maçonaria não de maneira isolada da 
sociedade, mas como uma associação presente em diferentes situações históricas, 
atravessada por questões de cada momento e possuindo características próprias 
oriundas de divisões e contradições assim como de conquistas e inovações. (Morel, 
2008, p.10) 

No Brasil, por vezes, as contradições entre o discurso e a prática maçônica 
resultaram da manipulação por parte desta instituição, das demandas de alguns 
setores da sociedade e dos poderes locais e regionais como forma de ampliar suas 
fileiras e aumentar seu poder e influência, estando muito ligada à vida política do 
país e à parcela da elite intelectual. No entanto, nos documentos aqui analisados 
muito é dito sobre o fato de a maçonaria não ser considerada uma associação 
política, que se envolva com partidos políticos, como pode ser constatado na 
exposição seguir 

Nos paizes regidos por instituições livres a Maçonaria não é, e nem deve ser 
uma associação política. Ahi os sacrosantos princípios por que sempre pugnou 
têm por defensores a imprensa, a tribuna, toda a organisação política e social. 
[...] Mas, si a Maçonaria deve em geral affastar-se dos pleitos dos partidos, não 
se segue que deve, que possa mesmo ficar indiferente quando, por uma 
aberração inqualificável, se tente n'esses paizes aniquilar os princípios que, 
mais do que ninguém, ella proclamou e defendeu, procurando tornal-os os 
guias seguros e invioláveis das sociedades modernas. (Boletim...,1891,p.2) 

Não há como negar sua atuação e influência como um autêntico grupo de pressão 
que aglutinou expressiva parcela da elite imperial e republicana (Barata, 1999). Sua 
estrutura organizacional respaldou sua atuação política como grupo assim como as 
iniciativas de maçons que atuavam na política nacional. Os maçons debateram nas 
lojas, na imprensa, no Parlamento e nas instituições das quais faziam parte, temas 



 

 
 

relativos à defesa da liberdade de consciência, da educação e do progresso do país, do 
fim do escravismo6 e da implantação da República. 

Ressalta-se que ainda durante o império brasileiro a atividade maçônica 
desenvolvia-se francamente com o apoio e participação da Igreja e do Estado. Dela 
faziam parte políticos monarquistas e republicanos. As relações entre o clero e a 
Maçonaria foram relativamente tranquilas até 1872, com a “Questão Religiosa” 
quando o governo de D. Pedro II decidiu não apoiar a política antimaçônica do 
Vaticano. A monarquia acabou perdendo o apoio de uma de suas bases de 
sustentação, a Igreja Católica, o que contribuiu para acelerar a Proclamação da 
República em 1889, fato que resultou em grande parte do trabalho de políticos 
ligados à Maçonaria. Salienta-se que a maçonaria, conforme já abordado 
anteriormente, se constituiu num terreno fértil para a propagação das ideias 
iluministas e liberais no século XVIII, difundindo o uso da razão na busca do 
progresso intelectual, social e moral e como forma de debelar toda a tirania, seja 
intelectual, moral ou religiosa. Ideias essas que foram o sustentáculo para a 
modernização presente no século XIX e primeiras décadas do século XX e que 
embasaram mudanças que visavam à construção do que consideravam uma nova 
sociedade. 

No contexto da Modernidade, Magalhães (2010, p. 11) destaca que “na base da 
Modernidade está a educação”. Como afirma esse autor, a Modernidade 

 “caracterizou-se em linhas gerais, por uma tensão e progressiva harmonização 
entre os sujeitos e as instituições, por meio da educação. Pragmática e 
linguagem, a escola e a cultura escolar tornaram-se constitutivas e instituintes 
da Modernidade, reificando-se como experiência e processo, meio e substância, 
de aculturação e comunicação, disciplina e organização, intelecção e 
racionalidade.” (Magalhães, 2010, p.13) 

Assim, como uma instituição que propugnava o ideal de modernização 
civilizatória nacional, viam na educação, benemerência e filantropia o sustentáculo 
de sua atuação. O posicionamento da Maçonaria em relação à instrução (educação) 
elementar pública, laica e gratuita destinada às classes menos abastadas e a 
qualificação e profissionalização do professor público é apresentado no primeiro 
número do Boletim do Grande Oriente do Brasil: 

                                                   
6 O movimento abolicionista tomou força em meados do século XIX. Em decorrência, principalmente, da pressão 
inglesa, em 1850 foi decretada a lei Euzébio de Queiroz, que extinguia o tráfico de escravos. O elaborador dessa 
lei, o maçom Euzébio de Queiroz, era então ministro da Justiça. Como a escravidão continuava sendo alimentada 
pelo comércio interno a campanha abolicionista teve nas lojas maçônica um importante espaço para sua 
articulação. Em 1871 foi aprovada a Lei Visconde Rio Branco, que ficou conhecida como a “lei do ventre-livre”. 
A partir dela, filhos de escravos eram considerados livres. (Castellani, 1989). No Boletim Maçônico do Grande 
Oriente do Brasil de março de 1872, há interessante descrição da solenidade comemorativa da Lei de 28 de 
setembro de 1871 ocorrida na loja desse Grande Oriente.  

 



 

 
 

O privilégio nos campos da inteligência parece ser o maior obstáculo que se 
oppõe ao desenvolvimento dos destinos da sociedade e uma causa poderosa da 
ignorância dos espíritos o da inferioridade moral das classes menos abastadas. 
A necessidade de conhecerse a fonte, onde foi bebida a instrucção e os meios 
empregados para obtê-lo, a chancelaria de um estabelecimento publico ou 
approvado pela administração, como um privilégio para a admissão nas 
universidades ou academias, a negligência dos juizes sobre as habilitações dos 
professores públicos, cuja unica direcção deve ser confiado o ensino, a 
imposição da acquisição dos conhecimentos acessórios em diversos ramos de 
estudo, todas estas distincções devem desapparecer para que a instrucção 
torne-se possível e fácil. A propagação da instrucção pelo povo é uma idéia que 
a Inst.’. Mac.’., que abraça a causa da humanidade, deve sempre sustentar e 
executar, com o intuito de auxiliar a administração da sociedade na realisação 
de medidas, de que depende o seu progresso.” (BOLETIM...,1871, p. 11) 

O posicionamento da Maçonaria em relação à educação e sua luta pelo ensino 
público, contra o analfabetismo e em prol da obrigatoriedade do ensino primário, 
adentra as primeiras décadas do século XX. No jornal maçônico “O Templário”7, em 
1920, essa temática é apresentada nos quatro primeiros números. Os artigos 
realizam uma crítica em relação ao descaso com que vinha sendo tratada a instrução 
pública por parte do governo federal. A educação elementar estendida a todos os 
brasileiros não era vista como um caminho para mudanças estruturais da sociedade. 
Seria, isto sim, um caminho que levaria a uma “boa ordem e tranqüilidade pública 
[...]com homens laboriosos que, com perfeito conhecimento dos seus mystéres, 
conheçam, também os seus deveres e direitos, e saibam alguma cousa do mundo, 
suas leis e seus sucessos”.8 

O ensino elementar obrigatório seria, portanto, uma forma de produzir 
trabalhadores mais interados nos modernos processos de produção. A educação era 
considerada como “o factor mais importante e efficaz para estabelecer a 
fraternidade entre os homens”9. Estimulando as diferenças individuais, deveria 
habilitar a população para assumir os diferentes papéis exigidos pela “nova 
sociedade”, ou seja, a sociedade industrial emergente. Como se observa a seguir, a 
educação seria um meio de resguardar os interesses dos proprietários e contribuir na 
formação de uma sociedade industrial dócil e pacífica: 

“ Dia a dia as machinas vão substituindo os braços, a força bruta cede logar aos 
engenhos. O que acontecerá aos seres lançados de um momento para o outro na 
dura contingência da lucta pela existência?! 
                                                   

7 “O Templário” foi um jornal maçônico da cidade de Pelotas, RS, que circulou nas décadas de 1920 e 1930. 
Algumas reflexões aqui apresentadas resultam de estudos apresentados em Amaral (2005).  

8 Idem ibidem. 

9 “O Templário” 15.02.1928, p. 1. 



 

 
 

Estancarão ante os complicados apparelhos que não saberão movimentar por 
lhes faltar a luz que se adquire nos bancos dos collegios [...] Na officina não se 
tramarão mais greves, porque todo o operário saberá e poderá acceitar o que 
lhe convém, porque para tal terá apparelhada a razão no valor equitativo do 
trabalho”.10 

Sendo assim, a instrução elementar estendida a todos os brasileiros, resultaria na 
“ordem e progresso” tão propalada pelo nascente sistema democrático republicano 
brasileiro. 

Também não há como deixar de mencionar aqui aspectos da caridade,  
benemerência e filantropia maçônica, características que moldam o processo de 
constituição comportamental do maçom e da própria atuação da maçonaria e que 
identificam e singularizam sua atuação na sociedade. Como é afirmado no Boletim 
do Grande Oriente do Brasil 

 A caridade, como a primeira virtude social, é a que mais aproxima o homem da 
divindade, e a que deve distinguir o caracter do maçon em todas as phases da 
vida humana. [...] A caridade é a base de todas as nossas accões relativamente 
aos nossos irmãos. É a norma que dirige o nosso zelo e afan pelo bem do gênero 
humano. Posto que as necessidades dos nossos irmãos nos interessem 
particularmente, o mérito e a virtude na indigencia, qualquer que seja a pessoa 
em que se encontre, deve merecer sempre os nossos benefícios e as nossas 
atenções (Boletim..., 1883, p. 67) 

Analisando atas, correspondências e relatórios, constata-se o empenho dos 
maçons junto aos trabalhos sociais desenvolvidos pela Maçonaria. Não raros eram 
aqueles que, bem sucedidos economicamente, realizavam vultosas doações em 
dinheiro ou bens imobiliários, contribuindo no trabalho de auxílio a instituições de 
caridade e educacionais, assim como com maçons que atravessassem difícil situação 
financeira. No período estudado, as atitudes filantrópicas eram exaltadas pela 
imprensa maçônica e profana11.   

Assim, a maçonaria, a partir do século XIX, reiterando sua incorporação e 
apropriação dos discursos de vanguarda e que sustentam a modernidade educativa, 
ocorre a identificação dos maçons com os princípios do Positivismo. Assumiram, 
então, a assertiva positivista de que a solução para os problemas nacionais estavam 
vinculados ao acesso à escolarização. No entanto, há que se ressaltar que para eles, a 
solução destes problemas não passava por mudanças estruturais na sociedade. O 
papel de cada indivíduo no grupo social, quando bem compreendido e aceito, 
efetivaria, o que consideravam uma nova sociedade que seria aquela onde imperasse 

                                                   
10 “O Templário”  02.03.1920, p. 1.  

11 Cf. Marques (1986, p. 1165) o termo “profano” refere-se a todo indivíduo ou toda a coisa que não pertença à 
Maçonaria. 



 

 
 

a ordem através de um tutoramento da população por parte daqueles considerados 
capazes de conduzir os seus destinos. Assim, identificavam-se com os interesses das 
elites e dos grupos em ascensão social, contemplando também certos anseios das 
classes menos favorecidas. Nesta lógica, existindo a ordem social, o resultado seria o 
progresso do país. Situações almejadas desde meados do século XIX pelos maçons, 
liberais e republicanos e que aparecem na bandeira nacional brasileira onde estão 
estampadas as palavras ordem e progresso (AMARAL,2005).  

Nesse contexto, segundo AMARAL(2005) a cooptação da mulher para a causa 
maçônica foi fundamental e alavancou discussões sobre sua inserção social, 
mormente nas escolas. O que parece a primeira vista uma contradição, uma vez que a 
instituição maçônica é essencialmente masculina, a preocupação com a educação das 
mulheres fundamenta-se no fato de ser ela considerada mãe e educadora das futuras 
gerações, devendo então estar preparada para desempenhar vem seu papel social. 
Destaca-se no presente trabalho a presença e participação da portuguesa Ana de 
Castro Osório no espaço maçônico luso-brasileiro nas primeiras décadas do século 
XX, através de sua atuação como escritora e defensora da Maçonaria feminina e dos 
ideais republicanos.12 

Em janeiro de 1923 “O Templário” chegou a estampar em sua primeira página 
uma fotografia de Anna Osório, venerável de uma Loja feminina de Portugal,13 com 
as insígnias da Maçonaria. Junto à fotografia que ocupava a metade da página do 
jornal, lê-se o seguinte: 

“Queremos prestar a nossa singela homenagem á  brilhante intellectual D. Anna 
de Castro Osorio que veio pessoalmente espargir no Brasil os lampejos de seu 
prodigioso talento. Como escriptora, educacionista e propagandista das ideias 
avançadas, a notavel portugueza conquistou em sua querida Patria uma 
posição de destaque entre os contemporaneos”.14 

Anna Osório visitou o Rio Grande do Sul com o objetivo de propagar a 
importância da Maçonaria Feminina e da união dos maçons frente ao avanço do 
clericalismo. Seus discursos proferidos em Lojas de Pelotas e Rio Grande foram 
transcritos neste jornal.15 Em seu conteúdo há dominância de um anticlericalismo e 

                                                   
12 Como afirma Gomes (2011) “Ana de Castro Osório (1872-1935) é uma intelectual razoavelmente reconhecida e 
estudada em Portugal, sobretudo no contexto das comemorações do Centenário da República, causa que ela 
ajudou a propagar e com a qual colaborou em projetos importantes, como o do divórcio. [...] Os trabalhos a ela 
dedicados, concentram-se mais no campo da literatura, no qual teve presença marcante, e, na história, 
privilegiam sua atuação como líder feminista.[...] [É] autora e editora de manuais escolares e livros infantis que 
circularam em Portugal e também no Brasil. Apesar desse fato, ela é praticamente uma desconhecida no Brasil, 
onde viveu entre 1911 e 1914, tendo alguns de seus livros participado da formação da infância de muitos 
brasileiros, em especial durante os anos 1910[...]”. 

13 Este país era, na época, o único a possuir Lojas exclusivas de mulheres. 

14 “O Templário”, 17.01 

15 Seus discursos nas viagens que fez ao Brasil nesse período constituirão o livro “A Grande Aliança”. 



 

 
 

de um feminismo que buscava igualdade de direitos entre as mulheres e os homens 
na Maçonaria, ressaltando o papel da mulher como mãe e “modeladora” dos filhos. 

A Maçonaria, contrapondo-se ao papel de desigualdade social da mulher perante 
o homem, reforçado, segundo os maçons, pelo catolicismo, utilizou-se do apoio à 
causa feminina na disputa pela primazia de suas ideias, desenvolvendo um discurso e 
até mesmo uma prática voltada aos interesses feministas. Nesta afronta ao 
clericalismo, a legalização do divórcio passa a ser amplamente debatida e defendida 
pelos maçons, assim como a participação feminina junto a esta instituição. Ao 
mesmo tempo, a presença da mulher na Maçonaria fazia parte de uma ideia de 
reconstrução social que servisse para auxiliar na solução dos problemas vividos no 
início do século XX. A colaboração da mulher foi vista como essencial na cruzada 
moralizadora em que se empenhou esta Instituição e que tinha como alvo principal o 
clericalismo vigente. Como a instituição maçônica vinculava as mudanças sociais à 
questão educacional e sendo a mulher o sustentáculo da Igreja Católica, a Maçonaria 
passou a propugnar a ideia de que era necessário tirar a mulher do domínio do 
catolicismo romano para que houvesse realmente uma reforma educacional.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No período estudado, a maçonaria brasileira, como espaço de sociabilidade,  tem 
nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, a sustentação de seus discursos que 
buscam respaldar suas práticas sociais e políticas. O papel dos maçons foi 
essencialmente levar essas discussões para o campo político e social em que atuavam. 

E é, nesse sentido, que o presente estudo busca ressaltar a importância de que se 
leve em conta a filiação maçônica de determinados indivíduos que se destacaram no 
espaço político-educacional brasileiro. Suas práticas, propostas e decisões, 
provavelmente foram discutidas e gestadas no espaço das lojas maçônicas, junto ao 
grupo do qual faziam parte. E essa era uma das importantes finalidades desse grupo: 
ser um espaço de sociabilidade, de discussão de ideias ancoradas nos pressupostos 
da modernidade. 

No Brasil, o processo de laicização do ensino decorrente da Proclamação da 
República, resultou no acirramento das disputas entre a Maçonaria e a Igreja 
Católica pela primazia no campo educacional. Para os maçons, o clero através de sua 
ação pastoral e, especialmente da Companhia de Jesus, atuando junto à educação das 
elites, sedimentava conceitos e condutas que perpetuavam uma organização social 
arcaica que levava o país ao atraso. Os maçons, embora muito próximos das 
premissas do Positivismo, distanciavam-se delas ao defenderem a existência do 
ensino elementar obrigatório, público, laico e gratuito como forma de garantir o 
efetivo desempenho da função que delegava à educação formal: manutenção da 
coesão social e a diminuição da influência das escolas particulares confessionais.  As 
ideias positivistas de separação entre a Igreja e o Estado, de liberdade espiritual, de 
valorização da tradição, da família, do dever, da hierarquia social, serviram de 



 

 
 

sustentáculo aos propósitos defendidos pelos maçons, sobretudo no campo 
educacional.  A ação dos maçons na modernização educacional inclui 
designadamente práticas políticas como intelectuais, gestores, legisladores, 
escritores, jornalistas, professores, bem como a fundação de lojas maçônicas, a 
criação de periódicos, a publicação de livros, a fundação de bibliotecas, de escolas, de 
faculdades e de obras de benemerência voltadas aos mais necessitados. Sua atuação 
de oposição ao discurso conservador do catolicismo romano representou uma 
importante e destacada referência no processo de modernização educativa na 
emergente república brasileira. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Agulhon, M. 1968. Pénitents et francs-maçons de l’ancienneProvence. Paris, 
Seuil. 

Amaral, G. L. (2005). O Gymnasio Pelotense e a Maçonaria: uma face da história 
da educação em Pelotas. 2 ed. Pelotas: Seiva Publicações. 

Azevedo, C. (1997). Maçonaria: história e historiografia. In: Revista USP, São 
Paulo (32): 178-189 (dez/fev). 

Benimeli, J.;Caprile, G.; Alberton, V. (1983) Maçonaria e Igreja Católica: ontem 
hoje e amanhã. 2ed. São Paulo: Paulinas. 

BOLETIM DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL. (1871) Jornal Official da 
Maçonaria Brasileira. Num. 1, Dezembro, 1°anno.  

_______________________(1883) Jornal Official da Maçonaria Brasileira. 
Num. 7 a 9. 12º anno. 

Castellani, J. (1989). A Maçonaria e o movimento republicano brasileiro. São 
Paulo: Editora Traço. 

Chartier, R. (1990). História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: 
Difel.  

Gomes, A.C. (2011) A Grande Aliança de Ana de Castro Osório: um projeto 
político-pedagógico fracassado. In: Estudos do Século XX, n.11, Portugal: Imprensa 
da Universidade de Coimbra. 

Habermas, J. (2000) La Constelación Posnacional: ensayos políticos. 
Barcelona/Buenos Aires/México:Paidós. 

Magalhães, J. (2010) Da cadeira ao banco: escola e modernização (séculos XVIII-
XX). Instituto de Educação, Universidade de Lisboa. 

Marques, A.H.O (1986). Dicionário da Maçonaria Portuguesa. Lisboa: Editorial 
Delta. 

Morel, M. (2001). Sociabilidades entre Luzes e sombras: apontamentos para o 
estudo histórico das maçonarias da primeira metade do século XIX. In: Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, nº 28, 2001, p. 3-22. 

Morel, M; Souza, F. (2008). O poder da maçonaria: a história de uma sociedade 
secreta no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.  



 

 
 

O TEMPLÁRIO (1920-1935). Órgão da Lojas Unidas “Honra e humanidade, Rio 
Branco e Lealdade”. Pelotas, RS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 03/06/16 02:19:00 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Mesas Coordenadas 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eixo Temático: 

Políticas e práticas Educativas 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Título da Mesa: 

INTELECTUAIS, ESTADO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM PORTUGAL E 
NO BRASIL (1920-1975). 

 
Coordenador:  

Luís Grosso Correia 
 
 
RESUMO 

A análise de políticas educacionais fomentadas, em particular, através da 
máquina administrativa do Estado é uma atividade social e política. A 
responsabilidade intelectual pela qualidade dessas políticas tem por referência atores 
engajados no controlo político e administrativo da res publica, alguns dos quais com 
reconhecida atividade de investigação (em diferentes domínios do conhecimento) e 
reflexão sobre os problemas coevos do sistema educativo. Os atores políticos 
responsáveis pela concepção dessas políticas educacionais, assim como os críticos 
destas, eram, em regra, oriundos de setores intelectuais (ligados à ciência, cultura e 
ensino superior), alguns dos quais na condição de servidores do Estado e situados 
numa determinada hierarquia política. Esses intelectuais poderiam representar 
subgrupos com uma visão, interpretação e praxis política em relação aos problemas 
educacionais que poderiam oscilar entre dois polos: ora orientados e apoiantes das 
políticas em curso ora como informada oposição às mesmas.  

A presente mesa coordenada visa trazer a lume novas abordagens e temas para a 
pesquisa em história da educação. Procurará imprimir uma análise que vai mais 
além do protagonismo dos atores individualmente considerados e focar, entre outros 
aspetos, a significação do agendamento, desenho e implementação de políticas 
públicas no sector da educação nos respetivos contextos históricos.  

A problematização das trajetórias das intelligentzias revelam estratégias e 
objetivos variados, contudo é possível afirmar que a pretensão de intervenção na 
política educacional, bem como a participação ativa na organização cognitiva dos 
(sub-)sistemas educativos tanto do Brasil como de Portugal, no período 
compreendido entre os anos de 1920 e 1976. Neste sentido, a mesa coordenada ora 
proposta visa apresentar os resultados de pesquisas em história da educação, 
desenvolvidas em diálogo com a história intelectual, dos intelectuais e política, a 
partir de quatro intervenções que revelam diferentes possibilidades, em termos 
teóricos, metodológicos e empíricos, e que combinam tradição e inovação na análise 
e interpretação propostas. De forma sintética, os quatro estudos propõem-se 
analisar: 1) os significados e implicações da noção de elite nas propostas de criação e 
reforma do ensino superior brasileiro, feitas pelos intelectuais-educadores que 
responderam aos inquéritos do jornal O Estado de São Paulo, em 1926, e da 



 

 
 

Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1928 (Bruno Bontempi); 2) a 
problematização das relações entre intelectuais e Estado, acionando os intelectuais 
da ABE e suas pretensões de pautar a política educacional de meados da década de 
1920 aos anos de 1930 (Carlos Eduardo Vieira); 3) as instituições, as ações do Estado 
e as iniciativas editoriais em matéria educativa são enunciadas nas páginas do 
Anuário Brasileiro de Literatura no período do Estado Novo brasileiro (Luciano 
Mendes de Faria Filho e Vanessa Costa de Macedo); 4) as políticas educativas 
adotadas no período revolucionário português (1974-1975) face aos problemas 
sistémicos e à luz do pensamento e ação de intelectuais que desempenharam funções 
governativas (ministro, secretário de estado ou diretor-geral) à época (Luís Grosso 
Correia). 
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PALAVRAS CHAVE 

Intelectuais, Repertório, Periódicos. 
 

Em 1937, logo no alvorecer do Estado Novo, a comunidade intelectual brasileira 
via nascer o Anuário Brasileiro de Literatura – ABL, uma das mais importantes e 
influentes publicações periódicas brasileiras da passagem das décadas de 30 e 40.  
Os ABL foram publicados entre 1937 e 1944 e fazem parte de um investimento de 
construção da unidade nacional, do intercâmbio entre agentes intelectuais diversos 
(escritores, editores, jornalistas etc) e um esforço por colocar o Brasil no concerto das 
nações civilizadas. A respeito da vida editorial e intelectual brasileira, o Editor, em 
carta ao leitor, no primeiro número assevera: 

 “Vimos, em Porto Alegre, uma typografia fundada em 1883,´numa velha casa 
colonial de duas portas e um vitrina´ transformar-se numa das maiores numa 
das maiores casas editorais (se não a maior) do Brasil. Assistimos, em São 
Paulo, à transformação de uma pequena fábrica de livros na grande editora 
Nacional. E aqui no Rio de Janeiro, constatamos quase um milagre: um jovem 
cheio de coragem e boa vontade, tomar a peito a divulgação dos intelectuais de 
mérito e, em quatro anos, construir um monumento admirável, todo de 
mármore e granito, e nele inscrever com letrasde outro nomes que ficarão para 
sempre nos fatos da nossa história literária – José Lins do Rego, Lúcio Cardoso, 
Graciliano Ramos, Jorge Amado, Almir de Andrade, Sérgio Buarque de 
Hollanda. (NEVES, 1937, p. 6). 

Publicada pelos Irmãos Pongetti, os ABL tinha um propósito muito amplo, com 
ressalta, Gustavo Sorá: 

Os ABL se organizavam sob a lógica do resumo anual, com a intenção nativa de 
perguntar: o que foi feito em matéria artística, intelectual e editorial? Como é a 
produção cultural nos Estados e em outros países civilizados? Quês setores de 
atividades criativa se desenvolvem com mais ênfase, ou quais são mais 
representativos? Como comunicar e conseguir a unidade nacional em um 
imenso país que mal se conhece? Qual o estado da evolução de nossa cultural? 
Que posição nos cabe, como resultado, no concerto das nações civilizadas? O 
que deve ser feito? (SORÁ, 2010,p.343). 

Apesar da intenção informativa para a qual chamava a atenção Gustavo Sorá, não 
estava alheio a seus proprietários e editores que eles desempenhariam, também, uma 
clara função educativa. Essa dimensão é explicitada já no editorial do número inicial, 
publicado em 1937. 



 

 
 

Vimos também o Brasil – este com maior razão, si se atentar na extensão do seu 
território e nas grandes distâncias existentes entre os centros mais populosos e 
cultos – precisava de uma publicação dessa natureza. E se bem e pensaram, 
melhor levaram a cabo. Trata-sede empreendimento de  alta significação, cujos 
frutos benéficos todos hão de reconhecer: livreiros, leitores, autores e o próprio 
Governo, que terá mp “ANNUÁRIO BRASILEITO DE LITERATURA” um 
auxiliar eficiente para sua obra de educação popular” (NEVES, 1937,p.6)  

Nossa intenção nessa comunicação é analisar, de forma mais detida e 
aprofundada, as formas como a educação – as instituições educativas, as ações do 
Estado e as iniciativas as editoriais – comparecem nas páginas dos ABL. Mas, não 
apenas isso. Interessa-nos entender os próprios ABL como sendo um repertório 
portador de uma dimensão educativa, não escolar, que se realizaria por meio da 
criação de um ambiente denso de sociabilidades intelectuais. 

Os repertórios culturais não se prendem exclusivamente a uma filosofia 
específica, tampouco ganham forma como resultado de propaganda política. Eles 
emergem em processos históricos específicos e estão imbricados ao campo cultural 
de uma época. Para Ann Swindler eles funcionam como “caixa de ferramentas”; às 
quais recorrem os agentes sociais, selecionando recursos conforme suas necessidades 
de compreender certas situações e definir linhas de ação. Trata-se, portanto, de um 
complexo de hábitos, habilidades e estilos, de visões de mundo, formas de pensar e 
formas de agir empregados pelas pessoas em diferentes configurações para definir e 
construir linhas de ação. (SWINDLER, 1989,p.273)  

Partindo das formulações de Charles Tilly e Ann Swindler, Ângela Alonso adverte 
que os repertórios são compostos por padrões analíticos, por noções, argumentos, 
conceitos, teorias, esquemas explicativos, formas estilísticas, figuras de linguagem e 
metáforas, não importando a consistência teórica entre seus elementos. “Seu arranjo 
é histórico e prático”. (ALONSO, 2002,p.39). 

Mobilizada por nós, a noção de sociabilidades indica não apenas uma intenção de 
congraçamento e reunião de intelectuais, mas também um engajamento interessado 
na realização de um determinado projeto político cultural e, por isso, educativo. 
Tomamos, de empréstimo as elaborações de Ângela Castro Gomes para quem as 
abordagens das sociabilidades procuram “captar a ambiência sócio-político-cultural 
da cidade, para então mapear a dinâmica de articulação de seus vários grupos 
intelectuais reunidos em lugares de sociabilidade por eles legitimados, para o 
debate e a propagação de ideias, indissociáveis de formas de intervenção na 
sociedade.” (GOMES, 1999,p.10)  

Ainda segundo a autora, o estudioso das sociabilidades “concentra sua atenção na 
lógica de constituição de seus grupos, postulando interdependência entre formação 
de redes organizacionais e os tipos de sensibilidades aí desenvolvidos.”  

Esta abordagem seria segura e profícua para o historiador, por permitir uma 
aproximação das obras dos intelectuais, através do privilegiamento das 



 

 
 

condições sociais em que foram produzidas, enquanto constitutivas de um certo 
campo político-cultural. Sendo mais precisa (...) [trata-se] do reconhecimento 
da existência de um campo intelectual com vinculações amplas, porém com uma 
autonomia relativa que precisa ser reconhecida e conhecida. Isto poderia ser 
alcançado com uma investigação que acompanhasse as trajetórias de 
indivíduos e grupos; que caracterizasse seus esforços de reunião e de 
demarcação de identidades em determinados momentos; e que associasse tais 
eventos às características estéticas e políticas de seus projetos. (GOMES, 1999, 
p.11) 

Do mesmo modo, e por isso mesmo, no programa de pesquisa dessa historiadora, 
ganha relevo o estudo dos lugares de sociabilidade, entendidos estes como 
periódicos, correspondências, casas editoras, cafés, livrarias e associações culturais, 
ou seja, a diversidade dos lugares “onde os intelectuais se organizam, mais ou menos 
formalmente, para construir e divulgar propostas”. (GOMES, 1999,p.11) 

Na Comunicação pretendemos, pois, “aplicar” aos ABL um questionário que 
busca indagar tanto sobre a forma como a educação escolar é ali referida – em textos 
dos articulistas, nos livros citados ou resenhados ou, ainda, nas referências à 
legislação e às ações do Estado na área –, mas também, como já nos referimos, nosso 
questionário buscará abarcar as variadas formas como os próprios ABL funcionam 
como um repertório utilizado pelos intelectuais e incorporam um ethos educativo 
com a clara intencionalidade de agir sobre a realidade brasileira, mais 
especificamente sobre a comunidade intelectual e sobre o público leitor brasileiros. 

Apesar de ser amplamente referido e/ou estudado em outras áreas, os ABE são 
pouco conhecidos (ou referidos) pela área de história da educação. Por isso, a 
Comunicação buscará, em primeiro lugar, estabelecer o clima intelectual daqueles 
densos e tensos anos de 1930 e 1940. Em seguida, chamará a atenção para a 
discussão sobre o mercado editorial brasileiro e para a intensa ação de produção de 
periódicos existente no período e à qual a ação dos Irmãos Pongetti veio se somar. 
Em terceiro lugar, pretende-se fazer uma descrição dos ABL em sua materialidade, 
incluindo formas de organização do conteúdo e diagramação. Por último nós nos 
dedicaremos a uma análise das formas como a dimensão educativa, escolar ou não, é 
abraçada e explicitada pelos sujeitos que fazem os ABL, incluindo-se aqui uma 
abordagem das dimensões educativas das sociabilidades intelectuais.  

Na produção da Comunicação será mobilizada a ampla bibliografia existente 
sobre os intelectuais, a educação e a política no Governo Vargas, bem como os 
números publicados do Annuário Brasileiro de Literatura. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

Alonso, A. (2002). Ideias em movimento: a geração de 1870 na crise do Brasil 
Império. São Paulo: Paz e Terra. 



 

 
 

GOMES, A. M. C. (1999). Essa gente do Rio. Essa Gente do Rio: modernismo e 
nacionalismo. Rio de Janeiro:FGV. 

NEVES, J. L. C. (1937). Leitor Amigo. Annuário Brasileiro de Literatura, 1, 5-7. 
SORÁ, G. (2010) Brasilianas: José Olympio e a gênese do mercado editorial 

brasileiro. São Paulo: Edusp. 
Swindler, A. (1989) Culture in action: symbols and strategies. American 

Sociological Review, 51, 273-286. 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

ID:125 

 

SIGNIFICADOS E IMPLICAÇÕES DAS NOÇÕES DE “ELITE” EM 

DOIS INQUÉRITOS SOBRE O ENSINO SUPERIOR 

BRASILEIRO NOS ANOS 1920 
 
 
Autora: 
Bruno Bontempi 
 
Filiação: 
Universidade de São Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	



 

 
 

	
PALAVRAS-CHAVE 

Ensino superior, Associação Brasileira de Educação (ABE), elites. 

 

Abordam-se os significados e implicações da noção de “elite” nas propostas de 
criação e reforma do ensino superior no Brasil, consoante as respostas dos 
“especialistas em educação”, convocados a refletir e versar sobre “o problema do 
ensino superior” em dois inquéritos organizados e publicados na década de 1920, a 
saber: o inquérito promovido em 1928 pela Seção de Ensino Técnico e Superior da 
Associação Brasileira de Educação (ABE) e o inquérito realizado pelo O Estado de S. 
Paulo (OESP) em 1926, sob a direção de Fernando de Azevedo. O objetivo é verificar 
a que pontos de vista e crenças políticas compartilhadas pelos respondentes 
prendem-se as noções de elite que sustentam as correlatas proposições de reforma do 
ensino superior e criação de universidades. A metodologia consistiu em leitura 
transversal dos depoimentos, promovendo um inventário dos significados das noções 
de “elite” e “elites” e das ideias políticas implicadas na pretendida reorganização do 
sistema de ensino nacional em seu nível superior. Tornaram-se evidentes concepções 
de elite, compartilhadas quase consensualmente, pertinentes ao espectro das crenças 
e teorias políticas reformistas que sustentavam as críticas ao sistema político 
oligárquico, vigente na república brasileira desde o início do século XX. Derivaram 
dessas ideias políticas certas implicações e proposituras que formularam para a 
reforma da cúpula do sistema educativo. 

 

1. Palavras-chave: ensino superior, elite, inquéritos educacionais 

Esta contribuição integra-se à comunicação coordenada Intelectuais, Estado e 
políticas educacionais em Portugal e no Brasil (1920-1976), cujo foco se põe sobre os 
intelectuais de Brasil e Portugal desse período, em sua relação constante e intensa 
com o “agendamento, desenho e implementação de políticas públicas no setor da 
educação”. Abordam-se, aqui, precisamente os significados e implicações da noção 
de “elite” nas propostas de criação e reforma do ensino superior no Brasil, consoante 
as respostas dos “especialistas em educação”, convocados a refletir e versar sobre “o 
problema do ensino superior” em dois inquéritos organizados e publicados na década 
de 1920. O objetivo desta comunicação é verificar a que pontos de vista e crenças 
políticas compartilhadas pelos respondentes prendem-se as noções de elite que 
sustentam suas correlatas proposições de reforma do ensino superior e criação de 
universidades. A relação entre educação e política, a propósito, é abertamente 
assumida e declarada pelos sujeitos, tais como se lê na resposta de Gilberto Amado 
(ABE, 1929, p.353), para quem “a questão de que se trata [o problema do ensino 



 

 
 

superior], como todas que se referem à preparação do Brasil, vincula-se à questão da 
direção política.”  

A principal fonte utilizada é a publicação O Problema Universitário Brasileiro, 
produto do inquérito promovido em 1928 pela Seção de Ensino Técnico e Superior 
da Associação Brasileira de Educação (ABE), que contém, além disso, a reprodução 
integral do “Inquérito realizado pelo O Estado de S. Paulo (OESP) em 1926 sob a 
direção de Fernando de Azevedo”. Essas duas instituições, ABE e OESP, podem ser 
consideradas como duas das mais importantes protagonistas do agendamento de 
debates em torno da educação brasileira nos anos de 1920: a ABE, entidade civil sem 
fins lucrativos, sediada no Rio de Janeiro, congregava pela “causa cívica” da 
educação engenheiros, médicos, advogados, militares, padres e professores que, 
repartidos em seções específicas promoviam palestras, conferências, inquéritos e 
publicações, tendo como finalidades últimas instruir e aconselhar a sociedade e os 
poderes quanto aos rumos e às decisões a tomar para o bem da educação nacional. 
Por sua vez, O Estado de S. Paulo, diário paulista de grande circulação em cujas 
colunas escreviam, desde o século anterior, renomados homens de letras e saber, 
gozava da positiva fama de ter sempre lutado “desinteressadamente” pela melhoria 
da instrução pública no estado e no país. Com efeito, quando veio a lume a série do 
inquérito organizado por Fernando de Azevedo, doze anos já se completavam do 
lançamento, pelo então diretor-proprietário Julio Mesquita, do Inquérito sobre a 
situação do ensino primário em São Paulo e suas necessidades (1914). 

Quanto à publicação em exame, as quinhentas cópias de sua primeira e única 
edição foram custeadas pelos próprios autores, para quem se distribuíram 
proporcionalmente os volumes segundo cotas de participação no rateio; os recursos 
da venda dos exemplares restantes seriam revertidos em benefício da Seção de 
Ensino Técnico e Superior da ABE. O caráter benemérito e materialmente 
desinteressado da publicação expressa, aliás, claramente o sentido de missão cívica 
da entidade (Carvalho, 1998), que ao público apresenta o livro de modo dramático, 
como “prefácio criador de obra grandiosa em que se patentearão todas as energias de 
nossa gente, ou epílogo de um sonho mal sonhado em que se conservarão os nomes 
dos ideólogos sonhadores, se porventura lhes faltar a capacidade efetiva das 
realizações fecundas” (ABE, 1929, p.VII). O volume se abre com as conclusões da 
recentemente realizada 2ª Conferência Nacional de Educação, de novembro de 1928, 
em Belo Horizonte, e seu miolo é composto de duas grandes partes, com a primeira 
contendo as sete teses desenvolvidas pela Comissão Organizadora do Inquérito e a 
segunda, um híbrido composto por respostas dos especialistas ao inquérito; 
reprodução do inquérito do jornal O Estado de S. Paulo; respostas dadas ao 
inquérito da ABE pelos docentes da Universidade de Minas Gerais; e ainda, 
conferência sobre a Escola de Engenharia de Porto Alegre e discurso do senador 
Adolpho Gordo “sobre a Obra da A.B.E.”, ambos, todavia, desconsiderados neste 
estudo. 

A metodologia básica consistiu em, realizando uma leitura transversal dos 
depoimentos dos respondentes aos inquéritos, promover um inventário dos 



 

 
 

expressos significados das noções de “elite” e “elites”, bem como das ideias políticas 
implicadas na pretendida reorganização do sistema de ensino nacional, neste caso, 
em seu nível superior. O passo seguinte consistiu em identificar as convergências e 
divergências presentes entre os depoentes, promovendo com isto um esboço das 
tendências políticas pulsantes no interior do conjunto. Sempre que possível, foram 
buscadas evidências da intertextualidade dessas ideias com as crenças e teorias 
políticas que hipoteticamente fariam parte de um contexto ou repertório comum. Em 
linhas gerais, o referencial teórico para escolha do corpus da pesquisa, bem como 
para a análise do objeto sustenta-se na história política, definida pela pertença a uma 
dada epistemologia que, sem se apegar necessariamente a objetos estritamente 
políticos, desenvolve um método que privilegia a escala de observação própria à de 
um sujeito de vontade autônoma, bem como a busca das razões de sua ação (Mariot; 
Olivera, 2010). Por ação, neste caso, entendo a expressão dos depoimentos, que, à luz 
das reflexões de Skinner (2005), são tomados como atos de linguagem que 
extrapolam a função comunicativa, prestando-se às intenções dos sujeitos de atribuir 
autoridade ao que dizem, produzir emoções em seus interlocutores ou criar 
fronteiras simbólicas de integração e exclusão. 

Verificou-se que, ainda que apenas no inquérito organizado por Fernando de 
Azevedo, mediante questões fortemente indutoras, tenha-se solicitado diretamente 
aos respondentes a reflexão sobre a expectativa de o ensino superior vir a formar as 
“elites intelectuais” para uma sociedade democrática, também os respondentes ao 
inquérito da ABE, cujas respostas foram relativamente mais livres, insistiram na 
crença de que caberia às elites, entendidas como grupo seleto dos homens mais 
distintos pela posse da ciência e da cultura em uma sociedade aberta, o governo 
dessa mesma sociedade, com proveito de todas as demais classes e inevitável 
progresso material e espiritual. As universidades, na dupla condição de núcleos de 
formação cívica e usinas de pesquisa científica, seriam, na expressão de Vicente 
Licínio Cardoso (ABE, 1929, p.19), “focos de brasilidade” e garantes da democracia e 
da justiça. Inquiridos por duas das maiores usinas do pensamento político 
educacional da época, a Associação Brasileira de Educação (1924) e o jornal O Estado 
de S. Paulo (1875), sobre o papel do ensino superior e das universidades na 
produção, reprodução e circulação das elites nas modernas sociedades democráticas, 
esses intelectuais educadores tornaram evidentes concepções de elite que, 
compartilhadas quase consensualmente por todos os que naquele momento 
assumiam a disposição de modernizar a educação nacional, eram igualmente 
pertinentes ao espectro das crenças e teorias políticas reformistas que sustentavam 
as críticas ao sistema político oligárquico, vigente na república brasileira desde o 
início do século XX. Derivaram dessas ideias políticas implicações e proposituras 
reformistas, que não só reafirmavam a imprescindibilidade do ensino superior para o 
progresso das nações, como também a crença de que o cerne de uma boa e desejável 
reforma da cúpula do sistema educativo envolveria necessariamente a harmonização 
entre o sistema político, o ensino e a formação de quadros superiores. 
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O período revolucionário português compreendido entre o dia 25 de abril de 1974 

e a aprovação da Constituição da República Portuguesa 2 de abril de 1976 foi, do 
ponto de vista governamental, atravessado por seis governos provisórios que, nas 
suas diferentes composições, foram refletindo o equilíbrio das forças em presença no 
xadrez político-partidário no período mencionado. 

O sistema educativo português, pela ação política do ministro José Veiga Simão, 
tinha acabado de ser reformado nas suas estruturas entre 1971 e 1973. Esta reforma, 
orientada por princípios de acesso social mais alargado aos níveis de ensino pós-
primário, com a expansão da escolaridade obrigatória para oito anos de escolaridade, 
a abertura de novas escolas e maior disseminação territorial da rede do ensino 
secundário, o lançamento do ensino superior politécnico (a par do ensino 
universitário), uma maior capacitação, pelo menos do ponto de vista técnico, da 
educação de adultos, entre outras medidas, foi marcada por um apurado diagnóstico 
das necessidades do sistema, discussão e participação alargada dos agentes 
educativos (cf. Correia, 1998). Os programas de ação política, ainda na fase inicial da 
sua implementação foram interrompidos pela Revolução dos Cravos. 

A reforma dita Veiga Simão não será continuada, se se excetuar o ensino 
politécnico, durante o período revolucionário em análise. Neste período outros 
problemas mais instantes marcaram a agenda político-educativa, dos quais se 
destacam, a traço grosso, os mais consequentes: cooperação do sistema educativo no 
processo de democratização e desenvolvimento da sociedade; novos objetivos para a 
educação dos alunos/cidadãos; participação alargada e gestão democrática das 
escolas (ensino secundário e superior); desfascização dos programas curriculares 
(1974/75); lançamento do ensino secundário unificado (Janeiro de 1975); 
dignificação do estatuto profissional, social e remuneratório dos professores (Abril 
de 1975); remobilização e densificação do conteúdo democrático da reforma de José 
Veiga Simão (cf. Silva e Tamen, 1980, Stoer, 1986; Teodoro, 1999). 

A presente comunicação irá combinar o foco de análise sobre a ação política de 
três intelectuais, investigadores e historiadores, dois dos quais com importante obra 
publicada no domínio da história da educação (tendo ainda um deles acrescidas 
responsabilidades na concretização do programa científico dos congressos luso-
brasileiros de história da educação), a saber: Vitorino Magalhães Godinho, Rui 
Grácio e Rogério Fernandes. 

Vitorino Magalhães Godinho (1918-2011), licenciado em Ciências Histórico-
Filosóficas pela Universidade de Letras da Universidade de Lisboa (1940), doutor em 
História pela Universidade de Paris (1959), destacado historiador e cientista social, 
forçado a investigar fora de Portugal após a sua demissão pelo regime salazarista das 
funções de professor da FLUL (1944), com vasta, inovadora e erudita obra 



 

 
 

historiográfica publicada desde a década de 1940, em que patenteia a influência da 
escola dos Annales, foi ministro da Educação e Cultura dos II e III governos 
provisórios, tendo tomado posse a 18 de julho de 1974 e apresentado a sua demissão 
a 29 de novembro do mesmo ano por considerar que o MEC e o Governo não tinham 
autoridade e condições para prosseguir com as políticas que se impunham à época 
(cf. Godinho, 1974, 1975, 1981; Marques e Pedreira, 1989). 

Rui Grácio (1921-1991), licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas pela 
Universidade de Lisboa, cursou Ciências Pedagógicas nas Universidades de Lisboa e 
de Coimbra, realizou estágios de investigação em França, professor no Lycée 
Français Charles Lepierre, em Lisboa (1947-1972), investigador e responsável pelo 
Departamento de Pedagogia do Centro de Investigação Pedagógica da Fundação 
Calouste Gulbenkian (desde 1963), foi Secretário de Estado da Orientação 
Pedagógica do Ministério da Educação e Cultura dos II a IV governos provisórios, de 
Julho de 1974 a Agosto de 1975, tendo ainda assegurado o cargo de Ministro com 
poderes delegados pelo ministro interino do MEC e primeiro-ministro do Governo 
durante seis dias, entre 29 de Novembro e 4 de Dezembro de 1974. Com uma forte 
atividade investigativa em educação desde finais da década de 1950, Rui Grácio 
denotará uma forte influência da literatura francesa e alemã nos seus trabalhos e 
destacar-se-á na condução da secretaria de estado pelo lançamento da área curricular 
de educação cívica, a gestão democrática das escolas, a reformulação dos estágios 
pedagógicos e a unificação do ensino secundário (cf. Grácio, 1973, 1975, 1978, 1980, 
1983, 1995-96; Monteiro, 1978). 

Rogério Fernandes (1933-2010), licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas 
pela Faculdade de Letras de Lisboa (1955), professor, investigador social, tradutor, 
jornalista e opositor do regime do Estado Novo, foi Diretor-Geral do Ensino Básico 
entre 1974-76. Da sua vasta obra científica, particularmente na área da História da 
Educação, destacaremos aquela em que o seu pensamento é mais relevante para 
compreender o processo da modernização do ensino primário à época do seu 
mandato político de diretor-geral no período em análise (cf. Fernandes, 1976, 1977, 
1988, 1999; Felgueiras e Menezes, 2004; Pinto, 2015). 

A análise combinada das políticas educativas prosseguidas e da ação pública dos 
três intelectuais identificados visa entretecer, num registo (etno-)biográfico e em 
perspetiva quase tangível, os desafios e as dificuldades que se colocavam à 
reconfiguração do sistema educativo português num quadro democrático, por um 
lado, e à eficiência da governação política do campo educativo, por outro, num 
período de elevada intensidade das expectativas sociais devotadas à modernização e 
emancipação social e cultural do país. Como corolário destas expectativas, a 
Constituição de 1976 elevou a educação (e a cultura) ao estatuto de direito de todos 
os portugueses, ao contrário da perspetiva de doação estatal dominante no regime 
político anterior. 

Para além dos trabalhos publicados já referidos, iremos densificar a nossa análise 
com, por um lado, informações provenientes da legislação educativa, entrevistas e 
artigos de opinião dos três autores em foco publicados no período em análise e, por 



 

 
 

outro, com a visão da UNESCO sobre as políticas educativas então prosseguidas em 
Portugal (UNESCO, 1982). 
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RESUMO 

No século XX, no Brasil e em Portugal, observa-se, aos poucos, a ampliação do 
acesso ao ensino público primário e a difusão da escola seriada/graduada. A defesa 
da eficácia da escola seriada para a difusão da educação popular, em consonância 
com os imperativos da modernidade, circulou amplamente em discursos políticos e 
especializados, em ambos os países (como em outros, no Ocidente) que se 
propunham a pensar, regular e promover a educação primária. Tais propostas 
reforçavam a importância de expansão da rede de escolas para atender uma maior 
parcela da população em idade escolar e traziam a necessidade de alteração 
qualitativa dos processos de ensino e aprendizagem, de forma a torná-los mais 
eficientes. Em muitas experiências de reforma educacional do período fez-se da 
administração central da instrução uma instância de controle da vida escolar da 
criança. A partir de mecanismos de medição globais, de estimativas estatísticas, de 
exames e instrumentos codificadores, procurou-se criar dispositivos de 
acompanhamento e diversificação das chances e possibilidade de escolarização. A 
ampliação do acesso, contudo, aumenta os efeitos inerentes ao caráter seletivo do 
modelo escolar adotado. A administração do ensino público passa a se interessar, 
cada vez mais, em conhecer o aluno e o acompanhar através do sistema escolar 
conformando serviços de recenseamento e estatística para apurar o rendimento 
escolar. Aperfeiçoados os mecanismos de diagnóstico, delineava-se o retrato de baixo 
rendimento escolar, ao que se seguiram debates e ações cuja intenção era a melhoria 
dessa situação. A mesa coordenada aqui proposta centra a atenção, portanto, nos 
discursos e práticas que buscam diagnosticar e melhorar o rendimento escolar dos 
alunos. Em “Os problemas que os números configuram: a reprovação e a repetência 
escolar nas décadas de 1920 e 1930”, André Paulilo (UNICAMP) e Natália Gil 
(UFRGS) buscam explicitar os modos como, nesse período, os reformadores 
dirigiram e se utilizaram das quantificações para promover mudanças na legislação 
educacional, nos programas de ensino, nas políticas de construção de prédios 
escolares e na organização da carreira docente. A comunicação “Avaliação do 
aproveitamento escolar: o lugar dos exames na escola primária (RS/SC, 1910-1920)”, 
de autoria de Carolina Ribeiro Cardoso da Silva (UDESC) e Joseane El Hawat 
(UFRGS), concentra-se na análise dos exames escolares nas escolas primárias de dois 
estados brasileiros. Por sua vez, Luciana Maria Viviani (USP), em “Problemas de 
rendimento escolar no ensino elementar paulista: discursos sobre a organização e o 



 

 
 

controle do trabalho escolar (1925 a 1950)”, examina os discursos voltados à atuação 
dos docentes. Carlos Manique (Portugal), em “A organização das 1.as classes nas 
escolas graduadas de Lisboa: esforços para melhorar o rendimento escolar  e a 
progressão nos estudos (anos de 1880)”, traz à discussão a questão do rendimento 
escolar dos alunos em escolas portuguesas. Por fim, Ana Laura Godinho Lima (USP), 
na comunicação intitulada “Como se explica o mau rendimento do aluno na escola 
primária? Respostas da psicologia educacional na primeira metade do século XX”, 
examina os discursos da psicologia que pretendem explicar as razões do mau 
rendimento dos alunos.  
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RESUMO 

O presente estudo tem como objeto de investigação a avaliação do 
aproveitamento escolar na escola primária, com foco em grupos escolares e escolas 
isoladas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nas décadas de 1910 e 1920, período 
marcado por reformas na instrução pública primária brasileira que repercutiram na 
organização e no funcionamento escolar. O objetivo principal consiste em analisar o 
lugar dos exames nesses dois modelos de escola - isolada e grupos escolares -, 
tomando como referência os estados supracitados. A análise documental foi utilizada 
como procedimento metodológico a fim de identificar  tanto  prescrições e 
normatizações expressas em documentos vinculados ao aparelho burocrático dos 
estados (leis, regimentos, decretos e relatórios), quanto  vestígios de práticas  em 
documentos escolares que visavam atestar o grau de adiantamento dos estudantes no 
percurso escolar (atas de exames, termos de inspeção, quadros de notas, boletins). O 
contato com a empiria evidenciou que, assim como não há um único modelo de 
escola primária, também não há uma uniformidade de práticas avaliativas, ainda que 
muitas se repitam em diferentes tempos e espaços como parte da cultura escolar da 
escola primária. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como objeto de investigação a avaliação do aproveitamento 
escolar na escola primária, com foco em grupos escolares e escolas isoladas do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina, entre as décadas de 1910 e 1920. A escolha do 
objeto e a delimitação espaço-temporal justificam-se pelo desejo de articular as 
pesquisas de mestrado realizadas pelas autoras em seus respectivos programas de 
pós-graduação em educação1. A temática da avaliação escolar perpassou ambas as 
pesquisas, evidenciando a realização de exames como importante estratégia para 
aferir e/ou atestar o grau de desempenho dos estudantes. Mas, considerando se 
tratar de diferentes estados (unidades federativas) e modelos de organização escolar, 
surgiu o seguinte questionamento: qual o lugar ocupado pelos exames em grupos 
escolares e escolas isoladas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina? A busca por 
responder essa questão, ainda que brevemente, constitui o objetivo central deste 
trabalho. 

Apesar de reconhecer semelhanças e diferenças entre prescrições e práticas 
examinatórias nesses dois estados, ambos localizados na região sul do Brasil, esta 
investigação não assume o estudo comparado como perspectiva teórico-
metodológica. O que se realizou, de fato, foi uma análise documental, tanto em 
documentos vinculados ao aparelho burocrático dos estados (leis, regimentos, 
decretos e relatórios), quanto em documentos escolares que visavam atestar o grau 
de adiantamento dos estudantes no percurso escolar (atas de exames, termos de 
inspeção, quadros de notas, boletins, etc.). Também para fins metodológicos, optou-
se por um recorte temporal abrangendo as décadas de 1910 e 1920, período marcado 
por reformas na instrução pública brasileira que repercutiram na organização e no 
funcionamento escolar, como será destacado no decorrer do texto. 

Optou-se por utilizar o termo avaliação do aproveitamento escolar ao invés de 
avaliação escolar por considerar que este último assume um caráter mais amplo, 
uma vez que os alunos também podiam ser avaliados em quesitos como 
comportamento, frequência, asseio e aplicação, não explorados neste estudo; aqui o 
foco estará voltado para práticas de aferição da aprendizagem de determinados 
conteúdos escolares, realizada especialmente por meio dos exames, o que remete à 
ideia de medir o quanto o aluno "aproveitou" das aulas.  

Para a análise da avaliação, enquanto mecanismo de classificação e 
hierarquização dos alunos submetidos aos exames anuais, o presente estudo buscou 

                                                   
1 Carolina Cardoso da Silva buscou identificar prescrições e vestígios de práticas de avaliação na escola 

primária catarinense, especialmente na primeira metade do século XX, mobilizando documentos como legislação 

do ensino, atas de exames, fichas de rendimento, etc., vinculados a grupos escolares (Cardoso da Silva, 2014). 

Joseane El Hawat, por sua vez, pesquisou os saberes elementares matemáticos na escola primária da capital sul-

rio-grandense, entre as últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do XX, analisando documentos 

normativos, avaliações, programas de ensino e livros escolares de escolas isoladas (Hawat, 2015). 



 

 
 

dialogar com as considerações de Philippe Perrenoud.  Segundo o autor (1999), a 
avaliação escolar está centralizada nas hierarquias de excelência, sob as quais os 
alunos são comparados e, posteriormente, classificados em função de uma norma de 
excelência, definida pelos melhores alunos e pelo professor. Essa hierarquia da 
excelência, que implica em mecanismos de seleção, pode ser verificada tanto em 
escolas isoladas quanto em grupos escolares, embora com contornos diferentes, em 
função das características próprias de cada modelo. 

Quanto à organização do texto, optou-se por estruturá-lo da seguinte maneira: 
primeiramente, se abordou algumas diferenças e similitudes entre os modelos de 
escolas em estudo, atentando para a avaliação do aproveitamento enquanto elemento 
contitutivo da cultura escolar da escola primária. Em seguida,  explorou-se o lugar 
assumido pelos exames em escolas primárias sul-rio-grandense, com foco em escolas 
isoladas; e, por fim, destacou-se o lugar dos exames em grupos escolares da capital 
catarinense. Dessa forma, buscamos mostrar que, assim como não há um único 
modelo de escola primária, também não se pode considerar que houve uma 
uniformidade de práticas avaliativas, ainda que muitas se repitam em diferentes 
tempos e espaços. 
 

1.1. O lugar assumido pelos exames na escola primária sul-rio-grandense 

Para compreender a forma como estavam inseridos os exames nas escolas 
isoladas públicas primárias do Rio Grande do Sul nas primeiras décadas do século 
XX, quais eram os alunos avaliados e o desempenho destes, foram analisados livros 
de registros, contendo as atas dos exames finais do ensino primário das aulas 
públicas e os registros das inspeções e termos de visitas realizadas nas respectivas 
escolas. Compreende-se que os livros analisados são suporte de uma escrita 
institucional de cunho administrativo, sendo portadores de diversos vestígios de 
práticas escolares as quais são munidas de sentidos historicamente instituídos.  

Os livros analisados possuem apontamentos manuscritos, na forma de relato, 
contendo informações referentes à composição da banca examinadora presente no 
momento do exame, os alunos avaliados e qual o aproveitamento deles, destaques 
quanto aos conteúdos exigidos e, por fim, a descrição de situações, tais como, votos 
de louvor ao docente responsável, declamação de poesias e cânticos pelos alunos e as 
assinaturas da comissão examinadora. A figura 1 permite visualizar o formato desses 
livros. 

 

 



 

 
 

 

FIG. 1 | Acta de exame de dezembro de 1916. Fonte: Livro de atas de exames da 43ª aula mista de Porto Alegre.  

 
Ao falar sobre o uso dos livros de ata dos exames como fontes para o estudo 

histórico da cultura escolar, juntamente com registros de visitas de inspetores e 
livros de matrícula, Rosa Fátima de Souza indica que tais documentos podem 
“surpreender pelos seus vestígios indiciários” (2000, p.14) e que esse livros, ao 
arrolarem anualmente o número de aprovações e reprovações por classe/série, 
permitem o estudo cronológico do desempenho e da seletividade escolar. 

Além dos livros de atas de exames, foram também analisados documentos 
normativos acerca da instrução pública primária no Rio Grande do Sul. Estas 
normativas foram compreendidas como intervenções que dão indícios sobre o 
funcionamento interno das escolas primárias e do “ordenamento legal do processo 
pedagógico” do período (Faria Filho, 1998, p. 124), no qual estão inseridos os exames 
em estudo. Estão contindos neste conjunto de documentos normativos os relatórios 
da Diretoria de Instrução Pública, regimentos e regulamentos dos estabelecimentos 
de ensino, assim como os programas do ensino primário público no estado. 

Com base nas prescrições dos documentos normativos, verificou-se a realização 
de diferentes atividades de avaliação, como os exames finais, os exercícios e as 
avaliações cotidianas realizadas pelos inspetores em suas visitas periódicas. Quanto 



 

 
 

aos exames e exercícios, os regimentos internos e os regulamentos da Instrução 
Pública fazem referência ao período em que deveriam ser realizados, à constituição 
da comissão examinadora, alguns elementos sobre os saberes exigidos e o próprio 
ritual dos exames finais, assim como o registro final das avaliações.  

No que concerne ao período no qual os exames finais deveriam ser realizados, os 
documentos normativos analisados apresentam um período para a realização dos 
mesmos. De acordo com o Decreto 1.576, de 27 de janeiro de 1910, os exames 
ocorriam anualmente, na última quinzena do mês de dezembro (Art. 25). Já o 
Decreto 2.224, de 1916 prescrevia a realização dos exames finais para a segunda 
quinzena de novembro (Art.12). Mediante estas mudanças de períodos e datas, 
torna-se relevante a reflexão acerca do tempo escolar, sobretudo a partir da proposta 
educacional republicana. De acordo com Antonio Viñao Frago, o estudo das práticas 
escolares, compreendidas como cultura escolar, abarca toda a vida escolar: atos e 
ideias, mentes e corpos, objetos e condutas, modos de pensar, dizer e fazer. Sendo 
que deste conjunto, Viñao Frago destaca dois elementos que organizam a cultura 
escolar, pois a conformam e a definem: o espaço e o tempo. Segundo o autor, o 
tempo escolar é uma construção social que vai se modificando historicamente, “um 
produto cultural que implica uma determinada vivência ou experiência temporal” 
(Viñao Frago, 1995, p.72). Assim, o tempo é organizado e construído social e 
culturalmente como um tempo específico, vivido por professores, alunos, família e a 
comunidade em que estão inseridos. Trata-se, portanto, de falar sobre tempos 
escolares, e não de tempo escolar, no singular. No caso das escolas isoladas, por 
exemplo, Luciano Mendes de Faria Filho e Diana Vidal consideraram que o cotidiano 
desse modelo de escola era muitas vezes organizado de forma bastante específica, 
uma vez tinham "espaços e horários próprios organizados de acordo com a 
conveniência da professora, dos(as) alunos(as) e levando em conta os costumes 
locais” (2000, p. 25). Assim, é possível supor que as escolas isoladas poderiam 
organizar o período de realização dos exames finais de acordo com a disponibilidade 
dos examinadores e docentes das respectivas aulas públicas, e não a partir de 
prescrições fixas. 

Em relação aos saberes avaliados nos exames finais, verificou-se que os mesmos 
deveriam seguir as orientações e o programa de conteúdos estabelecidos pelo 
regimento da instrução pública em vigor, o que vem a ser corroborado nos 
apontamentos das atas, em diferentes anos e aulas públicas: 

Sendo examinadas em classes, a primeira composta de seis alumnos foram 
arguidos nas materias que constituem o curso elementar. A segunda 
classe composta de onze alumnos responderam satisfatoriamente (43ª Aula 
mista, ata de exame em 04 de dezembro de 1916, grifo das autoras).  

As avaliações anuais contemplavam a verificação do conhecimento do alunado 
em todos os saberes prescritos pelos programas do ensino primário. De acordo com 



 

 
 

os documentos normativos de 1910 e 1916, o ensino primário elementar 
compreenderia os seguintes saberes: 

Portuguez, Geographia e Historia patria, noções de geographia e historia geral, 
arithmetica e geometria praticas, Contabilidade, noções de escripturação 
mercantil e agricultura, Licções de cousas, trabalhos manuaes, desenho a mão 
livre, elementos de musica vocal, gymnastica sueca e evoluções militares (Rio 
Grande do Sul, 1916, Decreto 2.224, Art. 5°). 

No que concerne à classificação final dos alunos que eram submetidos aos 
exames, percebe-se nos documentos normativos um detalhamento das prescrições 
por parte das autoridades da instrução pública. De acordo com o Regulamento da 
Instrução Pública de 1906, os alunos considerados aptos para realizarem os exames 
eram interrogados individualmente, pelos examinadores, em todas as matérias, de 
acordo com o grau de ensino atingido – 1º ou 2º. Após esta etapa de avaliação oral, 
que respeitaria o tempo que cada examinador considerasse “suficiente para formar 
seu juízo”, o aluno realizava prova escrita, redigindo um trecho para avaliação de sua 
ortografia e caligrafia, e resolução de problemas de aritmética (Art. 89). Concluída a 
prova escrita e sem a presença dos alunos, os examinadores passavam a classificá-
los. Para tanto, de acordo com o regimento interno, os examinadores colocavam em 
uma urna uma cédula contendo escrita a letra “A” ou “R”. Assim, o aluno era 
aprovado plenamente com duas letras “A”, simplesmente com apenas uma ou 
reprovado, com "R" (Art. 90). O aluno aprovado plenamente em todas as matérias do 
ensino de 1º grau ou do 2º grau recebia um atestado assinado pelo inspetor geral ou 
delegado e demais membros da comissão examinadora. Ao término dos exames, os 
demais alunos realizavam os exercícios com o objetivo de serem avaliados de acordo 
o grau de adiantamento de cada um (Art. 91). A diferença quanto aos graus de 
aprovação aparece descrita no Regimento de 1910: aprovado simplesmente, 
plenamente ou com distinção; quando a maioria das notas não fosse favorável, o 
aluno poderia ser considerado reprovado. 

Mediante a aprovação do Decreto n. 2.224, de 29 de novembro de 1916, a 
regulamentação dos exames finais passou a ter maior detalhamento, conforme 
adverte Terciane Luchese (2014). Segundo a autora, o decreto determinava que os 
alunos fossem examinados por matérias, sendo realizado o sorteio de determinados 
pontos previamente elaborados. A respeito das provas e consequente classificação 
dos alunos, a autora faz a seguinte explicação: 

Primeiramente era aplicada a prova escrita, com duração máxima de três 
horas e, após, a oral. Os resultados eram expressos por notas, sendo: 5 ou 
ótima; 4 ou boa; 3 ou regular; 2 sofrível; 1 má; 0 nula. As médias na prova 
escrita, iguais ou inferiores a 3, eliminavam o aluno. Na conclusão, após a 
prova oral e feita a média, eram considerados aprovados ‘simplesmente’ os que 



 

 
 

alcançassem a média 3 e ½; aprovado ‘plenamente’ os que obtivessem a média 
4 e com ‘distinção’ quando atingissem 5 (Luchese, 2014, p. 270). 

O Decreto n. 2.224 ainda estabelecia a realização de uma segunda época de 
exames, no início do ano letivo, para os alunos que tivessem sido reprovados, no 
máximo, em duas das matérias de uma série. Os alunos que tivessem feito todas as 
sabatinas mensais e obtido média de 4 e ½ pontos, ao longo do ano, eram 
considerados aprovados na respectiva matéria (Luchese, 2014). 

Com exceção do regulamento da instrução pública de 1906, os demais 
documentos apresentam graduações para os alunos considerados aprovados. 
Observa-se no conjunto de atas que os resultados são apresentados conforme a 
classificação dos alunos, sugerida pelas normativas: aprovação com distinção, 
aprovação plena ou aprovação simples, seguido da nominada dos alunos 
classificados em cada grau de aprovação. Mediante a classificação dos alunos, torna-
se possível o acompanhamento do desempenho escolar de um determinado grupo ao 
longo de um período.  

A título de exemplo, citamos alguns casos apontados no livro da 37ª Aula mista, 
onde, em vinte atas, constam indicativos de 142 estudantes avaliados, os quais foram 
distribuídos da seguinte forma: 91 alunos fizeram exames/exercícios em apenas um 
ano na respectiva escola, 39 alunos participaram das avaliações em dois anos, 10 
alunos em três e os casos das alunas Dalila Barboza da Silva e Nadyr da Rosa, 
avaliadas em quatro e cinco anos respectivamente. No caso de Dalila da Silva, ela 
participou dos exercícios regulamentares em 1903. No ano seguinte, conforme os 
apontamentos da ata, foi a única aluna que fez exame, obtendo aprovação. Em 1905 e 
1906 ela foi aprovada com distinção nos dois exames. Observa-se que o desempenho 
da aluna nos exames apresenta um crescimento gradual: no primeiro ano, realiza os 
exercícios para avaliar seu grau de adiantamento; no segundo, é aprovada 
simplesmente e nos dois anos seguintes é aprovada com distinção. Conforme os 
registros da ata do exame de 1912, Nadyr da Rosa foi aprovada simplesmente. Na 
avaliação de 1913, Nadyr é aprovada plenamente e nos três anos seguintes, aprovada 
com distinção. Sendo que no último ano em que foi submetida ao exame, foi a única 
a ser aprovada com distinção entre os 12 alunos que realizaram exame no ano de 
1916. 

Verificou-se nos resultados dos exames, que o desempenho segue o aumento 
gradual encontrado nas avaliações da 37ª aula pública, apesar dos períodos serem 
distintos. As classificações encontradas nas atas sugerem que os alunos submetidos 
aos exames e/ou exercícios tendiam a crescer no grau da avaliação: em um ano ser 
aprovado simplesmente e no ano seguinte ser aprovado plenamente, ou se manter 
com o mesmo grau de aprovação, por exemplo. Não foram encontradas situações nas 
quais alunos aprovados com distinção em um determinado ano, tenham sido 
aprovados simplesmente no ano seguinte. 

Observa-se que não era suficiente que os alunos fossem aprovados, eles 
precisavam ter suas aprovações hierarquizadas. Considerando que a escolas isoladas 



 

 
 

analisadas possuem um sistema de avaliação e, especialmente, de classificação, 
conforme o estudo da legislação indicou, pode-se afirmar que as "hierarquias de 
excelências" estavam presentes nas práticas dos exames escolares. Dessa forma, 
ocorria o que Perrenoud chama de uma comparação de desempenhos2, para então 
serem classificados em virtude de uma norma de excelência. Sendo assim, essas 
hierarquias se prestam mais a informar o aluno sobre sua posição perante um grupo 
ou sobre a sua distância relativa à norma de excelência do que sobre o conhecimento 
e competências do aluno (Perrenoud, 1999, p. 12). Conforme o autor, “avaliar é 
também privilegiar um modo de estar em aula e no mundo, valorizar formas e 
normas de excelência, definir um aluno modelo, aplicado e dócil para uns, 
imaginativo e autônomo para outros” (1999, p. 12). A prática dos exames escolares 
torna-se oportuna para a avaliação regida pelos critérios apresentados por 
Perrenoud, uma vez que os examinadores, em seus julgamentos individuais, não 
estariam livres de criar variações da escala de classificação, mediante o 
comportamento e conduta dos alunos, o que de fato era apreciado3. 

Percebe-se através da legislação analisada, o que Perrenoud denomina de 
“funções de imprecisão”, ou seja, as normas que regiam as avaliações evidenciam 
algumas lacunas, as quais permitiam uma imensa parcela de interpretação por parte 
dos examinadores e professores, quanto aos critérios e níveis de exigência (1999, p. 
30). Nesse sentido, concordando com o autor, os regimentos e regulamentos 
descrevem o que se deve ensinar, mas não definem claramente o que se deve avaliar. 
Como se vê, no caso das escolas isoladas do Rio Grande do Sul nas primeiras décadas 
do século XX, os exames não assumiam um lugar de destaque ao longo do ano letivo, 
e sim no final deste, a fim de atestar/certificar/classificar o grau de conhecimento de 
estudantes. Ainda assim, no final do ano letivo, eles eram realizados de acordo com 
determinados rituais, como a formação de comissões examinadoras, realização de 
exercícios e distribuição de prêmios. Passemos agora a analisar o lugar dos exames 
nos grupos escolares  do estado de Santa Catarina, no mesmo período.  
 

1.2 O lugar assumido pelos exames em grupos escolares da capital 
catarinense 

Os exames nos grupos escolares catarinenses, assim como em outros estados, 
assumia lugar de destaque ao longo do ano letivo, especialmente no final deste. A 
exemplo do estado paulista, a Reforma da Instrução Pública de Santa Catarina, que 
instituiu oficialmente a criação dos primeiros grupos escolares no estado, também foi 

                                                   
2 Importante destacar que Perrenoud (1999) não trata das escolas isoladas do Rio Grande do Sul, mas os 
conceitos mobilizados pelo autor ajudam a pensar as práticas de exames que nos propusemos analisar. 

3 Conforme Luchese, “o silêncio, a obediência, a ordem, a aplicação nos estudos foram padrões de conduta escolar 
esperados, desejados e cobrados. A socialização escolar das crianças foi pensada e praticada tendo por base o 
controle dos corpos, dos conhecimentos e da moral” (2014, p. 267). 



 

 
 

marcada pela presença de documentos que normatizavam os exames4 como forma de 
“assegurar” a qualidade e o rigor do ensino ministrado, permitindo-nos perceber 
indícios de práticas pelas quais se foi instaurando a cultura da seleção (Souza, 
2009).  

Conforme o primeiro Regimento Interno dos Grupos Escolares de Santa 
Catarina, de 1911, nos últimos dias de abril, julho e novembro todas as classes 
deveriam ser examinadas, exceto o 1º ano (art. 70)5. O diretor procederia aos exames 
orais e escritos em cada classe, juntamente com o professor da respectiva série, com 
base em algumas matériasdo programa, cujos pontos seriam determinados na hora 
da prova. O resultado dos exames orais corresponderia à média das notas dadas pelo 
professor e pelo diretor, enquanto as notas dos exames escritos seriam atribuídas 
pelo professor, submetidas à aprovação do diretor. Após o resultado da média dos 
exames, as notas precisariam ser registradas no livro de chamada para justificar as 
promoções. A base de notas de classificação era distribuída em equivalentes 
numéricos: 0 – péssima; 1 – má; 2 – sofrível; 3 – regular; 4 – boa e 5 – ótima. 

As promoções no final do ano letivo aparecem subordinadas ao resultado da 
média geral. Para chegar a ela, o diretor deveria somar as médias dos três exames 
(abril, julho e novembro) e dividir o total por três. A média geral, igual ou superior à 
nota 3, conferiria ao aluno a promoção para a série seguinte. Para efeito de 
classificação por distinção, no último ano do curso o diretor deveria lavrar no livro de 
ata das promoções os resultados da média geral de acordo com os seguintes graus: 
média 3 – aprovação simples; média 4 – aprovação plena; média 5 – aprovação com 
distinção.  

O regimento de 1914 também previa a realização de três exames para fins de 
promoção: “Para que qualquer alumno seja promovido é necessário que tenha se 
submettido aos três exames – Maio, Agosto e Dezembro – e alcançado, em cada 
época, a média geral estabelecida neste Regimento [igual ou superior a 3]” (Santa 
Catharina, 1914, p. 59 – grifo do original). A orientação para a data de realização 
destes exames era minuciosa: os de maio e agosto seriam realizados do décimo ao 
décimo sétimo dia útil; o de dezembro, do sétimo ao décimo oitavo dia.  

As promoções só seriam feitas nesse último mês, mas participariam dos exames 
finais somente os que alcançassem média suficiente nos meses de maio e 
agosto,conforme artigo 233 do regimento: “O director não submetterá á exame final 
e, portanto, ficará sem promoção todo o alumno que: [...] 3. – tiver faltado a um dos 
exames anteriores (Maio ou Agosto); 4. – que nos mezes Maio e Agosto tiverem 
média insuficiente para a promoção” (Santa Catharina, 1914, p. 61 – grifo do 

                                                   
4 Sobre prescrições de avaliação nos Regimentos Internos do Grupos Escolares de Santa Catarina de 1911 e 1914, 
ver: Cardoso da Silva (2013). 

5 Apesar do Regimento afirmar que as classes do 1º ano não deveriam ser submetidas aos exames, nossa hipótese 
é de que o documento se refira apenas aos de abril e julho, quando os alunos ainda estariam no início da vida 
escolar e ainda não dominariam os códigos da leitura e da escrita. Isso porque, o contato com documentos de 
grupos escolares de 1912/1913 evidenciou a prática de exames finais também com alunos do 1º ano primário.  



 

 
 

original). Assim, as reprovações poderiam acontecer mesmo antes do fim do ano 
letivo, marcando uma cultura de seleção escolar legitimada pela prática dos exames.  

A média dos exames de maio e agosto correspondia à relação entre as notas 
dadas pelo diretor, pelo professor da classe examinada e pelo professor da série 
seguinte, que possivelmente receberia aqueles alunos no ano subsequente. A base de 
notas desses exames era igual à que se previa no Regimento de 1911: 0 – nula; 1 – 
má; 2 – sofrível; 3 – regular; 4 – boa e 5 – ótima. No caso das provas escritas, as 
notas seriam dadas nas próprias provas, devendo estas ser assinadas imediatamente 
após os exames. Depois, o diretor mandaria que os professores lançassem suas notas 
em uma lista própria para esse fim, na qual ele também inseriria as suas, tirando a 
média. Após a realização dos exames e preenchimento da lista de notas, as provas 
deveriam ser arquivadas para servir de base para a média dos exames finais.  

Os exames de maio e agosto não assumiam um caráter público, embora 
pudessem ser franqueados a autoridades e pais que quisessem assisti-los. Os de 
dezembro, contudo, deveriam ser feitos “com toda publicidade, precedidos de 
convites nominaes aos paes, ás autoridades e á imprensa” (Santa Catharina, 1914, p. 
59 – grifo do original). No Livro álbum do Grupo Escolar Lauro Müller, primeiro 
grupo oficialmente criado na capital catarinense, encontramos um convite dessa 
natureza, conforme podemos verificar na figura 2. 

FIG. 2 | Convite para assistir aos exames de dezembro de 1914. Fonte: Livro Álbum do Grupo Escolar Lauro Müller. 
Disponível em: http://seminarioculturamaterialescolar.blogspot.com.br/2015/09/inventario-acervo-grupo-escolar-
lauro.html. 



 

 
 

Apesar das comemorações cívicas e festas escolares que aconteciam ao longo do 
ano letivo, os momentos de exibição pública do aproveitamento escolar aconteciam 
mesmo no fim do ano, com a realização dos exames finais e da festa de 
encerramento. Visando a dar legitimidade aos exames finais e a mostrar 
publicamente os resultados do ensino ministrado nos grupos, a recomendação do 
regimento era que, para os dias destinados à sua realização, o diretor organizasse 
diversas bancas examinadoras, ou uma só, desde que se dispusesse a “servir” durante 
os 12 dias reservados a tal fim. Em geral, as bancas dos exames de dezembro 
deveriam ser compostas por cinco pessoas: o diretor, a professora da classe 
examinada, a professora que seria responsável por aqueles alunos no ano seguinte e 
mais dois examinadores “extranhos ao estabelecimento”, que representassem 
“pessoas idôneas da comunidade”.6 

As bancas deveriam ser presididas pelo diretor, figura que assumia uma posição 
hierarquicamente superior no grupo. Mas, caso o inspetor escolar fosse até a escola 
nos dias dos exames finais, a ele caberia a presidência e o lugar de um dos 
examinadores na banca, o que nos faz pensar sobre a representação desta figura no 
espaço escolar. Uma hora antes do início dos exames, o diretor e os membros da 
banca (em maio e agosto três examinadores, e em dezembro, cinco examinadores) 
deveriam colocar os pontos do programa numa urna, da qual, no momento da 
avaliação, deveriam ser “tirados á sorte por um dos alumnos do ano examinado, cujo 
ponto servirá para todos os alumnos” (Santa Catharina, 1914, p. 63). Após a 
realização das provas e a divulgação das notas de cada examinador, o diretor ficava 
responsável por somar a média das notas de dezembro com a dos meses de maio e 
agosto, cuja soma, dividida por três, representaria a média geral ou de promoção, 
sendo considerados reprovados os alunos que não obtivessem nota igual ou superior 
a 3.  

O rigor dos exames públicos e toda a pompa que envolvia esse momento podem 
ser interpretados com um recurso de legitimação dos grupos escolares perante a 
sociedade. Mais do que um ato burocrático e/ou pedagógico, eles representavam um 
ato político, pois davam visibilidade a ações do governodiante das famílias e de 
figuras de destaque na cidade.  

Alguns dias após a realização dos exames, acontecia a festa de encerramento do 
ano letivo, momento em que as notas dos examinados eram lidas publicamente e os 
diplomas de promoção e habilitação (no caso dos alunos do 4º ano) eram entregues. 
A festa de encerramento também se constituía num “evento público” associado ao 
aproveitamento escolar e acontecia em grupos de outros estados brasileiros, 
especialmente nos primeiros anos do regime republicano.  

Além de cumprir com uma série de exigências quanto à realização dos exames, 
especialmente osdo final do ano, os diretores tinham a incumbência de registrar as 
informações referentes a eles em documentos próprios. Eram boletins, fichas para 

                                                   
6 Tanto a expressão “extranhosaos estabelecimento” quanto “pessoas idôneas da comunidade” são encontradas 
no regimento interno dos grupos escolares de 1914. 



 

 
 

preenchimento de notas, livros de atas de promoções, etc., que evidenciam vestígios 
de práticas por meio da materialidade de documentos de organização/escrituração 
da escola7. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante análise realizada nos documentos escolares e normativos dos 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ambos localizados na região sul do 
Brasil, verificou-se que os exames escolares aparecem como o principal instrumento 
de aferição do aproveitamento escolar. Esses exames eram normatizados por 
documentos vinculados ao aparelho burocrático dos estados, como regimentos 
internos e regulamentos da Instrução Pública, que prescrevem o período em que 
deveriam ser realizados, os saberes a serem avaliados, o ritual dos exames finais e a 
forma como seriam registrados os resultados.  

No caso das escolas isoladas nas primeiras décadas do século XX, os exames 
não assumiam um lugar de destaque ao longo do ano letivo, mas no final deste, a fim 
de atestar/certificar/classificar o grau de conhecimento de estudantes. Ainda assim, 
eles eram realizados de acordo com determinados rituais, como a formação de 
comissões examinadoras, realização de exercícios e distribuição de prêmios. Nos 
grupos escolares, os exames aconteciam de forma mais sistemática, ao menos três 
vezes ao ano, com datas pré-fixadas. Também nesse caso a legislação previa a 
constituição de comissões ou bancas examinadoras, níveis de aprovação e a 
disctribuição de prêmios, mas os exames eram realizados com mais pompa e 
solenidade, explicitando a diferença do público que atendia e o discurso de 
modernização e racionalização pedagógica associado às escolas ditas republicanas.  

No que se refere às escolas isoladas, constatou-se que o ritual da avaliação 
anual contava com um número significativo de alunos presentes, mas apenas uma 
pequena parte desse grupo realizava os exames. As classificações encontradas nas 
atas sugerem que os alunos submetidos aos exames tendiam a crescer no grau da 
avaliação ou se manter com o mesmo grau de aprovação. No caso dos grupos 
escolares, as reprovações poderiam se dar logo nos primeiros meses de aula, uma vez 
que, para ser promovido, o aluno precisava ser aprovado em todos os exames. Dessa 
forma, o estudo permitiu verificar maior rigorosidade e seletividade nos exames dos 
grupos escolares, bem como maior regularidade na aplicação de provas ao longo do 
ano, em relação às escolas isoladas. Ainda assim, em ambos os modelos, as práticas 
eram normatizadas e repercutiam diretamente no trabalho docente e no percurso 
escolar dos estudantes.  

Por fim, cabe ressaltar que a prática avaliativa se faz presente até os dias de 
hoje, mesmo que os mecanismos utilizados para realizar tal ação tenham sofrido 
alterações. Sob a nomenclatura de exames, testes, provas ou atividades de avaliação, 
os instrumentos de verificação da aprendizagem permanecem no cotidiano das 

                                                   
7 Sobre registros de avaliação escolar, ver: Cardoso da Silva, C. R.; Gaspar da Silva, V. L. (2015). 



 

 
 

escolas e em documentos ligados ao aparelho burocrático do Estado, constituindo-se 
num objeto a ser analisado por aqueles que se propõem a pesquisar a cultura de 
avaliação escolar na historiografia da educação brasileira.  
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Nesta comunicação, examinam-se os discursos da psicologia destinados aos 

professores em formação sobre o problema do mau rendimento dos alunos na escola 
primária. A partir do estudo de manuais dessa disciplina empregados nas escolas 
normais na primeira metade do século XX, busca-se identificar nesses discursos as 
causas associadas ao problema, assim como as recomendações propostas para a sua 
superação. A análise recorre aos escritos de Michel Foucault e outros autores 
contemporâneos sobre a análise do discurso. 

Ao longo do século XX, a psicologia ocupou a posição de uma disciplina central 
nos currículos de formação de professores. Acreditou-se que as descobertas sobre o 
psiquismo do aluno estabeleceriam bases seguras para as práticas pedagógicas. Essa 
expectativa já se manifestava nos discursos psicológicos e educacionais desde a 
última década do século XIX, quando se envidaram esforços na criação de um 
sistema público de ensino baseado nos grupos escolares e nas Escolas Normais para 
a formação dos professores. As novas escolas seriadas instituíram a homogeneização 
das classes por meio da divisão dos alunos em turmas da mesma idade e com 
aproximadamente o mesmo nível de conhecimentos. Nessas condições, as diferenças 
de aproveitamento entre as crianças logo se evidenciaram, apresentando-se como um 
problema em uma escola organizada para realizar o ensino simultâneo. Os alunos 
que não conseguiam aprender no ritmo esperado representavam um entrave para a 
administração do ensino, pois, ao mostrarem-se refratários à instrução e à 
moralização escolar, eram temidos como uma ameaça à sociedade, propensos a se 
transformarem em delinquentes ou adultos desajustados e improdutivos.  

O ensino sistemático da psicologia nas Escolas Normais ocorreu a partir das 
primeiras décadas do século XX. Inicialmente, isso se deu por meio do 
desdobramento da disciplina Pedagogia em Pedagogia e Psicologia, tal como 
ocorreu em São Paulo, a partir de 1912, e no Rio de Janeiro (Antunes, 2007). Na 
primeira metade do século XX, quando ainda não havia curso superior de psicologia 
no Brasil, os docentes que ministravam a matéria nas escolas normais eram oriundos 
de outros campos de formação – frequentemente, a medicina e o direito. Essas duas 
áreas do conhecimento dedicavam-se, então, a formular alternativas cientificamente 
fundamentadas para a superação dos problemas sociais. A constituição biológica do 
povo brasileiro era motivo de preocupação por parte de médicos e juristas, que viam 
negros e índios como tipos inferiores e temiam o processo de miscigenação 
(Schwarcz, 1993). Essa compreensão dos problemas sociais também estava presente 
na Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM), fundada no Rio de Janeiro, em 1923. 
Essa instituição reuniu médicos e outros intelectuais que tiveram um papel 
destacado no desenvolvimento da psicologia em solo brasileiro, tais como Manoel 
Bomfim, Plínio Olinto e Maurício de Medeiros, que atuaram como professores de 



 

 
 

psicologia em escolas normais e escreveram manuais para subsidiar o ensino da 
disciplina. Nesta comunicação serão examinados os seguintes manuais de psicologia 
para a formação docente: Noções de psychologia (1917), de Manoel Bomfim; 
Compendio de Psychologia (1925), de Henrique Geenen; Psyhologia (1926), de 
Sampaio Dória; Psicologia (1933), de Djacir Menezes; Psicologia (1934), de Plínio 
Olinto; Psicologia educacional (1936) de Nelson Cunha de Azevedo; Psicologia 
educacional: conforme o programa das Escolas Normais de 1º. E 2º graus (1943), de 
Justino Mendes; Noções de psicologia aplicada à educação (1947), de José de 
Almeida e Compêndio de psicologia: problemas de psicologia educacional para o uso 
das escolas normais (1949), de Onofre de Arruda Penteado Junior. 

No Brasil, as pesquisas sobre questões psicológicas foram realizadas inicialmente 
nas faculdades de medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, a partir de meados do 
século XIX (Gondra, 2004). Nas décadas iniciais do século XX, as instituições 
educacionais também passaram a constituir espaços privilegiados para o 
desenvolvimento e a aplicação da psicologia. Esses trabalhos visavam principalmente 
à produção de conhecimentos científicos sobre os alunos, como subsídios para a 
organização do trabalho na escola. A aplicação de testes de inteligência destinava-se 
a identificar os “deficientes”, que se pretendia retirar das escolas comuns e, quando 
possível, encaminhar às raras instituições de educação especial disponíveis. 
Defendia-se a classificação dos alunos segundo o critério da inteligência e a formação 
de classes homogêneas nas escolas, de modo a favorecer o ajustamento do ensino às 
capacidades individuais. O primeiro Laboratório de Psicologia Experimental 
instituído no país foi instalado no Pedagogium, no Rio de Janeiro, no ano de 1906. 
Em 1914 criou-se na Escola Normal de São Paulo o Gabinete de Antropologia 
Pedagógica e Psicologia Experimental. Em Minas Gerais, a organização do primeiro 
laboratório de psicologia para subsidiar as ações educativas coube à Helena Antipoff, 
que também se dedicou à educação dos deficientes mentais. Outras iniciativas se 
seguiram em diversos estados brasileiros, de maneira concomitante à inserção da 
psicologia nos currículos de formação docente (Antunes, 2007).  

À medida que se ampliavam os trabalhos sobre a psicologia da criança, criavam-
se novas instituições dedicadas ao seu estudo e assistência psicológica. Em 1934, 
quando Anísio Teixeira estava à frente da Diretoria Geral da Instrução Pública do Rio 
de Janeiro, instituiu-se o Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental para o atendimento 
às crianças com problemas de adaptação à escola primária. O primeiro diretor do 
serviço foi o médico Arthur Ramos, estudioso da psicanálise, que procurou instituir 
novas práticas de diagnóstico das dificuldades apresentadas pelos alunos, as quais 
levassem em conta não apenas os resultados obtidos nos testes de inteligência, mas 
considerassem também as condições de vida da criança no ambiente familiar. Dois 
anos depois foi criado o Laboratório de Biologia Infantil, por iniciativa de Leonídio 
Ribeiro, médico legista responsável pela divulgação da obra de Lombroso no Brasil. 
O laboratório foi instituído para auxiliar o Juízo de Menores e dedicava-se ao estudo 
das causas da delinquência infantil. Tendo iniciado suas atividades a partir do 
pressuposto de que a predisposição aos comportamentos desviantes era biológica, 



 

 
 

gradativamente passou a privilegiar as causas sociais, em especial o ambiente 
familiar (Degani-Carneiro; Jacó-Vilela, 2012, p. 164). Essas instituições se tornaram 
representativas da crescente participação da psicologia no estudo das crianças e seus 
problemas, com atenção especial para aquelas vistas como uma ameaça social. 

De acordo com os discursos veiculados nos manuais de psicologia educacional 
examinados, um aspecto fundamental para a explicação do mau rendimento escolar 
era o fato de que os programas de ensino estabeleciam as mesmas exigências para 
todos os alunos, os quais apresentavam possibilidades desiguais de aprender. 
Constatava-se que as crianças apresentavam diferenças individuais de inteligência e, 
além disso, também estavam submetidas a condições de vida heterogêneas em seu 
meio familiar, as quais interferiam em seu desempenho. Sendo assim, as 
recomendações para a superação do problema eram derivadas do princípio segundo 
o qual era preciso ajustar o ensino às necessidades dos alunos, considerados 
individualmente. Nos textos dos manuais, esse princípio geral traduziu-se 
inicialmente em recomendações para que não se aceitassem as crianças consideradas 
anormais nas escolas comuns. A partir da difusão dos testes de inteligência nos 
discursos da psicologia educacional, observou-se a defesa recorrente de sua aplicação 
generalizada nas escolas. Recomendava-se que os alunos fossem submetidos a testes 
de inteligência e que os resultados obtidos fossem empregados como critérios para a 
formação de classes mais homogêneas nas escolas, de modo a ser possível adaptar o 
nível de exigência do ensino ao nível intelectual diferenciado das turmas.  

Com a divulgação da psicanálise nos discursos da psicologia educacional, outro 
princípio tornou-se frequente nas orientações oferecidas aos professores, o da 
compreensão. Tornou-se recorrente o conselho de que se procurasse compreender os 
alunos, suas dificuldades e conflitos íntimos, especialmente no caso daqueles 
refratários às regras impostas pela escola. Recomendava-se evitar castigá-los, 
buscando-se, em vez disso, investigar as causas de suas condutas inadequadas, 
procurando-as em primeiro lugar no complexo das relações familiares, percebidas 
quase sempre como a principal origem dos comportamentos desajustados. 
Identificadas as causas, tratava-se de procurar suprimi-las, ou, pelo menos 
compensá-las na escola, oferecendo-se à criança-problema compreensão e amor. 
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RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo a análise de discursos sobre problemas de 
rendimento escolar presentes em revistas pedagógicas paulistas, com especial 
interesse em enunciados referentes à atividade de professores e à gestão do ensino 
elementar. Pretende-se verificar como a questão do aproveitamento escolar 
produziu-se, em um momento de expansão da escolarização e de implantação do 
ensino seriado, como um problema dos sistemas de ensino e mesmo da sociedade, 
que deveria ser equacionado com o apoio de saberes especializados. O conjunto de 
fontes considerado compreende a revista Educação (depois denominada Escola 
Nova e Revista de Educação), de 1927 até 1950, a Revista do Professor, de 1934 a 
1939, e a Revista Escolar, entre 1925 e 1926. Várias formas discursivas foram 
identificadas para explicar e tentar superar o baixo rendimento escolar, dentre elas a 
ausência de profissionais da educação – professores e inspetores – nas unidades 
escolares; e a ineficiência no trabalho desses mesmos profissionais, especialmente 
dos professores. Os enunciados analisados convergem para propostas de 
reorganização das tarefas e dos tempos escolares, de forma a criar novos padrões e 
índices de reprovação, mais ajustados aos objetivos de melhoria da taxa de 
rendimento escolar. 
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Nas primeiras décadas do século XX educadores criaram projetos de intervenção 
social a serem viabilizados por meio da ação escolar. Esta, além do objetivo de 
instruir, deveria se pautar por certa visão de qualidade de ensino, com base na 
incipiente pedagogia científica, considerada imprescindível para reformar a 
sociedade brasileira e torná-la mais produtiva. Para Marta de Carvalho (1998) os 
reformadores da Associação Brasileira de Educação tinham como princípios, no final 
de década de 1920, a saúde, a moral e o trabalho, tomando como base propostas de 
formação do indivíduo por meio da escola. O trabalho, em sua dimensão educacional, 
era pensado como forma de racionalização, sob o modelo da fábrica, e voltado à 
implementação de técnicas de ensino, testes de aptidões, rapidez, precisão e 
eficiência, bem como forma de hirarquização de funções.  

A ordenação dos espaços e tempos escolares representou um importante meio de 
racionalização do trabalho aí desenvolvido, em associação com o discurso médico. Os 
tempos de descanso e de trabalho, a distribuição das diferentes matérias e conteúdos 
ao longo do dia, da semana e do ano letivo, dentre outros fatores, confluíram para a 
produção de ordens temporais características dos ambientes escolares, inicialmente 
em conflito com outros tempos sociais, conferindo-lhes identidades, práticas e 
códigos próprios (Souza, 1998).  

Essas e outras formas de racionalização acabaram por afetar o fluxo escolar, na 
medida em que nem todos os alunos conseguiam responder adequadamente às 
exigências do sistema. O problema de alta incidência de reprovações e também de 
evasão escolar, em que o professor era apresentado como figura central e que se 
mostrava agravado nas escolas isoladas e rurais, mobilizou a intelectualidade 
paulista e de todo o país, que se envolveu na formulação de explicações e soluções 
para o baixo rendimento do ensino. Dentre as soluções apontadas para tornar o 
processo de aprendizagem mais efetivo, as práticas de alfabetização foram alvo de 
muitas discussões e propostas, dada a chamada estagnação nos primeiros anos, 
taxas de reprovação bem maiores, em comparação com o rendimento dos estudantes 
dos outros anos do curso primário. O ensino rural também foi alvo de inúmeras 
propostas, quanto a conteúdos e procedimentos diferenciados, bem como no sentido 
de promover o aumento da escolarização da população residente no campo. 

As discussões aqui empreendidas representam a continuidade de estudos 
anteriores em que foram analisados discursos oficiais presentes na revista Educação 
(depois denominada Escola Nova e Revista de Educação), órgão da Diretoria Geral 
de Instrução Pública de São Paulo, na década de 1930, e na Revista do Professor, 
editada pelo Centro do Professorado Paulista (CPP), em sua primeira fase de 
publicação, de 1934 a 1939 (Viviani, 2014, 2013). Dentre os enunciados identificados 
nesses estudos anteriores, relativos à caracterização de problemas de rendimento 
escolar e das soluções que poderiam ser empregadas para solucioná-los, pretende-se 
intensificar o estudo daqueles referentes à necessidade de uma maior organização e 
controle da atividade docente e escolar, mapeando a difusão desses discursos nos 
periódicos especializados, direcionados aos profissionais da educação paulista. O 
conjunto de fontes ora selecionado refere-se às mesmas publicações citadas acima, 



 

 
 

com uma ampliação de período quanto à Revista Educação, desde o seu 
aparecimento, em 1927, até 1950, e a inclusão da Revista Escolar, publicada pela 
Diretoria Geral da Instrução Pública paulista entre 1925 e 1926. Além de focalizar o 
interesse do presente estudo para a questão indicada, a propagada necessidade de 
controle sobre a atividade docente e escolar, como meio de aumentar a eficiência do 
sistema de ensino, espera-se melhor situar tais iniciativas em um período de tempo 
mais extenso, de forma a facilitar o entendimento da produção e circulação dos 
enunciados em pauta. Em paralelo a isso, considera-se relevante melhor 
compreender como esses discursos se relacionam a outras elaborações das mesmas 
formações discursivas, associadas ao campo educacional, algumas delas 
apresentadas como propostas de renovação do ensino e mesmo como propostas de 
mudança social.  

As análises foram realizadas com base nos escritos de Foucault (2012, 2007), 
buscando-se descrever enunciados e formas de ordenação dos discursos veiculados 
nas fontes consideradas. Enunciados pensados não como átomos do discurso, mas 
como funções que se apoiam em grupos de signos, caracterizados por referenciais 
constituídos por regras de existência, posições de sujeito, associações a outros 
campos discursivos e também por materialidades, suportes que deixam marcas em 
um espaço ou memória.  

Os estudos que vem sendo desenvolvidos em periódicos paulistas, no projeto 
acima mencionado, indicam várias formas discursivas para explicar e tentar superar 
o baixo rendimento escolar, por meio de enunciados que identificavam ora o 
ambiente natural e social como fonte de problemas, como a incidência de doenças e a 
desnutrição entre os estudantes, ora características dos alunos, como baixos niveis de 
inteligência, ou ainda questões cuja origem se remetia ao próprio sistema escolar. 
Dentre os enunciados identificados, neste trabalho serão descritos três deles, 
relativos ao âmbito institucional, que se destacam pela sua frequência nas fontes 
analisadas e pela forte associação a problemas de rendimento escolar: a ausência de 
profissionais da educação – professores e inspetores – nas unidades escolares; a 
ineficiência no trabalho desses mesmos profissionais, especialmente dos professores; 
e a desorganização administrativa do sistema público de ensino elementar. 

 
1. A AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ESCOLA INFLUI NO BAIXO RENDIMENTO 

ESCOLAR 

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

comissionamentos indevidos dos docentes, especialmente nas escolas da zona rural, 
em que haveria uma vontade de abandono por parte desses profissionais, justificada 
pelas precárias condições de trabalho e a pouca importância atribuída socialmente às 
atividades de ensino.  



 

 
 

Na Revista Escolar havia uma seção, “Actos diversos” com publicações do 
Secretário do Interior, em que predominavam as manifestações sobre licenças 
médicas dos professores. Em 1925 e especialmente em 1926, a grande maioria das 
solicitações foram negadas, mediante alegações de irregularidades e de não 
cumprimento das normatizações existentes a respeito, com indicações de abuso nos 
pedidos de afastamento e prejuízo para o trabalho escolar, como nos excertos abaixo. 
Não se fala em reprovações ou rendimento escolar, mas sim em prejuízo para o 
ensino: 

Para os casos como o da supplicante, é indispensavel a próva de laboratório, 
que não se póde realizar em Cruzeiro. Essa providencia tem sido applicada 
uniformemente, em vista do abuso, aliás verificado, que se tem dado em um 
grande numero de casos, pela liberalização de attestados (Actos diversos, 
1926a, p. 107)2. 

Não tem logar o que requer, porquanto a anterior licença foi negada, á vista do 
laudo de inspeção, que declara, em termos inequívocos, que o supplicante não 
apresenta molestia apreciavel que justifique a licença. Accresce que a 
autoridade escolar respectiva informa que o supplicante não é assiduo, dá 
repetidas faltas, com prejuizo para o ensino e que tem motivado reclamações de 
paes de alumnos (Actos diversos, 1926b, p. 91). 

Francisco Alves Brisolla, diretor do 1º grupo escolar de Bauru, publicou em 
1936 um artigo na Revista de Educação em que procura levantar as origens e as 
causas das reprovações. Para ele, as concessões de licença aos professores eram 
muitas vezes indevidas, sendo um importante motivo para as reprovações: 

 
É comum ver-se professores sadios a fazer estações de repouso exactamente 
na época de periodos letivos em que deve ser verificada a consolidação do 
ensino dispensado durante meses á classe em que trabalham, onde procuram 
instrucção, cerca de 35 a 40 petizes. Esses funcionários, geralmente, 
substituídos por neophytos no mistér, os quaes, as mais das vezes, por não 
serem os donos da classe, della se desinteressam (Brisolla, 1936, p. 115-116). 
 

Nesse mesmo ano, um outro artigo da Revista de Educação apresentou trechos 
de relatórios de 14 chefes de serviço e delegados regionais de ensino, em que a 
metade deles comenta a questão do afastamento indevido de professores, na zona 
urbana e rural. No caso desta última, o problema relatado associa-se a uma grande 
discussão sobre a inexistência do chamado professor rural, uma vez que esse docente 
seria criado e formado em centros urbanos, negando-se a morar no interior e 
removendo-se para as cidades assim que possível. 

                                                   
2 Foi mantida a grafia original do texto dos periódicos em análise 



 

 
 

A ausência dos diretores nas suas escolas também poderia representar um 
entrave ao bom aproveitamento dos alunos, por terem “sobrecarga de trabalhos 
estranhos” (Brisolla, p. 116) ao que seria a sua função, como a fiscalização de escolas 
isoladas urbanas e rurais. Isso impediria que eles atuassem de forma mais efetiva na 
direção, fiscalizando o trabalho escolar e impedindo a ocorrência de “pequeninos 
abusos nocivos ao bom andamento do ensino” (Brisolla, p. 116). 

Algo diverso se afirmava sobre os inspetores, cuja ausência se daria pela falta de 
vagas disponíveis no sistema administrativo. Muitos registros em tom 
reinvindicatório afirmavam ser impossível fiscalizar e orientar o ensino com um 
número tão reduzido de técnicos, como percebido por Sud Mennucci em relação a 
todo o país e em particular sobre São Paulo: 

O Estado tem mais de 10500 unidades escolares primárias em funccionamento. 
Precisa logicamente, só para estas, nada menos de 175 inspetores, sem contar 
com os necessários para o ensino particular, para o ensino secundário e o 
profissional. O total ultrapassa os 200 funcionários. Se tem atualmente apenas 
100 é que está impingindo a cada funcionário mais do dobro do trabalho que 
legitimamente lhe caberia desempenhar (Mennucci, 1936, p. 14). 

Delegados regionais de ensino citam a normatização vigente à época da 
publicação, 1936, que suprimiu o cargo de auxiliar de inspeção nas sedes das 
delegacias de ensino e dos distritos escolares, o que  traria um acúmulo de trabalho 
para os inspetores e a permanência destes por mais tempo nas sedes, “recebendo 
boletins mensais, organizando mappas de movimento e folhas de pagamento, além 
de ficar ao seu cuidado ainda o recebimento de material escolar e sua redistribuição 
entre as escolas isoladas do município, com serio prejuizo para os serviços de 
inspecção escolar” (Pareceres, 1936, p. 137). 

As propostas para minorar o problema da ausência de profissionais da educação 
na escola incluíam o controle das movimentações, mediante um maior rigor na 
concessão de licenças e comissionamentos aos professores, bem como a punição 
daqueles considerados relapsos. Também era citada a permanência dos diretores nas 
escolas e  o aumento do número de profissionais contratados como inspetores, de 
forma que cada um deles pudesse ter sob sua responsabilidade um número menor de 
escolas e assim estar mais próximo do trabalho educativo nas unidades escolares. 
Mesmo sendo esta última uma solução dispendiosa, valeria o investimento, pois, 
como afirmou Sud Mennucci, a alternativa seria o gasto com o baixo rendimento 
escolar e a possibilidade de que “se malbaratem milhares de anos de existência de 
nossa população infantil. Se isso é economia...” (Mennucci, 1936, p. 14). 

Percebe-se o discurso associado a questões morais no caso da ausência dos 
professores, que não estariam trabalhando porque não queriam, ou por falta de 
interesse e envolvimento na atividade de ensino, em contraste com motivações 
administrativas, quando se falava em diretores e inspetores, que se ausentariam da 
escola por estarem trabalhando além de suas funções regulares, em outros locais.  



 

 
 

 
2. A INEFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS DA ESCOLA AFETA AS TAXAS DE 

REPROVAÇÃO 

O segundo enunciado aqui em análise, relacionado à ineficiência de profissionais 
do ensino, circulou ao longo de todo o período considerado para este estudo, 
mencionando a falta de vocação, a questão do despreparo de professores, já que 
muitos eram leigos, e ainda críticas à formação praticada nas escolas normais, como 
no trecho abaixo: 

A causa mais remota das reprovações em massa, na escola primária, acoita-se 
na escola normal e consiste na falta de seleção vocacional dos candidatos aos 
cursos de formação do professor e no defeito do ensino ministrado nesses 
cursos, principalmente quanto à prática pedagógica (Oliveira, 1940, p. 129). 

Artigos da revista Educação/Escola Nova, em especial na década de 1930, 
divulgavam preceitos tidos como inovadores e associavam a ineficiência dos 
professores à inobservância desses procedimentos de ensino e à práticas 
consideradas tradicionais, o que levaria ao baixo rendimento dos alunos. Vários 
autores desse periódico, muitos dos quais eram também gestores do ensino paulista, 
propagavam discursos que enalteciam a efetividade da chamada escola nova e do 
ensino ativo, embasados em conhecimentos científicos, especialmente da área da 
psicologia, portanto de domínio mais complexo e inacessível por parte dos 
professores primários. Práticas objetivas, como testes psicológicos e pedagógicos, 
eram propostas como técnicas que garantiriam o bom aprendizado em turmas 
homogêneas. Esperava-se não que os professores primários produzissem tais 
instrumentos, tarefa restrita a profissionais que detinham saberes especializados, 
mas que soubessem aplicá-los, garantindo assim um bom rendimento escolar. 

Já na Revista do Professor, o discurso da ineficiência dos professores era 
veiculado frequentemente em associação à falta de organização e orientação do 
sistema escolar. Sud Mennucci (1936) ocupou-se em determinar padrões ideais para 
o trabalho de professores e inspetores: estes últimos deveriam atender até 60 
unidades escolares e trabalhar no máximo cinco a seis horas diárias, utilizando o 
restante de seu tempo (não considerado como laboral) para ler e se inteirar das 
inovações pedagógicas a fim de guiar os mestres em suas atividades. Seriam 
responsabilizados, juntamente com os docentes, pelo rendimento das escolas sob sua 
inspeção. Para os professores, a produção mínima seria de 75%. Toledo (1937) em 
artigo publicado na Revista do Professor e também na Revista de Educação, sugere 
o número máximo de 50 escolas para cada inspetor e modula os limite mínimo de 
promoção na escola elementar conforme sua localização, tamanho e tipo das classes:  

 



 

 
 

1º) Classes fortes, medias e não selecionadas: a) Em estabelecimentos urbanos 
do interior e da Capital: Classes de 20 a 25 alunos 75%. Classes de 26 a 30 
alunos 70%. Classes de 31 a 35 alunos 60%. Classes de 36 a 40 alunos 60%; b) 
Em estabelecimentos de districtos de paz e zona rural: Classes de 20 a 25 alunos 
70%. Classes de 26 a 30 alunos 65%. Classes de 31 a 40 alunos 60%. Classes de 
36 a 40 alunos 55%. 2º) Classes fracas em geral: de 20 a 25 alunos 60%. de 26 a 
30 alunos 55%. de 31 a 35 alunos 50%. de 36 a 40 alunos 45% (Toledo, 1937, 
p.34). 

Nota-se uma grande variação nas bases que estipulam o que seria o rendimento 
escolar ideal (aprovação mínima de 75 a 45%) e consequente ineficiência do 
professor, modulando as possibilidades de sua atuação para implementar o ensino  
primário. Neste caso, a responsabilidade do mestre não seria tão determinante para a 
reprovação dos alunos, havendo outros fatores intervenientes. No entanto, Toledo 
prossegue seu artigo propondo soluções direcionadas apenas aos professores, com 
sugestões de recompensas e punições, tendo em vista os limites anteriormente 
considerados para o rendimento: 

Acima desse limite o professor receberia um prêmio em dinheiro, e ‘pontos’ para 
a sua possível promoção. Aos que não conseguirem attingir o mínimo 
preestabelecido, dentro das possibilidades que a lei puzesse ao seu alcance, – 
respeitados os motivos extranhos á sua vontade e que perturbem a boa marcha 
do ensino na escola ou classe – além da consignação official daquelle facto, 
seriam tolhidos os direitos de promoção a melhores postos. Se, pelo espaço de 
três annos consecutivos ou durante quatro não continuados, em cinco annos, 
isso acontecesse, perderia o professor o direito ao augmento de vencimentos a 
que faria jus pela tabella actualmente em vigor. (Toledo, 1937, p.34). 

Outros textos propunham até mesmo a dispensa ou a aposentadoria compulsória 
para os professores, punições mais graves a serem adotadas no caso de ser 
comprovada sua incapacidade pedagógica ou preguiça (Mennucci, 1936). Cabe 
ressaltar que nas fontes aqui analisadas não há registros sobre a efetiva 
implementação de tais ações, ainda que iniciativas de mapeamento de professores de 
turmas com problemas de altas taxas de reprovação tenham sido identificadas, como 
na Circular n. 13 (1938), em que os Delegados Regionais de Ensino são solicitados a 
enviar, em seus relatórios anuais, a listagem nominal de professores com turmas que 
tivessem apresentado rendimento abaixo de 50% em 1937.  

Para superar o problema da ineficiência dos profissionais da educação, outra 
sugestão bastante frequente esteve representada pelas propostas de aprofundamento 
e ampliação de estudos por parte dos professores, através da realização de reuniões 
pedagógicas, cursos de férias, cursos de aperfeiçoamento, incentivo à leitura 
especializada, montagem de bibliotecas pedagógicas, etc. Nesse sentido, 
identificaram-se publicações na revista Educação/Escola Nova com relatos de 



 

 
 

algumas reuniões pedagógicas e cursos de férias, sem a indicação do número de 
professores participantes ou de abrangência dessas iniciativas. 

Quanto aos inspetores, deveriam não somente supervisionar mais 
detalhadamente o cotidiano escolar, mas também orientar a atividade pedagógica ali 
desenvolvida. Para isso eram instados a se instruir mais, a promoverem reuniões 
com diretores e professores, a ministrar aulas modelo e a produzirem relatos e 
reflexões sobre sua prática, como os relatórios divulgados na própria Revista de 
Educação.  

 
3. A DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE ENSINO INTERFERE 

NO RENDIMENTO ESCOLAR 

O último enunciado descrito neste texto apresenta encaminhamentos 
administrativos direcionados à diminuição das taxas de reprovação no ensino 
elementar, no que se refere a mudanças na organização do trabalho em todo o 
sistema escolar. Nesse sentido, a ordenação dos tempos escolares fez-se presente em 
propostas de alteração das divisões do ano letivo, da carreira docente e do melhor 
momento para a realização de matrículas, eliminações e exames dos estudantes. 

Foram citados os descompassos entre os períodos de concursos de ingresso, 
remoção e das matrículas tardias de alunos (Rios, 1937) como fatores de diminuição 
nas taxas de rendimento escolar. Apontava-se a necessidade de realizar os concursos 
de remoção e de ingresso antes do início do período letivo, para não atrapalhar o 
processo de ensino e aprendizagem. 

A carreira do magistério sofreu modificações ao longo de todo o período 
considerado neste estudo, de forma a organizar e controlar a atuação desses 
profissionais. Cabe ressaltar os discursos sobre a classificação das escolas paulistas 
em quatro estágios, instituída pelo Código de Educação em 1933 (São Paulo, 1939), 
que produziu uma forma de hierarquia entre os mestres e restringiu a sua 
movimentação por remoção, denominada, nesse momento, de promoção. Os 
ingressantes eram direcionados para as escolas rurais de difícil acesso, locais onde 
deveriam residir, e somente depois de no mínimo 400 dias de serviço poderiam 
requerer promoção para o estágio imediatamente superior. Esse processo 
considerava também a percentagem de frequência e de promoção dos alunos dos 
professores requerentes, bem como o tipo de classe em que estavam ministrando 
aulas (escolas isoladas, classe média ou fraca). Somente os professores com mais 
tempo de serviço e com melhores resultados em suas turmas poderiam chegar ao 
quarto estágio, referente a escolas da Capital e arredores, que permitiam ao professor 
residir na Capital. Um professor de Guaíra assim se pronuncia a respeito dessa 
organização da carreira docente: 

A instituição da carreira no magistério, assegurando maior justiça nas 
nomeações e promoções e ao mesmo tempo excluindo da profissão aventureiros 
incompatíveis com a mesma, conferiu a este serviço publico brilhantismo, 



 

 
 

probidade e segurança, elevando-o a altura das mais adiantadas instituições 
congeneres de todo o mundo. 

A divisão dos grupos e unidades escolares em estagios, constituindo as etapas 
da carreira, e evitando portanto escaladas subitas e prejudiciais, assegurou ao 
corpo docente uma maior eficiencia relativa, de inestimaveis beneficios para o 
ensino (Figueiredo, 1935). 

Esse discurso parece indicar que o bom rendimento escolar só poderia ser 
alcançado mediante o investimento na qualidade e estabilidade dos professores que 
conseguissem permanecer na rede assim organizada, vencendo todas as restrições a 
eles impostas, e a despeito daqueles que não estavam tão envolvidos com a profissão 
e suas dificuldades, especialmente na zona rural.  

Ao mesmo tempo, houve muitas reclamações por parte dos mestres a respeito 
dessa organização de escolas e da atividade docente. Em 1936, a Diretoria de Ensino 
publicou uma circular em resposta às reclamações do professorado, especialmente da 
zona rural, que se sentia prejudicado pelo abandono de alunos na época da colheita, 
o que acabava elevando os índices de reprovação e consequentemente dificultando o 
processo de remoção. As instruções da circular mencionavam a possibilidade de 
autoridades escolares solicitarem a antecipação dos exames finais para setembro, 
com a justificativa de que os alunos iriam mudar-se. Os alunos reprovados nesse 
exame poderiam se apresentar novamente no final do ano letivo (Circular, 1936).  

Também foram publicadas propostas de fazer coincidir o ano letivo com o ano 
agrícola na zona rural, evitando o abandono de alunos da escola, após as colheitas 
anuais, quando se retiravam de uma fazenda para a outra. Essa ação evitaria 
inclusive o aumento das percentagens de alunos desistentes e reprovados. Se não 
fosse possível deslocar as férias de verão, pelo menos que se fizesse uma “verificação 
na escola e contados para a professora, no exame de novembro, os alunos então 
julgados alphabetizados ou promovidos, pelo inspetor escolar” (Pareceres, 1936, p. 
141).  

A Circular acima citada, publicada em 1936, previu a possibilidade de 
antecipação dos exames finais para setembro. Alguns anos depois, em 1939, esse 
processo foi modificado, voltando a indicar o mês de novembro para a realização dos 
exames finais, mas sem descuidar do que se entendia ser um problema do ensino 
rural: 

(...) os alunos de escola rural que não comparecerem aos exames finais bem 
como os que forem eliminados em setembro e outubro, por motivo de mudança, 
justificada com declaração, serão julgados para efeito de promoção, pelas suas 
notas mensais, desde que contem, no mínimo, com (100) comparecimentos na 
escola (Atos do Sr. Secretário, 1939, p. 118). 

Nesse mesmo sentido, os delegados regionais paulistas, em reunião de 1936, 
discutiram formas de melhorar o rendimento dos alunos dos primeiros anos, “classe 



 

 
 

de maior estagnação no curso primário” (Reunião, 1936, p. 82). Dentre as sugestões, 
havia a  exclusão dos dados de reprovação de alunos que tivessem sido matriculados 
pela primeira vez na escola ao longo do segundo semestre. A normatização citada 
acima, de 1939, reforça a ideia e institui como norma geral, para todas as séries, o 
impedimento da matrícula nos meses de outubro e novembro, bem como da 
eliminação de alunos em novembro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Dentre os discursos sobre o rendimento escolar, suas causas e consequências, e 
ainda sobre possíveis maneiras de superar o problema, se evidencia o discurso da 
necessidade de implementar formas mais eficientes para racionalizar a 
administração e o controle do sistema escolar, no sentido de fixar os professores nas 
escolas e melhorar sua eficiência.  

O enunciado sobre a ausência de profissionais da educação associa-se a aspectos 
morais, em que a atitude dos professores é apresentada como imprópria, como 
vontade de afastamento do trabalho, e a dos gestores é plenamente justificável, já 
que se configura como acúmulo de funções laborais. 

A propalada ineficiência dos professores e inspetores foi associada a problemas 
administrativos e também a questões da pedagogia científica. Desta maneira, 
discursos da administração escolar paulista voltados para o controle de um sistema 
escolar em expansão associaram-se a discursos da eficiência, apoiados pelo campo de 
saberes da pedagogia científica. 

Uma certa organização do sistema de ensino foi preconizada para aumentar o 
rendimento escolar, muitas vezes significando apenas uma mudança formal no 
tratamento dos registros, dados de reprovação ou ainda mediante novos critérios 
para avaliar o bom desempenho da escola. Assim, um mesmo índice de reprovação 
poderia ser considerado intolerável em classes fortes localizadas em escolas das 
cidades e aceitável em referência a escolas da zona rural, a classes fracas ou 
numerosas.  

Tais formas de organização, com ênfase em alterações nos tempos escolares, 
acabaram criando caminhos para a produção de novos padrões e índices de 
reprovação, mais ajustados aos objetivos de melhoria da taxa de rendimento escolar. 
Contra um efeito da racionalização no ensino – o problema do rendimento escolar – 
o sistema de ensino respondeu com a aposta em maiores níveis de racionalização: da 
qualificação e carreira docentes, da organização de classes homogêneas, do 
estabelecimento de uma complexa rede de inspeção e enfim, dos tempos escolares 
em geral. 
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PALAVRAS-CHAVE 

Estatísticas educacionais; Repetência escolar; Reprovação; Políticas públicas 
de educação. 

 
Do empenho com que as reformas educacionais procuraram quantificar os 

rendimentos da escola pública resultaram estatísticas sobre o aproveitamento dos 
sistemas de ensino. Nas décadas de 1920 e 1930, São Paulo e o Distrito Federal 
organizaram reformas que foram pródigas em produzir censos e quadros estatísticos 
buscando dimensionar a capacidade de atendimento do conjunto das suas escolas, as 
reprovações e a evasão. Os modos como nesse período os reformadores dirigiram e se 
utilizaram das quantificações para promover mudanças na legislação educacional, 
nos programas de ensino, nas políticas de construção de prédios escolares e na 
organização da carreira docente são o objeto de análise desta comunicação. Assim, a 
partir do estudo dos censos e quadros estatísticos produzidos por Sampaio Dória 
(1920) e Antonio Almeida Jr (1935-1938) em São Paulo e por Antônio Carneiro Leão 
(1922-1926), Fernando de Azevedo (1927-1930) e Anísio Teixeira (1931-1935) 
pretende-se refletir sobre os significados que a reprovação e a repetência tiveram em 
suas políticas de reforma. Com o objetivo geral de comparar as iniciativas de diversos 
reformadores no estado de São Paulo e no Distrito Federal perguntamo-nos em que 
medida a repetência e a reprovação escolar foram problemas configurados por meio 
de quadros estatísticos e seus números. Mais especificamente, conduziu-se a 
pesquisa com o propósito de entender as diferentes formas de produzirem e 
utilizarem resultados estatísticos acerca da expansão do atendimento escolar. 
Interessou então demonstrar as semelhanças e diferenças entre as iniciativas 
paulistas e cariocas, entre as reformas paulistas nas décadas de 1920 e 1930 e entre 
os reformadores da instrução pública da capital federal no mesmo período.  

A partir desses objetivos, a pesquisa rediscute as abordagens que Otaíza 
Romanelli conferiu para o quadro de exclusão escolar verificado na passagem dos 
anos 1920 e 1930 e que Maria Helena de Souza Patto deu para o fracasso escolar do 
ponto de vista da história cultural da política. Para isso se vale das perspectivas de 
Jacques Ravel (1989) e Thomas Popkewitz (2001) sobre as estatísticas. Beneficia-se, 
especialmente, das ideias de biopoder e governamentalidade de Michel Foucault 
(2010) para pensar também as relações que a estatística manteve com as práticas de 
controle da população escolar no período aqui analisado. Corroboram nesta 
aproximação as análises de Luciano Mendes de Faria Filho e Sandra Maria Caldeira 
(2005) e Jorge Ramos do Ó (2001). As fontes utilizadas foram os quadros estatísticos 
publicados durante as reformas de ensino aqui tratadas e os relatórios dos seus 
respectivos reformadores.  

Esta comunicação está baseada nos resultados estatísticos apurados em São 
Paulo e no Distrito Federal entre 1920 e 1938. Além dos quadros estatísticos, das 
fontes administrativas e dos discursos dos reformadores, faz uso da imprensa 
periódica, do Boletim de Educação Pública e do Anuário do Ensino do Estado de São 



 

 
 

Paulo. Presta especial atenção aos modos como os quadros estatísticos publicados 
foram organizados e utilizados. Nesse sentido, a metodologia de análise apoiou-se 
nas perspectivas abertas pela história cultural do político que permite pensar as 
formas e os usos que a estatística tem nas estratégias políticas de organização dos 
serviços a cargo do Estado. No caso específico da educação, o estudo das reformas e 
das políticas de ensino público deixa ver que a sua administração central valeu-se de 
modo reiterado dos números para legitimar as providências de mudança da 
organização escolar pública.  

Tratou-se aqui de analisar, por um lado, a cultura do número no interior do 
discurso da eficiência e da racionalidade na educação construídas pelas reformas da 
educação pública em São Paulo e no Distrito Federal. Por outro lado, buscamos 
compreender como os resultados estatísticos serviram para configurar problemas 
sociais em questões políticas da educação. Para comparar as estatísticas e 
compreender os significados que o discurso político lhes conferiu, foi analisado o 
modo como Sampaio Dória, Antônio Carneiro Leão, Fernando de Azevedo, Anísio 
Teixeira e Antônio de Almeida Jr utilizaram-se dos resultados para implementar suas 
reformas educativas. Por essa razão, além dos relatórios administrativos, analisamos 
impressos oficiais do ensino, em especial, o Boletim de Educação Pública, do Distrito 
Federal, e os Anuários do Ensino, publicados pela Diretoria Geral de Instrução 
Pública de São Paulo. Atentos à discussão sobre a imprensa periódica e a sua 
circulação, a história dos intelectuais e os desafios postos pela renovação da história 
política, propusemo-nos uma reflexão a respeito da repetência e a reprovação escolar 
do ponto de vista da história da educação e interessada na repercussão das tentativas 
de dimensionamento desses fenômenos do processo de escolarização. Desse modo, 
na forma como analisamos os resultados da pesquisa das fontes, procuramos 
demonstrar como as estatísticas pautaram a discussão sobre o rendimento da escola 
e o aumento da sua capacidade de atendimento. Mais que os discursos sobre a 
racionalização característica do debate educacional dos anos 1920 e 1930, analisou-
se o papel de um dos seus principais dispositivos de formalização. Dessa perspectiva, 
ainda que a variedade de categorias e métodos de produção estatística dificulte a 
comparação das ordens de grandeza que orientaram o debate de então, as formas de 
usá-los permitem ensaiar aproximações entre as diferentes iniciativas com alguma 
precisão. A questão de comparação que a pesquisa levantou é abordada em função do 
modo como as estatísticas foram construídas no período. Não só importou perguntar 
sobre esses modos, mas também das formas como as políticas de reforma da 
educação pública em São Paulo e no Distrito Federal conferiram legitimidade às 
estatísticas como dispositivos de persuasão.  

Desse modo, as conclusões que a pesquisa apresenta dizem respeito aos modos 
de argumentação, à compreensão que nos anos 1920 e 1930 as reformas deram ao 
fenômeno da repetência e da reprovação escolar e, enfim, às estratégias políticas que 
se serviram das estatísticas para legitimar as ações de reforma. Primeiro, então, as 
estatísticas sobre a reprovação e a repetência publicadas entre 1920 e 1938 em São 
Paulo e no Distrito Federal legitimaram o discurso da racionalidade e da otimização 



 

 
 

dos processos administrativos da educação. Depois, no período abordado, a 
reprovação começa a ser tida como fracasso da escola, não da criança. Entretanto, 
ainda é dominante o entendimento de que a repetência era um índice de qualidade 
das escolas, um fator relevante do seu nível de exigência e, portanto, não se 
configurava num problema social ou um problema tão relevante quanto o do 
analfabetismo. Finalmente, as estatísticas serviram às estratégias de legitimação para 
as mudanças pretendidas nos programas e métodos de ensino, nas formas de 
classificação dos alunos, na atribuição das aulas e na organização da carreira 
docente. De muitos modos, a ampliação dos serviços de estatística nas diretorias de 
instrução pública de São Paulo e do Distrito Federal aponta para a atenção a um 
recurso amplamente utilizado nas políticas de educação pública para renovar tanto 
os processo de ensino quanto as formas da sua administração. Enfim, esta 
comunicação presta contas dos resultados de pesquisa obtidos no âmbito do Projeto 
de Pesquisa A escola obrigatória e seus alunos: acesso, permanência e desempenhos 
(1870-1970) que conta com financiamento do CNPq. 
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RESUMO  

Ao focar-se nas escolas graduadas do município de Lisboa no decurso dos anos 
de 1880, o presente estudo visa compreender de que forma, face ao impulso para 
estandardizar a aprendizagem e o comportamento dos estudantes, vão sendo 
“corrigidas” algumas disfuncionalidades do modelo de escola graduada – o qual, esse 
é um dos meus argumentos, nunca é posto em causa… simplesmente tem de 
funcionar melhor. A maior dificuldade organizacional resulta do facto de a atenção 
pedagógica do professor ter de contemplar, numa determinada classe, alunos com 
diferentes níveis cognitivos e com distintas necessidades. O problema tem particular 
acuidade nas 1.as classes, sobretudo devido à acumulação de alunos que não 
conseguem ascender de “grau” (são elevadas as taxas de reprovação nas classes 
inferiores). Os conselhos escolares vão ser palco de debate no sentido da resolução do 
problema. São, então, apresentadas várias soluções, ganhando progressiva aceitação 
a ideia de criar 1.as classes ascendentes mediante a segmentação do currículo. 

    

PALAVRAS-CHAVE 
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INTRODUÇÃO  

Há um conjunto de mudanças que ocorre na organização pedagógica da escola 
primária entre os anos de 1830 e os finais do século XIX, em larga medida 
qualitativas, posto que fundadas na matriz organizativa da “classe”. Do que se trata, 
num momento de alargamento do público escolar, é de encontrar uma solução que 
permita assegurar a eficácia do ato educativo. Regista-se, assim, a progressiva 
substituição do modo de ensino individual – que continuará, no entanto, a 
permanecer como paradigma de referência para a organização da sala de aula 
(Barroso, 1995) – por outros modos de ensino mais eficazes.3 Conforme afirmou 
recentemente Marcelo Caruso (2015), a evolução crucial prende-se com a existência 
de um sistema de interações apropriado, ausente no modo individual. Por outras 
palavras, a sistematização de interações permitirá reduzir os momentos de 
ociosidade dos alunos e de comportamento “não controlado”, evitando-se, dessa 
forma, despender tempo de instrução (Caruso, 2015).   

O esforço de racionalização do ensino e de organização científica do trabalho dos 
professores culminará, nas últimas décadas de Oitocentos, no modelo organizativo 
da escola graduada; a sua essência, o contínuo processo de classificação dos alunos 
em ordem à formação de classes o mais homogéneas possível. Define-se, então, uma 
conceção de trabalho escolar que permanecerá praticamente imutável até aos dias 
de hoje.  

Ora, em Portugal, o município de Lisboa desempenha um importante papel na 
experimentação da escola graduada 4  (também designada “escola central”), 
nomeadamente durante a primeira grande experiência de descentralização do ensino 
(1881-1892), enquadrada pela Reforma de Rodrigues Sampaio (Lei de 2 de maio de 
1878). A identificação da política educativa do município de Lisboa com o modelo de 
escola graduada atendeu a um projeto de integração social e política considerado 
fundamental para o ideário republicano. Facilmente se percebe o significado 
simbólico que encerra inaugurar um estabelecimento de ensino com várias classes, 
muito diferente de criar uma escola de classe única (também denominada “escola 
paroquial”). Mas a ideia que importa enfatizar é a de que o novo modelo respondia 
com eficácia ao desígnio de escolarizar um elevado número de crianças. Com efeito, 
durante o período de descentralização do ensino, a escola graduada é decisiva para a 
expansão do ensino primário oficial na cidade de Lisboa (Silva, 2008). Em julho de 
1881, por exemplo, a frequência média nas escolas de paroquiais e centrais de Lisboa 
era de 2626 alunos, sendo que em 1891-1892 era de 7122 alunos; incremento que 
ficou, em larga medida, a dever-se ao apelo das escolas centrais (Silva, 2008). Não se 

                                                   
3 Os modos de ensino, como a maior parte dos leitores saberá, são os seguintes: individual, simultâneo, mútuo e 
misto. 
4 Utilizo este conceito na aceção que lhe dá um autor como Viñao Frago (2003, p. 75), ou seja, a de modalidade na 
qual vários professores ensinam “a un número determinado de niños distribuidos en grupos y aulas distintas en 
función de la edad y el nivel de conocimientos.”  



 

 
 

estranha, assim, que os responsáveis pelo pelouro da instrução do município de 
Lisboa envidem todos os esforços para eliminar a escola de classe única, considerada 
pobre e ineficiente. 

E se é verdade que o modelo de escola graduada provava ser eficaz no respeitante 
ao desígnio de escolarizar a população em idade escolar, não menos certo será 
afirmar que se registam, desde o início, algumas disfuncionalidades do mesmo. Desde 
logo, porque pressupunha novos modos de organização do trabalho e uma 
delimitação na administração da escola dos campos pedagógico e administrativo. E 
não há, no momento histórico em causa, uma ideia clara relativamente às 
possibilidades do modelo (Viñao, 2003). Por outro lado, na linha da investigação de 
Larry Cuban (2008, p. 73), a escola graduada “[is] one of the most inflexible 
structures of schooling”. O seu pressuposto é o de que “educational quality comes 
through uniformity” (Cuban, 2008, p. 73), assumindo-se que os alunos possuem 
iguais capacidades mentais e físicas. Trata-se, no fundo, fazendo jus à frase cunhada 
por João Barroso, de “ensinar a muitos como se fossem um só”. Uma uniformidade 
de princípio que contrasta com a diversidade dos ritmos efetivos de aprendizagem 
(Perrenoud, 1995). É a essa luz que deve ser compreendida a repetência, cuja 
racionalidade é assegurar a homogeneidade das classes – em causa, a garantia de que 
os alunos atingem o mínimo de conhecimentos estabelecidos para cada “grau”. A 
operacionalização do ensino de classe encontra-se, assim, dependente da incessante 
tarefa de classificar os alunos (através do exame), se quisermos, de os manter num 
nível de instrução apropriado (Slavin, 1989). Dito de outro modo, em finais do século 
XIX, a escola deixa de se organizar em função dos alunos considerados a título 
individual. É a visão da classe como um todo homogéneo, cujo progresso ocorre de 
modo uniforme e não na base do progresso individual de cada um dos seus elementos que 
se afirma. Esta perspetiva indiferenciada e invariável da população escolar, associada a uma 
conceção unidimensional e massificada da criança, configura a negação da ideia de que numa 
classe os alunos podem ter muito em comum, sem que no entanto qualquer um deles seja 
igual ao outro. Em suma, o modelo foi pensado para um “aluno médio”, a quem seria 
ministrado um “currículo médio”, curiosamente num momento em que a pedagogia científica 
chamava a atenção para as diferenças individuais.  

Ao focar-se nas escolas graduadas do município de Lisboa no decurso dos anos 
de 1880, o presente estudo visa compreender de que forma, face ao impulso para 
estandardizar a aprendizagem e o comportamento dos estudantes, vão sendo 
“corrigidas” algumas disfuncionalidades do modelo – o qual, esse é um dos meus 
argumentos, nunca é posto em causa… assumindo-se simplesmente que tem de 
funcionar melhor. E a maior dificuldade organizacional5 resulta do facto de a atenção 
pedagógica do professor ter de contemplar, numa determinada classe, alunos com 
diferentes níveis cognitivos e com distintas necessidades. O problema tem particular 

                                                   
5 Neste passo da narrativa convém precisar o seguinte: “school and classroom organization refers to all of the 
elements of instruction over which the school administration and/or teachers have control, from teaching 
methods to grouping strategies to grading systems” (Slavin, 1989, p. 4).  



 

 
 

acuidade nas 1.as classes, sobretudo devido à acumulação de alunos que não 
conseguem ascender de “grau” (aumentando o tempo médio de permanência nas 
referidas classes); consideradas, por esse mesmo facto, de difícil lecionação. Os 
conselhos escolares das escolas graduadas do município de Lisboa (constituídos 
pelos respetivos docentes e diretores) vão ser palco de debate no sentido da resolução 
do problema. São, então, apresentados “planos de melhoria” que encerram diversas 
soluções, designadamente: i) criar 1.as classes ascendentes, mediante a segmentação 
do currículo (no fundo, estamos a falar de “graus” diferentes, se quisermos, de 
“grupos de nível”); ii) manter ciclos de avaliação relativamente curtos (exames 
bianuais); iii) promover automaticamente os alunos ao “grau” seguinte; iv) dividir a 
classe em dois grupos, sendo ambos lecionados pelo mesmo docente (portanto, em 
dois turnos); v) utilizar monitores como auxiliares de ensino.  

Os contornos da mencionada dificuldade organizacional tornam-se mais 
interessantes, se pensarmos que nas escolas graduadas do município de Lisboa há 
uma hierarquização sexista dos docentes. Com efeito, as 1.as classes são atribuídas a 
professoras, que nelas se especializam.  

Uma das conclusões deste estudo é a de que há uma solução organizacional que 
progressivamente se acaba por impor: as 1.as classes ascendentes (formação de 
“grupos de nível”). É, no fundo, o reforço da ideia da classe como um todo 
homogéneo (e é exatamente aí que reside a força do modelo).   

Analisar de que forma vão sendo testadas soluções organizacionais no sentido de 
resolver o problema do diferente desempenho académico dos alunos, ajuda a 
perceber o sucesso do modelo de escola graduada (e as dificuldades em redesenhá-lo 
desde os finais do século XIX).  

 

1. A consolidação da escola graduada ou central como comunidade 
orgânica6 

Na secção anterior indiquei as motivações subjacentes à identificação da 
política educativa do município de Lisboa com o modelo de escola graduada 
ou central, durante o período de descentralização do ensino (1881-1892). 
Referi, ademais, a eficácia do modelo no que concerne à capacidade de 
escolarizar um elevado número de crianças em idade escolar. Aquilo que 
importa agora abordar é a progressiva consolidação da escola graduada como 
comunidade orgânica, isto é, com caraterísticas próprias; superando, pois, a 
simples lógica de reunião de escolas de classe única. Um entendimento necessário à 
compreensão das disfuncionalidades verificadas ab ovo.  

A mudança de que falava (no sentido da consolidação do modelo de escola 
graduada) é particularmente identificada a partir do início de 1882, com a chegada 

                                                   
6 Nesta secção sigo muito de perto as reflexões produzidas no âmbito da 

minha investigação de doutoramento (Silva, 2008). 



 

 
 

de Teófilo Ferreira ao pelouro da instrução da Câmara Municipal de Lisboa.7 A 
primeira ideia a reter é a de que a renovação do ensino passava, obrigatoriamente, 
pela divulgação de teorias e conhecimentos pedagógicos.  

Em síntese, o modelo de escola graduada pressupunha a existência de um novo 
profissional; uma posição sustentada por Teófilo Ferreira, ou não fosse ele, desde 
1873, diretor da Escola Normal de Lisboa. Além do mais, uma preocupação percetível 
em Teófilo Ferreira é a de que a complexidade da escola graduada exigia um 
conjunto de normas que tivesse em conta as suas especificidades. E é nesse sentido 
que é aprovado, na sessão da Câmara de 14 de dezembro de 1882, um normativo: o 
Regulamento provisorio das escolas centraes do municipio de Lisboa (Silva, 2008). 
Tem em primeiro lugar de dizer-se que o normativo em causa consagra o ensino 
simultâneo e a classe como “módulo” da organização escolar. O ensino é então 
dividido em três cursos (inferior, médio e superior) correspondentes à instrução 
primária elementar. Estabelece-se depois a seguinte divisão: “nas escolas de quatro 
classes, a primeira e a segunda constituem subdivisões do curso inferior […]; a 
terceira classe constitui o curso médio, e a quarta o curso superior; nas escolas de 
três classes, cada uma corresponderá a um dos cursos” (Regulamento provisorio das 
escolas centraes…, p. 4). Prevê-se ainda a existência de classes paralelas (1ª A, 1ª B 
etc.), se a frequência de alunos a isso obrigar. Em qualquer dos casos, defende-se 
sempre a convergência de um professor, uma sala, uma classe. Quanto à duração dos 
cursos, a do inferior é de dois anos, a do médio também de dois anos, sendo a do 
superior de um ano. Como não podia deixar de ser, o documento dedica particular 
atenção aos programas de ensino e aos horários escolares. Nota-se desde logo uma 
mudança intrínseca à nova organização: a substituição do dia pela semana como 
unidade temporal para a distribuição do trabalho escolar (Viñao Frago, 2003); 
decisiva por permitir o princípio da graduação, i.e., a ordem cíclico-concêntrica das 
matérias (disciplinas). Lê-se no normativo: “os horários indicarão o número de horas 
semanal consagrado a cada disciplina ou exercício para cada classe, e a distribuição 
dessas horas por cada [sic] um dos dias úteis da semana” (Regulamento provisorio 
das escolas centraes…, p. 5).  

Por outro lado, em capítulo autónomo, define-se tudo o que diz respeito à 
escrituração escolar. E a verdade é que o articulado deixa bem presente o nexo entre 
a necessidade de controlo do escrito e a complexidade organizativa da escola central. 
Entre vários registos, pode-se destacar o aparecimento do livro de ponto de 
professores, bem como os mapas de exames de aproveitamento, de passagem e 
finais, em larga medida associados à incessante tarefa de classificar os alunos e de 

                                                   
7 Interessa dar uma ideia do crescimento da rede de escolas centrais no município de Lisboa, ao longo do referido 
período de descentralização do ensino. Assim, em finais de 1881 existiam 11 escolas centrais (das quais apenas 8 
entram logo em funcionamento), sendo que até 1886 esse número cresce para 22; número que estabiliza até 1892 
(Silva, 2008). Importa, ainda, dizer que antes mesmo do início do ciclo descentralizador, o município de Lisboa 
dispôs de escolas centrais. Tal facto ficou a dever-se à iniciativa do vereador Elias Ferreira, responsável, aliás, 
pela criação do pelouro da instrução, corria o ano de 1873. Uma das suas iniciativas foi, precisamente, a 
edificação de raiz de uma escola central (que viria a ser a Escola Central n.º 1, inaugurada em 1875).  



 

 
 

constituir classes o mais homogéneas possível. Curiosamente, o regulamento não 
menciona uma única vez a questão da repetência. 

Importantes são, do mesmo modo, as disposições relativas aos docentes. E aqui 
interessa fundamentalmente dizer que o normativo estabelece duas categorias de 
professores. Em causa, a ideia do potencial da departamentalização (Slavin, 1989) 
para a pluralização de situações educativas na escola popular, algo que pressupunha 
a existência de docentes com perfil de especialistas (“auxiliares” ou “especiais”), 
responsáveis por disciplinas como o canto coral, o desenho, a caligrafia, a ginástica e 
os exercícios militares, a par de professores com perfil de generalistas (“ordinários”).8 

Por outro lado, com a escola graduada surge uma figura absolutamente decisiva: 
a do diretor (regente, na terminologia adotada no citado Regulamento provisorio 
das escolas centraes…) que, nas palavras de Rosa Fátima de Sousa (1998, p. 75), 
seria “o elemento-chave que transformaria a mera ‘reunião de escolas’ em uma 
comunidade orgânica”. Entre várias competências atribuídas ao regente, citem-se, 
por exemplo: superintender em todos os serviços internos da escola; visitar as salas 
de aula da sua escola para se assegurar se são (ou não) cumpridas todas as 
prescrições regulamentares; envidar todos os esforços para conservar a harmonia 
entre os docentes (Regulamento provisorio das escolas centraes…). É, ademais, 
importante sublinhar que, ao regente, são cometidas tarefas pedagógicas, 
nomeadamente, o exame de classificação inicial dos alunos e a supervisão do 
trabalho dos professores. Também não é possível ignorar a dimensão administrativa 
do exercício desse cargo, uma vez que detém: i) a responsabilidade da escrituração e 
contabilidade; ii) a custódia do arquivo da escola; iii) a relação burocrática com o 
pelouro da instrução (Regulamento provisorio das escolas centraes…).  

Ao mesmo tempo, vemos surgir um órgão que, na sua génese, se constituiu como 
contrapoder à figura do regente. Refiro-me ao conselho escolar (composto por todos 
os professores ordinários). Ao mencionado conselho, e continuamos a acompanhar o 
citado Regulamento provisorio das escolas centraes…, cabia propor modificações 
em aspetos relativos à organização pedagógica, designadamente os programas e os 
horários. Cabia-lhe ainda debater, no início do ano letivo, a necessidade de 
subdividir as classes. Outra competência prendia-se com a atribuição de prémios aos 
alunos. Não detinha, porém, julgo útil salientá-lo, funções disciplinares. Por outro 
lado, o facto de o normativo não definir qualquer periodicidade para as reuniões 
revela os limites da influência do conselho escolar. Ainda assim, parece-me 
importante sublinhar uma ideia anteriormente expressa: a de este órgão se constituir 
como contrapoder ao regente. Na verdade, qualquer professor podia convocar o 
conselho escolar e, no caso de discordar das deliberações nele tomadas, de interpor 
recurso. Acresce que o regente não tinha voto de qualidade. Por fim, prevê-se que o 
conselho escolar possa adotar medidas destinadas a solucionar situações urgentes e 

                                                   
8 A escola graduada introduz a questão de saber se o docente deveria ficar afeto a uma só classe, lecionando todas 
as matérias (é a chamada rotação), ou à totalidade das classes, especializando-se apenas numa matéria. Uma 
terceira possibilidade é a especialização dos professores por “graus”. 



 

 
 

para as quais o “regente não se julgue autorizado a resolver por si só” (Regulamento 
provisorio das escolas centraes…, p. 17).  

É com o referido enquadramento normativo que as escolas centrais de Lisboa 
funcionam no período compreendido entre 1883 e 1886 – define-se então uma 
organização pedagógica para a escola primária pública.9 
  

2. Dificuldades organizacionais nas primeiras escolas graduadas ou 
centrais de Lisboa: definição e ensaio de “planos de melhoria” 

Na secção inicial do presente estudo procurei sublinhar a inflexibilidade do 
modelo de escola graduada – uma organização pedagógica criada para públicos 
homogéneos. Significa isto dizer, mantendo presente a investigação de Larry Cuban 
(2008), que a escola graduada categoriza, segrega e, em última instância, elimina 
aqueles cuja performance se afasta da “norma”. É exatamente a essa luz que deve ser 
percebido o papel do exame – o alicerce do modelo; como se este só sobrevivesse 
baseado num sistema de reprovação, o qual impõe aos alunos com um desempenho 
académico abaixo das expetativas um atraso em relação ao percurso escolar previsto.  

Aquilo que se observa nas escolas graduadas ou centrais de Lisboa no decurso 
dos anos de 1880 – quando começa a existir um nexo entre hierarquização das 
classes e idade dos alunos – é a extrema rigidez das modalidades de passagem de 
uma classe à outra (o propósito é o de tentar assegurar a homogeneidade dos 
grupos). Ora, uma das consequências diretas dessa rigidez é o congestionamento de 
alunos nas classes inferiores. Estamos perante uma dificuldade organizacional 
perfeitamente identificada nas escolas centrais de Lisboa no início dos anos de 1880, 
à semelhança, aliás, do sucedido em França no mesmo período (Krop, 2015). Com 
efeito, em 1882, Eugénio de Castro Rodrigues, regente da Escola Central n.º 1 de 
Lisboa, comunica ao pelouro da instrução  

a inconveniente acumulação de alunos nas duas primeiras classes e deficiência 
do contingente fornecido por elas às outras duas, onde por este facto a 
frequência está sendo quase sempre muito inferior ao número de alunos que 
estas podiam comportar. (Citado por Terenas, 1882, p. 39)  

 
De resto, o problema manifesta-se desde meados da década de 1870. Veja-se a 

Tabela 1.  
 
                                                   

9 No ano de 1886, regista-se uma intensa discussão camarária em torno de um projeto de reorganização das 
escolas centrais e paroquiais, apresentado por Fernando Matoso Santos, vereador do pelouro da instrução (Silva, 
2008).  

Ano letivo 1.ª Classe  2.ª Classe  3.ª Classe  4.ª Classe Totais 



 

 
 

Tabela 1. Frequência média de alunos na Escola Central n.º 1 (1876-1877 a 1879-1880). 

 Fonte: Terenas (1882). 

Na essência, a questão tem a ver com eficácia, motivo que leva Eugénio de Castro 
Rodrigues a propor o estabelecimento de duas primeiras classes paralelas (1.ª A e 1.ª 
B); sugerindo o mesmo relativamente à segunda (2.ª A e 2.ª B). Evitava-se assim, e 
as palavras pertencem-lhe, o “péssimo mas único expediente de passagens forçadas” 
(citado por Terenas, 1882, p. 39). No fundo, as medidas propostas visavam aumentar 
a frequência – o regente fala na altura em passar de 290 para 312 alunos – e criar 
condições mais favoráveis de aproveitamento e de progressão nos estudos. A não 
serem cumpridas, como adianta ainda, a Escola ver-se-ia na necessidade de recusar 
admissões.10 

As dificuldades organizacionais relatadas – que decorrem, como se disse, da 
existência de modalidades de passagem de classe extremamente rígidas – serão 
sobretudo sentidas nas 1.as classes. Os regentes das escolas centrais equacionarão 
então diferentes soluções, no sentido de resolver o problema do diferente 
desempenho académico dos alunos; evitando, a tudo o custo, as passagens 
automáticas.  

Antes, porém, de abordar as soluções organizacionais ensaiadas nas escolas 
centrais no sentido de melhorar o rendimento escolar dos alunos e a sua progressão 
nos estudos, parece-me importante dedicar alguma atenção a uma questão 
estruturante: a avaliação do desempenho académico dos alunos. O citado 
Regulamento provisorio das escolas centraes… prevê a existência de dois tipos de 
exames, a saber: i) de aproveitamento; ii) de passagem de classe. O primeiro (a cargo 
do professor da respetiva classe) afigura-se como uma espécie de ensaio para o 
segundo (mais formal e decisivo). Com efeito, o exame de passagem de classe 
pressupõe que este último seja feito pelo professor da classe inferior e da 
imediatamente superior. O que está em causa é impedir que, “sob qualquer pretexto, 
se matriculem ou classifiquem em qualquer classe ou grupo alunos que, pelo seu 
estado educativo, não podem acompanhar o ensino próprio a essa classe ou grupo” 
(Regulamento provisorio das escolas centraes…, 1883, p. 21). Nesse documento não 
são ainda definidas épocas para a realização dos referidos exames; no entanto, e pelo 
menos a partir de 1887, é clara a existência de dois períodos durante os quais se 
efetuam exames de passagem de classe (fevereiro / março e agosto) – encontramo-

                                                   
10 Este será um problema colocado com grande acuidade logo no início do período de descentralização do ensino, 
reclamando muitos pais a existência de vagas nas escolas centrais. Em 1882, por exemplo, a Escola Central n.º 4 
admitiu apenas 170 alunos de um universo de cerca de 400 inscrições (cf. Ferreira, 1883).  

1876-1877 70 52 51 39 212 

1877-1878 122 80 63 46 311 

1878-1879 138  84 68 41 331 

1879-1880 120  74 70 40 304 



 

 
 

nos já perante uma mudança organizacional no sentido de reforçar a homogeneidade 
das classes. Efetivamente, a realização frequente de exames visava esse objetivo, 
abrindo ao mesmo tempo a possibilidade de os alunos concluírem o seu percurso 
escolar com maior celeridade; sem esquecer ainda o facto, decisivo para a 
racionalidade do modelo, de o ciclo de repetência não durar um ano letivo completo. 
A próxima tabela suscita, certamente, várias considerações. 

 

Escolas 

centrais 
Classes Média de frequência 

N.º de alunos  

Aprovados 

Classes para onde 

 Passaram 

N.º 2 

1.ª A 51 4 2.ª 

1.ª B 37 1 2.ª 

2.ª A 31 2 3.ª A 

N.º 3 

1.ª A 28 11 2.ª 

1.ª B 15 2 2.ª 

2.ª  21 15 3.ª 

N.º 4 
1.ª A 45 9 2.ª 

1.ª B 40 8 2.ª 

N.º 5 

1.ª A 49 6 2.ª  

1.ª B 26 2 2.ª A 

2.ª A 20 6 3.ª A 

2.ª B 19 6 3.ª A 

N.º 6 

1.ª A 45 11 2.ª 

1.ª B 46 11 2.ª 

1.ª C 52 8 2.ª 

2.ª A 30 10 3.ª 

2.ª B 23 6 3.ª 

N.º 7 

1.ª A 25 6 2.ª 

1.ª B 24 7 2.ª 

2.ª  35 5 3.ª B 

N.º 8 

1.ª A 32 10 2.ª 

1.ª B 22 6 2.ª 

2.ª A 32 19 3.ª 

2.ª B 16 14 3.ª 

N.º 9 

1.ª A 50 5 2.ª  

1.ª B 20 11 2.ª  

2.ª  28 16 3.ª  

N.º 11 

1.ª A 28 8 2.ª A 

1.ª B 23 4 2.ª A 

2.ª A 21 10 2.ª B 

2.ª B 14 13 3.ª  



 

 
 

N.º 12 1.ª  41 11 2.ª 

N.º 13 

1.ª A 36 11 2.ª A 

1.ª B 29 7 2.ª A 

1.ª C 23 6 2ª A 

2.ª A 16 5 2.ª B 

2.ª B 11 8 3.ª 

N.º 14 1.ª A 29 7 2.ª  

N.º 15 

1.ª B 28 1 2.ª 

1.ª C 49 3 2.ª 

1.ª D 24 4 2.ª 

N.º 17 

1.ª A 16 4 2.ª 

1.ª B 33 14 2.ª 

2.ª  23 4 3.ª 

N.º 19 

1.ª A 44 9 2.ª 

1.ª B 41 4 2.ª 

1.ª C 52 12 2.ª 

1.ª D 42 10 2.ª 

2.ª A 38 9 3.ª A 

2.ª B 33 7 3.ª A 

3.ª A 15 10 3.ª B 

N.º 22 

1.ª A 66 12 1.ª B 

1.ª B 27 5 2.ª  

2.ª 21 7 3.ª  

Tabela 2. Exames de passagem de classe na época de fevereiro de 1887 (escolas centrais de Lisboa). 

Fonte: Boletim do Serviço Geral de Instrução Pública da Câmara Municipal de Lisboa, n.º 2, 1887. 

Constata-se que existem classes paralelas em todas as escolas centrais11, sendo 
que algumas delas são ascendentes, isto é, correspondem a “grupos de nível” 
resultantes da segmentação do currículo. Por outro lado, é muito interessante que o 
foco dos exames de passagem incida nas 1.ª e 2.ª classes, justamente por serem 
aquelas em que a gestão da heterogeneidade dos grupos se colocava com maior 
premência (dada a acumulação de alunos que não ascendiam de “grau”). Há, 
contudo, uma exceção: a 3.ª classe A da Escola Central n.º 19. Convém também 
mencionar o elevado número de alunos em algumas turmas; limitando, do mesmo 
modo, a ação educativa dos docentes. A essa luz, teremos oportunidade de o 
constatar, se deve compreender o recurso frequente à figura do monitor. Porém, a 
grande questão é a que se prende com as elevadíssimas taxas de reprovação. A 
situação é tanto mais grave pelo facto de os níveis de reprovação serem semelhantes 

                                                   
11 A fonte não refere as razões pelas quais não foram coligidos dados para as Escolas Centrais n.os 1, 10, 16, 18, 20 
e 21. No caso dos exames de passagem realizados em agosto de 1887, a mesma fonte indica dados para todas as 
escolas centrais.  



 

 
 

nos exames de passagem realizados em agosto de 1887 (cf. Boletim do Serviço Geral 
de Instrução Pública da Câmara Municipal de Lisboa, n.º 2, 1887). Assim, não 
introduzindo o ciclo de avaliação bianual a racionalidade pretendia (ou seja, a 
agilização das passagens de classe), a grande consequência é a naturalização da 
repetência no curso inferior. A verdade é que, nas circunstâncias apontadas, grande 
parte dos alunos não chegava às classes superiores, não concluindo, dessa forma, a 
instrução primária elementar.12  

Ora, como se disse, a acumulação de alunos nas classes inferiores criava 
problemas organizacionais, mas também é clara, ao mesmo tempo, a existência de 
uma visão meritocrática da escola: o sentido é o da promoção social dos melhores 
alunos. De alguma maneira, essa ideia emerge quando analisamos os resultados dos 
exames finais de instrução primária elementar (conclusão do curso, portanto). 
Atente-se na Tabela 3.    

 

	
 

	
 

	
 

	
                                                   

12 O mesmo sucedia, por exemplo, nas escolas do Sena, em 1877 (Krop, 2015).  



 

 
 

Tabela 3. Exames finais de instrução primária elementar, julho-agosto de 1887 (escolas centrais de  Lisboa). 

Fonte: Boletim do Serviço Geral de Instrução Pública da Câmara Municipal de Lisboa, n.º 4, 1887. 

Na verdade, considerando o universo de alunos provenientes das escolas centrais, 
verifica-se que a reprovação é residual (2,6%). Ou seja, chegados às classes 
superiores, a esmagadora maioria dos alunos (refiro-me, de modo óbvio, àqueles que 
não tiveram dificuldades ao longo do percurso escolar) supera o exame final. De 
resto, importa dizer que é a partir deste momento histórico que o exame se 
transforma “no dispositivo principal de regulação das políticas educativas e das 
práticas de ensino” (Nóvoa, 2005, p. 53). A este respeito, são elucidativas as palavras 
do presidente da comissão inspetora dos citados exames finais de instrução primária 
elementar:     

Na nomeação dos examinadores, na composição dos júris, na escolha dos 
edifícios para a realização dos atos, em todo o processo relativo aos exames 
creio terem dominado os princípios mais justos, conciliadores e benévolos – 

Escolas Centrais 
Apresentados a 

exame 

Aprovados com 

distinção 
Aprovados Adiados 

N.º 1 46 7 39 - 

N.º 2 32 4 28 - 

N.º 3 18 10 8 - 

N.º 4 15 1 14 - 

N.º 5 35 10 25 - 

N.º 6 51 9 41 1 

N.º 7 7 7 - - 

N.º 8 5 2 3 - 

N.º 9 30 11 19 - 

N.º 10 36 5 31 - 

N.º 11 33 7 26 - 

N.º 12 9 7 2 - 

N.º 13 9 5 4 - 

N.º 14 3 3 - - 

N.º 15 11 3 8 - 

N.º 16 8 4 4 - 

N.º 17 22 8 14 - 

N.º 18 7 4 3 - 

N.º 19 11 - 8 3 

N.º 20 17 - 11 6 

N.º 21 7 4 3 - 

N.º 22 18 - 17 1 



 

 
 

creio ter havido uniformidade, regularidade e método. (Boletim do Serviço 
Geral de Instrução Pública da Câmara Municipal de Lisboa, n.º 4, 1887, p. 154) 

Sem esquecer a referida visão meritocrática de escola, importa, agora, analisar de 
que forma foi sendo sentido o problema da excessiva acumulação dos alunos nas 
classes inferiores (em particular, nas 1.as classes) e que soluções foram ensaiadas com 
o propósito de o minimizar ou superar. Porém, na linha da argumentação de Natália 
Gil (2015), interessa notar que no período histórico em causa a existência de alunos 
que não aprendiam ao ritmo esperado não constitui um problema político-
educacional. 

Sem embargo, não deixa de ser significativo que a questão tenha sido abordada 
nas conferências pedagógicas de regentes das escolas centrais de Lisboa, corria o mês 
de outubro de 1887. De facto, um dos pontos da ordem de trabalhos concernia à 
apreciação de um plano de organização para as 1.as classes, elaborado pelo conselho 
escolar da Escola Central n.º 9 e por um visitador das escolas, o professor Lamare. 
Sendo reconhecida a dificuldade por que passava a lecionação das referidas classes, o 
debate estabelecido na sessão de 24 de outubro revela-se, porém, pouco linear. Com 
efeito, há regentes ou diretores que argumentam que as 3.as classes são de mais difícil 
regência (para usar um termo coevo), uma vez que a “responsabilidade” é maior, 
sustentando, inclusive, a atribuição de uma gratificação aos docentes que as 
lecionassem. Tal é a posição expressa por Manuel Contreiras” (cf. Arquivo Histórico 
da Câmara Municipal de Lisboa, Atas escolares. Conferências pedagógicas, sessão 
de 24/10/1887). Por outro lado, Luís da Costa e Sousa defende a redução da carga 
horária das 1.as classes, “porque a missão da escola […] não é conter 4 horas a criança 
a olhar para papéis” (Idem, sessão de 24/10/1887, s. p.). Por seu turno, o secretário 
das conferências manifesta-se em oposição a Manuel Contreiras, admitindo que a 
preocupação deve centrar-se na organização das classes antecedentes às 3as; se assim 
não for, adianta, o contingente de alunos nas classes superiores será comprometido. 
Mas, ao mesmo tempo, combate a proposta de plano por esta lhe parecer: 

Inexequível, vindo produzir transtorno geral na escola e porque escolhida a 
professora para a execução do plano, essa mais aliviada ficava porque tinha os 
trabalhos mais subdivididos e ainda por fim(sic) era remunerada (Idem, sessão 
de 24/10/1887, s. p.) 

Trata-se da única passagem da ata da referida sessão que reflete algo sobre o 
âmago do plano, se bem que não consigo verdadeiramente descortinar a proposta de 
organização nele contido.   

O debate prossegue com a intervenção do regente da Escola Central n.º 1, 
Eugénio de Castro Rodrigues. Do seu ponto de vista, não é benéfica a redução da 
carga horária das 1.as classes (percebe-se que o plano apresentado propunha três 
horas diárias). A questão que coloca é a seguinte: “se o tempo médio de frequência 
nas 1.as classes da Escola n.º 1 é muito perto de 3 anos […] o que sucederá com o 



 

 
 

[horário] indicado no plano?” (Idem, sessão de 24/10/1887, s. p.). Manifestam-se, 
ainda, outros conferentes, sendo de destacar a posição assumida por Agostinho 
Ribeiro Teixeira. Com efeito, impugna o plano “por lhe parecer que é pouco o tempo 
marcado [no horário] e que a organização que julga mais racional para as 1.as classes 
é a de classes ascendente” (Idem, sessão de 24/10/1887, s. p.). Constata-se, assim, 
que o plano não preconizava a existência de 1.as classes ascendentes (algo que, à data, 
começava a ser veiculado e, mesmo, praticado). Antes da votação final seria rejeitada 
uma proposta apresentada por Manuel Contreiras, no sentido de se adotar como 
princípio a criação de duas turmas, nas 1.as classes com demasiada frequência, 
lecionadas pela mesma professora (um turno da parte da manhã e outro da parte de 
tarde, cada um deles com a duração de três horas e meia). Importa sublinhar que 
todo o debate é marcado por intervenções masculinas, não obstante as 1.as classes 
serem lecionadas por professoras.13 No final dos trabalhos, o plano seria rejeitado 
por todos os conferentes, excetuando o proponente do mesmo (o regente da Escola 
Central n.º 9).  

Outros testemunhos permitem perceber que a constituição de classes 
(supostamente homogéneas) passou a ser, a partir de meados dos anos de 1880, a 
tarefa nuclear dos conselhos escolares. A este respeito, é paradigmática a discussão 
ocorrida na sessão do conselho escolar da Escola Central n.º 18, em 20 de novembro 
de 1886. De facto, a professora regente (tratava-se de uma escola feminina em fase 
de instalação) refere que já estava a par dos “conhecimentos literários” das alunas, 
“em consequência do pequeno exame a que as tinha sujeitado” (Arquivo Histórico da 
Câmara Municipal de Lisboa, Atas escolares. Conferências pedagógicas, sessão de 
20/11/1886, s. p.). E propõe a seguinte distribuição das alunas pelas classes: 

Das 34 alunas matriculadas só 8 podiam frequentar a sua classe, que é a 2.ª, 
não podendo as restantes frequentar se não a 1.ª e que por isso propunha que 
essas 26 alunas fossem divididas por três 1.as classes paralelas, regidas, uma 
pela professora da 1.ª, outra pela professora adjunta […] e finalmente a outra, 
provisoriamente, pela professora da 3.ª classe, isto é, até que haja alunas 
habilitadas para frequentar essa classe, porque então eliminar-se-á uma 1.ª 
classe, sendo as suas respetivas alunas divididas pelas outras duas. (Idem, 
sessão de 20/11/2016, s. p.)     

É evidente que essa visão só se concretizaria se a maioria das alunas fosse 
ascendendo de classe. Porém, no final da década de 1880, é notório que a maior 
parte das 1.as classes das escolas centrais de Lisboa é frequentada por um elevado 

                                                   
13  Por resolução de dezembro de 1886, a Câmara autorizou o vereador a dispensar provisoriamente o artigo do 
regulamento das escolas que determinava que as 1.as classes fossem regidas por professoras (cf. Boletim do 
Serviço Geral de Instrução Pública da Câmara Municipal de Lisboa, n.º 1, 1887). 

 

 



 

 
 

número de alunos (consequência, em larga medida, da naturalização da repetência e 
do incremento do número de matrículas). Por exemplo, em 4 de setembro de 1889, o 
conselho escolar da Escola Central n.º 4 tomou a decisão de confiar uma 
determinada 1.ª classe a um professor, sendo que até então essa mesma classe era 
lecionada por uma professora. Para se ter uma ideia do problema, a classe era 
frequentada por 57 alunos, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos. Na 
opinião do conselho escolar, a disparidade de idades resultava do facto de os alunos 
percorrerem 1.as classes ascendentes, permanecendo, por esse mesmo motivo, muito 
tempo nas classes inferiores. Consequentemente, os alunos já não estavam “em idade 
de serem entregues a senhoras” (Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, 
Gestão e administração escolar / Correspondência recebida, B048/01, s. p.). Não 
surpreende, assim, que o regente da Escola Central n.º 4 reforce a ideia de que a 
organização das 1.as classes ainda não satisfazia. Por essa mesma razão, advoga nova 
distribuição dos alunos pelas mesmas, com a seguinte orientação: fusão das classes D 
e E, numa só com a designação de C; constituição de três 1.as classes paralelas só para 
receber alunos analfabetos (com a designação D, E e F); existência de uma 1.ª classe 
B e de uma 1.ª classe A (cf. Idem). 

No final da década de 1880, generaliza-se o expediente de constituir 1.as classes 
ascendentes. E é importante perceber esta solução organizacional à luz da 
racionalidade da escola graduada. Com efeito, recordo, a ideia que subjaz ao modelo 
é a de que a qualidade educacional provém da uniformidade. Assim, para pôr termo 
aos “desvios” na performance dos alunos, a via encontrada é a de sistematicamente 
(re)agrupá-los “por níveis” de conhecimento.  

Paralelamente, os regentes das escolas centrais envidarão esforços no sentido de 
as professoras que lecionam as 1.as classes serem auxiliadas por monitoras.14 Note-se 
que, dada a especificidade dessas classes (em resultado, sobretudo, da sua 
sobrepopulação e de haver matrículas em diversos momentos do ano), o objetivo era 
o de poder contar com monitoras “habilitadas”.15 É justamente essa a ideia expressa 
pelo regente da Escola Central n.º 19 quando, em 16 de março de 1889, refere ao 
Diretor-Geral do Serviço de Instrução que, em resultado da admissão de novos 
alunos nessa época, as 1.as classes passavam a ter mais de 50 efetivos (cf. Arquivo 
Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, Gestão e administração escolar / 
Correspondência recebida, B047/01, s. p.).     

 

Concluindo… 

No momento em que a escola deixa de se organizar em função dos alunos 
considerados a título individual – inflexão que se regista com o advento da escola 

                                                   
14 Faço, contudo, notar que a utilização de monitores era extensível a outras classes. 
15 Na década de 1880, o município de Lisboa aposta na formação especializada de monitores, tendo em vista a 
orientação para o magistério primário. 



 

 
 

graduada –, surgem de imediato dificuldades que têm que ver com a gestão da 
heterogeneidade das classes. Mas o modelo não é contestado. Parte-se, sim, do 
pressuposto que pode ser melhorado.  

Por outro lado, percebe-se que nos anos de 1880 não há uma ideia clara 
relativamente às possibilidades da escola graduada. Porém, há crenças que irão 
perdurar. A mais importante é a de que os alunos, uma vez (re)agrupados “por nível”, 
teriam, em princípio, a mesma marcha de progressão nos estudos.   

No fundo, aquilo que se pretende com as diversas soluções organizacionais que 
foram sendo adotadas nas escolas centrais de Lisboa (designadamente, a existência 
de ciclos de avaliação relativamente curtos e de classes ascendentes) é, sobretudo, 
tornar a gestão dos grupos eficaz. A essa luz, não se pode verdadeiramente falar em 
preocupação com o desempenho académico e acompanhamento dos alunos que se 
afastavam da “norma” (para isso também contribuiu a visão meritocrática de escola). 
Aliás, não se observam alterações no processo de trabalho pedagógico em função dos 
referidos alunos. Por exemplo, não vemos serem estabelecidos quaisquer programas 
de “remediação”. 

É certo que a escola graduada (recorde-se o nexo entre hierarquização de classes 
e idade dos alunos) reduzia a heterogeneidade em comparação com a escola de classe 
única, mas deixava, ainda, larga margem para diferenças individuais no seio de cada 
“grau”. Tendia, de resto, a estigmatizar os alunos que evidenciavam dificuldades de 
aprendizagem e a promover socialmente aqueles que se situavam no extremo oposto.        
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Título da Mesa: 
INSTITUIÇÕES E POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO NO CONTEXTO ILUSTRADO 

DO SÉCULO XVIII E INÍCIO DO SÉCULO XIX 
 
Coordenador:  

Thais Nivia de Lima e Fonseca 
 
RESUMO 

Por meio desta mesa coordenada pretendemos discutir as relações entre 
Instituições e políticas de educação no contexto ilustrado, no século XVIII e 
primeiras decadas do século XIX, considerando a presença da educação, suas 
concepções e suas políticas em diferentes dimensões institucionais. para tanto, 
objetiva-se analisar as iniciativas do estado e da igreja no sentido de construir não 
apenas propostas e prescrições educativas, como também estimular a produção de 
instrumentos por meio dos quais diversas formas de educação pudessem se efetivar. 
tudo isso no contexto de influencia do pensamento ilustrado, nas especificidades do 
mundo luso-americano no chamado antigo regime. assim, tratamos da educação 
confessional vista pela presença dos recolhimentos femininos; das concepções 
educacionais presentes nos discursos filosófico, político-administrativo e pedagógico; 
das ações pragmáticas voltadas para a formação técnica de diversos matizes a parti 
das iniciativas estatais. 
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RESUMO  

A Modernidade representa uma aproximação entre sujeitos e estruturas, através 
da educação institucional. Nesse processo, a cultura escrita e a formação escolar 
cumpriram funções instituintes e de mediação, socialização, aculturação. A cultura 
escrita como meio de conhecimento e ação, fator do humano e elemento 
antropológico fez impor e foi remodelando o perfil de homo intelectus, com 
manifesta prevalência da mente letrada e da cerebralização da pessoa humana. Nos 
períodos Moderno e Contemporâneo, as valências do escrito foram alargadas da 
representação e simbolização das culturas material e espiritual para a tecnologia da 
palavra, a universalização da autografia, a modelação e racionalidade dos modos de 
pensar e de agir, em consonância com o paradigma letrado. Na sequência das Luzes, 
o letrado constituiu o principal perfil do escolarizado, que passou a incluir também a 
formação profissional. A escolarização interfere na superação do Antigo Regime 
como instância de cidadania, gerando uma constelação de perfis: perfis humanistas, 
artísticos e técnicos, letrados; perfis profissionais e oficinais, elementares e 
alfabetizados. A escola foi determinante na formação letrada e profissional, bem 
como na tecnologia do social. 
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Cultura Escrita, Modernidade educativa, Perfis profissionais 



 

 
 

INTRODUÇÃO 

Tomadas as dimensões de materialidade, representação e apropriação, a 
interação entre educação e sociedade teve a principal manifestação no processo 
escolar (Magalhães, 2010). A perspetiva histórica de inscrição da Escola na 
Modernidade observa-se nos planos conjuntural e estrutural, nos contextos 
universal, regional, local, e nos quadros individual, grupal, nacional, federal, global. 
Tal perspetiva obtém-se pela construção e cruzamento de quadros espácio-temporais 
de longa, média e curta duração. 

Sob primado do Estado-Nação, a estatalização da escolarização como tecnologia 
do social ficou caracterizada pela segmentação da formação e pela creditação de uma 
função produtiva, legitimadora dos diferentes estatutos e papéis na integração e 
participação social dos escolarizados na economia, na administração, nos assuntos 
públicos. A crise da Latinidade e do Jesuitismo conferiu à escola e à cultura escolar 
setecentistas uma orientação nacional e profissional. Enquanto o Estado e a 
sociedade do Antigo Regime tinham convivido com diferentes protagonismos e 
poderes paralelos, o Estado Iluminado assumiu um poder hegemónico. Fazendo 
corresponder a afirmação estatal a uma tecnologia do social, o Estado Iluminado 
visava conciliar a uniformidade no relacionamento com o próprio Estado (uma 
cidadania em construção), com a manutenção de diferentes formas de trato e de 
participação política, económica e administrativa. Nessa tecnologia do social, a 
escola e a escolarização afiguravam-se como meios fundamentais para a formação 
cívica e profissional. 

Este texto combina a temática histórica com problemáticas actuais e cruza 
conceptualização e interpretação. Para além de fontes secundárias, faz recurso a 
dados colhidos em fontes impressas, coetâneas aos factos apresentados. A operação 
histórica conta com a adaptação de uma problemática e de uma conceptualização 
actuais ao contexto, à realidade e às fontes escritas coetâneas, designadamente às 
fontes legislativas e oficiosas. Faz-se aplicação de um vaivém entre heurística e 
hermenêutica. A leitura da informação arquivística e documental, à luz de uma 
conceptualização diferida no tempo, permite apresentar uma síntese informada e 
argumentativa.  

O argumento principal deste texto reside na compreensão, explicação e 
documentação do binómio entre cultura escrita e desenvolvimento histórico, 
traduzido numa tecnologia da social e numa diferenciação-hierarquia de perfis 
letrados e profissionais. Procura-se descrever e documentar a cultura escrita e a 
formação, nas modalidades de formação letrada e formação alfabetizada 
(escolarizada - elementar), apresentando-as sob a configuração de perfis letrados e 
perfis elementares, respectivamente. 

A escrita vernácula e a formação letrada são dois aspetos que caracterizam a 
Educação Moderna. Nesse sentido, houve lugar a adaptações e ajustamentos a partir 
do método científico e da emergência de novos perfis que assentam em disciplinas, 
parâmetros e currículos escolarizáveis. A escolarização incluiu manuais, professores, 



 

 
 

ensino normalizado. Por contraponto e diferenciação, a aculturação escrita 
continuou a comportar práticas informais de leitura e escrita, e práticas escolares 
elementares de acesso e legitimação autográfica. 

 
1. CULTURA ESCRITA E DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO 

No decurso da Idade Moderna, a cultura escrita foi tomada progressivamente 
como o principal meio de racionalidade, informação e comunicação. Na transição do 
Antigo Regime, a aculturação escrita forçou à reestruturação das línguas vernáculas e 
à criação de estruturas de ensino e de vulgarização literácita. 

No quadro luso-brasileiro, a cultura escrita esteve na base de uma economia, de 
uma orgânica e de uma formulação escritas, extensivas às principais facetas da 
realidade, cujo funcionamento e cuja repercussão tornaram necessária a educação 
letrada. A cultura escrita proporcionou e gerou a definição de cenários de 
relacionamento, pragmatismo e sociabilidades escritas. Em contraponto às elites 
letradas, disseminavam-se práticas autográficas elementares, extensivas aos agentes 
económicos, assim masculinos como femininos, enquanto proprietários fundiários 
ou proprietários de mester. Correlativamente, a um lado crescia o número de 
escrivães (oficiais credenciados para a escrituração) e, do outro lado, multiplicavam-
se os oficiais de justiça e de governo municipal, leitores e escreventes autográficos 
com capacidade de voto e aspirando a cargos de representação e de poder. 

A escola foi determinante na formação profissional e na tecnologia do social, 
fazendo distinguir perfis letrados de perfis artísticos, técnicos, profissionais, 
associados a uma arte ou a uma função, deixando do outro lado perfis oficinais, 
indexados a um ofício ou a um serviço. Como instância de cidadania e gerando uma 
constelação de perfis humanistas e perfis profissionais letrados, por um lado, e uma 
constelação de perfis oficinais elementares e alfabetizados, por outro, a escolarização 
interferiu na superação do Antigo Regime. 

Entre os perfis letrados ressaltavam o humanista e o politécnico, variando em 
função das combinatórias dos elementos científico, técnico, artístico, profissional. 
Estes perfis variavam também em conformidade com a prevalência de arte ou de 
função. No campo oposto, a aculturação escrita e a elementaridade escolar deram 
origem a uma constelação de ofícios e tarefas que, muito embora associadas à leitura 
e à escrita, não circunscreviam o acesso à titularidade de certificação escolar. Eram 
perfis profissionais em que as capacidades literácitas toleravam distintas 
modalidades de acesso, socialização, promoção e estatuto, compreendendo 
manifestações de uso, oficialidade e mestria. 

A sistemática destes perfis ganha relevo e significado se enquadrada nas 
economias e nas sociedades portuguesa e brasileira, quando da transição de primeira 
Modernidade e na superação do Antigo Regime. Os currículos escolares, artísticos e 
técnicos asseguravam a formação profissional, com destaque para Escolas 
Politécnicas, Conservatórios, Academias. A formação letrada, artística e oficinal de 



 

 
 

grau secundário era assegurada pelos Colégios de Órfãos e por Instituições de 
Beneficência. Emergiram, ao tempo, perfis escolares de grau médio, como o 
topógrafo e o militar, e perfis de grau superior, como o engenheiro e o teólogo. A 
docência continuou mergulhada nalguma ambiguidade e dependente de um exame 
de acesso. Todavia, a docência ao nível dos Estudos Menores implicava ser possuidor 
de uma habilitação letrada. 

 
2. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO E EDUCAÇÃO BÁSICA 

O desenvolvimento histórico do educacional escolar comportou uma educação 
básica com os seguintes elementos: religioso (crente/ professo), económico 
(produtor/ consumidor/ sócio); político/ cívico (cidadão); intelectual (alfabetizado/ 
letrado); pessoa humana (sujeito autonómico/ agente – um agente, entenda-se, 
responsável, reflexivo, societário). Este complexo histórico, privilegiando a 
combinação entre cultura escrita e modernização na transformação do Antigo 
Regime, dá curso a uma problemática histórica extensiva a Portugal e ao Brasil. 

A cultura escrita esteve na base da superação do Antigo Regime. Constituída por 
uma dimensão material, organização e comunicação, foi instrumento intelectual, 
social, tecnológico, influindo no pensamento, na linguagem e na ação. Com as Luzes 
e, muito particularmente, com a política pombalina, a escrita tornou-se um 
instrumento fundamental para as esferas pública e privada. A aculturação escrita 
beneficiou de processos tradicionais de alfabetização e de uma formalização escolar. 
A escrita administrativa e formal tendeu à estilização e à profissionalização, mas, 
correlativamente, com o fomento do vernáculo, o acesso e as práticas da escrita 
autográfica tornaram-se regulares. A escola fomentou e desenvolveu um ensino e 
uma formalização da escrita, com repercussões numa tecnologia do social, manifesta 
em formas de sociabilidade e na profissionalização da escrita. A cultura escrita foi 
produto e meio de evolução histórica. A modernização foi, em boa parte, um processo 
de aculturação escrita, no plano intrínseco e como factor de mudança. 

No plano interno à cultura escrita, ressaltam os aspectos ligados à linguagem, aos 
modos de acesso à leitura e à escrita, às pragmáticas e práticas, às manifestações de 
sociabilidade e de profissionalidade. Combinando internalidade e aplicação escrita, é 
possível distinguir, ou mesmo opor, quanto à formação e quanto à capacitação 
literácita, os perfis profissionais letrados e os perfis profissionais elementares, 
alfabetizados. 

 
3. PERFIS LETRADOS E PERFIS ALFABETIZADOS 

Os perfis escolarizados formavam uma hierarquia que tomava a cultura escrita 
como base e a cultura escolar como eixo. O alfabetizado foi, em parte, obtido antes 
mesmo da difusão da escola, vindo posteriormente a ser integrado e normalizado. A 
primeira função da escolarização elementar foi a alfabetização da generalidade das 



 

 
 

crianças, a que, com a nacionalização (Magalhães, 2010) e a formalização, foi sendo 
acrescentado um domínio de leitor-escrevente da língua materna, combinado com 
uma elementaridade científica e com uma iniciação moral e cívico-patriótica. 

O perfil-base do escolar conciliava a alfabetização em língua materna com uma 
gesta cívica assegurada pela pragmática comunicacional de leitor-escrevente. O 
alfabetizado, escolarizado ou não, foi uma figura necessária à cidadania liberal, como 
procuraremos comprovar com dados recolhidos na História da Educação em 
Portugal. 

Pelo decreto de 16 de Maio de 1832 [Decreto nº 24], relativo à Reforma da 
Administração Pública e Reforma Judiciária portuguesa, ficou estipulado que ler, 
escrever e contar era condição necessária para a participação na generalidade dos 
cargos públicos – assim Juízes de Paz, Juízes Ordinários e Juízes Pedâneos [Art.º 
31], como também Jurados [Art.º 32]. Na transição do Antigo Regime, a emergência 
da esfera do público e o consequente exercício de funções administrativas e de 
inserção na burocracia do Estado tornaram necessária a certificação de habilitações 
letradas, ou através da exibição de diploma escolar ou mediante realização de provas 
públicas de habilitação e acesso. Em qualquer dos casos, a formação escolar foi 
tomada como referência, seja por aceitação directa do diploma seja pela realização de 
provas articuladas com o currículo escolar. A formalização escolar havia-se tornado 
condição e requisito ao exercício de funções públicas, como ilustra este outro 
articulado legal aqui transcrito. Assim, por despacho assinado pelo Secretário 
d’Estado dos Negócios da Fazenda, em 23 de Dezembro de 1845, foi aberto concurso 
para 

prover na conformidade do Artigo 448.º do Regulamento Geral para a 
repartição das Contribuições directas, aprovado por Decreto de 20 do corrente, 
os lugares de Comissários das Contribuições criados pela carta de Lei de 19 de 
abril próximo passado (...) 

5.º Os pretendentes ficam sujeitos a um exame em que mostrem que, além de 
possuírem os conhecimentos elementares em aritmética, tem idoneidade para o 
desempenho dos deveres que lhe incumbe o Regulamento. Da primeira parte do 
exame serão dispensados os que juntarem a seus requerimentos documento de 
aprovação em aritmética, passado por alguma Escola pública. 

Este perfil-base foi ampliado e aprofundado para possibilitar uma suficiência e 
um rigor escritos, bem como para proporcionar o acesso à burocracia e ao exercício 
profissional da escrituração.  

A formalização escolar foi ampliada com o estudo da gramática, o 
aperfeiçoamento da leitura, a oficialização da escrita e uma gesta de cidadania activa. 
Os cursos complementares cumpriram a dupla vertente de segmentação-
continuidade escolar e de especialização-profissionalização, ou seja, dito em termos 
formais, a de preparar e possibilitar o acesso à educação secundária, ou a de 



 

 
 

complementar a instrução elementar. Pela articulação curricular com o nível 
elementar, esta última acepção foi ciclicamente definida como instrução primária 
superior. Estes perfis complementares permitiram a confluência de diferentes idades 
num mesmo ciclo escolar. 

Especificamente escolares foram os perfis secundários (elaborados) e médios. 
Recuperados do Antigo Regime e resultantes de uma combinação de disciplinas (os 
Estudos Menores), tais perfis foram formalizados no quadro da modernização do 
Estado. Na base curricular estiveram as humanidades a que foram acrescentadas 
disciplinas de ciências. Orientados para uma determinada função, aqueles perfis 
comportavam um estatuto sociocultural a que estava agregada uma acção cívica. 
Inseriam-se na hierarquia do funcionalismo e da representação do Estado. 

Entre os profissionais a que correspondiam perfis médios contam-se os militares 
nos diferentes ramos, os profissionais ligados à docência, os arquivistas e 
bibliotecários, os topógrafos, os diplomatas. Era frequente que estes profissionais 
tivessem de frequentar uma ou outra disciplina no Ensino Superior. Assim sucedia 
com os diplomatas e paleógrafos, obrigados a «ouvirem» a Cadeira de Diplomática. 
Pelo Alvará de 21 de Fevereiro de 1801, o Príncipe Regente criou a Cadeira de 
Diplomática na Universidade de Coimbra, da qual passavam a ser ouvintes obrigados  

(…) todos aqueles, que aspirem a ser ocupados nos Empregos, e Escrituração do 
Meu Real Arquivo da Torre do Tombo, e nos Ofícios de Tabelião de Notas da 
cidade de Lisboa; não podendo ser provido, ou empregado nos mesmos Ofícios, 
e Ministérios Pessoa alguma, depois de seis anos de exercício desta Cadeira, 
sem que primeiro mostre competentemente ter frequentado com 
aproveitamento a mesma Aula, ao menos por tempo de um ano. 

Também nos termos dos Artigos 72 a 75 da Reforma Costa Cabral, de 20 de 
Setembro de 1844, ficara definido o conjunto de profissionais cujo acesso exigia o 
Curso Geral dos Liceus. Um deles era o de Bibliotecário. Para final do século XIX, 
estes perfis de nível médio tornaram-se mais especializados e passaram a ser objecto 
de cursos próprios, nos quais as ciências humanas sedimentavam um núcleo duro 
performativo. 

Herdeiros do Letrado, no trânsito do Antigo Regime haviam já ressaltado, a seu 
modo, dois perfis de grau superior: o matemático e o teólogo. 

Ao criar a Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, pelo Alvará de 
9 de Junho de 1801, o Príncipe Regente tinha em mente o perfil de um novo 
profissional: o matemático, na sequência do qual surgia o matemático-cosmógrafo. O 
matemático-cosmógrafo deveria ser Doutor ou Bacharel formado naquela Faculdade, 
e exerceria as suas funções profissionais nos organismos devidamente referenciados. 
Passava a haver um matemático nos Conselhos da Real Fazenda, do Ultramar, do 
Almirantado, na Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, de 
Portugal e seus Domínios. Passaria a haver um matemático-cosmógrafo em cada 
uma das Comarcas do Reino, para execução da Carta Topográfica da mesma 



 

 
 

Comarca, debaixo da Direcção da Administração, estabelecida para a Carta 
Geográfica e Corográfica. 

Relativamente ao perfil-função do Teólogo, por Alvará de 10 de Maio de 1805, foi 
determinado que haveria um Seminário em cada Diocese e que os Prelados 
enviassem eclesiásticos para frequentar as Escolas Teológicas da Universidade 
Coimbra, cujo Curso tinha sido reformado. A partir de então, o corpo docente de 
cada Seminário Diocesano passaria a integrar teólogos, sob pena de encerramento do 
Seminário. 

Objecto de regulação e de exame de habilitação, passaram a ser também as 
profissões ligados ao medicato, conforme ilustra o seguinte articulado legal. Por 
Aviso de 23 de Maio de 1800, o Regente regulamentou os exames dos Médicos-
Cirurgiões que estudaram nas universidades estrangeiras, bem como o exame de 
Boticários, Droguistas, Químicos e Destiladores. Esta segunda série de profissões não 
carecia de diploma de ensino superior, mas o exame era sempre sujeito ao vaticínio 
médico. 

No que respeita à função docente, a Reforma Costa Cabral tornou exclusivo o 
diploma de doutoramento ou bacharel em Filosofia, pela Universidade de Coimbra, 
para o provimento em Cadeiras Públicas de Filosofia, liceais ou outras.  

O acesso à profissão e a formação do mestre e do professor foram 
regulamentadas desde finais do século XVIII. Com a criação das Escolas Normais, a 
formação dos professores passou a incluir a frequência de um curso com parte 
teórica, parte prática e parte aplicada. A idiossincrasia entre a formação do professor 
e a formação dos alunos foi assegurada pela implementação do perfil normalista. 

A Reforma Costa Cabral, promulgada em 20 de Setembro de 1844, teve 
repercussão determinante na organização da estrutura escolar. Por essa lei, a 
estrutura de cúpula da instituição educativa ficou ajustada à estrutura da oferta 
escolar. Com efeito, nos termos do Artigo 157.º, «O Conselho Superior divide-se em 
três Secções; a saber: 1ª de Instrução Primária: 2ª de Instrução Secundária: 3ª de 
Instrução Superior». 

Sistematizando esta breve aproximação ao binómio instituição educativa – perfis 
escolarizados, pode inferir-se que, com as Reformas Iluministas da Instrução e no 
âmbito da Modernização oitocentista, se observa um paralelo entre a estrutura 
escolar e a tecnologia socioprofissional.  
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RESUMO  

No reinado de D. José I, o poder régio preocupou-se em assumir o controle do 
ensino, buscando adequá-lo às políticas de recuperação econômica que buscava 
implantar. A partir de documentação oficial, discuto uma iniciativa que procurou 
formar indivíduos capazes de trabalharem para o ‘bem-comum’: a Aula do Comércio, 
criada em 1759, e reconhecida por muitos como a mais exitosa iniciativa daquele 
reinado. Realizo, assim, uma investigação que aborda a ação do Estado na formação 
dos jovens portugueses, considerando que tal intervenção estava coerentemente 
integrada à lógica da política pombalina. Nesse sentido, tenho o objetivo de 
compreender a importância conferida pelo marquês de Pombal e seus colaboradores 
à instrução, na medida em que se percebe um interesse em conciliar a formação 
profissional dos indivíduos à recuperação econômica de Portugal. Entendo, portanto, 
que a criação da Aula de Comércio permite compreender que as políticas 
educacionais do reinado de D. José I tiveram o intuito de regenerar a sociedade 
portuguesa e a economia da nação, pois o ensino deveria inculcar nos indivíduos uma 
preocupação em associarem suas ações à utilidade pública, reafirmando preceitos 
que reforçassem a conduta moral, ao mesmo tempo em que novas habilidades e 
competências eram desenvolvidas. 
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1. A AULA DE COMÉRCIO: UMA ESCOLA POLÍTICA E MAGNÍFICA PARA A 
FORMAÇÃO DE NEGOCIANTES PERITOS E HÁBEIS1 

A Aula do Comércio, criada em 1759, pode ser considerada a mais exitosa 
iniciativa do reinado de D. José I, na área do ensino. O poder régio, buscando a 
recuperação da economia nacional, preocupou-se em adequar o ensino às políticas 
que objetivava implantar. Na medida em que procuro investigar a intervenção do 
Estado na formação dos jovens portugueses, é importante perceber a importância 
atribuída à instrução e, portanto, à formação profissional dos indivíduos que iriam 
atuar na administração régia, no comércio e em outras atividades socioeconômicas. 
Para diversos autores, a criação da Aula do Comércio foi “inspirada no espírito do 
Iluminismo”, compreendido como um movimento “que acreditava na razão humana 
como forma de combater a ignorância e a superstição e como forma de construir um 
mundo melhor, apoiado no mercantilismo e nos mercadores”. (Rodrigues, Craig & 
Gomes 2010, p. 39). Vê-se, assim, que o comércio, e as vantagens que dele se pudesse 
auferir, não era preocupação particular de Portugal; a reflexão sobre a atividade 
comercial e a produção de manuais para orientar a sua prática foram comuns entre 
os séculos XVII e XVIII. 

No sentido geral, entende-se por comércio uma comunicação recíproca. Aplica-
se mais particularmente à comunicação dos homens entre si, das produções de 
suas terras e de sua indústria. (Enciclopédia 2015, p. 72). 

As palavras de Forbonnais, transcritas acima, expressam, com grande exatidão, a 
concepção que as nações europeias faziam da atividade comercial no período 
moderno. O comércio era merecedor de tão grande atenção que poderia justificar 
uma guerra contra povos que impedissem o livro trânsito de mercadorias e de 
mercadores por seus territórios. Em seu artigo para a Enciclopédia, Forbonnais 
detem-se, na maior parte, em abordar as transações comerciais entre as nações, 
apontando para as riquezas que poderiam advir dessa atividade. Contudo, também se 
propõe “a examinar o comércio como ocupação de um cidadão”, destacando que tal 
atividade deveria ser considerada “honesta, assim como todas aquelas que são úteis”. 
(Enciclopédia 2015, p. 84). 

De fato, nos séculos XVII e XVIII, o exercício da atividade comercial recebe juízos 
muito positivos, especialmente por se considerar a sua utilidade na comunicação 
entre pessoas e diferentes povos. Conforme Pierre Serna, o abade Coyer era um 
entusiasta da “noblesse commerçante” – título de um livro seu publicado em 
Londres, em 1756. O abade entendia “a vocação do comerciante” como “o único título 
de nobreza digno de ser reconhecido”, afirmando ainda que “o comércio poderia não 
dignificar a nobreza, mas a nobreza necessita muito dele”. (apud Serna 1997, p. 56). 

                                                   
1 Pesquisa financiada pelo Edital de Apoio a Projetos de Pesquisa Nº 44/2013 (Ciências Humanas, Sociais e 
Sociais Aplicadas) – MCTI/CNPq/MEC/CAPES (Brasil). 



 

 
 

Enquanto o enciclopedista destacava o caráter utilitário da atividade comercial, 
percebe-se em Coyer o prenúncio de uma possível reforma social, em que a antiga 
aristocracia precisaria mudar seus hábitos, sob o risco de ser substituída, em 
importância (e riqueza) pelos comerciantes. Para o abade, o exemplo melhor acabado 
dessa nova sociedade seria encontrado na Inglaterra, onde descobriu a importância 
de uma “burguesia honesta, este quinhão tão precioso das nações que é preciso 
restabelecer”. (idem)2. 

Forbonnais, com os olhos postos no “cidadão”, também concorda que o 
negociante deveria ser uma pessoa honesta, honrada e possuidora de “uma 
escrupulosa boa-fé”. 

Os negociantes devem à sociedade da qual são membros os sentimentos que um 
homem honesto, ou seja, um verdadeiro cidadão, sempre tem por ela, a 
submissão a suas leis e um amor preferencial. Faltar com esse dever, qualquer 
que seja a profissão que se exerça, é ser culpado diante de Deus e dos homens. 
(Enciclopédia 2015, p. 86). 

Os juízos acima denotam a importância conferida à atividade comercial no século 
XVIII. Para Louis Bergeron (1997, p. 101), aquele século foi a “época áurea” do 
“homem de negócios”, 

devido quer ao notável impulso dado às trocas intercontinentais que 
caracterizaram o século, quer ao apogeu das burguesias portuárias descritas 
em inúmeras monografias, desde Marselha e Bordéus e Nantes, de Bristol a 
Londres, de Amsterdão a Hamburgo. De qualquer forma, o século XVIII foi 
também uma época em que se concluiu a codificação da cultura do comerciante. 

Contudo, “o que era necessário para se ser bem sucedido no ofício de mercador 
numa grande praça comercial?”. Bergeron elenca um conjunto de características, que 
abarcam o conhecimento das diversas mercadorias e o domínio da escrita contábil, 
do câmbio, das moedas, dos pesos e das medidas; o comerciante também deveria ter 
noções de direito, saber ler, escrever com boa caligrafia e, na medida do possível, 
conhecer algum idioma estrangeiro (conforme os casos, o inglês, o francês, o italiano 
ou o alemão). Enfim, aquele que se dedicava a esse tipo de atividade deveria ser 
possuidor de “uma cultura muito vasta, muito aberta, simultaneamente 
enciclopédica e prática, geral e técnica, fruto da experiência e do saber, adquirida ao 
longo de muitos anos”. (Bergeron 1997, p. 102). 

Não obstante essa caracterização da “cultura do comerciante”, Forbonnais 
assinalava que 

                                                   
2 A frase transcrita acima foi retirada de Observations sur L’Anglaterre par um voyager, publicado em Paris, em 
1779 (p. 17). 



 

 
 

saber fazer comércio ou saber conduzi-lo são duas coisas muito distintas. Para 
bem conduzi-lo, é preciso saber como ele é feito. Para faze-lo com proveito, é 
inútil saber como ele deve ser conduzido. A ciência do negociante é a dos 
detalhes dos quais se ocupa. (Enciclopédia 2015, p. 86). 

Bergeron, apoiado em autores do período abordado neste estudo, mostra que o 
homem de negócios precisava deter alguns conhecimentos obtidos por meio de 
mestres preceptores ou de manuais que circulavam no ambiente europeu. Contudo, 
ele também destaca a importância de uma experiência adquirida junto a 
comerciantes já estabelecidos. 

A reconstituição de dezenas de carreiras permite-nos, por um lado, ficar com a 
ideia concreta do modo como o futuro comerciante encarava essa formação. 
Começava por volta dos quinze anos, com o estágio comercial, que se regia por 
um contrato celebrado entre os pais do rapaz e um comerciante. [...] Por volta 
dos vinte anos, a segunda etapa da formação era constituída pela 
«Bildungsreise». A viagem cultural levava o jovem a percorrer as diversas 
praças comerciais [...]. (Bergeron 1997, p. 102). 

Forbonnais, no entanto, destaca que haveria uma diferença entre fazer o 
comércio e ensiná-lo ou aprender como ele deveria ser feito. A prática não se 
reduziria aos ensinamentos que sobre ele se pudesse produzir, a experiência é o que 
permitiria “fazer comércio”. Mais do que antagônicas, as duas perspectivas se 
complementam e podem caracterizar o próprio processo de profissionalização da 
atividade do comerciante, na Europa, ao longo dos séculos XVII e XVIII. 
 

2. Que nesta pública, e muito importante Escola, se ensinassem os 
princípios necessários a qualquer Negociante perfeito 

Notadamente, as descrições e avaliações apresentadas acima, e que se referem a 
uma Europa além-Pirineus, não se distanciam do que estava a ocorrer em Portugal, 
uma nação que, a partir da segunda metade do século XVIII, tem anunciada a sua 
disposição em restaurar a antiga glória vivida no “século feliz dos senhores reis D. 
Manuel e D. João III”. (Melo s/d, p. 245). Deste modo, e conforme Cláudia Chaves 
(2008, p. 267)3, no contexto das reformas educacionais que ocorrem no reinado de 
D. José I, “a instrução formal tornara-se requisito fundamental para pertencer e 
atuar em diversas áreas profissionais”, inclusive na atividade mercantil; assim, 

                                                   
3 Em seu texto, Cláudia Chaves apresenta aspectos sobre a instalação de Aulas de Comércio no Brasil, após 1809, 
as quais “foram desdobramentos da transposição da Corte para o Rio de Janeiro e, particularmente, de uma 
das principais instituições do Império português, a Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação” 
(p. 268). 



 

 
 

a aquisição formal de conhecimentos para os mercadores, os caixeiros e os 
guarda-livros tornou-se obrigatória, enquanto que, para os negociantes, era 
apenas recomendada. Esperava-se destes as habilidades próprias do ofício que 
poderiam ser adquiridas em seu próprio meio.4 

Francisco Santana (1985, p. 19), por sua vez, irá destacar que a Aula do Comércio, 
quando foi criada, estava em “apreciável sintonia com tendências significativas do 
ambiente social e cultural europeu”, bem como expressava, no contexto português, 
um momento de “euforia comercial”, estando “integrada no esforço pombalino de 
remodelação administrativa e criação de companhias monopolistas”.5 No Alvará de 
19 de maio de 1759, que confirmou os Estatutos da Aula do Comércio, D. José 
reconhecia que aquela escola seria “de grande e notória utilidade para a conservação 
e aumento do Bem público dos meus Vassalos e do Comércio”.6 A propósito, avalia-
se que, até a adoção de medidas voltadas à profissionalização de indivíduos ocupados 
no comércio, 

eram parcos os conhecimentos que os comerciantes de origem portuguesa, e 
sem sócios estrangeiros, tinham das técnicas contabilísticas e comerciais já 
utilizadas quotidianamente por outros mercadores europeus. Na visão do 
Marquês de Pombal, essa falta de conhecimentos era a principal razão do 
atraso do país, impedindo o seu desenvolvimento económico. Por isso mesmo, 
um dos objectivos principais da criação dessa escola foi a reversão desta 
deplorável e insustentável situação. (Lira 2011, p. 52). 

Quem nos dá conta dessa situação é o comerciante lisboeta Jacome Ratton, um 
entusiasta da criação da Aula do Comércio, ao referir-se ao aprendizado de alguns 
“filhos de paes estrangeiros, que os havião mandado educar fora”, em contraste ao 
que acontecia com os jovens portugueses cujas famílias não estavam unidas a casas 
comerciais estrangeiras e que acabavam tendo um parco conhecimento sobre a 
atividade mercantil, suficiente apenas para o comércio interno ao reino ou com as 
colônias. (Ratton 2007, p. 202-203). 

Além de uma “sintonia” com o espírito das ‘Luzes’, a Aula do Comércio também é 
destacada pelo seu pioneirismo. Na esteira de Alberto Jacqueri de Sales, “o segundo 
Lente da Aula e um dos estrangeiros que Pombal convidou para colaborar nas suas 

                                                   
4 O termo negociante era utilizado para designar os comerciantes que, em geral, atuavam no mercado 
internacional (comerciantes de grosso trato). 

5 Francisco Santana esmiuçou vasta documentação da Aula de Comércio em um conjunto de artigos publicados, 
entre 1986 e 1988, em revista mantida pela Câmara Municipal de Lisboa, como vai indicado na Bibliografia. 
Abordou os “antecendentes” da criação da “escola”, o seu funcionamento, os “programas” das disciplinas ali 
ensinadas e deu notícia sobre professores e alunos que se destacaram durante o período de existência da Aula 
(1759-1844). 

6 Para José Ferreira Carrato (1980, p. 30), a criação da Aula do Comércio foi “o primeiro ato das reformas 
pombalinas do ensino”. 



 

 
 

reformas” (Vaz 2002, p. 79), Lúcia Rodrigues, Delfina Gomes & Russell Craig 
assinalam que essa “escola” teria sido a primeira instituição pública especializada no 
ensino mercantil, desempenhando um importante papel no desenvolvimento do 
saber contábil em Portugal. (ver Rodrigues, Gomes & Craig s/d).7 

Nome quase onipresente nos estudos sobre a Aula do Comércio, Sebastião José 
de Carvalho e Melo, o primeiro Marquês de Pombal, 8  é reconhecido como o 
propositor das muitas reformas ocorridas no reinado de D. José I, ainda que tenha 
sido este último o que recebeu o título de “Reformador”. (ver Santos 2011). 
Entretanto, em suas “observações secretíssimas”, de 1775, o Marquês de Pombal 
assinalou que as outras nações europeias consideravam a atividade comercial 
portuguesa inexpressiva, mas que esta situação, com as “paternais, magnânimas e 
infatigáveis providências” adotadas pelo seu soberano, fora alterada, à medida em 
que “em nenhuma corte da Europa se ensinou até agora o mesmo comércio por 
princípio, em uma escola política e magnífica de que saem trezentos negociantes 
peritos e hábeis, no fim de cada triênio”. (Melo s/d, p. 249). 

Nas mesmas “observações”, Pombal registrou que 

quando até 1750, era rara a pessoa que escrevesse uma carta com boa letra, há 
hoje, parece, a mesma raridade de achar quem escreva mal em Lisboa, de sorte 
que de cada vez que se quer nomear um ecriturário para qualquer das 
contadorias do real erário, das juntas da fazenda, da do comércio, das 
companhias gerais, e das outras repartições públicas, aparecem quase resmas 
de papel inteiras em memoriais e petições de letras perfeitíssimas. (Melo s/d, p. 
245). 

Como já apontado, Jacome Ratton, que também teceu elogios à criação da Aula 
do Comércio, entendia que D. José havia compreendido que era “necessário lançar 
outros fundamentos ao comércio nacional”, formando pessoas que soubessem 
realizar a “escrituração dos livros em partidas dobradas” e que fossem versados “no 
conhecimento de pesos, medidas e moedas estrangeiras, dos câmbios e suas 
combinações”. Conforme sua avaliação, o funcionamento daquela escola era de 

                                                   
7 Alberto Jacqueri de Sales, em seu Dicionário Universal do Commercio (tradução do Dictionnaire Universel de 
Commerce, de Jacques Savary), introduz “um artigo sobre a Aula do Comércio, que considera como monumento 
a todas as luzes grandes e ainda únicas na Europa e um meio para infundir na Nação a «Sciencia do Comércio»”. 
(Vaz 2002, p. 81). Rodrigues, Craig & Gomes (2010, p. 42) transcrevem a seguinte afirmação de Jacqueri de 
Sales: “[A nação Portuguesa] (…) fosse também a primeira em que se instituíssem Aullas publicas, para nelas se 
ensinar a sciencia Elementar do Commercio”. 

8 Miguel Lira (2011, p. 57) refere-se especificamente à figura de Pombal, indicando que a “sua clarividência fez-
lhe compreender, na linha da escola mercantilista, que o progresso da nação passaria, obrigatoriamente, não só 
pelo fomento e pela modernização do comércio, como também pela transmissão do conhecimento por via 
institucional”. Notadamente, também afirma que a “sua ditadura foi uma época áurea e determinante na evolução 
do pensamento contabilístico em Portugal, relevando-se como significativo o progresso conseguido com a 
introdução em uma Instituição Pública – o Erário Régio – da partida dobrada à italiana ou através da criação da 
Aula do Comércio”. 



 

 
 

grande utilidade, tanto para os negociantes, como para “a Nação, pelos alunos que 
dela têm saído, que não só as contadorias da Real Fazenda, tanto no Reino como nas 
colônias, se tem servido deles” (Ratton, 2007, p. 202-206).9 De fato, como indicado 
acima, o aprendizado dos jovens destinados às atividades comerciais, antes da Aula 
de Comércio, era fundamentalmente empírico: 10  após aprenderem as primeiras 
letras, as operações aritméticas básicas e os rudimentos dos negócios com os 
próprios pais, os jovens eram enviados para uma espécie de aprendizagem em 
destacados estabelecimentos comerciais (Ratton, 2007, p. 202-203), à semelhança 
do que ocorria em outras nações europeias, como apontado por Bergeron. 
 

3. Uma escola política e magnífica de que saem trezentos 
negociantes peritos e hábeis 

Os “Estatutos da Aula do Commercio” indicam que a supervisão do seu 
funcionamento estava sob a responsabilidade da Junta do Comércio, a qual deveria 
adotar as medidas “necessárias para facilitar os meios de conservar e aumentar” as 
atividades comerciais portuguesas, especialmente as relativas ao comércio exterior.11 
A Aula deveria atender, preferencialmente, os filhos de famílias de “homens de 
negócios”, o que significa que ela estava voltada para aqueles que, de algum modo, já 
estavam inseridos na atividade comercial. Para poderem matricular-se, os jovens 
precisavam saber ler, escrever e realizar as operações aritméticas, e deveriam ter uma 
idade mínima de 14 anos, ou seja, os estudantes já teriam recebido uma primeira 

                                                   
9 Rodrigues, Gomes & Craig (s/d, p. 12-13) entendem que “a importância da Aula do Comércio pode ser avaliada 
pelo facto de que o provimento de vários cargos recaía em exclusivo, ou de preferência, em alunos do curso. De 
facto, os diplomados tinham preferência para o desempenho de lugares na Junta de Comércio, Contadoria, 
Secretaria, escrivães nas naus e quaisquer outros empregos em que não estivesse determinada outra preferência. 
O destino profissional dos diplomados pela Aula de Comércio, eram assim, as actividades económicas quer 
privadas, quer estatais. A carta de Lei de 30 de Agosto de 1770 tornou obrigatório o curso da Aula do Comércio 
para guarda-livros, caixeiros, sobrecargas, caixas e escriturários de navios, escrivães da armada, empregados das 
companhias privilegiadas e para os ofícios da administração da Fazenda Pública”. 

10 Interessante referir que o primeiro professor da Aula do Comércio, João Henrique de Souza, era “reconhecido 
na época por ser muito hábil na profissão de contabilista”, tendo sido “educado por um cidadão de nacionalidade 
francesa, Miguel Lebouteux, entre os 7 e 12 anos, e com ele aprendeu francês. Foi com esta idade que iniciou a sua 
vida profissional nos escritórios de comerciantes italianos, onde permaneceu vários anos”. (Lira 2011, p. 60). 

11 O capítulo XVI, dos Estatutos da Junta do Comércio, dispunha sobre os “Mestres da Aula do Commercio, e seus 
exercícios”, afirmando: “Porque a falta de arrecadação, redução de dinheiros, de medidas, e de pezos, intelligencia 
de cambios, e das mais partes, que constituem hum perfeito Negociante, tem sido de grande prejuizo ao 
commercio destes Reynos, se deve estabelecer por esta Junta, uma Aula, em que pelo rendimento das sobreditas 
contribuições, se faça presidir hum ou dous Mestres, dos mais peritos que se conhecerem, determinando-lhes 
ordenados competentes, e as obrigações que são próprias de tão importante emprego”. 



 

 
 

educação escolar, na qual se incluíam os preceitos religiosos. 12  Eles também 
receberiam um auxílio monetário, em valor “que se julgar bastante para animar os 
que tiverem meios, e sustentar os que delles carecem para a sua subsistência”. O 
curso teria a duração de 3 anos, “que é o tempo necessário para se ditarem, 
conhecerem e praticarem os principais objetos dos estudos desta mesma Escola”, 
cujo currículo atenderia à formação de um comerciante ou de um “guarda-livros”. 
Apesar de existirem recomendações acerca do que deveria ser ensinado, os 
professores da Aula de Comércio não estavam presos a um plano de ensino 
formalizado, ainda que devessem considerar a importância da Aritmética como o 
“fundamento e princípio de todo e qualquer comércio”, de tal modo que esta deveria 
ser “a primeira parte da lição”. Nesse sentido, Francisco Vaz, tomando por base o 
Dicionário Universal do Comércio, de Jacqueri de Sales, afirma: 

A base e fundamento nas matemáticas é atestada pela importância que [Sales] 
atribui ao tema e que entende como o argumento principal para considerar o 
comércio como ciência. O homem de negócios deve assim ser instruído no 
cálculo, na Aritmética, na Geometria e na Álbegra em primeiro lugar, mas são 
também necessárias outras ciências, nomeadamente a História e a Geografia, 
indispensáveis para compreender a história do comércio e as leis e costumes do 
país e das nações estrangeiras. (Vaz 2002, p. 82) 

Enfim, conforme os Estatutos da Aula do Comércio, buscava-se que “nesta 
pública e muito importante Escola se ensinassem os princípios necessários a 
qualquer negociante perfeito” (meu destaque). Aqui, tem-se o registro de uma óbvia 
referência à obra de Jacques Savary des Bruslons, Le Parfait négociant, cuja 
primeira edição foi publicada em 1675. Este indício nos conduz à possibilidade de 
explorar a indicada “sintonia” entre a criação da Aula do Comércio e ideias da 
Ilustração, bem como a circulação de saberes, das quais Sebastião José de Carvalho e 
Melo teria sido um agente privilegiado. Ele teve contato com a obra de Savary, 
durante sua permanência na Inglaterra (1738-1743), como atesta a presença desse 
título (uma edição em francês, impressa em Amsterdam, em 1726) e do Dictionnaire 
Universel du Commerce (Paris, 1723) entre os livros levados por ele em seu retorno a 
Portugal. A criação desta “escola política e magnífica” também deve ter recebido 
influência de um outro conjunto de leituras realizadas por Carvalho e Melo: além de 
obras de mercantilistas ingleses da segunda metade do século XVII e do início do 
século XVIII, como Thomas Mun, Josiah Child, Charles King, William Petty e 
Charles Davenant, vários textos pertencentes à sua “Biblioteca Britânica” estavam 

                                                   
12 A partir de 27 de Julho de 1767, o comportamento dos estudantes passou a ser controlaldo pelas 
“Determinações Particulares para o Governo Económico da Aula do Comércio”. A importância atribuída à Aula 
do Comércio, pode ser avaliada pelo apreço que D. José I e o Marquês de Pombal demonstravam por ela, “tendo 
muitas vezes assistido aos exames e à abertura do Curso com toda a corte. Este pormenor revela a solenidade com 
que se revestiam os exames, considerados, juntamente com a abertura do Curso, como os actos mais importantes 
da vida escolar”. (Rodrigues, Gomes & Craig s/d, p. 8). 



 

 
 

voltados para o estudo “dos meios de encorajar e de aumentar as forças de mar e 
terra, das ciências, do comércio e da agricultura e da boa administração das finanças 
daí decorrentes” (Melo 1986, p. 174). Rodrigues & Graig (2004), a propósito, fazem 
referência a dois autores em particular: o “londrino” Malachy Postlethwayt, que foi 
“um prolífico escritor de temas econômicos mercantilistas nas décadas de 1740 e 
1750” (idem, p. 332) e John Cleland, com quem Carvalho e Melo teve contato 
pessoal. O primeiro seria responsável por transmitir um conhecimento teórico sobre 
a atividade comercial, indicando inclusive a necessidade de seu ensino;13 o segundo, 
um experiente funcionário da East Índia Company, teria sido uma influência de 
natureza mais prática, especialmente no que concerne ao estabelecimento das 
companhias gerais de comércio portuguesas, conforme fica indicado por José 
Barreto: Carvalho e Melo havia “feito amizade em Londres com um inglês de nome 
Cleland, homem de larga experiência nos negócios da Ásia, que oferecia à Corte de 
Lisboa toda a sua contribuição para o estabelecimento na Índia” de uma companhia 
de comércio. (Melo 1986, p. LIII). 

Para concluir, quero destacar, dentre os autores mercantilistas ingleses acima 
indicados, algumas proposições constantes em obras de William Petty e de Charles 
Davenant, porque entendo especialmente significativo encontrar textos destes 
autores transcritos em códices e levados por Carvalho e Melo de Londres para 
Lisboa, quando do término de sua estada na corte londrina. Em um códice da 
Colecção Pombalina (Biblioteca Nacional de Portugal) encontramos uma tradução 
manuscrita para o francês do tratado de Petty intitulado Political Arithmetick, no 
qual são propostas as maneiras para que um “pequeno país possa ser equivalente em 
riqueza e poderio a outro com território muito mais amplo e população muito 
maior”; no mesmo códice tem-se uma tradução manuscrita para o português de um 
livro de Davenant, intitulado An Essay upon the probable means of making a People 
gainers in the Ballance of Trade, de 1699.14 Dentre as diversas proposições de Petty, 
Carvalho e Melo registrou que se deveria “fazer instruir o Povo nas Artes, de Conta, 
pezo, e medidas”;15 e, do outro autor, destacou “que um País não pode crescer em 
riqueza e poder senão fazendo os homens particulares seus deveres ao público”. 
Ambas as proposições são plenamente reconhecíveis no processo de criação da Aula 
do Comércio, permitindo estabelecer um inequívoco vínculo entre o mercantilismo 
inglês e as políticas que tiveram o intuito de regenerar a economia portuguesa, 
inclusive aquelas voltadas para a instrução dos jovens. Ao lado de princípios 

                                                   
13 A publicação dos textos de Postlethwayt ocorre após o retorno de Carvalho e Melo a Lisboa. Contudo, Rodrigues 
& Craig (2004, p. 332) chamam a atenção para o possível “plágio” que o inglês teria feito de ideias correntes sobre 
o comércio; ou seja, mais do que as obras em si, há a indicação do contato de Carvalho e Melo com as ideias 
depois registradas nos textos de Postlethwayt. Especificamente em relação ao ensino do comércio, Rodrigues & 
Craig fazem referência ao alemão Jacob Marperger (1656-1730). 

14 Consultar o códice 168, da Colecção Pombalina (Biblioteca Nacional de Portugal). 

15 Consultar o códice 686, da Colecção Pombalina (Biblioteca Nacional de Portugal), fl. 187-190v. e 191-199 
(paginado posteriormente). 



 

 
 

mercantilistas, também é possível perceber a presença de ideias iluministas, 
especialmente aquelas de cariz britânico, marcadas pela defesa do experimentalismo 
e do conhecimento utilitário. 

Sem dúvida, a criação da Aula do Comércio esteve voltada para atender 
principalmente o estrato dos grandes negociantes, oferecendo aos seus filhos uma 
formação escolar mais profissional ou fornecendo a eles uma mão-de-obra 
especializada para os seus negócios. Ainda, ao mesmo tempo em que o poder régio 
nobilitava os indivíduos comprometidos com a atividade comercial, havia a 
preocupação com a formação de “bons cidadãos”, que deveriam contribuir para o 
bem comum com seus esforços individuais. Assim, o ensino deveria inculcar uma 
preocupação em associar as ações dos indivíduos com a utilidade pública, 
reafirmando preceitos que reforçassem sua conduta moral, ao mesmo tempo em que 
novas habilidades e competências eram desenvolvidas. Em larga medida, estava-se 
buscando “dignificar a profissão [de comerciante] e combater velhos preconceitos” 
arraigados na sociedade portuguesa (Vaz 2002, p. 84). 
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RESUMO  

A produção intelectual influenciada pelo pensamento moderno, entre os séculos 
XVII e XVIII, deu destaque às proposições acerca dos métodos de estudos e seu papel 
no desenvolvimento de ideias sobre as  condutas sociais e a educação desejáveis para 
os diferentes grupos sociais. Elas influenciaram o processo político de reformas 
ocorridas em vários estados europeus na segunda metade do setecentos. À educação 
era dada a missão de “modelar uma nova humanidade” conforme expressão de 
Condorcet. Nesta perspectiva universalista e ilustrada, a educação seria um 
instrumento para a organização harmoniosa da sociedade por meio da disseminação 
de valores e normas de comportamento. Partindo desses princípios, o objetivo desta 
comunicação é analisar a circulação e a apropriação de concepções educativas no 
mundo luso americano, entre o século XVIII e primeiras décadas do século XIX, por 
meio de obras do pensamento ilustrado e dos manuais pedagógicos circulantes 
naquele período. Pretende-se confrontar esses textos a partir das concepções de 
educação, instrução e civilidade, buscando-se verificar a sua presença nos meios 
administrativos e educacionais no Brasil colonial, particularmente no contexto da 
difusão do pensamento ilustrado e das reformas pombalinas da educação, a partir de 
1759. 
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Circulação e apropriação de concepções educativas: pensamento ilustrado e 
manuais pedagógicos no mundo luso americano colonial (séculos XVIII-XIX) 

Muito se tem estudado sobre as concepções de civilização e civilidade presentes 
no ambiente social e cultural do ocidente entre os séculos XVI e XIX, 
particularmente no que se refere às suas formulações presentes em obras destinadas 
à educação moral e religiosa. Manuais de catecismo e de civilidade tem sido 
sistematicamente analisados sob este ponto de vista, mas ainda é necessário investir 
mais na discussão sobre os conceitos de educação presentes não apenas naquelas 
obras, como também nos discursos legal e administrativo e nas práticas educativas 
então mais recorrentes, evitando-se o risco de considerar que o termo educação 
explique-se por si só, ou que se constitua em conceito de entendimento universal. 

Educação e instrução designavam, de maneira geral, o processo de formação dos 
indivíduos para que se integrassem adequadamente à vida em sociedade, conforme 
as referencias e valores aceitos e legitimados. Nas formulações correntes durante o 
chamado Antigo Regime, educar e instruir pareciam muitas vezes confundidos um 
com o outro, ou sobrepondo-se quanto aos seus objetivos. Em sua clássica e fundante 
obra, a Didactica Magna (1657) Comenius afirmava que ensinar significava fazer 
com que a juventude fosse “formada nos estudos”, “educada nos costumes” e 
“instruída em tudo o que diz respeito à vida presente e futura”.Suas definições 
indicavam a associação de educação com a ideia de formação voltada para o convívio 
social. Para Comeniusa educação era parte do processo de adequação do indivíduo à 
ordem social e aos valores cristãos, neste caso, influenciados pelo movimento da 
Reforma. Essas definições, contudo, estavam muito próximas àquelas defendidas por 
autores católicos, como Jean-Baptiste de La Salle, para quem a educação teria papel 
fundamental no movimento de combate às religiões reformadas, sobretudo por meio 
de prescrições morais. 

A formação do homem civil, apto à convivência social e íntimo das regras da 
civilização das boas maneiras também estava no horizonte de diversos autores dos 
séculos XVII e XVIII, ajudando a definir o que seria a educação e quais os seus 
propósitos. John Locke, em seu livro Some Thoughts Concerning Education (1692), 
privilegiava a educação do gentleman, expressando o entendimento presente na 
sociedade do Antigo Regime de que a educação das camadas populares se daria por 
meio dos exemplos oferecidos pelas elites. Sendo assim, cuidar da educação destas 
últimas reverteria no bem de toda a sociedade. Refletindo sobre a natureza da 
educação e da instrução, Locke entendeu que esta última seria menos importante no 
processo de formação do individuo pois só poderia frutificar em terreno fertilizado 
pela educação para os bons costumes.Rousseau também destacou a educação como 
instância formativa, sobretudo ética. Ela seria o fundamento da formação intelectual 
do individuo e poderia ocorrer com o mínimo concurso da instrução.  

A presença daquelas ideias acerca da educação pode ser parcialmente 
vislumbrada na produção intelectual portuguesa do século XVIII. Raphael Bluteau, 



 

 
 

em seu conhecido Vocabulário Portuguez e Latino (1712), define educação como 
“criação (…) para a direção dos costumes. (…) o que tem cuidado da educação de 
alguém”, definição que orienta as suas derivações:  educar seria “criar” e educado 
seria “criado, ensinado”. Criação e ensino não se distinguem, pois ensino seria tanto 
o ato de criar quanto o objeto do ensino. Interessante é observar que ensino também 
vai ser identificado à formação civilizada, relacionado à cortesia: “é tratamento de 
homens bem doutrinados, ou por experiência da Corte, & da Cidade, ou por ensino 
de outros, que nela viveram”. Tal tratamento reforça a percepção de que educação é 
estreitamente associada à ideia de formação do individuo para a vida social, no 
sentido de incutir nele os valores da boa sociedade.  

 Mesmo que utilize outros elementos para definir o que seria a instrução, o 
Vocabulário Portuguez e Latino acaba por aproximar novamente a ideia de 
formação, ao definir instrução como “a ação de instruir. Instrução dos meninos”, 
bem como “documentos, ou princípios de doutrina, para conhecimento das ciências 
assim humanas como divinas, como também para a vida moral.” Mais uma vez a 
ação e o objeto se definem a partir do mesmo ponto, e a sutil diferença entre 
educação e instrução parece estar no fato de que a segunda se faria por meio de 
instrumentos normativos mais precisos, enquanto a primeira estaria orientada por 
princípios mais gerais.  

Importantes autores portugueses abordaram o problema da educação, 
particularmente preocupados com a boa formação dos súditos e com a construção da 
civilidade moderna em Portugal. Em suas obras fica clara a influência de alguns 
clássicos como Locke, Fénelon e Rousseau. Em Apontamentos para a educação de 
um menino nobre Martinho de Mendonça de Pina e Proença, estava imbuído das 
concepções de educação particularmente inspiradas em John Locke. As reflexões de 
Pina e Proença colocavam a instrução no campo do desenvolvimento de 
conhecimentos e de habilidades como alicerces para a educação moral e destinada à 
construção da civilidade moderna. O fato de seu pensamento ser direcionado à 
educação das elites coaduna-se com a concepção corrente de educação como exemplo 
a ser dado, preferencialmente, pela nobreza.  

Em sua conhecida obra Verdadeiro método de estudar, tida como uma das 
principais influências na elaboração das chamadas reformas pombalinas da 
educação, Luis Antônio Verney formulou importante crítica sobre o entendimento de 
educação exclusivamente como formação moral e ética, postulando que ela deveria 
ser fundada nos princípios da razão e não da mera especulação. Interessado numa 
educação útil para o bem do Estado e da sociedade – lembremo-nos das inquietações 
dele e de outros portugueses com a situação desvantajosa de Portugal frente a outras 
nações europeias – , Verney reorientava o conceito de educação, fundindo-o ao da 
instrução. Como ambos concorreriam para a formação de um individuo ativo e útil 
ao desenvolvimento do Estado, a educação de caráter formativo com fundamentos 
morais teria o mesmo status que a instrução (o ensino de conhecimentos práticos). 
Focado nos problemas do ensino em Portugal da época, e na formulação de 
propostas para reorienta-lo, Verney defendida uma educação capaz de formar a 



 

 
 

população portuguesa de maneira mais eficaz por meio de um ensino mais racional e 
aplicativo. 

Não obstante fosse um crítico do controle eclesiástico sobre a educação, Antonio 
Nunes Ribeiro Sanches, autor do célebre Cartas sobre a educação da mocidade 
(1760), tratou do tema procurando conciliar a educação civil à formação cristã dos 
súditos. Adepto da necessidade de reformas que ajudassem a transformar algumas 
dinâmicas de funcionamento da sociedade portuguesa – ao menos no que diz 
respeito à atuação das elites a serviço do Estado – Ribeiro Sanches privilegiava em 
suas ideias a educação destes segmentos sem, contudo, romper sensivelmente com as 
noções já correntes de educação e instrução. Os sentidos atribuídos por ele 
convergem para as tendências que vimos analisando até aqui, ou seja, de que a 
educação estivesse relacionada à ideia de formação geral do individuo para o 
convívio social nos quadros culturais cristãos (católicos, neste caso) e que a instrução 
fosse parte daquela, e estivesse mais próxima da aquisição de conhecimentos e 
habilidades úteis.Assim, no campo da moral se inscreveria a educação, enquanto os 
conhecimentos “práticos” seriam o domínio da instrução. Mas não só. Esses 
conhecimentos seriam, também, o meio pelo qual a formação moral se daria. A 
menção à ideia de “imitação” expressa o entendimento de Ribeiro Sanches acerca da 
educação também como “exemplo”, sobretudo aquele que deveria ser dado pelas 
elites às classes subalternas, sempre dispostas a imitar as ações “dos seus maiores” 
(Sanches, 1922, p. 109).  

Autores como os mencionados até aqui produziram obras de reflexão geral sobre 
a educação em sua época, suas características, seus sentidos e seus objetivos, 
dedicando-se a propor o que julgavam ser as melhores orientações para que, num 
contexto de possíveis mudanças, de políticas reformadoras, o Estado e, 
eventualmente a Igreja, atuassem no desenvolvimento da educação mais útil à 
sociedade. Mas também dedicaram-se a chamar a atenção das famílias e dos mestres 
para seus papeis neste esforço formativo.Outros foram os que se propuseram a 
escrever sobre as práticas possíveis nos quadros dessas concepções de educação e de 
instrução, compondo obras que, numa perspectiva contemporânea, poderiam ser 
chamadas de “manuais”, voltadas para os pais e mestres, e constituídas de 
orientações e conteúdos considerados fundamentais para a condução da educação 
dada às crianças e aos jovens, fosse em casa ou na escola. Método, escola, instrução, 
compendio, eram algumas das denominações mais comuns e presentes nos títulos 
desses livros, que geralmente combinavam o catecismo cristão ao método para a 
aprendizagem das primeiras letras (ler, escrever e contar), regras de civilidade e, em 
alguns casos, geografia e cronologia, por exemplo.  

Além dos livros de autoria de portugueses circularam muitas traduções, 
geralmente de obras francesas, destinadas à educação moral e à instrução sobre as 
regras de civilidade. Dentre estes, por exemplo, o Elementos da Civilidade e da 
Decência para a instrução da mocidade de ambos os sexos (1788), Método de ser 
feliz ou catecismo, especialmente para uso da mocidade (1787), o Tesouro de 
meninas ou diálogos entre uma sabia aia e suas discípulas (1783), e A Escola dos 



 

 
 

bons costumes, ou reflexões morais e históricas (1786).1 Esta última, traduzida por 
D. João de N. Sra. da Porta Siqueira, acrescentava à obra de Jean-Baptiste Blancard  
um “tratado prático da civilidade portuguesa” de autoria do próprio tradutor. No seu 
Prólogo, ele enaltece a obra original como uma fonte de exemplos de bons costumes 
com o intuito de “educar a Mocidade, e de a instruir na honra e na virtude”. Mais 
uma vez, transparecem nestes livros as noções de educação como formação geral e 
base para o desenvolvimento da instrução que levaria às crianças e aos jovens os 
conhecimentos fundamentais para se tornarem bons súditos cristãos.  

Entre as obras deste tipo produzidas em Portugal ressalta a associação entre estas 
duas dimensões dos processos educativos na combinação entre o catecismo cristão e 
preceitos morais, com o aprendizado da leitura. Essas características e a ênfase dada 
nestes livros sobre a utilidade daquele aprendizado para permitir o acesso à leitura 
das máximas morais e à doutrina nos força a rever, ao menos em parte, a ideia de que 
a valorização da alfabetização seria a marca das sociedades protestantes em vista do 
estimulo e mesmo necessidade da leitura da Bíblia. Importa relativizar tal 
interpretação, não perdendo de vista que isso implicava também na valorização da 
disseminação da instituição escolar, sobretudo na exortação a que o poder politico 
assumisse a responsabilidade por ela. Nos países católicos, a julgar por textos como 
os que vimos analisando, essas duas coisas não estariam necessariamente 
conectadas, ou seja, valorizar a alfabetização como instrumento para o refinamento 
da educação moral e religiosa não significaria clamar pela criação de escolas, 
sobretudo pelo Estado.  

Um aspecto marcante nestes livros publicados em Portugal na segunda metade 
do século XVIII e primeiros anos do século XIX é a visão de que o acerto e rigor do 
método seria garantia de obtenção de uma educação bem sucedida. Ao método 
estaria associada a clareza das orientações para o desenvolvimento dos processos de 
ensino da leitura, da escrita, da civilidade e da doutrina, conforme regras 
estabelecidas distintamente para cada caso e que envolveriam explicações sobre o 
que, como e por que das coisas. Em certo sentido observa-se o recurso – muitas vezes 
explicitado pelos autores – à razão como elemento de orientação geral para a boa 
formulação das regras e para a sua apreensão, ou aprendizado. Se isso estaria ou não 
diretamente relacionado ao contexto intelectual da época, marcado pela influencia do 
pensamento ilustrado em alguns dos círculos intelectuais e políticos portugueses é 
difícil precisar sem um estudo mais apurado das obras e de seus autores. Mas fica a 
evidência possível. Para este autores, o aprendizado correto das “regras” da boa 
educação seriam os subsídios para se introduzir a mocidade nas demais ciências, que 
iriam da leitura e da escrita à ortografia e à geografia. Sobretudo a leitura, “porta por 
onde o entendimento do homem se habilita, para poder entrar em cada uma das 
outras ciências especulativas”, conforme se lê em Escolla Nova Christã, e Politica, 
assinada por D. Leonor Thomasia de Souza e Silva (na verdade, Francisco Luís 
Ameno), de 1799. O esforço de tentar compreender a elaboração e o emprego das 
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noções de educação e de instrução encontra neste livro um interessante subsidio. 
Como os demais, a educação apresenta-se como o processo de formação geral do 
individuo para a vida em sociedade mas, para chegar-se a ela, percorre-se o caminho 
de várias “instruções”, o que sugere os procedimentos utilizados para se construir a 
distinção entre as duas noções. A instrução é mecanismo de transmissão de 
conhecimentos, seja a doutrina ou a civilidade, a leitura, a ortografia, aa aritmética 
ou a geografia. O objetivo maior de todas esses conhecimentos é a formação geral e, 
para isso, é preciso estabelecer regras, normas e dispositivos de aprendizagem, 
conforme as diferentes “áreas”.  

Na Nova Escola de meninos, de Manoel Dias de Souza, de 1784, a educação é ao 
mesmo tempo base, caminho e objetivo para a formação, para se “cultivar, e formar a 
mocidade assim como nas ciências, como nos bons costumes e ensinar-lhes a 
cumprir as obrigações da vida civil, e cristã”(p. 190). Souza tende a separar educação 
de instrução, atrelando a esta última o ensino de conteúdos e de habilidades, como a 
leitura, a escrita, a aritmética e a doutrina, sendo esta também um exercício para a 
leitura. Em separado, ele inclui ao final da obra uma parte intitulada Breve direção 
para a educação dos meninos, de caráter mais prescritivo, e acrescentando ser o 
exemplo a melhor forma de educação. Ao final, transparece a tendência do autor de, 
em conformidade com outros de sua época, entender que é preciso primeiro formar, 
para depois instruir, e que os conhecimentos advindos da instrução, ou das várias 
instruções, de nada servirão sem as bases estabelecidas pela boa formação. Ainda 
assim, misturam-se as duas noções, pois educação pode, também, ser compreendida 
como o resultado final de todo este processo.  

No conhecido O Perfeito Pedagogo na arte de educar a mocidade, de João 
Rosado de Villa-Lobos e Vasconcellos, publicado em 1782, tais concepções estão 
igualmente presentes, avançando em relação a outros autores quando inclui uma 
parte mais detalhada para cada uma das artes e das ciências consideradas pelo autor 
necessárias à boa educação dos indivíduos: a religião revelada, a gramática da língua 
portuguesa, o estudo do francês, da literatura clássica antiga, da geometria e da 
lógica (essas duas indicadas como as mais importantes porque necessárias à 
organização do pensamento), da metafisica, da psicologia, da ética ou filosofia moral, 
da geografia e da cronologia, da eloquência, poesia, dança, desenho, manejo (trato 
com os cavalos), florete, caça e música. Vasconcellos constrói seu manual orientado 
pela ideia de que para se alcançar a boa educação é necessário instruir a mocidade 
com pelo menos todos esses conhecimentos. Dos livros deste tipo analisados, O 
Perfeito Pedagogo aparece como aquele que tenta contemplar a maior diversidade de 
conhecimentos e os enquadra como os integrantes da instrução, segundo o autor, 
“bússola” para aparelhar o individuo para toda a vida. Claro que, em vista dos 
conhecimentos elencados, não se trataria da educação de toda a população, mas das 
classes favorecidas. 

 Já nos primeiros anos do século XIX algumas obras desta natureza mantinham 
os propósitos embasados nas mesmas concepções, indicando a relativa solidez desse 
modo de se pensar a educação como conceito e como prática. Abordar estes livros 



 

 
 

visando a análise das concepções de educação e de instrução neles presentes ajuda a 
clarificar a compreensão do papel da educação enquadrada em métodos e regras, em 
orientações e em manuais, para além de sua associação com a escolarização. Quer-se 
dizer com isso que tal análise ajuda a desconstruir concepções historiográficas 
arraigadas que atam educação com escola, ou processos de ensino e aprendizagem de 
determinados conhecimentos com a instituição escolar, necessariamente. Se, para os 
tempos atuais, essa associação não pode ser considerada absoluta ou universal, o que 
dizer para tempos e lugares nos quais a instituição escolar ou não se fazia ainda 
presente, ou era pouco visível ou exclusiva demais. Mais ainda em tempos nos quais 
a participação de outras instituições, como a família e a Igreja ocupavam o centro das 
ações educativas. Mais adiante voltaremos a essa discussão, depois de analisar outras 
instâncias em que se manifestavam concepções e ações voltadas para a educação dos 
indivíduos, nos quadros do Antigo Regime luso-americano. 

O governo de D. José I, sob o comando de Sebastião José de Carvalho e Melo, 
realizou uma série de reformas de caráter administrativo que atingiram diferentes 
setores da vida do Reino e de seu império. As reformas, iniciadas em 1759 com a 
expulsão dos jesuítas do império e fechamento de todas as suas escolas, deram inicio 
ao processo de escolarização comandado pelo Estado, atingindo, também os 
domínios ultramarinos. Foram criadas as aulas régias de primeiras letras, gramatica 
latina, grego e retorica, e instituída a “carreira” do magistério régio nos quadros da 
administração estatal. Definiram-se salários, formas de ingresso no magistério régio 
e mecanismos de controle do trabalho dos professores. Outras iniciativas ocorreram 
com a criação da Aula de Comércio (1759) e do Real Colégio dos Nobres (1761), além 
da reforma da Universidade de Coimbra (1771-72), todas elas visando a formação 
mais moderna e eficaz dos segmentos sociais responsáveis pelo governo e pela 
economia de Portugal e seus domínios. A legislação produzida para a implementação 
destas reformas nos dá indicativos claros dessas influências, mas também das 
concepções de educação e de instrução correntes à época, e caras à cultura 
portuguesa do Antigo Regime. Cabe, portanto, analisar alguns documentos desta 
natureza como parte da análise em curso neste artigo. Como temos visto até aqui, a 
educação percebida como formação geral do individuo para tornar-se bom súdito e 
bom cristão passava pela confluência entre a formação para a civilidade e a 
doutrinação cristã de matriz católica.  

O Alvará Régio de 1759, que expulsou os jesuítas e criou as primeiras aulas 
régias, apresenta em seu texto algumas das características em análise neste artigo, 
conforme se lê em suas primeiras linhas, quando se introduz o rol de razões pelas 
quais a Coroa decidiu-se pelas reformas:  

 

Eu El Rei Faço saber aos que este Alvará virem, que tendo consideração a  que 
da cultura das Ciencias depende a felicidade das Monarquias,  conservando-se 
por meio delas a  Religião, e a Justiça na sua pureza, e  igualdade (Alvará, 
1759) 



 

 
 

As “ciências”, entendidas aqui como conhecimentos, não estão dissociados da 
necessidade da formação cristã, como temos visto na maioria dos documentos 
analisados, que entende ser esta formação para o bem do Estado composta não 
somente de conhecimentos úteis para a atuação do individuo nesta sociedade, mas 
também para sua melhor adequação à ordem. Para o governo de D. José I os jesuítas 
teriam falhado nesta missão por aplicarem métodos que não resultavam em 
conhecimentos e habilidade úteis ao progresso da nação, ao menos na ótica do 
Estado, naquele momento envolvido em conflitos com a Companhia de Jesus no seu 
esforço de secularizar alguns aspectos da administração do Império e de suas 
populações, e  de reduzir a influência desta ordem religiosa na sociedade portuguesa. 

Por mais que o discurso presente em muitos documentos normativos emanados 
da Coroa neste processo de reformas indicasse a necessidade de renovação e 
modernização, faziam-se presentes muitas concepções caras à manutenção de uma 
ordem monárquica de matriz absolutista, e de retorno a práticas que remontavam ao 
século XVI. Neste primeiro momento das reformas, marcado pela criação das aulas 
públicas de gramatica latina, grego e retórica, a concepção mais claramente presente 
na legislação é a da instrução, ligada ao ensino de conhecimentos com finalidades 
práticas e que pudessem contribuir para a “edificação” dos “fiéis vassalos”. Tal ideia 
fica também clara em documentos que se seguiram como desdobramento do Alvará 
de 1759, para que fossem executadas as Instruções constantes dele, como o Edital 
mandado publicar pelo Diretor Geral dos Estudos, D. Thomaz de Almeida, para 
realização de concurso para provimento das primeiras cadeiras de gramatica latina 
das reformas. Nele, D. Thomaz de Almeida reforça o propósito da educação a ser 
desenvolvida no novo contexto e que guiaria a escolha dos novos mestres: garantir 
que a “cultura das ciências dos vassalos” fosse “o mais bem fundado estabelecimento 
para o serviço de Deus, e das Monarquias”.  

Atestando a fidelidade àquela concepção de educação como formação geral, e a 
possibilidade de ser ela combinada a alguma instrução de uso prático, a principal lei 
de ampliação das reformas, de 6 de novembro de 1772, criou as aulas régias de 
primeiras letras atribuindo a elas essa função. É bastante evidente a consonância 
desse texto com as concepções presentes nas demais fontes, das ideias presentes no 
pensamento de alguns dos mais eminentes intelectuais europeus da época aos 
manuais indicados para a educação das crianças e jovens. A organização da maioria 
desses livros segue esta estrutura, combinando uma instrução considerada 
propedêutica para a educação formativa mais ampla, conforme os valores culturais e 
as necessidades sociais. Essa educação/formação mais ampla atingiria todas as 
classes sociais num primeiro momento, mas seria suficiente em seus níveis mais 
elementares para a população daqueles “empregados nos serviços rústicos, e nas 
Artes Fabris”, pois responsáveis pelo “sustento dos povos”, a eles bastariam as 
“instruções dos párocos”. Esta sim, fundamental para garantir aquela educação 
formativa. Aos demais, conforme suas habilidades, haveria a possibilidade de alguma 
instrução em língua latina, e o aprofundamento para aqueles “destinados” aos 
estudos superiores, que fariam “figurar os Homens nos Estados”. 



 

 
 

 A necessidade da boa formação dos súditos para a “felicidade da Monarquia” 
estava também no discurso de diferentes ocupantes de postos da administração, 
sobretudo no Brasil, preocupados com situações que escapavam às suas previsões e 
ao seu controle. Não são raros os documentos produzidos por estes funcionários, 
relatando sua perplexidade diante de uma sociedade que se estruturava conforme as 
circunstâncias, e que contrariava uma noção preconcebida de ordem. Muitos 
atribuíam tal quadro à numerosa população de origem africana e seus descendentes, 
“naturalmente” propensa à indisciplina e às insolências, mas também aos 
portugueses emigrados, principalmente os de origem social mais baixa. Num desses 
documentos percebe-se a indicação de que, além de controle de natureza policial 
sobre essa população, fazia-se necessário atentar para sua falta de educação. Em 
carta de 1805, Basílio Teixeira Cardoso de Sá Vedra Freire, Ouvidor da Comarca do 
Sabará, Capitania de Minas Gerais, expressava sua indignação com o estado de 
decadência, miséria e desordens na região. Para ele, as uniões de homens brancos 
com mulheres negras e mestiças originava uma população de libertos “sem criação, 
sem meios de alimentar-se, sem costumes e com a louca opinião de que a gente forra 
não deve trabalhar”. Criticava algumas práticas correntes entre essa população e os 
escravos, mas também apontava abusos cometidos pelos senhores, que bem 
poderiam ser responsabilizados por parte desse descontrole, mantendo seus escravos 
na falta de alimentos, de tratamento de doenças, e na “falta de instruções de Religião, 
Moral, costumes”. A administração local estaria comprometida devido à má atuação 
dos funcionários, por sua falta “de conhecimentos, ou de caráter”. Reclamava uma 
urgente reforma como medida para destruir esses defeitos, primeiramente pela 
indicação de “homens desinteressados, inteligentes, e em tudo hábeis para executar” 
tais reformas. (Informação, 1897, pp. 673-683).  

As impressões do Ouvidor deixam entrever o entendimento acerca da educação 
também como estratégia de controle político e social, mas fundada nas mesmas bases 
que combinavam a instrução religiosa e moral e as regras de comportamento, dos 
“bons costumes”, independentemente se isso diria respeito às elites ou às classes 
baixas, incluindo os escravos. Interessante observar como, neste último caso, a 
responsabilidade dessa “educação” recairia sobre os senhores. A propósito disto 
cumpre lembrar que a educação dos escravos para a formação do caráter já havia 
sido objeto da atenção nas célebres Constituições Primeiras do Arcebispado da 
Bahia, conjunto das normas eclesiásticas pós-tridentinas para o Brasil e relativas não 
somente aos assuntos da Igreja mas a todas as dimensões possíveis da vida cotidiana 
da população. No Titulo II do seu Livro Primeiro encontram-se as orientações 
quanto à educação moral e religiosa nas quais se percebe, como já foi observado, a 
combinação com a instrução das primeiras letras, base para permitir o acesso aos 
manuais ou compêndios específicos para este ensino, fosse na escola ou fora dela. 

Essas diretrizes estão presentes em outros documentos, de natureza 
administrativa, mas que contemplavam preocupações que iam além disso. Na 
verdade, depreende-se que a administração das terras de ultramar também implicava 
em ações civilizadoras resultantes, em parte, de processos educativos, qualquer que 



 

 
 

fosse a sua natureza. Era função dos administradores controlar as atividades do clero 
e observar o cumprimento de suas obrigações, entre as quais a de ensinar aos povos 
os preceitos da lei que professam, pregar-lhes o evangelho, administrar-lhes os 
sacramentos e conduzi-los com o zelo, desinteresse, e regular comportamento de 
um bom e exemplar pastor ao grêmio da igreja, de que são filhos... (Instrucção, 
1844), conforme se lê nas instruções dadas pelo Ministro Martinho de Mello e Castro 
ao Visconde de Barbacena, Luiz Antonio Furtado de Mendonça, que assumia o 
governo da Capitania de Minas Gerais, em 1788.  

Muito embora de uma maneira geral essas concepções acerca da educação como 
formação do bom súdito estejam presentes de forma recorrente na documentação 
oficial, eclesiástica ou secular, também se observa neles o entendimento de que, 
determinado tipo de formação só seria possível por meio da instrução formalizada e 
institucionalizada. Tal entendimento estaria a par das concepções ilustradas de 
educação propugnadas a partir da segunda metade do século XVIII, e relacionadas às 
reformas empreendidas pela Coroa portuguesa neste período. Essa instrução teria, 
assim, papel fundamental no pretendido processo de modernização do Estado e de 
sua economia, o que incluiria, certamente, os domínios ultramarinos.  

Percorrer fontes diversas, produzidas em diferentes instancias e conjunturas, em 
busca das concepções sobre educação e instrução que elas podem indicar como 
constituintes do pensamento e das práticas culturais no mundo luso americano dos 
séculos XVIII e inicio do XIX teve o propósito, neste artigo, de provocar a discussão 
sobre a historicidade desses conceitos e a desnaturalização da educação como algo 
dado, homogêneo e universal. E, ainda, desvincular, quando necessário, educação de 
escola ou de escolarização, para uma época em que as formas assumidas por elas 
estavam em muito distantes daquelas que veríamos se desenvolver a partir de 
meados do século XIX. Essa proposta analítica também aponta para a presença das 
concepções educacionais correntes em diferentes instâncias institucionais, como o 
Estado e a Igreja, e nem sempre atreladas a discussões sobre educação 
institucionalizada, sobretudo a escolar. É o que indica o discurso bem como as 
propostas e ações das autoridades administrativas no esforço de estabelecer, na 
América, o estado de ordem social e de obediência e fidelidade à monarquia 
portuguesa. O fato de que muitos aspectos das concepções sobre educação e 
instrução tenham vindo do pensamento moderno, forjado a partir do século XVI na 
Europa, não excluía a presença de elementos que, ao contrário de mudanças, 
pretendiam a conservação de ideias, normas e comportamentos. Ou que a 
modernização pretendida por meio de reformas, além de procurarem criar novas 
instâncias educativas fundadas em pressupostos ilustrados e racionais, deixasse de 
lado fatias importantes da formação e das práticas culturais predominantes, 
sobretudo aquelas de matriz religiosa católica.  

Livros de catecismo e regras de civilidade, de ensino das primeiras letras e das 
“ciências” úteis à formação do bom súdito cristão para a monarquia portuguesa 
faziam par com as obras mais consideradas dos pensadores europeus dos séculos 
XVII e XVIII, bem como com as leis e determinações régias, e com as impressões e 



 

 
 

ações administrativas das autoridades coloniais na América. Educação não era, 
portanto, tema de menor importância e consideração, ocupando as preocupações de 
pessoas em diferentes posições e funções na sociedade do Antigo Regime, uma vez 
que tratava-se de ação e resultado de impacto na qualidade dos súditos, e no 
estabelecimento da melhor ordem para o Estado. 
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RESUMO  

Este trabalho pretende analisar as práticas educativas de cunho devocional no 
interior de instituições religiosas e as possibilidades existentes para as mulheres que 
habitavam na Capitania de Minas Gerais no século XVIII de conseguirem viver em 
estado religioso. Para tanto, torna-se necessário analisar as especificidades da 
referida Capitania com relação ao estabelecimento de instituições de clausura, como 
também o controle do Estado português sobre os casamentos e o universo feminino. 
Pretende-se então analisar as dificuldades das mulheres em alcançarem o estado de 
religiosas, quer seja pelos anseios em estabelecerem-se nos conventos do Reino ou 
ainda em instituições religiosas no interior da própria capitania.  
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1. Políticas restritivas para as mulheres professarem em conventos na 
Capitania de Minas Gerais: 

Inicialmente é necessário considerar as especificidades das proibições para a 
abertura de conventos nas terras mineiras, uma vez que não poderia haver clero 
regular no território. Em Carta Régia do rei D. João V, 1711, este ordenava que nas 
Minas não habitassem frades ou religiosos clérigos que não tivessem ministério ou 
paróquia, uma vez que muitos destes que circulavam no território minerador só 
desejavam retirar riquezas ou propiciar levantes da população local. 1 Esta ordem foi 
responsável então por barrar a abertura de conventos femininos na Capitania de 
Minas Gerais.  

Soma-se ainda a necessidade de canalizar a população feminina na Capitania de 
Minas Gerais para o casamento e o povoamento do território, tornando o incentivo 
ou a proibição da abertura dos conventos e recolhimentos assuntos centrais das 
preocupações da Coroa. Em 05 de junho de 1721, D. Lourenço de Almeida, 
governador da Capitania, solicita ao Rei que este proíba a saída de mulheres para o 
Reino com o intuito de tornarem-se religiosas, uma vez que estas eram necessárias 
para o matrimonio e povoamento do território. Em resposta a esta solicitação, a 
partir deste momento, o Rei decretou que todas as mulheres que desejassem sair da 
América Portuguesa com esta intenção necessitavam requerer a sua mercê e anexar 
ao documento uma carta de recomendação do governador da Capitania e do Bispo.2  

Segundo Ida Lewkowicz3, era muito difícil casar nas Minas setecentistas, uma vez 
que os brancos livres tinham dificuldade em encontrar mulheres que pudessem 
desposar devido à sua escassez e ainda o Estado português via nas uniões legitimas 
uma forma de controlar a população desordeira. Por outro lado, deve-se atentar que 
alguns pais preferiam encaminhar as suas filhas para conventos portugueses ou de 
outras capitanias em vez de casá-las com homens que eram categorizados como 
abaixo de sua condição social, o que acarretaria também dotá-las de algum 
conhecimento devocional e alcançar dádivas celestes.  

Junia Furtado 4  aponta que a proibição da instalação de conventos e 
recolhimentos no território foi o coroamento da política de fixação das mulheres na 
Colônia e o estímulo para a ampliação aos casamentos legais. Era necessário ter 

                                                   
1 Carta régia (cópia) do rei (D. João V) ordenando governador de São Paulo e Minas, Antonio de Albuquerque 
Coelho de Carvalho para não consentir que nas Minas residam frades ou religiosos clérigos que não tenham 
ministério ou párocos. Arquivo Histórico Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 1, doc. 26. 

2 Carta de D. Lourenço de Almeida, governador de Minas Gerais, informando o Rei D. João V acerca da 
necessidade que há em se limitar o ingresso de mulheres em conventos, em virtude da carência de pessoas na 
referida capitania. Arquivo Histórico Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 18, doc. 40. 

3 LEWKOWICZ, I.(2007).  Concubinato e casamento nas Minas setecentista. In: RESENDE, M. E.; VILLALTA, L. 
C.(orgs.). História de Minas Gerais: as Minas setecentistas. Vol.2. Belo Horizonte: Autentica. pp.531-547 

4 FURTADO, J. (2007). As mulheres nas Minas de ouro e diamantes. In: RESENDE, M. E.; VILLALTA, L. C. 
(orgs.). História de Minas Gerais: as Minas setecentistas. Vol.2. Belo Horizonte: Autentica. pp. 481-504 



 

 
 

mulheres disponíveis para os casamentos, ou seja, em uma ordem inversa, a reclusão 
de mulheres, particularmente das brancas portuguesas, não poderia ser permitida. 
Os quadros administrativos da colônia portuguesa até propunham soluções para os 
problemas casadoiros do território minerador, como indicava em 1731 o governador 
de Minas Gerais D. Lourenço de Almeida.  

No ano seguinte, o novo governador de Minas, Conde de Galveas, informava-se 
acerca do Alvará real que recebera, o qual proibia a saída de todas as mulheres da 
Capitania, por qualquer motivo, inclusive aquelas casadas. 5  Neste mesmo 
documento, o governador queixava-se do descontrole do número de mulheres que 
saíam da Capitania, especialmente por conta das desordens locais. Embora fossem 
concedidos mais de 1000 passaportes por ano para que as mulheres fossem 
transportadas de Lisboa para as terras mineiras, não se sabe ao certo o caminho que 
estas seguiam no território. Assim, o controle da saída de todas as mulheres por meio 
da obrigatoriedade imposta pelo Alvará, tornava possível uma melhor regulação da 
presença feminina na Capitania.  A partir deste momento, torna-se possível detectar 
uma vasta documentação referente aos requerimentos de saída de homens com as 
suas famílias da Capitania. Também são encontrados requerimentos de mulheres 
que desejam retornar ao Reino ou então ingressar em conventos. 

Além da possibilidade de conseguir o estado de religiosa no Reino ou em 
conventos de outras capitanias, existia uma maneira de tornar-se uma devota no 
próprio território, uma forma espontânea e que não precisava passar pelas 
dificuldades da aprovação da burocracia portuguesa em sua institucionalização: 
entrar para os Recolhimentos existentes no território mineiro. Muitas das 
instituições consideradas como recolhimentos, em seu início, funcionavam 
informalmente e demoravam anos para conseguir uma aprovação régia. A fundação 
dos recolhimentos era mais facilitada pelo fato de ser exigida somente uma licença 
episcopal para o seu funcionamento. Deve-se então entender as características 
principais das instalações dos dois recolhimentos femininos que existiram no 
território das Minas setecentistas: o Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição 
de Macaúbas, fundado próximo à Vila de Sabará, por volta de 1715; e a outra 
instituição feminina existente na Capitania, fundada por volta de 1750, próxima à 
Vila de Minas Novas, denominada inicialmente por Casa de Oração do Vale de 
Lágrimas, sendo que, após 1780, ao transferir-se para o Arraial de Santa Cruz da 
Chapada, denominou-se Recolhimento de Sant’Anna da Chapada.   

Houve ainda uma tentativa de abertura de um convento feminino no território 
mineiro. O primeiro bispo do território mineiro, D. Frei Manuel da Cruz (1690-1764), 
preocupou-se com a educação e com a intencionalidade de mulheres mineiras em 

                                                   
5 Carta do Conde de Galveas, governador e capitão geral das Minas, dando conta ao Rei ter mandado publicar e 
registrar nos livros da secretaria do governo das Minas o alvará segundo o qual se proibia a ida das mulheres do 
Estado do Brasil para o Reino. 6 de outubro de 1732. Arquivo Histórico Ultramarino - Minas Gerais. Caixa 22, 
doc. 35 

 



 

 
 

tomar o estado de freiras. Assim, em acordo com os representantes da Câmara de 
Vila Rica, encarregaram-se de solicitar ao Reino a abertura de um Convento naquela 
localidade. Segundo a representação da referida Câmara ao rei, no território mineiro 
havia então um recolhimento de má fama e que cobrava um dote muito alto para o 
ingresso em seu espaço. Além disso, muitas mulheres idosas, sem recursos 
financeiros suficientes, estavam em estado de miséria, ou ainda meninas orfãs, que 
necessitavam de um abrigo até o momento do matrimonio. Solicitavam então ao Rei 
a quebra da lei de proibição de fundação de conventos na Capitania de Minas Gerais, 
para colocarem as mulheres necessitadas e que não podiam viajar ao Reino e 
adiantavam que o Bispo já recolhera esmolas necessárias para a construção e 
manutenção do dito Convento.6 Por seu lado, D. Frei Manuel da Cruz encaminhou 
diversas cartas ao rei para solicitar a instalação do dito convento, mas a sua 
justificativa perpassava também os problemas causados pelo terremoto de 1755 em 
Lisboa:  

Tanto a este bispado chegou a triste notícia da destruição, e ruína dos 
conventos de Lisboa se afervoraram muitos devotos principalmente os pais de 
famílias, querendo concorrer para a fatura de um convento com a vocação das 
onze mil virgens padroeiras do Brasil, o qual convento desejam se faça na 
comarca de Vila Rica na paragem, que eu determinar mais conveniente.(...) E já 
tem os pais de famílias, prometido avultadas esmolas e só esperam por licença 
de Vossa Majestade, para eu erigir, e fundar este convento.7   

O bispo aproveitou-se da destruição de diversos conventos em Portugal por meio 
do terremotou e buscou uma solução para o problema da falta de conventos na 
Capitania de Minas Gerais, pois assim esperava que o rei atendesse ao seu pedido. 
No ano seguinte, detalhava em outra missiva, como seria a fundação da instituição:  

Para a fábrica do edificio do tal convento acham-se assinadas em um livro 
rubricado promessas de 80$000 cruzados, para deles se irem fazendo 
pagamento aos mestres, e oficiais que rematarem a obra. (...) Há também uma 
fazenda para mantimentos de farinha, milho, feijão, arroz e mais legumes deste 
país com bastantes matos para lenha, campos, e pastos para gados para gastos 
da comunidade, e nesta mesma fazenda abundante de águas se há de fundar o 
dito convento. (...) e com estes rendimentos e dotes das religiosas se fará um 
grande patrimonio para o convento talvez muito maior do que têm outros 
conventos desta América. Deve ter o tal convento a invocação das onze mil 
                                                   

6 Representação dos oficiais da Camara de Vila Rica, pedindo permissão ao Rei para poderem erguer um 
convento de religiosas  na referida Vila. 21 de julho de 1756. Arquivo Histórico Ulytamarino – Minas Gerais. Caixa 
70, doc. 26 

7 Carta para o mesmo senhor pelo Conselho Ultramarino, 1756. In: LEONI, A. L. (2008). Copiador de cartas 
particulares do Senhor Dom Frei Manuel da Cruz, bispo do Maranhão e Mariana (1739-1762). Brasília: Senado 
Federal. p.482 



 

 
 

virgens, e professarem as religiosas as regras, e estatutos das Ursulinas. (...) O 
número das religiosas deve ser de vinte, e cinco até trinta.8  

O Bispo de Mariana empenhava-se em esboçar como seria o Convento que seria 
instalado em Vila Rica. Após a construção com os recursos da população local, a 
instituição seria autosustentável por meio dos dotes das recolhidas e ainda pela 
produção de alimentos do próprio terreno no qual a instituição seria instalada. A 
opção pelas Ursulinas devia-se ao fato de já haver outros conventos desta regra na 
América Portuguesa, o que propiciaria um diálogo possível dentro da própria 
colônia. Embora todos os esforços empreendidos pelo Bispo e pela Câmara de Vila 
Rica para a construção da dita instituição, parece que o rei nao foi favorável à obra, 
uma vez que a mesma não aconteceu. Porém, é necessario salientar que não foi 
possível detectar a resposta da Coroa à solicitação, mas provavelmente não havia 
uma intencionalidade por parte do poder político em abrir mão da regulamentação 
anterior que proibia a abertura de conventos na Capitania.   
 

2. O desejo de tomar o estado de freira: 

O título deste subitem está diretamente relacionado ao termo usado para 
solicitar a autorização ao rei português para que as mulheres da Capitania de Minas 
Gerais entrassem para um determinado convento, em outras capitanias da América 
portuguesa, ou no Reino. Na documentação consultada do Conselho Histórico 
Ultramarino, seção Minas Gerais, observa-se vários requerimentos dos pais ou das 
mulheres da Capitania com a intencionalidade de tomar o estado de religiosa no 
Reino ou em convento de outra capitania da América portuguesa. Geralmente, as 
mulheres se diziam filhas legítimas, donzelas, devotas e com a intenção de recolher-
se em clausura perpétua. Por outro lado, os pais, que geralmente exerciam cargos de 
comando na Capitania, observavam que tinham recursos suficientes para o 
transporte e para o dote em algum Convento. Em alguns casos os documentos 
apresentam a concessão da mercê real, mas em outros, os caminhos para a aprovação 
parecem longos, outros resultam em negativas e a maioria não contem a resposta 
final. No levantamento das fontes, foi possível consultar 16 requerimentos 
produzidos entre os anos de 1733 a 1785, os quais propunham o deslocamento de um 
total de 33 mulheres para tomar o estado de freira.  No cruzamento das fontes, foi 
possível produzir o seguinte quadro:  

	
                                                   

8 Carta para o mesmo senhor pelo Conselho Ultramarino, 1757. In: LEONI, A. L. (2008). Copiador de cartas 
particulares do Senhor Dom Frei Manuel da Cruz, bispo do Maranhão e Mariana (1739-1762). Brasília: Senado 
Federal. p.511 



 

 
 

 
Data Requerente  Filiação  Nome da(s) 

mulher(es) 

Idade da(s) 

mulher(es) 

Autorização 

para passar 

ao Reino 

1733 Miguel Coutinho Miguel Coutinho Não consta (01 filha) Não consta Sim 

1735 Bernarda e Teresa Domingos G. Chaves 

e Micaela dos Anjos 

Bernarda e Teresa Não consta Não consta 

1738 Escolástica Josefa 

Caetana dos Santos 

Agostinho D. dos 

Santos e Ma. Ferreira 

da Silva 

Escolástica Josefa 

Caetana dos Santos 

26 Sim 

1739 Manuel da Costa Reis Manuel da Costa Reis Francisca Xavier de 

Vasconcelos 

Não consta Não consta 

1740 Alexandre Gomes de 

Sousa  

Alexandre Gomes de 

Sousa 

Clara de Jesus, Anna 

Gomes da Trindade, 

Ignez Lopes de 

Azevedo, Maria de 

Santo Agostinho, 

Joanna do 

Nascimento e 

Francisca dos Reys 

Não consta Não consta 

1743 Quitéria Teixeira Manoel de Souza 

Lobo e Catherina 

Teixeira 

Quitéria Teixeira 20 Sim 

1743 Manoel de Sousa 

Rego 

Manoel de Sousa 

Rego 

Clara, Andreza e 

Barbara 

Não consta Negação 

1743 Pedro Duarte Pereira Pedro Duarte Pereira Não consta (03 

filhas) 

Não consta Não consta 

1743 João Vieira Carneiro João Vieira Carneiro Anna Joaquina 

Aranha e Jonuena 

Joaquina de Santa 

Anna 

Menores de 

10 anos 

Não consta 

1743 Isabel Ma. Josefa do 

Nascimento, Ana 

Felícia Rosa e Joana 

Angélica de Jesus 

José Ferreira Pinto e 

Maria Alzira da Cunha 

Isabel Ma. Josefa do 

Nascimento, Ana 

Felícia Rosa e Joana 

Angélica de Jesus 

Não consta Não consta 

1749 Úrsula Maria do João da Silva e Clara Úrsula Maria do Não consta Não consta 



 

 
 

Sacramento Ma. do Sacramento Sacramento 

1753 Ignez da Silva Uzel Manuel Gaspar 

Leirião e Ignez da 

Silva Uzel 

Ignez da Silva Uzel, 

Mariana Dorothea da 

Silva e Anna Ma. 

Soares de Oliveira 

Não consta Sim  

1761 Padre Lino de Matos Antonio Lopes de 

Matos e Francisca da 

Conceição 

Francisca da 

Conceição e Theresa 

Maria de Jesus 

Não consta Não consta 

1763 Ipólita Teixeira Pedro Teixeira de 

Carvalho e Clara de 

Mello 

Ipólita Teixeira 14 Não consta 

1769 Ana Perpetua da 

Fonseca 

Catharina Perpetua 

da Fonseca 

Ana Perpetua da 

Fonseca 

Não consta Não consta 

1785 Teodora Gomes do 

Espírito Santo 

Não consta Teodora Gomes do 

Espírito Santo 

Não consta Não consta 

TABELA 1 | Mulheres que solicitaram tomar o Estado de Freiras.  

 
A tabela acima demonstra que várias mulheres (56,2%) foram requerentes de 

suas entradas em conventos. Em outros momentos, o requerimento aconteceu por 
parte dos pais (37,5%) ou um padre (6,25) que também era tio das mulheres com 
intencionalidade de entrada em conventos.  Nestes últimos casos, quando não era 
um requerimento espontâneo, mas de um familiar, observa-se que o processo era 
mais longo e requeria uma investigação por parte do clero e do poder político da 
Capitania acerca da real intenção de envio das mulheres para o convento.  

Em alguns casos, os pais solicitavam o envio de várias filhas para o convento, em 
uma tentativa de diminuir os gastos com os dotes matrimoniais, uma vez que os 
pagamentos para o ingresso em conventos, muitas vezes, poderia ser menor do que 
aquele gasto com o casamento. É possível observar este fato na solicitação de 
Alexandre Gomes de Sousa, morador da Vila do Carmo, que desejava encaminhar 6 
das suas 8 filhas, que ainda possuia outros 5 filhos homens e então alegava não dar 
conta das despesas, uma vez que intencionava deixar como herdeiros os filhos 
homens e apenas duas mulheres.9 Outro caso analisado refere-se ao requerimento de 
Manuel de Sousa Rego, que intencionava encaminhar as suas três filhas para um 
convento, porém, quando indagada pelo bispo Dom Frei Manuel da Cruz, a filha 

                                                   
9 Requerimento de Alexandre Gomes de Sousa, morador no sitio de Itacolomi, em Ouro Preto, solicitando licença 
para que suas filhas professem em algum convento do Reino. 18 de março de 1740. Arquivo Histórico 
Ultramarino - Minas Gerais. Caixa 39, doc. 11 



 

 
 

mais velha confirmou que estava sendo para ingressar em um convento e informou 
que:  

Clara Maria do Nascimento, não quer ser Religiosa, nem ir para o Reino, por 
estar contratada para casar nestas Minas com um Francisco Ferreira Passos, a 
quem tem passado escrito de casamento por causa que o suplicante a quer levar 
para o Reino contra a sua vontade e leis de V. Magestade. 10 

A informação prestada por Clara propiciou a negativa da solicitaçãorequerida 
pelo seu pai. Demonstra a capacidade da mulher de negar a intencionalidade paterna 
e conseguir realizar o seu próprio desejo. Por outro lado, reafirma a vontade da 
Coroa Portuguesa de fortalecer a realização dos matrimonios na colonia.   

Com relação aos requerimentos femininos, feitos com a intenção real de ingresso 
em conventos, estes demonstram tanto o grau de letramento destas mulheres, como 
ainda a capacidade de demonstrar os seus desejos. A intenção podia ser por motivos 
e anseios diversos, mas sempre perpassam as questões devocionais das requerentes, 
como informa o caso de Quitéria Teixeira, 20 anos, que sempre vivera em reclusão e 
fizera voto de castidade perpétua. Nao temia as dificuldades da viagem até a Corte 
portuguesa pelo mar e sabia que iria viver a partir de então enclausurada. Após a 
inspeção das autoridades da Capitania e a confirmação da sua intenção, teve a 
solicitação atendida. 11  

A orfandade tambem transforma-se em um forte motivo para o ingresso em um 
convento. Assim, três irmãs orfãs, Isabel Maria, Anna Felicia e Joanna Angélica, 
requereram ingressar em um convento em Setúbal, onde elas muito desejam servir a 
Deus e já possuiam outra irmã enclausurada em um convento daquela cidade. 12 
Ainda é possível compreender a necessidade de ingresso em conventos por parte de 
mulheres viúvas e suas filhas órfãs, como foi o caso de D. Ignez da Silva Uzel, que 
solicitou o ingresso em um convento juntamente com as suas filhas Marianna e Anna 
Maria. Segundo a requerente, as filhas eram menores de 16 anos e, por livre vontade, 

                                                   
10 Requerimento de Manuel de Sousa Rego, morador na Comarca de Sabara, solicitando licença para levar ao 
Reino 3 filhas menores, para professar num convento. 26 de fevereiro de 1743. Arquivo Histórico Ultramarino – 
Minas Gerais. Caixa 43, doc. 33 

 
11 Consulta ao Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Quiteria Teixeira, moradora no distrito de Nossa 
Senhora do Carmo, solicitando licença para passar ao Reino, a professar num convento. 4 de fevereiro de 1743. 
Arquivo Histórico Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 43, doc. 14 

12 Requerimento de Isabel Maria Josefa do Nascimento, Ana Felicia Rosa e Joana Angelica de Jesus, moradoras 
do Gualacho, freguesia do sumidouro, que querem professar num convento em Setubal, onde já tem uma irmã, 
solicitando que os seus depoimentos para o efeito sejam tomados pelo vigário de sua freguesia e pelo capelão 
Antonio Luis.  25 de abril de 1743. Arquivo Histórico Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 43, doc. 67 



 

 
 

desejavam ingressar em um convento. 13 Os casos de Isabel e suas irmãs, como ainda 
de D. Ignez e suas filhas, demonstram a necessidade da busca de segurança por parte 
destas mulheres, que estavam sem uma proteção masculina em um mundo em que 
esta era altamente necessária, especialmente nos desmandos da Capitania de Minas 
Gerais. A busca por recolher-se em um convento com outras mulheres assegurava a 
defesa e o fechamento para este mundo inseguro que habitavam.  

Outra questão refere-se aos pagamentos dos dotes que eram necessários quanto 
ao ingresso em conventos do Reino. Segundo Ana Perpétua Fonseca, moradora do 
Arraial do Tijuco, após ficar órfã também de sua mãe, sem parentes por perto e por 
achar-se ainda donzela e sem muitos recursos para sobreviver, requeria a entrada em 
um convento do Reino, onde com menos despesa se pode recolher a um convento.14 
Provavelmente, devido ao pequeno número de conventos autorizados na colônia 
portuguesa e as dificuldades de conseguir a autorização para o ingresso em 
conventos portugueses, acarretava o aumento da procura e dos valores dos dotes em 
conventos da América portuguesa.  Assim, na visão de Ana Perpétua, mesmo com 
toda a burocracia para requerer a autorização, ficava mais barato transportar-se e 
manter-se em um convento no Reino. Outro caso interessante de forte desejo para 
tomar estado em um convento está presente no requerimento de Ipólita Teixeira, a 
qual desejava ingressar no convento de Nossa Senhora da Ajuda no Rio de Janeiro.  
Contava então com 14 anos e requeria a sua emancipação para dispor dos seus bens, 
suficientes para conseguir pagar o dote na referida instituição. 15 

 A busca por conventos em outras capitanias, especialmente do Rio de Janeiro 
por sua proximidade com o território mineiro, parecia ser uma alternativa mais fácil 
para conseguir cumprir o desejo feminino de ingresso em conventos. Ocorreram 
casos de mulheres que, em primeiro lugar, ingressaram em uma instituição e só 
depois informaram ao bispo de Minas Gerais que haviam tomado estado de freiras.  
No ano de 1778, Sóror Joana Perpétua do Nascimento, abadessa do Convento da 
Conceição do Rio de Janeiro, encaminhava ao bispo mineiro um comunicado que 
havia abrigado Dona Florencia Rosa de Lemos e sua filha Senhorinha, as quais 
chegaram à instituição com grandes desejos e muita alegria que procuraram a 

                                                   
13 Requerimento de Ines da Silva Uzel, viúva de Manuel Gaspar Leirião, moradora na freguesia de São 
Bartolomeu, Comarca de Vila Rica, pedindo licença para regressar ao Reino. 19 de fevereiro de 1753, Arquivo 
Histórico Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 61, doc. 39 

14 Requerimento de Ana Perpetua da Fonseca, moradora no arraial do Tejuco, Comarca do Serro do Frio, pedindo 
licença para se transportar para o Reino com 2 criadas. 8 de maio de 1769. Arquivo Histórico Ultramarino – 
Minas Gerias. Caixa 95, doc.21 

 
15 Requerimento de dona Ipólita Teixeira ao rei D. José I, no qual pede a mercê de lhe passarem provisão de 
suplemento de idade, de poder dispor dos seus bens, antes de professar como religiosa.  14 de novembro de 1763. 
Arquivo Histórico Ultramarino - Minas Gerais. Caixa 82, doc.44 



 

 
 

clausura. 16  Após o ingresso, como retirá-las? Tarefa difícil para as autoridades 
competentes.  

Resta ainda analisar brevemente as instituições que existiram na Capitania e que 
recolhiam mulheres desejosas de viver próximo ao estado de religiosas. O 
Recolhimento de Macaúbas e o Recolhimento da Chapada foram instituições vistas 
inicialmente como espaços de devoção e vida contemplativa, diferenciando-se dos 
conventos da época pela ausência dos votos por parte das recolhidas. Estes espaços 
recolhiam mulheres de várias origens, as quais podiam solicitar uma reclusão 
definitiva ou passageira. Verifica-se que havia uma complexidade e diversidade dos 
tipos de reclusas devido à ausência de estabelecimentos específicos para suprir às 
necessidades das mulheres da região das Minas setecentista. Assim, os recolhimentos 
mineiros recebiam meninas e mulheres adultas, órfãs, pensionistas, algumas com a 
intencionalidade da devoção, outras que se estabeleciam temporariamente para 
guardar a honra enquanto os maridos e pais estavam ausentes da Colônia, ou ainda 
como esconderijo daquelas consideradas como desonradas pela sociedade da 
época.17  

A primeira instituição feminina instalada em Minas Gerais foi o Recolhimento de 
Macaúbas em 1715, fundado pelo ermitão Félix da Costa. A própria figura do 
fundador confunde-se com a religiosidade popular mineira. Em 1712 o ermitão viajou 
para o Rio de Janeiro, onde solicitou a permissão do bispo para portar um hábito 
regular e ainda pedir esmolas. Percorreu então os arraiais mineiros em busca de 
arrecadações de esmolas para a edificação de Macaúbas.18 Em 1725 o Recolhimento 
já estava funcionando, sendo que as recolhidas usavam o hábito de Nossa Senhora da 
Conceição, mas não possuía ainda autorização de funcionamento. Neste momento, as 
recolhidas em Macaúbas eram 25 mulheres, “(...) oito brancas legitimas, cinco 
mulatas e outras meio mulatas, porem todas vivem com muito recolhimento e muita 
virtude”19.  A presença de brancas, mulatas e meio mulatas em Macaúbas próximas à 
sua fundação reflete a mestiçagem da população local desde o inicio da colonização. 

Os discursos presentes nos documentos apresentados à Coroa Portuguesa 
parecem estar em sentido contrário ao desenvolvimento e progresso material da 
Instituição. Provavelmente os recursos adquiridos com as sesmarias, ou com a 
concessão de esmolas e doações, ou ainda com os dotes levados pelas recolhidas, 
foram empregados em grande parte na construção do imponente edifício. O período 

                                                   
16 Certidão (cópia) na qual a soror Joana Perpetua do Nascimento, abadessa do Convento da Conceição do Rio de 
Janeiro, atesta que no seu convento se haviam recolhido Florencia Rosa de Lemos e sua filha Senhorinha. Vila 
Rica, 6 de março de 1778. Arquivo Histórico Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 112, doc.33 

17 ALGRANTI, L. M.(1999). Honradas e devotas: mulheres da colônia. Condição feminina nos conventos e 
recolhimentos do Sudeste do Brasil, 1750-1822. 2a. ed., Rio de Janeiro: José Olympio. p.126 

18 FARIA, M. J.(1977) Nota histórica do Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas: um recolhimento 
mineiro do século XVII. Belo Horizonte: Revista Análise e Conjuntura.  

19 Carta de D. Lourenço de Almeida a D. João V. In: Registro de Alvarás, cartas, ordens e cartas régias do governo 
ao Rei.1721-1731. In: Revista do Arquivo Público Mineiro. (1980) v.31. Belo Horizonte: Imprensa Oficial,  p.241 



 

 
 

de formação de Macaúbas também coincidiu com a expansão pelo enriquecimento de 
seu patrimônio e a admissão de novas recolhidas. A expansão da mineração também 
proporcionou a prosperidade da instituição. Tanto pela concessão de sesmarias, 
quanto pela exploração das terras na criação de gado ou na atividade mineratória, 
dependendo ainda do trabalho escravo em seus terrenos.  

A preocupação com a educação na referida instituição estava também presente 
nos documentos produzidos tanto pela administração portuguesa, quanto pela 
administração eclesiástica. O Recolhimento de Macaúbas teve os seus estatutos 
elaborados apenas em 1759, por D. Frei Manuel da Cruz. Em carta de 1756, o bispo 
descrevia ao rei português o funcionamento da instituição: 

(...) as quais recolhidas vivem, e viveram sempre debaixo do instituto, e regra 
da Conceição, vestindo o hábito da mesma senhora branco, e azul, com a 
autoridade do prelado do Rio de Janeiro: têm patrimônio muito suficiente para 
se sustentarem; celebram todos os ofícios divinos com muita perfeição, rezando 
e cantando as horas canônicas nas suas próprias horas, como em qualquer 
convento professo de religiosas.20 

Além de informar sobre o hábito e a proximidade com a vida conventual, o 
referido Bispo, em sua atenção para a educação feminina, apontava que a instituição 
celebrava o Ofício Divino, o dever de rezar dado aos religiosos, a observância e leitura 
de determinadas orações em horários específicos, sendo que, geralmente, os textos 
vinham em latim e estavam contidos nos livros designados como breviários.  

Diversos documentos apontam para uma preocupação constante em reformular 
ou estabelecer uma educação mais formal e instrucional, propondo sempre a 
extinção da múltipla funcionalidade de Macaúbas. Por mais de cem anos ocorreu 
uma pluralidade de funções em Macaúbas, como um caráter misto de asilo, 
educandário, convento e casa de correção. Percebe-se que havia constantemente falta 
de vocação dentro do referido recolhimento, pois muitas vezes as mulheres eram 
forçadas ao enclausuramento pelos familiares, ocasionando muita indisciplina, cujo 
controle era previsto também nas regras. 

Quanto ao Recolhimento da Chapada, Riolando Azzi e Maria Valéria Rezende 
apontam que, por volta de 1734, “(...) no lugar chamado Fanado, a três léguas do 
povoado de N. Sra. do Bom Sucesso, das Minas Novas do Araçuaí, Isabel Maria, filha 
do mestre de campo da conquista, João Guimarães, decide viver recolhida na sua 
casa com algumas parentas.” 21  Provavelmente no ano de 1750, a instituição foi 
fundada por Isabel e pelo padre Manoel dos Santos, o qual, após ser atingido por um 

                                                   
20 Carta para El Rey nosso senhor pelo Conselho Ultramarino, 1756. In: LEONI, A. L. (2008). Copiador de cartas 
particulares do Senhor Dom Frei Manuel da Cruz, bispo do Maranhão e Mariana (1739-1762). Brasília: Senado 
Federal. p.481-482 

21  AZZI, R. e REZENDE, M. V.(1983). A vida religiosa feminina no Brasil colonial. In: AZZI, Riolando (org.). A 
vida religiosa no Brasil. Enfoques históricos. São Paulo: Edições Paulinas,.p.43 



 

 
 

raio e sobrevivido, prometeu angariar esmolas e estabelecer um recolhimento 
feminino no sertão norte da capitania mineira. A documentação aponta para as 
irregularidades e dificuldades da vida no sertão pelas recolhidas, o que possibilita 
uma reflexão acerca das necessidades específicas para a reclusão das mulheres no 
Vale de Lágrimas, que se protegiam ao formar um grupo, especialmente enquanto os 
seus pais ou maridos viajavam para Portugal ou embrenhavam-se pelo sertão em 
busca de ouro, instituindo então um local onde as mulheres exerciam os seus 
instintos devocionais.22 

Segundo documento de 1780, as Recolhidas foram transferidas do Vale de 
Lágrimas para um território próximo, o Arraial de Santa Cruz da Chapada, por causa 
das inundações sofridas no primeiro terreno.23 Devido às enchentes do rio Araçuaí e 
por estarem estabelecidas em uma região de difícil acesso, as recolhidas passavam 
por necessidades espirituais, devido à falta de confessores e, ainda, necessidades 
físicas, uma vez que o alimento não chegava às suas terras e, assim, várias mulheres 
ficaram doentes. Pode-se detectar que eram mulheres consideradas estimadas pela 
sociedade mineira, especialmente pelas autoridades. Verifica-se que, após alguns 
anos de recolhimento, adquiriam uma educação adequada para as mulheres da 
época: o conhecimento das Artes Liberais e também de práticas devocionais. 24 Com 
a mudança de casa, passaram a utilizar a denominação de recolhimento e 
substituíram a identificação do Vale de Lágrimas pela proteção de Santa Ana, 
passando assim para a denominação de Recolhimento de Sant’Anna da Chapada ou, 
ainda, Recolhimento de São João da Chapada.  

Além da educação proposta nos citados recolhimentos, muito mais devocional do 
que escolar, é necessário salientar que algumas mulheres conseguiram a autorização 
real para tomar o Estado em conventos de outras capitanias ou até em Portugal. 
Também é importante salientar a educação no interior das casas de famílias, que 
perpetuavam o discurso educativo católico. O desejo de tomar estado perpassa tanto 
o anseio devocional, quanto o aprendizado de práticas de escrita e leitura.  
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instituição que agradeço, assim, duplamente. Da mesma forma, agradeço à CAPES a Bolsa Sênior que permitiu a 
pesquisa na França. 



 

 
 

RESUMO  

A comunicação objetiva refletir sobre as edições e a circulação de texto técnicos 
de agricultura na Europa central e no mundo luso-brasileiro ao final do século XVIII 
e início do século XIX. A partir do exemplo do editor Frei José Mariano da Conceição 
Veloso e de suas experiências editoriais em Lisboa, na Tipografia do Arco do Cego ou 
em outras oficinas tipográficas, busca-se a inserção de suas atividades num plano 
mais amplo de educação para uma produção agrícola que se propunha baseada na 
ciência. Esses textos, ditos “úteis” para o progresso da nação portuguesa, seguem 
uma tradição comum na Europa central deste tempo. Na França, por exemplo, de 
onde vem grande parte dos originais para as publicações lusas, essa prática e essa 
circulação de textos seguem parâmetros semelhantes de propostas e de discursos. A 
ação do frei Veloso como editor apresenta-se próxima de outros homens no âmbito 
europeu, que primordialmente, leem, escolhem textos e experiências exemplares e os 
editam em nome do progresso da nação, em ação apoiada por seus Estados. 
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Educação rural, Livros, Leituras técnicas  



 

 
 

1. EDIÇÕES ÚTEIS 
 

Frei Veloso, José Mariano da Conceição Veloso, nascido José Velloso Xavier, tem 
papel importante na tentativa portuguesa de incentivar mudanças na produção 
agrária do Império, ao final do século XVIII e início do XIX. Tanto D. Martinho de 
Melo e Castro, ministro de D. Maria I, quanto D. Rodrigo de Souza Coutinho, 
ministro do Príncipe Regente D. João, após a morte daquele em 1795, tentaram 
incentivar a produção de novos gêneros comerciais em territórios da Colônia 
americana. A justificativa para isso era a salvação de uma economia avaliada como 
decadente. Almejavam produzir na América, produtos exportáveis que estimulassem 
o comércio português. 

Queremos neste Congresso problematizar o papel do capucho Frei José Mariano 
da Conceição Veloso como um editor e divulgador de técnicas e de saberes, agindo 
como um instrumento de mediação entre culturas: à luz de propostas econômico-
políticas iluministas, ele elabora um projeto editorial conjugando matrizes de 
conhecimento agrícola e de história natural europeias com interesses econômicos da 
Monarquia portuguesa. Associa, sobretudo, tais saberes com uma realidade 
“brasileira” que ele conhece e elege como alvo. Este alvo é, a meu ver claro, mas 
pouco discutido historiograficamente. Centra-se em dois fatores distintos: o tipo de 
leitores que deverão ser atendidos e o repertório de leituras que lhes atendem na sua 
busca produtiva. 

Minha comunicação, hoje, não objetiva alcançar as respostas a este problema 
investigativo aqui colocado com simplicidade. A problematização deste objeto e a sua 
discussão com vocês é seu objetivo preliminar. Importante, para mim, neste 
momento de pesquisa ainda por terminar é aquilatar, para além deste papel 
importante de Frei Veloso e de suas iniciativas editoriais, a integração da realidade 
da América portuguesa a 1) uma produção agrária proposta como importante na 
economia-mundo deste período e 2) ao diálogo de saberes biológicos-agronômicos 
no ambiente científico da Europa. A realidade luso-brasileira que me interessa é 
parte dessa dinâmica e dela participa de forma efetiva.Foram remetidas para as 
Capitanias americanas e, especificamente para a das Minas Gerais, publicações 
técnicas que buscavam dar novos rumos à produção da agricultura na Colônia. Como 
exemplos dessas remessas, apresentamos os quadros abaixo que demonstram duas 
delas ocorridas em 19 de agosto de 1800 e em 22 de outubro do mesmo ano. Na 
primeira, anexava-se correspondência com os seguintes dizeres: 

Por ordem do Príncipe Regente Nosso Senhor, remeto a Vossa senhoria os 
Impressos que constam da Relação inclusa e se destinam a instruir os povos 
não só em objetos da agricultura, mas, também, em outros importantes 
assuntos. Fará pois Vossa senhoria distribuir e vender os mesmos impressos 
pelos preços que vão apontados na mesma relação e montam 151 $ 920, 
remetendo a sua total importância ao Oficial Maior desta Secretaria de Estado, 



 

 
 

afim de que a Real Fazenda se indenize das despesas que tem feito com a 
publicação das referidas obras. 

 

Número de 

exemplares 

Obra Valor 

individual 

Valor total 

50 Volumes 2os de Bergman * 1 $ 400 72 $ 000 

50 Volumes do Fazendeiro de Anil – T. 2 1 $ 200 60 $ 000 

12 Volumes 2os em pasta do Manual do Mineralógico 1 $ 600 19 $ 200 

6  Elegias Fco Cardozo ** $ 120 $ 720 

  TOTAL 151 $ 920 

QUADRO 1 | Quadro da Primeira Relação (19/08/1800) (APM/SC 290, f. 130) 

 
* Manual do Mineralógico ou Esboço do Reyno Mineral, de Mr. Torben 

Bergman, traduzido por Martim Francisco Ribeiro de Andrade Machado e editado 
por Frei Velloso. Na Oficina de João Procópio Corrêa da Silva, Lisboa, 1799.  

** Provavelmente referência ao Canto Heroico de José Francisco Cardoso, 
Professor Régio de Gramática latina na cidade de Salvador, Bahia, escrito em latim e 
traduzido por Manoel Maria de Barbosa du Bocage: Ao Serenissimo, piissimo, 
felicíssimo, Principe Regente de Portugal, D. João, Ornament. Prim., Esperança do 
Brasil e Protector Eximio das letras, Canto Heróico sobre as façanhas dos 
Portuguezes na Expedição de Tripoli. 

 
Essa lista tinha em anexo a relação da destinação das caixas de livros: 

1 caixa Para o Ilmo. e Exmo. Snr. Genral desta Capitania 
1 da  Pa o Ilmo. e Exmo. Snr. Genral de Goyas 
1 da Pa o Ouvidor de Va Ra 
2 das  Pa o Ouvidor de Sabará 
2 das  Pa o Ouvidor do Rio das Mortes 
2 das Pa o Ouvidor do Serro Frio 
1 da  Pa o Juiz de Fora da Camp.a 
1 da Pa o Juiz de Fora de Paracatu 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Número de  

exemplares 

Obra Valor individual Valor total 

10 Cultura Americana 1 1 $ 800 18 $ 000 

5 Jogos de Bergman 2 2 $ 400 12 $ 000 

10 Conciderações Candidas 3 1 $ 000 10 $ 000 

10 Cultura e Opulência do Brasil 4 $ 960 9 $ 600 

3  Tratado das Abelhas em meia pasta 5 $ 960 2 $ 880 

12 Paladios 6 $ 600 7 $ 200 

4  Historia da America 7 $ 600 2 $ 400 

4  Canto Heroico 8 $ 480 1 $ 920 

4  Relaçoes de Tripoli 9 $ 80 $ 320 

20  Arvore Asucareira 10 $ 240 4 $ 800 

30 Fazendro do Caffé T. 3º pe 2ª 11  1 $ 200 36 $ 000 

50 Cultura das Battatas 12 $ 320 16 $ 000 

12  Fazendro do Asucar T. 1º pe 2ª 13  1 $ 600 19 $ 200 

3 Canaes de Fulton 14 4 $ 000 12 $ 000 

3  Caligrafia 15 $ 480  1 $ 440 

QUADRO 2 | Quadro da Segunda Relação (22/10/1800) (APM/SC 290, f. 203-4) 

Dos livros que vão por ordem de S. A. R. ao Ilmo. Exmo. Governador General de Vila Rica em um caixote marcado com a 
Letra C 

 
1 – Cultura Americana que contem huma relação do terreno, clima, producção, e 

agricultura das colonias britanicas do norte da America, e nas Indias occidentais, 
com obervações sobre as vantagens, e desvantagens de se estabelecer nellas, em 
comparação com a Grã-Bretanha, e Irlanda. Por hum Americano. Traduzida da 
lingua ingleza pelo bacharel José Feliciano Fernandes Pinheiro; vol 1º [Vol. 2º trad. 
Por Antonio Carlos Ribeiro de Andrade]; publicado por Fr. José Mariano da 
Conceição Velloso. Lisboa: Na Off. de Antonio Rodrigues Galhardo, 1799. Com mapa. 
2 

2 –  Manual do Mineralógico ou Esboço do Reyno Mineral disposto segundo a 
analyse chimica; por Mr. Torben Bergman;... publicado por Mr. Forber...; traduzido 
e augmentado de notas por Mr. Mongez, o Moço...; nova edição consideravelmente 
augmentada por M. J. C. de La Metherie; utilmente traduzido por Martim Francisco 
Ribeiro de Andrade Machado...; publicado por Fr. Joze Mariano da Conceição 
Velloso. Lisboa: Na Off. de Antonio Rodrigues Galhardo, 1800. 

                                                   
2 Imagens são apresentadas em projetor, durante a apresentação. 



 

 
 

3 – Conciderações candidas e imparciaes sobre a natureza do commercio do 
Assucar; e importancia comparativa das ilhas britannicas, e francezas dasIndias 
Occidentaes, nas quaes se estabelece o valor e consequencias das ilhas de Santa 
Luzia e Granada; trasladada do inglez por Antonio Carlos Ribeiro de Andrade; 
publicadas por Fr. Joze Mariano da Coceição Velloso. Lisboa: Na Offic. Da Casa 
Litteraria do Arco do Cego, 1800. 

4 – Extracto sobre os engenhos de assucar do Brasil, e sobre o methodo já então 
praticado na factura destesal essencial, tirado da obra Cultura e Opulência do Brasil, 
para se combinar com os novos methodos,que agora se propoem.... Por Fr. José 
Mariano da Conceição Velloso. Lisboa: Typographia Chalcographica, e Litteraria do 
Arco do Cego, 1800.  

5 – Tratado Historico e Fysico das Abelhas, composto, por Francisco de Faria e 
Aragão...,..., por Fr. Joze Mariano da Conceição Velloso. Lisboa: Na Offic. daCasa 
Litteraria do Arco doCego, 1800. 

6 – Palladio Portuguez e Clarim de Pallas que annuncia periodicamente os 
novos descobrimentos, emelhoramentos n`agricultura, artes, manufacturas, 
commercio, & . Offerecido aos senhores deputados da Real Junta do Commercio &. 
Lisboa: Na Officina Patriarchal, 1796. 

7 – Historia Nova e Completa da America, colligida de diversos authores.../ 
pelo Bacharel José Feliciano Fernandes Pinheiro; publicado por Fr. Joze mariano da 
Conceição Velloso. Lisboa: Na Officina da casa Litteraria do Arco do Cego, 1800. 

8 – Canto Heroico 
9 – Relação do modo com que desempenhou o Chefe de divisão Donald 

Campbell, a Commissão de que o encarregou o Almirante Lord Nelson, na viagem 
ao Porto de Tripoli, a fim de effeituar a paz entre o baxá daquella regencia, e a 
Coroa de Portugal. Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1799.  

10 – Descripção da Arvore Assucareira e da sua utilidade e cultura... por 
Hippolyto José da Costa Pereira....Lisboa: Na Typographia Chalcographica, e 
Litteraria do Arco do Cego, 1800. 

 11 – Fazendeiro do Caffe 
12 – Tractado sobre a Cultura, Uso, e utilidade das Batatas, ou papas, solanum 

tuberosum, e instrucção para sua melhor propagação; por D. Henrique Doyle; 
Traduzido do hespanhol, ... por Fr. Joze Mariano da Conceição Velloso. Lisboa: Na 
Typographia e Chalcographica e Litteraria do Arco do Cego; 1800. 

Ou 
Instrucção sobre a Cultura das Batatas, Traduzida do inglez por ordem superior. 

Lisboa: Na Officina da Casa Litteraria do Arco do Cego, 1800. 
13 –Fazendeiro do Asucar  
14 – Tractado do melhoramento da navegação por Canaes, onde se mostrão as 

numerosas vantagens, que se podem tirar dos pequenos canaes, e barcos de dous 
até cinco pés de largo, que contenhão duas até cinco toneladas de carga, com huma 
descripção das maquinas precisas para facilitar a condução por agua por entre os 
mais montanhosos paizes, sem dependencia de comportas, e aqueductos; incluindo 



 

 
 

observações sobre a grande importância das communicações por agua com 
reflexões e desenhos para aqueductos, e pontes de ferro, e madeira. Ilustrado com 
XVIII estampas. Escrito na lingua ingleza por Robert Fulton..., traduzido para a 
portugueza por Antonio Carlos ribeiro de Andarade Machado da Silva...; publicado 
por Fr. Joze Mariano da Conceição Velloso. Lisboa:Na Officinada casa Litteraria do 
Arco do cego, 1800. 

15 – Caligrafia 
Do palácio de Queluz, em Lisboa, D. Rodrigo enviava mensagens ao Governador 

Bernardo José de Lorena, como a do texto seguinte, datada de 1º de dezembro de 
1800: 

Conhecendo o Príncipe Regente Nosso Senhor quanto seria danoso à felicidade e 
riqueza dos povos dessa Capitania o abandonarem a agricultura e o trabalho 
das minas para se darem às manufaturas e a uma indústria que apenas 
reproduz novas riquezas muito superiores ao trabalho que se emprega em os 
haver; por tão justos motivos manda Sua Alteza Real recomendar a Vossa 
Senhoria que procure animar muito os povos à Agricultura e ao trabalho das 
minas e desviá-los das Manufaturas, que nada lhes convém, em quanto as 
primeiras fontes já citadas da riqueza nacional se não acharem levadas por 
uma proporcional população ao limite em que seja necessário haver recurso às 
manufaturas para o emprego dos braços. O mesmo Augusto Senhor é servido 
que Vossa Senhoria tenha o maior cuidado em não perder de vista este objeto 
como o mais essencial, nem se afastando de tão necessários princípios. 
(APM/SC. 290, f. 253) 

A historiografia tem ressaltado o papel de Frei Veloso na circulação desses 
Manuais no Reino, sem, no entanto, atentar para a abrangência da circulação destes 
textos nos territórios ultramarinos. Vimos que eles chegavam ao sertão americano 
das Minas Gerais. Resta-nos investigar a abrangência da leitura destes textos 
técnicos destinados à uma prática produtiva e a uma utilidade aplicável à realidade 
que se queria mudar.  

Ao reconhecer essa destinação prática e útil, Maria de Fátima Nunes e João 
Carlos Brigola veem Frei José Mariano da Conceição Veloso como um “divulgador de 
conhecimentos práticos e úteis num projeto editorial de rara coerência temática”.3 
Essa coerência temática, talvez se explique pelo ambiente intelectual do frade e sua 
vocação naturalista, como os mesmos autores ressaltam, mas essas duas condições e 
a coerência ressaltada não explicam sozinhas a amplitude da circulação destes 
manuais de agricultura e, principalmente o que queremos problematizar, o projeto 
editorial amplo de Frei Veloso. Ressalte-se a falta de formação universitária do 
franciscano e a sua formação autodidata, centrada, entretanto, nos princípios do que 

                                                   
3 Nunes & Brigola, 1999, p. 51. 



 

 
 

poderíamos chamar de cientificidade acadêmica possível na segunda metade do 
século XVIII, na Capitania do Rio de Janeiro. 

Vamos a alguns dados biográficos de José Veloso Xavier para entendermos 
melhor o editor. Ele nasce em Minas Gerais e é registrado na Freguesia de Santo 
Antônio, da Vila de São José, da Comarca do Rio das Mortes, Bispado de Mariana, 
em1742, pelos pais, José Velloso da Câmara e Rita de Jesus Xavier. Em 1761 ingressa 
no Convento franciscano de São Boaventura de Macacú e cinco anos mais tarde 
recebe as ordens sacras no convento de Santo Antônio no Rio de Janeiro. A despeito 
de ser orador e confessor, interessa-se mais pelo magistério e, em 1770, o temos 
como docente de geometria no Convento de São Paulo. Pouco tempo depois ele é 
professor de História Natural no Convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Seus 
biógrafos vêm no seu trabalho didático a influência das tímidas mudanças no ensino 
conventual franciscano preconizadas por Frei Manuel do Cenáculo Vilas-Boas, em 
seu Plano dos estudos para a Congregação dos religiosos da Ordem terceira de São 
Francisco do Reino de Portugal, de 1769. Tal plano recomendava estudos de física, 
matemática, filosofia natural, princípios de geometria, ontologia e pneumatologia e 
“algumas cousas da História Natural de Plínio”, de forma a que os alunos pudessem 
ser instruídos “com as noções precisas para que no curso Theológico saibam 
entender-se na Física Sacra”.4 O plano seguia, ainda, a recomendação pombalina de 
que os institutos de ensino deveriam se moldar às mudanças que ocorriam na 
Universidade de Coimbra e que se consolidaram com a reforma de 1772.  

Nosso personagem torna-se um franciscano “vocacionado”, pela sua ordem, para 
ser sensível aos fenômenos do mundo natural, essa sensibilidade da matriz 
franciscana. Interessa-se especialmente pelo ensino de História Natural e pela 
pesquisa da natureza vegetal. Como vimos, é nomeado lente da disciplina, em 1786. 

O ambiente cultural do Rio de Janeiro a partir de 1770, também, propicia a 
Veloso um estímulo a seus estudos. Temos, em 1772, por iniciativa do marquês de 
Lavradio, a fundação da “Academia Médica, Cirúrgica, Botânica, Farmacêutica” do 
Rio de Janeiro, muitas vezes referida como Sociedade de História Natural do Rio de 
Janeiro, que agregava uma série de amadores naturalistas do meio castrense e 
eclesiástico da cidade. Lembremos que esse tipo de iniciativa já fora realizado no Rio, 
com mais ou com menos sucesso, como são exemplos a tentativa de criação de uma 
sociedade médica de estudos botânicos, a existência efêmera de algumas associações 
literárias e a, também passageira existência da “Academia dos Seletos” que chegou a 
ter uma tipografia e a imprimir vários folhetos, antes que fosse proibida e destruída a 
mando da Metrópole. A “Sociedade de História Natural”, de Lavradio, construiu um 
horto botânico que, de acordo com seus Estatutos servia  

(...) para nele se tratarem, e recolherem todas as plantas notáveis. E terá cada 
acadêmico obrigação de o ir ver para observar a diferença e crescimento delas. 
                                                   

4 Apud Nunes & Brigola, 1999, p. 53. 



 

 
 

Haverá alguns coletores, os quais serão encarregados do Horto Botânico. 
Haverá, também, alguns acadêmicos desenhadores de plantas.5 

Podemos ver que esse ambiente naturalista se ligava plenamente a uma cultura 
médica que via na Botânica um instrumento auxiliar da terapêutica médica, tentando 
conhecer para explorar as potencialidades farmacológicas das espécies vegetais. Frei 
Veloso se ligará a uma outra vertente dessa “economia da natureza”: aquela que via 
na potencialidade do conhecimento dos reinos da natureza, sob uma visão 
classificadora e racionalizadora, de que é exemplo Lineu, a possibilidade de 
transformação do mundo e de uma sociabilidade científica de caráter naturalista, 
ligada à utilidade das aplicações do conhecimento, na prática econômica. 

O governo do vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa (1779-1790) caracteriza-se, 
também, por iniciativas como a construção do “Passeio Público” e nele a “Casa de 
História Natural”, popularmente conhecida como “Casa dos Pássaros”, onde se 
colecionava e preparava produtos naturais para o envio a Lisboa. (Alguns a 
consideram o primeiro museu de história natural do Brasil).6 Essas remessas eram 
requeridas pela Secretaria de Estado dos Negócios Ultramarinos e pelo Real Museu e 
Jardim Botânico da Ajuda, na tradição de envolvimento dos governadores das 
Capitanias americanas com esse tipo de atividade desde a década de 1760. 

Frei José Mariano da Conceição Veloso inicia em 1783, a sua função de 
responsável pelas remessas de plantas, acompanhadas de descrição e de desenhos, 
para o Jardim da Ajuda. Em 1790, já depois de deixar o Brasil e ir para a Corte, ele, 
segundo Rômulo de Carvalho, escreve uma Suplica, onde reclama do peso e das 
dificuldades de sua atividade de coletor de espécies naturais pela Capitania do Rio de 
Janeiro.7 Frei Veloso havia sido liberado das atividades da regra conventual, pelo 
provincial frei José dos Anjos Passos, em 1783, para servir ao vice-rei em viagens 
filosóficas pela Capitania do Rio de Janeiro. Outros franciscanos foram seus 
auxiliares e desenhadores nessas expedições, como Frei Francisco Solano 
(desenhador), frei Anastácio de Santa Inês, frei Francisco Manuel da Silva Melo, José 
Correia Rangel, José Aniceto Rangel, João Francisco Xavier, Joaquim de Sousa 
Marcos, Firmino José do Amaral, José Gonçalves e Antônio Álvarez. Em 1790, Luís 
de Vasconcelos e Sousa convida Frei Veloso para ir para Lisboa, levando consigo 70 
caixotes de amostras de espécies naturais e os originais de seus estudos e pranchas 
sobre a Flora Fluminense, depositando o Material no Museu e Jardim da Ajuda, já 
sob a direção de Domingos Vandelli.  

Nosso instigante personagem torna-se editor quando se desloca para Lisboa, a 
despeito de seu afastamento da Academia de Ciências da capital lusitana e das 
muitas críticas à sua obra sobre a flora fluminense. O que o teria levado a conseguir 

                                                   
5 Moreira de Azevedo, 1885, p. 269. 

6 Lopes, 1997, p. 26-27. 

7 Carvalho, 1987, p. 90. Suplica de Frei José Mariano da Conceição Veloso. AHU, Reino, Manuscrito 2719. Este 
documento, os pesquisadores Maria de Fátima Nunes e João Carlos Brigola afirmam não ter encontrado no AHU. 



 

 
 

esse estatuto editorial sendo autodidata e não usufruindo do beneplácito acadêmico-
científico do círculo intelectual lisboeta? 

Sua estadia em Lisboa objetivava, além do trabalho na Ajuda e na Academia com 
atividades de classificação das espécies naturais (especializa-se em Ictiologia), a 
edição de seu estudo sobre a Flora Fluminense, objetivo que não se concretizará. Tal 
edição, além de outros problemas críticos se tornara cara e difícil. Em 1797 ele 
solicita à autoridade régia que “(...) o suplicante se acha nesta Corte há sete anos fora 
de seu Convento, para onde deseja recolher-se logo que complete esta ação”.8 A Real 
Academia de Ciência de Lisboa almeja que Frei Veloso adapte a sua obra e ao mesmo 
tempo classifique a sua coleção de peixes. A exigência dessas duas tarefas o afasta da 
Academia. 

Os projetos editoriais de Frei José Mariano da Conceição Veloso têm um marco 
original nesse afastamento da Academia e na preparação e publicação de um 
periódico agrário, em 1796, editado pela Officina Patriarchal, de Lisboa: Paladio 
Portuguez e Clarim de Palas que anuncia periodicamente os novos descobrimentos 
e melhoramentos n’agricultura, artes, manufacturas, commercio & oferecido aos 
senhores deputados da Real Junta do Commercio. 

No primeiro Paládio, as novidades eram exclusivamente do campo da “Nova 
Agricultura” preconizada pelos conhecimentos agronômicos da Filosofia Natural 
setecentista, influenciada pelos princípios econômicos e políticos da Fisiocracia. 
Inspirada em Pierre Samuel Dupont de Nemours, autor de De l`Origine et des 
Progrès d´une Science Nouvelle, publicado em Londres em 1768, essa nova ciência 
era condicionada ao desenvolvimento de uma economia do mundo rural. A terra é 
vista como a verdadeira fonte de riqueza de uma nação e os produtos dela é que 
originam a prosperidade de qualquer economia. Dupont de Nemours e seu ciclo 
parisiense, onde se incluíam, mais especificamente, Anne-Robert Turgot, que foi 
ministro das finanças de Luís XVI, e Antoine-Laurent Lavoisier, foram os grandes 
inspiradores dessa lógica racional para o mundo rural. 

Para as primeiras edições Frei Veloso procurou constituir uma rede de tipografias 
para dar vazão às edições de textos que atendessem ao seu interesse temático. Assim, 
essas obras seriam editadas pelos prelos das oficinas de Antonio Rodrigues Galhardo 
(impressor da Casa do Infantado), de João Procópio Correia da Silva (impressor da 
Igreja Patriarcal) e pelo oficial impressor independente Simão Thaddeo Ferreira. 
Chamando a si a condição de compilador de textos, coordenador de projetos gráficos 
e tradutor, o franciscano procurava ter material interessante para as edições que 
segundo seus biógrafos já objetivavam distribuição em Portugal e no Brasil.9 

                                                   
8 AHU, Reino, Maço 2705. 

9 Nunes & Brigola, 1999, p. 63. 



 

 
 

 
 
 

Obra Autor Tradutor Oficina Ano 

Helminthologia Portugueza Jacques Barbut José Mariano da 

Conceição Veloso 

João Procópio Correa 

da Silva 

1799 

Memoria sobre a cultura da 

Urumbeba e sobre a criação da 

Cochonilha 

Claude Louis 

Berthollet 

José Mariano da 

Conceição Veloso 

Simão Thaddeo 

Ferreira 

1799 

Colecção de memórias Inglezas 

sobre a Cultura e Commercio do 

Linho Canamo 

Diversos José Mariano da 

Conceição Veloso 

Antônio Rodrigues 

Galhardo 

1799 

Cultura Americana “Hum Americano” José Feliciano 

Fernandes Pinheiro 

Antonio Rodrigues 

Galhardo 

1799 

Discurso Prático acerca da cultura, 

maceração, e preparação do 

Canamo 

? José Mariano da 

Conceição Veloso (do 

italiano) 

Simão Thaddeo 

Ferreira 

1799 

A Sciencia das Sombras relativas ao 

desenho 

M. Dupain José Mariano da 

Conceição Veloso 

João Procópio Correa 

da Silva 

1799 

Tratado sobre o Canamo Mr. Marcandier José Mariano da 

Conceição Veloso (do 

francês) 

Simão Thaddeo 

Ferreira 

1799 

Memoria sobre a cultura do Loureiro 

Cinamomo, vulgo Caneleira do 

Ceilão 

? Francisco da Cunha 

Menezes 

Simão Thaddeo 

Ferreira 

1798 

Memoria sobre a cultura, e 

preparação do girofeiro aromático 

vulgo cravo da India nas ilhas de 

Bourbon e Cayena 

? José Mariano da 

Conceição Veloso 

João Procópio Correa 

da Silva 

1798 

Memoria, e extractos sobre a 

pipereira negra 

? José Mariano da 

Conceição Veloso 

João Procópio Correa 

da Silva 

1798 

Discurso sobre o melhoramento da 

economia rustica do Brazil 

José Gregório de 

Moraes Navarro 

- Simão Thaddeo 

Ferreira 

1799 

Paladio Portuguez Diversos José Mariano da 

Conceição Veloso 

Oficina Patriarcal 1796 

Quinografia portuguesa Diversos José Mariano da 

Conceição Veloso 

João Procópio Correa 

da Silva 

1799 

Alographia dos álcalis fixos Diversos José Mariano da 

Conceição Veloso 

Simão Thaddeo 

Ferreira 

1798 

O Fazendeiro do Brazil Diversos José Mariano da 

Conceição Veloso 

Régia Officina 

Typographica 

1798 



 

 
 

QUADRO 3 | Obras publicadas por Frei José Mariano da Conceição Veloso antes do funcionamento da Tipografia, 

Calcográfica e Literária do Arco do Cego, em 1799 
 

 
Veloso tem o apoio de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, fundamentado no seu 

interesse claro no desenvolvimento agrícola do Brasil e no crescimento de 
estabelecimentos dedicados ao comércio marítimo e à construção náutica. Reside em 
sua casa como hóspede e, no Prefácio do Tomo I, Parte I, de O Fazendeiro do Brazil, 
editado na Régia Officina Typographica, em 1798, ele diz que, por D. Rodrigo ele fora 

Incumbido, a saber: de ajuntar e trasladar em português todas as memórias 
estrangeiras que fossem convenientes aos Estabelecimentos do Brasil, para 
melhoramento de sua economia rural e das fábricas que dela dependem, pelas 
quais, ajudadas, houvessem de sair do atraso e atonia em que atualmente estão 
e se pusessem ao nível com os das nações nossas vizinhas e rivais e no mesmo 
continente, assim na quantidade como na qualidade dos seus gêneros e 
produções.10 

 É possível que o ambiente de discussão sobre a nova agricultura na Europa, 
envolvendo Academias de Ciência e sociedades agrícolas, quando a causa res-rustica 
é incentivada pelas novas experiências instrumentais e de conhecimentos botânicos, 
bem como a expansão do consumo e da produção do arroz, da batata e das “bebidas 
alimentosas”, chá, café e cacau, em contraposição aos tradicionais produção e 
consumo dos cereais, permanência dos cultivos mediterrânicos, tenha contribuído 
para o contato de frei Veloso com uma nova temática para além de seu interesse 
puramente naturalista. O certo é que seu discurso naturalista adquire uma 
perspectiva agrarista.  

2. O ARCO DO CEGO 

 Pergunta-se com frequência a razão de ter D. Rodrigo de Sousa Coutinho 
investido em uma nova tipografia de caráter estatal, se já existiam a Impressão Régia 
e a tipografia da Academia das Ciências de Lisboa. É importante certificar-se que 
desde 1797, D. Rodrigo já tomara uma série de providências de modo a dar liberdade 
a Frei Veloso usando como justificativa a necessidade da edição do Flora 
Fluminense: disponibilizara técnicos (“abridores”) do Arsenal Real do Exército para 
trabalhar para o franciscano às custas do Arsenal; solicitara à Real Junta da Fazenda 

                                                   
10 Prefácio de Velloso, José Mariano da Conceição O Fazendeiro do Brazil, melhorado na economia rural dos 
generes já cultivados, e de outros, que se podem introduzir, nas fabricas, que lhe são proprias , segundo o melhor 
que se tem escrito a este assumpto: debaixo dos auspícios e de ordem de Sua Alteza Real e Príncipe do Brazil. 
Colligido de Memorias estrangeiras /  por Fr. José Mariano da Conceição Velloso. – Lisboa: Na Regia Officina 
Typografica, 1798-1806. 5 T. em 11 volumes, front., est. (alg. Desd. e color.) 17 cm. Biblioteca Nacional (Rio de 
Janeiro). Divisão Obras Raras - OR – 00465 [1-3] 



 

 
 

da Marinha o pagamento de chapas de cobre polido para “abrir” as estampas do frei; 
pedira pagamento de todo o papel necessário pedido por Veloso para a edição de seu 
livro; por fim havia solicitado a Domingos Vandelli que devolvesse a Frei Veloso os 
originais do Flora que estavam sob a guarda do Real Jardim Botânico da Ajuda.  

Segundo Maria de Fátima Nunes e João Carlos Brigola, a Casa Tipográfica, 
Calcográfica e Literária do Arco do Cego foi “um projeto iluminista” que se converte 
em um “cadinho intelectual de jovens brasileiros que se encontravam na Metrópole e 
que gravitavam em torno de Mariano Veloso”. 11  Faziam parte deste grupo os 
“brasileiros” Hipólito José da Costa, Antônio Carlos de Andrade e Silva e Martim 
Francisco de Andrade e Silva, irmãos, José Feliciano Fernandes Pinheiro, Vicente 
Seabra da Silva, Manuel Rodrigues da Costa, José Ferreira da Silva, José Viegas de 
Meneses, João Manso Pereira, Manuel Arruda da Câmara e Manuel Jacinto Nogueira 
da Gama.  

A existência e funcionamento deste grupo de sociabilidade científica nos dá 
subsídios para entender como Frei Veloso, constituindo em torno do Arco Cego uma 
plêiade de pensadores, busca delimitar e atingir o seu alvo, do qual falávamos no 
início da comunicação: os leitores e o repertório de leituras. Em uma apresentação 
do manual Tratado Histórico e Fysico das Abelhas, de Francisco de Faria e Aragão, 
nosso editor salienta a qualidade daquela informação acessível ao público específico 
ao qual se destinava e criticava os escritores que tinham “ócio literário” e produziam 
obras que “jamais servirão para o conhecimento dos camponeses, como 
desconhecedores da linguagem em que são escritas e apenas para algum rico 
proprietário”. Justificava, no mesmo texto, seu trabalho incansável de tradução, 
dizendo que o fazia “para que nada falte a estes homens úteis que habitam os campos 
e sustentam as cidades”. 

Essa sociabilidade científica inclui correspondências com homens cultos 
envolvidos na produção agrária no Brasil e em outras partes da América (como 
fazendeiros do sul dos Estados Unidos), buscando trocas de experiências e de 
informações úteis sobre equipamentos, formas de produção, etc. Esse é o caso do 
doutor Gregório Soares, de Vila Rica, Minas Gerais que pretende ser esclarecido 
sobre moendas de açúcar, mais especificamente sobre uns desenhos que ele tinha 
tido acesso na Parte I de O Fazendeiro do Brasil, publicado antes da existência da 
Casa Literária do Arco do Cego. A carta motiva a publicação, já nesta tipografia, em 
1800, do manual Respostas dadas a algumas perguntas que fizerão sobre as 
moendas dos engenhos de assucar e novos alambiques, por Jerônimo Vieira de 
Abreu.   

As estratégias de circulação das obras publicadas denotam um publicismo 
utilitário para a causa agrária, presente em nosso personagem. Elas envolveram a 
produção periódica de catálogos e de indicações de livrarias no Reino, onde elas 
podiam ser adquiridas. Anunciavam, ainda, as obras no prelo e as programadas para 
entrarem no prelo, acreditando em um potencial de leitura e de leitores e 

                                                   
11 Nunes & Brigola, 1999, p. 66. 



 

 
 

estimulando nesses a expectativa pelos novos lançamentos. Dessa forma, as livrarias 
de Lisboa que vendiam as obras, além da loja da própria oficina tipográfica eram a da 
“Viúva Bertrand e Filho” e na de “Borel e Martin”, no Chiado. Em Coimbra, os livros 
podiam ser comprados na loja de “Semiond” e, no Porto, na de “Antonio Alvares 
Ribeiro”. 

A opção pelo investimento em uso de imagens nas edições é outro importante 
fator na estratégia de informação e de venda, objeto de análise específica que não 
vamos fazer aqui. No entanto, é bom medir essa estratégia: das 83 obras editadas 
pelo Arco do cego, 45 eram ilustradas.12 Comparando com a Impressão Régia, das 
582 obras editadas, apenas 34 eram ilustradas e 548 não tinha nenhuma ilustração. 

A definição dos leitores é evidenciada em vários momentos, como na Introdução 
do Tomo II, Parte II d’O Fazendeiro do Brazil, publicado em 1800, na oficina de 
Simão taddeo Ferreira, onde Frei José Mariano escreve, explicitando sua missão e, ao 
mesmo tempo, a forma estratégica do destino de suas obras: 

[estas obras] devem ser, como Cartilhas, ou Manuais, que cada Fazendeiro 
respectivo deve ter continuamente nas mãos, dia e noite, meditando e 
conferindo as suas antigas e desnaturalizadas práticas com as novas e 
iluminadas, como que deduzidas de princípios científicos e abonadas por 
experiências repetidas que eles propõem para desbastardar e legitimar os seus 
gêneros, de sorte que hajam, por consequência, de poder concorrer nos 
mercados da Europa a par dos estranhos. 

E arrematava o mesmo texto com a expressão: “Sem livros não há 
instrução.” 

Em levantamento realizado por Miguel Faria, identificam-se 83 obras publicadas 
na Casa Tipográfica, Tipoplástica, Calcográfica e Literária do Arco do Cego. Dessas 
93% editadas em português e 7% em latim. As traduções assim se apresentam: 47% 
do francês; 29% do inglês; 10% do alemão; 5% do latim, 2% do italiano, 2% do 
espanhol e 5% de outras diversas línguas. Tematicamente, assim se distribuem as 
edições: 

                                                   
12 Ver sobre o uso de imagens nas edições do período, Faria, 2001. 



 

 
 

 
- 11% -  História Natural 
- 26% - Agricultura 
- 16% - Poesia 
- 16% - Medicina, Assistência e Saúde Pública 
- 7% - Belas Artes 
- 7% - Obras Náuticas 
- 5% - História 
- 5% - Ciências exatas 
- 7% -  Outros assuntos 
[FARIA, 1999, p. 117] 

3. TRADUÇÕES E DIÁLOGOS 

A pesquisa em curso me levou a identificar uma evidente influência de uma 
discussão crescente na França sobre o papel da agricultura no desenvolvimento e 
como objeto de conhecimento científico. Se essa evidência recai sobre alguns homens 
de ciência, como Buffon, por exemplo, ela tem aderência clara a uma corrente mais 
pragmática de ação dos acadêmicos sobre a realidade. É o que busco agora 
materializar neste momento da pesquisa. Nesse ponto desponta o nome e o trabalho 
investigativo de um acadêmico francês com claras influências sobre Frei Veloso e 
com textos traduzidos para o português. É Henri-Louis Duhamel du Monceau e seus 
textos ligados ao melhoramento da agricultura, principalmente Traité de la culture 
des terres; Traité de la conservation des grains e Traité des Arbres et Arbustes.  

Se existem, basicamente, dois tipos de homens de ciência na França do século 
XVIII, como apresenta, de modo geral a historiografia, os enciclopedistas e os 
preocupados com a intervenção na realidade, Duhamel du Monceau é parte deste 
segundo grupo. Pratica uma ciência rigorosa que, fundamentalmente se baseia em 
um método que podemos assim simplificar: 1) busca de informações entrevistando as 
pessoas; 2) observação e registro detalhados das diferentes práticas; 3) apresentação 
de propostas hipotéticas de melhoramentos; 4) experimentação das propostas, 
testando as hipóteses; 5) apresentação de resultados com rigor nos dados da 
experimentação. 

Henry-Louis Duhamel du Monceau é, simplificando, um cientista e um 
engenheiro. No primeiro caso quer autopsiar a natureza e no segundo quer resolver 
problemas concretos e responder às questões apresentadas pelo poder público e 
pelos agentes econômicos. É movido, ainda pelo princípio religioso de admiração 
pelas maravilhas de Deus. E a natureza é uma delas. Ainda o norteia um senso de 
“filantropia”, típico dos círculos letrados parisienses e europeus, em geral, deste 
tempo,  marcado pelo desejo e justificativa de desempenhar um papel social no 
combate a uma rotina ignorante, para diminuir a escassez, conciliar interesses dos 



 

 
 

produtores do campo e dos consumidores e lutar contra a exclusão das parcelas 
miseráveis das populações. 

Frei Veloso partilhava destes princípios e tinha em sua démarche 
racionalizadora, basicamente os mesmos princípios. Como já citamos, além dos 
ideais  franciscanos “naturalistas”, objetivava, enfim, um melhoramento das 
condições de vida e de produção, atento a uma realidade que ele julgava conhecer.13 
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RESUMO 

Nesta proposta de mesa coordenada pretende-se abordar a relação entre as 
finalidades e as práticas escolares que estiveram a configurar determinadas 
realidades pedagógicas e que, portanto, projetaram intencionalidades sobre os 
indivíduos. Em todos os casos, a vida escolar e os agentes que a configuram 
cotidianamente acabam por atender com maior ou menor correspondência às 
finalidades gerais contidas nos projetos que animaram e animam à existência das 
instituições escolares em suas múltiplas configurações locais, regionais e nacionais, 
mas, também, na diversidade das instituições promotoras do ensino, sociedade civil, 
estados nacionais, confissões religiosas etc. Em um contexto que expressa mais 
fortemente os ideais da Modernidade, dos finais do século XIX até meados do século 
XX, com forte empreendimento relacionado à escolarização, como iniciativa mais 
direta de investimentos e de normatizações de ordem estatal, a escola obrigatória foi 
tomada como o caminho político de passagem do indivíduo à cidadão, pela 
aculturação na direção da incorporação da legislação que expressa a vontade geral, 
como estratégia moderna da produção do sujeito vinculado à liberdade que se origina 
da legislação e, portanto, produz a ordem social desejável. A escola, então, agrega, 
um projeto político consistente a um esforço persistente de cientificação. A partir 
destes marcos, ela desenvolve uma ação intencional, que anima uma série de 
práticas: de ensino, de avaliação, cívico-patrióticas, esportivas etc., o que a torna uma 
instituição social de grande importância na fortuna da nação e de seus cidadãos. Por 
diferentes caminhos, os textos aqui reunidos buscam evidenciar estas estratégias 
escolares e a forma como práticas e discursos no âmbito escolar participaram da 
criação de mundos históricos que habitaram nossos antepassados, em Portugal e no 
Brasil, em muitos casos, com enraizamentos que se mostram persistentes e mesmo 
evidentes no âmbito escolar até o presente e, em outros casos, com distanciamentos 
que apontaram para superações e alterações em relação ao que realizam 
presentemente dirigentes, professores e alunos nas escolas.  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ID:495 

 

AVALIAÇÃO NA ESCOLA PRIMÁRIA: DIÁLOGOS ENTRE 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR 

(SERGIPE/SANTA CATARINA, 1910-1940) 
 
 
 
Autora: 
Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas 
 
Filiação: 
Universidade Federal de Sergipe 
 
Autora: 
Vera Lucia Gaspar da Silva 
 
Filiação: 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
 
Autora: 
Carolina Ribeiro Cardoso da Silva 
 
Filiação: 
Universidade do Estado de Santa Catarina / Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
 
  



 

 
 

RESUMO  

Este estudo tem como objeto de investigação a avaliação na escola primária, com 
estreitamento para os Grupos Escolares, em dois estados brasileiros - Sergipe e Santa 
Catarina, na primeira metade do século XX. Ainda que situados em regiões quase 
opostas (nordeste e sul) esses estados dispõem de um conjunto documental que 
evidencia discursos e práticas avaliativas que ultrapassam barreiras locais, regionais 
ou nacionais. É nesse "jogo de escalas" (REVEL, 1998) que escolhemos nos situar, 
articulando, dentro dos limites possíveis, dimensões macro e micro da avaliação 
escolar. Metodologicamente, optamos por realizar uma análise a partir de 
escrituração escolar (relatórios, atas de exames e quadros de 
matrícula/promoção/reprovação), produzida na primeira metade do século XX, no 
entrecruzamento com documentos normativos (regimentos, decretos, circulares) e 
outros registros como termos de inspeção e notícias publicadas na imprensa. 
Acredita-se que estas fontes são portadoras de um conjunto de informações que 
permitem analisar e compreender diferentes aspectos da cultura escolar. O estudo 
acerca das práticas de avaliação na escola primária, a partir das fontes investigadas, 
contribuiu para apreender dispositivos que traduziram ideias, regulamentações, 
princípios e propostas que fundamentaram a cultura escolar, nas primeiras décadas 
do século XX, em Sergipe e em Santa Catarina. 
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INTRODUÇÃO  

A avaliação escolar é um dos pilares de estruturação da forma escolar 
consolidada ao longo do século XIX e atravessa o século XX como um dos eixos 
estruturantes do processo de escolarização. Ela compõe políticas públicas, está 
prevista na legislação, nas propostas pedagógicas, nos regimentos, nos 
planejamentos escolares e em registros de práticas avaliativas que atestam o grau de 
adiantamento do alunado no percurso escolar. Neste estudo ajustamos as lentes 
focando-as em dispositivos documentais organizadores da avaliação no ensino 
primário, com estreitamento para os Grupos Escolares, em dois estados brasileiros - 
Sergipe e Santa Catarina. Ainda que situados em regiões quase opostas (nordeste e 
sul) esses estados dispõem de um conjunto documental que evidencia discursos e 
práticas avaliativas que ultrapassam barreiras locais, regionais ou nacionais. É nesse 
"jogo de escalas" (REVEL, 1998) que escolhemos nos situar, articulando, dentro dos 
limites possíveis, dimensões macro e micro da avaliação escolar.  

Metodologicamente, optamos por realizar uma análise a partir de escrituração 
escolar (relatórios, atas de exames e quadros de matrícula/promoção/reprovação), 
produzida na primeira metade do século XX, no entrecruzamento com documentos 
normativos (regimentos, decretos, circulares) e outros registros como termos de 
inspeção e notícias publicadas na imprensa. A escolha por GE's se dá por dois 
motivos: primeiro, pelo lugar que a avaliação assume na organização e no 
funcionamento desse modelo de escola, seja pelo desejo de formação de classes o 
mais homogêneas quanto possível, seja pela regularidade e rigorosidade dos exames, 
que integram de forma mais intensa a cultura escolar; segundo, pela busca de um 
"ponto comum" entre a documentação que vem sendo mobilizada pelos grupos de 
pesquisas em ambos os estados, ainda que não possamos nos descuidar acerca dos 
diferentes modos como os projetos foram operacionalizados e os formatos 
apropriados. 

Sabemos que a realização de exames para verificação do conhecimento sobre 
determinados conteúdos já era uma prática utilizada em espaços de escolarização 
antes mesmo da criação dos primeiros grupos escolares no Brasil, no final do século 
XIX. No entanto, neste modelo de organização, a avaliação ganha nova roupagem e 
se estabelece com práticas mais uniformes. Essa pretensa uniformidade estava 
atrelada a documentos prescritivos e normativos, utilizados como estratégia de 
modelação da prática docente e da organização escolar. Para além disso, os 
documentos normatizavam a conduta dos alunos, motivo pelo qual o ato de avaliar 
(no sentido de atribuir valor) não se resumia à verificação do aproveitamento, mas se 
estendia à aferição do tripé “frequência/comportamento/aplicação”. 

O estudo se concentra nas primeiras décadas do século XX, tendo em vista que 
no caso dos dois estados escolhidos, este período marca a criação dos grupos 
escolares, a consolidação de serviços de inspeção escolar, a ampliação do acesso ao 
ensino primário, a instauração de regimentos e normas baseados em princípios da 
racionalização e modernização pedagógicas.  



 

 
 

Em Sergipe, o primeiro GE implantado foi o Modelo, anexo à Escola Normal, que 
começou a funcionar em 1911. Até o final da década de 1920, catorze GE's 
compunham o conjunto, cinco na capital e os demais nas principais cidades do 
interior desse estado (Nascimento, 2006). A modernização pedagógica sergipana, 
concretizada pela implantação dos Grupos, também foi estabelecida pela compra de 
carteiras norte-americanas para as instituições recém criadas, pela importação de 
material didático da Europa, pela arquitetura monumental dos novos prédios, pelo 
intenso calendário festivo com apresentações cívicas e desfiles dos alunos e alunas 
pelas principais avenidas, em diversas ocasiões durante o ano; e pelo ritual de 
encerramento do ano letivo, cuja programação, geralmente era composta pela 
divulgação e premiação dos aprovados nos exames, exposição de trabalhos manuais e 
a apresentação musical e teatral dos alunos. 

No estado de Santa Catarina, os grupos escolares foram criados durante o 
governo do coronel Vidal José de Oliveira Ramos (1910-1914), e instalados como 
desdobramento da reforma do ensino de 19111. O projeto de escolarização da infância 
neste período colocava a modernização das instalações e das práticas como carro 
chefe, ainda que, visto com atenção, as marcas de exclusão ficam claras. A tão 
propalada escola moderna atenderia um contingente bastante reduzido da população 
em idade escolar. A maioria ainda ficaria confinada às escolas unidocentes, situadas 
nas periferias urbanas e na zona rural; a despeito das diferenças no provimento 
material e na formação dos docentes, as formas de avaliar se expraiavam. 

No modelo de “escola moderna” a avaliação do desempenho serviu, num 
primeiro momento, como estratégia de homogeneização, por meio da formação de 
classes de acordo com o grau de conhecimento dos estudantes. Tal prática aparece 
associada à crença de que o agrupamento homogêneo possibilitaria maior 
produtividade e eficácia. Para tanto, a escola passa a instituir os exames de aferição 
do conhecimento de maneira regular e sistemática. A partir daí, eles integram cada 
vez mais intensamente a vida escolar, instalando-se na lógica de aprovação dos que 
obtêm boas notas quando examinados, e de reprovação dos que não alcançam a nota 
mínima para fins de promoção. 

Como instituições criadas e organizadas de modo diferenciado, os GE's em 
Sergipe e em Santa Catarina também se destacaram em relação às suas práticas 
pedagógicas e às normas de funcionamento e de estruturação do cotidiano. Elogiados 
por uns e criticados por outros, se constituíram em uma ação da política educacional 
que se encarnou na cultura destas instituições revelando “a indiscutível força da 
impregnação e conformidade que resiste aos tempos e motiva a resistência de 
diversas formas de vida escolar, ao mesmo tempo que estrutura modos de 
pensamento e de conhecimento” (Catani e Gatti Júnior, 2015, p. 8), o que 
potencializa estudos atuais debruçadas sobre a temática. Neste sentido, tentamos 
apreender elementos das políticas educacionais que instituíram regras e práticas; 

                                                   
1 Contudo, uma reforma autorizada em 1904 já faz referência a criação dos GE's neste estado; trata-se da Lei n. 
636, de 12/09/1904. 



 

 
 

elaboraram discursos; incentivaram modos e condutas e demarcaram processos de 
classificação, homogeneização, distinção e exclusão; mas que também geraram 
resistências. Alie-se aqui a aposta de que as fontes são portadoras de um conjunto de 
informações que nos permitem analisar e compreender diferentes aspectos da 
cultura escolar, especialmente aqueles que apontam para “[...] prácticas y conductas, 
modos de vida, hábitos y ritos – la historia cotidiana del hacer escolar (Viñao 
Frago, 1995, p. 68), constituídos a partir de “[...] un conjunto de ideas, princípios, 
critérios, normas y prácticas sedimentadas a lo largo del tiempo” (Idem, p. 100). 
 

1. Entre documentos prescritivos e arquivos escolares: práticas avaliativas 
em grupos escolares catarinenses 

Conforme já indicado, os primeiros GE's catarinenses foram ianugurados na 
década de 1910, por meio de Reforma da Instrução Pública que, a exemplo de outros 
estados, foi acompanhada por uma série de documentos que normatizavam o 
funcionamento das instituições, tanto administrativa quanto pedagogicamente, 
servindo como estratégia de modelação das práticas docentes e das condutas dos 
alunos. De certo modo, vê-se consolidada a interferência do Estado na vida escolar, 
num engenhoso projeto que vai da regulação da formação dos docentes à 
normalização das práticas cotidianas. No que diz respeito à avaliação do alunado, o 
contato com documentos prescritivos evidenciou que o ato de avaliar não se 
configura em uma prática mas, num conjunto de práticas, algumas explícitas outras 
nem tanto: são provas, exames, comportamento, aparência/asseio, formas de se 
relacionar com os colegas e professores, horários de entrada e saída da escola, 
controle diário de frequência, distribuição de honrarias e punições... enfim, um 
conjunto de aspectos já tão impregnados que, por vezes, passam despercebidos mas, 
num olhar atento, podem revelar muito da escola, de seus agentes e de seus "efeitos". 

O primeiro aspecto de cunho avaliativo que destacamos diz respeito à 
frequência escolar. De acordo com os primeiros regimentos internos dos grupos 
escolares catarinenses2, só poderiam frequentar a escola aquelas crianças cujos pais 
se apresentassem aos diretores solicitando a matrícula. Esta precisaria ser feita 
gratuitamente, precedida da publicação de edital, dias antes do início das aulas. Os 
matriculados deveriam respeitar os índices de frequência às aulas, sendo este um dos 
critérios de promoção, prerrogativa reafirmada em documentos como os regimentos 
internos, por exemplo, advertindo-se que a assiduidade deveria ser cuidadosamente 
acompanhada durante todo o ano letivo. 

Para tanto, diariamente os professores deveriam proceder à chamada a fim de 
controlar ausências, chegadas tardias ou saídas antecipadas, informando-as à direção 
da escola. O aluno que obtivesse número de faltas acima do permitido seria 

                                                   
2 Sobre prescrições de avaliação escolar nos Regimentos Internos dos GE's catarinenses de 1911 e 1914, ver: 
CARDOSO da SILVA (2013). 



 

 
 

considerado eliminado, o que reforça a valorização da frequência como componente 
avaliativo. Outros dois aspectos de natureza disciplinar que deveriam ser avaliados e 
merecem destaque são: comportamento e aplicação. Esses, aliados à frequência, 
aparecem no Regimento Interno dos GE's de 1914 como deveres dos estudantes. Aos 
professores, era destinada a tarefa de dar notas relativas a esses quesitos, lançando-
as mensalmente em livro próprio, exercendo uma função de controle e disciplina 
sobre o comportamento dos alunos, avaliando e registrando periodicamente os 
resultados obtidos. O aluno portador de bom comportamento seria merecedor de 
prêmios. Desta forma, pretendia-se disciplinar não apenas o corpo, mas também a 
mente no intuito de que cada um pudesse desenvolver a autodisciplina. Os prêmios 
ou recompensas poderiam variar desde a passagem do aluno de lugar inferior para 
superior no quadro mensal, inscrição do nome no quadro ou livro de honra, elevação 
das notas no boletim, até a possibilidade de assumir postos de destaque como pode 
ser observado no regimento de 1911: “Como meio de estimulo, poderão ser creados 
batalhões escolares, sob a condição de que os postos sejam distribuídos pelos 
alumnos que mais se distinguirem por seu comportamento, applicação e garbo 
militar” (Santa Catarina, 1911, p. 11- grifos nossos). Esses aspectos adentram a 
cultura escolar e permanecem sendo valorizados por várias décadas. 

Nos casos de mau comportamento caberiam medidas disciplinares, devendo 
essas repousar “essencialmente na affeição que o professor deve dedicar aos 
alumnos, de modo a serem estes dirigidos, não pelo temor mas pelo conselho e 
persuação amistosa” (Santa Catharina, 1911, p. 10) ainda que se apresente uma 
listagem de penas a serem impostas, caso o conselho não fosse suficiente. Essas 
penas apresentam variações, podendo ser de admoestação, repreensão perante os 
demais alunos da classe, exclusão da aula ou do recreio, escrita do nome do livro de 
penas (aos alunos mandados à Diretoria), exclusão do quadro ou do livro de honra, 
reclusão na sala de aula, aviso aos pais, suspensão e, em casos mais graves, 
eliminação.  

Apesar do "tripé disciplinar"3 frequência, comportamento e aplicação compor a 
avaliação do alunado durante décadas nos GE's, a avaliação do aproveitamento 
escolar - que diz respeito ao nível de aprendizado acerca dos conteúdos escolares 
verificado essencialmente por meio dos exames - é, sem dúvida, o aspecto que mais 
impactava na seletividade no âmbito escolar. Para Rosa Fátima de Souza, essa 
seletividade, presente em GE's de diferentes estados brasileiros, representa "um dos 
fatores determinantes na consagração de um modo de ensinar e aprender 
comumente utilizado nas escolas elementares ao longo do século XX", por meio do 
qual se foi instaurando a cultura da seleção (Souza, 2009). Apesar de altamente 
seletivo e classificatório, o ato de examinar/avaliar também assumia uma função 
pedagógica de acompanhamento da aprendizagem, não servindo exclusivamente 
para fins de aprovação/reprovação. 

                                                   
3 Ver a este respeito Cardoso da Silva (2014). 



 

 
 

Sobre este aspecto, o regimento de 1911, por exemplo, indicava que nos últimos 
dias de abril, julho e novembro todas as classes deveriam ser examinadas, exceto o 1º 
ano (art. 70) e as formas de ordenar o ritual são elencadas revelando uma sofistacada 
tecnologia escolar: o período é estabelecido oficialmente, portanto, sabe-se que algo 
importante vai acontecer na vida escolar, naquele momento; todas as classes (exceto 
aquela que ainda não se apropriou de uma ferramenta necessária, a escrita) serão 
submetidas ao ritual, não há escolha; o diretor, autoridade máxima da escola, 
comanda o espetáculo na sua versão mais tensa, a forma oral, e avalia a produção 
escrita, permitindo não só mensurar o desempenho do aluno mas, também, o do 
professor; embora o professor participe do ritual, sua posição é hierarquicamente 
inferior, não há espaço para que avalie o desempenho do diretor mas este pode 
deslocar seu olhar do aluno para o professor a qualquer momento. 

A mesma tecnologia escolar fica evidenciada em documentos posteriores, como é 
o caso do regimento de 1914, que afirma que, para ser promovido, o aluno precisaria 
ser submetido a três exames: o primeiro no mês de maio, o segundo em agosto e o 
terceiro em dezembro. Os exames de maio e agosto não assumiriam caráter público, 
embora pudessem ser franqueados a autoridades e pais que quisessem assistir; já os 
de dezembro deveriam ser feitos “com toda publicidade, precedidos de convites 
nominaes aos paes, ás autoridades e á imprensa” (Santa Catharina, 1914, p. 59). Para 
os dias destinados à realização dos exames finais, o diretor deveria organizar diversas 
bancas ou uma só que se dispusesse a “servir” durante os doze dias, convidando com 
antecedência o chefe escolar, autoridades e pessoas idôneas para compô-las. Além 
dessas, também fariam parte o diretor, o professor da classe examinada, o professor 
que seria responsável por aqueles alunos, no ano seguinte, e mais dois examinadores 
“extranhos ao estabelecimento”. Caso o inspetor escolar fosse até a escola nos dias 
dos exames finais, a ele caberia a presidência e o lugar de um dos dois examinadores 
na banca, embora os encaminhamentos dos trabalhos devessem permanecer sob 
responsabilidade do diretor. Os exames deveriam conter provas escritas e orais, cujo 
conteúdo para cada série aparece detalhadamente no regimento. O diretor e os 
outros quatro examinadores colocariam os pontos a serem examinados numa urna 
uma hora antes do início das provas, devendo no momento da avaliação ser “tirados 
á sorte por um dos alumnos do ano examinado, cujo ponto servirá para todos os 
alumnos” (Santa Catharina, 1914, p. 63). Após a realização dos exames e a divulgação 
das notas de cada examinador, o diretor ficaria responsável por somar a média das 
notas de dezembro com a dos meses de maio e agosto, sendo que a soma dividida por 
três representaria a média geral ou de promoção. Caso esta fosse inferior a 3, o 
aluno seria considerado reprovado.  

No caso catarinense, os primeiros regimentos internos dos GE's regulamentaram 
o funcionamento desse modelo de escola em décadas posteriores, por isso, 
encontramos muitos desses itens presentes em atas de exames das décadas de 1930, 



 

 
 

por exemplo. O ritual tem registros materiais4 em atas, provas, boletins e resultado 
do efeito que a produção do aluno causou na banca examinadora cuja composição é 
calculada de modo a assegurar a visibilidade do trabalho escolar em outras esferas do 
contexto social (o que significaria a presença do padre, do juiz ou de outras 
autoridades públicas senão o desejo de se mostrar para além dos muros da escola?). 
A divulgação dos resultados também segue um cerimonial e por vezes chega aos 
jornais, o que indicia sobre a função pública de um rendimento escolar privado; as 
cerimônias para destacar os exitosos são amplamente divulgadas premiando um 
exaustivo processo de validação que coroa, seja por seu grau de aproveitamento nos 
conteúdos escolares, seja pela disciplina (comportamento/aplicação/assiduidade) 
apresentada em um determinado período.  

O processo, embora mais intenso em alguns momentos do ano, marca 
cadenciadamente a vida escolar e, para os bem sucedidos, serão reservadas as 
premiações, aos demais restará recomeçar com mais empenho ou abandonar. 

 

1.1 Cenário Educacional Sergipano nas primeiras décadas do século XX e as 
práticas de avaliação nos GE's 

As Mensagens Presidenciais e Governamentais do início do século XX, em sua 
maioria, relatavam aspectos relacionados aos estabelecimentos públicos de ensino, 
como: reformas na estrutura física, aquisição de equipamentos e material didático, 
contratação e nomeação de docentes, alterações na estrutura curricular ou mesmo na 
duração dos cursos, entre outros. Iniciavam-se geralmente ressaltando as mazelas do 
ensino local, reclamando da falta de recursos e terminavam mostrando que, apesar 
de todas as dificuldades, ainda foram possíveis grandes realizações. Nesses textos, 
foram recorrentes as críticas à política de apadrinhamento dos professores, que são 
nomeados por indicação, sem muitas vezes possuírem as qualificações necessárias, e, 
além disso, a falta de compromisso dos docentes com o “nobre sacerdócio do 
magistério”. Também merecem destaque quanto ao conteúdo destas mensagens: o 
número elevado de escolas mistas regidas por professoras, maior matrícula e maior 
frequência proporcional das alunas em relação aos alunos e a importância das aulas 
particulares no tocante à educação feminina. Em Mensagem do Presidente José 
Rodrigues da Costa Dória (1910, p.7-8), duas das necessidades prementes apontadas 
eram a contratação “fora do Estado de pessoa competente que viesse remodelar o 
nosso ensino, atrasado em métodos, o que inutiliza em grande parte os esforços dos 
dedicados” (1910, p.7-8) e a construção de GE's ao menos na Capital. 

A criação de GE's estava vinculada à tentativa de renovação da escola primária, 
tendo em vista os ideais republicanos de democratização do acesso à leitura e a 

                                                   
4 Sobre registros de avaliação escolar em GE's catarinenses ver: CARDOSO da SILVA, Carolina Ribeiro; GASPAR 
da SILVA, Vera Lucia. O Aluno sob Medida: Como a escola registra seus alunos?'. Cadernos de História da 
Educação (Online), v. 14, p. 149-168, 2015. 



 

 
 

escrita, aspectos necessários e cada vez mais valorizados nas sociedades urbanas 
(Souza, 1998). São Paulo representava a vanguarda do pensamento pedagógico 
brasileiro, como indicam os estudos de Souza (1998, p.19-62), não só porque havia 
começado a criação dos GE's ainda no final do século XIX, mas porque conseguiu 
implantar com sucesso iniciativas de educação popular de repercussão social e 
política. 

Em 1911, a Mensagem do Presidente José Rodrigues da Costa Dória (1911, p.50-
51) ressaltava seus grandes feitos, entre eles a criação de GE's na capital e em outras 
cidades, e a contratação do Dr. Carlos da Silveira, professor paulista, para dirigir a 
Escola Normal e o GE Modelo.  

O anúncio da vinda do Prof. Carlos da Silveira, gerou algumas manifestações 
pouco amistosas na imprensa local. Neste sentido, o Jornal “O Estado de Sergipe”, 
órgão do poder executivo estadual, destacava: 

[...] vários são os professores paulistas em comissão nos Estados de Santa 
Catarina, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso e Acre, incumbidos do mesmo 
trabalho de que aqui se vem ocupar o Dr. Carlos Silveira, correspondendo todos 
à expectativa dos governos referidos Estados5 (O Estado de Sergipe, Aracaju, 
22/7/1911, p.1) 

Em Sergipe, as informações do General José Siqueira de Menezes (1913, p.15-17) 
ofereceram um quadro sobre a evolução do atendimento educacional da época. O 
ensino primário foi organizado por GE's e Escolas Singulares. Na capital, encontrava-
se em funcionamento um GE Modelo6, anexo à Escola Normal, um GE Central7 e 
uma escola singular modelo, além de 11 escolas singulares. Nas outras cidades do 
Estado, eram 62 escolas singulares e nas vilas 43, nos povoados somam 98. Na 
passagem da primeira para a segunda década do século XX, mais quatro GE's 
estavam em funcionamento na cidade de Aracaju, atendendo alunos e alunas: o 
Grupo Central (posteriormente chamado de General Siqueira) (1914); o GE General 
Valladão (1917); o GE Barão de Maroim (1918); o GE Dr. Manuel Luiz (1924) e o GE 
Augusto Ferraz (1925). 

No Regulamento de Ensino de 1911, de acordo com o Decreto n. 536 
(12/08/1911), o ensino primário seria ministrado em GE's e em escolas isoladas, e o 
currículo seria composto por: leitura, escrita, e caligrafia; instrução cívica e moral, 
lições de coisas, ensino prático de língua portuguesa, aritmética, desenho, noções de 
geografia geral e história, especialmente do Brasil, ginástica e trabalhos manuais. 
Este mesmo regulamento proibia com veemência os castigos físicos, devendo a 

                                                   
5 A grafia dos documentos foi atualizada para facilitar a compreensão. 

6 O GE Modelo anexo à Escola Normal era destinado ao sexo feminino e constava de 4 aulas relativas aos 4 anos. 
Mensagem Presidencial do General José Siqueira Menezes (1913, p.15-17). 

7 O GE Central era composto de 8 turmas de alunos, quatro para cada sexo e funcionava em dois turnos, manhã e 
tarde. Mensagem Presidencial do José Siqueira de Menezes (1913, p.15-17). 



 

 
 

disciplina escolar fundamentar-se “na afeição do professor para com seus alunos, 
com intuito de que estes fossem dirigidos não pelo medo mas pelo conselho e pela 
persuasão amistosa” (Sergipe, 1911). Um conjunto de premiações foi estabelecido 
como estímulo ao bom comportamento e como auxiliar na perspectiva de incentivar 
a ordem e a incorporação dos padrões de civilidade preconizados no período. O 
professor deveria diariamente apreciar, registrar e atribuir nota ao comportamento 
de cada aluno e, de forma gradativa, o regulamento de 1911 estabeleceu os seguintes 
prêmios: “elogio perante os alunos, elevação de classe, lugar de distinção e assento 
especial, inclusão do nome do aluno no quadro de honra ou outra premiação que 
melhor parecesse ao professor” (Sergipe, 1911). 

A exemplo do que vimos em Santa Catarina, o processo de avaliação nos GE's 
sergipanos exigia a vigilância e controle constantes por parte dos professores, 
cobrando dos alunos de forma rígida o cumprimento de regras e o desenvolvimento 
de atitudes e habilidades além do domínio do conteúdo curricular. 

Nos exames ocorridos ao final do ano letivo, a premiação era feita de forma 
solene e muitas vezes os nomes dos alunos eram divulgados na imprensa local, 
juntamente com o registro minucioso das festividades escolares. A aprovação era 
registrada com a seguinte classificação: “Simplesmente – quando houvesse maior 
número de notas boas; Plenamente – havendo unanimidade; e Distinção – quando 
houvesse proposta aceita pela maioria da comissão relativamente a aluno que já 
tivesse obtido aprovação plena” (Sergipe, 1911). Santos (2005), ao investigar o GE 
Barão de Maroim, destaca o controle e a vigilância nas práticas pedagógicas na 
instituição. Os alunos, os professores e as professoras deveriam cumprir a risca o 
Programa para o ensino primário dos GE's de 1917. O cuidado com o ensino da 
leitura e das outras disciplinas, e o detalhamento da ação docente e discente pode ser 
percebido em diversos trechos do Programa de 1917, que determinava a organização 
das carteiras; a postura dos docentes para tomar as lições; gestos e adequações 
específicas para cada momento do processo de aprendizagem; os materiais 
necessários, entre outros aspectos. 

De acordo com Santos (2005) diversos foram os instrumentos e as táticas 
utilizadas no cotidiano dos GE's como: relógios, regulamentos, programas, definição 
de livros didáticos pela Diretoria da Instrução Pública. A modernidade pedagógica 
que estas instituições estabeleceram na educação sergipana foi acompanhada de 
intensa racionalização dos tempos e espaços escolares, indicando novas formas de 
controle, vigilância e avaliação. 

A Lei 852/1923 8 , aprovada na Gestão de Graccho Cardoso, estabelecia o 
programa de ensino, assim como a definição dos horários das aulas das escolas 
primárias eram de responsabilidade do Diretor da Instrução Pública com a 
aprovação do governo e deveria respeitar as especificidades do tipo de escola, urbana 
ou rural e o nível do ensino (elementar ou superior, cada um deles com 3 anos de 

                                                   
8 A Lei 852 de 30/10/1923 foi regulamentada em 11/03/1924, por meio do Decreto n. 867, que estabeleceu novo 
regulamento à instrução pública sergipana (AZEVEDO, 2013). 



 

 
 

duração). A referida norma também determinava aspectos pedagógicos a serem 
desenvolvidos. 

A inspeção escolar recebeu destaque nesta reforma da instrução pública assim 
como a preocupação com o ensino intuitivo e prático e as avaliações que ocorreriam 
trimestralmente, e era importante que o professor tivesse atenção ao ritmo de 
desenvolvimento de cada aluno, tendo em vista a sua capacidade intelectual.  

Ao final do ano letivo os alunos eram submetidos a exames de promoção e finais 
que constariam de um ato público, geralmente festivo, com a presença do Presidente 
do Estado e outras autoridades locais, sendo realizadas entre outras atividades: a 
entrega de certificados e de premiações; a exposição de trabalhos manuais; 
apresentações musicais, artísticas e de ginástica. As provas seriam escritas e orais de 
acordo com cada nível de ensino, e a banca examinadora dos exames finais deveria 
ser composta por três membros designados pelo Diretor da Instrução Pública. 

Envolvidos no clima de solenidade os processos de avaliação, vigilância e controle 
efetivados no cotidiano das práticas pedagógicas dos GE's, tinham neste momento 
visibilidade pública. Nos discursos publicados pela imprensa organização, 
assiduidade, competência do corpo docente, eficiência do aprendizado dos alunos e 
alunas, esforço do diretor, são expressões recorrentes, denotando uma necessidade 
de demostrar que novos padrões educativos estavam sendo difundidos e assimilados 
na educação sergipana.  

O Regulamento do Ensino de 1924, estabelecia a avaliação trimestral dos alunos 
do ensino primário e os exames ocorreriam em maio, agosto e novembro. Os exames 
finais da capital deveriam ser prestados perante uma comissão de três membros, 
designada pelo Diretor da Instrução Pública. No interior as comissões seriam 
nomeadas pelos delegados regionais. No curso primário elementar o ritual de 
avaliação incluía: "prova escrita de exercícos de linguagem e questões práticas de 
aritmética; orais de todas as matérias e prática de caligrafia” (Sergipe, 1924). 

A valorização do ensino intuitivo foi muito intensa na educação sergipana nas 
primeiras décadas do século XX, mesmo que a riqueza de recursos materiais prevista 
não estivesse presente em todas as escolas. Segundo o Regulamento n. 25, de 
3/02/1931, a aprendizagem da criança no ensino primário em Sergipe, deveria 
“pautar-se pela observação, conforme o método intuitivo; pela demonstração dos 
deveres morais, pelos preceitos cívicos e pela descoberta das habilidades que 
objetivassem o exercício das vocações” (apud. Nascimento, Freitas, 2011, p. 90-91). 
Assim, associadas às lições de ler, escrever e contar, os alunos da escola primária 
teriam acesso aos conhecimentos das ciências físicas e naturais relacionados às 
noções de higiene e instrução moral, realizariam excursões pedagógicas e teriam 
acesso a diversos recursos materiais. 

 
CONCLUSÃO 

O estudo acerca das práticas de avaliação na escola primária, a partir das fontes 
investigadas, contribuiu para apreender dispositivos que traduziram ideias, 



 

 
 

regulamentações, princípios e propostas que fundamentaram a cultura escolar, nas 
primeiras décadas do século XX, em Sergipe e em Santa Catarina.  

A importância da difusão do método intuitivo; da prescrição de diversos recursos 
pedagógicos nos GE's; a exigente normatização das provas e exames; os rituais 
festivos de final de ano, abertos à comunidade, com a exposição de trabalhos 
manuais, a premiação dos alunos e a avaliação pública dos conhecimentos; os 
diferentes saberes avaliados e as gradações de conceitos e notas; a certificação de 
estudo são alguns dos aspectos evidenciados pela pesquisa que permitiram dar 
visibilidade a elementos e características específicas e comuns na documentação 
analisada em Santa Catarina e Sergipe. 

As disciplinas ensinadas no primário; o uso de conceitos e notas para a avaliação; 
a restrita autonomia docente no processo de aplicação de provas e exames; a 
ritualização dos exames finais; as premiações públicas; a prescrição minuciosa dos 
regulamentos em cada um dos estados pesquisados foram alguns dos aspectos 
comuns evidenciados até o momento. 

A modernidade pedagógica, nas primeiras décadas do século XX, permitiu a 
racionalização dos tempos e espaços escolares, favoreceu a construção de 
instrumentos e práticas de vigilância e controle, em nome da eficiência pedagógica, 
que alterou os conteúcos ensinados, os processos de aprendizagem e as práticas 
avaliativas. Ao realizar as provas e os exames, meninos e meninas, catarinenses e 
sergipanos/as, foram expostos a padrões de conduta, modos de comportamento, 
ideais e princípios bastante comuns e, de certo modo, impressos num projeto de 
educação em curso no país que, num "jogo de escalas" (REVEL, 1998) incorporou 
prescrições que aqui aportaram por diferentes vias. 
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RESUMO 

Esta investigação pretende comparar as propostas de ensino e educação musical 
portuguesas e brasileiras, desde o século XIX aos inícios do século XX. Tivemos por 
objetivo cotejar genealogicamente como se iniciou a naturalização da clivagem entre 
produtores e consumidores musicais.  

Na nossa hipótese, todos os ciclos de escolaridade, exceto no chamado ensino 
especializado – único em que o aluno é dotado de aprendizagens que visam torná-lo 
num produtor – têm perspetivado o escolar como um ouvinte. Entendemos, assim, 
que a escola operacionalizou um vocabulário que permitiu atribuir posições definidas 
aos praticantes e aos ouvintes de música, a ponto de no presente não se conhecerem 
alternativas.  

Neste sentido, intentámos traçar uma linhagem do ensino especializado, 
sublinhando semelhanças e diferenças nos dois países. Tivemos em atenção a 
legislação dirigida aos conservatórios oficiais, onde se procederia à formação dos 
músicos, que teriam a função (re)produtora.  

A perspetiva comparada permitiu observar como, sensivelmente entre 1835 e 
1901, os diferentes países produziram semelhantes diretivas oficiais no que respeita 
aos percursos das suas escolas de referência, a Escola de Música do Conservatório 
Real de Lisboa, e o Conservatório de Música do Rio de Janeiro, depois tornado 
Instituto Nacional de Música em 1890.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

Ensino especializado de música; conservatório; profissão musical. 
 

  



 

 
 

INTRODUÇÃO 

Apresentamos os resultados preliminares de uma investigação comparada entre 
o sistema escolar português e brasileiro, no que se refere às propostas de educação e 
ensino musical durante o século XIX e inícios do século XX. Segundo a nossa 
perspetiva, iniciou-se em finais de Oitocentos o processo de naturalização da 
clivagem entre aqueles a quem está atribuída a missão de produzir música 
(intérpretes, compositores) e aqueles que estão destinados a ouvir. Nesta época, 
outras nuances foram sendo abandonadas a favor do fortalecimento do binómio 
produtor/consumidor de que somos herdeiros.  

Roland Barthes, num texto originalmente publicado em 1979, lamentava: “agora 
a audição da música dissociou-se da prática: muitos virtuosos, auditores em massa – 
mas praticantes, amadores, muito poucos (Barthes, 2009: 282). O amador é aqui a 
figura que, nos inícios do século XIX, pertencia geralmente às elites e corporizava 
uma prática musical constante, de elevado nível técnico, mas em atuações não 
profissionais. “Amador” refere-se assim a uma prática de valor inverso da ideia 
pejorativa que hoje atribuímos a “amadorismo”.  

O apagamento do amador de música praticante parece ter dado lugar a outro 
amante de música, o ouvinte. Esta figura, que pode ser apenas um músico potencial 
ou chegar a ser um verdadeiro melómano, resulta do projeto de escolarização em que 
o Estado atribuiu ao aluno como que uma justa medida de aprendizagem musical. 
Em nosso entender, a fabricação de ouvintes esclarecidos encontra-se ligada aos 
ideais pedagógicos de sensibilização para esta arte e constitui um dos objetivos 
primordiais das políticas educativas.  

Com efeito, em todos os ciclos de escolaridade, exceto no chamado ensino 
especializado – único em que o aluno é dotado de aprendizagens que visam torná-lo 
num produtor – têm perspetivado o escolar como um ouvinte. Em ambos os casos, o 
aluno deve tomar conhecimento de qual o seu lugar neste binómio: de um lado os 
produtores, de outro os consumidores. Segundo a nossa perspetiva, a escola 
operacionalizou um vocabulário que permitiu atribuir posições perfeitamente 
definidas aos praticantes e aos ouvintes de música, a ponto de no presente não se 
conhecerem outras alternativas, que todavia existiram. Importa assim recuperar o 
historial destes sistemas educativos, de modo a reconstituir como elas se tornaram 
duas propostas para formas de vida distintas.  

1. ASPETOS METODOLÓGICOS 

Este estudo pressupõe que o produtor e o ouvinte são sujeitos com características 
e competências diversas, as quais podem verificar-se tanto na auto-percepção como 
na adopção de práticas relacionais com a música (DeNora, 2000; 2003: 175-ss). Esse 
entendimento, hoje assumido por todos, foi historicamente construído. Trata-se aqui 
de fornecer instrumentos críticos, baseados no conhecimento histórico, que 



 

 
 

permitam suspeitar de nós como sujeitos, e de realizar uma história do presente, de 
acordo com o desejo de fazer falar a súbita estranheza perante o que nos rodeia e 
parece óbvio (Foucault, 2004). 

A investigação adota uma perspetiva genealógica e tem por finalidade 
desnaturalizar os territórios cognitivos dessa experiência do presente. Procura 
desinstalar o natural e evidente pela demonstração do carácter processual desta ideia 
que nos leva a considerar que a formação musical tem de ser feita de modo 
diametralmente distinto, consoante ela se destine a futuros músicos ou a 
consumidores. A ideia de que o ouvinte tem de ter uma educação regida por 
princípios pedagógicos completamente diferentes daqueles que se dirigem ao futuro 
profissional, sendo hoje uma ideia vulgarmente aceite, não encerra nenhuma 
verdade essencial, constante e definitiva. Teve antes origem num processo histórico 
e, por isso, retomar o percurso da sua constituição permite compreender que as 
soluções tomadas a este respeito poderiam ter sido outras (cfr. Ó, Martins & Paz, 
2013). Deste modo, o nosso trabalho procura discernir outras posturas ante a 
produção e o consumo musical nesse tempo em que não era ainda evidente que 
músico e ouvinte fossem entidades separadas, com funções, posições e formações 
diferentes.  

A impossibilidade de agilizar a pesquisa em ambos os países conteve a ambição 
deste artigo. Procuramos, por ora, realizar um estado da arte da questão em termos 
comparativos e proceder a uma prospeção pela principal legislação identificada. A 
cronologia adotada, imprecisa quanto a datas, explica-se pelo estado inicial da 
pesquisa e pelo desfasamento dos momentos em que os debates e as medidas 
educativas ocorreram em ambos os países. Neste sentido, uma das ambições deste 
artigo foi o de avançar com alguns marcos. 

2. PRODUZIR O PRODUTOR E DESAPROPRIAR O OUVINTE  

O Estado-nação, ao tomar para si a bandeira da educação para todos, converteu 
ao longo do século XX cada criança num aluno, mas essa operação concretizou o 
efeito civilizacional de desencadear no interior de nós mesmos, por intermédio de 
discursos pedagógicos que invocam constantemente a autonomia, o interesse e a 
liberdade do aluno, a naturalização da homogeneização e da hierarquização, 
objetivando as múltiplas práticas de trabalho que garantem a seletividade.  

A escola representa, neste sentido, a possibilidade de se generalizar à infância e à 
juventude um devir-adulto rígido que exige de cada sujeito a participação em jogos 
que definem a identidade pela lógica da conformidade-desvio e com modelos de 
conduta universais, cada vez mais estereotipados e em negação das diversas formas 
de vida relacional que as crianças e os jovens inventam. As políticas de normalização, 
desenvolvidas pela instituição escolar, materializam-se a partir do invariante do erro, 
e todos os alunos, tanto os excluídos como os triunfantes diplomados, e tanto 
chamados os filhos do povo quanto as elites cultas e cultivadas pelas maiores 



 

 
 

recompensas de status e glórias simbólicas, vivenciaram algures na sua infância e 
juventude os mesmos sentimentos, em consequência do complexo dispositivo de 
avaliação que sobre si se foi paulatinamente abatendo. Ao mesmo tempo, pelo 
processo de especialização e compartimentação disciplinar, foram sendo arredados 
do interior da produção os próprios processos produtivos. 

Este movimento, transversal a toda a cultura ocidental, tem vindo a ser criticado 
nas Ciências da Educação desde o ponto de vista dos processos de escrita e de leitura. 
Entre outros aspetos, a literatura tem ressaltado como os alunos do ensino superior, 
em particular no nível de pós-graduação, são estranhos aos processos de escrita – 
mesmo quando profissionalmente são professores. Ao mesmo tempo, instalou-se a 
cultura do erro, e caberia aqui recuperar uma definição cunhada por Roland Barthes 
em Crítica e verdade: “é escritor todo aquele para quem a linguagem constitui um 
problema, todo aquele que experimenta a sua profundidade, não a sua 
instrumentalidade ou beleza” (2007: 44). O problema em torno do discurso é o da 
sua descodificação, o da sua abertura a diferentes níveis de legibilidade e 
apropriação.  

A democratização dos processos e das práticas de escrita criativa passaria, assim, 
por voltar a tornar possível que o indivíduo tomasse os textos como peça de 
convergência, ponto de conexão e de articulação e não mais como espelho de 
revelação da verdade. Em lugar de celebrar a genialidade e a transcendência de um 
qualquer autor, haveria que descobrir o processo intertextual e de entrelaçamento 
que acompanha todos os escritos que nos é dado ler. Só dessa forma poderia ser 
ultrapassada a servidão nivelada à ciência morta, à estandardização do saber que a 
escola pública fez e faz cumprir através dos manuais, dos livros únicos ou 
oficialmente adotados. Toda esta leitura remete para a ideia de que a escola deveria 
tomar como sua a premissa de que é no interior da produção que se compreendem os 
próprios processos produtivos. Apenas na detenção desse saber, dessa técnica, seria 
possível pensar em relações horizontais de saber e em saberes valorizados pela 
mesma medida, tal como nos convida Michel Serres a pensar: 

Nunca deixar de partilhar saber e informação. Como? Ativo e passivo, usado na 
língua francesa tanto para o docente como para o discente, o verbo apprendre 
[que inclui os sentidos de ‘aprender’ e de ‘ensinar’] deveria descrever uma 
interação simétrica. Ninguém, efetivamente, sabe mais do que qualquer outro, 
pelo menos sempre e em todas as coisas. Então ele tem o dever de partilhar a 
sua ciência e de permutá-la com o que a ignora, pela que ele ignora. Diz-me 
como amassar a massa do pão e far-te-ei ver a física nuclear: eis-nos, de súbito, 
docentes e discentes, do mesmo modo; aprendemos um com o outro, iguais de 
direito. Equivalente, o intercâmbio supõe que, tanto como os homens, todos os 
saberes, práticos ou teóricos, se equivalem, inclusive os que a arrogância não 
quer reconhecer, devido à sua condição humilde e baixa. Todos os saberes são 
livres e iguais de direito (Serres, 1997: 174). 



 

 
 

Este raciocínio desenvolve-se em torno da escrita, um conhecimento considerado 
basilar na sociedade atual. No que respeita às aprendizagens musicais, devido à 
especificidade das técnicas envolvidas, praticamente não existe questionamento. 
Apesar disso, algumas investigações sobre ensino musical têm vindo a assinalar o 
facto de a escola rotular e ser, pela capacidade de descrever o interior dos alunos, a 
principal instituição que agencia o juízo de quem está apto a seguir uma formação 
musical especializada, na perspetiva do produtor.  

Uma dessas investigações decorreu na Austrália, onde se procurou mapear a 
construção discursiva da experiência dos indivíduos que se autoconsideram não-
musicais. Através de quatro estudos de caso, Ruddock e Leong (2005) encontraram 
evidências da relação entre a escolha de uma aprendizagem musical e a percepção de 
musicalidade, que por sua vez se materializa em aprendizagens cada vez mais 
formais. Os investigadores salientaram que os seus testemunhos tinham em comum 
descreverem-se como ‘não-musicais’ em razão de percepções acontecidas no interior 
da escola e relacionadas com as primeiras aprendizagens musicais. 

Revelou-se, deste modo, que emerge no discurso comum um mapa dicotómico da 
noção de ser musical, onde se enfatiza (entre outros aspetos) a diferenciação entre 
ativo e passivo, entre ouvir e fazer música. Percebeu-se, ainda, que a estabilização 
desta noção se refere à escolarização. Com efeito, alguns dos entrevistados 
consideravam-se ‘musicais’, mas apenas enquanto ouvintes, sentindo-se todavia 
excluídos de qualquer processo que implicasse fazer música; isso não era para eles. 
Todos falaram do contato com a educação musical nas escolas regulares, e alguns 
referiram a frequência de escolas de música ou de aulas particulares, mas apenas 
para fortalecerem a sua descrição enquanto ouvintes (Ruddock & Leong, 2005: 20).  

Parece-nos ser esta a principal divisória operada pela escola, entre os alunos que 
irão ser os produtores, os criadores, os intérpretes, os compositores, e os que se 
destinam a ser ouvintes. A estes últimos, bastaria conferir o adestramento para 
poderem admirar mais e mais a arte de que foram expropriados. Não por acaso, este 
estudo iniciava-se com a interrogação colocada por um estudo clássico da 
antropologia musical: “será que a maioria tem de ser não-musical para que alguns 
poucos eleitos possam ser mais musicais?” (Blacking, 1973: 4).  

Houve porém uma época indefinida, em que o jogo dos possíveis estava ainda em 
aberto e os conhecimentos musicais não separavam definitivamente os ouvintes dos 
produtores e, sobretudo, quaisquer que fossem as dicotomias, elas não estavam 
ainda na mão do Estado e não faziam parte de quaisquer políticas educativas.  

3. RAIZ OFICINAL DOS CONSERVATÓRIOS  

Desde a fundação do reino de Portugal até quase ao termo das guerras liberais foi 
praticamente na esfera de influência da Igreja que se ministrou o ensino da música. 
Entre os anos de 1833-34, e após a extinção do Seminário da Patriarcal Convento de 
Santa Catarina, Portugal ficou privado das principais instituições de ensino da 



 

 
 

música, até que, no ano imediato de 1835, foi criado um Conservatório de Música. 
Importa assim salientar a sua inserção no interior da Casa Pia de Lisboa, assumindo 
a aprendizagem da música como uma formação profissionalizante, destinada àqueles 
que hoje denominamos de ‘menores em risco’.  

O legislador de 1835 estava persuadido que, numa população relativamente 
diminuta, se poderia formar a base de uma instituição escolar única no Portugal do 
tempo. Como vinha sucedendo desde os idos de Quinhentos nos Conservatórios de 
Nápoles e Veneza, também o ensino público da música apareceu em Portugal e 
depois no Brasil ligado à orfandade, pobreza e marginalidade. Em 1836, a rainha D. 
Maria II encarregou o escritor liberal Almeida Garrett de lançar novo projeto 
educativo para o Conservatório oficializado pelo decreto de 15 de novembro desse 
ano.  

Em março de 1839 foi publicado o Regulamento Especial da Escola de Música, 
estipulando-se que os alunos seriam treinados no “Estudo da Arte e Ciência da 
Música”, a fim de “propagarem a sua prática”. A instituição lisboeta destinava-se 
fundamentalmente a “facilitar os seus progressos em geral”, com o objetivo de os 
transformar em “compositores, professores propriamente ditos, e artistas para o 
serviço das Catedrais, das Orquestras e do Exército nas bandas militares”. O decreto 
de 29 de dezembro do mesmo ano reivindicava que esta escola habilitava, de facto, 
“numerosos alunos de ambos os sexos, não só para os teatros, para as bandas 
regimentais e para outros serviços”. 

No Brasil, a influência da Igreja e dos colégios destinados a órfãos teve ainda 
maior preponderância, mas, após a mudança da corte de D. João VI para o Rio de 
Janeiro, passou a existir grande dinamismo cultural em torno da Capela Real. Apesar 
disso, a concretização do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, somente teve 
lugar mais de duas décadas após a guerra de independência. Em 1841, Francisco 
Manoel da Silva, músico reconhecido, autor do hino nacional, conseguiu patrocínio 
da corte imperial para a fundação da escola, através da concessão (excecional em 
termos legais) de duas lotarias anuais. O Conservatório abriu portas em 1848 e em 
1854 foi incorporado na Academia de Belas-Artes, com um plano de estudos conciso, 
ampliado no ano seguinte (decretos 1542, de 23/I/1855 e 1603, de 14/V/1955).  

Em nenhum dos países o ensino especializado se destinou a fortalecer a “prenda” 
da educação. O universo musical, como correspondendo a um “ornato e gentil 
aperfeiçoamento da educação nobre, mas não como base dela”, na muito citada 
expressão de Almeida Garrett, era ainda estranho aos responsáveis pela educação 
liberal. Na esfera do poder político não se discursava acerca da formação artística 
como “prenda”, meio de “consolação e alívio”, forma de “agradar” socialmente ou 
“passatempo” (Garrett, 1829: 42 e 226). Longe estava, portanto, o universo dos 
amadores e não se colocava, da parte do Estado, qualquer questão sobre a educação 
formal dos ouvintes.  



 

 
 

4. OFICINAL COMO ARTE 

Durante a primeira metade do século XIX o Estado assumiu através dos seus 
Conservatórios o objetivo central de formar profissionais, recolhidos em meios 
sociais os mais deprimidos. A partir de meados do século, começou porém a ser 
desejável elevar o estatuto da profissão musical, batalha especialmente empreendida 
por responsáveis educativos e culturais a partir da década de 1870. 

Em Portugal, o Conde de Farrobo (1801-1869), no relatório elaborado em 1849 
na qualidade de Inspetor-Geral dos Teatros e Vice-Presidente do Conservatório, 
procurou garantir a qualidade da formação oferecida pela instituição à sua guarda. 
Na sua análise, encontrou alguns problemas de funcionamento, todos eles 
respeitantes ao excesso de alunos externos, isto é, aqueles que dispensavam as aulas 
e apenas realizavam exames na instituição:  

Podem dividir-se estes alunos em duas classes: sendo uma delas composta de 
indivíduos que tão-somente concorrem às aulas com o fim de gratuitamente 
aprenderem uma arte, para seu entretenimento particular; e a outra, composta 
daqueles que as frequentaram com o intuito de obter, por meio das habilitações 
que nelas se lhes proporcionam, meios honestos de subsistência. Os primeiros 
apenas chegam a atingir certos conhecimentos superficiais, com que se julgam 
aptos para o fim que se têm proposto, que é a de mero recreio, dão por findos os 
seus estudos, saem do conservatório imperfeitos, e apenas iniciados na arte a 
que se dedicaram. O mesmo acontece com os outros (…) abandonam os seus 
estudos logo que, com o pouco que sabem, podem ganhar uma parca 
subsistência; resultando, deste inevitável procedimento, desdouro e descrédito 
para o Conservatório (Farrobo: 1850: 7-8).  

No Brasil, sob consulado do pintor Manuel Araújo Porto Alegre (1806-1879), a 
Academia de Belas-Artes do Rio de Janeiro assumiu manifestamente a dignificação 
destas artes manuais e oficinais. Como refere António Augusto, procurou-se reforçar 
o estatuto profissional das artes plásticas, de modo a poderem igualar outras 
profissões dignas e a serem uma “alternativa digna aos membros da elite” (Augusto, 
2010: 19). No discurso de abertura do ano letivo, o diretor convidou os alunos a 
tomarem consciência da elevação do seu ofício:  

Mocidade, deixai o prejuízo de almejar os empregos públicos, o tilosses [sic] das 
repartições, que vos envelhece prematuramente, e vos conduz à pobreza e a 
uma escravidão contínua; aplicai-vos às artes e à indústria: o braço que nasceu 
para o rabote ou para a trolha não deve manejar a pena. Bani os preconceitos 
de uma raça decadente, essas máximas da preguiça e da corrupção: o artista, o 
artífice e artesão são tão bons obreiros na edificação da pátria sublime como o 
padre, o magistrado e o soldado: o trabalho é a força, a força inteligência, e a 



 

 
 

inteligência poder e divindade (Academia de Belas-Artes apud Augusto, 2010: 
19).  

Fosse por uma questão de estatuto das instituições, fosse por regular a procura, a 
dignificação da profissão estava, no entender dos responsáveis, relacionada com a 
população de alunos. No caso do relatório lusitano, começou a identificar-se a 
presença de dois públicos, ambos gravosos para o futuro da profissão musical, e 
ambos em total desrespeito pelo diploma que o Conservatório oferecia: os 
aprendizes, de origens modestas, e os amadores, de alta estirpe. A situação em 
Lisboa não se alterou nos anos posteriores e, no seu relatório, o diretor Luís Augusto 
Palmeirim (1825-1893) relatou que “o abandono das aulas do Conservatório” era 
“vulgar” e se devia ao “desvalimento material de grande número de alunos”. De 
acordo com o diagnóstico, esta população apresentava uma caraterística que a 
tornava distinta da dos demais estabelecimentos de ensino público da época: “O 
Conservatório é frequentado na sua grandíssima maioria por alunos do sexo 
feminino”. Era na captação das grandes categorias da margem e da exclusão 
socioprofissional – o pobre, o órfão e a mulher – que a instituição encontrava sentido 
para a sua ação. Os liberais entendiam que o ensino artístico especializado poderia 
realmente habilitar os deserdados “a adquirir os meios da sua decente sustentação”, 
a viver a sua própria “emancipação material” (Palmeirim, 1883: 21, 53). 

Por sua vez, no Conservatório do Rio, a população escolar vinha aumentando 
desde finais da década de 60, tendência que se exponenciou até ao final da centúria, 
com apenas uma ligeira inflexão durante o início da década de 1870 (cfr. Augusto, 
2010: gráfico 1, 72). Mas uma diferença notável se fez sentir depois do pedido que o 
diretor da Academia de Belas-Artes, Thomas Gomes dos Santos (1803-1874), 
realizou no Relatório Anual do Conservatório de Música, dirigido ao Ministro dos 
Negócios do Império, em favor do “grande número de donzelas pobres, que tiram os 
meios de sua subsistência do exercício da música”, corria já o ano de 1871: 

Dever-se-á, em minha opinião e na de seus professores, criar imediatamente 
uma cadeira de piano e outra de instrumentos de metal, que serão de imensa 
utilidade. Muitas alunas, depois de aprenderem bem a solfejar, e as principais 
teorias da música, vêem-se impossibilitadas de aproveitar os seus estudos por 
faltar-lhes a voz para o exercício do canto, ou por não terem sido pela natureza 
dotadas de um bom órgão, ou por perderem a voz em consequência de qualquer 
enfermidade. A cadeira de instrumentos de metal aumentará o número de 
profissões em que se empreguem aqueles alunos que não podem ser cantores 
(apud Augusto, 2010: 86). 

A introdução dos estudos de piano, que veio modernizar o Conservatório carioca, 
e proporcionar que alunos ‘sem voz’ para canto pudessem ter estudos 
profissionalizantes, teve todavia o efeito de modificar por completo o 



 

 
 

desenvolvimento desta instituição. Iniciou-se, por esta época, a paulatina separação 
entre os objetivos de formação de acordo com o destino profissional. 

5. BURGUESAS, PIANISTAS E AMADORAS  

A partir do último quartel de Oitocentos assinala-se, na conjuntura histórica, 
uma mudança de ciclo cujos efeitos estruturais seriam visíveis durante cerca de 100 
anos. As transformações ocorridas em ambos os países começaram por se relacionar 
com uma alteração profunda da composição social da população escolar a partir de 
1870. De então para a frente, os estudantes de música passaram a ser 
maioritariamente do sexo feminino, o que trouxe implicadas consequências nos 
objetivos gerais de formação.  

Observado o número e as caraterísticas dos alunos em ambas as instituições de 
Lisboa e Rio de Janeiro, encontramos a mesma configuração da população escolar: o 
aparecimento de um contingente de alunas de piano. Tratava-se cada vez mais de 
uma nova procura social do Conservatório, de extração burguesa. Tornou-se exceção 
o perfil da rapariga pobre em busca de uma formação que lhe permitisse garantir um 
meio de sustento, referido por Thomas Gomes dos Santos e, em Lisboa, ainda na 
década seguinte, pelo diretor Luís de Palmeirim. A disciplina de canto, que foi a 
principal atração do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, perdeu a sua 
preponderância após a instalação da aula de piano, em 1873: de 1875 em diante “o 
número de alunos matriculados na aula de piano é superior ao de alunos 
matriculados em canto, facto que se estende pela última década de funcionamento do 
estabelecimento” (Augusto, 2010: 86).Como refere Carlos Gomes a propósito do 
Conservatório de Lisboa, “a afirmação e o desenvolvimento deste mesmo 
Conservatório, entre a segunda metade do século XIX e as três primeiras décadas do 
século XX, se faz intrinsecamente ligada ao desenvolvimento deste segundo eixo de 
formação – i.e., em torno de uma formação burguesa”, o que se verifica no “número 
de matrículas efetuadas em algumas das suas disciplinas – como é o caso da 
disciplina de piano –, e ao facto de que, na sua grande maioria, os alunos aí 
matriculados são do sexo feminino” (Gomes, 2002, 75).  

Desde este momento, passou a verificar-se uma coexistência de duas vias de 
encarar a formação conservatorial. Emergiram, com efeito, duas grandes linhas 
alternativas ao modelo profissionalizante de raiz oficinal, as quais devem ser 
visualizadas como correndo em paralelo no tempo, apenas coincidindo no firme 
desígnio de se demarcarem totalmente do modelo ensaiado nos primórdios de ambos 
os conservatórios.  

Teríamos assim, de um lado, o que vários autores denominam de “formação 
burguesa”, em boa parte destinada a conformar o que era então o imaginário 
prevalecente acerca da educação da mulher de sociedade, o qual postulava o piano no 
Salão como cenário e destino ideal para uma performance de elegância, de nobreza e 
de bom tom; de outro lado, uma via da representação da cultura que passaria pela 



 

 
 

afirmação do músico-artista enquanto um predestinado e para quem, naturalmente, 
o trabalho em torno da técnica – que, no contexto histórico do segundo quartel do 
século XIX, era de facto o único sinónimo de educação musical – deveria passar a 
merecer cada vez menos atenção, ante a pressão para a aquisição de um capital 
cultural, sobretudo destinado a fazer dele um esteta, um virtuoso do bom gosto. O 
ouvinte emergirá, mais tarde, da linhagem deteriorada dos amadores, essa que não 
se conseguiu impor na viragem para o século XX.  

6. LUTA SIMBÓLICA ENTRE PROFISSIONAIS E AMADORES  

A modificação da população escolar iniciada no terceiro quartel do século tornou-
se por demais evidente a partir de 1890 e uma instituição que antes lutara pela 
dignificação da profissão que oferecia aos seus alunos via-se agora a braços com 
dificuldade em mantê-los interessados em prosseguir profissionalmente.  

Com a queda da monarquia brasileira e a mudança de regime, o Conservatório 
afastou-se em definitivo do desígnio oficinal, com a tentativa de proporcionar aos 
músicos uma formação intelectual, designadamente pela introdução de uma 
disciplina de história da música. O decreto 143 de 12 de janeiro de 1890, que 
extinguia o Conservatório de Música do Rio de Janeiro e criava no seu lugar o 
Instituto Nacional de Música incluía, sintomaticamente, uma quinta secção para o 
curso de história e estética da música, com duração prevista de dois anos, e com 
capacidade para um número ilimitado de alunos. Na lusitana instituição congénere 
houve que esperar que Eduardo Schwalbach Lucci (1860-1946), então inspetor do 
Conservatório, e Augusto Machado (1845-1924), compositor e professor de canto que 
assumiu a direção da instituição entre 1901 a 1908, se empenhassem em trabalhar 
numa reforma inovadora do ponto de vista do nível de formação, com o estipêndio de 
novas disciplinas culturais, entre as quais de história da música e de literatura 
musical (decreto 1901/X/24). 

Entretanto, a demanda da formação musical levou a que, em ambos os países, se 
expandisse também a oferta. O Rio de Janeiro deixou de ser a única cidade com 
conservatório público em 1895, com a abertura do Conservatório Carlos Gomes em 
Belém do Pará, seguido da criação do Instituto de Música da Bahia em 1897 e, em 
1906, do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. O Conservatório de 
Lisboa continuou, até 1972, a ser a única escola oficial do país, sendo por isso de 
assinalar neste período a fundação de duas importantes instituições privadas, a 
Academia de Amadores de Música em Lisboa, fundada em 1884, e o Conservatório 
de Música de Porto, de iniciativa particular com apoio municipal e equiparada à 
escola da capital em 1924. Nos dois países se irá sentir, com grande turbulência, a 
luta pela instalação do novo paradigma de profissionalização, que passou pela 
intectualização do músico e rejeição da prática amadora.  



 

 
 

7. NOVO HABITUS ESTÉTICO E INTELECTUAL 

A segunda linha genealógica que se desvia do modelo originalmente proposto 
para o Conservatório é aquela que, com efeito, veio permitir que se distinguisse a 
legitimidade dos produtores de música, e se apartasse de vez as competências 
inerentes ao consumidor. Com feito, o novo habitus que, desde finais do século XIX 
se instalou como o perfil legitimamente esperado na formação do músico saído do 
conservatório, corresponderia a um ator social situado acima e fora dos 
condicionamentos comuns, e a uma visão da cultura que teria uma função de auto-
encantamento. Esta posição viria a concretizar-se numa desvalorização explícita das 
aprendizagens técnicas em favor de uma formação de tipo espiritual do aluno, mas 
que só vagamente se enunciaria. Passou a defender-se o que Pierre Bourdieu e Alain 
Darbel (1969: 161-166) apelidaram de “mito do gosto inato”, que nada deveria às 
“restrições das aprendizagens e os acasos das influências”, já que seria dado desde o 
nascimento. Compreendia-se que uma natureza culta preexistiria à educação ou de 
que a experiência da graça estética estaria perfeitamente liberta das restrições da 
cultura e muito pouco marcada pela longa paciência das aprendizagens. 

A este título, fechamos esta investigação com a comparação dos dois documentos, 
onde se começou a identificar a ambivalência produzida pela adoção do novo habitus 
artístico, o regulamento do Instituto Nacional de Música, produzido dez anos após a 
sua fundação, e a reforma da Escola de Música do Conservatório Real de Lisboa de 
1901, já anteriormente aludida.  

Importa referir que, antes da publicação do regulamento da escola de música 
carioca, o compositor Leopoldo Miguéz (1850-1902), primeiro diretor do Instituto 
Nacional Música, foi formalmente encarregado de visitar os conservatórios europeus 
e deles coligir os bons exemplos. No extenso relatório, introduziu sugestões para a 
modificação do Instituto, que apontavam para uma maior profissionalização, quer 
nos objetivos gerais de formação, quer nas disposições curriculares (Miguéz, 1897). 
Se as suas sugestões não foram postas em prática na totalidade, o espírito da sua 
constituição estava porém presente no regulamento produzido em 1900, ao juntar o 
intuito profissionalizante ao ideal do esteta puro:  

O Instituto Nacional de Musica, tendo por base o ensino completo da música em 
todos os ramos da arte, destina-se a formar instrumentistas, cantores e 
professores de música, ministrando-lhes, além de uma instrução geral artística, 
os meios práticos de se habilitarem à composição, e a desenvolver o bom gosto 
musical, organizando grandes concertos onde sejam executadas as melhores 
composições antigas e modernas com o concurso dos alunos por ele educados 
(decreto de 31/III/1900). 

Em 1901, aquando da reestruturação do Conservatório Nacional sob o consulado 
de Augusto Machado na Escola de Música, o diploma legal produzido foi precedido 
de um longo preâmbulo onde se advogava um corte fundo com o passado. Como se 



 

 
 

arte e ofício constituíssem mundos de alguma forma intersectáveis, e cuja separação 
era fundamental operacionalizar. Com efeito, para o legislador português, qualquer 
estudante que trabalhasse para merecer o estatuto de músico não carecia de se 
submeter às regras de aprendizado técnico-prático que vinculariam os demais 
escolares do tempo; admitia-se até que o jovem candidato a músico deveria aprender 
a sonhar-se apenas em comunhão plena e extasiada com a sua obra e, nunca por 
nunca, ceder à menoridade que consistiria em desejar para si uma certificação de 
tipo profissional.  

Onde o meio é essencialmente artístico, facilmente o artista se educa; onde o 
não é, mais difícil e cuidada tem de ser a educação (…); várias causas têm 
concorrido para que a arte, já pelos que ministram os seus princípios, já pelos 
que a executam, tenha descido, por vezes, a converter-se em ofício. E como onde 
o ofício começa, acaba a arte, impõe-se a urgência de a desviar deste caminho. 

É necessário que a educação musical do Conservatório corresponda a uma 
educação do espírito. (…) ‘A arte musical não pode ser uma profissão; tocar 
bem um instrumento ou escrever corretamente uma cantata ou uma fuga, não é 
bastante para ser músico, para ser artista’, diz Vincent d’Indy, e todos se 
curvam diante desta verdade.  

É, pois, mister que o ofício não empolgue o lugar à arte e que a arte seja 
compreendida na sua grande e verdadeira aceção (Decreto de 24/X/1901). 

Pela primeira vez ao longo deste tempo, os diplomas legais dos dois países 
começam a mostrar uma ambivalência nas finalidades educativas, que se irá 
demarcar mais adiante no tempo, com o Brasil a optar mais cedo, na década de 1930, 
por uma visão profissionalizante da formação musical – e que por ora não 
acompanharemos. Uma vez implantado este habitus na comunidade artística e 
educativa, iniciou-se o lento processo da escolarização do ouvinte, através da prática 
do canto coral que teve também, em ambos os países, grande impulso na década de 
1930.  

8. FECHO 

Acompanhámos sobretudo as duas escolas de referência de Portugal e do Brasil 
durante o século XIX e início do século XX, a Escola de Música do Conservatório 
Real de Lisboa e o Conservatório de Música do Rio de Janeiro, extinto para dar lugar 
ao Instituto Nacional de Música em 1890. A perspetiva comparada permite verificar 
como os dois países, com diferentes referentes culturais, foram modificando os 
desígnios educativos, praticamente na mesma cronologia. Se tivéssemos de resumir 
numa breve expressão o movimento, diríamos que a raiz oficinal dos conservatórios 
– que espelhava os antecedentes ligados à formação dos menores em risco, e se fez 



 

 
 

valer desde a fundação destas casas até meados da década de 1850 – foi totalmente 
modificada para dar lugar a um novo desiderato educativo, que seria o de 
proporcionar aos filhos das elites burgueses uma educação requintada, demanda 
cada vez mais a partir da década de 1870. A impossibilidade de fazer face ao avanço 
desta massa de diletantes e amadores levou as autoridades educativas a assumirem 
como seu um discurso até então minoritário, fazendo valer com legitimidade oficial a 
disposição estética da fina flor dos músicos portugueses e brasileiros. A partir de 
então, as ideias de talento e vocação foram socialmente impostas e desapossaram a 
possibilidade de um aluno ser considerado além da lógica antinómica do ouvinte ou 
do músico.  
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PALAVRAS-CHAVE 

História das práticas de avaliação; Provas, exames e testes; Avaliação e 
conhecimentos pedagógicos 
 

Os estudos acerca da história das práticas de avaliação na educação brasileira não 
são abundantes embora as linhas gerais de tais práticas tenham sido já estabelecidas 
e nos permitam reconhecer que as variações de tais práticas associaram-se, ao longo 
do tempo, à incorporação de justificativas científicas, quase sempre advindas da 
psicologia ou à incorporação de procedimentos técnicos que se pretendiam 
deduzidos a partir de explicações  relativas à aprendizagem ou do desenvolvimento.  
As formas pelas quais os professores atuaram e as implicações da avaliação para o 
aprendizado, as relações pedagógicas e a história das disposições pessoais, positivas 
ou negativas, dos alunos com relação aos conhecimentos, nem sempre foram objeto 
de atenção. Por tais razões, dentre outras, temos desenvolvido projeto com o objetivo 
de analisar amplamente, ao longo de três momentos-chave representativos das 
transformações na história da educação brasileira (entre 1890 e 2010), os modos de 
entender e praticar a avaliação nas escolas apreendendo dimensões variadas desses 
processos, desde as suas raízes ditas científicas quanto suas modalidades de 
concretização, invariavelmente articuladas ao controle dos comportamentos e 
pensamentos. Apresenta-se aqui uma parcela deste estudo, referente ao exame da 
questão no período que fica entre a última década do século XIX e a primeira metade 
do século XX. Como outros trabalhos já evidenciaram, trata-se de circunscrever o 
processo a um período no qual esforços visíveis foram envidados pela organização 
escolar, seja do ponto de vista da constituição das redes de escolas, seja do ponto de 
vista da progressiva racionalização dos fazeres de alunos e professores na vida 
escolar. Assim é que dos momentos inaugurais da organização e fortalecimento do 
espaço profissional docente e das tentativas iniciais de produção e divulgação de 
conhecimentos pelos professores até a criação de instâncias especializadas de 
pesquisa científica educacional e a conseqüente proliferação de disciplinas e áreas 
constata-se que as marcas principais das recomendações sobre a avaliação caminham 
para um padrão de objetividade que é apresentado como a garantia da adequação 
dos métodos de verificação da ocorrência dos aprendizados e como a diretriz para a 
reorientação de práticas de ensino. Para o estudo recorreram-se a materiais-fontes 
que oferecem as proposições, recomendações, legislação, descrições de práticas e 
representações sobre avaliação destinadas a pautar a ação docente, nas escolas 
públicas, no período indicado. Assim, revistas de ensino, obras memorialísticas e 
manuais de formação de professores bem como análises histórico-educacionais 
sustentam a elaboração das interpretações. No cerne da pesquisa, da qual o texto faz 
parte, figura como objetivo mostrar as especificidades da organização do campo 
educacional, nos diversos momentos e seus processos de produção e circulação de 
conhecimentos que se vão constituindo como disciplinas pedagógicas e conteúdos 



 

 
 

para a formação e orientação do trabalho de ensinar. A questão das avaliações dos 
alunos, das aprendizagens, dos professores ou das escolas, como se quer hoje, tem 
longa história entre nós, história tributária das injunções políticas, mas na qual se 
reconhece a autonomia relativa de um espaço sócio- profissional que pode ser 
entendido pela sua criação de lógicas e capitais específicos. A análise enraíza-se na 
perspectiva da noção de campo, tal como estabelecida por P. Bourdieu, em suas 
interpretações acerca dos processos de controle social em conexão com a produção 
do conhecimento. Enraíza-se também nas considerações de R. Chartier acerca dos 
modos possíveis de construção dos estudos que se valem dessa mesma noção - a de 
campo - para testar sua força em tempos e espaços, territoriais e disciplinares, 
diversos dos estudados pelo sociólogo. Também os sustentáculos das elaborações do 
historiador auxiliam a compreensão dos processos de produção, circulação e 
apropriação dos impressos no campo educacional. Assim, advém destes referentes os 
procedimentos de concretização do nosso estudo.  

As produções sobre provas, exames e verificações de aprendizagem são bastante 
presentes nas revistas de ensino e nos manuais pedagógicos desde a virada do século 
XIX para o XX, mas a consagração da questão como objeto de pesquisa e área quase 
autônoma de investigação é bem mais recente, no campo educacional brasileiro. Os 
materiais examinados permitem acompanhar algumas permanências, tais como a 
indissociabilidade das várias formas de avaliação com a disciplina, entendida como 
controle dos comportamentos. Muito embora a avaliação dos alunos deva incidir 
sobre o grau de aquisição dos conhecimentos e comportamentos que foram objetos 
do ensino e se tenha acelerado o desenvolvimento de técnicas de apuração dessas 
aquisições, no período estudado, há igualmente muitas referências nos relatos 
memorialísticos ao fato de notas e boas avaliações serem utilizadas para moldar a 
adaptação dos alunos à vida escolar. Se isto aparece como uma constatação óbvia 
pelo que se sabe das características do conhecimento psico- pedagógico em voga 
desde o século XIX, é preciso lembrar que são menos óbvios os efeitos da vida escolar 
e os sentidos construídos pelos sujeitos a partir das experiências vividas na 
instituição. Duas dimensões, aliás, sobre as quais estudos se fazem necessários. 
Tristes relatos de humilhações são freqüentes em testemunhos formais e informais 
dos alunos referindo-se aos professores e de professores mencionando os inspetores 
escolares em São Paulo (Dora Lice, 1928 e Raimundo Pastor, 1970). Do mesmo 
modo, importantes e explícitas evidências das transfigurações de categorias de 
apreciação da vida social em categorias escolares de avaliação são mostradas em 
registros e relatórios de escolas públicas de Minas Gerais e de Santa Catarina, na 
primeira metade do século XX (Souza, 2006 e Silva, 2014), dentre outros casos. 
Pode-se observar também os roteiros de perguntas e respostas contidos nos 
periódicos educacionais paulistas à guisa de orientação ou modelo de aula para ser 
aplicado pelos professores, na última década do século dezenove e nas duas 
primeiras do século XX, que serviam ao mesmo tempo ao propósito de ensinar, 
aprender, memorizar e avaliar (Revista A Escola Pública e Revista Escolar, ambas de 
São Paulo, por exemplo). E em parte convivendo temporalmente com as produções 



 

 
 

citadas encontram-se, ainda, as propostas de elaboração de testes e exames, mais ou 
menos calcadas em explicações da psicologia e da pedagogia. tal como se vêem em 
periódicos como a Revista de Ensino e a Revista Educação, editadas de 1902 a 1918 e 
de 1927 a 1961, respectivamente, ilustrando um itinerário que coincide com debates 
sobre a natureza do conhecimento pedagógico a ser fornecido aos professores, em 
sua formação ou aperfeiçoamento. Um conhecimento amplo e fundamental de 
processos sociais, históricos e psicológicos como parte da formação contrapõe-se, 
nesses debates, à defesa da oferta de um conjunto de prescrições e regras práticas 
para a ação, principalmente, nos anos de 1920. O sonho de regras que pudessem 
garantir o êxito do ensino adquiriu configurações diversas desde os anos de 1920, 
mas no quadro das permanências sobreviveu ancorado na busca de tecnologias de 
ensino e numa absoluta confiança no poder da psicologia científica, diante do qual 
outros conhecimentos fundamentais e mesmo os oriundos da experiência de trabalho 
docente foram considerados inadequados ou insuficientes. O confronto sobrevive e 
auxilia o esquecimento das raízes onde se fincam os discursos discriminatórios de 
algumas práticas de avaliação. Fatos diversos como as tentativas de categorização 
dos temperamentos dos alunos por Ugo Pizolli, que veio da Itália, em 1912 para 
ensinar aos professores paulistas a melhor maneira de avaliar e classificar os seus 
alunos, o terror infundido pelas provas orais ou pela presença do inspetor na 
realização dos exames ou mesmo a confiança irrestrita nos testes que indicariam a 
posse ou não de aptidões e inteligência e orientariam o ensino acham-se descritos 
nas páginas de obras do conhecimento pedagógico do período tratado. Encontramos, 
no entanto apenas elementos esparsos para nos ajudar a entender como se 
combinam o fascínio pelo saber científico, as tentativas de objetividade e os limites 
das condições de produção dos julgamentos escolares nos quais se consagram 
crianças capazes ou não de seguir rumo ao”triunfo escolar”, para usar a expressão de 
Rafael Grisi, em sua Didática Mínima de 1952. Tais são as questões para as quais se 
volta a análise a ser apresentada. 
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RESUMO 

Esta comunicação refere-se ao Ginásio Mineiro de Uberlândia, criado, como 
instituição particular em 1912 e incorporado ao setor público estadual em 1929, 
situação em que se mantém até os dias de hoje. Objetiva-se evidenciar as 
mudanças que ocorreram no papel da escola na cidade, com alterações de monta 
nas funções exercidas pela escola ao longo do tempo, mudanças em seu público, 
em sua agenda de formação humana e, sobretudo, em relação a centralidade que 
a escola ocupava na vida da cidade desde a década de 1930 até ao menos meados 
do Século XX, em contraste com o papel menos central que passaria a ocupar 
desde o fenômeno conhecido como massificação do ensino, a partir da segunda 
metade do Século XX até a atualidade, não se tratando apenas de uma alteração 
de público, mas, sobretudo, do papel ocupado pelas instituições escolares em 
uma cidade que cresceu e que se tornou mais complexa em sua dinâmica de 
formação social, política e cultural, com repercussão no papel da escola na vida 
da cidade. 
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1. Modernização, urbanização e escolarização 

No final do século XIX o processo de urbanização se intensifica no Brasil, 
impulsionado, sobretudo, pelo advento da instauração de um novo regime político, 
em 1889: a República. Nesse novo contexto se fazia necessário impulsionar o país 
rumo ao progresso. Assim surge uma nova concepção de cidade urbanizada, limpa, 
higienizada e civilizada. Essa nova perspectiva deveria buscar o apagamento dos 
vestígios da ruralidade vivida até então.  

Veiga (1997, p 104) afirma que foi notório para a mentalidade da época combinar 
o progresso material com o progresso das mentes. É perceptível então nessa 
afirmação que além do processo de modernização da sociedade em sua 
materialidade, era necessário moldar o novo homem nos princípios da educação e da 
civilidade, este deveria representar o novo sujeito social no interior da perspectiva 
republicana.  

Assim não só a cidade republicana surge com uma nova proposta, mas também a 
escola, pois caberia a ela a construção desse novo sujeito social. Percebe-se então que 
os processos de urbanização e de escolarização estavam atrelados ao referencial 
republicano de ordem e progresso, sendo a escola, nessa perspectiva, o elemento 
propagador desses ideais.  

A escola assume então um importante papel no desenvolvimento das cidades 
republicanas, pois seria ela a responsável pela disseminação do habitus civilizado, 
não só no que diz respeito aos conhecimentos, mas também normas de conduta e 
valores essenciais que deveriam estar presentes na vida do homem social.  

A necessidade de suprir o atraso em relação às grandes metrópoles, também fez 
com que o Brasil pensasse em projetos arquitetônicos e de urbanização que 
pudessem substituir as características rurais daquela época. Nessa perspectiva, a 
construção de edifícios monumentais, a pavimentação de ruas e os projetos de 
higienização tornaram-se muito importantes. 

 

 

FIG. 1 | Avenida João Pinheiro (1914). Acervo João Quituba do CDHIS/UFU (JQ0044). 



 

 
 

 

FIG. 2 | Avenida João Pinheiro (1940). Acervo João Quituba do CDHIS/UFU (JQ0013). 

Nesse novo projeto em prol da modernização cabia a escola o lugar central da 
cidade e deveria ser construída como um espaço apropriado para a disseminação do 
saber e valores importantes ao homem civilizado. Naquele momento, pensava-se a 
educação como um marco central na busca pelo desenvolvimento da sociedade 
brasileira, acabando com os espaços improvisados e buscando profissionais mais 
bem preparados que dessem conta dos objetivos republicanos pautados na razão e no 
conhecimento científico. 

A materialidade representada pelas monumentais construções para atender a 
demanda educacional e dar características de modernidade as cidades, também tinha 
outra importante função, a de dar visibilidade a grupos políticos daquela época. 
Nesse sentido Bencosta (2005, p.97) afirma que os edifícios específicos para os 
grupos escolares 

tornaram-se preocupação das administrações dos estados que tinham no 
urbano o espaço privilegiado para sua edificação, em especial nas capitais e 
cidades prósperas economicamente. Em regra geral, a localização dos edifícios 
escolares deveria funcionar como ponto de destaque na cena urbana, de modo 
que se tornasse visível 

Na perspectiva da República a escola seria o instrumento para despertar a razão e 
afastar o homem das trevas e da ignorância. A escola deveria animar os lampejos de 
liberdade e da busca da nova ordem e progresso social. Por isso a necessidade de 
acabar com os espaços improvisados e buscar a democratização do ensino. Assim 
Souza (1998, p.171) esclarece que “[...] a escola representa as luzes, a vitória da razão 
sobre a ignorância, um meio de luta contra a monarquia e, consequentemente, um 
instrumento de consolidação do regime republicano”. 



 

 
 

Assim, o processo de urbanização e de escolarização previa a construção de 
prédios próprios para a instalação das escolas de primeiras letras. Esse novo 
ambiente arejado e limpo deveria reunir os alunos em um só espaço, respeitando as 
faixas etárias. Para tanto a edificação escolar deveria estar em local nobre 
demonstrando a sua importância no cenário urbano. Os chamados grupos escolares, 
responsáveis pela educação elementar, dividiam espaço com prédios públicos no 
centro da cidade, garantindo que os alunos percorressem e reconhecessem a cidade e 
suas instituições antes mesmo de chegarem à escola (Buffa; Pinto, 2002, p.43). 

Este entusiasmo republicano também esteve presente na antiga cidade de 
Uberabinha, atual Uberlândia, que está localizada na parte norte da região do 
Triângulo Mineiro. A cidade, antigamente denominada São Pedro de Uberabinha, foi 
criada pela Lei nº 602 de 21 de maio de 1852. Em 7 de junho de 1888, pelo Decreto 
Lei nº 51, São Pedro de Uberabinha foi elevada à categoria de vila. Nesse mesmo ano, 
em 31 de agosto, o arraial passou a categoria de município. Ao tornar-se município 
autônomo, a cidade sofreu uma série de melhorias e a sua urbanização correu em 
ritmo acelerado. Entre essas melhorias ocorridas no município cabe citar a criação da 
estrada de ferro, o cinematógrafo no Teatro São Pedro, o telégrafo e o sistema de 
água potável. Nesta época, a área da cidade girava em torno de 1.100 quilômetros 
quadrados e a sua população estava calculada em torno de 5.000 pessoas (Gatti, 
2001, p. 49) 
 

 

FIG. 3 | Vista Parcial da Estação de Uberabinha da Mogyana (s/d). Acervo do Museu 
da Companhia Paulista, em Jundiaí/SP.  

A classe dirigente da cidade ansiava pelo progresso e pela modernidade, fruto 
desse novo momento político que clamava pela ordem. O trecho do jornal “O 
Progresso” de Uberabinha (1907, p.1) nos apresenta todo esse idealismo, 



 

 
 

Lancemos um olhar despretencioso sobre a vida activa e laboriosa desta ordeira e 
pacata cidade: O que vimos? O progresso em todas as ramificações da actividade 
humana manifestar se em toda á sua iniciativa, sempre com tendencias, com intuitos 
com perspectiva as mais risonhas e esperançosas para esta rica e florescente 
zona...Façamos um retrospecto, do movimento economico, financeiro e commercial 
desta cidade mineira, equiparando a monotomia,de ha 3 anos atraz com a vida activa, 
como progresso da sua lavoura das suas industrias e do seu commercio, verdadeiro 
orgulho desta zona; pela honestidade de seus habitantes, do criterio, seriedade desta 
classe commercial, que faz jus ao conceito e consideração do publico. Uberabinhenses! 
Nós, como filho intruso desta terra, não obstante, alimentamos e nutrimos amor por 
ella...! Desejamos o seu progresso. Trabalhemos cada um, para o engrandecimento 
desta cidade, tão ingratamente esquecida pelos poderes publicos! Chamemos para o 
nosso meio, tudo quanto possa ser util e proveitoso e, vamos com a nossa palavra, com 
a nossa colaboração digna e desenteressada, trabalhar com ofinco para o progresso 
desta terra cumprindo assim um dever civico social e patriotico que redundará em 
nosso proveitoso e bem estar commum de todos os seus habitantes. 

Esse discurso ordeiro evidencia a preocupação em superar os resquícios do 
passado, era preciso transformar a cidade trazendo-a ao moderno e, para isso, era 
necessário o trabalho de todos, um trabalho com afinco para que as metas 
republicanas fossem atingidas e a cidade despontasse nesse novo cenário. Assim, a 
sociedade da época também demonstrava a necessidade da implantação de escolas 
como forma de propagar o conhecimento, a cultura e as normas de conduta, 
necessários para o crescimento e expansão da cidade rumo à modernização. E para 
que tal objetivo fosse atingido seria a educação a mola propulsora e o instrumento de 
transformação moral e intelectual do homem, conforme demonstra o trecho 
destacado a seguir do jornal “Triângulo Mineiro”, em 1926: 

A escola é o templo em cujo altar Fulgura a deusa da sciência em miniatura, mas 
coroada por tremeluzente diadema, cujos signos relembram o amor, a paz, a religião 
e o progresso. A sciência, em sua primeira escala, emana-se qual preciosa lympha, 
das letras ao alfhabeto. Depois, vae-se avolumando, avolumando e recebendo sempre 
novas fontes, augmenta-se em caudal até preciptar-se pelos despenhadeiros das 
mathemáticas, para em seguida deslisar suave no grande estuário do saber humano. 
Nesse grande estuário já as letras do alfhabeto não passam de meras gotas de orvalho 
cahindo sobre o manacial tranqüilo de onde evolam-se os vapores dos grandes ideaes, 
dos pensamentos, havia um trecho de uma linha e das grandes descobertas como 
sempre acontece, um grande incêndio, que apavora as almas tímidas, tem por origem 
uma Scentelha ínfima; assim também, esse saber que perscruta os astros nos céus, as 
maravilhas da terra e as profundezas do solo teve por guia as letras do alfhabeto. São 
ornamentos do saber, o amor, mandamento que deve reger a felicidade na terra. 



 

 
 

A elite não só de Uberabinha, mas como de tantas outras cidades do interior que 
buscavam livrar-se do modelo rural, enfatizavam a importância das escolas no 
processo de formação do novo cidadão. Um fragmento de notícia de jornal exposto a 
seguir, demonstra essa preocupação: 

Levanta -se no nosso meio a grande idéia do agrupamento das escolas locaes. 
Os grupos escolares consoantes com o regulamento da instrucção, organisado 
pelo illustre secretario do interior Dr. Carvalho Britto, estão destinados a 
produzir resultados compensadores de todos os sacrificios que se possam fazer 
com a sua installação. O estado de São Paulo, que em materia de ensino leva a 
palma a todos os outros da união, há muito adoptou os grupos escolares em 
substituição as escolas isoladas e diariamente novos edificios se levantam 
destinados á creação de novos grupos, o que prova o bom resultado que se tem 
colhido neste estabelecimentos de ensino. Em Uberabinha onde existem para 
mais de quatrocentas creanças em idade escolar, é justo que se procure dar ao 
ensino a maior latitude possível, empregando o meio mais proveitoso, menos 
despendiso e que mais probabilidades de exito offereça. (Jornal “O Progresso”, 
Uberabinha, MG, Ano II, no. 57, 19 out. 1908, p.1) 

A propósito desse discurso a respeito da escola destaca-se a seguir imagens do 
que era a escola em espaço improvisado e o prédio construído para abrigar o ensino 
em nível secundário, que no caso da cidade de Uberlândia contou com apoio e 
financiamento da sociedade local, conhecida à época como Sociedade para o 
Progresso de Uberabinha (MENDES, 2000, p. 38) que reunia personalidades da 
cidade, graças à qual foi possível a construção do edifício que ainda hoje funciona 
como escola de nível médio. 

FIG. 4 | Gymnásio de Uberabinha, em 1919. Praça da República, hoje Tubal Vilela. Reitor Antônio Silveira. Acervo João 
Quituba do CDHIS/UFU (JQ807). 



 

 
 

 
FIG. 5 | Prédio do Ginásio Mineiro de Uberlândia (s/data). Acervo Jerônimo Arantes do Arquivo Público de Uberlândia (JA 
374) 

Assim o espaço dedicado à educação e a cultura escolar disseminada nesse local 
teve a função de deixar patente a superioridade do progresso e da ação humana sobre 
a natureza, sendo possível perceber que a cultura a ser disseminada no espaço 
escolar estava intimamente ligada às concepções republicanas para a formação do 
homem civilizado.  

Todas essas nuances do modelo republicano em consonância com o papel 
importante que a escola assume nesse novo contexto político, faz com esse espaço 
adquira então maior centralidade no contexto social. Mas não apenas isso, pois como 
veremos a seguir, a escola nesse período atrai toda sociedade para o seu interior e 
esse espaço dedicado ao adito do conhecimento, passa a agregar também os eventos 
dedicados a cultura, aos esportes e ao convívio social. 
 
2. A República na cidade e na escola: civismo, patriotismo, práticas 
esportivas e sócio-culturais. 

As festas escolares estiveram muito presentes no âmbito das escolas 
republicanas, sendo que em Uberlândia isto não foi diferente. As comemorações 
cívicas realizadas nas escolas tinham ampla participação dos alunos com uma 
extensa programação de atividades, discursos, apresentações artísticas e esportivas.  

Esses eventos eram muito importantes, pois não eram apenas uma forma de 
externar o trabalho desenvolvido na escola, os ideais de ordem, progresso e 
civilidade, mas também era um momento de congraçamento e, em certo sentido, de 
formação de toda sociedade local. 

Percebe-se a partir de imagens antigas dos desfiles de Sete de Setembro pessoas 
vestidas da melhor maneira, homens e mulheres que se aglomeram atrás dos cordões 
de isolamento, pessoas no alto de pequenos edifícios para contemplar o desfile 



 

 
 

escolar. É um momento de muita pompa, com as alunas enfileiradas com seus 
uniformes que davam um tom de formalidade à festividade. 

O Gymnásio Mineiro de Uberlândia possuía muita visibilidade na sociedade local 
e em toda a região. As festas cívicas eram mais um motivo para reforçarem o 
prestígio dessa importante escola de nível secundário, bem como reafirmarem 
perante a sociedade suas ideias e valores importantes na constituição da cultura da 
cidade. Assim na perspectiva de Silva (2009, p.3) 

As festas entre outras coisas, acabaram constituindo um modo de construir e 
difundir referências e símbolos nacionais não só entre os estudantes e professores 
como também a sociedade de modo geral, integrando, assim, a memória coletiva. 
Hinos, hasteamento da bandeira e pavilhão escolar constituíam atividades decisivas 
na constituição da memória coletiva oficial. 

 

FIG.6 | Desfile Cívico do Sete de Setembro pelo Colégio Estadual de Uberlândia 
(s/data). Acervo da Escola Estadual de Uberlândia. 

As atividades cívicas eram tão importantes que mereciam ampla cobertura da 
imprensa local, tendo em primeiro plano o Gymnásio Mineiro, conforme é possível 
verificar no artigo do jornal o “Repórter”, 

Cabe ao Gymnásio Mineiro, sem duvida destacada referencia quanto ao relevo 
da parte de seu programa nas comemorações da Semana da Pátria. Com efeito, 
aquele reputado educandário oficial, com a orientação didática que lhe 
imprimiu seu atual Reitor, o infatigável educador professor Oswaldo Vieira 
Gonçalves, iniciou desde o dia primeiro as suas expansões de patriotismo no 
período destinado a evocação do nosso passado e das nossas glórias, na 



 

 
 

fundação da nacionalidade livre com a resolução de Pedro I as margens 
históricas do Ipiranga. [...] Foi este itinerário percorrido pelos condutores da 
Tocha, símbolo de fé e de devotamento do coração da mocidade a grande 
pátria: - partida do Gymnásio, pela Avenida Cipriano Del Fávero até a esquina 
da Rua Getúlio Vargas, por esta à Avenida João Pinheiro, desta à Avenida João 
Pessoa, Avenida Floriano Peixoto, praça Cel. Carneiro, Rua Tiradentes, Vigário 
Dantas e novamente o Gymnásio. [...] Os números executados pelas alunas, que 
foram treinadas e receberam instrução física da competente e dedicada 
professora Dona Luiza Ribeiro Miranda, causaram ótima impressão na 
assistência, pela segurança e magnífica execução, recebendo fortes aplausos. (O 
Repórter, 05 set. 1942) 

As festas cívicas eram um espetáculo à parte e movimentavam toda a cidade, era 
um momento muito importante, pois traziam visibilidade a todas as escolas que 
participavam desses eventos, além perpetuar os projetos de civilidade pautado no 
lema da ordem e do progresso destacados pelo movimento republicano. Nessa 
direção, o Dr. Francisco Humberto Azevedo, ex-aluno da escola, relembra que nessa 
época, 

[...] as escolas todas participavam dos desfiles, era muito bonito, era muito 
interessante as comemorações que se faziam. E a gente tinha interesse de 
entrar, eu tocava na banda ou na fanfarra que tinha a escola, eu me lembro 
muito bem, eu toquei caixa que era um instrumento, era um tambor e toquei 
tarol que era um mais fino, menorzinho do que a caixa. (Azevedo, 2000) 

Nas festividades do “Dia da Juventude”, o jornal “O Repórter” salientava que, 

a letra da nossa magna canção cívica foi entoada por milhares de bocas, em 
conjunto orfeônico [...] e ainda desfilou o Colégio Estadual de Uberlândia com 
sua banda de tambores e clarins, de belíssimo efeito em seu conjunto” (O 
Repórter, 06 set. 1943). 

As práticas esportivas também movimentavam não só as escolas como também a 
sociedade. No caso do ginásio várias modalidades esportivas eram desenvolvidas 
como futebol, voleibol e o basquetebol. Em particular o time de basquete do ginásio 
possuía uma representação forte na cidade e atraia a atenção nos eventos esportivos 
com a participação massiva não só de alunos como também da sociedade local. 
 



 

 
 

FIG. 7 | Time de basquete do Gymnásio Mineiro de Uberlândia, em 1940. Em pé: Osvaldo Garcia, Ivomir Magalhães 
(Lambari), Olavo de Castro Moura, Brayrson Bradamante Toledo, Mário Cupertino. Sentados: Rui de Ávila, Alfredo Rossi, 
Olavo Fonseca (Lambão) e Pedro Tânguri. Acervo particular Sra. Aparecida Portilho Salazar (Doca) 

Por ser um evento a parte, os eventos esportivos também tinham ampla 
cobertura da imprensa local, como se pode perceber a partir de um fragmento de 
artigo publicado no jornal A Tribuna, sob o título de “Pela Educação Physica da 
Mocidade”, 

Ergamos o templo magnífico do esporte uberlandense, onde se rebosteça, cada 
vez mais, a nossa mocidade e onde, também, o nosso povo vibre de 
enthusiasmo. [...] O grande estádio que se construir servirá, também, para as 
solennidades cívicas, nas datas históricas da nacionalidade. (A Tribuna, 05 nov. 
1938) 

Eventos sociais como bailes também faziam parte dos eventos culturais da cidade 
em especial os bailes de formatura dos alunos do Ginásio. Assim, esses eventos, além 
do momento de integração social, também deixavam sua marca, por meio desse 
ritual, como uma forma de distinção social na cidade, marcando a presença da escola 
na cidade. A respeito das festas de formatura o jornal “O Repórter”, menciona que,  



 

 
 

durante o ato fez-se ouvir o coro das alunas, notando-se na nave a presença das 
autoridades locais, professores e famílias, e representantes da imprensa [...] o 
auditório do Colégio Estadual esteve repleto do que há de mais destacado na 
família uberlandense (O Repórter, 16 dez. 1942). 

 
FIG 8 | Baile de formatura no Colégio Estadual de Uberlândia (década de 1950). Acervo da Escola Estadual de 
Uberlândia. 

Além das atividades já apresentadas ao longo do texto, outras, de cunho cultural, 
eram desenvolvidas no âmbito escolar, como a encenação de peças de teatro, “Maria 
Papo de Anjo”, História da Carochinha, além de peças mais elaboradas, com autores 
como Shakeaspeare. Aconteciam também no espaço da escola apresentações 
musicais e sarais de poesia. O Sr. Luiz Alberto Garcia, atualmente empresário e ex-
aluno desse estabelecimento de ensino, lembra das festividades que aconteciam 
nesse espaço, dando destaque as festas juninas, 

Tinham as festas juninas que eram feitas num galpão. O Gymnásio Mineiro, 
naquela ocasião, tinha dois galpões, eu não sei se hoje ainda tem. Tinha um de 
basquete que faziam as festas juninas que era uma quadra semi-coberta que 
tinham festas ali, bailes muito bonitos. E tinha um salão no primeiro andar que 
era um salão que faziam as festas de formatura, os bailes eram feitos ali. Isso eu 
guardo comigo com muita lembrança, com muito amor. A sociedade toda 
participava. O Sete de Setembro, por exemplo, era interessante, não só o 
Gymnásio Mineiro, mas todas as escolas de Uberlândia começavam uns quinze 
dias úteis antes do Sete de Setembro, do Quinze de Novembro que tinha desfile 



 

 
 

na cidade, e começavam a preparar, em todas as ruas durante o dia saiam 
marchando em volta do quarteirão, treinando para o Sete de Setembro. Era 
uma festa que todas as escolas de Uberlândia faziam, inclusive até o Colégio das 
Freiras usavam a banda do Colégio Mineiro, o Estadual, para tocar no Colégio 
das Freiras, porque as meninas não tocavam. E os alunos saiam uniformizados. 
Era um uniforme caqui. Tinha um uniforme caqui, uniforme amarelo, era todo 
mundo uniformizado (GARCIA, 2000). 

Depreende-se dos fatos relatados, a importância do Ginásio no contexto da 
cidade urbanizada. Embora Uberlândia já tivesse espaços dedicados ao lazer, era na 
escola que acontecia o congraçamento maior entre as pessoas. O que é perceptível ao 
longo da trajetória da cidade era que no Ginásio o interesse em promover eventos 
estava vinculado ao fato de não existirem na cidade opções variadas de acesso à 
cultura, bem como ao lazer. Em depoimento, o Sr. Paulo Ferolla, aluno do Ginásio 
nos anos quarenta do Século XX, relata o envolvimento dele e de seus colegas nas 
atividades culturais e esportivas, 

Havia uma convocação muito grande. E inclusive era um período em que as 
oportunidades de lazer eram poucas, muito restritas, nem tinha área de lazer, o 
colégio tinha quadra de basquete, voleibol, então nós jovens toda convocação 
que nós tínhamos para participar de qualquer tipo de festividade ou de prática 
esportiva havia uma adesão muito grande por parte dos estudantes. E éramos 
até estimulados, nós tínhamos um professor de educação física que era muito 
bom, naquela época nós tínhamos educação física permanentemente. Então é 
como eu falei as oportunidades não eram muitas então nós nos apegávamos 
àquelas que tinham no colégio. E havia inclusive disputas entre os colégios, nós 
tínhamos disputas esportivas entre os colégios não apenas aqui de Uberlândia 
como saíamos, nós íamos em Araguari, íamos a Uberaba, disputar atividades 
esportivas (FEROLLA, 2000). 

Nesse contexto, percebe-se uma proximidade da cultura escolar disseminada no 
referido Ginásio com a cidade, formatando assim, a cultura geral da cidade, em 
função da participação em eventos esportivos, culturais e sociais. Essa proximidade 
se dá justamente pelo fato da escola abrir suas portas para a sociedade para que ela 
pudesse compartilhar e conhecer o trabalho desenvolvido naquele espaço 
demarcando assim uma característica marcante da escola em relação não só a 
educação formal, mas também com intuito de agregar, socializar e interagir por 
meios dessas manifestações, que acabaram por tornar-se um elemento cultural de 
destaque na cidade. 

O Dr. Rondon Pacheco também ex-aluno do ginásio e, figura importante na 
cidade e no cenário nacional, tendo sido governador do Estado de Minas Gerais na 
primeira metade da década de 1970, por meio de depoimento concedido ao Museu da 



 

 
 

Pessoa, ressaltou o papel desempenhado pelo fundador do Ginásio em relação a essa 
centralidade. Segundo ele, 

E o Mário Porto, com muito amor à educação, fez, então, do Ginásio, o centro 
social da cidade. O teatro se realizava lá dentro. Por exemplo, houve a 
Revolução de 32, e ele escreveu uma peça, Itararé. Itararé seria a grande 
batalha da Revolução, mas a batalha que não se realizou, porque as forças 
paulistas estavam todas concentradas em Itararé. (PACHECO, 2004, Grifo 
nosso) 

Ainda na perspectiva dos depoimentos de ex-alunos, Maria Oranides Crosara, 
membro de família tradicional da cidade e que passou pelo Ginásio nos anos de 1937 
a 1942, destacou que essas atividades sempre contavam com grande participação 
tanto de alunos como de professores (CROSARA, 2000), e na medida do possível, 
essas apresentações eram sempre estendidas à comunidade, pois o teatro do ginásio 
não era muito grande. Percebe-se que o antigo Ginásio animava as atividades cívicas, 
culturais, esportivas e sociais, sendo que se pode depreender dos depoimentos 
destacados ao longo do texto que essas atividades eram esperadas por muitos, pois 
estes eram momentos de congraçamento e de integração não só dos alunos como 
também da sociedade local. Com certeza, o período compreendido entre os anos de 
1929 e 1950 foi muito rico, uma vez que essas atividades estavam centralizadas nesse 
espaço e movimentavam toda uma cidade. 
 
3. A escola em meio a novas finalidades: a formação para o trabalho 

Ao refletir sobre a centralidade que ocupava na cidade a atual Escola Estadual de 
Uberlândia, principalmente entre as décadas de 1930 e 1950, sobretudo, em relação 
às atividades sociais, culturais, cívicas e esportivas, vem a memória uma análise 
sofisticada promovida pelo Prof. Rogério Fernandes, sobre as alterações na função 
docente, pois que para ele houve o 

desaparecimento de uma das funções tradicionais do professor, aquela que o 
configurava como agente espiritual, enquanto docente, e como orientador social, 
enquanto personalidade modelar no interior da comunidade [...] De facto, no 
momento actual, para novas gerações de docentes, o ingresso e permanência na 
profissão deixam de confundir-se necessariamente com a adesão ou produção de 
uma quadro axiológico em função do qual se assume uma posição perante a 
escola, perante as políticas de educação e, antes de mais, perante a sociedade em 
que nos é dado a viver. O exercício profissional transforma-se deste modo numa 
vivência burocrática, neutra, impessoal, erradamente confundida com a 
independência em relação à instituição educativa. [...] Nenhuma lição de 
pensamento e vida se desprende de um ensino indiferente. [...] Neste quadro o 
professor abandona referências culturais susceptíveis de promover um diálogo 



 

 
 

sustentado, renuncia à conviviabilidade possível porque o ensino se processa num 
meio inteiramente neutro. Todo o sentido da aventura educativa, do gosto e da 
pesquisa desaparece no dia-a-dia. (FERNANDES, 1998, p. 2-15) 

Se a semelhança da experiência docente, pudéssemos verificar que a própria 
experiência escolar poderia ter se tornado uma vivência burocratizada, 
disciplinarizada e tendente a neutralidade, cujo foco tenha passado a ser o de 
preparar aos jovens para que consigam um trabalho remunerado ou mesmo o 
ingresso no ensino superior, afastando-se, porém, de ideais educativos e formativos 
vinculados a uma agenda antropológica formativa ou mesmo à reflexão sobre essa 
própria agenda. 

Assim, se a escola anteriormente agregava dentre suas atividades a música, o 
teatro, as festas de formatura, as atividades esportivas, enfim, uma série de 
atividades para além do ensino das disciplinas escolares, atualmente, a escola parece 
estar direcionada apenas para o sistema formal de ensino, com as atividades 
culturais, esportivas e de sociabilidade mais geral tendo migrado para outros espaços 
que não mais a escola.  

Atualmente, o consumo cultural está sendo oportunizado em outros espaços, 
sobretudo, nos chamados shopping centers que, além de comércio variado, agregam 
cinema, parques de diversão, praças de alimentação, sendo este um espaço na 
atualidade no qual as pessoas se encontram com maior frequência e interagem. 

Nos dias de hoje, as escolas não agregam mais atividades conjuntas que levam 
em conta os eventos sociais, culturais ou mesmo atividades esportivas. Antes, a 
escola propiciava uma experiência de convivência muito intensa, mas, hoje em dia, a 
formação relacionada a alguma atividade cultural como, por exemplo, a dança, a 
música, a pintura ou mesmo o teatro, dever-se-á procurar uma outra escola, 
especificamente voltada para aquele ensino específico. Nem mesmo as atividades 
esportivas que mobilizavam os alunos internamente, atualmente, figuram apenas 
como exercícios físicos, única e exclusivamente para cumprir uma exigência 
curricular. 

Percebe-se que ao conjugar a análise do passado e do presente, elementos 
importantes relacionados a cultura escolar no que tange a eventos promovidos pela 
escola já não existem mais nesse espaço. As referências que se faziam a respeito do 
passado do antigo Ginásio que congregava a comunidade em torno das atividades 
promovidas por ele, foram perdendo espaço para um novo contexto atual em que são 
criados novos espaços para a realização de atividades específicas. 

Em relação aos depoimentos a respeito das atividades cívicas, percebe-se que a 
escola era importante para disseminar os conteúdos políticos da época e assim 
formar o espírito de cívico-patriótico. Os eventos culturais, esportivos e sociais que 
mobilizavam alunos, professores e corpo administrativo já são apenas residuais nas 
atividades da escola. Assim, elementos que ajudaram a constituir a identidade e a 
imagem do antigo ginásio e que perpetuaram o seu nome, hoje já não se fazem 
presentes no contexto dessa escola. 



 

 
 

Todavia, além de mudanças que se operaram no entorno da escola, houve, 
também, uma alteração no público que buscava sua formação na, agora nomeada, 
Escola Estadual Uberlândia (apelidada, há tempos, de “Museu”, provavelmente, pela 
imponência arquitetônica de sua edificação). Em verdade, com a proliferação de 
escolas privadas relacionadas ao Ensino Médio, desde a segunda metade do Século 
XX, na quais o enfoque passaria a ser quase que exclusivamente a preparação para os 
vestibulares de ingresso ao Ensino Superior, as famílias de classe média 
paulatinamente deixariam de matricular seus filhos na Escola Estadual Uberlândia. 

Como contraface deste mesmo processo de ampliação da oferta do Ensino Médio 
com restrição da amplitude da formação neste nível de ensino, passou a existir uma 
nova configuração de público para a escola, com jovens provenientes de estratos 
sociais mais baixos, sobretudo, de famílias que mesmo não residindo no centro da 
cidade, esforçavam-se e ainda se esforçam para que seus filhos consigam se deslocar 
para a escola.  

Mas, ainda que esta mudança de público tenha ocorrido, de modo geral, no que 
se refere tanto a própria escola examinada, mas, também, a grande maioria das 
demais escolas de Ensino Médio da cidade, públicas ou particulares, sem dúvida que 
a agenda de formação humana atual já não contempla os ideais do passado, com 
destaque para a ausência da disseminação de valores patrióticos e cívicos, estando, 
hoje, mais próximos dos objetivos destas escolas, a disseminação de um ideário e de 
uma lógica associada aos direitos do consumidor e ao sucesso da vida pública 
profissional dos alunos. 

 
Considerações finais 

Ao analisar o espaço do antigo Ginásio percebe-se a importância dada aos 
eventos cívicos culturais, sociais e esportivos que aconteciam na cidade. É possível 
perceber a centralidade da escola no contexto da cidade, fato explicitado nos 
depoimentos e nos artigos veiculados da imprensa da época. No discurso dos 
depoentes, por exemplo, percebe-se a nostalgia e importância desses acontecimentos 
na mente dos ex-alunos e a vontade que tinham em participar dos eventos, como se 
eles pudessem levar consigo a identidade da escola. Os eventos cívico-patrióticos 
revelavam a importância do respeito e do amor à pátria, consistindo em uma forma 
de transmitir os ideais políticos republicanos. 

Mas a centralidade do antigo Ginásio em seu tempo áureo, de 1929 a 1950, foi 
perdendo essa característica. Seu espaço foi sendo ocupado pelo ensino formal e as 
outras atividades, sejam elas de cunho cultural ou esportivo, foram ocupando novos 
espaços constituídos fora da escola, ainda que em alguns casos como 
complementares à própria escola. Assim, a escola propriamente não é mais um 
espaço para encontros sociais, eventos culturais ou esportivos. Sem dúvida, isto não 
ocupa mais a mente dos alunos atuais da escola, sendo que de modo nostálgico, 
habita apenas a memória de ex-alunos e de pessoas que no passado fizeram parte da 
história da escola e da cidade. 
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RESUMO 

A mesa se propõe a debater questões vinculadas ao ensino secundário no Brasil e 
em Portugal, privilegiando-se dois recortes temporais: o século XIX, em que tanto no 
Brasil, como em Portugal, as primeiras instituições de ensino secundário foram 
criadas, e os anos de 1920 a 1940, período em que tanto o Brasil, quanto Portugal, 
viveram sob regimes ditatoriais, que receberam em ambos os contextos nacionais a 
denominação de "Estado Novo". 

Os dois primeiros trabalhos se referem ao Colégio Pedro II, criado pelo governo 
imperial brasileiro, em 1837, e que, após a República, é mantido pelo governo 
federal, conservando, até meados do século XX, o caráter de instituição modelar para 
todo o ensino secundário brasileiro. Cumpre ressaltar que é com a criação do referido 
Colégio que a própria denominação de ensino secundário passa a ter curso legal, no 
Brasil.  
A esse respeito, importa considerar o que já ressaltamos em trabalho anterior 
(Mendonça, 2013), em que chamamos atenção para as diferentes estratégias 
adotadas no Brasil e em Portugal para a institucionalização do ensino secundário. 
Em Portugal, buscou-se criar uma rede de liceus, espalhados em diferentes pontos do 
território nacional. No Brasil, deixou-se a cargo da iniciativa privada e das 
administrações provinciais (que, aliás, tiveram a primazia, deste ponto de vista) a 
criação das instituições, constituindo-se o Colégio Pedro II em padrão e instrumento 
de controle, pela via, principalmente dos programas de ensino e dos exames de 
certificação.Um dos trabalhos estuda a configuração histórica dos quadros docentes 
dessa instituição nesse contexto histórico e o outro se debruça particularmente sobre 
o lugar do ensino da música nos primeiros anos de funcionamento do Colégio. 

Os dois outros trabalhos de autores brasileiros se remetem, um deles, ao processo 
de constituição de uma identidade docente por parte dos professores do Colégio de 
Pedro II, entre os anos de 1925 e 1945, sob o impacto das políticas governamentais. 
Estes são anos críticos na consolidação desse tipo de ensino no Brasil, marcados por 
uma crescente intervenção do Estado na sua organização e pela institucionalização 
da formação prévia dos professores secundários. O outro trabalho se refere a uma 
experiência inovadora de capacitação de professores em exercício, que se 
desenvolveu entre os anos de 1941 e 1944, através de um programa radiofônico 
organizado pela Divisão do Ensino Secundário do Ministério da Educação e Saúde 
Pública. 



O ultimo trabalho, de autor português, foca o período do Estado Novo e estabelece 
um interessante contraponto com um dos trabalhos anteriores, por assinalar a 
intensificação do controle sobre o ensino secundário em Portugal pelo Ministério da 
Educação, através dos programas disciplinares e dos exames, de forma bastante 
semelhante ao que ocorreu no Brasil.   
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RESUMO  

Este artigo esboça a análise da avaliação escolar nos liceus do Estado Novo entre 
1936 a 1947, em disciplinas como o “português,” a “história” e as “ciências físicas e 
naturais.” 

Estudaram-se os programas de matérias das disciplinas e também as orientações 
oficiais sobre os modelos de avaliação, assim como as próprias provas de exames 
escritos realizadas nessas disciplinas. 

Nas disciplinas estudadas, mostra-se que os processos de avaliação diferiram, 
sendo que na história e no português tiveram sobretudo o aspeto formativo 
ideológico desejado pelo regime, enquanto as ciências pelas suas “dificuldades” 
intrínsecas foram utilizadas na eliminação dos excessos sempre que conveniente.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Programas e exames, provas-exemplo e pontos-modelo, seleção e avaliação. 
 

  



A construção da rede legislativa que suportou a ditadura militar e do Estado 
Novo é um processo que se inicia logo nos dias imediatos ao golpe militar de 28 de 
maio de 1926 e que progrediu com avanços e recuos, hesitações diversas e 
procedimentos de tateamento bem patente na elevada percentagem de diplomas 
legislativos que mereceram retificações, esclarecimentos, alterações, modificações, 
remodelações, reorganizações, e novas publicações. 

A legislação foi sucessivamente afeiçoada de modo a não deixar de fora nenhum 
dos interesses de cujo apoio o regime necessitava para se eternizar e a controlar ao 
mais mínimo pormenor a vida interna dos organismos na dependência do Estado, 
devendo a sociedade, em geral, funcionar como um tipo de orquestra especial em que 
todos os movimentos são comandados e controlados pelo governo maestro, o que 
também determinou algumas idas e vindas, alguns avanços e recuos, algum 
caminhar em ziguezague na procura da almejada “perfeição.” 

No que diz respeito ao setor da instrução pode registar-se, como exemplo, que a 
primeira medida de fôlego saída sob os auspícios da ditadura, o Estatuto do Ensino 
Secundário, datado de 2 de outubro de 1926, mereceu nova publicação retificada 
duas semanas depois, em 16 de outubro, e que, no período de nove meses que vai 
desde esta última data até 11 de julho de 1927, sofreu nada menos que quinze 
emendas, uma significativa média de quase duas por mês, o que ilustra bem a 
referida sinuosidade.  

 O mesmo processo de tentativa e erro parece poder associar-se às sucessivas 
alterações de ministros ou de programas personificados. Desde o golpe militar até 21 
de janeiro de 1930 foram nomeados dez ministros, o último dos quais foi repetente. 
Este, Gustavo Cordeiro Ramos, conseguiu, quando bisou, a proeza de se manter três 
anos e meio à frente do ministério, numa altura em que o regime tendia à 
consolidação com o poder a passar do foro militar para o civil, com a fulgurante 
ascensão de António de Oliveira Salazar que, com a entrada em vigor da Constituição 
de abril de 1933, documento fundador do Estado Novo, foi designado presidente do 
Conselho de Ministros. 

Depois dessa estabilidade ministerial o processo voltou a identificar-se com os 
tempos anteriores, já que nos trinta meses seguinte foram nomeados como ministros 
da Instrução Pública quatro individualidades sendo a última destas António Faria 
Carneiro Pacheco, o ministro que, trazendo a estabilidade de volta, conseguiu pela 
primeira vez estar mais que quatro anos à frente do ministério. Essa longa duração 
reflete a sua adequação a ministro/programa dos “anos de ferro” impostos pelo 
Estado Novo que se revelou, ainda mal tinham passado três meses da sua posse, ao 
criar o ministério da Educação Nacional, substituindo o anterior da Instrução 
Pública, numa medida plena de simbolismo. 
 

	



1. Os programas ou o saber a ensinar 

A atividade legislativa do regime de ditadura saído do golpe militar de 28 de maio 
de 1926 iniciou-se, no campo da educação, para lá de algumas medidas avulsas 
entretanto decretadas, com a publicação em outubro desse ano do Estatuto que 
reorganizou a Instrução Secundária, por imperativo do “dever de consciência” 
governamental a que “obrigava a melhoria tão desejada da instrução pública.”1 Um 
mês passado publicaram-se, sem introdução ou notas explicativas que se reservaram 
para as disciplinas individualmente, “os programas dos cursos da instrução 
secundária.”2 

Na revisão efetuada em 1930, apesar de se desvalorizar a importância dos 
programas como se percebe pela clara afirmação, presente no relatório do 
documento legal, de que não se lhes pode “atribuir influência decisiva nos resultados 
do ensino, porquanto o bom professor pode fazer excelente ensino com o pior 
programa, sendo a inversa inteiramente verdadeira, consideraram as autoridades ser 
necessário “não embaraçar a marcha do ensino.” Ora “tal não sucedia com os 
programas do ensino secundário: para de outros defeitos não falar, bastará acentuar 
que eles haviam sido organizados para um plano de estudos já amplamente 
modificado.” Sendo assim os programas eram revistos de modo a que se 
apresentassem “taxativos na medida do possível” e “exequíveis.”3 

O certo é que passado um ano houve nova atualização dos programas dando 
sequência a uma série de revisões que só iriam ter alguma pausa a partir da sexta 
mudança em 1936. De facto, verificaram-se além das de novembro de 1926 e de 
setembro de 1930, já referidas, revisões em 1931, e em 1934, 1935 e 1936, após o que 
se seguiu um período com alguma estabilidade, sendo já em condições 
significativamente alteradas que, no pós-guerra, se verificaram novas reformas no 
ensino secundário. 

É importante realçar a singularidade que, desde a fase inicial do regime, é 
atribuída à disciplina de História de Portugal com um enquadramento 
profundamente nacionalista.  

Esse tratamento é merecedor de um “Esclarecimento,” a propósito da “exatidão 
nas doutrinas” nos manuais de história, dignificado por decreto, quando se 
colocaram algumas dúvidas sobre a redação das instruções sobre os livros a adotar.4  

Para os governantes, o Estado “pode e deve definir a verdade nacional – quer 
dizer, a verdade que convém à Nação.” Sendo assim, os manuais têm que expor os 
princípios que o governo determina, os quais têm por objetivo que os estudantes se 

                                                   
1 Estatuto da instrução secundária, Decreto nº (Dec.) 12425 de 2/10/1926. 

2 Programas dos cursos da instrução secundária, Dec. 12594 de 2/11/1926. 

3 Programas do ensino secundário (Relatório), Dec. 18885 de 27/9/1930. 
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conformem ao sentimento de ser Portugal “a mais bela, a mais nobre e a mais valiosa 
das Pátrias.” 

Consubstanciava-se essa ideia na obrigação expressa pelo artigo terceiro do 
decreto de que a elaboração dos manuais e, consequentemente, o ensino da história, 
no que constituía um verdadeiro programa de ação do nacionalismo conservador e 
autoritário, respeitasse as indicações seguintes: 

Deve ser objeto de justificação e glorificação tudo quanto se tem feito, através 
dos oito séculos da História de Portugal, no sentido de fortalecer os seguintes 
fatores fundamentais da vida social: a Família, como célula social; a Fé, como 
estímulo da expansão portuguesa por mares e continentes e elemento da 
unidade e solidariedade nacional; o Princípio da autoridade, como elemento 
indispensável do progresso geral; a Firmeza do Governo, espinha dorsal da 
vida política do País; e o Respeito da hierarquia, condição básica da 
cooperação dos valores; e a Cultura literária e científica.5 

Tudo o que não se submetesse a estes princípios e que por isso seria “elemento de 
dissolução nacional, de enfraquecimento da confiança no futuro, falta de gratidão 
para com os esforços dos antepassados,” não seria merecedor de qualquer 
contemporização e deveria “ser objeto de censura.”6 

Também os programas da disciplina de Português foram alvo de cuidados 
especiais. De uns anos para os outros a diferença maior entre os respetivos 
programas, distinção a que não se pode, em boa verdade, chamar de 
descontinuidade, reside na respetiva impregnação ideológica, por vezes, subjacente 
em frases discretas.   

Apenas como exemplo do que se pretende dizer confrontem-se os dois estratos 
correspondentes das “observações” dos programas. O de 1935 que já repetia os 
anteriores de 1934, de 1931 e de 1930 é o seguinte: 

Deve o aluno ter adquirido o gosto pelas boas leituras; é tempo de o interessar 
pela dos nossos melhores autores, conforme a sua progressiva capacidade, e 
por isso aos textos de matéria real e essencialmente moral sucederão os textos 
literários, escolhidos segundo o critério estético e graduados segundo as classes 
que ele vai frequentando, procurando-se obter o conhecimento, de conjunto, da 
nossa literatura, a partir da época clássica, e o valor dos autores e das suas 
obras.7 

De reforma para reforma, o texto ia permanecendo, mas pode-se assinalar que a 
sua origem está mais atrás no tempo de I República. Assim, em 1918, na reforma 
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saída na véspera da morte de Sidónio Pais,8 essa frase estava, mas também nas 
instruções relativas à reorganização do ano seguinte.9 Contudo, se se procurar e ler 
com atenção já vamos encontrar este texto na reforma de 1895 que refundou o ensino 
liceal no nosso país.10 

Tudo isso sugere uma continuidade ideológica que passa por cima da divisória de 
regime, embora com o evoluir da situação vá deslizando no sentido da concretização 
dos objetivos dos novos poderes.  

Em 1936 na mesma parte das observações, depois de recopiar as primeiras linhas 
continua-se a partir de “segundo as classes [os anos] que ele vai frequentando”: 

Procurando-se fazer sentir, na medida em que permitam as leituras 
fragmentárias, a evolução da nossa arte literária, na expressão e nas ideias, e o 
valor dos autores e das suas obras, a partir dos primeiros rebates da 
consciência integral da nação, no século XV.11 

A recuperação de alguns princípios é feita no preâmbulo deste decreto de 1936 na 
justificação encontrada para a existência de “observações,” algo que até aí não fora 
sentido como necessário. A subtileza deste texto mostra a capacidade do regime de 
estender a sua base de apoio até onde for possível, na tentativa de hegemonizar o 
conjunto da sociedade, ao afirmar a imprescindibilidade, “mais do que nunca,” das 
instruções pois que “o espírito novo de que é impregnada toda a reforma, atribuindo 
ao ensino, dentro dos limites dos programas, a elasticidade de uma escola ativa,” 
assim o exigia.12 

Na reforma de 1936, vários programas sofreram remodelações mais ou menos 
profundas, incluindo o das disciplinas de ciências onde a mais importante é a criação 
de um programa especial para os chamados “Trabalhos práticos,” por assim dizer, 
uma disciplina dentro da disciplina, com vinte temas distribuídos pelos três anos do 
novo 2º ciclo. 

A legislação impôs a obrigatoriedade de uma sessão semanal desses “trabalhos 
práticos,” isto é, uma em cada quatro aulas, o que conjuntamente com as suas 
características especiais, indo ao encontro das sempre presentes reivindicações dos 
professores de ciências, lhes deu um relevo especial. 

Depois de 1936 há um “novo” saber a considerar, dado que foram retiradas da 
categoria das disciplinas “normais” o Canto Coral, a Ginástica e os Trabalhos 
Manuais. Deixou de haver aulas, organizadas nos moldes habituais com turmas mais 
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ou menos homogéneas na idade e nas aprendizagens para passar a haver sessões que 
misturavam alunos de diferentes idades e avanço de conhecimentos. Subjacente a 
estas alterações coloca-se a concretização dos objetivos da reforma, nomeadamente o 
primeiro deles, que integra o ensino liceal “na missão educativa da Família e do 
Estado” virada “para o desenvolvimento harmónico da personalidade moral, 
intelectual e física dos Portugueses” com a “finalidade específica de dotá-los de uma 
cultura geral útil para a vida.”13 

Essa parte do currículo foi entregue à Mocidade Portuguesa (MP), organização 
que o regime criou para o controlo ideológico das massas juvenis e que devia 
contribuir significativamente para que os objetivos culturais do regime fossem 
atingidos. Esses objetivos foram esclarecidos em documento posterior que incitava 
“ao rigoroso cumprimento” da reforma, a que não teria sido possível, no primeiro 
ano de vigência, “dar perfeita execução.”14 

A chamada “cultura geral útil” merecia uma explicação de bastante pormenor. 
Não estavam em causa, apenas, as “utilidades materiais.” A preocupação era 
claramente de outra ordem. De facto, o que os governantes entendiam é que “o fim 
do ensino, como no artigo [1.º] se diz expressamente, é desenvolver harmonicamente 
a personalidade moral, intelectual e física, e é útil tudo o que conduza a esse 
desenvolvimento.” 

Foi no sentido de proporcionar esse “tudo” que foram criadas as sessões e 
entregue a sua direção à Mocidade Portuguesa e que passou a haver duas direções no 
interior das escolas mesmo que assumidas pela mesma pessoa. Em consequência da 
nova situação criada, surgiram algumas questões face aos métodos de organização e 
inculcação da MP, decalcados de organização militar, difíceis de aceitar pelos 
responsáveis pedagógicos sem, contudo, haver contestação dos objetivos definidos. O 
que estaria em causa, como assinala Barroso (1995, pp. 606-616), seriam os métodos 
utilizados e não os fins. 
 

2. As provas-exemplo e os pontos-modelo 

Interessante notar que depois da publicação dos programas de 1930 foram 
introduzidos os chamados pontos-exemplo que deveriam orientar os responsáveis 
liceais para a elaboração dos exames finais e que de algum modo davam uma 
interpretação suplementar à execução dos programas.15 

Em circular enviada aos reitores dos liceus a razão invocada para o aparecimento 
de tais modelos era a introdução de um novo regime de “exames que, em 
determinados aspetos,” diferia “fundamentalmente do sistema empregado” até essa 
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data e, portanto, era necessário “atenuar as hesitações – inerentes a uma primeira 
aplicação” adotando algumas “normas de caráter geral” para garantir a “unidade de 
vistas e a melhor interpretação da lei.”16 

Basicamente o novo modelo incluía provas escritas em que uma classificação 
inferior a 8 (escala de 0 a 20) em duas disciplinas conduzia à perda de ano, o que até 
aí não acontecia. Com estas características, o sistema de avaliação permitia enfrentar 
alguns dos problemas constatados pelos professores: 

O decreto que estabeleceu o sistema de exames com provas escritas 
eliminatórias veio satisfazer as reclamações da classe do professorado liceal. 
Era tempo e mais que tempo, de acabar com a orgia das "passagens" quási em 
massa, que levava aos Cursos Superiores uma grande percentagem de 
incompetentes. (Tavares, 1934, p. 36) 

Da leitura das provas-exemplo iniciais fica-se com a ideia de que não eram muito 
extensas e de que também não seriam de resolução muito complexa. Aliás, na 
própria circular se refere que “muito propositadamente se organizaram estes pontos, 
com vista a uma exigência de preparação bastante inferior àquela que o ensino 
secundário admite.” Para que não restassem dúvidas sobre os objetivos conclui a 
circular que “não se trata de dificultar a prova escrita, antes de a tornar acessível aos 
alunos, reduzindo, quanto possível, o caráter aleatório dos exames.”  

Depois desta primeira experiência as provas-exemplo foram rapidamente 
substituídas, até porque surgiram novos programas do ensino secundário. A partir 
daí à medida que os programas se sucediam, esses guias também se renovavam.  

Os pontos-modelo que em 1934 vieram substituir as anteriores provas-exemplo 
são precedidos por uma elaborada introdução a justificar a sua função.17 No texto 
reconhecem-se as dificuldades criadas ao tentar elaborar testes de avaliação de 
capacidades e conhecimentos nas condições prevalecentes e, por isso, a opção é por 
tentar “o que é realizável.” E o que se pensava exequível era a sua confeção em 
termos tais que os examinandos tivessem oportunidade de mostrar até que ponto 
iam as suas capacidades. Para isso os pontos modelo não visariam “apenas a 
exercícios de memória,” mas fariam “apelo à inteligência” e através de “verdadeiras 
questões de facto” procurariam minimizar “o fator sorte na prestação das provas.” 

No tempo do ministro Carneiro Pacheco que dispensou quaisquer comentários 
na sua publicação dos pontos-modelo18, releve-se o exame-tipo de história onde as 
questões apareciam distribuídas por seis grupos, sendo último constituído 
exclusivamente por temas portugueses. Entre as questões incluíam-se os habituais 
temas sobre as civilizações da antiguidade oriental e clássica, a idade média com o 
islamismo e as cruzadas, a idade moderna com a novidade da referência à 
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independência dos Estados Unidos e sua influência sobre a Revolução Francesa, à 
revolução industrial e ainda ao antiparlamentarismo, a nível internacional. Esta 
última questão parece ser uma espécie de introdução à alínea do sexto grupo que 
marca definitivamente a ideologização corporativa do ensino da história: “que 
representou e a que foi devida a Revolução de 28 de maio?”  

De acordo com Martins (1943, p. 2448), sobrevieram, posteriormente, algumas 
alterações aos últimos pontos modelo aqui considerados, sendo publicados novos 
pontos modelo em 11 de fevereiro de 1938, embora o seu conteúdo não se afaste 
muito dos anteriormente publicados.  

Contudo, algumas inovações são introduzidas, nomeadamente duas 
relativamente às provas escritas, a de que “a classificação baseia-se nas cotações (de 
0 a 190 pontos), colocados, [sic] na guarda marginal do ponto, à esquerda de cada 
pergunta ou problema” e a de que “a apresentação da prova é cotada desde -10 até 
+10 pontos exceto em Geografia e Ciências Físico-Naturais do 1.º ciclo, e em História 
do 2.º ciclo,” embora um aluno não pudesse ser aprovado ou reprovado pela 
influência desta classificação particular. Adicionalmente seriam fornecidos “modelos 
de trabalhos práticos de Ciências Físico-Químicas do 2.º ciclo, a fim de os júris 
elaborarem os pontos de harmonia com as possibilidades laboratoriais e de gabinetes 
dos respetivos liceus” (p. 2449). 

Sobre as provas de exame proclamava a circular enviada aos reitores a propósito 
das respetivas épocas de 1939 que embora, “elaborados em harmonia com os pontos-
modelo, podem variar a forma e o número das perguntas, que nunca sairão dos 
limites do programa.19 Este texto foi retomado nos dois anos seguintes, sendo a 
última circular que refere a existência de modelos a que preparava os exames de 
1941.20 

De notar que, a partir de 1942, o ponto-modelo deixou, por assim dizer, de ser 
exemplo, apesar de traduzir “uma orientação geral a seguir,” mas “não um paradigma 
que seja forçoso adotar em todos os pormenores” como determinava o Ministro em 
fevereiro desse ano. Para que não houvesse dúvidas, acrescentava os seguintes 
dizeres:  

Pode, portanto, deixar de seguir-se [o ponto modelo] quanto às cotações e 
quanto ao número de questões a propor, à sua ordenação e ao processo da sua 
formulação. Pode a Comissão organizar os pontos com extensão menor do que 
a prevista no ponto-modelo: pode e a experiência mostra que em alguns casos 
deve. (p. 2450) 

A partir do ano letivo de 1944-45 o regime de exames retomou o modelo mais 
tradicional de uma prova escrita e uma prova oral e complementarmente, no caso 
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das disciplinas com aulas de Trabalhos práticos, uma prova prática.21 É também 
afirmado claramente que não haverá pontos-modelo nem informação sobre cotações 
nas provas.22 

Finalmente a reforma de 1947 que marca uma viragem em relação algumas das 
práticas anteriores declara que “não serão publicados pontos-exemplos” que faz o 
corte definitivo com a prática que já vinha sendo abandonada.23 
 

3. Os exames 

Das muitas provas de exame analisadas nas disciplinas de ciências, de português 
e de história, vamos considerar apenas a leitura de um punhado delas dos finais dos 
anos 1930 considerando que são suficientemente elucidativas.24 

Assim, uma das provas de exame de português de 1937 segue-se de muito perto a 
estrutura do modelo com um texto de caráter histórico – retirado da Crónica de El-
rei D João I de Fernão Lopes – com potencialidades suficientes de interpretações 
patrióticas e nacionalistas. Noutra prova de exame desse ano, o texto de Eça de 
Queiroz, escolhido a dedo no conto A Aia, permitia pôr em realce uma das 
qualidades mais incensadas pelo regime, a abnegação e o sacrifício dos interesses 
pessoais em favor das entidades superiores, neste caso representadas pelo príncipe, 
símbolo do estado. 

Convém recordar que numa medida algo insólita o ministro tinha decidido 
acabar com a prova oral exceto nas disciplinas de línguas. E como “uma só prova 
escrita numa disciplina é insuficiente para avaliação dos conhecimentos do 
estudante, então fazem-se duas em vez de uma” (Carvalho, 2001, p. 776), com a 
escolha da melhor para efeitos de classificação. 

Num dos exames de história de 1937 a “cópia” parece “melhor” que o modelo 
original. Assim, mesmo na parte não dedicada especialmente à história do país, é 
introduzida uma pergunta sobre a Inquisição e a sua ramificação no extremo 
ocidental europeu. O examinando deveria ser capaz de dizer de modo satisfatório o 
“que era a Inquisição,” “quando e com que fim foi fundada” “quando e como foi 
introduzida em Portugal.” Mais à frente teria ainda oportunidade de falar da 
Inquisição especificamente portuguesa já que se lhe pedia para falar sobre as 
“medidas tomadas em Portugal para defesa da fé católica perante o judaísmo e a 
Reforma Religiosa.” Nas outras questões procura-se pôr em evidência, por um lado, 
“os reis da primeira dinastia que mais se dedicaram ao fomento do País” sendo-lhe 
pedido para nomear “algumas medidas importantes desses reis” e, por outro, o 
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“caráter metódico e científico dos descobrimentos marítimos dos portugueses.” A 
coroar, na última alínea interrogava-se o examinando sobre “a situação atual de 
Portugal perante o mundo”, numa peculiar interpretação do sentido da história, que 
devia ser apresentada como coroando a finalidade da “Revolução Nacional de 28 de 
maio.” 

Em 1939 não houve alteração sensível na estrutura dos exames de português. Um 
texto com conotações históricas, as Décadas (“dos feitos que os Portugueses fizeram 
na conquista e descobrimento dos mares e terras do Oriente”) de João de Barros no 
primeiro, Epanáfora Trágica de Francisco Manuel de Melo no segundo.  

A permeabilidade ideológica é aqui mais discreta, mas não deixa de estar 
presente. “Em que reside a grande beleza das narrativas de viagens dos nossos 
clássicos” questão colocada perante o texto de Francisco Manuel de Melo e a 
referência ao extrato do texto de João de Barros, “esta admirável composição pinta-
nos o embarcar de Vasco da Gama e dos marinheiros da frota, e sobretudo as 
condições morais em que se fez a largada, com um senso perfeito do real” evidenciam 
o entusiasmo com feitos de que se pretende ser herdeiro. Laudativos quanto baste 
para o avivar do orgulho nacionalista e das suas pretendidas raízes num passado que 
se deveria glorificar, estas passagens conformam-se à ideologia do regime que pugna 
pelo “intuito moral” do ensino e que decide em sua defesa pôr “de parte, em absoluto 
(…) todos os textos que contenham matéria que possa desenvolver nos alunos 
tendências prejudiciais.”25 

Nas Ciências Naturais, nos exames de 1937, a linha de atuação dos autores das 
provas de exame era estritamente definida. Perguntas relativas a definições de 
objetos ou conceitos preponderavam. Até o pequeno número de palavras utilizadas 
em cada questão, cerca de sete, dá uma ideia da limitação que lhes era própria.  

Assim, no segundo exame, as palavras iniciais das questões foram, “que [é]” em 
dezasseis delas, e “qual é” ou “quais são” em outras dez de um total de quarenta e 
duas. De algum modo se pode dizer que essa monotonia aconteceu sem surpresa.  

No entanto, as ciências constituíam uma área onde, aparentemente, poderia ser 
“diferente” e haver alguns “desvios,” talvez inspirados no tal “espírito novo de que é 
impregnada toda a reforma, atribuindo ao ensino, dentro dos limites dos programas, 
a elasticidade de uma escola ativa,” consoante ao que ditava o decreto 
governamental.26  

No ano seguinte, a estrutura dos exames de ciências já diferia um pouco da dos 
anos anteriores. Pretendia-se então que os alunos estabelecessem relações entre 
objetos diferentes. Por exemplo, no primeiro exame, encontra-se, a abrir a prova, 
uma questão em que se pede para comparar “a cavalinha com o polítrico” 
informando “que diferença nota” e “a que grupo pertence cada uma daquelas 
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plantas,” assim como se pede ao examinando que “cite o conjunto de carateres que 
lhe permitem distinguir esses dois grupos.  

De resto, a forma como a maioria das questões é abordada difere do processo 
anterior em que se perguntava diretamente “o que é?” Agora faz-se uma pequena 
introdução e só depois vem a pergunta, o que não significa, no entanto, que o apelo à 
memorização tenha diminuído de importância. Repare-se nesta questão em que se 
começa pela afirmação de que “a areia é uma rocha que pode transformar-se noutra” 
e logo se questiona para que se “diga o nome desta rocha” complementando-se 
noutra alínea com a indagação de “como se chama o fenómeno traduzido por esta 
transformação.” 

Relativamente aos pontos de 1939, estão publicadas cópias de diferentes provas, 
que mantém no essencial a estrutura assumida no ano transato. Um início com 
perguntas de botânica que introduz um item de comparação como o que foi citado 
anteriormente e um conjunto de perguntas procurando averiguar os conhecimentos 
de conceitos e fenómenos e, também, de alguma interpretação. “Do que observou nas 
raízes da papoila que concluiu, relativamente à adaptação desta planta ao meio em 
que vive?” Esta pergunta exemplifica o último aspeto.  

Na passagem à zoologia a maioria das perguntas segue o modelo mais antigo, 
mas presta-se também a pequenas variações, como quando se afirma que “a dentição 
do coelho e a do morcego são diferentes” para se perguntar “em que diferem” e, 
depois, que relação a dissemelhança encontrada teria “com o modo de alimentação 
dos referidos animais.” A acabar o exame as questões de mineralogia não se afastam 
daquilo que já foi considerado para o ano de 1938. 

Nas ciências físico químicas, no exame de 1937, a parte de física continha 
exercícios envolvendo cálculos, em que um dos fatores mais importantes seria o 
conhecimento das fórmulas a utilizar em cada caso; também vários itens de resposta 
curta ou descritiva, onde continua a predominar o apelo à memória como, por 
exemplo, quando se pede ao examinando que “descreva a experiência de Oersted.”  

Na química, apareciam, igualmente, exercícios de aplicação. Neste caso, não 
eram fornecidas as equações químicas relativas aos processos sobre os quais se 
pretendiam efetuar os cálculos e esse seria o maior obstáculo a um bom desempenho. 
As restantes questões vão da escrita de fórmulas de determinadas substâncias à 
descrição de experiências laboratoriais, passando pela obrigação de ser capaz de dar 
algumas definições de tipo variado, mantendo, portanto, características similares às 
da prova de física.  

No ano seguinte os exercícios são em tudo semelhantes e as perguntas também, 
parecendo haver, contudo, um ainda maior apelo à memorização das matérias. “Dos 
compostos que estudou, indique um que enegreça o papel de filtro molhado num 
soluto de acetato de chumbo,” questão retirada da química e “em que consiste e em 
que propriedades da corrente elétrica se fundamenta a galvanoplastia,” pertencente à 
física, ilustram o que se disse. 

Não diferindo muito na estrutura, os exames de 1939 introduzem, contudo, uma 
novidade que é a de questionarem sobre as realizações práticas que os examinandos 



teriam tido oportunidade de efetuar ou, pelo menos, de assistir. De facto, as aulas 
apropriadamente chamadas de Trabalhos Práticos, constituiam  uma “disciplina” 
anexa às ciências que tinha sido introduzida no programa de 1936 e que aparece 
refletida pela primeira vez nos exames de 1939. 

É assim que na física são descritas experiências e apresentados  os resultados 
respetivos para que os examinandos pudessem providenciar as conclusões 
adequadas e que na química são narradas outras experiências sendo pedido aos 
alunos para fazerem a respetiva interpretação qualitativa. Esta inovação traz consigo 
uma maior exigência no nível da compreensão das matérias, o que não acontece com 
o restante dos questionários que continuam a privilegiar o apelo direto à memória.   

As várias críticas feitas às provas dos exames liceais de 1939 mereceram uma 
reação oficial da Direção Geral do Ensino Liceal (DGEL) através de duas circulares. 
Na primeira começa-se por se desvalorizar as censuras, afirmando-se que “os exames 
liceais de 1939 foram – como os anteriores – alvo de severas críticas” para logo 
depois revelar que tinha sido ordenado um inquérito pelo ministério tendo como 
objetivo “indagar as causas prováveis dos resultados anómalos notados em alguns 
liceus.”27  

Do inquérito resultou um relatório incluindo causas verificadas e propostas de 
soluções para as anormalidades. Entre os problemas detetados registam-se, como 
principais a “falta de seleção nos alunos internos” e a “benevolência excessiva dos 
professores durante o ano, na exigência de estudos e conhecimentos dos alunos.”  

 Uma segunda circular da DGEL, um mês depois da anterior que fazia o balanço 
das lições a tirar da realização dos exames do ano anterior, concretizava que nos anos 
sem exame apenas deveriam passar os que tivessem “mostrado estar em condições 
de acompanhar com regularidade os estudos mais complicados do ano seguinte, não 
se usando na avaliação nem de rigores desaconselhados nem de transigências 
antieducativas,” acrescentando relativamente aos anos com exame que apenas 
deveriam ter acesso a estes “os alunos que apresentam probabilidades sérias de 
satisfazer ao que neles legitimamente se requere”28. 

Assim, na véspera dos exames desse ano de 1940 os responsáveis acharam por 
bem colocar a tónica sobre os aspetos da seleção mostrando que, mesmo que 
mitigada pela referência aos excessos de inflexibilidade, a seleção continuava, e 
nunca deixaria de ser, um objetivo primordial do ensino liceal. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ditadura instalada na sequência do golpe militar de 28 de maio produziu vária 
legislação sobre o ensino liceal, nomeadamente Estatutos e Programas, mas não se 

                                                   
27 Circular n.º 576 de 14/5/1940 da DGEL. Itálico nosso. 

28 Circular n.º 587 de 12/6/1940 da DGEL. 



preocupou, formalmente, com os objetivos. Foi só em 1932 que com novo Estatuto se 
objetivou que “o ensino secundário tem por fim ministrar os elementos duma cultura 
geral, que simultaneamente sirva de preparação para a vida social e de habilitação 
para estudos superiores” 29. 

A questão da seletividade no ensino liceal era alvo de algum consenso que 
beneficiava o regime. Era necessário fazer algo que desmotivasse a entrada de 
estudantes com poucas condições de modo a que só os “bons” alunos pudessem 
frequentar o liceu. Nessas circunstâncias se, mesmo com as providências tomadas, ao 
longo do curso se verificasse a presença de “incapazes” então deveriam ser 
eliminados impiedosamente. 

É assim que em 1935, a equipa ministerial, preocupada com vários aspetos 
relativos ao ensino liceal, em particular os que se prendem com a sua qualidade que, 
“a despeito da progressiva violência das seleções que no seu seio se operam,” era 
sucessivamente mais baixa, admite que tal facto era devido ao excesso de alunos.30  

A situação que se colocava, na perspetiva das autoridades, punha em risco a 
reprodução das elites, o que “há de melhor e se valoriza numa sociedade” esse escol 
“que detém poder e influência.”31 Assim para acabar com essa situação e dar resposta 
às queixas que os vários agentes do ensino apresentavam sobre a questão da 
qualidade da “matéria-prima”, passou a ser obrigatório o exame de admissão aos 
liceus, para verificar “certos conhecimentos fundamentais” dos candidatos e para 
averiguar se “estão aptos para reagir congruentemente à ação educativa” que se 
pretende realizar nos liceus.32 

A avaliação relaciona-se intimamente com os objetivos do ensino. Sendo um 
deles a formação de uma elite, uma elevada seleção, antes e durante o tempo liceal, 
torna-se um importante contributo do ponto de vista quantitativo para o fim 
desejado.  

Uma avaliação realizada por exames em que se pretende que sejam decalcadas as 
palavras do manual (manual condicionado pelo regime mesmo quando não era de 
existência oficial o livro único) era também um dos modos de fazer cumprir os 
objetivos do regime, a criação de indivíduos obedientes, conformados e respeitadores 
das autoridades dando consequência aos ditames presentes em frases como, por 
exemplo, “na família, o chefe é o pai; na escola, o chefe é o mestre; no Estado, o chefe 
é o Governo,” afixadas nas “escolas primárias, liceus, bibliotecas, estabelecimentos 
de ensino artístico e de ensino particular.”33 

A análise dos exames mostra uma continuidade geral desde a aparente 
neutralidade das ciências naturais ao claríssimo pendor ideológico da história, 

                                                   
29 Estatuto do Ensino Secundário, Dec. 20741. 

30 Regulação das provas de admissão aos liceus, Dec. 25461 de 5/6/1935. 

31 Dicionário Priberam da língua portuguesa: http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx 

32 Regulação das provas de admissão aos liceus, Dec. 25461 de 5/6/1935. 

33 Obrigatoriedade de afixar diversos pensamentos…, Dec. 22040 de 20/12/1932. 



assumido oficialmente desde 1932.34 Neste caso os extremos tocam-se, a aparente 
assepsia das ciências naturais e a visível marca dos valores na história, pois a 
ausência de espírito crítico, em ambas, era exigida para que as respostas fossem 
corretas, num caso, e assim consideradas no outro. 

As ciências físico químicas e o português enquanto situações intermédias são 
também muito diferentes entre si. A relação, que se pretendeu íntima, do português 
com a história de Portugal, proporcionava, nos aspetos que podem marcar a 
legitimidade dos valores defendidos como se de uma herança histórica se tratasse, 
que fossem consideradas ilícitas interpretações diferentes do fluir histórico, 
tendendo no limite para uma postura teleológica sobre o regime vigente. 

As ciências sempre foram das disciplinas com maior percentagem de 
classificações negativas e a extensão dos seus programas era um bom motivo de 
elasticidade da dificuldade apresentada pelas respetivas provas de exame. Esta 
característica proporcionou que as físico-químicas pudessem ter uma utilização 
muito conveniente consoante era solução marginalizar mais ou menos alunos do 
curso liceal. 

Como refere Ó (2003), houve um debate social vivíssimo, consideradas as 
circunstâncias da época, “em torno da questão dos resultados dos exames liceais” na 
“primeira metade dos anos quarenta, altura em que o número de reprovações atinge 
níveis até então desconhecidos.” Estas altas taxas de insucesso serviam, assegura-
nos, “pesem embora as promessas de uma seleção objetiva, fundamentalmente para 
conter a crescente procura social desse nível de ensino, mantendo a sua população 
relativamente estável” (p. 116). É neste contexto que disciplinas como a física e a 
química, ou a matemática, tradicionalmente “difíceis” assumem um papel de relevo.  

Na sua análise dos resultados dos exames liceais de 1939, assinalou o responsável 
pela respetiva Direção-geral, que “ciências físico-naturais e matemática marcaram, 
como é natural, as cotas mais elevadas” de reprovações (Mota, 1940, p. 75).35 Esta 
“naturalização” tornava, obviamente, mais fácil a utilização destas disciplinas para 
alcançar os objetivos castradores pretendidos pelo regime.  
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RESUMO  

O trabalho se origina de pesquisa mais ampla intitulada “O Colégio Pedro II e seu 
impacto na constituição do magistério público secundário no Brasil”, financiada pelo 
CNPq e pela FAPERJ, que estuda o processo de constituição de uma identidade 
profissional específica por parte desse segmento da categoria docente: o magistério 
público secundário, a partir de um recorte institucional. Toma como objeto de estudo 
o Colégio Pedro II e procura entender como, historicamente, foi se configurando o 
seu quadro docente, considerando-se o lugar que a instituição ocupa no processo de 
institucionalização do ensino secundário no Brasil e o seu caráter modelar. O 
presente trabalho se debruça particularmente sobre os primeiros anos de 
funcionamento do Colégio, durante o período imperial, e se propõe a fazer um 
balanço dos principais achados da pesquisa, no que se refere a esse período, 
considerando-se dois momentos diferenciados. Um primeiro momento, em que nos 
debruçamos sobre a primeira geração de professores do Colégio, ou seja, os 
professores nomeados anteriormente à introdução da obrigatoriedade de concursos 
públicos para seleção dos mesmos, e um segundo momento, de maior estabilidade e 
consolidação do quadro docente do Colégio, em que nos detivemos sobre os 
professores nomeados após a introdução dessa obrigatoriedade. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho se origina da pesquisa intitulada “O Colégio Pedro II e seu impacto na 
constituição do magistério público secundário no Brasil”, financiada pelas seguintes 
agências de fomento brasileiras: o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) e a FAPERJ 
(Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro).  

A pesquisa propõe-se a estudar o processo de constituição de uma identidade 
profissional específica por parte desse segmento da categoria docente: o magistério 
público secundário, a partir de um recorte institucional. Toma como objeto de estudo o 
Colégio Pedro II1, com um largo espectro temporal (1837-1945), buscando entender 
como, ao longo desse período, foi se configurando o seu quadro docente, considerando-
se o lugar que a instituição ocupa no processo de institucionalização do ensino 
secundário no Brasil e o seu caráter modelar2. A pesquisa se encontra em fase de 
finalização, devendo encerrar-se em julho de 2016. 

Como se trata de um grupo de pesquisa grande, esta se desenvolve com uma 
pesquisa-mãe, assumida pelo grupo como um todo, e com alguns projetos vinculados. 
Foi essa estratégia de trabalhar simultaneamente em várias frentes, que nos 
possibilitou definir um período contínuo e de longa duração para a pesquisa como um 
todo. Por essa mesma razão, está sendo possível realizar uma pesquisa extensiva de 
fontes, junto a diferentes Arquivos da cidade do Rio de Janeiro: o NUDOM (Núcleo de 
Documentação do Colégio Pedro II), o Arquivo Nacional, o Arquivo Geral da Cidade do 
Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional, o IHGB (Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro), além de outra documentação disponível na Internet, como, por exemplo, 
legislação e relatórios ministeriais. 

                                                   
1As denominações atribuídas ao Colégio, ao longo do tempo, foram várias. Durante o período imperial: Collegio 
de Pedro II (1835); Collegio de Pedro Segundo (1838); Imperial Collegio de Pedro II, denominação que aparece 
em vários documentos, ao longo desse período; Patronato de D. Pedro II (1850-1889). Após a instalação da 
República, o Colégio passou a chamar-se Instituto Nacional de Instrução Secundária e, logo depois, Gymnasio 
Nacional (1890); em 1909, passou a ter uma dupla denominação: o Externato voltou a chamar-se Colégio de 
Pedro II e o Internato: Instituto Bernardo Pereira de Vasconcelos; em 1911, voltou a chamar-se Collegio Pedro II 
e, atualmente, Colégio Pedro II. A esse respeito, ver Doria, 1937; Andrade, 1999; Vechia & Lorenz (orgs.), 1998; 
Gasparello, 2004. 

2 O Colégio Pedro II foi criado pelo governo imperial em 1837, e, após a República, permaneceu mantido pelo 
governo federal, conservando, até meados do século XX, o caráter de instituição modelar para todo o ensino 
secundário brasileiro. Aliás, foi com a criação do referido Colégio que a própria denominação de ensino 
secundário passou a ter curso legal, entre nós.  Cumpre ressaltar que o Colégio foi criado antes mesmo do 
chamado “golpe da maioridade”, que permitiu a ascensão de D. Pedro II ao trono, com apenas 14 anos. O país 
achava-se imerso nas revoltas regenciais e a criação de instituições de caráter modelador, nesse contexto, foi uma 
estratégia encontrada para garantir a centralização do poder nas mãos do governo imperial, face à autonomia das 
províncias.   

 



No presente trabalho, nos propomos a fazer um primeiro balanço dos achados da 
pesquisa, com relação especificamente aos primeiros anos de funcionamento do 
Colégio, durante o período imperial. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Partindo-se da categoria de funcionarização construída por Nóvoa (1987,1990), 
que fundamentou trabalhos anteriores do grupo, o foco da pesquisa é o processo de 
construção de uma identidade profissional docente, por parte dos próprios 
professores. Deste ponto de vista, a pesquisa dialoga particularmente com dois 
sociólogos franceses, a saber, François Dubet e Claude Dubar. 

Com relação a Dubet, a nossa referência central vem sendo a análise que este 
desenvolve sobre a profissão docente, em seu livro Le Declin de la Institution (Dubet, 
2002). Dubet situa essa profissão entre aquelas que se remetem ao “trabalho sobre o 
outro”, ou seja, “atividades assalariadas, profissionais e reconhecidas que visam 
explicitamente a transformar o outro, ou, conjunto das atividades profissionais que 
participam da socialização dos indivíduos” (opus cit, p. 9).  

Partindo do pressuposto de que o trabalho sobre o outro, nas suas origens, foi 
concebido como um programa institucional, que designa particularmente um modo de 
socialização ou um tipo de relação com o outro, esse autor estabelece distinções entre a 
forma como se configurou o trabalho do professor primário e o do professor 
secundário. Chama atenção, igualmente, para o fato de que mudanças nesse programa 
institucional condicionam mudanças na percepção que os professores possuem do seu 
trabalho docente e, consequentemente, da sua própria identidade profissional. 

Quanto à interlocução com Dubar, esta se desenvolve em torno à sua percepção do 
processo de profissionalização como um processo de socialização que se desenvolve ao 
longo de toda a vida do sujeito (Dubar,1997). Desse ponto de vista, a identidade 
profissional do professor se configura como o resultado, sempre instável e provisório, 
da mediação de múltiplas interferências: as relacionadas ao controle estatal e as que 
emanam da cultura institucional em que este se encontra inserido, interagindo ambas 
com as identidades visadas pelo próprio sujeito. Particularmente importante é a 
categoria proposta por Dubar de estratégias identitárias, que podem ser externas e 
internas à instituição e que buscamos identificar no caso dos nossos sujeitos.  

Para este autor, igualmente, a identidade profissional possui, também, uma 
dimensão geracional, devendo-se, portanto, atentar para as características das 
gerações de professores, pois elas constituem uma referência importante em termos da 
historicidade desse processo identitário.  

É a partir desse referencial de análise que vimos nos debruçando sobre os dados 
coletados. 
	



	
2. OS ACHADOS DA PESQUISA 

Algumas considerações preliminares sobre a trajetória da pesquisa se fazem aqui 
necessárias. O trabalho se iniciou com uma revisão bibliográfica extensiva, que 
evidenciou a existência de uma ampla e diversificada bibliografia sobre o Colégio, que 
possui uma marca característica. De uma forma geral, essa bibliografia, tanto a de 
caráter memorialístico quanto a de caráter acadêmico (dissertações e teses, artigos em 
periódicos especializados), foi produzida por ex-professores ou ex-alunos do Colégio e 
tende a uma monumentalização do seu papel no processo de formação das elites 
imperiais. Essa característica nos alertou para a necessidade de um olhar mais aguçado 
para a documentação que ia sendo levantada. 

Essa documentação, aliás, evidenciou, ao menos no que se refere aos anos iniciais 
de funcionamento do Colégio, uma série de questões problemáticas.  

O Colégio de Pedro II foi criado, durante o período regencial, como já se afirmou 
acima, por iniciativa do Ministro da Justiça e do Império, Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, com o objetivo claro de servir de padrão e referência para todas as 
instituições congêneres. Buscava-se dessa forma, num momento em que se 
descentralizava a instrução pública, com o Ato Adicional à Constituição de 1834, 
garantir o controle da formação das elites de onde se originariam as futuras lideranças 
políticas. A estratégia utilizada pelo Ministro foi a de transformar um antigo Seminário 
de órfãos, o Seminário de São Joaquim, em um colégio de instrução secundária. O que 
se efetivou através do Decreto Lei de 02 de Dezembro de 1837, assinado pelo próprio 
Vasconcelos. Essa transformação, entretanto, não foi absolutamente consensual, do 
que nos dá conta claramente a imprensa periódica da época. 

A dissertação de Penna (2008), em particular, aponta para uma crise de 
legitimidade pela qual passou o Colégio, já na segunda metade do ano de 1839, após a 
saída de Vasconcelos do Ministério, que se deu em 16 de abril desse ano. Exemplifica 
com o debate que se travou no âmbito do Senado, que teve a ativa participação do 
próprio Vasconcelos, enquanto senador do Império. Questionava-se 
fundamentalmente, a substituição de um seminário de órfãos por uma instituição 
destinada à formação das elites. O que estava de fato, entretanto, em questão, era se o 
Colégio deveria ou não receber parte do orçamento, para pagar as dívidas contraídas 
com as obras de reforma do prédio do antigo seminário, entregues ao prestigiado 
arquiteto francês Grandjean de Montigny, que integrara a missão artística francesa, 
contratada em 1816 por D. João VI, então Imperador de Portugal e do Brasil. Ao final, a 
verba acabou por ser liberada.  

Outra questão levantada, diz respeito à dificuldade da institucionalização do ensino 
secundário, entre nós, na sua forma colegial. A adoção da forma colegial, que rompia 
com a tradição das aulas avulsas, que nos vinha desde o período colonial, foi central no 
seio dessa estratégia do governo regencial. A esse respeito, em trabalho anterior 
(Mendonça et al, 2013), chamamos atenção para a força dessa tradição, que se 



consubstanciou, de início, nas chamadas  aulas régias,  implementadas pelas Reformas 
Pombalinas da Instrução Pública, ainda no século XVIII, e transformadas em aulas 
públicas após a independência3. Encontramos indícios, na bibliografia estudada, de 
que houve resistência à institucionalização desse tipo de ensino na sua forma colegial, 
pela própria parcela da sociedade a quem este se dirigia. Esta resistência se expressou 
na longa permanência dos chamados exames parcelados das disciplinas avulsas que 
compunham o currículo do ensino secundário, do número relativamente pequeno de 
alunos que concluía o curso completo e obtinha o bacharelado, o que levou, por 
exemplo Haidar (1978) a questionar o papel efetivamente exercido pelo Colégio Pedro 
II, ao longo do Império, enquanto colégio padrão. Para ela, o Colégio configurou-se, 
durante esse período, como um padrão apenas ideal, mas não real, tendo em vista a 
sua coexistência com múltiplas formas de ensino secundário que adentraram a própria 
República: as aulas públicas avulsas; os liceus estaduais, que buscavam equiparar-se ao 
Colégio de Pedro II; os colégios particulares seriados; os colégios particulares que 
ofereciam apenas um conjunto de aulas isoladas nas quais os alunos podiam se 
matricular separadamente; as aulas de preparatórios anexas às instituições de ensino 
superior e os exames parcelados de disciplinas isoladas, a que nos referimos, que 
persistiram no interior do próprio Colégio de Pedro II. Cumpre ainda acrescentar a 
essas formas institucionalizadas de ensino, a educação doméstica que, até o final do 
Império, teve um peso significativo no processo de formação das elites, inclusive no 
âmbito da Corte4.   

Chama também atenção, na análise da documentação levantada, a grande 
instabilidade institucional do Colégio, nos seus primeiros anos de funcionamento, 
refletida, tanto nas mudanças introduzidas no seu currículo, num curto espaço de 
tempo, quanto na dificuldade de se constituir um quadro docente relativamente 
estável.  

Penna (opus cit), ao analisar o processo de construção social do currículo do 
Colégio entre os anos de 1837 e 1843, chama atenção para o fato de que, mesmo antes 
da aprovação de um novo estatuto para o Colégio, em 1841 (o primeiro estatuto é de 
1838), várias mudanças pontuais foram introduzidas, tanto em termos da organização 
das cadeiras, quanto da distribuição das lições semanais, por iniciativa do reitor e dos 
próprios professores. Registra cerca de catorze (14) alterações feitas entre a criação do 
Colégio e o ano de 1840, que estariam relacionadas em um anexo a um ofício do reitor 
ao Ministro, datado de 18 de maio desse ano. Cumpre, aliás, ressaltar que o primeiro 

                                                   
3 Sobre a influência ainda do regime das aulas avulsas, importa ressaltar um aspecto curioso, incorporado ao 
Estatuto do Colégio de 1838, no que se refere á forma como se estabelecia a remuneração dos professores, cujo 
salário era composto por uma parte fixa e uma parte variável, proporcional ao número de alunos inscritos em 
cada matéria. Essa forma de composição dos salários foi rapidamente abandonada, sob protesto dos próprios 
professores, sendo substituída pela remuneração em função do número de horas-aula previstas na grade 
curricular.  

4 A esse respeito ver Vasconcelos (2005).  



currículo, proposto no estatuto de 1838, nunca chegou a ser integralizado, já que o 
Colégio iniciou o seu funcionamento com apenas as três séries iniciais. 

Com relação aos professores, registramos abaixo, de forma mais detalhada, os 
principais achados da pesquisa.  

A pesquisa sobre a configuração do quadro docente do Colégio, ao longo dos anos 
em estudo, desenvolveu-se em duas etapas. Num primeiro momento, buscamos 
estudar o que chamamos de a primeira geração de professores do Colégio (1838-1855), 
ou seja, os professores nomeados anteriormente à realização de concursos públicos 
para seleção dos mesmos, nos moldes do que viria a ser estabelecido no Estatuto de 
1855.  

A realização de concursos constitui, sem dúvida, um marco importante no processo 
de profissionalização docente e configurou-se historicamente como um dos primeiros 
mecanismos utilizados pelo Estado para a certificação dos professores - no caso 
específico de Portugal e Brasil, com as Reformas Pombalinas da Instrução Publica. No 
entanto, quanto ao Colégio Pedro II, ela só se tornaria obrigatória por efeito do Decreto 
n. 1331-A, de 17 de fevereiro de 1854, que regulamentou a instrução primária e 
secundária do Município da Corte e estabeleceu os “exames de capacidade para o 
magistério”. Essa obrigatoriedade foi incorporada ao Estatuto de 1855 e já no ano 
seguinte (1856) se realizavam os primeiros concursos para provimento de cargos 
docentes. 

Esses primeiros professores eram nomeados diretamente pelos Ministros do 
Império, com base em critérios nem sempre muito transparentes. Tais professores, de 
uma forma geral, eram intelectuais renomados, selecionados com o objetivo de conferir 
prestígio à instituição nascente, homens do mundo, na perspectiva de Andrade (2007). 
Por outro lado, eles também se utilizavam do prestígio conferido pela instituição, numa 
via de mão dupla. Ser professor do Colégio Pedro II constituía-se quase que em um 
título nobiliárquico. Aliás, esse prestígio era um dos fatores que justificavam a sua 
permanência no Colégio, face à constante reclamação com relação aos “parcos 
vencimentos”.  

No entanto, pudemos constatar que duas marcas significativas desses primeiros 
anos de funcionamento do Colégio são a grande instabilidade do seu quadro docente e 
a interinidade dos professores, como estratégia para fazer frente a essa instabilidade. 
Há uma intensa circulação de professores no Colégio, o que colabora para um número 
extremamente alto de docentes contratados como substitutos ou suplementares 5 . 
Podemos citar como exemplo o fato de que dos primeiros 11 professores nomeados em 

                                                   
5 O professor suplementar é aquele nomeado interinamente para ocupar o lugar de uma cadeira dividida pelo 
número excessivo de alunos.  A esta cadeira dá-se o nome de cadeira suplementar. Ao longo do período recortado, 
localizamos uma série de pedidos de professores solicitando aos reitores a divisão de turmas, dado o crescente 
número de alunos matriculados, o que se alegava inviabilizar o trabalho do requerente. 

 
 



1838 para lecionar as matérias inicialmente previstas, 7 permaneceram na instituição 
somente até o ano de 1839, o que representa 25% dos professores efetivos investigados.  

Por outro lado, poucos professores foram nomeados como efetivos, permanecendo 
a maior parte deles como interinos, seja em decorrência de ausências pontuais dos 
professores efetivos, seja por pedidos de exoneração do Colégio, por parte destes.  

O magistério no Colégio Pedro II concorria com outros espaços de atuação, o que 
nos fez levantar a hipótese de que, para além do prestígio atribuído pela instituição, a 
docência não consistiria em um lugar de preferência destes homens notáveis, 
convertendo-se, com frequência, em uma espécie de trampolim para outros cargos 
mais atrativos, muitas vezes na própria burocracia do Estado (embora estes 
continuassem a se identificar como professores ou ex-professores do Colégio). Para 
tudo isso, contribuia, sem dúvida, como já dissemos acima, a “mesquinhez dos 
vencimentos” tão duramente criticada. Esta hipótese nos obriga a questionar até que 
ponto o prestígio da instituição se converteu, efetivamente, em prestígio para a 
profissão.  

Outra questão importante e que se situa na contra mão das análises desenvolvidas 
por Dubet (opus cit) sobre o caso francês, é que havia uma intensa circulação de 
professores entre as diferentes matérias de ensino, podendo, inclusive, um mesmo 
professor figurar como efetivo em uma matéria e como interino em outra.  

A esse respeito, o ofício do Ministro, que determina a abertura das aulas do Colégio 
é exemplar. 

Em ofício datado de 30 de abril de 1838, o Ministro Bernardo de Vasconcellos 
dirigia-se ao 1º Reitor do Colégio, Frei Antonio de Arrábida, Bispo de Anemúria, nos 
seguintes termos:  

Tendo o Regente interino, em Nome do Imperador determinado que quarta-
feira, 2 de maio, tenha lugar a Abertura das Aulas - da 8ª, 7ª e 6ª Classe do 
Collegio de Pedro II, assim o participo a V Exa Revma para que a tal respeito se 
sirva dar as convenientes providências. E communico também a V Exa Revma 
para sua intelligencia, que por Portarias da data de hontem forão nomeados 
para professores do mesmo Collegio as pessôas seguintes: Justiniano Jose da 
Rocha para Professor de Geografia, de Historia Antiga e Romana, Joaquim 
Caetano da Silva para professor de Rhetorica, interinamente encarregado das 
cadeiras de Grammatica Portugueza e de Lingua Grega, Emilio Joaquim da 
Silva Maya para Professor de Sciencias Naturaes, encarregado interinamente 
da Cadeira d’ Arithmetica, Domingos José Gonçalves de Magalhães para 
Professor de Filosofia, encarregado interinamente da Cadeira de Desenho6 e 
Januário da Silva Arvellos para Professor de Música (Arquivo Escragnolle 
Doria, serie 9, ficha 38. Brasil. Ministério da Justiça/Arquivo Nacional). 

                                                   
6 Cumpre ressaltar que este professor negou-se a lecionar a cadeira de Desenho, tendo, entretanto, permanecido 
como professor do Colégio até que a cadeira de Filosofia fosse efetivamente oferecida, já que não o foi no primeiro 
ano de funcionamento do Colégio. 



O processo de designação desses primeiros professores foi um longo processo que 
obedeceu a um ritual iniciado em fevereiro, com a nomeação para o Colégio e se 
concluiu apenas em julho, com a definição dos respectivos ordenados. Percebe-se 
claramente que a vinculação dos professores é primordialmente com a instituição e não 
com a matéria de ensino a ser lecionada e que a constituição desse primeiro quadro 
docente buscava fundamentalmente dar credibilidade ao programa institucional do 
Colégio. 

Estamos, no momento, em uma segunda etapa da pesquisa (1855-1889), que 
caracterizamos como de consolidação e estabilização do quadro docente do Colégio. O 
marco inicial desse segundo período é o novo Estatuto do Colégio, de 1855, que 
incorpora as exigências introduzidas pela Reforma Couto Ferraz, principalmente, a 
obrigatoriedade do concurso para ingresso no magistério público. Com isso, inicia-se 
um processo a que estamos dando o nome de “disciplinarização”7 do currículo e da 
docência, com a progressiva vinculação do professor a uma “cadeira”, que compreende 
um conjunto de “matérias de ensino”8.  

Dois achados significativos da pesquisa quanto a esse período foram, por um lado, 
a criação de uma nova categoria docente: a classe dos “repetidores” - e posteriormente 
dos “explicadores”, para o externato - uma espécie de monitoria pensada originalmente 
como uma estratégia de formação de futuros professores e, por outro, a diferenciação 
interna dos docentes entre os “homens de letras” e os “homens de ciência”, 
correspondentes aos dois grandes campos de conhecimento em que se subdividia o 
currículo, em constante tensão e disputa, ao longo do período. Ambas essas temáticas 
foram objeto de trabalhos produzidos pelo grupo (Mendonça et al, ). 

O Decreto n. 1331-A, de 17/02/1854, que Approva o Regulamento para a reforma 
do ensino primário e secundário do Município da Corte, vulgarmente conhecido como 
Reforma Couto Ferraz, e, na sequência, o novo Regulamento do Colégio, aprovado pelo 
Decreto n. 1556, de 17/02/1855, além de tornar obrigatório o concurso público para a 
seleção dos professores da instituição, também constituiu uma nova categoria docente: 
a classe de repetidores.  Era da competência desses repetidores auxiliarem e dirigirem 
os estudos dos alunos internos e semi-internos (meio-pensionistas)9 do Colégio de 
Pedro II, além de substituírem os professores nos seus impedimentos temporários. 

                                                   
7 Empregamos o termo disciplinarização quanto a currículo no sentido de que a forma como os concursos se 
organizam obriga a um agrupamento das matérias afins que culmina com a adoção do sistema de cátedras, e a 
consequente vinculação dos professores, ainda que tênue, a um campo disciplinar. Cumpre, entretanto, ressaltar 
que o termo disciplina, com o significado que lhe atribuímos hoje de “disciplina escolar”, não aparece em nenhum 
dos documentos consultados referentes ao período em estudo. 

8 Um exemplo característico é o da cadeira Matemática, frequentemente referida no plural, como Matemáticas, e 
que compreendia as seguintes matérias de ensino: Aritmética, Geometria e Trigonometria.  

9 Embora prevista desde então, essa possibilidade só se concretizou, de fato, em 1870. Nesse ano, o Decreto n. 
4468, de 1/01/1870 autorizou a contratação de explicadores para o Externato, utilizando-se, a esse respeito, de 
uma dupla denominação equivalente: repetidores, para o Internato, e explicadores, para o Externato.  

 



Quanto à forma de ingresso dos repetidores, o Regulamento de 1855 determinava 
que, tal qual deveria acontecer com os professores do Colégio, este se faria mediante 
concurso público, com regras que muito se assemelhavam às da seleção dos primeiros. 
Estabelecia, também, o Regulamento, em conformidade com a Reforma, que, em 
igualdade de condições, os repetidores seriam preferidos por ocasião do concurso para 
o provimento de professores nas cadeiras vagas. 

Um novo Regulamento, aprovado em 01/03/1876, entretanto, viria a suprimir 
tanto a classe dos repetidores quanto a dos explicadores, criando em seu lugar uma 
nova classe de substitutos, também providos através de concurso. 

O que ressaltamos a respeito dessa categoria docente, de vida curta, aliás, foi o fato 
de que com a criação da classe dos repetidores e dos explicadores, o Colégio Pedro II foi 
pensado também como um espaço para a formação de professores, uma formação que 
se daria na própria prática docente, exercida junto a um professor mais experimentado 
e supondo o domínio do conteúdo a ser ensinado, o que fica claramente evidenciado na 
documentação estudada. É significativo, a respeito dessa última afirmativa, que os 
repetidores se vinculassem a uma determinada seção de matérias, estabelecendo-se, 
pela primeira vez, uma relação, mesmo que ainda tênue, entre o professor e uma área 
de estudos, embora distante do que se poderia configurar como um recorte disciplinar.  

Este seria um passo inicial no processo que caracterizamos como disciplinarização 
do currículo e da docência, embora seja importante ressaltar que a vinculação estrita de 
um professor a uma matéria específica só se tornará uma realidade efetiva após a 
institucionalização da formação dos professores secundários no Brasil, com a criação 
das Faculdades de Filosofia, o que só ocorrerá já no período republicano, no final dos 
anos 1930, em um lento processo marcado por fortes resistências por parte dos 
professores do Colégio. Até então, como assinala Rodrigues (2010) “a definição do 
sujeito como professor era delineada pela prática e não por uma formação específica 
para o exercício da profissão” (p.99).  

No caso desses primeiros professores do Colégio, sua formação era diversa: 
Medicina, Direito, Belas Artes, Matemática, Filosofia, e a falta de correspondência 
entre a área de formação e a cadeira lecionada era freqüente. No entanto, essa 
desvinculação entre saberes e alocação em cadeiras parece, desde a fundação do 
Colégio, demonstrar exceções em relação aos professores de Ciências Naturais e 
Matemáticas, denunciando os embates entre a formação clássica humanística e a 
formação cientifica, que envolveram a definição do currículo do ensino secundário, e 
explicitando um processo mesmo que ainda incipiente de disciplinarização dessas duas 
áreas do saber. 

Encontramos indícios desse processo de especialização na documentação analisada 
do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, referente aos concursos de professores. 
Foi significativo constatar que os candidatos às cadeiras de Matemáticas e de Ciências 
Naturais destacavam, recorrentemente, nos requerimentos apresentados por ocasião 
do processo seletivo, a titulação que os associava a algumas instituições vinculadas a 
esses campos específicos, tais como a Faculdade de Medicina, no caso das Ciências 



Naturais, ou a Escola/Instituto Central ou a Escola Politécnica, no caso das 
Matemáticas. 

 Igualmente, esses professores circulavam menos entre as diferentes matérias, 
tendendo a manter-se dentro do seu âmbito de especialização. No reverso, os 
professores que não possuíam essa formação científica, evitavam ocupar, mesmo que 
interinamente, cadeiras específicas como Ciências Naturais, Matemática ou ainda 
Desenho.  

Na nossa perspectiva, esses professores ainda se enquadravam na categoria acima 
referida de homens do mundo, mas formavam uma espécie de subcategoria dentro 
desse grupo - os homens de ciência - que, transitando para além dos espaços 
formativos institucionais, exerceram também um papel relevante nas associações 
científicas, sociedades e clubes, que consolidaram o campo científico na jovem nação, 
estruturando os saberes próprios dos grupos profissionais necessários ao 
desenvolvimento da sociedade imperial, em particular, os médicos e os engenheiros.  

Identificamos, por fim, como marco significativo desse segundo período a criação 
da Congregação de Professores e Substitutos, que se originou do Conselho previsto no 
primeiro estatuto do Colégio. Essa criação está na culminância de um processo que 
implicou em uma crescente autonomização do quadro docente do Colégio, em um 
primeiro momento, com relação ao Ministério do Império, e, num segundo momento, 
internamente, com relação à própria Reitoria. O Decreto 8227, de 24/09/1881 converte 
em Congregação o antigo Conselho Colegial e estabelece as suas competências, 
transferindo para essa Congregação boa parte dos poderes até então atribuídos ao 
Reitor.  

Uma última questão tem a ver com a diversificação interna do quadro docente do 
Colégio e a forte hierarquização que se estabelece entre as várias categorias que vão 
sendo criadas ao longo do tempo. Em particular, a criação dos professores 
catedráticos, nesse que estamos caracterizando como um momento de maior 
estabilidade e consolidação do quadro docente do Colégio, irá reforçar essa 
hierarquização interna dos professores, que já se estabelecia, desde o primeiro estatuto, 
inicialmente, entre professores efetivos, substitutos e mestres10, sem considerar os 
interinos. Essa enorme diferenciação levou-nos a pensar na elaboração de uma espécie 
de glossário, com as várias denominações que vão surgindo, a partir das sucessivas 
alterações dos estatutos e regulamentos, e considerando ainda que, algumas vezes, a 
mesma denominação possui um significado diferenciado em distintos momentos do 
funcionamento do Colégio.  

Por fim, cumpre ressaltar a dificuldade encontrada em estabelecer uma relação dos 
professores que integraram, ao longo do período em estudo, o quadro docente do 
Colégio. Para chegarmos aos nomes, utilizamos como fontes o Primeiro Livro de 
Empregados, o Livro de Assentamento dos Professores (1852-56) e o Anuário Nº XV, 

                                                   
10 A denominação de mestres era atribuída aos professores de música e ginástica, componentes curriculares que 
não tinham o mesmo status das humanidades clássicas ou científicas, implicando inclusive, em uma diferenciação 
salarial.  



encontrados no Núcleo de Documentação e Memória (NUDOM) do Colégio Pedro II. 
Nessa terceira fonte documental encontra-se publicada a relação geral dos professores, 
até a data de edição do Anuário, subdivididos nas categorias que foram criadas pelas 
diversas reformas de ensino que impactaram o Colégio ao longo do período.  De uma 
forma geral, a identificação desses professores é sempre imprecisa, pois, há nomes que 
aparecem em algumas listas e desaparecem em outras.  

Dois fatores contribuem para essa imprecisão. Por um lado, como já dissemos 
anteriormente, há uma intensa circulação de professores no Colégio, o que colabora 
para este número alto de docentes no período em estudo. Por outro lado, poucos 
professores foram nomeados como efetivos, permanecendo a maior parte deles como 
interinos. A interinidade constituiu-se, de fato, em uma marca da pertença dos 
professores à instituição, ao menos no período que estamos estudando. De qualquer 
forma, pretendemos, também, incluir em algum tipo de publicação a relação o mais 
completa possível desses professores, acompanhada de uma pequena biografia de cada 
um deles, já que, na historiografia construída sobre o Colégio apenas os mais notáveis, 
em geral, aqueles que chegaram a catedráticos permaneceram registrados na memória. 
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RESUMO  

O estudo da educação musical no Brasil, particularmente no século XIX, tem-se 
mostrado uma temática abrangente e complexa. Na pesquisa foi possível constatar 
que, entre 1838 e 1855, as lições de música ocuparam um espaço significativo dentro 
da carga horária de estudos da principal instituição de Ensino Secundário do Brasil 
Império, o Colégio Pedro II, criado em 1837, para a formação das elites intelectuais e 
políticas.  Pode-se perceber o lugar que a música ocupava dentro do currículo do 
colégio e a sua importância relativa pelo número de lições previstas e o elevado 
número de alunos inscritos. Foi possível, entretanto, identificar o seu posterior 
declínio, tanto em termos da carga horária ocupada, em particular, a partir de 1855, 
quando passou a formar uma sessão comum com a religião, a dança e a ginástica, 
afirmando uma “relação de vizinhança” com essas matérias e configurando-se estas, 
no seu conjunto, como lições de recreio. Especificamente, suas relações com a 
ginástica apontam para a relevância de uma educação do corpo e, de maneira mais 
ampla, das sensibilidades e dos comportamentos. Um conjunto de atributos 
importantes para aquela distinta parcela da mocidade que podia dedicar todo seu 
tempo à “ginástica intelectual” e à recreação do espírito. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo da Música no Rio de Janeiro do século XIX tem-se mostrado uma 
temática bastante abrangente e complexa. O que se deve tanto pelo caráter 
fragmentado da documentação quanto, especialmente, pela dificuldade de se 
transpor algumas interpretações consagradas de determinados intelectuais e artistas 
do século XX, que compreendem essa temática como um conjunto de “ideias fora do 
lugar”. Desafios documentais e historiográficos que, em certa medida, vem sendo 
revistos, tornando possível perceber as particularidades e a importância que esse 
período teve para a cultura musical no Brasil, sobretudo, em suas manifestações 
urbanas.  

Foi dentro desse contexto, especificamente entre 1838 e 1855, que as lições de 
música ganharam um grande espaço dentro da carga horária de estudos da principal 
instituição de Ensino Secundário do Brasil Império, o Colégio Pedro II. Um recorte 
temporal que permite perceber o seu lugar dentro do currículo do colégio e, 
especialmente, a sua importância relativa quanto ao número médio de lições que 
deveriam ser oferecidas no decorrer de cada um desses anos. O que, por sua vez, 
tornou possível identificar a sua ascensão e declínio enquanto uma das lições mais 
importantes em termos de carga horária, bem como a mudança de seu lugar entre os 
estudos “essenciais” para as lições de recreio – quando, a partir de 1855, passou a 
formar uma sessão comum com a religião, a dança e a ginástica, afirmando sua 
“relação de vizinhança” com essas matérias. 

No que se refere à ginástica, de uma forma geral, o século XIX é um período 
particularmente interessante, visto que nesse momento se desenvolve uma série de 
conceitos sobre o corpo e sobre as suas formas de utilização. (Soares, 2007) A partir 
de 1800, surgem na Europa diversas formas de encarar os exercícios físicos que 
foram, então, designadas como “métodos ginásticos” (Idem). A influência da 
ginástica europeia se fez presente na realidade brasileira principalmente no decorrer 
do século XIX, quando os primeiros professores de ginástica vinham uma formação 
militar fortemente influenciada por esses métodos ginásticos. 

Nesse período, a ginástica foi em grande parte compreendida a partir das 
perspectivas higienistas e médicas então em voga. Contudo, como ressalva Melo & 
Peres (2014), é relevante pensar sobre a polissemia que caracterizava o termo, ao se 
considerar os variados significados então associados à ginástica e seus derivados, 
como, por exemplo: “fatos ginásticos”, para se referir a brigas na rua; “passo 
ginástico”, indicando um caminhar acelerado; e “ginástica do espírito”, responsável 
por indicar movimentos de cunho filosófico ou ligados à erudição. Significações que, 
no caso da música, ganham forma a partir da definição do desempenho de alguns 
cantores como “ginástica vocal” ou de “laringe”, assim como do estudo de piano 
como “ginástica dos dedos”. (Idem). 

Ao se analisar os trabalhos produzidos acerca da ginástica no Rio de Janeiro, 
durante o século XIX, foi possível perceber uma baixa quantidade de estudos (Melo 
& Peres, 2014). Escassez de estudos que foi percebida também no caso do ensino e da 



aprendizagem da música e, mais ainda, no que se refere as suas possíveis relações 
com a ginástica, justificando-se, assim, a relevância do estudo diante da lacuna 
identificada. 
 

1. METODOLOGIA 

O corpus documental desse trabalho foi formado pelos planos de estudos 
previstos nos estatutos do Colégio Pedro II de 1838 e 1841 e pelos Mapas de faltas 
dos professores, onde se teve acesso ao número de lições previstas para cada uma das 
matérias. 

Considerando que foram localizados os Mapas de faltas relativos aos anos de 
1844, 1847, 1848 e, sucessivamente, de 1850 até 1855, é importante frisar, em 
primeiro lugar, que, diferente dos planos de estudos citados (1838 / 1841), esses 
documentos não informam o número exato de lições semanais por matérias, 
oferecido de acordo com cada um dos 7 anos de estudos do colégio. Em segundo, não 
foi possível localizar entre esses documentos informações sobre o número total de 
lições mensais devidas pelos professores para cada um dos anos analisados, com 
exceção do ano de 1850, que contava com a série completa entre fevereiro e 
novembro, e, de certa forma, o ano de 1848, que contava com um documento 
informando o número total de lições que deveria ter sido oferecido por cada 
professor durante todo esse ano letivo. Diante disso, os resultados de análise 
produzidos a partir dessa documentação têm, portanto, como base estimativas e 
dados parciais. 

 Levando em consideração o caráter fragmentado das informações encontradas 
na documentação, optou-se pela da noção de paradigma indiciário proposta por 
Ginzburg (1989), por ser um referencial metodológico interessante para se 
estabelecer algum critério de articulação e de unificação dessa diversidade 
documental e dessa temática tão multifacetada como a música, a ginástica e suas 
possíveis articulações. 
 

2. AS LIÇÕES E A RECREAÇÃO DO ESPÍRITO 

2.1. LIÇÕES DE MÚSICA NO CPII: PLANOS DE ESTUDOS DE 1838 E DE 1841 

Uma primeira referência para se pensar sobre a importância das lições de Música 
junto às aulas dos CPII encontra-se no plano de estudos publicado no Regulamento 
N.8 – de 31 de janeiro de 1838. De acordo com Vechia & Lorenz (2011), seu eixo 
principal orientava-se a partir dos estudos clássico-humanísticos, com 62% 
do total carga horária destinada, sobretudo, ao Latim, ao Grego, à Filosofia, à 



Retórica e à Poética, cabendo à Matemática, aos Estudos Sociais e às 
Ciências, respectivamente, 12%, 11% e 9%. Especificamente às Artes, 
previa-se então uma carga horária de apenas 6% dividida entre o Desenho 
(8 horas; 3,1%) e a Música Vocal (6 horas; 2,9%) que seriam oferecidas nos 
três primeiros anos de estudos do colégio como lições introdutórias às 
humanidades.  

Turin (2015) ao estudar no CPII as figurações e apropriações da tradição 
clássica no Brasil oitocentista aponta que essas apropriações aconteceram 
de forma mais ampla na realidade brasileira dos oitocentos e não apenas de 
modo focalizado no currículo da Instituição. Dessa maneira, aprece ter 
ocorrido um movimento dialógico entre o aspecto geral e o focal. 

Outro documento importante é a tabela dos dias e horas das lições, publicada no 
Regulamento nº 62, de 1841. Ao observá-la, um ponto que deve ser destacado é que, 
três anos após o primeiro plano, ocorre uma mudança na posição das lições de 
Música Vocal no quadro geral das matérias, que aumentam em número e passam a 
ser oferecidas para todos os anos do curso. Nesse aspecto, um dos documentos mais 
importantes levantados durante a pesquisa trata-se da “Exposição dos 
inconvenientes e defeitos encontrados pelos respectivos professores nos diferentes 
ramos de ensino, acompanhado das observações do reitor”, também de 1841 – único 
documento localizado onde se tem acesso às próprias palavras do responsável pelo 
seu ensino entre 1839 e 1858, o “Mestre” Francisco da Luz Pinto.  

O conteúdo central de seus argumentos está focado nas dificuldades que exíguo 
tempo disponível para as lições de Música Vocal no CPII causava no 
desenvolvimento desta “Sciencia”, haja vista que a sua oferta para os três primeiros 
anos de estudo não se efetivara, conforme previsto no plano de 1838, pois, até 1841, 
sua oferta restringiu-se apenas ao 1º ano. Um problema que, segundo o Mestre, 
comprometia as possibilidades dos alunos se aprofundarem no “verdadeiro 
conhecimento desta faculdade”, vendo “novas difficuldades que a cada momento se 
encontrão debaixo dos mesmos principios e das mesmas regras infaliveis”, pois, com 
“diminuto tempo apenas podem aprender os alumnos os primeiros Elementos que 
perdem-se para o Futuro pela falta de Pratica”. Assim, diante das reivindicações de 
Francisco da Luz para o desenvolvimento do ensino de Música no CPII, o fato é que 
realmente ocorre um aumento na carga horária de suas lições no plano de estudos de 
1841, onde se previa sua oferta não apenas para os três anos estabelecidos em 1838, 
mas para cada um de seus sete anos de estudos – com quatro lições semanais para o 
1º e para 2º ano e uma para cada um dos anos que se seguem do 3º ao 7º.  

 Como observam Vechia & Lorenz (2011), assim como no plano de 1838, na 
organização dos estudos proposta em 1841, a orientação clássico-humanística 
continua sendo a principal tônica, ocupando 60% de sua carga horária. É 



interessante se notar, porém, que, diferente do plano anterior, aqui as Artes já não 
mais ocupavam a última posição, mas a segunda, ficando com 16% da carga horária, 
diante dos 14% das Ciências Sociais, dos 5% das Matemáticas e dos 5% das Ciências 
Naturais – cabendo a Música 7,1% do total. Posição que se deve às referidas 
mudanças quanto ao número e a oferta de suas lições, ocorridas tanto na Música 
Vocal, quanto no Desenho. Matérias que, para além dos anos iniciais e de seu caráter 
introdutório, passariam a ser oferecidas também ao longo dos anos seguintes, 
conquistando uma possiblidade de ampliar o tempo de seus exercícios e de transpor 
seus “primeiros Elementos”.  

2.2. “NÚMERO DE LIÇÕES DADAS” 

Com o objetivo de observar como se opera o debate Ciências versus 
Humanidades no CPII ao longo do século XIX, tendo como referência documental os 
decretos que regulamentavam as reformas referentes às mudanças em seu currículo, 
Vechia & Lorenz (2011) afirmam que “o plano de estudos de 1841 permaneceu 
praticamente inalterado até a primeira metade da década de 1850.” (Idem, p.125) 
Entretanto, a documentação levantada no Arquivo Nacional sobre esse período traz 
informações que parecem importantes para se refletir sobre os contornos que tais 
planos normativos foram tomando na esfera interna do CPII, junto ao “contexto da 
prática”, tendo como foco o lugar que o ensino de Música foi ocupando em seu 
currículo durante o período em análise. Observando-se os documentos denominados 
“Mappa de faltas”1, comparando seus dados com o número de lições por matéria 
estabelecido no plano de estudos de 1841, percebem-se que ocorreram algumas 
alterações definidas dentro do próprio âmbito administrativo do colégio, durante o 
processo de sua implementação até a Reforma Couto Ferraz (1855).  

Assim, a partir do conjunto de “Mapas de faltas” localizados, foram produzidos 
alguns dados que se mostraram interessantes na medida em que tornaram possível 
se vislumbrar tendências gerais de ascensão e declínio das lições de Música junto aos 
variados quadros de estudos desenhados no âmbito interno do CPII, entre 1844 e 
1855; valendo-se destacar, que, do conjunto analisado tomou-se como referência 
apenas os anos de 1847, 1852 e 1855, quando se percebem as mudanças mais 
significativas na posição tomada pelas lições de Música, no computo geral do número 
médio de lições oferecidas anualmente por cada matéria.  

No ano de 1847 2 , observa-se que as lições de Música conquistam certa 
estabilidade dentro da classificação geral ao permanecer na mesma posição deduzida 
do plano de estudos de 1841, ficando no 5º lugar (7,4%), à frente de História, 
“Philosophia”, “Rethorica”, Matemática, “Grammatica Nacional” e Ciências, 

                                                   
1 Documentos onde eram registrados o número de aulas previstas e a frequência dos professores. 

2 Média de número de lições calculada a partir das lições dadas entre os Fevereiro e Julho de 1847. 



incluindo-se agora o Desenho e a Geografia. No ano de 18523, a Música conseguiu 
chegar ao ápice da classificação geral, ficando entre as três primeiras matérias com o 
maior número médio de lições mensais, atrás apenas do Latim e do “Francez” que, 
respectivamente, ocuparam a 1º e a 2º posição, conquistando então 7,5% do total. 

Compreendendo o currículo escolar como um campo de constantes disputas em 
torno da seleção e da hierarquização dos saberes, percebe-se que, junto a esse 
movimento de ascensão da Música, outros movimentos em prol da ascensão de 
algumas das demais matérias e áreas de conhecimento estiveram em jogo nesse 
processo de definição curricular do CPII. O principal ponto de tensão percebido 
nesse campo centra-se na definição das finalidades da formação Secundária 
propiciada pelo colégio e o deslocamento de seu eixo das “Bellas letras” para as 
“Sciencias”, a partir da década de 1870. Uma tensão originada junto às próprias 
demandas de consolidação do Estado Imperial e das perspectivas de progresso da 
Pátria, tendo, de um lado, a ênfase à tradição dos estudos literários, das letras e das 
humanidades clássicas, e, de outro, as preocupações com o progresso material do 
país e suas demandas por uma formação mais técnica e cientificista. (Vechia & 
Lorenz, 2011; Cunha Junior, 2012)  

Segundo Cunha Junior (2012), é possível perceber um primeiro movimento nessa 
direção ainda em 1855, quando o curso de sete anos do colégio foi divido entre os 
estudos de 1ª e os de 2ª classe, deslocando-se “os conhecimentos de natureza 
científica para os primeiros anos do curso de estudos do CPII, deixando os três 
últimos anos reservados ao conhecimento das letras.” (p.61) Foi no conjunto dessa 
reforma que as lições de Música foram normativamente caracterizadas como “não-
essenciais” e postas à margem dos dias e horários regulares de estudo, como prega o 
próprio Regulamento de 18554, onde, respectivamente, lê-se no Art.3º que: “Os 
estudos de desenho, musica e dansa, e o de italiano, não são essenciaes para se obter 
qualquer dos títulos” (seja o dos estudos de 1ª ou de 2ª classe , isto é, o de Bacharel 
em letras); e, ainda, no Art.7º que:  

O ensino da dansa, e os exercicios gymnasticos terão lugar durante as horas de 
recreação. O da musica e o do desenho serão dados nas quintas-feiras, quando 
forem feriados5. Os respectivos Professores dividirão seus discipulos em turmas, 
que possão dar alternadamente as lições das referidas artes. Os ditos 
Professores serão obrigados a lecionar quatros horas entre as manhãs e a 
tarde. (Regulamento de 1855, p.1) 

A Gymnastica passa por uma situação similar quando comparada com essas 
matérias “não-essenciais”, uma vez que quando a mesma é introduzida na escola pelo 

                                                   
3 Média de número de lições calculada a partir das lições dadas nos meses de Fevereiro, Março Abril, Junho, 
Julho, Agosto e Outubro de 1852. 

4  Decreto nº 1556, de 17 de Fevereiro de 1855. 

5 Feriados aqui eram os dias de folga escolar que aconteciam às quintas e aos domingos. 



Reitor em 1841, as recomendações eram de que as lições seriam oferecidas seis vezes 
por semana, com duração de uma hora, com exceção de quinta-feira, quando a 
duração da aula seria aumentada para duas horas (Cunha Junior, 2008). 
Posteriormente ocorre essa decisão de colocar a os “exercícios gymnasticos” e a 
“dansa” preenchendo algumas horas no momento de recreação, embora a 
Gymnastica já fosse ministrada em um dia de feriado do CPII. 

Deslocamento que já tinha sido anunciado no mesmo ano em que suas lições 
registram a melhor colocação, em 1852, quando estava em trâmite o “Projeto da 
reforma dos estatutos da parte Scientifia do Collegio D. Pedro 2º” no qual se previa 
que: “O ensino de desenho, musica, esgrima e gymnastica, serão voluntários, e só nas 
horas vagas; porquanto a experiencia em tem demonstrado que estas artes distrahem 
minimamente a attenção dos alumnos.”. Ou seja, um movimento de reforma no qual 
seu estudo perde espaço dentre as aulas “essenciaes”, tornando-se um estudo 
voluntário, ensinado em alternância com a Dança, a Ginástica e o Desenho, nos dias 
feriados e de folga escolar, com uma finalidade declarada de servir à distração dos 
alunos, aos seus momentos de recreação e passatempo.  

O impacto efetivo da reforma de 1855 sobre as aulas de Artes é notório, haja vista 
seu declínio quanto ao número médio de lições por matéria6, quando passam a 
ocupar em conjunto com a Ginástica a 8ª posição, isto é, o último lugar na 
classificação geral, ficando com apenas 2,6% da carga horária total. Mudanças 
curriculares significativas que repercutiram diretamente sobre as lições de Música 
que, da 3ª posição alcançada no ano de 1852, retrocederam quase ao mesmo lugar 
deduzido do plano de estudos de 1838, quando esteve entre as últimas posições.  

Uma mudança que pode ser percebida não apenas pelo número médio de lições 
que os professores deveriam dar, mas também pelo próprio lugar ocupado pelas 
matérias no quadro de horários das aulas do CPII, como demonstra a documentação 
levantada sobre os anos de 1840, 1841 e 1856. Assim, se, nos quadros de 1840 e de 
1841 as lições de Música foram oferecidas durante todos os dias regulares, isto é, 
segundas, terças, quartas, sextas e sábados, já em 1856, após a implantação do novo 
Regulamento, o ensino de Música deixa de fazer parte do quadro das aulas regulares, 
passando a compor oficialmente uma sessão comum com a Religião, a Dança e a 
Gymnastica, compartilhando com essas matérias os recreios e os dias feriados, ou 
seja, as quintas e os domingos (Vechia & Lorenz, 1998; Penna, 2008; Cunha Junior, 
2008) – em concordância com o Art. 7º do Regulamento de 1855. 

2.3. RELAÇÕES DE VIZINHANÇA: A MÚSICA E A GYMNASTICA 

Para Chervel (1990), o problema da distribuição, isto é, o lugar relativo que as 
matérias ocupam entre os saberes e suas relações de vizinhança com outras matérias, 
mostra-se uma perspectiva interessante para tentar compreender sua importância 

                                                   
6 Média de número de lições calculada a partir das lições entre os meses de Março e Julho de 1855. 



histórica dentro de cada contexto educacional. Problema que parece contribuir 
também na análise dos significados das lições de música e de ginástica no colégio, a 
partir das relações que estabelece com as matérias vizinhas, de acordo com as 
posições que ambas ocupavam tanto nos planos de estudos quanto nos Mapas de 
faltas analisados.  

Como se pode perceber no corpo documental da pesquisa, não é uma tarefa 
simples identificar os graus de vizinhança das lições de Música com as outras 
matérias, tomando como referência a variação de sua importância quanto ao número 
de lições previstas, haja vista o seu trânsito dentro dos quadros de estudo 
configurados no CPII. Entretanto, foi possível se perceber nesse quadro variado 
algumas relações de vizinhança com o Desenho, a Poesia, a Religião, a Ginástica e a 
Dança. 

No que se refere especificamente à presença da Ginástica e da Dança no quadro 
de estudos do colégio, sem dúvida, o corpo é um dos elementos centrais para o 
estabelecimento dessa relação de vizinhança, na qual o estudo de Música poderia 
contribuir, então, para uma “harmonia dos gestos” e uma “educação do movimento” 
– sobretudo, ao se considerar a importância da etiqueta e do comportamento público 
para a sociedade de Corte7. O que fica bastante claro, por exemplo, quando, em 1836, 
Manuel Araújo Porto Alegre avalia a diferença do grau de civilidade entre as “Villas” 
e as “Capitaes” do Império, pautando-se, justamente, na Dança. Segundo ele, nas 
“Villas”: 

é necessário que o compasso seja bem marcado para que excite a dançar, e 
mover bem o corpo, e ahi complicam-se as figuras, em quanto que nas Capitaes, 
no centro da chamada bella-sociedade, a dança é um passo amaneirado, e 
consiste mais em conversar com o par, que na multiplicação das figuras. 
(Nitheroy 1836, p.175)  

Ou seja, a ideia de uma Educação musical-corporal pela qual seria possível se 
identificar os membros da “bella-sociedade”, a partir de distinções socioculturais, e 
mesmo, regionais, estabelecidas no Império, que se tornariam evidentes, por 
exemplo, pela Dança, a forma de seus movimentos, o equilíbrio de suas figuras e a 
modo de se comportar diante de seus pares.  

Sendo assim, os bailes e, consequentemente a dança, pareciam representar algo 
para além de um simples divertimento para os indivíduos da época, significando 
formas particulares de educar o corpo para conhecer certas técnicas civilizadas, 
através de uma educação do físico; para um conjunto de comportamentos 
considerados socialmente adequados, por meio de uma educação do espírito; e para 
a inserção em coletivos maiores, tendo em vista gestar uma sociedade civil, mais 
especificamente uma elite (Melo, 2014). Por mais que os bailes representassem uma 
sociedade mais livre, essa liberdade deveria ser vivida com limites (Idem). 

                                                   
7 Sobre a importância das danças na sociedade de Corte carioca, ver Zamith (2011).  



Pensando-se ainda nas suas relações com o lugar da dança dentro do currículo do 
colégio, parece importante se ter em vista que a própria concepção clássica de música 
abrangia um conjunto de atividades, dentre as quais essas também se incluíam, junto 
à Poesia e ao Teatro (Fubini, 2008). Uma concepção recorrente no contexto da Corte, 
como pode se perceber no discurso de inauguração do Imperial Conservatório 
(1848), onde se destacava que, entre os antigos, “imenso era o império da Música, 
estendendo-se não só à ciência dos sons, mas, ainda, à poesia, à eloquência, à 
declamação e à própria ginástica” (Andrade 1967, p.254). 

Além dos bailes, o século XIX demostrou ser um momento profícuo para o 
surgimento de agremiações esportivas e o desenvolvimento do “sport” como eram 
denominadas as modalidades esportivas (Melo, 2015), contudo, esse é um debate 
para ser aprofundado em um momento posterior. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante desse quadro geral, pode-se perceber que o estudo da música teve uma 
importância significativa no Colégio Pedro II, entre 1838 e 1855. Importância essa 
que ganha contornos qualitativos ao se pensar sobre alguns possíveis significados de 
suas relações com as matérias vizinhas. É nesse sentido que as relações com a 
ginástica destacam sua importância conjunta para uma educação do corpo e, de 
maneira mais ampla, das sensibilidades e dos comportamentos. Um conjunto de 
atributos importante para aquela distinta parcela da mocidade que podia dedicar 
todo seu tempo à “ginástica intelectual” e à recreação do espírito. 
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RESUMO  

O trabalho apresenta alguns resultados de um estudo realizado no âmbito de um 
projeto de doutoramento em Educação que pretendeu conhecer e compreender 
aspectos da construção da identidade profissional dos professores do Colégio Pedro 
II, primeira instituição brasileira de ensino secundário, fundada em 1837, que 
conservou até meados do século XX, o caráter de instituição padrão para esta 
modalidade de ensino e que permanece mantido pelo governo federal nos dias atuais. 
O recorte temporal adotado foi o período entre 1925 e 1945, marcado pelas Reformas 
Rocha Vaz, Francisco Campos e Gustavo Capanema. Esses aspectos, observados a 
partir de pesquisa documental, foram analisados com base nos conceitos de 
“Identidade para si” e “Identidade para o outro”, formulados por Claude Dubar 
(1997), articulados ao de “Programa Institucional”, de François Dubet (2002). A 
partir da identificação dos professores que atuaram na instituição naquela época, 
investigamos as diversas categorias nas quais foram enquadrados, suas atribuições, 
as principais disputas políticas internas, dentre outros aspectos que marcam a 
construção de suas trajetórias. Finalmente, argumentamos que os professores do 
Colégio fecharam-se em si mesmos, na tentativa de incorporar privilégios que não se 
estenderam às demais instituições de ensino secundário. 
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INTRODUÇÃO 

A identidade profissional dos professores do ensino secundário em instituições 
específicas tem sido temática pouco explorada no contexto acadêmico brasileiro, 
principalmente em períodos recuados como o Império e a Primeira República.  

Neste trabalho focalizamos a identidade profissional dos professores do curso 
secundário do Colégio Pedro II, dialogando com referenciais teóricos da História da 
Educação, História da Profissão Docente e da Sociologia. Cabe ressaltar que o Colégio 
Pedro II era considerado padrão, referência para o país entre 1925 e 1945, período 
delimitado por três reformas educacionais (Rocha Vaz, de 1925, Francisco Campos, de 
1932, e Gustavo Capanema, de 1942) que, segundo Nagle (1974) e Silva (1969) 
consolidaram o processo de institucionalização do ensino secundário brasileiro. 
Buscamos, como objetivo geral, identificar como foi se constituindo a identidade 
profissional dos professores secundários do Colégio Pedro II no período supracitado. 

Dubar (1997) destaca a importância do outro em sua definição de “identidade”. 
Para o autor, são inseparáveis a “identidade para si” e “identidade para o outro”, pois 
assim, um professor do Colégio Pedro II só saberia quem é através do olhar de outro. O 
tipo de homem que se é, ou seja, a identidade para o outro, é chamada, segundo Dubar, 
de “atos de atribuição”. Ele denomina “atos de pertença” a identidade para si, isto é, o 
modelo de homem que se quer ser. Entretanto, somente por meio da atividade com 
outros, as identificações que o indivíduo recebe se justificarão e mostrarão seus 
motivos; nessas situações ele poderá recusar ou aceitar a maneira como é identificado. 
A teoria sociológica apresentada por Dubar (1997) mostra que os sujeitos devem ser 
pensados na sua trajetória social e que os processos de negociação identitária são 
complexos e se dão dentro de um campo de possibilidades. 

Para Dubar (1997) devemos atentar para as características das gerações 
precedentes de professores, pois constituem uma referência. Cada geração reconstrói 
essa identidade. O Externato e o Internato, instâncias nas quais o Colégio Pedro II era 
dividido no recorte temporal investigado, e as reuniões da Congregação podem ser 
considerados, segundo a perspectiva de Dubar, “espaços de reconhecimento 
identitário”. 

Articulamos o conceito de “identidade” formulado por Dubar (1997) com o de 
“Programa Institucional” formulado por Dubet (2002). O autor postula que essas 
profissões remetem ao “trabalho sobre o outro”, ou seja, “atividades assalariadas, 
profissionais e reconhecidas que visam explicitamente a transformar o outro, ou, 
conjunto das atividades profissionais que participam da socialização dos indivíduos” 
(p.17). Segundo Dubet, a profissão docente é caracterizada, na sua essência, por 
constituir um trabalho sobre o outro, isto é, um trabalho de mediação entre os valores e 
princípios universais e os indivíduos particulares, que tem como objetivo a 
transformação destes e se exerce como um “programa institucional”. Este programa 
consubstancia-se numa atividade de socialização orientada diretamente por valores e 
princípios, perseguindo a construção de um “tipo ideal”. Partindo do pressuposto de 



que o “trabalho sobre o outro”, nas suas origens, foi concebido como um “programa 
institucional”, que designa particularmente um modo de socialização ou um tipo de 
“relação com o outro”, o autor estabelece distinções entre a forma como se configurou o 
trabalho do professor primário e o do ensino secundário. Dubet (2002) ressalta o fato 
de que mudanças nesse “programa institucional” condicionam mudanças na percepção 
que os professores possuem do seu trabalho docente e, consequentemente, da sua 
própria identidade profissional. 

Os resultados apresentados nesse trabalho foram obtidos com base na análise 
documental das diferentes fontes encontradas no Núcleo de Documentação e Memória 
do Colégio Pedro II (NUDOM), no Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil (CPDOC/FGV) e na legislação sobre o sistema educacional 
do período1. As fontes analisadas foram: Livros de Atas da Congregação do Colégio;  
Regulamentos e os Decretos relativos às reformas educacionais e às mudanças internas 
do Colégio;  Relatórios elaborados pelos diretores do Colégio Pedro II e encaminhados 
aos Ministros da Educação e Saúde Pública;  Anuários; dentre outras.  

 
 

1. ASPECTOS DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DO COLÉGIO 
PEDRO II 

1.1. Sobre as Categorias de Professores 

Entre 1925 e 1945, os professores do Colégio Pedro II foram enquadrados em 
muitas categorias. Verificamos que algumas categorias de professores foram 
ressignificadas, ou seja, algumas mantiveram a nomenclatura ao longo do período 
investigado, mas seu sentido ou suas atribuições mudaram. Houve também, aquelas 
que permaneceram com as atribuições, porém mudaram algumas vezes de 
nomenclatura. Para o primeiro caso podemos citar os “Catedráticos2”, assim chamados 
durante todo período investigado, esses eram os professores mais importantes do 
Colégio, mas suas atribuições, direitos e deveres mudaram de acordo com as Reformas 
da Educação. Para o segundo caso, podemos citar os “Professores Suplementares” que 
eram chamados de várias outras formas (“Professores Estranhos ao Corpo Docente 
Efetivo”; “Regentes Estranhos”; “Pessoas Estranhas”; “Elementos Estranhos”; 

                                                   
1 Coleção de Leis do Império e da República. Disponível no Portal da Câmara dos Deputados  
http://www2.camara.gov.br  (acessado em: 30/07/2011) 

2 O Professor Catedrático era profundo conhecedor de sua área de atuação, mas também das demais disciplinas, 
pois podia ser examinador de qualquer uma delas. A Cátedra era vitalícia e para se tornar catedrático, o candidato 
devia realizar um exame de cátedra e defender alguma ideia inovadora no campo, além de ter obras científicas 
publicadas na sua especialidade e ser nomeado pelo Ministro. Segundo o Regimento Interno do Colégio, o 
Professor Catedrático devia orientar o ensino das matérias que constituíam a sua cadeira; lecionar na totalidade 
as matérias que constituíam o programa da mesma; tomar parte nas comissões de exames do curso, bem como 
concursos para docentes; tomar parte nas Congregações; dentre outras. 



“Professores além dos Catedráticos”; “Professores além dos Efetivos”), porém sempre 
foram responsáveis pelo ensino nas turmas também chamadas “suplementares”.  

Conforme a Reforma Rocha Vaz (1925), o corpo docente do Colégio Pedro II era 
formado por Professores Catedráticos; Docentes Livres; Professores Honorários; 
Professores de Desenho e de Ginástica; e Auxiliares de Ensino, esta última categoria 
era composta pelos Preparadores e Repetidores. Os “Repetidores” passaram a ser 
chamados de “Adjuntos” em 1928, porém suas atribuições se ampliaram, pois de meros 
repassadores das aulas dadas pelos Catedráticos, passaram a ser incumbidos de 
auxilia-los. A Reforma previa ainda, a categoria dos “Professores Privativos”, mas não 
encontramos menções sobre esta categoria nos documentos investigados. Com o 
aumento do número de alunos na segunda metade da década de 1920, foi necessária a 
abertura de turmas suplementares. Os Professores Catedráticos e Docentes Livres3 
tornaram-se insuficientes para lecionar essas turmas e foram contratados então, os 
Professores Suplementares.  

A Reforma Campos (1931) manteve os Catedráticos como a categoria mais 
importante; criou a categoria dos “Professores Dirigentes”, contratados para orientação 
e fiscalização das Línguas Vivas; previa também a contratação de um Professor de 
Música; estabeleceu o fim da docência livre, embora, na prática, a categoria tenha 
permanecido durante o período investigado; e manteve os Auxiliares de Ensino 
(Preparadores e Adjuntos). No período entre esta Reforma e o contexto de 
implementação do Estado Novo, encontramos documentos em que são empregados os 
termos “Professores Suplementares” e “Professores Extranumerários” para a mesma 
categoria. Em 1937, o Colégio já contava com 219 desses professores, dos quais 127, ou 
seja, mais da metade não possuíam o registro instituído pela referida Reforma. 
Catedráticos e docentes livres, que totalizavam 50, eram isentos por lei de se 
registrarem. 

O Decreto-Lei nº 2.075, de 08 de março de 1940, estabeleceu que as turmas 
suplementares não regidas por catedráticos passavam a caber aos “Professores 
Auxiliares”4, que deviam ser escolhidos entre os docentes livres. Caso não houvesse 
docentes livres, seriam admitidos por prova de habilitação. Cabe ressaltar, portanto, 
que os anteriormente chamados de “professores suplementares” passaram a ser 
chamados de “Professores Auxiliares” e eram admitidos como “Extranumerários 
Contratados”. Trata-se de um grupo de professores contratados em condições precárias 

                                                   
3 Com a extinção da categoria “Professores Substitutos” pela Reforma Rocha Vaz, os “Docentes Livres” se tornam 
a segunda categoria mais importante hierarquicamente, abaixo dos Catedráticos. Competia ao Docente Livre 
apresentar ao Diretor o programa de seus cursos, antes do início dos mesmos; lecionar em sua totalidade as 
matérias que constituíam o programa de seus cursos e realizar o respectivo ensino prático; reger cursos das 
cadeiras para qual tivesse obtido o titulo de docente-livre, por indicação do professor catedrático; tomar assento 
na Congregação quando estivesse substituindo o professor catedrático ou quando fosse eleito para representar a 
classe dos docentes-livres, não podendo, entretanto, votar na escolha de professor catedrático. Inicialmente, seus 
títulos de nomeação valiam por dez anos e eram renováveis a juízo da Congregação.  

4 Não confundir com “Auxiliares de Ensino”, categoria formada pelos Preparadores e Repetidores (até 1928). 
Depois de 1928 os Auxiliares de Ensino são os Preparadores e Adjuntos.  



e que se dividiam em outras subcategorias, com carga horária e padrões de 
vencimentos diferentes: “assistente de ensino”, “coadjuvante de ensino”, “professor 
auxiliar”, “professor”, “dirigentes”. Todos os professores auxiliares e suas subcategorias 
eram coordenados, fiscalizados e orientados pelos professores Catedráticos. 

O texto da Reforma Capanema não menciona categorias de professores do Colégio 
Pedro II. Apenas no relatório do ano de 1944, elaborado por Clóvis Monteiro, então 
Diretor do Internato, verificamos que pela ordem hierárquica atuavam no Colégio: 
Catedráticos, Docentes Livres, Professores Honorários, e Professores de Educação 
Física. Além destes existiam os “Extranumerários Contratados e Mensalistas”, 
“Professores Dirigentes”, “Professores”, “Professores Adjuntos”, “Assistentes de 
Ensino” e “Auxiliares de Ensino”. Sobre essa última categoria, possivelmente o Diretor 
que elaborou o relatório estava se referindo aos “Professores Auxiliares”, já que antes 
citou anteriormente a classe dos “Professores Adjuntos”, que eram os antigos 
Repetidores, que juntamente com os Preparadores, formavam a categoria dos 
“Auxiliares de Ensino”. Observamos, portanto, a ausência de menção aos 
“Preparadores” e aos “Coadjuvantes de Ensino”, mas não foi possível responder se 
essas duas categorias estão contempladas de outra forma na relação, se foram 
ressignificadas, suprimidas ou extintas, pois os próprios diretores do Colégio tinham 
dificuldades em lidar com tantas mudanças impostas pelo Estado, através da legislação. 

Dito isto, observamos que durante o período investigado (1925-1945) e no que diz 
respeito aos “Professores Suplementares”, vigorou a prerrogativa dos contratos 
temporários em consequência do aumento do número de alunos matriculados. Embora 
essa forma de contratação tenha se constituído para alguns professores como uma via 
de acesso às categorias mais elevadas, verificou-se a existência de um quadro que não 
contribuiu de maneira positiva para a construção de uma identidade sólida. Por mais 
que os contratos fossem renovados, seja por nomeação ou concurso, o fato dos 
“Suplementares” não pertencerem ao quadro efetivo e de não contarem com garantias 
trabalhistas, pode ter gerado instabilidade, insegurança e não comprometimento, 
conforme assevera Dubar (1997).  
1.2. A Identidade para o Outro 

Alguns termos empregados nos relatórios encaminhados aos Ministros pelos 
diretores do Colégio Pedro II, que também eram professores Catedráticos, como 
“competentíssimos”, “ilustrados”, “fé de ofício”, prestação de “serviços valiosos”, 
“brilhante desempenho”, “assíduo”, “cumpridores dos deveres” sintetizam um aspecto 
fundamental da identidade para os outros membros do quadro docente efetivo: a 
seriedade, o comprometimento e a dedicação dos professores dentro ou fora da sala de 
aula. A qualidade do quadro docente efetivo é destacada não só pelos professores, ex-
professores, funcionários da instituição, ex-alunos, mas também pela imprensa e por 
membros da comunidade, dentre os quais o então membro do Gabinete Ministerial, 
Jurandir Lodi, que em relatório elaborado por ele ou por uma comissão que chefiou em 
meados dos anos 1930, constatou que tratava-se de um “Corpo Docente de 
primeiríssima água, escol brilhantíssimo, não há cátedra do Colégio Pedro II ocupada 



por quem não seja, incontestavelmente um mestre, na legítima acepção do termo. 
Plêiade luminosa, para honra da cultura nacional.” O valor e a dimensão afetiva dos 
professores em relação aos alunos como componentes do trabalho docente também 
foram observados.  

Por outro lado, também encontramos documentos que trazem críticas a alguns 
professores, cujos nomes não são citados. Essas críticas dizem respeito à faltas, 
promoção de “paredes”5 e aspectos de ordem moral e de competência. Entretanto, 
consideramos que alguns desses aspectos podem ser compreendidos como formas de 
reação à situação na qual se encontrava o Colégio e à insatisfação com o Governo por 
parte dos professores. 

Em linhas gerais, a maioria dos catedráticos possuía bacharelado nas áreas de 
Ciências e Letras, Ciências Jurídicas e Sociais e Ciências Físicas e Matemáticas, porém, 
em 1925, cerca de um terço desses professores eram médicos ou engenheiros. 
Observamos também que, dentre esses professores, alguns já se encontravam em 
“disponibilidade”6. As fontes consultadas indicam que outras características marcantes 
desses professores residem nos fatos de terem prestado concurso para se tornarem 
professores do Colégio Pedro II, de terem sido professores substitutos ou ocupado 
interinamente algumas cadeiras, de possuírem trabalhos e publicações nos respectivos 
campos, além de colaborarem em diversos jornais e periódicos da época. Trata-se de 
um grupo de professores que também atuava em outras instituições, seja como 
membros ou professores, como a Academia Brasileira de Letras (ABL); a então Escola 
Normal do Distrito Federal; no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Os 
professores catedráticos também examinavam concursos não só para Professores do 
Colégio, mas também de outras instituições da Instrução Pública. 

Encontramos professores que transitavam por diferentes disciplinas e entendemos 
que essa característica fazia parte do ethos do professor catedrático, uma vez que lhe 
era conferido o direito de opinar e até vetar programas de disciplinas diferentes da 
cátedra que ocupava, daí a necessidade de conhecer outras disciplinas.  

Ressaltamos que dos 27 catedráticos que se inseriram no Colégio Pedro II entre 
1925 e 1945, 8 eram “Professores Substitutos” antes da Reforma Rocha Vaz, ou seja, 

                                                   
5 Encontramos no CPDOC/FGV, um relatório, provavelmente redigido no início dos anos 1940, não assinado, que 
apresenta um quadro no qual os alunos frequentavam as aulas quando bem entendiam. Esse ato era chamado de 
“paredes” e ocorria quando, por qualquer motivo, “os alunos resolviam deixar de comparecer às aulas e assim o 
faziam sem que a direção do Colégio tomasse a menor providência, nem mesmo a de marcar ausência na pauta 
dos faltosos”. Havia professores que promoviam essas “paredes”, ameaçando os alunos com notas baixas, para se 
livrarem em determinados dias, do serviço de aula. No turno da noite, o autor do relatório denuncia que essas 
“paredes” atingiam o máximo, ou seja, 100% de ausência. 

6 Segundo a Reforma Rocha Vaz (1925), os professores que atingissem a idade de 65 anos eram postos em 
disponibilidade com todas as vantagens pecuniárias a que tinham direito na data da disponibilidade. Aquele que 
contasse mais de 25 anos de exercício no seu cargo, podia ser posto em disponibilidade, com as mesmas 
vantagens, caso requeresse. O professor, que obtivesse mais de 30 anos de exercício no seu cargo, era posto em 
disponibilidade, com as mesmas vantagens. Aos professores postos em disponibilidade era facultado, de acordo 
com as disposições em vigor, o direito de continuar a fazer parte das Congregações, das mesas julgadoras de 
exames e das comissões de concurso.  



professores concursados que, em função da extinção da categoria que ocupavam, das 
disponibilidades e do desdobramento nas cátedras, se tornaram catedráticos em 1925, 
sem que precisassem prestar um novo concurso; outros 8 catedráticos foram 
professores suplementares ainda na segunda metade da década de 1920, antes de se 
tornarem catedráticos. Destes 8, 3 permaneciam como professores suplementares nos 
anos 1930, sendo nomeados catedráticos nos anos 1940; Dos 11 catedráticos restantes, 
10 prestaram concursos para as respectivas cátedras, sendo que 5 foram nomeados 
docentes livres antes de se tornarem catedráticos. Os primeiros Docentes Livres foram 
nomeados através de concurso para algumas cátedras. A grande maioria dos 
professores que chegaram às cátedras entre 1925 e 1945 não eram novos no Colégio, ou 
seja, vieram de categorias mais baixas hierarquicamente. Verificamos ainda, que desses 
27 professores que assumiram cátedras no período, 3 passaram de professores 
suplementares à docentes livres e, finalmente, catedráticos. Isso ocorreu com os 
catedráticos de Desenho que fizeram concurso para serem professores do Colégio antes 
mesmo da disciplina se tornar cátedra em 1928. Outros 2 passaram de suplementares à 
catedráticos interinos no Internato e no Externato respectivamente, através de 
nomeação do governo e, depois, catedráticos através de concurso e nomeação. 

Há ainda um caso no qual um dos professores passa de docente livre a catedrático 
e, no ano seguinte à sua posse, é nomeado Diretor do Internato e um caso no qual um 
professor chega à cátedra sem antes ter sido professor de qualquer outra categoria no 
Colégio Pedro II. Este último torna-se Diretor do Internato três anos depois de sua 
nomeação para catedrático. 

A qualidade do corpo docente efetivo, tão exaltado nos documentos investigados, 
parece não se estender da mesma forma aos Professores Suplementares. Quando 
analisamos os dados referentes a essa categoria, com base em tabelas formuladas por 
Jurandir Lodi, verificamos que o espaço destinado às “observações” estava em branco 
para 87 dos 219 professores que compunham o quadro docente suplementar do Colégio 
em 1937, o que pode ser um indício de que o próprio Consultor do Governo encontrou 
dificuldades para levantar informações sobre o perfil desses professores. Se por um 
lado encontramos para 56 nomes a observação “bom elemento”, por outro lado, 
encontramos observações que revelam inexperiência, principalmente quando ainda 
estudantes ocuparam os cargos; alto número de faltas; e queixas de alunos em relação a 
alguns professores. Não podemos perder de vista a contingência do conceito de “bom 
elemento”, já que depende daquilo que se considerava aceitável e desejável com relação 
aos professores. As outras observações se limitam a informar se o elemento é novo ou 
antigo no magistério, se acumula alguma outra atividade profissional ou se já ocupava 
algum cargo no próprio Colégio.  

Em termos gerais, o corpo docente do Colégio Pedro II era constituído, no período 
estudado, por um número maior de elementos do sexo masculino, face aos elementos 
do sexo feminino. Não constatamos a presença de professoras nas reuniões da 
Congregação ou ocupando a Direção de alguma das seções do Colégio nesse período. As 
professoras ocuparam os cargos de professoras suplementares, principalmente nas 
disciplinas de línguas vivas. 



Esses aspectos são relevantes, pois conforme Huberman (1992: 38), o 
desenvolvimento de uma carreira é “[...] um processo e não uma série de 
acontecimentos. Para alguns, este processo pode parecer linear, mas, para outros, há 
patamares, regressões, becos sem saída, momentos de arranque, descontinuidades”. 
Em outras palavras, as sequências de desenvolvimento não são vividas na mesma 
ordem e nem todos os professores percorrem todos os elementos da profissão. 

Enquanto nos primeiros anos de funcionamento do Colégio Pedro II a rotatividade 
no quadro docente se dava pela saída de professores para desenvolverem outras 
atividades como carreira política e diplomacia (Mendonça, Goulart; Soares e Patroclo: 
2013), no recorte temporal investigado o magistério já se configurava como atividade 
principal dos professores, de modo que a rotatividade se dava em razão do falecimento 
de professores, de transferências, concursos, de pedidos de entrada em disponibilidade, 
jubilação e brechas na legislação ou desdobramento das cadeiras que possibilitassem 
ascensão ou efetivação de professores. Tanto o Estado, através da legislação, como o 
Colégio, através do Regimento Interno, criaram mecanismos que possibilitaram essa 
rotatividade. Contudo, esse processo se apresenta de maneira mais aguda entre 1925 e 
1928 e entre 1935 e 1945, ou seja, embora algumas cadeiras estivessem ocupadas 
interinamente, não ocorrem transferências nas cátedras ou cerimônias de posse entre 
1929 e 1934. Cabe ressaltar que essas cerimônias solenes da Congregação marcavam a 
posse dos professores catedráticos e faziam parte do processo de socialização desses 
professores recém aprovados em concursos e nomeados pelo Ministro. 
1.3. A Identidade Biográfica para si 

Sobre esse aspecto, torna-se necessário pontuar que as formas de controle 
estabelecidas no e através do Colégio Pedro II como instituição de referência, padrão 
para outras instituições, ocorre pela via dos programas e dos manuais das disciplinas 
escolares, elaborados pelos professores. Por outro lado, embora também tenha perdido 
atribuições, seu corpo docente buscou incorporar no período investigado, uma série de 
privilégios que não se estenderam às demais instituições de ensino secundário. O corpo 
docente do Colégio Pedro II se fechou em si mesmo, ou seja, se por um lado exerceu 
controle, por outro, a subcategoria dos professores secundários se organizou fora do 
Colégio, com base em outros padrões e paradigmas. Não é gratuito que, diferentemente 
do que aconteceu com os professores primários, a primeira organização sindical dos 
professores secundários tenha nascido dos professores da esfera privada, o Sindicato 
dos Professores do Ensino Secundário do Rio de Janeiro, criado em 1931. Dito de outra 
forma, pensando o Colégio na sua relação com o contexto externo, há uma dualidade, 
pois o Colégio Pedro II, ao mesmo tempo em que fica acima do sistema que está se 
instituindo, também fica fora, pois o ensino secundário se organizou por fora do 
Colégio.  

Massunaga (1989) nos fornece dados estatísticos que ajudam na reflexão sobre o 
Colégio Pedro II em relação ao sistema. A autora mostra que entre 1931 e 1945, o 
número de unidades escolares que ofereciam o ensino secundário no Brasil passou de 
399 para 1.282 e o número de matrículas passa de 48.409 para 256.427. Dentro desse 



quadro, figurava o Colégio Pedro II como único estabelecimento pertencente ao 
Governo Federal, uma minoria de escolas situadas no âmbito dos governos estaduais e 
mais de 70% das instituições de ensino secundário encontravam-se na esfera privada, o 
que reforça a tese de que esta modalidade de ensino estava se organizando por fora do 
Colégio.  

Outro dado que cabe ser ressaltado e que vai ao encontro deste ponto central que 
defendemos é o fato de a Constituição de 1937 ter estabelecido que a intervenção do 
Estado fosse suplementar à ação da iniciativa privada, ou seja, no caso de falta de 
recursos necessários à educação dos jovens em instituições particulares, o Estado 
intervia através da fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus. 
A intervenção do Estado só ocorria quando a iniciativa privada não desse conta da 
educação dos jovens. 

É possível vislumbrar a proposta de municipalização do Colégio Pedro II, ocorrida 
em 1934, como uma tentativa de inserir o Colégio nesse sistema que estava se 
construindo por fora do próprio Colégio. Cabe ressaltar que paralelamente à tentativa 
de municipalização encontramos uma conjuntura histórica e política na qual ocorreu, 
em 16 de julho de 1934, a promulgação da Constituição; em que Pedro Ernesto foi 
eleito indiretamente, assumindo como Prefeito do Distrito Federal; e em que Anísio 
Teixeira transformou o Departamento Geral de Educação em Secretaria de Estado. 
Num contexto em que o Colégio Pedro II se encontrava à parte, Anísio criticava a 
existência de um Sistema Federal e outro Municipal, sem articulação.  

Parece que do ponto de vista do corpo docente, o Colégio se articulava mais com as 
instituições de ensino superior, do que com as demais instituições do ensino 
secundário, uma vez que seu quadro docente reivindicou a equiparação aos professores 
universitários. Cabe ressaltar como exemplos que reforçam essa proximidade do 
Colégio Pedro II com o ensino superior, o fato de a Reforma Rocha Vaz, de 1925, criar o 
Conselho do Ensino Secundário e do Superior; a previsão, na supracitada Reforma, de 
que a constituição, os direitos e os deveres do corpo docente do Ensino Secundário e do 
Superior fossem iguais; o funcionamento de cadeiras de ensino superior nas 
dependências do Colégio, como a de Geografia da Universidade do Distrito Federal 
(UDF); o fato dos professores catedráticos do Colégio solicitarem tratamento igual aos 
catedráticos das Escolas Superiores nos anos 1940; e a incorporação do Colégio 
Universitário ao Colégio Pedro II em 1942.  

Os professores catedráticos do Colégio, para além de suas características específicas 
e para além de desejarem exercer o controle e se tornarem referência, desejavam uma 
equiparação aos professores do ensino superior e esse é um dos aspectos que reflete 
como esses professores desejavam ser vistos e reconhecidos, num contexto histórico 
em que estavam perdendo poder.  



1.4. O Declínio do Programa Institucional do Colégio Pedro II 

As tensões referentes à produção discursiva que tentou edificar o “programa 
institucional” socializador do Colégio Pedro II foram percebidas tanto nos discursos 
dos diretores presentes nos relatórios, como nas atas das reuniões da Congregação 
examinadas. Como aponta Dias (2008: 187), a estratégia de produzir as atas, 
cumprindo o Regimento Interno do Colégio, pode ter sido uma maneira de ocultar a 
existência, nas reuniões, de procedimentos estranhos às regras. Entretanto, ainda que 
nem tudo tenha sido registrado nas atas, encontramos indícios e pistas que indicaram 
resistências e mostram que o programa institucional não estava isento de conflitos, 
contradições e tensões. Essas tensões envolvendo o que estava prescrito, entre o 
programa institucional que se deseja instituir e o deixado como memória, foram 
atravessadas por todos esses conflitos e relações de poder que aparecem nas reuniões 
da Congregação, principalmente quando da falta de apoio dos diretores sobre 
determinadas questões, naqueles que se retiravam e que preferiram não participar das 
votações, nas moções, nos diversos tipos de votos, dentre outras manifestações. 

O programa institucional começou a ser contestado e a entrar em crise na medida 
em que alguns dos poderes que os professores do Colégio detinham na segunda metade 
dos anos 1920, como os de elaborar os programas e de definir as bancas de concurso 
foram retirados ao longo da década de 1930, em função das determinações do Estado, 
porém a insatisfação dos professores com as condições de trabalho, com os 
vencimentos, o aumento de carga horária e com o próprio governo, potencializaram 
esse processo. Com a Reforma Capanema chega-se a um quadro no qual o poder do 
Colégio diminuiu ainda mais, provocando muita resistência interna, pois a instituição 
deixou de ser padrão, com isso desapareceu o dispositivo da equiparação e os 
programas do Colégio deixaram de ser referência, passando a serem elaborados pelo 
Ministério da Educação e Saúde.   

Outro indício da crise no programa institucional reside no fato de o quadro 
docente, ou seja, os professores do Colégio Pedro II organizados coletivamente, não ser 
convocado a colaborar com as Reformas e definir os programas ou questões gerais, mas 
sim esse ou aquele professor, individualmente. 

 Trata-se aqui de um processo amplo que, segundo Dubet (2011), perturba a 
identidade dos atores, no caso, os professores, para além dos problemas específicos 
com os quais eles se deparavam. O Colégio encarregado de formar a elite intelectual e 
de ser referência para as outras instituições do país perdeu espaço gradativamente. 
Com o declínio do programa institucional, causado por ameaças internas e externas o 
“trabalho sobre o outro” também sofre mudanças, gerando um sentimento de crise que 
pode invadir os atores envolvidos.  

Se por um lado a Congregação do Colégio era um lugar de conflitos e de disputas 
que interferiram, em momentos diferentes, na manutenção e na crise do programa 
institucional, percebemos que trata-se também de um espaço de convivência, de 
partilha de saberes e, principalmente, de resistência. Nela, percebemos a existência de 
um tipo de solidariedade ou de corporativismo que se expressavam nos votos de “apoio 



moral”, dado pelos colegas ao professor que passava por algum problema particular e, 
daí comissões eram nomeadas para visitá-lo; nos “votos de louvor”, quando um 
membro publicava uma obra, atingia uma meta, prestava trabalhos relevantes ou era 
nomeado para algum cargo dentro ou fora do Colégio; e mesmo nos “votos de pesar”, 
quando das perdas de professores e familiares; dentre outros tipos de votos. Essa 
solidariedade demonstrada entre os membros da Congregação e, vez ou outra, para 
com os professores que, embora não fossem catedráticos, eram antigos no exercício do 
magistério no Colégio, parece que estava à margem dos professores suplementares, 
provavelmente pelas dificuldades na construção de uma identidade sólida por parte 
desses professores.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Este trabalho se ampara em três elementos considerados centrais: o Colégio Pedro 

II, uma instituição específica, que possuía contradições, tensões e disputas de poder no 
período investigado; o Estado, regulador; e os Professores de várias categorias, que 
ocuparam posições diversas em momentos distintos.  

Buscamos situar a profissão docente numa aproximação entre o processo de 
construção da identidade dos professores do Colégio Pedro II com o conjunto das 
reformas de ensino secundário brasileiro entre 1925 e 1945, apoiando-se na 
compreensão da identidade docente desenvolvida por Dubar (1997, p.264), que a situa 
como complexa no que se refere à sua composição e à sua dinâmica, “não sendo nem as 
expressões psicológicas de personalidades individuais, nem os produtos de estruturas 
ou de políticas econômicas impostas lá do alto. Elas são construções sociais que 
implicam a interação entre as trajetórias individuais e os sistemas de emprego, de 
trabalho e de formação.” (Dubar; 1997: 264) 

Finalmente, ressaltamos a dificuldade em investigar a problemática multifacetada 
da identidade docente, principalmente em períodos recuados, e que ainda será 
necessário continuar o movimento de reflexão iniciado no presente trabalho. 
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RESUMO  

Nas décadas de 1930 e 1940, o ensino secundário brasileiro sofreu 
transformações. Os Decretos n. 19.890 de 18 de abril de 1931, 21.241 de 4 de Abril de 
1932 e 4.244 de 9 de Abril de 1942 regulamentaram e reformularam o currículo deste 
nível de ensino no país. Estas disposições legais determinaram que o exercício do 
magistério secundário era permitido apenas aos portadores do diploma da Faculdade 
de Educação Ciências e Letras ou do certificado de aprovação, obtido na mesma 
Faculdade, nas disciplinas de Pedagogia geral e Metodologia. A Universidade do ar 
foi um programa educacional radiofônico organizado pela Divisão do Ensino 
Secundário do Ministério da Educação, sob a responsabilidade de Lúcia Magalhães. 
A programação foi irradiada pela Rádio Nacional entre 1941 e 1944, e tinha como 
proposta oferecer ensino a distância para os professores, permitindo-lhes aprimorar 
sua formação e, caso desejassem obter o registro para ministrar aulas no ensino 
secundário. A proposta deste trabalho é analisar o exercício de apropriação das 
experiências docentes relatadas pelos professores-ouvintes, realizado por Jonathas 
Serrano e Lourenço Filho, mestres responsáveis respectivamente pelos cursos de 
metodologia de ensino de História e de Psicologia Educacional.  
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1. A UNIVERSIDADE DO AR 

A Universidade do ar foi um programa radiofônico organizado pela Divisão do 
Ensino Secundário do Ministério da Educação e Saúde Pública, sob a 
responsabilidade de Lúcia Magalhães. Esta programação foi irradiada pela Rádio 
Nacional entre 1941 e 1944, às segundas, terças, quartas, sextas e sábados das 17h45 
às 18h10, e tinha como proposta oferecer ensino a distância para os professores 
secundários, permitindo-lhes complementar sua formação com conhecimentos 
metodológicos. Os cursos tinham a duração de um ano, eram gratuitos e qualquer 
docente poderia inscrever-se por meio de cartas. Ao longo do período letivo, os 
rádioalunos recebiam resumos para o acompanhamento das aulas e dialogavam com 
os professores através de missivas. Ao final, eles deveriam elaborar um trabalho com 
a finalidade de verificar o aproveitamento, sendo este um pré-requisito para 
obtenção do certificado de conclusão. 

Foram irradiados cursos de diferentes disciplinas: Literatura Luso-Brasileira, 
Língua e Literatura Francesas, Língua e Literatura Inglesas, Língua e Literatura 
Latinas, Língua e Literatura Espanholas, História do Brasil, Geografia do Brasil, 
História da Civilização, Geografia Geral, Física, Química, Biologia, Matemática, 
Desenho, Introdução à Filosofia, História e Filosofia da Educação, Sociologia, 
Psicologia Educacional, Fundamentos Biológicos da Educação, Estatística 
Educacional e Orientação Educacional. Em 1941, o curso teve 4329 inscrições.  

Desde o início do governo de Getúlio Vargas, Nagle (1974) destaca que o estava 
em jogo era o “desenvolvimento de obra nacionalizadora da mocidade”. Neste 
contexto, emergiram vários projetos voltados à organização da juventude brasileira 
que envolviam a educação física e a formação moral e cívica. Entre as propostas 
apresentadas à presidência da República é possível identificar diferentes tendências: 
a militar, inspirada nos modelos italiano e alemão e a educacional que defendia a 
inserção do movimento no sistema regular de ensino. 

Os Decretos n. 19.890 de 18 de abril de 1931 e 21.241 de 4 de abril de 1932 
regulamentaram o currículo do Ensino Secundário no Brasil, e previam a 
metodização do noss3o ensino. Este processo, denominado por Gustavo Capanema, 
consistiu na implementação da seriação obrigatória, extinguindo os exames 
parcelados que permitiam o acesso aos cursos universitários sem a frequência 
regular às escolas, e a introdução de um viés pedagógico às disciplinas. Para 
viabilizar a inserção de um referencial metodológico às disciplinas do Ensino 
Secundário, a legislação autorizada por Francisco Campos estabeleceu que o 
exercício do magistério secundário fosse autorizado apenas aos portadores do 
diploma da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Enquanto não houvesse 
diplomados, seria expedido um registro provisório, obtido mediante a apresentação 
do certificado de aprovação, obtido na mesma Faculdade, na disciplina no qual o 
candidato se inscreveu, de Pedagogia geral e de Metodologia. Dois anos após a 
primeira formatura apenas os concluintes teriam direito ao registro. Os professores 



em exercício da profissão, com exceção dos catedráticos do Colégio Pedro II, também 
deveriam se submeter ao processo de provas para obtenção do registro profissional. 

As mudanças conduzidas pelo recém-criado Ministério da Educação e Saúde 
Pública geraram a expansão das redes de ensino público e particular. Em 1941, 
faltavam professores habilitados ao magistério secundário em vários estados 
brasileiros. As faculdades de Filosofia Ciências e Letras localizadas no Rio de Janeiro, 
a Universidade do Distrito Federal (UDF), que funcionou entre os anos 1935 e 1939, 
a Universidade do Brasil (UB), e a Faculdade Católica, mais a Universidade de São 
Paulo (USP), não foram suficientes para atender a demanda por formação dos nossos 
mestres secundaristas.  

O projeto da Universidade do ar objetivava se apropriar do potencial de 
comunicação da radiofonia para transmitir ao maior número de professores do nosso 
país o conhecimento sobre as metodologias das disciplinas que ministravam. Na 
Revolução de 1930, o rádio começou a ser usado como instrumento para a divulgação 
de discursos políticos. Após tomar o poder, o governo revolucionário jamais viria 
abrir mão deste veículo de comunicação para propagar suas ideias. Em 1936, havia 
65 emissoras funcionando oficialmente em nosso país. No Estado Novo, período 
ditatorial da Era Vargas, a propaganda política ganhou uma dimensão inédita graças 
ao rádio. Os discursos do presidente e outras mensagens passaram a ser irradiadas 
aos lugares mais distantes do país, em tempo real. Sevcenko (1998) destaca dois 
rituais da nova ordem, que passaram a fazer parte da programação do rádio: o 
discurso presidencial de 1º de Maio no Estádio de São Januário e o noticiário da Voz 
do Brasil, inicialmente chamado de Programa Nacional. 

A Univerisdade do ar contou com a participação de diversos educadores dentre 
os quais figuravam Francisco Venâncio Filho, Jonathas Serrano, Carlos Delgado de 
Carvalho e Lourenço Filho. Estes intelectuais fizeram parte de uma geração que se 
encantara com o poder de comunicação do rádio. Na década de 1920, ao lado de 
Edgard Roquette-Pinto, Ferdinando Laboriau, Edgard Sussekind de Mendonça 
foram responsáveis pela implementação da radiofonia em nosso país. Eram homens 
entre a ciência, a educação e o rádio, por terem compartilhado as experiências da 
fundação da Academia Brasileira de Ciências (ABC), da Rádio Sociedade e da 
Associação Brasileira de Educação (ABE). Eram defensores do desenvolvimento 
científico entre nós, e conscientes da importância dos investimentos em educação 
para o desenvolvimento da nação. O rádio era por eles considerado como um veículo 
fundamental para à divulgação do conhecimento, além de ser fruto da evolução de 
nossa ciência. Em conjunto, atuaram na Seção de Ensino Superior da ABE. Na Rádio 
Sociedade, organizaram a transmissão de cursos realizados na ABE, promoveram o 
intercâmbio com instituições de outros países, divulgaram técnicas de radiofonia por 
meio de periódicos e livros, como forma de popularização do veículo, e criaram 
programas educacionais. 

Na década de 1930, estes intelectuais continuaram empreendendo seus esforços 
no sentido de garantir que o rádio irradiasse predominantemente conteúdos de 
cunhos cultural e educacional. Com o desenvolvimento comercial das emissoras, 



Edgard Roquette Pinto, Lourenço Filho, Jonathas Serrano, dentre outros estudiosos, 
participaram ativamente dos debates sobre o que deveria ser considerado 
educacional na programação radiofônica. As discussões, que perpassavam pelo 
cinema, pela literatura, pelos periódicos, refletiam uma tentativa destes 
radioeducadores de criar um padrão de linguagem nacional considerada adequada 
aos meios de comunicação. Neste aspecto, é importante citar as iniciativas da 
fundação da Confederação Brasileira de Rádio, em 1933, assim como a criação, no 
ano seguinte, da Rádio Escola Municipal (PRD5).  

Para que o processo de interação entre a nova mentalidade educacional e a 
radiofonia ocorresse de forma satisfatória, estudiosos formularam preceitos para a 
elaboração de programas, assim como para a utilização da radiofonia em sala de 
aula. Neste aspecto, é importante destacar que existe uma construção própria do 
discurso pedagógico: o educador enquanto se mostra detentor do saber científico, o 
que lhe permite adquirir a confiança do interlocutor, tenta passar a ideia de que 
simplesmente transmite informações, e que o escritor é um agente neutro. Na 
verdade, há uma intenção do autor do script, texto lido durante a irradiação, de 
persuadir o ouvinte de que sua mensagem é correta e deve ser seguida. 

As aulas da Universidade do ar começavam com a leitura das cartas dos 
radioalunos. As cartas de ouvintes são um tipo de fonte importante para o estudo 
sobre as programações. Escritas aos speakers ou às emissoras, elas contêm os mais 
variados comentários sobre os programas e os profissionais do rádio, e expõem 
dados sobre o cotidiano dos ouvintes, assim como as dificuldades técnicas para 
sintonizar as emissoras, problemas com a aparelhagem, interrupções de sinal. No 
caso da Universidade do ar, as missivas relatavam principalmente as experiências 
em sala de aula e as dúvidas em relação ao conteúdo irradiado. 

A proposta deste trabalho é analisar o exercício de apropriação das experiências 
docentes relatadas pelos ouvintes, realizado por Jonathas Serrano e Lourenço Filho, 
professores responsáveis respectivamente pelos cursos de metodologia de ensino de 
História e de Psicologia Educacional. Em todas as aulas do curso, as missivas eram 
comentadas e algumas práticas descritas eram selecionadas para exemplificar o tema 
que estava sendo abordado. Que tipo de metodologia era valorizada pelos professores 
da Universidade do ar? Quais as estratégias discursivas utilizadas para tentar 
convencer os mestres ouvintes que deveriam modificar suas práticas docentes? De 
que forma as experiências docentes expostas nas cartas eram usadas na elaboração 
de estratégias discursivas? Quais as orientações sobre a Organização da Juventude 
Brasileira eram transmitidas nas aulas irradiadas? São alugumas questões que irão 
nortear este trabalho. Para realização desta análise serão utilizadas como fontes não 
só os scripts das aulas irradiadas, mas as missivas remetidas a Jonathas Serrano e 
Lourenço Filho por professores secundários. Desta forma, pretendo colaborar com 
novas visões sobre a história da formação de professores, história do ensino a 
distância, em especial sobre a radiofonia educativa.   

 



1.1. As prescrições para elaboração de scripts educacionais 

A implementação do projeto de radiofonia educacional compreendia além de 
aspectos técnicos, a questão do magistério, fundamental para que o rádio de fosse 
efetivamente incorporado ao cotidiano escolar. O veículo era uma novidade para a 
maior parte da população. Os professores conviviam pela primeira vez com tal 
artefato em sala de aula e tinham muitas dúvidas quanto à sua utilização e à sua 
eficácia. Neste aspecto, uma das maiores angústias que acompanhava o magistério 
era o receio de que o rádio pudesse substituir a figura do professor. 

Rádio e educação (1934) foi um livro elaborado com o intuito de atender a essa 
demanda do professorado. Sendo assim, constitui uma fonte importante para a 
compreensão do discurso elaborado pelos radioeducadores com os objetivos de 
convencer os professores acerca da importância desta modalidade de ensino e 
divulgar prescrições sobre o uso do broadcasting na sala de aula. 

Em seus estudos sobre o discurso, Orlandi (2003) chama atenção para o fato de 
que faz parte da estratégia discursiva prever, situar-se no lugar do ouvinte, 
antecipando representações, a partir de seu próprio lugar de locutor, o que regula 
a possibilidade de respostas, o escopo do discurso (p.26). Como professor da Escola 
Secundaria Technica Amaro Cavalcanti, o autor de Radio e educação (1034), Ariosto 
Espinheira teve um contato direto com esse professorado, com suas dúvidas e 
ansiedades, facilitando o exercício. A possível substituição da figura do professor pelo 
rádio era um exemplo dessa inquietação. Nesse ponto, são expostos vários 
argumentos para reforçar a proposta do rádio como ensino apenas complementar, 
pois, por sua natureza oral, tendia a formar sujeitos passivos, fugindo da meta 
educacional da radiodifusão, que era justamente despertar a curiosidade intelectual. 
Logo, conclui:  

Nesse domínio, dissemos que o rádio não pode substituir o mestre em sua acção 
directa sobre os alumnos. Sua função consiste em secundar o professor na sua 
tarefa educativa, complementando-a. Sua razão de ser está em representar 
uma fonte de informação suplementar; em permitir aos alumnos a assistência 
de cursos originaes feitos por especialistas (ESPINHEIRA, 1934, p.34). 

Ainda que as informações sejam muito dirigidas, adequando o conteúdo à 
disciplina, há um encorajamento por parte do autor para que o professor seja 
autônomo, dentro do propósito de incentivar a curiosidade intelectual do aluno, 
elabore suas próprias propostas. Assim, 

Qualquer outro programa será bom desde que obedeça mais ou menos ás 
directrizes que serviram para a elaboração do que apresentamos como 
exemplo, e permitta ao professor, por meio de uma hábil conversa, de uma 
associação de ideas perfeita, com perguntas múltiplas, às quaes não é preciso 
responder no momento, mas que despertam novos conflictos e novas perguntas, 



levar o problema, o thema que propoz ao ponto de poder obter uma solução, 
resposta ou resultado descobertos pelo próprio alumno.(ESPINHEIRA, 1934, 
p.63) 

Nesse ponto, o autor usa o recurso da metalinguagem, presente no discurso 
pedagógico (ORLANDI, 2003). A apresentação é feita da forma mais objetiva 
possível, fixando definições. Os recortes do objeto têm como objetivo tranquilizar o 
leitor: não há sustos, dúvidas ou questões sem respostas. Assim, tudo é dito passo a 
passo, conforme sugerido pelo próprio subtítulo: Adaptação destes cursos aos 
programmas e ao ensino em classe. As orientações são fornecidas antes mesmo das 
transmissões: o professor, ciente do assunto a ser irradiado, deve procurar material 
para ilustração da aula. Há uma preocupação em apresentar imediatamente as 
soluções para os problemas imaginados pelo autor: Para facilitar a tarefa do 
professor, distribuir-se-ão no boletim todas as indicações necessárias: natureza da 
palestra; seu fim; categoria dos alumnos aos quaes ella se destina (ESPINHEIRA, 
1934,p. 68). As prescrições continuam de forma a definir o comportamento do 
professor ao longo das irradiações. Segundo sugestões do autor o mestre deve 
recomendar a seus alunos que façam anotações, distribuindo duas folhas, uma para 
anotar as palavras difíceis e outra para as ideias principais extraídas da palestra. Ao 
longo do programa, as palavras difíceis devem ser escritas no quadro e os alunos 
encorajados a refletir e responder as perguntas feitas pelo locutor. Ao final das 
palestras, devem ser dadas explicações complementares, bem como realizadas 
sínteses e reiteradas as principais noções. 

Em seus estudos, Orlandi (2003) destaca que o discurso não pode ser analisado 
de forma isolada da sociedade que a produziu: Quando se diz algo, alguém o diz de 
algum lugar da sociedade e isso faz parte da significação (p.26). Assim, é possível 
situar a publicação de Rádio e educação (1934) como mais uma iniciativa de 
fortalecer a proposta de que radiodifusão educativa era não apenas viável, como 
também necessária. Com esse objetivo, algumas informações foram valorizadas nesta 
obra, como, por exemplo, o trabalho da Confederação Brasileira de Radiodifusão.  

Mary Francis Philput (1930), autora do artigo The techniques of preparing radio 
manuscripts, 1  que aborda recomendações para a elaboração de scripts para 
programas educacionais de rádio, acha que a escolha do speaker é muito importante. 
Os programas educacionais deveriam direcionar uma atenção ainda maior à escolha 
dessas pessoas, com objetivo de conquistar a audiência. O autor do texto para o rádio 

                                                   
1 O artigo foi publicado nos anais intitulados Education on the air são resultado dos congressos realizados pela 
instituição Institute of Radio Education nos anos de 1930 e 1931. Por dez dias, intelectuais ligados ao 
broadcasting da Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, México e Irlanda se reuniram na Universidade de Ohio para 
discutir questões da rádioeducação. Pela riqueza das informações ali debatidas, W. Charters, organizador do 
Congresso e professor daquela universidade, resolveu elaborar tais anais e publicá-los para que suas informações 
circulassem. Ter encontrado esse material na Biblioteca Central de Educação, organizada por Anísio Teixeira, 
atesta a circulação.  

 



não teria de apresentar necessariamente os atributos exigidos para o desempenho de 
tal função: uma voz marcante, charme e uma capacidade de realizar uma leitura 
dinâmica ao microfone. 

Ao abordar o tempo destinado à locução, Philput (1930) nos dá indício sobre o 
grau de distância entre o texto e a oralidade, quando a transmissão da programação 
vai ao ar. Ela calcula que a leitura de um texto de quinze minutos represente um 
gasto de trinta minutos de irradiação, pois o microfone impõe uma voz bem mais 
pausada. Assim, ela alerta para um erro comum, que é a extensão do manuscrito, o 
que leva ao corte de alguns parágrafos, deixando a impressão de algo não concluído 
ou de uma falta de sentido.  

Ao relatar um ritual que associa o autor do manuscrito ao locutor, Philput (1930) 
torna a nos fornecer indícios desse processo. Aos autores, é aconselhado que o texto 
sempre seja lido previamente à irradiação junto ao speaker. Isso serve para que o 
autor indique os pontos que devem ser enfatizados pela voz, corrija algumas palavras 
que, juntamente com o som, descobriu não serem as mais adequadas. Ao final, estes 
pontos de correção devem ser resumidos para que não sejam esquecidos ao 
microfone. 

Por outro lado, Philput (1930) comenta que muitos professores que conseguem 
dimensionar suas aulas para os trinta minutos da atração radiofônica, ao voltarem 
para sala de aula, consideram-se muito extensos, as suas intervenções, pois têm a 
sensação de que são pouco objetivos em suas explicações. A eles, ela alerta que são 
meios totalmente diferentes, insuscetíveis de serem comparados. A aula radiofônica 
corresponde ao dedo apontado em uma direção, pois a mídia o exige. O tempo da 
disciplina é outro, já que permite um aprofundamento incompatível com a 
irradiação. 

1.1.1. A Universidade do ar e o movimento da Organização da Juventude 

A Universidade do ar integrou o projeto de organização nacional da juventude 
desenvolvido durante o período do Estado Novo do Governo de Getúlio Vargas no 
Brasil. Em 1838, o Ministro da Justiça, Francisco Campos, apresentou uma proposta 
inicial desta instituição que teria um formato paramilitar, inspirado nos modelos 
português, alemão e italiano. Esta iniciativa estaria vinculada também aos 
Ministérios da Marinha e da Guerra, além da presidência da República. 

A proposta não foi aprovada pelo Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, que 
apesar de concordar com a importância de um trabalho dirigido à mocidade 
envolvendo a educação moral, física e intelectual, não concordava com a inspiração 
militarista. Para Dutra, o Brasil necessitava vencer o analfabetismo entre os jovens, 
devendo a questão educacional orientar o projeto voltado à juventude. As unidades 
escolares deveriam ser as células da Organização Nacional da Juventude.   

Alzira Vargas, auxiliar do gabinete da presidência, com grande influência política, 
concorda com a posição do Ministro da Guerra, ressaltando a contribuição de um 



trabalho de homogeneização da juventude para o Estado Novo, mas ressalvando que 
a coordenação do projeto deveria ser feita pelo Ministério da Educação de Saúde. 

 Com tais perspectivas, foi convocado o ministro da Educação, Gustavo 
Capanema, que apresentou as diretrizes do projeto intitulado: o realce ao culto 
constante e fervoroso à bandeira nacional, a definição de símbolos de sua unidade 
moral e o estabelecimento de comemorações cívicas em todo o território nacional.  
Os integrantes deveriam ser obrigatoriamente todos os jovens matriculados em 
qualquer estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado. Aos jovens não 
matriculados a inscrição seria facultativa.  

 Com estes pressupostos, foi criado em 1940, o programa radiofônico A hora 
da juventude brasileira a cargo da diretora do Ensino Secundário, Lucia Magalhães. 
Esta programação voltada para estudantes do Ensino Secundário, era irradiada 
semanalmente às 18 h:30 min , pela radio Nacional apresentando concursos de 
perguntas e respostas, palestras e números musicais. No ano seguinte, a 
programação foi complementada pela Universidade do ar, dirigida aos professores 
do mesmo nível de ensino. 

 Os concursos promovidos pela Hora da Juventude Brasileira dimensionam os 
valores que deveriam orientar os estudantes brasileiros no período do Estado Novo: 
Por que foi escolhida a data de 25 de agosto para o dia do soldado? Qual é onde fica a 
maior lagoa do Brasil? Qual é a origem do nome da Baía de Todos os Santos? As 
respostas enviadas à emissora participavam de um sorteio e vencedor recebia 
prêmios oferecidos pelos patrocinadores como as Casas Mesbla e Busi & Companhia. 
As perguntas envolviam conteúdos de história e geografia nacionais, com a proposta 
de homogeneizar a juventude espalhada pelas diversas regiões do país. 

 

1.2 A Universidade do ar e a formação de professores para a nação 

A Universidade do ar compartilhava os mesmos valores da Hora da Juventude 
Brasileira, portanto deveria colaborar na divulgação de ideias que colaborassem com 
a homogeneização do perfil dos jovens, exaltação da pátria e com a valorização do 
regime do Estado Novo. Neste aspecto, a programação radiofônica era um elemento 
importante, pelo alcance das mensagens que poderiam chegas aos professores em 
locais isolados e distantes, e como ouvintes poderiam fazer o papel de 
multiplicadores destes conceitos em sala de aula. 

Como professor responsável pelas disciplinas de História do Brasil e Metodologia 
do Ensino de História, Jonathas Serrano conjugava o conhecimento por ele 
desenvolvido nas práticas docentes desenvolvidas no Colégio Pedro II, que foram 
publicadas em Como se ensina História aos ideais para juventude definidos pelo 
Estado Novo. Dentre os vários aspectos abordados, destacaremos a questão da 
autonomia do professor em sala de aula. 



Em sua aula radiofônica do dia 10/06/1943, Jonhatas Serrano anunciava as 
características do professor ideal: capaz, dedicado e autônomo. A seguir estas 
qualificações foram assim definidas:  

Capaz: nem há mister explicar motivos, prezados colegas e caros ouvintes. 
Dedicado: sem amor, sem idealismo construtivo, sem disposição voluntária 
para possíveis (mais do que isto; prováveis) sacrifícios, não temos jamais 
educador completo. Enfim autônomo, dentro dos limites previamente 
estabelecidos. Autonomia não significa insubordinação. Sem disciplina, 
impossível colaborar e construir. Mas sem autonomia não existe personalidade.  
(Arquivo Jonathas Serrano. Arquivo Nacional) 

O quesito autonomia ganhou destaque nesta aula. Jonathas Serrano utilizou a 
legislação para enfatizar a importância desta característica do professor. Inicialmente 
foi citado o artigo 420 do Plano Nacional de Educação: Os programmas de ensino, 
nos vários graus e ramos, serão traçados em linhas gerais, fixando um mínimo 
obrigatório, de modo que permitam aos professores a indispensável autonomia 
didática (Scripts Univerisdade do ar. Arquivo Jonathas Serrano. Arquivo Nacional). 
Sequencialmente, é citado o Decreto-lei 4.244 de 9 de abril de 1942, a lei orgânica de 
ensino: Os programmas das disciplinas serão simples claros e flexíveis devendo 
indicar, para cada uma delas, e sumario e diretrizes essenciais. (Scripts 
Univerisdade do ar. Arquivo Jonathas Serrano. Arquivo Nacional). A mensagem era 
de que a autonomia era possível, uma vez que era legal. A redação que indicava que 
apenas o mínimo fora estabelecido, permitindo grande liberdade aos mestres desta 
disciplina. 

 Uma vez destacada a importância da autonomia do professor, Serrano iniciou a 
explicação para a expressão, que foi exposta de forma ambígua, à medida que esta 
deveria ter limitações. Jonhatas Serrano utiliza a legislação para elaborar sua 
estratégia discursiva, com a finalidade de conquistar a credibilidade dos professores 
ouvintes. É citado o artigo 420 do Plano Nacional de Educação, que destaca a 
importância da liberdade do professor de escolher a metodologia mais adequada aos 
conteúdos que desejava explicar. No entanto, este mestre deveria agir de acordo com 
os valores disseminados pelo Estado. 

 

1.3 Em tempo de conclusão 

A Universidade do ar fez parte do movimento da organização da juventude, 
desenvolvido no período do Estado Novo no Brasil. O programa tinha como foco os 
professores do Ensino Secundário, que deveriam estar preparados não só para o 
novo contexto educacional, mas para transmitir os valores idealizados pelo governo 
ditatorial de Getúlio Vargas.  



O radio com seu poder de irradiar informação e conhecimento aos lugares mais 
distantes e isolados do país, passou a ser valorizado por diferentes grupos como 
educadores, políticos e militares. 

Para os representantes do Ministério da Educação, que desejavam implementar 
em um curto espaço de tempo, as medidas dos Decretos n. 19.890 de 18 de abril de 
1931 e 21.241 de 4 de abril de 1932, a radiofonia deveria estar a serviço do Estado.  Os 
defensores da Organização da Juventude também tinham esta consciência. 

Alguns professores da Universidade do ar viam no broadcasting uma estratégia 
para levar o conhecimento desenvolvido nas faculdades de Filosofia, Ciências e 
Letras concentradas no Rio de Janeiro e em São Paulo para o resto do país. Outros 
docentes radiofônicos se inseriram no movimento da organização da juventude, 
acreditavam que tão importante como a disseminação dos métodos pedagógicos, era 
colaborar com a formação de professores que fossem capazes também de multiplicar 
as premissas deste movimento entre seus alunos. Por tal diferença de perspectiva, 
destaco que havia mobilidade no quadro docente. 
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RESUMO  

As histórias da educação, nos textos aqui reunidos, encontram-se delineadas por 
análises de subsistemas educativos no Brasil e em Portugal, durante as décadas de 
1950 a 1970, construídas desde uma abordagem histórica do currículo, ancoradas em 
histórias das organizações do ensino e seus objetivos. Este contexto nos envolve em 
operações historiográficas cujas interrogações vão desde a produção de 
generalizações e singularidades destas análises, em diferentes formatos, espaços e 
tempos históricos de sua (re)organização, acompanhando as transformações sociais, 
econômicas e políticas no Brasil e em Portugal, até a incorporação dessas 
transformações na perspectiva da oferta de escolarização para as chamadas 
burguesias e/ou ou elites. Desse lugar, portanto, nos aproximamos do texto 
ENSINO SECUNDÁRIO: por uma escrita histórico-social comparada, que 
apresenta parte dos resultados de pesquisa que investiga o ensino secundário em 
duas regiões brasileiras, sul do Mato Grosso e Minas Gerais, tomando como fontes 
dissertações e teses produzidas pelos/nos Grupos de Estudos e Pesquisas, 
Observatório de Cultura Escolar (UFMS) e História da Educação (UFMG), no 
período de 1999 a 2010. Na condição de fontes, as dissertações e teses são entendidas 
como impressos, que selecionam, legitimam e distribuem conhecimentos, mobilizam 
discursos na produção das verdades acerca deste processo de escolarização, ao 
mesmo tempo, que ocupam espaço privilegiado de reconstituição das ideologias ou 
mentalidades educativas subtraídas a uma projeção particular. Ao mesmo tempo, 
que objetos que nos permite observar a manifestação de um habitus próprio da 
análise sobre o ensino secundário brasileiro e de sua forma de pensar e estruturar as 
práticas para tal. Habitus esse incapaz de funcionar em um vazio situacional, 
portanto, só analiticamente reconstruído por meio do estudo dos seus produtos. As 
análises aqui construídas dizem respeito ao estudo de 4 dissertações, voltadas a 
investigações sobre disciplinas escolares, cultura escolar e instituições. O estudo das 
disciplinas escolares, no limite das fontes escolhidas, aponta para uma análise do 
processo lento e gradual de instauração e funcionamento, ao mesmo tempo, que 
destaca os conflitos e conquistas das experiências pedagógicas distintas, sucesso 
alcançado na formação dos alunos, na execução dos objetivos propostos e 
principalmente no interesse dos alunos. Já na perspectiva da cultura escolar, tomam 
o ensino secundário, em sua operacionalização, para tanto, entendendo “as escolas, 
os colégios”, como instituição social, que possui suas próprias formas de ação e de 



razão, construídas no decorrer da sua história, tomando por base os confrontos e 
conflitos oriundos do choque entre as determinações externas a eles e as suas 
tradições, as quais se refletem na sua organização e gestão, nas suas práticas mais 
elementares e cotidianas, nas salas de aula e nos pátios e corredores, em todo e 
qualquer tempo, segmentado, fracionado ou não. Quanto à história das instituições, 
se desenvolve em um processo que procura compreender a escola, integrando-a à 
história da educação como uma internalidade complexa, que influencia a realidade e 
é influenciada por essa, mediante a normatização e a transmissão de normas e 
atitudes. Ainda, no que se refere ao sul do Mato Grosso, em FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES E ESCOLA NORMAL NO SUL DE MATO GROSSO (1930-
1970), estão propostas análises sobre os caminhos percorridos pela escola normal 
pública, entre as décadas de 1950 a 1970. O objetivo geral desta pesquisa era analisar 
as condições em que tais instituições se instalaram e como foi seu processo de 
consolidação, tendo em vista o objeto principal de suas preocupações, qual seja, a 
formação docente. Para atender a esses objetivos, foram utilizadas fontes primárias, 
principalmente os acervos escolares ainda disponíveis nas escolas normais das 
cidades de Campo Grande (Simões, 2014); Aquidauana (Carvalho, 2014); Ponta Porã 
(Bezerra, 2015) e Três Lagoas. Além dessas, outras fontes primárias foram acessadas, 
a legislação nacional e estadual pertinente à formação de professores, bem como 
relatórios produzidos pelos dirigentes locais a respeito da escola normal. Em termos 
de fontes secundárias foram compilados os estudos já existentes sobre a educação e 
sobre a escola normal no sul de Mato Grosso (a título de exemplo, aquele produzido 
por Rodríguez & Oliveira, 2008). Procurou-se, nesses acervos, elementos pertinentes 
à organização do trabalho didático (currículos, vestígios do pensamento pedagógico e 
das relações educativas presentes na formação de professores, estrutura e 
organização dos cursos oferecidos, instalações materiais das escolas); ao perfil dos 
alunos atendidos por essa escolarização (origem social, inserção profissional); ao 
perfil dos docentes das distintas instituições (quadro de professores, formação, 
condições de trabalho). Por fim, este trabalho mostra, por um lado, que o processo de 
implantação e expansão das Escolas Normais no sul do estado de Mato Grosso esteve 
intimamente ligado à expansão do ensino primário, elemento que a região 
compartilha com o restante do Brasil, onde processo semelhante ocorreu. Por outro 
lado, no sul de Mato Grosso a implantação e a expansão da escola normal deu-se de 
forma lenta e tardia, se comparada com experiências, por exemplo, dos estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que vinham desde o século XIX criando 
suas instituições formadoras de professores. Do outro lado atlântico, O ENSINO 
LICEAL FACE ÀS NOVAS REALIDADES SOCIOECONÓMICAS 
EMERGENTES DO PÓS-GUERRA (1945-1968) considera que as alterações de 
ordem interna e a modificação do papel de Portugal num mundo em transformação 
colocaram novas exigências ao sistema de ensino português com o objetivo de 
atender às necessidades de desenvolvimento económico, decorrente de ter de se 
inserir na dinâmica da economia ocidental. Neste enquadramento com a 
preocupação crescente de atender à formação de recursos humanos qualificados, de 



valorização do capital escolar e promover a planificação educativa, ocorreram as 
reformas dos ensinos liceal e técnico, procedeu-se ao prolongamento da escolaridade 
obrigatória e, de algum modo na sequência, foi criado o Ciclo Preparatório do Ensino 
Secundário (CPES) (1967) e o Ciclo Preparatório da Telescola (1968). Paralelamente 
enceta-se um trabalho junto da OCDE que resultou no Projeto Regional do 
Mediterrâneo que, em duas publicações, produziu a descrição quantitativa da 
estrutura escolar portuguesa na década de 50 e projetou a sua evolução até 1975, 
colocando a nu as carências do sistema de ensino português. É precisamente neste 
complexo processo de ajustamentos com a realidade movente (Rui Grácio) que nos 
interessa captar a política educativa para o ensino liceal. Quais os objetivos definidos 
para o ensino liceal? Como evoluiu a sua estrutura curricular? Como professores, 
pedagogos e especialistas ou intelectuais se posicionaram face à política educativa 
para o ensino liceal? Que finalidades e objetivos foram cometidos ao CPES? Como a 
sua estrutura curricular reflete, ou não, a complexidade da realidade educativa em 
que foi criado? Na abordagem a esta problemática privilegiaram-se fontes escritas, 
sujeitas a análise documental com recurso ao método crítico, nomeadamente as 
peças legislativas, os discursos e os textos dos responsáveis ministeriais bem como 
publicações periódicas, especialmente, a Brotéria e a Labor. Na reforma do ensino 
liceal em 1947, é possível detectar três questões matriciais no desenvolvimento do 
liceu em Portugal, como sejam, as disciplinas dos diferentes planos de estudos, a 
organização e duração dos ciclos e o regime de frequência. A discussão com o caráter 
enciclopédico do currículo e a complexidade e extensão dos programas, em face das 
soluções adotadas, como por exemplo, a supressão parcial do latim, recolocou na 
agenda do debate o papel e o lugar das humanidades no ensino liceal, tema 
recorrente até meados da década de 60. O enciclopedismo e a densidade dos 
programas constituíram duas vertentes que ilustraram a incapacidade em encontrar 
soluções consensuais no campo educativo. Por fim, este conjunto de texto permite 
que problematizemos, em comparação, o desenvolvimento histórico da educação, 
particularmente, seus subsistemas de ensino, o que possibilita a construção de 
análises que intentam transformar-se em argumentos explanatórios, na medida em 
que se propõem a identificar, por meio de reconstruções conceitualmente 
informadas, centradas não apenas na materialidade dos fatos educativos, mas 
também sobre os mercados simbólicos que os descrevem, interpretam e localizam em 
um dado espaço-tempo. No processo de objetivação desta problematização, a 
compreensão buscada pelas/para as histórias da educação passou, necessariamente, 
por sua inserção num contexto mais abrangente para o qual problemas diferentes, 
em diferentes regiões e países, têm tido respostas semelhantes ao nível dos objetos 
investigados, e que a semelhança de respostas podem encobrir ou dificultar a 
compreensão das especificidades, dos estigmas e das identidades.  
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RESUMO  

A reconstrução da Europa Ocidental, via Plano Marshall e Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), articulou políticas de 
fortalecimento da democracia representativa e de desenvolvimento de economias de 
mercado competitivas, cometendo-se à educação um papel central no crescimento 
económico, respaldada na teoria do capital humano. 

Portugal experimentou, à época, alterações de ordem interna e a necessidade de 
se reposicionar no plano internacional. O mandato para a educação traduziu-se no 
seu contributo para o desenvolvimento económico. As políticas procuraram planear a 
educação em articulação com a planificação e desenvolvimento económicos. As 
preocupações centraram-se na formação de recursos humanos qualificados, na 
valorização do capital escolar e na promoção da planificação educativa, 
pontualmente com recurso ao apoio técnico de organizações internacionais (Projeto 
Regional do Mediterrâneo). 

Com este enquadramento que evolução detetamos nos objetivos e na estrutura 
curricular do ensino liceal? Que objetivos se perseguiram com a criação do Ciclo 
Preparatório do Ensino Secundário (CPES)? Como os diferentes atores se 
posicionaram face às opções de política educativa? Na abordagem a esta 
problemática recorremos a fontes escritas como peças legislativas, discursos e textos 
dos responsáveis ministeriais e a publicações periódicas, submetidas a análise 
documental com recurso ao método crítico. 
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Decorrente da necessidade de promover a reconstrução económica da Europa, o 
bloco das nações capitalistas, liderado pelos Estados Unidos, articulou políticas onde, 
ao lado da preocupação em fortalecer a democracia representativa, se fomentou um 
racional liberal assente na competitividade económica, na utilização da tecnologia e 
na crença da bondade do desenvolvimento, seja por via do Plano Marshall ou através 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), onde a 
afirmação da educação como questão nuclear para o crescimento económico se 
compaginou com o aparecimento e difusão da teoria do capital humano que marcou 
a expansão dos sistemas educativos nas décadas de sessenta e setenta. 

Alterações de ordem interna e a modificação do papel de Portugal num mundo 
em transformação colocaram novas exigências ao sistema de ensino português com o 
objetivo de atender às necessidades de desenvolvimento económico, decorrente de 
ter de se inserir na dinâmica da economia ocidental. Portugal incorporou, como 
sublinhou Rogério Fernandes (1999, pp. 643-645), a euforia europeia em torno da 
escola e o seu papel na construção social. Assistiu-se à definição de políticas que 
procuraram planear a educação em articulação com a planificação e desenvolvimento 
económicos, procurando alcançar dois objetivos, articular a planificação do ensino 
com a política, fornecendo orientações para os decisores políticos, e estoutro, adaptar 
e transformar os sistemas escolares às necessidades da expansão económica. 

Neste enquadramento com a preocupação crescente de atender à formação de 
recursos humanos qualificados, de valorização do capital escolar e promover a 
planificação educativa, ocorreram as reformas dos ensinos liceal e técnico, procedeu-
se ao prolongamento da escolaridade obrigatória e, de algum modo na sequência, foi 
criado o Ciclo Preparatório do Ensino Secundário (CPES) (1967) e o Ciclo 
Preparatório da Telescola (1968). 

Paralelamente enceta-se um trabalho junto da OCDE que resultou no Projeto 
Regional do Mediterrâneo que, em duas publicações, produziu a descrição 
quantitativa da estrutura escolar portuguesa na década de 50 e projetou a sua 
evolução até 1975, colocando a nu as carências do sistema de ensino português 
(Projeto Regional do Mediterrâneo, Análise Quantitativa da Estrutura Escolar 
Portuguesa (1950-1959), 1963) (Projeto Regional do Mediterrâneo, 1964). O período 
subsequente corresponde a um certo refreamento do ocedeísmo, expresso, numa 
narrativa de subordinação do quantitativo ao qualitativo, manifesta nas 
preocupações em renovar o sistema de educativo em função das exigências do 
presente e das tendências do futuro mas mantendo-o fiel às grandes constantes do 
cristianismo e da lusitanidade como consta nos Trabalhos do Estatuto da Educação 
Nacional (1966) (1967) (1968). A orientação planificadora torna-se bem visível na 
inclusão, pela primeira vez, da educação e investigação no Plano de Fomento 
Intercalar (1965-1968) ou na criação do Fundo de Desenvolvimento da Mão-de-Obra 
(Portugal, 1962) e do Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção Educativa 
(Portugal, 1965). É precisamente neste complexo processo de “ajustamentos com a 
realidade movente” (Grácio, 1981, p. 653) que nos interessa captar a política 
educativa para o ensino liceal. 



Remontam, pelo menos a 1944, as evidências de uma vontade política de reforma 
do ensino secundário, de que a nomeação de uma Comissão de Reforma do Ensino 
Liceal constitui exemplo paradigmático (Adão & Remédios, 2008). Uma 
aproximação aos debates na Assembleia Nacional, na mudança de lustro da década 
de quarenta, permite concluir que se as exposições e intervenções convocam 
pontualmente problemas do ensino liceal, como os referentes à rede escolar, aos 
quadros de professores, à situação remuneratória, à precariedade laboral ou à 
desigualdade de condições no seio da classe docente (Portugal, 1946, pp. 960-961) 
(Portugal, 1945, p. 250), não é menos verdade que se capta um sentimento, aqui e ali 
verbalmente expresso, de necessidade de uma reforma do ensino liceal e 
eventualmente, consoante o orador, integrada numa outra que refletisse um olhar 
global, integrado e coerente da Educação Nacional, dimensão constante, por 
exemplo, nas intervenções de Couceiro da Costa (Portugal, 1947, pp. 382-384), 
Ribeiro Casaes, Maria Van Zeller ou do próprio relator da Comissão de Educação 
Nacional, Marques de Carvalho (Portugal, 1947). 

É neste contexto que em vésperas do início do ano letivo de 1947-1948, sem 
discussão na Assembleia Nacional e dispensando qualquer parecer da Câmara 
Corporativa, o governo legisla sobre o ensino liceal. A própria peça legislativa 
justifica a urgência do ato enfatizando os “numerosos e fundamentados reparos” 
(Portugal, 1947, p. 879) à situação vivida no ensino secundário e sublinhando a 
necessidade de articular o ensino liceal com o ensino técnico. O legislador assume 
que esteve particularmente atento aos resultados das experiências realizadas em 
Portugal pois o seu objetivo era colocar o ensino em sintonia com a índole e as 
tradições portuguesas. 

O diploma legal abre com uma leitura síntese da história do ensino secundário 
em Portugal para concluir que o ensino liceal não cumpria com nenhum dos seus 
objetivos. De acordo com o decreto-lei aquilo que a história nos ensina é que em 
todos os sistemas experimentados, o vigente não seria exceção, se considerava que os 
alunos saíam dos liceus sem a preparação adequada para aceder a um curso superior, 
contudo, ao invés do que poderia ser expectável, também não possuíam “o grau de 
formação do espírito e de cultura geral” (Portugal, 1947, p. 881) necessários para o 
ingresso numa profissão. Respaldado nesta conclusão de desadequação da formação 
oferecida aos alunos no ensino liceal, elegiam-se como questões essenciais para uma 
intervenção orientadora, a duração dos estudos, a questão do regime de ensino e o 
número excessivo de disciplinas, traduzindo, afinal, três dimensões matriciais no 
desenvolvimento deste nível de ensino. 

A duração dos estudos surge imbrincada com a arquitetura do ensino liceal. 
Recusou-se à partida, tanto a possibilidade de vir a consagrar oito anos de 
escolaridade, ideia que vinha fazendo o seu caminho entre nós, reconhecendo-se “a 
necessidade de não retardar o início das carreiras profissionais” (Portugal, 1947, p. 
882) e admitindo-se como pouco aconselhável exigir mais um ano de trabalhos 
escolares aos alunos e às suas famílias, como a solução brasileira de conferir quatro e 



três anos, respetivamente, aos cursos geral e complementar, na medida em que 
agravava “o mal de que o ensino liceal tem sofrido” (Portugal, 1947, p. 883). 

FIG. 1 | Curso Geral dos Liceus (Portugal, Decreto-lei n.º 36:507, 1947). 

A decisão acabou por conduzir à manutenção de um curso liceal de sete anos, 
com cinco anos para o curso geral (Figura 1), subdivido em dois ciclos, o 1º com a 
duração de dois anos e os restantes três anos integrando o 2º Ciclo, e um curso 
complementar (Figura 2) que, justificado pelo argumento da “insuficiência de um só 
ano para os estudos do 3º ciclo” (Portugal, 1947, p. 883), que colhia, pelo menos 
aparentemente, unanimidade, surgia agora estruturado em dois anos. 

FIG. 2 | Curso Complementar dos Liceus (Portugal, Decreto-lei n.º 36:507, 1947). 

Emergiram, naturalmente, questões em torno da construção dos dois percursos 
no curso complementar e as derivadas da organização em ciclos, tendo como pano de 
fundo a procura de uma correspondência ao desenvolvimento dos adolescentes. 



Constitui uma questão que a reforma de 1947 não encerrou e que, ainda hoje, parece 
longe de estar esgotada. 

No âmbito do regime de frequência a opção do legislador foi determinada pela 
finalidade e objetivos do curso, bem como por preceitos de higiene. O curso geral que 
tinha como finalidades o desenvolvimento harmonioso e gradual das faculdades do 
aluno e visava possibilitar a aquisição de cultura geral, foi adotado o regime de 
classe, tanto mais que se considerava que uma certa diversidade, moderada, de 
assuntos, poderia ser benéfica, ajudando a combater a fadiga. O curso complementar, 
com a duração de dois anos e dois percursos, ciências e letras, manteve o regime de 
frequência por disciplina. Encarado como um curso pré-universitário, a frequentar 
essencialmente por aqueles que se destinavam a estudos superiores, a quem se exigia 
a adquirição de “sólidos conhecimentos basilares das matérias respetivas” (Portugal, 
1947, p. 883), o 3º ciclo apresentava-se como um conjunto de cursos especializados, 
em função das carreiras a que os alunos se destinassem, com um número reduzido de 
disciplinas e uma carga letiva superior às disciplinas a serem lecionadas de novo. 

A polaridade entre regime de frequência e regime de classe, a avaliar pelos 
periódicos que compulsámos, desvaneceu-se do espaço público nos inícios da década 
de cinquenta. Em artigo que se pode considerar paradigmático, o professor A. Gomes 
Ferreira procura desconstruir a antinomia e principia por sustentar que, do ponto de 
vista pedagógico, o regime de disciplinas é inadequado e que os professores, com a 
sua formação, acabaram por o superar. Para Gomes Ferreira, na realidade, nem 
durante a vigência da reforma de 1936 se realizou ensino de disciplinas, nem no 
lustro de vigência que levava a reforma de 1947, ocorreu ensino de classe. A sua 
argumentação é simples, no primeiro caso, existiram conselhos de coordenação, o 
ensino sempre levou em linha de conta a relação das diversas disciplinas e as 
capacidades dos alunos bem como se ponderou a conveniência, ou não, de um aluno 
ficar com uma disciplina atrasada. Já neste último, em seu entender, não existe uma 
coordenação constante, nem a alienação de umas disciplinas em favor de outras, nem 
tão pouco a figura de diretor de turma (ou de ano) está consignada, não se definindo, 
por isso, em função do que se passa na turma. Para Gomes Ferreira a diferença dos 
regimes escolares experimentados na vigência do Estado Novo, até à data em que 
publica o artigo, resume-se a uma disposição legal que define o aproveitamento: 

[…] num, o aluno precisa de ter uma soma de 29 valores em cada disciplina; 
noutro, em todas menos numa. Com o auxílio da Benevolência, sempre 
invocada nos conselhos, poderíamos dizer, no primeiro caso, em todas menos 
numa, e, no segundo, em todas menos duas ou três (Ferreira, 1952, p. 417). 

Avaliando as consequências de ambos os regimes conclui, criticamente, que no 
regime de disciplinas é possível que um aluno não transite de ano por falta de 
conhecimento numa matéria secundária e, ao invés, no regime de classe, o aluno 
pode passar sem saber uma ou duas matérias essenciais e de difícil recuperação, por 
exemplo, Português e/ou Matemática. A sua constatação leva-o a consubstanciar 



uma que proposta vai no sentido de um sistema de compromisso entre os dois 
regimes que, em rigor, só tardiamente, já em período de consolidação da democracia 
em Portugal e bem dentro do segundo quartel do século XX, viria a ser legalmente 
consagrado. 

A questão das disciplinas está subordinada às finalidades e objetivos atribuídos, 
ou a definir, aos estudos secundários e o contexto de crescente procura do ensino 
liceal criou uma pressão que contribuiu para que se equacionasse a (real ou 
hipotética) desarticulação entre os que frequentam e os destinatários dessa oferta 
educativa, imbricando finalidades e a problemática da seleção de alunos. 

Com o início da década de cinquenta Portugal enceta o período das “mudanças 
invisíveis”, como o definiu Fernando Rosas, uma invisibilidade em razão da censura, 
da ausência de liberdades e de um conservadorismo hegemónico, em que na 
sociedade portuguesa ocorre um processo de profundas alterações estruturais sem 
precedentes (Rosas, 1994). O contributo da educação deixa de ser ideológico para 
passar a ter de atender às necessidades de desenvolvimento económico. 

Da década de 50 a meados da de 70 do século passado, para nos referirmos 
exclusivamente ao período do Estado Novo e de acordo com o âmbito cronológico 
definido para este estudo, a procura de educação no ensino liceal compaginou-se 
com medidas de política educativa ao nível da rede escolar e a um aumento 
constante, a montante, dos anos de escolaridade obrigatória. Em 1950-1951 estavam 
matriculados no ensino secundário liceal oficial 21962 alunos e, no particular, mais 
26523, perfazendo um total de 48485 alunos. Na mudança de lustro, no momento 
que João Barroso identificou como de “rutura generalizada do sistema de ensino 
liceal” (Barroso, 1995, p. 469), os alunos matriculados no ensino liceal eram 68873, 
sendo que 30951 frequentavam o ensino oficial. Entre 1956 (Portugal) e 1960 
(Portugal), a escolaridade obrigatória passa para 4 anos, respetivamente para os 
rapazes e para ambos os sexos. No início da década seguinte, em 1960-1961, já 
estavam matriculados, no ensino liceal, 111821 alunos, sendo que 41,2% no ensino 
oficial. Em 1964 o período de escolaridade obrigatória é acrescido de mais dois anos, 
passando de quatro para seis anos de escolaridade, distribuídos por quatro de ensino 
primário e mais dois anos com três caminhos para a sua efetivação, o 1º ciclo do 
ensino secundário, através do 1º ciclo do ensino liceal ou via ciclo preparatório do 
ensino técnico, e o ciclo complementar do ensino primário (5ª e 6ª classe) (Portugal, 
1964). No ano letivo de 1968-1969, o limite superior do horizonte temporal deste 
estudo, o número de alunos a frequentarem o ensino liceal ultrapassava as duas 
centenas de milhar, 217255 alunos – dos quais 105233 no ensino oficial e 112022 no 
ensino particular –, um aumento exponencial que representa cerca de 94% mais 
alunos do que aqueles que se matricularam no início da década. Obviamente que um 
tal processo de massificação não só não pode ser ignorado como contribui para a 
compreensão do debate em torno das opções das disciplinas que compõem um plano 
de estudos, interligado com os alunos que frequentam o ensino secundário e, 
necessariamente, as finalidades e objetivos do ensino liceal, agora percebido como 
subsistema do ensino secundário. 



Em 1947 reconhecia-se publicamente a necessidade de reduzir o leque de 
disciplinas a estudar em simultâneo, bem como a importância de reduzir os 
programas em todas as matérias não consideradas fundamentais e que 
“constituíssem exercícios inúteis de memória” (Portugal, 1947, p. 881). A diminuição 
da variedade de disciplinas deveria ser acompanhada por uma ponderação do 
trabalho e esforço dedicado a cada uma, mais intenso nas que exigissem maior apelo 
à memória e de menor intensidade nas que convocassem mais o exercitar da 
inteligência. A fadiga não afetaria o aluno, argumentava o legislador abonando a sua 
opção, e este assimilaria o que se pretendesse ensinar-lhe se, num ano, num conjunto 
de sete ou oito disciplinas, só tivesse de aplicar um esforço particular no estudo de 
duas ou três. Ao nível dos programas, antecipava-se a redução em disciplinas como a 
geografia, a história e as ciências naturais, ao contrário da matemática, útil ao 
exercício intelectual e ao poder de raciocínio, e das línguas. Neste sentido a revisão e 
simplificação dos programas focalizou-se nas capacidades dos alunos e levou em 
linha de conta a experiência de docência (Portugal, 1948, p. 1081). 

O resultado, aparentemente, deve ter ficado aquém do desejado dado que, seis 
anos mais tarde e com a mesma fundamentação, a experiência do exercício docente, 
e argumentação, acomodar os programas à capacidade dos alunos, o legislador volta 
a publicar programas do ensino liceal (Portugal, 1954). 

Certo é que as críticas ao excesso de trabalho exigido aos alunos está 
documentada e se prolongou, pelo menos, até ao início da segunda metade da década 
de 50. Objetivava-se o excessivo tempo, todo o dia, que os alunos passavam nos 
liceus e o trabalho que tinham de realizar em casa, na resolução de exercícios, na 
realização de tarefas e no estudo de preparação das aulas do dia seguinte. Na 
Assembleia Nacional aduziram-se argumentos que acusavam a nova reforma do 
ensino liceal de afastar “os filhos do convívio da família”, considerando que esta 
mobilizava “pedagogias de tipo totalitário” (Portugal, 1948). Num outro registo, 
Virgínia Gersão, defendia que o tempo que as crianças passavam nos liceus só se terá 
justificação se ali se promovesse um ensino ativo que criasse condições para que 
todas as aprendizagens fossem realizadas no liceu, após o qual os alunos 
dispusessem de tempo livre. Avançava que, não podendo ser esse o caso, 
nomeadamente em face do número de alunos por turma (40 alunos), alertava para o 
facto de as crianças não poderem fazer esforços intelectuais se estivessem cansadas e 
que daí resultaria que muito do tempo despendido seria em vão. Para a deputada as 
crianças portuguesas que frequentavam o ensino liceal encontravam-se perante o 
dilema de “absoluto sacrifício” ou não triunfarem nos estudos liceais (Gersão, 1948). 
Existia alguma unanimidade nas explicações avançadas, entre os deputados que 
afirmaram uma posição crítica, para a sobrecarga de trabalho dos alunos no ensino 
liceal, compaginando a extensão e profundidade dos programas com o 
enciclopedismo do plano de estudos e, segundo alguns, como o deputado 
albicastrense Pinto Barriga, as queixas eram generalizadas, todos se queixavam, pais, 
alunos e professores (Barriga, 1951). 



A finalidade que se atribuía aos cursos geral e complementar do ensino liceal, a 
par dos destinatários das duas ofertas educativas vão determinar a gestão das 
disciplinas. No curso geral, de acordo com o legislador, deveria ser ensinado o “útil e 
necessário, como saber, como exercício mental e como elemento de formação” 
(Portugal, 1947, p. 881). Foi nesta perspetiva que equacionou rever o “velho conceito 
de humanidades em face das realidades do homem social moderno” (Portugal, 1947, 
p. 881), tanto mais quando se considerava que à formação da elite, do escol, se 
impunha o conhecimento das humanidades clássicas, contudo, estas não deveriam 
ter caráter obrigatório para a população em geral, uma vez que à grande massa da 
população se deveria ministrar “a cultura mais conveniente para que possa dedicar-
se ao trabalho de que tem de viver” (Portugal, 1947, p. 882). É neste entendimento, 
mesmo que seja só para salvaguarda de argumentos, que se opta por retirar o latim e 
o alemão do curso geral, remetendo-os para o 3º ciclo, respetivamente, para os que 
se destinassem a matrículas nas faculdades de letras e de direito. 

Naturalmente que a questão do lugar e significado das humanidades, em geral, e 
do latim e do grego, em particular, no currículo liceal constituiu a questão matricial 
do debate em torno das opções, da equipa liderada por Fernando Pires de Lima, de 
redução do número de disciplinas. A questão é tão candente que a sua presença no 
espaço público se prolonga pela década de sessenta. Numa perspetiva de síntese 
compreensiva das intervenções, textos e artigos compulsados, os posicionamentos 
podem ser agrupados em três campos que não são mutuamente exclusivos: 

i) A questão centrada em programas – discute-se o que perdurou do latim no 
programa de português e o caráter vago dos conceitos que agora norteiam o seu 
estudo nesta disciplina; aborda-se a aglutinação do mesmo programa de latim de 4 
anos agora em 6 e o problema da sua assimilação bem como se sublinha a 
importância da perda do elo com o português; analisa-se a evolução do estudo do 
latim no ensino liceal e na falta da sua didatização como compreensão das opções da 
reforma (Pavão Jr., 1951) (Almeida A. N., 1956) (Soares, 1956) (Almeida, 1958). 

ii) O valor formativo das humanidades e da cultura clássica – fundamental para 
superar a “crise intelectual e moral das nações” (Freire, 1947) –, seja do ponto de 
vista da elevação da natureza espiritual do homem, seja pelo seu contributo mais 
utilitário para o desenvolvimento do espírito científico, o conhecimento das línguas 
vivas, nomeadamente da língua materna, bem como chegando mesmo a discutir o 
âmago do que é útil, criticando-se a sua associação exclusiva a valores pragmáticos 
(Freire, 1947) (Almeida A. N., 1956) (Soares, 1956) (Andrade, 1959) (Santos, 1960). 

iii) Questionamento das opções de política educativa – a ligação da importância 
do latim às finalidades do ensino liceal, a crítica sistemática dos argumentos do 
legislador e o posicionamento de defesa da reintrodução do estudo do latim no curso 
geral dos liceus (Gersão, 1948, p. 194) (Soares, 1956) (Durão, 1959). 

De sublinhar a manutenção do peso ideológico no plano de estudos, quiçá 
acentuada pela adoção de um livro único para todas as disciplinas (Portugal, 1947), 
com a permanência de disciplinas como o Canto Coral e a Organização Política e 
Administrativa da Nação, acompanhadas agora pela institucionalização do ensino de 



Religião e Moral, sob alçada da igreja (Nóvoa, 1992, p. 511) e sem perder de vista a 
ação da Mocidade Portuguesa e os seus limites (Viana, 2001) mesmo considerando a 
mitigação do seu espaço de intervenção na segunda metade da década de sessenta 
(Portugal, 1966). 

Em meados da década de cinquenta, um conjunto significativo de artigos de 
Pinho de Almeida, e outros assinados por José Pinto Soares, debruçam-se sobre o 
nível dos alunos do ensino liceal e o rendimento do ensino liceal. Num dos seus 
textos, Pinho de Almeida, depois de clarificar o conceito de “nível mental do aluno” 
refere que apenas 25% dos alunos do ensino liceal atinge uma média satisfatória, 
concluindo que é “reconhecido o baixo nível mental da maioria dos alunos dos 
nossos cursos liceais” (Almeida, 1955, p. 276). Sobre o fraco rendimento, defende que 
foi uma constante nos últimos trinta anos e considera que a sua origem se encontra 
na forma como se processa a seleção dos discentes. Ora, em seu entender, a seleção é 
determinada pela finalidade que se atribui aos liceus, sustentando que estes devem 
formar o escol nacional, logo, preparar para o ensino universitário, sendo que os 
demais encontrariam uma “cultura” mais adequada à sua futura profissão nas escolas 
técnicas (Almeida, 1955). O entendimento da importância de adiar a idade de seleção 
para os 12 anos, bem como a necessidade de proceder a uma seleção rigorosa, levam-
no a propor um curso elementar secundário, um curso preparatório, a funcionar nas 
escolas técnicas, como nos liceus. Um ciclo preparatório que já existia no ensino 
técnico desde a reforma de 1948 e que, propunha agora, fosse comum ao curso dos 
liceus, substituindo o 1º ciclo, possibilitando uma eficaz orientação vocacional que 
resolveria o problema do excesso de alunos, do fraco rendimento do ensino 
secundário bem como melhoraria o trabalho dos professores reduzindo o número de 
alunos por turma e cingindo a sua heterogeneidade em termos de nível mental 
(Almeida, 1955). 

Os ciclos iniciais, preparatório do ensino técnico e 1º Ciclo do ensino liceal, foram 
realmente, uma dúzia de anos mais tarde, fundidos com a criação do Ciclo 
Preparatório do Ensino Secundário (CPES) (Portugal, 1967), na perspetiva de adiar 2 
anos a escolha de estudos sequenciais, procurando esbater diferenciação de métodos 
e espíritos que dificultavam reorientação escolar. Clarifica o legislador que o CPES 
visa “a formação geral adequada ao prosseguimento dos estudos mas também a 
observação individual dos alunos em ordem à sua orientação na escolha dos mesmos 
estudos” (Portugal, 1967, p. 1), sublinhando que se tratariam apenas de 
recomendações ou conselhos não estando por isso em causa a livre escolha da 
carreira escolar. É instituída a orientação escolar que consistiria na observação 
sistemática de cada aluno, muito especialmente nas suas “reações aos estímulos dos 
diversos conjuntos lectivos” (Portugal, 1967, p. 3), visando facultar informação útil, a 
alunos, pais e tutores, que facilite a escolha dos estudos subsequentes, bem como a 
resolução de problemas de ordem pedagógica e educacional, da responsabilidade de 
professores e pais e tutores. É prevista a criação, em cada escola, de um conselho de 
orientação escolar, composto pelo diretor, subdiretor, os professores de Moral e 
Religião, dois outros professores e pelo médico escolar. Ao conselho competiria 



dirigir os serviços de orientação, orientar os serviços em casos duvidosos, autorizar a 
consulta a laboratórios psicotécnicos ou de higiene mental e dar parecer “sobre a 
escolha dos compêndios, livros de texto e material didático e sobre os métodos de 
ensino, na medida em que interessem à orientação escolar” (Portugal, 1967, p. 3). Os 
serviços de orientação escolar organizavam-se, em cada escola, por turma, sendo a 
informação sobre cada aluno compilada em processos individuais. Uma opção de 
política educativa que implicou a própria adequação (reestruturação) do Ministério 
da Educação Nacional com a criação da Direção de Serviços do Ciclo Preparatório e a 
Inspeção do Ciclo Preparatório.  

À semelhança do restante sistema educativo, o ensino no CPES deveria orientar-
se pelos princípios da doutrina e moral cristãs, promover a integração nos valores 
espirituais e culturais da nação, estimular a devoção à pátria e o sentido de unidade 
nacional e a valorização da pessoa humana considerando a justiça social, no respeito 
das tradições e a adaptação ao quadro colonial português e aos tempos modernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3 | Ciclo Preparatório do Ensino Secundário (Portugal, Decreto n.º 48572, 1968). 

O ensino concretiza-se através de cinco conjuntos disciplinares (Figura 3). O 
conjunto A, a formação espiritual e nacional que visava a valorização humanística, a 
tomada de consciência da origem e valor da comunidade nacional, a implantação dos 
valores religiosos como base para uma prática moral. A iniciação científica, conjunto 
B, tinha como finalidade despertar interesse pela compreensão de fenómenos 
naturais e iniciar na prática de investigação experimental. Desenho e Trabalhos 
Manuais eram o par de disciplinas que integravam o conjunto C, da formação 
plástica, perseguia o desenvolvimento da sensibilidade promovendo o cultivo das 
representações estéticas e das atividades plásticas, com “iniciação no domínio dos 



materiais e na utilização e coordenação das forças naturais” (Portugal, 1968, p. 1343). 
O conjunto D, atividades musicais e gimnodesportivas, tem como finalidade o 
desenvolvimento harmonioso das faculdades sensoriomotoras. Finalmente, o 
conjunto E, as línguas para a iniciação à utilização de uma ferramenta fundamental 
para as relações interpessoais, no plano internacional. 

Contudo, e apesar do esforço desenvolvido, na orientação efetiva continuaram a 
prevalecer fatores relacionados com o estatuto económico-financeiro e sociocultural 
das famílias e com a rede e as estruturas de ensino (Grácio, 1995). Apreciação que 
leva em consideração a permanência da verticalização, uma vez que Galvão Telles 
opta pela continuidade do ensino primário complementar (5ª e 6ª classe) (Portugal, 
1964) e, quatro anos mais tarde, é instituído o ciclo preparatório TV (Portugal, 1968), 
um recurso de natureza dual compaginando a supressão de carências da rede escolar 
e de professores com o facto de ser uma via pedagogicamente desvalorizada pois os 
monitores dos postos de receção não possuíam preparação adequada. 

Da análise à evolução do ensino liceal, entre 1947 e 1968, ressaltaram três 
questões: a duração dos estudos, o regime de frequência e o número excessivo de 
disciplinas. A duração dos estudos, articulada com a organização e duração dos 
ciclos, estabilizou com as opções de 1947, mantendo-se os 7 anos de ensino liceal, 
dividido em três ciclos, com o curso complementar a ter a duração de dois anos. A 
problemática do regime de frequência foi, de algum modo, superado em face do 
relativo consenso em torno da desadequação pedagógica do regime de disciplina para 
o curso geral dos liceus. A solução encontrada era de caráter hibrído mas o legislador 
foi realizando aproximações ao regime de classes (ex. direção de turma, no estatuto 
do CPES). 

O número excessivo de disciplinas e a extensão dos programas, em contexto de 
aumento exponencial de procura da educação e de exigência de mão-de-obra 
qualififcada, colocou na ordem do dia um conjunto de questões: 

i) Que disciplinas reduzir? Ao retirar o latim e o grego do curso geral dos liceus 
emergiu a problemática do papel das humanidades na formação do português e a 
função daquelas disciplinas. 

ii) Quais as finalidades e objetivos do ensino liceal? O nível mental dos alunos 
está adequado ao ensino nos liceus? Preocupações de eficácia do sistema, com 
ligações à ideia de capital humano, e de reconhecimento da importância da 
orientação vocacional compaginaram-se com a vontade de preservar os liceus do 
processo de massificação, conservando-os como escolas de formação da elite (do 
escol), ao invés, a generalidade das criançsa destinar-se-ia ao ensino técnico. Do 
processo emergiu, a montante, o CPES com a incumbência de se constituir no espaço 
dileto de seleção, dotado com um serviço de orientação vocacional a quem cabia 
recolher e disseminar a informação junto dos interessados (professores, pais e 
alunos). 
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RESUMO  

Temos projetado estudos na perspectiva dos estudos comparados, constituído 
por meio de práticas de pesquisa alimentadas por percursos teórico-metodológicos, 
que entendemos uma versão particular, por recorrermos ao cruzamento da educação 
comparada com a história comparada, tomando-as como resultado de um duplo 
movimento. De um lado, marcado por uma presença crescente das questões 
educativas na criação de identidades escolares, definidas não tanto numa perspectiva 
geográfica, mas no sentido de uma pertença a certas comunidades discursivas. De 
outro, deslocando-se da referência tradicional interpaíses para dimensões 
simultaneamente intra e extra nacionais, isto é, centradas nas comunidades de 
referência dos agentes locais e nos processos de regulação ao nível nacional. Neste 
trabalho apresentamos parte de resultados de pesquisa, em fase de conclusão, 
inscrita no campo da história do currículo, que toma como fontes dissertações e teses 
produzidas sobre o ensino secundário no sul do Mato Grosso e Minas Gerais, 
produzidas pelos/nos Grupos de Estudos e Pesquisas, Observatório de Cultura 
Escolar (UFMS) e História da Educação (UFMG), no período de 1999 a 2010. Em 
conclusão, apontamos que os referidos trabalhos registram processos de relativização 
cultural e ideológica produtoras de outra escrita histórico-social do currículo 
para/no/do ensino secundário. 
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NOTAS INTRODUTÓRIAS 

Neste trabalho apresentamos parte de resultados de pesquisa, em fase de 
conclusão, inscrita no campo da história do currículo, que toma como fontes 
dissertações e teses1 produzidas sobre o ensino secundário no sul do Mato Grosso e 
Minas Gerais, produzidas pelos/nos Grupos de Estudos e Pesquisas, Observatório de 
Cultura Escolar (OCE, UFMS) e História da Educação (GEPHE, UFMG), no período 
de 1999 a 2012.  

Na condição de fontes, as dissertações e teses são entendidas, de um lado, como 
impressos, que selecionam, legitimam e distribuem conhecimentos, mobilizam 
discursos na produção das verdades acerca do processo de escolarização, ao mesmo 
tempo, que ocupam espaço privilegiado na reconstituição das ideologias, ou 
mentalidades educativas subtraídas a uma projeção particular. De outro, como 
objetos que permitem observar a manifestação de um habitus2 próprio da análise 
sobre o ensino secundário e de sua forma de pensar e estruturar as práticas para tal. 
Habitus esse incapaz de funcionar em um vazio situacional, portanto, só pode ser 
analiticamente reconstruído por meio do estudo dos seus produtos.  

Tomando como premissa, que as regras epistêmicas estão a se modificar pela 
investidura de novas configurações globais do processo educativo, da intensa 
circulação de conhecimentos, das mudanças tecnológicas, que incidem diretamente 
nos espaços e tempos das condições históricas, na perspectiva das análises propostas, 
demos forma a uma versão particular dos estudos comparados, construída por 

percursos teórico-metodológicos, que entendemos uma versão particular, por 
recorrermos ao cruzamento da educação comparada com a história 
comparada, esta última investigada pelos referentes do método histórico, que 
tem nos permitido buscar as diferenças e semelhanças do/no particular a partir 
dos processos históricos mais amplos (compreender a história como processo) e, 
reconstruí-las como parte de uma determinada realidade que é sempre 
complexa e aberta às transformações sob a ação dos sujeitos sociais (utilizando 
a história como método). (Silva, 2014, p. 4). 

                                                   
1 Na pesquisa Estudo histórico-comparado da produção de conhecimento sobre o ensino secundário (Silva, 2013), 
temos como fontes conjunto composto de seis dissertações e uma tese do GEPHE e, oito dissertações do OCE. 
Cabe ressaltar, que não utilizamos as dissertações e teses na perspectiva de análise e/ou avaliação dos exercícios 
teórico-metodológicos realizados, tampouco de questionamentos acerca das fontes eleitas/acessadas para a 
escrita da história do ensino secundário, estamos, sim, interessados na história informada/construída.  

2 “é aquilo que confere às práticas a sua relativa autonomia no que diz respeito às determinações 
externas do presente imediato. Esta autonomia é a do passado, ordenado e atuante, que funcionando 
como capital acumulado produz história na base da história e assim assegura que a permanência no 
interior da mudança faça do agente individual um mundo no interior do mundo” (Bourdieu, 1996, p. 
56). 

 



No atual contexto a perspectiva da comparação, no campo da história da 
educação, parece incidir sobre diferentes unidades e objetos, determinadas, por um 
lado, na perspectiva de entender as relações entre a educação e a cultura 
educacionalizada (cf. Tröller, 2013). Relações essas que permitem não apenas narrar 
um passado separado do presente, mas, buscar a gênese dos contextos, das 
ideologias, dos programas que foram convertidos apenas em situações e, não 
contextos de análises dos discursos e das práticas educativas. E, de outro, na 
consideração dos sujeitos e das formas de agência coletiva, necessárias para 
concretizar a educação crítica.  

Diante disso, reconhecemos que os usos e consequências da comparação são 
muito vastos, contudo, seus princípios fundamentais emergem não somente dos 
discursos, das instituições e das práticas educativas, mas da necessidade de 
desconstrução de realidades dadas hegemonicamente, na intenção de reconstruir os 
pressupostos políticos, econômicos, sociais e instrumentais que as geram.  

Para compreendê-la desta forma temos assistido a um processo de construção de 
configurações que coloca em tela a perspectiva do cruzamento entre, teorias do 
conflito e do consenso, abordagens descritivas e conceituas (cf. Nóvoa, 2009), teoria 
da reflexão ligada à reforma e teoria científica ligada à compreensão das diferenças 
entre sistemas educativos (cf. Madeira, 2009) e/ou, diferenças e semelhanças no 
encontro do sentido para os processos educacionais (cf. Ferreira, 2009).  

No caso dessa investigação, o estudo comparado está determinado pela 
compreensão das formas pelas quais o ensino secundário desenvolveu-se em duas 
regiões do País durante o século XX, o sul do Mato Grosso3 e Minas Gerais, buscando 
esclarecer as especificidades da gênese e do desenvolvimento deste nível de ensino.  

As análises aqui construídas dizem respeito ao estudo de duas dissertações e uma 
tese, voltadas às investigações sobre disciplinas escolares, cultura escolar e 
instituições. O estudo das disciplinas escolares no limite das fontes escolhidas aponta 
para uma análise do processo lento e gradual de instauração e funcionamento, ao 
mesmo tempo, que destaca os conflitos e conquistas das experiências pedagógicas 
distintas, sucesso alcançado na formação dos alunos, na execução dos objetivos 
propostos e principalmente no interesse dos alunos.  

Na perspectiva da cultura escolar, tomam o ensino secundário, em sua 
operacionalização, para tanto, entendendo “as escolas, os colégios”, como instituição 
social, que possui suas próprias formas de ação e de razão, construídas no decorrer 
da sua história, tomando por base os confrontos e conflitos oriundos do choque entre 
as determinações externas a eles e as suas tradições, as quais se refletem na sua 

                                                   
3 Essa porção do estado de Mato Grosso era constituída pelas cidades: “Corumbá, 

Miranda, Santana do Paranaíba, Nioaque, Coxim, Campo Grande, Aquidauana e Bela 
Vista; esses municípios são aqueles que depois, desmembrados em vários outros, 
viriam a constituir o estado de Mato Grosso do Sul”. (Queiroz, 1997, p. 115-116). 

 



organização e gestão, nas suas práticas mais elementares e cotidianas, nas salas de 
aula e nos pátios e corredores, em todo e qualquer tempo, segmentado, fracionado ou 
não.  

Quanto à história das instituições, se desenvolve em um processo que procura 
compreender a escola, integrando-a a história da educação com uma internalidade 
complexa, que influencia a realidade e é influenciada por essa, mediante a 
normatização e a transmissão de normas e atitudes.  

Neste contexto, partimos da premissa de que todo campo, nesse caso o da 
História da Educação, particularmente a do Ensino Secundário, possui uma 
estrutura, uma doxa (opinião consensual, senso comum, aquilo em que todos estão 
de acordo) e um nomos (leis que o regem e que regulam a luta pela dominação do 
campo). E que tanto a doxa quanto o nomos estão estruturados na dependência dos 
agentes ou das instituições envolvidas (Silva, 2013, p.4).  

 

1 APROXIMAÇÕES À DOXA E AO NOMOS NA ESCRITA DA HISTÓRIA DO ENSINO 
SECUNDÁRIO BRASILEIRO 

 

(...) pôr em jogo “coisas teóricas” muito importantes a respeito de objectos ditos 
“empíricos” muito precisos (...). (Bourdieu, 1989, p.20). 

Nas análises produzidas pela historiografia do ensino secundário brasileiro 
encontramos referências em diferentes estudos4, que informaram sobre o impacto 
das reformas sofridas desde 1837, após a criação do Imperial Collegio de Pedro II, 
passando pela Benjamin Constant, por meio do Decreto nº 981, de 8 de novembro de 
1890, até as empreendidas pelo ministro Francisco Campos (Decretos nº 19.890 de 
18 de abril de 1931 e nº 21.241 de 4 de abril de 1932), na organização (currículo, 
disciplinas e habilitações) e no funcionamento (cursos preparatórios, exames 
parcelados, frequência obrigatória) visando à formação e modernização deste nível 
de escolarização.  

Souza (2008, p.163) considera que a Reforma Francisco Campos instalou as 
bases para a consolidação e expansão do ensino secundário nas décadas seguintes. 
Dallabrida (2009, p.190) vê nesta reforma as marcas de um Estado autoritário e 
centralizador, que buscava por meio da educação consolidar um projeto de 
modernização (e homogeneização) política, econômica, social e cultural. 

Tal cenário reformista/modernizador culminou com a publicação do decreto nº 
4.244 de 09 de abril de 1942 (Reforma Capanema), que atribuiu ao ensino 

                                                   
4 Na história do ensino secundário no Brasil há referências a três trabalhos clássicos: Geraldo Bastos Silva, 
“Introdução Crítica do Ensino Secundário” (1959); Maria Thetis Nunes, “Ensino secundário e sociedade 
brasileira” (1962); e Maria de Lourdes Mariotto Haidar, “O ensino secundário no Império Brasileiro” (1972). 

 



secundário sua finalidade fundamental, isto é, “formar, em prosseguimento da obra 
educativa do ensino primário, a personalidade integral dos adolescentes; acentuar e 
elevar, na formação espiritual dos adolescentes, a consciência patriótica e a 
consciência humanística e; dar preparação intelectual geral que possa servir de base 
a estudos mais elevados de formação especial”.  

Shwartzman, Bomeny e Costa (2000, p. 205) atribuíram à Reforma Capanema a 
premissa de que “o sistema educacional deveria corresponder à divisão econômico-
social do trabalho. A educação deveria servir ao desenvolvimento de habilidades e 
mentalidades de acordo com os diversos papéis atribuídos às diversas classes ou 
categorias sociais”. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n. 4024 de 1961 
(LDB 1961) flexibilizou-se o controle do governo central sobre o ensino secundário, 
atendendo àqueles que advogavam pela descentralização do sistema de ensino, ou 
seja, “com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases o poder de decisão fora 
transferido do Ministério da Educação para o Conselho Federal de Educação e para 
as Secretarias Estaduais de Educação”. (Nunes, 2000, p.54). 

Souza (2008) observa que a LDB 1961 incrementou o currículo, por meio da 
indicação de diretrizes gerais, ao indicar as disciplinas obrigatórias e as que seriam 
optativas, ou complementares. Neste caso, o Conselho Federal de Educação assumiu 
o predomínio das áreas cientificas e técnicas, em detrimento das humanidades, 
dando forma aos caminhos tecnicistas que seriam trilhados pela educação. 

A prerrogativa deste nível de ensino, nestes diferentes espaços e tempos 
históricos5 de sua (re)organização, se deu no acompanhamento das transformações 
sociais, econômicas e políticas do País e, ao mesmo tempo, incorporou essas 
transformações na perspectiva da oferta de uma formação para as chamadas 
burguesia e/ou elite brasileiras.  

Nesta perspectiva de oferta, distintas interpretações foram promovidas sobre a 
sua finalidade, isto é, voltada às camadas médias da população, identificada com os 
interesses das classes dominantes, ou determinada por ideais de ilustração, liberdade 
e propriedade, necessários à produção dos sentidos de burguesia e /ou elite. Em 
meio a esses sentidos, a presença da afirmação de que a instrução secundária foi 
organizada com a intenção de encaminhar sua clientela para as escolas superiores e 
para as posições mais privilegiadas na sociedade. (Beisegel, 1986, p. 393).  

Este retrato histórico per se admite a doxa de que o ensino secundário, composto 
de indivíduos, de estrutura e de relações educativas objetivas, construiu sua história 
aparentemente dependente das condições econômicas, sociais e politicas ao qual 
estava vinculado. Contudo, esta aparente dependência parece enfraquecida se 
cobramos das análises mais do que vestígios de um modus operandi que as guiam. 
Dito de outra forma, o conhecimento produzido sobre o ensino secundário, parece 

                                                   
5 Brasil Colônia, Pombalino, Joanino, Imperial, Primeira República, Era Vargas, entre outras. 

 



perseguir a afirmação deste retrato, consolidando uma prática científica, ou nomos, 
que o autonomiza.  

Essa autonomização alimenta-se de oposições do tipo educação para as elites 
versus educação para as classes menos favorecidas, humanidades versus ciência, que 
estão sendo restaurados para analisar de forma “pedagógica” a complexidade do 
pensamento e da realidade social. 

Assim, a história do ensino secundário foi formada, particularmente, por um 
conjunto de unidades historicamente possíveis de delimitação ou hierarquização, 
classes sociais ou extratos da sociedade, e muito pouco, por espaços sociais 
estruturados nos quais determinadas instituições lutaram em função das posições 
que ocupavam nesse espaço, ou que queriam ocupar. 

 

2. SOBRE O ENSINO SECUNDÁRIO: AS DISSERTAÇÕES E A TESE COMO 
COLEÇÃO6 PARA UMA ESCRITA SOCIAL COMPARADA 

Para a conferência do sentido histórico estamos ancorados em algumas práticas 
que transitam entre a apreensão/reconstrução da história da instituição, do currículo 
e/ou das disciplinas escolares. Nesse exercício as fontes escritas se apresentam como 
recurso substancial para o desocultamento da pertença dos agentes a um meio social 
em que os membros partilham identidades, pressupostos e expectativas. Ou, a um 
meio em que a comunicação se baseia nas características pessoais e se desliga do 
contexto, apelam ao desenvolvimento de distintas formas de linguagem, associáveis à 
estrutura de classes. (cf. Bourdieu, 1999).  

Neste propósito apresentamos a seguir as duas dissertações (D) e uma tese (T), 
ou fontes escritas, escolhidas para a construção de nossas análises: 

 

• (D) Menezes (OCE, 2012), INDÍCIOS DAS PRÁTICAS 
CURRICULARES NA DISCIPLINA HISTÓRIA EM UMA ESCOLA 
EXEMPLAR DE CAMPO GRANDE ENTRE 1942 e 1970, identificou 
e analisou as finalidades de uma disciplina escolar a partir das relações 
que esta estabelece com os objetivos que determinam a função social da 
escola e os câmbios culturais resultantes do binômio escola e sociedade. 
Para tanto, investigou os indícios que poderiam desvelar as práticas 

                                                   
6 Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em documentos certos objetos 
distribuídos de outra maneira. Esta nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em 
produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao 
mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto. Este gesto consiste em isolar um corpo, como se faz em física, e em 
desfigurar as coisas para constituí-las como peças que preencham lacunas de um conjunto, proposto a priori. 
Ele forma a coleção. (CERTEAU, 2010, p.81, grifo do autor). 

 



curriculares da disciplina de História no colégio Maria Constança Barros 
Machado, considerada como uma “escola exemplar”, entre os anos de 1942 
e 1970; 

• (D) Oliveira (OCE, 2009), A história da disciplina escolar francês 
no Colégio Estadual Campograndense (1942-1962), analisou a 
história da disciplina escolar Francês, seu funcionamento no curso ginasial 
do Colégio Estadual Campo-grandense, em Campo Grande, na época, 
Estado de Mato Grosso, entre 1942 e 1962; e 

• (T) Teixeira (GEPHE, 2011) “UMA ESCOLA SEM MUROS” - Colégio 
Estadual de Minas Gerais (1956-1964) investigou a produção da 
memória coletiva referente ao Colégio Estadual de Minas Gerais, no 
período de 1956-1964, marcada pela excelência acadêmica, a cultura e a 
liberdade. Acresce-se a isso, que o colégio, projetado arquitetonicamente 
por Oscar Niemeyer, “uma escola sem muros”, um marco na história da 
instituição e da cidade de Belo Horizonte, possibilitou a liberdade de ir e 
vir e a ampliação do número de vagas.  

 
Utilizamos como critério, para o agrupamento dessas fontes, a materialidade das 

representações nos estudos de diferentes instituições escolares, em diferentes 
cidades, no incremento do ensino secundário para a formação de sujeitos. O que 
entendemos dar forma a uma operação historiográfica, que busca localizar e 
comparar o que as fontes oferecem de informação sobre estes quesitos, aqui tratados 
como áreas de comparação.  

Para analisar o ensino secundário, nas diferentes regiões entre as décadas de 
1940 e 1960, recuperamos as seguintes informações sobre as cidades: 

... a construção da Ferrovia Noroeste do Brasil (NOB), inaugurada na cidade 
em 1914, colocou Campo Grande em contato mais direto com o eixo São Paulo – 
Rio de Janeiro, contribuindo para elevar o fluxo populacional e seu consequente 
desenvolvimento econômico. Contudo, além da ferrovia, a transferência do 
Comando Militar de Corumbá, em 1921, fez com que Campo Grande se tornasse, 
a partir de então, a capital militar do estado. Deste fato, resulta uma aliança 
entre a elite econômica da cidade, formada essencialmente por pecuaristas, e os 
comandantes militares. (Menezes, 2012, p.56). 

Belo Horizonte, sobretudo, também experimenta o surto de crescimento. Com o 
êxodo rural, a população da cidade, que em 1940 era de 211.377 mil habitantes, 
praticamente dobra de tamanho em 1960, conforme IBGE. As exigências de 
maior escolarização motivadas pela industrialização, particularmente sobre a 
área urbana, e problemas de crescimento e articulação do ensino primário, 
acabariam refletindo no ensino secundário. (Teixeira, 2011, p. 11). 

 



Essa configuração das cidades remete à tendência, presente à época, de difusão 
das ações de urbanização e higienização, que teriam como veículo de transformação 
social, a escolarização. No entanto, tais transformações são dependentes dos projetos 
republicanos que essas regiões construíram para si.  

No caso do sul de Mato Grosso evidencia-se um projeto de desenvolvimento que 
concentra o processo de escolarização em cidades de maior relevância no setor 
econômico do Estado e restrito a estudantes oriundos de frações de classes 
financeiramente mais favorecidas, particularmente, Campo Grande. Em Minas 
Gerais este projeto parece ancorar-se no processo de industrialização, 
particularmente sobre a área urbana, Belo Horizonte, como fundamento da 
necessidade da educação como instrumento de mobilidade social. “Através de ações 
de inculcação e de imposição de valores, a instituição escolar contribui para criar a 
disposição geral para a cultura legítima” (Bourdieu, 2007, p.22). 

Neste contexto foram criadas e/ou consolidadas Instituições públicas de ensino 
secundário, em resposta ao aumento quantitativo das instituições privadas. Em Belo 
Horizonte, o Colégio Estadual de Minas Gerais, instalado na capital mineira desde 
1897, representou uma forma de organização espacial da/na cidade, revelando-se 
uma estratégia de distinção. Distinção essa que seria alimentada definitivamente 
pela mudança em 1956 para um edifício que configurava o moderno. 

O conjunto arquitetônico, assinado por Oscar Niemeyer, ele próprio, símbolo do 
modernismo, foi projetado para o jovem secundarista, sendo, portanto, um 
lugar da juventude e de suas atividades escolares e culturais. Comportava no 
seu traçado um universo cultural no qual parte dos jovens de Belo Horizonte 
participava num movimento de trocas com outros espaços, instituições e 
pessoas da cidade. (Teixeira, 2011, p. 12). 

Tal distinção permanece na história do Colégio Estadual Campo-Grandense, no 
sul de Mato Grosso, quando em 1954 acomodou-se em edifício também projetado 
por Niemayer. 

A criação do Colégio Estadual em Campo Grande pode explicitar os projetos de 
modernização de grupos sociais interessados pela educação [...] No ano de 
1954, o Colégio Estadual, como era conhecido pela comunidade, foi transferido 
para sua sede própria no bairro Amambaí. O prédio é projeto de Oscar 
Niemeyer. (Oliveira, 2009, p. 63-64). 

A arquitetura dessas instituições revela um processo de criação e de instalação da 
escola, com seus rituais, sua cultura e seu significado para aquelas sociedades. 
Contudo, nem só de suas arquiteturas se alimentou a premissa da excelência 



acadêmica que essas instituições alcançaram no imaginário social7, acresce-se a essa 
a idealização a priori do público-alvo, que deveria aproximar-se dos cursos 
superiores e/ou das camadas sociais superiores, distintas econômica e 
culturalmente: 

... o público-alvo do Ginásio Mineiro era aquele que iria se preparar para as 
carreiras liberais, ou seja, os futuros bacharéis em Direito, Medicina e 
Engenharia. Atendia basicamente ao sexo masculino, apesar de franqueada a 
presença do sexo feminino. Assim como as mulheres, os alunos pobres eram 
uma exceção. .[...] uma escola “sem muros”, de excelência acadêmica, cujo 
cotidiano institucional era definido pelo exercício da liberdade. (Teixeira, 2010, 
p. 13 e 51). 

... como uma “escola exemplar” 8, pois além de ser considerada de excelência na 
qualidade do ensino oferecido, introjetou-se nos grupos sociais que se consideravam 
como elite na cidade, tornando-se parte da identidade cultural desses grupos. 
(Menezes, 2012, p.11). 

Para além das características dos sujeitos “eleitos” a serem formados por estas 
instituições, encontramos outro indicador de seletividade, isto é, tanto o Colégio 
Estadual Mineiro quanto o Colégio Estadual Campo-grandense, apesar de “públicos”, 
cobravam taxas para matrículas e exames de admissão, o que não era vedado9.  

Diante disso, a suposta formação para a elite nessas instituições indicava o 
controle que exerciam na seleção de seu alunado seja por meio da seleção financeira 
decorrente do valor das taxas, ou os exames de admissão. 

... não é jamais possível, em todo caso, dizer com segurança quem, entre o 
agente e a instituição, escolhe realmente; se é o bom aluno que escolhe a escola 
ou se é a escola que o escolhe ... (Bourdieu, 1998, p. 198). 

Em se tratando do exame de admissão, que perdurou até o início dos anos 1970, a 
leitura das fontes indicou a presença da premissa de que padrões de desempenho 
definem, em verdade, a posição “hierárquica” destas instituições. Esta dialética entre 
o padrão de desempenho e a hierarquia, traduz-se, na cultura, como um jogo social, 
cujo valor assenta na crença coletiva acerca desse mesmo valor (fetiche). 

                                                   
7 Baczko (1985) apresenta relação entre o imaginário e o simbólico, ao dizer que o imaginário social está apoiado 
nos sistemas simbólicos, elaborados a partir da experiência dos indivíduos em sociedade, de seus desejos e 
ambições, construídos e consolidados por um conjunto social. Já Le Goff (1994), como pertencendo ao campo das 
representações, uma vez que traduz uma realidade percebida, sendo esta realidade fruto do próprio imaginário do 
homem. 

8 [...] aquelas que teriam sido, não apenas referência de qualidade e de formação, mas também percebidas como 
ligadas à própria identidade cultural dos grupos sociais que se expressavam como “elites” nessas cidades, em 
momentos históricos específicos (PESSANHA et al, 2007, p. 25). 

9 Ver artigo 25, alínea c, do Decreto n.19.890, de 18 de abril de 1931. 



Para Minhoto (2008) ao longo dos 40 anos em que vigoraram os exames, 
observou-se inúmeras alterações legais na forma, no conteúdo e no funcionamento, 
mas “nenhuma das normas extinguiu o ritual de passagem entre os dois âmbitos de 
ensino” (p. 451). 

Entre as décadas de 1950 e 1960, ainda era possível depreender o debate acerca 
do exame de admissão nas duas regiões estudadas: 

No caso dos candidatos ao exame de admissão do Colégio Estadual, a procura 
era dos alunos oriundos dos grupos escolares já que não havia essa articulação 
no caso das escolas públicas. Estamos falando de números grupos escolares da 
cidade de Belo Horizonte e do interior do estado para uma única escola 
estadual e um colégio municipal (Teixeira, 2011, p. 80). 

Em dados levantados em registros do Arquivo da Escola Maria Constança, em 
1958, dos candidatos que se submeteram aos exames, apenas 26% aprovados, o 
maior índice de aprovação, registrado nos primeiros anos de funcionamento, 
foi de 67%, em 1945 (Oliveira, 2009, p. 66). 

É preciso hipotetizar, que talvez a rigidez dos exames de admissão ao ensino 
secundário, pode dever-se, também, ao caráter da relação dos estudantes com os 
seus estudos, na qual aparece a “relação fundamental que sua classe social mantém 
com a sociedade global, com o sucesso social e com a cultura” (Bourdieu e Passeron, 
1992, p. 36). Dessa forma, expressa o que realmente se encontra em jogo, isto é, não 
o ensino secundário no seu cerne, mas antes a operacionalização e a tradução das 
suas finalidades. 

Tal hipotetização ganha corpus na questão do regime de estudos, classe ou 
disciplinas, presente nas fontes estudadas:  

O exame Madureza era o nome do curso e também do exame final de aprovação 
do curso – que ministrava disciplinas dos antigos ginásio e colegial, a partir da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1961. Fixava em 16 e 19 anos as 
idades mínimas para o início dos cursos, respectivamente, de Madureza 
Ginasial e de Madureza Colegial. (Teixeira, 2011, p. 123). 

Prática essa que corrobora o que foi registrado por Zotti (2004, p. 103), ao 
afirmar que no Brasil, “[...] a realidade do ensino secundário era muito crítica, visto 
que até então não tinha uma organização de base nacional, não passando de um 
curso preparatório, apenas servindo de elo ao ensino superior”.  

No entanto, nos estudos sobre o ensino secundário no sul de Mato Grosso, o que 
mereceu destaque não foi a progressão da escolaridade e, sim, a dinâmica de 
expansão delineada pelo debate publico versus privado. 

 



o ensino secundário, entre as décadas de 1930 e 1960, apesar de buscar seguir 
as determinações nacionais para este setor, complementando-se com leis e 
decretos estaduais, e de exibir números que sugerem evolução quanto ao 
número de alunos matriculados e de estabelecimentos oficiais de ensino, mostra 
o poder público estadual sempre tímido em relação às iniciativas 
que efetivamente pudessem expandir o ensino secundário no estado, 
tratando os assuntos da educação mais de acordo com as suas conveniências 
políticas. (Menezes, 2012, p. 48 – grifo nosso). 

Neste contexto, ainda, não seria possível negar que houve investimentos públicos 
nesse segmento educacional, com a participação mesmo que “tímida” do Estado na 
disseminação e organização do ensino secundário no sul do Mato Grosso. O 
envolvimento do Estado com a manutenção de estabelecimentos privados, “uma vez 
que subsidiou a construção e manutenção destas escolas, de forma direta, [...] ou de 
forma indireta, mantendo alunos bolsistas nas instituições particulares” (Menezes, 
2012, p, 123), não pode ser considerado como apenas “conveniência política”, mas, 
antes, como parte das ações que compunha a estratégia de implantação do ensino 
nesta localidade. 

Essa análise da organização e expansão do ensino secundário remete-nos, nesta 
perspectiva, à política educativa como campo de forças, onde os agentes sociais 
definem-se por suas posições relativas. Dito de outra forma, essa política torna-se um 
espaço de relações construído, que associa o lugar, o social e o cultural, de acordo 
com os posicionamentos e as avaliações que dele faz os agentes sociais. 

Uma parte substancial desse campo de forças foi construída precisamente pelos 
professores, das instituições estudadas, como agentes, que representavam um 
habitus hereditário (cf. Bourdieu, 1999), com disposição interior para crerem10, 
também, em suas excelências, referências, assim, como, os espaços escolares.  

 Seus primeiros professores, chamados de lentes, eram nomeados pelo 
Governador do Estado e, ao longo das primeiras décadas do século XX, 
participavam de disputados concursos abertos ao público, com a presença de 
autoridades. Eram todos “doutores” e possuíam uma cultura clássica típica 
daquela época. (Teixeira, 2011, p. 51). 

... o colégio contava, quando do início de suas atividades com algumas 
professoras normalistas e que os demais professores não possuíam formação 
específica para o magistério, sendo composto por médicos, advogados, 
militares do exército, religiosos entre outros. A maioria ingressou na 
escola de forma interina, ou seja, sem a realização de concurso, e não possuía 
registro no MEC. Com a realização dos cursos da CADES (Campanha de 
Aperfeiçoamento e Divulgação do Ensino Secundário), estes professores 
                                                   

10 No sentido de crença, como forma de pertença a um campo, traduzida em termos de illusio (Bourdieu, 1996). 



puderam realizar os Exames de Suficiência e obter o registro no MEC. 
(Menezes, 2012, p.61, grifos nosso). 

Se, por um lado, esses professores foram alçados a essa condição, por não terem 
formações específicas para a docência, de outro, no plano da prática, eram, para o 
ensino secundário das instituições estudadas, aquilo que este nível de ensino cobrava 
deles. Portanto, a excelência pedagógica desses agentes definiu-se como um ato de 
imposição de um arbitrário cultural, que se dissimulou como tal e, que dissimulou o 
arbitrário daquilo que inculcou.  

 

NOTAS FINAIS 

Em conclusão, apontamos que os referidos trabalhos registram processos de 
relativização cultural e ideológica produtoras de uma escrita histórico-social 
para/sobre o ensino secundário. Para tal apontamento, nos (re)apropriamos das 
histórias dos “ensinos secundários”, construídas pelas fontes, tratando do nomos, ou 
das condições que cumpriram para que acontecesse a transmutação pela qual essa 
escrita recriou os fetiches daquelas sociedades em torno deste nível de ensino (a 
doxa). 

Neste sentido as histórias dos “ensinos secundários” foram construídas em torno 
de uma interpretação semelhante para suas origens, do ponto de vista da organização 
das cidades, da caracterização socioeconômica da população-alvo, dos fetiches em 
torno das instituições, mesmo tratando de objetos diferenciados nos espaços e 
tempos históricos. 

O desenvolvimento empírico dessas histórias evidenciou que uma série de 
diferenças secundárias se existisse, ou existiu, não foram abordadas. Estamos 
falando de diferenças, ligadas à composição, às práticas e às dinâmicas das políticas 
educacionais locais, das estratificações sociais, dos interesses das famílias, 
responsáveis por experiências socializadoras diferenciadas. Experiências essas, que 
informariam sobre os processos de incorporação de um patrimônio de disposições 
distinto e, paralelamente, estabeleceriam uma relação particular com aquelas 
instituições e os processos de constituição de uma cultura educacionalizada.  
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RESUMO 

O objeto proposto para a presente comunicação é o processo de implantação e 
consolidação da escola normal pública no sul de Mato Grosso, entre 1930 a 1970. O 
objetivo geral do trabalho é analisar as condições em que tais instituições se 
instalaram e como foi seu processo de consolidação. Para atender a esse objetivo, 
foram utilizados os acervos escolares das cidades de Campo Grande, Aquidauana e 
Ponta Porã. Também foram compiladas a legislação nacional e estadual sobre 
formação de professores. Quanto a conclusões, esse trabalho mostrou que o processo 
de implantação e expansão das escolas normais no sul do estado de Mato Grosso 
esteve intimamente ligado à expansão do ensino primário, processo semelhante ao 
que ocorreu no restante do Brasil. No sul de Mato Grosso, contudo, a implantação e 
expansão da escola normal somente se deu no século XX. Tal especificidade 
relaciona-se com a expansão do acesso a escola primária no sul de Mato Grosso, que 
só se deu efetivamente a partir dos anos 1930. Além disso, esse processo foi 
significativo no sul do estado, pois ali se localizaram quatro das cinco escolas 
normais públicas criadas em Mato Grosso, precisamente numa região caracterizada 
pelo desenvolvimento econômico ligado principalmente à pecuária.  

  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Escola Normal, formação de profesores, Mato Grosso. 
 



Introdução 

Com a expansão do ensino primário, principalmente a partir das três primeiras 
décadas do século XX, fez cada vez mais necessária a formação de profissionais que 
atendessem essa demanda, principalmente no contexto urbano. Naquele momento 
histórico, esse movimento de expansão do ensino público se dava em todo o Brasil e 
também ocorria no estado de Mato Grosso, por meio da ampliação da oferta e 
consolidação da escola normal, em estabelecimentos públicos e privados, que 
visavam formar docentes para atuar naquela etapa da escolarização. Tal processo 
abrangeu, em Mato Grosso, sobretudo, a porção sul do estado, na qual foram 
instaladas quatro das cinco instituições públicas existentes na região, entre 1930 e 
1970.  

Nessa direção, o objeto proposto para a presente comunicação acompanha os 
caminhos percorridos pela escola normal pública no sul de Mato Grosso, entre as 
décadas anteriormente referidas 1 . O objetivo geral do trabalho é analisar as 
condições em que tais instituições se instalaram e como foi seu processo de 
consolidação, tendo em vista o objeto principal de suas preocupações, qual seja, a 
formação docente. Para tal, tendo em vista a necessidade de considerar-se as 
determinações sócio-históricas que incidiam sobre a educação mato-grossense nesse 
momento histórico, o texto também procurará problematizar as especificidades que 
marcam a expansão da escola normal em Mato Grosso, em relação a outros contextos 
sociais presentes no Brasil, no mesmo período.  

Para atender a esses objetivos, foram utilizadas fontes primárias, principalmente 
os acervos escolares ainda disponíveis nas escolas normais das cidades de Campo 
Grande (Simões, 2014); Aquidauana (Carvalho, 2014) e Ponta Porã (Bezerra, 2015)2. 
Além dessas, outras fontes primárias acessadas para a pesquisa foram a legislação 
nacional e estadual pertinente à formação de professores, bem como relatórios 
produzidos pelos dirigentes locais a respeito da escola normal. Em termos de fontes 
secundárias, foram compilados os estudos já existentes sobre a educação e sobre a 
escola normal no sul de Mato Grosso. Procurou-se, nesses acervos, elementos 
pertinentes à organização do trabalho didático (Alves, 2005); ao perfil dos alunos 
atendidos por essa escolarização (origem social, inserção profissional); ao perfil dos 
docentes das distintas instituições (quadro de professores, formação, condições de 

                                                   
1 A comunicação ora apresentada é parte da pesquisa intitulada “Organização do trabalho didático nas escolas 
normais”, eixo 2 do projeto “Ensino secundário no sul de Mato Grosso (século XX)”. Este último foi 
implementado por meio da Chamada Pública MCTI/CNPQ/MEC/CAPES - Ação Transversal Nº 06/2011 – 
CASADINHO/PROCAD, envolvendo a ação conjunta do PPGEdu/UFMS, sob a coordenação da Profa. Dra. Eurize 
Caldas Pessanha, e do PPGEdu/UFMG, onde foi coordenado pelo Prof. Dr. Marcus Aurélio Taborda de Oliveira.   

2 Duas das cinco escolas normais existentes em Mato Grosso, entre 1930 e 1970, não serão tratadas neste 
trabalho: 1) a Escola Normal de Cuiabá, a primeira instituição formadora de professores que foi instalada em 
Mato Grosso, no ano de 1910, na capital do estado mas que se situa na porção norte da região (Silva, 2006), ou 
seja, fora da área geográfica abrangida pela pesquisa; 2) e a Escola Normal de Três Lagoas, criada em 1952, cujos 
acervos ainda não foram explorados pela pesquisa.  



trabalho). Assinale-se que não foi possível, contudo, encontrar as mesmas 
informações em todos os acervos escolares, dadas as particularidades de acesso e 
conservação existente em cada um deles.  

Para apresentar as conclusões e resultados da pesquisa, a comunicação está 
dividida em três partes: na primeira delas, será apresentada a expansão do ensino 
primário e a escola normal em Mato Grosso, entre os anos 1910 e 1970. A segunda 
parte do texto incidirá sobre o ensino primário e a escola normal na porção sul do 
estado, sendo seu foco as instituições públicas de ensino normal, situadas nos 
municípios de Campo Grande (a partir de 1930); de Aquidauana (a partir de 1947); e 
em Ponta Porã (a partir de 1959). Fechando a comunicação, serão discutidos alguns 
resultados e conclusões da pesquisa até o momento realizada. 
 

1. A escola normal na primeira metade do século XX 

Assim como ocorreu em outras regiões do Brasil, a porção sul do estado de Mato 
Grosso também foi alvo do processo de expansão de escolas normais, entre a 
primeira e a segunda metade do século XX. Este momento histórico correspondeu 
àquele que se estendeu após a Revolução de 1930, movimento que intensificou o 
processo de inserção do Brasil no mundo capitalista de produção e pôs fim à 
Primeira República, sendo um dos mais importantes movimentos da história do 
Brasil, no século XX (Bausbaum, 1976). A partir daí o Brasil experimentou um 
processo de intensas mudanças sociais, situação esta que repercutiu na área 
educacional. 

Em Mato Grosso, o governo intervencionista procurou modernizar e remodelar a 
capital, acompanhando o ritmo desenvolvimentista do sul do estado, que 
apresentava um patamar de marcado crescimento, como consequência da 
proximidade e maior comunicação com os centros mais adiantados do país, devido a 
sua posição geográfica e a utilização do transporte ferroviário. Nessas condições, foi 
criada a Escola Normal de Campo Grande, em 1930.  

Apesar desse ambiente modernizante e “progressista”, contudo, o ensino normal 
não encontrou espaço para se expandir. Lentamente entrou em decadência e 
descrédito e, em 1937, no governo de Julio Strübling Müller, essa escola acabou 
sendo desativada. Assim, por meio do Decreto n° 112, de 29 de dezembro de 1937, a 
escola normal foi incorporada ao ensino secundário (Simões, 2014).  

Tais diretrizes só sofreram modificações no processo que derrubou o governo 
Vargas e o Estado Novo, quando em 1947 o interventor José Marcelo Moreira 
(re)criou as duas escolas normais antes existentes no estado, por meio de Decreto-
Lei n° 834, de 31 de janeiro de 1947 (Mato Grosso, 1947b). Também nesse decreto 
determinava-se a nova denominação dessas escolas, que passariam a se chamar 
Escola Normal Pedro Celestino (Cuiabá) e Escola Normal Joaquim Murtinho (Campo 
Grande).  



O mesmo decreto indicava a duração e o currículo dos cursos ali ministrados, 
adequando-os à Lei Orgânica do Ensino Normal, que entrara em vigor em 1946: a) 
ensino normal de primeiro ciclo, com duração de quatro anos, para formar regentes 
do ensino primário; b) ensino normal de segundo ciclo, com duração de três anos, 
para formação de professores primários. 

Nesse mesmo governo foi elaborado o Regulamento das Escolas Normais do 
estado, promulgado pelo Decreto no 287, de 26 de março de 1947 (Mato Grosso, 
1947a). No caso do setor público, contudo, as iniciativas de 1947 só se efetivaram no 
ano seguinte, 1948, já na gestão do governador Arnaldo Estevão de Figueiredo.  

Assim, em 31 de dezembro de 1948, outro Regulamento do Ensino Normal foi 
baixado pelo Decreto no 590. O mencionado Regulamento determinava que a escola 
normal deveria se organizar em dois ciclos: um constituído pelo curso normal 
regional, com quatro anos de duração, correspondente ao ginasial; e o segundo, 
considerado como escola normal propriamente dita, de dois anos. Com respeito a 
este último ciclo fixava-se que a Escola Normal de segundo ciclo funcionaria 
conforme o art. 9º da Lei Orgânica do Ensino Normal, que previa tal possibilidade 
(Mato Grosso, 1949, p. 10551). 

Entre 1949 e 1950, embora as mensagens do governador salientassem algumas 
medidas relacionadas à reestruturação do ensino normal, no ano seguinte evidencia-
se a situação em que se encontrava a formação de professores. O pronunciamento do 
novo governador do estado, Fernando Corrêa da Costa, em 1951 (Mato Grosso, 1951), 
apresentou dura crítica à formação nas escolas normais e secundárias, questionando 
a falta de docentes efetivos no quadro de servidores públicos, o que demandaria 
instituições formadoras dotadas de equipamentos e recursos humanos adequados. 

Pode-se observar, contudo, que as condições precárias de funcionamento das 
Escolas Normais foram uma constante durante a década de 1950. Este panorama 
aponta, entre outras razões, as condições de trabalho dos professores primários, que 
percebiam salários baixos, e ainda tinham que se instalar nas regiões rurais, 
afastadas das cidades, estas, por sua vez, mais atraentes, especialmente para as 
pessoas do sexo masculino (Mato Grosso, 1952; 1953; 1954).  

Reforçando as impressões do então governador Fernando Correa da Costa mas 
destacando a responsabilidade dos gestores estaduais nesse processo, Rodríguez e 
Oliveira (2008, p. 352) citam o depoimento de José Barbosa Rodrigues que em 1949, 
“[...] convidado para lecionar Metodologia e Didática na Escola Normal Joaquim 
Murtinho [Campo Grande], [lembra] [...] as condições precárias de trabalho que 
evidenciam o descaso oficial por esta instituição”. Nas palavras do professor José 
Barbosa Rodrigues: 

Cuiabá não enviava nenhum programa, nenhuma orientação, a não ser um 
pacote de diários oficiais velhos, que todos os funcionários eram obrigados a 
assinar. O diretor era o Prof. Múcio Teixeira Jr., que nos fornecia um livro de 
chamada, com um espaço em branco, onde deveríamos anotar a matéria 
lecionada. [...] Durante todo o tempo em que lecionei por lá, não me lembro de 



ter participado de uma reunião de professores. Não fiquei muito tempo no 
ensino, o salário era pequeno e precisava desdobrar-me para sustentar a 
família. (apud Sá Rosa, 1999, p. 100).  

Com essa condição de precarização tendo sido mantida até o final de seu 
funcionamento, nos anos 1970, a escola normal em Mato Grosso ainda passou por 
uma nova reforma, quando seu regulamento foi alterado no governo de Ponce de 
Arruda (1956-1961) pelo Decreto n° 555, de 31 de outubro de 1958, que dava nova 
redação ao artigo 4o do Decreto n. 590/1948, entrando em vigor em 1959. Assim o 
ensino normal passou a ter três séries anuais, conforme o artigo 8º da vigente Lei 
Orgânica do Ensino Normal, contando com novas disciplinas (Mato Grosso, 1958, p. 
87-88).  

Tais mudanças, como verificar-se-á a seguir, esbarravam na inexistência de um 
quadro docente suficiente para desenvolver todas as disciplinas previstas, o que 
levou a várias medidas de flexibilização curricular nas escolas em funcionamento, 
fazendo frente a precarização de seu quadro docente.  

A exposição acima referenciada, portanto, vai ao encontro das afirmações de 
Rodríguez e Oliveira, ao sintetizarem o que foi a atuação do Estado de Mato Grosso 
no tocante à formação de professores por meio da escola normal, na primeira metade 
do século XX: 

Como se pode observar, a implantação da Escola Normal no estado de Mato 
Grosso e, de modo específico, no sul do estado, aconteceu num clima de 
efervescência política que, de certa forma, acabou condicionando a sua 
instabilidade institucional, com interrupções sucessivas, provocadas pelas 
mudanças econômicas e pelas lutas políticas e ideológicas do período. Isso se 
evidencia nos vários instrumentos legais que regulamentaram a sua instalação, 
sua organização administrativa e curricular, assim como seu funcionamento. 
(Rodríguez & Oliveira, 2006, p. 352).  

Tais elementos voltarão a condicionar as transformações de que será alvo a 
formação de professores, com as novas diretrizes emanadas do Ministério da 
Educação e Cultura, quando da criação da Habilitação Específica para o Magistério, a 
partir da mudança legal de 1971. 

  
2. As escola normais em Campo Grande, Aquidauana e Ponta Porã  

Passa-se, nesta seção, a apresentar alguns elementos da história das escolas 
normais implantadas no sul de Mato Grosso na primeira metade do século XX, 
situadas nas cidades de Campo Grande; Aquidauana e Ponta Porã.  



2.1. A Escola Normal Joaquim Murtinho, de Campo Grande 

A primeira escola normal criada na região sul de Mato Grosso situava-se em 
Campo Grande. Nesse contexto, a posição geográfica da cidade de Campo Grande e a 
expansão da rede ferroviária e rodoviária, transformaram-na no centro das 
transações comerciais da região, o que atraiu uma grande quantidade de imigrantes 
(árabes, japoneses, espanhóis, portugueses e italianos), principalmente após a 
inauguração da estrada de ferro em 1914, além de comerciantes e fazendeiros 
nacionais. Isso desencadeou um processo de modernização e demanda por formação 
de profissionais, para atuar na área educacional.  

Com efeito, a sul região do estado foi lentamente sofrendo um processo de 
urbanização e modernização tanto da economia quanto dos meios de comunicação, o 
que contribuiu com o seu desenvolvimento econômico. Essas transformações 
incentivaram, durante os anos de 1920 e 1930, a expansão da rede escolar.  

Assim, nesse contexto, instalou-se a Escola Normal de Campo Grande, em 21 de 
abril de 1930, pelo presidente do estado, Aníbal Toledo, sendo a primeira instituição 
mato-grossense dessa natureza a ser instalada na região sul. Ainda no primeiro ano a 
Escola Normal funcionava de forma precária, tanto no que se refere ao edifício, como 
ao mobiliário, conforme relato do Diretor Geral da Instrução Pública, em 1931: 

Em péssimo estado de conservação se encontra o edifício da Escola Normal 
onde funccionam também a escola modelo e o curso annexo. A impressão que se 
tem ao penetrar-se nelle é desoladora. Urge uma limpeza geral, assim como a 
reparação das vidraças das janelas que se acham todas quebradas. [...] No 
próximo anno, com a promoção dos alunnos do 1º anno para o 2º anno normal, 
não terá a Directoria, uma sala para collocar esses alunnos. Funcionando já em 
dois turnos, para satisfazer constantes pedidos de matrícula no grupo [...] 
construam com urgência mais duas salas. A lotação actual do edifício é para 
240 alunnos e só na escola modelo a matrícula é de 541, com uma freqüência de 
434 se juntarmos ainda 24, da Escola Normal e 17 do Curso Complementar (...) 
um total de 582 alunnos, freqüentando um edifício com lotação para 240 ou 
480, com funcionamento em dois turnos. (Mato Grosso, 1931). 

Quando a escola foi inaugurada não havia professores campo-grandenses, sendo 
contratados docentes oriundos de Cuiabá e São Paulo. Ainda em relação aos 
professores, a efervescência política própria do momento histórico e a intervenção do 
poder central e estadual no âmbito da educação podem ser observadas, no 
depoimento do professor Luís Alexandre de Oliveira, quando destaca seu 
impedimento para ser docente na escola, visto que fazia oposição ao então governo 
estadual (Sá Rosa, 1990).  



Foi no final desse período, inclusive, que ocorreu o fachamento da instituição, a 
partir de 1937, quando foi incorporado ao Liceu Campograndense3 (Simões, 2014).  

Como dito anteriormente, a Escola Normal de Campo Grande, a partir de então 
denominada Joaquim Murtinho – bem como a Escola Normal de Cuiabá, que 
recebeu o nome de Pedro Celestino – só foram restabelecidas oficialmente durante o 
governo do advogado José Marcelo Moreira, por força do Decreto-Lei no 834, de 31 
de janeiro de 1947 (Mato Grosso, 1947b). Naquele contexto, foram organizadas em 
dois ciclos, conforme a Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946: o primeiro 
destinado à formação de regentes do ensino de quatro anos e o segundo para 
formação de professores para atuar no ensino primário.  

Considerando “A necessidade orçamentária do estado de cortar verbas e manter 
as instituições ora vigentes. [E] Como a própria Lei Orgânica também previa a 
possibilidade de instalação de um curso ginasial em substituição do primeiro ciclo do 
curso normal” (Simões, 2014), ao assumir o governo do estado em 1948, Arnaldo 
Estevão de Figueiredo tomou as seguintes providências: 1) instalou as duas escolas 
normais existentes (Pedro Celestino, em Cuiabá e Joaquim Murtinho, em Campo 
Grande) junto aos respectivos estabelecimentos de ensino secundário (Colégio 
Estadual de Mato Grosso e Ginásio Campograndense, respectivamente); b) extinguiu 
o primeiro ciclo do ensino normal e definiu a formação de professores mediante a 
frequência ao curso ginasial, seguida pelo segundo ciclo intensivo de dois anos (Mato 
Grosso, 1948).  

Em relação a estrutura curricular, os documentos da Escola Normal Joaquim 
Murtinho mostram que o curso regional ou de 1º ciclo começou a ser encerrado, 
gradativamente, no ano de 1953. De acordo com o Livro de Pontos da Escola Normal 
Joaquim Murtinho (1953-1956), em 1953 a instituição não foi ofertou o primeiro ano 
do curso regional. Já em 1954, não foram ofertados nem o primeiro e nem o segundo 
ano, sendo que, em 1956, o curso regional encerrava suas atividades (Simões, 2014). 

Em 1958, de acordo com a última mudança ocorrida na grade curricular do 
ensino normal mato-grossense, o currículo do segundo ciclo retornou à configuração 
de três anos, assim permanecendo até 1971, quando as escolas normais foram 
extintas em todo o país. Com isso ocorreu a integração do Grupo Escolar Joaquim 
Murtinho e da Escola Normal em 1973, pelo Decreto Estadual nº 1517, de 18 de junho 
de 1973, implantando-se a Escola Estadual de 1º e 2º Graus Joaquim Murtinho 
(Mato Grosso, 1973).  

2.2 A Escola Normal Jango de Castro, de Aquidauana 

Já a expansão da instrução pública primária na região de Aquidauana, bem como 
a instalação da Escola Normal Jango de Castro, esteve associada, da mesma forma 

                                                   
3 O Liceu Campo-grandense foi criado pelo Decreto n° 229, de 1938 (Mato Grosso, 1939-1940). 



que nas outras cidades do estado, à expansão econômica que experimentou o sul do 
estado de Mato Grosso, mais especificamente nos anos 1940 (Carvalho, 2014).  

Assim, mediante a Lei n° 342, de 13 de dezembro de 1949, foi criada a Escola 
Normal Jango de Castro de Aquidauana que, da mesma forma que suas congêneres, 
funcionou anexa ao Ginásio Candido Mariano. Saliente-se que o Ginásio já 
funcionava no prédio do Grupo Escolar Antônio Correa. A Escola Normal, que 
funcionou desde o início dos anos 1950 até 1972 (Carvalho, 2014), nunca contou com 
um prédio próprio.  

Com relação à organização curricular, a Escola Normal Jango de Castro, embora 
tenha sido criada como escola normal de 1° e 2° ciclos, sempre ofereceu o curso de 2º 
ciclo, como escola normal propriamente dita, em dois anos, até 1958 (Carvalho, 
2014). Finalmente no ano de 1958 foi reformulado pela última vez o currículo da 
Escola Normal Jango de Castro, por meio do Decreto n° 555, de 31 de outubro de 
1958 (Mato Grosso, 1958), que instituiu a duração do curso em três séries anuais, 
finalmente colocando em prática o Regulamento do Ensino Normal de 1948 (Mato 
Grosso, 1949).  

Em todo o período, da mesma forma que no restante das escolas normais do 
estado de Mato Grosso, se verifica a influência da proposta pedagógica escolanovista 
em Aquidauana. De acordo com as entrevistas (Carvalho, 2014), havia a intenção de 
realizar isso por meio da participação dos normalistas em cursos, visitas, palestras e 
atividades extracurriculares com vistas a ampliar sua formação, e que contribuíssem 
com as ações de escolarização no município.  

Observa-se na lista de disciplinas ofertadas nesses anos pela escola novamente a 
influência escolanovista quando incorporava novos conteúdos como Sociologia 
Educacional e História e Filosofia da Educação. Outro elemento que marca a 
presença da Escola Nova na organização curricular é que, em que pese a presença de 
disciplinas como Francês e Inglês, Física e Química, “[...] a parte propriamente 
pedagógica teve preeminência sobre a parte de cultura geral, ou como preferem 
alguns, a formação geral (Línguas Modernas e Ciências Físicas e Biológicas)” 
(Carvalho, 2014, p. 87), questão entendida como central, para os escolanovistas, 
quando se tratava da profissionalização do magistério.  

Com relação ao acesso a Escola Normal Jango de Castro, durante os seus vinte e 
cinco anos de funcionamento, se organizou em turmas mistas, e formou 342 
normalistas. A escola era frequentada em geral por estudantes do gênero feminino 
que moravam na cidade de Aquidauana, e cidades próximas como Miranda, 
Bodoquena, Nioaque, Bonito, ou mais distantes, como Bela Vista e Corumbá, entre 
outras (Carvalho, 2014).  

Analisando as informações do Livro de Matrícula (Escola Normal Jango de 
Castro, 1952-1968) e entrevistas, e considerando todo o período de funcionamento 
da Escola Normal Jango de Castro, Carvalho chegou às seguintes conclusões, quanto 
à origem social dos alunos: 



[...] Constata-se a forte presença dos filhos da burguesia aquidauanense, ou 
melhor, a participação dos filhos de grandes e médios fazendeiros e também dos 
filhos da burguesia comercial, o que totalizava uma média [de] 39,3% referente 
[a] esse período de 18 anos de funcionamento da escola normal. [...] Assim, 
torna-se possível observar um percentual menor, embora com ampliação 
progressiva de participação no curso, de candidatos oriundos de famílias 
pertencentes a classe trabalhadora, representada, nesse contexto, pelos 
ferroviários, lavradores, marceneiros e carpinteiros, barbeiros, charreteiros, 
mecânicos, motoristas, açougueiros. (Carvalho, 2014, p. 98).  

Outros dois aspectos relevantes sobre a origem social dos alunos, e que sugerem 
questões para investigações mais profundas: a que inserção profissional se dirigiram 
os alunos formados na Escola Jango de Castro? Segundo Carvalho, os dados 
disponíveis, principalmente por meio das entrevistas, trazem indícios de duas 
trajetórias: os discentes oriundos de famílias de comerciantes e 
pecuaristas/criadores e camadas médias (farmacêuticos, advogados, engenheiros, 
entre outros) se dirigiram para a vida empresarial, muitas vezes seguindo a trajetória 
familiar (o que inclui empresas educacionais), ou voltaram-se para a educação 
estatal, na condição de gestores das mesmas (diretores de escolas). Frise-se que a 
escolha político-partidária de diretores de escolas públicas, prática recorrente nesse 
momento histórico, significa um reforço das alianças de classe, nesse contexto.  

O outro conjunto de formandos, provenientes de famílias cujos pais eram 
trabalhadores das mais distintas profissões, estiveram presentes no processo de 
expansão e consolidação do ensino público, primário e secundário, em toda a região, 
na condição de professoras, contribuindo, assim, para a profissionalização docente 
no sul de Mato Grosso.   

2.3. A Escola Normal de Ponta Porã  

Em relação a terceira e última escola normal apresentada neste trabalho, a 
implantação da Escola Normal no município de Ponta Porã obedece a um processo 
de expansão capitalista e ocupação do território que tem como objetivo intensificar o 
povoamento da região e reforçar o controle das fronteiras do país. Esse movimento 
se intensificou nos anos 1930, com a política que ficou conhecida como Marcha para 
o Oeste (Brito, 2001).  

Nesse contexto, em 1943 foram criados cinco territórios federais no país: Amapá, 
Rio Branco, Guaporé, Iguaçu e Ponta Porã. O Território Federal de Ponta Porã, 
localizado no sul do estado, abrangia os municípios de Bela Vista, Nioaque, 
Maracaju, Miranda, Dourados, Porto Murtinho e Ponta Porã, sendo este último a sua 
capital (Centeno, 2007).  

De acordo com Reis (2005), até 1943, havia no estado 53 escolas, das quais 24 
eram responsabilidade dos municípios. A partir da instalação do Território, o 



número de escolas foi incrementado e criados 223 estabelecimentos educativos. Em 
18 de setembro de 1946, contudo, mudou a situação na região porque o Território foi 
extinto, tendo sido afetada a política educacional. Assim, segundo Reis (2005), 
fecharam-se vários estabelecimentos educativos, entre eles o Curso Normal Regional 
e os Cursos Populares Noturnos.  

Posteriormente, no ano de 1950, novamente aparece no discurso oficial a 
preocupação com a instalação de uma Escola Normal em Ponta Porã. O governador 
Arnaldo Estevão de Figueiredo dirigiu uma mensagem à Assembleia Legislativa e 
anunciou que “a fim de dotar a região fronteiriça do Brasil com o Paraguai de 
majestosos edifícios para a instalação de Escolas Normais Rurais”, se estavam 
realizando as obras dos referidos prédios, mediante um convênio entre a União e o 
Governo do estado (Mato Grosso, 1950). 

Apesar dos reiterados anúncios de criação de uma escola normal na região 
durante toda a década de 1950 (Mato Grosso, 1952; 1953), as iniciativas do governo 
estadual nessa direção limitaram-se à construção de um edifício para uma escola 
normal rural em Ponta Porã, finalizada em 1954.  De acordo com Bezerra (2015), 
contudo, uma vez finalizada a obra, o prédio foi destinado a uma instituição privada. 

Dessa forma, somente cinco anos depois foi criada a Escola Normal Regional de 
1º ciclo em Ponta Porã, mediante a Lei n° 1.251 de 27 de agosto de 1959 (Mato 
Grosso, 1960). Em 1960 foi instalada a escola e seu funcionamento estava 
normatizado pelo Regulamento do Ensino Normal de 1948 (Mato Grosso, 1949), 
amparado pela legislação estadual e pela Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946. 
Nesses termos, a escola ofereceu o primeiro ciclo, destinado à formação de regente 
do ensino primário, com a duração de quatro anos. Foi a única instituição do estado 
de esta modalidade, uma vez que as outras escolas normais ofereciam o curso de 
segundo ciclo.  

Isso ocorreu até 1963. De acordo com os documentos encontrados na instituição 
se verifica que, no ano de 1965, quando passou a ser denominada Escola Normal de 
Ponta Porã, a escola já oferecia apenas o segundo ciclo do ensino normal (Bezerra, 
2015). Uma possível explicação é que a cidade não contava, até então, com docentes 
formados para ministrar as disciplinas do segundo ciclo. Devido a não existência de 
profissionais, de acordo com os depoimentos das entrevistadas (Bezerra, 2015), 
supriam estas carências acadêmicas militares, engenheiros, médicos, entre outros.  

Em relação ao perfil dos discentes, as informações disponíveis mostram que a 
escola era frequentada por estudantes de sexo feminino, embora nas fichas coletadas 
na escola se verifica que havia a possibilidade de que participassem do curso alunos 
do sexo masculino. Sobre o ingresso dos alunos, enfatize-se que apesar da exigência 
de os exames de admissão serem um quesito previsto na legislação, de acordo com os 
depoimentos das ex-professoras e ex-alunas (Bezerra, 2015), e como consequência da 
baixa procura pelo curso, a prática desse processo seletivo acabou se tornando 
desnecessária.  

Com respeito à cobrança de taxas escolares, a legislação estabelecia que não devia 
ser cobrada: tanto no art. 53 da Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946, como nas 



normas estaduais4 se estipulava que não devia realizar-se nenhum tipo de cobrança 
de encargo monetário. De acordo com os documentos escolares coletados na Escola 
Normal de Ponta Porã, no entanto, Bezerra (2015) salienta que a mesma realizava 
cobranças. É importante destacar que o Decreto n° 590/1948 (Mato Grosso, 1949), 
que vigorou durante todo o funcionamento da instituição, não fixava a gratuidade do 
curso, portanto dava espaço para que as escolas incorporassem algum tipo de taxa, 
“[...] já que o aporte financeiro repassado pelo órgão público competente não era 
suficiente para a total manutenção escolar.” (Bezerra, 2015, p. 101). 

Por fim, a Lei n° 5.692/1971, que fixou novas Diretrizes e Bases para o ensino de 
1° e 2º graus, reformou a organização do ensino no Brasil, e a Escola Normal de 
Ponta Porã deixa de formar professoras normalistas e foi transformada em Escola 
Estadual de 1º e 2º grau Adê Marques. Posteriormente, o Decreto n° 1.537, de 10 de 
julho de 1973, determinou que a referida escola fosse integrada fisicamente ao Grupo 
Escolar José Bonifácio e ao Ginásio Estadual São Francisco de Assis. A última turma 
de normalistas se formou em 1974, sendo que os registros manifestam que houve 42 
matrículas de estudantes que haviam iniciado seus estudos em 1972 (Bezerra, 2015). 

 
Considerações finais 

No século XX, no Brasil, se observam profundas mudanças no âmbito da 
educação, das políticas educacionais e especificamente na formação de professores. 
Nessa perspectiva, a Escola Normal no estado de Mato Grosso e, de modo específico, 
no sul do estado, foi implantada num contexto de transformações sociais, que 
condicionaram a sua instabilidade institucional, levando a interrupções sucessivas, 
provocadas pelas mudanças econômicas e pelas lutas políticas e ideológicas do 
período. Isso se evidencia nos vários instrumentos legais que regulamentaram a sua 
instalação, sua organização administrativa e curricular, assim como seu 
funcionamento.  

Com efeito, durante todo o tempo de sua existência, a instituição teve sérias 
dificuldades devido à falta de docentes que assumissem as aulas, porque havia 
poucos normalistas formados, o que motivou a contratação de professoras vindas de 
Cuiabá (capital do estado), ou a utilização dos professores do ensino secundário, ou 
mesmo profissionais de outras áreas (médicos, engenheiros, contadores, entre 
outros) para suprir as carências de seu quadro docente. Além disso, a estrutura física 
(prédio e mobiliário) de cada uma das três escolas era precária, devido aos limitados 
investimentos financeiros. 

A escola normal em Mato Grosso, da mesma forma que as outras escolas do 
gênero no país, tinha poucos discentes do sexo masculino, uma vez que 
proporcionava às normalistas a oportunidade de continuidade da escolarização, para 

                                                   
4 Em Mato Grosso a gratuidade do ensino estava prevista na legislação a partir das reformas instituídas em 1910, 
portanto, nos anos posteriores, essa consigna ficou também estabelecida nos regulamentos da escola normal no 
estado (1948 e 1958).  



além do ensino primário e/ou uma oportunidade para ingresso no mercado de 
trabalho.  

Finalmente, a escola normal em Mato Grosso, de modo específico nas cidades de 
Campo Grande, Aquidauana e Ponta Porã, localizadas no sul do estado, acompanhou 
o projeto em âmbito nacional, que tinha como meta a expansão da rede pública de 
ensino pós-primário para abranger a crescente demanda proveniente das camadas 
médias. Além disso, a implantação do ensino normal esteve intimamente relacionada 
com a expansão do ensino primário, pois para a consolidação desta etapa do ensino 
era imprescindível professores formados para atuar na docência na instrução 
primária.  

Outro aspecto, comum a vários dos estabelecimentos em questão, é a presença de 
elementos teóricos e práticos das diretrizes escolanovistas, em especial, a ênfase na 
formação científica do professor; a defesa dos métodos ativos e da profissionalização 
docente, presentes nos currículos e na prática pedagógica de alguns docentes dessas 
instituições, conforme atestaram as entrevistas realizadas com ex-alunos e ex-
professores.  
 

BIBLIOGRAFIA 

Alves, G.L. (2005). O trabalho didático na escola moderna: formas históricas. 
Campinas: Autores Associados. 

Bausbaum, L. (1976). História sincera da República: de 1930 a 1960. (4. ed.). São 
Paulo: Alfa-Ômega. 

Bezerra, A.D’A. (2015). A Escola Normal de Ponta Porã, Sul de Mato Grosso 
(1959-1974). Dissertação de Mestrado em Educação, Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil. 

Brito, S.H.A.de. (2001). Educação e sociedade na fronteira oeste do Brasil: 
Corumbá (1930-1954). Tese de Doutorado em Educação, UNICAMP, Campinas, SP, 
Brasil.  

Carvalho, L.B.de. (2014). Implantação e consolidação da escola normal no sul de 
Mato Grosso: Escola Normal Jango de Castro, Aquidauana (1949-1975). Dissertação 
de Mestrado em Educação, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo 
Grande, MS, Brasil.  

Centeno, C.V. (2007). Educação e fronteira com o Paraguai na historiografia 
mato-grossense (1870-1950). Tese de Doutorado em Educação, UNICAMP, 
Campinas, SP, Brasil.  

Escola Normal Jango de Castro. (1952-1968). Livro de Matrícula (1952-1968). 
Aquidauana. 

Escola Normal Joaquim Murtinho. (1953-1956). Livro de Pontos da Escola 
Normal Joaquim Murtinho (1953-1956). Campo Grande. 

Mato Grosso. (1931). Relatório apresentado ao Exmº Snr. Dr. Secretário Geral do 
Estado pelo professor Franklin Cassiano da Silva, Diretor Geral da Instrução Publica 



[Rolo nº 061, microfilme do Centro de Documentação Tekio 
Arandiu/NEPPI/UCDB]. 

 Cuiabá.  
Mato Grosso. (1939-1940). Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Getúlio 

Vargas Presidente da República pelo Bel. Julio Strübing Müller, Interventor Federal 
em Mato Grosso. Cuiabá.  

Mato Grosso. (1948). Mensagem apresentada pelo governador do Estado de Mato 
Grosso – Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo – à Assembléia Legislativa e lida na 
abertura da 2ª sessão ordinária de sua 1ª Legislatura [Rolo nº 063, microfilme, 
Centro de Documentação Tekio Arandiu/NEPPI/UCDB]. Cuiabá.  

Mato Grosso. (1950). Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa por 
ocasião da abertura da Sessão Legislativa de 1950 Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, 
Governador do Estado de Mato Grosso. Cuiabá: Imprensa Oficial. 

Mato Grosso. (1951). Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa pelo 
Governador do Estado de Mato Grosso Fernando Corrêa da Costa por ocasião do 
início da Legislatura de 1951. Cuiabá: Imprensa Oficial. 

Mato Grosso. (1952). Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa pelo 
Governador do Estado de Mato Grosso Fernando Corrêa da Costa por ocasião do 
início da Legislatura de 1952. Cuiabá: Imprensa Oficial. 

Mato Grosso. (1953). Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa pelo 
Governador do Estado de Mato Grosso Fernando Corrêa da Costa por ocasião do 
início da Legislatura de 1953. Cuiabá: Imprensa Oficial.  

Mato Grosso. (1954). Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa pelo 
Governador do Estado de Mato Grosso Fernando Corrêa da Costa por ocasião do 
início da Legislatura de 1954. Cuiabá: Imprensa Oficial. 

Mato Grosso. (1958). Decreto-Lei n° 555, de 31 de Outubro de 1958 [Manuscrito]. 
Cuiabá: Arquivo Histórico de Mato Grosso, pp. 87-88.  

Mato Grosso. (1960). Mensagem apresentada pelo Governador do Estado de 
Matto-Grosso Dr. João Ponce de Arruda à Assembleia Legislativa por ocasião do 
início da Legislatura de 1960. Cuiabá: Imprensa Oficial. 

Mato Grosso. (1947a, outubro 26). Decreto n° 287, de 26 de março de 1947. Baixa 
regulamento das escolas normais do estado. Diário Oficial do Estado de Mato 
Grosso, Cuiabá. 

Mato Grosso. (1947b, fevereiro 4). Decreto-Lei n° 834, de 31 de Janeiro de 1947. 
Diário Oficial, Cuiabá, 56, 9867.  

Mato Grosso. (1949, janeiro 7). Decreto-Lei n° 590, 31 de Dezembro de 1948. 
Regulamento do Ensino Normal. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 
63, 10551. 

Mato Grosso. (1973, junho 22). Decreto n. 1517, 18 de junho de 1973. Diário 
Oficial, Cuiabá. 

Reis, E. (2005). Ponta Porã: antes, durante e depois. Campo Grande: Instituto 
Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul.  



Rodríguez, M. V. & Oliveira, R. T. C. de. (2008). História da escola normal no 
estado de Mato Grosso: implantação e consolidação no sul do estado. In J. C. S. 
Araújo et al. (Orgs.). As escolas normais no Brasil: do Império à República [pp. 341-
353]. Campinas: Alínea.  

Sá Rosa, M. da G. (1990). Memória da cultura e da educação em Mato Grosso do 
Sul. Campo Grande: EdUFMS.  

Simões, C.H. (2014). A formação de professores na Escola Normal Joaquim 
Murtinho no Sul de Mato Grosso no período de 1930 a 1973. Dissertação de Mestrado  
em Educação, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Título da Mesa: 

A EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DOMÉSTICAS, COMUNITÁRIAS E PÚBLICAS 
NO BRASIL E EM PORTUGAL (SÉCULOS XIX E XX)  
 
Coordenador:  

Marta Maria de Araujo 
 
 

RESUMO 

A educação da criança, do jovem e do adulto no Brasil e em Portugal instituída 
pela “escola doméstica”, pela escola comunitária, e ainda, pela escola pública, entre 
meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX, era uma tarefa 
eminentemente formativa e instrutiva do indivíduo, por excelência, além de uma 
necessidade de homogeneização da cultura letrada. É para a educação da criança que 
se dirigiam, predominantemente, os pedagogos, educadores e autoridades públicas. 
Todavia, a educação de jovens e adultos não alfabetizados ou “funcionalmente 
analfabetos” era discutida, principalmente, na esfera do homem e da mulher 
iletrados, constituindo, assim, obstáculos ao progresso de uma nação. Por sua vez, a 
observância da ampliação das oportunidades educacionais para crianças, jovens e 
adultos no Brasil e em Portugal efetivar-se-ia mediante categorias diferenciadas de 
subsistemas educativos: subsistema de ensino primário público, subsistema 
associativo, subsistema familiar ou subsistema particular. Para todas as idades da 
vida, a necessidade de educação e de reeducação no Brasil e em Portugal era projeto 
de organização sociopolítica e de fundamentação democrática. No seu conjunto, os 
trabalhos da Mesa Coordenada se encontram inscritos no Eixo Temático 
Subsistemas (educativos) e Instituições Educacionais de títulos: i) “Educação das 
crianças filhas de imigrantes no Município de Curitiba – Paraná (1853-1889)”; ii) 
"Precisa-se de uma professora para fora da corte". A educação doméstica em 
Portugal e no Brasil oitocentista”; iii) “A escola primária no Paraná: prescrições 
morais a inculcar 1930-1960” e iv) “O problema da educação de adultos”. A 
escolarização de jovens e adultas no Brasil e em Portugal (Século XX)”. Todos esses 
trabalhos debatem com os repertórios de fontes documentais nacionais e 
internacionais, tendo como objetivo: i) analisar a organização das escolas primárias, 
mantidas pelos imigrantes alemães, poloneses e italianos no Município de Curitiba, 
assim como suas finalidades, os saberes e os valores ensinados e o que as 
diferenciavam da escola pública na segunda metade do século XIX; ii) demonstrar a 
educação doméstica oitocentista como prática cultural de educar filhos e filhas na 



própria casa, “trazida” pelos portugueses para o Brasil, onde encontrou um ambiente 
propício à expansão, haja vista o número reduzido de escolas e as condições 
estruturais das que existiam; iii) analisar a escola primária como subsistema de 
ensino no Estado do Paraná, por meio da qual deveriam ser inculcados preceitos 
morais de boas e más condutas no aluno, prescritos em Programas de Ensino e livros 
de leitura no período de 1930 a 1960; iv) elaborar quadros analítico histórico-
comparativo referentes aos materiais didáticos e pedagógicos utilizados nos cursos 
de ensino primário supletivo especialmente no Estado do Rio Grande do Norte 
(Brasil) e nos cursos de educação de adultos no munícipio de Coimbra (Portugal), 
bem como elaborar quadros analítico histórico-comparativo referentes às 
singularidades constitutivas da Campanha de Educação de Adultos do Brasil e de 
Portugal, igualmente às diversidades nelas intrínsecas devido à história dos sistemas 
educativos e das políticas educacionais e sociais de cada nação. De maneira geral, os 
trabalhos, metodologicamente fundamentados na matriz da História Cultural e, em 
parte, na sua vertente da história das instituições educativas ou escolares de 
conformidade com os autores – Barth (1969), Chartier (1985), Durkheim (2001), 
Ferreira (2001), Fernandes (1994), Hébrard (1990), Julia (2001), Nosella e Bufa 
(2009), Nunes (2001), Poutignat e Streiff-Fenart (1998), além de Araújo e 
Alcoforado (2015), Corrêa (2015), Vasconcelos (2013) e Vechia (1998) – conduzem às 
seguintes conclusões: i) as escolas primárias mantidas pelos imigrantes alemães, 
poloneses e italianos, na segunda metade do século XIX no Município de Curitiba, 
formavam um subsistema educativo praticamente independente do sistema público 
provincial e tornaram-se instituições de afirmação e de reelaboração da identidade 
étnica e cultural desses diversos grupos de imigrantes; ii) nas últimas décadas do 
século XIX no Brasil, começa a haver, gradativamente, a transição da educação 
doméstica para a educação escolar evidenciando as preferências das elites brasileiras, 
encorajadas pela propaganda política do governo imperial à escolarização de crianças 
e jovens promovida pelo Estado, o que apontava para o “progresso e modernização” 
do país. Em Portugal, embora a opção familiar de como educar os filhos e filhas se 
conserve como um direito observado nas Constituições e garantido até os dias 
hodiernos, essa modalidade de escola se tornou hegemônica no século XX; iii) nas 
escolas públicas do Paraná no período de 1930-1960, os saberes de ordem moral que 
foram fomentados nos escolares, tais como, obediência, benevolência, retidão, 
respeito, entre outros, manifestavam-se como fundamentais para um intenso 
processo de inculcação moral a ser desencadeado pela escola primária daquele 
Estado. Em consonância com atores, como, por exemplo, Julia (2001), os preceitos 
morais podem ser situados no campo dos valores que fazem parte da cultura escolar 
que compõem as finalidades da escolar a serem inculcadas nos alunos, para o que os 
professores exerçam papel e função fundamentais; iv) No Estado do Rio Grande do 
Norte e no Município de Coimbra, a ação extensiva da Campanha de Educação de 
Adultos na promoção de cursos de ensino primário supletivo no Estado do Rio 
Grande do Norte (Brasil) e nos cursos de educação de adultos no munícipio de 
Coimbra (Portugal), por utilizar, intensivamente, uma diversidade de materiais 



didáticos ajustados às finalidades progressivas e aos métodos utilizados (livros 
escolares e literários, cadernos, folhetos educativos, lápis, mapas, quadros murais) e 
complementarmente produtos tecnológicos (disco de vinil, radiola, rádio, projetores 
de filmes e diafilmes) estava imbuída de propósitos de influir na integração ajustada 
de cada aluno adulto alfabetizado na luta diária do trabalho produtivo de matriz 
capitalista, o que é elucidativo o uso pedagógico daqueles materiais e produtos 
tecnológicos. A educação da criança, do jovem e do adulto no Brasil e em Portugal 
instituída pela “escola doméstica”, pela escola comunitária, e ainda, pela escola 
pública efetivada entre subsistemas educativos associativo, familiar e público, no 
período de meados do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, consagrava 
uma combinatória de finalidades, regras, normas, sistemas de ensino. Enveredando 
na “vida” de uma comunidade, de um município e de um país, seus territórios, seus 
públicos, cada uma dessas escolas integrava esse todo mais amplio que é o sistema 
educativo de uma nação.   
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RESUMO  

O trabalho aprofunda estudos sobre as práticas de educação doméstica de 
meninas e meninos em Portugal e no Brasil, com centralidade nos agentes educativos 
dessa modalidade de ensino, sua oferta e demanda no período de consolidação do 
sistema de escolarização estatal, décadas de 1870 a 1880 do século XIX. O objetivo 
central é demonstrar a educação doméstica oitocentista como prática cultural de 
educar filhos e filhas na própria casa, “trazida” pelos portugueses para o Brasil, onde 
encontrou um ambiente propício à expansão, haja vista o número reduzido de 
escolas e as condições estruturais das que existiam. O corpus documental – 
legislação educacional; periódicos de expressiva tiragem e circulação; e periódicos 
destinados às famílias – é analisado mediante as teorizações de Rogério Fernandes 
(1994), Vasconcelos (2011, 2013) e de Mendonça e Vasconcelos (2011), acerca da 
educação doméstica como prática cultural e social plenamente aceita e reconhecida 
no Brasil e em Portugal. Entre os resultados do estudo, apresentam-se as 
circunstâncias em que ocorria a educação doméstica tanto em Portugal como no 
Brasil oitocentista e o deslocamento progressivo da escolarização para os limites da 
instituição escola, além de aspectos importantes para o entendimento da ruptura 
com esses mesmos limites nos dias hodiernos. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação doméstica, Agentes educativos, Casa e escola no século XIX. 
  



1. A EDUCAÇÃO ANTES DA ESCOLA 

Para as elites do Brasil oitocentista, educar os filhos e filhas na casa constituía-se 
num diferencial social das famílias que podiam manter tais serviços, por meio de 
preceptores residentes nos solares e fazendas do interior, bem como de professores 
particulares que ministravam lições com dia e hora marcados nas casas dos 
aprendizes.  

A prática de educar filhos e filhas na própria casa foi “trazida” para o Brasil pelos 
portugueses e, durante muito tempo, além das escolas jesuíticas, era a única maneira 
de ensinar as crianças e jovens, muitas vezes, tendo como mestre um membro da 
família ou o pároco da localidade. Pensando as condições adversas do Brasil Colônia, 
a educação não era uma prioridade e outros aspectos faziam parte dos predicados 
masculinos e femininos valorizadas.  

Contudo, haja vista o número reduzido de escolas e as condições estruturais das 
que existiam, a prática da educação doméstica encontrou um ambiente propício à 
expansão, chegando às primeiras décadas do século XIX com uma significativa 
oferta, tomando como referência a cidade do Rio de Janeiro, onde se estabeleceu a 
família real portugueesa em sua fuga da invasão napoleônica.  

O ofício de ensinar meninos foi constatado pelo próprio Debret 1 , após sua 
chegada ao Brasil, em março de 1816. O pintor observou a precária existência de 
instituições formais de educação e a prática da educação doméstica: 

Em 1816 havia apenas dois colégios particulares; pouco mais tarde, algumas 
senhoras portuguesas e francesas, com a ajuda de um professor, já se 
comprometiam a receber em suas casas, a título de pensionistas, moças que 
quisessem aprender noções de língua nacional, de aritmética e de religião, bem 
como de bordados e de costura. Alguns franceses, também, forçados a tirar 
partido de sua educação, davam lições de Língua Francesa e de Geografia, em 
casa de pessoas ricas. (Debret 1975, p. 17). 

Inicialmente copiada do modelo da metrópole, que, por sua vez, sofria grande 
influência inglesa e frasncesa, a educação doméstica, no Brasil, foi ampliando suas 
condições e seus agentes, alcançando às décadas de 1870 a 1880 do século XIX, como 
uma prática instituída entre as camadas mais favorecidas da população, embora já 
bastante criticada pelos particípes no projeto do governo imperial, cujo propósito era 

                                                   
1 Jean-Baptiste Debret aportou no Brasil em 26 de maio de 1816, como integrante da Missão Artística 
Francesa (1817), que fundou, no Rio de Janeiro, uma academia de Artes e Ofícios, mais tarde, a Academia 
Imperial de Belas Artes. Sua chegada coincide com a morte da rainha de Portugal, D. Maria I, cujo funeral e a 
aclamação do novo monarca, Debret é incumbido de retratar. Inserido na Corte produziu imagens tanto da vida 
cortesã em seus momentos solenes como do cotidiano das zonas urbanas e rurais no país.  

 
 



intervir na educação por meio da construção de prédios públicos e da contratação de 
professores licenciados pelo estado. 

 Em Portugal, tradicionalmente usada desde os tempos mais remotos, a educação 
doméstica refere-se à prática cultural utilizada para educar os filhos e filhas na casa, 
copiada dos hábitos da nobreza e tomada como o ideal a servir de modelo para a 
aristocracia, para a qual foram escritos diversos manuais que, ao tratar da boa 
formação dos príncipes, resumia a educação aspirada pelas elites.  

Fernandes (1994), acerca da realidade portuguesa, afirma que o ensino 
doméstico se achava enraizado nos costumes nacionais. Desde a primeira infância, 
na casa, enquanto as amas encarregavam-se das crianças na “primeira criação”, as 
aias “desempenhavam funções mais complexas”, ocupando-se da sua educação.  

Observa-se, na exposição de Fernandes (1994), o reconhecimento oficial da 
educação doméstica como modalidade de ensino em Portugal no oitocentos, “até 
certo ponto” controlada pela “Junta da Directoria dos Estudos e Escolas”, indicando, 
assim, um estatuto instituído para a sua realização.  

No Brasil, a educação doméstica também estava citada nos primeiros estatutos 
que tratavam da obrigatoriedade de ensino, excetuando-se dessa determinação de 
frequência à escola, apenas os pais que comprovassem ensinar os filhos e filhas nas 
casas.  

Durante o período enfocado neste trabalho (1870 a 1880), a educação doméstica 
em Portugal, assim como no Brasil, já começava a ser questionada em seu 
isolamento, além dos seus procedimentos e métodos, após séculos de 
reconhecimento como a modalidade mais adequada para a educação dos filhos, 
particularmente as filhas mulheres, embora afeita às classes mais favorecidas da 
população que podiam pagar por esses serviços.  

Com a consolidação de um sistema de escolarização destinado a classes sociais 
distintas, desde a burguesia enriquecida até as instituições específicas para filhos da 
aristocracia, paulatinamente, as famílias vão modificando suas concepções sobre o 
lócus/modalidade de educação almejada, baseadas na propaganda estatal que 
apresentava a escola como um ideal de progresso e modernidade.  

Dessa forma, a análise das práticas de educação doméstica no oitocentos – Brasil 
e Portugal – oferece elementos para o entendimento da “institucionalização” da casa 
como lugar de escolarização destinado à preparação de crianças e de jovens das elites 
para os papéis sociais a que estavam destinados e/ou à continuidade de estudos em 
níveis posteriores, bem como demonstra as mudanças que vão ocorrendo nesse 
cenário de opções, quando a escolarização passa a ser ampliada em suas 
possibilidades de acesso e localização, além da valorização de seus conteúdos. Assim, 
é permitida às elites a escolha entre o ambiente escolar controlado pelo estado e a 
esfera doméstica inteiramente sob a vigilância dos pais.  

Nessa perspectiva, os objetivos circundantes do estudo referem-se à hipótese de 
desvelar elementos históricos, pertinentes à análise da transição da legitimidade 
dessa prática cultural, a educação doméstica, para o reconhecimento da escola como 
única instituição apropriada à educação. Não obstante, os periódicos da época 



constituem-se no principal corpus documental, tendo em vista narrarem o real e o 
vivido naquele tempo e no contexto histórico, possibilitando a investigação em 
anúncios e matérias sobre as circunstâncias educacionais, o que permite a 
recomposição de parte do mosaico de informações que emanavam de tais 
publicações.  

Como em Portugal, no Brasil é pelos jornais, desde as primeiras décadas do 
oitocentos, que a educação doméstica expõe-se em discussões, mas, principalmente, 
em anúncios, que demonstram, seja pela quantidade, seja pelo detalhamento do 
oferecimento e da demanda dessas funções, a incidência e as características da 
prática comum nas elites de educar os filhos na casa.  

As análises do corpus documental revelam que, para o Brasil, nas últimas 
décadas do século XIX, começa a haver, gradativamente, a transição da educação 
doméstica para a educação escolar, evidenciando as preferências das elites 
brasileiras, encorajadas tanto pela propaganda política do governo imperial quanto 
do partido republicano, à escolarização de crianças e jovens promovida pelo estado, o 
que apontava, necessariamente, segundo seus defensores, para o “progresso e 
modernização” do país.  

Em Portugal, embora a opção familiar pelo modo como educar os filhos e filhas 
se conserve como direito, observado nas Constituições e garantido até os dias atuais, 
a escola também se tornou hegemônica no século XX.  

Se, até as décadas de 1870 e 1880 em nações como Brasil e Portugal, o 
subsistema de ensino de educação doméstica era reconhecidamente dominante entre 
as elites, a partir dessa época, sobretudo, no decênio seguinte, a educação das 
crianças e dos jovens foi sendo mais e mais deferida pelo estado, que passou a 
planejá-la e a estabelecer os sistemas públicos de ensino, reduzindo a força da 
continuidade e da convergência no domínio da educação doméstica.  

A constatação da transição ocorrida nas preferências das classes favorecidas 
entre essas duas modalidades de educação, que embora ainda convivessem durante 
algum tempo como opção das famílias sob condições específicas nos países 
estudados, revela que o sistema escolar instituído estava mais adequado às 
expectativas sociais e econômicas do século que se avizinhava.  

Nesse sentido, Durkheim (2001) já assinalava na primeira década do século XX, 
que era impossível fazer com que uma sociedade tivesse, num dado momento, um 
outro sistema de educação que não aquele que estivesse implicado na sua estrutura 
econômica e social.  

Na atualidade, de forma inversa ao movimento de escolarização do século XIX, 
observa-se a contestação da escola como única instituição legítima para a educação 
formal, empreendida por diversas famílias que optam pelo ensino doméstico. Tal 
fenômeno demonstra a necessidade de se estudar o momento de transição da casa 
para a escola, revisitando a educação antes da escola, o que poderá trazer elementos 
importantes para se entender o atual deslocamento progressivo da escolarização para 
além dos limites da instituição escolar. 



2. VIAJAR PARA ENSINAR: OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO DOMÉSTICA 

Em 15 de dezembro de 1821, Maria Graham, casada com o capitão Thomas 
Graham, da Marinha de guerra inglesa, chegava ao Rio de Janeiro a bordo da Fragata 
Doris, por ele comandada. As primeiras impressões da viajante sobre o Rio de 
Janeiro foram: "nada do que vi até agora é comparável em beleza à baía". Ao impacto 
da paisagem de chegada, ela acrescenta: 

Altas montanhas, rochedos como colunas superpostas, florestas luxuriantes, 
ilhas de flores brilhantes, margens de verdura, tudo misturado com construções 
brancas, cada pequena eminência coroada com sua igreja ou fortaleza, navios 
ancorados, ou em movimento, e inúmeros barcos movimentando-se em um tão 
delicioso clima, tudo isso se reúne para tornar o Rio de Janeiro a cena mais 
encantadora que a imaginação pode conceber. (Graham 1990, p.194-195). 

É esse cenário que, provavelmente, tenha levado Maria Graham a uma segunda e, 
depois, terceira estada no país, quando passa a residir no Rio de Janeiro, onde se 
localizava a Corte imperial. Tratando-se de uma mulher que recebeu uma instrução 
esmerada e considerada extremamente culta para os padrões da época, além de 
conviver, segundo Lacombe (1997), com literatos e artistas, logo despertou o 
interesse da nobreza fluminense, com a qual estreitou relações, durante o período em 
que viveu no Rio de Janeiro.  

Amiga da viscondessa do Rio-Seco, a mesma a introduz no círculo de relações da 
imperatriz Leopoldina. A imperatriz, por sua vez, vê na viajante a preceptora ideal 
para governar os estudos de sua filha, com todas as expectativas relativas a essa 
formação, ou seja, no caso da princesa Maria da Glória, torná-la uma boa esposa, boa 
gestora da casa e, particularmente, uma herdeira com condições de assumir suas 
funções de estado. Assim, a convida para ser preceptora de sua filha mais velha.  

A preceptoria ou a ocupação de "aia" de uma princesa era um antigo hábito da 
nobreza portuguesa para a educação de seus filhos, de onde provém a formatação 
inicial que foi trazida para o Brasil, principalmente quando a família real e sua Corte 
para cá se deslocam.  

No Brasil, observa-se que, até o século XIX, mestres e encarregados da educação 
dos príncipes e princesas eram considerados como praticantes de uma função nobre, 
devendo receber os privilégios concernentes a essa situação dentro da sociedade. Ao 
aio de um príncipe era confiada a sua tutela, o governo, a criação, a educação e a 
instrução; lembrando-lhe sempre de que seu discípulo, um dia, havia de reger os 
destinos de uma nação.  

O aio acompanhava seu discípulo cerrando e abrindo as portas, despindo-o e 
vestindo-o, comendo com ele na mesma mesa, acompanhando-o nas jornadas ou 
passeios, assistindo, a seu lado, aos atos religiosos, estando junto com ele o tempo 
todo e em todos os lugares, nunca o perdendo de vista, o que implicava sua 
residência nos Paços Imperiais junto com os soberanos (Vasconcelos, 2005).  



Maria Graham, ao ser convidada pela imperatriz para "governante" da princesa 
Maria da Glória, aceita, mas retorna à Inglaterra antes de assumir a função, a fim de 
também reunir o material necessário à tarefa que se propunha. Em setembro de 1824 
chega novamente ao Rio de Janeiro e ocupa, prontamente, a seu lugar no Paço 
Imperial. Contudo, permanece como aia da princesa Maria da Glória por pouco mais 
de um mês, não resistindo às intrigas palacianas, mas deixando registrados com 
pormenores os seus dias passados como preceptora da, até então, herdeira do trono 
do Brasil. 

A experiência da escolha, convite e preparação da viajante inglesa para coordenar 
a educação doméstica da filha mais velha dos imperadores do Brasil é um exemplo de 
como essa função ocorria nas casas nobres. 

Outra viajante no Brasil que nos dá um testemunho do fascínio palaciano sobre a 
vida na Corte carioca é Ida Pfeiffer, "a circunavegadora alemã", que esteve no Rio de 
Janeiro em 1846. De sua observação da cerimônia de batismo da princesa imperial, 
ela conta: 

Os cavalheiros totalmente vestidos para a ocasião chegavam ao palácio [...] . A 
seguir, os oficiais da lei, autoridades de todas as classes, tesoureiros, médicos 
da Corte, senadores, deputados, generais e eclesiásticos, conselheiros e 
secretários. Somente então o mordomo-mor da jovem princesa chegou, seguido 
pelo imperador e a princesinha de três meses de idade com sua ama. A seguir, 
os nobres e as senhoras da Corte. (Camurça 2012, p.56). 

De acordo com Camurça (2012, p.57), Ida Pfeiffer dá ao leitor a sensação de que o 
"império estava todo 'ali' ao redor do berço da princesa".  

Quanto à educação das mulheres, Ida Pfeiffer se limita a observar que elas 
aprendiam a cozinhar, costurar, bordar e "até mesmo recebiam instruções para 
algum ofício" (Camurça 2012, p.69), não mencionando nenhuma escola para essse 
fim, ao contrário do que a viajante faz em relação às escolas de meninos que visitou. 
Essa aparente omissão pode corroborar que as mulheres observadas por Ida Pfeiffer 
aprendiam sob o sistema de educação doméstica.  

Além disso, as mulheres que faziam parte da família dos grandes senhores da 
aristocracia passavam boa parte da vida em suas propriedades rurais, das quais, 
muitas vezes, era oriunda a riqueza, porém, onde não havia escolas, nem professores. 
Nesse sentido, Ricci (2010, p. 115) cita o testemunho da alemã Ina Von Binzer, que 
chegou ao Brasil já designada para ser preceptora e que registra "o fato de não haver 
em nosso interior 'mestres-escolas-rurais'".  

Pouco a pouco, copiando a prática dos soberanos e da nobreza fluminense, outras 
camadas da população, capazes de arcar com os custos financeiros de manter uma 
preceptora ou diferentes professores particulares, vão aderindo à prática da educação 
doméstica de filhos e filhas, considerando-se o número de escolas diminuto e, ainda, 
o estado bastante precário da maioria das escolas que existiam e o receio das 
camadas mais favorecidas da população do contato de sua parentela com outras 



crianças de camadas sociais diferentes, além do medo das epidemias em espaços 
insalubres como eram grande parte das instalações dos prédios onde funcionavam 
escolas de primeiras letras.  

Os colégios particulares, por sua vez, tornavam-se a opção mais viável, 
entretanto, afeita aos meninos. Às mulheres, em que pese o número de colégios de 
meninas espalhados pela Corte, o ingresso em uma escola não era a primeira opção 
das famílias, mas a consequência de diferentes circunstâncias. A educação 
considerada ideal, na primeira década de oitocentos, era aquela realizada na casa e 
sob a supervisão da família, bem como a contratação de mestres para os diferentes 
ensinamentos. A frase constante do jornal A mãi de família exemplifica esse 
pensamento recorrente no oitocentos: “Não consenti que vosso filho e 
principalmente vossa filha se eduque fóra de vossas vistas”2. 

Esse contexto, que abria um imenso campo de trabalho para mulheres que 
precisavam prover seu próprio sustento, fez com que centenas de viajantes 
estrangeiras aportassem no Brasil para exercer as funções de preceptora ou 
professora particular nas casas da Corte imperial. 

Dessa forma, muitas mulheres estrangeiras encontraram, nessa ocupação, a 
sustentação para viverem no Brasil oitocentista. Destarte, era para atender às 
necessidades advindas das características de uma população “rara” e “espalhada”, 
que a instituição dos mestres das casas mostrava-se bastante adequada.  

Alguns já vinham para o Brasil indicados para as famílias, como o caso de uma 
professora de canto, que é recomendada em carta de Ferdinand Denis3 a Manuel de 
Araújo Pôrto-Alegre – intitulado por D. Pedro II, em 1874, Barão de Santo Ângelo –, 
constante do “álbum” da Baronesa de Santo Ângelo: 

Paris, 4 de maio de 1854. Meu caro Sr. Pôrto-alegre. Recebi ultimamente suas 
notícias, pelo digno Comendador Odorico, (...). Agradeço-lhe infinitamente sua 
boa lembrança. Hoje é na sua qualidade de amador e de protetor das artes que 
eu lhe escrevo, pois um de meus colegas da Biblioteca de Santa Genoveva me 
recomenda a Sra. Louvet, pertencente ao Teatro Italiano de Paris, que se dirige 
para o seu belo país. Tomo a liberdade, por minha vez, de solicitar de sua 
amistosa benevolência todos os bons ofícios que possa prestar a essa Senhora, 
                                                   

2A mãi de família: jornal scientifico litterario e illustrado. Rio de Janeiro, janeiro de 1881, n. 12, p. 92. 

3 Ferdinand Denis (1798-1890) foi, por pouco tempo, Auxiliar de Consulado na Bahia, tornando-se propagandista 
de temas literários brasileiros. Já na função que exerceu por vários decênios, de Bibliotecário de Santa Genoveva, 
em Paris, conheceu Manuel de Araújo Porto-Alegre, discípulo de Jean Baptiste Debret, que acompanhou o mestre 
à França, quando, em 1831, a Missão Artística Francesa se retirou do Brasil. Tornado Barão de Santo Ângelo em 
1874, Manuel de Araújo Pôrto-Alegre era casado com  Ana Paulina de Lamare de Araújo Pôrto-Alegre, a Baronesa 
de Santo Ângelo, que durante os anos de 1838 a 1883, ou seja, de seu casamento até pouco depois da morte do 
marido, organizou um “álbum artístico”, como era costume das mulheres na época, no qual colecionava 
autógrafos de escritores, pessoas ilustres, desenhos e pinturas de artistas conhecidos, trabalhos caligráficos e 
outros. O “álbum” da Baronesa de Santo Ângelo faz parte do acervo do Arquivo Histórico do Museu Imperial de 
Petrópolis.  



para o exercício de sua arte. A Senhora Louvet pretende dar lições de canto no 
Rio de Janeiro.4 

Outra forma de se conseguir uma boa colocação em uma casa da aristocracia 
brasileira era através de anúncios nos jornais da Corte, tanto de oferta, quanto da 
demanda por serviços de educação doméstica, muitas vezes, referendados pelos 
próprios consulados das pretendentes ao cargo.  
 

3. A PRECEPTORIA ANUNCIADA NOS JORNAIS 

Entre as muitas mulheres estrangeiras que vieram para o Brasil e anunciaram 
seus serviços de educação doméstica nos jornais da Corte, destaca-se a alemã Ina 
Von Binzer, que segundo Silva (2015) tinha o nome completo de Ina Sofie Amalie von 
Bentivegni.  

Ina Von Binzer5, como ficou conhecida no Brasil, aos 22 anos resolveu atender a 
oferta de trabalho como preceptora em uma fazenda de café localizada no Vale do 
Paraíba. A alemã chegou ao país, em 1881, e aqui permaneceu até 1884, contratada, 
como ela mesma descreve, para ser preceptora dos filhos da família de um “grande 
fazendeiro e senhor de escravos” na Província do Rio de Janeiro.  

A própria preceptora Ina Von Binzer é uma usuária dos serviços prestados pelas 
publicações de anúncios do Jornal do Commercio, como se constata em sua carta, 
datada de 22 de fevereiro de 1882:  

Dia 22. Hoje, fui ver o pastor da comunidade daqui e também o cônsul alemão. 
Foram ambos muito atenciosos e o cônsul, que é um homem esperto e sabe levar 
os brasileiros na devida conta, aconselhou-me a ir de preferência para a 
Província de São Paulo, tentar conseguir obter lá uma colocação, pois a que 
ocupo não é posição para mim; em São Paulo encontrarei também outras 
colegas. Disse-me isso e ando procurando no ‘Jornal do Comércio’ o que me 
possa servir, entre os anúncios de pretos fugidos e vendas de escravos, que é 
onde também se pedem as professoras com imensa capacidade e inúmeras 
perfeições. (Binzer 1980, p. 89). 

As professoras as quais Ina Von Binzer se refere povoam as páginas em anúncios 
dos jornais, tanto oferecendo seus serviços, como sendo solicitadas pelos fazendeiros 
da Província ou moradores da Corte para ensinar seus filhos e filhas. 

                                                   
4 Cf. transcrição do Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 de março de 1967.  

5 A preceptora Ina Von Binzer chegou ao Brasil em 1881, onde ficou até 1884. De regresso a sua pátria, dedicou-se 
à profissão de escritora e auxiliada por um tio, publicou Leid und Freud’einer Erzieherin in Brasilien, em 1887, 
traduzido e publicado em português pela primeira vez em 1956. Cf. BINZER, Ina Von. Os meus romanos. 
Alegrias e tristezas de uma educadora alemã no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. 



Entre os anúncios de demanda pelos serviços de preceptoria encontra-se o que 
intitula esse estudo:  

PROFESSORA. Precisa-se de uma professora para fora da corte, que ensine 
bem o portuguez e musica; quem estiver nas condições, dirija-se a rua dos 
Benedictinos n. 27. (Jornal do Commercio 02/01/1879, p. 5). 

Colocado no Jornal do Commercio, periódico de maior circulação na Corte e no 
interior da Província na década de 1870, o anúncio pretendia uma professora para 
fora da Corte, o que significa, muito provavelmente, uma fazenda na qual a candidata 
deveria residir para ensinar português e música às crianças da casa do fazendeiro que 
a estava contratando. Como a escolha das disciplinas ensinadas era inteiramente da 
eleição dos pais, observa-se que, para o contratante, bastava o aprendizado de 
português, para ler e escrever, e o de música, o que supõe tratar-se da educação 
doméstica de meninas.  

Mas quais eram as "condições" que estavam determinadas no anúncio como pré-
requisitos à contratação? 

De acordo com nossos outros estudos (Vasconcelos 2005, 2008, 2009, 2011, 
2013, Mendonça & Vasconcelos 2011), na educação doméstica, tanto nesse período, 
1879, como nos períodos anteriores e seguintes, parece ser um diferencial de 
qualidade quando os serviços eram oferecidos por estrangeiros, ou por pessoas que 
acabavam de chegar ou voltar da Europa, registrando-se, anúncios desse teor: “uma 
senhora recém-chegada da França”, “chegada da itália ultimamente”, “regressou a 
esta côrte”.  

Além disso, havia uma preocupação explícita no que se refere à informação da 
situação moral e social das candidatas a atuar na educação doméstica. Era 
importante que a candidata apresentasse referências relativas à sua condição moral, 
como pode ser identificado nas frases retiradas de diversos anúncios de oferta dos 
serviços, no Jornal do Commercio, no mesmo período analisado, década de 1870: “dá 
fiança de sua conducta e habilitações para o ensino das ditas matérias”, “uma 
professora viúva, de exemplar conducta”, “uma senhora brazileira com 36 annos de 
idade”.  

Já os contratantes buscavam uma preceptora "que dê abono de sua capacidade 
moral”, ou da qual “exige-se as melhores recommendações”. 

Entre as principais condições para se atuar como preceptora em uma fazenda 
"fora da Corte", residindo com a família, estava, ainda, antes de qualquer outra, a 
certeza de que se tratava de uma pessoa sem vínculos matrimôniais que a 
impedissem de se dedicar inteiramente à família que a contratava. Nesse caso era 
explícito nos anúncios: “exige-se independência do marido, filhos, irmãos, etc". 

À exemplo desses anúncios, muitos outros com igual teor podem ser 
encontrados, até no mesmo número do Jornal já citado, tamanha é a oferta e 
demanda por esses serviços,  que se amplia significativamente a partir da década de 
1870.  



Em Portugal, também os viajantes constataram a presença da educação 
doméstica através de preceptores, especialmente preceptoras mulheres, sobre as 
quais, os registros na literatura, bem como em outras fontes, já testemunhavam sua 
constante utilização, como assinala Juliette Adam6, em 1896, no relato acerca da 
educação das mulheres portuguesas: 

A sua educação consistia em aprender um pouco de história, a santa sobretudo, 
a saber francês ou inglês, sobretudo o francês, a dedilhar convenientemente o 
piano, a dizer versos, a assimilar algumas fórmulas sobre os deveres das 
raparigas, e por aí ficavam. Entre si completavam esta educação e sonhavam 
com o amor romanesco, tal como, aliás, o julgavam pelo menos antes do 
casamento. (...) A educação das meninas é feita por estrangeiras. (...) Os 
portugueses que não dão instrução a suas filhas no convento, têm, para as 
educar em casa, professoras francesas ou alemãs. (Vicente 2001, p. 191-193). 

Também em Portugal, iniciado o século XIX, havia a preferência por preceptoras 
estrangeiras, por representarem um símbolo de maior “status” social para as 
famílias, predominando, além das inglesas, as alemãs e as francesas. Segundo Araújo 
(2000) esta concepção estava relacionada à situação periférica dos demais países.  

Candidatavam-se, ainda, a mestres das casas em Portugal mulheres estrangeiras 
ou patrícias que, tendo recebido uma educação esmerada, por vezes também 
doméstica, vendo-se em decadência financeira, eram obrigadas, a título de 
sobrevivência, a se ocuparem da única posição profissional relativamente aceita ao 
sexo feminino e, dessa forma, ofereciam-se para a educação tanto de meninas quanto 
de meninos.  

Fernandes (1994) analisando anúncios de 11 pedidos de emprego colocados em 
um mesmo jornal, observa que três são colocados por senhoras inglesas e um por 
uma francesa. De acordo com o autor (Fernandes 1994, p. 447), a aptidão para 
línguas estrangeiras, para coser, marcar, bordar, costurar, tocar piano eram 
qualidades alegadas pelas candidatas a professoras, independentemente da 
nacionalidade. Para Fernandes (1994, p.447) "fica-se com a impressão de que a 
docência no quadro doméstico era agora mais procurada por pessoas que, tendo 
recebido educação cuidada, se viam em situação de decadência financeira".  

Nos anúncios verificados por Fernandes (1994), revela-se que o perfil das 
candidatas a preceptoras de meninos e meninas em Portugal, era muito semelhante 
aquele que também se faz presente nas ofertas dos jornais brasileiros, ao longo do 
século XIX.  
 

À GUISA DE CONCLUSÃO... 

                                                   
6 Juliette Adam foi uma dama francesa que viajou por Portugal e Espanha em meados da década de 90 do 

oitocentos, posteriormente escrevendo, em 1896, La Patrie Portugaise, Souvenirs Personnels.  



Poucos textos, em Portugal e no Brasil, assim como os anúncios nos jornais 
estudados, utilizam a palavra preceptor e os que o fazem, nestes países, localizam-se, 
também, a partir da segunda metade do século XIX.  Na França e na Inglaterra, 
países dos quais temos notícia através dos documentos pesquisados, os termos 
ligados à preceptoria são mais utilizados. 

No entanto, de acordo com nossos outros estudos (Vasconcelos, 2005, 2009, 
2011, 2013), a única nomenclatura recorrente, considerada uniforme para a 
designação dos agentes da educação doméstica, é a de mestres e mestras, ou seja, 
fossem eles professores particulares, preceptores, preceptoras, aios, aias, amos e 
amas, tutores ou governantas – todas nomenclaturas encontradas – eram chamados 
também de mestres, quando procediam à educação de crianças sob sua guarda, na 
casa, ou sob a responsabilidade dela. Às denominações diferenciadas das funções de 
preceptoria, também correspondiam às situações sociais diferentes das famílias que 
as utilizavam.  

A partir de meados do século XIX, observa-se o aumento significativo nos 
produtos e serviços anunciados pelos jornais de grande tiragem na Corte carioca e 
entre esses serviços, são constantes os anúncios colocados para os lugares de 
professores particulares e, especialmente, de preceptores. Também aumentam as 
características descritas pelos candidatos, que vão desde informações da condição 
pessoal, moral e social, até quanto às habilitações obtidas.  

Todavia, um outro movimento também começava a ganhar espaço na imprensa, 
o dos defensores da escola, especialmente, a estatal que, por sua vez, condenavam a 
educação doméstica pelos limites que ela oferecia.  

Pouco a pouco, o discurso da escola estatal, ou da particular, como sendo o 
sistema de ensino mais adequado, salubre, fiscalizado e vigiado pelo estado, 
consolida-se, e as últimas preceptoras perdem seus postos para os colégios que se 
avizinham na Corte e no interior da Província.  

Assim como em Portugal, lentamente o sistema público brasileiro tornar-se-á o 
projeto de partidos e governantes, legando à educação doméstica ao esquecimento, 
até mesmo na história da educação.    
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RESUMO  

O trabalho histórico com base no corpus documental pesquisado (legislação e 
estatísticas educacionais, exposição, relatórios) é pertinente à Campanha de 
Educação de Adultos oficializada no Brasil no período de dezesseis anos (1947-1963) 
e em Portugal no período de quatro anos (1952-1956). O seu objetivo é de elaborar 
quadros analíticos e históricos referentes aos materiais didáticos e pedagógicos 
utilizados nos cursos de ensino primário supletivo no Brasil e em Portugal com 
ênfase para o Estado do Rio Grande do Norte (Brasil) e nos cursos de educação de 
adultos no munícipio de Coimbra (Portugal). Os quadros descritivos e analíticos 
analisam-se pelo procedimento histórico-comparativo conforme a orientação de 
Nunes (2001), que consiste em compreender as lógicas sobre as quais as 
singularidades e as diversidades se operam numa perspectiva mais global. O trabalho 
circunscreve-se aos três primeiros anos da Campanha de Educação de Adultos no 
Brasil integralizado no Plano Geral de Ensino Supletivo (1947-1949) e da Campanha 
Nacional de Educação de Adultos, oficializado no âmbito do Plano de Educação 
Popular em Portugal (1952-1954). É evidente que, à medida que o sistema capitalista 
avança em demandas literárias, científicas e tecnológicas, se exigem mais escolas dos 
sistemas de ensino público. 
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Campanha de Educação de Adultos no Brasil, Campanha Nacional de Educação 
de Adultos em Portugal, Ensino primário supletivo. 

 



1. CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS NO BRASIL E NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE (1947-1949) 

No Brasil, no governo do General Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), o Ministro da 
Educação e Saúde, Clemente Mariani Bittencourt (1946-1950), nomeou, em 1° de 
fevereiro de 1947, o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Educação, Manoel 
Bergström Lourenço Filho para coordenador do Plano Geral de Ensino Supletivo sob 
a denominação de Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos Analfabetos.  

O Censo Populacional de 1940 havia mostrado que 55% (13.279.919, 
aproximadamente) do grupo de população adolescente e adulta encontrava-se na 
condição de analfabetos com variações regionais bem acentuadas. A Campanha de 
Educação de Adultos foi desenvolvida nas cidades, vilas e principais povoados de 
todos os municípios do país e com inciativas municipais, para a população de jovens 
e adultos analfabetos funcionalmente analfabetos” de 15 anos de idade e mais, com 
recursos provenientes do Fundo Nacional de Ensino Primário (Decreto nº 19.513, de 
25 de agosto de 1945). O governo brasileiro empregou 25% dos recursos do Fundo 
Nacional de Ensino Primário na educação primária de adolescentes e adultos 
analfabetos incluindo materiais pedagógicos, em observância aos termos do plano 
geral de ensino supletivo, aprovado pelo Ministério da Educação e Saúde.  

O Coordenador da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 
Analfabetos do Brasil, o professor Manoel Bergström Lourenço Filho, situava os 
cursos de ensino primário supletivo com a determinação de estimular, de acelerar e 
de equalizar o progresso humano e socioeconômico, bem como de recuperar, 
culturalmente, os grupos de população analfabeta de uma “situação marginal”.  

O professor Lourenço Filho (2000) asseverava que as classes de adultos 
necessitavam de abundantes materiais didáticos e pedagógicos para influírem, 
beneficamente, na aprendizagem uniforme de todos os alunos: cartilhas e livros 
ilustrados; desenhos esquemáticos; figuras; gráficos; quadros diversos. Quanto às 
cartilhas estejam adaptadas ao vocabulário e aos interesses do adulto; tanto quanto 
procuramos agir com as crianças, devemos agir com os adultos. Uma de suas 
teorizações seria que: 

Quem pretende ensinar a adultos, como a crianças, precisará conhecer, por 
pouco que sejam, os processos de aprendizagem e os princípios gerais da 
didática. Mas estes ainda não bastam. Há, na verdade, uma pedagogia especial 
para adultos, já em parte fixada, em outra, ainda flutuante (Lourenço Filho, 
2000, p. 123). 

No Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte – 1947 a 1949 – os professores dos 
cursos de ensino primário supletivo fizeram uso intensivo dos seguintes materiais 
didáticos e pedagógicos: cartilhas – Ler, primeiro guia de leitura; Saber, segundo 
guia de leitura; Viver, guia do bom cidadão; Guia da Alimentação; manual cuidemos 
das crianças; manual começo de vida; folheto – O analfabeto em face do direito; 



livros da biblioteca popular de higiene; coleções de quadros murais; coleções de 
cartazes de educação e saúde, jornal de todos; instruções aos professores de ensino 
supletivo; livros de registro escolar e o boletim mensal do movimento das classes 
(994). Pelo trabalho de Araújo, Alcoforado e Ferreira (2015), o Programa Ensino 
Visual fizera uso intensivo de diafilmes e filmes; discos de vinil, radiolas, rádios; 
projetores elétricos e projetores a querosene.  

No ano de 1949, o Estado do Rio Grande do Norte, pela taxa de distribuição dos 
cursos de ensino primário supletivo, ascendeu para quinhentos (500) cursos nos 
quarenta e dois municípios com uma matrícula geral de dezenove mil e trezentos e 
quatro (19.304) alunos, sendo a matrícula efetiva de dezesseis mil duzentos e oitenta 
e cinco (16.285) alunos. 

2. CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS EM PORTUGAL E NO MUNICÍPIO 
DE COIMBRA (1952-1954) 

No regime do Estado Novo em Portugal (1933-1974), especialmente na 
presidência de António de Oliveira Salazar no Conselho de Ministros (1933-1968), 
em decorrência do Plano de Educação Popular de 1952, elaborado, coordenado e 
dinamizado pelo Subsecretário de Estado da Educação Nacional, Dr. Henrique Veiga 
de Macedo (1949-1955) e o Ministro Fernando Andrade Pires de Lima (1947-1955) 
foi proposta e desenvolvida a Campanha Nacional de Educação de Adultos em todos 
os distritos para jovens e adultos com idade entre 14 a 35 anos, que não haviam 
frequentado a escola ou abandonado precocemente.  

O Censo de 1940 evidenciou uma elevada percentagem de uma população de 
jovens e adultos analfabetos entre 14 e 35 anos de idade, atingindo quase dois 
milhões em 1951. A Campanha Nacional de Educação de Adultos – proposta no 
âmbito do Plano de Educação Popular e a cargo da Direção-Geral do Ensino Primário 
do Ministério da Educação Nacional – foi desenvolvida com recurso do Fundo 
Nacional de Educação de Adultos, composto por dotações atribuídas pelo orçamento 
da União e subsídios de entidades oficiais e particulares (Decreto-Lei n.º 38.969, de 
27 de outubro de 1952). 

Em Portugal e no Município de Coimbra – 1952 a 1954 – o Ministério da 
Educação Nacional distribuiu para os professores dos cursos de educação de adultos 
“livros criteriosamente selecionados” com temas de educação moral e cívica 
(envolvendo geografia e história de Portugal, organizações corporativas); educação 
sanitária (higiene e saúde), educação doméstica (destinada às mulheres) além de 
agricultura, desportos, família, pecuária e segurança no trabalho.  

Conforme o trabalho de Araújo, Alcoforado e Ferreira (2015), em Portugal e no 
Município de Coimbra, os professores dos cursos de educação de adultos fizeram uso 
intensivo dos seguintes materiais didáticos e pedagógicos: Cartilha Método 
português para o ensino rápido e aprazível do ler, escrever e bem falar – autoria de 
António Feliciano de Castilho; Cartilha maternal ou arte da leitura – autoria de João 
de Deus; folhetos e cartazes divulgando noções básicas de educação moral e cívica; 



educação familiar; defesa da saúde e higiene; economia doméstica, agricultura, 
pecuária; previdência social; segurança no trabalho, organização corporativa e 
cultura popular; Jornal A Campanha, órgão da Campanha Nacional de Educação de 
Adultos, dirigido para os professores e agentes de alfabetização e aos recém-
alfabetizados; Exposições itinerantes referentes à história de Portugal pelas obras de 
artes; Bibliotecas fixas e móveis com coleções de livros e impressos para crianças e 
adultos; Livro de título – Educação do adulto iletrado: orientação psicopedagógico e 
didática – autoria de Francisco de Sousa Loureiro e José Maria Gaspar, 
respectivamente diretor e professor da Escola do Magistério Primário de Coimbra. 
Para os historiadores da educação Ferreira e Mota (2011), o referido livro parece 
haver constituído num curso para educadores de adultos ou mesmo num trabalho de 
estudo e reflexão para o desenvolvimento dos cursos de educadores de adultos pela 
semelhança entre os conteúdos desses cursos e a composição do livro.  

Entre as atividades otimizadas pela Campanha Nacional de Educação de Adultos, 
em particular no Distrito e Conselhos de Coimbra, sobressaem as Missões Culturais 
de Cinema, de Teatro e de Educação Sanitária. Portanto, tinham o proveito das 
aprendizagens coletivas das noções básicas de educação moral e cívica; higiene e 
defesa da saúde; agricultura e pecuária; organização corporativa, previdência social, 
segurança no trabalho. Para os historiadores da educação Ferreira e Mota (2011, p. 
183), o cinema era entendido pelas autoridades educacionais como um “[...] grande 
fator de educação e um veículo capaz de coordenar vontades para essa luta que nos 
toca a todos, em particular para chegar às pessoas de letras gordas”.  

O Coordenador da Campanha Nacional de Educação de Adultos em Portugal, o 
Subsecretário de Estado da Educação Nacional, Henrique Veiga de Macedo, situava 
os cursos de educação de adultos como contribuição significativa para o aumento de 
“capital humano da nação” e para a “redução do analfabetismo” que seriam 
revertidos para o aumento da produtividade econômica e social. No ano de 1953, no 
município de Coimbra, havia, mais ou menos, cento e setenta e três mil cursos de 
educação de adultos. 
CONCLUSÃO 

No Estado do Rio Grande do Norte (Brasil) e no Município de Coimbra 
(Portugal) – a ação extensiva da Campanha de Educação de Adultos com seus 
sistemas de ensino próprios na promoção de cursos de ensino primário supletivo no 
Estado do Rio Grande do Norte (Brasil) e nos cursos de educação de adultos no 
munícipio de Coimbra (Portugal), por utilizar, intensivamente, uma diversidade de 
materiais didáticos ajustados às finalidades progressivas e aos métodos adotados e 
complementarmente produtos tecnológicos – estava imbuída de propósitos de influir 
na integração ajustada de cada aluno adulto alfabetizado na luta diária do trabalho 
produtivo de matriz capitalista, o que é elucidativo o uso pedagógico daqueles 
materiais e produtos tecnológicos. 

Entre as atividades culturais destinadas aos alunos e alunas dos cursos de ensino 
primário supletivo (Rio Grande do Norte) e dos cursos de educação de adultos 



(Coimbra), destacam-se o cinema e o teatro que tinham o proveito das aprendizagens 
coletivas das noções básicas de educação moral e cívica; higiene e defesa da saúde; 
agricultura e pecuária; previdência social, segurança no trabalho. Conforme 
Lourenço Filho (2000), esses modernos processos de difusão cultural, pela 
imprensa, rádio, teatro e biblioteca circulante haviam assumido exuberantes funções 
educativas, antes restritas a essas instituições.  

Ao discorrer sobre a necessidade de seriar os problemas da educação de jovens e 
adultos não letrados, o Coordenador da Campanha Nacional de Educação de Adultos 
em Portugal, o Subsecretário de Estado da Educação Nacional, Henrique Veiga de 
Macedo (1954, p. 15) assinalava pela ordem de importância, a inevitável 
aprendizagem dos instrumentos indispensáveis da cultura moderna como a leitura, a 
escrita, a aritmética elementar, noções de ciências, de vida social, de civismo, de 
higiene, “[...] com os quais, segundo suas capacidades, cada homem possa 
desenvolver-se e procurar para si melhor ajustamento social”. 

 Nesses anos no Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte (1947-1949) e em 
Portugal e no Município de Coimbra (1952-1954), a educação de jovens e adultos 
tornar-se-ia um problema político e pedagógico por reclamar de modo conveniente a 
parte intencional e deliberada de estudos particulares e metodologias de ensino 
apropriadas. Tudo isso, para o “perfeito” “ajustamento social” do adulto às novas 
formas de produção e de maiores oportunidades para os progressos de vida cultural e 
profissional. Para Lourenço Filho (2000), sem uma educação supletiva, o iletrado 
seria um obstáculo ao progresso.  

Numa época de velozes mudanças econômicas, sociais, profissionais e 
internacionais, a educação de adultos, no Brasil e em Portugal, apresentou-se às 
autoridades educacionais como um dos graves problemas pedagógico, político e 
cultural de Pós Segunda Guerra Mundial (1939-1945), imprescindível para o 
reajustamento do indivíduo iletrado ao seu ambiente social, e, sobretudo, concorrer a 
um projeto global de desenvolvimento internacional e nacional de fundamentos 
democráticos. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

Araújo, M. M. de; Alcoforado, J. L. M (2015). A educação para idade adulta no 
Brasil e Portugal no século XX. In: Congresso Brasileiro de História da Educação, 8, 
Maringá: SBHE/Universidade Estadual de Maringá.  

Araújo. M M. de; Alcoforado, J. L. M.; Ferreira, A. G. A educação supletiva nas 
Campanhas de Jovens e Adultos no Brasil e em Portugal (Século XX). Revista 
Educação em Questão, Natal, v. 53, n. 39, p. 12-44, set./dez. 2015. 

BRASIL. Decreto nº 19.513, de 25 de agosto de 1945. Disposições regulamentares 
destinadas a reger a concessão do auxílio federal para o ensino primário. Disponível 
em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/html. Acesso em: 7 set. 
2015.  



 Ferreira, A. G; Mota, L. (2011). Representações do Plano de Educação Popular e 
da Campanha Nacional de Educação de Adultos no ensino normal primário de 
Coimbra. In: Alcoforado, L.; Ferreira, J. A. G.; Ferreira, A. G.; Lima, M. P. de; Vieira, 
C. Oliveira, A. L.; Ferreira, S. M (Org.). Educação e formação de adultos: políticas, 
práticas e investigação. Coimbra: Imprensa Universitária de Coimbra. 

Lourenço Filho, M. B. (2000). O problema da educação de adultos. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 81, n. 197, p. 116-127, jan./abr. 
(Palestra realizada a convite do Centro de Professores do Rio de Janeiro em 1945). 

Macedo, H. V. de (1954). O problema do analfabetismo. In: Plano de Educação 
Popular. Lisboa: Edição da Campanha de Educação de Adultos. (Exposição feita na 
Conferência de Imprensa e Rádio, realizada, no Ministério da Educação Nacional, em 
4 e 5 de novembro de 1953).  

Nunes, C. (2001). A educação e a comparação: algumas interrogações. In: 
Sociedade Brasileira de História da Educação (Org.). Educação no Brasil: história e 
historiografia. Campinas: Autores Associados.  

PORTUGAL. Decreto-Lei n.º 38.968, de 27 de outubro de 1952. Reforça o 
princípio da obrigatoriedade do ensino primário elementar, reorganiza a assistência 
escolar, cria os cursos de educação de adultos e promove uma campanha nacional 
contra o analfabetismo. Diário do Governo, Lisboa, n. 241, p. 1091. 1952. 
(Suplemento). 

 



 

 
 

 

 

 

ID:331 

 

A ESCOLA PRIMÁRIA NO PARANÁ: PRESCRIÇÕES MORAIS A 

INCULCAR 1930-1960 
 
 
Autor: 
Rosa Lydia Teixeira Corrêa 
 
Filiação: 
Pontifícia Universidade católica do Paraná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PALAVRAS-CHAVE 

Escola Primária; Paraná, Saberes, História da Educação 
 
 
O estado do Paraná é uma das vinte e quatro unidades federativas do Brasil. Até o 

ano de 1853, foi comarca do estado de São Paulo. Experimentou seu crescimento 
populacional gradativo desde então caracterizado, por demandas imigratórias 
intensas até o final do século XIX, sob as bases de núcleos coloniais. Contudo foram 
as migrações internas para o interior do estado, inicialmente no sentido leste e oeste, 
fomentadas por ações de governo, e mais tarde por um intenso fluxo espontâneo para 
o norte, de paulistas e mineiros, que resultaria em um Paraná razoavelmente 
expandido demograficamente, no inicio do século XX (IDEM), tendo a exploração da 
erva mate e a madeira como base econômica do estado. Posteriormente, já nos 
meados desse século até 1960, especialmente no período deste estudo, e com seu 
povoamento considerado bastante desenvolvido, o café será o detentor de maior 
potencial econômico ainda com a participação de novos imigrantes. O emprego de 
novas tecnologias/maquinário no campo, destacadamente no pós-segunda guerra, a 
força econômica substanciada no interior do estado demanda necessidades 
educacionais de escolarização. Assim, a expansão da escola Primária no estado 
apresenta estreita vinculação com o processo de interiorização que ocorre nesse 
estado no período de 1930 a 1960, quando as medidas de colonização 
paulatinamente desencadeadas desde a emancipação do estado, pode-se dizer, se 
acham concretizadas. Esse processo marca uma peculiaridade desse estado, 
considerando-se que o mesmo fará seu crescimento para o interior de seu território, 
digamos assim, na medida em que a maior parte do investimento estadual se deu 
com vistas e incrementar um intenso processo de abertura de rodovias e estradas que 
deram condições de, paralelamente, serem edificadas novas escolas em distritos e 
municípios. Constatamos que a expansão da escola primaria nesse estado, se deu por 
meio de distintos modelos, entre eles, os grupos escolares, as escolas isoladas, as 
escolas singulares, casas escolares, grupos escolares rurais, escolas complementares. 
Desse modo e, em decorrência, o objetivo desta comunicação é analisar a escola 
primária como subsistema de ensino no estado do Paraná, por meio da qual 
deveriam ser inculcados preceitos morais de boas no aluno, prescritos em Programas 
de Ensino e livros de leitura no período de 1930 a 1960. Metodologicamente situado 
no campo da História da Educação e, embasada na história Cultural (CHARTIER, 
1990), o estudo aborda a escola primária no estado do Paraná, instituição por meio 
da qual deveriam ser prescritos e ensinados aos alunos saberes entre eles, os de 
ordem moral, tratados nos livros escolares sob diferentes modos. Para tanto, se 
utiliza de fontes, tais como: livros de leitura, programas de ensino, e legislação do 
período do estudo entendidos como a materialidade desde as quais são apreendidas 
prescrições sobre saberes (HÈBRARD, 1990) morais a ser incutidos no escolar 
paranaense daquele período, num exercício interpretativo onde se estabelecem nexos 



com as aspirações modernas nacionais sobre o escolar da instituição primária do 
período. Os livros escolares a serem lidos pelos alunos acham-se prescritos em 
determinações governamentais, a exemplo, os livros “Sei ler: primeiro e segundo livros 
de leitura, de T. Morais; Meus deveres, de J. Pinto e Silva; Série Braga III; No lar e na escola 
de, F. Leite, são manuais que foram prescritos por meio da Portaria de numero 16 da 
Diretoria Geral de Educação Pública publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná, do dia 
19 de fevereiro de 1938, para serem usados nas escolas primárias do Paraná, nos fins dos 
anos de 1930. Em Hébrard (IDEM), os saberes elementares se constituem em 
elementos das primeiras aprendizagens que devem ser permitidas às crianças. Trata-
se, assim e também, de uma abordagem histórica sócio/política da educação no 
Brasil, considerando-se a abrangência e, ao mesmo tempo, as intencionalidades 
governamentais tacitamente definidas nas quais substancialmente são demarcados 
preceitos morais em distintos textos de livros escolares (CORRÊA, 2000; 2015), 
compreendidos na acepção dessa autora como materiais usados em sala de aula tanto 
por professores, como pelos alunos. Os preceitos morais são entendidos como 
representações (CHARTIER, 1990) do e sobre o mundo e que são objetivadas em 
ações do estado por meio dessa materialidade escolar. Neste sentido trata-se tanto de 
uma realidade dada a ler (os livros e os saberes neles contidos, o estado e suas 
intencionalidades no bojo da conjuntura econômico social do estado), quanto como 
as ações que são pensadas para serem empreendidas pela escola. As conclusões 
apontam para saberes de ordem moral que devem ser fomentados nos escolares, 
entre eles obediência, benevolência, retidão, respeito, entre outros, que se 
manifestam como fundamentais a serem inculcados pelos professores (JULIA, 
2001), desde a escola primária daquele estado. Em consonância com este autor, os 
preceitos morais podem ser situados também no campo dos valores que fazem parte 
da cultura escolar e que compõem as finalidades da escola a serem ensinadas e 
aprendidas pelos alunos. Para tanto, o professor exerce papel e função fundamentais. 
As maneiras de inculcação dos saberes se dão de modo imperativo que perpassa 
linguagens especificas que devem ser decifradas e incorporadas pelo escolar, quais 
sejam: “deves ser jovem patriota, orgulho e satisfação do que já se tem feito. Pensa, 
todavia, que já decorreu um século desde que o Brasil se tornou independente, e ainda resta 
muito a fazer para a execução do grande programa do Patriarca. Tu tens, nessa obra, a tua 
parte; Primeiro: acorda, age, trabalha. Não deixes para amanhã o que deves fazer 
hoje. Escolhe pronto a profissão pratica em que tu produzirás alguma coisa para o 
engrandecimento de tua pátria. (.....);  Zela e defende tuas liberdades civis: goza teus 
direitos consagrados nas leis, não os deixes no papel, transforma-os no orgulho de tua 
nacionalidade; exige se faça justiça, que te deem instrução, higiene e um ambiente moral 
elevado. (...); Estuda amorosamente a natureza opulenta de tua Pátria – surpreende seus 
segredos, faz por ela, o que ela tem feito por ti, ama-a; acaricia, com a tua atividade 
racional, a natureza do Brasil, de que tu és o representante superior; Eis pois, ...basta de 
dormir; é tempo de acordar do sono amortecido em que há séculos jazemos”(grifos nossos). 
No Paraná em especial tratava-se de consolidar também e principalmente, pelas vias morais, 
um processo de nacionalização que há muito vinha sendo perseguido e que se fazia urgente, 



principalmente após as fortes medidas tomadas nesse sentido desde 1938, pelo decreto 
Decreto-Lei nº 406, de 4 de Maio, no Estado Novo, por meio do qual, se fazia  
necessário transformar o estrangeiro um nacional compulsório. Desse modo, os saberes a 
serem ensinados nas escolas primárias paranaenses deveriam se fazer à semelhança 
daqueles indicados na cartilha intitulada “O Brasil Novo – Getúlio Vargas e sua vida, para a 
criança brasileira”, na qual de maneira ilustrada, a exemplar trajetória de Vargas é narrada 
no sentido de se tornar um exemplo moral para qualquer criança da escola primária 
brasileira, quer como filho, aluno, profissional, quer como homem público e politico. Esta 
cartilha é tomada neste estudo como material coadjuvante no sentido de corroborar uma 
logica a partir e dentro da qual a escola primaria deveria por em marcha não somente um 
projeto do Paraná como estado moderno, mas também deste como parte do Brasil, na 
mesma perspectiva. Para tanto, a função e papel da escola primária se tornariam 
imprescindíveis enquanto locus de inculcação daqueles saberes. 
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RESUMO  

Em consonância com a politica de imigração e colonização nacional, depois de 
emancipada, a Província do Paraná estimulou a entrada de imigrantes europeus de 
diferentes etnias. Possuidores de cultura própria, cada grupo de imigrantes, a seu 
tempo e modo, passou a criar instituições que garantissem a preservação de sua 
identidade étnica/cultural. Neste contexto, a escola se destacou como a instituição à 
qual essas comunidades reservaram o papel de transmitir a herança cultural às 
crianças de forma sistemática e organizada. A comunicação analisa a organização das 
escolas primárias criadas e mantidas pelos imigrantes alemães, poloneses e italianos 
no Município de Curitiba, assim como suas finalidades, os saberes e os valores 
ensinados na segunda metade do século XIX. O estudo demonstrou que o processo 
de criação destas escolas, as suas finalidades e as práticas educativas adotadas 
assumiram formas distintas segundo cada grupo étnico que as diferenciavam entre si 
e da escola pública paranaense, porém, os elementos constitutivos da instituição - 
Escola-, eram em essência, comuns a todos: língua, religião, história, tradições, 
conhecimentos e valores preservavam elementos da cultura da terra de origem. 
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Introdução 

Desde o início do século XIX, o governo brasileiro adotou uma política de 
incentivo à entrada de imigrantes europeus no país, que visava entre outras questões, 
a colonização de territórios vazios e de fronteiras. A partir da segunda metade do 
século XIX, esta política foi estimulada, sendo que o destino escolhido pelo governo 
para instalar os imigrantes eram regiões pouco habitadas do Sul do Brasil. Seguindo 
as diretrizes da política nacional, logo depois de emancipada de São Paulo, em 1853, 
a Província do Paraná passou a estimular a entrada de imigrantes europeus, 
anteriormente estabelecidos em outras províncias, e imigrantes de diferentes etnias, 
vindos diretamente da Europa. 

Esta iniciativa visava promover o aumento da população como forma de se 
afirmar politicamente, suprir a falta de braços para abrir e restaurar estradas para 
assim, facilitar e estimular o comércio entre as províncias vizinhas, mas 
especialmente, para estabelecer uma agricultura de subsistência. Curitiba, na década 
de 50 dos Oitocentos, se metamorfoseava de uma simples vila em capital da recém-
criada Província. Nesse processo, passou a oferecer inúmeras chances econômicas 
atraindo imigrantes em sua maioria alemães que tinham vindo com destino à colônia 
Dona Francisca, na província de Santa Catarina, bem como aqueles que nas décadas 
seguintes vinham diretamente da Europa. 

A partir do início da década de 1870, a região começou a receber ainda colonos 
poloneses e italianos, imigrantes espontâneos que vieram ao Brasil com destino a 
Brusque, também em Santa Catarina, ou para o litoral paranaense, mas que optaram 
por se transferir para a capital e arredores. Em 1875, o governo Provincial elaborou e 
colocou em prática um plano de colonização calcado no estabelecimento de colônias 
agrícolas formadas principalmente por poloneses, visando o desenvolvimento de 
uma lavoura de subsistência nas proximidades de centros urbanos, principalmente 
nos arredores da capital da Província e no planalto curitibano. 

Como grupos minoritários, possuidores de convicções religiosas, hábitos e 
atitudes, valores e língua que os diferenciavam da sociedade curitibana, esses 
imigrantes passaram a buscar a manutenção do seu modo de vida de acordo com os 
referenciais básicos de sua cultura. No entanto, eles se encontravam em um ambiente 
totalmente diverso do seu, tanto do ponto de vista geográfico quanto do social, do 
político, do econômico e, muitas vezes do religioso A preservação de seu modo de 
vida era quase impossível; era necessário recriá-lo. Naturalmente, tinham que levar 
em conta os elementos do ambiente em que estavam inseridos, mas preservar o que 
era possível e recriar elementos essenciais de sua cultura, de modo que pudessem se 
identificar entre si como um “grupo étnico” e perante os outros. (Vechia, 1998). Cada 
grupo de imigrantes, a seu tempo e modo, passou a criar instituições sociais que 
garantissem a preservação de sua identidade étnica/cultural. Barth (1969), não 
considera o grupo étnico como ‘uma unidade portadora de cultura’ que reproduz um 
padrão de comportamento em diferentes meios e diante de diferentes oportunidades. 
Porém, considera a existência de uma essência, algo ‘socialmente efetivo’, de que se 



valem os grupos para se identificar entre si e perante os outros e que se mantém 
apesar das circunstâncias. 

Neste contexto, a escola se destacou como a instituição à qual as comunidades de 
imigrantes reservaram o papel de transmitir a herança cultural às crianças da 
comunidade de forma sistemática e organizada. Procedentes de regiões nas quais a 
educação escolarizada fazia parte de sua cultura, tão logo se instalaram na região de 
Curitiba, estes imigrantes procuraram meios de ofertar escolas para seus filhos. As 
escolas públicas primárias, então existentes, em geral, estavam localizadas no centro 
urbano e eram em número insuficiente para atender a demanda, além do que não 
atendiam as suas necessidades. O plano de estudos destas escolas previa o ensino da 
leitura, da escrita em língua portuguesa, da aritmética e noções de geometria plana, 
língua nacional e princípios da moral cristã e da doutrina Católica. O desejo de 
preservar a identidade étnica marcou o processo de criação das escolas de cada grupo 
étnico, bem como os saberes e os valores ensinados, que as diferenciavam das escolas 
publica paranaense. 

A comunicação tem por objetivos: desvelar a organização das escolas primárias 
criadas para os imigrantes e aquelas criadas e mantidas por imigrantes alemães, 
poloneses e italianos no Município de Curitiba, assim como analisar suas finalidades, 
os saberes e os valores ensinados, na segunda metade do século XIX. Utiliza como 
fontes documentais: Ofícios e Requerimentos trocados entre as comunidades de 
imigrantes e o governo, Relatórios do Inspetor Geral da Instrução Pública, Relatório 
de Presidente da Província, matérias da imprensa periódica e da imprensa mantida 
pelos imigrantes, planos de estudos das escolas bem como livros didáticos. a 
comunidade  de forma sistemática e organizada. 
1. A educação dos filhos dos imigrantes alemães 

A grande maioria dos imigrantes alemães que chegaram ao Brasil depois de 1850, 
era de religião protestante. Na realidade, seguiam as doutrinas de Lutero e se 
autodenominavam evangélicos. Vindos de uma sociedade em que a Igreja Evangélica 
e o Estado estavam associados, passaram a viver em um meio onde o catolicismo era 
a religião oficial; as outras religiões eram apenas toleradas e o imigrante protestante 
era considerado um “cidadão” de segunda categoria. A união entre a Igreja Católica e 
o Estado Brasileiro criava uma série de entraves ao imigrante não católico no campo 
dos direitos civis. 

Uma questão que os discriminava estava relacionada com a educação de seus 
filhos. O espaço escolar, mantido pelo Governo Provincial, era um lugar público no 
qual se dava instrução para formar bons cristãos e bons cidadãos brasileiros. O bom 
cristão deveria ser (con)formado de acordo com a moral cristã, neste caso, a católica.  
Os imigrantes alemães protestantes não identificavam o espaço escolar ofertado pelo 
governo como “seu”, - como lugar de formação de seus filhos. Aquele era um lugar 
“dos outros” que cultivava a língua portuguesa e os valores morais calcados na 
religião católica, visando à manutenção da nacionalidade brasileira. 



Para os imigrantes protestantes, era de suma importância a criação de um espaço 
destinado à escolarização de seus filhos que preservasse os traços culturais básicos da 
terra de origem, em especial, a língua alemã e os princípios morais segundo a religião 
evangélica. A língua, segundo Kock (1989), é um dos principais elementos de 
preservação da “memória cultural” de um grupo. Muito embora várias instituições 
sociais possam auxiliar na preservação dos referenciais básicos de uma cultura, - a 
língua, os sistemas de ideias, os sentimentos e hábitos, as crenças religiosas, os 
valores, as tradições nacionais e as opiniões coletivas -, a escola se destaca como a 
instituição à qual uma sociedade reserva o papel de transmitir a herança cultural de 
uma geração para outra, de forma sistemática e organizada (Vechia, 1998). 

A comunidade de imigrantes alemães, depois de estar estabelecida 
economicamente, começou a reconstruir suas instituições sociais que lhes dariam o 
suporte para manter sua identidade étnica em um meio diverso. Em1866 fundaram 
uma comunidade religiosa, a Deutsche Evangelische Kirken Germainde, que seria 
liderada pelo Pastor Gaertner. Logo a seguir, procuraram criar uma escola que 
atendesse, de forma adequada, a educação de seus filhos.Em 11 de dezembro de 1866, 
o Pastor Gaertner solicitou ao inspetor geral da Instrução Pública da Província, 
licença para ensinar as primeiras letras em língua alemã para crianças “alemãs”. 
Porém, o processo de criação desta Escola foi bastante conturbado. 

Finalmente, em março do mesmo de 1867, a solicitação do Pastor foi deferida 
pelo Presidente da Província. A “Escola Alemã Evangélica” de instrução primária 
começou a funcionar em língua alemã e debaixo dos preceitos evangélicos, reunindo 
meninos e meninas, crianças alemãs e filhos de imigrantes já nascidos no Brasil, 
portanto, brasileiros (VECHIA, 1998). 

Por volta de 1869, divergências políticas entre os membros da Comuna 
Evangélica resultaram na extinção da mesma e da Escola Evangélica. Porém, no 
início da década de 1870, diversos fatores contribuíram para despertar o sentimento 
de identidade étnica nacional da população de língua alemã em Curitiba. Muitos 
imigrantes  que deixaram a Europa em fins da década de 1860, já traziam os germens 
de um nacionalismo ainda confuso, - uma identificação nacional com a Prússia-, 
estimulado pelos intelectuais “alemães” e desenvolvido em virtude das inúmeras 
tentativas de criação de um Estado Alemão (Vechia, 1998). 

Neste contexto de incremento do “nacionalismo alemão”, a comunidade da Igreja 
Evangélica e a Escola da Comunidade, que haviam sido extintas, foram reativadas 
pela atuação do Pastor Borchard, que se estabeleceu em Curitiba como representante 
do Conselho Eclesiástico da Prússia e havia recebido a incumbência de formar novas 
igrejas e escolas no Brasil. Cumprindo sua missão, conseguiu reunir e pacificar a 
comunidade evangélica que havia se desagregado. Borchard foi, aparentemente, o 
primeiro entre os pastores a sonhar com o “porvir da nacionalidade germânica” no 
Brasil. (Dreher, 1986) É de se supor que tenha implantado seus ideais na 
comunidade, que já havia deixado transparecer seu amor pela pátria de origem. Os 
dois elementos, língua e religião, agora estavam intrinsecamente unidos a outro 
elemento: a Germanidade. Esta ligação foi expressa pelo Pastor Rotermund: “Quem 



deixa de sentir e pensar evangelicamente deixa de ser alemão; e vice-versa; quem 
nega a língua alemã e a índole alemã também se perderá para a nossa Igreja. 
Germanidade e Evangelho estão ligados para o que der e vier” (Dreher, 1986). 

A Escola da Comunidade Alemã ressurgia com nova finalidade: a preservação da 
religião e do Deutscthum que engloba a língua, a cultura, o Geist (espírito) alemão, a 
lealdade à Alemanha, enfim, todo o que está relacionado a ela, mas como nação e não 
como Estado.  Era uma escola de instrução primária para ambos os sexos, porém, as 
aulas eram ministradas no sótão de uma casa que também servia de residência ao 
Pastor e de Igreja e havia sido construída com as contribuições dos membros da 
comunidade e com algum auxilio do Governo. 

Desde o primeiro ano de funcionamento efetivo da Escola em 1873 ela contava 
com 81 alunos, sendo 50 meninos e 31 meninas. Em 1875, era frequentada por 150 
alunos de ambos os sexos e, em 1883, possuía 192 alunos, sendo 165 do sexo 
masculino e 110 do sexo feminino. Estes dados demonstram a cultura escolar nutrida 
pelos imigrantes, a diferença do número de meninos e meninas é pequena, todos – 
meninos e meninas deviam frequentar a escola. A coeducação dos sexos, estava 
relacionada com a religião Luterana. Estes alunos eram distribuídos em duas classes, 
de acordo com a faixa etária e não segundo o sexo (Vechia, 1998). 

O plano de estudos consistia, salvo pequenas variações, no ensino de ler, 
escrever, gramática alemã e português, contas, cantar, geografia e religião cristã. 
(Correspondência de Governo. Oficios, 1876) Na realidade, esta escola não seguia o 
preconizado na legislação brasileira. Os alunos aprendiam a ler, escrever e a contar 
em língua alemã. A gramática estudada era da língua alemã. A religião cristã era 
ensinada segundo os preceitos evangélicos e o canto era um dos elementos 
distintivos da religião evangélica.  O cantar os hinos era uma prática instituída por 
Lutero. Os cânticos evangélicos era um dos instrumentos mais eficazes na difusão de 
sua doutrina. Enfim, todo o ensino era ministrado em língua alemã, uma vez que os 
alunos eram filhos de alemães e o professor um Pastor alemão e protestante; a língua 
portuguesa, se ensinada, figurava como segunda língua. Inclusive o calendário 
escolar seguia as datas religiosas dos protestantes. O ano escolar terminava em abril, 
data da realização da chamada Confirmação na Igreja Evangélica (Vechia, 1998). 

Desde a conclusão da construção da Igreja, a escola foi transferida para as 
dependências da mesma. Em 1879, a escola tornou-se Escola Mista de Religião 
Evangélica e Católica. O alto nível de ensino da escola e a maior liberdade religiosa 
atraíram, como alunos, os filhos de parte da comunidade alemã católica e até mesmo 
de alguns brasileiros. Nessa condição, a escola passou, em 1882, a ser subsidiada 
pelo governo Provincial e ganhou mais prestígio. O segmento católico, no entanto, 
passou a exigir maior participação nos seus rumos, pleiteando que a mesma fosse 
desvinculada da Igreja Evangélica. Finalmente, em 1884, o pedido foi aceito pelos 
membros da Comuna, tendo sido formada uma nova Associação Escolar. 

A escola, sob a denominação “Escola Alemã”, agora desvinculada da Igreja 
Evangélica, deveria se identificar com toda a comunidade alemã radicada em 
Curitiba. A escola passou, então, a adquirir uma feição distinta, em decorrência da 



mudança dos elementos societários. A Diretoria passou a ser composta por um 
Diretor e por um Conselho Escolar. Sob esta nova orientação, a Escola Alemã adotou 
como filosofia; incentivar, de forma explícita, a preservação dos valores da cultura 
alemã – o Deutschtum, mas agora já com uma conotação política, com marcas de 
militarismo de um nacionalismo de Estado. (Vechia,1998). 

Doravante, o ensino ali ministrado traduzia essa filosofia de forma marcante. 
Muito embora o plano de estudos adotado não revelasse alterações em relação aos 
planos anteriores, o enfoque dado aos conhecimentos considerados legítimos visava 
à manutenção do “espírito alemão” com implicações políticas. Os livros didáticos 
adotados eram publicados na Alemanha, e, posteriormente, em Porto Alegre, mas 
especialmente elaborados para as escolas alemãs no Brasil. Assim, a língua alemã e 
sua gramática, a aritmética, a geografia, os hinários, o catecismo eram ensinados sob 
a ótica das ideias educacionais germânicas. O ensino da gramática alemã, por 
exemplo, integrava diferentes conteúdos e era realizado, principalmente, através de 
contos que ressaltavam os valores da cultura alemã e através do uso de textos que 
versavam sobre o modo de vida alemão, sua história e sua geografia (Vechia, 1998). 

A Escola Alemã, no período de 1885 a 1887, ficou marcada por crises internas A 
Associação Escola congregava pessoas com objetivos educacionais diversos. Desde a 
separação da escola da Igreja Evangélica o clima entre ambas as instituições ficou 
pouco agradável. O primeiro aniversário da desvinculação da “Escola Alemã” da 
“Igreja Evangélica” foi amplamente festejado com um desfile, de aproximadamente 
200 crianças, pelas ruas da cidade, liderado pelo então diretor, professor Paul 
Issberner. O desfile foi acompanhado de banda de música e os elementos 
representativos da Germanidade foram exaltados. Comentando os festejos, o 
professor Issberner reafirmou os princípios que regiam o ensino ali ministrado: 
“Aqui os pais podem reconhecer que na Escola alemã, além do aprendizado normal, 
tem-se o cuidado com a preservação das tradições, o que é, para nós, alemães, motivo 
de orgulho.” (Der Pionier, 1885). 

As desavenças entre a Escola e a Igreja Evangélica tornaram-se cada vez mais 
fortes, culminando com uma solicitação dos dirigentes da Igreja para que a Escola 
deixasse de ocupar o espaço da Igreja. (Der Pionier, n. 4, 1887).Apesar de todos os 
estremecimentos internos, de muitos pais terem retirado seus filhos da Escola, a 
mesma continuava funcionando com pleno êxito. Em 1887,  era frequentada por 188 
alunos, dos quais 92 do sexo masculino e 96 do sexo feminino e era muito elogiada 
pela imprensa curitibana. 
2. As escolas para e dos imigrantes poloneses 

As escolas fundadas nas colônias de população predominantemente polonesa 
seguiram diferentes trajetórias, nem sempre com bom padrão de desenvolvimento. 
De um lado, o governo não adotou uma politica educacional uniforme para todas as 
colônias em questão. As primeiras a serem organizadas receberam uma pequena 
escola que poderia ser mantida pela Província ou pelo Ministério da Agricultura. 
Algumas delas foram providas com professores poloneses e outras com nacionais. 



Mas, a maioria delas não foi beneficiada com a criação de escolas, conforme a 
propaganda imigratória divulgava. Por outro lado, a diversidade cultural destes 
imigrantes interferiu na criação e no sucesso ou não das escolas. Para alguns que 
vieram de regiões dominadas pela Prússia, a comunicação escrita estava incorporada 
à sua cultura, por isto atribuíam grande valor à escola, para outros, vindos de regiões 
dominadas pela Rússia e pela Áustria, onde os índices de analfabetismo eram muito 
elevados,  a escola não fazia falta. Essa diversidade cultural interferiu, na mobilização 
da comunidade para criar suas próprias escolas. A resposta da comunidade nesta 
questão seguiu ritmos diferenciados nas diversas colônias, tanto nas já providas com 
escolas públicas quanto nas que ficaram sem assistência do governo. Porém, dois 
elementos comuns, a serem preservados estavam sempre presentes: a língua e a 
religião.  Para o imigrante polonês a língua, a fé e a nacionalidade eram elementos 
intrinsicamente ligados. Apesar de visceralmente católicos, rejeitavam os sacerdote 
brasileiros por não conhecerem seus ritos e a língua. Rito e fé estão unidos. Quem 
desconhece o rito e a língua evita a Igreja, que fala uma linguagem desconhecida [...] 
Sendo politicamente subjugados na terra de origem, como forma de resistência 
desenvolveram de maneira acentuada o sentimento de preservação de identidade 
étnica e cultural. (Gazeta Polska, 1893). A questão da manutenção da língua e do 
catolicismo ultramontano, por eles já adotado, marcou profundamente a educação 
das crianças, filhas e netas de poloneses. 

A primeira colônia de imigrantes poloneses em Curitiba foi a Colônia Abranches 
criada em 1871. Eram imigrantes espontâneos, vindos da Silésia, sob o domínio 
prussiano. Logo depois de se estabelecerem, 40 chefes de família, que formavam a 
instituição “ Comitê dos Cidadãos”, enviaram ao presidente da Província um 
documento por meio do qual agradeciam a decisão de criar uma escola pública na 
colônia. Consideravam a educação como a “cultura do espírito”. No entanto, 
solicitaram que a pessoa que viesse a ser nomeada para o cargo fosse polonesa para 
poder ensinar a língua para seus filhos (Vechia, 1998). 

A escola foi instalada em uma única sala alugada e por não ter um espaço próprio 
teve que mudar de endereço várias vezes. Faltavam também, livros, mobiliário 
adequado e materiais didáticos. O professor polonês de nome Motzko foi nomeado 
para o cargo, porém interinamente. Em 1878, foi nomeada para o cargo uma 
professora brasileira. Devido às dificuldades de comunicação, surgiram problemas de 
aprendizagem, pois de 60 alunos matriculados apenas 41 concluíram o ano letivo. 
Segundo relatório da professora, os pais ‘eram de apoucada educação’, os alunos 
‘morigerados, mas de pouca compreensão’. Relatava ainda que, segundo os pais ‘a 
escola não presta para nada’. Realmente, sem um código comum de comunicação a 
escola não atendia as necessidades da comunidade e a escola começou a perder 
prestigio (Vechia, 1998). 

Paralelamente à essa escola pública, funcionava na colônia uma escola particular, 
regida pelo padre Mariano Gizinski, que além de ensinar a ler, escrever e contar em 
polonês, preparava as crianças para a comunhão. Em 1882, o padre Majewski 
comunicava que mantinha uma escola particular onde se ensinava em português e 



em polonês para as crianças das colônias de Abranches, São João Batista e Alves de 
Araújo. De acordo com o Termo de Visita do Inspetor Paroquial, a escola funcionava 
regularmente e os alunos faziam bom progresso. Diante deste parecer, o professor 
passou a receber uma subvenção do governo (Vechia, 1998). 

Na colônia Santa Cândida, a escola pública lá existente, deixou de funcionar por 
não atender às necessidades dos alunos. Os filhos dos imigrantes poloneses 
preferiam frequentar as pequenas escolas mantidas por membros da própria 
comunidade onde se ensinava a língua polonesa. Foram várias as pessoas que 
exerceram o magistério em caráter particular, todos membros da comunidade que 
possuíam algum preparo cultural.  

Em 1884, a comunidade, liderada pelos “Chefes de Família” decidiu construir 
uma casa escolar onde a professora Edwirges Stier passou a lecionar para ambos os 
sexos. A escola tinha por objetivo o ensino das línguas portuguesa e polonesa. Este 
fato atraiu a comunidade, e a escola foi aberta com 37 inscritos. Meses depois, os 
‘Chefes de Família’ solicitaram ao presidente da Província uma subvenção anual para 
a referida professora. Ressaltavam o bom aproveitamento dos alunos, que em pouco 
tempo já sabiam ler e escrever regularmente a língua portuguesa e a polonesa. 
Sendo-lhe concedida uma subvenção de 400$000 anuais (Correspondência do 
Governo-Requerimentos, 1885). 

Na colônia Órleans, as condições de funcionamento da escola pública eram 
precárias. A escola foi instalada em uma casa alugada, que o professor Durski 
classificava como “rancho. Apesar de Durski ser polonês, ocorreram problemas de 
relacionamento entre comunidade e o professor. Durski era professor formado sob o 
regime prussiano  e suas concepções de educação,  não se coadunava com os 
conceitos nutridos pelos colonos. Segundo observou, muitos pais por serem 
analfabetos, não valorizavam a educação escolar e, em outros casos, necessitavam do  
trabalho doméstico dos filhos, sendo impossível mandá-las para a escola (Vechia, 
1998). 

Posteriormente, o padre usou de sutilezas e artimanhas junto aos colonos e ao 
governo para afastar o professor do local. Construiu, às expensas dos paroquianos 
das colônias Órleans, Santo Inácio, e de colônias próximas, uma casa destinada à 
escola onde ensinaria gratuitamente as primeiras letras em polonês e em português 
(Correspondência de Governo, Requerimentos, 1879). Durski relatou que o padre 
não queria que a religião fosse ensinada em português, como ele fazia, alegando que 
havia diferença entre ensinar religião em português e em polonês. Com isso 
conseguira convencer os pais dos alunos de que a língua portuguesa de nada lhes 
serviria e atraiu os alunos para a sua escola. Em consequência, a escola pública 
acabou sendo fechada devido à “diminuta frequência” (Correspondência de Governo. 
Ofícios, 1880). 

Se as colônias providas com escolas públicas vivenciavam problemas de 
relacionamento da comunidade com a escola, outras colônias nem  mesmo tinham 
escola, como é o caso de Lamenha , Thomaz Coelho, D. Augusto, Rivière, Santo 



Inácio e Dom Pedro. Como era grande o número de crianças em idade escolar, parte 
da comunidade procurou suprir essa lacuna por meio de escolas particulares.  

Em 1885, o polonês prussiano, Paulo Allaszewsk, solicitou um contrato para 
lecionar nas colônias de Abranches e Lamenha; se propunha ensinar a língua 
portuguesa, que “dominava bem”, e as demais matérias da instrução primária, uma 
vez que o número de meninos e meninas que habitavam aquelas colônias era elevado 
e não existia nos arredores uma escola onde pudessem receber a instrução primária. 
A escola deveria ser instalada numa casa pequena que poderia acomodar até 40 
alunos, construída às expensas dos colonos para este fim (Correspondência de 
Governo. Oficios, 1885). Em agosto do mesmo ano foram concedidos o referido 
contrato e a gratificação. As crianças das colônias passaram a contar com uma escola 
na qual o professor era bilíngue, não sendo mais registrados problemas de 
relacionamento da comunidade com a escola. 

A colônia Thomaz Coelho fundada em 1876 era formada por 270 famílias entre 
poloneses galicianos e alguns silesianos e somava mais de mil habitantes. Muito 
embora o governo estimasse em mais de 400 crianças em idade escolar e 
reconhecesse a necessidade de  escolas, elas não foram criadas. No ano de 1883, os 
colonos por meio de requerimento, lembravam ao presidente da Província que a 
colônia estava criada há mais de sete anos, era próspera e nenhum governo havia se 
lembrado de satisfazer uma das mais “palpitantes e urgentes necessidades” 
(Correspondência de Governo.  Requerimentos, 1886). 

Contudo, os filhos dos colonos, nesse período, não ficaram totalmente sem 
escola. Os imigrantes cotizaram-se e formaram um pecúlio superior a 400$400 para 
a reconstrução de uma casa que o governo comprou para tal fim. Nessa casa foram, 
“por mais de cinco anos, celebrados todos os atos religiosos, uma vez que, o edifício 
servia de igreja matriz e de escola ao mesmo tempo” (Correspondência de Governo. 
Requerimentos, 1886). 

Os requerimentos e abaixo-assinados solicitando a criação de escola pública na 
colônia eram constantes. Somente anos depois, o presidente Taunay acatou o pedido 
determinando a criação de três escolas em três partes distintas da colônia: Roça 
Velha, Capela, e Roça Nova. No entanto, nem todas essas escolas prosperaram e 
outras escolas particulares foram criadas para atender as necessidades dos colonos 
(Vechia, 1998). 
3.As escolas para os filhos de imigrantes italianos. 

A maioria dos imigrantes ‘italianos’ que se estabeleceram no  em núcleos 
coloniais nos arredores de Curitiba a partir de meados da década de 70, era 
proveniente do Vêneto. O processo de recriação de seu modo de vida guarda 
similaridades ao que ocorreu nos demais núcleos de imigração do sul do país. Em 
termos de organização escolar, à semelhança dos colonos das demais etnias, a 
comunidade assumiu para si a questão. Na região da Água Verde, onde foi instalada a 
colônia Dantas, em 1884, a professora Giacomina Stofella pedia permissão para 
oficializar o funcionamento de uma escola que atendia os filhos dos italianos. Como 



justificativa anexou o Mapa de Alunos, que registrava um total de 62 alunos inscritos, 
todos filhos de italianos. A escola congregava alunos de ambos os sexos, com idades 
variando entre 6 e 13 anos e níveis diferenciados de aprendizagem. O plano de 
estudos implementado era o seguinte: leitura, escrita, gramática, religião, aritmética, 
geografia e história, ginástica, prendas domésticas, sendo ainda verificados a 
aplicação e o comportamento e o ensino era realizado prioritariamente em língua 
“italiana”, ou melhor no dialeto da região do Vêneto.  

A colônia de Santa Felicidade era constituída também por italianos provenientes 
do Vêneto. Organizada em 1878, a comunidade ficou sem qualquer assistência 
escolar por vários anos. Finalmente, um membro da própria comunidade tomou para 
si o encargo de prover o ensino de primeiras letras para as crianças da localidade. Em 
1885, o presidente da Província concedeu a subvenção anual de 400$000 a Gerolano 
Giaretta, professor particular da colônia. Em fins do mesmo ano, foi-lhe concedida 
uma gratificação para pagar um professor auxiliar visto o avultado número de 55 
crianças, de ambos os sexos.  

Em 1886 foi enviado pelo Bispo Diocesano, o Padre Pedro Colbacchini, que se 
tornou superior dos Scalabrianos no Paraná e que recebeu faculdades especiais para 
casar colonos italianos em qualquer Paróquia nos arredores de Curitiba. A partir de 
então, vida religiosa e a educacional destes imigrantes das colônias foi direcionada 
pelo padre Colbacchini e teve características próprias. 

Entre os imigrantes italianos, a diversidade cultural determinou diferentes visões 
sobre a questão da preservação da identidade étnica e cultural. Para muitos 
intelectuais de diferentes matizes políticos e/ou ideológicos, liberais, anarquistas, 
maçons, a identidade étnica e cultural tinha um cunho nacionalista; a italianidade 
deveria ser preservada pela exaltação dos valores da pátria de origem. O cultivo da 
língua italiana era tido como elemento de preservação dessa identidade e a escola era 
vista como instrumento de preservação deste elemento. Esse matiz patriótico era 
expresso em outras esferas. A primeira associação fundada recebeu o nome do herói 
da pátria e o dia 20 de setembro – considerado o dia da Unificação Italiana – era 
sempre efusivamente comemorado (Vechia, 2000). 

No ano de 1887 o presidente da Sociedade Garibaldi anunciava que o edifício da 
sociedade, também sediaria a Escola Ítalo-brasileira que estava sendo fundada 
naquele dia e receberia o nome de – “Scuola Regina Margherita”. Que seguia a 
orientação do Bispo Scalabrini, fundador do Instituto de São Carlos com o objetivo 
de prestar auxílio aos imigrantes italianos, defendia entre suas missões específicas: 
“Ensinar na escola, junto com as primeiras noções de matemática, a língua materna e 
um pouco de história nacional, para manter ativo nos irmãos distantes o amor à 
pátria e o ardente desejo de revê-la” (Scalabrini, 1979. p. 117). 

Por influencia do Padre Cobalcchini, as crianças das colônias continuaram sendo 
atendidas por pequenas escolas mantidas por particulares. Estas pequenas escolas 
particulares, mantidas pela comunidade e algumas vezes subsidiadas pelo governo, 
ensinavam a ler, escrever e contar no dialeto do grupo e sempre que possível a língua 
portuguesa, pois entre eles não tinha lugar o nacionalismo – a italianidade. Para a 



maioria dos imigrantes italianos agricultores, o essencial de sua cultura estava 
contido numa certa prática da religião, e em torno dessa prática eles foram, através 
da memória coletiva, reconstituindo todos aqueles elementos que eles se 
recordavam. E, na medida em que transportaram para o Brasil a Itália que amavam, 
foram esquecendo a Itália real. A Itália que amavam não era a de Vitor Emanuel, 
nem a de Garibaldi – a Itália Unificada –, mas os lugarejos onde nasceram. 
Submissos às ideias do Padre Cobalcchini, a sua identidade cultural era a 
catolicidade e não a italianidade. Segundo Hobsbawn (1991), as religiões mundiais 
foram inventadas entre o século VI A.C. e o século VII D.C. são universais por 
definição e, portanto, pensadas para escamotear as diferenças étnicas, linguísticas, 
politicas e outras. 

Os pedidos dos imigrantes poloneses e italianos por mais escolas se estenderam 
até o final do período Provincial. A presença do governo na promoção da instrução 
elementar para os filhos dos imigrantes, desde a fundação das colônias foi muito 
restrita. O governo passou a eximir-se, cada vez mais, não só da responsabilidade de 
criar e manter escolas para as comunidades, mas também de fazer valer as 
orientações educacionais preconizadas na legislação do período. 
5.Considerações 

Quer por falta de escolas mantidas pelo governo Provincial, quer com o intuito de 
preservação a identidade étnica, as escolas criadas para os imigrantes e pelos 
imigrantes das três etnias acabaram por se constituir em redes paralelas à escola 
publica paranaense. A escola publica, mantida pelo governo do Paraná, tinha por 
finalidade formar bons cristãos e bons cidadãos brasileiros. Os saberes eram 
ensinados em língua portuguesa e os valores, segundo a moral Católica. Já à escola 
dos imigrantes cabia o papel peculiar de transmitir às crianças, de forma sistemática 
a organizada, a memória cultural da comunidade e as formas de sociabilidade. O 
espaço da escola curitibana, não pertencia aos imigrantes. Para Vinão Frago (1993) a 
ocupação de um “espaço” e sua conversão em um “lugar” escolar leva consigo a noção 
de um território demarcado, de limites mais ou menos estabelecidos que diferencia o 
interno e o  externo e constrói a noção subjetiva de vivência individual ou grupal que 
diferencia o “nós” dos “outros” .A escola era um “lugar” para onde os alunos se 
dirigiam todos os dias, para aprender ler, escrever, contar e cantar e adquirir as 
crenças, os valores e os saberes considerados válidos pela comunidade, de acordo 
com os preceitos da doutrina da religião evangélica ou do catolicismo ultramontano, 
ainda não praticado no Brasil. Ao que parece, até este momento, o ensino estava 
intimamente relacionado com a preservação da fé. 

As fronteiras étnicas estavam sendo delimitadas, tanto pela exclusão praticada 
pelo segmento maior, representado pela sociedade curitibana, bem como, pelos 
outros grupos de imigrantes, quanto pelos limites inclusivos traçados pelas 
peculiaridades étnicas culturais ou religiosas de cada grupo. Para Banton (1977), na 
maior parte das situações intergrupais, as minorias são definidas de dois modos: por 
si mesmas e pela maioria [...] há duas fronteiras, uma de inclusão, refletindo o 



reconhecimento que os membros da minoria tem uns dos outros como pertencentes 
a uma unidade, e uma de exclusão, que reflete o modo como a seção mais poderosa 
da população define uma categoria social menos poderosa como um grupo que deve 
ser posto de lado [...] As bases das fronteiras inclusivas são regra geral, as crenças 
sobre a nacionalidade comum, a mesma etnia e a mesma religião. 

A escola foi um instrumento que, por auxiliar na manutenção da identidade 
étnica, auxiliou a fortalecer a integração dos grupos, estabelecendo fronteiras 
inclusivas. Foi também um fator de desagregação, de exclusão, em relação à 
comunidade maior e às outras comunidades de imigrantes. Educação, via escola, foi 
o elo possível de integração das comunidades de imigrantes e fator de separação das 
demais comunidades. 
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RESUMO 

A proposta desta mesa redonda é analisar a tão propagada reforma elaborada na 
Universidade de Coimbra, durante o período pombalino. Tal reforma se justificava 
em função do avanço das ciências e da modernidade no mundo acadêmico europeu 
dos setecentos. Nessa perspectiva, o Ministro de D. José I, Marques de Pombal, com 
o auxilio de intelectuais estrangeiros e nacionais, propõe a reformulação 
universitária. 

 Na seqüência da aprovação dos seus novos Estatutos, em 1772, ocorreram 
diversas mudanças, mas nem tudo foi alterado ou logrou a corresponder ao que era 
esperado.  Na sua essência a reformulação do Ministro fez com que a gestão da 
Universidade passasse para a tutela do Estado, objetivando desintegrar a sua 
tipologia e construir um novo modelo de universidade.  

No entanto, esse novo modelo assentou-se num pressuposto negativo no que diz 
respeito aos padres inacianos lhes delegando a única responsabilidade pela ineficácia 
da Universidade, como se estes fossem os únicos baluartes do ensino em Portugal. À 
percepção limitada das causas atribuídas à falência da Universidade de Coimbra se 
somaram outros tantos argumentos contrários ao sucesso da reforma, para os quais 
não faltaram réplicas à altura. 

Assim, ao longo dos anos, um volumoso debate se constituiu em torno do tema. A 
mesa redonda proposta visa explorar as diversas facetas dessa fortuna crítica através 
de uma apreciação circunstanciada dos debates suscitados pela reforma e dos 
principais temas que abordaram, nomeadamente: a questão do ensino prático, a 
fundação das faculdades de filosofia e matemática, a criação da cirurgia na medicina 
dentre outros, assim como, as Luzes no Portugal Moderno sendo a sua maior 
representação a Reforma na Universidade de Coimbra. 

A expulsão compulsória dos jesuítas pelo Ministro de D. Jose I deixou no ensino 
português uma lacuna que urgia ser preenchida. A partir desse momento, Pombal 
teve que se responsabilizar não só em preencher as lacunas de um sistema em 
funcionamento, mas também em organizar todo o processo para sua substituição. 

 Nesse sentido, seguiu-se 13 anos de vazio, e de prática de ensino universitário 
também ela vazia provocado pelo interregno entre a expulsão dos Jesuítas (1759) e a 
Reforma da Universidade (1772) que foi elaborada objetivando desenvolver tanto as 
Ciências exatas e naturais, como abordar as novas questões da Filosofia, ou ainda 



atender à política ideológica do Marques de Pombal, que marcou época, embora nem 
sempre positiva, na história da cultura e da sociedade portuguesa. 

Até a Reforma Pombalina o ensinamento na Universidade de Coimbra 
mantivera-se alheio, mesmo sob o ponto de vista político/filosófico e jurídico, ao que 
se escrevera e pensara após o Renascimento. A revolução científica em Coimbra foi 
olvidada ou desacreditada, muito em razão do seu conhecimento estar mais 
circunscrito á esfera das curiosidades ou das necessidades imediatas. Não havia a 
este respeito uma instituição em que se pudesse realizar ou empreender uma 
atividade sistemática. 

Apesar de muitas controvérsias demonstradas na historiografia luso-brasileira 
sob a questão reformista de Pombal na Universidade de Coimbra, os Estatutos de 
1559, os reformados de 1653 e, ainda, o estabelecido em 1772, demonstraram que 
entre eles houveram apenas mudanças periféricas no curso de Teologia; uma 
roupagem diferente, mas com o mesmo tecido, nos cursos de Leis e Cânones; uma 
criação adaptativa no curso de Medicina. Filosofia e Matemática foram cursos novos 
criados com a Reforma, mas, praticamente sem a presença de alunos ordinários até o 
final do século XVIII. Não houve nesse sentido, qualquer mudança de mentalidade, 
nem na sociedade portuguesa de Setecentos, nem na Universidade de Coimbra como 
seu fruto, muito menos na modernidade da Reforma Pombalina. 

Em 1772 por alvará régio o Marques de Pombal assumiu pessoalmente a 
responsabilidade pela Reforma. Se o Estatuto de 1772 apresentou mudanças na 
forma, não o fez, essencialmente, no que diz respeito ao conteúdo. O Estado 
Português no século XVIII era bastante intervencionista, já que a sua base política 
era o Absolutismo de Origem Divina.  

No prefácio que fez aos Estatutos da Universidade de Coimbra em 1772 Lopes de 
Almeida avaliava que a Reforma de 1772 impôs uma renovação pedagógica à 
Universidade e uma aparência de vida destinadas a afastá-la da estagnação 
intelectual e docente em que há muito vivia. O mesmo Lopes de Almeida, ainda 
descreveu a opinião do naturalista francês Merveilleux, ao visitar a Universidade de 
Coimbra, no primeiro quartel do século XVIII: “A sua Universidade, tão falada em 
toda parte, pouco vale actualmente... o latim que se fala nas controvérsias das 
Escolas é um dialecto meio italiano e meio português, que me causou assombro”. E, 
finalmente, concluiu Lopes de Almeida a Reforma Pombalina quis dar um impulso 
eficaz para se criar, na Universidade de Coimbra, uma mente esclarecida nos moldes 
de Setecentos, mas nunca desejou abrir na própria Universidade caminho para 
autonomia e independência intelectuais, já que o sentido da Reforma apoiava-se 
numa forte prerrogativa regalista e obediência aos princípios da política vigente. 

Além do exposto, a história da universidade, como instituição científica e 
formativa, congrega o nacional e o transversal. Desde final da Idade Média e 
particularmente com a revolução cultural e política do Iluminismo, a questão da 
Universidade, como já dito, tornou-se também uma questão de Estado. Destinada a 
sedimentar a racionalidade e a formar as elites, a Universidade como fonte de 
humanismo e de ciência e como instituição tendeu, no decurso, da Modernidade, 



para a norma e para a globalização. Assim uma constante da história das 
Universidades é a tensão entre os Estados-Nação e a evolução científico-pedagógica, 
podendo admitir-se histórias das Universidades e história da Universidade. A 
segunda constante é, por consequência, de natureza científica e de normalização 
pedagógica.  

Na génese e na evolução da Universidade moderna está uma epistemologia, uma 
construção científica que comporta a relação entre uma universalidade (in)formativa 
e a formação específica, seja humanística, científica, ou técnica, seja num ramo 
específico do conhecimento. A dimensão pedagógica emerge na articulação entre 
formação geral e formação específica. A componente curricular universitária, ou mais 
recentemente terciária, é formada pelos elementos científico, metodológico e 
didático, sociocultural. Na pedagogia universitária, a informação, a investigação e a 
aprendizagem estruturaram em método e é deste que fundamentalmente depende a 
organização curricular. Esta articula a componente científica, a montante, com a 
formação sociocultural e profissional dos públicos, a jusante. Não obstante as 
componentes de especialização e de profissionalização, a organização didática é, em 
boa parte, determinada pela capacidade e pela formação prévia dos públicos, bem 
assim como pelas regras de acesso. Houve, não obstante, no decurso da 
Modernidade, a progressiva abertura da universidade a novos públicos e à função 
institucional, como matriz credenciada e hegemónica do conhecimento. A história da 
Universidade moderna reflete, com particular relevância, o complexo formado pelas 
componentes científica, política, pedagógica, social, cujas (re)configurações 
tenderam a originar novos ciclos históricos.  

Considerando o que foi exposto e ponderado, a comunicação propõe a análise sob 
varias vertentes do projeto de reforma da Universidade de Coimbra, inclusive o 
escrito por José Bonifácio de Andrada e Silva, em 1811, a luz da sua história como 
estudante e professor na referida instituição. Personagem fulcral no processo de 
independência do Brasil, José Bonifácio fez seus primeiros estudos em São Paulo e 
partiu para Coimbra para fazer o curso de Leis, ao qual associou o de Filosofia 
Natural, onde se formou em 1787. Sua formação como naturalista ganhou fôlego com 
diversas expedições e cursos pela Europa. Em 1801, foi nomeado pelo rei D. João 
para a cátedra de mineralogia na Universidade de Coimbra, que justificou a escolha 
“pelos penosos trabalho e viagens que fez continuadas pelo longo espaço dos 
referidos anos a fim de se habilitar para o meu real serviço”.  

Muito em função das suas experiências em outras universidades, nomeadamente 
em Paris e Freibeng, Bonifácio irá redigir o novo plano de ensino para o curso de 
Filosofia, criado pela reforma pombalina de 1772. Entrementes, para além do 
declarado desejo de modernizar o ensino da filosofia, ciência de “primeira estimação 
hoje em dia na Europa”, havia outros interesses na composição da proposta. Como 
professor, o plano de reforma do curso de filosofia não deixou de apresentar críticas 
à estrutura da grade curricular e ao método utilizado para ensino. Mediante a crítica 
de José Bonifácio ao curso de Filosofia, as autoridades universitárias apresentaram 
seu parecer, nada favorável, à proposta de reforma redigida por ele.  



A comunicação apresentará e avaliará, entre outros, este debate destacando os 
interesses que o motivaram, na tentativa de averiguar como foram entendidas as 
Luzes que teriam influenciado as reformas pombalinas da Universidade de Coimbra. 
Como resultado desse exercício metodológico de “exegese documental”, espera-se 
colocar em perspectiva as interpretações mais ligeiras e peremptórias acerca do 
projeto de reforma educacional promovida pelo Marques de Pombal.  
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é demonstrar como era desenvolvida e praticada a 
alfabetização nas Minas Gerais setecentista, antes da existência das escolas 
institucionalizadas e depois com o estabelecimento dos seminários e da Reforma 
Pombalina na Universidade de Coimbra. Ainda será foco da nossa análise a pratica 
educacional para as diversas categorias sociais e raciais incluindo a questão de 
gênero.  
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Na capitania mineira, até a década de 50 do século XVIII, não existiam escolas, 
nem religiosas, nem laicas, onde os filhos da elite mineira pudessem ser 
alfabetizados. Dai as primeiras letras serem ensinadas nos lares paternos, quer por 
preceptores pagos pelos pais, quer por mães mestras, quer por comensais, padres-
mestres das casas ilustres, ou capelães, que, desde o início da descoberta do ouro na 
região, instituíram escolas maternais, espécie de escolas catedrais da Idade Média, 
“em que o mestre era sempre o padre-cura, capelão da casa, da família ou da 
Fazenda”. 

José Ferreira Carrato noticiou antes da segunda metade da centúria, a existência 
de duas mestras mães. O autor cita, como exemplo, a matriarca D. Maria da Cruz, 
viúva do bandeirante Salvador Cardoso, no vale do Rio São Francisco, no Arraial das 
Pedras de Baixo. D. Maria da Cruz para além de fundar e dinamizar o arraial, ainda 
ensinou as primeiras letras aos seus três filhos. Como se não bastasse, a mestra- mãe 
nos anos de 1736 e 1737 provocou junto aos povos do rio São Francisco um levante 
contra o governo da capitania, Martinho Mendonça, o que levou este governador 
provisório a entender que o morador da capitania de Minas era de difícil trato e 
bastante desobediente às ordens que lhe eram impostas. 

Carrato nos fala, também, de outra mãe-mestra, que viveu no primeiro quartel do 
século XVIII, D. Teresa Ribeiro de Alvarenga, mãe de Cláudio Manuel da Costa, 
advogado formado em Coimbra e um dos participantes da Inconfidência Mineira. 
Paulista de origem D. Teresa estabeleceu-se com a família em Conceição da Vargem 
do Itacolomy, próximo da Vila do Carmo, hoje Mariana. Seu filho Cláudio recebeu 
das suas mãos os primeiros ensinamentos e, depois o encaminhou para o Rio de 
Janeiro, para que aumentasse seus estudos com os jesuítas e, dai para Portugal, onde 
se licenciou em Leis na Universidade de Coimbra.  

Os pais ricos da capitania mineira, no geral, preocupavam-se com a educação dos 
seus filhos, na tentativa de desvinculá-los das condições de vida e do ambiente das 
Minas, desejosos de oferecer-lhes um futuro promissor construído em uma sociedade 
de corte. Para tanto, aprenderem as primeiras letras nos seus lares, e depois ainda 
muito jovens, quase crianças, foram estudar fora da capitania de Minas ou do Brasil, 
especialmente para Universidade de Coimbra, onde além de licenciarem nas 
carreiras eclesiásticas, jurídicas ou das ciências, se instruíram se educaram e, ainda, 
aprenderam, com a convivência, o exercício do poder tão comum na Metrópole. 

A primeira geração da elite de Minas, na sua maioria, veio de Portugal, e, 
superando as dificuldades iniciais do estabelecimento na nova terra, tornaram-se 
ricos mineradores, negociantes e militares, enfim os potentados da capitania mineira 
setecentista. Entretanto, em meio à riqueza e ao poder, estava ainda a sensação de 
exilio, a saudade da pátria-mãe distante, dos seus usos e fusos, da vida deixada para 
trás, do outro lado do Atlântico2. Criando a família não na sua terra natal, mas na 
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terra do estranho, muitos pais reinóis continuavam a manter seus preconceitos de 
que “ os filhos de homens de bem que tiveram a desgraça de nascerem e serem 
criados no Brasil (sic), não herdam os estímulos de honra, mas adoptam de boa 
vontade os costumes dos negros, mulatos, gentios e mais gente ridícula que há nessa 
terra.3”  

Seguindo o raciocínio de Simão Ferreira Machado (1734), entendo que os pais 
não desejavam que seus filhos vivessem na mesma condição deles “tão apartados da 
comunicação dos povos e no mais recôndito sertão [...] que não só se achava falto das 
utilidades, que convidavão aos portugueses a sofrer hum desterro voluntário 
naqueles sertões, mas não tinha ainda toda cultura espiritual necessária para a 
salvação das almas.4” Alerto, porém, que a nova geração da elite mineira, a partir de 
1750, já possuía o Seminário de Nossa senhora da Boa Morte em Mariana, assim 
como outras escolas eclesiásticas e, a partir da expulsão dos jesuítas do Brasil, as 
escolas régias. 

Desta forma, os pais da segunda geração da elite nascida em Minas, não voltaram 
à Metrópole, mas realizaram-se mantendo o nome familiar e o estatuto social alto, 
através dos filhos que iam estudar na Universidade de Coimbra, muitos dos quais, tal 
como os pais, que não voltaram ao reino, também eles ficaram em Portugal, e nunca 
mais regressaram as Minas Gerais. 

Entretanto, os procedimentos divergiam para com os órfãos e meninos expostos e 
desemparados, considerados, como nos fala Pedro Fernández Navarrete o “(...) mais 
baixo e abatido do mundo, filhos da escória.”5 Para estes a ação educativa consistia 
em ensinar os ofícios às crianças e jovens – órfãos e desvalidos – que eram 
encaminhados pelos juízes e pela Santa Casa de Misericórdia aos arsenais militares e 
da Marinha, onde eram internados e postos a trabalhar como artífices, e depois de 
algum tempo, ficavam livres para tomar qualquer decisão em relação ao seu futuro. A 
educação formal que tendia ao apoio, estímulo e valorização do aluno, não fazia parte 
das atividades dos guardiões das casas de doutrina que os recolhiam, nem dos 
seminários onde os meninos pobres se adestravam somente nos ofícios.6 

O governo metropolitano tentou instalar em Minas escolas de primeiras letras, 
quando era governador da recém-criada capitania Dom Lourenço de Almeida. Aos 22 
dias de março de 1721, o Capitão- General recebeu carta de D. João V, na qual o Rei 
constatava e afirmava que 
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“nessas terras há muitos rapazes, os quais se criam sem doutrina alguma, que 
como são ilegítimos se descuidam os pais deles, nem as mães são capazes de 
lhes darem doutrina: vos encomendo trateis com os oficiais das Minas desse 
Povo. Sejam obrigados em cada Vila a ter um Mestre que ensine a ler e escrever, 
contar, que ensinem latim e que os pais mandem seus filhos a estas escolas7”. 

Em resposta, D. Lourenço de Almeida, exprimiu seu receio em cumprir 
eficazmente a determinação régia, por serem tais alunos todos filhos de negras, e não 
terem potencialidades para o aproveitamento das luzes8. Nesse sentido, segundo Caio 
Boschi tratava-se de atender um segmento social de despossuídos. Além disso, há de 
se frisar a atitude régia de “transferir os ônus financeiros da educação para os 
Senados das Câmaras, ou, em última análise, para a própria população9.” 

Portanto, diferentemente do litoral, os encargos educacionais em Minas Gerais 
não foram assumidos pelas congregações religiosas. Estas foram proibidas e sua 
fixação cerceada em função dos clérigos serem acusados do contrabando, ou seja, da 
prática dos descaminhos do ouro. Assim sendo, como já dito, a educação nas Minas 
era exercida principalmente pelas Câmaras Municipais, ou, pela própria família 
quando esta era abastada.Na capitania mineira, a educação foi, portanto, singular e 
não identificada com a religião, foi pensada e gestada por determinados setores da 
população como política de manutenção da ordem, fosse do Estado em conjunto com 
a Igreja Católica, fosse do primeiro, dissociado da hierarquia religiosa. Tal situação 
perdurou até 1750, quando foi fundado em Mariana, o Seminário. 

No que diz respeito ao gênero, o programa de estudos para as mulheres era bem 
diferenciado do dirigido aos homens. Entre o longo período de 1500 a 1882, a 
educação feminina se restringia aos cuidados da casa, do marido e dos filhos. 
Raramente a mulher tinha acesso ao que era considerado como arte de ler e escrever, 
independente da raça ou da condição social. Predominava a supremacia masculina, 
tanto no âmbito da política, literatura, educação ou em qualquer esfera da sociedade 
colonial. A mulher, de acordo com Luciano Mendes, era vista em função da herança 
de tradições religiosas, como um ser inferior. “O sexo feminino fazia parte do 
imbecilitussexus, ou sexo imbecil. Uma categoria à qual pertenciam mulheres, 
crianças e doentes mentais.”10 

As tribos indígenas brasileiras, curiosamente, foram as primeiras a reivindicarem 
a instrução feminina, fato que parece sustentar-se na relação que os índios 

                                                   
7 Carvalho, F. de. (1933). Instrução pública: primeiras aulas e escolas de Minas Gerais – 1721-1860. In: Revista do 
Arquivo Público Mineiro (1933). Belo Horizonte, 24, 347. 

8 Carvalho, F. de. (1933). Instrução pública: primeiras aulas e escolas de Minas Gerais – 1721-1860. In: Revista do 
Arquivo Público Mineiro (1933). Belo Horizonte, 24, 347-348. 

9 Boschi, C. C. (1986). Os leigos e o poder: irmandades leigas e política colonizadora em Minas Gerais. São Paulo: 
Ática. 

10 Faria Filho, L. M.; Lopes, E. M. T.; Veiga, C. G.(orgs.) (2000).  500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: 
Autêntica. 



mantinham com suas mulheres, a quem via como companheiras, e provavelmente 
não encontravam razões para que não tivessem as mesmas oportunidades 
educacionais que a deles, homens índios. O trabalho e o prazer do homem, como o da 
mulher indígena, eram considerados equitativos e socialmente úteis. Parece que uma 
das primeiras mulheres indígenas a aprender a ler e escrever teria sido Catarina 
Paraguaçu, também conhecida como Madalena Caramuru. 

No que diz respeito ao ingresso dos negros na escola, os procedimentos 
incorporavam a cultura discriminatória presente na sociedade colonial brasileira e, 
nem mesmo nas “corporações de ofício” sua entrada era permitida. Sobre tal fato 
Luciano Mendes afirma que a discriminação também ocorria mesmo quando um 
negro ou mulato conseguia fazer parte de uma corporação. Sobre eles recaíam 
normas mais rígidas e, nas raras vezes em que conseguiam o ingresso, de forma 
implícita havia desigualdade no ensino oferecido, na medida em que, este tinha como 
cerne os ofícios que eram exercidos pelos homens livres11. Não tão raro era também, 
crianças escravas aprenderem a ler junto com os “sinhozinhos” no ambiente da 
educação doméstica. Paiva aponta evidencias dessa situação ao analisar os testadores 
e inventariados da Comarca de Sabará, local onde senhores e senhoras 
alfabetizadosdecidiram ensinar as primeiras letras a alguns de seus cativos12. Essa 
modalidade de educação sobreviveu na colônia americana portuguesa até mesmo 
após, a expulsão dos jesuítas pelo Marques de Pombal, em 1759. 

O Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte foi fundado em Mariana, no ano 
1748, por Dom Frei Manuel da Cruz. A abertura desse seminário atendia 
basicamente a dois desejos: o do Papa Bento XIV, que tinha a intenção de formar 
cleros nativos das Minas, e ainda, a dos pais da elite mineira que solicitavam para 
seus herdeiros cursos preparativos para o ingresso dos seus filhos, na Universidade 
de Coimbra. Assim, os filhos das famílias mais abastadas foram, ao longo do século 
XVIII, estudar na Metrópole, mas os filhos de pessoas com menos recursos 
econômicos instruíram-se na proporia Colônia. Notamos pela documentação 
pesquisada, que há uma nítida diferença nas posições e atitudes politicas, entre os 
estudantes que permaneceram na Capitania mineira e, os que formaram na 
mentalidade coimbrã. Aqueles eram mais aguerridos e destemidos, enquanto estes 
são leais súditos de El Rei. 

A titulo de exemplo e constatação, na Inconfidência de Curvelo, em 1776, não 
consta que tenha havido participação de nenhum ex-estudante da Universidade de 
Coimbra. Na tão propalada Inconfidência Mineira de 1789, apenas três dos 
condenados pelo reinado de D. Maria I estudaram na Universidade do Mondego. 
Uma das maiores e mais atualizadas bibliotecas existente em Minas, no século XVIII, 
pertencia ao Cônego Luís Vieira da Silva, inconfidente de 89 e, que não estudou em 
Coimbra. Entendo que os ares coimbrãos, além de não inspirarem os sediciosos, nem 
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mesmo deram alento aos sonhos nacionalistas dos colonos que lá estudaram; ao 
contrário, foram formados nos cânones do poder para serem fieis vassalos de sua 
Majestade; para exercer cargos honoríficos junto à Coroa ou em seu benefício; para 
usufruir dos privilégios concedidos pelo saber e pela fortuna; para manter a 
aparência, o delato e o medo; praticar a religião católica tridentina e, enfim, legitimar 
o poder absoluto e a Monarquia.13  

A historiografia sobre Minas Gerais propala como característica dos seus nativos 
a rebeldia, o espírito anticolonialista, libertário erevolucionário. No entanto, não nos 
parece ser a tônica da elite formada em Coimbra. Vale dizer, porém, que esse 
segmento da sociedade não era homogêneo e que havia, na elite mineira instruídana 
própria Capitania, elementos que não representavam a mentalidade coimbrã e que 
foramrefratários aos ditames metropolitanos, e contra eles opuseram-se. Queremos 
frisar, entretanto,que a maior insubmissão à moral imposta pela Igreja e pela Coroa 
adveio, na Capitaniamineira, das classes menos favorecidas e marginais. 

Aqueles filhos das Minas, que, apesar de colonos foram para Universidade de 
Coimbra acostumaram-se com o jugo da monarquia lusitana, tornaram-se cultos e 
civilizados aos olhos da Metrópole, deixando de serem colonos e passando a fazer, no 
seu retorno às Minas os que voltaram o jogo do colonizador.  

Os elementos da mesma categoria social daqueles que foram estudar na 
Universidade do Mondego, mas que permaneceram na capitania mineira, apesar de 
também terem exercido o mando, o poder e se envolvido na máquina corruptora do 
Estado, criaram, com relação à Capitania, um sentimento de pertencimento e lugar, 
que foi favorecido com a criação de Vilas e com o desenvolvimento urbano, para além 
de desenvolver um convívio mais íntimo entre eles, propiciando a circulação de 
idéias, “a congregação dos sentimentos deinsatisfação e a formação de motins”14. 

Acreditamos que a opinião do Conde de Assumar, quando diz que, em Minas, “a 
terra parece que evapora tumultos; a água exala motins; o ouro toca desaforos; 
destilam liberdade os ares; vomitam insolvências as nuvens; influem desordens os 
astros; o clima é tumba da paz e berço da rebelião; a natureza anda inquieta consigo 
e, amotinada lá por dentro, é como no inferno”15, não se adequou a todo mineiro, 
nem a toda a centúria setecentista, nem a toda a capitania, pois, como reflete o 
romancista João Guimarães Rosa, mineiro de Cordisburgo, “em seu território, ela 
ajunta de tudo, os extremos, delimita, aproxima, propõe transição, une ou mistura: 
no clima, na flora, na fauna, nos costumes, nageografia (...). Seu orbe é uma pequena 
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síntese, uma encruzilhada; pois Minas Gerais é muitas. São pelo menos várias Minas. 
Minas – a gente não sabe”16. 

No que diz respeito ao que foi institucionalizado pelo Marques Pombal como 
Reforma da Universidade de Coimbra, entendo que até o momento da sua 
inauguração, no final de setecentos, a Universidade não cumpria nem a sua função 
acadêmica, nem a função social a que se propôs. Os Estatutos de 1772estavam 
incompletos e, não funcionavam como deviam: não havia alunos para as 
novasFaculdades; faltavam professores em todos os cursos e cadeiras; os salários de 
funcionários e professores eram baixos edesiguais. Enfim, Pombal inaugurou, com 
pompas e circunstâncias, uma suposta Universidade nova, quando na realidade ela 
ainda representava o retrato da decadência. 

Houve investimentos vultosos em construção e reconstrução de prédios, 
gabinetes para experiências, Jardim Botânico, Laboratórios, Observatório de 
astronomia e etc. No entanto, nenhuma dessas novas construções funcionava 
adequadamente. O que se inaugurou foi, na realidade, uma obra inacabada, cujos 
reflexos negativos surgiram sob o reinado de D Maria I. Na verdade, a documentação 
por nós pesquisada levou-nos à conclusão de que a Universidade de Coimbra, já no 
final do séculoXVIII, era um arremedo, uma aparência de bom ensino, modernidade 
e progresso. 

As sugestões dadas por todos os que trabalhavam e viviam o quotidiano da 
Universidade eram as mesmas, isto é, percebia-se a necessidade de intervenção do 
Estado,com o fim de criar mercado de trabalho, e eliminar o clientelismo nos cargos 
da administração pública visando aproveitar a mão-de-obra especializada, formada 
pela Universidade. 

Em Coimbra, a mentalidade permaneceu burocrática, bacharelesca, jurídica e 
conservadora. As idéias deliberdade e cientificismo que os reformadores tentaram 
copiar de Locke e Newton não passaram de letras mortas nos Estatutos de 1772. 

Os efeitos da ineficiência da Universidade de Coimbra chegaram até a Colônia 
Portuguesa da América, nas chamadas Escolas régias. No Brasil, também, os 
professores dessas escolas reclamavam os baixos salários, a manutenção do ensino 
escolástico pelo clero nos Seminários, a falta de alunos paraassistirem às suas aulas, 
e a desobediência dos Estatutos de 1772. 

Em 28 de março de 1793, os professores régios de humanidades do Rio de 
Janeiro fizeram um abaixo-assinado dirigido à Rainha, no qual denunciavam a 
decadência em quese encontrava o ensino régio no Rio, e pediam, ao mesmo tempo, 
que setomassem providências, já que toda ação deles havia sido insuficiente para 
resolver oproblema da inoperância das escolas.17 

Os professores régios constataram que, ao decair osestudos de humanidades na 
Universidade de Coimbra, o Rei D. José I restaurou, nos Estatutos de 1772, as escolas 
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de Retórica, Filosofia e Língua Grega, em todas as cabeçasde comarca, tanto no 
Reino como na Colônia brasileira. Entretanto, segundo o abaixo assinado, os projetos 
e planos estabelecidos pelos Estatutos não se realizaram no Rio deJaneiro “deixando-
se néla a ignorância ainda no mesmo estado que dantes e quazi desertade estudantes 
as nossas aulas de Filosofia, Retórica e Língua Grega”18. 

Os professores das escolas régias ao analisarem as causas da decadência do 
ensino no Rio, e da falta de alunos, remontavam-nas a alguns fatos, tais como o 
funcionamento do seminário da Mitra, que recebeu autorização do Bispado para que 
as aulas de Retórica, Filosofia e Gramática Latina fossem ministradas por um 
religioso de Santo Antônio, não para alunos e filhos do Seminário, pois estes não 
existiam, mas para os estudantes que vinham de fora e, também, para os naturais do 
Rio. Tais alunos iam para o Seminário na qualidade depensionistas, estudavam 
alguns Tratados de Moral e ordenavam-se. Daí, os estudantes preferirem frequentar 
o Seminário, porque recebiam as Ordens com a maior brevidade e, já ordenados, 
podiam ganhar a vida, evitando grandes despesas. Como resultado desse tipo de 
ordenação, o clero do Bispado do Rio mantinha-se nas trevas da ignorância.  

Outro fato importante, lembrado pelos professores, foi o dos praças de cadetes, 
que não eramobrigados a estudar para ocupar postos militares, o que causava muito 
prejuízo, pois na opinião dos professores régios do Rio de Janeiro, ganham-se as 
guerras muito mais pela força da sabedoria do que pelas armas e, sem as luzes da 
sabedoria, os militares maisarruinavam do que salvavam a Pátria.19 

A existência dos colégios religiosos, também, era motivo de queixa dos 
professores régios do Rio de Janeiro. De acordo com estes professores régios, quando 
os colégios religiosos abriam as aulas, arrebanhavam os alunos mais aptos, não 
seguiam as ordens dos Estatutos de1772, e continuavam a ensinar Filosofia 
peripatética, que já havia sido proscrita. Além do mais, nem os professores, nem os 
alunos sabiam a língua latina. Como as Escolas Régias obedeciam ao que eram 
determinados pelos Estatutos, os alunos preferiam a facilidade que tinham em tais 
escolas, e sobravam, para as aulas régias, os inaptos. Dessa forma, não havia 
conciliação entre os povos, nem uniformidade de doutrina, ou de pensamento e, 
portanto, não se formavam cidadãos aptos para viver na sociedade civil, manejar 
negócios políticos ou promover a felicidade pública. Outro motivo, ainda, que 
afastava os alunos das Escolas Régias, levando-os para o Seminário ou Colégios 
religiosos, era o fato de o Vice-Rei recrutar para as tropas ou para os tersos 
auxiliares, pessoas que estudavam de forma livre, mediante acordo entre o Vice - Rei 
e o Bispo. Tais privilégios não ocorriam nasEscolas Régias. Finalmente, advertiam os 
professores régios, que o clero secular e o regular não apenas desobedeciam às 
ordens soberanas, como ainda espalhavam entre as pessoas que a Língua Grega, a 
Retórica e a Filosofia que havia nos Estatutos eram inúteis e, que não serviam em 
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nada, para quem pretendia ordenar-se. Além disso, ainda faziam desacreditar as 
ordens pregadas pela Reforma da Universidade, difamavam os professores régios, 
chamando-osde libertinos e hereges, o que fazia a mocidade toda se afastar. 

Segundo afirmava o abaixo-assinado, todo o artifício usado tinha como objetivo, 
conservar a nação na infeliz ignorância, permitindo aos membros do clero continuar 
como senhores, e manter seus ganhos e influência sobre os povos. 

Os professores régios consideravam-se com luzes, e comparavam a devastação 
doensino pelos religiosos, com a destruição que os jesuítas haviam feito em 
Coimbra.20 

Estes professores régios, tais como os professores da Universidade de Coimbra, 
também, se queixavam dosbaixos salários que recebiam,insuficientes para manter 
uma vida decente, de acordo com o lugar que ocupavam nacidade. Diziam que os 
ordenados dos magistrados eram bem superiores “do que aqueles que nessa corte 
servem idênticos empregos, e muito menos paracomprar-mos os livros de que 
continuamente precizamos, para nos instruirmos cadavez mais, afim de irmos 
servindo de melhor a melhor a Vossa Magestade nainstrusam dos seus povos, visto 
ter o subsídio literário desta capitania, umrendimento que exsede muito à despeza 
que se faz com os professores dela”21. 

Denota-se, desse abaixo assinado, que os Estatutos de 1772 não funcionavam na 
Universidade de Coimbra, nem na Colônia americana, seja na Capitania do Rio, 
como na de Pernambuco, ou na das Minas Gerais. O descrédito do ensino coimbrão 
no Reino refletia-se em seus domínios. Os professores mantinham o discurso de 
obediência às Ordens Soberanas, mas reclamavam da diferença salarial entre eles e 
dos magistrados, e também,dos seus baixos salários, embora houvesse as rendas 
necessárias, recolhidas pelossubsídios literários.  

Há que se notar, porém, que os estudantes que se formavam em Coimbra tinham 
maior tendência ao conservadorismo e maior subserviência aos ditames do 
absolutismo monárquico português, assim como, eram muito ciosos dos privilégios 
que lhes eram concedidos. 

Finalizamos, pois, a nossa análise sobre a Universidade de Coimbra, nos 
reportando a uma matéria do Correio Brasiliense, do ano de 1808, quando D.João, já 
no Rio de Janeiro, era Príncipe Regente, cujo título é: “Tu quo que Brute”22.  

A matéria do Correio Brasiliense discorria sobre um artigo do jornal de Coimbra, 
“O Investigador”, no qual se comentava assunto já abordado em nossa análise: a 
crítica feita 20 anos antes, pelo Professor Vandelli à Universidade de Coimbra. O 
artigo do Jornal de Coimbra descrito no Correio Brasiliense iniciava-se com uma 
denúncia contra o Físico – Mordo Exército, que não trabalhava e recebia ordenado, 
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mais ajuda de custo, como se ofizesse. Em seguida, afirmava que as ciências não são 
monopólio de ninguém. A canalização do Rio Mondego seria de grande utilidade 
para a agricultura da parte mais belada Beira, se a ignorância de hidráulica e a 
dilapidação dos capitais destinados para esse fim,não houvessem frustrado o projeto. 
Tratava-se do bem publico que fora esquecido, emfunção de promover o bem 
privado.23  

Dizia-se, ainda, que o soberano confiava o governodos povos às pessoas que não 
tinham formação ou aos que eram inimigosdeclarados daqueles que estudavam as 
ciências naturais. Denunciava-se, também, a magistratura, ao declarar que havia no 
respeitável corpo dos magistrados, alguns homenspara quem a única lei existente era 
a da sua vontade, a do seu capricho e as das suas paixões; que praticavam injustiças, 
quando, na realidade, sua obrigação de ofício era defendê-las; que praticavam a 
violência e faziam extorsões, quando tinham o dever de ser contrário a elas. Por fim, 
o jornal afirmava que ou Portugal não tinha soberano ou não tinha lei.24  

 O artigo, também, referia-se à Universidade de Coimbra, afirmando que, nela 
mandava-se refutar o Direito Natural. Continuava, denunciando que o método de 
estudo quese adotou na Escola Militar do Rio de Janeiro era exatamente o mesmo 
que se seguia na Universidade de Coimbra e no Colégio dos Nobres de Lisboa, com 
uma só diferença: a Escola Militar do Rio era mais prática que a Universidade, uma 
vez que o estudo da Matemática em Coimbra era mais superficial do que a do Rio de 
Janeiro. 

 O artigo ao finalizar, falava da atuação do Conde de Linhares, dizendo que ele 
começou a estudar Leis na Universidade de Coimbra, mas foi reprovado no primeiro 
ano, e abandonou os estudos da Universidade. Segundo dizia a crítica ferrenha e 
mordaz do jornal “Correio Brasiliense”, o Conde de Linhares foi daqueles que 
abandonaram as aulas, por não poder com os estudos, mas como as ciênciasem 
Portugal não eram requisitos essenciais para a diplomacia, foi, logo em seguida, 
nomeado Ministro Plenipotenciário em Turim. Dali voltou para o Reino, com o cargo 
de Secretário da Marinha e Negócios de Ultramar. De tudo quanto prometera, não 
fez mais doque expedir uma infinidade de leis, alvarás, decretos e avisos que sempre 
necessitavam de outros para sua explicação “de maneira que houve tal cego em 
Lisboa, que enriqueceu-sesó a vender as leis que publicou D. Rodrigo, e isto sem o 
menor fructo da Marinha, nem das Colónias [...]”25. 

As criticas do artigo do Correio Brasiliense à Universidade de Coimbra durante o 
governo de D. Maria I, fez-nos permanecer nas contumazes conclusões quais sejam: 

No final do século XVIII, após a reforma pombalina, a Universidade não cumpriu 
sua função social, nãofoi útil ao Estado, nem ao bem comum da sociedade, apesar 

                                                   
23 Biblioteca Nacional (1808), Correio Brasiliense, Periódicos, Cota F1728, fls. 703-704. 

24 Biblioteca Nacional (1808), Correio Brasiliense, Periódicos, Cota F1728, fls. 704. 

25 Biblioteca Nacional (1808), Correio Brasiliense, Periódicos, Cota F1728, fl. 710. 



das reiteradas representações dirigidas à Rainha sobre o estado de ensino precário 
em que esta se encontrava; 

 As Ciências naturais da Reforma pombalina não trouxeram a tão desejada 
modernidade, já quenão havia mercado para a prática profissional dos que nelas se 
formavam. A permanência das redes clientelares e o favorecimento de mercês 
mantiveram as Intendências do ouro e da agricultura entregues a pessoas 
quepossuíam capital social, mas não possuíam o saber competente; 

A Magistratura privilegiada mantinha a mentalidade bacharelesca que legitimava 
o seu e outros privilégios, e que reforçava a burocracia e os preconceitos. O Estado 
absolutista português mantinha aliado àconcepção tridentina predominante na 
Igreja, o autoritarismo e o reacionarismo em que o favorecimento sempre recaia 
sobre os membros do trono e do altar; 

A Teologia continuava formando, então, em sua maioria, um clero corrupto e 
indisciplinado. 

A Matemática não se construiu nos preceitos das ciências modernas, mantendo, 
apenas, um verniz de progresso; 

A Medicina formou e graduou médicos que mantiveram sua rotina, sem 
nenhuma grande descoberta de cura como fruto do ensino racional empírico. 

Enfim, a Universidade de Coimbra, no século XVIII, aliada ao Trono e ao Altar 
construiu, em suas bases, uma sociedade caracterizada pela inércia, preocupadacom 
as aparências,limitada pela censura em tudo o que pensava,falava ou lia, com o gosto 
pelo poder, dominada pela vaidade, e ao mesmo tempo, manietada pelo medo e pela 
Inquisição. 
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RESUMO  

A história da Universidade, como instituição científica e formativa, congrega o 
nacional e o transversal. Desde final da Idade Média e, particularmente, com a 
revolução cultural e política do Iluminismo, a questão da Universidade tornou-se 
também uma questão de Estado. A revolução científica e a revolução política que 
assinalaram a transição da primeira Modernidade fizeram emergir um novo conceito 
de universidade, vinculado ao Iluminismo e ao Racionalismo, como resposta àquela 
crise e como instância política, cumprindo objectivos no quadro do Estado-Nação em 
formação. Dando curso à revolução científica e ajustando-se à modernização da 
administração pública, a Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra, que 
culminou com a promulgação dos Estatutos em 1772, insere-se numa corrente 
histórica de modernização fomentada e regulada pelo elemento estatal. Neste texto 
será apresentada uma síntese que inclui aspectos sociopedagógicos da Reforma 
Pombalina e Mariana da Universidade de Coimbra e que assinalaram a relação entre 
a Universidade e a Sociedade Portuguesa, na transição do Antigo Regime. Far-se-á 
referência ao estatuto e à função da Universidade Reformada, na nova ordem dos 
estudos. Pela natureza sumária e exploratória deste texto, serão utilizadas 
fundamentalmente fontes secundárias, quer no que reporta aos planos de estudo, 
quer no que reporta à legislação. 
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INTRODUÇÃO 
A história da Universidade, como instituição científica e formativa, congrega o 

nacional e o transversal. Desde final da Idade Média e particularmente com a 
revolução cultural e política do Iluminismo, a questão da Universidade tornou-se 
também uma questão de Estado. Destinada a sedimentar a racionalidade e a formar 
as elites, a Universidade era fonte de humanismo e de ciência e era a instituição 
nacional de legitimação do conhecimento. Todavia, no decurso da Modernidade 
tendeu para a norma e para a globalização. Uma constante da história das 
Universidades foi a tensão entre os Estados-Nação e a evolução científico-
pedagógica, podendo admitir-se história das Universidades e histórias da 
Universidade. Esta diversidade conviveu com a constante de natureza científica e de 
normalização pedagógica. 

Na génese e na evolução da Universidade moderna está uma epistemologia. Está 
em causa uma construção científica que comporta a relação entre universalidade 
(in)formativa e formação específica, seja humanística, científica, ou técnica, seja num 
ramo específico do conhecimento. A dimensão pedagógica emergia na articulação 
entre formação geral e formação específica. A componente curricular universitária, 
ou mais recentemente terciária, era formada pelos elementos científico, 
metodológico e didáctico, sociocultural. Na pedagogia universitária, a informação, a 
investigação e a aprendizagem foram estruturadas em método e foi do método que 
fundamentalmente dependeu a organização curricular. Esta articulava a componente 
científica, a montante, com a formação sociocultural e profissional, a jusante. As 
componentes de especialização e de profissionalização patentes na organização 
didáctica não deixaram de ser, em boa parte, determinadas pela capacidade e pela 
formação prévia dos públicos, bem como pelas regras de acesso. Como matriz do 
conhecimento, instância credenciada e hegemónica no plano nacional, no decurso da 
Modernidade, a Universidade abriu-se a novos públicos. 

A história da Universidade moderna reflecte, com particular relevância, o 
complexo formado pelas componentes científica, política, pedagógica, social. Não 
obstante algumas oscilações dependentes do modelo de universidade, as 
(re)configurações daquele complexo tenderam a originar novos ciclos históricos. A 
história da Universidade é assinalada por transformações naquele núcleo duro, 
sendo a dimensão social frequentemente obscurecida por debates de natureza 
científica, política ou pedagógica. 

 
1. PROBLEMÁTICA, CONCEITOS E PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES 

Ocupando o centro da relação entre ciência e sociedade, a universidade mudou 
de forma lenta. Entre o século XVI e meados do século XVIII, havia em Portugal duas 
Universidades: a Universidade de Coimbra e a Universidade Teológica de Évora. 
Tomando como referência estas Universidades, observa-se que a decadência da 
universidade do Antigo Regime coincidiu com a crise do Jesuitismo e a ruptura da 



Latinidade. A revolução científica e a revolução política que caracterizam a transição 
da primeira Modernidade fizeram emergir um novo conceito de universidade, 
vinculado ao Iluminismo e ao Racionalismo como resposta à crise e como instância 
política, no quadro do Estado-Nação em formação.  

A Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra culminou com a promulgação 
dos Estatutos, em 1772. Foi um movimento de modernização inserido numa corrente 
histórica favorável ao fomento e à regulação por parte do elemento estatal. Na base 
do processo reformador esteve a publicação do Compêndio Histórico do estado da 
Universidade de Coimbra, editado pela Junta da Providência Literária, criada em 
1771. Escrito sob o teor e o formato de Parecer, associado à Dedução Cronológica, 
aquele estudo foi erigido em libelo acusatório da pedagogia e do conceito de 
universidade jesuítica. 

Em 28 de Agosto de 1772, D. José I assinou a «Carta de Roboração» dos novos 
Estatutos da Universidade de Coimbra, que foram traduzidos para latim ao tempo 
em que eram elaborados. O latim mantinha deste modo o prestígio de língua erudita 
e de ciência, não obstante a controvérsia linguística que dividia os reformistas, 
perante os novos conceitos e a nova realidade científica e institucional. A Reforma 
Pombalina introduziu a componente experimental, com imediata repercussão na 
Faculdade de Medicina, para a qual foram previstos Laboratórios Anexos à 
Universidade. Ali funcionariam o Hospital Escolar, o Teatro Anatómico, o 
Dispensário Farmacêutico, o Museu de História Natural, o Gabinete de Física 
Experimental, o Laboratório Químico, o Observatório Astronómico, o Jardim 
Botânico e a Imprensa da Universidade. Foram fundadas novas Faculdades: a de 
Filosofia e a de Matemática. A pedagogia seria centrada na observação e na 
experimentação. Para fazer face aos novos descobrimentos da ciência, deveriam os 
professores ser “mestres e inventores”, em conformidade com a terminologia 
adoptada pelo Reitor e membro da Comissão de Reforma, D. Francisco de Lemos. 

Parte dos Membros da Comissão de Reforma da Universidade tinha integrado a 
Comissão de Reforma dos Estudos Menores e Preparatórios. A Reforma da 
Universidade ficara associada à nova ordem dos estudos, à evolução científica, à 
formação técnica e profissional. Assim, dando curso à formação de um letrado que 
conciliaria a formação de humanista com a de cientista, as disciplinas de Matemática 
e de Filosofia foram tornadas obrigatórias, designadamente, para os estudantes de 
Medicina. A Universidade de Coimbra foi reformada como Universidade do Estado, 
pelo que, na sua Relação,1 o Reformador-Reitor, D. Francisco de Lemos, contabilizou 
e projectou o total de alunos inscritos e diplomados por curso. Estabeleceu um juízo 
sobre a justa proporção entre o total de alunos por especialidade e as necessidades do 

                                                   
1 D. Francisco de Lemos. Relação Geral do estado da Universidade de Coimbra, desde o princípio da Nova 
Reformação até o mês de Setembro de 1777 para ser presente à Rainha Nossa Senhora pelo seu Ministro e 
Secretário de Estado da Repartição dos Negócios do Reino, o Ilmo e Exmo Sr. Visconde de Vila Nova de Cerveira, 
dada pelo Bispo de Zenópolis e Coadjutor e futuro sucessor do Bispado de Coimbra e actual Reformador e Reitor 
da mesma Universidade (apud Gomes, 1977, p. 232). 



País. Constatava o Reitor que a afluência à Universidade tinha vindo a aumentar, 
particularmente nos primeiros anos da Reforma, mas entendia que tal aumento 
ficara a dever-se ao facto de a Universidade ter passado a ser procurada por 
estudantes oriundos de estratos sociais ligados ao mundo do trabalho. De facto, a 
reforma tinha proporcionado uma maior amplitude dos estudos. Asseverava todavia 
o mesmo Reitor que a profundidade e a exigência constituiriam um meio de 
regularizar a frequência. 

A Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra, integrada no Racionalismo, 
compõe um ciclo de Reformas. Pelas décadas seguintes, os Reformadores dividiam-
se quanto ao lugar das Humanidades na Universidade Reformada e quanto à função 
da Universidade, pendendo uns para a componente científico-investigativa e outros 
para a componente formativa e técnica. De igual modo, também a determinação do 
estatuto da Universidade continuou mergulhada em controvérsia, mantendo-se o 
dilema entre prosseguir o modelo napoleónico instituidor de uma universidade 
estatal ou assumir uma universidade fundacional, centrada na investigação e 
articulada com a sociedade, como pretendiam os partidários do modelo propugnado 
por Wilhelm Humboldt. 

Em 1794, foi criada a Junta da Directoria Geral dos Estudos e Escolas do Reino, 
integrada na Universidade de Coimbra. Desde então e até meados do século XIX, a 
Universidade reformada ficou directamente envolvida na coordenação, normalização 
e articulação verticalizante da política educativa. Competia-lhe controlar e organizar 
o proto-sistema da instrução, nos domínios público e particular. A integração vertical 
da estrutura ensinante, constituindo uma pirâmide que culminava na Universidade, 
era uma sistémica instrucional que compreendia também o Colégio das Artes. 

Na Relação Geral do estado da Universidade, redigida em 1777 e já atrás citada, 
que continha o resumo do processo de implementação da Reforma, Francisco de 
Lemos introduziu o conceito de “Educação Nacional”, como devendo merecer aos 
soberanos a maior vigilância por ser o princípio e a origem da “Felicidade Pública das 
Monarquias” (cf. Araújo, 2014, p. 16). Joaquim Ferreira Gomes destacou como 
característica fundamental da Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra «a 
introdução, no ensino, da observação e da experimentação, de modo que os seus 
professores fossem, ao mesmo tempo, “Mestres e inventores”» (Gomes, 1977, p. 
250). 

Fortalecida na representação do Estado, de novo única e rejuvenescida com 
laboratórios e métodos que asseguravam a observação, a experimentação a 
argumentação, a Universidade reformada abria-se a novos perfis letrados e dava 
curso a uma nova ordem dos estudos. A atribuição da coordenação e da legitimação 
da ciência e do ensino (incluindo o da Teologia, já com D. João VI, em 1805) à 
Universidade reformada acabaria por refazer, no contexto do Estado Moderno, a 
vocação original dos Estudos Gerais como legitimação e vértice da pirâmide cultural 
e educativa. 
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RESUMO  

A comunicação analisará o projeto de reforma da Universidade de Coimbra 
ideado por José Bonifácio de Andrada e Silva, considerando sua história como 
estudante e professor da referida instituição. Personagem fulcral no processo de 
independência do Brasil, José Bonifácio fez seus primeiros estudos de Leis e Filosofia 
na Universidade de Coimbra, cerca de uma década após a “reforma pombalina da 
educação” de 1772. Em 1801, Bonifácio foi nomeado por D. João VI para a cátedra de 
Metalurgia na universidade que o formara. Em 1811, Bonifácio redigiria um novo 
plano de ensino para o curso de Filosofia, muito em função das suas experiências 
intelectuais e da sua postura crítica e desgostosa frente aos métodos de ensino e do 
seu próprio papel como professor. A intenção da comunicação é deslindar como 
Bonifácio avaliava o alcance das Luzes na Universidade de Coimbra no início do 
Século XIX. Neste sentido, pergunta-se: como as Luzes foram decompostas pelo 
prisma crítico de Bonifácio? Quais as possíveis razões dos juízos negativos desse ex-
aluno e lente da Universidade de Coimbra? Como resultado desse exercício espera-se 
colocar em perspectiva as interpretações mais ligeiras acerca do projeto de reforma 
educacional promovida pelo Marques de Pombal. 
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“Crítico Maligno” e “Patriarca de Independência”: José Bonifácio de Andrada e 
Silva e o plano de reforma da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra.1 

 
 

Difundidas e vigiadas, as Luzes se adequaram às especificidades dos espaços aos 
quais iluminavam, fossem os particulares “horizontes de expectativa” de seus 
leitores, fossem as inspirações autorais, fossem os interesses modernizantes dos 
Estados. Ao longo do século XVIII, as monarquias européias se empenhariam em 
estimular o desenvolvimento do conhecimento filosófico reconhecendo os proveitos 
que poderiam advir da ciência e controle da natureza humana e física. Os pensadores 
buscaram desvendar os segredos do mundo e criar novas perspectivas para a 
produção e difusão do conhecimento. As Luzes também tocariam os leitores ávidos 
pelas novidades circulantes, estimulados por um crescente mercado editorial. 
Concebidas, apropriadas e difundidas por diversos atores sociais, as Luzes se 
caracterizariam por uma pluralidade de matizes ordenada por um espectro 
relativamente limitado de valores compartilhados.2  

Enquanto em alguns países as Luzes estimularam movimentos sociais 
revolucionários, a Ilustração promovida pela Coroa portuguesa se associou à idéia de 
restauração e modernização. Ainda que contestável, a tópica do atraso revela um 
desejo de uma equalização com outras nações consideradas desenvolvidas na 
conformidade de parâmetros amplos fixados, como os de humanidade, civilização e 
modernidade. Contudo, para além de mera suposição de retardamento dentro de um 
projeto maior, o discurso do atraso deixava entrever uma multiplicidade de matizes e 
intensidades das Luzes que banhavam, de formas distintas, a Europa e, em certa 
medida, o mundo. 

 A diversidade das Luzes notável entre os países, não seria menos plural entre os 
leitores e promotores da Ilustração. A razão e a crítica serviram de esteios 
compartilhados pelos pensadores da “República das Luzes”, ao mesmo tempo em que 
promoveram a diversidade das formas de pensar. Sem ignorar as especificidades 
locais, temporais e, muito menos, as que, pela mão dos autores, coloriram de 
perspectivas as Luzes na Europa e em especial Portugal, esta comunicação analisa 
um escrito ainda pouco conhecido de José Bonifácio de Andrada e Silva. Personagem 
chave da independência do Brasil, Bonifácio foi estudante e professor na 
Universidade de Coimbra, o que não o impediu de fazer duras criticas à instituição e 

                                                   
1 A presente comunicação e pesquisa que a fundamento tiveram o apoio da Fundação de Amparo a Pesquisa de 
Minas Gerais (FAPEMIG) por meio de financiamento do Projeto Universal (APQ – 02408-12) e do Programa 
Pesquisador Mineiro (PPM-00034-14). 

2 A pluralidade das idéias que configuram o movimento intelectual tributário do pensamento dedutivo e 
especulativo inglês do século XVII pode ser atenuada ou mesmo ignorada frente às perspectivas analíticas que 
privilegiem os aspectos comuns associados ao Iluminismo. A diversidade de termos utilizados para nomear o 
movimento (Iluminismo, Ilustração, Luzes....) sugere a multiplicidade de acepções e perspectivas que 
compunham o cenário intelectual moderno.  



ao seu sistema educacional, não obstante as mudanças modernizadoras e ilustradas 
pelas quais ela havia passado em 1772.  

Em 1811 Bonifácio escreve uma proposta de reforma da Universidade de Coimbra 
com especial destaque para o curso de Filosofia, onde lecionou a cadeira de 
Metalurgia. No plano, Bonifácio explicita de forma crítica as razões que, segundo ele, 
impediriam o sucesso da Filosofia no curso universitário, fundamentando seus 
argumentos na sua frustrada experiência docente e na sua formação como 
pesquisador e estudante, a qual não se limitou aos bancos da Universidade de 
Coimbra, envolvendo também as universidades de Paris e Freiberg.  

Com a proposição de uma análise do plano de 1811, a presente comunicação 
objetiva uma abordagem da Ilustração portuguesa pautada pelo princípio da 
diversidade das formas de pensamento suscitadas pelo exercício crítico e, em certa 
medida, independente de intelectuais como José Bonifácio. Mais especificamente, 
pretende-se distinguir os indicativos ilustrados e pessoais que motivaram a proposta 
de reforma da reformada Universidade de Coimbra por um de seus professores e ex-
aluno. Neste sentido, pergunta-se: como as Luzes foram decompostas e entendidas 
sob o prisma crítico de Bonifácio? Quais as alegadas razões dos juízos negativos 
desse ex-aluno e lente da Universidade de Coimbra? 
 
1. A Reformada Universidade de Coimbra: perspectivas.  

 
Criada por Dom Diniz no século XIII, a Universidade de Coimbra foi uma 

instituição mais preponderantemente temporal do que espiritual (Carneiro, 1972, 
p.319). Até meados dos setecentos, a Igreja estabeleceu as diretrizes da educação em 
Portugal em diversos níveis, incluindo o universitário. Igreja e Coroa eram consortes 
num casamento de altos e baixos, às vezes em harmonia, às vezes não, ao sabor das 
vagas da maré política. A instabilidade dessa sociedade culminou com o divórcio 
ocasionado pela política de relativa secularização do ensino. Reconhecendo na 
educação um instrumento fundamental para a modernização na nação, Sebastião 
Carvalho de Melo, o Marquês de Pombal, chamaria para o Estado a responsabilidade 
por promover o ensino em todos os níveis de instrução formal (Gouveia, 1993, 
p.432). A reforma e a secularização do ensino eram peças essenciais ao projeto 
modernizador do Estado e de centralização do poder. O Estado deveria cuidar mais 
diretamente do ensino adequando-o às novas idéias que, desde o século XVII, 
embebiam as demais nações ilustradas da Europa. 

A grande reforma do ensino promovida durante o consulado de Sebastião 
Carvalho de Melo, ministro de D. José I e Marquês de Pombal, teve início com a 
expulsão dos jesuítas em 1759. A acusação de crime de lesa-majestade teria sido a 
causa da expulsão dos irmãos da congregação de Santo Inácio. Os jesuítas — 
juntamente com o Marquês de Távora, o Duque de Aveiro e o Conde de Atouguia —, 
foram responsabilizados pelo atentado à bala que o Rei D. José I teria sofrido quando 
voltava a sua residência na Ajuda (Azevedo, 2004, p.185.). A razão da perseguição 



aos jesuítas, todavia, tinha raízes mais profundas que perpassavam o campo da 
economia e da política, envolvendo questões complexas como, por exemplo, a 
delimitação do território colonial e a influência jesuítica em regiões produtoras como 
a do Grão-Pará entre outros motivos. Todas as razões levavam à conclusão de que os 
jesuítas deixaram de ser úteis à Coroa, servindo, antes sim, de empecilho. 

Um dos efeitos imediatos da expulsão dos jesuítas foi uma drástica diminuição 
das instituições de ensino em todo o Império português. Colégios e seminários foram 
fechados em todo o Reino e nas suas colônias. Padres jesuítas perseguidos e 
deportados. Ao governo não bastava simplesmente expulsar os jesuítas, era preciso 
“apagar sua memória” e mudar as diretrizes do ensino. Tratava-se de um problema 
que a Coroa, na figura do Marquês de Pombal, buscou resolver por meio de uma série 
de providências estruturais e de um plano diferenciado de ensino. Logo após a 
expulsão Jesuítas, correu pelo reino um Alvará destinado a “reparar os estudos das 
línguas latina, grega e hebraica e da Arte da Retórica” (“Reparar os estudos”, 1759). 
Seguiram ao Alvará as “Instruções para os professores de Gramática latina, grega, 
hebraica e de Retórica” (“Instruções”, 1759).  

A crítica presente no Alvará (1759) e nas Instruções (1759) desenha um ensino 
fastidioso, demorado, detalhista que se contrapunha a um ideal de simplificação e 
que se dedicava à busca do essencial e das “verdades observáveis”. O Alvará (1759) 
acusava o sistema de ensino encabeçado pelos jesuítas de suscitar controvérsias e de 
se apegar às miudezas da gramática, ignorando “as verdadeiras noções das línguas 
latina e grega”. As disputas e o gosto pelos detalhes em detrimento do “essencial” 
levariam a um “extraordinário desperdício de tempo”. As Instruções (1759), por sua 
vez, recriminavam a prática de se tomar verbos de “cor, confusamente e sem escolha, 
substituindo em seu lugar para cultivar a memória dos estudantes alguns lugares em 
prosa ou em verso, nos quais haja alguma coisa de útil e deleitável”. À complexidade, 
à morosidade e à controvérsia se contrapunha uma reforma que almejava à 
simplicidade, à utilidade e ao deleite. 

Um sistema reformado de ensino das primeiras letras foi planejado mais de uma 
década após a expulsão dos jesuítas, no ano de 1772. Na opinião de Gomes (1983), 
tratava-se de um impulso de secularização que traduzia, pela primeira vez na história 
do ensino de Portugal, uma tentativa consistente de se formar um ensino público de 
primeiras letras. A Coroa chamava para si uma responsabilidade que, até então, 
competia à família e à Igreja, e só supletivamente ao Estado, que atuava por meio de 
subvenções 

Entretanto, a alteração no panorama educacional não significou uma plena 
laicização do ensino. No nível das primeiras letras, as aulas eram regidas por leigos e 
por padres e continuavam utilizando o catecismo para a formação moral instrução do 
ler e escrever. A Universidade de Coimbra continuava a formar doutores em Teologia 
e Direito Eclesiástico. Anos depois, Sanches (1980) consideraria imprópria a 
formação de doutores da Igreja na Universidade de Coimbra. Para Sanches, a Igreja, 
sob a fiscalização da Coroa, deveria arcar com a formação dos seus quadros. Em 
verdade, as mudanças promovidas por Pombal atingiram mais aos jesuítas do que a 



Igreja. A iniciativa de secularização não foi plena. A fé cristã e os padres 
continuariam exercer incisiva importância na formação da mocidade, o que deixaria 
um flanco aberto para as críticas explicitas e veladas que a historiografia 
especializada tem reacendido constantemente. 

Muito em função dos sucessos e insucessos das novas políticas educacionais se 
estabeleceu uma controvérsia em torno das chamadas “reformas pombalinas do 
ensino”. Na historiografia, alguns especialistas consideram as mudanças 
educacionais como sendo inócuas, uma vez que não teriam alterado os alicerces do 
sistema religioso de ensino. Outros são pelo julgamento de que as mudanças na 
educação instituíram, de fato, um marco na história do ensino português. Em 
concordância com o sucesso das reformas. Existem ainda aqueles que debatem sobre 
os retrocessos educacionais do reinado de D. Maria I e dos “homens da viradeira”, 
expressão cunhada por D. Rodrigo de Sousa Coutinho para nomear o atraso pelo 
qual passaria a educação na Universidade de Coimbra aquela altura.  

Às ondas de críticas ao ensino da reformada Universidade de Coimbra se somaria 
a do poema satírico o “Reino da Estupidez”, publicado anonimamente por volta de 
1784 (Maia, 2002). Seu autor, Francisco de Melo Franco, nascido em Paracatu, 
Minas Gerais, havia sido denunciado à Inquisição em 1781, o que o teria motivado a 
escrever o referido poema. Nele, Francisco de Melo Franco acusava o retorno da 
Estupidez à Universidade coimbrã, conduzida pelas mãos do reitor Antonio de 
Mendonça, que atuaria à frente da instituição entre os anos de 1780 e 1785. 3 
Francisco de Melo e Franco fazia parte de um grupo de 22 estudantes provenientes 
da América portuguesa, dentre os quais se encontrava José Bonifácio de Andrada e 
Silva, amigo daquele estudante de medicina. Segundo Cavalcante (2001, p.34-35), 
Bonifácio “teria escrito, juntamente do Francisco de Melo e Franco” o referido poema 
satírico. Um contraponto a este estro pode ser encontrado em outra obra, intitulada 
“O Zelo”. Nele, o autor do Reino da Estupidez era chamado de “crítico maligno” e de 
“bárbaro inimigo” cujas idéias acerca da Universidade não mereceriam o menor 
crédito (Gouveia, 1993).  

Nos referidos poemas são notórias as divergências acerca da instrução na 
Universidade de Coimbra. Seguramente, o espírito crítico, maligno ou não, 
promoveria controvérsias. Era em essência crítica a razão da Filosofia Iluminista da 
qual tomou conhecimento José Bonifácio nas suas andanças pelos institutos de 
pesquisas europeus, nos círculos de intelectuais e estudantes e nos próprios bancos 
da universidade coimbrã.  

No ano de 1783, José Bonifácio se matriculou no Curso de Leis, onde, logo no 
primeiro ano, recebeu lições nas cadeiras de Matemática e História Natural as quais, 
com a reforma pombalina, passariam a compor a formação básica dos juristas. No 

                                                   
3 A frente da Universidade entre os anos de 1780 e 1785, Mendonça teria corrompido as mudanças promovidas 
pela reforma de 1772. Entretanto, na opinião de alguns, o principal Francisco Rafael de Castro teria sido o 
salvador das reformas pombalinas.  Foi Castro que, por exemplo, passou a exigir a confecção dos compêndios — 
livros escolares de textos e resumos redigidos pelos professores que deviam ser breves, claros, e bem ordenados.  



ano seguinte, passou a cursar a Faculdade de Filosofia concomitante a de Direito, na 
qual se formou em 1788, um ano depois de obter o diploma como filósofo. Neste 
curso foi aluno de Domingos Vandeli, ilustrado português que abriria a José 
Bonifácio as portas da Academia Real de Ciência de Lisboa, em 1789. Na década 
seguinte, com o apoio do Duque de Lafões e da Coroa portuguesa, inicia uma 
verdadeira “viagem filosófica” por diversos institutos de pesquisa europeus, 
experiência que lhe franquearia conhecimento e prestígio (Varela, Lopes, & Fonseca, 
2005) 

Em 1801 José Bonifácio foi nomeado Lente da recém criada cadeira de 
Metalurgia da Universidade de Coimbra. À carreira docente associaria, ainda, os 
cargos de: Diretor e Administrador das Fábricas de Ferro e Minas de Carvão de 
Pedra; Intendente Geral das Minas e Metais e das Sementeiras e Plantações dos 
distritos minerais do Reino e costas marítimas; e, por fim, Superintende do 
Mondego, cargo para o qual foi nomeado em 1807. Em 1811, depois de lutar no corpo 
de voluntários dos Batalhões Acadêmicos contra a invasão francesa, José Bonifácio 
encontra-se no Brasil, de onde redigiu um documento sugerindo mudanças 
estruturais na Faculdade de Filosofia e, por extensão, em toda Universidade de 
Coimbra. (Bonifácio, 1811) 

 
 

2. O plano de reforma da reformada Universidade de Coimbra.  

Em 15 de novembro de 1811, José Bonifácio apresentava ao rei um “feixe de 
reflexões” que propunha reformas para Faculdade de Filosofia. Pela avaliação do 
professor, o curso de Metalurgia e a própria Faculdade de Filosofia deveriam passar 
por mudanças que efetivamente promovessem o desenvolvimento da nação lusa. 
Segundo o autor do plano, a Filosofia, que tantos “proveitos traz às nações onde 
seriamente é cultivada”, em Portugal “parece ser um mero estabelecimento 
subsidiário da Medicina”. Ou seja, para que se pudesse tirar o justo proveito da 
Filosofia era necessário reconhecer a extensão da sua importância, pois “tudo no 
físico e no moral está reciprocamente ligado na imensa cadeia do Universo”. 
(Bonifácio, 1811) 

José Bonifácio aponta dois motivos básicos para que o ensino da Filosofia não 
houvesse prosperado na Universidade de Coimbra. O primeiro tocava às próprias 
limitações do docente que, apesar do conhecimento da matéria que ministrava, se via 
atoleimando pelo acúmulo afazeres referentes aos cargos para os quais fora 
nomeado, o que lhe impedia de “ser lente útil e real”. A segunda razão para o fracasso 
da Filosofia estaria associada ao método e à estrutura de ensino, o que o motivaria a 
propor uma nova reforma para a recém aprimorada Universidade de Coimbra. Esses 
dois motivos merecem ser abordados com o devido cuidado, uma vez que explicam a 
proposta de José Bonifácio, a começar pela questão do método de ensino, 
considerado “péssimo, e os bens resultantes nulos ou de bem pouco monta”. 



Para o autor do plano, o ensino da Metalurgia deveria ser precedido das cadeiras 
de Química e História Natural, bem como de Mineralogia, disciplina que haveria de 
ser criada. A História da Natural serviria, a partir da observação prática, para 
conhecer, caracterizar e distinguir os corpos naturais. Para isso a História Natural 
deveria ser dividida em Botânica, Zoologia e Química, administradas no primeiro 
ano, seguidas da Mineralogia e da Física. Esta ampliaria o conhecimento dos corpos 
individuais analisando-os na suas relações com as propriedades gerais da matéria e 
as “leis das causas e efeitos dos seus fenômenos”, incluindo neste escopo “as leis 
gerais da matéria que ligam nosso globo ao sistema planetário”. No terceiro, quarto e 
quinto anos, os alunos aprenderiam, respectivamente, Agricultura, Tecnologia e 
Metalurgia, consideradas ciências de aplicação. 

Como se nota, a reforma proposta acrescentava mais um ano na formação do 
filosofo, argumentando que outras áreas, como o Direito e a Teologia, a extensão do 
curso demandava cinco anos, enquanto e a de Medicina exigia oito. Logo não seria 
descalabro exigir cinco anos para a formação em Filosofia, dada a importância que 
esse ramo do conhecimento havia adquirido ao longo do século das luzes. 
Considerava ainda que para atrair estudantes para a matéria, seria importante que a 
Coroa a reconhecesse e valorizasse por meio da exigência de formação - superior, 
completa ou em andamento - em Filosofia para determinados cargos do Estado, tais 
como os de: Deputado das Mesas de Inspeção do Açúcar no Ultramar, Secretário de 
Governo, Juiz de Alfândega, Vedor das Obras do Senado, Intendentes do Ouro do 
Brasil, Intendente das Minas do Reino, Deputado da Junta de Comércio etc. Com 
essas vantagens, um ano a mais na formação não seria propriamente um problema.  

Outro ponto importante do plano se refere ao método de ensino, que deveria 
incorporar exercícios práticos aos conhecimentos teóricos. Exercícios que não 
deveriam se restringir aos Jardins Botânicos e aos Gabinetes de História Natural da 
Universidade de Coimbra, aliás, mal avaliados por José Bonifácio. O ensino teórico, 
considerado sedentário pelo autor, seria administrado entre Março e Outubro, a 
partir de quando começaria o ensino prático, promovido por meio de excursões pelo 
reino e de aplicações em uma fazenda e granja que deveria ser montada pela 
Universidade, “onde se podem ter todos os novos ensaios de melhoramento e de 
novas culturas”. Para o autor, “só deste modo, como ensina a razão e a experiência 
das Nações cultas, se podem adquirir conhecimentos úteis nestas ciências”. 
Obviamente, essa alteração implicaria em novos gastos para a Universidade, para os 
quais o autor do plano que apresentava, detalhadamente, da onde os recursos 
poderiam advir. Ademais, para evitar conflito com outros cursos na luta por 
financiamentos, considerava que os proveitos dessa reforma seriam compartilhados 
pelos alunos de direito e medicina, que deveriam cursar disciplinas básicas da 
Faculdade Filosofia. Com isso as “ciências naturais prosperaram em Portugal e o 
Estado recolherá mil sazonados frutos das suas fadigas e despesas” (Bonifácio, 1811). 

Enfim, reflete no plano de José Bonifácio sua concepção de ciência constituída 
pela experiência e que parte do particular para o geral, como seria próprio da 
“marcha do espírito humano na aquisição dos seus conhecimentos” (Bonifácio, 1811). 



No seu julgamento, seria importante o ensino de uma Filosofia nos moldes do que se 
praticava nas “universidades iluminadas da Europa”. Sublinhe-se no plano, ademais, 
a relevância conferida ao ensino empírico e experimental, que parte da observação do 
particular para o geral, perspectiva que se aproximaria da newtoniana (Araujo, 2003, 
p.30 e 31). 4 Como observa o lente ao se referir à Natureza, “é preciso aprender a 
gozá-la, tirando partido daquele conhecimento [da Natureza] e entrando na sua 
aplicação às comodidades e precisões da vida civil e bem do Estado”. Nesse sentido, o 
próprio plano de reforma da Faculdade de Filosofia, que atingia os demais cursos, 
daria forma ao espírito abnegado do seu autor em servir à Coroa portuguesa. Com 
afetada modéstia, José Bonifácio termina seu plano considerando que:  

posso enganar-me, torno a dizer, mas não decerto por falta de reflexão ou por 
motivo algum de interesse particular, pois estas idéias que tenho a honra de 
apresentar a V.A.R. são unicamente filhas do amor do meu país, do zelo pela 
gloria do meu soberano e dos sinceros e contínuos votos que faço para bem e 
esplendor da Universidade e da Educação pública. 

A retórica de lealdade e figura de servidor preocupado com a educação pública e 
com o engrandecimento do país, não é despropositada e muito menos inocente. 
Ainda que alegasse não ser motivado por interesse particular, é importante lembrar 
que a confecção do plano servia para justificar as razões pelas quais o curso de 
Metalurgia sob responsabilidade de José Bonifácio não lograva os êxitos esperados. 
Para o autor a razão do insucesso se depositava no método e estrutura do curso de 
Filosofia. Entretanto, Bonifácio não deixava de reconhecer que por conta das suas 
múltiplas incumbências não pode se dedicar ao curso como devia. Essa defesa 
pessoal torna-se ainda mais evidente quando, em 1812, o plano é anexado a um 
pedido feito por Bonifácio para pagamento de salário atrasado e de jubilamento do 
cargo de professor da Universidade de Coimbra. 

 
 
3. A outra face do crítico: a busca por independência do patrono da 
independência. 

Em fevereiro de 1812, o plano de reforma da Faculdade de Filosofia foi anexado a 
uma solicitação encaminhada à Junta da Fazenda da Universidade de Coimbra, na 
qual se pedia o pagamento de um quartel do salário devido a José Bonifácio de 
Andrada e Silva como professor da Universidade de Coimbra.  Solicitava ainda sua 
jubilação, pois ficara acordado quando assumira o cargo de Intendente que serviria 
como professor em Coimbra pelo prazo de seis anos apenas. Ao redigir a solicitação, 

                                                   
4 Diversas considerações feitas por José Bonifácio permitem distinguir uma filiação ao pensamento newtoniano, 
ainda que não haja uma citação explicita deste físico. Outrossim, por vezes, o plano em foco sugere uma 
abordagem didática mais dedutiva de cunho mais cartesiano. 



Bonifácio, já no Brasil por licença do rei, reconhece que esteve ausente da 
Universidade, isto porque não havia discípulos e nem material para o ensino da 
Filosofia, tais como “modelos, máquinas, desenhos, estampas, livros e minerais 
preciosos para ensino da metalurgia que é uma ciência de demonstração”. Para 
reforçar seu argumento, alegava que sua ausência se devia às ordens do “governo que 
o tem empregado em muitas comissões”, obrigações mais importantes que as “festas 
na capela da Universidade”, arrematava com ironia (Bonifácio, 1812). 

Em resposta, a Junta informou que na ausência de José Bonifácio, a cadeira de 
Metalurgia estava sendo regida por um opositor, como mandava o estatuto da 
universidade. O mesmo estatuto determinava ainda que não se pagasse os 
professores “que não se recolhem à Universidade no tempo que se ordena”. 
Reconhece, entretanto, que o rei havia concedido uma licença, em 1809, para que 
José Bonifácio viajasse com a família para a corte no Rio de Janeiro, mas ressalta que 
a licença era valida por um ano apenas e, passado o prazo, ele deveria voltar para 
Coimbra. Esse obstáculo poderia ser superado se a jubilação solicitada fosse 
alcançada, contudo a Junta também não se mostrava disposta a atender a solicitação, 
alegando que não havia clara definição de prazo de seis anos de serviços docentes. 
Atenuava, entretanto, suas decisões reconhecendo que cabia ao rei a determinação 
acerca do pagamento dos salários vencidos (Bonifácio, 1812).  

Ainda que abrissem a possibilidade para a revisão das suas decisões, os membros 
da Junta não deixavam de mostrar seu descontentamento com aquele que chamavam 
de “vassalo honrado” que teria “divagado tantos anos pela serrania da Europa”. Para 
obter a graça régia, o suplicante lembrava a promessa de servir com professor apenas 
seis anos, o que, necessariamente não implicaria sua jubilação findado o prazo, 
considerava a comissão, “pois na carta régia só se diz que o mandara retirar e não 
jubilar” (Bonifácio, 1812). 

Mais além das questões atinentes à condução da carreira, a Junta fazia algumas 
considerações sobre o “plano para uma nova organização da Faculdade de Filosofia”. 
Como não era da sua incumbência avaliar o mérito literário e pedagógico da 
proposta, a Junta questionava as implicações financeiras decorrentes da criação de 
novas cadeiras, bem como se perguntava sobre os custos das “excursões” para o 
ensino da Agricultura, Tecnologia e Metalurgia. Segundo a avaliação da Junta as 
“despesas que toda a Aula haveria de fazer em suas viagens, pelo espaço de quatro 
meses e com os discípulos destas aulas se aumentariam prodigiosamente”, de modo 
que “as rendas da Universidade não seriam talvez bastante só pra sustentar estas três 
cadeiras de ambulantes”. Contrariando todo o discurso sobre o progresso da ciência 
que poderia advir do ensino empírico, os membros da Junta julgavam que de todo 
aquele esforço pedagógico não resultasse “outros bens, se não aqueles mesmos que o 
suplicante confessa ter recebido a universidade da sua própria cadeira, isto é nulos 
ou de bem pouca monta” (Bonifácio, 1812)..  

Como professor, José Bonifácio apresentou um plano de reforma do curso de 
filosofia que não deixava enlaçar em suas críticas a estrutura da grade curricular e o 
método utilizado para ensino. A criação do curso visava aproximar Portugal da linha 



de frente do desenvolvimento das ciências e da filosofia iluminista. Contudo, 
segundo avaliava José Bonifácio, o objetivo inicial da nova cadeira não foi atingindo e 
poucos eram os estudantes que se dedicavam a filosofia. Malogrado o declarado 
desejo de modernizar o ensino da filosofia, ciência de “primeira estimação hoje em 
dia na Europa”, Bonifácio proporia uma séria de mudanças na Faculdade de 
Filosofia. Entretanto, para além do interesse na reformulação da Faculdade, o 
projeto de Bonifácio insinuava interesses mais particulares que o alegado desejo de 
modernização.  

Nota-se, portanto, nos documentos mencionados, os variados juízos acerca do 
sucesso e da manutenção das reformas pombalinas do ensino no âmbito da 
Universidade de Coimbra. Da mesma maneira, são variadas as interpretações da 
historiografia especializada sobre o tema. As fontes são manipuladas, decompostas, 
deslocadas, mutiladas e novamente cosidas e recompostas nas análises dos 
historiadores em favor das suas teses e interpretações. Regula essa operação 
historiográfica, a atividade crítica dos pares que cotejam as fontes, os pressupostos 
teóricos e metodológicos e, conseqüentemente, nutrem os debates historiográficos, 
como os que se estabelecem em torno da reforma da Universidade de Coimbra. 

Na base da operação historiográfica encontram-se os documentos, os fragmentos 
do passado, os registros daquilo que não há mais, não apenas dos fatos e ocorridos, 
mas das relações de interesse e força que levaram a sua composição. Documentos são 
versões nada inocentes do ocorrido. Tal perspectiva interpretativa permite 
compreender os documentos, como os poemas “O Zelo” e o “Reino da Estupidez”, 
como resultados de interesses e relações de força que tomaram a forma escrita.  

Partido dessa premissa, a presente comunicação pretendeu investigar algumas 
das motivações que levaram à construção de juízos diversos sobre a reforma da 
Universidade de Coimbra. As variações no julgamento acerca da reforma dependem, 
em grande parte, das fontes consultadas e, sobretudo, os interesses pelos quais as 
mesmas foram criadas.     
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RESUMO  

A cultura letrada foi determinante na transformação da sociedade do Antigo 
Regime, nomeadamente na produção e cumprimento da legislação, na administração 
pública e privada, na diplomacia, no registo de propriedade, na justiça, no registo de 
contratos, na circulação de ideias, na mobilidade de pessoas, na comunicação. A 
cultura escrita conectou os dois lados do Atlântico. Também nos espaços nacionais, a 
expansão e normalização das línguas vernáculas, associadas ao surgimento e 
vulgarização de novos meios e técnicas de informação e conhecimento, e a abertura 
do universo letrado à diversidade dos domínios da leitura e da escrita, tornaram a 
cultura letrada central e insubstituível no desenvolvimento histórico. Os campos 
social, cultural, científico, técnico, administrativo, comunicacional, passaram a 
funcionar com aplicação regular da leitura e da escrita. A autografia tornou-se 
inerente aos destinos de vida e decisiva nos modos de sociabilidade. A escrita pela 
complexidade, pela morosidade de acesso e pela elevada representação profissional e 
técnica, constituiu factor de restrição, corporação e actividade formal, mas 
comportou também manifestações autográficas elementares e de foro privado. O 
desempenho e o acesso à aculturação escrita constituem um continuum de processos 
rudimentares e autografias elementares aos cursivos elaborados e pessoalizados. No 
intermédio há manifestações de estilização e norma, adquiridos através de processos 
colectivos de aprendizagem. Os processos rudimentares e as autografias elementares 
continuaram a ser legítimas, mas com o avanço da escolarização, a norma escrita 
passou a estar associada à alfabetização e ao caligráfico escolar. Com a estatalização e 
a normalização da alfabetização, as práticas tradicionais de escrita e as autografias 
foram progressivamente uniformizadas, ou abandonadas. A afirmação sociocultural 
através da escrita ficou associada a dois processos de legitimação: a escolarização, a 
profissionalização. 

Esta Mesa Coordenada Autografias e sociabilidades no Espaço Ibero-
Americano no trânsito do Antigo Regime. História da alfabetização tem 
como principais objectivos: referenciar e explicar a importância da cultura escrita na 
educação e na sociabilidade; apresentar uma metodologia interdisciplinar para a 
história da alfabetização, associada à demografia histórica através de bases 



populacionais e do Repositório Genealógico, construídos com recurso a fontes 
nominativas e seriais, permitindo reconstituir os ciclos de vida dos indivíduos, das 
comunidades, das gerações e cruzar com indicações sobre cultura letrada. Serão 
apresentados estudos de caso, congregando e explicando formas de acesso e de 
sociabilidade escrita de algumas comunidades açorianas. Esta Mesa Coordenada tem 
ainda como objectivos: apresentar uma síntese sobre a constituição da norma escrita 
do português, particularmente sobre a consolidação de uma caligrafia escolar; 
articular a autografia com a aculturação escrita e com a circulação do escrito no 
espaço atlântico e ibero-americano; dar a conhecer e explicar como se formou uma 
elite letrada no Brasil, nomeadamente no Sergipe do século XVIII; documentar e 
comprovar como a aculturação escrita e a autografia fazia parte do quotidiano e dos 
destinos de vida das mulheres de Minas Gerais no trânsito do Brasil-colónia; dar a 
conhecer o grau de literacia e a frequência da escrita em comunidades urbanas e 
rurais do Noroeste português. 

A aculturação escrita estava profundamente articulada com a sociabilidade. A 
autografia constituiu uma marca pessoal só verificável nos sujeitos e a relevância da 
sociabilidade escrita ganha significado e representatividade quando trabalhada em 
grupo e apresentada no confronto com comunidades, previamente determinadas. As 
principais fontes utilizadas na temática desta Mesa Coordenada são registos 
autográficos constantes dos Registos Paroquiais e dos Notariais, epistolografias, 
actas, proclamações e manifestos colectivos, testamentos e inventários. 

A Demografia histórica é uma disciplina fundamental para os estudos históricos 
de alfabetização, como esta Mesa Coordenada pretende demonstrar. A metodologia 
aqui apresentada combina demografia, aculturação escrita e escolarização e incide 
sobre autografias, comparação e circulação da escrita – acesso e usos da escrita, 
modelos, pragmáticas, culturas. Para contrastar e tornar inteligíveis as marcas 
autográficas em termos de capacidade literácita, serão apresentadas escalas de 
assinaturas e serão apresentados índices quanti-qualitativos. Serão também 
devidamente especificados e caracterizados os diferentes tipos de fontes. 

A escrita é um processo sociopolítico de reconhecimento colectivo, mas de 
realização e manifestação individuais. As autografias comportaram níveis 
diferenciados de execução e o seu estudo é fundamental para a história da 
alfabetização. Os vínculos históricos de império-colónia e de modernização 
económica, política e administrativa, bem como a formação escolar e a configuração 
intelectual, tinham aproximado as sociedades portuguesa e brasileira, muito 
particularmente desde finais do século XVII. A aculturação escrita cumpriu caminhos 
históricos paralelos, no plano institucional e formal, na produção do conhecimento, 
na divulgação cultural, na escrituração de negócios, na afirmação dos destinos de 
vida, na socialização e circulação da informação e do conhecimento. A escrita foi meio 
de articulação e comunicação entre os dois lados do Atlântico. Os assuntos religiosos, 
jurídicos, mercantis, os contratos e os protocolos eram registados e escritos. A 
aculturação e a escrituração escolar encontraram, no acesso e na normalização da 
escrita, um motivo e uma pedagogia de colectivização e estatalização. A aculturação 



escolar integra a modernização. A autografia em português tendeu a uniformiza-se e 
progressivamente o caligráfico escolar foi-se impondo como norma. 

Será apresentado um breve apontamento sobre o significado da escolarização e 
sobre a estruturação da escrita escolar normalizada – caligrafia. Na sequência 
Apresentar-se-á uma panorâmica da alfabetização escrita no eixo atlântico e no 
espaço ibero-americano; apresentar-se-á por fim uma metodologia interdisciplinar 
de investigação. 
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RESUMO  

Pretende-se questionar para os períodos, o séc. XVIII e a transição dos sécs. XIX-
XX, o(s) ambiente(s) sociocultural(ais) em que viviam populações nortenhas e rurais, 
nomeadamente as minhotas.  

O estudo é baseado na observação de duas comunidades, a do Lindoso e a de 
Basto (Stª Tecla), respetivamente, distritos de Viana do Castelo e Braga.  

Para o intervalo de tempo considerado distinguiram-se dois subperíodos, não só 
de acordo com as Fontes utilizadas mas, também, com as estruturas que favorecem a 
Alfabetização. 

Privilegiou-se a alfabetização no séc. XVIII, atendendo à especificidade da 
temática para um tempo em que as Fontes escasseiam, pelo que se obterão 
perspetivas novas sobre o ambiente cultural letrado que envolvia as comunidades em 
estudo.  

O outro subperíodo observado correspondeu à transição dos sécs. XIX-XX (1867-
1916) e que já se considerou de Escolarização. Para esta época, colocou-se em paralelo 
os resultados obtidos através das Fontes que utilizámos para o séc. XVIII, os Livros 
Paroquiais de Registo de Batismo e de Casamento, e os Recenseamentos Gerais da 
População 1878, 1890, 1911 e 1920. 

Ao tomar-se como indicador principal o grau de instrução, que cultura letrada 
envolveu o(s) comportamento(s) destas comunidades nos períodos em estudo? 

 
  

 
PALAVRAS-CHAVE 
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1. FONTES E FUNDAMENTOS METEDOLÓGICOS 

Ao pretender-se recuar, sensivelmente três séculos, há que recorrer a Fontes, 
totalmente distintas dos Recenseamentos da População, os Registos Paroquiais de 
Batismo e Casamento para se observar as assinaturas dos padrinhos e testemunhas 
dos casamentos e batizados, que se efetuaram, particularmente no séc. XVIII. 

Recorda-se as dificuldades relacionadas, nomeadamente com o grau miúde no 
estudo da Fonte, quer com a extensão da área, que contém uma variedade de 
paróquias, pelo que se optou por selecionar duas freguesias, precisamente a do 
Lindoso e a de Basto (Stª Tecla) que constituirão "uma boa amostra" das 
comunidades rurais do Norte de Portugal. 

Para o intervalo de tempo considerado, distinguiram-se dois subperíodos, não só 
de acordo com as Fontes utilizadas mas, também, com as estruturas que favorecem a 
Alfabetização1, que foram diferentes nos subperíodos em observação. 

Privilegiou-se a alfabetização no séc. XVIII, atendendo à especificidade da 
temática para um tempo em que as Fontes escasseiam, pelo que se obterão 
perspetivas novas sobre o ambiente cultural letrado que envolvia as comunidades em 
estudo.  

Outro subperíodo observado correspondeu à transição dos sécs. XIX-XX (1867-
1916) e que já se considerou de Escolarização. Para esta época, colocou-se em paralelo 
os resultados obtidos através das Fontes utilizadas para o séc. XVIII, os Livros 
Paroquiais de Registo de Batismo e de Casamento, e os Recenseamentos Gerais da 
População de 1878, 1890, 1911 e 1920. 

Evidencia-se os Livros de Registo de Batismo e de Casamento por permitirem 
uma observação cuidada e minuciosa das assinaturas de padrinhos e testemunhas 
dos casamentos e batizados, que se efetuaram, particularmente no séc. XVIII. 

Por questões metodológicas, o texto foi organizado em Alfabetização, para o séc. 
XVIII, e Instrução para a transição dos sécs. XIX-XX. Contudo, não foi fácil, para não 
dizer impossível, marcar limites de transição. Transição que foi feita de modo muito 
lento, com avaliações assentes em reformas educativas, que emanaram dos poderes 
políticos empenhados, pelo menos teoricamente, na divulgação generalizada da 
instrução das populações. 

 
2. A ALFABETIZAÇÃO NO SÉC. XVIII 

Para se obter o conceito de alfabetizado para o subperíodo de 1700 a 17792 
adotou-se a escala de classificação de assinaturas de Justino Magalhães3 que se 

                                                   
1  O desenvolvimento da problemática baseia-se nos trabalhos por nós elaborados: A Alfabetização em Basto (Stª 
Tecla), séc. XVIII-séc. XX (1993). Instituto Superior de Ciências da Educação, Odivelas; Lima Internacional: 
Paisagens e Espaços de Fronteira, tese de doutoramento em Geografia Humana apresentada à Universidade do 
Minho, em Julho de 2007, pp. 320-347. 



baseia no exame da assinatura e nos sinais deixados pelos padrinhos e testemunhas 
nos Registos de Batismo e Casamento que, neste estudo, correspondem aos das 
freguesias do Lindoso e de Basto (Stª Tecla). 

A escala utilizada, a caligráfica de cinco níveis e ao procurar-se dentro de cada 
nível, seriar a assinatura de acordo com a perfeição do traço, permite formular um 
conjunto de questões, talvez melhor, de comentários. 

Um indivíduo que assinava, utilizando um símbolo como uma cruz, era um 
indivíduo que não era capaz de ler e escrever, ou será correto e legítimo poder dizer-
se que quem assinava de cruz sabia escrever e ler? 

Em relação ao indivíduo que traçava uma assinatura de nível dois fica a dúvida se 
de facto, ele lia e escrevia, pois é suficiente um indivíduo traçar uma assinatura nível 
dois, para se afirmar que sabia escrever e ler? 

Os indivíduos com uma assinatura, cuja qualidade do traço se classifica com o 
nível três, foram, com certeza, indivíduos que sabiam ler e escrever "sem problemas". 

O assinante com uma assinatura de nível quatro seria um escrevente com 
capacidade de redação de textos para além da fluidez de leitura. 

O assinante com uma assinatura de nível cinco seria o escritor, o leitor, o 
"matemático" para quem a arte de ler, escrever e contar eram destrezas que o 
distinguiam no universo dos homens cultos da época. 

Independentemente destas questões, para se conhecer o mais exaustivo possível o 
ambiente cultural da sociedade civil que, em pleno séc. XVIII, enquadrava as duas 
comunidades em estudo, houve a preocupação em se conseguir uma amostra, que 
fosse constituída, apenas, pelos naturais e residentes nessas duas freguesias.  

Assim, distinguiu-se os padrinhos e testemunhas de casamento naturais e 
residentes nas respetivas freguesias4, excluindo todos aqueles que eram oriundos de 
outros lugares e concelhos, além dos párocos e clérigos, mesmo os naturais das 
aldeias5, esforçando-nos, ainda, em considerar por uma só vez os assinantes que 
repetiam a sua presença ativa nos diferentes atos vitais da aldeia. 

                                                                                                                                                               
2 Considerou-se este período em virtude dos padrinhos de batismo terem iniciado, com sistematicidade, a assinar, 
a partir de 1706, deixando de o fazer em 1780, motivo que empobreceu a amostra e "obrigou" a nossa observação a 
terminar em 1779. 

3 Escala de classificação do tipo de escrita segundo a metodologia de Justino Magalhães: 

Nível 1 – Assinatura através de um sinal em cruz ou outro símbolo. O "sinal" mais comum é a cruz, de dimensões 
variadas, desenhada de forma mais ou menos perfeita. 

Nível 2 – É uma assinatura que facilmente se deteta que o assinante amestrou um traço de assinatura. 

Nível 3 – Assinatura sem erros, com caracteres firmes que revelam uma certa destreza no manusear da caneta. 

Nível 4 – É uma assinatura aperfeiçoada, caligráfica, estilizada. 

Nível 5 – Assinatura personalizada, firme, legível, perfeita e desenvolta. 

4  O padrinho e a testemunha de casamento e batizado encontram-se sempre devidamente identificados no 
respetivo registo paroquial, tanto pela naturalidade como pela residência. 

5 Recorda-se que nos encontramos perante uma época em que, apenas, os Seminários Católicos constituíam o 
único tipo de Escola, que era acessível, pelo que se encontrava aberta a todos os estratos económicos e sociais.  



Além da complexidade que envolve os critérios adotados na seleção da amostra e 
na atribuição de um nível a cada assinatura, outras questões se depararam, como por 
exemplo, não se conseguir identificar através da respetiva data de nascimento todos 
os assinantes, o que se explica, quer pela existência de subregisto dos atos de 
batismo, quer por serem naturais de outras localidades e terem optado por residir no 
Lindoso ou em Stª Tecla, nomeadamente em função do casamento.  

Desde já, se esclarece que foram encontrados apenas quatro indivíduos do sexo 
feminino, dois no Lindoso e dois em Stª Tecla, a exibir a assinatura, uma vez que para 
as restantes madrinhas havia sempre um indivíduo do sexo masculino, normalmente 
um familiar ou o pároco, que assinava a rogo. 

Ao encontrar-se, em cada uma das comunidades, em pleno séc. XVIII, apenas, 
dois elementos femininos a exibirem a assinatura em atos vitais da paróquia, de 
imediato, se levantam uma série de questões, como por exemplo: ler e escrever 
constituiu no séc. XVIII uma destreza destinada aos indivíduos do sexo masculino? 
Saber ler e escrever são indicadores de um poder social exclusivo deste mesmo sexo? 
Ou, o facto de as mulheres não assinarem em público correspondia a um 
comportamento cultural da época? 

Pequenos exemplos da complexidade que envolve a temática em estudo, mas, que 
nos esforçámos em superar, através de uma reflexão cuidada, de modo a obter um 
conjunto de indicadores capazes de retratar, dentro do possível, o grau de literacia, 
que caracterizaria o Norte de Portugal rural no séc. XVIII. 

Observe-se, então, o universo dos assinantes, exclusivamente masculinos6, em 
que, de imediato, ressaltam especificamente dois "subgrupos", o dos assinantes com 
data de nascimento conhecida, logo todos eles autóctones, e o constituído por aqueles 
de que se desconhece a respetiva data de nascimento (Fig. 1). 

 
 

                                                   
6 Como deparámos, apenas, com quatro assinantes do sexo feminino, não serão alvo de tratamento estatístico. 

Por curiosidade, os elementos femininos, quer em Stª Tecla, quer no Lindoso, firmaram uma assinatura com uma 
qualidade de traço a que atribuímos os níveis 3 (uma assinatura no Lindoso) e 4 para as três restantes madrinhas. 



 

Fig. 1 | Lindoso e Stª Tecla: Significado dos assinantes com data de nascimento conhecida (1700-1779) 

Fonte: Livros de Registo de Nascimentos e Casamentos do Lindoso e Stª Tecla (1660 - 1800). 

 
Verifica-se que os autóctones de ambas as freguesias, ou seja, os assinantes dos 

quais conseguimos identificar a data de nascimento: 
-predominam nos períodos em observação, com exceção no Lindoso na década de 

1700 a 17097, o que nos permite inferir que a escolha dos padrinhos e testemunhas 
incidiria, preferencialmente na esfera familiar e local, remetendo-nos para a 
existência de redes de parentesco e, possivelmente, também de vizinhança, no 
universo das testemunhas e padrinhos de casamentos e batizados nas duas 
comunidades; 

-tiveram, até à década de 1750/59 inclusive, uma variação positiva no total de 
assinantes, evolução acompanhada, também, pelo alargamento do universo dos 
participantes, o que lhe atribui um maior significado. 

Dilações que vão ao encontro de estudos mais alargados que comprovam os 
meados do séc. XVIII como o período em que se observou o "ponto alto" na curva da 
alfabetização. 

Mas, importante, em nossa opinião, é conseguir conhecer a evolução da prática da 
escrita na vida dos assinantes em ambas as comunidades. Para uma análise mais 

                                                   
7 Pelo facto de se desconhecer a data de nascimento não se exclui a enorme probabilidade de este subgrupo incluir 
predominantemente naturais do Lindoso, uma vez que nos encontramos perante a primeira década do séc. XVIII, 
época bastante próxima da obrigatoriedade do registo dos batizados efetuados na paróquia. 
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miúde, distinguiu-se os participantes dos quais se conhece a data de nascimento 
daqueles em que esta variável é desconhecida. Nos dois subgrupos, ainda se evidencia 
a evolução do nível médio da qualidade do traço ao longo da vida do assinante, pelo 
que se observou a classificação atribuída, respetivamente, à primeira e última 
assinaturas encontradas, em relação a cada autor (Figs. 2 e 3)8.  

 

	
Fig. 2 | Lindoso: Evolução do nível médio das assinaturas (1700-1780) 

Fonte: Livros de Registo de Batizados e Casamento da freguesia do Lindoso. (1660-1800). 

 
 
 

                                                   
8 No universo das assinaturas distinguimos, por um lado a evolução do nível médio de todas as assinaturas 
(nível>=1), por outro, a evolução do nível médio das assinaturas de facto traçadas (nível>1). 
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Fig. 3 | Basto (Stª Tecla): Evolução dos níveis médios da assinatura (1700-1780) 

Fonte: Livros de Registo de Batizados e Casamentos de Stª Tecla (1660-1800). 

Em relação ao grupo de assinantes com data de nascimento conhecida, ao 
comparar-se a evolução do nível médio da primeira assinatura com a evolução do 
nível médio da última assinatura (Figs. 2 e 3) dir-se-á que em Stª Tecla e no período 
de 1700-1760, se verificou uma evolução positiva na qualidade do traço, o que leva a 
deduzir que o participante desenvolveu ao longo da vida a destreza da escrita e, por 
princípio da leitura. Na década de 1770-79 o nível médio da última assinatura foi 
bastante inferior ao nível médio da primeira assinatura. Identificámos como 
padrinhos, para esta década, vários avós de idade avançada e, com uma assinatura 
que classificámos com um nível inferior em relação a outras por eles efetuadas, em 
atos anteriores. Quando pensamos na evolução fisiológica da pessoa, questionámo-
nos se este facto constituirá uma hipótese provável para a explicação da tendência 
negativa na evolução da qualidade detetada. Se até a uma certa idade é “normal” uma 
melhoria no traço firmado, também é “normal” que ao envelhecimento das 
capacidades motoras esteja associada incapacidade autográfica. 

No Lindoso, em relação aos assinantes com data de nascimento identificada, com 
exceção da década 1720-29, dir-se-á que não se verificou um aperfeiçoamento da 
escrita e muito provavelmente da leitura ao longo da vida. O nível médio da primeira 
assinatura tende a ser mais elevado que o nível médio da última assinatura, 
independentemente do efetivo considerado, o que revela, em nosso entender, uma 
representação e uma valorização, de certo modo, negativas da leitura e da escrita no 
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quotidiano destas populações, que se poderá compreender pelo desuso da arte de 
escrever, que se manifestaria na discrepância do traço. 

Há a evidenciar, também para o Lindoso e em termos globais, a evolução positiva 
do nível médio da primeira assinatura grosso modo entre as décadas de trinta e 
setenta, nomeadamente nos indivíduos em que se conhece a data de nascimento, o 
que nos permite admitir que ao longo do séc. XVIII se teriam reunido 
progressivamente condições que justificariam a necessidade, por parte da população, 
na aprendizagem da escrita e, logicamente, da leitura.  

Em Stª Tecla, a regularidade e o "peso" com que o grupo dos autóctones se 
destaca, pela qualidade do traço, no universo dos assinantes e de modo 
inquestionável a partir da década de trinta, poder-se-á explicar, ou, pela existência de 
estruturas relativamente organizadas de iniciação à leitura e à escrita, ou, pela 
procura regular dessa mesma aprendizagem por parte da população, que na fase de 
vida ativa se lhe deparava a necessidade em dominar a destreza da escrita. 

Ainda baseado na leitura das Figs. 2 e 3, e ao comparar-se o nível médio da 
assinatura, nas duas comunidades e para os assinantes sem data de nascimento 
conhecida, poder-se-á dizer, em termos globais, que houve um aperfeiçoamento da 
escrita e da leitura ao longo da vida das pessoas?  

Em Stª Tecla, o nível médio da primeira assinatura tende a ser mais baixo que o 
nível médio da última assinatura, o que revela, em nosso entender, uma 
representação e uma valorização positivas da leitura e da escrita no quotidiano destas 
populações. 

Já em relação ao Lindoso, com exceção das décadas de dez e de trinta, há uma 
discrepância negativa do traço, entre aquele que é firmado pela primeira vez em 
relação ao deixado no último ato vital encontrado. 

Preocupámo-nos, também, em conhecer a evolução do nível médio da assinatura 
para os assinantes que se iniciaram com idades inferiores a 20 anos, pois entendemos 
que este grupo representaria, com maior propriedade, a capacidade autográfica da 
população em geral (Fig. 4).  

Curiosamente a observação cuidada de este indicador conduz-nos a outro tipo de 
raciocínio. Se por um lado, há a salientar a qualidade deficiente do traço exibido pelo 
jovem quando se iniciava nos momentos festivos da comunidade9, por outro, denota-
se uma certa melhoria proporcional ao nível demonstrado no início da sua prática da 
escrita, principalmente para aquela que classificamos com um nível inferior a três, o 
que poderá indiciar a existência de condições, embora muito periclitantes, mas 
suficientes, para timidamente envolver a população na destreza da escrita e da 
leitura. Por outro lado, o jovem, que certamente já escrevia e lia fluentemente10, 

                                                   
9  No Lindoso, dos trinta e cinco jovens assinantes, traçaram assinaturas classificadas com um nível igual a quatro 
e a três, respetivamente, um e onze jovens. 

Em Stª Tecla, dos trinta e quatro jovens assinantes, um traçou assinatura com nível quatro e dez com o nível três. 

10 Assinaturas classificadas com um nível >=  3. 



quando pela primeira vez foi participante ativo nos atos vitais da comunidade, 
manteve a qualidade do traço por um período longo da sua vida.  
 

 

Fig. 4 | Lindoso e Stª Tecla: Evolução do nível médio da assinatura para os assinantes com idades entre os 10 e 20 anos 
(1700-1780) 

Fonte: Livros de Registo de Batizados e Casamentos do Lindoso e Stª Tecla (1660-1800). 

 

Numa leitura comparativa entre a Figs. 2 e 3, que evidenciam a importância dos 
assinantes que firmavam pela primeira vez com uma certa qualidade do traço, o de 
nível 3, e a Fig. 4, que distingue o nível da primeira assinatura dos jovens assinantes, 
poder-se-á inferir que a comunidade do Lindoso não disponibilizaria, para a maioria 
dos jovens, estruturas capazes de os envolver no ensino/aprendizagem da leitura e da 
escrita. Já em Stª Tecla poderemos inferir que todos os jovens valorizavam a sua 
qualidade autográfica ao longo da vida e que a evolução positiva da qualidade do 
traço firmado foi proporcional ao nível demonstrado no início da sua prática da 
escrita.  

Também pela leitura das idades médias dos padrinhos e testemunhas de 
casamento e de batismo11, que pela primeira vez exibiram em público a respetiva 

                                                   
11  No cálculo deste indicador considerámos dois grupos etários. Aquele que engloba as idades dos 10 aos 14 anos 
inclusive e o que inclui as idades iguais ou superiores a 15 anos. Considerámos como limite superior do primeiro 
grupo os 14 anos em virtude de a Igreja, apenas, admitir padrinhos com idades superiores a 14 anos. 
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assinatura, nos é permitido aventar que, se por um lado, o desenvolvimento das 
destrezas implícitas no saber escrever e ler estariam, embora de um modo muito 
ténue, no horizonte dos muito jovens raianos (Fig. 5), essencialmente a partir da 
década trinta do séc. XVIII, por outro, o natural do Lindoso adquiriria a destreza da 
escrita numa fase mais avançada da sua vida, com exceção para a última década em 
observação. 

 

 

Fig. 5 | Lindoso e Stª Tecla: Idade média da primeira assinatura (1700-1779)  

Fonte: Livros de Registo de Batizados e Casamentos do Lindoso e Stª Tecla (1660-1800). 

 
Ainda pela observação da mesma figura, verifica-se que de 1700 a 1779 e para os 

indivíduos de raia e com idades superiores a 15 anos, a idade média à primeira 
assinatura foi inferior aos trinta e cinco anos, com exceção para a década de 1720-
2912. Ora, se a partir desta década, se registou uma descida muito gradual, não evitou, 
contudo, que os assinantes iniciassem, nas últimas décadas em observação, a sua vida 
de escrevente em atos públicos com idades médias entre os 28 e 35 anos. 

O Lindoso apresenta-se no séc. XVIII, com um universo de escreventes e leitores, 
que se iniciaram no ato da escrita em público com idades compreendidas entre os 25 

                                                   
12 Idades médias da 1ª assinatura a ultrapassarem os 30 anos verificar-se-iam, para o Lindoso, nas décadas de 
1720-29 (31,96),1730-39 (30,13), 1740-49 (30,24), 1760-69 (30,27); para Stª Tecla, na década de 1760-69 (34,6). 
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e 35 anos (Fig. 5), além de um grupo muito reduzido de jovens, aqueles que o fizeram 
com idades inferiores a 20 anos (Fig. 4). 

Já em relação a Stª Tecla, a observação deste indicador permite-nos levantar a 
hipótese que a aprendizagem da escrita se iniciaria com os jovens e, quando muito, 
com jovens/adultos, muito provavelmente adolescentes (Figs. 4 e 5).  

Exemplifiquemos com a década de 1700 a 1709. Nesta década, a idade média da 
primeira assinatura situava-se nos assinantes com idades ligeiramente superiores a 
20 anos. Se um indivíduo assinava com idade próxima dos 20 anos, desenvolveu a 
sua aprendizagem numa fase adolescente e, muito provavelmente, nos grupos da 
catequese. A credibilidade para esta hipótese encontrámo-la nos padrinhos que 
assinavam com idade inferior a 15 anos. 

Apesar das normas impostas, oficialmente pela Igreja, fossem perentórias sobre a 
idade mínima dos padrinhos, curiosamente se deteta para o Lindoso, no intervalo de 
cinco décadas (1720-1779), e para Stª Tecla nas oito décadas em observação, 
assinantes com idades inferiores a 14 anos 13 , em que um pequeno número 
testemunhou o ato vital para a posteridade, com um traço, que evidencia grande 
qualidade na destreza e segurança no ato da escrita e, logicamente, da leitura. 

Esta leitura comparativa permite-nos levantar uma outra hipótese, que a 
aprendizagem da escrita e da leitura nestas freguesias e provavelmente nas limítrofes, 
para este subperíodo, se por um lado, se iniciava com um grupo muito restrito de 
jovens, muito possivelmente adolescentes, por ventura, no núcleo familiar, ou, nos 
grupos de catequese14, por outro, seriam as exigências da vida ativa, que justificaria a 
necessidade em se adquirir as destrezas implícitas no saber ler e escrever. 

                                                   
13 No Lindoso: dois elementos, respetivamente nas décadas de 1720-29, 1730-39, 1740-49 e 1770-79; um 
elemento nas décadas de 1750-59 e 1760-69. Em Stª Tecla: um indivíduo nas décadas de 1740-49 e 1770-79; dois 
indivíduos em cada uma das décadas de 1700-09, 1750-59 e 1760-69; três indivíduos no período 1720-29. 

14 Somos de opinião, que os núcleos da catequese correspondiam aos centros, que poderiam dinamizar a 
aprendizagem da leitura e da escrita, pois, apenas a Igreja estava em condições de implementar as estruturas 
mínimas na divulgação e democratização da alfabetização, ao reunir recursos, não só materiais, mas, 
principalmente humanos, neste caso, o pároco e os curas, que coadjuvavam no trabalho da paróquia, após uns 
anos de estadia no Seminário da Diocese, a de Braga.  

Na época, saber ler e escrever era um atributo exclusivo das pessoas socialmente bem instaladas, pelo que, apenas 
a Igreja, pelos próprios objetivos que a motivam, ao tornar obrigatória a catequese para todos os residentes, se 
preocuparia em tornar acessível, a todos os paroquianos, independentemente do status social e económico, a 
"arma" de saber ler, escrever e contar.  

Mas, nas terras limianas e de raia, a Igreja, teria tido condições para incrementar, de facto, o interesse pela 
aprendizagem da leitura e da escrita? Entendemos, em função dos indicadores analisados, que a influência da 
Igreja na alfabetização do jovem raiano não teria sido suficiente para implementar uma rede organizada, com 
sistematicidade, de aprendizagem da escrita e da leitura, contrariamente ao que teria acontecido em Stª Tecla. 

Há que relembrar que a comunidade do Lindoso se insere num território palco de forte instabilidade bélica, 
envolvida nos avanços e recuos multisseculares das forças militares, lusas e castelhanas, num esforço em definir a 
fronteira luso-galega. Exemplos “mais recentes”, os períodos da Guerra da Restauração e das Invasões Francesas, 
e a importância do castelo do Lindoso no controlo da fronteira. Além disso, a população, desde sempre, foi o ator 
principal no incremento do comércio submerso transfronteiriço, que se iniciou nos primórdios da estabilização da 
fronteira (séc. XIII-XIV), prolongando-se até aos finais do séc. XX.  



Na expectativa em conseguirmos questionar o grau de organização da 
comunidade na divulgação da aprendizagem do saber ler e escrever, preocupámo-nos 
em conhecer a relação entre o efetivo de assinantes e o número de nascimentos (Fig. 
6). 

 

 

Fig. 6 | Lindoso e Stª Tecla: Proporção dos assinantes nos nascimentos (1700 a 1779) 

Fonte: Livros de Registos de Nascimentos e Casamentos do Lindoso e Stª Tecla (1660-1800). 

 

Consideramos que há uma correlação positiva entre o efetivo de assinantes, 
independentemente do nível de assinatura exibido e o volume de nascimentos. 

Ao debruçarmo-nos no caso específico dos escreventes, ou seja, naqueles cujo 
nível de assinatura é superior ao nível um, sobressaem, no Lindoso, as décadas de 
vinte e trinta com os valores proporcionais mais elevados (0,13 e 0,14), embora 
inferiores aos valores dos assinantes que não escreviam, enquanto em Stª Tecla 
evidenciam-se as décadas de vinte (0,26) e cinquenta (0,18) não só com os valores 
mais elevados, como superiores aos valores dos assinantes que não escreviam, em 
virtude de terem traçado a vulgarizada cruz. 

Este facto, desde logo, nos permite questionar, para Stª Tecla, se é possível 
admitir a existência de estruturas, um tanto ou quanto organizadas, na divulgação da 
aprendizagem do saber ler e escrever, ou, se pelo contrário, eram as famílias mais 
influentes que ensinavam os seus próprios filhos, iniciando-os numa idade muito 
jovem, restando para os clérigos, ou, para o barbeiro, o cirurgião, o músico e o 
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alfaiate15 a alfabetização daqueles indivíduos que, ou pelo tipo de trabalho exercido 
permaneciam sob a esfera da Igreja ao longo da vida, ou então, daqueles moradores, 
que, já, adultos, se confrontavam com a necessidade premente em serem capazes de 
assinar, porque, por exemplo, pretendiam trabalhar no exterior, nomeadamente em 
Lisboa16. 

Ora, um conjunto de questões se levantam no estudo desta temática, para um 
intervalo de tempo tão afastado, e para as quais não conseguimos encontrar respostas 
suficientemente objetivas pela inexistência de Fontes, pois implicam conhecer não só 
as estruturas que apoiaram e incentivaram a divulgação da aprendizagem do saber 
escrever e, por certo, ler e contar, como as motivações das populações rurais do Norte 
de Portugal em quererem adquirir destrezas no domínio da escrita e da leitura. 

Contudo, apesar de todas as dificuldades, entendemos que a investigação 
desenvolvida permite formular, em nota de síntese, um conjunto de inferências que 
caracterizariam o ambiente cultural das duas comunidades: 

- o de raia, o Lindoso, que vivia em redor do castelo, o do Lindoso, muito 
dependente de um comércio submerso transfronteiriço, a par de uma agro-silvo-
pastorícia de subsistência, em que a presença dos militares era notória nos atos vitais 
da freguesia, e que se deteta através das assinaturas, com uma frequência 
significativa, dos padrinhos e testemunhas de casamento e de batizados que, 
certamente, não diferiria, substancialmente, do quadro em que se inserem as 
freguesias raianas do Norte de Portugal; 

- o de Stª Tecla, freguesia inserida no médio Tâmega, com uma população a viver 
exclusivamente de uma agricultura de subsistência e endógena.  

Assim, enquanto no Lindoso, com uma comunidade insegura e muito aberta à 
Galiza, existiria uma estrutura débil, deficientemente organizada a favorecer a 
aprendizagem, em Stª Tecla, com uma comunidade estável e voltada para si mesmo, 
existiria uma estrutura com determinada organização, que dinamizava e incentivava 
a divulgação da aprendizagem da leitura, da escrita e da contagem. 

Em Stª Tecla, a grande maioria dos assinantes que firmavam o nome, por certo, a 
par da escrita, liam e contavam, pois predominava a assinatura de nível igual, ou, 
superior a três, enquanto no Lindoso a maioria dos assinantes selavam a sua presença 
através de um desenho de uma cruz, pois era a assinatura de nível igual a um, que 
imperava. 

Em Stª Tecla, saber escrever e talvez ler e contar, iniciava-se na fase jovem ou 
quando muito, na adolescência, enquanto no Lindoso verificar-se-ia para a maioria 
dos assinantes numa fase adulta, em plena vida ativa. 

                                                   
15 Moradores que, possivelmente, sabiam ler e escrever, pois exerciam profissões consideradas, na época, de 
destaque. 

16 Pelo estudo efetuado ter-se-ia verificado, principalmente no Lindoso, uma mobilidade com um certo 
significado, no séc. XVIII, nomeadamente, para Lisboa. 

Há que não esquecer, também, a forte instabilidade em que as populações raianas viviam pelo facto da existência 
da fronteira, o que ocasionava épocas de forte insegurança, de penúria e, mesmo, de fome. 



Em Stª Tecla, os assinantes aperfeiçoavam a destreza da escrita, e por certo, a da 
leitura e da contagem, ao longo da vida, enquanto no Lindoso, apenas um reduzido 
número de assinantes teriam a possibilidade de o fazer. 

Se em ambas as comunidades existia uma certa sistematicidade e frequência na 
prática da escrita, através da participação nos atos vitais da freguesia, ler, escrever e 
contar seria prática condicionada pelo status adquirido, quer pelo rendimento, quer 
pela popularidade, quer pelo espírito de entreajuda, quer pelas relações de 
vizinhança. 

 
3. A ESCOLARIZAÇÃO, FINAIS DO SÉC. XIX-INÍCIOS DO SÉC. XX 

Foi no séc. XIX prolongado pelo séc. XX que mais se fizeram sentir as 
repercussões das reformas educativas, embora, muitas das quais não se chegaram a 
implementar limitando-se a permanecerem exaradas em Decretos-Lei dos diversos 
governos, ou em publicações de autores interessados e preocupados com a situação 
da instrução em Portugal. 

Questionámo-nos sobre a forma como se teriam repercutido nas comunidades em 
estudo, reformas educativas como a Pombalina, publicada em alvará de 28 de Junho 
de 1759, ou a exarada no Decreto-Lei de 16 de Agosto de 1779, com a qual o ensino 
elementar, até essa data, a cargo dos mestres e professores não eclesiásticos 
regressou, em boa parte, ao controlo dos religiosos, ou a assinada por Rodrigo da 
Fonseca e publicada em Decreto-Lei de 7 de Setembro de 1835, em que se lê:   

(...) a instrução primária será administrada gratuitamente a todos os cidadãos 
em Escolas Públicas e o método será o do Ensino Mútuo ou o de Lencastre (...), 

 ou as consequências da reforma de Costa Cabral, em 1844, que se propõe 
combater o analfabetismo decretando para todos:  

(...) os pais, tutores e outros quaisquer indivíduos residentes nas povoações em 
que estiveram colocadas as Escolas de Instrução Primária ou dentro de um 
quarto de légua (...) mandarem à escola os seus filhos, pupilos, ou outros 
subordinados desde os sete anos até aos quinze anos de idade ficando sujeitos se 
não o fizerem, primeiro a aviso, depois a intimação, depois a repreensão e por 
fim a multa (...),  

ou, então, a reforma descentralizadora de Rodrigues Sampaio em 1876, com 
grande impacto nacional. 

Conjunto vasto de legislação, que emanou dos poderes políticos empenhados, 
pelo menos teoricamente, na divulgação generalizada da instrução pelas populações, 
mas, revelador do longo tempo de transição entre ambientes culturais específicos e 
assentes em estruturas distintas.  

Optou-se, então, por considerar um período, que entendemos representativo da 
vivência cultural, ou, talvez melhor, instrucional da época, com cerca de quarenta 



anos (1878-1916) sobre o qual se incidiu a observação tomando como fontes, os 
Registos de Batismo e de Casamento (de 1/1/1877 a 1/4/1911 e 3/1/1912 a 
31/12/1916)17, e os Recenseamentos Gerais da População (1878, 1890, 1911 e 1920).  

Na observação dos Registos Paroquiais, continua-se a privilegiar as assinaturas 
dos padrinhos de batismo e casamento e testemunhas de casamento, mas, como se 
está perante assinaturas bastante "uniformizadas" 18 , utilizou-se uma escala 
dicotómica de classificação do tipo de escrita:  

- Sabe escrever;  
- Não sabe escrever.  
Contudo, outras escalas de classificação do conceito de alfabeto foram adotadas 

nos Recenseamentos Gerais das População, as fundamentadas nos indicadores: 
- Não sabe ler nem escrever; 
- Sabe ler e escrever19; 
- Sabe ler. 
Sem quer tirar dilações comparativas salientar-se-á os valores referentes ao sexo 

feminino obtidos na contagem que incidiu nos Registos Paroquiais relativamente aos 
valores encontrados no Recenseamento da População de 1911 (Quadro 1). 
 

Períodos  

Sabe ler e 

escrever 

Não sabe ler nem 

escrever Sabe ler 

Sabe 

escrever 

Não sabe 

escrever Habitantes 

 H M H M H M H M H M H M 

 Lindoso Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

1878 a) 119 38 5 1,2 193 62 388 99 … … … … ... ... ... ... 312 393 

1890 a) 89 28 5 1,3 215 68 378 98 11 3,4 1 0,3 ... ... .. .. 315 384 

1911 a) ... ... ... ... 365 83 407 99 77 17 5 1,2 ... ... .. ... 442 412 

1/1/1877 a 1/4/1911 b) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 162 2 134 209 ... ... 

3/1/1912 a 31/12/1916 b) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55 3 40 54 ... ... 

1920 a) ... ... ... ... 240 69 429 98 108 31 8 1,8 ... ... ... ... 348 437 

Stª Tecla                   

1878 a) 73 27 9 2,7 199 73 320 97 … … … … … … … … 272 329 

1890 a) 101 36 27 8,3 173 63 295 92 1 0,3 3 0,9 … … … … 275 325 

1911 a) 117 41 61 20,2 166 58,7 240 80 … … … … … … … … 283 301 

1/1/1877 a  1/4/1911 b) … … … … … … … … … … … … 185 68 120 239 ... ... 

3/1/1912 a  31/12/1916 b) … … … … … … … … … … … … 65 31 59 81 ... ... 

1920 a) 163 46 48 14,9 189 53,7 274 85 … … … … … …   355 322 
Quadro 1 | Lindoso e Stª Tecla: População alfabetizada. Recenseamentos Gerais da População Portuguesa (1878-
1920). Livros de Registo de Batismos e Casamentos (1877-1911; 1912-1916) 

                                                   
17 Para o intervalo de tempo de 2 de Abril/1911 a 1 de Janeiro/1912 não se localiza o registo dos atos vitais da 
freguesia do Lindoso. 

18 As estruturas que neste período de transição apoiavam a alfabetização, talvez melhor, a expansão da instrução a 
todas as aldeias, eram diferentes daquelas que foram o suporte da Alfabetização do séc. XVIII. 

19 Critério que desapareceu a partir do recenseamento de 1911 inclusive, mantendo-se, apenas o "saber ler". 



a) Recenseamentos Gerais da População; b) Registos de Batizado e Casamento do Lindoso e Stª Tecla. 

Fontes: Recenseamentos Gerais da População Portuguesa, 1878, 1890, 1911 e 1920, Direção Geral de Estatística, 
Imprensa Nacional, Lisboa. 

Livros de Registo de Batismos e Casamentos (1/1/1877-1/4/1911; 3/1/1912-31/12/1916), Registo Civil de Ponte da 
Barca e Cartório Paroquial do Lindoso (Lindoso); Registo Civil de Celorico de Basto e Cartório Paroquial de Basto (Santa 
Tecla). 

 

Os valores absolutos referentes ao sexo feminino obtidos pela contagem que 
incidiu nos Registos Paroquiais não diferem substancialmente dos valores 
encontrados no Recenseamento Geral da População de 1911. 

No intervalo de Janeiro de 1877 a Abril de 1911, no Lindoso existiam dois 
indivíduos do sexo feminino que sabiam escrever20 e 209 que não sabiam escrever21, 
enquanto em Stª Tecla 68 mulheres sabiam escrever e 185 não sabiam escrever. O 
Recenseamento de 1911 menciona, para o Lindoso, 5 indivíduos do sexo feminino que 
"sabe ler"22 (1,2%) e 407 que "não sabe ler nem escrever" (99%), enquanto em Stª 
Tecla não é mencionada qualquer mulher a “saber ler”, mas “saber ler e escrever”, 
fazem-no 61 mulheres (20,2%). Valores, que, independentemente da Fonte utilizada, 
retratam bem, em nosso entender, o "peso" das mulheres alfabetizadas nas duas 
comunidades, ou seja, o elevado grau de iliteracia que imperava nas paisagens 
raianas e que, de certo modo, “contrastava” com a importância que a comunidade de 
Stª Tecla atribuía ao facto da mulher ser capaz de escrever e de ler. Esta discrepância 
estendia-se, também, ao sexo masculino, apesar da diferença se tornar mais 
acentuada, de acordo com o tipo de Fonte utilizada23.  

Resultados que, embora, levantem, de imediato, uma série de questões, limitamo-
nos a interrogar, se com o funcionamento das escolas oficiais a nível nacional foi, 
apenas, considerado "alfabetizado" o indivíduo que tivesse frequentado a escola, 
pondo-se de parte a contagem de todos aqueles que, apesar de não terem frequentado 
a escola oficial, sabiam ler e escrever. 

                                                   
20 Por curiosidade, uma noiva e uma madrinha de batismo. 

21 Tanto para as noivas como para as madrinhas de casamento e de batizado, o pároco declarava que "(...) por não 
saber ler nem escrever, a rogo, assinava (...)". 

22 Sem se querer questionar o conceito de "saber ler", por não corresponder aos objetivos que nos propusemos 
atingir, limitamo-nos a referir que "saber ler" não é sinónimo de "saber escrever". Contudo, o inverso já é 
recíproco, ou seja, quem sabe escrever, também sabe ler. 

23 Segundo o Censo de 1911, no Lindoso, 77 homens (17%) "sabem ler". Segundo a contagem resultante da leitura 
dos Registos Paroquiais, para o período de 3/04/1912 a 31/12/1916, 162 homens "sabem escrever. Para Stª Tecla, 
em 1911, 117 (41%) homens “sabem ler e escrever” e para o período de 3/04/1912 a 31/12/1916, 63 “sabem 
escrever”. 

Esclarece-se, que, embora se tenha tido a preocupação em contar por uma só vez o assinante que participou em 
vários atos vitais, ela inclui aqueles que o fizeram ao longo de três décadas e, por ventura, parte deles já teriam 
sucumbido, em 1911, de acordo com a lei natural da vida. 



Hipótese que parece ser corroborada pela evolução dos "alfabetizados" 
masculinos no intervalo de tempo de 1878-1911, segundo a fonte estatística oficial e 
publicitada24.  

O Censo de 1920 indicia a evolução negativa dos "analfabetos" do sexo masculino, 
"viragem" ainda não verificada nas mulheres, que se entende pelo facto de nas 
primeiras décadas da existência da escola oficial, esta ser muito mais frequentada 
pelos rapazes, pois se o recenseamento das crianças em idade escolar era obrigatório, 
a matrícula e a frequência respetivas tornavam-se facultativas, o que nos permite 
levantar uma outra questão, a relacionada com a implementação, de facto, da 
escolaridade universal. 

Se os Registos de Batizados e de Casamentos (1912-1916), no Lindoso, e em Stª 
Tecla (1912-1916), já, evidenciam a influência da escola oficial, com os padrinhos e 
noivos assinantes a ultrapassarem aqueles que não sabem escrever25, mantêm-se, 
contudo, muito reduzido, principalmente no Lindoso, o efetivo das madrinhas que 
exibem a respetiva assinatura26.  

Realça-se o facto do Recenseamento de 1920 apontar uma inversão da tendência 
de evolução positiva em ambas as comunidades. Verificou-se um aumento de 
indivíduos e para ambos os sexos que são analfabetos. 

Índices de escolarização, que tenderão a evoluir ao longo do séc. XX, em função 
das novas políticas educativas, cada vez mais preocupadas com a implementação de 
uma Escola que promova e incentive a universalidade e democraticidade do 
ensino/aprendizagem, prolongando-se, gradualmente, o período de frequência 
obrigatória pelos jovens alunos, os cidadãos de um amanhã imbuído pelo "novo" 
conhecimento e tecnologias de ponta. 

 
REFLEXÕES FINAIS 

Se no séc. XVIII teria sido restrito o núcleo dos residentes que fizeram um uso 
regular das suas capacidades autográficas, isto é, que sabiam escrever, mas, 
provavelmente, também, ler, manter-se-ia o impacto ténue da Alfabetização ao longo 
do séc. XIX. 

Quadros de alfabetização e de instrução pouco auspiciosos, que se prolongaram 
pelo séc. XX, em virtude de os projetos escolares implementados no período da 
escolaridade obrigatória não terem conseguido inverter uma relativa secundarização 
da cultura escrita no quotidiano e no desenvolvimento da vida local, pois os maiores 

                                                   
24 Peso dos "alfabetizados" na população masculina era, no Lindoso, de 38%, 28%, 17% e 31%, respetivamente em 
1878, 1890, 1911 e 1920, enquanto em Stª Tecla era de 27%, 36%, 41% e de 46%, para os mesmos períodos. 

25 No Lindoso, num universo de 95 padrinhos e noivos, 55 exibem assinatura e 40 não o fazem porque não sabem 
escrever e alguém assina a rogo. Em Stª Tecla, num universo de 114 padrinhos e noivos, 65 exibem assinatura e 59 
não o fazem. 

26 No Lindoso, num efetivo de 57 elementos femininos, apenas, 3 desenvolveram a aptidão da escrita, o que lhes 
permitiu assinalar a presença nos atos da paróquia, enquanto em Stª Tecla, num total de 112 mulheres, 31 
mulheres escrevem e 59 mulheres não o sabem fazer. 



beneficiários da escolarização massiva continuam a partir para o exterior, onde se 
fixam para exercerem uma profissão. 

Na segunda década do séc. XXI os jovens alfabetizados em idade ativa, a exemplo 
dos progenitores, independentemente de possuírem, ou não, uma especialização, 
nomeadamente uma licenciatura, optam por residir nos centros urbanos, nacionais e 
estrangeiros, contribuindo, assim, para que nas paisagens e espaços em estudo se 
acentue a baixa densidade relacional, com tendência para se continuar. 

Perante um cenário cultural, com profundas consequências sociais e territoriais, 
interrogamo-nos sobre o amanhã de territórios como os do Norte de Portugal Rural 
de muito baixa densidade: 

- palco de uma população de baixo nível de instrução e com idade avançada; 
- em perda continuada dos seus jovens, mesmo daqueles que frequentam a escola 

oficial, mas, na expectativa de, num futuro próximo, saírem ao encontro de espaços, 
que entendem ser mais promissores, como os das regiões metropolitanas, nacionais e 
europeias; 

 permite aventar consequências de carácter irreversível, quer no âmbito social, 
quer territorial, muito provavelmente justificadas pelo facto de as "batalhas" da 
educação e da instrução nunca terem sido suficientemente motivadoras a fim de 
adquirirem um papel relevante na vida das comunidades em estudo. 
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RESUMO  

A cultura letrada foi determinante na transformação da sociedade do Antigo 
Regime, na produção e cumprimento da legislação, na administração pública e 
privada, na diplomacia, no registo de propriedade, na justiça, no registo de contratos, 
na circulação de ideias, na mobilidade de pessoas, na comunicação, na escrituração 
dos indivíduos e das populações. A escrita conectou os dois lados do Atlântico. Nos 
espaços nacionais, a expansão e normalização das línguas vernáculas, associadas ao 
surgimento e vulgarização de novos meios e técnicas de informação e conhecimento, 
e a abertura do universo letrado à diversidade dos domínios da leitura e da escrita 
tornaram a cultura escrita central e intrínseca ao desenvolvimento histórico. Os 
campos demográfico e social, cultural, científico, técnico, administrativo, 
comunicacional funcionaram com aplicação regular da leitura e da escrita. As 
manifestações da escrita incluem escriturações formais e escritas informais, 
autográficas e epistolares. A autografia tornou-se inerente aos destinos de vida e 
decisiva nos modos de sociabilidade. A história da alfabetização é um domínio 
interdisciplinar que encontra na demografia histórica, na aculturação escrita, na 
capacitação literácita um campo de participação e mobilidade sociocultural e 
profissional. Este texto apresenta uma perspectiva desta interdisciplinaridade, 
aplicada à língua portuguesa e ao espaço atlântico. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Cultura escrita, autografias, história da alfabetização 



1. CULTURA ESCRITA E MODERNIZAÇÃO 

A cultura escrita integra a modernização ocidental e foi determinante na 
transformação da sociedade do Antigo Regime. Permitia a circulação de ideias, a 
mobilidade de pessoas, a comunicação, a escrituração dos indivíduos, das 
populações, das decisões e destinos de vida. Era um regulador de processo. Associada 
à economia, à diplomacia e à circulação das pessoas, à divulgação da informação e do 
conhecimento, à comunicação formal, às autografias, a cultura escrita conectou os 
dois lados do Atlântico. Era a base da educação. A escola foi organizada e a 
escolarização evoluiu, em torno da cultura escrita. A escrita estava associada à 
produção material, à produção do conhecimento, à informação, à comunicação, à 
circulação e cumprimento da legislação, à aplicação da justiça. Era um instrumento 
de ordem e de governo que assegurava a administração pública e privada, a 
diplomacia, o registo de propriedade, a regulação e registo de contratos. 

No decurso do período moderno, a língua latina, como meio de comunicação 
erudita e matriz civilizacional, declinou perante o fomento, vulgarização e 
normalização das línguas vernáculas, na construção dos espaços e identidades 
nacionais, na expansão e socialização de novos meios e técnicas de informação e 
conhecimento. A cultura letrada tornou-se central ao desenvolvimento histórico. A 
língua portuguesa foi um meio de consolidação do império e de construção do espaço 
atlântico. 

Um dos aspectos mais inovadores do período moderno foi a utilização da escrita 
como organização e registo das populações, meio de sociabilidade, factor de 
proximidade. Com base nas fontes históricas do local e na documentação de 
proximidade, é hoje possível reconstituir as populações, conhecer a geografia física e 
humana, estabelecer cronologias, descrever e explicar os destinos de vida, estabelecer 
conexões no tempo e no espaço, escrever a história do local. Com as fontes históricas 
paroquiais e municipais, a demografia histórica criou e tem vindo a aplicar uma 
metodologia de identificação dos indivíduos, reconstituição das populações, descrição 
dos comportamentos vitais dos indivíduos e das comunidades, incluindo os modos de 
produção e de circulação material e económica, as formas de organização e 
comunicação, a sedentarização e a mobilidade dos indivíduos e dos grupos. 

No domínio da aculturação escrita, a história da alfabetização congrega os 
estudos da demografia histórica e de reconstituição das populações suas formas de 
organização e mobilidade, com a produção e a circulação do manuscrito e do 
impresso, bem como com as diferentes manifestações de escrita formal e informal. O 
conhecimento das práticas de escrita, incluindo o acesso, modalidades de 
desempenho e autografias, capitalização simbólica e mobilidade sociocultural, 
envolve uma metodologia adequada que correlaciona os dados populacionais, 
identitários e os percursos vitais dos indivíduos com o desempenho autográfico, a 
capacidade de intelecção, a comunicação escrita, medidos e avaliados através de 
escalas literácitas. 



Em conformidade com a afirmação e a expansão das religiões do livro e da 
aculturação escrita, como obrigação de acesso e prática do culto religioso 
(nomeadamente nas regiões da Reforma Protestante europeia e americana e em 
cumprimento das determinações do Concílio de Trento nas regiões que 
permaneceram associadas ao Catolicismo), o Período Moderno ficou documentado 
através de registos de foro institucional e de âmbito socio-religioso. Estas fontes são 
coetâneas e correlativas de fontes de natureza administrativa e judicial, 
nomeadamente, os registos de propriedade e a vulgarização dos testamentos como 
manifestações de vontade, com valência religiosa e civil. Os testamentos, como, de 
forma menos radical, os codicilos ou outros apontamentos afins asseguravam os bens 
de alma em benefício dos próprios e estipulavam os destinos dos bens materiais, com 
directa repercussão nos destinos de outrem – assim de familiares, como de terceiros. 

O espaço ibero-americano, muito particularmente o eixo Portugal-Brasil, foi um 
campo de fomento e aplicação de escriturações formais, autografias e sociabilidades, 
cuja evolução foi acentuada na transição do Antigo Regime. Há uma escrita de 
império como meio e produto da administração pública e privada, da economia, da 
circulação de bens e de pessoas, da implementação e da aplicação da justiça. É uma 
escrita letrada, formalizada e processual, hierárquica, confiada a profissionais. Mas é 
também uma escrita de negócios, uma escrita epistolar, vencendo a distância e o 
tempo, inventariando e ordenando a relação entre instituições, órgãos, agentes, 
indivíduos. A escrita foi um meio de colonização e um suporte da emigração. 
Correlativamente, a cultura escrita é fonte e representação de si própria, permitindo 
conhecer o modo como a leitura e a escrita foram sendo divulgadas e apropriadas. No 
que ao Brasil reporta, ficaram documentadas as autografias de residentes 
temporários, de colonos e de autóctones. 

 
2. HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO – DOMÍNIO INTERDISCIPLINAR 

A história da alfabetização é, nesse sentido, um domínio interdisciplinar centrado 
no eixo formado pela cultura escrita, pela capacidade literácita, pela sociabilidade dos 
indivíduos, dos grupos e dos segmentos sociais, socio-administrativos e 
socioprofissionais. É uma história que encontra paralelo e frequentemente se 
subsume na escolarização, mas que permite perspectivar o campo da cultura escrita 
com mais abrangência espácio-temporal e com grande amplitude na representação, 
na legitimação e nas manifestações de aplicação e uso. A implementação da 
interdisciplinaridade na história da alfabetização permite referenciar e explicar a 
importância da leitura e da escrita na cultura material, na educação, na identidade e 
destinos pessoais, nas manifestações de vontade e de capacidade para intervir no 
destino de outros. 

Tal como aqui se apresenta, a metodologia interdisciplinar da história da 
alfabetização está profundamente imbricada na demografia histórica, através da 
utilização e da expansão de bases populacionais comuns. No caso português, as 
principais bases que têm vindo a ser utilizadas fazem parte, ou estão associados, ao 



Repositório Genealógico, construído com recurso a fontes nominativas e seriais. São 
bases que permitem reconstituir os ciclos de vida dos indivíduos, das comunidades, 
das gerações e cruzar tais dados com indicações sobre a cultura escrita, admitindo 
distintas modalidades de acesso, participação e desempenho. Tais manifestações não 
ficaram circunscritas ao formalismo letrado, ainda que este formalismo não deva 
deixar de ser tomado como referência. 

A história da aculturação escrita em língua portuguesa inclui, por consequência, a 
constituição da norma escrita com características de pragmática discursiva e 
uniformização ortográfica e caligráfica. Essa norma ficou associada à consolidação de 
uma caligrafia escolar. De forma integrada, o presente texto está associado a estudos 
de história da alfabetização, desenvolvidos em diferentes regiões de Portugal, com 
maior incidência em algumas regiões dos Açores, na região de Guimarães e no 
Nordeste Transmontano, mas também em estudos realizados em algumas regiões do 
Brasil. 

Esses estudos possibilitam articular a autografia com a aculturação escrita e com 
a circulação do escrito no espaço atlântico e ibero-americano. Dão a conhecer o grau 
de literacia e a frequência da escrita em comunidades urbanas e rurais do Noroeste 
português, particularmente na região de Guimarães e de algumas populações rurais 
de Trás-os-Montes. Permitem, por outro lado, referenciar as formas de acesso e de 
sociabilidade escrita por parte de comunidades açorianas, onde o formalismo 
autográfico e o elemento escolar se fizeram sentir com maior sistematicidade. 
Também os estudos sobre a aculturação escrita permitem conhecer e explicar como 
se formou uma elite letrada no Brasil, nomeadamente no Sergipe do século XVIII. 
Permitem, de modo análogo, documentar e comprovar como a aculturação escrita e a 
autografia fazia parte do quotidiano e dos destinos de vida das mulheres de Minas 
Gerais no trânsito do Brasil-colónia. As mulheres de Minas Gerais, proprietárias de 
bens imóveis, de bens e meios de produção oficinal, ou detentoras de capital 
fiduciário, fizeram recurso frequente ao testamento como legítima manifestação de 
vontade e prova de capacidade para dispor dos destinos próprios ou de outrem, 
nomeadamente de familiares, parentes por afinidade, escravos. Pelo testamento 
davam a conhecer relatos de vida e deixavam manifestos os sentimentos e os valores 
que perfilhavam. Ficam deste modo combinados autografias e sociabilidades no 
Espaço Ibero-Americano, no decurso do Antigo Regime. O processo foi intensificado 
na transição do período moderno e é fundamental para a história da alfabetização. 

A Demografia histórica, tal como tem vindo a ser construída e desenvolvida por 
Maria Norberta Amorim, é uma disciplina fundamental para a historiografia da 
alfabetização.1 O meu texto pretende, uma vez mais, demonstrá-lo. A metodologia 
aqui apresentada combina demografia, aculturação escrita e escolarização, incide 
sobre autografias, comparação e circulação da escrita – acesso e usos da escrita, 
modelos, pragmáticas, culturas. Para contrastar e tornar inteligíveis as marcas 

                                                   
1 Em vários estudos tem sido feira referência detalhada à interdisciplinaridade que subjaz à história da 
alfabetização e, muito particularmente, à associação com a Demografia Histórica e com os estudos de Maria 
Norberta Amorim. 



autográficas em termos de capacidade literácita, serão apresentadas escalas de 
assinatura e serão apontadas algumas conclusões quanti-qualitativas. Serão tomados 
em atenção diferentes tipos de fontes históricas. 

 
3. AUTOGRAFIAS E NORMALIZAÇÃO DA ESCRITA 

A história da alfabetização tem como eixo fundamental o binómio que incide na 
cultura, nos acessos, capacitações e práticas literácitas como manifestações de 
participação, sociabilidade e mobilidade dos indivíduos e dos grupos. A história da 
alfabetização congrega e permite explicar a importância da cultura escrita na cultura 
material, na educação e na sociabilidade. É, deste modo, possível distinguir as 
escritas formais das escritas espontâneas e de quotidiano. As escritas formais ficaram 
associadas a usos institucionais e a escreventes profissionais, sendo algumas delas a 
tombolar, judicial, diplomática, administrativa, de negócios. São escritas sujeitas a 
pragmáticas e que cultivam determinadas fórmulas de trato e de cortesia. Uma 
escrita que concilia pragmática e fórmulas de estilo com assuntos privados e de 
quotidiano, salvaguardando a privacidade, a autoria e o ritmo pessoal, é a escrita 
epistolar. 

A autografia cumpriu a função de legitimar e autenticar o formal, dando curso à 
escrita circunstancial e testemunho pessoal, mas também estimulando a escrita de 
geração espontânea. Seja enquanto manifestação formal, seja enquanto escrita 
informal, a autografia tornou-se inerente aos destinos de vida e foi decisiva para a 
sociabilidade. Pela complexidade, pela morosidade de acesso e pela elevada 
representação profissional e técnica, a escrita era factor de restrição no acesso e no 
uso. Era matéria de corporação. Todavia, quer enquanto requisito formal quer como 
actividade de quotidiano comportou também manifestações autográficas elementares 
e de foro privado. A autografia de legitimação e autenticação ficou frequentemente 
circunscrita à assinatura, processo que, dada a formalidade, atesta, por parte dos 
próprios sujeitos e dos circunstantes, um acto sociocultural, independentemente da 
perfeição do traço. 

Pode aventar-se que o desempenho e o acesso à aculturação escrita constituem 
um continuum desde traços rudimentares e autografias elementares aos cursivos 
normalizados e estilizados e, por fim, aos cursivos elaborados e pessoalizados. No 
intermédio, inscrevem-se manifestações de estilização e norma, capacitações 
adquiridas através de processos colectivos de ensino, aprendizagem e treino, 
orientados. 

A escola modelou e vulgarizou um cursivo padrão – o caligráfico escolar. Os 
processos rudimentares de escrita e as autografias elementares continuaram a ser 
legítimos, convivendo com escritas e assinaturas formais e gramaticalizadas. Com o 
avanço da escolarização, a norma escrita foi associada à alfabetização escolar e 
particularmente ao caligráfico escolar. 

A estatalização escolar (Magalhães, 2010), universalizando o acesso à escrita e a 
normalização da alfabetização, remeteu as práticas tradicionais de escrita para lugar 



subalterno. Progressivamente, as autografias foram uniformizadas ou abandonadas. 
Em consequência, a afirmação sociocultural através da escrita ficou sujeita à 
legitimação através da escolarização ou da profissionalização. 

 
4. SOBRE O CALIGRÁFICO PORTUGUÊS 

De modo sumário, pode referir-se que o caligráfico escolar português foi 
resultado da adaptação de modalidades de escrita manuscrita, anteriores. O processo 
de formalização escolar decorreu essencialmente no século XVIII e primeiras décadas 
do século XIX, devendo ser destacados os contributos de Manuel Andrade de 
Figueiredo, Jerónimo Soares Barbosa, Joaquim José Ventura da Silva. 

Ao publicar Nova Escola, cuja 1ª versão impressa data, provavelmente, de 1722 
(ainda que haja estampas anteriores), Manuel Andrade de Figueiredo referiu-se, no 
essencial, à letra grifa ou romanesca e à letra bastarda, também designada de 
chancelaresca ou de secretaria. A escrita bastarda comportava, segundo ele, o cursivo 
liberal, pelo que, salvaguardada a regra geral, eram tolerados ajustamentos e 
adaptações de escrevente para escrevente. Para Andrade de Figueiredo, era a 
modalidade de escrita mais divulgada e usual, pelo que deveria ser a mais cultivada, 
quer por escreventes não habituais quer por escreventes que buscavam distinção 
quer, por maioria de razão, pelos próprios escrivães. 

O ensino e a formalização desta escrita radicam na combinação entre linhas 
rectas e linhas curvas, podendo ser feito uso de uma pauta devidamente preparada. 
Andrade de Figueiredo entendeu que a letra bastarda era a mais adequada ao cursivo 
e, através das estampas, dos ensinamentos e das pautas, influenciou, de modo 
decisivo, a escrita escolar. O itálico como réplica do gótico impresso continuou a ser 
praticado, mas a suficiência escolar assentava no bastardo. Por meados do século 
XVIII, na escrituração comercial e na escrituração doméstica, eram usuais a escrita 
francesa e a escrita inglesa, respectivamente. 

No entanto, desde o século XVII que as autografias não profissionais 
correspondiam a variações cursivas da letra bastarda ou grifa. O itálico foi utilizado 
essencialmente como escrita formal, o mesmo com o gótico. Há assim, no tempo 
longo, uma continuidade. Para final do século XVIII, Jerónimo Soares Barbosa, 
concordando com Andrade de Figueiredo em “que nas duas linhas recta e curva se 
formam as letras do Abecedário” (Barbosa, 1796, p. 20) criou e implementou 
instrumentos, meios e técnicas pedagógicas e didácticas, que constituíram o método 
de ensino e de aprendizagem da leitura e da escrita nas escolas portuguesas. 
Jerónimo Soares Barbosa propôs uma maior inclinação da letra, do que aquela que 
tinha sido admitida por Andrade de Figueiredo. 

O bastado ou grifo tornou-se a escrita oficiosa da escola e da escolarização, num 
processo de normalização e adaptação (gráfica e ortográfica) que alguns pedagogos, 
na esteira de Ventura da Silva (1819), vieram a designar de escrita portuguesa. Nela 
radicou o caligráfico escolar. 



No decurso do século XIX, observa-se uma multiplicação de métodos de acesso à 
leitura e à escrita. Alguns autores e pedagogos, nomeadamente António Feliciano de 
Castilho, autor do Método Português ou Método Repentino e João de Deus, autor da 
Cartilha Maternal ou Arte de Leitura, admitiram modalidades simplificadas de 
escrita, como forma de vulgarização e economia de aprendizagem. Mas foi a escrita 
caligráfica que a escola fixou como modelo e norma e que, quer mestres e professores 
quer, por consequência, os alunos teriam de saber praticar com esmero, sob pena de 
não certificação e de despromoção social no campo da cultura escrita. A razão escolar 
passou a ditar a distinção entre analfabeto e alfabetizado. 

A obrigatoriedade e a vulgarização fizeram do caligráfico escolar um tema de 
concorrência e um objecto de mercantilização. A disputa entre editoras, entre 
tipografias e entre autores conduziu a uma indústria do caligráfico, como comprova a 
declaração exarada por Luiz Adelino Lopes da Cruz, na Nova Arte Calligrafica 
Teórica e Prática para uso dos alunos das escolas de instrução primária e dos que se 
habilitam para o professorado, de que era autor, na qual se comprometia a devolver 
a quantia de 4.500 réis a quem, cumprindo as 18 lições daquele método, não 
apresentasse efectivas melhorias na letra e na ortografia 1865. 

Como referido, historicamente, a aculturação escrita está documentada por 
grande diversidade de autografias, parte das quais apresenta uma elementaridade do 
traço, em reflexo do arcaísmo do método e dos instrumentos de acesso e da prática, 
ou em consequência das irregularidades de uso e da falta de prática, por parte de 
escreventes ou tão só de assinantes. O caligráfico escolar é, neste sentido, um 
referente fundamental para reconhecer contrastes, semelhanças, evoluções. Em face 
do escolar, é possível estabelecer uma escala de desempenho. Ao contrário, as 
autografias das populações escolarizadas apresentam, em regra, uma uniformidade e 
uma regularidade de traço e de uso. No plano epistémico, estes últimos desafiam à 
criação e aplicação de outros instrumentos de medição e comparação. 

 

5. ESCALA DE AUTOGRAFIAS E LITERACIA 
A observação e a análise das autografias (assinaturas e sinais de identificação 

apensas como meio de legitimação e de autenticação), bem como a observação de 
fragmentos de escrita manuscrita para o período anterior à divulgação da escola, 
carecem de um instrumento de recolha crítica, selecção, comparação e avaliação da 
qualidade de traço autográfico. O elemento autográfico deve ser cruzado com outros 
indicadores de participação e desempenho escrito, com objectivo de inferir o grau de 
literacia e de capacitação escrita. 

Para a generalidade dos indivíduos, as manifestações autográficas a que se acede 
são assinaturas. Para além das frequências e do registo das oportunidades e das 
ocorrências de escrita, torna-se possível estabelecer uma comparação e uma 
diferenciação. Para o registo crítico e aferido das autografias, poder-se-á fazer uso de 
uma escala de assinaturas composta por 5 níveis (Magalhães, 1994): 

1) sinal/ assinatura; 



2) assinatura incompleta; rudimentar; de “mão guiada”; traço memorizado 
(amestrado); 

3) assinatura completa; normalizada; 
4) assinatura caligráfica; estilizada; 
5) assinatura pessoalizada; criativa. 
A aplicação desta escala, nomeadamente a populações da Ilha do Pico, no 

Arquipélago dos Açores, possibilitou um cruzamento com outras fontes e permitiu 
concluir que, no final do Antigo Regime, a capacitação e o uso da escrita estavam 
generalizados e atestam uma participação social e administrativa. A aculturação 
escrita fazia parte do quotidiano das populações. Era idiossincrática com a economia 
e com a estrutura corporativa e profissional. 

A sociedade açoriana acedia à escrita de modo diferenciado. Letrados, 
eclesiásticos, escrivães e outros quadros especializados aprendiam e praticavam a 
leitura e a escrita de forma regular. Era frequente, também, um elemento 
alfabetizado. Este era constituído por proprietários, oficiais e mestres de ofícios, 
capitães, sargentos, regedores, juízes ordinários que praticavam a escrita de forma 
elementar. Havia, por fim e em maior escala, um elemento familiarizado com a 
leitura e a escrita, que fazia uso de marcas identitárias não alfabéticas, mas que 
representava uma propriedade de palavra e de testemunho, autenticado pelos 
próprios e com reconhecimento sociocomunitário. A presença deste não-assinante, 
participante, legitimamente integrado e socialmente reconhecido, prolongou-se pelo 
século XIX (Magalhães, 2015, pp. 468-469). 

 

 

CONCLUSÃO 
A escrita é um processo sociopolítico de reconhecimento colectivo, mas de 

realização e manifestação individuais. As autografias comportaram níveis 
diferenciados de execução e o seu estudo é fundamental para a história da 
alfabetização. 

Os vínculos históricos de império-colónia e de modernização económica, política 
e administrativa, bem como a formação escolar e a configuração intelectual, tinham 
aproximado as sociedades portuguesa e brasileira, muito particularmente desde 
finais do século XVII. A aculturação escrita cumpriu caminhos históricos paralelos, 
no plano institucional e formal, na produção do conhecimento, na divulgação 
cultural, na escrituração de negócios, na afirmação dos destinos de vida, na 
socialização e circulação da informação e do conhecimento. A escrita foi meio de 
articulação e comunicação entre os dois lados do Atlântico. Os assuntos religiosos, 
jurídicos, mercantis, os contratos e os protocolos eram registados e escritos. A 
aculturação e a escrituração escolar encontraram, no acesso e na normalização da 
escrita, um motivo e uma pedagogia de colectivização e estatalização. A aculturação 
escolar integra a modernização. A autografia em português tendeu a uniformizar-se e, 
progressivamente, o caligráfico escolar foi-se impondo como norma. A história da 



alfabetização envolve uma aproximação à escolarização, como meio de aculturação e 
modelo da leitura e da escrita. No caso português, a escola difundiu e vulgarizou a 
escrita caligráfica. Esta escrita foi extensiva ao Portugal Continental, ao Portugal 
Insular e ao Brasil, sendo possível traçar uma panorâmica da alfabetização escrita no 
eixo atlântico e no espaço ibero-americano. 

Na transição do Antigo Regime, a aculturação escrita estava profundamente 
articulada com a sociabilidade, em Portugal Continental e Insular, mas também no 
Brasil. No plano epistémico, a autografia constituiu uma marca pessoal só verificável 
a título individual, e a relevância da sociabilidade escrita ganha significado e 
representatividade quando trabalhada em grupo e apresentada no confronto com 
comunidades, previamente determinadas. Na história da alfabetização temos vindo a 
privilegiar como indicadores os registos autográficos constantes dos Registos 
Paroquiais e dos Notariais, epistolografias, actas, proclamações e manifestos 
colectivos, testamentos, codicilos, inventários. 

A história da alfabetização é um domínio do conhecimento interdisciplinar, sendo 
particularmente relevante a articulação estabelecida com a Demografia Histórica, 
para uma utilização efectiva das fontes locais e de proximidade referidas. A 
Demografia Histórica tem desenvolvido metodologias, designadamente para o 
período pré-estatístico, que se revelam fundamentais para os estudos 
interdisciplinares, económicos, sociais, culturais, literácitos. Entre estas metodologias 
assumem particular relevo, a Reconstituição de Paróquias, Comunidades e Grupos 
profissionais, socioculturais, geracionais, através da construção e da utilização de 
Bases Genealógicas. Estas bases nominativas e informatizadas permitem acompanhar 
os percursos de vida dos indivíduos e dos grupos, podendo ser ampliadas com novos 
dados e cruzadas através de software quantitativo e qualitativo. 

Este texto pretendeu justificar e apresentar, de modo sumário, uma metodologia 
interdisciplinar e fazer ressaltar a pertinência e a viabilidade de uma história da 
alfabetização da sociedade portuguesa do Antigo Regime. 
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RESUMO  

A Demografia Histórica possibilita a reconstituição de comunidades e de 
paróquias e o conhecimento da circulação, ascensão social e reprodução dos sujeitos e 
das populações. Permite combinar a abordagem serial com a micro-análise e 
reconstituir cadeias genealógicas de longa duração. O Estudo das Populações 
constitui uma temática ampla e interdisciplinar, que inclui o acesso e a reprodução de 
comportamentos em populações do Antigo Regime. A Demografia histórica tem 
desenvolvido metodologias, designadamente para o período pré-estatístico que se 
revelam fundamentais para os estudos interdisciplinares, económicos, sociais, 
culturais, literácitos. Entre estas metodologias assumem particular relevo, a 
Reconstituição de Paróquias, Comunidades e Grupos profissionais, socioculturais, 
geracionais, através da construção e da utilização de Bases Genealógicas. Parte destas 
Bases são hoje parte do Repositório Genealógico. São bases nominativas e 
informatizadas, que permitem acompanhar os percursos de vida dos indivíduos e dos 
grupos, podendo ser ampliadas com novos dados e podendo ser cruzadas com 
software quantitativo e qualitativo. 

Nesta comunicação serão apresentados estes aspectos teóricos e metodológicos e serão 
apresentadas algumas comunidades urbanas e rurais do Noroeste e dos Açores, com referência 
à população e à aculturação escrita. Serão apresentadas conclusões sobre a população e a 
alfabetização na Ilha do Corvo, Açores. É uma abordagem interdisciplinar que permite 
conhecer a sociedade e a aculturação escrita das comunidades estudadas. 
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Introdução 

O grande desafio atual para a Demografia Histórica em moldes clássicos, assente 
nos registos paroquiais de batizados, casamentos e óbitos, é a formação de bases de 
dados demográfico-genealógicas sucessivamente alargadas, com abertura ao 
cruzamento de outras fontes nominativas, de forma a acompanhar percursos de vida 
que se vão enriquecendo sucessivamente. No entanto, mesmo dispondo de bases 
regionais ou mesmo de uma alargada base central, a incidência microanalítica sobre 
as realidades paroquiais, favorece necessariamente a nossa compreensão sobre as 
dinâmicas demográficas e socioculturais do passado moderno e contemporâneo. 

Mesmo sem recurso a outras fontes e de uma forma geral a partir do século XVIII, 
nos registos paroquiais de batizados e casamentos, através da obrigatoriedade de se 
documentar a presença de testemunhas a esses atos, torna-se possível uma 
aproximação à evolução, em período plurissecular, das capacidades dos indivíduos de 
cada comunidade de assinarem ou não o seu nome por punho próprio e bem assim 
avaliar das destrezas com que o fazem. A documentação notarial referente, com 
assinatura de testemunhas, pode enriquecer ou complementar o levantamento dessas 
mesmas destrezas. 

A partir do século XIX, além dos registos de passaportes poderem dar indicações 
sobre as habilitações literárias dos emigrantes, além de listas de eleitores ou outras, 
pelos relatórios dos governos civis podemos passar a conhecer as dinâmicas 
escolares, identificando-se os alunos e o seu grau de aproveitamento. 

Para cada comunidade, o desafio será partir do conhecimento das sucessivas 
gerações em risco de aprendizagem e de quantos indivíduos dessas gerações mostram 
ter tido acesso a uma capacidade autográfica mais ou menos conseguida. 

Temos esse processo em curso no que respeita à freguesia da Senhora dos 
Milagres da ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago dos Açores. Nos livros de 
casados encontramos as primeiras assinaturas de testemunhas em 1708, enquanto no 
livro de batizados surgem em 1715. Ao longo desse século XVIII e na primeira metade 
do XIX poucas são as alterações no que respeita à relação entre população e volume 
de assinantes, situação que a Escola, que se instala em meados desse século, irá 
alterar. Na primeira década do século XX, nos registos de batizados, dado o hábito de 
serem jovens solteiros os padrinhos ou madrinhas e serem estes os chamados a 
assinar como testemunhas, já são em maior número os que sabem escrever 
relativamente àqueles que o pároco identifica como o não sabendo fazer. 

Neste trabalho, começaremos por clarificar o conceito de Repositório Genealógico 
Nacional (RGN), base de dados demográfico-genealógica central, com ambição de 
integrar, de forma organizada, toda a informação paroquial caída em domínio 
público, conceito onde desemboca um longo percurso metodológico. Apresentaremos 
depois alguns primeiros resultados dessa investigação sobre o acesso, na longa 
duração, aos comportamentos autográficos na ilha do Corvo. 

 



1. O significado de uma base de dados demográfico-genealógica central 

Entendemos que a Demografia Histórica é uma disciplina de base para o estudo 
da evolução das comunidades ao longo dos últimos quatro séculos, séculos em que as 
dinâmicas demográficas, sociais e culturais se aceleraram. Disciplina de base, não só 
pela possibilidade de aprofundamento direto das dinâmicas demográficas, mas 
também pelas próprias bases de dados que constrói e que podem ser cadinho de toda 
a informação nominativa colhida das fontes mais variadas a caminho da 
compreensão das dinâmicas socioculturais. 

De facto, embora a Demografia Histórica, a História da Família, a História Social 
ou a História Cultural, se distingam pelos objetivos que perseguem, o labor 
metodológico da Demografia Histórica sobre fontes comuns, oferecendo bases de 
dados com acompanhamento sistemático de histórias de vida, em cadeia genealógica, 
abertas ao cruzamento de outras fontes, constitui um contributo fundamental para 
essas disciplinas. Com recurso às bases de dados e às metodologias da Demografia 
Histórica, são possíveis estudos quantitativos sobre elites, sobre grupos profissionais, 
estudos de género, de crianças, de migrantes, de marginais, de escravos. Um dos 
domínios históricos em que as bases demográficas podem ser particularmente 
fecundas são os estudos da alfabetização e da sociabilidade escrita. A aproximação 
entre a Demografia Histórica e a História Cultural torna-se inevitável se o historiador 
intenta conhecer as vivências culturais das gentes que as fontes tradicionais ignoram. 
Para o período pré-estatístico são ainda muito escassos os conhecimentos sobre o 
acesso, a capacidade e as destrezas no que respeita ao uso da leitura e da escrita, 
aquisições e competências hoje elementares. As assinaturas dos intervenientes nos 
atos registados, particularmente nos casamentos e batizados, se identificados esses 
intervenientes no contexto paroquial, podem permitir uma nova compreensão dos 
hábitos culturais das populações dos séculos XVIII e XIX. Também a identificação 
dos agentes culturais, nomeadamente os professores dos vários níveis de ensino, 
pode encontrar nas bases de dados demográfico-genealógicas uma via segura. 

As fontes paroquiais, os tombos sobre propriedade, as listas fiscais, as matrizes 
prediais, os recenseamentos eleitorais, a informação notarial, com testamentos, 
escrituras de venda, doações, documentos sindicais, documentação de empresas, são 
fontes assinadas e seriais que permitem cruzar, nas bases de dados demográfico-
genealógicas, informação sobre níveis de desempenho autográfico, com níveis de 
riqueza, desempenho de funções, ciclos de vida, modos e percursos de sociabilidade. 

O desafio de fundo do nosso Grupo de Investigação, na Universidade do Minho e 
na Faculdade de Letras do Porto, é o prosseguimento da construção e exploração 
científica e social do Repositório Genealógico Nacional, base de dados central 
sedeada na Universidade do Minho (ver www.genealog.uminho.pt).  

O percurso metodológico que desemboca no Repositório iniciou-se na transição 
da década de 1960 para a seguinte, e a partir de meados da década de 1980 foi 
beneficiando do desenvolvimento das novas tecnologias de informação. 



Ignorando a metodologia de Henry, numa primeira experiência sobre uma 
paróquia transmontana, concretizada em 1971 em provas académicas, persegui o 
objetivo de acompanhar o percurso de vida de cada indivíduo em cadeia genealógica 
(Amorim, 1973). Ainda com tratamento manual, em 1985, concluí um novo projeto 
académico cruzando 10 paróquias a partir do núcleo urbano de Guimarães, um 
penoso trabalho de fim de linha (Amorim, 1987). 

Nessa mesma publicação de 1987, em anexo, introduzindo o texto de uma 
comunicação que apresentara em Braga nesse ano, escrevia: 

Na altura em que revejo as provas deste trabalho académico não designaria de 
“reconstituição de famílias” a metodologia usada para levantamento e 
cruzamento dos dados dos registos de nascimentos, casamentos e óbitos, nem 
trataria manualmente uma centena de milhar desses dados. 

Falava então de um “método informático de reconstituição paroquial”, que 
continuava a manter ligações com a metodologia manual. Nos anos seguintes, na 
relação com colegas informáticos, foram-se apurando procedimentos e em 1991 
publiquei na Universidade do Minho Uma Metodologia de Reconstituição de 
paróquias, que também saiu publicado em Boletin ADEH, 1991, IX-1. 

No ano seguinte foi publicada Evolução demográfica de três paróquias do 
Sul do Pico (1680 a 1980), a primeira de uma longa série de monografias de 
investigadores do NEPS (hoje GHP), trabalhando, na circunstância, no espaço de 3 
séculos, 3 comunidades, com informação cruzada. Nessa monografia, acompanhei o 
percurso de vida de cada indivíduo nessa dimensão interparoquial, do nascimento à 
morte, e, a partir do momento em que se tornou sistemático o registo de mortalidade 
infantil, marquei um fim de observação, caso a caso, para os emigrantes, através dos 
registos de passaporte ou usando uma convenção, fechando na base de dados cada 
ficha individual. Tornou-se assim possível um maior aprofundamento das variáveis 
demográficas, Nupcialidade, Fecundidade, Mobilidade e Mortalidade e, através do 
cruzamento entre as mesmas, atingir uma nova compreensão sobre o ritmo atípico de 
evolução dessas populações no espaço plurissecular. 

Em 2004, usando outros recursos informáticos, Fernanda Faria preparou o SRP 
(Sistema de Reconstituição de Paróquias) que viria a suportar e a facilitar a nossa 
posterior investigação. 

Por objetivos específicos ou por protocolos firmados com autarquias, temos vindo 
a pontuar Portugal, de Norte a Sul, reconstituindo paróquias, mas é sobre os 
concelhos contíguos de Fafe-Guimarães e no Grupo Central dos Açores, que se 
estende agora para o Corvo, que a mancha de reconstituição se encontra mais 
alargada. 

Poderemos perguntar sobre as vantagens de um Repositório Genealógico aberto, 
relativamente ao SRP (Sistema de Reconstituição de Paróquias). A principal 
vantagem é a possibilidade de tratamento, na mesma base de dados, de paróquias 
distintas por distintos investigadores, facilitando o acompanhamento dos percursos 
de vida em áreas geográficas sucessivamente alargadas. Pelo sistema de 



reconstituição de paróquias cada investigador trabalhava, necessariamente isolado, 
uma comunidade ou as comunidades que, em sequência, conseguisse tratar. Outro 
investigador, noutra base de dados, relativamente a outra paróquia, lançaria 
informação sobre indivíduos com percursos parcelares já conhecidos do primeiro 
investigador, sem cruzamento fácil entre os dois suportes. Mais tarde, se se 
pretendesse unir as bases de dados trabalhadas por um e outro investigador, num 
processo delicado e moroso, surgia a necessidade de identificar os indivíduos com 
trânsito residencial entre as comunidades que se pretendiam agregar, enriquecendo 
uma das fichas em causa e eliminando a ficha ou as fichas com informação repetida. 

Com o avanço do Repositório Genealógico reforça-se a possibilidade de 
genealogias automáticas alargadas espacialmente, o que não tem só repercussões na 
satisfação do gosto comum pelas raízes, mas permite um estudo mais sedimentado da 
reprodução de comportamentos, quer sejam biológicos, sociais ou culturais, 
interessando a todas as ciências sociais, incluindo às ciências médicas. 

 

2. Trabalho em curso sobre o Corvo 

A freguesia açoriana de Nossa Senhora dos Milagres do Corvo, uma só paróquia 
numa ilha, traz ao investigador condições particulares de observação, pelo isolamento 
a que a sua população foi sujeita ao longo dos séculos. 

 

2.1. A dinâmica demográfica 

O Repositório Genealógico do Corvo está montado. Foram identificados ao longo 
de três séculos, desde os primeiros registos paroquiais de meados do século XVII até 
meados do século XX, um número próximo de 2000 famílias a que se reportavam 
cerca de 8000 indivíduos, em sucessivas gerações encadeadas. 

As estatísticas mais seguras para o Corvo sobre quantitativos populacionais 
datam de um entrado século XIX, mas a evolução dos batizadas em período anterior, 
período de fecundidade próximo da natural, dá-nos o sentido de crescimento da 
população. 

	
 



 

FIG. 1 | Gráfico 1 - Evolução trissecular dos batismos e óbitos 

Através do gráfico, verificamos a marcada oscilação dos comportamentos ao 
longo do período trissecular. No que diz respeito aos nascimentos, encontramos 
valores pouco superiores a 20 nascimentos por ano antes de meados do século XVIII, 
sucedendo-se um crescimento que se sustem nas primeiras quatro décadas do século 
seguinte. Um período de crescimento mais sustentado deteta-se entre 1840 e 1870, 
aproximando-se mais claramente dos 40 nascimentos por ano, para se entrar depois 
em declive contínuo, encontrando-se, já à entrada do século XX, valores que não se 
superiorizam aos de meados do século XVII. 

As oscilações no volume de nascimentos só em parte se justificam pela evolução 
dos óbitos. As três crises de mortalidade mais gravosas, a de 1719, com 36 óbitos em 
20 nascimentos, a de 1788, com 65 óbitos em 28 nascimentos e a mais gravosa de 
todas, a de 1816, com 119 óbitos em 26 nascimentos (uma crise de varíola a afetar 
uma população isolada, sem defesas), terão certamente contribuído para a retração 
do crescimento entre 1790 e 1850, mas não justificam o abaixamento de nascimentos 
posterior a 1870. A explicação desse decréscimo pode depois ser encontrada na 
intensificação da emigração para o Brasil e principalmente para os Estados Unidos da 
América, antes da contraceção afirmar os seus efeitos. Falamos de intensificação da 
emigração porque sabemos, por uma lista de habitantes de 1835, que a saída de 
homens já se vincava na primeira metade do século. Para esse ano, num total de 768 
habitantes, apenas 359 eram do sexo masculino, com uma relação de masculinidade 
de 88 homens para 100 mulheres, uma relação conducente ao necessário celibato de 
grande número de mulheres. Passado meio século, para 1884, a população crescera 
para os 855 habitantes, mas não contamos com referência à sua distribuição por 
sexos. Passadas apenas três décadas, em 1920, correspondendo a um período de 
intensa emigração, a população regredira para 695 habitantes, com uma relação de 
masculinidade de 77 homens em 100 mulheres.  
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2.2. Alguns dados sobre o acesso à cultura escrita na ilha do Corvo 

A partir de 1708, década em que se iniciam as assinaturas nos registos de 
casamentos e até 1719, encontramos nesses registos, num universo de 30 leigos a 
testemunhar, só 5 assinantes, mas não podemos saber se todos saberiam ler. Um 
capitão das milícias, das figuras mais destacadas da comunidade, Domingos 
Rodrigues, assina de uma forma muito inábil, e o capitão Francisco Lourenço, de 
comparência frequente nas cerimónias, assinava de cruz. 

O alferes Francisco de Fraga, em 1728, também assina de cruz, o mesmo 
acontecendo com o capitão Silvestre Lourenço em 1745, com o capitão Manuel Coelho 
Rodrigues em 1768 e com o alferes Matias Lourenço em 1771 ou com o tenente 
Francisco Manuel em 1787. Ainda na primeira metade do século XIX o peso dos 
assinantes nos registos de casamento não se viu alterado. Salienta-se apenas o facto 
de duas mulheres, Rosa Maria e Mariana Joaquina, respetivamente em 1848 e 1849, 
terem sido referidas como testemunhas e assinado de cruz. 

Se considerarmos os registos de batizados, pela maior oportunidade que 
ofereciam ao convite à assinatura, encontramos um maior número de assinantes. 
Assim, entre 1715 e 1719, encontramos 10 indivíduos a assinar, em que se incluem os 
5 encontrados como testemunhas nos casamentos do mesmo período. Alguns desses 
indivíduos são quase permanentes nas cerimónias de batismos, podendo-se talvez 
admitir que se tratasse do sacristão ou tesoureiro. É o caso de Tomé Furtado, com 
mais de 60 assinaturas em 5 anos. Tomé Furtado havia casado em 1711 e faleceu logo 
em 1719. Seguiu-se-lhe, na frequência de assistência aos batismos, Pedro Coelho de 
Fraga, também conhecido por Pedro de Fraga Coelho, que casara em 1706 e que viria 
a falecer em 1757. Foi seu filho o Padre António Coelho de Mendonça, falecido em 
1768, sendo então Vigário da paróquia. 

Em meados do século XVIII, nos assentos de batismo, havia-se tornado constante 
a assinatura do cura da paróquia, além da do Vigário, não sabendo escrever as 
testemunhas leigas. Em 1764 aparece a assinar Joaquim de Mendonça, que supomos 
ter assumido as funções de tesoureiro. Joaquim de Mendonça, nascido em 1732, era 
irmão do Padre Caetano Coelho de Avelar (1723-1788). Casara em 1758, vindo a 
falecer em 1796. Teve 9 filhos, assumindo o posto de tenente das milícias um seu filho 
homónimo. 

No último quartel do século XVIII encontramos regularmente, além da assinatura 
de Joaquim de Mendonça, a de dois indivíduos identificados como Joaquim José. Um 
deles seria Joaquim José Graciosa, natural da ilha Graciosa e que viria a falecer no 
Corvo em 1844, aos 88 anos, tendo aí casado duas vezes. Faleceu pobre, com um 
ofício gratuito por sua alma. O outro seria Joaquim José de Avelar (1754-1801), que 
ocuparia o cargo de tesoureiro, filho do escrivão Manuel Coelho Lourenço de Fraga, 
nascido em 1722, este sem frequência como testemunha nos assentos de batizado. 

O único filho conhecido de Joaquim José de Avelar, Filipe José de Avelar (1784-
1861) foi também assinante frequente nos atos de batismo da freguesia, sendo 
referido como tesoureiro em 1854. 



Em 1815, o capitão Joaquim Pedro Coelho (1798-1836), filho do tenente Manuel 
Coelho Rodrigues (1756-1853), passara a ter as funções de tesoureiro. 

Nos anos de 1820 a 1834 não são referidas testemunhas leigas aos atos de 
batismo. Na década que se seguiu voltamos a encontrar testemunhas que assinam de 
cruz, mas logo no ano de 1855 encontramos a assinatura pelo próprio punho de 14 
indivíduos. 

Em 1854 havíamos encontrado pela primeira vez a assinatura de um professor de 
primeiras letras em exercício no Corvo, João Lopes de Morais, que havia tomado 
posse nesse mesmo ano. Não sabemos se os clérigos da freguesia haviam sido, em 
anterioridade, responsáveis pela alfabetização de alguns jovens. 

Para 1860 tivemos acesso à lista de alunos da Escola do Corvo. Eram 16 ao todo. 
Três eram considerados prontos, tendo um deles entrado para a Escola no ano de 
1855 e os outros dois no ano de 1856. Oito alunos com bom aproveitamento haviam 
tido ingresso nos anos de 1857 e 1858. Os restantes 5 que haviam entrado, em 1859, 
tinham aproveitamento sofrível. 

Vejamos a situação dos 5 primeiros alunos da lista: 
O primeiro aluno, Joaquim Mariano, já pronto em 1860, nascido em 31 de 

Outubro de 1847, era filho natural e único conhecido de Mariana Catarina (1825-
1904), que não chegou a casar. Joaquim Mariano viria a ausentar-se da freguesia. O 
segundo aluno, também pronto, Jorge de Avelar, nascido em 23 de Abril de 1850, era 
o segundo filho varão, por ordem de nascimento, de Joaquim José de Avelar, nascido 
em 1801, e de Mariana Rosa de Jesus (1816-1901). Tal como Joaquim Mariano, Jorge 
de Avelar emigrou. Não identificamos o terceiro aluno pronto, Inácio Valadão, 
referido na lista como filho de Maria Joaquina. 

O primeiro aluno da lista com Bom aproveitamento, José Jacinto, nascera fora e 
acabou também por se ausentar. Era órfão de mãe e filho de António Jacinto 
Fernandes, natural da ilha da Madeira. O aluno que se seguia, Manuel Severino, 
nascido em 23 de Janeiro de 1849, era o segundo filho varão por ordem de 
nascimento de José Coelho Rodrigues (1808-1885) e de Rosa Maria de Jesus (1815-
1887), Ausentou-se também da freguesia. 

Parece depreender-se pela amostra que a escola no Corvo não atraiu de imediato 
alunos com idades elevadas como aconteceu em relação aos primeiros alunos que se 
matricularam na Prainha (Amorim, 2014). O desenvolvimento da pesquisa em curso 
poderá vir a trazer conclusões mais seguras. A amostra também sugere que o destino 
frequente dos indivíduos escolarizados seria a emigração. 

 

2.3. Comparando as populações do ex-distrito da Horta 

Em investigação anterior sobre a Rede Pública de Escolas de Ensino Primário em 
1860 no ex-distrito da Horta (Amorim 2014), usando os mesmos procedimentos 
metodológicos que seguimos para o Corvo, através do cruzamento entre fontes 
oficiosas relativas à instrução e fontes demográficas, foi possível, com a 
reconstituição das cadeias genealógicas dos alunos, responder à questão sobre se o 



acesso e o aproveitamento escolares poderiam estar associados à tradição familiar. 
Essa hipótese, com inteiro fundamento para o período anterior à escolarização, 
poderia ter perdido relevo no quadro da escolarização, onde a procura era 
generalizada e o aproveitamento não estava inteiramente dependente do estatuto 
socioeconómico familiar. As razões da apetência pela alfabetização no distrito da 
Horta, na segunda metade do século XIX, quando a escola pública elementar era 
ainda incipiente, podem procurar-se nas vantagens que o domínio da leitura e da 
escrita trazia aos emigrantes particularmente para os que se dirigiam para o Brasil, 
mas também não podem ser descuradas tendências culturais mais antigas. 

Retomando o Relatório do Governo Civil da Horta, relativo ao ano de 1860, que 
contém dados nominativos sobre a frequência e o aproveitamento escolar, foi 
elaborado um aprofundamento da observação para a freguesia da Prainha, com 
recurso ao Repositório Genealógico da mesma freguesia. A base de dados foi 
posteriormente cruzada com os Relatórios do Presidente da Câmara de S. Roque do 
Pico, com uma lista de alunos a frequentar a escola daquela localidade, como estamos 
a desenvolver em relação ao Corvo. Para conhecer os ascendentes dos alunos, foi 
utilizada uma lista de moradores de 1838, de que constavam as profissões. A 
reconstituição daquela paróquia, com base nas Fontes Paroquiais estava estruturada 
desde o século XVII, incluindo o registo e observação das assinaturas, como 
aproximação à alfabetização. A tradição cultural ficou comprovada pela transmissão 
de geração, particularmente pelo estatuto dos avós paternos e maternos. Os hábitos 
culturais ficaram comprovados pelo elevado número de sacerdotes autóctones. Em 
1860, estavam matriculados 63 alunos, 26 dos quais eram filhos de proprietários, 
quase todos netos de lavradores-proprietários. Havia filhos de trabalhadores e alguns 
filhos de marítimos, mas os filhos dos indivíduos mais abastados estavam 
matriculados. 

Esse quadro social diversificado da freguesia picoense, não corresponde ao 
encontrado para o Corvo, pese embora o facto de a investigação sobre esta 
comunidade se encontrar ainda em curso. Os primeiros a frequentar a Escola seriam 
crianças à volta dos 8 anos, sem grande pressão familiar para o trabalho, não 
necessariamente filhos das famílias mais abastadas, embora o fito da emigração 
esteja presente num e noutro caso. 

Passados 40 anos sobre 1860, para os primeiros três anos do século XX, 
beneficiando do facto de ser hábito na comunidade corvina os padrinhos dos 
batizados serem jovens solteiros e serem eles próprios a assinar os assentos como 
testemunhas, poderemos avaliar do acesso à escrita de uma franja da população que 
havia tido oportunidade de frequentar a escola, deduzindo sobre os constrangimentos 
que terão impedido essa frequência. 

Recolhemos de todos os assentos de batizado, o nome dos padrinhos e madrinhas 
e a informação sobre se sabiam ou não escrever. Identificámos na base de dados 
demográfico-genealógica esses padrinhos e madrinhas, recolhendo a data de 
nascimento. Num total de 120 atos de apadrinhamento, identificámos 62 indivíduos 
do sexo masculino e 57 do sexo feminino. O desfasamento entre os sexos resulta em 



grande parte de ser habitual escolherem para padrinhos determinados santos e ser o 
tesoureiro a assinar nestas circunstâncias. 

Os resultados estão expressos no quadro 
 
 

Nascimento dos 

padrinhos 
Sexo masculino Sexo feminino 

Sabem 

escrever 
Total % Sabem 

escrever 
Total % 

Antes de 1850 4 8 50% 0 1 0 

1850 a 1869 10 15 67% 5 11 45% 

1870 a 1879 12 14 86% 12 20 60% 

1880 a 1890 12 25 48% 8 25 32% 

TABELA 1 | Frequência de alfabetização entre os padrinhos de batizados da Ilha do Corvo 

 
A observação do quadro traz-nos alguma perplexidade. Não pelo facto de serem 

mais frequentemente alfabetizados os homens do que as mulheres, mas pela 
diferença de comportamento, num e noutro sexo, entre as gerações nascidas entre 
1870 e 1880 e as nascidas na década seguinte. 

O projeto de investigação em curvo poderá permitir o aprofundamento destas e 
de outras questões no sentido de uma visão mais clara do acesso à escolaridade da 
comunidade mais isolada do arquipélago dos Açores, os habitantes da paróquia da 
Senhora dos Milagres da ilha do Corvo. 
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RESUMO  

Na Época Moderna, valendo-se de um mediador, iletrados colocaram no papel 
suas representações do real e, desse modo, atuaram socialmente. Aqui, tecemos breve 
discussão sobre o lugar e a importância da escrita mediada em uma sociedade 
colonial do século XVIII e início do XIX, tendo os testamentos post mortem como 
fonte histórica. Para efeito de análise, dialogamos com autores da linguística e 
pesquisadores referenciais no estudo da sociedade colonial. 

A metodologia adotada concilia uma informação sobre os critérios que presidiram à 
constituição do arquivo constituído por um corpus de testamentos e inventários, sua 
representatividade e sua conversão em fonte histórica documental serial, com uma 
hermenêutica crítica sobre as continuidades e as singularidades discursivas, com objetivo de 
reconstituir os quotidianos, os modos de pensar, o sentido de futuro, daquelas mulheres 
setecentistas. 
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1. A escrita mediada: algumas considerações 

O presente artigo é fruto da pesquisa de doutorado que pretendeu investigar a 
utilização da escrita por mulheres na Capitania de Minas Gerais no período de 1780 a 
1822. As principais fontes utilizadas na investigação foram os testamentos post 
mortem das duas últimas décadas do século XVIII e das duas primeiras do XIX (até 
1822), pertencentes ao acervo do Arquivo do Museu do Ouro/Instituto Brasileiro de 
Museus (IBRAM)/Casa Borba Gato, em Sabará, Minas Gerais, e que se referem ao 
antigo território da Comarca do Rio das Velhas1. 

Ao seguir os passos dos estudos desenvolvidos nas últimas décadas, no campo da 
história da educação, buscamos desenvolver uma abordagem interdisciplinar. Para 
tanto, dialogamos com a historiografia consagrada ao período colonial, bem como 
com outros campos do conhecimento, destacadamente com a linguística para o 
tratamento do objeto selecionado: usos sociais da escrita por iletrados. 

Intencionamos, com as fontes principais, colher e analisar informações referentes 
aos usos da escrita empregados pelas mulheres no processo de elaboração dos 
discursos presentes nos chamados documentos oficiais e na interpretação, 
reafirmação e legitimação desses. Para a análise, abordamos a escrita como o registro 
gráfico e textual que permite a comunicação entre os sujeitos e entre estes e as 
instituições. Mecanismo cognitivo, próprio de um tempo, consente a expressão de 
pensamentos, possuindo regras próprias e finalidades específicas. 

Defendemos que as mulheres utilizaram a escrita com finalidade específica, 
vinculadas aos propósitos da vida cotidiana, isto é, numa situação interacional que 
teve lugar em suas histórias de vida. Dessa utilização resultou a diversidade do ato de 
escrever, sendo que aqui classificamos uma dessas modalidades como escrita 
mediada, que se dá de maneira solidária. Tal modalidade contrapõe-se a certa visão 
monolítica do uso da escrita, comprometida unicamente com a capacidade autônoma 
de redigir, com a alfabetização em seu sentido restrito ou, em última instância, com a 
educação institucionalizada. 

1.1. A Escrita das testadoras 

Em nossa pesquisa, observamos que as narrativas, no caso dos textos 
testamentais, ao apresentarem as disposição relativas ao destino/partilha dos bens e 
legados, configuravam-se, também, como conjunto de representações sobre o 
passado, o presente e o futuro. A escrita funcionou, para esses sujeitos, se não como 
ato – ação de escrever – como fato, acontecimento, momento no qual a vida, a 
trajetória passada, os valores e as prospecções cristalizaram-se no papel. 

                                                   
1  As referências à documentação do acervo documental desta instituição serão feitas no texto iniciando-se pela 
sigla MO/CBG/CPO/LT (Museu do Ouro/Casa Borba Gato/Cartório do 1º Ofício/Livro de Testamento), seguida 
dos números específicos dos livros – cotas atuais e cotas antigas (número entre parênteses) – e das folhas 
consultadas.   



Observemos, por exemplo, o testamento de Brites Correa de Oliveira, solteira, 
natural da cidade da Bahia, filha de Felipa Ferreira, onde declarou: 

[…] e a todos os sobreditos meus filhos conferi aquelas porções para os seus 
estados que hão de constar de uma relação que há de ir junta neste meu 
testamento como parte principal e para que se lhe haja de dar aquele crédito pio 
que merece de verdade que no dito papel reconto e para que os meus herdeiros 
haja a face do mesmo papel reclamar, pedir e haver o que diretamente segundo 
as leis me pertencer para cujas ações também vão herdeiros instituídos 
porquanto eu, como mãe, não tinha obrigação de ditar com tanta largueza, 
antes devo repetir as despesas que tenho feito com os meus filhos como alguns 
dos meus filhos receberão de mim e haverão, por isso, faço a tal declaração no 
tal papel para que se dê a quem legitimamente se dever e nisto olhando para 
Deus e para minha consciência e para esta [?] conta que lhe há de dar não quero 
que minha vontade […] nem minha liberdade se estenda mais a um que a outros 
e neste ponto não faço caso da ingratidão com que sempre me tratou e enganos 
que me fez meu filho doutor José Caetano da Silva (sic) porque se da sua 
fazenda os outros meus filhos puderem haver o que eu por erro e engano lhe dei, 
peço à Justiça que inteiramente satisfaça ao seu dever porque a minha vontade 
é reclamar e repetir o que puder ser reclamado e repetido […]. 
(MO/CBG/CPO/LT 51(70), fls. 117-127v). 

A testadora narra todas as medidas tomadas com relação às partes dos bens que 
caberiam aos herdeiros e, ainda, faz questão de registrar o que pensa, no tempo 
presente, sobre suas próprias ações e explicações, dadas que extrapolariam seu papel 
de mãe. Seu texto carrega elementos de um discurso relacionado ao passado, presente 
e futuro, pois, além de relatar fatos ocorridos, ela se expressa no exato momento do 
ditado, ou seja, diz os sentimentos que tem em relação ao filho no “tempo presente”, 
ao afirmar: “[…] não faço caso da ingratidão com que sempre me tratou […]”. Outro 
ponto importante do texto ditado por Brites Correia diz respeito ao desejo de 
retificação daquilo que poderia ter feito por “engano”, fazendo valer e registrar-se sua 
vontade de mudança com relação a atitudes tomadas no passado. 

Passado, presente e futuro coadunam-se, desse modo, em sua narrativa, 
descortinando não só desejos de ordem prática, mas sentimentos, acontecimentos 
pessoais e posicionamento social. A “escrita” revela-se importante dispositivo para o 
registro das intepretações concernentes aos eventos da própria vida e das pessoas 
com as quais se relacionava. Em sua narrativa, ela continua a declarar os 
acontecimentos passados que envolveram seu filho, o doutor José Caetano de 
Oliveira. Prossegue a exprimir-se:  

Declaro que o dito meu filho o doutor José Caetano de Oliveira mandou lavrar 
um papel o qual não sei o que consta e ele o mandou assinar sem eu ser ouvida. 
Caso os herdeiros [?] queiram repartir alguma quantia de minha fazenda ou 
seja por modo de doação, eu o hei por nulo e de nenhum vigor por não ter dado 



ao dito filho consentimento algum para isso ainda que nele se ache declaração 
de que eu o assinei com uma cruz e que outra pessoa o escreveu a meu rogo e o 
assinou. Desde já digo que o não assinei nem o mandei escrever e que tudo é 
falso. (MO/CBG/CPO/LT 51(70), fls. 117-127v). 

A testadora se posiciona com relação às atitudes de seu filho José Caetano e 
reafirma o seu desejo e pensamento a esse respeito. Deixa explícita a insatisfação com 
as ações do filho e “prevê” ou conjetura possíveis medidas a serem tomadas pelos 
outros filhos. Mesmo assinando em cruz, como consta em seu testamento e como 
declara poder ter feito em relação ao documento “falso”, por ela mencionado, Brites 
Correa é enfática ao afirmar o que é válido, “escreveu” e “assinou” e o que não teria 
“escrito”, tampouco, “assinado”, mesmo por intermédio de outra pessoa. Invalida, 
assim, com seu discurso oral, documentos supostamente redigidos por alguém que 
soubesse escrever. De forma semelhante, a afirmativa “[…] e o mandou assinar sem 
eu ser ouvida […]” expressa a indispensabilidade e a importância da oralidade no 
contexto como condição de legitimação para a elaboração e o registro dos conteúdos 
escritos, independentemente destes apresentarem assinaturas ou sinais que os 
validassem perante a Justiça. 

Como nos mostra a historiografia, a oralidade, no que respeita às práticas de 
leitura, era hábito comum no período em foco, permitindo o contato e/ou a aquisição 
dos conteúdos escritos. Seja nos espaços religiosos, na vivência domiciliar ou ao ditar 
seus documentos, as mulheres absorveram elementos da escrita ao travarem contato 
com discursos organizados de acordo com a lógica da escrita. Isso se deu 
principalmente por meio da leitura de oitiva, realizada tanto no interior de 
instituições, as quais tiveram importante papel na instrução feminina, quanto fora 
dos muros institucionais. 

Segundo Justino Pereira de Magalhães, nas sociedades escritas “o pensamento 
clássico está agora munido de um instrumento que aglutina as notações oral e escrita, 
não obstante a margem de subjetividade deixada ao sujeito pela própria notação 
escrita”. (MAGALHÃES, 1994, p. 49). Desse modo, a escrita traria implicações 
decisivas para o raciocínio linguístico e matemático e, de forma geral, para a 
cognição. Ela atuaria como mecanismo ordenador do pensamento que, em última 
instância, forjaria e afetaria a comunicação nos espaços sociais 2 . Ressaltamos, 
contudo, que não atribuímos somente à habilidade da escrita a capacidade de 
ordenação dos pensamentos. Acreditamos que a verbalização de disposições (no caso 
do discurso testamental) apresenta lógica e coerência e que, posteriormente, são 
“reorganizadas”, “formatadas” ou ordenadas e podem ser revistas no e pelo processo 
de escrita. A escrita assume, assim, mesmo que mediada, uma interdependência com 
a oralidade e esta última importante papel social. 

                                                   
2  De acordo com Peter Burke, para os antropólogos, a alfabetização torna possível o pensamento abstrato, e, para 
os sociólogos, a alfabetização constitui habilidade indispensável para toda realização modernizadora. Sobre tal 
matéria, recorra-se a: BURKE (1997, p. 14-41). 



Ao analisarmos a sociedade em causa, marcada e legitimada pelo escrito, 
buscamos compreender como as mulheres que, em sua maioria, não tiveram acesso 
ao aprendizado da leitura e da escrita de maneira sistematizada se comportaram 
nesse contexto. Elas ouviam, liam por outros olhos, viviam e experienciavam práticas 
orais de leitura. Da mesma maneira, ditavam suas demandas, desejos e necessidades, 
experimentando práticas diferenciadas de escrita. No processo de oralização do 
conteúdo testamentário (fala das disposições), a organização do pensamento para 
narrarem o passado ou expressarem anseios, mesmo mediados por quem escrevia o 
texto, deixa entrever a autonomia e a capacidade interpretativa no contato e na 
utilização da escrita.  

Do exposto, inferimos que, se, por um lado, as fontes utilizadas nesta investigação 
não são reproduções das falas femininas, por outro, apesar de guardarem em sua 
elaboração intenções próprias e de carregarem os estigmas de sua natureza, isto é, as 
características e as convenções do texto cartorário, são portadoras de informações, 
memórias, representações e indícios que nos permitem escrutinar experiências e 
expectativas. As convenções transformam as palavras em algo que se pode percorrer 
com os olhos, controlar. Mesmo por outras mãos, a persuasão, a disputa e a 
subjetividade emergem, e a escrita alimenta a possibilidade de resolução dos 
problemas, permite a comunicação e, paralelamente, retira da esfera cotidiana 
informações pessoais, traduz os sentimentos ou formaliza necessidades.  

Constatamos dizeres referentes ao cotidiano no testamento de Quitéria Veloso de 
Carvalho, batizada na Vila de Pitangui, filha natural de Maria [Magalhães] de Sena, 
crioula forra, e de pai desconhecido, que declarou não saber ler nem escrever, 
utilizou-se da “redação” do testamento, exarado em 2 de junho de 1794, para 
descortinar pontos da vida pessoal e revelar sentimentos. Atestou que era casada com 
João da Rocha Guedes,  

[…] homem pardo a quem não devo o mínimo afeto porque depois de casado lhe 
[tomei?] um abominável ódio de que [nasceu?] separar-se de minha companhia 
para onde não teve de mim notícia sendo causa de vir eu para esta vila onde me 
acho há muitos anos de cujo matrimônio não tivemos filhos alguns […] declaro 
que sou indigna irmã [da Irmandade de Nossa Senhora] das Mercês do Morro 
da Intendência desta vila, onde será meu corpo sepultado, acompanhado de 
meu reverendo comissário e de mais oito sacerdotes […]. (MO/CBG/CPO/LT 
48(67), fls. 44v-47v). 

Mesmo sem a competência de redigir de próprio punho, a escrita se realiza a 
partir de conteúdos pensados e gestados com base em experiências íntimas, 
particulares, únicas. Quitéria Veloso desejou “escrever” a respeito de seu “ódio” pelo 
marido. Esse caso ilustra que não se tratam de redações uniformes, presas a 
dispositivos enquadradores, carregando apenas indícios da materialidade da 
existência. A redação do documento revela valores, crenças e hábitos do dia a dia, 
ligadas às práticas de trabalho, às atividades religiosas ou econômicas. Elas 
desencobrem sentimentos recônditos que no “uso” de uma escrita específica são 



verbalizados, narrados de maneira lógica e legitimados como verdadeiros. São dizeres 
declarativos que se manifestam como estratégias de resposta ao silêncio imposto aos 
sujeitos, muitas vezes, pela própria condição social, especialmente no caso das 
mulheres.  

Além de memórias e disposições, estão presentes, nos textos dos testamentos, 
sinais da utilização ou do “convívio” com a escrita que se deram sob formas variadas. 
Tomemos como exemplo o testamento de Rosa Ferreira da Silva, natural da Vila do 
Pitangui, filha de Antônio Maia e Ana Angola, que, em 18 de janeiro de 1793, assinou 
seu testamento em cruz e declarou não saber ler nem escrever: 

[…] mando que meu testamenteiro veja o testamento de meu falecido marido 
João Henriques Lopes que o achará entre os meus papéis e caso o não tenha eu 
satisfeito o satisfará de todo o [?] [montante] e [?] achará uma carta do dito em 
segredo que cumprirá também segredo digo em segredo nesta parte [?] pelo 
juramento que der o meu testamenteiro (MO/CBG/CPO/LT 49(68), fls. 89-91v). 

A menção à existência de cartas, cadernos de lembranças, “papéis”, documentos 
escritos não é incomum nas narrativas testamentais. Tais registros denotam a 
convivência com a palavra escrita que não se vinculava necessariamente às 
habilidades de ler e escrever, como no caso de Rosa Ferreira. Notamos, dessa 
maneira, que “guardados” e segredos escritos, anotações e apontamentos penetravam 
o espaço doméstico, indiciando certa familiaridade com o registro grafado, mesmo 
tímido e reservado. A “lembrança”, por Rosa Ferreira, da existência da carta do 
falecido marido, a qual o testamenteiro deveria cumprir em segredo, denuncia se não 
um saber tácito com relação à escrita, o entendimento da importância e dimensão da 
palavra escrita no desenrolar da vida cotidiana. Mencionar a existência de cartas e/ou 
outros papéis para viabilizarem a administração dos bens, revela atitude de não 
submissão ou não alheamento às práticas escriturais. A escrita desponta e se 
materializa na vida dos sujeitos como fator gerador de participação social, 
processando-se, veementemente, por meio de redação procedente da “enunciação 
oral” 3.. 

Cabe lembrar que a escrita não deve ser entendida como acessório da fala ou sua 
tradução literal, uma vez que encerra códigos específicos. No entanto, é inegável a 
existência de um prolongamento da oralidade na escrita, mesmo controlado por 
convenções. Nesse sentido, os textos que estão presos no papel são retomáveis e 
verificáveis, remetendo-nos ao que Goody denomina de “esquadrinhamento 
retrospectivo” (GOODY, 1977, p. 49-50). Esse processo permitiria a eliminação de 
incoerências, tratando-se, na verdade, de poderes discriminatórios (GOODY, 1977). 
Esses, todavia, não extirpam os resquícios do oral.  

                                                   
3  De acordo com Ong (1998), devemos pensar que a enunciação oral parte de um agente específico e é sempre 
dirigida a outro indivíduo, também contextualizado, fator que faz com que as palavras adquiram nova dimensão 
ao estarem impregnadas das marcas do vivido. Ao “dizerem” suas crenças e necessidades, as mulheres, pelas vias 
burocráticas, adequaram aspectos da vida cotidiana à lógica escrita.  



Concluímos, pautados nessas diretrizes, que o ditado do testamento e a sua 
posterior leitura, audição, correção e legitimação não eliminam, assim, aspectos orais 
ali empregados e impregnados. Tais ações fazem parte do processo de verificação do 
conteúdo e conferem coerência e organicidade ao texto. Deixam inteligíveis as ideias, 
as percepções e as representações das mulheres sobre si mesmas e os outros.  

Sabemos que, em determinados segmentos sociais, era menos incomum o acesso 
feminino ao aprendizado da leitura e da escrita e que a variação das formas de ler e 
escrever está ligada aos pertencimentos sociais. Por conseguinte, certamente a 
multiplicidade dos sujeitos abordados oferece elementos para uma reflexão mais 
ampla relativa às elaborações discursivas e aos usos da escrita feitos pelas mulheres, 
permitindo o entendimento desses, considerando-se as linhas de diferenciação social. 
Pensamos, pois, nos grupos sociais femininos como comunidades de escreventes e 
ledoras, 4 na tentativa de arrolarmos as características comuns e as especificidades da 
escrita desses sujeitos, dentro de um quadro de pluralidade social. 

É neste multifacetado contexto, que nos deparamos com a história de Catarina 
Gonçalves, cujos escravos, em meio ao trabalho na roça e nos quintais, obtiveram a 
alforria, como consta do testamento de sua senhora. O documento fora elaborado em 
22 de julho de 1796, quando a testadora disse ser natural da Freguesia de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso da Vila do Caeté. Na ocasião, encontrava-se viúva de 
Manuel de Almeida da Costa. Por meio do texto testamentário, Catarina ordenou que, 
quando de sua morte, seu corpo fosse envolto no hábito de São Francisco e sepultado 
na matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso da Vila de Caeté. Ao ditar as 
disposições, afirmou não saber ler nem escrever e, a princípio, asseverou: 

[…] mando que meu testamenteiro veja o testamento de meu falecido marido 
João Henriques Lopes que o achará entre os meus papéis e caso o não tenha eu 
satisfeito o satisfará de todo o [?] [montante] e [?] achará uma carta do dito em 
segredo que cumprirá também segredo digo em segredo nesta parte [?] pelo 
juramento que der o meu testamenteiro (MO/CBG/CPO/LT 49(68), fls. 89-91v). 

A testadora menciona as roças de cultura e, nesse caso, não há no texto 
preocupação em precisar a localização dessas propriedades. Por outro lado, 
verificamos a explicação da organização arquitetônica desses bens. Revela, assim, que 
as moradas de casas existentes no Arraial de Nossa Senhora da Penha encontravam-
se unidas umas às outras e nomeia cada um dos seus escravos. Declara, ainda, como 
pertences: “um cavalo, uma besta de sela, um [macho] de cargas, uma vaca, três 
tachos de cobre, e as ferramentas com que trabalham os pretos […] seis pratos de 
estanho, entre grandes e pequenos”. Com base nos bens declarados, dispondo de 
considerável patrimônio, Catarina Gonçalves parece ter sido uma mulher situada, 
quando nada, em camada social intermediária da realidade em causa. Não raramente 
as mulheres afirmaram possuir mais de uma morada de casas e cativos. Ressaltamos, 

                                                   
4  As expressões escrevente e ledor foram tomadas de empréstimo do trabalho de Justino Pereira de Magalhães 
(1994). 



no entanto, que a testadora declarou ser proprietária de cinco moradias, além de 
senhora de razoável plantel de escravos.  

Verificamos, no texto, a menção às ferramentas, talvez empregadas no cultivo da 
terra. Do mesmo modo, a referência ao animal de carga acena para a possibilidade de 
a testadora dedicar-se à ocupação comercial ou de transporte, ligada ao 
abastecimento e parece ter se dedicado, igualmente, à atividade mineradora. Os 
pratos de estanho arrolados entre os bens poderiam apresentar essa finalidade. Tais 
peças tinham história naquelas plagas. Foram utilizadas, principalmente, pelos 
primeiros desbravadores da região mineradora, sendo, posteriormente, substituídas 
por novo instrumento, a bateia, que teria sido introduzida pelos escravos africanos 
provenientes da Costa da Mina.  

Certamente como cabeça dos negócios, visto ser viúva e sem filhos homens, 
Catarina Gonçalves deveria ter cadernos de razão ou codicilares, mesmo sem saber 
escrever. Além disso, era preciso acionar certos saberes, possuir determinado 
conhecimento relativamente aos valores de mercadorias, prazos para pagamentos, 
valor de escravos etc. Provavelmente essa testadora convivera com registros escritos, 
ainda que não os tenha mencionado em testamento. Não localizamos o inventário ou 
o testamento de seu marido, nem mesmo de outros familiares, pois Catarina não 
declarou os nomes dos pais. A “escrita” de seu texto encontra-se centrada na 
exposição acerca dos bens utilizados na indústria doméstica e na explicitação das 
ferramentas com as quais os cativos trabalhavam.  

Já Inácia Gonçalves Pinto, natural da Costa da Mina, utilizou-se do testamento 
para mencionar as cartas de alforria. No documento, definido na Vila Nova da 
Rainha, em 19 de outubro de 1792, revelou que não sabia ler nem escrever, rogando 
para que assinassem seu testamento. Declarou ser viúva de “[…] José Corrêa, preto 
forro, de quem sou herdeira e testamenteira”. Ordenou que, com sua morte, seu 
corpo fosse “[…] amortalhado no hábito de São Francisco e, na falta dele, num lençol 
e sepultado na matriz desta vila […]”. Era irmã da Santa Casa de Misericórdia, a 
quem deixou esmolas, e filiada à Irmandade das Almas, da Freguesia da Vila Nova da 
Rainha. Ao ditar o texto, expôs: 

[…] declaro que deixo coartado a Ventura mina e quarenta oitavas de ouro para 
as pagar no espaço de quatro anos, em quatro pagamentos iguais. Deixo 
coartado a Francisco crioulo em sessenta e quatro oitavas, que as pagará no 
referido tempo de quatro anos, em quatro pagamentos iguais. Declaro que deixo 
coartada a Bernarda, de nação mina, em quantia de noventa e seis oitavas de 
ouro para as satisfazer no referido tempo de quatro anos em quatro 
pagamentos iguais. Meu testamenteiro lhe passará papel de quitamento (sic), 
depois do meu falecimento, com declaração [de] que, não pagando no referido 
tempo as ditas quantias, meu testamenteiro as chamará a cativeiro como se tal 
coartamento não houvesse. (MO/CBG/CPO/LT 50(69), fls. 126-130). 

Aqui, além de a escrita ter sido utilizada para se esclarecer acerca das alforrias – 
passando-se, depois de atendidas as exigências, a carta de liberdade aos beneficiados 



–, assumiu a função de determinar possíveis ocorrências se as condições da coartação 
não fossem cumpridas no prazo estabelecido. Como nos esclarece a historiografia, a 
alforria era, na verdade, concessão ou doação que o senhor fazia ao cativo e, por isso, 
poderia ser revogada. Tratava-se, desse modo, da transferência da propriedade do 
escravo. Talvez por isso a testadora tenha feito menção a ela no testamento. A 
explicitação das determinações de retorno ao cativeiro seria uma forma de garantir o 
respeito e a execução das cláusulas definidas para as manumissões. Em sua narrativa 
estipulou as liberdades, estabeleceu suas formas, mostrou-se consciente da 
importância dos papéis de quitação e, por fim, fez registrar fatores que poderiam 
invalidar o contrato e o que, a partir daí, aconteceria aos mancípios. Entretanto, suas 
disposições tiveram continuidade: 

[…] declaro que deixo forra Ana parda, com a obrigação de servir ao dito meu 
herdeiro e testamenteiro até o falecimento deste, depois do qual ficará forra 
como se forra nascesse do ventre de sua mãe. Declaro que deixo por forra a 
Francisca crioula. Meu testamenteiro e herdeiro lhe passará carta de liberdade 
[…] e deixo por forra e liberta da escravidão a Inácia crioulinha. 
(MO/CBG/CPO/LT (69), fls. 126-130). 

A declaração da alforria de Ana parda apresentou-se atrelada a uma obrigação, 
isto é, tratava-se de alforria gratuita, porém condicionada. Como anotado, essa 
modalidade de manumissão funcionou, inclusive, como mecanismo de manutenção 
da dominação do escravo pelo proprietário. A afirmativa “depois do qual ficará forra 
como se forra nascesse do ventre de sua mãe” reflete a utilização da escrita como 
tentativa de, com esse dizer, se apagar as marcas do cativeiro. Tal declaração era 
expressão recorrentemente empregada, já nos testamentos, nas cartas de corte e nas 
de alforria. “Retroceder” a condição de liberto ao nascimento visava dar ao forro e a 
quem lesse o documento a ideia de uma vida, desde sempre, caracterizada pela 
liberdade. 

Dívidas e créditos também eram abordagens comuns na escrita testamental. 
Sobre essa matéria, Inácia Gonçalves manifestou: 

Declaro que sou devedora a Diogo de Morais, viandante do Caminho do Rio [de 
Janeiro], de créditos que ambos importam cem oitavas. Declaro que sou 
devedora a Guilherme da Rosa, viandante do Caminho do Rio [de Janeiro], da 
quantia de dez oitavas. Declaro que sou devedora a Antônio, [?] também 
viandante, da quantia de vinte e uma oitavas. (MO/CBG/CPO/LT 50(69), fls. 
126-130). 

Como explicado, nesse contexto, os negócios/transações comerciais eram, em 
grande parte, feitos a prazo, emergindo, por isso, muitas vezes, com riqueza de 
detalhes na escrita das fontes aqui analisadas. Além de apontamentos e anotações 
particulares, sublinhamos que o registro dessas práticas creditícias em testamento 
conferiam-lhe maior credibilidade e legitimidade. O uso da escrita para firmá-las em 



documento solene poderia, inclusive, salvaguardar os direitos dos herdeiros. Na 
situação comunicacional que caracterizava o ditado do testamento, dizer sobre as 
dívidas significava, ainda, se não a sua quitação imediata, investir-se de 
responsabilidade acerca das mesmas. Tal atitude era indispensável em momento tão 
importante do ritual de preparação para morte.  

O texto de Inácia Gonçalves é bastante detalhado. Além da referência às alforrias 
e dívidas, contém inventariação dos bens e descrição destes. A testadora revelou ser 
proprietária de vários escravos e de uma “[…] morada de casas coberta de telhas em 
que hoje vivo, sitas na rua do Mato Dentro, um quintal cercado por detrás dos 
quintais da mesma rua do Mato Dentro, ao pé do Rio Sabará”. Notemos que, nesse 
trecho, Inácia utilizou-se da escrita para inventariar seus bens e, sobretudo, para 
descrevê-los. Sobre o quintal, esclareceu ser o mesmo independente da casa.  

Esse momento da narrativa é significativo, pois denota o importante papel dos 
quintais no período. Neles se dava a cultura de diferentes produtos, como milho, 
mandioca, banana, arroz, feijão. Nas roças se cultivavam, tal qual, hortaliças e plantas 
frutíferas, sem esquecer-se da criação de galinhas e porcos, e, em alguns caos, 
abrigavam os engenhos. Por meio da lida na roça, muitas mulheres garantiram a 
própria sobrevivência e de seus familiares, além de trabalharem no comércio, 
conseguindo acumular bens e pecúlios.  

Também pelo trabalho Teresa Maria Gomes de Abreu declarou ter adquirido 
todos os bens. Nascida na Vila de Sabará, filha natural de Inácio Gomes de Abreu e de 
Joana Correa das Flores, elaborou o testamento em 14 de outubro de 1793. Nele fixou 
não saber ler nem escrever e disse ser viúva de José Fernandes. Encontrando-se 
doente e de cama, definiu em testamento: 

Declaro que em meu poder se acha um [trancelim] de ouro de pescoço, 
empenhado em meu poder, por uma oitava e meia, que já recebi e como o dito 
trancelim levou descaminho do meu poder, peço a meu testamenteiro que o 
pague à dona que e a [?] Luzia do Campo. Declaro que devo a meu filho Manuel 
de Sousa Carvalho […] Declaro que devo mais ao dito meu filho Manuel de 
Sousa Carvalho, outra execução […] Declaro que meu filho Manuel de Sousa 
Carvalho tem pago por mim várias dívidas, das quais o dito apresentará rol ou 
recibo delas e [a ele] se pagará da herança que ficar depois de pagas minhas 
dívidas […] Declaro que todos os meus bens que possuo foram adquiridos com o 
meu trabalho depois do estado de viúva […]. (MO/CBG/CPO/LT 51(70), fls. 41v-
45v). 

Teresa Maria registrou como posses os escravos Antônio crioulo, Antônia crioula, 
Luciano mulatinho, filho do dito Plácido crioulo. Não mencionou, porém, a alforria 
de nenhum deles. Em meio à exposição dos bens e dívidas, narrou que todos os bens 
teriam sido adquiridos com o seu trabalho, após enviuvar-se. Não deixou em 
testamento indício a respeito desse trabalho. Importa saber, todavia, que, 
independentemente de sua ocupação, a alegação de ter conquistado tudo sozinha não 
interfere nas decisões testamentárias. Nenhuma observação em particular é feita com 



relação à herança. Pelo contrário, afirma que, se a filha Maria Fernandes quisesse 
participar da partilha dos bens, deveria habilitar-se “com o que lhe deixara o monte”, 
possivelmente referindo-se ao fato de já ter lhe passado o dote. Declarou, ainda, que, 
após serem pagas as dívidas e efetivados os legados, o restante deveria ser repartido 
entre os herdeiros. Quais seriam suas motivações para marcar o apego e a 
importância do trabalho na constituição do patrimônio material? Mais uma vez, ao 
que nos parece, a escrita do testamento assumiu a função de valorizar aquilo que a 
testadora supostamente havia conquistado com seu esforço e empenho.  

No decorrer do ditado, Teresa enuncia algo, para ela, indispensável de ser 
esclarecido: o fato do trancelim de ouro ter se “desencaminhado”, solicitando, por 
isso, o pagamento do valor à sua dona, Luzia de Campo. Menciona as dívidas 
contraídas, dentro e fora do círculo familiar. Por fim, enuncia autonomia ao relatar 
não apenas o fato de ter adquirido os pertences por meio de seu trabalho, mas que 
isso havia se dado depois da viuvez. Direcionando o olhar do ouvinte/leitor, a 
testadora faz uso da escrita de maneira a valorizar os bens conquistados e de modo a 
destacar a forma pela qual conseguira adquiri-los. De acordo com sua narrativa, 
absolutamente tudo havia sido conquistado com seu trabalho e após ter ficado viúva. 
Parece-nos que a argumentação visou enfatizar esse dado, dando realce ao trabalho e 
ao esforço da testadora.  

Para tanto, destacou positivamente os resultados dos esforços empreendidos, que 
se encontravam materializados nos pertences. Conhecedora de sua trajetória e do 
significado que a labuta assumia naquela sociedade, ao final da narrativa, julgou 
importante enfatizar tal aspecto. Ao escrever sobre o caminho trilhado para ser 
senhora de tudo que lhe pertencia, serviu-se da escrita de maneira a demonstrar a 
reflexividade das próprias ações.  

Em retribuição ao trabalho por ele realizado, Antônio, filho de dona Mariana 
Mendonça, herdou seus bens. Esta testadora, que era natural da cidade de São Paulo, 
filha legítima de Tomé [Verjão] de Mendonça e de dona Ana Freire de Brito, elaborou 
o testamento em 28 de outubro de 1798. Era viúva de Gaspar Pereira da Cunha e 
filiada à Irmandade de Nossa Senhora do Monte do Carmo. Na altura em que fez o 
testamento, disse ter cinco filhos vivos e marcou o documento com uma cruz, o sinal 
contumaz. Esse testamento foi o único caso de declaração da testadora como “mulher 
branca”. Dona Mariana Mendonça afirmou ainda: 

Vim de tenra idade para a Vila de Sabará e me casei nessa cidade com Gaspar 
Pereira da Cunha, há vinte e cinco ou vinte e seis anos falecido, e ainda me acho 
viúva do dito e dele tive oito filhos e dos cujos morreram três […] vivo em 
companhia de meu filho Antônio e este é que me ajuda e tem tido o seu trabalho 
comigo e me tem feitorizado estes escravos para meu alimento e trato de pessoa, 
e, com a sua diligência, [tem me] ajudado a pagar muitas dívidas que eu devia e 
ainda do tempo do defunto meu marido, para o que, em remuneração deste 
trabalho e dos passados, lhe deixo […] da minha fazenda cem oitavas […] 
(MO/CBG/CPO/LT 40(?), fls. 114v-119). 



“Mulher branca” foi a informação que dona Mariana fez questão de mencionar no 
início da narrativa, definindo de imediato aspecto de sua identidade social julgado 
como indispensável de registro. Numa sociedade escravista e estamental, distinguir a 
qualidade, dentre outros aspectos, poderia significar a definição do “lugar social 
ocupado ou no qual se julgava estar. 

Proprietária de escravos e possuidora de dívidas, certamente dona Mariana estava 
habituada a marcar papéis e apontamentos com seu sinal de costume. Na gestão dos 
negócios contou com os préstimos do filho para “feitorizar” os cativos e administrar 
as finanças. Afirmou viver em companhia deste, destacando sua diligência nos 
negócios e nos cuidados para com ela. Com esses dizeres, utilizou-se da escrita não 
somente para legar, mas para justificar o fato de deixar a quantia de cem oitavas 
somente para esse herdeiro.  

Conhecendo o contexto em que vivia, o fato de todos os filhos terem os mesmos 
direitos e, tendo conhecimento, ainda, do horizonte comunicacional no qual se 
encontrava, ou seja, a legitimidade da escrituração cartorária, desejou registrar por 
escrito as motivações que a levaram a fazer essa distinção relativamente a Antônio. 
Desse modo, não deixou espaço para revogação de suas decisões, pois, ao argumentar 
sobre as qualidades do filho, buscou “convencer” o ouvinte/leitor da credibilidade das 
determinações. Dona Mariana sabia, portanto, o quê exatamente queria registrar e a 
forma como deveria fazê-lo. Do reconhecimento e da gratidão, emergiu, assim, a 
autoria de um texto persuasivo, bem elaborado, coerente e com finalidade inequívoca. 
 

Considerações Finais 

Foram tantas lembranças, intenções, singularidades e revelações encontradas nos 
textos que poderíamos continuar a escrever páginas e páginas. Elementos 
caracterizantes das relações de afeto e desafeto, de poder e de trabalho, operadas no 
cotidiano e que, por meio da enunciação oral, possibilitaram a utilização da escrita. 
No emaranhado de informações, de marcas sociais e de subjetividades foram 
construídas, narradas e registradas histórias únicas, escritos particulares. 

A autoria coube tanto a quem, pelas mãos, as colocou no papel, quanto, e 
fundamentalmente, aos portadores dos conteúdos. 
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RESUMO  
 
A historiografia sergipana influenciou-me acerca da educação no século XVIII. 

Deduzi que a geração setecentista de Sergipe era iletrada, tomando este termo no 
sentido de ser analfabeta. Mas como não se escreve a História com dedução e sim 
com fatos, resolvi investigar esta questão de forma mais aprofundada, objeto de 
minha tese, que nesse artigo abordo apenas a alfabetização via a autografia. As 
principais fontes utilizadas foram os testamentos e inventários. A finalidade 
primordial deste artigo é saber como essa elite alfabetizada ou analfabeta transitava 
pela cultura escrita para fazer valer direitos e cumprir deveres, tendo como escopo o 
ambiente jurídico sobre o qual estas ações ocorriam. Para analisar o nível de 
alfabetismo recorro a Magda Soares (1995), e afiro o nível das assinaturas utilizando, 
para isso, as escalas de níveis de assinaturas e das capacidades alfabéticas elaboradas 
por Justino Magalhães (2001). Conclui com esse estudo que essa elite setecentista, 
mesmo constituída por alguns analfabetos, teve nos mediadores da cultura escrita, 
cônjuges, parentes e amigos, sendo eles agentes públicos ou não, o amparo nas suas 
questões jurídicas, sendo irrelevante ser ou não alfabetizado, uma vez que a lei 
assegurava a todos o acesso a ela quando se fazia imprescindível. 
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INTRODUÇÃO 

A historiografia sergipana influenciou-me acerca da educação no século XVIII. 
Deduzi que a geração setecentista de Sergipe era iletrada, tomando este termo no 
sentido de ser analfabeta. Mas como não se escreve a História com dedução e sim 
com fatos, resolvi investigar esta questão de forma mais aprofundada, objeto de 
minha tese, que nesse artigo apresento abordo apenas a alfabetização via a 
autografia. 

Apesar de São Cristóvão ser o centro das decisões político administrativas da 
Capitania de Sergipe, no âmbito econômico não era tão próspera, sendo mais uma 
cidade administrativa. Entretanto, burocratas e religiosos formavam a elite instruída 
de Sergipe, uma vez que para o desempenho destas funções era essencial saber ler e 
escrever e até mesmo ser letrado1, como no caso dos ouvidores2, mas e os demais 
componentes da elite em Sergipe? 

Mas como mensurar essas habilidades se os registros deixados fornecem apenas 
vestígios do escrever através das assinaturas, declarações e raros registros das 
práticas do ler? Vestígios esses merecedores de uma cuidadosa investigação, através 
de escalas de marcas autográficas (assinaturas).  

Assim, dentro desta categoria macro, ou seja, cultura escrita, está o seu ponto 
central de existir – a alfabetização – e com ela todos os questionamentos acerca dos 
níveis apreendidos pelos indivíduos alfabetizados, como também a inserção dos 
analfabetos neste universo, através dos mediadores da cultura escrita, os 
profissionais da escrita, os escreventes e parentes instruídos. A cultura escrita aqui é 
entendida: 

[...] por toda a materialidade construída pelos códigos linguísticos que 
permitem representar simbolicamente a realidade de forma inteligível e 
transmissível no interior das comunidades humanas (representação), por outro 
lado e, por outro, as práticas e capacidades de apropriação, autonomia, 
criatividade e sentido crítico, a leitura e a escrita (Magalhães 2001, p. 43-44). 

As principais fontes utilizadas foram os testamentos e inventários. Esta pesquisa 
não abrange todos os documentos produzidos à época, apenas os de um grupo, a 
elite, no entanto uma seleção significativa porque abrange as localidades social e 
economicamente importantes da Capitania de Sergipe no século XVIII. 

 
1. ALFABETIZAÇÃO E AUTOGRAFIA EM SERGIPE SETECENTISTA 

                                                   
1 Letrado no século XVIII é o termo utilizado para os indivíduos com formação superior. Ver CAVALCANTE, 
Berenice. (1995). Os ‘letrados’ da sociedade colonial: as academias e a cultura do Iluminismo no final do século 
XVIII. ACERVO, Rio de Janeiro, (v. 8, n° 1-2, p. 53-66, jan/dez). 

2 Com a criação da Comarca de Sergipe em 1696 ocuparam o cargo de Ouvidor 21 doutores em Direito (letrados) 
de 1696 a 1812. (NUNES, 1996, p. 299-300). 



 

 
 

A análise feita neste trabalho tem como objetivo entender o nível de alfabetismo 
da elite setecentista em Sergipe Del Rey. Não tem como alvo investigar as questões 
pertinentes à escolarização destes indivíduos, tampouco tem a pretensão de fazer a 
história da alfabetização em Sergipe no século XVIII. A finalidade primordial é saber 
como essa elite alfabetizada ou analfabeta transitava pela cultura escrita para fazer 
valer direitos e cumprir deveres, tendo como escopo o ambiente jurídico sobre o qual 
estas ações ocorriam.  

Afiro o nível das assinaturas utilizando, para isso, as escalas de níveis de 
assinaturas e das capacidades alfabéticas elaboradas por Justino Magalhães. 

O indicador geral do nível de alfabetismo é a assinatura, único indício escrito que 
nos resta dos períodos anteriores aos Censos. É o vestígio histórico mais comum da 
alfabetização, porém não revela a capacidade alfabética (ler, escrever) dos indivíduos 
que viviam nesses períodos. No entanto, é a prova que temos da iniciação deles no 
mundo da cultura escrita. 

Assim, a utilização de assinatura como vestígios de alfabetização em períodos 
históricos, permite aos estudiosos distinguir dois grupos: analfabetos e os 
alfabetizados, como também mensurar o nível de alfabetismo do segundo grupo, 
através de escalas de níveis de assinaturas. 

O fato de que nas sociedades do Antigo Regime aprendia-se primeiro a ler para 
depois aprender a escrever levou Chartier (1991) a deduzir que quem sabia assinar o 
nome sabia ler, por ser a escrita a segunda etapa da alfabetização, e que nem todos 
que liam possuía a habilidade de assinar o nome, devido a dois fatores: o de a 
assinatura ser aprendida por último ou porque a falta da prática dela levava ao 
esquecimento, como expressa Chartier,  (1991 p. 114). 

Vale ressaltar que o contexto analisado por Chartier é o da França, o que por 
vezes pode divergir da realidade brasileira, mesmo o Brasil partilhando da cultura 
europeia, uma vez que estava sob a subordinação de Portugal no período colonial. 
Assim pude constatar ao analisar 160 inventariantes e inventariados/testadores de 
Sergipe entre 1725 a 1800. Ao contrário, na realidade colonial setecentista sergipana, 
assinar o nome nem sempre significava saber ler e escrever, fossem homens ou 
mulheres.  

Justino Magalhaes (2001, p.73-74), estudioso da alfabetização em Portugal, 
também reconhece que a alfabetização no Antigo Regime era geralmente feita 
mediante o aprendizado primeiro da leitura para depois o da escrita. Atribuiu a baixa 
capacidade de leitura e apenas o aprendizado do nome da maioria das crianças 
portuguesas no mundo rural a fatores econômicos, familiares e às efetivas 
necessidades de ler. 

Villalta, (2007) adota a mesma linha de raciocínio de Chartier e Magalhães ao 
afirmar que compreender o que significava a informação do que era autógrafo no 
século XVIII em Sergipe, precisei analisar o que representava cada denominação 
dada para assinatura. 

Quanto aos significados de “firma”, “meu sinal” e “meu sinal custumado” 
registrados, analisando os testamentos e demais documentos contidos nos 



 

 
 

inventários, “firma” significa assinatura, denominação dada até hoje para 
autenticação de assinatura pelos cartórios, como mostra a Figura 1. 

 

Fig. 1 | Reconhecimento de letra e firma 

Fonte: Inventário de Antonio Simoens dos Reis, 1791, p. 20. 

 
O “meu sinal” significava, no século XVIII, o nome e sobrenome, ou seja, a 

assinatura, podendo ser abreviada ou não. Apesar de a palavra constar nos 
dicionários do século XVIII, de Raphael Bluteau e de Antonio de Moraes Silva, nunca 
a encontrei nos documentos pesquisados, vindo geralmente com a denominação de 
“meu sinal” e “sinal custumado”, como os encontrados, a exemplo nos registrados 
dos testamentos de Manoel Nunes de Azevedo (1779) e João da Rocha Cadeiro 
(1766), como constam nas Figuras 2 e 3 a seguir. 

O “meu sinal custumado” também era utilizado para denominar a assinatura 
sinal, a cruz. Às vezes vinha com a palavra “cruz”, outras com a palavra “sinal”, 
outras vezes apenas com o símbolo da cruz, como vemos nos documentos (Figuras 4 
a 6). 



 

 
 

 

Fig. 2 | Sinal costumado 

Fonte: Testamento do português Manoel Nunes de Azevedo, 1779, p. 18. 

  

Fig.5 | Palavra “sinal” após o nome 

Fonte: Inventário de Damianna Ribeira, assinatura do inventariante Manoel Felix Pereira, 1794, p. 3. 

 

Fig. 6 | “Sinal” cruz após primeiro nome 

Fonte: Inventário de Francisca Maria da Conceição, assinatura do inventariante Manoel Joze dos Santos, 1800,  p. 2. 

 
No período aqui estudado, século XVIII, havia três tipos de assinaturas: 

assinatura pelo alfabeto, a qual o indivíduo assinava nome e sobrenome, abreviado 
ou não, utilizando as letras do alfabeto (Figuras 5 a 6); assinatura sinal, em que a 
pessoa colocava uma cruz antes ou depois do seu primeiro nome (Figura 7); e a 
assinatura a rogo, na qual não havia vestígio gráfico do não assinante (Figura 8). 
 

 



 

 
 

 

Fig. 7 | Assinatura com o uso de abreviaturas 

Fonte: Inventário de Antonio de Souza Benavides, 1783, p. 6. 

  

Fig. 8| Assinatura sem o uso de abreviaturas 

Fonte: Inventário de Marianna Francisca de Salles, 1798, p. 3. 

 

Fig. 9 | Cruz antes do primeiro nome 

Fonte: Inventário de Lucianna Maria, assinatura do inventariante Antonio Jose de Almeida, 1794, p. 3. 

 

Fig. 10 | Cruz depois do primeiro nome 

Fonte: Inventário de Paulo Ribeiro e Maria de Oliveira, assinatura de Francisco Sergueira Pachequo, 1766, p. 48. 

 
Para Magalhães (1994), a assinatura sinal (cruz) era aceita juridicamente, só que 

com parâmetros diferentes entre homens e mulheres portugueses. Isso, segundo este 



 

 
 

autor, advém muito mais da discriminação social que a envolve do que uma questão 
da alfabetização em si, além de que não existem estudos consistentes da alfabetização 
da mulher no Antigo Regime que possam estabelecer hipóteses seguras. 

Apesar de também no Brasil não existirem estudos aprofundados sobre a 
alfabetização das mulheres no período colonial, a situação jurídica delas enquanto 
assinantes legalmente reconhecidas é um pouco diferente de Portugal, ao menos no 
que se refere a Sergipe. Embora seja um grupo pequeno, ele existe, ainda que dentro 
da elite masculina. 

Se em Portugal até a segunda metade do século XIX a mulher não firmava “de 
cruz” (Magalhães, 2001), em Sergipe, no século XVIII, a mulher assim o fazia em 
seus testamentos. Das 38 testadoras, encontrei oito que assinaram em cruz. 
Infelizmente, apenas dois são originais (Figuras 11 e 12), o que permite uma análise 
mais detalhada. 
 

 

Fig. 11| Assinatura da testadora em cruz, sem rogo 

Fonte: Inventário de Micaella Cardozo de Oliveira, 1800, p. 25. 

 

Fig. 12 | Assinatura de testadora em cruz, mas com rogo 

Fonte: Inventario de Clara Martins de Castro, 1762, p. 9. 

 
O fato de uma delas ter sido validada pelo rogo de um homem não tira sua 

importância, uma vez que também na assinatura sinal (cruz) feita por homens isso 
ocorria (Figura 13). 

 



 

 
 

Fig. 13 | Assinatura em cruz, com rogo 

Fonte: Inventário de Arcangela Maria da Conceição. Assinatura do inventariante Pedro Antonio de Oliveira e cruz com o 
rogo de Pedro de Avila Pacheco, 1796, p. 3. 

E o que dizer de uma escrava assinando com uma cruz, mesmo sendo em 1804? 
Assim o fez a escrava Vitoria ao receber, cinco anos depois, os brincos de ouro que 
sua senhora Thereza da Motta deixou para ela como consta em seu testamento3 em 
1794: “Declaro que deixo a minha escrava Victoria um par de brincos com uma oitava 
de peso digo de [corroído] de duas oitavas”. Apesar de o recibo ser de 1804, aponta 
situações em que escravas assinavam em cruz (Figura 14). 

 

Fig. 14 | Recibo assinado com uma cruz pela escrava Vitoria 

Fonte: Prestação de contas de testamenteiro de Joze de Souza Vieira, marido da testadora Thereza da Motta, 1804, p. 
18. 

 
A testadora Thereza da Motta declara em seu testamento que não sabe ler nem 

escrever, mas seu marido, Joze de Souza Vieira, assinava, embora de forma 
rudimentar (nível 2). 

                                                   
3 Prestação de contas de testamenteiro em 1804, p. 6. Contém o traslado do testamento de Thereza da Motta, 
feito em 1794. 



 

 
 

 

Fig. 15 | Assinatura de Joze de Souza Vieira, marido de Thereza da Motta 

Fonte: Prestação de contas de testamenteiro de Joze de Souza Vieira, marido da testadora Thereza da Mot ta, 1804, p. 
30. 

Diante do exposto, a alfabetização das mulheres setecentistas moradoras de 
Sergipe Del Rey, incluindo as escravas, merece um estudo aprofundado que abranja 
questões mais amplas sobre o seu trânsito pela cultura escrita. 

A utilização da assinatura como uma forma indiciária das capacidades alfabéticas 
envolve duas dimensões socioculturais, segundo Justino Magalhães (1994), a social e 
a técnica. Social porque ela é uma evidência do pertencimento do indivíduo a um 
espaço privilegiado, o da cultura escrita; e técnica pelo desempenho gráfico que 
requer precisão no traço, ligação e alinhamento das letras e correção gramatical. 
Também chama a atenção que esta destreza técnica e relevância social, que às vezes 
advém de uma necessidade de autoafirmação do assinante, demonstra treino, mas 
não em si a sua capacidade alfabética. 

Também o traço mal esboçado e rudimentar, às vezes traduz não em uma 
proficiência ruim da cultura escrita, mas na impossibilidade devido à doença, como 
consta na assinatura (Figura 43) do Reverendo Padre Domingos Salgado de Araujo, 
português, que estando “enfermo, mas de pé”, assina com dificuldade seu testamento 
em 1773. 

 

Fig. 16 | Assinatura do testador no testamento de Domingos Salgado de Araujo 

Fonte: Inventário de Domingos Salgado de Araujo, 1763, p. 15. 

Mensurar níveis de assinatura é uma tarefa muito difícil. Por mais critérios que 
se utilize, há sempre margens consideráveis de erros, devido à própria natureza da 
assinatura, aqui sempre lembrada, ser um indicador de alfabetismo, principalmente 
para os períodos anteriores aos Censos, mas em si não atestar capacidades 
alfabéticas (ler e escrever), por isso deve ser analisada no contexto. Exemplo disso é a 
assinatura de Joze Caetano da Silveira Nollete (Figura 17) que, vista só sob a ótica do 



 

 
 

traço caligráfico, assinando a rogo da inventariante Anna Maria da Victoria, viúva de 
Antonio Simoens dos Reis, é enquadrada no nível 3. No entanto, ele é o escrivão4 da 
Comarca de São Cristóvão, homem alfabetizado, com conhecimentos prático e 
teórico do Direito da época. 
 

 

Fig. 17 | Assinatura do escrivão Joze Caetano da Silveira Nollete 

Fonte: Inventário de Antonio Simoens dos Reis, 1790, p. 3. 

 
O inverso ocorre com a assinatura de Alexandre Lopes do Valle, que pela escala 

de assinaturas está no nível 4 (assinatura caligráfica, todas as letras estão 
corretamente desenhadas e ligadas), no entanto ele é analfabeto, não sabe ler nem 
escrever, apenas assina o nome, como deixou registrado na declaração de débito do 
restante do dote de sua filha (Figura 18 a seguir). São documentos como esse que, ao 
mesmo tempo em que mostram o quanto é difícil mensurar, através da assinatura, a 
capacidade alfabética de um(a) setecentista, também fornecem outros dados sobre a 
alfabetização: a quem recorriam os analfabetos quando precisavam redigir um 
documento (neste caso ao compadre); recuperar a assinatura de um dos cônjuges 
que, pela falta do testamento, não tinha firmado sua assinatura (Genoveva Maria das 
Flores); o nível de letramento do redator do documento (caligrafia, ortografia, escrita 
lógica), só é possível dentro do contexto maior, a assinatura diz o fato de ser 
assinante ou não assinante o que já em si constitui um dado relevante, diante de tão 
poucos dados encontrados no século XVIII. 

 
 

                                                   
4 Magalhães, ao analisar a escrita dos escrivães portugueses, encontrou, na maioria das vezes, uma escrita legível 
com um traço regular, mas muitos tinham dificuldade em escrever algumas expressões e nomes não cotidianos 
(MAGALHÃES, 1994, p. 495). O mesmo ocorreu em Sergipe setecentista. 



 

 
 

Fig. 18 | Declaração de débito de dote de Alexandre Lopes do Valle 

Fonte: Inventário de Genoveva Maria das Flores, 1781, p. 54. 

 
Diante do exposto analiso as assinaturas dos inventariantes, inventariados e 

testadores sob a ótica da caligrafia e não da capacidade alfabética (ler e escrever) de 
seus assinantes. Para isso, tenho como base a escala de níveis de assinatura, com 
cinco indicadores, formulada por Justino Magalhães5, só que modificada quanto à 
denominação do primeiro nível, por expressar mais a realidade de Sergipe 
setecentista.  

Adaptei a escala de assinaturas elaborada por Justino Magalhães quanto à 
denominação do nível 1: de não assinaturas (siglas, sinais-assinaturas) para 
nível 1: assinatura sinal (cruz) com a finalidade de expressar a realidade 
encontrada na documentação setecentista sergipana, abaixo detalhada: 

 
ESCALA DE NÍVEIS DE ASSINATURAS PARA SERGIPE DO SÉCULO XVIII: 

Nível 1 - assinatura sinal (cruz); 
Nível 2 - assinatura incompleta, imperfeita, rudimentar, tosca; 
Nível 3 - assinatura normalizada, completa (podendo ser abreviada); 

                                                   
5 Escalas de níveis de assinaturas: nível 1 - não assinaturas (siglas, sinais-assinaturas); nível 2 - assinatura 
imperfeita, rudimentar; nível 3 - assinatura normalizada, completa (podendo ser abreviada); nível 4 - assinatura 
caligráfica, todas as letras estão corretamente desenhadas e ligadas; nível 5 - assinatura pessoalizada, com 
perfeição e marcas pessoais. (MAGALHÃES, 1994, p. 317-319). 



 

 
 

Nível 4 - assinatura caligráfica, todas as letras estão corretamente 
desenhadas e ligadas; 

Nível 5 - assinatura personalizada, com perfeição e marcas pessoais. 
 
O nível 1 representa a não assinatura pelo alfabeto, que neste trabalho, para a 

realidade de Sergipe setecentista, denominei de assinatura sinal (cruz). Sua 
inclusão deve-se ao fato de que “[...] é o reconhecimento da existência de uma 
barreira entre aqueles que firmam ‘de cruz’ e os tão-pouco chegam a pegar num 
instrumento de escrita [...]” (Magalhaes 2001, p. 124) a exemplo da Figura 19. 
 

Fig. 19 | Assinatura sinal (cruz) de Faustino Domingos 

Fonte: Inventário de Thomas Domingues da Silva, 1800, p. 34. 

 
No nível 2, assinatura incompleta, imperfeita, rudimentar, identificada por 

ter letras soltas e toscas, sem harmonia, com valorização das preposições, mal uso de 
letras maiúsculas e minúsculas, abreviaturas não possível de serem decifradas, 
existência do traço retilíneo descendente e uso dos apelidos não comuns. Vinão 
Frago inclui neste tipo de assinatura o que ele chama de “mão guiada” e de “traço 
memorizado”, denominações essas incorporadas na escala por Magalhães. A Figura 
20 é um exemplo. 
 

Fig. 20 | Assinatura do avaliador Jose Pereira Lima. 

Fonte: Inventário de Francisco Cardozo de Souza, 1753, p. 86. 

 
O nível 3, assinatura normalizada, completa, representada pela assinatura 

com o uso correto da grafia do nome, sendo ou não abreviada, mas podendo aparecer 
a preposição (de, da, do) maiúscula, como ocorreu na assinatura a seguir (Figura 21). 
 



 

 
 

Fig. 21| Assinatura de Antonio Teixeira de Souza 

Fonte: Inventário de Maria da Assumpção, 1789, p. 38. 

O nível 4 corresponde à assinatura caligráfica. Todas as letras são grafadas de 
forma correta e ligadas, tendo ritmo e cadência, com inclinação e sinais de marcas 
pessoais, parecida com a caligrafia escolar (Figura 22). O fato de serem poucas as 
assinaturas encontradas neste nível, talvez seja porque as aulas de leitura e escrita 
eram poucas em Sergipe6 nessa época. A escolarização padronizava a grafia dos 
alunos que, ao aprenderem dentro do método da época, tendiam a reproduzir um 
tipo de caligrafia. Hébrard, ao falar do método, de como era ensinada a escrita nos 
colégios franceses do Antigo Regime, dá-nos uma ideia de como as crianças 
aprendiam a ler: 

O mestre lhes dá para copiar uma letra. Elas declinam uma sílaba, uma 
palavra, um pensamento útil.  Elas declinam os nomes e conjugam os verbos, 
elas os escrevem à mão em um pequeno pedaço de papel e seja lá o que tenham 
escrito, elas o apresentavam imediatamente ao mestre. Este faz ele próprio o 
seu exame, ele lhes assinala os erros, as negligências de escrita. (Compère; Julia 
1984, p. 106 apud Hébrard, 1990, p. 80). 

O dado para distingui-las das do nível 5, devido ao fato de serem parecidas, foi o 
uso de abreviações. 
 

Fig. 22 | Assinatura de Joze Joaquim de Souza 

Fonte: Inventário de Joze de Souza de Britto, 1792, p. 91. 

 
No nível 5, assinatura personalizada, é feita com perfeição e marcas pessoais 
(arabescos7), com estilo. Algumas de tão rebuscadas parecem uma obra de arte 

                                                   
6 Havia apenas uma na cidade de São Cristóvão e outra na Villa de Santa Luzia. (NUNES 1984). 
7 Recurso ornamental para ilustrar a assinatura, imitando ornatos árabes. 



 

 
 

caligráfica, como a do Juiz de órfãos Felippe de Mello Pereira (Figura 23), mas não 
comuns no cotidiano d Fig. os homens e mulheres setecentistas de Sergipe. 
 

Fig. 23 | Assinatura do Juiz de Órfãos Felippe de Mello Pereira 

Fonte: Inventário de Damianna Ribeiro, 1794, p. 3. 

 
Para analisar as assinaturas da elite setecentista de Sergipe Del Rey elaborei 

escalas de níveis de assinaturas via inventariantes, inventariados e testadores 
setecentistas, com o objetivo de identificar níveis de alfabetismo. 

Dos 172 inventariantes, inventariados e testadores, representantes da elite 
setecentista de Sergipe Del Rey, só foi possível recuperar 97 assinaturas8 que dão 
uma visão dos tipos de assinaturas deste grupo, refletindo a situação alfabética desta 
população de homens e mulheres quanto à capacidade de escrever seu nome. 
 
Tipos de assinaturas Níveis Homens Mulheres Total Porcentagem 

Assinatura sinal (cruz) 1 4 2 6 6% 

Assinatura imperfeita 2 5 2 7 7% 

Assinatura normalizada 3 44 5 49 51% 

Assinatura caligráfica 4 25 2 27 28% 

Assinatura personalizada 5 8 0 8 8% 

Total - 86 11 97 100% 

TABELA 1 | Tipos de assinaturas da elite setecentista de Sergipe Del Rey 

Fonte: Elaboração da pesquisadora a partir das 97 assinaturas localizadas nos testamentos do século XVIII e existentes 
no Arquivo Geral do Judiciário e no Arquivo Público Estadual de Sergipe. 

Como a tabela acima atesta, há uma exígua participação da mulher como 
assinante, refletindo o tipo de educação a elas permitido. Das 11 assinantes, duas 
fazem-no de forma rudimentar, enquanto cinco firmam sua assinatura no mesmo 
nível da maioria dos homens e três assinam com uma cruz. 

 Concluindo, as assinaturas são registros históricos importantes para a 
compreensão da História da alfabetização, principalmente em períodos anteriores 

                                                   
8 As assinaturas foram trabalhadas no fotoshop, a fim de retirar outros traços caligráficos, carimbos, borrões, que 
pudessem interferir na análise das mesmas. 



 

 
 

aos Censos, permitem identificar os assinantes e os não assinantes, mas não 
informam as capacidades alfabéticas (ler e escrever). E a mensuração de seus níveis 
com base unicamente no traço caligráfico pode levar a incorrer em erros de 
julgamento, como demonstrado através das assinaturas de Joze Caetano da Silveira 
Nollete (Figura 17) e de Alexandre Lopes do Valle (Figura 18), quando analisadas fora 
do seu contexto. 
 

2. LER E ESCREVER 

A questão ler e escrever, no século XVIII, é muito mais multifacetária do que 
parece. Isso porque, como afirmam Chartier, Frago e Magalhães, a alfabetização é 
um processo complexo, envolvendo contextos históricos e culturais diversos, 
portanto não é uniforme, nem entre as sociedades nem dentro de uma mesma 
sociedade. Esta afirmação também ficou visível quando comecei a pesquisar os 
documentos setecentistas sergipanos. 

Muitas são as combinações possíveis destas duas habilidades. Assim, analisando 
as capacidades alfabéticas (ler e escrever) via assinaturas dos 
testadores/inventariados e inventariantes moradores em Sergipe no século XVIII e 
contando apenas com as informações fornecidas pelos documentos, elaborei uma 
escala com quatro níveis9 dessas capacidades. 
 
Escalas de capacidades alfabéticas (ler e escrever): 

Nível 1 – Não assinante: não sabe ler, escrever e assinar o nome; 
Nível 2 – Assina com uma cruz: não sabe ler, escrever, mas assina em forma 

de cruz; 
Nível 3 – Assinante: apenas assina o nome, mas não informa se sabe ler e 

escrever;  
Nível 4 – Leitor, escrevente e assinante: lê, escreve e assina seu nome. 
 
Mediante estas combinações, elaborei dois quadros com informações sobre as 

capacidades alfabéticas: um para os inventariados/testadores e outro para os 
inventariantes. O quadro dos testadores/inventariados oferece uma visão mais 
detalhada destas variações para a realidade setecentista sergipana devido à própria 
natureza do documento que contém essas informações, enquanto que o quadro dos 
inventariantes propicia dados mais restritos. 

A análise descritiva das capacidades alfabéticas dos testadores mostra como se 
posicionava este grupo a respeito de si e como esta posição era validada pelos 

                                                   
9 Justino Magalhães elaborou e trabalhou com uma escala de cinco níveis: nível 1 – não sabe escrever; nível 2 – 
não sabe ler nem escrever; nível 3 – lê, mas não sabe escrever; nível 4 – lê e escreve; nível 5 – lê, escreve e conta. 
(MAGALHÃES, 2001, p. 23). 



 

 
 

tabeliães, enquanto os dados quantitativos dão uma visão mais exata do perfil dos 
mesmos. 

Apesar de serem 95 testadores arrolados neste trabalho, só foi possível identificar 
as capacidades alfabéticas de 87. Na Tabela 2, a seguir, apresento de forma resumida 
as capacidades alfabéticas dos mesmos: 
 
Denominação Nível Nº Porcentagem 

Não assinante 1 26 30% 

Assinante com cruz 2 10 11% 

Assinante 4 25 29% 

Leitor, escrevente e assinante 5 26 30% 

Total   87 100% 

TABELA 2 | Capacidades alfabéticas dos testadores 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, a partir dos testamentos do século XVIII existentes no Arquivo Geral do Judiciário e 
no Arquivo Público Estadual de Sergipe. 

Ao enquadrar esses testadores, rigidamente, dentro de apenas duas categorias: 
alfabetizados (para aqueles que sabiam ler e escrever) e analfabetos10 (para 
aqueles que não sabem ler e escrever), excluindo vinte e seis indefinidos (os 
assinantes 11 ), temos uma visão mais apurada do nível de alfabetismo desses 
testadores. São 26 alfabetizados para 36 analfabetos, o que em termos de percentual 
dá 26% para 41%, portanto estando maior o número de analfabetos. Mas ao verificar 
este mesmo grupo, levando em conta o sexo (Tabela 3), a compreensão destes dados 
se altera: dos 36 analfabetos 94% são mulheres (apenas dois eram homens e 
assinavam com uma cruz enquanto que das 34 mulheres apenas oito assinavam com 
uma cruz) e dos 26 alfabetizados todos eram homens, o que eleva para 93% a 
porcentagem da alfabetização geral dos homens, excluindo os indefinidos (20), fato 
normal para a época, uma vez que aos homens era ensinado a ler, escrever e a contar, 
enquanto as mulheres tinham “a instrução própria do seu sexo”, ou seja, doutrina 
cristã, bons costumes, cozer, fiar e fazer renda. 
 

Categorias Homens Mulheres Total Porcentagem 

Alfabetizados 26 0 26 30% 

Analfabetos 2 34 36 41% 

Indefinidos (assinantes) 20 5 25 29% 

 Total 48 39 87 100% 

TABELA 3 | Testadores alfabetizados/analfabetos/indefinidos 
                                                   

10 Considerando analfabetos aqueles que não sabem assinar pelo alfabeto (assinantes com uma cruz). 
11 Não é confiável classificar os que apenas assinaram o nome (na sua maioria os inventariantes), mas não 
declararam suas capacidades alfabéticas como analfabetos ou alfabetizados, porque, como já comprovei, podem 
ser incluídos em outra categoria. 



 

 
 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, a partir dos testamentos do século XVIII existentes no Arquivo Geral do Judiciário e 
no Arquivo Público Estadual de Sergipe. 

 
Partindo para analisar agora o grupo dos inventariantes, composto ao todo por 

88, não foi possível encontrar informações sobre três deles, totalizando o grupo em 
83. Só foi possível identificar os que eram alfabetizados (sabiam ler e escrever) por 
serem portadores de cargos, analfabetos (não assinantes) e os indefinidos (assinantes 
pelo alfabeto), em face dos documentos não fornecerem outras informações. Na 
Tabela 4 apresento de forma resumida as capacidades alfabéticas dos 83 
inventariantes: 
 

Categorias Homens Mulheres Total Porcentagem 

Alfabetizados 12 0 12 14% 

Analfabetos 4 29 33 40% 

Indefinidos (assinantes) 32 6 38 46% 

Total 48 35 83 100% 

TABELA 4 | Inventariantes alfabetizados/analfabetos/indefinidos 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, a partir dos inventários do século XVIII existentes no Arquivo Geral do Judiciário e 
no Arquivo Público Estadual de Sergipe. 

Ao enquadrar também esses inventariantes dentro de apenas duas categorias, 
alfabetizados e analfabetos, temos 50 inventariantes alfabetizados (60%) para 33 
analfabetos (40%), e efetuando a mesma análise feita com os testadores, levando em 
conta o sexo (Tabela 5), fica mais evidente a alta porcentagem dos homens 
alfabetizados. 

Ao juntar os dois grupos de testadores e inventariantes há a confirmação dos 
grupos quando separados, excluindo os indefinidos: os homens são alfabetizados 
enquanto não há mulheres alfabetizadas. 
 

Categorias Homens Mulheres Total Porcentagem 

Alfabetizados 38 0 38 22% 

Analfabetos 6 63 69 41% 

Indefinidos (assinantes) 52 11 63 37% 

Total 96 74 170 100% 

Tabela 5 – Testadores e inventariantes alfabetizados/analfabetos/indefinidos 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, a partir dos inventários do século XVIII existentes no Arquivo    Geral do Judiciário e 
no Arquivo Público Estadual de Sergipe. 

Ao observar na tabela a categoria “Analfabetos”, vemos que as mulheres eram a 
maioria (63), enquanto apenas seis homens não sabiam ler e escrever, o que não 
destoa da realidade educacional e social de homens e mulheres coloniais 
setecentistas do Brasil. 



 

 
 

Do universo de 95 testadores arrolados nesta pesquisa, apenas um redigiu seu 
próprio testamento, o que a primeira vista poderia traduzir um alto índice de 
analfabetismo por parte daquela população. Mas redigir um testamento no século 
XVIII requeria muito mais do que ter o domínio da língua escrita. Fazia-se 
necessário ter conhecimento e dominar a “fórmula” da redação de testamento, 
instituída pela Igreja, constante no manual “artes de bem morrer” do jesuíta Estevam 
de Castro, intitulado “Breve aparelho e modo fácil para ensinar a bem morrer um 
cristão”. Esse vigorou amplamente em Portugal e em suas colônias de 1621 a 1724, 
seguido pelo manual do dominicano João de Castro, denominado “Mestre da vida 
que ensina a viver e morrer santamente”, que circulou de 1731 a 1750. Pelas 
pesquisas de Cláudia Rodrigues (2005), os escritos de Estevam de Castro tiveram 
maior influência na redação dos testamentos até o século XIX. Também era preciso 
seguir as determinações postas pelas Ordenações Filipinas, pelas Constituições 
Primeiras do Arcebispado da Bahia e, na década de sessenta (1765 e 1769), pelas 
novas leis testamentárias do governo pombalino. 

Tudo leva a crer que esses 60 escreventes, não identificados, eram profissionais 
da escrita, versados em redigirem testamentos – os redatores de testamentos – pois 
só assim justificaria um morador da Vila de Nossa Senhora da Piedade do Lagarto 
chamar um escrevente em Itaporanga d’Ajuda para fazer seu testamento, como 
ocorreu com Joam Moreira Meirelles, viúvo, com dez filhos, proprietário de uma 
fazenda de gados, dono de escravos, estando doente e de cama, mas em perfeito juízo 
e entendimento, por não saber ler e escrever, em 1775 “[...] mandou chamar para lhe 
escrever o seu testamento [...] Felipe Pereira de Araujo”12. O escrevente ao ser 
inquirido acerca das circunstâncias em que se deu a redação do testamento, o 
tabelião assim o descreve: “[...] Felipe Pereira homem pardo, solteiro, morador no 
termo do [Itaporanga d’ajuda] de idade que deve ser de setenta e cinco annos pouco 
mais ou menos [...]13”. 

Já Hipolyta Maria da Conceição, moradora na Povoação da Estância, termo da 
vila Real de Santa Luzia, mulher idosa, mas sadia, como declara o tabelião “[...] em 
seo perfeito juizo e entendimento sem molestia mais com a sua velhice segundo o 
parecer de mim Tabelião e das demais testemunhas [...]”14, viúva, com um filho e 
dois netos, senhora de três escravos, não sabendo ler e escrever mandou fazer seu 
testamento por Joam Alvares do Valle Guimaraens, em 20 de setembro de 1771, e em 
12 de dezembro do mesmo ano foi à casa do escrevente do testamento e mandou 
chamar o tabelião para fazer o termo de aprovação, para assim dar legalidade ao 
mesmo. Joam Alvares do Valle Guimaraens, sem cargo/parentesco declarado, além 
do testamento de Hipolyta Maria da Conceição, redigiu mais cinco testamentos na 

                                                   
12 Testamento de Joam Moreira Meirelles. 1775. AGJ-SCR/C. 1º OF Livros de Testamentos – Cx. 62 – Lv.  p. 04; 
p. 94. 
13 Idem.   
14 AGJ - SCR/C. 1º OF Livros de Testamentos – Cx. 62 – Lv. 03 – pp.39-46. 



 

 
 

região da Vila de Santa Luzia, o que leva a crer ser realmente ele um redator de 
testamento. 

Outro escrevente de testamento só teve sua residência revelada pelo testador 
Duarte Monis Barreto, natural e morador da Vila de Santo Antonio e Almas de 
Itabaiana, casado com Margarida da Conceição, com dois filhos, leitor, escrevente e 
assinante, quando disse em seu testamento que “[...] lhe escrevera Baltazar Velho de 
Afoncequa morador neste termo [...]”15, buscando assim o escrevente da região. 

Em uma sociedade composta na sua maioria por analfabetos, a existência destes 
profissionais da escrita ou a recorrência a quem sabia ler e escrever para redigir um 
testamento não era algo incomum. Era a lei mediando a cultura oral com a escrita. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento de assinaturas, mesmo com suas lacunas, permite identificar e 
quantificar quem eram os alfabetizados e analfabetos e perceber as relações de 
parentesco, amizade, compadrio que interlaçavam estes dois grupos. O estudo das 
assinaturas recupera também a presença da mulher no mundo da cultura escrita, 
seja ela como pessoa alfabetizada, fato raro na sociedade colonial, como assinantes e 
a quem elas recorriam quando eram analfabetas (as 26 analfabetas recorreram a 
homens).  

Ficou comprovado, quando se fazia necessário juridicamente firmarem suas 
assinaturas nos documentos, que os analfabetos recorriam aos familiares, ficando 
para segundo plano as relações de amizade. 

Conclui com esse estudo que essa elite setecentista, mesmo constituída por 
alguns analfabetos, teve nos mediadores da cultura escrita, cônjuges, parentes e 
amigos, sendo eles agentes públicos ou não, o amparo nas suas questões jurídicas, 
sendo irrelevante ser ou não alfabetizado, uma vez que a lei assegurava a todos o 
acesso a ela quando se fazia imprescindível. 
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RESUMO  

Livros são portadores de valores morais, sociais e éticos, são expressões dos 
modos de pensar e compreender o que a educação escolar deve ensinar às novas 
gerações. Percorrer as páginas de manuais e livros escolares significa, para os 
historiadores da educação, compreendê-los na sua produção, interrogá-los na sua 
circulação, apropriação e nos modos como foram preservados e nos chegam até a 
contemporaneidade. Livros escolares podem ser pensados como guias que buscaram 
conduzir professores e alunos em suas práticas pedagógicas ao serem portadores de 
conteúdo, reveladores de intenções e projetos políticos de formação sociocultural. Os 
livros analisados e selecionados nessa mesa coordenada são entendidos como 
mediadores culturais que permitem pensar nas concepções políticas para a educação 
escolar produzida pelo Governo Italiano para regular as escolas italianas do exterior, 
aqui investigadas especialmente aquelas do Brasil.  

O pesquisador Alberto Barausse no texto “Livros didáticos e “italianidade” nas 
escolas italianas do Brasil: entre liberalismo e fascismo” aprofunda a análise do 
processo histórico das políticas empreendidas pelo Governo Italiano no processo de 
seleção dos livros escolares a serem produzidos e adotados nas escolas no exterior. 
Atenta para as dinâmicas e complexas relações de acompanhamento e 
desenvolvimento da escolarização, dos processos culturais e formativos, sobretudo 
identitários, dos colonos italianos no Brasil, entre a segunda metade do século XIX e 
a fim dos anos 30, do século XX.  Considera que os livros didáticos foram, desde o 
começo da experiência da unificação italiana, um instrumento fundamental para as 
classes dirigentes que tinham por finalidade modernizar e, sobretudo, homogeneizar 
e uniformizar o ensino nas escolas em sentido nacional. Ressalta a italianidade como 
objetivo a ser difundido, como sentimento de interligação com a Pátria-Mãe. 
Barausse considera que após a aprovação da lei com a qual o governo Crispi, no ano 
1889, instituiu o sistema das escolas italianas coloniais e subsidiadas, a questão de 
quais livros escolares e com que características, deveriam ser enviados para a 
educação dos emigrantes e seus descendentes, tornou-se constante. Na segunda e 
terceira década do século XX, a produção e a circulação de livros didáticos cresceu, 
bem como o investimento efetivo do Estado Italiano para como essas publicações As 
orientações do Ministério das Relações Exteriores foi mudando com o passar dos 
anos e foi no período do fascismo que a quantidade e a qualidade dos livros escolares 
italianos para as escolas no exterior, aqui observadas especialmente as escolas 



 

 
 

étnicas no Brasil, cresceu sobremaneira. A finalidade foi garantir uma produção 
editorial adequada aos objetivos da defesa e promoção da identidade nacional das 
populações emigradas, sendo parte do processo de escolarização incentivado pelo 
Governo Italiano. 

O texto “Scuole Italiane all´Estero: manuais de formação moral e cívica para as 
escolas elementares italianas no exterior (Rio Grande do Sul/RS – 1920 – 1930)” da 
pesquisadora Maria Helena Câmara Bastos analisa dois manuais escolares italianos 
– “Le Vicende dela Patria. Letture di Storia per la scuola elementar –quarta classe” 
escrito pelo professor Giuseppe Measso, de 1927 e “Il libro della III Classe 
Elementar”, de 1937, sem autoria identificada – ambos destinados às escolas 
elementares no exterior. Os dois exemplares circularam na região de colonização 
italiana do Rio Grande do Sul, nos anos 1920 e 1930. Como afirma Bastos, os livros 
visavam fortalecer o amor à Itália, os vínculos com a Pátria mãe e a afirmação da 
nação italiana. Seus escritos assumem clara função moralizadora e intenção 
educativa, cívica, patriótica e social, com vistas a educar e moldar seus leitores. Na 
análise da autora, os livros podem ser considerados como pequenos tratados de 
moral pessoal, familiar e social, assim como de instrução cívica e patriótica, para 
uma compreensão prática da realidade. Percorrendo as páginas de ambos os livros é 
possível perceber que os conteúdos de história e geografia, contêm pressupostos 
universais, que procuram educar e moldar o leitor, na perspectiva da formação moral 
e das virtudes cívicas desejadas no período fascista, inclusive para os ‘italianos no 
exterior’.  

Claudia Panizzollo escreve o texto “Livros de leitura, dizeres e fazeres da escola 
étnica italiana no Brasil, entre fins do século XIX e início do século XX: o estudo do 
livro Piccolo Mondo, letture per le scuole elementar”. Analisa um dos muitos livros 
produzidos na Itália e publicado pela Editora Bemporad. O livro Piccolo Mondo, 
letture per Le scuole elementar, de 1910, de autoria de Fanny Romagnoli e Silvia 
Albertoni atravessou o oceano e chegou à Escola Principe di Napoli. Escrito para as 
escolas da península italiana circulou também nas escolas all’estero, e merece 
destaque a longevidade da publicação, sendo sua última edição no ano de 2011. 
Piccolo Mondo conforme Panizzollo apresenta uma preocupação com o ensino 
científico e valoriza as Ciências Naturais.  O livro apresenta um conjunto de 
historietas que abordam temáticas voltadas à higiene, à saúde, à morte adulta e 
infantil e à nutrição, aos remédios e vacinas e às plantas. Na análise de Panizzollo 
Romagnoli e Albertoni destinaram significativo espaço para o aprendizado da 
civilidade, buscando disciplinar as almas dos pequenos italianos ou seus filhos, por 
meio de coerção exercida sobre o corpo, além de impor à coletividade de crianças 
uma mesma norma de comportamento considerado adequado e aceitável, o que se 
faz por meio da transmissão de valores como bondade, caridade, paciência, trabalho, 
respeito aos mais velhos, ao mesmo tempo em que se busca distanciar as crianças do 
orgulho, do apego aos valores materiais, da preguiça, da cobiça, entre outros 
sentimentos. Este conjunto de saberes a ensinar e condutas a incorporar ganha 
materialidade no livro de leitura Piccolo Mondo e, portanto, seu estudo possibilita a 



 

 
 

compreensão das preocupações sociais da época, das filiações ideológicas, além da 
apreensão das práticas educativas de ordem escolar, social e moral e das 
representações de sociedade e das crianças. Em suas páginas emerge um projeto, ao 
mesmo tempo, civilizatório e de constituição da italianidade. 

No texto de Terciane Ângela Luchese intitulado “‘E não nos deixeis cair em 
tentação’: livros de leitura religiosa do governo fascista para as escolas italianas no 
Brasil (anos 20 e 30 do século XX) são analisadas a produção, a circulação e as 
estratégias de (con)formação postos em jogo pelos dois volumes do livro Letture di 
Religione, distribuídos gratuitamente aos alunos das escolas italianas do Brasil. Os 
livros foram escritos e compilados por Giuseppe Fanciulli, também conhecido como 
Maestro Sapone. Italiano nascido em Firenze, com formação em Filosofia, Psicologia 
e Direito, publicou inúmeros livros para as escolas italianas recomendados pelas 
comissões no período fascista abordando temáticas diversificadas como História e 
Leitura. As duas obras de Letture di Religione contavam com páginas inteiras 
ilustradas por Beryl Tumiati. Eram portadores de uma proposta educativa ligada à 
ideologia fascista que não deixou de considerar e construir a relação entre pátria 
(fascista), conduta moral, religião e família. O texto analisa as aproximações entre 
fascismo e catolicismo no contexto italiano e sua repercussão na produção e envio de 
livros escolares para as escolas étnicas italianas no Brasil. 

Como nos lembra Chartier (1990) o livro é um objeto em circulação de ideias 
sobre o qual podemos questionar processos de produção, materialidade, conteúdos e 
discursos que são portadores, bem como sua distribuição e apropriação em 
diferentes espaços e tempos, além de sua preservação. É em torno dessas questões 
que os pesquisadores proponentes da mesa se articulam. No conjunto, os textos 
permitem compreender que a proposta da mesa coordenada é analisar as políticas de 
seleção e produção de livros escolares pelo governo italiano e destinados às escolas 
no exterior, atentando para a circulação e a distribuição dos livros, bem como a 
compreensão, a partir da análise de alguns dos exemplares – vinculados à leitura, ao 
ensino histórico-geográfico e à religiosidade – dos modos como se buscou educar os 
italianos e seus descendentes no interior das escolas étnicas italianas no Brasil, entre 
o final do século XIX e primeiras décadas do século XX. 
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RESUMO  

Em 2015, comemorou-se os 140 anos da imigração italiana no Brasil. Na esteira 
desse evento, o presente estudo pretende analisar dois manuais italianos – “Le 
Vicende dela Patria. Letture di Storia per la scuola elementar –quarta classe” (Ed. 
L. Trevisini), do professor Giuseppe Measso, de 1927; “Il libro dela III Classe 
Elementare”, de 1937, sem autoria identificada (editor A. Mondador, 235 p.) - 
destinados às escolas primárias no estrangeiro, que circularam na região de 
colonização italiana do Rio Grande do Sul, nos anos 1920 e 1930. Esses manuais 
visavam fortalecer o amor à Itália, os vínculos com a Pátria mãe e a afirmação da 
nação italiana. O reforço do nacionalismo no currículo da escola primária italiana e 
para os italianos no exterior expressou-se de diferentes formas, especialmente no 
período fascista, em que foi exigida uma ação política para transformar a escola em 
uma escola fascista: a presença de um espírito militarista, o ensino da doutrina 
cristã, para ter o apoio da Igreja e defender os valores morais; o estímulo às festas 
cívicas e escolares; o ensino do canto, da educação física; a produção de manuais 
didáticos, especialmente textos de leitura, com destaque para a história e geografia. 
Assim, os conteúdos e as leituras indicadas permitem constatar a ênfase em valores 
universais, na perspectiva da moral e das virtudes cívicas, patrióticas e sociais, com 
forte viés ideológico fascista. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2015, comemorou-se os 140 anos da imigração italiana no Brasil. Na esteira 
desse evento, o presente estudo pretende analisar dois manuais italianos – “Le 
Vicende dela Patria. Letture di Storia per la scuola elementar –quarta classe” (Ed. 
L. Trevisini), do professor Giuseppe Measso, de 1927; “Il libro dela III Classe 
Elementare”, de 1937, sem autoria identificada (editor A. Mondador, 235 p.) - 
destinados às escolas primárias no estrangeiro, que circularam na região de 
colonização italiana do Rio Grande do Sul, nos anos 1920 e 19302. A análise os toma 
como leitura de formação (Bakhtin, 1992), com função moralizadora e intenção 
educativa, cívica, patriótica e social, que visa educar e moldar seus leitores. Podem 
ser considerados como pequenos tratados de moral pessoal, familiar e social, assim 
como de instrução cívica e patriótica, para uma compreensão prática da realidade.  

Esses manuais visavam fortalecer o amor à Itália, os vínculos com a Pátria mãe e 
a afirmação da nação italiana. O reforço do nacionalismo no currículo da escola 
primária italiana e para os italianos no exterior expressou-se de diferentes formas, 
especialmente no período fascista, em que foi exigida uma ação política para 
transformar a escola em uma escola fascista: a presença de um espírito militarista, o 
ensino da doutrina cristã, para ter o apoio da Igreja e defender os valores morais; o 
estímulo às festas cívicas e escolares; o ensino do canto, da educação física; a 
produção de manuais didáticos, especialmente textos de leitura, com destaque para a 
história e as tradições populares italianas (Luchese, 2010). 

Toda a obra é constitutiva de uma intencionalidade histórica. Nessa perspectiva, 
as duas obras são representativas de um período da história da Itália – o fascismo e 
as reformas de Giovanni Gentille (1922-23)3: o de 1927, para a quarta classe, é do 
período inicial do fascismo e segue o programa aprovado, em 10 de outubro de 1923 
(nº2185), pela “Commissione Ministerale” da Itália e aceito pela Direção Didática 
Geral das Escolas Italianas no exterior, de distribuição gratuita; o de 1937, para a 
terceira classe, é do período de ascensão do fascismo, pós-reforma de 1927, e da 
adoção da política do “livro único” do Estado, a partir de 1929.  .   

Em 1889, o Estado italiano promulgou a primeira lei sobre as escolas italianas no 
exterior – lei Crispi -, na ótica do projeto político de construção de um estado forte e 
de uma política externa de poder. Além da instrução básica do ler, escrever e contar, 
tinha um significado político de salvaguarda da língua italiana, a manutenção do 
vínculo com a pátria-mãe e o fortalecimento da influência cultural, política e de 
penetração comercial da Itália (Salvetti, 2014).  

Em 1922, quando Benito Mussolini assume o poder, a Itália já estava unificada 
geograficamente, como Estado único, liberal e moderno. No entanto, restava ainda a 
construção de uma nacionalidade italiana, isto é “fazer os italianos” com uma língua 

                                                   
2 Agradeço especialmente à pesquisadora Terciane Lucchese a disponibilidade dos referidos manuais didáticos, 
pertencentes ao seu acervo pessoal.  

3 Sobre as Reformas Gentille, ver Horta (2008). 



 

 
 

nacional, uma cultura e uma história comum. O objetivo foi educar o povo a falar 
correta e correntemente uma mesma língua – o italiano, desenvolver o espírito 
público e de pertencimento a uma mesma Nação, na busca da unidade e da 
uniformidade nacional (Rech, 2015).  

Nessa ação, a escola primária, o Exército e o ensino da História e Geografia foram 
fundamentais para a formação da consciência nacional. A difusão da escola primária 
e do serviço militar obrigatório foi um dos dispositivos utilizados. Em 1860, 80% da 
população italiana era analfabeta. Em 1914, esse índice reduziu-se significativamente 
para 38%, mas ainda alto para os padrões europeus.  

Também foi necessária a construção de uma memória histórica, que valorizasse a 
existência “eterna de uma Itália”. Isso ocorreu através da exaltação dos “pais 
fundadores” da Itália – Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Conde de Cavour, 
Vittorio Emmanuele II e tantos outros. Todas essas estratégias tiveram reflexo nos 
países que acolheram um número expressivo de emigrantes italianos, no caso o 
Brasil. A partir da Itália, jornais, publicações, notícias e diretrizes circulavam entre 
os grupos de imigrantes italianos, por intelectuais e militantes, para constituir uma 
“identidade fascista internacional”. As embaixadas, os consulados, os missionários, 
as ordens religiosas católicas italianas (Salesianos de Dom Bosco (1874), os 
Missionários de São Carlos, carlistas ou escalabrinianos (1887), entre outras) 
espalhadas pelos países de acolhida de imigrantes atuaram para essa construção, 
através da criação de associações de mútuo socorro, da fundação da Sociedade Dante 
Alighieri (1899), de escolas, de hospitais, muitas deles por iniciativa de comunidades 
italianas, em zonas urbanas ou rurais (Bertonha, 2014). Em Porto Alegre/RS, a 
Sociedade Dante Alighieri é fundada em 1914, oferecendo ensino primário e 
secundário para os filhos de italianos, escolas noturnas, realizando festas para 
operários (Rech, 2014, p.215). 

Para Pretelli (2004), a ação voltada aos imigrantes italianos no exterior foi 
incentivar um sentimento de pertencimento à nação italiana, valorizando o valor da 
italianidade, de cidadania, para estimular a vontade do imigrante de preservar e 
conservar, com seus descendentes, o vínculo com a língua, a cultura e a nação de 
origem. A intenção fascista era de controlar e transformar a comunidade italiana no 
exterior em instrumento da própria política expansionista externa, aumentando sua 
força imperialista. A imagem da Itália fascista a ser exaltada era de um país estável, 
prospero, industrioso, estimulando o orgulho nacional, do qual a dignidade e o valor 
do italiano no exterior foram fundamentais. A exaltação da italianidade deveria se 
fazer tangível na comunidade italiana, através das associações e escolas, 
principalmente pela história e do vínculo com a pátria mãe. Outra estratégia foi o 
envio de material didático às escolas italianas do exterior, especialmente no período 
fascista, com os livros de leitura, história e geografia, que exaltavam a grandeza da 
estirpe italiana, reivindicando a função histórica do italiano no mundo.  
 
1. A ESCOLA DOS IMIGRANTES ITALIANOS  



 

 
 

A partir de 1875, inicia a imigração italiana no Brasil, principalmente para os 
estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Até 1929, o maior contingente de 
imigrantes no país era de italianos. A política migratória favorecia a formação de 
guetos etnicamente fechados (Kreutz, 1991, p.44). 

No RS, os imigrantes italianos se instalaram principalmente na região da serra 
gaúcha, posteriormente, dirigindo-se para outras zonas do estado. Colonizaram áreas 
devolutas de terras, em zonas isoladas e distantes da capital do estado; substituíram 
mão-de-obra escrava ou também assumiram atividades urbanas (Lucchese, 2012). 
Muitas vezes sem assistência nenhuma por parte das autoridades governamentais, 
especialmente na área de educação. Com esse quadro de isolamento, coube aos 
próprios imigrantes as iniciativas de assistência e de medidas voltadas à educação de 
seus descendentes, com a criação de várias Associações de Mútuo Socorro e 
Beneficência. 

Como outros grupos imigrantes, ler, escrever e contar foi a escola que os italianos 
criaram para a educação de seus descendentes. Em 1911, no estado haviam 91 escolas 
italianas; em 1924 já eram 123 escolas, com mais de 4.000 alunos. No entanto, em 
1930, há uma redução desse número para 38, com aproximadamente 3.700, o que 
pode ser decorrente de uma presença e empenho do Estado em fornecer instrução 
pública, especialmente depois da guerra de 1914 (Rech, 2014, p.205).  Cabe ainda 
assinalar, que com a decretação do Estado Novo no Brasil (1937), a política de 
nacionalização do ensino, a partir de 1938, decretou o fechamento de muitas escolas 
e sociedades italianas4, processo esse finalizado com o rompimento das relações 
diplomáticas com os países do Eixo.  
 
2. A CONSTRUÇÃO DA ITALIANIDADE: os livros de leitura para as escolas 
italianas no exterior. 

 “[...] é propósito do governo – conforme o comunicado oficial – dar ao livro 
não apenas as vestes, mas também a alma fascista” (GALFRÉ, 2005, p. 27)5.  

Os livros escolares, destinados à educação da infância, nesse período, têm forte 
vinculação a uma pedagogia patriótica, que acreditava que a ideia de nação se 
aprende na família e nos bancos da escola. A fé na escola, como a única tradução 
humanista da nação, se apoia sobre dois pilares, mais ideais que reais - a família e o 
Estado. A formação do cidadão para o cumprimento das normas/regras sociais 
destinava-se a alcançar a harmonia individual e social. Para Ostenc (1981), a escola 
era “a arma mais eficaz do estado italiano para a manutenção e garantia de unidade 
espiritual da Nação”, cujo elemento aglutinador e cultural foi a língua italiana.  

                                                   
4 Sobre a educação no Rio Grande do Sul, no período do Estado Novo, ver Bastos (2005). 

5 (apud Lucchese, 2012). A autora analisa no seu texto seis livros de leitura produzidos pelo Governo italiano para 
as escolas elementares de imigrantes no Brasil.  



 

 
 

Para Pretelli (2009, p.37), o papel do livro de leitura para os italianos no exterior 
tinha o fim de manter o vínculo espiritual com a mãe pátria, especialmente com as 
crianças e os jovens, evitando a desnacionalização dos descendentes dos imigrantes e 
favorecendo o interesse da política fascista. A publicidade fascista também se fazia 
através de revistas para os italianos no exterior: “Il Legionario”, órgão dos fascistas 
no exterior; “Il Tamburino” e “Aquilotti d’Italia”, para os filhos dos imigrantes. Ao 
professor italiano, considerado “sentinela avançada da Pátria distante”, cabia a 
missão de manter vivo o culto e a memória da Itália.  

Na Itália, nos 1920 e 1930, há uma intensa e extensa legislação de controle e 
censura do livro escolar6, especialmente após a reforma Gentille, de 1923. Em 1928-
1929, é estabelecida a legislação de adoção do “livro único”, como livro do Estado, 
tanto para a escola pública como particular, para o ano escolar de 1930-31 em diante. 
O livro único era de dois tipos: o básico, com as várias matérias para cada ano 
escolar; e o livro de leitura, com textos variados para as demais séries.  

Para Charnitzky (2001, p. 406), em uma análise geral, é evidente no livro único, 
com a progressão de classe, uma intensificação de temas dedicados à guerra, a 
ascensão do fascismo e a política do regime. Portanto, uma característica geral é a 
continua politização do livro, constituindo um conteúdo ideológico religioso e 
político, culminando na apresentação de Mussolini como enviado de Deus para 
salvar a Itália, com a exaltação do mito do “Duce”. Nessa perspectiva, o livro de 
história foi o mais importante dispositivo de propaganda do regime totalitário, pois 
era o que passava o doutrinamento da nova geração da grandeza da “estirpe itálica” 
(Pretelli, 2005, p.41).  

O livro de História para a escola primária de Giuseppe Measso (1927) - “Le 
Vicende dela Patria. Letture di Storia per la scuola elementar –quarta classe” (Ed. 
L. Trevisini/Milano)7 -, recebeu o carimbo da Direção Didática Geral do RS e teve 
distribuição gratuita nas escolas. É a quarta edição da obra editada em 1922, 
composta de três volumes, destinados à quarta, quinta e sexta classe. Essa obra 
recebeu o parecer da Comissão Lombardo Radice (1923-1924) 

“Trabalho realizado com muito cuidado, clareza e suficiente vivacidade. O autor 
pretende facilitar a compreensão dos fatos e despertar a admiração para as 
mais típicas e nobres figuras da história. Alguns capítulos, há uma sobrecarga 
de nomes e datas. Personagens de grande valor e importância, que mereceriam 
mais atenção, são negligenciados. Não se explica algumas omissões na história 
lendária de Roma, a ausência de referências ao Cristianismo, etc. Bons, em 
geral, os mapas geográficos e ilustrações. O trabalho merece aprovação, 

                                                   
6 Sobre, ver Ascenzi e Sani (2005). 

7 A editora publica, do mesmo autor, “L’Italia e la terra. Geografia elementare per le classe 4ª, 5ª e 6ª (1921-22), 
que também recebeu parecer da Comissão. Na edição de 1927, consta outra obra “Aurore Serene. Letture per le 
scuole elementar”, com três volumes para a 2ª, 3ª e 4ª classe, também aprovada pela Comissão Ministerial. 



 

 
 

embora com o pedido à editora para melhorá-la e reapresentar em um ano”. 
(Ascenzi; Sani, 2005, p.111).  

Na quarta edição de 1927, consta que foi aprovada pela Comissão Ministerial e 
estava em conformidade com o Programa Ministerial de outubro de 1923, n. 2185. O 
autor, na capa é apresentado como professor, mas na folha de rosto interna consta 
“Dott. Giuseppe Measso, Diretore Didático”8. 

A obra, com 79 páginas e ilustrações em todas as lições, com 35 imagens e três 
mapas. Está dividida em duas partes: a primeira, com três capítulos, detém-se na 
civilização antiga do oriente, especialmente a Grécia; a segunda, também com três 
capítulos, aborda a Roma antiga, a República e o Império Romano, finalizando com a 
queda do Império Romano do Ocidente, em 476.  

De acordo com o parecer da Comissão, os textos são longos, com um número 
significativo de personagens, datas e fatos históricos, em uma historiografia clássica. 
A intenção do autor foi apresentar o passado heroico da Itália, as inúmeras guerras 
de conquistas e expansão, os heróis, a herança cultural, sacralizando o passado como 
presença. “Não há nenhuma referência ao fascismo, limitando-se a mera exaltação 
nacionalista da pátria, não fazendo a reconstrução do passado, em uma perspectiva 
fascista” (Pretelli, 2005, p.41). 

A partir dos anos 1930, os livros para os italianos no exterior expressam a 
“totalitarização da cultura nacional”. Ascenzi (2009, p.221) se refere à imposiçã0 e 
configuração “da escola à serviço da formação ético-política e da propaganda 
ideológica do regime fascista”, com ênfase no glorioso passado, do qual o regime 
fascista se propunha como “herdeiro legítimo da tradição latina” (p.243).   

Essa intencionalidade pode ser observada no exemplo de livro único do Estado, a 
seguir analisado - Il libro dela III Classe Elementare, de 1937, sem autoria 
identificada (editor A. Mondadori)9. Na contracapa consta impresso que se destina à 
“scuola italiane all’estero”, isto é, somente para essas escolas. Contém 235 páginas e 
um índice, que abarca as três disciplinas: História, Geografia e Aritmética. Essa 
característica decorre da legislação italiana, do livro único (1929). Além disso, nas 
reformas empreendidas pelo fascismo, o ensino da Matemática tem uma redução de 
horário e de importância no currículo escolar elementar. No entanto, é importante 
assinalar que também serviu a uma função ideológica e propagandística do regime, 
especialmente na alfabetização popular.  

                                                   
8 Em pesquisa no site do Arquivo Histórico da Universidade de Bolonha, consta que realizou o “Corso di 
perfezionamento per i licenziati dela Scuola Normnal, tendo concluído em 1907, com a tese “L’educazione 
emendativa nella scuola elementare”.  

9 Rech (2015, p372) menciona a presença nas escolas italianas de Porto Alegre/RS do livro “Scuole Italiane 
all’Estero: storia e geografia per la IVclasse, da Colezione Scolastica Mondadori. 



 

 
 

A primeira parte é relativa ao conteúdo de História10, que ocupa 91 páginas, 
disciplina com maior presença no livro de leitura. Traz ilustrações e inúmeras 
fotografias dos heróis da Itália, sacralizados pela historiografia fascista. Os textos são 
breves, sempre com um título síntese do que vais ser abordado (La Repubblica di 
Venezia; Le società segrete; Dal proclama per la guerra de 1859; etc.), entremeados 
de texto de leitura (poesias, poemas, hinos, cartas); biografias de heróis (Silvio 
Pellico, Ciro Menotti, Giuseppe Mazzini, Vittorio Emanuele II, Camillo Cavour, 
Giuseppe Garibaldi, Umberto I, Vittorio Emanuele III, Cesare Battisti). Aborda como 
era a Itália cem anos atrás, antes de 1848; a seguir, a primeira (1848), segunda 
(1859), terceira (1870), quarta guerra de independência (1915); a revolução fascista; a 
conquista do Império.   

A página que introduz a parte histórica do livro de leitura traz o símbolo de uma 
espada, em cujo centro há um círculo escrito “Storia”. Nos relatos de conquista de 
um Império, a guerra é o valor fundante da italianidade fascista - “Crer, obedecer, 
combater: é o arado que sulca o solo, mas é a espada que o defende”. Educação, 
exército e guerra dominam a cultura escolar fascista, especialmente nos livros de 
história. Ao abordar a Itália antes de 1848, o autor dá destaque a divisão em vários 
reinos e valoriza a unificação processada em 1861. Por exemplo, o texto de leitura 
“Exemplo de virtude” (1937, p. 17) expressa: “Todas as mais sublimes virtudes foram 
esplendidamente praticadas no tempo do nosso Risorgimento. A mais bela entre elas 
é a virtude do perdão aos próprios inimigos e opressores. (...) Se o matar, farás a 
coisa justa; se o perdoar fazes a obra santa”. 

A virtude heroica da guerra e seus heróis ocupa a maior parte dedicada à 
História, enfatizando que todas elas contribuíram para a construção da Itália, 
especialmente depois de 1848. A memória da guerra e do seu valor, do sucesso 
italiano como momento de consagração nacional e de construção do espírito 
civilizatório italiano são recorrentes. A Comissão de exame dos livros didáticos 
expressava a necessidade dos mesmos de despertar “a paixão por tudo que é heroico 
e por toda a virtude tipicamente viril (...) e o culto da religião de nossos pais e o 
respeito à autoridade e hierarquia” (Ascenzi, 2009, p.234). 

A imagem perpassada, pelos diferentes textos de leituras, ao jovem estudante, 
pode ser resumida na inscrição da medalha ao soldado desconhecido da primeira 
Grande Guerra (1914-1918), exemplo de heroísmo e sacrifício pela mãe Pátria: 
“Digno filho de uma estirpe valente e uma milenária civilização, resistiu inflexível nas 
trincheiras mais perigosas, pródigo em sua coragem nas mais cruéis batalhas e caiu 
combatendo, sem outro prémio esperar que a grandeza da Pátria” (p.83). O culto à 
bandeira é transmitido pelo “canto popular de 1848”: “A bandeira de três cores era 
sempre a mais bela! Nós queremos sempre isso, nós queremos a liberdade” (p. 21).  

A heroína Anita Garibaldi também está presente em um pequeno texto, intitulado 
"A morte de Anita Garibaldi”, que a exalta como a “companheira inseparável” de 

                                                   
10 Sobre os manuais de História desde a reforma Gentille até a queda do fascismo, ver Ascenzi (2009), 
especialmente o capítulo 5.  



 

 
 

Giuseppe Garibaldi. Outra biografia é Adelaide Cairoli, mãe de heróis, pois perdeu 
seus cinco filhos lutando pela Itália, mas que conservou seu amor pela Pátria, como 
exemplo para todas mães italianas.  

Giuseppe Garibaldi é o herói com presença mais expressiva no livro de leitura, 
ocupando 7 páginas (p.40-47): biografia, hino de Garibaldi, a expedição de Mille, o 
encontro com Vittorio Emanuelle, a camisa vermelha, um proclama de Garibaldi aos 
sicilianos, um texto de Giovanni Mestica sobre “Gentileza de ânimo de Garibaldi”.  

Após a apologia da participação e vitória italiana na Primeira Guerra Mundial, o 
tema que encerra a parte dedicada à História é a Revolução fascista e seus feitos, que 
ocupam as 15 páginas finais (p.87-102). Esse tópico destaca o papel de Benito 
Mussolini e do fascismo na reconstrução, modernização e ação expansionista da 
Itália. Traz uma breve biografia, assinala a fundação do Partido fascista, destaca que   
as guerras não foram em vão: “Muitos jovens morreram, mas seu sangue é a semente 
da ideia fecunda de renovação. O fascismo, que era em si o germe da vida, se 
aprofundou, se tornou avassalador. Agora, a Itália foi despertada aos ideais de nossos 
mártires; Itália e Fascismo são uma coisa só”(p.90).   

Para Montino (2009, p. 56-59), a exaltação do “Duce” é recorrente. O mito de 
“força, virtude guerreira, nacionalismo agressivo, racismo e culto da estirpe, da qual 
Mussolini é a síntese e representação suprema”. É o grande personagem histórico, 
que “guia, salva e protege”. A biografia do Duce é um “exemplo edificante” educativo, 
um homem político “que faz a história e dirige os destinos da nação”. Essa estratégia 
discursiva expressa “o projeto de construção de um vasto e potente culto à 
personalidade, típica do totalitarismo do século XX”.  

Após a biografia, o tema abordado é “a Marcha De Roma” (1922), seguido de 
vários excertos de pensamento de Mussolini sobre disciplina e o trinômio - trabalho, 
Fascismo, Itália. O texto “A Itália no caminho”, assinala que “Mussolini governa com 
mão forte e sábia, transformando e potencializando dia após dia, como o sangue 
transforma a potencializa o corpo humano, tornando-o mais rico e fecundo na 
artéria. A cada dia mudanças profundas, não só no aspecto da cidade e do campo, 
mas o ânimo do povo, que adquiriu a sombra do Littorio, um novo senso de firmeza e 
serenidade, de disciplina e concórdia” (p.93). O texto segue referindo-se à “Opera 
Nazionale Balilla”, que prepara o cidadão e o soldado de amanhã. E acrescenta, “Não 
esquecemos o filho do Italiano residente no exterior, que venham em milhares a cada 
ano à Pátria, para levar algum sentimento nas colônias em montanhas e mar” (p.95).  

O texto ainda faz referência ao acordo de 1929, entre O Vaticano e o Estado 
italiano, que termina com o dissídio estabelecido em 1870 e reconhece a 
independência de Roma.  

A interpretação histórica para a construção da Itália fascista, segundo Galfré 
(2008, p.22), “privilegiou uma dimensão temporal ambígua, na qual a Roma de 
César, a Roma de Mussolini e a Roma do Papa tendiam a se sobrepor”. Mas essa 
representação sobrepunha os dois mundos - militar e civil, com uma extensa retórica 
militar utilizada no livro escolar. 



 

 
 

O último texto da parte de História é “A Conquista do Império: Guerra da 
Etiópia” (1935-36), fartamente ilustrado com fotos de Mussolini, dos generais 
responsáveis pela conquista e do povo na Praça de Veneza quando o Duce proclama o 
Império. Cita as colônias da África: Líbia (1911), Somália, Eritréia, sendo que essas 
duas pertenceram ao império etíope ou Abissínia, e uma concessão na China 
(Tianjin). A imagem da leitura “Valorização do Império” registra Balillas de Addis 
Abeba com a bandeira tricolor italiana e o texto encerra com a frase “o que acena a 
tricolor é a força, a justiça, a civilização” (p.102).  

A segunda parte é destinada ao conteúdo de Geografia, com 42 páginas, muito 
ilustradas, exaltando as belezas naturais e os progressos nas cidades. A capa 
introdutória traz a representação de dois globos interligado. A página seguinte, 
reproduz as palavras de Mussolini de exortação da Itália e de seu povo:  

Às vezes eu vejo este italiano em sua singular expressão geográfica divina; a 
vejo pontilha de suas cidades em vigília; a vejo cingida por seus quatro mares; 
a vejo populosa de um povo sempre mais numeroso, trabalhador e forte, que 
busca a estrada de sua expansão no mundo. (1937, p.104) 

O programa de Geografia aborda noções básicas de orientação (pontos 
cardeais, estrela polar, bússola, a planta da sala de aula e a planta da cidade); a carte 
geográfica da Itália; a divisão administrativa fascista do país (vila, cidade, comuna, 
província, região, o governo); noções de relevo (montanha, planície, rios, lagos, mar, 
costa, ilhas, etc.); as regiões da Itália; produtos e industrias; meios de comunicação; 
os italianos no mundo; o Império italiano (Líbia, África Ocidental Italiana: Eritréia, 
Somália, Etiópia). 

Em inúmeras lições são exaltados os melhoramentos e as realizações do 
governo fascista. A leitura sobre “Os italianos no mundo” é representativa da 
construção da italianidade na escola:  

“em cada parte do mundo se encontram monumentos que lembram Roma e a 
Itália, e grande trabalho, que mostra o engenho e operosidade do italiano. Em 
cada parte do mundo encontramos italianos, que vivem longe da Pátria, por 
razões de trabalho e de comércio, mas todos se sentindo filhos da grande Mãe. 
Desses italianos, muitos estão em terras vizinhas da Itália, (...) como Tunísia, 
Algéria, Marrocos, Egito, França, Grécia, Turquia. Também somos muitos em 
terras longínquas, especialmente na América, uma grande parte do mundo que 
foi descoberta por Cristovão Colombo”. (1937, p. 139).  

Os livros de história e geografia destacavam o papel da Itália nos eventos 
mundiais, enfatizavam e valoravam o fascismo, o mito do Duce e, sobretudo, da mãe 
pátria. Nessa narrativa era data ênfase “à vitória italiana na primeira guerra mundial 
e seu reflexo na afirmação do fascismo, juntamente com a contribuição e empenho de 



 

 
 

todos os italianos e dos exteriores. Tudo para demonstrar a “superioridade” da 
civilização italiana que legitimava a expansão fascista” (Pretelli, 2009, p.161).  

A parte relativa à Aritmética ocupa 78 páginas (149-227), com noções básicas de 
número, numeração, fração ordinária, número decimal, adição, subtração, 
multiplicação, divisão, pesos e   medidas, noções de geometria. Cada conteúdo traz 
uma série de exercícios, totalizando 106, em sua maioria sem referência ao mundo 
fascista. No entanto, em um conjunto de dez ou mais exercícios, há sempre um que é 
construído com elementos da cultura fascista, especialmente alguns heróis e os 
Balillas11. Por exemplo: “Um agrupamento de Balilla é composto de 48 rapazes 
divididos em duas equipes. De quantos Balillas é composta cada equipe? Se três 
Balilla formam uma terziglia, quantas terziglias tem cada equipe?” (1937, p. 157); 
“Giuseppe Mazzini nasceu em 1805 e morreu em 1872. Quantos anos estava quando 
morreu? Giuseppe Garibaldi morreu em 1882. Quantos anos passaram desde a sua 
morte?” (1937, p.176); “Em uma escola haviam 156 Balila e 112 Picole italianas. No 
fim do ano, ¾ obtiveram promoção. Quantos Balilas e quantas Picole tiveram 
promoção e quantos foram reprovados?” (1937, p. 227).   

Charnitzky (2001, p.407), afirma que o ensino de matemática e ciências também 
foi dotado de textos “fascistizados”. Como nos demais textos de língua italiano, de 
história, de geografia, de religião, os personagens principais são “Balilla ou Piccole” 
italianos, cujas ilustrações contribuem para a fusão da escola com a organização 
juvenil fascista.  

 

FINALIZANDO 

No Brasil, segundo Pretelli (2005, p.55), a escola e livro texto para os italianos no 
exterior “operaram especialmente para inculcar no jovem ítalo-brasileiro a convicção 
que a verdadeira pátria fosse a Itália fascista”. Os livros de leitura foram parte da 
ação empreendida pelas autoridades italianas, para “fascistizar” a escola, tanto os 
alunos como os professores.  

A sala de aula com as imagens do Rei, do Duce; o mapa da Itália unificada e do 
Império italiano; o abecedário, que na letra “D” estava escrito “Duce” e na “F”, 
“fascio”; as festas civis e religiosas, paradas e desfiles, por exemplo a da “Benfana 
fascista”, a Festa da Árvore, “Saudação à Bandeira”, “Natal de Roma” (21 de abril), 
aniversário do Rei e da Rainha; a literatura infantil, como sinônimo de civilidade e 
italianidade, por exemplo,  a obra “Os três filhos da Loba” (Nonno Ebe, 1935); cantos 
patrióticos, como os hinos; a educação física, para a preparação física e ideológica do 

                                                   
11 No regime fascista, Balilla é o nome dado aos rapazes de 8 a 14 anos, organizados em formação tipo paramilitar 
na “Ópera nacional Balilla” (1926), instituída para a assistência e a educação física e moral do jovem. Essa 
compreendia dois grupos, um de rapazes de 8 a 14 anos, outro, vanguardas, de 14 a 18 anos; mais as meninas 
(Picoles) e jovens italianas. Dizionario di storia.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/balilla_(Dizionario-di-Storia)/ 



 

 
 

“cidadão-soldado” e como prática social controlada e organizada; as capas dos 
cadernos escolares e livros; os exercícios escolares e exames. Além disso, 
composições sobre a vida do “Duce” e as datas mais memoráveis, desenhos, etc. Em 
síntese, nas palavras de Gabrielle e Montino (2009, p.16), foi uma estratégia de 
“comunicação totalitária e articulada, polifônica e persuasiva, que tinha por fim o 
doutrinamento e a socialização política da nova geração, e um meio de construir um 
senso de pertencimento integralmente fascista”.  

A análise de livros de leitura e sua utilização permite interpretar os discursos em 
circulação e sua relação com o mundo social. Os textos ou as palavras que pretendem 
moldar os pensamentos e as condutas, permitem diferentes usos ou representações 
que não são redutíveis à vontade dos autores e produtores de discursos e normas 
(Chartier, 2001). Possuem caráter persuasivo, mobilizando disposições intelectuais e 
emocionais de seus leitores. Nesta perspectiva, os livros para a escola primária (4 
anos) adotados nas comunidades italianas no exterior são um importante 
testemunho de uma época de grande desejo e interesse educativo, civil e social: “de 
regeneração das consciências, de superação dos preconceitos e divisões seculares, em 
busca de uma integração linguística, cultural e nacional”. Assim, representam “um 
instrumento poderoso de unificação cultural nacional sob a tutela intelectual da 
burguesia (...) com certa responsabilidade histórica pela propagação e perpetuação 
de uma ideologia, uma mentalidade e de hábitos educativos” (Móbile, 1992).   
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RESUMO  

Este trabalho pretende-se aprofundar o processo histórico das políticas dos livros 
escolares adotadas pela classe dominante italiana para as escolas no exterior a fim de 
oferecer uma contribuição à reconstrução das dinâmicas complexas que têm 
caracterizado e acompanhado o desenvolvimento da escolarização e dos processos 
culturais e formativos, sobretudo identitários,  dos colonos italianos no Brasil, entre 
a segunda medade do século XIX e a fim dos anos 30, do século XX.  Os livros 
didaticos foram, desde o começo da experiência da unificação italiana, um 
instrumento fundamental para as classes dirigentes italianas que tinham por 
finalidade modernizar e, sobretudo, homogeneizar e uniformizar o ensino nas escolas 
em sentido nacional. No curso das décadas seguintes, produção e circulação dos 
livros didáticos aumentaram significativamente também em relação ao 
desenvolvimento da publicaçoes escolares. A questão assumiu uma grande 
importância também quando os governos italianos promoveram uma nova política 
de expansão colonial e de emigração de massa para o exterior. Desde o momento 
posterior à aprovaçao da lei com a qual o governo Crispi, no ano 1889, instituiu o 
sistema das escolas italianas coloniais e subsidiadas, se colocou o problema de quais 
livros didaticos introduzir nos países de colonização e quais características os 
mesmos deveriam ter.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Escolas italianas coloniais no exterior; Política pública do livro escolar; Etnia, 
identidade nacional e educação. 

  



 

 
 

1. Premissa 

Na história da educação italiana, as pesquisas realizadas durante as últimas 
décadas sobre os processos culturais e formativos que interessaram às comunidades 
de italianos residentes no exterior, ficaram bastante isoladas. Os estudos conduzidos 
até hoje se limitaram a oferecer uma visão sintética sobre a questão, de um ponto de 
vista geral, seguindo algumas linhas fundamentais: o eixo ideológico-político, o 
legislativo e, parcialmente, também o eixo quantitativo das escolas italianas no 
exterior. No que tange a específica realidade do Brasil, dispomos, ao invés, de 
investigações conduzidas por alguns estudiosos brasileiros que, no panorama do 
papel assumido pelas etnias e por movimentos sociais na história da educação, 
começaram a evidenciar as dinâmicas mais significativas em torno das instituicões 
escolares e dos processos de escolarização dos italianos em regiões do Brasil, 
sobretudo nos territórios onde chegou a primeira colonização italiana, no estado do 
Rio Grande do Sul. Ainda mais escassos são estudos sobre culturas de escolas, que 
caracterizam práticas de ensino, processos de escolarização e formação da 
identidade; análise que a historiografia da educação internacional mais acreditada – 
ver estudos de D. Julia, A. Novoa, A. Viñao Frago, A.B. Escolano, R. Sani – sugere de 
investigar. 

Para a análise da história das políticas dos livros escolares foram mobilizadas 
diversas fontes. De um lado  foram utilizados os documentos produzidos para o 
Ministério dos Negócios do Exterior a partir do fundo arquivístico - Arquivo Escolas - 
que conserva cartas e documentos sobre o trabalho das diferentes comissões e para 
uma pesquisa geral dos títulos dos livros distribuídos nas escolas subsidiadas ou 
governativas. Esses documentos foram cruzados com outros relatórios, como as 
relações de editais e escritas inéditas para cônsules ou agentes consulares, que 
mostram a complexa realidade escolar do Brasil. As fontes arquivísticas foram 
cruzadas, também, com outras normas e regras que o governo italiano deu entre 1861 
e 1943 sobre a escolas italianas no exterior e publicadas no Boletim do MAE 
(Ministeiro dos Negócios do Exterior). Por fim, o mesmo valor conservam os 
periódicos dos professores e as revistas pedagógicas os quais oferecem muitos 
vestígios para recostruir o debate. 

	
1.1. A política do livro escolar na Itália depois da Unificação 

No dia seguinte à constituição da Unificação os objetivos do crescimento dos 
níveis de alfabetização do povo italiano e da sua escolarização, premissas necessárias 
do processo de construção da identidade nacional, empenharam na medida crescente 
a classe dirigente liberal (Morandini,2003): e nesse contexto, os livros textos 
constituíram um instrumento fundamental na mais complexiva estratégia  voltada a 
dar vida a um eficiente sistema escolar e educativo público. (Porciani, 1982); 1983 
Chiosso, 2000). 



 

 
 

O controle preventivo dos livros de leitura e dos manuais escolares destinados à 
escola representou um instrumento de particular significado no quadro das políticas 
escolares e educativas dos primeiros governos pós Unificação. O governos da Itália 
unida, como já aqueles do Piemonte pré unificado – atribuíram esta importante 
tarefa ao órgão institucional mais próximo ao Ministério da Instrução Pública , o 
Conselho Superior da Instrução Pública ( de agora em diante CSPI). Não ao acaso, o 
artigo 10 da lei Casati, ou seja, da “ Carta Fundativa” do ordenamento escolar, previa 
que o Conselho Superior da Instrução Pública examinasse  e propusesse à aprovação 
do ministro os livros e os tratados destinados às escolas públicas. 

O objetivo dos ministros que guiaram a Instrução Pública nos primeiros dez anos 
pós unificação, foi aquele de procurar assegurar o caráter unitário e a uniformidade 
de destinação dos livros de texto usados junto às escolas de cada ordem e grau.   É 
necessário perceber que com a disposição da Lei Casati  abriu-se, progressivamente, 
caminho a inversão da impostação até àquele momento seguido no Reino da 
Sardenha, firme na adoção de um único texto para as escolas elementares. Muito 
cedo, de fato, nos ambientes ministeriais e em sentido à classe dirigente liberal, 
amadureceu a ideia que a maior liberdade no uso dos livros de texto se deu de forma 
mais eficaz ao novo contexto nacional caracterizado pela presença de várias tradições 
locais: como teria lembrado Giovanni Antonio Rayneri em 1865, na relação sobre o 
estado da istrução pública pela parte realtiva à Instrução elementar e normal. “Um 
livro ótimo para algumas escolas destinadas a um povo, ou melhor dizendo, aos 
professores de diversas índoles e de diversa cultura, não alcançará tanto, ou pelos 
menos, será declarado como tal, suscitará chamamentos por parte de outro povo ou, 
melhor dizendo, por parte de outros professores que simpatizam com outros 
autores”.  (Consiglio superiore 1865,  p. 543). 

Desde os primórdios da introdução do sistema escolar casatiano, todavia, o 
exame preventivo dos livros de texto encontrou não poucas dificuldades 
correlacionadas, em primeiro lugar, com a falta de uma real vontade política em 
efetuar uma sistemática verificação dos livros de texto, não só, mas também com as 
ambiguidades de uma legislação que deixava amplos espaços de interpretação, com 
os limites organizativos dos órgãos delegados a tal tarefa e, por último, com os 
crescentes interesses dos interesses dos editores escolares e do mercado editorial 
(Porciani, 1982, 1983)  

Logo, perfilou-se um verdadeiro e próprio conflito de competência entre o 
ministro da Instrução Pública e o seu órgão consultivo (CSPI), de um lado e os 
membros descentralizados, ou seja, os conselheiros escolares provinciais, do outro 
lado. Um conflito destinado em estimular-se após a reforma da administração 
escolar, desejada em 1867 pelo ministro Michele Coppino, que atribuía aos membros 
administrativos descentralizados, os conselheiros escolares provinciais, a tarefa de 
preparar os elencos dos livros escolares autorizados para uso em salas de aula. 
Assim, criou-se um duplo canal de avaliação, uma vez que o Conselho Superior da 
Instrução Pública, não perdia as suas prerrogativas que, ou melhor, vinhas 
confirmadas pelo provimento que reorganizava o Conselho Superior da Instrução 



 

 
 

Pública, sinalizando a atribuição da tarefa em examinar os livros de texto à comissão 
anual, composta por cinco membros eleitos, no CSPI. 

Com o começo da experiência da esquerda histórica, em 1876, o ministro 
Coppino, quis dar continuidade às escolhas já sustentadas pelo antecessor Ruggiero 
Bonghi e retomou, assim, a orientação voltada em sinalizar ao CSPI o exame dos 
livros de texto. No início dos anos Oitenta, de qualquer maneira, a situação relativa à 
manual escolar e aos livros de texto em uso nas escolas italianas, parecia 
profundamente mudada respeito ao quadro emerso vinte anos antes da fase da 
unificação. Como observava Pasquale Villari, pela “grande especulação livreira feita 
em toda Itália” por alguns impostos editores escolares do Norte, que tinham 
abertamente aproveitados da objetiva fragilidade das empresas editorias do Centro-
Sul e das Ilhas, como também, das condições sufocantes que marcavam o mercado 
livreiro, passou-se a uma especulação direta feita em cada província. Um fenômeno, 
um tanto quanto alarmante, na opinião do historiador meridional, em base do qual 
eram colocadas as carências e as ambiguidades de uma normativa que permitia um 
grande espaço à interpretação e assegurando, de fato, “ampla e ilimitada liberdade 
no uso dos livros de texto”, havia acabado por induzir a grande parte dos 
conselheiros escolares provinciais a exercer em sede local “uma vigilância de pura 
forma”. Tal fenômeno impedia o alcance de um dos objetivos de fundo perseguidos 
pela classe dirigente nacional desde os primeiros anos na década de Setenta, ou seja, 
a criação de um sistema escolar realmente unitário e de um, “ensino nacional”, 
conduzido “com algumas normas gerais e com uma orientação pedagógica 
uniforme”. (Nota 6 de abril de 1880). 

Diante das insatisfações dos resultados atingidos, os responsáveis pelas políticas 
educativas mudaram, ulteriormente, as orientações. Entre 1881 e 1883, o ministro 
Baccelli, primeiramente, reformou o CSPI e, depois, instituiu uma Comissão central à 
qual confiava o “dupla função em definir os critérios necessários para a escolha dos 
livros de texto” e em “formar um elenco daqueles aprovados”. (Decreto Ministerial de 
17 de agosto 1881). Os objetivos para os quais era constituída a Comissão central 
eram aqueles em garantir uma maior uniformidade dos livros adotados nas escolas 
italianas e em colocar um freio na generalizada prática em mudar as adoções sem 
uma válida razão, o que representava uma verdadeira e própria pedra no sapato de 
tantas famílias. Através de tal escolha, todavia, o ministro operava uma verdadeira e 
própria centralização do sistema, o qual, até àquele momento, tinha 
sistematicamente implicado no processo de decisão, os conselheiros escolares 
provinciais e os mesmos colegas dos docentes das escolas secundárias. Os ulteriores 
desenvolvimentos das políticas do livro escolar foram favoráveis entre o fim dos anos 
Oitenta e os primeiros anos na década de Noventa, durante os primeiros governos 
Crispi, o ministro da Instrução Pública, Boselli, procurou colocar em ordem no 
“emaranhado”, solicitando novamente os membros da administração escolar mais 
descentralizados, os conselheiros escolares provinciais, a recolher os elencos dos 
livros usados nas escolas (Barausse, 2008, p. 48). 



 

 
 

1.2. Os livros escolares para as escolas italianas no Exterior entre 1888 e 
1916 

Foi neste período que iniciou a amadurecer uma maior atenção à produção 
livresca em destinar às escolas italianas ao exterior. No quadro do mais complexivo 
projeto Crispi, voltado a construir um estado forte e uma política externa de potência 
(Levra, 1992; Duggan, 2000), voltaram, também, a inauguração de uma nova política 
de emigração e a reorganização das escolas italianas no exterior. O nacionalismo 
crispino olhava a emigração como fator de força expansiva da Itália, também sobre o 
lado das relações comerciais (Salvetti, 2002), enquanto a reorganização das escolas 
colocava-se no mais geral relance da instrução nacional e civil que apoiasse os 
valores patrióticos e a construção de uma imaginação coletiva fundada no culto da 
pátria. A presença das instituições escolares no exterior assumiu caracteres diversos 
em relação aos países de destinação dos fluxos migratórios. Os objetivos 
estabelecidos pela nova lei de reorganização foram perseguidos através da distinção 
entre escolas governativas e as escolas subsidiadas com financiamentos por parte 
ministerial, destinados e geridos através de autoridades consulares (Floriani, 1974). 
Exatamente porque orientadas à finalidade de serem “estimuladoras da educação 
nacional e do sentimento patriótico” (As escolas italianas nas colônias da América, 
1889-1890, pag. 207), as escolas tinham que acatar os programas governativos, 
oportunamente adequados em algumas circunstâncias territoriais. Também o uso 
dos livros de texto voltou ao centro deste empenho. O Ministério das Relações 
Exteriores definiu em colaboração com o Ministério da Instrução Pública, um elenco 
dos livros que podiam ser utilizados nas escolas.	

Os anuários publicados entre o final dos anos Oitenta e a metade dos anos 
Noventa, permitem, de fato, recuperar pistas significativas da produção editorial tida 
como adequada para as escolas italianas no exterior. No estado atual da pesquisa foi 
possível comparar a publicação de um primeiro elenco para o ano escolar de 1888-
1889, subdividido entre as escolas técnicas e ginasiais para as quais indicava 19 
títulos, as escolas elementares masculinas e femininas e as escolas noturnas, para as 
quais marcava complexivamente 83 títulos. (Ministero, Annuario 1889) A produção 
livreira indicada refletia, em parte, a reforma dos programas que, como é sabido, foi 
publicada em 1888 e acompanhada pelas educações gerais redigidas por Aristide 
Gabelli para favorecer a modernização do complexo didático nas escolas através de 
uma mais sistemática introdução dos princípios do positivismo (Reforma, 1888). 
Para as escolas elementares eram, assim, indicados silabários e cumprimentos, como 
aqueles de Giuseppe Toti, ou da inspetora florentina Emilia Costetti Biagi, editados já 
antes da reforma, mas fundamentados nos métodos mais inovadores para favorecer a 
aprendizagem simultânea da escrita e da leitura, através de um sistema graduado, 
fônico e ilustrado, introduzido desde os anos Setenta (Barausse, 2014). Ou mesmo, 
próximo às leituras de Pietro Dazzi, das quais se fez abundante uso nos primeiros dez 
anos pós-unificação, evidenciava-se textos que cumprissem mais com os novos 



 

 
 

programas, como o livro de leitura do diretor de uma das maiores e mais lidas 
revistas para professores, Gabriele Gabrielli, autor de Os primeiros afetos, ou 
aqueles de Maria Viani Visconti e de Ida Baccini. (Ministero, Annuario, 1989, p. 189-
190). 

Não estamos ainda em grau de documentar se o elenco que apareceu no anuário 
publicado em 1889 foi o êxito do trabalho de revisão conduzido pela Inspetoria 
Central do MAE no verão daquele mesmo ano, marcas do qual estão presentes junto 
ao Arquico histórico diplomático. A necessidade de adequar os programas escolares 
àqueles emanados para as escolas deslocadas no território nacional, tinha induzido o 
Ministério das Relações Exteriores a instituir uma comissão especial que se teria 
reunido em agosto de 1889. A preocupação do responsável do órgão de controle do 
MAE era não produzir relevantes modificações e prevenir o ativismo do mundo 
editorial para procurar adequar os continentes ao quanto prescrito. Por isso, a 
inspetoria central apressou-se em comunicar ao sub secretário que teria operado “ 
em fazer o menos possível quanto às mudanças nos livros de texto já adotados no ano 
escolar recentemente decorrido” e de evitar fornecer comunicações, comissões ou 
contatos aos livreiros e aos editores para evitar despesas inúteis”. (Nota de 12 de 
julho de 1889).  

Já em 1892 o Ministro do Exterior procurou promover um parcial processo de 
revisão dos livros escolares. À luz das experiências conduzidas, as quais havia 
revelados que “os livros de texto adotados em uma escola colonial, nem sempre 
respondem às necessidades e ao caráter especial de uma outra quando, também, 
sejam ambas do mesmo grau” o responsável pela Farnesina, enviava às escolas 
coloniais da bacia do mediterrâneo, o convite a começar um exame mais atento dos 
livros em uso. Particularmente, pedia aos diretores e aos professores para avaliarem 
a idoneidade dos livros, levando em conta os seguintes critérios:  

a)Se o livro de texto, tampo pela facilidade e pela clareza da exposição, quanto 
ao conteúdo, seja proporcionado, ou não, ao estado de inteligência e das 
cognições que possam supor-se no aluno que entra na classe colonial na qual o 
livro é adotado. b) Se o livro satisfaz, para quanto possível, aos objetivos 
almejados pelos alunos, dadas a eles atitudes e as condições especiais do país 
onde esses moram. c) Se o livro, considerados os costumes locais, a forma de 
governo e as condições religiosas dos habitantes, contenha nada que vá ofender 
ou causar desprazer às famílias dos alunos, às populações em geral ou às 
autoridades locais verso a qual, seja por débito de hospitalidade, seja no 
interesse mesmo da escola se devam lealmente e dignamente afirmar os mais 
delicados resguardos. (Circular de 10 de 1892).  

A exigência em colocar mãos em uma situação, geralmente, pouco confortável, 
diferenciada da produção livreira, e das carências dos controles, (Barausse, 2008, p. 
65 e seguintes), induziu o ministro a solicitar a revisão e a publicação de novos 
elencos de livro de texto.  Um primeiro elenco foi publicado no anuário de 1897 



 

 
 

(Ministero, Annuario, 1897, p. 73-67). Um segundo elenco foi produzido em 1899 aos 
cuidados do ministro das Relações Exteriores (Ministero, Elenco, 1899). Os elencos, 
sobretudo o segundo, resultavam muito mais completos e orgânicos respeito às 
indicações fornecidas nos anos precedentes. O ministério predispôs uma lista de 
livros destinados às escolas elementares masculinas, às escolas elementares 
femininas, às escolas noturnas, às escolas complementares, às escolas técnico 
comerciais e comerciais, às escolas ginasiais e secundárias. Quantitativamente o 
número de textos era decididamente inferior àquele previsto para as escolas 
colocadas no território nacional. Para quanto, diz respeito, às escolas elementares 
masculinas e femininas, os textos indicados eram, respectivamente, de oitenta e sei a 
setenta títulos. Esta produção era, depois, integrada com aquela destinada às escolas 
noturnas, composta por 14 títulos complexivos. A maior parte dos títulos dizia 
respeito aos livros de leitura que para as classes elementares masculinas e femininas 
eram, respectivamente, 50 e 34 produzidos, respectivamente por 34 e 39 autores. 
Para as escolas noturnas a lista indicava 7 títulos de leituras. O elenco dispunha, no 
entanto, de títulos também para o ensino da caligrafia, a partir da segunda série, da 
gramática, da aritmética, da geografia, da história da pátria, da língua francesa a 
partir da quarta séria, do desenho para a quinta série. (Ministero, Elenco, 1899). A 
produção livreira refletia, apenas parcialmente, as solicitações que derivavam da 
aplicação de novos programas publicados pelo ministro Baccelli em 1894. Tanto o 
primeiro, quanto o segundo elenco, recompreendiam textos já indicados sete anos 
antes, com novos livros que respondiam às exigências dos novos programas. Para as 
primeiras séries elementares, junto ao nome di Pitero Dazzi e Gabriele Gabrielli, 
sobressaiam o silabário e o relativo cumprimento escrito por Siro Corti e Pietro 
Cavazzutti pelo título A criança italiana na escola, publicado pelo editor milanês 
Vallardi, junto àquele de Augusto Alfani, enquanto, nas escolas permaneciam os 
textos de Gabrielli e Dazzi, considerados ainda válidos. Mas, também para a terceira 
série se introduzia como livro de leitura Il Frugolino, escrito do chefe da 
administração provincial da escola aos estudos de Roma, Carlo Tegon, junto às 
Lezioncine de Ida Baccini. Para as quartas séries, junto à Gramaticazinha de 
Fornaciari, se previa o uso do Minuzzulo de Collodi, que como autor aparecia 
também entre as indicações para a quinta série com Il Giannettino, junto ao livro 
Cuore de De Amicis. A Antologia poética de Camilo Randazzo completava o quadro 
das leituras. Para o ensino da história e da geografia, além dos livros de leitura de 
Bacci e Gotti pelo título Le Glorie da Patria, era indicado o texto de Pitro Valle. 
(Ministero, Annuario, 1897, p 63-66; Ministero, Elenco, 1899).     

A evolução das orientações nas políticas nacionais do livro escolar condicionou 
também as escolhas do Ministério das Relações Exteriores. Sucessivamente às 
decisões do ministro da Instrução Pública, Orlando, em colocar fim à experiência das 
comissões centralizadas para a avaliação e a revisão dos livros de texto para todo os 
dez anos precedentes, o Ministério das Relações Exteriores, através da Inspetoria 
Geral, colocou-se um problema de como “ chegar a uma total recompilação“ do 
elenco do livros de texto. (Promemoria de 13 outubro 1905). O material 



 

 
 

documentário, todavia, não confirma a presença de um novo elenco produzido por lá 
há pouco. A definição das orientações em matéria de livros de texto tornou-se mais 
complexa nos anos sucessivos. Por um lado, aproveitou-se as iniciativas do 
Ministério da Instrução Pública e Ministério das Relações Exteriores e, por outro 
lado, do Ministério das Colônias, instituito em 1912, para assegurar a produção de 
livros a serem adotados nas escolas da bacia mediterrânea, nos países sob o direto 
controle colonial, como a Tripolitania e a Cirenaica, também livros a serem 
distribuídos nas escolas italianas geridas diretamente pelo governo, presentes 
também na bacia mediterrânea, seja, por fim, nas escolas subsidiadas no outro lado 
do oceano. Foi solicitado às comissões especiais, a aprovação de livros, a serem 
usados nas colônias, livros “que, além da conformidade com os ditames da técnica 
pedagógica, seriam escritos com especial atenção à forma de pensar dos alunos das 
escolas coloniais, especialmente os indígenas, e que visassem as necessidades 
orgânicas do ambiente colonial” (Contini, 1932, p. 148). Contudo, as empreitadas 
bélicas e aquelas, mais específicas, ligadas à reorganização dos serviços escolares das 
colônias não permitiram o funcionamento da comissão até 1921. Durante esta fase se 
tolerou a escolha feita nos institutos, individualmente, pelos docentes, sem qualquer 
controle da administração.  

 
1.3. Do fim da primeira guerra mundial à ascensão do fascismo 

 
No dia seguinte ao final da primeira guerra mundial, retomaram vigor os 

programas de relance do papel das escolas italianas no Exterior e de promoção da 
língua e da cultura nacional. No quadro da retomada das iniciativas em apoio do 
progresso da presença das escolas italianas no exterior, o ministro das Relações 
Exteriores voltou a recuperar um papel ativo através da direção geral das escolas 
italianas no exterior que, a partir de 1920, através da guia do estudioso Ciro Trabalza, 
favoreceu a redefinição de um programa de ação que teve um olhar particular nas 
instituições escolares e culturais nas Américas. (Barausse, 2015). Neste contexto no 
seio do Ministério das Relações Exteriores, em 15 de janeiro de 1921, foi instituída a 
Comissão Especial que começou a aprovar alguns manuais (ASMAE, 1922, Contini, 
1932, p. 148). No seio do Ministério das colônias, ao invés, a Comissão Especial para 
exame dos manuais foi reconstituída com o Decreto de 10 de abril de 1921. Em 26 de 
fevereiro de 1922, quando ainda a comissão não tinha ultimado os trabalhos, a 
Direção geral começou o elenco dos livros aprovados e daqueles não aprovados para 
as escolas elementares. O diretor convidava os responsáveis das sedes consulares a 
transmitir “ reservadamente” a nota aos diretores das escolas, para não começarem 
os elencos, e de valer-se destes somente no caso em que alguns professores tivessem 
desistido em adotar os livros de texto não aprovados pela comissão. O elenco previa 
vinte cinco títulos por quanto dizia respeito os silabários, as primeiras leituras e 
outros livros, quatro títulos de gramática e iniciar a compor, um manual de educação 
moral, sei títulos de história e geografia, nove manuais de aritmética e geometria 



 

 
 

(Lista, 1921). Não conhecemos as razões para tal escolha. Os trabalhos da Comissão 
não tiveram, porém, uma significativa continuidade, sobretudo, devido algumas 
mudanças na sua composição (Barausse, 2015).  

Naquele período, para solicitar a produção de livros mais adequados para as 
escolas italianas no exterior, as autoridades ministeriais, além das comissões, 
recorreram a providências específicas como editais publicados pelo Ministério da 
Instrução Pública para produção de novos manuais a serem adotados nas escolas 
italianas no exterior e em territórios coloniais. O primeiro procedimento foi um 
edital para escrita de um livro de história pátria, a ser adotado nas escolas de ensino 
fundamental e cursos livres no exterior, seguido por um para leitura para escolas 
italianas no exterior1; posteriormente, um edital para realização de manuais para 
ensino fundamental da Tripolitania e Cirenaica2. 

Com o primeiro se queria favorecer a produção de um livro que, por um lado 
desse conta das disposições dos programas governamentais para o ensino da história 
nas escolas de ensino fundamental e, por outro lado, alimentasse desde a infância o 
sentimento nacional. Um texto patriótico capaz de  

dar uma ideia adequada daquilo que o mundo deve à Itália: não depositório de 
erudição, mas sim plenitude de informação, não emaranhado de nomes e datas, 
mas segurança de orientação cronológica, não acúmulo de conceitos, mas larga 
compreensão dos múltiplos e complexos elementos da vida histórica, não 
ênfase, mas chama contida de paixão e fé, capaz de fomentar nas tenras mentes 
dos leitores o orgulho de ser e sentir-se italianos (Barausse, 2008, p. 1331).  

O segundo edital, de dezembro de 1921, instituía um prêmio para promoção da 
escrita de um livro de leitura a ser usado no ensino fundamental no exterior. A obra, 
a ser realizada em cinco volumes, devia corresponder aos programas previstos nas 
escolas do Reino, adaptadas às particulares condições locais para motivar os alunos 
indígenas, que frequentavam escolas italianas. O texto não apenas daria conta das 
diferenças de hábitos e de comportamentos entre gênero masculino e feminino, mas 
também dos distintos ambientes “especialmente para as regiões mediterrâneas e 
para as Américas”, especificado, sobretudo  

a contribuição trazida pelos nossos grandes e humildes trabalhadoreses para o 
desenvolvimento e incremento da civilidade no mundo, para todos os temas e 
para todos os lugares, de maneira que, nas crianças italianas, viventes em 
países assim variados e distantes entre si, o sentimento de nacionalidade seja 
alimentado e tornado mais forte por uma fé consciente na grandeza da pátria. 
                                                   

1 Edital de Concurso com prêmio para um livro de leitura em uso das escolas elementares italianas no exterior. 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione  [daqui para frente BUMPI], 12 de janeiro de  1922, II, 
p. 44-45.	
2 Edital de |Concurso com prêmio para um texto de história pátria com uso das escolas elementares e populares 
italianas no exterior.  BUMPI, n. 25 Vol. II, - 22 de junho de 1922, p. 968 – 969. 



 

 
 

O segundo edital pretendia, ao invés, promover a escrita, sobretudo, de textos de 
leitura para as seis séries do fundamental destinados a Tripolitania e Cirenaica, para 
os quais o ministério indicou critérios que expressavam um nacionalismo mais 
moderado através de uma abordagem pedagógica que pretendia dar conta de 
tradições e das culturas locais. Assim, por exemplo, os autores eram convidados a 
evitar na escrita <<todos os traços de caráter confessional e também juízos morais ou 
aqueles exemplos que [poderiam] levantar sentimentos e práticas de hebreus e 
muçulmanos>> assim como lhes era solicitado evitar <<manifestações de 
patriotismo que [seriam] ineficazes com alunos não italianos>>; ou, ainda, eram 
solicitados nos contos ilustrar como protagonistas não apenas crianças 
italianas<<ma também, por vezes, indígenas>>, e de fomentar nos alunos <<o 
recíproco afeto e respeito, apesar das diferenças profundas de nacionalidade, de raça, 
de confissão e de costumes>> (Barausse, 2008, p. 1335-1336). 

Essas foram ações que, de qualquer modo, anteciparam as mudanças do clima 
cultural e pedagógico que, no ano sucessivo, levaram à reproposta das iniciativas 
ministeriais, com a instituição da comissão para a revisão dos manuais. A primeira, 
presidida por Lombardo Radice, inauguraria uma estação breve, mas intensa, que 
através do trabalho das comissões posteriores presididas por Vidari, Giuliano, 
Romano e Melchiori, acomunadas pelo intento de particularizar o manual escolar 
fascista, determinariam uma mudança significativa do panorama editora escolar 
italiana (Ascenzi, Sani, 2009). 

Mas a condicionar a tipologia dos produtos editoriais destinados às escolas 
italianas no exterior seriam intervindos também os novos programas publicados com 
a Portaria de 1º de outubro de 1924. Esses foram pensados para a função 
específica da escola italiana destinada em assumir uma fundamental no 
exterior, em contextos assinalados por problemas como as diferenças 
linguísticas, religiosas e culturais destinados a condicionar os sotaques 
nacionalistas em sentido moderado. (Oriani, 1926, p. 86). Um papel fundamental 
jogavam próprio os livros de leitura para os quais os programas davam algumas 
indicações bem precisas. 

A escolha do livro de leitura para as escolas no exterior é como nunca delicada. 
O livro de texto deve ter amplas referências à vida das nossas longínquas 
colônias, deve exaltar o sentimento e o amor à Pátria, sem por isso, ofender as 
outras nacionalidades, deve mostrar desta a beleza, os monumentos antigos e 
novos, as formas mais grandiosas de civilização e de atividade, fazendo com 
isso, que sejam conhecidos os homens mais representativos, e lembrando o 
esforço imane na recente guerra nacional. (Oriani, 1926, p.. 93) 

O fruto desta primeira estação foi diferenciado pela produção de textos 
orientados em a favorecer a transmissão de modelos educativos fundamentados no 
orgulho das tradições culturais italianas e, ao mesmo tempo, na capacidade de ser 
bons cidadãos nos vários países, entre os quais aqueles brasileiros. O seu uso e a sua 



 

 
 

distribuição, eram consideradas indispensáveis e fundamentais pelas autoridades 
consulares para a recuperação e a conservação étnica identitária, no momento no 
qual a tendência prevalente em diversos países, entre o quais o Brasil, parecia ser 
aquele da “desnacionalização”. Entre esses existiram textos como aqueles de 
Francisco Pasciuti e de Giovanni Di Giusto, intitulado “Cuore Lontano” (Coração 
Distante), editado pela Mondadori em 1922 (Pasciuti, Di Giusto, 1922), ou aquele de 
Alarico Buonaiuti, editado pela Bemporad em 1925 (Buonaiuti, 1925). Os livros de 
Buonaiuti começaram a se propagarem somente no início da segunda metade dos 
anos Vinte: para chegar à conclusão dos trabalhoss das primeiros publicações foram 
necessários três anos. Somente em 2 de dezembro de 1925, seis meses após a entrega 
do relatório por parte da comissão, Mussolini anunciava oficialmente o êxito 
negativo das duas publicações do para o livro de história e êxito positivo para dois 
dos cinco volumes de leitura de Alarico Buonaiuti. (Relatório Boselli, s.d. mas de 
1924, ASMAE, AS, 1923-1928, b. 537) 
 

1.4. Da segunda metade dos anos Vinte ao fim dos anos Trinta  

A partir do fim dos anos Vinte, foi sempre melhor delineando-se a circulação de 
livros de texto produzidos na Itália com o objetivo de corresponder mais eficazmente  
às exigências da propaganda ideológica e da pedagogia nacional 
fascista/mussoliniana a fim de assegurar a formação do italiano novo no exterior 
(Gentile, 2002, La Rovere, 2002, pp. 51-58). A produção destes novos textos melhor 
adaptava-se à estratégia dos responsáveis fascistas voltada a introduzir, nos países de 
forte presença italiana, uma maciça propaganda destinada a produzir o italiano novo 
auspiciado pelo fascismo; a consolidar o papel das escolas como instrumentos de 
suporte à política externa do fascismo, sempre mais orientados, a obter a aprovação 
dos imigrantes junto às outras iniciativas como viagens e as visitas de imigrantes na 
Itália, a organização das colônias de verão, as formas de enquadramento dos jovens 
(Pretelli, 2010, p. 123-138). 

A exigência foi advertida em amplos setores da realidade cultural e educativa 
fascista e foi expressa também na circular emanada pelo Ministério das Relações 
Exteriores em 31 de outubro de 1927, por dispor um novo edital de concurso entre os 
cidadãos italianos residentes na Itália e no exterior, para a publicação de um livro 
educativo intitulado “O italiano de Mussolini”. A iniciativa promovida e financiada 
pelo cônsul geral Labia e da esposa em memória do ”odioso parricida atentado”, 
tinha o objetivo de assegurar a redação de um texto que contribuísse em “dar e 
infundir nossa gente, cada classe de hábitos e noções [de] vida civil, não só, mas 
também, sentimentos patrióticos, religiosos humanitários, qual [o] Duce mesmo 
pode desejar (telegrama de 2 de novembro de 1926). Substancialmente se tratava da 
redação de um texto que indicasse a representação do novo espírito criador depois do 
advento do fascismo no povo italiano e deverá ser, conjunto, um guia para os jovens, 
aos quais deverá indicar a via para  formar ainda mais completos e perfeitos os 



 

 
 

italianos do amanhã. Esse deverá ser o livro do espírito, da idealidade e da vida 
fascista e deverá dar aos italianos de cada classe a clara visão daquilo que deve ser 
o italiano novo,os caracteres, os sentimentos, os destinos (Telegrama de 14 de 
Outubro 1927).  

Os reflexos destas primeiras mudanças encontram-se nos volumes para o ciclo 
completo das escolas de ensino fundamental, elaborados por Vera Gaiba em 
colaboração com Francesco Lanza, elaborado entre os anos 1927 e 1928, e por 
Giuseppe Locatelli e Arturo Mondovì publicado em 1928 pela Mondadori (Barausse, 
2015).  

As mudanças da produção editorial combinaram-se com outras mudanças 
significativas, reflexo das novas estratégias dos vértices político administrativos 
fascistas a partir das mudanças nos vértices da administração das escolas italianas no 
exterior. Em 1928, depois do fechamento do Comissariado para a emigração, foi 
instituída a nova Direção Geral dos italianos e das escolas no exterior, a qual foi 
confiada à gestão a Piero Parini. A figura de Parini é paradigmática da mudança de 
prospectiva: ele, de fato, era o secretário dos fasci italianos no exterior. A nomeação, 
provavelmente, era para assegurar uma maior fidelidade dos vértices ministeriais no 
endereço mussoliniano, e foi seguida por uma série de medidas destinadas a afetar 
também a produção editorial. Através da nomeação de Parini e a mudança da 
estrutura destinada a administrar, seja os italianos, seja as escolas no exterior, foi 
promovido, segundo quanto afirmado por Pretelli, “uma progressiva avaliação de 
poderes para a gestão da italianidade no exterior” e a progressiva politização do 
mundo da emigração e dos institutos escolares fora da Itália (Pretelli, 2010, p. 133).  

Levando em conta a lei de janeiro de 1929 que introduzia o livro único de Estado 
para as escolas de ensino fundamental, no âmbito do Ministério da Educação 
Nacional, como se sabe, foi instituída uma comissão que, em poucos meses, 
conseguiu redigir os textos para as duas primeiras séries do ensino fundamental. 
Contemporaneamente foi instituída uma comissão, junto ao Ministério das Relações 
Exteriores, para garantir a elaboração de novos livros de texto confiando a tarefa a 
um grupo de autores pré selecionados pelo Ministério das Relações Exteriores. Este 
organismo conseguiu trabalhar com uma “Fascística rapidez”, como relembra o seu 
presidente, e aprovar uma série de livros de leitura a serem destinados às escolas 
italianas no exterior e às colônias. Todavia, o responsável pela direção geral, 
apelando para os interesses da nação, achou por bem propor a unificação das duas 
comissões, criando assim uma mista, Ministério da Educação Nacional e o Ministério 
das Relações Exteriores (MEN e MAE) para atender o objetivo da complementação e 
adaptação dos textos para as escolas de ensino fundamental já realizadas para as 
escolas do Reino. O trabalho a ser feito não era muito simples:  

a adaptação será razoavelmente fácil no que se refere às ciências em senso lato 
(aritmética, geometria) mas será mais delicada e complexa no que se refere às 
disciplinas histórico-morais […] Estas disciplinas possuem caráter  formativo e 
devem ser usadas em textos que sejam adaptados às necessidades especiais e à 



 

 
 

organização das escolas italianas no exterior e que levem em conta as condições 
ambientais nas quais se desenvolve a ação destas escolas evitando, contudo, de 
esbarrar na sensibilidade político-religiosa local. E’, de fato, conhecido nestes 
últimos tempos o sentimento de nacionalidade em alguns Estados, em especial 
da bacia do Mediterrâneo, tenha sido exasperado, de tal maneira que a 
atividade das escolas estrangeiras se desenvolve em meio a suspeitas e com 
dificuldades de todos os tipos […] um trabalho de adaptação e, às vezes, de 
reformulação (Relatório P. Parini, 6 de junho de 1930). 

No que se refere aos textos para as escolas de ensino médio, Parini sugeria a 
reconstituição da comissão já instituída em 15 de janeiro de 1921 que, porém, não 
havia tido muitas ocasiões de se encontrar, aprovando somente alguns textos, 
considerados, além disso, ultrapassados visto que já havia acontecido o fascismo. 
Para este fim indicava a oportunidade de integrar a comissão com os três inspetores 
centrais para as escolas de ensino médio do Ministério da Educação Nacional 
(Ibidem). 

Neste contexto surgiram alguns dos livros de texto único de Estado destinados a 
serem utilizados seja para o ensino da leitura e da escrita, seja no ensino de várias 
disciplinas nas escolas italianas no exterior ou nas colônias; um processo que tornou-
se também editorial com a instituição de editora específica da Direção Geral dos 
Italianos e das Escolas no Exterior (Pretelli, 2010, p. 163-165). Para alguns livros, 
sobretudo aqueles de leitura ou para os subsidiários, são mais facilmente 
identificáveis os autores. Entre esses estão enumerados os volumes para as Leituras 
por Clementina Bagagli, os livros de leitura para a segunda série de Giuseppe 
Fanciulli, autor também de Leituras de Religião (Letture di Religione), as Leituras 
para a terceira série de um autor não identificado, ou o livro de leitura para a 
quarta série compilado por Paolo Monelli, e as leituras para a quinta série intitulado 
(Sole d’Italia) Sol da Itália. Em 1937 foi editado um novo livro de leitura compilado 
por Milly Dandolo junto à reedição de precedentes livros de leitura, entre os quais a 
nova edição dos volumes de Bagagli dos quais foi possível individuar aquela de 1941. 
Os autores dos textos para o ensino das diversas disciplinas, ao invés são mais 
dificilmente identificáveis, com exceção aquele redigido pelo professor do ensino 
elementar, tornou-se em 1930 diretor do Instituto Magistral de Carrar, Dante 
Giromini, que compilou uma gramática editada pela Direção Geral Italianos no 
exterior em 1935.  

Juntamente aos novos textos indicados pela comissão nas escolas italianas, no 
Brasil, houve difusão também das monografias específicas para um desenvolvimento 
mais específico dos conteúdos ao fascismo intransigente. Entre esses o texto 
organizado para a Direção dos Italianos no exterior intitulado (Quando il mondo era 
Roma) Quando o mundo era Roma, como aqueles ilustrados por Paolo Monelli no 
volume intitulado La tua Patria (A tua Pátria), publicado pela editora Mondadori, 
próxima ao regime, ou as leituras de Guerriero Bemporad (Piccoli italiani) Pequenos 
italianos no mundo, volumes nos quais as referências diretas ao fascismo são ainda 



 

 
 

mais diretas. Estes textos constituem expressão além das características do novo 
homem fascista enquadrado na representação nacionalística da Itália através da 
enfatização imperialística do mito de Roma como portadora de civilização e cultura 
contra os povos bárbaros, a insistência sobre o perigo externo e os inimigos 
funcionais à formação de uma mentalidade hipernacionalista acompanhada pela 
exaltação do perfil do ditador como salvador da Pátria. Sempre neste contexto foi 
finalmente publicado o livro de Gioacchino Volpe, confiando-lhe quase uma década 
antes com o título Fatti degli italiani (Feitos pelos italianos) e da Itália: leituras 
históricas. A estes textos, alguns anos depois, se teria acrescentado também a 
antologia de literatura latina, dirigida, sobretudo, às escolas médias, cuidadas 
diretamente por Piero Parini (Barausse, 2015). 
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RESUMO  

O presente texto analisa produção, circulação e estratégias de (con)formação 
postos em jogo pelos dois volumes do livro Letture di Religione, distribuídos 
gratuitamente aos alunos das escolas italianas do Brasil. A presença dessas escolas 
no país foi considerável e em 1908, contabilizava-se 13.657 alunos que frequentavam 
264 instituições, sendo 13 católicas. Desde 1870, o Ministério da Instrução Pública 
italiano cedera a competência administrativa das escolas italianas no exterior ao 
Ministro das Relações Exteriores. A rede consular responsabilizava-se pela recepção 
e distribuição de materiais escolares (predominantemente livros) e subsídios 
financeiros. Com o fascismo, intensificou-se a organização e a atenção às escolas. 
Legislações específicas para seleção e produção dos livros e materiais didáticos a 
serem distribuídos gratuitamente aos alunos tornaram-se frequentes. Organização 
didático-curricular única, exigências quanto aos docentes e suas competências foram 
normatizadas. Ancorada nos referenciais da História Cultural, o corpus empírico é 
formado por livros escolares, legislações e relatórios consulares, sendo a análise 
documental o procedimento metodológico. Compreender os saberes produzidos e 
difundidos pelo uso dos referidos livros como difusores do ideal fascista e católico 
nas escolas italianas do exterior e os sentidos simbólicos que esses objetos 
adquiriram no universo escolar é tema de relevância para a História da Educação. 
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‘E NÃO NOS DEIXEIS CAIR EM TENTAÇÃO: LIVROS DE LEITURA RELIGIOSA DO 
GOVERNO FASCISTA PARA AS ESCOLAS ITALIANAS NO BRASIL (ANOS 20 E 30 
DO SÉCULO XX) 

 
1. Considerações iniciais 

Ao iniciar o ano de 1934, em fevereiro, o aluno Nicolino Murino assinava a 
primeira página do seu livro de Letture di Religione. Nicolino era aluno da 3ª classe 
elementar do Instituto Manzoni, em São Paulo. As anotações ordinárias e o livro 
sobreviveram por décadas e chegam à contemporaneidade como portadores de 
possibilidades investigativas para o campo da História da Educação. O presente texto 
é resultado da pesquisa “História das Escolas Étnico-comunitárias Italianas no Brasil 
(1875 – 1945), financiada pelo CNPq e que nesse recorte tem como objetivo analisar 
a produção, a circulação e as estratégias de (con)formação postos em jogo pelos dois 
volumes do livro Letture di Religione, distribuídos gratuitamente aos alunos das 
escolas italianas do Brasil. 

Os dois volumes de Letture di Religione são parte de um conjunto de livros 
didáticos produzidos e enviados gratuitamente para serem distribuídos aos alunos 
das escolas italianas no exterior, modo como eram nominadas as escolas étnicas no 
período fascista. Livros de leitura, de aritmética, de geografia, de história pátria, de 
cantos, de literatura e outros foram enviados. Nesse texto, o olhar investigativo 
centra-se na análise dos dois volumes de Letture de Religione, obras escritas e 
compiladas por Giuseppe Fanciulli, importante autor italiano para a literatura 
infanto-juvenil dessa época. O primeiro volume é dedicado à classe segunda e 
terceira, enquanto que o segundo é dirigido à quarta e quinta classe.  

Ancorada nos referenciais da História Cultural, o corpus empírico é formado por 
livros escolares, legislações e relatórios consulares, sendo a análise documental o 
procedimento metodológico que orienta o olhar investigativo.  

O texto foi organizado em três momentos:  no primeiro contextualiza-se as 
escolas italianas no exterior atentando para o caso brasileiro, sua relação com o 
Fascismo e a Igreja Católica, no segundo apresenta-se uma breve biografia do autor 
dos livros analisados para, no terceiro momento, atentar-se para a produção, a 
materialidade das obras e sua circulação nas escolas italianas no Brasil. 

 
2. Escolas italianas no exterior, Fascismo e Igreja 

  
Em textos anteriores afirmo que o processo escolar entre imigrantes saídos da 

península itálica e estabelecidos no Brasil entre o final do século XIX e primeiras 
décadas do século XX, vivenciaram experiências escolares étnicas nas diferentes 
unidades federativas que se estabeleceram (Luchese 2012, 2014, 2015). Grosso 



 

 
 

modo, podemos dizer que os imigrantes buscaram a escola pública, mas pelas 
dificuldades que o próprio Estado brasileiro enfrentou para oferecer escolas em 
número e condições para esses contingentes populacionais, fez com que os mesmos 
abrissem escolas étnicas. Assim, “nos diferentes espaços, na pluralidade de 
condições, num amplo processo de negociação, tensionamento e disputa, 
contingenciados, inclusive, por legislações provinciais diversas [...] produziram e 
foram produzidos por práticas educativas, marcadamente étnicas” (LUCHESE, 2014, 
p. 17). Nos estados de Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul encontram-se registros de escolas 
étnicas abertas em áreas rurais, portanto comunitárias e também escolas étnicas 
mantidas por associações de mútuo socorro, essas, em geral, nas áreas urbanas. 
Ainda, escolas confessionais e particulares com marcas étnicas. Conforme dados 
apresentados por Parlagrecco em 1906, conforme quadro a seguir, eram 171 escolas 
italianas que atendiam mais de dez mil alunos, uma quantidade relativamente 
pequena, comparando-se com o número de crianças e jovens imigrantes e 
descendentes, mas que não pode ser ignorada. 

 
Estado Escolas italianas Total de alunos 

Pernambuco 1 35 

Rio de Janeiro 3 316 

Espírito Santo 4 200 

Minas Gerais 4 277 

Paraná 7 526 

São Paulo 92 6.131 

Rio Grande do Sul 28 1.941 

Santa Catarina 32 1.519 

Total 171 10.945 

QUADRO 1 | Escolas italianas no Brasil – 1905 – 1906. Fonte: FANFULLA, 1906, p. 800 – 802. 

 

Poucos anos depois, em 1908, por exemplo, foram contabilizados 13.657 alunos 
que frequentavam 264 escolas italianas, sendo 13 delas católicas (MINISTERO, 
1908). As escolas italianas no exterior eram, desde 1870, responsabilidade do 
Ministério das Relações Exteriores da Itália. Portanto, a rede consular era a 
responsável pelo envio sistemático de relatórios que expunham as condições das 
escolas italianas nos diversos países que tinham presença de emigrantes. Eram os 
cônsules também os responsáveis pela recepção e distribuição de materiais escolares 
(predominantemente livros) e subsídios financeiros, que, com oscilações, foram 
remetidos aos diversos países que contavam com a presença de escolas italianas. 

Com o advento fascista, intensificou-se a organização e a atenção às escolas 
italianas no exterior. Legislações específicas para seleção e produção dos livros e 
materiais didáticos a serem distribuídos gratuitamente aos alunos passaram a ser 
frequentes. A organização didático-curricular única, as exigências quanto aos 



 

 
 

docentes e suas competências foram normatizadas. Os livros, que desde fins do 
século XIX eram enviados e distribuídos nos consulados, avolumaram-se e 
qualificaram-se. Como destaca Salvetti (2009), a principal ação fascista com relação 
às escolas italianas subsidiadas foi o envio de novos livros de texto permeados com a 
ideologia fascista. É nesse contexto que são aprovados e produzidos os dois volumes 
de Letture di Religione de autoria de Giuseppe Fanciulli. 

A aprovação, a produção, o envio e a circulação de livros de leitura religiosa para 
escolas italianas no exterior não é um fato comum em tempos anteriores ao 
Fascismo. Eles são produto derivado da aproximação entre Igreja Católica e Estado 
fascista. Não se trata de incorrer em generalizações considerando que todos os que 
integravam a Igreja Católica aderiram ao Fascismo ou vice-versa, mas de considerar 
que “os católicos receberam relativamente bem o Fascismo inicialmente, se 
entusiasmaram com ele quando do Tratado de Latrão e perderam um pouco do seu 
encanto quando do caminho totalitário, racista e de aliança com a Alemanha nazista” 
como afirma Bertonha (2001, p. 354). O Fascismo representava disciplina, ordem, 
justiça social. Cabe recordar que a simpatia do Papa Pio XI por Mussolini e pelo 
Fascismo facilitaram o acordo estabelecido em 1929, o Pacto Lateranense. 
Catolicismo e Fascismo que eram contrários ao liberalismo e à expansão comunista, 
uniram-se. O reconhecimento da religião católica como religião do Estado Italiano 
permitiu que o Fascismo dispusesse da Igreja e suas escolas, jornais e paróquias. Não 
foi um processo uniforme, mas o conservadorismo de muitos católicos promoveu as 
aproximações. Como o próprio Mussolini sinalizou, o catolicismo podia ser utilizado 
para a expansão italiana, leia-se, fascista. Afirma Giron, ao analisar a relação entre 
fascismo e catolicismo: 

[...] ocorreu uma troca entre o fascismo e o papado, a Igreja recebeu os favores 
do reconhecimento de um Estado dentro do Estado Italiano e este recebeu o 
beneplácito daquela ao regime vigente. A troca favoreceu a Igreja que pode 
ampliar e remodelar seu império financeiro, enquanto Mussolini pode dispor da 
máquina da Igreja, tanto nas paróquias como no setor editorial, e dos meios de 
comunicação. (GIRON, 1994, p. 75). 

A negociação que pôs fim à questão romana reconheceu o princípio de exercício 
de pleno poder e jurisdição soberana do Sumo Pontífice sobre o território do 
Vaticano, além disso, o Estado Italiano recompensou com uma soma em dinheiro as 
antigas províncias e bens perdidos pela Igreja Católica com a unificação italiana. 
Ainda, se estabelecia a concordata que regulava as relações entre Igreja e Estado. De 
outra parte, a Santa Sé dava por resolvida a questão romana em definitivo e 
reconhecia o Reino da Itália em sua formação e constituição.  

A assinatura do Tratado de Latrão e o fim da Questão Romana foi intensamente 
comemorado entre os imigrantes e seus descendentes no Brasil. As páginas dos 
jornais permitem entrever a importância e vislumbrar as festividades celebrando o 
acordo. Observa-se que as negociações vinham sendo acompanhadas por diversos 



 

 
 

periódicos, especialmente aqueles publicados por congregações religiosas no Brasil. 
Como exemplo, La Staffetta Riograndense 1  que, passados apenas dois dias da 
assinatura já divulgou nota festejando o tratado como observa-se na figura 1: 
 

 

FIG. 1 | Nota divulgando a assinatura do Tratado de Latrão. Fonte: Jornal La Staffetta Riograndense, 13/02/1929, p. 2. 

 Na edição seguinte, o júbilo pela notícia do fim da Questão Romana foi 
destacado na primeira página, transcrevendo-se na íntegra, em italiano, o texto do 
tratado e suas principais ressonâncias. A seguir, pode-se observar na figura 2 a 
chamada jornalística de capa: 

 

 

                                                   
1 La Staffetta Riograndense – jornal católico semanal da colônia. Redação e administração em Garibaldi, RS. 
Gerente: José Lorenzi. Sobre esse jornal consultar Valduga (2007). 



 

 
 

FIG. 2 | Capa do Jornal La Staffetta Riograndense Fonte: Jornal La Staffetta Riograndense, 20/02/1929, p. 1. 

 
A identificação de muitos clérigos com o Fascismo2 estava relacionada à luta 

contra o comunismo e o liberalismo, muitos deles tendo aderido ou admirado mesmo 
antes do fim da Questão Romana. No que se refere à Região Colonial Italiana do RS, 
Giron afirma que: 

Mesmo antes de 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão, a influência da 
Itália fascista se fez sentir junto ao clero. Em 1923, D. Pedro Rota, superior dos 
salesianos, traz as boas novas da “Jovem Itália”. Em 1924, é eleito para a 
Intendência de Caxias o Dr. Celeste Gobatto, o que fez com que o clero se 
regozijasse: um verdadeiro fascista assume o governo de Caxias (GIRON, 1994, 
p. 88). 

Na interpretação da mesma autora a Igreja Católica na Região Colonial Italiana 
do Rio Grande do Sul foi essencial na organização política e na organização dos 
imigrantes e “foi a instituição que mais promoveu o fascismo”. (GIRON, 1994, p. 87). 
A criação da Diocese de Caxias, no Rio Grande do Sul, resultou do diálogo de 
representantes da comunidade (especialmente Celeste Gobatto) e dos padres da 
região colonial com o Vaticano e estava acima do desejo do próprio Arcebispo D. 
João Becker, como analisa Giron (pp. 87 – 93). Mas o Rio Grande do Sul não foi 
exceção. O Cardeal D. Sebastião Leme do Rio de Janeiro demonstrou em diversos 
momentos estima pela Itália e pelo Duce, assim como o próprio Arcebispo de Porto 
Alegre, D. João Becker (BERTONHA, 2001). 

Para os imigrantes italianos e descendentes, especialmente aqueles que viviam 
mais afastados, em áreas rurais, o clero foi um dos mais potentes portadores e 
difusores dos ideais fascistas. Além disso, é preciso considerar como afirma Valduga 
(2007, p. 157) que o Fascismo se apresentou como o “bastião da moralidade e 
operosidade e congratula-se com os feitos de seus filhos no exterior, exemplo 
máximo do valor de sua gente”. Além disso,  

O ufanismo era um sentimento novo e gratificante, os desvalidos imigrantes 
apátridas perceberam no seu trabalho um sentido maior e reconhecido pela 
pátria. Os imigrantes passam de colonos desconhecidos a símbolo do trabalho 
útil e produtivo. A Itália abria os braços para seus filhos de há muito 
esquecidos, e estes a reconheciam como pátria e se reconheciam como italianos. 
(GIRON, 1994, p. 109). 

Trento (1989), Giron (1994) e Bertonha (2001) concordam que a adesão ao 
Fascismo se fez de modo mais amplo em meio à classe média e à burguesia. Para a 
imensa maioria, como refere Trento (1989) a admiração ao Duce pode ter sido maior 

                                                   
2 Consulte-se Sale (2011), Gaudio (1995) e Sani (2004) para a relação entre escola, Igreja e Fascismo na Itália. 



 

 
 

do que a compreensão do Fascismo como projeto e ação político-ideológica já que 
Mussolini representou uma discursividade e também uma prática de valoração dos 
emigrados, da “grande Itália” e que “teve um peso não desprezível a função 
propagandística” (TRENTO, 1989, p. 304). Assim, a italianidade, como sentimento 
de identificação, de base para o processo identitário, foi com frequência tomado 
como equivalente ao Fascismo. 

Envio de folhetos, livros, exibição de filmes, conferências, festividades, fundação 
do Instituto Ítalo-Brasileiro de Alta Cultura no Brasil, financiamento de viagens de 
jornalistas brasileiros para conhecer os ‘feitos da Itália fascista’ são alguns dos 
propagadores culturais elencados por Bertonha (2001) na difusão do Fascismo. Além 
disso, encenar obras italianas e em italiano em teatros importantes como o 
Municipal de São Paulo, apesar das poucas turnês de companhias italianas de 
prestígio, em 1929, Trento (1989) reporta o caso da Ruggiero Ruggieri. Outro intento 
cultural foi a criação da editora Sociedade Editora Latina por Rubbiani e Stevanoni 
destinada a publicar em italiano ou português, ou em ambas. (Trento, 1989). Para 
Bertonha “no que se refere ao Brasil, a documentação italiana revela um interesse 
relativamente baixo do Fascismo em difundir suas obras e sua doutrina entre os 
brasileiros” (2001, p. 272) com relação especialmente aos anos 20 do século XX. Para 
o mesmo autor, nos anos 30 “essa situação se modificou substancialmente e o esforço 
para a difusão do Fascismo cresceu de maneira notável” (BERTONHA, 2001, p. 274). 
A Sociedade Dante Alighieri deveria despontar como líder da propaganda fascista, 
mas em 1937 contava com apenas 150 inscritos na cidade de São Paulo e para Trento 
(1989, p. 299) “nem mesmo no passado jamais deixara grandes traços de si”.  

Houve propaganda do Fascismo junto aos imigrantes e descendentes, 
especialmente pelos italianos imigrados após a Primeira Grande Guerra que, 
juntamente com os cônsules, lideraram a fundação de jornais3, a organização de 
festividades e celebrações, os programas de rádio, os fascios4, os dopolavoro5, a 
abertura (ou reorganização) de escolas, o oferecimento de cursos de língua e cultura 
italiana, os espetáculos teatrais e musicais, enfim todo um aparato que, como afirma 
Trento buscou sensibilizar para a pertença aos ‘italianos no exterior’ 

Além da tentativa de manter viva a italianidade e de inculcar uma ideologia 
nos filhos dos italianos, os esforços da mãe-pátria no período entre as duas 
Guerras foram dirigidos no sentido de garantir uma maior presença 

                                                   
3 Como exemplo, observe-se que o cônsul de Porto Alegre, Mario Carli fundou o jornal La Nuova Italia e o 
imigrante tutelado, engenheiro agrônomo, Adolfo Randazo fundou em Caxias o Il Giornale dell´Agricultore. 

4 Fasci all’estero – grupos que lideravam a organização da propaganda e difusão da ideologia fascista nas 
comunidades italianas do exterior, tentando cooptá-las. Desenvolviam também atividades assistenciais, culturais, 
cerimônias de defesa da italianidade e do fascismo. 

5 Dopolavoro all’estero eram associações voltadas aos operários que no exterior converteram-se em “meio muito 
eficaz de aproximar, via recreação, esporte e cultura, os italianos do exterior ao fascismo.” (BERTONHA, 2001, p. 
46). 



 

 
 

intelectual, capaz de influenciar a cultura local, seja através de uma difusão 
mais ampla da produção italiana, seja enviando professores universitários, 
seja, enfim, com a criação de escolas. (TRENTO, 1989, p.299). 

Muitas das cerimônias e atividades coletivas contaram com a presença de 
simpatizantes brasileiros já que “salvo raras exceções, a classe política brasileira foi 
bastante indulgente em relação ao regime” (TRENTO, 1989, p. 305). 

Olhar para a produção e circulação de livros enviados para o Brasil e que tinham 
intuito de difundir e conformar um ideal de ‘italiano no exterior’, de educa-lo para o 
trabalho e a religiosidade que eram as palavras de ordem da italianidade, agora 
diretamente relacionada com o Fascismo, provoca a observar o autor das duas obras 
em foco nesse texto: Giuseppe Fanciulli.  
 
3. Giuseppe Fanciulli: o autor e suas obras 

Um autor rapidamente esquecido afirma Montino (2009) em seu estudo sobre 
Fanciulli. Mas um autor que se dedicou intensamente à literatura infanto-juvenil, em 
tons “serenos e doces”, produtor de uma vasta obra comprometida “com uma 
ideologia nacionalista para a qual havia ofertado sem reservas a sua caneta, ligando-
se posteriormente ao fascismo” e por meio dessa adesão, passando a compor o 
conjunto de intelectuais que “magnificaram o regime e o seu Duce, e que aderiram, 
para além da ideologia, à ideia conservadora de Pátria que o nacionalismo havia 
fortificado a partir da Grande Guerra”. (MONTINO, 2009, p. IX). No caso específico 
de Fanciulli, a sua fé católica permeou grande parte de suas atividades seja como 
escritor ou jornalista. E como reconhece Montino (2009) Pátria e Fé foram alicerces 
centrais de seu pensamento intelectual. 

Giuseppe Gaetano Giulio Fanciulli6 nasceu aos oito de março de 1881 em Firenze. 
Seus pais eram Giovanni e Enrichetta Guidotti. Ele perdeu a mãe aos sete anos, 
permanecendo sob os cuidados de duas tias. Graduou-se em Filosofia no Régio 
Instituto de Estudos Superiores Práticos e de Aperfeiçoamento em 1906, aos 25 anos. 
No mesmo ano, graduou-se em Direito. Em 1909 obteve atestado para docência pela 
Universidade popular de Firenze. Estudioso de Psicologia, em 1929, obteve livre 
docência em Psicologia pela Universidade de Firenze e também de Milão (Montino, 
2009). Publicou artigos e obras com temáticas vinculadas à vida emocional da 
infância. Iniciou a carreira profissional como jornalista em 1906 e, em diferentes 
jornais e com diversas funções (correspondente, redator, diretor, colaborador...), 
esteve ao longo da vida ligado à atividade jornalística. Foi decisiva a experiência no 
Giornalino della Domenica, dirigido por Luigi Bertelli, conhecido como Vamba. Para 
Montino (2009), o trabalho jornalístico para a infância de Fanciulli foi o que o levou 
à literatura infantil. 

                                                   
6 Uma nota biográfica sobre Giuseppe Fanciulli pode ser consultada também na Enciclopédia Treccani, disponível 
em:  http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-fanciulli_(Dizionario-Biografico)/ acesso em 07/02/16. 



 

 
 

Giancane (1994) considera o conjunto da obra de Fanciulli, com mais de uma 
centena e meia de livros, uma das maiores contribuições para a literatura infantil 
italiana. Em direção próxima, Montino (2009, p. XIV) avalia que Fanciulli foi “uma 
das vozes mais difundidas e penetrantes da vocação pedagógica da literatura para as 
crianças na primeira metade do novecentos”.  No conjunto, a obra de Fanciulli foi 
elaborada em torno de valores da nação, do interclassismo, do paternalismo, dos 
bons sentimentos, e de uma visão de mundo urbana e burguesa (MONTINO, 2009). 
A modernidade de Fanciulli esteve nas várias frentes que mobilizou também para 
atuar, pois publicou livros, escreveu para jornais, para teatro e participou de 
programas de rádio. Montino (2009, p. XV) afirma que a “vasta obra pedagógica 
posta a serviço de uma certa ideia de italianidade, e primeiro ainda de uma certa 
necessidade novecentista de educar as massas, de disciplinar a partir da infância, 
onde a literatura infanto-juvenil foi um dos dispositivos mais potentes e eficazes. ”  

Fanciulli usou pseudônimos como Chichibio, mas ficou conhecido como Maestro 
Sapone. Ele publicou e teve diversos livros de História, de leitura, de testes para 
escolas de Ensino Médio e também os que aqui são analisados, de ensino religioso, 
aprovados pelas comissões de avaliação de livros para as escolas italianas da Itália e 
no exterior. Fanciulli foi casado com Marialù Cadeddu e faleceu em 16 de agosto de 
1951, aos setenta anos, em Castelveccania, província de Varese. 

 
4. Letture di Religione: a produção e a circulação 

O Decreto Régio nº 737, de 11 de março de 1923, estabeleceu as normas para 
adoção de livros de texto nas escolas elementares e populares, públicas e privadas da 
Itália. O Diretor Geral da Instrução Elementar Giuseppe Lombardo Radice, 
juntamente com professores, funcionários ministeriais e homens “de cultura” 
compunham as comissões de seleção que em junho de 1923 divulgavam as primeiras 
relações de livros aprovados (ASCENZI e SANI, 2005). Para o ano escolar de 1924-25 
os títulos Gente Nostra, Creature e Como sono Felice todos de Giuseppe Fanciulli 
foram recomendados para bibliotecas escolares e também para serem distribuídos 
aos alunos das escolas italianas como premiação. Além desses, os dois volumes de 
Letture di Religione escritos e compilados por Giuseppe Fanciulli foram aprovados. 
No entanto, cabe ressaltar que as edições analisadas são de 1932 e 1935 e as capas 
podem ser observadas na figura 3. 
 



 

 
 

FIG. 3 | Capas dos livros Letture di Religione. Fonte: acervo pessoal da autora. 
 
As capas são exatamente iguais. As duas obras de Letture di Religione contavam 

com páginas inteiras ilustradas por Beryl Tumiati7. Da mesma forma, as contracapas 
são idênticas, mudando apenas a identificação dos volumes e as classes a que se 
destinavam. Observe-se a figura 4:  
 

                                                   
7 Não foi possível localizar maiores informações sobre esse ilustrador, apenas que ele ilustrou outras obras de 
Fanciulli – Creature (1918) e I Grandi Navigatori Italiani (1931). E que participou entre maio e junho de 1917 da 
Mostra Sarda em benefício aos órfãos sardos juntamente com outros importantes ilustradores italianos do 
primeiro novecentos. 



 

 
 

FIG. 4 | Contracapa dos livros Letture di Religione. Fonte: acervo pessoal da autora. 
 
Observe-se o desenho que acompanha a contracapa de ambos os livros 

representam os elmos usados pelos centuriões romanos. É recorrente o argumento 
de que a “nova Itália” Fascista é a retomada do grande Império Romano, do qual são 
herdeiros.  

Nas obras analisadas, o primeiro livro, dirigido à II e III classe pertenceu à 
Nicolino Murino, estudante do Instituto Manzoni de São Paulo, conforme figura 5. 
No segundo volume, dirigido para IV e V classe não consta assinatura. 
 

FIG. 5 | Assinatura interna – Letture di Religione. Fonte: acervo pessoal da autora. 
 
Analisando a materialidade dos livros é possível perceber uma mudança 

significativa no que tange ao papel, às ilustrações e ao uso de cores dos livros 
didáticos italianos produzidos nas décadas de 1920 e 1930, se comparados com os 
livros enviados pelo governo às escolas italianas ao final do século XIX e primeiras 



 

 
 

décadas do século XX. Papel de qualidade superior, uso de cores e ilustrações 
belíssimas, presentes com maior frequência num projeto gráfico arrojado para a 
época, decorrente de investimentos elevados são marcas possíveis de serem 
visualizadas nos livros. Como constatou Galfré (2005, p. 27) “[...] é propósito do 
governo – conforme o comunicado oficial – dar ao livro não apenas as vestes, mas 
também a alma fascista”. Os livros foram portadores de uma proposta educativa 
ligada à ideologia fascista que não deixou de considerar e construir a relação entre 
pátria (fascista), conduta moral, religião e família.  

O volume I do livro Letture di Religione tem 111 páginas. Destas, 40 são 
dedicadas à segunda classe e 52 páginas para a terceira classe. Na segunda classe os 
temas abordados estão relacionados à criação do mundo, aos dez mandamentos, aos 
sacramentos, às orações como Pai Nosso, Ave Maria, Gloria ao Pai, Creio, algumas 
poesias, parábolas recontadas a partir da Bíblia e perguntas simples acompanhadas 
de respostas. As imagens são de página inteira e mais frequentes. Pequenas poesias e 
cantos estão presentes. Da mesma forma, na parte dedicada à terceira classe inicia 
explicando quem é Deus, quem são os anjos, momentos da vida de Jesus, de sua 
infância, juventude e idade adulta, destacando-se os milagres, sua atenção para com 
as crianças, sua morte e ressureição. Observe-se a figura 6 em que se tem a narrativa 
do nascimento de Jesus Cristo e a ilustração de Beryl Tumiati: 
 

 

FIG. 6 | Ilustração da “Adoração dos Rei Magos” por Beryl Tumiati. Fonte: acervo pessoal da autora. 

Entre as diversas ilustrações de página inteira, coloridas, observe-se algumas 
representadas na figura a seguir: 

 



 

 
 

FIG. 7 | Ilustrações de Beryl Tumiati. Fonte: acervo pessoal da autora. 
 
As temáticas são abordadas em textos breves, com frases curtas e diretas. Há 

pequenas poesias, perguntas seguidas de respostas a exemplo do exposto no 
Catechismo della Dotrina Cristiana. Como manifesto já nas primeiras páginas de 
ambos os volumes escritos por Fanciulli consta que “as perguntas e respostas 
estampadas em cursivo e negrito, ao término de alguns capítulos, são relatados no 
Catechismo della Dottrina Cristiana, publicado por ordem de Sua Santidade Papa Pio 
X” (FANCIULLI, 1932, p. 08). 

O volume II do livro Letture di Religione tem 159 páginas, sendo que 42 delas são 
dedicadas à quarta classe e 98 para a quinta classe. Nesse volume a quantidade de 
texto é maior, diminuindo-se inclusive o tamanho da fonte utilizada. Outra diferença, 
em relação ao volume anterior, é que agora são feitas pequenas inserções de autores 
italianos. Por exemplo, entre as páginas 17 e 18 temos a poesia “Deus vê e sabe tudo” 
do historiador italiano Cesare Cantù. Outros italianos como Alessandro Manzoni, 
Contardo Ferrini, Santo Agostinho e Dante Alighieri tem pequenos trechos ou 
poemas transcritos.  

No que se refere aos conteúdos abordados, na quarta classe estão as orações para 
manhã e noite, os dez mandamentos, as histórias bíblicas e os textos para a Primeira 
Comunhão. A quinta classe inicia pelo estudo da Liturgia e ritos da Missa. Após, os 
sacramentos do Batismo, da Eucaristia, do Crisma, do Matrimônio e da Extrema 
Unção são destacados. Para, ao final, apresentar biografias dos “grandes santos 
italianos”, entre eles São Bento, São Francisco de Assis, Santo Tomás de Aquino, 
Santa Catarina de Siena, Santa Clara e muitos outros, como São Luiz Gonzaga – o 
santo dos jovens, Dom Bosco e São Carlos de Borromeo. Para finalizar, Fanciulli 
apresenta ‘A Madonna’ – Maria Imaculada. O texto inicia apresentando o milagre, 
também referindo à Itália, de ‘Nostra Signora di Gonare’, da Sardenha, que salvou os 
tripulantes e o príncipe de uma tempestade.  Fanciulli escreveu “Maria ajudou os 
navegadores; e todos nós somos navegadores no mar da vida; se chega e se vai, na 
viagem encontramos deliciosos dias de fartura e outros de grande tormenta e 



 

 
 

dificuldade” (1934, p. 149). E aclamava para implorar o agradecer, nos bons e maus 
momentos, para que se contasse com a intercessão de Maria. E um pequeno trecho 
da Divina Comédia acompanhada de interpretação de Fanciulli e da ilustração vista 
na figura a seguir, concluíam essa parte: 

 

 

FIG. 8 | Imagem de Nossa Senhora Imaculada – A Madonna. Fonte: acervo pessoal da autora. 

Desse modo, Letture di Religione apresenta páginas recheadas de dogmas, 
histórias e outros textos que ressaltam valores que põe em relevo o respeito às 
autoridades, a centralidade do trabalho, a preservação da família e das tradições. 
Lições de moralidade, de que atitudes eram desejadas são frequentes: “Muitos 
homens são bons: rezam para Deus, amam a justiça, fazem caridade, se preparam 
para receber um dia o prêmio eterno.” (FANCIULLI, 1932, p. 54). Esse prêmio “se 
chama Paraíso e o castigo é o Inferno” (FANCIULLI, 1932, p. 30). Assim, as crianças 
e jovens foram instruídos para assumir postura de fé, professando valores morais, 
rezando e “evitando todas as tentações” (idem, p. 104).  

Cabe, ainda, ressaltar que em ambos os volumes consta o “imprimatur” 
concedido em agosto de 1931 pelo arcebispo Joseph Palica8 (1869 – 1936). “Cum 
servata sint omnia quae servanda erant” (FANCIULLI, 1932, p. 111) ou seja, com 
observância de todas as coisas que deviam ser observadas. O registro mantido na 
produção do livro pode ser observado na Figura 9: 

                                                   
8 Joseph Palica ou Giuseppe Palica nasceu em 08 de outubro de 1869 em Roma. Em 18 de dezembro de 1892 foi 
ordenado padre em Roma, ali permanecendo. Aos 25 de abril de 1917 foi nomeado Arcebispo titular da cidade 
grega de Philippi. Faleceu aos 67 anos, aos 16 de dezembro de 1936. Ver em http://www.catholic-
hierarchy.org/bishop/bpalica.html acesso em 07/02/16. 



 

 
 

 FIG. 9 | Licença para impressão dos livros Letture di Religione. Fonte: acervo pessoal da autora. 

 
A publicação de Giuseppe Fanciulli, Letture di Religione, foi duplamente 

aprovado – pelo Estado Fascista e pela Igreja Católica para ser enviado para as 
escolas italianas no exterior. Por fim, cabe mencionar que os livros foram impressos 
na gráfica A. Mondadori, em Verona, como tantas outras obras publicadas pelo 
Estado Italiano fascista (ver mais em Galfré, 2005). 

 
Considerações finais 

 “O Paraíso é o prêmio de uma vida cristã” (Fanciulli, 1935, p. 153) e “como mais 
belo prêmio” só poderia ser obtido por aqueles que fossem leais, devotados ao bem 
de sua família e do próximo, “prontos a servir à Pátria com todas as suas forças”, 
entusiasmados pela beleza da natureza e da arte, obedientes aos seus deveres. 
Capazes de resistir às tentações e seguir as normas instituídas. Um cristão que 
vivesse “essas regras seria o melhor filho, o melhor irmão, o melhor soldado, o 
melhor cidadão” (Fanciulli, 1935, p. 154). Era o que se esperava de um italiano no 
exterior – devotado duplamente ao catolicismo e ao fascismo. 

As obras analisadas foram distribuídas no Brasil pelos consulados e agentes 
consulares. Foram utilizadas nas escolas étnicas por um lapso de tempo curto já que 
a maioria dessas escolas foram fechadas em 1938. No entanto, isso não significa que 
tenham sido deixados de lado. Pelo tema que abordavam, foram mantidos nas 
famílias e lidos pelas crianças e jovens, por orientação de pais e mesmo dos padres. A 
complexidade das dinâmicas e processos históricos vividos naquele momento entre a 
Itália e o Brasil, não podem ser esgotados num artigo. Mas é possível reconhecer que 
os livros constituem parte de uma cultura da infância alfabetizada, que buscam 
(con)formar processos identitários dos ‘italianos no exterior’, ordenando uma visão 
de mundo, um lugar no tecido social, modos de comportar-se, de ser e estar no 
mundo.  

De outra parte, o autor das obras, como refere Montino produz uma leitura 
própria daquele momento histórico na relação entre fé e nacionalismo. Refere 



 

 
 

Montino que “a fé de Fanciulli, uma fé não convencional, mas profunda escolha de 
vida, sendo que não se pode reduzir a espiritualidade de um bom homem”, pois 
vivendo naquele momento histórico, Fanciulli interpretou “um tipo preciso de 
catolicismo [...] nacional e também nacionalista [...] que não teme a guerra como 
instrumento de afirmação patriótica e de transmissão da civilidade” (MONTINO, 
2009, p. 212).  

Compreender os saberes produzidos e difundidos pelos usos de materiais 
didáticos vinculados ao ideal fascista, às políticas governamentais italianas voltadas 
para a dotação de materiais específicos para as escolas italianas no exterior, assim 
como a questão dos usos e dos sentidos simbólicos que esses objetos adquiriram no 
universo escolar é tema de relevância para a História da Educação. A presença de 
professores enviados pelo governo italiano, o envio de material escolar, 
especialmente livros didáticos e a propagação do discurso fascista nos espaços das 
escolas étnicas foi uma realidade. No entanto, as reações não foram exclusivamente 
do governo brasileiro a partir de medidas de nacionalização do ensino na década de 
30 do século XX. Nas próprias comunidades ítalo-brasileiras a simpatia com o Duce 
e o regime fascista não foi uma uniformidade.  

O artigo procurou contribuir para a compreensão da multiplicidade de processos 
de escolarização brasileiros, considerando sua diversidade étnica e cultural, a partir 
da análise de dois manuais didáticos de ensino religioso produzidos e enviados pelo 
Governo Italiano às escolas étnicas italianas no Brasil. 
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RESUMO  

A proposta deste texto é pensar a história da educação brasileira privilegiando a 
investigação da política nacionalista italiana e das propostas educacionais que para 
cá foram trazidas. Tem como objetivo investigar os valores veiculados para o fomento 
da italianidade e dos laços com a pátria-mãe nos estudantes, pertencentes ao grupo 
de imigrantes italianos que se fixou no núcleo colonial de São Caetano- SP, para 
tanto toma como fonte privilegiada a edição de 1910 do livro de leitura Piccolo 
Mondo destinado à quarta classe, ou seja, quarta série, para o ensino de meninos e 
de meninas da escola elementar criada pela Società di Mutuo Soccorso Principe di 
Napoli. Este trabalho se insere numa perspectiva amplamente difundida pela Escola 
dos Annales que possibilitou a abertura de novas fronteiras interpretativas, a 
ampliação das fontes documentais e o alargamento de horizontes investigativos, 
dentre os quais se destaca os estudos da cultura material. A cultura material pode ser 
compreendida como parte do estudo da cultura escolar. Os livros de leitura ao 
constituírem a cultura da escola, não integram essa cultura de modo arbitrário, pelo 
contrário, são organizados e utilizados com intencionalidade, como portadores de 
uma dimensão da cultura social mais ampla.  
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INTRODUÇÃO 

No fim do século XIX e no começo do século XX, São Paulo era uma das maiores 
cidades de imigração do mundo. Entre 1880 e 1924, entraram no Brasil 3.396.366 
imigrantes, dos quais 1.331.158 eram italianos, o que corresponde a mais de 39% do 
total. De acordo com Hall (2004) dos 4,8 milhões de pessoas que vieram para o 
Brasil entre 1820 e 1949, mais da metade adentrou pelo Estado de São Paulo e foram 
levadas principalmente para as fazendas de café paulistas e para os núcleos de 
colonização no sul e sudeste do país. 

Em 1893, 54,6% da população da capital paulista era estrangeira, sendo destes 
34% de italianos, presença impactante e que deixava sinais na vida cotidiana da 
cidade. Os viajantes em terras paulistas apontavam as marcas da presença italiana na 
cidade, como por exemplo, as semelhanças da arquitetura entre São Paulo e as 
províncias italianas. Ferruccio Macola em 1894 havia também ressaltado o tipo 
semelhante de construção de São Paulo e as cidades italianas, mas o que mais se 
destacava era, no entanto, a linguagem: “ o que impressiona imensamente é escutar 
em toda parte falar, gritar, chamar, imprecar, nos dialetos mais autênticos da nossa 
península” (apud Hall, 2004, p. 124). 

A sociedade paulista recebeu ao longo dos séculos XIX e XX sucessivas levas de 
imigrantes italianos (além dos portugueses, espanhóis, alemães, japoneses etc.) que 
estão presentes na constituição demográfica do povo, e que só podem ser 
compreendidas “se o fenômeno imigratório for considerado como constituinte de sua 
história e de seu modo de ser” (DEMARTINI, 2002, p. 216).  

A questão imigratória implica para o grupo imigrante e para a sociedade de 
adoção, a referência a duas sociedades de pertencimento, a de origem e a de adoção, 
o que se tornou ainda mais complexo, em se tratando do estado de São Paulo, devido 
à diversidade das origens regionais preservadas pelos imigrantes italianos, que se 
reconheciam mais pela distinção, como sendo calabreses, romanos, sicilianos, 
napolitanos, toscanos, vênetos, do que pela identidade comum italiana. 

Este trabalho se insere numa perspectiva amplamente difundida pela Escola dos 
Annales que possibilitou a abertura de novas fronteiras interpretativas, a ampliação 
das fontes documentais e o alargamento de horizontes investigativos, dentre os quais 
se destaca a análise da realidade local, sem, no entanto, desconsiderar, o conjunto da 
sociedade. Jim Sharpe (1992) denominou este fazer histórico como sendo “visto de 
baixo”. É nessa perspectiva que se busca compreender as relações entre o global e o 
local, ou seja, entre a história globalizante, também denominada como macro 
história ou história e a “história vista de baixo”. 

É importante destacar as possibilidades de um diálogo mais profícuo entre a 
história local e a história global, não existindo no dizer de Revel (1998) nem hiatos, 
nem oposição, mas sim a possibilidade de “perceber a modulação particular da 
história global” (p. 16).  

A proposta deste texto é pensar a história da educação brasileira privilegiando a 
investigação acerca da política nacionalista italiana e das propostas educacionais que 



 

 
 

para cá foram trazidas. Tem como objetivo investigar os valores veiculados e 
prescritos para o fomento da italianidade e dos laços com a pátria-mãe nos 
estudantes, crianças italianas e filhas de italianos, pertencentes ao grupo de 
imigrantes italianos que se fixou no núcleo colonial de São Caetano- SP, para tanto 
toma como fonte privilegiada o livro didático Piccolo Mondo destinado à escola 
elementar criada pela Società di Mutuo Soccorso Principe di Napoli. 

 
2. PARTE PRIMA: MERICA, MERICA, MERICA, QUI SI DIVENTA ITALIANI...1 

O Núcleo Colonial de São Caetano foi fundado em 1877 na recém adquirida 
Fazenda de mesmo nome pertencente ao Mosteiro de São Bento. No mês de julho de 
1877, enquanto os emigrantes vênetos recrutados pelo governo brasileiro já se 
encontravam em viagem no vapor “Europa” a escritura da fazenda São Caetano era 
oficialmente transferida da Ordem de São Bento para o Governo Imperial. (Martins, 
1992) 

Estes imigrantes vênetos compõem um contingente bem maior de emigrantes 
saídos da península itálica rumo ao Brasil, e em expressiva quantidade para São 
Paulo. Várias foram os motivos do que ficou conhecido como período da Grande 
Emigração Italiana ocorrida entre as datas-marco da unificação italiana (1861) e do 
final da Primeira Guerra Mundial (1918), ganhando contorno a partir de fins dos 70, 
e tornando-se fenômeno de massa entre 1887 e 1902. Trento (1988, 2009), Cenni 
(2003) apontam a miséria como a principal delas.  

Os vênetos que desembarcaram do navio “Europa” na cidade portuária de Santos 
e foram levados para a Hospedaria dos Imigrantes na cidade de São Paulo, antes de 
serem conduzidos até o Núcleo Colonial São Caetano provavelmente enfrentaram 
difíceis condições econômicas como as descritas acima, tendo deixado sua terra, 
quando provavelmente não mais vislumbravam recursos para a sobrevivência.2 De 
acordo com Martins (1992) e Mimesse (2013) os primeiros anos de vida no Núcleo 
foram marcados pela luta pela sobrevivência, pela construção das casas, pelo plantio 
da terra, pelo preparo do pasto, pelas reivindicações do que lhes havia sido 
empenhado pelo governo brasileiro, como o fornecimento de alimentos e o 
pagamento das diárias, além da luta incessante pela vida ameaçada pela doença e 
pela morte, sobretudo, pela mortalidade infantil. 

De acordo com Martins (1992) no Núcleo de São Caetano, lugar escolhido pelas 
elites como laboratório para a introdução do trabalho livre na província de São Paulo 
e no Brasil, ainda em tempos de escravidão, os imigrantes encontraram a doença, a 
morte e a grilagem, além da aglutinação e da solidariedade. Ainda para o autor a 

                                                   
1 América, América, aqui você se torna italiano. (tradução nossa) 

2 Martins (1992) em sua obra apresenta os imigrantes que chegaram ao Núcleo Colonial de São Caetano como “ 
camponeses pobres, camponeses sem terra, procedentes de uma das regiões mais pobres da Itália, naquela época- 
o Vêneto” (p. 29), e vítimas da exploração econômica, da expropriação territorial e precárias condições de vida já  
no país de origem. 



 

 
 

religião católica e a italianidade foram elementos aglutinadores criando o sentido da 
caridade e de comunidade, enfim o delineamento de uma identidade para o 
imigrante: católico e italiano. Ainda que estas duas identidades não coexistissem à 
época tão pacificamente, posto ter sido o Risorgimento Italiano feito em bases 
conflitivas e de hostilidades entre o Estado e a Igreja.  

O conflito era entre o Estado e o Papa transcendendo, portanto, a vida local. 
Além do que nem o Estado Italiano, nem a Igreja Católica tinham presença contínua 
e efetiva no Núcleo São Caetano. No cotidiano da Colônia o imigrante italiano, cuja 
maioria nasceu antes da unidade nacional italiana, não se dava conta de tais 
conflitos.  

A segunda geração de imigrantes que chegou vindo de Mantua, entre 1878 e 
1892, além das doenças e da morte, encontrou condições ainda mais adversas. 
Diferentemente da primeira leva, estes não mais conseguiram lotes no Núcleo e 
consequentemente não receberam subsídios do governo para os primeiros seis meses 
de assentamento. Imersos em tantas dificuldades os imigrantes criam a Societá di 
Mutuo Soccorso Principe di Napoli pautada em princípios de solidariedade seculares 
presentes na revolução Italiana do Risorgimento. De acordo com Martins (1992) 
vários teriam sido os fatores motivadores da criação:  

A falta de terras para as novas famílias que estavam chegando ou se formando, 
a crise da vinicultura derivada do praguejamento das parreiras e a agitação 
econômica como a inflação, produzida pelo “boom” fictício do chamado 
Encilhamento, de 1890 a 1892. (p. 194) 

A Società di Mutuo Soccorso Principe di Napoli3, fundada em 1892 foi criada em 
meio e como consequência de uma série de mudanças econômicas, sociais e culturais 
que impactavam os imigrantes italianos de várias localidades levando à fundação de 
associações de mútuo socorro em várias localidades 4 . A Società tinha funções 
bastante definidas, sobretudo, de assistência médica, tais como pagamento de um 
subsídio aos doentes, uma soma para as despesas hospitalares, pagamento de 
consultas médicas, pagamento de remédios e acompanhamento em turnos feito pelos 
sócios aos doentes. Além disso, a sociedade empenhava-se em pagar as despesas do 
funeral do sócio cuja família não estivesse em condições. 

A Società abrigou em sua sede uma Scuola Italo Brasiliana (Escola Italo-
Brasileira), sobre a qual pouco se sabe. Permeada por silêncios e fragmentos, os 
documentos localizados não nos contam sobre a sua fundação, a estrutura curricular, 
a organização do tempo e do espaço, os métodos, a cultura escolar. Em meio aos 
resíduos temos pistas de que sua fundação se deu entre 1911 e 1923. Até 1911 nada 

                                                   
3 A este respeito consultar o capítulo O mútuo Socorro no nascimento da classe trabalhadora de Martins (1992). 

4 A este respeito ler: BIONDI ( 2011 ) que localizou entre 1878 e 1924 a existência de 44 sociedades mutualistas 
em São Paulo e nos centros urbanos periféricos de Santo Amaro, São Bernardo e São Caetano. 



 

 
 

consta nas Atas da Società sobre a escola. Entre 1911 e 1929 as atas desapareceram! 
O que indica a forma muitas vezes pouco apropriada de guarda de documentos em 
Acervos. Em 1923 há uma foto registrando a existência da Escola. Na Ata de 9 de 
setembro de 1931 há uma deliberação para “oficializar ao Professor Cunha de ser 
gentil e desocupar a nossa Sede Social, inclusive porque não é pontual com o 
pagamento”  

Tal situação nos remete a pensar a situação das escolas italianas desta época. O 
Professor Arturo Magnocavallo, após visitar as escolas elementares italianas da 
cidade de São Paulo em 1907, produziu um Relatório destinado ao Conselho Central 
da Società “Dante Alighieri” de Roma em que indica o estado de tais escolas como  
“misérrimo”. Continua: “Somente na cidade de São Paulo existem atualmente cerca 
de setenta escolas primárias italianas. Muitas, aliás, demais, mas quantas merecem o 
nome de escola? Quantas são capazes de responder às mais modestas exigências da 
colônia? (apud DELL’AIRA, 2011, p. 333). Afirma ainda, em verdade, não tratar-se 
de setenta escolas, mas de setenta pessoas que exercem o cargo, muitas vezes sem 
vocação e nem formação para tal.  

A situação apresentada acerca das escolas de São Paulo nos permite interrogar se 
seria semelhante à escola da Società de Mutuo Soccorso Principe di Napoli. Seria um 
professor ou uma escola com vários professores? Qual a formação deste professor? 
Dele pouco se sabe. Seu nome era Giovanni Cardo. A este respeito Novaes (1991) 
relata acerca da visita que o diretor do grupo escolar São Caetano fez à Escola da 
Sociedade Príncipe de Nápoles. 

O nosso professor fez todos os alunos ficarem de pé e cantar o Hino Nacional 
brasileiro, e dezenas de vozes vibrantes encheram a grande sala de aula. 
Terminado o hino, o nosso mestre, inflado de satisfação e orgulho, voltou-se 
para o professor Perrenoud, cabeça erguida, queixo lançado para a frente, 
como a afirmar: aqui também são cultuados os símbolos nacionais brasileiros, 
embora a escola seja italiana! (p. 3)  

O professor Giovanni Cardo, como tantos à época usava a vara, mas como teria 
sido a estrutura curricular desta escola? Ao que parece, além da língua italiana, 
aprendia-se o português, bem como os símbolos nacionais. Haveria História e 
Geografia italiana e brasileira no currículo? O método empregado seria o intuitivo 
propagado nas Conferências, na imprensa periódica e em implantação nas escolas-
modelo e grupos escolares?  

A única foto localizada da Escola é de 19235 e nela consta o nome do professor 
como sendo Giancarlo Carda. A turma estampada é de meninos e meninas. Seriam 
da mesma turma? As aulas funcionavam em regime de coeducação? As crianças estão 
todas uniformizadas e calçadas. A Società teria subsidiado o uniforme? As famílias 
imigrantes já estariam estabelecidas e com certa prosperidade, o que assegurava 

                                                   
5 A foto encontra-se no Acervo Museu Histórico Municipal de São Caetano do Sul. 



 

 
 

condições de manter as crianças na escola, longe do trabalho e com condições de 
arcar com tais despesas? Com relação ao salário do professor, quem o mantinha? 
Haveria subsídio vindo do Ministério das Relações Exteriores da Itália?  As próprias 
famílias pagavam o salário do professor Cardo?  

Em maio de 1904 aconteceu em São Paulo o I Congresso da Sociedade e 
Institutos Italianos no Brasil. De acordo com Magnocavallo um dos temas mais 
discutidos foi “Educação e instrução e os meios e providências para difundir a cultura 
e a língua italiana no Brasil” (apud DELL’AIRA, 2011, p. 334). 

Esta preocupação já vinha de anos anteriores. De acordo com Floriani (1974) já 
em 1870, na recém unificada Itália, coube ao Ministério das Relações Exteriores a 
competência administrativa das escolas italianas no exterior. A partir de atividade 
consular almejava-se a difusão da língua e da cultura italiana, por meio de três 
principais estratégias. A primeira era de envio de subsídios fixos ou extraordinários 
para as iniciativas particulares, a segunda pela criação e manutenção de escolas do 
próprio governo e a terceira, através de subsídios para institutos não italianos, que, 
no entanto, ensinassem a língua italiana.  

Com a Lei nº 5866 de trinta de dezembro de 1888, o então Primeiro Ministro e 
também Ministro das Relações Exteriores, Francesco Crispi prevê o 
acompanhamento dos emigrados na terra que os recebeu. Com o Decreto Real nº 
6566 de oito de dezembro de 1889, o Ministro aprova o ordenamento sobre as 
escolas italianas no exterior. Nesse ordenamento além de estabelecer que a gestão 
das instituições escolares estivesse sob a responsabilidade do Estado Italiano, definia 
a laicidade e o subsídio para as escolas elementares mantidas por associações e 
particulares. (LUCHESE,2014) 

Provavelmente a Escola Principe di Napoli tenha se beneficiado com as 
contribuições para a instrução das crianças italianas ou filhas de italianas que viviam 
fora da península itálica, senão com subsídio em espécie, mas com material didático. 
A seguir será apresentando um destes materiais recebido pela Principe di Napoli, o 
livro de leitura Piccolo Mondo.  

 

3. PARTE SECONDA: PICCOLO MONDO, LETTURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI   

 

Em fins do século XIX é possível encontrar indícios de distribuição e circulação 
de livros italianos entre os imigrantes e seus descendentes (LUCHESE, 2014). Como 
artefatos culturais que produzem sentido e significado o manual escolar de acordo 
com Choppin (2002) é uma fonte privilegiada para a História da Educação por 
situar-se na articulação entre as prescrições impostas pelos programas oficiais e os 
discursos singulares dos professores. 

Na Itália, a partir de 1880 foram organizadas diversas conferências pedagógicas 
pelo Ministério da Instrução com o objetivo de discutir os livros escolares, que em 
1871 ultrapassavam dois mil títulos, número que quase dobraria em dez anos. Em 



 

 
 

1890, o Ministro da Instrução Pública Paolo Boselli afirma que a situação editorial 
voltada à escola é uma “vera anarchia” e que desejava “mettere in ordine l’arruffata 
matassa”, que pode ser traduzida como organizar aquele emaranhado de publicações. 
(CHIOSSO, 2007, p.8). 

Um destes muitos livros produzidos na Itália e publicado pela Editora Bemporad, 
Piccolo Mondo, letture per Le scuole elementari de autoria de Fanny Romagnoli e 
Silvia Albertoni atravessou o oceano e chegou à Escola Principe di Napoli. Escrita 
para as escolas da península italiana circulou também nas escolas all’estero, e merece 
destaque a longevidade da publicação, sendo sua última edição no ano de 2011. 

Embora ainda não disponha de informações sobre o número de edições, o 
exemplar localizado junto à documentação da Società é de 1910 e refere-se ao volume 
indicado para a quarta classe, ou seja, quarta série, para o ensino de meninos e de 
meninas. 

O livro, de formato pequeno (10 cm de largura por 17 cm de altura) é composto 
por 311 páginas distribuídas por 156 historietas e poesias, sendo mais de um terço 
delas ilustradas. Os textos são produzidos em sua maioria pelas autoras, havendo, no 
entanto, excertos de textos de outros autores italianos. Piccolo Mondo tem como 
núcleo central a família Rosati, o pai, o Sr. Rosati, engenheiro da ferrovia, a mãe, a 
Senhora Clotilde, mulher educada que cuida da educação das crianças e os três filhos, 
Alberto de treze, Isabella de onze e Giorgio de nove anos. As histórias se 
desenvolvem em torno do núcleo familiar, relacionamento entre pai, mãe e filhos, e 
dos âmbitos de socialização dos quais seus membros tomam parte, a escola e o 
círculo de amigos.Uma menor parte dos textos pode-se considerar avulsa, 
desvinculada deste universo acima descrito.  

Piccolo Mondo apresenta uma preocupação com o ensino científico e com a 
valorização das Ciências Naturais. Nas historietas estão presentes temáticas voltadas 
à higiene, à saúde, à morte adulta e infantil e à nutrição, aos remédios e vacinas e às 
plantas. Um exemplo é a história de Giacinta, menina apresentada como de modesta 
condição, mas com uma aparência miserável: 

Anche la persona della Giacinta lasciava molto a desiderare per la pulizia: il 
visetto, che sarebbe stato molto bellino, sfigurava tra una selva di capelli mal 
pettinati, incolti; e il candore della pelle era velato di sudiciume; le mani poi 
parevano quelle di uno spazzacamino, e le unghie portavano um lutto perpetuo! 
(ROMAGNOLI, ALBERTONI, 1910, p. 12)6 

Por meio de textos descritivos que têm por finalidade fornecer noções básicas ao 
leitor, a natureza é apresentada harmoniosamente organizada e classificada, com um 
funcionamento eminentemente prático. Alguns exemplos são as historietas sobre os 

                                                   
6 Mesmo a pessoa de Giacinta deixava muito a desejar pela limpeza: o rostinho, seria muito bonito, era 
desfigurado em uma floresta de cabelo mal penteado, despenteado; e a brancura da pele era marcada com 
imundície; as mãos pareciam com as de um limpador de chaminés, e as unhas estavam em luto perpétuo! 
(ROMAGNOLI, ALBERTONI, 1910, p. 12). (tradução nossa) 



 

 
 

elementos grandes e pequenos do mundo vegetal, sobre tipos específicos de plantas, 
além das plantas de uma horta e um bosque. 

Há historietas voltadas aos saberes da Geografia, dessa forma as autoras dão 
continuidade ao ensino de Ciências Naturais, através de conteúdos que abordam 
diversos aspectos do meio ambiente. Os textos oferecem ao pequeno leitor algumas 
noções simples, especialmente sobre a água, presente em suas diferentes formas.  

As crianças são ensinadas também a respeitar e valorizar as estações do ano e 
seus respectivos climas e temperaturas, além dos diferentes tipos de relevos e o 
cultivo da terra. Com relação aos conteúdos que privilegiam o homem, Piccolo 
Mondo descreve as experiências humanas com a caça, a pesca, o trabalho na 
agricultura e na indústria, além das invenções como o trem e o navio. 

Quanto aos conteúdos que privilegiam a vida em sociedade, as autoras 
apresentam um relato sobre a Exposição de 1898 que aconteceu em Torino para 
explicar as diferentes raças humanas, a caucásia, etiópica, a amarela, a americana e a 
malásia. Ao fazê-lo, as autoras categorizam os seres humanos destacando os traços 
físicos observáveis nas crianças usando para isto, adjetivos como belo, feio, grosso, 
liso, crespo, e apresentando ao seu leitor uma verdadeira hierarquia entre os seres 
humanos, conforme se lê abaixo:  

I bimbi di Terrasanta, gli Arabi e le fanciulle dell’alto Egito, colla pelle quase 
Bianca, col profilo regolare, cogli occhi bellissimi, somigliavano molto al tipo 
europeo, appartenendo infatti anch’essi alla razza caucasica; invece Le 
piccole Galla ci presentavano il perfetto tipo della razza negra o etiopica: 
labra grosse, naso schiacciato, capelli crespi e lanosi: erano brutine davvero 
]...] La razza gialla era rappresentata da ragazzetti cinesi; i piccoli avevano 
l’aria furba e non erano bruttissimi;ma i più grandicelli ispiravano poca 
simpatia, com quella pelle giallastra, tirata sugli zigomi sporgenti, com quegli 
occhi obliqui e di strana espressione, e quei capelli Neri e lisci, stretti in um 
lungo e sotille codine]...] Erano venuti all’Esposizione anche alcuni 
rappresentanti della razza americana o rosso-rame, che erano partiti dalla 
loro Terra del Fuoco, al sud dell’America Meridionale]...] Non vidi alcuna 
rappresentanza della razza malese, e non credo ce ne fosse. (ROMAGNOLI, 
ALBERTONI, 1910, p. 42-45)7 

                                                   
7 As crianças da Terra Santa, os árabes e as meninas do alto Egito, com a pele quase branca, com perfil regular, 
com seus belos olhos, pareciam muito com o tipo europeu, pertencentes, na verdade, também a raça caucasiana; 
enquanto que as pequenas atrações eram o tipo perfeito da raça negra ou etíope: lábios grossos, nariz achatado, 
cabelos crespos e com aparência de lã: eram feios de fato [...] A raça amarela foi representada por meninos 
chineses; os meninos tinham aparência astuta e não eram muito feios; mas os mais velhos inspiravam pouca 
simpatia, com aquela pele amarelada, esticada sobre maçãs do rosto salientes, com olhos oblíquos e expressão 
estranha, e como aqueles cabelos negros e lisos, presos em rabos de cavalo [...] Vieram à Exposição alguns 
representantes da raça Americana ou vermelho-cobre, que se vieram da Terra do Fogo, na América do Sul 
meridional [...] Eu não vi qualquer representação da raça Malásia, e eu não acho que houvesse mesmo. 
(ROMAGNOLI, ALBERTONI, 1910, p. 42-45). (tradução nossa) 



 

 
 

Ainda neste mesmo texto, os países de origem das crianças são apresentados 
como semibárbaros ou completamente bárbaros, no entanto, como as crianças foram 
salvas pelos missionários italianos, que as libertaram da escravidão em que viviam 
ou da orfandade “alcuni avrebbero potuto insegnare l’accento a molti bimbi nati e 
cresciuti sotto Il bel cielo d’Italia” (ROMAGNOLI, ALBERTONI, 1910, p. 46)8 

Estes textos sobre a vida em sociedade nos permitem compreender como uma 
realidade social é construída e pensada a partir das representações sociais 
determinadas pelos interesses dos grupos que as criam e que, portanto, não são 
neutras, ao contrário, são conduzidos por estratégias que visam legitimar seus 
discursos. Chartier (1994) as define como um conjunto de “representações coletivas 
que incorporam nos indivíduos as divisões do mundo social e estruturam os 
esquemas de percepção e apreciação a partir dos quais estes classificam, julgam e 
agem” (p. 104).  

O ensino da História, e especificamente da História da Pátria, ocupa lugar de 
destaque nas páginas de Piccolo Mondo, provavelmente considerada pela elite 
intelectual que pensava a educação na Itália, como sendo uma disciplina 
fundamental para a nação recém unificada para a construção do patriotismo e do 
nacionalismo do povo italiano (dentro e fora da Itália). É ofertado ao leitor um 
passeio pelo país por meio de descrições e imagens de lugares e monumentos de 
importantes da Itália: Caverna Del Farneto em Bologna; os canais e as gôndolas, a 
Scala dei Giganti, a Ponte dos Suspiros, a Ponte de Rialto, a igreja da Madona da 
Saúde, de São Giovanni e Paulo, a Basílica de San Marco, a Torre do relógio em 
Veneza; a Arena, a Piazza dell’erbe e a igreja de Santa Maria in Organo em Verona; 
o Duomo dedicado a San Ciriaco, a igreja de São Francisco e de Santo Agostinho, as 
ruas e praças de Ancona; a Via Nacional, a Via Roma, o Vesúvio em Napoli; o Etna 
em Catania; o Foro Romano, o Arco de Tito, o Arco de Constantino, o Foro Traiano, 
a Basílica de São Pedro, a Piazza de São Pedro e o Vaticano, a Fontana dell’acqua 
Paola em Roma etc. 

Ao longo das historietas são apresentados também os heróis nacionais, de modo 
a unificar o país, através da construção de uma imagem idealizada, de uma 
representação com vistas a congregar diversos espaços e tempos e, sobretudo, unir o 
povo de diferentes regiões da península, sonho almejado pelo Risorgimento. As 
descrições das virtudes acompanhadas das imagens do Rei Umberto I, da Rainha 
Margherita, do Rei Vittorio Emanuele III e de Garibaldi estão presentes em Piccolo 
Mondo. 

O livro de leitura era o único livro utilizado na escola primária brasileira, tanto 
para o ensino da leitura quanto para o ensino da Moral, do Civismo e da História 
Pátria, muito provavelmente o mesmo acontecesse também na Itália. Aprendia-se a 
ler lendo um determinado padrão de conduta e aprendia-se a amar a pátria lendo 

                                                   
8 “alguns puderam ensinar o sotaque a muitas crianças nascidas e crescidas sob o belo sol da Itália” 
(ROMAGNOLI, ALBERTONI, 1910, p. 46). (tradução nossa) 



 

 
 

pequenas historietas, notícias biográficas e depois excertos de leitura sobre 
importantes episódios da história que contribuíam para a formação do amor à Pátria. 

Cabia ao livro de leitura o desafio de edificar na recém unificada Itália a idéia de 
Pátria como o lugar onde as pessoas se identificam pela origem, costumes, língua e 
principalmente pelo sentido agregador e unificador da Pátria-mãe, que acolhe a 
todos, criando assim uma identidade comum. Neste sentido, a temática da emigração 
tão presente na realidade social italiana também esteve presente no Piccolo Mondo. 
Os emigrantes são apresentados como os que foram praticamente constrangidos a 
abandonar a terra natal em busca de sobrevivência e trabalho, enfim para ganhar o 
pão em terra estrangeira: “essi hanno lasciato quanto di più caro avevano al mondo, 
il villaggio nativo, la casetta, i vecchi genitori, la chiesa, Il camposanto ove dormono 
tanti loro cari: tutto hanno lasciato; fra poco diranno addio anche all’Italia”. 
(ROMAGNOLI, ALBERTONI, 1910, p. 234).9 

E por fim, mas não menos importante, Piccolo Mondo apresenta um projeto 
civilizatório. As autoras destinaram significativo espaço para o aprendizado da 
civilidade, buscando, no dizer de Revel (1999, p.178) “ao mesmo tempo, disciplinar 
as almas por meio de coerção exercida sobre o corpo e impor à coletividade das 
crianças uma mesma norma de comportamento sociável” o que se faz por meio da 
transmissão de valores como bondade, caridade, paciência, trabalho, respeito aos 
mais velhos, ao mesmo tempo em que se busca distanciar as crianças do orgulho, do 
apego aos valores materiais, da preguiça, da cobiça, entre outros sentimentos.  

As páginas do Livro de Leitura são repletas de crianças e adultos que sentem 
prazer ao praticar o bem ao próximo, em ajudar os mais necessitados. O sentimento 
de responsabilidade para com seus pertences e as obrigações para com os outros 
também são divulgados, ou seja, além de boas atitudes, espera-se da criança 
comportamentos, hábitos e valores significativos para a sociedade na qual esta 
inserida. As histórias enfatizam que é necessário o conhecimento, o entendimento e a 
prática de bons comportamentos e virtudes para se viver bem, ou no dizer de Revel 
(1999) as historietas visam, sobretudo, moldar a criança para a necessidade de um 
código geral de civilidade. 

O livro pode ser compreendido à luz do que Elias (1994, p.168) assevera acerca da 
não naturalidade das atitudes impostas pela sociedade às crianças, assim, quanto 
mais natural o padrão de delicadeza e vergonha parecer aos adultos e quanto mais “o 
controle civilizado de ânsias instintivas é aceito como natural, mais incompreensível 
se torna para os adultos que as crianças não sintam ‘por natureza’ essa delicadeza e 
vergonha”. Dessa forma as crianças são chamadas a desenvolver o autocontrole, 

                                                   
9 “eles deixaram o que de  mais caro têm no mundo, a aldeia natal, a casa, os velhos pais, a igreja, o cemitério 
onde dormem muitos de seus entes queridos: tudo deixaram; logo dirão adeus também à Itália. "(ROMAGNOLI, 
ALBERTONI, 1910, p. 234) (tradução nossa) 

 

 



 

 
 

tornando automático “o comportamento socialmente desejável, uma questão de 
autocontrole, fazendo com que o mesmo pareça à mente do individuo resultar de seu 
livre arbítrio”, sendo portanto, “ de interesse de sua própria saúde ou dignidade 
humana”. ( ELIAS, 1994, p. 153) 

Das historietas de Piccolo Mondo emergem normas de convivência social e regras 
de condutas individuais e coletivas consideradas à época os pilares de uma sociedade 
“moderna”, portanto, as autoras pretenderam, em vez de descrever a sociedade, 
transformá-la (CHOPPIN, 2002). Nesse sentido, a visão de infância e de crianças é 
idílica, revelando mais a imagem que se desejava do que a verdadeira imagem quer 
seja a imagem de uma criança forte, estudiosa, adaptada ao ambiente familiar, 
escolarizada, regrada, bem-comportada e higiênica. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola italiana mantida pela Sociedade de Mútuo Socorro Príncipe de Napoli 
foi importante para a manutenção da língua, para o ensino da escrita, para o culto da 
Itália como pátria dos imigrantes e de seus filhos, além de criar um sentimento de 
pertença, de compartilhamento de costumes e cultura, uma identidade italiana, uma 
italianitá, favorecendo a constituição de um piccolo mondo italiano no Núcleo 
Colonial São Caetano, que tinha como monumentos, heróis, língua e Pátria a Itália. 

Este conjunto de saberes a ensinar e condutas a incorporar ganha materialidade 
no livro de leitura Piccolo Mondo e, portanto, seu estudo possibilita a compreensão 
das preocupações sociais da época, das filiações ideológicas, além da apreensão das 
práticas educativas de ordem escolar, social e moral e das representações de 
sociedade e das crianças. Em suas páginas emerge um projeto ao mesmo tempo 
civilizatório e de constituição da italianidade. 

O Livro de leitura estudado atende aos programas do Ministério da Instrução 
Italiana oferecendo noções de higiene, de ciências naturais, de história e geografia, 
além de dedicar aproximadamente metade de suas páginas para textos moralizantes, 
que buscam inculcar condutas morais e valores, civilizando os pequenos.  

Compor os cenários das escolas italianas em São Paulo e nos núcleos coloniais de 
seu entorno, trazer à tona seus professores, as propostas curriculares, os mobiliários, 
os materiais pedagógicos, os livros estudados, enfim, o estudo sobre a materialidade 
escolar no contexto da escolarização para italianos e seus descendentes ainda muito 
intriga e suscita investigações que podem nos ajudar a revelar e compreender os 
dizeres e fazeres da escola primária no Brasil entre fins do século XIX e início do 
século XX. 
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RESUMO  



 

 
 

Partindo de uma perspetiva histórico-sociológica, começaremos por efectuar, 
nesta comunicação, uma análise dos movimentos migratórios que tiveram por 
destino o nosso país, nos últimos trinta anos. Seguidamente, com um olhar já muito 
próximo do presente, analisaremos a relação de alguns desses grupos de imigrantes 
com o nosso sistema educativo público, em termos de (in)sucesso escolar, com o 
objectivo de compreendermos que tipo de processos poderão contribuir para uma 
boa adaptação dos estrangeiros na sociedade portuguesa. Esta comunicação 
contemplará, portanto, duas partes. Na primeira, com base na análise de fontes 
primárias (dados estatísticos oficiais sobre os imigrantes) e fontes secundárias 
bibliografia), efectuar-se-á uma retrospectiva dos movimentos migratórios 
desenvolvidos entre os anos 80 do século XX e a primeira década de 2000. Na 
segunda parte da comunicação, igualmente a partir de uma pesquisa baseada em 
fontes secundárias (estudos quantitativos e qualitativos publicados nas décadas de 
2000 e 2010), analisaremos dados empíricos que demonstram como os percursos 
escolares de alunos imigrantes estão longe de ser uniformes, sendo condicionados, 
em grande medida, pela variável classe social, ainda que a etnia desempenhe 
também um relevante papel.  
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A coexistência pacífica de pessoas e grupos marcados pela diversidade étnica, 

social, cultural, geográfica, religiosa e linguística é um tema que gera controvérsias 
acrescidas nas sociedades hodiernas. Portugal não constitui uma excepção, apesar de 
ter sido um País tradicionalmente de emigrantes até à década de 80. De facto, a par 
de outros países comunitários da Europa Mediterrânica (Itália, Espanha e Grécia) o 
nosso país passou a configurar-se como lugar de imigração, nos anos 80, quando 
anteriormente tinha sido, de forma quase exclusiva, fornecedor de mão-de-obra. Ora, 
a forma como os estrangeiros são acolhidos no nosso País, poderá ser 
quotidianamente detectada, a título impressivo, mas é na escola, na análise do modo 
como os grupos de alunos imigrantes (descendentes) desenvolvem percursos 
escolares mais ou menos bem-sucedidos, que conseguimos recolher bons indicadores 
para aferir o seu grau de integração e mobilidade social em termos intergeracionais 
na sociedade de acolhimento.  

Partindo de uma perspetiva histórico-sociológica, começaremos por efectuar, 
nesta comunicação, uma análise dos movimentos migratórios que tiveram por 
destino o nosso país, nos últimos trinta anos. Seguidamente, com um olhar já muito 
próximo do presente, analisaremos a relação de alguns desses grupos de imigrantes 
com o nosso sistema educativo público, em termos de (in)sucesso escolar, com o 
objectivo de compreendermos que tipo de processos poderão contribuir para uma 
boa adaptação dos estrangeiros na sociedade portuguesa.  

Esta comunicação contempla, portanto, duas partes. Na primeira, com base na 
análise de fontes primárias (dados estatísticos oficiais sobre os imigrantes) e fontes 
secundárias (bibliografia), efectua-se uma retrospectiva dos movimentos migratórios 
desenvolvidos entre os anos 80 do século XX e a primeira década de 2000. 
Reconhecemos, como sustenta Rui Pena Pires, que a informação estatística 
disponível sobre os imigrantes com AP’s (autorizações de permanência) apresenta 
sérias limitações, já que não permite “conhecer a distribuição por anos das entradas 
dos imigrantes a quem foram concedidas aquelas autorizações, também não sendo 
possível refazer a série temporal da imigração”, (2002, p. 156). Ainda assim, não 
prescindimos da sua consulta, pois continuam a ser estas as únicas fontes que nos 
permitem aceder à quantificação do afluxo de estrangeiros e compreender em que 
moldes estas variam ao longo do tempo. Por outro lado, o facto de o crescimento do 
número de estrangeiros a residir legalmente em Portugal só se ter tornado mais 
expressivo desde 1981, justifica que o recuo histórico para realizarmos este breve 
balanço, apenas abarque três décadas.  

Com efeito, foi somente a partir de 1980 que a imigração se tornou num dos 
fenómenos com mais visibilidade na sociedade portuguesa, não tanto pelo seu 
volume, mas sobretudo pela sua incidência territorial e pelo seu impacto social, 
cultural, económico e político (Baganha e Góis, 1999, p. 229). Partindo, portanto, do 
início da década de oitenta, identificaremos os períodos temporais que registaram 
fluxos mais significativos de imigrantes, as populações que os protagonizaram e os 
principais motivos que estarão na origem destas entradas.  



 

 
 

O conjunto de dados analisados na primeira parte desta comunicação permitir-
nos-á demonstrar como: a) se consolidou em Portugal, um sistema migratório 
“lusófono” (Malheiros, 2005); b) após a década de 80, a vaga migratória avolumou-
se e diversificou-se, com brasileiros, chineses, indianos e com uma maior 
representatividade de angolanos e guineenses; c) o fluxo migracional com origem na 
China registou um aumento considerável no início dos anos 90, passando Portugal a 
acolher, desde então, imigrantes de diversas regiões da China, entre os quais se conta 
um número considerável de estudantes (Oliveira, 2002); d) os indianos e 
paquistaneses, com residência legalizada e contabilizados pelo SEF, representam 
apenas uma parcela reduzida dos membros das comunidades de origem indiana 
fixados em contexto nacional (Malheiros, 1996), dado que a maioria dos indivíduos 
pertencentes às comunidades indianas, instaladas em território nacional, possui a 
nacionalidade portuguesa; e) no começo dos anos 2000 teve início uma nova fase de 
imigração para Portugal: a esta data, deram entrada dezenas de milhares de 
imigrantes com origem no leste europeu, tendo estes superado os pedidos de 
Autorizações de Permanência dos imigrantes africanos e outros europeus (Mendes, 
2007); f) as transformações estruturantes na dimensão e composição da população 
estrangeira foram causadas essencialmente pela emergência daquelas novas vagas 
migratórias que entraram em território nacional, entre 2000 e 2004, constituídas 
por indivíduos oriundos da Ucrânia, Moldávia, Roménia, Rússia e outras ex-
repúblicas da URSS; g) Embora tenha havido várias vagas e com diversidades 
internas, desde 2007 que os brasileiros constituem o grupo estrangeiro dominante 
em Portugal; h) a importância quantitativa dos estrangeiros a residir em Portugal 
tem vindo a decrescer ligeiramente deste 2010, devido à re-emigração, ao regresso ao 
país de origem e à aquisição de nacionalidade portuguesa (SEF, 2012), assim como, 
devido à crise económica e financeira que tem assolado o nosso país e h) as 
nacionalidades mais representativas em 2012 respeitam ao Brasil, Ucrânia, Cabo 
Verde, Roménia, Angola e Guiné-Bissau.  

Mais recentemente e de uma forma geral, há alguma continuidade face às 
tendências evolutivas registadas, contudo, é de destacar: 1) decréscimo do número de 
estrangeiros residentes em Portugal, totalizando 395.195 cidadãos; redução do peso 
da população estrangeira oriunda de países de língua oficial portuguesa, 
representando cerca de 45,4% do total, destacando-se, entre esta, as nacionalidades 
brasileira (22,1%), cabo-verdiana (10,4%) e angolana (5%); os brasileiros constituem 
a nacionalidade com mais representatividade, apesar de ter decrescido o seu número; 
permanece a estrutura das dez nacionalidades mais representativas, sendo que a 
China em 2014 passou a ser a quinta mais relevante (21.402), com um crescimento 
de 14,8%, suplantando Angola (19.710). De referir ainda que para a diminuição do 
número de estrangeiros em Portugal, tem contribuído, em grande medida, o 
fenómeno da naturalização (OCDE, 2014). 

Na segunda parte da comunicação, igualmente a partir de uma pesquisa baseada 
em fontes secundárias (estudos quantitativos e qualitativos publicados nas décadas 
de 2000 e 2010), analisamos dados empíricos que demonstram como os percursos 



 

 
 

escolares de alunos imigrantes estão longe de ser uniformes, sendo condicionados, 
em grande medida, pela variável classe social, ainda que a etnia desempenhe 
também um relevante papel.  

A partir da análise dos resultados obtidos por Machado, et al, (2005) e Seabra 
(2010), realçaremos a importância das condições sociais das famílias na 
diferenciação dos resultados, quer dos alunos autóctones, quer dos alunos 
imigrantes. Assim, demonstraremos que 1) os resultados escolares dos filhos de 
imigrantes africanos não têm sido muito diferentes dos jovens em geral; 2) os níveis 
de ensino atingidos e as taxas de reprovações variam de forma muito regular em 
função dos capitais económicos, profissionais e escolares das famílias: os que provêm 
de famílias com capitais económicos, escolares e culturais elevados têm geralmente 
boas classificações académicas (Machado et al, 2005). Tendo, no entanto, em 
consideração que o efeito étnico-nacional também se verifica, já que há, por exemplo, 
diferenças significativas entre os alunos luso-moçambicanos e luso-guineenses 
provenientes das mesmas classes sociais, salientaremos depois as clivagens internas 
entre os alunos imigrantes, para destacar a supremacia dos alunos asiáticos em 
termos de resultados escolares. Entre estes, mesmo os dos grupos sociais mais 
desfavorecidos tendem a obter melhores classificações do que os alunos autóctones 
dos mesmos grupos sociais (Seabra, 2010).  

A justificação atribuída pela literatura especializada a este fenómeno permitir-
nos-á dar conta da relevância das estratégias familiares que determinadas 
populações étnicas desenvolvem para assegurar uma boa integração social e escolar 
para os seus descendentes. A utilização da escrita no quotidiano, uma vida familiar 
centrada na escola, a construção de aspirações educativas mais elevadas e um 
optimismo dos pais relativamente à escolaridade dos filhos, a par de um melhor 
conhecimento da língua do país, uma valorização do saber enquanto valor não 
meramente instrumental e uma socialização que proporciona o desenvolvimento do 
autocontrolo, autonomia, interiorização e respeito pelas regras, disciplina, trabalho 
esforço pessoal constituem algumas das dimensões educativas que distinguem as 
famílias asiáticas das famílias de origem cabo-verdiana ou da Guiné-Bissau (Seabra, 
2010).  

Mais do que os actores educativos escolares (directores e professores), a acção 
das famílias parece ser determinante para o êxito escolar de muitos alunos de 
descendência asiática. A síntese realizada por Roldão (2015) sobre a vantagem 
escolar relativa de algumas famílias relativamente a outras das classes populares, 
assim o comprova. A partir das investigações realizadas por vários autores, Roldão 
aponta algumas explicações para este fenómeno, entre as quais evidenciamos o facto 
de algumas famílias serem relativamente mais escolarizadas ou terem tido pais que 
foram forçados a abandonar precocemente e a contragosto os estudos; famílias que 
experienciaram trajectórias de mobilidade descendente e que procuram, na geração 
dos seus filhos, reascender; pais que desempenham profissões mais qualificadas, de 
trabalho manual especializado ou no sector dos serviços administrativos; que gozam 
de estabilidade profissional, regalias sociais e melhores perspectivas de carreira (de 



 

 
 

que o trabalho no sector público seria exemplo) (Roldão, 2015: 48-49). Entre os 
elementos destacados por várias pesquisas para justificar a razão pela qual existem 
pais das classes menos favorecidas que conseguem que os seus filhos atinjam 
resultados escolares bastante positivos, salienta-se, por outro lado, a existência de 
práticas regulares de leitura e escrita. Com efeito, os hábitos de leitura, seja de 
romances, livros religiosos, livros de autodidactismo e/ de cultura geral, seja de 
jornais e revistas, a par de um uso regular da escrita no quotidiano –via utilização de 
calendários, blocos de notas, listas de compras, agendas telefónicas, cartas, recados 
ou diários – parecem possibilitar o desenvolvimento de trajectos escolares de 
contratendência das classes populares em geral, e em particular, entre os jovens de 
origem africana (Roldão, 2015:50).  

A multidimensionalidade deste fenómeno leva ainda a equacionar outras 
variáveis como, por exemplo, a proximidade versus distância em termos socio-
históricos de caráter macro e que imprimem modos de relacionamento da sociedade 
maioritária com os grupos minoritários e destes com a sociedade de acolhimento 
(Seabra, 2012). Mas, para além disso, como algumas investigações têm notado 
(Rutter, et al, 1979; Cousin, 1998) e uma pesquisa recente comprovou (Seabra, et al, 
2014), parece-nos fundamental não esquecer que também a escola, enquanto 
organização, poderá fazer a diferença e compensar a desvantagem cultural 
apresentada por um conjunto significativo de estudantes imigrantes oriundos de 
famílias socialmente desfavorecidas.  

Vale a pena, por isso, salientar as dimensões da vida organizacional escolar e os 
processos intraescolares, desenvolvidos em alguns estabelecimentos de ensino que, 
fazendo melhor (Seabra, et al, 2014), contribuem para uma boa integração social das 
populações escolares imigrantes mais desfavorecidas, a saber: a) a existência de uma 
dinâmica cooperativa entre os professores traduzida numa intensa troca de ideias, 
experiências e equacionamento de soluções à medida dos problemas específicos; b) a 
diversificação dos apoios para reforço das aprendizagens como o Apoio ao Estudo ou 
projectos articuladores dos recursos da comunidade educativa; c) o envolvimento e 
responsabilização dos alunos na resolução dos problemas, mediante a dinamização 
de projectos de mentorias interpares e apadrinhamentos dos alunos mais velhos 
relativamente aos mais novos (Seabra, 2014). Para além deste tipo de estratégias, 
Seabra et al identificaram ainda uma outra - o desenvolvimento de iniciativas de 
envolvimento directo das famílias em actividades que requerem a sua contribuição, 
nomeadamente no que se refere aos problemas de aprendizagem (Seabra, 2014: 90) 
que nos permite chamar a atenção para a importância das relações escola-família.  

Na realidade, se é significativo para a promoção do sucesso escolar dos 
descendentes, as famílias realizarem regularmente práticas culturais rentáveis em 
meio escolar (práticas de leitura e escrita de diferentes tipos; hábitos de discussão de 
temas de “cultura geral” e da actualidade” que a cultura escolar valoriza), e se é 
relevante as escolas convidarem directamente as famílias para se envolverem nos 
processos de aprendizagem dos seus filhos, outros estudos têm vindo a demonstrar 
que as expectativas positivas das famílias relativamente à escola constituem uma 



 

 
 

outra variável que interfere nos processos bem sucedidos de integração social e 
escolar. Entre essas expectativas, realçamos a existência de percepções positivas 
sobre a escola, nomeadamente a percepção de que a escola desempenha a sua função 
educativa e instrutiva e o sentimento de que a escola presta efectivamente apoio aos 
alunos com dificuldades de aprendizagem, ensinando ainda os descendentes de 
imigrantes a dominarem a Língua Portuguesa (Hortas, 2013).  

Os próprios estudantes, por seu lado, não serão imunes ao “efeito escola” e ao 
“efeito professor”, já que consideram que o êxito dos seus percursos escolares está 
relacionado com vários factores, concretamente com o facto de os “professores serem 
“amigos”; “ajudarem”; “serem compreensivos”; os “auxiliares serem “amigos”; 
“ajudarem”; “serem compreensivos”; o ambiente escolar ser “seguro”; os adultos da 
escola contribuírem para a resolução de conflitos com os pares; não se sentirem 
como um grupo isolado; terem uma boa relação com os pares e sentirem que a escola 
desempenha a sua função educativa e instrutiva (Hortas, 2013). 

A terminar, importa referir que segundo o Migrant Integration Policy Index 
(MIPEX)10 Portugal ocupava o 2º lugar no contexto de 38 países no que concerne às 
políticas de acolhimento e integração de imigrantes (Huddleston, Bilgili; Joki and 
Vankova, 2015). No entanto, e olhando para as políticas educativas, estas parecem-
nos como relativamente deficitárias. O valor médio para as políticas de educação (62 
pontos) afasta-se do valor geral do país (75 pontos, o qual resulta do efeito 
combinado de várias políticas, entre as quais as educativas). Se atentarmos nos 
resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) a proporção de 
alunos portugueses que apresenta competências excelentes na área das ciências, 
leitura e matemática é uma das mais baixas dos países da OCDE, respetivamente, 
4,6%, 5,7% e 3,1%. Os alunos autóctones atingem sempre melhores resultados, 
especialmente no caso dos desempenhos classificados como bons, comparativamente 
com os alunos estrangeiros ((http://observatorio-das-
desigualdades.cies.iscte.pt/index.jsp?page=indicators&id=59&lang=pt)). Apesar deste 
resultado, algumas medidas políticas desenvolvidas nos últimos anos em Portugal 
têm contribuído para a integração das crianças e jovens de origem imigrante e para a 
superação das desigualdades entre alunos autóctones e imigrantes. Referimo-nos 
concretamente à presença dos mediadores sócio-culturais em meio escolar, ao PLNM 
e ao programa Escolhas. Estes programas não são, porém, ainda suficientes para 
obviar as dificuldades que ainda se registam na promoção da melhoria no acesso à 
educação intercultural e à educação para a diversidade nas escolas portuguesas.  

No sentido de colmatar estas vulnerabilidades, o Centro de Estudos Geográficos 
da Universidade de Lisboa apresentou no último relatório MIPEX (Huddleston, 
Bilgili; Joki and Vankova, 2015) algumas recomendações sobre políticas e medidas a 
implementar neste domínio. Entre as sugestões aventadas, destaca-se a necessidade 

                                                   
10 Trata-se de uma ferramenta que que mede as políticas de integração dos imigrantes em todos os Estados-
Membros da UE, incluindo ainda a Austrália, Canadá, Islândia, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Noruega, 
Suíça, Turquia e EUA. 



 

 
 

a) de se investir nas competências interculturais dos prestadores de serviços públicos, 
nomeadamente dos professores; b) de se melhorar o acesso à educação nos primeiros 
anos, nomeadamente para imigrantes e famílias com parcos rendimentos; c) de se 
incentivar a participação das famílias na educação com o objetivo de reforçar a 
diversidade cultural nas escolas e de promover a inclusão social das famílias; d) e, 
por fim, de se proporcionar oportunidades de educação e formação em contexto de 
trabalho e estágios profissionais para todos os níveis de escolaridade. 
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RESUMO 

As relações luso-brasileiras costuram ser estudadas do ponto de vista político-
econômico, principalmente a partir da transição do século XV-XVI, quando das 
grandes navegações, descobrimentos de novas terras e a efetiva colonização do 
Brasil. Nos últimos anos, porém, iniciou-se tanto numa margem quanto na outra as 
investigações a partir do viés educativo. Uma indicação do crescimento desse campo 
é o aumento da quantidade de trabalhos divulgados nos eventos acadêmicos que 
trazem como pano de fundo as relações educacionais entre Brasil e Portugal. Com o 
passar do tempo, novas abordagens, novos sujeitos, novos olhares e novas fontes 
foram delineando um campo de estudos que se fortalece ano após ano. Assim, 
tornou-se necessária a organização de congressos cujas temáticas discutissem essa 
relação de modo mais específico (como é o caso do COLUBHE, evento bianual que 
ora se realiza no Brasil, ora em Portugal). Neste sentido, uma temática relativa nova 
é a educação protestante. Esta, por sua vez, implantada em ambas as margens do 
Atlântico em meados dos Oitocentos, vem reunindo adeptos luso-brasileiros nos 
últimos 20 anos de forma mais ampla. A educação em si ocorre de diversas formas, 
em lugares distintos e por vias diferentes. Na proposta desta pesquisa a via educativa 
abordada são os impressos, de modo geral, e a imprensa em particular. Por esta via 
de acesso à informação é possível reconstituir as práticas dos atores em torno de 
diversos projetos, quer em Portugal, quer no Brasil, como forma de apreender as 
origens dos protestantismos de ambos os lados do Atlântico, não só como meio de 
comunicação em torno de um projeto global, mas também como forma de 
mobilização e de educação dos cidadãos, permitindo a difusão de ideias, e a 
possibilidade de fundar comunidades internacionais. A Nova História Cultural aponta a 
opção teórica sob a qual finca-se a pesquisa. Os conceitos de leitura, circulação, recepção e 
apropriação refletem de forma inconteste a construção e a divulgação de modelos e projetos 
do ser protestante tanto no contexto luso-brasileiro. Esta pesquisa lança luz em documentos 
até então pouco trabalhos na história da educação: os impressos protestantes. Dessa maneira, 
fazer uma leitura a partir de um pressuposto teórico-metodológico advindo da Nova História 
Cultural nos permite problematizar as formas de ler e os modos de prescrever o feminino, o 
masculino, o ambiente da casa, da escola, das relações sociais na transição dos Oitocentos aos 
Novecentos. Os impressos selecionados e manuseados pelos investigadores ligados a 
esta comunicação possibilitaram indagações quanto aos pioneiros do protestantismo, 



 

 
 

em Portugal e no Brasil, as redes que foram se constituindo e a latitude da ação, 
através das transformações sociais - e também econômicas, engendradas (escolas, 
associações mutualistas e de solidariedade, entre outras) –, como também na 
expressão das posições justificativas de um novo pensamento, com preocupações 
sociais e de integração, herdeiro de tópicos modernos e reformistas, em que a 
questão politica não está ausente; antes, permeia toda essa configuração que se tece, 
se desfaz e volta a se reconstruir. Assim, é possível identificar a imprensa como meio 
estratégico de difusão de um ideal religioso (de que a recepção da imprensa 
protestante brasileira nos periódicos portugueses é seguramente um interessante 
sinal) e que remete indelevelmente para a assunção (pela imprensa protestante de 
ambas as latitudes) de um inequívoco projeto social – provavelmente tendo em 
consideração as especificidades históricas, antropológicas e sociológicas de cada uma 
das formações sociais – sensível, contudo, quer às homologias culturais 
estruturantes, quer às dominações simbólicas. As investigações aqui elencadas tem 
objetivos diferentes, porém dialogantes, no que concerne à implantação de um 
projeto protestante que se deu, também, pela via impressa. Dessa forma, esta sessão 
coordenada objetiva: 1) Compreender a recepção dos periódicos brasileiros nos 
primeiros 50 anos da imprensa periódica lusitana (1877-1925), com destaque para 
oito periódicos que se reclamavam da Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica, 
de Comunhão Anglicana (ou em torno dela gravitavam com uma relativa margem de 
autonomia), partindo explicitamente da premissa que o designado Despertar é um 
passo decisivo de internacionalização de um cristianismo reformado de forte pendor 
evangélico, com uma dimensão social centrada nas classes populares - em torno da 
alfabetização e da escolarização – e com uma indelével componente filantrópica, para 
além de uma perspectiva organizacional moderna; 2) Problematizar a vontade de saber e 
o desejo de Sarah Kalley em fazer as letras desenharem no papel uma história possível para o 
gênero feminino no século XIX, uma gramática inspirada em vários campos do 
conhecimento, dentre os quais o saber médico, o pedagógico, o sanitário, o arquitetônico, o 
familiar, permitindo um espaço de atuação diferenciado ao elemento feminino; 3) Analisar a 
disputa entre modelos instrucionais, o católico e o protestante, apresentados na 
Gazeta de Nazaré, um periódico católico cujo editor, Odilon Alves, protótipo do 
adversário jornalístico militante, organizava artigos e traduzia material 
ultramontano, em Nazaré da Mata, uma cidade do interior de Pernambuco, numa 
querela hostil a  qualquer protagonismo da instrução protestante naquela cidade; 4) 
Identificar a ação da Sociedade Bíblica como um importante contributo para o povo 
português e para o brasileiro, no que concerne à uma relação mais direta com a 
Bíblia e, por consequência, com o livro e a leitura, bem como perceber  a ocupação de 
um lugar relevante na promoção de um debate sobre a diferenciação e liberdade 
religiosas no contexto de ambos os países,  a partir do  que o movimento de 
divulgação bíblica dinamizado pela Sociedade Bíblica, com atenção especial à 
atuação dos colportores; 5) Discutir os modelos sugeridos ou negados ao elemento 
feminino, as prescrições explícitas – ou não – divulgadas na imprensa confessional 



 

 
 

presbiteriana, em dois estados do nordeste brasileiro, de forte influência católica, no 
final do século XIX e inicio do XX. 

Observando o panorama luso-brasileiro, neste período, poderíamos considerar, a 
priori, a impossibilidade do estabelecimento de uma cultura impressa, face aos altos 
índices de analfabetismo que grassavam em ambas as margens do Atlântico. Todavia, 
é justamente nos Oitocentos que emergem redes de sociabilidades nos movimentos 
de matriz reformada no Brasil, como também em Portugal.  Os adeptos destes 
movimentos erguem escolas – de primeiras letras, ao lado das igrejas – e tipografias 
– para divulgar seus impressos nas mais diversas regiões – disseminando, assim, a 
cultura protestante, eminentemente expressa no papel, nos impressos, na imprensa. 
As igrejas protestantes, ainda que incipientes e sem grandes recursos humanos e 
materiais, invariavelmente tinham associado ao seu programa religioso, um projeto 
de educação, nomeadamente a alfabetização, consubstanciado na criação de dezenas 
de escolas que nalguns casos persistiram até aos anos 70-80 do século XX. 
Organizaram-se publicações de vários estilos: livros para adultos e crianças, novelas 
históricas, biografias, traduções, versões, etc, e circulam impressos nas duas margens 
do Atlântico, elo facilitado pela língua comum. Os impressos não são, em si, 
imparciais; antes, observa-se a intencionalidade do autor. Porém, entre o que se 
publica e o que se recepciona ou absorve há um grande caminho. O leitor se apropria 
do texto e o transforma em uma ferramenta de instrução, de educação, excedendo às 
intenções do autor e tornando-o um novo texto, uma nova escrita a partir da qual se moldam 
corpos, pensamentos, ideias e projetos.  

Apesar de herdeiras do protestantismo do século XVI, sabemos que as ideias 
reformadas recebidas nas duas margens do Atlântico, nos Oitocentos, não eram 
iguais àquelas da origem do movimento. O mundo mudara, os projetos sociais 
também. No entanto, algumas especificidades – para além dos pontos cruciais da 
Reforma – perduraram: o cuidado com a educação e o uso dos impressos. 

A questão de fundo que orientou esta pesquisa, no contexto luso-brasileiro, foi a 
concepção de que os impressos confessionais protestantes foram um espaço 
educativo não formal, mas intencional, para prescrever tanto o masculino quanto o 
feminino, na forja de um novo ser social, cujo ethos principal versava por um 
afastamento da postura religiosa dominante: o catolicismo.   

Disponibilizar a Palavra excelsa e perene, quer por via do texto sagrado, de um 
livro ou da imprensa, foi uma constante entre os protestantes que se estabeleceram 
na transição dos Oitocentos aos Novecentos, tanto no Brasil quanto em Portugal. A 
permuta e a partilha de experiências e de saberes forjaram-se numa cumplicidade 
que se foi tecendo aos poucos. Nas comunidades que se organizavam, nas Igrejas que 
nasciam, nas sociedades que emergiam, nas casas, nos templos ou nas escolas - onde 
em surdina ou em alta voz se juntavam homens e mulheres para a forja de um 
projeto que buscava se estabelecer como alternativa cristã ao catolicismo hegemônico 
– foi possível verificar a influência dos impressos como espaço educativo não formal, 
mas intencional. 
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RESUMO 

A nossa reflexão assenta num inquérito lançado aos periódicos de algum modo 
ligados à Igreja Lusitana (1877-1925), partindo explicitamente da premissa que o 
designado Reavivamento evangélico desde os finais do século XVII é um passo 
decisivo de internacionalização de um cristianismo reformado de forte pendor 
evangélico, com uma dimensão social centrada nas classes populares - em torno da 
alfabetização e da escolarização – e com uma indelével componente filantrópica, para 
além de uma perspetiva organizacional moderna.  
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INTRODUÇÃO 

A presença e consolidação das denominações protestantes é em Portugal um 
movimento lento, que patenteia ritmos específicos e abrangências geográficas 
particulares. Às denominações de origem missionária (como os metodistas, 
presbiterianos, Irmãos ou batistas), o campo protestante ou evangélico regista, a 
partir de 1880, a presença da Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica 
(ILCAE), resultante do compromisso de vários padre católicos egressos com 
elementos oriundos de outras denominações e do empenho de clérigos anglicanos 
sediados em Lisboa. É uma Igreja assumidamente nacional, com um explícito pendor 
litúrgico e eclesiológico de matriz anglicana (Santos 2002). 

Em 1930 calculava-se que as confissões acatólicas em Portugal teriam 10.000 
crentes. Em termos de distribuição 20% pertenceriam à Igreja Lusitana, 15% seriam 
congregacionalistas e 14% dos Irmãos; a Igreja Metodista congregava também 14%, a 
Convenção Batista 11,1% e a Igreja Evangélica de Portugal 8,7% dos crentes; com 
percentagens inferiores a 6% a Igreja Presbiteriana, os Independentes e os 
Nazarenos (Moreira 1933, p. 43 ss.).  

A opção pela escolha de um dos polos do campo protestante para sondarmos as 
relações Portugal – Brasil prende-se com três razões: 1) ser uma denominação que 
apresenta uma identidade constitutiva particular; 2) apresentar uma dinâmica social 
interessante e bastante abrangente, e 3) ter sido a primeira confissão a constituir 
uma imprensa assumidamente denominacional.  

O campo protestante regista desde os anos 1870 as edições da Livraria Evangélica 
e a presença de uma publicação infantojuvenil, interdenominacional, o Amigo da 
Infância, que ininterruptamente se editou entre 1874 e 1940. Quanto a jornais, os 
primeiros assumidos como veículo oficial de alguma igreja foram A Reforma (1884), 
O Evangelista (1892) e o Egreja Lusitana (1894). Outras confissões só durante a 1ª 
República começaram a editar os seus próprios periódicos. Com o objetivo de testar a 
presença do Brasil evangélico, na imprensa congénere portuguesa, inventariaram-se 
sete periódicos declaradamente conectados com a ILCAE: A Reforma (Porto, 1877-
1889); O Evangelista (Lisboa, 1892-1901); Egreja Lusitana (Vila Nova de Gaia, 
1894-1923); O Bom Pastor (V. N. Gaia, 1901-1916); A Luz e Verdade (Porto, 1902-
1922); Arauto Cristão (Setúbal, 1910-1916), e O Cristão Lusitano (V. N. Gaia, 1924-
1925). 

 
1. A IMPRENSA LUSITANA 

 Na sua projeção geográfica, periódicos como A Reforma, O Evangelista, A Luz e 
Verdade e O Cristão Lusitano, se bem que editados em diferentes locais, cumpriram 
uma vocação nacional; o Egreja Lusitana, o Bom Pastor e o Arauto Cristão 
posicionaram-se num nível mais regional. Os seus ciclos de vida entroncam-se em 
momentos políticos onde o reconhecimento ou valorização de uma identidade 
religiosa diferente era concebida e justificada com base em quadros jurídico-



 

 
 

ideológico díspares, aliás bem presentes nos estatutos editoriais dos jornais e na 
saturação dos temas de polémica, que não se reduzem ao religioso e às diferentes 
interpretações da Bíblia; como também nas colaborações (normalmente por 
transcrição) de atores liberais e democratas assumidamente opositores de qualquer 
regime de intolerância, seja no quadro da Monarquia Constitucional, seja durante a 
tensa e dilemática 1ª. República (Leite 2009, Silva 1995). 

O estatuto editorial é assim um indicador que permite captar a intensidade do 
entrosamento com o projeto da ILCAE. A Reforma, o primeiro jornal protestante, 
nasce do empenho de um padre egresso português, Guilherme Dias da Cunha (GD), 
que expulso do seu múnus no Brasil, pela radicalidade com que contestava o 
ultramontanismo e pelo seu declarado compromisso maçónico, regressa a Portugal, 
instalando-se no Porto (Silva 2005). A Reforma (Fig. 1) teve até 1881 o subtítulo 
“Folha Evangélica”; mudou depois para “Órgão da Verdade Evangélica em Portugal” 
e em 1884 assume-se como “Eco da Igreja Lusitana”. No nº 1, GD assina um enérgico 
texto com incisivas críticas ao ultramontanismo e ao jesuitismo esclarecendo que a 
“Folha Evangélica” nasce “para opor um dique à torrente impetuosa e devastadora”, 
ocupando deste modo “um lugar nas grandes e civilizadoras lides da imprensa”. 
Enuncia de seguida o “credo” que a orientará, assente em quatro pontos: i) “Não 
queremos como religião o romanismo, fantasma multiforme à mercê da impiedade”, 
porque “mente à consciência e ao Evangelho” impondo “como chefe um homem 
infalível e santo”. A este propósito, esclarece que a “Folha” pugnará por um 
“Evangelho puro tal qual Jesus Cristo o pregou”, elencando os restantes pilares 
editoriais: ii) “Queremos uma organização da família que tenha por alicerce a crença 
no Evangelho, o poder paterno, a sublimidade da mãe da família cristã”; iii) 
“Queremos um Estado que respeite os cultos e os faça respeitar, que não estabeleça o 
encargo sistemático de uma religião oficial”, e iv) “Queremos uma instrução pública 
que tenha por guia homens de antecedentes moralizadores, de convicções 
profundamente cristãs”. GD assume assim o projeto da Reforma como uma “cruzada 
da liberdade futura, da liberdade dos nossos filhos, que terá o Evangelho por 
sustentáculo”.  
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FIG. 1 | A Reforma (Porto, 1877-1889) 

Em 1884, aquando da explícita vinculação à ILCAE, GD esclarece que o periódico 
sempre se pautou pela “verdade da religião (…) vingando-a dos embustes, 



 

 
 

superstições e tudo o que os homens lhe vão mesclando”, sendo portanto um “dever 
para com os leitores” explicar a mudança do subtítulo. Vinca que “todos somos 
cristãos (…) embora desta ou daquela denominação”, assumindo como natural que o 
jornal “apesar de ser hoje para o futuro Eco da Igreja Lusitana, nem por isso deixará 
de continuar a ser Órgão da Verdade Evangélica em Portugal, como até aqui” não 
abdicando de “publicar informações que lhe sejam enviadas, acerca do movimento da 
obra evangélica no País”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2 | O Evangelista (Lisboa, 1892-1901) 



 

 
 

Em 1892 é apresentado o número specimen d’ O Evangelista (Fig. 2), com o 
logotipo da ILCAE em destaque no rosto, pretendendo “auxiliar a divulgação do 
Evangelho, o ensino da verdadeira religião e de uma sã moralidade”. No mesmo 
editorial nota-se que para a realização destes fins se “fundou em Portugal, há dez 
anos (…) uma Igreja Cristã nacional e independente, a Igreja Lusitana”, explicando 
que com este objetivo, editar-se-ão “artigos que tratem da religião cristã, exaltando 
sempre a Bíblia como única regra de fé e da moral, dando informações acerca da obra 
da nossa igreja, das nossas congregações e colégios, e publicando de vez em quando 
artigos explicativos”, tendo sempre presentes as “notícias da obra missionária em 
diferentes países”, os “artigos sobre assuntos de interesse literário e científico” e os 
meios de promoção do “estudo das Sagradas Escrituras”. Em 1893 começa a 
publicação regular do jornal, até 1901, com o subtítulo “Periódico religioso”. 

Em 1895 reitera-se o projeto editorial, sublinhando que tem sido difundida 
“pacífica e liberalmente, a fé e doutrina da Igreja Lusitana”. Em 1899 reivindica-se 
“fiel à sua missão, propagando o primitivo cristianismo”, sem “entrar em confusões, 
aliás de ilusória utilidade” e pugna pela “paz com as demais comunhões evangélicas”. 
Em 1901 assevera-se que a ILCAE “tem o seu fundamento em Cristo, e foi beber à 
Igreja primitiva a sua constituição apostólica e a sua liturgia, e por isso 
fundamentalmente se chama católica, apostólica, evangélica”, vincando-se que é ” 
uma igreja nacional, verdadeiramente cristã, e que está em harmonia com o gosto e 
sentimentos liberais das famílias portuguesas”. Nesta linha, o articulista lança um 
apelo ao “clero português” para que não considere a ILCAE sua “inimiga”, e ao 
“povo” para que “procure conhecer a Igreja Lusitana”; reconhecendo o valor das 
“comunhões evangélicas que trabalham ao lado da Igreja Lusitana na evangelização 
de Portugal”, manifesta por elas um “apreço” muito grande pela “sua leal 
camaradagem”; contudo, exprime que não é “partidário de fusões”, porque “quase 
sempre originam confusões”, formulando o desejo de “viver como até aqui na mais 
santa fraternidade” 
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FIG. 3 | A Luz e Verdade (Porto, 1902-1922) 

Em 1902 surge um “jornalzinho de feição unicamente evangélica” com o 
propósito de se dedicar “principalmente ao trabalho de evangelização” da “mocidade, 
denominado A Luz e Verdade (Fig. 3), sediado no Porto e que seria editado até 1922. 
Apesar da sua longevidade, a trajetória editorial foi pautada por vicissitudes de 
natureza financeira, o que originou diversas interrupções, resultando destas 
contingências cinco séries, com subtítulos como “Publicação Evangélica Mensal, 
sustentada por Donativos” e “Quinzenário Evangélico do Norte”.  

Em 1903 o jornal assume-se como uma “obra da fé cristã, sem fanatismos nem 
superstições” feita por “alguns jovens unionistas” que pretendem “levar ao espírito 
de muitos o conhecimento das Uniões Cristãs e o progresso da reforma evangélica”. 
Em 1905, em texto assinado por Santos Figueiredo, é traçado um pertinente 



 

 
 

diagnóstico do estado do movimento evangélico, onde constata que apesar do 
“progresso considerável do cristianismo evangélico” reconhece que “não deixa 
também de ser verdade que nós cristãos evangélicos somos ainda em pequeno 
número no meio de milhões de católicos romanos e de tantos milhares de ateus, e de 
indiferentes”.  

Este registo balizará o estatuto editorial da publicação, que “não sendo órgão 
oficial de qualquer Igreja, União ou outra coletividade” assume-se como “agente 
noticioso e literário de tudo quanto interessa aos evangélicos em comum”, como é 
dito em 1906, transposto em “notícias do pais e do estrangeiro, escritas com 
brevidade, e de interesse geral, e não local ou particular” e em “artigos evangélicos 
para edificação dos crentes e esclarecimento dos não crentes”, ressalvando-se que os 
“assuntos de controvérsia entre cristãos evangélicos serão postos de lado”. Este 
programa mantém-se nas séries seguintes, acompanhado sempre pelo insistente 
reforço que o jornal pauta-se por “uma linha de perfeita imparcialidade no 
movimento evangélico”. Em 1909 reforça-se a continuidade que se “tem mantido” 
desde o início sem qualquer desvio. Na 4ª série, permanecendo o mesmo princípio, 
enfatiza-se que “o jornal pertence a toda a família evangélica dos País”, com a 
convicção que servirá a “educação moral” ou a “moralização do povo” através dos 
“conhecimentos salutares do Evangelho, sem dogmas e sem preconceitos” em 
simultâneo com o destaque da “obra feita nos Centros evangélicos em Portugal e no 
estrangeiro”. 

 A 5ª e última série é pautada pela reação contra a “campanha grosseira que 
ultimamente a imprensa ultramontana tem movido contra a obra evangélica e alguns 
dos seus obreiros” (1916); pelo insistente afirmar da urgência de o movimento 
evangélico ter “um jornal mais frequente na sua publicação e de maior tiragem que 
os atuais, para que nos possamos defender”, realçando que o jornal deve introduzir 
“secções diversas e mais proveitosas”.  

A crónica intermitência dos problemas financeiros atinge um ponto de inevitável 
rutura, lamentando a redação d’A Luz e Verdade, em 1922, a suspensão do jornal, 
acrescentando que é bastante difícil “sustentar um jornal independente”, e clamando 
que surja um jornal como “órgão absolutamente da obra evangélica”, defendendo-se 
a realização urgente de um Congresso Evangélico Português, como incubador desse 
reivindicado periódico. 

No ano de 1924, é editado O Cristão Lusitano (Fig. 4) como “Órgão da Igreja 
Lusitana, Católica, Apostólica, Evangélica”, porque “já há muito tempo que se sentia 
a necessidade dum jornal que pudesse informar os lusitanos crentes e outros cristãos 
protestantes sobre o movimento deste pequeno ramo da Igreja Universal”. No 
primeiro editorial é precisado que a informação abrange as “Escolas que a Igreja 
Lusitana sustenta” bem como “esclarecimentos sobre a extensão da obra da Reforma 
religiosa em todo o mundo”. Uma nota redatorial é esclarecedora do espírito de 
cooperação inter-denominacional e ecuménico que se deseja fomentar, reiterando-se 
que nas suas páginas se demonstrará a “compreensão de que estamos [outras 
confissões cristãs e a Igreja católico-romana] dentro da esfera cristã”. A vida do 



 

 
 

periódico foi efémera, emergindo de novo a limitação financeira como ditame para o 
seu encerramento.  
 

FIG. 4 | O Cristão Lusitano (V. N. Gaia, 1924-1925) 

Analisemos agora os periódicos de incidência regional. 
O Egreja Lusitana (1894-1923), é o primeiro periódico que surge neste âmbito, 

antecedida por uma folha intitulada Capela do Torne (1892-1893) dirigida 
exclusivamente “Aos membros da Igreja Católica Apostólica Lusitana em Vila Nova 
de Gaia”. No primeiro número do Egreja Lusitana (Fig. 5) justifica-se a passagem a 
jornal: “Ao publicarmos o primeiro número desta folha julgamos nosso dever fazer 



 

 
 

um pequeno resumo do nosso programa da constituição da Igreja Lusitana, e o fim 
que temos em vista”, sem avançar para objetivos mais precisos. Esta aparente 
omissão pode ser clarificada por texto assinado pelo editor, Diogo Cassels (DC), 
surgido em 1895, onde se afirma que sem contestar a “fé católica” se protestará 
“contra as inovações e principalmente o culto das imagens” como também contra “o 
celibato do clero, as bulas, as indulgências, a confissão auricular obrigatória, e a 
infalibilidade do Papa”. 

DC enaltece “o temor a Deus, o amor à família, à pátria, ao trabalho e às virtudes 
domésticas” como fontes de “toda a moralidade e boa administração”, concluindo o 
seu texto com um silogismo: “Se todos os cidadãos fossem honestos, virtuosos e 
tementes a Deus”, então “os nossos governos forçosamente haveriam de partilhar das 
mesmas virtudes”. Expande a sua dedução para o nível político desejando, sem 
qualquer autocensura, que “a liberdade de cultos, a liberdade de comércio sem 
restrições, e a liberdade de instrução seja estabelecida” para que “uma nova era de 
progresso, paz e prosperidade” transforme Portugal nuns pais “livre e independente”. 
No início de cada ano civil, DC publica no Egreja Lusitana um texto sob fórmula 
epistolar, glosando aqueles temas, testemunhando aspetos autobiográficos da sua 
ação, enunciando dinâmicas paroquiais e dilucidando as suas opções eclesiásticas 
mais contrastantes; apelando frequentemente à unidade com a salvaguarda de que 
“não precisamos ser unidos em ritos nem em opiniões teológicas”. Por antonomásia 
estas epístolas estabeleciam o estatuto editorial do jornal, que se manteve inalterado 
até 1923, ano em que faleceu o seu redator e proprietário, Diogo Cassels. 
 

 

 

 

 



 

 
 

FIG. 5 | Egreja Lusitana (Vila Nova de Gaia, 1894-1923) 



 

 
 

Também em Gaia, no lugar do Candal, nasce o mensário O Bom Pastor (1901-
1916). No cabeçalho do periódico (Fig. 6) surgia, a toda a extensão, o nome da Igreja 
Lusitana, e por debaixo o subtítulo: “Boletim mensal da Obra evangélica do Candal”. 
Em 1909 passa a designar-se como “Órgão” da mesma Obra, especificada na Capela 
do Bom Pastor. 
  

FIG. 6 | O Bom Pastor (V. N. Gaia, 1901-1916) 

Até 1909 o jornal não apresentou definição editorial, mas passará a relatar “a 
obra evangélica no Candal, bem como nas suas ramificações” os “nossos Centros de 
trabalho são bastantes afastados de outros locais onde se anuncia o Evangelho”. 



 

 
 

Assume-se assim como “local”, limitando-se portanto a “notificar o que (…) 
pudermos fazer”, sem descurar “matéria que espiritual e materialmente possa ter 
utilidade” para os “queridos irmãos que estão sob as nossas vistas”, sem abdicar da 
difusão dos “princípios episcopais” (1910), através da publicação de “escritos e 
traduções” onde “pelo menos se encontrem as basilares doutrinas do Evangelho” 
(1913).  

FIG. 7 | Arauto Cristão (Setúbal, 1910-1916) 

O Arauto Cristão (1910-1916) é o terceiro periódico de feição regional: “Boletim 
mensal da obra evangélica episcopal de Setúbal”, como podia ler-se no subtítulo, 
esclarecendo J. P. Martins os objetivos da publicação para “animar” os crentes 
“espalhadas pelo Algarve, Alentejo e pelos arredores de Setúbal” (Fig. 7). 

A missão d’ Arauto substantiva-se como “um meio de divulgar a Boa Doutrina” e 
“dar coesão ao movimento evangélico”, nomeadamente pela publicação de notícias 
“do movimento da nossa Igreja” e do” movimento do nosso País ou do estrangeiro”, 



 

 
 

editando-se ainda artigos que “combatam os vícios e superstições humanas”, mas 
jamais, escreve Martins, “atacando pessoas”, na firme “convicção” que “no 
Cristianismo puro está a felicidade das nações”. 

Retenhamos, para finalizar, as principais dimensões estruturantes dos sete 
jornais que apresentámos. Como primeiro tópico, destacaremos que nestas 
publicações convergiram as duas primeiras gerações do protestantismo português e 
uma terceira esboçava a sua colaboração escrita. As duas primeiras gerações 
possuem fortes capitais culturais, simbólicos e relacionais e são compostas 
fundamentalmente por ex-padres católicos, missionários e estrangeiros radicados em 
Portugal; a terceira incorpora indivíduos socializados já em contexto evangélico.  

Estas circunstâncias possibilitam uma autonomia intelectual e uma mobilização 
discursiva assinaláveis. Registe-se ainda a combatividade destas personalidades pela 
afirmação de um projeto religioso de matriz reformista numa sociedade pautada por 
uma cultura católica hegemónica e politicamente intolerante e reacionária, 
expressando-se por uma militância pela visibilidade e inserção social que 
inevitavelmente se reflete na imprensa.   

Aqui reside o segundo tópico: esta imprensa, não sonegando a sua raiz religiosa, 
também não se isenta de a exprimir em propostas sociais e políticas, porque 
compagina um pensamento social. Saindo dos pequenos mundos das comunidades 
(paróquias), as práticas funcionam como exemplos de que se podem criar novas 
relações sociais ancoradas numa vinculação ao sagrado liberta de constrangimentos 
simbólicos e hierárquicos.  

Deste modo, a questão social comporta uma inequívoca dimensão moral e ética. 
A crítica cultural, e não económica, transparece ao condenar-se o alcoolismo, a 
prostituição, o jogo e muitíssimas outras expressões da desregulação “romanista”, 
assente na irracionalidade daquelas práticas, logo corresponde a uma postura moral 
e ética, ou social. 

 A “revolução religiosa” defendida nas rubricas desta imprensa tende a valorizar o 
trabalho como elemento central, quer para a realização individual, quer para a 
concretização de objetivos societários comuns. Gerar riqueza pressupõe assim um 
universo de valores perenes, e neste capítulo ganha expressão justamente a 
controvérsia religiosa em que se confrontam posições distintas: propostas 
reformistas vs. propostas romanistas.  

A polémica declina-se também em termos eclesiásticos e teológicos que surgem 
entrelaçados com a realidade sociohistórica da dominação romanista e os 
epifenómenos que o tempo gerou. Saliente-se que da polémica religiosa emergem 
filosofias da história também elas contrastantes: os reformistas pugnam 
(recuperando as primícias de um cristianismo original) pela incorporação do 
progresso, de que são exemplo as recorrentes comparações com os “países 
protestantes” como expressão de reformas sociais e económicas, fomentadoras da 
integração social; mas também políticas, enquanto tradução de direitos inalienáveis: 
as liberdades de consciência, de ensino e de imprensa. Como materialização destes 
pressupostos surgem as práticas (escolas, associações de solidariedade ou de 



 

 
 

mutualidade, cooperativas) que se encastram nas comunidades protestantes. Em 
síntese: esta imprensa é irradiadora de teorias sociais e religiosas ao mesmo tempo 
que fornece espaços para visibilizar a emergência de outros protagonistas e de novas 
formas de ação associativas, politicas e religiosas (Afonso 2014). 

O terceiro tópico relaciona-se com a condição destes impressos que gravitavam 
na órbita da ILCAE, ainda que com estatutos diferentes. No campo protestante 
português a Igreja Lusitana é um dos polos, e no âmbito da sua autonomia vai 
formulando a sua própria legitimidade histórica e eclesiástica. Nos seus detalhes 
constitucionais cumpre relevar a persistente defesa do estatuto de Igreja Nacional, 
que se tornou mais intensa com a República. Este protagonismo distingue-a, quer no 
campo protestante, quer na sua dimensão social, transportando-a para 
reivindicações específicas. 

Os periódicos refletem precisamente a construção e institucionalização 
eclesiástica dessas comunidades. A circulação (nacional e internacional) desta 
experiência através da imprensa possibilita partilhar, a escalas diferentes, a génese 
de uma igreja protestante. Estes projetos editoriais estão consolidados nas mentes 
dos seus redatores, mas demonstram que não há uma lógica unívoca, como se 
comprova pela intensidade variável da eficácia discursiva, ou pelo grau de 
incorporação de colaboradores femininos, ou ainda pela introdução de temáticas 
mais substantivas que permitam aquilatar da abertura ao exterior.  

Esta imprensa é fundamentalmente um veículo de informação e de formação, 
não se reduzindo a uma mera aproximação à sociedade, porque pretende mobilizar e 
instruir o cidadão, que se pretende que seja um crente; por isso é instável na sua 
organização editorial, mas clara nos seus objetivos: difundir doutrinas, disseminar 
práticas, fundar comunidades, federar crentes e harmonizar os debates internos. 

 
2. O BRASIL NOS JORNAIS PORTUGUESES  

A divulgação dos “progressos do cristianismo evangélico” não se restringe à 
geografia nacional, e nos periódicos reflete-se também o que acontece em outras 
geografias, ocupando naturalmente o Brasil um lugar de destaque nestas dinâmicas 
de circulação de um pensamento de matriz cristã. Estas conexões são seguramente 
um índice de como o processo comunicacional de afirmação, no espaço público, 
adquire uma dupla dimensão: por um lado, corresponde à génese destas identidades 
religiosas; e por outro lado, patenteia a formação de uma rede internacional, onde a 
matriz lusófona não seria despicienda. No entanto, uma outra questão pode ser 
avocada: a imprensa como meio estratégico de difusão de um ideal religioso remete 
indelevelmente para a assunção (pela imprensa protestante de ambas as latitudes) de 
um inequívoco projeto social, sensível contudo às reapropriações culturais.  

Neste contexto é interessante verificar como este processo de circulação atlântica 
do projeto social protestante é rececionado na imprensa da ILCAE. Se a história 
justifica a evolução das relações entre Portugal e o Brasil, já para as modalidades da 



 

 
 

receção do Brasil na imprensa protestante portuguesa convirá relacionar o processo 
de secularização em ambas as sociedades com a emergência de novos atores sociais 
(Bastian 1990, Ferreira 2010). Neste capítulo, a comparação com o sucedido em 
Portugal evidencia alguns sincronismos, mesmo que diacronicamente se possam 
observar as tensões derivadas da mudança de escala (Afonso 2012). Ao declinar desta 
forma a problemática da circulação cultural, pressupomos as diferentes redes de 
sociabilidade entretanto tecidas: viagens de evangelistas (Moreira 1928), migração 
de obreiros e fluxos de emigrantes portugueses convertidos, relações entre 
denominações, circulação de livros e impressos protestantes (Nascimento 2009), de 
pastores e ativistas, associações protestantes internacionais (Ligas de Esforço 
Cristão, Associações Cristãs da Mocidade ou Escoteiros), entre outras modalidades, 
que terão contribuído para que as relações entre o Brasil e Portugal ganhassem 
visibilidade. É justamente este outro mundo que os periódicos portugueses 
captaram: o despertar do Brasil evangélico ou pelo menos um segundo fôlego da 
disseminação da fé reformada nos territórios lusófonos da América do Sul. 

N’A Reforma, a partir de 1886, há uma rubrica específica: “O Evangelho no 
Brasil” (ou “Cartas Brasileiras”), alimentada por notícias recortadas da imprensa 
liberal e progressista brasileira e por epístolas de emigrantes portugueses 
convertidos, de uma extensa rede de correspondentes e de obreiros autóctones. A 
Reforma é seguramente o expoente do início da expressão pública das minorias 
religiosas em Portugal, como também o é, nesta conjuntura, do emergente 
movimento evangélico brasileiro. Pela trajetória biográfica de Guilherme Dias, e pelo 
facto de ser correspondente para a Europa do jornal Província de Pernambuco, o 
jornal reflete um compromisso muito assertivo com um Brasil que lentamente vai 
mudando, seguindo-o no movimento abolicionista, nas lutas pela liberdade de cultos 
e no pulsar do republicanismo cada vez mais ousado, em simultâneo com a particular 
atenção à disseminação do protestantismo, à formação das primeiras comunidades e 
à institucionalização das denominações. A polémica religiosa encontra ampla 
expressão, a par dos ensaios de criação de uma cultura protestante especificamente 
brasileira.  

O Evangelista não tem qualquer entrada específica dedicada ao Brasil, no 
entanto, regista a colaboração direta de protestantes brasileiros e seleciona notícias 
da imprensa evangélica brasileira, resultante de permutas, como se pode inferir do 
“agradecimento” que em 1901 é dedicado à imprensa evangélica do Brasil “pelas 
amigáveis referências”. O periódico reporta-se basicamente à ação no Brasil da Igreja 
Episcopal dos Estados Unidos, ao despoletar das Uniões Cristãs de Moços, ao 
“trabalho evangélico”, sobretudo na região do Nordeste, e acolhe alguma da primeira 
literatura evangélica produzida no Brasil. No entanto, a expressão brasileira não é 
substantiva, limitando-se a pequenas notícias extraídas da imprensa. O tempo 
captado no Evangelista corresponde ao da consolidação do movimento evangélico 
no Brasil republicano e de uma imprensa evangélica que reflete já a diversidade 
confessional. 



 

 
 

O Egreja Lusitana transcreve notícias de diversos periódicos evangélicos 
brasileiros; além disso, a partir de 1911 a última página do jornal tem apoio 
financeiro do Esforço Cristão Brasileiro, em troca de espaço noticioso e aquisição de 
100 exemplares de cada número; por fim, em 1913, cria-se a secção “Notícias do 
Brasil”. Este jornal protagoniza, semelhantemente à Reforma, um olhar bastante 
comprometido com o Brasil evangélico. As primeiras referências surgem em 1895 
pretextadas pelos “desligamentos” – como escreve DC: “O Brasil [é] um dos países 
onde se tem dado maior número de abjurações eclesiásticas” – e pelo “progresso do 
Evangelho”. A partir de 1901, a progressão da Igreja Episcopal no Brasil começa a 
merecer uma cuidada atenção, porque é a lidima expressão da “Igreja católica 
apostólica evangélica na América Latina”, acompanhando-se também as Sociedades 
de Esforço Cristão e naturalmente outras denominações – as igrejas metodista e 
presbiteriana e as missões batistas. O Trabalho e O Testemunho são não só as fontes 
privilegiadas das notícias sobre o Brasil, como sinónimo da sintonia entre “Igrejas 
irmãs” (a Igreja Lusitana e a episcopal no Brasil) por “afinidades de raça”, comunhão 
de “princípios”, “costumes”, “ritos” e “espírito nacional”. Nas páginas do jornal são 
dadas notícias sobre o falecimento de crentes brasileiros de todas as denominações e 
feita referência a cónegos católicos brasileiros pelo seu “liberalismo”, mas também 
surgem alusões à Igreja Fluminense além de apontamentos sobre a “vida e atividade 
que há nas igrejas irmãs” das diferentes denominações. H. M. Wright é assiduamente 
referido e, muito particularmente, segue-se o movimento dos “padres que têm 
abandonado o romanismo no Brasil”. São publicados artigos de polémica e de 
reflexão – uns, onde se conjuga o anglicanismo e o velho catolicismo, e outros, onde 
prevalece a convicção que as igrejas reformadas devem ser “centros de filantropia e 
não exclusivamente de teologia”.  

A Luz e Verdade, tem na sua rede de colaboradores permanentes um no Rio 
Grande do Sul (1908) e outro no Rio de Janeiro (1911). A partir de 1911 é introduzida 
a secção “Notícias do Brasil”, que passa a designar-se por “Brasil”, em 1914. O jornal 
difunde, com extrema atenção, o movimento das Associações Cristãs de Moços e 
esporadicamente são transcritas notícias sobre a intolerância religiosa; relata as 
visitas de pastores brasileiros a Portugal, regista eventos ligados à Igreja Episcopal 
Brasileira, à Igreja Fluminense, à Sociedade de Evangelização em Portugal, sinaliza a 
inauguração do Hospital Evangélico, no Rio de Janeiro e Wright é referido pela sua 
atividade constante de evangelização no Brasil. Todavia, os periódicos referidos neste 
jornal são citados mais a título de permuta do que propriamente como fonte de 
informação. 

O Bom Pastor, apesar de não ter qualquer secção própria, anima uma intensa 
permuta com vários periódicos do Brasil, que reciprocamente o transcrevem em suas 
páginas. Na economia da publicação, assinala a presença dos “disseminadores das 
verdades e ensinos evangélicos” como sinal da vitalidade do movimento evangélico 
naquele país. No entanto estas fontes de informação não são potenciadas nos seus 
conteúdos, transparecendo referências à presença de evangélicos brasileiros no 



 

 
 

âmbito da Sociedade de Evangelização de Portugal e sinalização de relatórios de 
Igrejas evangélicas ou esparsas notícias da Igreja Episcopal dos Estados Unidos. 

O Arauto Cristão pauta-se por um registo idêntico ao do Bom Pastor, mas com 
uma expressão bem mais modesta, restringindo-se à estrita indicação dos títulos dos 
periódicos brasileiros, certamente em regime de permuta. 

Por fim O Cristão Lusitano só contempla dois apontamentos sobre o Brasil: o 
necrológio de um pastor e a receção das Atas de um Concílio da Igreja Episcopal 
Brasileira, pelo que o protestantismo brasileiro quase desaparece nas páginas deste 
jornal, fosse pela sua curta duração, ou porque o tempo da sua publicação tenha 
correspondido porventura a um certo ensimesmamento nacionalista da ILCAE. 
 

Tabela 1 | Imprensa evangélica brasileira referida nos periódicos portugueses 

Desta leitura diacrónica destacam-se algumas observações. Pelos periódicos pode 
em grande medida historiar-se a emergência dos projetos protestantes em Portugal e 
no Brasil, captando os principais momentos, identificando atores e descobrindo 
afinidades de ambos os lados do Atlântico. Todavia não obstante a significativa 
presença do Brasil na imprensa portuguesa, observa-se que os registos vão 
paulatinamente adquirindo um tom mais impressionista, perdendo colorido e 
densidade narrativa. A memória (que também é uma história) vai cedendo lugar a 



 

 
 

uma espécie de recordação, em que a ação derivada da crença (como sugeriu 
Durkheim) cede perante a normalização institucional.  

O período considerado apresenta paralelismos cronológicos assinaláveis, 
dilacerados por transformações políticas impactantes em ambos os países – a 
passagem da Monarquia Constitucional para a República. Na primeira década da 
república portuguesa a leitura da imprensa sugere que a presença do Brasil tende a 
abrandar, talvez porque o momento tivesse direcionado os evangélicos portugueses 
para outras prioridades, mantendo-se no entanto a perspetiva interdenominacional, 
mesmo quando se acentuavam as opções eclesiológicas.  

 
 

NOTA FINAL 

Sendo a imprensa “um instrumento ativo na construção da cultura do tempo” 
(Charle 2004, p. 19), a sua circulação transnacional dissemina uma cultura 
alternativa, configurando uma incontornável proposta educacional, dimensão crucial 
para compreender como o projeto cultural protestante adquire significância e se 
espraia pelos grupos sociais e geografias. 

Deste modo, os periódicos selecionados possibilitam indagar os pioneiros do 
protestantismo, em Portugal e no Brasil, as redes que foram constituindo e a 
abrangência da sua ação através das transformações sociais e também económicas, 
estas traduzidas pela criação de escolas, associações mutualistas e de solidariedade. 
A imprensa protestante é também expressão das posições justificativas de um novo 
pensamento, com preocupações sociais e de integração, herdeiro de tópicos 
modernos e reformistas, em que a questão politica não está ausente, em particular 
pela defesa de uma sociedade não conflitual e tolerante (ou pacífica), em suma, onde 
a revolta fosse evitada e na qual as liberdades fossem a tónica. A dimensão religiosa é 
o corolário deste projeto cultural centrado na organização de um novo mundo social. 
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RESUMO  

A construção de espaços de debate, postulados pela intelectualidade católica, 
formada nos bancos das universidades romanas, em plena efervescência do 
ultramontanismo, e das rusgas contrárias a secularização das sociedades, tomaram 
rumos distintos, conforme se apresentavam conjunturas favoráveis ao debate sobre 
modelos escolares. A liberdade de culto no Brasil, disposta pela constituição de 1891, 
não se encerraria como tema de debates a se apresentarem ainda contundentes, por 
volta dos anos 1930. Nosso artigo, se dedica a refletir sobre as querelas que 
insurgiam na cidade de Nazaré da Mata, por volta dos anos 1930, donde a função de 
diretor do jornal Gazeta de Nazareth proporcionaria a efervescência de certo 
protagonismo militante, a se confundir com a trajetória do Padre Odilon Alves 
Pedrosa. Especialmente, sendo aquele intelectual artífice da disputa de modelos 
culturais e escolares. Parte significativa dela, oriunda daquela espécie de guerra de 
textos, encetada na expansão de novas sociabilidades, advinda da presença na cidade 
do protestantismo. Donde se apresentaria, junto ao principal periódico diocesano 
local, um crescendo de disputas discursivas no qual a instrução e as práticas culturais 
não católicas eram objeto.     
 
PALAVRAS-CHAVE 
Instrução confessional, intelectuais católicos, protestantismo 
Pela fé, contra o herege”: Odilon Alves Pedrosa e os debates anti-escola 
protestante na Gazeta de Nazaré (1931-1935) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

A dimensão da formação, constituída nos seminários espalhados pelo Brasil, a 
produzir toda uma geração de intelectuais, se apresentava urgente em meados dos 
anos 1920. Haja vista, certa arregimentação das lideranças clericais, a produzirem 
textos exortativos, no formato de cartas pastorais. Cartas pastorais, nos quais a 
exortação contra as confissões não católicas, se apresentava ontundente.  

Especialmente, as que mantivessem uma matriz protestante, ou de qualquer 
outro credo que não o católico. Donde, a transmissão de capitais simbólicos, entre os 
que nos aponta (Bourdieu 1996, p.23), se apresentavam icônicos. 

Muitos a convergirem com o clima de combatividade, imantado a leituras críticas 
e alinhadas com lideranças, tais como o Bispo Dom Sebastião Lemme e o Centro 
Dom Vital, no Rio de Janeiro. Líder intelectual, e espaço de reação e publicação de 
textos de fundamentação católicos, respectivamente.  

Outrossim, seminários como os de Olinda, em Pernambuco, se tornaram 
verdadeiros seleiros de formação e instrumentalização dos desígnios da Sé romana, 
onde se esperava que jovens, oriundos das mais diversas cidades daquele estado, e da 
região Nordeste, se preparassem para a espécie de guerra doutrinaria. Aquela, a se 
instalar na sequência da espécie de recatolicização da sociedade brasileira, do qual 
nos fala (Azzi 1998, p.34). 

Sintomaticamente, a ida de uma série de jovens para universidades de teologia, e 
direto canônico, como a Gregoriana em Roma, e para outras instituições européias, 
reforçaria o quadro de intelectuais engajados numa militância que só seria reforçada 
nos anos seguintes. Fosse pelo caráter do missionarismo vigente, ou do espírito de 
corpo, formado entre os estudantes internados nas escolas, seminários e 
universidades européias e da América do Sul (Cambi 2002 p.230), (Kulesza 2010, 
p.34). 

Odilon Alves Pedrosa 1, estudante seminarista, formado naquelas instituições, se 
veria alçado a condição de partícipe de tessituras sócio culturais, na qual se engajaria 
de forma veemente. Enquanto veterano, nos espaços de leitura, estudo e militância 
romanos e como padre ordenado, a publicar seções de correspondência para o Brasil.   

Em 1927, após quatro anos de formação, o recém doutor em direito canônico 
retornava a Pernambuco, oriundo Odilon Pedrosa, agora padre ordenado. 
Especialmente, a diocese de origem, Nazaré da Mata.O combate, almejado nos 
tempos de estudante, propriamente, adquiriria um sentido ainda mais engajado 
quando seus objetivos, traçados desde o Seminário de Olinda, pela Universidade 
Gregoriana, por seus tutores intelectuais em Roma, e por lideranças com Ricardo 
Ramos de Castro Villela, Bispo de Nazaré, chegariam a se manifestarem em sentido 
literal. Como declararia (Pedrosa 1927 p.50) em seu Diário do Seminário: Não era 
para ser encerrado tão só, numa paróquia de Recife que, muito rápido, me vi na 
estrada de ferro rumo a Nazaré da Mata. 

                                                   
1 Nasceu em São Vicente Férrer, Zona da Mata pernambucana. Ingressou no Seminário de Olinda em 1916. 
Espaço no qual se articulou com outros seminaristas, na produção literária, junto ao Ciclo Leão XIII. Onde se 
tornou presidente e um dos principais articulistas.Sob patrocínio da parentela dos Maia-Arújo-Pedrosa   



 

 
 

Todas as teorizações, nas quais tinha mergulhado, à luz do que debatiam os 
eruditos italianos, franceses e portugueses seriam colocadas à prova, num espaço tão 
efetivamente distinto, no qual Odilon Pedrosa teria que tornar possível, e desejável, 
re-significações temáticas possíveis naquele momento. Também é verificável, que o 
jovem padre acabasse por ansiar, já no desembarque, pelo início de suas atividades 
naquilo pelo qual tinha longamente estudado, e agora “exerceria"": o sacerdócio. 

Embora, naquele final de década, conturbado pelos movimentos políticos e 
sociais pelos quais o Brasil passava, entre eles segundo (Skidmore 2010, p.34) o 
tenentismo, estivessem a ser reconduzidas, algumas de suas bases políticas 
oligárquicas. 

Naquele momento, embora suas atribuições, e funções de pároco, acabassem por 
ser minimizadas, outras ações naquele palco convulsionado que era Pernambuco se 
mostrassem imprescindíveis: 1) as de teólogo e doutor em direito canônico, 
imprescindível para a diocese que o abraçava; 2) jornalista diletante, e militante 
político, com já larga experiência na editoração de periódicos; e 3) Educador católico 
engajado. Atividade que funcionaria como lastro de sua produção e afirmação 
teórica, num primeiro momento. Ali mesmo, em Nazaré da Mata, junto a novos 
seminaristas e também alunos(as) internos (as) nos colégios confessionais locais.  

Tal retorno, foi pontuado imediatamente com a oferta de funções importantes 
naquela jurisdição eclesiástica. Não era uma exceção ou privilégio, mas uma 
disposição curial, na qual aquele recém-chegado era peça-chave no front que se 
abriria. Nazaré era lugar de combate. Muito para ser feito (Pedrosa 1927, p.9). Até 
mesmo porque, aquelas funções, orquestradas pessoalmente pelo então Bispo Dom 
Ricardo Vilela, como estratégia de reforço a sua liderança, era também uma efetiva 
forma de reforçar a empatia entre os paroquianos locais. Especialmente, no ato de 
fixar um padre oriundo do mesmos espaços rurais. Conterrâneo entre muitos chefes 
políticos locais, e de fácil circulação entre os naturais da terra. Uma particularidade 
chave nas sociabilidades, que se queira fossem encaminhadas o mais breve possível.  

Haja vista, as que já vinham sendo construídas, em Nazaré da Mata, desde a 
efetiva criação da Diocese em 1918 2. Entre elas, a afirmação do Seminário Menor e o 
funcionamento do Ginásio Leão XIII. Aquela cidade, sede diocesana e 
administrativa, para muitas outras povoações, tomava ares cosmopolitas. Toda a 
riqueza canavieira, diga-se, ainda irrompia pelas veredas dos engenhos e se 
transladava as interrelações citadinas. É de se observar, entre as missões 
eclesiásticas, particularmente dadas a um recém ordenado padre, o combate a outras 
profissões religiosas, e ideários políticos e filosóficos.  

Entre eles, o protestantismo, espiritismo, laicismo e a maçonaria. Princípios e 
confissões que se apresentavam em franca expansão na cidade de Nazaré da Mata 
nos últimos anos, e que seriam potencializadas numa cidade que se modernizava e 
recebia uma gama maior de partícipes civis secularizados. 

                                                   
2 A Diocese de Garanhuns havia sido fundada no mesmo período, sob a mesa frente de expansão das 
administrações eclesiásticas católicas. 



 

 
 

Pois, Nazaré da Mata, por volta da transição entre as décadas de 1920 e 1930, 
possuía, segundo o Almanak Administrativo, Mercantil e industrial do Rio de 
Janeiro 3, em sua listagem dos municípios brasileiros detentores de um perfil de 
progresso, largo e próspero comércio. Assim como uma singularidade social, 
cultural, econômica e política, muitíssimo particular na Zona da Mata 
pernambucana. Tanto que denotava uma atitude estratégica, por parte da Diocese 
em relação as associações, órgãos de imprensa, typografias, fabricas, pharmacias, 
teatros, cinemas, a definirem a cidade como seara de disputas simbólicas, dentro de 
variados capitais sício-culturais. 

Entre eles, os que incidiriam no mesmo fenômeno que se abateu sobre Recife e 
Olinda: a modernização imbricada no surgimento de setores sociais intermediários e 
protagonismos distintos do universo católico. Condição profícua à instalação da nova 
ordem, distante da que era construída pelo universo disciplinar católico.  

O Almanak, ainda destaca, nesse ítem, a existência, por exemplo, da Igreja 
Batista na cidade com duas congregações: Carpina e no Engenho Gregório. Igreja 
essa detentora de três associações: Sociedade juvenil, Sociedade de Mocos e 
Sociedade de Senhoras. Na mesma forma, a liderança e atuação de agentes 
intelectuais do espiritismo 4. Todo um arcabouço de disputas políticas e teológicas se 
faziam presente na cidade. 

Aspecto pontual das sociabilidades locais, que já estavam a ser combatidas a 
partir da fundação de espaços escolares, tais como o Internato Santa Cristina. 
Colégio fundado em 1924, pelas Damas da Instrução Cristã, como parte da 
arregimentação católica de estudantes do sexo feminino.  

Há indícios de que Odilon exerceu, segundo (Pessoa 2003, p.123), a função de 
professor e representante docente de 1931-1935, junto ao curso comercial naquele 
internato feminino. Não foi, evidentemente, a única função na qual Odilon Pedrosa 
exerceu papel de protagonista na batalha intelectual que se avizinhava da cidade de 
Nazaré da Mata. 

É importante destacar, que o bispo Dom Vilella encaminhou-o, de imediato, bem 
antes do envolvimento de Odilon no Santa Cristina, mais particularmente em 1928, 
para a função de artífice na transição da liderança do Seminário Menor e do Ginásio 
Leão XIII, levados a cabo pelo padre Álvaro Negromonte e agora capitaneados por 
um recém chegado de Roma. Outrossim, a direção da Gazeta de Nazareth. O 
principal periódico da Diocese da cidade. 

A cidade de Nazaré da Mata, já possuía uma exponencial circulação de 
periódicos, desde o oitocentos com características as mais diversas, como bem 
destaca (Nascimento 1966, p.180), na clássica obra História da imprensa em 
Pernambuco. Nos anos 1920, a Gazeta de Nazareth de escopo inicialmente secular, 
pertencente a iniciativa privada da cidade, inclusive com participação das mais 

                                                   
 

4 Almanak Administrativo, Mercantil e industrial do Rio de Janeiro, Ibid, 1931, p-4 



 

 
 

diversas esferas intelectuais, se destacaria pelas polêmicas apresentadas entre seus 
colaboradores.  

Tais como, as que envolveram, anos antes, em 1926, João M.Vieira de Melo e o 
padre Álvaro Negromonte. Os dois, às voltas com o tema ensino religioso nas 
escolas, segundo (Nascimento, 1966, p-180). A Gazeta, tendo disponibilizado um 
perfil editorial de liberdade de credos e temáticas, em sua primeira fase, acabaria por 
permitir convergências e disputas internas de escopo acirrado, sobretudo 
heterogêneas. Aspecto que se tornaria contraditório quando não contra-producente 
na esfera das relações discursivas que se apresentavam.  

Pelo menos, até aquele fatídico ano de 1926, no qual se digladiavam dois 
representantes daquilo que será a tônica dos futuros debates, postos no jornal. Laicos 
versus confessionais. Já era assim em 1926. Todo um ambiente de discursos 
adversários, se apresentavam prenhes de situações limites. Bastava um rastilho para 
que se apresentassem as armas.  

Iniciava assim, uma fase eminentemente conbativa, no qual estiveram como 
redatores-chefe o Monsenhor João da Mata Amaral e, a partir do número 634, de A 
Gazeta de Nazareth, de 12 de janeiro de 1929, Odilon Pedrosa. Embora este, já fosse 
responsável por uma série de artigos conforme registros contidos nos Recortes dos 
artigos que publiquei na Gazeta de Nazareth, sob pseudônimo de João de Nazareth. 
Estaria assim, pontuada uma "missão"" como docente e jornalista católico, que 
Odilon Pedrosa acreditava enfeixar, e que o acompanharia por uma parte 
significativa da vida sacerdotal. 

Ao iniciar na esfera diocesana, exatamente no ponto em que a Gazeta já adquirira 
uma homogeneidade discursiva, Odilon Pedrosa tudo faria para dar continuidade e 
celeridade ao processo de embate já bastante adiantado, nos últimos anos, e que ele 
potencializaria. As leituras aprofundadas no curso superior cursado em Roma, o 
fariam considerar naquela transição entre as décadas de 1920 e 1930, entre outras 
temáticas o ensino como atributo combativo, no mesmo patamar do jornalismo 
engajado. Ambos centrados na capacidade de formar cristãos que, acreditava, se 
distanciavam da tutela docente, ou pior aceitavam o credo da secularidade e do 
protestantismo. 

Manifestação, que potencializava uma esfera considerada ameaçadora: a dos 
princípios sociais, culturais e educacionais que não estivessem alinhados com os 
postulados pelo catolicismo. Seara na qual a Gazeta, protagonizaria polêmicas 
acirradas. Assim mesmo, no edital em que assumia a liderança do principal periódico 
católico de Nazareth da Mata, escreveria Odilon Pedrosa a que viria . Era o dia 12 de 
janeiro de 1929:  

Nova Fase (…) Com a transferência dos direitos de propriedade sobre a Gazeta 
de Nazareth do monsenhor João da Mata para esta Diocese, nossa folha 
ingressa numa nova fase de trabalho não menos digna nem menos operosa. (…) 
`Órgão livre, ligação de partidos nem de conveniências pequeninas, seremos 
como sempre, sem alteração de programa, os batalhadores decididos pela 



 

 
 

conquista de novos e eficientes progressos para Nazaré, os defensores da causa 
católica na Diocese, os guerrilheiros audazes contra os difamadores, os 
corruptos, os caluniadores, os mentirosos. Na batida desta rota não mediremos 
sacrificamos. Assim o exijam o bem da Igreja e o de nossa terra. Não nos faltam 
penas amestradas para o aceso dos combates. A mudança de propriedade não 
implica na Gazeta de Nazareth a deserção do velho elemento literário, que vem 
colocando nossa filha, modéstia à parte em elevado plano na imprensa 
pernambucana (Gazeta de Nazareth, 1929, p.1). 

Naqueles anos, o padre-educador Odilon Pedrosa teria como meta executar, 
minimamente, dentro das condições ofertadas pela Diocese de Nazaré da Mata, o que 
estava previsto nas Encíclicas Papais para a instrução católica: ataque a 
mundanidade e oposição as crenças não católicas.  

Momento chave, na trajetória de Odilon Pedrosa pela sagacidade, criatividade e 
verdadeira campanha discursiva que passaria a protagonizar no periódico, pelos 
próximos anos, ininterruptamente. Suas funções na diretoria do Seminário Menor e 
do Ginásio Leão XIII, seriam mantidos, alternadamente, com as atividades de 
diretor e editor da Gazeta. 

É impactante, mas evidentemente legítimo, para seus padrões enquanto 
intelectual que, a época, suas leituras fossem convergentes com a linha de 
pensamento de rompimento, e também endurecimento no tocante a organização da 
sociedade civil. Neste espaço, colecionaria artigos a partir de janeiro de 1928. 
Particularmente, engajados num profundo antagonismo cultural, ideológico e 
militante. Discursivamente, contrário ao protestantismo. 

Anos depois, em outra obra memorialista, Do meu Bisaco, Odilon Pedrosa 
destacaria aqueles dias, em plenos anos 1920, como tempos de combate acirrado, 
onde não havia qualquer espaço para concórdia entre modelos culturais antagônicos: 

O tempo era de brigas. Nos jornais todo mundo polemizava. Ninguém pisava os 
calcanhares do outro sem que este gritasse. Os desvios no meio político 
provocavam reparos. A imprensa era um posto avançado de vigilância. Havia 
participação mais viva e profunda dos homens de Imprensa no tumulto da 
cousa pública. Se assim se portavam na área profana, no plano religioso a 
tendência era mais acentuada ainda. Havia no ar um gostinho sádico de 
morder a Igreja, criticar os seus ministros, falar mal do sagrado do 
transcendente (Pedrosa, 1986, p.23). 

O protagonismo de enfrentamento, centrado na doutrinação que convergia pelas 
vias educacional, política e jornalística, respectivamente, era plataforma assumida 
dos intelectuais católicos nos anos 1920. Odilon Pedrosa, se apresentava naquela 
tessitura. Nem sempre da conciliação. Todo aquele sentido missionário, fomentado 
por anos seguidos como estudante, ou aquele sentimento de pertença a militância, 



 

 
 

na qual suas características de liderança, e impetuosidade literária, se somariam às 
ordens que partiam de Roma, estaria em cheque.  

Em Pernambuco, jornais como A Tribuna faziam o mesmo papel, que era de 
publicitação das temáticas caras ao posicionamento católico e o enfrentamento 
discursivo. Junto com ele, por tabela, as polêmicas, nos mais variados campos. 
Odilon Pedrosa, já como padre ordenado era assíduo leitor, a época, de Carlos de 
Laet, Leonel Franca, e Afonso Amoroso Lima, todos devidamente lidos, 
minuciosamente, como atesta a posse de seus livros e a assinatura, já desde 1928, de 
A Ordem 5. Nas mãos dele, aliás, A Gazeta seguindo a orientação episcopal, se 
tornaria marca, ainda mais efetiva, de uma época de profundo antagonismo. Donde 
uma das principais funções, dos orgãos de fomento católico na cidade, era o embate: 

Ora, eu tinha nas mãos instrumento de combate. A Gazeta de Nazaré era 
semanário do interior, pequeno de dimensão, mas fazia questão de estar 
presente, sobretudo no espaço de interesse maior, questões em que estivessem 
envolvidos interesses da Igreja, da religião (...). Pois bem, seria negar a própria 
natureza do órgão católico, vivo e atuante na medida de seu poder limitado de 
ação, se a Gazeta não apresentasse em circunstâncias específicas para a defesa 
da verdade cristã e bem do povo de Deus. Ao longo da caminhada topamos com 
muitos contraditores.Agressivos, com ares de quem fosse dono da verdade. E 
sempre fomos ao encontro deles. (Pedrosa 1988, p.23-24) . 

Naquela conjuntura, Odilon Pedrosa definia como “contraditores”, justamente 
aqueles que eram setores identificados como especialmente contrários às antigas 
forças políticas. Setores que se espalhavam pela cidade, especialmente oriundos das 
chamadas ordens societárias medianas/urbanas. Entre eles, médicos, professores, 
comerciantes e, evidentemente, líderes religiosos não católicos. Uma parte inclusive , 
descompromissada com os rituais de submissão aos interesses da Igreja.  

Muitos deles, inimigos declarados, e oposição direta, a jovens padres como 
Odilon. Parte considerável, recém egressos da Sé romana. Intelectuais e professores, 
a exemplo dos advogados Joaquim Pimenta e Metódio Maranhão, líderes espíritas, 
assim como pastores, tais como Júlio Leitão de Melo. Este último, alvo de sucessivos 
artigos elaborados para darem vazão aos "expurgos impressos" que se tornaram 
práticas comuns a dependerem dos temas em Nazaré da Mata. 

No caderno Recortes dos artigos que publiquei na Gazeta de Nazareth 6, Odilon 
Alves destacaria, anos depois, de forma sarcástica, aquele período como de enorme 
dinamismo. Mesmo nas mais difíceis condições. Aspecto descrito de forma jocosa: 

Tantos artigos de jornal escritos as pressas na banca da redação muitas vezes 
com o telégrafo ao lado, espiando as laudas de papel uma a uma (...) Tudo vale 

                                                   
5 Constam na biblioteca de Odilon Pedrosa uma série encadernada de A Ordem que vão dos anos de 1920 a 1930. 
6 Album de recortes que vai de 1929 a 1932. 



 

 
 

pouco para os estranhos e porem, os relendo junto a alma aquelas mesmas 
vibrações que experimentava ao traçar estas causas, como jornalista do mato 
(Pedrosa 1934, p.2). 

Assinando os artigos com o pseudônimo de João de Nazareth 7, que não vem a 
assumir, inicialmente, passaria a fazer suas publicações diárias na Gazeta como 
profissão de fé e como tarefa profissional. Em artigo intitulado: Meus leitores, Odilon 
Pedrosa apontaria as querelas doutrinárias num devir marcado por uma arraigada 
leitura da sociedade de sua época.  

Pouco importa a pessoa. Julgen-no atravez dos seus escritos e fiquem todos 
certos que não lhe falta fibratura e coragem, para, na hora precisa, apparecer 
com todas as letras do seu verdadeiro nome e arrostar de frente erguida a 
saraivada das colligações pervesas, o vitupério dos maos, mas sempre de pena 
em riste, dizendo verdades, solapando o erro, desafivellando muita mascara 
que por ahi afora encobre chagas horrendas e disfarça aleijões moraes de toda 
especie. Isso na hora da tormenta, na hora da paz muito manso. Suave 
acariciando as almaa. Com palavras amigas para tudo e para todos (Gazeta de 
Nazarth 1929, p.3). 

Entre as fileiras da militância católica, os que como ele haviam se formado a 
partir das diretrizes romanizadas, marcavam pontualmente e, se possível 
diariamente, um programa de reação que se mostrava atento para o debate, mas 
nunca o recuo. Daí, a não permitir discursos que pudessem ser tecidos sem respostas 
imediatas. Sem serem declarantes no que diz respeito a intenções. Mereceriam, 
sempre, a resposta traduzida na escritura de textos cada vez mais combativos. 

Importando assim, para Odilon Pedrosa identificar quem eram os protagonistas 
seculares em Nazaré da Mata e que, segundo afirmava, mereciam ser inquiridos e, no 
tempo certo, “derrotados". Da mesma forma, a quem cabia dar combate sem trégua. 
Aspecto que sinaliza, na homenagem textual que faz aos treze anos da Gazeta de 
Nazareth, ainda em janeiro de 1929. Identificando a proposta de embate: 

Seria para notar-se que essa legião revoltada é a mesma que arroga a si o 
direito de abocanhar a vida e a honra de outrem, sem restricção de tempo nem 
de logar. Não são ainda estas dificuldades que nos farão sustar o passo a 
arrepiar carreira na caminhada que emprehendemos, militando na imprensa 
indígena a serviço da boa causa. A postos, os da Gazeta de Nazareth, não 
fugirão ao labor na salvaguarda dos verdadeiros interesses desta terra (Gazeta 
de Nazareth 1929, p.5). 

                                                   
7 Segundo consta no DICIONÁRIO DE PSEUDÔNIMOS DE JORNALISTAS PERNAMBUCANOS, Luiz do Nascimento 
[Recife: UFPE, Ed. Universitária, 1983]. 



 

 
 

João de Nazareth, ainda no que diz respeito ao edital que apresentava a nova 
direção do periódico, apontava diretamente preceitos de endurecimento relacionados 
as sociabilidades na cidade de Nazareth da Mata:  

Contendores por falsa educação, Contendores por conveniências, Contendores 
gratuitos e de má fé, Contendores de todos os calibres. Deixando o terreno dos 
princípios para os factos concretos. nosso meio social é suficientemente humano 
para possuir meia duzia de cidadãos, que são refractarios ao progresso desta 
terra, nos moldes christãos e catholicos. Envenenados de falso liberalismo, sem 
cultura religiosa adequada, não faltam entre nós amigos que julgam a 
influencia da Igreja uma pressão de servilismo sobre os homens e as coisas de 
Nazareth (Gazeta de Nazareth, 1929, p.3). 

De 1929 a dezembro de 1931, os textos seguiram num crescendo de ataques e 
contra-ataques. Na disputa, intercalavam-se as vozes da legitimação para um duplo 
problema que incomodava sobremaneira Odilon Pedrosa: a expansão do 
protestantismo em Nazaré da Mata e, no sentido contrário, a afirmação da educação 
católica. Boa parte dos textos, diga-se, com escritos que se estenderiam por uma 
larga serie de números da Gazeta.  

Ajudava citar e enunciar os avanços do catolicismo mundialmente, e na América 
Latina, bem como o antagonismo a se apresentar como símbolo de resistência, pela 
recusa de muitos entre os intelectuais e simples devotos, pela ingerência clerical nas 
sociabilidades cotidianas. A sociedade tem somente que lucrar com o prestigio do 
clero e sua influencia de bençam e de ordem, diria Odilon Pedrosa sob pseudônimo 
(Gazeta de Nazareth 1929, p-3).  

O que se apresentava, era uma organicidade de fundo político, a se fazer emergir, 
à medida que Odilon Pedrosa achava seguro questionar, os que se lançavam como 
oposição a Gazeta e a Diocese de Nazaré, a partir da negativização de seus preceitos. 
Inclusive os que incidiam sobre a instrução, notadamente os preceitos não católicos 
e-ou protestantes.  

Importava, no trânsito daquela efusão de protagonismos em plena Zona da Mata, 
que parecessem os “inimigos do catolicismo”, aos olhos dos leitores de Nazareth da 
Mata, numa condição de articuladores da desordem. Na qualidade de representantes, 
do que Odilon Pedrosa, e demais representantes da intelectualidade católica local, 
acreditavam piamente ser uma ameaça: a pouca vontade de obedecer e submeter-se a 
legitimidade católica, inclusive no campo instrucional.  

De qualquer forma, não era sem profunda tenacidade que João de Nazareth 
destacava os problemas com os quais lidava no bojo de uma cidade, entre o campo e 
o cosmopolitismo. Onde, a nos deixarmos levar pelo argumentos tecidos nos textos e 
polêmicas, apresentados nos meses seguintes, a "antiga ordem e disciplina"" estavam 
por terra, a serem “corrompidas”.  

Era, tão só, imprescindível a arregimentação daquele corpo social e cultural, a 
partir de uma iniciativa crítica do protestantismo e do liberalismo. Ambos, colocados 



 

 
 

como esteio culturais e manifestações societárias convergentes, respectivamente, e 
que administrados na esfera das liberdades irrestritas, traziam, segundo acreditava o 
diretor da Gazeta, a desestabilização social. Assim como as rebeliões  armadas. 

Como todo escola possue seus rebelados, os eternos descontentes, não faltará 
mesmo entre nós um quarto de duzia de bons amigos que procure a todo transe 
sacudir fora o jugo dos padres (!) que ousam penetrar todos os recantos e 
cantar nos seus ouvidos a musica incem moda da moralidade, do respeito e da 
decência social (…) Descem de sua ordem para nivellar-se com o animaes que 
não pensam, bestializam-se, numa palavra e prorrompem no grito louco da 
revolta e da liberdade porque é abuso de liberdade, é aberração de liberdade. É 
fácil ouvir-se nos grupos e reuniões diversas por ahi em fora o zunzum contra a 
nova ordem de cousas que vai se arraigando na família nazarena (Gazeta de 
Nazareth 1929, p.34). 

O significado, que queria dar Odilon Pedrosa aos que se rebelavam contra a 
"nova ordem de coisas”, era justamente o que colocava em lados opostos grupos 
políticos, e ordens sociais, não alinhados com a Diocese, ou que dela e de seus aliados 
discordava. Não havia nova ordem, que não fosse a que re-conduzia, ou pretendia 
reconduzir a Igreja a um patamar de liderança social, a alguns  anos perdido.  

Quando Odilon Pedrosa falava da ordem, seria exatamente a de retomada do 
poder pelas mãos de uma outra oligarquia, ou de grupos simpáticos, imantados a 
interesses da Igreja, que fossem sensíveis a cultura clerical, com forte tendência a 
usar a terminologia “revolução”, dentro de fronteiras precisas. 

Nunca pelo rompimento, especialmente da ordem intrínseca a sociedade 
canavieira e ao mandonismo, mas com vistas a tornar executáveis os planos de 
convergência da Igreja em futuros acordos. Mesmo o tenentismo, em ebulição nos 
anos 1920, ativado pelos processos de embates civis era visto de forma desconfiada. 
Sou da Revolução sem Carlos Prestes, diria João de Nazareth, 8 a refletir ainda sobre 
o que considerava "nova ordem”. 

As estratégias, entretanto, dentro daquela esfera política de Nazaré da Mata, 
passavam pelo crivo irônico ao abordar adversários e na exposição das práticas 
jornalísticas que eram identificadas dentro de um prisma crítico. Não poupando a 
rispidez ao desfraldar tréplicas, quando da feitura de artigos que considerava 
inadequados. Na maioria das vezes, os que eram escritos por intelectuais não 
católicos. Em Nazareth da Mata, de foro comumente protestante:  

O jornalismo de aldeia é uma arte bastante difícil porque elle se exerce num 
circulo fechado de intelligencias rudes, na sua maioria, de homens feitos de 
susceptibilidade num ambiente de tricas, de murmurações, de preconceitos. Já é 
um começo de martírio fazer um jornal nessas aldeias do Norte e certamente do 

                                                   
8 GAZETA DE NAZAREH, Sou da Revolução, Vol.3,n..6. Nazaré da Mata, 1929,p-10 



 

 
 

sul também.Devemos pisar sobre brasas sem queimar as plantas; adocicar 
sempre a linguagem para não magoar o vizinho Sim, a linguagem deve ser de 
assucar. Muito doce. Os artigos, chronicas e commentários, uma espécie de 
pílulas de alfenim. Ao contrário viver é um sacrifício. Neste ponto, não nos 
importa sermos sempre amargos. Preferimos a verdade de fel, a mentira de 
geléa. É uma questão de princípios. E princípios muito sólidos (Gazeta de 
Nazareth 1929, p-23). 

É perceptível que, embora inicialmente não fossem declaradas acusações 
nominais, aspecto que a partir do final de 1929 ocorrerá de forma mais incisiva, estas 
eram direcionadas aos intelectuais protestantes, e laico republicanos da cidade de 
Nazaré da Mata. Cujos editais seriam objeto da Gazeta nos meses de junho e outubro 
daquele ano. Um outro fator, este material e simbólico, incorreria na intensificação 
das querelas. 

O incidente da depredação, de uma imagem de Jesus Cristo ocorrida em plena 
praça pública de Nazaré da Mata, seria um marco na verdadeira declaração de 
guerra discursiva, entre os universos religiosos e de sociabilidades. Na fileira de 
liderança católica, e dos esforços por identificação dos autores da ação, como sendo 
protestantes ou maçons da cidade, estaria Odilon Pedrosa.  

Os artífices das ações jornalísticas, a partir do incidente atrelado a imagem do 
Cristo, impetradas pela Igreja com forma de arregimentação diocesana, 
mergulhariam Nazaré da Mata numa guerra de textos, produzidos de forma 
ininterrupta, por anos à fio. A notícia da depredação, parece ter sido uma pedra de 
toque, a levar católicos e protestantes em Nazareth da Mata a um embate 
contundente.  

Odilon Pedrosa, no uso de seu largo conhecimento em direito, apela exatamente 
para os símbolos que codificam o estado brasileiro e a moral republicana. Onde a 
defesa do direito a liberdade de culto, que ele exalta, contraditoriamente é a mesma a 
predispor certo endurecimento frente a toda fé, contrária ao catolicismo. Esses que 
andam por aí no erro apóstata (Gazeta de Nazareth 1929, p.7). 

Odilon Pedrosa, não titubeia, em defender o caráter laico do mesmo regime, que 
permite por lei outras confissões. Desde que as mesmas, segundo alega João de 
Nazareth, se submetam a “autoridade” do Estado. Aspecto que diz ser a Igreja 
católica, principal articuladora. Especialmente de uma relação que só ela, tão só ela e 
sua "ordem moral”, são capazes de realizar.  

Durante anos, até sua saída do meio jornalístico e pedagógico, Odilon Pedrosa 
defenderia o caráter legítimo do catolicismo como único, capaz de "'instruir as 
vontades” e sedimentar toda e qualquer prática de ética e moral. Não cabendo a 
outra confissão instruir. De forma ainda mais efetiva, a partir de uma representação 
da ordem civil e de seu disciplinamento.  

Notadamente, se não acusa diretamente os protestantes e demais confissões da 
autoria do crime, faz questão de qualificar o evento, dentro de uma das 
características comportamentais, que vinha identificando como usuais em Nazaré da 



 

 
 

Mata: o desrespeito a autoridade clerical. Do povo sem instrução do verdadeiro 
Deus, como diria em Edital inflamado (Gazeta de Nazareth 1930, p.8).  

Prática, que só poderia vir, segundo Odilon Pedrosa, nas entrelinhas tanto das 
representações que faziam protestantes, maçons e espiritas da Igreja Católica, 
quanto da forma como instruíam suas crianças. O Deus que professam nas escolas, 
se poderia-mos chamar escolas, era outro. As seitas de Wintenberg defendiam uma 
moral ultrajante e instruíam na arte de rebelar-se. A quem cabia rebelar-se? 
(Gazeta de Nazareth 1930, p.3).  

O Padre Odilon Pedrosa, segundo (Nascimento 1983, p.45), também usaria o 
pseudônimo Albino Silveira, para publicar uma coluna de crônicas, resenhas e 
críticas que seria denominada: A voz de sabbado. Neste espaço, usaria de sua 
erudição para atacar diretamente os grupos liberais, quaisquer que fossem, desde 
republicanos; maçons; e intelectuais protestantes. Não são à toa, algumas 
observações sobre a sociedade de Nazaré da Mata que se permitia sair da tutela 
clerical católica.  

Na coluna voz do sabbado, ele realizaria um longo exercício de antagonismo 
projetado na direção do periódico A Voz de Nazareth, adversário direto da Gazetta e 
forte "concorrente" na conquista dos leitores em Nazareth da Mata e nos distritos 
circunvizinhos. Sendo aquela publicação, representante direto de todo o projeto de 
cristianização em curso a partir da Diocese. Não faltaram oportunidades para o 
embate: 

Os talentosos e impavidos jornalistas da voz de Nazareth vieram com uma nova 
saraivada de insultos que fez estremecer céos e terra. Renovou-se a scena 
graciosa e veraz daquelles animaizinhos que batidos de azorrague sacodem 
palas desordenadamente e fogem do cerco em desabrida. Se vergastamos, 
fazemo-lo com uma crítica seria e ironia complacente, armas admittidas em 
refregas deste genero. Demais expôem a pelle, porque bem querem, aos açoites 
impiedosos de nossa analyse. Critiquem-nos tambem, se encontram brecha.Em 
suas mãos estão as mesmas armas que nós outros brandimos, na defesa da 
verdade e de nossas convicções (...) (Gazeta de Nazareth, 1929, p.7). 

Levando em consideração, serem os partícipes do periódico A voz de Nazareth 
intelectuais francamente comprometidos com a secularização de costumes e da 
cultura, portanto adversários do universo de influência tradicional a que estavam 
acostumados prelados e seminaristas, tais como Odilon Pedrosa a querela só se 
intensificaria.  

A voz de Sabbado, responderia aos textos produzidos e ideias publicizadas 
naquele periódico liberal como postulados elaborados para tomar o território da 
cristandade católica. Deviam ser eliminados, purgados, destratados na mesma 
medida (PEDROSA, 1929, p-4). Contra o protestantismo os artigos seriam 
exponenciais. 



 

 
 

O comentário à Carta Pastoral de D.Vilela junto aos fieis católicos de Nazareth da 
Mata em 1929, publicizada na Gazeta, foi um exemplo entre muitos de uma ação de 
militância encaminhada por Odilon Alves em que se cristalizaria repúdio a 
secularização, à medida que se intensificavam a implantação de colégios protestantes 
em Pernambuco, e demais reformas na instrução pública/particular a ocorrerem por 
todo o Brasil.  

Enfim, nos anos trinta seriam potencializadas batalhas dicrusivas entre as 
mentalidades liberal/confessional. Parte delas, postuladas para a instrução, e que 
precipitaram uma segunda leva de acirramentos discursivos numa profusão de textos 
de engajamento. Ensino livre, universal, laico e público, enquanto demandas 
educacionais, naqueles tempos, tornaram ainda mais difíceis a relação entre os 
interesses de expansão da Igreja, a partir do ensino religioso, e o corpo geral de 
princípios liberais propostos pelos tenentes vencedores de 1930, bem como seus 
pares. 

Daí também, a reação de intelectuais católicos romanizados à liberdade e 
presença de modelos instrucionais, tais como o protestante, na sociedade brasileira. 
Aquela mesma, a se apresentar em trânsito, dado vertiginoso processo de mudança 
que se apresentava, segundo (Neves 1994, p.34), e na qual importava para a Igreja se 
adiantar, sob pena de perda de espaço. 

  Notadamente, nos ambientes intelectuais jornalísticos dos quais Odilon Pedrosa 
era protagonista, mas também franco adversário quando arquitetados por uma 
conhecida ordem societária autônoma, e crítica voraz da Igreja católica no âmbito 
escolar/instrucional. Alguns ideais, lembremos, sintetizados na "declaração de 
princípios" francamente disposta entre os intelectuais denominados escolanovistas.  

Alguns deles, tais como Anísio Teixeira e Fernando Azevedo, dois dos 
organizadores do Manifesto de 1932, acompanhados de perto pelo intelectual 
pernambucano. Especialmente no que dizia respeito ao constructo de propostas 
reformadoras que eram publicizadas a partir de livros ou artigos.  

Aquelas propostas, diga-se, a potencializarem uma marcante dicotomia entre a 
geração de padres formados em Roma nos anos 1920, e intelectuais secularistas, no 
período imediatamente posterior ao movimento de 1930, a ocuparem cargos de 
liderança no magistério e meios de publicização doutrinária, tais como os que se 
apresentaram na Gazeta de Nazaré, sob direção de Odilon Alve Pedrosa. 
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RESUMO 

À luz do século XXI não se revela fácil compreender o impacto que a distribuição 
empreendida pela Sociedade Bíblica desde 1809 teve nas sociedades portuguesa e 
brasileira na transição para o século XX. Ambas partilhavam elevadíssimas taxas de 
analfabetismo e ainda pouca exposição ao texto bíblico completo. Assim, o trabalho 
desenvolvido pelo movimento das Sociedades Bíblicas, iniciado na Inglaterra em 
1804, seria crucial para que a Bíblia começasse a ser lida pelas populações que até aí 
não lhe acediam. 

O período que analisamos é balizado pelo estabelecimento em 1864 da agência da 
Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira em Portugal, que corresponde igualmente 
ao início do desenvolvimento de uma rede de colaboradores contratados pela própria 
Sociedade para promoverem a divulgação da Bíblia. O mesmo já tinha acontecido na 
América do Sul em 1856 com a nomeação de um agente responsável pela distribuição 
da Bíblia em português naquela região, uma atividade que seria depois mais 
sistematizada e organizada nos anos seguintes. 

A decisão do tribunal da Relação de Lisboa de 1907, baliza cronológica final da 
nossa análise, esclareceu de uma vez por todas que a venda da chamada «Bíblia 
protestante» não constituía crime de desrespeito pela religião do Estado, sendo este 
um marco importante na afirmação da liberdade religiosa. 
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1. A disseminação da Bíblia em Português 

Coube à British and Foreign Bible Society (Sociedade Bíblica Britânica e 
Estrangeira – SBBE), fundada em Londres em 1804, e, principalmente no Brasil, à 
American Bible Society (Sociedade Bíblica Americana – SBA), fundada em Nova 
Iorque em 1816, protagonizar a efetiva disseminação e vulgarização do texto bíblico 
em língua vernácula a cidadãos daquém e dalém mar. A SBBE assumiu desde a sua 
inauguração uma dupla vertente – doméstica e internacional – assente em três eixos de 
trabalho fundamentais: o aprovisionamento das Escrituras na sua tipologia diversa 
(Bíblia completa, Novo Testamento e Porções, isto é, publicação em separata de livros da 
Bíblia); a distribuição global dos mesmos, procurando dinamizar edições no máximo 
número de línguas e dialetos; e a superintendência daquela circulação, em grande 
medida garantida através da correspondência com indivíduos e sociedades um pouco 
por todo o mundo e da presença de agentes oficiais nos cinco continentes. A instituição 
procurou também enfatizar desde cedo os princípios básicos sobre os quais 
desenvolveria a sua atividade: a «singularidade» do seu objeto e a «catolicidade» da 
sua esfera de ação. Na perspetiva da SBBE aqueles dois princípios teriam que ser 
compreendidos e concretizados em interdependência, na medida em que a 
universalidade que a SBBE procurava representar só poderia operacionalizar-se 
através da simplificação do seu objeto: a distribuição dos textos bíblicos. 

 
1.1. Os planos da SBBE para a língua portuguesa 

A língua portuguesa e Portugal foram desde cedo incluídos no plano da SBBE. No 
trabalho desta sociedade o projeto de distribuição das Escrituras em português 
antecede as primeiras intervenções em Portugal e acompanha as primeiras ações da 
SBBE. Os membros da Comissão de Traduções da SBBE eram conhecedores das duas 
traduções bíblicas completas em língua portuguesa: a do pastor protestante João 
Ferreira de Almeida (c. 1628-1691) e a do padre católico António Pereira de 
Figueiredo (1725-1797), mas acabam por optar pela publicação do texto de Almeida, 
com o argumento de que este fora traduzido a partir da língua original, o grego. 

Numa primeira fase, e em presença da atividade editorial de uma única entidade, 
a SBBE, apenas se publica o texto da tradução de Almeida, ainda sem edições 
completas da Bíblia. Finalmente em 1817, e já na posse dos textos do Antigo 
Testamento da tradução de Almeida, a SBBE decidiu publicar toda a Bíblia. Uma 
outra inovação foi a de, cedendo à necessidade de servir o público católico romano, 
decidir editar o Novo Testamento na tradução de Figueiredo. Porém, pelo contexto 
de forte instabilidade política e social por que Portugal passa ao longo das décadas de 
20 e 30 do século XIX, a que se associa o processo de independentização do Brasil, 
verifica-se uma significativa retração na atividade editorial da SBBE em língua 
portuguesa. Em 1839 a SBA deu início à publicação de edições bíblicas em português, 
tanto na tradução de Almeida como na tradução de Figueiredo. Numa primeira fase 
as edições da responsabilidade da SBA parecem ter como principal destino os 



 

 
 

territórios de influência portuguesa em África, nomeadamente Cabo Verde, mas a 
ação desta entidade viria a deslocar-se fundamentalmente para o Brasil, onde 
desenvolveu significativa presença. 

 
1.2. Portugal, país de oportunidades para a distribuição da Bíblia 

Sendo necessário distinguir aquele que foi o trabalho de distribuição da Bíblia em 
Portugal do objetivo de divulgação das Escrituras em português, questões que 
envolvem uma escala completamente distinta e que correspondem a percursos 
autónomos, não se pode deixar de ter em conta que nem Portugal nem o Brasil foram 
os únicos territórios que justificaram o investimento inicial da SBBE na impressão e 
distribuição das Escrituras em língua portuguesa. Durante o século XIX a instituição 
foi responsável pela distribuição de volumes em português em todos os continentes. 

Em 1809 explicitava-se no Relatório da SBBE: «The number of Portuguese at 
Portsmouth and other parts of this country, together with the facilities now afforded 
for communication with Portugal and the Portuguese Islands and Colonies, 
suggested the determination to print an edition of the New Testament in their 
language for their use» (BFBS, 1810). Efetivamente, a importância da presença de 
portugueses nas cidades portuárias em Inglaterra e o crescimento da influência dos 
britânicos nos territórios portugueses, ditou então a reimpressão em Londres em 
1809 da tradução do Novo Testamento de Almeida. 

As primeiras referências no Arquivo da SBBE à distribuição de Escrituras em 
Portugal continental, mais concretamente em Lisboa, datam de Agosto de 1810, e o 
tom positivo da sua receção, publicitado no Relatório da SBBE de 1811, tinha 
implícito um juízo sobre a necessidade de se dar a conhecer a Bíblia em Portugal, 
acompanhado de um reconhecimento da necessidade de recursos humanos para 
possibilitar a concretização do plano da SBBE. Procurando colmatar essa lacuna, os 
capelães das forças militares britânicas desempenhariam um papel fundamental, não 
propriamente como agentes oficias da SBBE, mas como promotores dos seus 
objetivos, participando ativamente na distribuição das Escrituras entre os indivíduos 
que se encontravam sob a sua direção espiritual. Com base no trabalho daqueles 
capelães começou progressivamente a criar-se uma rede muito informal de recursos 
humanos dinamizadores da distribuição dos volumes da SBBE em Portugal e uma 
rede também mais ampla do que a área restrita de Lisboa. Ao longo das décadas 
seguintes a SBBE recrutaria o apoio de diversos correspondentes em Portugal 
continental e nos arquipélagos atlânticos, estruturando a partir daí uma rede de 
interlocutores que seria decididamente consolidada com o estabelecimento de uma 
agência na cidade de Lisboa em 1864. 

 
1.3. Agências bíblicas de um e de outro lado do Atlântico 

O ano de 1864 apresenta-se auspicioso para as principais nações de língua 
portuguesa: Portugal e Brasil. No mesmo ano em que o primeiro agente da SBBE 



 

 
 

para Lisboa foi nomeado, o Brasil voltou a ter um representante permanente da 
organização britânica. O britânico Francis H. Roughton foi o agente nomeado pela 
SBBE para Portugal. Nessa decisão pesaram dois fatores fundamentais. Por um lado, a 
interpretação do contexto político como favorecedor da tolerância religiosa, resultado de 
um crescimento dos «liberal sentiments in Portugal» (BFBS, 1865) e oposta às 
pretensões mais conservadoras do clero católico romano. O desenvolvimento das 
operações da SBBE era assim perspetivado como mais viável. Por outro lado, a 
necessidade de contorno da legislação que limitava a importação de livros impressos no 
estrangeiro, designadamente as edições da SBBE e que tinha legitimado nos últimos 
anos a retenção das mesmas nalguns portos alfandegários portugueses. De 1864 em 
diante, a atividade da SBBE seria dinamizada sob a coordenação desse agente e 
estruturada sobre a implementação um sistema de circulação das Escrituras por 
vendedores ambulantes especificamente dedicados a essa atividade – os chamados 
colporteurs. A colportagem transformou-se rapidamente no principal instrumento de 
circulação bíblica em Portugal, resultado da eficácia do trabalho de um número variável 
de homens (e algumas mulheres, as chamadas biblewomen) que lideraram o trabalho de 
distribuição diária, sistemática e abrangente dos textos bíblicos por todo o país. O 
contacto direto com a população e a reação da mesma em relação ao produto circulado, 
profundamente dividida entre os casos de abertura e acolhimento e o movimento de 
oposição e perseguição, produziu também uma ideia sobre a sociedade portuguesa e 
sobre o modo como os colportores pretendiam ser agentes de mudança e parte ativa no 
processo de recomposição religiosa que então se desenvolvia. A partir dos anos 80, a 
Sociedade Bíblica apostou também na abertura de locais fixos de venda, os chamados 
«depósitos». 

No caso brasileiro, as oportunidades de envio das Escrituras para o sul do 
continente americano que tenderam, por várias razões, a diminuir ao longo das 
décadas de 30 e 40, obrigaram à manutenção durante aquele período de uma rede de 
contactos de natureza eminentemente individual. Aquela situação só se alteraria a 
partir da segunda metade dos anos 50 quando, instado por novos apelos de 
correspondentes no Brasil, a SBBE nomeou agente para aquela região o britânico 
Richard Corfield, responsável pela coordenação da divulgação das Escrituras em 
português na América do Sul, que se instala em 1856 no centro da capital brasileira. 
A superintendência de Corfield, a trabalhar entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires foi 
eficazmente concretizada e valorizada pela SBBE, ainda que o agente tenha 
enfrentado algumas dificuldades, geralmente atribuídas à «adverse influence of the 
priesthood of Rome» (BFBS, 1858). Esta influência não contrariou porém, na prática, 
a tendência de abertura da população em relação à circulação das Escrituras, pelo 
que na década de 60, a SBBE consolidaria já naquela região um programa de 
implementação e autonomização de estruturas que daria mais tarde lugar àquilo que 
conhecemos hoje como a Sociedade Bíblica do Brasil, formada em 1948. Consciente 
do potencial daquele espaço, a SBBE multiplicou naquela década o número de 
agências e de depósitos no império brasileiro, inaugurou a construção de um sistema 



 

 
 

de colportagem e fortaleceu a colaboração com a SBA, cujo papel no Brasil seria 
bastante ampliado nas décadas seguintes. 

Estabelecida em definitivo em 1876 – após a presença de alguns correspondentes 
e agentes em diferentes partes do vasto território – a agência da SBA teve como seu 
primeiro líder o pastor presbiteriano norte-americano Alexander Latimer Blackford 
que já cooperava com esta mesma sociedade desde 1867. Para além do importante 
contributo que Blackford deu para a distribuição da Bíblia no Brasil, o seu nome 
ficaria para sempre associado ao projeto que empreendeu de revisão do texto do 
Novo Testamento na tradução de Almeida. Blackford foi talvez o primeiro a perceber 
a necessidade de adaptar esse texto, já secular mas que tinha vindo a sofrer algumas 
revisões em Portugal ao longo das décadas precedentes, à realidade linguística do 
português falado no Brasil que progressivamente se vinha afastando da norma 
europeia. Assim, em 1879 foi publicada a primeira porção bíblica deste texto revisto, 
sob a forma de um opúsculo contendo o Evangelho segundo S. Mateus. No mesmo 
ano foi também publicado o Novo Testamento completo e ainda as Epístolas de 
Pedro. Este trabalho, subsidiado pela SBA, contou ainda com o patrocínio da 
Sociedade de Literatura Religiosa e Moral (Darlow & Moule, 1911). 

A ação da SBBE e da SBA prosseguiu assim em paralelo ao longo de todo o 
período em apreço. 1881 foi um ano muito significativo para a distribuição de 
exemplares bíblicos da SBBE. As vendas aumentaram 48% em relação ao ano 
anterior, particularmente devido à atividade dos colportores; e num só ano 
ultrapassavam-se os dez mil exemplares. Tal como em Portugal, o segundo eixo na 
expansão do trabalho bíblico correspondeu a uma rede de depósitos que em 1881 já 
funcionavam em nove cidades do país. 

Embora tenham mantido estruturas e agentes diferentes no Brasil, o certo é que 
SBBE e SBA, através dos seus representantes no país, chegaram a um acordo tácito 
em 1894, delimitando assim campos de ação, não por despeito ou acrimónia mas 
simplesmente para tornar mais claro e eficaz o trabalho de cada entidade. A partir 
desta data cada uma das organizações passou a atuar em territórios específicos, 
evitando a duplicação de esforços mas também de despesas. 

No seu minucioso e aturado trabalho de pesquisa Luiz Antonio Giraldi lista mais 
de 100 promotores e colportores bíblicos a atuar em território brasileiro ao longo da 
segunda metade do século XIX ao serviço da SBBE, da SBA e de algumas igrejas 
protestantes entretanto estabelecidas no país. Já em termos de distribuição, 
contrastando com as escassas dezenas de milhares de exemplares nas primeiras 
décadas, a partir dos anos 50 os números não pararam de crescer sendo que apenas 
na década de 90 os exemplares distribuídos cifraram-se em perto de meio milhão 
(Giraldi, 2012). 

 
2. Meios e tipos de circulação da Bíblia 

As traduções de Almeida e de Figueiredo, comummente designadas como a 
«versão protestante» e a «versão católica» da Bíblia em português, foram, ao longo 



 

 
 

do século XIX e princípios do século XX, distribuídas em simultâneo pela SBBE em 
Portugal, ambas a preços reduzidos, em diferentes formatos e em encadernações de 
tipo diverso – que à entrada do novo século perfaziam um total de 26 tipos de edição 
distintos dos textos bíblicos em língua portuguesa – 12 formatos diferentes da Bíblia, 
12 de Novos Testamentos, 3 dos Evangelhos e 1 dos Salmos –, sendo que a Sociedade 
Bíblica lideraria o primeiro grande movimento de massificação dos textos bíblicos 
em Portugal e no Brasil. 

 
2.1. Circulação de edições bíblicas em Portugal 

A agência da SBBE em Lisboa fez circular em Portugal, desde o ano do seu 
estabelecimento, em 1864, e até 1907, 422 977 exemplares, sendo que se juntar a este 
número a circulação pré-agência, se atingem os 448 745 exemplares difundidos, num 
país que à entrada do século XX tinha pouco mais que cinco milhões de habitantes. A 
difusão das Escrituras entre a população alfabetizada e a divulgação geograficamente 
ampla e diversificada dos volumes da SBBE eram apresentados como grandes 
objetivos alcançados pela Sociedade Bíblica, mas aquelas metas seriam largamente 
ultrapassadas ao longo das décadas seguintes, com um crescimento que o então 
agente Robert Stewart não pensaria sequer naquela altura projetar. 

Naquilo que diz respeito à tipologia dos volumes circulados pela SBBE em 
português, a instituição restringiu a sua ação a três tipos de edições: a Bíblia 
completa, o Novo Testamento e as chamadas Porções, isto é, um ou vários livros 
bíblicos publicados em formato separata. O Novo Testamento e, pouco depois a 
Bíblia, foram os primeiros volumes a ser circulados em Portugal, sendo que as 
Porções só mais tarde, a partir dos anos 20 do século XIX, passaram a integrar o 
projeto editorial da SBBE. 

A partir dos anos 80 e 90 assiste-se a um aumento claro das vendas de Porções, 
que não foi feito à custa da diminuição das vendas de Novos Testamentos e Bíblias, 
mas que se estabeleceu como uma tendência que foi reforçada com e pelo 
crescimento das vendas. As potenciais virtualidades das Porções no trabalho de 
circulação bíblica em Portugal foram verificadas desde cedo no percurso da SBBE no 
país. Os colaboradores da SBBE em Portugal foram também, com base na sua 
experiência no terreno, fazendo propostas ao Comité Editorial da SBBE sobre as 
publicações a projetar para o país defendendo claramente um trabalho de seleção dos 
textos bíblicos com um grau de adaptabilidade significativo em relação às 
necessidades identificadas na dinâmica de circulação, uma preocupação e uma 
estratégia que persistiriam ao longo da história da Sociedade Bíblica. 

 
2.2. Hesitações e sobressaltos no início da difusão bíblica no Brasil 

No Brasil, até à consolidação das comunidades protestantes nacionais e, 
concomitantemente, ao desenvolvimento de uma rede organizada de colportores, os 
resultados da distribuição bíblica não foram muito animadores. A situação começou 



 

 
 

a alterar-se após a nomeação do primeiro agente em 1856. Logo no primeiro ano da 
sua atividade a distribuição de edições bíblicas disparou de algumas centenas para 
perto de uma dezena de milhares. Apesar do aparente sucesso da sua ação, os 
responsáveis da SBBE em Londres consideraram que as vendas realizadas não 
podiam justificar a manutenção da agência naquele país, pelo que tomaram a decisão 
estratégica de deslocalizar a missão bíblica para o país vizinho, transferindo Corfield 
para Buenos Aires, na Argentina, logo em 1859. A distribuição de Bíblias e outros 
exemplares com o texto bíblico viria a sofrer uma queda acentuada e mais uma vez o 
trabalho entrava em letargia (Giraldi, 2012). 

Em 1864 foi contratado como agente da SBBE um cidadão escocês, presbítero da 
Igreja de Inglaterra, que já tinha atuado como representante da SBA em Belém, no 
Pará, o que significa que o país não lhe era completamente desconhecido. Tratava-se 
do Rev. Richard Holden que, todavia não foi logo nomeado formalmente agente da 
SBBE. Esclarece o The Sixty-First Report: «Mr. Holden does not become, by the 
arrangement agreed upon, a regularly constituted Agent of the Society, but an official 
correspondent merely […]» (BFBS, 1865). 

Após alguns anos de expansão sustentada da distribuição da Bíblia no Brasil, o 
Rev. Holden decidiu não só deixar as funções de agente da SBBE no país como 
abandonar mesmo o território, deslocando-se para Inglaterra e mais tarde para 
Portugal. Aspeto significativo foi ter sido substituído na agência pelo português José 
de Carvalho, em 1872, que manteria esta responsabilidade até 1878, para regressar 
ao seu país de origem. Paradoxalmente, a agência portuguesa, liderada por cidadãos 
britânicos, só viria a ter um cidadão nacional com tal responsabilidade em 1935 e por 
um curto período de tempo. Informa-nos Giraldi que no final do mandato de 
Carvalho como agente da SBBE: «… contou com o apoio de quatro colportores no Rio 
de Janeiro e de um depósito de Escrituras que passou a funcionar na cidade de Rio 
Claro, na Província de São Paulo, sob a direção do pastor presbiteriano Rev. João 
Fernandes Dagama. Foram distribuídos durante o ano de 1878: 6.766 Escrituras, 
sendo 936 Bíblias, 2 769 Testamentos e 3 061 Porções» (Giraldi, 2012). Como se 
percebe a expansão do trabalho bíblico no Brasil não era atestada apenas pelo 
incremento no número de exemplares distribuídos mas também pelo alargamento 
territorial da ação da SBBE. Essa necessidade era igualmente percebida por pessoas e 
entidades externas à própria agência mas que atuavam no circuito missionário 
protestante no país. 

 
2.3. A língua que separa ou a língua que une? 

Não há Bíblia sem texto e não há texto sem tradução, já que o conhecimento das 
línguas em que a Bíblia foi originalmente escrita está vedado à sapiência e erudição 
de muito poucos. Neste sentido o carisma protestante de fazer chegar a Bíblia a todos 
sempre colidiu com a necessidade de o executar respeitando a evolução natural de 
qualquer língua e privilegiando a receção e compreensão por parte dos leitores. 
Chegados ao final do século XIX a questão da tradução bíblica volta à tona. Ou seja, 



 

 
 

ainda distantes no tempo os desenvolvimentos ulteriores que viriam a revolucionar 
os métodos clássicos da tradução bíblica, e da tradutologia em geral, vai-se gerando a 
consciência de que os textos vertidos para a língua portuguesa então usados se iam 
desadequando, já que distavam cerca de dois séculos, no caso de Almeida, e de um 
século no caso de Figueiredo, apesar das diferentes revisões que se foram efetuando, 
mormente no caso da tradução protestante. A este fator há a acrescentar as 
diferenças que se iam acentuando no plano fonético e lexical entre o português usado 
em Portugal e no Brasil, mas mesmo no plano morfossintático, o que tinha 
implicações consideráveis ao nível dos textos a publicar. Tanto mais que os 
historiadores e linguistas localizam precisamente na transição para o século XX o 
período em que estas diferenças mais se acentuam (Scholz, 2010). 

Na senda da aproximação ensaiada entre SBBE e SBA no Brasil a partir de 1894, 
foi decidido nomear uma comissão de tradução que preparasse um novo texto bíblico 
em português para servir os cristãos brasileiros. Esta comissão seria constituída por 
três estrangeiros e três nacionais. Quanto ao procedimento, os tradutores deveriam 
ter como base os textos nas línguas originais em hebraico e grego, socorrendo-se, 
sempre que necessário das traduções de Figueiredo e de Almeida, esta última na 
versão então recentemente preparada pela comissão em Lisboa, conhecida como 
revista e corrigida. 

Em 1904 foi feita uma edição experimental dos primeiros dois Evangelhos, mas 
as reações não foram as melhores, pelo que à comissão foi requerido que revisse pelo 
menos um dos Evangelhos para publicar de novo. Assim, em 1905 foi feita uma nova 
edição do Evangelho segundo Mateus, seguindo-se-lhe no mesmo ano a edição de 
Marcos, Lucas e João. Estes livros foram editados com a epígrafe de versão fiel do 
original grego. Em 1906 são editados num único volume os quatro Evangelhos e o 
livro dos Atos dos Apóstolos. Em 1909 foi feita nova edição dos quatro Evangelhos 
em separado e pela primeira vez foi usado o termo edição brasileira, o qual seria 
aplicado daí para a frente. No ano seguinte o Novo Testamento foi editado 
integralmente e o trabalho prosseguiria até à tradução estar completa e a Bíblia ser 
finalmente publicada em 1917 (Darlow & Moule, 1911). 

 
3. Bíblia e educação 

Uma das maiores pechas com que as sociedades contemporâneas se tiveram que 
defrontar desde cedo foi a da educação, numa primeira fase mais centrada na 
alfabetização. Embora este seja um desafio de todas as eras e de todos os tempos, as 
profundas alterações do modelo social de base, que em grande medida passou pela 
perda de influência de estruturas fundamentais como a família ou a igreja, levaram a 
que a sociedade civil e os serviços dos Estados emergentes se tivessem que preocupar 
de forma objetiva com esta necessidade. 

Desde bem cedo, o protestantismo avocou a si a responsabilidade de promover a 
educação e democratizar, o mesmo é dizer, generalizar a alfabetização. Decorre desta 
preocupação a forte ênfase na Bíblia que para estes homens era a Palavra de Deus 



 

 
 

que tinha de ser lida, conhecida e praticada por todos. Assim, a criação de escolas era 
vista como um elemento de valorização e de dignificação pessoal e comunitário, mas 
também o caminho instrumental para que o povo conhecesse a Bíblia sem a 
necessidade das mediações tipicamente medievais, materializadas através da rica 
iconografia e da proclamação litúrgica. Não admira, pois que a primeira necessidade 
social a que protestantes de língua portuguesa, de um e outro lado do Atlântico, 
procuraram corresponder fosse precisamente a da educação. 

O projeto amplo de difusão bíblica que a SBBE delineou para o mundo caminhou 
a par, desde cedo, com o investimento no progresso da educação nos países 
intervencionados. Tomando especial acuidade no âmbito extraeuropeu, onde a 
cooperação com diferentes estratégias missionárias se revelou absolutamente 
essencial enquanto meio de integração e implementação do plano da SBBE, o 
problema da educação no sentido lato, e particularmente da alfabetização, colocou-se 
também no contexto europeu, sendo que em países como Portugal as elevadas taxas 
de analfabetismo constituíam um obstáculo sério à prossecução dos objetivos de 
divulgação da Sociedade Bíblica. 

 
3.1. O combate ao analfabetismo 

Os colaboradores da SBBE no país identificaram desde os primeiros anos de 
atividade o problema do analfabetismo como uma das principais barreiras a 
ultrapassar e, mais do que isso, como problema a resolver, uma denúncia que 
perduraria até ao final do período em análise, com referências repetidas aos graus 
alarmantes de iliteracia no país como entrave à expansão do projeto de circulação 
bíblica. Nas primeiras décadas do século XX, a «gravidade» do caso português era 
destacada entre os outros países europeus e as demais regiões «civilizadas» fora da 
Europa (BFBS, 1901), com referências recorrentes às «condições primitivas» (BFBS, 
1928) que professores e alunos enfrentavam nas zonas rurais do país e à persistência 
da prática do trabalho infantil como alternativa à frequência escolar e resposta às 
dificuldades económicas da maior parte da população rural. Naquele período, as 
percentagens de analfabetismo a rondar os 80%, ainda eram perspetivadas como 
potencialmente «desconcertantes» e «desencorajadoras» (BFBS, 1901) para o 
trabalho dos colportores. 

No entanto, o analfabetismo não foi interpretado pela SBBE como obstáculo 
inultrapassável. Desde logo, sendo muito limitativo, não era necessariamente um 
impedimento para a compra dos volumes bíblicos, sendo que existiam muitos casos 
em que a compra era feita por indivíduos que não sabiam ler mas que adquiriam o 
volume para que outras pessoas, naturalmente alfabetizadas e geralmente familiares, 
partilhassem consigo a leitura em voz alta. Ao mesmo tempo, a Sociedade Bíblica 
investiu desde as primeiras décadas da sua intervenção no país no combate direto em 
relação ao problema do analfabetismo, incluindo no seu plano de implementação 
vários métodos desenvolvidos precisamente em ambiente escolar (Dudley, 1821). Os 
primeiros colaboradores da SBBE no país estabeleceram precisamente conexões com 



 

 
 

esse universo, procurando dinamizar a distribuição das Escrituras pela via das 
escolas existentes na sua área de trabalho e procurou-se desde bastante cedo, 
incentivar a adoção da Bíblia como manual escolar nas escolas portuguesas. 

A partir de 1864, a agência da SBBE em Portugal assumiu, de facto, como parte 
integrante do seu projeto a promoção da educação pela via da circulação dos volumes 
bíblicos, estruturando definitivamente esse objetivo através de dois meios 
fundamentais: o incentivo à criação de novas escolas quer de iniciativa privada e 
leiga quer de iniciativa pública; e a cooperação com as comunidades evangélicas e a 
rede escolar que as mesmas foram promovendo ao longo das décadas seguintes e que 
se desdobrou na dinamização de escolas diárias, noturnas e dominicais. Ao longo da 
segunda metade do século XIX e princípios do século XX, a SBBE manteve uma 
prática de aprovisionamento regular, e na maior parte dos casos gratuitamente ou a 
preços reduzidos, das escolas evangélicas em Portugal, designadamente aquelas 
ligadas às comunidades episcopal, metodista, lusitana e batista. 

 
3.2. A escola na igreja e a igreja na escola 

No contexto protestante brasileiro sempre foi significativo o investimento na 
educação por parte das entidades missionárias que cedo atuaram no país. Desde 
logo, o seu vastíssimo território, a ação secular de ordens e congregações religiosas 
da esfera católica romana e o atraso relativo na alfabetização quando comparada com 
as nações europeias, levou a que esse investimento fosse tomado muito a sério. Mas 
houve também uma conjuntura muito particular que tornou esse processo mais 
célere e, poderíamos até dizer, mais natural. Já atrás vimos que a colónia portuguesa 
na América do Sul, um território de dimensão subcontinental, sempre tinha atraído a 
atenção de outras nações europeias: espanhóis, franceses, holandeses, alemães, etc. 
Para além disso, não era estranha à sociedade brasileira a presença de africanos, que 
para ali tinham sido forçados a deslocar-se desde meados do século XVI, devido ao 
tráfico negreiro. Assim, já não era nova a multietnicidade brasileira quando fatores 
de ordem política e militar levaram a que o Brasil voltasse a atrair a atenção da 
Europa. 

Quando em 1808 o Brasil se tornou a sede da corte portuguesa, a nova ordem 
política da nação portuguesa obrigou a que a partir do Brasil fossem estabelecidos 
novos relacionamento diplomáticos e comerciais, tanto com a Europa quanto com a 
América do Norte. Gerou-se assim um novo fluxo migratório que fez chegar ao Brasil 
muitos fiéis não-católicos romanos, nomeadamente protestantes. Antes mesmo de 
ser uma nação independente, o Brasil já se confrontava com a necessidade de criar 
dispositivos legais e, mais tarde, constitucionais que pudessem responder às 
necessidades e exigências destes cidadãos, em matéria de liberdade religiosa e do 
exercício dos seus direitos mais básicos e fundamentais. Segundo Osvaldo Henrique 
Hack: «As escolas protestantes, desafiando a confessionalidade católica romana até 
então soberana e única, começaram a surgir na década de 1820. As comunidades 
alemãs, as primeiras a usufruir da política imigratória brasileira, consideravam 



 

 
 

essenciais para a sobrevivência três elementos básicos: igreja, escola e cemitério» 
(Hack, 2003). 

Estão assim enunciados os pontos centrais de uma sociabilidade de exílio, 
destinados fundamentalmente a preservar uma identidade que não se queria alterar, 
de forte base confessional. A igreja permitiria a coesão da comunidade em torno dos 
princípios da fé reformada, neste caso luterana mas que teria outras expressões em 
diferentes grupos migrantes; a escola facilitaria a preservação da língua e com ela a 
manutenção de todo um aparato cultural próprio e identitário; finalmente, o 
cemitério, dados os impedimentos legais vigentes à época, viabilizaria o enterro 
digno dos seus mortos e a proteção da memória dos seus pioneiros em terra diferente 
da de origem. O processo de implantação destes grupos na sociedade brasileira não 
foi fácil e livre de conflitos, mas os seus intervenientes não tergiversaram, razão pela 
qual, nomeadamente em matéria de educação vamos ainda hoje encontrar 
importantes baluartes da formação a vários níveis e em diversas regiões, de origem 
reformada. 

Há, porém, que compreender que quando a educação se torna alvo de missão já 
não são apenas a formação e a preservação de memória, língua e costumes da 
comunidade imigrante que estão em causa. Trata-se já de um investimento sério na 
formação cultural do povo brasileiro e, ao longo do processo, na passagem de valores, 
conceitos e princípios morais e éticos, enfim, de todo um pacote confessional que 
paulatinamente vai produzindo os seus frutos. É todo um edifício sólido que se vai 
construindo a partir de uma convicção. A igreja é formada, porém sem que não lhe 
esteja associada uma escola. Naturalmente o público-alvo destes pequenos grupos 
imigrantes, mas principalmente das entidades missionárias protestantes, não são os 
privilegiados da sociedade a quem nunca lhes faltou a possibilidade de educarem os 
seus filhos, mas sim os excluídos, os marginalizados, os egressos. A preocupação 
principal era a alfabetização mas com ela vinha a leitura da Bíblia e do Breve 
Catecismo, no caso das escolas reformadas. Ao início de cada dia de aulas realizava-
se uma pequena cerimónia religiosa que incluía o cântico de composições de cariz 
bíblico e doutrinário. Perante um país tão carente em matéria educativa 
naturalmente que «a alfabetização passou a ser a estratégia para a propaganda do 
protestantismo num Brasil semianalfabeto do século XIX» (Hack, 2003). A 
participação da Sociedade Bíblica neste processo é atestada por numerosos exemplos 
ao longo dos anos, dos quais destacamos apenas uma referência constante de The 
Sixty-Ninth Report da SBBE. Aí se lê: «The Committee have had pleasure in making 
a free Grant of 100 Portuguese Testaments to the Rev. A. L. Blackford, for night 
schools in the Province of San Paulo» (BFBS, 1873). 

 
4. Nos limites da legalidade 

A receção e abertura em relação ao objeto do trabalho da SBBE em Portugal e no 
Brasil foram coevas da dinamização de importantes núcleos de oposição a essa 
mesma atividade, com origem tanto junto da hierarquia católica romana como das 



 

 
 

autoridades administrativas locais e com consequências como a apreensão dos 
volumes da SBBE, a destruição dos mesmos, levantamento de processos judiciais 
contra os colportores e limitação da liberdade de ação da Sociedade Bíblica. 

Nomeadamente em Portugal, esta contestação esteve basicamente suportada na 
ideia de que os volumes da SBBE eram «falsificados» ou «truncados» ou que tinham 
carácter «protestantizante» e na acusação de que a atividade de distribuição levada a 
cabo pelos colportores constituía uma forma de desrespeito pela religião estatal – a 
católica romana – assim definida pelo artigo 6.º da Carta Constitucional de 1826. A 
discussão sobre a legitimidade da ação da SBBE em Portugal à luz, precisamente, da 
lei constitucional, mas também penal, através do Código Penal de 1852, prolongou-se 
por várias décadas e só ficaria claramente resolvida já nos inícios do século XX. 

No Brasil a situação não era muito diferente. Repetidamente são mencionadas 
situações de perseguição à atividade da SBBE e seus colportores. Os sucessivos 
relatórios apontam para a forte oposição de membros do clero católico romano que 
muitas vezes atua em oposição ao entendimento das autoridades civis. 

A decisão do tribunal da Relação de Lisboa de 19 de outubro de 1907, baliza 
cronológica final da nossa análise, considerada como um marco na história da 
Sociedade Bíblica em Portugal, esclarecia que a venda ambulante da chamada 
«Bíblia protestante», cujo conteúdo o tribunal definia também como doutrinalmente 
compatível com a fé católica, não constituía crime de desrespeito pela religião do 
Estado. A partir de então, a discussão sobre a legalidade da circulação dos volumes 
da SBBE em Portugal ficou definitivamente encerrada, o que, não tendo resultado no 
desaparecimento dos casos de violência contra os colportores, permitiu que a 
legitimidade da sua atividade fosse reforçada e que, chegados ao contacto com as 
autoridades administrativas e judiciais, a sua posição fosse mais claramente 
respeitada e a sua defesa mais eficazmente conseguida. Ficava ali bem demonstrado 
como a discussão sobre a divulgação dos textos bíblicos eram também um debate 
sobre a liberdade religiosa. 
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RESUMO  

A mesa coordenada “Infância, escola e civilidade” tem por objetivo analisar e 
discutir textos produzidos para serem lidos como parte da educação escolar e 
familiar a respeito do tema da civilidade e dos costumes. Examina diferentes 
materiais impressos acerca do tema, bem como os modos pelos quais os 
comportamentos das crianças foram prescritos com vistas ao regramento e 
codificação no âmbito de uma literatura destinada às famílias e às escolas, que 
engloba desde a formação das crianças muito pequenas (no caso, a primeira infância) 
até a formação de estudantes de Cursos Normais e professores em exercício.  O 
conjunto das comunicações sugere aspectos que - transversalmente e por suas 
especificidades frente a seus contextos de produção e às temporalidades daí 
derivadas - assinalam a complexidade dos temas imbricados: infância, escola e 
civilidade.  

Maria Teresa Santos Cunha, professora da UDESC - em trabalho intitulado A 
civilidade em vários tons: prescrições para a família e para a escola em manuais de 
civilidade (décadas de 1920/1960) -, propõe-se a estudar dois manuais de civilidade 
largamente trabalhados em Escolas Normais do país entre os anos 20 e 60 do século 
XX. O Tratado de civilidade e etiqueta, de autoria da Condessa de Gencé, foi um 
compêndio com várias edições em Portugal e no Brasil desde os primeiros anos do 
século. A edição estudada data de 1925; e, de acordo com Santos Cunha, há registros 
de publicação dessa obra até 1968. O Pequeno manual de civilidade para uso da 
mocidade, com data de 1932, é a outra obra aqui estudada: de autor desconhecido, 
foi editada pela Editora Francisco Alves na Coleção de Livros Didáticos, no Rio de 
Janeiro.  Ambos os trabalhos indicam as maneiras pelas quais o professor deveria – 
segundo Cunha – “interiorizar/ensinar a seus alunos” um conjunto compacto de 
“normas, condutas, valores e saberes” voltados para a “normatização de 
comportamentos públicos, descrições de aparências e hábitos desejados”. Essas 
obras, ao que consta, circularam nas famílias e nas escolas e eram herdeiras de toda 
uma tradição de manuais de bom tom. Como diz Cunha, “o estudo parte do 
pressuposto de que a polidez e a cortesia fazem parte das civilidades e consistem na 
observância do decoro e do bom tom na prática de boa conduta”. Essas obras 
normativas para regular a vida social têm por consequência a criação, na longa 
duração, de um “repertório que postula uma estética do comportamento social”.  



 

 
 

O trabalho de Maria Stephanou, professora da UFRGS -intitulado A arte de 
cultivar, exercitar, fortificar e polir as faculdades da criança em sua primeira 
infância. Incursões acerca da civilidade em álbuns de crianças e manuais de 
puericultura (Brasil, primeira metade do século XX) -, destaca que a produção 
teórica acerca da civilidade constitui uma espécie de “alfabeto de boas maneiras”, 
voltado para o exercício da “arte de cultivar, exercitar, fortificar e polir” as maneiras 
de ser e de agir de crianças pequenas. Nesse sentido, seu estudo volta-se para 
manuais de pedagogia e de puericultura dirigidos à criação e educação de bebês e 
crianças pequenas, antes do ingresso na escola, que circularam no âmbito das 
famílias na primeira metade do século XX. Dois títulos especificamente são 
examinados: O livro do bebê (1923), escrito por Mansueto Bernardi  e Meu bebê: 
livro das mamães (1924) de Bastos Tigre. Trata-se de uma literatura destinada a 
mães de família, em especial às mães de crianças pequenas. Esses manuais abordam, 
em registro normativo, os modos de cuidar e de educar os primeiros gestos dos 
filhos, desenhando os espaços de suas primeiras sociabilidades. O corpo da criança é 
apresentado por Stephanou como um “corpo cronologia”, um “índice biográfico da 
infância”, mas também como o corpo onde se inscrevem as relações sociais. Daí a 
importância das boas maneiras e do cultivo de um savoir vivre, que permita – como 
diz o título da comunicação – o cultivo e o exercício das “faculdades da criança em 
sua primeira infância”.  

O trabalho de Maria Helena Camara Bastos, professora da PUC do Rio Grande do 
Sul – intitulado Infância, escola e civilidade: os jardins de infância de Gisela 
Schmeling (Porto Alegre/RS – 1947-1971) -, aborda a questão da civilidade tanto 
pela produção teórica quanto pela prática de magistério de uma professora, que se 
dedicou à Educação Infantil no Rio Grande do Sul, entre 1947 e 1971. Gisela  
Schmeling teve, ao longo de sua carreira, seus jardins de infância em diferentes 
espaços sociais. A pesquisa de Camara Bastos foi desenvolvida a partir de registros 
de história oral, bem como a partir de minuciosa investigação do material 
disponibilizado pela antiga professora e da consulta a acervos de periódicos para os 
quais a educadora escrevia. O trabalho reconstitui os passos da trajetória profissional 
da professora Gisela, desde que ela, no início de sua carreira, ensinava um grupo 
pequeno de crianças, filhas, muitas vezes, de imigrantes alemães e ingleses. Além 
disso, analisa os artigos que a professora Gisela publicou na Revista do Ensino do 
Rio Grande do Sul, nos quais se podem ler apontamentos de suas experiências no 
magistério. Como indica Bastos, “os textos tratavam de questões de método, os 
princípios dos dons de Froebel (1782-1852), o ensino intuitivo, com as lições de 
coisas, a metodologia dos ‘centros de interesses’ de Célestin Freinet (1896-1966) e de 
Ovide Decroly (1871-1932), e, especialmente, sugestões de atividades práticas com os 
alunos”. Esses artigos dirigiam-se, de certa maneira, aos professores como um 
material normativo, que oferecia a eles orientações para obter o êxito em sua sala de 
aula, tanto no que diz respeito à aprendizagem de conteúdos e de saberes por parte 
dos alunos quanto no que toca especialmente à aquisição de bom comportamento. 



 

 
 

A comunicação de António Gomes Ferreira, professor da Faculdade de Psicologia 
e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra - intitulada  Educação e 
civilidade entre tradição e modernidade -,  efetua uma longa remissão às origens do 
conceito de civilidade, remontando à Renascença e apropriando-se de trabalhos 
como os de Erasmo e de Castiglioni, que reinventam, em certa medida, a tradição 
cortesã já existente, conferindo agora uma dimensão de universalidade para essa arte 
de comportamento público prescrita para a vida em sociedade. Partindo, portanto, 
desse debate na Renascença, Gomes Ferreira recorda que o ingresso do termo 
civilidade nas línguas espanhola e portuguesa foi tardio, datando do século XVIII, 
para o caso desta última. A acepção de civilidade teria, sendo assim, um longo 
caminho que vem desde o Antigo Regime, inscrevendo-se em catecismos, livros de 
primeira leitura e dicionários antigos. Como matéria escolar, a civilidade ganhou em 
Portugal uma dimensão editorial, constando como tema de livros que serão aqui 
abordados: O perfeito pedagogo ou a arte de educar a mocidade (1782) de João 
Rosado de Vila-Lobos e Vasconcelos; a Escola de política ou tratado pratico da 
civilidade portuguesa (1786) de D. João de N. Senhora da Porta Siqueira; Elementos 
da civilidade e da decência que se practica entre a gente de bem (1777) do Abade 
Prévost; Nova escola de meninos (1784) de Manuel Dias de Sousa; e a Escola 
popular das primeiras letras (1796) de Jerónimo Soares Barbosa.  A civilidade 
configurava, em linhas gerais, uma ação de fronteira entre a escola e a vida pública, 
como se a escola fosse de fato a antessala da vida em sociedade.  

O texto de Carlota Boto, professora da USP – intitulado O desencantamento do 
mundo na escola portuguesa -, a partir da referência teórica de Fernando Catroga, 
procurou abordar o tema da civilidade, entrelaçando-o com o que Boto supõe ser 
uma expressão pedagógica do processo de secularização da sociedade portuguesa 
entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Para tanto, um 
conjunto de compêndios recomendados para uso das escolas foi analisado; dentre os 
quais serão aqui privilegiados os seguintes: 1) Elementos de moral coordenados em 
harmonia com o programma official para uso das Escolas Normais e Districtais, de 
autoria de José Correia Marques Castanheira, editado em  Coimbra pela Imprensa da 
Universidade no ano de 1902; 2) Compendio de moral e doutrina christã, de autoria 
do  Cônego Manuel Anaquim, publicado em Lisboa no ano de  1906 pela  Ferreira & 
Oliveira Ltda.; 3) Selecta de manuscripto para uso das escolas d’ensino primário, de 
autoria de A. Simões Lopes,  cuja 23ª edição foi publicada no Porto no ano de 1887 
pela Livraria Portuense de Lopes e Companhia.; 4) Mestre de leitura portuguesa, de 
autoria de  A. Castanheira Nunes, em edição publicada em Lisboa pela Typographia 
Progressista de P.A. Borges, no ano de 1879.  O objeto da pesquisa foi o estudo da 
moral e da civilidade expressas nesses compêndios escolares, buscando compreender 
os modos pelos quais esse discurso remetia a uma dada formação para a cidadania e 
para o mundo do trabalho. Formar as práticas de civilidade, à luz de uma 
determinada concepção de moral, supunha incutir nos alunos o aprendizado da vida 
pública.  



 

 
 

Assim, os trabalhos da mesa coordenada se articulam no sentido de promover 
uma discussão integradora do conjunto; ou seja: deverão, tendo por ponto de 
referência a especificidade de seu texto específico, dialogar, ainda que indiretamente, 
com as demais comunicações. Os documentos aqui trabalhados, na condição de 
fontes impressas, são reveladores dos modos pelos quais a escola e a família 
operaram  o tema da civilidade, produzindo práticas de leitura e de formação que 
eram voltadas eminentemente a produzir e prescrever saberes, valores, regras, gestos 
e normas de comportamentos a serem adotados por seus leitores-educandos.   
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RESUMO  

Este trabalho pretende abordar, a partir da referência teórica de Fernando 
Catroga, a maneira pela qual a escola portuguesa do século XIX e início do século XX 
engendrou um processo de secularização dos costumes e de organização de um 
percurso civilizatório que passava antes pelo aprendizado da civilidade do que pelo 
conteúdo da religião. Foram estudados para tanto, alguns manuais escolares e livros 
dirigidos aos professores para verificar o tom desse aprendizado. Constatou-se que o 
discurso sobre a moral e a urbanidade consistia em substituto secular do discurso 
religioso. Tratava-se de incutir na juventude sentimentos, hábitos e atitudes, que 
viessem a se coadunar com a formação para a cidadania e para o trabalho. Incutir 
comportamentos, por meio da construção do roteiro prescrito da civilidade, 
significava construir códigos de comportamento considerados adequados para a vida 
social. O bom comportamento público não era, portanto, refém do aprendizado da 
religião; mas seria construído na esfera urbana da ação civil. No século XIX, a 
despeito da permanência de algum discurso religioso nas matérias escolares, cada 
vez mais, as ideias do bem e das boas ações se afastarão da justificativa espiritual; e 
passarão a ser referenciadas pela dimensão da civilidade.  
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Este texto procurou abordar alguns aspectos pedagógicos do processo 
secularizador dos costumes, tal como esse movimento se deu no cenário português. A 
partir da referência teórica de Fernando Catroga, procurou-se estudar alguns 
manuais escolares – compreendidos entre os anos vinte do século XIX e a primeira 
década do século XX – que versavam explicitamente sobre os temas da moral e da 
civilidade. Constatou-se que o discurso sobre a moral e a urbanidade consistia em 
substituto secular do discurso religioso. Tratava-se de incutir na juventude 
sentimentos, hábitos e atitudes, que viessem a se coadunar com o que a sociedade 
esperaria do cidadão do futuro. Era, portanto, um diálogo com a vida adulta e com a 
formação para a cidadania e para o trabalho. Incutir comportamentos, por meio da 
construção do roteiro prescrito da civilidade, significava construir códigos de 
comportamento considerados adequados para a vida social. O bom comportamento 
público não era, portanto, refém do aprendizado da religião; mas seria construído na 
esfera urbana da ação civil. No século XIX, a despeito da permanência de algum 
discurso religioso nas matérias escolares, cada vez mais, as ideias do bem e das boas 
ações se afastarão da justificativa espiritual; e passarão a ser referenciadas pela 
dimensão da civilidade. A mesma escola que ensina conhecimentos ensinará também 
um rol de valores e de atitudes considerados imprescindíveis para a vida em 
sociedade; e a dinâmica do comportamento derivará de uma noção de moral que não 
está acoplada à ideia de Deus. 

Fernando Catroga diz que “a secularização deve ser entendida como uma 
paulatina distinçãoentre o século e as objetivações dogmáticas e institucionais do 
religioso como Igreja” (Catroga 2010, p.21). Ao demarcar o quanto esse processo 
corresponde ao movimento da Modernidade, o autor destaca que se trata de um 
espírito racional que impregna a nova ordem econômico-social, repercutindo em 
todas as esferas da vida. Reportando-se ao conceito weberiano que abarca os 
processos de secularização e de racionalização, Catroga recorda que é em virtude do 
“desencantamento do mundo”(Catroga 2010, p.36) que se dará a criação de 
burocracias e a objetivação de códigos de conduta condizentes com a multiplicidade 
das funções sociais que se tornarão necessárias ao Estado moderno. Teria sido por 
efeito da urbanização que “se operou uma maior despersonalização devido à 
multiplicação dos papeis sociais” (Catroga 2010, p.39). 

A tese de Catroga é a de que “se toda laicidade é uma secularização, nem toda 
secularização se realizou como laicidade” (Catroga 2010, p.46). A secularização 
corresponde a um novo lugar das questões civis na esfera pública. Porém, a retirada 
do primado das questões religiosas nem sempre se fez por um súbito esvaziamento 
do lugar da religião nosassuntos sociais. Seria, antes, um percurso de “longa 
duração”. Trata-se de uma “perda, nas sociedades modernas ocidentalizadas, da 
posição-chave que a religião institucionalizada ocupava na produção e na reprodução 
do elo social e na atribuição de sentido” (Catroga 2010, p.62). Em muitos países, 
como Portugal, a religiosidade permaneceu viva a despeito e em sintonia com a 
“desmagificação do mundo” (Catroga 2010, p.36).O mundo era secularizado e a 
referência da religião na vida cotidiana progressivamente declinava.  



 

 
 

Os processos de secularização sempre acarretam – e Catroga recorda também 
esse aspecto – uma “reinvenção do religioso” (Catroga 2010, p.32) ou um 
ressurgimento do religioso na própria lógica da via secular.Isso implica – continua 
Catroga – não necessariamente o “desaparecimento do sagrado”, mas “uma maior 
eufemização das fronteiras entre o religioso e o não-religioso” (Catroga 2010, p.62). 
Nesse sentido, aspectos que seriam, no limite, concernentes à vida civil são alçados à 
instância do sagrado; como se a lógica da sacralidade se reinventasse pela ação do 
Estado – por exemplo. Seja como for, o processo secularizador será constituído pela 
distinção cada vez mais profunda entre o território espiritual e os poderes laicos. 
Como diz Catroga: 

“Mudança que deu lugar a uma outra, expressa no aparecimento de uma mais 
forte tensão entre a ideia de passado e a de futuro, de onde promanou uma 
nova experiência de tempo, concomitantemente afirmada com os ideais de 
emancipação, progresso e capacidade autonômica que a razão teria para dar 
transparência aos imperativos da ética e às leis da natureza, assim como para 
aumentar o poder transformador do homem sobre o mundo. A isso se tem 
chamado ‘mundanização’ ou, talvez melhor, ‘temporalização’.” (Catroga 2010, 
p.59) 

No mundo secular, há um deslocamento da figura do sagrado; este passará a se 
manifestar por outras linguagens acerca de novos objetos. Como diz Catroga, são 
“símbolos, ritos, gestos e atitudes, cuja inteligibilidade última parece remeter para o 
fundo ancestral da mentalidade mítica” (Catroga 2010, p.96). Trata-se de uma 
“sacralização do profano”(Catroga 2010, p.135); e é fundamental compreender isso 
para se poder apreender o que se passa no interior dos Estados-Nações, tal como 
estes se constituíram na Modernidade. Seria possível dizer, inclusive, que a cultura 
republicana se firmou aos poucos nos diferentes países; e, nos diferentes países, 
recorreu a essa metamorfose do sagrado. O “desencantamento do mundo” aconteceu, 
portanto, por degraus, paulatinamente. E talvez, antes de Portugal ser República, 
alguns dos elementos da cultura republicana já estivessem contidos na maneira pela 
qual se deu o percurso da secularização.  

É possível verificar nos próprios textos escolares como se operou esse longo 
processo secularizador dos costumes. Em alguma medida, uma vasta literatura 
produzida para a escola desde os primórdios do século XIX irá demonstrar que a 
conduta reta tem como pressuposto a convivência social. Não recorrendo à religião 
para abordar o tema da ética, os compêndios escolares tendem a assinalar o valor de 
uma moral que é, sim, capaz de prescindir da espiritualidade, mas que não pode 
abrir mão de valores que, pela via da moral e da civilidade, são apresentados como se 
fossem universais. A sacralidade, aqui, ressurge na figura da convivência pública e 
civil. E esta civilidadeé, por sua vez, ancorada na dimensão da moralidade: uma 
moralidade kantiana, autônoma, sem cariz religioso.  



 

 
 

A ideia de moral já apontava para o comportamento civil, indicando as maneiras 
de agir no cotidiano que deveriam guiar o modo de vida do homem de bem. Assim - 
antes de ser proclamada a República em Portugal, ainda que se valendo de 
tonalidade aparentemente cristã - os compêndios escolares portugueses que 
abordam o tema da moral remetem-se, sobretudo,à indicação de comportamentos 
prescritos. É o caso do compêndio intitulado Doutrina christã e moral para uso dos 
alunos das escolas primarias em harmonia com os programas oficiais, publicado 
em 1903 pelo Padre José Correia Marques Castanheira, pela Imprensa da 
Universidade de Coimbra. Trata-se de um livro a ser lido e aproveitado pelo 
professor, já que toda sua estrutura é demasiadamente complexa para ser de fato 
utilizado pelos alunos das escolas primárias. É entãouma obraconcebida para uso do 
professor, que, por sua leitura, aprenderia os conteúdos e matérias a serem 
ensinados para o ensino primário. A moral é caracterizada como fator de civilização, 
na condição de “patrimônio intelectual da Humanidade” (Castanheira 1903, p.54). 
Apresentando a consciência moral como a faculdade de julgar o bem e o mal, o autor 
justifica o comportamento ético sem apelar para qualquer argumento religioso. 
Trata-se de uma voz interior que nos diz que certos atos são maus e que não se deve 
praticá-los. Na sequência, o texto adverte: 

“Se fechamos, pelo contrário, os ouvidos a essa voz e, calcando as nossas 
hesitações e os nossos escrúpulos, praticamos tais atos, sentimo-nos depois 
envergonhados e humilhados; a voz interior, que nos advertira da malícia 
dessas ações, implacavelmente nos julga e nos condena. Antes que ninguém 
tenha conhecimento do que fizemos, toma-nos ela conta das nossas ações e 
declara-nos culpados por praticarmos um ato que sabíamos ser mau; e o 
sentimento da nossa falta é uma verdadeira pena a que se dá o nome de 
remorso.” (Castanheira 1903, p.55-6)  

O mesmo autor - em seu livro Elementos de moral coordenados em harmonia 
com o programma official para uso das Escolas Normais e Districtais, publicado 
em 1902 pela Imprensa da Universidade de Coimbra - vincula claramente a ideia de 
moral com a dimensão kantiana do dever. A vida honesta depende, pois, do 
conhecimento do dever e da capacidade paracumpri-lo. Trata-se de um conjunto de 
obrigações que remete para a vida civil, já que “a ideia do dever é, pois, a ideia duma 
necessidade moral, análoga à das leis civis, que mandam ou proíbem aos cidadãos 
dum Estado um certo conjunto de ações ”(Castanheira 1902, p.11).  

Existiria uma moral teórica, que constituiria a ciência dos princípios, e uma 
moral prática. Essa compreende a moral civil. Daí o vínculo entre a moralidade e a 
civilidade, no modo como ambas são apresentadas na vida escolar. A civilidade é 
compreendida como um roteiro de atitudes, considerado um desdobramento da 
moral coletiva, voltado para estruturar modos de agir em sociedade tidos por 
adequados e justos. Mesmo assim, considera-se que, ainda que a moralidade seja 



 

 
 

universal, esse comportamento público concernente à civilidade seria histórico e 
relativo. No limite, a lógica civil da moral remeteria para  

“(...) o modo de proceder dos cidadãos dum Estado. Um amplo caráter as 
distingue das leis naturais: enquanto a lei natural é universal e absoluta, a lei 
civil é variável e relativa; e assim: 

1º. São leis práticas e não teóricas. Enunciam o que se deve fazer livremente, e 
não o que se faz necessariamente. Como são feitas pelos homens e para os 
homens, são atos duma vontade humana; e por isso implicam inteligência e 
liberdade da parte dos seres que dirigem e não podem ser obedecidas sem que 
primeiro sejam conhecidas e consentidas. Donde se segue que podem ser 
violadas e que os fatos podem não ser inteiramente conformes com elas.” 
(Castanheira 1902, p.12-3)  

Distinta da lei civil, mas complementar com relação a ela, para Castanheira, a lei 
moral tem por características o fato de ser, a um só tempo, obrigatória, absoluta e 
universal. Trata-se de um tipo de obrigação que não é provocado por qualquer 
constrangimento externo, mas por uma dimensão interior ao indivíduo: o 
sentimento do dever. É assim também que o Compendio de Moral e Doutrina 
Christã, escrito pelo cônego Manuel Anaquim apresenta o tema, em edição 
recomendada para o ensino primário oficial, e publicada em Lisboa pela Ferreira & 
Oliveira Editores, no ano de 1906. Para o autor, exatamente por dizer respeito a leis 
não escritas, a moral deve “falar mais ao coração do que à inteligência” (Anaquim 
1906, p.38). A moral deve ser ensinada, não por qualquer remissão à religiosidade, 
mas por princípios intrínsecos à própria dimensão da ética. O juízo moral da criança 
será aperfeiçoado pelos ensinamentos teóricos e práticos da escolarização, bem como 
pela disciplina que a escola introduzirá para fazer valer esses preceitos por ela 
ministrados. 

“Como se conseguirá fazer o ensino da moral às crianças por este processo? (...) 
Pela aplicação inteligente da disciplina escolar como meio de educação, já 
distinguindo cuidadosamente a falta ao cumprimento do dever das simples 
infrações ao regulamento, já pondo em relevo a relação da falta com a punição, 
dando provas, na direção interna da escola, dum escrupuloso espírito de 
equidade, incutindo horror ao espírito malévolo de denúncia, à dissimulação, à 
hipocrisia, colocando acima de tudo a franqueza e a retidão, e não 
desatendendo nunca as expansões das crianças, as suas reclamações, os seus 
pedidos, etc.” (Anaquim 1906, p.38-9).  

Além disso, para se ensinar a moral – diz o texto – deve-se ter em conta a 
“observação individual dos caracteres” (Anaquim 1906, p.38), buscando 
compreender as predisposições das crianças, seja para corrigir os defeitos, seja para 
exaltar suas qualidades. Ensinar a ética pressuporia também recorrer ao juízo moral 



 

 
 

das próprias crianças, “fazendo-as muitas vezes juízes de sua própria conduta” 
(Anaquim 1906, p.39). Caberia ao professor a “correção de noções grosseiras, como 
prejuízos e superstições populares, crenças em bruxedos, em aparições vãs e ridículas 
de almas de outro mundo, na influência de certos números, etc” (Anaquim 1906, 
p.39). Assim, dessa remissão às falas das crianças, era indicado o roteiro da 
moralidade, fosse pela evidência dos vícios e dos maus exemplos, fosse pelo catálogo 
das virtudes a serem cultivadas. Nesse sentido: 

“Pelo ensinamento tirado dos fatos observados pelas próprias crianças, 
fazendo-lhes sentir, na ocasião, as tristes consequências dos vícios, que por 
vezes se ostentam à sua vista, como a embriaguez, a preguiça, a 
insubordinação, a crueldade, etc.; inspirando-lhes, todavia, tanta compaixão 
pelas vítimas do mal como horror ao próprio mal; servindo-se de exemplos 
concretos ou apelando para a experiência imediata para as habituar ao 
sentimento prático da moralidade.” (Anaquim 1906, p.39-40) 

Os principais deveres morais do sujeito para consigo próprio seriam – de acordo 
com Anaquim –“o dever da própria conservação e o dever de nosso aperfeiçoamento 
intelectual e moral” (Anaquim, 1906, p.42). A ideia de aperfeiçoamento, remetendo-
se à herança iluminista, condiz com a visão de que a instrução aprimora os costumes 
e eleva a grandeza da nação. Não por acaso, a dimensão da ética é comumente 
atrelada ao preparo exigido para a educação cívica. É o que aparece no volume 
intitulado Primeiras Noções de Educação Cívica, publicado por Trindade Coelho em 
1906 pela Livraria Aillaud. Esse compêndio, indicado para adoção no ensino 
primário, define com clareza a noção rousseauniana de soberania. Soberano não é 
mais o rei. Não se trata de um conceito que protege as camadas privilegiadas da 
sociedade. Soberano é o povo, a nação; e essa soberania não pode ser transferida 
nem negociada: 

“A nação é soberana: quer dizer, nenhum indivíduo ou corporação exerce 
autoridade pública que se não derive da nação. O Rei, os ministros, as câmaras 
legislativas, os tribunais, os corpos administrativos, o exército, receberam da 
nação os seus poderes; e ela não os recebe de qualquer outra nação, no que 
consiste a sua independência.” (Coelho 1906, p.5)  

Integrar a nação, contudo, é uma dimensão subordinada a outros vínculos, 
considerados prévios, dos quais o vínculo familiar é o primeiro. A correlação entre a 
família, a sociedade e a nação é explicitada nos manuais escolares e em outros 
materiais de cunho pedagógico. A imprensa pedagógica elabora estratégias para falar 
com as crianças; para ensiná-las pela leitura; para ensinar os pais e os professores 
sobre aquilo que deve ser apreendido da vida em sociedade. Em 1907, pela Livraria 
Figueirinhas, a redação da Educação Nacional publica uma brochura intitulada A 
civilidade, que se dirige explicitamente para a formação das crianças.  



 

 
 

“Se temos, pois, deveres de respeito e amor para com os nossos semelhantes, ou 
seja, para com todos os membros da sociedade, tem esta o verdadeiro direito de 
nos exigir não só o digno cumprimento desses deveres, como o respeito mais 
completo pelos usos e formalidades que ela adota na sua vida de civilização e 
progresso. Por consequência, ACivilidade, compêndio desses deveres de 
convivência, deve ser lida e praticada por todos os que vivam em sociedade.” (A 
Civilidade 1907, p.6-7) 

Voltando um pouco atrás, a ideia de civilidade, no início do século XIX, era 
desdobrada da tarefa da catequese, como se fosse seu substituto, embora com 
alguma independência frente à temática religiosa. Sendo assim, da Instrucção aos 
mestres de primeiras letras, publicado pela Real Imprensa da Universidade de 
Coimbra, em 1824, consta o que segue: “é da obrigação dos mestres ensinar também 
aos meninos a Civilidade Cristã, fundada nas virtudes da Caridade, Humildade e 
Modéstia; e, para esse fim, lido o Catecismo da Doutrina Cristã, lhes mandarão ler 
também o da Civilidade, que deve andar junto com aquele” (Instrucção 1824, p.7). 

Aos mestres, caberia zelar pela inocência dos costumes; e os princípios da 
civilidade aprendidos teórica e praticamente conformariam rotinas de 
comportamentos prescritos. Nesse sentido, o modo de agir cotidiano aproximar-se-ia 
dos ditames do Estado e do Rei, mesmo que isso estivesse cercado por justificativas 
de ordem religiosa. É a obrigação pública, ou os serviçospara com o Rei e para com a 
Pátria que, juntos com os deveres para com Deus, organizam o rol de compromissos 
do sujeito perante a sociedade. 

“Zelarão a inocência de seus costumes dentro e fora da Escola, acautelando 
quaisquer ocasiões de distração e perversidade nas entradas e saídas, idas e 
vindas, ou dentro da Escola; se apenas notarem que desponta algum vício em 
qualquer de seus Discípulos, procurarão imediatamente atalhá-lo, ensinando-
lhe como deve obrar, repreendendo-o ou castigando-o de modo conveniente; 
lembrando-se que dos bons ou maus hábitos, contraídos na tenra idade, 
depende a felicidade pública e dos particulares. Esmerar-se-ão em lhes dar bom 
exemplo, servindo-lhes com seu procedimento de modelo e espelho de virtude e 
de cortesia. Acomodar-se-ão com paciência e caridade cristã à ignorância e 
rudeza dos Meninos: e a tudo isso se excitarão não só por motivo de sua 
obrigação pública, mas também pelo serviço de Deus, d’El Rei e da Pátria, e 
pelo exemplo de nosso Salvador, que se comprazia de agasalhar os Meninos; e 
advertindo que, em suas Escolas, se começam a preparar os que para o futuro 
hão de ser os esteios da Religião e do Estado, e certos de que se lhes há de pedir 
rigorosa conta de seu serviço.” (Instrucção 1824, p.11) 

Nesses anos do primeiro quartel do século XIX, havia uma articulação ainda 
significativa entre a vida civil e os códigos da religião, embora a civilidade fosse 
justificada já em si mesma, como um requisito concernente à vida secular. A 



 

 
 

civilidade prescreve ações de etiqueta para o dia a dia, ressaltando as formas de agir 
perante os outros, com o fito de uma concórdia coletiva capaz de assegurar a 
convivência adequada na vida social. A mesma escola que ensina a ler, a escrever e a 
contar ensina também como se deve comportar em público.  

A civilidade é assim conteúdo e matéria da vida escolar. A escola que seleciona, 
elege e distribui saberes e conhecimentos também escolhe valores considerados 
apropriados para a formação do sujeito capaz de interagir com os outros. Isso 
envolve o aprendizado para a vida e para o trabalho. A escola primária estará voltada 
para organizar a população e disseminar os postos e os lugares que o futuro reserva 
para cada fatia da população. Isso envolverá também alguma dimensão de 
aprendizado dos requisitos necessários para a construção de uma paz social, capaz de 
assegurar a estabilidade do reino. Os motivos eram civis e as razões eram públicas. 
Tratava-se de uma escola secularizada. É o que aparece no texto da Eschola popular 
de primeiras letras, publicada pela Real Imprensa da Universidade, em Coimbra, no 
ano de 1828. 

“Nos ajuntamentos e conversações com os seus iguais, não faça ação nem diga 
palavra alguma que seja ou torpe ou suja ou indecente ou que possa 
escandalizar os seus companheiros, ou outra qualquer, de que ele mesmo se 
ofenderia, se lha fizessem ou dissessem; antes deve prezar-se e honrar-se de ser 
o primeiro em honrar e estimar os outros, tanto de obra como de palavra. Por 
esta razão é impolítica, quando se está conversando, responder antes do outro 
acabar a pergunta; emendar quem fala; estar-lhe apontando o que deve dizer; 
interrompê-lo, quando está falando; querer ser o primeiro a falar; querer falar 
só e sempre; estar olhando para outra parte quanto outrem fala; falar de si 
com louvor ou dos outros com desprezo, desabono ou maledicência.” (Eschola 
1828, p.71) 

Como consta dos Elementos de moral para uso das escolas, publicado no Porto 
em 1858, a civilidade é sempre apresentada como “a maneira urbana com que nos 
devemos apresentar entre os nossos semelhantes” (Barreiros 1858, p.27). Explicita a 
Selecta de manuscripto para uso das escolas d’ensino primario de Simões Lopes - 
cuja 23ª edição foi publicada no Porto em 1887 - que a educação é, em todo esse 
material, considerada como estratégia para “corrigir os vícios, reformar os hábitos e 
polir os costumes” (Lopes 1887, p.22). A ideia é a de que a educação age na 
contramão das inclinações do homem, dando-lhe, então, o lastro da cultura e do 
refinamento.  

Muitos dos compêndios, ao apresentarem a finalidade da instrução, expunham o 
dever social de preparar as crianças para servir à pátria. É o que aparece na primeira 
lição do Mestre de leitura portugueza, publicado por A. Castanheira Nunes, em 
Lisboa no ano de 1879. Para expor a necessidade da instrução, o referido texto diz o 
seguinte: “vindes a esta casa, meus meninos, para aprender a ler e a escrever as 
palavras da nossa língua, e para adquirir outros conhecimentos úteis e necessários, 



 

 
 

quer na vida pública, quer na família, a fim de poderdes ser um dia prestáveis a 
vossos semelhantes, à pátria e à humanidade” (Nunes 1879, p.1). 

A civilidade é requisito e é método para a instrução. É ela quem gera a disciplina, 
o autodomínio, a elegância e a boa apresentação. Agir na órbita da civilidade seria, 
nesse sentido, requisito para o sucesso no mundo das letras.E o mundo das letras era 
fundamental para ligar as pessoas na órbita do que Benedict Anderson compreende 
por “comunidade imaginada”. A língua portuguesa, como “língua de imprensa”, seria 
o motor que organiza o aprendizado escolar. Tratava-se de buscar a uniformidade de 
modos de comunicação, que passavam pelo domínio pleno de uma linguagem falada 
e escrita, capaz de estabelecer vínculos estruturadores da nacionalidade. Como 
afirma Benedict Anderson: “esses companheiros de leitura, aos quais estavam 
ligados pela imprensa, formavam, na sua invisibilidade visível, secular e particular, o 
embrião da comunidade imaginada em termos nacionais” (Anderson 2012, p.72). 

No roteiro da cultura letrada, a civilidade é distintivo de comportamento público 
dos sujeitos da nação. A civilidade é apresentada no livro escolar como 
conhecimento. Quem age bem conhece mais coisas. É o que aparece no Methodo 
facillimo para aprender a ler tanto a letra redonda quanto a manuscripta no mais 
curto espaço de tempo possível - publicado por Emilio Achilles Monteverde, e 
aprovado pelo Conselho Superior d’Instrução Pública -, cuja sétima edição veio a 
lume pela Imprensa Nacional em Lisboa no ano de 1859. Nos termos dessa cartilha 
de ensino da leitura e da escrita, 

“A civilidade é um testemunho exterior de benevolência, atenções e deferência. É 
propriamente uma disposição habitual que nos faz evitar no comércio da vida e 
no trato com os homens tudo o que pode ofendê-los ou desagradar-lhes. A 
civilidade é o sinal distintivo de uma boa educação, e dispõe logo os outros em 
nosso favor.” (Monteverde 1859, p.70) 

Com esse argumento, o texto indica procedimentos de conduta especialmente 
traçados para pensar a postura daquele que escreve. Da posição do corpo 
dependeriam a atenção, a concentração e a perseverança do aluno relativamente ao 
trabalho escolar: 

“O corpo deve-se manter direito, e a cabeça um pouco inclinada para diante, o 
lado esquerdo mais chegado à mesa do que o direito. A perna esquerda algum 
tanto estendida, e o pé direito perpendicular ao sobrado. O braço esquerdo 
coloca-se, não paralelamente à borda da mesa, mas sim obliquamente, por isso 
que essa posição é a mais natural, e segura-se o papel com a mão esquerda.” 
(Monteverde 1859, p.76) 

Outra forma de lidar com o tema da civilidade era dar conselhos de 
comportamento, que indicavam aos meninos com quem eles deveriam andar, para 
ter como referência os bons exemplos e para fugir das más companhias. É o que 



 

 
 

aparece no texto do Ramalhetinho da puerícia, publicado por Luiz Filipe Leite em 
Lisboa no ano de 1854.  

“Deixai de acompanhar, sempre que puderdes, com rapazes mentirosos, 
chocalheiros, barulhentos ou que sempre têm na boca más palavras. Dize-me 
com quem andas, dir-te-ei as manhas que tens. Sem mesmo dardes por isso, ir-
lhe-eis aprendendo os maus costumes. E quem vos vir de camaradagem com 
eles, o que pensará? Que sois tais quais eles o são; não é assim? Se as pessoas 
com quem tratardes tiverem más qualidades, guardai-vos de imitá-las; porque 
se fordes bons, talvez sejam então elas que tomem de vós o bom exemplo. E que 
glória! Dignar-se Deus fazer de vós instrumento de sua misericórdia. Devem os 
bons fugir dos maus, para que os maus venham a seguir os bons.” (Leite 1854, 
p.23-4) 

Publicado no mesmo ano de 1854, o livro Encyclopedia das escolas d’instrucção 
primaria, escrito por Julio Caldas Aulete e José Maria Latino Coelho, explicita o 
vínculo entre moral e civilidade no roteiro do que se apresenta como civilização. A 
urbanidade, para os autores, decorre da dimensão moral; e há, nesse sentido, uma 
universalidade nos ditames que orientam os modos de agir, a despeito do fato de as 
regras da civilidade poderem ser diferentes conforme os povos e a história. Embora 
recomendando ações específicas, todas as sociedades teriam códigos que norteariam 
as maneiras de se comportar. Nos termos do texto: 

“A moral universal manda a todo o homem, qualquer que seja a sua religião, 
que não cause dano aos outros homens, antes os auxilie e favoreça. É o que a 
moral resume nos dois aforismos já proverbiais: Não faças a outrem o que não 
queres para ti. Faze aos outros aquilo que tu desejar que eles te façam. A moral 
ordena o amor dos homens em nome do egoísmo e da utilidade própria. Não 
ofendamos os outros, para que não nos ofendam também. Cumpramos para 
com eles todos os ofícios da benevolência, para que eles nos retribuam em 
serviços úteis para nós. Eis aqui entre os povos gentílicos a origem do primeiro 
gênero de polidez e de urbanidade.” (Aulete; Coelho 1854, p.20) 

A ideia de civilizaçãocompreende, a um só tempo, a polidez e a educação do 
espírito na direção das ciências e das artes. Para Jean Starobinski, civilização é um 
“conceito unificador”, que, dentre outras coisas, supõe o “abrandamento dos 
costumes” (Starobinski 2001, p.14). Daí sua aproximação com a dimensão da 
civilidade, como o grande objetivo para o qual se dirigem os esforços da instrução e 
da educação de maneira geral. A civilização é com frequência apresentada como um 
bem para o qual as sociedades se dirigem. O progresso é sinal de civilização e a 
instrução é requisito para o progresso. É o que aparece no jornal  Illustração 
popular: folha dedicada ao recreio e instrucção na edição publicada em 25 de 
fevereiro de 1866.  



 

 
 

“Por isso mesmo que o estado social, chegando à perfeição, tende a dar a 
liberdade e garantias ao povo, sem o que não é perfeito; e o homem, usufruindo 
estas liberdades e garantias, começa por conhecer a necessidade de instruir-se 
e, portanto, a colocar-se nas condições de um povo civilizado. E se, por 
circunstâncias especiais ou mesmo secretas, o homem se instrui sob um estado 
imperfeito e acanhado, então o homem reage contra o estado, destrói-o mesmo, 
e levanta nas ruínas deste, outro, nas condições precisas e harmônicas com o 
desenvolvimento individual da humanidade; e daqui a união dos elementos 
essenciais da civilização: homem ilustrado e livre, estado perfeito e 
desenvolvido. Ora, em presença desses princípios, e sendo, como é, impossível a 
ilustração sem instrução, o povo que não procurar instruir-se por todos os 
meios ao seu alcance, não pode ter jus ao título augusto e nobre de civilizado.” 
(Neves 1866, p.7) 

É muito comum esse tipo de literatura escolar voltar-se para dar recomendações 
e mesmo advertências aos pais, que não são propriamente entusiastas da ação da 
escola. Segundo consta do compêndio intitulado Ensino intuitivo: livro destinado ás 
mães e paes de família e ás professoras e professores de instrucção primaria, 
escrito por João José de Sousa Telles e publicado em Lisboa no ano de 1873, os pais 
de família deveriam ser repreendidos pelo seu descaso perante os benefícios da 
escola e pela imagem negativa que incutiam em seus filhos acerca da instituição 
escolar. 

“Na repugnância que os meninos têm à escola, são quase sempre culpados os 
pais e as mães, porque, em vez de amoravelmente lhes falarem dela, de lhes 
mostrarem que está ali o alvorecer de todas as artes e ciências, de lhes dizerem 
que é aquela a única porta por onde se entra à vida pública, na qual terão, 
quando homens de tomar parte, de lhes explicarem a missão do professor e de 
lhes expenderem que nele acrescem aos deveres de mestre os de amigo e 
patrono; nada disto fazem, e só invocam o santo nome da escola quando, 
irritados pelas travessuras das crianças, que não querem ou não sabem 
remediar com brandura, bons conselhos, bons exemplos e moderadas correções, 
pretendem aterrorizá-los, apontando-lhes para aquela... penitenciária.” (Telles 
1873, p.61) 

Tratava-se de organizar uma sociedade composta, a um só tempo, por cidadãos e 
por trabalhadores. Esse enredo que vincula à escola a formação para a cidadania e 
para o trabalho corresponde, por si mesmo, ao processo de secularização dos 
corações e das mentes. A ação da escola, nesse sentido, dirige-se à conformação da 
sociedade futura, em todas as suas facetas, incluindo aquelas que assinalavam 
fronteiras, obstáculos e desigualdades. Mesmo assim, o discurso sobre as boas ações 
é genérico: acopla-se à discussão dos deveres, já que o conhecimento da virtude deve 
remeter o sujeito a praticar atos que sejam tidos por nobilitantes. Segundo consta do 



 

 
 

Manuscripto das escolas primarias, publicado no Porto, por Angelo Vidal, no ano de 
1908, ao agir na direção do bem, o homem consegue a aprovação da opinião pública 
e o lugar social de cada um requer essa aprovação do sujeito pela coletividade.  

“Impõe-se, acima de todos os deveres, qualquer que seja a situação em que te 
encontres, honrar sempre o teu nome, como homem e como cidadão. Procura 
elevar-te pelo estudo e pelo trabalho, para que possas ser útil a ti e ao teu país. 
Em todo o teu proceder, toma por guia a razão e a justiça e nunca te esqueças 
de que as boas ações enaltecem, honram e nobilitam. Enfim, procura sempre 
viver em boa harmonia com a tua consciência, para que sejas moralmente feliz 
e possas ser bem apreciado pela opinião pública.” (Vidal 1908, p.28-9) 

Enfim, os compêndios escolares constituíam uma antessala para a vida social. A 
passagem da escola era intermediária entre a família e a convivência pública. Mais do 
que isso, tratava-se de oferecer à infância elementos que possibilitassem futuramente 
a capacitação para a esfera da cidadania e do trabalho. Esse discurso que remete o 
futuro à infância e que ensina, como se de conhecimento se tratasse, modos de sentir 
e de agir conforme o que é apresentado como bem da sociedade vem ancorado por 
uma pauta plenamente secularizada. Não se trata propriamente de um discurso laico, 
já que a matéria religiosa acompanha o capítulo da civilidade; mas se trata, sim, de 
uma autonomia do campo da moral e da urbanidade que prescinde das justificativas 
religiosas. Nesse sentido, é possível dizer que, na lógica do processo de secularização, 
a escola herdada da matriz pombalina teve um papel significativo. Buscava-se 
preparar as novas gerações para um roteiro de convivência que estruturasse lugares e 
distribuísse poderes sem, para tanto, ferir a necessária dimensão da concórdia. Tecer 
a vida social, pensando os poderes públicos e civis, exigia a tarefa de ensinar a 
infância. Era isso que faziam os manuais acima mencionados. A mesma escola que 
ensina a ler, a escrever e a contar será aquela que ensina a criança a bem se 
comportar: e a estratégia usada nesse caminho inscreve-se no processo de 
secularização, como se fosse umcapítulo dirigido ao aprendizado da vida pública.  
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A civilidade e a atenção aos impressos do gênero savoir-vivre, como são em geral 
conhecidos os manuais de boas maneiras, etiqueta, polidez e sociabilidades, há 
algum tempo vem sendo estudados pela historiografia. Alguns se dedicam ao exame 
daqueles textos mais difundidos no gênero, sobretudo aqueles da tradição 
erasmiana, suas influências ocidentais e europeias desde o século XVI até o apogeu 
da polidez burguesa dos séculos XIX e XX. Outros, em especial, acompanham a 
circulação e presença dos discursos que esses impressos propõem ou prescrevem aos 
leitores no circuito dos manuais escolares, sob o modelo de regras e conselhos para 
leitura dos estudantes, uma espécie de alfabeto das boas maneiras, presentes em 
diferentes contextos e níveis de ensino, o que lhes têm reservado análises diversas no 
âmbito da História da Educação, sobretudo dos séculos XIX e XX. Recentemente, o 
termo savoir-vivre foi dicionarizado em língua portuguesa por Houaiss (2001) e 
consiste, precisamente, no “conhecimento e prática dos usos e costumes da vida 
social”. 

Em que consiste, quando se trata das crianças pequenas, a arte de cultivar, 
exercitar, fortificar e polir suas faculdades? A atenção dirigida a livros de bebe da 
primeira metade do século XX, além de alguns manuais de puericultura e pedagogia 
que por eles são fartamente citados como epígrafes ou textos transcritos em suas 
páginas, sugere alguns aspectos que provocam discussão acerca da complexidade de 
temas imbricados, como infância, educação e civilidade, além de retomá-los a partir 
de diferentes ângulos.   

Os livros de bebe e os manuais de puericultura circularam no espaço privado das 
famílias letradas desde fins do século XVIII e, no Brasil, em especial, na primeira 
metade do século XX. Há mais de uma dezena de títulos de livro de bebe publicados 
nesse período, alguns representados por traduções de publicações europeias, outros 
elaborados por autores e editoras brasileiros. Caracterizam-se, em geral, como 
impressos que se destinam, simultaneamente, à leitura de citações acerca da 
primeira infância e conselhos de puericultura, compilados por seus autores ou 
organizadores, e, de outra parte, ao registro manuscrito de eventos da vida de uma 
criança biografada e de sua família. Nesta comunicação destacam-se dois títulos em 
particular, a saber: O Livro de Bebe (1923, 1ª ed.), de Mansueto Bernardi, e Meu 
Bebe: livro das mamães (1924, 1ª ed.), de Bastos Tigre, acompanhados em suas 
sucessivas edições até os anos 1950, difundidos no Brasil e que são objeto de um 
estudo mais amplo sobre as práticas de leitura e escrita no foro privado. Aqui são 
examinados quanto aos preceitos de civilidade.  Inscrever a criança no contexto das 
sociabilidades familiares, dar-lhe ordem e regularidade, controlar, governar, conter, 
suprimir excessos, regrar minuciosamente seus costumes e hábitos, circunscrever os 
comportamentos desde a mais tenra idade, com frequência são prescrições que se 
fazem presentes na discursividade desses impressos. Os títulos examinados são mais 
incisivos no que diz respeito aos ensinamentos de bem-viver, que devem, 



 

 
 

forçosamente, instruir e “polir” as crianças, incumbência preferencial de suas mães. 
Apresentam inúmeros conselhos sob a forma de textos reflexivos e normativos à 
leitura dos adultos, propondo-lhes modos de cuidar, educar, regrar seus pequenos 
filhos, em seus primeiros gestos, em suas existências no seio da família, mas 
igualmente nos limitados espaços de suas sociabilidades, muito antes da 
escolarização, desde o nascimento até a idade escolar. Assim, os livros de bebe 
possuem diferentes proposições de observação, acompanhamento, instrução aos 
pais, propondo-lhes ou prescrevendo-lhes discursos, os ensinamentos da 
Puericultura e da moral. Além disso, demandam o registro escrito de aspectos, 
eventos, atributos da vida singular de uma criança. Aí é que se destacam vários 
enunciados ligados ao corpo infantil, o corpo da criança como matéria de sua 
biografia, as transformações do corpo como eventos que delimitam momentos de sua 
educação no início da vida, apresentando-se com tal importância que definem a 
periodização de sua história pessoal. Produzem o corpo criança como uma espécie de 
corpo cronologia, o corpo como índice biográfico da infância, mas também o corpo 
como suporte de relações sociais, que é o elemento central dos manuais de civilidade. 
Como sugere Daniel Arrasse (2011), desde Erasmo de Roterdam, a literatura de 
civilidade fez do corpo o sujeito central de suas prescrições, “o que funda uma cultura 
do corpo no seio da qual é o corpo (civilizado) que oferece o aspecto mais imediato da 
personalidade” e, portanto, ele é privilegiado na definição das boas maneiras. Quem 
melhor que a criança, e seu corpo em formação, para aprender e denotar os atributos 
da civilidade? O corpo civilizado constitui o modelo a polir nas crianças, tarefa a ser 
iniciada pelas mães e os adultos de seu grupo parental. Nos livros de bebe podemos 
observar o quanto os diferentes ritos e rituais sociais descritos pelos excertos 
colecionados e impressos ou narrados por seus pais, e por vezes os diversos eventos 
sociais em que a criança participa, demarcam as atenções à produção da civilidade. 
Mapear e descrever como esses ritos e eventos, bem como as normatizações que lhes 
sucedem ou deles decorrem, se apresenta como possibilidade para compreender a 
centralidade do corpo da criança na produção do que se concebe como sendo as boas 
maneiras e o savoir-vivre a cultivar, numa extensão e intensidade inusitadas. Foi 
assim com as outras gerações? Por que os ensinamentos da Puericultura e da moral 
dirigem uma atenção privilegiada ao corpo a ser civilizado em se tratando das 
crianças? Nos livros de bebe examinados, boa parte dos textos impressos consiste em 
compilações, foram extraídos de obras de divulgação dos saberes médicos, outras da 
doutrina católica que prescreve preceitos de uma educação cristã e humanista das 
crianças. Além de mais de uma dezena de médicos-autores, sobressaem textos 
transcritos de autores franceses, como o Abade Félix Dupanloup, e sua obra Da 
Educação (1851), Mme. Augusta Moll-Weiss e suas obras A mulher, a mãe, a criança 
(1897) e Os nossos pequeninos (1909), e o Abade René Bethléem com sua obra 
Catecismo da Educação (1919), autores cujas transcrições são proeminentes em O 
Livro de Bebe, de Mansueto Bernardi, editado pela Livraria do Globo, de Porto 
Alegre, RS, cuja primeira edição é de 1923. Nessa obra, é emblemático o excerto 
compilado de Dupanloup e que inspira o título desta comunicação: “A educação é a 



 

 
 

arte de cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar e polir todas as faculdades físicas, 
intelectuais, morais e religiosas que constituem na criança a natureza e a dignidade 
humana; dar a estas faculdades uma perfeita integridade; elevá-las à plenitude da 
sua força e da sua ação. E, deste modo, formar o homem, prepará-lo a bem servir a 
pátria, nos diversos cargos sociais, que um dia seja chamado a desempenhar através 
da jornada da vida; e assim, num alto pensamento, conquistar a vida eterna, 
enobrecendo a vida presente. Eis a obra e o fim da educação” (Dupanloup apud 
Bernardi, 1939). No livro Meu Bebê: livro das Mamães (1924; 1942), de autoria de 
Bastos Tigre, edição de 1942 pela Editora Minerva do Rio de Janeiro, os ritos sociais, 
do nascimento aos aniversários, expressam as regulações sociais, as sociabilidades 
que envolvem diferentes figuras no entorno à criança e sua apresentação aos 
padrinhos, avós, amigos, visitas. Esses eventos são minuciosamente normatizados e 
descritos, assim como o acompanhamento do corpo da criança em transformação é 
alvo de diferentes intervenções pedagógicas juntamente com seus respectivos 
registros manuscritos. Embora Bastos Tigre não cite os autores que são compilados, 
o impresso possui pistas dessa compilação, seja pela anotação “Trad.”, que significa 
tradução, seja pelo uso de aspas e enquadramentos dos textos oferecidos à leitura, ou 
finalmente, de breve referencia a Cyrano de Bergerac; Dr. Renato Kehl, Moncorvo e 
Schrelher. Os demais, ou são anônimos ou escritos sob a forma de versos pelo 
próprio Bastos Tigre, que era jornalista e literato. Marca importante também neste 
segundo título examinado é que, apesar de algumas sátiras muito sutis à Igreja, o 
livro Meu Bebê reproduz conteúdos fortemente ligados à formação cristã e 
humanista da pequena criança, como orações, sacramentos e cultos que esta 
acompanha junto a sua família e nos quais, também seu corpo é travestido 
simbolicamente de diferentes convenções de civilidade. A investigação conta com 
apoio do CNPq.  
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No Brasil, desde meados do século XIX, a preocupação em formar pessoas “bem 
educadas” desencadeou a produção e circulação de numerosos manuais de boas 
maneiras e tambpem denominados como manuais de civilidade. A circulação de tais 
obras emergiu no período em que a elite agrária brasileira mudava-se para as cidades 
e uma nova burguesia ocupava espaços. O mais famoso (e provavelmente mais 
antigo) manual é conhecido como Código do Bom Tom. Publicado em 1845, tem 
como autor o cônego português identificado apenas como J.I. Roquette. Este era um 
manual que procurava normatizar os rituais do Brasil Imperial a partir da 
enumeração de variados preceitos para a vida em comum (como por exemplo, 
hábitos de higiene, boas maneiras em público, rol de condutas pessoais e grupais que 
se relacionam a atitudes como delicadeza, cortesia e polidez). Registre-se que este 
manual se tornou leitura obrigatória de uma aristocracia brasileira, merecendo 
destaque na obra de Gilberto Freire (1984, p.420) que, segundo este autor, adotaram 
tais regras na criação dos filhos com excessos e exageros.  

 Responsáveis pela transmissão de valores, de saberes, de normas de conduta, os 
professores passaram a atores privilegiados na formação de mentes, de almas e de 
corações no intuito de moldar o sujeito aluno para a civilidade e o civismo, atuando 
como propagadores intelectuais dos valores de civilidade. Assim, o professor 
primário “situar-se-á, no campo da estruturação do moderno modelo escolar, como 
ator privilegiado de fabricação de visões de mundo que se deverão traduzir como 
consensos para o homem comum” (Boto, 2005, p.79).  

Uma possibilidade de reflexão sobre a responsabilidade social do professor na 
formação de sujeitos históricos hábeis no ler/escrever/contar e a ter bom 
comportamento leva a considerar tais documentos como alvo para estudos no âmbito 
da historiografia da educação brasileira. A parir destas premissas os Manuais de 
Civilidade/Urbanidade, podem ser considerados  como aquelas obras que circularam 
no lar e na escola e que divulgavam preceitos de boa conduta e de boas maneiras que 
foram utilizados, em aulas, pelos professores e ema casa pela família, entre 1920 a 
1960, como textos indispensáveis à propagação de valores civilizatórios. Geralmente 
naturalizadas, “civilidade” ou “urbanidade” são aqui trabalhadas como experiências 
históricas contingencialmente constituídas e retomadas pelo Estado, a partir dos 
finais do século XVIII como uma forma de controle social que tornaria possível uma 
mínima convivência pacífica entre os cidadãos (Elias, 1987, p.86). Ao invés de 
naturais, representam um intenso esforço de codificação e controle dos 
comportamentos, esforço para, justamente, conter a manifestação de sensações e 
movimentos “espontâneos” do corpo e da alma. Trata-se do processo histórico de 
cerceamento intencional de tudo que possa lembrar a animalidade, em suma, um 
processo de codificação informado por diferentes saberes e discursos. Como fontes 



 

 
 

para este estudo, tomo como referência dois Manuais de Civilidade largamente 
presentes em Escolas Normais do sul do país, entre os anos de 1920 a 1960. O 
Tratado de Civilidade e Etiqueta de autoria da Condessa de Gencé, um 
compêndio provavelmente publicado em França em 1895 e que circulou em Portugal 
em 1909, com tradução de Luiz Cardoso, pela Editora Guimarães& Cia. de Lisboa. 
Uma edição, revista e corrigida por Maria Benedicta Pinho, foi publicada em 1912, 
sempre pela Editora Guimarães. A edição que aqui se estuda é a 8ª, datada de 1925 e 
tem-se registro até da 17ª edição dessa obra, em 1968. A outra obra em estudo é o 
Pequeno Manual de Civilidade para uso da Mocidade -. datado de 1932, foi 
editado pela Livraria Francisco Alves na Coleção de Livros Didáticos (FTD), no Rio 
de Janeiro e seu autor é desconhecido, já que não há quaisquer referências 
disponíveis.  

Partindo-se de preceitos expressos em seus textos, procura-se refletir sobre 
alguns enunciados (normatização de comportamentos públicos, descrições de 
aparências e hábitos desejados) associados ao papel que o professor deveria 
interiorizar/ensinar a seus alunos já que ele era representado como o elemento 
fundamental na produção e transmissão de normas, condutas, valores e saberes. 
Para tal, parte-se do pressuposto que o professor é um formador de mentes, de almas 
e de corações e que por sua atuação é um intelectual – gente de letras – das gerações 
jovens, um formador desse novo sujeito histórico que seria produzido pela Escola 
através de um repertório de normas escritas. Se não se pode afirmar, 
categoricamente, que professores são escritores/autores de manuais de civilidade, 
pode-se pensar na clave de que são, ao mesmo tempo, leitores e propagadores de 
suas mensagens, aqueles que reforçam, pela via do ensino, estratégias de 
sociabilidade e possibilidades de aprendizagem e interiorização de comportamentos 
públicos desejados e alvos preferenciais como exemplos/modelos a serem seguidos 

O código social definido pela urbanidade/civilidade analisará o modelo católico e 
os manuais em relação, até em seu formato, a um tipo de catecismo religioso que 
seria estendido a todas as classes sociais mediante a escolarização que caracterizará 
os séculos XIX e XX, na tentativa de averiguar se propunham uma virtude essencial 
que preservava a moralidade e fortalecia, em certo sentido, a ordem social existente. 

Ancorados na idéia de que uma nação unida era uma nação feliz, tudo indica que 
a proliferação de aconselhamentos, exortações para bem comportar-se e conduzir-se 
em justos limites, presentes nos manuais de civilidade problematiza-se sobre suas 
prováveis contribuíções para que professores formadores e em formação difundissem 
tais práticas em um país pautado pela diversidade cultural que recebia imigrantes de 
várias regiões do mundo o que poderia constituir um entrave para a formação de um 
povo culto e ordeiro, alvo do Estado Republicano em consolidação.  

O estudo parte do pressuposto que a polidez e a cortesia fazem parte das 
civilidades e consistem na observância do decoro e do bom-tom, na prática de boa 
conduta. Se hoje já é difícil saber como as pessoas se relacionam com os textos 
escritos certamente a dificuldade aumenta quando se pensa no passado, pois que 
dificilmente as pessoas se comportariam como desejavam estes manuais, mas uma 



 

 
 

possibilidade de contornar este obstáculo é registrar o que se esperava como 
comportamentos adequados, ditos civilizados. Na tentativa de decifrar, nas 
recomendações dos Manuais de Civilidade, o estudo abordará as distintas linguagens 
(corporais, gestuais, os ritos, as encenações) pelas quais nos apropriamos do mundo 
e tentará perceber a forma como, através da leitura escolar, os manuais aqui 
considerados como objetos culturais simbólicos participam plenamente da história 
cultural e social do Brasil contemporâneo. Afinal, como estes saberes foram dados a 
ver e até compartilhados pelas comunidades, ainda que traduzidos em práticas 
singulares, por exemplo, em cópias escolares que compõem lições em uma coleção de 
cadernos escolares dos anos de 1950. 

Considerar-se- á que os professores como intelectuais da instrução cumpriam um 
ritual de regrar o cotidiano e portadores de valores, em tese, mais elevados e mais 
universalistas construíram sujeitos históricos através da irradiação de seus saberes, 
de suas crenças, de suas convicções nos pequenos e variados modos de transmitir 
conhecimentos no dia-a-dia. O que ficou dessas regras, na vida, passado o tempo 
escolar? Que sentidos estas obras faziam? Num século marcado pelos novos usos do 
escrito, o papel das obras normativas parece ser o de participar da construção de um 
repertório que postula uma estética de comportamento social. O manual, assim, pode 
se estudado não somente como fruto de iniciativas individuais, mas como resultado 
de uma ação coletiva de pessoas que se apresentam como qualificadas (quer pela sua 
origem social, quer por cargos ocupados) para avaliar as necessidades dos outros. 
Parece inegável uma larga permanência de muitos preceitos de civilidade 
impregnados no conjunto do corpo social, nos conceitos e nos comportamentos que 
articulam e formam nossa herança cultural, quer rechaçamos quer admitamos e/ou 
assumimos totalmente ou em parte. Busca-se, finalmente mostrar que sua dimensão 
de memória de um tempo pode ser forjada por variadas perguntas que tais objetos 
suscitam ao historiador em cada situação em que são utilizados. 
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RESUMO  

O presente estudo tem por objetivo analisar uma experiência singular de 
educação infantil, ocorrida entre 1947 a 1971, visando compor um recorte da história 
da educação infantil na cidade de Porto Alegre/RS. A singularidade está na história 
da atuação da professora Gisela Schmeling em ter tido seus jardins de infância em 
diferentes espaços - clubes sociais. A partir de entrevistas e materiais 
disponibilizados pela professora, consulta a diversos periódicos (Revista do 
Globo/RS, Revista do Ensino/RS, jornal Correio do Povo), álbuns de fotografias, e 
outros documentos, procuramos reconstruir a história dessa iniciativa. Podemos 
perceber que os jardins de infância da professora Gisela Schmeling, que perduraram 
por quase 25 anos ininterruptos, foram extremamente significativos para o período 
histórico, atendendo uma classe média e alta, muitos pertencentes à comunidade 
alemã, sócios dos clubes sociais, estabelecendo uma significativa rede de 
sociabilidade. Os depoimentos e os registros conservados possibilitam aquilatar a 
riqueza dessa iniciativa particular para a história da educação infantil de Porto 
Alegre e do Rio Grande do Sul.  
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INTRODUÇÃO 

A partir do estudo do Kindergarten do Deutscher Hilfsvereinschule, no período 
entre 1911 e 1929 (Figueiredo & Bastos, 2012), passamos a nos interessar em 
pesquisar outras iniciativas particulares, realizadas na cidade de Porto Alegre/RS, 
especialmente aquelas empreendidas em espaços não-escolares. Bastos (2011, p.106) 
ao escrever suas memórias de tempos de escola, registra as experiências vividas no 
jardim de infância: 

Frequentei o Jardim de Infância (1954-56) da Associação Leopoldina Juvenil, 
clube tradicional da cidade, com a Professora Gisela Schmelling (que, 
posteriormente, foi professora de alemão de meus filhos), uma das pioneiras na 
criação de pré-escola particular em Porto Alegre. Dessa escola, tenho 
lembranças das atividades que seguiam os dons de Froebel, especialmente os 
quadros com furos ou picados, nos quais tínhamos que usar agulha e lã para 
formar um objeto ou figura. Ou ligar os pontos para formar uma figura. 
Também as inúmeras atividades de teatro. No final de ano tivemos uma 
apresentação em que fui uma flor. A fantasia era linda, o miolo da flor era o 
rosto e as pétalas, feitas de tecido verde, cobriam a cabeça e a saia também era 
em forma de pétalas. Não recordo a história nem a minha fala, mas ainda hoje 
tenho gravada a imagem no palco do Salão Imperatriz (o nome já expressa a 
monumentalidade que significava estar no palco com cinco ou seis anos). Toda 
vez que entro nesse salão ainda lembro esse evento.  

A partir dessas recordações e com intenção de registrar essa experiência, contatei 
Tante Gisela (como é chamada pelos alunos de aulas particulares de alemão1), para 
uma entrevista, realizada em 13 de junho de 2012 em sua residência2. A partir de um 
primeiro contato e com uma série de indícios, fomos montando o quebra-cabeça 
dessa expressiva experiência de vida profissional, que faz parte da história da 
educação infantil da cidade de Porto Alegre/RS. Dessa forma, o presente estudo tem 
por objetivo registrar parte dessa experiência singular e original, ocorrida de 1948 a 
1971, visando compor particularidades de uma história da educação infantil de Porto 
Alegre, das relações nas quais se inscreve e nas redes de sociabilidade estabelecidas.  

 

1.  D. GISELA SCHMELING: escolaridade e formação profissional 

                                                   
1 tante =  tia em alemão. Não é foco desse estudo as aulas particulares de alemão, para crianças e adultos, que 
passou a ministrar após fechar o seu jardim de infância, na década de 1970, em sua residência. 

2 A entrevista foi realizada juntamente com a bolsista de Iniciação Científica FAPERGS - Milene Moraes de 
Figueiredo. Posteriormente, foram realizados contatos telefônicos, nos quais a professora acrescentava mais 
dados à pesquisa.  



 

 
 

Gisela Ane Marie Irma Struck nasceu em 23 de fevereiro de 1928, em Porto 
Alegre3. Seus pais – Walter Emílio Ferdinand Struck e Emilia Margarethe Babette 
Struck4 – vieram da Alemanha, dois anos antes, onde já havia nascido seu irmão. O 
pai era escriturário e a mãe dona de casa. Frequentou o jardim de infância particular 
na residência de “Tante Nietsche”5, o que permite perceber já uma prática comum 
nessa época, a qual também vai adotar como jardineira. Na foto ao lado, a imagem da 
professora nos anos 1950. 

O ensino primário e o ginásio realizou no Ginásio Teuto-brasileiro Farroupilha6, 
no período de 1935 a 19447. Quando estava no ginásio trabalhou, por quase dois 
anos, na Santa Casa de Misericórdia, com meninas “com defeitos físicos e muito 
carentes de agasalhos, sapatos, etc”. Para expressar essa carência, a professora relata 
que “quando havia visita oficial ao hospital, as camas eram arrumadas e enfeitadas 
com bichos de pelúcia, terminada a visita, retiravam os brinquedos”. Com essas 
crianças, contava histórias, fazia jogos, ensinava músicas e tocava violino para elas. 
Essa experiência a motivou a criar um jardim de infância. Também foi bandeirante 
na Igreja Evangélica. 

Assinala que não realizou o curso normal. Mas, após terminar o ginásio foi para 
São Paulo, onde permaneceu durante um ano (1946), frequentando a Escola Normal 
Caetano de Campos 8 , como ouvinte. Além disso, tinha cursos particulares de 
Psicologia e Pedagogia, citando Antonio D’Avila9 como um dos seus professores.  

Após essas aulas, prestou exame de habilitação ao magistério particular de grau 
pré-primário, primário e intermediário, em São Paulo. Esse exame era destinado 
àqueles que não fizeram escola normal e ocorria em duas épocas do ano (fevereiro e 
julho). As instruções que o regulamentam estabeleciam: a idade mínima de 18 anos; 
exame das matérias - português, aritmética e noções de geometria (provas escritas 
eliminatórias e provas orais), história do Brasil, geografia, ciências físicas e naturais 
(provas orais), desenho (prova gráfica); provas teóricas e práticas. Para o pré-
primário, ainda um exame oral sobre higiene e noções elementares de pedagogia pré-

                                                   
3 Casou-se em 1951, com Werner Georg Schmeling, tendo duas filhas. 

4 Gisela conta que seu avô materno era judeu e morreu queimado no gueto, a avó era ariana. 

5 Não foi possível localizar mais dados sobre essa experiência. 

6 O Colégio Farroupilha, um dos mais tradicionais de Porto Alegre (Rio Grande do Sul/Brasil), tem sua origem na 
fundação, em 1858, da Deutscher Hilfsverein (Sociedade Beneficente Alemã/Associação Beneficente e 
Educacional), mantenedora da instituição. Em 1886 é criado nas dependências da Comunidade Evangélica de 
Porto Alegre, sob o nome de Knabenschule des Deutschen Hilfsverein, com setenta meninos como alunos. A 
partir de 1950, adota a denominação “Colégio Farroupilha”. Sobre, ver Telles (1974); Hofmeister Filho (1996); 
Almeida (1999); Bastos (2008). 

7 Na ficha de inscrição, consta que o seu pai era sócio da Deutscher Hilfsverein (Sociedade Beneficente 
Alemã/Associação Beneficente e Educacional). 

8 Sobre, ver Monarcha (1999). 

9 Professor da Escola Normal Caetano de Campos, Diretor do Serviço de Orientação pedagógica do 
Departamento de Educação (1939). Sobre, ver Valdemarin (2008); Trevisan (2008). 



 

 
 

escolar. Analisando o programa das disciplinas, percebe-se a ausência de conteúdos 
de Pedagogia, somente de higiene entre os listados em ciências físicas e naturais, 
higiene.  

 Voltando a Porto Alegre, a Secretaria de Educação e Cultura/RS não 
reconheceu o certificado de habilitação fornecido por outro estado. A professora 
questionou as autoridades: “São Paulo não é Brasil?”. Diante da pergunta,deram-lhe 
o carimbo necessário e assim conseguiu o registro que lhe possibilitava ministrar 
aulas em escolas particulares. 

 

2. OS JARDINS DE TIA GISELA: 1948-1971 

 A primeira experiência que a professora realizou foi na residência de seus pais, 
a Rua Barão de Santo Ângelo (Moinhos de Vento), com ajuda de sua mãe 
(aproximadamente, entre 1947 e 1948). Atendia a um pequeno grupo de alunos, 
meninos e meninas, com idade de quatro a seis anos, residentes nas proximidades, 
no turno da manhã.  

 Comenta que muitos das crianças eram filhas de ingleses, alemães e que não 
teve a preocupação em registrar os dados de seus alunos. Algumas fotos10 registram 
essa experiência: em atividade de pintura, no pátio; a festa de Natal.  

 Em 1949, abre o jardim de infância no clube Grêmio Náutico União11, a rua 
Quintino Bocaiúva, inaugurando uma prática de focar sua atuação em clubes sociais 
tradicionais de Porto Alegre, pois os mesmos garantiam a infraestrutura gratuita e a 
segurança necessária para o recebimento das crianças, o que permitia cobrar uma 
mensalidade menor. 

Sobre a cobrança das mensalidades, informa que era diretamente com ela. O 
controle fazia por uma pequena ficha individual, impressa com os meses, em que 
carimbava o mês pago. 

A mensalidade revertia para ela, o pagamento da auxiliar e para a compra de 
materiais que produzia para as atividades. Sempre trabalhou com a ajuda de uma 
auxiliar, lembrando algumas: Marion Fayel (1949); Ellen Wollheim; Erna; Cacilda, a 
empregada de sua residência, que auxiliava no período da manhã (1949). 

                                                   
10 O álbum de fotos da professora foi um dispositivo evocador das suas lembranças, já que desde 1971, não atuava 
na educação pré-escolar. 

11 O Grêmio Náutico União foi fundado em 1º de abril de 1906, por jovens da sociedade alemã, alunos do Colégio 
Farroupilha, que tinham o sonho de ver o remo, seu esporte preferido, nas águas do Guaíba. Num terreno cedido, 
próximo a Rua Voluntários da Pátria, no centro de Porto Alegre, foi construído um barraco de tábuas como 
primeira sede, denominado Ruder Verein-Freundschaft (Sociedade de Regatas Amizade). Fonte: 
http://www.gnu.com.br/ A sociedade criou em 2004, um Museu. Sobre a história do clube, ver Hofmeister 
(1996). 



 

 
 

No Grêmio Náutico União, a experiência da professora Gisela foi de 1949 a 
195312. Sobre a sala de aula no clube, relata que não era uma sala exclusiva para o 
jardim de infância. Dessa forma, decorria que, todos os dias, depois das aulas, tinha 
que recolher os materiais, empacotar tudo e chavear nos armários, pois no turno da 
tarde havia aulas de boxe, dança, ginástica. Como o piso não tinha ventilação, o local 
devia ser limpo diariamente, pois havia muito pó. Olhando as fotos, lembra alguns 
nomes de alunos, pelo sobrenome ou pela nacionalidade. Também diz que não 
adotava uniforme.  

 A Revista do Globo 13 , de 11 de junho de 1949 (p.28-31, 56), publica a 
reportagem “As Reinações de Carlinhos, Frederico e Cia Ltda”, com o seguinte 
subtítulo: “as atividades livres e dirigidas do Jardim de Infância do Grêmio Náutico 
União de Porto Alegre. Um estabelecimento particular que se acha na vanguarda em 
matéria de pedagogia para a infância”, com texto de Nelson de Assis e fotos de Flavio 
Damm. Com fotos de meninas e meninos individualmente (3); dançando e fazendo 
ginástica ritmada, registra as atividades de mais de vinte crianças, de três a seis anos, 
na sede do clube. 

O jornalista informa, a partir de conversa com a professora, que o jardim dividia-
se em dois momentos no turno da manhã. O primeiro totalmente livre – “uma 
espécie de recreio em recinto interno”, em que as crianças escolhiam o que fazer, a 
partir dos “centros de interesse” a sua disposição (caixa de areia, jogos de construção, 
pintura, brincar na casa da boneca, leitura ilustrada, quebra-cabeças). Durante a 
atividade livre, a professora ficava observando e fazendo anotações de cada aluno, 
para no fim de ano, elaborar um detalhado relatório do desenvolvimento da criança, 
“com dados orientadores sobre atitude mental, demonstrações intelectuais, 
habilidade manual, desenvolvimento social e emocional, tendências especiais”. 

A professora nos relata que no início do ano abria um caderno simples, no qual 
anotava o nome do aluno e assinalava aspectos do seu desenvolvimento: atitude 
geral, coleguismo, habilidade de expressão, habilidade manual. Ao final do ano, em 
novembro, quando elaborava o “Relatório de desenvolvimento” descritivo de cada 
aluno, entregue aos pais, retomava essas anotações realizadas para registro. As fichas 
eram impressas, em tamanho 31 por 21 cm. 

O segundo momento do turno realiza “atividades organizadas” e variadas, sob a 
direção da professora:  identificar as cores através de quebra-cabeças especiais, 
cantar em várias línguas, executar danças rítmicas, pintar utilizando os dedos como 
instrumental (fingerpainting), exercícios de dramatização, contar histórias, etc. 

                                                   
12 Essa não foi a primeira experiência no clube. Em 1947, a professora Gercy Costa Silveira Netto criou e 
organizou o jardim de infância unionista, que em função da reestruturação do prédio em que funcionava foi 
fechado no final do ano. O Jardim de Infância do Grêmio Náutico União é somente reaberto em 1982, com o 
nome Escola Maternal e Jardim de Infância Gercy Costa Silveira Netto, funcionando até a presente data. Fonte: 
Museu do Grêmio Náutico União, fornecida pela responsável Vera Rangel. 

13 Sobre a Revista do Globo (1929 a 1967), ver Torresini (1999).  



 

 
 

Outros registros dessa experiência são artigos da professora publicados na 
Revista do Ensino/RS14, de novembro de 1952 a setembro de 1953, em quatro textos, 
todos com indicação de que dirigia o Jardim de Infância do Grêmio Náutico União.  

O primeiro, intitulado “10 Mandamentos para uma Jardineira” (Revista do 
Ensino/RS, n. 11, nov.1952, p.19), verdadeiro decálogo para as professoras de jardins 
de infância 15 . Recomendações relativas ao silêncio, voz baixa são tanto para o 
professor como para o aluno. Ao professor, destacava-se que deve ter muita 
perseverança na sua atuação; dar ordens afirmativas, evitando o uso constante do 
“não”; ocupar constantemente os alunos; preparar as atividades antecipadamente, 
graduando-as de acordo com o grau de desenvolvimento da criança. Esse decálogo 
faz parte de uma estratégia discursiva adotada pelo periódico para orientar a 
formação e prática das “professoras pré-primária”16, que devia, segundo Évrard-
Fiquemont (1963), em primeiro lugar: 

amar profundamente os pequenos, o que supõe certos dotes inatos: dom de si, 
abnegação, dedicação, paciência; gozar de boa saúde e ter nervos equilibrados, 
aparência agradável, voz suave, igualdade de humor, alegria serena, bom 
gosto, demonstrar uma autoridade natural e um grande domínio de si, ser 
justa, firme e boa. Dotada de espírito curioso, inquiridor e aberta às ideias 
gerais, possuir um juramento são, discernimento, espírito de observação, numa 
palavra senso psicológico. Ser professora de Jardim de Infância é um dom que 
se desenvolve, mas não se adquire. (apud Souza, 2000, p.142-43) 

                                                   
14 No período pesquisado, de 1951 a 1978, a seção Educação Pré-Primária, que corresponde aos jardins de 
infância, atendia alunos de idades entre 5 e 6 anos e as professoras eram chamadas “jardineiras”. O periódico 
apresenta artigos que trazem conteúdos específicos sobre a educação da criança, modelos de atividades, planos de 
aula e experiências de outros docentes, assim como posturas e qualidades que deve ter. Sobre a educação infantil 
no periódico, de 1951-1978, ver Silveira & Bastos (2007). Sobre a Revista do Ensino/RS, ver Bastos (1997; 2005; 
2007). 

15 A Escola Normal de Porto Alegre (1869), depois Instituto de Educação General Flores da Cunha (1939). O 
Decreto n. 4277, de 13 de março de 1929, que regulamenta o ensino normal do Estado do Rio Grande do Sul, 
estabelece: o Curso Complementar de 3 anos; o Curso Normal ou de Aperfeiçoamento de 2 anos, o Curso de 
Aplicação em seis anos (escola primária elementar, de quatro anos, e o elementar superior de dois anos); o Curso 
Ativo em dois anos e o Jardim de Infância. Só na década de 1950 que começam a serem ministrados os primeiros 
cursos para professoras jardineiras em Porto Alegre, através da Secretaria de Educação do Estado. Sobre, ver 
Louro (1986); Souza (2000). 

16 Por exemplo, “Educação Pré-Primária - Os dez mandamentos da Educação Infantil”: Não digas a uma  criança 
“Não faça isso”; Não digas que uma coisa é “má”, apenas porque ela te aborrece; Não fales das crianças em sua 
presença, nem penses que elas não escutam, não observam e nem compreendem; Não interrompas o que uma 
criança está fazendo sem avisá-la previamente; Não demonstre inquietação quando a criança cai, ou não quer 
comer, faça o que for necessário sem agitares e alarmares; Não demonstre seu amor pela criança acariciando-a 
constantemente. Faze-o ocupando-te de seus interesses; Não leves uma criança a passeio, e sim vá passear com 
ela; Não faça sermões morais à criança pequena; Não falte às tuas promessas, nem prometa o que não podes 
cumprir; Não minta para uma criança (artigo do jornal Correio do Povo, em 10/07/1957, publicado na Revista do 
Ensino/RS, n.57, nov.1958, p.14). Sobre, ver Schaffer & Bastos (2007). 



 

 
 

O currículo que desenvolvia no Grêmio Náutico União pode ser observado no 
artigo - “Plano de aula para um ano letivo no jardim de infância” (Revista do 
Ensino/RS, n.12, março 1953, p.28-29, 39), em que detalha minuciosamente um 
“resumo guia”. Salienta que o mesmo deve ser flexível, elaborado de acordo com o 
interesse e as atividades de aula, com o objetivo de atrair a “atenção dos alunos para 
certo assunto ou organizado em vista de algum acontecimento especial, uma história 
ou uma novidade trazida pelo aluno” (SCHMELING, 1953, p. 28).  

 O quadro abaixo sintetiza o organograma das atividades a serem realizadas, 
com ênfase nos meios e temas a serem desenvolvidos, em 190 dias letivos. 
Exemplificando: para a ambientação da criança, a professora sugeria, para os 
quatorze dias iniciais, o uso de material variado, com o objetivo de trabalhar 
conceitos, tais como “formas geométricas, cores, direita e esquerda”, com adoção dos 
princípios dos dons de Froebel17. Também utiliza a metodologia de “centros de 
interesse” de Célestin Freinet (1896-1966) 18  e de Ovide Decroly (1871-1932) 19 . 
Assinala a preocupação de que as atividades devem desenvolver a criança intelectual, 
social e emocionalmente. 

O plano proposto adota o currículo por temas, seguindo os princípios do método 
intuitivo e lições de coisas20. Por exemplo, para o tema “Fazenda”, desenvolvido no 
período da vigésima terceira a trigésima sétima aula (23ª – 27ª), coincidindo com o 
mês de maio, orienta: o que é uma fazenda, seu valor (comida, vestes), animais (valor 
para o homem), vida e trabalho do fazendeiro, os trabalhos da fazenda, animais da 
fazenda, filhotes dos animais, frutas e verduras, colheita e alimentação. Essa unidade 
temática servia para introduzir os números, o estudo das moedas/dinheiro, pesos e 
medidas, e “desenvolver a admiração pelo trabalho dos outros”.  

Outra unidade recomendada é “Crianças de outros países” (índio brasileiro, 
esquimó, holandês, chinês, africano, hindu), que possibilitava o estudo das diferentes 
línguas, vestes, danças, músicas, culminando com uma apresentação musical em que 
os alunos, vestidos em trajes típicos, cantavam na língua dos países representados.  

Importante assinalar o relato da professora Gisela sobre a denúncia feita pela 
inspetora de ensino, junto à Secretaria de Educação e Cultura, de que estava falando 
alemão em aula decorrente do fato de um aluno, com traje de tirolês, cantar em 
alemão uma música folclórica. Posteriormente, foi chamada para dar explicações, 
não tendo redundado em nenhuma punição. Apesar da Segunda Guerra Mundial e a 
campanha da nacionalização do Estado Novo já ter finalizado, ainda se observa 
resquícios de controle de afirmações étnicas, especialmente em uma escola dirigida 

                                                   
17 Sobre, ver Froebel ([1826], 2002); Bastos (2011). 

18 Sobre, ver Cambi (1999); Sebarroja (2003). 

19 Sobre, ver Besse (2001); Elias (2.000). 

20 Para Ferdinand Buisson (1878), lição de coisas é um procedimento de ensino, uma das aplicações do método 
intuitivo, não é uma disciplina, mas deve estar presente em todas as atividades de ensino em todo o período 
escolar, pois envolve tudo que se refere à vida e a todos os fenômenos da natureza (Bastos, 2012). Sobre método 
intuitivo e lições de coisas, ver Schelbauer (2003; 2005); Valdemarin (2000; 2004); Teive (2008).   



 

 
 

por uma professora brasileira, mas de origem alemã, e instalada em um clube 
fundado pela comunidade alemã. 

Os temas sugeridos no plano de aula são variados: a comunidade, viagens, 
crianças de outros países, circo, ciências. Datas especiais também estavam 
assinaladas: as quatro estações do ano, demarcando o início; festas religiosas: 
Páscoa, Natal; dia das Mães, da Árvore, da Criança, do Trabalhador, do Agricultor; 
São João; datas cívicas (dia do soldado, dia da bandeira). O plano assinala férias de 
julho, mas sem determinar o período. A festa de encerramento ocorria quando 
haviam transcorrido 190 dias letivos, depois da unidade referente ao Natal, que se 
desenvolve entre os dias letivos correspondentes as aulas de número 171 a 189. É 
interessante observar a divisão do plano de aula por número de aulas dadas, uma 
distribuição genérica, e não por data de calendário (dia e mês), o que possibilitava a 
aplicação em diferentes anos. 

A professora Gisela também organizava em fichas as diferentes atividades para 
música, exercícios ginásticos, artes, dramatizações, desenho, de acordo com o tema 
do plano de aula. 

As outras duas contribuições da professora para a Revista do Ensino/RS tratam 
de atividades práticas destinadas às professoras jardineiras - Aproveitando rolhas no 
Jardim de Infância e A fita métrica ilustrada para crianças (respectivamente, n.15, 
junho de 1953, p.23-24; n.17, setembro de 1953, p.30-32), com o material necessário 
e desenhos explicitando os passos das atividades. Com as rolhas sugere fazer trem, 
cachorro, galo, boneco e patinho.  

O artigo “Fita Métrica para crianças” inicia com uma prelação sobre a 
importância do desenvolvimento físico para a educação, seguido da orientação da 
confecção da fita métrica, pintada a óleo sobre uma tira de celuloide (10 cm de 
largura, com 1m e 35 cm a 1m 50 cm de comprimento), ilustrada com bichos em 
tamanhos crescentes de baixo para cima, para interessar a criança no seu 
desenvolvimento. A criança ao ser encostada na fita guardava o nome do bicho 
correspondente à altura registrada. “Na idade infantil a criança encontra-se em pleno 
crescimento e daí a importância de boa saúde, exercícios ginásticos, jogos ao ar livre 
e exercícios recreativos. É importante interessar a própria criança no seu crescimento 
e no seu desenvolvimento físico em geral” (Schmelling, set. 1953, p. 30). 

Além dos artigos na Revista do Ensino/RS, a professora Gisela teve registrada 
sua experiência no Grêmio Náutico União no jornal Folha da Tarde, de 21 de outubro 
de 1949, quando da visita à “Exposição de flores”, nas instalações da Empresa 
Jornalística Caldas Junior, acompanhada de seus alunos e de sua mãe. 

Em 1954, a professora transfere o jardim de infância para o Clube Leopoldina 
Juvenil21, na Marques do Herval, onde permaneceu até 1970. 

                                                   
21 A Associação Leopoldina Juvenil foi fundada em 24 de junho de 1863, por um grupo de descendentes de 
alemães de classe média, e recebeu o nome de Gesellschaft Leopoldina. Na sede, encontra-se o memorial ALJ. 
Fonte: http://www.juvenil.com.br/site/memorial_alj.php. Sobre, ver Teixeira (2001). 



 

 
 

Sobre a sala de aula, comenta que tinha um “sarrafo de madeira, com cabides 
para cada criança pendurar sua merendeira e casacos, o que não havia na sala no 
clube União”. Em cada cabide estava desenhado um bicho, e esse era a marca para 
todos os materiais do aluno: caderno, caixa de lápis de cor. A professora ainda 
bordava uma tira, com o mesmo desenho, para identificar a toalha e a caneca de cada 
criança. Destaca que fazia isso pessoalmente, pois se solicitasse às mães dificilmente 
seria atendida, e porque procurava uniformizar todos os materiais dos alunos. Nesse 
sentido, passou ela mesma, no início do ano, vender os materiais, pois queria que 
todos tivessem o mesmo caderno, a mesma caixa metálica de lápis de cor, que seriam 
diferenciadas pelo desenho do cabide.  Essa padronização fazia parte de sua prática 
educativa, pois a criança se disciplinava a ocupar seu lugar no cabide, a utilizar 
somente seus objetos pessoais.  

Sobre o número de crianças que atendia, informa que inscritos totalizavam 
sessenta crianças, com idade de quatro a seis anos, mas nem todos iam todos os dias, 
faltavam por doença ou por outros motivos. 

O clube permitia que as festas e apresentações do jardim de infância fossem 
realizadas no Salão Imperatriz. Essas festas consistiam de apresentações de dança, 
declamação de poesias, de cantos e peças de teatro.  

Sobre a rotina no cotidiano de sala de aula, relata que o início da aula era sempre 
dedicado à conversa com os alunos. Comenta que a rodinha era o momento que os 
alunos mais apreciavam, no qual contava histórias e cantava com eles. Havia o 
momento do recreio, em que após comerem a merenda, brincavam no pátio que 
tinha balanços, escorregador, caixa de areia, gangorra, etc.  

Quanto aos materiais que utilizava, informa que primeiramente os 
confeccionava. Por exemplo, relata que os quebra-cabeças que fazia em madeira, o 
marido a auxiliava. Posteriormente, em viagens à Alemanha, comprava jogos e livros 
didáticos. Ainda utilizava carimbos; contas de madeira e porcelana, quadradas e 
redondas, para que as crianças enfiassem em uma linha, que deixava preparada com 
a agulha; lápis de cera e de cor; cola feita de polvilho; blocos de construção; caixa de 
areia; desenho livre; casa da boneca, com miniaturas de vários objetos. Mas o que as 
alunas mais gostavam, era que fazia saias longas, bem franzidas e as meninas 
colocavam e brincavam de “mamãe”. Comenta que muitos meninos também 
brincavam e dois pais ficaram apavorados com o fato. 

O relatório da diretora do Colégio Farroupilha, professora Vera Mattte, de 23 de 
outubro de 1968, registra a visita do jardim de infância de Gisela: 

Em passeio programado e planejado estiveram sob nossas Três Figueiras as 
crianças do Jardim de Infância da Associação Leopoldina Juvenil. Sessenta 
crianças em companhia de sua Diretora, D. Gisela Schmeling e de sua profª 
Erna Betge, ambas ex-alunas do Colégio Farroupilha, brincaram e pularam nas 
dependências de sua futura escola, como é o caso de muitos. Depoimento 
interessante o de D. Gisela: "trabalho há 20 anos com Jardim de Infância, é a 



 

 
 

primeira vez que saio das dependências da escola! Nunca imaginei que as 
crianças gostassem tanto!". 

No final de 1970, quando se desliga do clube, abre o Jardim de Infância Tia 
Gisela, em uma casa na rua Dr. Timóteo (parte lateral do clube), permanecendo até o 
final de 1971. Nessa data fecha a escola, por problemas de segurança, pois não 
contava mais com a infraestrutura disponibilizada pelos clubes22, por problemas de 
saúde com a voz e pela aposentadoria. 

 
FINALIZANDO 

Podemos perceber que os jardins de infância da professora Gisela Schmeling, que 
perduraram por quase 25 anos ininterruptos, foram extremamente significativos 
para o período histórico, atendendo uma classe média e alta, muitos pertencentes à 
comunidade alemã23, sócios dos clubes sociais, estabelecendo uma significativa rede 
de sociabilidades24. Os depoimentos e os registros conservados possibilitam aquilatar 
a riqueza dessa iniciativa particular para a história da educação infantil de Porto 
Alegre.  

Esse texto é uma primeira aproximação com o objeto de estudo, o qual permite 
aprofundamento em diversas perspectivas: análise das imagens que registram 
eventos da rotina escolar e, especialmente, as festas realizadas; análise das atividades 
didáticas conservadas em fichas (mais de 100); entrevista com pais e alunos que 
frequentaram o jardim de infância, para registrar suas lembranças e materiais 
conservados. 
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RESUMO  

Admitindo que Erasmo foi instituidor da literatura de civilidade não é o mesmo 
que dizer que com ele começou a civilidade. Por um lado, porque ele está em muitos 
aspetos inteiramente na linha da tradição medieval; por outro, porque, se desenvolve 
gradualmente o conceito que fez passar para segundo plano o conceito cavalheiresco 
feudal de cortesia, este não deixará de pesar no rumo do que será a civilidade. O mais 
certo é que, entre os séculos XVI e XIX estejamos diante de um período de transição 
(talvez mais longo do que parece admitir Elias) e que os dois conceitos se relacionem 
e definam comportamentos cada vez mais adequados às transformações da sociedade 
e em função das exigências cognitivas e burocráticas e das condições técnicas 
disponíveis. Isso parece ser bem notório em Portugal, tanto pelo percurso semântico 
da palavra civilidade quanto pela disseminação da literatura que contempla a 
temática. 
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Pensamos ser bem pouco ousado se dissermos que é generalizada a ideia de que 
hoje não há civilidade. Não seria difícil mostrar atuais testemunhos de tal perceção 
mas ela não é sequer nova. Ela chegou a ser enunciada no prefácio de A Civilidade 
pueril, de Erasmo, da edição publicada nos finais dos anos setenta do século passado. 
A civilidade, escreve Philippe Ariès (1978), tornou-se um género menor, tendo caído 
em desuso “porque as regras de comportamento por ela prescritas deixaram de ser 
necessárias à vida em sociedade”. Compreende-se esta equívoca afirmação de senso 
comum em reunião de amigos já de certa idade mas parece-nos um tanto precipitada 
num prefácio que acompanha uma obra onde o referido humanista diz claramente 
que tal matéria é a “parte mais modesta da Filosofia” (Erasmo, 1978). Não sendo, 
portanto, assunto espectável num insigne humanista, sendo mesmo um livro muito 
pouco valorizado durante muito tempo entre a obra de Desiderius Erasmus, muitas 
são as regras ali apresentadas que ainda hoje são tidas como convenientes e até 
bastante observadas. Ou será que não fazem sentido as prescrições sobre os seguintes 
comportamentos à mesa:  

Não é decente oferecer a outrem um bocado de que já se comeu. Meter no molho 
um bocado de pão que já se mordiscou, é grosseiro; também é desagradável 
regorgitar [sic] alimentos já meio mastigados, e deitá-los no prato. (…) Não 
deites para baixo da mesa os ossos, ou outros restos, para não sujares o 
sobrado; (…) Lamber com a língua o açúcar ou qualquer outra coisa doce que 
ficou presa ao prato, ou à travessa, é comportar-se como gato e não como um 
homem (Erasmo, 1978, 92). 

Na verdade, muitas foram as regras que Erasmo prescreveu no De civilitate 
morum puerilium que depois se viram disseminadas, com mais ou menos 
acrescentos e alterações, por muitas outras publicações orientando os 
comportamentos das pessoas e contribuindo para definir o designado Processo 
Civilizacional (Elias, 1989) de que somos, mais ou menos conscientes, herdeiros e 
atores. Contudo, admitindo que Erasmo foi instituidor deste género de literatura 
pedagógica não é o mesmo que dizer que com ele começou a civilidade. Tanto Alcide 
Bonneau (1978) como Norbert Elias (1989) há muito que demonstraram que esta 
está bem presente em escritos vários antes do De civilitate do célebre humanista 
holandês. Norbert Elias não podia ser mais perentório ao considerar que o pequeno 
tratado de civilidade de Erasmo, “está em muitos aspectos, como se disse, 
inteiramente na linha da tradição medieval (1989, 119)”. Mas tem também algo de 
novo. “Com ele se desenvolve gradualmente o conceito que fez passar para segundo 
plano o conceito cavalheiresco feudal de cortesia (1989, 119)”. O mais certo é que 
estejamos diante de um período de transição (talvez mais longo do que parece 
admitir Elias) e que os dois conceitos se relacionem e definam comportamentos cada 
vez mais adequados às transformações da sociedade e em função das exigências 
cognitivas e burocráticas e das condições técnicas disponíveis. 



 

 
 

No século XVI, a Europa apresentava diferentes condições económicas, sociais, 
políticas e religiosas ao longo do continente que tinham de forçosamente levar a 
diferentes apropriações das propostas que abriam à modernidade. Portugal e 
Espanha encontravam-se diante do reequacionamento da sua afirmação perante a 
expansão colonial e com as forças dominantes a persistirem na força da tradição 
dogmática. Segundo Paula Fiadeiro (2007), o modelo de comportamento gizado na 
obra De civilitate morum puerilium, válido para todos, em consonância com o 
programa humanista da primeira fase, teria tido pouca expressão literária nos 
tempos que se lhe seguiram nos países ibéricos. Na Península Ibérica, a tendência 
para a centralização do poder régio, a expansão comercial, a complexificação da 
máquina administrativa, exige uma preocupação com a educação do príncipe e da 
nobreza, visível na publicação de tratados político-pedagógicos. Se, neles, a 
preparação do rei é salientada este precisava de quem o acompanhasse na tarefa de 
governo, necessitava de quem soubesse com ele conviver e fazê-lo tomar as decisões 
mais convenientes. Tanto por razões de relações políticas quanto por exigências 
técnicas do exercício do poder, o recrutamento quase forçosamente teria de ser feito 
entre a “família” cortesã, o que incita as famílias nobres a investir numa formação 
condizente, “politica”, cortês, porque no acesso à corte e no modo de nela se agir 
estava o segredo de quem queria assumir plenamente pertencer a uma nobreza de 
prestígio e bem-sucedida. Desse modo, a publicação de livros visando a formação do 
cortesão servia simultaneamente o interesse da nobreza, principalmente aquela que 
não tinha a regular vivência da corte, e o do poder régio, na medida que podia 
intervir melhor na definição do relacionamento entre o monarca e os seus súbditos 
mais próximos e relevantes socialmente. Assim, para além de devermos ter presente 
toda uma literatura de forte influência educativa, que vai dos catecismos aos espelhos 
de príncipes, durante os séculos XVI, XVII e XVIII, temos de relevar para efeitos da 
compreensão da civilidade neste período a partir da tratadística referente à formação 
do cortesão, encabeçada pela influente obra de Baldassar Castiglione, Il libro del 
Cortegiano, redigido nas primeiras décadas do século XVI. Nela se encontra a 
preocupação com a formação dos que deviam saber apresentar-se com elegância e 
refinamento de modo a impor-se na sociedade gerindo relações, influência, servindo 
e servindo-se do poder cada vez mais centralizado. Tão mais importante para a 
compreensão a generalização da civilidade na Península Ibérica está o Il Galateo 
porquanto este se abre a novos púbicos, considerando Paula Fiadeiro (2007), que a 
“consideração literária dos inferiores, ampliando o modelo de comunicação – uma 
estratégia que tem tanto de humanismo quanto de contra-reformismo –, tem, com 
efeito, reflexos correlativos ao nível da recepção da obra, tendo, provavelmente, 
contribuído para espraiar a influência desta muito para além daquilo a que ela talvez 
se propusesse”. No mundo ibérico, a sua influência fez-se seguramente pelo Galateo 
Espanhol, que conheceu muitas edições e de que os jesuítas se serviram enquanto 
manual de leitura e "boas maneiras", na educação moral nos seus colégios 
(Fernandes 1995). 



 

 
 

Todavia, a problemática da evolução da civilidade é mais complexa do que a 
publicação e a ampla difusão de uma obra, por maior circulação que possa ter 
conhecido. Embora nesta comunicação não seja possível atender à multiplicidade de 
aspetos que são relevantes na inteligibilidade do processo da civilidade, queremos 
aqui evidenciar componentes do discurso sobre a civilidade a partir de interpelações 
a várias fontes escritas, esboçando algumas das principais características e 
tendências dos conteúdos que se debruçavam sobre os comportamentos. 

Se olharmos para as obras publicadas na Península Ibérica ao longo da época 
barroca sobre a educação da infância e da puerícia vemos que a valorização da “boa 
criação”, insistindo na observância dos “bons costumes” e da “cortesia”, se, por um 
lado, se abria a população não pertencente à nobreza e se ia afirmando como 
propostas de uma educação básica socialmente diversificada (Fernandes 1995), por 
outro lado, não perdia de vista a condição de nobre, admitindo, por exemplo, o 
Tratado da boa criaçam e policia christãa em que os pais devem criar os seus filhos 
(1633), de Pedro de Santa Maria, a conveniência da formação de um moço "amado, & 
em tudo perfeito, & bem doutrinado, cortesão, & polido" que teria de ser "no trato 
apraziuel, nas palauras afauel, e nas obras comedido" e "no comer (...) sobrio, no 
beber moderado, no vestir honesto, nos passatempos cauto, na conuersação 
virtuoso..."( fl. 189v.,), e isto quando o autor dá conta de não querer compor um 
tratado do que “sò deue fazer, ou pertence a hum perfeito cortezao”, mas fazer tão só 
um “tratado da boa criaçaõ que os pays deuem dar a seus filhos, não só conforme à 
ley de Christo Senhor Nosso, senão tambem conforme á ley natural, & boa policia..." 
(fl.207r).  

Ao longo Quinhentos e seiscentos e ainda na centúria seguinte mas não só, o que 
mais ressalta na cultura Ibérica é a insistência na interdependência da "urbanidade" 
com a "devoção", da "discrição" com os "bons costumes" (Fernandes, 1995,p 380). 
No início dos anos setenta do século XVI, publicava Jerónimo Osório De regis 
institutione et disciplina, livro que deveria de servir para orientar a educação de D. 
Sebastião, onde claramente se apela: “impregne-se primeiramente o espírito régio de 
unção religiosa, orientando-o, frequentes vezes, para o céu, e de tal modo que, se 
possível fosse, bebesse os primeiros ensinamentos da piedade com o leite de sua 
ama”. Isto porque estava convicto que: “é na religião que se encontra o manancial de 
tôdas as virtudes, o seu sustento, a sua perfeição elevada ao mais alto grau”. Por 
conseguinte, conclui Osório, “os primeiros princípios da piedade devem ministrar-se 
bem cedo à infância para melhor poder cultivar todas as virtudes e nelas 
progredir”(pp. 302-303).  A ideia acentuar-se-á no século XVII, aparecendo em 
publicações variadas, nomeadamente naquelas que tratam de aspetos 
especificamente relacionados com a educação. Já demos conta que tal está presente 
no Tratado da boa criaçam e policia christãa e ela é o cerne da Arte de crear bem os 
filhos na idade da Puerícia, do Jesuíta Alexandre de Gusmão (1685), onde se deseja 
que as primeiras palavras das crianças sejam de piedade e devoção. No século XVIII, 
nas Regras para a christã educação dos meninos (1783), sublinhava-se que os pais 
deveriam instruir-se nas máximas do evangelho e ler muitas vezes o Novo 



 

 
 

Testamento, para que munidos das verdades da religião instruíssem os seus filhos. 
Dizia-se no referido livro: “este he o plano da educação, que devem dar a seus filhos; 
e o que deve formar seus costumes e procedimento” (Regras…,1783, p. 116). 
Compreende-se esta relação da religião com as regras de comportamento também 
nos catecismos, livros com bastante circulação e tantas vezes usados como manuais 
de educação e mesmo para a aprendizagem da leitura. Em geral, são obras com 
pretensão de fácil apreensão e que remetem muito para a inculcação dos princípios e 
normas da doutrina católica que legitimavam os comportamentos que as pessoas 
deviam seguir no dia-a-dia. No Cathecismo ou Christão bem instruído, dado à 
estampa na primeira metade de Setecentos por Pedro de Santa Clara, isso é bem 
notório. Especial evidência da implicação da doutrina católica na regulação dos 
comportamentos podemos encontrá-la na parte que trata dos pecados capitais, por 
exemplo, ao falar da gula, ou ao abordar dos vícios contrários à temperança, mais 
precisamente à intemperança que se refere ao “excesso dos deleites, principalmente 
no comer, e beber, o que muito offende a alma, debilita o corpo, e diminue a vida” e à 
insensualidade que “consiste no extremoso excesso, com que se abstem de todo o 
deleite, e gosto, não querendo comer o que lhe he necessario para a vida” (p. 456-
457). 

Poucos anos depois de sair a público o Cathecismo ou Christão bem instruído 
(1744), publicava-se a Escola nova christã e politica na qual se ensinão os primeiros 
rudimentos que deve saber o menino christão (1756), que podemos considerar uma 
verdadeiro manual escolar, já que se assume como tendo as “regras geraes para com 
facilidade, e em pouco tempo” a criança “aprender a ler, escrever , e contar”, mas 
que, significativamente, começa logo por apresentar as principais orações e noções 
da doutrina católica, ao que se sucede uma instrução política, onde se dão conselhos 
sobre o comportamento ao longo do dia. Podemos bem considerar que estamos 
perante um livro eminentemente pedagógico, que de algum modo se insere no 
conjunto de publicações que conciliam a tradição com as exigências de uma 
generalização de comportamentos mais urbanos e polidos.  

Na penúltima década de Setecentos, João Rosado de Villa-Lobos Vasconcellos, 
mostrava-se bem esclarecedor quanto à relação da religião com a civilidade, 
escrevendo: “As Virtudes Cardeais da Religião vem a ser as mesmas da Policia, do 
trato, e do uso do Mundo. Assim como não póde haver hum bom Christão sem ellas, 
tambem não será perfeito Cidadão aquelle que as desprezar” (Vasconcellos, 1816 p. 
222). Isto está exatamente alinhado com o pensamento de Erasmo expresso em De 
civilate morum puerilium, e muito explicitamente quando, no preâmbulo, diz que, 
das diversas partes em que se divide a arte de educar as crianças, “a primeira e a mais 
importante é que o espírito, ainda brando, receba os germes da piedade”, sendo a 
civilidade apenas a “parte mais modesta da Filosofia” (p.70). 

O célebre humanista escreve para os nobres, embora tenha a pretensão de com 
isso atingir vastas camadas da população, tanto mais que, como diz, “há que 
considerar nobres todos aqueles que cultivam o espírito graças à prática das belas-
letras” (p.70). Mas ele dirige-se a “filho de príncipes”, alguém que foi educado “entre 



 

 
 

cortesãos” e que, portanto, poderá, como pretende Erasmo, mais facilmente fazer 
aceitáveis os ensinamentos de civilidade, até porque, como escreve: “É uma vergonha 
que aqueles que são de elevada condição nem sempre tenham o comportamento 
correspondente à sua nobre extracção” (p. 107). 

A boa educação ainda se regulava pelo modelo da corte ainda que cada vez mais 
se procurasse articular uma educação socialmente válida para uma população mais 
ampla e mais fundada num compromisso pessoal com uma lógica de sociabilidade 
mais sustentada no controlo do corpo e da vontade. As regras de boa educação, os 
gestos, os movimentos referenciam-se obviamente a espaço de sociabilidade onde as 
relações pessoais eram especialmente importantes e onde havia oportunidade para se 
aferir da pertinência de modos de estar e conviver na determinação do sucesso 
pessoal. Simultaneamente, as alterações da sociedade, inerentes ao desenvolvimento 
urbano, decorrente do desenvolvimento comercial e do crescendo da atividade 
burocrática, e da disseminação de uma cultura letrada, tanto em consequência das 
exigências das transformações económicas e administrativas quanto das derivadas 
das reformas religiosas, nomeadamente da católica, do crescendo da escolarização e 
da circulação de livros, gerava uma cultura burguesa, onde os comportamentos da 
pessoa de devem inscrever numa lógica de ordem familiar e comunitária. Todavia, é 
bem possível que a reevangelização católica pós-tridentina e a força senhorial nos 
países ibéricos conjugada com a inércia de uma tradição linguística própria tenha 
propiciado um desfasamento no processo da civilidade (Barbazza e Palmer). Olhando 
para os títulos dos manuais de civilidade espanhóis, Marie-Catherine Barbazza e 
Maria del Carmen S. Palmer logo concluem pela ausência do termo “civilidade” até 
ao século XVII, que teria surgido apenas, e timidamente, na centúria seguinte. Talvez 
mais significativo seja ainda a constatação de que a palavra civilidade não 
correspondia ao sentido da palavra latina Civilitas e que nem merecera entrada no 
abrangente Tesoro de la lengua española, de Covarrubias.  

Na língua portuguesa, a palavra civilidade, com o sentido que hoje lhe 
atribuímos, só se afirma no século XVIII. Até então, é evidente “uma tensão 
semântica em torno dos termos civil, civilidade”, que tanto podiam representar 
“atributos baixos, mundanos, dos vilões e rústicos” como “aquilo que é relativo tanto 
à corte e à polidez quanto ao urbano e político” (Lima, 2012, 71), remetendo 
claramente para o sentido da palavra latina. No Vocabulario Portuguez e Latino 
(1712-1728), de Raphael Bluteau, publicado nas primeiras décadas de setecentos essa 
contradição é bem evidente. A palavra civilidade aparece primeiramente explicada 
como “Descortezia, Grosseria, Rusticidade”, estando o autor bem consciente de que 
isso era contrário ao sentido do termo Civilitas. Todavia, ele também já admite um 
sentido mais condizente com a palavra latina, expressando, por fim, que “Civilidade, 
parece, que possa dizer hum homem de bem”. A explicação revela um sentido não 
consolidado. Civilidade associado ao termo medieval civil relacionava-se a rústico, 
próprio dos vilãos. Curiosamente, a palavra Civil já estaria mais tida como coisa 
concernente a cidadãos e sociedade, mesmo se Bluteau ainda admita que às vezes se 
relacionasse a descortês, grosseiro e rústico. Numa sociedade eminentemente rural e 



 

 
 

tradicional, onde as regras da boa educação se orientavam pela vida do cortesão, não 
se tornou fácil incorporar a palavra civilidade com o sentido do termo latino civilitas. 

Pelo Diccionário da lingua portugueza, de António de Morais Silva, publicado nos 
finais de setecentos vemos que as alterações culturais abriram espaço à mudança 
semântica. Como bem disse Lima (2012, 74): “Morais sintetizava e explicitava as 
implicações sociais do verbete “civilidáde” de Bluteau, indicando-o como acepção 
arcaica e antiga, para então emendar o significado utilizado à época: “CIVILIDADE, 
s.f. antiq. Acção de homem do povo, de mecanino (…) ‘soffrer civilidades’, i.é, 
villanias. § Civilidade hoje significa, cortezia, urbanidade, opp. a rusticidade, 
grosseria”. Em resumo, num intervalo de 60, 70 anos, segundo Morais, ter-se-ia 
eliminado em português qualquer ambiguidade no uso do termo “civilidade”, ficando 
próximo no fim do séc. XVIII ao sentido utilizado nos dias de hoje. Tudo indica que a 
sedução civilizatória (que seria acompanhada pela emergente circulação da palavra 
civilização) harmonizara a semântica de civilidade. Como sublinha Lima (2012) 
ainda que o termo não constasse como entrada nos dicionários ingleses até ao fim de 
seiscentos “civilidade era termo recorrente para qualificar ou explicar vocábulos e 
expressões como “Urbanity”, “Moral Philosophy”, “Moral”, “Comitie”” (2012, 76). 
Assim, se civilidade em francês e inglês indicava, desde o século XVI, o refinamento, 
a polidez, as boas maneiras e urbanidade, no século XVIII, o mesmo passou a 
acontecer na Península Ibérica, onde o sentido não só ficou mais próximo do termo 
latino civilitas, como mais ajustado à generalização de um modo de vida 
determinado pela cidade.   

Do que dissemos pode depreender-se que a cristalização do termo civilidade em 
Portugal terá acontecido tão-somente nos finais do século XVIII. De facto, temos de 
admitir que nas últimas décadas de setecentos surgem evidências de que a civilidade 
em Portugal não é coisa só para a corte ou para uma nobreza tradicional que procura 
manter as distâncias de outros grupos sociais. O testemunho mais significativo disto 
parece-nos estar na expressa determinação programática existente na Carta de Lei de 
6 de Novembro de 1772 que estipulava que os mestres de ler, escrever e contar 
deviam ensinar também “as regras de civilidade em um breve compêndio” (Gomes, 
1982). Sendo este um documento fundamental da política pombalina ao instituir um 
sistema de ensino primário público em Portugal, a inclusão da civilidade entre as 
matérias básicas das escolas de primeiras letras evidencia, por um lado, a 
importância que lhe conferia o Estado e, por outro, que tal matéria não era mais 
assunto específico de cortesãos. Colocada como matéria escolar, a civilidade suscitou 
o interesse editorial, publicando-se livros como O Perfeito Pedagogo ou a arte de 
educar a mocidade, em que se dão as regras da polícia e urbanidade cristã (1782), 
de João Rosado de Vila-Lobos e Vasconcelos, professor régio de Retórica, em Évora, 
a Escola de Politica ou Tratado Pratico da Civilidade Portuguesa (1786), de D. João 
de N. Senhora da Porta Siqueira ou, ainda, Elementos da civilidade e da decencia 
que se practica entre a gente de bem (1777), que é uma tradução de Éléments de 
politesse et de bienséances, ou la civilité qui se pratique parmi les honnêtes gens, do 
Abade Prévost. 



 

 
 

Em todas estas publicações é bem evidente que há inequívoca interligação entre a 
educação religiosa e a da civilidade. A Escola de Politica, começa precisamente pelo 
“Culto Divino”, onde prescreve as orações que a criança deve fazer desde que acorda 
até ao deitar, bem como o modo como se deve comportar na Igreja em face de 
determinadas situações como missa, confissão, comunhão. Logo no início do 
primeiro capítulo se revela quanto a civilidade está imbricada com a religião não só 
porque a condição de cristão deve assentar os seus comportamentos na doutrina que 
professa como estes devem revelar a obediência a Deus, como se da visibilidade dos 
gestos dependesse o reconhecimento divino.  

A Escola de Politica começava como outras obras por valorizar a formação 
religiosa das pessoas e esta devia fazer desde a mais tenra idade e quotidianamente. 
Nesse sentido, compreende-se bem que as primeiras páginas misturem a transcrição 
das orações com indicações sobre como a criança se devia comportar. Assim sendo, 
logo após recomendar como se deve orar ao deitar, refere que o sono deve ser 
moderado, de seis horas, e prescreve que o menino: “Jamais se dispa á vista de 
outros; e deixe sempre o vestido de sorte, que o ache facilmente em qualquer 
successo. Deite-se com modestia, e fique composto, e coberto; a postura mais 
decente he dormir sobre algum dos lados” (p.8). 

Boa parte das quase 40 páginas do primeiro capítulo são dedicadas ao 
comportamento na Igreja, lugar, obviamente, a exigir respeito, pelo que advertia-se: 

Podendo nunca se assente, que não he muito proprio da Magestade do lugar, 
porém sem mostrar singularidade. Não olhe para quem entra, fahe, ou está na 
Igreja, que não he só incivil, mas criminoso. Conversar, rir e estar embuçado, 
encostar-se, escarrar, assoar-se com estrondo, comer, acotovelar os vesinhos, 
dormir, compor o cabello, ou outra qualquer cousa, (…) he summamente 
indecente” (p.10).  

Quer no conteúdo como na forma, o texto revela que o tratamento da civilidade 
está ainda muito preso a uma sociedade tradicional, onde a racionalidade e a 
autoridade se entrelaçam na fundamentação dos comportamentos. Para além disso, é 
enorme a disparidade entre os comportamentos de gente comum e o exagero dos 
gestos e rituais barrocos que, de modo mais ou menos sumptuoso, se impunham no 
cerimonial dos espaços mais nobres, tradicionais e solenes. Se, por um lado, estamos 
diante da necessidade de regular posturas, gestos e relações que deviam promover 
uma sociabilidade mais urbana, racional, civilizada, por outro, vemos dar 
importância desmesurada a complexos formalismos, como o dos tratamentos a dar a 
cada qualidade hierárquica de pessoas e ao beija-mão, em especial do rei, que 
remetia para o complicado mundo da corte. Veja-se apenas o pormenor da cansativa 
descrição do beijar da mão do rei: 

Entrando na primeira salla, em que estão os Soldados Archeiros, que são da 
Guarda Real, passa imediatamente á segunda dos Porteiros da Cana, aos quaes 



 

 
 

mostra, ao menos pela primeira vez, a carta do Foro de Fidalgo, se o tem, e 
póde então entrar para a terceira Salla do Docel, aonde estão osTitulares, 
Ministros Estrangeiros, etc. mas se não tem o dito Foro se deixará ficar na 
segunda. Apenas se faculta a licença para o Beijamão, irá seguindo na mesma 
linha os que vão adiante, fazendo ao entrar huma leve cortezia ao Mestre Salla, 
Esmoler mór, e Camaristas, que estão á porta defronte de El-Rey. Chegando 
junto á Magestade lhe faz huma genuflexão, que consiste em dobrar hum pouco 
ambos os joelhos, ficando o corpo direito, e imediatamente pondo hum joelho 
em terra lhe beija a mão: e levantando-se torna a fazer-lhe outra genuflexão 
como a primeira, e voltando sobre o lado direito vai sahindo para fora com 
muita gravidade. Dando quatro, ou cinco passos se yira de todo para El-Rey, e 
lhe faz a segunda continencia, curvando como disse os joelhos, e para os 
Camaristas, que lhe ficão então fronteiros huma leve inclinação, e voltando 
como primeiro dá os passos, que restão até á porta, por onde se fahe da Salla, e 
dahi faz a ultima genuflexão á Magestade, e a segunda reverencia aos 
Camaristas, que lhe ficão ao lado, principiando daquelle em que acabou na 
primeira cortezia até os últimos (pp. 39-40). 

O beija-mão do rei, a circulação nos palácios do rei e da grande aristocracia, os 
relacionamentos na trama dos vários negócios da corte, exigiam gestos e movimentos 
precisos cuja sofisticação não estava ao alcance da maioria das pessoas. Através da 
prática, como o próprio D. João Siqueira reconhece, era a melhor forma de se 
dominar a arte da civilidade e isso exigia a possibilidade de se circular nos espaços de 
ação das pessoas que pelas razões mais diversas deambulavam pela corte. Mas um 
Tratado Pratico da Civilidade permitia disseminar as regras mais expressivas, 
servindo tanto para que muitas pessoas pudessem tomar conhecimento delas como 
para orientar formas de urbanidade passíveis de ir sendo integradas pelas diferentes 
camadas da população. A prática do beija-mão não ficava confinada ao rei, embora o 
cerimonial não se replicasse nas outras situações.  

Todavia, na Escola de Politica ou Tratado Pratico da Civilidade Portuguesa 
(1786) sente-se que a educação da mocidade deve passar por muito do que deve ser o 
desempenho cortezão e, por isso, se detém em muitas descrições sobre o que autor 
designa de regras de cortesia ao modo português (prologo). A ideia é proporcionar a 
quem não nasce cortezão a possibilidade de se ir familiarizando com os 
comportamentos tidos por civis e desse modo ampliar uma socialização exigente nos 
gestos e movimentos, com cuja ritualização se pretendia controlar os corpos e a vida 
em sociedade. A descrição sobre a ida uma assembleia é exemplificativa disso: 

Conduzido pois á salla que supponho já cheia de Senhoras, e Cavalheiros, o 
menino deve em primeiro lugar encaminhar-se á Senhora da caza, á qual fará 
seu cumprimento se for a primeira vez, que que ahi entrar, nas outras não 
havendo; como direi, algum motivo novo, basta huma cortezia, que consiste em 
dobrar alguma cousa o corpo, abaixando a cabeça. Depois della, que deve ser 



 

 
 

sempre preferida, ainda que na companhia estejão Senhoras de maior 
qualidade, immediatamente corteja as que lhe ficão aos lados do lugar mesmo, 
em que está, e se a ordem das Senhoras for comprida dá dous, ou três passos, 
voltando-se para o lado, onde lhe ficão mais, faz a mesma inclinação, e dahi 
volta para o resto das Senhoras, e as reverencea igualmente (p. 140). 

Há todo um comportamento previamente estipulado a cumprir o mais 
rigorosamente possível como se nos gestos e movimentos do corpo se expressasse 
inequivocamente a essência da pessoa. Há a articulação da delicadeza e com a 
hierarquia que sempre se impõem à apreciação dos olhares sempre ávidos de 
incidentes ou de curiosidades que animarão conversas e pontuam na 
(des)consideração da sociedade. Como acontecia com diferentes peças de roupa, o 
chapéu era um adereço de estima e de visibilidade social. O seu uso dizia, portanto, 
muito da pessoa que o possuía. Para além da qualidade do objeto em si, os 
movimentos que o homem com ele fazia tendiam mostrar quanto urbano aquele era. 
D. João de N. Senhora da Porta Siqueira dá conta disso mesmo ao escrever: 

Não deixemos de tirar o nosso chapeo a quem nos tirar o seu, por mais inferior, 
que nos pareça, e temos obrigação tambem de o tirar aos nossos Pays, Tios, 
Mestres, Sacerdotes, á Sancta Cruz, ás imagens dos Sanctos, quando passamos 
pelas Igrejas, geralmente a todos os Superiores, e áquelles, que a Religiao nos 
manda venerar; e he maior politica tirallo muito antes de chegar ao pé delle. 
Huma cortezia de ceremonia se faz desta forte: Pega-se com a mão direita, 
nunca a esquerda, na ponta do chapeo com o corpo, e cabeça direita sem a 
abaixar primeiro, o que he erro, e virando para nós o interior do chapeo se leva 
diante do peito, como querendo offerecer-lho, e depois se abatte, e desce até o 
joelho de lado, inclinando-nos conforme a qualidade da pessoa (Siqueira, 1786, 
p. 100-101). 

O uso do chapéu pouco parece importar do ponto de vista da proteção. É a 
regulação do gesto na conformidade com a adequação a cada contexto e a uma outra 
pessoa que mobiliza a atenção. A urbanidade e a cortesia exigiam público porque só 
este dava visibilidade ao modo como se agia. Quando se realizava um gesto para se 
mostrar urbano, cortês, havia a pretensão de seguir um protocolo em função do 
socialmente correto. Ora isso pressupunha regras consensualizadas, uma 
comunidade legitimadora e a possibilidade de escrutínio por outras pessoas. Aspeto 
de grande importância nessa demonstração de civilizado era a capacidade de tornar a 
conversa um momento onde a formalidade, adequabilidade e a simpatia se 
conjugassem num diálogo agradável e cortês. Como se diz, na Escola de Politica 
(1786): 

A conversação he o vinculo, e a alma da sociedade, e das Assembléas, e a que faz 
mais estimavel qualquer pessoa, se falla como deve, sempre a tempo a 
proposito, conforme as circunstancias; observando o caracter, a amizade, e o 



 

 
 

conhecimento, das pessoas com quem, e diante de quem falla, a qualidade, e 
importancia da materia, e tudo com palavras modestas, e cortezes; cheias de 
agrado, de alegria, e doçura nas conversaçoens de prazer; e de sentimento, e 
compaixão nas de pezar (p. 59). 

A civilidade obrigava a cada um saber estar no lugar certo, a agir no devido 
momento e a fazê-lo de modo a que respeitasse a distância social conveniente. Há 
uma preocupação de defender a manutenção duma distinção hierárquica e de não 
perdoar a quem transgredindo a sua posição fazia por impor-se como mais 
importante do que era. 

Estava-se perante uma sociedade de Antigo Regime, ainda que com pressão 
burguesa. A urbanidade obrigava a saber relacionar-se com outro mas sabendo 
reconhecer a diferença existente expressa pelo gesto. Embora seja referida a 
importância da virtude, da humildade e da caridade (Vasconcellos, 1816) como 
fundamento da civilidade, esta fundava-se e regulava a ordem social estabelecida. 
Numa sociedade cada vez mais complexa, dinâmica e burocrática a regulação dos 
comportamentos tornava-se uma necessidade quer para disciplinar os que deveriam 
inserir-se nos domínios da administração estatal ou do negócio privado quer os que 
deviam sustentar as instituições e relacionar-se com os que protagonizavam os 
poderes de então. O controlo do corpo era tido como condição e indicador de 
disposição de equilíbrio, de domínio de si. Só uma insistente educação podia garantir 
uma desenvoltura próxima do que era recomendado, como pode ver-se em dois 
exemplos: 

Corpo... Deve estar sempre direito, com gravidade e sem affectação, de 
qualquer modo que se esteja, de pé, de joelhos, assentado, andando, etc.. Torcer-
se, balancear-se para huma, e outra parte, estar-se abaixando, e levantando 
quando fallamos, e fazendo trigeitos, e movimentos descompostos, he incivil, e 
indecente. 

Cabeça... Esteja tambem direita, mas não inflexivel, que pareça de estatua, nem 
baixa, que mostre cobardia, nem mettida entre os hombros, que he sinal de 
preguiça, nem inclinada para algum dos lados, que denota hipocrysia, nem 
movendo-a sem ser preciso, que he leveza. (…) Seu movimento, quando for 
necessário seja feito com decencia, e gravidade (Siqueira, 1786, p. 72-73). 

O corpo devia ser dominado para melhor servir uma alma virtuosa, para cumprir 
as obrigações de uma moral cristã, para saber estar numa sociedade que queria 
cristalizar formas comportamentais que indicassem a posição social de cada pessoa. 
Se a religião valorizava a alma, em sociedade o que se via era o corpo. Ele era o 
mostruário da pessoa e por isso devia ser perscrutado. Daí a grande atenção que 
sobre ele se dava em matéria de civilidade. D. João Siqueira pretende não esquecer 
nada de realmente essencial sobre como se deve apresentar cada parte do corpo. 
Referindo-se aos olhos diz que não devem “estar pestenejando muito, que arguem 



 

 
 

máo animo; nem pasmados, que mostrão loucura, ou admiração, nem deitados para 
fora, que inculcão atrevimento, nem meio fechados, que são de adulador, e 
lisonjeiro” (p.74), sobre os ombros quer que eles “confervem hum modo grave, e 
natural”, que os braços não se levem “pendurados ou postos atraz das costas, nem 
balanceando com eles, como os arrieiros (p.80), os pés quer “quietos, quando se está 
assentado” sem que se coloque “hum sobre o outro” e se bata no chão, “fazendo 
compasso, e dando aos calcanhares”, enquanto de pé quer que estejam firmes, sem 
os encurvar, mudar “de postura, e carregando mais sobre este, do que sobre aquelle” 
(85). Estes são apenas uns poucos exemplos dos aspetos que mereceram a atenção na 
Escola Política e que, podendo ser indicados em livros, exigiam uma aprendizagem 
sistemática através do exercício quotidiano. Só ele podia “naturalizar” as regras 
estabelecidas e permitir que elas impusessem a qualidade da pessoa no complexo 
jogo das relações de uma sociedade profundamente hierarquizada e tradicional mas 
já bastante sujeita à necessidade de contemplar o alargamento da ação de membros 
que assegurassem a modernização da mesma. Estamos, pois, diante do ainda 
incipiente processo de amalgamento, como muito bem deu conta Norbert Elias, dos 
modos de comportamento da camada aristocrática cortesã com os dos vários estratos 
burgueses. O processo continuaria nos séculos seguintes e a escolarização muito 
contribuiria para a sua disseminação. 
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RESUMO  

O tema dos espaços escolares tem vindo a ser analisado na História da Educação 
em vários países desde a década de 80. Nessa altura historiadores franceses, alemães 
e ingleses tomavam como problematização a noção de currículo oculto e de como a 
organização dos espaços para ele contribuíam. Dos anos 90 à 1.º década do século 
XXI as noções de cultura escolar, gramática escolar estruturam o olhar de 
historiadores como Viñao Frago, Agustín Escolano, em Espanha ou Marcus Levy 
Bencostta, no Brasil. No âmbito de uma história social da educação e da cultura 
material escolar Vicente Peña Saavedra em Espanha, com as escolas dos indianos e 
Margarida Louro Felgueiras, em Portugal, com as escolas doadas por brasileiros, e 
vários estudos de âmbito estadual no Brasil, como Elizabete Santana na Baía, tomam 
o edifício escolar como materialização de um discurso pedagógico-político. Já na 
primeira década do século XXI, Lawn, Burke, Grovesner têm-se ocupado também 
dos espaços escolares.   

Em 2014, foi criado no âmbito do ISCHE um Grupo de Trabalho sobre o corpo na 
educação – Touching Bodies – trazendo para a ribalta esse dado esquecido que é o 
corpo físico, concreto das pessoas, como ele é concebido na educação e de que forma 
tratado, trabalhado, assumido. 

Esta mesa pretende associar a análise do(s) espaço(s)não só ao discurso sócio 
educativo ou à sua materialidade mas também à forma como os corpos o tornam em 
espaço vivido, atravessado pela subjetivação pessoal e pelas normas educativas, 
jurídicas e sociais a que está sujeito. O corpo como entidade individual é olhado aqui 
através de múltiplos focos, que remetem tanto para as práticas dos agentes 
educativos quanto para as práticas discursivas de campos do social, que se cruzam 
com o educativo. Os campos empíricos que a mesa privilegia vão desde as normas de 
uso de material pedagógico, do discurso médico-higienista sobre a forma de 
preservar o corpo individual e social, onde a educação física e o vestuário feminino 
ganham relevo, às normas jurídicas das leis de proteção de menores e as práticas que 
implícita e explicitamente prescrevem, aos rituais da prax universitária e dos efeitos 
sobre o corpo dos estudantes e sua mundividência.   

 Junta pesquisadores(as) de Portugal e Brasil que já têm desenvolvido outros 
trabalhos em colaboração e participado em apresentações e debates sobre estes 
temas. Acreditamos que este esforço de interseção de pesquisas e dados, de forma 
colaborativa, nos permite alargar a compreensão da construção histórica das 



 

 
 

subjetividades individuais, na relação com os espaços e o corpo, e das identidades 
coletivas configuradas pelo modelo escolar  
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RESUMO  

O texto é o resultado da investigação realizada por pesquisadores reunidos em 
torno do projeto Memória da Educação na Bahia sediado no Programa de Pós-
graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduc) da Universidade do 
Estado da Bahia- (UNEB). Construído a partir de fontes documentais levantadas em 
acervos da cidade de Salvador, o texto relata conclusões parciais dos estudos 
desenvolvidos em torno de duas propostas voltadas para a ampliação das 
oportunidades de ensino primário na Bahia. 
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Modernidade e educação, modelos de prédios e escolas, escola primária. 
 
 



 

 
 

INTRODUÇÃO  

A segunda metade do século XX foi marcada pela disseminação dos ideais de 
uma modernidade pedagógica permeada por elementos inovadores na área da 
educação. Naquele momento sobressaem em vários países temas e discussões 
relacionadas com expansão da escolarização, consolidação de sistemas nacionais 
voltados para uma educação das massas, valorização do método intuitivo e a 
implantação da escola graduada que reverberou em exigências como: uma escola 
com várias salas de aula; reunião de professores em uma mesma escola; classificação 
e distribuição dos alunos por sala de acordo com a idade e nível de conhecimento; 
currículo estruturado de modo a definir as fronteiras entre os vários níveis de ensino; 
sistemas de exames para medir o desempenho de acordo com critérios estabelecidos 
para a progressão dos alunos entre os níveis de ensino; serviços de inspeção para 
regular o trabalho dos professores.  

Dentro dessa modernidade assumem importância, também, os preceitos de 
higiene que articulados com os conhecimentos sobre o desenvolvimento físico, 
mental e intelectual do aluno resultaram em normas para nortear a construção dos 
prédios escolares.  

A aspiração por prédios escolares adequados se faz presente no discurso das 
autoridades e nas falas dos professores evidenciando um conhecimento das novas 
normas sobre construções escolares e das medidas postas em prática em outros 
países e regiões do Brasil. Era corrente entre as autoridades e os profissionais da 
educação pronunciamentos sobre o tema, como o do professor da escola pública 
municipal de Salvador, que diz: 

[...] a escola típica deve ser situada longe das cidades, do ruído das ruas, do 
fumo das fábricas, das péssimas canalizações, das ruas infectas [...] deve ser 
construída em largos espaços arborizados, com bastante vegetação, bastante 
água, muito sol, [...]. As janelas devem ser rasgadas, as aulas amplas, [...]. 
(Leal, 1892). 

O modelo da escola isolada, funcionando em casas alugadas, sendo em sua quase 
totalidade casa escolar e residência de professores predominou até o início da gestão 
de Anísio Teixeira, no período de 1924-1928, apesar de iniciativas esparsas e 
episódicas que resultaram na aquisição e ou construção de uns poucos prédios 
escolares.  
 

1. O MODELO DAS ESCOLAS REUNIDAS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A 
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA GRADUADA  

Somente em 1925 a melhoria das condições físicas dos prédios escolares no 
interior e na capital torna-se um imperativo para o governo estadual que inclui na 



 

 
 

legislação um novo modelo de escola denominado de escolas reunidas.  A partir de 
então, a criação de escolas reunidas foi privilegiada em detrimento do modelo de 
grupo escolar por questões de custos e em razão da necessidade de tornar efetiva 
para um maior número de crianças uma escolarização de quatro anos, 
correspondente à escola elementar, o primeiro nível da escola primária.  Deve-se 
considerar que, de acordo com a lei vigente, a escola primária estava estruturada em 
escola infantil, escola elementar com duração de quatro anos e escola superior com 
duração de três anos a qual só poderia funcionar nos grupos escolares.  

Propostas por Anísio Teixeira na lei promulgada em 1925, as Escolas Reunidas 
seriam constituídas com duas a quatro escolas funcionando em um mesmo prédio 
para ministrar o ensino primário elementar, com duração de quatro anos, nas vilas 
ou cidades. A adoção desse modelo está articulada com o propósito de assegurar a 
implantação do ensino graduado, até então dificultada pelo modelo de escola 
unidocente, onde um único professor atendia a alunos em vários estágios de 
desenvolvimento escolar.  

No texto da lei é clara a intenção de reduzir a multisseriação,  pois  estava 
determinado que: quando só duas escolas fossem reunidas, em uma seriam incluidos 
os alunos do primeiro e segundo anos do curso, e na outra os do terceiro e quarto; na 
reunião de três escolas, uma escola seria destinada para a classe do primeiro ano, 
outra à do segundo e a terceira reuniria alunos do terceiro e do quarto anos; havendo 
mais de três escolas, a distribuição dos alunos atenderia ao número deles em cada 
ano. Nenhum professor poderia leccionar, simultaneamente, a mais de dois anos de 
curso. 

É grande o espaço dedicado ao Grupo Escolar e às Escolas Reunidas na legislação  
que regulamenta a. lei de reforma do ano de 1925. Seu texto descreve o Grupo 
Escolar como constituído de quatro ou mais escolas elementares e de uma escola 
primária superior.  

O rol de deveres elencados para os diretores e professores são os mesmos para as 
escolas reunidas e grupo escolar e diferem dos  atribuídos aos professores em geral, 
que, no caso específico do referido regulamento, corresponde aos professores das 
escolas isoladas.  

É extensa e ampla a lista dos deveres atribuídos a diretores e professores 
demonstrando que o item era considerado importante para o  bom funcionamento da 
escola. 

A indicação das tarefas da direção revela a intenção de garantir a uniformização 
do funcionamento pedagógico e administrativo. O item traz para a rede de escolas 
uma marca da modernidade que era a padronização através de normas e critérios 
destinados a fazer a escola atuar e produzir resultados conforme o previsto nas 
disposições políticas, técnicas e administrativas a que estavam subordinadas.  

A concretização de uma escola elementar, internamente graduada, dividida 
formalmente em quatro anos de estudos passa por uma divisão e ordenação clara dos 
conteúdos nela veiculados. Esses princípios estão presentes no Programa da Escola 
Elementar divulgado em 18 de março de 1925 e distribuído aos professores. 



 

 
 

Confirmando a intenção de consolidar a seriação, os conteúdos curriculares são 
apresentados separadamente para cada um dos quatro anos do curso elementar. 
Além de contribuir para que os professores tivessem uma compreensão do currículo 
a ser praticado em tempos de implantação do ensino primário graduado, o 
documento recupera princípios e noções pedagógicas que já estavam presentes na 
formação dos diplomados na escola normal e que eram citados de forma 
assistemática e difusa em escritos de diferentes professores. 

O programa dá uma organicidade a esses princípios indicando modos de 
proceder, detalhando os conteúdos e determinando em que disciplinas ou estágio do 
ensino elementar devem ser incluidos. Retoma, por exemplo, questões relativas ao 
ensino intuitivo e no item referente à disciplina Elementos de Ciências Físicas  e 
Naturais, Noções de Higiene recomenda aos professores um livro sobre ensino 
intuitivo e lições de coisas. 

Traz ainda orientações explícitas sobre os centros de interesse. Reforça, portanto, 
o uso dos conhecimentos formulados por Decroly. Ao tratar dos procedimentos  para 
a prática do ensino no primeiro ano do curso primário elementar, recupera a idéia da 
organização do conteúdo em círculos concêntricos no ensino da geografia e esclarece 
sobre o ensino ocasional  articulado aos conteúdos da história e da geografia, quando 
se trata da  aprendizagem da educação moral e cívica. 

Documentos produzidos por inspetores, diretores e professores mostram como a 
proposta das escolas reunidas foi concretizada na prática durante a administração de 
Anísio Teixeira e em anos posteriores.   

Em dezembro de 1927, o diretor das Escolas Reunidas da Vila de Caculé descreve 
em relatório a cerimônia de instalação das escolas e  ressalta a presença do Diretor 
da Escola Normal de Caetité, de autoridades locais, de alunos e professores. Dos 
quatros vastos salões do prédio escolar três eram bastante arejados e iluminados, as 
instalações sanitárias exigiam reparos do proprietário do prédio que reunia quatro 
escolas, duas municipais e duas estaduais. A escola tinha uma matrícula de 195 
alunos e, contra as disposições regulamentares, o diretor e  outro professor 
assumiam em suas classes alunos de 2º, 3º e 4º anos, em razão do elevado número 
de matrículas do 1º ano. Apesar da sobrecarga de trabalho dos professores, houve a 
promoção de sessões cívicas, passeatas, torneios literários, exercícios de escotismo, 
comemoração das festas nacionais e estavam sendo planejadas excursões a Caetité e 
a capital. A Caixa Escolar foi reorganizada e houve uma exposição de gráficos, 
prendas e trabalhos manuais executados pelos alunos que causou verdadeira 
admiração em virtude de ser a primeira realizada na vila. O documento ressalta a 
necessidade de provimento de mobiliário adequado e de material didático. 

Em Morro do Chapéu, com a ajuda financeira do governo estadual foi concluído o 
prédio cuja construção foi iniciada pela Intendência para fazer funcionar um grupo 
escolar. E, em 1928, após a sua inauguração, passa a abrigar as escolas reunidas 
criadas, em 1927, embora em sua fachada trouxesse o nome de grupo escolar.  

Em relatório do ano de 1931, a diretora informa que a escola funcionava com uma 
classe mista do 3º e 4º ano com 48 alunos; uma do 1º ano com 50 alunos; uma com 



 

 
 

49 alunos do 1º e 2ºano, do sexo masculino e uma quarta mista, com 48 alunos do 2º 
e do 1º ano. Cada uma das classes estava entregue a um professor e, de acordo com 
os termos de inspeção assinados pelo inspetor escolar regional anexados ao relatório, 
a escola funcionava com muita ordem e regularidade nos trabalhos escolares.  

O exposto permite concluir que as condições em que as escolas reunidas foram 
implantadas diferiam de município para município e isto fica evidente da leitura dos 
diversos relatórios encontrados. Essas diferenças não impediram a disseminação do 
modelo e a implantação gradativa de um regime de seriação dos estudos primários.  
No ano de 1927, a Bahia possuía 31 escolas reunidas, sendo quatro na capital e vinte e 
sete localizadas em diferentes municípios do interior.   
 
 
2. EDUCAÇÃO E MODERNIDADE NA BAHIA: O Belo e o Útil.  

“[...]  Mas eu não quero ser senão eterno. Que os séculos apodreçam e não reste 
mais do que uma essência.Ou nem isso.E que eu desapareça, mas fique este chão 
varrido onde pousou uma sombra e que não fique o chão nem fique a sombra 
mas que a precisão urgente de ser eterno bóie como uma esponja no caos, e 
entre oceanos de nada gere um ritmo”.  

Carlos Drumond de Andrade 
 

Neste texto tomamos como tema o pensar a escola Moderna, a Escola Nova: a 
concepção de escola para a vida moderna como proposto por Anísio Teixeira e, como 
tal, o que seria essa Escola Nova, não apenas nos seus escritos, mas na sua prática 
concreta, na Educação para a Bahia, ou seja, o desafio de pensar a escola como 
espaço da vida urbana, concretamente, na Bahia dos anos 1940, 1950. 

O Moderno tem como marco a reinstalação do homem no centro do pensar o 
mundo. Após um longo período em que a visão religiosa coloca a verdade como 
verdade revelada e o mundo como resultante dessa revelação – portanto, como 
pertencente a uma ordem divina, eterna e imutável – pouco a pouco, o pensar, como 
faculdade humana, abre as portas para um conhecimento do mundo iluminado a 
partir da razão e, consequentemente, de uma ordem humana mutável, em constante 
transformação, dependente do desenvolvimento daquele ser agora visto como um ser 
livre, numa ideia de autoconstrução, a partir do livre arbítrio.  

Na Modernidade (ainda hoje inconclusa), constrói-se, pouco a pouco, a 
consciência de que se está num mundo em permanente mudança, em permanente 
construção, sem que haja garantia de que o Novo anunciado resulte numa vida 
melhor e mais saudável para cada um e para o todo.  

 
 
3. EDUCAÇÃO E TRABALHO: OS PRINCÍPIOS EDUCATIVOS DA ESCOLA 
MODERNA 



 

 
 

Os princípios pedagógicos ou de concepção da educação que vêm com a 
modernidade passam, primeiramente, pela afirmação de que todos aprendem. A 
mudança no sistema de ensinar vai caminhar na direção do “aprender fazendo”, da 
experiência como centro da aprendizagem. Essa aprendizagem já não se limita ao ler, 
escrever, contar. Interessa agora o conjunto dos saberes, a escola integral, 
preocupada com o conjunto da personalidade do aluno, com as múltiplas formas de 
expressão. À leitura e à escrita se somam os saberes da ciência e da vida no mundo, 
na compreensão de que todos nós construímos a história. Com a Escola Ativa, que 
apresenta a possibilidade de experimentar, implanta-se a aprendizagem de 
manualidades, no entendimento de que os saberes não são apenas os do intelecto, 
mas também o tocar, construir, expressar-se: dançar, cantar, pintar, representar.  O 
trabalho como instrumento de transformação do mundo. 

Essa concepção afirma que a escola é um direito e que é preciso criar suportes 
necessários para que esse direito seja exercido. Esses suportes implicavam a 
ampliação do tempo de trabalho escolar: dois turnos diários e maior número de dias 
letivos, aumentando o tempo de trabalho pedagógico. É também a afirmação do 
direito ao belo: salas amplas, claras, bem  mobiliadas; da convivência, do 
aprendizado das diversas linguagens artísticas, da inter-relação entre os espaços de 
aprendizagem. Esses princípios vão estar presentes, mais adiante,  na concepção do 
Centro Educacional Carneiro Ribeiro, -  um dos oito Centros de Educação Popular 
previstos no Plano da Cidade de Salvador – que reunia Escolas-classe e Escola-
Parque, localizadas na Caixa D’Água, no Pero Vaz, no IAPI, na Liberdade. 

São, assim, os eixos do projeto de escola da modernidade: 
 1. Escola para todos: a ampliação da oferta, na busca de sua universalização; a 

responsabilidade do Estado na oferta da escola pública, gratuita, universal- quanto 
ao seu conteúdo- e, ao mesmo tempo, profundamente enraizada no local, no 
regional.   

2. Escola e local de moradia: quanto mais perto da moradia, melhor; os “trevos 
de quatro folhas”, com uma escola em cada pétala e com um centro de uso comum 
para a prática de atividades; uma distância de, no máximo, 500 metros entre cada 
escola e o Centro. Baseia esta articulação o conceito de vizinhança.  

3. A Escola única: a progressividade dos anos de estudo, desde a escola infantil 
até o ensino médio; o fim da dualidade do sistema de ensino, com todos os ramos de 
ensino articulados, permitindo acesso ao ensino superior. Rompe-se o dualismo: 
para uns, o destino das elites; para outros, a escola limitada, em anos e em conteúdos 
- em troca, a escola para todos.  

 
 
4. O MODERNISMO E A EDUCAÇÃO. ANÍSIO TEIXEIRA E SEU RETORNO À 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA, BRASIL EM 1947.  



 

 
 

 Anísio Teixeira foi, assim, Secretário da Educação na Bahia nos anos 1920, (1924 a 
1927) na Bahia. Aliás Diretor de Instrução Pública. Como acompanhamos na 
primeira parte deste texto, Anísio foi pouco a pouco ampliando a sua adesão ao 
movimento da Escola Nova, da Escola Ativa 

Nos anos 1920, pouco depois da Semana de Arte Moderna, temos Anísio Teixeira 
no Governo de Góes Calmon. Depois de 1927, tem início, na área da educação, uma 
mudança de rumo, a partir do contato de Anísio com o pensamento de Dewey e o 
grupo dos pensadores sobre a Escola Nova no Brasil. A Bahia depara-se, então, não 
apenas com as expressões modernistas, mas com as discussões nacionais, face às 
dificuldades na realização de planos e projetos mais modernos em educação. A 
presença de Anísio no Governo do Distrito Federal GDF (então, no Rio de Janeiro), 
no início dos anos 1930, na Associação Brasileira de Educação e no grupo dos 
Pioneiros da Educação Nova, articula a Bahia ao projeto nacional.  

Os anos 1930 trazem também à cena a pesquisa sobre as relações raciais na Bahia 
- a discussão sobre “o negro”, as diferenças e as desigualdades -, apenas iniciada na 
Academia, mas já anunciada por Manuel Querino. Costumes Africanos no Brasil, seu 
livro, retoma – mas reescrevendo - os estudos de Nina Rodrigues; e abre caminho 
para Artur Ramos. Políticos e intelectuais baianos tomam contato com a Ditadura e 
com a repressão à liberdade de pensamento. Otávio Mangabeira, assim como 
Hermes Lima e Anísio Teixeira, são punidos por seus contatos com a Aliança 
Libertadora Nacional. Octávio Mangabeira sai para o exílio desde 1930. Anísio vai 
para uma espécie de exílio interno. Mergulha-se num período de perseguições.  

 
 
5. REDEMOCRATIZAÇÃO: O NOVO NA EDUCAÇÃO E NA CULTURA E SUAS 
FORMAS DE EXPRESSÃO FÍSICA  

Com a redemocratização do país, após o final da 2ª. Guerra Mundial, vamos 
reencontrá-lo na organização de suas primeiras experiências com o currículo 
primário. Após experiência curta na organização da UNESCO, assume, em 1947, 
outra vez, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, no Governo de Octávio 
Mangabeira, líder político, junto com o irmão João Mangabeira, do que viria a ser o 
Partido Socialista Brasileiro.  

Ao assumir a Secretaria de Educação e Saúde, Anisio Teixeira vai buscar 
justamente articular as propostas para a escola primária com a expressão modernista 
nas artes e na cultura. A proposta para a educação passa pelo escalonamento do tipo 
e tamanho das escolas segundo o tamanho do local e da matrícula. Surgem aqui as 
escolas primárias em modelo modular, com prédios que vão de uma única sala até o 
Grupo Escolar completo, que poderia ter até 14 salas. De linhas simples, os prédios 
são construídos com material também simples, utilizando formas de iluminação e de 
ventilação muito característicos da época.  



 

 
 

Logo a partir de 1947, começa a discutir as suas propostas para a educação em 
dois eixos: a constituição de Centros Regionais de Educação em regiões do Estado da 
Bahia; e a organização dos Centros de Educação Popular, de nível primário, em 
bairros da cidade de Salvador. Aí vão ser postas em ação as discussões escolanovistas 
do aprender fazendo, de educação para Vida e para a Cidadania, considerando as 
múltiplas formas de expressão do humano na vida cotidiana e do trabalho como 
elemento concreto destes – vida e cidadania.  

Salvador estava sendo repensada, preparando-se para o seu quarto Centenário de 
Fundação, em 1949. Anísio Teixeira se integra à discussão sobre o novo plano urbano 
para a cidade e nele prevê a construção de oito centros de Educação Popular. Deles, 
consegue a construção completa de apenas um – o Centro Educação Carneiro 
Ribeiro, compreendendo quatro Escolas Classe e uma Escola Parque. (ainda nos 
perguntamos da relação com os Parques Escolares de Mário de Andrade...) 

A discussão de um novo projeto educacional teve início com a nova Constituição 
da Bahia, em 1947. Pensa-se numa regionalização da ação governamental, adequada 
ao lugar e ao território. Essa retomada da liberdade passa, também, por repensar a 
cultura e o espaço urbano, repensar que foi canalizado para o Escritório de 
Planejamento Urbano da Cidade de Salvador – EPUCS, sob a coordenação de 
Diógenes Rebouças, e para a construção de equipamentos que permitissem a 
modernização da cidade, vistos também como serviços públicos, entre eles, o Estádio 
da Fonte Nova, o Hotel da Bahia, além de espaços para as formas de expressão 
artística e cultural. Aqui, propõe-se a criação de oito Centros de Educação Popular – 
como se pode ver abaixo. Destes, apenas um, o da Caixa d’Água, foi criado e 
implantado.  

A partir do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP, cuja diretoria 
assume em 1952, a Escola Parque começa a ser concebida e construída. Tem como 
arquiteto o mesmo Diógenes Rebouças, do Escritório de Planejamento Urbano de 
Salvador (EPUCS). Acopla a sua concepção com a implantação, paralela, da Escola de 
Aplicação do Centro Regional de Pesquisa de Educação, CRPE- Bahia, vinculado ao 
INEP. As duas experiências são construídas em paralelo, funcionando ainda como 
espaço para o treinamento de professores de diversas regiões do Estado da Bahia. É 
de sua autoria o projeto do prédio da Biblioteca, bem como do setor de Artes – um 
teatro para quinhentas pessoas, onde se localizavam os espaços para o aprendizado 
de música, dança e teatro 

Aqui começa a articulação com a arquitetura moderna se expande na direção de 
ação com os artistas modernistas da Bahia de então, a quem se encomendam 
trabalhos - pinturas murais e esculturas, de modo a fazer com que os alunos além de 
aprender a usar as diversas linguagens artísticas, estudassem imersos no ambiente 
em que o belo estava presente. Na Escola Parque, no seu Setor de Trabalho, estão os 
grandes painéis de Caribé e de Mário Cravo; além de outros artistas.  

 Mais adiante, vão aparecer na Escola de Aplicação do Centro Regional do INEP 
na Bahia, na denominada CIDADE DA ALEGRIA, assim como no Centro 
Educacional Carneiro Ribeiro, complexo Escola Classe e Escola Parque. Aqui vão 



 

 
 

sendo introduzidos, pouco a pouco, as habilidades para a cidadania, para a saúde, 
para o autogoverno, ao lado das habilidades mais especificamente do domínio 
cognitivo de disciplinas específicas. Na Escola Parque, estas habilidades vão ser 
acompanhadas por desempenho na área da expressão artística – nas diversas áreas, 
nas diversas linguagens. 

A preocupação com o brincar, com a alegria, com educação física como recreação, 
artes plásticas e as artes práticas, de introdução de habilidades para o trabalho 
serralheria, funilaria, cuidados com pequenas hortas, etc. Aqui vamos ter o encontro 
de sua atividade voltada para a escola primária com a preocupação com o moderno – 
aqui visto no conjunto de suas proposições: a Educação com o direito de todos; o 
aprender fazendo: a experiência como móvel do saber; o útil e o belo. Na experiência 
estética e no prazer da sua Vivência. No Centro, o Homem pleno, ali em formação.   
 
6. A ESCOLA PARQUE E O CECR: O CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR 

Segundo os princípios da Escola Ativa, o sujeito aprende na medida em que 
interage com o objeto, momento em que se influenciam mutuamente. Aprende-se 
através da experiência: ver, tocar, sentir, compreender, transformar. O ato de 
aprender como está presente no pensamento de Mário de Andrade: “Eu comi ele”. 
Antropofagia revisitada, nada é deixado de fora. O projeto da Escola Nova é 
contemporâneo ao Modernismo e com ele dialoga. Aqui, as obras de arte não são 
ilustrações; são parte do projeto educativo, a própria concepção da escola o é. Por 
isso, fazem parte do patrimônio a ser protegido não apenas as obras de arte – belas, 
monumentais em si –, mas também os prédios, sua concepção de espaço e forma e, 
sobretudo, a concepção do aprender.  

 
7. AGUA, TERRA, FOGO E AR: UMA ROSA PARA O POVO  

Na proposta, entende-se que é preciso pensar a escola a partir da história dos 
homens – do pensar sobre a sua vida, sobre a educação. –Significa colocar a escola e 
o homem no centro da nossa discussão. Os prédios da Escola-Parque, no nosso 
entender, busca-se esta síntese: entre princípios pedagógicos e fazer pedagógico num 
lugar – locus - do trabalho educativo. Pensada a partir do Modernismo que, na 
forma, exacerba o símbolo, simplificando-o. No Setor de Trabalho, a imagem do 
painel dos cinco elementos representa a ação da água, do ar, do fogo e da terra, como 
ventre fecundo , assim como a vida cotidiana; a energia, na possibilidade da fissão do 
átomo humanizado no centro da cena de uma Bahia dos anos 1950/1960, que se 
pretendia em transformação, em que as formas de produção se apresentam na 
mecanização da agricultura, na refinaria de petróleo, na construção de barragens, 
tudo no mesmo espaço em que naves e viajantes se fazem presentes, na forma 
expressada por Caribé. A partir do ideário modernista, para entender a Escola-
Parque e o conjunto do projeto de Anísio Teixeira para a educação na Bahia. 



 

 
 

Também aí, no pavilhão onde se vai experimentar o aprendizado do fazer, sob a 
forma de trabalho, se encontram outros grandes murais de obras de arte. Mário 
Cravo ocupa o outro lado do galpão, com monumentais figuras humanas em 
músculos, guerreiros de lança. Sua presença também se encontra na delicadeza do 
traço de uma linha de empinar papagaios e arraias, do brincar, justamente em um 
dos prédios de Escola-classe, ou seja, de formalização do ato de aprendizagem. 
Caribé retorna em outra Escola Classe, para mostrar, num mural em que a forma é 
quebrada e reconstruída, o paredão da encosta de Salvador ocupado pelo homem, o 
Forte de São Marcelo, os saveiros e o elevador Lacerda. Outros grandes painéis 
mostram o semiárido, os homens que nele habitam e o desejo de transformação do 
Nordeste brasileiro. Sementes germinando, fornos moldando novas formas, 
escondendo e revelando novos símbolos, nos trabalhos de Jenner Augusto. 

 O modernismo na concepção dos prédios vai-se aprofundando, aperfeiçoando, 
para dar conta do projeto pedagógico que ali se construía: teatro, dança, música, em 
um espaço para 500 pessoas, em que o vento circula sem obstáculos; o brincar , 
presente no aprendizado das formas de usar o corpo, nos jogos infantis; o anfiteatro 
ao ar livre. Estão também presentes, além do cuidado com as crianças que por ali 
iriam circular em grande número, numa previsão de 2.000 por turno, consultórios de 
médicos e dentistas, banheiros que permitiam o banho, após as atividades físicas, 
refeitórios, em que merendas e almoços eram servidos, sem a militarização das 
grandes filas; a padaria, em que se aprendia a fazer o pão, que, no fim do dia, se 
levava para casa, para ser compartilhado com os irmãos e pais, que lá estavam. 
Havia, além disso, a emissora de rádio, o correio, entre as muitas atividades de 
socialização. Também ao ar livre, o grande espaço para o viver quotidiano, na época 
sem pavimentação, onde os meninos da escola e do bairro iam jogar “baba”, 
livremente, ou conversar, sentados à sombra das mangueiras. 

Na biblioteca, onde livros didáticos se somam a livros de estórias e de literatura, 
se realizava uma das primeiras atividades do dia: a “contação” de estórias, lidas, 
discutidas e interpretadas com os meninos por professoras e bibliotecárias. 
Concebida por Diógenes Rebouças, inteiramente cercada por vidros, nela a luz entra 
por todos os lados e pelo teto. O concreto, dobrado como papelão nas aulas de 
cartonagem, forma o teto, em duas ordens abertas, que também deixam a luz entrar. 
Vista de cima, a biblioteca é uma rosa, “A Rosa do Povo”, uma flor ofertada, 
construída e reconstruída a cada dia.  

Assim, é material e imaterial o patrimônio representado pelo CECR, Escola-
Parque – Escolas-Classe, em que matéria e espírito são indissociáveis. Não basta 
guardar as paredes e suas pinturas; a escola não é um museu, nem o seu acervo pode 
ser levado para um museu; tem que estar viva, mexendo, acontecendo. Por isso, um 
conceito novo deve surgir, garantindo a continuidade da proposta da Escola. “Uma 
flor nasceu no asfalto”, dizia Drummond. É bela, sim, e é uma flor: ao aprender 
fazendo, a experimentação permanente, o exercício da cidadania, romper a náusea 
do circulo vicioso, compreendendo que a própria escola é o monumento no Corta-
Braço, na Cidade da Bahia, para o povo baiano.  
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Palavras-chave 

Corporeidades. Espaço. Museu escolar. 
 
Considerando o tema “Agentes e destinatários da educação”, esta comunicação 

objetiva discutir a relevância que é dada aos corpos dos alunos no âmbito das 
pedagogias modernas, nas últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do 
século XX. Nesse período, é crescente a defesa da centralidade da criança na relação 
ensino-aprendizagem e da conduta ativa dos alunos na construção do seu próprio 
conhecimento. As novas atitudes discentes deveriam ser estimuladas por meio de 
atividades que promovessem a observação, a interação entre os alunos, a interação 
com objetos e com o meio. A discussão será feita a partir da análise dos 
comportamentos corporais, implícita ou explicitamente exigidos em manuais 
explicativos do uso de museus escolares. A proposta dos museus escolares constitui o 
meio, por excelência, para concretização dessas novas práticas e condutas corporais. 
Todavia, como hipótese, sustentamos que a exigência da atividade da criança não 
significa ausência do estabelecimento de disciplinarização e condicionantes aos 
corpos dos discentes. No manual explicativo do Musée Scolaire Émile Deyrolle, por 
exemplo, há uma explicação exaustiva de cada elemento que o compunha. A 
descrição enciclopédica tenta assegurar que o professor será capaz de fazer uso 
daquela ferramenta esgotando o conhecimento que é possível depreender de cada 
grupo de animal, de cada rocha, de cada planta. Há um claro direcionamento da 
atividade do professor, mas também da atividade do aluno. Este deveria, ao final, ser 
capaz de responder um questionário, igualmente exaustivo, sobre cada detalhe dos 
vertebrados e dos invertebrados, dos mamíferos, répteis e dentre outros. O 
questionário a ser respondido ao final da observação dos elementos do museu escolar 
impunha um direcionamento sobre aquilo que deveria ser observação. O manual de 
“Leçons de choses: d'après le musée industriel scolaire”, de C. Dorangeon, do ano de 
1884, explica as condições e qualidades essenciais da lição de coisas, como ela deve 
ser feita. Há comportamentos corporais descritos para o aluno. Esse deveria ver, 
tocar, provar, sentir a coisa objeto da lição. O professor deveria controlar o tempo 
dessas ações a fim de que a curiosidade do aluno durante a atividade não se 
transformasse em fadiga. Assim, o museu escolar não se constituiu apenas como o 
espaço da ação do aluno na construção do seu conhecimento. É um outro controle 
das corporeidades discentes que se institui, no âmbito no âmbito do cotidiano 
escolar, entre objeto, corpo, modelos e práticas pedagógicas. De uma pedagogia do 
ouvir, para uma pedagogia do olhar (VIDAL, 1999), os museus escolares oferecem 
indícios das corporeidades discentes que se busca construir no cidadão escolarizado 
do período em estudo. No tratamento do problema, inicialmente, apresentamos 
conceitos e abordagens que nos ajudam a problematizar a relação corpo, espaço e 
materialidade. A seguir, interpelamos as prescrições de condutas corporais presentes 
em manuais explicativos do uso dos museus escolares. Por fim, discorremos acerca 
da tensão entre continuidades e descontinuidades que atravessam corporeidades, 



 

 
 

objetos e modelos pedagógicos. Do ponto de vista teórico-metodológico, o conceito 
de subjetivação de Jean-Pierre Warnier (1999) é fértil para acercar-se da relação 
corpo, espaço, materialidade e modelo pedagógico. Na sua obra Construire la Culture 
Matérielle, Warnier (1999) discute a questão da subjetividade a partir da relação com 
a cultura material, entendida não apenas limitada aos objetos, mas na dimensão 
concreta, física e corpórea do real. Isso significa que tomar o conceito de 
subjetivação para pensar a relação corpo e materialidade, no âmbito da escola, é 
considerar o corpo em sua materialidade, na interação com outros objetos e com um 
espaço específico, o museu escolar. Isto é, os sujeitos atuam no mundo e constroem a 
si mesmos, enquanto alunos e cidadãos escolarizados na mediação e 
instrumentalidade dos objetos e dos seus próprios corpos. No âmbito da escola, a 
materialidade participa dos processos de subjetivação discente, na formação de 
concepção de escola, de disciplina, de comportamento social esperado e de ensino-
aprendizagem a ser elaborada pelo aluno. O processo de subjetivação, no 
entendimento de Jean Pierre Warnier (1999), é resultado da síntese corporal. No que 
concerne à escola, por exemplo, os alunos interagem com os mesmos elementos 
materiais, mas é apenas quando estes se integram a uma síntese corporal particular 
que o processo de singularização identitária acontece. Na subjetivação está implicada 
uma relação plural e maleável entre os elementos materiais (corpo, espaço e objeto). 
Warnier (1999) introduz uma visão antropológica não centrada na identidade, mas 
no “eu”, concebido como “sujeito das técnicas de si” (REDE, 2003). As técnicas do 
corpo seriam as maneiras pelas quais os homens sabem servir-se do próprio corpo. 
Em outras palavras, embora as técnicas do corpo, os modos de se servir do próprio 
corpo enquanto instrumento de ação social tenham uma padronização social, sejam 
aprendidas culturalmente, as técnicas de si introduzem uma reinvenção do social, 
uma variação e diferenciação individual que se dá com o processo de subjetivação. 
Assim, há dois movimentos constantes e imbricados. Um, tem a ver com o 
aprendizado e a incorporação de condutas motoras, social e culturalmente associadas 
ao “ser aluno”. Outro tem a ver com a heterogeneidade dos sujeitos-alunos, com os 
elementos “singularizantes”, com a síntese corporal que ocorre “dentro dos limites 
admitidos pela cultura” (WARNIER, 1999, p. 32). Isso é importante na medida em 
que não são apenas as nossas ideias e nossos pensamentos que nos subjetivam. “O 
corpo nos subjetiva tanto quanto nossos pensamentos” (WARNIER, 1999, p. 33). 
Interrogar as corporeidades discentes a partir da materialidade da escola, do museu 
escolar, requer uma análise que não seja centrada nem no corpo, nem nos objetos, 
mas na interação entre ambos. O conceito de subjetivação exige, assim, uma análise 
da cultura material escolar que considere os sujeitos, e não apenas os objetos. A 
cultura material envolve não apenas uma dimensão física, concreta, mas também 
uma dimensão corpórea. Não se pode falar em corporeidades discentes sem 
considerar a interação entre o corpo e a materialidade isto porque, conforme Warnier 
(1999), as condutas motoras são mediatizadas pela cultura material como técnicas de 
si e como “modalidades de subjetivação” (WARNIER, 1999, p.35). É preciso dizer 
que os alertas de Michel de Certeau (1985), particularmente quando se debruça sobre 



 

 
 

os modelos de análise das práticas, são também, neste trabalho, imprescindíveis ao 
entendimento das modalidades de uso empregadas pelos sujeitos na sua relação com 
a materialidade. Não nos reportamos apenas ao modelo polemológico, tramado entre 
estratégicas de conformação e táticas de subversão, mas à improvisação, que articula 
memória e ocasião, de acordo com o autor. Os procedimentos prescritos aos sujeitos 
que chegam à escola para fixar-lhes uma identidade de aluno, de cidadão 
escolarizado são mutáveis no tempo e no espaço. Uma variante das prescrições diz 
respeito aos modelos pedagógicos, os quais definem uma concepção de professor, de 
aluno, de escola, de organização do espaço da sala de aula, de uso e distribuição do 
tempo escolar. Desse modo, a investigação se interroga não apenas pelas prescrições 
de condutas corporais no âmbito da pedagogia moderna, mais especificamente no 
uso dos museus escolares. Interessa também os modos como os indivíduos criam 
oportunidades para usos inesperados dos objetos que lhe são apresentados. Como 
resultado, entendemos que nem os usos, nem as corporeidades estão inscritos na 
materialidade. As corporeidades discentes devem ser entendidas como correlatas de 
dinâmicas sociais e históricas constitutivas do ser aluno em relações de poder 
tramadas no interior da sala de aula, na presença de demais alunos e do olhar 
panóptico do professor.   
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RESUMO  

Definimos como objetivos analisar os motivos que estiveram na base da 
intervenção da classe médica na educação escolar, tomando como foco o modo como 
o corpo feminino foi observado e constituído pelo olhar médico em finais do século 
XIX, início do século XX. Utilizámos como fontes primárias jornais pedagógicos e 
médicos e teses médicas apresentadas no final do curso para obtenção do diploma, 
na escola médico-cirúrgica do Porto e na faculdade de medicina do Porto. Desse 
corpo documental selecionámos as que se referiam a higiene e ao vestuário. 
Interessou-nos em particular a forma como estas perspetivas penetraram na 
sociedade e objetivaram o corpo das alunas.  

 No século XIX a medicina ajudou a naturalizar a moral, estabelecendo uma 
correlação direta entre os comportamentos sociais, o juízo moral e as condições 
materiais de existência. Perante os graves problemas da pobreza e da miséria social e 
moral das classes trabalhadoras, a escola apareceu como o instrumento principal da 
regeneração moral do cidadão. Para atingir esse objetivo era necessário cuidar do 
corpo, resguardá-lo e fortalecê-lo. Despertou particular interesse na classe médica o 
corpo feminino, cada vez mais submisso à moda e às estratégias morais e materiais 
de modelação do corpo.  
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1. Os médicos e o corpo dos alunos e das alunas 

Os movimentos sociais desempenharam um papel de orientação de eventuais 
transformações futuras mas que foram, também eles próprios, agentes de mudança 
“a solidariedade para com as aflições dos oprimidos é integral a todas as formas de 
política emancipatória, mas alcançar as metas envolvidas depende com frequência da 
intervenção da influência dos privilegiados.” (Giddens,1991: 143). Verificamos que a 
classe médica assume um papel de protagonismo na implementação das práticas de 
saúde escolar e posteriormente na sua institucionalização.  

São os médicos que viajam, frequentam congressos, têm acesso aos livros e aos 
jornais que fazem circular depois no seu contexto profissional e de relações sociais, e 
são agentes de importação, encurtando assim as distâncias do pensamento e do 
combate à doença. É possível referir o conceito de internacionalização, em finais do 
século XIX, início do século XX, como uma consequência da modernidade (Giddens, 
1991:153) “é universalizante não apenas em termos do seu impacto global, mas em 
termos do conhecimento reflexivo fundamental ao seu carácter dinâmico.” (1991: 
154). 

A doença, sobretudo as doenças infetocontagiosas, como a tuberculose, 
constituem em finais do século XIX, início do século XX, um flagelo social, 
motivando deste modo a união da sociedade e sobretudo da classe médica em 
benefício de um projeto social comum e emergente. O corpo assume um papel de 
protagonista ao nível das deformações causadas pela tuberculose óssea que 
comprometiam as gerações futuras. Abundam, então, os discursos eugénicos que 
analisavam a doença e a relação comprometida com o futuro e com a criança. 
Confrontamo-nos, ao consultar inúmeras fontes, com descrições verdadeiramente 
dramáticas das condições de vida de grande parte da população, em que a criança 
como futuro social, não dispõe das condições mínimas de um crescimento saudável, 
afastada das doenças físicas e sociais. 

Os discursos higienistas dominaram as discussões dos meios médicos e escolares, 
desde o fim do século XIX, em que, conciliando as questões científicas e pedagógicas, 
encontraram na escola o recurso privilegiado para implementar a educação social 
numa perspetiva de liberdade. Desta confluência de interesses surge a reivindicação 
pela medicina escolar que é vista como preventiva, usando os alunos e professores 
para chegar às famílias a vacinação e os princípios básicos de higiene e salubridade. 

As elites políticas e médicas reconhecem, de um modo exagerado, a influência 
negativa do meio escolar na saúde da criança, apesar de não ser o único, nem 
possivelmente o mais determinante. Estas elites juntam-se para cuidar da sua 
preservação, é o momento em que a biopolítica dá origem ao incremento da 
medicalização da população escolar (Foucault,1994; Léonard, 1981). A saúde escolar 
e a educação para a saúde, na atualidade, poderão ser uma consequência direta do 
ensino da higiene no século XIX pensada e implementada sobretudo pelas elites 
médicas e educacionais que, detendo o poder da ciência, do saber e da mobilização 
social contribuíram para o surgimento da medicina escolar.   



 

 
 

Mas a criança, independentemente do lugar e do tempo é fator de preocupação. 
Os registos das políticas educativas e os movimentos sociais incidiram a sua ação na 
disciplina e na normalização da criança “ disciplined children who were to be the 
citizen of the future.” (Popkewitz, 2002: 23).  

A escola, segundo o mesmo autor, tornou-se o elemento de ligação à família que 
calibra as aspirações políticas com o indivíduo. Os professores são estimulados a 
promoverem a sua integração na comunidade escolar de forma a conhecer melhor as 
famílias dos seus alunos e assegurarem a confiança no seu trabalho. Os pais são 
responsáveis pelos filhos mas não deixam de ser membros de uma sociedade, que 
lhes impõe prioridades, entre elas a escolarização, cabendo à escola um papel 
importante, não só de escolarização mas também de educação, PopKewitz ilustra 
com um exemplo do século XIX, em que a sociedade agia de forma diferente “in the 
late 19th century, parents are asked in the name of saving the child to teach normal 
behavior and skills to children.” (2002: 26). 

As histórias de salvação construíram um “universal cosmopolitan self” (Idem: 27) 
dirigido a todas as classe sociais, cujo exemplo pode ser “the teaching of health in 
urban homes and schools to the problem-solving self of the progressive education of 
Dewey” (Idem:27). 

Heywood, ao escrever sobre a história da infância, defende a tese de que, era 
pensamento comum, antes mesmo do século XIX, que o investimento na criança e no 
jovem seria uma necessidade para a melhoria do futuro da sociedade. Esta 
necessidade surge no final do século XVIII e terá sido intensificada até ao início da 
Primeira Guerra Mundial e “pode-se apontar uma série de avanços impressionantes 
para os jovens” (2004: 193) as melhorias foram diversas “na mortalidade dos bebés” 
e na escola houve uma significativa melhoria “nas taxas de alfabetização e 
frequência” (Ibidem). Refere ainda, o mesmo autor, as melhorias a longo prazo 
relativamente à altura e à mortalidade, tendo como base de referência os documentos 
antropométricos dos registos militares, a partir do século XVIII que “não deixam 
dúvidas sobre os aumentos substantivos registados nas alturas médias”. Há, no 
entanto, registo de “uma queda na estatura em meninos do final do século XVIII, 
supostamente vinculado à detioração dos padrões de vida e a uma crise com 
consequência na nutrição” (Heywood, 2004: 196).  

A emergência da escola de massas e a escolarização da população, segundo 
Ramos do Ó, constituiu um duplo objetivo a “luta pela secularização do governo da 
alma e o da necessidade de enquadramento de populações em risco ou em perigo 
moral” (2010:4). A missão da escola seria a de moldar o aluno, fazendo a sua 
observação e classificação de modo a controlar os casos desviantes e patológicos, 
entre eles o crime, a pobreza e a loucura. Surgiu, então, a necessidade de serem 
desenvolvidos mecanismos de disciplina que “se organizaram em torno da vontade 
ou do governo de si mesmo.” (Idem:7). Os médicos e enfermeiras escolares terão 
tido, neste período, um papel de classificação e de diferenciação dos alunos em que 
“o programa da razão higiénica levaria ao desenvolvimento de novas linguagens, 
novas práticas discursivas (Idem: 22). 



 

 
 

Os médicos, por sua vez, perante os flagelos sociais de miséria, falta de 
infraestruturas e insalubridade que geram doenças, que se transformam em 
epidemias sem possibilidades de cura, procuram na sociedade aliados para o 
combate pela higiene pública. Progressivamente olham os professores como aliados e 
as escolas como campos de intervenção, prevenção e de educação social. Desta 
confluência de interesses vai surgir a reivindicação da medicina escolar, que é vista 
como preventiva, para alunos e professores, e como um meio para fazer chegar às 
famílias não só a vacinação como princípios básicos de higiene e de salubridade. 
Contudo, terá constituído prioridade de ação e de intervenção a criança, como futuro 
social.  

A criança começa a ganhar alguma atenção com o comprometimento do futuro, a 
sua higiene é encarada numa perspetiva eugénica em que a sua integridade física e 
psicológica ditarão o futuro da sociedade. A família, tradicionalmente 
responsabilizada pela qualidade de vida da criança, por se encontrar com graves 
carências de subsistência, deixa de o ser passando a responsabilidade para a 
sociedade que concebe diligências de intervenção. Estas diligências encontram na 
escola e na escolarização o agente privilegiado de transmissão de preceitos e de 
valores profiláticos. 

Foi relevante o papel dos médicos nos processos de implementação de políticas 
de higiene escolar (na formação de professores, na definição de normas para as 
construções escolares e na criação de serviços de medicina escolar) assim como a sua 
ação reforçou as reivindicações e discurso do professorado por melhores condições 
de trabalho e de proteção à infância. 

Os movimentos higienistas constituíram-se de forma pouco sistemática e 
insuficientemente organizada, com uma relevância que oscilava de acordo com a 
gravidade dos flagelos médicos e sociais. Estes movimentos estabeleciam-se no 
sentido de melhorar as condições de vida da população. 

1.1. O vestuário e o corpo 

A classe médica critica o vestuário infantil e sobretudo o vestuário feminino que é 
usado para compensar a falta de atributos físicos da mulher que, ao descurar a 
educação física, aposta na aparência do vestuário: 

Grandes quantias facilmente obtidas hoje gastam-se com mulheres, em toiletes 
custosas, vestidos de contos de reis, chapéus quasi de igual valor, e tudo isso é 
considerado uma necessidade, porque cada vez a mulher pela sua falta de 
educação física e espiritual, mais necessita daqueles trapos e plumas, para 
compensar a falta de dons da Natureza. A evolução do vestuário da mulher vai 
n´uma marcha erradas, desvalorizando-a. (Lemos, 1920:3). 

Maria Amália Vaz de Carvalho, na sua obra “Mulheres e Creanças” defende a 
mudança radical da educação das mulheres uma vez que estas estavam a assumir 



 

 
 

erros múltiplos ligados à ostentação, ao luxo e mesmo ao vestuário “é necessário 
antes de tudo transformar radicalmente a educação das mulheres” (1880: 49), acabar 
com hábitos sedentários e combater a “hypocrisia da preguiça” (Idem: 50). 

A mesma autora critica as mães que, por vaidade maternal, se esmeram no 
cuidado com o vestuário das suas crianças: “cuida então de as enfeitar; o vestuário 
das suas pequenas joias torna-se para as mães – para as mulheres- um negócio de 
alta e gravíssima importância” (Idem: 93). Empenham-se as mulheres e investem 
nos enfeites dos filhos “não há nada que as satisfaça; os bordados finos, as rendas, as 
sedas, as plumas, os velludos, tudo se combina para adornar o gracioso e querido 
anjo” (Ibidem). Perante a variedade e caraterísticas dos materiais empregues no 
vestuário infantil, as crianças são destinadas a um desconforto e cuidado que as 
condena à imobilidade e rigidez de movimentos inibidores de brincadeiras e 
atividades próprias da idade: “a imobilidade a que este luxo condemna as suas 
victimas pequeninas e a feroz vaidade de que elle lhes lança n´alma a primeira 
semente que mais tarde há-de desatar-se em venenosos fructos” (Ibidem). 

A criança que precisa de correr “pelas ruas pedregosas, pelos campos lavrados, 
pela matta cheia de raízes, traz quasi sempre uma botina alta, justa, de salto 
levantado e estreito” (Idem: 250). A criança aspira pelos movimentos livres “que 
trepa às árvores, que roja pelo chão, que atira ao longe os improvisados projectis que 
encontra” (Ibidem), sente-se coagida “por um fato rico, elegante, fantasioso, caro por 
força e que tem o defeito duplo e contradictorio de a entristecer lentamente, 
inconscientemente pelas censuras e ralhos” (Ibidem). 

A criança forçada a exibir-se na ostentação, e de se tornar vaidosa pelo hábito e 
pelo “gosto de attrahir as vistas dos frívolos, e a inveja dos pobres, dos pequenos 
rotos, dos miseráveis de cinco anos, que ignoram as alegrias bemditas da sua 
liberdade indomada!” (Ibidem). Maria Amália Vaz de Carvalho faz um apelo repetido 
às mães: “mães, arrancae ao vestuário dos vossos filhos tudo o que fôr vaidade, falso 
luxo, ostentação ridícula! “ (Idem: 251). Com alguma insistência, pede às mães que 
deixem crescer os seus filhos em liberdade, rodeadas das brincadeiras livres das 
convenções sociais e de atitudes desajustadas à sua idade. Esta autora atribui esta 
educação fruto do conceito de que “a vida era um período curto de passagem e 
penitencia; a criança nascida já vinha contaminada do pecado original; a alma, só a 
alma precisava dos nossos cuidados” (Idem: 253). Afirma ainda: “quantos erros de 
educação, de moralidade e de hygiene! “ (Ibidem) que foram cometidos na educação 
das crianças e só foi possível uma mudança de mentalidades com o avanço da ciência 
e garante estar “pacificada a guerra que se havia travado entre a alma e o corpo” 
(Idem: 255). 

É, então, necessário “não poupar esforços para aperfeiçoar e robustecer o 
corpinho querido, dentro do qual está crescendo e desabrochando a flôr maravilhosa, 
a flôr delicadíssimo que é a alma infantil.” (Idem: 256). A responsabilização da mãe é 
crescente, dependente de informação e de rotura com dogmas educativos do passado 
e assente, fundamentalmente, no exemplo. 



 

 
 

O médico Tovar de Lemos, Diretor do Instituto de Reeducação dos Mutilados de 
Guerra, na Revista de Educação Física atribui à guerra a causa da degenerescência do 
povo uma vez que os fortes, os homens saudáveis que combateram ou não voltaram 
ou regressaram na condição “estropiada, tuberculosa, gazeada, doente, mutilada, 
gente em más condições para a vida” (1920:3). 

Perante o estado da população do país que caracteriza como “ doentes, 
estropiados, tuberculosos, gatunos, sifilíticos e prostitutas, são pois os elementos 
dominantes da sociedade atual. É esta gente que vae crear a sociedade de amanhã!” 
(Ibidem), este médico vai defender uma cruzada eugénica “pela creação de gente sã, 
de corpo e de espírito” (Ibidem). Aponta como solução para o futuro três medidas, a 
primeira a seleção dos progenitores como forma de dificultar as ligações patológicas, 
a segunda a criação de uma caderneta individual desde o registo do nascimento e a 
terceira medida a divulgação nas escolas “dos dois sexos dos conhecimentos 
indispensáveis de fisiologia e patologia sexual, regras de higiene da mulher, higiene 
da gravidez, regras da creação, preceitos educativos e a educação física.” (Lemos, 
1920:3). Aponta a educação física como a solução para a criação do cidadão robusto e 
saudável que estará preparado para o trabalho.  

É preciso trabalhar cada vez mais para o robustecimento da raça, n´um 
movimento universal, pois o mal é geral, é preciso tratar-se desses problemas 
em Congressos internacionais onde se façam ouvir as mais autorisadas 
opiniões, não só de educadores físicos, mas de sociólogos, médicos, pedagogos, 
filantropos e políticos que se interessem pelo bem da Humanidade. (Lemos, 
1920:4). 

Tovar de Lemos apela ao combate à preguiça “a mãe de todos os vícios” e ao 
desenvolvimento da educação física, apenas presente na legislação, distingue este 
conceito da ginástica e da educação desportiva que são apenas elementos de uma 
disciplina mais abrangente e completa que contribui para a formação do indivíduo. 

O médico José Guilherme Pacheco de Miranda, dando conta da sua leitura mais 
recente, “Médecine sociale “ de René Sand, menciona a preocupação dos ingleses e 
dos americanos em lutar contra a doença através da educação higiénica da nação. 
Manifesta grandes preocupações relativamente ao definhamento da raça e afirma “ o 
desenvolvimento intelectual de um grandíssimo número de crianças portuguezas é 
entravado pela doença assim como por motivos de ordem física e social. As gerações 
que se sucedem nas escolas aparecem-nos cada vez mais empobrecidas de beleza e de 
energia” (Miranda, 1921:1). 

Este autor denuncia também as condições insalubres das escolas primárias 
portuguesas “sem luz suficiente para evitar perturbações de visão, sem ar bastante 
para corrigir defeitos e impedir doenças do aparelho respiratório” (Ibidem) e reclama 
o alargamento da ação da inspeção médica das escolas “dotando-a com os elementos 
precisos para cumprir o papel que moderna pedagogia lhe atribui e para aniquilar os 
males que corroem a nossa raça” (Ibidem). 



 

 
 

Inúmeros autores distinguem a educação das meninas da dos rapazes pelo 
considerarem a mulher mais frágil com hábitos muito sedentários “a mulher é 
physiologicamente mais fraca do que o homem; tem menos força de reserva para 
ocorrer ao dispêndio considerável que o trabalho cerebral (…) exige” (Guyau, 1910: 
171).  

Este autor estabelece uma relação entre a robustez física e a capacidade de 
trabalho intelectual, que não era muito vulgar, uma vez que eram consideradas 
competências distintas e sem relação entre elas. Justifica esta relação com a função 
reprodutiva exclusiva da mulher: “a função genésica ocupa um logar muito mais 
importante no organismo feminino do que no organismo masculino; ora, esta 
função, segundo todos os physiologistas, é antagónica com o dispêndio cerebral” 
(Ibidem). É também frequente ser considerada, a função reprodutora, incompatível 
com o trabalho intelectual, chegando mesmo a ser julgada como prejudicial em que 
“o desiquilibrio produzido na mulher pelo trabalho intelectual será, pois, 
necessariamente mais forte na mulher do que no homem.” (Ibidem). As 
consequências deste desequilíbrio são “ainda mais graves para a espécie quando se 
trata da mulher do que quando se trata do homem” (Ibidem). É revelador o receio 
eugénico dos prejuízos do trabalho intelectual, não distinguindo, este autor e outros, 
a intensidade, mencionando apenas o trabalho cerebral como prejudicial à mulher e 
causador de significativos desequilíbrios. 

A vida da mulher é alvo de preocupação por ser “ por habito sedentária e pouco 
hygienica, não permite que o temperamento esgotado por uma educação irracional, 
se restabeleça como sucede no homem” (Ibidem); sendo a saúde da mãe “ainda mais 
necessária para o filho do que para a saúde do pai” O papel do homem é relegado 
para segundo plano e Guyau afirma que o “dispêndio do homem para a paternidade é 
insignificante, comparado com o da mulher” (Ibidem), em que “ella, para a gravidez 
e maternidade, depois, para a primeira educação do filho, necessita de uma 
considerável reserva de forças physicas e moraes” (Ibidem). 

Exemplifica as suas afirmações fazendo já uma distinção no trabalho intelectual, 
mencionando o exagero: 

As mãis de Bacon e de Goethe, ambos muito celebres, não poderiam escrever 
nem o Novum Organum, nem o Fausto, mas, se houvessem enfraquecido um 
tudo nada o seu poder gerador por um exagerado dispêndio intelectual não 
teriam podido dar à luz nem Bacon nem Goethe. Se no curso da sua própria 
vida gastarem mais força do que a adquirida no seu meio, pouca lhe terá ficado 
para os filhos (…). A história de um homem, nos nove mezes que precedem seu 
nascimento, seria provavelmente mais interessante e conteria acontecimentos 
de maior importância do que a de todo o resto da sua vida.(Guyau, 1910: 171). 

Guyau na sua condenação do trabalho intelectual da mulher afirma que quanto 
mais requintada é a educação da mulher, mais fracos são os seus filhos. Cita Spencer 
“que o trabalho physico torna a mulher menos fecunda; depois acrescenta, que a 



 

 
 

própria esterilidade relativa ou absoluta é também geralmente o resultado de 
trabalhos intellectuaes” (1910:172).  

As raparigas instruídas constituirão um sério obstáculo para o futuro da 
humanidade: 

Produz-se, pois, pela hereditariedade, uma espécie de selecção 
contraproducente, desastrosa nas suas consequências; porque as raparigas das 
classes instruídas que deveriam contribuir para elevar o nível das raças 
futuras, são incapazes de se mães ou dão à luz seres rachiticos, deixando assim 
às mulheres pouco cultivadas, mas robustas, o cuidado de perpetuarem a 
humanidade. (Guyau, 1910: 173). 

A definição completa da maternidade é poder ter sucesso com o nascimento de 
um filho e alimentá-lo durante o período normal. Para esta função são pouco 
“próprias as raparigas chatas de peito, que sobrevivem a uma educação defeituosa, 
de alta pressão (…) deveriam ainda ser consideradas como relativamente infecundas” 
(Ibidem). 

O tipo de vestuário usado é frequentemente responsabilizado pelo mau estar 
físico, por ser causador de inúmeras doenças e mesmo deformações permanentes. 
Destaca-se o vestuário feminino como sendo o mais prejudicial ao conforto e à saúde 
da mulher uma vez que a moda se sobrepõe ao conforto e bem-estar, chegando 
mesmo a ser considerado anti-higiénico. A médica Laurinda de Moraes Sarmento, a 
primeira mulher inscrita na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, dedica a sua 
dissertação inaugural ao vestuário feminino e à sua influência na saúde da mulher. 

Visto que, infelizmente, tantas vezes a vemos submetter-se com temeridade aos 
maiores soffrimentos physicos, transigindo imprudentemente com todas as 
modas absurdas, que o capricho francez se lembra de inventar para nosso 
martyrio. A verdade é que é que se soffrem inevitáveis desconfortos, que se 
originam desordens frequentes, que se minam as constituições, que so obsta ao 
completo desenvolvimento das impubères, que se provocam vulgarmente 
mortes prematuras, tudo por amor da moda, sempre implacável nas suas 
exigências. Mas o que é mais reprebensivel, é ser a propria victima a primeira a 
Reconhecer, por vezes, que a forma antihiygienica por que se veste, lhe 
prejudica immensamente o funccionamento regular dos órgãos, provocando-
lhe perturbações permanentes no organismo. (Sarmento, 1891:23). 

Os médicos fazem recomendações para que sejam abandonados “certos 
vestuários funestíssimos à saúde, como o espartilho, por exemplo, que ninguém 
dispensa. Melhor é evitar os males, que cura-los. Que se vulgarisem os meios de que 
a hygiene dispõe.” (Idem: 24). O espartilho é amplamente analisado pela classe 
médica que condena veementemente o seu uso “como succède com os espartilhos, 
etc., e predispor para as hemoptyses, palpitações, aneurismas, hernias das vísceras 
abdominaes; embaraçar o desenvolvimento das glândulas mammarias e do fígado, e 



 

 
 

causar mesmo desvios de espinha. (Ibidem), sendo em vão as recomendações 
médicas uma vez que a moda valoriza e dissemina esta peça de vestuário. 
Consideram que a mulher se veste de forma anti-higiénica, subordinando-se aos 
caprichos das modas. Laurinda Sarmento cita Latent “ La mode ne change que pour 
changer. Effectivamente, se ha alguma cousa de menos estável e racional, é 
certamente a moda feminina.” (Ibidem). 

O espartilho constitui a base de toda a toilette feminina. É uma peça do vestuário 
”de que difficilmenle a mulher prescindiria; usa-se sobre a camisa, applicando-se 
exactamente em torno d'uma parte do corpo ou cintura que elle aperta mais ou 
menos por meio d'um atacador. “(Sarmento, 1891:63). 

São vários os autores, sobretudo médicos, que dão conta da evolução do 
espartilho munido de lâminas anteriormente e de “numerosas varas de baleia, 
diversamente distribuídas, segundo os caprichos da moda reinante” (Sarmento, 
1891:68). De modo a ser facilitada a sua utilização começaram a ser utilizados 
colchetes “sem contudo se lhe supprimir o atacador usual.” (Ibidem) que seria o 
elemento que exerceria mais pressão no ajuste e controlo do corpo feminino. 

Ao ser considerada a hipótese desta peça de vestuário ser suprimida do vestuário 
feminino “quantas mulheres se haveriam de considerar felizes! e se mais tarde fôsse 
infligido como pena corporal ao uso do espartilho, sem duvida que as mulheres 
soltariam gritos e se revoltariam ferozmente contra um supplicio tão bárbaro. 
(Idem:73). 

Laurinda Sarmento aponta as consequências negativas, sob do ponto de vista 
fisiológico, do uso do espartilho: 

Nas terríveis perturbações que o espartilho pôde produzir nas quatro 
principaes funcções do organismo: a respiração, a circulação, a digestão e a 
nutrição. As victimas que elle tem feito são innumeras e, apesar de tudo, tem 
continuado a sua obra de desorganisação e de destruição, sem que nada 
consiga derrubar o seu império. De resto seria, sem duvida, relativamente fácil 
fazer comprehender às mulheres que, no intuito de si; tornarem elegantes, 
obedecem servilmente às exigências da moda, todos os incommodos e doenças 
perigosas a que as expõe um tal abuso do espartilho (Ibidem). 

A mesma médica relata ainda um facto, citado por A. Paréb, em que uma senhora 
recém-casada, por ter estado excessivamente apertada morreu no próprio dia do 
casamento. Citado por Gerdy e tendo tido lugar na clinica de Pelletan, em que uma 
atriz nova, grávida de sete ou oito meses, obrigada a dissimular a sua gravidez, se fez 
apertar com tal violência que lhe causou a morte.  

Diferentes médicos condenam o uso de espartilho, tendo em conta os casos de 
morte, aparentemente causados pelo seu uso, e tentam provar repetidamente as 
consequências nefastas para o organismo. 



 

 
 

O espartilho apertado comprime as costellas inferiores, não só contra o 
estômago, mas ainda contra o fígado e baço, observando-se frequentes vezes, 
principalmente no fígado, deslocamentos, deformações, augmente no seu 
diâmetro vertical e repellido para a fossa ilíaca, reducção nos outros sentidos, e 
ainda a impressão visível das costcllas na sua face superior; tudo isto constitue 
outros tantos embaraços nas funcções d'estes órgãos e concorre para unia 
perturbação geral da nutrição. (Sarmento, 1891:81) 

Laurinda Sarmento afirma-se inequivocamente contra o uso do espartilho por 
considerar ser necessária e urgente uma revolta a favor da higiene, manifesta-se a 
favor da proscrição absoluta do mesmo: 

O espartilho- deve ser formalmente prohibido: 

1.° Ás mulheres impúberes; e para mais tarde as dispensarmos também do uso 
d'elle, é conveniente favorecer o desenvolvimento do seu systema muscular pelo 
exercício, gymnastica com banhos frios. 

2." Durante a gravidez devem as mulheres evitar toda a pressão em qualquer 
parte do corpo, qualquer que ella seja. 

3.° Durante a lactação, ainda o espartilho deve ser supprimido, para que de 
qualquer modo nunca possa offender as glândulas mammarias. 

4.° Não é menos necessário, emfim, que se prohiba o uso do colleté em todas as 
affecções que podem ser aggravadas pelo menor obstáculo aos movimentos do 
thorax e abdomen, ou pela pressão contínua das suas paredes. (1891:89). 

O médico José Augusto Vieira considera a moda tirana uma vez que compromete 
a higiene e a saúde dos indivíduos, e o vestuário, um modificador social e físico “tem 
sido até hoje como um compasso que mede os progressos da intelligencia humana.” 
(Vieira, 1880: III). Atribui ainda ao uso das roupas brancas a diminuição de algumas 
doenças da pele e afirma que “nós não sabemos vestir. Como consequência d'isto a 
physiologia do organismo soffre; mas que importa isso à pretendida elegância do 
janotismo ou da incúria nacional, se o corpo se lhe entala, que bien, que mal, n'uns 
moldes talhados pela mais afamada tesoura de Paris? (Vieira, 1880: II). 

A compressão, exercida sobre as jugulares, impede a retrocessão do sangue, que 
vae sendo levado ao cérebro pelas carótidas e vertebraes mais profundamente 
situadas, e d'ahi as stases nas meningeas, as cephalalgias, as vertigens, as 
apoplexias imminentes, etc., e tanto mais perigosas quanto o collo fôr curto ou o 
individuo seja plethorico. E assim é que todo o medico intelligente, ao ser 
chamado junto d'um individuo no estado syncopal, de embriaguez, de asphyxia, 
de apoplexia, ou presa d'um accesso de asthma, d'hysteria, de convulsões, de 
epilepsia, desquita immediatamente a gravata ou o collarinho do paciente, 



 

 
 

põelhe o pescoço a descoberto, livre, desimpedido de toda a constricção. (Vieira, 
1880:36). 

O uso do espartilho é profusamente criticado pelos médicos, embora esta peça de 
vestuário seja usada pelas suas esposas, filhas e irmãs. A moda e a pressão social 
ditavam o ideal de beleza, apesar do sofrimento físico e do mau estar que provocava 
nas mulheres. “Que de maux dans um corset ! Que de morts dont il est cause ! Dr. 
Délpech”. (Pêgas, 1903:21). 

É triste vêr o aspecto que nos apresentam essas jovens que por ahi passeiam 
mettidas no seu espartilho muito apertado: o tronco muito direito, movendo-se 
no seu conjuncto sobre as articulações coxo-femoraes, em lugar de ter aquella 
flexibilidade propria da columna vertebral principalmente ao nivel da região 
lombar. (Pêgas, 1903:22) 

A classe médica estimula o abandono do uso do espartilho, considerando-o um 
suplício, instrumento de tortura e uma forma de autodiscriminação em relação ao 
homem. 

É de esperar, porém, que a mulher que deseja a sua emancipação e que 
participa já dos exercícios physicos do homem, nos différentes géneros de 
sports, se vá a pouco e pouco libertando do terrivel obstáculo que impede a 
realisação do seu ideal e que dentro em breve ella lance para longe de si, d'uma 
vez para sempre esse engenho de supplicio. (Pêgas, 1903:24). Pobres pulmões, 
pobre estômago, pobre fígado, pobres rins, pobres intestinos, pobres órgãos 
genitaes internos, etc., etc! (Idem: 39). 

Pelo encommodo da circulação venosa que obriga o coração esquerdo a 
esforços anormaes pôde dar causa a dilatação cardiaea; comtudo em todos os 
casos em que ha hypertrophia cardiaea, o espartilho aggrava a situação. 
Comprimindo o estômago, abaixando o fígado, recalcando os intestinos, os 
órgãos genitaes internos, o espartilho entrava asfuneções digestivas e exerce 
uma compressão prejudicial, sobretudo no momento da congestão mensal. 
Sobre a questão dos seios a hygiene e o uso do espartilho também não estão 
d'açcordo. Quando elles não existem, não é certamente o espartilho que os faz 
nascer e quando existem elle os compromette não os deixando no seu iogar 
natural. (Pêgas, 1903:43) 

O vestuário da criança é analisado, uma vez que alguns médicos consideram que 
o mesmo poderá pôr em risco a saúde e o seu futuro saudável, julgam ser necessária 
uma intervenção especializada apresentando argumentos médico-sociais. 

O vestuário da creança deve ser sufficiente para a precaver do frio, 
confeccionado de modo a não exercer nenhuma constricção; deve ser mudado 



 

 
 

muito frequentemente e nunca tão luxuoso, o receio de o estragar impeça as 
creanças de se entregarem aos jogos próprios da sua idade. Infelizmente nem 
sempre são seguidos estes valiosíssimos preceitos, com grave prejuízo da 
constituição das creanças, e assim muitas vezes se vestem por uma forma 
perniciosa ao seu organismo tão frágil, já opprimindo-as de modo que só com 
difficuldade respiram e se desenvolvem, só porque é preciso seguir as indicações 
da moda, sem curarem da insufficiencia ou da impropriedade de taes vestidos, 
já asphyxiando-as em vestidos espessos e oppressivos, enfraquecendo-as por 
suores contínuos, que determinam erupções na pelle e uma susceptibilidade 
excessiva para o trio, já vestindo-as escassamente, pela exposição ao ar dos 
seus membros tão delicados e sensíveis. (Sarmento, 1891:41). 

A médica, Laurinda Sarmento recomenda que “na infância devem usar-se 
fazendas leves, finas e macias” (Ibidem), considera que o algodão será ideal “para 
acostumar cedo o creança às vicissitudes do frio e do calor, e fazer com que contraia 
uma espécie de familiaridade com as intempéries das estações; é este único meio de 
as tornar sãs e robustas. (Ibidem). 

O médico Manuel Araújo Lima, na sua dissertação inaugural “Creches”, alerta 
para a importância do vestuário da criançs que deve obedecer a diversos preceitos 
higiénicos: 

Não se deve sobrecarregar de vestidos a creança, a ponto de lhe embaraçar a 
circulação, os movimentos, e promover o suor. Com a limpeza do corpo e 
vestuário nunca os cuidados podem ser demasiados. A cada passo a creança se 
suja e humedece com as dejecções e ourinas, obrigando por isso a mudanças 
amiudadas para conservar a limpeza, tanto mais necessária, quanto maior é o 
numero de crianças reunido n'um mesmo local. (Lima, 1878:28) 

José Augusto Vieira apresenta a tese inaugural “Os nossos vestidos” em 1880 em 
que divulga os elementos mais importantes relativamente ao vestuário, julga a rotina 
e a moda inimigos da criança “pareceria legitimo, diz Fonsagrives, que a creança 
fosse vestida para si e para o seu bem-estar; desgraçadamente ella encontra junto do 
berço duas fadas malfazejas — a rotina e a moda, que se encarregam do seu enxoval. 
(Vieira, 1880:46). Afirma que o vestuário começa por ser um dos primeiros meios 
protetores, condena, no entanto, o uso da facha que caracteriza como “uma 
monstruosidade, contra a qual se insurgiram dous espíritos notáveis, Locke na 
Inglaterra e Rousseau na França, acompanhando-os n'esse protesto a hygiene 
moderna. (Ibidem). Com o uso deste elemento do vestuário infantil a criança é 
“cingida, comprimida, com os membros superiores estendidos ao longo do corpo, as 
pernas estendidas, e approximadas; torna-se um objecto immovel, ella que tanta 
necessidade tem de movimento. (Ibidem). Constitui pois, esta peça, um elemento 
antifisiológico e anti-higiénico.”É um supplicio, que faz da creança uma pequena 
múmia, que a deforma, que lhe favorece os desvios, as irregularidades da ossificação, 



 

 
 

o rachitismo; que lhe difficulta a nutrição, a circulação, a respiração, que lhe 
congestiona o pulmão e o cérebro. (Vieira, 1880:46). 

Os vestidos da criança devem ser suficientes para enfrentar o frio, confecionados 
de modo a exercerem qualquer tipo de constrição nos movimentos infantis, devem 
também ser “numerosos para poderem ser renovados e baratos para que o receio de 
os romper não impeça a creança de se entregar aos jogos da sua edade.” (Ibidem). 

O mesmo médico constata ainda que o vestuário escolar merece também ser alvo 
de estudo “depois do limitado ambiente da casa paterna vem o collegio, cuja hygiene 
vestimentar teria de ser tratada d'um modo conveniente na hygiene profissional, o 
que não fazemos senão d'um modo genérico (Vieira, 1880:46). 

Condena acerrimamente os padrões da moda respeitante ao vestuário da criança: 
“e quando nós vemos os pequenos bebés, n'uns vestidos luxuosos, e apertados, o 
ultimo capricho da moda, pensamos tristemente n'aquelle corpo que se atrophia e 
n'aquella alma onde se lança o pollen da vaidade “ (Ibidem). Vaticina um futuro 
pouco promissor para a criança, pois os vestidos luxuosos farão dele “um frivolo, um 
imbecil inutil para a sociedade, gastando parasitariamente o que deveria ser d'um 
forte, d'um serio, d'um digno que tem razão de sentir em si o despreso surdo por esse 
idiota, que lhe rouba os elementos da sua vitalidade.” (Ibidem). 

Vieira critica também a educação europeia em que as mães colocam em perigo 
até a própria família: “vestem-se as creanças em costume de principe, de ofíiciaes de 
marinha, de pequenos cavalheiros de corte, de phantasias apparatosas. — O tecido é 
rico, luxuoso, elegante, d'um colorido brilhante! “ (Ibidem). O vestuário poderá ainda 
ser um elemento enganador em que a criança poderá julgar-se um ser superior aos 
outros que andam descalços e rotos. Poderá constituir um perigo pois “enche-se de 
vaidade essa pequena alma, que um dia ha-de ser o dandy pelintra, encadernado 
n'um fato de trinta mil réis, e n'uma camisa impregnada de secreções sebaceas, que 
ha-de ser um invejoso, um imbecil, um mentiroso, um mau cidadão. (Ibidem). Lança 
um repto final: “Mães, arrancae ao vestuário dos vossos filhos, tudo o que fôr 
vaidade, falso luxo, ostentação ridícula.” (Vieira, 1880:61). 

A “higiene vestimentar” (Ibidem) dia respeito não só à criança mas também ao 
adulto “o robustecimento physico é um elemento de trabalho benéfico, activo, que se 
traduz economicamente em abundância de produção” (Ibidem), o aumento de 
produção tornará o vestuário mais acessível e facilmente lavável, constituirá um bem 
para o progresso humano e “para conseguir essa robustez, esse ideal physiologico, a 
saúde,  o vestuário actua eficazmente, impondo-se na differenciação das edades, dos 
sexos, das profissões.” (Ibidem). Vieira pronuncia-se sobre as condições de trabalho 
que, se melhoradas, contribuem para o progresso social “modificando a hygiene 
profissional n'um sentido de bem-estar, deve contribuir para a perfectibilidade do 
individuo e da collectividade. “ (Vieira, 1880:60). 

Vidal Oudinot, inspetor escolar, ao refletir sobre as vantagens da vida ao ar livre 
para os alunos da escola primária, decreve uma criança, o Tranquedinho, cuja mãe o 
exibe com orgulho e vaidade: “era uma criança de nove anos, com olheiras de bistre e 
rosto da côr do pano crú, rosto e pescoço afogado num grande colarinho de ida-e-



 

 
 

volta, lindamente flamejando de brilho (1915: 116). O aspeto do vestuário era 
impecável e irrepreensível o que contrastava com o seu aspeto físico, com olheiras, 
triste e atrofiado e acrescenta detalhes ao vestuário: “vestia uma calça escura, 
elegante, fortemente vincada e um smoking de impecável correcção” (Idem: 117) 
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PALAVRAS-CHAVE 
Corpo; Ordenamento Jurídico; Correção de menores. 
 
A proposta de trabalho que apresentamos tem por tema o estudo da circulação de 

ideias correcionais para menores desvalidos no Brasil e em Portugal nas primeiras 
décadas do século XX. Tais estudos têm sido realizados por historiadores da 
educação dos dois países, porém enfatizando os aspectos nacionais da questão. Nos 
últimos anos, surgiu o interesse duas comunidades de historiadores por uma 
abordagem com perspectiva comparada. O presente trabalho faz parte dessa 
abordagem partilhada, ao propor descrever e analisar os aspectos relacionados com o 
corpo presentes na Lei de Proteção à Infância (1911) e no Código de Menores (1927), 
que organizaram as medidas de assistência e proteção para a infância delinquente em 
Portugal e no Brasil. 

As medidas tutelares defendidas por ambos os documentos tiveram como 
estratégia a retirada desta infância dos espaços descritos como viciosos: a família, as 
ruas e os estabelecimentos comuns para adultos. Era preciso instituir novos modos 
de socializar a infância pobre para torná-la útil a si e à pátria. Os legisladores 
propuseram o isolamento destas crianças como estratégia preventiva, além da 
substituição da punição como medida curativa por práticas educativas com 
finalidade preventiva, tudo fundamentado em um discurso cientificista de cariz 
jurídico, higienista e pedagógico.  

O estudo das legislações é uma prática recorrente no campo da história da 
educação, o que se deve ao seu caráter normativo. Contudo, entendemos ser 
premente fugirmos das perspectivas meramente ideológicas, fundadas em duas 
ideias que não se sustentam do ponto de vista histórico: a) A legislação exprime 
apenas os anseios e as perspectivas das elites; e b) A norma se impõe sobre o social 
como em cera mole, o que suporia a vitória de seu poder coercitivo independente das 
práticas de resistência, que a subvertem. 

O crescimento da história cultural e o seu propalado impacto na historiografia 
educacional fizeram com que a concepção mecanicista do estudo da legislação 
cedesse lugar a uma proposta contextual, que visava compreender o texto normativo 
como prática social, articulado com as práticas culturais mais amplas nas quais ele 
está inserido e ajuda a criar (FARIA FILHO, 1998). 

Entendemos que a proposta de Norberto Bobbio (1995) sobre o ordenamento 
jurídico se constitui como fundamental. Para este autor, a norma jurídica é uma 
prática ordenadora que não existe isoladamente, mas, sempre, em um contexto de 
normas relacionadas entre si. O estudo do ordenamento jurídico, compreendido 
como um sistema de normas jurídicas, é por excelência um estudo contextual. 

Propomos estudar as leis de proteção e assistência à infância, que surgiram no 
princípio do século XX, como uma rede de normas entrelaçada a outras normas 
jurídicas, com as quais se relaciona direta ou indiretamente, seja em âmbito 
nacional, no caso de legislações anteriores ou posteriores, ou internacional, no caso 



 

 
 

de legislações para menores de outros países, que referenciam a elaboração de 
normas mais recentes ou são por elas referenciadas.  

Trabalhar na perspectiva que defendemos lança-nos um duplo desafio. O 
primeiro é o de relacionar uma dada codificação com outras com as quais aquela 
mantém uma relação de unidade. Esta relação não é dada, é preciso compô-la e 
constitui um dos desafios impostos ao pesquisador que se dedica ao estudo do 
conjunto de normas. O ordenamento jurídico é um entrecruzamento de normas, que 
estabelecem relações entre si. A dificuldade de rastreá-las na sua totalidade decorre 
do fato delas não derivarem de uma única fonte (BOBBIO, 1995), e ser necessário 
rastrear a sua circulação. O segundo desafio é o de relacioná-la com o mundo social 
onde ela foi urdida e que deve ordenar. Esta relação reflexiva, segundo Faria Filho 
(1998) torna-se imprescindível para articular dois momentos fundamentais da 
legislação como prática social: a produção da lei, pelos sujeitos e suas instituições, e a 
sua efetivação, entendida como prática ordenadora, que na sua recepção está sempre 
sujeita aos usos subversivos que dela podem ser feitos.  

A legislação, tomada na sua materialidade é o ponto de partida da pesquisa desta 
pesquisa; ela é o suporte onde as representações estão encarnadas, contudo, a sua 
leitura não deve ser pensada como transparente. Exige do historiador uma operação 
para desnaturalizá-la, pelo confronto com outros documentos, sejam eles derivados 
das normas, como leis complementares, portarias, avisos, regulamentos ou 
relatórios, ou ainda documentos não derivados, mas que buscam dialogar com a 
legislação, tais como artigos de periódicos, livros de comentários da lei, compêndios, 
etc. Para essa análise, servimo-nos da história dos conceitos proposta por  
KOSELLECK (2006). O autor defende que o contexto do documento se encontra no 
texto, mas é preciso reconstruí-lo por meio de uma exegese, em vez de o buscar fora 
dele. Trata-se de fazer uma história que não ignore o contexto linguístico, sem 
pretender ser uma história da linguagem à moda dos filólogos. A produção de um 
texto supõe que ele será lido, quem o escreve fá-lo com uma finalidade, opera 
conceitos, que em última instância são unidades político-sociais.  

Além do texto legislativo propriamente dito, elegemos as exposições de motivos 
das leis, prévio ao articulado dos artigos, como relevante objeto de análise. São os 
textos que acompanham os projetos de leis, quando estes são encaminhados às 
assembleias legislativas ou ao chefe do executivo para a sua aprovação. Estruturadas 
em três partes – apresentação, desenvolvimento e conclusão – elas têm por objetivo 
delimitar uma questão e apresentar a sua solução; expor as razões de aquele projeto 
ser o melhor modo de se enfrentar o problema apontado; por fim, reforçar a 
providência que deveria ser tomada. Por serem textos breves e fortemente engajados, 
as exposições de motivos são um espaço riquíssimo para explorar o sentido da 
intervenção político-social. Permitem a investigação do campo semântico dos 
principais conceitos revelados no texto, ao apresentar um ponto de vista polémico 
dirigido para o presente e um elemento de planeamento futuro.  

O articulado das leis de ambos os países foram partes fundamentais da análise. O 
que as leis permitem ou proíbem, a forma como organizam, o modo como 



 

 
 

representam as práticas e os corpos que submetem, o que selecionam e como 
apresentam os preceitos que balizam a sua redação, é que nos permite apreender as 
dimensões das práticas correcionais sobre o corpo social e sobre os corpos que as  
leis normatizam. 

O recorte temporal da pesquisa situa-se entre 1911 e 1927: a primeira data é a da 
promulgação da LPI, que foi acompanhada por dois decretos complementares, um 
em 1919, de Inspeção Geral do Serviço de Protecção a Menores, e outro em 1925, 
que Organiza e Regulamenta os Serviços Jurisdicionais e Tutelares de Menores; a 
segunda refere-se à criação do código brasileiro, após longo período de várias 
tentativas. Entre 1902 e 1927, cinco projetos foram encaminhados ao Parlamento. No 
entanto, a partir do terceiro projeto, em 1912, apresentado pelo Dr. João Chaves, a 
ideia de um tribunal específico para a infância ganha relevância, inspirada nas 
referências norte-americana e portuguesa. 

Adoptamos uma abordagem de inspiração comparada, sem pretender ver  a 
influência como cópia mas como tradução cultural (BURKE, 2009). Para este autor, 
a tradução cultural é uma operação de domesticação de mundos culturais, ela alude 
necessariamente à negociação por “referir-se ao intercâmbio de ideias e à 
consequente modificação de significados” (p.15).  

A concepção de modernidade que se consolidou nos últimos séculos constituiu 
um conjunto de países reconhecidamente modernos, centrais, que passaram a servir 
de referência para outro conjunto de países semiperiféricos e periféricos. A forte 
hierarquização dos países traduziu-se em forte especialização e disputas 
concorrenciais (MEYER & RAMIREZ, 2002) . O resultado dessa concorrência foi 
uma circulação mais intensa de novidades, pessoas e ideias. A sua apropriação em 
contextos nacionais geram novos centros de referências específicas no cenário 
mundial. Portugal é um caso emblemático, com a criação das Tutorias de Infância. As 
primeiras ideias de um tribunal específico surgiram nos Estados Unidos e circularam 
em congressos internacionais. No entanto, a apropriação portuguesa inventou outra 
coisa, que não era somente uma nova nomenclatura. O que estava no espírito da 
apropriação portuguesa era outra relação com a criança: o acolhimento substituindo 
o julgamento e a reeducação no lugar da punição. 

A comunidade jurídica brasileira buscou referências para a criação do Juízo 
Privativo de Menores e organização da assistência tutelar no modelo português, 
embora lhe fosse facultado o acesso ao amplo debate internacional, como aparece nas 
publicações que surgiram nas décadas de 1910 e 1920. A alusão à experiência 
portuguesa é expressa no projeto de lei do senador Alcindo Guanabara, na referência 
à viagem de estudo que o professor da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da 
cidade do Rio de Janeiro, Dr. Mello Mattos, fez a Portugal entre os anos de 1918 e 
1919, e no Código de Menores de 1927. 
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PALAVRAS-CHAVE 

Praxe Acadêmica. Corpo. Universidade de Coimbra 
 
A temática do corpo e sua relação com a escola – primária e secundária – começa 

a ocupar espaço nos estudos dedicados à História da Educação. A abordagem tem se 
dado em diversos sentidos: o corpo e o discurso médico-higienista, o corpo e sua 
relação com o espaço e os artefatos escolares, o corpo sob a ótica dos métodos de 
ensino, dentre outros.  

Em se tratando do ensino superior essa aproximação ainda é tímida. Possíveis 
conexões podem se estabelecer relativamente à formação médica e a utilização do 
corpo em investigações científicas, nos estudos relacionados à educação física, por 
exemplo.  

Buscando evidenciar essa tendência investigativa, o tema que trazemos à 
discussão diz respeito à violação física em rituais de ingresso na universidade. 
Práticas iniciáticas que remontam à Idade Média e que têm no corpo a centralidade 
ritual. Qual o sentido da permanência dessas práticas? Que relações buscam 
estabelecer ou reforçar na Academia?  

A partir dessa problematização este trabalho objetiva apresentar o percurso 
histórico de práticas que impõem a dor física ritualizada àqueles que ingressam no 
ensino superior. Discute especificamente a regulação do sofrimento corporal, 
infligido por meio de instrumentos específicos, objetivando estabelecer uma 
hierarquia intra e extra-grupo e a manutenção de uma unidade identitária. 

 A Universidade de Coimbra foi escolhida por ser a mais antiga instituição a 
oferecer ensino superior em Portugal. O século XVIII, corresponde ao período de 
excessos e medidas de contenção aos abusos. O século XX, e o final da década de 
1960, foi definido por se constituir no período de suspensão das tradições, como 
protesto ao regime político de então. Justifica-se por ser o maior lapso de tempo 
ininterrupto de vivência dessas práticas.  

Os rituais iniciáticos de ingresso surgiram praticamente em simultaneo à criação 
da universidade. São reflexo, dentre outros, do crescimento das cidades e do 
surgimento de instituições de ensino fora do ambiente clerical, que trouxeram 
grande fluxo de estudantes a diversas localidades europeias. Longe de casa, jovens e 
sozinhos, os estudantes universitários acabavam por se entregar a toda ordem de 
vícios.  

Tornou-se necessário discipliná-los objetivando a manutenção da ordem pública, 
missão realizada por estudantes veteranos, que estabeleciam sanções aos recém-
chegados transgressores, a partir das concepções religiosas vigentes, diante das quais 
o flagêlo imposto ao corpo, constituia-se no modo mais eficaz de purificar a alma, 
livrando-a dos vícios (CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2010). Nasciam assim os 
rituais iniciáticos académicos, baseados na dor física que objetivava o 
disciplinamento moral (MATOSO, 1995).   



 

 
 

Em Portugal, os rituais iniciáticos integraram a denominada “praxe”. A utilização 
do termo “praxe” para designar o conjunto de práticas relacionadas à vida estudantil 
na Universidade de Coimbra, surgiu no final do século XVIII, associada aos costumes 
dos estudantes.  

Segundo Cruzeiro, o termo engloba práticas de caráter prescritivo que a partir de 
uma perspectiva sociológica, podem ser entendidas como a expressão de uma dada 
tradição e também, uma prática destinada a manter essa tradição (CRUZEIRO, 
1979). Para a autora a finalidade da praxe é caracterizar distintivamente a instituição. 

Em Coimbra, no século XVIII, os estudantes universitários eram submetidos às 
“investidas”, que se consittuíam em maus tratos físicos, a exemplo de “tourada”, 
“tonsura” e “palmatoadas”, estas últimas aplicadas com férulas, frigideiras ou livros. 
Podiam ser aplicadas nas mãos, nas nádegas ou nas coxas. O calouro era obrigado a 
se despir e ficar de quatro para receber o castigo. Havia outros tipos de maus tratos, 
como as injúrias verbais, troças, etc. Ainda restavam as humilhações, a extorsão de 
dinheiro e o despojo de objetos.  

Essa violência foi atenuada no século XIX, mas o “canelão”, chute dado com a 
ponta do sapato na canela do calouro ao atravessar a Porta Ferrea no primeiro dia de 
aula, permaneceu. De acordo com Cruzeiro, outras provações eram infligidas aos 
novatos: subir a mesa e dela dizer quatro palavras “a fazer uma décima”, ou a 
mandarem-no ‘por a mão no chão para atirar quatro pinotes’ (CRUZEIRO, 1979, p. 
807). 

Segundo Bourdieu, os castigos, principalmente os corporais, têm por objetivo 
garantir o “sentido dos limites”. Assim, “as pessoas aderem de maneira tanto mais 
decidida a uma instituição quanto mais severos e dolorosos tiverem sido os ritos 
iniciáticos a que se submeteram” (BOURDIEU, 2008, p. 103). 

A praxe, todavia, não dizia respeito apenas aos rituais de ingresso e, portanto, 
não se limitava ao exercício de poder de “veteranos” sobre “caloiros”. Compreende 
também um processo de hierarquização, congregando rituais que estabelecem novas 
posições na academia e que são reafirmadas no espaço público. 

Essa hierarquia é estabelecida sucessivamente durante o estirão 
formativo/funcional, por meio de um conjunto de rituais que acompanham o 
estudante e também o docente ao longo de sua trajetória/carreira. Apesar dessa 
amplitude da praxe, neste trabalho nos ateremos às praticas realizadas entre os 
estudantes do primeiro e segundo ano, exatamente aqueles que sofrem os castigos e 
os que lhes impõem as punições. 

Desde o século XIX surgiram diversas tentativas de regular a praxe. Todavia, 
somente em 1957, surgiu oficialmente o primeiro Código de Praxe. Nele há previsão 
de quem lhe está sujeito, o âmbito espacial de validade das prescrições, a hierarquia 
entre os “praxistas”, a especificação das insignias da praxe e as insignias pessoais, 
das sanções, dentre outros. 

As insignias da Praxe são a representação visual e a materialização dos 
instrumentos utilizados nas puniçções. Representam a ordem, a força e o poder de 
quem os detém. São eles a moca, a colher e a tesoura. 



 

 
 

Segundo Bourdieu, uniformes, galões, insígnias, dentre outros são signos 
exteriores ao corpo que materializam a crença no poder da instituição, ou seja,  
concedem eficácia simbólica, sancionando e santificando uma nova posição, a partir 
de crença conhecida e reconhecida socialmente, levando o instituído à introspecção 
de comportamentos julgados necessários à nova posição ocupada e estatuto dotado, 
que lhe é garantido. (BOURDIEU, 2008, p. 63). 

A moca à qual se atribui uma origem medieval militar, teve seu uso apropriado 
pela realeza, em forma de “maça” e de “cetro”. É símbolo de poder para quem a 
empunha. Era arma de defesa de estudantes. Na cultura popular é associada ao corpo 
humano sob o aspecto de virilidade. Poderia ser utilizada para dar bordoadas na 
cabeça, ou impor a “sanção de unhas”, punição que consistia em pequenos golpes nas 
pontas dos dedos. 

A utilização da colher de pau desde o tempos medievais esteve relacionada à 
gastronomia e no âmbito universitário era associada aos “sopistas”, estudantes 
desfavorecidos econômicamente. Simbolicamente representa o feminino, 
constituindo-se na ambivalência da moca. Por esta razão, a colher não estava em sua 
origem associada a punição, que somente era realizada por homens. Todavia, a partir 
do século XX, em Coimbra, passou a substituir a palmatória. 

A tesoura tem a origem histórica de sua utilização como um instrumento para a 
aplicação de sanção aos que desobedeciam as prescrições do Direito Canônico. Com 
ela se realizava a tonsura (raspagem dos cabelos) muitas vezes ocasionando 
ferimentos ao couro cabeludo. A tonsura de estudantes por seus pares é uma prática 
que antecede a fundação da Universidade de Coimbra. 

Todavia, o ingresso da mulher na Universidade de Coimbra, ocorrido no final do 
século XIX, alterou de algum modo a lógica da Praxe. Desde então os castigos 
corporais somente podem ser aplicados em homens, por homens, o mesmo 
acontecendo quanto às mulheres, que definem para si a respectiva punição.  

O conhecimento desses elementos históricos aliado à utilização de fontes de 
natureza bibliográfica (livros, trabalhos acadêmicos e relatos memorialísticos), assim 
como fontes orais (depoimentos de ex-estudantes) e iconográficas (imagens), 
possibilitou que o estudo fosse desenvolvido a partir de três eixos.  

O primeiro, intitulado “O corpo como a forja de doutores” discute o processo de 
transformação simbólica dos recém-chegados estudantes e, apresenta as partes do 
corpo e os castigos que eram infligidos para operar a transformação de um “ser 
inferior” e desintelectualizado, em um ser racional, enfim, um “doutor”.  

Em um segundo momento são apresentados os “instrumentos” e os rituais por 
meio dos quais é estabelecida simbolicamente a nova posição. Não apenas as 
insignias da praxe, mas outros elementos do cotidiano doméstico e académico que 
são aplicados no corpo. No momento final é dicutida a transposição da dor física para 
outras cercanias, a exemplo da dor moral e a dor psíquica. 

O estudo conclui que ainda no século XX os rituais relacionados ao ensino 
superior-universitário, especificamente os iniciáticos, utilizam o corpo como modo 



 

 
 

de disciplinar moralmente os estudantes, manterem a coesão do grupo e criarem 
uma unidade identitária.   
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Título da Mesa: 
EDUCANDO CORPOS EM MEADOS DO SÉCULO XIX: MESTRES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA NO BRASIL E EM PORTUGAL  
 
Coordenador: 

Andrea Moreno 
 
RESUMO  

O século XIX é uma referência importante para o ensino da ginástica e da dança 
no Brasil e em Portugal. É nesse momento que a educação do corpo, na forma de 
ginástica, exercícios físicos e dança, vai sendo sistematizada e passa a constar dos 
currículos escolares. Com um programa próprio, ministrada por professores que 
atuavam	 de forma empírica - pois ainda não havia formação específica para tal –, 
com material e métodos que, pouco a pouco, iam se construindo e delimitando. 
Esta comunicação tem por objetivo discutir os agentes da educação, especificamente 
os professores, os quais, no Brasil e em Portugal, vão se responsabilizar pela 
transmissão desses saberes em diferentes instituições educativas. Cada qual ao seu 
modo, com diferentes trajetórias, de diferentes maneiras e métodos, com diferentes 
materiais, circulam e fazem circular diversos modos de educar o corpo. Paulo Lauret, 
Pedro Manoel Boges, Manoel Baragiola, Luiz Lacombe Júnior, Filipe Aime e Henry 
Cellarins são alguns dos sujeitos analisados nos estudos que compõem essa mesa 
coordenada.  
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RESUMO  

Em um recorte histórico delimitado pela passagem do fim do século XIX e início 
do XX, a principal escola pública de São Paulo, a Escola Normal, posteriormente, 
renomeada Escola Normal Caetano de Campos, introduz em seu currículo a prática 
da Ginástica e dos Exercícios Militares, como disciplina dos normalistas, e atividade 
obrigatória das escolas primárias, anexas à Escola Normal. Nosso problema de 
pesquisa consiste em compreender a articulação entre os discursos e a prática 
pedagógica de um de seus professores, Manoel Baragiola. Quais eram seus objetivos 
pedagógicos? Que papel cabia à ginástica no currículo escolar, bem como, os 
métodos utilizados por Baragiola? Em termos metodológicos, as fontes primárias 
foram coletadas no Arquivo Público Caetano de Campos, ligado ao Centro de 
Referência em Educação de São Paulo. Foram levantadas, em um recorte 
historiográfico (1890-1908), atas de reunião, álbuns fotográficos, relatórios de 
direção, artigos do periódico A ESCHOLA PUBLICA/REVISTA DE ENSINO. A partir 
da análise do corpo documental, identificamos uma consonância entre o discurso do 
professor e suas práticas pedagógicas evidenciadas pela iconografia, que por sua vez 
caracterizam uma ginástica eclética, contudo fundada em princípios da ginástica 
racional e científica, bem como do uso pedagógico dos jogos ao ar livre. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação, Militares, São Paulo. 
 



 

 
 

INTRODUÇÃO1 
 
No início do século XX, o perfil institucional do Exército brasileiro passou por 

profundas modificações. Por volta de 1900, a instituição ainda possuía um corpo de 
oficiais debilitados em termos de conhecimento técnico. Os soldados eram oficiais 
ligados à tropa e com pouca ou nenhuma educação superior, formados, basicamente, 
na vida da caserna, esses oficiais desatualizados em termos de doutrinas estratégicas 
e táticas viviam suas carreiras na rotina do serviço em quartéis precários, mal 
equipados e com armamentos obsoletos. (Castro, 1997) 

A organização militar, não somente no contexto brasileiro, mas na América 
Latina, buscava uma modernização para superar suas condições estruturais herdadas 
de um passado colonial muito próximo. Enquanto um exército prussiano 
representava na Europa a ênfase em um corpo de militares profissionalizados com 
conhecimentos de balística, estradas de ferro, engenharia, planejamento estratégico, 
os exércitos coloniais vislumbravam a glória, os heróis, e uma cortesia entre seus 
adeptos2. Com uma história pautada pela presença da metrópole na colônia, os 
militares latino-americanos teriam o respaldo de um exército europeu em tempos de 
guerra. Já no século XIX, a experiência com a Guerra do Paraguai, ou Guerra do 
Brasil para os paraguaios, evidencia a necessidade de investimento na organização 
militar. Para Celso Castro (1997), décadas mais tarde, no início do século XX, as 
instituições militares brasileiras eram ultrapassadas e divididas entre dois grupos: 
entre “tarimbeiros” e “científicos”. Os “tarimbeiros” eram oficiais ligados à tropa sem 
educação superior, desatualizados, que viviam suas carreiras na rotina dos quartéis, 
já os científicos eram formados pela Escola Militar da Praia Vermelha, com formação 
em ciências exatas, mas com poucos conhecimentos utilitários no campo da guerra. 
Contudo o desejo por modernização, como descreve Castro3, aproxima o exército na 
década de 1930 da experiência internacional francesa na formação de soldados. Na 
reforma das instituições militares interessava imprimir nos soldados a imagem de 
uma “Nação em armas”, enfim, compreender o papel da formação militar como uma 
escola de nacionalidade, de identidade nacional, além dos aspectos pragmáticos da 
defesa, enfim, guardião e fomentador da nação. 

 Podemos assim, pensar na construção de uma identidade, ou como aponta 
Anderson2 em uma comunidade imaginada, onde as instituições militares 
colaboraram em um projeto de identificação ligado também a práticas corporais 
disciplinadoras como a educação física, que por sua vez tiveram a função de inculcar 
valores nacionais em uma população mais ampla que está fora das casernas. Nesse 
sentido, podemos pensar em uma reorganização desta premissa, revelando outros 
conflitos que permeiam a construção de uma identidade nacional com características 
específicas, como por exemplo, no contexto de São Paulo, que adere às 

                                                   
1 O trabalho foi elaborado com financiamento da FAPESP, Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado de São Paulo, 
Auxílio a Projeto de Pesquisa Regular. Processo 2013/15043-7. 

 



 

 
 

representações identitárias, e ao mesmo tempo, resiste a elas, na constituição de uma 
identidade própria, deslocada das representações nacionais em construção em outros 
contextos, como por exemplo, no Rio de Janeiro.  

Para isso, em um recorte histórico delimitado pela passagem do fim do século 
XIX e início do XX, a principal Escola pública de São Paulo, a Escola Normal de São 
Paulo, posteriormente, renomeada Escola Normal Caetano de Campos, introduz em 
seu currículo a prática da Ginástica e dos Exercícios Militares, como disciplina dos 
normalistas, e atividade obrigatória das Escolas primárias, anexas à Escola Normal. 
Nosso problema de pesquisa consiste em compreender o contexto que possibilitou 
esta inclusão, bem como, as motivações e métodos dos professores no ensino da 
Ginástica em São Paulo.  

Em termos metodológicos, foi realizada uma pesquisa histórica, que levantou 
fontes primárias e secundárias. Os dados foram analisados a partir da perspectiva 
histórica de Paul Veyne (1995), onde as fontes não se caracterizam como provas 
factuais, mas indícios que nos aproximam da realidade, mas não são a verdade em si. 
Deste modo, o trabalho do historiador consiste na possibilidade de narração de uma 
trama que é sustentada pelos indícios. Analisamos os indícios para não 
caracterizarmos as fontes primárias como provas científicas, pois elas têm limites, 
pois enfim, “enquanto houver historiadores, suas explicações serão incompletas, 
pois nunca poderão ser uma regressão ao infinito”.  (Veyne, 1995, p.56). O centro da 
historiografia de Paul Veyne sustenta-se no conceito de que a história não tem 
anatomia, não constrói o passado em si, mas interpretações, uma trama sobre o 
passado. A historiografia deste artigo, ao analisar as fontes, parte desta prerrogativa, 
de construção de uma trama, de uma interpretação, limitada por indícios. 

As fontes primárias foram coletadas no Arquivo Público Caetano de Campos, 
ligado ao Centro de Referência em Educação de São Paulo. Foram levantadas, em um 
recorte historiográfico (1890-1908), Atas de Reunião, Álbuns fotográficos, Relatórios 
de direção, o periódico A ESCHOLA PUBLICA, que em 1902, tem o nome modificado 
para REVISTA DE ENSINO, títulos elaborados a partir das experiências dos 
professores da Escola Normal, publicados com verba pública do Estado de São Paulo 
(Pinto, 2008).  As fontes comparadas à revisão de literatura desenharam, a partir da 
análise dos resultados, indícios que possibilitaram, nos termos de Paul Veyne (1995), 
uma trama na reconstituição do período (1890-1908), correspondente a primeira 
fase do ensino da ginástica na Escola Normal. 

1.1. Contextualização da Escola 

Ainda na primeira metade do século XIX, a organização da instrução pública no 
Brasil era muito precária. A partir de 1835 (Busch, 1946), então, na província de São 
Paulo, iniciou-se o ideário de construção de uma Escola Normal, que teria o objetivo 
de formar o professorado paulista para a instrução primária na província. Contudo, 



 

 
 

apenas em 1843, apresentou-se à assembléia paulista o projeto para sua criação que 
foi aprovado através da lei n°34 de 1846. 

A primeira fundação da Escola mantinha um curso de dois anos, onde apenas um 
professor, o Sr. Manuel José Chaves, ministrava as disciplinas de Gramática e Língua 
Nacional, Aritmética, Religião, Geometria, Caligrafia, Lógica, todas disciplinas que 
compunham o currículo das escolas primárias, exceto a disciplina de Métodos e 
processos de ensino, específica do Ensino Normal (Almeida, 1995). O Ensino era 
ministrado na Escola Normal apenas para o sexo masculino. Em 1847, foi fundada a 
seção feminina. A seção masculina funcionou até 1866, formando apenas 40 
professores (Busch, 1946). Depois de fechada, a escola foi reaberta em 1875, em 
prédio anexo à faculdade de Direito do Largo São Francisco, mas é fechada 
novamente em 1878.  

Nessa primeira fase não foram encontrados indícios da prática de ginástica no 
contexto escolar. Ao estudarmos as atas e relatórios, não levantamos fontes 
primárias sobre a prática da ginástica. Ao contrário do Collegio Imperial de Pedro 
Segundo, no Rio de Janeiro, que já havia organizado aulas desde 1841 (Cunha Júnior, 
2003). 

O panorama não foi modificado nessa primeira fase em que a Escola não 
conseguia se consolidar na capital paulista. Contudo a partir de 1880, Laurindo 
Abelardo de Brito, ex-aluno da Escola Normal, torna-se presidente da província de 
São Paulo. Com isso, em 1880, a Escola é reaberta (Busch, 1946), e ventos de 
mudança sopram no país (Nagle, 1974). E, por conseguinte, no final do século XIX, 
em São Paulo por influência de movimentos políticos, como a organização dos 
republicanos, influenciados por um ideário positivista, novas pegagogias ganhavam 
destaque.  

Thomas Skidmore (1998) afirma que o positivismo no Brasil foi absorvido 
mediante re-apropriações, ou seja, os brasileiros construíram sua própria leitura 
positivista, embora, sempre fizessem referência à figura de Comte, o principal líder 
do positivismo francês. Em resumo, nas palavras de Skidmore, o positivismo 
manteve uma forte, ainda que difusa, influência no Brasil, não por suas doutrinas 
detalhadas, mas por seu estilo intelectual – sobretudo pelo apelo a uma abordagem 
‘científica’ para compreensão da sociedade e da história. (Góis Junior, 2005) 

É certo que esta corrente filosófico-doutrinária atraiu número crescente de 
jovens, oriundos das Escolas de Direito. Também, é correto afirmar que os 
professores de matemática e ciências exatas, agrupados nas escolas militares e na 
Escola Politécnica, em que se transformou a antiga Real Academia Militar, aderiam 
em massa às doutrinas de Comte. Desse modo, concebe-se a idéia de que a Educação 
Física como prática defendida pelos militares, logicamente, teria uma tradição 
positivista desde o século 19, desde que nos círculos intelectuais do fim daquele 
século 19 e início do século 20, predominava o Positivismo no Brasil. 

Os primeiros debates sobre o modelo de Educação Física a ser implantado no 
Brasil – sobretudo originados no Poder Legislativo - embora envolvessem discussões 
científicas, não se restringiam a elas nem se resolviam no campo acadêmico. Muitas 



 

 
 

divergências surgidas com grande parte dos educadores civis e com a Igreja foram 
sempre resolvidas em um campo antes político que científico.  Nesse contexto, 
evidencia-se o ecletismo de preposições políticas e científicas que marcam os 
defensores da Educação Física no Brasil. O Brasil no campo político, científico e 
cultural vivia-se em um ecletismo extremamente conciliador (Castro,1997). 

 Assim tanto os militares, incentivando a prática da ginástica, como descreve 
Castro (1997), como os republicanos de orientação política liberal, e intelectuais 
positivistas, sobretudo oriundos da Escola de Direito do Largo São Francisco, em São 
Paulo, criam uma atmosfera anti-monarquia.  

Em São Paulo, um dos principais ativistas do movimento republicano foi Rangel 
Pestana, que terá sua biografia atrelada indiretamente à nova Escola Normal de São 
Paulo. 

Rangel Pestana chega à São Paulo em 1857, formou-se na Escola de Direito em 
1863, na mesma turma de Campos Sales e Prudente de Morais. Em 1865, foi 
idealizador do jornal “Opinião Liberal”, foi um dos fundadores do Partido 
Republicano em 1870. Em 1875 dirigiu o novo jornal “A província de São Paulo”, 
periódico de propaganda republicana, até 1889, quando o Império é destituído, com 
a Proclamação da República. (Campos, 1946). 

Com essa biografia, e representatividade, em 1889, passa a compor o governo 
provisório de São Paulo ao lado de Prudente de Morais. 

Quatro dias depois, no dia 19 de novembro de 1889, os professores da Escola 
Normal de São Paulo se reuniram, e fizeram questão, de fazer constar na ata de 
reuniões, seu apoio irrestrito ao governo republicano, e ao governo provisório do 
Estado de São Paulo, em seus termos: 

Pedindo a palavra o professor Carlos Reis disse que de algum tempo ja tinha 
posto seus serviços e sua actividade á disposição da causa republicana que 
brilhante e victoriamente triumphou a quinze do corrente mes com a declaração 
do estabelecimento da Republica como forma de governo politico do Brasil, e 
que portanto claro era que a nova ordem de coisas, trazida por aquelle glorioso 
facto, e o Governo Provisório do Estado de São Paulo tinham a sua franca e 
sincera adhesão, seu franco e leal apoio...(sic)  (Ata de Reunião, 19 de novembro 
de 1889)  

A menção do professor Carlos Reis foi aprovada unanimemente por todo o corpo 
docente. Naquele momento, os docentes não imaginavam que um médico renomado 
se tornaria Diretor na Escola Normal. Rangel Pestana usa sua influência e indica 
para o cargo de Diretor o médico Antônio Caetano de Campos, que assumiu o cargo 
no dia 18 de janeiro de 1890 (Ata de Reunião, 1890).  

A história da vida acadêmica deste médico começa no Rio de Janeiro, ingressa no 
curso de Medicina da Corte, em 1862, para arcar as despesas, é professor no 
renomado Colégio Tautfoues, onde foi ex-aluno. No quinto ano do curso de 
medicina, presta concurso para docência no Colégio Pedro Segundo, e é reprovado. 



 

 
 

Forma-se em 1867, médico. Serve na Guerra do Paraguai, e em seu retorno é 
aconselhado por um professor a mudar-se para São Paulo. Chega à capital paulista 
em 1870. Além de exercer a medicina, Caetano de Campos torna-se professor no 
Colégio Pestana, onde conhece Rangel Pestana. Com este vínculo, Caetano de 
Campos passa a ser influenciado fortemente por Rangel Pestana, o que ocasiona, 
anos depois, sua nomeação, como Diretor da Escola Normal de São Paulo (Rocco, 
1946). 

1.2 Reforma Caetano de Campos (1890) 

Com sua posse, Caetano de Campos inicia uma grande remodelação na Escola, 
conhecida como Reforma Geral da Instrução Pública de São Paulo, aprovada em 12 
de março de 1890. O ideário pedagógico desta reforma estabelecia-se, 
principalmente, pela influência teórica de Pestallozzi, e pelo modelo norte-americano 
(Almeida, 1995). Desse modo, a nova estrutura curricular baseava-se no aprender 
fazendo, em atividades utilitárias.  Para Casimiro dos Reis Filho (1981), Caetano de 
Campos tinha um ideário fortemente biológico sobre a realidade, almagamado com 
convicções liberais. Um ideário bastante coerente com o contexto do final do século 
XIX, entre o liberalismo e o positivismo eclético brasileiro, como já descrevemos, 
anteriormente. Com isso, a Escola Normal de São Paulo, torna-se modelo 
republicano para outras escolas normais do país (Schueler; Magaldi, 2009).  

Interessa-nos, neste momento, o paralelo, que podemos realizar com os colégios 
protestantes em São Paulo, como por exemplo, o Collegio Mackenzie. Podemos 
perceber que Caetano de Campos, ao reformar a Escola Normal, convidou a 
professora Miss Marcia Brown, norte-americana, e professora do Collegio 
Mackenzie. A nova reforma na Escola Normal, em 1890, espelhava-se nos colégios 
protestantes de São Paulo e no próprio modelo de educação norte-americana 
(Campos, 2005; Minardi, 2003), que era perfeitamente coerente com as idéias de 
Rangel Pestana e Caetano de Campos. Segundo Almeida (2007): 

Intelectuais formadores de opinião como Rui Barbosa, Rangel Pestana, Caetano 
de Campos, entre outros, viam com simpatia essa forma de os protestantes 
veicularem sua cultura e moldarem sua identidade, e não foram poucos os que 
consideravam o “modelo cultural” norte-americano algo a ser seguido e 
implantado no país, que procurava organizar um sistema de ensino que o 
equiparasse às grandes nações do mundo.  (p.335) 

Pois bem, primeiramente, Caetano Campos, baseado nesse ideário, reformulou a 
estrutura curricular da Escola Normal e também sua organização, introduzindo 
atividades práticas e utilitárias, como por exemplo, a Ginástica. 

A Escola Normal de São Paulo passou a ter o seguinte currículo, descrito nas atas 
de reunião de 1890: 

Primeiro Ano 



 

 
 

Português; Aritmética; Geografia; Exercícios Militares (para a seção masculina); 
Prendas e Exercícios Escolares (para seção feminina); Caligrafia; Desenho. 

Segundo Ano 
Português; Álgebra e Escrituração Mercantil (seção masculina); Geometria; 

Física e Química; Ginástica, Música; Desenho, Economia Doméstica e Prendas (seção 
feminina) 

Terceiro Ano: 
História do Brasil; Biologia; Educação Cívica e Economia Política; Organização 

das Escolas e Direção; Exercícios Práticos. 
A partir deste currículo, os alunos-mestres aplicavam seus ensinamentos em 

Escolas-Modelo anexas à Escola Normal. As Escolas-modelo eram escolas primárias 
onde novas metodologias eram aplicadas, entre elas, a Ginástica e Exercícios 
militares. 

Dessa forma, deu-se a introdução da Ginástica no currículo escolar da Escola 
Normal de São Paulo, uma escola criada para ser o modelo da instrução pública 
paulista. Por isso temos que compreender que sua prática ainda estava distante de 
outras escolas públicas primárias de São Paulo. Se a Ginástica foi introduzida em 
1890, nas outras escolas primárias essa realidade era mais distante. A aula de 
Ginástica representava uma das prerrogativas de uma escola moderna, assim, seu 
acesso enfrentou grandes dificuldades na instrução pública paulista. Mas, enfim, 
como Manoel Baragiola, agente desta pedagogia, organizava estas aulas? Quais eram 
os objetivos destas aulas? Como ocorriam?  

Existiu uma influência norte-americana, por exemplo, na introdução de esportes 
na Escola Normal, como pregava seu modelo? E a ginástica européia, com seu 
cientificismo, tão influente nas instituições militares, marcaria fortemente as aulas 
da Escola Normal? 
 

2. A GYMNASTICA NA ESCOLA NORMAL DE SÃO PAULO 

A Escola Normal de São Paulo possuía, a partir de 1890, a disciplina de 
Gymnastica e Exercicios Militares. As aulas aconteciam duas vezes por semana para 
os normalistas, tanto na seção masculina, quanto na seção feminina. Contudo as 
mulheres não realizavam os exercícios militares, que eram substituídos na seção 
feminina por Prendas e Exercicios Escolares. Já nas escolas primárias anexas, as 
Escolas-modelo, a Gymnastica estava presente do 1º ao 5º ano do currículo, na seção 
masculina, três vezes por semana. Com exceção do 4º e 1° anos: duas vezes por 
semana, e uma vez por semana, respectivamente. Na seção feminina, todos os anos 
realizavam as atividades três vezes por semana, exceto o 1º ano, duas vezes por 
semana (Relatorio de Direcção, 1895). 

Embora a ginástica fosse valorizada nos discursos, seus agentes, como Manoel 
Baragiola, não tinham a mesma valorização nos salários. Segundo o “Orçamento das 
despezas da Escola Normal e Escola Modelo (1894)”, havia uma desvalorização dos 



 

 
 

professores de ginástica em relação aos professores das cadeiras teóricas, chamados 
de lentes cathedraticos: 

 
19 lentes cathedraticos: 6:000$000, total 114:000$000 
2 Professores de gymnastica: 3:600$000, total 7:200$000 
2 Professores de trabalhos manuaes: 3:600$000, total 7:200$000 
1 Professor de Escripturação Mercantil:  4:800$000, total 4:800$000 
1 Professor de Musica: 4:800$000, total 4:800$000 
1 Professor de Economia Domestica: 3:600$000, total 3:600$000 (...) 
(Relatorio de Direcção, 1894, p.96) 

 
Fica evidente a partir desta fonte a desvalorização do trabalho professor de 

Ginástica. Embora a Escola compreendesse a importância da ginástica na formação 
do alunado, isto não se refletia na valorização do profissional. 

Sobre a importância da ginástica, o periódico A ESCHOLA PUBLICA, que em 
1902, é renomeada REVISTA DE ENSINO, dá grande destaque a sua prática, aos 
exercícios físicos e o ensino militar. 

Em 1902, foi publicado um artigo de Carlos Gomes Cardim. Neste a ideia de 
educação integral foi defendida, usando os conhecidos argumentos do corpo como 
máquina que deve ser cuidado, ou mesmo, a ideia de mente sã em um corpo são. Em 
seus termos: 

O homem, a suprema obra da natura, o ser mais perfeito da série animal, a 
concentração de um mundo em miniatura, não é mais que um relogio 
artisticamente elaborado e genialmente combinado. As manifestações 
intellectuaes e Moraes são meramente physiologicas e portanto, conseqüências 
de um trabalho bem elaborado e de combinações extraordinarias de 
phenomenos inteiramente ligados. Si este conjuncto vital é harmonico como sóe 
manifestar-se, não se póde admittir um cérebro robusto em um corpo fraco, 
como não se póde admittir uma moral sã em um corpo doentil. (...) Havendo 
uma relação de dependencia mutua entre os diversos orgams formando os 
systemas, entre os diversos systemas formando os apparelhos, entre os diversos 
apparelhos formando o individuo, necessariamente o cerebro, como elemento 
dessa grande machina, será dependente do individuo. (Cardim, 1902, p.396) 

Se o discurso legitimador da Educação Física não parecia diferenciar os seus 
defensores, sempre utilizando os argumentos da educação integral, é na questão dos 
métodos que conseguimos perceber as diferenciações. O professor Baragiola, 
responsável pelas aulas de Ginástica na Escola Normal de São Paulo no período 
estudado, nos mostra o quanto era polêmica a questão dos métodos ginásticos, em 
artigo publicado na Revista de Ensino, nos dá vários indícios sobre as influências 
metodológicas que recebeu. Durante seu texto, Baragiola critica fortemente o método 
alemão: 



 

 
 

A Gymnastica Escolar Moderna não tem por certo fim formar acrobatas, ou 
artistas de circo: ella foi introduzida nas escolas para desenvolver e fortalecer 
os organismos, em proveito do espirito e da vida pratica. (...) Foi o começo da 
lucta dos pedagogistas contra o abuso dos apparelhos gymnasticos, e a 
introducção dum systema mais racional, no qual os jogos ao ar livre deviam ter 
o principal logar. (...) O grande professor E. Paz, encarregado de estudar na 
Alemanha o ensino da gymnastica, manifesta-se contrario a muitos apparelhos 
que são o orgulho dos gymnasticos suissos e allemães. (Baragiola, 1902, p. 256-
7) 

Para o professor a ginástica alemã tinha problemas, pois era perigosa para o 
alunado. Baragiola ainda cita sua admiração por Pestallozi, Ling, citando-os como 
grandes professores. Mas é da educação física norte-americana sua grande 
influência, pois ao mapear as aulas de Ginástica no mundo, ele mostra como os jogos 
ao ar livre ganham importância. Contudo no fim do artigo nos posiciona sobre o que 
deveria ser a ginástica escolar no Brasil em sua opinião. Nas suas palavras: 

Qual será o systema a se adoptar nas escolas brazileiras? Os systemas 
adoptados pelas differentes nações nos ensinam como devemos seguir na 
marcha das innovações. O caracter da gymnastica brazileira deve ser 
eminentemente educativa-militar, mas deve dar uma grande margem aos jogos 
ao ar livre. Um paiz que não tem o serviço militar obrigatorio, deve dar esse 
ensino nas escolas, e isso só se póde obter com uma gymnastica militar bem 
dirigida. Não só conhecendo as evoluções militares que um alumno será um 
bom guarda-nacional; é sabendo manejar com facilidade uma carabina, que o 
alumno terá obtido um bom resultado physico. Para isso precisa o concurso da 
gymnastica, para que elle possa supportar o peso da arma, e dos jogos ao ar 
livre para que ele possa resistir ás marchas. (Baragiola, 1902, p. 259) 

Na iconografia levantada nesta pesquisa foram coletadas 61 fotografias sobre as 
aulas de Ginástica que datam entre 1895 e 1908. Nelas podemos constatar uma 
coerência entre o discurso de Baragiola na REVISTA DE ENSINO e a prática das 
aulas. Em relação aos conteúdos ministrados pelo prof. Baragiola, podemos 
identificar uma variedade de atividades, entre elas constatamos nas fotografias: 
Ginástica Geral, Ginástica com aparelhos, Jogos ao ar livre, Basquetebol, Corridas, 
Saltos, Salto com vara, Esgrima, Cantigas de Roda, Tiro e Exercícios Militares, Cabo 
de guerra e marchas. Embora, devemos compreender que a fotografia era um evento 
especial na virada do século XIX para o XX, assim o professor selecionava o que 
desejaria aparecer, e não, necessariamente o cotidiano da Escola. Embora a imagem 
como fonte tenha essa limitação, nos fornece indícios importantes sobre a prática da 
Ginástica na Escola Normal. 

Podemos, ainda, observar que as aulas a partir de 1894, eram ministradas na 
própria sala de aula, em uma sala de ginástica de aparelhos e a grande maioria das 



 

 
 

atividades fotografadas era executada ao ar livre no pátio da nova Escola, inaugurado 
em 1894. O suntuoso prédio foi construído na atual Praça da República em São 
Paulo, um projeto do mesmo arquiteto do Teatro Municipal de São Paulo, Ramos de 
Azevedo. Hoje é sede da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos identificar neste artigo uma consonância entre o ideário republicano, o 
positivismo de caráter eclético no Brasil, com os ideais e a prática pedagógica liberal 
da Escola Normal de São Paulo. Como existia também uma apropriação da Ginástica 
nas escolas liberais e laicas da Europa do século XIX, e uma crescente influência 
norte-americana na Escola Normal com os ideais pedagógicos de Caetano de 
Campos, houve uma reforma curricular, que em 1890, introduziu a Ginástica na 
Escola Normal de São Paulo. Já em 1894 a inauguração do novo prédio na Praça da 
República criou a estrutura necessária para o desenvolvimento da cadeira de 
Ginástica na Escola Normal. A partir da análise do corpo documental, identificamos 
uma consonância entre o discurso do professor e suas práticas pedagógicas 
evidenciadas pela iconografia, que por sua vez caracterizam uma ginástica eclética, 
contudo fundada em princípios da ginástica racional e científica, bem como do uso 
pedagógico dos jogos ao ar livre. 
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RESUMO  

O texto centra-se na ação de Paulo Lauret (1852-1918) em prol da difusão e 
implementação da educação física em Portugal expressa no reconhecimento público 
de que foi alvo a sua presença e atividade na cidade do Porto, considerada um elo do 
desenvolvimento do gosto pela ginástica naquela cidade. Pretende-se dilucidar como 
a ação, o percurso e as propostas pedagógicas do professor ilustram esse 
investimento na promoção da educação física. Como é que a sua atuação promoveu a 
educação física? Que argumentário mobilizou para justificar a importância da 
educação física? Que papel cometia à ginástica no domínio do educacional escolar, 
nomeadamente, ao nível da instrução primária e do ensino normal? 

Na abordagem a esta problemática privilegiaram-se fontes escritas, sujeitas a 
análise documental com recurso ao método crítico, compaginando-se impressos 
publicados por Paulo Lauret como manuais, guias, opúsculos entre outros, com a sua 
colaboração em publicações periódicas, com especial atenção dedicada ao título por 
ele criado, O Gymnasta (1878) (e seus sucedâneos), de que foi diretor e proprietário 
(e redator). Recusando os excessos e os efeitos nocivos da ginástica, defende a sua 
prática com o objetivo de fortalecer e regenerar corpos, potenciando as vantagens de 
uma educação intelectual. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Educação física, ginástica, educação integral. 
 

  



 

 
 

Documentam-se preocupações com a atividade física, pelo menos, desde a 
antiguidade clássica. Na sociedade ocidental será durante a construção da 
modernidade e em tempo de afirmação da ciência e da tecnologia que essas 
inquietações emergem como relevantes para o desenvolvimento do indivíduo. 
Sentidos de evolução do processo histórico que compaginam o crescimento 
económico, o aumento dos aparelhos administrativos, a complexidade burocrática, a 
industrialização e a crescente mecanização, o desafio da inovação tecnológica e do 
desenvolvimento científico, a concentração da população e o alargamento das 
cidades abrem para novas formas de organização das formações sociais, para 
regulações de comportamentos e atitudes que deviam disciplinar a ação das pessoas 
de modo a sentirem-se constituintes de um coletivo, para a intensificação das 
interações sociais e novas formas de sociabilidade. Os Estados-nação, focalizados na 
sua consolidação, empenhavam-se por se dotar de uma população capaz de atender à 
competitividade económica, à produtividade, ao sentimento nacional e ao esforço de 
guerra. A disseminação de uma vulgata de raiz iluminista, sublinhando um Homem 
responsável pela sua condição, a par da medicina, que assegurava que a capacidade 
física das pessoas dependia do cuidado que se tinha com o corpo, revelaram-se 
decisivas para a disseminação do conceito de educação integral. Num primeiro 
momento, a educação integral traduz tão-só o reconhecimento da necessidade de 
articular educação física, intelectual e moral. No século XIX desenvolve-se uma vasta 
literatura sobre a problemática do corpo e do exercício físico (Nóvoa, 2005) que vai 
procurar articular as práticas de higiene e da saúde com a formação moral dos 
indivíduos. A ideia era formar pessoas saudáveis, robustas, autodisciplinadas e de 
caráter. Contudo, a realidade social e cultural impunha as suas dinâmicas e inércias 
pouco propícias à disseminação do exercício físico tido por necessário a essa 
formação do cidadão moderno e racional. 

Em Portugal, ao longo da centúria de oitocentos, a difusão de uma preocupação 
com a educação física e as práticas de higiene e saúde esbarram, desde logo, com as 
condições materiais de existência da larga maioria da população que essencialmente 
vivia para assegurar as suas condições de sobrevivência. Por seu turno, o processo de 
escolarização revelar-se-ia demasiado lento e não abrangia a esmagadora maioria da 
população. Para tanto basta recordar que a taxa de analfabetismo se situava em 80%, 
por alturas de 1875 e, vinte cinco anos depois, não descera a fasquia dos 75%, 
acentuando o atraso português relativamente às nações europeias, mesmo face 
àquelas que hoje consideramos o sul da Europa, como era o caso da Espanha, França 
ou Itália. A penetração do discurso higienista e médico tardou a ter impacto no 
currículo escolar e a alterar as práticas educativas. A própria elite, aparentemente, 
estava pouco atenta à problemática do desenvolvimento físico e, em geral, da 
educação das suas crianças e jovens, não considerando, obviamente, a conveniência 
do exercício físico generalizado. É o que podemos depreender das palavras de 
Ricardo Jorge, no prefácio da tradução da obra Educação (1888) do filósofo inglês 
Herbert Spencer: 



 

 
 

O povo, n’aquella suprema inconsciencia propria d’um paiz d’anaphabetos, 
ignora que a educação integral faz parte intrinseca das instituições 
democraticas. A burguezia, essa que dá hoje o tom dominador á sociedade e á 
politica, na maxima apathia pelos problemas pedagogicos, não cura dos males 
physicos e intellectuaes que aos seus filhos infligem as escholas publicas […] 
(Jorge, 1888, p. X). 

Na verdade, o país político vivia hesitante diante da evidente carência 
educacional que caracterizava a generalidade da população portuguesa. Mesmo 
quando a legislação acompanhava uma retórica mais generosa pouco se progredia. 
As escolas continuavam a não ser suficientes para acolher um ensino obrigatório e, 
em geral, não tinham as condições higiénico-pedagógicas adequadas. Os 
estabelecimentos de ensino secundário público também estavam longe de 
proporcionar espaços e equipamentos condizentes com uma educação integral, 
necessária ao desenvolvimento dos adolescentes que os frequentavam. A Educação 
Física, à época, era curricularmente uma utopia. A qualidade da educação em geral 
levava alguns intelectuais a denunciar a debilidade física e moral desta população 
escolar (Ortigão, 1992). 

Na Europa, ao longo do século XIX assistiu-se, paulatinamente, à generalização 
da educação física e das atividades desportivas. Na Inglaterra, acabou por se dar 
maior atenção ao desenvolvimento do movimento desportivo, difundindo a ideia da 
educação integral, consubstanciada no programa que Ricardo Jorge atribui a Spencer 
e que resumia na necessidade de «robustecer o corpo, enriquecer o espirito, formar o 
caracter» (Jorge, 1888, p. XII). Uma das mais antigas escolas públicas do Reino 
Unido, a Rugby School, no final da terceira década do século XIX, promove o 
desporto para melhorar as capacidades físicas articuladas com a preocupação de 
educar o caráter, desenvolvendo valores como a lealdade, o companheirismo e o 
respeito, entre outros. Não tardou que tal entendimento pedagógico se difundisse e 
generalizasse em Inglaterra e ganhasse adeptos nos demais países europeus. 
Paralelamente, no continente assistia-se à crescente afirmação de outras leituras e 
formas de educação física, em geral ligadas a iniciativas em diferentes espaços 
nacionais, na génese das quais estiveram o hispano-gaulês Francisco Amorós y 
Ondeano (1770-1848) que criou o chamado método de ginástica francesa, o Per 
Henrick Ling (1776-1839), criador do sistema gímnico sueco, e o Friedrich Ludwig 
Jahn (1778-1852), que sistematizou a prática da ginástica transformando-a em 
modalidade desportiva e criou as associações Turnwerein (clubes de ginástica) para 
jovens na Alemanha (Sobral, 1988). 

A receção da preocupação e da valorização da saúde, física e psíquica, e da 
higiene, em Portugal, na centúria de oitocentos, contribuiu para a multiplicação de 
iniciativas e discursos sobre a necessidade de atividade física, do contacto com a 
natureza e a prática desportiva. Preocupações e entendimentos sobre a importância 
do exercício físico que só estavam ao alcance dos que dispunham de energia e atitude 
mental e cultural para a realização de atividades corporais sem caráter produtivo. Na 



 

 
 

realidade, só uma ínfima minoria na formação social portuguesa do século XIX, 
apenas uma parte da elite liberal, que em representatividade estava ao nível da do 
Antigo Regime, se encontrava nessas condições. 

Na verdade, diferentes setores da sociedade vão convergir e contribuir para esse 
resultado. Nas décadas de cinquenta e sessenta do século XIX, o setor militar foi o 
primeiro a valorizar a cultura física no sentido de dotar os homens da robustez física 
necessária, daí que se tenha assistido, apoiado no método de Amorós, à sua prática 
nas Escolas do Exército e na Naval e no Colégio Militar, em Lisboa, bem como na 
Escola de Alunos Marinheiros no Porto (Estrela, 1972). Simultaneamente, a par de 
militares, o desenvolvimento científico legitimava a intervenção de outros 
profissionais, como médicos, professores e mestres, em nome do valor e importância 
da educação física para a constituição e bem-estar das populações. No último quartel 
do século XIX, a educação física ganhara visibilidade no espaço público e constituíra-
se em problema social, evidente no número de estabelecimentos de ensino que 
promoviam a prática da ginástica, na multiplicação dos trabalhos publicados e no 
debate público que se deslocava, progressivamente, do “porque se deve fazer” para 
“como se deve fazer” (Ferreira, 1998, pp. 299-300). Os poderes públicos só atuaram 
no final da década de setenta, em 1878 (Decreto de 2 de Maio de 1878, 1879), pela 
mão de António Rodrigues Sampaio, introduzindo a ginástica no currículo da 
instrução primária elementar, para ambos os sexos, contudo só foi regulamentado 
três anos mais tarde, aquando do seu regresso ao governo, e os programas publicados 
em 1882 (Portugal, 1883). Intervenção algo tardia e que deixa transparecer 
dificuldades a que não serão alheias a falta de sensibilidade e de conhecimento por 
parte da classe política, a escassez de recursos financeiros do Estado e as condições 
de vida de grande parte da população e que terão tido papel especialmente relevante 
na conformação da mentalidade que sustentava a indiferença neste e noutros 
domínios. Na sua Cinésiologia, Paulo Lauret resume, em tom otimista, o processo de 
afirmação do valor e importância da educação física: 

Um sábio governo fez uma lei, em 1878; uma illustrada camara fez executar 
essa lei. Mais ainda: um distincto medico leva seus sábios conselhos ás familias; 
uma illustrada imprensa rompe os véos espressos e escuros, e faz-se a luz. É isto 
que se tem observado em Portugal, n'estes ultimos tempos, e é isto o que nos 
leva a acreditar, que, dentro em pouco, Portugal, a nossa patria, será feliz! 
(Lauret, 1887, p. 64) 

Um entusiasmo, próprio de quem sente que terá contribuído e reconhece a 
importância da tomada de decisão política mas que deve ser retemperado pelo 
reconhecimento de um lento processo de escolarização em Portugal, igualmente 
marcado pela desarticulação entre a norma jurídica e as práticas sociais, 
configurando a perspetiva de uma construção retórica da educação (Soysal & Strang, 
1989) (Candeias, 2005). Ponderações que, de algum modo, são corroboradas na pena 
de um colaborador de Lauret, C. M. Pereira quando expressa uma certa desconfiança 



 

 
 

da morosidade do processo de execução da reforma, bem como testemunha a 
ausência de recursos humanos para a colocarem em prática: 

Pela ultima reforma da instrucção primaria em Portugal fica comprehendida a 
gymnastica como disciplina obrigatoria nas escolas. D’aqui até que se ponha 
em execução essa reforma, sabe Deus o tempo que decorrerá; mas seja como 
fôr, crêmos nós que não andaria errado o governo que fosse desde já 
preparando as cousas de maneira que, na epoca de realização da reforma, 
houvessem professores habilitados, não só pratica mas theoricamente, para o 
ensino racional da Gymnastica (Pereira C. M., 1878, p. 1). 

As iniciativas particulares jogaram, neste contexto e a este nível, um papel 
decisivo. A criação do Gymnásio Club Portuguêz (1875), em Lisboa, por Luís 
Monteiro, e a de um ginásio com condições adequadas do ponto de vista da higiene e 
à prática da educação física e desportivas (1884), no Porto, por Paulo Lauret, 
constituíram dois momentos significativos dessas iniciativas (Ferreira & Ferreira, 
1997). 

Paulo Alfredo Emílio Lauret (1852-1918), natural de Espiçandeira (Alenquer), 
aluno da Real Casa Pia de Lisboa, aí frequentou as aulas de ginástica do professor 
Jean Roger que o viria a considerar como “o seu primeiro discipulo e o mais illustre e 
distincto de quantos ensinou e preparou para mestres” (Pereira, 1889). Chegaria, 
ainda muito jovem, a ser nomeado professor adjunto de ginástica naquela instituição 
(Hasse, 1999) (Oliveira, 2011). 

Mais tarde, após ter viajado pela Europa tomando contacto com diferentes 
correntes gímnicas e de ter recebido lições de esgrima, já em Portugal, de um célebre 
esgrimista francês (Lauret, 1887, pp. 93-95), começou a exercer funções de professor 
de ginástica em diversos colégios da capital (Magro, 1947) (Ferreira, 1998). 

No final da década de sessenta, entre 1869 e 1871, lecionou no Seminário (Mayor) 
de Coimbra e na Santa Casa da Misericórdia (1870-1871) daquela cidade, bem como 
em casas particulares (Hasse, 1999, p. 235). A curta estada na cidade do Mondego 
indicia, aparentemente, alguma precariedade e falta de consenso, na sociedade 
conimbricense (e portuguesa), em torno da importância da educação física e da 
existência de projetos para a sua promoção. A mudança anual de provedor, na 
Misericórdia, truncou o projeto ao fim de um ano, enquanto no Seminário, a 
ginástica para além de menorizada em relação a outras disciplinas – bem patente, 
por exemplo, no facto de Paulo Lauret auferir o vencimento mais baixo de todos os 
professores do seminário –, tudo parece apontar nesse sentido, terá mesmo deixado 
de integrar o plano de estudos da instituição (Oliveira, 2011, p. 79). 

De regresso à capital exerceria em diferentes estabelecimentos de ensino. 
Durante quatro anos lecionaria ginástica na Escola Moderna (1876-1880), à época 
dirigida F. I. Durão. Deu ainda aulas de ginástica nos colégios de António Joaquim 
Abranches, Barros Proença, Roeder e depois nos de G. Wiperman e de D. Balbina 
Raphael (Lauret, 1881, pp. V-VI). 



 

 
 

Lentamente o país abria-se a novos valores, normas, condutas e práticas sociais 
que se traduziam num modo diferente de considerar o corpo, compaginando as 
preocupações da sua conservação com o desejo de melhorar a aparência e de o 
adequar a um modelo idealizado. Sentimentos associados a uma certa 
disponibilidade para o recurso aos meios mais recentes no sentido de preservar e 
melhorar a saúde, de aperfeiçoamento físico e, simultaneamente, de afirmação social. 
Novas organizações sociais ofereciam tempos e espaços mais versáteis, muito 
especialmente aos grupos sociais mais favorecidos, para cuidarem do melhoramento 
do seu corpo e benefício das funções vitais para a vida (Hasse, 1999, pp. 228-230). 
Aparentemente, a pressão resultante da procura e do interesse, em 1878, esteve 
mesmo na origem da criação em Lisboa de um curso noturno de ginástica, do qual foi 
responsável Paulo Lauret e que, em pleno mês de dezembro, conseguia reunir 22 
alunos (Lauret, 1878, p. 4). 

Em 1880, desloca-se para o Porto aceitando um convite para ser professor no 
Colégio Francês, aí fundando o primeiro ginásio da Invicta (Hasse, 1999, p. 282). 
Acabado de chegar à cidade, um outro convite leva-o a participar na montagem do 
ginásio do “Instituto Sanitario Hydroterapico” de acordo com todos os preceitos da 
higiene, tornando-o num espaço com as melhores condições (Oliveira, 2011, p. 82). 
No ano seguinte, em outubro, foi nomeado professor auxiliar de ginástica, da Escola 
Normal do Porto, para o sexo masculino. No ano letivo de 1882-1883, passou a 
lecionar também na escola para o sexo feminino. Funções que manteria até 1896 
(Annuario das Escolas Normaes do Porto, I, 1882-1909, 1909, pp. 105, 109). 

Entretanto, a sua atividade alargou-se a muitos estabelecimentos educativos do 
Porto, incluindo alguns dos melhores colégios, mas também de Braga. A título de 
exemplo refiram-se o Seminário Episcopal, o Hospital dos Alienados, as Escolas 
Moderna e Académica, os colégios de Nossa Senhora da Glória, S. Carlos, S. Lázaro e 
Nacional, no Porto, e os colégios de S. Caetano e Académico, em Braga (Lauret, 
1887). 

No Porto não se limitou a lecionar nos referidos estabelecimentos de ensino e a 
dar aulas particulares de ginástica e esgrima (Ferreira, 1998). Participou em 
concursos, festas gímnicas e saraus para que era convidado com seus alunos, bem 
como nas iniciativas que promovia para divulgação da modalidade, especialmente as 
sessões de propaganda que ocorreram no Gymnasio Lauret e Sala D’Armas, criado 
em 1882, e que por vezes contaram com a participação das crianças da Escola 
Froebel, orientadas por Paulo Lauret. Atividades que constituíram um esforço para 
fazer sentir aos educadores a necessidade e o benefício da educação física, bem como, 
separando ginástica elementar, apropriada ao desenvolvimento das crianças, da 
ginástica acrobática, demonstrar-lhes que os seus receios de verem os filhos “feitos 
num feixe ou transformados em saltimbancos” eram infundados (Lauret, 1887, pp. 
69-71). O desempenho nos espetáculos, pelo dinamismo e desenvoltura de Lauret e 
seus alunos, parece ter atraído cada vez mais pessoas à causa da educação física. 
Numa comparação entre as instituições onde Lauret desenvolvia a sua atividade 
pedagógica, de 1887 para 1891, António Gomes Ferreira destaca, para além do 



 

 
 

número de instituições, muito especialmente, a sua diversidade e as referências ao 
ensino do sexo feminino, esta última pelo que indicia do alargamento da faixa da 
população abrangida (Ferreira, 1998, pp. 302-303). 

Por esta altura, eram cinco as instituições educativas, no Porto, que possuíam 
ginásios, as escolas normais e os colégios de S. Carlos, Nossa Senhora da Glória, 
Santa Maria, Nacional e o quartel de Infantaria 8, diferenciando-se quer pelas 
condições dos espaços, quer pelo equipamento que tinham disponível. A par destes 
ginásios que tinham como destinatários a sua própria população, existia o “Gymnasio 
Lauret e Sala de Armas” (Ferreira, 1998). 

Fundado a 11 de fevereiro de 1882 sedeou-se numa Casa do Largo da Picaria, n.º 
13 e "logo do principio deu os melhores resultados, concorrendo a elle a mocidade 
portuense com o enthusiasmo e interesse que inspiram todas as enovações uteis" 
(Ginásio Lauret no Porto, 1887, p. 19). O seu crescimento levou-o a mudar-se para 
maiores instalações, no Largo do Laranjal, n.º 4 e, posteriormente, com o contínuo 
aumento da frequência acabou por surgir a necessidade de um edifício mais espaçoso 
levando à sua deslocação para a rua do Laranjal, n.º 193. 

A imprensa caracteriza-o como possuindo todas as diversões próprias de um 
club, embora se tratasse de uma escola de ginástica e sala d'armas onde “se ensina 
methodicamente estas duas artes, com notavel aproveitamento dos discipulos, tanto 
creanças como adultos” e considerando que “nesta nova casa acha-se o Gymnasio 
Lauret perfeitamente instalado, tendo salas de gymnastica, de armas, bilhares, 
dança, tiro defferentes jogos, electricidade, banhos etc., o que tudo faz um conjuncto 
de estabelecimento de primeira ordem” (Ginásio Lauret no Porto, 1887, p. 19). 

Bem equipado, constituía um espaço agradável, arejado e bem iluminado, 
habilitado para o desenvolvimento de todo o tipo de aulas de ginástica (médica ou 
profilática, ortopédica, higiénica e artístico recreativa), contando com a colaboração 
de um médico e de vários professores de competência reconhecida (Ferreira, 1998, 
pp. 304-305). O ginásio, em 1887, oferecia diferentes cursos adequados à idade e ao 
sexo, como se sublinhava n’ O Ocidente: 

O ensino no Gymnasio Lauret está devidido em differentes cursos, conforme as 
idades dos discipulos, e regulado de modo a dar rezultados mais praticos e 
proveitosos. A sua frequencia é de 100 alumnos devididos do seguinte modo: 
meninas 7, meninos 33, adultos 60, tem um medico effectivo, o sr. Dr. Aureliano 
Cirne, e 250 socios protectores (Ginásio Lauret no Porto, 1887). 

Contudo, apesar do exposto, o número de praticantes nunca deverá ter sido 
elevado já que, precisamente no mesmo ano, Paulo Lauret lamentava o facto de o 
Porto possuir um estabelecimento de educação física com todas as condições e este 
contar com um número muito limitado de frequentadores: 

[…] Existe há cinco annos um estabelecimento de educação physica no Porto 
(unico no Paiz, nas condições exigidas, e dos primeiros da Peninsula), que 



 

 
 

dispõe de todos os elementos para bem corresponder ao fim para que foi 
creado. É triste confessar: vive pobre, é limitadissimo o numero de 
frequentadores. Não sei a que attribuir esta indifferença publica, se á 
ignorancia, se á descrença, se á indolência; seja qual fôr a causa, a verdade é a 
que exponho (Lauret, 1887, pp. 9-10). 

O esforço de Paulo Lauret articulou, na sua ação pedagógica e de divulgação, a 
prática de ensino, nos diferentes estabelecimentos, as aulas particulares de ginástica 
e esgrima, os saraus em que participou com os seus alunos e as iniciativas de 
propaganda da modalidade que organizou e levou a cabo, com uma atividade 
editorial. Publicou diversos livros, de entre eles, manuais, guias, opúsculos, e 
colaborou em publicações periódicos, nomeadamente n’ O Velocipedista. Órgão dos 
Velocipedistas em Portugal (1893-1894), mais tarde com o subtítulo Revista 
Internacional de Sport, Literatura e Noticiosa (1894-1895) (Pinheiro, 2005), e 
chegou mesmo a criar uma publicação periódica, a primeira no género em Portugal, 
dedicada à educação física e à ginástica, O Gymnasta, do qual foi diretor, 
proprietário e redator (Nóvoa (Dir.), 1993, pp. 486-488). 

Aquando da publicação d’O Gymnasta, Orgão Bi-Mensal de Educação Physica, 
entre novembro de 1878 e fevereiro de 1879, Paulo Lauret fez-se acompanhar de 
quatro colaboradores. De entre eles, Carlos Pereira assinou o editorial do primeiro 
número, afirmando que O Gymnasta vinha “preencher uma lacuna sensível” 
(Pereira, 1878, p. 1), em Portugal. Assumia-se como porta-voz “de um partido 
honroso – a educação física” (1878, p. 1) e pretendia constituir um “brado contra a 
incúria dos governos” (1878, p. 1). A prática da ginástica “com sabedoria e 
discernimento” (1878, p. 1), argumentava, acautelando a recusa dos excessos e os 
seus efeitos nocivos, seria o contraponto a um “século de verdadeira febre intelectual 
e de trabalho sobre-humano” (1878, p. 1) e permitiria fortalecer e regenerar o corpo 
para retirar todas as vantagens da “educação do espírito” (1878, p. 1). Justificava que 
a ginástica enquanto “causa da humanidade” estivera na origem d’ O Gymnasta. Para 
além dos seus leitores, identificava como audiência o governo, já que a saúde e o 
desenvolvimento físico dos cidadãos resultante da prática gímnica eram um benefício 
para a pátria, e os pais de família para considerarem a ginástica “como um dos ramos 
mais essenciais da educação de seus filhos” (1878, p. 1). Recorde-se que, como 
assinalámos, foi nesse ano que, do ponto de vista legal, a ginástica passou a integrar 
os planos de estudo do ensino primário para ambos os sexos. 

A ginástica e a sua importância emerge durante a existência da publicação, 
dimensão visível em diferentes artigos. Refletindo sobre a educação, na sua leitura 
integral – moral, física e intelectual –, que “ensina a formar o espirito e o coração” e 
a “aperfeiçoar e vigorar o corpo”, Henrique Trigueiros, sublinha a importância de 
ensinar à criança a par da “cultura dos sentimentos moraes e intellectuaes” a 
“influencia vantajosa da educação physica, sabiamente administrada”, salientando a 
importância desta última no seio d’O Gymnasta: 



 

 
 

É correlativamente com o systema da educação physica que mais se harmonysa 
a indole d’esta folha e que por consequencia ha a tratar. 

Tendo por objeto a educação physica o desenvolvimento das forças, robustecer 
e fortificar o organismo, e manter a saude do corpo pelos observaveis 
preconceitos hygienicos, abrange este ramo educativo, theorico e pratico – a 
gymnastica e a hygiene (1879, p. 4).  

A. J. Mello foi igualmente impressivo sobre a essa preocupação, publicando, ao 
longo de alguns números, sob a epígrafe “A utilidade da gymnastica”. Distinguindo a 
“gymnastica completa que faz um homem robusto” da elementar “que é útil somente 
ás creanças” (1878, p. 2) mas salientando que todos os exercícios, do mais simples ao 
mais complicado, tinham o mesmo fim, serviam para “facilitar a mobilidade dos 
orgãos necessarios á manutenção da vida, favorecer o desenvolvimento do corpo, 
consolidar a ossatura, fortificar a constituição” (1878, p. 2) e enfatizava que os 
exercícios eram muito úteis, especialmente, aos que “sobrexcitam as suas funções 
cerebraes, repartindo por todos os membros o sangue que o trabalho intellectual faz 
affluir ao cerebro” (1878, p. 3). 

O Gymnasta publicou, ainda, notícias sobre a história da ginástica e, sobre a 
temática, Paulo Lauret assinou um conjunto de artigos de “ginástica prática”, 
explicitando exercícios elementares, nomeadamente, movimentos de cabeça, flexão e 
extensão, do tronco e flexão e extensão do corpo. A ginástica médica também foi 
objeto de notícia, sendo mesmo publicada uma tese inaugural defendida na Escola 
Médico-Cirúrgica de Lisboa. Outras modalidades, como a natação, a esgrima e o tiro 
com arco também foram noticiadas, tornando-se, O Gymnasta, no primeiro 
periódico a alargar o seu conteúdo a outros desportos, contudo adotando uma 
perspetiva mais histórica e educacional do que noticiosa (Pinheiro, 2009, p. 55). 
Merecem ainda destaque duas rúbricas, especialmente, a Notícias do estrangeiro, 
espaço de divulgação da ginástica na Europa, entre outros países, na Alemanha e na 
Holanda. Finalmente, o espaço dedicado aos anúncios e, de entre estes, um que 
permitiu perceber que Paulo Lauret, além das atividades que lhe apontámos, foi, 
ainda, importador de equipamento e material gímnico, vindo de Paris, da Casa Carue 
(Lauret, Anúncio Paulo E. Lauret, 1878). 

Já radicado no Porto, coincidindo com a fundação do Ginásio Lauret e Sala 
d’Armas (1882), o professor realizou nova incursão no jornalismo com um novo O 
Gymnasta. Revista Quinzenal, do qual era redator e que se publicaria entre março e 
junho de 1882, com a mesma imagem gráfica do seu antecessor, tendo mesmo Paulo 
Lauret republicado diversos artigos e onde sobressai a colaboração de Augusto 
Filippe Simões com um conjunto de textos dedicados à educação física. No horizonte 
desta revista quinzenal coloca-se, novamente, o caráter imperioso da prática de 
exercício físico, em geral, e da ginástica, em particular, para a humanidade e de novo 
o dedo é apontado à ignorância e displicência governamentais: 



 

 
 

O Gymnasta é um brado contra a incuria dos governos que, adormecendo á 
sombra de louros colhidos ás vezes no campo do desperdicio, teem deixado 
definhar e morrer á mingua de uma sã educação moral e physica milhares e 
milhares de cidadãos. O Gymnasta nasceu do amor á causa da humanidade, 
que precisa fortalecer-se, regenerar-se no corpo, para se proporcionar com 
mais vantagem e educação do espirito (Redacção A. , 1882, p. 1). 

Paulo Lauret aproveita o número da Revista Quinzenal dado à estampa a 1 de 
abril, para explanar o seu entendimento do que deveriam ser as bases do ensino 
obrigatório de ginástica. Assumindo uma perspetiva de educação integral, comete à 
ginástica finalidades como desenvolver o corpo, conservar a saúde e a força, criar 
resistência à fadiga e promover a destreza corporal. Na prossecução das finalidades 
definidas e no sentido de conservar os carateres higiénicos, inteligentes e morais, a 
lição de ginástica, para o antigo aluno da Casa Pia, deveria ter em linha de conta o 
momento e as condições para a sua realização, ser completa e útil e obedecer a uma 
ordem lógica, logo, ser graduada. Quanto ao tempo e lugar da aula, o professor 
começava por desaconselhar a sua realização após as refeições pois nesse período 
deveriam evitar-se esforços físicos. Destacava as vantagens das aulas ao ar livre e 
salientava as preocupações a ter com o piso. Atendendo a que o tempo nem sempre 
permitia as aulas ao ar livre, acautelava os cuidados a ter em locais fechados, bem 
como dedicava especial atenção ao vestuário, de uso exclusivo nas lições e após as 
quais os alunos deveriam tomar um duche frio. Uma lição completa impunha, de 
acordo com Lauret, colocar em jogo todas as articulações executando largamente os 
movimentos que as implicavam, sem provocar cansaço ou esgotamento da força. A 
utilidade advinha da adequação dos exercícios às atividades quotidianas dos 
destinatários. As lições deveriam ser interessantes, mobilizando exercícios 
diversificados, acompanhados da explicação da sua utilidade, mas respeitando as 
diferenças de idades e as capacidades físicas dos alunos. Naturalmente que as aulas 
careciam de ordem, de um sentido de progressão, enfim, de um método que 
permitisse atingir no menor espaço de tempo possível as finalidades pré-definidas, o 
que obrigava os alunos a saberem obedecer e a disciplinarem corpos e mentes 
(Oliveira, 2011, pp. 83-85). 

Na década de oitenta a ação de Lauret em prol da divulgação e da prática do 
exercício físico foi intensa. A par do envolvimento na imprensa periódica, o professor 
que publicou quase uma dezena de livros, cinco dos quais são lançados na década de 
oitenta e 80% destes são dados à estampa no primeiro lustro desta década. 
Destaquemos, de entre eles, aqueles que constituíam manuais de ginástica para o 
sistema de ensino. Em 1881, publicou o Manual theorico-pratico da gymnastica 
(Lauret, 1881) onde se detetam influências das mais reputadas escolas europeias, 
nomeadamente alemã, espanhola, francesa mas também sueca (Oliveira, 2011). Dois 
anos mais tarde daria à estampa o Guia para o ensino da gymnastica nas escólas do 
sexo feminino (Lauret, 1883). A metodologia não diferia da utilizada no Manual 
theorico-pratico detetando-se apenas a utilização de uma gama mais limitada de 



 

 
 

aparelhos (alteres, vara, massas, escadas ortopédicas e paralelas). A publicação do 
Guia abriu espaço, a par das recomendações médicas, a alterações no entendimento 
social sobre o papel do exercício físico no desenvolvimento da mulher e da sua saúde 
em geral. A ginástica começava a penetrar nas escolas femininas e algumas mulheres 
começaram a ter aulas particulares. De resto, o Guia para o ensino da gymnastica 
nas escólas do sexo feminino seria adotado como manual na Escola Normal para o 
Sexo Feminino do Porto (Escola Normal do Sexo Feminino do Porto. Inventario do 
Mobiliario d'Esta Escola, 1893). 

 
Paulo Lauret partiria do Porto, abandonando Portugal, em 1896, para ir residir 

no Rio de Janeiro onde tinha audiência, como o comprova o recente estudo 
publicado por Andrea Moreno (Moreno, 2015). Do exposto ressalta o esforço e o 
contributo, comprovável no crescente número de adeptos e praticantes, desenvolvido 
por Paulo Lauret para a disseminação da educação física e para tornar a ginástica 
mais credível junto de maiores camadas da população, bem como uma compreensão 
clara, acompanhada de uma postura consentânea no espaço público, da importância 
da introdução da ginástica nos currículos do sistema de ensino. Tomando por 
referência a realidade sociocultural do último quartel do século XIX, Paulo Lauret 
deveria ter consciência da dimensão do trabalho que desenvolveu. 
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RESUMO  

Esta comunicação tem por objetivo discutir o perfil dos mestres responsáveis pelas 
aulas de dança lecionadas nas escolas fluminenses entre as décadas de 1810 e 1860. 
Quem eram? Como atuavam? Quais as intencionalidades das lições? Para alcance do 
objetivo, como fontes foram utilizados periódicos publicados no Rio de Janeiro no 
momento em tela. O recorte temporal levou em conta dois momentos importantes da 
trajetória da modalidade no município neutro da Corte, sua introdução na cidade e o 
auge de sua popularidade. 
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No Rio de Janeiro, desde a década de 1810 se tornou usual oferecer a dança no 
âmbito de iniciativas escolares. Mais ainda, muitos foram os mestres que pelos 
jornais anunciavam seus serviços, a serem prestados também em salas e residências. 
Essa oferta de ensino era mais uma faceta da grande atenção que recebia a prática na 
sociedade fluminense do século XIX, merecendo, até mesmo por isso, ser melhor 
investigada (Melo 2014). 

Esta comunicação tem por objetivo discutir o perfil dos mestres responsáveis 
pelas aulas de dança lecionadas nas escolas fluminenses entre as décadas de 1810 e 
1860. Quem eram? Como atuavam? Quais as intencionalidades das lições? Para 
alcance do objetivo, como fontes foram utilizados periódicos publicados no Rio de 
Janeiro no momento em tela. O recorte temporal levou em conta dois momentos 
importantes da trajetória da modalidade no município neutro da Corte, sua 
introdução na cidade e o auge de sua popularidade. 

Podemos dividir esse longo recorte em dois períodos. No primeiro deles, entre os 
anos 1810 e 1830, quando a dança se implantava na cidade segundo novos moldes, 
mais de 30 escolas masculinas e femininas ofereceram a prática. Para as meninas, 
mesmo que não integrasse o grupo das matérias centrais, lograva certa valorização 
em função do interesse de um setor das elites mais sintonizado com as mudanças da 
sociedade fluminense, que progressivamente tornava-se socialmente mais dinâmica. 
Era considerada como útil para o bom desempenho de certas novas funções sociais.  

No que tange aos colégios masculinos, havia similaridades: tratava-se também de 
desenvolver habilidades úteis para o bom convívio na esfera pública. Todavia, 
percebe-se uma diferença de ênfase: os homens podiam (e deviam) ter uma 
performance social mais intensa, ainda que também com limites, inclusive no que 
tange aos encontros com as mulheres. 

A princípio, as donas e donos dos colégios ministravam as lições, assim como 
ocorria com as outras matérias. Todavia, logo foi se conformando uma 
especialização, assumindo a responsabilidade os primeiros mestres de dança da 
cidade. Na maior parte das vezes, a atuação desses docentes foi anunciada de forma 
genérica, sem que fossem informados seus nomes, mesmo que costumeiramente se 
asseverasse sua qualidade.  

O primeiro nome de mestre identificado, anunciado como responsável pelas 
lições do colégio de meninas das irmãs Eugenia Heredia e Suzana Harris, foi um dos 
mais importantes personagens dos primórdios do ensino da dança no Brasil, Luiz 
Lacombe Júnior, irmão de Luiz Lacombe, que chegara ao Brasil em 1811, junto com a 
esposa, Marianna Scaramelli, integrando a comitiva do músico Marcos Portugal 
(Zamoner 2013). 

Ele e seus irmãos, Lourenço Lacombe e José Manuel Lacombe, todos também 
bailarinos e coreógrafos, se não foram os primeiros mestres de dança a chegar ao 
Brasil – Pedro Colonna os antecedeu em um ano (1810) (Cavalcanti 2004), – 
certamente estiveram entre os mais importantes. É grande a lista de escolas nas 
quais lecionaram.  



 

 
 

Também atuaram como mestres em colégios, dois outros bailarinos do Real 
Teatro São João e do Teatro Constitucional de São Pedro, Filipe Aime e Henry 
Cellarins. Pode-se perceber regularidades no perfil desses primeiros docentes. Não se 
exigia deles nenhuma formação específica, mas sim a comprovação de expertise na 
prática. Eram, a propósito, usualmente denominados como mestres e não como 
professores, o que em muitas ocasiões significou, no decorrer do século XIX, uma 
menor valorização na hierarquia escolar, refletida, inclusive, em salários menores. 

Que conteúdos eram trabalhados nas lições de dança? Vale informar que, em 
geral, as aulas da modalidade eram pagas à parte. Para além dos nomes das matérias, 
poucas escolas se detiveram na apresentação do que era ensinado. Quando isso 
ocorria, como no caso do colégio de Fortunata Telles de Menezes, tratava-se de 
informação sobre a “parte principal”, não sobre os “cursos extras”. Mesmo quando se 
apresentou um plano de estudos detalhados, como no anúncio do Colégio de 
Instrução Primária, no que tange à prática apenas consta: “Dança geral”. 

De toda forma, pelo perfil dos mestres e tendo em conta as intenções anunciadas 
pelas escolas, podemos sugerir que se tratava de ensino do que se chamava danças de 
sala, sistematizadas em cortes europeias e experenciadas nos bailes então oferecidos: 
quadrilha, valsa, mazurca.  

É possível que também fossem ensinadas noções de etiqueta, até mesmo por ser 
uma novidade mulheres e homens se encontrando de forma mais íntima no espaço 
público, com maior proximidade corporal (ainda que as danças daquele momento em 
nada lembrassem a dos dias de hoje). Vale lembrar que, a partir dos anos 1830, 
passaram a ser lançados manuais de conduta (Schwarcz 1997), alguns deles inclusive 
com capítulos dedicados a reuniões sociais, como os bailes (caso do famoso Código 
do Bom-Tom, de J. J. Roquete, publicado em 1845). 

Entre os anos 1840 e 1860, pari passu com as mudanças da sociedade fluminense 
(Carvalho 2012), no âmbito das quais melhor se sistematizou o ensino escolar e se 
estruturou um mercado de entretenimentos (no qual se tornou a dança uma das 
protagonistas), mais do que duplicou o número de escolas que ofereciam a 
modalidade, inclusive importantes estabelecimentos de diferentes perfis, como o 
prestigioso Pedro II, o Colégio Episcopal de São Pedro de Alcântara, o Liceu 
Rossmalen, o Colégio Victório e o Colégio Aquino. 

Se compararmos os colégios masculinos nos dois períodos abordados, a diferença 
é que progressivamente foi se reduzindo a presença e importância da dança, 
conforme novas exigências sociais delineavam outros perfis de masculinidade. 
Exercícios mais intensos, como a ginástica e a natação, tornaram-se mais valorizadas 
no cotidiano das escolas fluminenses para meninos. Nos colégios femininos 
também se percebem mudanças, notáveis em instituições como o Colégio da Estrela, 
dirigido por Maria Isabel do Valle Caldre e Fião, e o Colégio Augusto, de propriedade 
da notável Nisía Floresta. Contestava-se que a modalidade devesse servir unicamente 
como forma de tornar a mulher um adorno social, propondo-se que também 
contribuísse para o seu desenvolvimento físico e moral. Nessa perspectiva, a dança 



 

 
 

ocupava um espaço de interface entre essas novas preocupações e as antigas ligadas 
ao desempenho de habilidades sociais. 

Entre os mestres de dança, se percebe uma mudança de perfil. Como no período 
anterior, não se exigia nenhuma formação específica. Sua expertise como dançarino 
ainda era valorizada, mas começaram a surgir docentes que não tinham experiência 
em palcos. De toda forma, deve-se observar que, até mesmo em função da melhoria 
da estruturação das escolas, pendiam sobre os professores maior número de 
exigências, até mesmo de ordem moral, o que pode ter dificultado a manutenção de 
uma carreira paralela no teatro. 

Boa parte dos mestres que atuavam nos colégios também oferecia seus serviços 
para particulares em salas e residências. Como era grande a concorrência, uma das 
estratégias utilizadas por esses docentes foi a diversificação dos estilos ensinados. 
Vale lembrar que alguns eram estrangeiros recém-chegados, que introduziram na 
Corte novas formas de bailar – como a polca e o schottisch –, bem como começaram 
a trabalhar com danças nacionais, como o lundu. Não é improvável que esses tenham 
sido conteúdos trabalhados nas escolas fluminenses, um misto das antigas danças de 
sala e dos novos estilos que chegavam ao Rio de Janeiro. 

Na verdade, os conteúdos trabalhados são uma expressão de como a matéria 
promovia uma forte articulação entre o escolar e o não-escolar. A propósito, esse 
aspecto também ajuda a entender a redução de sua presença nos colégios nas 
décadas finais do XIX, conforme novas exigências corporais foram se delinando.  

De fato, se a princípio as práticas corporais integravam as chamadas “belas 
artes”, nos anos 1860 começaram a caminhar para serem reunidas em um novo 
termo – educação física. Nesse percurso, a dança passaria a perder protagonismo 
entre os conteúdos. 
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RESUMO  

De autoria de Pedro Manoel Borges, O Manual theorico- pratico de gymnastica 
escolar (elementar e superior) foi um dos livros indicados nos programas escolares 
para o ensino prmário e normal de Minas Gerais entre fins do séc. XIX e início do 
XX. Havia sido publicado no Rio de Janeiro em 1888 pela Editora-Livraria Garnier. 
Seu aparecimento foi benvindo e aclamado pela diversa imprensa da época: seja 
porque era o primeiro manual desse gênero publicado no país e por um autor 
brasileiro, seja pelas suas qualidades em termos de rigor metodológico e científico. A 
obra foi aprovada pelas instânicas superiores em Rio e São Paulo. Fontes revelam 
que sua circulação não ficou restrita a esses lugares, mas outros estados brasileiros 
conheceram suas linhas. O objetivo desse trabalho é refletir, a partir da trajetória do 
autor do manual, Pedro Manoel Borges, como a experiência docente vai se 
constituindo, empiricamente, sobretudo num momento em que ainda não existia o 
especialista. Interessou-nos a relação de Pedro Manoel Borges como professor e 
autor, já que o mesmo revela que seu Manual é fruto de sua prática e experiência 
como professor de ginástica nas escolas de primeiro grau.1 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Ginástica; manuais escolares; educação física 

                                                   
1 O presente trabalho está sendo financiado pela FAPEMIG, através do projeto de pesquisa “A Ginástica Sueca no 
Brasil: presença nos manuais escolares e no pensamento pedagógico entre fins do século XIX e início do XX”. 



 

 
 

1. Apresentação 

A segunda metade do século XIX é uma referência importante para o ensino da 
ginástica no Brasil. É nesse momento que, em alguns estados brasileiros, a cadeira de 
gymnastica (ou exercícios físicos) aparece e passa a constar dos currículos do ensino 
normal e primário. Com um programa próprio, ministrada por professores que 
atuavam de forma empírica - pois ainda não havia formação específica para tal –, 
com material e métodos que, pouco a pouco, iam se construindo e delimitando.  

O discurso sobre a importância da educação dos corpos na escola, através de uma 
cadeira específica que pudesse, de forma sistemática, cuidar dessa dimensão da 
educação ganha cada vez mais adeptos. Mesmo que se, por um lado, a prática de 
exercícios físicos não fosse ainda uma constante e parte da sociedade ainda a visse 
com certa desconfiança, a defesa da necessidade das crianças submeterem-se à 
prática metodizada e planejada de exercícios ecoa.  

Para isso, era necessário, não somente inserir a ginástica na escola, mas também 
ter professores com competência para tal. Em Minas Gerais, por exemplo, essa 
preocupação revela-se já em 1890, quando a cadeira de gymnastica é inserida no 
ensino normal. Ali, começam a se constituir programas de ensino com indicações de 
saberes, práticas e metodologias que deveriam ser privilegiadas no ensino dos 
exercícios físicos na escola. Não só nos programas de ensino essas recomendações 
ficavam reveladas, mas também nos pontos para exames da cadeira de gymnastica e 
nos manuais e compêndios, adotados e recomendados para o uso escolar.  

Em terras mineiras, os programas de ensino de diversas Escolas Normais do 
estado recomendaram o uso de manuais, os quais serviam como referência de ensino 
e inspiração para compor programas, exames e aulas práticas2. Um desses foi o 
Manual de Pedro Manoel Borges. Nascido no Rio de Janeiro, então capital do país, 
em 1843, Borges foi professor de ginástica no Rio de Janeiro em diversas escolas, 
mas há notícias de sua presença e atuação em diversos espaços não-escolares na 
cidade. Teve uma atuação tão diversa como reveladora de seu reconhecimento como 
professor e cidadão. Sua carreira profissional voltada ao ensino da ginástica foi longa 
e bem sucedida.   

O objetivo desse trabalho foi refletir, a partir da trajetória do autor do manual, 
Pedro Manoel Borges, como a experiência docente vai se constituindo, 
empiricamente, sobretudo num momento em que ainda não existia o especialista. 
Interessou-nos, particularmente, a relação de Pedro Manoel Borges como professor e 
autor, já que o mesmo revela que seu Manual é fruto de experiência docente, de sua 
prática como professor de ginástica nas escolas de primeiro grau. 

                                                   
2 Sobre esses e outros Manuais de Gymnastica, consultar: PUCHTA, Diogo (2015). A escolarização dos exercícios 
físicos e os manuais de ginástica no processo de constituição da Educação Física como disciplina escolar (1882-
1926). Tese de doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 

 



 

 
 

Partimos da hipótese de que o professor, ao registrar sua experiência, vai 
significando sua prática. Partilhamos a ideia de Valdemarin (2013), de que autores 
de manuais escolares eram professores experientes, conhecedores de sua profissão e 
que, de alguma maneira, contribuíram com a sua melhoria. Acreditamos que a 
experiência de Pedro Manoel Borges, como autor e professor de ginástica, nos ensina 
sobre outros modos de constituição da profissão. O recorte cronológico do trabalho 
vai de 1876, ano em que encontramos o primeiro registro de sua atuação como 
professor, a 1920, ano em que inaugura seu Gymnasio. As fontes consultadas são, 
além do Manual de sua autoria, a imprensa periódica e diversos documentos 
escolares.  
 

2. O autor e a sua obra: demandas de uma ambiência 

Encontramos vestígios da circulação de práticas e saberes relacionados à 
ginástica, produzidos por Pedro Manoel Borges, além do Rio de Janeiro, no 
Maranhão, em Fortaleza, São Paulo e no Estado de Minas Gerais. Em Fortaleza, 
tivemos notícia da chegada do manual, por meio do Jornal Constituição, de 15 de 
junho de 18883. Já em São Paulo4 e no Maranhão, foi seu programa de ginástica 
destinado às escolas públicas de 1º grau que, segundo afirma o colunista do Jornal 
Pacotilha, seria o primeiro trabalho d’este genero5. Em Minas Gerais, os professores 
das cadeiras de Gymnastica e de Aulas Praticas das Escolas Normais adotavam, 
como material de referência, compêndios e manuais de ginástica para elaborarem os 
seus programas de ensino6. Na Escola Normal de Uberaba, por exemplo, o professor 
Jorge Chirée, no ano de 1896, elabora um programa de pontos para exame da cadeira 
de Gymnastica, da qual era professor, inspirado no manual de Pedro Manoel 
Borges7.  

Justino Magalhães (2011) chama nossa atenção para o fato de que, a partir 
unicamente da análise do manual, não conseguimos apreender a dimensão de seu 
“uso”, uma vez que esta dimensão está diretamente atrelada à experiência de quem 
utiliza tal material, por isso, faz-se necessário a utilização de outras fontes. Para 
Marta Carvalho (2006, p. 142), no caso de livros destinados à escola, devemos 
analisá-los como produtos de estratégias editoriais em complexa correspondência 

                                                   
3 Fonte coletada na Hemeroteca Digital. Disponível em: http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/. Acesso em: 
01/06/2015 – Jornal Constituição, 15/06/1888, p. 4 – Edição: 00081 (1). 

4 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal Correio Paulistano, 11/11/1887, p. 2 – Edição: 09359 (1). 

5 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal Pacotilha, 07/12/1887, p. 2 – Edição: 00317 (1). 

6 Mais informações sobre as Escolas Normais em Minas Gerais, a relação entre a cadeira de Gymnastica e as 
Aulas Praticas e, em particular, sobre a Escola Normal de Uberaba e adoção de manuais para o ensino da 
ginástica nas Escolas Normais mineiras, consultar: ROMÃO, 2012; MORENO et all, 2013. 

7 Fonte coletada no Arquivo Público Mineiro – APM: SI42 Cx: 63 Pc: 25.  



 

 
 

com estratégias políticas e pedagógicas determinadas. Valdemarin (2013) direciona 
nosso olhar para outros aspectos. Segundo a autora, podemos analisar este tipo de 
material, tomando-o como discursos produzidos para generalizar concepções, já 
que se ancoravam na experiência profissional dos autores, considerada modelar, e 
nas tiragens destinadas a um público leitor específico e em constante ampliação 
pela disseminação escolar (...) Nos manuais, os autores são apresentados aos 
leitores como professores experientes, que também já desempenharam funções na 
hierarquia do sistema escolar, isto é, conhecedores da profissão e comprometidos 
com sua melhoria. (VALDEMARIN 2013, p. 190/191). 

Pedro Manoel Borges (22/06/1843) 8 , tornou-se um professor referência na 
cidade do Rio de Janeiro, sobretudo, ao longo da segunda metade do século XIX. Em 
1876, era professor adjunto ás escolas publicas do Municipio da Côrte9. No ano de 
1887, atuava como professor de ginástica tanto na Escola Normal da Corte10 – onde 
também foi aluno – quanto no Collegio D. Francisca de Mello11. Posteriormente, foi 
também professor de ginástica em diversas escolas públicas da Freguezia de 
Sant’Anna12, no Externato da Mocidade13, na Escola Normal de Nictheroy14. Além 
do cargo de professor, Pedro Manoel Borges, também foi presidente da commissão 
de revisão do alistamento eleitoral, no Rio de Janeiro, em 189615. 

Neste mesmo ano, foi designado pelo então diretor geral da instrução pública, Sr. 
Dr. Joaquim da Silva Gomes, como examinador na commissão julgadora dos 
exames finaes, a que se vai proceder nas escolas primarias de 1º gráo, do 4º 
districto16. Participou de uma comissão examinadora em favor do patrimonio da 
Caixa Beneficente da Corporação Docente da digna directoria do Derby-Club, no 
ano de 189817.   

Na década de 1908, era inspetor escolar, no Rio de Janeiro18 – sendo deste cargo 
dispensado em janeiro de 190919. Neste mesmo ano, entre o mês de março e julho20, 

                                                   
8 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal O Paiz, 22/06/1893, p. 3 – Edição: 04063 (1); Jornal Diario do 
Rio de Janeiro, 13/06/1876, p. 4 – Edição: 00187 (1). 

9 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – A Escola – Revista de Educação e Ensino, 02/02/1878, p. 3 e 4 – 
Edição: 00005 (1). 

10 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal Diario Illustrado, 22/05/1887, p. 3 – Edição: 00037 (1).  

11 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal O Paiz, 11/02/1887, p. 1 – Edição: 00859 (1).  

12 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal Novidades, 19/12/1890, p. 2 – Edição: 00283 (1).  

13 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal O Paiz, 15/12/1898, p. 3 – Edição: 05185 (1). 

14 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal O Fluminense, 29/04/1900, p. 1 – Edição: 04249 (1). 

15 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal O Paiz, 22/04/1896, p. 1 – Edição: 04220 (1). 

16 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal Cidade do Rio, 17/11/1896, p. 2 – Edição: B00329 (1). 

17 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal Gazeta de Noticias, 13/11/1898, p. 2 – Edição: 00072 (1). 

18 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal O Paiz, 06/12/1908, p. 5 – Edição: 08830 (1). 

19 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal O Paiz, 12/01/1909, p. 2 – Edição: 08867 (1). 



 

 
 

foi nomeado para proceder á revisão e classificação das escolas primarias do 
Districto21. 

Embora não tenhamos, até este momento, localizado indícios de que Pedro 
Manoel Borges atuou como professor de ginástica em outras cidades além do Rio de 
Janeiro, sabemos que os saberes por ele produzidos circularam para além da 
sociedade fluminense – tal como destacamos anteriormente. Em São Paulo, por 
exemplo, o Conselho Superior de Instrução Pública aprovou o programma de 
gymnastica escolar para ser executado nas escolas publicas, programma que lhe foi 
apresentado pelo professor Pedro Manoel Borges22.  

Posteriormente à publicação do Manual Theorico-Pratico de Gymnastica 
Escolar, de 1888, temos indícios de que Pedro Manoel Borges elaborara outro 
material didático, no qual reuniu jogos ginásticos23. É o que se observa na fonte 
transcrita a seguir: 

O Sr. professor Pedro Manoel Borges, conhecido e habil professor de 
gymnastica, tem no prelo um livro destinado a recreio dos collegiaes, em que 
offerece uma collecção de cerca de 30 jogos gymnasticos, todos faceis, curiosos e 
instructivos. 
O Sr. Pedro Borges é autor de um compendio de gymnastica, unica obra 
nacional deste genero até agora publicada e á qual em tempo nos referimos 
com louvor merecido.24  

Nota-se como Pedro Manoel Borges era reconhecido como uma importante 
figura no âmbito educacional, no que se refere à produção de saberes relacionados à 
ginástica, na cidade do Rio de Janeiro. A sua carreira profissional voltada ao ensino 
da ginástica foi longa e bem sucedida, tornando-se algo retratado inclusive pelos 
jornais fluminenses: 

Foi concedida a gratificação addicional correspondente á terça parte de seus 
vencimentos, ao professor primario do 1º gráo, Pedro Manoel Borges, por ter 
completado 20 annos de effectivo exercicio no magisterio, em 12 de setembro de 
1895.25  

Este fato corrobora com o que afirmou Valdemarin (2013), de que eram autores 
de manuais escolares aqueles professores experientes, conhecedores de sua profissão 

                                                                                                                                                              
20 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal O Paiz, 13/07/1909, p. 6 – Edição: 09048 (1). 

21 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal O Paiz, 05/03/1909, p. 4 – Edição: 08918 (1). 

22 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal Correio Paulistano, 11/11/1887, p. 2 – Edição: 09359 (1). 

23 Não tivemos acesso a esse material. Todavia, vale ressaltar que a sua produção já havia sido anunciada, pelo 
próprio Pedro Manoel Borges, ainda em seu Manual Theorico-Pratico de Gymnastica Escolar. 

24 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal O Paiz, 31/03/1891, p. 2 – Edição: 03261 (1). 

25 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal O Paiz, 27/08/1896, p. 2 – Edição: 04347 (1). 



 

 
 

e que, de alguma maneira, contribuíram com a sua melhoria. Pedro Manoel Borges, 
inclusive, chegou a buscar verbas para a construção de um edifício onde funcionaria 
uma escola de educação physica:  

O Sr. Pedro Manoel Borges offereceu-nos um exemplar da valsa de Manoel 
Ribeiro Rosado, intitulada <Gymnasio Pedro Borges,> da qual temos em nosso 
escriptorio alguns exemplares á venda. 
O producto será destinado à construcção de um edificio onde funccionará uma 
escola de educação physica.26 

 Embora não saibamos ao certo se este edifício foi mesmo construído no Rio de 
Janeiro, vale ressaltarmos como este sujeito se envolvia com as questões voltadas à 
ginástica e à prática de exercícios físicos naquela cidade e como os seus feitos eram 
também reconhecidos: 

A educação physica da mocidade acompanha nos estabelecimentos de ensino 
europeus a educação intellectual. 
Dahi o desenvolvimento, a força muscular e a saude que goza alli a mocidade 
em geral. 
Ha tempos a essa parte os nossos collegios tambem tem procurado occupar-se 
de tão importante assumpto e vimos mesmo alguns trabalhos, puramente 
nacionaes a esse respeito. 
Nenhum, desses trabalhos, porém, é tão completo e methodico como o que 
acaba de ser editado pela casa B. L. Garnier, escripto pelo abalisado professor 
Pedro Manoel Borges. 
Com effeito, o Manual theorico e pratico de gymnastica escolar, elementar e 
superior, recommenda-se a todas as escolas, collegios e lycêus, por ser o unico 
que além da successão gradual dos movimentos e trabalhos gymnasticos, 
explica-os admiravelmente e tem como complemento explicativo as melhores 
vinhetas que temos visto no género. 
Seria para desejar que o nosso governo desse a esse trabalho a importancia que 
merece e, que no Brazil houvesse os mesmos cuidados que ha na Europa, para o 
desenvolvimento physico de nossa mocidade, desenvolvimento que é a base da 
actividade, da energia e do progresso das nações. 
Agradecemos aos Srs. Pedro Manoel Borges e B. L. Garnier a delicadeza da 
offerta e desejamos-lhes que possam attingir a quinquagessima edição.27  

Em relação à importância da produção de seu manual de ginástica escolar, 
especificamente, assim foi noticiado pelo colunista do Jornal O Apostolo:  

                                                   
26 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal Gazeta da Tarde, 13/01/1898, p. 2 – Edição: 00010 (1). 

27 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal Cidade do Rio, 23/03/1888, p. 2 – Edição: 00067 (1).  



 

 
 

Livro de merito. – Temos sobre a mesa o Manual Theorico e Pratico de 
Gymnastica escolar, por Pedro Manoel Borges, professor adjunto em exercicio 
na 1ª escola publica da freguezia de Santo Antonio28, ex-alumno de gymnastica 
da Escola Normal da côrte. 
Esta obra é destinadas ás escolas publicas, collegios, lyceus, escolas normaes e 
municipaes. 
Sendo este livro o primeiro que se publica no Brazil por brazileiro, em seu 
genero, é um livro da mais alta importancia e de reconhecida utilidade senão 
necessidade em todas as escolas, collegios, estabelecimentos de instrucção, 
quando se tem demonstrado a influencia da gymnastica na educação physica 
do homem. 
O livro esta dividido em duas partes, uma destinado aos meninos menores de 10 
annos e outra aos maiores. Claro, methodico e scientifico, é de um valor real, e 
vem preencher uma lacuna nas nossas escolas. 
Agradecemos a gentileza da offerta de um exemplar, auguramos o melhor 
resultado a esta notavel obra.29 

O Manual Theorico-Pratico de Gymnastica Escolar (Elementar e Superior), de 
autoria de Pedro Manoel Borges, foi, de fato, o primeiro que se publica no Brazil por 
brazileiro. Outro dado importante se relaciona à abrangência que se almejava ter a 
ginástica. Segundo Pedro Manoel Borges, este manual foi destinado ás escolas 
publicas, collegios, lycêos, escolas normaes e municipaes. Fez-se presente tanto nos 
ensinos primários e secundários, quanto nas Escolas Normais. Ou seja, contribuiu 
com a formação corporal – e, consequentemente, como acreditavam, com a formação 
intelectual – dos alunos em fase de formação – crianças e adolescentes –, quanto 
com a daqueles que se preparavam para se tornarem futuros professores – no caso 
das Escolas Normais.  

Tendo como destinatário o corpo ensinante da disciplina gymnastica nas 
escolas, este manual é constituído por 270 páginas, sendo assim organizado: uma 
parte introdutória, na qual Pedro Manoel Borges justifica a sua produção, fala da 
importância do ensino da ginástica, aborda questões relacionadas à Pedagogia, 
Metodologia e a Higiene articulando essas três dimensões a alguns conselhos para se 
ensinar uma boa gymnastica, além de explicitar como foram organizados os 
exercícios físicos – parte teórica, parte prática e a quem se destina – e, por fim, uma 
parte teórica, voltada aos professores; em seguida, este manual se divide em duas 
partes: a primeira é composta de exercicios para alumnos de dez ou menos annos 
de idade; a segunda de exercicios para alumnos de mais de dez annos, além disso, 
cada uma destas partes subdivide-se em duas secções: uma theorica e outra 
pratica; e para finalizar, Pedro Manoel Borges, reuniu vários de seus programmas 

                                                   
28 Segundo o manual, Pedro Manoel Borges, foi professor-adjuncto na 1ª escola publica da freguezia de 
Sant’Anna e não de Santo Antonio, como foi publicado nesta notícia. 

29 Fonte coletada na Hemeroteca Digital – Jornal O Apostolo, 25/03/1888, p. 3 – Edição: 00036 (1).  



 

 
 

de gymnastica para as escolas publicas do primeiro grão, os quais serviram de 
inspiração para a escolha dos exercícios ginásticos prescritos nas séries que 
compõem o manual30.     

Em relação aos Motivos do apparecimento do presente manual – escrito em 
Maio de 1886 –, Pedro Manoel Borges afirmou que: 

Não foi o simples desejo de apparecer que suggeriu-me a idéa da publicação 
d’este livro, mas sim prestar um serviço á minha patria, pois sendo obrigatorio 
o ensino da gymnastica nas nossas escolas, não existe um compendio escripto 
em lingua vernacula que possa seguir de guia seguro no ensino daquella 
disciplina. 

Não tenho a velleidade de haver produzido um compendio em que a arte de 
ensinar a gymnastica attinja á prefeição; certo empreguei todos os esforços 
para apresentar uma obra digna da benevolencia do corpo ensinante. 
As palavras de immerecimento louvor, escriptas nos livros de visitas das escolas 
publicas da freguezia de Sant’Anna, em referencia á classe de gymnastica por 
mim dírigida, palavras tanto mais honrosas quando partiam de autoridades 
insuspeitas, como sejam: os Exms. Srs. Drs. Antonio H. de S. Bandeira Filho, 
Joaquim Borges Carneiro e Paulino Martins Pacheco, aquelle Inspector Geral 
da instrucção primaria e secundaria do municipio da Côrte, e estes Delegados 
da instrucção naquella freguezia, deram origem a este modesto trabalho. 
Posteriormente a nona conferencia pedagógica celebrada em presença de S. M. 
o Imperador nesta Côrte, onde exhibi as vantagens da gymnastica em nossas 
escolas e executei com alguns alumnos diversos exercicios, veio fortalecer em 
meu espirito a execução da idéa que nelle elaborava da publicação de um 
Manual para o ensino daquella disciplina, tanto mais que na mesma 
conferencia um distincto educador, o illustrado Dr. Joaquim J. de Menezes 
Vieira, com a permissão do digno Dr. Instructor Geral da instrucção primaria e 
secundaria e Presidente das conferencias, Dr. Emygdio A. Victorio da Costa*, 
dignou-se distinguir-me, offerecendo-me uma corôa de louros como 
demonstração de apreço áquelles exercicios, feitos diante de um publico 
constituido em sua maioria de distinctos professores que me acoroçoavam 
igualmente com immerecidos applausos. 

                                                   
30 Aqui, importa destacar dois pontos presentes nos programas de ensino elaborados por Pedro Manoel Borges, 
uma vez que traz indícios da influência exercida pelos diferentes métodos ginásticos europeus, fundamentando a 
sistematização de sua prática. O primeiro se relaciona à menção que Pedro Manoel Borges faz a uma parte da aula 
que ele denomina como recreio – que é, na verdade, a realização de jogos gymnasticos. Essa estratégia divide a 
execução dos exercícios ginásticos em dois blocos, como se representasse um momento para pausa, um momento 
para o descanso dos alunos. Sobre esses jogos, há inclusive indícios de que Pedro Borges, anos mais tarde, tenha 
publicado outro material didático, no qual reuniu 30 desses jogos gymnasticos. O segundo ponto refere-se à 
finalização das aulas de ginástica com canticos. 



 

 
 

Foram estes os motivos do apparecimento do presente livro, cujo autor só tem 
como recommendação a boa vontade e o emprego de seus esforços para a 
realisação de uma obra que exige grande despeza em sua publicação. 
Si não for feliz na empreza que emprehendi, restar-me-ha o consolo de ter 
cumprido com o dever a que me impuz.  
Rio de Janeiro, Maio de 1866. 
Pedro Manoel Borges. 
* Quando realisou-se a nona conferencia pedagógica já não era Inspector Geral 
da Instrucção o Exm. Sr. Dr. Bandeira Filho.  

Note-se que esse manual surge a partir da experiência de Pedro Manoel 
Borges como professor de ginástica das escolas públicas de primeiro grau, na cidade 
da Corte. Ou seja, a produção desse material balizou-se pela experiência: um 
professor, que já mobilizava saberes relacionados à ginástica e, consciente de sua 
importância, decide sistematizar determinados saberes. E, para dar visibilidade ao 
seu projeto, produz um dispositivo didático – um manual escolar – que visa 
organizar não só a sua prática, mas também a ensinar os demais professores 
responsáveis por essa disciplina.      

Na sessão Necessidade e importancia do ensino da gymnastica, o autor 
destaca que  

O ensino da gymnastica é de uma necessidade absoluta. Ella acostuma o corpo, 
por meio de exercicios bem coordenados e systematicamente ensinados, a um 
porte naturalmente garboso, nas diferentes posições e movimentos que executa; 
facilita o desenvolvimento physico e fortifica a saude. 

Outros aspectos são ainda reforçados pelo autor do manual no que se refere à 
importância da ginástica. Conforme Pedro Borges, a ginástica fortifica a vontade – o 
gymnasta aprende a dominar o corpo –, leva à aquisição de energia, destreza, 
auxilia na manutenção da disciplina e no progresso dos estudos, visto que: 

a intelligencia dos alumnos tendo descançado durante o tempo em que elles se 
occuparam em executar exercicios corporaes, voltarão para as classes, ao 
terminarem esses exercicios, dispostos a entregarem-se com mais gosto a novos 
estudos. 

Já na parte Pedagogia, Methodologia e Hygiene – Alguns conselhos 
necessarios ao ensino de uma boa gymnastica, Pedro Manoel Borges define o 
número de lições 

Para que os exercicios gymnasticos sejam proveitosos, devem ter logar ao 
menos duas vezes por semana, para cada turma de alumnos, e o professor deve 



 

 
 

dar o seu ensino de modo a captivar a attenção de todos, para que taes 
exercicios produzam uma certa influencia sobre a intelligencia dos exercitantos; 
para conseguir isso ha um meio infallivel: é a destreza e a precisão do 
commando. 

Sobre as vozes de commando, Pedro Manoel Borges explica que devem 
constar de duas partes: uma annunciando aos alumnos o que hão de fazer; a outra, 
que será mais breve possivel, será a voz de execução. Entre tais comandos, o 
professor deverá fazer uma pausa sufficiente para que os alumnos pensem no 
exercicio que tenham de executar, e não sejam surprehendidos bruscamente. 

Sobre o método a ser utilizados nos exercícios, que também compõe esta 
parte, o autor destaca que: 

Cada lição de gymnastica deve começar do simples para o composto, do fácil 
para o dificil, distribuindo-se os exercicios em grupos, de modo que em cada dia 
se exercitem todas as partes do corpo, [...]; deve-se também, sempre que fôr 
possivel, repetir os exercicios que houverem sido feitos em dias anteriores. 

Sobretudo nesta parte, alguns princípios fisiológicos e higiênicos 
fundamentam a argumentação de Pedro Borges. Segundo o autor,  

É anti-pedagogico, anti-hygienico, perigoso mesmo, começar uma lição de 
gymnastica, fazendo os alumnos executarem exercicios fortes. 
Os movimentos devem ser executados, não precipitadamente, mas com energia, 
precisão e graça. 
Quando no exercicio desenvolver-se maior transpiração ou manifestar-se um 
estado de fadiga, é conveniente deixar o alumno descançar. 

Em relação ao local dos exercícios, o ginásio deve ser preservado do sol e da 
chuva e livre de humidades, além de ser bastante claro e arejado; também deve ser 
isento de miasmas produzidos por pantanos, escavações ou immundices, preferindo-
se sempre o ar mais puro. Sobre o terreno, uma parte  

deve ser movediça ou fôfa para que, executando-se certos exercicios, as quédas e 
outros accidentes, [...], sejam attenuados; a outra deve ser solida e espaçosa 
para nella se instruir os alumnos na pratica de formaturas e alguns outros 
exercicios. 

Quanto à hora mais conveniente para se praticar os exercícios ginásticos,  

é, sem duvida, a manhã, antes da primeira refeição. Si, porém, os exercicios 
tiverem de ser feitos depois de qualquer refeição, é necessario deixar o 
intervallo de tres horas entre a refeição e o trabalho gymnastico. 



 

 
 

Esta sessão é finalizada com outros preceitos hygienicos, tais como: a vantagem 
dos banhos – frios ou tépidos, conforme a constituição e temperamento do 
exercitando –, a indicação de roupas não muito apertadas, principalmente no 
pescoço, no peito e no ventre, o abdômen deve estar vazio e não se deve beber água 
logo após o exercício – é necessario um pequeno descanço, e a sêde não deve ser 
saciada de uma só vez e sim por pequenas dóses d’agua.  

Na sessão voltada aos professores, Pedro Borges enfatiza que é função destes, 
dizer aos seus alunos a vantagem do aprendizado da ginástica e algumas coisas – o 
mais succintamente – sobre a conformação do homem. 

Seguindo para a parte prática do manual, o autor a subdivide em duas sessões: a 
primeira conta com exercícios para os alunos de até 10 anos de idade e a segunda, 
para aqueles com mais de 10 anos de idade. Por conseguinte, em cada uma dessas 
sessões, há uma parte teórica – mais complexa para os alunos mais velhos – e uma 
parte prática. Nesta última, os exercícios ginásticos foram organizados, 
sistematizados em séries. 

Para os alunos com até 10 anos de idade, são indicados os exercicios de corpo 
livre. Na primeira série, composta por 14 exercícios ginásticos, estão prescritos os 
movimentos preparatorios e os exercicios para estabelecer a ordem nas fileiras. Na 
segunda, são indicados 9 exercicios para tornar flexivel o pescoço. Na terceira série, 
é vez dos exercicios para tornar os membros superiores flexiveis; ao todo, são 34 
exercícios. A série seguinte é composta por 19 exercicios para tornar os membros 
inferiores flexíveis. A quinta série, exercicios para tornar flexivel o tronco, conta 
com 9 exercícios. Na sexta e última série destinadas aos alunos de até 10 anos de 
idade, trabalham-se as marchas; nesta, em especial, há a explicação sobre o 
mecanismo e os efeitos fisiológicos da marcha, sendo composta por exercicios 
prepartorios á marcha.  

Os exercícios ginásticos, voltados aos alunos com mais de 10 anos de idade, por 
sua vez, ocupam a segunda parte do manual. Inicia-se com uma teoria, a qual aborda 
temas como: noções elementares de anatomia, structura e peso do corpo, relação 
entre a duração da vida e a do crescimento, orgãos do movimento, arthrologia, 
entre outros, e, em seguida, são prescritos os exercícios que compõem as séries. Da 
primeira a quarta série, os exercícios ginásticos são os mesmos daqueles indicados 
para os alunos de até 10 anos de idade. A partir da quinta série, os exercícios se 
complexificam em relação ao anterior, incluindo combinações, corridas e materiais.  
Em cada um dos exercícios, há uma explicação detalhada de como devem ser 
realizados, há também instruções para qual voz de comando o professor ou 
professora deve utilizar.  

O manual apresenta diversas figuras – um total de 180 –, nas quais estão 
representados tanto os alunos quanto as alunas, indicando, de forma explícita, de 
que a ginástica, segundo o entendimento que este professor possui acerca de seus 
benefícios, é uma prática corporal autorizada a ambos os sexos. Este é um aspecto 
que, talvez, mais o diferencie dos demais manuais e compêndios produzidos no 
Brasil.  



 

 
 

Os manuais didáticos, tal como nos aponta Vera Teresa Valdemarin (2013, p. 
203), conferem materialidade à razão escolar, ao colocar em evidência diferentes 
modos e maneiras de objetivá-la, operando, assim, nos detalhes e nas rotinas 
escolares. Em suas palavras:  

A publicação dos manuais contribui, de modo eficaz, para a criação de um 
discurso pedagógico, pois, além de prescrever procedimentos práticos aos 
professores, discorre sobre eles, divide-os em partes que recebem denominação 
e, nesse processo, põe em circulação um vocabulário que acaba por designar 
um campo de proposições e de atuação que valoriza a escola como uma das 
mais importantes instituições sociais. (VALDEMARIN, 2013, p. 204). 

Pedro Manoel Borges foi ex-aluno de ginástica da Escola Normal da Corte e 
professor adjunto em exercícios na primeira escola publica da Freguezia de 
Sant’Anna. Escola esta que ele dedica palavras de cunho afetivo logo na introdução 
de seu manual e, além disso, afirma que os conhecimentos empregados na 
elaboração daquele material advinham também dessa instituição escolar. A 
organização do manual, segundo o próprio autor, vinha do desejo de servir a Pátria e 
da ausência de um material, com o fim de organizar o ensino da ginástica, escrito em 
lingua vernacula e que pudesse servir de guia seguro. Em seu Manual, embora, em 
nenhum momento, o autor explicite a utilização da ginástica sueca como referência, 
percebemos que Pedro Borges opera com muitos princípios que a fundamentam. Já 
no início de sua obra, Pedro Manoel Borges, refere-se à Gymnastica como um meio 
de atuar na educação da vontade: o gymnasta aprende a dominar o corpo, portanto, 
quem pratica a ginástica aprende a controlar suas vontades, seus desejos.  

Outro aspecto que evidencia a relação entre o manual de Pedro Borges e a 
ginástica sueca é a forma com que o manual foi organizado. O autor chama a atenção 
para o número de lições, a necessidade de explicação clara pelo professor, a função 
das vozes de comando, os exercícios seguindo uma progressão – do fácil para o difícil 
–, trabalhando todo o corpo de forma harmônica, sem dispêndio de energia, com 
toda a atenção voltada à execução do movimento, de forma racional. Assim, cabeça, 
tronco, braços e pernas, eram trabalhados por meio de exercícios ginásticos 
ordenados, repetidos quando possível, de corpo livre e também com a utilização de 
aparelhos simples, visando o aperfeiçoamento físico.   

Mas, não há somente vestígios da influência da ginástica sueca, traços que 
caracterizam o método francês também podem ser identificados. Assim sendo, 
acreditamos que o Manual Theorico-Pratico de Gymnastica Escolar, de Pedro 
Manoel Borges, guarda relação com as várias prescrições contidas nos métodos 
ginásticos europeus, o que indica que a ginástica forjada no Brasil, não é “pura”, não 
“nasce pura”, comporta uma dimensão transformativa, a qual conta diretamente com 
a experiência do professor envolvido com o seu ensino e com a sua sistematização.  

 
 



 

 
 

Concluindo 

Pedro Manoel Borges, ao escrever um manual de ginástica, de certo modo, 
contribuiu com a sistematização e organização dessa prática corporal, a qual produz 
saberes e práticas próprias que, por sua vez, representam um modo específico de 
educar o corpo.  

Segundo Marta Carvalho (2006), sempre que um impresso é organizado, carrega 
consigo a pretensão de totalizar e sistematizar doutrinariamente um campo de 
saberes (p. 157). Além disso, este dispositivo didático cumpre o objetivo de orientar o 
professor em sua prática, ou seja, também a dimensão do como fazer com que o 
professor ensinasse bem, fez parte das intenções de Pedro Borges, quando decidiu 
escrever seu manual (CARVALHO, 2006, p. 160). 

Somando-se a isto, e ainda inspirada em Marta Carvalho (2006), compreendo 
que amalgamando “princípios” ditos filosóficos ou científicos a saberes extraídos da 
experiência de casos considerados do “bom senso” e muita vez de senso comum 
acumulados como cultura escolar informal, o Manual Theorico-Pratico de 
Gymnastica Escolar, de Pedro Manoel Borges, se configura, compendia e 
sistematiza os saberes que estatui necessários ao exercício da docência (p. 166). 

Conforme Justino Magalhães (2011, p.36), “O manual foi portador de uma 
memória, de uma informação e de uma projecção; configurou uma ordem de 
leitura. Houve no complexo teórico e na configuração do manual um modelo de 
aluno e uma idealização da sociedade”. 

O manual escolar, nessa perspectiva, constitui-se como um artefato cultural, 
capaz de estabelecer complexas relações com o mundo da cultura (GALVÃO & 
BATISTA, 2009, p. 23, p. 19, respectivamente). Podemos concluir que os saberes 
relacionados àquela ginástica, forjada por Pedro Manoel Borges, e que ganhou 
visibilidade a partir da produção de seu Manual, além de circular e de serem 
apropriados por diferentes sujeitos – professores das escolas primárias, secundárias, 
Escolas Normais, e etc. – também contribuíram com a constituição de um campo 
para essa disciplina – a ginástica.  
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Título da Mesa: 
MEDIAÇÃO CULTURAL NA PRODUÇÃO DO PÚBLICO REPUBLICANO: 

BRASIL – PORTUGAL (FIM DO SÉC. XIX E INÍCIO DO SÉC. XX) 
Coordenador: 

Libânia Xavier 
 

RESUMO  

Em consonância com o Eixo a que se vincula, a proposta desta Mesa Coordenada 
visa refletir sobre as práticas de mediação cultural desenvolvidas por uma gama 
diversificada de agentes, que se voltaram para destinatários de vários perfis e 
atuaram no Brasil e em Portugal, de fins do século XIX até a primeira metade do 
século XX.  

Compõem o rol de intelectuais mediadores, agentes como Félix Ferreira (1841-
1898) e Viriato Correia (1884-1967). Entre outros trabalhos, o primeiro foi 
responsável por editar os fascículos semanais da revista Sciencia para o Povo, que 
circulou no Rio de Janeiro no ano de 1881 e buscou divulgar o conhecimento 
científico para o que chamava de “povo”. Suas estratégias comunicativas são o objeto 
de análise da comunicação de Kaori Kodama. Assim como esse intelectual, Viriato 
Correia atuou durante toda metade do século XX, difundindo valores republicanos e 
patrióticos, através de mídias impressas voltadas para um público amplo, como as 
colunas de jornais e revistas, além de escrever livros e manuais escolares. Mas o foco 
de atenção que orienta a comunicação de Ângela de Castro Gomes é a coluna infantil 
do jornal A Gazeta de Notícias, pela qual ele se responsabilizou e que, tornando-o 
conhecido entre o público leitor infantil, o envolveu em diferentes práticas de 
mediação cultural, levando-o à Academia Brasileira de Letras, após o sucesso do livro 
de literatura infantil, Cazuza. A comunicação escrita com o público infantil também 
será abordada na comunicação de Patrícia Hansen, que tem como objetivo 
apresentar os resultados de investigações sobre as origens sócio-culturais da 
literatura infantil em Portugal e no Brasil 

Outras estratégias de vulgarização científica e de difusão do sentimento cívico 
patriótico serão objeto de análise no conjunto de comunicações desta Mesa. Por 
exemplo, a apropriação do ideário do filósofo norte-americano John Dewey (1859-
1952), que inspirou a implantação das escolas experimentais no Rio de Janeiro dos 
anos 1930, sob a administração do educador baiano Anísio Teixeira (1900-1971) 
visava promover a cientificização do trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas 
publicas, bem como cultivar o sentimento cívico, patriótico, embora no caso em 
estudo, o destaque para a formação de um sentimento cosmopolita, mais próximo do 
perfil de homem moderno, tenha marcado de modo singular o projeto educacional 
acalentado por Anísio Teixeira.  Este processo é objeto de análise da comunicação de 
Libania Xavier, Miriam Chaves e José Gledison que focaliza, tanto a influência de 
Dewey na criação das escolas experimentais, como as formas de apropriação pelos 



 

 
 

professores e pelos alunos, dos pressupostos filosófico-pedagógicos que foram 
colocados em prática nessas escolas.  A comunicação de Rui Afonso da Costa e 
Joaquim Pintassilgo  também se enquadra nessa perspectiva de análise, tendo em 
vista que visa refletir sobre o aproveitamento pedagógico e cívico dos funerais de 
figuras republicanas realizados nos anos 20 de novecentos, desvendando uma 
espécie de pedagogia oculta nesses rituais. 

A par da diversidade contemplada no conjunto das comunicações aqui reunidas, 
é relevante assinalar as concepções teóricas que as articulam. Em primeiro lugar, os 
intelectuais mediadores são entendidos como agentes que, engajados em projetos 
políticos, culturais, pedagógicos, artísticos e científicos -- dentre outros -- se dedicam 
a práticas de difusão e transmissão de conhecimentos, valores e sensibilidades para 
um público mais amplo. Trata-se de um público não especializado que, nos casos 
aqui estudados, pode estar referido ao público infantil; ao público escolar; ao público 
leitor ou, ainda, ao povo em geral.  

Em segundo lugar, as práticas de mediação cultural aqui abordadas atentam para 
as estratégias que esses agentes empreendem com vistas a estabelecer canais de 
comunicação entre diferentes grupos com suas visões de mundo e diferentes modos 
de pensar e de sentir.  Procuram, desse modo, viabilizar os processos de transmissão 
e difusão cultural, alimentando sentimentos de identificação e pertencimento, assim 
como contribuindo para a formação de culturas políticas propícias à afirmação dos 
princípios em que acreditam e procuram difundir (GOMES e HANSEN, no prelo). 
Nesse aspecto, destacam-se os sentimentos cívicos requeridos para a formação de 
uma cultura política de caráter republicano, assim como o pensamento racional, 
propiciado pelo desenvolvimento da ciência, que deveria estar ao alcance de muitos e 
não apenas de elites ilustradas. 

No empenho de melhor qualificar as estratégias de validação e divulgação que 
esses intelectuais mediadores pretendiam, merece atenção especial de todos os 
textos, os espaços sociais por eles disputados, as redes de sociabilidade em que se 
inseriram e com as quais interagiram, em função dos projetos político-culturais que 
partilharam. Todas essas plataformas de observação e ação são constitutivas das 
trajetórias – individuais e coletivas – desses agentes, demonstrando o quanto se faz 
relevante a atenção aos contextos pessoal, intelectual, político, institucional, dentre 
muitos outros, para a compreensão dos limites e das possibilidades que configuram 
essas práticas, assim como os resultados que ambicionam e as formas de interação / 
recepção que ensejaram. 

De fato, os conceitos de intelectual e de mediadores culturais propostos por J.F. 
Sirinelli (1996) demandam a reflexão a respeito da posição dos agentes no interior 
das redes de sociabilidade que eles integram, dimensionando suas funções, assim 
como as repercussões de sua produção intelectual, bem como de suas ações de 
mediação cultural. Mas, para além do estudo das práticas culturais a que se dedicam, 
os processos de circulação e recepção, assim como de apropriação e negociação por 
parte do público almejado, complexifica a questão do significado social e político das 
obras e projetos em análise. Frente a esses desafios, as comunicações procuram 



 

 
 

articular uma abordagem que além de cultural, seja também político-pedagógica; 
historiográfica e/ou antropológica. 

A busca por compreender os sentidos que revestem as múltiplas práticas de 
mediação cultural abordadas nos estudos que compõem esta mesa atribui especial 
atenção para o estudo da circulação de concepções, modelos e projetos culturais, bem 
como para as suas formas de recepção. Para tanto, algumas comunicações destacam 
as operações de apropriação e recriação, que tensionam as diferentes lógicas 
culturais que interagem nesses processos. 

Sabendo que o indivíduo se constrói na própria interação social, os trabalhos 
reunidos nesta mesa também voltam os olhos para a ambiência intelectual que 
compõe o campo de possibilidades nos quais os intelectuais mediadores atuam e em 
que suas práticas culturais se desenvolvem, atentando para suas relações com o 
passado, seus espaços de experiência e suas expectativas de futuro (KOSELLECK, 
2006). 

Em resumo, as comunicações tratam de editores e tradutores; de educadores 
gestores do sistema de ensino, professores e alunos; de jornalistas, escritores e 
historiadores. Analisam certos tipos de escolas, obras literárias, jornais, solenidades 
e rituais, entendidos como instâncias que viabilizam a realização de um trabalho 
sistemático de difusão de valores, conhecimentos e visões de mundo a serem 
difundidos e apropriados, sem esquecer que, sempre o são, também, recriados, por 
aqueles a quem se destinam.  
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RESUMO 

Esta comunicação tem por finalidade refletir acerca do aproveitamento 
pedagógico e cívico dos funerais de figuras consideradas exemplares durante o 
período republicano português (1910-1926). Recorremos aos casos das mortes do 
malogrado Sacadura Cabral (1924), cuja heroicidade foi conquistada ao realizar, 
juntamente com o almirante Gago Coutinho, a ousada travessia aérea Lisboa-Rio de 
Janeiro, em 1922, e do destacado republicano João Chagas (1925). Ambos faleceram 
num contexto de profundo desgaste político e social da República, agravada devido à 
inflação galopante. Procuraremos discernir como a suas mortes foram usadas na 
implementação de uma mundividência laica e de uma pedagogia cívica republicana, 
alternativas do catolicismo e da monarquia, que passava por uma ritualização intensa 
e pelo reconhecimento de uma hagiografia, tendo por finalidade a construção de uma 
comunidade simbólica que reforçasse os laços entre o cidadão e o regime. 
 

PALAVRAS-CHAVE 
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INTRODUÇÃO 

Esta comunicação tem por finalidade refletir acerca do aproveitamento 
pedagógico e cívico dos funerais de figuras consideradas exemplares durante o 
período republicano português (1910-1926). A I República, para além de abolir a 
monarquia constitucional, desenvolveu um combate sem tréguas à influência social e 
cultural da Igreja Católica e à presença simbólica do catolicismo no espaço público e 
na vida quotidiana. A emblemática Lei da Separação do Estado das Igrejas, datada de 
1911, tinha como principal desiderato a promoção de uma radical laicização da 
sociedade portuguesa (Catroga, 1991; 1996). Conscientes da necessidade de 
encontrar alternativas rituais e simbólicas que preenchessem o espaço deixado vago 
pelo desaparecimento das tradicionais fontes de legitimação e consenso, os 
republicanos procuram pôr de pé um vasto conjunto de liturgias cívicas que tinha 
uma clara intenção pedagógica (Rivière, 1998). Os símbolos e ritos então fomentados 
faziam parte de um ambicioso projeto de transformação da alma e do corpo dos 
portugueses, tendo em vista criar cidadãos republicanos e patriotas, considerados 
essenciais para a preservação e consolidação de um regime que se apresentava em 
rutura com o passado monárquico e católico (Pintassilgo, 1998). Pretendia-se, ao 
mesmo tempo, regenerar uma sociedade tida por decadente por via da revalorização 
de algumas das suas referências míticas. O culto da Pátria, da sua história, dos seus 
símbolos e dos seus heróis, surge, assim, como a principal manifestação daquilo que 
podemos considerar, paradoxalmente, uma religiosidade cívica de cariz republicano 
e laico. Esse culto incluía a construção de uma espécie de hagiografia cívica, tendo 
como principal referência a figura exemplar de Camões, que cantara a Pátria em Os 
Lusíadas (Matos, 1990). As celebrações dos centenários de figuras ilustres, prática 
cultual fomentada entre as décadas finais de oitocentos e o início do século XX, 
foram uma das principais manifestações desse projeto que mesclava a imagem do 
herói romântico e o culto positivista dos grandes homens. É sabido que, no caso do 
republicanismo português, o positivismo, particularmente na sua versão menos 
ortodoxa, surgiu como a principal fonte doutrinal o que explica a centralidade 
assumida pelas liturgias cívicas no conjunto das práticas então fomentadas, tendo 
por finalidade a construção de uma comunidade simbólica. 

É este contexto que permite compreender a importância do culto cívico “dos 
mortos ilustres”. Tal como é desenvolvido entre os séculos XIX e XX, surge 
articulado com a afirmação dos novos Estados-Nação que reinventam as memórias 
coletivas, indispensáveis tanto para a sua legitimação como para a sua projeção para 
o futuro (Catroga, 1999). Os “grandes mortos” passam a ser figuras exemplares para 
a sociedade, facto evidenciado na cuidada organização do cerimonial e da coreografia 
fúnebre que conferem ao funeral a forma de um espetáculo cívico. Ao mesmo tempo, 
dramatizando o momento e propiciando a comunhão em torno do espírito do 
homenageado, reforçam a mensagem da exemplaridade cívica dos ilustres 
desaparecidos, feitos mediadores da renovação simbólica dos laços entre os cidadãos 



 

 
 

e o regime, algo que a sua precariedade e permanente instabilidade tornam 
absolutamente decisivo. 

Para analisar o modo como estas questões se colocaram recorremos aos casos das 
mortes do malogrado Sacadura Cabral (1924), cuja heroicidade foi conquistada ao 
realizar, juntamente com o almirante Gago Coutinho, a ousada travessia aérea 
Lisboa-Rio de Janeiro, em 1922, e do destacado republicano João Chagas (1925). 
Ambos faleceram num contexto de profundo desgaste político e social da República, 
agravada devido à inflação galopante. 

A comunicação apoia-se em bibliografia especializada e tem por base nos 
seguintes jornais diários: o Diário de Notícias, jornal essencialmente noticioso e sem 
filiação partidária; O Século, que foi durante muito tempo um periódico abertamente 
republicano mas que, ao ser comprado, em finais de 1924, pela confederação 
patronal União dos Interesses Económicos envolveu-se na preparação da opinião 
pública para impor uma ditadura militar 1 ; e, finalmente, O Mundo, o jornal 
republicano radical de mais larga influência política antes e depois da implantação da 
República (Tengarrinha, 1989). 
 

1. SACADURA CABRAL (1881-1924): UM HERÓI NACIONAL NO TEMPO DA 
REPÚBLICA 

A primeira das personalidades estudadas, cronologicamente falando, é o 
comandante da marinha Sacadura Cabral que foi geógrafo, estudioso da navegação 
aérea e aviador, desaparecido em 15 de novembro de 1924 no Canal da Mancha 
(Correia, 1964), quando regressava da Holanda, onde tinha ido buscar, com outros 
companheiros, um dos aviões Foker comprados por Portugal através de subscrição 
pública. 

Os jornais compulsados noticiaram com detalhe o trágico acontecimento através 
de notícias, comentários e testemunhos elogiosos e de pesar recolhidos na imprensa 
estrangeira, que ajudavam a mitigar o sofrimento coletivo com o seu trágico 
desaparecimento. Por outro lado, a imprensa generalista, Diário de Notícias e O 
Século, sobretudo, medeiam a manutenção das expectativas nacionais sobre o 
destino do corpo e o aparecimento de alguns destroços do avião, e ampliam o 
sentimento de orgulho nacional ao relatar as condolências do corpo diplomático e de 
diversas personalidades. O encerramento da morte de Sacadura Cabral foi 
acompanhado de perto pela imprensa em particular no dia de luto nacional (15 de 
dezembro). Já na véspera realizou-se na Liga Naval uma sessão promovida pelas 
Juventudes Monárquicas Conservadoras e nesse dia, decorreram cerimónias na Sé 
Patriarcal, presididas pelo cardeal Mendes Belo, e os sufrágios encomendados pela 
família. Os jornais noticiaram igualmente os atos cívicos e patrióticos que 

                                                   
1ANTT, Empresa Pública Jornal O Século,  http://digitarq.arquivos.pt/details?id=1009215 



 

 
 

compreenderam iniciativas dos bombeiros, o encerramento a meia porta do 
comércio, dois minutos de silêncio observados pelo público anónimo, em Lisboa, que 
se reuniu na praça onde foi erguida o padrão comemorativo do raid Lisboa-Madeira, 
assim como as suas réplicas, a uma escala menor, em diversas localidades do País e 
no Brasil. O epicentro das homenagens oficiais decorreu no Centro de Aviação 
Marítima sob a presidência do chefe do governo, com uma ”cerimónia imponente”, 
estendendo-se aos dois minutos de silêncio assinalados com salvas e toques de 
clarinete cumpridos nos quartéis, ao cortejo das crianças das escolas e à receção de 
estudantes e escuteiros pelo presidente da República. O Século e o Diário de 
Notícias, ocuparam toda primeira página do dia de luto nacional com gravuras 
representando Sacadura Cabral e o mecânico cabo Correia, o avião e outros 
elementos: um anjo, uma águia, poesias e textos laudatórios por onde perpassam o 
sentimento de pesar e uma vaga religiosidade, fazendo a ponte entre os feitos do 
herói e a eternidade/imortalidade a que agora acedia. 

1.1.O continuador de uma linhagem de heróis 

O discurso jornalístico e as intervenções nas cerimónias públicas do dia de luto 
nacional são marcados pela grandeza da viagem aérea protagonizada por Sacadura 
Cabral que ligou Lisboa ao Rio de Janeiro em 1922. Com ela "ensaiou a eternidade no 
voo infinito do Atlântico"2 e conquistou (com o almirante Gago Coutinho) os méritos 
da consagração nacional: "nela ficou engrandecido, dilatado, afamado o velho e 
nobilíssimo nome de Portugal...Houve de tudo nessa arrancada espiritual!... nesse 
voo de epopeia feito por portugueses de lei... A estes heróis são, pois devidas as 
maiores honras, as maiores apoteoses"3. O pioneirismo da viagem e a coragem 
revelada levou a imprensa a estabelecer um paralelismo entre esse feito e as viagens e 
conquistas da época dos Descobrimentos: "fez de Portugal uma asa e atravessou com 
ela o Atlântico, desapareceu, misteriosamente, na imensidade trágica do mar, desse 
mar que nos odeia porque o vencemos, porque nunca deixámos de passear, 
livremente, sobre o seu dorso irrequieto"4. 

Paradoxalmente a morte pouco gloriosa ocorrida durante uma viagem que não 
apresentava especiais dificuldades trouxe-lhe também o grande mérito de ter o mar 
como sepultura, não tanto por Sacadura Cabral ser marinheiro mas por o mar estar 
intimamente ligado à idade de ouro de Portugal: "O mar, guardando o corpo do 
Herói, foi justo, foi nobre, foi português. Uma raça que fez a sua glória no Mar não 
deve dar aos seus homens gloriosos outro Panteão que não seja o Mar. Para os restos 
inermes desses semideuses a imensidade venerável das águas, para a sua memória - 

                                                   
2A notícia ontem chegada de ter sido arrojado à praia de Ostende o cadáver do ilustre aeronauta Sacadura Cabral 
não está confirmada. Diário de Notícias, n.º 21138, 21-11-2015, p. 1. 

3Sacadura Cabral. O monumento aos autores da travessia aérea do Atlântico, O Século, 5-12-1924, p. 1. 

4Apareceram os destroços do avião de Sacadura Cabral, Diário de Notícias, n.º 21 136, 20-11-1924, p. 1. 



 

 
 

o Céu"5. Sacadura Cabral é, pois, um continuador nos ares da gesta marítima dos 
homens de quinhentos, sendo unânime a ideia de que Portugal perdera um herói dos 
maiores de Portugal: "entroncava na estirpe das grandes figuras do ciclo marinheiro 
a quem a aviação fascinara"6. Como eles fora marinheiro, como eles enfrentara 
temerariamente o Atlântico, como eles "os seus restos, se os não tragara o mar, só 
podia ter um lugar: os Jerónimos"7, que os republicanos transformaram em panteão.  

Neste sentido, Sacadura Cabral perfila-se como um herói que continuava a obra 
grandiosa de uma linhagem de heróis passados, inscritos na memória da 
coletividade, sobre os quais o País se podia reerguer, pronto para ser apropriado 
pelos portugueses de todos os quadrantes sociais e ideológicos o que é confirmado 
pelas homenagens de cariz religioso e político organizadas por diferentes setores da 
vida nacional. 

1.2.Um símbolo da "raça" 

O contexto político e social da morte de Sacadura Cabral, marcado pelo 
derrotismo de muitos republicanos, era propício à reatualização do génio e da 
valentia da "raça" portuguesa de que Sacadura era um exemplo maior, no qual todos 
se deviam rever e reconhecer como um fator de projeção de Portugal no mundo.  

"[Sacadura Cabral] vale... como um símbolo das próprias virtudes e das 
qualidades da coletividade, afirmando-se num momento crítico para os 
destinos nacionais. Quando um marinheiro... realizou o raid Lisboa-Rio de 
Janeiro, Portugal foi recordado como uma grande Pátria imortal de que muito 
havia ainda a esperar; e admiraram-no, não escondendo a sua admiração, 
quantos de aqueles estranhos que se tinham atrevido a duvidar de uma 
nacionalidade pequena e empobrecida. Sacadura Cabral operara o milagre"8. 

No mesmo sentido se referiu o seu companheiro da travessia do Atlântico, Gago 
Coutinho, considerando Sacadura Cabral "um honroso símbolo de homem da nossa 
Raça, que todos devemos procurar imitar"9, e O Século para quem "a travessia do 
Atlântico não imortalizou um homem: eternizou uma raça"10. Por isso, na sessão na 
Liga Naval promovida pelas Juventudes Monárquicas Conservadoras o seu 
presidente salientava que a reunião "não é uma manifestação de fação política. É 

                                                   
5O Século, 15-12-1924, p. 1. 

6Portugal está de luto. O Mundo, n.º 8199, 20-11-1924, p. 1. 

7Portugal está de luto. O Mundo, n.º 8199, 20-11-1924, p. 1. 

8À memória de Sacadura Cabral. O Século, 25-11-1924, p. 1. 

9O retrato de um herói. Diário de Notícias, n.º 21136, 20-11-2015, p. 1. 

10Ainda não foi confirmada a notícia do cadáver ter sido encontrado. Diário de Notícias, n.º 21 138, 22-11-2015, p. 
1. 



 

 
 

uma manifestação de sentido exclusivamente nacional, pois todo país tem o dever de 
honrar os seus heróis, ou glorificando-os na hora do triunfo ou pranteando-os na 
hora fúnebre do desaparecimento"11. 

A imprensa estabeleceu também a similitude entre o aviador que atingiu o zénite 
mas que caiu nas profundezas do mar, e a trajetória de glória e de decadência que 
ciclicamente marcaria a História de Portugal: "Depois da apoteose, depois do maior 
voo, o mergulho na treva... É o nosso destino a cumprir-se, o nosso destino de 
vitórias e quedas... 12. Ora, como a situação político-social do País configurava um 
período de declínio, algumas comentários da imprensa tentavam contrariar o 
pessimismo instalado buscando na vida de Sacadura Cabral um exemplo de 
superação das contrariedades: "desta vez porém é preciso reagirmos, não nos 
resignarmos ao Destino..."13. E como Sacadura Cabral tivesse perecido num dia de 
nevoeiro, o Diário de Notícias alerta que já só era possível ultrapassar as dificuldades 
por meio de um qualquer salvador da Pátria, possuidor das qualidades excecionais de 
Sacadura Cabral, feito reencarnação do mito sebastianista (Fig. 1): "Sacadura Cabral 
não morreu. Sacadura Cabral está escondido na bruma e há de surgir, com esse nome 
ou com outro, quando a Pátria o chamar. Sejamos todos sebastianistas"14. 

FIG. 1 | 1578-1924.Os dois encobertos. Diário de Notícias, n.º 21160, 15-12-1924, p. 1. 

1.3. As virtudes do "grande português" 

Nos discursos realizados nas sessões de homenagem procede-se à reconstrução 
da imagem de Sacadura Cabral como homem, militar e aviador. Assim, Sacadura 
Cabral é apresentado como uma personalidade onde dominavam as qualidades 
humanas, inteletuais, militares e científicas15, como um homem superior16. No dizer 

                                                   
11Sacadura Cabral. A sessão na Liga Naval. O Século, 15-12-1924, p. 2. 

12Apareceram os destroços do avião de Sacadura Cabral. Diário de Notícias, n.º 21 136, 20-11-1924, p. 1. 

13Apareceram os destroços do avião de Sacadura Cabral. Diário de Notícias, n.º 21 136, 20-11-1924, p. 1 

14Idem. Ibidem. 

15As celebrações realizadas ontem à memória de Sacadura Cabral. Diário de Notícias, n.º 21 161, 16-12-1924, p. 3. 



 

 
 

do comandante Cisneiros de Faria foi "um brilhante exemplar daquela espécie de 
homens que, no decurso da História de Portugal, fizeram a grandeza e a glória da 
Nação"17. Além disso, impunha-se aos olhos de todos pelas suas virtudes entre as 
quais luziam a corage, a tenacidade e o patriotismo, isto é, não desistia perante as 
adversidades e punha as suas qualidades ao serviço da elevação de Portugal: não lhe 
chegando a façanha da viagem ao Brasil, concebeu novos projetos de viagens aéreas e 
até as primeiras carreiras comerciais aéreas do país.  

Podia Sacadura Cabral ser a"asa gloriosa em que vibrava todo o génio da Raça 
portuguesa" 18 , mas isso significava que não tinha defeitos? Os que lhe eram 
apontados foram desvalorizados ou rejeitados recorrendo a episódios da sua vida que 
contradiziam essa imagem 19 . Em contrapartida, as qualidades benfazejas de 
Sacadura Cabral deveriam ser imitadas pelos portugueses em particular pelas novas 
gerações. Neste sentido, realizaram-se homenagens feitas pelas escolas públicas e 
privadas de Lisboa, cujos alunos foram transportadas num rebocador até à doca do 
Bom Sucesso, onde se iniciara a viagem Lisboa-Rio de Janeiro, para aí lançarem 
flores, assim como a marcha dos estudantes e dos escuteiros até Belém para 
apresentar condolências ao presidente da República20. Como lembrava o Diário de 
Notícias: "Sacadura Cabral foi grande entre os maiores. Ao chorar a sua perda não 
esqueçamos o exemplo admirável da coragem que ele nos legou (...). Que a mocidade 
portuguesa tenha sempre presente esse exemplo"21, aprendendo, segundo o chefe do 
governo,  com"os grandes exemplos  de amor à Pátria e à República"22. 

Para perpetuar a memória do herói, O Século lançou uma campanha de 
angariação de fundos destinada à construção de um monumento comemorativo da 
travessia aérea do Atlântico, "para materializar a fama dos seus feitos (de Sacadura 
Cabral), como perpétuo testemunho da Vontade e da Fé da raça portuguesa"23, no 
pressuposto de que aquele "vale..., como um símbolo das próprias virtudes da 
coletividade afirmando-se num momento crítico para os destinos nacionais" 24. A 
petrificação da memória de Sacadura Cabral constituiria um fator do consenso 
nacional, um lugar de memória da coletividade, onde se podia expressar a devoção a 

                                                                                                                                                              
16 Sacadura Cabral. O Século, 15-12-1924, p. 2 e 4; Sacadura Cabral. O Século, 16-12-1924, p. 4; As celebrações 
realizadas ontem à memória de Sacadura Cabral. Diário de Notícias, n.º 21161, 16-12-1924, p. 3. 

17Sacadura Cabral. A sessão na Liga naval. O Século, 16-12-1924, p. 3. 

18As celebrações realizadas à memória de Sacadura Cabral. Diário de Notícias, n.º 12 161, 16-12-1924, p. 3. 

19Sacadura Cabral. O Século, 16-12-1924, p. 4. 

20Sacadura Cabral. O Século, 16-12-1924, p. 4; O dia de luto nacional. Diário de Notícias, n.º 21 161, 16-12-1924, p. 
3. 

21O dia de luto nacional. Diário de Notícias, n.º 21160, 15-11-1924, p. 1. 

22O dia de luto nacional. Diário de Notícias, n.º 21 161, 16-12-1924, p. 1. 

23 Trindade Coelho, Glorifiquemos o herói. O Século, 24-11-1924, p. 1. 

24À memória de Sacadura Cabral. O Século, 25-11-2015, p. 1. 



 

 
 

um grande português, identificado como um símbolo da unidade e das 
potencialidades da nação. Afinal, a "águia" da aviação portuguesa morreu quando se 
preparava para executar mais uma façanha aérea, sinal de que se podia encarar o 
futuro com esperança: "no culto e no exemplo da sua vida, altruisticamente entregue 
à Grei e à Terra, podem inspirar-se os seus patrícios, os seus camaradas de armas e a 
juventude militar portuguesa... Neste monumento, mais do que a nossa gratidão, está 
empenhada e jurada a nossa honra, porque ele será - como a ideia e o sentimento"25. 
O governo chegou a autorizar o fornecimento do bronze necessário e disponibilizar 
os meios de fundição, mas a subscrição acabou por não ser bem-sucedida acabando 
por ter o mesmo destino das tentativas anteriores. Só em 1991 foi erigida, em Lisboa, 
uma réplica de um dos hidroaviões que fez a viagem Lisboa-Rio de Janeiro, tendo no 
seu interior os bustos, em tamanho natural, dos dois aviadores que a realizaram. 
 

2. JOÃO CHAGAS (1885-1925): JORNALISTA E REVOLUCIONÁRIO 
REPUBLICANO 

João Chagas foi um jornalista, escritor e membro da maçonaria, que se envolveu 
afincadamente na política após o Ultimato britânico de 1890, dando um contributo 
importante para o primeiro ensaio de implantação da República em 31 de Janeiro de 
1891. Conheceu a prisão, o exílio e o degredo, opôs-se com determinação à ditadura 
de João Franco e contribuiu, como poucos, para a organização do derrube da 
Monarquia perfilhando uma linha ideológica regada pelo jacobinismo (Medina, 
1997). Após a implantação da República, foi nomeado embaixador em Paris, onde se 
destacou na defesa da participação de Portugal na Grande Guerra e, depois da vitória 
aliada, nas negociações de paz, presidente do ministério e ministro. Por duas vezes 
abandonou as funções de embaixador como protesto pelas ditaduras de Pimenta de 
Castro, em 1915 e de Sidónio Pais, em 1917 (Novais, 2006; Magalhães, 2014).  

O governo decretou funerais nacionais e o dia do enterro luto nacional. O seu 
corpo foi simbolicamente velado na câmara municipal, de cuja varanda foi 
proclamada a República e sepultado no cemitério do Alto do São João, no quarteirão 
dos revolucionários republicanos. Uma folha volante distribuída durante o funeral 
enaltecia as suas qualidades de patriota, jornalista e republicano, tendo aquele sido 
muito concorrido e apresentado uma "desusada imponência" 26 , sendo uma 
"sentidíssima manifestação cívica a que se associaram o corpo diplomático, o 
governo, os republicanos de todos os partidos, o grande e nobre povo de Lisboa"27 ou 
ainda "uma imponente afirmação de fé republicana"28.  

                                                   
25Idem. Ibidem. 

26Os funerais de João Chagas. O Século, 1-07-1925, p. 2. 

27 O funeral de João Chagas. O Mundo, n.º8 134, 1-06-1925, p. 1. 

28 O funeral do egrégio democrata João Chagas. Diário de Notícias, n.º 21323, 1-06-1925. 



 

 
 

Concorreu para isso a organização e o dispositivo montado para o funeral, 
unicamente civil que culminou no cemitério transformado em espaço político, pois só 
de política se tratou nos discursos aí proferidos. A morte de João Chagas constituiu 
uma oportunidade para difundir a perspetiva laica da morte bem patente no forte 
investimento feito no cerimonial característico da religiosidade cívica, concretizada 
na romagem e na vigília do corpo no salão nobre da câmara municipal e nos turnos 
que durante 24 horas o guardaram. Estes compreenderam elementos da GNR e 
representantes de organizações e associações políticas, económicas, sociais e 
científicas, dos centros republicanos, do funcionalismo, do professorado, das 
instituições e órgãos locais e nacionais, bem como representantes do governo. O 
cortejo fúnebre, constituído por 27 talhões, foi organizado nos moldes de um cortejo 
cívico, a que não faltaram os estandartes das associações, e conheceu dois momentos 
fortes que ilustram cabalmente o intuito de criar um ambiente propício à educação 
republicana: um, virado para o futuro, constituído pela formatura das crianças dos 
centros escolares republicanos e das escolas públicas e privadas ao longo da avenida 
da Liberdade que lançaram flores à passagem do féretro "no meio do mais religioso 
silêncio"29; o outro, mais centrado no presente, formado pelos discursos proferidos 
no cemitério. Aí foi sepultado em campa rasa, na qual foi gravado a modos de 
epitáfio a frase "intransigente propagandista da República e jornalista notável" 
(Esteves, 1999, p. 149). O derrube da República em 1926 não permitiu a ereção do 
mausoléu aprovado pela câmara municipal30. 

O funeral de João Chagas permite apreender os tempos e os lugares de uma 
coreografia, que compreendiam uma logística e ritualização complexas tendentes a 
encenar um ambiente de emoção e de fervor político que, enfatizando as suas 
potencialidades pedagógicas, facilitavam o enraizamento na memória coletiva das 
práticas alternativas à morte católica. Os discursos proferidos à beira-túmulo 
encarregam-se de tornar clara para o grande público a exemplaridade cívica do 
ilustre desaparecido, dramatizando o momento e propiciando a comunhão em torno 
do homenageado e do que ele significava. O aparato visual e os discursos à beira 
túmulo têm uma clara mensagem política: por meio da sacralização de mártires, 
heróis ou intelectuais republicanos pretende-se uma renovação simbólica dos laços 
entre os cidadãos e o regime, algo que a sua permanente instabilidade tornava 
absolutamente decisivo. 

 

2. 1. O contributo de João Chagas para a República 

O núcleo central das peças jornalísticas e dos discursos sobre João Chagas é o seu 
envolvimento na conspiração do 31 de Janeiro de 1891, no Porto, que, apesar de ter 

                                                   
29O funeral de João Chagas. Diário de Notícias, n.º 21 323, 1-06-1925, p. 3 

30Os funerais de João Chagas. Diário de Notícias, n.º 21321, 30-5-1925, p. 2. 



 

 
 

falhado, marcou o começo da derrocada do regime monárquico, colando-se-lhe para 
sempre esta faceta de combatente da causa republicana, vivificada pelo húmus inicial 
que, aliado à elegância com que pautava a sua intervenção política, lhe conferiu, 
segundo O Mundo, a aura romântica que envolve os pioneiros: "João Chagas... 
tornou-se após o 31 de Janeiro um ídolo; e as contingências da vida, as agitadas 
pugnas da política, em vez de quebrarem o barro frágil de que todos os ídolos são 
feitos neste mundo, consolidaram-no e endureceram-no, tornaram-no eterno como o 
bronze das estátuas"31. E acrescenta o mesmo jornal: "Este Homem foi a promessa 
viva da Revolução. Nem um só momento ele deixou de pretender vislumbrar as 
alvoradas do resgate! O 31 de Janeiro foi obra sua. Na sua preparação exerceu uma 
ação notável" 32 . Os elementos biográficos divulgados exaltam esse passado de 
panfletário e agitador político que culminou no 5 de Outubro de 1910, atos que o 
tornaram merecedor do título de "o maior combatente da República"33. E, após a 
implantação da República, o de guardião dos princípios e valores do regime, em que 
sobressaía como republicano intransigente e paladino da democracia: "O seu culto da 
liberdade, o seu zelo pelas formas lídimas da Democracia, estariam definidos quando 
da ditadura de Pimenta de Castro, se factos anteriores e posteriores não os 
comprovassem exuberantemente. Nesse momento, porém, ministro de Portugal em 
Paris, nem trepidou em apresentar a sua demissão do alto cargo, por não suportar, 
declarou-o, então, nem ditaduras nem ditadores"34.  

A esta dimensão mais política acrescenta-se o prestígio que granjeou como 
jornalista notável e homem de letras, sendo autor de uma obra importante para 
compreender a história e os parâmetros ideológicos do republicanismo português 
(Medina, 1997). Essa é a opinião difundida por ocasião do seu falecimento, 
recortando-o entre os seus correligionários como "um republicano ilustre, um 
revolucionário ardente, um jornalista de primeira plana e um homem de letras 
brilhante"35. Ou no dizer de Artur Leitão, como um "panfletário, temeroso e heróico, 
nas horas de combate aceso; ... [e um] jornalista de elegantíssimo fulgor, de 
floreteante dialética, de magistral e captante argúcia, nos períodos do mais sereno 
apostolado"36.  

Não foi, todavia, unânime a avaliação da trajetória política de João Chagas. O 
diretor d' O Século, Trindade Coelho, doutrinador do movimento nacionalista, não se 
eximiu a um editorial em que nessa linha de pensamento defendeu a superação da 

                                                   
31 João Chagas e a imprensa. O Mundo, n.º 8 333, 31-05-1925, p. 1. 

32Notas de um republicano. Na despedida, O Mundo,n.º 8333, 31-05-1925, p. 1. 

33Luto nacional. Morreu João Chagas às 5 horas da manhã de hoje. O Mundo, n.º 8 330, 28-05-1925, p. 1. 

34Os funerais de João Chagas. O Século, 1-06-1925, p. 2. 

35Morreu João Chagas às 5 horas da manhã de hoje. O Mundo, n.º 8330, 28-05-1925, p. 1 

36O que à beira do túmulo disse o Dr. Artur Leitão. O Mundo, n.º 8334, 1-06-1925, p. 1.   



 

 
 

República por um regime "que tenha a radicá-lo a adesão geral"37. Por isso, reduz 
João Chagas ao movimento de 31 de Janeiro de 1891, cujos propósitos seriam 
essencialmente nacionalistas, sendo essa imagem de patriota a que o fazia ser digno 
de homenagem, contrapondo ao espírito da revolta do Porto o facciosismo da 
República jacobina, da qual se afastaram vultos como Sampaio Bruno e, de certo 
modo, o próprio João Chagas, ao preferir o semi-exílio diplomático, em Paris. Por 
isso, O Mundo teve de vir a terreiro defender Chagas dos que interpretaram as suas 
críticas como validando uma restauração monárquica, dando-o até como quase 
convertido à causa monárquica, quando na verdade denunciava os desmandos do 
regime. 
 
2. 2. Uma referência para regenerar a República 

Vimos que o cerimonial do funeral e as imagens literárias difundidas pelo 
discurso jornalístico e dos que falaram no cemitério exaltavam o revolucionário, o 
democrata e o servidor fiel da República, bem como a fidelidade aos objetivos iniciais 
do regime. Porém, os comentários e as orações fúnebres não se destinavam apenas a 
pagar uma dívida para com o herói que sofreu por amor à causa republicana. A 
conjuntura de instabilidade governativa, de divisionismo partidário e a 
conflitualidade social suscitava a concorrência política entre republicanos e os 
defensores das causas monárquica ou autoritária. Neste contexto, o percurso político 
de Chagas serviu de arma de arremesso de republicanos e de opositores à República: 
uns preocupados com a deriva do regime e outros críticos dos desmandos dos 
partidos e caudilhos republicanos que pretendiam substituir. 

O Mundo valorizou sobremaneira esta apropriação mais imediatista do funeral e 
da memória de João Chagas, apresentando-o como herdeiro das revoluções de 1848 
e defensor de uma "República progressiva, com tendências socialistas"38, tudo o que 
o regime não era no momento da sua morte, mas que os militantes republicanos 
deviam imitar. Perguntava então: "Não seria tempo de reconsiderarmos todos no 
erro profundo que tem sido o desinteresse pelos problemas sociais e instrução do 
povo, pela situação do operariado, pela organização de novas formas de trabalho... 
que noutros países já são um facto?" 39. E conclui, dirigindo-se às elites e militantes 
republicanos: "todos devíamos comprometer-nos, perante o cadáver do grande 
cidadão e realizar a grande obra que em catorze anos de República não chegou a ser 
esboçada"40. 

Magalhães Lima, por sua vez, clama junto à urna de João Chagas que a presença 
dos republicanos no funeral não devia ser entendida apenas como uma "piedosa 

                                                   
37Trindade Coelho. João Chagas. O Século, 30-05-1925, p. 1. 

38João Chagas e a República.O Mundo, n.º 8 331, 29-05-1925, p.1. 

39Idem. Ibidem. 

40Idem. Ibidem. 



 

 
 

romagem", mas uma oportunidade para que os republicanos se unam no esforço para 
conter o avanço da oposição ao regime: 

"Viemos aqui...para nos abraçarmos todos, para tomar o compromisso, sobre o 
cadáver do grande republicano, de nos unirmos, a fim de dar combate ao 
derrotismo. [...] Na verdade medra a reação, mas porque não há disciplina 
moral nem mental. 
[...] É preciso que as vozes do povo se ergam para dizer - queremos, exigimos a 
união de todos os republicanos. Ele, orador, vem ali reclamá-la, exigi-la, impô-
la em nome desse que ali jaz e que muito amou a República.41 

No mesmo sentido apontavam os discursos dos representantes do Senado e da 
Câmara dos Deputados sublinhando que a necessidade de reconciliar as forças 
republicanas contra o inimigo comum corresponde à última vontade expressa pelo 
morto 42 , ao passo que o presidente da Câmara de Lisboa pediu a todos os 
portugueses que imitassem o exemplo de João Chagas43, nomeadamente a coerência 
político-ideológica, nos bons e nos maus momentos44. Finalmente, o presidente do 
governo, Vitorino Guimarães concluiu que: "Se os mortos mandam - a sua voz de 
hoje, aconselha-nos a fazer que a bandeira de essa República que em 31 de Janeiro 
ele, pela primeira vez ajudou a fazer surgir em Portugal - nos envolva 
indistintamente a todos e nos guie na cruzada que empreendemos sob a divisa 
"Ordem e Trabalho"45, o lema inicial do regime. 

 Segundo o jornalista Artur Leitão o coro bem-intencionado de republicanos que 
tocavam a reunir dava razão a João Chagas que, numa conversa recente que tivera 
com o falecido, se referiu criticamente à situação política nacional. 

"Desenhou com uma clareza nítida... a situação da República, o 
esfrangalhamento das organizações partidárias, os dissídios e rancores das 
clientelas ávidas. Apontou dezenas de factos comprovativos de que a política 
nacional se transformava numa agulha doida sem fito, sem orientador, sem 
ação diretiva. Demonstrou que só por casualidade as desavenças dos homens 
não tinham feito ainda baquear o regime, e que a sua queda e perdição é uma 
espada cortante, suspensa ao de cima das nossas cabeças por um fio de lã 
podre..."46.   

                                                   
41Os funerais de João Chagas. O Século, 1-06-1925, p. 2. 

42Idem. Ibidem. 

43O funeral de João Chagas. Diário de Notícias,n.º 21323, 1-06-1925, p. 3. 

44Idem. Ibidem. 

45Os funerais de João Chagas. O Século, 1-06-1925, p. 2. 

46 Idem. Ibidem. 



 

 
 

Porém, eram também profunda a sua vontade de inverter o que parecia ser uma 
fatalidade. O diretor do Diário de Notícias escreveu que João Chagas se preparava 
para voltar ao jornalismo político e de ideias no seu periódico, com uma coluna 
semanal47, e, segundo o jornalista Artur Leitão, aquele ter-lhe-á confidenciado estar 
de novo disposto a dar a vida pela República, que, por isso, lembrava aos presentes 
no cemitério: "Ó vivos! Era assim aquele homem"48.  
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo do discurso sobre a morte e o luto por de Sacadura Cabral, bem como 
sobre a morte e o cerimonial do funeral de João Chagas permite retirar algumas 
conclusões sobre os usos políticos e ideológicos da morte de ilustres portugueses no 
quadro da laicização das instituições e das mentalidades proposta pelos 
republicanos. 

Em primeiro lugar, sobressai o aproveitamento dos momentos que marcaram o 
seu desaparecimento (o luto, a exposição do corpo e o cortejo fúnebre) como 
oportunidades para a reafirmação político-ideológica republicana. Tal facto pode ser 
explicado tanto pela necessidade de legitimação do regime, que tinha no laicismo 
uma das suas bandeiras, como pela instabilidade que marcou toda a sua existência, 
origem da enfatização do aproveitamento imediatista dos mortos ilustres estudados.  

Em segundo lugar, retivemos o esforço para eternizar a recordação dos mortos, 
ou melhor a representação da ideia laica da morte, para que o falecido permaneça no 
mundo dos vivos como memória exemplar, pronta a ser recuperada ciclicamente ou 
nos momentos de maior aflição coletiva. Os funerais funcionavam como liturgias 
identitárias e socializadoras, permitindo mais facilmente enraizar nos vivos, como 
lição para o presente e para o futuro, uma leitura idealizada do contributo dos 
«grandes homens», tanto para o bem público como para a causa do republicanismo. 
Esta encenação do político remete para a necessidade de produzir um discurso que 
assegure a autoridade e a ordem social, bem como de fundar a legitimidade da 
República naqueles que ela apresenta como exemplos do seu escol, onde 
predominam o patriotismo e a ética republicana.  

 Em terceiro lugar, prendeu-nos a atenção a intensa ritualização, em particular 
no caso de João Chagas, cuja configuração externa apresenta aspetos decalcados do 
cerimonial católico, evidenciando a relativa ambiguidade do laicismo em face destes 
acontecimentos. É como se o homem laico não pudesse dispensar um certo 
investimento religioso na morte, de modo a ajudar o falecido a transitar para o outro 
mundo e a apaziguar os vivos confrontados com o espetáculo sempre doloroso do 
fim. A República tentou construir uma hagiografia laica eivada de valor pedagógico 
para re-ligar a República, inscrevendo a celebração da morte de portugueses ilustres, 

                                                   
47A morte de João Chagas. Diário Notícias, n.º 21 320, 30-05-1925, p. 1. 

48 Os funerais de João Chagas. O Século, 01-06-1925, p. 2. 



 

 
 

como Sacadura Cabral e João Chagas, na construção de uma nova tradição 
sacralizada que exalta os grandes homens das letras, os políticos e militares pelos 
seus talentos e sacrifícios, lembrando a todos os cidadãos que a imortalidade é 
possível desde que aos olhos da República o mereçam pela sua vida e/ou pela 
heroicidade da sua morte.  
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RESUMO  

Este texto investiga o início da trajetória de Viriato Correia, um intelectual 
mediador brasileiro, que atuou durante toda a primeira metade do século XX, 
difundindo valores republicanos de teor cívico-patrióticos, através de uma literatura 
de conteúdo histórico, dirigida às crianças e ao público adulto. Meu objetivo é 
chamar a atenção para sua primeira experiência de escrita para o público infantil, 
momento em que “descobriu” todo o potencial dos leitores infantis, quer em termos 
financeiros, quer em termos simbólicos. Isso ocorreu no início do século XX, quando 
Viriato trabalhava no jornal Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro. Ele se tornou o 
responsável pela coluna infantil do periódico, “Gazeta das Crianças”, onde assinava 
como o Fafazinho. Por tal motivo, a fonte principal deste texto é essa coluna, 
publicada diariamente entre 1905 e 1907 e analisada em sua parte textual e 
imagética.  
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Com selo da Companhia Editora Nacional volta às livrarias em 27ª edição (...), 
talvez o mais lido dos romances infanto-juvenis escrito por autor brasileiro: 
Viriato Correia, um dos mais férteis escritores nacionais. (...) Esse Cazuza foi 
certamente seu maior êxito: quando morreu, as edições do livro já perfaziam 
um total de 200 mil exemplares, sendo que a última fora de 20 mil, coisa de 
embasbacar a época. Uma história cheia de ternura, em que um adulto 
rememora sua infância em três etapas. Volume de 188 páginas, CR$48,00. Esta 
edição é paradidática e vem acompanhada de ficha de orientação de leitura e 
abordagem literária. (O Globo, Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1979) 

Parte I - Viva Cazuza! 

Foi Cazuza que levou Viriato Correia à Academia Brasileira de Letras. O sucesso 
do livro, que teve duas edições em 1938, ano de sua publicação pela CEN, era difícil 
de contornar. Mais difícil ainda, era contornar a insistência desse intelectual 
nordestino, baixinho, franzino, agitado e mulato, conhecido como jornalista, escritor 
de peças teatrais e autor de uma literatura de teor cívico-patriótico, voltada ao 
público infanto-juvenil. Ele, na verdade, há anos, tentava esse feito.  

A primeira vez ocorreu após a morte de seu amigo Paulo Barreto, o João do Rio, 
ocorrida em 1921. Em 1921, pode-se dizer que Viriato já era um autor conhecido do 
público, tanto pela literatura infantil como pelo teatro. No primeiro caso, demarcara 
seu perfil como um contista e cronista dedicado às histórias maravilhosas e aos 
temas da História do Brasil, tendo como trunfos, os livros Contos da História do 
Brasil, dedicado às crianças, e Terra de Santa Cruz, para adultos. No segundo caso, 
tornara-se um autor de teatro aplaudido, valendo destacar a peça Nossa Gente, 
também de 1921, por ser paradigmática da temática sertaneja, que ele passou a 
cultivar desde os anos 1910. Mas, os aplausos que recebia, para muitos críticos, 
explicavam-se pela falta de sofisticação e seriedade de seus textos, que agradavam ao 
grande público, porque buscavam fazer tão somente isso. Assim, João do Rio foi 
sucedido por Constâncio Alves. Fim do primeiro ato.  

Em 1934, quando do falecimento de outro grande amigo – na verdade seu 
“padrinho” desde que chegara ao Rio –, Medeiros e Albuquerque, ele lutou por uma 
nova candidatura. A essa altura, já produzira vários outros livros de contos e crônicas 
históricas, para um público adulto e infantil. Entre eles, o maior destaque era 
História do Brasil para crianças (1934), que integrava a Coleção Biblioteca 
Pedagógica Brasileira, coordenada por Fernando de Azevedo. Consolidara-se como 
autor de uma literatura cívico-patriótica dirigida a crianças e adultos que alcançava 
muita circulação. Era o que chamamos de intelectual mediador e, por tal razão, 
aplicava-se em gêneros “menores”, como os contos e crônicas, não possuindo um 
grande romance ou poema em sua obra. Enfim, algo que enchesse os olhos dos 
imortais da ABL. Assim, quem ocupou a tão desejada cadeira de Medeiros e 
Albuquerque foi Miguel Osório de Almeida. Fim do segundo ato. 



 

 
 

Em 1937, nova investida. A morte de Paulo Setúbal, paulista e autor de romances 
históricos que vendiam muito bem, permitiu que Viriato Correia voltasse ao pleito. 
Nesse momento, já havia até certo folclore sobre sua “teimosia”, sendo chamado com 
evidente desdém de “a tia da academia” ou de “Romeu sem escada”. Portanto, estava 
ciente que nem sua literatura, nem sua figura empolgavam a ABL, para dizer o 
mínimo. Ainda dessa vez, permaneceu bem mortal: o modernista Cassiano Ricardo 
ocupou a cadeira que fora de Setúbal e, antes dele, de João Ribeiro. Fim do terceiro 
ato. 

Porém, logo depois, a ABL perdeu outro imortal. Faleceu Ramiz Galvão – 
professor dos príncipes, ex-diretor da Biblioteca Nacional, historiador do IHGB –, 
acadêmico dos mais longevos e respeitados na Casa. Não deu outra. Viriato voltou à 
carga. Com uma diferença. Dessa vez havia publicado Cazuza. Além disso, pode-se 
aventar que os imortais estivessem sendo vencidos pelo cansaço. De toda a forma, 
em 1938, ele finalmente conseguiu entrar para a Academia. Fim do quarto e último 
ato.  

Viriato se tornou acadêmico aos 54 anos, consciente que a ABL não se encantava 
por alguém que, como intitulou seu discurso de posse, não atendia à “estética do 
fardão”. Com humor e ironia, bem a seu feitio, brinca com o significado da demora 
vivenciada, para afirmar que, assim, ela podia ser bem desfrutada. Nesse discurso 
assumiu a face de trabalhador intelectual incansável, que precisou escrever muito 
para viver da pena. Mas também proclamou sua preocupação com a educação das 
crianças e do povo brasileiro. Portanto, se sua obra era considerada por muitos como 
“simples”, até porque voltada para o grande público adulto e infantil, sua intenção 
era, como a de outros intelectuais, exatamente essa: produzir textos para serem lidos, 
que fossem úteis e prazerosos, servindo-se de vários suportes, segundo a moderna 
pedagogia de seu tempo.  Ou seja, a impressão que o percurso de Viriato Correia para 
entrar na ABL deixa, é que há momentos em que as instituições engolem sapos. Os 
elogios com que é recebido não desfazem as farpas de seu discurso de posse, nem 
muitos comentários que o acompanham em sua vida acadêmica. Ele é emblemático 
do intelectual cujos projetos politico-pedagógicos se realizam por procedimentos de 
mediação cultural, o que raramente é valorado ou visto como tarefa de real esforço. 
Conforme as histórias de bichos, Viriato era um sapo: um sapo verde de fardão. Faz 
sentido. Só que, nas histórias infantis, os sapos, muitas vezes, podem se transformar 
em príncipes. Minha hipótese é a de que foi exatamente isso que acabou ocorrendo, 
porém só no fim dos anos 1950 e início dos anos 1960, quando esse autor, em 
conjuntura política muito diversa, foi submetido a operações de apropriação cultural 
que lhe atribuíram valor e respeito dentro e fora da ABL. A memória, como a 
imaginação, faz coisas fantásticas e verdadeiras. É crer para ver. 

Contudo, em 1938, Viriato Correia ainda era um sapo, provavelmente apenas 
mais digerível em seu fardão. Mesmo tendo sido preso pela Revolução de 1930, no 
alvorecer do Estado Novo escrevera um livro que servia como uma luva às intenções 
do regime. Não que Cazuza fizesse propaganda estado-novista. Era um livro que, 
como muitos outros que o antecederam, tinha objetivos morais e cívicos; queria 



 

 
 

ensinar seus leitores a conhecer e amar o Brasil e, dessa forma, a serem bons 
brasileiros. Cazuza tinha, porém, algumas especificidades. Sendo um livro bem 
construído, seguia o conhecido modelo dos romances de formação. Esse formato não 
era uma novidade no Brasil, mas ainda fazia falta. Lançado no início do Estado Novo, 
independentemente da vontade do autor, ganhou múltiplas possibilidades de leitura, 
como ocorreu com diversos outros livros e autores. Cazuza foi uma espécie de livro 
certo no momento certo. positivamente, não era um texto que seguisse a tradição 
ufanista, inaugurada no início do século XX pelo Conde Afonso Celso, e bastante 
relativizada e desacreditada, a partir dos anos 1920/30. Algo que convergia com a 
proposta do Estado Novo, desejoso que todos os brasileiros conhecessem o país, sua 
geografia, sua história e seu povo, com todas as grandezas e mazelas que possuíam. A 
modernidade que o Estado Novo queria alcançar exigia dos brasileiros uma atitude 
corajosa e investigativa; justamente o inverso da idealização e contemplação 
ufanistas. Era preciso pesquisar – cientificamente, estatisticamente –, quais eram as 
dificuldades do país para encontrá-las e enfrentá-las com eficiência e rapidez. Tempo 
e conhecimento eram bens escassos. Eles deviam ser aproveitados desde o início da 
vida: desde a infância, que demandava muitos investimentos, em especial na área da 
educação, com destaque, segundo o ministro Capanema, com os livros e a leitura.  

Cazuza foi, sem dúvida, o maior e indiscutível sucesso da produção intelectual de 
Viriato Correia. Ele era um jornalista e literato, que se especializou na escrita de 
contos e crônicas para crianças, de teor cívico-patriótico, explorando sua dimensão 
popular, folclórica e histórica. Além disso, escrevia histórias maravilhosas, de bichos 
e de fadas. Vários de seus livros reuniam esse tipo de literatura muitas vezes 
inicialmente publicada na imprensa. Algo muito praticado pelos intelectuais da 
época, que tinham nos periódicos veículos rápidos e de fácil acesso para propagação 
de ideias e inserção no mundo das letras. O livro foi um investimento de maior 
fôlego, muito bem construído pelo autor e propagandeado pela CEN, que soube 
reconhecer o valor literário, pedagógico e comercial do produto que tinha em mãos. 
Cazuza talvez seja o mais bem elaborado encontro de Viriato com seus leitores 
infantis, na trilha do que André Botelho chamou de rotinização de um léxico de 
Brasil nação, na primeira metade do século XX. 

O que se pretende destacar neste texto é quando e como Viriato “descobre” esse 
público infantil, que será tão especial em sua trajetória intelectual. Evidentemente, 
não se trata de uma questão de “origens”, muito menos da recorrente armadilha 
nomeada de “ilusão biográfica” por Bourdieu. Porém, em certas circunstâncias, é 
fundamental chamar a atenção do leitor para eventos ocorridos na trajetória de um 
indivíduo que podem realmente se transformar em um acontecimento decisivo para 
seu futuro. Um “acontecimento biográfico” que abre, no presente, os futuros à sua 
frente. No caso de Viriato Correia esse evento é muito interessante, pelo que tem de 
acaso e principalmente de aprendizado para esse intelectual. Em fórmula precisa, 
deseja-se demonstrar o quanto Viriato/Cazuza deve à persona do Fafazinho. 

 



 

 
 

Parte 2- O Fafazinho na “Gazeta das Crianças”: contos e concursos 

Viriato Correia chegou ao Rio de Janeiro no início do século XX, para completar 
seu curso de Direito. Chegou com pretensões literárias, como ocorria com muitos 
outros jovens, e também como eles foi logo trabalhar na imprensa. No seu caso, teve 
a ajuda do então famoso jornalista e republicano histórico, Medeiros e Albuquerque, 
que o apresentou a importantes círculos intelectuais. Por suas mãos, foi trabalhar na 
Gazeta de Notícias, um dos mais antigos e importantes jornais do Rio, no início da 
República. Nesse momento, o jornal conquistava muitos leitores, publicando 
folhetins e investindo na abertura de novas colunas, como a de notícias policiais, 
esportivas, entre outras. Além delas, um grande destaque foi o aparecimento de uma 
coluna destinada ao público infantil. Organizada por Rafael Pinheiro, que assinava 
como Fafá, intitulava-se Gazeta das Crianças, circulando diariamente a partir de 
agosto de 1905.  

Sem dúvida, essa foi uma iniciativa pioneira, já que era pouco usual que jornais 
ou revistas de grande circulação destinassem espaço especial às crianças. De início, 
convém lembrar que, em outubro desse mesmo ano de 1905, a Sociedade O Malho, 
que abarcava títulos de vários periódicos, lançou uma revista, que teve incrível 
longevidade, inteiramente voltada ao público infantil: o Tico-Tico. Algo que aponta 
para um movimento de circulação de projetos politico-pedagógicos, fundados em 
práticas de leitura, que extrapolavam o ambiente escolar e iniciativas do poder 
público. Tico-Tico deixava evidente, não só a importância comercial do numeroso e 
crescente público infantil, como ilustrava os cuidados necessários para cativá-lo (e a 
seus pais), principalmente quando se atuava fora da instituição escolar, mas em 
articulação com suas intenções. Do mesmo modo, é fundamental remarcar que, 
Francisco Alves, o maior editor de livros de leitura e de manuais escolares para 
crianças, encontrava-se em plena atuação. A “Gazeta das Crianças”, portanto, estava 
imersa nesse contexto maior e articulada a diversos objetivos do jornal, entre os 
quais fazer das crianças novos leitores e, assim, estimular seus pais a comprar mais 
jornal. Uma bem pensada iniciativa de markenting, que vinha dando certo. 

Foi por essa coluna que, por azares da sorte, Viriato Correia acabou sendo 
responsável. Isso se deveu ao fato de Fafá, seu coordenador, em maio 1906, ter sido 
escalado para acompanhar a comitiva do recém-eleito presidente da República, 
Afonso Pena, em viagem por diversos estados do país. Para Viriato, que até então não 
estabelecera qualquer contato com um público infantil, esse era um grande desafio. 
O jornal percebe os riscos da mudança e há todo um cuidado no encaminhamento da 
troca da direção da coluna, visando manter os ganhos já auferidos. Se Fafá ia viajar, 
entrava o Fafazinho, amigo das crianças no diminutivo, que aproxima e cria 
afetividade.  

Parece que funcionou. Viriato, como Fafazinho, começou logo a receber cartas 
das crianças, o que indicava sua aceitação na nova função. Porém, ele fez bem mais 
pela “Gazeta das Crianças”: não só conseguiu manter o que havia sido conseguido, 
como expandiu em muito o público leitor da coluna, consolidando-a no período em 



 

 
 

que dela se encarregou e que se estendeu até 1907. São indícios, o espaço maior 
conseguido nas páginas do jornal e a visibilidade que o Fafazinho ganharia nas ruas 
do Rio de Janeiro. Bom para a Gazeta de Notícias que vendia mais exemplares; bom 
para Viriato, que se transformou em um querido personagem infantil; bom para as 
crianças, pois a coluna seguia as modernas orientações pedagógicas da época, 
contribuindo para a formação dos futuros cidadãos republicanos, como se acreditava.   

A “Gazeta das Crianças” possuía uma estrutura razoavelmente definida, embora 
não se possa dizer que tivesse seções fixas, até porque seu espaço no jornal era muito 
variável. Nesse conjunto, que combinava leitura e outras atividades lúdicas, o que 
mais atraía o público infantil eram os concursos, que desafiando as crianças com 
perguntas e adivinhações, ofereciam cobiçados prêmios. Os concursos funcionavam 
da seguinte maneira: durante a semana eram divulgadas três perguntas que 
deveriam ser respondidas. Elas podiam envolver desde jogos de adivinhações até às 
brincadeiras de desembaralhar palavras. Observa-se que a temática geográfica e 
histórica era constantemente abordada. Em diversas situações, as crianças tinham 
que chegar a nomes de bairros, cidades, guerras, personagens históricos e até mesmo 
à palavra ‘República’, como sendo “uma coisa que o Brasil tem há 17 anos”. As 
perguntas eram publicadas todos os dias, até o dia do sorteio final, sendo 
acompanhadas de um cupom, que a criança deveria recortar e guardar, para enviar 
junto com as respostas corretas, à redação do jornal. Ou seja, era preciso comprar o 
jornal todos os dias, já que a resposta certa só seria considerada se todos os cupons 
tivessem sido acumulados e enviados pelo concorrente. As cartas eram verificadas e 
todas as que houvessem cumprido as exigências necessárias eram separadas para 
concorrer ao sorteio dos prêmios.  

Os sorteios eram idealizados e realizados por Fafá e depois por Fafazinho, 
sempre diante das crianças. A princípio, ocorriam na sede da Gazeta de Notícias. 
Mas devido à quantidade crescente de participantes, a redação considerou necessário  
remanejar tais eventos para locais externos e de maior expressão na cidade. Apenas 
para se ter uma ideia, o primeiro concurso dirigido por Viriato ocorreu no Passeio 
Público, no dia 20 de maio de 1906, um domingo, ao meio dia. Assim, pais e crianças 
podiam comparecer sem problemas. Nesse caso, havia 1.996 crianças concorrendo 
aos prêmios, além de muitas outras que estavam presentes para aproveitar as 
atrações. Estas foram se multiplicando e se diversificando com o sucesso dos eventos. 
Nesse domingo, por exemplo, houve uma apresentação de teatro, a distribuição de 
mais de 500 sorvetes, bolos e biscoitos e a apresentação de piano do menino José 
Mattos, de 11 anos. É claro que o ponto alto da festa era o sorteio dos prêmios, que 
foram em número de dez para os meninos e dez para as meninas. Detalhe: havia 
também a “tomada de fotografias” de grupos de crianças e de crianças com o 
Fafazinho, que começava a ser um personagem conhecido na cidade.  

 É impossível dizer qual o peso da atuação de Viriato Correia no crescimento da 
coluna. Mas é inegável que depois que a assumiu, aumentou muito o número de 
leitores e o de participantes dos concursos, o que se refletiu de imediato no tamanho 
dos eventos. Em números, temos que o 16º concurso, ocorrido no Leme, contou com 



 

 
 

5.139 concorrentes; o 18º teve 5.768 e o 19º, 6.592. O número de prêmios também 
aumentou de 20 para 48, no 16º concurso. A coluna conseguiu o patrocínio das lojas 
“O Grão Turco” e “Loja Garnier” como doadoras dos prêmios. A festa que ocorreu no 
Leme é um bom exemplo das dimensões que tais sorteios ganharam. Ela contou com 
um esquema de 12 bondes que levavam as crianças do Largo da Carioca, no centro do 
Rio, até o local da festa, sendo precedidos por uma banda de música. As crianças 
podiam brincar no terraço do restaurante Avenida Atlântica, onde houve música e 
merendas sucessivas, pois, ao término da primeira mesa, outras mesas eram 
oferecidas. Também foi aberto um espaço para as crianças tocarem instrumentos, 
cantarem, recitarem poesias, enfim, para se integrar como parte da programação da 
festa espontaneamente. A educação do espírito e a do corpo era inseparável, e ambas 
estavam contempladas. Além de seus dotes artísticos, as crianças exercitavam suas 
capacidades físicas, pois, realizaram-se dez corridas, com diferentes metragens, para 
idades variadas. Por fim, havia carrossel e muitas outras brincadeiras, sempre 
supervisionadas pelo Fafazinho e outros colaboradores da coluna, já que eram 
muitas as crianças, não havendo restrição à participação. Isso tornava tais festas uma 
grande atração, pois tudo era de livre acesso para todas as crianças que 
compareciam.   

Além das festas, a coluna lhe oferecia várias outras possibilidades de interação 
com o público infantil, a começar pelos “Bilhetes”, recebidos e respondidos. Havia 
igualmente partes destinadas aos “Aniversários”, “Batizados” e “Nascimentos”, que 
agradavam às crianças e mais ainda a seus pais. E, por fim, havia os contos, que 
deviam ser curtos, leves e instrutivos, para poderem ser lidos com rapidez, facilidade 
e prazer, contendo lições de moralidade e patriotismo, adequadas ao espírito infantil 
em formação.   

No que se refere a Viriato Correia, minha hipótese é a de que essa intensa e 
recompensadora vivência com as crianças foi absolutamente determinante para o 
restante de sua trajetória intelectual. Ela lhe proporcionou, muito cedo – ele mal se 
iniciava no jornalismo –, um contato denso e direto com uma moderna visão 
pedagógica, que se disseminava pelo Brasil da virada do século XIX para o XX, muito 
estimulada pelos ideais republicanos. Porém, mais importante do que isso, talvez 
essa experiência de se relacionar com crianças tenha produzido efeitos duradouros 
sobre sua sensibilidade artístico-intelectual. Afinal, mesmo relevando algum exagero 
do jornal, não há porque desconsiderar as descrições reiteradas sobre o carinho que 
recebia dos leitores. Em várias notícias, fica registrado que logo que Viriato chegava 
ao local da festa, era rodeado pelas crianças, que queriam abraçá-lo e o puxavam pela 
camisa de um lado para outro, conversando e fazendo perguntas. Ou seja, Fafazinho 
assume a “Gazeta das Crianças” em maio de 1906, cheio de preocupações pelo fato de 
ser um substituto e, praticamente de imediato, vira um fenômeno de mídia entre o 
público infantil.  

A “Gazeta das Crianças”, ao longo do tempo, foi sendo enriquecida por 
colaborações de diversos autores e de crianças leitoras, o que era muito estimulado. 
Considerando a rapidez e intensidade de seu sucesso, talvez seja possível entender, 



 

 
 

porque no ano de 1907 Viriato se arrisque, é bem verdade que com a promessa de 
receber ajuda financeira, a lançar uma revista infantil intitulada, sugestivamente: 
Fafazinho. Não foi bem sucedido, mas nunca deixou de escrever para crianças. 

Assim, até a ABL teve que engolir a história desse sapo que, além de escrever 
Cazuza, virou príncipe na virada dos anos 50 para os 60, tanto entre os acadêmicos 
como na sociedade em geral. Isso porque, além de publicar o livro História da 
liberdade no Brasil, que virou enredo do Salgueiro em 1967, declarou, respondendo 
a possíveis pretensões do general presidente Castelo Branco, que a ABL não era para 
militares. Nesse momento, as águas realmente andavam muito encrespadas, não 
estando de fácil navegação, nem para peixes grandes e dourados. Hora adequada 
para um gesto de reconhecimento a quem vivera recolhido como um sapo, embora 
cantante como uma cigarra. Foi aí que a varinha mágica da memória tocou em 
Viriato e ... abracadabra!  
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RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de investigações sobre 
as origens sócio-culturais da literatura infantil em Portugal e no Brasil, as quais 
articulam-se tanto aos conceitos de literatura e de infância quanto ao surgimento do 
conceito resultante de sua associação, designado pelo termo literatura infantil. Tendo 
em vista essa finalidade, colocam-se algumas questões para assegurar melhor 
orientação na empreitada: Quem foram os principais atores sociais envolvidos na 
produção e publicação de textos impressos para crianças no século XIX? Quais as 
características distintivas desses impressos? Que definições de literatura infantil 
podemos encontrar nas fontes textuais?  

Para tentar responder a estas perguntas utilizaremos como fontes diferentes tipos 
de publicações destinadas às crianças portuguesas e brasileiras, além de textos 
destinados ao público infantil de outras nacionalidades para efeito de comparação, 
publicados no período que tem sido chamado de o “longo século XIX”, isto é, no 
intervalo temporal entre 1780 e 1920, aproximadamente. Apesar de ser esta 
periodização externa ao objeto que tratamos, no que diz respeito à abordagem aqui 
privilegiada, como se verá adiante, tal recorte coincide com o que Philippe Áriès 
caracterizou como o desenvolvimento de um sentimento da infância, o qual ocorre 
em diferentes ritmos nos diversos países que viram nascer suas literaturas infantis 
nacionais nesse mesmo período – e em diferentes ritmos para diferentes grupos 
sociais no interior de um mesmo país -, caso da Inglaterra, França, Dinamarca, 
Suécia, Alemanha e Itália, para citar apenas alguns mais conhecidos, e, mais tarde, 
conforme veremos adiante, em Portugal e no Brasil. Tratando-se de um objeto 
transdisciplinar, as principais referências teóricas e metodológicas mobilizadas para 
a análise das fontes provêm da história do livro e da edição, dos Children´s 
Literature Studies, da história social da infância, da história cultural e da história da 
educação. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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Introdução 

Buscar a origem de um objeto ou ideia implica saber de forma clara o que é que 
se procura. Tratando-se de literatura infantil, é possível remeter aos textos lidos por, 
escritos para, ou ainda, adaptados, ilustrados, traduzidos e editados para crianças, 
caso a literatura infantil seja definida alternativamente pela sua recepção e 
apropriação, pela intencionalidade de autores ou editores ao eleger um público alvo, 
ou ainda, pelo conjunto de senhas textuais ou paratextuais dos diferentes suportes e 
pelos lugares e práticas de leitura. Essas concepções implicam a identificação de 
diferentes origens e atores envolvidos na produção da literatura infantil. Em 
decorrência disso, diferentes concepções resultam em diferentes objetos sob a 
mesma denominação e conduzem a distintos marcos fundadores e periodizações no 
estudo de sua história.  

A hipótese deste trabalho é que, tanto em Portugal como no Brasil, intelectuais já 
consagrados figuram entre os principais responsáveis pela origem de uma literatura 
infantil em língua portuguesa. Mais especificamente, pode-se dizer, pela origem de 
uma literatura infantil portuguesa e de uma literatura infantil brasileira, na medida 
em que o conjunto de textos reconhecidos como tal contêm aspectos característicos e 
distintivos das respectivas narrativas identitárias nacionais hegemônicas em fins do 
século XIX e início do XX, ainda que fosse comum que editores e/ou autores 
portugueses apresentassem suas publicações como sendo destinadas aos públicos 
dos dois países. O desenvolvimento de tal hipótese traz um pressuposto subjacente: o 
de que “literatura infantil”, enquanto objeto de análise historiográfica, deve ser 
entendido tanto como conceito quanto como um conjunto de bens culturais. 

Enquanto conceito, além do caráter polissêmico que já motivou inúmeras páginas 
desde o século XIX sobre os problemas da definição e adequação desta designação a 
diferentes textos e objetos, há que se levar em conta que um estudo histórico sobre o 
surgimento e fixação do termo implica abordar questões de tradução, designações 
concorrentes – literatura infanto-juvenil, literatura para a mocidade, livros para 
crianças, etc -, observar resistências ao uso do termo, identificar inclusões e 
exclusões de textos, reconhecer a constituição de cânones nacionais e internacionais 
e, finalmente, considerar o capital social de indivíduos e grupos sociais envolvidos na 
constituição e fixação do conceito.  

O termo “literatura infantil”, que se afirma em Portugal na 2a metade do século 
XIX, indica sua filiação ao francês “littérature enfantine” e não, como poderíamos 
pensar devido à influente e bem conhecida tradição britânica a “Children´s 
Literature”, cuja tradução provavelmente resultaria em “literatura das crianças”, 
derivando outras implicações semânticas. 

De acordo com Isabelle Nières-Chevrel, num texto introdutório sobre a 
“designação problemática” da “Littérature de Jeunesse”, o termo “littérature 
enfantine” viria substituir as denominações até então mais comuns para publicações 
congêneres: “livres d´éducation” e “livres d´enfants”. Segundo a autora, o termo 
Littérature enfantine teria sido impresso pela primeira vez no prefácio do editor 



 

 
 

Pierre-Jules Hetzel à 2a edição do livro Mésaventures de Jean-Paul Choppart de 
Louis Desnoyers, em 1865. 

Nas palavras de Nières-Chevrel,  

A mudança é significativa. Ela indica uma viragem na representação que a 
sociedade faz dos livros destinados às crianças. Passar de “livros” à “literatura”, 
é ao mesmo tempo reduzir o campo e valorizá-lo; passar do “educativo” ao 
“infantil” é privilegiar o destinatário e não mais o objetivo educacional posto à 
frente até então.1 

Não obstante, literatura infantil e littérature enfantine não são, e nem poderiam 
ser, exatamente o mesmo objeto, porquanto a tradução de conceitos é um ato de 
comunicação intercultural. Nesse sentido, se por um lado os contextos de origem e de 
destino encontram-se em relação desigual e de subordinação, e por vezes a intenção é 
mesmo copiar um modelo cultural – que é, provavelmente, o caso de literatura 
infantil -; por outro, o conceito traduzido nunca será uma mera transposição do 
original, na medida em que sempre impõe uma apropriação criativa. Sendo a própria 
diversidade de usos aquilo que lhes confere significado, conceitos traduzidos tornam-
se indissociáveis do contexto específico em que atuam. 

Mais do que simples importação de formas equivalentes de compreensão de 
objetos e ideias semelhantes, então, os termos de origem estrangeira adquirem, tal 
como “novos” conceitos, significados associados aos contextos de destino, podendo 
assumir sentidos que substituem, acrescentam, ou mesmo apagam, sentidos 
constitutivos dos originais estrangeiros. Consequentemente, de acordo com Kurtz:  

A fim de compreender a semântica resultante e as diferenças conceituais, 
historiadores do pensamento devem prestar muita atenção ao processo 
multidimensional de tradução e apropriação a partir dos quais esses termos 
emergiram.2 

É então por considerar que “literatura infantil”, em Portugal e no Brasil, não 
equivale a simples transposição do conceito francês de littérature enfantine, e que 
em cada país acabará por ter suas nuances, que proponho observar o contexto em 
que o conceito começa a ser utilizado na língua portuguesa. 

Assim como o conceito francês, literatura infantil resulta da associação de dois 
conceitos distintos que, na opinião de muitos, seriam inconciliáveis. Literatura e 

                                                   
1 No original: “Le changement est significatif. Il indique un tournant dans la représentation que la société se 
donne des livres destinés aux enfants. Passer de ‘livres’ à ‘littérature’, c’est à la fois rétrécir le champ et le 
valoriser; passer de ‘l’éducatif’ à ‘l’enfantin’, c’est privilégier le destinataire et non plus la visée éducatif mise en 
avant jusqu’alors.” Isabelle Niéres-Chevrel (2009). 

2 No original: “In order to comprehend the resulting semantic and conceptual differences, historians of thought 
must pay close attention to the multilayered process of translation and appropriation from which these terms 
have emerged”. Citado por Richter (2005) 



 

 
 

infância são de fato conceitos tão díspares que a sua associação, aceitação, fixação e 
permanência, no léxico português, mereceria uma análise aprofundada. Do mesmo 
modo, a sincronicidade do aparecimento de conceitos correlatos em vários países 
deveria receber maior atenção dos estudos em história e literatura comparada.  

Entretanto, a inusitada combinação dos dois conceitos nunca deixou de suscitar 
debates e polêmicas. Uma expressão recente das dificuldades de enfrentamento 
dessa questão é o capítulo de Peter Hunt sobre a “palavra-chave” Children´s 
Literature, publicado no livro Keywords for Children´s Literature. Hunt, um dos 
mais importantes especialistas na área, introduz o assunto lembrando que a 
expressão é com frequência considerada um oxímoro: “‘children’ geralmente conota 
imaturidade, e ‘literature’ conota sofisticação nos textos e na leitura, nesse sentido os 
dois termos parecem incompatíveis”.3 Em seguida, Hunt remete a dois autores, o 
primeiro a titulo de ilustração, o segundo com o objetivo de sustentar o argumento 
que será desenvolvido ao longo do capítulo. Cito: 

Henry James, em The Future of the Novel (1900b), observou que “a literatura, 
que tem sido chamada por conveniência, das crianças, é uma indústria,” mas 
não do tipo que deva ser levado a sério: “o tipo de gosto que costumava ser 
adjetivado como ‘bom’ nada tem a ver com a matéria; nós estamos 
evidentemente em presença de milhões para quem o gosto nada mais é que um 
instinto imediato, confuso e obscuro” […] 

Essa visão é sustentada por muitos […] Ambas as partes do termo são o que 
Raymond Williams (1976/1983a) teria chamado “difíceis” no sentido em que 
ambas abrangem um amplo rol de sentidos possíveis, sincrônica e 
diacrônicamente, e juntas têm provocado muita confusão e influenciado (com 
frequência negativamente) o desenvolvimento das áreas que elas 
ostensivamente nomeiam.4 

Embora não aborde o conceito de Children´s Literature de uma perspectiva 
contextual ou historiográfica, mas ancorado na teoria literária que é a sua 
especialidade, Hunt oferece diversos recursos para reflexão, destacadamente ao 
apresentar várias referências a conflitos em torno do uso do termo e de suas 
definições nos países anglófonos ao longo do século XX e ao demonstrar a 

                                                   
3 No original: “‘Children’s literature’ [...] is often regarded as an oxymoron. If “children” commonly connotes 
immaturity, and “literature” commonly connotes sophistication in texts and reading, then the two terms may 
seem to be incompatible. (Hunt 2013). 

4 No original: “Henry James, in The Future of the Novel (1900b), observed that “the literature, as it may be called 
for convenience, of children, is an industry,” but not one to be taken seriously: “the sort of taste that used to be 
called ‘good’ has nothing to do with the matter; we are demonstrably in [the] presence of millions for whom taste 
is but an obscure, confused, immediate instinct” [...] / This view is held by many [...] Both parts of the term are 
what Raymond Williams (1976/1983a) would have called “difficult” in that both cover a huge range of possible 
meanings, synchronically and diachronically, and together they have caused much confusion and influenced 
(often negatively) the development of the areas that they ostensibly name.” Idem, 42-44. 



 

 
 

impossibilidade de um consenso sobre uma definição e atribuição aos diferentes bens 
culturais que historicamente têm sido designados como tal.  
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PALAVRAS-CHAVE 

Leitura, Cultura Escrita e Cultura Escolar 
 
Esta apresentação pretende tratar da vulgarização científica no século XIX 

através da atuação de Felix Ferreira (1841-1898), membro da Academia de Belas 
Artes, professor do Liceu de Artes e Ofícios, e jornalista e crítico de artes. Também 
editor, Ferreira foi responsável por publicar, entre outros trabalhos, os fascículos 
semanais Sciencia para o Povo, que circulou no Rio de Janeiro em 1881. Com seus 
números vendidos a 300 réis, a publicação tinha por foco a divulgação de 
conhecimentos das ciências para um público de não-especialistas e de caráter 
escolar. Seus conteúdos variados, com destaque para temas como a higiene, e em 
grande parte compostos por traduções de obras francesas, possibilitam entender a 
proximidade deste seu projeto editorial com as ações dos vulgarizadores das ciências 
presentes no período, demarcando a especificidade da atividade da vulgarização. 
Defendia o editor no semanário a necessidade de suprir a falta de livros instrutivos e 
ilustrados ao alcance dos menos afortunados, bem como a nacionalização dos 
compêndios de ensino para a ilustração não só dos populares como para o 
incremento do meio científico.   

A apresentação busca assim tratar de um tipo particular de "mediador da 
cultura", propondo discutir a noção de "cultura científica" - noção ela mesma 
controversa, posto que se torna incontornável a referência ao ensaio de C. P. Snow, 
escrito na década de 1950, em que afirma as divergências ou a separação entre a 
cultura humanística e a científica. Não obstante, ela se torna importante para 
qualificar em alguma medida a difusão das ciências na base da cultura geral, ou seja, 
nas formas de representação, percepção e apropriação dos conteúdos ligados à 
produção advinda das ciências. Ao mesmo tempo, atentar para as ações de alguns 
mediadores culturais das ciências, que chamamos aqui de "vulgarizadores", bem 
como para os tradutores dessas obras, permite melhor captar a circulação de 
conhecimentos e a compreensão da ciência como comunicação, me reportando aqui 
ao ensaio do historiador das ciências James Secord (2004). Gostaríamos de sugerir 
nesta comunicação a compreensão dos tradutores e dos "publicistas" que 
participavam do processo de disseminação de textos para a educação científica em 
fins do século XIX, como pertencentes a uma modalidade de mediadores, nos 
referindo aqui à categoria do mediador a partir das reflexões de François Sirinelli 
(1996). Como pertencentes aos meios intelectuais, os vulgarizadores eram porta-
vozes de ideais e projetos políticos próprios. A reflexão sobre a atividade dos 
vulgarizadores das ciências faz-se pertinente como manifestação das visões sobre a 
sociedade, para além da mera transmissão de conteúdos estáveis das ciências 
naturais. 

No último quartel do século XIX, há a presença majoritária de livros e textos 
franceses, e que envolveu os conteúdos das ciências aplicadas e educação na 
produção impressa. A circulação dessas obras, feitas muitas vezes por tradutores que 



 

 
 

se envolviam com a causa da instrução pública, indicam a disseminação de modelos 
de cultura escolar. No período que abordamos, é perceptível um número crescente de 
traduções realizadas por mediadores que se colocavam em prol da educação através 
das ciências "para todos". Sem dúvida, o mercado editorial francês foi o mais 
prolífico no período quando se trata de livros voltados para a vulgarização das 
ciências. Esse fenômeno não se dá ao acaso, como salientado por diversos autores, 
uma vez que ele conflui com a expansão da instrução universal e o fenômeno da 
leitura de massa. Ora, no espaço francês, tal expansão ocorre principalmente através 
da difusão do conhecimentos das ciências, a partir do desenvolvimento da edição 
escolar e universitária - o que para Mollier (2008), representou uma "revolução 
silenciosa" durante o século XIX.  Sem dúvida, este processo pode ser também 
descrito através das transformações ocasionadas a partir da chamada segunda 
revolução industrial e a penetração na vida cotidiana dos artefatos produzidos pelas 
mudanças tecnológicas do período. A segunda revolução industrial traz uma nova 
ordem na qual a vida material passa a ser ditada por novas capacidades técnicas, que 
se apresentavam de forma eloquente nas feiras internacionais inauguradas com a 
Exposição Universal da Indústria de Londres, em 1851. No dizer de um dos 
vulgarizadores das ciências do período, Louis Figuier, tratava-se da necessidade de 
educação, tanto de jovens quanto de trabalhadores, operários e camponeses, através 
das ciências, para o mundo que se vislumbrava: "A ciência penetra hoje por todos os 
lados a vida comum. O operário das fábricas, o agricultor no campo, o empregado, o 
comerciante, terão que recorrer constantemente à máquina à vapor, à eletricidade, 
ao gás. E portanto, é preciso se familiarizar desde a infância com as ciências que nos 
rendem tantos serviços no curso das nossas vidas." (Figuier, 1872:5-6) 

Para Bruno Béguet, a formação de uma cultura científica e a ideia da instrução 
através do jornalismo é uma tônica dos anos 1830-40 (mas não só) na França. 
Segundo esse autor, edições luxuosas, principalmente voltadas para a história 
natural e uma biblioteca para a infância e juventude, que deram um lugar 
considerável ao saber científico, mantiveram e desenvolveram as publicações do 
século XVIII para a “gente do mundo”. Como discute Béguet, por justificativas 
variadas, desde as reivindicações operárias ao didatismo tradicional das obras para 
crianças da elite, a vulgarização ganhou maior amplitude nesse meado do século, 
movimento que se manteve num crescendo até seu esgotamento na virada do século 
XX. 

É interessante destacar que esse movimento, no entanto, não ficou limitado a 
espaços nacionais dos "centros", uma vez que a vulgarização da ciência está ligada ao 
fenômeno do crescimento da instrução e do avanço tecnológico e científico a partir 
da segunda revolução industrial, que ocorre, ainda que de forma desigual, em 
diferentes centros urbanos. Este aspecto nos reporta à circulação de conhecimentos 
que pode ser observada na difusão das obras dos vulgarizadores pelas traduções em 
diferentes línguas. 

As traduções de autores franceses constituíram-se em uma porta de entrada para 
os títulos dos vulgarizadores das ciências no Brasil. Se atentarmos para a atuação das 



 

 
 

editoras no Rio de Janeiro, historiadores da imprensa apontam que foi a Garnier - 
editora que pertenceu ao livreiro francês Baptiste Garnier, chegado em meados do 
século - que se destacou na edição de obras traduzidas desse segmento. Diversas 
obras foram traduzidas nas décadas seguintes e entre as mais populares, constavam 
as obras de Julio Verne, assim como a de Camille Flammarion e de Louis Figuier, 
durante as décadas de 1870 e 1880. 

Tais iniciativas podem ser vistas como um momento de encontro com o impulso 
editorial no caso brasileiro, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, não 
obstante suas limitações, como também abordaremos nesta comunicação. O modelo 
de vulgarização das ciências que aqui caracterizamos aparece de forma bastante 
destacada em Sciencia para o Povo, distinguindo-a assim de outros modelos de 
divulgação científica, seguidas por exemplo por cientistas em instituições que faziam 
comunicação das ciências em outros periódicos.  

Neste sentido, procura-se explorar neste trabalho as características da atuação 
dos vulgarizadores, entendidos como mediadores das ciências, e de suas obras, 
chamando a atenção para as interfaces que estabelecem com o debate sobre 
instrução pública, projetos nacionais de modernização e a presença de uma cultura 
científica. 
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A presente comunicação aborda as relações entre o processo de expansão escolar 
e de difusão do conhecimento científico com as modernas formas de socialização e de 
organização pedagógica da escola. Parte de uma reflexão mais ampla sobre o sentido 
da instituição escolar e suas relações com a vida moderna e com o modelo 
Republicano de Governo para, em seguida, destacar as expectativas que cercaram a 
implantação das escolas experimentais em sintonia com o pragmatismo do filósofo 
norte americano John Dewey. Adiante, ensaia uma interpretação sobre os modos de 
apropriação do projeto das escolas experimentais e, de modo indireto, da pedagogia 
deweyana pelos alunos que dela participaram. 

Instituição que se consolida como instância de difusão dos conhecimentos 
científicos e de uma mentalidade racional, a escola visou atender à necessidade de se 
promover a incorporação dos ideais de civilização dos costumes, visando garantir um 
tipo de sociabilidade reivindicado pela vida urbana, marcada pelo autocontrole das 
emoções e pelo respeito a normas hierarquizadas de convivência social. Tal 
construção histórica também atendeu a fins políticos, contribuindo para criar 
sentimentos cívicos e patrióticos e, por outro lado, dar a conhecer os contornos 
geográficos e administrativos; políticos e jurídicos; linguísticos e culturais, 
indispensáveis ao projeto de conformação e organização dos Estados Nacionais 
Modernos e à constituição da República como forma de Governo. 

Por divulgar o conhecimento e cultivar o sentimento de pertencimento a 
comunidades unidas em torno de uma identidade nacional própria, a escola, 
portanto, assume um duplo sentido. No Brasil e em outros países da América e da 
Europa Ocidental, as elites políticas e intelectuais de fins do século XIX e início do 
XX passam a definir a escola como um instrumento útil na luta contra a ignorância 
do povo analfabeto – desconhecedor dos signos de leitura e escrita, das leis, deveres 
e direitos que regem as chamadas sociedades democráticas, bem como dominados 
por um tipo de pensamento místico, supostamente distante do acesso à razão, à 
informação científica e, por isso mesmo, incapaz de cultivar hábitos ditos saudáveis. 
Na visão destas elites, a ignorância do povo também afetava, sobremaneira, o 
desenvolvimento econômico, razões pelas quais, estas vão desenvolver um 
movimento de crescente expansão da escolarização. 

No Brasil, a generalização dos grupos escolares pelo território nacional forneceu 
as bases materiais e simbólicas do projeto republicano de modernização do país pela 
educação do povo. Foi com o advento da República que se concretizou um amplo 
programa de construções escolares como decorrência das reformas educacionais nos 
estados, culminando com a criação do Ministério da Educação e Saúde, em 1931.  
Nesse período, educadores como Anísio Teixeira (1997) definiram a escola como 
máquina de se fazer democracia, concebendo-a como instrumento de difusão de 



 

 
 

uma mentalidade científica/racional e meio de concretização de uma experiência de 
vida baseada na participação ativa e coletiva dos alunos, tendo como guia a 
orientação do professor. Logo, na visão deste educador, seria função precípua da 
escola e papel do professor formar cidadãos capazes de reproduzir, na vida adulta, a 
experiência republicana e democrática vivida na escola. É nesse contexto que a 
Reforma dirigida por Teixeira no Distrito Federal (1930-1935) vai buscar colocar em 
prática o experimentalismo proposto por Dewey, na virada do século XIX para o XX, 
nos EUA.  

Assim, a presente comunicação tem como objetivo perscrutar as relações entre o 
legado intelectual do filósofo norte americano John Dewey (1859-1952 e a 
implantação de projetos educacionais que se aproximam de suas formulações 
intelectuais. Nesse percurso, ensaia uma interpretação a respeito das formas de 
apropriação ou rejeição dos referidos projetos pelo público envolvido.  

 No que tange às formas de apropriação, é possível identificar a presença do 
pensamento de Dewey nos projetos educacionais implementados no Brasil por 
Anísio Teixeira, tanto nos anos 1930 quanto nos anos 1950,como confirmam os 
estudos publicados por Cunha (2001), Xavier (1999), Nunes (2002) e Moreira  
(2002). Se contextualizarmos a contribuição de Dewey no âmbito do movimento da 
escola nova e da expansão da filosofia pragmatista no Brasil (MENDONCA et all: 
2006), observaremos sua presença na implantação das escolas experimentais, no 
âmbito da Reforma Educacional do Distrito Federal, conduzida por Anísio Teixeira 
nos anos 1930. 

A criação das Escolas Experimentais corresponde, nitidamente, à perspectiva 
defendida por Dewey em uma de suas teorias de interesse para a educação tal como 
exposto no documento The Theory of the Chicago Experiment. Este é o título que 
introduz o depoimento concedido por Dewey a Katherine Mayhew e Anna Edwards, 
autoras do livro The Dewey School: the laboratory school of the University of 
Chicago (1896-1903), relativo à Escola Laboratório que funcionou junto àquela 
Universidade como um campo de experimentação do Departamento de Pedagogia, 
dirigido pelo próprio Dewey, entre 1894 e 1904.  

Neste depoimento, John Dewey ressalta as oportunidades abertas à época pelo 
fato dos Departamentos de Filosofia, Psicologia e Educação se encontrarem sob uma 
mesma direção. Em seguida, discorre a respeito da criação Escola Laboratório da 
Universidade de Chicago, esclarecendo que esta foi criada como um centro de 
observação, demonstração e experimentação. No entanto, ressalta preferir o termo 
escola experimental em lugar de escola de demonstração. Isto, para frisar que o 
objetivo daquele espaço deveria ser, antes, criar condições propícias aos 
procedimentos concernentes à testagem de hipóteses e à formulação de teorias – 
funcionando como um espaço observação e de produção científica - e não 
propriamente para funcionar como um campo de aplicação de teorias previamente 
formuladas (MOREIRA,2002).  

 O empenho por captar os termos em que se processou o diálogo com o 
pragmatismo de Dewey se inscreve em uma perspectiva de análise que centra o foco 



 

 
 

nos fenômenos de circulação e apropriação de ideias e práticas difundidas a partir 
de modelos consagrados, com atenção para os procedimentos de negociação e de 
apropriação, assim como de adaptação que acabam por submeter as diretrizes 
modelares às lógicas particulares de quem delas se aproximam, conforme nos 
ensinou J. Revel (1998:29). Desse modo, o que iremos identificar como presença de 
Dewey nas políticas educacionais levadas a efeito no Brasil, na verdade, vai tratar da 
influência plausível, reinterpretada e adaptada à realidade brasileira, e a um contexto 
específico, conforme já assinalamos.  

Inicialmente, procederemos a uma breve explanação sobre as linhas gerais da 
teoria tal como descrita no documento acima mencionado para, em seguida, 
identificar sua presença nas políticas que visaram à implantação das Escolas 
Experimentais. A metodologia adotada prevê o estudo das proposições teóricas do 
filósofo norte-americano no que tange à educação progressiva e às escolas 
experimentais, bem como ao que se relaciona à expectativa de conformar as práticas 
pedagógicas aos procedimentos científicos baseados na observação, experimentação, 
registro e comprovação de hipóteses. No que tange ao estudo das as formas de 
apropriação do ideário deweyano no Brasil, a comunicação focaliza o projeto e a 
implantação das escolas experimentais no Rio de Janeiro, na década de 1930, suas 
práticas e princípios pedagógicos, bem como as respostas dos alunos a estas práticas.  

Nesse sentido, pretendemos analisar dois níveis de circulação e apropriação do 
ideário deweyano, a saber: 1) a presença de seus pressupostos teóricos e filosóficos 
em projetos pedagógicos experimentais e, 2) as respostas dos alunos ao projeto das 
escolas experimentais por meio de duas fontes bem específicas: a revista discente da 
Escola Argentina e o diário de uma aluna da Escola Manoel Bonfim, ambas já 
estudadas por Miriam Chaves (2003) e por José Gledison da Rocha Pinheiro (2015), 
respectivamente.  

As denominações escolas experimentais, mais utilizadas nos anos 1930  ou 
escolas laboratório, que compunham o léxico dos anos 1950-60,  justificam a ideia 
que as embasava, tendo em vista que ali seriam organizados centros de estudos para 
difusão e avaliação de métodos experimentais de ensino. No que tange à organização 
do trabalho pedagógico, articulavam-se no interior destas escolas, as atividades 
didáticas propriamente ditas, a observação e experimentação teórico-empírica, o 
debate intelectual e a permanente avaliação / reconstrução da prática docente, 
indicando que a capacitação do magistério deveria ser um processo contínuo e 
ininterrupto, articulando, permanentemente, as teorias científicas e as práticas 
pedagógicas. 
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RESUMO  

Tomando como ponto de partida as  memórias e as trajetórias de professores e 
educadores que atuaram no sistema público de ensino, assim como nos espaços de 
educação popular, nos contextos brasileiro e português, a mesa busca analisar os 
projetos e experiências por meio dos quais, professores e educadores, atuando como 
mediadores culturais, orientaram os seus percursos de profissionalização, bem como 
se engajaram em ações educativas que visavam promover a libertação do povo, 
almejando operar mudanças, seja no país, seja na própria profissão. Investiga, ainda, 
em perspectiva comparada, as representações acerca da docência e as interpretações 
que se estabelecem em rede internacional no que tange aos estudos sobre a história 
da educação luso brasileira e à profissionalização docente. 

Os trabalhos privilegiarão os contextos históricos que se integram nos séculos XX 
e XXI, com especial atenção para a nossa história recente. As fontes documentais que 
respaldam o conjunto de estudos desta mesa coordenada incluem entrevistas e 
depoimentos de professores, a consulta a arquivos pessoais e documentos oficiais 
como leis, decretos, regulamentos, além de resultados de pesquisa e de livros 
publicados pelos sujeitos em foco, dentre outras fontes. 

Conforme observou Lélis (2008) a história social dos professores, assim como a 
história dos agentes que se dedicaram a promover a educação popular, ainda que 
fora do espaço da escola, se apresenta como um terreno permeado por diversas 
histórias que se entrelaçam, revelando aspectos da construção do campo intelectual 
da educação e da profissão; das relações entre os professores e o Estado; da 
construção da escola e dos saberes que nela circulam e da própria história dos 
professores como sujeitos ativos no processo de construção da sociedade. Podem 
revelar, também, o pendor revolucionário de alguns, extrapolando o trabalho escolar 
em prol de uma pedagogia popular e da libertação dos oprimidos, tal como a 
concebeu o educador brasileiro Paulo Freire.  

Operando com a História Oral (ALBERTI, 2004), os ciclos de vida profissional e 
as histórias de vida de professores (GOODSON, 1995), a comunicação de Libania 
Xavier e Elisabete Mansur recompõe as trajetórias de um grupo de professoras do 
nordeste brasileiro, buscando apreender os sentidos atribuídos à profissão, tendo em 
vista a escassez de postos de trabalho na área rural, assim como às limitações de 
gênero impostas à autonomia econômica e social das mulheres. Ao abordar tais 
trajetórias, destacam-se os procedimentos teórico- metodológicos vinculados à 



 

 
 

micro-história italiana, com Giovanni Levi (1992; 2000) e a concepção de rede de 
relações e contextos socialmente construídos, dentre outras.  

Do ponto de vista da comparação, a comunicação assinada por Ana Lúcia Cunha 
Fernandes analisa as observações teóricas e empíricas contempladas em projetos 
desenvolvidos em intercambio de pesquisadores brasileiros e portugueses no âmbito 
do estudo da história da educação luso-brasileira, nos anos 1990-2000. Percebendo 
que tais trabalhos têm diferentes alcances e perspectivas distintas, a comunicação 
visa apresentar uma espécie de balanço dos Projetos CAPES-FCT, buscando 
identificar o estado de uma tendência de pesquisa fundada no intercâmbio 
internacional, e com ênfase mais nos processos do que nos resultados, identificando 
as singularidades dessas produções no âmbito da História da Educação. 

Focalizando o trabalho de educação popular desenvolvido por Frei Alberto 
Christo Libaneo, a comunicação de Américo Freire contempla dois eixos de analise: 
O primeiro está focado mais diretamente no diálogo/debate travado entre Paulo 
Freire e Frei Betto sobre a educação popular, tomando-se por base os materiais 
educativos produzidos por Betto nos 1970. Nesta comunicação, pretende-se situar 
esses debates em um quadro político-temporal mais amplo com vistas a testar as 
noções de “cristianismo da libertação” e “intelectuais mediadores” formuladas por 
Michael Löwy (2007) e J. F. Sirinelli (2003), respectivamente. O segundo eixo, volta-
se para questões que dizem respeito aos problemas enfrentados pela educação 
popular nos dias de hoje. 

Por sua vez, o trabalho de Rosa Serradas aborda a participação dos sindicatos na 
construção do sistema educativo português e a sua ação enquanto fator constitutivo 
da profissionalidade docente. Visa contribuir para a desocultação de aspetos da 
dinâmica social e da política educativa no período pré e pós 25 de abril de 1974, até 
hoje pouco conhecidos, e evidenciar o papel desempenhado pelos Sindicatos de 
Professores na construção de uma nova profissionalidade docente, consentânea com 
uma escola democrática. A pesquisa que embasa a comunicação está apoiada em um 
vasto trabalho empírico em que participaram os mais relevantes atores do processo 
de concepção e implementação de novas medidas de política educativa, tanto por 
parte dos sindicatos como por parte dos então responsáveis políticos e da 
administração.  

Retomando um debate aberto pela primeira comunicação da Mesa, 
a  comunicação de Nailda Marinho tem como objetivo examinar questões 
relacionadas à identidade de gênero na formação das futuras professoras e 
professores pelo Curso de Pedagogia da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) da 
Universidade do Brasil, criado em 1939. Nessa perspectiva, propõe discutir como no 
referido curso se configurava seu corpo discente tendo em vista sua identidade 
de gênero.  

Nas comunicações aqui reunidas serão observadas as ações e os movimentos de 
renovação educacional e cultural, em sentido amplo, privilegiando o protagonismo 
dos agentes dedicados à educação pública e ao seu potencial de democratização da 
vida social, bem como à participação em projetos de organização e conscientização 



 

 
 

popular. O estudo das trajetórias biográficas e profissionais, os contextos de 
formação profissional e o associativismos docente serão, assim, objetos de estudo a 
serem explorados. Além destes, a análise do lugar atribuído aos professores nos 
estudos de história da educação luso-brasileira também compõem as reflexões 
propostas nesta mesa, conforme já assinalamos. Se o estilo pessoal e os recursos 
advindos das histórias particulares de professores e educadores populares ganham 
peso na definição das identidades desses sujeitos históricos, as suas inserções 
institucionais e posições políticas e sociais também interferem nas concepções de 
mundo, do conhecimento e do ofício, compondo outro traço forte na definição dos 
atributos desses profissionais. Interessa por isso identificar, também, o tipo de 
mediação política e cultural por eles desempenhada. Afirma-se, por meio desse tipo 
de abordagem, o caráter subjetivo da própria profissão, chamando a atenção para a 
dinâmica dos processos de negociações identitárias (DUBAR:2005) acionados ao 
longo das trajetórias docentes, tanto no âmbito individual, como nos espaços 
institucionais e nos movimentos políticos.  

Partimos do pressuposto de que os professores, os educadores sociais e demais 
mediadores culturais constroem incessantemente uma identidade profissional a 
partir de uma utopia social e política que se articula aos espaços de trabalho – 
formais ou não formais – em que atuam. Tais construções se efetivam com 
implicações tanto na dimensão deontológica (referida a valores), quanto na 
dimensão epistemológica (da relação com o saber) de seu campo profissional, em 
sintonia com o debate político em curso. Essas duas dimensões – a deontológica e a 
epistemológica -- interferem nas práticas desenvolvidas por esses educadores, tanto 
no que se refere ao trabalho desenvolvido nas instituições escolares, quanto às suas 
intervenções pedagógicas, culturais e políticas.  

Assim, a diversidade de instituições e sujeitos pesquisados é o que permite que o 
conjunto das comunicações aqui reunidas componha análises passíveis de 
comparação. Assim, cada comunicação irá focalizar tipos particulares de mediação 
cultural desenvolvidas por agentes também particulares. Cabe lembrar que estas se 
dão, sempre, em interação com os contextos gerais e locais que constituem esses 
agentes e que são por eles modificados.  
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RESUMO  

A proposta deste texto é explorar algumas das principais proposições de Frei 
Betto no campo da educação popular e está integrado a um projeto de pesquisa mais 
amplo que tem como objetivo situar a presença política e intelectual do religioso no 
vasto território do “cristianismo da libertação”. O texto está dividido em duas seções. 
Na primeira, acompanho alguns aspectos relativos à inserção do protagonista no 
campo da educação popular: as primeiras experiências no uso do método Paulo 
Freire, o contato com as proposições do frei Carlos Mesters em torno dos círculos 
bíblicos e o trabalho teórico-prático que implementou no CEPIS. Frei Betto valeu-se 
de tudo isso para compor reflexões de lavra própria sobre o trabalho de educação 
popular – objeto de análise da parte final deste texto.  
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Na história contemporânea do Brasil, há dois momentos-chave na construção do 
campo da educação popular no país. O primeiro deles corresponde ao período 
compreendido entre a segunda metade dos anos 50 e o começo da década de 1960 
(Marques, 2008). Nessa conjuntura – marcada pela preeminência de governos mais 
afeitos à mobilização e à organização popular; pelo aggiornamento na Igreja Católica 
sob a égide de João XXIII, desdobrado no avanço de movimentos de cunho cultural e 
educativos vinculados à Ação Católica; pelo exemplo e simbologia da Revolução 
Cubana; e pela primeira elaboração e aplicação do sistema Paulo Freire (Konder, 
1988) –, houve a presença e a influência decisiva do governo federal e/ou da Igreja 
na conformação do campo da educação popular. Esses movimentos terminaram por 
se associar ao fenômeno político-social-cultural da “Revolução Brasileira” (Ridenti, 
2010).   

Em fins da década de 1970, na esteira da crise do regime ditatorial-militar, abriu-
se uma nova etapa da expansão da educação popular no país, a qual teve como traço 
marcante a presença múltipla de entidades locais que cobriram boa parte do 
território brasileiro, muitas das quais com algum tipo de vínculo direto com 
segmentos avançados da “Igreja católica progressista” e do protestantismo de 
esquerda. Essas entidades puderam contar com o apoio financeiro e político de 
organismos internacionais e congregaram antigos e novos militantes que se reuniam 
em prol de um projeto de empoderamento popular, fora do estrito controle estatal ou 
mesmo partidário.  

Carlos Alberto Libanio Christo, Frei Betto, é personagem central nesse processo 
de reconfiguração do campo da educação popular que tomou corpo nas décadas 
finais do século passado. Seu nome está diretamente associado às seguintes 
iniciativas: à organização e à promoção de Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) em 
Vitória (1974-1979); ao trabalho de formação política no Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Bernardo e Diadema e na Pastoral Operária do ABC (1980-2002); à criação e 
ao desenvolvimento das atividades do Centro de Educação Popular do Instituto 
Sedes Sapientiae (CEPIS), entidade que levou adiante um vasto trabalho de base nas 
áreas periféricas da capital paulista. Foi no CEPIS que Frei Betto teve oportunidade 
de travar contato com Paulo Freire, discutindo com ele diferentes questões relativas à 
concepção e à metodologia da educação popular no Brasil. Como fruto desse contato 
foi publicado o livro de ambos intitulado Essa escola chamada vida (1988), até hoje 
seguidamente republicado. Nele, Freire e Frei Betto relatam aspectos das suas vidas e 
da maneira como entendiam as diversas dimensões da educação popular.  

Mais recentemente, nos anos de 2003 e 2004, Frei Betto atuou como agente 
governamental responsável pela mobilização social em apoio ao Programa Fome 
Zero, ajudando a constituir a Rede Nacional de Educação Popular, atualmente 
designada Rede de Educação Cidadã (Recid). A finalidade da Recid é a de construir 
uma Política Nacional de Educação Popular, com objetivo de contribuir, fortalecer e 
articular processos de educação popular emancipatórios, fortalecendo a cidadania e a 
participação popular na elaboração e implementação de políticas públicas. 



 

 
 

A proposta deste texto é explorar algumas das principais proposições de Frei 
Betto no campo da educação popular e está integrado a um projeto de pesquisa mais 
amplo que tem como objetivo situar a presença política e intelectual do religioso no 
vasto território do “cristianismo da libertação”, conforme a noção cunhada pelo 
sociólogo Michel Löwy (Löwy, 2000 e 2007). O texto está dividido em duas seções. 
Na primeira, acompanho alguns aspectos relativos à inserção do protagonista no 
campo da educação popular: as primeiras experiências no uso do método Paulo 
Freire, o contato com as proposições do frei Carlos Mesters em torno dos círculos 
bíblicos e o trabalho teórico-prático que implementou no CEPIS. Frei Betto valeu-se 
de tudo isso para compor reflexões de lavra própria sobre o trabalho de educação 
popular – objeto de análise da parte final deste texto.  

 

**** 

Frei Betto possui vasta obra autobiográfica. Nela, relata inúmeros aspectos da 
sua longa trajetória de militante cristão. Em Alfabetto: Autobiografia escolar 
(2002), livro de memórias da infância e da juventude, Betto registra algumas 
passagens do trabalho de educação popular que realizou junto aos operários da 
Fábrica Nacional de Motores, então localizada em Petrópolis, no Estado do Rio de 
Janeiro, nos primeiros anos da década de 1960. Na ocasião, o religioso compunha a 
direção nacional da Juventude Estudantil Católica (JEC) e, por intermédio de Luiz 
Eduardo Wanderley e Osmar Fávero – dois importantes quadros do Movimento de 
Educação de Base –, tomou contato com os princípios que orientavam a atuação da 
entidade, em particular com os fundamentos e procedimentos do chamado “método 
Paulo Freire”. Criado e desenvolvido pelo educador pernambucano, o método 
revolucionava a maneira como era realizada a alfabetização dos adultos no país, 
rompendo com os fundamentos e as práticas rotineiras de uma educação que deixava 
de levar em conta o contexto sociopolítico e a experiência dos alunos. Para Freire, o 
caminho a ser adotado era exatamente o inverso, e a metodologia deveria ser baseada 
no diálogo de saberes e de culturas. 

O projeto de educação popular foi conduzido por membros da JEC masculina e 
feminina. Como ponto de partida, a equipe costumava utilizar imagens da própria 
fábrica para suscitar debates sobre o significado de alguns conceitos gerais, tais como 
“natureza” e “cultura”, além de transmitir noções marxistas – “mais valia”, “meios de 
produção”, “alienação” – que pudessem servir de substrato ao que era chamado de 
“conscientização política”. “Saíamos dali”, registra em Alfabetto, “convencidos de ter 
arrancado os trabalhadores de sua secular alienação, abrindo-lhes o horizonte de um 
novo tempo de que eles seriam sujeitos históricos.”  

Frei Betto foi preso em novembro de 1969 sob a acusação de envolvimento com 
as atividades da Ação Libertadora Nacional (ALN) – organização revolucionária que 
combateu a ditadura militar pelas armas. Foi processado e cumpriu pena em cárceres 
paulistas por quase quatro anos.  



 

 
 

Frei Betto escreveu muito nos anos em que esteve preso, sobretudo cartas. Várias 
delas saíram clandestinamente da prisão para serem editadas e transformadas em 
dois dos seus livros de maior impacto – Cartas da prisão e Nas catacumbas. O 
religioso também estudou muito na prisão – marxismo, teologia, filosofia, educação 
etc. Foram tempos de ler e aprender com o sacerdote peruano Gustavo Gutierrez e 
com o frei franciscano Leonardo Boff – dois dos principais teólogos que nomes que 
estavam a conformar o que veio a se chamar “Teologia da Libertação”, movimento do 
qual Frei Betto se tornaria figura destacada.  

Foi também nessa ocasião que o frade dominicano pode se dedicar ao estudo da 
obra de Paulo Freire com maior afinco. O mesmo a dizer dos livros e cartilhas do frei 
carmelita Carlos Mesters acerca do método de leitura popular da bíblia. Para o 
religioso, essas leituras serviriam de referência para o trabalho de formação que ele e 
os freis Fernando de Brito e Ivo Lesbaupin começaram a realizar junto aos presos 
comuns da prisão de Presidente Venceslau. (Canto na fogueira, 1977).  

Carlos Mesters nasceu na Holanda em 1931. Em 1949, veio para o Brasil e dois 
anos depois ingressou na Ordem dos carmelitas. Fez seus estudos de doutoramento 
na École Biblique de Jerusalém, daí resultando a tese intitulada O tema do Êxodo na 
composição do Apocalipse. De volta ao Brasil, torna-se professor de Sagrada 
Escritura e autor de vasta obra voltada para a leitura e interpretação da Bíblia. A 
partir de 1969, manteve contato frequente com comunidades pobres no nordeste, 
vindo a acompanhar e participar da formação das Comunidades Eclesiais de Base 
(CEBs) na região, em especial no estado do Ceará. (Cavalcanti, 2007). Em 1978, 
fundou o Centro de Estudos Bíblicos (CEBI) que tem como objetivo “explicitar, 
articular, dinamizar e sistematizar uma leitura que estava sendo feita pelo povo nas 
comunidades de fé. É a fé do povo que faz acolher a Bíblia como aquilo que 
realmente é: a Palavra de Deus.” Ao lado de Mesters, na criação da entidade, 
estiveram frei Betto, o padre Orestes Stragliotto, o professor Jetter Ramalho e o 
Reverendo Correia da Cunha.  

Os passos da elaboração do método de leitura da Bíblia de Carlos Mesters são 
dessa maneira resumidos por Teresa Cavalcanti – professora da PUC-Rio e uma das 
principais estudiosas das obras do autor: 1) Formulação do diagnóstico de 
inadequação entre os métodos dos agentes da Igreja e a mentalidade popular. Para 
Mesters, o agente religioso costumava se colocar em posição superior – como 
detentor de um saber –, desconhecendo o saber “dos pequenos, sua fé revestida de 
símbolos e expressões/devoções populares”; 2) Aproximação, observação e escuta do 
povo com suas características e contribuições. Nesse passo, Mesters constata “que a 
fé transmitida pela tradição eclesial desde o início da colonização (...) permaneceu, 
em alguns meios, intacta naquilo que ela tem de mais profundamente evangélico.”; 
3) Feita essa constatação, torna-se necessário fazer-se aprendiz, “aluno da realidade, 
“discípulo dos pobres.”; 4) “É no aprendizado com o povo que Mesters passa a 
perceber que os “pobres fazem uma ligação entre a Bíblia e a própria vida.” (...) “As 
pessoas humildes não leem a Escritura para aumentar seus conhecimentos, mas para 
colocar em prática, na sua vida concreta, a Palavra de Deus.”; 5) Mesters também 



 

 
 

percebe que a leitura popular da Bíblia é essencialmente comunitária. “A 
comunidade de fé é o contexto adequado onde se dá a ligação entre vida e Bíblia.”. 
(Cavalcanti, 2007)  

Teresa Cavalcanti registra ainda os demais passos de elaboração do método: 6) 
Para melhor compreender a leitura popular da Bíblia, Mesters busca penetrar “no 
código de linguagem do povo.” Muitas vezes, a linguagem popular é feita por 
“imagens, comparações, silêncios, ironias sugestões.”;  7) Faz-se necessário também 
um retorno “para o conhecimento científico e para o método científico-crítico que 
permite o acesso ao sentido literal e original do texto bíblico.”; 8) Mesters sugere que 
deve haver fidelidade e diálogo com a tradição da leitura da Bíblia. O que não admite 
é a repetição de fórmulas cristalizadas do passado; 9) Por fim, temos a finalidade do 
método nas palavras do próprio Mesters: “O principal objetivo da leitura não é 
conhecer e interpretar a Bíblia, mas sim interpretar a vida com a ajuda da Bíblia.” 
(Cavalcanti, 2007).  

Em seu livro de memórias, A mosca azul: reflexão sobre o poder, Frei Betto 
menciona a importância da obra de Mesters para sua formação intelectual e para o 
desenvolvimento de seu trabalho junto aos movimentos sociais. Como educador 
popular, o religioso foi construindo uma metodologia própria e original na qual pôde 
se valer das reflexões – e das práticas – de Paulo Freire e do frei carmelita. Registra 
ele: “O método Paulo Freire, adotado e enriquecido nas Comunidades Eclesiais de 
Base, combinava-se com a leitura e a escuta do Evangelho, o ‘causo’ da Bíblia, a 
comparação com os casos da vida, descobrindo-se que a luta de Moisés contra o faraó 
equivalia ao combate atual à tirania; (...) o êxodo coincidia com a paciência histórica 
de, aos poucos, ganhar terreno, avançar, reunir um grupinho de meia dúzia de fiéis 
no salão paroquial, fazer a leitura bíblica, levantar as dificuldades da vida (...) e se 
perguntar, como ensina o método Carlos Mesters; ‘O que Deus quer diante de tanto 
sufoco? Fez ele o mundo desse jeito? (...) Então, por que tanta injustiça? ’” (A Mosca 
azul: reflexão sobre o poder, 2006).  

Betto, Ivo e Fernando saíram da prisão no dia 4 de outubro de 1973 – dia de São 
Francisco de Assis. Os três optaram por permanecer no país e mergulhar de cabeça 
no trabalho popular com e junto aos pobres. Frei Betto, no começo do ano seguinte, 
se descolou de armas e bagagens para Vitória – capital do Espírito Santo. Na capital 
capixaba optou por viver em um barraco no Morro de Santa Maria. Por lá 
permaneceu por cinco anos até se transferir de vez para São Paulo.  

Frei Betto, no estado do Espírito Santo, reuniu excelentes condições para 
desenvolver um sem número de atividades junto ao movimento popular que então 
emergia com vigor naquele estado, ao mesmo em que pode dar acabamento à 
produção literária oriunda dos tempos da prisão. Foi nessa ocasião que lançou no 
Brasil os livros Cartas da prisão (1976) e Das catacumbas (1976), além de Oração 
na Ação (1977) e Diário de Puebla (1979). Com o suporte da alta hierarquia católica 
local, pode mover-se com desenvoltura pelo estado e pelo país em um intenso 
trabalho de articulação da chamada “Igreja popular”, cujo principal resultado foi a 



 

 
 

realização, em Vitória, dos dois primeiros primeiro encontros intereclesiais das CEBs 
(1975 e 1976).  

No campo da educação popular, a principal iniciativa de Frei Betto foi a 
transformação de uma entidade de cunho assistencial da Igreja local – a Cáritas – em 
um espaço de educação popular voltado para dar subsídios ao trabalho pastoral junto 
às CEBs. Para tanto, foi contratada uma equipe de militantes engajados na Pastoral 
da Juventude que passou a receber formação específica, coordenada pelo próprio 
Betto, para que dali saíssem agentes pastorais comprometidos com a construção de 
uma Igreja popular. (Frei Betto, 2013).  

Em meados de 1979, o religioso transferiu-se de vez para São Paulo, voltando a 
residir no Convento das Perdizes. Já em terras paulistas, dividiu-se entre o trabalho 
na Pastoral Operária do ABC e atividades de educação popular no CEPIS. Para Betto, 
por certo, o trabalho no Cepis representava a oportunidade de dar continuidade aos 
projetos de educação popular iniciados na Cáritas do Espírito Santo. Em São Paulo, o 
desafio – e a escala – seriam bem maiores.  

O Instituto Sedes Sapientiae é “um centro multidisciplinar de reflexão, um lugar 
permanente de formação e serviços.” A entidade procura – através de fóruns, 
seminários, debates, grupos de estudo e publicações – manter discussões sobre 
temas inovadores e polêmicos nas áreas de saúde mental e educação. Criado em 1975 
pela Madre Cristina Sodré, cônega da Congregação de Santo Agostinho, o instituto 
transformou-se em lugar de referência na luta pelos direitos humanos e contra a 
ditadura militar, mantendo conexões diretas com um conjunto de movimentos 
sociais.  

Madre Cristina foi uma figura-chave no trabalho de apoio às esquerdas 
revolucionárias em São Paulo entre as décadas de 1960 e 1990. Psicóloga e 
professora universitária, acolhia em sua clínica refugiados políticos de diferentes 
organizações. Compunha parte de uma rede de apoio aos presos políticos e suas 
famílias, tendo também militado em prol da anistia política. Em 1978, abriu as portas 
do Instituto Sedes Sapientie para a realização do I Congresso Brasileiro pela Anistia.  

Tendo em vista levar adiante a criação de um centro educacional no Sedes 
Sapientiae, Madre Cristina optou inicialmente pela criação de cursos de formação 
profissional de dois anos nas áreas de planejamento educacional e expansão cultural. 
Para conduzir esse projeto, foram incorporados à entidade dois novos profissionais: 
Maria Nilde Mascelanni – educadora reconhecida pelo seu trabalho inovador à frente 
das Escolas Vocacionais – e Pedro Pontual, educador que há tempo colaborava com 
Maria Nilde. Nesse meio tempo, a equipe recebeu também a adesão de Paulo 
Vannuchi, Paulo de Tarso Venceslau e Celeste Fon. Os dois primeiros eram ex-presos 
políticos remanescentes da Aliança de Libertação Nacional (ALN). A última era 
educadora e irmã de Aton Fon e Antônio Carlos Fon – dois ex-presos políticos e ex-
militantes da ALN. (Vannuchi, 2013 e Celeste Fon, 2013).  

Em meados do ano de 1977, as discussões entre os membros da equipe 
resultaram na criação do CEPIS, ou seja, no estabelecimento de um centro voltado 
para o trabalho educativo nas bases populares. Na ocasião, segundo a visão da época, 



 

 
 

chegara o momento de sair a campo com vistas a fortalecer os movimentos sociais, 
fornecendo aos trabalhadores “informações e análises históricas, econômicas, 
sociológicas etc. que lhes permitissem criar uma autonomia de classe e um projeto 
político próprio. O trabalho de base e o trabalho de formação política eram a grande 
estratégia para uma perspectiva revolucionária no Brasil naquele momento.” (Lopes, 
2013). Logo em seguida, Paulo Maldos, psicólogo, educador popular e ex-
colaborador do Sedes, e Frei Betto foram integrados à equipe do Cepis.  

O CEPIS surgiu na confluência de três vertentes: a cristã, vinculada à Teologia da 
Libertação e interessada em mergulhar no trabalho de base; a pedagógica 
diretamente influenciada pelas ideias e propostas de Paulo Freire; e a marxista, que, 
passada a dura experiência da luta armada, apostava na necessidade de desenvolver 
um trabalho político de assessoria junto aos movimentos populares. Por caminhos 
diferentes, essas vertentes possuíam uma zona de convergência: a crítica às posturas 
“vanguardistas” que não reconheciam a importância da relação dialógica entre 
prática e teoria; a aposta em uma educação libertadora voltada para o 
empoderamento do povo trabalhador; e a crença na transformação social e no 
projeto socialista.  

Montada a equipe básica, o trabalho do Cepis começou a tomar corpo nos bairros 
periféricos paulistas. Em geral, o passaporte de entrada nas comunidades era dado 
por um bispo ou padre comprometido com a Teologia da Libertação e com a 
formação e animação das CEBs em suas paróquias. Foi esse o caso, por exemplo, das 
atividades realizadas em localidades da Zona Leste da cidade que contaram com o 
respaldo de Dom Angélico Bernardino, bispo local e figura-chave da Pastoral 
Operária paulistana.   

Na década de 1980, a equipe do Cepis abriu o leque de atividades para além do 
que vinha se desenvolvendo nos bairros e fábricas da capital. As novas frentes foram 
os trabalhos de formação nos sindicatos, particularmente em articulação com as 
chamadas oposições sindicais; as atividades de assessoria e formação junto a 
entidades que lidavam com a questão da terra – a Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); a presença de quadros 
da entidade na criação do Partido dos Trabalhadores (PT), da Articulação Nacional 
dos Movimentos Populares e Sindicais (Anampos) e da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT); a participação do CEPIS na criação de uma rede de entidades 
de educação popular no país e na América Latina.  

No decorrer dos anos de 1990, o modelo de formação implantado pelo CEPIS 
começou a esbarrar em vários problemas. Um deles dizia respeito ao debate interno 
em torno da necessidade de se rever – ou mesmo manter – o trabalho do centro, 
dado que várias entidades populares já criavam estruturas próprias de formação 
política, entre as quais o PT e a CUT. Na esteira desses debates começaram a sair do 
centro alguns de seus quadros fundadores, como Paulo Vannuchi e Pedro Pontual, 
entre outros. Outro problema, igualmente grave, foi o avanço do neoliberalismo, que 
atingiu em cheio as organizações populares – campo de atuação das entidades de 
educação popular e de formação política. Nessa conjuntura adversa, o centro viu-se 



 

 
 

obrigado a reduzir o trabalho de base e concentrar suas atividades na formação 
política de lideranças populares. (Lopes, 2013; Pontual, 2014).  

Mesmo sendo uma figura conhecida e com amplo trânsito em vários círculos 
políticos e sociais, Frei Betto nunca assumiu o papel de diretor, coordenador ou 
proeminência no Cepis, assinala Pedro Pontual. (Pontual, 2014). Segundo o 
educador, o religioso sempre se mostrou disposto em construir um trabalho de 
equipe, dando a devida importância aos momentos de avaliação e planejamento. 
“Havia uma rotina de reuniões semanais e trimestrais. Essas últimas cobriam um fim 
de semana e costumavam ocorrer em um lugar retirado, fora de São Paulo, e tinham 
como objetivo a realização de uma reflexão mais aprofundada sobre o trabalho.” 
Nessas ocasiões, registra Pontual, era a oportunidade de promovermos rodadas de 
crítica e autocrítica.  

Frei Betto participava ainda dos treinamentos realizados na periferia de São 
Paulo com lideranças de movimentos populares, aponta Pontual. Esse treinamento 
seguia um roteiro pré-estabelecido: “em primeiro lugar, fazia-se uma caracterização 
dos problemas da realidade local e da sociedade brasileira; em seguida, colocava-se a 
questão ‘será que sempre foi assim? ’, o que abria a possibilidade de uma abordagem 
histórica relativa aos vários modos de produção e etc.; depois, era a hora de Betto 
entrar para discutir questões a respeito de fé e política; por fim, discutia-se o 
planejamento da ação. Nós multiplicamos esses treinamentos por muitas regiões da 
cidade de São Paulo.” (Pontual, 2014).  

****** 

Em julho de 1979, no mesmo mês que desembarcou em terras paulistas, publicou 
um artigo na Revista Encontros da Civilização Brasileira sob o título “A educação 
nas classes populares”, no qual resume algumas de suas principais reflexões sobre o 
tema. Neste texto, dirige suas críticas para os métodos tradicionais de ensino 
adotados pelos grupos que atuavam junto à base popular. Em lugar disso, propõe 
uma educação popular “libertadora” e fundada em uma “nova pedagogia”. 

“Educação popular”, para Betto, refere-se ao trabalho que se situa na linha da 
conscientização – entendida como contribuição à emergência de uma consciência 
explícita de classe – e na linha da libertação – entendida como busca de um projeto 
social alternativo que englobe tanto o regime de governo quanto o sistema capitalista 
de produção. E esse trabalho é popular por que se volta na parcela da população que 
sobrevive, basicamente, da venda ou do emprego de sua força física de trabalho. 
Segundo o autor, educador é o termo que designa todos aqueles que, mesmo 
oriundos das classes média e alta, estão engajados no exercício da educação popular, 
à qual procuram dar consistência ideológica e uma direção histórica. No texto, Betto 
propõe-se a examinar o que chama de questão pedagógica, isto é, a maneira pela 
qual se relacionam o educador (o agente pastoral, o político ou mesmo o partido 
político) e os educandos (as classes populares).   

Para Betto, cada um de nós é uma pessoa geograficamente situada, 
historicamente determinada, culturalmente condicionada em sua formação, não 



 

 
 

apenas pelo meio, mas sobretudo pela classe a que pertence. Em uma sociedade 
dividida em classes, na qual a classe dominante busca impor suas concepções e 
valores, dá-se um processo educativo que visa a reprodução dessa sociedade. Porém, 
registra o autor, numa perspectiva libertadora, isso que chamamos de educação 
popular quer transformar a sociedade e não reproduzir a ideologia dominante que 
justifica a sociedade em sua atual formação.  

Betto trabalha ainda com o pressuposto de que cabe ao educador criar as 
condições para que os trabalhadores se eduquem, isto é, venham a assumir-se como 
protagonistas da história. Em razão disso, a educação popular deve munir-se de 
instrumentos que busquem evitar tanto posturas assistencialistas e reformistas, 
como vanguardistas.  

Em ambos os casos, alerta o autor, o que temos é uma educação para e não uma 
educação em e com. “O povo será o elemento passivo fadado a sofrer, uma vez mais, 
uma ação opressora, manipuladora, direcionista, por mais carregada de intenções 
libertadoras que ela seja em seus propósitos e objetivos.”  

Nas seções finais do artigo, Betto avança em algumas proposições tendo em vista 
buscar superar nossa tradição elitista e vanguardista no tocante às relações entre 
educadores e educandos. Segundo ele, para que se construa uma proposta de 
educação libertadora faz-se necessário que o educador, ao dirigir-se à base, deva 
despir-se, o quanto possível, da carga que traz e seu meio de origem e de seu 
processo de formação. Isso não se obtém por mera intenção, mas por uma efetiva 
revolução cultural, através de uma prática pela qual o educador se deixa reeducar 
pelos educandos. “Antes de falar, ouve; antes de ensinar, aprende; antes de explicar, 
pergunta; antes de formular, pratica; antes de querer conduzir, deixa-se conduzir.”  

Outro passo importante nesse processo diz respeito às relações entre prática e 
teoria. Para Betto, o educador aberto ao aprendizado e munido da teoria, “recria a 
teoria a partir da prática, redimensionando seus conceitos a partir das exigências do 
trabalho, questionando suas análises a partir da realidade concreta em que vivem os 
trabalhadores (...); enfim, passa a acreditar que o próprio povo é capaz de, à sua 
maneira, (...) elaborar a teoria que nasce da prática e, assim, traçar o rumo de sua 
ação.”  

Por outro lado, Betto alerta que esse processo não é espontâneo e nem a base 
chega sozinha, a formular sistematicamente sua teoria. “É um esforço dialeticamente 
articulado com as referências teóricas trazidas pela presença do educador junto aos 
educandos, e não do educador para os educandos ou dos educandos para si 
mesmos.”  

Por fim, propõe explicitamente a adoção de uma atitude proativa do educador em 
criar as condições para a educação de base. Isso significa, entre outras coisas, “que 
não deva ficar esperando, ‘por respeito ao povo’ que os educandos adquiram, 
espontaneamente, consciência política, mas procura ajudá-los a desvendar os 
mecanismos de exploração da sociedade capitalista. Isso é tanto mais fácil quanto 
menos se parte de princípios teóricos extraídos de livros, mas da experiência de 
exploração que os educandos carregam e, por outro lado, de exercício de seu poder 



 

 
 

popular nas lutam que travam, como é o caso da luta pela terra, do movimento do 
custo de vida e das greves.”  

As proposições de Betto neste texto giram em torno de três questões centrais. A 
primeira delas: não é possível confundir educação para o povo e educação popular. 
Para ele, a segunda é fruto e orienta-se por um projeto de empoderamento popular 
que tem como perspectiva a transformação social. Segunda questão: os grupos e 
partidos que atuam no campo da educação popular, ao reproduzirem práticas 
pedagógicas tradicionais, contribuem para manter a dominação de classes presente 
na sociedade brasileira. Nesse ponto em particular, ele, implicitamente, coloca em 
xeque a maneira pela qual boa parte das esquerdas tem lidado historicamente com as 
classes populares. Terceira: Betto preocupa-se com iniciativas no campo da educação 
popular que sejam fruto ou de mera especulação teórica ou da expressão exclusiva da 
ação prática. Propõe, portanto, uma nova pedagogia baseada em uma relação 
dialógica – de mão dupla – entre educador e educando, na qual o primeiro se mostre 
disposto a ouvir, a “fazer-se aprendiz.”  

Para Betto, assim como para equipe do CEPIS, um dos grandes desafios foi o de 
colocar todas essas ideias gerais em prática, ou seja, fazia-se necessário construir e 
aplicar métodos e técnicas pedagógicas coerentes com o objetivo de uma pedagogia 
libertadora. A esse respeito, Betto teve a oportunidade de expor suas ideias em longa 
entrevista concedida ao lado do educador Paulo Freire ao repórter Ricardo Koscho, 
cujo resultado foi o livro intitulado Essa escola chamada vida (1984).  

Para Betto, a ação educativa deve pautar-se no princípio pedagógico de sempre 
fazer um trabalho a partir dos elementos fornecidos pelas experiências vitais 
anteriores. O educando tem de estar no centro do processo. Professor, assessor, 
educador, é apenas aquele que vai ajudar a explicitar e sistematizar aquilo que a vida 
e contexto dos educandos fornecem como elemento. “A gente ajuda a fazer isso que 
eu chamo de ‘técnica do saca-rolha’. Tirar deles e, depois, entrar com a ‘chave de 
fenda’, para apertar os parafusos.”  

Na entrevista, Betto afirma de forma categórica: a questão central da educação 
popular está na metodologia. Segundo ele, é ela que define o caráter da educação 
popular. Vejamos por quê. Betto distingue “metodologia tradicional” e “metodologia 
dialética”, a qual vem sendo aplicada no trabalho do Cepis. A primeira, segundo 
Betto, é dedutiva, e baseia-se no aprendizado de conceitos e de noções, dentro da 
relação professor-aluno. “É o que Paulo Freire qualifica de ‘bancária’, pois reproduz o 
sistema de dominação vigente nas relações sociais capitalistas.”  

Já na metodologia dialética, segundo ele, o ponto de partida é a prática social dos 
educandos. Antes de se elaborarem os conceitos, é preciso extrair dos educandos os 
elementos de sua prática social: quem são, o que fazem, o que sabem, o que vivem, o 
que querem, que desafios enfrentam. “Aqui, o conceito aparece como ferramenta que 
ajuda a aprofundar o conhecimento do real, e não a fazer dele mera abstração. O 
aprendizado comum, que liga teoria e práxis, só se dá a partir da realidade 
coletivamente refletida.”  



 

 
 

Portanto, conclui Betto, a metodologia dialética é indutiva, nela o processo de 
teorização do real vai do pessoal para o coletivo, do biográfico ao histórico, do local 
ao nacional, do específico ao geral, do conjuntural ao universal, do parcial ao 
estrutural, do concreto ao abstrato. “Enfim, a teoria se faz guia para a ação 
transformadora do real.”   

******** 

Frei Betto foi um dos principais articuladores políticos no Brasil entre as décadas 
de 1970 e 1990. Esteve à frente – ou veio a participar – de algumas das principais 
iniciativas que contribuíram para a formação de um novo eixo de poder – por dele 
denominado “poder popular” – que serviu de base para a criação de entidades 
populares e intersindicais – como a Central de Movimentos Populares (CMP) e a 
Central Única dos Trabalhadores (CUT) –, assim como para a fundação e o 
fortalecimento político-social do Partido dos Trabalhadores. Também reuniu capital 
político para se transformar em principal elemento de mediação político-cultural no 
vasto campo da Teologia da libertação brasileira e latino-americana, vindo a 
estabelecer pontes entre segmentos da alta hierarquia católica no país, bispos, 
pastores e sacerdotes vinculados às Pastorais Operárias e amplos setores populares 
organizados em torno das CEBs. (Sirinelli,1996 e 2003). Por fim, cumpriu esse papel 
de mediação entre regimes socialistas e Igreja Católica em Cuba (Fidel e a Religião, 
1985), assim como na URSS e em países do então chamado Leste Europeu (Paraíso 
Perdido, 2015).   

Ao se examinar o conjunto de atividades e proposições de Frei Betto no campo 
específico da educação popular, há de se levar em conta as seguintes variáveis. Um: 
educação popular é vista por ele como estratégica no processo de formação de uma 
nova cultura política no país. Isso significa uma abordagem aberta e menos 
dogmática na relação entre militante e classes populares/ educadores e educandos. 
Dois. Frei Betto não se prende a maiores ortodoxias e busca construir um conjunto 
teórico-prático no qual concepções marxistas estão mescladas com leituras freirianas 
e mesmo originárias da Teologia da Libertação. Três. Frei Betto se mostrava 
preocupado com o método da educação popular, que entende fundamentalmente 
como intuitivo e plasmado pela presença popular.  
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RESUMO  

Este estudo aborda a participação dos sindicatos dos professores na construção 
do sistema educativo Português e a sua ação enquanto fator constitutivo da 
profissionalidade docente.  

Pretende-se evidenciar aspetos da dinâmica social e da política educativa, pouco 
conhecidos, e mostrar o papel desempenhado pelos Sindicatos de Professores na 
construção de uma nova profissionalidade docente, consentânea com uma escola 
democrática. 

Esta matéria é sustentada em trabalhos de investigação, por nós realizados 
anteriormente, e onde foi desenvolvido trabalho empírico em que participaram os 
atores do processo de conceção e implementação das medidas de política educativa 
(dirigentes sindicais e responsáveis políticos e da administração). Conta ainda com 
trabalhos produzidos no âmbito do projeto financiado pela F.C.T. “Percursos do 
Associativismo e do sindicalismo docente em Portugal 1890/1990”. 

O período escolhido (1970/1990) teve em consideração, por um lado a 
importância que assumiram, nos últimos anos do Estado Novo, as movimentações de 
estudantes e de jovens professores, muitos dos quais vieram a estar na origem dos 
sindicatos e, por outro, o culminar em 1990 com a aprovação do 1º Estatuto dos 
Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário (D.L. nº 
139-A /90, de 28 de Abril), marco de relevo da ação sindical. 
 
PALAVRAS-CHAVE  

Sindicatos, Formação, Profissionalidade 



 

 
 

1. Os sindicatos e a construção da Profissão 

A década de 70, em Portugal, foi marcada por uma significativa atividade no 
campo da Educação. 

 Até 25 de Abril de 1974, data da revolução que implantou a democracia, Portugal 
estava isolado da Europa e do mundo. O regime ditatorial de Salazar conduziu o país 
ao isolamento, manietando o seu desenvolvimento. O governo de Marcello Caetano 
que lhe sucedeu, iniciou algumas mudanças promissoras que permitiram chamar aos 
primeiros anos do seu governo a “primavera Marcelista” por terem criado ilusões 
sobre a democratização do Estado nas alas mais moderadas da oposição 

 No que respeita à Educação, o isolamento e atraso de Portugal relativamente aos 
outros países da Europa eram muito evidentes. No entanto, desde o início dos anos 
60 assiste-se ao deflagrar nas Universidades de movimentos estudantis de 
contestação ao regime.  

Estes movimentos estudantis têm particular expressão em 1962 com Salazar e em 
1969 já com Marcello Caetano. Segundo Fernandes (2006) “as crises universitárias 
abriram e fecharam a década de ’60. A crise de 1969, originada em Coimbra, talvez 
a mais grave de todas, acabaria por impor a demissão do Ministro da Educação 
José Hermano Saraiva, e a sua substituição por José Veiga Simão.” 

Também segundo Grácio (1995: 493) “(…) a documentação da Oposição 
democrática faz-se eco da crise universitária de 1968-69 e da luta estudantil, 
sintetizando e difundindo mais largamente o desagravo e as reivindicações dos 
estudantes.” 

Na “primavera Marcelista” o discurso da necessidade da Educação começou a 
emergir, tendo-se efetuado algumas mudanças importantes entre as quais se 
destacam o alargamento da escolaridade obrigatória para 6 anos com a criação do 
Ciclo Preparatório do Ensino Secundário em 1967/68. Em 1973 o Ministro Veiga 
Simão deu início a uma Reforma do sistema educativo que veio a ser travada com o 
25 de Abril. Segundo Fernandes (2006) “aproveitando a proteção política e 
financeira do presidente do governo, o Ministro lança uma reforma que ilustrou a 
“evolução na continuidade”. 

Pareceu-nos importante referir esta situação na medida em que a expansão da 
escolaridade obrigatória para 6 anos tornou necessário o recrutamento massivo de 
professores entre os jovens finalistas e recém- licenciados provindos do Ensino 
Superior.  

Foram eles que nos últimos anos da ditadura renovaram o corpo docente das 
escolas do Ensino não Superior. Muitos militavam já na oposição ao regime, tendo 
adquirido experiência organizativa nas Associações de estudantes a qual lhes 
permitiu constituir núcleos de professores que, ainda clandestinamente, se reuniam 
para debater problemas profissionais, nomeadamente os relativos à sua 
profissionalização. Neste âmbito cabe destacar o “Grupo de Estudos dos Professores 
do Ensino Secundário” (GEPDES), nascido em 1969/70 que assumiram um papel 
importante na constituição dos sindicatos no pós 25 de abril 



 

 
 

Em 25 de abril de 1974, data da revolução que implantou a democracia em 
Portugal, mais de 50% dos professores dos ensinos básico e secundário não eram 
profissionalizados, isto é, tinham apenas formação científica mas não tinham 
formação pedagógica considerada indispensável ao ingresso no estágio pedagógico 
que lhes daria a qualificação profissional. Tornava-se pois necessário criar-lhes 
condições para se profissionalizarem a fim de adquirirem um vínculo profissional 
estável. Por este motivo, a questão da formação foi o tema aglutinador dos 
professores, sobretudo dos mais jovens, antes do 25 de Abril. Este tema foi também 
aglutinador dos Sindicatos criados após o 25 de abril.  

Algumas originalidades do Sistema Educativo Português estão ainda diretamente 
relacionada com o período revolucionário sendo o conhecimento deste tempo 
histórico indispensável para a compreensão do atual Sistema Educativo e do papel 
desempenhado pelos atores que intervieram na sua evolução. 

Duma maneira esquemática parece-nos ser possível periodizar a construção do 
sistema jurídico da educação – utilizando para esse fim os marcos legislativos desta 
área, e evidenciando as principais características de cada um dos períodos:   

Do 25 abril de 1974 à Constituição da república em 1976. É o período 
revolucionário por excelência. É a fase de grandes movimentos sociais pela 
concretização dos direitos.  

ü São criados os sindicatos 
ü Os diretores das escolas são substituídos por Conselhos Diretivos eleitos 

dando início à gestão democrática das escolas  
ü Publica-se o 1º Decreto-lei já negociado com os sindicatos sobre salários e 

carreira dos (D-L nº 290/75 de 14 junho). 
ü É feita a reforma das escolas do Magistério Primário  
ü Revisão dos programas de todos os níveis de ensino; 
ü Consolida-se o movimento de exigência da profissionalização massiva dos 

professores dos Ensinos Preparatório e Secundário. 
 

2. Da Constituição da República 1976 à Lei de Bases do Sistema Educativo 
1986 

DE 1976 até 1986, os sucessivos governos publicaram vários diplomas, apesar de 
não existir, ainda a Lei de Bases enquadradora de todo o sistema, nomeadamente: 

ü  Decreto- lei nº 769A/76 de 23 outubro sobre a gestão democrática das escolas  
ü Decreto- lei nº 519/79 de 29 de dezembro que implementa, com a participação 

dos sindicatos, um sistema de contratação e profissionalização em serviço 
para os professores do então Ensino Preparatório e Secundário. A escola 
torna-se o centro da formação. 



 

 
 

 
Do articulado cronológico acima referenciado destacaremos o Decreto-lei nº 519 

T1/79 de 29 de dezembro por ser este diploma que por um lado consubstancia as 
reivindicações já iniciadas antes do 25 de abril com os Grupos de Estudo dos 
Professores do ensino Secundário e assumidas pelos sindicatos- a profissionalização 
dos professores dos então Ensino Preparatório e Secundário e o fim da mobilidade 
generalizada dos professores. Para a publicação deste diploma os sindicatos tiveram 
um papel preponderante, decisivo durante os sete meses de negociações e foram bem 
sucedidos.  

A escola passou a ser o centro da formação e é criado um sistema que, ao 
preconizar a formação em 3 grandes áreas (Sistema Educativo, Escola e Turma) em 
que os professores em formação intervêm nessas três áreas, potenciou em muitas 
escolas dinâmicas formativas e colaborativas que extravasaram o previsto e foram 
construindo novas formas de ser professor e de intervir, situação que veio a ser 
alterada, já depois da Lei de Bases do Sistema Educativo, quando em 1988 se desloca 
a responsabilidade da profissionalização docente para o Ensino Superior na 
pressuposição de que a qualidade e qualificação dos docentes era mais importante 
que os contextos de trabalho. 

 
3. Da Lei de Bases do Sistema Educativo 1986 –à elaboração  do Estatuto da 
carreira docente de 1989/90  

A Lei de Bases do Sistema Educativo lei 46/86 de 14 de outubro, fixa os 
princípios gerais a que deve obedecer o sistema educativo e impõe a regulamentação 
de vários aspetos entre os quais o Estatuto dos professores que, após 22 meses de 
negociação entre governo e sindicatos, deu origem o Estatuto dos educadores de 
infância e dos professores dos Ensinos Básico e Secundário o D.L. nº 139-A /90, de 
28 de Abril. 

 
Alguns aspetos conclusivos 

O estudo que apresentámos utilizou uma metodologia foi de natureza qualitativa 
e socorreu-se de análise documental e de entrevistas recolhidas junto dos principais 
atores do processo, tanto ao nível dos sindicatos como dos responsáveis políticos e da 
administração como já foi referido. 

 
Das conclusões baseadas nas análises feitas, emergiu claramente: 

ü O importante papel desempenhado pelos movimentos estudantis e de 
jovens professores que, no período anterior ao 25 de abril, militavam já em 
movimentos associativos e desenvolviam ações em prol dos direitos dos 
professores; 
 



 

 
 

ü A capacidade dos professores e dos sindicatos de, no período pós 
revolução, terem democratizado a escola, o que se tornou fator de 
democratização e, assim, deram-se passos no sentido da construção de 
uma nova forma de ser professor e de intervir numa pluralidade de 
espaços (sala de aula, escola, Sistema Educativo). 

ü A importância dos sindicatos de professores sempre terem pautado a sua 
ação por uma dupla intervenção, a laboral e a da política educativa, tal 
como afirma Lurdes Silva, a conceção de sindicalismo docente, 
nomeadamente do SPGL e da FENPROF, sempre teve uma perspetiva 
alargada, isto é, os sindicatos eram lugar de conceção e intervenção tanto 
no âmbito das políticas educativas como da profissão docente (Silva, L. 
2014); 
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RESUMO  

Como parte de uma pesquisa que investiga trajetórias de professores visando 
captar os elementos constitutivos de uma cultura própria da profissão docente, o 
artigo focaliza as trajetórias profissionais de seis professoras do estado do Piauí, 
Brasil. Inicialmente, esclarece as opções teórico-metodológicas que orientam esta 
pesquisa; em seguida, analisa os dados levantados, tendo em vista: 1) compreender 
as condições em que se deram a escolha, o ingresso e o desenvolvimento da carreira 
profissional; 2) observar como elas conduziram as suas trajetórias profissionais e 
pessoais rumo à escolarização plena; 3) avaliar o que significou o ingresso no ensino 
superior, a que demandas profissionais elas respondem no presente e que papéis 
profissionais elas desejam desempenhar no futuro.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Trajetórias de professores, história da profissão docente, nordeste brasileiro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

Como parte deuma pesquisa que investiga trajetórias de professores visando 
captar os elementos constitutivos de uma cultura própria da profissão docente, o 
presente artigo analisa as trajetórias profissionais de seis professoras do estado do 
Piauí, Brasil. Todas elas são provenientes de pequenas cidades do meio rural do 
estado ou da região norte/nordeste do país e, ao longo de suas vidas, se matricularam 
em cursos e desenvolveram atividades diversas, até se tornarem docentes na 
Universidade Federal daquele estado (UFPI), beneficiando-se do processo de 
expansão e interiorização do ensino superior brasileiro, que recebeu forte impulso a 
partir da segunda metade do século XX e nas primeiras décadas do século XXI.   

Para terem acesso à chancela cultural proporcionada pela escolarização plena, 
estas mulheres se lançaram em busca dos benefícios da modernidade, delineando 
suas trajetórias em razão do campo de possibilidades que elas encontraram após se 
mudarem para capital do estado do Piauí, Teresina. Estando lá, elas buscaram 
concluir a escolarização básica, para, em seguida, ingressarem nos cursos de 
formação/qualificação profissional disponíveis e compatíveis com seus desejos e 
escolhas. Assim, compreender as estratégias e artimanhas (CERTEAU, 1998) que 
elas mobilizaram nesse empenho torna-se relevante para melhor compreendermos 
os processos de profissionalização do grupo nesse contexto regional, no sentido de  
afirmar a importância de se fazer uso da noção de região como forma crítica, 
recusando a noção de região como sinônimo de unidade político-administrativa 
(XAVIER, 2007), histórico e cultural. 

Para tanto, estruturamos o conteúdo a ser apresentado em alguns tópicos, a 
partir dos quais nós procuraremos, inicialmente, esclarecer as opções teórico-
metodológicas que orientam a pesquisa, ora em curso. Em seguida, analisaremos os 
dados levantados nas entrevistas e na pesquisa documental, tendo em vista: 1) 
compreender as condições em que se deram a escolha, o ingresso e o 
desenvolvimento da carreira profissional das professoras entrevistadas, a partir da 
análise de suas narrativas. Estas serão cruzadas com dados sobre a região e os 
contextos educacionais em que elas atuaram; 2) observar como elas conduziram as 
suas trajetórias profissionais e pessoais rumo à escolarização plena; 3) avaliar o que 
significou para elas o ingresso no ensino superior, a que demandas profissionais elas 
respondem no momento presente e que papéis profissionais elas desejam 
desempenhar no futuro. 
 

2. NOTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS  

Ao abordar tais trajetórias docentes no contexto que lhes é próprio, destacam-se os 
procedimentos teórico-metodológicos vinculados à micro-história italiana, tais como 



 

 
 

a concepção de rede de relações em contextos socialmente construídos, trabalhada 
pelo italiano Giovanni Levi (1992, 2000) e a perspectiva de observação do ponto de 
vista de escalas variáveis, como propõe o francês Jacques Revel (2010). Tais 
categorias nos permitem problematizar a relação entre indivíduo e grupo e, ao 
mesmo tempo, integrar as diferentes dimensões da experiência social estudada.  

Assim, a abordagem proposta vai do geral ao específico, das políticas aos sujeitos, 
variando as escalas de análise do contexto político nacional às estratégias 
individuais. Nesse empenho, nos interessa analisar as articulações entre as diferentes 
dimensões do exercício do magistério, a saber: o seu componente assistencial que se 
vincula à dimensão de trabalho sobre o outro (DUBET, 1997); a construção histórica 
da profissão em múltiplos contextos, recorrendo aos usos da memória e à produção 
de narrativas sobre as trajetórias profissionais de grupos específicos de professores; 
os espaços de socialização política e profissional, oportunizados pela adesão a causas 
políticas e profissionais de interesse coletivo.  

Operando com a História Oral (ALBERTI, 2004) e as histórias de vida de 
professores (GOODSON, 1995), este texto recompõe as trajetórias deste grupo 
profissional, buscando apreender os sentidos atribuídos à profissão, tendo em vista a 
escassez de postos de trabalho na área rural, assim como as limitações de gênero 
impostas à autonomia econômica e social das mulheres em um meio 
tradicionalmente carente de oportunidades educacionais.   

Nesse sentido, o recurso à história oral, bem como a utilização de depoimentos 
que cruzam a memória e as percepções do presente e do futuro dos professores se 
apresenta como uma opção por utilizar de fontes que ofereçam alternativas ao 
discurso oficial, presente nos documentos governamentais, assim como nos dados 
estatísticos e nas avaliações externas.  

No próximo tópico, vamos detalhar as memórias que descrevem tais trajetórias, 
observando em que ponto elas se aproximam em suas interações com os contextos 
educacionais e sócio-político e em que pontos elas denotam as singularidades de 
cada trajetória.  
 

3. EM BUSCA DE UMA ESCOLARIZAÇÃO PLENA 

Estas mulheres, desde muito jovens, decidiram seguir uma trajetória escolar mais 
longeva que a maioria das mulheres de sua região/geração. É pertinente informar 
que tal escolha não se faz sem custos, tendo em vista a tradição reinante nas regiões 
rurais do país, de que as mulheres devem seguir desempenhando as tarefas 
domésticas e exercer a função reprodutora em um espaço de experiência marcado 
pela insuficiência de oportunidades de estudo e por um horizonte de expectativas que 
destina à mulher a função de reprodutora e provedora da prole (KOSELLEK, 2006) 
com limitadas opções no mercado de trabalho, sobretudo para mulheres. Nesse 
sentido, a ação transformadora das funções sociais a que estariam predestinadas as 
professoras que nos concederam os seus depoimentos justifica o empenho em 



 

 
 

melhor compreendê-las. Suas trajetórias apresentam um componente de subversão 
social e política que merece ser melhor analisado. Socialmente, elas romperam com 
os papéis sociais atribuídos às pessoas do gênero feminino, como já assinalamos. No 
que se refere à subversão política, é relevante assinalar que estamos nos referindo à 
política em sentido amplo, entendida em termos de relações de poder. 

Com base no Dicionário de Política (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998), 
pode-se dizer que não existe relação social na qual não esteja presente a influência de 
um indivíduo ou grupo sobre outro. Entendendo-se o termo influência como um 
dispositivo de poder (FOUCAULT, 1979), pode-se concluir que as relações de poder 
são um fenômeno típico da vida social que é composta por uma rede de micro 
poderes, tais como os poderes locais, regionais e familiares, que funcionam como 
focos de influência difundidos no corpo social. Estes diversos pequenos poderes 
estabelecem uma rede de relações com articulações laterais e verticais, o que inclui, 
inclusive, a relação das técnicas de poder com os processos do saber. No caso em 
estudo, a decisão de nossas entrevistadas buscarem uma escolarização plena 
interfere no destino socialmente previsto, levando ao rompimento das 
microrrelações de poder, nas quais o papel da mulher é de subserviência ao pai e/ou 
marido, de apartamento das relações de trabalho institucionalizadas e estáveis, assim 
como de acomodação e passividade. 

Nesse sentido, torna-se relevante observar como se deram as negociações 
identitárias (DUBAR, 2005) do grupo pesquisado diante das demandas familiares e 
comunitárias, bem como das ações e intervenções governamentais e, ainda, diante 
das oportunidades de ascenderem e se afirmarem no mercado de trabalho e na sua 
(nova) localidade. De que estratégias e táticas (CERTEAU, 1988) elas lançaram mão 
para conduzir suas ações de modo a ocuparem o lugar que conquistaram? Como elas 
veem a profissão docente hoje? Como concebem o seu lugar e a sua função social? 
Em que medida as políticas educacionais em curso no país e no Estado do Piauí 
interferiram, estimulando ou dificultando a escolha profissional dessas professoras? 
Essas são algumas questões que procuraremos explorar no presente texto, ainda que 
seja impossível esgotá-las. 

As seis professoras ingressaram na profissão por decisão própria, ainda que 
tenham contado com ajuda de familiares ou conhecidos. Todas percorreram uma 
trajetória tortuosa, entretanto, uma questão que consideramos importante nos 
relatos é referente ao interesse dos pais e/ou avós na escolarização dos filhos e/ou 
netos. Em muitos casos, os pais e avós eram semianalfabetos, porém, o fato de terem 
estudado um pouco que fosse já despertava o interesse na escolarização de algum 
membro mais jovem da família. Tal interesse pode ser exemplificado pela frase 
pronunciada por um desses responsáveis e citada por uma de nossas entrevistadas: 
“Vou dar a meus filhos o que eu não pude ter (que é a instrução/escolarização).” Os 
relatos também destacam a insuficiência de oportunidades de estudo, assinalando a 
ação de professores leigos na região, a presença das escolas domésticas, cujas aulas 
se desenvolviam na casa dos professores. Além disso, é ressaltado o incentivo para 
que as entrevistadas fossem estudar na cidade, o que incluía a compra da “farda”, isto 



 

 
 

é, do uniforme escolar, e ações que propiciassem o domínio básico da linguagem 
escrita, essencial para familiarizar as aspirantes com os códigos requeridos pela 
cultura escolarizada, tal como é possível conferir em alguns relatos que expomos 
abaixo: 

E nesse conjunto de memórias lá da casa dos meus avós maternos, tinha o 
interesse pela escolarização. É aquela casa da qual eu falei, a minha avó era 
analfabeta e meu avô sabia ler e escrever, mas muito pouco, só pra fazer 
anotações e tal. Mas eles incentivavam muito os filhos a estudarem, tanto que 
eles iam nessa escola que tinha [aula] um mês a cada ano, eles frequentavam a 
escola. Já com os netos a aposta era maior, ele insistia muito. Eu lembro que a 
minha primeira farda foi ele quem comprou. E os outros netos que não vieram 
pra cidade, ainda ficaram enciumados. Mas aí eu já morava na cidade, ganhei 
o fardamento e tal. Na casa do meu outro avô não tinha isso, ele queria que os 
filhos estudassem, mas não tinha o esforço que eu via no outro. E aí quando eu 
cheguei na cidade eu já estava alfabetizada, porque minha mãe era professora 
leiga e fui pra escola. (Entrevistada 1). 

Meu pai participou das aulas régias. Ele é do século passado, praticamente, e 
ele teve a escola na casa dele. O pai dele era de boa condição. Apesar de que 
quando ele nasceu, o pai dele já tinha morrido, mas ficou toda aquela situação e 
ele tinha a escola na casa dele. Minha mãe também. Minha mãe veio do Ceará, 
mas também a oportunidade que a minha mãe teve foi tipo um mês ou dois 
meses de escola. Ela assinava o nome, escrevia cartas... (Entrevistada 2). 

Sendo a nona filha de uma família de doze irmãos, [...] a primeira grande 
barreira a ser vencida era conseguir estudar, em um contexto onde tudo 
conspirava contra. Somente aos sete anos pisei pela primeira vez o chão de uma 
escola e recordo nitidamente que a experiência não me pareceu agradável. 
Vencer o cansaço da caminhada (literalmente) até a escola, a adaptação ao 
contexto urbano, a dificuldade de alfabetização foram obstáculos transpostos 
com muita dificuldade. Dadas às precárias condições de ensino, os únicos 
recursos disponíveis eram um professor (na sua maioria, leigos!), um quadro 
negro e um caderno para copiar os conhecimentos transmitidos sem nenhuma 
contextualização ou problematização. (Entrevistada 6). 

Os relatos apontam para as dificuldades de se legar a escolarização aos filhos. 
Não por acaso, elas valorizam a percepção que alguns pais e avós partilhavam de que 
os estudos constituem um valor na vida de quem os possui, como mostram os pode 
depoimentos a seguir: 

Sou a quinta filha de uma professora primária e de um funcionário público, 
considerado culto, que nos incentivava a declamar poesias e que era 
responsável por resolver querelas entre vizinhos, quando necessitasse de 



 

 
 

acordos escritos. Assim, muito cedo me encantei pelas possibilidades que o 
domínio da escrita proporcionava. (Entrevistada 4). 

Fui para o maternal com dois anos de idade, minha mãe não tinha com quem 
me deixar, a solução foi levar para escola e, em seguida, me matricular na 
escola. Estudava pela manhã e à tarde ficava na sala de aula em que minha 
mãe era a professora. Foi assim durante a educação infantil e o ensino 
fundamental, durante toda a década de 1980. (Entrevistada 5). 

Com esses relatos, concluímos que a influência das famílias de nossas 
entrevistadas foi marcante nas suas escolhas, assim como nas oportunidades que elas 
souberam potencializar. E é por isso que buscamos nas memórias reveladas em seus 
relatos aquilo que as une, para além do fato de morarem no mesmo Estado e 
trabalharem na mesma universidade. Nesse sentido, buscamos respostas para as 
seguintes perguntas: que estratégias elas usaram para traçar suas trajetórias até 
chegarem à docência do ensino superior? Como isso aconteceu? Em que momento o 
“gosto” pela profissão docente surgiu e passou a ser considerada uma vocação?  

De acordo com alguns dos relatos, havia uma “escolha prévia” para o trabalho 
docente quando se tratava de mulheres, como diz a Entrevistada 3: 

Ia pra ingressar no profissional que é, não sei, é uma parte interessante que eu 
acho. O meu pai, ele olhava pra todos e dizia: “Fulano vai ser isso, isso, 
‘Entrevistada 3’ vai ser professora”, e eu me zangava na época. Certo? Porque 
eu vou ser professora? Então, ele distribuía as profissões entre advogado, 
engenheiro, médico, isso e aquilo. Insistia que eu seria professora. 

Podemos verificar nesse relato que era comum, ainda nos anos 1960 até 1980, 
uma certa indução dos pais pela escolha do magistério, principalmente no que se 
refere à formação das meninas. Como já demonstraram diversos estudos, a partir do 
estudo clássico de Luiz Pereira (1969), tal profissão atenderia a dois aspectos básicos 
da identidade social/ de gênero das mulheres da época: ao mesmo tempo em que 
garantia a entrada no mercado de trabalho, esta também era vista como uma 
profissão que poderia ser atrelada ao matrimônio, reservando tempo para os 
cuidados com a casa e os filhos. Assim, ainda que referida a meados do século XX, a 
docência permanece exibindo a marca de uma alternativa aprovada socialmente para 
a mulher. Esse viés do magistério como profissão, muitas vezes vem associado ao 
compromisso com a escolarização mínima (ao menos a alfabetização) da maior 
quantidade possível de membros da família, como fica claro no relato a seguir: 

Por isso, logo que mamãe me alfabetizou, tomei para mim a incumbência de 
alfabetizar meus cinco irmãos mais novos, pois assim poderíamos ter acesso 
juntos aos escritos que circulavam em nossa casa: fotonovelas, revistas em 
quadrinhos, romances, cordéis, livros didáticos e o catecismo, que eu repetia 
com meus irmãos, tal qual aprendia com as freiras. Foi assim, brincando, que 



 

 
 

me tornei professora. Primeiro, dos meus irmãos, depois, salvando algum 
vizinho da reprovação para depois atuar numa escolinha de dever de casa até 
ser convidada para substituir uma professora do segundo ano numa escola 
comunitária. [...] é que o curso de magistério possibilitava entrar rápido no 
mercado de trabalho, além de ser ótimo para mulheres, pois possibilitaria 
conciliar trabalho com o cuidado com a casa (façanha que nunca consegui). 
(Entrevistada 4). 

Torna-se relevante assinalar a influência da Igreja Católica e dos movimentos 
sociais liderados por sua ala progressista na região nordeste do Brasil, sobretudo a 
partir dos anos 1960. Um desses movimentos é o MEB - Movimento de Educação de 
Base (MEB) que foi criado em 1961, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), para desenvolver um programa de educação de base por meio de escolas 
radiofônicas. (FAVERO, 2010, p.1-2). Na esteira desses movimentos, se configura a 
opção pelo magistério, também pela influência da religião ou dos movimentos que 
partem de espaços religiosos, como os encontros de jovens, comuns no período em 
que algumas de nossas entrevistadas passavam pela adolescência, conforme relata a 
Entrevistada 1: 

Encanto maior ainda era com as freiras vestidas com o hábito. Inclusive eu 
achava que ia ser freira, eu achava que ia ser professora, mas porque primeiro 
eu ia passar por lá e tal. Esse era o meu pensamento. Bom, e aí logo eu fui por 
essa via, entrei para os grupos de jovens na época. A gente se organizava por 
bairro. Cada bairro tinha o seu grupo de jovens e vez por outra, uma vez por 
mês e tal, reuniam-se todos os grupos[...]. E aí esse foi o caminho para a Igreja, 
um caminho meio sem volta porque depois assumi outra feição, vamos dizer 
assim, outras atividades, mas sempre pela mesma estrutura, que é a Igreja. 
Então, foi esse caminho que me levou para o MEB. 

Por outro lado, nem sempre a escolha pelo magistério foi feita por vocação ou por 
desejo de nossas depoentes, mas sim porque era a oportunidade mais acessível ou, 
como já vimos, a escolha socialmente considerada como a mais adequada.  O relato 
exposto a seguir ilustra bem esse aspecto: 

[...] minha mãe me matriculou lá no Colégio Estadual Oswaldo da Costa e Silva 
no curso pedagógico e naquele tempo podia ter duas matrículas. [...] eu só sei 
que eu disse pra ela: eu vou fazer o curso que a senhora quer, que é o 
pedagógico. Mas eu quero fazer o científico. Que era pra eu fazer vestibular, pra 
ser advogada, ser juíza. É até hoje meu sonho e ainda tá adormecido, na hora 
que eu puder e tiver um tempinho a mais, eu cursarei Direito. (Entrevistada 3). 

O desejo de se tornar juíza e advogada sugere um questionamento dessa condição 
feminina e de todas as expectativas que cercam essa condição. Os relatos também 
espelham a política educacional instituída no Brasil, sendo importante lembrar que 



 

 
 

as modalidades de ensino médio, mais conhecidas no período apontado pelo estudo, 
eram o curso científico1, magistério ou escola normal e curso técnico em 
contabilidade. Muitas vezes, a escolha por uma dessas modalidades dependia da 
oferta dos cursos disponíveis nas áreas em que moravam as entrevistadas e não do 
desejo das estudantes, como confirma o seguinte relato: 

Dar continuidade aos estudos de segundo grau foi outro desafio em virtude da 
inexistência de oferta desse nível de ensino no meu local de origem. Parto então 
para Anápolis (GO) onde passo a conhecer uma realidade mais desenvolvida do 
ponto de vista tecnológico.[...] Quando estava me familiarizando com aquela 
nova realidade, retorno ao meu Estado, após concluir o curso técnico em 
contabilidade. Desta vez para Teresina, onde ingresso no curso de licenciatura 
em Letras pela UFPI. (Entrevistada 6).1 

Esse relato nos leva a refletir sobre o momento histórico em que vivia a 
entrevistada, sendo que a primeira observação a se fazer está relacionada à 
precariedade de oferta do ensino médio não apenas na região, como em todo o país. 
A segunda observação é quanto à necessidade de migrar para outras cidades em 
busca da continuidade dos estudos. A terceira nos remete para a quantidade e a 
qualidade de cursos ofertados de licenciaturas e de pós-graduação na região, 
configurando o campo de possibilidades em que se encontravam as nossas 
entrevistadas no início de suas trajetórias escolares/ acadêmicas. 

Nesse panorama, alguns pontos são considerados comuns nos relatos das nossas 
entrevistadas. Em primeiro lugar, sobressai o apoio da família para a continuidade 
dos estudos, que incluía a mudança para a capital; em seguida, a trajetória marcada 
por lutas contra as adversidades que elas tiveram que contornar para conseguirem 
chegar até o fim do ensino básico; em terceiro lugar, a chegada ao curso de 
graduação, determinada pela oferta de cursos existentes, levando a escolhas 
acadêmicas como Letras, Pedagogia, História e outras. Em alguns relatos, a 
expectativa de ingressar no curso superior segue em paralelo com a escolha do 
magistério como profissão, sendo beneficiada pelas políticas em curso no país, desde 
os anos 1960, visando à modernização do ensino superior.  
 

4. PORTO DE CHEGADA: O ENSINO SUPERIOR 

                                                   
1 Decreto-lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942: Art. 4º “O curso clássico e o curso científico, cada qual com a 
duração de três anos, terão por objetivo consolidar a educação ministrada no curso ginasial e bem assim 
desenvolvê-la e aprofundá-la. No curso clássico, concorrerá para a formação intelectual, além de um maior 
conhecimento de filosofia, um acentuado estudo das letras antigas; no curso científico, essa formação será 
marcada por um estudo maior de ciências. ” Disponível em: http://www2.camara.leg.br/ Acesso em: 4 jan. 2016. 

 



 

 
 

No intercurso das trajetórias de nossas depoentes, talvez um pouco antes para 
algumas, o ensino superior sofreu uma vigorosa modificação com a chamada 
Reforma de 1968. Promulgada nesse contexto, a lei nº 5540/1968 propiciou 
condições para a criação de novas instituições universitárias no Brasil, visto que até 
aquele momento, existiam somente faculdades, e não centros universitários, voltados 
para pesquisas de intuito acadêmico. Esse movimento reformista culminou em uma 
lei que, entre outras iniciativas, “extinguiu a cátedra, introduziu o regime de tempo 
integral e dedicação exclusiva aos professores. ” (Lira, 2012, p.1). Outra diretriz 
governamental importante foi a lei nº 5.539, que modificou os dispositivos do 
Estatuto do Magistério Superior Federal de 1965, especialmente no que tange ao 
ingresso de novos professores nas universidades. No sentido de complementar a lei 
em vigor, o decreto-lei nº 465, de 11 de fevereiro de 1969, em seu Art. 6º, determinou 
que a admissão de professores pelo regime da legislação do trabalho seria feita em 
“observância aos requisitos de titulação fixados para as várias classes da carreira do 
magistério, mediante seleção a ser prescrita nos estatutos e regimentos”. Desse 
modo, foi possível flexibilizar o ingresso na carreira do magistério superior mediante 
concurso público, tendo como base a prova de capacidade profissional para o 
exercício dessa função. Esse decreto também graduou a carreira do magistério 
superior, estabelecendo os cargos de professor assistente e adjunto, de acordo com a 
qualificação obtida com os títulos de mestre e doutor. 

Assim, como observou Cunha (2000, p.184-185), a extinção do privilégio da 
vitaliciedade da cátedra era substituída, então, por uma carreira docente mais aberta, 
constante de concurso de títulos e provas para os níveis inicial e final. Dessa forma, o 
doutorado tornou-se condição suficiente para o acesso ao cargo de professor adjunto, 
restando o de professor titular, último degrau da carreira docente, aberto à disputa 
por concurso público entre os doutores e os adjuntos. 

Como já observamos, a reforma trouxe consigo a expansão do ensino superior e 
então, nova demandas foi surgindo com a reestruturação organizacional e curricular, 
com a organização do exame vestibular para o ingresso de novos alunos e com o 
avanço da pós-graduação e das pesquisas desenvolvidas nas Universidades. Para o 
interesse de nosso estudo, duas mudanças, entre muitas outras, merecem maior 
atenção: a ampliação de novas vagas para alunos e o ingresso de novos professores 
com perspectiva de fazer carreira nas universidades federais. 

A história do ensino superior no Brasil nos ajuda a refletir sobre a trajetória 
acadêmica de nossas entrevistadas que, “vocacionadas” ou não para o magistério, 
buscaram no ensino superior não somente um crescimento acadêmico, mas 
promoção profissional que lhes garantiu, acima de tudo, expressivo reconhecimento 
profissional e pessoal. Pelos relatos, observamos que elas passaram pela graduação, 
fizeram estágios, ministraram aulas na educação básica e em cursos técnicos até 
chegarem à sala de aula do ensino superior. Fica claro, também, a perspectiva de 
ascensão na carreira docente, com o ingresso na universidade, somado à perspectiva 
de ingressar na pós-graduação. Já estando na universidade em seus cursos de pós-
graduação, algumas depoentes passaram também a atuar como professoras 



 

 
 

substitutas no ensino superior. O exercício dessa função se dá em paralelo com os 
estudos pós-graduados e com os compromissos profissionais já assumidos até aquela 
altura de suas trajetórias, até finalmente se estabilizarem na universidade. Vejamos 
esse relato: 

É... Provações, então chegou um momento que eu trabalhava num curso de 
enfermagem, agropecuária, e no ensino médio. Fui agregando e fui agregando, 
aí chega o curso superior lá, até eu fui caladinha até lá, pronto, fiquei, fiz o 
concurso em fevereiro de 2009, mas só fui contratada em outubro de 2009, foi 
àquela época em que o governo Lula, deu um tempo nos contratos, mas não 
deixei em nenhum momento minhas turmas no Colégio Agrícola. (Entrevistada 
3). 

Embora o tema pós-graduação não seja o nosso objeto de estudo, consideramos 
que o seu conhecimento, mesmo que breve, torna-se importante para entender a 
aproximação de nossas entrevistadas a esse nível de ensino. Nesse sentido, não é 
demais lembrar que as diretrizes estabelecidas pela Reforma Universitária de 1968 
constituíram um primeiro impulso indutor da busca pela formação pós-graduada, 
seja por atender a uma regulamentação de caráter funcional, seja pela possibilidade 
de crescimento profissional que proporcionava. As políticas dos anos 1990 
constituem um outro impulso indutor, desta vez em razão da centralidade atribuída à 
realização sistemática de avaliação do desempenho docente e da gestão dos 
Programas de Pós-Graduação, com efeitos sobre a concessão de bolsas e auxílios para 
a pesquisa e da própria distribuição de recursos públicos para os programas2. 

Mas no que tange ao contexto retratado pelas professoras entrevistadas, a dupla 
motivação por cursar uma pós-graduação, associada a um currículo mais qualificado 
que esta lhes concederá, em alguns casos terá efeitos positivos em suas carreiras: 

Eu ingressei no curso de matemática como portadora de curso superior, porque 
eu já tinha [o curso de] pedagogia concluída e já tinha, também, especialização 
em metodologia do ensino superior.[...] Nessa época, eu fiz mestrado, 
professora. Eu me inscrevi no mestrado em 1995. [...] quando eu comecei a fazer 
o mestrado, em 2004, e terminei em 2006, eu já ia treinando o meu substituto. 
Aquela equipe que me assessorava... Porque eu fiz o mestrado sem pedir licença, 
porque eu não tinha coragem de abandonar o projeto [Projeto Acelera]3, do 
jeito que ele estava andando, com todo o gás. (Entrevistada 2). 

Ao concluir o curso de pedagogia fiz uma especialização em docência do ensino 
superior o que permitiu voltar à Universidade Estadual do Piauí como 
professora substituta aos 22 anos de idade, mais uma vez imatura só que desta 
vez no ensino superior, porém o desejo de aprender era muito grande e neste 
espaço eu não tive tanto apoio como na escola de educação básica, as vaidades 
e os isolamentos pedagógicos no ensino superior eram muito mais evidentes e 
assim fui aprendendo, vendo, lembrando, estudando, socializando e 



 

 
 

pesquisando de uma forma mais autônoma, o que tem seus pós e contras. 
(Entrevistada 5).23 

 

Como podemos observar nesses relatos, havia uma busca pela especialização com 
vistas a promover o autocrescimento na carreira docente. Por seu turno, também a 
universidade e o ensino superior brasileiro estavam se modificando. Como assinalou 
Cunha (2000) em um resumo sobre as mudanças provocadas pela reforma de 1968, 
os programas de pós-graduação constituíram uma espécie de enclave moderno em 
universidades arcaicas (quando antigas) ou inexperientes (quando mais recentes). E 
as nossas professoras souberam aproveitar as oportunidades que esses impulsos 
modernizadores propiciaram, ingressando, se qualificando e fazendo carreira na 
universidade. Pela postura proativa desse grupo, também a universidade ganhou um 
impulso de caráter democrático. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Anos mais tarde, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (Reuni) – criados pelo governo federal em 2003, com 
previsão de conclusão em 2012 – promoveu a expansão e interiorização do acesso ao 
Ensino Superior em regiões do país que até então não haviam sido contempladas 
com ofertas nesse nível de ensino. Nesse curso, outras modalidades para acesso aos 
cursos de pós-graduação foram criadas para atender novas demandas para a 
formação profissional, em particular, dos docentes que ingressaram na carreira do 
magistério superior em razão dessa expansão. 

Um exemplo é o programa de apoio à realização de cursos de pós-graduação 
stricto sensu interinstitucionais, 1  instituído pela Capes-MEC, configurado nos 
Programas de Mestrado e Doutorado Interinstitucional (Minter e Dinter), dirigido 
aos docentes da rede federal de educação profissional e tecnológica. Esse programa 
busca viabilizar a formação em nível de pós-graduação stricto sensu de docentes e 
técnicos administrativos estáveis das Instituições de Ensino Superior, pertencentes à 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

                                                   
2 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação 
(MEC), tem como objetivos a “Certificação da qualidade da pós-graduação brasileira (referência para a 
distribuição de bolsas e recursos para o fomento à pesquisa); Cf: <htp://www.capes.gov.br/. Acesso em: 23 jan. 
2016. 

3 De acordo com a Entrevistada 2, o “projeto” a que se refere tem origem na sua trajetória profissional em escolas 
públicas municipais. Esse “projeto” teve início com a implantação dos programas: Se Liga e Acelera Brasil. De 
acordo com a depoente, o Se Liga “é um projeto de aceleração de alfabetização de criança com distorção 
idade/série. ” A Entrevistada 2 revela que acompanhou (1999) “o nascimento da pareceria com o [Instituto] 
Ayrton Senna, sinalizando o conjunto de normas que as escolas deveriam cumprir, tais como os 200 dias letivos, 
que nem sempre eram cumpridos pelas escolas.  

 



 

 
 

As nossas entrevistadas foram selecionadas no grupo que realizou a sua 
qualificação acadêmica no doutorado em educação, vinculada ao programa do Dinter 
numa parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a 
Universidade Federal do Piauí (UFPI).  

Como elas, nós também acreditamos que o DINTER tem colaborado com a 
qualificação acadêmica, não só de nossas entrevistadas, mas também com a nossa 
própria qualificação, tendo em vista o intercâmbio de saberes e o conhecimento de 
realidades distintas da nossa, o que nos enriquece e nos coloca novos desafios para a 
reflexão sobre o valor do conhecimento que nós produzimos na universidade e, desse 
modo, para a reflexão sobre a própria relevância social de nosso trabalho. 
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PROFISSÃO - PROFESSORA: (AINDA) NO FEMININO? 
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RESUMO  

Esta mesa coordenada assume o título de Profissão - Professora: (Ainda) no 
Feminino? e reúne um conjunto de cinco comunicações que abordam diferentes 
perfis de mulheres professoras, de gerações diversas, que atuaram como docentes em 
Portugal e no Brasil, tendo todas elas marcado de forma significativa o campo pela 
forma como exerceram a profissão e atuaram, com diversas modalidades de 
intervenção cívica, na sociedade do seu tempo. O conceito de geração é central nestes 
estudos e alia-se à dimensão feminista do seu recorte, no sentido em que o facto de 
tratarmos de perfis específicos de mulheres lhes confere uma singularidade própria 
e, simultaneamente, uma unidade narrativa em função dessa natureza. 

A primeira destas comunicações marca este eixo, configurando-se como uma 
narrativa pessoal que exprime o itinerário de uma geração que agiu no campo da 
educação brasileira, nas últimas décadas. A segunda comunicação convoca a 
memória e o conhecimento da ação de uma professora cientista, Seomara da Costa 
Primo, que na universidade e no ensino secundário afirmou a posição da mulher 
num universo essencialmente masculino entre as décadas de 20 e 60 do século 
passado. Um outro contributo conduz-nos à intervenção da professora brasileira 
Maria Junqueira Schmidt nos espaços escolares e não escolares e a importância que 
a escola de pais assumiu na sua ação, que se estendeu das décadas de 20 a 80 do 
século anterior. O quarto estudo centra-se na atividade docente universitária e 
política de Maria Yedda Linhares, no Rio de Janeiro, entre os anos 40 e 90, 
convocando a circulação desta intelectual entre vários espaços e os modos como se 
construiu o seu processo de afirmação. Por último, realça-se o papel de Haydée da 
Graça de Figueiredo na fundação do Núcleo de pesquisa e Extensão Vozes da 
Educação: Memória e História das Escolas de São Gonçalo, nos anos 90, e a sua ação 
como professora e pesquisadora. 

Estamos perante um quadro compósito de itinerários, perfis, formas de 
afirmação e intervenção, mas cujo denominador comum é a especificidade feminina 
de viver o seu tempo, entender a profissão e delinear estratégias de ação, no sentido 
de conferir visibilidade às mulheres e afirmar o seu papel nos espaços públicos que 
ocupam – na escola, na universidade, na política, na sociedade, nos órgãos de 
comunicação social. Estas mulheres foram intelectuais, professoras e críticas; 
recusaram liminarmente ficar encerradas no espaço familiar que as sociedades e os 
regimes tradicionais e conservadores lhes reservavam. Personalidades fortes, 
definiram uma agenda de intervenção no seu tempo e no seu campo de atuação, por 



 

 
 

uma educação democrática para todos, pela igualdade dos direitos civis e iguais 
oportunidades entre os sexos, pela construção de sociedades mais justas e solidárias. 
A sua memória constitui uma rede de referências identitárias em que nos 
reconhecemos hoje, ainda no feminino.  
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RESUMO 

O presente resumo é produto do meu inventário gramsciano, com ênfase, entre 
as muitas funções, ao papel de educadora. Como professora primária, formada em 
1964, vivenciei as duas primeiras décadas exclusivamente dentro de salas de aula, em 
todos os níveis de ensino da educação básica. A partir dos anos de 1990, integro o 
corpo docente da Faculdade de Educação da UERJ, lecionando em turmas de 
graduação e pós-graduação, onde permaneço até o momento. Formada em 
jornalismo, experimentei o gosto amargo de se trabalhar sem liberdade, em plena 
ditadura militar. Buscando um terreno menos opressor, fiz faculdade de história. 
Como professora de história pude me dedicar à educação, prioritariamente, à escola 
pública, na luta por uma escola de qualidade, voltada para a maioria da população. 
Nesse percurso, a escola se tornou minha maior paixão política. A história da 
educação passou então a ser o campo privilegiado das minhas pesquisas, explorando 
nos recortes históricos minha geração, as mulheres dos anos de 1960; um olhar 
feminino sobre as ideologias e utopias dessa geração. Ao aceitar alguns convites, 
como Secretária Estadual de Educação do Rio de Janeiro e Municipal de Niterói nos 
anos 1990, o fiz pelo compromisso com minha grande causa política, a qual continua 
a mover: a Escola Pública. 
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Introdução 

Aos dezesseis anos, oriunda de típica família classe média da zona sul do Rio de 
Janeiro, munida de diploma, anel de grau e muitos sonhos, entrava eu em uma sala-
de-aula bem longe de casa, do outro lado do túnel2, descobrindo, naquele momento, 
realidades sociais totalmente diferentes da minha. Pouco depois estava numa sala de 
aula na favela e descobria a miséria. Do meu espanto inicial brotaram muitas 
questões, algumas puderam ser trabalhadas durante a minha trajetória ao longo de 
50 anos de magistério público, outras tantas foram surgindo durante esse processo, 
muitas me inquietam ainda hoje. E essa inquietação provoca permanentemente a 
busca de caminhos e novas indagações.  

Uma pessoa em busca – é assim que me vejo revisitando o meu percurso. Do 
início, de professora primária, formada pela Escola Normal Ignácio Azevedo Amaral 
em 1964, até os dias de hoje, vivenciei as duas primeiras décadas da minha vida 
profissional exclusivamente dentro das salas de aula, em todos os níveis de ensino da 
educação básica. Atualmente, desde 1990, trabalho como professora na Faculdade de 
Educação da UERJ.  

A profissão de jornalista, minha primeira graduação, concluída em plena 
ditadura, era para mim o gosto amargo de se trabalhar sem liberdade. O curso de 
história, feito em seguida, ajudou a clarear um pouco algumas das minhas questões. 
Como professora de história, pude me dedicar à educação, prioritariamente, à escola 
pública, na luta por uma escola pública de qualidade, voltada para a maioria da 
população. Essa se tornou minha maior paixão política. 

Assim, fazendo o meu inventário gramsciano como mulher, mãe, avó, poeta, 
educadora, percebo como estas faces estão entrelaçadas em minha vida familiar, 
também como professora, casada por 44 anos, mãe de três filhos, avó de cinco netos, 
professora de incontáveis alunos, com um caminho de estudo e trabalho, com textos, 
livros, conferências sobre Educação, com cargos de grande responsabilidade na área 
educacional – e ainda uma pessoa em construção, em luta. 

Como marcos fundamentais da minha trajetória destaco: CEJE - Colégio 
Estadual Jamil El-jaick (em Nova Friburgo), o Encontro de Mendes (anos 1980), o 
PEE I (I Programa Especial de Educação – anos 1980), o Mestrado na FGV - 
Fundação Getúlio Vargas e a FNFi – Faculdade Nacional de Filosofia (atual UFRJ), 
onde vivi o movimento estudantil da época, foi a grande escola de política da minha 
geração. De lá saíram grandes lideranças que até hoje permanecem no cenário 
político. 

O CEJE - Colégio Estadual Jamil El-jaick de Nova Friburgo (cidade onde vivi de 
1976 a 1983), onde pude refletir a partir da prática, um projeto educacional, deste 

                                                   
2 Túnel que liga Botafogo (Av. Lauro Sodré) à Copacabana (Av. Princesa Isabel), facilitando o percurso entre Zona 
Sul e Zona Norte. A escola pública - Classe de Cooperação São Sebastião - ficava no bairro de Parada de Lucas, 
zona norte da cidade (Av. Brasil). 

 



 

 
 

modo ousando, desobedecendo, desprogramando. O grupo de professores da área de 
Estudos Sociais3, da qual era integrante e coordenadora, trouxe para a escola o 
mundo em ebulição naqueles anos, promovendos eventos, tais como: “Semana do 
Negro e do Índio”, “Semana da América Latina”, “Semana Manoel Maurício de 
Albuquerque”, reinventando os recursos didáticos, tornando vivos os conteúdos 
programáticos. As repercussões dessa iniciativa na comunidade local apontaram para 
a participação da Escola na emergência e politização dos movimentos sociais que 
surgiram então em Nova Friburgo. Entre outros, Movimento da Mulher, Movimento 
Negro, 1ª Associação de Moradores, participação sindical no então CEP (Centro 
Estadual dos Professores) e na construção do PT- Partido dos Trabalhadores4.   

O Encontro de Mendes, em outubro de 1983, foi a fase final do primeiro encontro 
de professores públicos em todo estado do Rio de Janeiro, para discutir uma nova 
proposta pedagógica. Tal momento representou o marco mais significativo, o sonho 
virando realidade. Nesse encontro participei como delegada do polo Norte 
Fluminense, sendo nessa noite convidada pelo professor e vice-governador Darcy 
Ribeiro a participar do I PEE – Programa Especial de Educação, também por ele 
presidido, prioridade do governo Leonel Brizola. Minha trajetória profissional 
reinicia uma nova fase, aceitando a responsabilidade e o desafio de ser coordenadora 
pedagógica do I PEE e coordenadora de treinamento de pessoal dos profissionais que 
iriam atuar nos CIEPs – Centros Integrados de Educação Pública. Devido à nova 
atividade, volta a morar no Rio de janeiro. 

Apesar das experiências no ensino particular, a escola pública continuava o 
centro do meu interesse e movida pelo novo desafio procurei em 1985, o curso de 
Mestrado em educação no Instituto de Estudos Avançados (IESAE) da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), na ânsia de teoricamente, aprofundar a reflexão sobre o papel 
da Escola Pública na sociedade brasileira. Enfim, como atuar dentro da Escola com 
uma prática transformadora? Assim, confrontei-me com meus lados mulher e 
professora.  

Como aquela mulher educada historicamente para a submissão pode ter um 
papel transformador na escola? No meu cotidiano escolar, observava a falta de uma 

                                                   
3 Durante a ditadura militar, mais precisamente no governo do general Emílio Garrastazu Médici, História e 
Geografia foram fundidas em uma única disciplina, intitulada Estudos Sociais. Restrita ao ensino de primeiro 
grau (atual ensino fundamental), a referida disciplina visava promover, a partir do estudo integrado das Ciências 
Sociais e Humanidades, as competências cívicas do cidadão brasileiro – tal como propunha o Conselho Nacional 
de Estudos Sociais dos Estados Unidos da América. Já as disciplinas Organização Social e Política Brasileira 
(OSPB) e Educação Moral e Cívica (EMC), reorganizadas durante o regime militar, eram voltadas para o ensino 
de segundo grau (atual ensino médio). Ambas as disciplinas se tornaram componentes curriculares obrigatórios a 
partir da vigência do Decreto-Lei 869/68. Ao substituírem a Filosofia e a Sociologia, OSPB e EMC se constituíram 
como verdadeiros braços ideológicos da ditadura militar, notadamente por meio da exaltação exacerbada do 
civismo e do nacionalismo, bem como por estimular o ensino de informações meramente factuais em detrimento 
do desenvolvimento de reflexões analíticas sobre a realidade brasileira. Cf. GERMANO (1994) e CUNHA (1989). 

4 Em 1982, fui candidata ao cargo de prefeita para a região de Nova Friburgo – primeiras eleições diretas pós 
golpe de 1964. 



 

 
 

maior compreensão sobre as relações entre o feminismo e a educação. A minha 
pesquisa buscava identificar como a problemática do ser mulher afetava o 
magistério, majoritariamente feminino, e as possíveis dificuldades para a 
transformação da escola pública. O estudo apontava para uma nova mulher, enfim 
sujeito do seu desejo e da sua própria história.    

Neste sentido, o repensar a Educação tem me acompanhado ao longo de toda a 
minha vida profissional. Ao aceitar alguns convites, como de Secretária Estadual de 
Educação do Rio de Janeiro e Municipal de Niterói nos anos 1990, também 
participando de seminários, congressos, conferências, encontros em torno de temas 
pertinentes à educação, em diversos lugares do país e mesmo no exterior, o 
sentimento que me move continua sendo o debate sobre a educação pública. 

Meu doutorado em Educação na UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– contribuiu para aprofundar minha reflexão acerca dos impasses com que me 
defrontei nas minhas diferentes práticas educacionais, como Secretária Municipal de 
Educação em Niterói por oito anos, como coordenadora pedagógica, já no II 
Programa Especial de Educação, nos anos 1990. 

Por outro lado, foi a oportunidade de viver a experiência de dirigente sindical, de 
liderança do SEPE (Sindicado Estadual dos Profissionais de Ensino), que também 
contribuiu muito para a minha formação como mulher e cidadã. Tornando-me deste 
modo, cada vez mais comprometida com a atual realidade da educação brasileira, 
que tanto nos convoca a construir. 

Assim, venho desenvolvendo estudos sobre a formação ideológica dos professores 
e suas memórias, particularmente, quanto à questão do imaginário feminino. O 
recorte histórico das minhas pesquisas é a minha geração, as mulheres dos anos 
1960; o olhar feminino sobre as ideologias e utopias daquela juventude. 

A paixão de uma pessoa sempre em busca – creio que tem sido esse o fio 
condutor da minha trajetória, através também da minha face poeta, reveladora 
através da palavra (afinal, no princípio era o Verbo) deste movimento rebelde, 
resistente, irreversível, que me move. 

Portanto, acredito que minha poesia/luta se revela como expressão desse 
inconformismo, dessa rebeldia, dessa vontade de romper para que, finalmente, o 
lúdico, a solidariedade e as artes inundem a escola. 

 

1. Historiar mentalidades e ideias 

O imaginário se manifesta ao fazer histórico através de um universo de 
significações, sendo o mundo social constituído e articulado em função de tais 
significações. Logo, uma utopia, uma visão social de mundo, uma doutrina, 
expressam as relações e representações do processo histórico daquele momento. Os 
diferentes aspectos sociais, econômicos, políticos, religiosos, de classes sociais, e 
principalmente das chamadas minorias (negros, mulheres, homossexuais entre 



 

 
 

outros) e seus imaginários sociais, nos apontam as contradições historicamente 
construídas. 

O homem e a mulher utópicos vêm caminhando para atingir uma subjetividade 
moderna, resistindo a duas formas de sujeição: individualizar-se de acordo com as 
exigências do poder ou prender-se a uma identidade sabida e bem determinada. A 
utopia de resistência se inspira no pensamento de Foucault5, que diz ser possível 
viver a vida como obra de arte, sem que esta necessite ser regulada por uma estrutura 
jurídica rígida ou por um sistema político autoritário. 

Segundo ainda o filósofo francês, cada sociedade tem discursos que funcionam 
como verdadeiros, embora sempre haja rupturas e novas mentalidades em gestação. 
As principais instituições guardiãs do discurso de cada época têm sido a família, a 
igreja e a escola que se incubem de transmitir os valores verdadeiros. 

Portanto, nossa preocupação metodológica foi incorrer numa visão evolucionista, 
optando pelo viés da história das mentalidades ou das ideias, não só analisando os 
modelos econômicos e políticos da sociedade, mas também as estruturas e 
subjetividades do pensamento universitário daquela década. 

A partir desse inventário de uma geração, lançamos nosso olhar feminino, sobre 
ideologias que povoaram o imaginário social e político das universitárias do antigo 
estado da Guanabara6. Nosso objetivo foi trilhar e farejar memórias e sentidos que 
povoaram os caminhos e descaminhos daquela década. 

Historicamente, as mulheres trabalhadoras não identificam o masculino e o 
feminino como criações culturais. Deste modo, a política, o sistema jurídico, a 
religião e a vida intelectual e artística se impõem como construções de uma cultura 
predominantemente masculina. Assim, aprendemos a ser homens e mulheres e a 
aceitar como naturais as relações de poder entre os sexos. 

Mas se o discurso e a prática válidos têm sido as do homem, enquanto parte 
desse humano construído historicamente, não se pode perder de vista o humano em 
geral, devido ao risco de se incorrer em um machismo feminino. Um mundo mais 
justo, portanto, só será construído com a participação ativa também das mulheres, a 
partir dos anos 1960. Tais bandeiras de luta demarcam a discussão política, uma vez 
que a opressão à mulher e sua tentativa de libertação se processavam tanto em 
regimes considerados de esquerda, como de direita. 

Portanto, trata-se de considerar que, na década estudada, a maioria das 
universitárias é oriunda dos diversos extratos da classe média – bastante afetada pela 
propaganda de valores consumistas veiculados pelos meios de comunicação, o que 
torna provável que muitas delas sejam vítimas/cúmplices desse processo de 
alienação. 

Desta forma, procuramos detectar até que ponto os discursos do universo 
feminino, aliados aos da mídia televisiva, das revistas e dos periódicos da época, são 

                                                   
5 Cf .FOUCALT, M. História da sexualidade: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 2003. 
6 Os dois estados, Guanabara e Rio de Janeiro, são fundidos em 1975, pelo governo militar, em um Novo estado 
do Rio de Janeiro. Fato político conhecido como a FUSÃO.  



 

 
 

instâncias de significação e filiam-se a uma memória política, legitimando seus 
locutores. O que a pesquisa revela é que a alienação histórica feminina tem 
contribuído muitas vezes para o fortalecimento do papel reprodutor da educação, 
pois sendo o magistério majoritariamente feminino, sua própria submissão está 
presente nas salas de aula. 

Os espaços ditos femininos, como a escola e a casa, muitas vezes revelam no seu 
cotidiano a introjeção de todo um discurso opressor masculino, também por parte 
das mulheres. Há oprimidas que oprimem... 

A importância de pesquisas, no campo da história da educação, reside no fato de 
que a escola também se constrói pela ação dos agentes do processo educacional, 
especialmente a professora, enquanto sujeito histórico. Logo, as professoras 
necessitam identificar as condições simbólicas e imaginárias que as produzem em 
cada sociedade. 

A presença petrificada da mulher na história social brasileira, como mucama, 
sinhá-moça, escrava ou professorinha, começa a ganhar outros contornos quando 
iniciam efetiva participação no cenário social, promovendo possibilidades de 
mudança no horizonte da construção de uma nova mulher, sujeito de sua própria 
história, profissional competente e militante política. A nova professora afirma-se, 
além de seus papéis de tia/ou professorinha, para assumir o papel de cidadã, 
consciente de sua autonomia intelectual. 

Aparentemente, se observam mudanças nas mulheres do século XXI, revisitando 
a geração dos anos 1960. Entre rupturas e permanências, identificamos, de fato, uma 
nova mulher consideravelmente diferente das mães e avós das décadas anteriores à 
década de 1960. 

Por outro lado, as mulheres, assim como os homens, têm identidades múltiplas e 
diferentes imaginários. Não podemos, portanto, definir um único ideal feminino, na 
medida em que essa suposta identidade feminina é difusa e plural, em meio às suas 
contradições históricas. O que se coloca então para os cientistas sociais é o reexame 
desses nossos múltiplos, que contradizem uma única concepção simplista de 
universalidade. 

Um novo papel social da mulher exigiria um repensar dos gêneros, uma mudança 
correspondente no papel social do homem, uma vez que o desempenho de cada ator 
social depende de sua interação com o outro. Há pouco tempo, o casamento 
modificava a condição civil e social da mulher, exigindo inclusive a adoção do nome 
da família do marido. Atualmente, a legislação permite a cada um dos cônjuges 
manter o próprio sobrenome. Tal atitude é uma forma, entre outras, de resistência 
das mulheres para manter a identidade, já que o sobrenome faz parte integrante da 
personalidade de um indivíduo, o “nominando”. 

Deste modo, ao sair da esfera privada da família e ingressar na esfera pública - 
através da escolarização, do trabalho ou da militância política - a mulher dos anos 
1960 tem maiores possibilidades de superar a própria alienação, imposta pela 
tradicional condição feminina. 

 



 

 
 

2. O sonho do mundo melhor: as flores vencendo os canhões 

Na tentativa de analisar o imaginário daquela década, levantamos algumas ideias 
que norteiam o comportamento político-social da juventude universitária da época. 
Entre elas, nacional desenvolvimentismo; Paz e Amor; juventude revolucionária, 
profética; dicotomia esquerda-direita; contracultura; igualdade de direitos para 
negros e mulheres e liberdade sexual. 

Talvez, nunca se tenha sonhado tanto. Diante do quadro de misérias, injustiças 
sociais, violências e guerras intermináveis, aqueles jovens protestam e lutam, 
movidos pelo sonho de um mundo melhor, independentemente do sistema 
capitalista ou socialista. O início dessa explosão jovem dá-se em 1962, com o advento 
do grupo inglês The Beatles, que desencadeia novas formas de comportamento. Mais 
tarde, já como um fenômeno mundial – John Lennon, Paul MacCartney, George 
Harrison, Ringo Starr, apontam para a construção de um mundo novo, expressando 
tendências diversas. 

Em pleno século XXI, as músicas dos Beatles ainda são relançadas com sucesso, o 
que sinaliza que algumas tribos não só permanecem, como continuam atraindo 
novos adeptos, através de mensagens eternas. 

O sonho de um mundo melhor moveu milhares de jovens 7 , rumo a um 
movimento gregário, quase espontâneo em alguns momentos. Enquanto grupo 
social, eles significaram, na época, o que atualmente representa a participação 
política, social, e profissional das mulheres. Nesse contexto, alguns dos temas mais 
mobilizadores foram a crise da sociedade industrial-urbana e a necessidade de um 
retorno e maior respeito à natureza, sendo o movimento hippie a grande expressão 
dessa concepção. Paralelamente, estão presentes também, as ideias de combate às 
guerras e a luta pela paz no mundo. As marcas dessas utopias se encontram em 
expressões como Paz e Amor e Faça Amor, não Faça a Guerra, disseminadas pela 
juventude daquela década. Por outro lado, um traço bem forte dessa geração era a 
crença de que deveriam e poderiam mudar o mundo, desvelando ideias de luta e 
revolução, em meio a um certo romantismo ingênuo.  

De qualquer forma, em todo o processo sócio histórico, os principais mitos e 
lideranças são quase sempre masculinos, cabendo às mulheres um papel geralmente 
secundário na construção das utopias que movimentaram os anos 1960.  

                                                   
7 Em 2013 a juventude toma as ruas em diversos movimentos, suas vozes gritam por direitos. Explosão que se 
desenha há anos pelo acúmulo de insatisfações. Movimento descentralizado e apartidário que joga luz sobre 
problemas da democracia brasileira. Os protestos não são fruto do acaso, mas da aprendizagem sobre o papel da 
sociedade civil num contexto democrático. Temos milhões de novos jovens nas universidades e isso é uma 
revolução; eles começam a incorporarar uma perspectiva crítica e almejam mais reconhecimento e participação 
na política. Saídas da internet para as ruas, as manifestações colocam em cheque o discurso de massa da mídia 
hegemônica, a representação partidária, a capacidade dos políticos de lidar com as forças das demandas 
democráticas e a própria gestão dos espaços urbanos e da vida política do país. 

 



 

 
 

Outro grande tema que ocupa lugar expressivo nos debates sobre o processo de 
emancipação humana é a questão da mulher e da opressão feminina, perpetrada 
pelos homens ao longo da história de uma sociedade machista. Tais questões 
transcendem o simples confronto dos regimes políticos, priorizando a luta pelos 
direitos da mulher, o combate ao machismo, o amor livre, a luta pela igualdade de 
direitos. O Movimento Feminista, entre outras lideranças se fortalece através da 
norte americana Betty Friedan. Naqueles anos as mulheres dão início a um 
movimento de autonomia política e profissionalização feminina. As classes médias 
vão à luta por seus direitos, mas para as classes populares, esse processo se revela 
mais difícil, por ainda enfrentarem duas opressões: a de gênero e a de classe, 
somadas à questão étnica, no caso da mulher negra. 

Desta forma, muitos mitos povoaram sonhos daquela geração, ao longo de três 
décadas, dos anos 1960 aos 1980: o sonho americano da democracia e do welfare 
state; o sonho da Revolução de 1917, que traria finalmente a igualdade entre homens 
e enfim, o sonho hippie de Paz e Amor, vencendo as guerras. Todos esses 
movimentos contribuíram para novos comportamentos que se delineiam 
acompanhados de uma consciência etária, uma oposição jovem/não-jovem. Talvez, 
ao longo do processo histórico da humanidade, a juventude nunca tenha assumido 
um papel social tão determinante. 

Nessa conjuntura, a Arte constitui-se também como construção utópica, o que se 
expressa nas criações artísticas de jovens talentos como na música de Chico Buarque 
de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Geraldo Vandré, 
cujas obras exaltavam a construção de um mundo melhor.  

Outra tendência era a concepção de vivência em comunidade, o que dá origem à 
formação de grupos como os músicos mineiros e baianos8. Ao mesmo tempo, o teatro 
engajado do Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional de Estudantes 
(UNE) preocupa-se com a didática da revolução, buscando reproduzir as práticas de 
trabalho coletivo. Se compararmos ao mundo altamente tecnológico de hoje, 
associado a uma cultura do individualismo e do narcisismo, a década de 1960 
direcionou o comportamento dos jovens para uma visão coletiva e a vida em 
comunidade, baseada na solidariedade de seus membros.  

 

3. Vanguarda e Conservadorismo 

Como as mulheres brasileiras, particularmente as professoras, participaram da 
construção desse novo projeto de sociedade?  

                                                   
8 O Casarão do Solar da Fossa, em Botafogo (hoje o Shopping Rio Sul) foi um dos locais que abrigou artistas, 
poetas, jornalistas e compositores vindos de várias regiões do Brasil, representando um verdadeiro celeiro 
cultural. Os Tropicalistas (tendo como principais representantes Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Tom 
Zé, Jorge Bem, Maria Bethânia, Gal Costa e Torquato Neto) e os Novos Baianos (composto por Moraes Moreira, 
Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Luiz Galvão, Dadi e Paulinho Boca de Cantor), formavam um desses grupos. 

 



 

 
 

A esquerda católica, influenciada pelas Encíclicas Papais de João XXIII, estava 
presente no meio jovem, com a criação da Ação Popular (AP). O Partido Comunista, 
que detinha a hegemonia do pensamento de esquerda no Brasil, sofre um enorme 
abalo a partir de 1961, com denúncias dos crimes de Stalin, levando à divisão entre o 
Partido Comunista Brasileiro (PC do B), de linha soviética, e o Partido Comunista do 
Brasil (PC do B), de linha chinesa- maoista, que optou pela guerrilha rural.  

O que os estudos sinalizaram é que a utopia de um mundo de igualdade social foi 
o objetivo maior daquela geração, que acreditou na luta armada 9 , como uma 
possibilidade, que permitisse ao país ultrapassar o estágio de subdesenvolvimento. O 
movimento pela mudança social irá envolver também as mulheres, levando as jovens 
universitárias a um processo de revisão crítica de seu papel na sociedade. Alguns 
nomes se destacaram durante aquele movimento revolucionário, como Sônia Stuart 
Angel, Yara Iavelberg e Inês Etienne Romeo 10 . As tragédias vividas por essas 
mulheres e outras tantas no início da década seguinte confundem-se com a própria 
tragédia da esquerda brasileira. Mas a participação feminina enquanto liderança se 
revelou minoritária. 

Cabe também destacar, como marcos históricos significativos, os Seminários 
Nacionais de Reforma Universitária, organizados pela União Nacionalista dos 
Estudantes (UNE) em 1961 e 62. Através das cartas da Bahia e do Paraná 
identificamos os objetivos e princípios do projeto político-social daqueles estudantes. 
As principais críticas se referiam ao caráter diletante da universidade como simples 
transmissora/repetidora da cultura acumulada. Em contrapartida, destacavam a 
necessidade de um maior esforço para as atividades de pesquisa. Deste modo, 
acreditava-se que a comunidade universitária se transformaria em um instrumento 
do desenvolvimento histórico, apontando a educação como um dos caminhos para as 
reformas, sem o que se tornaria impossível a evolução da nação para uma verdadeira 
democracia. O que se observa é uma representação romântica quanto à dimensão dos 
“poderes” de professores e alunos no processo de transformação social. 

Mas apesar do discurso vanguardista dos estudantes, a Lei de Diretrizes e Bases 
Nacional, sancionada em 1961, mantém um quadro social em que as classes 
populares continuam tendo pouco acesso ao ensino universitário. Por outro lado, o 
processo de intervenção nas universidades latinoamericanas acompanha os golpes 
militares que ocorreram ao longo dos anos 1960. Quando em 1966, o Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) assinou o convênio com a United States for International 

                                                   
9 A atual presidenta Dilma Roussef, pertenceu a um desses grupos de luta armada. 
10 Todas militantes marxistas e integrantes de organizações guerrilheiras da extrema esquerda. Sônia Stuart 
(1946-1973) participou da luta armada contra a ditadura militar brasileira pelo grupo Ação Libertadora Nacional 
(ALN).  A psicóloga e professora Yara (1944-1971) integrou à Organização Revolucionária Marxista Política 
Operária (POLOP) e ao Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR8). Inês Etienne (1942-2015) foi militante e 
dirigente das organizações Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), da Vanguarda Armada Revolucionária 
Palmares (VAR-Palmares) e da POLOP. Todas passaram pela prisão clandestina e por torturas, sendo que a única 
que consegui escapar à morte foi Inês Etienne. Tanto Sônia, quanto Yara foram, aos 27 anos de idade, 
comprovadamente assassinadas por agentes da ditadura. Inês faleceu em abril de 2015, aos 72 anos. 



 

 
 

Development (Usaid), um de seus principais objetivos era “determinar o que poderia 
constituir um sistema ideal de ensino superior no Brasil”. O projeto também 
objetivava formar novas lideranças pautadas em pressupostos antinacionais, se 
voltando contra a gratuidade da universidade pública. Vanguarda Armada 
Revolucionária Palmares (VAR-Palmares) 

Contraditoriamente, apesar do momento repressivo, após o golpe militar de 
1964, e da ideologia conservadora que o regime militar imprimiu à educação, o 
espaço da universidade pública, ainda propiciava condições para que se elaborassem 
críticas, de alguma forma utilizada para a oposição ao regime. Teses e dissertações 
foram produzidas a partir dos anos 1970/80, questionando a ideologia dominante e 
os pressupostos científicos hegemônicos. 

Se levarmos em conta a recente tradição democrática de nosso país e a 
interrupção abrupta que ocorre em 1964, podemos observar que, em termos legais, 
pouco se fez até à Constituição Federal de 1988, para não considerar a mulher, a 
criança, o jovem e o índio, cidadãos de segunda categoria. As práticas opressoras 
desenvolvidas ao longo da história brasileira, pela Igreja e pelo Estado, não serão 
facilmente superadas. 

Tal fato ocorre porque a mulher foi escolhida para representar o papel da 
professora sendo “adestrada” para exercer a função de reprodutora de um saber 
instituído, que convinha àquela sociedade. Assim, professoras, durante décadas, 
representaram uma das principais defensoras das normas e modelos masculinos que 
a sociedade capitalista apregoava, mantendo sua hegemonia. 

 

Considerações Finais 

Ao longo da pesquisa, identificamos dois domínios sociais básicos: a rua e a casa. 
No domínio da casa, situado entre o mundo exterior e o interior, estão as janelas, de 
onde se vê a rua em constante movimento. Certas áreas da casa permitiriam 
comunicar o de dentro com o de fora e, através de outra leitura, o feminino com o 
masculino. 

Também outro espaço social bem definido, no Brasil, dentro de casa, é a 
chamada área de serviço e/ou dependências de empregada. Aqui temos um espaço 
que relaciona o mundo da casa com a rua, o trabalho, a pobreza e a marginalidade. 
Além da dicotomia político-privado ou casa-rua, há um universo de conflitos e 
contradições femininas que tem na janela um significado e um limite de seu 
imaginário. A mulher está sempre na janela, simples expectadora da vida e não 
sujeito dela, apenas vendo a vida passar, ou também como objeto sexual do homem, 
como um produto, nessa vitrine doméstica e/ou comercial. 

Quanto ao papel feminino, sacrifício, dedicação e necessidade, estão 
historicamente associadas à função da mulher, remetendo aos principais símbolos 
femininos: esposa e mãe. A profissão de professora era valorizada como um ofício 
recomendável para as mulheres. As relações mãe/professora e mãe/educação fazem 



 

 
 

com que o modo de ser da mulher venha sempre associado à formação de crianças e 
adolescentes. Se considerarmos que até o início dos anos 1960, as mulheres em sua 
maioria eram subjugadas pelo machismo, compreende-se, diante de tais referências 
impostas à imagem feminina, porque o único espaço profissional bem aceito fosse o 
magistério.  

Cabe ainda ressaltar o uso sistemático de diminutivos, relacionados a elas: 
mocinhas, aulinhas, professorinhas. Por outro lado, o símbolo da beleza surge como 
representação de mulher, enquanto mãe ou professora. Enfim, as mulheres, além de 
meigas, suaves e lindas, devem ter muito amor para dar, mesmo nos espaços 
supostamente profissionais, como a escola, negando deste modo, a autonomia da 
profissionalização feminina. 

Ao fim e ao cabo, o que os estudos sinalizam é que o pensamento característico 
dos anos 1960 sobrevive diluído na pluralidade das tribos deste século XXI, em 
diferentes marcas de ruptura e permanência. Nesse sentido, se sobressai a tribo das 
mulheres, amazonas contemporâneas, que não querem mais se confrontar com os 
homens, mas lutar lado a lado em direção a um mundo de paz e justiça social. 

Uma questão que permanece aberta é o direito à educação de qualidade, em 
particular, o acesso à Universidade Pública. Embora aquela geração tenha rejeitado 
os modelos pedagógicos de suas mães e avós, de certo modo, também não integrou 
ainda a escola à velocidade tecnológica dos meios de comunicação e à complexidade 
do atual mundo globalizado. 

A mulher-cabeça dos anos 1960, troca o antigo papel de Amélia11, que achava 
bonito “não ter o que comer” pelo de super-mulher, e em muitos casos, se torna a 
cabeça do casal. Ao mesmo tempo, a escola perde sua centralidade social nas últimas 
décadas. 

De certa forma, os dois grandes mitos percebidos ao longo do texto - a revolução 
e a liberdade – envelheceram. Os atuais mitos/metas de paz e liberdade constituem 

                                                   
11 Ai que saudade da Amélia, música popular composta por Mario Lago (fez a letra) em parceria com Ataulfo 

Alves (musicou), tornou-se sucesso como samba entre as décadas de 1940 e 1950. Desde então, Amélia tornou-se 

um mito, criticada sobremaneira pelas feministas que viam a letra como uma afirmação à ideia da mulher como 

um ser submisso e, conformada a essa condição. Tal julgamento, em muito, contrariou o significado que o autor 

quis dar à imagem daquela mulher. Em uma entrevista a Leda Nagle, Mario Lago disse que o movimento 

feminista não o perdoa, mesmo esclarecendo que Amélia foi pensada como um símbolo da mulher lutadora e 

solidária, que luta ao lado do seu companheiro, “aquela que não cria problema, a solidariedade na pobreza”. Eis a 

letra: Nunca vi fazer tanta exigência/Nem fazer o que você me faz/Você não sabe o que é consciência/ Nem vê que 

eu sou um pobre rapaz/ Você só pensa em luxo e riqueza/ Tudo o que você vê, você quer/ Ai, meu Deus, que 

saudade da Amélia/ Aquilo sim é que era mulher/ Às vezes passava fome ao meu lado/ E achava bonito não ter o 

que comer/ Quando me via contrariado/ Dizia: "Meu filho, o que se há de fazer!"/ Amélia não tinha a menor 

vaidade/ Amélia é que era mulher de verdade. 

 



 

 
 

uma defesa contra o tempo e sua usura, visto que o mito sacraliza a história a qual se 
opõe, porque pertence à categoria do eterno. 
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RESUMO  

A personalidade de Seomara da Costa Primo destaca-se no panorama científico, 
pedagógico, associativo e universitário português entre as décadas de 20 e 60 do 
último século, distinguindo-se como professora do ensino liceal e da universidade de 
Lisboa, investigadora na área das ciências naturais e autora de manuais e outros 
materiais didáticos, cuja marca distintiva eram a beleza estética e o rigor científico. O 
nosso objetivo é valorizar o percurso e o significado da vida de Seomara da Costa 
Primo, inscrevendo a sua vida e obra no campo científico da história da educação, em 
diálogo com os estudos sobre mulheres e a identidade da profissão docente. Neste 
sentido, o presente trabalho inscreve-se também na história cultural e sua 
metodologia e as fontes de informação representam um leque amplo, tendo sido 
mobilizados documentos oficiais e de arquivo (institucionais e pessoais), publicações 
(como manuais escolares), imprensa, materiais didáticos, testemunhos orais, 
artefactos e fotografias. 
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História das mulheres; profissão docente; Seomara da Costa Primo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. O PERCURSO VITAL DE UMA EDUCADORA E CIENTISTA 

“Alunos e livros foram meus companheiros na vida; 

 Mais do que isso, eles foram a minha própria vida”  

(Seomara da Costa Primo, 1985) 

 

Seomara Buttuller da Costa Primo nasceu em Lisboa, a 10 de Novembro de 1895, 
e faleceu na Amadora, arredores da capital portuguesa, em 2 de Abril de 1986, onde 
viveu cerca de meio século. Os seus pais foram Maria Luísa Buttuller e Manuel da 
Costa Primo e a sua família pertencia à classe média lisboeta, que lhe garantiu uma 
formação liceal e universitária que ela concretizou de forma brilhante. Na sua vida 
profissional foi professora universitária de ciências e professora do ensino liceal, 
distinguindo-se ainda como investigadora, autora, nomeadamente de manuais, 
desenhadora e ilustradora. A sua ação incorporou também o associativismo docente, 
com uma participação intensa na imprensa e missões de estudo no estrangeiro. Mais 
que uma mulher do seu tempo, foi uma mulher além do seu tempo, uma intelectual 
(Sirinelli, 1996), que defendeu um papel ativo das mulheres na sociedade e lutou pela 
sua educação, afirmando-se num universo essencialmente masculino. O seu percurso 
vital demonstra que percorreu algumas das instituições de referência da época e 
dialogou em arenas significativas de debate, afirmando-se como uma personalidade 
ímpar que incorporou na sua formação viagens ao estrangeiro, circulando 
internacionalmente em missões científicas. A penumbra em que tem sido mantido o 
seu nome e a sua vida, deve ser iluminada por uma recolocação na galeria das 
mulheres ilustres que representam um tempo e um modo de ocupar o espaço público 
e se afirmar na profissão docente (Lôbo & Faria, 2008; Perrot, 2015). 

Como aluna, Seomara da Costa Primo iniciou os seus estudos secundários, na 
qualidade de aluna voluntária, na Escola Maria Pia, após ter realizado, com 
distinção, o exame de instrução primária.  

 



 

 
 

 

FIG. 1 | Seomara da Costa Primo no (já) Liceu Maria Pia, em 19061. 

No ano letivo de 1906-1907 frequentou o primeiro ano liceal na mesma escola, 
que entretanto passara a ser liceu (Liceu Maria Pia, o primeiro liceu feminino 
português), onde concluiu, a 4 de Agosto de 1911, o exame do Curso Geral, 2ª secção, 
com a classificação de 17 valores. Seguidamente, frequentou o curso complementar 
de Ciências no Liceu Passos Manuel, terminando o ensino secundário em 27 de Julho 
de 1913 com a classificação de 17 valores. 

Prosseguiu a sua formação na Universidade de Lisboa, entrando para a 
Faculdade de Ciências daquela Universidade, onde se diplomou em Ciências 
Histórico-Naturais em 1919, com a classificação final de 18 valores. Durante o 
período da sua formação inicial universitária recebeu vários diplomas de mérito, 
devido aos resultados alcançados em diversos grupos de especialidade (Primo, 1943). 
Neste percurso brilhante, frequentou também, no ano letivo de 1917-18, as cadeiras 
de Histologia e Embriologia na Faculdade de Medicina.  

Um dos seus primeiros trabalhos foi exatamente o cargo de preparadora do 
Instituto de Histologia e Embriologia, que exerceu, durante um ano, sob orientação 
de Celestino da Costa, tendo cessado tais funções para ingressar no Curso do 
Magistério Liceal. 

                                                   
1 As fotografias e outros elementos apresentados nas figuras pertencem ao Núcleo Museológico Seomara da Costa 
Primo. 



 

 
 

Seomara frequentou o Curso do Magistério Liceal e diplomou-se pela Escola 
Normal Superior, concluindo o Exame de Estado no ano de 1922, com a classificação 
final de 18 

Valores (Primo, 1943). Ocupou as funções de professora no antigo Liceu Almeida 
Garret (como se passara a designar, entretanto, o Liceu Maria Pia) e no que lhe 
sucedeu, o Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho. A antiga aluna regressava, assim, 
passada uma década, como professora, à escola onde realizara a sua formação geral 
secundária. 

 

FIG. 2 | Seomara da Costa Primo na Amadora. 

Seomara da Costa Primo acumulou o cargo de professora do ensino liceal com a 
docência universitária entre 1921 e 1942, ano em que passa a dedicar-se 
exclusivamente à carreira universitária na Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa. Foi como professora do ensino liceal que ela desenvolveu intensa atividade 
no campo científico, pedagógico e associativo. Seomara pertenceu aos corpos 
dirigentes da Federação das Associações dos Professores dos Liceus Portugueses, 
desde 1927, e apresentou diversas comunicações nos Congressos realizados pela 
associação e em eventos no estrangeiro. 

 



 

 
 

 

FIG. 3 e 4 | Seomara da Costa Primo em duas fases da sua vida. 

A sua carreira universitária fica marcada pelo doutoramento em Ciências 
Biológicas (Botânica), concluído em 1942, tendo sido a primeira mulher portuguesa a 
doutorar-se neste ramo do conhecimento. As aulas na universidade, a investigação e 
a participação no meio académico passam a dominar a sua vida profissional, apesar 
de manter uma relação muito próxima com o ensino secundário.  

Aliás, é como autora de manuais e materiais didáticos na área das ciências 
naturais, para o ensino secundário, que Seomara da Costa Primo tem maior projeção 
nacional. Os manuais de Seomara, tal como os materiais didáticos, nomeadamente 
os seus quadros parietais, notabilizaram-se pela qualidade estética das ilustrações, 
muitas da sua autoria (como as aguarelas e carvões), que aliavam a beleza e o rigor 
científico com que eram elaborados.  

Seomara da Costa Primo aposentou-se em 1962, concluindo assim uma carreira 
brilhante e irrepreensível, dedicada ao ensino, à ciência e à intervenção cívica. 
Faleceu na sua casa da Amadora, em 1986, no dia em que a devia abandonar para 
que ela fosse demolida. Um ano antes afirmara que “Alunos e livros foram meus 
companheiros na vida; mais do que isso, eles foram a minha própria vida” (1985).   

 

2. PEDAGOGA, PROFESSORA LICEAL E AUTORA DE MANUAIS 

Professora do Liceu desde 1922, regeu as disciplinas de Ciências Físico-Químicas 
e Ciências Naturais (Botânica, Biologia, Zoologia), prolongando esta atividade até 
1942. Ao longo da sua profissão no ensino secundário, transitou dos cargos de 



 

 
 

professora provisória para professora agregada e, finalmente, em 1926, para 
professora efectiva (Primo, 1943; Cavadas & Guimarães, 2010). 

 

 

FIG. 5 | Seomara da Costa Primo no Liceu Feminino Maria Amália Vaz de Carvalho.  

Um dos aspetos que mais se destacam nesta sua atividade (e que ela manterá 
depois de passar para o ensino universitário) é a autoria de manuais e compêndios 
para o ensino liceal, de Botânica, de Biologia e de Zoologia, os quais são 
profusamente ilustrados com aguarelas e carvões, executados pela própria Seomara e 
exibindo uma qualidade artística de rara beleza, aliada ao rigor científico, que fazem 
destes materiais didáticos objetos únicos. Ela foi também autora de quadros 
parietais, que fazem parte do património de escolas históricas do ensino secundário. 

A partir de 1935, o Estado Novo instituiu a política do “livro único”, devendo os 
manuais para cada disciplina serem aprovados pelo Ministério da Educação 
Nacional, segundo um processo complexo (e dispendioso) para os autores que 
queriam publicar os seus manuais e tinham que submeter as suas propostas ao 
exame de uma comissão que os avaliava. Esta política teve repercussões nos 
programas escolares e nos métodos de ensino, reforçando o controlo político e 
ideológico sobre o processo educativo, as escolas e os professores e autores de 
manuais, assim como acentuou a desvalorização do espírito crítico no ensino e nos 
processos de aprendizagem. Seomara da Costa Primo, porém, apresenta-se como um 
exemplo de determinação e de criatividade, ao contornar subtilmente os preceitos 
educativos emanados do poder político e impondo-se como a autora da sua área 
disciplinar nas décadas de chumbo do regime. Os manuais de Botânica, de Biologia e 



 

 
 

de Zoologia de sua autoria conheceram sucessivas reedições e tiveram presença 
constante nos liceus portugueses entre os anos 30 e 70 do século XX, marcando 
gerações sucessivas de alunos e passando mesmo de pais para filhos. Na bibliografia 
sistematizada pelo Ministério da Educação (2006), na exposição virtual que dedicou 
à autora, são indicados 37 títulos destas edições e reedições.   

 

  

FIG. 6, 7, 8 e 9 | Manuais escolares de Seomara da Costa Primo. 

Na análise que efetuaram das ilustrações dos manuais de Botânica de Seomara da 
Costa Primo, Bento Cavadas e Fernando Guimarães (2010) sublinham que eles 
expressam um movimento crescente da manualística, que valoriza e dá uma 
importância cada vez maior à imagem, a qual vai ganhando terreno ao texto. No 
entanto, apesar da importância das ilustrações que Seomara imprimiu às suas obras, 
o texto mantém um lugar central na economia explicativa dos conteúdos. 

Se uma imagem vale por mil palavras, é pelas emoções que suscita, pelos 
estímulos que cria e pelas simplificações a que conduz. Neste sentido, o texto é 
tão ou mais importante que a imagem pela simples razão de que é mais 
complexo, profundo e rigoroso. Contudo, a imagem não tem de se limitar a 
servir o texto porque ela própria é uma forma de olhar, de interpretar e de 
exprimir um conhecimento... O nosso entendimento perante este facto é que a 
utilização das imagens não reflecte uma noção de observação neutra. Essa 
observação…[vai] traduzindo a interpretação própria de um autor que 
pretende fundamentar as suas ideias. Uma imagem, uma fotografia ou um 
desenho é sempre uma escolha e uma selecção …. Deste ponto de vista, as 
imagens não servem a realidade, servem os seus autores. Sendo assim, 
Seomara da Costa Primo através dos manuais escolares usou a realidade como 
objecto, a fim de melhor exprimir o que queria explicar e mostrar. No caso das 
figuras analisadas, a imagem cumpriu com um significado rigoroso e 
pertinente a interpretação conceptual de Seomara, com o objectivo de favorecer 
o reconhecimento e a identificação pelos alunos do conteúdo em questão e de 
atingir níveis elevados de qualidade estética e beleza formal… aliás, a 



 

 
 

iconografia apresentada revelou sempre dependência textual e nunca o oposto. 
Essa opção mostra o papel central que ainda cabia ao texto nos manuais de 
ciências da altura, embora esse foco fosse diminuindo paulatinamente. 
(Cavadas & Guimarães 2010, pp. 9-10) 

Os autores concluem ainda que “nos manuais de Seomara as imagens 
apresentam uma riqueza morfológica substancial, sendo inclusivamente inovadoras 
no uso corrente da fotografia e da cor, acompanhando o próprio avanço das técnicas 
gráficas”. A análise que fizeram destas publicações confirma, de forma científica e 
consolidada, a valorização da iconografia por Seomara. No fundo, estas 
características expressam a sua grande experiência como autora de manuais e 
refletem a “consciência pedagógica de uma educadora incontornável” (p. 10) no 
panorama educativo português. 

As mesmas características de rigor científico e cuidado estético apresentam os 
materiais didáticos e pedagógicos que elaborou, como os quadros parietais. As suas 
aguarelas, carvões, estampas, desenhos e mesmo as fotografias que integram o seu 
espólio expressam essa linha profissional que marcou a sua vida. 

 

   

 



 

 
 

FIG. 10 | Polinização (aguarela); FIG. 11 | Algas - 1,3,4,6 - Algas vermelhas 2 - Alga Verde 5,7,8 - Algas Castanhas 
(estampa); FIG. 12 | Pássaros exóticos (aguarela); FIG. 13 | Imagem parietal de hereditariedade, Leis de Mendel; FIG. 14 
| Tipos de Bicos de pássaros (desenho) (Galeria. In Ministério da Educação, 2006).  

 

Defensora de metodologias ativas, as suas práticas pedagógicas centravam-se na 
observação direta, na experimentação, na (re)formulação de perguntas e respostas, 
na crença que cada aluno seguia o seu próprio caminho, o qual ela apoiava, 
distribuindo exercícios específicos, consoante as particularidades que cada um 
apresentava. 

É neste sentido que se compreende o facto de Seomara da Costa Primo ser uma 
apologista do cinema educativo, que estreou no seu Liceu em 1929, com a 
apresentação do filme Chang. O suplemento de O Século (“Cinéfilo”) fez eco desta 
iniciativa e publicou um extenso artigo da sua autoria, “Chang - Uma lição no Liceu 
Maria Amália Vaz de Carvalho”, onde traça uma história breve do cinema e salienta 
as vantagens do cinema educativo como forma de aproximar os alunos da realidade. 
Por incumbência do Ministério da Instrução Pública, realizou também várias missões 
de estudo ao estrangeiro com a finalidade de obter dados relativamente ao ensino 
liceal feminino.  

Seomara defendia a correspondência interescolar, considerando-a um meio de 
união e solidariedade entre as crianças do mundo. Esta dimensão transnacional que 
imprimiu às suas conceções pedagógicas, exprimiu-as também no interesse que 
demonstrou relativamente à Cruz Vermelha da mocidade, apresentando uma 
comunicação sobre a Cruz Vermelha Infantil, em 1930, e ainda nesse ano uma 
conferência intitulada “A educação e a Cruz Vermelha infantil”, patrocinadas pelo 
jornal O Século e o seu suplemento “Modas e Bordados”, dirigido por Maria Lamas, 
em que dava a conhecer os objetivos e as realizações em prol da paz que a referida 
instituição internacional prosseguia. Seomara tinha assistido a uma exposição 
didática realizada em 1929, em Genebra, pudera observar os trabalhos de crianças de 
41 países e propunha-se ser a impulsionadora da adesão de Portugal a esta 
instituição e divulgar a sua ação entre os alunos dos liceus portugueses (Primo, 1930, 
1931). 

Seomara da Costa Primo tinha uma visão articulada dos diversos graus de ensino 
e dos objetivos de cada um para o desenvolvimento harmonioso das crianças e dos 
jovens (Carvalho, 2003). Seomara considerava que:  

A educação não consiste já na acumulação de noções por vezes demasiada, 
numa exagerada fase intelectual - conjunto de noções mal fixadas umas, mal 
interpretadas outras, por vezes mal usadas toda - consiste antes na preparação 
do indivíduo para a vida, visando aquela selecção e cultura das qualidades da 
raça, tornando-o apto a agir e a vencer no meio a que é destinado (Primo, 
1939).  



 

 
 

Esta perspetiva da educação está em linha com as suas preocupações pedagógicas 
e a necessidade de adotar novos métodos de ensino, o que a conduziu à expressão 
pública da sua posição crítica relativamente aos programas do ensino liceal. Coerente 
com a sua ação pedagógica, Seomara defendeu 

 A transformação dos métodos de ensino em métodos activos, que tendem a 
favorecer a actividade pessoal da criança, procurando rodeá-la das mesmas 
condições que encontrará na vida, levando-a a resolver problemas em que é 
colocada, dentro das suas forças e da sua mentalidade, o que é certo é que 
também nos nossos programas muito pouco se cuida dos problemas da vida. 
(Primo, 1930). 

Para além da docência e da publicação de manuais e artigos científicos e 
pedagógicos, Seomara da Costa Primo desempenhou vários cargos e funções, 
revelando grande empenho pedagógico e cívico: foi membro de júris de exames de 
admissão ao estágio liceal, participou nas provas de admissão à Universidade do 
Porto, em exames de estado, na apreciação de exposições de trabalhos escolares, 
entre outros. Foi ainda membro de comissões, como a Comissão de Revisão dos 
Planos de Estudos e dos Programas do Ensino Liceal, para a qual foi nomeada em 
Março de 1942.  

A ação cívica de Seomara da Costa Primo também se exprimiu nas suas ideias 
sobre a educação da mulher, pois a problemática feminina foi outra das suas 
preocupações: 

 Quanto mais esclarecida … for [a mulher], tanto mais elevará a sua missão de 
mãe. A cultura nunca fará mal às raparigas. Poderá resultar melhor até, 
porque é a mulher, de facto quem exerce mais influência no espírito dos filhos. 
Fomentar, pois, a sua cultura, elevar a sua mentalidade, é pedra-de-toque de 
um país verdadeiramente civilizado (Primo, 1943). 

Teve, ainda, uma participação associativa relevante, fazendo parte, desde 1927, 
dos corpos gerentes da Federação das Associações dos Professores dos Liceus 
Portugueses (cujos Estatutos foram aprovados em Maio de 1926) e apresentou 
diversas comunicações nos Congressos realizados pela associação – os Congressos do 
Ensino Secundário Oficial, realizados entre 1927 (o I Congresso) e 1931 e o I 
Congresso Nacional de Ciências Naturais, realizado em Lisboa, em 1941. Também 
participou em Congressos internacionais, tais como: o XI Congrès Internacional de 
l’Énseignement Secondaire, realizado em Haia, em 1929, como delegada da 
Federação das Associações dos Professores dos Liceus portugueses; e o III Congrès 
Bisannuel de la Fédération Universelle dês Associations Pédagogiques, realizado em 
Genebra, também em 1929, entre outros. 

No Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho deixou uma forte e carinhosa impressão, 
que ainda hoje é vivamente recordada, como expressa Antera Valeriana de Seabra. 



 

 
 

Fui aluna da Professora Seomara em Ciências físico-químicas e Ciências 
naturais no 4º, 5º e 6º anos do liceu, portanto, de 1935 a 1938. Gostava muito 
das aulas dela e ela tinha aqueles livros maravilhosamente bem ilustrados - ela 
gostava muito de desenhar e pintar. As aulas eram muito práticas: ela levava 
para as aulas os caules cortados, as cebolas que observávamos ao microscópio e 
íamos ao laboratório observar o esqueleto humano, os músculos...ainda hoje sei 
muita coisa de Biologia graças àquela professora.… Era uma professora 
extraordinariamente pedagoga - tinha uma qualidades pedagógicas 
extraordinárias e era uma simpatia. Ela foi à nossa viagem de fim do curso do 
liceu - fomos lá acima ao Lindoso e foi sempre muito atenciosa e amiga, muito 
simples,...comigo e com as outras minhas colegas. 

Eu assisti ao seu doutoramento e… como era mulher foi bastante 
amachucada...ela não merecia aquele tratamento... O júri era composto por 
homens, com excepção da Doutora Branca, mas ela não era de Biologia era de 
Química … 

Foi uma Professora a quem realmente muito fiquei a dever, que me empurrou 
para as Ciências, que me trazia problemas e exercícios e dizia “estes dois são 
para a Antera” e depois dava outros problemas diferentes às minhas colegas. 

A Seomara era fundamentalmente uma pedagoga e uma amante da profissão; 
ela vivia para os seus alunos, nunca se casou nem nada...tinha uma amizade 
muito especial pelos seus alunos e era uma Professora “com letra muito grande” 
(Eng.ª Antera Valeriana de Seabra, 2006, testemunho oral - Ministério da 
Educação, 2006) 

O mesmo carinho e reconhecimento transparece nas palavras de Laura Ayres. 

Conheci Seomara da Costa Primo nos últimos anos do curso liceal, no fim dos 
anos 30. Os quase cinquenta anos que me separam dessa data não fizeram 
apagar a memória da professora de excepção que as alunas da minha geração 
tiveram o privilégio de conhecer… Sobretudo, fiquei a dever-lhe o exemplo 
inesquecível de alguém com o gosto pelo saber teórico e prático e com a atitude 
perante o ensino que a caracterizaram como uma profissional ímpar e que, sem 
dúvida, marcou profundamente as suas alunas, tanto no liceu como na 
Faculdade de Ciências. Relembrar Seomara da Costa Primo, a quem me 
ligaram laços de profundo respeito e amizade, é prestar-lhe a ainda que muito 
simples homenagem a que fez jus pelas suas elevadas qualidades profissionais e 
humanas. (Dr.ª Laura Ayres, 1986, Testemunho - Ministério da Educação, 
2006) 

 



 

 
 

3. PROFESSORA E INVESTIGADORA UNIVERSITÁRIA 

A sua carreira universitária iniciou-se em 1921, quando foi proposta pelo 
Conselho da Faculdade de Ciências para o lugar de 2º Assistente não remunerado do 
sub-grupo de Botânica, vindo no ano seguinte a ser proposta pelo mesmo conselho 
para exercer o cargo de 2º Assistente remunerado. Regeu, até ao ano de 1934-1935, 
essencialmente os trabalhos práticos dos cursos de Botânica Sistemática e 
Morfologia e Fisiologia Vegetais. Em 1934, o mesmo órgão da Faculdade propôs que 
ela exercesse, por contrato, o cargo de assistente encarregada do curso de Botânica, 
tendo vindo a ser contratada ainda nesse ano letivo. A partir desta data, a sua 
carreira académica e universitária conheceu um “impulso permanente, conduzindo-a 
a pertencer aos grandes nomes da botânica nacional” (Cavadas & Guimarães, 2001) e 
“preocupando-se permanentemente com o acto educativo e não apenas com a 
transmissão de conhecimentos” (Antunes & Galvão, 2001). 

 

 

FIG. 15 | Prof. Palhinha, Seomara C. Primo e alunos no Jardim Botânico, 1938.  

Em 1942, Seomara da Costa Primo defendeu a sua tese de doutoramento, intitulada 
“Contribuição para o estudo comparativo da acção do arsénio e da colciquina na célula 
vegetal”, em que foi aprovado com mérito absoluto, tendo sido a primeira mulher a doutorar-
se em Ciências Biológicas. Este acontecimento teve um impacto significativo na imprensa da 
época, que se fez eco das provas, das suas características (nomeadamente a exigência das 
perguntas e a calma e rigor da candidata nas respostas) e da forma como colegas e alunos 
felicitaram a nova doutora. 

Após a realização do Doutoramento, Seomara da Costa Primo foi nomeada 1.º Assistente 
do 2º grupo (Botânica) da 3ª secção da Faculdade de Ciências. Em 1943 prestou provas 
públicas no concurso para o lugar de professor catedrático do mesmo 2º grupo (Botânica). Foi 
regente, entre outras, das disciplinas de Morfologia e Fisiologia Vegetais, Botânica Geral e 
Botânica Sistemática, sendo mais tarde responsável pela cadeira de Desenho Biológico 
(1949), o que expressa exemplarmente a associação que estabelecia entre a arte e ciência.  

 



 

 
 

 

  

FIG. 16 | Seomara C. Primo e alunos na Praia da Rocha, 27.03.1945; FIG. 17 | …e nas Azenhas do Mar, 1949.  

Nas palavras da sua aluna Salomé Soares Pais, que frequentou a Faculdade de 
Ciências na rua da Escola Politécnica, encontramos também o reconhecimento por 
essa dimensão artística e cientificamente rigorosa de Seomara Costa Primo. 

Deslocava-se habitualmente junto de cada aluno que, em pé, no seu estirador, 
passava as aulas de Desenho Biológico, no 1º andar da Faculdade de Ciências 
de Lisboa, na Rua da Escola Politécnica, tentando por vezes com dificuldade, 
fazer ressaltar um pormenor da folha ou da flor de uma Angiospérmica ou dar 
expressão ao bico do mais simples dos pássaros. Quando necessário, a Prof. 
Seomara pegava no lápis e, como boa desenhadora Biológica que era, 
rapidamente corrigia a perspectiva ou exprimia o rigor da nervação ou recorte 
da folha desenhada”. (Testemunho - Ministério da Educação, 2006) 

Seomara foi sócia de diversas sociedades científicas, portuguesas e estrangeiras, 
como a Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais, a Sociedade Portuguesa de 
Biologia, a Sociedade Broteriana e a Société Linnéenne de Lyon. 

Foi autora de diversos artigos científicos, publicados na imprensa da 
especialidade, tendo sido citada na imprensa estrangeira; destacam-se as suas 
colaborações com os Arquivos da Universidade de Lisboa, o Bulletin de la Société 
Portugaise dês Sciences Naturelles, o Boletim da Sociedade Broteriana, os Archives 
portugaises dês sciences biologiques e as revistas Labor, Scientia e Naturalia (ver 
lista das publicações na Tabela 1). 



 

 
 

As suas viagens de estudo, de âmbito científico e pedagógico, levaram-na a 
França, Alemanha, Bélgica, Holanda e Suíça (por vezes acompanhada pelo pai), onde 
participou em congressos e frequentou várias instituições científicas, como Instituto 
Botânico de Berlim-Dahlem, Nymphenburg, Universidade de Iena (Galvão & 
Antunes, 2001). 

 

4. A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DA HISTÓRIA 

O que hoje conhecemos de Seomara da Costa Primo deve-se muito ao esforço das 
suas alunas e de professoras e investigadoras que consideraram um imperativo 
preservar a sua herança, os seus documentos e as memórias que tinham de Seomara. 
No entanto, estamos perante um número reduzido de publicações, em que avultam 
os textos de Guida Carvalho (2010, 2003, 2002) e de Cecília Galvão e Helena 
Antunes (2001). Na verdade, esta personalidade paradigmática da educação em 
Portugal não foi ainda objeto de uma investigação de fundo. Contudo, no universo 
informático encontramos bastantes informações, mercê do trabalho do Núcleo 
Museológico Seomara da Costa Primo, da Escola Secundária Seomara da Costa 
Primo, que constituiu, preserva e divulga um precioso espólio da Seomara; foi com 
base neste espólio que o Ministério da Educação organizou a Exposição Virtual 
“Seomara Costa Primo - Vida e Obra” (2006).  

A Escola Secundária Seomara da Costa Primo, na Amadora, que escolheu o seu 
nome para patrona, reuniu, a partir de 1980, uma parte considerável do seu espólio 
bibliográfico e artístico, constituído por aguarelas, manuais escolares, publicações, 
apontamentos de Seomara, fotografias, objetos pessoais, recortes de imprensa e 
livros, num total de 600 espécime. Este espólio, reunido no Núcleo Museológico, foi 
constituído através de doações de entidades oficiais e particulares, nomeadamente da 
Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, do Museu-Escola Jardim Botânico 
e da Dr.ª Maria Luísa Azevedo Neves. O “Núcleo Museológico Seomara da Costa 
Primo” é da responsabilidade das professoras Maria José Capelão e Guida Carvalho.  

 

 

FIG. 18 e 19 | Bordados de Seomara Costa Primo.  



 

 
 

Guida Carvalho estabeleceu uma cronologia das obras de Seomara da Costa 
Primo. 

 

Lista das Obras de Seomara da Costa Primo:  
• «Chang» Uma lição no Liceu Mª Amália Vaz de Carvalho, (1929). in Cinéfilo, nº 

50. 
• O XI Congresso Internacional de Ensino Secundário, (1929). Imprensa Portugal-

Brasil. 
• Do Êxito das Ciências Biológicas do Ensino Secundário, (1929). Imprensa 

Portugal-Brasil. 
• A educação e a Cruz Vermelha da mocidade, (1930). in Modas & Bordados, nº 

957. 
• A educação e a Cruz Vermelha, (1930). Imprensa Beleza. 
• Cruz Vermelha Infantil, (1931). Imprensa Portugal-Brasil. 
• Compêndio de Botânica para a II e V classes do Liceu (1932). 
• Compêndio de Botânica para a VI e VII classes do Liceu (1932). 
• Algumas observações sobre a folha de cistus em habitats diferentes (1934). 

Lisboa: Imprensa Portugal-Brasil. 
• Action du progynon sur la croissance des végetaux (1935). Bulletin de la Societé 

Portugaise des Sciences Naturelles, nº 4. Lisboa. 
• Compêndio de Botânica para as III, IV e V classes dos Liceus (1935). Lisboa: 

Edição da autora. 
• A vegetação da região de Sagres e do Cabo de S. Vicente. Scientia. Lisboa (1935), 

p. 1-16. 
• Quelques observations sur la végétation de Sagres et du Cap de São Vicente 

(1936). Bulletin de la Societé Portugaise des Sciences Naturelles, nº 17. Lisboa. 
• Sur le comportement des germinations des graines en présence de quelques 

alcools, (1936). Bulletin de la Societé Portugaise des Sciences Naturelles, nº 21. 
Lisboa. 

• Sur le comportement de la germination et des incurvations géotropiques en 
présence de l'alcool éthylique. Archives Portugaises des Sciences Biologiques. 
Porto, vol. V (1936), p. 352-356. 

• Action du progynon sur la germination et l'allongement des racines, (1936). 
Separata do Boletim da Sociedade Broteriana, Vol XI. Lisboa. 

• O grânulo do pólen na classificação das plantas, (1937). Naturalia, nº 4. Lisboa. 
• Compêndio de Biologia, III Ciclo do Liceu (1937). Lisboa: Livraria Bertrand. 
• Compêndio de Botânica, II e V Anos do Liceu (1937). Lisboa: Livraria Bertrand. 



 

 
 

• · Compêndio de Botânica, VI e VI Anos do Liceu (1937). Lisboa: Livraria 
Bertrand. 

• Carlos de Lineu (1938) O Académico Figueirense, nº5 - Ano V - 5ª série e 
Separata de O Académico Figueirense, Figueira da Foz. 

• Quadros parietais para o ensino da Biologia: folheto explicativo. Lisboa: [s.n.], 
1938 (Lisboa: Imprensa Portugal-Brasil). 

• Compêndio de Zoologia, IV, V e VI Anos do Liceu, (1939). Lisboa: Sá da Costa. 
• Algumas considerações sobre a tese «Localização do Ensino Secundário num 

Plano Geral de Ensino», (1939). Lisboa: Imprensa Portugal-Brasil. 
• Valor Educativo das Ciências Biológicas, (1941). Lisboa: Imprensa Portugal-

Brasil. 
• Contribuição para o estudo comparativo da acção do arsénio e da colquicina na 

célula vegetal, (1941). Lisboa: Imprensa Portugal-Brasil. [S. C. Primo, 1941. Tese 
de doutoramento em Ciências Biológicas, apresentada à Universidade de Lisboa 
através da Faculdade de Ciências, 1942]. 

• Da acção do naftaleno na mitose da célula vegetal, (1941). I Congresso Nacional 
de Ciências Naturais. Lisboa: Imprensa Portugal-Brasil. 

• Da influência dos vapores do timol e da cânfora na célula vegetal, (1941). I 
Congresso Nacional de Ciências Naturais. Lisboa: Imprensa Portugal-Brasil. 

• Do comportamento da cariocinese na presença de alguns alcoois, (1941). I 
Congresso Nacional de Ciências Naturais. Lisboa: Imprensa Portugal-Brasil. 

• Da influência do p-diclorobenzeno na germinação e na mitose, (1942). In 
Bulletin de la Société Portugaise des Sciences Naturelles, nº 5. Lisboa. (com Ruy 
Telles Palhinha) 

• Contribuição para o estudo da estrutura do citoplasma, (1943). Lisboa: 
Imprensa Portugal-Brasil. 

• A Mulher contemporânea, entrevista, (1943). Diário de Lisboa, 21 de Maio. 
• Entrevista (1944). Eva, Número de Março. 
• Compêndio de Botânica, II Ciclo do Liceu, (1950). Lisboa: Livraria Bertrand. 
• Biologia, 6º ano, (1965). Lisboa: Sá da Costa. 
• Zoologia, 3º ano, (1965). Lisboa: Sá da Costa. 
• Botânica, 4º e 5º anos, (s/ data). Livraria Popular Francisco Franco. 

TABELA 1| Lista das Obras de Seomara da Costa Primo, organizada por Guida Carvalho (adaptada). 

 

Por outro lado, também na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho se 
encontram exemplares que pertencem ao seu espólio relacionado com o ensino 



 

 
 

liceal: manuais escolares, quadros parietais (ou murais), livros de homenagem com 
elevado número de assinaturas que evidenciam as relações humanas que manteve 
com os seus alunos e com colegas. 

O espólio de Seomara da Costa Primo associado à investigação e ao ensino 
universitário encontra-se em grande parte na biblioteca do Instituto Botânico da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Galvão & Antunes, 2001). 

 

CONCLUSÃO 

Seomara da Costa Primo fez parte de uma geração que lutou pela afirmação da 
mulher na sociedade do seu tempo e numa esfera predominantemente masculina, 
como era a universidade. A sua ação cívica e envolvimento associativo, as suas ideias 
e o seu perfil profissional permitem-nos colocá-la na linha da frente na defesa de um 
país moderno, livre e democrático, em diálogo com as outras sociedades e universos 
pedagógicos e científicos. No entanto, quase toda a sua vida profissional decorreu sob 
um regime autoritário e concentracionário, sujeitando a ação pessoal, social e 
profissional aos mecanismos da censura sobre a liberdade de expressão e de controlo 
político-ideológico sobre a vida quotidiana e profissional. Seomara construiu o seu 
espaço próprio de ação entre estes condicionalismos, no ensino liceal (em que 
sempre atuou) e na universidade (a que sempre esteve ligada), no mundo editorial e 
no associativismo, agindo de forma determinada, exprimindo as suas ideias 
convictamente e encontrando mecanismos subtis de contornar as dificuldades para 
as divulgar. Mulher de espírito interventivo e inovador, de enorme coerência entre o 
que defendia e o que praticava na sua atividade docente, os testemunhos que muitos 
alunos nos dão revelam uma personalidade “atenciosa, amiga, simples, paciente, 
pouco comunicativa, extremamente correta, sabedora, modesta e generosa” 
(Carvalho, 2010), algo distante e profissionalmente irrepreensível. Elina Guimarães 
(1986) presta-lhe sentido tributo na hora da morte, enaltecendo as suas qualidades 
de mulher cientista, pedagoga e cidadã e reclamando a necessidade de manter viva a 
sua memória exemplar, pois com grande talento “subiu, com simplicidade, tão alto” e 
“serviu dedicadamente a ciência, o seu país e, desse modo, as suas compatriotas”.  
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RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo lançar luz para uma intelectual católica 
brasileira que põe em relevo questões importantes a serem discutidas na 
historiografia educacional sobre a História das Mulheres. Tais questões passam pelo 
lugar ocupado na cena pública por mulheres ampliando as lentes para além do 
magistério primário. Apoiada, especialmente, no conceito de intelectual de Sirinelli 
(1996), trabalho com a hipótese de Maria Junqueira Schmidt, personagem aqui em 
questão, se afirmou no campo educacional amparada pelo selo do catolicismo. Essa 
representação está diretamente ligada ao modo como se posicionava na defesa do 
catolicismo, sua rede de sociabilidade, os espaços que ocupou e a legitimidade do seu 
discurso. Mobilizando um conjunto diversificado de estratégias, Maria Junqueira 
Schmidt se fez presente nos debates públicos a respeito da educação nos impressos, 
em cargos de gestão, na administração pública, e em outras mídias como o rádio e a 
TV. Deste modo, pode-se dizer que seu escopo de atuação instiga um maior 
questionamento sobre o lugar que algumas mulheres ocuparam no campo 
intelectual, ainda predominantemente masculino na historiografia educacional.  
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1. PENSANDO AS MULHERES NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

Este trabalho tem como foco privilegiado a ação das mulheres na organização da 
sociedade brasileira pela via da educação, ocupando postos estratégicos para difundir 
e assegurar a essência de determinados projetos educacionais. Ocupar esses espaços, 
em contrapartida, serviu como um canal legítimo de circulação das mulheres – 
burguesas e aristocráticas - na vida pública. O processo de circulação dessas 
mulheres na vida pública aconteceu lentamente no Brasil e a primeira metade do 
século XX nos deixa inúmeras pistas dos modos pelos quais tais mulheres passaram 
a ocupar a cena pública em diversas frentes.  

Pode-se dizer que, em um primeiro momento, o magistério primário se tornou, 
para essas mulheres, um dos principais caminhos de atuação profissional, sobretudo, 
pelo entendimento de que esse ofício era uma extensão daquilo que já vinham 
fazendo no espaço doméstico, quase uma extensão de sua natureza de mãe. Mas, essa 
entrada na vida pública não se restringe apenas pelo magistério primário. Aos 
poucos, as mulheres foram encontrando caminhos e estratégias que as colocavam em 
posições indispensáveis na organização da sociedade. Foi assim com a educação 
sanitária, com a enfermagem, com o serviço social, dentre inúmeras outras 
profissões. Como chama a atenção Michelle Perrot (2015), as mulheres foram 
configurando as novas profissões do setor terciário e destaca, dentre elas, o 
magistério (e não apenas o magistério primário, embora os demais níveis fossem 
menos expressivos), a enfermagem, as vendedoras e as secretárias. Encontrando 
espaços em salas de aula, lojas de departamento, escritórios, restaurantes, 
hospedarias, hospitais, as mulheres foram ocupando a cena pública. Mas, esses 
espaços foram os espaços encontrados, sobretudo, pelas mulheres burguesas. As 
mulheres oriundas de uma elite intelectual e cultural (Sirinelli, 1996; 1998), não 
ficaram restritas apenas a eles. Elas encontraram formas de estar em lugares de 
maior visibilidade e poder. Desenvolveram estratégias de associativismo, adotaram 
as viagens como símbolos de distinção e legitimidade entre os pares em temas 
específicos da educação, da saúde e da administração, ocuparam postos de gestão, 
buscaram respaldo das mídias e, paulatinamente, ocuparam também espaço nas 
próprias mídias, com programas no radio e na TV, sobretudo a partir dos anos de 
1950. 

Neste trabalho a lente utilizada está voltada para uma personagem da educação, 
ainda obscurecida pela historiografia educacional brasileira, apesar de ter ocupado 
diferentes postos no campo educacional brasileiro e com larga circulação no cenário 
internacional desde a Europa até os Estados Unidos. Maria Junqueira Schmidt foi 
uma intelectual católica que atuou sempre de forma muito expressiva em diferentes 
campos da educação e curiosamente, nunca no ensino primário. Professora, sem 
dúvida. Mas, não somente. O objeto deste texto trata, portanto, dessa amplitude de 
ações realizadas por esta mulher, que nos coloca diante de fortes indícios de que, 
assim como ela, tantas outras mulheres tiveram atuaram de forma substancial na 



 

 
 

organização da sociedade brasileira e tiveram suas ações obscurecidas pela 
historiografia.  

Os trabalhos no campo da História da Educação no Brasil já vêm dando conta de 
pensar as mulheres e as retratar nesse cenário, chamando a atenção para a ação 
protagonista que exerceram, sobretudo, nas práticas educativas. A educação 
feminina e a feminização do magistério já são terrenos consolidados em nossa 
historiografia, constituindo-se como objetos de pesquisa de diversos historiadores. 
Todavia, ainda são incipientes os trabalhos que ressaltem a ação dessas mulheres em 
espaços que vão além da sala de aula primária, que destaquem as estratégias que elas 
utilizaram para marcar uma posição na cena pública em diferentes tempos e espaços, 
e que as aborde como intelectuais (Sirinelli, 1996).  

A personagem aqui em questão nos chama atenção por alguns motivos. É uma 
mulher; viajante; reconhecida por seus pares – homens e mulheres – como 
intelectual desde o início de sua carreira; atuou como professora e, posteriormente, 
como diretora de uma escola profissional de ensino secundário; colaborou na 
fundação do Serviço Social do Comércio (SESC), dialogou com o que havia de mais 
moderno na pedagogia européia e norte-americana mesmo sendo católica; ocupou 
postos estratégicos como a Comissão Nacional do Livro Didiático; publicou um 
conjunto de vinte e sete livros entre biografias, livros didáticos e outros voltados para 
a educação das famílias; transitou entre a intelectualidade católica e laica com 
fluidez, sendo convidada por representantes de ambos os grupos para falar do 
trabalho que desenvolvia de orientação educacional e de educação das famílias, com 
ênfase na relação família-escola; ocupou as mídias com maestria, no rádio, na TV, 
nas revistas pedagógicas; nos jornais, foi sempre notícia. 

Curiosamente, nada há escrito sobre esta mulher na historiografia educacional. 
Suas ações, no entanto, nos oferecem uma significativa contribuição para a História 
das Mulheres e sua presença na História da Educação. Amplia o repertório acerca 
das práticas educativas efetivamente empreendidas, dando luz aos sujeitos 
envolvidos e seus modos de atuação. A trajetória de Maria Junqueira Schmidt coloca 
em relevo não apenas as disputas e as tensões, mas as alianças e as mediações em 
torno de projetos educacionais que vigoraram na sociedade brasileira entre os anos 
de 1920 e 1980 e nos instiga a pensar na atuação feminina para além das salas de 
aula do ensino primário. Essa amplitude nos coloca diante de novas perguntas 
relacionadas às mulheres, como sujeitos da educação. Quem são efetivamente? Como 
atuaram, que estratégias e táticas utilizaram para marcar uma posição nesse campo? 
Quais as redes em que se envolveram? Como suas ações reverberaram em saberes? 
Como esses saberes foram postos em circulação? O que significou sua contribuição 
para a educação no Brasil? 

O aporte teórico-metodológico utilizado neste trabalho está assentado no 
paradigma indiciário de Ginzburg (1989). Uma vez que as fontes sobre a personagem 
estão dispersas e sua história recortada em pedaços, a pesquisa vem rastreando  
arquivos públicos como o Arquivo Nacional, o Centro de Referência do Professor da 
Cidade do Rio de Janeiro, o Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, o Arquivo do 



 

 
 

Estado do Rio de Janeiro, o Arquivo da Escola de Comércio Amaro Cavalcanti, o 
Arquivo do Serviço Social do Comércio (SESC), a Escola de Pais do Brasil, jornais e 
revistas pedagógicas. Nos arquivos públicos, é lacunar a ausência de fontes em 
relação à Maria Junqueira Schmidt. Os jornais e as revistas, até agora, têm sido mais 
férteis. Essa ação, um tanto detetivesca, busca reunir pistas e vestígios, que juntos 
vão compondo o mosaico de uma trajetória e pondo em foco um quadro mais 
ampliado da educação no Brasil no período elencado.  

Os subsídios teóricos vêm da interlocução com autores da História das Mulheres 
e da História das Mulheres no Brasil. A interlocução com alguns autores deste campo 
tem sido inspiradora para pensar os caminhos da atuação feminina. O trabalho de 
Terezinha Zanlochi (2001) permite ajustar o foco da lente para as mulheres católicas. 
Os conceitos de estabelecidos e outsiders, de Norbert Elias (2000), rede de 
sociabilidade e elites culturais de Jean François Sirinelli (1996; 1998) são 
fundamentais para a discussão do lugar ocupado por essas mulheres na vida pública.  

Evidentemente, este texto não tem a pretensão de responder a todas as questões 
levantadas, mas sinalizar para cada uma delas a partir de três projetos que 
acompanharam a trajetória de Maria Junqueira Schmidt: o ensino profissional, a 
orientação educacional e a educação das famílias. Os três projetos, em que pesem as 
singularidades de cada um, se cruzam e se interpenetram tanto nos discursos quanto 
nas práticas que suscitaram e apresentam permanências até os dias atuais. O ensino 
profissional continua na Escola Amaro Cavalcanti e no Serviço Social do Comércio 
(SESC), este hoje com uma amplitude significativamente maior. A educação das 
famílias tomou corpo em um movimento que ampliou seus braços e hoje possui 
sedes em diferentes países da América Latina e Portugal. Já a Orientação 
Educacional permanece em outras bases, uma vez que foi retirada da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A 
ausência da Orientação Educacional nos currículos de Pedagogia acabou por 
restringir essa formação à Pós-Graduação, configurando uma permanência em outro 
formato.  
 

Considerações Finais 

O trabalho de Maria Junqueira Schmidt, portanto, oferece à História da 
Educação contribuições em muitos aspectos. Ele nos permite olhar mais de perto 
para esses três projetos salientados, chamando a atenção para a inserção de outros 
espaços ocupados pelas mulheres na cena pública que vão além do magistério 
primário. Permite, ainda, nos interrogar sobre as redes de sociabilidade que se 
constituem e legitimam os discursos e as práticas educacionais. De uma forma muito 
provocativa, seu trabalho também nos sugere o enfrentamento de uma tradição 
historiográfica que coloca em oposição os católicos e os EUA, chamando a atenção 
para o diálogo estabelecido entre os educadores católicos, mais especificamente, as 



 

 
 

mulheres católicas, com a pedagogia norte-americana em diferentes tempos e 
contextos históricos.  
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RESUMO  

O presente estudo se relaciona a temática das questões de gênero e educação. 
Problematizar o lugar da mulher historiadora é um tema que ainda parece restrito 
nas pesquisas, daí que desvelar um percurso feminino ligado ao ingresso das 
mulheres no ensino superior em licenciaturas que formavam professoras para o 
magistério secundário parece ser um viés que amplia a história das mulheres na 
história da educação brasileira. Assim, tomo como objeto de análise o itinerário da 
professora-historiadora Maria Yedda Leite Linhares (1921-2011), atento as 
imbricações dos diferentes lugares sócio-históricos, políticos e culturais que se 
entrecruzam. O itinerário da historiadora tomado como fonte central de análise se 
refere: ao conjunto de entrevistas realizadas em diferentes temporalidades e 
publicadas em arquivos digitais, trabalhos publicados por historiadoras que (re) 
visitam o percurso da professora e o “retrato biográfico” pós-morte destacado no 
portal CAPES. O recorte temporal (1946-1994) se refere estritamente ao período de 
sua inserção como professora assistente do Professor Delgado de Carvalho na 
Universidade de Filosofia e vai até sua gestão como Secretaria de Educação no Rio de 
Janeiro. E como questões centrais, indago como Maria Yedda se relaciona com seus 
pares no âmbito da profissão de professora, historiadora, pesquisadora e gestora da 
educação.  

Palavras-chave:  
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.O presente estudo se relaciona a temática das questões de gênero e educação. 

Problematizar o lugar da mulher historiadora é um tema que ainda parece restrito 
nas pesquisas, daí que desvelar um percurso feminino ligado ao ingresso das 
mulheres no ensino superior em licenciaturas que formavam professoras para o 
magistério secundário parece ser um viés que amplia a história das mulheres na 
história da educação brasileira. Na seqüência o estudo apresenta uma breve 
apresentação do lugar da professora enquanto professora da educação básica, 
percurso não seguido por Maria Ieda Linhares. Daí que introduzir o debate sobre 
outros lugares da mulher professora se inicia pelo lugar modelar – da professora da 
Escola Normal. 

 

1. O lugar das mulheres na Historia da educação brasileira  

É notório que na história da educação brasileira, tratando-se dos itinerários 
docentes temos uma vasta bibliografia que trata do lugar da professora formada pela 
escola Normal para atender as séries iniciais. E nesse olhar que iniciamos nosso 
texto. 

Os motivos da escolha da profissão são sempre para o indivíduo um campo 
complexo e difuso que está engendrado a um processo sócio-histórico cultural e 
político. Vários são os paradigmas que a sociedade impõe e esses são apresentados de 
diversas maneiras e a todo instante; por outro lado, cada indivíduo percebe esses 
modelos de formas diferenciadas, ou seja, nem sempre os comportamentos são uma 
escolha pessoal e sim uma adequação ao que é permitido (Balassiano, 2005). Vários 
são os autores que sinalizam para os múltiplos eus que nos constituem e que são em 
grande escala construções sócio-culturais. Goodson (1992), sinaliza os ambientes 
socio-culturaisonde somos criados como ingredientes fundamentais da pessoa que 
somos, do nosso sentido do eu. Catani (1997) ressalta que a sociedade e a cultura a 
todo instante sinalizam quais são os comportamentos esperados e aprovados para 
homens e mulheres. Louro (1997) destaca que se as diferentes instituições e práticas 
sociais são constituídas pelos gêneros. Balassiano (2005) ainda ressalta que as 
instituições e práticas não só “fabricam” os sujeitos, como são, elas também, 
produzidas por representações de gênero, de etnia, de classes entre outras. 

Partindo desses referências procuramos destacar os lugares por onde Maria Yeda 
circulou e atuou com o propósito de desvelar nossas inquietações sobre outros 
lugares e representações do feminino. 

 

2. A escola como um espaço atravessado pelos gêneros 

Quando se estuda diferentes instituições e suas práticas sociais, em particular, a 
escola, sobretudo a educação básica, a questão do gênero aparece claramente. Louro 



 

 
 

(1997) afirma que de um lado a escola é feminina por ser um lugar de atuação de 
mulheres, além do que a atividade escolar é observada pelo cuidado, pela vigilância e 
pela educação, práticas sobretudo femininas. 

De outra parte, porém, ela é masculina, à medida que, lida com o conhecimento 
que historicamente foi produzido pelos homens. Assim, 

[...] ainda que as agentes de ensino possam ser mulheres, elas se ocupam de um 
universo marcadamente masculino – não apenas porque as diferentes 
disciplinas escolares se constituíram pela ótica dos homens, mas porque a 
seleção, a produção e a transmissão dos conhecimentos são masculinos. 
(LOURO, 1997 p.89) 

A instituição escola é atravessada pelos gêneros e não se pode pensar sobre tal 
instituição sem reconhecer as construções socio-culturais de masculino e feminino. 
Tratando-se dos processos históricos de formação do professor, é no início da Idade 
Moderna que se instala o processo educativo, baseado na figura de um mestre 
exemplar. Esse mestre teria que cuidar não só de transmitir os saberes, mas também 
internalizar nos educandos, para além da escola, comportamentos e valores que só 
seria possível a partir da figura do mestre como modelo a ser seguido. Logo, 

O mestre jesuíta é o exemplo perfeito – é cuidadosamente preparado para 
exercer seu ofício. Ele se torna um “especialista da infância”, ele domina os 
conhecimentos e as técnicas de ensino, as armas para a conquista das almas infantis 
e para sua vigilância, ele sabe graduar seus ensinamentos, estimular a vontade, 
treinar o caráter, corrigir com brandura – ele é o responsável imediato e mais visível 
da formação dos indivíduos. (LOURO, 1997 p.92) 

Os primeiros mestres eram,assim, figuras masculinas, religiosas, na disputa de 
fiéis para suas igrejas (católicos e protestantes). Os mestres religiosos foram uma das 
primeiras e fundamentais representações do magistério. Dessa forma, para esses 
primeiros docentes, de ordem religiosa, foram criados, verdadeiros manuais com 
normas e condutas que regulavam, entre outros aspectos: seu corpo, seu caminhar, 
seu falar, o que observar. Tudo isso acontecia porque o mestre simbolizava o modelo 
vivo para esses meninos dessa sociedade. De outra parte, as religiosas seguem os 
mesmos preceitos, guardando as devidas proporções da distinção de gênero nessa 
sociedade, ao se ocuparem das meninas. 

Pensando-se na formação docente de estrutura pública, esta se iniciou na época 
moderna. Nóvoa (apud Nóvoa 1995) sinaliza que o Estado burguês criou condições 
para o que chama de "profissionalização do professor". Isto é, ao compor um sistema 
público de ensino que legitimasse sua ideologia, o Estado se preocupou também com 
a capacitação dos profissionais que iriam atuar nas escolas. Os desdobramentos da 
organização do sistema público de ensino na Europa previram a criação de Escolas 
Normais, como instituições com a finalidade de criar um corpo profissional para a 
educação das massas. A estruturação do sistema de ensino docente em Portugal no 
século XVIII, como afirma o autor, foi um importante mecanismo de controle social, 



 

 
 

ao mesmo tempo em que possibilitou aos professores sua afirmação enquanto 
profissionais do ensino formal. O processo de estatização do ensino consistiu, para a 
política de formação docente, a substituição de um corpo docente religioso e sob o 
controle da Igreja, por um corpo de professores laicos, agora recrutados pelo Estado. 
Apesar de todas essas profundas mudanças na estrutura educacional européia e 
principalmente francesa no século XIX, o modelo do professor continuava muito 
próximo do sacerdócio, o que até hoje pode ser observado.  

A criação das Escolas Normais marcou uma nova etapa no processo de 
institucionalização da profissão. Portanto, 

As Escolas Normais, no século XIX, substituíram o “velho” mestre escola pelo 
“novo” professor do ensino primário. [...] Ao longo do Século XIX consolida-se uma 
imagem de professor, que cruza as referências ao magistério docente, ao apostolado e 
ao sacerdócio, com a humildade e a obediência aos funcionários públicos. (NÓVOA, 
1991; 1995: 101; 16). 

No entanto, no processo de constituição da profissão docente, apenas os homens 
faziam parte. No auge da difusão das Escolas Normais na França, a educação das 
mulheres tinha pouca expressão e sua preparação para a docência, menos ainda. 
Segundo Costa (apud Nóvoa, 1995), os homens ilustrados da época aspiravam à 
moralização das pessoas a fim de regular a vida social. A partir daí, a mulher de elite 
logo fora identificada como agente disseminador de um comportamento moralizante, 
desde o convívio familiar, preparando os filhos para vida em sociedade e ainda 
acompanhando o marido. Na França, as autoridades na época faziam o seguinte 
raciocínio: sendo a mulher a primeira educadora de seus filhos - e para isso recorda-
se a obra de Pestalozzi, Como Gertrudes educava seus filhos - e por exercer grande 
influência sobre o marido, seria a hora de fomentar a educação feminina tanto na 
escola primária, como na preparação para a docência. Nesse contexto, em 1842, se 
aprova a lei de criação de cinco Escolas Normais femininas na França. No século 
XIX, no período de consolidação dos Estados Nacionais, a escola era tida como a 
instituição capaz de garantir a unidade nacional através da transmissão de conteúdos 
unificados e de valores culturais e morais que promovessem a consolidação do poder. 

 

3 No Brasil a história se repetia 

Tratando-se de Brasil, desde a colonização, a maioria das escolas estava ainda 
sob a administração dos jesuítas e estes cuidavam apenas da educação dos homens. 
Balassiano (2005) sinaliza num outro estudo que no período colonial, a mulher 
brasileira esteve bastante afastada da escola em detrimento das atividades que lhes 
eram atribuídas como naturais para o seu sexo: costurar, bordar, cuidar da casa, do 
marido e dos filhos. Suas oportunidades de instrução se restringiam aos 
ensinamentos oferecidos nos conventos religiosos.Os debates em torno da 
universalização da instrução primária e, neste bojo, a educação feminina, ganharam 
corpo com os ideais revolucionários franceses. No Brasil, foi somente a partir da 



 

 
 

Independência que se verificou investimento nessa direção, pelo menos, no que se 
refere às leis. Em 1827, a Lei de 15 de Outubro criava as primeiras escolas primárias 
para o sexo feminino em todo o Império. Como naquela época, no Brasil e também 
na Europa, as aulas eram dadas em turmas separadas por sexo, foi preciso que se 
admitissem as mulheres para lecionar nas turmas femininas; assim foram criadas as 
primeiras vagas para o magistério feminino A Escola Normal, passou a representar 
uma das poucas oportunidades, se não a única, das mulheres prosseguirem seus 
estudos além do primário. Ao longo da segunda metade do século XIX, 
transformações sociais no Brasil permitiram tanto as mulheres de elite nas salas de 
aula, como o seu predomínio no meio docente. Assim, um novo estatuto de escola se 
instituía. 

O magistério se tornará, neste contexto, uma atividade permitida e, após muitas 
polêmicas, é indicada para mulheres, na medida em que a própria atividade passa 
por um processo de (re) significação; ou seja, o magistério será representado de um 
modo novo na medida em que se femininiza e para que possa, de fato, se femininizar. 
(LOURO, 1997 p. 95)Ainda, nessa questão embora as professoras e professores 
passem a compartilhar da exigência de uma vida modelar, estabelecem-se 
expectativas e funções diferentes para cada gênero. Senhoras ensinam meninas e 
homens ensinam meninos. Deve-se ressaltar que mais que uma diferenciação de 
quem ensina, o que marca a diferença é sobretudo os saberes. Currículos e 
programas eram específicos para cada gênero, o que objetivava formações diferentes 
para cada grupo e culminava com avaliações também diversas. Pouco a pouco, esse 
quadro começa a se modificar, pela intenção de melhor possibilitar a instrução para 
as mulheres por conta da educação familiar. 

A esse discurso vão se juntar os da Psicologia que afirmavam que a privacidade 
familiar e o amor materno são indispensáveis ao desenvolvimento físico e emocional 
das crianças. Todo esse contexto afetou o caráter do magistério, impondo, 
inicialmente, a necessidade de professoras mulheres e logo em seguida favorecendo a 
femininização da docência. Assim, historicamente, casamento e maternidade 
constituem a verdadeira faceta das mulheres e qualquer atividade profissional, para 
ser reconhecida como profissão cabível, tinha que se aproximar destas características 
estritamente femininas. Dauphin (apud Louro1997) sinaliza que “os ofícios novos 
abertos às mulheres neste fim de século levarão à dupla marca do modelo religioso 
e da metáfora materna: dedicação-disponibilidade, humildade-submissão e 
abnegação-sacrifício.” (DAUPHIN apud LOURO, 1997 p.97) 

Nesse sentido, a representação do magistério de cunho religioso, masculino e 
austero do período jesuítico se transforma em mães espirituais. Cada aluno é 
percebido como seu próprio filho, reafirma, então, o perfil de doação e entrega 
associado à atividade docente, sobretudo do ensino elementar. 

Quanto ao currículo, em especial do curso de formação de professores, enquanto 
constructo de cada momento, se modifica em função da nova percepção de 
femininização do magistério. As disciplinas como Psicologia, Puericultura e Higiene 



 

 
 

constituem campos fundamentais de conhecimento de acordo com as concepções 
hegemônicas do feminino. 

Fica claro que não é por acaso que, na medida em que, as novas teorias 
psicológicas e pedagógicas passam a considerar o afeto, o amor, como partes de um 
ambiente facilitador de aprendizagem, os cursos de formação docente se identificam 
mais amplamente para as mulheres. Configura-se,assim, a femininização do 
magistério, sobretudo o direcionado à educação básica elementar. 

Toda a esfera social, seja na representação dos políticos, dos religiosos ou dos 
pais de família, tinha nas suas falas a expectativa de profissão feminina como sendo a 
de professora primária. Sem falar nas músicas, poesias e datas comemorativas onde 
se exaltava toda esse perfil generoso e dedicado das professoras. Dessa forma, foi se 
configurando uma imagem social que fazia com que a grande maioria das moças se 
percebesse e se firmasse como professoras primárias. Esse era o papel que a 
sociedade lhes reservava. (Balassiano, 2005, p. 52) 

A profissionalização da mulher no magistério público se dá, entretanto, em meio 
ao entendimento de que a educação escolar é uma extensão da educação dada em 
casa. O que corrobora para o entendimento de que a função de mãe na família se 
estende à escola pela pessoa da professora. Cria-se o círculo que permite a 
profissionalização do magistério feminino. As mulheres, mães e educadoras por 
natureza, passam agora a estender sua função para as escolas na profissão de 
professoras. 

Percebemos que em nome da natureza feminina e de sua vocação natural, as 
mulheres foram assumindo o magistério como profissão adequada para o seu sexo. 
Outro dado observado como a explicação da entrada da mulher no magistério é a 
possibilidade de conciliação dos trabalhos domésticos com o trabalho de professora. 
Situação que reafirma que a mulher, mesmo exercendo uma profissão, um trabalho 
externo ao lar, no caso, a docência, continuava, ainda, com a responsabilidade pelos 
afazeres domésticos e das obrigações para o cuidado com a família.  

Vale dizer, desde essa época se inicia a dupla jornada feminina. A partir do 
reconhecimento, do aumento das mulheres no trabalho de docência, uma questão 
merece ser repensada.  

Sendo um espaço estritamente masculino, com a entrada maciça das mulheres na 
docência, que caminhos seguiam os homens? Um caminho considerado é o de que o 
aumento da urbanização e do desenvolvimento econômico poderiam ter contribuído 
para a ampliação do mercado de trabalho masculino, afastando os homens do 
magistério em busca de melhores salários.  

O magistério, enquanto profissão pouco rentável, afastava os homens que 
deveriam prover o sustento da família. No caso das mulheres, estas poderiam exercer 
uma profissão mal remunerada, já que não lhes cabia a responsabilidade de "chefes 
de família". “[...]os conceitos de vocação foi um dos mecanismos mais eficientes 
para induzir as mulheres a escolher as profissões menos valorizadas socialmente” 
(Bruschini e Amado, 1988 p.27). 



 

 
 

Nesse contexto, do que era esperado para um grande contingente de jovens 
apresento as escolhas e ações profissinais da Professora Maria Yeda a partir dos 
textos apresentados no portal CAPES de autoria da professora Hildete Pereira de 
Melo da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

4. Da professora a historiadora: lugares e (des) lugares da mulher  

Maria Yedda nasce em Fortaleza, no Ceará no ano de 1921, ainda menina muda-
se com sua família para Porto Alegre. Logo a seguir fixam-se na então Capital 
Federal, onde completa sua formação educacional e inicia seus estudos em História 
na Universidade do Distrito Federal (UDF), cujo objetivo era formar professores de 
nível médio para o país. 

Cursar história, entrar para a Universidade um mundo distante daquele mundo 
da Escola Normal um universo marcadamente feminino. O que corrobora para 
descortinar outros percursos femininos muitas vezes invisíveis, como o dos bancos 
universitários ocupados por jovens mulheres como foi o caso de Maria Yeda 
Linhares. 

Dois anos depois já no segundo ano da faculdade consegue uma bolsa para o 
Institute of International Education, em Nova York. Em paralelo aos seus estudos 
acadêmicos, se inicia como professora ensinando português em duas universidades 
norte-americanas no Barnard College, da Universidade de Columbia em Nova York e 
na Middlebury College (Vermont).  

Viajar sozinha para o exterior com uma bolsa de estudo, e lá viver sozinha foi 
outra marca do percurso da professora. Desse modo, como destacam Faria, Santos e 
Silva (2008) olhar para as experiências de mulheres descortinam ideologias e utopias 
do imaginário de uma época, indicando para o processo de construção histórica do 
gênero feminino no Brasil. Debruçar sobre o cotidiano de cada individuo, e em 
particular de cada mulher abre caminho para se pensar sobre mudanças de cunho 
social quando atentamos para as vidas diárias dessas mulheres. Para além dos cursos 
e das aulas de português, destacamos uma narrativa da própria professora Maria 
Yeda dada numa entrevista concedida a pesquisadora Marieta de Moraes: “Eu 
também trabalhei nos Estados Unidos, em várias coisas, para poder ter o meu argent 
de poche.” (publicada na Revista Estudos Históricos. vol 5, no  10,1992, p.216-236). 
Fala em que demonstra uma característica propositiva e autônoma, e que mais uma 
vez destacamos como um fazer cotidiano que indica parte da construção de um 
pertencimento social marcado pela mulher dona do seu fazer.  

No seu retorno ao Brasil termina o bacharelado e a licenciatura Faculdade 
Nacional de Filosofia (FNFi), em Geografia e História na Universidade do Brasil, 
hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No ano de 1946, já formada é 
convidada para ser professora assistente do professor Delgado de Carvalho, decano 
da cadeira de História Moderna e Contemporânea nos quadros da Faculdade de 
Filosofia. 



 

 
 

No seu percurso de formação, observando seus pares enquanto professores e 
catedráticos fica claro que era um universo marcadamente masculino, e a professora 
Maria Yeda com seu conhecimento, estudo e autonomia intelectual se torna 
assistente do decano – professor Delgado de Carvalho. 

Dez anos mais tarde, casada e com dois filhos se candidata para ocupar a vaga do 
professor Delgado de Carvalho, que então se aposentava. Assim, se torna a primeira 
professora catedrática da Universidade do Brasil. 

Enquanto professora e pesquisadora seu itinerário se (re) liga a espaços-tempos 
de intelectuais nacionais e estrangeiros ávidos em pensar e mudar o Brasil, entre 
tantos outros projetos que alinhavam as relações internacionais entre culturas. Com 
esse percurso acadêmico, destacamos mais um lugar de construção na sua trajetória 
ao se tornar a primeira professora catedrática, lugar até então também fortemente 
masculino. O percurso individual se torna instrumento de mudança coletiva de 
outras histórias profissionais de mulheres. 

 Durante a ditadura civil e militar, sofre serias perseguições. Responde, entre 
1964 e 1966, a sete inquéritos políticos militares (IPMs) é presa três vezes. Após o 
Estado Brasileiro receber telegramas de protesto dos intelectuais franceses Braudel e 
Sartre, é solta e se exila na França, onde trabalhou nas Universidades de Vincennes e 
Toulouse-Le-Mirail.  

Nesse contexto de ditadura e exílio, mais uma vez destacamos sua coragem 
intelectual e sua posição na intelectualidade internacional, ao receber apoio 
incondicional não só dos franceses mas de brasileiros que já viviam na França como 
Josué de Castro. Josué intercedeu junto a Universidade de Paris 8 para sua rápida 
inserção no lóccus universitário. Sem dúvida as cartas de protesto entregue ao 
governo para sua soltura e viagem para a França denotam o prestígio e solidariedade 
que era tratada no meio internacional. Jamais se filiou a este ou aquele partido, tinha 
suas convicções mantendo seu perfil questionador, de combate e luta. Foi também 
num universo marcadamente masculino de intelectuais que vivenciou a academia na 
França, criando cursos e laços com pensadores de um tempo também de 
transformações como os anos finais da década de sessenta (1968) na França.  

No Brasil, é aposentada compulsoriamente como professora titular pelas 
autoridades do AI-5, em abril de 1969. No final de 1974 com a iniciação de um 
processo de abertura e a chegada de sua primeira neta, decide retornar ao Brasil dois 
anos mais tarde participa de seminários sobre Desenvolvimento Agrícola organizado 
pela Fundação Getúlio Vargas, onde inicia uma nova linha de pesquisa e passa a 
trabalhar como professora e pesquisadora no Mestrado do Centro de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Agrícola (CPDA) da Fundação, centro que mais tarde se 
incorpora à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Na 
Universidade Federal Fluminense (UFF) implanta com outros colegas a Pós-
Graduação de História. Anistiada em 1979, se reintegra aos quadros da UFRJ. 
Continua lutando por mudanças na formação dos estudantes, docentes e nos 
Programas de História do Brasil. 



 

 
 

O seu retorno ao Brasil coincidiu com um processo de reabertura e o nascimento 
de sua primeira neta. A voz da mulher, avó foi também uma voz escutada e 
significada por ela mesma. Mas em pouco tempo, pouco mias de dois anos retornou 
ao seu lado de incentivadora, motivadora, pesquisadora e historiadora que agregava 
novos e futuros professores de uma geração que ainda hoje está aí com as marcas do 
entusiasmo pela pesquisa e formação que Maria Yeda plantou no seu itinerário aqui e 
acolá. 

E nas duas gestões do governador Leonel Brizola (1983/1987 e 1991/1994), e 
também na primeira gestão do prefeito Marcelo Alencar (12/1983 a 01/1986) passa a 
ocupar o cargo de Secretária Municipal e Estadual de Educação do Rio de Janeiro. 
Juntamente com Darcy Ribeiro, na sua gestão são implantados os CIEPS – brizolões. 

Os ideais de luta e comprometimento com uma educação pública e laica que se 
iniciaram com Anísio Teixeira, nunca abandonou. E, assim, destacamos seu lugar de 
gestora da educação (assumiu a Secretaria Municipal e Estadual de Educação) dando 
voz e ação ao projeto de implantação dos Cieps, trabalhando ativamente e 
diretamente com seu colega da disputa da maratona Brasil: Darcy Ribeiro.   

Assim, o percurso de Maria Yeda passa por uma rede de sociabilidades formada 
na sua maioria por homens, o que corrobora para a tese de que a professora Maria 
Yeda não só circulou e atou por lugares prioritariamente masculinos, mas que abriu 
espaço para que sua história singular de mulher questionadora, lutadora, sonhadora 
e estudiosa fosse também uma história coletiva de tantas outras mulheres que 
trilharam espaços não só no privado da casa, da família mas também no espaço 
público.  

Assim, a história das mulheres e sua inserção no espaço público têm as marcasde 
uma longa trajetória de preconceitos e de dificuldades, o que torna necessário e 
fundamental, ainda hoje, contar histórias tantas vezes silenciadas na longa 
caminhada das sociedades mundo afora. 

 

5. Um percurso: quantas histórias, quantos lugares? 

O itinerário de Maria Ieda Linhares pode ser observado como um entrecruzar de 
mundos. mundos de lugares por onde circulou desde sua infancia no Ceará, um 
tempo de juventude no Sul e depois no Rio de Janeiro, na época, Capital Federal. De 
sua primeira viagem de estudo aos Estados Unidos, das suas idas e vindas a São 
Paulo, de seu tempo no exilio na França. Lugares de estudo e profissionalização 
podemos elencar diferentes Universidades e onde Maria Yeda tinha sempre seu olhar 
questionador e crítico. Assim, foi criando pontes entre tantos saberes e uma vasta 
rede de intelectuais, professores e alunos que motivava com seu perfil questionador e 
problematizador. 

Assim, o estudo partiu do entendimento que o percurso de cada indivíduo sugere 
caminhos de interdependência (Elias, 1994), e se relaciona às construções sociais, 
históricas, políticas e culturais. Nesse sentido, cada historia singular representa as 



 

 
 

interfaces do processo de construção das identidades e pertencimentos 
representados nos múltiplos “eus”. (Balassiano, 2005) 

 

6. Mulheres na ação: um caminho de luta sombria  

 Tomar, desse modo, como objeto de estudo o percurso de Maria Yedda nos leva a 
análise dos pertencimentos entrelaçados da mulher, professora, historiadora, 
intelectual, gestora educacional que teve na luta, no sonho, no fazer dois pilares 
centrais: lutar por uma educação pública e laica para todo, formando bons 
professores e com isso lutar para  o Brasil num país melhor para todos entendendo 
que esse é também o papel de quem escreve a história. De quem aponta, critica, luta 
e questiona, propõe e faz.  

A história das mulheres e sua inserção no espaço público ainda hoje trás as 
marcas de espaços-tempos de pouca ou quase nenhuma visibilidade. Razão que, 
ainda hoje, se faz urgente tornar público as histórias de mulheres, onde cada história 
singular possa remeter a um universo de múltiplas histórias de dor, amargura, 
desencanto, mas também de luta, de reconhecimento, de saber fazer e agir, de 
comprometimento e de profissionalismo, sem perder de vista o fazer do homem, do 
humano. E aí, se impõe (re) significar a história de tantos homens e mulheres nos 
seus múltiplos “fazeres” sejam, eles, os impostos ou os desejados no campo 
profissional e/ou pessoal.  

 

7. Pesquisador e pesquisado: lugares de memória das histórias 
(re)inventadas 

Passado o tempo do alunado, da professora de ensino médio as pesquisadoras Lia 
Faria e Edna Santos (2008) destacam nas suas pesquisas que ao articular os campos 
da educação, história e política à partir dos múltiplos olhares de Maria Yedda 
Linhares falam delas mesmas, enquanto ex-alunas da antiga Faculdade Nacional de 
Filosofia e ex-professoras dos Sistemas Públicos de Ensino do Rio de Janeiro, em 
busca dos sentidos que as identificaram no passado, vislumbrando, hoje, pontos de 
continuidades e descontinuidades.  
 

8. O mundo do trabalho: profissão tem gênero?  

Vale destacar que as representações do feminino podem ser observadas na rede 
social da micro política cotidiana das relações de poder, estejam elas vislumbradas 
no diversos espaços-tempos familiares, profissionais, escolares, universitários, ou 
ainda relacionados a grupos sindicais, associações de classe e ou partidos políticos. 
Portanto, não se pode compreender a história “de como as mulheres ocuparam as 



 

 
 

salas de aula sem notar que essa foi uma história que se deu também no terreno das 
representações do masculino e do feminino, os lugares sociais previstos para cada 
um deles são integrantes do processo histórico” (Louro, 2003, p.479). 

Nessas interfaces o estudo desvela como se processa o itinerário de Maria Yedda 
com os lugares por onde circulou como professora, pesquisadora, historiadora ou 
secretaria de educação. Lugares estes que em maior ou menor escala revelam-se 
como espaços do masculino e aí se faz presente o lugar de luta impressos no seu 
percurso pessoal, singular e único. 

Portanto, é fundamental que a investigação perceba como se dão os processos de 
inserção no “mundo profissional” que é sempre também um “mundo do pessoal”, 
indagando sobre os múltiplos lugares, escolhas, imposições que atravessam todo esse 
processo. 

 

9. Notas para reflexão: espaços – tempos itinerantes e a construção do lugar 
da mulher num mundo marcadamente masculino  

Estudar percursos de professoras-universitárias e gestoras como Maria Yedda 
abre caminho para a percepção a atuação feminina nos meios intelectuais e 
universitários da década de 1960. Portanto, ao desvendar sombras, esquecimentos e 
registrar uma memória quase oculta de um itinerário feminino com fortes 
imbricações em diferentes períodos históricos, se (re) significa os múltiplos papéis, 
escolhas e imposições que são postos no dia a dia profissional e pessoal de cada 
mulher. Assim, se descortina ideologias e utopias do imaginário daquela época, 
apontando para o processo de construção histórica do gênero feminino no Brasil. 
(Faria, Santos e Silva, 2008). 

Atravessar a biografia da Maria Yedda enquanto mulher e professora que circula 
por espaços nitidamente marcados pelo olhar e construção masculina (bastante 
visível na rede de sociabilidade de seus pares sejam eles historiadores, professores ou 
gestores da educação) leva o estudo a recuperar os projetos e ações de uma 
coletividade acadêmica  inscrita naquele recorte temporal  enquanto par geracional 
ou mesmo enquanto jovem universitário  formado nesse universo cultural. 
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RESUMO  

O presente artigo é resultante de um estudo introdutório sobre a trajetória 
acadêmica e política da professora Haydée da Graça Ferreira de Figueirêdo, uma das 
criadoras do Núcleo de Pesquisa e Extensão Vozes da Educação: Memória e História 
das Escolas de São Gonçalo, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em 
1996. Nesse sentido, o texto em tela torna-se um pretexto para refletir e aprofundar o 
conceito de intelectual público, principalmente porque como um cometa brilhante, 
Haydée Figueirêdo passou por nossas vidas, afetando-nos com sua rara presença 
intelectual e compromisso ético com o ensino, a pesquisa, a extensão sem apartar 
uma curiosidade refinada e um dedicado rigor teórico-conceitual no seu percurso de 
professora da Faculdade de Formação de professores da UERJ, em São Gonçalo.  
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INTRODUÇÃO 

Constituído em outubro de 1996, o Núcleo Vozes da Educação, foi o primeiro 
grupo de pesquisa do Departamento de Educação e um dos poucos da Faculdade de 
Formação de Professores voltados para à história e à memória local, objetivando 
investigar e compreender a educação gonçalense. Nosso desejo de parcerias com as 
escolas da cidade se nutria da compreensão de que a dinâmica espaço-temporal das 
práticas educacionais presentes no município de São Gonçalo requeria uma leitura 
atenta do seu passado. Percebíamos que nos lançando nas rugosidades do passado, 
inquirindo-o, tornava-se possível compreender com mais radicalidade o presente. O 
presente não como um lugar estável resultante de um passado igualmente único e 
estável que se descobre e se recupera, mas um passado plural que não pode ser 
reduzido a uma única forma e conteúdo. O passado como um território movediço, 
marcado pelos vários passados reconstruídos pelo trabalho interessado de quem o 
pesquisa (TAVARES, 2004). A interlocução com a professora Haydée Figueirêdo no 
Vozes da Educação sempre foi muito intensa, sendo auspicioso ressaltar a sua 
centralidade como a nossa “intelectual local”, em nosso trabalho (auto)formativo. 
Como pesquisadora do Núcleo Vozes da Educação, a professora Haydée sempre nos 
desafiava ao rigor conceitual, (se)exigindo o estudo atento e rigoroso das ferramentas 
de análise e compreensão de questões que afetavam a educação local e a própria 
Faculdade de Formação de Professores, doravante denominada FFP, em especial o 
problema de sua (in)visibilidade institucional. Nos processos de constituição do 
Núcleo Vozes da Educação compreendíamos, então, que ao darmos centralidade à 
categoria local, estávamos definindo, com base em Revel (1998, p.14), “que o 
princípio de variação de escala possibilita que se construam objetos complexos e 
leva em consideração a estrutura folheada do social”. Isto implica, segundo este 
autor, que nenhuma escala tem privilégio sobre a outra, já que é  o seu cotejo que traz 
o maior benefício analítico. Nessa perspectiva, o caminho que nos parecia mais 
apropriado, face à complexidade contemporânea, especialmente do cenário 
educacional, e sobre o qual nos debruçávamos em nossos estudos e investigações no 
interior do projeto Vozes da Educação: Memória e história das escolas de São 
Gonçalo, era (re)pensar as interfaces onde se conectam o local, o nacional e o 
mundial, tentando identificar as especificidades, as complementariedades, as 
rupturas em que as políticas educacionais, suas tendências aplicativas e analíticas  se 
revestem no  plano   local ( FIGUEIRÊDO e TAVARES, 2004).  

Hoje, neste tempo tão “saturado de agoras”, ao ler e reler alguns dos artigos e 
textos reunidos de forma sensível por nós no arquivo póstumo de Haydée da Graça 
Ferreira de Figueiredo, não consigo deixar de lembrar Simone Weil (2001) para 
homenagear a querida intelectual militante da história da Educação Gonçalense. Os 
diferentes materiais pesquisados no arquivo do Núcleo Vozes da Educação (1996-
2016) nos produzem uma “vontade de memória”, um lampejo do passado como uma 
porta entreaberta para um presente que nos convoca a compreendê-lo e (re)inventá-
lo. Infelizmente, a leitura destas fontes e materiais de memória não nos trará Haydée 



 

 
 

Figueirêdo de volta, mas, com certeza, a lição e a obra da inesquecível professora se 
manterão entre nós como um alento, como um convite, como uma provocação para 
todos nós, seus colegas da FFP e demais pesquisadores/as que procuram 
compreender as complexas e necessárias relações entre a pesquisa histórica e a 
educação. Assim, pensar e complexificar as interfaces entre gênero, docência, 
identidade profissional e constituição do ethos de intelectual público, potencializam 
no percurso político e acadêmico de Haydée Figueiredo uma possibilidade 
investigativa extremamente profícua, que nos instiga a aprofundar a questão da 
feminização do magistério na profissão docente, a questão da deontologia docente e 
compromisso ético na profissão (PINTASSILGO, 2005), além de provocar uma forte 
inquietação sobre formação de professores, culturas e saberes em contextos de 
ausência histórica da presença do estado e políticas públicas sociais e educacionais.  

Nessa perspectiva, o trabalho em tela procurará dialogar e entrelaçar na mesa 
redonda proposta, lugares fronteiriços da Sociologia e da História da Educação, 
produzindo interfaces produtivas sobre o papel de intelectuais professoras no campo 
da história da Educação do Estado do Rio de Janeiro, apresentando a trajetória 
profissional da professora Haydée da Graça de Figueiredo (1950-2003), uma das 
fundadoras do Núcleo de pesquisa e Extensão Vozes da Educação: Memória e 
História das Escolas de São Gonçalo, em outubro de 1996 na Faculdade e Formação 
de Professores da UERJ. Reiteramos a importância do Núcleo Vozes de Educação, 
que completará vinte (20) anos de existência em outubro deste ano. E o contexto dos 
vinte anos do Núcleo Vozes da Educação é um tempoespaço auspicioso para o 
exercício crítico da memória e reconstrução histórica do percurso intelectual de 
nossas intelectuais fundadoras, tematizando a (im)possibilidade da figura da 
professor(a) como intelectual público, como aquele/aquela que consegue transcender 
o seu campo disciplinar, buscando de forma vigorosa e crítica um ethos da 
inteligência coletiva e da responsabilidade social. Deste modo, sem pretensões 
universalizantes e que possam generalizáveis, prescrutaremos na trajetória docente 
da professora Haydée Figueirêdo, um programa de estudos que possam nos auxiliar 
a pensar/aprofundar a relação entre profissão e sociedade, gênero e identidade 
profissional, ciência e política, público e privado entre outras categorias analíticas 
fundamentais no campo mais amplo de estudos da Profissão professor/a.  

 
1. O ENCONTRO COM HAYDÉE FIGUEIRÊDO: a criação do Vozes da 
Educação 

Conheci a professora Haydéee Figueirêdo em 1995 quando, por concurso, me 
tornei professora do departamento de Educação –DEDU, da FFP. Com ela pude 
partilhar um pouco de sua  paixão e entusiasmo pela história da Educação  brasileira 
e pelos processos histórico-sociais e educacionais da cidade de São Gonçalo. Como 
uma “mulher Memória” e uma narradora perspicaz e generosa, Haydée me marcou 
com a sua paixão e crítica sobre a nossa Faculdade, com seus projetos e com a sua 



 

 
 

vontade de fortalecer a FFP no que ela tinha de melhor: a sua capacidade de agregar 
os professores, estudantes e técnicos administrativos em torno de uma causa 
coletiva. 

A professora Haydée Figueirêdo tinha pressa. Estava sempre dando forma a uma 
idéia. Como uma “oleira delicada dando forma a argila”, ela era uma dedicada artesã 
de pensamentos, rebuscando uma idéia, um conceito, com a dedicação e alegria de 
uma aprendiz. 

Em outubro de 1996, juntamente com a professora Martha Hees, constituimos o 
Núcleo de Pesquisa e Extensão Vozes da Educação: Memória e História das Escolas 
de São Gonçalo – O Núcleo VOZES, como carinhosamente o chamavamos. 
Constituimos o primeiro grupo de pesquisa do Departamento de Educação  e um dos 
poucos da FFP voltados para à história e à memória local,  objetivando investigar e 
compreender a educação gonçalense.  

Nosso desejo de parcerias com as escolas da cidade se nutria da compreensão de 
que a dinâmica espaço-temporal das práticas educacionais presentes no município 
de São Gonçalo requeria uma leitura atenta do seu passado. Percebíamos que nos 
lançando nas rugosidades do passado, inquirindo-o, tornava-se possível 
compreender com mais radicalidade o presente. O presente não como um lugar 
estável resultante de um passado igualmente único e estável que se descobre e se 
recupera, mas um passado plural que não pode ser reduzido a uma única forma e 
conteúdo. O passado como um território movediço, marcado pelos vários passados 
reconstruídos pelo trabalho interessado de quem o investiga (TAVARES, 2007, p.22).  

Assim, a constituição do núcleo Vozes da Educação privilegiou ao ouvir as “vozes 
do passado” não uma postura saudosista, de retorno àquelas experiências do 
passado, no sentido de recolhê-las, revivê-las, mas na compreensão atenta das pistas 
e indícios que as mesmas nos oferecia. E o primeiro dispositivo de ação e 
interlocução do Vozes com a comunidade acadêmica e com as escolas da cidade foi a 
gincana “sua memória vale uma história”. 

No desenvolvimento da gincana, coletamos uma razoável e promissora 
documentação sobre a educação de São Gonçalo; documentação esta que foi logo 
“explorada”  e catalogada,  possibilitando-nos “construir um primeiro acervo 
documental que nos permitisse investigar o passado da educação  gonçalense ( 
Figueirêdo, 1999, p.105). A nossa interlocução no Vozes sempre foi muito intensa, 
sendo auspicioso ressaltar a centralidade de Haydée Figueirêdo, a nossa “intelectual 
local” , em nosso trabalho (auto)formativo. Para ela o tema da educação em São 
Gonçalo, suas tensões e perspectivas era sempre um convite : 

A refletir sobre nossas práticas cotidianas do viver e do conviver nesta cidade, 
nossas representações produzidas socialmente a partir deste convívio, bem 
como sobre nossas práticas e estratégias desenvolvidas enquanto agentes 
sociais distintos, no sentido de garantir e estimular o acesso aos bens culturais 
inventados e recriados no dia-a-dia. (FIGUEIRÊDO, 2004, p.103). 



 

 
 

Como pesquisadora do Vozes, Haydée sempre nos desafiava ao rigor conceitual, 
(se)exigindo o estudo atento e rigoroso das ferramentas de análise e compreensão de 
questões que afetavam a educação local e a própria FFP, em especial o problema de 
sua (in) visibilidade institucional. E a expressão mais concreta deste rigor e 
compromisso com a sistematização e difusão de nossas pesquisas tanto 
internamente, quanto externamente na cidade, foi o curso de Extensão “Vozes da 
Educação – 500 anos de Brasil”, de caráter interdepartamental, que foi realizado de 
abril a dezembro de 2000 na FFP, agregando professores, estudantes, professores 
das escolas da cidade e comunidade externa, de modo mais amplo.  

Esse curso, que foi organizado metodologicamente a partir de mesas redondas 
temáticas, foi integralmente gravado e, posteriormente, os professores conferencistas 
escreveram artigos sobre as suas falas, dando origem ao primeiro livro do Vozes: 
Vozes da Educação: 500 anos de Brasil, publicado em 2004. Neste livro, a partir do 
compartilhamento de uma mesa redonda, pude escrever com Haydée um texto que 
considero, modestamente, basilar para a consolidação das intenções de pesquisa do 
Vozes: Por que o Local? Este texto, posteriormente foi por mim retomado, tornado-
se uma questão central em meu processo de professora pesquisadora da Cidade. 

Compreendíamos, então, que ao darmos centralidade à categoria local, 
estávamos definindo, com base em Revel (1998, p.14), “que o princípio de variação 
de escala possibilita que se construam objetos complexos e leva em consideração a 
estrutura folheada do social”. Isto implica, segundo este autor, que nenhuma escala 
tem privilégio sobre a outra, já que é o seu cotejo que traz o maior benefício analítico. 

Nessa perspectiva, o caminho que nos parecia mais apropriado, face à 
complexidade contemporânea, especialmente do cenário educacional, e sobre o qual 
nos debruçávamos em nossos estudos e investigações no interior do projeto Vozes da 
Educação: Memória e história das escolas de São Gonçalo, era pensar as conexões 
entre o local, o nacional e o mundial, buscando identificar as especificidades, as 
complementariedades, as rupturas em que as políticas educacionais, suas tendências, 
se revestem no plano Local. 

Em seu livro póstumo, enxergo, em cada linha de seus textos, a pesquisadora 
rigorosa e crítica. Entrevejo a professora pesquisadora que tinha uma enorme paixão 
pelo ensino por estar com seus alunos e colegas da FFP, como ela mesmo apresenta 
na página 12: 

(...) Defender a escola pública como espaço de sociabilidade e reinventá-la 
passou a ser uma estratégia que procuro pôr em prática cotidianamente para 
encaminhar, com meus colegas e alunos, a compreensão da necessidade de 
reapropriação do espaço urbano pela escola, no manejo do exercício de 
cidadania de todos nós (“Haydée por Haydé”, 2010, p.12). 

De certa forma, assumindo a modéstia e o rigor intelectual como um legado de 
Haydée à trajetória do Vozes da Educação, podemos afirmar, às vésperas de 
realização de nosso VI Seminário Internacional “Vozes da Educação -20 anos- 



 

 
 

Formação de Professores, Memórias e Políticas que será realizado na FFP, em 2016, 
que o nosso núcleo, hoje consolidado, ainda se nutre da alegria, do vigor e do 
compromisso ético-político que tínhamos no começo, lá pelos idos de 1996 quando 
nos reuníamos, Martha, Haydée e eu, na sala 305 do DEDU, entre cafés e recortes do 
Jornal “O São Gonçalo”, buscando pistas da educação na /pela cidade.  

Hoje, neste tempo tão “saturado de agoras”, ao ler e reler alguns dos artigos e 
textos reunidos de forma sensível e competente pela Profª Clarice Nunes (uma 
intelectual muito inspiradora ao Vozes), não consigo deixar de lembrar Simone Weil 
para homenagear a querida Haydée Figueirêdo: 

Seria inútil desviar-se do passado para não pensar senão no futuro. É uma 
ilusão perigosa crer que haja mesmo aí uma possibilidade. A oposição entre o 
futuro e o passado é absurda. O futuro não nos traz nada, não nos dá nada; 
somos nós que para o construir devemos dar-lhe tudo, até a nossa própria vida. 
Mas para dar é preciso possuir, e não possuímos outra vida, outra seiva, senão 
os tesouros herdados do passado e digeridos, assimiliados, recriados por nós. 
De todas as necessidades da alma humana, não há mais nenhuma mais vital do 
que o passado (WEIL, 2001, p.50). 

O livro póstumo Formação de Professores: Permanências do passado e desafios 
do presente contém mais do que artigos e textos bem escritos, sensíveis e vigorosos, 
marca registrada da professora-pesquisadora Haydée da Graça Ferreira de 
Figueirêdo. O seu livro nos produz uma “vontade de memória”, um lampejo do 
passado como uma porta entreaberta para um presente que nos convoca a 
compreendê-lo e (re)inventá-lo. Infelizmente, a leitura deste livro não nos trará 
Haydée de volta, mas, com certeza, a lição e a obra da querida colega e inesquecível 
professora se manterão entre nós como um alento, como um convite, como uma 
provocação para todos nós, seus colegas da Faculdade de Formação de Professores e 
demais pesquisadores/as que procuram compreender as complexas e necessárias 
relações entre a pesquisa histórica e a educação. 

Para reconstruir a memória do trabalho de Haydée no Vozes da Educação, utilizo 
a metáfora da linha,  ressaltando que o uso desta metáfora  nos remete às artes do 
tecer (CERTEAU, 1996), aos fios e tramas, as mulheres-memórias, bem como as 
tessituras  de processos epistêmicos e políticos que se hibridizam no trabalho 
formativo do Núcleo Vozes, como carinhosamente o denominamos. 

Do ponto de vista teórico e metodológico da trajetória de Haydée Figueirêdo no 
Vozes, o dialogismo e a polifonia (ALVARENGA, 2011, BAKHTIN, 1992) como 
arcabouço teórico deu sustentação a um corpus político e epistêmico que colocou em 
diálogo, isto é, as diferentes vozes de autores/as (não sem tensão) tanto do 
Materialismo Histórico Dialético, quanto da Filosofia da Diferença, do 
Estruturalismo Culturalista, da Fenomenologia, do Pós-estruturalismo, da 
Epistemologia do Cotidiano, da Hermenêutica, da Sociologia dos Sistemas escolares 



 

 
 

etc, tomados como fundamento e ferramentas analíticas e compreensivas das 
diferentes pesquisas desenvolvidas pelas pesquisadoras e pesquisador do Núcleo.  

 Uma questão que me parece ser central nos diferentes estudos realizados, livros 
organizados, e pesquisas financiadas dos(as) professores(as)-pesquisadores(as) do 
Núcleo Vozes é a questão da categoria dos/das professores/as como intelectuais 
(GIROUX, 1988). Tomar o /a professor(a) como intelectual público, tem sido uma 
das categorias articuladoras em todas as pesquisas e trabalhos acadêmicos 
desenvolvidos pelas pesquisadoras e pesquisador do Vozes da Educação. Inclusive, 
em artigo recente escrito e publicado com Marcia Soares de Alvarenga, uma das 
companheiras do Vozes no livro “Experiências na Formação de Professores: 
memórias, trajetórias e práticas do Instituto de Educação Clélia Nanci”, procuramos 
dilatar a necessidade de reconstrução da concepção dos/das professores/as da 
Educação Básica como intelectuais públicos (ALVARENGA e TAVARES, 2014, pp.- 
213- 226). 

 

2. O que dizem os estudos sobre formação de professores? É possível 
pensar o/a professor(a) como intelectual público? 

Dialogando com diferentes estudos realizados em meu percurso investigativo, 
reitero que no campo da formação de professores(as), principalmente nas últimas 
décadas do século XX, e especialmente na primeira década do século XXI,  muitos 
têm sido os debates que envolvem a temática, nos quais, por um lado, se destacam as 
contribuições das reuniões de entidades científicas nacionais, tais como a Associação 
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE); a Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED); a Associação 
Nacional de Políticas e Administração da Educação (ANPAE); o Centro de Estudos 
Educação & Sociedade (CEDES) e, em interlocução, nem sempre tranquila e 
dialógica com o Ministério da Educação (MEC), visto os embates sobre questões 
nodais para o campo formativo. 

Por outro lado, os embates destas entidades com organismos internacionais, 
dentre as quais, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional e suas 
orientações e influências para a educação latino-americana, e em especial para a 
educação no Brasil, marcaram as tensões e rebatimentos das políticas públicas que 
têm como um dos alvos das reformas para a educação no continente, a formação de 
professores(as).  

Nesta perspectiva, a formação docente vem sendo debatida em todos os âmbitos, 
do nacional ao internacional, explicitando, inclusive, divergências entre as 
concepções político-epistemológicas que dizem respeito à formação de 
professores(as), tanto no campo político, quanto epistêmico, reverberando 
fortemente no campo das práticas docentes, sobretudo nas políticas de regulação da 
profissão nas últimas décadas. Em linhas gerais, a formação de professores tornou-se 



 

 
 

uma arena de disputas, tanto no sentido regulatório e instrumental da formação, 
como no sentido emancipatório e político da atuação docente. 

Considerando o recorte temporal os anos 90 do século passado, no contexto 
efervescente dos debates na área,  a pesquisa de André (1999), que resultou  no artigo 
Estado da arte da Formação de Professores no Brasil, nos oferece um panorama dos 
trabalhos sobre formação de professores(as), tendo como base a análise de 
dissertações, teses, artigos em periódicos e trabalhos apresentados no Grupo de 
Trabalho de Formação de Professores da Anped. A pesquisa em referência representa 
um dos primeiros esforços investigativos que objetiva problematizar o campo da 
formação de professores(as), bem como de realização de uma determinada 
cartografia acadêmico-institucional em que esta temática é problematizada.   

Ao se dedicar a estas análises, a autora em tela percebeu um crescimento de 
pesquisas acerca da formação docente, tendo sido observada maior ênfase sobre a 
formação inicial dos(as) professores(as), seguida pela formação continuada e, por 
último, se destacam as referentes à identidade e profissionalização docente. 

No que pauta as pesquisas sobre a formação inicial, o curso Normal1 é ressaltado 
por uma grande parte destas, depois, em termos de destaque, vem o curso de 
Licenciatura, seguido pelo curso de Pedagogia. Dentre estas temáticas, um aspecto 
que ganha maior relevo é a presença do curso de formação de professores em nível 
médio, em que se evidenciam práticas e modos de ser professor(a). 

Os estudos sobre a formação continuada investigam as propostas 
governamentais, os programas, os cursos, os processos de formação em serviço e 
questões inerentes à prática docente. Em relação ao tema identidade e 
profissionalização docente, temática ainda pouco discutida, os estudos se 
desdobram, preponderantemente, em questões referentes à busca da identidade 
docente, às concepções da profissão docente e aspectos relacionados às condições de 
trabalho e aos movimentos sindicais. 

Deste modo, a partir deste estado da arte construído por André (1999), 
compreendemos a amplitude das pesquisas sobre formação de professores(as) que 
vêm sendo construídas ao longo do contexto histórico brasileiro. No entanto, ao 
buscarmos compreender a formação docente, em diálogo com a filósofa Marilena 
Chauí, entendemos como é complexa a disputa político-ideológica no campo da 
formação de professores(as). 

Corroborando com Chauí (apud, TAVARES, 2008), também questionamos sobre 
O que é formar? Uma pergunta feita nos anos 80 e que, no século XXI, continua a 
inquietar-nos quando pensamos os possíveis sentidos de processos de formação.  

                                                   
4-Optamos por manter esta nominação para o que hoje as reformas curriculares denominam de Curso de 
Formação de Professores de Nível Médio, considerando que esta tradição persiste nas vozes dos estudantes e 
professores dos cursos de Formação de Professores, como o do Instituto de Educação Clélia Nanci, o do Trazilbo 
Filgueiras, e o Pandiá Calógeras, todos estes situados em São Gonçalo/RJ. 



 

 
 

Quem lê o Emílio de Rousseau, o que são as luzes? de Kant, a fenomenologia do 
espírito de Hegel, a educação para a liberdade de Dewey, as propostas da 
Escola Nova e da Escola Ativa, as de Summer Hill, ou de Freinet, para não 
mencionar a República de Platão, os Dos ofícios de Cícero e o De Magistro, de 
Santo Agostinho, há de perceber que a idéia de formação é inseparável de um 
determinado campo teórico e do contexto histórico no qual é formulada a 
proposta pedagógica, de sorte que esta não pode ser compreendida sem a 
compreensão do papel atribuído ao pedagogo, com relação à sociedade, à 
política e ao saber. Lembradas estas obviedades, a questão colocada — que é 
“formar”? — permanece inteiramente aberta à procura de resposta.  

Prosseguindo em sua indagação, convida-nos esta filósofa a pensar sobre a 
necessidade  de perceber que a idéia de formação é inseparável de um determinado 
campo teórico e do contexto histórico no qual é formulada a proposta pedagógica 
(idem, p 24). Ou seja, as concepções e os programas de formação docente se 
estabelecem de acordo com o contexto histórico e os constructos teóricos e políticos 
nos quais se fundamentam. 

Longe de querer estruturar um conceito que possa ser generalizado, busco 
compreender o que está impresso em concepções que vêm sendo difundidas em 
nosso país e que influenciam as propostas locais, como as que estão em circulação 
nas redes públicas de São Gonçalo. 

Corroborando com a referida autora, compreendo que a formação se relaciona 
intrinsecamente com as dimensões temporais e epistêmicas nas quais se realiza, por 
isso defendo os processos formativos profissionais como resultantes de um longo e 
complexo processo histórico-político, no qual a identidade docente vai sendo 
produzida a partir da imersão no passado, que se revela no presente, apontando 
questões e tensões para um tempo futuro.  

Tendo em vista a incompletude do conceito formação, considero que diferentes 
compreensões do que de fato seja formar estejam presentes na construção de 
políticas formativas e estruturas curriculares das instituições formadoras.  

Desse modo, entendo ser relevante estudar e buscar compreender como a 
formação inicial de professores(as) vem sendo praticada e discutida. Destaco, no 
entanto, que nosso interesse na última década, vem sendo direcionado para as 
práticas formativas de professores(as) da Educação Infantil. Práticas formativas que 
a contrapelo das teorias hegemônicas buscam não apartar o político e o pedagógico, o 
coletivo do pessoal, o singular do comum, o reflexivo da ação político-pedagógica 
implicada. E sobretudo, com a profunda alegria de trabalhar com processos 
educativos junto às infâncias ( TAVARES, 2009). 

O que nos (co)move é o desafio de pensar práticas de processos formativos que 
transgridam fronteiras epistêmicas e que possam produzir diálogos entre diferentes 
concepções e campos disciplinares. Vale dizer, seja na Universidade e/ou no Curso 
Normal, seja fora dos espaços oficiais, principalmente junto aos movimentos sociais, 
pensamos a formação como um campo dialógico de alta intensidade, que contribui 



 

 
 

para a constituição de um “espaço ampliado”, público, laicizado, no qual seja possível 
aprofundar concepções e processos formativos a contrapelo2, como nos inspira 
Walter Benjamin.  

Como pode ser lido em sua Tese VII, sobre o conceito de história, Benjamin 
registra com profundidade que a história não se separa das condições sociais, 
políticas e culturais (LÖWY, 2011). Nesse sentido, nos perguntamos, à luz da tese 
benjaminiana, sobre a possibilidade de  escovar a história a contrapelo, na 
perspectiva de uma escrita sobre formação de professores(as) nas e pelas vozes dos 
sujeitos desse ofício.  Talvez seja possível aproximarmos esta tese com autores(as), 
por nós escolhidos, que colocaram no centro de alguns dos seus estudos a questão “o 
que é formar”, propondo a subversão e a recriação de sentidos hegemônicos que não 
aspiram uma resposta, um pensamento único como definitivo. É nesse movimento, 
inspirada em Walter Benjamin, que compreendo o(s) tempo(s) de formação docente 
como encharcados de historicidade, procurando apreender o “tempo histórico em 
termos de intensidade, e não de cronologia”(GAGNEBIN, 1994, p.11). 

Nessa perspectiva, reconstruir os rastros e indícios dos processos formativos 
praticados pelo(as) professores(as) do Núcleo Vozes da Educação, significa em 
minha concepção, desmistificar um falso historicismo, que lê a história como uma 
continuidade linear de fatos e acontecimentos. Implica em recuperar uma 
compreensão benjaminiana de história, que se dedica a escavar o passado sem 
qualquer pretensão de conhecê-lo como de fato ele pode ter sido. Implica em escavar 
o passado, buscando apropriar-se de suas reminicências, tal como um relâmpago que 
fulgura numa noite escura num momento de chuva e tempestade (BENJAMIN, 
1987): 

[...] em cada época é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer 
apoderar-se dela...O dom de despertar no passado as centelhas de esperança é 
privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não 
estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de 
vencer (BENJAMIN, 1987, p.224-225). 

 
3. À GUISA DE CONCLUSÃO: afirmando s(as) professores(as) como 
intelectuais públicos 

Considerando a necessidade de diálogo com os(as) autores(as) escolhidos, venho 
intentando compreender concepções de formação presentes nos cursos de formação 

                                                   
2 -Ao formular a crítica ao conformismo historicista com a qual os “herdeiros” da história passada se identificam e 
cultuam fatos e personagens “gloriosos”, Benjamin, nos convoca a escrever a história a contrapelo, ou do ponto 
de vista dos vencidos. Cf. em Löwy (2005, p.18) a Tese VII de Walter Benjamin. 

	
 



 

 
 

de professores(as) sobre as quais os meus estudos tematizam há mais de uma 
década, isto é,  a formação de docentes da educação infantil na cidade de  São 
Gonçalo.  

Em minha trajetória como professora-pesquisadora, tenho assistido com uma 
certa frequência nos debates à respeito de formação docente, especialmente, nos 
meios de comunicação de massa, tais como jornais e noticiários televisivos, a 
presença de uma concepção muito simplista e, ao meu ver “perigosa”, que considera 
o(a) professor(a) como principal responsável pela sua formação, explicitando a 
concepção genérica de que “a escola vai mal por conta do despreparo docente”, de 
sua “falta ou má formação”.  No entanto, ao aprofundarmos este campo de questões, 
passamos a compreender melhor a complexidade da dimensão formativa vivenciada 
pelos(as) docentes no cotidiano das escolas nas quais trabalham, tomando-as como 
mais um dos espaços praticados de formação.  

Avançando em nosso debate acerca da formação, encontramos, mais uma vez, em 
Chauí (2001), alguns subsídios que nos ajudam a compreender melhor este conceito. 
Conforme afirmei anteriormente, para esta autora o formar tem a ver com o 
mergulho em questões do passado que se revelam no presente e nos fazem pensar e 
refletir sobre o futuro. 

Assim, a formação profissional relaciona-se com questões temporais, sociais e 
culturais que englobam e envolvem o indivíduo, fazendo-o pensar sobre sua vida e 
sobre o mundo no qual vivemos. Aprendemos com Chauí que: 

Há formação quando há obra de pensamento e que há obra de pensamento 
quando o presente é apreendido como aquilo que exige de nós o trabalho da 
interrogação, da reflexão e da crítica, de tal maneira que nos tornamos capazes 
de elevar ao plano do conceito o que foi experimentado como questão, pergunta, 
problema, dificuldade. (2001, P.13) 

Continuando o diálogo com Chauí, posso inferir que estamos potencialmente 
mergulhadas em processos formativos quando pensamos, nos interrogamos e 
refletimos sobre nossas relações com/no contexto profissional em que estamos 
inseridos. 

Por isso, venho defendendo o conceito de formação como um processo contínuo 
(NÓVOA, 1995), que vai sendo desenhado ao longo da vida, dialogando com a 
condição de inacabamento de homens e mulheres como define Freire (1997): 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição 
política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na 
razão, de um lado, da infinitude do ser humano, de outro, da consciência que ele 
tem de  finitude. Mas ainda pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à 
sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber 
que podia saber mais.“A educação e a formação permanente se fundam aí. (p. 
20) 



 

 
 

Conceber homens, mulheres, crianças e jovens como seres inacabados, nos leva a 
refletir a formação como um caminho e bifurcação de trajetórias que são trilhadas ao 
longo de nossas vidas, um caminhar meio nômade que é também marcado pelo 
contexto sócio-espacial do qual fazemos parte. Dessa maneira, a formação docente 
engloba muito mais do que os conteúdos curriculares e modos de ser ou fazer 
pedagógico, abrangendo também as dimensões pessoais e subjetivas tomadas por 
nós como sociais e coletivas, isto é, a trajetória singular e plural dos sujeitos 
professores(as). 

Identificamos nesta concepção, um diálogo com a concepção de formação numa 
perspectiva da formação humana, fundamentada na tradição pedagógica materialista 
histórica, de fundamentação marxista. Com efeito, com base em Gramsci (1978), 
insistimos em contraposição a um certo ideário humanista liberal, fruto de uma  
“pedagogia libertadora”, que é necessário realizar a crítica à idéia do sujeito completo 
em si mesmo.   

A formação humana em Gramsci consiste no aprofundamento analítico do 
materialismo histórico-dialético que expressa à capacidade do desenvolvimento 
educativo em seu sentido ampliado, como um produto de processos históricos. 
Assim, o(s) processo(s) formativo(s) se apresenta(m) na perspectiva da filosofia da 
práxis, como um dispositivo para a formação de professores(as), levando em 
consideração o/a docente como totalidade de múltiplas e complexas determinações.  

Neste sentido, todas as dimensões formativas do(a) professor(a) são igualmente 
fundamentais e entrelaçadas: a intelectual, a estética, a corporal, a ética, a social, a 
cultural, a profissional, a pessoal, a política, enfim, dimensões estas constitutivas do 
ser professor(a), que deveriam articular-se em torno da pessoa do(a) professor(a), e 
de sua relação com o trabalho docente na instituição educativa, lócus de sua (auto) 
formação cotidiana. 

Portanto, a formação do(a) professor(a) está para além dos espaços escolares e 
acadêmicos, uma vez que se inicia muito antes do sujeito entrar na escola e se 
mantém para o resto da vida, articulando as experiências de trabalho na escola, (no 
per)curso de formação com a sua própria história de vida. 

Ressalto, porém, que ao pensar a possibilidade de tomar o/a docente como 
‘intelectual público”( GIROUX, 1988), como pensava Haydée Figueirêdo em suas 
ações no Vozes da Educação,  nos leva enfrentar inúmeras ameaças extraídas de 
reformas educacionais no Brasil e na América Latina que expressam pouca confiança 
na capacidade dos/das professores/as das escolas públicas se apresentarem como 
lideranças intelectuais e morais para crianças e jovens em nosso país. De modo geral, 
o reconhecimento de que a atual crise na educação tem muito a ver com uma 
tendência cada vez mais crescente de que o “enfraquecimento dos professores em 
todos os níveis da educação é uma precondição teórica necessária para que eles 
efetivamente se organizem e estabeleçam uma voz coletiva no debate atual” 
(GIROUX, 1988, p.158). 

Assim, o nosso foco neste artigo esteve centrado na concepção de formação de 
professoras que compõem o Vozes da Educação como “intelectuais 



 

 
 

transformadoras”, considerando que essa concepção oferece em primeiro lugar, uma 
base epistêmica e política para se pensar a atividade docente como trabalho 
intelectual, contrastando com as concepções instrumentais e meramente técnicas da 
docência (GIROUX, 1988). Em segundo lugar, defendo nessa concepção, algumas 
condições ideológicas e práticas culturais indispensáveis para que os/as docentes se 
constituam com intelectuais. E em terceiro lugar, ainda dialogando com Giroux,“ 
defendo que essa concepção contribui para esclarecer o papel que os/as docentes 
desempenham na produção e legitimação de interesses políticos, econômicos, sociais 
e culturais distintos, através de pedagogias por eles/elas endossadas e praticadas” 
(1988, p.161). Assim, reiterando a tradição de intelectual militante herdada de 
Haydée Figueirêdo, podemos afirmar que as ações formativas do Núcleo Vozes da 
Educação, perseguem e se nutrem da concepção de que nós- professoras- e 
pesquisadoras efetivamente possamos assumimos o papel de intelectuais públicos 
junto aos professores(as) em formação,  estabelecendo uma atuação crítica na vida 
cotidiana,  especialmente  no plano da cultura, da política, da história, afirmando 
uma concepção  e atuação profissional  crítica  na   sociedade mais ampla.  
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RESUMO  

Os textos que configuram a presente Mesa Redonda assumem como pressuposto 
investigativo o comentário de Pierre Riché a propósito do estado de situação 
francesa: “Bien rares étaient les Français qui s’aventuraient […] dans le monde 
médiéval” (Riché, 1991, p.18) Daí a sua conclusão vinte páginas depois: “Il reste 
beaucoup de travaux à faire “ (Riché, 1991, p 38). Não é diferente a situação 
portuguesa, pelo que se começou a preparar um projecto de pesquisa luso-brasileiro 
que inclui, nesta fase prospectiva de linhas temáticas, as escolásticas medieval e 
reformista. As escolásticas têm características particulares que cada um dos textos 
procurar abordar: 1.ª) fundamento teológico-filosófico da concepção educativa e da 
efectivação da prática. O primeiro texto refere aspectos do pensamento metodológico 
de Hugo de São Vitor e do franciscano Boaventura, com incidência nas escolas e com 
base no Didascalicon; 2.ª) articulação entre educação ético-moral e governação, 
aspecto tratado no segundo texto sobre Livro da Virtuosa Benfeitoria, do Infante D. 
Pedro; 3.ª) o carácter comentarista dos manuais e das aulas, aspecto que tomará em 
consideração Luis Molina, entrando-se na 2.ª Escolástica; 4.ª) relação entre infância 
e ignorância natural, o que leva Molina a uma definição cuidada do sentido da 
educação, do papel do educador e da sua finalidade.   
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RESUMO  

As reflexões sobre o Livro Virtuosas Benfeitoria têm por objetivo considerar a 
relevância de um projeto de sociedade para nortear as ações do governante e dos 
indivíduos com vista a ações que convirjam para o bem comum. A obra foi escrita 
pelo Infante D. Pedro, também conhecido como Duque de Coimbra. O foco central 
do Livro foi tratar do sentido de benfeitorias, de como o príncipe deveria praticá-las 
e outorgá-las e como os súditos a receberiam e a praticariam. Os argumentos de D. 
Pedro para tratar do bem e da sociedade sofrem forte influência das autoridades 
clássicas e de autores da escolástica, especialmente Tomás de Aquino. Nesse sentido, 
nosso estudo, por um lado, procura evidenciar que esses conhecimentos foram 
fundamentais para que ele compreendesse as tramas que constroem as relações 
humanas cujas premissas, para ele, devem ser aquelas que conduzem a sociedade 
para o bem comum; por outro, que, para analisar a obra, reputamos como essencial 
os princípios teóricos e metodológicos da história que nos permitem recuperar, por 
meio da memória, acontecimentos históricos que, potencialmente, orientam-nos 
para caminhos que evidenciam a relevância do Mestre e da Universidade como 
vetores de organização de uma dada sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Benfeitoria, D. Pedro, Tomás de Aquino 
 



INTRODUÇÃO 

Nesta exposição examinaremos a proposta de governo, com vistas ao bem 
comum, apresentada pelo Infante D. Pedro (1392-1449), na obra Livro da Virtuosa 
Sabedoria, considerando em que medida ela teria sido influenciada pela concepção 
escolástica de governante formulada pelo mestre Tomás de Aquino (1224/25-1274).  

Em Tomás de Aquino encontramos o estreito vínculo entre as formulações 
aristotélicas e os Escritos Sagrados, que apresentam como a sociedade deveria ser 
organizada e regida com vistas ao bem comum. Nos escritos de D. Pedro, infante de 
Portugal, da primeira metade do século XV, percebemos que as questões morais e 
políticas formuladas pela escolástica constituem-se um manancial teórico para esse 
governante português. Apresentam um projeto de sociedade na qual os princípios 
teóricos medievais subsidiam a construção do que viria a ser caracterizado como o 
renascimento do Reino português na Baixa Idade Média. Na sua obra, D. Pedro 
assimila as formulações escolásticas e propõe que o Reino fosse organizado de modo 
que a sociedade tivesse hierarquia, ordo e, especialmente, unidade, ou seja, 
princípios que assegurassem ao reino uma organização política que, tal como 
proposto por Aristóteles e Tomás de Aquino, conduziriam os homens a um estado de 
comunidade ‘perfeita’. 

Nossas fontes principais para este estudo são duas questões da Suma Teológica 
que serviram, juntamente com outras questões da Suma de Teologia, de fio condutor 
do pensamento de D. Pedro: a Questão da Piedade (II-II, 101), a Questão do Respeito 
(II-II, 102); o texto Do Reino de Chipre..., também de Tomás de Aquino, e o Livro da 
Virtuosa Sabedoria, de D. Pedro. Assim, a leitura do Livro da Virtuosa Benfeitoria 
suscitou-nos muitas questões acerca da sua estrutura e finalidade. Para muitos 
estudiosos, ele se configura em um espelho de príncipe, pois se dirige ao seu irmão, o 
rei D. Duarte (1391-1438), de quem é conselheiro. Para outros, a obra constitui um 
texto voltado à nobreza com a finalidade de estabelecer princípios norteadores de 
comportamento e de convívio social. Todavia, chamou-nos a atenção a proximidade 
existente entre o texto de D. Pedro e os escritos de Tomás de Aquino, especialmente 
no que diz respeito à organização da sociedade a partir de um princípio hierárquico, 
que é visível em momentos de construção, organização e sistematização da 
sociedade. Sob este aspecto, o mestre Dominicano e o Infante retomam as ideias 
platônicas, mas, sobretudo, as aristotélicas, de comunidade, especialmente a de 
cidade como ‘comunidade perfeita’. Ambos estabelecem como premissa que, para a 
existência e harmonia da sociedade, os homens, particularmente os dirigentes, 
tenham consciência de que os seus atos devem convergir para o bem comum. Em 
Tomás de Aquino, todos precisam aprender as virtudes morais e sociais, 
notadamente o monarca, que deve tê-las e praticá-las nos seus atos cotidianos de 
governança. Para D. Pedro, os homens devem praticar o bem para estabelecer a 
convivência na sociedade. Contudo, caberia ao rei praticar ações, sempre com vistas 
ao bem comum, de modo que o ‘benefício’ fosse assegurado a todos. 



Segundo Pedro Calafate (1999, p. 1), o “[...] tema do benefício e da entreajuda 
humana no quadro da sua existência social apresenta também uma vertente 
marcadamente política, pois são os poderosos que mais condições têm para 
praticar o benefício livre e voluntário [...]”. O termo ‘benefício’ seria, para D. Pedro, 
a ação do homem cuja finalidade é ajudar o outro, já que todos convivem e 
necessitam do vínculo social, que o autor define como ‘ajuda mútua’. 

Em face da relação estreita entre as obras do Mestre Aquino e o Livro da 
Virtuosa Benfeitoria, observaremos que o conhecimento produzido pelo mestre 
escolástico permaneceu e se difundiu na sociedade dois séculos após sua atuação 
como professor na Universidade de Paris. Por sofrer forte influência das obras 
tomasianas, o livro de D. Pedro apresenta a escolástica na sua forma mais 
desenvolvida e acurada, que caracterizou todo o século XIII. No caso do Infante D. 
Pedro, a relevância dos pensadores da Antiguidade é muito forte “E assy este liuro 
que per entender meu e uoontade e do leçençeado que compôs e fez delle a mayor 
parte acordadas com dictos de sêneca e douctores em elle alegados [...] (D. PEDRO, 
1981, p. 530). Essa passagem faz parte da apresentação da obra. Todavia, o que nos 
interessa é o fato dele reconhecer nos autores, nos quais se baseou, as autoridades 
inspiradoras da sabedoria.  

Ao nos depararmos com a obra de D. Pedro, Virtuosa Benfeitoria, ao 
detectarmos o seu caráter escolástico e a forma como se apropriou dos escritos de 
autores antigos como Aristóteles, Cícero, Sêneca, dentre outros, e dos medievos 
Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, a indagação que fizemos foi se ela fora 
escrita por alguém que estivera na universidade ou mesmo por um mestre 
universitário. 

Assim, essas duas questões, a influência de Tomás de Aquino e da escolástica na 
obra de D. Pedro e as origens da universidade portuguesa como elemento de possível 
predominância na formação intelectual deste autor, mapearam o eixo central desse 
trabalho, que foi organizado em itens específicos.  

 
1. TOMÁS DE AQUINO E AS QUESTÕES SOBRE O RESPEITO E A PIEDADE 

É preciso considerar que as reflexões sobre as virtudes sociais em Tomás de 
Aquino, partem do seu entendimento de homem como habitante da cidade que, 
segundo ele, tal como Aristóteles, na Política, é a comunidade perfeita.  

Nesse sentido, para que a vida social se realize, seja na cidade medieval, seja na 
nossa atual, é preciso que haja um liame que una os interesses dos indivíduos e os 
predisponham a serem pessoas que possuam um espírito coletivo. Na Idade Média, 
como vimos este liame foi a luta para libertar-se do jugo de seus senhores. Todavia, 
para se atingir este objetivo os homens precisaram criar determinadas 
virtudes/hábitos para que a comunidade se efetivasse e o mestre Tomás tratou destas 
virtudes. O ponto de partida do mestre foi considerar que o governante deveria ser 
alguém que pudesse conservar e conduzir esta comunidade ao seu fim, ou seja, ao 
bem, conforme indicará D. Pedro na obra. 



Por isso, quem rege a comunidade perfeita, isto é, a cidade ou o país, chama-se 
antonomasticamente rei; e quem rege a casa diz-se pai de família e não rei. 
Tem, contudo, semelhança de rei, resultando ás vezes serem reis chamados pais 
do povo (TOMÁS DE AQUINO, Do Reino ..., c. III, § 7). 

Com efeito, como os homens vivem em comunidade, a piedade, que se aproxima 
da ideia do amor ao próximo, é uma virtude que deveria acompanhá-los nas suas 
mais estreitas relações e nos diferentes níveis de relacionamento. Nesse sentido, o 
mestre analisa a piedade partir da relação dos homens com seus consanguíneos, com 
seus pares ou concidadãos e com Deus. Nestas diferentes relações, os homens 
praticam a piedade, porque é ela que permite a convivência de uns com os outros. 

A reflexão sobre a virtude da piedade está na questão 101 (ST, II-II). No primeiro 
artigo, o Mestre explicita a importância da piedade para o convívio social: 

É por isto que depois de Deus, o homem é o máximo devedor dos pais e da 
pátria. [...] E no culto à pátria está incluído o culto a todos os concidadãos e a 
todos os amigos da pátria. É por isso que a piedade se estende a todos estes de 
maneira prioritária (TOMÁS DE AQUINO, ST, II–II, q. 101, a. 1, resp.). 

Como a vida na cidade torna os homens dependentes uns dos outros, nesta 
relação de dependência a piedade é, dentre as virtudes, uma das que mais possibilita 
a união entre todos os homens. De acordo com o mestre, como os homens só podem 
existir em comunidade, essa condição os tornam devedores uns dos outros. 
Evidentemente que os níveis de relação e dependência são distintos, mas esta 
diferença se dissipa quando se pratica a piedade, porque para com todos se deve 
reverência e piedade. 

Sob esta mesma perspectiva da existência, em si, é que Tomás de Aquino destaca 
o fato de que os homens devem ser piedosos para com a pátria, pois dela dependem 
nossas vidas. Se a pátria está em paz temos uma condição de existência harmoniosa, 
se está em guerra, nossa condição é adversa. Desse modo, o mestre chama-nos a 
atenção para o fato de que o estado do governo interfere diretamente nas nossas 
vidas, porque seja na cidade medieval como na atual, não vivemos isoladamente e os 
atos do governante e das pessoas da comunidade interferem diretamente no 
cotidiano de todos, é o público, comum, universal, influenciando o singular, 
individual “[...] deve-se dizer que a piedade se estende à pátria enquanto a pátria 
constitui para nós um certo princípio de nosso existir [...]” (ST, II–II, q. 101, a. 3).  

Segundo o mestre, como a existência dos homens, indistintamente, depende da 
família, da pátria, do governante, a piedade constitui-se em virtude especial porque 
todos têm deveres para com todos e é nesta prestação de serviço de uns para com 
outros que a piedade efetiva a sociedade. Novamente Tomás de Aquino expressa a 
natureza comum dos homens, uma vez que só existimos em relação ao próximo, seja 
ele um familiar, um vizinho, um estranho ou o governante. 



A segunda questão do Mestre Tomás que destacamos para refletir sobre a 
proximidade entre as reflexões de Tomás de Aquino é a obra de D. Pedro é a Questão 
102, ´O Respeito´. O respeito, juntamente com a piedade, vincula-se às virtudes 
sociais que os homens devem praticar no seu cotidiano: 

Ora, uma pessoa constituída em dignidade é como um princípio de governo em 
determinados domínios: por exemplo, o chefe da cidade nos assuntos da vida 
civil, o chefe do exército no domínio das operações militares, o mestre no plano 
do ensino, e assim por diante (TOMÁS DE AQUINO, ST, II–II, q. 102, a. 1, 
resp.). 

É importante observar a proximidade que Tomás de Aquino estabelece entre a 
virtude da piedade e do respeito. De acordo com o Mestre, os homens devem piedade 
e respeito para todas as pessoas com as quais, de algum modo, travam relações. 
Todavia, este respeito toma a forma mais acentuada à medida que a pessoa a qual 
destinamos nosso respeito é o provedor de nossas vidas. Assim, ainda que parta da 
premissa que as pessoas devem respeitar a todos, em decorrência das relações diretas 
que as pessoas travam com outras, ele estabelece uma espécie de hierarquia que 
deveria nortear as instâncias do respeito. Como exemplo destas diferenças menciona 
Deus, os pais, os professores, os governantes e os militares e explicita que, de um 
modo ou de outro, estas pessoas são as que mais travamos relações, mais 
dependemos, são também às quais temos mais deveres. 

Para Tomás de Aquino, as pessoas devem respeito especial aos governantes, pois 
são eles que, investidos do poder de dirigir, podem trazer o bem a comunidade; daí 
esta possibilidade do bem e de conduzir as pessoas a um fim. Estes por sua vez, 
devem reconhecer a superioridade de seus governantes, sua dignidade e reconhecer 
que governar constitui-se em uma arte. 

RESPONDO. Cabe aos que são constituídos em dignidade governar os súditos. 
Governar é mover as pessoas no sentido do devido fim. Assim o piloto governa o 
navio conduzindo-o ao porto. Ora, todo aquele que move tem, com relação ao 
que é movido, uma certa superioridade e um certo poder. [...] enquanto os 
súditos prestam obediência a seu mando e procuram responder aos seus 
benefícios na medida de seus meios (TOMÁS DE AQUINO, ST, II–II, q. 102, a. 
2., resp. Grifo nosso). 

O governante, por seu turno, deve conduzir a sociedade com respeito para provê-
la de benefícios, na medida de suas possibilidades. Desse modo, para o mestre 
Dominicano, ainda que o governante seja merecedor de respeito, por parte de 
súditos, ele por sua vez deve também respeito aos governados, por conseguinte, a 
relação entre o governado e o governante deve ser norteada pela piedade e pelo 
respeito. Essa é questão, a nosso ver, aproxima, com evidência, a obra de D. Pedro 
aos escritos do mestre Tomás. 



Ao comparar a proximidade existente entre a virtude da piedade e a do respeito, 
o mestre Tomás explica porque em relação a Deus e aos pais nos devemos praticar a 
piedade e, em relação ao governante, com profusão, o respeito.  

É evidente que nossos pais e todos aqueles a nós ligados pelos laços do sangue 
então unidos a nós de modo muito mais substancial do que as pessoas 
constituídas em dignidade; de fato, a geração e a educação, cujo princípio é o 
pai, nos concernem muito mais substancialmente do que o governo exterior, que 
tem por princípio aqueles que estão estabelecidos em dignidade. A este respeito, 
a piedade supera o respeito, porque rende culto a pessoas que nos tocam de 
mais perto e para com as quais temos muito mais obrigações (TOMÁS DE 
AQUINO, ST, II–II, q. 102, a. 3, resp. Grifo nosso). 

Para o mestre dominicano, aos pais devemos a piedade e o respeito porque são 
eles que nos geraram e proveram nossas existentes, por isso estas relações devem 
possui mais substancialidade. Em relação ao governante também devemos ter 
piedade e respeito, mas estas virtudes são oriundas da dignidade que o governante 
exerce e do fato de ser ele o responsável pelo bem comum da comunidade, mas estas 
relações são estabelecidas ao nível da sociabilidade e não da consanguinidade.  

Ao tecer essas comparações, Tomás de Aquino explicita que a vida em comum 
exige de todas as pessoas a piedade e o respeito; contudo, a intensidade de nossas 
virtudes está vinculada ao grau de proximidade e bem que temos para com o outro, o 
recebedor de nossos atos. É como se nascêssemos devedores da piedade e do respeito 
em relação aos pais e a Deus, mas em relação ao governante só tributamos respeito e 
piedade na medida e proporção em que ele respeita e possui piedade para conosco, 
por conseguinte, de nossas ações e sentimentos dependem as relações travadas na 
comunidade. 

 
2. A UNIVERSIDADE DE PORTUGAL 

As considerações que teceremos acerca da Universidade em Portugal têm por 
finalidade apontar alguns indícios de como esta instituição do conhecimento se 
encontrava organizada e estruturada no outono da Idade Média. 

Segundo José Mattoso, o fato de a universidade em Portugal ter sido fundada no 
final do século XIII revela que ela não passou pelo longo processo de consolidação e 
disputas como ocorreu com as demais universidades do início do século; por 
conseguinte, não vivenciou os embates para a consolidação do pensamento 
aristotélico no Ocidente cristão.  

Quando em 1288 os prelados de Alcobaça, de Santa Cruz de Coimbra e de 
outras casas religiosas e igrejas portuguesas pedem ao papa para confirmar a 
sua disposição de anexarem das suas rendas ao Estudo Geral de Lisboa, o 



movimento universitário europeu havia já completado a sua fase inicial, 
carismática e intensamente inovadora (MATTOSO, 1997, p. 5). 

No final do século XIII, quando ela dá seus primeiros passos, em muitas outras 
regiões as universidades já haviam se constituído como instituições e seus mestres e 
alunos já eram identificados como personagens singulares em relação aos demais 
segmentos sociais. 

Inúmeros documentos históricos atestam essa ‘independência’ que as principais 
universidades europeias haviam conquistado nas últimas décadas. Os Primitivos 
Estatutos de Sorbonne constituem um dos exemplos que podemos mencionar, uma 
vez que eles sistematizam como os estudantes e mestres deveriam habitar e zelar 
pelo bem da ‘casa’, bem como regular como os universitários deveriam se relacionar 
com a comunidade externa da cidade (DENIFLE, 1899, p. 505-507. - Carta de 
número 448 (1274), trad. nossa). Acima de tudo, o que deveria ser preservado na 
‘casa’ era o ‘bem’ da comunidade que habitava esta Universidade. 

O cenário em Portugal não era distinto da Europa, em relação a importância da 
Universidade; todavia, a primeira Universidade a ser fundada em Portugal foi a de 
Estudo Geral, criada por meio do documento Scientiae thesaurus mirabilis, em 
1290, em Lisboa. Nela, se ensinava as Artes, o Direito Civil, o Direito Canônico e a 
Medicina. A bula determinava ainda que a Teologia deveria ser ministrada nos 
conventos dos Dominicanos e dos Franciscanos. 

De acordo com Cruz (1981, p. 263), a data da fundação da Universidade 
portuguesa pelo rei D. Dinis, na cidade de Lisboa, foi, durante muito tempo, 
considerada incerta. Apontavam-se, então, duas datas: 12 de novembro de 1288 e 9 
de agosto de 1290. 

A primeira data é a da expedição da carta em que vários prelados de ordens 
religiosas e de igrejas seculares comunicavam, ao papa Nicolau IV, terem feito um 
acordo com D. Dinis para que as rendas de várias igrejas que lhes estavam confiadas, 
e das quais o rei era o padroeiro, fossem aplicadas na fundação de um Estudo Geral 
na cidade de Lisboa (PIMENTA, 1982, p. 196). A segunda data é da bula De statu 
regni Portugaliae, do mesmo papa, dirigida “[...] à Universidade dos mestres e 
escolares de Lisboa”. De acordo com Pimenta, a bula do papa seria um indício de 
que, a esta data, já havia Estudo Geral em Lisboa, isto é, a Universidade já estava 
fundada. 

Além desses dois documentos, conhece-se um terceiro, datado de 1º de Março de 
1290, no qual o rei D. Dinis, aludindo ao Estudo Geral que resolvera fundar, promete 
proteção e segurança “a todos os que aí estudam ou que de futuro aí queiram 
estudar” (CRUZ, 1981, p. 264).  

Cerca de dois anos após a Universidade ter sido transladada para Coimbra, pela 
primeira vez, em 1308, D. Dinis ordenou os estatutos por meio dos quais ela deveria 
se reger (Provisão de 15 de fevereiro de 1309). O nome destes estatutos é Charta 
magna privilegiorum. Antes da fundação da Universidade, encontramos alguns 
indícios que mostram os primeiros fatos que vão em direção à constituição de uma 



universidade. Assim, em 1269, verifica-se a primeira lição pública em Alcobaça, 
considerada o primeiro ensaio de um estudo superior; em 1284. Algumas notícias 
confirmariam a intenção de D. Dinis de criar uma Universidade em Portugal. 

Os acontecimentos mencionados nos permitem afirmar que Portugal vivia, ainda 
que de maneira distinta, processo semelhante àquele que outras partes da Europa 
estavam vivendo, com a organização do Estado, o que colocava a necessidade de se 
estabelecer instituições de ensino que formassem quadros para atender às novas 
necessidades. Assim, se Portugal abriu para o restante da Europa era pelo fato de 
que, internamente, precisava das mesmas instituições, como a Universidade, para 
prosseguir com sua organização política e social.  

De acordo com Saraiva (1950), o período compreendido entre o último quartel do 
século XII e a segunda metade do XIV caracteriza-se fundamentalmente pela 
ausência de um centro de gravidade nacional. Não constituindo um núcleo de 
cultura, Portugal recebia o reflexo da cultura europeia, especialmente da castelhana. 
Mas, à medida que o estado e a sociedade vão se organizando em torno das cidades 
marítimas e da respectiva população burguesa, estruturados por uma autoridade 
central cada vez mais forte, a cultura também vai criando raízes no território do reino 
de Portugal. 

Essa realidade descrita por Saraiva e Mattoso, sobre a situação da universidade 
entre fins do século XIII e ao longo de todo o século XIV é que, certamente, 
influenciou o Infante D. Pedro a se preocupar com o desenvolvimento cultural e 
intelectual na sociedade portuguesa da primeira metade do século XV. Segundo 
Mattoso, “As recomendações do Infante D. Pedro, que na sua célebre ‘carta de 
Bruges’ recomenda a criação de colégios universitários à semelhança dos que 
existiam nas universidades francesas e inglesas [...]” (MATTOSO, 1997, p. 28). 

Assim, o que podemos depreender das reflexões sobre a universidade em 
Portugal realça a importância de D. Pedro. Ele foi um viajante da Europa, um nobre 
que frequentou a universidade italiana, que realizou traduções de autores antigos 
como Cícero, que leu Aristóteles, Sêneca e, profundamente, Tomás de Aquino e que 
pretendia com suas ações e escritos, promover o ‘progresso’ da nação portuguesa.  

 
3. VIRTUOSA BENFEITORIA 

Consideramos a obra de D. Pedro um escrito de natureza educativa, pois, ainda 
que dirigida ao príncipe, trata de questões que se referem ao conjunto das relações 
sociais no reino português, na primeira metade do século XV. Constitui-se, de fato, 
em importante fonte para o entendimento do projeto formativo da sociedade como 
um todo. Segundo Frade (2011), A Virtuosa Benfeitoria é um marco na história da 
literatura portuguesa. “Considerado o primeiro tratado de filosofia e política moral e 
ético escrito em língua portuguesa, esta obra tinha uma intenção didática de fundo 
laico, na medida em que se destinava a ser um texto de orientação de conduta para 
um príncipe” (FRADE, 2011, p. 106).  



Ao indicar, por escrito, como o príncipe deveria portar-se, no conjunto de seus 
atos, D. Pedro explicita o quanto estava preocupado com os caminhos que o 
governante tomaria em relação aos seus súditos, exatamente por isso o príncipe 
precisaria ter uma formação moral e intelectual consolidada para poder conduzir 
suas ações. É importante salientar que D. Pedro, também conhecido como Duque de 
Coimbra, foi regente do seu irmão D. Duarte entre os anos de 1439 a 1448, ou seja, só 
deixou de sê-lo, um ano antes de sua morte, portanto, conhecia as entranhas politicas 
do reino de Portugal.  

A Virtuosa Benfeitoria, não é somente um manual de conduta ou um ‘espelho de 
príncipe’, uma vez que o seu autor não somente conhecia e bem os fundamentos da 
politica, da ética e da bem governança, pois retoma inúmeras vezes, obras de 
Aristóteles, Sêneca, Tomás de Aquino, como vivenciara, na prática, os fios que tecem 
a governança de um ‘estado’, ou seja, possuía, com propriedade o conhecimento 
teórico e prático, que pretendia ensinar a D. Duarte. Em virtude desse saber 
podemos afirmar, em consonância com Frade (2011), que D. Pedro pretendia que o 
rei agisse sempre com ‘boa ordenanca’. Para a autora, “[...] D. Pedro disserta nao 
apenas sobre o valor dos beneficios, mas tambem sobre politica, justica, educacao, 
as responsabilidades da realeza ou a vida espiritual, por exemplo” (FRADE, 2011, p. 
107). 

Assim, o ponto de partida da Virtuosa Benfeitoria é a ordenança para o bem. O 
autor estabelece este projeto por meio do conhecimento que possuía dos autores 
antigos, especialmente de Aristóteles, Sêneca e Tomás de Aquino. A proposta de D. 
Pedro era norteada pela ideia de virtuosidade, portanto, não concebia um rei que não 
possuísse sabedoria e virtude. A obra traz à baila a preocupação em mostrar o quanto 
as atitudes do governante devem ser exemplos para os demais homens. A ideia 
central é de que se o rei pode concede benefícios aos seus súditos, estes, por seu 
turno, devem estar aptos a serem bons receptores, ou como ele afirma bons 
recebedores. Do ponto de vista do Duque de Coimbra, toda pessoa que possui a 
condição de inteligência é capaz de, por seus atos, produzir benfeitoria ao outro. 

Sempre a nobre uoontade traz consigo deseio, para bem fazer prestando a 
outrem. Toda perssoa que he obrigada pera possuyr uirtudes, he 
neçessariamente theuda, a usar de seus auctos segundo requere seu stado e 
abrange seu poder. E pois nos somos obrigados per precepto pera amar deos e 
os prouximos mostrasse que lhe deuemos benquerença, da quall se segue o 
aucto da benffeyturia, de que somos theudos a usar com aquelles que o am 
mester. A ij razom he esta. Cada hua cousa he theuda a fazer aquello que a su 
uirtuosa natureza requere. E segundo diz o philosopho toda anymalia ama a 
que ella he semelhante (D. PEDRO, 1981, p. 576-577). 

Logo, a virtude e a disponibilidade para o bem não são prioridades do 
governante, mas de todos que convivem em comunidade, ou seja, de todas as pessoas 
que vivem em sociedade. Retomando Aristóteles, D. Pedro destaca que, se os homens 



são semelhantes uns aos outros, devem amar ao seu igual/próximo e a benfeitoria 
seria a expressão deste amor, em ato. É preciso depreender da passagem mencionada 
que o autor salienta que a benfeitoria é uma virtude proveniente da sabedoria, 
portanto, é preciso conhecer para ser capaz de praticar a benfeitoria ao próximo. 
Mais, esta benfeitoria, que poderíamos também definir como bem, é proporcionada 
ao ‘outro’ de acordo com o que sabemos e com a condição que cada um ocupa em 
dada uma relação social. Exatamente por isso o príncipe deve ter ciência que todos os 
seus atos devem promover benfeitoria aos seus súditos e os demais homens deveriam 
ter consciência que seus atos gerariam no ‘outro’ uma dada reação.  

A benfeitoria, portanto, revela que a vida, na sociedade, é uma relação de 
circularidade, na qual as pessoas, ao praticarem o bem a outrem, potencialmente, 
também poderiam receber o bem. Para D. Pedro, as relações humanas, estariam 
baseadas em um fio de fidei compromisso, para o qual existira sempre uma ação de 
bem que convergiria para outra ação de bem. Isso fica explicito no exemplo que ele 
apresenta das relações entre filhos e pais e entre alunos e mestres.  

[...] E assy o padre outorga ao filho su substançia sobre o que he fundado todo 
bem que elle pode fazer. E aquella natureza he beneffiçio do geerador. E porem 
pois que nenhuu da a outrem per modo de beneffiçio o que he seu. E as 
substancias dos filhos som dos geeradores seguesse que os filhos e todallas 
cousas que a elles pertencem som benffeyturias  dos padres. E portanto por 
cousa que lhe façam nom diremos que os filhos dan beneffiçios aos padres. Em 
confirmaçom desto he hua ley, que diz que o ediffiçio feyto em terra alhea, a ella 
perteençe. E assy o bem do filho perteneçe ao padre ao qual lhe a sua natureza 
(D. PEDRO, 1981, p. 580). 

Para D. Pedro, ao cuidarem dos filhos, os pais dão a eles benefícios que os 
tornaram também pessoas capazes, potencialmente, de promover benefícios a 
outrem. O mesmo ocorreria com os professores da universidade. Ao ensinarem o 
conhecimento aos alunos, ao incutirem neles a sabedoria, promoveria o beneficio do 
bem. Portanto, tanto os filhos como os alunos, se formam, em consonância com os 
benefícios que receberiam das pessoas ‘adultas’ responsáveis por incutir neles, 
formas de agir que os tornariam capazes, depois, de promover benefícios às próximas 
gerações. As relações entre os homens comuns, tal como as relações entre o príncipe 
e os súditos, se promovidas por meio do benefício, possibilitariam uma sociedade 
com ‘certa’ harmonia. Nesse sentido, todas as práticas sociais teriam por princípio o 
bem. 

É visível a proximidade desta concepção de sociedade com as propostas de 
Aristóteles, na Ética a Nicomaco e a Tomás de Aquino, não só nas questões sobre as 
virtudes sociais - o Respeito e a Caridade -, mas, sobretudo, no Do Reino ou Do 
Governo dos Príncipes ao Rei de Chipre. Em ambos os autores, ainda que de tempos 
históricos muito distintos, a vida em sociedade pressupõe o exercício de ações 
humanas que visem o bem comum. O agir humano pressupõe o hábito cotidiano de 



praticar ações que visem sempre o bem, na comunidade perfeita que, para os dois, 
seria a cidade. 

A proposta de D. Pedro, imbuída do ‘espirito’ de bem que já estariam 
consagrados em dois tempos históricos anteriores e distintos poderia nos conduzir a 
pensar que ela seria utópica e proveniente da ‘mente’ de um filósofo também utópico. 
Contudo, é preciso considerar que o autor foi regente do reino por nove anos, logo 
vivenciou a arte de governar per si e sabidamente tinha consciência de com quais 
homens o príncipe contaria para conservar o seu reino.  

Esse discernimento é evidente quando, no quinto livro da obra, D. Pedro reflete 
sobre os vícios humanos. Ele inicia o livro destacando o quanto as pessoas desejam o 
que o outro possui, ou seja, o quanto invejam o bem do outro. “E portanto quem tem 
molher graciosa, nom deixa porem de poer seu desejo em outra que tenha mayor 
fremosura. E andando uestido de panos prezados nom tira cobyça dos que lhe mais 
prazem” (D. PEDRO, 1981, p. 738). 

Servindo-se de uma autoridade escolástica, São Bernardo, D. Pedro chama a 
atenção do príncipe que os súditos nunca estão satisfeitos com que possuem; por 
isso, podem ser mal recebedores. Em virtude dessa eterna insatisfação dos homens, 
D. Pedro aconselha o príncipe de que precisaria acautelar-se em relação a concessão 
de benefícios, pois os homens sempre desejarão mais do que possuem e nunca serão 
saciados.  

Além da inveja, os homens podem possuir outros vícios que também serão muito 
graves para o reino. Ele destaca a indiscrição.  

E o primeyro rramo he chamado indiscreçom, de que usam muytos ao tempo 
presente, e nom sguardando que antre desuayrados errores, dos que uiuem sem 
rrazoado conselho, a desordenança de bem fazer he acostumada, nem 
conhecendo que nom sabem dar beneffiçios, nem os receber, e que em 
agradecimento nom som auisados, fazem que a benffeyturia pereça de todo (D. 
PEDRO, 1981, p. 740) 

Para D. Pedro, os indiscretos não podem receber benefícios porque não 
permitirão que estes benefícios causem bem a outros, uma vez que suas ações 
promoverão a discórdia entre as pessoas e não possibilitarão que o bem prevaleça no 
reino, já que não difundem a bondade, mas querem somente a ‘fama’. Para o Duque 
de Coimbra, os indiscretos possuem também o vício do egoísmo porque pensam 
somente em si próprios.  

Outro vício que é grave, na avaliação do autor, e ao qual o príncipe não deve dar 
benefícios, é para aqueles que cobiçam as coisas alheias e, desejam para si, tudo o 
outro possui.  

E rrequerendo sem merecer o que pode seusar, mostra grande myngua do que 
nom he mester. Este pecado he muyto squyuadoro, que segundo screpue sam 
paulo a tymotheu, todollos uiçios tomam umores daquesta rraiz porque som 



governados. [...] portanto diz seneca em huma espistulla, que o mais pequeno e 
mais ligeyro caminho pera homem seer rryco, he desprezar as rriquezas. [...] E 
peyor he desejar o que outrem tem. E muyto peyor falsamente requerer o que 
outrem com dereyto traz em sua posse (D. PEDRO, 1981, p. 241). 

Esta passagem é significativa para pensarmos o projeto de bem comum 
apresentado por D. Pedro, pois se se ‘cobiça’ o que o outro tem dificilmente a pessoa 
olha para aquilo que ele próprio possui. Outro aspecto da passagem que devemos 
considerar como parte do seu projeto de bem é quando, retomando Sêneca, chama a 
atenção para a importância da humildade.  

Logo, os benefícios do reino não podem ser dados a qualquer pessoa, mas 
somente àqueles que possam receber e fazer ‘uso’ destes para o bem, ou seja, para as 
pessoas que possuem virtudes, ou como ele afirma, sejam bons. Por isso o autor 
indica ao príncipe quais as características desses súditos.  

E sguardaremos qual he o boo mesteyroso, simprez, discreto, gracioso, sisudo, 
nom enueioso do alheo, nem auarento do seu. E pois a uenturya lhe nom deu 
beneffiçios, leixando a nos que lhe acorrêssemos, piadosamente oolharemos por 
ele. E aynda que todalhas cousas a ele faleçam, pera dar agradecimento per 
obra semelhante, o seu boo coraçom nunca mynguara, em dar aquellas graças 
a que he obrigado (D. PEDRO, 1981, p. 241). 

Somente as pessoas que possuem predisposição para o bem, que não sejam 
invejosos e ajam com vistas ao bem são merecedores de receberam os benefícios do 
príncipe, pois serão capazes de promoverem mais benefícios na sociedade e, com 
isso, produzir o bem comum, por meio de suas ações. Assim, é preciso cuidado em 
relação aos benefícios para que estes não sejam perdidos. “Destes uiçiosos modos nos 
guardaremos, por nom serem perdidos os beneffiçios ante que sse façam, nem 
perteeçe de sse fazerem aquy mais rreprehensooes, sobre aquelles que taaes males 
usam” (D. PEDRO, 1981, p. 740-742). Acerca de possíveis perdas do ‘dom’ do 
benefício é preciso destacar um aspecto importante em relação à ação do príncipe. 
Para D. Pedro, os benefícios em que envolvam coisas materiais as perdas não são tão 
graves, pois quando se percebe que a pessoa não é um ‘bom’ recebedor é possível 
recuperar este benefício. “Mas os bees outorgados, que som heranças e dinheyros, e 
cousas semelhantes, ligeyramente se podem reuogar. E portanto dizem alguus, que 
os beneffyçios se podem rromper [...]” (D. PEDRO, 1981, p. 739-740). Com efeito, 
ainda que possam causar problemas, as doações materiais não são irreversíveis, mas 
quando a benfeitoria envolve o que entendemos como funções administrativas e 
cargos políticos, quando são dados às pessoas que visam o bem, seria fundamental 
que o benefício não fosse dado, pois isso gera a ausência de bem na sociedade “E 
porem a benffeyturia que non he corporal , fica stauel e nom movediça, que ia se 
nom pode fazer, que este nom desse, e aquelle nom rrecebesse” (D. PEDRO, 1981, p. 
739-740). Desse modo, o conselho de D. Pedro ao príncipe é de que, no que se refere 



às benfeitorias que exijam um principio de bem, estas só possam ser outorgados 
àqueles que, sabidamente, não possuam vícios para que o bem circule na sociedade. 
Exatamente por isso para D. Pedro quem doa o benefício e quem recebe o benefício 
devem ser pessoas conscientes da responsabilidade a que cada deve desempenhar na 
sociedade/reino. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise do Livro Virtuosa Sabedoria nos permitiu refletir sobre o sentido 
politico e educativo de um escrito cujo projeto essencial era de orientar o príncipe e, 
por conseguinte, as pessoas a agirem de modo que todos os seus atos convergissem 
para o bem comum. Isso nos leva a pensar o quão é importante para uma dada 
sociedade a existência de um projeto que vise o bem comum. Além disso, também é 
relevante considerar que as propostas que buscam orientar a sociedade para o bem, a 
partir das ações do governante e dos indivíduos, exigem que o(s) 
autor(es)/intelectual(ais) possuam sabedoria e façam uso da história para ter como 
parâmetro exemplos de outros tempos para orientar as ações dos homens e, 
particularmente a existência de um ‘lugar’ especial para o conhecimento, como a 
Universidade. Por fim, o conhecimento dos autores antigos e, especialmente de 
Tomás de Aquino, foi fundamental para que D. Pedro pudesse apresentar o seu 
projeto de sociedade a D. Duarte.  

 
BIBLIOGRAFIA 

Aquino, T. de (1997). Do Reino e do governo dos príncipes ao rei de Chipre. 
Petrópolis: Vozes. 

Aquino, T. de (2005). Suma Teológica. São Paulo: Loyola (9vs). 
Calafate, P. (Dir.). (1999). História do Pensamento Filosófico. Lisboa: Editorial 

Caminho. 
Cruz, G. B. Obras Esparsas - Estudos de História do Direito. Direito Moderno. 

Coimbra: Por ordem da Universidade, 1981, v. II. 
Denifle, H. (Org.). Chartularium Universitatis Parisiensis. Paris: Culture et 

Civilisation, 1899. 
Dom Pedro. (1981). Livro da Virtuosa Benfeitoria. In L. M. Almeida, Obras dos 

Príncipes de Avis. Porto: Lello & Irmão. 
Frade, M.M.L.O.S. (2011). O imaginário feminino na Virtuosa Benfeitoria e sua 

mediação entre o Homem e o Paraíso. Mirabilia, 12, 105-123. 
Mattoso, J. (1997). A universidade portuguesa e as universidades européias. In J. 

Mattoso, História da universidade em Portugal (pp. 5-29). Coimbra: Fundação 
Kalouste Gulbenkian, v. I. 

Pimenta, A. (1982). Fontes medievais da história de Portugal. Lisboa: Livraria Sá 
da Costa Editora, v. I. 

Saraiva, A.J. (1950). História da cultura em Portugal. Lisboa: Jornal do Fôro.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ID:580 

 

A ESCOLÁSTICA E OS ENSINAMENTOS REALIZADOS POR HUGO 

DE SÃO VITOR E SÃO BOAVENTURA DE BAGNOREGIO 
 
 
 
Autor: 
Conceição Solange Bution Perin 

Filiação: 
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR/campus de Paranavaí  



RESUMO  

A pesquisa visa algumas questões sobre educação e ensino tratadas por dois 
autores clássicos da Idade Média: Hugo de São Vitor (1096-1141) e São Boaventura 
de Bagnoregio (1217-1274). O objetivo principal do estudo é entender como esses 
pensadores evidenciaram o ensino por meio do método de aprendizagem da 
escolástica aos homens das suas épocas históricas e a importância do conhecimento 
para inserirem-se na sociedade à qual faziam parte. Ao estudarmos a História da 
Educação compreendemos a necessidade da reflexão sobre os valores que 
independem do período histórico para serem considerados essenciais para a 
formação humana. Compreendemos que o passado e o presente estão relacionados e 
que, sem esse entendimento, não conseguimos compreender as prioridades 
educacionais que possibilitaram a re/organização social em diferentes momentos 
históricos. Nesse sentido, para proceder à análise, adotamos o método que prioriza o 
tempo, a história de longa duração e a possibilidade de diferentes hipóteses, criadas 
por historiadores que debatem com outras ciências sociais. 
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1. A ESCOLÁSTICA E OS ENSINAMENTOS REALIZADOS POR HUGO DE SÃO 
VITOR E SÃO BOAVENTURA DE BAGNOREGIO 

Esta comunicação analisa o ensino na Idade Média, especificamente nos séculos 
XII e XIII, e tem o objetivo de relacionar o pensamento pedagógico de Hugo de São 
Vitor (1096-1141) e São Boaventura de Bagnoregio (1221-1274) por meio do ensino da 
Escolástica, presente nas várias obras desses autores, nas quais eles expõem sobre a 
importância da meditação e da contemplação para a formação do homem. Para 
tanto, a pesquisa tem como base teórico-metodológica a análise histórica pela 
totalidade, fundamentada em autores que tratam da História Social, como Marc 
Bloch (2001), e que contribuem com o nosso foco de estudo, ou seja, o nosso 
propósito não é investigar somente como alguma coisa aconteceu no passado, mas 
sim como podemos fazer uso desse conhecimento do passado visando compreender 
algumas questões do presente. Bloch nos recorda que [...] a ignorância do passado 
não se limita a prejudicar a compreensão do presente; compromete, no presente, a 
própria ação (BLOCH, [2001], p. 63).  

Algumas considerações acerca do pensamento desses mestres medievais e suas 
contribuições para a História da Educação e para o ensino nos levam a entender a 
ética na conduta humana para adquirir a sabedoria, bem como, a disciplina, o 
método e a organização como forma de alcançar o conhecimento. 

Pensar a educação e o ensino, historicamente, requer entender que homens do 
passado priorizavam as boas ações humanas, entendendo que o bem comum deveria 
estar presente em toda e qualquer atitude social. O individual, para São Vitor e 
Boaventura, corresponde ao esquecimento dos valores que perpassam o uso do 
intelecto, pois, a inteligência, segundo Boaventura, foi dada por Deus a fim de que os 
homens desfrutem do conhecimento para o uso do bem coletivo.   

Desse modo, compreendemos que a educação perpassa o conhecimento formal, 
escolar e abrange a formação humana, no sentido de desenvolver/reforçar bons 
hábitos, costumes e valores. São Vitor, por exemplo, prioriza o uso da reflexão por 
meio dos estudos, pois ele entende que quanto mais se conhece e se instrui, mais o 
homem se disciplina, entende as regras estabelecidas e, consequentemente, se 
compreende como homem e também as necessidades dos valores humanos para a 
organização da sociedade. Para tanto, ele explana sobre a importância da 
aproximação do trabalho humano com a natureza, ou seja, para o autor o homem ao 
aproximar-se da natureza por meio do trabalho, se aproxima de Deus, 
materializando a sua Inteligência na ação realizada Em Hugo o trabalho humano é 
uma imitação da natureza [...] que as formas presentes na “forma do bem perfeito”, 
que é a Mente divina (Sapientia), materializam-se nas formas da natureza 
(MARCHIONNI, [2001], p. 31).  

São Vitor apresenta questões que permanecem e se fortalecem em séculos 
posteriores ao seu, com discussões que norteiam a fé e a razão como distintas, mas 
essenciais para a formação do homem, revelando que o uso da razão favorece o 



fortalecimento da fé, apresentando por meio do conhecimento, a existência de Deus. 
Nesse contexto, São Vitor considera como primordial ensinar o homem a aprender. 
Segundo o autor, é preciso didática e disciplina para a concentração e o aprendizado. 
Estudar significa ter um tempo de dedicação para a reflexão, para a contemplação e 
um ambiente que possa favorecer o ensinar e o aprender.  

Boaventura analisa que, tão completa é a inteligência que, quando é utilizada 
com base nos ensinamentos divinos, permite ao homem descobrir os diferentes seres 
que compõem o mundo, bem como a finalidade de cada um: pelo raciocínio, pela 
crença, pela contemplação.  

A via do raciocínio, da crença e da contemplação são elementos de 
conhecimentos que relacionam os debates realizados pelos dois autores quando 
fazem a comparação do discurso de quem profere com a interpretação do ouvinte. 
Para eles,a responsabilidade da fala é muito importante, porque a inteligência, dada 
ao homem por Deus, favorece aos seres humanos condições de revelarem o seu 
pensamento por meio da oralidade e do tom da voz emitida. Para explicar melhor, 
Boaventura, por exemplo, consegue construir uma compreensão dos sentidos 
relacioando-os com a intencionalidade pessoal. Segundo ele, cada sentido é 
acompanhado do prazer de [...] buscar o objeto sensível que lhe é conveniente 
(BOAVENTURA, [1983], p.212), isto é, os cinco sentidos (visão, audição, tato, olfato, 
paladar) se fartam daquilo que lhes é conveniente: o olho não se farta de ver; o 
ouvido de ouvir; a boca de comer; o nariz de cheirar; as mãos de tocar. Quem dá o 
controle aos sentidos é o cérebro, regido pela inteligência que, por sua vez, é 
determinada pelo conhecimento Eis como a divina sabedoria se encerra, embora de 
forma oculta, no conhecimetno sensível e quão admirável é a contemplação dos 
cinco sentidos espirituais, segundo a conformidade que têm com os sentidos 
corporais (BOAVENTURA, [1983], p.212). 

Se o homem conhece pelos sentidos, confirma a existência do seu conhecimento 
pela fé, pela autoridade da mente ou pelo que Boaventura chama ’o calor da 
sabedoria’. Assim, todo e qualquer conhecimento é devidamente compreendido se 
for conforme a ordenação do Senhor, de acordo com seus ensinamentos. Os sentidos 
desempenham, então, a função de conhecer. Para Boaventura, como perfeitas 
criações, os sentidos são o meio pelo qual o homem conhece para depois crer. Eles 
são ’portas’ de entrada do conhecimento: na alma este se realiza na íntegra, pela fé. 

O homem que é um <<pequeno mundo>>, tem cinco sentidos que são como as 
portas, por meio das quais o conhecimento das realidades sensíveis entra em 
sua alma. Com efeito, pela vista entram os corpos celestes e luminosos e os 
corpos coloridos. Pelo tato entram os corpos sólidos e terrestres. Pelos outros 
três sentidos entram os corpos intermédios. Assim, pelo gosto entram os corpos 
líquidos; pelo ouvido, os aeriformes; pelo olfato, os vaporáveis (os quais 
participam da natureza da água, do ar e do fogo, como se pode ver no perfume 
que se exala dos aromas). Em resumo, os corpos simples e os corpos compostos 
entram em nossa alma por meio dos sentidos (BOAVENTURA, [1983], p. 175).   



A apreciação de Boaventura sobre os sentidos faz parte dos caminhos que ele 
concebe para o conhecimento humano e das ideias que ele desenvolve a respeito de 
como essa criação perfeita que integra o corpo e a alma é possível. Para ele, os 
sentidos não favorecem apenas o conhecer do mundo sensível, mas também o 
conhecer do mundo abstrato. Cita, como exemplos, os números, a grandeza, o 
movimento, a figura e o repouso.  

Nessa explicação, ele envereda por todas as suas implicações, por todos os 
detalhes, levando seus ouvintes a esclarecerem as dúvidas e buscarem a 
interpretação pela via divina.  

O abstrato, ou, como ele denomina também, as coisas sensíveis que são objetos 
comuns dos sentidos, é entendido por meio da alma. O homem analisa o objeto e o 
vê, porém, a dimensão, o tamanho e/ou a espessura são imaginados e não 
concretizados pela porta dos sentidos. É a alma que leva a uma reflexão por meio do 
intelecto e ao entendimento do abstrato. 

Pelo sentido, porém, não percebemos apenas as coisas sensíveis que são objetos 
próprio de certos sentidos, tais como a luz, o som, o odor, o sabor e as quatro 
qualidades primárias que o tato aprende. Pelo contrário, percebemos também 
as coisas sensíveis que são o objeto comum a muitos sentidos, tais como o 
número, a grandeza, a figura, o repouso, o movimento. Descobrimos 
igualmente que <<tudo o que se move é movido por outrem>> e que certos seres 
– os animais, por exemplo – têm em si mesmos a causa de seu movimento e se 
repouso. Daí segue-se que, quando nós percebemos por meio dos sentidos o 
movimento dos corpos, somos induzidos ao conhecimento das substâncias 
espirituais que os movem, assim como o efeito nos conduz ao conhecimento de 
sua causa (BOAVENTURA, [1983],  p.175). 

Os sentidos, então, para Boaventura, revelam ao homem que mesmo aquilo que 
não se vê, embora exista, pode ser conhecido por ele. Sobre o movimento, por 
exemplo, o autor comenta: uma coisa se move pelo fato de outra coisa fazê-la mover, 
seja o vento ou a própria mente. De acordo com Boaventura, as coisas materiais não 
entram pelos sentidos, mas suas imagens e semelhanças é que são captadas e 
transmitidas aos sentidos externos, que, na sequência, revelam a sua existência, 
quando analisadas pelo intelecto. 

A prova da importância do intelecto e do fato de que ele foi dado aos homens por 
Deus para conhecer tem como objetivo explicar para os homens a importância de 
serem bons. Para voltar ao Criador, é preciso se eximir do pecado e seguir os 
ordenamentos de Deus, sem se deixar cair nas tentações, já que, muitas vezes, o 
corpo se trai e convence a mente. 

A ligação realizada por Boaventura, entre os sentidos e os interesses humanos, 
que acabam regendo a vida inidivudual e o coletivo é, sem duvida, um ensinamento 
que estabelece na formação humana o uso do conhecimento como o principal 
orientador para a vida em sociedade. 



Se, porém, considerarmos o exercício dos sentidos, intuiremos aí a norma da  
vida. Porquanto cada um dos sentidos se exercita sobre seu próprio objeto, evita 
o que lhe é nocivo e não toma o objeto alheio. – De modo semelhante vive 
ordenadamente o sentido do coração, quando se exerce naquilo para o qual foi 
destinado, que é lutar contra a negligência; quando evita o que lhe é nocivo, 
luta contra concupiscência; e quando não toma o objeto alheio, luta contra a 
soberba. Pois toda a desordem provém da negligência, da concuspiscência ou 
da soberba. E vive ordenadamente aquele que vive prudente, temperado e 
submissamente, de maneira a evitar a negligência no agir, a concuspiscência no 
apetecer e a soberba no sobressair (BOAVENTURA, [1983], p. 212). 

Logo, o agir pela via do conhecimento, para o autor, possibilita um entendimento 
sobre as consequências que podem ocorrer pela ação humana. O homem, para esses 
autores e mediante a submissão da Sagrada Escritura, tem a responsabilidade de 
conduzir suas vidas de modo ordenado, reto e sem prejudicar o outro. 

Desse modo, Boaventura assim como São Vitor, estabelecem o ensino como algo 
imprescindível para o desenvolvimento da inteligência e, consequentemente, do 
conhecimento. A leitura, por exemplo, pode ser considerada por eles como início do 
saber. Deve ter sempre alguém que ensina a ler e, é por meio da leitura que o homem 
começa a aprender. Conforme São Vitor, a leitura é o primeiro degrau para a 
Sapiência. A leitura informativa, portanto, deve ser seguida pela reflexão 
meditativa, na qual alcança-se o discernimento crítico (HUGO DE SÃO VITOR, 
[2001], p. 35). Contemplar por meio da meditação corresponde a entender o 
significado das coisas que estão no cotidiano e as que estão além da nossa 
visualização. É acreditar na existência de Deus pela abstração. Aprender corresponde 
a aprofundar o conhecimento pela via da ciência, relacionar a importância de cada 
aprendizado com o que está exposto no dia a dia e que, muitas vezes, é ignorado ou 
mal compreendido pela falta de conhecimento científico. 

Leitura e moral, de acordo com São Vitor, estão coadunadas com o exercício da 
leitura, pois, ler leva a prática (ação), entendendo que, quem lê, normalmente, 
medita sobre a leitura e faz uma reflexão do conteúdo que está lendo. A tradução de 
letras, palavras, frases, até a formação do texto corresponde a um exercício do 
cérebro que provoca o uso expressivo da concentração. Dessa forma, o esforço 
intelectual possibilita o pensar antes do agir, compreendendo que o uso da 
concentração de forma habitual resulta no hábito de reflexão antes da ação, fazendo 
com que o seu agir demonstre a sua moralidade.   

A moral está relacionada com os ensinamentos divinos e é seguindo esses 
ensinamentos que o homem consegue discernir o bem e o mal. Portanto, o estudo 
por meio da leitura exige regras: primeiro, saber o que se deve ler; segundo, em que 
ordem se deve ler, ou seja, o que ler antes, o que depois; terceiro, como se deve ler 
(HUGO DE SÃO VITOR, [2001], p. 45). A leitura, segundo São Vitor, requer 
meditação, silêncio e muita concentração. Logo, o ensinar e o aprender não são 
sinônimos de algo que se faz com naturalidade, mas sim com esforço e dedicação.  



Boaventura vai além dessas questões apresentadas por São Vitor, tendo em vista 
que, para ele, o ensinar é uma responsabilidade de poucos. Ele deixa claro, por meio 
de suas afirmações, que a compreensão das ciências só é possível se estiver pautada 
nos ensinamentos divinos. Logo, o aprendizado estabelece um contato direto de Deus 
com os homens num processo de ensino. Quem ensina deve ensinar como rezar, 
como aprender os ensinamentos do Criador, já que, se estes não forem muito bem 
trabalhados e se não forem realizados por uma pessoa experiente e com muita 
sabedoria, os iniciantes podem não adquirir a capacidade de discernimento entre o 
bem e o mal. Ou, ainda, se forem orientados por alguém que não tenha o 
conhecimento reflexivo dos Ensinamentos Sagrados, agem sem pensar na 
humanidade. Esse alguém, segundo Boaventura, não é um líder ou um mestre, pois é 
próprio daquele que lidera e ensina pensar primeiro no próximo e depois em sua 
individualidade. 

Para este autor, conhecimento é sinônimo de contribuir para o bem comum. 
Segundo ele, Deus criou o homem com a inteligência para ser desenvolvida de forma 
que trouxesse a ordem dos sentimentos, evitando usar os cinco sentidos para, como 
ele afirma: a soberba, a ambição e a negligência. Esses sentimentos geram desordem 
social, conflitos de relacionamentos e, consequentemente, são sentimentos de 
individualidade e não de bem estar social. 

A preocupação desses autores com o conhecimento e com o pensar coletivo, nos 
favorece entender que o ensino deve ser realizado por alguém que consegue 
compreender a totalidade, que analisa a história como ensinamento para o presente e 
que nos possibilita enxergarmos, hoje, a nossa realidade dentro de um contexto com 
falta da ordem de sentimentos que geram o pensar comum.  

Como dito anteriormente, Boaventura explica que os homens necessitam do 
aprendizado por meio da ciência, pois ele compreende que a prática social anseia por 
um conhecimento mais específico e observador da natureza. Porém, para esse 
esclarecimento, ele o faz detalhadamente e por vários meios de justificativa que, ao 
aprender a ciência, o homem está aprendendo a conhecer melhor a Deus. Boaventura 
considera Deus como centro de toda ciência. Não obstante, suas justificativas, 
sempre pautadas nas Sagradas Escrituras, conflitam com os ensinamentos pautados 
na teoria aristotélica, que via a razão como principal direcionamento de 
compreensão para todas as coisas.  

Para São Vitor, nem todos os homens nascem com essa possibilidade de 
aprender, haja vista que Há muitas pessoas que a própria natureza deixou tão 
desprovida de capacidades, que têm dificuldade para entender até as coisas mais 
fáceis (HUGO DE SÃO VITOR, [2001], p.43).  Com isso, São Vitor afirma que a 
sociedade não tem inteligência homogênea, as pessoas têm capacidades de 
desenvolver o intelecto de formas diferentes e, dentre aquelas desprovidas de 
capacidades, se destacam dois exemplos: aqueles que mesmo sem grandes 
capacidades têm vontade de conseguir estudar e mudar as suas limitações de 
aprendizado; aqueles que não têm vontade nem de aprender as mínimas coisas. Para 
o autor, estes últimos são do grupo que se distanciam da presença de Deus.  



São Vitor explica aos estudantes, a quem dirige seu método de ensino, que a 
história faz parte do aprendizado e que ela é uma das etapas principais para os 
passos seguintes do conhecimento Sem dúvida é mister, no estudo, que você 
aprenda, antes de tudo, a história e a verdade dos fatos, retomando do começo ao 
fim (SÃO VITOR, [2001], p. 235). Segundo ele, é a partir do passado que é possível 
entender 1) o que foi feito, 2) quando foi feito, 3) onde foi feito, 4) por quais pessoas 
foi feito (SÃO VITOR, [2001], p. 236).  

O autor vê na história a maneira de esclarecimento dos fatos que aconteceram no 
passado e que ainda podem apresentar resquícios no presente, por isso, ele afirma 
que o estudo não pode ser superficial, de maneira que não sejam compreendidas do 
fato histórico. Dessa forma, ele diz: Não queira desprezar estes detalhes.  Aquele que 
despreza as coisas mínimas aos poucos definha. Se você tivesse desdenhado de 
aprender como primeira coisa o alfabeto, agora não teria o nome nem entre os 
estudiosos da gramática (SÃO VITOR, [2001], p. 237) 

Nesse sentido, São Vítor se utiliza da história para explicar que o verdadeiro 
conhecimento é realizado por meio de vários fatores que se relacionam e que, por 
muitas vezes, muitos deles são rejeitados sem nenhuma importância, porém, os 
pequenos detalhes conseguem dar um sentido àquilo que pensamos saber mas não 
compreendemos sem a via do conhecimento.  

Como nas virtudes, também nas ciências existem alguns degraus. Você dirá: 
“Encontro nas histórias muitas coisas que parecem não ter utilidade alguma, 
por que deveria ocupar-me de coisas desse tipo?” Você diz bem. Todavia, há 
muitas coisas nas Escrituras que, tomadas separadamente, parecem não ter 
nada a ser buscado, mas, se você as comparar com outras às quais estão 
ligadas, e começar a examiná-las em conjunto, verá que são igualmente 
necessárias e procedentes. Algumas coisas devem ser conhecidas em si mesmas, 
outras ainda que não pareçam merecer a nossa aplicação, todavia de maneira 
alguma devem ser preteridas negligentemente, porque sem elas não podem ser 
conhecidas exaustivamente aquelas outras. Aprenda tudo, e verá depois que 
nada é supérfluo. O saber limitado não é alegre (SÃO VITOR, [2001], p. 239). 

Afirmado por São Vitor de que o conhecimento científico é essencial e que 
existem alguns degraus a serem alcançados, vamos entender algumas dessas etapas, 
também, pela explicação de Boaventura. O autor estabelece uma ordem para se criar 
a relação entre o conhecimento e Criador. Apresenta três caminhos: o do vestígio, o 
da imagem e o da semelhança. 

[...] pode-se coligir que a criação do mundo é como que um livro, no qual 
resplandesce, representa-se e lê-se a Trindade criadora em três graus de 
expressão, a saber: como vestígio, como imagem e como semelhança. O vestígio 
encontra-se em todas as criaturas; a imagem, só nos intelectuais; isso é, nos 
espíritos racionais; a semelhança, só nos deiformes. Por elas o entendimento 



está destinado a subir gradualmente, como que por degraus, até o Princípio 
soberano, que é Deus (BOAVENTURA, [1983], p.51).  

Segundo Boaventura, para desenvolver os estágios da inteligência e interpretar os 
ensinamentos de Deus, o homem precisa sair do estado de vestígio, que corresponde 
à primeira relação de dependência com o Criador; ou seja, sair do estágio de 
inocência, que propicia comportamentos e ações sem reflexão. Essa fase, pela qual 
todos passam, só se altera quando se fizer uso do intelecto. 

O estágio seguinte, denominado imagem, é o da inteligência, da mediação entre a 
fase inicial (vestígio) e a final (semelhança). O desenvolvimento do intelecto leva o 
indivíduo a uma aproximação com Deus, pois o conhecimento de seus ensinamentos 
e a interpretação de suas palavras favorece outro comportamento, diferente do 
inicial. Esse estágio, para Boaventura, é o do espírito racional, o intermediário. 

Por último, ele caracteriza o da semelhança: a fase da fé obtida por meio do 
conhecimento da ciência no estágio anterior. Se o homem conseguir conhecer Deus 
pelo espírito racional, ele terá mais fé para conhecer Deus e tudo o que foi criado por 
Ele. Desse modo, o indivíduo não se conforma com qualquer explicação. Exige 
coerência e explicações lógicas para a sua credibilidade, ou seja, por meio de seu 
intelecto já pode compreender o empírico e o abstrato, sem a dúvida de crer no que 
não se vê. 

Para esta tríplice visão, o homem recebeu três olhos, como diz Hugo de São 
Vitor, a saber, o da carne, para ver o mundo e as coisas que nele se encontram; 
o da razão, para ver a alma e o que nela se encontra; o da contemplação, para 
ver Deus e o que nele se encontra. Assim, pelo olho da carne, o homem vê as 
coisas que estão fora dele; pelo da razão as que estão dentro dele; pelo da 
contemplação, as que estão acima dele. Mas o olho da contemplação não chega 
à perfeição de seu ato a não ser pela glória, que perdeu pela culpa e recuperou 
pela graça, a fé e a compreensão das escrituras, pelas quais a mente humana é 
purificada, iluminada e aperfeiçoada para contemplar as coisas celestes, às 
quais o homem caído não pode chegar sem antes reconhecer seus próprios 
defeitos e trevas. Mas não pode fazer isto, se não considerar atentamente a 
ruína da natureza humana (BOAVENTURA, [1983], p.49). 

Percebemos que Boaventura enaltece as explicações dadas por São Vitor e 
complementa afirmando que, o homem que chega ao último estágio consegue 
purificar sua alma e entender o que está além das coisas terrenas. Por meio de seu 
intelecto, compreende as coisas celestiais, totalmente abstratas e incompreensíveis 
para aqueles que não chegam a essa fase de contemplação.   

Ainda apoiado no método de estudo de São Vítor, Boaventura explana sobre a 
tríplice fase de desenvolvimento da inteligência, afirmando que o homem só se torna 
semelhante a Deus por meio da inteligência.  O homem sábio é o que consegue ser 



justo, entender e seguir as Sagradas Escrituras. Dessa maneira, ele se aproxima do 
Criador. 

Pois o homem é semelhante a Deus quando é sábio e justo, ainda que o homem 
seja sábio e justo de maneira mutável, Deus de maneira imutável [...] Quando, 
portanto, nos dedicamos a reparar a nossa natureza (divina), esta é uma ação 
divina, mas quando providenciamos as coisas necessárias àquela parte de nós 
que é fraca, esta é uma ação humana. Toda ação, portanto, é ou divina ou 
humana. Podemos apropriadamente chamar aquela de ‘inteligência’, pelo fato 
de que se ocupa das coisas superiores, e esta de ‘ciência’, porque se ocupa das 
coisas inferiores e precisa de um certo qual conselho. Se, portanto, a Sapiência, 
como dissemos acima, guia todas as ações feitas pelo homem racional, é lógico 
dizermos que a Sapiência abrange duas partes, isto é 1) a inteligência e 2) a 
ciência.  (HUGO DE SÃO VITOR, [2001], p.67-69). 

Para São Vitor, é a inteligência que, por meio da reflexão, leva o homem ao 
conhecimento da verdade. A ciência, por sua vez, é o que possibilita o 
desenvolvimento do intelecto, já que propicia ao homem a reflexão e o entendimento 
das coisas terrenas. Portanto, segundo São Vitor, a inteligência ocupando-se das 
coisas superiores, fornece ao homem a compreensão do abstrato, ao passo que a 
ciência explica as coisas humanas. 

O autor pocura, mesmo que de forma não explícita, justificar a importância da fé 
e a necessidade do uso da razão. Ambas consituem a formação do homem, posto que, 
o esclarecimento da própria vida e da natureza não é justificado nem só por uma ou 
pela outra. Ele analisa que unidas, fé e razão, propiciam o que pode ser conhecido 
pela experiência e entendido como algo criado por um Ser Superior. Portanto, ele 
afere a inteligência dos que conseguem realizar esse entendimento com aqueles que 
só se importam com as minímas coisas, impondo-se a uma limitação de aprendizado.  

Dessa forma, São Vitor, pela via do seu método de ensino, aborda a questão da 
leitura dos ensinamentos divinos, afirmando que ela instrui a mente do ser humano e 
o leva ao conhecimento do Criador. Esse conhecimento, para o autor, conduz à 
adoção de bons costumes e à imitação de bons comportamentos, o que aproxima o 
indivíduo do Ser Supremo. O seu método orienta como princípio da aprendizagem: a 
leitura, porém, não é qualquer leitura, é a leitura do Livro Sagrado, pelo qual, a 
interpretação faz com que o homem repense e reflita sobre as suas atitudes e ações. 

Essa questão também é entendida por Boaventura como essencial para a 
humanidade. Para ele, se o homem se instrui e desenvolve a sabedoria, pode 
interpretar melhor as Palavras de Deus e fazer o bem. Logo, esse autor não pensa no 
individual, mas na sociedade. Sua preocupação é com o tratamento e os sentimentos 
que os indivíduos estão colocando em evidência, no contexto das transformações 
sociais que prevalecem no dia-a-dia em decorrência do desenvolvimento do comércio 
e das cidades.  



O mérito da compreensão e do conhecimento do Livro Sagrado, segundo ele, 
depende da obediência aos ensinamentos divinos: se o homem sabe obedecer à 
mente, ciência interior que possibilita o entendimento das palavras sagradas, segue o 
bem e todos os sentimentos propostos por Deus para chegar à eternidade.  

Porém, de acordo com Boaventura, esses bens são dados em vão e, por isso, é 
necessário que sejam deixados dois preceitos: um natural e outro disciplinar. O 
natural é aquele que cuida do bem dado e o disciplinar é o que, por via da obediência, 
faz o homem ser digno do bem prometido. 

Ainda, preocupado com a queda do homem na direção de pecados mortais e com 
a possibilidade de ele não conseguir a eternidade, o Criador oferece quatro auxílios: 
dois por parte da natureza e dois por parte da graça.    

O da ciência e o da consciência, auxílios que vêm da natureza do indivíduo, 
correspondem à mente, que tem sido dada por Deus para orientar sua conduta. Os 
denominados sindérese e graça originam-se da Graça Divina. À sindérese compete 
protestar contra as más ações, afirmar a razão da mente (o conhecer) sobre a razão 
prática (o agir). A graça, por sua vez, isto é, a graça divina, ilumina o intelecto com os 
sábios ensinamentos deixados por Deus: Assim, antes da queda, o homem teve 
perfeitos seis dons naturais, revestidos, além disso, pela graça divina. Daí infere-se 
claramente que, se caiu, foi só por sua culpa, por ter-se recusado a obedecer 
(BOAVENTURA, [1983] p.64). 

Compreender a relação entre fé e razão realizada pelo ensino da escolástica 
revela, por meio desses autores o compromisso com as questões divinas e a 
necessidade do homem conhecer o mundo, a natureza e ele próprio, inserido na 
sociedade dos séculos XII e XIII. Por exemplo, para Boaventura, o conhecimento está 
pautado em Deus: se existe razão, inteligência e a possibilidade de compreender o 
mundo é porque o Criador deu aos homens, juntamente com o intelecto, as condições 
de reflexão sobre a Sagrada Escritura. Seu principal argumento é o de que a via para 
se entender os ensinamentos divinos é a do intelecto e que a inteligência dada por 
Deus aos homens deve ser instruída pela Sagrada Escritura. 

Entendemos que esses autores nos contemplam com exemplos de questões 
socioeducacionais, religiosas, morais, econômicas e políticas que nos favorecem a 
reflexão das alterações históricas ocorridas no ensino e que nos favoreceu a 
compreensão de que os ensinamentos realizados por São Vitor e São Boaventura 
contribuíram para algumas mudanças na educação dos homens nos séculos XII e 
XIII, pois mostraram à sociedade que o conhecimento, por meio da leitura, da 
filosofia, sobre os ensinamentos divinos, concede o aprendizado da reflexão, o qual 
possibilita o diálogo com Deus através das Escrituras. Assim, o homem pode 
corresponder às vontades do Criador contidas na Palavra Sagrada, colocando em 
prática os sentimentos cristãos, disseminando amor, caridade e paz coletiva.  
Salientamos que o conhecimento ao qual os autores nos remetem é o de 
compreender a importância da formação humana por meio do conhecimento.    
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RESUMO  

O jesuíta Luis de Molina (Cuenca,1535-Madrid,1600) foi um notável professor de 
Filosofia no período henriquino da Universidade de Évora e um dos filósofos mais 
ilustre da Segunda Escolástica. Correspondendo ao solicitado pela Ratio e pelos 
Estatutos universitários redigiu cursus philosophicus destinado a alunos e que está 
inédito. Este texto é constituído por três pontos: o primeiro contextualiza e introduz 
a Universidade de Évora e Luis de Molina no movimento da Contra Reforma. 
Afirma-se que este movimento modelou a actividade e a produção pedagógica da 
instituição e dos seus docentes. No segundo ponto defende-se a docência (a vida, as 
aulas e a escrita) de Molina expressa o seu pensamento vital. No terceiro e último 
ponto, mostra-se como ensinava e toma-se como referência o primeiro tratado do 
inédito cursus philosiphicus. No único parágrafo da consideração final sublinha-se 
que em Molina, apesar das vicissitudes epocais e das contrariedades da vida pessoal, 
a docência e a escrita se fertilizam e espelham mutuamente.  

 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Universidade de Évora, Luis de Molina, Segunda Escolástica   



INTRODUÇÃO 

1.1. Contexto e razões 

 A inexistência dum estudo sistemático sobre a educação em Portugal no período 
da escolástica e da segunda escolástica está por fazer. Entre as razões do adiamento 
pesam a inacessibilidade a fontes, a imposição da língua latina, o entrelaçamento da 
prática educativa com os poderes religioso e secular e com concepções filosófico-
teológicas afastadasda contemporaneidade, assim como a complexidade das matrizes 
do ‘modus scholasticus’ e ‘modus oratorius’. Não obstante estas razões, insisto na 
necessidade de interrogar o mundo da educação e de rever o imaginário instalado, 
desconstruindo e alargando os seus possíveis históricos e aproveitando a porosidade 
das fronteiras com os saberes próximos. Trata-se duma tarefa contributiva para a 
consistência epistemológica da história da educação relativa à primeira e segunda 
escolástica.  

Neste contexto propositivo traçou-se um pré-projecto de pesquisa luso-brasileiro 
que visa configurar o itinerário da escolástica, medieval e reformista, em Portugal, 
segundo duas linhas convergentes: uma, as linhas programáticas da educação da elite 
portuguesa durante esses dois períodos de continuidade; outra, as fontes que 
orientam as práticas e as mentalidades educativas. Reconhece-se a amplitude do 
campo de pesquisa e o seu desajustamento em relação à disponibilidade temporal 
para investir disciplinadamente, mas ao reconhecimento sobrepôs-se a decisão de 
começar dentro dos alinhamentos investigativos pessoais. Também da amplitude 
decorre a dispersão bibliográfica dos estudos avulsos e a falta dum debate sobre o 
ponto de situação do que tem sido e está a ser investigado. O presente texto inscreve-
se no pré-projecto enunciado.  

1.2 Um ambiente, uma universidade, um professor 

O movimento reformista que agitou a Europa no século XVI gerou como reacção 
a Contra-Reforma e a forte tensão provocada pela compressão destas duas placas 
ideológicas ameaçou cindir a cristandade. Foi neste ambiente que surgiu e actuou a 
Companhia de Jesus, fundada em 1540 por Inácio de Loyola1. Com a missão de 
estabelecer a unidade da fé e exercer o zelo ecuménico (Rodrigues 1931, p. 8), a 
Companhia também embarcou para o ‘novo mundo’ mobilizada por um 
pragmatismo militante de fertilização apostólica. Dentro e fora da Europa fundou e 
edificou colégios tendo-se tornado, nas palavras de Pedro Calafate, a maior e mais 

                                                   
1 Fundada por Inácio de Loyola, a Companhia foi aprovada com a bula "Regimini militantis Ecclesiae" durante o 
papado de Paulo III. O sentido de acção imediata e extrovertida que caracteriza a Companhia é indissociável dos 
exercícios de experiência interior de aperfeiçoamento pelos quais se busca e acha “a vontade divina na disposição 
de sua vida para a salvação da alma” (Loyola 1966, p.11).    



poderosa associação de ensino existente, suportado por um sistema pedagógico 
solidamente constituído (Calafate 2001, II, p. 18). O sistema pedagógico dos jesuítas, 
que adoptou e reproduziu os ‘studia humanitatis’ e uma filosofia especulativo-
sistemática apoiada na Lógica, Metafísica e Teologia com destaque para o tomismo, 
orientou-se pela Ratio Studiorum  de aplicação geral2.  

Foi neste ambiente contra reformista que a Universidade de Évora 3  surgiu. 
Merecem ser lembradas as razões aduzidas ao Papa pelo Cardeal D. Henrique em 
carta dirigida ao embaixador português em Roma, D. Afonso de Lencastre, a quem 
solicitava as diligências necessárias com vista à obtenção de bula:  

Vendo eu a muita falta que há, em estes reinos, de teólogos e pessoas que 
possam ensinar a doutrina cristã e palavra de Deus ao povo, e assim os muito 
benefícios curados que nele há, que muitas vezes não são providos de pessoas 
tão doutas e suficientes como é necessário e se requer para o serviço de Nosso 
Senhor e salvação das almas; por ter entendido que na Universidade de 
Coimbra em esta Faculdade de Teologia o maior fruto é em pessoas religiosas, 
do que parece ser causa não poderem tão facilmente ir a estudar as pessoas que 
vivem em terras afastadas, principalmente em Alentejo e Algarves, assim por 
suas pobrezas, como por serem lugares tão remotos da dita Universidade, o que 
parece se podia remediar com se instituir e criar em o meu Colégio de Évora 
uma Universidadezinha em que somente se lessem Línguas, Artes, Teologia e 
Casos de Consciência […] (Rodrigues 1931-1950, tomo I, vol. II, p. 313-314). 

O diminuitivo “universidadezinha” e a referência ao Alentejo e Algarve 
confirmam ter sido projectada em pequena escala e para aumentar o clero. Todavia a 
par do curso de Teologia funcionava um curso de Artes, oito classes de latim 
(Retórica e Humanidades) e duas classes de ler, escrever e contar, o que fora 
salvaguardado nos Estatutos:  

Auerá na Uniuersidade oito classes de latim. A saber: duas de Rethorica, 1ª e 
2ª: duas de Humanidades, 3ª e 4ª, quatro de Gramatica: A saber 5ª, 6ª, 7ª e 
                                                   

2 Ratio ou Ratio  studiorum corresponde à abreviatura de Ratio atque Institutio Studiorum 
Societatis Iesu. O documento fornecia um conjunto de 30 regras relativas ao plano de estudos, código de 
conduta e regulamento interno dos colégios, uniformizando a actividade educativa e a gestão onde quer que se 
situassem as instituições (Miranda, 2009).  
3Dados mínimos: i) a bula Cum a nobis assinada pelo Papa Paulo IV e dada em Roma a 15 de Abril de 
1559 autorizou o funcionamento da Universidade, solenemente inaugurada a 1 de Novembro de 1559, 
dia de Todos-os-Santos (Costa, 1951, Mattoso, 1983, Santos, 2010); ii) conhecem-se quatro estatutos 
da Universidade: os primeiros (1559) e segundos (10 de Agosto de 1563) foram ordenados pelo 
Cardeal D. Henrique, os terceiros têm a rubrica de D. Sebastião (28 de Novembro 1567) e os quartos 
correspondem a mais uma variante e a sua redacção situa-se entre 1615 e 1642. Usamos aqui os 
Estatutos da Universidade de Évora, ordenados pelo Cardeal Infante D. Henrique, (com autoridade do 
Santo Padre Paulo 4.º revistos e reformados por ordem do Reverendo Padre Mutio Vitelleschi 
prepósito geral da Companhia de Jesus). 



8ª, e alem destas auerá outras duas classes, em que se ensinem os meninos a ler 
e a escreuer. Auerá mais quatro lentes, em quatro cursos de Artes, comesandose 
cada anno hum curso; e quatro liçõis de Theologia, tres de Santo Thomas, e 
outra da sagrada escriptura: e mais duas de Theologia moral, ou casos de 
consciência (Estatutos, L 3, 1 §1).  

A integração de distintos níveis de estudo na Universidade não está 
expressamente justificada na carta do Cardeal mas a pode-se admitir que se 
importava a estrutura e as classes do Colégio já existente. Em todo o caso o 
alinhamento dos diferentes níveis de estudo configura ser uma proposta de coerência 
pedagógica e de controlo formativo, o que estava em consonância com as exigências 
dos jesuítas.  

Foi nesta ”universidadezinha” que Molina4 se doutorou e fixou como docente, 
vindo de Coimbra e tendo partido de Alcalá. Um percurso bem sucedido e 
paradoxalmente contrariado, quer por ser preterido na publicação dos trabalhos, 
quer por ficar retido na universidade eborense. Como justificar esta situação se o seu 
perfil de docente correspondia ao traçado por Pedro Perpinhão, para quem a arte da 
palavra era magestosa e sublime? Molina distinguia-se como conhecedor das ‘litterae 
humaniores’ cujo núcleo era a disciplina da retórica, logo era culto e eloquente, usava 
de simplicidade, clareza e ordenação nas matérias a ensinar e pautava-se 
publicamente com a decência exigida pela moral católica. Aliás, esta mesma 
exigência aliada à sua inteligência e individualismo inquietou Molina até ao 
ressentimento. Em causa estava a dificuldade em publicar os trabalhos. 

 
2. MOLINA: A DOCÊNCIA DUM PENSADOR VITAL5  

A leccionação exige ao docente que o processo educativo se sustente numa área 
de conhecimento e num conjunto de competências comunicativas, metodológicas e 
éticas. A esta pragmática visão operacional acresce um nível de trabalho, de 
preocupações e concepções de conhecimento que são determinantes para a 
leccionação embora pouco visíveis na imediatez da acção educativa. Refiro-me ao 

                                                   
4 Como nota mínima de apresentação reproduzo a informação encontrada em «Bibliotheca em que se apresentam 
os Escritores da Companhia de Jesu, que moram neste collegio, e imprimiram Liuros e os escreueram, pera os 
imprimir», documento reunido por Teresa Rosa em  Monumenta Historica. O Ensino e a Companhia de Jesus. 
“Padre Doutor Luis de Molina – de Cuenca em Castella. Aqui viveu a maior parte da sua vida (Évora). Morreo em 
Madrid aos 12 de Outubro de 1600. Imprimio a Concordia, tam celebre per que rezam da Scientia Media, foy o 
primeiro que a imprimio a quem esta Universidade deu, por rezam deste Doutor o maior credito. Mais 6 tomos de 
Justitia et Jure. Dous tomos de Jurisprudencia, que se nam imprimiram, por morrer seu Autor. Comentarios em 
dous tomos sobre a primeira de S. Thomas”(Idem,p.700).  Indicam-se outros estudos: Stegmüller, Friedrich 
(1959). Filosofia e Teologia nas Universidades de Coimbra e Évora no Século XVI. Coimbra: Universidade de 
Coimbra; Rabebeck, Johannes (1937). “De Ludovici de Molina studiorum philosophiae curriculo”. In Archivum 
Historicum Societatis Jesu, 6, 1937, p. 291-302; Rabebeck, Johannes (1950). “De Vita et Scriptis Ludovici 
Molina”. In  Archivum Historicum Societatis Jesu, 19, 1950, p. 75-145. 

5 Toma-se a expressão “pensador vital “ de Irene Borges-Duarte (Duarte 1998, p.9).  



trabalho de investigação que enraíza e dá horizonte ao que se ensina, às 
preocupações sobre o sentido da educação para o desenvolvimento do ser humano e 
construção do mundo, às concepções pessoais que constituem o solo do pensar e 
agir, forjando a marca autoral que individualiza a intervenção de cada docente. Não 
se confunda este conceito de marca com imagem duma vida prototípica comum no 
renascimento e que actualiza a ideia de vocação nobre, de fé numa humanidade 
melhor e de incansável combatividade pedagógico-educativa. Pelo contrário, marca 
autoral expressa o modo diferenciado e vital de investir no saber e de o usar 
pedagogicamente. No caso de Molina, e perante o facto de não existirem registos de 
testemunhos de alunos e outros, é a sua obra que dá conta do seu saber e de todo o 
labor investigativo, interpretativo e comunicativo nos quais se enquadrava a sua 
actividade lectiva. A obra de Molina ajustava-se à substância das disciplinas 
leccionadas e simultaneamente ultrapassava a instância escolar, adentrando-se no 
território da especificidade restrito a filósofos e teólogos. Basta lembrar como as 
teses da ‘scientia media’ e do ‘concurso simultâneo’ originou uma das mais vivas e 
persistentes polémicas europeia – o molinismo (Lisa Sarasohn,1996; Michael 
Griffin,1997; Didier Kaphagawani,1999) – e lhe projectou a obra no estrangeiro 
(Enes,1952).  

Pensador vital, este docente que demorou anos na Universidade de Évora e 
contrariou o ritmo da rotatividade habitual dos jesuítas pelas diversas instituições 
que possuíam, produziu para as suas aulas e para além delas. A convergência da 
produção e a conjugação das figuras professor-estudioso realizou-as Molina ao longo 
dos 16 anos passados na Universidade como mostra o quadro acrescentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ano Cadeira  Obra 
15

59
-1

56
2 

Leccionou Filosofia no Colégio das Artes enquanto 
estudante na Faculdade de Teologia da 
Universidade de Coimbra 

Cursus philosophicus. Curso 
inédito (Códice n.º 118/1-6, f. 360, 
in 8º BPE)6  

15
61

 Leccionou no Colégio das Artes da 
Universidade de Évora durante 1 mês, ainda 
na situação de estudante de Teologia na 
Universidade de Coimbra 

 

Leccionou Filosofia no Colégio das Artes enquanto 
estudante na Faculdade de Teologia da 
Universidade de Coimbra 

 

(9
/9

) 
15

68
-1

57
1 

Leccionou como titular a cadeira de Véspera na 
Universidade de Évora 
Horário de inverno: 3h00-4h00m 
Horário de verão: 4h00-5h00m  
Simultaneamente continuava a sua formação em 
Teologia 
No final deste período fez a emissão de votos 
solenes (3/9/1570) e defendeu tese de 
doutoramento (22/4/1571), uma faustosa e 
aparatosa cerimónia com dois dias de provas (Dia 
do Acto de Vésperas e Dia do Doutoramento)   

Códice n.º CXXX/1-3, f. 34r-34v 
BPE 

15
71

 - 
15

84
 

 

Leccionou como titular a cadeira de Prima na 
Universidade de Évora 
Horário de inverno: 8h00-9h30m 
Horário de verão: 7h00-8h30m  
 

Summa Theologica, Ia. IIae, q. 1-
76 [1571] 
Summa Theologica, IIa, IIae, q. 
17-43 (De bello) [1573-1574] 
Summa Theologica, IIa, IIae, q. 
57-122 (De iustitia) [1576/1577] 
Summa Theologica, IIIa 7 
[1582/1583]  
Summa Theologica, IIa, IIae 
[1583/1584] 

 

Quadro 1 | Relação docência-produção de Luis de Molina8 

                                                   
6 O primeiro dos dez tratados do Cursus foi transcrito e analisado na tese de doutoramento de Helena Costa, 
intitulada O inédito comentário de Luis de Molina sobre a Isagoge de Porfírio. O problema dos universais nas 
universidades portuguesas na transição do século xvi para o século xvii (Universidade do Porto, 2011). 

7 O comentário à III parte da Summa Theologica está por publicar (códice n.º 2823 BNL) e foi objecto da tese de 
doutoramento de Mons. José Filipe Mendeiros defendida na Universidade Gregoriana de Roma. 



Escrever as lições era uma das obrigações dos docentes, pois que as tinham de 
ditar aos estudantes a fim de os preparar para a realização de disputas semanais e 
conclusões anuais. Na sequência da redacção das lições a imprensa 9  era uma 
actividade complementar destinada a ajudar os estudantes e a estabelecer 
estrategicamente a ‘auctoritas’ explicativa. Seria expectável que a Companhia 
publicasse as obras de Molina como ele mesmo desejava e refere em carta dirigida ao 
Geral Aquaviva, com data de 29 de Agosto de 1582:  

Não deixarei de advertir a Vossa Excelência a aversão que em muitos, também 
nos superiores, tenho sentido, e o pouco favor que prestam para que se julgue e 
se imprimam as minhas coisas. Parece que por ser estrangeiro, mesmo que não 
deva ser tomado por tal, pois há vinte e nove anos que aqui estou e me criei 
entre eles. E creio que nunca fui opressivo e que conversei sempre com paciência 
e sofrimento em muitas coisas e com amor de todos da Província. E todos 
conhecem quão avantajadas teem sido as glosas que fiz em artes e teologia às 
[obras] de todos os que nesta Província as tem lido e quão estimadas e 
compradas são de todos (Stegmüller 1933, p. 568). 

De origem castelhana, Molina manifesta aqui o sentimento do estrangeiro ou do 
marginalizado em pátria alheia. O ressentimento dolorido contra os portugueses é 
uma acusação directa. A perda da independência Portugal e a sucessão de Felipe II 
de Espanha talvez tivessem exacerbado o sentimento xenófobo e motivado a 
exclusão. Mas entre outras razões possíveis pode-se ponderar a sua não acomodação 
ao papel de simples comentador e, inversamente, pode-se interpretar a posição 
contida dos superiores como prudencial, impedindo a emergência de polémicas, o 
que veio a acontecer. 

Os Estatutos da Universidade de Évora acautelavam situações de livre 
interpretação, indicando preferência pelo sentido literal dos textos: “A quarta cadeira 

                                                                                                                                                              
8 Este quadro recolhe alguns dados de um outro mais completo apresentado na Universidade de Salamanca em 
2009 aos alunos do curso de doutoramento em Filosofia. Molina, entre o início da actividade lectiva na 
Universidade de Évora, em 1562, e o abandono do ensino, em 1584, assistiu a momentos decisivos da vida política 
portuguesa. Uma conjugação de acontecimentos que afectaram a identidade nacional: D. Sebastião subiu ao 
trono e morreu na batalha de Alcáçer Quibir, o cardeal D. Henrique, fundador da Universidade tornou-se rei e 
com a sua morte perdeu-se a independência a favor de Filipe II de Espanha. Não obstante, durante este tempo 
incerto Molina objectivou a identidade de docente empenhado com obra publicada. 

9 Pode-se ler: “2. Cursus artium conscribatur commodus, quem plus minus magistri sequantur, et quem omnes 
habeant discipuli, et ibi praeuideant lectiones. 3. Item, hic fiat pro tota Societate, et ita non fiat solum a magistris 
unius collegii tantum, sed diuersorum et diuersarum provinciarum magistris, qui ad id eligantur.” (Monumenta 
Pedagogica, Societatis Iesu, Quae Primam Rationem Studiorum, anno 1586 editam, praecessere, Typis 
Augustini Avrial, 1901, p. 157). Embora esta publicação seja posterior à data em que Molina começou a escrever o 
seu Cursus, sabe-se que em 1552 o Padre Nadal foi enviado por Inácio de Loyola aos colégios europeus para 
apresentar a primeira versão da Ratio Studiorum que iria uniformizar a organização dos Colégios da Companhia. 
Essa primeira versão deu origem às normas da Companhia e originou vários tratados. Isto mesmo pode-se 
verificar nas Epístolas do Padre Nadal.   



seria de Sagrada Escritura, dedicada à explicação do velho e novo testamento 
segundo a versão aprovada pela Igreja Romana, recomendando-se a análise do 
sentido literal, ou seja, evitar o analógico e o simbólico, com apoio nas obras dos 
Padres da Igreja” (Estatutos L.3, cap.12 §4). Mais adiante recomendava-se aos lentes 
de Teologia procurarem “ler suas cadeiras fielmente” (Estatutos Idem §4). A 
fidelidade textual da leitura fora uma preocupação constante e figurou como 
recomendação emanada da Quinta Congregação Geral da Companhia de Jesus. 
Francisco Rodrigues observa:  

“Na Filosofia ordenava que se não desviassem de Aristóteles em questões de 
monta, a não ser no que fosse contrário ao que em toda a parte aprovavam as 
Universidades, ou se repugnasse a Fé ortodoxa; não se afeiçoassem a seita 
nenhuma, nem dissimulassem os erros de Averróis e de outros filósofos, mas de 
São Tomás falassem com termos honoríficos, seguindo-o de bom grado, ou 
talvez afastando-se dele, sempre com reverência e como a custo; não metessem 
também novidades nem opiniões que não fossem de autores de crédito, sem 
pedir o conselho dos superiores, nem defendessem coisa alguma que se opusesse 
aos axiomas dos filósofos e ao sentir comum das escolas” (Rodrigues 1938, 
p.95).  

A liberdade interpretativa e a interpretação individualizada provocavam 
desagrado e ocasionavam censura independentemente do professor, ao contrário do 
que Molina faz pressupor, autocentrando-se. Também outros passaram por situações 
delicadas. Numa carta de Suarez dirigida ao P. Geral Mercuriano, datada de 2 de 
Junho de 1579, é aduzida a justificação para a adopção duma abordagem 
metodológica fora do estatuído e que expressa uma distinta posição epistemológica. 
Citando uma passagem: 

 “(…) el modo de leer que yo tengo, que es diferente de lo que los más usan por 
acá; porque ay costumbre de leer por cartapacios, leyendo las cosas más por 
tradición de unos á otros que por mirallas hondamente y sacallas de sus 
fuentes, que son la authoridad sacra y la humana y la razón, cada cosa en su 
grado. Yo e procurado salir deste camino y mirar las cosas más de rayz: del lo 
qual naze que ordinariamente parece que llevan mis cosas algo de novedad (…)” 
(Tacchi-Venturi 1910, p. 487). 

O método hermenêutico de Suarez, que visava a diferenciação e a radicalidade, 
configurando um abuso e constituindo uma novidade censurável era, na opinião de 
Rodrigues a marca de incontida elevação intelectual: “Limitar-se a apostilar 
elucubrações alheias não o poderiam sofrer homens da envergadura intelectual de 
Maldonado, Fonseca, Molina e Suarez” (Rodrigues, 1938, p. 57). Talvez Molina, de 
reconhecida vitalidade intelectual, estivesse a deduzir erradamente a causa da não 
publicação, mas isso não anula a frustração de um jesuíta que trabalhou 
vigorosamente para a edificação da sua personalidade de professor-autor.  



3. O DESEMPENHO DOCENTE: A PRESENTIFICAÇÃO DAS QUESTIONES 

O desempenho docente de Molina ficou registado no Cursus Philosophicus, o 
manual inédito existente na Biblioteca Pública de Évora. A sua vontade em o publicar 
denota consciência da necessidade de fornecer aos estudantes uma obra que 
facilitasse o estudo e que generalizasse e interiorizasse hábitos mentais. Molina, que 
estudara com os jesuítas desde a entrega da Escola de Artes de Coimbra à 
Companhia, em 1555, fora profundamente formado na lógica aristotélico-tomista e 
estivera sujeito à intensa aprendizagem técnica da ‘explanatio’ e da ‘disputatio’. 
Conhecia bem a matéria e o método de ensino a partir da vivênvia estudantil e da 
vivência docente, o que lhe permitia delinear com coesão um manual, cumprido o 
recomendado pelos Estatutos e o que lhe fora encomendado10 como declara na carta 
de 29 de Agosto de 1582, enviada a Cláudio Aquaviva, Geral da Companhia:  

“Há dezanove anos [isto é, desde 1563] que recebi ordem de ler um Curso de 
Artes. Li-o, compondo glosas, e ditando-as palavra por palavra, conforme ao 
estilo de cá. […] Fiz, a juízo de todos, uns ditados, que se avantajavam a quanto 
até então se tinha impresso e ditado em matéria de artes; e quem quer que os 
vir, creio que os achará dignos de impressão” (apud Rodrigues, oc, II, pp. 112-
113)11.  

A carta não só informa que os seus ditados circulavam entre os estudantes e eram 
conhecidos por outras pessoas, como também faz saber as circunstâncias e os 
critérios de redacção do manual que estava ajustado às fontes, à matéria e ao método 
em uso e indicados nos Estatutos. No capítulo 3 (Das Liçõis das Artes, e do que nellas 
se há de Ler), onde se fixa o plano de estudo para os quatro anos do curso de Artes, 
estão prescritas as leituras a fazer ou “cursos se lerão” (Estatutos L 3, cap.5, §1). Em 
matéria filosófica, no primeiro ano, seriam lidos os “Predicaueis de Porfirio e a 
Logica de Aristoteles”, no segundo, “a lógica” e “os Liuros dos Physiteos do ceo, ou 
mais que se puder ler de Phylosophia, natural, e moral, não tocando nos liuros de 
Geração e Alma”, no terceiro seria feita a leitura da “Metaphysica, e o que da 
Phylosophia natural, e moral, se não leo” e no último teria lugara a leitura dos Liuros 
de Geração e Alma” (Estatutos L.3, 5, §2).  

                                                   
10 Não vou tomar em consideração a questão da redacção do cursus conimbricensis, pois o assunto está 
trabalhado e não há novos documentos que justifique a sua reapreciação. Por cursus conimbricensis refiro-me ao 
conjunto de tratados resultantes da compendiação das lições manuscritas (com cortes, aditamentos e variantes) 
por docentes do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra e pertencentes à Companhia de Jesus, 
precisamente Manuel de Góis (1542-1593), Baltasar Álvares (1560-1630) e Sebastião do Couto (1567-1639). O 
cursus, redigido no período em que Pedro Fonseca (1528-1599) estava à frente de Coimbra, foi publicado em oito 
volumes entre os anos de 1592 e 1606, em Coimbra e Lisboa, e não integra nenhum tratado de Molina. O Cursus, 
que aproveitou a sua prática escolar entre os jesuítas, fosse de aluno fosse de docente, é expressão de dedicado e 
esforçado exercício racional mas foi rejeitado como manual académico de contracorrente (Onfray, 2010). 

11 Cf. Arq. S. J., Epp, NN., 86, fl.282v. Carta de 29 de Agosto de 1582, cit. por Francisco Rodrigues, oc, II, pp. 112-
113. 



O conjunto de leituras permite compreender o âmbito das matérias que Molina 
tinha de preparar para as aulas e confirma que não havia folga para a marca de 
autoria docente ou improvisação. Neste contexto como leccionar ou que ordem dar 
às matérias? A metodologia estava associada às três tarefas atribuídas aos docentes 
de Filosofia: explicação seguida de interrogação e preparação para participar nas 
disputas e defender conclusões. As duas primeiras tarefas são próprias da formação 
filosófica e da respectiva avaliação argumentativa e constituem o cerne das aulas. A 
preparação é uma tarefa de reforço argumentativo que acresce com vista à 
participação nas disputas realizadas semanalmente à terça-feira, que eram privadas, 
à quinta-feira e sábado, que eram públicas. As explicações e o conteúdo das disputas 
eram ditadas aos alunos, obrigando os docentes as escrevê-las previamente. Tudo 
isto estava regulado nos Estatutos:  

“Cada somana auerá tres uezes desputas à terça feira, quinta e sabado, à tarde, 
desta maneira: que as da terça feira, serão particulares em cada curso, 
gastando primeiro o mestre só, huã hora, em ler, ditar, e repartir as liçõis 
passadas; e a hora e meya que fica se gastará nas ditas desputas. As da quinta 
feira e sabado à tarde, hão de ser publicas, aiuntandose os cursos: e em cada 
hum destes dias à tarde, se gastarão tres quartos de hora, em ler, e ditar: e huã 
hora e tres quartos, que ficão, se gastarão, nas desputas publicas, perem, as dos 
sabados, serão dos discipulos em que elles argumentarão, entre sy, 
enderesandoos seus mestres: e as da quinta feira dos agraduados, ou seião 
Doutores, ou Mestres em Artes, E em todas estas desputas, assi particulares, 
como publicas se sustentarão conclusõis, as quais prouarão os defendentes até 
os mestres, que presidirem, os fazerem acabar” (Estatutos, L. 3, cap.4 §1).   

A pressão a que as interrogações e disputas constantes sujeitavam os estudantes, 
treinando-os para o desempenho oratório e formação duma mentalidade combativa, 
também afectava os docentes, obrigando-os a desempenhos precisos sem mácula 
doutrinal. Qualquer manual tinha de ser um auxiliar técnico seguro e eficaz, dando 
uma visão arquitectónica das questões, das suas diversas abordagens e da explicação 
correcta. Com tais determinações e condicionamentos, Molina começou a redigir o 
Cursus philosophicus ou Tratado Lógico, título manuscrito na lombada. Entre 1563 
e 1567 escreveu dez comentários a Aristóteles, o correspondente a dez tratados com a 
seguinte ordenação: Annotationes in Porphyrium (ff. 1-73); In Dialecticam (ff. 74-
82); In Praedicamenta Aristotelis (ff. 83-159); In Perihermenias I (ff. 160-190); In 
Perihermenias II (ff. 190-211); Annotationes in Primum Librum Priorum 
Analyticorum (ff. 212-252); Explanationes in Secundum Librum Posteriorum 
Analyticorum (ff. 252-315); In Topica (ff. 316-326); In Libros Elenchorum (ff. 326-
333); In Ethica (ff. 334-353).  

Qual o modo de apresentar e ordenar as matérias aos estudantes? No primeiro 
dos tratados do Cursus, intitulado Annotationes in Porphyrium, identifica-se o traço 
distintivo do método. As quaestiones sucedem às lectiones, substituindo a narração 



pela interrogação, racionalmente mais estimulante e aderente. Assim, logo para 
começar Molina declara preferência pela explicação (explicatio), abandonando o 
esquema tripartido das lições (lectiones), o que sinaliza a substituição do ‘modus 
scholasticus’ por um procedimento valorizador do raciocínio analítico. Por outro 
lado, a explicação faz-se anteceder por uma contextualização geral que situa 
teoricamente a matéria e permite ao estudante obter uma visão transparente e geral 
da obra e seguir o fio condutor de todo o percurso metodológico. Citando: “Antes de 
iniciarmos a explicação da obra de Porfírio, devemos aprofundar aqueles pontos 
principais que os gregos designam por prolegómenos e que nós podemos traduzir 
por prefácio. São eles verdadeiramente o nome do autor, o objectivo, o título da 
obra, a sua divisão em várias partes, a ordem da leitura e a que parte da filosofia 
se deve referir neste tratado12. Exibindo grande capacidade de discernir o essencial 
do acessório e de simplificar, Molina coloca o estudante perante a matéria com toda a 
transparência: “O objectivo dele [de Porfírio] é, como ensina no começo, tratar dos 
cinco predicáveis: a saber o género, a diferença, a espécie, o próprio e o acidente, 
cujo conhecimento é necessário para entender as categorias de Aristóteles e toda a 
lógica”13. A seguir a este sumário descritivo Molina apresenta as divisões da obra de 
Porfírio e recorre a termos como ‘sequência’, ‘correlação’, ‘definição’, ‘demonstração’, 
‘modo lacto’ e ‘modo estrito’, entre outros, fornecendo ao estudante um conjunto 
lexical que corresponde ao procedimento analítico de Porfírio, ao mecanismo de 
estruturação do texto e simultaneamente às operações mentais a realizar pelo 
próprio estudante. Mais tudo converge para a presentificação do processo no seu 
todo.  

Para além do prefácio, a estrutura de Annotationes obedece ao mesmo 
paradigma de explicação e ostensão. Molina apresenta as questões, umas são 
introdutórias e outras principais, e procede com todas do mesmo modo: formula a 
questão; explica-a; propõe uma solução mediante um conjunto de argumentos; 
mobiliza argumentos a favor; mobiliza argumentos contra; avança com uma primeira 
conclusão que desenvolve as principais teses, com os respectivos argumentos, 
suscitadas pela questão; termina com a segunda conclusão que procura solucionar os 
argumentos propostos.  

 
CONSIDERAÇÃO FINAL 

Toda a energia docente de Molina estava canalizada para a explanatio sob a 
forma de quaestiones. A simplificação da matéria e a sua colocação sob o modo 

                                                   
12 “Antequam litteras Porphyrii explanationem aggrediamur ea capita nobis sunt perstringenda, quae a Graecis 
prologomina uocantur, nos praefata possumus appellare. Ea vero sunt autoris nomen, institutum, operis 
inscriptio, eiusdem distributio in plures, ordo lectionis et ad quam partem philosophiae sit haec tractatio 
referenda.” (Molina, Annotationes, f. 7r, 9-11). 

13 “Eius institutum est ut docet initio agere de quinque praedicabilibus: genere scilicet, differentia, specie, 
proprio, et accidenti, quorum cognitio necessaria est ad praedicamenta Aristotelis, et uniuersam logicam 
percipiendam.” (Molina, Annotationes, f. 7r, 15-18).  



interrogativo são indissociáveis da função demonstrativa e ostensiva da linguagem e 
da docência: presentifica-se mentalmente para que o aluno “veja o que é dado 
pensar” e presentifica-se a totalidade para que ele “veja toda” a arquitectónica da 
matéria. Esta é, em meu entender, a marca da docência de Molina que representa um 
dos académicos brilhantes que passaram pela Universidade de Évora. Se bem que ao 
longo dos anos as amarras metodológicas e teológicas que fixaram os professores à 
corrente tomisto-aristotelista retraíram a dinâmica docente e converteram a 
Universidade numa instituição mais acomodada aos tempos inquisitoriais, não se 
pode ignorar nem nivelar mediocremente todo o desempenho docente.  
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RESUMO  

A organização da mesa TRADIÇÃO E HERANÇA EDUCATIVA: DOS 
CONCEITOS ÀS PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO E DE PATRIMONIALIZAÇÃO 
parte da experiência das diferentes autoras e autores aqui reunidos, no envolvimento 
com a preservação de fontes documentais ou outras (artefactos, orais e mesmo 
digitais). Essas experiências, além de terem exigido o atravessar das fronteiras dos 
campos disciplinares, estabelecendo diálogos com a arquivística, a diplomática, as 
modernas ciências documentais, a museologia e a museografia, mostraram as 
carências institucionais e de apoio público à salvaguarda da herança educativa, com 
matizes diferentes consoante as instituições, regiões ou países. Os historiadores da 
educação tem vindo a questionar qual o seu contributo para a preservação do 
património que é simultaneamente as fontes primárias para a sua investigação. 

Situando-nos no ponto de vista da História da Educação estas experiências tem 
vindo a alargar o conteúdo do conceito de património educativo, a propor o uso dos 
conceitos de “herança educativa”(Felgueiras,2001, 2008, 2011),  “cultura material 
escolar” (Felgueiras, 2001, 2009; Escolano,  ) e a equacionar o papel da História da 
Educação  e da Educação em geral para a sua inscrição na vida quotidiana da cidade. 
O que temos inscrito como parte do direito a uma cidadania cultural. 

A mesa coordenada reúne assim cinco comunicações com contributos específicos, 
fruto de experiências concretas, que vão desde o trabalho com as fontes manuscritas 
e o que elas significam para a o conhecimento da herança educativa, a abordagens de 
contacto com grande massa de documentação existente em arquivos escolares de 
instituições brasileiras e portuguesas e as experiências de organização, salvaguarda, 
estudo e valorização dos materiais e das informações, problematizando o recurso às 
TICs, ao debate de conceitos como tradição, património e herança educativa. 

O debate de conceitos aparece como fecho da mesa coordenada, o que não 
significa quenão esteja presente em todas as comunicações. Contudo, a última 
comunicação, em coautoria, procurará trazer um contributo substantivo para a 
definição do conceito de herança educativa no diálogo com conceitos como 
património, tradição, memória coletiva, materialidade e imaterialidade e cultura 
material escolar. 

Em simultâneo, a mesa representa a afirmação de diversos projetos individuais 
de cooperação e o seu reforço, pela partilha e debate que possibilita com um público 
alargado e historiadores da educação, preocupados e abertos à reflexão sobre o 



 

 
 

impacto das TICS quer na preservação quer nos modos de investigar e fazer história 
da educação.  
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RESUMO  

No estudo a seguir analisamos de que maneira as práticas de preservação da 
escrituração escolar revelam a busca por uma herança educativa em quatro 
estabelecimentos de ensino. A análise divide-se em três partes, a primeira traz uma 
reflexão teórica quanto à relação da preservação da memória escolar e os arquivos 
como lugar de guarda dessa memória, a segunda abordará as diferenças identificadas 
nas quatro instituições em relação ao tratamento dos arquivos e como, no século 
XXI, esses arquivos aparecem disponíveis para os pesquisadores e a terceira trata de 
um documento pertencente ao arquivo específico de uma das instituições, produzido 
nas primeiras décadas do século XX, chamado “crônicas”, tomado aqui como 
documento que aportou uma herança educativa. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Arquivos escolares, herança educativa, escrituração escolar. 
  



 

 
 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos dez anos, instituições escolares do estado de Mato Grosso do Sul têm 
assumido importante papel nas pesquisas em história da educação nessa região do 
Brasil. De tal modo que tem se tornado tanto objetos de investigação quanto celeiros 
de documentação transformada em fontes históricas de pesquisas. Nesse sentido, os 
acervos e arquivos dessas instituições propiciam pesquisas sobre a escola em vários 
de seus aspectos, como seus sujeitos, práticas, currículo, cultura escolar, cultura 
material. Frequentando tais instituições, no pleno ofício de historiador, de busca, 
seleção, classificação e descarte de documentos, nos deparamos com a realidade em 
que se encontravam acervos e arquivos, que mantinham sob guarda a escrituração 
escolar produzida ao longo de sua existência. Percebemos que em cada uma das 
instituições o trato e o entendimento do significado daqueles papéis, que não tinham 
mais uso no tempo presente, eram diferenciados.  

Diante de tal fato, optou-se por trazer para investigação o caso de quatro 
estabelecimentos, sendo três de ensino médio e um de ensino superior, que nos 
chamaram atenção quanto ao modo como cuidaram (ou não) de seus acervos. Eles 
são identificados aqui por “instituição 1”, “instituição 2”, “instituição 3” e “instituição 
4”. Em relação às instituições 1, 2 e 3, as informações sobre situação e processos de 
organização de seus arquivos foram reunidas durante o levantamento de documentos 
para uma pesquisa sobre o “ensino secundário”, na década de 19401. Quanto à 
instituição 42, as informações foram levantadas a partir de questionário feito com a 
funcionária responsável pelo arquivo.  

As quatro instituições têm seus acervos reunidos em um espaço físico 
denominado pelo estabelecimento de “arquivo”. Mas qual sua realidade? As 
instituições têm se ocupado em pensar esse espaço como um estatuto de “arquivo 
escolar”? A partir dessas duas questões procuramos analisar de que maneira as 
práticas de preservação da escrituração escolar revelam a busca por uma herança 
educativa.  

A análise divide-se em três partes, a primeira traz uma reflexão teórica quanto à 
relação da preservação da memória escolar e os arquivos como lugar de guarda dessa 
memória, a segunda abordará as diferenças identificadas nas quatro instituições em 
relação ao tratamento dos arquivos e de que maneira esses arquivos aparecem 
disponíveis para os pesquisadores no século XXI e a terceira trata de um documento 
pertencente ao arquivo da instituição 2, produzido nas primeiras décadas do século 
XX, chamado “crônicas”, tomado aqui como documento que aportou uma herança 
educativa.  

                                                   
1 Pesquisa de doutorado em Educação realizada por Stella Sanches de Oliveira Silva, concluída em 2014, cuja tese 
intitula-se “Implantação e organização do curso ginasial no sul de Mato Grosso: expressões de um projeto de 
modernização (1917-1942)”. 

2 A opção por esse estabelecimento se deve ao fato de Gilvan Milhomem dos Santos Gonçalves ser docente da 
instituição, o que deu um acesso livre aos seus arquivos. 



 

 
 

1. GUARDA DE DOCUMENTOS – PRESERVAÇÃO E MEMÓRIA 

A construção do sentido da história se dá por reflexões feitas em relação ao 
passado e ao futuro, as memórias que se constroem da escola devem muito ao 
constructo cultural e material erigido ao longo do tempo em seu interior, por isso a 
preservação da memória. Há uma intrínseca relação entre a preservação da memória 
escolar e os arquivos como lugar de guarda dessa memória.  

A memória escolar liga-se às ações de preservar e de restaurar para que possam 
perpetuar e transmitir como legado, por meio do (bom e correto) acondicionamento, 
a história de sociedades e de instituições, bem como sua cultura educacional 
produzida em forma de métodos e modelos, de pensamentos e pedagogias e, 
sobretudo, das produções culturais dos sujeitos no interior da escola. 

A temporalidade da escrituração escolar varia de acordo com a própria história 
da educação de um país e com seus sistemas de ensino, que se transformam 
continuamente, às vezes de modo mais rápido ou mais lento. Dessa forma, um 
corpus documental que serve a um propósito na estrutura de ensino implementada 
em uma época, em outro momento, poderá se tornar obsoleto e cair em desuso. Por 
isso, há que se olhar para os arquivos muito além de lugar de guardar papéis velhos, 
como algo que não tem utilidade e que ocupa espaço na instituição. (Pessanha, 
Oliveira, Assis, 2011). No Brasil, muitos desses lugares acabam por receber o nome 
de “arquivo morto” e assim são tratados.  

Pensar em arquivo pressupõe a ideia de acervo organizado, arquivo escolar, 
preservação, armazenamento e colaboração da instituição no entendimento da 
importância da pesquisa para aquele historiador que a visita, e na permissão em 
acessar o acervo ou o arquivo. Nesse sentido, foram identificadas nas quatro 
instituições diferenças em relação ao interesse pela preservação da memória escolar, 
à intensidade de investimento na implantação dos arquivos, aos processos materiais 
de tratamento, seleção, guarda e organização geral da documentação escolar.  

Passa ainda, pelo entendimento do que significam os termos “acervo” e 
“arquivo”, a conscientização da importância da memória, a compreensão de 
patrimônio em um sentido bem mais ampliado de preservação, tomando todo o 
conjunto documental, material e arquitetônico. 

Ao admitir que o arquivo é espaço privilegiado de guarda de documentos uma 
ação para a organização do acervo faz-se necessária. Se desperta em um primeiro 
momento para o que vem a se constituir “acervo” na instituição escolar, os 
requerimentos e documentos que outrora compunham a sistematização do 
funcionamento escolar, que a partir de um dado momento, tornam-se obsoletos, 
desnecessários. Sua importância passa, doravante, a ser de memória histórica.  

A perda de utilidade conduz muitas vezes, senão o descarte imediato, no mínimo 
o abandono em algum lugar do prédio escolar. De início uma gaveta, duas, depois 
uma caixa, mais tarde, várias, desocupa-se as gavetas para serem utilizadas com 
demandas urgentes. É dessa forma que o espaço vai materializando um passado. 
Trazê-lo à memória implica compreender essa materialidade, respeitá-la por conter a 



 

 
 

história da instituição e conscientizar os sujeitos envolvidos de que aqueles “papéis 
velhos” perecíveis que são, sem um mínimo de acondicionamento, não 
permanecerão. Do respeito ao passado, pensa-se na preservação do acervo. 

Pressupor a existência de um acervo reconecta o passado da instituição escolar ao 
seu presente, assim como, conecta sujeitos do hoje aos de ontem. A realidade escolar 
agrega em um único espaço ofícios, funções, missões, relações sociais e de trabalho, 
práticas de sujeitos envolvidos em tal realidade.  

A escrituração centra-se no conjunto de documentação escrita da escola 
produzida pelos professores, alunos, setor administrativo e diretoria, não fazendo 
parte dessa seleção a outra materialidade, como instrumentos de apoio pedagógico 
para as diversas disciplinas, móveis antigos, troféus, medalhas, entre outros objetos. 
Compõem essa escrituração o material do trabalho docente: diários de classe, livro 
didático, caderno e fichas do professor; o material do aluno: cadernos, trabalhos 
escolares feitos em casa e em sala de aula, livros didáticos; e o material 
administrativo: histórico escolar, cadastro pessoal de alunos com certidão de 
nascimento, cartão de vacina.  

Toda essa escrituração escolar torna-se potencialmente fonte para a pesquisa 
histórica, quando, então, olhada como portadora de memória e pertencente a um 
patrimônio histórico.  

 
2. O TRATAMENTO DOS ACERVOS E ARQUIVOS NAS INSTITUIÇÕES  

A pesquisa sobre a História da Educação do estado de Mato Grosso do Sul 
acontece quase que exclusivamente em Programas de Pós-Graduação em Educação 
stricto senso, sobretudo no próprio estado, aparecendo produções também em 
outros estados, como o de São Paulo.  

Em levantamento para pesquisa de doutoramento, tendo como objeto o ensino 
secundário no sul de Mato Grosso, foi possível identificar um conjunto de estudos 
sobre a temática. Trabalhos contendo informações históricas sobre a região, com 
dados estatísticos sobre a educação de Corumbá e de Campo Grande, a educação 
secundária salesiana, a história de escolas secundárias no sul do Mato Grosso, 
instaladas na Primeira República.  

Essa gama de pesquisas sobre a educação secundária do sul de Mato Grosso 
evidenciou questões importantes sobre a prática de pesquisa histórica. O jovem 
estado surgiu em 1977, a partir da divisão do estado do Mato Grosso; esse fato 
marcou a premente necessidade da construção de uma identidade aliada à memória 
histórica. O passado em comum reforça traços culturais não idênticos, 
evidentemente, mas no mínimo, próximos, entrelaçados. Ao nos debruçar sobre a 
educação de uma região que foi sul de Mato Grosso, distante 700 quilômetros da 
capital do estado, e tornou-se Mato Grosso do Sul, obrigadas somos de retomar esse 
passado que outrora foi um único lugar.  

Imbuído de um problema que o conduzirá no itinerário de pesquisa, o 
investigador tem como matéria prima da investigação documentos, artefatos, relatos, 



 

 
 

iconografia, arquitetura, dentre tantos vestígios, que são transformados em fontes de 
pesquisa. É inegável que o procedimento investigativo exige um árduo 
empreendimento de “busca”, de “ida ao encontro” do corpus constituinte para a 
escrita de uma história. 

Necessidade vital à pesquisa é estabelecer esse corpus no interior de um acervo, e 
identificar o lugar no qual está situado, o arquivo. A existência de um acervo não 
determina necessariamente a do arquivo. A frequência de visitas ao lócus detentor da 
guarda dos documentos passa, assim, a fazer parte da prática de pesquisa.  

Conhecedoras das produções sobre a história da educação do sul de Mato Grosso, 
juntamente com nossos procedimentos metodológicos cotidianos na construção de 
uma pesquisa, conhecemos diversos acervos e arquivos. Ao visitar as escolas foi uma 
profícua tarefa para estabelecer uma espécie de comparação entre as situações em 
que se encontravam os acervos e arquivos. Ficou evidenciado que cada instituição 
estabeleceu um tratamento e entendimento do significado daqueles papéis que não 
mais tinham utilidade no contexto atual. 

A Instituição 1 foi criada em 1899, estar diante de uma escrituração escolar 
produzida na década de 19103 despertou curiosidade e muita expectativa na prática 
de historiador. Foram encontrados “Diários de classe”, “Relatórios mensais”, 
“Introduções dos relatórios”, “Atas das provas parciais e atas de exame de admissão”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1 | Espaço reservado para guarda do acervo da Instituição 1; FIG. 2 | Estante com documentação da Instituição 1. 

Os “Relatórios mensais” foram organizados pelos inspetores federais contendo 
nome e número de alunos matriculados e transferidos, notas, conteúdos de aulas e de 
provas, quadro de horários; as “Introduções dos relatórios” foram espaços 
privilegiados de registro das opiniões e entendimento desses inspetores sobre os 
mais variados assuntos pedagógicos, didáticos, administrativos, burocráticos; as 
“Atas das provas parciais e atas de exame de admissão” registraram quantos alunos 
se inscreveram, quantos participaram das provas, as notas que receberam, os 
participantes da banca examinadora.  

                                                   
3 Apesar de a instituição ter aberto suas portas em 1899, o documento mais antigo encontrado data de 1916.  



 

 
 

A experiência de busca e seleção de documentos nesse arquivo foi enriquecedora. 
Vimos uma massa documental abundante, que certamente poderia contribuir para a 
construção da memória institucional da escola, contudo, as condições de 
armazenamento do acervo no espaço do arquivo, ao longo dos anos, foram sofríveis. 

Não houve uma ação de preservação da escrituração escolar mais antiga e, por 
não ter adquirido um estatuto de arquivo escolar, o acervo ficou relegado a um canto 
de um corredor no segundo andar do prédio, onde há pouquíssima circulação de 
pessoas. Isso fez com que os próprios alunos nem soubessem que a escola guardou 
um acervo documental aportando a história da escola e da própria cidade. 

       Como é possível verificar nas Figuras 1 e 2, a escrituração escolar tem sido 
acondicionada desordenadamente em estantes de aço abertas, verifica-se que os 
documentos estão empilhados de quatro maneiras: soltos, reunidos em conjunto por 
ano letivo, amarrados por barbante, encadernados ou guardados em caixas arquivo4 
(de papelão ou de poliondas). 

O espaço físico do arquivo não chega a ser uma sala, as duas paredes que 
aparecem nas Figuras 1 e 2 são as duas únicas de alvenaria, já que o espaço localiza-
se em um canto, à esquerda, de um longo corredor e foi fechado por duas paredes de 
divisória naval. Esse espaço não se caracteriza exatamente como uma sala fechada, 
pois as duas paredes de divisória não chegam até o teto. Outro agravante da condição 
inadequada de acondicionamento do acervo que é composto de 100% de papel, é que 
a parte superior da parede azul (cf. Fig. 1) é feita de tijolos e cerâmica com furos, 
fazendo parte de uma estética arquitetônica da parte externa do prédio escolar. 
Assim, a parede de tijolos não evita a entrada não apenas de umidade, como permite 
a entrada de água de chuva. 

Em relação à Figura 3, observa-se a condição em que se encontra uma prateleira 
de uma das estantes de aço. A estante aparenta ter um tempo avançado de uso e 
muito provavelmente, devido à umidade do local, a prateleira sofreu ação de 
ferrugem. A Figura 4 evidencia a disposição inadequada dos papéis, como não estão 
guardados em caixa ou encadernados em livros de capa dura, à medida que foram 
sendo manipulados, ficaram amassados e dobrados nas pontas. Deixados 
desordenados, chegando a ter partes do conjunto a ficar penduradas e tendo risco de 
se separar do conjunto. Como é o caso das filipetas destacáveis de um diário de classe 
contendo número de presenças e nota bimestral de alunos. 

                                                   
4 No Brasil, as caixas arquivo também são denominadas de caixas box. 



 

 
 

FIG. 3 | Prateleira da estante de aço reservada para guarda do acervo da Instituição 1; FIG. 4 | Estante com 
documentação da Instituição 1.  

A consequência de tal situação foi a degradação de parte do acervo e, em alguns 
casos, a perda total de blocos de documentação consumidos por insetos, como foi 
constatado em caixas arquivo contendo os últimos restos de papéis triturados. 
Constatou-se ausência de sentido como “acervo” para a massa documental. Contudo, 
se por um lado, ficou evidenciada a ausência de uma concepção de “arquivo escolar” 
como um lugar de salvaguarda da memória institucional, por outro, a existência de 
um espaço, mesmo que sem uma identidade, para os documentos constitui-se lugar 
de salvaguarda da memória institucional. De modo que venha aportar uma herança 
educativa, acabando por significar muito mais que um conjunto de papéis velhos sem 
utilidade na instituição.  

Desde sua fundação, em 1904, a Instituição 2 armazenou sua escrituração 
escolar, dessa forma, chegou até os dias atuais uma massa documental volumosa 
sobre a instituição.  

Em visita a escola para consultar o acervo, foi possível manipular, ler e fotografar 
todo material trazido até uma sala da recepção com mesa e cadeiras, mas não foi 
autorizada a entrada da pesquisadora no arquivo. Por isso, não há fotos do recinto e 
nem uma descrição de como ele é. Assim, explicitar o projeto de preservação da 
Instituição 2 não passa por descrever as condições físicas e localização do arquivo, 
mas sim, por tratar de seu acervo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

FIG. 5 | Regimentos de diferentes anos, acervo da Instituição 2; FIG. 6 | Pastas de polionda contendo documentação, 
acervo da Instituição 2. 

Essa escrituração escolar produzida desde início do século XX, época da 
inauguração dos trabalhos da escola, é acondicionada em pastas de elástico 
poliondas (Fig. 5). As pastas de material poliondas estão etiquetadas como o nome 
do documento e ano de referência. No interior das pastas, encontram-se documentos 
acondicionados de diferentes maneiras (Fig. 6): se folha avulsa, fica solta e colocada 
em folha de plástico transparente, se o documento compõe-se de um conjunto de 
folhas, fica encadernado ou em pasta com furos. Essas formas de armazenamento 
devem ter sido definidas pelo próprio setor que demandava e utilizava os 
documentos.  

O acervo é composto de “Relatórios”, “Fichas de alunos”, correspondências 
escolares como “Circulares” e “Ofícios”, “Regimentos”, “Crônicas”. Os “Relatórios” 
são os mesmos que o da Instituição 1, já que era exigido mensalmente pelo 
departamento nacional de ensino secundário. As “Circulares” esboçaram o modo 
centralizado e arbitrário característicos do Estado Novo5, que por meio da Divisão de 
Ensino Secundário (departamento do Ministério da Educação e Saúde Pública), 
estabeleceram normas e detalhes (como por exemplo, a cor do giz a ser usada nas 
aulas!) para o curso ginasial, buscando interferir diretamente na prática escolar do 
professor, na disciplina dos alunos e na burocratização da administração; as 
“Circulares” e “Ofícios” das instâncias municipais, estaduais e federais; os 
“Regimentos” que estabeleceram o código de comportamento, limites, deveres e 
direitos de todos os sujeitos escolares (aluno, professor, diretoria, funcionários 
administrativos) e explicitaram as finalidades de ensino da instituição e sua proposta 
educacional. As “Crônicas” serão tratadas em item específico. 

Sem, necessariamente, um projeto de organização de arquivo escolar como 
política institucional, mas de procedimento extremamente cuidadoso na preservação, 
higienização e armazenamento da escrituração escolar, a Instituição 2 conseguiu 
salvaguardar seu passado. As condições dos papéis estão boas, apesar de amarelados 

                                                   
5 Denominação do período ditatorial do governo de Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945. 



 

 
 

e algumas com dobras, não há ação de ácaros, insetos ou umidade. Portanto, a perda 
dessa documentação não aconteceu. 

A instituição 3 foi a primeira escola a oferecer o curso ginasial6 em Campo 
Grande, criada em 1938 e passando a funcionar ininterruptamente a partir de 1942, 
chegou aos dias atuais com um acervo contendo uma boa quantidade de 
documentação da escrituração escolar, materiais e instrumentos pedagógicos, além 
do prédio com projeto do arquiteto Oscar Neimeyer. 

Percebendo a necessidade de organização diante das más condições de 
armazenamento e preservação da documentação daquela escola, pesquisadores da 
área de história da educação, que vinham se utilizando do acervo em suas pesquisas 
por dez anos, propuseram projetos de extensão para higienizar, organizar e 
disponibilizar para novas pesquisas.  

Aliado às pesquisas sobre essa instituição escolar, os projetos de extensão 
“Fontes e história da educação: uma intervenção através das normas internacionais 
de descrição arquivística na Escola Estadual Maria Constança Barros Machado”, 
realizado durante 2011, e “Arquivos permanentes de instituições de ensino de Mato 
Grosso do Sul em Campo Grande: diagnóstico e organização, realizado em 2012, 
ambos sob coordenação de Eurize Caldas Pessanha, organizaram o Arquivo Escolar 
da Instituição 3.  

Tratando os acervos documental, material e arquitetônico como Patrimônio 
Histórico, e baseados em princípios da arquivística e biblioteconomia, os projetos 
tiveram como objetivos: 1) treinar docentes e discentes dos cursos de graduação e 
pós-graduação das instituições envolvidas nas ações do Projeto, 2) disponibilizar 
para pesquisa o acervo devidamente localizado e apresentado em forma de 
documentos arquivísticos permanentes da Escola por meio da seleção e organização 
do fundo arquivístico, digitalização dos documentos selecionados, identificação de 
seu conteúdo, 3) sensibilizar a comunidade escolar da importância da organização do 
arquivo. (Cf. Figuras 7 e 8). 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

6 No Brasil, esse curso fazia parte do nível médio, denominado ensino secundário. Somente após a conclusão do 
curso ginasial era possível acessar os estudos superiores, essa situação mudou a partir de 1961, com a primeira 
Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, ao estabelecer equivalência entre todos os cursos médios.  



 

 
 

 

 

 

FIG. 7 | Situação do arquivo encontrado da Instituição 3 no início do projeto de organização; FIG. 8 | Situação do arquivo 
escolar da Instituição 3 após a realização do projeto de organização. 

Um dos principais documentos presentes nesse arquivo escolar são os “Relatórios 
de inspeção prévia e permanente” contendo informações sobre o prédio escolar como 
as instalações e adequações físicas para uma escola secundária como salas especiais 
de disciplinas escolares específicas, as funções dos funcionários, o histórico da 
escola, a distribuição do tempo, os métodos e materiais utilizados para o ensino 
secundário. 

Nesse sentido, a organização do Arquivo Escolar da Instituição 3 resultou de um 
empreendimento acadêmico, cujo investimento feito por agência financiadora de 
pesquisa, propiciou a preservação e divulgação do acervo para a comunidade em 
geral. Os investimentos foram tanto em recursos humanos, como o pagamento de 
bolsas para graduandos, quanto em materiais, como pastas de poliondas, envelopes 
de plástico, etiquetas, scanners e máquinas fotográficas, material para proteção 
contra ácaros e fungos dos bolsistas que realizaram a higienização.  

Dentre as quatro instituições tomadas aqui como análise, a Instituição 4 é a única 
de ensino superior. Centro universitário privado, a Instituição 4 passou a funcionar a 
partir de 1998.  Portanto, é estabelecimento jovem em relação às outras instituições 
aqui analisadas e não contém uma escrituração antiga a ponto de sofrer avarias 
significativas devido a exposição no tempo e ações naturais humanas, como consulta 
e mudanças de lugar. 

Para termos acesso às informações sobre o objeto pesquisado, aplicamos um 
questionário. De acordo com funcionários do setor responsável pela gestão de 



 

 
 

documentos, a documentação referente a alunos está armazenada na Secretaria 
Acadêmica, seguindo uma legislação nacional que dispõe sobre o arquivamento e 
guarda da documentação de alunos. Enquanto que a documentação do corpo docente 
é encaminhada para os recursos humanos em outro prédio.  

Antes de se ter um espaço para o arquivo, o acervo era armazenado em pastas 
suspensas guardadas em móvel de aço com quatro gavetas. Em 2011, o curso de 
graduação em Biblioteconomia da instituição realizou um projeto de organização do 
acervo baseado em uma Portaria do Ministério da Educação e Cultura (MEC) 
específica para a gestão de documentos acadêmicos das Instituições de Ensino 
Superior.  

O objetivo do projeto não foi apenas organizar o arquivo, mas também, 
disponibilizar o acervo para a demanda da comunidade acadêmica. Assim, passou a 
ter um status de arquivo, mas um arquivo de Secretaria Acadêmica composto de 
documentação orgânica exigida pelo MEC, como as Portarias de reconhecimento, 
credenciamento e validação de cursos. 

Observando as Figuras 9 e 10, podemos conhecer um pouco da realidade física do 
arquivo da Secretaria Acadêmica. A documentação está acondicionada em caixas 
arquivo de poliondas, dispostas em estantes de aço, e em pastas de móvel de aço 
denominado “arquivo de pasta suspensa”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FIG. 9 | Estantes de aço com documentação de alunos da Instituição 4; FIG. 10 | Móvel de aço com documentação de 
alunos da Instituição 4. 

 



 

 
 

Na estante de aço, dentro das caixas arquivo, encontram-se documentos sobre a 
vida escolar dos alunos como os diários de notas. No arquivo de pasta suspensa, são 
guardados cópias de documentos pessoais e comprovante de residência, “Histórico 
Escolar do Ensino médio” (modelo 19), “Requerimento de matrícula” anexo ao 
contrato de serviço, “Atividades complementares”, “Atestados”. Todo início de 
semestre, devido à rematrícula, ocorre entrada de nova quantidade de 
documentação. 

Diante disso, vê-se que na Instituição 4 não há uma política definida de 
preservação documental no estabelecimento ou uma discussão sobre identificação de 
documentos de memória, nem a respeito dos feitos e fatos da instituição. Apesar de 
ter sido realizada uma organização, não se efetivou uma política de arquivamento ou 
plano de classificação da documentação institucional e acadêmica inativa. 
Infelizmente, também, o arquivo não conta com funcionário da área de arquivística. 

 
3. AS CRÔNICAS 

Lendo o relato das Filhas de Maria Auxiliadora, que deixaram Cuiabá/MT, em 
1904, rumo a Corumbá, para ali iniciar as atividades com educação infantil, 
percebemos o potencial do documento histórico que chegava em nossas mãos.  

A Crônica da Casa salesiana é um relato exigido pelos Regulamentos Gerais da 
congregação religiosa. As normas salesianas orientam quanto à conservação do 
patrimônio das comunidades, enfatizando que sua realização é sinal de fidelidade e 
de estímulo à memória (Maraccani, 1988). O autor ressalva que no art. 78 dos 
Regulamentos Gerais está prescrito que se “mantenha ordenado e atualizado o 
arquivo e redija ou faça redigir a crônica da casa”. (Maraccani, 1988, p. 1). 

Para a ordem religiosa salesiana, a noção de arquivo não é algo estranho, os 
Regulamentos observam a importância do diretor da casa em incentivar a memória 
institucional por meio da preservação de sua história como forma de agregar a 
comunidade e valorizar as tradições criadas por Dom Bosco, o fundador da ordem.  

Maraccani (1988) diz que Dom Bosco sempre admoestou os diretores de casas a 
relatar sobre a história do colégio, desde o início dos trabalhos até a atualidade da 
instituição. O registro do que acontecia nos Oratórios festivos7 devia ser feito na 
modalidade de crônica ou de anais de tudo o que se julgava importante para o 
colégio.  

É desta convicção do Fundador que os Salesianos aprenderam a deixar escrito 
a memória das obras e das pessoas; e podemos de verdade constatar, através 
dos Arquivos, como as sucessivas fundações dos Salesianos e das FMA, 
sobretudo nas Missões, sejam abundantemente e maravilhosamente 
documentadas. (Maraccani, 1988, p. 2). 

                                                   
7 Eram reuniões na qual ocorria a sociabilidade entre a comunidade escolar ou paroquial e os religiosos, 
normalmente chamada de Oratórios Festivos, apesar do adjetivo “festivos” tinham claro teor moral e religioso. 



 

 
 

A maturidade dos salesianos a respeito do significado de arquivo e de 
preservação da memória institucional é demonstrada nesse argumento, mas 
Maraccani (1988) não deixa de reconhecer que nem todas as casas têm o mesmo 
cuidado e tratamento sobre o assunto.  

Produzidos pelas escolas daquela congregação religiosa, tanto femininas quanto 
masculinas, os relatos das “crônicas” são mensais e registrados em um livro do tipo 
ata, sempre por um religioso ou uma religiosa.  

Escolhemos o relato dos primeiros dias de quatro irmãs Filhas de Maria 
Auxiliadora, em Corumbá, para fundar uma escola de crianças. Elas chegaram à 
cidade dia 16 de fevereiro de 1904. O relato do primeiro semestre traz notícias de 
como foi a vinda e a recepção dessas moças por algumas famílias corumbaenses.  

Assim, vimos a intencionalidade de se transmitir uma herança educativa, como, 
por exemplo, o cuidado em garantir que os trabalhos fossem pensados e feitos de 
acordo com o que se tinha de mais adequado naquele momento.  

Os relatos do ano de 1904 ocupam 10 páginas escritas à mão, em língua 
portuguesa, uma vez que no suceder dos anos, as “Crônicas” ora vinham escritas em 
português ora em italiano. Como esse é o livro da primeira Crônica da casa, consta, 
na contracapa, a Ata de Abertura do Colégio Imaculada Conceição.  

A linguagem rebuscada para os dias de hoje é farta de adjetivos e exalta as figuras 
religiosas que frequentavam a casa. Empreendimento de jovens mulheres do início 
do século XX, que deixaram a capital do estado - Cuiabá – para um lugar 
desconhecido e que não tinha ainda nenhum trabalho de outras mulheres da 
Congregação. Dessa forma, o discurso era de apreensão, por enfatizar a fragilidade 
das quatro meninas que deixaram suas famílias na capital para fundar esse trabalho 
educacional.  

Para a chegada, religiosos salesianos, moradores de Corumbá há algum tempo, 
transformaram a acolhida em um ato familiar. Para tanto, uma senhora desocupou 
sua casa para que as Filhas de Maria Auxiliadora pudessem se instalar, assim como a 
própria escola. Devido ao espaço exíguo, de acordo com o relato, para início das aulas 
em março de 1904, foi possível realizar matrícula de 20 meninas, de modo que em 
abril, já estavam com escola instalada em outra casa alugada.   

Ao longo de 1904, foram registrados vários acontecimentos ligados ao cotidiano 
da casa, visitas recebidas e os motivos da vinda, eventos culturais realizados na 
escola, às vezes abertos à comunidade corumbaense, sempre articulados à datas e 
personagens religiosos, eventos dos Oratórios festivos, além de assuntos financeiros 
como valores gastos com aluguel. 

Tornada fonte de pesquisa, a “Crônica” é um documento fundamental para 
conhecer o cotidiano institucional, as rotinas escolares e, por consequência, rotinas 
religiosas, devido à sua função na congregação. O documento evidenciou uma cultura 
escolar religiosa permeada de práticas religiosas e assuntos pedagógicos dos cursos 
da escola, o que imprimiu um significado original e peculiar.  

 



 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o historiador da educação, não é raro encontrar uma instituição escolar que 
muitas vezes descartou valorosos acervos, como solução de problema, por exemplo, 
de espaço. (Souza, 2013). Não há como negar, que a pesquisa sobre instituições 
escolares é tributária dos acervos e arquivos escolares. Já que a medida que os 
acervos documentais dessas instituições são esquecidos, ao longo dos anos, corre-se 
o risco de não haver a preservação da memória histórica e uma escrita da história da 
educação.  

Os arquivos escolares têm importância de guardar e preservar a história das 
instituições e assim transmitir uma herança educativa.  Herança educativa como um 
legado a ser transmitido pela divulgação do conhecimento da produção cultural de 
uma sociedade (Felgueiras, 2011). 

Em nossa prática de pesquisa, conhecemos acervos organizados em arquivos 
escolares, mas também arquivos contendo acervos que necessitavam de profunda e 
sistematizada organização, bem como a adoção de uma prática de preservação pelo 
estabelecimento de ensino, por ter parte de sua escrituração em processo de 
deterioração. 

Concluímos que mesmo com tantas formas diferentes de guarda e tratamento da 
escrituração escolar, seja fundamentada em uma metodologia científica e histórica, 
calcada no princípio de patrimônio histórico com claro objetivo de constituir uma 
memória institucional, por meio da organização do arquivo escolar da instituição, 
seja a partir de um senso comum, sem uma preocupação metodológica e 
conhecimentos de arquivística, talvez uma atitude intuitiva e sentimental, calcada na 
importância da transmissão de um legado, de uma herança educativa, o processo de 
preservação da memória histórica, material e cultural ocorreu.  

É fato que a diferença encontra-se na qualidade do trabalho e, por conseguinte, 
na capacidade de durabilidade física da massa documental e na sua divulgação por 
meio da pesquisa. Porém, não se pode ignorar, por exemplo, que apesar de a 
Instituição 1 não ter feito praticamente nada para preservar seu acervo, a sua 
existência não foi definitivamente suprimida. Escondido em um canto longínquo e 
esquecido do gigantesco prédio escolar de um quarteirão, o passado da instituição 
retine. Assim, insistimos na herança educativa que aportam os acervos, ainda que 
não estejam organizados em um arquivo escolar. 
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PALAVRAS-CHAVE 

Arquivo – Preservação de acervos escolares - Cidadania Cultural 

	
O tema da preservação da documentação manuscrita ou impressa é uma 

constante do trabalho historiográfico, para quem se aventura na pesquisa em 
História da Educação. Se arquivistas e bibliotecários no passado se centravam 
sobretudo na conservação e organização de acervos documentais, na atualidade, 
documentalistas focam-se sobretudo na organização e disponibilização da 
informação a um público cada vez mais diversificado. O que não significa que o 
trabalho de preservação não esteja subjacente. Pelo contrário, as alterações 
tecnológicas a nível informacional vêm levantando uma série de novos problemas, 
que incidem sobretudo sobre a conservação da documentação escrita em suporte de 
papel ou em suporte digital, que tem levado a Biblioteca Nacional e outras entidades 
a organizar encontros e publicações sobre o tema (Carvalho, 2001). Se 
documentalistas e arquivistas reconhecem que o suporte digital oferece inúmeras 
vantagens, porque diminui os efeitos negativos da má manipulação por parte do 
utilizador e permite o acesso a um volume expressivo de documentos, os 
investigadores referem também, que no processo de reprodução, o documento perde 
parte das suas características materiais e do suporte quando a mensagem é 
reproduzida. Esta revolução tecnológica obriga-nos a trabalhar com documentos de 
diferentes suportes e linguagens diversas.  

A produção massiva de documentos em formato digital implica novos 
mecanismos de armazenamento, a criação de software e bases de dados específicas 
que por vezes não são intuitivos para o utilizador.  

Perante esta nova realidade o arquivo começa a ganhar novos contornos, 
deixando de estar circunscrito ao espaço físico, o que comporta novos desafios ao 
“exercício científico” do historiador. As questões da proveniência e da veracidade das 
informações do documento serão interrogações constantes, que se poderão tornar 
difíceis de ultrapassar.  

Situando-nos no campo da História da Educação, deparamo-nos constantemente 
com a ausência de organização da documentação de arquivo presente quer nas 
escolas mais pequenas quer em instituições mais complexas ou mesmo nas 
instituições de tutela de nível regional ou nacional da educação. Em Portugal vários 
têm sido os historiadores da educação a debruçar-se sobre esta problemática 
(Nóvoa,1997; Fernandes & Felgueiras, 2000; Magalhães,2001; Nóvoa & Santa-Clara, 
2003; Mogarro, 2006). Aventurar-nos nos arquivos escolares é entrar em contacto 
com documentação desorganizada, misturada, geralmente em risco devido às más 
condições de armazenamento e guarda (Felgueiras, 2008).  

Perante esta situação o historiador vê-se seduzido a realizar o trabalho do 
arquivista, procurando no desenvolvimento da sua pesquisa dar aos arquivos uma 
certa ordem, geralmente precária, que dificilmente sobrevive depois da investigação 



 

 
 

realizada. A organização que cria encontra-se subordinada a lógicas de sentido e 
significado relacionados com a pesquisa que efetua, pois encontra-se pressionado 
pelas questões e objetivos de pesquisa, afastando-se dos princípios organizativos da 
Diplomática e da Arquivística.  

Este trabalho pretende situar o debate no campo educativo, enquadrando a 
problemática da preservação dos documentos em suporte de papel ou outros, como 
uma questão de cidadania cultural, em que a herança educativa ocupa um lugar não 
negligenciável. Nesta perspetiva, definimos como objetivos desta comunicação: a) 
apresentar a experiência de trabalho com dois arquivos das Escolas Normais de 
Porto e Braga; b) levantar algumas questões sobre os limites de intervenção, quando 
o objetivo é a investigação, que tem finalidades e prazos definidos; c) refletir sobre 
práticas de formação em que a preservação documental surja como parte da 
transmissão do legado cultural (Felgueiras 2011). 

Neste trabalho recuperamos a experiência de investigação em projetos em que a 
documentação arquivística era a fonte principal e definimos como campo empírico os 
arquivos de duas instituições do Norte de Portugal, cuja apresentação sucinta 
começaremos por fazer. Como metodologia partimos da análise dessa descrição do 
conteúdo, condições de acesso e de preservação em que se encontra a documentação 
guardada para, a partir dela, levantar algumas questões sobre os desafios com que 
nos defrontamos e como deslizamos para a necessidade de intervenção (Felgueiras, 
2011). Na perspetiva da herança cultural (Felgueiras, 2008, 2011, Zaia, 2003, 2006, 
2010; Silva, 2011) refletiremos sobre a necessidade e as formas de tornar visível a 
documentação educativa e o seu significado enquanto parte da memória coletiva 
(Halbwachs, 1994). Como fontes utilizaremos o inventário das diferentes tipologias 
de documentos (Escrituração Escolar da Escola Normal de 1ª classe, Livros de 
Matricula e outro Termos de Exame (Modelos H, I, J, K); Livros de Atas, Livros de 
Correspondência Recebida e Expedida, Caderno Especial Modelo G -Informações 
qualitativas sobre as lições, Diplomas da Escola Normal – Modelo P e Q, Ofícios 
(Cartas) de Encaminhamento, Convocatórias, Comunicados, Solicitações, Convites, 
Nomeações, Autorizações, Cartas de esclarecimento, Listagens e inventários) assim 
como diversas obras de referência no âmbito das diferentes disciplinas e de 
Legislação Portuguesa, desde a fundação da escola. Para a segunda instituição de 
formação de professores considerada, além das fontes anteriormente mencionadas 
utilizaremos Registos Biográficos dos Professores, Relatórios das Lições dos 
Professores Contratados, Actas das Sessões Pedagógicas, Fichas de alunos, Exames 
Sanitários, Trabalho de alunos, Livros de Curso e Registo de Livros, Revistas 
Entrados na Biblioteca.  

Do ponto de vista da valorização do património educativo através de atividades e 
conteúdos de formação tomaremos como referência o trabalho desenvolvido por Zaia 
(2003) e Felgueiras, quer no contexto do projeto Para um Museu Vivo da Escola 
Primária (1997-2001), quer no Mestrado de Herança Cultural. 

Neste contexto, o âmbito das fontes consultadas vai desde o final do século XIX, 
altura da criação da Escola Normal (1882), até à atualidade, no que se reporta à 



 

 
 

segunda escola considerada. No caso deste trabalho, o arco temporal não assume 
importância relevante, a não ser como exemplificador do estado de desorganização e 
relativo abandono quer de alguma documentação antiga como da atual. O abandono 
do património educativo parece agravar-se para o tempo recente, em que o fascínio 
do digital aumenta a negligência, o risco e o desconhecimento da importância do 
património físico. Este é visto como um estorvo, pela área que ocupa, pelo trabalho 
especializado a que tem de dar lugar. 

Atualmente, encontrámos algumas iniciativas de salvaguarda do património 
educativo em diversos locais e níveis de decisão, como é o caso das instituições em 
análise.  As instituições, conscientes da importância de assinalar determinados 
marcos da sua existência, começaram a financiar projetos de investigação que 
procuram reconstruir a memória do seu trajeto. Estas comemorações são o pretexto 
encontrado para organizar os seus arquivos, que por força de várias mudanças 
organizacionais e administrativas se encontram desorganizados, ou para recuperar 
materiais didáticos do passado, dar-lhes visibilidade e questionar as práticas de 
formação atuais.  

Cada vez mais as instituições reclamam por políticas de preservação e 
acondicionamento dos materiais de arquivo, que tenham em consideração as 
condições de instalação, a organização correta dos documentos e a forma mais 
eficiente de tornar acessível ao mais vasto público as informações neles presentes.  

Como conclusões/recomendações deste trabalho esperamos poder contribuir 
com questões pertinentes sobre o trabalho em arquivos não tratados, as implicações 
para a investigação, para a educação dos jovens e para a cidadania cultural. Mas 
também sobre formas de sensibilizar as comunidades escolares para a preservação 
documental e a acessibilidade que as TICs proporcionam. Não podemos esquecer que 
os Arquivos são os guardiões de uma memória coletiva, onde se encontram 
depositadas as evidências de um passado longínquo e um património nacional. O seu 
valor advém não apenas da guarda mas da valorização dessa herança acumulada, da 
capacidade de estudar, de interessar os cidadão e disponibilizar-lhes a documentação 
e a informação nelas contidas. Podem ser consideradas “instituições-chave” tanto 
para refletir sobre o passado, como para perspetivar o futuro.  
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A naturalização de uma prática leva ao apagamento de sua existência e de sua 
caracterização como objeto cultural e do património educativo que representa.  Um 
processo imperceptível aos agentes que o vivenciam, mesmo quando ocorre no 
interior de instituições educacionais. Como reconhecer uma prática como património 
educativo, quando não é vista como tal? Como preservá-la?  

Medidas objetivando resguardar o património educativo, em sua ligação com a 
História da Educação, têm sido implementadas com mais vigor desde o final do 
século XX em diversos locais da Europa. Tanto por meio da realização de estudos, da 
criação de institutos e museus, como de redes de investigação/preservação que se 
estabeleceram em países como França e Espanha, dentre outros, inclusive, com a 
criação de museus virtuais, fazendo surgir o denominado “património educativo 
digital”. 

Em Portugal, ações dessa natureza foram intensificadas sobretudo anos finais do 
século XX. Materializaram-se em diferentes localidades do país, tendo como foco 
principal a escola primária e secundária. Referidos projetos buscaram inventariar os 
artefatos, identificar agentes, destinar e preparar espaços específicos para a 
preservação. 

Noutra direção, também foram envidados esforços no sentido de estabelecer 
fundamentos teóricos. Nesse sentido, Felgueiras (2005) partiu das memórias 
individuais e coletivas e da ligação destas com a materialidade da cultura escolar, 
para discutir a configuração de um conceito de património educativo. Em seu 
entendimento o que constitui um dado património é o seu caráter de 
fundamentalidade e inalienabilidade diante dos valor a ele atribuído por grupos de 
pessoas que o consideram um valor ou riqueza comum (FELGUEIRAS, 2005, p. 91).  

Felgueiras também trouxe à reflexão o conceito de herança educativa, entendido 
como a partilha afetiva de um dado património educativo – material e imaterial – 
pelos elementos de uma comunidade. Nessa concepção, na herança educativa 
estariam incluídos não apenas os edifícios e artefatos, mas também os elementos 
simbólicos, as  práticas e as táticas relacionadas à vida escolar, dentre outros. 
(FELGUEIRAS, 2005, p. 92). 

No estudo que ora apresentamos, com base nas concepções acima expressas, 
propomo-nos a realizar a abordagem histórica de uma prática comum às 
universidades surgidas entre os séculos XII e XIII na Europa: as anotações 
estudantis de sala de aula.  

O objetivo do trabalho é evidenciar a importância da identificação de práticas 
como primeiro modo de preservar um determinado património educativo. Também 
buscamos circunscrever as cercanias entre os conceitos de tradição, património e 



 

 
 

herança educativa, em sua conexão com a dimensão da materialidade e da 
transmissão. 

No que diz respeito à anotação estudantil de sala de aula no ensino superior é 
possível afirmar que surge, na Idade Média, coetanemanete ao nascimento das 
universidades, a exemplo de Bolonha e Paris, sendo que nesta última foi denominada 
de apostille. A inserção como prática cotidiana decorreu da conjugação de diversos 
fatores e se deu inicialmente em cursos como Direito e Medicina. No caso do Direito 
– Lei, Cânones, Decretais ou Jurisprudência – o ensino ocorria em forma de “Lições” 
prelecionadas pelo professor, que lia e comentava textos  jurídicos contidos em 
códices e livros. 

Com a proliferação de instituições de ensino superior fora do ambiente 
monástico e do aumento do número de estudantes, foi necessário produzir mais 
livros. Alguns aspectos dificultavam essa produção: o elevado preço do papel e o fato 
da imprensa ainda não ter sido criada. O único recurso disponíivel então, a cópia, era 
um processo lento, uma vez que um copista levava pelo menos 4 dias para concluir 
uma única página. 

Como solução para uma demanda crescente surgiu o “Pecia System” que vigorou 
entre os séculos XIII e XV, até o advento da invenção de Gutemberg. O sistema se 
constituía na cópia simultânea e regulada de livros, por vários transcritores, em geral 
ex-clerigos e estudantes, que copiavam ao mesmo tempo diferentes cadernos 
(peciae/pecia/partes) de um livro (Muñoz, 2013). Normalmente esses estudantes 
possuíam condição económica precária e tal atividade lhes rendia recursos auxiliares 
para o pagamento dos estudos.  

Na Universidade de Coimbra, segundo Rodrigues (1990), também foi adotado o 
Pecia System. Após o surgimento da imprensa os estudantes de menor condição 
económica passaram a se dedicar a um novo ofício: as anotações de sala de aula ou 
apostilles. 

O uso das apostilles na formação realizada na Universidade de Coimbra, 
principalmente a jurídica, sempre foi alvo de muitas críticas, como as realizadas por 
Luís António Verney em o “Verdadeiro Método de Estudar”. Também foi alvo do 
Relatório da Junta de Providência Literária e das prescrições dos Estatutos da 
Reforma Pombalina na Universidade, que determinaram a adoção do método 
sintético-demonstrativo-compendiário no ensino de Leis e de Cânones.  

A partir de então os professores deveriam ensinar objetivando que os estudantes 
conhecessem os princípios do Direito e a jurisprudência correlata. Deveriam 
produzir compêndios que fossem breves, claros e bem ordenados, erradicando de vez 
o uso das anotações estudantis, muitas vezes repletas de incorrerções ou 
interpretações erróneas. 

Todavia, a prática da elaboração e uso das anotações em sala de aula persistia, 
por diversas razões: nem todas as cadeiras possuírem compêndios, a restrição 
imposta pela Real Mesa Censória no tocante aos conteúdos limitava a edição de 
novos livros, as obras estrangeiras não eram traduzidas para o português. Nem 
mesmo o fato do aluno ser obrigado a comprar os compêndios editados pela 



 

 
 

Imprensa da Universidade, como condição de matrícula foi capaz de erradicar a 
prática. 

Ao longo do tempo as anotações – apostilles – passaram a ser denominadas, em 
Coimbra, de “sebentas” em razão de passarem de “mão em mão” entre os estudantes 
(CRUZ, 2014). Escritos que circulavam por décadas e até mesmo por mais de um 
século, adquirindo assim uma aparência encardida e de sujidade, em face do 
constante manuseio dos leitores.  

Na Universidade de Coimbra, pelo menos até meados do século XX, estudantes 
de condições económicas deficitárias se dedicavam a anotar a lição proferida pelo 
professor – e muitas vezes reescrevê-las para se tornarem mais legíveis – como meio 
de auferir os recursos destinados ao ao seu sustento, vendendo-as a outros 
estudantes, ou recebendo pagamento das mãos de quem as reproduzisse.  

Assim como no sistema da pecia, as sebentas eram compostas por partes, 
correspondentes a cada uma das lições diárias proferida durante o ano. Ao final, ao 
serem enfeixadas, correspondiam, grosso modo, ao que se pode denominar de livro, 
se visto exclusivamente sob o ponto de vista do formato.  

Mesmo com todas as críticas – inclusive estudantis – e o estabelecimento de 
prescrições regulamentares a lhe probir a existência, a “sebenta” tem sido uma 
prática (re)inventada até a atualidade. Adquiriu novos suportes e modos de produção 
ao longo dos séculos: manuscrita, litografada, mimeografada, em off-set, 
fotocopiada, digitalizada e para download via web. Uma prática que se especializou: 
da simples anotação das lições (fala do professor), à elaboração de esquemas, de 
ilustrações, de exercícios, de provas respondidas, dentre outros. 

Todavia, apesar da longevidade e de estar em pleno uso nos dias atuais, ainda 
não foi objeto de estudo pela História ou História da Educação, do ponto de vista do 
cotidiano da sala de aula e dos processos educativos que envolve e nos quais está 
envolvida, das relações estabelecidas.  

Partimos da hipótese que tal silêncio se dá em face da prática estar 
excessivamente naturalizada. Encontramos como reforço a esta tese, o fato da prática 
ter migrado para outros níveis de ensino como o secundário ou os cursos técnicos e 
artísticos, o que tem vindo a ofuscar a percepção de sua importância como objeto de 
estudo e património educativo. Por isso mesmo, optamos por adotar a terminologia 
“sebenta académica” para as anotações de sala de aula produzidas no âmbito do 
ensino superior.  

Neste estudo circunscrevemos a análise entre os séculos XIX e XX, tempo no qual 
houve significativas alterações quanto ao modo de produção das sebentas e na 
organização do ensino do Direito. Nosso foco voltou-se  para Faculdade de Direito, 
locus onde a utilização de sebentas académicas pelos estudantes era e é uma prática 
comum. 

Para realizar uma investigação que trata de um objeto pouco conhecido do ponto 
de vista científico, utilizamos o método indiciário, a partir de um diversificado 
conjunto de fontes: bibliográficas (livros e relatos memorialísticos), documentais 
(regulamentos do Curso de Direito), periódicas (jornais e revistas), iconográficas 



 

 
 

(imagens). Também utilizamos a história oral por meio entrevistas a ex-estudantes. 
Realizamos o cotejamento entre as diversas fontes.  

O trabalho foi desenvolvido em três blocos: o promeiro busca discutir a questão 
conceitual relativa à tradição, património e  herança educativa. Estabelece ligações, 
aproximações e distanciamentos. No segundo momento, é abordado o nascimento 
das anotações estudantis na universidade europeia e da “sebenta” na Universidade 
de Coimbra. A estrutura de produção e os agentes envolvidos ao longo do século XIX 
e XX são tratados na parte final do estudo. 

Nossas considerações finais são no sentido de que o historiador da Educação 
deve manter-se atento às mais diversas práticas existentes no cotidiano educacional, 
identificando-as e resignificando-as para assim poder preservá-las. 

De que as anotações estudantis de sala de aula são um tema fértil a merecer 
maior e mais aprofundada atenção dos historiadores da Educação, em face das 
diversas conexões que a prática possibilita, a exemplo da cultura académica, dos 
impressos, da História do livro, dentre outros.  
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RESUMO 

Em relação ao estatuto da História da Educação, importa dizer que, por um lado, 
é disciplina, como área de conhecimento que fundamenta a formação docente, 
importante a todos aqueles que desejam seguir a profissão docente. Por outro, 
também se constitui em campo de pesquisas que agrega historiadores e pedagogos 
entre outros pesquisadores. Longe de pensar em fragmentação, essa dupla 
identidade da História da Educação a potencializa e “amplia nosso universo como 
sujeitos históricos” (Bastos e Stephanou, 2004, p. 427). Entretanto, nesses escritos, 
procuramos priorizar uma reflexão acerca da História da Educação enquanto 
disciplina curricular, especialmente presente nos Cursos de Pedagogia, considerando 
sua relevância no processo de formação docente. A área de História da Educação, em 
seus diálogos com a História, também passa por uma revolução, tanto em seus 
contornos teórico-metodológicos quanto no alargamento de seus objetos e de suas 
fontes. Hoje, o ensino e a pesquisa nesse campo de conhecimento são mais 
imaginativos e inovadores do que no passado recente. Observa-se um respeitável 
avanço nas pesquisas, com a presença de novos atores educativos e desenvolvimento 
de investigações que penetram o interior das escolas e seus processos educativos 
particulares. Chartier (2001) alerta para a necessidade de se estudar objetos culturais 
em sua materialidade. Então, a cultura escolar, o cotidiano e o funcionamento de 
escolas, os agentes educacionais, a imprensa pedagógica, livros didáticos, tendências 
de estudos localizados e realidades circunscritas em um espaço pequeno de tempo 
constituem-se em temas discutidos nas aulas dessa disciplina. Coerente com as 
mudanças historiográficas que ocorreram ao longo do tempo, argumenta-se que a 
disciplina História da Educação deve ir muito além da perspectiva de apresentar 
biografias de notáveis educadores, comumente europeus, ou constatar os 
fundamentos pedagógicos, em uma sequência cronológica baseada na linearidade 
dos fatos, evidenciando a descrição dos acontecimentos havidos, apartada da 
realidade imediata. A História da Educação é parte integrante da história total, deve 
abandonar uma perspectiva institucional estreita e integrar o conjunto das 
dimensões econômica, social e política articulados aos processos históricos da 
escolarização. No entanto, para essa disciplina conseguir acrescentar outras 
dimenções e compreenções para os estudantes, é preciso que se distancie do 
paradigma dominante (Santos, 2002) como discurso que institui um modelo de 
racionalidade da Modernidade e procure aproximar-se dos saberes e dos anseios dos 



alunos. Portanto, precisa estar atrelada às vivências e realidades educacionais, de 
cada espaço estudado, na contemporaneidade. Assim, o mais importante é pensar em 
uma história da educação que atenda às demandas do presente, que responda a 
indagações que partam do contexto em que se vive a fim de procurar satisfazer as 
necessidades de uma historiografia engajada à uma perspectiva de educação 
inclusiva articulada ao compromisso social que dela se espera. Considerando essas 
reflexões, o objetivo dos estudos selecionados para compor esta comunicação 
coordenada são os de analisar e problematizar a produção de acervos de documentos 
escolares, no Brasil e em Portugal, e seu lugar como possibilidade metodológica no 
ensino da disciplina de História da Educação para os cursos destinados a formação 
de professores. Essa possibilidade se constitui uma vez que se considera cada um 
deles testemunhos preciosos da cultura escolar, significativos para a construção da 
História da escola, em particular, e da educação de modo geral. As reflexões a esse 
respeito estão distribuídas em quatro pesquisas, três desenvolvidas em acervos no 
Brasil e uma em Portugal. Na interface da História da Educação e seu ensino nas 
licenciaturas, analisa-se a produção, difusão, conservação de acervos e as 
possibilidades de, através dessas documentações, potencializar as estratégias para o 
ensino da Disciplina e sensibilizar as alunas e alunos para a preservação. No Brasil, o 
estudo As marcas do tempo escolar nos séculos XIX e XX na disciplina de História 
da Educação, realizado de Luciane Grazziotin e Edimar de Souza, tem como lócus 
uma pesquisa desenvolvida com o curso de Pedagogia na modalidade PARFOR1 e os 
registros sistemáticos de terminadas práticas pedagógicas desenvolvidas nas aulas de 
História da Educação durante cinco anos. Tem como objetivo sistematizar e refletir 
sobre o ensino a partir das pesquisas em acervos escolares. Dóris Almeida e Alice 
Jacques apresentam Um despertar de sensibilidades no ensino de História da 
Educação: o Memorial do Colégio Farroupilha (1858 – 2015 -  Porto Alegre/RS) em 
que propõem o Memorial do Colégio Farroupilha como possibilidades de desenvolver 
práticas de ensino de História da Educação, considerando a importância dessa 
disciplina no processo formativo de estudantes do Curso de Pedagogia e, Terciane 
Ângela Luchese com o texto Reminiscências do tempo de escola: memórias e 
acervos familiares como aliados no ensino de História da Educação tematiza a 
potencialidade de práticas pedagógicas significativas no ensino-aprendizagem de 
História da Educação a partir de acervos familiares, (auto)biografias e História Oral. 
Em estudo desenvolvido em Portugal, Maria João Mogarro retoma a importância dos 
acervos documentais, na diversidade de suportes e configurações que apresentam, 
para a disciplina de História da Educação, na vertente da Formação de Professores 
de maneira que esses documentos e a sua organização apresentam-se como 
elementos imprescindíveis na organização da disciplina, compondo um universo de 
fontes arquivísticas, bibliográficas e museológicas que dão consistência aos processos 

                                                   
1 O PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – surge para atender o disposto 
no Decreto nº 6.755 do decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. 

 



de conhecimento do passado e de construção da memória docente. Em todas as 
pesquisas desenvolvidas discute-se a disciplina História da Educação como um 
componente curricular especialmente presente nos Cursos de Pedagogia, 
considerando sua relevância no processo de formação docente no Brasil e em 
Portugal. A História da Educação, em sua dupla identidade, disciplina e campo de 
pesquisa, se situa em uma zona de fronteira, aproximando-se ora da História, ora 
da Educação. O estreitamento desses diálogos apoia-se na História Cultural, como 
tendência historiográfica contemporânea que contribui para a renovação da 
historiografia ocidental. Nesse sentido, os estudos dessa comunicação coordenada 
tematizam acervos educacionais cujas materialidades se constituem em documentos 
importantes para a historiografia, em suas interfaces com o desenvolvimento da 
Disciplina.  Nos estudos aqui reunidos, procurou-se discutir as relações que podem 
se estabelecer entre as aulas de História da Educação e a produção dos acervos 
educacionais, considerando cada um deles, em que pesem suas especificidades, 
testemunhos valorosos de práticas culturais, significativos para a formação de 
professores. Argumenta-se a importância de se organizar aulas de História da 
Educação que desafiem os estudantes a compreender o entrelaçamento entre o 
passado da educação e seu presente, de forma a atribuir sentido a historiografia 
da educação. Garimpar artefatos escolares e a eles conferir um status de 
documento é tarefa da História da Educação como campo de pesquisa. 
Sensibilizar discentes de diferentes licenciaturas, futuros professores, portanto, 
para a importância da conservação dos documentos escolares, para o seu status 
como possíveis indícios implicados na compreensão da escola moderna é um 
objetivo que cabe aos historiadores da educação quando docentes da Disciplina. 
Construir, ao longo de um ou dois semestres, um diálogo no sentido de que os 
acadêmicos, partindo de seus saberes e anseios, produzam uma reflexão atrelada 
às vivências e realidades educacionais do país na contemporaneidade, com a 
ancestralidade da educação. Essa é uma tarefa a qual vêm se dedicando 
pesquisadores e professores de Históriam da Educação e propõem-se tematizar 
nessa comunição. Entende-se que as aulas devem procurar responder a 
indagações que partam do contexto em que se vive a fim de que cada aluno possa 
refletir de forma a atribuir sentidos efetivos e afetivos a essa disciplina. Nesse 
sentido, considera-se que conhecer distintas dimensões da cultura escolar implica 
considerar os elementos visíveis que a conformam: os atores, os discursos, os 
elementos organizativos e institucionais e o entorno físico-material. Nas propostas 
aqui elaboradas, discute-se a organização de acervos e suas interfaces com o ensino. 
Cada um dos trabalhos aborda o tema em questão a partir de diferentes perspectivas, 
com recortes temporais e geográficos específicos mas, em comum, congregam a 
centralidade na reflexão sobre o papel da pesquisa em acervos escolares no ensino de 
História da Educação. O interesse nesses acervos educacionais está relacionado à 
possível originalidade do que foi, consciente ou inconscientemente, escolhido para 
ser preservado. A cultura material da escola sugere múltiplos modos de observação e 
provoca a abertura de outras frentes de pesquisas e possibilidades de discussões 



singulares nas aulas da disciplina em questão. Nas apresentações, aborda-se, por um 
lado, a organização de acervos e suas interfaces com as propostas didáticas que 
valorizam pertencimentos religiosos, étnicos, profissionais, geracionais e de gênero, 
por outro, analisa-se seu potencial e suas interfaces com o campo da História da 
Educação.  As pesquisas identificam-se com os pressupostos teóricos da História 
Cultural e têm como referenciais as concepções de preservação de memórias que 
promovam a ampliação do repertório historiográfico da educação enquanto uma 
produção discursiva de um determinado tempo e lugar. Assim, o conjunto dessas 
pesquisas permite entender e refletir sobre o pouco que restou dessa materialidade 
do passado e como foi inventariada e trabalhada em disciplinas de formação docente.  
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RESUMO  

O texto discute possibilidades de desenvolver práticas de ensino de História da 
Educação, considerando a importância dessa disciplina no processo formativo de 
estudantes de Pedagogia e demais licenciaturas. Elegeu-se como lócus de 
investigação o Memorial do Colégio Farroupilha, instituição fundada por imigrantes 
alemães, no final do século XIX, em Porto Alegre/RS. O estudo se insere no campo 
de investigações da História da Educação, sendo esta componente da história das 
práticas culturais, educativas e do cotidiano social. Metodologicamente, 
desenvolvemos atividades com uma turma de Pedagogia da UFRGS que frequentou a 
disciplina “História da Educação” na Europa e América. Trabalhou-se o conceito de 
cultura escolar ancorada em Juliá (2001), Frago (1995), Vidal (2005). Promoveu-se 
uma visita ao Memorial para que as estudantes pudessem experimentar, instigar e 
problematizar o espaço. Elegeram um documento explicando sua materialidade, 
periodização, relação com a educação. Produziram um escrito, acerca dos possíveis 
significados da visita. Promoveu-se uma discussão sobre que políticas públicas 
deveriam ser implementadas para que outras instituições pudessem ter suas 
memórias salvaguardadas. O estudo procura apresentar o Memorial como espaço de 
coleção e pesquisa, articulado com a disciplina desenvolvida, visando a aproximação 
da História da Educação, com os arquivos a partir dos silêncios existentes. 
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Nas salas de arquivos, os cochichos enrugam a superfície do silêncio, os olhos se 
perdem e a história se decide. O conhecimento e a incerteza misturados se 
ordenam em uma ritualização exigente onde a cor das fichas, a austeridade dos 
arquivistas e o cheiro dos manuscritos servem de balizas para um mundo 
sempre iniciático. Além do manual de instruções, sempre ubuesco, encontra-se o 
arquivo. A partir daí começa o trabalho (FARGE, 2009, p.55). 

O presente estudo discute possibilidades de desenvolver práticas de ensino de 
História da Educação, considerando a importância dessa disciplina no processo 
formativo de estudantes do Curso de Pedagogia e demais licenciaturas. Nosso maior 
objetivo foi seduzir um grupo de alunas para os temas da disciplina, por meio de uma 
visita de estudos ao Memorial do Colégio Farroupilha2, instituição de ensino fundada 
por imigrantes alemães, em Porto Alegre/RS.  

 O Memorial salvaguarda documentos e artefactos da história do Colégio e de 
sua mantenedora, a Associação Beneficente e Educacional de 1858. Este espaço, 
assim como afirma Farge (2009), guarda o cheiro dos manuscritos, das atas escritas 
com caneta tinteiro, dos móveis e utensílios pertencentes a diferentes épocas 
escolares que iniciou ainda no final do século XIX, na cidade de Porto Alegre/RS. 
Entendermos que este é um lugar que pode aproximar as estudantes da graduação 
dos saberes da História da Educação, valorizando seu potencial em apresentar 
aspectos da cultura escolar de tempos pretéritos.  

Ao apresentarmos o espaço arquivístico às estudantes, com seus matizes, cores e 
aromas, com o silêncio e os cochichos abafados, percebemos que estes artifícios 
serviriam como balizas para um mundo iniciático despertado pelo sabor de conhecer 
e adentrar na história da instituição e mais especificamente nos vieses que a História 
da Educação proporciona aos estudantes de Pedagogia e de outros cursos de 
licenciatura. 

 Pensar no Memorial de uma Escola como lugar de ensino é uma ideia que está 
afinada às discussões acerca da ampliação da noção de documento para a História. 
Assim, não mais apenas aquilo tido como oficial importa para a História da 
Educação, adquirem valor materiais considerados corriqueiros, da ordem do comum, 
e sem importância para alguns, como cadernos, redações, diários, narrativas de 
memórias de ex-alunos e ex-professores, entre tantos outros.  

O estudo em questão, portanto, se insere no campo de investigações da História 
da Educação, sendo esta componente da história das práticas culturais, educativas e 
do cotidiano social. Vincula-se à História Cultural enquanto corrente historiográfica 
e se inscreve nos estudos da constituição de acervos escolares, tendo como 
referenciais as concepções da cultura escolar enquanto uma produção discursiva de 
um determinado tempo e lugar. A História da Educação, como zona fronteiriça que 
se aproxima das teorias da História e elege como temática de estudo a educação, 

                                                   
2 Sobre isso, BASTOS e JACQUES (2014); JACQUES (2015). 



também sofreu uma revolução, tanto em seus contornos teórico-metodológicos 
quanto no alargamento de seus objetos e suas fontes.  

O interesse pelas memórias, pela cultura material escolar e produção de acervos 
são questões que demoraram em ser valorizadas pela historiografia, entretanto, hoje 
a pesquisa neste campo de conhecimento é muito mais imaginativa e inovadora do 
que no passado recente. Atualmente, observa-se um empenho na organização de 
espaços museológicos, que busca preservar o patrimônio histórico-educativo, 
fundamental para a análise da historicidade de práticas escolares, por meio de 
distintos dispositivos, que nos permitem narrar o cotidiano das escolas, investigar 
concepções educacionais e geracionais de um determinado tempo e lugar.  

Com a intenção de despertar o interesse pelas memórias da escola, indo além da 
simples contemplação, as estudantes foram instigadas a observar o espaço no sentido 
de estranhá-lo e problematizá-lo. 

 
1. OS MUSEUS ESCOLARES E A CONSTITUIÇÃO DO MEMORIAL DO 
DEUTSCHER HILFSVEREIN AO COLÉGIO FARROUPILHA  

O processo de conservação da memória institucional e de sua cultura específica 
levou os historiadores da educação a prestar mais atenção aos documentos 
produzidos para e pela escola e provocou no Brasil, nos últimos anos, a criação de 
grupos de pesquisa e a organização de arquivos para a preservação de fontes 
escolares documentais.  

Os acervos escolares podem conter subsídios importantes que permitam 
desvendar um pouco do cotidiano da escola em diversas épocas, compreender seu 
funcionamento interno, a constituição do currículo e as práticas diárias de 
professores e alunos, constituindo a chave capital para o estudo das instituições 
educacionais. Tão variados são os vestígios e indícios de diferentes momentos da 
escola, percebidos pelo pesquisador da educação, na atualidade, que seu trabalho 
investigativo parece exigir atenção redobrada para conservar o rigor científico 
(GATTI e PESSANHA, 2010, p.158). 

 Para os autores, a História das Instituições Escolares, bem como o estudo da 
cultura escolar de uma ou de uma série de instituições escolares constituem 
tendências recentes no campo da História da Educação brasileira, ao menos na 
perspectiva de um exame que supere uma análise pautada exclusivamente pelo 
estabelecimento de relações macro-societárias, com a entrada de uma rica dialética 
entre o particular e o geral, entre o cotidiano escolar e as finalidades sociais. 
Perspectiva nova que leva o historiador da Educação à busca, ao conhecimento e à 
utilização de amplos contingentes de evidências históricas (2005). 

Entendemos que os museus não se constituem somente como espaços 
ilustrativos, que narram histórias de setores específicos da sociedade. Há várias 
acepções acerca de museus e de museus escolares. Segundo Circe Bittencourt, os 
acervos devem se constituir em fontes de análise e de interpretação crítica, ou seja, o 



antigo “olhar de curiosidade” deve ser substituído pelo “olhar de indagação”, afinal as 
peças despertam o imaginário (2008, p.355).  

O museu escolar e suas coleções devem dialogar com diversos tipos de públicos, 
oportunizando uma experiência que busca a compreensão da história como um 
processo. A duplicidade de funções a que se propõe o Memorial implica numa 
pluralidade de atividades que incluem, entre outras, localização e seleção de 
documentos, seu processamento, formas de divulgação e socialização. Pressupõe 
ainda uma abordagem pluridimensional capaz de dar conta dos desafios impostos 
pela totalidade. Assim, o objetivo não é ensinar história, tal qual um manual, sua 
função está em mostrar o processo histórico que os sujeitos vivenciaram, bem como 
ensinar a historicidade do mundo em que estamos inseridos. Os sujeitos e os objetos 
são pontos de partida para trabalharmos a história como problema. Para Ulpiano de 
Meneses (2011, p.418), “um museu de história deve ser um museu de problemas e 
não de coisas históricas”. Essa percepção entende o museu como espaço educativo e 
de pesquisa, identificando-o como um laboratório de experiências. 

Quando a escola percebe a importância de salvaguardar seus registros 
documentais, busca construir sua identidade institucional e, assim, tudo que é 
guardado pode constituir-se em fontes que dizem muito à História da Educação. 
Além disso, a produção de acervos escolares pode diversificar as abordagens dos 
conteúdos de História, sendo os documentos dos arquivos mais uma fonte possível 
de ser interrogada, construindo e desconstruindo o conhecimento ao sabor de novas 
hipóteses. Frente à explosão documental presente no ensino de História da 
Educação, é importante questionar qual o lugar que os documentos da escola têm 
ocupado nas salas de aulas. 

Para a organização do Memorial do Colégio Farroupilha, os primeiros passos 
dados começaram pela recolha de materiais e o tombamento do arquivo inativo3. Os 
materiais do acervo foram separados, higienizados e restaurados, partindo para a 
catalogação, registro e arquivamento. Não começaram do nada, visto que, 
anteriormente, uma professora já havia realizado uma parte da catalogação do acervo 
fotográfico, por data e eventos4. Por vezes, as escolas iniciam a organização de seus 
acervos desse modo, intuitivamente onde se começa a recolher aquilo que estava 
disperso e organiza-se uma pasta, depois se expande para prateleiras de uma estante, 
papéis, fotografias, movidas por um desejo quase ingênuo de conservar fragmentos 
de outros tempos. Nesse sentido, destacam-se os aportes da História que indicam a 
necessidade da salvaguarda dos documentos, procurando sensibilizar a todos os 
sujeitos da escola sobre a importância da preservação de sua memória. 

                                                   
3 Também conhecido como arquivo morto. 

4 O acervo fotográfico compõe-se em torno de quatro mil imagens, desde as primeiras décadas do século XX. É 
importante destacar que a escola adota o registro anual das turmas, de alunos individualmente e dos eventos. Um 
exemplo é o livro sobre a professora Lia, que incluiu a foto das cinquenta turmas, com o nome de todos os alunos 
(ALMEIDA, 1999).  



Lopes e Galvão (2010), explicam que a seleção com vistas à preservação é feita ou 
por quem produziu o material, por quem por algum motivo conserva, ou não 
conserva porque julga não ser relevante, por quem organiza acervos e pelo decurso 
dos anos. Complementam dizendo que “o passado será sempre um conhecimento 
mutilado, só conta aquilo que foi possível saber a respeito do que se quer saber. O 
passado é uma realidade inapreensível” (2010, p. 79). Vidal acrescenta que 
“preservar não significa guardar tudo, mas ‘avaliar’ a documentação descartando o 
desnecessário e criando condições mínimas de sobrevivência do suporte físico e da 
informação do documento” (2005, p. 39). Importa, ainda, dizer que as ações de 
conservação estão atravessadas por nossos afetos, pois os objetos carregam em si 
lembranças de um tempo vivido.  

Desde a sua fundação, em 5 de junho de 2002, o Memorial5 não se limita a 
constituir-se apenas em eventos, tais como as tradicionais visitas de estudantes a 
arquivos e museus, onde os documentos são mostrados como curiosidades. Ele 
assume uma função mais ampla com o desenvolvimento de atividades 
multidisciplinares: espaço pedagógico, de pesquisa, exposição e museológico. Assim, 
não é apenas local de contemplação, de guarda e preservação de documentos, é lugar 
de pesquisa e de ensino. As fontes que fazem parte de um Memorial têm o poder de 
interpelar pesquisadores da História da Educação especialmente, bem como, os 
alunos da instituição de ensino. Silva e Petry (2012), explicam que o grande desafio 
dos museus escolares é sistematizar as “expressões do fazer ordinário da escola” sem 
apresentá-las como objetos estéreis descontextualizados da vida escolar. 

 
2. O ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

Na Faculdade de Educação/UFRGS, o currículo do Curso de Pedagogia prevê 
duas disciplinas de História da Educação, cada uma com quatro créditos: a primeira 
oferecida no primeiro semestre do curso e intitulada História da Educação na Europa 
e nas Américas, e a outra, História da Educação do Brasil, que integra as disciplinas 
do quinto semestre. 

A grande questão que persegue este texto é pensar a disciplina e suas articulações 
no processo formativo dos estudantes ingressantes do Curso de Pedagogia. Algumas 
chegam à Faculdade de Educação com menos de dezoito anos, outras com mais de 
cinquenta anos. Muitas vêm das regiões periféricas da cidade ou da região 
metropolitana da cidade. Em sua grande maioria, são egressas do ensino público e 
uma parte concluiu o ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos. 

Então, como seduzir as estudantes para a discussão acerca dos temas que 
envolvem a História da Educação? Que metodologias podem ser utilizadas para 
transpor o ensino meramente enciclopédico, pautado na leitura de manuais de 

                                                   
5 A equipe do Memorial está assim constituída: coordenadora - Alice Rigoni Jacques; estagiários e bolsistas de 
pesquisa (FAPERGS/PUCRS) e (BPA/PUCRS). O Memorial localiza-se na Rua Carlos Huber, 425, Bairro Três 
Figueiras (Porto Alegre/RS). Promove exposições temáticas e está permanentemente aberto à visitação pública. 



História da Educação, que evidenciam, muitas vezes, concepções de uma história 
linear e eurocêntrica? Como provocá-las no sentido de perceberem o valor dessa 
disciplina para sua formação? Conhecer o passado nos ajuda a avaliar as atitudes de 
homens e de mulheres de outros tempos? Ainda vale a célebre frase “aprender com 
os erros do passado para não repeti-los”? Seria esse o papel da História?  

É possível, de acordo com Lopes e Galvão (2010), pensar que a História, 
juntamente com outras formas de explicação da realidade, nos ajude para que 
possamos compreender alguns aspectos que o presente nos apresenta como 
problemas. Nas palavras das autoras: “Talvez muitos alunos e professores tenham 
dificuldades para responder ‘para que serve a História?’ e, particularmente, a 
História da Educação. Afinal, o trabalho cotidiano em sala de aula exige respostas 
rápidas, seguras, diretas” (p. 12). Essas são questões com as quais se defrontam os 
docentes de História da Educação e para as quais não há uma resposta certa, e sim 
fomentam constantes reflexões acerca de nossas escolhas teóricas e metodológicas 
implicadas no desenvolvimento das aulas. 

Uma forma de envolver as estudantes é instigá-las a perceber a História da 
Educação além do seu caráter disciplinar, concebendo-a, também, como campo de 
pesquisas. Neste sentido, o significado da visita de estudos ao Memorial do Colégio 
Farroupilha e o contato com o acervo poderia oferecer às estudantes exercícios de 
investigação, promovendo uma aproximação mais concreta do cotidiano escolar de 
outros tempos, através da observação e análise da arquitetura do prédio escolar, de 
escritos, cadernos, diários, artefatos escolares, um passeio pelos seus arquivos, 
consulta a boletins, jornais escolares, fotografias, narrativas de memória de antigos 
professores e ex-alunos, entre tantas outras possibilidades.  

 
3. APROXIMANDO ESTUDANTES DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

Para desenvolver metodologicamente este estudo, elegemos trabalhar com uma 
turma de calouros do Curso de Pedagogia da UFRGS que frequentaram a disciplina 
“História da Educação na Europa e América”. Assim, imbuídas do desejo de encantar 
as estudantes e despertá-las para os sentidos da disciplina, trabalhou-se o conceito 
de cultura escolar ancorada nos estudos de Juliá (2001), Frago (1995), Vidal (2005), 
no qual, olhar a escola pelas lentes da cultura escolar permite não apenas ampliar 
nosso entendimento sobre o funcionamento interno da instituição, como nos provoca 
a rever as relações estabelecidas historicamente entre escola, sociedade e cultura. 

Sabemos que os artefatos culturais, são as manifestações visíveis da cultura, tê-
los como referência da cultura escolar pessoal e familiar, nas primeiras aulas, foi 
bastante significativo para a proposta desenvolvida junto às estudantes de Pedagogia. 
Inicialmente, solicitou-se que as discentes buscassem em suas memórias materiais 
relacionados à sua educação e compartilhassem com a turma. Para tanto, a narrativa 
do livro “Guilherme Augusto Araújo Fernandes” (1995), e o vídeo “Dona Cristina 
perdeu a memória” colaboraram na construção inicial de um conceito de memória, 
entendendo-a como uma teia de subjetividades, formada por lembranças e muitos 



esquecimentos. Assim, álbuns ou leituras de família, cadernos de receitas culinárias, 
diários íntimos, cadernos, fotos e boletins escolares, entre outros compuseram um 
primeiro cenário de aproximações da cultura escolar. 

Na sequência, o convite para conhecerem o Memorial de uma escola, a fim de que 
pudessem experimentar as sensações de voltar no tempo e perceber uma infinidade 
de materiais guardados naquele lugar. Ao chegarem no local, foi possível perceber 
um certo estranhamento por ingressarem numa escola imponente, que, em suas 
edificações, distancia-se do conceito que se tem da escola pública no século XXI. Ao 
entrar no colégio, o visitante se depara logo com o espaço destinado ao Memorial. 
Este, possui uma área de 90m²; está dividido em três ambientes, por painéis que 
trazem os nomes dos alunos formandos que frequentaram a escola desde 1920; um 
espaço de trabalho, com uma mesa, computadores, escâner e armário, contendo 
parte do acervo documental; outro ambiente apresenta uma réplica da sala de aula 
da década de 1950 e conta com carteiras escolares, mesa da professora, quadro de 
giz, lousa, cartilhas, cadernos de aluno, caneta-tinteiro, tinta, globo; por fim, um 
espaço destinado ao atendimento das turmas de alunos. Ao longo das paredes da 
sala, há armários e outros objetos da cultura escolar: orquestrola, coleção de discos 
de vinil, harmônio, relógios, materiais pedagógicos e lúdicos utilizados nas aulas, 
almofadas para os alunos sentarem, quadro branco e projetor interativo (BASTOS e 
JACQUES, 2014, p.60-61). 

Nosso objetivo era que as estudantes desenvolvessem um olhar para as 
materialidades guardadas no Memorial, para além de uma mirada contemplativa. 
Portanto, o início se deu por meio do estímulo à observação do lugar, procurando 
estranhá-lo e problematizá-lo. Essas questões auxilaram no propósito de 
desnaturalização do Memorial: Este lugar guarda as memórias de quem? O que foi 
escolhido para ser guardado? Por que não guardou tantas outras coisas? Quais os 
seus silêncios? Que história está sendo narrada? O que o Memorial significa para a 
instituição escolar, para a comunidade, para os pesquisadores, para os estudantes da 
Educação Básica e da Graduação? O que são capazes de dizer essas relíquias de 
escola?  

Durante a visitação, aproveitamos para retomar a construção do conceito de 
memória, agora relacionado às memórias das instituições de ensino, introduzindo 
outros conceitos como cultura e patrimônio escolar, acervos institucionais, o sentido 
de documento para a História da Educação, o que significam documentos oficiais e 
ordinários, quais suas características e usos para a pesquisa acadêmica.  

Nesse viés, os patrimônios da educação são entendidos aqui como conjunto de 
documentos escritos, orais, imagéticos, objetos e práticas intangíveis das instituições 
escolares, assim considerados pelos atores escolares responsáveis por essa atribuição 
de valor e construção de significados para tais bens culturais. Importa reconhecer a 
escola como produtora de patrimônios, como “lugar de memória” (NORA, 1993), 
entendimento este que amplia o conceito de patrimônio para além do que se 
encontra institucionalizado ou protegido pelas políticas de Tombamento, Chancela, 
por exemplo. As experiências coletivas e cotidianas de diferentes grupos questionam 



a ideia de patrimônio associada ao monumento sacralizado, à memória nacional e 
aos bens de excepcional valor.  

Durante a visita, foi proposto às estudantes que elegessem um documento dos 
diferentes acervos existentes. A partir de inferências, fizeram uma descrição 
detalhada, explicaram a materialidade, estimaram sua temporalidade, disseram 
aonde estava guardado e construíram hipóteses sobre o  por quê estaria neste lugar, 
quem teria produzido, seus possíveis usos. Discutiram justificativas para considerar 
o artefato identificado ao campo da História da Educação. E, por fim, refletiram se 
outras pessoas, de diferentes posições sociais, poderiam ou não ter acesso a esse 
documento no passado. O periódico estudantil “O Clarim ”, máquinas fotográficas, 
carteira escolar, mimeógrafo, uniformes, caneta tinteiro, exemplares das Revistas do 
Ensino , livros didáticos permearam as escolhas das estudantes.  

 O exercício da descrição teve como intenção adensar o conceito de documento 
histórico, instigando as estudantes a perceberem que o mesmo não corresponde 
diretamente ao passado tal qual aconteceu. O documento não é um reflexo do 
passado, é, sim, uma representação de um outro tempo escolar. Desse modo, o 
documento precisa de leitura, precisa ser interrogado para que possa, aos poucos, 
fornecer indícios, e, assim, seja possível uma reconstrução do passado. E ao colocar 
sob suspeita os documentos, as estudantes puderam constatar que, o Memorial não 
nos diz tudo sobre a história da instituição. Ele conserva uma amostragem daquilo 
que intencionalmente ou não foi escolhido para ali estar exposto. Teriam as 
estudantes encontrado, por exemplo, cadernos com rasuras, rasgados e com pouco 
capricho? Fotografias que não evidenciassem uma visão edificante da instituição? 
Sendo assim, interessou construir uma discussão acerca dos espaços museológicos 
como lugares que narram concepções de um lugar, de uma época e dos agentes que 
neles intervém. Entende-se que é preciso, ao pretender transformar o arquivo escolar 
em um lugar de memória, ter preocupação constante no trabalho com as fontes, 
considerando que a memória é seletiva e construída (POLLAK, 1992, p.203-204), e 
que, portanto, os lugares de memória só vivem de sua aptidão para a metamorfose, 
no incessante ressaltar de seus significados e no silvado imprevisível de suas 
ramificações (NORA, 1993, p.22). Essa deve ser a primeira preocupação do 
pesquisador: entender que os documentos refletem contextos e necessidades de 
quem os produziu e não são testemunhos isentos e nem estatutos da verdade. 

Todo esse conjunto de documentos, organizados em diferentes acervos, 
salvaguardados no Memorial diz muito, e, se problematizado, é capaz de explicar um 
pouco da História da Educação de uma determinada temporalidade. Nóvoa (2004), 
nos ajuda a pensar no ensino de História da Educação, que pode incluir atividades de 
estudo e de investigação. O autor debruçou-se sobre este tema e reforça os desafios 
vividos pelos docentes que agregam em seu ofício, concomitantemente, o papel de 
historiador e de professor, o que faz com que transitem pela História e pela 
Educação.  

Ao final da visita, um debate acerca da potência do Memorial para os estudos de 
História da Educação, cujo lugar representa uma concepção de escola que iniciou no 



século XIX e atravessou o século XX. A intenção da visita foi aproximar as estudantes 
de uma representação de escola do passado, não apenas do Colégio Farroupilha em 
si, mas de uma ideia da escola no Brasil de outros tempos. A partir daí, defendeu-se a 
importância da salvaguarda de materiais escolares, condenados, via de regra, ao 
descarte.  

Discutiu-se acerca da importância da futura pedagoga desenvolver uma nova 
mirada para os artefatos escolares, procurando entender que a História da Educação 
também se faz com a produção de acervos que representam a história de uma 
instituição escolar, mas que também representam uma época, um lugar. Podemos 
dizer que essa é uma questão pouco presente na formação docente. Talvez a urgência 
da vida cotidiana nas escolas, os problemas de toda ordem, sejam fatores que acabam 
afastando as professoras desse cuidado com fragmentos do passado que falam de 
nossa identidade profissional e educacional. Talvez seja preciso um despertar de 
sensibilidades para uma maior valorização desses documentos e esse aguçar passa 
pela formação docente e pelas aulas de História da Educação. 

Concluiu-se a conversa tratando sobre possíveis políticas públicas que poderiam 
ser implementadas para que outras instituições de ensino, especialmente as escolas 
estaduais e municipais, pudessem também ter suas memórias salvaguardadas. 
Portanto, o investimento em formação é necessário para que os professores 
percebam o significado de preservarem alguns materiais produzidos nas escolas 
condenados na maioria das vezes ao lixo.  

Apesar das dificuldades enfrentadas na rede pública escolar, de uns tempos para 
cá, muitas instituições de ensino começam a valorizar suas memórias e organizar 
espaços em que reúnem fragmentos da documentação que sobreviveu ao tempo, 
disponibilizando o acervo à visitação do público em geral. Por vezes, a organização 
inicia de modo simples, uma professora que se dispõe a acomodar fotos em álbuns, 
recortes de jornais, objetos em um armário. Isso tudo já é um começo.  

Voltando às estudantes, após a visitação, o trabalho em aula foi complementado 
com a leitura de algumas pesquisas publicadas no livro “Do Deutscher Hilfsverein ao 
Colégio Farroupilha/RS Memórias e Histórias (1858-2008)” (2013). Foram 
selecionados textos que apresentam diferentes miradas para a história da escola. A 
trajetória de uma professora alfabetizadora que trabalhou por cinquenta anos na 
instituição (ALMEIDA, 2013); a história do Jardim de Infância (FIGUEIREDO, 
2013); uma análise sobre o periódico estudantil “O Clarim” (ALMEIDA e 
LIMA,2013), e um estudo sobre cartas escritas por alunos do curso primário 
(BASTOS e JACQUES, 2013). 

Tais leituras foram importantes para provocar as estudantes e mostrar como é 
possível pesquisar em periódicos estudantis, em cadernos escolares, em memórias de 
professoras e transformar isso tudo em estudos acadêmicos vinculados ao campo da 
História da Educação. 
 
CONSIDERAÇÕES 



Desde a sua criação o Memorial vem propondo e criando condições para se 
estabelecer um diálogo entre o visitante, a pesquisa, os documentos e as exposições, 
visando obter pontos de contato e de diálogo, criando laços de afinidade e de 
apropriação com a história da escola e, consequentemente, com a História da 
Educação.  

Nesse sentido, apresentar o Memorial às estudantes do Curso de Pedagogia foi 
desafiador, pois, a partir desses escritos, postula-se que os cursos de formação 
docente procurem sensibilizar as futuras professoras para a necessidade de proteger 
os documentos produzidos pelas escolas, indo além do cuidado com o que é de 
caráter oficial, no sentido de salvaguardá-los, evitando, assim, o descarte como 
destino final. Lopes e Galvão (2010), afirmam que, há um desconhecimento do 
potencial da História da Educação, e, alertam para as possíveis dificuldades de quem 
vive a escola cotidianamente em poder estranhar aquilo que caracteriza o ambiente 
escolar e seus atores sociais. É assim que materiais da ordem do comum são de modo 
recorrente desprezados, muitas vezes porque os agentes da educação não os 
concebem como patrimônios da educação. Portanto, as reflexões contidas nesses 
escritos fazem parte do conjunto de preocupações relacionadas às memórias 
produzidas pela escola no seu dia a dia e a necessidade de renovar os significados do 
conhecimento histórico tanto na Educação Básica quanto nas pesquisas da História 
da Educação. Por inúmeros motivos, a maioria dos documentos produzidos na escola 
se dissolve com o passar do tempo. As autoras, explicam que a seleção com vistas à 
preservação é feita ou por quem produziu o material, por quem por algum motivo 
conserva, ou não conserva porque julga não ser relevante, por quem organiza acervos 
e pelo decurso dos anos. Vidal acrescenta que “preservar não significa guardar tudo, 
mas ‘avaliar’ a documentação descartando o desnecessário e criando condições 
mínimas de sobrevivência do suporte físico e da informação do documento” (2005, p. 
39). Importa, ainda, dizer que as ações de conservação estão atravessadas por nossos 
afetos, pois os objetos carregam em si lembranças de um tempo vivido. O estudo da 
História da Educação nos remete a tempos e espaços diversos, faz com que nos 
defrontemos com esse “outro” (LOPES e GALVÃO, 2010, p.11). Essa disposição para 
a alteridade promove a aproximação daquilo que é distinto de nós e que, portanto, 
não conhecemos. Então, coerente com as mudanças historiográficas que ocorreram 
ao longo do tempo, argumenta-se que a disciplina História da Educação, deve ir 
muito além da perspectiva de apenas apresentar biografias de notáveis educadores, 
comumente eleitos os europeus como os merecedores de terem suas concepções 
educacionais estudadas, ou constatar os fundamentos pedagógicos em uma 
sequência cronológica, baseada na linearidade dos fatos, apenas evidenciando a 
descrição dos acontecimentos havidos, apartada da realidade imediata.  

O presente texto procura apresentar o Memorial, como espaço de coleção e de 
pesquisa, articulado com as peculiaridades da disciplina desenvolvida no Curso de 
Pedagogia, visando a aproximação do estudo da História da Educação, com os 
arquivos reconstruídos, forjando perguntas a partir dos silêncios existentes. Escolas 
são lugares de memória e de rememoração que buscam evitar o esquecimento, 



através da construção de laços de identidade. Nesses lugares de memória, a cultura 
escolar está presente nos permitindo ter acesso ao passado através de vestígios que 
foram deixados e selecionados, indícios não apagados que representam a vida das 
instituições escolares e de seus atores sociais. Entendemos que acervos escolares não 
sejam apenas locais de contemplação do passado, mas sim espaços profícuos de 
trabalho para docentes e discentes de História da Educação. 

Para estudantes e professores de História da Educação, esses lugares são 
especiais, pelas muitas possibilidades de estudo e problematização daquilo que foi 
preservado do passado escolar. E, desse modo, se consegue perceber o quanto a 
História da Educação está viva nas escolas, materializada nesses fragmentos 
conservados pelo tempo e pelas narrativas de memória. 

Clarice Nunes (2003), ressalta que a percepção da História da Educação como 
campo de pesquisa e disciplina é algo que pode “inundar o dia a dia da sala de aula” 
(p. 152). Nesse sentido, é importante envolver os alunos a trabalhar as questões 
historiográficas, percebendo, na prática, a História da Educação enquanto 
possibilidade de desenvolver pesquisas, indicando caminhos de aprimoramento 
acadêmico através da participação em bolsas de iniciação científica, de trabalhos de 
conclusão de curso e  em cursos de pós-graduação de Mestrado e Doutorado. Cremos 
que este é o maior desafio dos professores de História da Educação: atribuir sentidos 
efetivos e afetivos à sua disciplina e não apenas abordar, em suas aulas, saberes que 
não promovam interlocuções, que não surtam efeitos no modo como se entende a 
educação atualmente. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

Almeida, Dóris B. O Caminho das Letras: os cinquenta anos de alfabetização de 
Lia Mostardeiro. Porto Alegre: Ed. ABE, 1999. 

ALMEIDA, Dóris B. Um caminho de pregnâncias: Os cinquenta anos de 
alfabetização da professora Lia Mostardeiro (1945-1994). In: BASTOS, Maria Helena; 
Jacques, Alice R.; Almeida, Dóris B. Do Deutscher Hilfsverein ao Colégio 
Farroupilha/RS: Memórias e histórias (1858 – 2008). Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2013, p.151-182. 

Almeida, Dóris B.; LIMA, Valeska A. de. Memórias Juvenis nas páginas de um 
periódico: O Clarim (1945-1965). In: BASTOS, Maria Helena; JACQUES, Alice 
Rigoni; Almeida, Dóris B.. Do Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha/RS: 
Memórias e histórias (1858 – 2008). Porto Alegre: EDIPUCRS, 2013, p. 183-208. 

Bastos, Maria Helena. A Revista do Ensino do Rio Grande do Sul (1939-1942): o 
novo e o nacional em revista. Pelotas: Seiva, 2005. 

Bastos, Maria Helena; Jacques, Alice R.; Almeida, Dóris B. (Org.). Do Deutscher 
Hilfsverein ao Colégio Farroupilha/RS: Memórias e histórias (1858 – 2008). Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2013.  



Bastos, Maria Helena; Jacques, Alice R.. Cartilha, festa e escrita infantil: Álbuns e 
cartas dos alunos do curso primário (1948-1966). In: Bastos, Maria Helena; Jacques, 
Alice R.; Almeida, Dóris B. Do Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha/RS: 
Memórias e histórias (1858 – 2008). Porto Alegre: EDIPUCRS, 2013, p. 209-231. 

Bastos, Maria Helena; Jacques, Alice R.. Liturgia da memória escolar - Memorial 
do Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha (2002). Florianópolis, Revista 
Linhas, v.15, n.28, 2014. 

Bittencourt, Circe. Livro didático e saber escolar (1810-1910). São Paulo: 
Autêntica, 2008. 

Dominique, Juliá. A cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira de 
História da Educação, n.1, p.9-44, jan/jun. 2001.  

Farge, Arlete. O sabor do arquivo. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2009. 

Figueiredo, Milene M. de. O Kindergarten do Deutscher Hilfsverein (1911-1929). 
In: Bastos, Maria Helena; Jacques, Alice R.; Almeida, Dóris B. Do Deutscher 
Hilfsverein ao Colégio Farroupilha/RS: Memórias e histórias (1858 – 2008). Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2013, p. 111-127. 

Fox, Mem; ilustrações de Julie Vivas. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. São 
Paulo: Brinque-book, 1995. 

Frago, Viñao. História de la educación e historia cultural: possibilidades, 
problemas, cuestiones. Revista Brasileira de Educação, n.0, p.63-82, set/dez. 1995. 

Gatti JR, D.; Pessanha, E. C. (2005). História da Educação, Instituições e Cultura 
Escolar: conceitos, categorias e materiais históricos. In: Gatti JR., D. e Inácio Filho, 
G. (orgs.). História da Educação em Perspectiva: ensino, pesquisa, produção e novas 
investigações. Campinas/SP: Autores Associados. Uberlândia/MG: Editora da 
Universidade Federal de Uberlândia, p. 71-90. 

Gatti JR. Décio; Pessanha, Eurize Caldas. Currículos, práticas e cotidiano escolar: 
a importância dos arquivos escolares para a produção de conhecimento em História 
da Educação. Revista História da Educação/ASPHE (Associação Sul-Rio-Grandense 
de Pesquisadores em História da Educação) FaE/UFPel. N.31 (mai/ago 2010) – 
Pelotas: ASPHE. 

Jacques, Alice R. Entre lápis, cadernos e memórias: O Memorial Do Deutscher 
Hilfsverein ao Colégio Farroupilha. Revista História da Educação (online). POA v.19, 
nº47, Set/dez 2015, p.323-326. 

Lopes, Eliane M. e Galvão, Ana Maria de O. Território plural: a pesquisa em 
história da educação. São Paulo: Ática, 2010. 

Meneses, Ulpiano T. Bezerra de. Estudos históricos (Rio Janeiro), 31 de março de 
2011. Entrevistador: Luciana Quillet. Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, dez. 2011. p. 405-
431.  

Nora, P. (1993) Entre Memória e História. A Problemática dos Lugares. Projeto 
História. São Paulo, nº 10, p. 22. 

Nóvoa, A. Apresentação. In. Stephanou, M. e Bastos, M. H. C. (orgs.). (2004) 
Histórias e Memórias da Educação no Brasil. Petrópolis: Vozes.  



Nunes, Z.C.R.M. (2003). O ensino de História da Educação e a produção de 
sentidos na sala de aula. RBHE. Campinas: São Paulo, n. 06, p. 115–158.  

Pollak, M. (1992) Memória e Identidade Social. In: Estudos Históricos. 1992/10. 
APDOC. Editora da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, vol.5, n.10, p. 200-212. 

Silva, Vera L. Gaspar e Petry, Marília G. (orgs.) Objetos de escola: espaços e 
lugares de constituição de uma cultura material escolar (Santa Catarina – séculos 
XIX e XX). Florianópolis: Insular, 2012. 

TV CUIDAR DE IDOSOS. Dona Cristina Perdeu a Memória. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=3ZTnC9pcC3U. Acessado em: 17/8/15. 

Vidal, Diana G. Culturas escolares: estudo sobre práticas de leitura e escrita na 
escola pública primária (Brasil e França, final do século XIX). Campinas: Autores 
Associados, 2005. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ID:309 

 

AS MARCAS DO TEMPO ESCOLAR NOS SÉCULOS XIX E XX NO 

ENSINO DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO  

 
 
 
Autores: 
Luciane Sgarbi Santos Grazziotin 
 
Filiação: 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS – Brasil 
 
Autores: 
José Edimar de Souza 
 
Filiação: 
Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS - Brasil 
 
  



RESUMO  

Esse estudo e as reflexões que dele advém, não resultam de uma pesquisa em 
particular, mas de um percurso que agrega pesquisa e ensino concomitantemente. 
Nos últimos dez anos, como pesquisadora e professora de História da Educação, a 
cada início letivo se interpunha uma questão: como dar significado a uma disciplina 
que, conforme a abordagem, pode se tornar árida e pouco compreendida pelos 
alunos dos cursos de licenciatura? Nesse sentido, objetivo situa-se em sistematizar e 
refletir sobre uma trajetória acadêmica que alia ensino e pesquisa em uma instituição 
de ensino superior. Com o registro sistemático da prática pedagógica foi possível 
analisar o percurso do ensino de História da educação em uma temporalidade de 
cinco anos. A investigação relaciona-se ao processo de construção de algumas 
competências desejadas para as licenciaturas e, sobretudo, para o curso de 
Pedagogia. A prática desenvolvida consistiu em identificar, recolher e analisar 
documentos históricos, provenientes sempre que possível, de cervos das escolas de 
atuação dos alunos. A análise dos dados indicou um significativo interesse das alunas 
pela Disciplina desencadeada pelo contato com os acervos escolares e o 
entendimento de que com os objetos se constrói a história da escola de outros 
tempos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Acervos escolares; Ensino; História da Educação.  



INTRODUÇÃO 

“Um menino de orelhas de abano aperta a boca para evitar que a câmera flagre 
o seu sorriso. O fotógrafo faz micagens tentando arrancar uma expressão 
alegre daquele rosto sardento. Inútil: o garoto, que veste um antiquado guarda-
pó branco com gravata azul marinho, [...] Tem oito anos e aquela imagem – a 
clássica fotografia de lembrança da escola primária, mãos sobre a mesa, livros 
estrategicamente colocados e um mapa do Brasil no fundo – será uma 
referência para o futuro. [...] Dois fatos me levam a ressuscitar este saudoso 
fantasma da minha iniciação no mundo das letras e dos livros. Na semana 
passada, minha afilhada – que nos próximos dias também completa oito anos – 
tinha como tarefa levar para a aula a foto de um parente adulto quando era 
criança. Lá se foi o menino de guarda-pó novamente para a escola. 
Impressionou a professora e passou o retrato em branco e preto da mão em 
mão pela turminha curiosa, para que as crianças de hoje vissem como era “a 
escola de antigamente”. (Nilson Souza, Zero Hora, 23 de março de 2001) 

A escolha desse excerto, publicado já há algum tempo no Jornal Zero Hora do 
estado brasileiro do Rio Grande do Sul, desencadeou sentimentos relacionados às 
memórias de escolarização e as possibilidades de reflexão relacionada à vida 
profissional como professora e pesquisadora em História da Educação. 

No primeiro caso, os sentimentos são de saudade, nostalgia, reminiscências de 
afetos passados. Os significados atribuídos não vão muito além do saudosismo 
próprio de quando nos remetemos a tempos pretéritos. Do outro lado, como 
pesquisadora no campo da História Educação, esse texto instigou-me a penar em 
documentos escolares, em cultura material da escola, em artefatos e acervos 
escolares, entre tantos elementos que compões o contexto de ensino e de pesquisa 
dessa área.  

Vez por outra, ao iniciar um semestre letivo, escolho esse texto para iniciar a aula 
da graduação com o intuito de atribuir sentido a disciplina de História da Educação. 
Com o firme propósito de despertar o interesse das alunas do curso de Pedagogia 
pela Atividade Acadêmica1, tenho o objetivo de desencadear um processo de pensar a 
documentação escolar como possibilidade para entender determinados aspectos 
vivenciados pelas alunas do curso de Pedagogia, no exercício da profissão, nas 
escolas as quais trabalham. A tentativa é instigar um processo de reflexão e de 
problematização do passado escolar articulado à necessidade de valorização, criação 
e preservação dos acervos escolares. Com o desenvolvimento de um dado repertório 
historiográfico importa que as alunas desenvolvam a necessária sensibilidade para a 
compreensão de determinados aspectos da educação contemporânea a partir de uma 
reflexão sobre o seu passado. 

                                                   
1 “Atividade acadêmica” é sinônimo de “disciplina” e é a nomenclatura utilizada na instituição na qual trabalho.  



A abordagem escolhida para tal é direcionada aos aspectos relacionados às 
histórias locais, de professores, de instituições de ensino, de culturas escolares 
próprias de uma região, de cultura material da escola e que, em certa medida, lhes 
diga respeito e que abarquem temporalidades não muito distantes. Talvez, 
ingenuamente ou não, se persiga aquela velha fórmula de que, o que é próximo e 
cotidiano, faça mais sentido. O objetivo de partir desse universo “conhecido” 
relaciona-se à intencionalidade de aumentar o repertório e a importância atribuída 
pelas estudantes, não só à História da Educação, mas aos Fundamentos da Educação 
em seu conjunto. 

Este estudo tem por objetivo relatar e analisar uma prática de sala de aula a 
partir de uma metodologia de ensino sobre a qual venho refletindo desde 2003. Essa 
prática ganhou outras dimensões e, nos cinco últimos anos, se converteu em um 
recorte de um projeto de pesquisa desenvolvido pelo grupo EBRAMIC, o qual 
coordeno.  Os resultados apresentados nesse estudo foram decorrência das análises 
realizadas com as turmas do curso de Pedagogia na Oferta Regular e na Modalidade 
PARFOR da Universidade na qual atuo na graduação e no Programa de Pós-
graduação em Educação. 

Essa pesquisa e as reflexões que dela advém, resultam, portanto, de um percurso 
que agrega pesquisa e ensino concomitantemente.  

Durante os cinco últimos anos como pesquisadora e professora de História da 
Educação, a cada início letivo se interpunha uma questão: como dar significado a 
uma disciplina que, conforme a abordagem, pode se tornar árida e pouco 
compreendida pelos alunos e alunas dos cursos de licenciatura de modo geral e de 
Pedagogia em particular?  Essa inquietação não é singular, a temática do Ensino de 
História de Educação vem sendo pesquisada por diferentes autores nos últimos anos. 
Investigadores como Gatti Junior (2009), Buffa (2005), Carvalho (2005), Fernandes 
(2008), entre outros, se debruçaram sobre o assunto em reflexões que abordam 
diferentes aspectos de questões que envolvem a pesquisas sobre o ensino de História 
da Educação tais como: os manuais didáticos utilizados; os programas de ensino da 
Disciplina, a História de seu ensino, as práticas e fonte para a pesquisa. Essas são 
algumas das temáticas que destaco entre tantas que produziram um conjunto de 
reflexões e determinaram, no meu entendimento, alguns avanços sobre as propostas 
curriculares nos cursos de formação de professores.  

A investigação relaciona-se, portanto, ao processo de construção de algumas 
competências desejadas para as licenciaturas e, sobretudo, para o curso de Pedagogia 
no qual tenho maior tempo de atuação, na instituição de ensino, lócus da pesquisa.  

Entre as cinco competências explicitadas na ementa da atividade acadêmica de 
História da Educação, destaco três delas: compreender a especificidade do campo da 
História da Educação e sua contribuição para a formação do educador; identificar 
as diferentes abordagens existentes no campo da História da Educação, seus 
métodos, objetos e fontes; conhecer experiências de pesquisa em História da 
Educação Brasileira, como fundamento para produção própria de investigação na 
área. Essas competências relacionam-se há uma preocupação com as fontes e 



documentos que, ao fim e ao cabo, são os elementos que indicam o componente que 
articula educação e pesquisa.  

As perguntas que se interpõem são: onde encontrar fontes documentais 
vinculadas aos processos de educação? Como organizar uma prática pedagógica que 
integre esses dois aspectos, ensino e pesquisa, em turmas de graduação cujo número 
de alunos é, de modo geral, expressivo?  

A tarefa a que me empenho - de atribuir significado e dar sentido a História da 
Educação no que concerne à articulação com o contexto atual - consiste em um 
desafio. 

 
1. A PESQUISA COMO ALIADA NO ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: 
POSSIBILIDADES DE REFLEXÃO 

As turmas do curso de Pedagogia, apresentam uma característica singular, 
geralmente, mais da metade da turma já atua como docente em diferentes níveis do 
ensino fundamental. Essa particularidade é um importante elemento para se 
explorar, no sentido de dar significado ao ensino de História da Educação. Lopes e 
Galvão (2001) afirmam que aulas, alunos, provas, professoras, material escolar, 
livros e leituras, o universo da educação e suas particularidades está ou esteve 
presente com muita frequência no cotidiano de cada um de nós. Incorporamos e 
acostumamo-nos com ele de tal forma que fica difícil desnaturalizá-lo e 
problematizá-lo.  É necessário fazer um exercício de estranhamento para que 
possamos fazer perguntas a essa “condição da escola” a qual está incorporada e com 
a qual estamos acostumados.   

Pensando essa condição tenho proposto, uma prática pedagógica em que as 
alunas devem trazer para sala de aula documentos escolares, cuja procedência é, de 
modo geral, dos acervos escolares - arquivos, memoriais de instituições de ensino e, 
por vezes, museus – ainda sebos, documentos de parentes e/ou seus conhecidos, e, 
em alguns casos, documentos pertencentes a elas próprias.  

Tal prática ocupou-se, além de cumprir um programa curricular, em explorar o 
potencial de pesquisa no ensino da História da Educação em uma tentativa de 
sensibilizar um coletivo de futuros professores de maneira que entendam a presença 
dos fundamentos, sobretudo a História da Educação, na grade curricular do curso de 
Pedagogia como um “farol que ilumina o passado” (NAVA, apud NUNES, 2003, p. 
120).  A prática que explicito vem ocorrendo, com pequenas variações, desde 2003 
sem, no entanto, ocorrer uma reflexão sobre ela. Essa pesquisa sistematiza e 
incorpora à atividade uma possibilidade de análise de seu impacto sobre as turmas.  

1.1- A transformação dos artefatos escolares em documentos 

Em pesquisa anterior Grazziotin, Klaus e Almeida (2015) observam que distintos 
autores desencadearam uma série de reflexões a respeito da História da Educação e 



sua presença no currículo das licenciaturas de modo geral e, da Pedagogia, em 
particular. Nunes (2003, p. 115) problematiza acerca da “finalidade da História da 
Educação, das dificuldades discentes, da seleção de conteúdos básicos e sobre 
algumas situações de aprendizagem”. No sentido de pensar a pesquisa e o ensino de 
História da Educação, Magalhães (2011) analisa as alternativas de investigação que 
abarcaram objetos, antes não considerados relevantes para estudo, tais como: 
instituições escolares, disciplinas, questões de gênero, cultura escolar, imprensa, 
legislação entre outros. Essas perspectivas de se trabalhar com a História da 
Educação propiciaram o desenvolvimento de “métodos e abordagens das quais 
resultam uma diversidade na informação e produção historiográficas”. 
(MAGALHÃES, 2011, p. 01).  

É na esteira dessas reflexões que consideramos e problematizamos a atividade 
abordada. 

A prática desenvolvida consistiu em identificar, recolher e analisar documentos 
históricos, provenientes sempre que possível, de cervos das escolas de atuação das 
alunas ou por elas conseguidos com familiares, vizinhos etc. Posterior à identificação 
da procedência das fontes, identificação das características e análise, que abarca um 
conjunto de atividades relacionadas à crítica documental, ocorre a produção, por 
parte das alunas de um texto em formato de artigo acadêmico.  

O início da atividade ocorre com discussão do conceito de documento histórico, 
cultura material e os lugares de preservação ou descarte dos “restos” de outros 
tempos, por parte das escolas. No decorrer desse processo inicial é possível perceber 
que, de modo geral, as alunas consideram documento aquilo que é escrito, que 
provém de uma instituição, que pertenceu a alguém de destaque na sociedade, que é 
muito velho, é muito raro, enfim, aos seus olhos, são essas as características que 
fazem um artefato obter a chancela de ser, oficialmente, um documento histórico. No 
mesmo sentido, acreditam que um objeto tem um fim em si mesmo, ou seja, não 
conferem um sentido cultural, social e histórico aos objetos de outros tempos.  

A primeira etapa do trabalho em sala de aula consiste na sensibilização e no 
convencimento do significado da atividade. Essa tentativa está vinculada a prática de 
levar para aula uma “caixa de memórias escolares”, com esse recurso várias são as 
indagações que se realizam com relação aos objetos que são expostos. Na ocasião, as 
alunas, de forma geral, mostram-se mobilizadas com os objetos que saem da caixa: 
mata-borrão, ábaco, livros antigos, boletins, diários de professoras, cadernos de 
alunos, quadros de formatura etc. Esse é o momento de motivá-las, as perguntas 
colocadas são: que indagações vocês fariam à esses objetos?  O que esses objetos 
podem responder sobre o passado?  

Na segunda fase, as alunas têm três semanas para encontrar documentos 
escolares. Invariavelmente, no percurso de garimpar material encontram cadernos, 
diários de professoras, revistas, álbuns de fotografias, inúmeros objetos de fins 
didáticos relativos à cultura material da escola, periódicos escolares, entre outros. 
Nesse processo, se constitui um arsenal de registros escritos e imagéticos da escola 
de outros tempos. Em muitas situações quando o encontro do objeto vem 



acompanhado do dono ocorre à pergunta: é possível entrevistar o sujeito ao qual 
pertenceu esse artefato?  Nesses casos a documentação escrita vem acompanhada da 
problematização e abordagem que envolve a memória oral como documento 
histórico. São produzidas, assim, memórias orais de professores, alunos, pais e até 
autobiografias. Em decorrência desse processo, são discutidos os referenciais para 
analisá-los.  

Na investigação desenvolvida entre 2012 a 2015 selecionamos alguns exemplos 
de documentos analisados pelas alunas. 

 

ALUNA DOCUMENTOS 

ANALISADOS 
TEMPORALIDADE 

Aluna A Boletins da Escola Municipal Delfina dias 

Ferras e Colégio José de Montenegro. 
De 1976 a 1985. 

Aluna C Livro didático para Admissão ao Ginásio: 

Vamos Estudar – 1958; Livro didático para 

Admissão ao Ginásio: Estrada Luminosa -  

1967. 

Final da década de 1950 e 

década de 1960. 

Aluna D Lista de classificação do Grupo Escolar do 

Bairro da Viação Férrea (Taquara/RS). 
Ano 1969. 

Aluna G Caderno de Registros de Classe do Grupo 

Escolar de Portão.  
Ano de 1968 – 1969. 

Aluna I Livro de atas das reuniões pedagógicas de 

1978/87 de uma Escola Estadual. 
Décadas de 1970 e 1980. 

Aluna L Histórico escolar da Escola Estadual de 1º 

grau Visconde de São Leopoldo. 
Décadas de 1968 a 1971. 

Aluna O Lousa escolar da década de 1930 Década de 1930. 

Aluna P Fotos de recordações escolares dos anos de 

1970, 1974 e 1975. 
Década de 1970. 

Aluna Q Lousa e grafite, pincel tinteiro, caneta 

automática Parker. 
De 1940 a 1960. 

Aluna 1 Periódico “O Ateneu” – colégio Sinodal de São 

Leopoldo –  
1937 - 1973 

Aluna 2 Álbum de memórias professora Cléris Allgayer 

Becker – Lomba Grande.  
1960 - 1980 

Aluna 3 Expediente do processo de criação do curso 

de música - Escola de música da Unisinos. 
1950 

Aluna 4 Documentos de nomeação da professora 

Adolfina Josefina M. Diefenthäler, de Novo 

Hamburgo. 

1920 

Aluna 5 Álbum de fotografias de alunos e professores 

da Escola Pública Municipal – Subúrbios do 

Rio dos Sinos, São Leopoldo. 

1932 



TABELA 1 | Lista de documentos produzidos nas aulas de História da educação turmas de pedagogia regular e PARFOR.  

Fonte: organizado a partir das produções elaboradas pelas alunas. 

 

            

FIG.1 e FIG. 2 | Cadernos e objetos escolares de alunos(as). 

Fonte: acervo pessoal. 

 
Com o mapeamento dos trabalhos, pode-se identificar os focos de estudo e 

ampliar as reflexões sobre os processos de formação docente. A intenção ao se 
trabalhar essa prática, tomando a História da Educação como disciplina e campo de 
pesquisa, foi como diz Nunes (2003, p.152) “inundar o dia a dia da sala de aula” com 
o comprometimento, entre outras coisas, de valorização do passado escolar. Nesse 
sentido, foi importante o envolvimento das alunas no trabalho historiográfico, 
estimulando-as a perceberem, na prática, a História da Educação enquanto 
possibilidades de desenvolver pesquisas, indicando caminhos de aprimoramento 
acadêmico através da participação em bolsas de iniciação científica, de trabalhos de 
conclusão de curso e em cursos de pós-graduação, em diferentes níveis, identificados 
à História da Educação, ir, portanto, além do universo conhecido e vivenciado de 
modo geral pelas estudantes de Pedagogia.  
 

2. PERCURSO DE PESQUISA 

O processo que acabo de descrever, com algumas variações, é uma atividade que 
venho desenvolvendo, como já mencionado, recursivamente a cada semestre desde 
2003.  

Para possibilitar uma análise dessa atividade de forma a entender o processo de 
atribuição de significados, ou não, por parte das alunas à Disciplina, foi 
implementada uma pesquisa desenvolvida com uma turma de alunas da Pedagogia 
que ingressaram em 2011 e formara-se em 2015.  

A produção dos dados ocorreu em três fases: a primeira se constituiu de 
observação da turma com relação ao desenvolvimento do trabalho na disciplina de 
História da Educação. Através da adesão à proposta, envolvimento com a recolha dos 



documentos, interesse em encontrar bibliografias que sustentassem o estudo, 
sistematização dos dados e construção do artigo.  

Essa trajetória permitiu vislumbrar uma parte do processo de atribuição de 
significados com relação à importância que a disciplina em questão ia assumindo no 
grupo. Assim, durante o semestre, registraram-se, em uma espécie de caderno de 
campo, as impressões transmitidas pelas alunas com relação ao desenvolvimento do 
trabalho. Zago (2003) aponta a observação como um recurso que potencializa a 
utilização de entrevistas em pesquisas de cunho qualitativo, segundo ela a 
observação é fundamental porque contextualiza o ambiente e permite uma análise 
prévia dos sujeitos que participarão do processo.  

Na segunda fase, as alunas responderam a um instrumento com questões 
específicas da História da Educação. Essas questões tiveram como objetivo um 
mergulho no universo da disciplina, procurando identificar aspectos relevantes e 
entender os significados conferidos pelas alunas ao processo de trabalho proposto e, 
em menor medida, se a atividade por elas desenvolvida repercutiu de alguma forma 
na sua prática docente. As questões escritas contemplavam os seguintes itens: nome; 
escola que trabalha; tempo de serviço; atividade que desenvolve; descrição do seu 
percurso na disciplina de História da Educação considerando: trajetória de estudo, 
aprendizagens, habilidades e atitudes desenvolvidas; importância ou não da História 
da Educação no fazer docente; avaliação do trabalho realizado com os documentos 
referentes à “educação de outros tempos”. 

 Em um terceiro momento, ocorrido no segundo semestre de 2012, se deu o 
processo de entrevista propriamente dito, o instrumento foi baseado no que Zago 
(2003) entende como “entrevista compreensiva” que tem como princípio aprofundar 
o entendimento sobre uma temática.  

 As alunas foram divididas em dois conjuntos; aquelas que responderiam as 
questões individualmente e aquelas que responderiam as questões participando de 
um grupo com mais cinco colegas. As entrevistas aconteceram na brinquedoteca2, 
por ser um ambiente lúdico e esteticamente diferente dos usuais espaços 
universitários.  

As entrevistas coletivas tem o propósito de potencializar o material das 
narrativas, pois desencadeiam lembranças, sentimentos comuns compartilhados pelo 
grupo o que acontece em menor medida quando se trabalha individualmente. Para 
Larrosa (2004), o ser humano é um ser que se autointerpreta utilizando-se de formas 
narrativas, desse modo o sentido do que somos, tanto para nós como para os outros, 
depende das histórias que contamos e, em particular, das construções que fazemos 
de nós mesmos, acrescentar-se-ia ainda, do grupo com quem convivemos e das 
situações vividas em conjunto.  

                                                   
2 Brinquedoteca é um espaço destinado ao curo de Pedagogia no qual são trabalhadas as práticas relativas a 
infância. É um espaço lúdico, bem ventilado e esteticamente agradável, adequado ao processo de se produzir 
entrevistas.  



Em se tratando do Brasil, são inúmeras as pesquisas que se utilizam de narrativas 
orais de cunho memorialístico para compor percursos de vida, de docência, de 
lembranças de escola. Estudos esses, que se ocupam em produzir uma memória da 
educação, de entender a história da educação a partir de percursos de professores, 
alunos, gestores, ou seja, daqueles que com suas memórias aproximam a pesquisa 
histórica do cotidiano da sala de aula, da escola, das práticas pedagógicas, das 
políticas pública vigentes. Pesquisadores que a partir de narrativas individuais 
analisadas coletivamente, colocam uma lente de aumento na História da Educação e 
proporcionam outra forma de enxergá-la. 

 Dentre os muitos estudos com essa perspectiva, destaco as investigações de 
Fischer (2005), Almeida (2007), Grazziotin, (2008), Souza (2015) entre outras tantas 
que, através das memórias docentes e/ou de alunos, produziram uma História da 
Educação de diferentes estados e/ou regiões. São estudos que deram visibilidade às 
idiossincrasias e singularidades da educação de determinados municípios, da 
educação rural, da educação em regiões de colonização homogênea, de instituições 
de ensino, enfim, são inúmeros os enfoques que vêm ampliando as possibilidades da 
produção historiográfica na educação.  

Neste estudo, assim como nos citados anteriormente, a utilização de entrevistas 
em grupo possibilitou uma construção sociológica do coletivo, ampliando a dimensão 
propiciada pelas escritas e relatos individuais. Izquierdo (2002, p. 58) afirma que 
“recriar uma memória para evocá-la [...] é como construir uma casa [...] quanto mais 
tijolos se tenha a disposição, melhor será a reconstrução”.  

As entrevistas seguiram oito eixos de discussão, quais sejam: dados pessoais, 
processo de formação, impressões sobre a atividade acadêmica de História da 
Educação, repercussão da formação na escola, aporte cultural, acesso aos meios 
digitais, relações de gênero, observações pessoais. Quando realizadas 
individualmente, as entrevistas asseguraram as informações com maior grau de 
profundidade, quando em grupo, os pontos de contato entre as narrativas 
proporcionaram um mapeamento de maior amplitude das situações vivenciadas pela 
turma. 

Para o estudo apresentado nesse artigo, tomaram-se, das entrevistas, somente as 
respostas referentes às impressões sobre a atividade acadêmica de História da 
Educação e o resultado da metodologia de análise de documentos escolares.  

As duas etapas anteriores ao processo de entrevista se justificam porque, segundo 
Zago (2003, p. 298) “a entrevista se encontra apoiada em outros recursos cuja função 
é complementar informações e ampliar o ângulo de observação”. Nesse caso, a ideia 
foi, em um primeiro momento, focar o ângulo de observação de modo a determinar 
uma análise específica sobre as apropriações das alunas frente à disciplina de 
História da Educação e, em um segundo momento, ampliar a percepção tendo como 
foco os significados da referida disciplina no processo de formação dessa turma. 

As respostas relativas à História da educação foram reveladoras de distintas 
formas de percepção das alunas, desde respostas elogiosas, que precisam ser 
analisadas com cautela, pois costumam acontecer frente às perguntas dessa natureza, 



até respostas com grau maior de reflexão que articularam o aprendizado na 
disciplina com suas práticas docentes e sobre a formação para além do aspecto 
profissional. 

Entre as respostas que indicam elogios e dificuldades destacam-se a aluna “S” 
que afirma “Eu acho que foi muito importante a nossa cadeira de História, que tinha 
coisas que a gente desconhecia sobre a escola, sobre a história das mulheres, enfim, 
várias coisas.”. Aluna Y complementa “antes eu via a História como disciplina 
entediante. Agora com entusiasmo. [...] Já havia cursado a disciplina, porém, em 
nenhuma das aulas de agora, pude perceber semelhanças com o que havia lido da 
primeira vez”. O depoimento da aluna G corrobora a percepção das duas anteriores 
quando diz, “trabalhar com documentos antigos nos faz pensar e, a História da 
Educação, sendo aplicada na maneira como foi, aguçou a curiosidade e nos fez ver o 
que antes achávamos, porém não víamos”. Nesse mesmo sentido a docente X faz a 
seguinte reflexão:  

“[...] considero que adquiri conhecimentos importantes sobre a história da 
educação os quais desconhecia, como a educação dos primeiros habitantes no 
Brasil e a educação das mulheres. A metodologia utilizada nas aulas tornaram 
os conteúdos interessantes e assim o estudo foi mais aprofundado”. 

Nesses depoimentos é possível perceber a implicação das alunas com a disciplina 
e a motivação que o trabalho com documentos desencadeou. Entre as dificuldades 
apontadas estão: a proposta de escrever um artigo, a dificuldade de encontrar 
bibliografia, a falta de habilidades relacionadas às tecnologias digitais básicas como 
digitar, formatar e procurar sites relacionados ao assunto. As alunas H e C, 
respectivamente, visibilizam esses aspectos quando afirmam, “[...] e teve a história 
da educação que foi a função de nós fazermos um artigo. Todo mundo apavorado 
né no primeiro semestre fazer o artigo iiii, mas foi super legal e um aprendizado 
incrível, porque muitas, talvez todas, ah...se surpreenderam com o resultado[...]” 
ainda “Senti bastante dificuldade quanto a bibliografia e embasamento teórico 
direcionado ao tema ‘caderno de estudo para teste de admissão’; procurei então 
embasamentos legais, leituras feitas, apontamentos de sala de aula e assim 
consegui fazer da melhor maneira possível” 

Essas dificuldades são observadas a cada semestre letivo nas diferentes turmas. 
Uma característica que distingue as turmas de Pedagogia PARFOR das turmas 
Pedagogia Regular está relacionada à familiaridade com as tecnologias digitais. Por 
serem constituídas de alunas mais velhas, média de quarenta e dois anos de idade, 
sobretudo essa primeira turma do PARFOR, houve um expressivo número de alunas 
que não estava familiarizada com o manejo do computador. As turmas da pedagogia 
regular, ao contrário, se constituem, de modo geral por alunas muito jovens que 
concluíram o Ensino Médio e imediatamente ingressaram no ensino superior, em 
decorrência de serem, em sua maioria, nativos digitais, o manejo das tecnologias é 
mais tranquilo. 



Com relação à prática da docência, a repercussão da atividade aqui analisada, é 
verbalizada pela aluna E que afirma: 

“A disciplina História da Educação contribuiu, em muito, para a minha visão 
como docente, pois a partir dela pude perceber influencias históricas na 
educação que perduram até os dias atuais, tais como a do gênero que era algo 
explicito masque historicamente eu não sabia o seu desenrolar até os dias atuais 
e que me ajudou a entender o porquê de algumas situações na área da 
educação. A história da Educação tem esse poder pois através de análises, de 
discussões, de explicações da professora (que eram sempre detalhadas), nos 
mostrou e nos fez refletir sobre a importância da educação não somente nos 
dias atuais e sim em sua construção histórica para sociedade.”. 

Durante o tempo de docência escutando depoimentos, independente de fazerem 
parte do cotidiano da sala de aula, sem o comprometimento com uma sistematização, 
ou daqueles provocados em virtude de um objetivo de investigação de cunho 
acadêmico; e, ambos os casos indicam que essa atividade tem reflexo no processo de 
cada aluna de forma singular. No percurso de constituírem-se professora, sejam 
alunas jovens sem experiências, sejam alunas com um considerável tempo de 
magistério Há elementos específico e outros tantos que se comuns. Entre tantos, 
elegi dois depoimentos que considero emblemáticos, foram relatados pela aluna A e 
I. A primeira comenta: “contar uma história que já foi vivida se apropriar de um 
saber que é mágico é imaginar, é viajar através do pensamento. Contar a história 
do passado para alunos das series iniciais nos faz construir a história do presente 
destas crianças.”. A segunda afirma: 

“Aprendi que houve uma evolução muito importante na valorização da 
professora enquanto profissional não financeiramente, mas como indivíduo 
atuante e transformador da sociedade quando ensina e transmite valores. 
Aprendi a pesquisar, digo, a encontrar respostas em papéis velhos, documentos 
que pareciam-me apenas papéis, transformaram-se em fonte de informação e 
história. Isto foi muito interessante pois de agora em diante sei pesquisar a 
história dos meus documentos e até de meus familiares não como algo distante, 
mas que faz parte do presente pois contribuiu para que este existisse.”.  

Na impossibilidade de apresentar todas as narrativas indicadoras dos 
significados atribuídos à disciplina destacamos alguns aspectos relacionados ao fato 
de que a disciplina promoveu uma ampliação de leituras; reavivamento de épocas 
passadas, reflexões sobre a prática docente, valorização dos saberes da História para 
a formação dos alunos dos anos iniciais, percepção da importância da pesquisa nos 
seus processos de aprendizagem, entre outras questões levantadas. 
 



3. ALGUMAS CONCLUSÕES 

 Os dados obtidos nessa pesquisa permitem inferir que a atividade com 
documentos proposta em História da Educação ampliou o repertório das alunas 
acerca da importância dessa disciplina na formação para o exercício da docência, 
incluindo a percepção da maioria delas com relação ao potencial de pesquisa 
historiográfica presente nas instituições de ensino onde trabalham. O caráter 
inovador desse estudo direcionado a pensar a prática pedagógica no ensino superior, 
especificamente sobre uma disciplina pertencente aos Fundamentos da Educação, 
está em problematizar o uso de documentos escolares oficiais e, sobretudos, refletir 
sobre o potencial que os objetos da cultura material têm na produção historiográfica. 
Possibilitar, assim o entendimento de que, os objetos fazem parte de um patrimônio 
educativo, a história sobre os objetos, dos objetos e com os objetos permite uma 
análise social, cultural e historiográfica da escola de outros tempos. 

Atualmente, muitas instituições escolares começam a valorizar suas memórias e 
organizar espaços em que reúnem fragmentos da documentação que sobreviveu ao 
tempo, disponibilizando o acervo à visitação do público em geral. Para estudantes e 
professores de História da Educação, esses lugares são especiais pelas possibilidades 
do estudo daquilo que foi preservado do passado escolar. O que a escola guardou? 
Por que guardou? Como descartou? O que foi descartado? Que história está sendo 
contada? 

Entretanto, importa lembrar que as fontes históricas não correspondem 
diretamente ao passado tal qual aconteceu. Gatti Junior. (2009) e Nóvoa (2005) nos 
ajudam a pensar no ensino de História da Educação, no sentido de que se pode 
incluir atividades de estudo como essa aqui tematizada. Nóvoa (2005) debruçou-se 
sobre este tema e reforça os desafios vividos pelos docentes dessa disciplina que 
agregam em seu ofício, concomitantemente, o papel de historiadores e de 
professores, que transitam ora pela História, ora pela Educação.  
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RESUMO  

O presente texto tem como objetivo pensar o ensino de História da Educação, 
analisando uma vivência metodológica de ensino que se inscreve como inovação 
pedagógica ao relacionar (auto)biografias, memórias, História Oral e acervos 
familiares na História da Educação. Nos últimos cinco anos tenho sistematicamente 
trabalhado com o ensino de História da Educação em nível de graduação, 
especialmente com discentes do Curso de Pedagogia em que a disciplina é 
obrigatória. A análise dos materiais didáticos e dos registros produzidos nessa 
experiência docente constituem o campo empírico da presente análise que, ancorada 
nos referenciais da História Cultural, reflete e analisa as potencialidades e os limites 
do ensino da disciplina de História da Educação. Instigar os acadêmicos e mobilizá-
los intelectualmente para aprender História da Educação foi o objetivo da 
experiência formativa narrada e pensada no relato de experiência aqui apresentado. 
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Considerações iniciais  

A História da Educação no Brasil contemporâneo tem se movimentado em duas 
direções aparentemente opostas: a pesquisa no campo tem demostrado vitalidade 
crescente, resultado das investigações produzidas em nível de pós-graduação e da 
organização de associações científicas, o que reverbera nos eventos, periódicos e 
publicações frequentes. São resultados do trabalho de grupos de pesquisa e de suas 
investigações que corroboram com a construção de múltiplos olhares num campo 
que dialoga de modo interdisciplinar, mas que tem um pé na História e outro na 
Educação. No entanto, de outra parte, o ensino da disciplina de História da Educação 
tem sofrido, sucessivamente, perdas no que se refere à diminuição da carga horária 
destinada a esse fundamento da Educação nos cursos de graduação. Na maior parte 
das licenciaturas, a História da Educação deixou de ser parte do currículo e, no curso 
de Pedagogia, o número de horas destinadas para o estudo tem sido 
progressivamente reduzido (CARVALHO e GATTI JÚNIOR, 2011; GATTI JÚNIOR, 
2006 e 2008; BASTOS, 2011; NUNES, 2003; GONÇALVES NETO, 2015; NÓVOA, 
1998 e 2015).  

A condição de quem trabalha com a pesquisa e o ensino em História da 
Educação, como bem manifestou Nóvoa (2015) é estar entre os campos da História e 
da Educação. Assim, concordo quando ele pondera que 

O mínimo que se exige de um historiador é que seja capaz de reflectir sobre o 
seu trabalho, de compreender a importância do conhecimento para as 
sociedades contemporâneas. O mínimo que se exige de um educador é que seja 
capaz de sentir os desafios do tempo presente, de pensar a sua acção nas 
continuidades e mudanças da educação. A história da educação só existe a 
partir desta dupla possibilidade. [...] A história não serve para nada, a não ser 
para pensar. E isto é tudo. (NÓVOA, 2015, p. 32). 

Propiciar desafios de aprendizagem em turmas de jovens, recém egressos do 
Ensino Médio, de um modo geral, para além dos problemas1 a serem enfrentados, 
como pesquisadora e educadora, penso: o que eu, em conjunto com esses 
acadêmicos, nos limites de espaço e tempo que estão postos, podemos vivenciar para 
construir algum conhecimento histórico-educacional que tenha sentido na formação 
de professores? Ainda, me coloco algumas outras questões para reflexão: De que 
forma as tendências e as renovações que tem ocorrido no campo de pesquisa da 
História da Educação tem ressoado no ensino da disciplina acadêmica? O conjunto 
de conhecimentos já acumulados acerca da diversidade de objetos investigados tem 
estado presente no ensino-aprendizagem da História da Educação? Ultrapassamos, 
em nosso cotidiano de ensino-aprendizagem da disciplina de História da Educação, o 

                                                   
1 Opto, no presente texto, em não avançar nas questões referentes às problemáticas que enfrentamos em sala de 
aula como as institucionais e/ou curriculares, ou ainda as de infraestrutura, ou aquelas próprias dos estudantes. 



uso de manuais, em geral pouco relacionados com o conjunto de achados de pesquisa 
mais contemporâneos? A essas questões, muitas outras poderiam ser somadas. Mas 
para a extensão restrita do presente texto, objetivo pensar essa tematização, 
analisando uma vivência metodológica de ensino que se inscreve como inovação 
pedagógica ao relacionar (auto)biografias, memórias, História Oral e acervos 
familiares no ensino de História da Educação.  

Considerando as pesquisas que tenho desenvolvido no campo, as leituras 
decorrentes, a minha própria história de formação, as características específicas da 
instituição de ensino superior em que atuo e o universo cultural que a circunda, 
organizei o relato que apresento segue a narrativa de dois momentos: num primeiro 
explicito os pontos de partida tomados no ensino de História da Educação, as 
primeiras intervenções mais relacionadas à (auto)biografia e no segundo momento, 
as entrevistas, as memórias e os acervos familiares mobilizados e relacionados com a 
História da Educação. 
 

1. Partindo do sujeito histórico  

Nos últimos cinco anos tenho sistematicamente trabalhado com o ensino de 
História da Educação em nível de graduação, especialmente com discentes do Curso 
de Pedagogia em que a disciplina é obrigatória. Cabe mencionar que o curso é 
noturno, a maioria dos acadêmicos são mulheres jovens que trabalham e, ainda, que 
em bom número residem em municípios vizinhos. No trabalho cotidiano é 
perceptível a constatação de Hosbawm ainda em fins do século XX, de que “quase 
todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer 
relação orgânica com o passado público da época em que vivem” (1995, p. 13). Ou 
seja, o presentismo que vivem nossos jovens dificulta a reflexão, a compreensão dos 
modos pelos quais os processos educativos e escolares “deram no que deram e como 
se relacionam entre si.” (HOBSBAWM, 1995, p. 13). Entendo que é por meio do 
conhecimento histórico que somos capazes de compreender e questionar nossas 
experiências no presente. Portanto, não se trata de apenas conhecer o passado 
educacional, mas de situar-se criticamente e cabe aos professores-formadores, no 
caso aos historiadores “cujo ofício é lembrar o que outros esquecem” (HOBSBAWM, 
1995, p. 13) promoverem experiências que auxiliem essas jovens em formação para a 
docência a sensibilizar-se e a compreender o processo histórico educacional. 
Provocá-las a pensar2, como refere Nóvoa (2015). 

                                                   
2 Ou como bem refere Nunes (2003, p. 135): “Pensar seria justamente viver a experiência da relação entre sujeito 
e objeto; assumir a diferença das representações e espantar-se com o desconhecido. Só o trabalho duro de 
suspensão das certezas (as nossas e as dos outros) permite que habitemos plenamente nosso próprio mundo, 
principiando a aprendizagem de um certo vocabulário, um certo estilo de interrogar, de dar inteligibilidade ao 
que se aprende, de pensar historicamente”. 



Para que tal intento possa lograr êxito, os acadêmicos precisam ser partícipes do 
processo e, também, conectar os estudos realizados com as experiências que 
vivenciam, com o contexto socio-cultural que habitam. Percebo, como afirma Nunes 
que “seu conhecimento prévio da história da sociedade brasileira, com raras 
exceções, é fragmentado e acrítico” (2003, p. 131) o que não pode ser uma amarra 
para os estudos. Assim, nos limites e contingências que sempre estão presentes, 
proponho que pensem e escrevam sobre suas expectativas e o que pensam que irão 
estudar na disciplina. Nesses anos, tem sido recorrente o resultado – a imensa 
maioria não faz ideia do que se trata, nem mesmo do que iremos estudar. Assim, uma 
das primeiras práticas na disciplina é a sensibilização para o estudo da História da 
Educação. Um dos textos que tem colaborado para tal intento é de António Nóvoa, 
no prefácio da trilogia de livros organizados por Stepanhou e Bastos (2005). No 
semestre de 2015, outro texto de Nóvoa, intitulado ‘Carta a um jovem historiador da 
educação’ deu apoio à discussão promovida em torno da questão: porque e para quê 
estudamos História da Educação? Muitos jovens, ao adentrarem no curso de 
graduação, protelam a escolha dessa disciplina e o fazem apoiados nas difícies 
experiências que tiveram quando cursaram o Ensino Fundamental e Médio. Estudar 
História envolve algo enfadonho, distante, inútil, baseado em memorização de 
informações e datas. É o que ainda, infelizmente, muitos dos meus alunos pensam ao 
iniciar seus estudos. 

Historicamente a disciplina de História da Educação esteve associada à formação 
de professores e como nos lembra Nóvoa “deve ser vista à luz de três processos 
simultâneos: a estatização do ensino, a institucionalização da formação de 
professores e a cientificação da pedagogia.” (1996, p. 418). Faz sentido que ocupemos 
o espaço/tempo, mesmo que escasso da disciplina, planejando e oferencendo o 
máximo de possibilidades de interação e de construção de aprendizagens que 
enriqueçam o repertório de saberes histórico-educacionais dos acadêmicos ou como 
refere Depaepe “apesar do espaço reduzido que ocupa na formação de docentes, a 
História da Educação, como elemento de uma história cultural mais ampla, segue 
sendo imprescindível para situar o ensino e a educação em seu próprio contexto” 
(DEPAEPE, 2009, p. 21). 

Após leitura, debate e problematização acerca dos estudos relacionados à 
História da Educação, encaminho duas propostas simultâneas: a primeira, é a de que 
escrevam um memorial pessoal sobre suas próprias experiências escolares; a 
segunda, que façam a leitura do livro organizado por Fischer (2011) em que constam 
capítulos autobiográficos narrando experiências de escolarização de docentes 
atuantes hoje em universidades. Nas aulas seguintes, iniciamos estudos sobre a 
educação brasileira contemporânea para na sequência relacionar com o passado 
histórico. Decorridas algumas semanas é momento de entregar e apresentar em 
seminário o memorial das vivências de escolarização. Como atividade de escrita livre, 
as lembranças evocadas e registradas pelos estudantes seguem desde curtos e 
sintéticos textos, a outros mais ampliados, com minúncias e mesmo alguns 
acompanhados de imagens fotográficas, de objetos e/ou recordações significativas da 



experiência pessoal de escolarização. A apresentação pública de parte de suas 
memórias é livre, já que a escrita pode ter trazido elementos que nem sempre o 
estudante deseja partilhar publicamente. Lembranças de professores e modos de ser 
e agir em sala de aula, de colegas, de experiências positivas e negativas, de 
aprendizagens ou de dificuldades, enfim múltiplas memórias. Como refere Bastos, 
“[...] a história dos atores sociais significa o reencontro com a experiência” (2008, p. 
434). Delas, a problematização, a reflexão e a relação – em que tempo – lugar - 
instituição escolar vivenciei essas experiências? Narrativas partilhadas, memórias 
cruzadas, e a História? Novamente, instigo para que leiam e possamos somar 
elementos políticos, econômicos, sociais, culturais, enfim contextualizando o que foi 
vivido e narrado coletivamente. Que país, que contexto local, que políticas e práticas 
sustentam o vivido? Bastos nos ajuda a compreender que 

O componente experencial pode fornecer-nos um melhor entendimento do modo 
como alunos e professores, a título individual ou coletivo, interpretaram e 
reinterpretaram o seu mundo, do modo como os atores educativos construíram 
as suas identidades ao longo dos tempos, do modo como a experiência escolar 
tem diferentes sentidos para as diferentes pessoas. (Bastos, 2008, p. 434). 

Sequencialmente, novo seminário para partilhar as leituras do livro de Fischer 
(2011) e, nova oportunidade para ampliar o repertório de relações, aproximações e 
também diferenciações entre o estudado na História da Educação brasileira e o 
vivido pelos diversos sujeitos em seu processo escolar. Como comparativo, a 
experiência da escolarização vivida por cada acadêmico, anteriormente descrito no 
memorial. Emergem, então, novas aproximações e distanciamentos em relação às 
leituras e estudos feitos. E retrocedemos, e novas perguntas para o estudo vão 
surgindo: por que livros censurados? Estudantes perseguidos, presos? MOBRAL? 
Lousa de ardósia? Tantos quilômetros a pé para estudar? Não tinha banheiro? 
Bancos de madeira? Falavam alemão/italiano? Foram proibidos? Não entendiam o 
que o professor falava? Eram castigados? E tantas outras questões começam a 
fervilhar em nossas interações. Não para serem curiosidades, ou instigações sem 
sentido. Mas para suscitarem o encontro entre o que não conheço e posso vir a saber, 
entre o que ignoro e posso vir a conhecer, entre o que ainda não sei, mas quero 
aprender, seguindo em direção ao que diz Nóvoa “a história é sempre um esforço de 
problematização, uma obra de arte, de criação, feita hoje com base num exame 
rigoroso do passado.” (NÓVOA, 2015, p. 24-25). E, assim, seguimos, construindo 
relações de aproximação entre memória e História, entre o narrado nas memórias 
individuais e as histórias da educação.  

Penso que a prática pedagógica está baseada em propostas de trabalho em que a 
interdisciplinaridade, a interação, a pesquisa e a resolução de problemas/desafios 
são balizadores do planejamento docente. Assim, a relação presente-passado-
presente se faz constante e as intervenções pedagógicas que proponho procuram 



valorizar o sujeito e seu contexto de vida como pontos de partida, construindo 
relação permanente com o que está sendo estudado.  
 

2. Construindo relações entre memória, História e acervos familiares na 
História da Educação 

A intervenção de aprendizagem seguinte é a construção do conceito de Memória 
e de História 3 . Para então compreender a metodologia da História Oral. É o 
momento que eu os desafio a construir, coletivamente, uma entrevista temática. A 
entrevista tem como tema Escolarização e pode ser feita com discente ou docente. O 
roteiro é construído pensando-se em eixos norteadores. Os principais dados de 
identificação do entrevistado e memórias da escola nos subitens: - tempo; -espaço 
(arquitetura); - sujeitos escolares (professores, colegas); - práticas pedagógicas 
(aprendizagens, materiais, propostas, disciplinas/saberes, festividades...); - relação 
família e escola; - outras lembranças. Para as entrevistas com docentes, 
acrescentamos ainda tópicos relacionados com formação e cultura profissional. 
Conversamos/lemos/estudamos sobre procedimentos para agendamento de 
entrevista, o momento de sua realização, a gravação, a transcrição, o termo de 
consentimento para uso da entrevista. E é o momento do desafio de realizar uma 
entrevista. Oriento para que escolham, preferencialmente, um entrevistado que 
tenha nascido antes dos anos 1990. Esse marcador temporal é estabelecido a partir 
da idade dos discentes. Incentivo para que entrevistem uma pessoa mais idosa e o 
resultado, predominantemente, tem sido a de ouvirem um avô ou uma avó, o que por 
si tem apresentado evidências muito interessantes da falta de diálogo entre gerações 
e da ausência de trocas experienciais. Da entrevista gravada e transcrita, devem 
elaborar uma conclusão pessoal, fundamentada e contextualizada nos estudos 
realizados. Para além da entrevista, abrem-se gavetas da memória familiar e acervos 
de fotografias, cadernos, livros escolares e outros materiais como mata borrão, 
tinteiro, lousa, livros, jogos e diários emergem. A entrevista, em si, é momento de 
encontro e na maioria das situações relatadas, os acadêmicos sentem grande 
satisfação em fazê-la, pois como nos situa Alberti  

 É da experiência de um sujeito que se trata; sua narrativa acaba cobrindo o 
passado com um valor que nos é caro: aquele que faz do homem [e da mulher] 
um indivíduo único e singular, um sujeito que efetivamente viveu – e, por isso 
dá vida a – as conjunturas e estruturas que de outro modo parecem tão 
distantes. Ouvindo-o falar, temos a sensação de ouvir a história sendo contada 
                                                   

3 É importante ter em conta a consideração de Chartier ao tratar que a memória “é conduzida pelas exigências 
existenciais das comunidades para as quais a presença do passado no presente é um elemento essencial da 
construção do seu ser coletivo. A segunda [História] se inscreve na ordem de um saber universalmente aceitável, 
“científico”, no sentido de Michel de Certeau” (CHARTIER, 2009, p. 24). 



em um contínuo [...] há pessoas que se movimentam, que opinam, que reagem, 
que vivem! (ALBERTI, 2003, p. 1). 

Esse vivido, repleto de emoções, de lembranças e esquecimentos, de 
representações, permitem comparar as diferentes experiências, as condições de 
possibilidade que diferenciam, aproximam, transformam os modos como sujeitos 
vivem suas experiências escolares. Ou, como refere Bastos, “a apreensão do social 
passa a ser feita a partir das trajetórias e experiências dos indivíduos inscritos em um 
projeto histórico de análise” (2008, p. 434). E surpresas nesse processo são 
frequentes. Em 2015, por exemplo, uma das alunas descobriu que a Avó tinha sido 
professora – o que ela desconhecia por completo até a realização da entrevista – e 
que a mesma ainda guardava materiais, como é o caso do caderno de ‘sabatinas’, 
apresentado na figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FIG. 1 | Caderno Professora Gema Baldissareli. Fonte: acervo família Baldissareli. 

Esse e outros cadernos permitiram várias incursões sobre o tempo que foram 
produzidos, as práticas que ensejavam, os modos cotidianos de ser e fazer a escola 
nos anos 1960, em uma escola rural do interior do Rio Grande do Sul, tendo como 
professora leiga, Gema Baldissareli. Somaram-se fotografias, livros e memórias, 
transformadas em documento, com a transcrição. Esses cadernos, como nos 
lembram Bastos e Stepanhou quando se atenta para eles como documentos 
históricos, com 

A observação atenta desses artefatos, outrora de uso escolar, hoje objetos da 
memória familiar, possibilita mais do que o exame de uma materialidade ou 
dos processos de didatização do ensino da caligrafia e, portanto, dos temas de 
escrita e complexidade dos traçados. Também oportuniza uma reflexão acerca 
da produção de um determinado modo de ser e portar-se diante da escrita, 
particularmente como identidade do sujeito escolarizado. (BASTOS e 
STEPANHOU, 2012, p. 79). 



Em 2011, outra situação inusitada, foi a apresentação em sala, juntamente com a 
entrevista, de livros de ata, de matrícula, de inspeção, diário de planejamentos, entre 
outros, pertencentes à Bisavó da acadêmica e que tinham sido guardados pela Avó, 
naquele momento, a entrevistada.  
 

	

FIG. 2 | Caderno, exemplar de lembrança religiosa distribuída aos alunos, livro de matrícula e estatística da Professora 
Tercial R. Agostini. Fonte: acervo família Agostini. 

A riqueza guardada e na maioria das vezes esquecida ou ignorada de resquícios 
da vida escolar de avós, pais, familiares e amigos constituem recurso metodológico 
fascinante para a sistematização e produção de sentido nos estudos da disciplina de 
História da Educação. A prática pedagógica faz pensar as fronteiras entre a História e 
a Memória na historiografia, entendendo-a como lugar onde se autoriza a escrita do 
passado “num movimento concomitante de instituição da memória e de vontade de 
esquecimento.” (DE DECCA, 2002, p.20).  



Nesses anos tem sido recorrente e surpreendente perceber a riqueza que muitas 
famílias guardam em suas casas e que contam parte da história da escola de uma 
região e, a evocação das memórias e o acesso aos acervos, tem demonstrado isso. São 
acervos familiares ou pessoais, acúmulos que potencializam o ensino-aprendizagem 
da disciplina e podem corroborar com o campo de pesquisa, pois “não há sentido 
unívoco para as coisas do passado, e o arquivo [os acervos] contêm em si essa lição” 
(Farge, 2009, p.91- 92) Os acervos pessoais e/ou familiares não são pensados como 
respostas a todas as questões que emergem do trabalho com a disciplina de História 
da Educação, afinal como nos diz Farge, “não existe trabalho modelo ou ‘trabalho-a-
ser-feito-assim-e-não-de-outra forma” (FARGE, 2009, p.64). Mas apresentam uma 
“pluralidade de memórias da escola, que põem em relevo os valores passados e 
presentes. Cada um conta, a seu modo e estilo, sua história escolar, sublinhando 
êxitos e fracassos” (Bastos, 2008, p. 436). E, assim, entremeando o resultado do 
trabalho com as entrevistas, acervos documentais familiares, leituras de capítulos de 
livros, artigos, recorrendo aos filmes, às fotografias e aos muitos recursos digitais 
disponíveis, construimos o ensinar e aprender da disciplina de História da 
Educação4. Para isso, a leitura e a apropriação de conceitos são fundantes para que a 
significação do experenciado em sala de aula, dando suporte e significação crítica. 
Concordo e penso que, como Nunes,  

minha intenção é a de que cada um deles, na medida dos seus limites e 
possibilidades, se dê conta mais profundamente da sua própria experiência 
como pessoa e aluno, aprendendo a usar uma linguagem pública e, portanto, 
mais elaborada. Tenho o objetivo central de contribuir para que desnaturalizem 
a escola na qual estudam e/ou trabalham, isto é, compreendam os processos 
que a engendraram, a disseminaram e a colocaram em xeque (NUNES, 2003, p. 
138). 

Destarte, para além dos manuais de História da Educação, é preciso que as 
intervenções pedagógicas produzidas a partir da presença em sala de materialidades, 
de documentos escritos, fotográficos e fílmicos abra caminho para novas leituras, 
pesquisas, produções textuais e a sistematização de sua compreensão.   
 

Algumas considerações finais  

A análise dos materiais didáticos e dos registros produzidos nessa experiência 
docente pode ser pensada como potencialidades e, também, limites no ensino da 
disciplina de História da Educação. As escolhas metodológicas que o professor faz ao 
ensinar-aprender História da Educação podem ser múltiplas. Este texto não teve 

                                                   
4 Cabe mencionar que tenho me preocupado, apesar da narrativa do presente texto não ter dado conta de 
explicitar com “marcadores sociais, como gênero, religião, etnia e classe social, pois eles permitem constatar 
diferentes e desiguais modos de educação” como afirma Dallabrida (2011, p. 358). 



outra pretensão além daquela de narrar uma proposta que desejou instigar os 
acadêmicos e mobilizá-los intelectualmente para aprender História da Educação. 
Afinal, como escreveu Nunes  

O que conta não é a quantidade de estímulos e assuntos, mas o envolvimento do 
aluno e o esforço de professores e estudantes para fazer bem feito o que se faz 
em sala de aula. O que conta é um encontro significativo. A opção por esses 
projetos de trabalho exige um aproveitamento integral e constante das horas 
dedicadas às aulas, a distribuição equilibrada do tempo entre várias atividades 
previstas e sua coordenação atenta por parte do professor (NUNES, 2003, p. 
146).  

Desse encontro significativo de que nos fala Nunes (2003), em que a interação 
professor/acadêmicos, acadêmicos/acadêmicos e para além da sala de aula, com 
famílias, amigos, vizinhos, enfim pessoas que são mobilizadas pelas entrevistas, 
produzem uma aproximação, uma significação e um desejo por compreender a 
escola, a infância e a educação de ontem e de hoje. Permitem que o acadêmico lide 
com diferentes temporalidades, perceba os diferentes modos pelos quais se produz a 
História da Educação, pense na instituição escolar como produto histórico, resultado 
sócio-cultural no tempo. Ademais, pelo feedback dos estudantes, a proposta 
oportunizou escrever e pensar sobre as próprias memórias escolares e modos de 
representá-las, provocou o encontro entre gerações, a valoração do patrimônio 
histórico familiar e por consequência o desejo de muitos entenderem como preservar 
o acervo documental pertencente à família, a ressignificação e contextualização da 
cultura profissional docente e seus itinerários, ampliando o repertório de 
conhecimentos sobre currículo,  cultura escolar, práticas e políticas educacionais. São 
ponderações que vão ao encontro do que nos diz Nóvoa ao afirmar que 

A História da Educação amplia a memória e a experiência, o leque de escolhas e 
de possibilidades, o que permite alargar o repertório dos professores, ao mesmo 
que lhes fornece uma visão da diversidade das instituições e lhes revela que a 
educação não é um «destino», mas antes uma construção social (1996, p. 430). 

Portanto, longe de ser uma prescrição, o relato narrativo-reflexivo sobre a 
experiência formativa permite suspeitar que há sempre brechas, bordas que 
podemos percorrer para construir coletivamente respostas diferentes aos desafios 
que o ensinar-aprender nos apresentam. Inquiertar-se com o vivido, buscando 
alternativas de intervenção pedagógica é postura desejável e esperada para 
professores comprometidos com a formação de novos docentes. Do cruzamento da 
memória e dos achados em acervos familiares foram desdobrando-se ações de 
pesquisa e produção textual e certamente esta foi uma das alternativas possíveis para 
o ensino significativo da História da Educação. Há outras, muitas outras. Que 
sejamos capazes de criar e ousados para narrá-las. 
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RESUMO  

Esta comunicação retoma a importância dos acervos documentais e das fontes de 
informação (na diversidade de suportes e configurações que apresentam) para a 
disciplina de História da Educação, principalmente na vertente da Formação de 
Professores. Expressões da cultura escolar e dos processos de formação, estes 
documentos e a sua organização apresentam-se como elementos imprescindíveis na 
estruturação da disciplina, compondo um universo de fontes arquivísticas, 
bibliográficas e museológicas que dão consistência aos processos de conhecimento do 
passado e de construção da memória docente sobre a formação, no caso do eixo que 
selecionámos para o nosso estudo. Os acervos documentais dão também um 
contributo fundamental para a constituição da identidade profissional dos 
professores e a sua análise permite a reconstrução dos itinerários das escolas e as 
dimensões que marcaram a vida dos atores educativos, de professores e alunos, 
assim como a organização interna das instituições, sendo possível compor um 
conjunto de temas e problemas que podem ser estudados a partir dos diferentes 
acervos e tipos de documentos.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Acervo documental, Ensino de História da Educação, formação de professores. 
 



1. ARQUIVOS ESCOLARES: CENTRALIDADE E IDENTIDADE 
 
Os arquivos, principalmente os arquivos escolares, motivam profundas 

preocupações relativamente à salvaguarda e preservação dos seus documentos, que 
constituem instrumentos fundamentais para a história da escola e a construção da 
memória educativa. A sua importância tem vindo a ser realçada, conduzindo a uma 
reflexão sobre a sua preservação, as condições de instalação, a organização correta 
dos documentos e o acesso às informações que neles estão contidas. Os arquivos 
escolares constituem o repositório das fontes de informação diretamente 
relacionadas com o funcionamento das instituições educativas, o que lhes confere 
uma importância acrescida nos novos caminhos da investigação em educação, que 
colocam estas instituições numa posição de grande centralidade para a compreensão 
dos fenómenos educativos e dos processos de socialização das gerações mais jovens 
(Mogarro, 2006).  

Neste texto inclui-se a reflexão sobre: o lugar central dos arquivos escolares nas 
instituições educativas; os documentos, a sua natureza e as potencialidades para a 
investigação em educação; os arquivos escolares na relação com documentos de 
outra natureza, com os quais deve ser estabelecida a necessária triangulação, assim 
com a sua inserção no âmbito mais vasto da cultura escolar; a utilização dos acervos 
escolares nas atividades curriculares dos cursos de formação de professores, no 
âmbito da história da educação. 

Os arquivos constituem-se como lugar central das instituições, pois foi por 
decisões tomadas pela gestão destas que os documentos se foram agregando no 
espaço arquivístico; o arquivo expressa as políticas seguidas pelas escolas, sendo o 
eixo de referência dos itinerários que estas conheceram ao longo do seu ciclo de vida. 
Neste sentido, o arquivo expressa também a memória que a própria escola construiu 
intencionalmente e quis, nos diferentes momentos por que passou, de forma mais ou 
menos intencional, legar para o futuro. No arquivo encontramos os documentos 
gerados pela escola a ritmo quase quotidiano e que revelam as evidências dos 
processos de permanência e continuidade, mas também a escola como uma arena de 
tensões e conflitos, de compromissos e pactos, que foram protagonizados pelos 
diferentes atores educativos. 

A identidade da escola tem no arquivo da instituição a sua expressão mais 
consistente e articulada, podendo-se a partir dele reconstruir as dinâmicas, os 
valores, as normas e as regras, as práticas quotidianas que entretecem os aspetos 
culturais e conferem uma identidade única a cada instituição. Numa dimensão mais 
vasta, importa realçar que esta dimensão institucional não esgota as potencialidades 
dos arquivos e dos seus documentos, pois as informações alimentam também muitas 
dimensões da vida dos professores e do funcionamento dos sistemas educativos, num 
diálogo permanente entre a escala local e a escala global, que necessariamente 
incorpora a dimensão regional e nacional. A construção de perspetivas globais 
entrecruzam-se com a análise em profundidade das realidades locais, pois um mais 



adequado domínio de uma destas dimensões ilumina a outra, quando estabelecemos 
conexões adequadas entre diferentes níveis da(s) realidade(s) que vivemos. 

No entanto, muitos documentos fundamentais para a história da educação e a 
formação de professores não estão nos arquivos escolares, sendo necessários 
encontrá-los em outros espaços – nos arquivos nacionais e de outras instituições 
(nomeadamente quando está em causa as relações com as instâncias de governo), 
nas bibliotecas e hemerotecas, nos arquivos pessoais de professores e alunos, nos 
espaços escolares que acolhem artefactos em suporte material, como meios auxiliares 
de ensino, materiais didáticos e outros objetos de uso quotidiano e integrados nas 
práticas de ensino. Estamos perante documentos que se articulam com os acervos 
depositados nos arquivos escolares e que se apresentam numa diversidade 
assinalável de suportes, detendo informações que se completam e relacionam entre 
si, estabelecendo conexões imprescindíveis na construção da história da educação e 
da profissão docente, assim como dos modelos de formação. Estes documentos 
“cedem” dados aos investigadores muito em função das lentes que estes construíram 
para focarem os seus objetos de estudo e fazerem falar os documentos que se 
constituem como elementos fundamentais das suas investigações. 

 

2. OS DOCUMENTOS E AS COLEÇÕES: CONCEITOS, SUPORTES E (DE NOVO) 
IDENTIDADE…. 

A consideração da diversidade do suporte que os documentos apresentam conduz 
a um conjunto significativo de considerações sobre a sua natureza e preservação. A 
conservação dos documentos de diferente suporte é, sublinhamos, um dos aspetos 
centrais que hoje se colocam aos investigadores e decisores educacionais. 
Instrumentos imprescindíveis na construção da história, eles inscrevem-se no tempo 
e foram sujeitos a causas naturais ou ações provocadas pelos homens que levaram ao 
seu desaparecimento ou à dispersão das coleções originais ou dos documentos 
avulsos, retirando-os da unidade original e fragmentando o sentido, a unidade, que 
foi lhe conferida por quem formou essas coleções, sejam elas arquivísticas, 
bibliográficas ou de natureza material e museológica. Estamos no domínio da 
história, e da história cultural, e debatemos os problemas que se colocam aos 
elementos mais essenciais com que construímos as narrativas históricas no campo da 
educação.  

Revisitar o conceito de documento faz todo o sentido, recuperando o texto 
matricial de Jacques Le Goff que reúne alguns dos seus estudos anteriores e traça a 
genealogia histórica do conceito ao longo dos séculos, para concluir, sustentado em 
Lucien Febvre, March Bloch e Michel Foucault, entre outros, que  

A intervenção do historiador que escolhe o documento, extraindo-o do conjunto 
dos dados do passado, preferindo-o a outros, atribuindo-lhe um valor de 
testemunho que, pelo menos em parte, depende da sua própria posição na 



sociedade da sua época e da sua organização mental, insere-se numa situação 
inicial que é ainda menos "neutra" do que a sua intervenção. O documento não é 
inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma montagem, consciente ou 
inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas 
também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez 
esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo 
silêncio. O documento … Resulta do esforço das sociedades históricas para 
impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de 
si próprias. (Le Goff 2003, p. 538) 

O ofício do historiador é feito de opções e registe-se que a nossa contempla esse 
conceito de documento na variedade dos suportes e das origens, na multiplicidade 
dos contextos que o rodearam, implicando o historiador na consideração que todos 
os testemunhos do passado, portadores de informações para a compreensão das 
realidades em que foram produzidos e utilizados, são importantes; essa opção do 
historiador é válida para cada documento, mas ela ganha particular pertinência 
quando se opera a inclusão do documento em coleções de fontes de informação de 
natureza histórica. O historiador produz os seus documentos, sujeitando os que tem 
disponíveis a um seleção criteriosa para análise a que os sujeita. Na atualidade a 
necessidade de salvaguarda e preservação dos documentos assumiram um lugar 
fundamental nesta problemática, interrelacionando-se com os usos que deles 
fazemos e como os divulgamos. 

No entanto, o que confere unidade a todos estes documentos (ou objetos) é a 
coleção em que eles se inserem. A coleção, como sistematiza Pomian (1984), é o 
conjunto de objetos, naturais ou artificiais, que são mantidos temporária ou 
definitivamente fora do circuito das atividades económicas, sendo sujeitos a uma 
proteção especial num local controlado, fechado e preparado para esse fim e em que 
são expostos ao olhar do público. As condições que um conjunto de objetos deve 
satisfazer para que seja considerado uma coleção impedem a sua exposição em 
momentos que são meramente do processo de circulação ou produção dos bens 
materiais, assim como se excluem todas as acumulações de objetos por acaso. As 
condições necessárias à existência de coleções são satisfeitas pelos museus, 
bibliotecas e arquivos e também por algumas coleções particulares. Assim, importa 
ainda sublinhar que os arquivos são instituições destinadas a colocar em segurança, 
recolher, classificar, conservar, guardar e tornar acessíveis os documentos que os 
constituem e que, tendo perdido a sua antiga utilidade quotidiana, são considerados 
desnecessários nas atividades regulares das instituições e nas suas repartições, 
devendo ser colocados em locais apropriados, onde se garanta a sua preservação 
adequada. O arquivo garante a persistência e continuidade dos documentos da 
instituição.  

Ao falarmos de arquivos, bibliotecas, coleções perdidas mobilizamos um conceito 
que nos remete para o desaparecimento de obras ou artefactos únicos e 
insubstituíveis, quer pelo seu valor histórico, quer pelo testemunho que transmitem 



de formas de vida do passado. Mas este conceito recobre também o sentido de 
disperso, quando se verifica a separação e disseminação dos documentos que 
constituíam a coleção original. Referindo-se a bibliotecas pedagógicas, Isabel 
Sanches (2010), refere o caso de bibliotecas privadas ou públicas “que por razões de 
variada ordem, como por exemplo, a venda ou a doação, são incorporadas em outras 
bibliotecas … esta integração pode abranger toda a coleção ou, pelo contrário, a 
coleção é separada e distribuída por várias bibliotecas” (p. 7). Assim, as bibliotecas 
passam a integrar novos conjuntos, novas coleções. Com o fluir do tempo, regista-se 
a diluição das obras originais nas novas coleções e perde-se a memória da biblioteca 
inicial e da unidade que a constituía e que lhe foi atribuída pelo organizador, com a 
sua lógica própria, a sua visão do mundo e o conhecimento profissional e cultural que 
o caracterizavam e presidiram aos critérios de organização dessa biblioteca original.  

Na expressão de Alison Walker (2009), perde-se “the identity of the collection” e 
o conceito de identidade é nestas coleções um aspeto crucial. As bibliotecas, os 
arquivos e as coleções dispersas (pois o que referimos para as bibliotecas aplica-se 
também às unidades arquivísticas e de artefactos materiais) e diluídas entre outros 
conjuntos que não o seu conjunto original constituem a memória perdida da 
educação – um documento (livro, ata, jornal, caderno escolar, material didático, 
instrumento científico) isolado diz muito menos ao investigador do que se estiver 
integrado numa coleção. A coleção permite a visão de conjunto, a informação sobre o 
seu organizador ou organizadores, a sua finalidade e os seus contextos, os seus 
utilizadores, as razões porque permaneceu no contexto de uma unidade ou porque 
foi dispersa por outros conjuntos. Por isso, a reconstrução destas coleções assume 
particular importância, mesmo que feita no tempo presente e em registo virtual. 

Na recomposição de coleções e na viagem que documentos e livros fazem ao 
longo do tempo, é imperioso realçar para a realidade portuguesa a notável 
reconstituição que Isabel Sanches (2009) fez do catálogo da primeira biblioteca 
pedagógica, organizada por Francisco Adolfo Coelho nos finais do século XIX, a 
Biblioteca do Museu Pedagógico Municipal de Lisboa, que tem de ser articulada com 
os destinos do próprio Museu (Mogarro, 2013a, 2003). Isabel Sanches não só 
reconstitui o trajeto dos livros, adquiridos para a composição da biblioteca, como 
segue a viagem dos mesmos quando vicissitudes de vária ordem conduzem á sua 
dispersão por outras bibliotecas portuguesas. A autora realizou um rigoroso exercício 
de análise de documentos de arquivo, dos livros e das marcas de posse que estes 
evidenciam, de imprensa da época e desenvolveu pesquisa em inventários e catálogos 
(nomeadamente on line) de várias bibliotecas mundiais, evidenciando a importância 
da articulação de diferentes fontes de informação e documentos para a construção da 
história e da memória da educação. Desta forma, elaborou/reconstituiu o catálogo 
dessa biblioteca matricial para a cultura pedagógica portuguesa, evidenciando o 
papel fundamental do seu diretor e de como a sua personalidade e cultura marcaram 
a configuração das coleções dessa biblioteca. Esta reconstituição permite-nos 
mobilizar o conhecimento assim construído para a formação de professores, hoje, 
levando os nossos alunos a conhecerem os fundamentos das leituras formativas e do 



pensamento pedagógico mais avançado da época de final de oitocentos, em que se 
registou a consolidação da formação de professores em Portugal. 

 

3. OS ACERVOS DOCUMENTAIS, AS INVESTIGAÇÕES A DESENVOLVER E A 
SUA UTILIZAÇÃO FORMATIVA 

Podemos estabelecer a relação entre os documentos de arquivo, as informações 
que contém e os temas e problemas que, com base neles, podemos investigar, 
analisar e mobilizar para estratégias didáticas. A partir do estudo do arquivo de uma 
instituição de formação de professores (Mogarro, 2001), conjugado com experiências 
desenvolvidas em arquivos escolares de diferentes tipos de instituições educativas, 
foi possível estabelecer essa relação. Comecemos pelas séries mais significativas dos 
arquivos escolares. 
• Os livros de Atas do Conselho Escolar, ou livros de atas diversas fornecem 

informações sobre tensões entre docentes (debates, conflitos, estratégias de 
coordenação reflexão interna sobre a instituição), sobre as opções pedagógicas e 
curriculares ou as formas de abordagem dos problemas disciplinares dos alunos, 
assim como as orientações internas da vida da escola;  

• Por seu lado, os livros de Cadastro de Professores contém os processos dos 
formadores de professores de uma escola de formação e permitem a 
caracterização e estabelecimento da evolução do corpo docente de uma 
instituição formativa (a sua origem geográfica, formação académica e 
profissional, percurso e valorização profissional, anos de ligação à instituição);  

• Os livros de Cadastro e de Matrícula dos alunos concentram os processos de 
alunos, possibilitando a definição do perfil dos estudantes que, ao longo dos 
anos, frequentaram a escola (origem geográfica, articulação com a comunidade e 
a região, idade de entrada e saída da instituição, relação quantitativa de géneros, 
estudo das elites locais, etc.);  

• Os Livros de Termos e as Coleções de Pautas do Aproveitamento escolar, assim 
como as Atas de Júris de Exame, permitem traçar os resultados alcançados pelos 
alunos e definir o seu sucesso/insucesso;  

• Os Regulamentos internos, as Ordens de serviço, os Avisos e Convocatórias 
permitem (conjugadas com as Atas do Conselho Escolar) a apreensão do 
quotidiano escolar, das normas e regras, das questões disciplinares, das 
atividades extra-curriculares, assim como constituem traços que permitam 
também estudar o trabalho docente e as relações entre professores; 

• As Listas de professores, alunos, turmas, assim como a Divisão de turmas e de 
turnos e os Horários são documentos com um carácter mais informal, mas 
permitem compreender muito dos processos sobre os estágios e sobre outras 
componentes curriculares, revelando uma parte significativa do trabalho de 
gestão e de organização pedagógica da instituição escolar, nomeadamente no que 
respeita às práticas de formação e aos estágios; 



• As Coleções de correspondência expedida e recebida e as Circulares emanadas 
dos serviços centrais permitem caracterizar as relações institucionais com os 
organismos da tutela e apreciar/avaliar o grau de autonomia das instituições 
escolares de formação face ao poder central, assim como compreender como a 
personalidade e o perfil profissional dos diretores e gestores das instituições 
influenciaram as posições assumidas pelas escolas; 

• Os Relatórios (geralmente anuais) são particularmente importantes, pois a sua 
análise permite reconstruir a imagem que a escola elaborou sobre si própria, na 
perspetiva da sua direção; 

• Os livros de Sumários, os Materiais escolares (como os manuais), o Inventário e 
ficheiros da Biblioteca Escolar são traços da história do currículo, das disciplinas 
escolares e das relações pedagógicas e eles permitem apreender elementos do 
quotidiano na sala de aula e perceber a natureza dos processos educativos que 
nela se desenvolve(ra)m, revelando os sentidos dos saberes e os modelos 
culturais e pedagógicos presentes na escola;  

• Os Documentos relativos à gestão financeira e contabilidade da Escola e os 
Documentos relativos ao pessoal auxiliar permitem avaliar a gestão e os critérios 
de aplicação do orçamento das escolas, remetendo para questões de economia da 
educação, assim como a gestão de parte dos recursos humanos; 
Os Trabalhos de Alunos raramente são conservados pelo arquivo da própria 

instituição escolar e o interesse renovado por este tipo de fontes de informação 
decorre da sua importância para compreender os mecanismos em que assentam os 
processos de ensino-aprendizagem e o sentido dos rendimentos exigidos pelas 
diferentes disciplinas; estes documentos expressam o ponto de vista dos alunos (uma 
perspetiva só muito recentemente valorizada) e permitem apreender as evoluções e 
as mudanças profundas que ocorreram no campo da educação. 

Importa ainda considerar um conjunto significativo de outro tipo de documentos, 
que não sendo da gestão da instituição, nos dão informações muito significativas 
sobre dimensões várias da vida escolar – é o caso dos Folhetos, das Brochuras, dos 
Convites e dos Anúncios, que conduzem o investigador à identificação de festas, 
espetáculos, exposições escolares, manifestações e outras realizações muito 
diversificadas que marcaram o calendário escolar e a vida interna das escolas, 
permanecendo como um dos aspetos mais marcantes para os atores educativas. O 
seu contributo é fundamental para compreender e estabelecer as regras e as normas, 
os rituais e os gestos que marcaram os quotidianos escolares (Mogarro, 2008). 

Outras fontes de informação são constituídas por publicações da escola, como os 
Jornais e revistas da instituição escolar, os Livros de Curso e Livros de Finalistas e 
outras publicações de professores e alunos, que também raramente estão integrados 
no arquivo da escola, encontrando-se em variados locais, como as bibliotecas (no 
caso das revistas) e nas coleções que os alunos mantém ao longo da sua vida e em 
que os documentos relacionados com os seus tempos de formação são muito 
valorizados. Estas obras também pertencem a estratos mais informais dos 
documentos e coleções educativas, mas elas permitem apreender as vozes de 



professores e alunos, assim como a visão do mundo, da profissão e da escola que eles 
expressaram nestas publicações.  

As Fotografias e imagens também são documentos fundamentais, pois a 
iconografia da / sobre a escola revela a riqueza dos espaços, dos ambientes, dos 
objetos e das pessoas. Também elas raramente se mantém no arquivo das 
instituições escolares a que dizem respeito, sendo guardadas pelos atores educativos, 
alunos e professores, nos seus “baús” de memórias e investidas de um enorme valor 
afetivo. Mais que os documentos escritos e os outros artefactos materiais, as 
fotografias convocam a memória e os sentimentos relativamente aos processos de 
formação e à construção da identidade profissional. 

Os documentos de arquivo são os mais tradicionais para a escrita da história e os 
novos caminhos da investigação histórico-educativa não deixam de lhes conferir esse 
lugar de centralidade, de matriz de referência, pela consistência das suas 
informações e pela segurança que transmitem aos investigadores.  

No entanto, as novas fontes de informação expressam a preocupação com as 
vozes dos atores sociais e educativos, privilegiando os testemunhos orais e as lógicas 
narrativas de natureza pessoal que eles nos transmitem (Mogarro, 2005). As 
narrativas de professores e alunos (e de outros atores relevantes ligados às escolas) 
dão-nos perspetivas únicas e intransmissíveis das dinâmicas formativas e 
educacionais; é uma dimensão eminentemente individual que estas narrativas 
expressam, baseadas na experiência vivenciada e na memória da formação e da 
construção da profissão que cada um foi compondo no seu processo ontogénico de 
crescimento e desenvolvimento. Estes documentos constituem acervos documentais 
com grandes potencialidades, onde a hipótese de estudos prosopográficos ganham 
contornos mais nítidos e onde se podem apreender as múltiplas dimensões da 
profissão, entrelaçando o espaço pessoal e familiar com a vida de professor/a e com o 
seu perfil cultural e pedagógico. Estes discursos são vozes únicas e insubstituíveis, 
com visões do mundo educacional e formativo que não se encontram em outro tipo 
de documentos. 

Um outro tipo de documentos tem ocupado a agenda recente das investigações e 
dos novos temas curriculares nos cursos de formação de professores, conferindo 
visibilidade ao património educativo e à materialidade da escola e incluindo os 
objetos que fazem parte dos seus espólios museológicos nos acervos escolares. Esta 
dimensão material da cultura escolar (Mogarro, 2015, 2013, 2010) expressa as 
preocupações dos historiadores da educação em englobarem esta importante 
dimensão na sua agenda, tanto do ponto de vista da investigação, como dos 
currículos de formação. Na realidade, falamos de um património educativo que 
chegou até nós, rico e variado, e que inclui a arquitetura escolar, o espaço envolvente 
dos edifícios e a sua organização, os equipamentos, os materiais de uso quotidiano, 
os materiais didáticos (instrumentos científico-didáticos, modelos, quadros 
parietais), os meios audiovisuais, os trabalhos de alunos, os cadernos escolares, etc. 
Estes objetos estão correlacionados com os materiais em suporte de papel, alguns já 
referidos, como catálogos de casas editoras, manuais de ensino (que incorporam os 



materiais didáticos nos processos de ensino-aprendizagem prescritos), documentos 
de arquivo (requerimentos, recibos, inventários) e literatura articulada com o tema; a 
imprensa de educação e ensino ocupa um lugar importante, pela divulgação que faz 
destes objetos e pelos artigos de professores onde se aborda a utilização dos mesmos 
em contexto de sala de aula. As investigações que têm sido desenvolvidas (teses e 
dissertações de doutoramento e mestrado) permitem estabelecer as correlações dos 
materiais com as disciplinas escolares e a sua história, assim como o seu 
papel/função de interconexão entre o conhecimento científico produzido e a 
alquimia a que este conhecimento é sujeito para se transformar em matéria de 
ensino. Outro segmento importante é o estudo dos autores destes objetos, que os 
conceberam ou adaptaram, e as casas editoras, produtoras e distribuidoras. Pode-se 
assim elaborar um mapa dos locais de produção destes materiais e articulá-los com 
os locais onde eles foram usados em contextos educativos, estabelecendo os circuitos 
de produção, circulação e apropriação dos modelos culturais e pedagógicos, através 
da materialidade com que se foram configurando e dos modos como viajaram no 
espaço transnacional. É um leque alargado de investigações que se define, assim 
como as múltiplas possibilidades de utilizar estes objetos em atividades de formação, 
no âmbito da história da educação e da formação de professores. 

 

CONCLUSÃO 

O panorama que acima foi apresentado pretende sublinhar a importância e a 
riqueza dos acervos e seus documentos para os estudos sobre a instituição educativa, 
a cultura escolar, o currículo e a formação de professores, registando as 
potencialidades de cada tipo de documento. No entanto, não se pode esquecer o 
necessário cruzamento das informações que um documento pode conter, com as de 
outros documentos. Os seus contributos são fundamentais para um universo vasto de 
temas e problemas – a flexibilidade e agilidade que o investigador imprime ao 
processo de investigação baseia-se na complementaridade da documentação em 
análise e na capacidade de usar a sua complexidade para trilhar novos caminhos nas 
suas pesquisas e na problematização das realidades educativas. O cruzamento de 
conteúdos é, neste sentido, uma operação fundamental. Por isso, o quadro 
apresentado fornece indicações importantes, mas não tem uma natureza prescritiva 
ou rígida e não reduz um conjunto de temas e problemas a um único tipo de 
documentos. Estes documentos permitem apreender a realidade educativa em que 
foram produzidos, mas podem ser lidos em perspetivas diversas e expressam, na sua 
materialidade e no seu conteúdo, a riqueza dos contextos de produção – isolados, são 
fragmentos do passado, cabendo ao historiador a tarefa de lhes conferir validade, 
coerência, lógica e unidade, no estabelecimento necessário de relações com outros 
documentos e acervos. A triangulação de dados e documentos assume-se assim como 
imprescindível neste ofício de historiador, cujo conhecimento produzido permite 



iluminar os processos de formação e a história da profissão docente (Pintassilgo & 
Mogarro, 2012; Mogarro, Pintassilgo & Henriques, 2012, 2010; Mogarro, 2001).  

O conhecimento assim produzido deve também alimentar novas estratégias 
curriculares na formação de professores. A transposição desse conhecimento para os 
processos de ensino deve considerar sempre o contacto dos alunos com os 
documentos dos acervos, fontes primárias da educação e da escola, pois esse 
conhecimento direto permite uma compreensão mais adequada pelos alunos dos 
fenómenos sociais e educativos que estudam. Defendemos assim uma perspetiva 
alargada de documento e a sua agregação em acervos, considerando que a sua 
utilização em processos de pesquisa em História da Educação, desenvolvidos por 
futuros professores, contribuem fortemente para o conhecimento da profissão e para 
a consolidação da identidade profissional. 

Esta perspetiva sobre os acervos escolares parte de um conjunto de considerações 
essencialmente construídas sobre os acervos e os arquivos portugueses, mas as 
relações e investigações desenvolvidas com os professores brasileiros evidenciam a 
proximidade do campo e dos documentos, dos temas, problemas e formas de uso, 
permitindo inscrever esta abordagem no espaço luso-brasileiro da história da 
educação e na matriz de preocupações comuns que nos unem em torno destas 
preocupações. 
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